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NYC-তে বাইে চালাক�া আকগ েখক�া 
একো ভাল ফিল �া!

শহরব্াপী 1,000 মাইল বাইে চালাক�ার সুফবধা এবং এেফি সম্প্রসাফরে 
Citi Bike বহকরর মাধ্কম, দুই চাোর গাফিকে ভ্রমণ েরা ফ�রাপদ, সহজ, 
সুফবধাজ�ে এবং মজাদার। 

শহকর ঘুকর তবিাক�ার জন্য যা আপ�ার জা�া প্রকয়াজ� এই ফ�কদদেফশোফিকে োর 
সবফেিু আকি, আপ�ার বাইে েীভাকব লে েরকব� তস সম্পকেদে মূল পরামশদেগুফল 
তেকে শুরু েকর ফেভাকব আধুফ�েেম বাইে পফরোঠাকমা ব্বহার েরকে হয় ো 
পযদেন্ত।

ফ�রাপকদ চালাক�ার জন্য অনুগ্রহ েকর ব্াখ্াগুফলর প্রফে ফবকশষ মক�াকযাগ 
ফদ�। যা�বাহ� সংক্ান্ত মৃেু্র হার ও আঘাে েমাক�ার জন্য আমাকদর 
“Vision Zero” প্রকচষ্ার অন্তভুদেক্ত হল সংঘকষদের োরণগুফল তবাঝা। সংঘষদে 
প্রফেকরাধকযাগ্। সাইকেল-চালেকদর মৃেু্্র 89% ইনিারকসেশ�গুফলকে ঘকি। 
েীভাকব ফ�রাপকদ তমাি ঘুরকে হকব, বি গাফির ব্াইনড স্পিগুফল তেকে দূকর 
োেকে হকব এবং প্রে্াফশেভাকব চালাক�া সম্পকেদে জা�া ফ�কজকে রক্া েরকে 
আপ�াকে সাহায্ েরকব। 

বাইে স্ািদে সম্পকেদে
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NYC বাইে চালাক�ার আই�

Exercise caution and 
yield to pedestrians

সাবধা�ো অবলম্ব� েরু� এবং পেচারীকদর 
চাপা তদকব� �া

Stop at all red lights  
and stop signs

সেল লাল আকলাগুকলা এবং োমার 
ফচহ্নগুকলাকে (STOP) োমু�

Ride in the direction of traffic

যা�বাহ� চলার অফভমুকখ গাফি চালা�

Stay off the sidewalk 
unless you’re under 13

িুিপাে তেকে দুকর োকু� যফদ �া আপফ� 13 বিকরর 
েম বয়সী হ�
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NYC বাইে চালাক�ার আই�

Use a bell to signal presence*

উপফস্ফে জা�া� ফদকে তবল ব্বহার েরু�*

Use a white headlight  
and red taillight at night

রাকের তবলায় এেিা সাদা তহডলাইি এবং লাল 
তিললাইি ব্বহার েরু�

Do not wear more than one 
earphone while riding

বাইে চালাক�ার সমকয় এেিার তবফশ শ্রবণযন্ত্র  
পরকব� �া

এগুফল এবং অন্যান্য আই�গুফলর ফবষকয় আকরা েকে্র 
জন্য nyc.gov/bikesmart তদখু�।

*হুইকসল ও সাইকর� NYC মা�দনডগুফল পূরণ েকর �া।
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ফ�রাপত্া সম্পফেদেে পরামশদে

2007 সাল তেকে NYC DOT ফব�ামূকল্ 
150,000 তহলকমি ফবেরণ েকরকি এবং 
ফিি েকরকি। তহলকমি ফিি েরার সময়সূফচ 
ফ�ধদোরকণর জন্য 311 �ম্বকর তিা� েরু�!

প্রফেবার ফ�রাপকদ বাইে চালাক�া সুফ�ফচিে েরার জন্য NYC বাইে 
চালাক�ার আই� িািাও এইসেল পরামশদেগুফল তমক� চলু�।

আপ�ার তিা� দূকর রাখু�। 
বাইে চালাক�ার সমকয় তি্সি পাঠাক�া বা েো বলা আপ�ার 
তচাখ ও ো�কে রাস্া তেকে দূকর রাকখ।

চলাচকল-অক্ম ব্ফক্তকদর ব্াপাকর 
তখয়াল রাখু�। 
প্রে্াফশে এবং শ্রদ্াশীল তহা�।

আপ�াকে যাকে তদখকে পাওয়া যায় 
োর জন্য যোসম্ভব তচষ্া েরু�। 
আপ�ার আকলা িািাও, উজ্জ্বল বা প্রফেিল�কযাগ্ ফেিু পরা 
এেিা ভাল ধারণা।
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13 বির বা োর তচকয় তিাি সাইকেল-চালেকদর জন্য ফ�উ ইয়েদে 
ত্ি আই� অনুসাকর তহলকমি পরা বাধ্োমূলে।

তহলকমি েখ�ই োজ েকর যখ� আপফ� ো সফঠেভাকব পফরধা� েকর�। 

NYC-তে তহলকমি
আপফ� প্রফেবার বাইে চালাক�ার সমকয় তহলকমি পিু�। তহলকমি পরা সাইকেল-
চালেকদর আঘােমূলে মফস্ককের আঘাে পাওয়ার সম্ভাব�া 72% েম
োকে।

এফিকে �াফমকয় এবং সমা� েকর 
বফসকয় পরু�।
আপ�ার ভুরু তেকে প্রায় দুই আঙুল-প্রশস্ উপকর, আপ�ার 
মাোর উপকর সমা� েকর বফসকয় আপ�ার তহলকমিফি পরু�।

েখক�া ক্ফেগ্রস্ তহলকমি 
পরকব� �া। 
তোক�া দুঘদেি�ার পকর এবং আপফ� তোক�া ক্ফের ফচহ্ন 
তদখকে তপকল সাকে সাকে আপ�ার তহলকমিফি পাল্া�।

স্্াপফির বেকলস লাগা�।
সবসময় ফচবুকের স্্াপফির বেকলস লাগা�। ভালভাকব ফিি 
হওয়ার জন্য স্্াপফি আপ�ার োক�র চারপাকশ এেিা “Y” 
তেফর েকর।



যারা আপ�াকে তদখকে পা� �া 
োকদর প্রফে �জর রাখু�
175,000 জক�র তবফশ ফ�উ ইয়েদেবাসী আকি� যারা অন্ধ বা দৃফষ্শফক্তহী�। 
আপফ� বাইে চালাক�ার সমকয়, অনুগ্রহ েকর োকদর জন্য সেেদে োকু�। আপফ� 
তয আসকি� োরা ো তদখকে �াও তপকে পাকর�।

অকপক্া েরু�
োরা যফদ হাঁিকে শুরু েকর�, োহকল চলার আকগ োকদর 
রাস্া পার হকে ফদ�। গাইড কুকুর োো তোক�া ব্ফক্তর পাশ 
ফদকয় বাইে চালাকব� �া, তযকহেু একে তসবাদা�োরী জন্তুফি 
চমকে উঠকে পাকর।
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�জর রাখু�
যারা সাদা ও লাল িফি ব্বহার েরকি� বা সীইং-আই 
(seeing-eye) বা গাইড কুকুর সাকে আকি োকদর প্রফে 
�জর রাখু�।

সেেদে েরু�
আপফ� এফগকয় একল োরা যাকে জা�কে পাকর� তসইজন্য 
আপ�ার তবল বা েল আউি ব্বহার েরু�।

#Cycleyes তপ্রাগ্রামফি সম্পকেদে আকরা জা�কে  
nyc.gov/accessibility তদখু�।



13 ও োর েম বয়সী 
ফশশুকদর জন্য:

14 ও তবফশ েম বয়সী 
ফশশুকদর জন্য:

আপফ� রাস্া ফদকয় বাইে চালাক�ার 
সমকয় আপ�ার ফশশুর িুিপাে ফদকয় 
বাইে চালাক�া উফচে।

আপ�ার ফশশুকে  
গফে ফ�ধদোরণ েরকে ফদ�।

ফশশুকদর গাফি চলার রাস্ায় ও 
ইনিারকসেশ�গুফলকে োমা উফচে।

ইনিারকসেশ�গুকলা পাশা-পাফশ পার 
েরু�

আপ�ার ফশশুর রাস্া ফদকয় বাইে 
চালাক�া উফচে, তসইসমকয় আপফ� 
অল্প এেিু তপিক� বাইে চালা�।

আপ�ার ফশশুকে  
গফে ফ�ধদোরণ েরকে ফদ�।

আপ�ার ফশশুকে পেচারী-ধরকণ তমাি 
ফ�কে তশখা� (পৃষ্া 18 তদখু�)।

ইনিারকসেশ�গুকলা পাশা-পাফশ পার 
েরু�

ফশশুকদর ফ�কয় বাইে চালাক�া

ইনিারকসেশ�গুকলা পাশা-পাফশ পার েরু�
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ফ�উ ইয়েদে ফসফির 1,000 মাইকলর তচকয় তবফশ বাইে ব্বস্াপ�াগুফলকে 
চারফি ফবভাকগ তশ্রফণফবভাগ েরা হকয়কি: 

বাইে ব্বস্াপ�া

সুরফক্ে বাইে তল�

পােদে েরা গাফি বা বাস্ব বাধাগুফল ফদকয় 
রাস্ার উপকর সুরফক্ে বাইে তল�গুফলকে 
যা�বাহ� তেকে সুরফক্ে রাখা হয়। রাস্া 
তেকে দূকর বাইে চালাক�ার রাস্াগুফল 
অক�েিাই শহকরর জলাশকয়র পাশাপাফশ ও 
অক�ে পাকেদের মধ্ ফদকয় যায়। 

বাইে তল�

বাইে তল�গুকলা রাস্ার উপকর রঙ েরা, 
প্রায়শই পাফেদেং রাস্ার পাকশর তল�, এবং 
বাইে ফচহ্ন ফদকয় ফচফহ্নে েরা হকয়কি। 
এর পরও ফেিু রাস্ায় সাইকেল-চালেকদর 
যা�বাহক�র তেকে আলাদা েরার জন্য এেিা 
রঙ েরা বািার োকে। 

ফমকলফমকশ ব্বহার েরার রাস্া

ফমকলফমকশ ব্বহার েরার রাস্াগুফল 
সাইকেল-চালে ও গাফিচালেকদর দ্ারা 
ব্বহৃে হয়। এগুফলকে “শ্াকরা” (তশভর� 
(উল্াক�া V ফচহ্ন) সহ বাইে ফচহ্ন) ও 
ফচহ্নসমূহ ফদকয় দাগ তদওয়া হয়। 

ফচফহ্নে েরা পে

ফচফহ্নে েরা পে হল দাগ �া তদওয়া রাস্া 
তযগুফল “Bike Route” (বাইকের পে) ফচহ্ন 
বা গ্রীণওকয় তমডাফলয়� ফদকয় ফচফহ্নে েরা হয়। 
ফচহ্নগুফল অনুসরণ েরা সাইকেল-চালেকদর 
এেফি পূবদে-ফ�ধদোফরে পকের ফ�কদদেশ ফদকয় সাহায্ 
েকর।
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সংযুক্ত রাস্াগুফলর গম�পকের পফরেল্প�া েরকে অফিফসয়াল NYC বাইে ম্াপ 
ব্বহার েরু�। nyc.gov/bikemap-এ ম্াপফি তদখু� বা এেফি মুফরিে 

েফপর জন্য 311 �ম্বকর তিা� েরু�।
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Don’t get “Doored!”

Do not hug the parking 
lane.  Leave room (at least 3’) 
between you and parked cars.

Ride on the “Sharrows.”  
On shared lanes, the bike 

symbol + chevron marking is 
placed just far enough from the 
curb to help you avoid opening 

car doors.

Watch parked cars 
carefully.  Look inside 
before you pass to see if 
there are people inside.  

Watch car tail lights and 
taxi on/off duty lights to 
anticipate driver actions 
and exiting passengers.

শহকরর রাস্াগুফলর যাত্াপে ফ�ণদেয় েরা
আপ�ার ফ�রাপত্ার জন্য প্রকয়াজ� হকল এেফি যাত্া পকের তেন্দ্র 
ফদকয় গাফি চালাক�ার অফধোর আপ�ার আকি।

যা েরকব�
প্রে্াফশে তহা�। 

আপ�ার অফভপ্রায় জা�াক�ার জন্য সবসময় 
হাকের ইশারা ব্বহার েরু�।

তদখু�, ইশারা ফদ� এবং আপফ� রাস্া 
বদল েরার আকগ আবার তদখু�। 

তল� ফদকয় যা�।  

বাঁে ত�ওয়ার জন্য প্রস্তুে হওয়ার সমকয়, 
েম দৃফষ্গ্রাহ্য স্া�গুফলকে, এবং রাস্াফি খুব 
সংেীণদে হওয়ার জায়গাগুফলকে তল� ফদকয় 
যা� যাকে এেফি বাইসাইকেল ও এেফি 
গাফিকে পাশাপাফশ ফ�রাপকদ চলার সুকযাগ 
তদওয়া যায়। অেবা তযখাক� এেফি বাধা 
োকে, তসখাক� আপ�াকে পাশ ফদকয় চকল 
তযকে হয়।

যা েরকব� �া
ক্মাগে এেফি রাস্া তেকে অন্য রাস্ায় 
বদল েরকব� �া।
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Don’t get “Doored!”

Do not hug the parking 
lane.  Leave room (at least 3’) 
between you and parked cars.

Ride on the “Sharrows.”  
On shared lanes, the bike 

symbol + chevron marking is 
placed just far enough from the 
curb to help you avoid opening 

car doors.

Watch parked cars 
carefully.  Look inside 
before you pass to see if 
there are people inside.  

Watch car tail lights and 
taxi on/off duty lights to 
anticipate driver actions 
and exiting passengers.

“দরজায় আিকে” যাকব� �া
পােদে েরা গাফির োি ফদকয় বাইে চালাক�া হকল, তখালা হকছে এম� 
গাফির দরজাগুফল সাইকেল-চালেকদর ফবপন্ন েকর তদয়। আপ�ার 
দূরত্ব বজায় রাখু� এবং সেেদে োকু�।

যা েরকব�
পােদে েরা গাফি তেকে অন্তে 3 িুি 
দূরত্ব বজায় রাখু�।

পােদে েরা গাফিগুফলর ফদকে 
সেেদেভাকব �জর রাখু�। 

গাফির তিল লাইি এবং ি্াফ্সর অ�/
অি ফডউফি লাইিগুফলর ফদকে �জর রাখু� 
যাকে ড্াইভাকরর এবং উপফস্ে োো 
আকরাহীকদর গফেফবফধ অনুমা� েরা যায়।

“শ্াকরা” এর তেন্দ্র ফদকয় গাফি 
চালা�। 

ফমকলফমকশ ব্বহার েরার রাস্ায়, প্রায়শই 
বাঁকের তেকে যকেষ্ দূকর বাইে ফচহ্ন 
ও তশভর� (উল্াক�া V ফচহ্ন) দাগগুফল 
তদওয়া োকে যাকে তখালা হকছে এম� 
গাফির দরজাগুফল এফিকয় চলকে আপ�ার 
সাহায্ হয়।
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রাস্ার লাই�গুফল আপ�াকে রাস্ার ফদেফ�কদদেশ তপকে এবং অন্যান্য 
ব্বহারোরীকদর সাকে রাস্াফি ভাগ েকর ফ�কে সাহায্ েরকে পাকর।

রাস্াফি পকি ফ��

সাধারণে, এেফি ড্াশ তদওয়া বাইে 
তল� লাই� ফ�কদদেশ েকর তয গাফিগুফল 
বাইে তলক� প্রকবশ েরকে পাকর।

ইনিারকসেশ�গুফলকে, তশভর� সহ 
এেফি ড্াশ তদওয়া লাই� ফ�কদদেশ েকর 
তয গাফিগুকলা আপ�ার রাস্া জুকি বাঁে 
ফ�কে পাকর। পেফ�কদদেশ পাওয়ার জন্য 
দাগগুফলর সাহায্ ফ��।

িু-ওকয় বাইে তল�গুফল এেফি ড্াশ 
তদওয়া হলু্দ তেন্দ্রীয় লাই� এবং অফভমুখ 
ফ�কদদেশে েীরফচহ্ন ফদকয় ফ�কদদেশ েরা হয়। 

মক� রাখু�, সাইকেল-চালেকদর অবশ্ই 
সবসময় যা�বাহক�র অফভমুকখ চলকে হকব, 
এম�ফে বাইে তলক�ও।

তশভর� সহ ফমড-ব্ে ড্াশ তদওয়া লাই� 
এেফি সফক্য় ড্াইভওকয়র ফ�কদদেশ তদয়।
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Parking
Lane

ফমফ্সং তজা�
ফমফ্সং তজা� হল ইনিারকসেশ�গুফলকে যাওয়ার জায়গা তযখাক� সাইকেল-
চালে ও বাঁে ত�ওয়া গাফিগুকলা একস তমকশ।

যা েরকব�
বাঁে ত�ওয়া যা�বাহক�র প্রফে �জর 
ফদ�।

গাফিগুফলর সামক� বা তপিক� একস ফমশু�। 
 
প্রকয়াজ� অনুসাকর বি রাস্াফি ধরু�।

যা েরকব� �া
বাঁকের একেবাকর পাশ ফদকয় যাকব� �া।
 
এেফি বাঁে তঘারা গাফির বাম ফদে ফদকয় 
যাকব� �া।

যফদ গাফিগুফল আপ�ার সামক� ফদকয় বাঁে 
ত�য়, োহকল বাঁকের অফভমুখ তেকে দূকর 
সকর যা�। 
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যা েরকব�
ট্ােগুফল বাঁে ত�ওয়ার সমকয় ফ�কজকে 
যকেষ্ তপিক� রাখু�।

এফগকয় যাওয়ার আকগ ট্ােফিকে বাঁে 
ফ�কে ফদ�।

বাসগুফলর পাকশ চালাক�ার সমকয় 
সাবধা�ো অবলম্ব� েরু�।

তসগুফল প্রায়শই বাঁকের ফদকে যায়।

যা েরকব� �া
এেফি ট্াে ও এে সাফর পােদে েরা 
গাফির মাঝখাক� তচপকি যাকব� �া। 

বি গাফির োি ফদকয় বাইে চালাক�া
তমাির গাফির েুল�ায় ট্াে ও বাসগুফলর ব্াইনড স্পিগুফল বি হয়।  
চালে আপ�াকে তদখকে পাকব� বকল ধকর ত�কব� �া।

ে্াব ট্্াে

তট্ল
র 
ট্্া

ে

ব্া
ইন
ড 

স্প
ি

ব্া
ইন
ড 

স্প
ি



তপি� ফদে তেকে তদখাক�া হকয়কি।

আপ�ার অফভপ্রাকয়র ইফগিে ফদ�

চলন্ত গাফি

চলন্ত সাইকেল-চালে

আপ�ার ঘাি ঘুফরকয় গাফিগুফলর ফদকে �জর রাখু�।

বাঁে ত�ওয়া বা রাস্া বদল েরার আকগ ইশারা ফদ�।

এফি তয ফ�রাপদ ো ফ�ফচিে েরার জন্য আবার তদখু�।

এফগকয় চলু�।

আপ�ার ঘাি ঘুফরকয় গাফি বা বাইেগুফলর ফদকে �জর রাখু�।

রাস্া বদল েরার আকগ ইশারা েরু�।

আপ�ার এফগকয় যাওয়ার অফভপ্রায় তঘাষণা েরু� এই বকল তয “On your 
left (আপ�ার বাকম)” বা “On your right (আপ�ার ডাক�)।”

এফগকয় চলু�।

1

1

2

2

3

3

4

4

বাম ডা� োমু�
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বাঁেগুফল : পেচারীর ধরণ

ক্সওয়াকের সামক� ও চলকে োো 
যা�বাহক�র তেকে সকর রাস্ার ধাকর 
আসু�।

সবুজ আকলার জন্য অকপক্া েরু� 
এবং োরপর এফগকয় চলু�।

1

2

যা�বাহক�র সংখ্া তবফশ হকল বা আপফ� রাস্া বদল েরকে স্বছেন্দ �া হকল 
আকলার রঙ পাল্াক�ার পকর পেচারীকদর সাকে বাঁে ফ��।
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ফ�রাপদ হকল, সেেদেভাকব বাম-
ফদকের রাস্ায় সকর যা�।

অন্যান্য গাফির মকো েকর আপ�ার 
বাঁে ঘুরু�।

বাঁেগুফল : যা�বাহক�র ধরণ 

আগে তমািরগাফির প্রফে �জর ফদ� 
এবং পু�রায় যাচাই েরু�। আপ�ার 
হাে ফদকয় ইশারা েরু�।

1

2

3

রাস্া বদল েরা ফ�রাপদ হকল এবং আপ�ার গফে বজায় রাখকে চাইকল 
যা�বাহক�র সাকে বাঁে ফ��। এই ্াইলফি তবফশ দক্ সাইকেল-চালেকদর জন্য।
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বাইে ব্সগুফল এম� জায়গায় লাগাক�া হয় তযখাক� দুফি বাইে ব্বস্াপ�া 
ফমফলে হয়, যাকে লাল আকলায় তেকম োো সাইকেল-চালেকদর দৃফষ্গ্রাহ্যো 
বািাক�া যায়। এফি সাইকেল-চালেকদর বাঁে ত�ওয়ার জন্য এেফি তবফশ 
ভাল অবস্াক� রাকখ। আপফ� এেফি লাল আকলায় ইনিারকসেশক� একল 
শুধুমাত্ তসকক্কত্ই এেফি বাইে ব্স ব্বহার েরু�।

শুধুমাত্ এেফি লাল আকলাকেই 
বাইে বাক্স ঢুকু�।

ফ�কজকে তমািরগাফিগুফলর 
সামক� রাখু�।

 আকলাফি সবুজ হকয় উঠকল 
বাঁে ফ��।

বাঁেগুফল: এেফি বাইে ব্স ব্বহার েরা

1

3

2



NO YES

এফিকে সফঠেভাকব োলাবন্ধ েরু�

আপ�ার চাোগুকলাকে 
আপ�ার তরেকমর সাকে 
োলাবন্ধ েরু�।

সেল “কুইে ফরফলজ” 
অংশগুকলাকে োলাবন্ধ 
েরু�।

তলােকদর যাওয়ার জন্য 
জায়গা খাফল রাখু�।

SUBWAY

তদকখ ফ��! 

আপ�ার বাইেফিকে তয ফজফ�সফির 
সাকে লে েরা হকয়কি তসফির উপর 
আপফ� তয আপ�ার বাইে েুলকে 
পারকি� �া ো ফ�ফচিে েরু�।

উপলব্ধ হকল ফ�ফদদেষ্ েরা বাইে 
র ্যােগুফল ব্বহার েরু�।
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যা েরকব�
এেফি U-লে এবং/বা ভারী 
তচ� ব্বহার েরু�।

এেফির তবশী োলা চুফর প্রফেকরাধ 
েরকে সাহায্ েরকব।

যা েরকব� �া
গাি বা সাবওকয় তরফলংকয়র সাকে লে 
েরকব� �া।

দীঘদে সময় ধকর আপ�ার বাইেফিকে 
তিকি তরকখ যাকব� �া।

পে আিকে তদকব� �া।

�া হাঁ



22

আপ�ার বাইেফিকে তভেকর আনু�
আপফ� যফদ মালপত্ তোলার এফলকভির োো এেফি বাফণফজ্ে অফিস ফবফ্ডংকয় 
োজ েকর�, োহকল আপ�ার বাইসাইকেল ভবক�র তভেকর ফ�কয় যাওয়ার 
অনুকরাধ জা�াক�ার তক্কত্ আপ�ার েমদেফ�কয়াগোরীর জন্য “Bikes in 
Buildings (ফবফ্ডংকয় বাইে)” আই�ফি এেফি উপায় প্রদা� েকর।

এইসেল ধাপগুফল অনুসরণ েরু�:

চাফহদাগুফল খফেকয় তদখা
েমদেফ�কয়াগোরী তয বাইেগুফলকে স্া� ফদকে চা� তসগুফলর �ম্বর খফেকয় তদকখ�।

ভািাফিয়ার অনুকরাধ জমা তদওয়া 
েমদেফ�কয়াগোরী ফবফ্ডংকয়র মাফলে বা ম্াক�জাকরর োকি বাইে পাফেদেং েরার 
জন্য এেফি ভািাফিয়ার অনুকরাধ তপশ েকর�।

ফবফ্ডংকয়র মাফলকের দ্ারা োকযদে পফরণে েরা 
ভািাফিয়ার অনুকরাধ পাওয়ার 30 ফদক�র মকধ্, ফবফ্ডংকয়র মাফলেকে অবশ্ই এেফি 
Bicycle Access Plan (বাইসাইকেকলর প্রকবশাফধোর সংক্ান্ত পফরেল্প�া) োকযদে 
পফরণে েরকে ও তপা্ েরকে হকব। 

বা 

A) বাইসাইকেল পােদে েরার ফবেল্প বকন্দাবস্ বা B) ফবফ্ডংকয়র মালপত্ তোলার 
এফলকভিকরর অনুপফস্ফের জন্য ভািাফিয়ার অনুকরাধ পাওয়ার15 ফদক�র মকধ্ এেফি 
ব্ফক্তক্কমর জন্য অনুকরাধ জা�া�।

ফবশদ েে্ এবং িমদেগুফলর জন্য তদখু� 
www.nyc.gov/bikesinbuildings

1

2
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ফসফি অি ফ�উ ইয়েদে
NYC ফডপািদেকমনি অি ট্ান্সকপািদেশ� বাইসাইকেল তপ্রাগ্রাম nyc.gov/bikes
NYC ফডপািদেকমনি অি ফসফি প্্াফ�ং nyc.gov/planning
NYC ফডপািদেকমনি অি পােদেস অ্ানড ফরফক্কয়শ� nyc.gov/parks
Citi Bike citibikenyc.com

সাইফ্লং এডুকেশ� অ্ানড অ্াডকভাকেফস অরগা�াইকজশ�স্ 
Bike New York bikenewyork.org
Bike the Bronx bikethebronx.com
Biking Public Project facebook.com/BikingPublicProject
Kidical Mass NYC facebook.com/kidicalmassnyc
Recycle-A-Bicycle recycleabicycle.org
QNS Bike qns.bike
Star Track Cycling startrack.nyc
Transportation Alternatives transalt.org

সাইফ্লং ্লাবগুফল
Century Road Club Association (েফম্পফিফিভ) crca.net
Fast & Fabulous (LGBT) fastnfab.org
Five Borough Bicycle Club (ফরফক্কয়শ�াল) 5bbc.org
Major Taylor Iron Riders (ফরফক্কয়শ�াল) majortaylorironriders.com
New York Cycle Club (ফরফক্কয়শ�াল) nycc.org
OUTCYCLING (LGBT) outcycling.org
Staten Island Bicycling Association (ফরফক্কয়শ�াল) sibike.org
WE Bike (উইকম�) webikenyc.org
Weekday Cyclists in NYC (ফরফক্কয়শ�াল) weekdaycyclists.org

ন্যাশা�াল সাইফ্লং গ্রুপস্ 
Bikes Belong bikesbelong.org 

Black Girls Do Bike blackgirlsdobike.com
League of American Bicyclists bikeleague.org
National Center for Bicycling and Walking bikewalk.org

NYC বাইে ফরকসাকসদেস
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এেফি ফব�ামূল্ NYC বাইে ম্াকপর জন্য 
311 �ম্বকর েল েরু� বা nyc.gov/bikes 
তদখু�।

NYCDOT

NYC  DOT

হাজার হাজার ফ�উ ইয়েদেবাসীর সাকে তযাগ ফদ� যারা 
প্রফেফদ� বাইে চালা�।


