
Affirmation to Cancel TLC Driver License 1/13/17 

Bengali/বাংলা 

 

 

েয সকল �াইভারেদর একিট চলিত (েময়ােদাৎতীণর্ নয়) লাইেস� রেয়েছ, তারা এই ফরম পূরণ এবং দািখল করার মাধয্েম তােদর TLC �াইভার, পয্ারা�ানিজট বা যাতায়ােতর ভয্ােনর লাইেস� বািতল বা ব� কের িদেত পােরন। 

একবার লাইেস� বািতল করা হেল তা পুনবর্হাল করা যােব না (পরবত�েত যিদ আপিন TLC-লাইেস��া� টয্াি�, ভাড়ার গািড় (FHV), যাতায়ােতর ভয্ান বা পয্ারা�ানিজট গািড় চালােত চান তাহেল আপনােক অবশয্ই 
পুনরায় নতুন কের TLC লাইেস� পাওয়ার জনয্ আেবদন করেত হেব)। 

এই ফরম এবং আপনার TLC লাইেস� অবশয্ই নীেচ উে�িখত িঠকানায় সরাসির জমা িদেত হেব বা ডাকেযােগ পাঠােত হেব: New 
York City Taxi and Limousine Commission 
Re: Driver License Cancellation  
31-00 47th Avenue, 3rd Floor,  
Long Island City, NY 11101 

 
যিদ আপিন আপনার TLC লাইেস� হািরেয় েফেলন বা আপনার TLC আপিন চুির হেয় যায় এবং আপিন যিদ তা বািতল করেত চান, তাহেল আপনােক িনউ ইয়কর্  িসিট পুিলশ িডপাটর্ েমে�র িনকট হািরেয় যাওয়া/চুির হেয় 
যাওয়ার িরেপাটর্  দািখল করেত হেব। 

অনু�হ কের নীেচর েযেকােনা একিট উৎতর েবেছ িনন: 

I am an ATTORNEY IN FACT OR FAMILY MEMBER / কাযর্ত আিম একজন আইনজীবী অথবা পিরবােরর সদসয্: 
(আইনজীবীেক অবশয্ই তার েলটারেহেড (নাম-িঠকানা ছাপােনা িচিঠর কাগজ) একিট িববৃিত �দান করেত হেব েয তারা এই লাইেস��া� বয্ি�র �িতিনিধ� করেছন এবং লাইেস��া� বয্ি�র পে� লাইেস� সমপর্ণ করার অিধকার আেছ। পিরবােরর সদসয্েদরেক এ মেমর্ ডকুেম� 
দািখল করেত হেব েয েকন লাইেস��া� বয্ি� �া�র করেত এবং িনেজ এেস লাইেস� জমা িদেত অ�ম। পাওয়ার অব অয্াটিনর্ বা েমা�ারনামা �হণেযাগয্ হেব না।) 

 
উপের উি�িখত TLC এর লাইেস� েয �াইভােরর জনয্ ইসুয্ করা হেয়িছল িতিন আর লাইেস�িট বয্বহার করেছন না এবং লাইেস�িট বািতল করেত আিম TLC-েক িনেদর্ শ এবং অিধকার �দান করিছ। 

 
 
 

AFFIRMATION TO CANCEL AN ACTIVE DRIVER LICENSE /  
একিট সি�য় �াইভার লাইেস� বািতেলর েঘাষণা 

 

 

 

�াইভােরর নাম    TLC লাইেস�#    

 
    Yes / হয্াঁ 

No, TLC currently has my license. / না, আমার লাইেস� বতর্ মােন TLC এর কােছ রেয়েছ। Please 
include a copy of receipt. / অনু�হ কের �াি� রিসদ জমা িদন

 
No, my TLC license was lost or stolen. / না, আমার TLC লাইেস� হািরেয় বা চুির হেয় িগেয়িছল। I filed a report with the NYPD (enter report number:) / আিম 
NYPD-েত একিট িরেপাটর্  জমা িদেয়িছ ( িরেপাটর্  ন�র উে�খ করন: )। 

 

 
 
 

 
নীেচ �া�েরর মাধয্েম আিম আমার অনুধাবন স�েকর্  েঘাষণা করিছ েয, উপের উি�িখত TLC �াইভার, পয্ারা�ানিজট বা যাতায়ােতর ভয্ােনর লাইেস� এই েনািটশ �াি�র পর বািতল করা হেব। আিম আেরা �ীকার করিছ েয এই লাইেসে�র 

বািতলকরণ �ায়ী হেব এবং আমার যখন বািতেলর অনুেরাধ জািনেয়িছ তখনও লাইেসে�র েময়াদ থাকেলও পরবত�েত এই লাইেস� পুনবর্হাল করা যােব না। আিম আেরা �ীকার করিছ এবং বুঝেত েপেরিছ েয অনয্ TLC �াইভার, পয্ারা�ানিজট বা 

যাতায়ােতর ভয্ােনর লাইেস� সং�হ করেত হেল আমােক অবশয্ই নতুন আেবদন জমা করেত হেব এবং এর জনয্ আমােক TLC এর আেরািপত আেবদনকারীর জনয্ সকল আবিশয্ক শতর্  পূরণ করেত হেব। 

“আইেনর শাি�র অধীেন আিম আেরা েঘাষণা করিছ েয, আিম উপের উি�িখত সকল তথয্ এবং েযেকােনা �াসি�ক ডকুেম�(সমূহ) পযর্ােলাচনা কেরিছ এবং এসকল ডকুেম�(সমূহ) এবং অথবা িববৃিতেত(সমূহ) েকােনা �কার িমথয্া তথয্ অ�ভুর্ � 
েনই এবং এগেলােত েকােনা ব�গত তথয্ এবং/বা �কৃত তথয্ অনুপি�ত েনই। আিম আেরা �ীকার করিছ এবং বুঝেত েপেরিছ েয আমার �দৎত েকােনা িমথয্া িববৃিত(সমূহ) আইেনর আওতায় শাি�েযাগয্ অপরাধ। আিম আেরা �ীকার করিছ েয 

এখােন উপের উি�িখত TLC গািড় �াইভার, পয্ারা�ানিজট বা যাতায়ােতর ভয্ান লাইেসে�র উপর যিদ েকােনা বেকয়া সমন, জিরমানা এবং/ অথবা �িগতােদশ থােক তাহেল েসগেলা লাইেস� বািতলকরেণর মাধয্েম পিরেশািধত হেব না এবং 

ভিবষয্েত TLC �াইভার, পয্ারা�ানিজট বা যাতায়ােতর লাইেসে�র জনয্ যিদ একিট নতুন আেবদন করা হয় তাহেল েসগেলা পিরেশাধ করা স�� করেত হেব।” 

�া�র:  তািরখ:    

 
�� অ�ের নাম িলখুন:   

Have you included your license with this form? / আপিন িক এই ফরেমর সােথ আপনার লাইেস� সংযু� কেরেছন? 

I am the DRIVER: / আিম একজন �াইভার: 

আমােক লাইেস� ইসুয্ করা হেয়িছল িক� আিম আর উপের উি�িখত TLC �াইভার, পয্ারা�ানিজট বা যাতায়ােতর ভয্ােনর লাইেস� বয্বহার করিছ না। আিম TLC-েক আমার লাইেস� বািতল কের েদওয়ার জনয্ িনেদর্ শ িদি� এবং 
অনুমিত �দান করিছ। 



Affirmation to Cancel TLC Driver License 1/13/17 

Bengali/বাংলা 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAME on License:    
 

LICENSE #:  EXPIRATION DATE:    

TLC লাইেসে�র তথয্ িনি�তকরণ: 

Additional Notes: 

TLC PERSONNEL USE ONLY / শধুমা� TLC কমর্চারীর বয্বহােরর জনয্ 
 
 

IMPORTANT NOTICE UPON IN-PERSON RECEIPT AT TLC: 
 

1. The identification of the licensee has been confirmed or their 3rd party representative identified. 
 

2. The submitter has been notified that the license will be cancelled as per this request and 
will not be available for reinstatement. 

 
3. The license has been reviewed for suspensions, summonses, revocations and/or 

settlements. The submitter has been advised of any outstanding issues and informed that 
the cancellation of this license will not remove any of the aforementioned issues. 

 
4. The submitter has been informed that submission of this document means that the license 

identified is being cancelled and cannot be reinstated. A new application will be required if 
the individual wants to drive for hire in NYC at a later date, even if the license being 
cancelled still had time remaining on it. 

 

 
 
 
 

Name of TLC Employee 
 

Signature of TLC Employee 
   / /  

Date Received 


