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ভূগ াল- সগ্ বাৎকৃষ্ট রুট / পথ 

1. Avenue of the Americas-এ একজন যাত্রী একটি িযাক্সি ডাককন এবং ডাউনিাউন (Downtown) এর

World Trade Center PATH স্টেশকন স্টযকে বকেন। গন্তবযস্থকে গাড়ি চাড়িয়ে যাওোর জনয

সকব বাৎকৃষ্ট রুি / পথ স্টকানটি?

A. Greenwich Street-এ দক্ষিকে চািায়েন

B. Greenwich Street-এ উত্তকর চািায়েন

C. Avenue of the Americas-এ উত্তকর চািায়েন

D. 14th Street-এ পূকব ব চািায়েন

2. East Gun Hill Road এেং Bartow Avenue -এ একজন যাত্রী একটি িযাক্সি ডাককন এবং Boston

Road এেং Third Avenue-এ স্টযকে বকেন। গন্তবযস্থকে গাড়ি চাড়িয়ে যাওোর জনয সকব বাৎকৃষ্ট

রুি / পথ স্টকানটি?

A. Broadway-স্টে উত্তকর চািায়েন

B. Pelham Parkway–স্টে পক্সিকে চািায়েন

C. White Plains Road-এ উত্তকর চািায়েন

D. East Gun Hill Road-এ পক্সিকে চািায়েন

3. Eastern Parkway এেং Utica Avenue-স্টে একজন যাত্রী একটি িযাক্সি ডাককন এবং

Williamsburg-এ স্টযকে বকেন। গন্তবযস্থকে গাড়ি চাড়িয়ে যাওোর জনয সকব বাৎকৃষ্ট রুি / পথ

স্টকানটি?

A. Eastern Parkway-স্টে দক্ষিকে চািায়েন

B. Eastern Parkway-স্টে উত্তকর চািায়েন

C. Utica Avenue-এ পূকব ব চািায়েন

D. Utica Avenue-এ পক্সিকে চািায়েন

ভূগ াল- কম্পাস 

4. Third Avenue-The Hub in the Bronx স্টথকক, Bay Plaza স্টকাথায় অবক্ষস্থে?

A. দক্ষিে-পূকব ব

B. দক্ষিে-পক্সিকে

C. উত্তর- পূয়ে ে

D. উত্তর-পশ্চিয়ে



5. Henry Hudson Highway/ Westside Highway স্টথকক, Apollo Theatre স্টকাথায় অবক্ষস্থে? 

A. পূব ব 

B. উত্তর 

C. দক্ষিে 

D. পক্সিে 

 

6. Franklin D. Roosevelt Highway স্টথকক, স্টকাথায় Grand Central Terminal অবক্ষস্থে? 

A. উত্তর 

B. দক্ষিে 

C. পূব ব 

D. পক্সিে 

ভূগ াল- সাধারণ আগ্রগের জায়গাগুলি 

7. Manhattan-এ Times Square স্টকাথায় অবক্ষস্থে? 

A. Broadway এবং 7th Avenue এর েকযয 42nd Street-এ 

B. Madison এবং Park Avenue এর েকযয 42nd Street-এ 

C. Broadway এবং 10th Avenue এর েকযয 42nd Street-এ 

D. Broadway এবং 7th Avenue এর েকযয 34th Street-এ 

 

8. Bronx-এ স্টকাথায় Concourse Plaza অবক্ষস্থে? 

A. East 156th Street এবং East 158th Street এর েকযয Grand Concourse-এ  

B. Washington Avenue এবং Third Avenue এর েকযয East 169th Street-এ 

C. Concourse Village এবং Sherman Avenue এর েকযয East 161th Street-এ 

D. East 164th Street এবং East 165th Street এর েকযয Grand Concourse-এ 

 

9. Brooklyn-এ স্টকাথায় Coney Island/ Luna Amusement Park অবক্ষস্থে? 

A. West 15th Street এবং West 16th Street এর েকযয Surf Avenue-এ 

B. West 10th Street এবং Jones Walk এর েকযয Surf Avenue-এ 

C. West 20th Street এবং West 21th Street এর েকযয Surf Avenue-এ 

D. West 23th Street এবং West 24th Street এর েকযয Surf Avenue-এ 

ভূগ াল- সাধারণ দিকদনগিবশ 

10. Dr. Martin Luther King Jr. Expressway স্টকান স্টরাডওকয়র সাকথ সংকযাগ স্থাপন ককরকে? 

A. Staten Island Expressway 

B. West Shore Highway 

C. Korean War Veterans Memorial Highway 

D. Hutchinson Parkway 

 

 



11. ক্ষনম্নক্ষেক্ষিে স্টকান রাস্তার সাকথ Flatbush Avenue এর সাকথ সংকযাগ স্টনই? 

A. Kings Highway 

B. Atlantic Avenue  

C. Utica Avenue 

D. Fourth Avenue 

 

12. East Gun Hill Road স্টকান এিকেসওকয় বা পাকবওকয়র সাকথ সংযুক্ত? 

A. Major Deegan Expressway 

B. Cross Bronx Expressway 

C. Bruckner Expressway 

D. Hutchinson River Parkway 

ভূগ াল- রাস্তার দিকদনগিবশ 

13. Brucker Expressway/ I-278 এর শুরু এবং স্টশষ অবস্থান কী কী? 

A. Fordham Road এবং City Island 

B. Robert F. Kennedy (Tri-borough Bridge) এবং the New England Thruway (I-95) 

C. Bronx River Parkway এবং Pelham Bay Parkway 

D. Jerome Avenue স্টথকক Hutchinson River Parkway 

 

14. Ocean Parkway এর শুরু এবং স্টশষ অবস্থান কী কী? 

A. Church Avenue এবং Coney Island Boardwalk 

B. Flatbush Avenue এবং Coney Island Boardwalk 

C. Grand Army Plaza এবং Coney Island Boardwalk 

D. Fulton এবং Coney Island Boardwalk 

 

15. স্টে Metropolitan Avenue, Queens-এর স্টকান স্টরাডওকয়র সায়ে সংযুক্ত? 

A. Grand Central Parkway 

B. Long Island Expressway 

C. Clearview Expressway 

D. Van Wyck Expressway 

 

16. Van Wyck Expressway এর শুরু এবং স্টশষ অবস্থান কী কী? 

A. Queens Plaza এবং Hillside Avenue 

B. Queens Plaza এবং Nassau County, NY 

C. Whitestone Expressway এবং John F. Kennedy Airport (JFK) 

D. Whitestone Bridge এবং the Belt Parkway 

 

 



17. Staten Island-এ Victory Boulevard এর সাকথ ক্ষনম্নক্ষেক্ষিে স্টকান রাস্তার সংকযাগ স্টনই? 

A. Richmond Avenue 

B. Hylan Boulevard 

C. Clove Road 

D. Forest Avenue 

ভূগ াল- দিত্র শনাক্তকারী 

 

 

 



দিকদনগিবশ: দনগির প্রগের উত্তর দিগে উপগরর মানদিত্র ্ য্োর করুন: 

18. East Tremont Rd এবং Westchester Avenue-এ একজন যাত্রী একটি িযাক্সি ডাককন এবং 

Manhattan-এ স্টযকে বকেন। গন্তবযস্থকে স্টপ ৌঁোকে সবকেকয় কাকের স্টকান এিকেসওকয়/ 

হাইওকয় োেককর অনুসরে করা উক্ষেে? 

A. New England Thruway 

B. Sheridan Expressway 

C. Cross Bronx Expressway 

D. Hutchinson River Parkway 

 

 

 

 

 



দিকদনগিবশ: দনগির প্রগের উত্তর দিগে উপগরর মানদিত্র ্ য্োর করুন: 

19. Roosevelt Avenue এবং Queens Boulevard-এ একজন যাত্রী একটি িযাক্সি ডাককন এবং 

LaGuardia Airport-এ স্টযকে বকেন। গন্তবযস্থকে যাওয়ার জনয সকব বাৎকৃষ্ট স্টরাডওকয় স্টকানটি? 

A. Van Wyck Expressway 

B. Whitestone Expressway 

C. Long Island Expressway 

D. Grand Central Parkway  

 

দিকদনগিবশ: দনগির প্রগের উত্তর দিগে উপগরর মানদিত্র ্ য্োর করুন: 

20. St. George Ferry Terminal-এ একজন যাত্রী একটি িযাক্সি ডাককন এবং Staten Island Mall-এ 

স্টযকে বকেন। গন্তবযস্থকে স্টপ ৌঁোকে স্টকান হাইওকয়/ এিকেসওকয় োেককর অনুসরে করা 

উক্ষেে? 

A. Korean War Veterans Memorial Highway 

B. Staten Island Expressway 

C. West Shore Expressway 

D. Dr. Martin Luther King Jr. Expressway 
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দ্ষয়: ঘুষ 

দনগি উগেদিে পদরদিদেগুগলা দক ঘুষ দেগসগ্ দ্গ্িনা করা েয়? সেয ্া দমথযা 

্য্োরপূ্ বক অনুগ্রে কগর দনগির এক থথগক িার প্রেগুগলার উত্তর দিন। 

1. স্টরড োইকি গাক্ষি োেনার ফকে টিক্ষকি যায়ে না পাে োর জনয TLC-োইকসন্সোপ্ত একজন 

োেক একজন NYPD অক্ষফসারকক $100 স্টদয়। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

2. TLC-োইকসন্সোপ্ত একজন োেক একটি কনসাকিব উপক্ষস্থে হকে পারয়ে না েয়ি TLC-এর 

কে বরে োর একজন বনু্ধকক এই টিক্ষকিটি ক্ষবনােূকেয ক্ষদকয় স্টদন।  

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

3. Long Island City-স্টে অবক্ষস্থে োইকসক্সন্সং ফযাক্ষসক্ষেটিকে একজন TLC োইকসন্সোপ্ত 

োেককক একজন TLC কে বকেবা সহায়ো করকেন এবং োর েুকের েশংসা করকেন। 

োইকসকন্স স্টেয়াকদাত্তীকে বর োক্ষরি পক্ষরবেবকনর ক্ষবক্ষনেকয় TLC কে বকেবাকক ঐ TLC 

োইকসন্সোপ্ত োেক োর স্টসেুকনর নাে েয়ি স্টদন।  

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

4. একজন TLC কে বকেবাকক একজন TLC-োইকসন্সোপ্ত োেক এক সপ্তাকহর জনয ক্ষবনােূকেয 

টিপ স্টদওয়ার েস্তাবনা স্টদয়, কারে TLC এর োইকসকন্সর শেবাবক্ষে পূরে না ককরই োেককর 

োইকসন্স নবায়ন করকে ঐ TLC কে বকেবা সহায়ো ককরকেন। 

A. সেয 

C. ক্ষেথযা 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. যিন গাক্ষি ববযভাকব পাকব করা বা দা াঁি করাননা না থাকক, নসই সেে স্টকান পক্ষরক্ষস্থক্ষেকে 

োেককদরকক োকদর স্টসে স্টফান বযবহার করার অনুেক্ষে স্টদওয়া হয়ে োয়ে? 

A. োেকরা যক্ষদ োকদর ক্ষশশুর সু্কে স্টথকক কে স্টপকয় থাককন, োহকে োকদর স্টসে স্টফানটি 

োরা বযবহার করকে পারকবন।  

B. েুকে স্টনওয়ার (to Pick up) পক্ষরকল্পনা করকেন এেন স্টকাকনা যাত্রীর কাে স্টথকক োেকরা 

যক্ষদ কে স্টপকয় থাককন, োহকে োকদর স্টসে স্টফানটি োরা বযবহার করকে পারকবন।  

C. A এবং B উভয়ই 

D. ক্ষবপদ আসন্ন থাককে এবং গাক্ষি থাোকে না পারকে োেকরা োকদর স্টসে স্টফান বযবহার 

করকে পারকবন।  
 

6. োেকরা অবশযই যাত্রীকদরকক োকদর গাক্ষির যাত্রীবাহী ক্ষসকি বসকে স্টদওয়ার অনুেক্ষে ক্ষদকবন 

না।  

A. সেয 

B.  ক্ষেথযা 

 

7. একটি স্টবস স্টথকক একজন োেক একটি গাক্ষি ক্ষেজ স্টনন এবং োরপকর সপ্তাক্ষহক েুটির ক্ষদকন 

অনয একজন গাক্ষি োেককর কাকে একই গাক্ষিটি আবার ক্ষেজ স্টদন। এই কাজটি সটিক, 

স্টকননা আবার ক্ষেজ স্টদওয়া স্টথকক োর উপাজবকনর 30% ক্ষেক্ষন স্টবসকক েদান ককরন।  

A.  সেয 

B.  ক্ষেথযা 

আইন প্রগয়া কারী সংিার সলিত সেগ াদ ো করা 

8. েপ সাইকনর েকযয গাক্ষি োেনার জনয একজন FHV োেককক একজন TLC অক্ষফসার 

থােকে বকেন। োেককর কী করা উক্ষেে? 

A. োেককক অবশযই োর স্টেি ড্রাইভার োইকসন্স েদশ বন করকে হকব। অনুকরায সাকপকি 

োেককক োর TLC ড্রাইভার োইকসন্স বা টিকপর স্টরকডব েদশ বন করকে হকব না। 

B. োেককক অবশযই োর TLC ড্রাইভার োইকসন্স েদশ বন করকে হকব ক্ষকন্তু োর স্টেি 

ড্রাইভার োইকসন্স েদশ বন করকে হকব না। 

C. অনুকরায সাকপকি অক্ষফসায়রর কাকে োেককক অবশযই োর স্টেি ড্রাইভার োইকসন্স ও 

TLC ড্রাইভার োইকসন্স েদশ বন করকে হকব। 

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়। 

 

 

 



9. সকে স্টরড োইকি একজন োেক গাক্ষি থাোকেন এবং গক্ষে সীোর েকযয গাক্ষি োেনা 

করকেন এবং েিন একজন পুক্ষেশ োকক রাস্তার পাকশ থােকে ক্ষসগনযাে স্টদন। যক্ষদও োেক 

স্টকাকনা ভুে ককরনক্ষন, োরপকরও োর উক্ষেে রাস্তার পাকশ োোর জনয একটি জায়গা স্টিা াঁজা।    

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

10. স্টবকসর জনয কাজ করা গাড়ির োেকরা েকদয় দকের জনয দায়বদ্ধ হন না, নযেন ধরুন 

সু্কনির এোকায় যড়দ দ্রুে গাক্ষি োিাে োহয়ি োর জনয ড়েড়ন স্টদাষী সাবযস্ত হনেন না। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

সঠিক আিরণ 

11. পক্ষরকষবা োেী যক্ষদ বনু্ধসুেভও হয়, োহয়িও TLC োেককদর োকদর স্পশ ব করার অনুেক্ষে 

স্টনই। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

12. স্টফ জদাক্ষর (ক্সিক্ষেনাে) আদােে দ্বারা একজন TLC োেক স্টদাষী সাবযস্ত হন এবং 15 ক্ষদন 

কক্ষেউক্ষনটি স্টসবা স্টদওয়ার আকদশোপ্ত হন। নযয়হেু োেক স্টেপ্তার হওোরসেয়TLC-স্টক  

জাড়নয়েড়িয়িন নসয়হেু ড়েড়ন যড়দ স্টদাষী সাবযস্ত হন নসিা আর ড়রয়পািে েরার প্রয়োজন হকব 

না।  

A.  সেয 

B.  ক্ষেথযা 

 

13. একজন পাওনাদাকরর ঋে পক্ষরকশাকযর জনয স্টদওয়াক্ষন (ক্ষসক্ষভে) আদােকের একটি আকদশ 

একজন TLC োেক স্টপকয়কেন। ক্ষনম্নক্ষেক্ষিে স্টকানটি সটিক? 

A. োেককক এই আকদশ সম্পককব TLC-স্টক জানাকে হকব না কারে এটি স্টকাকনা অপরাকযর 

জনয স্টদাষী সাবযস্তকরে নয়। 

B. এই স্টদাষী সাবযস্তকরে সম্পককব োেককক জানাকে হকব না কারে এটি অকনক বের পূকব ব 

ঘকিক্ষেে।  

C. A এবং B উভয়ই 

D. TLC োেককক অবশযই সকে স্টদওয়াক্ষন (ক্ষসক্ষভে) ও অপরাযী স্টদাষী সাবযকস্তর ক্ষবষয় 

জানাকে হকব।  

 

 

 



14. TLC োেককক অবশযই সকে আইন েকয়াগকারী কে বকেবাকক সহকযাক্ষগো করকে হকব।   

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

অব্ধ উগেগশয  াদির ্ য্োর 

15. একজন োেক সকেহ ককরন স্টয োর ক্ষনয়ক্ষেে যাত্রীকদর েকযয একজন যাত্রী স্টয ন পাোর 

েকির ক্ষশকার হকে পাকরন। েকেযক সপ্তাক্ষহক েুটির ক্ষদকন, যাত্রার অনুকরাযকারী োহককর 

সাকথ োেককর সািাৎ হয় এবং যাত্রীকক ক্ষনকয় যাওয়ার জনয ককয়কটি টিকানার োক্ষেকা স্টদন, 

এক ঘণ্টা অকপিা ককরন এবং োরপর যাত্রীকক একটি নেুন জায়গায় ক্ষনকয় যান। যাত্রীকক 

বহন করার জনয েক্ষে সপ্তাক্ষহক েুটির ক্ষদকন োেক $2,000 পান েকব একে োর অসাযুোর 

সকেকহর শুরু হয়। োেককর কীভাকব েক্ষেক্সিয়া জানাকনা উক্ষেে? 

A. োেককর কাকে োর সকেকহর দৃঢ় স্টকাকনা েোে স্টনই এবং োকক স্টয কাকজর িাকা স্টদওয়া 

হকে ো োক্ষেকয় যাওয়া উক্ষেে। 

B. যক্ষদও োেককর কাকে দৃঢ় স্টকাকনা েোে স্টনই, েকব আইন েকয়াগকারীর কাকে োর উকদ্বগ 

জানাকনা উক্ষেে এবং োকদরকক একটি যথাযথ েদন্ত করার সুকযাগ স্টদওয়া উক্ষেে। 

C. পিসেূহকক োেককর জানাকনা উক্ষেে স্টয সপ্তাক্ষহক েুটির ক্ষদকন ক্ষেক্ষন আর োকদর সাকথ 

কাজ করকে পারকবন না, েকব োর ক্ষনরাপত্তা বজায় রািার জনয োর সকেহ ক্ষনকজর 

েকযযই রািকবন। 

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়।   

ভািার  াদি িালনার জনয ব্ধ লাইগসন্স আ্শযক  

16. 2020 সাকের ক্ষডকসম্বনরর 2 োক্ষরকি একজন োেককর TLC োইকসকন্সর স্টেয়াকদাত্তীে ব হকয়কে। 

একটি নেুন আকবদন জো করা বযেীে নবায়কনর জনয আকবদন করকে োেককর স্টশষ 

োক্ষরিটি স্টকানক্ষদন? 

A. 2 ক্ষডকসম্বর, 2021 

B. 31 স্টে, 2021 

C. 2 োেব, 2021 

D. 31 স্টে, 2021 

 

17. পূকব ব িাইয়সন্স প্রেযাহার হয়ে োেয়ি গাড়ির চািয়ের িাইয়সয়ন্সর আয়েদন বাক্ষেে হকে 

পাকর। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

 

 

 

 



18. একজন োেককক কে ঘন ঘন োর TLC োইকসন্স নবায়ন করকে হকব? 

A. 5 বের 

B. 4 বের 

C. 3 বের 

D. 2 বের 

  



অনুশীলনমূলক পরীক্ষা 3 

একজন গ্রােকগক অদেদরক্ত িাজব দিগে ্ লা 

1. যক্ষদ নেুন যাত্রীর গন্তবযস্থে েথে যাত্রীর গন্তবযস্থকের একই ক্ষদকক থাকক, োহকে একটি যাত্রা 

েোবস্থায় েথে যাত্রীর অনুেক্ষে োিাই অক্ষেক্ষরক্ত যাত্রীনে োেক েুকে ক্ষনকে পারকবন। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

2. ক্ষনউ ইয়কব ক্ষসটির পা াঁেটি বকরার বাইকরর স্টকাকনা গন্তবযস্থকে যাত্রা এবং যাত্রা শুরুর পূকব ব 

োেকরা ভািার দর ক্ষনয বারে করকে পারকবন এেং যাত্রীর সাকথ একেে হওোর পয়রই যাত্রা 

শুরু েরয়ে পারয়েন, নেেি োত্র িযাক্সি এবং রাস্তায় হাে স্টনকি ডাকা ক্ষেভাক্ষর যাত্রার জনয 

োেকরা ভািার দর ক্ষনয বারে করকে পারকবন না। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

3. যক্ষদ োেক ইন ক্ষপক এবং অফ-ক্ষপক সারোজব স্টযাগ ককরন, োহকে িযাক্সির ভািা এবং রাস্তায় 

হাে স্টনকি ডাকা ক্ষেভাক্ষর যাত্রার ভািা োেকরা গেনা করকে পারকবন। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

4. $35.00 েূকেযর একটি যাত্রার জনয যাত্রী $50.00 এর একটি স্টনাি োেককক েদান ককরন। 

োেক বযািযা ককরন স্টয সটিক পক্ষরোকে ভাংক্ষে স্টদওয়ার জনয োর কাকে পয বাপ্ত িাকা স্টনই। 

োেককর কীভাকব এই ক্ষবষয়টি সোযান করা উক্ষেে? 

A. যাত্রীকক োেককর ক্সজজ্ঞাসা উক্ষেে স্টয ক্ষেক্ষন িাকা ক্ষনকিস্থ স্টদাকাকন ক্ষনকয় ড়গয়ে ভাংক্ষে ককর 

আসকে পারকবন ক্ষক না। 

B. ভািা বৃক্সদ্ধ করকে একটি বিক্ষশশ োেককর স্টযাগ করা উক্ষেে যাকে ককর ক্ষেক্ষন সটিক ভাংক্ষে 

েদান করকে পাকরন। 

C. োেককর ভািা বৃক্সদ্ধ করা উক্ষেে এবং যাত্রীকক জানাকনা উক্ষেে স্টয ক্ষেক্ষন ভুেভাকব গেনা 

ককরকেন। 

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়। 

 

 

 

 



5. যক্ষদ যাত্রা 20 োইকের স্টবক্ষশ হয়, োহকে একটি বিক্ষশশ স্টযাগ করার জনয যাত্রীকক বোর 

অনুেক্ষে োেককদরকক TLC ক্ষদকয় থাকক। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

টযাক্সি এ্ং SHL থরট/ থেদিট কািব দিগয় পদরগশাধ 

6. একটি িযাক্সি বা রাস্তায় হাে স্টনকি ডাকা ক্ষেভাক্ষর ক্ষদকয় যাত্রার সেয় একজন যাত্রী কীভাকব 

ভািা পক্ষরকশায করকে পাকরন? 

A. নগদ িাো 

B. স্টিক্ষডি / স্টডক্ষবি কাকডব পক্ষরকশায 

C. A এবং B উভয়ই 

D. MTA Omni Pay 

 

7. ক্ষনজস্ব স্টিক্ষডি কাডব বা স্টডক্ষবি কাডব ক্ষদকয় িযাক্সিকে যাত্রার জনয একজন যাত্রী কীভাকব ভািা 

পক্ষরকশায করকে পাকরন? 

A. োকদর কাডব স্টসায়াইপ করকে োরা TLC অনুকোক্ষদে যানবাহকন থাকা েযুক্সক্ত ক্ষসকেে 

বযবহার করকে পাকরন। 

B. োরা একটি অনুকোক্ষদে TLC ই-স্টহে অযাপ বযবহার করকে পাকরন। 

C. A এবং B উভয়ই 

D. িাকা পক্ষরকশাকযর জনয োকদর পেকের স্টযককাকনা অযাপ বযবহার করকে পাকরন।  

 

8. স্টিক্ষডি কাডব বা স্টডক্ষবি কাডব ক্ষদকয় িাকা পক্ষরকশাকযর স্টিকত্র অক্ষেক্ষরক্ত িাকা স্টযাগ করকে 

োেককদর অনুেক্ষে স্টনই। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

টযাক্সি এ্ং SHL ির 

9. রাস্তায় হাে স্টনকি ডাকা ক্ষেভাক্ষর োেক, ক্ষযক্ষন একজন যাত্রীকক ওকয়েকেোর কাউক্ষির একটি 

গন্তবযস্থকে ক্ষনকয় যান, েিন ভািার দকরর স্টিকত্র ক্ষনম্নক্ষেক্ষিে বাককযর েকযয স্টকানটি সটিক?  

A. োেককক অবশযই শুযুোত্র একদর সংেহ করা উক্ষেে। (ভািার স্টকাড 6) 

B. োেক এেন একটি একদর সংেহ করকে পাকরন যা ক্ষেিার েদক্ষশ বে অনুক্ষেে পক্ষরোকের 

ক্ষদ্বগুে। (ভািার স্টকাড 7) 

C. A এবং B উভয়ই 

D. ক্ষনউ ইয়কব শহকরর সীোর েকযয যাত্রীকক আদশ ব ক্ষেিার দকর (ভািার স্টকাড 1) পক্ষরকশায 

করকে হকব এবং এরপর ক্ষনউ ইয়কব শহকরর সীো স্টথকক ওকয়েকেোর কাউক্ষির সীো 

পয বন্ত ক্ষেিার দকরর ক্ষদ্বগুে পক্ষরোে ভািা (ভািার স্টকাড 4) ক্ষেিার োজব করকব।  

 



10. যিন স্টকাকনা োেক LaGuardia Airport স্টথকক একজন যাত্রীকক েুকে স্টনন এবং Westchester 

কাউক্ষির স্টকাকনা গন্তবযস্থকে ক্ষনকয় যান, োহকে ভািা কীভাকব গেনা করা হকব? 

A. ক্ষনউ ইয়কব শহকরর সীোর েকযয ভািার স্টকাড #1 (েযান্ডাডব ক্ষসটি স্টরি) বযবহার করয়ে এবং 

এরপর ক্ষেিার স্টরি #4 এ পক্ষরবক্ষে বে হকব – Nassau বা Westchester কাউক্ষি স্টযিাকন শহকরর 

সীো নেয়ে ভািা শুরু হকয় Westchester এর গন্তবযস্থকের সীো পয বন্ত নগয়ি ভািািা 

ক্ষদ্বগুে হয়। 

B.  Westchester County এর গন্তবযস্থেগুকোর জনয ভািার স্টকাড #4 বযবহার করুন। 

C.  েুকে স্টনওয়ার (Pickup) স্থান স্টথকক শহকরর সীো পয বন্ত ভািার স্টকাড #1 (েযান্ডাডব ক্ষসটি 

স্টরি) বযবহার করুন, স্টসই সাকথ শহকরর সীো স্টথকক Westchester কাউক্ষি পয বন্ত ক্ষদ্বগুে 

ভািার সাকথ $20.00 বিক্ষশশ যুক্ত েরুন।  

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়। 

 

11. রাস্তায় হাে স্টনকি ডাকা ক্ষেভাক্ষর োেক, ক্ষযক্ষন একজন যাত্রীকক Nassau কাউক্ষির একটি 

গন্তবযস্থকে ক্ষনকয় যাকেন, যিন ড়েড়ন শহকরর সীো িাড়িয়ে োইয়র চয়ি যায়েন  েিন োর 

যাত্রীকক নসিা অবশযই জানায়ে হকব। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

12. Nassau এবং/বা Westchester কাউক্ষিকে যিন একটি িযাক্সিকে ভ্রেে করা হয়, েিন যাত্রীরা 

স্টকাকনা যরকনর স্টিাে পক্ষরকশাকয দায়বদ্ধ নন। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

13. Westchester এবং/বা Nassau কাউক্ষির স্টকাকনা গন্তবযস্থকে যিন একটি িযাক্সিকে যাত্রী বহন 

করা হয়, েিন স্টসকিকত্র ক্ষনম্নক্ষেক্ষিে বাককযর েকযয স্টকানটি সটিক? 

A. োেককক শুযুোত্র ভািার স্টকাড 4 বযবহার করা উক্ষেে। 

B. যাত্রার শুরুকে োেককক ভািার স্টকাড 1 বযবহার করা উক্ষেে এবং শহকরর সীোর বাইকর 

ভ্রেে শুরু করার সাকথ সাকথ ভািার স্টকাড 5 বযবহার করা উক্ষেে।  

C. A এবং B উভয়ই 

D. ক্ষনউ ইয়কব শহকরর সীোর েকযয ভািার স্টকাড #1 (েযান্ডাডব ক্ষসটি স্টরি) বযবহার েরয়ে এবং 

এরপর ক্ষেিার স্টরি #4 এ পক্ষরবক্ষে বে হকব – Nassau বা Westchester কাউক্ষি স্টযিাকন শহকরর 

সীো নেয়ে ভািা শুরু হকয় Westchester এর গন্তবযস্থকের সীো পয বন্ত নগয়ি ভািািা 

ক্ষদ্বগুে হয়। 

 

 

 



সারিাজবসমূে 

14. বযস্ত সেকয়র সারোজব / অক্ষেক্ষরক্ত ক্ষফ কে? 

A. $ 3.00 

B. $ 1.00 

C. $ 2.75 

D. $ 0.50 

 

15. শড়ন ও রক্ষব বাকদ স্টযককাকনা ক্ষদকনর ক্ষবকককের বযস্ত সেকয়র স্টিকত্র নোন সেেোয়ি সারোজব / 

অক্ষেক্ষরক্ত ক্ষফ আয়ি? 

A. ক্ষবককে 4:00 – রাে 8:00 

B. ক্ষবককে 5:00 – রাে 9:00 

C. সন্ধযা 6:00 – রাে 9:00 

D. ক্ষবককে 5:00 – রাে 8:00 

 

16. রাকের সেকয়র সারোজব / অক্ষেক্ষরক্ত ক্ষফ কে? 

A. $ 3.00 

B. $ 1.00 

C. $ 2.75 

D. $ 0.50 

 

17. রাকের নোন সেেোয়ি সারোজব / অক্ষেক্ষরক্ত ক্ষফ আয়ি? 

A. ক্ষবককে 4:00 – রাে 12:00 

B. সন্ধযা 7:00 – রাে 2:00 

C. সন্ধযা 8:00 – সকাে 6:00 

D. ক্ষবককে 5:00 – স্টভার 4:00 

 

18. বযস্ত সেকয়র সারোজব / অক্ষেক্ষরক্ত ক্ষফর স্টিকত্র স্টকান ক্ষদনটি অবযাহক্ষে স্টদওয়া হয় না? 

A. থযাঙ্কসক্ষগক্ষভং 

B. ক্ষনব বােকনর ক্ষদন 

C. স্টেকোক্ষরয়াে স্টড 

D. স্বাযীনো ক্ষদবস 

 

 

  



অনুশীলনমূলক পরীক্ষা 4 – Vison Zero – দনরাপি  াদি িালনার রীদে 

1. ক্ষনউ ইয়কব শহকর গক্ষের ববয সীো কে? 

A. ঘণ্টায় 20 োইে 

B. ঘণ্টায় 25 োইে 

C. ঘণ্টায় 30 োইে 

D. ঘণ্টায় 35 োইে 

 

2. রাস্তায় গাক্ষি োেনাকারী একজন োেককর 20 ফুি সােকন েীন োইি রকয়কে। একজন েক্ষহো 

রাস্তায় েুকি যান। োেককর কীভাকব েক্ষেক্সিয়া জানাকনা উক্ষেে? 

A. োেককক োর হন ব বাজাকনা উক্ষেে যাকে ক্ষেক্ষন েক্ষহোকক জানাকে পাকরন স্টয ক্ষেক্ষন গাক্ষি 

োক্ষেকয় আসকেন এবং োইকির ক্ষদকক এক্ষগকয় স্টযকে পাকরন কারে োর েোর অক্ষযকার 

রকয়কে। 

B. স্টরড োইকি পক্ষরবক্ষে বে হওয়ার পূকব ব িসওয়াকক স্টপ ৌঁকে যাওয়ার জনয োেককর উক্ষেে 

গাক্ষির গক্ষে বৃক্সদ্ধ করা। 

C. োেককক রাস্তার োঝিাকন থােকে হকব এবং রাস্তায় পথোরী না থাককে োক্ষেকয় যাকব।  

D. োেক গক্ষে কোকব এবং গাক্ষি থাোকনার েস্তুক্ষে ক্ষনকব। 

 

3. ক্ষসটিবযাপী উকদযাগ Vision Zero অনুসাকর, একটি গাক্ষি স্টকান ক্ষদকক ঘুরাকনা স্টবক্ষশ ক্ষবপজ্জনক 

এবং স্টকন?  

A. বােক্ষদককর বা াঁকগুক্ষে ক্ষবপজ্জনক কারে গাক্ষির নেেয়রর একটি ক্ষপোর োেককর দৃটষ্ট 

অবরুদ্ধ ককর যা িসওয়াককর পথোরীকদর স্টদিকে অসুক্ষবযা সৃটষ্ট ককর। 

B. ডান বা াঁকগুক্ষে ক্ষবপজ্জনক কারে োেক রাস্তার যার/ফুিপাকথর যকথষ্ট কাকে থাককন। 

C. ইউ-বা াঁকগুক্ষে ক্ষবপজ্জনক কারে োেক আসন্ন িাক্ষফক বযাহে করকে।  

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়। 

 

4. Vision Zero অনুসাকর বাে ক্ষদকক ঘুরকে ক্ষনরাপদ গক্ষের সীো স্টকানটি?  

A. ঘণ্টায় 15 োইে 

B. ঘণ্টায় 10 োইে 

C. ঘণ্টায় 5 োইে 

D. ঘণ্টায় 3 োইে 

 

5. TLC োেকগে গাক্ষি োোকনার সেয় হযান্ড ক্ষি স্টসে স্টফান বযবহার করকে পাকরন।  

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 



6. োেককর TLC োইকসন্স অক্ষবেকম্ব স্থক্ষগে করা হকব যক্ষদ গাক্ষির সংঘকষ ব োকদর স্টদাষ থাকক।  

A. সেয 

B. ক্ষেথয 

 

7. Vision Zero অনুসাকর, ড্রাইভারগে োকদর গাক্ষি এবং সাইককে স্টেকনর েকযয কেিুকু ক্ষনরাপদ 

দূরত্ব বজায় রািকব? 

A. 3 ফুি 

B. 5 ফুি 

C. 10 ফুি 

D. 12 ফুি 

দনম্নদলদিে প্রগের উত্তর দিগে দনগির দিত্রঠট ্য্োর করুন। 

 

8. একজন যাত্রী স্টকাকনা োেককক বাে ক্ষদকক কন বাকর স্টোি ক্ষনকে বকেন, যাকে োকক োর 

গন্তকবয নাক্ষেকয় স্টদওয়া হয়। োেক উপকরর ক্ষেহ্নটি স্টদকিকেন স্টযিাকন ক্ষেক্ষন স্টোি স্টনওয়ার 

পক্ষরকল্পনা করক্ষেকেন। োেককর কী করা উক্ষেে? 

A. োেক স্টোি স্টনওয়ার অনুেক্ষে নপয়েয়িন কারে োকক যাত্রীর অনুকরায োনকে হকব। 

B. োেককর স্টসাজা গাক্ষি োক্ষেকয় যাওয়া এবং যাত্রীর অনুকরায উকপিা করা উক্ষেে। 

C. োেককর যাত্রীকক স্টবাঝাকনা উক্ষেে স্টয ক্ষেক্ষন বাে ক্ষদকক স্টোি ক্ষনকে পারকবন না এবং োর 

পক্ষরবকে ব যাত্রীকক কন বাকর নাক্ষেকয় স্টদওয়ার (Drop off) েস্তাব স্টদনেন। 

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়। 

 

 

 

 

 

 

 



দনম্নদলদিে প্রগের উত্তর দিগে দনগির দিত্রঠট ্য্োর করুন। 

 

9. একজন োেক Metropolitan Avenue এবং East Tremont Avenue এর স্টগােেক্ককর েকবশ 

ককরন।  স্টগােেক্ককর িযাক্ষফক োইি বা েপ সাইন স্টনই, েকব স্টযকে স্টদওয়ার জােগা নদওোর 

ক্ষেহ্ন রকয়কে।  ফুিপাকথর বৃকত্ত স্টোকজন হা াঁিকেন, েকব স্টদনে েয়ন হয়ে  স্টয োরা 

রাস্তা/িসওয়াককর ক্ষদকক যায়ে না। ক্ষেক্ষন কীভাকব এক্ষগকয় যাকবন? 

A. োেক না স্টথকে ইিারকসকশন ক্ষদকয় এক্ষগকয় স্টযকে পাকরন কারে স্টকউ আসকে না। 

B. োেক ইিারকসকশন ক্ষদকয় এক্ষগকয় স্টযকে পাকরন কারে স্টগােেক্ককর স্টকাকনা িযাক্ষফক োইি 

বা েপ সাইন না থাকায় পথোরীগে স্টকবে রাস্তা পার হকে পারকবন যক্ষদ োরপাকশ গাক্ষি 

না থাকক। 

C.  A এবং B উভয়ই 

D. োেককক গক্ষে কোকে হকব এবং এক্ষগকয় যাওয়ার আকগ রাস্তা এবং পকথ পথোরী ও 

অনযানয গাক্ষি আকে ক্ষক না ো স্টদিকে হকব। 

দনম্নদলদিে প্রগের উত্তর দিগে দনগির দিত্রঠট ্য্োর করুন: 

 

 

 

10. স্টকাকনা োেক এই ক্ষেহ্নটি স্টদিকে োর কী করা উক্ষেে? 

A. োেককক অবশযই গক্ষে কোকে হকব এবং পথোরী ও বাইসাইককে োেককদর েোর 

অক্ষযকার ক্ষদকে হকব। 

B. োেক স্টসাজা যাকেন বকে অনযয়দর স্টযকে স্টদওয়ার অনুেক্ষের েকয়াজন স্টনই।  

C. পথোরী এবং সাইককে আকরাহীগে গাড়ির োেককদরকক অবশযই নযয়ে নদওোর অক্ষযকার 

ক্ষদকবন। 

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়। 

 



11. ক্লাক্ষন্তকর ড্রাইক্ষভং ক্ষনয়ে অনুযায়ী, 24 ঘণ্টা সেয়কাকে োেককদর যাত্রী পক্ষরবহকনর জনয কে 

ঘণ্টা গাড়ি চািায়নার অনুেক্ষে স্টদওয়া হয়? 

A. 20 ঘণ্টা 

B. 15 ঘণ্টা 

C. 10 ঘণ্টা 

D. 8 ঘণ্টা  

 

12. ক্লাক্ষন্তকর ড্রাইক্ষভং ক্ষনয়ে অনুযায়ী, পুকরা সপ্তাকহ োেককদর যাত্রী পক্ষরবহকনর জনয কে ঘণ্টা 

গাড়ি চািায়নার অনুেক্ষে স্টদওয়া হয়? 

A. 80 ঘণ্টা 

B. 60 ঘণ্টা 

C. 40 ঘণ্টা 

D. 35 ঘণ্টা 

 

13. স্টকাকনা োেক যক্ষদ 24 ঘণ্টা সেয়কাকে 10 ঘণ্টারও স্টবক্ষশ সেয় যকর যাত্রী পক্ষরবহন ককরন েকব 

TLC োকক সেন জাক্ষর করকব। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

14. ঘণ্টায় 40 োইে গক্ষের একটি গাক্ষি থাোকে কেিা জায়গার েকয়াজন? 

A. 300 ফুি 

B. 200 ফুি 

C. 100 ফুি 

D. 50 ফুি 

 

15. Vision Zero অনুসাকর, ঘণ্টায় 25 োইে গক্ষের একটি গাক্ষির সংঘষ ব এিাকে স্টেক কষার জনয 

কেিা জায়গার েকয়াজন? 

A. 300 ফুি 

B. 250 ফুি 

C. 200 ফুি 

D. 150 ফুি 

 

16. Vision Zero অনুসাকর, ক্ষনম্নক্ষেক্ষিে স্টকানটি সাইককে োেককদর জনয আঘাকের েযান কারে? 

A. চািয়ের গাক্ষি  যেন দ্রুে চয়িসায়ে । 

B. বাইসাইককে োেকরা বাইসাইককে স্টেকনর পক্ষরবকে ব যেন গাক্ষির স্টেকন বাইসাইককে 

চািাে। 

C. গাক্ষির দরজা স্টিাোর কারকে বাইসাইককে োেকগে যাক্কা িায়। 

D. গাক্ষিগুক্ষে গাক্ষির স্টেন স্টথকক বাইসাইককে স্টেকন চয়ি আয়স।   

 

 



17. Vision Zero অনুসাকর, ক্ষনকের স্টকানটি োরাত্মক গাক্ষি দুঘ বিনার েযান কারে? 

A. গাক্ষি োোকনার সেয় স্টসেুোর স্টফান এবং অনযানয ইকেকিক্ষনি বযবহার করা। 

B. অযােককাহে এবং/বা অববয োদকদ্রকবয েভাক্ষবে হকয় গাক্ষি োোকনা। 

C. োেককর ক্লাক্ষন্ত। 

D. দ্রুে গক্ষেকে গাক্ষি োোকনা। 

 

18. Vision Zero অনুসাকর, ক্ষনকের স্টকানটি গাক্ষির োযযকে পথোরীকদর োরাত্মক আঘাকের েযান 

কারে? 

A. আকো সবুজ থাকাকােীন পথোরীরা যেন রাস্তা পার হওয়ার স্টেষ্টা েয়রন। 

B. পথোরীরা কন বাকরর পক্ষরবকে ব ব্লককর (jay-walking) োঝিান ক্ষদকয় যেন রাস্তা পার হে। 

C. গাক্ষি ঘুড়রয়েয়োি ননওোর সেয় িসওয়াককর উপর পথোরীকদরকক যেন চািেআঘাে 

েয়র। 

D. আকো োে থাকা সকেও োেকগণ যেন িযাক্ষফক োইি েঙ্ঘন ককর ইিারকসকশন ক্ষদকয় 

গাক্ষি োোে 

 

19. োেক কে ঘণ্টা গাক্ষি োোকে পাকরন নসিা TLC স্টকন ক্ষনয়ন্ত্রে ককর? 

A. েজুক্ষর পক্ষরোেনা এবং োেককদর নযাযয োনসম্পন্ন েজুক্ষর ক্ষনক্সিে করার জনয সেয় 

ক্ষনয়ন্ত্রে করা হয়। 

B. িযাক্সি স্টসবা বযবহার ককর এেন সম্ভাবয যাত্রীকদর ক্ষপক এবং অফ-ক্ষপক সেয় েক্ষেফক্ষেে 

করার জনয সেয় ক্ষনয়ন্ত্রে েরা হয়। 

C. োেককদর ক্লাক্ষন্তর োরয়ণ োরাত্মক গাক্ষি দুঘ বিনা হকে পাকর, োই ক্লান্ত চািয়ের গাড়ি 

চািায়না স্টরায করার জনয সেয় ক্ষনয়ন্ত্রে করা হয়। 

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয়। 

  



প্রযাকঠটস পরীক্ষা 5- লাইগসক্সন্সং (ড্রা  থটদটং এ্ং লাইগসগন্সর শেবা্দল)  

1. একজন TLC ড্রাইভাকরর োইকসকন্সর স্টেয়াদ 15 ক্ষডকসম্বর, 2020 োক্ষরকি স্টশষ হকয় স্টগকে এবং 

ক্ষেক্ষন এটি নবায়ন করকে ভুকে ক্ষগকয়ক্ষেকেন। এই চািেটি স্টকান োক্ষরি পয বন্ত োর োইকসন্স 

নবায়ন করকে পারকব? 

A. 13 জুন, 2021 

B. 30 জানুয়াক্ষর, 2021 

C. 15 অকটাবর, 2021 

D. উপকরর স্টকাকনাটিই নয় 

 

2. একজন োেক োর োইকসন্স নবায়ন করার সেয় ড্রাগ পরীিায় বযথ ব হয়। ক্ষনম্নক্ষেক্ষিে স্টকানটি 

সটিক? 

A. োেককর আবার ড্রাগ পরীিা স্টনওয়া এবং আকবদন জো স্টদওয়ার জনয 30 ক্ষদন সেয় 

রকয়কে।  

B. োেকগে েক্ষে ক্ষেন বেকর একবার োকদর ড্রাগ পরীিায় বযথ ব হকে পাকরন। 

C. ড্রাইভার োইকসন্স নবায়কনর আকবদন েেযািযান করা হকব এবং োেক আবার ড্রাগ 

পরীিা ক্ষদকে বা ক্ষবকবেনার জনয পুনরায় আকবদন জো ক্ষদকে পারকবন না। 

D. TLC বেবোন োইকসন্সটি েেযাহার করকব এবং োেক নেুন োইকসকন্সর জনয আকবদন 

জো ক্ষদকে পারকবন। 

 

3. গুরুের অপরাকযর জনয স্টদাষী সাবযস্ত হকে TLC োেককর নবায়কনর আকবদন েেযািযান 

করা স্টযকে পাকর।  

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

4. ক্ষনউ ইয়কব স্টেি ড্রাইভার োইকসন্সসহ একজন আকবদনকারীকক TLC ড্রাইভার োইকসকন্সর 

জনয স্টযাগয হয়ে ক্ষনকের স্টকানটি অেশযই থাককে হকব? 

A. ক্ষনউ ইয়কব স্টেি DMV স্টথকক ড্রাইভাকরর সংক্ষিপ্তসার 

B. একটি সম্পূে ব আত্মরিােূেক ড্রাইক্ষভং স্টকাকস বর েোে 

C. হাই সু্কে ক্ষডকলাো  

D. উপকরর সবগুক্ষে      

 

5. আকবদনকারীকক আত্মরিােূেক ড্রাইক্ষভং স্টকাকস বর নযই শংসাপত্র জো ক্ষদকে হকব, স্টসটি 

স্টকান সেয়সীোর েকযয ইসুয করা হকে হকব? 

A. 6 োস 

B. 1 বের 

C. 2 বের  

D. 3 বের     

 

 
      



6. TLC-োইকসন্সযারী ড্রাইভারকক কে ঘন ঘন োকদর োইকসন্স নবায়ন করকে হকব? 

A. প্রড়ে এক বের 

B. প্রড়ে দুই বের 

C. প্রড়ে ক্ষেন বের 

D. প্রড়ে পা াঁে বের 

7. স্টকবে হুইেকেয়ার অযাকিসকযাগয গাক্ষির োেককদরই যাত্রী সহায়ো এবং হুইেকেয়ার 

অযাকিসকযাগয গাক্ষির েক্ষশিে স্টকাস ব করকে হকব।   

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

8. TLC োেককর োইকসকন্সর স্টেয়াদ 31 ক্ষডকসম্বর, 2021 োক্ষরকি স্টশষ হকব। ক্ষবেম্ব নবায়ন ক্ষফ 

েদান এিাকে োকদরকক অবশযই স্টকান োক্ষরকির েকযয সেস্ত শেব পূরে করকে হকব? 

A. 1 জানুয়াক্ষর, 2022 

B. 1 স্টফব্রুয়াক্ষর, 2022 

C. 15 স্টফব্রুয়াক্ষর, 2022 

D. 29 জুন, 2022 

 

9. TLC ড্রাইভার োইকসকন্স িাপা োেককর TLC নম্বকরর স্টশষ দুটি সংিযা নোধগেযনয়। োেক 

কিন োর োইকসন্স েক্ষেস্থাপন করকবন? 

A. োেক োর োইকসকন্সর স্টেয়াদ স্টশকষর 90 ক্ষদকনর েকযয োর োইকসন্সটি েক্ষেস্থাপন 

করকবন। 

B. োেক োর োইকসকন্সর স্টেয়াদ স্টশকষর 2 োকসর েকযয োর োইকসন্সটি েক্ষেস্থাপন 

করকবন। 

C.  “েক্ষেস্থাপকনর শংসাপকত্রর অনুকরাকযর স্বীকৃক্ষে” ফরেটি পূরণ েয়র োেক োর 

োইকসন্সটি অড়েিয়ে েক্ষেস্থাপন করকবন ।  

D. োেক োর োইকসকন্সর স্টেয়াদ স্টশকষর 1 োকসর েকযয োর োইকসন্সটি েক্ষেস্থাপন 

করকবন। 

 

10. োেক োর TLC ড্রাইভার োইকসন্স হাক্ষরকয়কেন, েকব এিনও োর DMV ড্রাইভার োইকসন্স 

রকয়কে। োেক নবায়ন করার সেয় না আসা পয বন্ত োর স্টবকসর জনয গাক্ষি োোকনা অবযাহে 

রািকব, োকক নেুন TLC ড্রাইভার োইকসন্স ক্ষনকে হকব না। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 

11. দুইজন োেক একই ভািার গাক্ষি স্টশয়ার করকে পারকবন যক্ষদ োকদর েকেযককর ক্ষনজস্ব TLC 

ড্রাইভার োইকসন্স থাকক। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

 



12. স্টকাকনা TLC োেক োর TLC ড্রাইভার োইকসন্সটি পক্ষরবাকরর সদকসযর সাকথ স্টশয়ার ককর 

ক্ষনকে পারকবন। 

A. সেয 

B. ক্ষেথযা 

  



অনুশীেন পরীিা 1- উত্তকরর কী 

েশ্ন উত্তর 

1 A 

2 B 
3 D 

4 C 

5 A 

6 D 

7 A 

8 C 

9 B 

10 A 
11 C 

12 D 

13 B 

14 A 

15 D 

16 C 

17  B 

18 D 
19 D 

20 B 

 

অনুশীেন পরীিা 2- উত্তকরর কী 

েশ্ন উত্তর 

1 A 
2 B 

3 A 

4 A 

5 D 

6 B 

7 B 

8 C 

9 A 
10 B 

11 A 

12  A 

13 A 

14 A 

15 B 

16 D 

17 A 



18 C 

 

অনুশীেন পরীিা 3- উত্তকরর কী 

েশ্ন উত্তর 

1 B 

2 A 

3 A 
4 A 

5 B 

6 C 

7 C 

8 A 

9 D 

10 A 

11 A 
12 B 

13 D 

14 B 

15 A 

16 D 

17 C 

18 B 

 

অনুশীেন পরীিা 4- উত্তকরর কী 

েশ্ন উত্তর 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 
5 B 

6 B 

7 A 

8 C 

9 D 

10 A 

11 C 

12 B 
13 A 

14 A 

15 D 

16 C 

17 D 



18 C 
19 C 

 

অনুশীেন পরীিা 5- উত্তকরর কী 

েশ্ন উত্তর 

1 A 

2 C 
3 A 

4 B 

5 D 

6 C 

7 B 

8 D 

9 C 

10 B 
11 A 

12 B 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


