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একবছরেে মরযে ককোর ো  তু  FHV ) ভোড়োে গোড়ড় (গোড়ড়ে লোইরেন্স  য় 

 
আজ বিকেকে New York বিটি োউবিে(City Council) ট্যাবি ও ভাড়ার গাবড় পবরচােনার স্থানীয় 

আইনগুবের পবরির্ত নিমহূ অনকুমাদন েকরকে। আগামী বদকন আমরা এই আইনগুবে িম্পকেত  এিং সিগুবে 

েীভাকি টিএেবি োইকিিধারীকদর প্রভাবির্ েরকি সিই িম্পকেত  আরও র্থ্য সেয়ার েরকিা। যবদও, 

আমরা সময়র স্বাক্ষর েরকেই োযতের হকি এমন এেটি পবরির্ত ন িম্পবেত র্ র্থ্য অবিেকে সেয়ার েরকর্ 

চাই।  
 

আইন্টি কার্যকর হম্বল ককিলমাত্র হুইলম্বেয়ার প্রম্বিিম্বর্াগ্য গ্াশিগুশলর প্রশি ন্িুন্ 

এফএইেশি(FHV) লাইম্বেন্স ইেযু করা হম্বি। আপন্ার িিয মাম্বন্ একটি FHV লাইম্বেন্স কেম্বক 

োকম্বল আপন্ার উপর এই পশরিিয ম্বন্র ককাম্বন্া প্রিাি পিম্বি ন্া। িদশিশরক্ত, এই আইন্ 

কার্যকর হওয়ার আম্বগ্ দাম্বয়র করা ন্িুন্ FHV গ্াশির আম্বিদন্গুশলর উপম্বরও এই পশরিিয ম্বন্র 

প্রিাি পিম্বি ন্া।   
 

এই পবরির্ত নটি টিএেবি োইকিিধারীকদর েীভাকি প্রভাবির্ েরকি র্ার উপর আরও র্থ্য সপকর্ নীকচ 
সদখুন: 

• আপবন বে টিএেবি-োইকিিধারী ড্রাইভার? এই পবরির্ত নটি আপনার ড্রাইবভং োইকিিকে প্রভাবির্ 

েরকি না। এই পবরির্ত নটি সেিেমাত্র নরু্ন FHV গাবড়র োইকিকির আকিদনগুবেকে প্রভাবির্ 

েরকি।   
• আপবন বে এেটি নরু্ন টিএেবি ড্রাইবভং োইকিকির জনয আকিদন েরকেন? এই পবরির্ত নটি আপনাকে 

প্রভাবির্ েরকি না। টিএেবি ড্রাইবভং োইকিকির জনয েরা আকিদনগুবে গ্রহণ ও অনকুমাদন েরকর্ 

থ্ােকি।   
• আপবন বে সোকনা টিএেবি-োইকিিধারী FHV গাবড়র মাবেে? এই পবরির্ত নটি আপনার গাবড়র 

োইকিিকে প্রভাবির্ েরকি না। আপবন আপনার োইকিি পনুনতিীেরণ েরাকর্ এিং আপনার ির্ত মান 

গাবড়টির িদকে আমাকদর গাবড়র প্রকয়াজনীয়র্ার মান পূরণ েকর এমন সোকনা নরু্ন গাবড় আনকর্ 

পারকিন। এই পবরির্ত নটি সেিেমাত্র আইনটি োযতের হওয়ার পকর আকিদন েরা নরু্ন FHV গাবড়র 

োইকিিকে প্রভাবির্ েরকি।  
• আপবন বে ইবর্মকধযই এেটি নরু্ন FHV গাবড়র োইকিকির জনয আকিদন েকরকেন? এই পবরির্ত নটি 

আপনার আকিদনকে প্রভাবির্ েরকি না। টিএেবি আপনার আকিদনটি পযতাকোচনা েরকি এিং আপবন 

গাবড়র োইকিবিং এর মাকনর প্রকয়াজনীয়র্া পূরণ েরকে আপনাকে এেটি োইকিি ইিুয েরকি। 
• আইনটি োযতের হওয়ার পর এেটি নরু্ন FHV গাবড়র োইকিকির জনয আকিদন েরকর্ 

চান?  আপনার গাবড়টি হুইেকচয়ার প্রকিেকযাগয হকে আপবন এেটি নরু্ন FHV গাবড়র োইকিকির জনয 
আকিদন েরকর্ ও সপকর্ পাকরন। 

• এেটি নরু্ন FHV গাবড়র োইকিকির জনয আকিদন েরকর্ চান এিং এমন গাবড় িযিহার েরকর্ চান 

সযটি হুইেকচয়ার প্রকিেকযাগয নয়? আইন োযতের হওয়ার আকগ আপনার আকিদন েরা 
আিেযে। আকিদন প্রবিয়া শুরু েরকর্ আপনার ঘাাঁটির আইন োযতের হওয়ার আকগ এেটি ঘাাঁটির 

মঞ্জবুর জমা সদওয়া আিেযে। আইন োযতের হওয়ার পর হুইেকচয়ার প্রকিেকযাগয নয় এমন 

গাবড়গুবের ঘাাঁটির মঞ্জবুর গ্রহণ েরা হকি না। 
• আপবন বে সোকনা হেদু ট্যাবি, যাত্রীিাহী ভযান িা পযারাট্রানবজট্ গাবড়র মাবেে?  এই পবরির্ত নটি 

আপনার গাবড়র োইকিিকে প্রভাবির্ েরকি না।  এই পবরির্ত নটি সেিেমাত্র নরু্ন FHV 

গাবড়র োইকিকির আকিদনগুবেকে প্রভাবির্ েরকি।  
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