
েডিলভাির কম�েদর 
জন্য ই-বাইক িনরাপত্তা 

েবিশরভাগ ৈবদ্ুযিতক বাইক, বা ই-বাইক, শি�শালী িলিথয়াম-আয়ন 
ব্যাটাির ব্যবহার কের যা �চ�র রাসায়িনক শি� সঞ্চয় কের। এক� 
সাধারণ ব্যাটািরর েচেয় তােদর আ�ন ধরার স�াবনা েবিশ। এই 
ব্যাটাির�িল ই-�� টার এবং েহাভারেবােডৰ্ ও ব্যব�ত হয়। যিদ ভ�লভােব 
পিরচালনা করা হয়, িলিথয়াম-আয়ন ব্যাটাির আ�ন, এমনিক িবে�ারণ 
এবং ��তর আঘাত বা মৃত� ্যর কারণ হেত পাের। 2021 সােল, ই-বাইক 
এবং ই-�� টােরর ব্যাটাির দঃুখজনকভােব িনউ ইয়কৰ্  িস�েত 79 জন 

আহত এবং চারজেনর মৃত� ্য ঘটায়।

আমরা জািন েয আপিন কেঠার পির�ম কেরন এবং আপনার ই-বাইক 
আপনার জন্য মূল্যবান। আমােদর �পস অনুসরণ কের িনেজেক রক্ষা 

ক�ন।  

িনেজেক,   পিরবারেক এবং স�ত্িত রক্ষা ক�ন

নিউ ইয় র্ক স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল 
লেটিশিয়া জেমসের অফিস
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চাজৰ্  করা 
�ধুমা�  ��তকারেকর  েদওয়া কডৰ্  এবং পাওয়ার অ্যাডা�ার ব্যবহার 
কের আপনার ব্যাটাির চাজৰ্ ক�ন:

েকনা  
িব�� ��তকারেকর কাছ েথেক আপনার ই-বাইক এবং 
ব্যাটাির িকনুন: 

» সবেচেয় িনরাপদ ব্যাটাির�িল আ�াররাইটার 
ল্যাবেরটিরজ (UL) �ারা �ত্যিয়ত। ব্যাটািরেত ইউএল 
সা�ৰ্ফাইড েলােগা� েদখুন।

» এক� ব্যব�ত, আন�্যাে�ড বা দর কষাকিষর ব্যাটাির 
িকনেবন না। এ�েলার সমস্যা হওয়ার স�াবনা েবিশ।

ব্যবহার 
মােঝ মােঝ আপনার ব্যাটািরর িদেক সাবধােন লক্ষ্য রাখুন । 
আপিন যিদ েকােনা অ��ত গ�, ফুেটা, বা আকৃিত বা রেঙর 
পিরবতৰ্ ন লক্ষ্য কেরন, অিবলে� ব্যাটাির ব্যবহার ব� ক�ন। 
আপনার �ানীয় ফায়ার ে�শেনর সােথ েযাগােযাগ ক�ন বা 
911 এ কল ক�ন।

সংরক্ষণ
আপনার ব্যাটাির কখেনাই সরাসির সূেযৰ্র আেলােত বা 
েরিডেয়টেরর মেতা তােপর উৎেসর কােছ রাখেবন না, যা 
ব্যাটািরেক অিতির� গরম করেত পাের। ঘেরর তাপমা�া 
সেবৰ্াত্তম।  

আপিন যিদ পােরন, ব্যাটাির� ব্যবহার না করার সময় 
আ�ন-�িতেরাধী পাে� সংরক্ষণ ক�ন।  

ই-বাইেকর ব্যাটাির েফেল েদওয়া  
�্যােশ ব্যাটাির রাখা বা বািড়েত পুনবৰ্্যবহার করা অিনরাপদ – এবং েবআইিন। আপনার ব্যাটাির এক� ব্যাটাির-িরসাইি�ং জায়গায় িনেয় যান। 

nyc.gov/batteries -এ যান যা িনরাপেদ েফলা যায় এমন জায়গা�িল খুঁজেত সাহায্য কের ।

»  চাজৰ্ার� সরাসির ৈবদ্ুযিতক 
   সেকেট �াগ ক�ন।

» পাওয়ার ি�প ব্যবহার করেবন না বা    
   সেকট ওভারেলাড করেবন না।

» একসােথ একািধক ব্যাটাির চাজৰ্ 
   করেবন না।

» ব্যাটাির অিতির� গরম হেল 
   অিবলে� এ�েক আন�াগ ক�ন।

» এমন েকােনা আউটেলেট ব্যাটাির 
   চাজৰ্ করেবন না যা অন্যান্য 
   িডভাইসও চাজৰ্ করেছ - িবেশষ 
   কের অন্যান্য উ�-ক্ষমতার 
   আইেটম, েযমন এক� এয়ার 
   কি�শনার।

» সারারাত ব্যাটাির চাজৰ্ করেবন না। 

» িবছানা এবং েসাফার মেতা আ�ন 
   ধরেত পাের এমন িজিনস�িলর 
   কাছাকািছ ব্যাটাির চাজৰ্ করেবন না৷

» চাজৰ্ করার সময় আপনার ব্যাটািরেক 
   নজেরর বাইের রাখেবন না। িদেনর 
   েবলা এ� চাজৰ্ ক�ন, এমন 
   জায়গায় েযখােন আপিন এ�র উপর 
   নজর রাখেত পােরন। যিদ আপনােক 
   েবর হেতই হয়, তাহেল এ� আন�াগ 
   ক�ন এবং িফের আসার পর আবার 
   চাজৰ্ ক�ন।

» দরজার কােছ ব্যাটাির চাজৰ্ করেবন 
   না যা আ�ন লাগেল আপনার 
   েবেরােত বাধা িদেত পাের।

» আপনার ব্যাটাির ন� হেয় েগেল চাজৰ্ 
   করেবন না। এ� সংরক্ষণ ক�ন 
   বাইের এবং িনরাপদ েফেল েদওয়া 
   স�েকৰ্  জানেত আপনার �ানীয় 
   ফায়ার িবভােগর সােথ েযাগােযাগ 
   ক�ন।

যেখানে বৈদ্যুতিক সিস্টেমগুলি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ বা আপগ্রেড 
করা হয়  না সেখানে ব্যাটারি চার্জ করার ঝুঁকিগুলি আরও বেশি।.
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