কিভাবে ব্যবহার করবেন:
(LARS) গাইড
লাইসেন্সের আবেদনপত্রের নবায়ন
এবং সমন
NYC.GOV/LARS (LARS) হল�ো অ্যাপ্লিকেশন শুরু করার, ফি প্রদান, লাইসেন্স সম্পর্কি ত তথ্য
আপডেট করার এবং সমন পরিচালনা করার একটি দ্রুত, সহজ ও সুবিধাজনক উপায়।

এই গাইডটি কিভাবে LARS ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে ধাপে ধাপে নির্দে শাবলী প্রদান করবে।
03.09.2021
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4. যেভাবে নতু ন লাইসেন্সের আবেদনপত্র জমা দিতে হয়

চালক

পৃষ্ঠা 13

ভাড়ার গাড়ির জন্য

পৃষ্ঠা 15

5. যেভাবে লাইসেন্স নবায়নের পেমেন্ট করবেন
চালক
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TLC লাইসেন্সের ছবির নথিগুলির নমুনা - চালক, গাড়ির লাইসেন্সের ধরন
TLC ড্রাইভার লাইসেন্স
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TLC মেডালিয়ন

TLC গাড়ির লাইসেন্স
আপনার TLC গাড়ির লাইসেন্স
নম্বরটি আপনার গাড়ির ডিক্যালে
পাওয়া যাবে।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে সমন/সেটেলমেন্টগুলি পরিচালনা করতে হয়
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1. বাম দিকের নেভিগেশন বার থেকে সমন/সেটেলমেন্টটি
নির্বাচন করুন।
আপনি সুনির্দি ষ্টকৃ ত লাইসেন্স নম্বরগুলির জন্য উন্মুক্ত সকল
সমন/ সেটেলমেন্টগুলি দেখতে চাইলে, ‘Option 1 (অপশন
1)’ বিভাগে যান এবং 1.A এর নিচে উল্লেখিত নির্দে শাবলী
অনুসরণ করুন
আপনি নম্বর অনুযায়ী সুনির্দি ষ্ট সমন/ সেটেলমেন্টগুলি দেখতে
চাইলে, ‘Option 2 (অপশন 2)’ বিভাগে যান এবং 1.B এর
নিচে উল্লেখিত নির্দে শাবলী অনুসরণ করুন।
1.A অপশন 1 — লাইসেন্স নম্বর অনুযায়ী অনুসন্ধান
করুন
1.A.1 লাইসেন্সের ধরন নির্বাচন করুন (উদাহরণ: চালক)।
1.A.2 আপনার লাইসেন্স নম্বর, লাইসেন্সের মেয়াদ উর্ত্তীণের
তারিখ এবং আপনার স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরের (SSN)
শেষ 5টি সংখ্যা বা এমপ্লোয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর
(EIN) লিখুন।
1.A.3 ‘I'm not a robot (আমি র�োব�োট নই)’ লেখা শব্দের
পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন এবং “CAPTCHA (ক্যাপচা)”
সম্পূর্ণ করুন।
1.A.4 ‘Search (অনুসন্ধান)’ এ ক্লিক করুন এবং তারপর
ধাপ 2 এর নিচে তালিকাভু ক্ত নির্দে শাবলী অনুসরণ করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে সমন/সেটেলমেন্টগুলি পরিচালনা করতে হয় (অবিরত থাকুন)
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1.B অপশন 2 — সমন/সেটেলমেন্ট নম্বর অনুযায়ী
অনুসন্ধান করুন
1.B.1 আপনার সমন/সেটেলমেন্ট নম্বর লিখুন (ক�োন�ো
ড্যাশ/ফাঁকা ছাড়াই)
1.B.2 ‘I'm not a robot (আমি র�োব�োট নই)’ লেখা
শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন এবং “CAPTCHA
(ক্যাপচা)” সম্পূর্ণ করুন।
1.B.3 ‘Search (অনুসন্ধান)’ এ ক্লিক করুন এবং
তারপর ধাপ 2 এর নিচে তালিকাভু ক্ত নির্দে শাবলী
অনুসরণ করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে সমন/সেটেলমেন্টগুলি পরিচালনা করতে হয় (অবিরত থাকুন)
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2. ‘Respondent Authentication (উত্তরদাতা
প্রমাণীকরণ)’ এবং ‘Declaration (ঘ�োষণা)’ বিভাগে
ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন। আপনি সম্মত থাকলে, ‘I
Agree (আমি সম্মত আছি)’ লেখা শব্দের পাশের
বক্সটিতে ক্লিক করুন
3. আপনাকে একটি পপ আপ সতর্ক তা দেখান�ো হবে।
আপনি ভাষার সাথে একমত হলে ‘OK (ওকে)’ নির্বাচন
করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে সমন/সেটেলমেন্টগুলি পরিচালনা করতে হয় (অবিরত থাকুন)
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4. আপনার সমন সম্পর্কি ত টেবিলের
তথ্যসহ ‘Make a Summons Payment
(একটি সমন তৈরি করুন)’ পেজের
উপরের দিকে ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন।
(সমনের ধরনের উপর নির্ভ র করে
পয়েন্টগুলি যুক্ত হতে পারে।)
5. ‘Guilty Acceptance (দ�োষ স্বীকার)’
বিভাগে ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন। আপনি
সম্মত থাকলে, ‘I Agree (আমি সম্মত
আছি)’ লেখা শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক
করুন।
6. চূড়ান্তভাবে ‘Continue (অবিরত)’
এ ক্লিক করুন। তারপরে আপনাকে City
of New York এর পেমেন্ট প�োর্টালে
(CityPay) নিয়ে যাওয়া হবে এবং কিভাবে
লেনদেনটি সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে
অতিরিক্ত নির্দে শাবলী দেওয়া হবে।
7. CityPay প�োর্টালে উক্ত পেমেন্টের পরে,
আপনি একটি ইমেইল-ভিত্তিক রশিদ পাবেন।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে ফি জমা দিতে হয়
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1. বাম দিকের নেভিগেশন বার থেকে ‘Fees
and returned payments (ফি এবং
রিটার্নড পেমেন্টস)’ নির্বাচন করুন।
2. লাইসেন্সের অবস্থা নির্বাচন করুন যা
আপনার লাইসেন্সটিকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা
করে এবং তারপরে ‘Continue (অবিরত)’ এ
ক্লিক করুন।
3. আপনার লাইসেন্স নম্বর, লাইসেন্সের মেয়াদ
উর্ত্তীণের তারিখ এবং আপনার স�োশ্যাল
সিকিউরিটি নম্বরের (SSN) শেষ 5টি সংখ্যা
বা এমপ্লোয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (EIN)
লিখুন।
4. ‘I'm not a robot (আমি র�োব�োট নই)’
লেখা শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন,
“CAPTCHA (ক্যাপচা)” সম্পূর্ণ করুন এবং
তারপরে ‘Search (অনুসন্ধান করুন)’ এ
ক্লিক করুন।
5. ‘Fee TLC Authentication (TLC ফি
প্রমাণীকরণ)’ এবং ‘Declaration (ঘ�োষণা)’
বিভাগের সাথে সাথে টেবিলের তথ্যে ভাষাটি
পর্যাল�োচনা করুন। আপনি সম্মত থাকলে,
‘I Agree (আমি সম্মত আছি)’ লেখা শব্দের
পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন।
6. ‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ ক্লিক
করুন
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে ফি জমা দিতে হয় - (অবিরত)
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7. ‘Fees and Returned Payments (ফি ও
রিটার্নড পেমেন্টস)’ বিভাগে ফি-গুলি পর্যাল�োচনা
করুন।
8. আলাদা ফি দেখতে ফি এর ধরনের বাম দিকে থাকা
“+” চিহ্নটিতে ট্যাপ করুন।
9. আপনি যে ফি দিতে চান তার পাশে থাকা বক্সটিতে
ক্লিক করুন। ‘Summary (সংক্ষিপ্তসার)’ বিভাগে
থাকা ‘Total Amount (ম�োট পরিমাণ)’টি আপনার
পছন্দগুলি প্রতিফলিত করতে আপডেট হবে। (আপনি
একসাথে 60টি পর্যন্ত ফি নির্বাচন করতে পারেন।)
10. ‘Declaration of Payment (ডিক্লিয়ারেশন অব
পেমেন্ট)’ বিভাগে ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন। আপনি
সম্মত থাকলে, ‘I agree (আমি সম্মত আছি)’ লেখা
শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন।
11. চূড়ান্তভাবে ‘Continue (অবিরত)’ এ ক্লিক
করুন। তারপরে আপনাকে City of New York
এর পেমেন্ট প�োর্টালে (CityPay) নিয়ে যাওয়া হবে
এবং কিভাবে লেনদেনটি সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে
অতিরিক্ত নির্দে শাবলী দেওয়া হবে।
12. CityPay প�োর্টালে উক্ত পেমেন্টের পরে, আপনি
একটি ইমেইল-ভিত্তিক রশিদ পাবেন।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে আপনার য�োগায�োগের তথ্য দেখবেন ও আপডেট করবেন
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দ্রষ্টব্য: আপনার যদি একাধিক TLC লাইসেন্স
থাকে তবে প্রতিটি লাইসেন্সের জন্য আপনাকে
অবশ্যই নিজের য�োগায�োগের তথ্য আপডেট
করতে হবে।
1. বাম দিকের নেভিগেশন বার থেকে ‘Update
info (তথ্য আপডেট করুন)’ নির্বাচন করুন।
2. লাইসেন্সের ধরন নির্বাচন করুন যেটির
আপডেট করতে চান তারপর ‘Continue
(অবিরত রাখুন)’ ক্লিক করুন।
3. আপনার লাইসেন্স নম্বর, লাইসেন্সের মেয়াদ
উর্ত্তীণের তারিখ এবং আপনার স�োশ্যাল
সিকিউরিটি নম্বরের (SSN) শেষ 5টি সংখ্যা
বা এমপ্লোয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (EIN)
লিখুন।
4. ‘I'm not a robot (আমি র�োব�োট নই)’
লেখা শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন,
“CAPTCHA (ক্যাপচা)” সম্পূর্ণ করুন এবং
তারপরে ‘Search (অনুসন্ধান করুন)’ এ ক্লিক
করুন।
5. ‘TLC Authentication (TLC
প্রমাণীকরণ)’ এবং ‘Declaration (ঘ�োষণা)’
বিভাগে ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন। আপনি সম্মত
থাকলে, ‘I agree (আমি সম্মত আছি)’ লেখা
শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন। তারপরে
‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ ক্লিক করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে আপনার য�োগায�োগের তথ্য দেখবেন ও আপডেট করবেন - (অবিরত)
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6. তারপরে আপনাকে আপনার বিদ্যমান ইমেইল, ফ�োন,
মেইলিং এবং আবাসিক ঠিকানা বাম দিকে দেখান�ো হবে।
ডানদিকে, আপনি খালি ঘরগুলি দেখতে পাবেন।
7. A আপনি আপনার ফ�োন নম্বরটি আপডেট করতে চাইলে,
‘Telephone (টেলিফ�োন)’ লেখা শির�োনামে আপনার নতু ন
ফ�োন নম্বরটি লিখুন। আপনার আর অন্য ক�োন�ো ঘর পূরণ
করার প্রয়�োজন নেই।
7.B আপনি আপনার ইমেইল ঠিকানাটি আপডেট করতে চাইলে,
আপনার নতু ন ইমেইল ঠিকানাটি ‘Email Address (ইমেইল
ঠিকানা)’ এবং ‘Confirm Email Address (ইমেইল ঠিকানা
নিশ্চিত করুন)’ ঘরগুলিতে লিখুন। আপনার আর অন্য ক�োন�ো
ঘর পূরণ করার প্রয়�োজন নেই।
7.C আপনার মেইলটি ক�োথায় (মেইলিং ঠিকানা) পাঠান�ো
হবে তা আপডেট করতে চাইলে, ‘New Mailing Address
(নতু ন মেইলিং ঠিকানা)’ শির�োনামের নিচে থাকা ঘরগুলি
পূরণ করুন।
7.D আপনি যেখানে (আবাসিক ঠিকানা) থাকেন তা আপডেট
করতে চাইলে, ‘New Residence Address (নতু ন
আবাসিক ঠিকানা)’ শির�োনামের নিচে থাকা ঘরগুলি পূরণ
করুন।
(আপনি আপনার মেইলিং এবং আবাসিক ঠিকানা উভয়টিই
একই স্থানের জন্য আপডেট করতে চাইলে, ‘New Mailing
Address (নতু ন মেইলিং ঠিকানা)’ শির�োনামের নিচে থাকা
ঘরগুলি পূরণ করুন এবং তারপরে ‘Same as mailing
address (মেইলিং ঠিকানার মত�ো একই)’ শব্দে লেখা বক্সটির
পাশে ট্যাপ করুন। এটি আপনার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার
আবাসিক ঠিকানাটি পূরণ করবে।)
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে আপনার য�োগায�োগের তথ্য দেখবেন ও আপডেট করবেন - (অবিরত)
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8. ‘Review & Confirm (পর্যাল�োচনা
ও নিশ্চিতকরণ)’ এবং ‘Affirmation
(ঘ�োষণা)’ বিভাগে ভাষাটি পর্যাল�োচনা
করুন। আপনি সম্মত থাকলে, ‘I Agree
(আমি সম্মত আছি)’ লেখা শব্দের পাশের
বক্সটিতে ক্লিক করুন।
9. সবশেষে, ‘Submit Updated
Information (আপডেট তথ্য জমা দিন)’
এ ক্লিক করুন। তারপরে আপনাকে একটি
নিশ্চিতকরণ প্রদান করা হবে।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে নতু ন লাইসেন্সের আবেদনপত্র জমা দিতে হয় - চালক
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1. বাম দিকের নেভিগেশন বার থেকে ‘Apply for
New License (নতু ন লাইসেন্সের জন্য আবেদন
করুন)’ নির্বাচন করুন।
2. ‘Application Type (আবেদনের ধরনের)’
প্রশ্নের জন্য, ‘Driver (চালক)’ নির্বাচন করুন।
3. আপনি যে ‘License Type (লাইসেন্স
ধরনটির)’ জন্য আবেদন করতে চান সেটি
ড্রপ ডাউন থেকে নির্বাচন করুন এবং তারপরে
অবিরত রাখতে ‘Apply (প্রয়�োগ করুন)’ বাটনে
ক্লিক করুন।
4. ‘Getting Started (শুরু করুন)’ পেজে
ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন। আপনি সম্মত হলে,
‘I have read and understand the above
(আমি উপরের লেখাটি পড়েছি এবং বুঝতে
পেরেছি)’ এর পরের বক্সটিতে ক্লিক করুন এবং
তারপরে ‘Continue (অবিরত রাখুন)’ এ ক্লিক
করুন।
5. ‘Fitness Review Notice (ফিটনেস রিভিউ
ন�োটিশ)’ পেজে ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন।
আপনি সম্মত হলে, ‘I agree (আমি সম্মত)’
আছি লেখা বক্সটিতে ক্লিক করুন এবং তারপরে
‘Continue (অবিরত রাখুন)’ এ ক্লিক করুন।

পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে নতু ন লাইসেন্সের আবেদনপত্র জমা দিতে হয় - চালক (অবিরত)
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6. আবেদনের প্রশ্নগুলি পূরণ করুন এবং ‘Apply
(প্রয়�োগ করুন)’ পেজে ভাষাটি পর্যাল�োচনা
করুন। আপনি সম্মত হলে, ‘Review and
Confirm (পর্যাল�োচনা এবং নিশ্চিত করুন)’ এ
ক্লিক করুন।
7. ‘Review and Confirm (পর্যাল�োচনা ও
নিশ্চিতকরণ)’ পেজে ‘Declaration (ঘ�োষণা)’
বিভাগের অধীনে আবেদনের পূর্বরূপ এবং ভাষা
পর্যাল�োচনা করুন। আপনি সম্মত হলে, ‘I’m not
a robot (আমি র�োব�োট নই)’ লেখা শব্দের
পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন, “CAPTCHA
(ক্যাপচা)” সম্পূর্ণ করুন এবং তারপরে ‘Submit
Application (আবেদনপত্র জমা দিন)’ এ ক্লিক
করুন।
8. তারপরে আপনাকে City of New York এর
পেমেন্ট প�োর্টালে (CityPay) নিয়ে যাওয়া হবে
এবং কিভাবে লেনদেনটি সম্পন্ন করতে হবে সে
বিষয়ে অতিরিক্ত নির্দে শাবলী দেওয়া হবে।
9. পেমেন্টের পরে, আপনাকে একটি ইমেইলভিত্তিক রসিদ পাঠান�ো হবে এবং সেই সাথে পরবর্তী
করণীয় সম্পর্কে নির্দে শনা প্রদান করা হবে।
অতিরিক্তভাবে, আপনাকে লেনদেনের সংক্ষিপ্তসার
এবং পরবর্তীতে যা করবেন সে সম্পর্কি ত তথ্যসহ
‘সম্পূর্ণ’ পৃষ্ঠাটি দেখান�ো হবে।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে নতু ন লাইসেন্সের আবেদনপত্র জমা দিতে হয় - ভাড়া করা গাড়ির জন্য
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1. বাম দিকের নেভিগেশন বার থেকে ‘Apply for New License
(নতু ন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করুন)’ নির্বাচন করুন।
2. ‘Application Type (আবেদনের ধরনের)’ প্রশ্নের জন্য,
‘Vehicle (গাড়ি)’ নির্বাচন করুন।
3. ‘License Type (লাইসেন্সের ধরনের)’ জন্য, ড্রপ ডাউন থেকে
‘For Hire Vehicle – Non SHL (ভাড়া করা গাড়ির জন্য - নন
SHL)’ নির্বাচন করুন।
4. এরপরে, আপনার ব্যবসায়ের ধরনটি নির্বাচন করুন এবং আপনার
গাড়ি অনুম�োদিত করার জন্য আপনি ক�োন�ো বেসের সাথে য�োগায�োগ
করলে তা উল্লেখ করুন। তারপরে, অবিরত রাখতে ‘Apply (প্রয়�োগ
করুন)’ বাটনটিতে ক্লিক করুন।
5. ‘Getting Started (শুরু করুন)’ পেজে ভাষাটি পর্যাল�োচনা
করুন। আপনি সম্মত হলে, ‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ ক্লিক
করুন।
6. বৈধতা পেজে, আপনার বেসের ‘Base Number (বেস নম্বর)’
লিখুন। বেসটির নাম এবং ধরন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যাবে।
তথ্যটি সঠিক মনে হলে, ‘Is this your Base Information? (এটি
কি আপনার বেসের তথ্য?)’ প্রশ্নটিতে ‘Yes (হ্যাঁ)’ নির্বাচন করুন।
7. ঘরটিতে আপনার গাড়ির গাড়ি শনাক্তকরণ নম্বরটি (VIN) লিখুন
এবং ‘Re-enter Vehicle Identification Number (VIN)
(গাড়ি শনাক্তকরণ নম্বরটি পুনরায় লিখুন)’ শির�োনামের ঘরটিতে
আবার লিখুন।
8. আপনার স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর (SSN) বা এমপ্লোয়ার
আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (EIN) লিখুন এবং আপনি SHL এর
অনুমতি নিয়ে গাড়ির লাইসেন্স অনুম�োদিত করার পরিকল্পনা করলে তা
উল্লেখ করুন। চূড়ান্তভাবে ‘Continue (অবিরত)’ এ ক্লিক করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে নতু ন লাইসেন্সের আবেদনপত্র জমা দিতে হয় - ভাড়া করা গাড়ির জন্য
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9. ‘Vehicle info (গাড়ির তথ্য)’ পেজে, আপনার গাড়ি তৈরির
বছর, মডেল নং, আসন সংখ্যা, এটি সম্প্রসারিত হয়ে থাকলে, এতে
ভাড়া নেওয়া প্লেট থাকলে এবং এটি হুইলচেয়ার প্রবেশয�োগ্যতা হলে
সে সম্পর্কে তথ্য লিখুন। তারপরে ‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ
ক্লিক করুন।
10. ‘Owner Info (মালিকের তথ্য)’ পেজে আপনার নাম, ফ�োন
নম্বর, ইমেইল, ভাষার পছন্দ এবং মেইলিং ঠিকানা লিখুন। তারপরে
‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ ক্লিক করুন।
11. ‘Insurance (বিমা)’ পেজে, আপনার গাড়ির বিমা পলিসি
নম্বর, বিমা পলিসি শুরুর তারিখ, বিমা পলিসির শেষ তারিখ লিখুন
এবং আপনার অতিরিক্ত বিমা পলিসি থাকলে তা উল্লেখ করুন।
তারপরে ‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ ক্লিক করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে নতু ন লাইসেন্সের আবেদনপত্র জমা দিতে হয় - ভাড়া করা গাড়ির জন্য (অবিরত) পৃষ্ঠা 17
12. ‘Questionnaire (প্রশ্নাবলি)’ পেজে,
আপনার গাড়িটি 500 মাইলের বেশি চলে
থাকলে, সাত ফিটের চেয়ে লম্বা বা 8,500
পাউন্ডের বেশি ওজন হলে তা উল্লেখ করুন।
13. ‘Affirmation (নিশ্চিতকরণ)’
বিভাগে আবেদনপত্র এবং ভাষাটি
পর্যাল�োচনা করুন। আপনি সম্মত হলে, ‘I’m
not a robot (আমি র�োব�োট নই)’ লেখা
শব্দটির পাশাপাশি ‘I affirm (আমি নিশ্চিত
করছি)’ লেখা শব্দটির পাশের বক্সটিতে
ক্লিক করুন, “CAPTCHA (ক্যাপচা)”
সম্পূর্ণ করুন এবং তারপরে ‘Review and
Confirm (পর্যাল�োচনা ও নিশ্চিতকরণ)’
এ ক্লিক করুন।
14. তারপরে আপনাকে City of New
York এর পেমেন্ট প�োর্টালে (CityPay)
নিয়ে যাওয়া হবে এবং কিভাবে লেনদেনটি
সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে অতিরিক্ত
নির্দে শাবলী দেওয়া হবে।
15. পেমেন্টের পরে, আপনাকে একটি
ইমেইল-ভিত্তিক রসিদ পাঠান�ো হবে এবং
সেই সাথে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দে শনা
প্রদান করা হবে। অতিরিক্তভাবে, আপনাকে
লেনদেনের সংক্ষিপ্তসার এবং পরবর্তীতে
যা করবেন সে সম্পর্কি ত তথ্যসহ ‘সম্পূর্ণ’
পৃষ্ঠাটি দেখান�ো হবে।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে একটি লাইসেন্স নবায়নের পেমেন্ট করবেন - চালক
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1. বাম দিকের নেভিগেশন বার থেকে ‘Renewal
Payment (নবায়নের পেমেন্ট)’ নির্বাচন করুন।
2. ‘Driver (চালক)’ নির্বাচন করুন এবং তারপরে
‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ ক্লিক করুন।
3. আপনার ড্রাইভারস লাইসেন্সের নম্বর, ড্রাইভারস
লাইসেন্সের মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ এবং আপনার
স�োশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরের (SSN) শেষ 5টি সংখ্যা
লিখুন।
আপনার ড্রাইভার লাইসেন্সটি দেখতে কেমন হবে তার
উদাহরণের জন্য এখানে ক্লিক করুন।

4. ‘I'm not a robot (আমি র�োব�োট নই)’ লেখা
শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন, “CAPTCHA
(ক্যাপচা)” সম্পূর্ণ করুন এবং তারপরে ‘Search
(অনুসন্ধান করুন)’ এ ক্লিক করুন।
5. ‘TLC Authentication (TLC প্রমাণীকরণ)’
এবং ‘Declaration of Applicant (আবেদনপত্রের
ঘ�োষণা)’ বিভাগে ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন। আপনি
সম্মত থাকলে, ‘I agree (আমি সম্মত আছি)’ লেখা
শব্দের পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন।
6. আপনাকে একটি পপ আপ সতর্ক তা দেখান�ো হবে।
আপনি ভাষার সাথে একমত হলে ‘OK (ওকে)’ নির্বাচন
করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^
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7. ফি নির্বাচন করতে ‘Total Renewal Fee (ম�োট
নবায়ন ফি)’ এর পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন।
তারপরে নবায়নের পরিমাণটি আপনি কত দেনা 
আছেন
তা আপনাকে দেখান�োর জন্য আপডেট হবে। পে করার
জন্য ‘Continue (অবিরত)’ এ ক্লিক করুন। তারপরে
আপনাকে City of New York এর পেমেন্ট প�োর্টালে
(CityPay) নিয়ে যাওয়া হবে এবং কিভাবে লেনদেনটি
সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে অতিরিক্ত নির্দে শাবলী
দেওয়া হবে।
8. পেমেন্টের পরে, আপনাকে একটি ইমেইল-ভিত্তিক
রসিদ পাঠান�ো হবে।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

যেভাবে একটি লাইসেন্স নবায়নের পেমেন্ট করবেন - গাড়ি
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1. বাম দিকের নেভিগেশন বার থেকে ‘Renewal
Payment (নবায়নের পেমেন্ট)’ নির্বাচন করুন।
2. ‘Vehicle (গাড়ি)’ নির্বাচন করুন এবং তারপরে
‘Continue (অবিরত থাকুন)’ এ ক্লিক করুন।
3. আপনার গাড়ির লাইসেন্স নম্বর, গাড়ির লাইসেন্সের
মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ এবং আপনার স�োশ্যাল সিকিউরিটি
নম্বরের (SSN) শেষ 5টি সংখ্যা বা এমপ্লোয়ার
আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (EIN) লিখুন।

আপনার গাড়ির লাইসেন্সটি দেখতে কেমন হবে তার
উদাহরণের জন্য এখানে ক্লিক করুন।
4. ‘I'm not a robot (আমি র�োব�োট নই)’ লেখা শব্দের
পাশের বক্সটিতে ক্লিক করুন, “CAPTCHA (ক্যাপচা)”
সম্পূর্ণ করুন এবং তারপরে ‘Search (অনুসন্ধান করুন)’
এ ক্লিক করুন।
5. ‘TLC Authentication (TLC প্রমাণীকরণ)’ এবং
‘Declaration of Applicant (আবেদনপত্রের ঘ�োষণা)’
বিভাগে ভাষাটি পর্যাল�োচনা করুন। আপনি সম্মত থাকলে,
‘I agree (আমি সম্মত আছি)’ লেখা শব্দের পাশের
বক্সটিতে ক্লিক করুন।
6. আপনাকে একটি পপ আপ সতর্ক তা দেখান�ো হবে। আপনি
ভাষার সাথে একমত হলে ‘OK (ওকে)’ নির্বাচন করুন।
পরবর্তী পেজে অবিরত থাকুন >>

সূচিপত্রে ফিরে যান ^
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7. ফি নির্বাচন করতে ‘Total Renewal Fee
(ম�োট নবায়ন ফি)’ এর পাশের বক্সটিতে
ক্লিক করুন। তারপরে নবায়নের পরিমাণটি
আপনার কত দেনা আছে তা আপনাকে
দেখান�োর জন্য আপডেট হবে। পে করার জন্য
‘Continue (অবিরত)’ এ ক্লিক করুন।
তারপরে আপনাকে City of New York এর
পেমেন্ট প�োর্টালে (CityPay) নিয়ে যাওয়া হবে
এবং কিভাবে লেনদেনটি সম্পন্ন করতে হবে সে
বিষয়ে অতিরিক্ত নির্দে শাবলী দেওয়া হবে।
8. পেমেন্টের পরে, আপনাকে একটি ইমেইলভিত্তিক রসিদ পাঠান�ো হবে।

সূচিপত্রে ফিরে যান ^

