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পুনননবীকরণ ফি। 
ফিল্প কষ্টের িষ্টে, ফনউইয়কন  ফিটি কাউফিে মেষ্টেফেয়ন ফিল্প অধ্যয়ন করার জনয আইন ফবষ্টবচনা করষ্টে।  
টিএেফি মে মকাষ্টনা মেষ্টেফেয়ান োফেষ্টকর ফবরুষ্টে প্রষ্টরাচনা প্রত্যাহার কষ্টরষ্টে োরা ত্াষ্টের পনুননবীকরণ ফি 

ফেষ্টত্ অক্ষে হষ্টয়ষ্টে এবং কাউফিে আইন ফবষ্টবচনা কষ্টর টিএেফি এই প্রষ্টয়াগটি অবযাহত্ রাখষ্টব। 
 
 

গাফি পরীক্ষণ 
িেস্ত ট্যাফি এখনও প্রাফি এবং প্রফত্ বের ফত্ন গাফির পফরেিনন পাি করষ্টত্ হষ্টব।  োইষ্টহাক, টিএেফি এর 

উড্ডাইিাইে ইিষ্টপকিন িুফবধ্াষ্টত্ েক্ষত্া উন্নত্ করার জনয এবং ট্যাফি োফেকষ্টের জনয িফুবধ্ার 

উন্নফত্ষ্টত্, 2019 িাষ্টে আপনার প্রথে ট্যাফি পফরেিননটি আপনার পেষ্টের ফেফিফি পফরেিনন িুফবধ্াষ্টত্ 

িংঘটিত্ হষ্টব।    
 

2019 িাষ্টে আপনার প্রথে োনবাহন পফরেিনন টিএেফি এর উড্ডািাইে ইিষ্টপকিন িফুবধ্াষ্টত্ ঘট্ষ্টব না ।  
2019 িাষ্টে ফিত্ীয় এবং তৃ্ত্ীয় গাফির পফরেিনন স্বািাফবক ফহিাষ্টব টিএেফি এর উড্ডািাইে ইিষ্টপকিন 

িুফবধ্াষ্টত্ িংঘটিত্ হষ্টব।  
এই আপনার জনয ফক োষ্টন: 

• 1 জানযু়াফর, 2019 এবং 30 এফপ্রে, 2019 এর েষ্টধ্য আপনার ট্যাফিকযাবটি আপনার পফরেিনন 

ফিকার মেয়াে মিষ হওয়ার িেয় মকানও অনষু্টোফেত্ ফনউ ইয়কন  মিট্ পফরেিনন িুফবধ্াষ্টত্ ফনরাপত্তা 
এবং ফনগনেন পফরেিনন পাি করষ্টত্ হষ্টব । উোহরণস্বরূপ, েফে আপনার গািীর পফরেিনন ফিকার 

2019 িাষ্টের োষ্টচন  োষ্টি মেয়াে মিষ হষ্টয় োয়, আপনার অবিযই 1 োচন , 2019 এবং 31 োচন , 
2019 িাষ্টের েষ্টধ্য আপনার ট্যাফিকযাব পরীক্ষা করা উফচত্। 

• আপনার ট্যাফিকযাব 1 জানযু়াফর, 2019 এবং 30 এফপ্রে, 2019 িাষ্টের েষ্টধ্য অবির গ্রহষ্টণর জনয 
ফনধ্নাফরত্ হয় ত্ষ্টব আপফন আপনার বত্ন োন োনবাহনটি টিএেফি এর উোইেি পফরেিনন িুফবধ্াষ্টত্ 

পরবত্ী পফরেিনন না হওয়া পেনন্ত চাফেষ্টয় মেষ্টত্ পাষ্টরন।  আপনার পফরেিনন ফিকার মেয়াে মিষ 

হওয়ার পষ্টরও আপনাষ্টক অবিযই একটি োনবাহন পফরেিনন করষ্টত্ এবং পাি করষ্টত্ হষ্টব। 
• আপনার জানযু়ারী 2019 িাষ্টের োচন  2019-এর োধ্যষ্টে জনয টিএেফি-মত্ মে মকানও মপষ্টেন্ট 

ইফত্েষ্টধ্যই আপনাষ্টক মেওয়া হষ্টয়ষ্টে ত্ার পরবত্ী পুনননবীকরষ্টণ আপনাষ্টক জো মেওয়া হষ্টব। 

আপনার জনয িুফবধ্াজনক অি িাইট্ ফেএেফি পফরেিনন িফুবধ্াটি খুুঁষ্টজ মপষ্টত্, েয়া কষ্টর 

https://process.dmv.ny.gov/FacilityLookup/ এ DMV এর ওষ্টয়বিাইষ্টট্ োন। 
 

আপনার পরবত্ী ফনরাপত্তা এবং ফনগনেন পফরেিনন মকাথায় বা কখন িংঘটিত্ হষ্টব ত্ার উপর আপনার 

মকান প্রশ্ন থাকষ্টে, েয়া কষ্টর TLCexternalaffairs@tlc.nyc.gov এ মোগাষ্টোগ করুন। 
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