
 Licensing – Driver Application Unit 
31-00 47th Avenue, 3rd floor 

Long Island City, NY 11101 
 

 
 

মেডিকেল সার্টিডিকেশকের িে ি - েতুে আকেদেোরী ড্রাইভার 

র্টএলডস ড্রাইভার লাইকসন্স আকেদেোরীকে  (Medallion, Street Hail Livery ও ভাডার গাডডর জেয (FHV))  
অেশযই এই িে ির্ট এেজে লাইকসন্স প্রাপ্ত ডিডেৎসকের দ্বারা পরীক্ষার পর পূরণ েরাকত হকে। 

অেয মোকো িে ি গ্রহণ েরা হকে ো। 

েখে পরীক্ষা হকে: আপনার মেডিক্যাল পরীক্ষার তাডরখ আপনার TLC আবেদন জো মদওয়ার  

90 ডদবনর মেডি হওয়া যাবে না। 

এই িে ির্ট েীভাকে জো ডদকত হকে:  আপনাবক্ অেিযই অনলাইন TLC আবেদন পবের সবে এই ফে মটি সম্পূর্ ম ও সংযুক্ত 

ক্বর TLC-মত জো ডদবত হবে। যডদ ইবতােবযযই আপনার অনলাইন আবেদন জো ডদবয় 

থাবক্ন তাহবল আপনাবক্ অেিযই আপনার ফে মটি এই ওবয়েসাইবি জো ডদবত হবে: 

www.nyc.gov/tlcup 

এই িে ির্ট েখে জো ডদকত হকে:  আপডন TLC আবেদন জো মদওয়ার 90 ডদবনর েবযয TLC-মত এই ফে মটি জো না ডদবল 

আপনার আবেদন প্রতযাখযান ক্রা হবে। 

আপোর যডদ মোকো প্রশ্ন থাকে, অেুগ্রহ েকর  আোকদর ওকেেসাইট ডভজজট েরুে: www.nyc.gov/tlc 

FOR LICENSED PHYSICIAN’S USE ONLY: 

 
I certify that I have examined  , 

(name of applicant) 

the applicant for a NYC Taxi & Limousine Commission Driver’s License, on  . 

(date of exam) 

Based on this examination, it is my opinion that s/he: 

 
is medically fit to safely operate a TLC licensed vehicle. 

 
is not medically fit to safely operate a TLC licensed vehicle. 

 
Medically fit means that the applicant is of sound physical condition with good eyesight and no epilepsy, 
vertigo, heart trouble or any other infirmity of body or mind to the extent that it would render the applicant 

unfit for the safe operation of a licensed vehicle at all times of the day. 
 

 
Physician’s Last Name, First Name Physician’s Signature 

 

 
Number & Street (Mailing Address) Physician’s License # 

 

 
City State          Zip Code State in which Physician is licensed 

 
 

Phone Number 
 
 

 

 
THIS FORM MUST BE VALIDATED WITH AN OFFICIAL STAMP BY PHYSICIAN. 
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