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VEHICLE RENEWAL INSTRUCTIONS & REQUIREMENTS / 
গািড় নবায়েনর িনেদর্ শনা এবং আবিশয্ক শতর্ াবলী 

 

একিট TLC গািড়র লাইেস� নবায়ন করার তথয্ এবং িনেদর্ শনা এই ফরম �দান কের। লাইেস� নবায়ন সফলভােব স�� করার জনয্, সকল শতর্ াবলী অবশয্ই নীেচর িনেদর্ শনা অনুসাের জমা / পূরণ করেত হেব। 

নবায়ন চলাকােল গািড় পিরবতর্ ন করেছন? যিদ আপিন গািড়র লাইেসে�র সােথ সংযু� গািড় যা নবায়ন করা হে� েসিট বদলােত চান, তাহেল একিট TLC গািড় হ�া�র স�� করার জনয্ এখােন �া� িনেদর্ শনা অনুসরণ করুন। 

কখন নবায়ন করার একিট আেবদন জমা করেত হেব: 

• নবায়ন করার আেবদন �ি�য়া স�� করার জনয্ এবং িবদয্মান লাইেসে�র েময়াদ েশষ হওয়ার পূেবর্ একিট নবায়নকৃত লাইেস� সং�হ করার জনয্, নবায়ন সংি�� সকল শতর্ াবলী অবশয্ই লাইেসে�র েময়াদ েশষ হওয়ার তািরেখর 
অ�ত ি�শ (30) িদন পূেবর্ পূরণ করেত হেব। 

o ��বয্: লাইেসে�র েময়াদ েশষ হওয়ার পূেবর্ েময়াদ েশষ হওয়ার তািরেখর ি�শ (30) িদেনর মেধয্ জমা েদওয়া নবায়েনর আেবদন �ি�য়া করা / অনুেমািদত হেব না। 

• েময়াদ েশষ হওয়ার পূেবর্ নবায়ন না করা গািড়র লাইেসে�র ে�ে�, নবায়েনর সকল শতর্ াবিল পূরণ করেত অিতির� ষাট (60) িদন েদওয়া হেব। নবায়েনর সকল শতর্ াবিল জমা েদওয়া ও TLC �ারা �ি�য়া এবং অনুেমািদত না 
হওয়া পযর্� গািড়র লাইেস� েময়ােদাৎতীণর্ থাকেব। 

o িবলে� নবায়েনর পর, পঁিচশ ডলার ($25.00) িবল� িফ �দােনর জনয্ আপনােক একিট িব�ি� �দান করা হেব যা LARS বয্বহার কের পিরেশাধ করা যােব। 

o যিদ েময়াদ েশষ হওয়ার তািরেখর পর ষাট (60) িদেনর মেধয্ নবায়ন স�� না হয়, তাহেল নবায়ন �তয্াখয্ান করা হেব। 

আবশয্ক ডকুেম�সমূহ: 

• িবমার সা�িতক সািটর্ িফেকট (FH-1), যিদ েময়াদ েশষ হেয় যায় তাহেল একিট নতুন কিপ �দােনর অনুেরাধ করা হেব। 

• েমাট েদনার একিট সা�িতক িবমার সািটর্ িফেকট। িবমার কভােরেজর মা�া উে�খ অবশয্ই িবমা েকা�ািন �ারা সরাসির জমা করেত হেব এবং কভােরজেক অবশয্ই িবমার সবর্িন� শতর্ াবিল পূরণ করেত হেব। 

• যিদ গািড় িনউ ইয়কর্  ে�েটর (NYS) বাইের িনব�ন করা হয়, তাহেল DMV িনব�েনর একিট সা�িতক কিপ অবশয্ই জমা িদেত হেব। 

• Paratransit / পয্ারা�ানিজট এবং Commuter Van / যাতায়ােতর ভয্ােনর লাইেসে�র নবায়েনর ে�ে�ও NYS পিরবহন িবভাগ (NYS Department of Transportation) �দৎত পিরদশর্েনর িরেপাটর্  (MC300) এর উভয় 
পৃ�া জমা িদেত হেব। এই ফরম অবশয্ই সা�িতক হেত হেব; এিট এক (1) বছেরর েবিশ পুরেনা হওয়া যােব না। 

��বয্: যিদ নবায়েনর আেবদন অস�ূণর্ থােক, তাহেল পূরণ করা হয়িন এমন শতর্ াবিল / অনুপি�ত ডকুেম� স�েকর্  িব�ািরত উে�খ কের গািড়র মািলকেক TLC একিট ইেমইল ে�রণ করেব। েযাগােযােগর তথয্ LARS-এ হালনাগাদ করেত 
হেব। 

নবায়েনর জনয্ িকভােব আেবদন করেত হেব: 

• সকল বেকয়া পািকর্ ং, �ািফক এবং / অথবা TLC িটিকট পিরেশাধ করুন; 

• সকল ধরেনর লাইেস� নবায়ন িফ LARS বয্বহার কের পিরেশাধ করুন; 

o সকল িফ অবশয্ই অনলাইেন পিরেশাধ করেত হেব; সরাসির অথবা ডাকেযােগ ে�িরত অথর্ TLC �হণ করেব না। 

• আবশয্ক ডকুেম�সমূহ (উপের েদখুন) অবশয্ই  TLC UP বয্বহার কের অনলাইেন জমা করেত হেব; 

o ��বয্: ডকুেম� জমা েদওয়ার পূেবর্ সকল নবায়ন িফ অবশয্ই �দান করেত হেব। 

• যিদ সকল আবশয্ক ডকুেম� অনুেমািদত হয়, তাহেল গািড় পিরদশর্েনর একিট তািরখ জািনেয় TLC আপনােক ইেমইল ে�রণ করেব। 

o পিরদশর্েনর তািরখ / সময় এবং িনি�তকরণ ইেমইল  TLC UP বয্বহার কেরও েদখা যােব। 

o ��বয্: সকল শতর্ াবিল জমা েদওয়া এবং TLC �ারা অনুেমািদত না হওয়া পযর্� পিরদশর্েনর তািরখ িনধর্ািরত হেব না। 

• যখন পিরদশর্েনর পর গািড় উৎতীণর্ হয়, তখন গািড়র লাইেস� নবায়ন করা হেব। 

o িবিভ� TLC গািড় পিরদশর্েনর শতর্ াবিল স�েকর্  জানেত, গািড় পিরদশর্ন ওেয়বসাইট িভিজট করুন। 

নবায়ন িফ: 

• (non-WAVs / হুইলেচয়ার �েবশেযাগয্ নয়) এমন গািড়র জনয্ পাঁচশত প�াশ ডলার ($550.00)। 

o WAVs / হুইলেচয়ার �েবশেযাগয্ এমন গািড়গেলােক উপেরা� গািড়র নবায়ন িফ �দান করেত হেব না, তেব িনে�া� িফ �েযাজয্ থাকেব। 

• পিরদশর্ন িফ পঁচাৎতর ডলার ($75.00); পাঁচশ (500) মাইল বা তারেচেয় েবিশ মাইেলর গািড়র জনয্ �েযাজয্। 

o Paratransit / পয্ারা�ানিজট এবং Commuter Van / যাতায়ােতর ভয্ােনর লাইেসে�র ে�ে� পঁচাৎতর ডলােরর পিরদশর্ন িফ �েযাজয্ নয়। 

o যিদ নবায়েনর সমেয় গািড় একিট SHL অনুমিতপে�র অিধভু� হয়, তাহেল SHL অনুমিতপে�র মািলকেক পিরদশর্ন িফ �দান করেবন। 

• NYC এর বাইের িনবি�ত গািড়গেলার জনয্ আটশত ডলার ($800.00) CMVT (বািণিজয্ক গািড়র কর)। 

��বয্: েকােনা িফ েফরত েদওয়া হয় না; এর েকােনা বয্িত�ম েনই। 

গরু�পূণর্ তথয্: ভাড়ার জনয্ আইনস�তভােব একিট TLC লাইেস��া� গািড় পিরচালনার জনয্, গািড়িট অবশয্ই সবর্দা একিট সি�য় TLC লাইেস��া� েবস বা কতৃর্ পে�র অিধভু� হেত হেব। 

https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-transfer.page
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-transfer.page
https://www1.nyc.gov/lars/
https://www1.nyc.gov/assets/tlc/downloads/pdf/veh_insurance_req.pdf
https://www1.nyc.gov/lars/
https://www1.nyc.gov/lars/
https://www1.nyc.gov/lars/
https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/
https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/
https://www1.nyc.gov/site/tlc/vehicles/vehicle-inspections.page
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