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NEW DRIVER APPLICANT DRUG TEST INFORMATION /  
নতুন গািড় চালকেদর �াগ েট� সং�া� তথয্ 

 

TLC �াইভার লাইেসে�র জনয্ আেবদনকারীরা (Medallion / েমডািলয়ন, Street Hail Livery / �ীট েহইল িলভাির এবং For-Hire Vehicle / ভাড়ার গািড়) েকােনা �কার অৈবধ মাদক�বয্ বয্বহার 
করেছ না তা �মােণর জনয্ তােদরেক অবশয্ই পরী�া করােত হেব। 

পরী�া করােনার জনয্ অবশয্ই আপনােক TLC অনুেমািদত মাদক পরী�া েকে� েযেত হেব। আপনার TLC আেবদন জমাদােনর পর অবশয্ই এ শতর্ িট পূরণ করেত হেব। 

 
TLC অনুেমািদত �াগ েট� েকে� েযেত, আপিন 1(800) 923 2624 ন�ের েফান কের অয্াপেয়�েমে�র সময় িনধর্ারণ করেত পােরন বা নীেচ উে�িখত সাতিট (7) েকে�র েযেকােনা একিটেত 
অয্াপেয়�েম� ছাড়াই আসেত পােরন। 

অনু�হ কের মেন রাখেবন েয নীেচর েক�গেলা শধুমা� নতুন আেবদনকারীেদর জনয্ �েযাজয্। 

আপনােক িন�িলিখত ডকুেম� �দান করেত হেব: 
(1)  একিট TLC রিসদ, (2) আপনার ে�ট েমাটর গািড় িবভাগ (Department of Motor Vehicles/DMV) এর �াইভারস লাইেস� (3) মাদক পরী�ার িফ $32.00; একিট �ধান বয্াংেকর ে�িডট 

বা েডিবট কাডর্  অথবা U.S. েপা�াল বা আ�িলকভােব ইসুয্কৃত মািন অডর্ ার িহেসেব: Labcorp  এর কােছ �হণেযাগয্। 

 
অনু�হ কের মেন রাখেবন: 

�াগ েটে� অনুৎতীণর্ হেল �য়ংি�য়ভােব আপনার আেবদন �তয্াখয্াত হেয় যােব। 
আেবদন ন�ই (90) িদেনর জনয্ ৈবধ। TLC-েত আপনার আেবদন জমা েদওয়ার তািরেখর পর যিদ আপিন সকল শতর্ াবলী পূরণ না কেরন, তাহেল আপনার আেবদন �তয্াখয্াত হেয় যােব। 

 

Laboratory Corporation of America The 
Bridge Plaza Office Center 

 
31-00 47th Avenue 

Long Island City, New York 11101 
(47th Avenue ও 31st Street এর েমাড়) 

 
েসামবার – শ�বার 8:00 a.m. – 3:45 p.m. 

881 Manhattan Avenue 
Brooklyn, NY 11222 

(Milton Street এবং Greenpoint Avenue এর মাঝামািঝ �ােন) 
 

েসামবার এবং বৃহ�িতবার 10:30 a.m. – 5:30 p.m. 
ম�লবার, বুধবার ও শ�বার 8:30 a.m. – 3:30 p.m. 

 
Long Island এর িঠকানা #1 

3000 Hempstead Turnpike, 
Ste. 316 

Levittown, NY 11756 
 

েসামবার – শ�বার 7:00 a.m. – 3:00 p.m. 
শিনবার 7:30 a.m. – 11:00 a.m. 

 

Laboratory Corporation of America 
 

4434 Amboy Road, 2nd floor Staten 
Island, New York 10312-3866 

(Amboy Road এবং Richmond Avenue এর েমাড়) 
 

েসামবার – শ�বার 7:00 a.m. – 5:00 p.m. 
শিনবার 8:30 a.m. – 11:00 a.m. 

 
22 West 23rd Street, 2nd Floor 

New York, NY 10010 (between 
5th & 6th Avenue) 

 
েসামবার – শ�বার 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

 
Long Island এর িঠকানা #2 

5225 Rt. 347, Davis Pro Building, Ste. 
63/64 

Port Jefferson, NY 11776 
 

েসামবার, ম�লবার, বৃহ�িতবার এবং শ�বার 7:00 a.m. – 2:00 p.m. 
বুধবার 7:00 a.m. – 6:00 p.m. 

শিনবার 7:00 a.m. – 10:30 a.m. 

175 Memorial Highway 
New Rochelle, NY 10801 

 
েসামবার – শ�বার 9:00 

a.m. – 11:00 a.m. 
1:00 p.m. – 3:00 p.m. 

 

অনু�হ কের আেরা তেথয্র জনয্ আমােদর ওেয়বসাইট িভিজট করুন: www.nyc.gov/tlc। 
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