
 

 

FITNESS RULES NOTICE / িফটেনেসর িবিধর িব�ি� 
  

অনু�হ কের আপনার আেবদন জমা েদওয়ার পূেবর্ সতকর্ তার সােথ পড়ূন 

লাইেসে�র জনয্ আেবদন �ি�য়ার ে�ে� TLC িকছু িবিধ পিরবতর্ ন কেরেছ। িবিধর মেধয্ আেবদনকারীর TLC ও DMV এর িববরেণর উপর িভিৎত কের এক (1) এবং িতন (3) বছেরর আেবদন করার িনেষধা�া অ�ভুর্ � রেয়েছ। 
 

অনু�হ কের মেন রাখেবন েয, TLC কম�রা িনধর্ারণ করেত পােরন না েয একিট আেবদন জমাদােনর সময় �তয্াখয্াত হেব না িক গৃহীত হেব এবং লাইেসে�র জনয্ আেবদেনর িফসমূহ েফরত �দান করা হয় না। 

আেবদনকারীর TLC বা DMV িববরণিট যিদ িফটেনস িবিধ েনািটেশ তািলকাভু� বণর্নার সােথ িমেল যায় তাহেল আেবদনকারীর আেবদন করা উিচত নয়। 

 

এক (1) বছেরর িনেষধা�া - (যিদ আেগর বছেরর সময়কােল) 

* এক বছেরর মেধয্ িতনিটর (3) েবিশ �ািফক দুঘর্টনা। েশষ দুঘর্টনার তািরখ েথেক এক (1) বছেরর িনেষধা�ািট গণনা করা হেব। 

* লাইেস�িবহীন একিট েমাটর গািড়চালনায় �ািফক ল�ন। 

* আ েগর আ েবদন বািতল হওয়া। যিদ েদখা যায় েয আেবদনকারী েকােনা লাইেস� পাবার েযাগয্ নন েস কারেণ পূেবর্র আেবদনিট 
�তয্াখান করা হেয়েছ, েসে�ে� েচয়ারপাসর্ন পূেবর্র আেবদনিট জমাদােনর এক বছেরর মেধয্ এই আেবদনিট �তয্াখান করেবন। কিমশেন পূেবর্র আেবদন জমাদােনর তািরখ 
েথেক এক বছেরর িনেষধা�া িহেসব করা হেব। 

* �ােগর অৈবধ বয্বহার - TLC এবং েযখােন �াগ েটে�র ফলাফলিট ��িব� অথবা অসফলভােব চয্ােল�কৃত তার �ারা �েয়াজনীয় �াগ েটে� একিট পিজিটভ ফলাফেলর মাধয্েম িনধর্ারণ করা হয়। এক (1) বছেরর িনেষধা�ািট 
অসফল �াগ েটে�র তািরখ েথেক শরু হেব। 

িতন (3) বছেরর িনেষধা�া - (যিদ আেগর িতন বছেরর সময়কােল) 

* একিট TLC লাইেস�কৃত গািড় েনশার েঘার (এর অয্ালেকাহেলর উপাদান িনিবর্েশেষ) বা মাদেকর �ারা অ�ম অব�ায় চালােনার সময় TLC িবিধগিলর �ারা িনিষ� েযেকােনা কাজ করা। 

* TLC িবিধগিলর �ারা িনিষ�, ঘুষ েনওয়া, জািলয়ািত, উপকরেণর িমথয্া উপ�াপনা, চুির, েকােনা বয্ি�র িবরুে� ভয়�দশর্ন, িন�হ, গালাগািল বা শারীিরক �মতার বয্বহার করা 
সং�া� েযেকােনা কাজ। 

* TLC িবিধগিলর মাধয্েম িনিষ� িহসােব েযেকােনা আইন TLC লাইেস��া� গািড়েত একিট অ� ধারেণর সােথ স�ৃ�। 

* আ েগর লাইেস� �তয্াহার করা। লাইেস� �তয্াহােরর চাজর্  অেপ�মাণ থাকা অব�ায়, পূেবর্র লাইেসে�র েময়াদ েশষ হেয় েগেছ বা েচয়ারপাসর্েনর কােছ সমপর্ণ করা হেয়িছল। 

* লাইেস� �তয্াহােরর চাজর্  অেপ�মাণ থাকা অব�ায় সমপর্ণ করা। Critical Driver Program / গরু�পূণর্ চালকেদর কাযর্�ম এবং Persistent Violator Program / �মাগত ল�নকারী কাযর্�ম বািতলকরেণর জনয্ িবেশষ 
িবেবচনা। গরুতর চালকেদর বা �মাগত ল�নকারী সমন ইসুয্ হওয়ার তািরখ েথেক সবর্িন� এক (1) বছর পের, 

একজন আেবদনকারী েচয়ারপাসর্েনর কাছ েথেক িতন বছেরর িনেষধা�া মওকুেফর অনুেরাধ করেত পােরন। যিদ আেবদনকারীর �াইিভং েরকডর্  মওকুেফর জনয্ অনুেরােধর তািরেখর পূবর্বত� িতন বছেরর 
সময়কােল ল�েনর জনয্ িতনিট পেয়ে�র েবিশ না হেয় থােক েকবলমা� এই আেবদনিট তখনই করা েযেত পাের। 

* লাইেস� �তয্াহার চাজর্  অেপ�মাণ থাকা অব�ায় লাইেসে�র েময়াদ েশষ হওয়া। লাইেস� �তয্াহার চাজর্  অেপ�মাণ থাকা অব�ায় যিদ পূেবর্র লাইেসে�র েময়াদ েশষ হেয় যায়, তেব 
লাইেস�িটর েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ েথেক িতন (3) বছেরর িনেষধা�া শরু হেব। 

একিট আেবদন িন�িলিখত কারণগিলর জনয্ �তয্াখয্াত হেত পাের: 

* আেবদেন ভুল বা �াি�। যিদ আেবদনিটেত েকােনা উপাদানগত ভুল বা বাদ পরার মেতা িকছু অ�ভুর্ � থােক 
বা যিদ আেবদনকারী আেবদেনর েকােনা উপাদান পিরবতর্ েনর িবষেয় েচয়ারপাসর্নেক অবিহত করেত বয্থর্ হন। 

* গরুতর চালকেদর কাযর্�ম (Critical Driver Program): আপিন যিদ আপনার অিত সা�িতক DMV পেয়ে�র দ�ােদেশর 15 মাস আেগ এবং 6 বা তারও েবিশ পেয়� জমা কের থােকন তাহেল আপিন যিদ লাইেস� পান 
তাহেল েসিট গরুতর চালকেদর কাযর্�ম (Critical Driver Program) এর আওতায় লাইেস� �িগত বা �তয্াহার িবষয়; 
তাই আপনার আেবদনিট �তয্াখান করা হেব। 

* অপরাধমূলক অিভেযােগর অিনি�ত অব�া। যিদ আেবদনকারীর েকােনা অপরাধমূলক অিভেযাগ অমীমাংিসত থােক, তাহেল সভাপিত একিট আেবদেনর িবেবচনা মুলতিব রাখেবন। যিদ আেবদন জমাদােনর 
90 িদেনর মেধয্ চাজর্ গিলর িবষয়িট সমাধান না হয় তেব আেবদনিট �তয্াখয্ান করা হেব। 
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