
১। বহুর মধ্যে সঠিক উত্তরঠি খ ুঁধ্ে বার কধ্র (√) চিহ্ন  দাও। 

ক) রাস্তা পার হওয়ার সময় কী করধ্ে হয় ? 

(a) িারচদকিা দদধ্খ রাস্তা পার হধ্ে হয় 

(b) ডান দিকটা দিখে রাস্তা পার হখে হয় 

(c) বাম দিকটা দিখে রাস্তা পার হখে হয়। 

(d) সামখনর দিকটা ফাকা থাকখেই রাস্তা পার 

(খ) রাস্তার দকাথা চদধ্য় রাস্তা পার হধ্ে হয়? 

 (a) হেুি িাগ দিওয়া অংশ দিখয় 

(b) দেব্রা ক্রদসং দিখয় 

(c) দেব্রা ক্রচসিং চদধ্য় পার হওয়ার সময় অবশ্েই সব ে পথিারীর রাস্তা পার 

হওয়ার সিংধ্কে থাকধ্ে। 

(d) কাডড এোকা দিখয় 

(গ) দেব্রা ক্রচসিং-এ কী রিং এর দাগ থাধ্ক ? 

 (a) োে সািা িাগ থাখক 

(b) সাদা কাধ্ো দাগ থাধ্ক 



(c) হেুি িাগ থাখক 

(d) সািা ডখটড িাগ থাখক 

(ঘ) দকান আধ্োর সিংধ্কধ্ে গাচ়ি িেধ্ে শুরু কধ্র? 

(a) োে জ্বেখে 

(b) হেুি জ্বেখে 

(c) সব ে জ্বেধ্ে 

(d) হেুি আখোর পখর সবুে আখো জ্বেখে 

(ঙ)যচদ ট্রাচিধ্কর আধ্োর সিংধ্কধ্ের োে আধ্োর সিংধ্কে বন্ধ হধ্য় যচদ   

হে দরিং এর আধ্োর সিংধ্কে দদয়া হয় োহধ্ে গাচ়ির িােকধ্ক কী করধ্ে  

হধ্ব? 

(a) গাদ়ি থামাবার েনয প্রস্তুে হখে হখব 

(b) গাচ়ি িাোবার েনে প্রস্তুে হধ্য় থাকধ্ে হধ্য় 

(c) গাদ়ি চোখে শুরু করখে হখব 

(d) গাদ়ি থাদমখয় দিখে হখব 

(ি)  যচদ ট্রাচিধ্কর আধ্োর সিংধ্কধ্ের হে দ আধ্োর সিংধ্কে বন্ধ হধ্য় চগধ্য়

 যচদ সব ে আধ্োর সিংধ্কে জ্বধ্ে োহধ্ে কী করধ্ে হধ্ব? 

 (a) সাধ্থ সাধ্থ গাচ়ি িাোধ্ে হধ্ব 

(b) সাখথ সাখথ গাদ়ি থামাখে হখব | 

(C) গাদ়ি চাোখনার েনয প্রস্তুে হখে হখব 

(d) গাদ়ি থামাখনার েনয প্রস্তুে হখে হখব 



(ছ) ট্রাচিক প চেশ্ কী কাে কধ্র? 

(a) ট্রাচিক ও পথিারীধ্দর রাস্তা পথ িোর চদক চনধ্দেশ্ দদয় এবিং আইন ভঙ্গ

কারীধ্দর কাছ দথধ্ক েচরমানা আদায় 

(b) পথচারীখির রাস্তা পার হখে সহায়ো কখর। 

(c) ট্রাদফক পুদেশ আখোর সংখকে দিয় 

(d) দনয়ম ভঙ্গকারীখির কাছ দথখক েদরমানা আিায় কখর 

(ে) রাস্তায় পথিারীধ্দর দকাথা চদধ্য় হাুঁিা উচিে? 

(a) রাস্তা দিখয় 

(b) ফুটপাথ দিখয় 

(c) ফুটপাে দিখয় এবং দেোখন ফুটপাে দনই দসোখন রাস্তার ডানদিক দিখয় 

(d) ি িপাথ  চদধ্য়এবিং দযখাধ্ন ি িপাে দনই দসখাধ্ন রাস্তার বাম চদক চদধ্য় 

(ঝ) দযখাধ্ন ি িপাথ দনই দসখাধ্ন রাস্তার দকানচদক চদধ্য় হাুঁিধ্ে হয় ? 

 (a) রাস্তার মাঝোন দিখয় 

(b) রাস্তার বাম চদক চদধ্য় 

(c) রাস্তার ডান দিক দিখয় 

(d) বাম ও ডান উভয় দিক দিখয় 

(ঞ)দৃঠিহীন বেক্তিধ্ক রাস্তা পার হধ্ে দক সবধ্িধ্য় দবচশ্ সাহাযে করধ্ে  

পাধ্রন? 

(a) িৃষ্টিহীন বযক্তির সাহােযকারী ট্রাদফক পুদেশ 

(b) িৃষ্টিহীন   বযক্তি দনখেই 

(c) দৃঠিহীন বেক্তির কাহাকাচছ থাকা দযধ্কাধ্না পথিারী 



(d) িৃষ্টিহীন  বযক্তির সখঙ্গ থাকা সহায়োকারী সহাখোগী। 

২। দোমরা সবাই ছচব এুঁধ্ক রিং কধ্রা। 
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