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1. আেনার সন্তানকক সু্ককে ভনক়ে যাও়োর জনয আেভন ককান ধরকনর যানবাহন বযবহার ককরন?  

বাইসাইককে  ভরক্সা   
োক়ে 

কহকে 

অকোভরক্সা 

 স ভসনন জ   
কমােরবাইক  গাভি বাস ট্রাক  অনযানয 

         

2. ককান ধরকনর েভরবহন আেভন সবকেক়ে ি়ে ককরন?  

বাইসাইককে  ভরক্সা   
োক়ে 

কহকে 

অকোভরক্সা 

 স ভসনন জ   
কমােরবাইক  গাভি বাস ট্রাক অনযানয 

         

3. আজকক আেভন ভকিাকব সু্ককে কযকে সবকেক়ে কবভি স্বচ্ছন্দ কবাধ করকেন ? 

  

বাইসাইককে  ভরক্সা   
োক়ে 

কহকে 

অকোভরক্সা 

 স ভসনন জ   
কমােরবাইক  গাভি বাস ট্রাক অনযানয 

         

4. আেভন কয েথ ভিক়ে সু্ককে আকসন কসো আেভন কেো ভনরােি মকন ককরন? 

  

খুব অভনরােি ভকছুো অভনরােি 

ভনরােি বা 

অভনরােি 

ককানটেই ন়ে 

ভকছুো ভনরােি খুব ভনরােি 

     

5. আেনার সন্তাকনর সু্ককের োরোকির েভরকবি সম্পককম আেনার মূেযা়েন ভক ?    

খুব খারাে খারাে 
িােও না, 

খারােও না 
িাে খুব িাকো 

     

6. সু্কে শুরুর সম়ে  সু্ককের কগকের েভরকবিকক ককমন ভনরােি মকন কর ?  

খুব খারাে খারাে 
িােও না, 

খারােও না 
িাে খুব িাকো 

     

7. আেভন ভক মকন ককরন কয স্থানী়ে নোকার েভরকবিকক আরও 

কবভি ভিশু উেকযাগী ককর েুেকে কসখানকার স্থানী়ে কোককরা 

গুরুত্বেূর্ ম িূভমকা োেন করকে োকর? 

হযা াঁ   না   

ব়েস ভেঙ্গ 

কেিা 

ফর্ মটি পূরণের নিণদমশিা: 

1. নই ফম মটে ভিশুকির ভেোমাো / অভিিাবককির 

েূরর্ করার জনয। 

2. োকির বাকক্স ভেোমাো / অভিিাবককির ব়েস, 

ভেঙ্গ নবং কেিা েূরর্ করার জনয অনুকরাধ করা 

হে । 
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ভনম্নভেভখে িুটে প্রশ্ন কিষ েৃষ্ঠা়ে কিখাকনা ভস্কমগুভের সাকথ সম্পভকমে। নই প্রকশ্নর উত্তর কিও়োর আকগ ভস্কমগুভে সম্পককম কজকন ভনন -  

 

 

 

 

 

 

8. আেভন ভক সু্ককে সিক ভনরােত্তা সম্পভকমে োঠ্য বা বযবহাভরক 

সু্ককের ভসকেবাকস থাকা উভেে বকে মকন ককরন? 
হযা াঁ   না   

9. ভনকম্নাক্ত প্রকল্পগুভে স্থানী়ে আঞ্চভেক নোকা়ে কেো উন্নভে করকব?  
অনুগ্রহ ককর প্রভেটে ভস্কমকক 1 (খুব কম   কথকক 5 (খুব কবভি   কস্ককে করে ভিন। 

কস্কে 

(1-5) 

9.1. সিক ভনরােত্তা মািুর  

9.2. নামাও নবং যাও  

9.3. বকৃ্ষকরাের্  

9.4. কি়োেভেত্র  

9.5. আমাকির রাস্তা  

9.6. েে যাই বাইকক  

9.7. েে েকব রাস্তা়ে  

10. নই ভস্কমগুকো নই নোকার সিকগুভেকক কেেুকু ভনরােি করকব? 
অনুগ্রহ ককর প্রভেটে ভস্কমকক 1 (খুব কম   কথকক 5 (খুব কবভি   কস্ককে করে ভিন। 

কস্কে 

(1-5) 

10.1. সিক ভনরােত্তা মািুর  

10.2. নামাও নবং যাও  

10.3. বকৃ্ষকরাের্  

10.4. কি়োেভেত্র  

10.5. আমাকির রাস্তা  

10.6. েে যাই বাইকক  

10.7. েে েকব রাস্তা়ে  

11. সু্কে আকিোকির আকিোকির নোকা়ে সিক ভনরােত্তার উন্নভে করকে নবং স্থানী়ে 

রাস্তাগুভেকক আকরা ভনরােি করার জনয আর কী কী করা কযকে োকর ? 

11.1.  

11.2.  

11.3.  

11.4.  

11.5.  

12. আেভন ভক আেনার সন্তানকক  ভস্কম বাস্তবা়েকন সহা়েোর জনয 

কস্বচ্ছা়ে অংিগ্রহর্ করকে অনুমভে প্রিান করকবন ? 
হযা াঁ   না   

13. আেনার সন্তানকক ককানও প্রকল্প বাস্তবা়েকনর জনয ভনব মাভেে 

করা হ়ে েকব আেভন ভক আেনার সন্তাকনর অবিান নবং 

ফকোগুভে ককানও ওক়েবসাইকে প্রকাি করকে অনুমভে প্রিান 

করকবন  ? 

হযা াঁ   না   
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প্রশ্ন নং ৯-১০  েূরর্ করার েূকব ম ভনম্নভেভখে ভস্কমগুভে সম্পককম কজকন ভননঃ    

িং স্কীর্ সংনিপ্ত নিিরেী 
1.  সিক ভনরােত্তা মািুর 

 

 

নই স্কীকমর উকেিয হকচ্ছ রাস্তার ভনরােত্তা ভবষ়েক সমসযা সম্পককম সকেেনো সৃটি 

করা নবং বেমমাকনর রাস্তার েভরকবিকক আরও কবভি উেকযাগী ককর েুেকে সাহাযয 

করা। নই মািুর নর সাকথ অনযানয উেকরন কযমন - কখেনা গািী / সাইককে, ডাভম 

ট্রাভফক সংককে নবং সাইন বযবহার করা হকব। নো মূেে কখোর মাধযকম কিখার ও 

নকই সাকথ উেকিাগ করার জনয তেভর নকটে েদ্ধভে ।  

 

2.  

নামাও নবং যাও 

“নামাও নবং যাও”- নটে নকটে জা়েগা কযখাকন সু্ককের বাচ্চাকির কন়ো আনা করকে 

যানবাহন থামকব । নই ভবকিষ জা়েগাটে মূেে রাস্তার টঠ্ক োকিই হকব। কজানটে 

সু্কে ছাত্রকির (মূেে ভিশুকির/জভুন়ের ক্লাস) অংিগ্রহকর্র মাধযকম ভডজাইন করা 

হকব। নটে ভকছুো ভবকনািন নর জা়েগা ভহকসকবও কাজ করকব ।  

 

3.  

বকৃ্ষকরাের্ 

নই উকিযাগ, রাস্তাকক আকরা ভিশু বান্ধব তেভরর সাকথ সাকথ িহর েভরকবিকক আরও 

সবুজ করকব ।উকিযাগটে হে ভবিযােক়ের প্রভেটে ভিক্ষাথীকক রাস্তার ভডিাইডার 

বরাবর কযখাকন েয মাপ্ত স্থান রক়েকছ কসখাকন নকটে ককর গাছ করাের্ করকে বো 

হকব ও োরা উ িকির বৃ দ্ধর জনয েভরেয মা করকব নবং ভন়েভমে োভন ভিকব। নই 

উকিযাগটে অভিিাবক ও ভিক্ষককির সহা়েো়ে ছুটের ভিকন উৎসবমুখর িাকব শুরু 

হকব। নটেকক আকরা উৎসাভহে করার জনয ৬ মাস ের ের  েুরস্কার প্রিান করা 

হকব। 

 

4.  

কি়োেভেত্র 

রাস্তার নকটে অংি আংভিকিাকব বন্ধ ককর ভবভিন্ন ক্লাকসর ছাত্র/ভিশু রাস্তার 

োকির কি়োে েভরষ্কার করকব নবং োরের সিক ভনরােত্তা ভবষ়েক ভকছু আেেনা 

রঙ ভিক়ে ভে ত্রে করকব। োিাোভি, রাস্তা়ে ভিশুরা রঙ ভিক়ে কখেকব নবং রাস্তার 

অনযানয ভকছু আনন্দ উৎসব উেকিাগ করকব। 

 

5.  

আমাকির রাস্তা 

সু্কে নর রাস্তা কক়েক ঘন্টার জনয বন্ধ ককর ভিশুকির কখোর জনয বযবহার করা 

হকব নবং নর সাকথ কসখাকন ভকছু ভবকনািনমূেক বযবস্থাও থাককব । নটে ভবভিন্ন 

ব়েকসর নকটে সমাকবি হকব, ভবকিষ ককর সু্ককের ভিশুকির নবং নইিাকব নকটে 

উৎসবমুখর েভরকবি তেভর হকব যার মধয ভিক়ে সিক ভনরােত্তা ভবষ়েটেকক 

আকোকোে করা হকব । 

 

6.  

েে যাই বাইকক 

নো মূেে কযাম্পাকস সাইভক্লং প্রোকরর নকটে প্রস্তাব। কযাম্পাকসর মকধয কয ককান 

জা়েগা়ে যাও়োর জনয কযাম্পাকস নকটে ভনভিমি েভরমার্ সাইককে থাককব যা 

কযাম্পাস নর কয ককউ বযবহার করকে োরকব। নকটে সাইককে ভনকে প্রমাকর্র 

জনয োর ছাত্র আইভড কাডম (বা অনয ককান আইভড) জমা রাখকে হকব। নটে মূেে 

নকটে উৎসবমুখর অনুষ্ঠাকনর মাধযকম সূেনা হকব । ো াঁে ভককোভমোর বযাসাকধ মর 

নকটে সাইককে র যাভের মাধযকম নর সূেনা হকব, যাকে মূেে কযাম্পাকসর ভিশুকির 

অংিগ্রহন থাককব । 

 

7.  

েে েকব রাস্তা়ে 

রাস্তার ভিশু নবং সু্কে যাও়ো ভিশুরা নকভিকনর জনয োকির কাজ ও জা়েগা অিে 

বিে করকব । সু্ককের বাচ্চারা রাস্তার বাচ্চাকির অবস্থা সম্পককম ভকছুো জানকব নবং 

রাস্তা়ে বাচ্চারা নকভিকনর জনয সু্ককে যাও়োর সুকযাগ োকব নবং সু্ককের ক্লাস 

ভকিাকব েেকব ো কিখুকব । োরের রাস্তা়ে নকস সবাই নকসাকথ কখেকব ও 

উৎসবমুখর েভরকবকি ভনকজকির মোমে কি়োর করকব । 

 

জনরপটি জিয আপিার রূ্ল্যিাি সর্য় দদওয়ার জিয ধিযিাদ 

কমোমরকফাভসস কলাবাে ভবশ্বাস ককর িহকরর েভরকবি আরও উেকযাগী হকব যভি ো ভিশুকির কথা মাথা়ে করকখ েভরকল্পনা করা হ়ে । 

সুেরাং নটে ভিশুকির জনয উেকযাগী ভিন্ন ধরকনর নগরা়েকনর েভরকল্পনা নর জনয কাজ ককর ।  

 

 


