
Bengali/বাংলা 

 
িনে�া� িতনিট (3) TLC েলনেদেনর জনয্ আেবদন জমা করেত এই আেবদন বয্বহার করা উিচত: 

□ েবস হ�া�র: একিট েবস েথেক অনয্ েবেস গািড় �ানা�র করা; 
□ গািড় হ�া�র: FHV লাইেসে�র সােথ সংযু� গািড় বদল করা; 
□ ে�ট হ�া�র: TLC লাইেস� ে�ট, যা হািরেয় িগেয়েছ, �িত�� বা বােজয়া� হেয়েছ তা বদল করা। 

��বয্: েবস, গািড় এবং ে�েটর তথয্ স�েকর্  সবেচেয় সা�িতক তথয্ �দান করা মািলেকর দািয়�; এরপ করেত বয্থর্ হেল হ�া�েরর জনয্ একিট নতুন অয্াপেয়�েম� িনধর্ারণ করেত হেব। ভাড়ার জনয্ পিরচালনা করেত হেল, TLC �ারা লাইেস�কৃত 
সকল গািড়েক অবশয্ই TLC লাইেস��া� একিট েবেসর সােথ উপি�ত এবং অিধভু� হেত হেব। 

 
1. Vehicle Owner Information / গািড়র মািলেকর তথয্: 

েকা�ািন / ভাড়ার গািড়র (FHV) মািলেকর নাম FHV লাইেস� ন�র ইেমইল িঠকানা 

িঠকানা েফান 

��বয্: আপনার সােথ েযাগােযােগর তথয্ (িঠকানা, েফান ন�র এবং ইেমইল) ফাইেল হালনাগাদকরণ স�েকর্  TLC-েক তথয্ �দান করা আপনার দািয়�। আপনার তথয্ পিরবতর্ ন বা হালনাগাদ করেত অনু�হ কের িভিজট করুন: 
www.nyc.gov/lars. 

ভাড়ার গািড়র (FHV) মািলেকর েঘাষণা 
“নীেচ �া�র করার মাধয্েম, আিম েঘাষণা করিছ েয আিম এই আেবদেনর তথয্ পযর্ােলাচনা কেরিছ এবং এই আেবদেন েকােনা িমথয্া তথয্ অ�ভুর্ � েনই। আিম েঘাষণা করিছ এবং বুঝেত েপেরিছ েয িমথয্া তথয্ �দােনর ফেল আমার আেবদন 
�তয্াখয্ান অথবা একিট TLC লাইেস� �িগত বা বািতল করা হেত পাের। 
েসই সােথ, আিম েঘাষণা করিছ েয এই গািড়র মািলকানা এবং পিরচালনার জনয্ �েযাজয্ িনয়ম এবং িনয়�ণ স�েকর্  আিম অবগত।” 
�� অ�ের নাম িলখুন �া�র তািরখ (mm/dd/yyyy) 

 
2. Vehicle Information / গািড়র তথয্: 

গািড়র ধরন: □ For-Hire-Vehicle / ভাড়ার গািড়র জনয্ □ Commuter Van / যাতায়ােতর 
ভয্ান 

□ Paratransit / পয্ারা�ানিজট 

গািড় শনা�করণ ন�র (VIN) □ Wheelchair Accessible Vehicle / হুইলেচয়ার �েবশেযাগয্ 
গািড় 

 □ Electric Vehicle / ৈবদুয্িতক গািড় 
TLC ে�ট ে�েটর বাইেরর ে�ট মাইল □ Hybrid Vehicle / হাইি�ড গািড় 

   □ Stretched Vehicle / ল�া গািড় 

• গািড়িট িক 7 িফেটর েচেয় উঁচু এবং ওজন িক 8,500 পাউ� েথেক েবিশ? □ হয্াঁ □ না 
যিদ উৎতর “হয্াঁ” হয়, তাহেল আপনােক অবশয্ই একিট চলিত, মূল NYS DOT পিরদশর্েনর রিসদ বা DOT অবয্াহিতর প� েদখােত হেব; 
এবং গািড়েক অবশয্ই একিট TLC পিরদশর্ন ফয্ািসিলিটেত একিট দৃশয্মান পিরদশর্েন উৎতীণর্ হেত হেব। 

 
3. Base Information / েবেসর তথয্: 

একিট আেবদন �ি�য়া করেত, েবেসর তেথয্র অধয্ায় অবশয্ই পূরণ করেত হেব। 

েবেসর নাম েবেসর লাইেস� ন�র 

েবেসর মািলেকর নাম �� অ�ের িলখুন েবস মািলেকর �া�র তািরখ 

শধুমা� েবস হ�া�েরর ে�ে� েবস মািলেকর �া�র �েয়াজন। 

 

 
INTERNAL USE ONLY 

Returns are for 30 minutes only, require a “time stamp,” and must match the return time issued. Returns cannot be issued after 2:00 pm. 
Appointment Date Appointment Time Return Time TLC Employee □ Missing registration / insurance 

□ Missing form of payment 
□ Missing form of identification 
□ Summons / fine Note: Summons / fines must be confirmed as paid or otherwise resolved on the appointment date. 

 

TIME STAMP 

FOR-HIRE VEHICLE (FHV) TRANSFER FORM / ভাড়ার গািড়র (FHV) হ�া�েরর ফরম 

http://www.nyc.gov/lars
http://www.nyc.gov/lars
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