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                              অবিলম্বে প্রকাম্বের জন্য 
 
 

অংশগ্রহণকারী চালক রা অতিতরক্ত 1 $ উপার্জ ন করবে  

হলুদ WAV-গুতলবি অযাবেতিেল (প্রবেশব াগ্য)  াত্রাগুতলর র্নয  
 

তনউইয়কজ  তিটি ট্যাতে এেং তলব াতর্ন কত শন (টিএলতি) আনবের িবে ঘ াষণা করবে ঘ  

ঘ বেতলয়ন ট্যাতেকযাে চালক রা হুইলবচয়ার- প্রবেশব াগ্য (হলদু ট্যাতে)) গ্াত়ি  (WAV)- ঘি 

প্রতিটি  াত্রা র্নয অতিতরক্ত $1 আয় করবে।  এই  েতৃি ফবল চালক রা প্রতিটি  াত্রায় ঘ  $.50 

আয় করত  এখন  ঘিট্া তিগুণ হবে।   াত্রীরা  ােিীয় ত ট্াবর প্রদতশজি তহিাে অনিুাবর  াত্রায় 

ঘিই একই  হাবর 30-ঘিন্ট ট্যাতে উন্নয়ন িহতেল (TIF) িারচার্জ  প্রদান করবি থাকবেন। 
 

“ঘপশাদার চালক রা New York City-ঘক প্রতিেন্ধকিা  ুক্ত  াত্রীবদর র্নয আরও  ঘেতশ 

প্রবেশব াগ্য ও  নযা য কবর িুলবি এক  তেরাট্ ভূত কা পালন কবরন,” কত শনার  ীরা ঘ াশী 
েবলন।  “এট্া  ািায়াি করা র্নগ্ণবক গুরুত্বপূণজ পতরবষো প্রদান করার সময়  পতরশ্র ী 
টিএলতি লাইবিন্স প্রাপকবদর আরও  ঘেতশ আতথজক স্বাচ্ছেয প্রদান করবে। 

 

“এই  প্রবণাদনা চালকবদর দলটিবক প্রিাতরি করবি িাহা য করবে এেং পাাঁচটি েবরা র্বু়ি 

প্রবেশব াগ্য ট্যাতেকযাবের িংখ্যা েতৃি করবে,” েবলন তভক্টর কযাতলি, প্রতিেন্ধকিা  ুক্ত 

 ানষুবদর র্নয ঘ য়বরর দপ্তর (Mayor’s Office for People with Disabilities) এর  

কত শনার।  “এবি আ াবদর তিটিবি ঘিই প্রতিেন্ধকিা  ুক্ত ক জরি, োি করবি থাকা ও  

অনাোতিক  ানষুবদর র্ীেন াত্রার  াবনর উপর  ইতিোচক প্রভাে প়িবে।” 

 

2016-িাবল কা জক্র টি চাল ুহওয়ার পর  ঘথবক, TIF ট্যাতেকযাবের চালকবদর ও   াতলকবদর 

তেতভন্ন আতথজক িুব াগ্ প্রদান কবরবে। 

 র্ানযু়াতর 2016 ঘথবক হুইলবচয়ার প্রবেশিাধ্য ট্যাতেগুতলর চালকবদর প্রায় $6 ত তলয়ন 

TIF অথজপ্রদান করা হবয়বে,  ার  বধ্য রবয়বে ঘকেল এেেবরই $1.5 ত তলয়ন এর  ঘেতশ।   

 

 প্রবেশিাধ্য ট্যাতের  াতলকগ্ণ র্ানযু়াতর 2016 ঘথবক $34 ত তলয়ন এরও  ঘেতশ এেং র্ানযু়াতর 2018 ঘথবক $4.5 এরও  

ঘেতশ প্রদত্ত  TIF অথজ ঘপবয়বেন  া িাবদরবক গ্াত়ি ঘকনার খরচ  ও  েতৃিপ্রাপ্ত রক্ষণাবেক্ষবণর খ্রবচ িাহা য কবরবে। 

 ঘ  2018-প জন্ত 4,285 জন  টিএলতি-লাইবিন্সধ্ারী চালক রা এেং 2,123 জন  ট্যাতেকযাবের  াতলক প্রবদয় অথজ পাোর র্নয 
নতথভুক্ত হবয়বেন 

 চালক রা ট্যাতে উন্নয়ন িহতেল ঘথবক প্রতি দিুপ্তাবহ গ্ব়ি প্রায় $90 কবর ঘপবয়বেন। 

 

ট্যাতে উন্নয়ন িহতেল কা জক্রব  অংশ তনবি চালকবদর এখ্াবন িাইন আপ করা আেশযক: 

http://www.nyc.gov/html/tlc/downloads/pdf/tif_driver.pdf. 
 

দ্রষ্টেয: প্রবদয় $1 অথজ ত ট্ার ওঠা ভা়িা অতিতরক্ত। 

 
 
 

 

 
New York City ট্যাতে ও  তল তুর্ন কত শন (টিএলতি) 1971 িাবল তিতর হবয়তেল এেং এট্াই ঘিই িংস্থা  া ট্যাতেকযাে, ভা়িার গ্াত়ি, িাবদর ড্রাইভার ও  এই  

তশল্পবক চালাবনার ও  ি থজন ঘদওয়ার েযেিাগুতলর তনয়ন্ত্রণ ও  লাইবিতন্সং এর  দাতয়ত্বপ্রাপ্ত।  এটি  াতকজ ন  ুক্তরাবের সব ঘচবয় বড়  ও  িেবচবয় িতক্রয় ট্যাতে ও  

ভা়িার গ্াত়ির তনয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান তহবিবে স্বীকৃি। 
 
টিএলতি-এর  িম্পবকজ , অথো িার তনয় ােলী, প্রতেধ্ান ও  প্রণালীি হূ আরও  র্ানবি আ রা আপনাবদর আ াবদর এই  িরকাতর ওবয়েিাইট্ www.nyc.gov/taxi 

ঘদখ্বি উৎিাতহি করতে। 

 

 ীরা ঘ াশী 
কত শনার/ঘচয়ারপািজন 

 

অযালন ঘর্. ফ্র োগ্জ 
D/C জন  িম্পকজ  

frombera@tlc.nyc.gov 
 

ঘরবেকা হাশজোগ্জার 

harshbargerr@tlc.nyc.gov 

জন  িম্পকজ  আতধ্কাতরক 

(Public Affairs Officer) 

 

212-676-1013 

 

 

33 Beaver Street 

22nd Floor 

New York, NY 10004 
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