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 ন াটিশ:   তু  িযাক্সি ও ডাকা নেড়ে হাত রাস্তায়  
লিভালর (SHL) স্ট্রিিার ভাড়া কাঠাম্বিা 12/19/22 তাস্ট্ররখ 

নেম্বক কার্ যকর হম্বি 
মনউ ইয়কস মসটি িযাক্সি ও মিিুক্সিন কমিশন (TLC) দশ বছফরর িফযয 
প্রথি বার ভাড়া বৃক্সির অ্নুফিাদন কফরফছ এবং এটি 19 মিফসম্বর, 

2022 িামরখ থথফক কার্ সকর হফব৷ িযাক্সিকযাব বা মিি থহইি মিভামর 

(SHL) 19 মিফসম্বর, 2022 িামরখ থথফক ভাড়ার বময সি দর চািস 
করফি পাফর, িফব শিস থাফক থর্ এটির মিিার TLC-িাইফসন্সপ্রাপ্ত 
িযাক্সিমিিার শপ কিৃসক সটিকভাফব মর-কযামিফেি করা হফয়ফছ র্াফি 

TLC-এর থসেটি অ্যান্ড এমিশন মিমভশন কিৃসক মনয সামরি 
পিমিগুফিা রফয়ফছ৷ 

স্ট্রিিারর্ুক্ত সিস্ত র্াত্রার নেম্বত্র  তু  নিডাস্ট্রলয়  িযাক্সিকযাি 
এিং রাস্তায় হাত নেড়ে ডাকা লিভালর (SHL) ভাড়ার দর হম্বি 
স্ট্র ম্নরূপ: 

• $3.00 শুরুর ইউমনি চািস। 
• $1.00 িযাক্সিকযাব ও রাস্তায় হাত নেড়ে ডাকা লিভালর (SHL) 

ইিপ্রুভফিন্ট সারচািস। 
• $0.70 অ্মিমরক্ত ইউমনি চািস। 
• $2.50 বযস্ত সিফয়র সারচািস। 
• $1.00 রাফির থবিার সারচািস। 
• $70.00 িযানহযািন এবং থকফনমি এয়ারফপািস (Kennedy Airport)-এর 

িফযয সিস্ত িযাক্সি র্াত্রা এবং িযানহযািন থথফক থকফনমি এয়ারফপািস 
পর্ সন্ত সিস্ত SHL র্াত্রার িনয ফ্ল্যাি ভাড়া।  

• $5.00 থকফনমি এয়ারফপািস এর িযাক্সি র্াত্রা এবং SHL ফ্ল্যাি ভাড়ার 
থেফত্র বযস্ত সিফয়র সারচািস। 

• $5.00 িাগুয়ামদসয়া এয়ারফপািস (LaGuardia Airport, LGA)-এ 
র্ািায়ািকারী সিস্ত িযাক্সি র্াত্রা এবং থহইি এিক্িুশনামর থিাফনর 

বাইফর LGA-থি সিস্ত SHL র্াত্রার থেফত্র একটি নিুন সারচািস। 



 

  
  
 

• $20.00 মনউয়াকস এয়ারফপািস (Newark Airport)-এ সিস্ত র্াত্রার 
থেফত্র িযাক্সি সারচািস। 
 

19 মিফসম্বর, 2022 িামরফখর পর সিস্ত িযাক্সিকযাফবর প্রথি মনয সামরি 
পমরদশ সফনর আফে TLC-এর িযাক্সিকযাব িামিফকর মনয়ি, §58-39(e) 

(1) অ্নুসাফর, সিস্ত িযাক্সিকযাবগুফিার অ্বশযই একটি TLC- 

িাইফসন্সপ্রাপ্ত িযাক্সিমিিার শপ কিৃসক পমরচামিি িাফদর মর-
কযামিফেি করা িযাক্সিমিিার থাকফি হফব। সিস্ত TLC- িাইফসন্সপ্রাপ্ত 
পাবমিক িযাক্সিমিিার শপগুফিার একটি িামিকা মনফচ পাওয়া র্াফব৷ 

নিুন মিিারর্ুক্ত ভাড়ার দর প্রমিেমিি করফি থিিামিয়ন ও মিি 
থহইি মিভামর (SHL)-গুফিার থরি কািস আপফিি করা হফব।  

• থিিামিয়নগুফিার থেফত্র, নিুন থরফির িামিকাভুক্ত একটি 
মিকাফরর ওভারফি TLC- িাইফসন্সপ্রাপ্ত মিিার শপ, এফিন্ট এবং 
িযাক্সিকযাব ইন্ডামি সংস্থাগুফিার িাযযফি করা হফব৷ 31 অ্ফটাবর, 

2023 িামরফখ থিয়াদ থশষ হফয় র্াওয়া বিসিান থিিামিয়ন থরি 
কাফিসর ভাড়ার অ্ংফশর উপফর মিকারটি ওভারফি কফর রাখফি 
হফব। 
 

• SHL-এর থেফত্র, TLC উিসাইি পমরদশ সন েযামসমিটি মনয সামরি 

পমরদশ সফনর সিয় 19 মিফসম্বর, 2022 এবং 16 িনু, 2023 িামরফখর 
িফযয একটি নিুন থরি কািস প্রদান করফব। 31 অ্ফটাবর, 2022 

িামরফখ থিয়াদ থশষ হওয়া থরি কািসগুফিা 19 মিফসম্বর, 2022 বা 16 

িনু, 2023 িামরফখর পফর োমড়র পরবিী মনয সামরি পমরদশ সন পর্ সন্ত 
ববয থাকফব, থর্টি আফে ঘিফব। 
 

নিুন ভাড়া কািাফিা সম্পফকস আপনার র্মদ থকাফনা প্রশ্ন থাফক 
িাহফি অ্নুগ্রহ কফর (718) 391-5539 নম্বফর কি কফর বা 
driverprotection@tlc.nyc.gov টিকানায় ই-থিইি কফর TLC-এর 

mailto:driverprotection@tlc.nyc.gov


 

  
  
 

 
 

  

 

 

 

 

ড্রাইভার থপ্রাফিকশন ইউমনফির সাফথ থর্াোফর্াে করুন র্ারা 
থিনফদন সম্পমকসি সিসযাগুফিা িদন্ত কফর। 

আন্তমরকভাফব, 

িযাক্সি ও মিিুক্সিন কমিশন  

 

পরিতী পৃষ্ঠায় TLC-লাইম্বসন্সপ্রাপ্ত পািস্ট্রলক িযাক্সিস্ট্রিিার শম্বপর 
তাস্ট্রলকা রম্বয়ম্বে 
 

  



 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP001 AMERICAN TAXIMETERS & COMMUNICATIONS 

INC. 

21-46 44 Drive  

Queens, NY 11101 

(718) 

937-

4600 

MP004 OLDEE TAXI INSTRUMENTS CORP. 24-50 47 Street 

Queens, NY 11103 

(718) 

482-

6533 

MP016 METROMETER SHOP INC. 11-11 34 Avenue 

Queens, NY 11106 

(718) 

786-

8585 

MP029 521 WEST 21ST ST. MANAGEMENT CORP. 415 West 127 Street 

NY, NY 10027 

(212) 

665-

4900 

MP031 TEAM SYSTEMS CORP 30-17 40 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

786-

0640 

MP034 TRIZZ TAMIMETER REPAIR CORP 519 West 47 Street 

NY, NY 10036 

(646) 

336-

7625 

MP038 OLYMPIC METERSHOP LLC 11-05 38 Avenue 

Queens, NY 11101 

(718) 

361-

3005 

MP043 FLATCODE COMMUNICATIONS INC. 1954 Jerome Avenue 

Bronx, NY 10453 

(718) 

733-

1220 

MP052 BORO TAXI METER, INC. 1437 39 Street 

Brooklyn, NY 11218 

(347) 

789-

3630 

MP055 CMT METERS,LLC 42-32 21 Street 

Queens, NY 11101 

(718) 

349-

7700 


