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VEHICLE LICENSE STORAGE FORM / গািড়র লাইেস� সংর�েণর ফরম 

এই ফরম ভাড়ার গািড়র লাইেস� সংর�ণাগাের রাখার জনয্ বয্বহৃত হয়। এই ফরমিট জমাদােনর পূেবর্ আপনােক অবশয্ই DMV এর িনকট আপনার TLC লাইেস� ে�ট সমপর্ণ করেত 

হেব। সংর�ণাগাের লাইেস� থাকাকােল, গািড়র িবমার �েয়াজন েনই, DMV িনব�ন সি�য় থাকেত হেব না এবং TLC কতৃর্ ক পিরদশর্েনর দরকার েনই। এই ফরমিট অবশয্ই গািড়র 

মািলক বা েকা�ানী কমর্কতর্ া �ারা পূরণ করেত হেব এবং FHVStorage@tlc.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করেত হেব। আেরা তেথয্র জনয্ অনু�হ কের িভিজট করুন: 
www.NYC.gov/TLC। 

��বয্: সংর�ণাগাের জমা রাখা েকােনা গািড়র লাইেস� ভাড়ার জনয্ পিরচালনা করেত বয্বহার করা যােব না।  

িবভাগ 1. Vehicle Owner / Corporation / গািড়র মািলক / কেপর্ােরশন 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
িবভাগ 2. Placed in Storage By / যার �ারা সংর�ণাগাের রাখা হেয়েছ 

 

গািড়র মািলক/েকা�ানীর কমর্কতর্ ার নাম - সংর�ণাগাের লাইেস� জমাদানকারী বয্ি� (অনু�হ কের �� অ�ের িলখুন) For Office Use ONLY 

 

“আিম, উপের উি�িখত বয্ি�, একশত আিশ িদন (180) িদেনর জনয্ গািড়র লাইেস� সংর�ণাগাের জমা করিছ। এই মেমর্ আিম �তয্য়ন এবং েঘাষণা করিছ 

েয েয TLC িডকয্ােলর জনয্ এই সংর�েণর ফরম জমা েদয়া হে� েসগেলা গািড় েথেক মুেছ েফলা হেয়েছ।” 
TLC Employee Name 

�া�র তািরখ (mm/dd/yyyy) 

 
 

 
িবভাগ 3. যার �ারা সংর�ণাগার েথেক সরােনা হেয়েছ (শধুমা� সংর�ণাগার েথেক সরােনা হেল স�� করেত হেব) 

সংর�ণাগার হেত গািড়র লাইেস� শধুমা� মািলক বা েকা�ানীর কমর্কতর্ ার কােছ হ�া�র করা হেব। 
 

গািড়র মািলক / েকা�ানীর কমর্কতর্ ার নাম – সংর�ণাগার হেত লাইেস� অপসারণকারী বয্ি� (অনু�হ কের �� অ�ের িলখুন) For Office Use ONLY 

 

�া�র তািরখ (mm/dd/yyyy) TLC Employee Name 

 
 

Revised 10/19/2020 

গািড়র মািলক/কেপর্ােরশেনর নাম (অনু�হ কের �� অ�ের িলখুন) গািড়র লাইেস� # 

েকােনা গািড়র লাইেস� সংর�ণাগাের একশত আিশ (180) িদেনর অিধক সমেয়র জনয্ জমা রাখা যােব না। যিদ েকােনা গািড়র লাইেস� সংর�ণাগাের একশত আিশ (180) িদেনর অিধক সময় পযর্� জমা রাখা হয়, 

তাহেল NYC টয্াি� ও িলমুিজন কিমশন (Taxi and Limousine Commission, TLC) লাইেস�িট ব� কের িদেত পাের। লাইেসে�র েময়াদকােল শধুমা� একবার একিট গািড়র লাইেস� 

সংর�ণাগাের জমা রাখা যােব। এমনিক যিদ একশত আিশ (180) িদেনর সময়কাল পূণর্রেপ বয্বহার নাও করা হয়, তারপেরও একবার যিদ জমাকৃত লাইেস� অপসারণ করা হয় তাহেল ি�তীয় বােরর মেতা আর 

লাইেস� জমা রাখা যােব না। বতর্ মােন সংর�ণাগাের রাখা গািড়র লাইেস�গেলার ে�ে� অিতির� ষাট (60) িদন সময় রেয়েছ, যা সংর�ণাগাের লাইেস� জমা রাখার জনয্ সবর্েমাট একশত আিশ িদন (180) িদন 
�দান কের। 
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