
  
 

 

একবছরেে জন্য ককোন্ ন্তুন্ FHV গোড়িে লোইরেন্স পোওয়ো যোরব ন্ো 
এবং WAV লোইরেন্স ড়ি-এে পড়েবতত ন্ হরয়রছ 

 

আজ বিকেকে, New York City-এর মেয়র Bill de Blasio স্থানীয় আইন মেকন চো ট্যাবি এিং ভাড়ার 

গাবড়গুবের  ) FHV( আইন পবরির্ত কনর জনয স্বাক্ষর েকরকেন। অনুগ্রহ েকর জানকিন মে এই পবরির্ত নগুবের 

েকযয দটুি পবরির্ত ন আজ মেকেই োেতের হকি।  
 
ন্তুন্ FHV গোড়িে লোইরেন্সেমূহ 
আজ বিোে 5:00ট্ার েকযয, টিএেবি শুযুোত্র হুইে মচয়ার প্রকিশকোগয গাবড়গুবের (WAVs) জনয নরু্ন FHV 

গাবড়র োইকিন্সিেহূ জাবর েরকি। এই এে-িেকরর বিরাে FHV গাবড়র ির্ত োন োবেেকদর উপর প্রভাি 

মেেকি না; শুযুোত্র FHV গাবড়র োইকিকন্সর জনয আকিদনোরীকদর উপরই এর প্রভাি পড়কি। গাবড়র মিি 

অনুকোদন বেকের র্াবরখ ও িেয় বনযতারণ েরকি মে এে-িেকরর বিরাে প্রকোজয হকি বেনা:   
• আজকে েঙ্গেিার 14ই জেুাই, 2018 র্াবরখ বিকেে 5:00ট্ার আকগ জো েরা মিি অনুকোদনগুবের জনয, 

স্বাভাবিে FHV গাবড়র োইকিন্স িংক্রান্ত আিশযের্া প্রকোজয। এই গাবড়গুবের উইেকচয়ার প্রকিশকোগযর্ার 

প্রকয়াজন মনই। 
• আজকে েঙ্গেিার 14ই জেুাই, 2018 র্াবরখ বিকেে 5:00ট্ার পকর জো েরা মিি অনুকোদনগুবের জনয, 

এে-িেকরর বিরাে প্রকোজয হকি। এই গাবড়গুবেকে অিশযই হুইেকচয়ার প্রকিশকোগয হকর্ হকি। মিিগুবে 

নরু্ন FHV Wav গাবড়র োইকিকন্সর জনয মিি অনুকোদন জো েরকর্ পাকর ো শুরু হকি 23মশ আগস্ট, 

2018 র্াবরকখ, নরু্ন আইকনর েেস্বরূপ পরির্ী পবরির্ত নগুবে টিএেবি েরকি।        

অনুগ্রহ েকর েকন রাখকিন মে, বনবদতষ্ট িীবের্ পবরবস্থবর্কর্, এেটি অপ্রকিশকোগয গাবড়কে টিএেবি নরু্ন FHV 

োইকিন্স জাবর েরকি েবদ চােকের গাবড়টি মেনার বিেল্প িহ দীর্তকেয়াদী বেজ োকে এিং চােে েবদ গাবড়টি 

মেনার বিদ্ধান্ত বনকয় োকেন। এই িযবর্ক্রেটি ঠিে হকি মক্ষত্র বিকশকে এিং চােেকে টিএেবির োকে মিই 
দস্তাকিজগুবে জো েরকর্ হকি ো প্রদশতন েকর মে র্ারা এই িযবর্ক্রকের িুবিযা মভাগ েরার উপেুক্ত। টিএেবি 

পরির্ী িপ্তাকহর েকযয র্াকদর ওকয়িিাইকট্ এই চােেকদর জনয িযবর্ক্রে প্রবক্রয়াটি মপাস্ট েরকি। 
 
WAV লোইরেরন্সে ড়ি মুকুব 

আজ 14ই আগস্ট, 2018 র্াবরখ রার্ 12:00 মেকে শুরু হকে, িিুজ ট্যাবি (SHL) পারবেকট্র িাকে িযিহৃর্ 

FHVগুবে িহ হেদু ট্যাবি এিং FHV গাবড়র োইকিন্স বে েুকুি েরা হকি েবদ মে র্াবরকখ নরু্ন োইকিন্স িা 
োইকিন্স পুননতিীেরকণর আকিদকনর র্াবরকখর আকগ েবদ োইকিন্সটি এেটি উইেকচয়ার প্রকিশকোগয গাবড় 

(WAV)-এর িাকে িযিহার েরা হকয় োকে। বিকশেভাকি, বনম্নবেবখর্ েুকুি েরা হকি েবদ WAV 

বনম্নবেবখর্ভাকি িযিহার েরা হকয় োকে: 

• হেদু ট্যাবি: $550 িাবেতে োইকিন্স বে 

• FHVs: $275 গাবড়র িাবেতে োইকিন্স বে 

গাবড়র পবরদশতন এিং িাবনবজযে গাবড়র ট্যাি (েোবশতয়াে মোট্র মভবহেে ট্যাি) (CMVT) িহ অনযানয িেস্ত 

প্রকোজয বেগুবে অিশযই প্রদান েরা োেকর্ হকি। 
 
এই পবরির্ত ন প্রবর্েবের্ েরার জনয টিএেবি ির্ত োকন অনোইন োইকিবন্সং বিকস্টে আপকেট্ েরকে। LARS 

আপকেট্ না হওয়া পেতন্ত, FHV WAV পুননতিীেরণ েরার জনয অিশযই LARS-এ োইকিন্স বে প্রদান েরা জাবর 

রাখকর্ হকি এিং টিএেবি অেত মেরৎ েরকি। 23মশ আগস্ট, 2018 র্াবরকখ শুরু হকি, LARS-এ WAV গাবড়র 

োবেেকদর উপর শুল্ক যােত েরা হকি না। মিইিেে WAV গাবড়র োবেে োকদর োইকিকন্সর মেয়াদ 23মশ 

আগস্ট, 2018 র্াবরকখ আকগ উত্তীণত হকি না র্াকদরকে পুনরায় আকিদন েরার এই বদন পেতন্ত অকপক্ষা েরকর্ 

উৎিাবহর্ েরা হয়।   
 

অনুগ্রহ েকর েকন রাখকিন, 14ই আগস্ট, 2018 র্াবরখ রার্ 12:00ট্ার আকগ জো েরা WAV-এর নরু্ন িা 
পুননতিীেরণ োইকিকন্সর জনয মোনরেে অেত মেরৎ মদওয়া হকি না।   
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