ফ োন বো ইন্োরনননের মোধ্যনম আপনোর ফরোড ফেস্ট এর সময় স্থির করুন।
518-402-2100 অথবা dmv.ny.gov/roadtest
1-800-368-1186 (শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য)
DMV ফরোড ফেস্ট সময় স্থির করোর ব্যবথিো (Road Test Scheduling System) দ্রুত, সহনে ব্যবহোর করো যোয় ও সুস্বধোেনক!

DMV টরাড টেটে সময় তথির করার ব্যবথিাটি D, DJ বা E (যাত্ধীবাহধী গাতি বা ট�াদো ট্াক), M বা MJ (টমােরসাইদকি) িাইদসন্স টশ্রণধীগুতির জন্য, A, B, C,
ও Non-CDL C (বদিা ট্াক, ট্্যাক্টর টট্িার বা বাস) বাতণতজ্যক িাইদসন্স টশ্রণধীগুতির জন্য তেদন 24 ঘণ্া টেতিদ ান বা ইন্ারদনদের মাধ্যদম টরাড টেদটের সময়
তথির করার, পুনরায় সময় তথির করার, বা বাতিি করার জন্য উপিব্ধ। আপতন DMV ব্যবথিাটি টকাথায় টরাড টেটে টনওয়া হদছে িার তেকতনদেকে শ
টপদি অথবা আপনার তথির করা টরাড টেদটের সাক্াৎ টেদে তনদিও ব্যবহার করদি পাদরন।

একটি ফরোড ফেনস্টর সোক্োৎ স্থির করনত আপনোর একটি ববধ NYS স্শক্োথথী অনুমস্ত থোকো আবশ্যক।
এই িাইদসন্স টশ্রণধীগুতির টয টকাদনাটির জন্য টেতিদ�ান বা ইন্ারদনদের মাধ্যদমআপনার ফরোড ফেনস্টর সময় স্থির করুন, পুনরোয় সময় স্থির করুন বো বোস্তি করুন:

· D, DJ বা E (যাত্ধীবাহধী গাতি বা ট াদো ট্াক) এবং M বা MJ (টমােরসাইদকি)
· টশ্রণধী A, B, C, বা Non-CDL C (বদিা ট্াক ট্্যাক্টর টট্িার বা বাস) - এই টশ্রণধীগুতির টয টকাদনাটির জন্য টরাড টেদটের সময় তথির করার আদগ আপনার
$40 টরাড টেটে ত প্রোন করা আবশ্যক। আপতন এই ত টেতিদ াদন, ইন্ারদনদের মাধ্যদম বা টমাের টেতহদকিস েপ্তদর প্রোন করদি পাদরন। আপনার টরাড
টেদটের সময় তথির করার সময় আপনার টসই নম্বরটি প্রোন করা আবশ্যক যা আপনার ত প্রোন করার সময় প্রাপ্ত রতসদে টেওয়া রদয়দ ।
সকি উপন োক্োর দ্রষ্টব্য: আপনার টরাড টেদটের সময় তথির করার সময় অনুগ্রহ কদর তবদবেনা করদবন টয আপনার টরাড টেটে টনওয়ার আদগ অদনকগুতি
সপ্তাহ পার হদয় টযদি পাদর।

আপনোর সোক্োৎ স্থির করো আনে:
আপনোর ফকোননো NYS ড্োইস্ ং িোইনসন্স নো থোকনি ফরোড ফেনস্টর সময় স্থির করোর আনে আপনোনক অবশ্যই একটি DMV-অনুনমোস্েত স্রি-িোইনসস্ন্সং ফকোসকে সম্পপূণকে
করনত হনব। আপতন টকাদনা অনুদমাতেি টকাসকে হাই স্ু দি, কদিদজ ও টপশাোরধী ড্াইতেং স্ু দি কদর তনদি পাদরন। DMV-অনুদমাতেি তপ্র-িাইদসতন্সং টকাসকে টপশ কদর
এমন টকাদনা ড্াইতেং স্ু ি বা অন্য টকাদনা প্রোনকারধী েুদঁ জ টপদি টেতিদ ান তডদরক্টতরর “ড্াইতেং ইনস্টাকশন” শধীরকেক অংশটি টেেুন। আপনার টরাড টেদটের
সময় তথির করদি আপনার তনম্নতিতেি শংসাপত্গুতির একটি থাকা আবশ্যক:

· গি একব দরর মদধ্য জাতর করা একটি স্রি-িোইনসস্ন্সং ফকোসকে সম্পপূণকে করোর শংসোপত্র ( MV-278), অথবা
· গি 2 ব দরর মদধ্য জাতর করা একটি স্শক্োথথীর সম্পপূণকে করোর শংসোপত্র ( MV-285)।

আপনার শংসাপত্ হাতরদয় তগদয় থাকদি আপনার টরাড টেদটের সময় তথির করার আদগ টকাসকে প্রোনকারধীর টথদক িার বেদি একটি শংসাপত্ টনওয়া আবশ্যক।
আপনোর েুস্নয়র স্শক্োথথী অনুমস্ত থোকনি আপনার অনুমতিটির তথিতি আপনার টরাড টেদটের তেদনর অন্তিঃ 6 মাস আদগ টথদক ববধ (সাসদপন্ড হওয়া নয়) থাকা আবশ্যক।
আপনাদক তনধকোরণ করদি হদব টয আপতন প্রদয়াজনধীয়িা পূরণ কদরন তকনা, কারণ, আপতন আপতন প্রদয়াজনধীয়িা পূরণ না করদি আপতন টরাড টেদটের সময় তথির করদি
পারদবন না। আপনার অনুমতির তথিতি ববধ আদ তকনা জানদি আপতন একটি তবনামূদি্যর MyDMV অ্যাকাউদন্ dmv.ny.gov-এ সাইন আপ করদি পাদরন।

আপনোর ফরোড ফেনস্টর সময় স্থির করনত:
টেতিদ�ান বা ইন্ারদনদের মাধ্যদম আপনার টরাড টেদটের সাক্াৎ তথির করার সময় তনম্নতিতেি িথ্য প্রোন করুন:

·

আপনার NYS তশক্াথথীর অনুমতি বা ড্াইতেং িাইদসদন্সর সামদন টেওয়া 9-অদকের আইতড নম্বর।

·

আপনোর NYS ড্োইস্�ং িোইনসন্স নো থোকনি তনম্নতিতেি শংসাপত্গুতির টয টকাদনা একটির নম্বর প্রোন করুন:
3 আপনার স্রি-িোইনসস্ন্সং ফকোসকে সম্পপূণকে করোর শংসোপত্র (�মকে MV-278), অথবা
3 আপনার ড্াইতেং তশক্া টকাদসকের স্শক্োথথীর সম্পপূণকে করোর শংসোপত্র (�মকে MV-285)।

·

আপনার 5-অদকের তজপ টকাড বা এিাকার তজপ টকাড টযোদন আপতন আপনার টরাড টেটেটি তেদি োন।

আপনোর ফরোড ফেনস্টর সোক্োৎ বোস্তি করনত, পুনরোয় সময় স্থির করনত বো স্নস্চিত করনত:
আপনার টরাড টেদটের সাক্াৎ বাতিি করদি, পুনরায় সময় তথির করদি বা তনতচিি করদি dmv.ny.gov/roadtest টেেুন অথবা (518) 402-2100 নম্বদর
ট�ান করুন। আপনার NYS তশক্াথথীর অনুমতি বা ড্াইতেং িাইদসদন্সর উপদরর 9-অদকের আইতড নম্বর প্রোন করা আবশ্যক। ব্যবথিাটি আপনার অনুসরণ
করার জন্য তনদেকে শ প্রোন করদব। টকাদনা কারদণ (উোহরণস্বরূপ, োরাপ আবহাওয়ার কারদণ বেি বা বাতিি হওয়া) আপনার সাক্াৎ বেিাদনা হদয়
থাকদি িা তনতচিি করদি ব্যবথিাটিদক ব্যবহার করুন।
গুরুত্বপপূণকে: ফরেণী A, B, C, অথবো Non-CDL C এর েন্য ফরোড ফেস্ট বোস্তি করনত ও $40 স্� নো হোরোনত আপনোর ফরোড ফেনস্টর তোস্রনখর ও সমনয়র
3টি পুনরো কোনের স্েন আনে আপনোর সোক্োৎ বোস্তি করো আবশ্যক। আপতন তনদজর প্রোন করা $40 হারাদি আপনার টরাড টেদটের সময় পুনরায়
তথির করার আদগ আবার $40 প্রোন করা আবশ্যক।
আপতন ইন্ারদনদের মাধ্যদম বা টেতিদ�ান কদর আপনার টরাড টেদটের সময় তথির করার সময় আপনাদক টেদটের সম্পদককে িথ্য টেওয়া হদব। আপনোর ফরোড ফেনস্টর
সময় স্থির করোর সময় আপনোর পোওয়ো স্ননেকে শগুস্ি যত্ন সহকোনর অনুসরণ করুন। আপনার টেটে সম্পদককে িথ্য নধীদের শূন্যথিাদন তিদে তনন ও এই �মকেটি টরদে তেন।

টেদটের িাতরে

সময়

থিান

তনদেকে শাবিধী

RT-3B (3/15)

(আপনোর ফরোড ফেস্ট সম্পনককে তথ্য ফপনত পৃষ্ো 2 ফেখুন।)

পৃষ্ো 1 / 2

আপনোর ফরোড ফেনস্ট নীনের তোস্িকোয় ফেওয়ো সবস্কছু স্ননয় আসো আবশ্যক:
1. আপনার ববধ NYS �নেোসহ স্শক্োথথীর অনুমস্ত। আপনার �দো না থাকা টকাদনা অন্তবকেিথী বা অথিায়ধী অনুমতি থাকদি আপনোনক অবশ্যই আপনার NYS �দোসহ অ-ড্াইোর আইতড
কাডকে বা NYS �দোসহ িাইদসন্সও (অন্য টটেদের �দোসহ নতথ গ্রাহ্য হদব না) তনদয় আসা আবশ্যক। দ্রষ্টব্য: আপনার অন্য টকাদনা টশ্রণধীর NYS ড্াইতেং িাইদসন্স থাকদি এবং টশ্রণধী
বেিাদি বা আদরকটি টশ্রণধী টযাগ করদি টরাড টেটে টেওয়ার প্রদয়াজন হদি আপনার তনদজর বিকে মান NYS ড্াইতেং িাইদসন্সটি টরাড টেদটে তনদয় আসা আবশ্যক।
2. একটি তপ্র-িাইদসতন্সং টকাসকে সম্পূণকে করার শংসাপত্ (�মকে MV-278) অথবা তশক্াথথীর সম্পূণকে করার শংসাপত্ (�মকে MV-285)। আপনার অন্য টকাদনা টশ্রণধীর NYS ড্াইতেং
িাইদসন্স থাকদি এবং টশ্রণধী বেিাদি বা আদরকটি টশ্রণধী টযাগ করদি টরাড টেটে টেওয়ার প্রদয়াজন হদি আপনার তনদজর বিকে মান NYS ড্াইতেং িাইদসন্সটি টরাড
টেদটে তনদয় আসা আবশ্যক।
3. আপনার জুতকওর তশক্াথথীর অনুমতি থাকদি (DJ বা MJ) আপনার টসই সম্পূণকে করা িত্তাবধাদনর অধধীদন ড্াইতেং এর শংসাপত্ (
MV-262) তনদয় আসা আবশ্যক যাদি
আপনার তপিা/মািা বা অতেোবক স্বাক্র কদর শংতসি কদরদ ন টয আপতন িত্তাবধাদনর অধধীদন প্রদয়াজনধীয় সংে্যক ঘণ্া গাতি োতিদয়দ ন। আপতন প্রতিবার টরাড
টেটে টেওয়ার সময় িাইদসন্স পরধীক্কদক MV-262 টেওয়া আবশ্যক।
4. পরধীক্া তেদি আপতন টয গাতিটি োিাদবন। গাতিটি োদিা অবথিায় থাকা আবশ্যক এবং একটি ববধ টরতজদস্টশন, একটি ববধ পতরেশকেদনর তটেকার থাকা আবশ্যক এবং
তবমা করাদনা থাকা আবশ্যক। আপনাদক অবশ্যই এমন টকাদনা োিদকর সদগে থাকদি হদব যার বয়স অন্তিঃ 18 এবং যার টরাড টেদটের গাতি োিাদনার একটি ববধ
িাইদসন্স রদয়দ । আপতন টরাড টেদটের থিাদন গাতিটি োতিইদয় টগদি আপনাদক অবশ্যই এমন টকাদনা ব্যততির সদগে থাকদি হদব যার বয়স অন্তিঃ 21 এবং যার টসই
প্রকাদরর গাতি োিাদনার ববধ িাইদসন্স থাকদি হদব টযটি আপতন োিাদছেন।
5. একটি টমােরসাইদকদির বা সধীমাবদ্ধ ব্যবহাদরর টমােরসাইদকদির টরাড টেটে তেদি আপনাদক অবশ্যই টমােরসাইদকিটি এবং একজন িাইদসন্সধারধী োিক সহ একটি
গাতি প্রোন করদি হদব যাদি টেটে েিাকািধীন আপতন টমােরসাইদকি োিাদনার সময় পরধীক্ক টসই গাতিদি েদি আপনাদক পযকেদবক্ণ করদি পাদরন। আপনার
একটি NYS ড্াইতেং িাইদসন্স থাকদি আপনার টসই িাইদসন্সটি টরাড টেদটে তনদয় আসা আবশ্যক।
6. টশ্রণধী A, B, বা C এর টরাড টেটে তেদি আপতন আবতশ্যকোদব যুতিরাষ্টধীয় স্বাদথি্যর প্রদয়াজনধীয়িাগুতি পূরণ করদি আপনার টরাড টেদটে পরধীক্দক টেোদনার জন্য একটি
ববধ স্বাথি্য পরধীক্দকর শংসাপত্ তনদয় আসা আবশ্যক। স্বাদথি্যর শংসাপদত্র প্রদয়াজনধীয়িা সম্পতককে ি িদথ্যর জন্য MV-44.5 “Federal Requirements for Commercial
Driver License Applicants” টেেুন।

আপনোর ফরোড ফেনস্টর পনর
আপতন টরাড টেদটে পোস করদি:

আপতন টরাড টেদটে ব্যথকে হদি:

ফরেণী D, DJ, E, M বো MJ িোইনসনন্সর েন্য

ফরেণী D, DJ, E, M বো MJ িোইনসনন্সর েন্য

· আপনোর েোস্র করোর তোস্রখ ফথনক 1 বছনরর ফবস্শ সময় ধনর ববধ স্শক্োথথীর

·

অনুমস্ত থোকনি:
DMV প্রায় 2 সপ্তাদহর মদধ্য আপনার �দোসহ িাইদসন্সটি ডাকদযাদগ পাঠিদয় টেদব।
আপনার অথিায়ধী িাইদসদন্সর রতসেটি আপনার টরাড টেদটের িাতরে টথদক 90 তেন পযকেন্ত
অথবা আপনার থিায়ধী �দোসহ িাইদসন্স পাওয়া পযকেন্ত ববধ থাকদব। আপনোর �নেোসহ
িোইনসনন্সর েন্য ফকোননো DMV েপ্তনর যোনবন নো; টকাদনা DMV েপ্তর আপনাদক
�দোসহ িাইদসন্স তেদি পাদর না।।

· আপনোর েোস্র করোর তোস্রখ ফথনক 1 বছনরর েন্য ববধ স্শক্োথথীর অনুমস্ত থোকনি:
7 স্েন অনপক্ো করুন, িারপর আপনার বিকে মান নতথ এবং হয় আপনার অথিায়ধী
িাইদসন্স (প্রদযাজ্য হদি) অথবা আপনার টরাড টেদটের রতসে সহ টকাদনা DMV
েপ্তদর যান। আপনাদক অবশ্যই:
3 একটি ত� প্রোন করদি হদব
3 প্রদয়াজদন আপনার �দো টিািা হদব
DMV েপ্তদর একটি অন্তবকেিথী নতথ জাতর করা হদব এবং আপনার থিায়ধী
িাইদসন্সটি আপনাদক ডাকদযাদগ পাঠিদয় টেওয়া হদব।

দোসহ

·

আপস্ন আপনোর রিথম ফরোড ফেনস্ট ব্যথকে হনয় থোকনি:
আপনাদক তনদজর তবিিধীয় টরাড টেদটের সময় তথির করদি আপনার টরাড টেদটের
পদররতেন পযকেন্ত অদপক্া করদি হদব। আপনার তশক্াথথীর অনুমতিটি অনুমতির উপদর
মুতরিি টময়াে টশর হওয়ার িাতরে পযকেন্ত ববধ। আপতন আপনার অনুমতির টময়াে
টশর হওয়া পযকেন্ত অে্যাদসর জন্য গাতি োিাদি থাকদি পাদরন। আপনার অনুমতির
টময়াে আপনার পরবিথী টরাড টেদটের আদগ টশর হদয় টগদি আপনার একটি নিু ন
তশক্াথথীর অনুমতি প্রাপ্ত করা আবশ্যক। আপনার জুতনয়র তশক্াথথীর অনুমতি থাকদি
(DJ বা MJ) আপনার প্রতিটি টরাড টেদটে একটি সম্পূণকে করা িত্তাবধাদনর অধধীদন গাতি
োিাদনার শংসাপত্ (MV-262) তনদয় আসা আবশ্যক।
আপস্ন আপনোর স্বিতীয় ফরোড ফেনস্ট ব্যথকে হনয় থোকনি:
আপতন এমন একটি $10 ত� টেওয়ার আদগ আরও টকাদনা টরাড টেদটের সময় তথির
করদি পারদবন না যা আপনাদক আরও 2টি ফরোড ফেস্ট ফেওয়োর সুনযোে কনর ফেনব।
আপতন এই ত� টেতিদ�াদন, অনিাইদন বা DMV েপ্তদর প্রোন করদি পাদরন। আপনার
তশক্াথথীর অনুমতি ববধ থাকদি, টময়াে টশর না হদি, আপতন অনুমতির টময়াে টশর
হওয়া পযকেন্ত অে্যাদসর জন্য গাতি োিাদি পারদবন। আপনার অনুমতির টময়াে আপনার
পরবিথী টরাড টেদটের আদগ টশর হদয় টগদি আপনার একটি নিু ন তশক্াথথীর অনুমতি
প্রাপ্ত করা আবশ্যক।
আপনার তশক্াথথীর অনুমতির টময়াে টশর হদয় টগদি আপতন একটি নিু ন তশক্াথথীর
অনুমতি না পাওয়া পযকেন্ত অে্যাদসর জন্য গাতি োিাদি বা আদরকটি টরাড টেদটের
সময় তথির করদি পারদবন না। আপনাদক অবশ্যই একটি নিু ন ড্াইতেং িাইদসদন্সর
আদবেনপত্ পূরণ করদি (�মকে MV-44) ও প্রদয়াজনধীয় ত� প্রোন করদি হদব। আপতন
তিতেি পরধীক্ায় পাস করার 2 ব�দরর মদধ্য িা করদি আপনাদক আদরকটি তিতেি
পরধীক্া তেদি ও পাস করদি হদব না।

ফরেণী A, B, C, বো Non-CDL C িোইনসনন্সর েন্য
7 স্েন অনপক্ো করুন, িারপর আপনার বিকে মান নতথ এবং হয় আপনার অথিায়ধী
িাইদসন্স (প্রদযাজ্য হদি) অথবা আপনারদরাড টেদটের রতসে সহ টকাদনা DMV েপ্তদর
যান। আপনাদক অবশ্যই:
3 একটি ত� প্রোন করদি হদব
3 প্রদয়াজদন আপনার �দো টিািা হদব
3 আপনার যুতিরাষ্টধীয় স্বাদথি্যর প্রদয়াজনধীয়িাগুতি পূরণ করা আবশ্যক হদি
আপনার ববধ স্বাথি্য পরধীক্দকর শংসাপত্ টেোদি হদব।
DMV েপ্তদর একটি অন্তবকেিথী নতথ জাতর করা হদব এবং আপনার থিায়ধী �দোসহ
িাইদসন্সটি আপনাদক ডাকদযাদগ পাঠিদয় টেওয়া হদব।
RT-3B (3/15)

ফরেণী A, B, C, বো Non-CDL C িোইনসনন্সর েন্য
আপস্ন এমন একটি $40 স্� ফেওয়োর আনে আরও ফকোননো ফরোড ফেনস্টর সময় স্থির
করনত পোরনবন নো যো আপনোনক আরও একটি ফরোড ফেস্ট ফেওয়োর সুনযোে কনর
ফেনব। আপতন এই ত� টেতিদ�াদন, অনিাইদন বা DMV েপ্তদর প্রোন করদি পাদরন।
আপনার তশক্াথথীর অনুমতি ববধ থাকদি, টময়াে টশর না হদি, আপতন অনুমতির টময়াে
টশর হওয়া পযকেন্ত অে্যাদসর জন্য গাতি োিাদি পারদবন।
আপনার তশক্াথথীর অনুমতির টময়াে টশর হদয় টগদি আপতন একটি নিু ন অনুমতি
না পাওয়া ও প্রদয়াজনধীয় ত প্রোন না করা পযকেন্ত অে্যাদসর জন্য গাতি োিাদি
বা আদরকটি টরাড টেদটের সময় তথির করদি পারদবন না।
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