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পিরদশর্ন 
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FHV পিরদশর্েনর িনেদর্ শনা 

 

 

 

 

 
আমােক কী আনেত হেব? 
আিম না আনেল কী হেব? 

পিরদশর্ন েচকিল� 

পিরদশর্েনর েচকিল�, TLC এর 
�েয়াজনীয় আইেটম: 

পিরদশর্েনর েচকিল�, DMV এর 
�েয়াজনীয় আইেটম (যিদ আপনার গািড় 
500 মাইেলর েবিশ চালনা করা হয়): 
 

 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Safety & Emissions Division 

24-55 BQE West 
Woodside, NY 11337 

 

আরও েবিশ  
তেথয্র জনয্ েদখুন: 

www.nyc.gov/ 
tlcinspections  
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সাধারণ তথয্ 

1. TLC Safety & Emissions Division 
িনেচর 
িঠকানায়                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
অবি�ত: 

24-55 BQE West  
Woodside, NY 11377 

 
2. নতুন FHV লাইেসে�র জনয্ আেবদন 

কেরেছন? TLC আপনার ভাড়ার গািড়র জনয্ 
আেবদন (অনলাইন বা কাগেজ) অনুেমাদন 
করেব, আপনার TLC পিরদশর্েনর তািরখ ও 
সময়সহ TLC আপনােক অয্াপেয়�েমে�র 
িচিঠ ইেমইল কের পাঠােব। TLC পিরদশর্েন 
আপনার গািড় উত্তীণর্ না হওয়া পযর্� আপনার 
গািড়র লাইেস� ৈবধ হেব না। 
 

3. আপনার বতর্ মান FHV লাইেসে�র গািড় 
পিরবতর্ ন করেছন?  
 

4. TLC গািড় পিরদশর্েন উত্তীণর্ হেত আপিন 
চারবার েচ�া করেত পারেবন। যিদ 
আপনার গািড় �থম পিরদশর্েন অনুত্তীণর্ হয়, 
তেব গািড় পিরদশর্েন উত্তীণর্ হেত �থম 
পিরদশর্েনর তািরখ েথেক 60 িদেনর মেধয্ 
আপিন আেরা অিতির� িতনবার েচ�া করেত 
পারেবন।  

ভাড়ার গািড় পিরদশর্েনর িনেদর্ শনা 

পিরদশর্েনর জনয্ আমােক কী িনেয় 
আসেত হেব? 

িনেচর সবগিলই আপনােক পিরদশর্েনর সময় 
আনেত হেব।  আপিন যিদ এইসব িজিনসগিল না 
আেনন তাহেল গািড় েবর কের েদওয়া হেব।  

1. গািড়র েরিজে�শন। 
 
2. একিট ৈবধ TLC �াইভার লাইেস� বা 

ে�েটর �াইভার লাইেস�। 
 

িনধর্ািরত পিরদশর্েনর সমেয় আিম 
আসেত না পারেল কী হেব? 

পুেবর্ িনধর্ািরত পিরদশর্েনর সমেয়র এক ঘ�ার মেধয্ 
আপিন না আসেল, আপনােক আবার নতুন 
অয্াপেয়�েমে�র জনয্ আেবদন করেত হেব। 
আপনার িমস হওয়া অয্াপেয়�েম� উত্তীণর্ হওয়ার 
সময় �থম �েচ�া বেল িবেবচনা করা হেব এবং 
আপনার আর েকবল িতনিট �েচ�া বািক থাকেব। 

 

পিরদশর্েনর DMV অংেশ আমার গািড় 
অনুত্তীণর্ হেল িক হেব? 

যিদ আপনার গািড় পিরদশর্েন অনুত্তীণর্ হয়, তেব 
আপনােক �দত্ত গািড় পিরদশর্েনর িরেপােটর্  TLC 
পিরদশর্ক �ারা শনা�কৃত DMV �িটসমূহ 
তািলকাভু� থাকেব।  
 
আপনােক �িট(সমূহ) সংেশাধন করেত হেব এবং 
পিরদশর্েনর িরেপােটর্  তািলকাভু� TLC পিরদশর্েনর 
েক� েখালা থাকার সময় িফের েযেত হেব। পুনরায় 
পিরদশর্েনর জনয্ আপনার েকােনা অয্াপেয়�েমে�র 
�েয়াজন েনই।   
 
পিরদশর্েনর TLC অংেশ আমার গািড় 
অনুত্তীণর্ হেল িক হেব? 
 

যিদ আপনার গািড় পিরদশর্েনর DMV অংেশ উত্তীণর্ 
হয় িক� TLC অংেশ অনুত্তীণর্ হয়, তেব আপনার জনয্ 
একিট ল�েনর েনািটশ জাির করা হেব। এই ল�েনর 
েনািটেশ TLC পিরদশর্ক �ারা শনা�কৃত TLC 
�িটসমূহ তািলকাভু� থাকেব।   
 
আপনােক �িট(সমূহ) সংেশাধন করেত হেব এবং 
একিট TLC সমন জাির এড়ােত ল�েনর েনািটেশ 
উি�িখত স�িত তািরেখর পেূবর্ পিরদশর্েনর 
িরেপােটর্  তািলকাভু� TLC পিরদশর্েনর েক� েখালা 
থাকার সময় িফের েযেত হেব। পুনরায় পিরদশর্েনর 
জনয্ আপনার েকােনা অয্াপেয়�েমে�র �েয়াজন েনই।   
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