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বিপার্ন ম্বমন্ট অফ মমার্র মভবিক্লস (DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES) কবমের্ মাকন  মে. 

এফ. মরািাম্বরর বিিৃবি  
  
"সস্তা প্রেস হিট চাওযা কহিপয হিধাযককর কপটিা ও অপিক্তিয দাহযত্বজ্ঞানিীন এিং িার িযাখ্যা 
করা দরকার।  
  
দশ িছর ধকর নিুন লাইকসন্স প্রেকটর হি 25 মাহকি ন ডলার রকযকছ - এটি হিধানসভায পাশ 
িওযা একটি আইন দ্বারা হনধিারণ করা িকযহছল এিং এই েশাসকনর আকে প্রেককই এই আইনটি 
েহিহিি রকযকছ 2009 সাল প্রেকক। হিধানসভা প্রসই হি পহরিিি কনর জনয কাজ ককরহন, যার িকল 
হরপািহলকান এিং প্রডকমাকেটিক,উভকযর হনযন্ত্রকণই েহি িছর 25 মাহকি ন ডলার চাজি  অিযািি 
রকযকছ।  
  
হকছু হিধাযক এখ্ন এই হি কহমকয প্রদওযার জনয আগ্রি েকাশ ককরকছন। েভনির এই হি কম 
করকি চান। যহদ আইনেকণিারা আন্তহরক িন এিং অহিলকে হি কহমকয হদকি চান, যহদও িারা 
েি এক দশকক িা ককরনহন, েভনির পহরষ্কার ককর হদকযকছন প্রয হিহন িাকদরকক হিকশষ 
অহধকিশকনর জনয হিকর আসার আমন্ত্রণ জাহনকযকছন িা করার জনয।  
  
হদ্বিীয হিষয িল লাইকসন্স প্রেট ভাল অিস্থায আকছ িা হনহিি করা, হিকশষ ককর প্রযকিিু আমরা 
এখ্ন রাজযিযাপী ইকলকট্রহনক প্রটাহলকের িযিিার করার হদকক চকলহছ যা প্রটাল চাজি  করার জনয 
কযাকমরা িযিিার ককর লাইকসন্স প্রেট পড়ার জনয। যহদ একটি প্রেট ক্ষহিগ্রস্ত িয িা েহিিলনকারী 
প্রলপকনর অিনহি ঘকট িািকল কযাকমরা কাজ করকি না এিং িযহক্তটিকক প্রটাল চাজি  করা িকি না। 
এই রাজকসযর ক্ষহি অনযানয চালককদর িিন করকি িকি যা অনযাযয। আকমহরকান অযাকসাহসকযশন 
অি প্রমাটর প্রভহিককল অযাডহমহনকেটসি-এর (American Association of Motor Vehicle 
Administrators) জািীয মান িল, একটি লাইকসন্স প্রেকটর উপকযােী জীিন িল 10 িছর। এটা 
সম্ভি প্রয 10 িছর পকরও একটি প্রেট ভাল অিস্থায রকযকছ হকন্তু প্রসই হসদ্ধান্ত পহরদশিন ককর প্রেট 
হভহিকি করকি িকি। যহদ হিধানসভা একটি সাশ্রযী এিং িাস্তিসম্মি প্রেট পহরদশিন েহেযা েণযন 
করকি পাকরন, যা হনধিারণ করকি পারকি 10 িছকরর পকরও প্রকান প্রেটগুহল সঠিক কমিক্ষম 
অিস্থায আকছ এিং িাই এর েহিস্থাপকনর েকযাজন প্রনই, িািকল আমরা সিকযাহেিা করার এই 
সুকযােকক স্বােি জানাকিা। 10 িছকরর জীিকনর েহিস্থাপন কাযিেম আোমী এহেকল কাযিকর িকি 
িাই আমাকদর িাকি সময আকছ সংসকদর সাকে কাজ ককর হিকল্প অনুসন্ধান করার। প্রযখ্াকন সম্ভি 
প্রসখ্াকন খ্রচ কমাকনার সমেিন কহর আমরা।"  
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