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গভর্ নর হ াচুল সু্কল িাম্বের চালক েংকট হ াকাম্বিলায় হেম্বটর পদম্বেপ হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

হেট বর্উ ইয়কন হেম্বটর 550,000 এর হিবে িাবণজ্যেক লাইম্বেন্সধারীম্বদর কাম্বে 

হপ ৌঁোম্বর্ার যর্ে প্রচারণা চালু করম্বে  

  

গভর্ নর সু্কলগুবলম্বক ে ি নর্ করার যর্ে হেট এম্বযজ্ন্সগুবলম্বক েৃযর্েীল উপায় 

িেি াম্বরর বর্ম্বদনে বদম্বয়ম্বের্  

  

চালক বর্ম্বয়াগ এিং িাবণজ্যেক ড্রাইভারে লাইম্বেন্স পরীো োইট িৃজ্ি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হেটজকুে সু্কলগুথলকক্ ক্ষথিগ্রস্ত ক্রা সু্কল বাকের চালক্ েংক্ট 

হ াক্াকবলায় এক্াথিক্-একজন্সি পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্করকের্। পথরক্ল্পর্ার  কিয রকয়কে 

গিার্ুগথিক্ এবং অগিার্ুগথিক্ বাথণন্সজযক্ ড্রাইভারে লাইকেি (Commercial Driver's 

License, CDL) িারীকের থর্কয়াকগর হক্ষকে বািা অপোরণ, CDL পরীক্ষার েুক াগ এবং প্রন্সিয়া 

বনৃ্সির  ি স্বল্পক্ালীর্ পেকক্ষপ,  ার েবগুথলর র্ক্শা ক্রা  কয়কে সু্কল বাকের চালক্ বনৃ্সির 

লকক্ষয। উপরন্তু, থর্উ ইয়ক্ন হেট থর্উ ইয়ক্ন হেকটর 550,000 এর হবথশ CDL লাইকেিিারীকের 

ক্াকে হপ ৌঁোকর্ার জর্য প্রচারণা চাল ুক্রকে।  

  

েী নক্ালীর্ পেকক্ষপগুথলর  কিয রকয়কে চালক্কের প্রথশক্ষণ এবং লাইকেি প্রোর্, এবং বাে 

চালক্ হপশায় আরও প্রশস্তির থর্কয়াগ।  

  

"আ াকের সু্কল এবং গণস্বাস্থ্য ক্ নক্িনারা এই বের আ াকের েন্তার্কের েশরীকর থশক্ষা পাওয়া 

থর্ন্সিি ক্রকি পা াে পথর াণ ক্াজ ক্করকের্, এবং থশক্ষািীকের সু্ককল আর্া হর্ওয়া ক্রকি 

সু্কল্গুথলর হ র্  কিষ্ট েংখ্যক্ বাে িাকক্ িা থর্ন্সিি ক্রকি আ রা হক্ার্ পেকক্ষপই বাে রাখ্কবা 

র্া," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্।" থেও, সু্কল বাকের চালক্ স্বল্পিা থর্উ ইয়ক্ন হেকটর জর্য অর্র্য 

ে েযা র্য়, আথ  হেকটর একজন্সিগুথলকক্ েজৃর্শীল উপায় বযব াকরর এবং িাকের ক্াকে িাক্া 

েক্ল হক্ শল বযব ার ক্কর বাে চালক্ েংক্কট ক্ষথিগ্রস্ত সু্কল থিেট্রিক্টকক্ ে ায়িা ক্রকি 

থর্কেনশ থেকয়থে,  াকি আ রা  ি দ্রুি েম্ভব েবকচকয় হবথশ েংখ্যক্ হ াগযিােম্পন্ন বাে চালক্ 

আর্কি পাথর।"  

  

গভর্ নর হ াচুল হেকটর একজন্সিগুথলকক্ এক্াথিক্-েংগঠকর্র থর্কয়াগ ক্ষ িা বযব ার ক্কর CDL 

চালক্কের সু্কল বাকের চালক্  কি উৎোথ ি ক্রকি থর্কেনশ থেকয়কের্। আগ্র ী চালক্গকণর 



জথরপ ক্রা  কব এবং এরপর িাকের িিয স্থ্ার্ীয় সু্কল থিেট্রিকক্টর োকি ভাগাভাথগ ক্রা  কব 

 ারা চালক্ খ্ুুঁজকে। সু্কলগুথল িাকের এলাক্ার আগ্র ী চালক্কের থর্কয়াগ থেকিএই িাথলক্া 

বযব ার ক্রকি পারকব। পাশাপাথশ, হেট থিপাটনক ন্ট অফ হলবাকরর (Department of Labor, 

DOL) এর  ািযক  বিন াকর্ হবক্ার চালক্কের টাকগ নট ক্রকব। হেট আইর্শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারী 

বাথ র্ী, ে ক্ল ক্ ী, থ থলটাথর এবং অর্যার্য েংগঠকর্ অংশীোরকের োকি ক্াজ ক্রকব  াকের 

প্রথশথক্ষি চালক্ রকয়কে  াকি সু্কল বাে চালক্  কি আগ্র ী বযন্সিকের খ্ুুঁকজ পাওয়া  ায়।  

  

 ারা এক্ট্রট বাথণন্সজযক্ ড্রাইভারে লাইকেি হপকি চার্, িারা এখ্াকর্ িিয হপকি পাকরর্।  

  

উপরন্তু, হ াটর  ার্ েপ্তর (Department of Motor Vehicles, DMV) পারথ ট পরীক্ষা এবং 

রাস্তায় পরীক্ষার  াকের 14 থেকর্র থবরথি অপোরণ ক্কর CDL ে াপ্তক্রণ ত্বরাথিি ক্রকে। 

ক্াউথন্ট পথরচাথলি DMV গুথলর বােথি ে ায়িায় হেট থলথখ্ি পরীক্ষা এবং রাস্তায় পরীক্ষা 

ক্রার ক্ষ িা বনৃ্সি ক্রকি ো া য ক্রকব।  

  

হেট ইউথর্ভাথে নট্রট অফ থর্উ ইয়কক্নর (State University of New York, SUNY), থ্রুওকয় 

অিথরট্রট (Thruway Authority) থর্উ ইয়ক্ন হরথেং অযাকোথেকয়শর্ (New York Racing 

Association, NYRA) অথফে অফ হজর্াকরল োথভনকেে (Office of General Services, OGS) 

এর োকি অংশীোথরকত্বর  ািযক  হেট র্িুর্ CDL ড্রাইথভং লাইকেি পরীক্ষা োইট খ্লুকে। 

হ েব সু্কল ক্ নচারীকের বিন াকর্ CDL রকয়কে, িাকের জর্য হেট ভযার্ এবং বাে চালর্ার 

অস্থ্ায়ী পারথ ট পাওয়ার জর্য ত্বরাথিি পরীক্ষার বযবস্থ্া ক্রকব।  

  

হেট েী নক্ালীর্ হক্ শল  া সু্ককলর জর্য আরও বাে চালক্ থর্কয়াগ ক্রকি এবং িকর রাখ্কি 

েক্ষ  ক্রকব িা থর্ি নারকণ হেক্ক াল্ডারকের োকি আকলাচর্া চাথলকয়  াকে। এর  কিয রকয়কে 

চালক্কের থর্কয়াগ এবং প্রথশক্ষকণর জর্য থবক্ল্প লাইকেন্সিং ক্িৃনপক্ষ এবং অর্যার্য হেট 

একজন্সির োকি অংশীোথরত্ব।  

  

হেট সু্কলগুথলকক্ েজৃর্শীল এবং উদ্ভাবর্ী পন্থা অবলম্বর্ ক্কর সু্কল বাকের চালক্কের থবথভন্ন 

েুথবিা প্রোকর্ উৎোথ ি ক্রকে  া আকগ থবকবচর্া ক্রা  য়থর্। এর  কিয রকয়কে োইথর্ং এবং 

থরকটর্শর্ হবার্াে, চালক্কের জর্য েুথবিা বনৃ্সি এবং জািীয়ভাকব প্রথিক াথগিা ূলক্ বাজাকর 

চালক্ থর্কয়াকগর জর্য অর্যার্য থবক্ল্প। সু্কলগুথল এই েুথবিা প্রোর্ ক্রকি হফিাকরল ি থবল 

বযব ার ক্রকি পারকব। অকর্ক্ সু্কল থিেট্রিক্ট এই ি থবলগুথলর উকেখ্ক াগয অংশ হেকটর 

ক্াে হিকক্ ভিুনথক্ থ োকব পায় এবং স্থ্ার্ীয় প নাকয় েম্পূণ ন খ্রচ ব র্ র্া ক্করই আরও 

প্রথিক াথগিা ূলক্ হবির্ হেওয়ার হ াগযিা রাকখ্।  
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