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কমাবশি োল মমাটর মভবিতকলস (Commercial Motor Vehicles, CMV)
কমাবশি োল ড্রাইভার লাইতসন্স (Commercial Driver License, CDL) এিং কমাবশি োল
লানি ার পারবমট (Commercial Learner Permit, CLP) ক্লাস, পৃষ্ঠতপাষণ এিং বিবিবনতষি
কমাবশি োল ড্রাইভার লাইতসন্স এিং কমাবশি োল লানি ার পারবমতটর আিবশিকো
কমাবশি োল ড্রাইভার লাইতসন্স পরীক্ষা
িাস চালকতের জনি অবেবরক্ত আিবশিকো
ড্রাইভারতের অত াগিো
অনিানি িাবণবজিক সুবিিা সংক্রান্ত বনেমকানুন
আন্তজিাবেক মরবজতেশন প্ল্িান এিং আন্তজিাবেক জ্বালাবন কর চু বক্ত

1.1 – কমাবশি োল মমাটর মভবিতকলস (CMV)
বনম্নবলবিত স্টয স্টর্াননা CMV চালাননার জনয আপনার র্র্াবশকয়াল ড্রাইভার লাইনসন্স (CDL) িা র্র্াবশকয়াল লানকার পারবর্ট (CLP)
থার্া আিবশযর্:


স্টয স্টর্াননা গাব়ি যার গ্রস স্টভবিনর্ল ওনয়ট স্টরটিং (gross vehicle weight rating, GVWR) িল 26,001 পাউন্ড িা তার স্টিবশ।



10,000 পাউন্ড িা তার স্টিবশ GVWR থার্া স্টর্াননা স্টেলার যবি গ্রস র্বিননশন ওনয়ট স্টরটিং (gross combination weight
rating, GCWR) 26,001 পাউন্ড িা তার স্টিবশ িয়। GCWR িল পাওয়ার ইউবননটর GVWR সানথ প্রবতট গাব়ির GVWR।



15 জন িা তনতাবির্ যাত্রী পবরিিন (ড্রাইভার িানি) র্রার র্ত র্নর ততরী গাব়ি িা NYS স্টভবিনর্ল অ্যান্ড োবির্ লয-র
(Vehicle and Traffic Law, VTL)অ্নুনেি 19-A, বিভাগ 509-a-স্টত িাস বিসানি সিংজ্ঞাবয়ত স্টর্াননা গাব়ি।



পবরিতক ন র্রা এর্ট গাব়িনর্ সািারণত "স্টেচ বলর্ুবজন" বিসানি উনেি র্রা িয় যা ড্রাইভার সি 9 িা তার স্টিবশ যাত্রী িিন
র্রার জনয পবরিবতক ত।



এর্ন স্টর্াননা গাব়ি স্টযটনত বিপজ্জনর্ পিানথকর প্ল্যার্ার্ক লাগাননা আিবশযর্ িা যা 42 CFR পাটক 73-স্টত বনিকাবচত এনজন্ট িা
বিষাক্ত পিাথক বিসানি তাবলর্াভু ক্ত উপর্রণ িিন র্নর। স্টিার্লযান্ড বসবর্উবরট বিভানগর র্ািযনর্ স্টির্ানরল বনয়র্র্ানুনন
বিপজ্জনর্ পিাথক অ্নুনর্ািননর আনগ স্টপ্রক্ষাপট পরীক্ষা ও আঙ্গুনলর ছাপ স্টনওয়া আিবশযর্।

িিবেক্রম
বনম্নবলবিত গাব়িগুবলর চালর্ যারা অ্নযথায় CMV-র সিংজ্ঞা পূরণ র্নরন, তারা CDL-এর আিবশযর্তা স্টথনর্ ছা়ি পানিন:


26,000 পাউনন্ডর স্টথনর্ স্টিবশ GVWR থার্া গাব়ি যা স্টর্াননা চাষীর র্াবলর্ানাভু ক্ত ও চাবলত এিিং স্টযট র্ৃ বষজ পণয, িার্ানরর
স্টর্বশনাবর, িা িার্ানরর পণয িার্ার স্টথনর্ 150 র্াইনলর র্নিয চালান র্রনত িযিিার র্রা িয়।



স্টর্াটর স্টেপার, িযার্নিা, স্টর্াটর স্টগ্রর্ার, র্ম্প্যাক্টর, েযাক্টর, স্টেঞ্চার, িুলনর্াজার, এিিং স্টরলস়ির্ রক্ষণানিক্ষনণর স্টেনগুবল
যবি এর্ন স্টর্ান বনর্কাণ স্থনল র্াজ র্নর স্টযিানন জনসািারনণর যাতায়ানতর সুবিিা স্টনই িা স্বাভাবিনর্র স্টথনর্ র্র্ গবতনত সীবর্ত
িূরনের জনয জনসািারনণর জনয িুনল স্টিওয়া স্টর্াননা প্রর্াশয স়িনর্ র্াজ র্নর তিন এই গাব়িগুবলও ছান়ির আওতায় আসনি,
তনি তা এই শনতক স্টয সরঞ্জার্টনর্ পবরিিননর উনেনশয আর িযিিার র্রা িনে না। এইরর্র্ গাব়ি, যিন স্টর্াননা বনর্কাণ স্থনল
স্টপ ৌঁছনত িা স্টসিান স্টথনর্ আসনত র্ানের্নিয প্রর্াশয স়িনর্ চালাননা িনি, তিন তা স্টযন অ্িশযই স্টর্াননা সিায়র্ গাব়ির সানথ
আনস িা অ্নয স্টর্াননাভানি সািারণ েযাবির্ স্টথনর্ আলািা র্রা িয়।



বনউ ইয়র্ক স্টেনট আপত্র্ালীন র্াজর্নর্ক বননয়াবজত ির্র্ল ও পুবলনশর গাব়ি।



সশস্ত্র িাবিনীর সিসযনির দ্বারা চাবলত সার্বরর্ গাব়ি িা অ্ননর্রর্নর্র গাব়ি।



িযবক্তগত গাব়ি (যার র্নিয 26,000 পাউনন্ডর GVWR থার্া ভা়িার গাব়িও অ্ন্তভুক ক্ত রনয়নছ) যা র্ন ার এিিং বিনশষভানি
িযবক্তগত বজবনসপত্র িা পবরিানরর সিসযনির অ্িাবণবজযর্ উনেনশয পবরিিননর জনযই িযিিার র্রা িয়।

িনউ ইয়র্ক স্টেট র্কািশর্য়াল ড্রাইভাসর্ র্যানুয়াল CDL-10-INTROB (5/22)

পৃষ্ঠা 1-1

বিভাগ 1 সূচনা
েবি 1.1 বনউ ইেকি মেট CDL মেণীর বিিরণ
লাইতসতন্সর মেণী (নূিনেম িেস)

গাব়ির প্রকার

A
(21)
(18 -স্টর্াননা আন্তঃরাজয িযিসাবয়র্
র্াযকের্ নয়।
বিপজ্জনর্ উপর্রণ পবরিিন র্রনত পারনি
না িা স্কু ল িাস চালানত পারনি না।)

বমেণ–
স্টযর্ন েযাক্টর-স্টেলার
িা োর্-স্টেলার

•

গাব়ির বিিরণ

B
(21)
(18 -স্টর্াননা আন্তঃরাজয িযিসাবয়র্
র্াযকের্ নয়।
বিপজ্জনর্ উপর্রণ পবরিিন র্রনত পারনি
না িা স্কু ল িাস চালানত পারনি না।)

একক–
স্টযর্ন ভারী এর্র্
ইউবনট োর্ িা িাস

•

C
(21)
(18 - স্টর্াননা আন্তঃরাজয িাবণবজযর্
র্াযকের্ নয়।
বিপজ্জনর্ উপর্রণ পবরিিন র্রনত পারনি
না িা স্কু ল িাস চালানত পারনি না।)

একক–
স্টযর্ন এর্ ইউবনট
োর্, িাস অ্থিা
স্টেচ বলনর্া****

•

অনুতমােতনর মকাডসমূি

26,000 পাউনন্ডর স্টথনর্ স্টিবশ ওজননর গ্রস র্বিননশন ওনয়ট স্টরটিং
(GCWR) তনি তা এই শনতক স্টয স্টটনন বননয় যাওয়া গাব়ির (গুবলর)
গ্রস স্টভবিনর্ল ওনয়ট স্টরটিং (GVWR) িা গাব়িটর(গুবলর) GCWR
(গুবল) স্টযন 10,000 পাউনন্ডর স্টথনর্ স্টিবশ িয়।

H**, M, N, P, S, T, W, X**
র্র্াবশকয়াল লানকার পারবর্ট (CLP)
এর র্নিয সীবর্ত রনয়নছ:
M, N, P, S, W
H**, M, N, P, S, W, X**

যার GVWR 26,000 পাউনন্ডর স্টিবশ
(ক্লাস B 10,000 পাউন্ড িা তার র্র্ GVWR থার্া গাব়িনর্ স্টটনন
বননয় স্টযনত পানর, অ্থিা GCWR 26,000 পাউনন্ডর স্টিবশ না িনল
10,000 পাউনন্ডর স্টিবশ গাব়িনর্ স্টটনন বননয় স্টযনত পানর।)

র্র্াবশকয়াল লানকার পারবর্ট (CLP)
এর র্নিয সীবর্ত রনয়নছ:
M, N, P, S, W

26,000 পাউন্ড িা তার স্টথনর্ র্র্ GVWR যা:
- 15জন িা তার স্টথনর্ স্টিবশ যাত্রী িিন র্নর; িা
- V&T আইননর অ্নুনেি 19-A-র অ্িীনন যাত্রী িিন র্নর; িা
- স্টেচ বলর্ুবজন****; অথিা
- বিপজ্জনর্ উপর্রণ িিন র্নর (ক্লাস C 10,000 পাউন্ড িা
তার র্র্ GVWR থার্া গাব়িনর্, িা 26,000 পাউনন্ডর স্টথনর্
র্র্ GCWR থার্নল 10,000 পাউনন্ডর গাব়িনর্ও স্টটনন বননয়
স্টযনত পানর।)

H**, M, N, P, S, W, X**

দ্রষ্টিি:
স্টেণীর লাইনসন্স স্টলনিলযুক্ত িনত পানর িা "এনিযান্সর্" বিসানি উপলব্ধ িনত পানর, যা এর্জন িযবক্তর ড্রাইবভিং বিনশষাবির্ারনর্ পবরিবতক ত র্নর না (ID-44 ট প়িুন)।
* জুবনয়র লাইনসন্স বিবিবননষি সানপনক্ষ।
** প্রনয়াজননর জনয িযাজর্যাট র্যানুয়াল (CDL-11) স্টিিুন।
*** স্টয আনিিনর্ারীরা িার্ানরর (F)(G) এিিং/অ্থিা স্টটা োনর্র (W) অ্নুনর্ািন চান তারা স্টসই সর্নয় এর্ট নন-CDL C লাইনসন্স স্টপনত থার্নিন।
**** পবরিবতক ত এর্ট স্টর্াটর গাব়িনর্ সািারণত "স্টেচ বলর্ুবজন" বিসানি উনেি র্রা িয় যা ড্রাইভার সি নয় িা তার স্টিবশ যাত্রী িিন র্রার জনয পবরিবতক ত।

েবি 1.2 বনউ ইেকি মেতটর অনুতমােন
F

িার্ানরর ক্লাস A গাব়ি

R

প্রনর্াির্ূলর্ গাব়ি যার GVWR 26,000 পাউনন্ডর ঊনবক।

G

িার্ানরর ক্লাস B গাব়ি

S

স্কু ল িাস

H

বিপজ্জনর্ উপর্রণ

T

বদ্বগুণ/বতনগুণ

M

িাতি র্নয়ল

W

স্টটা োর্

N

টযাঙ্ক স্টভবিনর্ল

X

টযাঙ্ক/বিপজ্জনর্ উপর্রণ

P

যাত্রী পবরিিন

েবি 1.3 বনউ ইেকি মেতটর বিবি বনতষি
লাইনসনন্সর বিবিবননষিগুবল আপনার গাব়ি চালাননার সীর্ািদ্ধতাগুবলও িযািযা র্নর স্টিয়। লাইনসনন্সর বিবিবননষনির স্টর্ার্গুবল আপনার লাইনসনন্সর সার্নন “স্টর্য়াি উত্তীণক িওয়ার
তাবরি” এিিং “E” অ্নুনর্ািন স্টক্ষনত্রর নীনচ “R” অ্ক্ষনরর পনর র্ুবিত থানর্। আপনার যবি স্টর্াননা বিবিবননষি থানর্ তািনল স্টসট আপনার িনটা লাইনসন্স নবথর বপছনন র্ুবিত থার্নি:
A . . . অ্যানেল স্টলফ্ট অ্ি স্টের্
A1 . . . সার্বয়র্ পবরিশকর্

L . . . স্টর্াননা এয়ারনের্ সবজ্জত CMV নয় 
M . . . স্টর্াননা ক্লাস A যাত্রীিািী গাব়ি নয় 
N . . . স্টর্াননা ক্লাস A এিিং B যাত্রীিািী গাব়ি নয় 

A2 . . . সর্সযা থার্া ড্রাইভার 
A3 . . . স্টর্র্ সাটক অ্িযািবত 

N1 . . . 15 িা তনতাবির্ যাত্রীনির র্ত র্নর ততরী স্টর্াননা গাব়ি নয় 
N2 . . . 8 িা তনতাবির্ যাত্রীনির র্ত র্নর ততরী স্টর্াননা গাব়ি নয় 

A4 . . . ইগবনশন ইন্টারলর্ বর্ভাইস 
B . . . সিংনশািনর্ূলর্ স্টলন্স
C . . . যাবির্ সিায়তা

O . . . স্টর্াননা েযাক্টর/স্টেলার CMV নয় 
O1 . . . স্টর্াননা েযাক্টর স্টেলার CMV/26,000 GVWR-র স্টিবশ োর্ নয় 
P . . . CMV িানস স্টর্াননা যাত্রী থার্া চলনি না 

D . . . প্রনস্থটর্ বর্ভাইস
E . . . স্টর্াননা
চালাননার সরঞ্জানর্ সবজ্জত CMV 
E1 . . . স্বয়িংবেয় চালনা
F . . . আয়নার িাইনর
F1 . . . বিয়াবরিং এইর্ িা িু ল-বভউ আয়না

P1 . . . শবক্তচাবলত স্টের্
Q . . . শবক্তচাবলত বেয়াবরিং
R . . . সীট/স্টপর্/জুনতা বনবর্কত
U. . .
স্টের্

G . . . শুিুর্াত্র বিননর আনলায় গাব়ি চালান
H . . . র্র্কসিংস্থান পযকন্ত সীবর্ত
I . . . সীবর্ত িযিিার অ্নটা MAX 40 MPH
I1 . . . সীবর্ত িযিিার MCY MAX 40 MPH
I2 . . . সীবর্ত িযিিার MCY MAX 30 MPH
I3 . . . সীবর্ত িযিিার MCY MAX 20 MPH 
I4 . . . বতন চার্ার MCY 
K . . . শুিু CDL ইন্ট্রানেট 
(িাবণবজযর্ উনেনশয NYS-এর িাইনর চালাননা যানি না)

V . . . বচবর্ৎসার্ূলর্ তিবচত্রয 
V1 . . . পা বিনয় চালাননা পাবর্ক িং স্টের্
X . . . CMV টযাঙ্ক গাব়িনত স্টর্াননা র্ান পবরিিন নয় 
X1 . . . সম্প্ূণক িানত বনয়িণ
Y . . . র্াৌঁনির স্টিল্ট িযিিার র্রনত িনি
Z . . . স্টর্াননা িু ল এয়ারনের্ সবজ্জত CMV নয়
Z1 . . . হুইল বিনার
4 . . . স্টটবলনস্কাবপর্ স্টলন্স 4
5 . . . স্টর্াননা সীবর্ত সুবিিা লানভর

নয়

শুিুর্াত্র ক্লাস D
শুিুর্াত্র র্র্াবশকয়াল ক্লাস
শুিুর্াত্র র্র্াবশকয়াল লানকারনির পারবর্ট
শুিুর্াত্র স্টর্াটরসাইনর্ল ক্লাস
যবি লাইনসন্সিারীর র্র্কসিংস্থাননর সর্নয় গাব়ির িযিিার িনয় থানর্ তািনল লাইনসন্সিারীর বননয়াগর্ারীর র্াবলর্ানাভু ক্ত স্টর্াটর গাব়ির ইন্টারলর্ বর্ভাইস থার্া
আিবশযর্ নয়। বননয়াগর্ারীনর্ অ্িশযই বর্ভাইস ছা়িা গাব়িট িযিিানর সম্মবত বিনত িনি।
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1.2 – কমাবশি োল ড্রাইভার লাইতসন্স (CDL) এিং কমাবশি োল লানি ার পারবমট (CLP) ক্লাসসমূি,
অনুতমােন এিং বিবিবনতষি
CDL এিিং CLP ক্লাসসর্ূি, অ্নুনর্ািন ও বিবিবননষিগুবল স্টয িরননর CMV চালাননা িনে তার উপর বনভক র র্নর। CMV-র প্রর্ারট
গাব়ি বনর্কাতার GVWR (এর্র্ গাব়ির জনয) িা GCWR (বর্বেত গাব়ির জনয), বনর্কাণ িা িযিিার দ্বারা বনিকাবরত িনি। (NYS
VTL-এর অ্িীনন, CMV ওজননর স্টেণীবিভাগগুবল বনম্নবলবিত ওজননর স্টিবশ বিসানি বস্থর িনি: বনর্কাতার GVWR িা GCWR,
ওজন, িা গাব়ির(গুবলর) আসল ওজন এিিং ভার।) CLP/CDL ক্লাসসর্ূি, অ্নুনর্ািন এিিং বিবিবননষিগুবল তাই পৃষ্ঠা 1-2এ স্টিিাননা ছবি 1.1, 1.2 এিিং 1.3 অ্নুসানর গাব়ির ওজন, বনর্কাণ িা িযিিানরর উপর বভবত্তশীল িনি।

1.3 – কমাবশি োল ড্রাইভার লাইতসন্স এিং কমাবশি োল লানি ার পারবমট আিবশিকো
বনউ ইয়র্ক স্টেট ড্রাইভার লাইনসবন্সিংনয়র র্ানগুবল র্র্াবশকয়াল ড্রাইভার লাইনসন্স (CDL) এিিং র্র্াবশকয়াল লানকার পারবর্নটর
(CLP) সানথ জব়িত স্টির্ানরল আইনগুবল স্টর্নন চনল। NYS CDL িা CLP স্টপনত স্টগনল আপনানর্ অ্িশযই বনম্নবলবির্ র্ান ও
আিবশযর্তাগুবল পূরণ র্রনত িনি:

1.3.1 – আইবন উপবিবের আিবশিকো
US নাগবরর্রা এিিং আইনতঃ স্থায়ী িাবসন্দারা অ্িশযই স্টর্াননা DMV অ্বিনস বগনয় তানির নাগবরর্ে িা অ্সীবর্ত আইবন স্থায়ী
িসিানসর প্রর্াণ স্টিনিন। এর্িার স্টর্াননা DMV অ্বিনস বগনয় আপবন এই আিবশযর্তা পূরণ র্রনত পারনল আপনানর্ আর আপনার
আইবন বস্থবত প্রর্াণ র্রনত িনি না। তিনিবশর্ বিচারনক্ষত্র স্টথনর্ আসা আনিিনর্ারীনর্ অ্িশযই প্রবত স্টলননিননর জনয DMV অ্বিনস
আপনার আইবন উপবস্থবতর প্রর্াণ বিনত িনি। ইউএস নাগবরর্ে, আইবন স্থায়ী আিাবসর্তা, িা সার্বয়র্ভানি আইবন উপবস্থবতর
প্রর্াণ বিসানি যা যা নবথপত্র লাগনি তার তাবলর্া স্টিিনত অ্নুগ্রি র্নর িরর্ ID-44CDL স্টিিুন।

1.3.2 – আিাবসক িওোর আিবশিকো
NYS CLP িা CDL স্টপনত স্টগনল আপনানর্ অ্িশযই বনউ ইয়র্ক স্টেনটর িাবসন্দা িনত িনি। আপনার CLP/CDL-এর আনিিন,
স্থানান্তর, পুননকিীর্রণ এিিং সিংনশািন র্রানত স্টগনল িসিানসর এর্ট প্রর্াণ থার্া আিবশযর্। বনউ ইয়র্ক স্টেনটর িাবসন্দা বিসানি
প্রর্াণ জর্া র্রনত স্টগনল যা যা নবথপত্র লাগনি তার তাবলর্া স্টিিনত অ্নুগ্রি র্নর িরর্ ID-44CDL স্টিিুন।

অ্নয স্টর্াননা বিচারনক্ষত্র স্টথনর্ পাওয়া CDL িারর্ ড্রাইভার যবি বনউ ইয়র্ক স্টেনট চনল আনসন তািনল তানর্ িসিাস প্রবতষ্ঠা র্রার
পনর 30 বিননর র্নিয NYS CDL-এর জনয আনিিন র্রনত িনি। স্টর্াননা নতু ন আিাবসর্ িয়নতা অ্নয স্টর্াননা বিচারনক্ষনত্রর প্রিত্ত
CDL বিবনর্য় র্নর NYS CDL-এর আনিিন র্রনত পানরন (পারিবরর্)। যাইনিার্, স্টর্াননা বিপজ্জনর্ উপর্রনণর (িযাজর্যাট)
অ্নুনর্ািন রািার জনয, আপনানর্ অ্িশযই িী বিনয়, িযাজর্যানটর বলবিত পরীক্ষাট বিনত িনি এিিং স্টসটনত উত্তীণক িনত িনি (উত্তীণক
িওয়ার স্টস্কার 80%), এিিং স্টপ্রক্ষাপট
র্রাননার জনয অ্থক বিনয় স্টসটনতও উত্তীণক িনত িনি। (বিভাগ 9, বিপজ্জনর্ পিাথক

স্টিিুন।)

1.3.3 – িেতসর আিবশিকো
ক্লাস A, B এিিং C – আপনার িয়স অ্িশযই 18 িছর িনত িনি, বর্ন্তু 21 িছনরর নীনচ িয়স িনল আপবন শুিুর্াত্র ইন্ট্রাস্টেট
র্র্ানসকর জনয (বনউ ইয়র্ক স্টেনটর র্নিয) CMV চালানত পারনিন, স্কুলিানস বশক্ষাথী পবরিিন র্রনত পারনিন না, এিিং বিপজ্জনর্
উপর্রণ িিন র্রনত পারনিন না।

1.3.4 – ভাষার আিবশিকো
আপনানর্ অ্িশযই পযকাপ্ত র্াত্রায় ইিংনরজী প়িনত ও িলনত পারনত িনি যানত:
 অ্নয িযবক্তনির সানথ র্থািাতক া িলা যায়,
 ইিংনরজী ভাষায় স্টলিা িাইওনয়র েযাবির্ সাইন ও বসগনযাল িুেনত পানরন,
 আবির্াবরর্রা স্টর্াননা প্রশ্ন বজজ্ঞাসা র্রনল তার উত্তর বিনত পানরন,
 বরনপাটক ও নবথনত এবন্ট্র র্রনত পানরন, এিিং
 আপনার CDL পাওয়ার জনয পরীক্ষাগুবলনত িসার িক্ষতা থার্ার জনয
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1.3.5 – স্ব-প্রেিেতনর আিবশিকো
স্টির্ানরল স্টর্াটর র্যাবরয়ার স্টসিট অ্যার্বর্বননেশননর (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA)
বনয়র্র্ানুননর জনয সি বনউ ইয়র্ক স্টেট CLP িা CDL িারর্নর্ স্টর্াটরযান বিভানগর (Department of Motor Vehicles,
DMV) র্ানছ তারা স্টয িরননর িাবণবজযর্ র্াযকর্লাপ চালানেন িা চালানিন িনল র্নন র্রনছন স্টসটর শিংসাপত্র িান র্রনত িনি।
সি CLP িা CDL িারর্নর্ অ্িশযই CLP িা CDL জাবর, সিংনশািন িা পুননকিীর্রনণর আনগ ছবি 1-4-এ তাবলর্াভু ক্ত চারট
স্টেণীর এর্টনর্ প্রতযবয়ত র্রনত িনি (স্ব-প্রতযয়ন ড্রাইবভিংনয়র প্রর্ার)। তার সানথ, আপবন স্টর্ান িরননর ড্রাইবভিংনয়র প্রর্ারট স্বপ্রতযয়ন র্রনছন তার উপর বভবত্ত র্নর আপনার উপর প্রনযাজয বনবিক ষ্ট বর্ছু বচবর্ৎসার্ূলর্ আিবশযর্তাও থার্নত পানর। বিভাগ
1.3.6-এ বচবর্ৎসার্ূলর্ আিবশযর্তার িযািযা পাওয়া যানি।

িিবেক্রমবিিীন ইন্টারতেট
(NON-EXCEPTED INTERSTATE, NI)

িিবেক্রমী ইন্টারতেট
(EXCEPTED INTERSTATE, EI)



21 িছর িয়স িা তার ঊনবক িনত িনি



18 িছর িয়স িা তার ঊনবক িনত িনি



অ্িশযই K িা A3 বিবিবননষি থার্নি না





বচবর্ৎসা তিবচত্রয থার্া CDL িারর্নির অ্িশযই
V বননষিাজ্ঞা থার্নি

অ্িশযই শুিুর্াত্র “িযবতের্ী র্াযকর্লানপ”
বননয়াবজত িনত িনি



অ্িশযই A3 বননষিাজ্ঞা থার্নত িনি



H িা X অ্নুনর্ািন থার্া CDL িারর্রা এই
িরননর ড্রাইবভিংনয়র প্রর্ার স্টিনছ বননত পানরন



K িা V বননষিাজ্ঞা থার্া চলনি না





িতক র্ান USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্র
থার্া আিবশযর্

H িা X অ্নুনর্ািন থার্া চলনি না



বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্র থার্া আিবশযর্ নয়

* িযবতের্ী ড্রাইবভিংনয়র প্রর্ারগুবল স্টিিার জনয
বিভাগ 1.3.6 স্টিিুন

অ-িিবেক্রমী ইন্ট্রাতেট
(NON-EXCEPTED INTRASTATE, NA)

িিবেক্রমী ইন্ট্রাতেট
(EXCEPTED* INTRASTATE, EA)



18 িছর িয়স িা তার ঊনবক িনত িনি



18 িছর িয়স িা তার ঊনবক িনত িনি



অ্িশযই K বিবিবননষি থার্নি





অ্িশযই A3 বিবিবননষি থার্নি না

অ্িশযই শুিুর্াত্র “িযবতের্ী র্াযকর্লানপ”
বননয়াবজত িনত িনি



বচবর্ৎসা তিবচত্রয থার্া CDL িারর্নির অ্িশযই
V বননষিাজ্ঞা থার্নি



অ্িশযই K ও A3 বননষিাজ্ঞা থার্নত িনি



V বননষিাজ্ঞা থার্া চলনি না



H িা X অ্নুনর্ািন থার্া চলনি না



বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্র থার্া আিবশযর্ নয়





21 িের িা োর ঊনবকর CDL িারর্ যানির
H িা X অ্নুনর্ািন আনছ তারা ড্রাইবভিংনয়র এই
প্রর্ারট স্টিনছ বননত পানরন
িতক র্ান USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্র
থার্া আিবশযর্

* িযবতের্ী ড্রাইবভিংনয়র প্রর্ারগুবল স্টিিার জনয
বিভাগ 1.3.6 স্টিিুন

েবি 1.4 স্ব-প্রেিেতনর ড্রাইবভংতের প্রকার

“ইন্টারনেট” িাবণজয িল যিন আপবন CMVট:


এর্ স্টেট স্টথনর্ অ্নয স্টেনট িা বিনিনশ;



বনউ ইয়র্ক স্টেনটর িুট স্থাননর র্নিয, বর্ন্তু সিনরর স্টর্াননা এর্ অ্িংনশ, CMV-টনর্ অ্নয স্টর্াননা স্টেট িা বিনিনশ
ঢু র্নত িয়; িা



বনউ ইয়র্ক স্টেনটর িুট স্থাননর র্নিয, বর্ন্তু র্ানগকাট এর্ন স্টর্াননা সিনরর অ্িংশ যা বিনিনশ িা অ্নয স্টর্াননা স্টেনট শুরু
িা স্টশষ িনি।

“ইন্ট্রানেট” িাবণজয র্ানন আপবন যিন স্টর্াননা CMV শুিুর্াত্র বনউ ইয়র্ক স্টেনটর র্নিয চালানেন এিিং ইন্ট্রানেট িাবণনজযর জনয উপনর
স্টিওয়া স্টর্াননা বিিরণট আপনার পূরণ র্রার িরর্ার পন়ি না।
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1.3.6 – বচবকৎসা পরীক্ষার আিবশিকো
যবি আপবন অ্-িযবতের্ী ড্রাইবভিং প্রর্ার (NA িা NI) বিসানি বননজনর্ প্রতযবয়ত র্নরন, তািনল স্টির্ানরল সরর্ানরর আিবশযর্তা
স্টর্নন আপনানর্ আপনার শারীবরর্ ও র্ানবসর্ অ্িস্থা বনণকয় র্রাননার জনয এর্ট বচবর্ৎসা পরীক্ষা র্রানত িয় স্টয পবরবস্থবতগুবল
বনরাপনি আপনার স্টর্াটর গাব়ি চালাননার ক্ষর্তানর্ প্রভাবিত র্রনত পানর। পরীক্ষার আিবশযর্তাগুবল যুক্তরানের পবরিিন বিভাগ
(U.S. Department of Transportation’s, USDOT) স্টির্ানরল স্টর্াটর র্যাবরয়ার স্টসিট অ্যার্বর্বননেশন স্টরগুলননশননর
49 CFR Part 391-র অ্িীনন পাওয়া যানি। USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষাট 13ট স্টক্ষত্রনর্ অ্ন্তভুক ক্ত র্নর, স্টযগুবল বনরাপনি গাব়ি
চালাননার ক্ষর্তানর্ সরাসবর প্রভাবিত র্নর। আপবন অিশিই USDOT বচবকৎসা পরীক্ষাটিতে উত্তীণি িতিন, এিং USDOT
বচবকৎসা পরীক্ষতকর শংসাপত্র গ্রিণ করতিন। NYS CLP িা CDL-এর আতিেন, সংতশািন িা পুননি িীকরতণর জনি
MV-44 ফরম সম্পূণি করার সমতে, বে আপবন প্রেিবেে কতরন ম , আপনার কাতে মকাতনা সাম্প্রবেক, বিি
বচবকৎসা পরীক্ষতকর শংসাপত্র রতেতে, োিতল DMV-র ফাইতল মসটি না থাকতল, আপবন ম এই মানটি পূরণ কতরতেন
মসটি প্রমাতণর জনি আপনাতক অিশিই আপনার শংসাপতত্রর একটি নকল DMV-মক জমা বেতে িতি।
বে আপনার বচবকৎসা পরীক্ষতকর শংসাপতত্র বনতেি শ করা থাতক ম সাতথ একটি মকুি/িিবেক্রম িা বিলস
পারফরমিান্স ইভিালুতেশন (Skills Performance Evaluation, SPE) সাটিিবফতকট বেতে িতি, োিতল আপনার
বচবকৎসা শংসাপতত্র বনতেি বশে মসই একই প্রকাতরর একটি বিি FMCSA বিবচত্রি DMV-র ফাইতল থাকা আিবশিক।
আপবন যবি তিি বচবর্ৎসা নবথট স্টপশ না র্নরন, িা স্টসট িাইনল না থানর্, তািনল আপনার CLP িা CDL জাবর, পুননকিীর্রণ,
িা সিংনশািন র্রা িনি না।
বিিঃ দ্রিঃ: NYS মভবিতকল এিং ট্র্িাবফক আইতনর অনুতেে 19-A-র শেিািীন িাস চালকতের জনি করা শারীবরক
পরীক্ষাটি মফডাতরল মমাটর কিাবরোর মসফটি মরগুতলশতনর খন্ড 391 আিবশিকো পূরণ কতর না, বে না মফডাতরল
বচবকৎসা মান, পদ্ধবে এিং ফরম িিিিার করা িে, এিং আপবন “বচবকৎসা পরীক্ষতকর শংসাপত্র” মপতে থাতকন।


বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্র িলনত র্ী স্টিাোয়? USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্রট বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র বরনপানটকর
সানথ এর্বত্রত থানর্, স্টযট আিার স্টির্ানরল স্টর্াটর র্যাবরয়ার স্টসিট অ্যার্বর্বননেশননসর (FMCSA) নযাশনাল স্টরবজবে
অ্ি সাটকিানয়র্ স্টর্বর্র্যাল এোবর্নারনির স্টর্াননা শিংসাপত্রপ্রাপ্ত বচবর্ৎসর্ সম্প্ূণক র্নরন। 21মশ মম, 2014-মে িা োর
পতর জাবর করা সি বচবকৎসতকর শংসাপত্রগুবলতক অিশিই প্রেিবেে বচবকৎসা পরীক্ষতকর দ্বারা জাবর করা িতে
িতি এিং োতে অিশিই বচবকৎসা পরীক্ষতকর নিাশনাল মরবজবে নম্বর থাকতি। যবি আপবন পরীক্ষাটনত উত্তীণক িন,
তািনল বচবর্ৎসা পরীক্ষর্ শিংসাপত্রট সম্প্ূণক র্রনিন এিিং আপবন স্টয পরীক্ষায় উত্তীণক িনয়নছন তা স্টিিানত আপনানর্
শিংসাপত্রট স্টিনিন। আপবন অ্িশযই আপনার শিংসাপনত্রর এর্ট নর্ল DMV-র র্ানছ স্টপশ র্রনিন স্টযিানন এটর স্টর্য়াি
উত্তীণক না িওয়া পযকন্ত স্টসটনর্ িাইনল স্টরনি স্টিওয়া িনি। িাইনল থার্া আপনার শিংসাপত্রটর স্টর্য়ানির তাবরনির আনগ, আপবন
অ্িশযই DMV-স্টর্ বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র এর্ট আপনর্ট র্রা শিংসাপত্র স্টিনিন। NYS CDL-এর আসল আনিিন, সিংনশািন
িা পুননকিীর্রণ র্রার জনয আনিিন জর্া স্টিওয়ার সর্য় আপনার স্থানীয় DMV শুিুর্াত্র বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্রটই
গ্রিণ র্রনি। যবি আপবন এই স্টলননিনগুবলর এর্টও না র্নরন, তািনল আপবন অ্িশযই DMV-র স্টর্বর্র্যাল সাটকবিনর্শন
ইউবনটনর্ আপনার শিংসাপত্রট র্ার্নযানগ পা ানিন িা স্টর্ল র্রনিন।
NYS Department of Motor Vehicles
Medical Certification Unit
PO Box 2601
Albany, NY 12220-0601
স্টিান #: (518) 474-3603
িযাে@: (518) 486-4421 িা 486-3260
ইনর্ল: dmv.sm.CDLMedCertUnit@dmv.ny.gov



বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্রট র্তবিন তিি থার্নি? সািারণতঃ USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষা 24 র্াস পযকন্ত তিি থানর্।
যাইনিার্, উচ্চ রক্তচানপর র্ত স্টর্াননা স্টরাগ বনরীক্ষণ র্রার জনয আপনার বচবর্ৎসর্ আপনানর্ 24 র্ানসর র্র্ সর্নয়র জনযও
বচবর্ৎসনর্র শিংসাপত্র বিনত পানরন, র্ারণ বচবর্ৎসর্ আপনানর্ প্রবত িুই িছর অ্ন্তনরর স্টথনর্ ঘন ঘন পরীক্ষা র্রনত চান।



র্ানির বচবর্ৎসা পরীক্ষাট র্রাননা উবচত? 21স্টশ স্টর্, 2014 স্টথনর্ শুিুর্াত্র FMCSA নযাশনাল স্টরবজবে অ্ি সাটকিানয়র্
স্টর্বর্র্যাল এোবর্নাররাই USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষা র্রনত পারনিন। 21স্টশ স্টর্, 2014-স্টত িা তার পনর জাবর র্রা সি
USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্রগুবলনর্ অ্িশযই স্টর্াননা প্রতযবয়ত বচবর্ৎসনর্র র্াছ স্টথনর্ র্বরনয় আননত িনি এিিং
তানত অ্িশযই বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র নযাশনাল স্টরবজবে নির থার্নি।
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আবর্ র্ী র্নর স্টর্াননা লাইনসন্সপ্রাপ্ত বচবর্ৎসা পরীক্ষর্নর্ িুৌঁনজ স্টির র্রনিা? আপনার বনর্টিতী অ্ঞ্চনল স্টর্াননা শিংসাপত্র প্রাপ্ত
বচবর্ৎসর্নর্ িুৌঁনজ স্টপনত, অ্নুগ্রি র্নর স্টির্ারল ওনয়িসাইটটনত যান:
http://www.fmcsa.dot.gov/regulations/national-registry/national-registry-certified-medical-examiners

*গুরুত্বপূণি বিষে: িাইনল থার্া বচবর্ৎসা নবথর স্টর্য়াি উত্তীণক িওয়ার আনগই আিবশযর্ বচবর্ৎসা নবথর
আপনর্নটর্ নর্ল DMV-র র্ানছ জর্া স্টিওয়াটা CLP িা CDL িারনর্র িাবয়ে। DMV-র কাতে সাম্প্রবেকেম
বচবকৎসা নবথটি রাখতে না পারতল আপবন আপনার কমাবশি োল ড্রাইবভংতের সুবিিা িারাতে পাতরন।
1.3.7 – বচবকৎসা পরীক্ষার িিবেক্রম
যবি আপবন বননজনর্ িিবেক্রমী ড্রাইবভিংনয়র প্রর্ানর (EA িা EI) প্রতযবয়ত র্নরন, তািনল USDOT বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র
শিংসাপত্র আিবশযর্ নয়। িিবেক্রমী ড্রাইবভিংনয়র প্রর্ার (EA িা EI) বনম্নবলবিত িাবণবজযর্ র্াযকর্লাপগুবলর স্টক্ষনত্র প্রনযাজয:


িাচ্চানিরনর্ এিিং/িা স্কু ল র্র্ীনর্ িাব়ি ও স্কু নলর র্নিয বিনয় আসা-বননয় আসা;



স্টির্ানরল, স্টেট িা স্থানীয় সরর্ারী র্র্কচারী বিসানি;



র্ানি শিনিি িা অ্সুস্থ অ্থিা আিত িযবক্তনির িিন র্রনত;



আপত্র্ালীন পবরবস্থবতনত িা সিংবিষ্ট র্াযকর্লানপ ির্র্নলর োর্ িা ত্রানণর গা়িী;



প্রাথবর্র্ভানি ে়ি িা িনযার র্ত পবরবস্থবতনত প্রনপন গযাস বসনেনর্র ক্ষবত িওয়ার জনয আপত্র্ালীন বভবত্তনত সা়িা স্টিওয়ার
সর্য় শীতর্ানল উষ্ণ রািার জ্বালাবন প্রনপন পবরিিননর জনয;



পাইপলাইন িু নটা িনয় যাওয়া িা বছি িনয় যাওয়ার র্ত অ্বিলনি আপত্র্ালীন প্রবতবেয়া লানগ এর্ন স্টর্াননা জরুরী অ্িস্থায়;



স্টর্াননা িার্ানর প্রথাচবলত চানষর সর্য় িা িার্ানরর স্টর্বশনাবর ও স্টজাগান িার্ার স্টথনর্ বননয় আসা-যাওয়া র্রনত এিিং
িার্ানরর িসল স্টর্াননা সিংরক্ষণাগার িা িাজানর পবরিিন র্রনত;



র্রশুনর্ স্টর্ র্াবছ পবরিিন র্রনত স্টর্ র্াবছ চাষীরা;



স্টর্াননা র্ৃ ষর্ চালনা ও বনয়িণ র্নরন, বর্ন্তু বর্বেত গাব়ি নয় (শবক্ত ইউবনট ও টাও ইউবনট), এিিং িার্ক স্টথনর্ 150 এয়ারর্াইনলর র্নিয র্ৃ বষজ পণয, িানর্কর স্টর্বশনাবর, িানর্কর স্টজাগান (প্ল্যার্ার্ক লাগাননা স্টর্াননা বিপজ্জনর্ পিাথক নয়) বননয় যাওয়া
আসা র্রনত িযিিার িয়;



অ্িাবণবজযর্ উনেনশয যাত্রীনির িযবক্তগত স্টর্াটর র্যাবরয়ার বিসানি;



অ্বভিাসী র্র্ীনির পবরিিননর জনয, আিবশযর্ভানি 21 িছর িা তার ঊনবক িয়স িনত িনি।



স্টযসি ড্রাইভাররা 9/9/1999-র আনগ তানির NYS CDL র্বরনয় বননয়নছন তারা “অ্-িযবতের্ী” িাবণবজযর্ র্াযকর্লাপ
(বিপজ্জনর্ পিাথক পবরিিন ছা়িা) শুিুর্াত্র NYS-এই র্রনত পারনিন। এই চালর্রা বননজনিরনর্ অ্িশযই EA বিসানি প্রতযবয়ত
র্রনিন।

1.3.8 – প্রত াজি এিং বলবখে পরীক্ষার আিবশিকো
প্রথর্িানরর জনয ক্লাস A, B, িা C CDL স্টপনত স্টগনল, উচ্চতর ক্লানসর CDL-এ আপনগ্রর্ র্রনত স্টগনল, িা স্টর্াননা CDL-এ “P” িা
“S” অ্নুনর্ািন স্টযাগ র্রনত স্টগনল, আপনানর্ অ্িশযই আপবন স্টয গাব়িট চালাননার পবরর্ল্পনা র্রনছন তার যথাযথ ক্লাস ও
প্রর্ানরর জনয র্র্াবশকয়াল লানকার পারবর্ট (CLP) র্রানত িনি। লানকার পারবর্ট র্রাননার জনয, আপনার ইবতর্নিযই এর্ট NYS
ড্রাইভার লাইনসন্স থার্া আিবশযর্, স্টযট স্থবগত, রি িা িাবতল র্রা িয়বন। আপবন অ্িশযই িযবক্তগতভানি NYS স্টর্াটরযান
অ্বিনস বগনয় আনিিন র্রনিন*। আনগ স্টথনর্ সাক্ষাৎর্ানরর সর্য় ঠির্ র্রাননার িরর্ার স্টনই, যাইনিার্, আপনার স্টর্াননা বিনশষ
প্রনয়াজনীয়তা থার্নল আপবন অ্বিনসর সানথ স্টযাগানযাগ র্রনিন। পরীক্ষাসি, সি প্রবেয়া স্টশষ িনত বতন ঘন্টা সর্য় লাগনি।
অ্বিস


পৃষ্ঠা 1-6

িওয়ার বনিকাবরত সর্নয়র বতন ঘন্টা আনগই আসুন। স্টর্াটরযান অ্বিনস আপবন যা যা র্রনিন:

এর্ট আনিিন িরর্ (MV-44) সম্প্ূণক র্রনিন, যানত আপবন অ্িশযই:


যুক্তরানে আপনার আইবন উপবস্থবতর প্রর্াণ জর্া স্টিনিন (িরর্ ID-44CDL স্টিিুন);



আপনার NYS-এ িসিানসর প্রর্াণ জর্া বিন (িরর্ ID-44CDL স্টিিুন);



গত 10 িছনর আপনানর্ স্টয স্টয স্টেনট গাব়ি চালাননার লাইনসন্স স্টিওয়া িনয়বছল স্টসগুবলর এর্ট তাবলর্া র্রুন
(র্লাবিয়া বর্বেক্টসি);

িনউ ইয়র্ক স্টেট র্কািশর্য়াল ড্রাইভাসর্ র্যানুয়াল CDL-10-INTROB (5/22)

বিভাগ 1 সূচনা


আপবন স্টয িরননর িাবণবজযর্ র্াযকর্লাপ র্রনছন, িা র্রার আশা র্রনছন স্টসটর স্ব-প্রতযয়ন র্রুন;



যবি আপবন স্টির্ানরনলর আিবশযর্তা পূরণ র্নরন, তািনল আপবন অ্িশযই আপনার বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপনত্রর
এর্ট নর্ল স্টপশ র্রনিন।



আপনার NYS ড্রাইভার লাইনসন্স স্টিিান।



যবি NYS DMV-র র্ানছ আপনার স্টসাশযাল বসবর্উবরট নিনরর স্টর্াননা নবথ না থানর্, এিিং আপনানর্ আপনার র্ার্ক
স্টিিানত িলা িয়, তািনল আপনার স্টসাশযাল বসবর্উবরট র্ার্ক স্টিিান।



িী বিন যার র্নিয আনিিন, িনটা নবথ প্রবেয়ার্রণ ও পরীক্ষার িরচ অ্ন্তভুক ক্ত রনয়নছ।



অ্ন্ততঃ 80% প্রনশ্নর সঠির্ উত্তর বিনয় সািারণ জ্ঞাননর পরীক্ষাটনত এিিং প্রনয়াজনীয় স্টর্াননা অ্নুনর্ািননর পরীক্ষায় উত্তীণক িন
(বিভাগ 1.4); স্টপনবসল ছা়িা আপবন আর স্টর্াননা বর্ছু বননয় পরীক্ষা র্নক্ষ ঢু র্নত পারনিন না, এিিং আপবন অ্িশযই পরীক্ষায়
(গুবলনত) িসার আনগ আিার আপনার ড্রাইবভিং লাইনসন্সট স্টিিানিন। র্নন রািনিন: স্টর্াননা সর্নয়ই স্টর্াননা পরীক্ষাস্থনল স্টসল
স্টিান বননয় স্টঢার্া অ্নুনর্াবিত নয়।



CLPS-এর উপর মফডাতরতলর েরফ মথতক হুকুম মেওো বিবিবনতষি:


CLPs যবি পযানসঞ্জার (P) িা স্কু ল িাস (S) অ্নুনর্ািন জাবর র্নর থানর্ তািনল স্টসগুবল স্বয়িংবেয়ভানি নতু ন স্টির্ানরল
আনিশভু ক্ত “DMV িানস স্টর্াননা যাত্রী নয়” (P) বননষিাজ্ঞায় রূপ স্টননি।



টযাঙ্ক স্টভবিনর্নলর (N) অ্নুনর্ািনসি জাবর র্রা CLP-গুবল স্বয়িংবেয়ভানি “CMV টযাঙ্ক স্টভবিনর্নল স্টর্াননা র্ানগকা নয়”
(X) বননষিাজ্ঞায় রূপ স্টননি।



P এিিং X বিবিবননষিগুবল শুিুর্াত্র CLP-র স্টক্ষনত্রই জাবর র্রা িয়। প্রনয়াজনীয় সি পরীক্ষায় উত্তীণক িওয়ার পনর স্টয
CDL জাবর র্রা িয় স্টসটনত P িা X বিবিবননষি থার্নি না।

*NYS স্টর্াটর স্টভবিনর্লস অ্বিসগুবলর অ্িস্থান ও র্ানজর ঘন্টা আপনার স্থানীয় স্টটবলনিান বর্নরক্টবরনত, NYS DMV-র
ওনয়িসাইট www.dmv.ny.gov/offices.htm-এ অ্থিা NYS DMV-স্টত সপ্তানির র্ানজর বিনগুবলনত (নেটস’এর ছু টর বিন
িযতীত) (ইোনক সর্য়) সর্াল 8.00টা স্টথনর্ বিনর্ল 4:30টার র্নিয এই (518) 486-9786 নিনর স্টিান র্নর জানা স্টযনত
পানর।

1.3.9 – আপনার কমাবশি োল লানি ার পারবমট সি গাব়ি চালাতনা
আপনার র্র্াবশকয়াল ড্রাইভার লানকার পারবর্টট আপনানত আপনার পারবর্নটর অ্নুনর্ািন ও ক্লানসর সানথ বর্ল থার্া স্টর্াননা ক্লাস ও
প্রর্ানরর গাব়ি চালাননার অ্নুর্বত স্টিয় যতক্ষণ অ্িবি:


আপনার CLPট এর্ট অ্ন্তবনকবিত NYS লাইনসনন্সর সানথই আনছ।



এর্ই িা উচ্চতর ক্লানসর CDL িারর্ স্টর্াননা ড্রাইভার যার র্ানছ যথাযথ অ্নুনর্ািনও আনছ বতবন সিকিা আপনার সানথ
থার্নিন;



আপনার পারবর্ট এিিং তত্ত্বািিায়র্ ড্রাইভানরর CDL-এর এর্ন স্টর্াননা বিবিবননষি স্টনই যা অ্ভযাস র্রা গাব়িট চালাননা
বনবষদ্ধ র্রনি; এিিং



আপবন এর্ন স্টর্াননা পিাথক পবরিিন র্রনছন না যার জনয বিপজ্জনর্ পিানথকর (িযাজর্যাট) প্ল্যার্ার্ক লাগাননার িরর্ার িয় িা
স্টযট 42 CFR 73-স্টত বনিকাবচত এনজন্ট িা বিষ বিসানি তাবলর্াভু ক্ত রনয়নছ, এর্নবর্ যবি তত্ত্বািিায়র্ ড্রাইভানরর CDL-এ
িযাজর্যাট অ্নুনর্ািন থানর্ িা যবি আপবন বননজই িযাজর্যাট অ্নুনর্ািনসি বনম্ননেণীর স্টর্াননা CDL িারণ র্নরন।

1.3.10 – েক্ষো পরীক্ষার আিবশিকো
আপনার CDL-ট স্টপনত আপনানর্ অ্িশযই প্রবতবনবিস্বরূপ থার্া গাব়িনত িক্ষতা পরীক্ষায় পাস র্রনত িনি- স্টযটর সানথ আপনার
জরুরী CDL-এর ক্লাস, প্রর্ার ও িযিিানরর বর্ল আনছ। CDL িক্ষতা পরীক্ষার বিশি সম্প্নর্ক এই র্যানুয়ানলর বিভাগ 11, 12,
এিিং 13 ভানলা র্নর প়িুন, এিিং আপনার লানকার পারবর্নটর সানথ গাব়ি চালাননার অ্ভযাস র্রুন যতক্ষণ না আপনার বননজনর্
আত্মবিশ্বাসী র্নন িনে। আপনানর্ িয় অ্নলাইনন www.dmv.ny.gov-এ বগনয় অ্থিা 1-518-402-2100 স্টটবলনিান র্নর
আপনার িক্ষতা পরীক্ষার সূবচ ঠির্ র্রনত িনি। আপবন স্টয তাবরনি CLP স্টপনয়নছন স্টসই তাবরি স্টথনর্ অ্ন্ততঃ 14 বিন অ্নপক্ষা
র্নর তনিই আপবন িক্ষতা পরীক্ষায় িসনত পারনিন। আপবন স্টয তাবরনি সাক্ষাৎর্ার ঠির্ র্রনছন স্টসই তাবরি স্টথনর্ পরীক্ষার

তাবরি পযকন্ত সািারণতঃ স্টিশ র্নয়র্ সপ্তাি থানর্, র্ানজই আপনার পরীক্ষাটর সূবচ আনগই ঠির্ র্নর স্টিলুন। আপবন অ্নলাইনন িা
স্টিান র্নরও বনিকাবরত িক্ষতা পরীক্ষা িাবতল র্রনত পানরন, বর্ন্তু স্টসট র্রনত িনল আপনানর্ পরীক্ষার বনিকাবরত তাবরনির বতন
র্র্কবিিস আনগই র্নর স্টিলনত িনি। যবি আপবন তার পনর িাবতল র্নরন, তািনল আপনার িক্ষতা পরীক্ষার অ্থক নষ্ট িনি, এিিং
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পরীক্ষার সূবচ আিার ঠির্ র্রার আনগ আপনানর্ আিার িক্ষতা পরীক্ষার বি জর্া বিনত িনি। উপনর উবেবিত DMV ওনয়িসাইনট
িক্ষতা পরীক্ষার সূবচ ঠির্ র্রাননার িযাপানর অ্বতবরক্ত তথয পাওয়া যানি।
িক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীণক িওয়ার জনয আপনানর্ স্টিিানত িনি স্টয আপবন প্রবতবনবিস্বরূপ থার্া গাব়িট বনরাপনি ও সুনযাগযভানি
পরীক্ষা র্রনত ও চালানত পারনছন, এর্ন 50-এর র্র্ পনয়ন্ট র্াটা যানে। স্টযসি িযবক্ত
স্টননর্ র্রা পরীক্ষাটনত উত্তীণক িনিন
তানিরনর্ তানির CDL লাইনসন্স পাওয়ার জনয DMV অ্বিনস যাওয়ার আনগ 1 বিন অ্নপক্ষা র্রনত িলা িনি।
পরীক্ষাট চলার্ালীন, যবি আপবন িুঘকটনা ঘটান, এর্িানরর জনযও েযাবির্ লঙ্ঘন র্নরন িা বিপজ্জনর্ র্াজর্র্ক র্নরন, িা 50
পনয়নন্টর স্টথনর্ স্টিবশ িারান, তািনল আপবন িক্ষতা পরীক্ষায় িযথক িনিন। যবি আপবন িক্ষতা পরীক্ষায় িযথক িন, তািনল আপবন
পরিতী পরীক্ষার তাবরনি স্টর্াননা আসন উপলভয থার্নল আিার পরীক্ষায় িসনত পানরন। িক্ষতার পরীক্ষাট আিার স্টিওয়ার জনয
স্টর্াননা নূযনতর্ অ্নপক্ষা পিক স্টনই (িযবতের্ এটাই স্টয আপবন প্রবতবিন এর্ট র্াত্র পরীক্ষায় িসনত পারনিন), বর্ন্তু পরিতী
সাক্ষাৎর্ানরর তাবরিট িয়নতা আপনার র্রা তাবরনির স্টথনর্ স্টিশ র্নয়র্ সপ্তাি পনর প়িনি। আপনার পরিতী সাক্ষানতর সূবচ ঠির্
র্রার আনগ আপনানর্ আিার িক্ষতা পরীক্ষার বি জর্া বিনত িনি।

1.3.11 – সামবরক মক্ষতত্র েক্ষো পরীক্ষা মকুি করা
র্বর্শনার অ্ি স্টর্াটর স্টভবির্নলনসর বনয়র্র্ানুনন র্র্াবশকয়াল স্টর্াটর স্টভবিনর্ল চালাননার সার্বরর্ অ্বভজ্ঞতা থার্া CDL
আনিিনর্ারী CDL িক্ষতা পরীক্ষা র্কুি র্রার জনয আনিিন র্রনত পানরন।
এই অ্িযািবতর আিবশযর্তাগুবল পূরণ র্রার জনয, আনিিনর্ারীনর্ অ্িশযই:


িতক র্ানন তিি NYS ড্রাইভার লাইনসন্স থার্নত িনি িা NYS ড্রাইভার লাইনসনন্সর সানথ বিবনর্য় র্রার জনয স্টেনটর িাইনরর
তিি লাইনসন্স থার্নত িনি



NYS CDL-এর জনয স্টযাগয িনত আিবশযর্তাগুবল পূরণ র্রনত িনি



এর্ন স্টর্াননা সার্বরর্ পির্যকািায় (সবেয় র্াজ িা বনউ ইয়র্ক নযাশনাল গার্ক) িতক র্ানন বনয়বর্ত সর্নয়র জনয বনযুক্ত থার্নত
িনি (িা আনগর 12 র্ানস বনয়বর্তভানি বনযুক্ত থার্নত িনি) যানত CMV চালাননার িরর্ার পন়ি



আনগর অ্ন্ততঃ িুই িছনর ড্রাইভার স্টয প্রর্ানরর CMV চালানেন (িা চালানিন িনল আশা র্রনছন) স্টসরর্র্ CMV চাবলনয়নছন:


সবেয়ভানি চার্বর র্রনল আনিিননর তাবরি, িা



স্টি জ স্টথনর্ ছা়িা পাওয়ার তাবরি

DMV অ্বিনস আনিিনর্ারী অ্িশযই এইগুবল স্টপশ র্রনিন:


সার্বরর্ স্টক্ষনত্র িক্ষতা পরীক্ষা র্কুি র্রার জনয এর্ট সম্প্ূণক র্রা CDL শিংসাপত্র (িরর্ CDL-102), যা
www.dmv.ny.gov/forms/CDL102.pdf িা স্টয স্টর্াননা স্টর্াটরযান অ্বিনসর অ্বিনস পাওয়া যানি



এর্ট তিি NYS িা স্টেট-িবিভূক ত ড্রাইভার লাইনসন্স



বচবর্ৎসা পরীক্ষনর্র শিংসাপত্র (যবি প্রনয়াজন িয়),



িরর্ CDL-102-স্টত তাবলর্াভু ক্ত সার্বরর্ পবরনষিার প্রর্াণ

আপনানর্ অ্িশযই সির্ট প্রনযাজয বলবিত পরীক্ষায় উত্তীণক িনত িনি এিিং বলবিত পরীক্ষার িী, পারবর্নটর িী এিিং লাইনসনন্সর িী
জর্া বিনত িনি। িক্ষতার পরীক্ষায় িসার জনয স্টর্াননা িী স্টনই।
সি আিবশযর্তাগুবল পূরণ র্রা িনল, DMV অ্বিস আপনার CDL জাবর র্রনি। আপনার CDL-এর ক্লাস, অ্নুনর্ািন এিিং
বিবিবননষি আপবন সার্বরর্ স্টক্ষনত্র স্টয প্রর্ানরর CMV চাবলনয়বছনলন তার উপনর বনভক র র্রনি। বিশি িযািযার জনয লাইনসন্স ক্লাস,
অ্নুনর্ািন এিিং বিবিবননষি স্টিিুন (িরর্ MV-500C)।

1.3.12 – মে এিং মােক পরীক্ষার আিবশিকো
বনউ ইয়র্ক স্টেট আইননর অ্িীনন, বনউ ইয়নর্ক স্টর্াটর গাব়ি চালাননা স্টয স্টর্াননা িযবক্ত বনম্নবলবিত এর্ িা এর্াবিনর্র রাসায়বনর্ পরীক্ষা
র্রাননানত সম্মবত বিনয়নছন িনল িনর স্টনওয়া িনি: শ্বাস, রক্ত, র্ূত্র িা লালা, যানত রনক্ত র্ি এিিং/র্ািনর্র উপবস্থবত বনিকারণ র্রা যায়।
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1.4 – কমাবশি োল ড্রাইভার লাইতসন্স পরীক্ষা
CDL স্টপনত স্টগনল, আপনানর্ অ্িশযই জ্ঞান রািনত িনি ও িক্ষতা পরীক্ষায় উত্তীণক িনত িনি। এই মিানুোলটির একমাত্র উতেশিই িল
আপনাতক পরীক্ষাটিতে উত্তীণি িতে সািা ি করা। এই র্যানুয়ালট স্টর্াননা র্র্াবশকয়াল ড্রাইভার প্রবশক্ষনণর ক্লাস িা স্টপ্রাগ্রানর্র বির্ল্প
নয়। বনরাপনি ি়ির্ানপর র্র্াবশকয়াল স্টভবিনর্ল চালাননার জনয এিিং স্টপশািার র্র্াবশকয়াল ড্রাইভার িনয় উ নত স্টয স্টয বিনশষ িক্ষতার
িরর্ার িয় স্টসগুবল স্টশিার সিনথনর্

উপায় িল আনুষ্ঠাবনর্ভানি প্রবশক্ষণ স্টনওয়া। প্রবতট বিনশষ ক্লানসর লাইনসন্স ও প্রনতযর্

অ্নুনর্ািননর জনয আপনার এই র্যানুয়ালটর স্টয স্টয বিভাগ প়িা উবচত তা বিভাগ 1.4.1-এ স্টিিাননা িনয়নছ।

1.4.1 – জ্ঞান পরীক্ষণ
আপনার র্ী িরননর ক্লানসর লাইনসন্স ও অ্নুনর্ািন িরর্ার তার উপর বনভক র র্নর আপনানর্ এর্ িা এর্াবির্ জ্ঞাননর পরীক্ষা
বিনত িনত পানর। পরীক্ষার সি প্রশ্ন িহু বনিকাচনী; বতনট বির্ল্প স্টথনর্ আপনানর্ এর্টর্াত্র উত্তর স্টিনছ বননত িনি। র্র্াবশকয়াল
ড্রাইভানরর প্রবতট জ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীণক িওয়ার জনয 80% নির স্টপনত িনি। যবি আপবন জ্ঞান পরীক্ষায় িযথক িন, তািনল আপবন
আিার র্তিার পরীক্ষাটনত িসনত পারনিন তার স্টর্াননা সীর্া স্টনই, তনি স্টসট বর্বেক্ট বর্নরক্টর, অ্বিস র্যাননজার, র্াউবন্ট ক্লার্ক
অ্থিা অ্বিস সুপারভাইজানরর তত্ত্বািিানন ঠির্ িনি।


সি CLP িা CDL আনিিনর্ারীনিরনর্ সািারণ (মূল) জ্ঞাতনর পরীক্ষাটি বিনত িয়। এই পরীক্ষার জনি, এই

মিানুোতলর বিভাগ 1 , 2, 3, 11, 12, ও 13।

অনি মকাতনা CDL জ্ঞান পরীক্ষাে িসতে মগতল, সি প্রাথীতক, নীতচ োবলকাভুক্ত বিভাগ(গুবলর) সাতথ বিভাগ 1, 2,
3, 11, 12, এিং 13 প়িতে িতি। অ্নযানয CDL জ্ঞান পরীক্ষা, এিিং স্টসগুবলর প্রবতটনত পাস র্রনত স্টগনল আপনানর্ এই
র্যানুয়ালটর আর স্টয স্টয অ্বতবরক্ত বিভাগ প়িনত িনি স্টসগুবল িল:


র্বিননশন স্টভবিনর্লস চালাননার জনয প্রনয়াজনীয় কবম্বতনশন মভবিতকলস পরীক্ষা (ক্লাস A CDL); প়িুন বিভাগ 5 এিং 6



র্ািল িা বেপল স্টেলার টানার জনয ডািলস/বট্র্পলস পরীক্ষা বিনত িয়; প়িতিন বিভাগ 5, 6, এিং 7



বিপজ্জনক পোতথি র পরীক্ষা, বিপজ্জনর্ পিাথক িা এর্ন পবরর্ানণ িজকয পবরিিননর জনয স্টিওয়া জরুরী যানত প্ল্যার্ার্ক
লাগাননার িরর্ার িয় িা 42 CFR 73-স্টত বনিকাবচত এনজন্ট িা বিষ বিসানি তাবলর্াভু ক্ত স্টয স্টর্াননা পবরর্ানণর উপর্রণ।
এই অ্নুনর্ািনট লাভ র্রার জনয, আপনানর্ এর্ট বনউ ইয়র্ক স্টেট এিিং এর্ট োন্সনপানটকশন বসবর্উবরট অ্যার্বর্বননেশন
(Transportation Security Administration, TSA) স্টপ্রক্ষাপট পরীক্ষা িুটনতই উত্তীণক িনত িনি; বিভাগ 9 প়িুন



াত্রী পবরিিন পরীক্ষাটি সি িাস চালর্ আনিিনর্ারীনিরনর্ বিনত িয়; বিভাগ 4 প়িুন



িু ল িাস পরীক্ষা, স্টযট 26,000 পাউন্ড িা তার স্টিবশ GVWR অ্থিা 15 িা তনতাবির্ যাত্রী পবরিিনর্ারী (চালর্ ছা়িা)
স্কু ল িাস চালাননার জনয স্টিওয়া আিবশযর্; বিভাগ 10 প়িুন



টিাঙ্ক মভবিতকল পরীক্ষা, যা 119 গযালন িা তার স্টিবশ পবরর্ানণর র্াউন্ট র্রা স্থায়ী র্ানগকা টযানঙ্ক অ্থিা 1,000 গযালন িা
তার স্টিবশ র্ানপর িিননযাগয টযানঙ্ক তরল িা তরল গযাস পবরিিন র্রার জনয স্টিওয়া আিবশযর্; বিভাগ 6, 8, এিং 9 প়িুন



এোর মেকস পরীক্ষা, স্টযট আপনার গাব়িনত এয়ার-ওভার-িাইড্রবলর্ স্টের্সি এয়ার স্টের্ থার্নল আপনার স্টিওয়া
আিবশযর্; বিভাগ 5 প়িুন

1.4.2 – েক্ষো পরীক্ষা
যবি আপবন আিবশযর্ জ্ঞান পরীক্ষায় (গুবলনত) উত্তীণক িন তািনল আপবন CDL িক্ষতার পরীক্ষায় িসনত পানরন। বতন িরননর
সািারণ িক্ষতা পরীক্ষা র্রা িয়: সিনরর আনগ গাব়ি পরীক্ষা, গাব়ির সািারণ বনয়িণ, এিিং

গাব়ি চালাননা। আপবন স্টয

প্রর্ার ও ক্লানসর গাব়ির লাইনসন্স স্টপনত চান অ্িশযই স্টসটর জনয িক্ষতার পরীক্ষায় িসনিন। স্টয গাব়িনত স্টসটর অ্ঙ্গগুবল বচবিত
িা স্টলনিল র্রা রনয়নছ স্টসটনর্ সিনরর আনগ গাব়ির পরীক্ষার জনয িযিিার র্রা যানি না।

সফতরর আতগ গাব়ি পরীক্ষা। আপনার গাব়িট চালাননার র্ত বনরাপি আনছ বর্না স্টসট আপবন স্টিিনত পারনছন বর্না স্টিিার
জনয পরীক্ষাট র্রা িনি। আপবন গাব়ির সািারণ বনয়িনণর পরীক্ষাটনত িসার আনগ সিনরর আনগ গাব়ি পরীক্ষাট উত্তীণক িওয়া
আিবশযর্। আপনানর্ আপনার গাব়িট সিনরর আনগ পরীক্ষা র্রনত িলা িনি এিিং পরীক্ষর্নর্ িুবেনয় িলনত িনি স্টয আপবন স্টর্ান
বজবনসট স্টর্ন পরীক্ষা র্রনিন। বিশি জানার জনয বিভাগ 11 স্টিিুন।
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বিভাগ 1 সূচনা
গাব়ির সািারণ বনেন্ত্রণ। আপনার গাব়ির সািারণ বনয়িণ রািার িক্ষতা আনছ বর্না স্টসট পরীক্ষা র্রা িনি। আপনানর্ এর্ট
বনবিক ষ্ট স্থাননর র্নিয আপনার গাব়িট সার্নন এনগানত, বপনছানত এিিং স্টঘারানত িলা িনি। এই স্থানগুবলনত েযাবির্ স্টলন, স্টর্ান,
স্টর্াননারর্র্ িািা, িা অ্নুরূপ বর্ছু বিনয় বচবিত থার্নতও পানর, নাও থার্নত পানর। প্রবতট বনয়িনণর পরীক্ষা র্ীভানি র্রা িনি
তা পরীক্ষর্ আপনানর্ িনল স্টিনিন। বিশনির জনয বিভাগ 12 স্টিিুন।

রাস্তাে গাব়ি চালাতনার পরীক্ষা। আপবন বিবভন্ন রর্র্ েযাবিনর্র পবরবস্থবতনত আপনার গাব়িট বনরাপনি চালানত পারনছন
বর্না স্টসই িক্ষতা পরীক্ষা র্নর স্টিিা িনি। পবরবস্থবতটনত িাৌঁবিনর্-র্ান বিনর্ স্টঘারাননা,
িাৌঁর্, উপনর ও নীনচর ঢানল যাওয়া, এর্র্ িা িহু স্টলননর

সিংনযাগস্থল, স্টরলস়িনর্র েবসিং,

, গবলনত িা িাইওনয়নত চালাননা অ্ন্তভুক ক্ত থার্নত পানর। স্টর্াথায়

গাব়ি চালানত িনি তা আপনানর্ পরীক্ষর্ িনল স্টিনিন। বিশি জাননত বিভাগ 13 স্টিিুন।

1.5 – িাস ড্রাইভারতের জনি অবেবরক্ত আিবশিকো
বনউ ইয়নর্ক র সি িাস চালর্নির CDLs থার্া আিবশযর্ এিিং বননয়াগর্তক ারা অ্িশযই বনিকারণ র্রনিন স্টয তানির বননয়াগ র্রা িাস
চালর্রা িাস চালাননার র্ত উপযুক্ত। এছা়িাও, NYS VTL-এর অ্নুনেি 19-A-স্টত (িাস চালর্নির জনয বিনশষ আিবশযর্তা) িাস
চালর্নির জনয এর্ স্টগাছা র্ান স্টিওয়া িনয়নছ। এই আইননর অ্িীনন, িাস চালর্নির বননয়াগর্তক ানির অ্িশযই:


স্টর্াননা নতু ন ড্রাইভার রািার আনগ তার আনগর বতন িছনরর চার্বরর ইবতিাস সম্প্নর্ক স্টপ্রক্ষাপট



গত 3 িছনর স্টসই চালর্ স্টযিানন র্াজ র্নরনছন, স্টথনর্নছন িা ড্রাইভার লাইনসন্স িা লানকার পারবর্ট র্বরনয়নছন স্টসই সি
বিচারনক্ষত্র স্টথনর্ তার ড্রাইবভিংনয়র নবথ লাভ র্রা।



ড্রাইভারনিরনর্ অ্নুনেি 19-A-র বিিানগুবল িলা।



ড্রাইভানরর পনক্ষ শুরুনত এর্ট শারীবরর্ পরীক্ষা র্রাননা এিিং তারপর প্রবত িুই িছর অ্ন্তর অ্নুিািনর্ূলর্ পরীক্ষা র্রাননাটা
আিবশযর্।



প্রনতযর্ ড্রাইভার িাস চালাননার র্ত নূযনতর্ আিবশযর্তা পূরণ র্নরন বর্না স্টিিনত িাবষকর্ভানি প্রনতযর্ ড্রাইভানরর ড্রাইবভিংনয়র
নবথ পযকানলাচনা র্রা।



যাত্রীিািী িাস চালাননার সর্য় প্রনতযর্ ড্রাইভানরর ড্রাইবভিংনয়র িলািল িাবষকর্ভানি পযকানলাচনা র্রা।



বনউ ইয়র্ক স্টেনট িাস চালনা র্রার প্রবতনরাির্ূলর্ গাব়ি চালাননার চচকা এিিং আইন,
জনয প্রবত িুই িছর অ্ন্তর প্রনতযর্ চালর্নর্ বলবিত িা স্টর্ বির্ পরীক্ষা বিনত িনি।



প্রনতযর্ চালর্নর্ প্রবত িুই িছর অ্ন্তর বেয়াবরিংনয় িনস এর্ট পরীক্ষা বিনত িনি।



যবি স্টর্াননা চালর্ পাৌঁচ বিন স্থবগত থার্ার্ালীন স্টর্াননা অ্পরাি িা িুঘকটনার র্থা জানানত িযথক িন, িা যবি ভু ল িযিিার, িা
গুরুতর অ্পরানির অ্বভনযানগ ড্রাইভার যতবিন পযকন্ত অ্পরানির র্থা না জানানেন িা পাৌঁচ র্র্কবিিস স্টযট আনগ িনে ততবিন
পযকন্ত ড্রাইভারনর্
স্টিওয়া।

র্নর স্টিিনত িনি।

বনয়র্র্ানুন সম্প্বর্ক ত জ্ঞান পরীক্ষার

স্কুল িাস চালর্নির জনয অ্বতবরক্ত আিবশযর্তা। অ্নুনেি 19-A অ্নুসানর স্কু ল িানসর চালর্নির বননয়াগর্ারীরা প্রনতযর্ চালনর্র
অ্পরানির ইবতিাস িবতনয় স্টিিার জনয তানির আঙ্গুনলর ছাপ বিনত িলনত পানরন। NYS বশক্ষা বিভানগর (NYS Education
Department, NYSED) বনয়নর্ স্কু ল িানসর চালর্নির বনম্নবলবিত বিষয়গুবল পূরণ র্রা আিবশযর্:


অ্ন্ততঃ 21 িছর িয়সী িনত িনি।



িাবষকর্ এর্িার এর্ট অ্নুিািনর্ূলর্ শারীবরর্ পরীক্ষা র্রানত িনি ও তানত উত্তীণক িনত িনি।

যবি স্টর্াননা িাস চালর্ স্টর্াননা আইবন িা বিবিিদ্ধ আিবশযর্তা পূরণ র্রনত িযথক িন, তািনল বননয়াগর্ারী অ্িশযই আিবশযর্তাগুবল
পূরণ না িওয়া পযকন্ত স্টসই চালর্নর্ িাস চালানত স্টিনিন না। স্টর্াটরযান বিভাগ ড্রাইভারনির গাব়ি চালাননার নবথ ও অ্পরানির
ইবতিানসর উপর বভবত্ত র্নরও ড্রাইভারনির স্টযাগযতা িাবতল র্রনত পানর।

1.6 – ড্রাইভারতক অত াগি ম াষণা করা
1.6.1 – সািারণ
যবি আপনানর্ স্টয স্টর্াননা র্ারনণ অ্নযাগয িনল স্টঘাষণা র্রা িয় তািনল আপবন স্টর্াননা র্র্াবশকয়াল স্টর্াটর স্টভবিনর্ল চালানত
পারনিন না।
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1.6.2 – মে, েু ি টনািল মেত়ি চতল াওো, এিং মকাতনা গুরুের অপরাি টাতনা
যবি আপনার রনক্ত অ্যালনর্ািনলর ঘনীভিন (blood alcohol concentration, BAC) .04% িয় তািনল স্টর্াননা CMV চালাননা
স্টিআইবন। যবি আপবন স্টর্াননা CMV চালান, তািনল আপবন অ্যালনর্ািল পরীক্ষার জনয আপনার সম্মবত বিনেন িনলই িনর স্টনওয়া
িনি।
যবি আপনার র্নিয শনাক্তনযাগয অ্যালনর্ািনলর পবরর্াণ .04%-এর র্র্ রনয়নছ িনল স্টিিা যায় তািনল আপনানর্ 24 ঘন্টার জনয
বির্ল িনল আনিশ স্টিওয়া িনি।
বনম্নবলবিতগুবলর জনয প্রথর্িার অ্পরাি র্রনল আপবন অন্তেিঃ এক িেতরর জনয আপনার CLP এিিং/িা CDL িারানিন:


যবি আপনার রনক্ত অ্যালনর্ািনলর ঘনীভিন .04% িা তার স্টিবশ িয় তািনল চালাননা।



র্িযপান র্নর স্টর্াননা গাব়ি চালাননা।



স্টর্াননা বনয়বিত পিানথকর স্টনশায় স্টর্াননা গাব়ি চালাননা।



রনক্ত অ্যালনর্ািল পরীক্ষা র্রানত অ্স্বীর্ার র্রা।



িুঘকটনার র্থা না জাবননয়ই িুঘকটনাস্থল স্টছন়ি পাবলনয় যাওয়া।



গাব়ির িযিিার সিংোন্ত স্টর্াননা গুরুতর অ্পরাি র্রা।



আনগর স্টর্াননা ললঙ্ঘননর িরুণ আপনার CLP এিিং/িা CDL স্থবগত, রি িা িাবতল র্রা অ্িস্থায়, িা CMV চালানত
অ্নযাগয স্টঘাষণা িওয়ার পনরও স্টর্াননা CMV চালাননা CMV, িা যবি CMV চালানত বগনয় অ্িনিলা র্রার জনয র্ৃতুযর র্ত
স্টর্াননা গুরুতর ঘটনায় অ্বভযুক্ত িন, যার র্নিয গাব়ি বিনয় র্ানুষ িুন র্রা িা অ্িনিলা র্নর র্ানুষনর্ চাপা স্টিওয়ার অ্পরাি
অ্ন্তভুক ক্ত থার্নলও তানতই সীবর্ত নয়।

বিপজ্জনর্ পিাথক িিন র্রা আনছ এর্ন প্ল্যার্ার্ক লাগাননা CMV চালাননার সর্য় যবি স্টর্াননা অ্পরাি ঘনট তািনল আপবন অন্তেিঃ
বেন িেতরর জনয আপনার CLP এিিং/িা CDL িারানিন।
উপনর তাবলর্াভু ক্ত স্টয স্টর্াননা অ্পরাি বদ্বতীয়িার র্রার জনয আপবন সারা জীিতনর মে আপনার CLP এিিং/িা CDL িারানিন।
যবি আপবন বনয়বিত পিাথক সিংোন্ত স্টর্াননা গুরুতর অ্পরাি র্রার জনয CMV িযিিার র্নরন তািনল আপবন সারা জীিতনর
মে আপনার CLP এিিং/িা CDL িারানিন।

1.6.3 – গুরুের ট্র্িাবফক লঙ্ঘন
গুরুতর েযাবির্ লঙ্ঘননর র্নিয রনয়নছ:


র্াত্রাবতবরক্ত গবতনিনগ গাব়ি চালাননা (15 mph িা বননিক বশত গবতসীর্ার ঊনবক গাব়ি চালাননা)



স্টিপনরায়া গাব়ি চালাননা



ভু লভানি িা এনলানর্নলাভানি গবতপথ পবরিতক ন র্রা



িুি র্াছ স্টঘৌঁনষ স্টর্াননা গাব়িনর্ অ্নুসরণ র্রা



গুরুতর েযাবির্ িুঘকটনায় স্টর্াননা CMV বননয় র্রা েযাবির্ অ্পরাি



প্রথনর্ CLP িা CDL না বননয়ই স্টর্াননা CMV চালাননা



ড্রাইভানরর র্াবলর্ানায় CLP িা CDL না বননয়ই CMV চালাননা



CLP িা CDL-এর যথাযথ ক্লাস ছা়িা এিিং/িা স্টয বিনশষ গাব়িট চালাননা িনে তার অ্থিা পবরিিন র্রা যাত্রী িা র্ানগকার
প্রর্ানরর অ্নুনর্ািন না বননয়ই CMV চালাননা



িানত িরা স্টসলনিান িযিিার র্রনত র্রনত এিিং/িা স্টর্নসজ র্রার বর্ভাইস িযিিার র্রার্ালীন CMV চালাননা।

আপবন আপনার CLP এিিং/িা CDL িারানিন:


যবি আপবন বতন িছর সর্য়র্ানলর র্নিয CMV সিংোন্ত িুট গুরুতর েযাবির্ লঙ্ঘন র্নর থানর্ন তািনল অ্ন্ততঃ 60 বিন।



যবি আপবন বতন িছর সর্য়র্ানলর র্নিয CMV সিংোন্ত বতনট গুরুতর েযাবির্ লঙ্ঘন র্নর থানর্ন তািনল অ্ন্ততঃ 120 বিন।
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1.6.4 – বিকল আতেশ লঙ্ঘন করা
যবি স্টর্াননা স্টির্ানরল িা স্টেট পবরিশকর্ স্টর্াননা পবরিশকন চলার্ালীন র্নন র্নরন স্টয আপবন িা আপনার র্র্াবশকয়াল স্টভবিনর্ল
চালাননার পনক্ষ অ্সুরবক্ষত, তািনল তারা আপনানর্ িা আপনার গাব়িনর্ বির্নল িনল আনিশ বিনত পানরন।
যবি স্টিিা যায় বির্ল আনিশ স্টিওয়ার পনরও আপবন স্টসই আনিশ লঙ্ঘন র্নর আপবন গাব়ি চালান তািনল আপবন আপনার CLP
এিিং/িা CDL িারানত পানরন:


যবি বির্ল আনিশট আপবন প্রথর্িার লঙ্ঘন র্নরন তািনল অ্ন্ততঃ 90 বিননর জনয।



যবি আপবন িশ িছনরর সর্য়পনিকর র্নিয বির্ল আনিশট িুিার লঙ্ঘন র্নর থানর্ন, তািনল অ্ন্ততঃ এর্ িছনরর জনয।



যবি আপবন িশ িছর সর্য়র্ানলর র্নিয বির্ল আনিশট বতন িা তনতাবির্িার লঙ্ঘন র্নর থানর্ন তািনল অ্ন্ততঃ বতন
িছনরর জনয।

1.6.5 – মরলস়িক-িাইওতে মগ্রড ক্রবসং লঙ্ঘন
স্টর্াননা র্র্াবশকয়াল স্টর্াটর স্টভবিনর্ল চালাননার সর্য় স্টরলস়ির্-িাইওনয় স্টগ্রর্ েবসিংনয় ঘটা বনম্নবলবিত স্টয স্টর্াননা ছয়ট অ্পরানির
র্নিয স্টয স্টর্াননা এর্ট অ্পরাি, যানত স্টির্ানরল, স্টেট িা স্থানীয় আইন িা বনয়র্র্ানুননর লঙ্ঘন অ্ন্তভুক ক্ত থার্নত পানর:


স্টযসি ড্রাইভারনির সিকিা থার্ার িরর্ার স্টনই, তারা যবি েবসিংনয় স্টপ ৌঁছননার আনগ স্টিনিন
থানর্ন।



স্টযসি ড্রাইভারনির সিকিা থার্ার িরর্ার স্টনই, বর্ন্তু তা সনত্ত্বও স্টেন আসনছ বর্না স্টিিনত ও গাব়ির গবত িীর র্রনত িযথক িন।



স্টযসি ড্রাইভারনির পনক্ষ সিকক্ষণ থার্া আিবশযর্, তারা যবি েবসিংনয় গাব়ি চালাননার আনগ থার্নত না পানরন।



স্টসইসি ড্রাইভারনির জনয যারা না স্টথনর্ পুনরা েবসিং পার িওয়ার সর্য় পযকাপ্ত িাৌঁর্ রানিন না।



স্টযসি ড্রাইভাররা েযাবির্ বনয়িনণর বর্ভাইস িা েবসিংনয় িাৌঁ়িাননা আবির্াবরনর্র বননিক শ র্াননত িযথক িন।



অ্পযকাপ্ত আন্ডারর্যানরজ বক্লয়ানরনন্সর জনয স্টযসি ড্রাইভাররা েবসিংনয় স্টর্াননারর্র্ আনপাষ র্রনত িযথক িন।

পবরষ্কার স্টনই, তা সনত্ত্বও না

আপবন আপনার CLP এিিং/িা CDL িারানিন:


আপনার প্রথর্ লঙ্ঘননর জনয অ্ন্ততঃ 60 বিন।



বতন িছনরর সর্য়র্ানলর র্নিয বদ্বতীয়িার লঙ্ঘননর জনয অ্ন্ততঃ 120 বিন।



বতন িছনরর সর্য়র্ানলর র্নিয আপনার তৃ তীয় লঙ্ঘননর জনয অ্ন্ততঃ এর্ িছর।

1.6.6 – বিপজ্জনক পোথি অনুতমােতনর জনি মপ্রক্ষাপট পরীক্ষা ও অত াগিো ম াষণা
যবি আপনার বিপজ্জনর্ পিানথকর অ্নুনর্ািন লানগ, তািনল আপনানর্ আপনার আঙ্গুনলর ছাপ জর্া বিনত িনি এিিং আপনার স্টপ্রক্ষাপট
পরীক্ষা র্রা িনি।
যবি বনম্নবলবিতগুবল স্টিিা যায় তািনল আপবন আপনার বিপজ্জনর্ পিানথকর অ্নুনর্ািন িারানিন িা তা বিনত িাবরজ র্রা িনি:


ইউনাইনটর্ স্টেটনসর আইবন স্থায়ী নাগবরর্ নন।



আপনার ইউনাইনটর্ স্টেটনসর নাগবরর্ে প্রতযািযান র্নরনছন।



বনবিক ষ্ট গুরুতর অ্পরানির জনয আপনার তোবশ চলনছ িা অ্বভযুক্ত রনয়নছন।



সার্বরর্ িা নাগবরর্ আিালনত বনবিক ষ্ট গুরুতর অ্পরানির জনয অ্বভযুক্ত িনয়নছন।



আপনার র্ানবসর্ ক্ষর্তা িাবরনয়নছ িনল অ্বভনযাগ স্টতালা িনয়নছ িা 49 CFR 1572.109-এ বনবিক ষ্ট র্রা অ্নুসানর আপবন
অ্ননবের্ভানি স্টর্াননা র্ানবসর্ স্বাস্থয স্টর্নে ভবতক রনয়নছন।



োন্সনপানটকশন বসবর্উবরট অ্যার্বর্বননেশননর পক্ষ স্টথনর্ আপনানর্ সুরক্ষার েুৌঁ বর্ বিসানি গণয র্রা িনে।

অ্বতবরক্ত তথযগুবল এিানন স্টগনল পাওয়া যানি: www.dmv.ny.gov/cdl.htm
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1.6.7 – আপনার িিবক্তগে গাব়িতে ট্র্িাবফক লঙ্ঘন
স্টির্ানরল এিিং স্টেনটর বনয়নর্ যবি স্টর্াননা CLP িা CDL িারর্নর্ তানির িযবক্তগত গাব়িনত চলানিরা র্রার সর্য় বর্ছু বনবিক ষ্ট
িরননর আইন লঙ্ঘন র্রনত স্টিিা যায়, তািনল CLP ও CDL িারর্নর্ র্র্াবশকয়াল স্টর্াটর স্টভবিনর্ল চালাননা স্টথনর্ও অ্নযাগয
স্টঘাষণা র্রা িনি। তার র্নিয অ্ন্তভুক ক্ত রনয়নছ: িুঘকটনা স্থল স্টছন়ি চনল যাওয়া, র্ি এিিং/িা র্াির্ সিংোন্ত লঙ্ঘন, এিিং স্টর্াটর গাব়ি
সিংোন্ত স্টর্াননা গুরুতর অ্পরাি।
যবি েযাবির্ বনয়িণ আইন ভাঙ্গার িরুণ (পাবর্ক িংনয়র লঙ্ঘন ছা়িা) আপনার িযবক্তগত গাব়ি চালাননার সুবিিা স্থবগত, রি িা
িাবতল র্রা িনয় থানর্, তািনলও আপবন আপনার িাবণবজযর্ গাব়ি চালাননার সুবিিা িারানিন।
যবি আপনার িযবক্তগত গাব়ি চালাননার সুবিিা র্িযপান, বনয়বিত র্াির্, িা গুরুতর অ্পরানির িরুণ িাবতল, স্থবগত িা রি র্রা
িনয় থানর্, তািনল আপবন 1 িেতরর জনি আপনার CLP এিিং/িা CDL িারানত পানরন। আপবন যবি আপনার িযবক্তগত গাব়ি িা
CMV-র স্টক্ষনত্র এইররর্র্ লঙ্ঘন বদ্বতীয়িার র্নরন তািনল আপবন সারা জীিতনর মে আপনার CLP িা CDL িারানিন।
যবি আপনার িযবক্তগত গাব়ি চালাননার লাইনসন্স স্থবগত, রি িা িাবতল র্রা িনয় থানর্, তািনল আপবন CMV চালাননার জনয
“অ্সেলতার” লাইনসন্স পানিন।

1.7 – অনিানি কমাবশি োল সুবিিার বনেমসমূি
অ্নযানয স্টির্ানরল ও স্টেট বনয়র্র্ানুন রনয়নছ স্টযগুবল সি স্টেনট ড্রাইভারনির CMV চালাননার ক্ষর্তা প্রভাবিত র্নর। স্টসগুবলর র্নিয
র্নয়র্ট িল:

1.7.1 – লাইতসন্সোতনর বনেমকানুন


CLP িা CDL ছা়িা স্টর্উ স্টর্াননা র্র্াবশকয়াল স্টর্াটর স্টভবিনর্ল চালানত পারনিন না। এই বনয়র্ট ভাঙ্গার জনয আিালত
আপনার $75-$300 জবরর্ানা র্রনত পানর িা আপনানর্ স্টজনল ভরনত পানর।



আপনার এনর্র স্টিবশ লাইনসন্স থার্নত পানর না। এই বনয়র্ট ভাঙ্গার জনয আিালত আপনার $75-$300 জবরর্ানা র্রনত
পানর িা আপনানর্ স্টজনল ভরনত পানর এিিং আপনার স্টিার্ স্টেনটর লাইনসন্সট স্টরনি িাবর্গুবল স্টিরত স্টিওয়া িনত পানর।



যবি আপনার স্টর্াননা বিপজ্জনর্ পিাথক বননয় যাওয়ার অ্নুনর্ািন থানর্, তািনল আপবন অ্িশযই বনম্নবলবিত স্টক্ষনত্র 24 ঘন্টার
র্নিয আপনার বিপজ্জনর্ উপর্রনণর অ্নুনর্ািন স্টসই স্টেনটর র্ানছ জানানিন ও জর্া স্টিনিন স্টয স্টেট আপনার CDL জাবর
র্নরবছল:


আপবন 49 CFR 1572.103-স্টত তাবলর্াভু ক্ত স্টর্াননা অ্নযাগযতার অ্পরানির জনয, স্টর্াননা সার্বরর্ িা স্টিসার্বরর্
বিচারনক্ষনত্র, পাগলানর্া র্রার জনয স্টিাষী, অ্বভযুক্ত িনয়নছন িা আপনার স্টিাষ এিনও
িয়বন;



আপনার র্ানবসর্ ক্ষর্তা িাবরনয়নছ িনল অ্বভনযাগ স্টতালা িনয়নছ িা 49 CFR 1572.109-এ বনবিক ষ্ট র্রা অ্নুসানর
আপবন অ্ননবের্ভানি স্টর্াননা র্ানবসর্ স্বাস্থয স্টর্নে ভবতক রনয়নছন; িা



আপবন আপনার যুক্তরানের নাগবরর্ে প্রতযািযান র্নর বিনয়নছন।



CLP এিিং CDL ড্রাইভারনির িযাপানর তথয ভাগ র্রার জনয সি স্টেটগুবল এর্ট র্বম্প্উটারভু ক্ত বসনেনর্র সানথ যুক্ত
রনয়নছন। স্টেটগুবল ড্রাইবভিংনয়র নবথ পরীক্ষা র্রনি এিিং বনবিত িনি স্টয ড্রাইভারনির এর্াবির্ CLP এিিং CDL স্টনই।



স্টর্াননা র্র্াবশকয়াল স্টর্াটর স্টভবিনর্ল চালাননার সর্নয় আপবন সিকিা সঠির্ভানি স্টসিট স্টিল্ট লাবগনয় িসনিন। স্টসিট স্টিল্টট
এর্নভানি ততরী র্রা িয় যা িুঘকটনা ঘটনলও বেয়াবরিংনয়র বপছনন ড্রাইভারনর্ বনরাপনি িনর রানি, এিিং গুরুতর স্টচাটআঘাত
িা র্ৃতুযর
র্র্ায়। যবি আপবন স্টসিট স্টিল্ট না আটর্ান, তািনল গাব়ি স্টথনর্ বছটনর্ পন়ি আপনার প্রাণিাবন িওয়ার
র্ত জির্ িওয়ার

চার গুণ স্টিন়ি যায়।
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1.7.2 – কমি সংিাতনর বনেম


গত 10 িছনর আপবন গাব়ি চালাননা সিংোন্ত র্ী র্ী চার্বর র্নরনছন তার সি তথয আপবন অ্িশযই আপনার বননয়াগর্ারীনর্
স্টিনিন। িাবণবজযর্ভানি গাব়ি চালাননার র্ানজ আনিিননর সর্নয়ই আপনার স্টসটা র্রাটা আিবশযর্।



স্টর্াননারর্র্ভানি েযাবির্ আইন ভঙ্গ িনয় থার্নল (পাবর্ক িং ছা়িা) আপবন অ্িশযই স্টিাষী অ্বভযুক্ত িওয়ার 30 বিননর র্নিয
স্টসট আপনার বননয়াগর্ারীনর্ জানানিন। আপবন স্টয িরননর গাব়িই চালান না স্টর্ন এট সবতয।



যবি আপনার লাইনসন্স স্থবগত, রি িা িাবতল র্রা িনয় থানর্, িা যবি আপনানর্ গাব়ি চালাননার অ্নযাগয িনল স্টঘাষণা র্রা
িয়, তািনল আপবন অ্িশযই আপনার বননয়াগর্ারীনর্ জানানিন।



যবি আপনার এর্াবির্ লাইনসন্স থানর্ িা যবি আপনার CLP িা CDL স্থবগত, রি িা িাবতল র্রা িনয় থানর্ তািনল
আপনার বননয়াগর্ারী আপনানর্ স্টর্াননা র্র্াবশকয়াল স্টর্াটর স্টভবিনর্ল চালানত নাও বিনত পানরন। এই বনয়র্ট ভঙ্গ র্রার জনয
আিালত স্টর্াননা বননয়াগর্ারীনর্ $5,000 পযকন্ত জবরর্ানা র্রনত পানর িা তানর্ স্টজনল ভরনত পানর।

1.8 – আন্তজিাবেক মরবজতেশন পবরকল্পনা এিং আন্তজিাবেক জ্বালাবন কর চু বক্ত
যবি আপবন আন্তঃরাজয িযিসার িাবতনর CMV তািনল স্টসই গাব়িটনর্, র্নয়র্ট িযবতের্ ছা়িা িাবর্ সি স্টক্ষনত্র আন্তজকাবতর্
স্টরবজনেশন পবরর্ল্পনা (International Registration Plan, IRP) এিিং আন্তজকাবতর্ জ্বালাবন র্র চু বক্তর (International Fuel
Tax Agreement, IFTA) অ্িীনন
র্রা আিবশযর্। এই স্টপ্রাগ্রার্গুবল আন্তঃরাজয
স্টভবির্ল
িী ও জ্বালাবন
িযিিানরর র্র সিংগ্রি ও বিতরণ র্নর।

1.8.1 – মমাটর ান বিভাতগর (Department of Motor Vehicles, DMV) প্রত াগ করা আন্তজিাবেক
মরবজতেশন পবরকল্পনা (IRP)
IRP-র অ্িীনন, বিচারনক্ষত্রগুবলনর্ অ্িশযই গাব়িগুবলর

র্রনত িনি ও

র্াইনলনজর নবথ পরীক্ষা র্রনত িনি।

অ্িশযই IRP
আনিিন র্রনত িনি, যথাযথ নবথপত্র, সঠির্ িী বিনত িনি, সঠির্ভানি প্রর্াণপত্র
স্টিিানত িনি, বনভুক ল ও সঙ্গবতপূণক র্াইনলর নবথ রািনত িনি এিিং নবথগুবলনর্ পরীক্ষার জনয উপলভয র্রনত িনি।

1.8.2 – কর ও অথি বিভাগ (Department of Taxation and Finance, DTF) কেৃি ক প্রতোগ করা
আন্তজিাবেক জ্বালাবন কর চু বক্ত(International Fuel Tax Agreement, IFTA)
IFTA আন্তঃরাজয িাির্নিরনর্ িযিহৃত জ্বালাবনর প্রবতনিিন র্রনত এিিং জ্বালাবন িযিিানরর টযাে স্টর্টানত সক্ষর্ র্নর।
IFTA-র অ্িীনন, স্টর্াননা িাির্নর্ IFTA সিসযতাভু ক্ত সি বিচারনক্ষনত্র যাতায়ানতর র্ত এর্ স্টসট প্রর্াণপত্র জাবর র্রা িয়। IFTA-র
অ্নুসারী স্টয জ্বালাবন িযিিানরর র্রগুবল সিংগ্রি র্রা িয় স্টসগুবল সি সিসযতাভু ক্ত বিচারনক্ষনত্র যত র্াইল/বর্নলাবর্টার ভ্রর্ণ র্রা
িনয়নছ এিিং যত সিংিযর্ গযালন/বলটার স্টভাগ র্রা িনয়নছ তার উপর বভবত্ত র্নর গণনা র্রা িয়। র্ূল বিচারনক্ষত্রট জ্বালাবন িযিিানরর
র্র সিংগ্রি র্নর তা অ্নয সিসয বিচারনক্ষনত্রর র্নিয ভাগ র্নর স্টিনি এিিং জ্বালাবন িযিিানরর র্র পরীক্ষণগুবল সম্প্ািন র্রনি।
িাির্নিরনর্ অ্িশযই সি IFTA সিসযতাভু ক্ত বিচারনক্ষনত্র ভ্রর্ণ ও জ্বালাবন িযিিানরর র্থা র্ূল বিচারনক্ষনত্রর র্ানছ প্রবতনিবিত
র্রার জনয IFTA-র তত্রর্াবসর্ র্র বরটানক িাবিল র্রনত িনি। IFTA-র তত্রর্াবসর্ র্র বরটাননকর নবথ বিসানি স্টিওয়ার জনয
িাির্নিরনর্ অ্িশযই তানির র্াইনলজ ও জ্বালাবনর নবথ স্টরনি বিনত িনি।

1.8.3 – অবেবরক্ত েথি এিং নবথ সংরক্ষতণর আিবশিকো
IRP সিংোন্ত অ্বতবরক্ত তথয ও নবথরক্ষনণর আিবশযর্তাগুবল DMV-র IRP ইনোর্শন র্যানুয়ানল (IRP-8), “িযিসাবয়র্ র্ানজ
িযিহৃত িরর্”-এর অ্িীনন www.dmv.ny.gov-এ স্টগনল পাওয়া যানি। IRP, ইনর্নপকানরশন িল IRP-র আনুষ্ঠাবনর্ তথয
সিংরক্ষণাগার, এিিং অ্বতবরক্ত তথয তানির ওনয়িসাইট www.irponline.org-এও পাওয়া স্টযনত পানর। তানির ওনয়িসাইনট ইিংনরজী,
িযাবনশ ও িরাসীনত এর্ট প্রবশক্ষনণর বভবর্ও উপলভয রনয়নছ।
IFTA-র িযাপানর অ্বতবরক্ত তনথযর জনয, র্র ও অ্থক বিভানগর ওনয়িসাইটট http://www.tax.ny.gov/ স্টিিুন। আপবন
আনুষ্ঠাবনর্ IFTA সিংরক্ষণাগানরর উপনযাগী তথযগুবল এিাননও পানিন http://www.iftach.org/index.php

1.8.4 – IRP এিং IFTA-র জনি নবথ রক্ষণ
IRP-র জনয, IRP-র
সিায়র্ নবথ বিসানি র্াইনলর স্টরর্র্ক 6 িছর িনর স্টরনি স্টিওয়া আিবশযর্।
IFTA-র জনয, IFTA-র তত্রর্াবসর্ জ্বালাবন িযিিানরর র্র বরটানক সর্থকনর্ারী র্াইনলজ ও জ্বালাবনর নবথগুবল 4 িছর িনর স্টরনি
স্টিওয়া আিবশযর্।
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