
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অর্লাইর্ সেিা েম্প্রোরম্বের জর্ে সমাটর গাবি বিভাগ (Department of Motor 
Vehicles, DMV) স াষো কম্বরম্বের্  

  
সমাটর গাবি বিভাগ অর্লাইর্ পারবমট সটস্ট এিং অর্লাইর্ সভবিকল সরবজম্বেের্ পাইলট 

সপ্রাগ্রাম চাল ুকম্বরম্বে  
  

অর্োর্ে সলর্ম্বের্ শুধুমাত্র বরজাম্বভন ের্ দ্বারা িেবিগতভাম্বি উপলব্ধ  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ব ঘমাটর 
ঘভনিকলস অ্র্লাইর্ ঘসবা সম্প্রসারণ করমে, োর ফমল নর্উ ইয়কন বাসীমের পমে তামের বানি ঘেমক 
স্বাচ্ছমযয ঘমাটর গানি নবভাগ (Department of Motor Vehicles, DMV) এর সামে বযবসা করা 
সিজ িমব এবং DMV-ঘক আরও ঘবনি গ্রািকমক বযনিগতভামব ঘসবা ঘেওয়ার সুমোগ ঘেমব োরা 
অ্র্লাইমর্ তামের ঘলর্মের্ সম্পন্ন করমত পামর র্া। োত্রীবািী গানি (ক্লাস নি) এবং 
ঘমাটরসাইমকমলর (ক্লাস এম) এর জর্য অ্র্লাইমর্ নলনিত লার্নার পারনমট পরীোর জর্য ঘমাটর 
গানি নবভাগ একটি পাইলট ঘরাগ্রাম চালু কমরমে। এোিাও ঘেট ঘমাটর গানি নবভাগ কততন ক 
পনরমবনিত কাউনন্টমত বসবাসকারী গ্রািকমের অ্র্লাইমর্ তামের োর্বাির্ নর্বন্ধর্ করার অ্র্ুমনত 
রোমর্র জর্য একটি রনিয়া পনরচালর্া করা িমচ্ছ।  
  
"গত েয় মামসর নিমসমব আমামের পুর্নবনমবচর্া চানলময় ঘেমত িমব নকভামব এই মিামানরর মমযয 
নর্রাপমে, সরুনেত এবং েেতার সামে রময়াজর্ীয় সরকানর ঘসবা রোর্ করা োয়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্লাইর্ অ্পির্গুনল নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য তামের রময়াজর্ীয় ঘসবাগুনল 
অ্যামেস করা আরও সুনবযাজর্ক কমর তুলমব, একই সামে ঘমাটর গানি নবভাগ অ্নফমস নভি 
কমামর্া এবং এই ভাইরামসর নবস্তার ঘরাময আমামের ঘেৌে অ্গ্রগনত অ্বযািত রািমত সিায়তা 
করমব।"  
  
সমাটর গাবি বিভাগ কবমের্ার মাকন  সজ.এফ. সরাডার িম্বলর্, "আমরা সবসময় আমামের 
গ্রািকমের চানিো ঘমটামত এবং কমরার্াভাইরামসর সামে লিাই করার সময় পনরনিনত আরও সরুনেত 
রািমত আমরা আমামের পনরমষবাগুনলমক মানর্ময় ঘর্ওয়ার এবং আযুনর্কায়মর্র ঘচষ্টা কনর। 
অ্র্লাইমর্ এই ঘলর্মের্ রোর্ করা তামের জর্য আরও সুনবযাজর্ক এবং নর্রাপে োমের পারনমট 
ঘপমত িমব অ্েবা গানি নর্বন্ধর্ করমত িমব এবং োরা েরূ ঘেমক তামের ঘলর্মের্ করমত পামর র্া 
তামের ঘসবা করার জর্য আমামের অ্নফমস আরও জায়গা িানল করার সুমোগ ঘেয়।"  



 

 

  
অর্লাইর্ পারবমট পরীক্ষা েম্পম্বকন   
  
ঘে সকল গ্রািমকর বতন মামর্ ইর্-অ্নফস পারনমট পরীোর জর্য নরজামভন ির্ আমে তামের অ্র্লাইমর্ 
পরীো ঘর্ওয়ার জর্য আমন্ত্রণ জার্ামর্া িমব এবং এই পাইলট সফলভামব চালু িওয়ার পর, অ্র্লাইর্ 
অ্পির্টি এই িরমতর পমর সকল পারনমট আমবের্কারীমের জর্য উপলব্ধ িমব।  
  
লার্নার পারনমট পাওয়ার সবমচময় সময়সামপে নেক িমচ্ছ পরীো ঘেওয়া। অ্র্লাইমর্ এই পরীোর 
রস্তাব নেময়, নর্উ ইয়কন বাসীরা আমবের্ রনিয়া ঘিষ করমত ঘমাটর গানি নবভামগ আসার সময় 
উমেিমোগয সময় বাাঁচামত পারমব এবং একটি পনরনচত এবং নর্রাপে পনরমবমি তামের সনুবযা 
অ্র্ুোয়ী পরীো নেমত সেম িমব। এোিাও এটি অ্নফমসর জায়গা িানল কমর ঘেয়, ঘমাটর গানি 
নবভাগমক আরও গ্রািকমের ঘসবা রোমর্র সুমোগ কমর ঘেয় োরা অ্র্লাইমর্ বা ঘমইল বা ড্রপ 
বমের মাযযমম তামের ঘলর্মের্ সম্পন্ন করমত পামর র্া।  
  
অ্র্লাইর্ লার্নার পারনমট পরীোয় 50 টি রশ্ন রময়মে এবং সম্পন্ন করমত রায় 45 ঘেমক 60 
নমনর্ট সময় লামগ। োরা এই পরীোয় উত্তীণন িমবর্ তারা ঘমাটর গানি নবভাগ অ্নফমস নরজামভন ির্ 
করার বযাপামর আরও নর্মেনির্াসি একটি ইমমল পামবর্ োমত তারা তামের লার্নার পারনমট পাওয়ার 
রনিয়া সম্পন্ন করমত পামর। রনিয়াটি সম্পন্ন করমত একটি অ্যপয়ন্টমমমন্ট গমি মাত্র 5 নমনর্ট 
সময় রময়াজর্।  
  
ঘমাটর গানি নবভামগ োওয়ার আমগ আমবের্কারীমের রময়াজর্ীয় কাগজপত্র এবং রমাণ আমে নক র্া 
তা নর্নিত করমত এই নর্মেন নিকা বযবিার করমত িমব। ঘমাটর গানি নবভামগ নরজামভন ির্ নিনিউল 
করার জর্য এবং আমবের্ রনিয়া সম্পন্ন করার জর্য পরীোয় উত্তীণন িওয়ার সময় ঘেমক 
আমবের্কারীমের েইু বের সময় আমে।  
  
একজর্ পযামরন্ট বা অ্নভভাবকমক অ্বিযই 16 এবং 17 বের বয়সী ঘে কামরা পরীোর তত্ত্বাবযার্ 
করমত িমব এবং তারপর আমবের্কারীমক ঘমাটর গানি নবভামগ নগময় আমবের্ রনিয়া সম্পন্ন করমত 
িমব এবং রতযনয়ত করমত িমব ঘে তারা এই োনয়ত্ব পালর্ কমরমে।  
  
পরীোগুমলা 16 টি ভাষায় পাওয়া োয়, োর মমযয রময়মে: ইংমরনজ, স্প্যানর্ি, আলমবর্ীয়, আরনব, 
বাংলা, বসনর্য়ার্, চাইনর্জ, ফরানস, নগ্রক, নিব্রু, ইতালীয়, জাপানর্, ঘকানরয়ার্, ঘর্পানল, ঘপানলি 
এবং রানিয়ার্।  
  
ঘেসব চালমকর পারনমট আমে তামের জর্য ঘেট জমুি সিক পরীোর জর্য নরজামভন ির্ উপলভয। 
18 বেমরর কম বয়সী চালকমের সিক পরীোর সময়সূচী নর্যনারমণর জর্য তামের লার্নার পারনমট 
পাওয়ার তানরি ঘেমক অ্ন্তত েয় মাস অ্মপো করমত িমব।  
  
অর্লাইর্ যার্িাির্ বর্িন্ধর্ েম্পম্বকন   

https://dmv.ny.gov/dmv/dmv-office-locations
https://dmv.ny.gov/dmv/dmv-office-locations
https://process.dmv.ny.gov/documentguide/dmv_license/DisplayPages/pwizlicensePermitNDID.cfm
https://dmv.ny.gov/schedule-road-test


 

 

  
নর্উ ইয়কন , নকংস, কুইন্স, ব্রঙ্কস, নরচমন্ড, র্াসাউ, সামফাক, ওময়েমচোর, রকলযান্ড, আলবানর্ 
এবং ওমর্ার্িাগা কাউনন্টসি কাউনন্টমত বসবাসকারী নর্উ ইয়কন বাসীগণ এির্ ঘমাটর গানি নবভাগ 
ওময়বসাইমট তামের োর্বাির্ নর্বন্ধর্ করমত পারমবর্। এটি ঘমাটর গানি নবভাগ অ্নফমস োওয়ার 
রময়াজর্ীয়তা হ্রাস কমর, এটিমক নর্রাপে এবং আরও সুনবযাজর্ক কমর ঘতামল এবং এটি ঘমাটর 
গানি নবভাগ গ্রািকমের আরও অ্যাপময়ন্টমমন্ট রোর্ করমত ঘেয় ো অ্বিযই বযনিগতভামব সম্পন্ন 
করমত িমব। ঘমাটর গানি নবভাগ ঘেটবযাপী অ্র্লাইর্ ঘরনজমেির্ ঘসবা সম্প্রসারমণর জর্য কাউনন্ট 
ক্লাকন মের সামে কাজ করমে োরা অ্বনিষ্ট 51 টি কাউনন্টমত ঘমাটর গানি নবভাগ অ্নফস পনরচালর্া 
কমর।  
  
গানি নর্বন্ধর্ করার আমগ, গ্রািকমক অ্বিযই নবমা করমত িমব। তারপর, তারা অ্র্লাইমর্ গানি 
নর্বন্ধর্ করমত সিমজ, যামপ যামপ অ্র্লাইর্ নর্বন্ধর্ টুল বযবিার করমত পামরর্।  
  
ধাপ 1: ঘকার্ র্নের রময়াজর্ তা নর্যনারণ করমত ঘমাটর গানি নবভাগ র্নে নর্মেন নিকা বযবিার 
করুর্  
  
ধাপ 2: নর্বন্ধর্কারী এবং গানি সম্পমকন  ঘমৌনলক তেয রোর্ করুর্  
  
ধাপ 3: ঘমাটর গানি নবভাগমক একটি েনব ঘররণ বা স্ক্যার্ এবং আপমলাি কমর র্নে সংেুি 
করুর্  
  
ধাপ 4: জমা নের্  
  
গ্রািমকর আমবের্ জমা ঘেওয়া িমল, তারা একটি নর্নিতকরণ ইমমল পামবর্। ঘিনিট কামিন র 
মাযযমম তামের ঘপমমন্ট রনিয়া করার জর্য সঠিক নফ নর্যনারণ করা িমল ঘমাটর গানি নবভাগ 
গ্রািমকর সামে ঘোগামোগ করমব। ঘমাটর গানি নবভাগ ওময়বসাইট একজর্ গ্রািকমক তামের 
ঘরনজমেির্ নফ অ্র্ুমার্ করার অ্র্ুমনত ঘেয়।  
  
একবার রনিয়া করা িময় ঘগমল, ঘেট, ঘরনজমেির্ নেকার এবং অ্িায়ী পনরেিনর্ নেকার তামের 
কামে ঘমইল করা িমব। একবার তারা তামের ঘরনজমেির্ নেকার এবং লাইমসন্স ঘেট পাওয়ার পর, 
চালকমের অ্বিযই তামের োর্বাির্ পনরেিনর্ করামত িমব।  
  
ঘমাটর গানি নবভাগ এোিাও একটি িাম সরবরাি করমব োমত গ্রািক তামের মূল কাগজপমত্র ঘমইল 
করমত পামরর্। আমরা গ্রািকমের তামের ঘরকিন  যমর রািার জর্য তামের সমূ্পণন অ্যানেমকির্ এবং 
নিমরার্ামমর একটি অ্র্ুনলনপ ততনর করার সুপানরি কনর। একবার আমরা মূল র্নেগুনল গ্রিণ করার 
পর, একটি র্তুর্ নিমরার্াম গ্রািমকর কামে ঘমইল করা িমব।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cd304793-91167fad-cd32bea6-000babda0031-fffe9e491d7ac88e&q=1&e=debebe46-2f2c-4f41-93b4-d5a674db67b0&u=https%3A%2F%2Fnysdmv.custhelp.com%2Fapp%2Fvo%2Freg-original%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cefe734e-92d84b70-cefc8a7b-000babda0031-94d71efec82e66d9&q=1&e=debebe46-2f2c-4f41-93b4-d5a674db67b0&u=https%3A%2F%2Fnysdmv.custhelp.com%2Fapp%2Fvo%2Freg-original%2F
https://process.dmv.ny.gov/documentguide/dmv_reg/DisplayPages/pwizRegVehicleType.cfm
https://process.dmv.ny.gov/regfeecalc/


 

 

অ্র্লাইর্ ঘরনজমেির্ ফরম নর্মচর োর্বাির্গুনলর মমতা োর্বাির্ নর্বন্ধর্ করমত বযবিার করা 
ঘেমত পামর:  

   গানি  
   ঘমাটরসাইমকল  
   ভযার্  
   ট্রাক  
   ঘট্রলার  
   নবমর্াের্মূলক োর্বাির্ (ঘর্ৌকা, ঘনামমাবাইল এবং ATV (All-Terrain Vehicle, 

ATV))  
  
অর্োর্ে অর্লাইর্ সেিােমূি  
এোিাও আরও 60 টিরও ঘবনি অ্র্লাইর্ ঘলর্মের্ রময়মে। গ্রািকগণ তামের নর্বন্ধর্ র্বায়র্ বা 
রনতিাপর্ করমত পামরর্, তামের ড্রাইনভং লাইমসন্স র্বায়র্ করমত পামরর্, একটি ড্রাইনভং ঘরকিন  
(নবমূতন) ঘপমত পামরর্, তামের ঠিকার্া পনরবতন র্ করমত পামরর্ এবং নর্উ ইয়কন  নসটির ট্রানফক 
টিনকট এবং সংনিষ্ট নফ অ্র্লাইমর্ পনরমিায করমত পামরর্।  
  
ইর্-পােনর্ োবভন ে  
ইর্-অ্নফস নরজামভন ির্ সীনমত সংিযক ইর্-পাসনর্ সানভন মসর জর্য উপলভয ো ঘমইল বা ড্রপ বমের 
মাযযমম অ্র্লাইমর্ সম্পন্ন করা োমব র্া। সকল ইর্-পাসনর্ ঘলর্মেমর্র জর্য নরজামভন ির্ আবিযক।  
  
ঘমাটর গানি নবভাগ সুপানরি কমর ঘে সকল গ্রািক ঘমাটর গানি নবভাগ ওময়বসাইমট োমব এবং 
অ্নফমস আসার আমগ এই টিপসগুমলা অ্র্ুসরণ করমব:  
  

• উপলভে সেিােমূি যাচাই করুর্। গ্রািকমের নর্নিত করা উনচত ঘে তারা ঘে ঘসবা চার্ 
তা রোর্ করা িমচ্ছ। রনতটি অ্নফমসর জর্য উপলভয ঘসবাগুনল অ্নফস অ্বিামর্র 
ওময়বপতষ্ঠায় তানলকাভুি করা িয়।  
  

• প্রম্ব াজর্ী  কাগজপত্র েংগ্রি করুর্। রনতটি ঘলর্মেমর্র জর্য ঘকার্ ঘকার্ কাগজপত্র ঘরাজর্ 
ঘস সম্পমকন  তেয ঘমাটর গানি নবভামগর ওময়বসাইট dmv.ny.gov য়এ পাওয়া োমব। ঘে 
ঘকউ রেমবামরর মমতা পারনমট, লাইমসন্স বা গানি নর্বন্ধর্ করার পনরকল্পর্া করমল 
আমামের অ্র্লাইর্ িকুমমন্ট গাইি বযবিার করা উনচত ো গ্রািকমের তামের রময়াজর্ীয় 
র্নের একটি ঘচকনলে নরন্ট করার অ্র্মুনত ঘেয়।  
  

• বরজাম্বভন ের্ করুর্। ঘেমকামর্া ইর্-অ্নফস পনরেিনমর্র জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট রময়াজর্। 
গ্রািকগণhttps://nysdmvqw.us.qmatic.cloud/naoa/index.jsp এ একটি ঘেট অ্নফমস 
ঘেমত অ্েবা তামের িার্ীয় ঘমাটর গানি নবভামগর সামে ঘোগামোগ কমর নরজামভন ির্ করমত 

https://dmv.ny.gov/tickets/how-plead-or-pay-nyc-tvb-traffic-tickets
https://dmv.ny.gov/offices/dmv-office-locations
https://dmv.ny.gov/
https://dmv.ny.gov/documentguide
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ae4c7d82-f2cd4579-ae4e84b7-000babd9f8b3-70164545298651f4&q=1&e=d2009250-b352-4beb-89f8-b02057d990ee&u=https%3A%2F%2Fnysdmvqw.us.qmatic.cloud%2Fnaoa%2Findex.jsp


 

 

পামরর্। িরােকৃত বরজাম্বভন েম্বর্র েম  সলর্ম্বের্ প্রবি া করা যাম্বি এিং োমাবজক 
পার্নকে বর্বিত করম্বত, সমাটর গাবি বিভাগ শুধুমাত্র বর্িনাবচত সেিার জর্ে 
বরজাম্বভন ের্ম্বক েম্মার্ করম্বি—অর্োর্ে সলর্ম্বেম্বর্র অর্ুমবত সেও া িম্বি র্া।  

  
ঘমাটর গানি নবভাগ সম্পমকন  আরও তমেযর জর্য, ঘফসবুক, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রামম ঘমাটর গানি 
নবভাগমক অ্র্ুসরণ করুর্।  
  

###  
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