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ভাড়ার গাড়ড় 
TLC ভাড়ার গাড়ড়র লাইসেন্স েংরক্ষসের উপায় ঘ াষো কসরসে 
অড়িলসে কার্যকর কসর ড়িউ ইয়কয ড়েড়ি িযাড়ি ও ড়লমুড়িি কড়মশি ভাড়ার গাড়ড়র মাড়লকসেরসক তাসের TLC 
গাড়ড়র লাইসেন্সসক একশত আড়শ (180) ড়েি পর্যন্ত “স্থড়গত” রাখার েুসর্াগ ঘেসি। ড়িসে িড়েযত একড়ি "েংরক্ষে" 
প্রড়িয়ার মাধ্যসম লাইসেন্সড়ি স্থড়গত রাখা হসি। 
 

আপড়ি ড়ক ঘর্াগযতা েম্পন্ন? 

• TLC ঘেিরু্ক্ত েকল ভাড়ার গাড়ড় (FHV)-এর লাইসেন্স একশত আড়শ (180) ড়েি পর্যন্ত েংরক্ষসে তাসের 
গাড়ড়র লাইসেন্স রাখসত পাসর। িতযমাসি েংরক্ষসে থাকা FHV গাড়ড়র লাইসেসন্সর িিয অড়তড়রক্ত ষাি (60) 
ড়েি ঘর্াগ হসি র্াসত FHV লাইসেন্স ঘমাি একশত আড়শ (180) ড়েসির িিয েংরক্ষসে থাকার েুসর্াগ পাসি। 

শতযািড়ল 
• TLC েংরক্ষে ফরমড়ি গাড়ড়র মাড়লক িা ঘর্সকাসিা কসপযাসরশসির একিি অড়ফোর পূরে কসর থাসক। 

কীভাসি আপিার TLC ভাড়ার গাড়ড় (FHV)-এর লাইসেন্স েংরক্ষসে রাখসিি 

1. গাড়ড়র লাইসেন্স েংরক্ষে ফরমড়ি ড়প্রন্ট কসর ঘেড়ি পূরে করুি। 

TLC গাড়ড়র লাইসেন্স েংরক্ষে ফরমড়ির অিুসেে 1 ও 2 ডাউিসলাড ও ড়প্রন্ট কসর ঘেড়ি পূরে করুি। 

2. TLC-ঘক FHVStorage@tlc.nyc.gov ড়িকািায় েংরক্ষে ফরমড়ি ইসমইল করুি। 

TLC FHV েংরক্ষে ফরমড়ি স্ক্যাি কসর উড়িড়খত ড়িকািায় ইসমইল 
করুি: FHVStorage@tlc.nyc.gov।  কাগিপত্র িমা ড়েসত অিুগ্রহ কসর TLC Long Island City 
Facility-ঘত আেসিি িা। শুধু্মাত্র ইসমইলকৃত কাগিপত্র গ্রহে করা হসি। 

3. গাড়ড়র লাইসেসন্সর ড়িস্তাড়রত ও ইসমইল ড়িজ্ঞড়ি। 

আপিার গাড়ড়র লাইসেসন্সর ড়িস্তাড়রত আর েড়িয় থাকসি িা এিং ড়িস্তাড়রত "েংরক্ষসে" পড়রিড়তযত 
হসি।  গাড়ড়র লাইসেন্স েংরক্ষসে থাকাকালীি গাড়ড়ড়ি ভাড়ায় চালাসিা র্াসি িা।  একশত আড়শ (180) ড়েি 
পর, েংরক্ষে ঘথসক আপিার গাড়ড়র লাইসেন্স অপোরে করার িিয আপিাসক িলা হসি িা লাইসেন্সড়ি 
িাড়তল করা হসি। 

 

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
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দ্রষ্টিয: NYS DMV অড়ফেগুসলাসত েীড়মত েংখযক েরােড়র ঘলিসেসির কারসে, TLC ঘেিগুসলা েমপযে েংিান্ত 
ড়িস্তাড়রত তসথযর িিয এখাসি ড়িক করুি িা DMV ওসয়িোইি, https://dmv.ny.gov এ র্াি।”  

কীভাসি আপিার TLC ভাড়ার গাড়ড় (FHV)-এর লাইসেন্স েংরক্ষে ঘথসক অপোরে করসিি 
েংরক্ষে ঘথসক আপিার গাড়ড়র লাইসেন্স অপোরে করসত, অিুগ্রহ কসর ড়িসচর ড়িসেযশিািলী অিুেরে করুি। 
এরপসরও র্ড়ে আপিার TLC ঘেি ঘথসক র্ায় / আপিার গাড়ড়র লাইসেন্স েংরক্ষসে থাকার পরও TLC ঘেিগুসলা 
েমপযে িা হয় তাহসল ড়িসোক্ত ড়িসেযশিািলী অিুেরে করুি: 

1. ভাড়ার গাড়ড়র েংরক্ষসের আসিেি ফরসমর অিুসেে 3 (েংরক্ষে অিুসেে ঘথসক অপোরে করুি) পূরে 
করুি; 

2. আপিার ঘরাকার িা ড়িমার িাহসকর কাে ঘথসক ড়িমা / োয়িদ্ধতার একড়ি আপসডিকৃত োড়িযড়ফসকসির 
অিুসরাধ্ করুি র্াসত োড়িযড়ফসকসি িাড়র করার িতযমাি তাড়রখ উসিখ থাকসি; 

3. FHVStorage@tlc.nyc.gov ড়িকািায় ভাড়ার গাড়ড়র েংরক্ষসের আসিেি ফরম ও ড়িমা / োয়িদ্ধতার 
আপসডিকৃত োড়িযড়ফসকি ইসমইল করুি; 

4. TLC-এর Woodside Inspection ফযাড়েড়লড়িসত TLC-এর িতুি ঘডকযাল প্রাড়ির িিয গাড়ড়ড়ি েরােড়র 
পড়রেশযিমূলক অযাপসয়ন্টসমসন্টর িিয ড়িধ্যাড়রত হসি। 

আপিার গাড়ড়র লাইসেন্স েংরক্ষসে থাকা অিস্থায় আপড়ি র্ড়ে TLC ঘেি েমপযে কসর থাসকি তসি অিুগ্রহ কসর 
এই ড়িসেযশািলী অিুেরে করুি: 

1. ভাড়ার গাড়ড়র েংরক্ষসের আসিেি ফরসমর অিুসেে 3 (েংরক্ষে অিুসেে ঘথসক অপোরে করুি) পূরে 
করুি; 

2. আপিার ঘরাকার িা ড়িমার িাহসকর কাে ঘথসক ড়িমা / োয়িদ্ধতার একড়ি আপসডিকৃত োড়িযড়ফসকসির 
অিুসরাধ্ করুি র্াসত োড়িযড়ফসকসি িাড়র করার িতযমাি তাড়রখ উসিখ থাকসি; 

3. স্থািান্তসরর আসিেি েম্পন্ন করুি (িতুি TLC ঘেি পাওয়ার িিয আপিাসক অিশযই একড়ি ঘেি স্থািান্তর 
করসত হসি), এই ঘপসি রসয়সে; 

4. FHVStorage@tlc.nyc.gov ড়িকািায় ভাড়ার গাড়ড়র েংরক্ষসের আসিেি ফরম, েম্পন্নকৃত স্থািান্তসরর 
আসিেি ও ড়িমা / োয়িদ্ধতার আপসডিকৃত োড়িযড়ফসকি ইসমইল করুি; 

5. আপড়ি র্খি TLC-এর লং আইলযান্ড ড়েড়ি (LIC) অড়ফসে আসিেি িমা ঘেওয়ার িিয অযাপসয়ন্টসমন্ট ড়িধ্যারে 
করসিি তখি আপিাসক িািাসিা হসি;  

6. TLC-এর LIC অড়ফসে আপিার স্থািান্তসরর অযাপসয়ন্টসমসন্ট িমা ড়েি; 
7. TLC-এর Woodside Inspection ফযাড়েড়লড়িসত TLC-এর িতুি ঘডকযাল প্রাড়ির িিয গাড়ড়ড়ি েরােড়র 

পড়রেশযিমূলক অযাপসয়ন্টসমসন্টর িিয ড়িধ্যাড়রত হসি। 

প্রায়শই ড়িজ্ঞাড়েত প্রশ্নািলী 

• ড়িস্তাড়রত তসথযর িিয অিুগ্রহ কসর ভাড়ার গাড়ড়র েংরক্ষে অপশি ড়িষয়ক প্রায়শই ড়িজ্ঞাড়েত 
প্রশ্নািলী পড়ুি। 

https://dmv.ny.gov/registration/how-surrender-return-or-turn-your-plates-dmv
https://dmv.ny.gov/
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-transfer.page
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
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ভাড়ায় চাড়লত গাড়ড় (FHV) েংরক্ষে েম্পড়কযত প্রায়শই ড়িজ্ঞাড়েত 

প্রশ্নািলী – িতযমাি প্রড়িয়া 
1. প্রশ্ন. আড়ম কীভাসি েংরক্ষসের লাইসেন্স িমা করি?  

উত্তর. আপিাসক TLC ওসয়িোইি ঘথসক ভাড়ায় চাড়লত গাড়ড় (FHV) TLC েংরক্ষে ফরমড়ি ড়প্রন্ট করসত 
হসি এিং অিুসেে 1 ও 2 পূরে করসত হসি।  পূরেকৃত ও স্বাক্ষড়রত একড়ি ফরমড়ি 
FHVStorage@tlc.nyc.gov ড়িকািায় ইসমইল করসত হসি।  েংরক্ষসে আপিার গাড়ড়র লাইসেন্স িমা 
হওয়ার পর আপড়ি একড়ি ড়িড়িতকরে িাতযা পাসিি।  
 

2. প্রশ্ন. DMV অড়ফসের ঘলিসেি েীড়মত অিস্থায় রসয়সে এসক্ষসত্র কীভাসি আড়ম আমার LC ঘেি েমপযে 
করি?  

উত্তর. NYS DMV অড়ফেগুসলাসত েীড়মত েংখযক েরােড়র ঘলিসেসির কারসে, TLC ঘেিগুসলা েমপযে 
েংিান্ত ড়িস্তাড়রত তসথযর িিয এখাসি ড়িক করুি িা DMV ওসয়িোইি, https://dmv.ny.gov এ র্াি     

 
3. প্রশ্ন: আমাসক ড়ক আমার FHV লাইসেন্স েংরক্ষসে রাখসত হসি?  

উত্তর: িা। েংরক্ষসে আপিার গাড়ড়র লাইসেন্স রাখার ড়িষয়ড়ি েমূ্পেযভাসি ঐড়েক।  
 

4. প্রশ্ন: আমার ঘডকযালগুড়ল অপোরসের িিয আমাসক ড়ক Woodside-এ ঘর্সত হসি? 
উত্তর: COVID-19 মহামারী চলাকালীি েরােড়র ড়ভড়িি েীড়মত থাকার কারসে আপিাসক এই মুহুসতয 
TLC-এর Woodside ফযাড়েড়লড়িসত র্াওয়ার প্রসয়ািি হসি িা।   
 

5. প্রশ্ন: আড়ম আমার TLC ঘেি েমপযে করার পসর ড়ক আমার ড়িমা েংস্থার কাে ঘথসক অথয ঘফরত িা িযয় 
ঘফরত েুড়িধ্া পাি? 
উত্তর: আপিার ঘেি েমপযে করার আসগ, ড়িমা েম্পড়কযত ঘর্সকাসিা প্রতযাড়শত অথয ঘফরত িা িযয় ঘফরত 
েম্পসকয ড়িস্তাড়রত িািসত অিুগ্রহ কসর আপিার ড়িমা ঘকাম্পাড়ির োসথ ঘর্াগাসর্াগ করুি।  
 

6. প্রশ্ন: আমার ড়িকি ঘেসির িাইসরর িা কােম ঘেি থাকসল কী হসি।  
উত্তর: আপিার ঘেি েমপযে িা কােম ঘেি ঘোর করা েম্পড়কযত ড়িস্তাড়রত তসথযর িিয আপিাসক 
আপিার স্থািীয় DMV অড়ফসে ঘর্াগাসর্াগ করসত হসি।  
 

7. প্রশ্ন: র্ড়ে আড়ম লাইসেন্স িযিহার িা কসর থাড়ক তাহসল ড়ক TLC আমার িযয় হওয়া অথয ঘফরত ড়েসি?  
উত্তর: িা। TLC-এর ড়ফ ঘফরতসর্াগয িয়।  
 
 

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov
https://dmv.ny.gov/registration/how-surrender-return-or-turn-your-plates-dmv
https://dmv.ny.gov/


                                                                                                         

বাাংলা – সেপ্টেম্বর 2020 

8. প্রশ্ন: লাইসেন্স েংরক্ষসে িমা রাখার িিয ড়ক ঘকাসিা TLC ড়ফ আসে?  
উত্তর: ঘকাসিা ড়ফ এর প্রসয়ািি ঘিই।  
 

9. প্রশ্ন: আমার ঘডকযালগুড়ল অপোরে করা হসয়সে এিং FHV TLC েংরক্ষে ফরম পূরে করা হসয়সে এ 
ড়িষয়ড়ি আড়ম TLC-ঘক কীভাসি িািাসিা?  
উত্তর: র্খি আপড়ি েংরক্ষে ফরমড়ি পূরে কসরি তখি আপড়ি প্রতযয়ি ও ড়িড়িত কসরি ঘর্ ঘর্ড়ির িিয 
েংরক্ষে ফরমড়ি িমা ঘেওয়া হসে ঘেই গাড়ড়ড়ি ঘথসক েকল TLC ঘডকযাল ঘথসক অপোরে করা হসয়সে।  
 

10. প্রশ্ন: আড়ম কতড়েি আমার লাইসেন্স েংরক্ষসে রাখসত পারসিা?  
উত্তর: একশত আড়শ (180) ড়েি।  
 

11. প্রশ্ন: আড়ম কতিার আমার FHV লাইসেন্স েংরক্ষসে রাখসত পারসিা?  
উত্তর: শুধু্মাত্র একিার। 
 

12. প্রশ্ন: একশত আড়শ (180) ড়েি ঘশষ হসয় ঘগসল ড়ক আমাসক িািাসিা হসি?  
উত্তর: হযাাঁ।   
 

13. প্রশ্ন: র্ড়ে একশত আড়শ (180) পসরও লাইসেন্সড়ি েংরক্ষে ঘথসক ঘির িা কড়র তাহসল কী হসি?  
উত্তর: আপিার লাইসেন্স িাড়তল হসয় র্াসি।  
 

14. প্রশ্ন: র্ড়ে আড়ম ড়িমার অথয ঘেওয়া িন্ধ কসর ঘেই তাহসল কী হসি?  
উত্তর: আপড়ি র্ড়ে আপিার ড়িমার অথয ঘেওয়া িন্ধ কসরি তাহসল কী  িসি ঘে েম্পড়কযত ড়িস্তাড়রত 
তসথযর িিয আপিার ড়িমা ঘকাম্পাড়ি ও আপিার ঘেসির ঘেি ইেুযকারী DMV-ঘত ঘর্াগাসর্াগ করুি।    
 

15. প্রশ্ন: র্ড়ে আড়ম আমার ঘময়াসোত্তীেয ড়িমার কারসে আমার ঘেিগুড়ল েমপযে কড়র এিং ঘে েম্পসকয TLC-
ঘক িা িািাই তাহসল কী হসি?  
উত্তর: আপিার লাইসেন্স িাড়তল হসয় র্াসি।  
 

16. প্রশ্ন: TC ঘেিরু্ক্ত DMV ড়িিন্ধি ড়ক েড়িয় থাকা প্রসয়ািি?  
উত্তর: গাড়ড় েংরক্ষসে থাকাকালীি অিস্থায় িা ঘেি DMV-ঘত েমপযসের েময় েড়িয় DMV ড়িিন্ধি 
TLC-এর ঘকাসিা শতয িয়।   
 

17. প্রশ্ন: েংরক্ষসে থাকা ঘর্সকাসিা গাড়ড়র িিয ড়ক ড়িমা চাড়লসয় ঘর্সত হসি?  
উত্তর: গাড়ড় েংরক্ষসে থাকাকালীি অিস্থায় িা ঘেি DMV-ঘত েমপযসের েময় ড়িমা TLC-এর ঘকাসিা শতয 
িয়।   
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18. প্রশ্ন: আড়ম ড়ক চাইসল একশত আড়শ (180) ড়েি আসগ েংরক্ষে ঘথসক আমার গাড়ড়র লাইসেন্স অপোরে 
করসত পারি?  
উত্তর: হযাাঁ।  আপড়ি একশত আড়শ (180) ড়েসির আসগ ঘর্সকাসিা েময় েংরক্ষে ঘথসক আপিার গাড়ড়র 
লাইসেন্স অপোরে করসত পাসরি তসি একিার অপোরসের পর আপড়ি আিার লাইসেন্সড়ি েংরক্ষসে 
রাখসত পারসিি িা।   
 

19. প্রশ্ন: আড়ম কীভাসি আমার গাড়ড়র লাইসেন্স েংরক্ষে ঘথসক অপোরে করি এিং িতুি TLC ঘডকযাল 
পাি?  
উত্তর: FHV লাইসেন্স েংরক্ষে ঘথসক ঘির করসত, েংরক্ষে ফরসমর অিুসেে 3 পূরে করুি এিং 
ড়িসোক্ত ঘর্সকাসিা একড়ি প্রোি করুি: ঘ াষোর পৃষ্ঠা/ইেুযর আপসডিকৃত তাড়রখেহ োয়িদ্ধতার 
োড়িযড়ফসকি িা ড়িমা ঘকাম্পাড়ির িতযমাি তাড়রখরু্ক্ত কভাসরি ঘলিার র্াসত িতযমাি কভাসরসির পড়রমাে 
তাড়লকাভুক্ত রসয়সে।  ড়িমার েীমা TLC-এর ওসয়িোইসি িড়েযত TLC-এর িূযিতম শতযািড়ল পূরে কসর 
তা ড়িড়িত করুি।  FHVStorage@tlc.nyc.gov ড়িকািায় েংরক্ষে ফরম ও েকল কাগিপত্র ইসমইল 
করুি।  েংরক্ষে ঘথসক আপিার গাড়ড়র লাইসেন্স অপোড়রত হসল, TLC-এর LIC ফযাড়েড়লড়িসত ড়গসয় 
উপড়স্থত হওয়ার মসতা একড়ি অযাপসয়ন্টসমন্ট ড়িড়িত হসল এিং িতুি TLC ঘেি পাওয়ার মসতা েময় 
হসল আপড়ি ড়িড়িতকরে িাতযা পাসিি।  তারপসর TLC-এর ইন্সসপকশি ফযাড়েড়লড়িসত েরােড়র পড়রেশযিমূলক 
অযাপসয়ন্টসমন্ট ড়িড়িত করসত আপিার িিয একড়ি েময়েূড়চ ড়িধ্যাড়রত হসি করা হসি ঘর্খাসি গাড়ড়ড়িসত TLC 
ঘডকযালগুড়ল লাগাসিা হসি।   

https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/for_hire_vehicle_license_storage_form.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/veh_insurance_req.pdf
mailto:FHVStorage@tlc.nyc.gov

