
 

গাড়ি চালান। ড়িশ্রাম ড়নন। পনুরািৃড়ি করুন।  

নিরাপদে গানি চালাদিার প্রদ াজি আদে 

 

    

Meera Joshi – কনিশিার 

Mohammed Akinlolu – অ্যানিস্ট্যান্ট কনিশিার 
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          তানরখ: XX/XX/2018 

                     টিএলনি লাইদিন্স িং: XXXXXXX 

 
 
 

সতকক তা: আপড়ন টিএলড়স-র ক্লান্ত হয়য় গাড়ি চালায়নার ড়নয়ম লঙ্ঘন করয়েন 
 

ক্লান্ত হয়য় গাড়ি চালায়নার ড়নয়মািলী ড়ক ড়ক?    
ট্যানি ও নলিুনজি কনিশদির অ্ধীদি এই িতুি ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিা প্রনতদরাধ করার নি িাবলীদত, ভািার গানির (FHV) ঘাাঁটিগুনলর 
জিয একক ড্রাইভারদের ককবল 24 ঘণ্টার িদধয 10 ঘণ্টা অ্থবা িপ্তাদহ 60 ঘণ্টা (কিািবার-রনববার) পর্যন্তই র্াত্রা  নিিপযাচকরদত 
পাদরি। র্খি গানিটিদত র্াত্রী থাকদব ককবল তখিই গানি চালাদিার িীিার িি  নহদিদব গ্রাহয হদব। এই নি দির অ্ধীদি আপিার ঘাাঁটি 
ককবল আপিার নিদজর নিিপযাচগুদলার জিযই ো ী থাকদব - ড্রাইভাদরর র্াত্রী নিদ  চালাদিার কিাট্ িিদ র জিয ি , র্নে তারা অ্িয 
ঘাাঁটির জদিযও চালাি। 
 
 
ককন টিএলড়স এই ড়নয়ম পাস কয়রয়ে?  
ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিা ড্রাইভার, র্াত্রী ও পথচারীদের জিয নবপজ্জিক। ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিা নবপজ্জিক এবং ড্রাইভাদরর প্রনতনি া 
জািাদিার ক্ষিতাদক িন্থর কদর, র্ার ফদল গানির ধাক্কা লাগার ঝুাঁ নক কবদি র্া । ঘাাঁটিগুনলর ও ড্রাইভারদের উভদ রই ক্লান্ত হদ  গানি 
চালাদিা প্রনতদরাদধর কক্ষদত্র একটি ভূনিকা পালি করদত হদব।   
 
 
আমার ঘাাঁটি কখন ড্রাইভারয়ের অতযড়িক যাত্রায় ড়িসপযাচকরয়ে? 
এই নচঠি আপিাদক বুঝদত িাহার্য করদব কীভাদব আপিার একক ড্রাইভারদের নিিপযাচ করা ক্লান্তভাদব গানি চালাদিার নি িগুনল লঙ্ঘি 
করদত পাদর। িীদচর তথযটি কেখাদে কর্ কফব্রু ানর 2018 এর ককাি ককাি নেদি ও িিদ  আপিার একক ড্রাইভারদক নিিপযাচ করার ঘণ্টার 
িীিা োনিদ  কগদে। 
 
 

টিএলড়স ড্রাইভার 
লাইয়সন্স 

লঙ্ঘয়নর প্রকার যাত্রী ড়নয়য় 
চালায়নার ঘণ্টা 

প্রথম যাত্রী কতালা কেষ যাত্রী নামায়না 

 দেনিক    
 িাপ্তানহক    
     

     

     

     

 

 

 
 
টিএলড়স -র তরয়ে ড়ক আমার ঘাাঁটিয়ক সমন পাঠায়না হয়ি? 

এই িতকয তার নচঠিটি িিি ি । আপিার ঘাাঁটি উপদরর তানলকা  কেও া নেিগুনলদত ড্রাইভারদের র্ত ঘণ্টা র্াত্রা  নিিপযাচ কদরদে তার জিয 
আপিার ঘাাঁটিদক ককাদিা িিি পাঠাদিা হদব িা। র্নেও, ভনবষ্যদত আপনি আপিার নিিপযাচ করা ড্রাইভারদের র্াত্রী নিদ  চালাদিার ঘণ্টা 
আপদিট্ িা করদল টিএলনি কথদক এিদফািযদিন্ট শুরু করার পর আপিার ঘাাঁটি ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিার জদিয িিি কপদত পাদর। 

 
 



 

গাড়ি চালান। ড়িশ্রাম ড়নন। পনুরািৃড়ি করুন।  

নিরাপদে গানি চালাদিার প্রদ াজি আদে 

 

কীভায়ি আমার ঘাাঁটি ক্লান্ত হয়য় গাড়ি চালায়না প্রড়তয়রাি করয়ি? 
র্াত্রা শুরুর ও র্াত্রা কশষ্ হও ার িি  পর্যদবক্ষণ কদর ড্রাইভারদের র্াত্রী নিদ  গানি চালাদিার কিাট্ িি  অ্িুিরণ করুি। আপিার ঘাাঁটির 
র্াত্রার করকদিয র জিয প্রদ াজিী  র্াত্রী নিদ  গানি চালাদিার িি  অ্িুিরণ কদর, আপনি জািদত পারদবি কর্ কখি ড্রাইভারদের নবশ্রাদির 
প্রদ াজি এবং তারা আর আপিার ঘাাঁটি কথদক নিিপযাচ গ্রহণ করদত পারদব িা। আদরা জািদত, nyc.gov/tlcfatigue কেখুি 

 
 
র্নে আপিার ক্লান্ত হদ  গানি চালাদিার নি িাবলী িম্পদকয  আপিার ককাি প্রশ্ন থাদক তাহদল টিএলনি এিট্ারিাল অ্যাদফ াদিযর 
tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov এ কর্াগাদর্াগ করুি। 
 

 
 

সতকক তা: আপড়ন টিএলড়স-র ক্লান্ত হয়য় গাড়ি চালায়নার ড়নয়ম ভঙ্গ কয়রয়েন। 
 

অ্িযািয ভাষ্া  তদথয প্রদবশানধকার কপদত অ্িগু্রহ কদর িীদচর নলংকটিদত র্াি। 
 

 
Para Español, haga clic aquí   
 
Версия на русском языке доступна здесь   
 

বাাাাংলার জিয, এখািন্ নক্লক করুন্   
 

获取中文，请点击此处   
 
   یہاں کلک کریں اردو کے لیے،
 
   للغة العربیة، انقر هنا
 
Pour la version en français, veuillez cliquer ici  
 
Pou kreyòl klike la a   
 

한국어는 여기를 클릭하세요   
 
Polski - kliknij tutaj   
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