চু ি�িভিত্তক িব�য়/ইজারা মািলকানার িনেদর্ িশকা
�ানীয় আইেনর চু ি�িভিত্তক/ইজারা মািলকানা �িবধানসমূেহর অধীেন িনউ ইয়কর্ িসিট (NYC)
টয্াি� ও িলেমািজন কিমশন (TLC) এ নতু ন ভাড়ায় চািলত যানবাহেনর আেবদন করেত ই�ুক
আেবদনকারীেদরেক জনয্ সাধারণ িনেদর্ িশকা িনেচ েদওয়া হেলা। দািখলকৃ ত সকল কাগজপ� অবশয্ই
�� ও সহজপাঠয্ হেত হেব।
আেবদনকারী
আেবদনকারীর আেবদেনর সময় একিট TLC ডাইভােরর লাইেস� থাকা অবশয্ক।
যখন TLC �ারা যাচাই হয় TLC ডাইভােরর লাইেসে�র নাম অবশয্ই FHV �মণ েরকেডর্
#লাইেসে�র সােথ িমলেব।
আেবদনকারীর নাম, গািড় ইজারাদার ও ে�তার নাম অবশয্ই সবিকছু TLC ডাইভােরর লাইেসে�র
নাম অনুযায়ী একই হেত হেব।
যিদ আেবদনকারী একিট কেপর্ােরশন হয়, তাহেল কেপর্ােরশেনর পে� ইজারার চু ি�েত �া�রকারী
এবং েকান কেপর্ােরট কমর্কতা TLC ডাইভােরর লাইেসে�র অিধকারী হেব তা িনি�ত করেত
কেপর্ােরট িমিটং িমিনট িডেনািটং অিফসারস অবশয্ই জমা করেত হেব।
ইজারার শতর্ সমূহ
ইজারার কাযর্কর তািরখ (শর/আরে�র তািরখ) চু ি�পে� অবশয্ই উে�খ করেত হেব এবং আগ� 14,
2018-এর পের হেব না।
গািড়র যানবাহন শনা�কারী ন�র (VIN) চু ি�পে� অবশয্ই উে�খ করেত হেব।
ইজারার শতর্ াবিলেত ইজারাদারেদর জনয্ গািড় �য় করেত অবশয্ই একিট অপশন অ�ভুর্ � থাকেব।
ইজারার শতর্ াবিল অবশয্ই ইি�ত করেব েয ইজারার সময়কাল 2 বছেরর কম নয়।
ইজারা চু ি�র �িতিট পৃ�ায় �েয়াজেন অবশয্ই ইজারাদার ও ইজারাদাতার নােমর আদয্�র বা �া�র এবং
তািরখ থাকেত হেব।
TLC �ারা যাচাই হেল FHV ি�প েরকর্ েডর VIN এর সােথ ইজারা চু ি�র VIN অবশয্ই সংগিতগপূণর্
হওয়া আবশয্ক।
যানবাহেনর মািলকানার �মাণ
একজন আেবদনকারীর ইজারার চু ি�েত উি�িখত যানবাহেনর লাইেসে�র জনয্ অবশয্ই িশেরানােমর
সামেনর ও িপছেনর একিট অনুিলিপ সরবরাহ করা উিচত।
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যিদ িশেরানােমর েপছেনর অংশিট পূরণ করা হয় তাহেল ে�তা ও িবে�তা উভেয়র তািরখ ও �া�র
অবশয্ই উে�খ থাকেত হেব।
যানবাহেনর িশেরানােম উি�িখত যানবাহেনর মািলেকর নামিট বতর্ মােন TLC ডাইভােরর লাইেসে�
থাকা আেবদনকারীর নাম হওয়া অবশয্ক।

যানবাহেনর লাইেস� েপেত কীভােব একিট (চু ি�িভিত্তক) ইজারার আেবদন করেবন
ধাপ 1- আপনার েবস এ যান এবং েসগিল TLC Up (www.nyc.gov/tlcup)
এর মাধয্েম একিট িডিজটাল েবস িনি�তকরেণ TLC Up-এ জমা িদন
ধাপ 2- িডজটাল েবস িনি�তকরণিট একবার জমা হেল আপিন SRS#সহ একিট ইেমল পােবন, �ত পযর্ােলাচনার
জনয্ �েয়াজনীয় কাগজপ�সহ ইেমেলর উত্তর িদন। এছাড়াও কাগজপ�গিল সরাসির জমা িদেত পােরন এখােন
TLCFHVCONDITIONAL@TLC.NYC.GOV যা পযর্ােলাচনা ও �ি�য়া করেত 10 কমর্িদবস পযর্� সময় লাগেত পাের।
ধাপ 3- আপনার কাগজপ� একবার অনুেমািদত হেল আপিন দুিট ইেমল পােবন:
ইেমল#1 - সংযু� যানবাহেনর আেবদেনর সােথ অনুেমািদত ইেমল। আেবদনপ�িট অবশয্ই
আপনার সা�ােতর সময় বয্াি�গতভােব পূরণ করেত হেব ও জমা িদেত হেব।
ইেমল #2 – সা�াৎ িনি�তকরণ ইেমল TLC LIC ফয্ািসিলিটেত িনিদর্ � তািরখ ও সমেয়
গািড়র মািলকেক �েয়াজনীয় খরচ ও নতু ন আেবদন জমা িদেত অবিহত কের।
ধাপ 4- যিদ আপনার নতু ন গািড়র আেবদনিট �ি�য়ার জনয্ অনুেমািদত হয়, তেব আপিন
তাৎ�িণকভােব TLC LIC ফয্ািসিলিটেত অবি�ত আমােদর TLC েমাটর গািড়র িবভাগ (DMV)
অিফস হেত আপনার TLC ে�টসমূহ পােবন। অনু�হ কের মেন রাখেবন: অবশয্ই আপনার ৈবধ
িবমার কাগজপ� আপনার সােথ থাকেত হেব।
ধাপ 5- আপিন একবার আপনার TC ে�টগিল েপেয় থাকেল, আপিন উডসাইড পিরদশর্ন সুিবধােত
DMV বা িভজুয্য়াল পিরদশর্েনর তািলকাভু � হেবন।
ধাপ 6- আপনার গািড় একবার পিরদশর্েন উত্তীণর্ হেল, আপনার গািড়র লাইেস�িট সি�য় হেব এবং
এিট TLC-এর ওেয়বসাইট nyc.gov/tlcopendata -এর “সি�য় যানবাহন” ওেপন েডটা তািলকােত
24-48 ঘ�ার মেধয্ েদখা যােব।
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