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শরিয শিতষামষাতষা ও অশিিষাবর,
রিশত শিন এর শমশিযননর ববিী শিশু শনউইযর্ক  িহনরর সররষাশর সু্নি, সু্ি বর্নর — বসইসষানর্ 
িষাইনরেশর, সু্ি িরবতথী বরিষাগ্ষাম, বেিষাধূিষা ও শিল্প সংক্ষান্ত রষার্কক্নম — আিনষারষা বরমন বনি র্ষানরন — 
অংিগ্হণ ররনত রষাতষাযষাত রনর। এই িষানব িষারষািষার রনরষা বরিষাগ্ষামটি বষাড়ন্ত শিশুনির (4র্্ক-6ষ্ঠ বগ্নের 
শিক্ষার্থীরষা) রষানবষাহনগত িশরনবনি সুরক্ষার সষাহষানরযের জনযে গঠন ররষা হনযনে। 

শনউইযর্ক  িহর Vision Zero বরিষাগ্ষানমর অধীনন গুরুতর আহত ও মৃতুযের রিধষান রিধষান রষারণ শননি্কি 
ররনত িঢ়ৃ রষাজ ররনে: চষািরনির শবিজ্জনর িষানব গষাশড় চষািষাননষা। এর মনধযে 70 শতাংশ িরু্কটনষার 
রিধষান বষা সষাধষারণ রষারণ হি এটি। চষািনররষা শর ররনবন তষা আিশন অনুমষান ররনত িষারনবন নষা শরন্তু 
শরেু সহজ রিশতরক্ষা বযেবস্ষা শননি তষা আিনষার শিশুনির সুরক্ষার বক্নরে সষাহষারযে ররনব। আজ, তষারষা 
শনউইযর্ক  িহনর শিশুনির আহত হওযষার সবনচনয সষাধষারণ িশরশস্শতগুনিষার ির্কষানিষাচনষা রনরনে:

 9 রষাস্ষার সংনরষাগস্নি বমষাড় শননছে এমন গষাশড়গুনিষা

 9 শমড্-ব্লর িষারষািষার

 9 র্ষামষার শচহ্ন বিওযষা সংনরষাগস্ি িষারষািষার

আমরষা তষানিরনর তষানির বষাশড়র আনিিষানির রষাস্ষাগুনিষানত বর সব বিষানররষা সঠিরিষানব এগুনিষা ররনে তষা 
বিেষার জনযে আমন্ত্রণ রনরশে। অনগু্হ রনর এই শনরষািত্ষার অিযেষানস তষঁানির অিযেস্ রনর তুিনত তষানির 
সনগে শরেুটষা সময শিন।

িশরনিনে, আমরষা শিক্ষার্থীনির রষাস্ষা শনরষািি রষােনত রুক্ত হওযষার জনযে আমন্ত্রণ জষাশননযশে। এই িষানব 
পারাপার েকরা এর িি্কন হনিষা “রষাস্ষার রিনতযেনরই সম্ষান িষাওযষার বরষাগযে।” আিনষানর Vision Zero এর 
চিনত র্ষারষা আনিষাচনষা সিষায অংিগ্হণ ররষার জনযে আমন্ত্রণ ররষা হনছে। আনরষা তর্যে ও রটনষা, শবনিে 
রনর বরেষানন আিনষার শিশুর সু্ি বসই এিষারষা সম্পনর্ক  উনবেগ বিযষার ররনত িষারনবন এমন সব ইনিন্ট 
সম্পনর্ক  জষাননত nyc.gov/visionzero বিেুন।  

Vision Zero শিক্ষা িি
New York City Department of Transportation
The New York City Department of Education

Carmen Fariña, Chancellor
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যখন দিগন্াল রকেকে তখন 
তুদি দেভাকে পারাপার েরকে?

শননজনর সুরশক্ত রষােনত তুশম রী রী ররনব? X এবং তীর শচহ্ন শিনয শচশহ্নত রনরষা।  
উিষাহরণস্বরূি, বমষানড়র আনগ বরেষানন ির্চষারীর র্ষামষা উশচত বসটিনর X শিনয শচশহ্নত রনরষা।

িশরশস্শত 1

শর িুি হনযনে?  
তুশম শর সঠির ররনত 

িষারনব?

টির িষাও!
শনরষািনি রষাস্ষা িষারষািষার ররষার িরষামি্কগুনিষার তষাশিরষা রনরষা।
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দিড-ব্লে দেভাকে 
পারাপার েরকে?িশরশস্শত 2

শরিষানব শনশচিত হনব বর সব শির ফষাঁরষা রনযনে? 
শিশেনওর মনতষা X এবং তীর শচহ্ন শিনয শচশহ্নত রনরষা।

তুশম আিষািষা আর  
রী ররনব?

টির িষাও!
শনরষািনি রষাস্ষা িষারষািষার ররষার িরষামি্কগুনিষার তষাশিরষা রনরষা।
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থািনু দিহ্ন দিওো স্ান 
দেভাকে পারাপার হকে?িশরশস্শত 3

শরিষানব শনশচিত হনব বর চষাির বতষামষানর বিেনত িষানছে? 
শিশেনওর মনতষা X এবং তীর শচহ্ন শিনয শচশহ্নত রনরষা।

টির িষাও!
শনরষািনি রষাস্ষা িষারষািষার ররষার িরষামি্কগুনিষার তষাশিরষা রনরষা।


শরিষানব রষাস্ষা বচর 
ররব?
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গষাননর রর্ষা

রষাস্ষার সবষাই সম্ষাননর বরষাগযে
তষাই রষাস্ষায নষামষার আনগ বচর রনরষা

রষাস্ষার সবষাই সম্ষাননর বরষাগযে
তষাই রষাস্ষায নষামষার আনগ বচর রনরষা

  
বগম আর বফষান এেন রষানেষা

বতষামষার শিনর গষাশড় আসনে শরনষা বিনেষা
রষান বেষািষা রষানেষা বিষাননষা িব্দ

রষাস্ষায শননজ সজষাগ র্ষানরষা

 
রষাস্ষা িষারষািষানরর আনগ
েষান বষাম বিনেনেষা?

ড্ষাইিষারনর জষাননত িষাও তুশম আনেষা রষাস্ষায
রষাস্ষা ফষাঁরষা র্ষারনি রনরষা িষারষািষার

 
রষাস্ষার নষামষার আনগ রষানব্ক র্ষানমষা

ড্ষাইিষানরর বচষানে বচষাে রষানেষা
শনশচিত নও, তষাহনি হষাত বিেষাও
সষারষাশিন চরচনর বিষািষার ির

 
রষাস্ষার সবষাই সম্ষাননর বরষাগযে

তষাই রষাস্ষায নষামষার আনগ বচর রনরষা
রষাস্ষার সবষাই সম্ষাননর বরষাগযে

তষাই রষাস্ষায নষামষার আনগ বচর রনরষা

এটি আবষার বিনেষা:youtu.be/YawXV1AUxlg
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Everybody on the street deserves respect
So before you use the street you gotta check, check
Everybody on the street deserves respect
So before you use the street you gotta check, check
  
Put your phones and games away
Look for cars that are turning your way (check)
Open your ears, listen to those sounds
In the street keep looking around
 
Before you walk through the cars
Did you look right and left?
Let the driver know you’re there
Only cross when the street’s clear
 
Stop at the curb before you hit those streets
Make sure the driver’s and your eyes meet
If you not sure just give a wave
Wear bright clothes all through the day
 
Everybody on the street deserves respect
So before you use the street you gotta check, check
Everybody on the street deserves respect
So before you use the street you gotta check, check
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তুশম জষাননষা বর “রষাস্ষায নষামষার আনগ িইুশির বিনে শননত হয।” অনযে বিষানররষা শর তষা জষানন? রষাস্ষা িষারষািষানরর সময অনযে 
বিষানররষা ঠির মনতষা িষার হনছে শরনষা তষা এর সপ্ষানহর জনযে নজর রষানেষা। শননজও তষা ররনেষা শরনষা বসশিনরও নজর রষানেষা।

  রশি তুশম বিে বর বরউ ঠির মনতষা রষাস্ষা িষার হনযনে তষাহনি বসইররম রিশতটি শিননর জনযে 
বষানসে টির িষাও।

  তুশম শনরষািনি রষাস্ষা িষার ররনি বসইররম রিশতটি শিননর জনযে বষানসে টির িষাও।

ঠির রী হনযনে?

আশম/অনযেরষা রশব বসষাম মগেি বধু বহৃঃ শুক্ িশন

রষাস্ষা বরেষানন বমষাড় শননছে 
বসেষানন রষানব্ক িষাঁশড়নযনে 
এবং িষারষািষানরর আনগ 
িইু শির বিনেনে

িষারষািষানরর আনগ রষাস্ষা 
ফষঁারষা তষা শনশচিত ররষা 
হনযনে

বমষাড় বনওযষা গষাশড় আনে 
শরনষা বিনেনে

বফষান ও শচত্শবনক্িরষারী 
অনযেষানযে শজশনস হষানত 
শেি নষা

ড্ষাইিষানরর বচষানের  
শিনর তষাশরনযশেি

বষাইর, সু্টষার বষা 
বস্টনবষানে্ক  বচনি র্ষারষার 
সময বহিনমট িনরশেি

বিেষা রষাশছেি ও 
ড্ষাইিষাররষাও বিেনত 
বিনযনে
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Carmen Fariña, Chancellor

রাস্ার িোই
 িম্াকনর দযাগ্


