গািড় চালােনার জনয TLC �াইভার’স
লাইেসে�র আেবদেনর িনেদর ্িশক:
• েমেডিলওন টয্াি�কয্ (হলুদ)
• SHL গািড় (সবুজ) এবং
• ভাড়ার গািড়র জনয
িফ:
 েকােনা িফ েফরত েদওয়া হয় না – এর েকােনা
বয্িত� েনই
 লাইেস�: িতন বছেরর লাইেসে�র জনয $252.00
 মাদক পরী�া: $ 26.00
 আঙু েলর ছাপ/ছিব: $ 88.75
 24 ঘ�ার �াস: $200-$300
 পরী�া: �িত �েচ�ার জনয $75
 WAV ে�িনং: $ 75
 আত্মর�ামূ �াইিভং েকাসর : $50-60

আর ও েবিশ তেথয্ জনয
েদখুন: www.nyc.gov/
tlclicenseeinfo

আেবদন করার জনয এখােন
যান:
www.nyc.gov/lars

আপনােক অবশয্ অনলাইেন আেবদন
করেত হেব।
আপিন িনেজ িগেয় আেবদন করেত
পারেবন না

NYC Taxi & Limousine Commission
Division of Licensing
31-00 47th Avenue, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101

TLC
�াইভার' স
লাইেস�
আেবদন
গাইড
হলুদ টয্াি
সবুজ টয্াি
ভাড়ার গািড়র জনয
পূরণ করেত হেব
তথয

গািড় চালােনার জনয TLC �াইভার'স লাইেসে�র আেবদেনর িনেদর ্িশক: হলুদ টয্াি, সবুজ টয্াি, ভাড়ার গািড়র জনয
আবশয্কত:

আেবদন করেবন না যিদ:

আপনার �েয়াজনীয় নিথপ�:

লাইেস� েপেত হেল আপনােক িন�িলিখত আবশয্কতা

গত বছের আপিন:

সবগি পূরণ করেত হেব:

1. 4 বা তার েবিশ �য্ািফ �াশ কের থােকন

আপনােক TLC েত িনেচর সম� নিথ জমা িদেত হেব:

1.

অ�ত 19 বছর বয়সী

2. একি েমাটর গািড়র লাইেস�িবহীন কাযর্কলােপ

2.

ৈবধ DMV েশাফার’ সলাইেস�– NY ে�েটর জনয,
এি A, B, C, বা E ে�ণী। অনয ে�টগেলা জনয েচক
করন

3.

পািকর ্ বা DMV িটেকেট জনয েকােনা ঋণ না করা

4.

আেবদন করার আেগ 3 বছেরর মেধয িডেফ� �াইিভং
েকাসর স�ূণর কর

5.

হইলেচয়া অয্াে�িসেব ে�িনং স�ূণর কর

6.

24 ঘ�ার একি েকাসর স�ূণর কর এবং পরী�ায়
পাস কর

7.

অিভেযােগ েদাষী সাবয্ হেয় থােকন
3. TLC লাইেস� পাওয়ার জনয িফট নন বেল গণয হেয়
থােকন (আেবদেনর তািরখ েথেক এক ব ছ র )
4. মাদক পরী�ায় পাস না কের থােকন (মাদক পরী�ায়
বয্থ হওয়ার তািরখ েথেক এক ব ছ র )
গত 3 বছের আপিন TLC �ারা এইসব অিভেযােগ
েদাষী সাবয্ হেয়েছন:
1. মাদকাস� বা �িতব�ী থাকার ��� TLC
লাইেস��া� গািড় চালােনা

আপনার আেবদেনর তািরখ েথেক 15 মােসর মেধয
আপনার DMV লাইেসে�র ে�ে� 6 এর েবিশ পেয়�
থাকেল হেব না।

3. হমি, হয়রািন, িনযর্াত, বা শারীিরক বল�েয়াগ

8.

শারীিরকভােব িফট হেত হেব

4. TLC লাইেস��া� গািড়র মেধয অ� রাখা

9.

মাদক পরী�ায় পাস

10. TLC ওেয়বসাইেট েযৗন পাচার সেচতনতার িভিডও
েদখুন
11. আঙু েলর ছাপ িদেত হেব আঙু েলর ছাপ অপরাধমূলক
কােজর ইিতহাস আেছ িকনা তার জনয পযর্ােলাচন করা
হেব
12. আেবদেনর 90 িদেনর মেধয সমাধান হেব না এমন
েকােনা অপরােধর অিভেযাগ থাকেল হেব না।
13. েকবলমা� �সািরত িলেমািজন �াইভারেদর জনয:
19A কমর্ািশয়া �াইভার’স লাইেস�

2. ঘুষ, �তারণা বা চু ির, ব�গত িমথয্ বণর্ন

গত 3 বছের আপনার TLC লাইেসে�র এইসব হেয়েছ:
1. �তয্াহা করা হেয়েছ (�তয্াহাের িদন েথেক 3
বছ র )
বা
2. যখন �তয্াহাের অিভেযাগ মুলতিব িছল তখন
আত্মসমপ বা েময়াদ উত্তী হেয়েছ (আত্মসমপ বা
েময়াদ উত্তী হওয়ার েথেক 3 বছ র )

1. TLC �াইভার’স লাইেসে�র আেবদন (েকবলমা�
অনলাইেন)
2. DMV �াইভার’স লাইেসে�র কিপ
3. যিদ DMV �াইভার’স লাইেস� NY ে�েটর না
হয় তাহেল ে�েটর বাইেরর 90 িদেনর মেধয্কা
DMV �াইিভং েরকডর িদেত হেব
4. যিদ NY ে�েটর DMV �াইভার’স লাইেস� 1
বছেরর কম সমেয়র হয় তাহেল ে�েটর বাইেরর
অিত সা�িতক সমেয়র DMV �াইিভং েরকডর
িদেত হেব
5. গত 3 বছেরর মেধয েয িডেফ� �াইিভং েকাসর
স�ূণর কেরেছন তার �মাণপ�
6. লাইেস��া� িচিকত্স �ারা স�ূণর করা TLC
েমিডকয্া ফমর 90 িদেনর েবিশ পুরােনা হেল চলেব
না
সম� নিথেতই আপনার নাম একই হওয়া
আবশয্: সম� নিথেতই আপনার নাম, মােঝর নাম
ও পদিব অবশয্ একই হেত হেব।

