অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে DMV-এর লাইম্বেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইবভিং স্কু লগুম্বলা এখর্ ঘেম্বক
বিেট্োন্স লাবর্ন িং বপ্র-লাইম্বেবন্সিং ঘকােন গুম্বলা পবরচালর্া করম্বে পারম্বি

NYS DMV ড্রাইবভিং স্কু লগুবলম্বক বর্ম্বদন ে জাবর কম্বরম্বে োম্বে োরা প্রবেবিে এিিং বর্রাপদ প্রেুবি
ঘেমর্- জুম, ওম্বেিএক্স, ঘগা ট্ু বমটিং এিিং স্কাইপ িেিহার কম্বর বপ্র-লাইম্বেবন্সিং ঘকােন গুম্বলা
পবরচালর্া করম্বে পাম্বর
COVID-19-এর প্রভাম্বি জর্স্বাস্থ্ে েিংকট্ অিোহে োকাে োমাবজক দূরম্বের গাইিলাইর্ ঘমম্বর্
চলার কারম্বণ বিেট্োন্স লাবর্ন িং ঘকােন গুম্বলা ড্রাইভার প্রবেক্ষম্বণর চাবহদা পূরণ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ডিপার্নমমন্ট অ্ব মর্র ঘভডিকলস
(Department of Motor Vehicles, DMV)-এর লাইমসন্সপ্রাপ্ত ড্রাইডভিং স্কু লগুমলা এখর্ ঘেমক
ডিসর্যান্স লাডর্নিং ডপ্র-লাইমসডন্সিং ঘকাসনগুমলা পডরচালর্া করমে পারমব। COVID-19-এর প্রভামব
জর্স্বাস্থ্য সিংকমর্র কারমণ, ঘের্জুমে োকা ড্রাইডভিং স্কু লগুমলা ডপ্র-লাইমসডন্সিং ঘকাসনগুমলা পডরচালর্া
করমে পারমে র্া - ো প্রডিক্ষণােীমের ডর্কর্ পাাঁচ- ণ্টার ঘকাসন র্ামমও পডরডচে। সামাডজক েূরত্ব
সিংক্রান্ত ডর্মেন ডিকা ঘমমর্ ড্রাইভার প্রডিক্ষমণর চাডিো পূরমণর জর্য, ঘের্ ডিপার্নমমন্ট অ্ব ঘমার্র
ঘভডিকলস োমের প্রডেডিে এবিং ডর্রাপে প্রেুডি ঘেমর্- জুম (Zoom), ওমেবএক্স (WebEx),
ঘগা র্ু ডমটিং (Go To Meeting) এবিং স্কাইপ (Skype) বযবিার কমর ডপ্র-লাইমসডন্সিং ঘকাসন
পডরচালর্া করার জর্য ডর্মেন ডিকা জাডর কমরমে।
"ঘেমিেু আমরা একট র্েু র্ স্বাভাডবক প্রডক্রো অ্বযািে রাখডে োই আমরা কীভামব ড্রাইডভিং
লাইমসন্স পাওোর প্রডক্রোসি ডর্ডেন ষ্ট ঘেসব ঘসবা আমরা পডরচালর্া কডর ঘসসব ডবষমে আমামের
র্মর্ীে িওো জরুডর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "কীভামব ডর্রাপমে গাডে চালামর্া োে ঘস ডবষমে
অ্বগে িমে ডর্উ ইেকন বাসীমের জর্য ডপ্র-লাইমসডন্সিং ঘকাসনট অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন এবিং ড্রাইডভিং
স্কু লগুমলামক েূর ঘেমক এই ঘকাসন ঘিখামর্ার অ্র্ুমডে ডেমল অ্িংিগ্রিণকারীমের স্বাস্থ্য এবিং ডর্রাপত্তার
ঝুাঁ ডক র্া ডর্মে ঘকাসনগুমলা পুর্রাে শুরু করা োমব।"

DMV-এর লাইমসন্সপ্রাপ্ত ঘেমকামর্া ড্রাইডভিং স্কু ল ো বেন মামর্ ডপ্র-লাইমসডন্সিং ঘিখামর্ার জর্য
অ্র্ুমমাডেে এবিং ডিসর্যান্স লাডর্নিং প্রেুডির মাধ্যমম ঘকাসন পডরচালর্া করার ডসদ্ধান্ত ডর্মেমে োরা
ডর্ম্নডলডখে িেন ঘমমর্ অ্ডবলমে ো করমে পামর:
1. ডিসর্যান্স লাডর্নিং প্রডক্রোট বাস্তবােমর্র আমগ স্কু লগুমলামক DMV-এর কাে ঘেমক
অ্র্ুমমাের্ ডর্মে িমব র্া ডকন্তু ঘকাসন প্রোর্ এবিং এক বা একাডধ্ক ঘোগযোসম্পন্ন
প্রডিক্ষক ডর্মোমগর জর্য োমের অ্বিযই একট ববধ্ ডপ্র-লাইমসডন্সিং অ্র্ুমমাের্ োকমে
িমব।
2. ঘকাসনগুমলা ডভডিও ঘসিমর্র মাধ্যমম স্কু মলর ডপ্র-লাইমসডন্সিং োকা ঘোগয প্রডিক্ষক
কেতন ক ডরমেল র্াইমম সরাসডর ঘেখামে িমব। স্কু মলর ঘর্ডলকর্ফামরডন্সিং প্রডক্রোর
মাধ্যমম অ্বিযই প্রডিক্ষক এবিং প্রডিক্ষণােীমের মমধ্য ঘোগামোগ বজাে রাখমে িমব,
ঠিক ঘেমর্ট োরা স্বাভাডবক ক্লাসরুমম মুমখামুডখ কমর োমক আর এট িমব ভাচুন োল
পডরমবমি। একজর্ ঘোগয প্রডিক্ষক োো ঘকাসন প্রোর্ করার জর্য সফর্ওেযার বা
কডম্পউর্ার ঘপ্রাগ্রাম অ্র্ুমমাডেে র্ে।
3. প্রডিক্ষণােীমের অ্বিযই ডপ্র-ঘরডজোর করমে িমব এবিং োমের লার্নার পারডমর্
উপস্থ্াপর্ করমে িমব োমে স্কু লট প্রডিক্ষণােীটমক ডচডিে করমে পামর, ডর্ডিে
করমে পামর ঘে প্রডিক্ষণােীট ঘকাসনট করমে পারমব এবিং পারডমমর্ োডলকাভু ি
প্রডিক্ষণােীর েেয ঘরকিন করমে পারমব। ড্রাইডভিং স্কু লগুডলমক অ্বিযই ঘেমর্র স্বাস্থ্য
ডবভাগ (Department of Health) এবিং স্থ্ার্ীে ডবডধ্ডর্মষধ্সি প্রমোজয সকল
সামাডজক ডর্মেন ডিকা ঘমমর্ চলমে িমব এবিং ডর্উ ইেকন ফমরাোমিনর প্রমোজর্ীে
ঘেমকামর্া অ্পামরটিং ডবডধ্ডর্মষধ্ ঘমমর্ চলমে িমব, েডে স্কু মলর বযবসাডেক স্থ্ামর্
সরাসডর ডগমে প্রাক-ডর্বন্ধর্ সম্পন্ন করা িে।
4. ভডেন র সমে, স্কু লমক অ্বিযই ঘকামসন অ্িংিগ্রিণ এবিং সমাডপ্তর প্রমোজর্ীেো বযাখযা
করার জর্য ডর্মেন ির্া প্রোর্ করমে িমব, োর মমধ্য ঘেমকামর্া প্রেুডির প্রমোজর্ীেো
ও প্রডিক্ষণােীমের অ্বিযই সমচের্ িওোর মমো ডবষেট উমেখ োকমব।
5. DMV অ্র্ুমমাডেে ডপ্র-লাইমসডন্সিং ঘকাসন কাডরকুলাম এবিং ডবষেবস্তু অ্বিযই MV-278
ঘকাসন সমাডপ্তর সাটনডফমকর্ ইসুয করার আমগ ডবেরণ করমে িমব। ড্রাইডভিং
স্কু লগুডলমক অ্বিযই ডর্ডিে করমে িমব ঘে ঘকাসন সম্পন্ন সাটনডফমকর্ শুধ্ুমাত্র ঘসই
সমস্ত প্রডিক্ষণােীমের জর্য ইসুয করা িমেমে োরা ঘকাসনট সম্পন্ন কমরমে, ঘসইসামে
োরা ঘোগয এবিং ভডেন র সমে ও ঘকাসনজমু েই ড্রাইডভিং স্কু ল দ্বারা ডচডিে করা
িমেমে। ঘকাসন সম্পন্ন িওোর পর, প্রডিক্ষক-স্বাক্ষডরে সাটনডফমকর্ট ক্লামেন্ট
পারডমমর্র ঠিকার্াে ঘমইল করা িমব োমে প্রডিক্ষণােীটমক DMV-এর ঘরাি ঘর্ে
অ্যাপমেন্টমমমন্টর সমেসূডচ ডর্ধ্নারণ করার আমগ এটমে স্বাক্ষর করমে িমব।
6. ডিসর্যান্স লাডর্নিং ঘকাসনগুমলা ক্লাসরুম অ্র্ুমমােমর্র প্রমোজর্ীেোর আওোধ্ীর্ িমব র্া
ডকন্তু প্রডিক্ষক ঘে স্থ্ার্ ঘেমক উপস্থ্াপর্ করমের্ ো অ্বিযই েোেে, মমর্ামোগ র্ষ্ট
র্া কমর এবিং ঘিখার অ্র্ুকূল িমে িমব।

7. স্কু লমক অ্বিযই ডর্েম অ্র্ুোেী ঘরকিন বজাে রাখমে িমব এবিং ডিসর্যান্স লাডর্নিংমের
ঘক্ষমত্র অ্বিযই ঘকাসন প্রোর্ পদ্ধডে এবিং প্রডিক্ষক ডর্মোমগর বযবস্থ্াপর্া করমে িমব
এবিং ঘরকিন করমে িমব।
8. স্কু ল এবিং এর প্রডিক্ষকগণ ডিসর্যান্স লাডর্নিং প্রডক্রো বযবিার কমর প্রডিক্ষণােীমের
ডর্রাপত্তা এবিং ঘগাপর্ীেো এবিং উপেুনি োডলকাভু ি পযারাডমর্ামরর মমধ্য ঘকামসনর
অ্খণ্ডো সিংরক্ষণ এবিং ড্রাইডভিং স্কু ল, ড্রাইডভিং স্কু ল প্রডিক্ষক এবিং ডপ্র-লাইমসডন্সিং
ঘকাসন পডরচালর্ার সমস্ত আইর্, ডবডধ্ এবিং র্ীডে অ্র্ুোেী োেবদ্ধ।
9. এই ডবজ্ঞডপ্তমে োডলকাভু ি আইর্, প্রডবধ্ার্ বা র্ীডের লঙ্ঘর্ িমল ড্রাইডভিং স্কু মলর
লাইমসন্স এবিং প্রডিক্ষমকর সাটনডফমকর্ স্থ্ডগে বা বাডেল করা িমব।
প্রশ্ন বা উমদ্বগ DriverTrainingProgram@dmv.ny.gov ঠিকার্াে DMV ড্রাইডভিং স্কু ল ইউডর্মর্ অ্েবা
(518) 473-7174, অ্পির্ #3 র্েমর পাঠামর্া োমব।
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