লোর্ োর’স পোরমিট সম্পকে্ গুরুত্বপূর্ তে্য
নিউ ইয়র্ক ব্টেরটর আইি অিুসোররর নিরোপত্ো নিয়ন্ত্রণ প্ররয়োজি এমি ব্য ব্রোিও ব্মোটর যোি চোলোরিোর সময় ড্োইিোরর্র নিরোপত্ো নিয়ন্ত্রণ ব্বহোর
ররো আবশ্র। যখি ক্োস DJ লোি্কোর পোরনমট থোরো ড্োইিোর ব্রোিও যোি চোলোয়, তখি ব্সই যোরির প্রনতটি যোত্রীরর নিরোপত্ো নিয়ন্ত্রণ (এরটি নসট
ব্বল্ট, এরটি রনবিরিশি নসট ব্বল্ট এবং ব্শোল্োর হোররিস, নশশুর নিয়ন্ত্রণ আসি) ব্বহোর ররো আবশ্র।
যন্ আপিোর লোি্কোর পোরনমট থোরর, তোহরল নিম্ননলনখত নবনধ আপিোর উপর প্ররযোজ্ হরব:
u আপিোরর তত্তোবধোি ররোর জি্ ব্রোিও ড্োইিোর আপিোর সরগে িো থোররল আপনি গোনি িোও চোলোরত ব্পরত পোররি। তত্তোবধোি ররোর
জি্ ব্য ড্োইিোর থোররব তোর বয়স 21 বো তোর ব্বশরী হরত হরব এবং আপনি ব্য গোনি চোলোরছেি ব্সই গোনি চোলোরিোর ববধ লোইরসন্স
থোররত হরব। যন্ যোিটি ব্মোটরসোইররল বো মরপড হয়, তোহরল ব্রবল তত্তোবধোিরোররী ড্োইিোররর আপিোর সরগে ব্চরপ ব্যরত হরত পোরর।
তরব, আপিোর সরগে ব্মোটরসোইররল বো মরপরড যোওয়োর ব্রল এর মোইরলর এর চতু থ্কোংরশর মরধ্ রোস্োয় সব্ক্ো আপিোরর অিুসরণ ররর
বো সরগে ব্থরর “সোধোরণ তত্তোবধোি” প্র্োি রররত পোরর।
u নবপজ্জির উপররণ বহিরোররী ব্রোিও যোি চোলোরিোর অিুমনত িোও থোররত পোরর।
u ব্রোড ব্টটে এনরয়ো নহরসরব আপনি DMV এর দ্োরো নিধ্কোনরত এলোরোয় গোনি িোও চোলোরত পোররি, এরমোত্ যন্ আপনি ব্রোড ব্টটে িো ব্্ি।
u আপনি নিম্ননলনখত রোস্োয় গোনি িোও চোলোরত পোররি:
v নিউ ইয়র্ক নসটিরত পোরর্ক র মরধ্রোর ব্য ব্রোিও রোস্ো
v ট্োইবররো নরেজ এবং টোরিল অরথ্কোনরটির অনধরক্রত্র অধরীরি নিউ ইয়র্ক শহররর ব্রোিও নরেজ বো টোরিল
v ওরয়রচসটোর রোউনটির নিম্ননলনখত পোর্ক ওরয়:

-

Hutchinson River Pkwy.
Saw Mill River Pkwy.

- Cross County Pkwy.
- Taconic State Pkwy.

উপকর তোমলেো ু ক্ত মরকেধোজ্ো ছোড়ো, মরম্নমলমিত মরকেধোজ্ো ক্োস DJ বো ক্োস MJ লোর্ োর পোরমিট েোেো ভে ভেোরও ব্যমক্তর ভষেকরে প্রকেোজ্য:
u

গোনিরত পনরবোররর স্স্ িয় ও 21 বেররর রম বয়সরী 1 জরির ব্বনশর অিুরমোন্ত িয়। যন্ তত্তোবধোয়র ড্োইিোর নপতো বো মোতো,
অনিিোবর, চোলর নশক্োর নশক্র বো চোলর নশক্োর নির্্ক শর হি তোহরল এটো প্ররযোজ্ হরব িো।

u

ড্োইিোররর তত্তোবধোয়র েোিো সোমরির নসরট বসোর রোরও অিুমনত ব্িই।

u

যন্ আপনি নিরচর ব্টনবরলর 3ব্ট অঞ্চরল গোনি চোলোি, তোহরল আপিোরর অবশ্ই প্রনতটি অঞ্চরল বনণ্কত নিয়ম ব্মরি চলো আবশ্র:

নিউ ইয়র্ক শহর (5টি বররোর সবরটি)

লং আইল্োন্ড (িোসোও ও সোর োর)

আপরটেট নিউ ইয়র্ক (অি্োি্ রোউনটি)

ভ োর 5টো ভেকে রোত 9টো

ভ োর 5টো ভেকে রোত 9টো

ভ োর 5টো ভেকে রোত 9টো

আপনি তখিই গোনি চোলোরত পোররি যখি
গোনিরত যোরত ডু য়োল ররট্োল থোররব
(নির্্ক শররর ব্রের)এবং যখি আপিোর সরগে
নপতো বো মোতো, অনিিোবর, "ব্লোররো পোররিটিস
(loco parentis)" এ ব্রোিও ব্নতি, চোলর নশক্োর
নশক্র বো ড্োইিোর স্ু রলর নির্্ক শর যোর বয়স 21
বো তোর ব্বনশ এবং এই ধররির গোনি চোলোরিোর
ববধ লোইরসন্স আরে।

আপনি তখিই গোনি চোলোরত পোররি
যখি আপিোর সরগে নপতো বো মোতো,
অনিিোবর, "ব্লোররো পোররিটিস
(loco parentis)"এ ব্রোিও ব্নতি,
চোলর নশক্োর নশক্র বো ড্োইিোর
স্ু রলর নির্্ক শর যোর বয়স 21 বো
তোর ব্বনশ এবং এই ধররির গোনি
চোলোরিোর ববধ লোইরসন্স আরে।

আপনি তখিই গোনি চোলোরত পোররি যখি
আপিোর সরগে এরজি ররয়রেি যোর বয়স
21 বো তোর ব্বনশ এবং এই ধররির গোনি
চোলোরিোর ববধ লোইরসন্স আরে।

রোত 9টো ভেকে সেোল 5টো

রোত 9টো ভেকে সেোল 5টো

রোত 9টো ভেকে সেোল 5টো

ব্য ব্রোিও পনরনথিনতরত আপিোর উনচত িয় গোনি
চোলোরিো।

ব্য ব্রোিও পনরনথিনতরত আপিোর
উনচত িয় গোনি চোলোরিো।

আপনি তখিই গোনি চোলোরত পোররি যখি
আপিোর সরগে নপতো বো মোতো, অনিিোবর,
"ব্লোররো পোররিটিস (loco parentis)" এ
ব্রোিও ব্নতি, চোলর নশক্োর নশক্র বো
ড্োইিোর স্ু রলর নির্্ক শর যোর বয়স 21 বো
তোর ব্বনশ এবং এই ধররির গোনি চোলোরিোর
ববধ লোইরসন্স আরে।
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ভরোড ভটকটের অ্যোপকেন্টকিন্ট েরো

আপনি dmv.ny.gov/roadtest এ অথবো 1-518-402-2100 িবিরর ব্রোড ব্টটে ব্স্ডু নলং নসরটেরম রল ররর আপিোর ব্রোড ব্টরটের সময়সূনচর
পনরবত্ক ি রররত পোররি। যখি আপনি 5 ঘণ্োর হোইওরয় ব্স টি ব্রোস্ক বো ড্োইি এডু ররশি ব্রোস্ক সম্ূণ্ক রররবি তখি আপিোর লোি্কোর পোরনমট
বো লোইরসরন্স আপিোরর 9 সংখ্োর আইনড িবির এবং ব্রোস্ক সোটি্কন ররশি িবির প্র্োি রররত বলো হরব। যন্ আপনি রম্কোনশয়োল ড্োইিোর
লোইরসন্স আরব্িরোররী হি, তোহরল যখি আপনি নস্ল ব্টটে ন প্র্োি ররোর সময় ব্য রনস্ ব্্ওয়ো হরব ব্সটিরত থোরো িবির নজজ্োসো ররো হরব।
ক্োস DJ বো MJ লোর্ োর পোরমিকটর িোধ্যকি সিস্ত পোরমিট ধোরেকের জর্য: ব্রোড ব্টটে ব্্ওয়োর আরগ, আপরোকে
রূ্যরতি 50 ঘণ্োর সুপোর োইজ প্র্যোেটিস ড্োইম ং েরকত হকব েোর িকধ্য 15 ঘণ্ো সূে্োকস্তর পর। আপিোরর ব্রোড ব্টরটে DMV
ম্ক MV-262 (সুপোরিোইজড ড্োইনিং সোটি্কন ররশি) আিরত হরব ব্যখোরি আপিোর নপতো বো মোতো বো অনিিোবর থোররব।
আপনি dmv.ny.gov এ বো ব্য ব্রোিও DMV অন রস ম্ক পোরবি অথোব DMV রল ব্সটিোরর ব্ োি ররর ম্ক চোইরত পোররি।
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