
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নম্বরর কাউম্বেল অোলম্ব ার্ম্ব া ডেবভে,  বলব টর ডের্াম্বরল আন্ডারউম্বের কাম্বে বিঠি 
ডলম্বের্ অর্বিভুক্ত িেবক্তম্বের িালম্বকর লাইম্ব ম্বের অোম্বে  প্রোর্ করার ের্ে প্রস্তাবিত বিল 

 ম্পম্বকন  আইবর্ মতামম্বতর উম্বেম্বেে  
  
  
গভর্নরেে কাউরেল আলর ার্র া ডেভভে আজ  ভলভ টাে ডজর্ারেল বাবনাো আন্ডােউেরক  
A3675-B/S1747-B ভবল  ম্পভকন ত আইভর্ মতামত অর্ুরোধ করে একটি ভিঠি ডলরের্, যা 
অর্ভিভুক্ত অভভবা ীরেে িালরকে লাইর রেে অযারে  প্রোর্ কেরব।  
  
ভিঠিটিে  মূ্পর্ন বাতন া ভর্রি ডেওয়া হল:  
  
  
 ভলভ টে ডজর্ারেল আন্ডােউেঃ  
  
গভর্নে অযানু্ড্র কুওরমাে পরে আভম ভবল র্ম্বে A3675-B/S1747-B এে উপে আইভর্ মতামত 
িাইবাে জর্য ভলেভি। ভবলটিে বভর্নত উরেশ্য হল িালরকে লাইর রেে অযারে  প্রোর্ কোে মাধযরম 
অর্ভিভুক্ত বযভক্তরেে  হায়তা কো। গভর্নে এই র্ীভত  মিনর্ করের্ এবং 2007  াল ডিরক তা 
কেরির্। তরব, এই উরেগ প্রকাশ্ কো হরয়রি ডয, ভবলটি ডযভারব এে ে ডা প্রস্তুত কো হরয়রি, 
তারত ড োরেল কমনকতন াো অভর্চ্ছাকৃতভারব ড ই অর্ভিভুক্ত বযভক্তরেে  ম্পরকন  ডেরটে তরিযে 
র্াগাল পারবর্, হয়  ো ভে বা পরোেভারব, এবং এে  রল এই ভবলটি ডয গ্রুপটিরক  াহাযয কেরত 
িায়, তােই উরেেরযাগয েভতে ঝুুঁ ভক  ৃভি কেরব। এটি ভবলটিে োজনর্ভতক উরেশ্য  ংক্রান্ত ডকার্ 
প্রশ্ন র্য়; প্রশ্ন হল এে আইভর্ প্রভাব।  
  
ডমাটে ডভভহক্ল  ভবভাগ (Department of Motor Vehicles, DMV) যাো িালরকে লাইর ে বা 
 র্াক্তকের্ কােন  প্রাপ্ত হর্, তারেে গুরুত্বপূর্ন বযভক্তগত তিয বজায় োরে। এই ভবরলে অধীরর্, DMV 
অর্ভিভুক্ত বযভক্তরেে কাি ডিরক অভতভেক্ত তিয পারবর্। অর্যার্য োরজয, ড োরেল  েকাে 
অর্ভিভুক্ত বযভক্তবরগনে প্রভত তারেে লেয ভিে কেরত োরজযে DMV তিয অযারে  করেরি। 
 ংরেরপ, উোহের্স্বরূপ, ভকিু িালরকে ড াশ্াল ভ ভকউভেটি র্ম্বে িারক, স্বাভাভবকভারব, অর্ভিভুক্ত 
িালকরেে তা িাকরব র্া। ভর্উ ইয়রকন ে একটি পভেশ্ীভলত ড ভ য়াল ভেকগভর্শ্র্ ভ রেম েরয়রি যা 
বযভক্তবগনরক এবং তারেে DMV ডেটা  র্াক্ত কেরত পারে। ভর্উইয়রকন ে আইর্ অর্ভিভুক্ত বযভক্তরেে 
 াহাযয কেরত ডগরল অবশ্যই ড োরেল  েকারেে অযারে রক   লভারব বন্ধ কেরত হরব।  
  



 

 

তের্ু ারে, আমো আপর্াে কারি ভর্ম্নভলভেত প্রশ্নটি উত্থাপর্ কভে - প্রস্তাভবত আইর্টি ভক ড োরেল 
 েকাে, বা তাে  ারি  ম্পভকন ত বা অর্ুরমাভেত ডকার্ উপভবভাগরক  ো ভে, পরোেভারব বা 
ভবিাে প্রভক্রয়াে মাধযরম ডকার্ ডেটারব  বা ডকার্ও তরিযে  ংকলর্ যা ভর্উ ইয়কন  ডেট 
ভেপাটন রমন্ট অ  ডমাটে ডভভহক্লর ে ডহ াজরত বা ভর্য়ন্ত্ররর্ েরয়রি তা অযারে  কেরত ভর্ভিতভারব 
ভর্রেধ কেরব? স্পিতই এই প্ররশ্নে জবারব, আমো িাই ডয আপভর্ ভর্উ ইয়রকন ে এমর্ একটি 
আইর্, যভে তা প্রর্য়র্ কো হয়, তা ড োরেল আইভর্ িযারলঞ্জ ভহর রব গর্য করুর্ এবং অর্যার্য 
োরজযে একই আইর্ বা পভেভিভতে ডেরে, এবং ড োরেল  েকারেে  ারি আমারেে বতন মার্ ডেটা 
ভাগ কোে প্রভক্রয়াটি ভবরবির্া করুর্।  
  
ডযভারব ভবলটিে ে ডা প্রস্তুত কো হরয়রি তা  ম্পরকন  আপর্াে মতামত ভের্ এবং ভবলটিরত ডকার্ 
ভাোে পভেবতন র্ কো প্ররয়াজর্ বরল যভে আপভর্ মরর্ করের্ যা এই  ম যাটিে যিাযি  মাধার্ 
প্রোর্ কেরব, তাও জার্ার্।  
  
এই প্ররিিায় জভডত অরর্ক ডেকরহাল্ডারেে লেয এমর্ একটি আইর্ প্রর্য়র্ কো যা অর্ভিভুক্ত 
বযভক্তরেে  াহাযয কেরব, এমর্ আইর্ র্য় যা তারেে েভত কেরব। এই কিাটি মরর্ ডেরে আমো 
যত তাডাতাভড  ম্ভব উপরোক্ত ভবেরয় আপর্াে মতামত জার্ারত অর্ুরোধ কভে।  
  
                                                                  
                  ভবর্ীত,  
  
  

                                    
                         

            আলর ারো ভব. ডেভভে  
  

  
  
cc: ডলটিভশ্য়া ডজম , ভর্উ ইয়কন  ডেট অযাটভর্ন ডজর্ারেল  
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