
শিশুর জন্য গাশির সীটের শনরাপত্া

উপস্াপনকারী

পেছনমুখী

উপটরর টেথার স্্যাপ অ্যাাংকর 
পট়েটটের সটথ বাধঁা আটে শক না 
এবাং ককানভাটব শিলা/কবটঁক না 
শগট়ে োনোন অবস্া়ে রট়েটে শক 
না এবাং বাকঁাটনা অবস্া়ে কেন না 
থাটক তা োচাই করুন

গাড়িতে এর ফ্াক্টড়র দ্ারা স্াড়েে ড়িশু ড়নয়ন্ত্রতের অ্াাংকতরজ 
েতয়ন্ট খুঁতজ পের করুন (খুঁতজ পের করতে না োরতে গাড়ির 
ম্ানুয়াে পেখুন) এোং ড়নশ্চিে করুন পে আেড়ন আেনার গাড়ির 
সঠিক অ্াাংকর েতয়ন্ট ে্েহার করতছন।

প্ায় 30 মাস েয়সী েে ্যন্ত 
ড়িশুতের জন্

শিশুরা যাতে প্রস্তুে হওয়ার আতে পরবেতী সীতে স্ানান্তশরে না হয় ো গুরুত্বপূর ্ণ, কারর এর ফতে গুরুের আঘাে পপতে 
পাতর। আপনাতক শনত ্্ণিনা শ্তে সবসময় আপনার সীতে থাকা পিাল্ার মাক্ণার বা কাধঁ শিশনিেকারী ব্যবহার করুন।

সম্খুমুখী

এই সীটঠট এমন ড়িশুতের জন্ 
োরা োতের িারীড়রক েশৃ্ধির 
জন্ আর পেছনমুখী সীতট

েসতে োতর না।

েুস্ার

এই সীট ড়িশুতক উেতর
েুতে রাতখ োতে কতর পকাতনা 
প্াপ্তেয়তকের সীট পেল্ট োর 

সাতে খাে খায়।

সীট পেল্ট

আেনার ড়িশু সীট পেতল্টর 
মত্্ োকার জন্ প্স্তুে ড়ক না 
ো পেখতে 5ঠট ্াতের েরীক্া 

ে্েহার করুন।

ড়িশুর সীতট োকা 
সে ্যড়নম্ন এোং সতে ্যাচ্চ 
উচ্চোর ড়নতে্যিক 
োচাই করুন।

স্্ােগুতো পেন 
ে্াচাতনা না হয় 
এোং স্্াতকর এক 
আঙুে দেত্ঘ ্্য পসগুতো
আটঁসাটঁ অেস্ায় 
রতয়তছ ো ড়নশ্চিে  
হতয় ড়নন।

সঠিক অ্াাংকর 
েতয়তন্ট পেছতনর 
ঠটোর স্্াে িক্ত কতর
োগাতনা রতয়তছ ড়ক না 
ো ড়নশ্চিে করুন।

আেনার ড়িশুতক 
গাড়ির সীতট োর 
ড়েতির ড়েতক ও নীতচর 
অাংি সমেতে রাখুন।

গাড়ির সীট সঠিক 
অেস্ায় পরতখ সীট 
পেল্ট িক্ত রতয়তছ ড়ক 
না ো ড়নশ্চিে করুন।

শনরাপত্ যাত্া 
শুরু করা

স্্ােগুতো কাঁ্
েরাের োতক।



সকে ড়িশুর গাড়ির সীট এোং ক্ােসুতের পক্তরে, ঠটোতরর স্্াে
পসাজা হওয়া উড়চে। অ্াাংকর েতয়তন্ট পেৌঁছাতে আেনার ঠটোর 
স্্াতের একঠট এক্সতটনিতনর প্তয়াজন হতে োতর। 
এছািা, ড়সট পেছনমুখী হতে স্্াড়েোইজার োর ে্েহার করতে 
ভুেতেন না।
সীট পেল্ট ো Isofix সাংতোগকারীর পেতকাতনা একঠট
ে্েহার করুন।

চাইল্ড েুস্ার সীট পেতক 
পকাতনা ড়িশুতক সরাতনার 
আতগ, অনুগ্রহ কতর শনশ্চিে 
করুন পয োর পরীক্ার 
5টে ধাপ পূরর করুন।
েড়ে পস 5ঠট ্াতের সেগুতো
উত্ীে ্য না হয়, েতে োতক 
অেি্ই একঠট েুস্ার সীতট
োকতে হতে।
এঠটর উচ্চো প্ায় 145 
পসড়ন্টড়মটার

সীতট একঠট অনুতমাড়েে অতস্ড়েয়ান স্্ান্ার্য ড়স্কার এোং পেতেড়োংতয় 
AS/NZS 1754 পেখা োয় ড়ক না ো ড়নশ্চিে করুন। ড়স্কার ক্ড়েগ্রস্ করা 
ো অেসারে করা উড়চে নয়। েোেে ড়স্কার ছািা সীট ে্েহার করা 
উড়চে নয়।

ড়িশুতের েসার সেতচতয় ড়নরােে সীট হতছে পেছতনর সীট। 145 পসড়ন্টড়মটার 
পচতয় পেড়ি উচ্চোসম্পন্ন 12 েছর েয়সী ড়িশু সামতনর সীতট েসতে োরতে।

সশ্রিয় এয়ার ে্াগ োগাতনা আতছ এমন স্াতন কখতনা পেছনমুখী গাড়ির সীট 
রাখতেন না।

শিশুর জন্য গাশির সীটের শনরাপত্া

পািঁটে ধাতপর পরীক্া

গাড়ির সীতটর 
ড়েতক ড়েি 
ড়েতয় েসা

সীতটর পিষ 
প্াতন্ত হাটুঁ ভাজঁ 
কতর রাখা

পকামতরর 
পেল্টঠট উরুর 
উের োকা

কাতঁ্র ম্্ভাগ 
ড়েতয় পিাল্ডার 
পেল্ট

ভ্রমেকাতে 
এই অেস্াতন
োকতে োতর
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2.

সমন্বয়তোগ্ ঠটোর স্্াে

ঠটোর স্্াে

স্্াড়েোই-
জার োর

ড়িশুর সীতটর জন্ আেড়ন
সঠিক অ্াাংকর েতয়ন্ট 
ে্েহার করতছন ড়ক না ো 
ড়নশ্চিে করুন।
এগুতো এই ড়চতরে প্েড়ি ্যে 
স্ানগুতোতে োওয়া োতে।
সঠিক অ্াাংকর েতয়ন্ট খুঁতজ 
পেতে আেনার কার ম্ানুয়াে 
ে্েহার করুন।

প্েড়ি ্যে নীতচর ড়েতকর 
অ্াাংকর স্্াে এোং 
অনমনীয় নীতচর ে্াচ 
শুধুমাত্ ISOFIX 
সাংতোগকারী দ্ারা স্াড়েে 
গাড়ির সীতট ে্েহৃে হয়।

ঠটোতরর উেতরর অ্াাংকর

ড়রয়ার পিল্ফ ঠটোর 
অ্াাংকর

নীতচর ড়েতকর 
অ্াাংকর স্্াে

নীতচর অনমনীয় ে্াচ

পেছতনর 
ঠটোর 
অ্াাংকর

প্ার ঠটোর 
অ্াাংকর


