
 
 

 

গাড়ি চালান। ড়িশ্রাম ড়নন। পনুরািৃড়ি করুন।  
নিরাপদে গানি চালাদিার প্রদ াজি আদে 
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সতকক তা: আপড়ন হয়ততা টিএলড়স এর ক্লান্ত হতয় গাড়ি চালাতনার ড়নয়ম লঙ্ঘন করতত পাতরন 
 

ক্লান্ত হতয় গাড়ি চালাতনার ড়নয়মািলী ড়ক ড়ক?    

ট্যানি ও নলিুনজি কনিশদির অধীদি এই িতুি ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিা প্রনতদরাধ করার নি িাবলীদত, টিএলনস লাইদসন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভাদররা যাত্রীদের নিদ  24 

ঘণ্টার িদধয 10 ঘণ্টা অথবা সপ্তাদহ 60 ঘণ্টা (সসাি-রনব) পযযন্ত গানি চালাদত পাদরি। যখি আপিার গানিদত যাত্রী থাকদব সকবল তখিই গানি চালাদিার 

সীিার সি  নহদসদব গ্রাহয হদব। 
 

যকন টিএলড়স এই ড়নয়ম পাস কতরতে?  

ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিা ড্রাইভার, যাত্রী ও পথচারীদের জিয নবপজ্জিক। 
ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিা নবপজ্জিক এবং আপিার প্রনতনি া ক্ষিতাদক িন্থর কদর, যার ফদল আপিার গানির ধাক্কা লাগার ঝুুঁ নক সবদি যা । 
  
 

কখন আড়ম মাত্রাড়তড়রক্ত গাড়ি চাড়লতয় যেতলড়ে? 

এই নচঠি আপিাদক বুঝদত সাহাযয করদব নকভাদব আপিার গানি চালাদিার সি সূচী ক্লান্তভাদব গানি চালাদিার নি িগুনল লঙ্ঘি করদত পাদর। নিদচর তদথয 
আপনি জািু ারী 2018 সত সকাি নেি কতক্ষণ গানি চানলদ দেি তা সেও া আদে। 
 

   

   

   

   

 
টিএলড়স এর তরতে ড়ক আমাতক সমন পাঠাতনা হতি? 

এই সতকয তা পত্র সিি ি  এবং নিদচ প্রেত্ত গানি চালাদিার সিদ র নভনত্তদত আপিাদক সিি পাঠাদিা হদব িা। তদব, যনে ভনবষ্যদত আপনি গানি চালাদিার 

সি সীিা িা কিাি তাহদল টিএলনস যখি এই নি ি কাযযকরী করদব তখি ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিার জিয আপিাদক সিি পাঠাদিা হদত পাদর। 
 

কীভাতি আড়ম ক্লান্ত হতয় গাড়ি চালাতনা প্রড়ততরাধ করি? 

 

• TPEP, LPEP, অ্যাতপর মাধযতম  াত্রী ড়নতয় গাড়ি চালাতনার সময় নজর করুন িা লগ যরতখ  াত্রী ড়নতয় কতক্ষণ গাড়ি চালাতেন 

তা যদখুন। যাত্রী নিদ  গানি চালাদিার সিদ র নহসাব রাখদল কখি আপিার নবশ্রাি প্রদ াজি তা জািদত পারদবি।   
 

•  ড়দ আপড়ন সপ্তাতহর কতয়ক ড়দন ড়দতনর সীমা অ্ড়তিম কতরন তাহতল  াতত আতরা যিড়শ ড়দন যিড়শ কতর ড়িপ পান তাই আপনার 

সময়সূড়চ সামঞ্জসয করুন এিং ড়নরাপতদ থাকুন। 
 

• কখনও অ্নয ড্রাইভারতদর সাতথ আপনার TPEP, LPEP িা অ্যাতপর লগইন তথয যশয়ার করতিন না। এটি টিএলড়সর ড়নয়ম ড়িরুদ্ধ, 

এিং এই সময়গুড়ল আপনার গাড়ি চালাতনার সীমার যক্ষতত্র গণনা করা হতি। 
 

•  ড়দ গাড়ি চালাতত আপনার ক্লাড়ন্ত লাতগ, তাহতল ড়কেুক্ষণ ড়িশ্রাম ড়নন িা যসই ড়দতনর মততা আর গাড়ি চালাতিন না। প্রড়ত রাতত 

অ্িশযই প কাপ্ত পড়রমাতণ ঘুমান  াতত গাড়ি চালাতনার সময় আপড়ন  তথষ্ট সতকক  থাকতত পাতরন।  
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• আদরা জািদত, nyc.gov/tlcfatigue সেখুি 

 

যনে আপিার ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিার নি িাবলী সম্পদকয  আপিার সকাি প্রশ্ন থাদক তাহদল টিএলনস এিট্ারিাল অযাদফ াদসযর 

tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov এ সযাগাদযাগ করুি। 
 

সতকক তা: আপড়ন টিএলড়সর ক্লান্ত হতয় গাড়ি চালাতনার ড়নয়ম ভঙ্গ কতরতেন।  
িাংলা ভাষায় আতরা জানতত অ্নগু্রহ কতর nyc.gov/tlcfatigue যদখুন 
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