
০১. প্রশ্ন : ম োটরযোন কোকক বকে ? 

উত্তরঃ ম োটরযোন আইকন ম োটরযোন অর্ থ মকোকনো যন্ত্রচোলেত যোন, যোর চোলেকোশক্তি বোইকরর বো লিতকরর 

মকোকনো উৎস হকত সরবরোহ হকে র্োকক। 

০২. প্রশ্ন : গোলি চোেনোর আকগ করণীে কোজ কী কী ? 

উত্তরঃ ক. গোলির হোেনোগোদ ববধ কোগজপত্র (মরক্তজকেশন সোর্টথলিককট, লিটকনস সোর্টথলিককট, 

টযোক্সকটোককন, ড্রোইলিিং েোইকসন্স, ইনলসওকরন্স (লব ো) সোর্টথলিককট, রুট পোরল ট ইতযোলদ) গোলির সকে রোখো। 

খ. গোলিকত জ্বোেোলন আকে লক নো পরীক্ষো করো, নো র্োককে পলর োণ  কতো মনওেো। 

গ. মরলিকেটর ও বযোটোলরকত পোলন আকে লক নো পরীক্ষো করো, নো র্োককে পলর োণ  কতো মনওেো। 

ঘ. বযোটোলর কোকনকশন পরীক্ষো করো। 

ঙ. েুব/ইক্তিন অকেকের মেকবে ও ঘনত্ব পরীক্ষো করো, ক  র্োককে পলর োণ  কতো মনওেো। 

চ.  োস্টোর লসলেন্ডোকরর মেকি্েুইি, মেকঅকেে পরীক্ষো করো, ক  র্োককে মনওেো। 

ে. গোলির ইক্তিন, েোইর্টিং লসকস্ট , বযোটোলর, লস্টেোলরিং ইতযোলদ সর্িকিোকব কোজ করকে লক নো, নোট-মবোল্ট 

টোইট আকে লক নো অর্ থোৎ সোলব থকিোকব ম োটরযোনর্ট ত্র“র্ট ুি আকে লক নো পরীক্ষো করো। 

জ. মেক ও ক্লোকচর কোয থকোলরতো পরীক্ষো করো। 

ঝ. অলিলনব থোপকযন্ত্র এবিং িোস্টএইি বক্স গোলিকত রোখো। 

ঞ. গোলির বোইকরর এবিং লিতকরর বোলতর অবস্থো, চোকো (টোেোর 

কক্তন্ডশন/হোওেো/নোট/এেোইক ন্ট/মরোকটশন/মেেোর চোকো) পরীক্ষো করো। 

০৩. প্রশ্ন : ম োটরযোকনর ম ইনকটকনন্স বো রক্ষণোকবক্ষণ বেকত কী বুঝোে ? 

উত্তরঃ ত্রুর্ট ুি অবস্থোে একর্ট গোলি হকত দীঘ থলদন সোলিথস পোওেোর জনয প্রলতলদন গোলিকত ময-স স্ত 

ম রো ত কোজ করো হে, তোকক ম োটরযোকনর ম ইনকটকনন্স বকে। 

০৪. প্রশ্ন : একর্ট ম োটরযোকন প্রলতলদন কী কী ম ইনকটকনন্স করকত হে? 

উত্তরঃ ২ নিং প্রকশ্নর উত্তকরর খ মর্কক ঞ পয থন্ত। 

০৫. প্রশ্ন : সোলিথলসিং বেকত কী বুঝোে? 

উত্তরঃ ম োটরযোকনর ইক্তিন ও লবলিন্ন যন্ত্রোিংকশর কোয থক্ষ তোকক দীঘ থস্থোেী করোর জনয লনলদথষ্ট স ে পরপর 

ময-কোজগুকেো করো হে, তোকক সোলিথলসিং বকে। 

০৬. প্রশ্ন : গোলি সোলিথলসিংকে কী কী কোজ করো হে? 

উত্তরঃ ক. ইক্তিকনর পুরোতন েুবঅকেে ( লবে) মিকে লদকে নতুন েুবঅকেে মদওেো। নতুন েুবঅকেে 

মদওেোর আকগ ফ্লোলশিং অকেে দ্বোরো ফ্লোশ করো। 

খ. ইক্তিন ও মরলিকেটকরর পোলন মড্রন আউট ককর লিটোরকজন্ট ও ফ্লোলশিংগোন লদকে পলরষ্কোর করো, অতঃপর 

পলরষ্কোর পোলন লদকে পূণ থ করো। 

গ. িোরী ম োটরযোকনর মক্ষকত্র লবলিন্ন লিক্তজিং পকেকন্ট লিজগোন লদকে নতুন লিজ মদওেো। 

ঘ. গোলির মেেোর হুইেসহ প্রলতর্ট চোকোকত পলর োণ কতো হোওেো মদওেো। 

ঙ. েুবঅকেে ( লবে) লিল্টোর, িুকেে লিল্টোর ও এেোরলক্লনোর পলরবতথন করো। 

০৭. প্রশ্ন : গোলি চোেনোকোকে কী কী কোগজপত্র গোলির সকে রোখকত হে? 

উত্তরঃ ক. ড্রোইলিিং েোইকসন্স, খ. মরক্তজকেশন সোর্টথলিককট (ব্েু-বকু), গ. টযোক্সকটোককন, ঘ. ইনলসওকরন্স 

সোর্টথলিককট, ঙ.লিটকনস সোর্টথলিককট (ম োটরসোইকককের মক্ষকত্র প্রকযোজয নে) এবিং চ. রুটপোরল ট 

(ম োটরসোইককে এবিং চোেক বযতীত সকব থোচ্চ ৭ আসন লবলশষ্ট বযক্তিগত যোত্রীবোহী গোলির মক্ষকত্র প্রকযোজয 

নে)। 



০৮. প্রশ্ন : রোস্তোে গোলির কোগজপত্র মক মক মচক করকত পোকরন/মকোন মকোন ক্ষ তোপ্রোপ্ত বযক্তিগণকক 

গোলির কোগজ মদখোকত বোধয ? 

উত্তরঃ সোকজথন্ট বো সোব-ইনসকপক্টকরর লনকচ নে এ ন পুলেশ ক থকতথো, ম োটরযোন পলরদশ থকসহ 

লবআরর্টএর ক থকতথো এবিং ম োবোইেককোকটথর ক থকতথো। 

০৯. প্রশ্ন : ম োটরসোইকককে মহেক ট পলরধোন ও আকরোহী বহন সম্পককথ আইন কী ? 

উত্তরঃ ম োটরসোইকককে চোেক বযতীত ১ জন আকরোহী বহন করো যোকব এবিং উিেককই মহেক ট পলরধোন 

করকত হকব (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ধোরো-১০০)। 

১০. প্রশ্ন : সিক দুঘ থটনোর প্রধোন কোরণ কী কী? 

উত্তরঃ ক. অতযলধক আত্মলবশ্বোস, খ.  োত্রোলতলরি গলতকত গোলি চোেোকনো, গ. অননুক োলদত ওিোরকটলকিং 

এবিং ঘ. অলতলরি যোত্রী ও  োেো োে বহন। 

১১. প্রশ্ন : গোলি দুঘ থটনোে পলতত হকে চোেককর করনীে কী ? 

উত্তরঃ আহত বযক্তির লচলকৎসো লনক্তিত করো, প্রকেোজকন লনকটস্থ হোসপোতোকে স্থোনোন্তর করো এবিং ২৪ ঘণ্টোর 

 কধয লনকটবতী র্োনোে দঘু থটনোর লবষকে লরকপোটথ করো। 

১২. প্রশ্ন : আইন অনুযোেী গোলির সকব থোচ্চ গলতসী ো কত ? 

উত্তরঃ হোেকো ম োটরযোন ও ম োটরসোইকককের মক্ষকত্র ঘণ্টোে সকব থোচ্চ ৭০  োইে,  োঝোলর বো িোরী যোত্রীবোহী 

ম োটরযোকনর মক্ষকত্র ঘণ্টোে সকব থোচ্চ ৩৫  োইে এবিং  োঝোলর বো িোরী  োেবোহী ম োটরযোকনর মক্ষকত্র ঘণ্টোে 

সকব থোচ্চ ৩০  োইে। 

১৩. প্রশ্ন : ম োটর ড্রোইলিিং েোইকসন্স কী ? 

উত্তরঃ সব থসোধোরকণর বযবহোয থ স্থোকন ম োটরযোন চোেোকনোর জনয েোইকসন্স কতত থপক্ষ কতত থক ইসুযকত ত ববধ 

দলেেই ম োটর ড্রোইলিিং েোইকসন্স। 

১৪. প্রশ্নঃ অকপশোদোর ড্রোইলিিং েোইকসন্স কোকক বকে ? 

উত্তরঃ ময-েোইকসন্স লদকে একজন চোেক কোকরো মবতনকিোগী ক থচোরী নো হকে ম োটর সোইককে, হোেকো 

ম োটরযোন এবিং অনযোনয ম োটরযোন (পলরবহনযোন বযতীত) চোেোকত পোকর, তোকক অকপশোদোর ড্রোইলিিং 

েোইকসন্স বকে। 

১৫. প্রশ্ন : ড্রোইলিিং েোইকসন্স পোওেোর মক্ষকত্র সব থলনম্ন বেস কত? 

উত্তরঃ মপশোদোর চোেককর মক্ষকত্র ২০ বের এবিং অকপশোদোর চোেককর মক্ষকত্র ১৮ বের। 

১৬. প্রশ্ন : মকোন মকোন বযক্তি ড্রোইলিিং েোইকসন্স পোওেোর অকযোগয বকে লবকবলচত হকব? 

উত্তরঃ  তগীকরোগী, উন্মোদ বো পোগে, রোতকোনোকরোগী, কুষ্ঠকরোগী, হৃদকরোগী, অলতলরি  দযপবযক্তি, বলধরবযক্তি 

এবিং বোহু বো পো চেোচে লনেন্ত্রণ করকত অসুলবধো হে এ ন বযক্তি। 

১৭. প্রশ্ন : হোেকো ম োটরযোন কোকক বকে? 

উত্তরঃ ময-ম োটরযোকনর মরক্তজলেকত ত মবোঝোই ওজন ৬,০০০ পোউন্ড বো ২,৭২৭ মকক্তজর অলধক নে, তোকক 

হোেকো ম োটরযোন বকে। 

১৮. প্রশ্ন :  ধয  বো  োঝোলর ম োটরযোন কোকক বকে? 

উত্তরঃ ময-ম োটরযোকনর মরক্তজলেকত ত মবোঝোইওজন ৬,০০০ পোউন্ড বো ২,৭২৭ মকক্তজর অলধক লকন্তু 

১৪,৫০০ পোউন্ড বো ৬,৫৯০ মকক্তজর অলধক নে, তোকক  ধয  বো  োঝোলর ম োটরযোন বকে। 

১৯. প্রশ্ন : িোরী ম োটরযোন কোকক বকে? 

উত্তরঃ ময-ম োটরযোকনর মরক্তজলেকত ত মবোঝোই ওজন ১৪,৫০০ পোউন্ড বো ৬,৫৯০ মকক্তজর অলধক, তোকক 

িোরী ম োটরযোন বকে। 



২০. প্রশ্ন : প্রোইকিট সোলিথস ম োটরযোন কোকক বকে? 

উত্তরঃ ড্রোইিোর বযতীত আটজকনর মবলশ যোত্রী বহকনর উপকযোগী ময-ম োটরযোন  োলেককর পকক্ষ তোর বযবসো 

সম্পলকথত কোকজ এবিং লবনো িোিোে যোত্রী বহকনর জনয বযবহৃত হে, তোকক প্রোইকিট সোলিথস ম োটরযোন বকে। 

২১. প্ররশ্নঃ ট্রোলিক সোইন বো মরোি সোইন (লচহ্ন) প্রধোনত কত প্রকোর ও কী কী ? 

উত্তরঃ ট্রোলিক সোইন বো লচহ্ন প্রধোনত লতন প্রকোর। ক. বোধযতো ূেক, যো প্রধোনত বতত্তোকত লতর হে, খ. 

সতকথতো ূেক, যো প্রধোনত ক্তত্রিুজোকত লতর হে এবিং গ. তর্য ূেক, যো প্রধোনত আেতকক্ষত্রোকোর হে। 

২২. প্রশ্ন : েোে বতত্তোকোর সোইন কী লনকদথশনো প্রদশ থন ককর ? 

উত্তরঃ লনকষধ বো করো যোকব নো বো অবশযবজথনীে লনকদথশনো প্রদশ থন ককর। 

২৩. প্রশ্ন : নীে বতত্তোকোর সোইন কী লনকদথশনো প্রদশ থন ককর ? 

উত্তরঃ করকত হকব বো অবশযপোেনীে লনকদথশনো প্রদশ থন ককর। 

২৪. প্রশ্ন : েোে ক্তত্রিুজোকত লতর সোইন কী লনকদশ থনো প্রদশ থন ককর ? 

উত্তরঃ সতকথ হওেোর লনকদথশনো প্রদশ থন ককর। 

২৫. প্রশ্ন : নীে রকঙর আেতকক্ষত্র মকোন ধরকনর সোইন ? 

উত্তরঃ সোধোরণ তর্য ূেক সোইন। 

২৬. প্রশ্ন : সবুজ রকঙর আেতকক্ষত্র মকোন ধরকনর সোইন? 

উত্তরঃ পর্লনকদথশক তর্য েূক সোইন, যো জোতীে  হোসিকক বযবহৃত হে। 

২৭. প্রশ্ন : কোকেো বিথোকরর সোদো রকঙর আেতকক্ষত্র মকোন ধরকনর সোইন? 

উত্তরঃ এর্টও পর্লনকদথশক তর্য ূেক সোইন, যো  হোসিক বযতীত অনযোনয সিকক বযবহৃত হে। 

২৮. প্রশ্ন : ট্রোলিক লসগনযোে বো সিংককত কত প্রকোর ও কী কী ? 

উত্তরঃ ৩ (লতন) প্রকোর। ময ন- ক. বোহুর সিংককত, খ. আকেোর সিংককত ও গ. শব্দ সিংককত। 

২৯. প্রশ্ন : ট্রোলিক েোইট লসগনযোকের চক্র বো অনুক্র গুলে কী কী ? 

উত্তরঃ েোে-সবুজ-হেুদ এবিং পুনরোে েোে। 

৩০. প্রশ্ন : েোে, সবুজ ও হেদু বোলত কী লনকদথশনো প্রদশন ককর ? 

উত্তরঃ েোেবোলত জ্বেকে গোলিকক ‘র্ো ুনেোইন’এর মপেকন র্ো োকে অকপক্ষো করকত হকব, সুবজবোলত জ্বেকে 

গোলি লনকে অিসর হওেো যোকব এবিং হেুদবোলত জ্বেকে গোলিকক র্ো োকনোর জনয প্রস্তুলত লনকত হকব। 

৩১. প্রশ্নঃ লনরোপদ দরূত্ব বেকত কী বুঝোে? 

উত্তরঃ সো কনর গোলির সোকর্ সিংঘষ থ এিোকত মপেকনর গোলিকক লনরোপকদ র্ো োকনোর জনয ময পলর োণ দরূত্ব 

বজোে মরকখ গোলি চোেোকত হে মসই পলর োণ লনরোপদ দরূত্ব বকে। 

৩২. প্রশ্ন : পোকো ও িোকেো রোস্তোে ৫০ লককেোল টোর গলতকত গোলি চেকে লনরোপদ দরূত্ব কত হকব? 

উত্তরঃ ২৫ ল টোর। 

৩৩. প্রশ্ন : পোকো ও িোকেো রোস্তোে ৫০  োইে গলতকত গোলি চেকে লনরোপদ দরূত্ব কত হকব? 

উত্তরঃ ৫০ গজ বো ১৫০ িুট। 

৩৪. প্রশ্ন : েোে বতকত্ত ৫০ লক.ল . মেখো র্োককে কী বুঝোে ? 

উত্তরঃ গোলির সকব থোচ্চ গলতসী ো ঘণ্টোে ৫০ লক.ল . অর্ থোৎ ঘণ্টোে ৫০ লককেোল টোকরর মবলশ গলতকত গোলি 

চোেোকনো যোকব নো। 

৩৫. প্রশ্ন : নীে বতকত্ত ঘণ্টোে ৫০ লক.ল . মেখো র্োককে কী বুঝোে ? 

উত্তরঃ সব থলনম্ন গলতসী ো ঘণ্টোে ৫০ লক.ল . অর্ থোৎ ঘণ্টোে ৫০ লককেোল টোকরর ক  গলতকত গোলি চোেোকনো 

যোকব নো। 



৩৬. প্রশ্ন : েোে বতকত্তর  কধয হন থ আকঁো র্োককে কী বুঝোে ? 

উত্তরঃ হন থ বোজোকনো লনকষধ। 

৩৭. প্রশ্ন : েোে বতকত্তর লিতকর একর্ট বি বোকসর েলব র্োককে কী বুঝোে ? 

উত্তরঃ বি বোস প্রকবশ লনকষধ। 

৩৮. প্রশ্ন : েোে বতকত্ত একজন চে োন  োনুকষর েলব আকঁো র্োককে কী বুঝোে ? 

উত্তরঃ পর্চোরী পোরোপোর লনকষধ। 

৩৯. প্রশ্ন : েোে ক্তত্রিুকজ একজন চে োন  োনুকষর েলব আকঁো র্োককে কী বঝুোে ? 

উত্তরঃ সো কন পর্চোরী পোরোপোর, তোই সোবধোন হকত হকব। 

৪০. প্রশ্ন : েোে বতকত্তর লিতর একর্ট েোে ও একর্ট কোকেো গোলি র্োককে কী বুঝোে? 

উত্তরঃ ওিোরকটলকিং লনকষধ। 

৪১. প্রশ্ন : আেতকক্ষকত্র ‘চ’ মেখো র্োককে কী বঝুোে ? 

উত্তরঃ পোলকথিংকের জনয লনধ থোলরত স্থোন। 

৪২. প্রশ্ন : মকোন মকোন স্থোকন গোলির হন থ বোজোকনো লনকষধ ? 

উত্তরঃ নীরব এেোকোে গোলির হন থ বোজোকনো লনকষধ। হোসপোতোে, লশক্ষোপ্রলতষ্ঠোন, অলিস-আদোেত বো 

অনুরূপ প্রলতষ্ঠোনস কূহর চতুলদথকক ১০০ ল টোর পয থন্ত এেোকো নীরব এেোকো লহসোকব লচলহ্নত। 

৪৩. প্রশ্ন : মকোন মকোন স্থোকন ওিোরকটক করো লনকষধ ? 

উত্তরঃ ক. ওেোরকটলকিং লনকষধ সম্বলেত সোইন র্োকক এ ন স্থোকন, খ. জোিংশকন, গ. লেজ/কোেিোটথ ও তোর 

আকগ পকর লনলদথষ্ট দরূত্ব, ঘ. সরু রোস্তোে, ঙ. হোসপোতোে ও লশক্ষো প্রলতষ্ঠোন এেোকোে। 

৪৪. প্রশ্ন : মকোন মকোন স্থোকন গোলি পোকথ করো লনকষধ ? 

উত্তরঃ ক. মযখোকন পোলকথিং লনকষধ মবোিথ আকে এ ন স্থোকন, খ. জোিংশকন, গ. লেজ/কোেিোকটথর ওপর, ঘ. সরু 

রোস্তোে, 

ঙ. হোসপোতোে ও লশক্ষো প্রলতষ্ঠোন এেোকোে, চ. পোহোকির ঢোকে ও ঢোেু রোস্তোে, িুটপোত, পর্চোরী পোরোপোর 

এবিং তোর আকশপোকশ, ে. বোস স্টকপজ ও তোর আকশপোকশ এবিং জ. মরেক্রলসিং ও তোর আকশপোকশ। 

৪৫. প্রশ্ন : গোলি রোস্তোর মকোনপোশ লদকে চেোচে করকব ? 

উত্তরঃ গোলি রোস্তোর বো পোশ লদকে চেোচে করকব। ময-রোস্তোে একোলধক মেন র্োককব মসখোকন বো পোকশর 

মেকন ধীর গলতর গোলি, আর িোনপোকশর মেকন দ্রতু গোলতর গোলি চেোচে করকব। 

৪৬. প্রশ্ন : কখন বো লদক লদকে ওিোরকটক করো যোে ? 

উত্তরঃ যখন সো কনর গোলি চোেক িোনলদকক ম োি মনওেোর ইচ্ছোে যর্োযর্ সিংককত লদকে রোস্তোর  োঝো োক্তঝ 

স্থোকন মযকত র্োককবন তখনই মপেকনর গোলির চোেক বো লদক লদকে ওিোরকটক করকবন। 

৪৭. প্রশ্ন : চেন্ত অবস্থোে সো কনর গোলিকক অনুসরণ করোর স ে কী কী লবষে েক্ষয রোখো উলচত ? 

উত্তরঃ (ক) সো কনর গোলির গলত (স্পেি) ও গলতলবলধ, (খ) সো কনর গোলি র্ো োর সিংককত লদকচ্ছ লক নো, (গ) 

সো কনর গোলি িোকন/বোক  ঘুরোর সিংককত লদকচ্ছ লক নো, (ঘ) সো কনর গোলি হকত লনরোপদ দরূত্ব বজোে 

র্োককে লক নো। 

৪৮. প্রশ্ন : রোস্তোরপোকশ সতকথতো ূেক ‘‘সু্কে/লশশু” সোইন মবোিথ র্োককে চোেককর করণীে কী ? 

উত্তরঃ (ক) গোলির গলত কল কে রোস্তোর দু-পোকশ িোকেোিোকব মদকখ-শুকন সতকথতোর সোকর্ অিসর হকত হকব। 

(খ) রোস্তো পোরোপোকরর অকপক্ষোে মকোকনো লশশু র্োককে তোকক অিোলধকোর লদকত হকব। 

৪৯. প্রশ্ন : গোলির গলত ক োকনোর জনয চোেক হোত লদকে কীিোকব সিংককত লদকবন ? 

উত্তরঃ চোেক তোর িোনহোত গোলির জোনোেো লদকে মসোজোসুক্তজ মবর ককর ধীকর ধীকর উপকর-নীকচ উিোনো ো 



করোকত র্োককবন। 

৫০. প্রশ্ন : মেকিেক্রলসিং বো মরেক্রলসিং কত প্রকোর ও কী কী ? 

উত্তরঃ মেকিেক্রলসিং বো মরেক্রলসিং ২ প্রকোর। ক. রলক্ষত মরেক্রলসিং বো পোহোরোদোর লনেলন্ত্রত মরেক্রলসিং, খ. 

অরলক্ষত মরেক্রলসিং বো পোহোরোদোরলবহীন মরেক্রলসিং। 

৫১. প্রশ্নঃ রলক্ষত মেকিেক্রলসিংকে চোেককর কতথবয কী? 

উত্তরঃ গোলির গলত কল কে সতকথতোর সোকর্ সো কন আগোকত হকব। যলদ রোস্তো বন্ধ র্োকক তোহকে গোলি 

র্ো োকত হকব, আর মখোেো র্োককে িোকনবোক  িোকেোিোকব মদকখ অলতক্র  করকত হকব। 

৫২. প্রশ্নঃ অরলক্ষত মেকিেক্রলসিংকে চোেককর কতথবয কী ? 

উত্তরঃ গোলির গলত একদ  কল কে সতকথতোর সোকর্ সো কন আগোকত হকব, প্রকেোজকন মেকিেক্রলসিংকের 

লনকট র্ো োকত হকব। এরপর িোকনবোক  মদকখ লনরোপদ  কন হকে অলতক্র  করকত হকব। 

৫৩. প্রশ্ন : লব োনবন্দকরর কোকে চোেককক সতকথ র্োককত হকব মকন? 

উত্তরঃ (ক) লব োকনর প্রচণ্ড শকব্দ গোলির চোেক হিোৎ লবচলেত হকত পোকরন, (খ) সোধোরণ শ্রবণ ক্ষ তোর 

বযোঘোত ঘটকত পোকর, (গ) লব োনবন্দকর লিলিআইলপ/লিআইলপ মবলশ চেোচে ককর লবধোে এই লবষকে সতকথ 

র্োককত হে। 

৫৪. প্রশ্নঃ ম োটরসোইককে চোেক ও আকরোহীর মহেক ট বযবহোর করো উলচত মকন ? 

উত্তরঃ  োনুকষর  োর্ো শরীকরর অনযোনয অকের  কধয সবকচকে মবলশ েশ থকোতর ও গুরুত্বপূণ থ একর্ট অে। 

এখোকন সো োনয আঘোত েোগকেই  োনুকষর  ততুয ঘটকত পোকর। 

তোই দঘু থটনোে  োনুকষর  োর্োকক রক্ষো করোর জনয মহেক ট বযবহোর করো উলচত। 

৫৫. প্রশ্ন : গোলির মপেকনর অবস্থো পয থকবক্ষকণর জনয কতক্ষণ পর পর েুলকিং গ্লোস মদখকত হকব ? 

উত্তরঃ প্রলতল লনকট ৬ মর্কক ৮ বোর। 

৫৬. প্রশ্নঃ পোহোলি রোস্তোে কী কী সতকথতো অবেম্বন করকত হে? 

উত্তরঃ সো কনর গোলি মর্কক লনরোপদ দরূত্ব বজোে মরকখ ১ নিং লগেোকর বো িোস্টথ লগেোকর সতকথতোর সোকর্ ধীকর 

ধীকর ওপকর উিকত হকব। পোহোকির চূিোর কোকে লগকে আকরো ধীকর উিকত হকব, কোরণ চূিোে দতর্ষ্টসী ো 

অতযন্ত সীল ত। লনকচ নো োর স ে গোলির গলত ক্রক  বোিকত র্োকক লবধোে সো কনর গোলি মর্কক বোিলত দরূত্ব 

বজোে মরকখ নো কত হকব। ওিো-নো োর স ে মকোকনোক্রক ই ওিোরকটলকিং করো যোকব নো। 

৫৭. প্রশ্নঃ বতর্ষ্টর  কধয গোলি চোেনোর লবষকে কী কী সতকথতো অবেম্বন করকত হে? 

উত্তরঃ বতর্ষ্টর স ে রোস্তো লপক্তচ্ছে র্োকোে মেক ক  কোজ ককর। এই কোরকণ বোিলত সতকথতো লহসোকব ধীর 

গলতকত (সোধোরণ গলতর মচকে অকধ থক গলতকত) গোলি চোেোকত হকব, যোকত মেক প্রকেোগ ককর অলত সহকজই 

গোলি র্ো োকনো যোে। অর্ থোৎ মেক প্রকেোগ ককর গোলি যোকত অলত সহকজই র্ো োকনো বো লনেন্ত্রণ করো যোে, 

মসইরূপ ধীর গলতকত বতর্ষ্টর  কধয গোলি চোেোকত হকব। 

৫৮. প্রশ্ন : লেকজ ওিোর পূকব থ একজন চোেককর করণীে কী? 

উত্তরঃ লেজ লবকশষককর উঁচু লেকজর অপরপ্রোন্ত মর্কক আগত গোলি সহকজ দতর্ষ্টকগোচর হে নো লবধোে লেকজ 

ওিোর পূকব থ সতকথতোর সোকর্ গোলির গলত কল কে উিকত হকব। তোেোিো, রোস্তোর তুেনোে লেকজর প্রস্থ অকনক 

ক  হে লবধোে লেকজ কখকনো ওিোরকটলকিং করো যোকব নো। 

৫৯. প্রশ্ন : পোশ্ব থরোস্তো মর্কক প্রধোন রোস্তোে প্রকবশ করোর স ে কী কী সতকথতো অবেম্বন করকত হে? 

উত্তরঃ পোশ্ব থরোস্তো বো মেোট রোস্তো মর্কক প্রধোন রোস্তোে প্রকবশ করোর আকগ গোলির গলত ক োকে, প্রকেোজকন 

র্ো োকে, প্রধোন রোস্তোর গোলিকক লনলব থকঘœ আকগ মযকত মদওেোর বযবস্থো করকত হকব। প্রধোন সিকক গোলির 

গলতলবলধ পয থকবক্ষণ ককর সকুযোগ ত সতকথতোর সোকর্ প্রধোন রোস্তোে প্রকবশ করকত হকব। 



৬০. প্রশ্ন : রোস্তোর ওপর প্রধোনত কী কী ধরকনর মরোি োলকথিং অক্তিত র্োকক? 

উত্তরঃ রোস্তোর ওপর প্রধোনত ০৩ ধরকনর মরোি োলকিং অক্তিত র্োকক। 

ক. িোঙোেোইন, যো অলতক্র  করো যোে। 

খ. একক অখন্ডেোইন, যো অলতক্র  করো লনকষধ, তকব প্রকেোজনলবকশষ অলতক্র  করো যোে। 

গ. বদ্বত অখন্ডেোইন, যো অলতক্র  করো লনকষধ এবিং আইনত দণ্ডনীে। এই ধরকনর েোইন লদকে 

ট্রোলিকআইেযোন্ড বো রোস্তোর লবিক্তি বুঝোে। 

৬১. প্রশ্ন : মজেোক্রলসিংকে চোেককর কতথবয কী ? 

উত্তরঃ মজেোক্রলসিংকে পর্চোরীকদর অবশযই আকগ মযকত লদকত হকব এবিং পর্চোরী যখন মজেোক্রলসিং লদকে 

পোরোপোর হকব তখন গোলিকক অবশযই তোর আকগ র্ো োকত হকব। মজেোক্রলসিংকের ওপর গোলিকক র্ো োকনো 

যোকব নো বো রোখো যোকব নো। 

৬২. প্রশ্ন : মকোন মকোন গোলিকক ওিোরকটক করোর সকুযোগ লদকত হকব ? 

উত্তরঃ ময-গোলির গলত মবলশ, এযোমু্বকেন্স, িোেোর সোলিথস ইতযোলদ জরুলর সোলিথস, লিলিআইলপ গোলি 

ইতযোলদকক। 

৬৩. প্রশ্ন : মহি েোইট ফ্লযোলশিং বো আপোর লিপোর বযবহোকরর লনে  কী ? 

উত্তরঃ শহকরর  কধয সোধোরণত ‘মেো-লব  বো লিপোর বো  তদুলব ’ বযবহোর করো হে। রোকত কোেোকোলে গোলি নো 

র্োককে অর্ থোৎ মবলশদরূ পয থন্ত মদখোর জনয হোইওকে ও শহকরর বোইকরর রোস্তোে ‘হোই বো আপোর বো তীক্ষ্ম লব ’ 

বযবহোর করো হে। তকব, লবপরীতলদক মর্কক আগত গোলি ১৫০ ল টোকরর  কধয চকে আসকে হোইলব  লনলিকে 

মেো-লব  জ্বোেোকত হকব। অর্ থোৎ লবপরীতলদক হকত আগত মকোকনো গোলিকক পোস/পোর হওেোর স ে মেো-লব  

জ্বোেোকত হকব। 

৬৪. প্রশ্ন : গোলির মেক মিে করকে করণীে কী ? 

উত্তরঃ গোলির মেক মিে করকে প্রর্ক  অযোক্তক্সেোকরটর মর্কক পো সলরকে লনকত হকব।  যোনুেোে লগেোর গোলির 

মক্ষকত্র লগেোর পলরবতথন ককর প্রর্ক  লদ্বতীে লগেোর ও পকর প্রর্  লগেোর বযবহোর করকত হকব। এর িকে 

গোলির গলত অকনক কক  যোকব। এই পদ্ধলতকত গোলি র্ো োকনো সম্ভব নো হকে রোস্তোর আইেযোন্ড, লিিোইিোর, 

িুটপোত বো সুলবধো ত অনযলকেুর সোকর্ মিলককে গোলি র্ো োকত হকব। মিকোকনোর স ে যোন োকের ক্ষেক্ষলত 

মযকনো নো হে বো ক  হে মসইলদকক সজোগ র্োককত হকব। 

৬৫. প্রশ্ন : গোলির চোকো মিকট মগকে করণীে কী ? 

উত্তরঃ গোলির চোকো মিকট মগকে গোলি লনেন্ত্রণহীন হকে পকি। এই স ে গোলির চোেককক লস্টেোলরিং দতঢ়িোকব 

ধকর রোখকত হকব এবিং অযোক্তক্সেোকরটর মর্কক পো সলরকে ক্র োন্বকে গলত কল কে আকস্ত আকস্ত মেক ককর গোলি 

র্ো োকত হকব। চেন্ত অবস্থোে গোলির চোকো মিকট মগকে সোকর্ সোকর্ মেক করকবন নো। একত গোলি লনেন্ত্রণহীন 

হকে পকি। 

৬৬. প্রশ্ন : হযোজোিথ বো লবপদ সিংককত বোলত কী ? 

উত্তরঃ প্রলতর্ট গোলির সো কন ও লপেকন উিেপোকশর কণ থোকর এককজোিো ককর ম োট দু-মজোিো ইক্তন্ডককটর 

বোলত র্োকক। এই চোরর্ট ইক্তন্ডককটর বোলত সবগুকেো একসোকর্ জ্বেকে এবিং লনিকে তোকক হযোজোিথ বো লবপদ 

সিংককত বোলত বকে। লবপজ্জনক  ুহকূতথ, গোলি লবকে হকে এবিং দকুয থোগপূণ থ আবহোওেোে এই বোলতগুকেো 

বযবহোর করো হে। 

৬৭. প্রশ্ন : গোলির িযোশকবোকিথ কী কী ইন্সট্রুক ন্ট র্োকক ? 

উত্তরঃ ক. স্পেকিোল টোর- গোলি কত মবকগ চেকে তো মদখোে। 

খ. ওকিোল টোর – বতলরর প্রর্  মর্কক গোলি কত লককেোল টোর বো  োইে চেকে তো মদখোে। 



গ. র্ট্রপল টোর- এক র্ট্রকপ গোলি কত লককেোল টোর/ োইে চকে তো মদখোে। 

ঘ. মটম্পোকরচোর মগজ- ইক্তিকনর তোপ োত্রো মদখোে। 

ঙ. িুকেে মগজ- গোলির মতকের পলর োণ মদখোে। 

৬৮. প্রশ্ন : গোলিকত কী কী েোইট র্োকক ? 

উত্তরঃ ক. মহিেোইট, খ. পোকথেোইট, গ. মেকেোইট, ঘ. লরিোস থেোইট ঙ. ইক্তন্ডককটরেোইট, চ. িগেোইট এবিং 

ে. নোম্বোরকেট েোইট। 

৬৯. প্রশ্ন : পোহোলি ও ঢোে/চূিোে রোস্তোে গোলি মকোন লগেোকর চোেোকত হে ? 

উত্তরঃ িোস্টথ লগেোকর। কোরণ িোস্টথ লগেোকর গোলি চোেোকনোর জনয ইক্তিকনর শক্তি মবলশ প্রকেোজন হে। 

৭০. প্রশ্ন : গোলির সো কন ও লপেকন েোে রকঙর ইিংকরক্তজ “খ” অক্ষরর্ট বি আকোকর মেখো র্োককে এরদ্বোরো 

কী বুঝোে ? 

উত্তরঃ এর্ট একর্ট লশক্ষোনলবশ ড্রোইিোরচোলেত গোলি। এই গোলি হকত সোবধোন র্োককত হকব। 

৭১. প্রশ্ন : লশক্ষোনলবশ ড্রোইলিিং েোইকসন্স লদকে গোলি চোেোকনো ববধ কী ? 

উত্তরঃ ইনসট্রোক্টকরর উপলস্থলতকত িুকেে লসকস্ট  (িোবে লস্টেোলরিং ও মেক) সম্বলেত গোলি লনকে সো কন ও 

লপেকন “খ” মেখো প্রদশ থন ককর লনধ থোলরত এেোকোে চোেোকনো ববধ। 

৭২. প্রশ্ন : মিোরহুইেড্রোইি গোলি বেকত কী বঝুোে ? 

উত্তরঃ সোধোরণত ইক্তিন হকত গোলির মপেকনর দু-চোকোে পোওেোর (ক্ষ তো) সরবরোহ হকে র্োকক। লবকশষ 

প্রকেোজকন ময-গোলির চোরর্ট চোকোে (সো কনর ও লপেকনর) পোওেোর সরবরোহ করো হে, তোকক 

মিোরহুইেড্রোইি গোলি বকে। 

৭৩. প্রশ্ন : মিোরহুইেড্রোইি কখন প্রকেোগ করকত হে ? 

উত্তরঃ িোকেো রোস্তোকত চেোর স ে শুধু োত্র মপেকনর দু-চোকোকত ড্রোইি মদওেো হে। লকন্তু লপক্তচ্ছে, কদথ োি 

রোস্তোে চেোর স ে চোর চোকোকত ড্রোইি লদকত হে। 

৭৪. প্রশ্ন : টুেবক্স কী ? 

উত্তরঃ টুেবক্স হকচ্ছ যন্ত্রপোলতর বোক্স, যো গোলির সকে রোখো হে। ম োটরযোন জরুলর ম রো কতর জনয 

প্রকেোজনীে যন্ত্রপোলত ও  োেো োে টুেবকক্স রোখো হে। 

৭৫. প্রশ্ন : ড্রোইলিিং েোইকসন্স বযতীত গোলি চোেোকে বো চোেোকনোর অনু লত লদকে শোক্তস্ত কী? 

উত্তরঃ সকব থোচ্চ ৪  োস কোরোদণ্ড অর্বো ৫০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো বো উিেদণ্ড (ম োটরযোন অধযোকদশ, 

১৯৮৩ এর ১৩৮ ধোরো)। এই মক্ষকত্র  োলেক ও চোেক উিকেই দক্তণ্ডত হকত পোকরন। 

৭৬. প্রশ্ন : গোলিকত গোলিকত লনলষদ্ধ হন থ লকিংবো উচ্চশব্দ উৎপোদনকোরী যন্ত্র সিংকযোজন ও তো বযবহোর করকে 

শোক্তস্ত কী ? 

উত্তরঃ ১০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ১৩৯ ধোরো)। 

৭৭. প্রশ্ন : মরক্তজকেশন সোর্টথলিককট, লিটকনস সোর্টথলিককট ও রুটপোরল ট বযতীত গোলি চোেোকে বো 

চোেোকনোর অনু লত লদকে শোক্তস্ত কী? 

উত্তরঃ প্রর্ বোর অপরোকধর জনয সকব থোচ্চ ৩  োস কোরোদণ্ড অর্বো ২০০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো অর্বো 

উিেদণ্ড। লদ্বতীেবোর বো পরবতী স কের জনয সকব থোচ্চ ৬  োস কোরোদণ্ড অর্বো ৫০০০ টোকো পয থন্ত 

জলর োনো অর্বো উিেদণ্ড (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ১৫২ ধোরো)। এই মক্ষকত্র  োলেক ও চোেক 

উিকেই দক্তণ্ডত হকত পোকরন। 

৭৮. প্রশ্ন :  দযপ বো  োতোে অবস্থোে গোলি চোেনোর শোক্তস্ত কী ? 

উত্তরঃ সকব থোচ্চ ৩  োস কোরোদণ্ড বো ১০০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো বো উিেদণ্ড। পরবতী স কে প্রলতবোকরর 



জনয সকব থোচ্চ ২ বের পয থন্ত কোরোদণ্ড বো ১০০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো বো উিেদণ্ড এবিং লনলদথষ্ট ম েোকদ 

ড্রোইলিিং েোইকসন্স বোলতে (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ১৪৪ ধোরো)। 

৭৯. প্রশ্ন : লনধ থোলরত গলতর মচকে অলধক বো দ্রতু গলতকত গোলি চোেনোর শোক্তস্ত কী? 

উত্তরঃ প্রর্ বোর অপরোকধর জনয সকব থোচ্চ ৩০ লদন কোরোদণ্ড বো ৩০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো বো উিেদণ্ড। 

পরবতীকত একই অপরোধ করকে সকব থোচ্চ ৩  োস কোরোদণ্ড বো ৫০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো বো উিেদণ্ড এবিং 

ড্রোইলিিং েোইকসকন্সর কোয থকোলরতো ১  োকসর জনয স্থলগত (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ১৪২ ধোরো)। 

৮০. প্রশ্ন : মবপকরোেো ও লবপজ্জনকিোকব গোলি চোেনোর শোক্তস্ত কী ? 

উত্তরঃ সকব থোচ্চ ৬  োস কোরোদণ্ড বো ৫০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো এবিং ময-মকোকনো ম েোকদর জনয ড্রোইলিিং 

েোইকসকন্সর কোয থকোলরতো স্থলগত (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ১৪৩ ধোরো)। 

৮১. প্রশ্ন : ক্ষলতকর মধোেঁো লনগ থত গোলি চোেনোর শোক্তস্ত কী ? 

উত্তরঃ ২০০ টোকো জলর োনো (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ধোরো-১৫০)। 

৮২. প্রশ্ন : লনধ থোলরত ওজন সী োর অলধক ওজন বহন ককর গোলি চোেোকে বো চোেোকনোর অনু লত লদকে শোক্তস্ত 

কী ? 

উত্তরঃ প্রর্ বোর ১,০০০ পয থন্ত জলর োনো এবিং পরবতী স কে ৬  োস পয থন্ত কোরোদণ্ড অর্বো ২,০০০ টোকো 

পয থন্ত জলর োনো অর্বো উিেদণ্ড (ধোরো-১৫৪)। এই মক্ষকত্র  োলেক ও চোেক উিকেই দক্তণ্ডত হকত পোকরন। 

৮৩. প্রশ্ন : ইনলসওকরন্স লবহীন অবস্থোে গোলি চোেনোর শোক্তস্ত কী? 

উত্তরঃ ২,০০০ টোকো পয থন্ত জলর োনো (ম োটরযোন অধযোকদশ, ১৯৮৩ এর ধোরো-১৫৫)। 

৮৪. প্রশ্ন : প্রকোশয সিকক অর্বো প্রকোশয স্থোকন ম োটরযোন মরকখ ম রো ত করকে বো মকোকনো যন্ত্রোিংশ বো দ্রবয 

লবক্রকের জনয সিকক মরকখ প্রলতবন্ধকতো সতর্ষ্ট করকে শোক্তস্ত কী? 

উত্তরঃ সকব থোচ্চ ৫০০ টোকো জলর োনো। অনুরূপ ম োটরযোন অর্বো খুচরো যন্ত্র বো ক্তজলনসপত্র বোকজেোপ্ত করো 

যোকব (ধোরো-১৫৭)। 

৮৫. প্রশ্ন : িুকেে মগকজর কোজ কী ? 

উত্তরঃ িুকেে বো জ্বোেোলন টযোিংকক কী পলর োণ জ্বোেলন আকে তো িুকেে মগকজর  োধযক  জোনো যোে। 


