
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল ট্রাক ও িাস চালক ঘাটবি সমাধাম্বর্ পবরকল্পর্া হঘাষণা করম্বলর্  

  

প্রস্তাির্া িৃিীয় পক্ষম্বক িাবণজ্যেক চালক লাইম্বসম্বের যর্ে রাস্তায় পরীক্ষা বর্ম্বি বিম্বি  

  

প্রস্তাির্ায় যর্মি গ্র ণ করার যর্ে 26 যার্ুয়াবর গণশুর্াবর্  

  

র্িুর্ CDL ধারকম্বির যর্ে প্রবিিন্ধকিা অপসারণ ও পি তিবরর হেম্বটর প্রম্বচষ্টার 

বভবিম্বি এটট তিবর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ট্রাক্ ও বাস চালক্ ঘাটথি সমাধাকর্ সা ায্য ক্রার এক্টট 

পথরক্ল্পর্া হঘাষণা ক্রকলর্ হয্খাকর্ বাথণজ্জযক্ চালক্ লাইকসকের (Commercial Driver 

License, CDL) জর্য রাস্তায় পরীক্ষার উপলভযিা উকেখকয্াগয বজৃ্ি ক্রা  কব। উক্যাগটট হয্াগয 

িৃিীয় পক্ষকক্ রাস্তায় পরীক্ষা থর্কি থ্কব, য্ার ফকল হেটবযাপী পরীক্ষার আকরা স্থার্ তিথর  কব 

এবং থব্যমার্ হেট-পথরচাথলি সাইকটর ক্ষমিা বজৃ্ি পাকব, য্ার ফকল হয্াগয CDL চালক্ক্র 

রাস্তায় র্ামকি হয্ সময় লাকগ িা হ্রাস পাকব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট হমাটরয্ার্ থিপাটনকমন্ট (New York State Department of Motor Vehicles, 

DMV) 26 জার্ুয়াথর, বুধবার এক্টট গণশুর্াথর্ আকয়াজর্ ক্রকব, য্াকি এই পথরক্ল্পর্ার বযাপাকর 

মিামি হ ার্া ও পয্ নাকলাচর্া ক্রা য্ায়। শুর্াথর্ অর্ুটিি  কব সক্াল 10:00 হিকক্ ্পুুর 12:30 

পয্ নন্ত, WebEx এর মাধযকম ভাচ্নযয়াথল। এখাকর্ DMV প্রথিথর্থধ প্র্ত্ত সংথক্ষপ্ত পথরথচথির পর 

জর্গকণর উন্মুক্ত মিামি গ্র ণ ক্রা  কব। 18 জার্ুয়াথর হিকক্ 4 হফব্রুয়াথর পয্ নন্ত থলথখি মি 

জমা ক্রা য্াকব CDLThirdPartyTesting@dmv.ny.gov এ।  

  

"য্খর্ আমরা ম ামারীর থবরুকি লড়াই ক্রথি, িখর্ও আমরা থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য সুকয্াগ 

বজৃ্ি ক্রার জর্য, আমাক্র সু্কলগুথলকক্ সমি নর্ ক্রার জর্য, এবং আমাক্র হেট ও হ্ কক্ 

হয্ই সাপ্লাই-হচইর্ সমসযা প্রভাথবি ক্রকি িার সমাধাকর্ অঙ্গীক্ারবি আথি," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "িৃিীয় পক্ষকক্ ট্রাক্ ও বাস চালক্ক্র রাস্তার পরীক্ষা থর্কি অর্ুমথি থ্কয়, আমরা থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর জর্য আক্ষ নণীয় ক্যাথরয়াকরর, আমাক্র থ শুক্র সু্ককল য্াওয়ার, এবং প্রকয়াজর্ীয় 

স্থাকর্ অথি ্রক্াথর পণয হপ ৌঁকি হ্ওয়ার র্ি্র্ সুকয্াগ তিথর ক্রথি।"  

  

গণশুর্াথর্র সময়, DMV প্রস্তাবর্াটট সম্পকক্ন সংকক্ষকপ জার্াকব হয্খাকর্ উক্যাগটট ক্কয়ক্ 

ধাকপ সম্পন্ন ক্রার আহ্বার্ ক্রা  কয়কি, হয্খাকর্ প্রািথমক্ভাকব এটট বাথণজ্জযক্ য্াকর্র থব াল 

থিট রকয়কি এমর্ অর্য হেট একজজ্ে এবং ক্িৃনপক্ষকক্ CDL রাস্তার পরীক্ষা থর্কি অর্ুমথি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmeetny%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3Dee8ad96f3da28bd73acf1d12368a95b80&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C499447c2eb4c4e6c7a2908d9d5f6444e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776075967205256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TOOkCjB7ydJ2sJ9k8e1rh6SGu%2BynJ47S6pcXOM4Snw0%3D&reserved=0
mailto:CDLThirdPartyTesting@dmv.ny.gov


প্র্ার্ ক্রকব। থিিীয় পয্ নাকয় হয্াগয হবসরক্াথর এর্টটটট অন্তভ্নক্ত ক্রা  কব। হয্াগয CDL 

প্রথ ক্ষকক্রা য্াকি থর্রাপক্ হেট ও হফিাকরল প্রথবধার্ অর্ুয্ায়ী রাস্তার পরীক্ষা হর্য় িা 

থর্জ্িি ক্রকি DMV এক্টট ক্ক ার িত্ত্বাবধার্ বযবস্থা স্থাপর্ ক্রকব। DMV গণশুর্াথর্কি গ ৃীি 

মিামি এক্জ্িি ক্কর এবং য্াচাই ক্কর এক্টট বাস্তবায়র্ পথরক্ল্পর্া তিথর ক্রকব।  

  

DMV কবমের্ার মাকন হয. এফ. হরাডার িম্বলর্, "DMVহি আমরা জাথর্ হয্ রাস্তায় হয্াগয 

ট্রাক্ ও বাস চালক্ িাক্া ক্িটা গুরুত্বপূণ ন, এবং আমরা এই প্রকয়াজর্ হমটাকি আমাক্র য্া ক্রা 

্রক্ার িা ক্রকি অঙ্গীক্ারবি। আমরা এই শুর্াথর্কি জর্মি সংগ্র  ক্রকি এবং এরপর 

িৃিীয় পক্ষকক্ CDL রাস্তায় পরীক্ষা থর্কি অর্ুমথি প্র্ার্ ক্রকি উন্মুখ, য্াকি ক্কর থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকক্ পরীক্ষা হ্ওয়ার এবং এই অিযাব যক্ীয় য্ার্ চালাকর্ার ভাকলা চাক্থর লাকভর 

আকরা ভাকলা সুকয্াগ প্র্ার্ ক্রা য্ায়।"  

  

র্ি্র্ প্রস্তাবর্াটট  কলা প্রথিবন্ধক্িা অপসারণ ও আকরা চালক্ থর্কয়াগ ক্রার জর্য গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্কলর হর্িৃকত্ব হেকটর গ ৃীি এক্গুচ্ছ প্কক্ষকপর অং । হসকেম্বকর, গভর্ নর 

হ াক্ল সু্কলবাস চালক্ ঘাটথির সমাধাকর্ এক্াথধক্ হেট একজজ্ের হর্ওয়া থবথভন্ন ধরকর্র বযবস্থা 

উপস্থাপর্ ক্করর্।  

  

প্রকচষ্টার অং  থ কসকব, DMV অর্ুমথি পরীক্ষা এবং রাস্তার পরীক্ষার মধযক্ার 14-থ্কর্র 

অকপক্ষার সময় অপসারণ ক্কর এক্টট CDL পাওয়ার প্রজ্িয়া ত্বরাথিি ক্করকি। এিাড়াও হেট 

রাস্তার পরীক্ষা পথরচালর্া ক্রার ক্ষমিা বজৃ্ি ক্করকি, এবং ক্াউথন্ট-পথরচাথলি DMV 

অথফসগুথলর স কয্াথগিায় থলথখি পরীক্ষা গ্র কণর ক্ষমিা বজৃ্ি ক্করকি।  

  

পা াপাথ , থর্উ ইয়ক্ন হেট ইউথর্ভাথস নটট, থ্রুওকয় অকিাথরটট, থর্উ ইয়ক্ন হরথসং অযাকসাথসকয় র্, 

এবং হজর্াকরল সাথভনকসস অথফকসর সাকি িাক্র থবথভন্ন সাইকট রাস্তার পরীক্ষা হর্ওয়ার জর্য 

অং ী্াথরত্ব ক্রার মাধযকম থর্উ ইয়ক্ন CDL চালক্ পরীক্ষার র্ি্র্ সাইট খুকলকি। হয্সব সু্ককল 

চাক্থর ক্রা হয্সব বযজ্ক্তর ইথিমকধয এক্টট CDL রকয়কি, িাক্র অস্থায়ীভাকব ভযার্ ও বাস 

চালাকর্ার অর্ুমথি পাওয়ার জর্য হেট ত্বরাথিি পরীক্ষার বযবস্থা ক্করকি।  

  

য্ারা এক্টট বাথণজ্জযক্ চালক্ লাইকসে হপকি চার্, িারা https://dmv.ny.gov/commercial-

driversএ আকরা িিয পাকবর্।  

  

DMV-র সম্পকক্ন আকরা িকিযর জর্য, থভজ্জট ক্রুর্ dmv.ny.govবা DMV-হক্ 

হফসবুক্, ট্ইটার এবং ইর্োগ্রাকম অর্ুসরণ ক্রুর্।  

  

###  
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