
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে পবরি র্ বিভাগ গ্রা কম্বের জর্ে 1.65 

বিবলয়র্ ডলার পুর্রুদ্ধার কম্বরম্বে গাবির বডলার এিং হিরািম্বের হোকার্গুবল হিম্বক  

  

র্োের্াল কর্জজউিার হপ্রাম্বেকের্ সপ্তাম্ব র সিয়, গভর্ নর গ্রা কম্বের বরফান্ড পাওয়া, 

োইম্বেল পুর্রুদ্ধার করম্বে, এিং হিরািম্বের কাজ সম্পূণ ন করার হেম্বে DMV-র সাফলে 

েুম্বল ধম্বরম্বের্  

  

র্োের্াল কর্জজউিার হপ্রাম্বেকের্ সপ্তা  িার্ন 6 হিম্বক 12 পে নন্ত র্লম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেই থর্উ ইয়ক্নবােীরের জর্য 1.65 থিথলয়র্ 

ডলারররও হবথি পণয ও পথররষবা পুর্রুদ্ধার ক্রা  রয়রে োরা অর া থডলার এবং হিরািরের 

হোক্ার্ হিরক্ ত্রুট পূণ ন বা প্রোরণািূলক্ পথররষবা হপরয়রের্৷ থর্উ ইয়ক্ন হে  থডপা নরিন্ট অফ 

হিা র হভথ রক্লে (New York State Department of Motor Vehicles) গ্রা ক্রের  াইর ল 

পুর্রুদ্ধার ক্ররে ো ােয ক্ররথেল েখর্ থডলারথিপগুথল  ঠাৎ বন্ধ  রয় োয়, িারু্ষরের হিরািে 

বা থরফান্ড হপরে ে ায়ো ক্ররথেল এবং থক্েু হেরে, থডলারথিপগুথল থববারের িীিাংো ক্রার 

জর্য োর্বা র্ আবার থক্রর্ থর্রয়থেল।  

  

"েখর্ েুষৃ্কেীরা গ্রা ক্রের ঠক্ারর্ার হেষ্টা ক্ররব েখর্ থর্উ ইয়ক্ন প্রথেররাধ ক্ররব," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলম্বের্। "আিার প্রিাের্ গ্রা ক্রের প্রোরণার  াে হিরক্ রো ক্রার জর্য 

থর্রবথেে, হে গাথ়ি োলক্রা অথভরোগ োরয়র ক্ররর্ োরের োরি  থর্ষ্ঠভারব ক্াজ ক্রর থর্শ্চিে 

ক্রার জর্য হে োরা হের্ োরের প্রোর্ ক্রার অরি নর িূলয পার্। গ্রা ক্রের  রয় DMV-র দ্বারা 

পুর্রুদ্ধার ক্রা এই অি ন  ল আিারের রাজযরক্ েক্ল থর্উ ইয়ক্নবােীরের জর্য এক্ট  ভারলা, 

র্যােয স্থার্ ক্রর হোলার জর্য আিারের েলিার্ প্ররেষ্টার এক্ট  প্রিাণ।"  

  

থডপা নরিন্ট অফ হিা র হভথ ক্যালরের অথফে অফ হভথ ক্যাল হেফট  (Office of Vehicle 

Safety) হেই গ্রা ক্রের অথভরোগ েেন্ত ক্রর োরা থবশ্বাে ক্ররর্ হে োরা DMV-থর্য়থিে 

বযবোর দ্বারা থবভ্রান্ত  রয়রে বা োরের োরি অর্যায় ক্রা  রয়রে। 2021 োরল, এরজশ্চিট  

385,000 ডলারররও হবথি হিা  540 জর্ গ্রা রক্র জর্য থরফান্ড প্রোর্ ক্ররে েেি  রয়থেল। 

অর্যার্য হেরে, DMV গ্রা রক্র োর্বা রর্র হিরািে ক্ারজর গুণিার্ েম্পরক্ন অথভরোগগুথলর 

েেন্ত ক্ররথেল৷ DMV হেই গ্রা ক্রের হিা  78,000 ডলাররর অথেথরক্ত হিরািরের ক্াজ 

গ্রা রক্র হক্ার্ অথেথরক্ত খরে ো়িাই েম্পন্ন ক্ররে েেি ক্রররে।  

  



এো়িাও, থক্েু গ্রা ক্রের হেই গাথ়ির থডলাররা গাথ়ি থবশ্চি ক্ররথেল োরের বযবো গাথ়ির 

 াইর ল জাথর ক্রার আরগই বযবোর বন্ধ  রয় হগথেল, োর অি ন গ্রা ক্এর িাথলক্ার্ার হক্ার্ 

প্রিাণ থেল র্া থক্ন্তু অরর্ক্ হেরে োও গাথ়ির হপরিন্ট থেরে  শ্চিল। DMV-এর োর্বা রর্র 

েুরো এবং  াইর ল পথররষবার (Vehicle Safety and Title Services) অথফেগুথল হেই 

গ্রা ক্রের জর্য 682,000 ডলাররর হবথি িূরলযর গাথ়ির  াইর ল পুর্রুদ্ধার ক্ররে এক্ েরে 

ক্াজ ক্রররে৷  

  

2017 োল হিরক্, েখর্ DMV হেই পুর্রুদ্ধারগুথলর হড া ট্র্যাক্ ক্ররে শুরু ক্রররে েখর্ 

থবভাগট  279 জর্ গ্রা ক্রক্ 4.5 থিথলয়র্ ডলারররও হবথি িূরলযর োরের োর্বা রর্র স্পষ্ট 

থিররার্াি হপরে ো ােয ক্রররে৷  

  

এক্ট  গাথ়ির  াইর রলর এক্ট  িংোপে  ল হেই র্থি ো এক্জর্ বযশ্চক্ত বা বযবোরক্ আইর্ী 

িাথলক্ থ োরব প্রথেটষ্ঠে ক্রর। এট  গাথ়ির ইথে াে এবং গাথ়ির বের, ব্র্যান্ড এবং িরডল ে  

গুরুত্বপূণ ন েিয অন্তভুনক্ত ক্রর। এক্ট   াইর ল ো়িা, এক্জর্ গাথ়ির িাথলক্ িাথলক্ার্া  স্তান্তর 

ক্ররে, এক্ট  থলরয়র্ অপোরণ ক্ররে, বা গাথ়ির জর্য ঋণ থর্রে বা এক্ট  বীিার োথব োরয়র 

ক্রার জর্য প্ররয়াজর্ীয় িাথলক্ার্ার প্রিাণ থেরে অেি  র্।  

  

থক্েু হেরে হেখারর্ গ্রা ক্ গাথ়ি হক্র্ার থবষরয় র্াথলি োথখল ক্রররের্, থডলাররা DMV েেরন্তর 

েিয় গাথ়িট  আবার থক্রর্ হর্ওয়ার প্রস্তাব থেরয়থেরলর্। 2021 োরল এই ধররর্র পুর্ঃিরয়র 

িূলয 503,000 ডলারররও হবথি থেল।  

  

বডপােনম্বিন্ট অফ হিাের হভব ম্বকলম্বসর কবিের্ার িাকন হজ.এফ. হরাডার িম্বলম্বের্, 

"DMV-হে আিারের োর্বা রর্র েুরোর ইউথর্  গ্রা ক্রের পরে হে ক্াজ ক্রর োর জর্য 

আিরা খুব গথব নে। থেথর্ িরর্ ক্ররর্ হে থবিয় বা হিরািরের েিয় োরক্ ঠক্ারর্া  রয়রে, োর 

িরর্ রাখা উথেে হে থেথর্ োর জর্য অি ন বযয় ক্রররের্ ো হের্ থেথর্ পার্ ো থর্শ্চিে ক্রার জর্য 

োরের ক্ারে এক্জর্ উথক্ল উপলব্ধ।"  

        

েখর্ গ্রা ক্রা র্াথলি ক্ররর্, DMV প্রিরি হেট  গ্রা ক্ এবং বযবোট র োরি আরলাের্া ক্রর 

আপরের িাধযরি েিাধার্ ক্রার জর্য। আরু্িাথর্ক্ অরধ নক্ র্াথলি েরােথর থিিাংো ক্রা  য়। 

েথে েিেযার েিাধার্ র্া  য়, এক্জর্ DMV ইিরপক্টর র্াথলিট র েেন্ত ক্ররর্। েথে পাওয়া হে 

হে এক্জর্ থডলার বা হোক্ার্ আইর্ এবং/বা থবথধ লং র্ ক্রররে, ো রল DMV জথরিার্া 

আররাপ ক্ররে পারর এবং বযবোর থর্বন্ধর্গুথল স্থথগে বা প্রেযা ার ক্ররে পারর।  

  

এক্ট  র্াথলি োথখল ক্রার থবষরয় আররা জার্রে, DMV-র গ্রা ক্রের প্রথে থর্রেনি হেখুর্। DMV 

বযবোগুথলরক্ ো ােয ক্রর এবং োরের অথধক্ার েম্পরক্ন েিয প্রোর্ ক্রর েথে োরা এক্ট  

র্াথলরির েমু্মখীর্  র্ আিারের হফথেথলট র জর্য থর্রেনথিক্া-হে।  

  

থর্উ ইয়ক্নবােীরা োরের অথধক্ার েম্পরক্ন জার্রে পাররর্ েখর্ োরা োরের গাথ়ি এক্ট  

হিরািরের হোক্ারর্ থর্রয় আরের্ DMV-র গাথ়ি হিরািরের পৃষ্ঠায় আপর্ার অথধক্ার জারু্র্ 

এ।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fguide-consumers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W19i040hOj%2Bl%2BNhR671yVda06Gk3W9FUkQC%2BiqJVUlo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fguide-facilities&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HXtimMC%2FFAC%2B%2B5nKL1H7vU2ukl%2B%2B1WHII8vrNIW%2FIPs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Fknow-your-rights-auto-repair&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6p2mFf8y1VpolvTpwNZ4zYMVfwoHbZuE4LfsHEqDYR8%3D&reserved=0


  

োরা এক্ট  রারজযর দ্বারা লাইরেি ক্রা হিরািরের হোক্ার্ বা থডলার বযব ার ক্ররের্ ো 

হিরািরের ক্াজ ক্রর ো থর্শ্চিে ক্ররে গ্রা ক্রের হোক্ারর্র বাইরর এক্ট  েবুজ এবং োো 

ররের "থর্বথন্ধে থর্উ ইয়ক্ন হের র হিা র োর্বা র্ হিরািে হোক্ার্" থেহ্ন এবং থভেরর এক্ট  

ববধ থর্উ ইয়ক্ন হে  থডপা নরিন্ট অফ হিা র হভথ রক্লরের থর্বন্ধর্ োট নথফরক্  েন্ধার্ ক্রা 

উথেে। এক্ট  থডলারথিরপর জর্য থেহ্নট  লাল বা োো  রব।  

  

গ্রা ক্রা এক্ট  DMV থর্য়থিে বযবো খুুঁরজ পার্ ওরয়ব পৃষ্ঠায় এক্ট  হিরািরের হোক্ার্, গাথ়ির 

থডলার বা গাথ়ি পরীোর হেির্ েটঠক্ভারব থর্বথন্ধে থক্ র্া ো োোই ক্ররেও পাররর্।রে 

গ্রা ক্রা গাথ়ি থক্র্রে, থবথর্িয় বা থবশ্চি ক্ররে প্রস্তুে  রির্, োরের জর্য DMV প্ররয়াজর্ীয় 

পরািি ন প্রোর্ ক্রর োরেরগ্রা ক্ েরেের্ িাকু্র্ পৃষ্ঠায়।  

  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fmore-info%2Finformation-about-finding-dmv-regulated-business&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cGtiPMjxPOjWDCkihR69lKqrm7hgfc0WuD8kK4msmis%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fbrochure%2Flet-buyer-be-aware&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6f73b73e511b4708745608da0059e46a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637822683367968256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8wLQzsIVoNm%2FOyuZtIi6URfSmKQxOj5VnlaZVvp2yPg%3D&reserved=0
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