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যে েেে ড্াইিার োইলেন্স আলব্নোরীল্র
লব্
জুভনয়র লানটিার পারভিট (ক্াস DJ বা MJ) আলে তাল্র অবশ্ই প্রভতর্ যরাড যটলটে যমাটর
যিভিলেে োইলেন্স এক্াভমনালরর োর্দেভিলেট েম্পূরদে েরলত িলব। আলব্নোরীল্রলে অবশ্ই তত্তাবধালন 50 ঘণ্া গাভি চাোলত িলব, োর
মলধ্ 15 ঘণ্া েপূেদোলতের পর। োর্দেিালেড ড্াইিার এডুলেশন যোলেদে তত্তাবধালন েত ঘণ্া গাভি চাোলনা িলেলে তার আবশ্ে 50 ঘণ্ার মলধ্
ভবলবচনা েরা িলব এবং এই িলমদের উল্াভ্লে োর্দেিালেড েরা িলত পালর।
আইভড নম্বর
োনদোর পারভমট
আলব্নোরীর নাম
ঠিোনা
জুভনয়ার ড্াইভাকরর ভপতা বা িাতা অথবা অভভভাবকের জন্য: েখন জুভনোর ড্াইিার ড্াইিার পারভমট বা ড্াইিার োইলেলন্সর জন্
উপলর জমা য্ওো আলব্লন বরদে না েলরভেে তখন আপভন যে েম্মভত ভ্লেভেলেন তা প্রত্ািার েরলত পালরন। জুভনের ড্াইিালরর ক্াে DJ বা
MJ পারভমট বা ড্াইিার োইলেন্স বাভতে েরলত, MV-1W (েম্মভত প্রত্ািার) েম্পূরদে েরুন এবং DMV এর োলে িমদে জমা ভ্ন।
প্রত্যায়ন
আভম প্রত্ােন েরভে যে আভম উপলর উভলিভখত আলব্নোরীর ভপতা বা মাতা অথবা অভিিাবে। আভম এও প্রত্ােন েরভে যে আলব্নোরী
েপূেদোলতের পর 15 ঘণ্া েি তত্তাবধালন অন্তত 50 ঘণ্া গাড়ি চালান া সম্পূর্ণ কনেনে। আভম বুলেভে যে ভেেু বা েমতে প্রলোজনীে তত্তাবধালন
গাভি চাোলনা যোনও োইলেন্স প্রাপ্ত ড্াইভিং স্কু ে ভনল্দে শে বা চােে ভশক্ষার ভশক্ষলের মাধ্লম েরলত িলব এবং এই েমে ভনলচ প্রত্ােন েরা
িলে থােলত পালর। আভম প্রত্ােন েরভে যে োইলেন্সপ্রাপ্ত ড্াইভিং স্কু ে ভনল্দে শে ও চােে ভশক্ষার ভশক্ষলের তত্তাবধালন গাভি না চাোলনা
এমন েমে: 1) যে গাভি ব্বিার েরা িলেলে যেই ধরলনর গাভি চাোলনার জন্ ভনউ ইেেদে যটেলট ববধ োইলেন্সধারী োর বেে অন্তত 21
বের তার তত্তাবধালন গাভি চাোলনা িলেলে এবং 2) যেই এোোর জুভনোর োনদোর পারভমট ভনলে গাভি চাোলনার যক্ষলরে প্রলোজ্ আঞ্চভেে
ভনলেধাজ্া যমলন চো িলেলে। আভম বুলেভে যে এই প্রত্ােলন িু ে তথ্ িলো অপরাধ (গুরুতর অপরাধ বা অপেমদে), শাভতেলোগ্ অপরাধ, এর
জন্ জভরমান, যজে বা উিেই িলত পালর।
ভপতা বা মাতা অথবা অভিিাবলের ভপ্রন্ট েরা নাম
ভপতা বা মাতা অথবা অভিিাবলের স্াক্ষর

তাভরখ

X
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ভনলচর যটভবলে ড্াইভিং স্কু ে ভনল্দে শে বা চােে ভশক্ষার ভশক্ষেলে প্রত্াভেত েরলত িলব েতক্ষর গাভি চাোলনা তত্তাবধান েলরলেন। এই
যটভবলে প্র্ত্ত েমতে তথ্ যমাটর োন ্প্তর এবং যটেট ভশক্ষা ্প্তলরর ভবভধ অনুোলর প্রলোজনীে যরেডদে ভনলে ভনভচিত েরা িলব। যোনও িু ে
তথ্ প্র্ান েরা মালন োন ও ট্াভিে আইলনর ধারা 392 এর েঙ্ঘন ও এটা এেটা অপরাধ।

স্কু লের নাম
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ড্াইভিং স্কু লের
োইলেন্স নম্বর

ভনল্দে শলের নাম

ভনল্দে শলের
োর্দেভিলেট
নম্বর

েমলের
প্রত্ােন

প্রশােে বা মাভেে বা
শলের
স্াক্ষর
ভনল্দে শ
ের স্
ক্ষর

