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অশিলসম্ব প্রকাসির জন্য 

 
 

 

টিএলশে ড্রাইভার লাইসেন্স 
প্রশিযা পশরির্ত ন্ করা হয 

 

নিউইয়র্ক  নিটি ট্যানি এবং নিমিানিি র্নিশি (টিএিনি) টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স 
পরীক্ষা পনরচািিার িিয নপএিআই পনরমেবা নিবকাচি র্মরমে।  নপএিআইমে গৃহীে 
পরীক্ষায় 49 ডিার খরচ হমব এবং এর্ানির্ ভাোয় পাওয়া যামব। টিএিনি ড্রাইভার 
িাইমিন্স আমবদির্ারী িারা িপ্তাহ িমু়ে িােটি নপএিআই অবস্থামি পরীক্ষা নিমে পামর 
িপ্তামহ িাে নদি।   
 
শিসেম্বর 19, 2018 থেসক শুরু : আমবদির্ারীরা টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স পরীক্ষার 
িিয যযখামি োরা টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স যর্ািকটি গ্রহণ র্মরমে বা PSI পনরমেবানদ 
নদময় এর্টি পরীক্ষার িিয় নিিকারণ র্রমে পামর োমদর যবমে নিমে পামর।  
 
জান্ুযারী 1, 2019 থেসক শুরু : আমবদির্ারীমদর অবশযই এর্টি নপএিআই অবস্থামি 
টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স পরীক্ষা নিমে হমব।  টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স পরীক্ষার িিয 
আমবদি র্রার িিয নিমদকশাবিীর িামে টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স যর্ািকটি িম্পন্ন র্রার 
পমর নপএিআই পনরমেবানদগুনির ইমিমির িািযমি টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স 
আমবদির্ারীমদর িামে যযাগামযাগ র্রা হমব। টিএিনি অিমুিানদে নশক্ষা প্রদাির্ারীরা আর 
1 িািযু়ারী, 2019 এর পমর আর টিএিনি ড্রাইভার িাইমিন্স পরীক্ষার প্রস্তাব যদমব িা।   
 
িিস্ত আমবদির্ারীমদর অবশযই োমদর পরীক্ষার অযাপময়ন্টমিন্ট অনগ্রি নিিকারণ র্রমে হমব 
এবং োরা যর্বিিাত্র টিএিনি ড্রাইভার নশক্ষা যর্ািক িম্পন্ন র্রার পমরই পরীক্ষা নিমে 
পামর। নপএিআই পনরমেবানদ নিময় অিিাইি বা য ামির উপর নিিকানরে িিয় নিিকারণ 
র্রা যযমে পামর।  
 
িীমচ যযাগযোর যেণীগুনির এর্টি োনির্া রময়মে:  

 
 

 
আমরা নবস্তানরে েমেযর িিয অিগু্রহ র্মর www.nyc.gov/tlcdrivereducation যদখুি।  
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