
Q 

বাইের ব েনার সময় অবশ ই 
পাসেপাট এবং রিসেড  কাড সােথ
বহন ক ন। 

এ ট জাপােনর আইন ারা িনধািরত হেয়, 
পুিলশ এ সকল মাণপ  দখেত চাইেল, 
অবশ ই তা দশন কের, পুিলেশর সােথ 
সহেযািগতা ক ন। 

রিসেড  াটাস ারা  িনধািরত 
কমকাে র বাইের কান কাজ করা বা 
অব ােনর ময়াদ উ ীণ হওয়ার পেরও 
জাপােন অব ান করেল আইন ল েনর 
জন  শা  পেত হেব। 

িনধািরত িনয়ম মেন চেল, জাপােন 
আরামদায়ক জীবন যাপন ক ন।  

Ａ 

ভূিমক  ইত ািদ হেল পুিলশ সবার 
জীবন, শরীরেক সেবা  অ ািধকার
িদেয় ানা েরর িনেদশনা দান, জ ির 

াণ কায ম এবং উ  ান থেক 
উ ার কায ম ইত ািদ দুেযাগ- াণ 
কায ম পিরচালনা করেব। 

টিলিভশন এবং রিডওর তথ  এবং দুঘটনা 
িতেরােধর সতকবাণী ভালমেত েন, শা ভােব 

ব ব া হণ ক ন। 
পুিলশ কমকতা ও পৗর কমকতােদর কাছ থেক 
যাগােযাগ করা হেল, য কান সমেয় িনরাপদ ােন 

আ য় নয়ার স্তিত হণ ক ন। 
েনর মেধ , অবশ ই ক্ র িনেদশাবলী এবং 

নতৃ  অনুযায়ী িনরাপদ ােন আ য় িনন। 
বড় ধরেণর ভূিমক  হেল, রা ায় িবশৃ লা এবং 

িবপদ িতেরাধ করার জন , গাড়ী এবং 
মাটরসাইেকল ব বহার করেত পারেবন না।  

Ａ 

Q 
ভূিমকে র মত এক ট দুেযােগর
সময় আিম িক করব?  

সমসয্ায় পড়েল েফান করুন।

জরুির সমেয় েকানও ঘটনা/দুঘর্টনা ঘটেল 
অনুগর্হপবূর্ক পিুলশ [১১০] নমব্ের েফান 
করুন। 

অিগ্নকাণ্ড, অসসুথ্তা বা আঘােতর 
েক্ষেতর্ অনুগর্হপবূর্ক অিগ্নিনবর্াপণ 
[১১৯] নমব্ের েফান করুন। 

Q Q 
িকভােব পিুলশেক অবিহত বা
পিুলেশর িনকট িরেপাট দান করব? Q 

জাপােনর মৗিলক ািফক
িনয়ম স েক আমােক বলুন।

জাপােনর মৗিলক িনয়ম 
অনুসাের,পথচারীরা রা ার ডান িদক,
বাইসাইেকল ও গািড় রা ার বাম িদক 
ব বহার করেব এবং পথচারীেদর 
যাতায়ােত অ ািধকার দয়া হয়। 

পথচারীেদর ফুটপাথ িদেয় হাটার এবং রা া 
পার হওয়ার সময় কােছর পথচারী পারাপার 
ব বহার করার জন  অনুেরাধ করা হে । 
বাইসাইেকলটা নীিতগতভােব গািড়র রা া 
ব বহার করেব। দয়া কের রা ার বাম পাশ 
িদেয় এক সািরেত সাইেকল চালান। 

ফুটপাত িদেয় সাইেকল চালােনা স ব িচ  
থাকেল িকংবা রা া িদেয় সাইেকল চালােনা 
িবপ নক হেল, ফুটপাত িদেয় সাইেকল 
চালােনা যােব, সে ে  দয়া কের পথচারীেদর 
চলাচেল িতব কতা সৃ  করেবন না। 

রা ার িসং পেয়ে  ািফক িসগনাল 
থাকেল, অবশ ই ািফক িসগন াল মেন 
চলুন। 

আবার মদ পান কের গািড় অবশ ই, 
বাইসাইেকলও চালােনা িনেষধ। 

ািফক আইন এবং রীিতনীিত মেন চেল, 
এক ট িনরাপদ এবং আরামদায়ক ািফক 
সমাজ বা বায়েন দয়া কের সহেযািগতা 
ক ন। 

Ａ 
সড়ক দুঘটনা বা অপরােধর 

িশকার হেল, পুিলশ জ রী
টিলেফান ন ের [১১০ ন র] কল 

ক ন। আপিন যিদ জাপানী ভাষায় কথা 
বলেত না পােরন,  মৗিখক অনুবাদ কে র 
মাধ েম িবষয়বস্ত স েক শানা হেব। 

আবার হারােনা বস্ত খুেঁজ পেল, িনকটবত  
পুিলশ শন বা পুিলশ বে  (KOBAN) তা 

দান ক ন। 
পুিলশ পরামশর্ েকন্দর্ [#৯১১০], 

পরামেশর্র িবষয়বস্তুর উপর িভত্িত কের, 
পরামেশর্র স্থান সম্পেকর্ পরামশর্ 
পর্দান করেছ। 

Ａ 

পাসেপাট এবং রিসেড  কাড  
অবশ ই সােথ বহন করেত হেব? 

সমসয্ায় পড়েল েকান নমব্ের 
েফান করব?

ন#াশনাল পুিলশ এেজিQ 

বাংলা
#হামেপজ 

Ａ 




