A-802 - GPS ইকুইপমেন্ট সংস্থাপন ও প্রশিক্ষণ এবং বাস রুমের পশরক্ষােূ লক পশরচালনা - 6/20/2019

চযামেলমরর প্রশবধান

নম্বর: A-802
শবষয়: GPS EQUIPMENT INSTALLATION AND TRAINING AND DRY-RUNS OF BUS ROUTES
শ্রেণী: শিক্ষার্থী পশরবহন
ইসু যর তাশরখ: 20 জুন, 2019
সারসংমক্ষপ
এই প্রশবধান নশর্ভুশিকরণ, যানবাহমনর অবস্থান সম্পশকথত তর্য শরমপােথ করা
এবং/অর্বা এ ধরমনর ইকুইপমেন্ট বা শিভাইস (যন্ত্রপাশত) বযবহার সংক্রান্ত
প্রশিক্ষমণর এবং বাস রুমের পরীক্ষােূ লক পশরচালনা সম্পন্ন করার উমেমিয
বাধযতােূ লক ইকুইপমেন্ট বা শিভাইস সংস্থাপন ও বযবহামরর সামর্ সম্পশকথত
শনয়ে-নীশত শনয়ন্ত্রণ কমর।
I.

শ্রলাবাল পশজিশনং শসমেে (ববশিক অবস্থান শনণথয় বযবস্থা, GPS), সংশিষ্ট ইকুইপমেন্ট (যন্ত্র) এবং িতথাবলী
A. GPS ট্র্যাশকং হমলা শ্রলাবাল পশজিশনং সফেওয়যার এবং ইকুইপমেন্ট (যন্ত্র) বযবহার কমর দূ মর শ্রর্মক
শ্রকামনা শকছু বা শবষয়বস্তু শ্রকার্ায় আমছ, তার অবস্থান জানা যায়।
B. শ্রবািথ অভ এিুমকিমনর শিক্ষার্থী পশরবহমনর জনয 30 জুন, 2018 বা তার পরবশতথমত কাযথকর চুশিবদ্ধ
এবং শ্রেয়াদ বশধথতকৃত সকল বাস শ্রকাম্পাশনমক স্কুল বামসর অবস্থান ও বামস শিক্ষার্থী আমরাহমনর
শ্রখাোঁজ রাখা ও তাৎক্ষশণকভামব অবশহত করা ("ট্র্যাশকং শসমেে") এবং এ ধরমনর ট্র্যাশকং শসমেে
শিক্ষার্থী পশরমষবায় শনময়াশজত সকল বামস বাধযতােূ লকভামব 1 জুলাই, 2019-এর পর শ্রবািথ অভ
এিুমকিমনর েমনানীত GPS ইকুইপমেন্ট ও সংশিষ্ট সফেওয়যার সংস্থাপন করমত হমব।
C. ট্র্যাশকং শসমেে অবিযই সবগুমলা বামস সকল স্কুল শদবমস শিক্ষার্থী পশরবহনকামল বযবহামরাপমযাগী
হমত হমব, এবং ট্র্যাশকং শসমেে-এর অন্তভুথি সকল শ্রিো শ্রবািথ অভ এিুমকিমনর দাশয়ত্বপ্রাপ্ত োফএর শ্রদখার সু মযাগ র্াকমত হমব।

II.

সাধারণ প্রশিক্ষণ নীশত এবং প্রাসশিক িতথাবলী
A. বাশষথক পযথামলাচনা ও অনযানয চুশিবদ্ধ প্রশিক্ষমণর বাইমর শ্রবািথ অভ এিুমকিমনর শিক্ষার্থী পশরবহমনর
জনয 30 জুন, 2018 বা তার পরবশতথমত কাযথকর চুশিবদ্ধ এবং শ্রেয়াদ বশধথতকৃত সকল বাস শ্রকাম্পাশনমক
বাধযতােূ লকভামব 1 জুলাই, 2019-এর পমর বাস চালক, কেথচারী, এবং/অর্বা শিক্ষার্থী
তত্ত্বাবধানকারীমদর (সহমযাগী) জনয বাস রুে-এর পরীক্ষােূ লক পশরচালনা এবং/অর্বা ট্র্যাশকং শসমেে
বযবহামরর প্রশিক্ষমণর শদন-এর বযবস্থা রাখমত হমব।

III.

অনু সন্ধান
এই প্রশবধান সংক্রান্ত সকল অনু সন্ধান শনমচর শিকানায় পািামত হমব:
অশফস অভ শপউশপল ট্র্যােমপামেথিন
NYC শিপােথমেন্ট অভ এিুমকিন
44-36 Vernon Blvd. – 6th floor
Long Island City, NY 11101
শ্রফান: 718-707-4343
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