
কিভাবে ে্যেহার িরবেন:
(LARS) গাইড 
লাইবেবসের আবেদনপবরের নোয়ন 
এেং েমন 

03.09.2021

NYC.GOV/LARS (LARS) হল�ো অ্োপ্লিলেশন শুরু েরোর, প্ি প্রদোন, �োইলেন্স েম্পপ্েকি ত তথ্ 
আপলেট েরোর এবং েমন পপ্রচো�নো েরোর এেটি দ্রুত, েহজ ও েুপ্বধোজনে উপোয়।

এই গোইেটি প্েভোলব LARS ব্বহোর েরলবন সে েম্পলেকি  ধোলপ ধোলপ প্নলদকিশোব�ী প্রদোন েরলব। 

https://www1.nyc.gov/lars/
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পষৃ্া 3

TLC ড্াইভার লাইবেসে

TLC গাকির লাইবেসে

আপনোর TLC গোপ্ির �োইলেন্স 
নম্বরটি আপনোর গোপ্ির প্েে্োল� 
পোওয়ো যোলব।

TLC লাইবেবসের ছকের নকিগুকলর নমুনা - চালি, গাকির লাইবেবসের ধরন

TLC মমডাকলয়ন 



পষৃ্া 4মেভাবে েমন/মেবেলবমন্টগুকল পকরচালনা িরবে হয় 

1. বোম প্দলের সনপ্ভলগশন বোর সথলে েমন/সেলট�লমন্টটি
প্নবকিোচন েরুন।

আপপ্ন েুপ্নপ্দকিষ্টেৃত �োইলেন্স নম্বরগুপ্�র জন্ উন্কু্ত েে� 
েমন/ সেলট�লমন্টগুপ্� সদখলত চোইল�, ‘Option 1 (অপশন 
1)’ প্বভোলগ যোন এবং 1.A এর প্নলচ উললেপ্খত প্নলদকিশোব�ী 
অনেুরণ েরুন 

আপপ্ন নম্বর অনযুোয়ী েুপ্নপ্দকিষ্ট েমন/ সেলট�লমন্টগুপ্� সদখলত 
চোইল�, ‘Option 2 (অপশন 2)’ প্বভোলগ যোন এবং 1.B এর 
প্নলচ উললেপ্খত প্নলদকিশোব�ী অনেুরণ েরুন। 

1.A অপশন 1 — লাইবেসে নম্বর অনেুায়ী অনেুন্ান
িরুন

1.A.1 �োইলেলন্সর ধরন প্নবকিোচন েরুন (উদোহরণ: চো�ে)।

1.A.2 আপনোর �োইলেন্স নম্বর, �োইলেলন্সর সময়োদ উর্ত্তীলণর
তোপ্রখ এবং আপনোর সেোশ্ো� প্েপ্েউপ্রটি নম্বলরর (SSN)
সশষ 5টি েংখ্ো বো এমললিোয়োর আইলেপ্ন্টপ্িলেশন নম্বর
(EIN) প্�খুন।

1.A.3 ‘I'm not a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ স�খো শলদের
পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন এবং “CAPTCHA (ে্োপচো)”
েম্পপূণকি েরুন।

1.A.4 ‘Search (অনেুন্োন)’ এ প্লিে েরুন এবং তোরপর
ধোপ 2 এর প্নলচ তোপ্�েোভুক্ত প্নলদকিশোব�ী অনেুরণ েরুন।

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >>



পষৃ্া 5মেভাবে েমন/মেবেলবমন্টগুকল পকরচালনা িরবে হয় (অকেরে িাকুন)

1.B অপশন 2 — েমন/মেবেলবমন্ট নম্বর অনেুায়ী 
অনেুন্ান িরুন

1.B.1 আপনোর েমন/সেলট�লমন্ট নম্বর প্�খুন (সেোলনো 
ে্োশ/িোঁেো ছোিোই)

1.B.2 ‘I'm not a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ স�খো 
শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন এবং “CAPTCHA 
(ে্োপচো)” েম্পপূণকি েরুন।

1.B.3 ‘Search (অনেুন্োন)’ এ প্লিে েরুন এবং 
তোরপর ধোপ 2 এর প্নলচ তোপ্�েোভুক্ত প্নলদকিশোব�ী 
অনেুরণ েরুন।

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >>



পষৃ্া 6মেভাবে েমন/মেবেলবমন্টগুকল পকরচালনা িরবে হয় (অকেরে িাকুন)

2. ‘Respondent Authentication (উর্তরদোতো 
প্রমোণীেরণ)’ এবং ‘Declaration (স�োষণো)’ প্বভোলগ 
ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন েম্মত থোেল�, ‘I 
Agree (আপ্ম েম্মত আপ্ছ)’ স�খো শলদের পোলশর 
বক্সটিলত প্লিে েরুন 

3. আপনোলে এেটি পপ আপ েতেকি তো সদখোলনো হলব। 
আপপ্ন ভোষোর েোলথ এেমত হল� ‘OK (ওলে)’ প্নবকিোচন 
েরুন। 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >>
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4. আপনোর েমন েম্পপ্েকি ত সটপ্বল�র 
তথ্েহ ‘Make a Summons Payment 
(এেটি েমন ততপ্র েরুন)’ সপলজর 
উপলরর প্দলে ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন।

(েমলনর ধরলনর উপর প্নভকি র েলর 
পলয়ন্টগুপ্� যুক্ত হলত পোলর।)

5. ‘Guilty Acceptance (সদোষ স্ীেোর)’ 
প্বভোলগ ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন 
েম্মত থোেল�, ‘I Agree (আপ্ম েম্মত 
আপ্ছ)’ স�খো শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে 
েরুন।

6. চপূিোন্তভোলব ‘Continue (অপ্বরত)’ 
এ প্লিে েরুন। তোরপলর আপনোলে City 
of New York এর সপলমন্ট সপোটকি োল� 
(CityPay) প্নলয় যোওয়ো হলব এবং প্েভোলব 
স�নলদনটি েম্পন্ন েরলত হলব সে প্বষলয় 
অপ্তপ্রক্ত প্নলদকিশোব�ী সদওয়ো হলব।

7. CityPay সপোটকি োল� উক্ত সপলমলন্টর পলর, 
আপপ্ন এেটি ইলমই�-প্ভপ্র্তে রপ্শদ পোলবন।

মেভাবে েমন/মেবেলবমন্টগুকল পকরচালনা িরবে হয় (অকেরে িাকুন)
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1. বোম প্দলের সনপ্ভলগশন বোর সথলে ‘Fees 
and returned payments (প্ি এবং 
প্রটোনকিে সপলমন্টে)’ প্নবকিোচন েরুন। 

2. �োইলেলন্সর অবস্ো প্নবকিোচন েরুন যো 
আপনোর �োইলেন্সটিলে েলবকিোর্তমভোলব বণকিনো 
েলর এবং তোরপলর ‘Continue (অপ্বরত)’ এ 
প্লিে েরুন। 

3. আপনোর �োইলেন্স নম্বর, �োইলেলন্সর সময়োদ 
উর্ত্তীলণর তোপ্রখ এবং আপনোর সেোশ্ো� 
প্েপ্েউপ্রটি নম্বলরর (SSN) সশষ 5টি েংখ্ো 
বো এমললিোয়োর আইলেপ্ন্টপ্িলেশন নম্বর (EIN) 
প্�খুন। 

4. ‘I'm not a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ 
স�খো শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন, 
“CAPTCHA (ে্োপচো)” েম্পপূণকি েরুন এবং 
তোরপলর ‘Search (অনেুন্োন েরুন)’ এ 
প্লিে েরুন। 

5. ‘Fee TLC Authentication (TLC প্ি 
প্রমোণীেরণ)’ এবং ‘Declaration (স�োষণো)’ 
প্বভোলগর েোলথ েোলথ সটপ্বল�র তলথ্ ভোষোটি 
পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন েম্মত থোেল�, 
‘I Agree (আপ্ম েম্মত আপ্ছ)’ স�খো শলদের 
পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন। 

6. ‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ প্লিে 
েরুন 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >>

মেভাবে কি েমা কদবে হয়
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7. ‘Fees and Returned Payments (প্ি ও 
প্রটোনকিে সপলমন্টে)’ প্বভোলগ প্ি-গুপ্� পযকিোল�োচনো 
েরুন।

8. আ�োদো প্ি সদখলত প্ি এর ধরলনর বোম প্দলে থোেো 
“+” প্চহ্নটিলত ট্োপ েরুন। 

9. আপপ্ন সয প্ি প্দলত চোন তোর পোলশ থোেো বক্সটিলত 
প্লিে েরুন। ‘Summary (েংপ্ষিপ্তেোর)’ প্বভোলগ 
থোেো ‘Total Amount (সমোট পপ্রমোণ)’টি আপনোর 
পছন্দগুপ্� প্রপ্তিপ্�ত েরলত আপলেট হলব। (আপপ্ন 
এেেোলথ 60টি পযকিন্ত প্ি প্নবকিোচন েরলত পোলরন।) 

10. ‘Declaration of Payment (প্েপ্লিয়োলরশন অব 
সপলমন্ট)’ প্বভোলগ ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন 
েম্মত থোেল�, ‘I agree (আপ্ম েম্মত আপ্ছ)’ স�খো 
শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন। 

11. চপূিোন্তভোলব ‘Continue (অপ্বরত)’ এ প্লিে 
েরুন। তোরপলর আপনোলে City of New York 
এর সপলমন্ট সপোটকি োল� (CityPay) প্নলয় যোওয়ো হলব 
এবং প্েভোলব স�নলদনটি েম্পন্ন েরলত হলব সে প্বষলয় 
অপ্তপ্রক্ত প্নলদকিশোব�ী সদওয়ো হলব। 

12. CityPay সপোটকি োল� উক্ত সপলমলন্টর পলর, আপপ্ন 
এেটি ইলমই�-প্ভপ্র্তে রপ্শদ পোলবন।

মেভাবে কি েমা কদবে হয় - (অকেরে)
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দ্রষ্টব্: আপনোর যপ্দ এেোপ্ধে TLC �োইলেন্স 
থোলে তলব প্রপ্তটি �োইলেলন্সর জন্ আপনোলে 
অবশ্ই প্নলজর সযোগোলযোলগর তথ্ আপলেট 
েরলত হলব। 

1. বোম প্দলের সনপ্ভলগশন বোর সথলে ‘Update 
info (তথ্ আপলেট েরুন)’ প্নবকিোচন েরুন। 

2. �োইলেলন্সর ধরন প্নবকিোচন েরুন সযটির 
আপলেট েরলত চোন তোরপর ‘Continue 
(অপ্বরত রোখুন)’ প্লিে েরুন।

3. আপনোর �োইলেন্স নম্বর, �োইলেলন্সর সময়োদ 
উর্ত্তীলণর তোপ্রখ এবং আপনোর সেোশ্ো� 
প্েপ্েউপ্রটি নম্বলরর (SSN) সশষ 5টি েংখ্ো 
বো এমললিোয়োর আইলেপ্ন্টপ্িলেশন নম্বর (EIN) 
প্�খুন। 

4. ‘I'm not a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ 
স�খো শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন, 
“CAPTCHA (ে্োপচো)” েম্পপূণকি েরুন এবং 
তোরপলর ‘Search (অনেুন্োন েরুন)’ এ প্লিে 
েরুন। 

5. ‘TLC Authentication (TLC 
প্রমোণীেরণ)’ এবং ‘Declaration (স�োষণো)’ 
প্বভোলগ ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন েম্মত 
থোেল�, ‘I agree (আপ্ম েম্মত আপ্ছ)’ স�খো 
শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন। তোরপলর 
‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ প্লিে েরুন।

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >>

মেভাবে আপনার মোগাবোবগর েি্য মদখবেন ও আপবডে িরবেন
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6. তোরপলর আপনোলে আপনোর প্বদ্মোন ইলমই�, সিোন, 
সমইপ্�ং এবং আবোপ্েে ঠিেোনো বোম প্দলে সদখোলনো হলব। 
েোনপ্দলে, আপপ্ন খোপ্� �রগুপ্� সদখলত পোলবন।

7. A আপপ্ন আপনোর সিোন নম্বরটি আপলেট েরলত চোইল�, 
‘Telephone (সটপ্�লিোন)’ স�খো প্শলরোনোলম আপনোর নতুন 
সিোন নম্বরটি প্�খুন। আপনোর আর অন্ সেোলনো �র পপূরণ 
েরোর প্রলয়োজন সনই। 

7.B আপপ্ন আপনোর ইলমই� ঠিেোনোটি আপলেট েরলত চোইল�, 
আপনোর নতুন ইলমই� ঠিেোনোটি ‘Email Address (ইলমই� 
ঠিেোনো)’ এবং ‘Confirm Email Address (ইলমই� ঠিেোনো 
প্নপ্চিত েরুন)’ �রগুপ্�লত প্�খুন। আপনোর আর অন্ সেোলনো 
�র পপূরণ েরোর প্রলয়োজন সনই।

7.C আপনোর সমই�টি সেোথোয় (সমইপ্�ং ঠিেোনো) পোঠোলনো 
হলব তো আপলেট েরলত চোইল�, ‘New Mailing Address 
(নতুন সমইপ্�ং ঠিেোনো)’ প্শলরোনোলমর প্নলচ থোেো �রগুপ্� 
পপূরণ েরুন। 

7.D আপপ্ন সযখোলন (আবোপ্েে ঠিেোনো) থোলেন তো আপলেট 
েরলত চোইল�, ‘New Residence Address (নতুন 
আবোপ্েে ঠিেোনো)’ প্শলরোনোলমর প্নলচ থোেো �রগুপ্� পপূরণ 
েরুন। 

(আপপ্ন আপনোর সমইপ্�ং এবং আবোপ্েে ঠিেোনো উভয়টিই 
এেই স্োলনর জন্ আপলেট েরলত চোইল�, ‘New Mailing 
Address (নতুন সমইপ্�ং ঠিেোনো)’ প্শলরোনোলমর প্নলচ থোেো 
�রগুপ্� পপূরণ েরুন এবং তোরপলর ‘Same as mailing 
address (সমইপ্�ং ঠিেোনোর মলতো এেই)’ শলদে স�খো বক্সটির 
পোলশ ট্োপ েরুন। এটি আপনোর জন্ স্য়ংপ্রিয়ভোলব আপনোর 
আবোপ্েে ঠিেোনোটি পপূরণ েরলব।) 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >>

মেভাবে আপনার মোগাবোবগর েি্য মদখবেন ও আপবডে িরবেন - (অকেরে)
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8. ‘Review & Confirm (পযকিোল�োচনো 
ও প্নপ্চিতেরণ)’ এবং ‘Affirmation 
(স�োষণো)’ প্বভোলগ ভোষোটি পযকিোল�োচনো 
েরুন। আপপ্ন েম্মত থোেল�, ‘I Agree 
(আপ্ম েম্মত আপ্ছ)’ স�খো শলদের পোলশর 
বক্সটিলত প্লিে েরুন। 

9. েবলশলষ, ‘Submit Updated 
Information (আপলেট তথ্ জমো প্দন)’ 
এ প্লিে েরুন। তোরপলর আপনোলে এেটি 
প্নপ্চিতেরণ প্রদোন েরো হলব।

মেভাবে আপনার মোগাবোবগর েি্য মদখবেন ও আপবডে িরবেন - (অকেরে)
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1. বোম প্দলের সনপ্ভলগশন বোর সথলে ‘Apply for 
New License (নতুন �োইলেলন্সর জন্ আলবদন 
েরুন)’ প্নবকিোচন েরুন। 

2. ‘Application Type (আলবদলনর ধরলনর)’ 
প্রলনের জন্, ‘Driver (চো�ে)’ প্নবকিোচন েরুন। 

3. আপপ্ন সয ‘License Type (�োইলেন্স 
ধরনটির)’ জন্ আলবদন েরলত চোন সেটি 
ড্রপ েোউন সথলে প্নবকিোচন েরুন এবং তোরপলর 
অপ্বরত রোখলত ‘Apply (প্রলয়োগ েরুন)’ বোটলন 
প্লিে েরুন।

4. ‘Getting Started (শুরু েরুন)’ সপলজ 
ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন েম্মত হল�, 
‘I have read and understand the above 
(আপ্ম উপলরর স�খোটি পলিপ্ছ এবং বঝুলত 
সপলরপ্ছ)’ এর পলরর বক্সটিলত প্লিে েরুন এবং 
তোরপলর ‘Continue (অপ্বরত রোখুন)’ এ প্লিে 
েরুন। 

5. ‘Fitness Review Notice (প্িটলনে প্রপ্ভউ 
সনোটিশ)’ সপলজ ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। 
আপপ্ন েম্মত হল�, ‘I agree (আপ্ম েম্মত)’ 
আপ্ছ স�খো বক্সটিলত প্লিে েরুন এবং তোরপলর 
‘Continue (অপ্বরত রোখুন)’ এ প্লিে েরুন। 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >>

মেভাবে নেুন লাইবেবসের আবেদনপরে েমা কদবে হয় - চালি 
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6. আলবদলনর প্রনেগুপ্� পপূরণ েরুন এবং ‘Apply 
(প্রলয়োগ েরুন)’ সপলজ ভোষোটি পযকিোল�োচনো 
েরুন। আপপ্ন েম্মত হল�, ‘Review and 
Confirm (পযকিোল�োচনো এবং প্নপ্চিত েরুন)’ এ 
প্লিে েরুন।

7. ‘Review and Confirm (পযকিোল�োচনো ও 
প্নপ্চিতেরণ)’ সপলজ ‘Declaration (স�োষণো)’ 
প্বভোলগর অধীলন আলবদলনর পপূবকিরূপ এবং ভোষো 
পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন েম্মত হল�, ‘I’m not 
a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ স�খো শলদের 
পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন, “CAPTCHA 
(ে্োপচো)” েম্পপূণকি েরুন এবং তোরপলর ‘Submit 
Application (আলবদনপত্র জমো প্দন)’ এ প্লিে 
েরুন। 

8. তোরপলর আপনোলে City of New York এর 
সপলমন্ট সপোটকি োল� (CityPay) প্নলয় যোওয়ো হলব 
এবং প্েভোলব স�নলদনটি েম্পন্ন েরলত হলব সে 
প্বষলয় অপ্তপ্রক্ত প্নলদকিশোব�ী সদওয়ো হলব। 

9. সপলমলন্টর পলর, আপনোলে এেটি ইলমই�-
প্ভপ্র্তে রপ্েদ পোঠোলনো হলব এবং সেই েোলথ পরবত্তী 
েরণীয় েম্পলেকি  প্নলদকিশনো প্রদোন েরো হলব। 
অপ্তপ্রক্তভোলব, আপনোলে স�নলদলনর েংপ্ষিপ্তেোর 
এবং পরবত্তীলত যো েরলবন সে েম্পপ্েকি ত তথ্েহ 
‘েম্পপূণকি’ পৃষ্োটি সদখোলনো হলব। 

মেভাবে নেুন লাইবেবসের আবেদনপরে েমা কদবে হয় - চালি (অকেরে) 
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1. বোম প্দলের সনপ্ভলগশন বোর সথলে ‘Apply for New License 
(নতুন �োইলেলন্সর জন্ আলবদন েরুন)’ প্নবকিোচন েরুন।

2. ‘Application Type (আলবদলনর ধরলনর)’ প্রলনের জন্, 
‘Vehicle (গোপ্ি)’ প্নবকিোচন েরুন। 

3. ‘License Type (�োইলেলন্সর ধরলনর)’ জন্, ড্রপ েোউন সথলে 
‘For Hire Vehicle – Non SHL (ভোিো েরো গোপ্ির জন্ - নন 
SHL)’ প্নবকিোচন েরুন।

4. এরপলর, আপনোর ব্বেোলয়র ধরনটি প্নবকিোচন েরুন এবং আপনোর 
গোপ্ি অনলুমোপ্দত েরোর জন্ আপপ্ন সেোলনো সবলের েোলথ সযোগোলযোগ 
েরল� তো উললেখ েরুন। তোরপলর, অপ্বরত রোখলত ‘Apply (প্রলয়োগ 
েরুন)’ বোটনটিলত প্লিে েরুন।

5. ‘Getting Started (শুরু েরুন)’ সপলজ ভোষোটি পযকিোল�োচনো 
েরুন। আপপ্ন েম্মত হল�, ‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ প্লিে 
েরুন।

6. তবধতো সপলজ, আপনোর সবলের ‘Base Number (সবে নম্বর)’ 
প্�খুন। সবেটির নোম এবং ধরন স্য়ংপ্রিয়ভোলব পপূরণ হলয় যোলব। 
তথ্টি েঠিে মলন হল�, ‘Is this your Base Information? (এটি 
প্ে আপনোর সবলের তথ্?)’ প্রনেটিলত ‘Yes (হ্োঁ)’ প্নবকিোচন েরুন।

7. �রটিলত আপনোর গোপ্ির গোপ্ি শনোক্তেরণ নম্বরটি (VIN) প্�খুন 
এবং ‘Re-enter Vehicle Identification Number (VIN) 
(গোপ্ি শনোক্তেরণ নম্বরটি পুনরোয় প্�খুন)’ প্শলরোনোলমর �রটিলত 
আবোর প্�খুন।

8. আপনোর সেোশ্ো� প্েপ্েউপ্রটি নম্বর (SSN) বো এমললিোয়োর 
আইলেপ্ন্টপ্িলেশন নম্বর (EIN) প্�খুন এবং আপপ্ন SHL এর 
অনমুপ্ত প্নলয় গোপ্ির �োইলেন্স অনলুমোপ্দত েরোর পপ্রেল্পনো েরল� তো 
উললেখ েরুন। চপূিোন্তভোলব ‘Continue (অপ্বরত)’ এ প্লিে েরুন। 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >> 

মেভাবে নেুন লাইবেবসের আবেদনপরে েমা কদবে হয় - ভািা িরা গাকির েন্য 
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9. ‘Vehicle info (গোপ্ির তথ্)’ সপলজ, আপনোর গোপ্ি ততপ্রর 
বছর, মলে� নং, আেন েংখ্ো, এটি েম্প্রেোপ্রত হলয় থোেল�, এলত 
ভোিো সনওয়ো সলিট থোেল� এবং এটি হুই�লচয়োর প্রলবশলযোগ্তো হল� 
সে েম্পলেকি  তথ্ প্�খুন। তোরপলর ‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ 
প্লিে েরুন। 

10. ‘Owner Info (মোপ্�লের তথ্)’ সপলজ আপনোর নোম, সিোন 
নম্বর, ইলমই�, ভোষোর পছন্দ এবং সমইপ্�ং ঠিেোনো প্�খুন। তোরপলর 
‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ প্লিে েরুন।

11. ‘Insurance (প্বমো)’ সপলজ, আপনোর গোপ্ির প্বমো পপ্�প্ে 
নম্বর, প্বমো পপ্�প্ে শুরুর তোপ্রখ, প্বমো পপ্�প্ের সশষ তোপ্রখ প্�খুন 
এবং আপনোর অপ্তপ্রক্ত প্বমো পপ্�প্ে থোেল� তো উললেখ েরুন। 
তোরপলর ‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ প্লিে েরুন। 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >> 

মেভাবে নেুন লাইবেবসের আবেদনপরে েমা কদবে হয় - ভািা িরা গাকির েন্য 
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12. ‘Questionnaire (প্রনেোবপ্�)’ সপলজ, 
আপনোর গোপ্িটি 500 মোইল�র সবপ্শ চল� 
থোেল�, েোত প্িলটর সচলয় �ম্বো বো 8,500 
পোউলডের সবপ্শ ওজন হল� তো উললেখ েরুন। 

13. ‘Affirmation (প্নপ্চিতেরণ)’ 
প্বভোলগ আলবদনপত্র এবং ভোষোটি 
পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন েম্মত হল�, ‘I’m 
not a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ স�খো 
শদেটির পোশোপোপ্শ ‘I affirm (আপ্ম প্নপ্চিত 
েরপ্ছ)’ স�খো শদেটির পোলশর বক্সটিলত 
প্লিে েরুন, “CAPTCHA (ে্োপচো)” 
েম্পপূণকি েরুন এবং তোরপলর ‘Review and 
Confirm (পযকিোল�োচনো ও প্নপ্চিতেরণ)’ 
এ প্লিে েরুন। 

14. তোরপলর আপনোলে City of New 
York এর সপলমন্ট সপোটকি োল� (CityPay) 
প্নলয় যোওয়ো হলব এবং প্েভোলব স�নলদনটি 
েম্পন্ন েরলত হলব সে প্বষলয় অপ্তপ্রক্ত 
প্নলদকিশোব�ী সদওয়ো হলব। 

15. সপলমলন্টর পলর, আপনোলে এেটি 
ইলমই�-প্ভপ্র্তে রপ্েদ পোঠোলনো হলব এবং 
সেই েোলথ পরবত্তী েরণীয় েম্পলেকি  প্নলদকিশনো 
প্রদোন েরো হলব। অপ্তপ্রক্তভোলব, আপনোলে 
স�নলদলনর েংপ্ষিপ্তেোর এবং পরবত্তীলত 
যো েরলবন সে েম্পপ্েকি ত তথ্েহ ‘েম্পপূণকি’ 
পৃষ্োটি সদখোলনো হলব। 

মেভাবে নেুন লাইবেবসের আবেদনপরে েমা কদবে হয় - ভািা িরা গাকির েন্য (অকেরে)



পষৃ্া 18মেভাবে এিটি লাইবেসে নোয়বনর মপবমন্ট িরবেন - চালি 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >> 

1. বোম প্দলের সনপ্ভলগশন বোর সথলে ‘Renewal 
Payment (নবোয়লনর সপলমন্ট)’ প্নবকিোচন েরুন। 

2. ‘Driver (চো�ে)’ প্নবকিোচন েরুন এবং তোরপলর 
‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ প্লিে েরুন। 

3. আপনোর ড্রোইভোরে �োইলেলন্সর নম্বর, ড্রোইভোরে 
�োইলেলন্সর সময়োদ উর্ত্তীলণর তোপ্রখ এবং আপনোর 
সেোশ্ো� প্েপ্েউপ্রটি নম্বলরর (SSN) সশষ 5টি েংখ্ো 
প্�খুন।

4. ‘I'm not a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ স�খো 
শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন, “CAPTCHA 
(ে্োপচো)” েম্পপূণকি েরুন এবং তোরপলর ‘Search 
(অনেুন্োন েরুন)’ এ প্লিে েরুন। 

5. ‘TLC Authentication (TLC প্রমোণীেরণ)’ 
এবং ‘Declaration of Applicant (আলবদনপলত্রর 
স�োষণো)’ প্বভোলগ ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন 
েম্মত থোেল�, ‘I agree (আপ্ম েম্মত আপ্ছ)’ স�খো 
শলদের পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন।

6. আপনোলে এেটি পপ আপ েতেকি তো সদখোলনো হলব। 
আপপ্ন ভোষোর েোলথ এেমত হল� ‘OK (ওলে)’ প্নবকিোচন 
েরুন।
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7. প্ি প্নবকিোচন েরলত ‘Total Renewal Fee (সমোট 
নবোয়ন প্ি)’ এর পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন। 
তোরপলর নবোয়লনর পপ্রমোণটি আপপ্ন েত সদনো আলছন 
তো আপনোলে সদখোলনোর জন্ আপলেট হলব। সপ েরোর 
জন্ ‘Continue (অপ্বরত)’ এ প্লিে েরুন। তোরপলর 
আপনোলে City of New York এর সপলমন্ট সপোটকি োল� 
(CityPay) প্নলয় যোওয়ো হলব এবং প্েভোলব স�নলদনটি 
েম্পন্ন েরলত হলব সে প্বষলয় অপ্তপ্রক্ত প্নলদকিশোব�ী 
সদওয়ো হলব। 

8. সপলমলন্টর পলর, আপনোলে এেটি ইলমই�-প্ভপ্র্তে 
রপ্েদ পোঠোলনো হলব। 

মেভাবে এিটি লাইবেসে নোয়বনর মপবমন্ট িরবেন - চালি (অকেরে)



পষৃ্া 20মেভাবে এিটি লাইবেসে নোয়বনর মপবমন্ট িরবেন - গাকি 

পরেেতী মপবে অকেরে িাকুন >> 

1. বোম প্দলের সনপ্ভলগশন বোর সথলে ‘Renewal 
Payment (নবোয়লনর সপলমন্ট)’ প্নবকিোচন েরুন। 

2. ‘Vehicle (গোপ্ি)’ প্নবকিোচন েরুন এবং তোরপলর 
‘Continue (অপ্বরত থোকুন)’ এ প্লিে েরুন। 

3. আপনোর গোপ্ির �োইলেন্স নম্বর, গোপ্ির �োইলেলন্সর 
সময়োদ উর্ত্তীলণর তোপ্রখ এবং আপনোর সেোশ্ো� প্েপ্েউপ্রটি 
নম্বলরর (SSN) সশষ 5টি েংখ্ো বো এমললিোয়োর 
আইলেপ্ন্টপ্িলেশন নম্বর (EIN) প্�খুন। 

4. ‘I'm not a robot (আপ্ম সরোলবোট নই)’ স�খো শলদের 
পোলশর বক্সটিলত প্লিে েরুন, “CAPTCHA (ে্োপচো)” 
েম্পপূণকি েরুন এবং তোরপলর ‘Search (অনেুন্োন েরুন)’ 
এ প্লিে েরুন। 

5. ‘TLC Authentication (TLC প্রমোণীেরণ)’ এবং 
‘Declaration of Applicant (আলবদনপলত্রর স�োষণো)’ 
প্বভোলগ ভোষোটি পযকিোল�োচনো েরুন। আপপ্ন েম্মত থোেল�, 
‘I agree (আপ্ম েম্মত আপ্ছ)’ স�খো শলদের পোলশর 
বক্সটিলত প্লিে েরুন। 

6. আপনোলে এেটি পপ আপ েতেকি তো সদখোলনো হলব। আপপ্ন 
ভোষোর েোলথ এেমত হল� ‘OK (ওলে)’ প্নবকিোচন েরুন।



পষৃ্া 21

7. প্ি প্নবকিোচন েরলত ‘Total Renewal Fee 
(সমোট নবোয়ন প্ি)’ এর পোলশর বক্সটিলত 
প্লিে েরুন। তোরপলর নবোয়লনর পপ্রমোণটি 
আপনোর েত সদনো আলছ তো আপনোলে 
সদখোলনোর জন্ আপলেট হলব। সপ েরোর জন্ 
‘Continue (অপ্বরত)’ এ প্লিে েরুন। 
তোরপলর আপনোলে City of New York এর 
সপলমন্ট সপোটকি োল� (CityPay) প্নলয় যোওয়ো হলব 
এবং প্েভোলব স�নলদনটি েম্পন্ন েরলত হলব সে 
প্বষলয় অপ্তপ্রক্ত প্নলদকিশোব�ী সদওয়ো হলব। 

8. সপলমলন্টর পলর, আপনোলে এেটি ইলমই�-
প্ভপ্র্তে রপ্েদ পোঠোলনো হলব। 

মেভাবে এিটি লাইবেসে নোয়বনর মপবমন্ট িরবেন - গাকি (অকেরে) 


	How to plead guilty
	How to pay fees
	How to view contact info
	How to submit new lic. Driver
	How to submit new. lic vehicle
	How to make lic. renewal
	How to renwal vehicle
	License visual
	Table of Contents

	Table of Contents: 
	how to driver 1: 
	how to FHV 1: 
	how to update info 1: 
	Button 13: 
	how to pay 1: 
	how to renewal vehicle 1: 
	how to renew driver 4: 
	how to driver 2: 
	how to renew driver 5: 
	Back to Table of Contents: 
	Back to Table of Contents 2: 
	Back to Table of Contents 3: 
	Back to Table of Contents 4: 
	Back to Table of Contents 5: 
	Back to Table of Contents 6: 
	Back to Table of Contents 7: 
	Back to Table of Contents 8: 
	Back to Table of Contents 9: 
	Back to Table of Contents 10: 
	Back to Table of Contents 11: 
	Back to Table of Contents 12: 
	Back to Table of Contents 13: 
	Back to Table of Contents 14: 
	Back to Table of Contents 15: 
	Button 16: 
	Back to Table of Contents 16: 
	Back to Table of Contents 17: 
	Button 17: 
	Back to Table of Contents 18: 
	Back to Table of Contents 19: 


