
Bengali/বাংলা 

 

CREDENTIAL REPLACEMENT / �মাণপ� �িত�াপন 
এই ফরমিট এবং অিতির� তথয্ আেছ এখােন www.nyc.gov/tlc। 

�মাণপ� �িত�াপেনর অনুেরাধ জানােত এই ফরমিট অবশয্ই বয্বহার করেত হেব। যিদ পূেবর্র �মাণপ� হািরেয় যায় বা �িত�� হয়, ছিবর আপেডট করার �েয়াজন হয় বা লাইেস�ধারীর নাম পিরবতর্ েনর পেরই TLC 
�মাণপ� �িত�াপেনর অনুেরাধ করা েযেত পাের। অনু�হ কের এই ফরমিট জমা েদওয়ার আেগ �মাণপ� �িত�াপেনর েচকিল�িট পযর্ােলাচনা করুন। এই আেবদনিট শধুমা� TLC ওেয়বসাইেট একিট অয্াপেয়�েম� 
কের জমা েদওয়া েযেত পাের। 

 
 
□ Photo Update / ছিব 
আপেডট করা 

TLC �াইভার লাইেসে�র ছিবিট আপেডট করুন শধুমা� NY ে�েটর আওতাভু� নন এমন লাইেস��া� �াইভারেদর জনয্; NYS লাইেস�ধারীেদরেক অবশয্ই TLC 
ওেয়বসাইেট উপল� NY ে�ট ফরমিট বয্বহার করেত হেব। TLC লাইেসে�র �িত�াপন Long Island City অিফেস ইসুয্ করা হেব এবং আপনােক অবশয্ই আপনার হােত 
থাকা TLC লাইেস�িট জমা িদেত হেব। 

একিট �মাণপে�র ছিব আপেডেটর জনয্ পঁিচশ ডলার ($25.00) ডলার িফ রেয়েছ। 
TLC �াইভার লাইেস� ন�র �� অ�ের নাম িলখুন �া�র তািরখ (mm/dd/yyyy) 

 

□ Replacement / 
�িত�াপন 

�মাণপ� েযিট হািরেয় েগেছ, �িত�� হেয়েছ অথবা িবকৃত, বােজয়া� হেয়েছ অথবা ডাকেযােগ (েকবলমা� TLC �াইভােরর লাইেসে�র জনয্ �েযাজয্) 
েকােনািদনই �হণ করা হয়িন এমন �মাণপে�র �িত�াপেনর অনুেরাধ জানান। 

�মাণপ� �িত�াপেনর জনয্ পঁিচশ ডলার ($25.00) িফ রেয়েছ। 

□ হািরেয় েগেছ □ TLC �াইভার লাইেস� ন�র □ SHL েরট কাডর্  

□ চুির হেয় িগেয়েছ   

□ �িত�� / িবকৃত হেয়েছ □ FHV িডকয্াল ি�কার (FHV �াইভার লাইেস� ন�রিট িলখুন) □ েমডািলয়ন িটন 
□ বােজয়া� করা হেয়েছ   

□ িডকয্াল �িত�াপন 
  

□ SHL পারিমট ন�র (েকােনা িফ েনই) □ েমডািলয়ন েরট কাডর্  (েকােনা িফ েনই) 
□ ডাকেযােগ হািরেয় েগেছ 

(শধুমা� �াইভার লাইেস�) 
  

�� অ�ের নাম িলখুন �া�র তািরখ (mm/dd/yyyy) 

 
□ Name Change /  

নাম পিরবতর্ ন 

আপনােক অবশয্ই আপনার TLC �াইভার লাইেস�িট এবং আপনার নােম আইনগত পিরবতর্ ন স�� করার পের ভাড়ার গািড় (FHV) লাইেস� আপেডট করেত হেব। 
আপনােক অবশয্ই আইনগতভােব নাম পিরবতর্ েনর �মাণ জমা িদেত হেব। 

নাম পিরবতর্ েনর পের �মাণপ�র �িত�াপেনর িফ পিচশ ($25.00) ডলার। 

TLC �াইভার লাইেস� FHV লাইেস� (িডকয্াল, � ি�কার, ডায়ম�) □ ে�ট �ারা ইসুয্কৃত লাইেস� (আবশয্ক) 

□ নাম পিরবতর্ েনর আেবদনপ� 

□ িববােহর সনদপ� 

□ িববাহিবে�েদর কাগজপ� 

□ নাগিরক� লােভর সনদপ� 

□ নতুন নামযু� পাসেপাটর্  

□ �ায়ী বািস�া কাডর্  I-551 

□ মািকর্ ন যু�রাে� কমর্সং�ান অনুেমাদেনর কাডর্  

□ েসাশয্াল িসিকউিরিট কাডর্  
(যিদ ন�র পিরবতর্ ন করা হেয় থােক) 

আিম বুঝেত পাির েয একিট নাম পিরবতর্ ন জমা েদওয়ার সময়, আমােক অবশয্ই আমার পুরাতন TLC �াইভােরর লাইেস�িট সমপর্ণ করেত হেব। আিম আইনতভােব 
আমার নীেচর নামিট পিরবতর্ ন কেরিছ: 

X 
�� অ�ের আ পনার আ েগর নামিট  িলখুন েযভােব এিট  আ পনার ডকুেম� / IDকােডর্  রেয়েছ। 

X 
�� অ�ের আ পনার “নতুন” নামিট  িলখুন েযভােব এিট  আ পনার ডকুেম� / IDকােডর্  রেয়েছ। 

�� অ�ের নাম িলখুন (নতুন নাম) �া�র (নতুন নাম) তািরখ (mm/dd/yyyy) 

 
INTERNAL USE ONLY 

 

Date (mm/dd/yyyy) Processed by: 

http://www.nyc.gov/tlc
http://www.nyc.gov/tlc


Bengali/বাংলা 

িনেদর্ শনা: অনু�হ কের আপনার আেবদনিট জমাদােনর পূেবর্ িনেচর �মাণপে�র জনয্ �েয়াজনীয় েচকিল�(গিল) যৎনসহকাের পড়ুন। Long Island City অিফেস এই ডকুেম�িট জমা েদওয়ার জনয্ আপনােক অবশয্ই TLC 
ওেয়বসাইেট একিট অয্াপেয়�েম� িনধর্ারণ করেত হেব। 
মািন অডর্ ারগিল অবশয্ই “NYC Taxi and Limousine Commission” অথবা “NYC TLC” এ �দানেযাগয্ হেত হেব। 

 

একিট TLC �াইভার লাইেসে� ছিব আপেডট করা: 
শধুমা� িনউ ইয়কর্  ে�েটর বাইেরর লাইেস��া� �াইভারেদর জনয্ �েযাজয্; NYS লাইেস��া�রা 
TLC এর ওেয়বসাইেট NY লাইেস�ধারী ফরমিট বয্বহার কের থােকন। একিট TLC �াইভার 
লাইেসে�র ছিব আপেডট করেত আপনােক অবশয্ই TLC এর Long Island City অিফেস েযেত হেব। 
একিট নতুন ছিব েতালা হেব এবং অিফেস আপনােক নতুন �মাণপ� ইসুয্ করা হেব। আপনােক আপনার 
আেগর TLC �াইভার লাইেস�িট সমপর্ণ করেত হেব। নীেচ আবশয্ক ডকুেম� েদওয়া হেলা: 

 

□ একিট পূরণকৃত �মাণপ� �িত�াপেনর অনুেরাধ ফরম। 

□ িবদয্মান TLC �াইভার লাইেস�। 

□ পঁিচশ ডলার ($25.00 ডলার), েডিবট / ে�িডট কাডর্  বা মািন অডর্ ােরর মাধয্েম �দান েযাগয্; 
নগদ অথর্ �হণ করা হয় না। 

 
 

 
TLC �াইভার লাইেস� �িত�াপন: 
যিদ েকােনা TLC �াইভার লাইেস� হািরেয় যায়, চুির হয়, �িত�� / িবকৃত হয় বা বােজয়া� হয়, তাহেল 
অবশয্ই এিট �িত�াপন করেত হেব। TLC এর Long Island City অিফেস একিট �মাণপ� �িত�াপেনর 
অনুেরাধ ফরম জমা েদওয়ার িভিৎতেত একিট নতুন TLC �াইভার লাইেস� ইসুয্ করা হেব। নীেচ আবশয্ক 
ডকুেম� েদওয়া হেলা: 

 

□ একিট পূরণকৃত �মাণপ� �িত�াপেনর অনুেরাধ ফরম। 

□ লাইেস�ধারীর সরকািরভােব ইসুয্কৃত ফেটা ID / �াইভােরর লাইেসে�র একিট কিপ। ে�েটর 
বাইের থাকা �াইভারেদরেক অবশয্ই TLC �মাণপে�র �িত�াপেনর অনুেরােধর 30 িদেনর মেধয্ 
একিট DMV এর সারসংে�প সরবরাহ করেত হেব। 

□ ��বয্: যিদ একিট NYS DMV খ�কালীন �াইভােরর লাইেস� �দান করা হয়, তাহেল 
আপনােক একিট অিতির� ফেটা ID �দান করেত হেব। 

□ পঁিচশ ডলার ($25.00 ডলার), েডিবট / ে�িডট কাডর্  বা মািন অডর্ ােরর মাধয্েম �দান েযাগয্; 
নগদ অথর্ �হণ করা হয় না। 

 

অনু�হ কের মেন রাখেবন: TLC �াইভােরর লাইেস� �িত�াপন যা �হণ করা হয়িন / স�বত 
“ডাকেযােগ হািরেয় েগেছ”, েসিট িবনামূয্েলই পাওয়া যােব, যিদ: 

• TLC এর মাধয্েম লাইেস�িট ে�রেণর তািরেখর পের কমপে� দশ (10) িদন অিতবািহত 
হেয় েগেছ এবং 

• TLC এর মাধয্েম লাইেস�িট ে�রেণর তািরেখর পের ষাট (60) িদেনর েবিশ অিতবািহত 
হয়িন। 

 
 

 
ভাড়ার গািড়র (FHV) িডকয্াল �িত�াপন: 
যিদ েকােনা TLC িডকয্াল ি�কার পােঠর অেযাগয্ হয় বা সরােনা হেয়েছ এবং “অকাযর্কর” শ�িট 
�দিশর্ত হয়; তাহেল অবশয্ই একিট �িত�াপন িডকয্াল এর অনুেরাধ জানােত হেব। যিদ িডকয্াল ি�কার 
�দিশর্ত উইে�ািট �িত�াপন করা হয় তেব অবশয্ই একিট �িত�াপন িডকয্ােলরও অনুেরাধ জানােত 
হেব। নীেচ আবশয্ক ডকুেম� েদওয়া হেলা: 

 

□ একিট পূরণকৃত �মাণপ� �িত�াপেনর অনুেরাধ ফরম। 

□ সরকািরভােব ইসুয্কৃত গািড়র মািলেকর 

ফেটা ID / �াইভারস লাইেসে�র একিট কিপ। 

□ যিদ েকােনা �িতিনিধ বয্বহার কেরন, তাহেল একিট পূরণকৃত এবং েনাটািরকৃত TLC “পাওয়ার 
অব অয্াটিনর্ (েমা�ারনামা)” ফরম; এবং �িতিনিধর সরকািরভােব ইসুয্কৃত ফেটা ID এর একিট 
কিপ। 

□ পঁিচশ ডলার ($25.00 ডলার), েডিবট / ে�িডট কাডর্  বা মািন অডর্ ােরর মাধয্েম �দান েযাগয্; 
নগদ অথর্ �হণ করা হয় না। 

SHL পারিমট ও েরট কাডর্  / েমডািলয়ন েরট কাডর্  এবং িটন: 

□ একিট পূরণকৃত �মাণপ� �িত�াপেনর অনুেরাধ ফরম। 

□ মািলেকর সরকািরভােব ইসুয্কৃত ফেটা ID / �াইভার লাইেসে�র একিট কিপ। 

□ যিদ েকােনা �িতিনিধ বয্বহার কেরন, তাহেল একিট পূরণকৃত এবং েনাটািরকৃত TLC 
“পাওয়ার অব অয্াটিনর্ (েমা�ারনামা)” ফরম; এবং �িতিনিধর সরকািরভােব ইসুয্কৃত ফেটা 
ID এর একিট কিপ। 

□ মূল েমডািলয়ন েরট কাডর্  (েমডািলয়ন িটন �িত�াপন)। 

□ �েযাজয্ হেল পঁিচশ ডলার ($25.00 ডলার); নীেচ িফ েদখুন, েডিবট / ে�িডট কাডর্  বা মািন 
অডর্ ার এর মাধয্েম �দান করা যায়; নগদ অথর্ �হণ করা হয় না: 

• ি�ট েহইল িলভাির (SHL) অনুেমাদন -- েকােনা িফ েনই 

• ি�ট েহইল িলভাির (SHL) েরট কাডর্  -- $25.00 

• েমডািলয়ন েরট কাডর্  – েকােনা িফ েনই 

• েমডািলয়ন িটন -- $25.00 
 
 

TLC �াইভার লাইেস� অথবা  ভাড়ার গািড় (FHV) লাইেসে� নাম পিরবতর্ ন: 
আইনীভােব আপনার নাম পিরবতর্ ন করার পের, আপনােক অবশয্ই আপনার TLC �মাণপ�র (�াইভার 
এবং যানবাহন লাইেস�(গিল) �েযাজয্ হেল) TLC এর Long Island City অিফেস আপেডট করেত 
হেব। LIC অিফেস নতুন �মাণপ� ইসুয্ করা হেব। নীেচ আবশয্ক ডকুেম� েদওয়া হেলা: 

 

□ একিট পূরণকৃত �মাণপ� �িত�াপেনর অনুেরাধ ফরম। 

□ ে�েটর ইসুয্কৃত �াইভার লাইেস� যা “নতুন” নাম �দশর্ন কের এবং নীেচর (নতুন নােম) 
েযেকােনা একিট (1) �দশর্নকারী ডকুেম�: 

□ নাম পিরবতর্ েনর আেবদন; 

□ িববােহর সনদপ�; 

□ িববাহিবে�েদর কাগজপ�; 

□ নাগিরক� লােভর সনদপ�; 

□ “নতুন” নামযু� পাসেপাটর্ ; 

□ �ায়ী বািস�া কাডর্  I-551; 

□ মািকর্ ন যু�রাে�র কমর্সং�ান অনুেমাদেনর কাডর্ । ভাড়ার গািড়র লাইেসে�র 

নাম পিরবতর্ েনর জনয্ও িনেচর ডকুেম� আবশয্ক: 

□ নতুন নােম গািড়র েরিজে�শন এবং 

□ নতুন নােম FHV ই�ুের�। 

□ পঁিচশ ডলার ($25.00 ডলার), েডিবট / ে�িডট কাডর্  বা মািন অডর্ ােরর মাধয্েম �দান েযাগয্; 
নগদ অথর্ �হণ করা হয় না। 
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