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শিক্ষার্থীর অনমুশিপত্র (Learner's Permits) সম্পর্কে  গুরুত্বপরূ্ে ির্থয 

 

নিউ ইয়র্ক  স্টেটের আইি স্ট োতোটের্, নিরোপত্তো নেনিনিটেি অিসুরণর্োরী স্টেটর্োি স্ট োের গোন়ি চোলোটিোর স য়, চোলর্টের নিরোপত্তো নেনিনিটেি েযেহোর র্রটত হটে। ক্লোস DJ 

learner permit আটে এ ি চোলর্ েখি এর্টি গোন়ি চোলিো র্টরি, তখি, গোন়ির প্রনতটি েোত্রীটর্ অেশ্যই এর্টি নিরোপত্তো নেনিনিটেি েযেহোর র্রটত হটে (এর্টি নসে স্টেল্ট, 

এর্টি নসে স্টেল্ট এেং স্টশ্োল্ডোর হোটিকটসর সংটেোগ, এর্টি চোউল্ড নরটেন্ট নসে)। 

আপিোর েনে এর্টি learner permit স্টেটর্ েোটর্ তটে নিম্ননলনখত সী োেদ্ধতোগুনল আপিোর জিয প্রটেোজয: 

 এর্জি তত্ত্বোেিোয়র্ চোলর্ আপিোর সোটে গোন়িটত িো েোর্টল আপনি গোন়ি িোও চোলোটত পোটরি। তত্ত্বোেিোয়র্ চোলটর্র েয়স 21 েো তোর স্টেনশ্ হটত হটে এেং আপনি 

স্টে িরটির গোন়ি চোলোটেি স্টসটি চোলোটিোর জিয তোাঁর অেশ্যই এর্টি বেি লোইটসন্স েোর্টত হটে। গোন়িটি েনে স্ট োেরসোইটর্ল েো স্ট োটপড হয় তটে শুিু োত্র 

তত্ত্বোেিোয়র্ চোলর্ই আপিোর সোটে চ়িটত পোটরি। েোইটহোর্, আপিোর সোটে স্ট োেরসোইটর্টল চ়িো েো আপিোর উেোসীি েোর্োর পনরেটতক , তত্ত্বোেিোয়র্ ড্রোইভোর 

আপিোটর্ অিসুরণ র্টর এেং আপিোর এর্-চতুেকোংশ্  োইটলর  টিয স্টেটর্ সেস য় আপিোটর্ িজটর স্টরটখ "সোিোরণ তত্ত্বোেিোি" প্রেোি র্রটত পোটরি। 

 নেপজ্জির্ পেোেক রটয়টে এ ি এর্টি েোি চোলোটিোর অি ুনত আপিোটর্ স্টেওয়ো হয় িো। 

 আপিোর স্টরোড স্টেে (অেকোৎ, গোন়ি চোলোটিোর েক্ষতো পরীক্ষো) র্রোর স য় েযতীত, DMV দ্বোরো  টিোিীত এর্টি স্টরোড স্টেটের এলোর্োটত আপনি এর্টি েোি চোলোটত 

িোও পোটরি। 

 আপনি নিম্ননলনখত রো োয় গোন়ি চোলোটত িোও পোটরি: 

 নিউ ইয়র্ক  নসটির এর্টি পোটর্ক র  টিয েোর্ো স্টে স্টর্োটিো রো ো 

 নিউ ইয়র্ক  নসটির স্টেটর্োটিো স্টসতু েো েোটিল েো Triborough Bridge and Tunnel Authority-এর এখনতয়োটরর অিীটি রটয়টে 

 ওটয়েটচেোর র্োউনন্টটত নিম্ননলনখত পোর্ক ওটয়গুনল: 

- হোনচিসি িেী পোর্ক ওটয়। - ক্রস র্োউনন্ট পোর্ক ওটয়। 

- স ন ল িেী পোর্ক ওটয়। - েযোটর্োনির্ স্টেে পোর্ক ওটয়। 

উপর্র িাশিকাভুক্ত শিশিশনর্েিগুশি ছাডাও, শনর্নাক্ত শিশিশনর্েিগুশি যে যকার্না িযশক্তর জনয প্রর্োজয োাঁর একটি ক্লাস DJ িা ক্লাস MJ learner 

permit রর়্ের্ছ: 

 পনরেোটরর সেসয িি এ ি 21 েেটরর র্  েয়সী 1 জটির স্টেনশ্ েোত্রীর গোন়িটত েসোর অি ুনত স্টিই। তত্ত্বোেিোয়র্ ড্রোইভোর েনে  ো/েোেো, অনভভোের্, চোলটর্র 

নশ্ক্ষোর নশ্ক্ষর্ েো গোন়ি চোলোটিোর সু্কটলর প্রনশ্ক্ষর্ হি তটে এটি প্রটেোজয িয়। 

 তত্ত্বোেিোয়র্ চোলর্ েো়িো অিয স্টর্োটিো েোত্রীর সো টির আসটি েসোর অি ুনত স্টিই। 

 আপনি েনে িীটচর স্টেনেটল স্টেখোটিো 3টি অঞ্চটল গোন়ি চোলোি, তটে প্রনতটি অঞ্চটলর জিয েনণকত নিয় গুনল আপিোটর্ অেশ্যই অিসুরণ র্রটত হটে: 

 

নিউ ইয়র্ক  শ্হর 

(5টি েটরোর সের্’টি) 

লং আইলযোন্ড 

(িোসোউ ও সোফর্) 

আপটেে নিউ ইয়র্ক  
(েোনর্ অিযোিয র্োউনন্ট) 

5 AM যর্থর্ক 9 PM 5 AM যর্থর্ক 9 PM 5 AM যর্থর্ক 9 PM 

আপনি তখিই গোন়ি চোলোটত পোটরি েখি বদ্বত নিয়ন্ত্রণ 

(এর্জি প্রনশ্ক্ষটর্র স্টের্) গোন়িটত েোর্টে এেং েখি 

আপিোর সোটে  ো/েোেো, অনভভোের্, "loco parentis"-এর 

েযনি, চোলটর্র নশ্ক্ষোর নশ্ক্ষর্, েো গোন়ি চোলোটিোর সু্কটলর 

প্রনশ্ক্ষর্ েোর্টেি েোাঁর েয়স 21 েো তোর স্টেনশ্ হটত হটে 

এেং আপনি স্টে িরটির গোন়ি চোলোটেি স্টসটি চোলোটিোর 

জিয তোাঁর অেশ্যই এর্টি বেি লোইটসন্স েোর্টত হটে। 

আপনি তখিই গোন়ি চোলোটত পোরটেি েখি 

আপিোর সোটে  ো/েোেো, অনভভোের্, "loco 

parentis"-এর েযনি, চোলটর্র নশ্ক্ষোর নশ্ক্ষর্, েো 
গোন়ি চোলোটিোর সু্কটলর প্রনশ্ক্ষর্ েোর্টেি েোাঁর 

েয়স 21 েো তোর স্টেনশ্ হটত হটে এেং আপনি স্টে 

িরটির গোন়ি চোলোটেি স্টসটি চোলোটিোর জিয তোাঁর 

অেশ্যই এর্টি বেি লোইটসন্স েোর্টত হটে। 

আপনি শুিু োত্র তখিই গোন়ি চোলোটত পোরটেি 

েখি আপিোর সোটে 21 েের েো তোর স্টেনশ্ 

েয়সী এর্জি েযনি েোর্টেি েোাঁর র্োটে, আপনি 

স্টে িরটির গোন়ি চোলোটেি স্টসটি চোলোটিোর জিয, 
অেশ্যই এর্টি বেি লোইটসন্স েোর্টত হটে। 

9 AM যর্থর্ক 5 AM 9 AM যর্থর্ক 5 AM 9 AM যর্থর্ক 5 AM 

আপনি স্টর্োটিো অেস্থোটতই গোন়ি চোলোটেি িো। আপনি স্টর্োটিো অেস্থোটতই গোন়ি চোলোটেি িো। আপনি তখিই গোন়ি চোলোটত পোরটেি েখি 

আপিোর সোটে  ো/েোেো, অনভভোের্, "loco 

parentis"-এর েযনি, চোলটর্র নশ্ক্ষোর নশ্ক্ষর্, েো 
গোন়ি চোলোটিোর সু্কটলর প্রনশ্ক্ষর্ েোর্টেি েোাঁর 

েয়স 21 েো তোর স্টেনশ্ হটত হটে এেং আপনি স্টে 

িরটির গোন়ি চোলোটেি স্টসটি চোলোটিোর জিয তোাঁর 

অেশ্যই এর্টি বেি লোইটসন্স েোর্টত হটে। 

https://dmv.ny.gov/
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একটি যরাড যের্ের সাক্ষাৎ শির করর্ি 

আপনি dmv.ny.gov/roadtest-এ অেেো স্বয়ংনক্রয় Road Test Scheduling System-এ র্ল র্টর 1-518-402-2100 িম্বটর আপিোর স্টরোড স্টেটের স য় নিিকোরণ র্রটত 

পোটরি। আপিোটর্ আপিোর learner permit েো লোইটসটন্সর 9-সংখযোর আইনড িম্বর প্রেোি র্রটত েলো হটে, এিং আপনি 5-ঘন্টোর হোইওটয় নিরোপত্তো স্টর্োসক (highway 

safety course) েো চোলটর্র নশ্ক্ষো স্টর্োসক (driver education course) সম্পন্ন র্রোর স য় স্টে শ্ংসোপত্রটি স্টপটয়নেটলি তোর উপটর েোর্ো স্টর্োসক স োনি শ্ংসোপত্র (Course 

Completion Certification) িম্বরটিও প্রেোি র্রটত েলো হটে। আপনি েনে এর্জি েোনণনজযর্ গোন়ি চোলোটিোর লোইটসটন্সর আটেেির্োরী হি, আপনি েক্ষতো পরীক্ষোর নফ 

প্রেোি র্রোর স য় স্টে রনসে স্টপটয়নেটলি তোর উপটর েোর্ো িম্বরটি আপিোটর্ নেটত েলো হটে। 

ক্লাস DJ িা MJ Learner Permit র্থাকা সমস্ত পারশমে য াল্ডারর্ের জনয দ্রষ্টিয: আপনি এর্টি স্টরোড স্টেটে েসোর আটগ, আপনার্ক অিিযই নূযনিম 

50 ঘন্টা িত্ত্বািিার্ন যর্থর্ক গাশড চািার্নার অনুিীিন করর্ি  র্ি োর্ি সূেোর্স্তর পর্র কমপর্ক্ষ 15 ঘন্টা ড্রাইশভং অন্তভুে ক্ত র্থার্ক৷ আপিোটর্ অেশ্যই এর্টি 

সম্পূণক DMV ফ ক MV-262 (তত্ত্বোেিোটি স্টেটর্ গোন়ি চোলোটিোর শ্ংসোপত্র) নিটয় স্টরোড স্টেটে আসটত হটে েোটত আপিোর  ো/েোেো েো অনভভোেটর্র স্বোক্ষর েোর্টে। আপনি 

dmv.ny.gov েো স্টেটর্োটিো DMV অনফটস ফ কটি স্টপটত পোটরি, অেেো আপনি এর্টি DMV র্ল স্টসন্টোটর স্টফোি র্টর ফ কটি চোইটত পোটরি। 

িাশর্শজযক শিক্ষার্থীর অনমুশিপত্র (COMMERCIAL LEARNER PERMIT, CLP) র্থাকা সমস্ত পারশমে য াল্ডারর্ের জনয দ্রষ্টিয: 7ই স্টফব্রুয়োরী, 
2022 স্টেটর্ র্োেকর্রী, আপনি েনে প্রে েোটরর জিয এর্টি CDL-এর জিয আটেেি র্টরি েো প্রে েোটরর জিয এর্টি নেপজ্জির্ পেোেক েহির্োরী গোন়ি (hazmat), েোত্রী, 
েো সু্কল েোস অিটু োেি স্টেোগ র্টরি, তোহটল আপিোটর্ অেশ্যই CDL স্টরোড স্টেটে েসোর আটগ এর্টি প্রোটেনশ্র্ টরর চোলটর্র প্রনশ্ক্ষণ (entry-level driver training, 

ELDT) সম্পূণক র্রটত হটে। নেপজ্জির্ পেোটেকর জ্ঞোটির পরীক্ষোয় েসোর আটগ hazmat ELDT প্রটয়োজি। প্রনশ্ক্ষণ প্রেোির্োরীটর্ অেশ্যই FMCSA প্রনশ্ক্ষণ প্রেোির্োরী 
স্টরনজনেRegistry https://tpr.fmcsa.dot.gov-এ নিেনিত হটত হটে। ELDT-এর প্রটয়োজিীয়তো সম্পটর্ক  আরও জোিটত ELDT-FAQ 

https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq এ েোি। 

https://dmv.ny.gov/schedule-road-test
https://dmv.ny.gov/
https://tpr.fmcsa.dot.gov/
https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq
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