
একটি গাট়ি ককনা, তা নতুন ক�াক বা ব্যব�ৃত, 
উভ্িই ব্য্িব�ুল এবং উতযকতজনাপূর্য। একটি 
"কলমন" এ্ সাকে আিকক ্াও্িা, এমন একটি 
গাট়ি ্া টিক কাজ কক্ না, ব়ি আটে্যক কযষটত 
এবং একটি টব্াি মানটসক দুঃকে্ কা্র �কত 
পাক্।

এোকন টনউ ই্িকক্য, নতুন এবং ব্যব�ৃত গাট়ি 
কলমন আইন নতুন ককনা গাট়িগুটল্ জন্য একটি 
প্যটতকাক্্ প্যসযতাব কদ্ি ক্গুটল ও্িাক্টনযি 
দবযা্া প্যটতশ্যুটত অনু্া্িী কাজ ক্কে না৷

এই কব্যাশা্টি এমন পট্টসযেটতকক বর্যনা কক্ 
ক্গুটল্ অধীকন একজন মাটলক টনউই্িকক্য্ 
কলমন আইকন্ অধীকন সা�াক্্য্ জন্য ক্াগ্য 
�কত পাক্। আপটন আমাকদ্ ওক্িবসাইকি 
পদককযষপগুটল, প্যা্িশই টজজযঞাটসত প্যশযন এবং 
আইকন্ একটি অনুটলটপ স� আ্ও তে্য কপকত 
পাক্ন - অেবা আপনাকক কটপ পািাকনা্ জন্য 
আমাকদ্ �িলাইকন কল ক্ুন৷

আনযতট্কভাকব,

টপ্য্ি টনউ ই্িক্যবাসী,

আপটন ্টদ টবশবযাস কক্ন ক্ আপনা্ গাট়িটি 
একটি "কলমন" এবং ট়লা্ স�ক্াটগতা ক্কেন 
না, আপটন �্ি টনউ ই্িক্য কসযিি অ্যািটন্য 
কজনাক্কল্ অটিকস্ সাকে একটি সাটলশ 
প্যটক্য্িা্ি প্যকবশ ক্কত পাক্ন বা কদও্িানী 
আদালকত একটি মামলা ক্কত পাক্ন৷ আপনা্ 
প্যকশযন্ উতযত্ টদকত এবং একটি সাটলশ 
শু্ু ক্া্ জন্য আপনা্ প্যক্িাজনী্ি তে্য 
আমাকদ্ ওক্িবসাইকি ্ক্িকে, অেবা আপটন 
আমাকদ্ �িলাইকন কল ক্কত পাক্ন তে্য এবং 
আকবদনপত্য আপনাকক পািাকনা্ জন্য।

অ্যািটন্য কজনাক্কল্  টনউ ই্িক্য কসযিি 
অটিস, কনটজউমা্ ি্য়স বু্যক্া

(800) 771-7755

ag.ny.gov/consumer-frauds/lemon-law

গু্ুতবযপূর্য কনাি:  
ব্যটতক্যম - নতুন এবং ব্যব�ৃত গাট়ি্ কলমন 
আইন উভক্ি্ অধীকন, একজন কভাকযতা কি্ত 
পাও্িা্ অটধকা্ী নাও �কত পাক্ ্টদ:  
• সমস্যাটি কভাকযতা্ কাকে গাট়ি্ মূল্যকক 

উকলযলেক্াগ্যভাকব না কটমক্ি কদ্ি;
•  সমস্যাটি গাট়ি্ অপব্যব�া্, অবক�লা বা 

অননুকমাটদত পট্বত্যকন্ িকল। 
• সমস্যা ট্কপাি্য ক্ুন, ক্ক়্য ্ােুন
• গাট়িটি নতুন বা ব্যব�া্ ক্া ক�াক না 

ককন, ট়লা্কক ক্ককাকনা সমস্যা, ত্যুটি বা 
ত্যুটি্ টবষক্ি অটবলকমবয ট্কপাি্য ক্া এবং 
প্যক্িাজনী্ি কম্ামকত্ অনুক্াধ ক্া ভাল। 
কভাকযতা ্টদ ও্িাক্টনযি্ কম্িাকদ্ মকধ্য 
ট়লা্কক সমস্যা সমযপকক্য অবট�ত কক্ 
োকক, তকব ও্িাক্টনযি্ কম্িাদ কশষ �ক্ি 
কগকলও ট়লা্কক অবশ্যই কম্ামত ক্কত 
�কব।

• সমসযত অটভক্াগ এবং সমসযত কাকজ্ আকদশ, 
কম্ামকত্ টবকল্ কটপ সাবধাকন ্ােুন।

টনউই্িকক্য্ 
অ্যািটন্য কজনাক্ল  
কলটিটশ্িা কজমস

সংসযোনসমূ�

টনউ ই্িক্য কসযিি অটিস
অ্যািটন্য কজনাক্কল্ 
কলটিটশ্িা কজমস

আপনা্ অটধকা্ সমযপকক্য 
জানুন

টনউ ই্িকক য্্ 
কলমন আইন 



নতুন গাট়ি্ জন্য
নতুন গাট়ি কলমন আইন তাকদ্ সু্কযষা কদ্ি ্া্া 
নতুন গাট়ি বা কমাি্ বাট়ি কককনন বা ইজা্া কদন 
ক্গুটল কলমকন পট্রত �্ি। ্টদ আপনা্ ট়লা্ 
টলটেত ও্িাক্টনযি্ শত্যাবলী কমকন না কন্ি এবং 
প্যসযতুতকা্ক বা তা্ অনুকমাটদত ট়লা্ ্কেষযি 
কেষযিা্ পক্ও গাট়িটি কম্ামত ক্কত অকযষম �্ি, 
আপটন সমযপূর্য িাকা কি্ত কপকত পাক্ন বা আক্কটি 
একই্কম গাট়ি কপকত পাক্ন। 

দ্যষযিব্য: একটি গাট়ি ্টদ তা্ আসল ক়টলভাট্্ 
তাট্ে কেকক 2 বেক্্ কম সমক্ি্ �্ি এবং একত 
18,000 মাইকল্ কম োকক তা�কল কসটিকক নতুন 
ট�সাকব টবকবেনা ক্া �্ি৷

এই আইকন ক্সব গাট়ি অনযতভু্যকযত ্ক্িকে:

• আসল ক়টলভাট্্ তাট্ে কেকক 18,000 মাইল 
বা দুই বেক্্ আকগ ককনা, টলজ কদও্িা বা 
�সযতানযত্ ক্া �ক্িটেল; এবং

• �্ি টনউ ই্িক্য কসযিকি ককনা, টলজ কদও্িা বা 
�সযতানযত্ ক্া �ক্িকে অেবা বত্যমাকন ্াকজ্য 
টনবটনযধত আকে; এবং

• প্যােটমকভাকব ব্যটকযতগত উকদযদকশ্য ব্যব�া্ 
ক্া 

কম্ামকত্ দাট্িতবয: 

একটি নতুন গাট়ি্ কম্ামত ক্া্ জন্য একটি 
প্যসযতুতকা্ক বা তা্ অনুকমাটদত একজকনযি্ 
প্যকেষযিাকক তেনই ্কেষযি বকল টবকবেনা ক্া �কব 
্েন: 

• কম্ামকত্ জন্য ো্ বা তকতাটধকবা্ কেষযিা 
ক্া �ক্িকে এবং সমস্যা ্ক্ি কগকে; বা

• গাট়িটি এক বা একাটধক সমস্যা্ কা্কর 
কমপককযষ ৩০ টদকন্ জন্য কম্ামকত্ কা্কর 
পট্কষবা্ বাইক্ ্ক্িকে। ্টদ কম্ামকত্ 
্োে্য সুক্াগ কপকত সমস্যা �্ি কমাি্ 
্ানবা�ন টবভাকগ্ সাকে এোকন ক্াগাক্াগ ক্ুন 
(518) 474-8943 ।

ব্যব�ৃত গাট়ি্ জন্য 
্া্া টনউ ই্িকক্য্ ট়লাক্্ কাে কেকক ব্যব�ৃত গাট়ি 
কককন বা টলজ কদ্ি, ইউজ় কা্ কলমন আইন তাকদ্ 
্কযষা কক্। এ্ জন্য ট়লা্কদ্ কভাকযতাকদ্ একটি 
টলটেত ও্িাক্টনযি টদকত �কব। এই ও্িাক্টনযি্ অধীকন, 
ট়লা্কদ্ অবশ্যই টবনামূকল্য, আেযোটদত অংশগুটল্ 
ককানও ত্যুটি কম্ামত ক্কত �কব। ট়লা্ ্কেষযি 
সংে্যক প্যকেষযিা্ পক্ গাট়িটি কম্ামত ক্কত অকযষম 
�কল কভাকযতা সমযপূর্য িাকা কি্ত পাও্িা্ অটধকা্ী।

দ্যষযিব্য: শুধুমাত্য টনউ ই্িক্য কসযিকি্ একজন 
ট়লাক্্ কাে কেকক ককনা গাট়ি (একজন ব্যটকযত বা 
ব্যবসা্িী সংসযো ট্টন গত 12 মাকস অনযতত 3টি গাট়ি 
টবটক্য কক্কেন) এই আইকন্ আওতাভুকযত। ব্যটকযতগত 
টবক্য্ি অনযতভু্যকযত ক্া �্ি না । 

এই আইকন ক্সব গাট়ি অনযতভু্যকযত ্ক্িকে:  

18,000 মাইল বা আসল ক়টলভাট্ কেকক দুই বে্ 
আকগ ককনা, টলজ কদও্িা বা �সযতানযত্ ক্া �ক্িটেল; 
এবং

• টনউ ই্িক্য কসযিকি ককনা, টলজ কদও্িা বা 
�সযতানযত্ ক্া �ক্িকে; এবং

• ক্য্ি মূল্য বা টলজ মূল্য কমপককযষ $1,500; এবং
• ক্য্ি/টলকজ্ সম্ি 100,000 মাইল প্্যনযত োটলত 

�ক্িকে; এবং
• ্ােটমকভাকব ব্যটকযতগত উকদযদকশ্য ব্যব�া্ ক্া 

কম্ামকত্ দাট্িতবয:

একটি নতুন গাট়ি্ কম্ামত ক্া্ জন্য একটি 
প্যসযতুতকা্ক বা তা্ অনুকমাটদত একজকনযি্ 
প্যকেষযিাকক তেনই ্কেষযি বকল টবকবেনা ক্া �কব 
্েন: 

• কম্ামকত্ জন্য টতন বা তকতাটধকবা্ কেষযিা ক্া 
�ক্িকে এবং সমস্যা ্ক্ি কগকে; বা

• গাট়িটি এক বা একাটধক সমস্যা্ কা্কর কমপককযষ 
১৫ টদকন্ জন্য কম্ামকত্ কা্কর পট্কষবা্ 
বাইক্ ্ক্িকে। (্টদও ্নযত্যাংকশ্ অনুপলবযধতা 
এই সম্ি বা়িাকত পাক্) ।

ও্িাক্টনযি শত্যাবলী

ও্িাক্টনযি্ দদর্য্য ক্যক্ি্ সম্ি গাট়ি্ 
মাইকলকজ্ উপ্ টনভ্য্ কক্ এবং মাটলকানা ও 
কত মাইল োলাকনা �ক্িকে তা্ মকধ্য ক্িা কম 
তা্ দবযা্া টনধ্যাট্ত �্ি:

18,000 - 36,000 মাইকল্ কবটশ:
90 টদন বা 4,000 মাইল

36,000-এ্ কবটশ - 80,000 মাইকল্ কম
60 টদন বা 3,000 মাইল

80,000 - 100,000 মাইল
30 টদন বা 1,000 মাইল

ও্িাক্টনযি প্যক্িাজনী্িতা: 

টনমযনটলটেত অংশগুটল কভা্ ক্া্ জন্য অকিা 
ট়লা্্া আপনাকক একটি টলটেত ও্িাক্টনযি 
কদবা্ জন্য আইনত বাধ্য :

• ইটঞযজন: লুটব্যকককি় পাি্যস, ও্িািা্ পামযপ, 
িুক্িল পামযপ, ম্যাটনকিালয়স, ইটঞযজন বযলক, 
টসটলনয়া্ ক�়, ক্ািাট্ ইটঞযজন �াউটজং এবং 
িযলাই�ুইল।

• ি্যানযসটমশন: ি্যানযসটমশন ককস, অভ্যনযত্ীর 
অংশ এবং িক্য কনভাি্যা্।

• ়্যাইভ অ্যাককযসল: সামকন এবং টপেকন্ 
অ্যাককযসল �াউটজং এবং অভ্যনযত্ীর অংশ, 
অ্যাককযসল শ্যািযি, প্যকপলা্ শ্যািযি এবং 
সাব্যজনীন জক্িনযি।

• কব্যক: মাসযিা্ টসটলনয়া্, ভ্যাকু্িাম 
অ্যাটসসযি বুসযিা্ �ুইল টসটলনয়া্, 
�াইক়্যাটলক লাইন এবং টিটিং এবং ট়সযক 
কব্যক ক্যাটলপা্।

•  টসযি্িাট্ং: টসযি্িাট্ং টগ্িা্ �াউটজং এবং 
সমসযত অভ্যনযত্ীর অংশ, পাও্িা্ টসযি্িাট্ং 
পামযপ, ভালভ বট়, টপসযিন এবং ক্ক

• অন্যান্য অংশ: ক্ট়ক্িি্, অলযিা্কনি্, 
কজনাক্ি্, সযিাি্যা্ এবং ইগটনশন টসকসযিম 
(ব্যািাট্ ব্যতীত) । 


