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রিরিউয়েি জিয পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত রিয়েি রিজ্ঞরি 

1 জািুোরি, 2022 তারিখ থেয়ে শুরু েয়ি, সেল TLC-লাইয়সন্সধািী ড্রাইভায়িি তায়েি TLC ড্রাইরভং 

লাইয়সন্স রিরিউ েিাি এেটি প্রয়োজিীেতা রিয়সয়ি এেটি ধািািারিে রিক্ষাি পাঠ্যক্রম সম্পন্ন েিা আিিযে। এই 

পাঠ্যক্রয়মি উয়েিয িল থপিাোি ড্রাইভাি রিয়সয়ি তায়েি োয়জ সিােতাি জিয থপিাোিী ও িযিিারিে িায়ত-

েলয়ম প্ররিক্ষণ প্রোি েিা এিং জিগয়ণি সুিক্ষা িৃরি েিা। 

 

িাজাি িাজাি ড্রাইভাি গত িসয়ন্ত TLC এি জারি েিা সমীক্ষাি উত্তি রেয়েয়েি এিং গ্রািে পরিয়েিা, রিিাপে 

ড্রাইরভংয়েি েক্ষতা সম্পয়েে  আিও প্ররিক্ষণ এিং আিও অেে থিাজগায়িি জিয পিামিে থেয়েয়েি। TLC 

ড্রাইভািয়েি তো রিে-অংিীোিয়েি থেয়ে পাওো প্ররতরক্রো রিয়িরিত েয়িয়ে এিং এমি এেটি পাঠ্যক্রম ততরি 

েয়িয়ে যাি ময়ধয এই রিেেগুরলি সয়ে আিও থিরি িায়ত-েলয়ম প্ররিক্ষণ িয়েয়ে। অরতরিক্ত প্ররিক্ষয়ণি রিেেগুরলি 

ময়ধয িয়েয়ে: 

 

• LARS ও TLCUP এি ময়তা TLC অিলাইি পরিয়েিাগুরল েীভায়ি িযিিাি েিয়ত িয়ি 

• থোিও ড্রাইভািয়েটিরেটজারি েিা িয়ল তায়ে েী েিয়ত িয়ি 

• ড্রাইভায়িি মজুরিি ময়তা প্রধাি রিেমািলী ও িীরতমালা  

• গ্রািেয়েি ভায়লা পরিয়েিা থেওোি টিপস 

• প্ররতিন্ধী গ্রািেয়েি সািাযয েিাি উপাে এিং হুইয়েোি প্রয়িিয়যাগয গারিি োয়জি অিুিীলি েিা 

 

োিা?  TLC-লাইয়সন্সধািী সমস্ত ড্রাইভাি (পযািাট্রািরজট ও রিতযযাত্রীয়েি ভযাি োলেিা অন্তভুে ক্ত 

িি) 

 

েী?  TLC ড্রাইরভং লাইয়সন্স রিরিউোল পাঠ্যক্রম (6-ঘণ্টাি) 

 

েখি? TLC ড্রাইরভং লাইয়সন্স রিরিউ েিয়ত এই পাঠ্যক্রমটি সম্পন্ন েিা আিিযে 

 

থোোে? এই পাঠ্যক্রমটি 1 অয়টািি, 2021 তারিখ থেয়ে শুরু েয়ি অিুয়মারেত TLC ড্রাইভাি রিক্ষা 

প্রোিোিীয়েি োয়ে এোরধে ভাোে পাওো যায়ি। 

 

 

থযাগয TLC-লাইয়সন্সধািী ড্রাইভায়িিা তায়েি TLC ড্রাইরভং লাইয়সয়ন্সি উপি পয়েন্ট েমায়ত NYS 

আত্মিক্ষামূলে ড্রাইরভং পাঠ্যক্রয়মি (NYS Defensive Driving Course) িেয়ল TLC ড্রাইরভং লাইয়সন্স 

রিিউয়েি পাঠ্যক্রয়ম থযাগ রেয়ত পায়িি। 

 

অিুগ্রি েয়ি ময়ি িাখয়িি, TLC ড্রাইরভং লাইয়সন্স রিরিউোল পাঠ্যক্রয়মি জিয অরতরিক্ত রি ধাযে েিা িে এিং 

ড্রাইভািিা তা অিুয়মারেত TLC ড্রাইভাি রিক্ষা প্রোিোিীয়ে সিাসরি প্রোি েিয়িি। 
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