
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TLC 
�াইভার' স  
লাইেস� 
আেবদন  
গাইড 

 

গািড় চালােনার জনয TLC �াইভার’স 
লাইেসে�র আেবদেনর িনেদর িিশা: 

• েমেডিলওন টযািিশযাব (হলুদ) 
• SHL গািড় (সবুজ) এবং 
• ভাড়ার গািড়র জনয 

 
 

 

 

 

 

হলুদ টযািি 
সবুজ টযািি 

ভাড়ার গািড়র জনয 
 

পরূণ শরেত হেব  
তথয 

িফ: 

 েশােনা িফ েফরত েদওয়া হয় না – এর েশােনা 
বযিততম েনই 

 লাইেস�: িতন বছেরর লাইেসে�র জনয $252.00 
 মাদশ পরী�া: $ 32.00 
 আঙুেলর ছাপ/ছিব: $ 90 
 24 ঘ�ার �াস: $100-$175 

 পরী�া: �িত �েচ�ার জনয $49 
 WAV ে�িনং: $50- $75 
 আতর�ামূলশ �াইিভং েশাসর: $25 

 

 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Division of Licensing 

31-00 47th Avenue, 3rd Floor 
Long Island City, NY 11101 

 

আর ও  েবিি তেথযর জনয 
েদখুন: www.nyc.gov/ 

tlclicenseeinfo  
 

আেবদন শরার জনয এখােন 
যান: 

www.nyc.gov/lars 
 

আপনােক অবশয্ অনলা্েন আেবদন 
করেত হেব। 

আপিন িনেজ িগেয় আেবদন করেত 
পারেবন না  



 

আবিযশতা: 

লা্েস� েপেত হেল আপনােক িন�িলিখত আবশযকতার 

সবগিল পূরণ করেত হেব: 

1. অ�ত 19 বছর বয়সী 

2. ৈবধ DMV েিাফার’ স লা্েস�– NY ে�েটর জনয, 
এি A, B, C, বা E ে�ণী। অনয ে�টগেলার জনয েচক 
করন।   

3. পািকর ্ বা DMV িেকেটর জনয েকােনা ঋণ না করা 

4. আেবদন করার আেগ 3 বছেরর মেধয িডেফ� �া্িভ্ 
েকাসর স�ূণর করন 

5. হ্লেচয়ার অযােেিসেবল ে�িন্ স�ূণর করন  

6. 24 ঘ�ার একি েকাসর স�ূণর করন এব্ পরী�ায় 
পাস করন 

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

8. শারীিরকভােব িফট হেত হেব 

9. মাদক পরী�ায় পাস 

10. TLC ওেয়বসা্েট েযৗন পাচার সেচতনতার িভিডও 
েদখুন 

11. আঙুেলর ছাপ িদেত হেব আঙুেলর ছাপ অপরাধমূলক 
কােজর ্িতহাস আেছ িকনা তার জনয পযরােলাচনা করা 
হেব 

12. আেবদেনর 90 িদেনর মেধয সমাধান হেব না এমন 
েকােনা অপরােধর অিভেযাগ থাকেল হেব না। 

13. েকবলমা� �সািরত িলেমািজন �া্ভারেদর জনয:  
19A কমরািশয়াল �া্ভার’স লা্েস� 

 
 

গািড় চালােনার জনয TLC �াইভার'স লাইেসে�র আেবদেনর িনেদর িিশা: হলুদ টযািি, সবুজ টযািি, ভাড়ার গািড়র জনয 

আেবদন শরেবন না যিদ: 

গত বছের আপিন: 

1. 4 বা তার েবিশ �যািফক �াশ কের থােকন 

2. একি েমাটর গািড়র লা্েস�িবহীন কাযরকলােপর 

অিভেযােগ েদাষী সাবয্ হেয় থােকন 

3. TLC লা্েস� 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 

বযথর হওয়ার তািরখ েথেক এক  ব ছ র )  

গত 3 বছের আপিন TLC �ারা এইসব অিভেযােগ 
েদাষী সাবয্ হেয়েছন: 

1. মাদকাস� বা �িতব�ী থাকার ��� TLC 

লা্েস��া� গািড় চালােনা 

2. ঘুষ, �তারণা বা চুির, ব�গত িমথযা বণরনা  

3. হমিক, হয়রািন, িনযরাতন, বা শারীিরক বল�েয়াগ 

4. TLC লা্েস��া� গািড়র মেধয অ� রাখা 

 
গত 3 বছের আপনার TLC লাইেসে�র এইসব হেয়েছ: 

1. �তযাহার করা হেয়েছ (�তযাহােরর িদন েথেক 3 
বছ র )  

বা   

2. যখন �তযাহােরর অিভেযাগ মুলতিব িছল তখন 

আতসমপরণ বা েময়াদ উতীণর হেয়েছ (আতসমপরণ বা 
েময়াদ উতীণর হওয়ার েথেক 3 বছ র )  

আপনার �েয়াজনীয় নিথপ�: 

আপনােক TLC েত িনেচর সম্ নিথ জমা িদেত হেব: 

1. TLC �া্ভার’স লা্েসে�র আেবদন (েকবলমা� 
অনলা্েন) 
 

2. DMV �া্ভার’স লা্েসে�র কিপ 

3. যিদ DMV �া্ভার’স লা্েস� NY ে�েটর না 
হয়  তাহেল ে�েটর বা্েরর 90 িদেনর মেধযকার 
DMV �া্িভ্ েরকডর  িদেত হেব 
 

4. যিদ NY ে�েটর DMV �া্ভার’স লা্েস� 1 
বছেরর কম সমেয়র হয় তাহেল ে�েটর বা্েরর 
অিত সা�িতক সমেয়র DMV �া্িভ্ েরকডর  
িদেত হেব 
 

5. গত  3 ব ছ েরর মেধয েয িডেফ� �া্িভ্ 
েকাসর স�ূণর কেরেছন তার �মাণপ� 
 

6. লা্েস��া� িচিকতসক �ারা স�ূণর করা TLC 
েমিডকযাল ফমর 90 িদেনর েবিশ পুরােনা হেল চলেব 
না 
 

সম্ নিথেতই আপনার নাম এশই হওয়া 
আবিযশ: সম্ নিথেত্ আপনার নাম, মােঝর নাম 
ও পদিব অবশয্ এক ্ হেত হেব।  
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