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FHV লাইেস� িবরিতর িনজ� অস�িত চুি�িভিত্তক িব�য় / ইজারা মািলকানার িনেদর্ িশকার অধীেন, NYC 
TLC-এর সােথ একিট নতুন ভাড়ার গািড়র লাইেসে�র জনয্ আেবদন করার জনয্ এই নিথেত িনেদর্ িশকা ও 
আেবদন �ি�য়া রেয়েছ।   
অনু�হ কের মেন রাখেবন েয দািখল করা সকল কাগজপ� অবশয্ই �� ও সহজপাঠয্ হেত হেব। 

জমা েদওয়ার জনয্ িনেদর্ িশকা 
আেবদনকারী: 

• আেবদনকারীর অবশয্ই একিট িটএলিস �াইভার লাইেস� থাকেত হেব। 
• িটএলিস �াইভার লাইেসে�র নামিট িটএলিস কতৃর্ ক যাচাই করা হেল ভাড়ায় চািলত গািড়র (FHV) ি�প 

েরকডর্ গিলেত িটএলিস লাইেস� ন�েরর সােথ অবশয্ই সাম�সয্পণূর্ হেব। 
• আেবদনকারীর নাম, গািড়র ইজারাদার / ে�তার নাম ও িটএলিস �াইভােরর লাইেসে�র নাম অবশয্ই 

একই হেত হেব। 

ইজারার শতর্ সমূহ: 
• ইজারা শরর তািরখিট অবশয্ই ইজারা চুি�েত উে�খ করেত হেব এবং 14 আগ� 2018 এর পর তািরখ 

েদওয়া যােব না। 
• েভিহকল আইেডি�িফেকশন না�ার (VIN) চুি�পে� অবশয্ই উে�খ করেত হেব। 

o ইজারার িভআইএন িটএলিস কতৃর্ ক যাচাই করা হেল এফিভএইচ ি�প েরকডর্ গিলেত িভআইএন-এর 
সােথ অবশয্ই িমল হেত হেব। 

• ইজারার শতর্ াবিলেত ইজারাদারেদর জনয্ গািড় �য় করেত অবশয্ই একিট অপশন অ�ভুর্ � থাকেব। 
• ইজারার েময়াদ অবশয্ই দইু (2) বছেরর কম েময়ােদ হেব না। 
• ইজারার �িতিট পৃ�ায় ইজারাদার ও ইজারাদাতার নােমর আদয্�র বা �া�র এবং তািরখ থাকেত হেব। 

গািড়র মািলকানার �মাণ: 
• আেবদনকারীেক অবশয্ই গািড়র সামেনর ও িপছেনর িশেরানােমর একিট অনুিলিপ জমা িদেত হেব যা ইজারা 

চুি�েত ইজারা েদওয়া গািড়র সােথ িমল থাকেত হেব। 
• যিদ িশেরানােমর িপছেনর অংশিট স�ূণর্ হয়, তেব এেত অবশয্ই �েযাজয্ তািরখগিল এবং ে�তা ও 

িবে�তার উভেয়র �া�র থাকেত হেব। 
• যানবাহেনর িশেরানােম উে�িখত গািড়র মািলেকর নামিট বতর্ মােন িটএলিস ডাইভােরর লাইেসে� থাকা 

আেবদনকারীরনাম হওয়া অবশয্ক। 

মািলকানার আেবদন �ি�য়ায় ইজারা   
ধাপ 1: আেবদনকারীেক অবশয্ই িটএলিস �াইভােরর লাইেস� ইজারা (বা ইজারা নিথর �মাণ), গািড়র িশেরানাম ও 

�েয়াজনীয় নিথসহ একিট স�ূণর্ নতুন গািড়র আেবদেনর অনুিলিপ TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov-এ 
ইেমইল করেত হেব।   

ধাপ 2: িটএলিস জমা েদওয়া নিথগিল পযর্ােলাচনা এবং �মেণর েরকডর্ সমূহ িবে�ষণ করেব। সকল �েয়াজনীয়তা 
অবশয্ই সিঠকভােব �দান করেত হেব।    

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/vehicle_new_application.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/vehicle_new_application.pdf
mailto:TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov
mailto:TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov
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ধাপ 3: যিদ ইজারার মািলকানার �েয়াজনীয়তা পূরণ করা হয়, তাহেল িটএলিস আেবদনকারীর িটএলিস আেবদন 
িফ জমা েদওয়ার জনয্ একিট অয্াপেয়�েমে�র সময়সূিচ িনধর্ারণ করেব। একবার েপেম� হেয় েগেল, 
আেবদনকারীেক একিট NYS DMV ে�ট িচিঠ ইেমইল করা হেব। "TC" ফর-হায়ার ে�ট এবং একিট 
িনব�ন েপেত একিট NYS DMV অিফেস ে�ট িচিঠ / ইেমইেল িনন।     

ধাপ 4: আপিন যখন আপনার TC ে�টগিল �হণ কেরন, ে�ট িব�ি� ফরম যা TLCUP-েত পাওয়া জমা িদেয় 
আপনার ে�টগিলর িটএলিসেক অবিহত করন। TLCUP-েত সাইন আপ করেত আপনার গািড়র আেবদেনর ন�র 
বয্বহার করন। 

ধাপ 5: িটএলিস গািড় পরী�ার অয্াপেয়�েমে�র তািরখ আপনােক ইেমইল করেব ও TLCUP এ েপা� করেব। আপনার 
গািড় িনধর্ািরত অয্াপেয়�েমে� িনেয় আসুন। একবার আপিন পরী�ায় পাশ করেল, আপানার গািড়র 
লাইেস� সি�য় হেব। 

https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-plate-notification-form.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page

