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 ন াটিশ: স্বতন্ত্র বিদ্যযস্ট্রতক গাস্ট্রির (EV) লাইম্বেম্বের জ য 
আম্বিদ্ম্ব র েময়েীমা 15 মার্চ নেম্বক শুরু হম্বি    

2023 সাফির 15 িার্স থেফক ববদ্যযমিক গামির (EV) জনয 600টি নিুন ভািায় র্ামিি 
গামির (FHV) িাইফসন্স পাওয়া যাফব। এই িাইফসন্সগুফিা সক্রিয় িযাক্রি ও মিিযক্রজন 
কমিশন (TLC) র্ািকফদ্র িফযয সীিাবদ্ধ োকফব যাফদ্র বিসিাফন সক্রিয় FHV গামির 
িাইফসন্স থনই। এগুফিা হস্তান্তরফযাগয হফব না এবং আফগ আসফি আফগ পাফবন 
মভমিফি মবিরণ করা হফব৷ প্রমি র্ািফকর জনয একটি কফর িাইফসন্স সীিাবদ্ধ 
োকফব। 
 

600টি EV িাইফসফন্সর িফযয একটির জনয আফবদ্ন করফি, অ্নযগ্রহ কফর আগ্রফহর 
মববৃমি েরিটি পূরণ করুন ও জিা মদ্ন যা মনম্নমিমিি মিফে TLC ওফয়বসাইফি 
পাওয়া যাফব: https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-

license.page.  

আপমন 600টি EV িাইফসফন্সর িফযয একটির জনয আগ্রফহর মববৃমি েি স জিা 
থদ্ওয়ার প্রফয়াজনীয়িাগুফিা পূরণ কফরফেন িা মনক্রিি করার জনয অ্নযগ্রহ কফর 
মনফর্র থযাগযিা যার্াই িামিকাটি পয সাফিার্না করুন:  

 আপনার অ্বশযই একটি সক্রিয় TLC ড্রাইভার িাইফসন্স োকফি 
হফব 

 আপনার একটি সক্রিয় ভািায় র্ামিি গামির িাইফসন্স োকা 
যাফব না 

 আপনার নাফি একটি ববয থসাশযাি মসমকউমরটি নম্বর (SSN) 

 একটি ববয ই-থিি টিকানা (এই ইফিিটি আফবদ্ন প্রক্রিয়া জযফি 
আপনার সাফে থযাগাফযাগ করার জনয বযবহার করা হফব)। 

েরিটি জিা থদ্ওয়ার পফর, TLC এটি পয সাফিার্না করফব এবং থযাগয র্ািকগণ 
একটি অ্ননয অ্নযফিাদ্ন থকাড এবং মকভাফব আফবদ্ন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করফি 
হফব থস সম্পফকস মনফদ্সশাবিী সহ একটি ইফিি পাফবন। একবার থকাফনা র্ািক 
আফবদ্ন প্রক্রিয়া সম্পফকস থযাগযিা ইফিি থপফয় থগফি, র্ািকগণ একটি EV 

মকনফি পারফবন। অ্ফযাগয র্ািকগণ একটি ইফিি পাফবন থয িারা থযাগয নন। 

থযাগয র্াকিকগণ EV থকনার জনয এবং আফবদ্ন প্রক্রিয়া শুরু করার জনয 120 

মদ্ন সিয় পাফবন। এই প্রক্রিয়াটি TLC িাইফসন্সপ্রাপ্ত থবফসর সাফে যযক্ত থযাগয 
র্ািফকর সাফে শুরু হয় এবং থবসটি গামির িাইফসক্রন্সং প্রক্রিয়া শুরু করার জনয 
TLC-এর কাফে একটি অ্নযফরায (একটি থবস মনক্রিিকরণ) জিা থদ্ফব। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-license.page&data=05|01|KerstenJ%40tlc.nyc.gov|846a19c785ab41ac9f8f08db19cbc6ee|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|638132135233150280|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=LSYsUPa+vLYdXiVrrGU+IJIfBy6d19aSyWgibbHqyvQ=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-license.page&data=05|01|KerstenJ%40tlc.nyc.gov|846a19c785ab41ac9f8f08db19cbc6ee|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|638132135233150280|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=LSYsUPa+vLYdXiVrrGU+IJIfBy6d19aSyWgibbHqyvQ=&reserved=0


 

 TLC আশা করফে থয থযফকাফনা বযক্রক্তর (র্ািক সহ) জনয 400টি িাইফসফন্সর জনয 
আগ্রফহর মববৃমি েরিটি 2023 সাফির 29 িাফর্স আফগ আসফি আফগ পাফবন 
মভমিফি পাওয়া যাফব৷ থয কাফরা জনয এই 400টি EV িাইফসন্স সম্পফকস আফরা িেয 
শীঘ্রই পাওয়া যাফব।  
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