
কিভাবে ে্যেহার িরবেন:
(TLC UP) গাইড 
ট্যাকসি ও কিমকুিন িকমশন (Taxi 
and Limousine Commission) 
আপবিাড পপাট্াি 

03.09.2021

NYC.GOV/TLCUP (TLC UP) হল�ো আলেদলের সুপোররশগুর� সম্পন্ন করোর, ররিলপর ররকর্ড  
আপল�োর করোর এেং আপেোর �োইলসন্স সংক্োন্ত ররলে�-টোইলের তথ্য রদখোর একটি দ্রুত, সহজ 
ও সুরেধোজেক উপোে। 

এই গোইরটি রকভোলে TLC UP ে্যেহোর করলেে রস সম্পলক্ড  ধোলপ ধোলপ রেলদ্ডশোে�ী প্রদোে করলে।

https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/
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পষৃ্া 3

TLC ড্াইভার িাইবসন্স

TLC গাকির িাইবসন্স 

আপেোর TLC গোরির �োইলসন্স 
েম্বরটি আপেোর গোরির ররক্যোল� 
পোওেো যোলে।

TLC UP এর আবরা 
উৎসগুকি হবিা

TLC UP ইউজোর গোইর রভররও যো আেোলদর TLC এর ইউটিউে চ্যোলে� র�লকে পোওেো যোলে: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=d87YPkRsppU 

2. https://www.youtube.com/watch?v=IkUGmrEeuSA 

3. https://www.youtube.com/watch?v=J2wsIHhCFfU

TLC িাইবসবন্সর ছকের নকিগুকির নমুনা - িািি, গাকির িাইবসবন্সর ধরন 

TLC পমডাকিয়ন 

www.youtube.com/watch?v=d87YPkRsppU
http://www.youtube.com/watch?v=IkUGmrEeuSA
http://www.youtube.com/watch?v=J2wsIHhCFfU


পষৃ্া 41. TLC আপবিাড পপাট্াবি পেভাবে সাইন ইন িরবেন

পরের্তী পপবি অকেরর্ িাকুন >> 

সোইে ইে করুে: 

1. NYC.GOV/TLCUP এ যোে

2. আপেোর রেল্োক্তগুর� ে্যেহোর কলর �গইে করুে: 
• TLC �োইলসন্স েম্বর েো আলেদলের েম্বর 

• রে� করোর রজপ রকোর (রযখোলে আপেোর রে� পোঠোলেো হে) 
• আপেোর রসোশ্যো� রসরকউররটি েম্বলরর রশষ পোচটি সংখ্যো েো 
এেল্োেোর আইলররটিরিলকশে েম্বর। 

3. ‘Sign In (সোইে ইে)’ েোটলে রলিক করুে। 

(দ্রষ্টে্য: TLC UP হলছে �োইলসন্স রভরতিক এেং আপরে রকে�েোত্র রয 
�োইলসন্স েম্বরটি রদলে �গ ইে কলরলেে তোর সোলথ সম্পরক্ড ত তথ্যটি 
রদখলত পোলেে। উদোহরণ, আপরে যরদ আপেোর ড্োইভোরস �োইলসন্স 
রদলে �গইে কলরে, তলে আপরে রকে�েোত্র আপেোর ড্োইভোরস 
�োইলসন্স সংক্োন্ত তথ্যই রদখলত পোলেে। আপরে যরদ আপেোর গোরির 
�োইলসন্স রদলে �গইে কলরে, তলে আপরে রকে�েোত্র আপেোর গোরির 
�োইলসন্স সংক্োন্ত তথ্যই রদখলত পোলেে।

https://a156-nauf.nyc.gov/tlcup/


পষৃ্া 51. TLC আপবিাড পপাট্াবি পেভাবে সাইন ইন িরবেন (অকেরর্)

আপনার ইবমইি োিাই িরুন: (সোইে ইে করোর 
সেে এটি সক� �োইলসলন্সর জে্য প্রলযোজ্য েোও হলত 
পোলর।)

A. TLC UP এ এটি আপেোর প্রথেেোর �গইে হল�, 
আপেোলক আপেোর ইলেই� ঠিকোেো যোচোই করলত ে�ো 
হলে। 

B. ইলেই� ঠিকোেো যোচোই করলত, রটক্সট েলক্স আপেোর 
ইলেই� টোইপ করুে এেং ‘Submit (জেো রদে)’ এ 
রলিক করুে। তোরপর আলেদেটি রশষ করুে। 

C. রকেুক্ষণ পলর, TLC রথলক আপরে একটি 
যোচোইকরণ ইলেই� পোলেে এেং আপেোলক ইলেই� 
ঠিকোেোটি যোচোই করলত ে�ো হলে। 

D. ইলেইল�র র�লকের উপর রলিক করুে। (আপরে 
র�লকে রলিক করলত েো পোরল�, অেরু�রপ কলর আপেোর 
ইটিোরলেট ব্োউজোলর র�কেটি রপস্ট করুে।) 

E. আপেোর ইলেই�টি এখে যোচোই করো হলছে। TLC 
Up এ রিলর সোইে ইে করুে। 



পষৃ্া 62. আপনার িাইবসন্স সংক্ান্ত সাধারণ র্ি্য পেভাবে পেখবেন

1. আপেোর �োইলসন্স সংক্োন্ত সোধোরণ 
তথ্য রদখলত, ে�ূ রপলজ থোকো ‘License 
Snapshot (�োইলসন্স স্োপশট)’ রশলরোেোে 
রেভোলগ রেরভলগট করুে। 

2. রেভোগটি েি করলত ‘Show More 
(আলরো রদখোে) +’ েোটলে রলিক করুে। 

3. আপেোর আগ্রহ আলে এেে তথ্য খুজঁলত 
ঐ ঘরগুর� রেরভলগট করুে। আপেোর 
�োইলসলন্সর ধরলের উপর রভরতি কলর, 
আপেোলক রেরভন্ন ঘলরর তথ্য রদখোলেো হলে। 

(অন্তভু্ড ক্ত ঘরগুর�র উদোহরণ: �োইলসলন্সর 
অেস্ো, �োইলসলন্সর রেেোদ রশলষর তোররখ, 
ড্োগ রটলস্টর সেেসূরচ এেং গোরির রেেোর 
সেেকো�।) 



পষৃ্া 73. স্থকগর্াবেশ, পসবটিবমন্টগুকি এেং সমন পেভাবে পেখবেন

পসবটিবমবন্টর িন্য: 

1. রসলট�লেটিগুর� রদখলত, ে�ূ রপলজ থোকো ‘Settlement 
Information (রসলট�লেলটির তথ্য)’ েোেক রেভোলগ 
রেরভলগট করুে। 

2. রেভোগটি েি করলত ‘Show More (আলরো রদখোে) +’ 
েোটলে রলিক করুে।

3. আপেোর উন্কু্ত রসলট�লেটি থোকল�, এখোলে প্ররতটি 
রসলট�লেলটির একটি ওভোররভউ প্রদশ্ডে করলে। প্ররতটি 
রসলট�লেলটির একটি রেস্োররত সংরক্ষপ্তসোলরর জে্য এেং 
পরেততীলত যো করলত হলে তোর জে্য রোে পোলশর ‘More Info 
(আলরো তথ্য)’ র�খো েোটেটিলত রলিক করুে। 

স্থকগর্াবেবশর িন্য: 

1. রসলট�লেটিগুর� রদখলত, ে�ূ রপলজ থোকো ‘Suspension 
Information (স্রগতোলদলশর তথ্য)’ েোেক রেভোলগ 
রেরভলগট করুে। 

2. রেভোগটি েি করলত ‘Show More (আলরো রদখোে) +’ 
েোটলে রলিক করুে। 

3. আপেোর উন্কু্ত স্রগতোলদশ থোকল�, এখোলে প্ররতটি 
স্রগতোলদলশর একটি ওভোররভউ প্রদশ্ডে করলে। প্ররতটি 
স্রগতোলদলশর একটি রেস্োররত সংরক্ষপ্তসোলরর জে্য এেং 
পরেততীলত যো করলত হলে তোর জে্য রোে পোলশর ‘More Info 
(আলরো তথ্য)’ র�খো েোটেটিলত রলিক করুে। 

পরের্তী পপবি অকেরর্ িাকুন >>



পষৃ্া 83. স্থকগর্াবেশ, পসবটিবমন্টগুকি এেং সমন পেভাবে পেখবেন - (অকেরর্)

সমনগুকির িন্য: 

1. সেেগুর� রদখলত, ে�ূ রপলজ থোকো ‘Summons 
Information (ত�ে করোর তথ্য)’ েোেক রেভোলগ 
রেরভলগট করুে। 

2. রেভোগটি েি করলত ‘Show More (আলরো 
রদখোে) +’ েোটলে রলিক করুে। 

3. আপেোর উন্কু্ত সেেগুর� থোকল�, এখোলে প্ররতটি 
ত�ে করোর একটি ওভোররভউ প্রদশ্ডে করলে। প্ররতটি 
সেলের একটি রেস্োররত সংরক্ষপ্তসোলরর জে্য এেং 
পরেততীলত যো করলত হলে তোর জে্য রোে পোলশর ‘More 
Info (আলরো তথ্য)’ র�খো েোটেটি রলিক করুে। 



পষৃ্া 94. আবেেন িমা পেওয়ার সপুাকরশগুকি পেভাবে পেখবর্ হয় - িািি, গাকি 

পেভাবে সপুাকরশগুকি পিি িরবর্ হয় - িািি, 
গাকি

1. আপেোর েতুে েো েেোেণকৃত আলেদেটির জে্য 
সুপোররশগুর� কী রলেলে তো রদখলত পৃষ্োর উপলরর 
রোেরদলক ‘MENU (রেে)ু’ শব্দটিলত রলিক করুে এেং 
তোরপলর ‘Requirements (সুপোররশ)’ শব্দটিলত রলিক 
করুে। 

2. ‘Requirements (সুপোররশসেহূ)’ েোেক 
রেভোলগ রেরভলগট করুে। এই রেভোলগর রেলচ, আপরে 
একটি অংশ রদখলত পোলেে যোর েোে ‘Missing 
Requirementsরেস হওেো সুপোররশসেহূ’ এেং অে্যটি 
‘Other Requirements (অে্যোে্য সুপোররশসেহূ)’ 
েোলে পরররচত। ‘Missing Requirements (রেস 
হওেো সুপোররশসেহূ)’ হল�ো ঐ সুপোররশসেহূ রযখোলে 
আপেোর একটি েরথ আপল�োর করোর প্রলেোজে আলে। 
‘Other Requirements (অে্যোে্য সুপোররশসেহূ)’ 
এ েরথ আপল�োর করোর প্রলেোজে হে েো, তলে তোর 
পররেলত্ড  আপেোলক রকেু করোর জে্য েলে কররলে রদে 
(উদোহরণস্বরূপ: ড্োগ পরীক্ষো করোে)। 

3. সুপোররশ সম্পলক্ড  আলরো তথ্য রদখলত, সুপোররশসেহূ 
েোেটির পোলশ থোকো েী� ‘(?)’ এ রলিক করুে। 

পরের্তী পপবি অকেরর্ িাকুন >>



পষৃ্া 10

পেভাবে আবেেবনর সপুাকরশগুকি িমা কেবর্ হয় - িািি, 
গাকি 

1. সুপোররশগুর� সম্পন্ন করোর জে্য েরথগুর� আপল�োর করলত, 
পৃষ্োর উপলরর রোেরদলক ‘MENU (রেে)ু’ শব্দটিলত রলিক করুে 
এেং তোরপলর ‘Requirements (সুপোররশসেহূ)’ শব্দটিলত রলিক 
করুে। 

2. ‘Requirements (সুপোররশসেহূ)’ েোেক রেভোলগ রেরভলগট 
করুে। আপেোর যরদ রকোলেো সুপোররশ থোলক রয তো আপল�োর করলত 
হলে, তলে আপরে একটি রলিকলযোগ্য েক্স এেং সুপোররশসেলূহর েোেটি 
‘Missing Requirement (রেস হওেো সুপোররশসেহূ)’ শলব্দর 
রেলচ রদখলত পোলেে। 

3. সুপোররশ সম্পলক্ড  আলরো তথ্য রদখলত, সুপোররশসেহূ েোেটির পোলশ 
থোকো েী� ‘(?)’ এ রলিক করুে। 

4. সুপোররলশর জে্য একটি েরথ আপল�োর করলত, েলক্সর পোলশ থোকো 
শব্দটিলত রলিক করুে। তোরপলর ‘Choose File (িোই� পেন্দ 
করুে)’ এ রলিক করুে। আপেোর ররভোইলসর উপর রভরতি কলর, 
আপেোলক একটি িোই� আপল�োর করলত েো আপেোর ররভোইলসর 
ক্যোলেরো রদলে একটি েরে রতো�োর অপশে রদওেো হলে। 

5. চূিোন্তভোলে ‘Submit (জেো রদে)’ এ রলিক করুে। 

6. েরথটি সি�ভোলে আপল�োর হলেলে তো রেরচিত করলত, ‘Show 
Application Uploads (আলেদেপলত্রর আপল�োরগুর� রদখোে)’ 
শীষ্ডক রেভোলগ রেরভলগট করুে। িোই�টি রসখোলে চল� আসলে।  

পরের্তী পপবি অকেরর্ িাকুন >>

4. পেভাবে আবেেবনর সপুাকরশগুকি িমা কেবর্ ও পেখবর্ হয় - (অকেরর্)
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আবেেবনর সপুাকরশগুকির অেস্থা পেভাবে 
পিি িরবর্ হয় - িািি, গাকি

1. আপল�োরকৃত েরথগুর�র অেস্ো রচক 
করলত, পৃষ্োর উপলরর রোেরদলক ‘MENU 
(রেে)ু’ শব্দটিলত রলিক করুে এেং তোরপলর 
‘Requirements (সুপোররশসেহূ)’ শব্দটিলত রলিক 
করুে। 

2. ‘Show Application Uploads 
(আলেদেপলত্রর আপল�োরগুর� রদখোে)’ েোেক 
রেভোগটিলত রেরভলগট করুে। উক্ত রেভোলগ, আপরে 
আলেদলের জে্য রয েরথগুর� আপল�োর কলরলেে তো 
রদখলত পোলেে। 

3. এেোিো আপরে সুপোররশগুর�র েোে এেং একটি 
অেস্ো রদখলত পোলেে। প্ররতটি অেস্োর রেেরণগুর� 
‘Submission Guide (জেো প্রদোে গোইর)’ 
রেভোলগ পোওেো যোলে।

4. পেভাবে আবেেবনর সপুাকরশগুকি িমা কেবর্ ও পেখবর্ হয় - (অকেরর্)
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1. একটি রেস রেরচিতকরণ জেো রদলত, রেস 
�োইলসন্স রদলে �গ ইে কলর শুরু করুে। 

2. একেোর আপরে TLC UP প্রলেশ কলর, 
পৃষ্োর উপলরর রোেরদলক ‘MENU (রেে)ু’ 
শব্দটিলত রলিক করুে এেং তোরপলর ‘Base 
Affirmation (রেস রেরচিতকরণ)’ এ রলিক 
করুে। 

3. ‘Base Affirmation (রেস 
রেরচিতকরণ)’ রেভোলগ ভোষোটি পয্ডোল�োচেো 
করুে। আপরে সম্মত হল�, গোরি শেোক্তকরণ 
(VIN) র�খুে এেং আপরে রয গোরিটি 
আপেোর রেস রদলে অেলুেোরদত করলত চোে তোর 
জে্য ইলেই� রদে। 

4. গোরিটি ‘হুই�লচেোর প্রলেশলযোগ্য’, ‘ইজোরো 
রথলক রেলজ েোর�ক হওেো’ েো ‘ে্যোটোরর 
বেদ্ুযরতক’ রকেো তো উললেখ করুে। আপেোর 
রেে্ডোচলের উপর রভরতি কলর রকেু অরতররক্ত প্রশ্ন 
চল� আসলত পোলর। 

5. চূিোন্তভোলে ‘Submit (জেো রদে)’ এ রলিক 
করুে। রেরচিতকরণটি সম্পূণ্ড হলে রগল�, 
গোরির েোর�ক একটি ইলেই� রেজ্ঞরপ্ত পোলেে 
এেং ‘Submission History (জেো রদওেোর 
ইরতহোস)’ রশলরোেোে রেভোলগ রেরচিতকরণটি 
প্ররতির�ত হলে। 

5. এিটি পেবসর প্রমাণ পেভাবে িমা কেবর্ হয় - পেস 
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1. আপেোর রেলসর জে্য ররিলপর ররকর্ড  
জেো রদলত, রেস �োইলসন্স রদলে �গ ইে 
কলর শুরু করুে। 

2. একেোর আপরে TLC UP প্রলেশ 
কলর, পৃষ্োর উপলরর রোেরদলক ‘MENU 
(রেে)ু’ শব্দটিলত রলিক করুে এেং 
তোরপলর ‘Trip Records (ররিলপর 
ররকর্ড )’ এ রলিক করুে। 

3. শুরু এেং রশলষর তোররলখর ঘরগুর�লত 
রলিক করুে এেং আপরে কখে ররিলপর 
ররকর্ড  জেো রদলছেে তো উললেখ করলত 
ক্যোল�ন্োরটি ে্যেহোর করুে। 

4. ‘Choose File (িোই� পেন্দ 
করুে)’ এ রলিক করুে এেং আপরে রয 
িোই�টি আপল�োর করলত চোে তো রেে্ডোচে 
করুে। িোই�গুর� “.CSV”, “.XLS”, 
“.XLSX” ধরলের রেে্যোলস হলত পোলর। 

5. চূিোন্তভোলে ‘Submit (জেো রদে)’ 
এ রলিক করুে। একেোর েরথটি আপল�োর 
হলে রগল�, ‘Submission History 
(জেো রদওেোর ইরতহোস)’ রেভোগটি 
আপলরট হলে। 

6. করিবপর পরিড্ পেভাবে িমা কেবর্ হয় - পেস 
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1. একটি গোরির জে্য র্লটর রেজ্ঞরপ্ত জেো 
রদলত, রেস েো গোরির �োইলসন্স রদলে �গ ইে 
কলর শুরু করুে। 

2. একেোর আপরে TLC UP এ প্রলেশ কলর, 
পৃষ্োর উপলরর রোেরদলক ‘MENU (রেে)ু’ 
শব্দটিলত রলিক করুে এেং তোরপলর ‘Plate 
Notification (র্লটর রেজ্ঞরপ্ত)’ এ রলিক 
করুে। 

3. ভোষোটি পয্ডোল�োচেো করুে। আপরে সম্মত 
হল�, গোরির জে্য আলেদলের েম্বর েো �োইলসন্স 
েম্বর, গোরির শেোক্তকরণ েম্বর (VIN) এর 
রশষ েেটি সংখ্যো, র্ট েম্বর এেং র্লটর 
অেস্ো র�খুে। 

4. চূিোন্তভোলে ‘Submit (জেো রদে)’ এ রলিক 
করুে। 

5. আপরে যরদ রকোলেো যোেেোহলের জে্য র্ট 
রেজ্ঞরপ্ত জেো রদওেোর রেস হে তলে আপরে 
‘Submission History (জেো রদওেোর 
ইরতহোস)’ রেভোলগ আপেোর জেো রদওেোর 
ইরতহোস রদখলত পোলেে। 

7. এিটি পলেবটর কেজ্ঞকতি পেভাবে িমা কেবর্ হয় - পেস, গাকি 
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পেভাবে অনবুমাকের্ োনোহন এেং ক্রিট পহইি 
কিভাকরস (SHL) অনবুমাকের্ অেস্থাগুকি পেখবর্ 
হয় - পেস 

1. আপেোর রেলসর সোলথ অেলুেোরদত গোরি এেং রোস্োে 
হোত রেলি রোকো র�ভোরর পোররেটগুর� রদখলত, আপেোর 
রেস �োইলসন্স রদলে �গ ইে কলর শুরু করুে। 

2. একেোর আপরে TLC UP এ প্রলেশ কলর, পৃষ্োর 
উপলরর রোেরদলক ‘MENU (রেে)ু’ শব্দটিলত রলিক 
করুে এেং তোরপলর ‘Active Affiliations (সরক্ে 
অরধভুরক্ত)’ এ রলিক করুে। 

3. আপেোর রেস রদলে রেরচিত করো সক� গোরির 
একটি রটরে� আপেোলক রদখোলেো হলে। রোস্োে হোত 
রেলি রোকো সক� র�ভোররগুর� রদখলত, টগল� ‘SHL’ 
শব্দটির উপর ট্যোপ করুে। 

4. ি�োি�গুর� রিল্োর করলত, ‘Search by 
Application / License / Permit # (আলেদে / 
�োইলসন্স / পোররেট # এর েোধ্যলে অেসুন্োে করুে)’ 
শব্দ দ্োরো অেসুন্োলে যোে এেং আপরে রয আলেদেপত্র, 
�োইলসন্স েো পোররেট েম্বরটি অেসুন্োে করলেে তো 
টোইপ করুে। 

5. ি�োি�গুর� েোেোই করলত, রটরেল�র উপলরর 
রদলকর কোল�ো তীরগুর�লত রলিক করুে। 

6. ি�োি�গুর�লক “.CSV” িোই� রহলসলে রোউেল�োর 
করলত, ‘Export (এক্সলপোট্ড )’ অপশলে রলিক করুে।  

পরের্তী পপবি অকেরর্ িাকুন >>

8. সকক্য় অকধভুকতি পেভাবে পেখবর্ হয় - পেস, এবিন্ট



পষৃ্া 16

পেভাবে এিটি সকক্য় অনবুমাকের্ 
পমডাকিয়বনর অেস্থাগুকি পেখবর্ হয়- 
এবিন্ট 

1. আপেোর দ্োরো পররচোর�ত রেরোর�েেগুর� 
রদখলত, আপেোর এলজটি �োইলসন্স রদলে �গ ইে 
কলর শুরু করুে। 

2. একেোর আপরে TLC UP এ প্রলেশ কলর, পৃষ্োর 
উপলরর রোেরদলক ‘MENU (রেে)ু’ শব্দটিলত 
রলিক করুে এেং তোরপলর ‘Active Affiliations 
(সরক্ে অরধভুরক্ত)’ এ রলিক করুে। 

3. আপেোর পররচোর�ত সক� রেরোর�েেগুর�র 
একটি রটরে� আপেোলক রদখোলেো হলে। 

4. ি�োি�গুর� রিল্োর করলত, ‘Search 
by Application / License / Permit # 
(আলেদে/�োইলসন্স/পোররেট # এর েোধ্যলে 
অেসুন্োে করুে)’ শব্দ দ্োরো অেসুন্োলে যোে 
এেং আপরে যো অেসুন্োে করলেে তো রেরোর�েলে 
টোইপ করুে। 

5. ি�োি�গুর� েোেোই করলত, রটরেল�র উপলরর 
রদলকর কোল�ো তীরগুর�লত রলিক করুে। 

6. ি�োি�গুর�লক “.CSV” িোই� রহলসলে 
রোউেল�োর করলত, ‘Export (এক্সলপোট্ড )’ 
অপশলে রলিক করুে। 

8. সকক্য় অকধভুকতি পেভাবে পেখবর্ হয় - পেস, এবিন্ট (অকেরর্)
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প্রবেশবোগ্যর্ার সপুাকরশগুকি পেভাবে পেখবর্ হয় 
- পমডাকিয়ন 

1. আপেোর রেরোর�েলের জে্য প্রলেশলযোগ্যতোর 
সুপোররশগুর� রদখলত, আপেোর রেরোর�েে �োইলসন্স রদলে 
�গ ইে কলর শুরু করুে। 

2. আপরে একেোর TLC UP এ প্রলেশ করল�, ে�ূ রপলজ 
‘License Snapshot (�োইলসন্স স্্যোপশট)’ রেভোলগ 
রেরভলগট করুে।  

3. রেভোগটি েি করলত ‘Show More (আলরো রদখোে) 
+’ েোটলে রলিক করুে। 

4. ‘Next Vehicle WAV Requirement (পরেততী 
গোরির WAV সুপোররশগুর�)’ েোেক ঘলর রেরভলগট 
করুে। যরদ আপেোর রেরোর�েেটি স্বোধীে সীরেতকৃত 
েো হলে থোলক তলে এই ঘরটি আপেোলক আপেোর 
প্রলেশলযোগ্যতোর সুপোররশগুর� জোেোলে। 

পরের্তী পপবি অকেরর্ িাকুন >>

9. প্রবেশবোগ্যর্ার সপুাকরশগুকি পেভাবে পেখবর্ হয় - পমডাকিয়ন, এবিন্ট
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প্রবেশবোগ্যর্ার সপুাকরশগুকি পেভাবে পেখবর্ হয় - 
এবিন্ট 

1. আপেোর দ্োরো পররচোর�ত রেরোর�েেগুর�র জে্য 
প্রলেশলযোগ্যতোর সুপোররশগুর� রদখলত, আপেোর এলজটি �োইলসন্স 
রদলে �গ ইে কলর শুরু করুে। 

2. একেোর আপরে TLC UP এ প্রলেশ কলর, পৃষ্োর উপলরর 
রোেরদলক ‘MENU (রেে)ু’ শব্দটিলত রলিক করুে এেং 
তোরপলর ‘Active Affiliations (সরক্ে অরধভুরক্ত)’ এ রলিক 
করুে। 

3. আপেোর পররচোর�ত সক� রেরোর�েেগুর�র একটি রটরে� 
আপেোলক রদখোলেো হলে। 

4. প্রলেশলযোগ্যতোর সুপোররশগুর� রদখলত, রটরেল�র রোেরদলকর 
ক�োেটি রদখুে। এলত স্বোধীে রেরধরেলষধহীে রেরোর�েেগুর�র 
জে্য প্রলেশলযোগ্যতোর সুপোররশগুর�র তথ্য অন্তভু্ড ক্ত রলেলে।  

5. ি�োি�গুর� রিল্োর করলত, ‘Search by Application 
/ License / Permit # (আলেদে/�োইলসন্স/পোররেট # 
এর েোধ্যলে অেসুন্োে করুে)’ শব্দ দ্োরো অেসুন্োলে যোে এেং 
আপরে যো অেসুন্োে করলেে তো রেরোর�েলে টোইপ করুে। 

6. ি�োি�গুর� েোেোই করলত, রটরেল�র উপলরর রদলকর কোল�ো 
তীরগুর�লত রলিক করুে। 

7. ি�োি�গুর�লক “.CSV” িোই� রহলসলে রোউেল�োর করলত, 
‘Export (এক্সলপোট্ড )’ অপশলে রলিক করুে। 

9. প্রবেশবোগ্যর্ার সপুাকরশগুকি পেভাবে পেখবর্ হয় - পমডাকিয়ন, এবিন্ট (অকেরর্)
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