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পশরবতথটনর সারাংি
এই প্রশবধান 20 জযন, 2019 তাশরটখ জাশরকৃত চযাটেলটরর প্রশবধান A-802-কক রশহত কটর এবং এর স্থলাশিশষক্ত
হয়।
পশরবতথনসমূ হ:
•
•
•

সারসংটক্ষপশে প্রশবধাটনর অনযানয সংটিাধটনর সাটর্ সামঞ্জসয করটখ হালনাগাদ কটর।
বাস কম্পাশনসমূ টহর আইনগতিাটব এবং/অর্বা চযশক্তগতিাটব আবিযক বাস ড্রাইিার, কমথী, এবং/অর্বা
অযাটেন্ড্যান্টটদর জনয প্রশিক্ষণ প্রদান বাস্তবায়টনর িতথাবলী সয স্পষ্ট কটর (কসকিন II.A)।
একশে কেডাটরল ককাটেথর আটদি অনয যায়ী বাস ড্রাইিার ও অযাটেটন্ড্ন্টটদর জনয আবিযক গ্লযকাগন
প্রদাটনর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একশে নতযন শনয়ম কযাগ কটর (কসকিন II.B)।

সারসংটক্ষপ
এই প্রশবধান কসসব শনয়ম ধাযথ কটর যা উশিশখতগুটলা শনয়ন্ত্রণ কটর: করকশডথংটয়র
উটেটিয বাধযতামূ লক সরঞ্জাম এবং/অর্বা শডিাইস সংস্থাপন ও বযবহার,
যানবাহন এবং/অর্বা শিক্ষার্থীর অবস্থান সম্পশকথত তর্য শরটপােথ করা অর্বা
ট্র্যােশমে করা; এবং বাস ড্রাইিার এবং অযাটেটন্ড্ন্ট প্রশিক্ষণ এবং বাস রুে
পরীক্ষামূ লক পশরচালনা বাধযতামূ লক করা।
I.

কগ্লাবাল পশজিশনং শসটস্টম (ববশিক অবস্থান শনণথয় বযবস্থা, GPS), সংশিষ্ট ইকযইপটমন্ট (যন্ত্র) এবং িতথাবলী
A. GPS ট্র্যাশকং হটলা কগ্লাবাল পশজিশনং সেেওয়যার এবং সরঞ্জাম বযবহার কটর দূ র কর্টক বা শরটমােিাটব
ককাটনা শকছয বা বস্তু ককার্ায় আটছ কসোর অবস্থান নজরদাশর করা।
B. কবাডথ অি এডযটকিটনর শিক্ষার্থী পশরবহটনর জনয 30 জযন, 2018 বা তার পরবশতথটত কাযথকর চযশক্তবদ্ধ
এবং কময়াদ বশধথতকৃত সকল বাস ককাম্পাশনটক স্কযল বাটসর অবস্থান ও বাটস শিক্ষার্থী আররোহরণর
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কখাোঁজ রাখা ও তাৎক্ষশণকিাটব অবশহত করা ("ট্র্যাশকং শসটস্টম") এবং এ ধরটনর ট্র্যাশকং শসটস্টম
শিক্ষার্থী পশরটষবায় শনটয়াশজত সকল বাটস বাধযতামূ লকিাটব 1 জযলাই, 2019-এর পর কবাডথ অি
এডযটকিটনর মটনানীত GPS ইকযইপটমন্ট ও সংশিষ্ট সেেওয়যার সংস্থাপন করটত হটব।
C. ট্র্যাশকং শসটস্টম অবিযই সবগুটলা বাটস সকল স্কযল শদবটস শিক্ষার্থী পশরবহনকাটল বযবহাটরাপটযাগী
হটত হটব, এবং ট্র্যাশকং শসটস্টম-এর অন্তিযথক্ত সকল কডো কবাডথ অি এডযটকিটনর দাশয়ত্বপ্রাপ্ত স্টােএর কদখার সয টযাগ র্াকটত হটব।
II.

সাধারণ প্রশিক্ষণ নীশত এবং প্রাসশিক িতথাবলী
A. বাশষথক পযথাটলাচনা এবং অনযানয আইনগত এবং/অর্বা চযশক্তবদ্ধিাটব আবিযক বাস ড্রাইিার, কমথী,
এবং/অর্বা অযাটেটন্ড্ন্টটদর প্রশিক্ষটণর পািাপাশি কবাডথ অি এডযটকিটনর শিক্ষার্থী পশরবহটনর জনয
30 জযন, 2018 বা তার পরবশতথটত কাযথকর আইনগত এবং/অর্বা চযশক্তবদ্ধ এবং/অর্বা কময়াদ
বশধথতকৃত সকল বাস ককাম্পাশনটক বাধযতামূ লকিাটব 1 জযলাই, 2019-এর পটর বাস চালক, কমথচারী,
এবং/অর্বা অযাটেটন্ড্ন্টটদর জনয প্রশিক্ষণ এবং/অর্বা বাস রুে-এর পরীক্ষামূ লক পশরচালনা
এবং/অর্বা ট্র্যাশকং শসটস্টম বযবহাটরর প্রশিক্ষটণর শদন-এর বযবস্থা রাখটত হটব।
B. একশে কেডাটরল আদালটতর আটদটির অনয বশতথতার জনয এবং কস্টে-অনয টমাশদত শনরাপত্তা প্রশিক্ষটণর
সাটর্ সামঞ্জসযপূ ণথ, কবাডথ অি এডযটকিন শপউপল ট্র্যােটপাটেথিন-এর চযশক্ত এবং/অর্বা অতঃপর কময়াদ
বশধথতকৃত সকল বাস ককাম্পাশন কবাডথ অি এডযটকিন দ্বারা ধাযথ কিষ সময়সীমার মটধয অবিযই: শনশিত
করটব কয সকল বাস ড্রাইিার এবং অযাটেটন্ড্ন্টগণ যাটদর শনউ ইয়কথ শসশে শডপােথটমন্ট অি এডযটকিন
(DOE) একশে ডায়াটবশেস কমশডটকিন অযাডশমশনটেিন েমথ সহ শিক্ষার্থীটক পশরবহনকারী শহটসটব
িনাক্ত কটর তারা বাশষথক গ্লযকাগন প্রদাটনর (একশে ডায়াটবশেস সংক্রান্ত জরুরী পশরশস্থশতটত প্রদাটনর
ঔষধ) প্রশিক্ষটণ অংিগ্রহণ কটরটছ; এবং DOE-কক প্রশিক্ষণ অনয বশতথতার প্রমাণ প্রদান কটরটছ।

III.

অনয সন্ধান
এই প্রশবধান সংক্রান্ত সকল অনয সন্ধান শনটচর শিকানায় পািাটত হটব:
Office of Pupil Transportation
NYC Department of Education
44-36 Vernon Blvd., 6th Floor
Long Island City, NY 11101
Telephone: 718-707-4343
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