
নিউ ইয়র্ক স্কেে অনি্ অি অযকােনি্ক 
সেিাস্ল, রিনেউমা্ ি্কড্ ব্যকস্া

(800) 771-7755
ag.ny.gov

নিউ ইয়র্ক সলমি আইি প্করাশিা
ag.ny.gov/newcar-lemonlaws
ag.ny.gov/lemon-laws

চালাসি্ মূলযক (Invoice Price): 

নডলাস্্ রাসে প্ক্কত্তরা্সর্ প্কাথনমর 
চাে্ক। সযসেত্ এনে ্াধা্ণত নডলাস্্ 
প্করৃত খ্সচ্ সচসয় সবনশ েয় (নডলা্্া 
ন্সবে এবং অিযকািযক নড্রাউিকে পাি), 
এনে অসো নবেকঞাপসি বযকবো্ র্া উনচত 
িয়, যনি িা এনে নডলা্সি্ সমাে চূড়ািকত 
খ্চ প্কনতিনলত রস্। 

বনধ্কত ওয়যকাস্নিকে বা পন্সেবা চ্নরকত:   
এগ্নল বযকয়বে্ল এবং  নডলাস্্ রাসে খ্ব 
লাভেির। প্ক্কত্তরা্সর্ ওয়াস্নিকে 
এবং বনধ্কত ওয়াস্নিকে নর নর ্্নবধা সিয় 
তা ভাসলাভাসব  প্ীরকো র্্ি। প্কায়শই, 
সম্ামত বা প্কনত্কথাপসি্ প্কসয়ােি 
েয় এমি আইসেমগ্নল বনধ্কত ওয়াস্নিকে 
িবকা্া আচকোনিত েসব িা। পন্সেবা চ্নরকত্ 
শত্কাবলী্ এরনে অি্নলনপ নডলা্নশপ 
িবকা্া ্্ব্াে র্া আবশযকর। আপনি 
পন্সেবা চ্নরকত্ সমইল র্া্ নবশ নিসি্ 
মসধযক বা নবর্কসয়্ ্ময় চ্নরকতনে সিওয়া 
েসল িশ নিসি্ মসধযক, আপিা্ সরকলম সরসে 
নিসয় ্মকপূণ্ক অথ্ক সি্ত সপসত পাস্ি ।

নিউ ইয়সর্ক্ 
অযকােনি্ক সেিাস্ল 
সলনেনশয়া সেম্

নর নর ্াোযযক সপসত পাস্ি

নিউ ইয়সর্ক্ অযকােনি্ক 
সেিাস্ল সলনেনশয়া 
সেমস্্ অনি্

গাড়ী সরিারাো স্ িত্ি নরংবা  
বযকবেৃত সোর , এরনে রনিি 
অনভেকঞতা েসত পাস্। আপিা্ রাসে 
যত সবনশ তথযক থারসব, তত  সরউ 
আপিাসর আপনি অি্সশাচিা র্সবি 
এমি ন্িকধািকত সিওয়া্ েিযক চাপ 
নিসত পা্সব িা ।

এই গ্্্তবকপূণ্ক সরিারাো র্া্ আসগ 
আপিা্ প্কসয়ােিীয় তথযকগ্নলসর 
এরনত্কত র্সত আপিাসর ্াোযযক 
র্া্ েিযক এখাসি নরে্ নেপ্ ্সয়সে৷ 
এরেি অনভেকঞ সর্কতা েসল চ্নরকত 
র্া্ আসগ এবং পস্ আপিা্ নিসে্ 
ন্িকধািকতই রায্কর্ী র্সত পা্সবি 

আিকতন্রভাসব,

নপ্কয় নিউ ইয়র্কবা্ী, এরন ে গাড়ী 
নরিসেি?
সর্কতা্ েিযক উপসিশ



আপিা্ ্ামথ্কযক োি্ি
আপনি গানড় সিখসত শ্্্ র্া্ আসগ, আপনি রত পয়্া  
নিসত পা্সবি তা নির র্্ি ।. নবসবচিা র্্ি:

• িগি এবং/অথবা সে্কড-ইি-এ সরিা্ ্ময় সিবা্ েিযক 
আপিা্ োসত রত আসে?  সে্কড ইি মাসি েসলা আপনি 
এরনে প্স্াসিা গানড় নিসয় িত্ি গানড় নরিসেি  ।

• আপনি যনি ধা্ সিি, তােসল আপিা্ ্ামসথ্কযক্ 
্সব্কাচকচ মান্র সপসমিকে নর? পান্বান্র ্ম্কত আয়, 
েীবিযাত্কা্ বযকয় এবং বত্কমাসি আপিা্ সরাসিা ধা্ 
আসে নরিা  - এগ্নল ্ব এরত্ক রস্ ভাব্ি ।

নর্রম গানড় নরিসবি?
•  নরে্ পয্কাসলাচিা র্্ি । রিন্উমা্ ন্সপাে্ক -এ্ 

মসতা ওসয়ব্াইেগ্নলসত িত্ি এবং বযকবেৃত গানড়্ 
েিযক নিভ্ক্সযাগযকতা এবং মূসলযক্ পয্কাসলাচিাগ্নল 
সবশ রসয়র বে্ ধস্ আসে । তা্া আপিাসর এরনে 
উতকপাির সরামকপানি এবং মসডল চয়ি র্সত ্াোযযক 
র্া্ েিযক পন্সেবা গ্নল্ ত্লিা রস্।

• অিযকািযক উতক্, সযমি বা সরনল বকল্ ব্র, িত্ি এবং 
বযকবেৃত গানড়্ িাম স্রড্ক রস্। নরে্ ্মীরকো 
ইন্কগত রস্ সয সভারকতা্া যা্া ভাসলা রস্ গানড়্ িাম 
নিসয় গসবেণা রস্ি তা্া যা্া রস্িনি তাসি্ সচসয় 
গসড় 5% রম িাম সিি ।

• নবনভিকি ্া্কতা্ পন্ন্কথনতসত আপিা্ সয গানড়নে 
নরিসবি ভাবসেি চানলসয় সিখ্ি ৷

এরনে বযকবেৃত গাড়ী নরিসবি?

সরাি নডলাস্্ রাসে যাসবি?
• নডলা্ ্তক নরিা তা খ্ঁসে সব্ র্সত সবো্ নবেসি্ ব্যকস্া্ 

্াসথ সযাগাসযাগ র্্ি।

• অিযক গ্কাের্া রী বসল তা সিখসত নডলা্নশসপ্ক ্মাসলাচিা 
রস্ এমি ওসয়ব্াইেগ্নলসত যাি৷

• সরাসিা সলাসর্ রাে সথসর স্াো্্নে বযকবেৃত গানড় সরিা্ 
রথা নচিকতা র্সেি? আপনি রম িাসম গানড়  সপসত পাস্ি, 
নরিকত্ এই ধ্সি্ গানড় সরিা "বযকবেৃত গানড় সলমি আইি" 
িবকা্া আচকোনিত িয়, সয আইি আপিাসর গ্্্তবকপূণ্ক 
্্্রকো সিয় ।

নরভাসব চ্নরকত ্ই রস্ গানড় নরিসবি?
• নবসর্কতা যনি সরাসিা সো্ রস্ি তােসল চাসপ্ রাসে 

িনত ্বকীরা্ র্সবি িা । এনে এরনে নবনর্ক্ সরৌশল । 
আপনি যনি মসি রস্ি সয আপিাসর িরাসিা েসচকে তােসল 
নডলা্নশপ সথসর সবন্সয় সযসত ভয় পাসবি িা।

• "শ্ধ্মাত্ক এরনিসি্" নডল সথসর ্তর্ক থার্ি।

• চ্নরকতনে পড়া্ েিযক আপিা্ ্ময় নিি। নিনশকচত র্্ি 
সয ্ম্কত সমৌনখর প্কনতশ্ক্নত আপিা্ নলনখত চ্নরকতসত 
অিকতভ্্করকত র্া েসয়সে। প্কসয়ােসি, ্বকারকে্নবেীি 
চ্নরকতনে আপিা্ ্াসথ নিি এবং আপিা্ নিসে্ বানড়্ 
নিন্নবনলসত এনে পড়্ি।

• নিনশকচত েি সয গানড়্ র্কনমর িমবক্ আপিা্ চ্নরকত্ 
িমবকস্্ ্াসথ সমসল৷

• বযকবেৃত গানড় সরিা্ আসগ এরেি নবশবক্কত 
সমরানিরসর নিসয় সিনখসয় নিি।

• ি্র্কেিা এবং সম্ামসত্ স্রড্ক খ্ঁসে সব্ র্সত 
CarFax.COM এ্ মসতা অিলাইি পন্সেবা প্ীরকো 
র্্ি। যা্ মসধযক এরনে গানড়সর খ্ব বাসেভাসব 
রকেনতগ্ক্কত র্া েসয়সে নরিা, "সলমি " বলা র্া 
েসয়সে নরিা বা ওসডানমোস্ ্ম্যকা আসে নরিা।

সে্কড-ইি (গানড়্ বিসল গানড়)
• বিসল সয গানড়নে বিল র্সেি তা্ িাম রম 

সিনখসয় আপিা্ রাে সথসর সবনশ পয়্া সপসত 
পাস্ি । এোড়া ্্সি্ ো্ সবনশ সিনখসয়ও এরই 
বযকাপা্ র্সত পাস্ি ।

• সবশ রসয়রনে নডলাস্্ রাে সথসর সে্কড-ইি িাম 
রত সিয় সিখ্ি ।

• ওসয়ব ্াইে বা প্করাশিা প্ীরকো র্্ি সযমি 
N.A.D.A. প্ক্কতানবত সে্কড-ইি িাসম্ েিযক 
অনিন্য়াল ইউেড রা্ গাইড (ওসয়ব্াইে) বা 
সরনল বকল্ ব্র (nadaguides.com) সিখ্ি । 

ধা্ সিওয়া
• ধা্ সিওয়া্ েিযক নবনভিকি োয়গায় যাি । প্কায়ই, 

আপিা্ নিসে্ বযকা্কর আপিাসর ঋসণ্ েিযক 
"পূব্কনিধ্কান্ত সযাগযকতা" সিসব। অিযকািযক অিা্ 
ত্লিা র্সত স্ই িনথনে বযকবো্ র্্ি ।

• নডলা্্া রখিও রখিও গানড়্ ত্লিায় ধা্ নিসয় 
সবনশ ম্িািা রস্, তাই ্্সি্ ো্ নিসয় ি্ািন্ 
র্্ি।

• যনি আপিা্ সর্কনডে ্ম্যকা থাসর, তােসল আপনি 
নবেকঞাপসি নলনখত ্্সি্ ো্ িাও সপসত পাস্ি ।

• চ্নরকতসত এরনে সবল্ি অথ্কপ্কিাসি্ রথা আসে 
নরিা সিখ্ি, যা চ্নরকত্ সশসে বসরয়া এরনে বড় 
অথ্ক।

• শ্ধ্মাত্ক মান্র অথ্কপ্কিাি িয়, ্ব্কিা ্্ি ্ে, 
এবং গানড়্ েিযক আপনি সয সমাে অথ্ক প্কিাি 
র্সেি তা োি্ি।

গানড়্ আমািত সি্ত
অসির সর্কতা ভ্ল রস্ নবশবকা্ রস্ি সয তা্া যনি 
গানড় িা সরিা্ ন্িকধািকত সিি তােসল তা্া তাসি্ 
আমািত সি্ত পাওয়া্ অনধরা্ী। যাইসোর, এরনে 
চ্নরকত বানতল র্া্ সরাি অনধরা্ সিই, যনি িা 
নডলা্ ্কপেকেভাসব সি্ত সিবা্ শত্ক  সপা্কে র্সত 
বযকথ্ক েয়। যনি নডলা্ আপিাসর ধাস্্ বযকব্কথা 
র্সত ্োয়তা রস্ এবং আপনি গানড়নে িা নিসয় 
থাসরি, তােসল আপনি এরনে আনথ্কর চ্নরকত ্বকারকে্ 
র্া্ আসগ সযসরাসিা ্ময় বানতল র্সত পাস্ি এবং 
্মকপূণ্ক অথ্ক সি্ত সপসত পাস্ি।

ওসডানমো্ সেমকপান্ং 
(গানড়্ মাইসল্ বযকাপাস্ োনলয়ানত ) সথসর ্াবধাি :

• অ্্কগনত, ম্সে সিলা এবং ্ংখযকা্ েিযক োইসেলনে 
্াবধাসি প্ীরকো র্্ি নবসশেত যনি মসি েয় নরে্ সলখা 
ম্সে বা সরসে আবা্ সলখা েসয়সে

•  "প্করৃত মাইসলে িয়" োইসেলগ্নল ্মকপসর্ক খ্ব 
্তর্ক থার্ি - পূসব্ক ্ংসযাগ নবনচকেিকি বা রকেনতগ্ক্কত 
ওসডানমোস্্ বযকাখযকা ্তযক িাও েসত পাস্ |

• গানড়্ মাইসল্ বযকাপাস্ োনলয়ানত্ লরকেণগ্নল 
ভাসলা রস্ সিখ্ি - সযমি আলগা ডযকাশসবাড্ক, ভা্া 
ন্কপসডানমো্, ওসডানমোস্্ বাম নিসর্ ্ংখযকা গ্নল যা 
এর লাইসি সিই ।


