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COVID-19 স�িকর্ ত TLC-এর সা�িতকতম তথয্ 
 

COVID-19 সং�া� �া�য্ সংকেটর এই সমেয়, TLC (Taxi and Limousine Commission, TLC) �াইভার, 
যানবাহেনর মািলক এবং বয্বসাসমহূেক সহায়তা করার জনয্ TLC এবং City পদে�প �হণ করেছ। TLC এর 
কাযর্�েমর সােথ সােথ �া� City িরেসােসর্র বতর্ মান অব�া স�েকর্ আমরা আপনােক হালনাগাদ তথয্ জানাি�।  
TLC এই পিরি�িত পযর্েব�ণ করেছ এবং �েয়াজন অনসুাের অিতির� সহায়তা বা তথয্ সরবরাহ অবয্াহত 
রাখেব।  সা�িতকতম তেথয্র জনয্ অনু�হ কের TLC এর ওেয়বসাইট িভিজট করন এবং twitter.com/nyctaxi 
এই িঠকানায় টুইটাের আমােদর অনসুরণ করন।  
 
TLC এর কাযর্�ম 
• লাইেস� করা (Long Island City) 

− অিফস েখালা রেয়েছ এবং কাযর্�ম চলেছ িক� বয্ি�গত সা�ােতর জনয্ দশর্নাথ� ধারন �মতা �াস 
করা হেয়েছ।  

− িবদয্মান থাকা অয্াপেয়�েম�: িবদয্মান রেয়েছ এমন অয্াপেয়�েম�ধারী বয্ি�েদরেক েসবা �দান করা 
অবয্াহত থাকেব।  যিদ আপনার অয্াপেয়�েম� বািতল করা বা পনুরায় িনধর্ারেণর �েয়াজন হয়, তাহেল 
অনু�হ কের আপনার অয্াপেয়�েম� িনি�তকরণ ইেমইেল �দত্ত িনেদর্শনা অনুসরণ করন।   

− ওয়াক-ইন (অয্াপয়�েম� বয্তীত আসা): আমােদর লাইেসি�ং অিফেস আসার পিরবেতর্ TLC অনলাইেন 
েযাগােযাগ করন। NYC TLC Online Appointment System 

− অনলাইেন তথয্ এবং েলনেদন: িনেচর েযেকােনা তেথয্র জনয্ অনু�হ কের TLC অনলাইেন েযাগােযাগ করন। 
 আপনার লাইেসে�র অব�া, আেবদেনর তািরখ, েময়াদ েশষ হওয়ার তািরখ, আস� মাদক�বয্ পরী�া 

এবং অনয্ানয্ শতর্ াবিল যাচাই করেত িদেন 24 ঘ�া, স�ােহ 7 িদন TLC UP ওেয়বসাইেট িভিজট 
করন। 

 আপনার সােথ েযাগােযাগ করার তথয্ হালনাগাদ করেত, অনু�হ কের িদেন 24 ঘ�া, স�ােহ 7 িদন 
LARS ওেয়বসাইেট িভিজট করন। 

 এখেনা েকােনা �� রেয়েছ বা সহায়তা �েয়াজন? দরূবত� অব�ান েথেক আপনার �ে�র উত্তর িদেত 
TLC �াফবৃ� রেয়েছন। অনু�হ কের licensinginquiries@tlc.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করন অথবা 
েসামবার েথেক শ�বার সকাল 8:30 েথেক িবেকল 4:00 ঘিটকা পযর্� TLC কল েস�াের েফান 
করন: 
• লাইেস� এবং আেবদন সং�া� িজ�াসা: (718) 391-5501 
• সমন জাির এবং িন�িত্ত সং�া� িজ�াসা: (718) 391-5584 

• বাদীপ� (Long Island City) 
− শনািন: OATH েখালা রেয়েছ তেব নতুন শনািনর জনয্ আেবদন করেছন এমন বয্ি�েদর শনািনর 

সময়সিূচ পুনরায় িনধর্ারণ করেছ।  আেরা তেথয্র জনয্ অন�ুহ কের OATH ওেয়বসাইট িভিজট করন। 
− TLC িন�িত্ত: িন�িত্ত সং�া� সকল আেবদনসমূহ অনু�হ কের settlements@tlc.nyc.gov িঠকানায় 

ইেমইল করন।  ওেয়িটং রেম উপি�ত বয্ি�র সংখয্া �াস করেত, TLC এর LIC অিফেস িন�িত্ত 
চাইেছন এমন বয্ি�েদরেক অনয্ েকােনা িদন বা সমেয় আবার আসার জনয্ বলা হেত পাের।  দরূবত� 
অব�ান েথেক িন�িত্ত সমাধান করেত বাদী (�িসিকউশন) �াফবৃ� রেয়েছন।   

• গািড় পিরদশর্ন (Woodside) 
− গািড় পিরদশর্ন: Woodside -এ অবি�ত TLC এর গািড় পিরদশর্ন ফয্ািসিলিট েখালা রেয়েছ এবং 

কাযর্�ম চলেছ।  অয্াপেয়�েম� রেয়েছ এমন গািড়র মািলকেদরেক িনধর্ািরত সমেয় পিরদশর্েনর জনয্ 
উপি�ত হেত হেব।  ল�েনর েনািটশ রেয়েছ এমন গািড়র মািলকেদরেক �িট সংেশাধন করেত হেব এবং 
েনািটেশর িনেদর্শ অনযুায়ী পনুরায় পিরদশর্েনর জনয্ উপি�ত হেত হেব।   

https://booknow.appointment-plus.com/7rhd4r26/
https://www1.nyc.gov/site/tlc/tlc-online/tlc-up.page
https://www1.nyc.gov/lars/
mailto:licensinginquiries@tlc.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/oath/clerks-office/reschedule-upcoming-hearings.page

