
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বেরম্বক র্তুর্ লাইম্বসন্স প্লেট বিজাইর্ প্লিম্বে প্লর্ওয়ার অর্ুমবত বেম্বয় 

প্লেটিোপী জবরপ শুরু কম্বরের্  
  

বর্উ ইয়কন িাসীরা পাাঁচটি প্রস্তাবিত বিজাইম্বর্র মম্বযে বপ্রয়টিম্বক প্লভাট প্রোর্ করম্বির্  
  

জয়লাভকারী বিজাইর্টি বর্উ ইয়ম্বকন র অবিবসয়াল লাইম্বসন্স প্লেট হম্বি এিং 2020 সাম্বলর এবপ্রল 
প্লেম্বক পাওয়া যাম্বি  

  
র্তুর্ 10 িেম্বরর জর্ে লাইম্বসন্স প্লেট বরম্বেসম্বমন্ট প্লপ্রাগ্রাম (License Plate Replacement 

Program) শুরু কম্বরর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের র্তুর্ লাইমেন্স স্টেে নিজাইর্ নর্র্নাচর্ র্রার 
জর্য স্টেের্যাপী জনরপ শুরু র্মরমের্। আজ গভর্নমরর ওময়র্োইমে স্টভােগ্রহণ শুরু হময়মে - যা 2 
স্টেমেম্বর, স্টোমর্ার পযনন্ত চলমর্ এর্ং নর্উ ইয়র্ন র্ােীরা পাাঁচটি প্রস্তানর্ত র্র্শার মমযয তামের 
পেন্দর্ীয়টি স্টর্মে নর্মত পারমর্। 21 আগমে শুরু হওয়া স্টগ্রে নর্উ ইয়র্ন  স্টেে স্টেয়ার (Great 
New York State Fair)-এ গভর্নমরর প্রেশনর্ীমতও স্টভােগ্রহণ উন্মুক্ত র্রা হমর্। ের্মচময় স্টর্নশ 
স্টভােপ্রাপ্ত লাইমেন্স স্টেেটি স্টেমের অ্নেনেয়াল লাইমেন্স স্টেে নহমেমর্ নর্মর্চর্া র্রা হমর্ এর্ং 2020 
োমলর এনপ্রল স্টেমর্ গ্রাহর্রা স্টপময় োর্মর্র্।  
  
"লাইমেন্স স্টেে হমলা স্টেে নহমেমর্ আমরা র্ারা তার এর্টি প্রতীর্ র্ারণ এর্ং এটির চূডান্ত 
নিজাইমর্র জর্য নর্উ ইয়র্ন র্ােীমের এর্টি র্ণ্ঠস্বর এর্ং এর্টি স্টভাে োর্া উনচত", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টযমহতু পুরামর্া স্টেমের স্টময়াে স্টশষ হময় আমে এর্ং আমরা র্তুর্ এর্টি ততনর 
র্নর যা যতো েম্ভর্ পডা েহজ হয়, আনম ের্ অ্নযর্ােীমের আমামের স্টেমের ইনতহামের এই 
অ্ংশটি চয়র্ র্রমত উৎোনহত র্নর এর্ং স্টেে স্টেয়ার হমলা এটি েম্পন্ন র্রার এর্টি উপযুক্ত 
স্থার্।"  
  
র্তুর্ স্টেেগুমলা পুরমর্া এম্পায়ার ব্লু ও স্টহায়াইে স্টেেগুমলামর্ প্রনতস্থাপর্ র্রমর্, স্টযগুমলার 
স্টর্নশরভাগই 10 র্েমররও স্টর্নশ পুরমর্া। এর্র্ার র্তুর্ স্টেেগুমলা উপলভয হমল, নিপােন মমন্ট অ্র্ 
স্টমাের স্টভনহমর্লে (Department of Motor Vehicles, DMV) এম্পায়ার স্টগাল্ড স্টেে প্রোর্ র্ন্ধ 
র্মর স্টেমর্ এর্ং র্তুর্ র্র্শায় পুমরাপুনর রূপান্তর শুরু র্রমর্।  
  

https://now.ny.gov/page/s/vote-for-the-next-nys-license-plate-design


 

 

বিপাটন ম্বমন্ট অি প্লমাটর প্লভবহকলস এর কবমের্ার মাকন  প্লজ. এি. প্লরািার িম্বলর্, "নর্উ ইয়মর্ন র 
জর্য েময় এমেমে র্তুর্ লাইমেন্স স্টেে ততনর র্রার, যার েমল আমরা নিজাইর্ অ্পশর্ ততনর 
র্রার জর্য র্ম ার পনরশ্রম র্মরনে যা শুযু এম্পায়ার স্টেমের হৃেয়মর্ই র্ার্ ুর্মর র্া, র্রং 
আমামের গ্রাহর্গণও তামের যার্র্াহমর্ লাগামত স্টপমর গর্নমর্ায র্রমর্। আশা র্নর স্টেে জমুড ের্াই 
অ্পশর্গুমলা স্টেখমত র্ময়র্ নমনর্ে েময় নর্ময় শীষনটি র্াোই র্মর স্টভাে স্টেমর্র্।"  
  
েডর্পমে নর্উ ইয়মর্ন র ের্ লাইমেন্স স্টেে প্রনতেনলত হয় এর্ং েহমজ পডা যায় তা নর্শ্চত র্রমত 
এই প্রনতমযানগতা র্তুর্ 10 র্েমরর লাইমেন্স স্টেে নরমেেমমন্ট স্টপ্রাগ্রাম চাল ুর্মর। র্তন মামর্ নর্উ 
ইয়র্ন  স্টেমে 3 নমনলয়র্ এর স্টর্নশ গানডর 10 র্ের র্া তার স্টর্নশ স্টময়ােী স্টেে রময়মে। েীর্নর্ামলর 
র্ারমণ, এগুমলার অ্মর্র্গুনল ক্ষনতগ্রস্ত, জানরত এর্ং মনরচা যমর আমে, েমল লাইমেন্স স্টেমের র্ম্বর 
পডা র্ঠির্ র্া অ্েম্ভর্। এর্টি স্পষ্ট লাইমেন্স স্টেে এর্জর্ গানড চালর্মর্ এর্টি অ্স্পষ্ট লাইমেন্স 
স্টেে োর্ার জর্য আের্ র্রার এর্ং উদৃ্ধত হওয়ার ঝুাঁ নর্ হ্রাে র্মর।  
  
এই র্মনেূনচ নর্উ ইয়মর্ন র র্যয়র্হুল পনরর্হর্ র্যর্স্থামর্ আযুনর্র্ র্রার জর্য গভর্নমরর প্রমচষ্টামর্ 
েমেনর্ র্মর। পুরমর্া স্টেেগুনল প্রনতস্থাপর্ স্পষ্টতা েমেযা হ্রাে র্রমর্ যা লাইমেন্স স্টেে পা র্মেরমর্ 
েঠির্ভামর্ নর্র্নন্ধত গানডর মানলর্মর্ ের্াক্ত র্রমত র্াযা স্টেয়, যা আইর্ প্রময়াগর্ারী, লাল র্ানত 
র্যামমরা এর্ং র্যাশমলে স্টোনলং নেমেম দ্বারা র্যর্হৃত হয়।  
  
2020 োমলর এনপ্রল স্টেমর্ শুরু র্মর স্টেে প্রনতস্থাপর্ স্টপ্রাগ্রামমর মাযযমম গ্রাহর্রা আগামী েইু 
র্েমরর মমযয তামের গানডর স্টরনজমেশর্ র্র্ীর্রণ র্রমল, যামের লাইমেন্স স্টেে 10 র্ের র্য়েী র্া 
তার স্টর্নশ, তামের র্তুর্ স্টেে প্রোর্ র্রা হমর্। র্তন মার্ 25 মানর্ন র্ িলামরর লাইমেন্স স্টেে 
প্রনতস্থাপর্ মাশুমলর েমে যুক্ত হমর্ গানডর মানলমর্র স্টরনজমেশর্ র্র্ায়মর্র খরচ। এোডাও গ্রাহর্রা 
তামের র্তন মার্ লাইমেন্স স্টেে র্ম্বর অ্নতনরক্ত 20 মানর্ন র্ িলার মাশুল প্রোর্ র্মর রাখমত 
পারমর্র্। 1 এনপ্রল 2020 তানরমখ মূল ইেুয ও র্র্ীর্রণ উভয় স্টক্ষমেই স্টেে প্রোর্ র্রা শুরু হমর্।  
  
স্টেমের অ্নেনেয়াল লাইমেন্স স্টেে োডাও, DMV 200 এর স্টর্নশ র্ােম লাইমেন্স স্টেে প্রোর্ র্মর, 
যার অ্মর্র্গুনল োতর্য র্ারণগুনলমর্ েমেনর্ র্মর। উপলব্ধ র্ােম স্টেমের এর্টি েমূ্পণন তানলর্া 
DMV এর ওময়র্োইমে পাওয়া যামর্ https://dmv.ny.gov/plates/plates।  
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