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এক্সপ্রেস লেন অনুমতিনামার আপ্রেদন 
 

ল াম্পাতনর নাম   
 

ঠি ানা   
 

শহর   
 

ল ান ( )  ল াগাপ্র াপ্রগর নাম   
 

তনপ্রনাক্ত এক্সপ্রেস লেপ্রনর (গুতের) েযেহাপ্ররর জনয: Gowanus _ LIE 
 

অনুগ্রহ  প্রর আপনার আপ্রেদপ্রনর সাপ্রে তননতেতিি নতেগুতে জমা তদন:  
 
োপ্রসর জনয: 

সমস্ত োইপ্রসন্স লেট নম্বপ্ররর িাতে া (ট োম্পোলনর টিেোরফেফে েোইপ  রো) 
 

 ানোহন তনেন্ধী রণ েতিতেতপ  া NYS  োস োইপ্রসন্সপ্র  সূতিি  প্রর 

 

েহপ্ররর নীতি ো  ানোহপ্রনর েীমার শংসাপপ্রের েতিতেতপ 

(লনবন্ধী রণ সোফে যুক্ত শংসোপত্র) 

NYS পতরেহণ তেভাগ (NYS DEPT OF TRANSPORTATION) দ্বারা লদওযা  া যসম্পাদনার  িতয ত্ব। 
 

আন্তঃপ্রেট োতণজয  তমশন (INTERSTATE COMMERCE COMMISSION) দ্বারা লদওযা  া যসম্পাদনার  িতয ত্ব 

 

 লেপ্রটর োইপ্ররর  া যসম্পাদনার  িতয প্রত্বর দ্বারা লদওযা  া যসম্পাদনার  িতয ত্ব: 

অযামতিট ো হুইেপ্রিযাপ্ররর সুতেধাসহ  ানোহপ্রনর জনয 

NYC টযাতক্স এেং লেপ্রমাতসন  তমশন (NYC TAXI AND LIMOUSINE COMMISSION) দ্বারা লদওযা  া যসম্পাদনার  িতয ত্ব 

 

NYS পতরেহণ তেভাগ দ্বারা লদওযা  া যসম্পাদনার  িতয ত্ব। 
 

আন্তঃপ্রেট োতণজয  তমশন দ্বারা লদওযা  া যসম্পাদনার  িতয ত্ব 

 

েতিটি  ানোহপ্রনর জনয ভাডা/পযারা  ানোহন অনুমতিনামার জনয েিয মান TLC-এর েতিতেতপ 

 

 ানোহন তনেন্ধী রপ্রণর েতিতেতপ 

 

েহপ্ররর নীতি ো  ানোহপ্রনর েীমার শংসাপপ্রের েতিতেতপ 

 
 

(ছোপোর েরফ  নোম লিখুন) (আফবদন োরী স্বোক্ষর) 
 

তোলরখ   

http://www.nyc.gov/dot
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আেশয  নতে 
 

এক্সপ্রেস লেন অনুমতিনামার আপ্রেদন 
 
 

স ে আপ্রেদন ারীর জনয: 
 

আপনার ল াম্পাতনর লেটারপ্রহপ্রে এক্সপ্রেস লেন (গুতে) েযেহার  রপ্রে এমন  ানোহপ্রনর োইপ্রসন্স লেট 

নম্বপ্ররর এ টি িাতে া। 
 
 

োস ো সমিুপ্রেযর জনয, েতিতেতপ: 
 

1. তনউইয য  লেট পতরেহন তেভাগ,  ো ে লেপ্রটর োইপ্ররর  া যসম্পাদনার  িত য ত্ব, ো আন্তঃপ্রেট 

োতণজয  তমশন  িত য   মঞ্জুর  রা  া যসম্পাদনার  িত য ত্ব; 

 

2. েতিটি  ানোহপ্রনর েিয মান তনেন্ধী রণ  া তনউ ইয য  লেট োস োইপ্রসন্স লেট ো লেপ্রটর োইপ্ররর 

সমিুেযপ্র  সূতিি  প্রর; 

 

3. সমস্ত  ানোহপ্রনর জনয েিয মান েীমা নীতি  ভাপ্ররজ (েহপ্ররর নীতি ো তনেন্ধী রণ সাপ্রে 

 ুক্ত স্বিন্ত্র েীমা  ােয ); 
 

4. েতিটি  ানোহন িাে  েযািীি, নূযনিম 16 জন  ােীর েসার আসন ক্ষমিার রপ্রযপ্রে িার েমাণ 

(তনেন্ধ রপ্রণ); এেং 
 

5. েতিটি  ানোহপ্রন েসার আসন ক্ষমিা  ো ে  া যসম্পাদনার  িত য প্রত্বর (তনেন্ধ রণ এেং 
 া যসম্পাদনার  িত য প্রত্বর নতে) তনধযাতরি আসনতেনযাপ্রসর সাপ্রে সংগতিপূণয রপ্রযপ্রে, িার েমাণ। 

 
 

অযামতিট ো হুইেপ্রিযাপ্ররর সুতেধাসহ  ানোহপ্রনর জনয, েতিতেতপ: 
 

1. তনউ ইয য  তসটি টযাতক্স এেং লেপ্রমাতসন  তমশন দ্বারা লদওযা  া যসম্পাদনার  িত য ত্ব, তনউইয য  লেট 

পতরেহন তেভাগ, অেো আন্তঃপ্রেট োতণজয  তমশন; 

 

2. েতিটি  ানোহপ্রনর েিয মান তনেন্ধী রণ; 

 

3. সমস্ত  ানোহপ্রনর জনয েিয মান েীমা  ভাপ্ররজ (েহপ্ররর নীতি ো তনেন্ধী রণ সাপ্রে  ুক্ত স্বিন্ত্র 

েীমা  ােয ); এেং 
 

4. েতিটি  ানোহপ্রনর জনয ভাডা/পযারা  ানোহন অনুমতিনামার জনয েিয মান TLC। 

http://www.nyc.gov/dot
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