
 
নিউইয়র্ক  নিশু সুরক্ষা আইি - নিশু সুরক্ষা কর্ানিা নির্ল্প িয়, এটি আইি! 

সকল শিশুকক একটি ম োটর গোশ়িকে চ়িোর স য় একটি উপযুক্ত শিশু সুরক্ষো ব্যব্স্থোয় সুরশক্ষে রোখকে হকব্, যতক্ষণ িা তারা তানের ৮তম জন্মনেনি ক  ৌঁছায়। 

একটি উপযুক্ত শিশু সুরক্ষো ব্যব্স্থো এ ন একটি ব্যব্স্থো যো প্রস্তুেকোরককর দ্বোরো প্রস্তোশব্ে শিশুর আকোর এব্ং ওজকন সো জ্জসয রোকখ। 
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ইনস্টলেশন*  

পিছন পিকে মুখ েরা বাচ্চাকির পিটটি 
অবশ্যই গাপ়ির পিকটর িাকে পিট ববল্ট 
বা নীকের অযাঙ্ককরর িাকে িংযুক্ত 
োেকে হকব।   

 

িঠিেভাকব ইনস্টল েরা বাচ্চাকির 
পিটগুপল এে ইপির ববপশ্ িাশ্ বেকে 
এবং িামকন বেকে পিছকন িরাকনা উপেে 
নয়৷ 

 

িপিয় এয়ার বযাকগর িামকন েখকনাই 

বাচ্চাকির পিকট রাখকবন না।  
 
 

 
  

পিছলনর-  পিলে মুখ েরা 

 বাচ্চালির পিট 

জন্ম থেলে েমিলে 2 বছর বয়ি 

ির্যন্ত* 

 

2 বছর বয়ি িযযন্ত বা যেক্ষন না 
োরা বাচ্চাকির পিকটর িবযকচ্চা ওজন 
বা উচ্চো িীমায় না বি ৌঁছায় 
বাচ্চারা পিছকন মুখ েকর পজনকিাষ 
ববৌঁকে পিছকনর পিকট ে়িকব।  

(িপরবেয নকযাগয আিনগুপল পিছকন এবং 
িামকন উভয় পিকে বযবহার েরা বযকে 
িাকর) 

 

পিছলনর পিলে মুখ েরা পজনলিালের 
অবস্থান  

পজনকিাকষর পিো োৌঁে বা 
োৌঁকের পনকে োেকব  

 

বগকলর মাকে বুকের উির 
পজনকিাকষর পিি োেকব 

 

পনকের পজনকিাষ পনেকে 
িরকে হকব, বিকট নয় 

•  

 

 

িামলনর  পিলে মুখ েরা  

বাচ্চালির পিট 

বয়ি 2 থেলে  েমিলে 5* বছর 
ির্যন্ত  
যখন বাচ্চারা পিছকনর পিকে মুখ েরা পিট বা 
পিছকনর পিকের পিকটর অবস্থাকনর বেকয় ব়ি 
হকয় উঠকব েখন েমিকক্ষ 5 বছর বয়ি িযযন্ত 
বা যেক্ষণ না বাচ্চাকির পিকটর ওজন বা 
উচ্চোর িীমাকে বি ৌঁছায় োকির পিছকন 
িামকনর পিকে মুখ েরা পিকট পজনকিাষ বযবহার 
েরকব। (িপরবেয নকযাগয আিনগুপল পিছকন এবং 
িামকনর পিকে উভয়ই বযবহার েরা বযকে 
িাকর/েপেকনশ্ন পিটগুপল পজনকিাষ িহ িামকনর 
পিকে মুখ েরা এবং বুস্টার পিকটর এেটি 
েপেকনশ্ন) 

িামলনর পিলে মুখ েরা পজনলিালের 
অবস্থান 

োৌঁে বা োৌঁকের উিকর পজনকিাকষর 
পিো োেকব।  

 

বগকলর মাকে বুকের উির 
পজনকিাকষর পিি োেকব  

 

পনকের পজনকিাষ পনেকে িরকে 
হকব, বিকট নয় 

 

বুস্টার পিট          

 
4 - 7 বছর*  

 

এটি িুিাপরশ্ েরা হয় বয পশ্শুরা 
িামকনর পিকে মুখ েরা পজনকিাষ 
িহ বাচ্চাকির পিকট পিছকন বিকব 
যেক্ষণ না পশ্শুটি পিট 
প্রস্তুেোরকের দ্বারা অনুকমাপিে 
িকবযাচ্চ উচ্চো বা ওজকনর িীমাকে 
বি ৌঁছায়।  

 

যখন পশ্শুটি পজনকিাষ িহ 
িামকনর পিকে মুখ েরা বাচ্চাকির 
পিট ছাপ়িকয় যায়, েখন োকির 
গাপ়ির পিছকনর পিকট, এেটি 
বুস্টার পিকট পনকয় যান। 
(েপেকনশ্ন পিট হল পজনকিাষ িহ 
িামকনর পিকে মুখ েরা এবং বুস্টার 
পিকটর েপেকনশ্ন) 

 

বুস্টার পিট থবলের অবস্থান:  

1. োৌঁকের ববল্টটি োৌঁে এবং 
বুে জকু়ি োকে এবং ঘা়ি বা 
মুকখর উির নয়।   

2. লযাি ববল্টটি উিকরর উরু 
জকু়ি োকে (বিকট নয়)।   

 
 

পিট থবে                                      
 
8  - 12 বছর+* 

 

আিনার গাপ়ির পনরািত্তা ববল্ট 
পশ্শুকির জনয পিজাইন েরা হয়পন। 
বিরা অনুশ্ীলন পনকিযশ্ েকর বয পিট 
ববল্টটি িঠিেভাকব পিট না হওয়া 
িযযন্ত পশ্শুকির বুস্টার পিট বযবহার 
েরা পনরািি।   

 

পিট থবে িঠিেভালব পিট হয় 
র্খন:   

1. োৌঁকের ববল্টটি োৌঁে এবং বুে 
জকু়ি োকে এবং ঘা়ি বা মুকখর 
উির আকি না।   

 

2. লযাি ববল্টটি উিকরর উরু জকু়ি 
োকে (বিকট নয়)।   

 

3. বাচ্চাকির যকেষ্ট লো হওয়া 
িরোর যাকে োরা গাপ়ির পিকটর 
পবিরীকে োকির পিঠ পিকয় পিছকনর 
পিকটর প্রান্ত ভাকগ অনায়াকি োকির 
হাৌঁটু বাৌঁপেকয় রাখকে িাকর৷  

 

এটি বজা়িাকলা ভাকব িুিাপরশ্ েরা হয় 
বয 12 বছর বয়িী এবং োর েম 
বয়িী িেল পশ্শু পিছকনর পিকট 
িঠিেভাকব িুরপক্ষে োকে। ৷ 

 

   

Child passenger seat recommendations: American Academy of Pediatrics  Safety Committee. Graphic design: adapted from National  Highway Traffic Safety Administration. This flyer was modified Aug 
2017 by Mohawk Valley Resource Center for Refugees with  recommendations from the New York State Governors Traffic Committee. Translations provided by Tone at  tonetranslate.com a division of 
Mohawk Valley Resource Center for Refugees. This project is made possible through the Mohawk Valley Resource Center for Refugees' Child Passenger Safety program funded by the National 
Highway Traffic Safety Administration with a grant from the New York State Governor's Traffic Safety Committee.         
 

 

*প্রপেটি আিকনর জনয প্রস্তাপবে বয়কির িীমা পশ্শুর পবোশ্, বৃপি এবং বাচ্চাকির পিট এবং বুস্টার পিকটর উচ্চো/ওজন এর িীমার িােযকেযর জনয িপরবপেয ে হয়। ইন্সটকলশ্ন, 

পিকটর উচ্চো/ওজন িীমা এবং িঠিেভাকব পিট বযবহার েরকে বাচ্চাকির পিট বা বুস্টার পিকটর গ্রাহে বযবহার পবপে বিখুন। যপি পশ্শুর বয়ি আট বছর হয় এবং 4'9" বেকে 
েম লো হয় বা োর ওজন 100 িাউকের েম হয়, োহকল এটি প্রস্তাপবে বয আিপন পশ্শু িুরক্ষা বযবস্থা বযবহার েরকবন। 

 

 
 

ইনস্টলেশন*  

িামকনর পিকে মুখ েরা বাচ্চাকির পিটটি 
গাপ়ির পিকটর িাকে অবশ্যই গাপ়ির পিট 
ববল্ট বা নীকের অযাঙ্কর এবং টিোর পিকয় 
িংযুক্ত েরকে হকব, যপি োকে।   

 

িঠিেভাকব ইনস্টল েরা বাচ্চাকির পিটগুপল 
এে ইপির ববপশ্ িাশ্ািাপশ্ এবং িামকন 
বেকে পিছকন িরাকনা উপেে নয়৷ 

 

িপিয় এয়ার বযাকগর িামকন েখকনাই 
বাচ্চাকির পিট রাখকবন না।  

 
  

ইনস্টলেশন*  

বুস্টার পিটগুপল পশ্শুকে িুরপক্ষে 
েরকে পিট ববল্ট বযবহার েকর এবং 
পশ্শুর ঘা়ি এবং মুখ ববল্ট বেকে 
বাইকর রাখকে  িহায়ো েকর এবং 
পশ্শুকে এমন অবস্থাকন রাকখ যাকে 
লযাি ববল্টটি বিকটর বাইকর োকে।  

 

যপি বুস্টার পিকট এেটি টিোর োকে 
এটি গাপ়ির িাকে িংযুক্ত েরুন।   

 

• িামকনর পিকট, োলে এবং প্রপেটি 
যাত্রীকে অবশ্যই এেটি পিট ববল্ট 
িপরোন েরকে হকব, প্রপে ববকল্ট 
এেজন বযপক্ত। 16 বা োর ববপশ্ 
বয়িী ড্রাইভার এবং িামকনর 
পিকটর যাত্রীকির পিট ববল্ট না 
িরার জনয প্রকেযেকে $50 িযযন্ত 
জপরমানা েরা বযকে িাকর।    

বয়ি বা বিার অবস্থান পনপবযলশলে প্রলযেে আলরাহীলে অবশেই এেটি পনরািি িুরো বেবস্থা দ্বারা িুরপেয েরলয হলব।  16 বছলরর েম বয়িী প্রপযটি র্াত্রীলে অবশেই পিট থবে 
িপরধান হলব বা এেটি উির্ুক্ত পশশু িুরো বেবস্থা বেবহার েরলয হলব।  ড্রাইভারলে অবশেই পনপিয েরলয হলব থর্ 16 বছলরর েম বয়িী প্রপযটি র্াত্রী আইন মানে েলরলছ। 
ড্রাইভারলে $25 থেলে $100 ির্যন্ত জপরমানা েরা থর্লয িালর এবং প্রপযটি অিরালধর জনে পযনটি ড্রাইভার োইলিন্স থিনাপে িলয়ন্ট থিলয িালর।  
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