
 

 

 

 
 

িশশেদর সরুি�ত রাখুন

অিধক জাননু
• িনউ ইয়কর্  িসিটর �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ দ�র: কল করন 311 অথবা nyc.gov এ যান এবং “Healthy Homes” (অনসু�ান করন)।
• মািকর্ ন য�ুরাে�র �াহকেদর পণয্ সরু�া কিমশন: recalls.gov

• িনউ ইয়কর্  ে�েটর �া�য্ দ�র: health.ny.gov/environmental/children/recalls

• িনউ ইয়কর্  িসিটর িভশন িজেরা �য্ািফক সরু�া উেদয্াগ: nyc.gov/visionzero
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িনরাপদ চালনা �চার করন

 
 
 

েখলাধলুা মজাদার। আঘাত পাওয়া নয়! িশশেদর িনরাপেদ রাখার িকছু পরামশর্। 

েখলনা
িনরাপত্তা

পরামশর্

েখলনা
িনরাপত্তা

পরামশর্
সিঠক বয়েসর জনয্

সিঠক েখলনা িনবর্াচন করন
• েলেবল পডু়ন এবং সবসময় ��তকারেকর িনেদর্শনা েমেন চলনু।
• একজন িশশরু বয়স, আ�হ এবং দ�তার সােথ েখলনা িমিলেয় িনন।
• বয়� বা�ােদর েখলনাগেুলা িশশ ুএবং সদয্ হাটেত েশখা বা�ােদর েথেক দেুর 

রাখনু।

• ভাঙা অথবা েফরত আসা েখলনা কখেনা িকনেবন না বা কাউেক িদেবন না।

েখলনা �াসর�কর, দম ব�কারী হেত পাের।
• �য্াট বা পপড েবলনু এবং �াি�ক েমাড়ক েফেল িদন।
• দীঘর্ কডর্ , ি�ং অথবা জপমালা থাকা েখলনা, অলংকার এবং গহৃ�ালী িজিনস েছাট 

বা�ােদর েথেক দেুর রাখনু।
• েছাট বা�ােদর মােবর্ল, �াি�ক বয্াগ অথবা দাত িদেয় কামড়ােনার পণয্ এবং এমন সব 

েখলনা িদেয় েখলেত িদেবন না েযগিুলর সর ুঅথবা েখালা অংশ রেয়েছ।

েখলনা েপাড়ােত বা ঝটকা িদেত পাের।
• েকােনা ৈবদযু্িতক বা চাজর্ ার এবং অয্াডা�ার থাকা েখলনা িদেয় েখলার সময় বা�ােদর খবু 

মেনােযােগর সােথ েদখনু।

েখলনা িবষা� অথবা অভয্�রীণ আঘােতর কারণ 
হেত পাের।
• বা�ােদর গহনা, েখলনা, �রিণকা, েবাতােমর মেতা বয্াটাির অথবা চু�ক িগলেত বা মেুখ 

িদেত িদেবন না। িকছু িকছু গহনা, েখলনা, �রিণকােত সীসা বা অনয্ানয্ ধাতু থাকেত 
পাের েযগিুল �াে�য্র 
পে� হািনকর হেত পাের।

েখলনা কাটেত পাের বা আঘাত িদেত পাের। 
• ধারােলা �া�, িব�,ু দ� এবং েখালা তারয�ু েখলনা এিড়েয় চলনু। বাণ, এয়ার রেকট 

অথবা অনয্ানয্ েখলনা েযগেুলা বাতােস উেড় েসগিুল েচােখর আঘাত করেত পাের।

• েহলেমট পড়ুন। সবারই করা উিচত এবং এিট 13 বছর 
বা তার কম বয়সীেদর জনয্ আইন।

• িনরাপেদ চালান। রা�ার িনয়ম েমেন চলনু। 12 বছর 
বা তার েথেক কম বয়সী বা�ােদর ফুটপােত চালােনার অনমুিত 
রেয়েছ।
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