You need to be covered by a TV Licence to:

Do you
need a
TV Licence?

a) watch or record live TV programmes on any channel, and
b) download or watch BBC programmes on iPlayer.
This could be on any device, including a TV, desktop computer, laptop, mobile phone, tablet, games
console, digital box or DVD/VHS recorder.
If you do any of the above without a valid licence, you risk prosecution and a maximum penalty of
up to £1,000*, plus any legal costs and/or compensation you may be ordered to pay. You will also
still have to buy a TV Licence if you need one.
To find out more, go to tvlicensing.co.uk/info

Please see ‘How to buy a TV Licence’ below for different ways to pay.
*The maximum fine is £2,000 in Guernsey.

Only watching
non-UK satellite
programmes?
You still need a licence, even if you only
watch or record programmes broadcast
from outside the UK.

Moved home
recently?
If you have moved home and
have a licence for your old
address, please tell us by
visiting tvlicensing.co.uk/moving
or by calling 0300 790 6044.

A colour TV Licence costs £157.50 (£53.00 for a black and
white licence). There are lots of different ways to pay –
choose the one that suits you best:
PayPoint – you can pay for a TV Licence by cash or
debit card. Find your nearest outlet at
paypoint.com/locator or if you live in the Channel Islands
or Isle of Man, you can visit your local post office.
TV Licensing payment card – you can pay for your
TV Licence weekly with payments from £6.00. Please
call 0300 555 3456.
Credit/debit card – you can make a single payment
with a debit or credit card, including Maestro, Delta,
Visa, Visa Electron or MasterCard. Pay online at
tvlicensing.co.uk/payinfo or call 0300 790 6044.

Don’t need
a licence?

Direct Debit – you can spread the cost of your licence by
choosing from our range of Direct Debit options. Find out
more at tvlicensing.co.uk/payinfo or call 0300 790 6044.

You don’t need a TV Licence if
you never watch or record live
TV programmes on any channel
or device, and never download or
watch BBC programmes on iPlayer.

By post – send a cheque for the full TV Licence fee payable
to ‘TV Licensing’, writing your name, address and postcode
clearly on the back of the cheque. Send it to TV Licensing,
Darlington DL98 1TL. Please do not send cash.

Please tell us you don’t need a licence by
going to tvlicensing.co.uk/noTV,
calling 0300 790 6044 or writing to
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
We may confirm this with a visit.
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How to buy a TV Licence.

If you have
sight problems,
you can get this
information by
email or in Braille,
large print or audio by
calling 0300 790 6076.
If you are deaf, hard of hearing or speech
impaired, we support the Next Generation
Text (NGT) Service. For more information
see tvlicensing.co.uk/accessibility

Could you get a concession?
Are you, or is someone you live with:
•	Aged 75 or older, and receiving Pension Credit?
You can apply for a free TV Licence. You need to be
receiving Pension Credit in your name, or this can be in your
partner’s name if you are a couple and living at the same address.
	
74 years old and receiving Pension Credit? You can apply for a
free TV Licence now, plus a short-term licence to cover you until your
75th birthday.
	
If you live in the Channel Islands or Isle of Man, different conditions
may apply.
•	Blind (severely sight impaired)? You may be eligible to apply for a
50% concession. You can complete and print out an online application
form at tvlicensing.co.uk/blind and send it to us along with a
copy of your document of blind registration or a certificate from your
ophthalmologist. You’ll also need your licence number, phone number
and cheque payment. Please post to TV Licensing, Blind Concession
Group, Darlington DL98 1TL.
For more information on concessions, go to
tvlicensing.co.uk/concessions or call 0300 790 6044.

নিচের বিষয়গুলির জন্য আপনার একটি টিভি লাইসেন্সের আওতায় থাকা প্রয়�োজন:

আপনার
কি একটি
টিভি লাইসেন্স
প্রয়�োজন?

a) যে ক�োন�ো চ্যানেলে টিভির লাইভ প্রোগ্রাম দেখা বা রেকর্ড করা এবং
b) iPlayer-এ BBC-এর প্রোগ্রামগুলি ডাউনল�োড করা বা দেখা।

এটা টিভি, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ম�োবাইল ফ�োন, ট্যাবলেট, গেমস কনস�োল, ডিজিটাল বক্স বা DVD/VHS রেকর্ডার সহ, যে ক�োন�ো ডিভাইসে হতে পারে।
আপনি যদি একটি বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ওপরের যে ক�োন�ো কাজ করেন, তাহলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা এবং সর্বোচ্চ £1,000* পর্যন্ত জরিমানা হওয়ার আশঙ্কা আছে,
তৎসহ আপনাকে আইনি খরচ এবং/অথবা ক্ষতিপূ রণ প্রদানের আদেশ দেওয়া হতে পারে। আপনার যদি টিভি লাইসেন্স প্রয়�োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এরপরেও একটি
টিভি লাইসেন্স কিনতে হবে।
আর�ো জানতে, tvlicensing.co.uk/info-এ যান

অর্থ প্রদানের বিভিন্ন উপায়গুলির জন্য অনু গ্রহ করে নিচে 'কীভাবে একটি টিভি লাইসেন্স কিনতে হয়' দেখু ন।
*গার্নজি-তে সর্বোচ্চ জরিমানা হল £2,000।

যু ক্তরাজ্য ব্যতীত অন্য দেশের
স্যাটেলাইট প্রোগ্রামগুলিই
শুধু মাত্র দেখেন?
আপনি যদি শুধু মাত্র যু ক্তরাজ্যের বাইরে থেকে
সম্প্রচার করা প্রোগ্রামগুলি দেখেন বা রেকর্ড করেন,
তাহলেও আপনার একটি লাইসেন্স প্রয়�োজন।

সম্প্রতি বাড়ি
পাল্টেছেন?
আপনি যদি বাড়ি পাল্টে থাকেন, এবং আপনার
পু রন�ো ঠিকানার জন্য একটি লাইসেন্স থাকে
তাহলে অনু গ্রহ করে
tvlicensing.co.uk/moving-এ গিয়ে কিংবা 0300
790 6044 নম্বরে ফ�োন করে আমাদের জানান।

লাইসেন্স প্রয়�োজন নেই?
আপনি যদি কখনও ক�োন�ো চ্যানেলে বা ডিভাইসে
লাইভ টিভি প্রোগ্রাম না দেখেন বা রেকর্ড না করেন
এবং iPlayer-এ কখনও BBC প্রোগ্রামগুলি
ডাউনল�োড না করেন বা না দেখেন, তাহলে আপনার
টিভি লাইসেন্সের প্রয়�োজন নেই।
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tvlicensing.co.uk/noTV-এ গিয়ে,
0300 790 6044 নম্বরে ফ�োন করে, বা
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL-এ চিঠি লিখে
অনু গ্রহ করে আমাদের জানান যে আপনার ক�োন�ো লাইসেন্সের প্রয়�োজন নেই।
আমরা একবার পরিদর্শন করে এটা নিশ্চিত করতে পারি।

কীভাবে একটি টিভি লাইসেন্স কিনতে হয়।
একটি রঙিন টিভির লাইসেন্সের মূ ল্য হল £157.50 (সাদা-কাল�ো টিভির লাইসেন্সের ক্ষেত্রে
£53.00)। নানা রকম উপায়ে মূ ল্য পরিশ�োধ করা যায় - যেটা আপনার জন্য সবচেয়ে উপযু ক্ত
সেটা বেছে নিন:
PayPoint – আপনি নগদে বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে টিভি লাইসেন্সের মূ ল্য পরিশ�োধ করতে
পারেন। paypoint.com/locator থেকে আপনার সবচেয়ে কাছের দ�োকানটি খুঁ জে নিন,
অথবা আপনি যদি চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যানে বাস করেন তাহলে আপনি আপনার স্থানীয়
প�োস্ট অফিসে যেতে পারেন।
টিভি লাইসেন্সিং পেমেন্ট কার্ড - আপনি আপনার টিভি লাইসেন্সের জন্য সাপ্তাহিক £6.00
থেকে শুরু করে অর্থ পরিশ�োধ করতে পারেন। অনু গ্রহ করে 0300 555 3456 নম্বরে
ফ�োন করুন।
ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড – আপনি Maestro, Delta, Visa, Visa Electron বা
MasterCard সহ একটি ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে একটি একক অর্থপ্রদান করতে
পারেন। tvlicensing.co.uk/payinfo-এ অনলাইনে অর্থ প্রদান করুন বা
0300 790 6044 নম্বরে ফ�োন করুন।
ডাইরেক্ট ডেবিট – আপনি আমাদের বিভিন্ন ধরনের ডাইরেক্ট ডেবিট অপশন এর মধ্যে থেকে
বেছে নিয়ে আপনার লাইসেন্সের খরচ সম্প্রসারিত করতে পারেন। এই বিষয়ে আরও জানতে
tvlicensing.co.uk/payinfo দেখু ন অথবা 0300 790 6044
নম্বরে টেলিফ�োন করুন।
ডাকয�োগে - চেকের পিছনে আপনার নাম, ঠিকানা ও প�োস্টক�োড স্পষ্টভাবে লিখে টিভি লাইসেন্স
ফি-এর পু র�ো অর্থের জন্য ‘TV Licensing’-কে পরিশ�োধয�োগ্য একটি চেক পাঠান। এটি
TV Licensing, Darlington DL98 1TL এ পাঠান। অনু গ্রহ করে নগদ
অর্থ পাঠাবেন না।

আপনি কি ক�োন�ো ছাড় পেতে পারেন?
আপনার, অথবা আপনার সঙ্গে বসবাস করছেন এমন ক�োন�ো ব্যক্তির কি:
•	বয়স 75 বছর বা তার বেশি এবং পেনশন ক্রেডিট পাচ্ছেন? আপনি বিনামূ ল্যে একটি টিভি
লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনাকে আপনার নামে পেনশন ক্রেডিট পেতে হবে
অথবা আপনারা যদি দম্পত্তি হন এবং একই ঠিকানায় বাস করেন তাহলে তা আপনার সঙ্গীর নামে
হতে পারে।

আপনার যদি দৃষ্টি সমস্যা
থাকে, তাহলে আপনি
ইমেলের মাধ্যমে বা ব্রেইলে,
বড় ছাপার হরফে বা
0300 790 6076 নম্বরে ফ�োন করে
অডিওতে এই তথ্য পেতে পারেন।
আপনি যদি বধির হন, শ�োনায় সমস্যা থাকে বা বাক প্রতিবন্ধী হন, তাহলে আমরা
নেক্সট জেনারেশন টেক্সট (NGT) সেবার মাধ্যমে সহায়তা করব। আর�ো
তথ্যের জন্য দেখু ন tvlicensing.co.uk/accessibility

	74 বছর বয়স এবং পেনশন ক্রেডিট পাচ্ছেন? আপনি এখন বিনামূ ল্যের টিভি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে
পারেন, এছাড়াও আপনার 75তম জন্মদিন পর্যন্ত স্বল্পকালীন লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারেন।
আপনি যদি চ্যানেল আইল্যান্ডস বা আইল অফ ম্যান-এ বাস করেন, তাহলে ভিন্ন শর্তাবলী প্রয�োজ্য হতে পারে।
•	অন্ধ (দৃষ্টিশক্তি তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত)? আপনি 50% ছাড়ের জন্য আবেদন করার য�োগ্য হতে পারেন। আপনি
tvlicensing.co.uk/blind-এ একটি অনলাইন আবেদনের ফর্ম পূ রণ করে প্রিন্ট করতে পারেন এবং
আপনার অন্ধত্ব নিবন্ধনের নথি বা আপনার চক্ষুর�োগের চিকিৎসকের থেকে একটি সার্টিফিকেটের একটি কপির সঙ্গে এটিকে
আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন। এছাড়াও আপনার লাইসেন্স নম্বর, ফ�োন নম্বর ও চেক পেমেন্ট প্রয়োজন হবে। অনু গ্রহ করে
TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL
-এ ডাকয�োগে পাঠান। ছাড়ের বিষয়ে আর�ো তথ্যের জন্য : tvlicensing.co.uk/concessions
এ যান বা 0300 790 6044 নম্বরে ফ�োন করুন।

