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1. আেনার যাত্রার উদেশ্য রক?  

বযবসা  যাতাযাত েড়াদশ্ানা  
রশ্শুদের 

োঠোন 
অবসর ককনাকাটা অনযানয 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

2. আেরন রক ধরদনর েররবহন বযবহার করদেন?  

বাইসাইদকল ররক্সা 
োদয 

কহদট 

অদটাররক্সা 

 স রসননিজ  
কর্াটরবাইক গারড় বাস ট্রাক অনযানয 

         

3. রবগত ১ বের নই যাত্রা রক প্রাযই কদরদেন?  

সপ্তাদহ 5 বার  

বা তার কেদয 

কবরশ্ বার  

সপ্তাদহ 2-4 বার সপ্তাদহ নকবার র্াদস ১ - ৩ বার 

র্াদস 

নকবাদররও 

কর্ 

 

কখদনাই না 

      

4. আেরন রক জাদনন নই রাস্তা নকটট সু্কল সংলগ্ন রাস্তা ? হযা াঁ   না   

5. আেরন কি নকটট সু্কলসংলগ্ন রাস্তা োস করার সর্য অরতররক্ত 

র্দনাদযাগ রেদয থাদকন ? 
হযা াঁ   না   

6. আেরন রক অতীদত ককান েুর্ মটনায জরড়ত হদযদেন ? হযা াঁ   না   

7. ড্রাইভাররা সাধারনত েরু্ মটনার েদর না কথদর্ বরং োরলদয যায, কারন রক বদল র্দন 

কদরন ? 
 

7.1. ড্রাইভার হঠাৎ োবরলক আক্রর্ণ নড়াদত োন  

7.2. ড্রাইভার েুরলশ্ নড়াদত োন  

7.3. ড্রাইভার র্ানরবক অনুভূরতর অনুেরিরত আদে  

7.4. ড্রাইভাররা র্দন কদরন েুর্ মটনার রশ্কারদক সাহাযয করাটা তাদের কতমবয নয  

8. রাস্তার োরাোদর েথোরীদের স্বভাব সম্পদকম র্তার্ত কী?  

8.1. েথোরীরা রাস্তা োর হওযার রনযর্ জাদনন, রকন্তু তারা রনযর্ অনুসরণ কদরন না  

8.2. েথোরীরা জাদনন রকভাদব রাস্তা অরতক্রর্ করদত হয নবং তারা সটঠকভাদব রনযর্গুরল 

অনুসরণ কদরন  
 

8.3. েথোরীরা কজব্রা ক্ররসং বযবহার কদরন না নবং তারা রাস্তা জদুড়ই েলদত থাদকন   

তাররখ সর্য  

িান  

ফর্ মটি পূরণের নিণদমশিা: 

1. নই ফর্ মটট েূণ মবযস্ক রাস্তা বাবহারকারীদের দ্বারা েূরণ 

করার জনয। 

2. নটট োত্র-োত্রী , রশ্ক্ষক ও অরভভাবকদের সহাযতায 

েূরণ করদত হদব।  

তাররখ, সর্য নবং অবিান বাক্সগুরলদত সটঠকভাদব 

েূরণ করদত হদব।  
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রনম্নরলরখত েুটট প্রশ্ন কশ্ষ েৃষ্ঠায কেখাদনা রস্কর্গুরলর সাদথ সম্পরকমত। নই প্রদশ্নর উত্তর কেওযার আদগ রস্কর্গুরল সম্পদকম কজদন রনন -  

 

 

প্রশ্ন নং ১১-১২ েূরণ করার েূদব ম রনম্নরলরখত রস্কর্গুরল সম্পদকম কজদন রননঃ    

9. আেনার কাদে নই রাস্তা  কতটা রনরােে র্দন হয?  

খুব অরনরােে রকেুটা অরনরােে 

রনরােে বা 

অরনরােে 

ককানটটই নয 

রকেুটা রনরােে খুব রনরােে 

     

10. আেনার োরোদশ্র েররদবশ্ সম্পদকম আেনার র্ূলযাযন রক ?    

খুব খারাে খারাে 
ভালও না, খারােও 

না 
ভাল খুব ভাদলা 

     

11. রনদম্নাক্ত প্রকল্পগুরল িানীয আঞ্চরলক নলাকায কতটা উন্নরত করদব?  
অনুগ্রহ কদর প্ররতটট রস্কর্দক 1 (খুব কর্   কথদক 5 (খুব কবরশ্   কস্কদল করট রেন। 

কস্কল 

(1-5) 

11.1. সড়ক রনরােত্তা র্ােুর  

11.2. নার্াও নবং যাও  

11.3. বকৃ্ষদরােণ  

11.4. কেযালরেত্র  

11.5. আর্াদের রাস্তা  

11.6. েল যাই বাইদক  

11.7. েল তদব রাস্তায  

12. নই রস্কর্গুদলা নই নলাকার সড়কগুরলদক কতটুকু রনরােে করদব? 
অনুগ্রহ কদর প্ররতটট রস্কর্দক 1 (খুব কর্   কথদক 5 (খুব কবরশ্   কস্কদল করট রেন। 

কস্কল 

(1-5) 

12.1. সড়ক রনরােত্তা র্ােুর  

12.2. নার্াও নবং যাও  

12.3. বকৃ্ষদরােণ  

12.4. কেযালরেত্র  

12.5. আর্াদের রাস্তা  

12.6. েল যাই বাইদক  

12.7. েল তদব রাস্তায  

13. সু্কল আদশ্োদশ্র আদশ্োদশ্র নলাকায সড়ক রনরােত্তার উন্নরত করদত নবং িানীয 

রাস্তাগুরলদক আদরা রনরােে করার জনয আর কী কী করা কযদত োদর ? 

13.1.  

13.2.  

13.3.  

13.4.  

13.5.  
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িং স্কীর্ সংনিপ্ত নিিরেী 
1.  সড়ক রনরােত্তা র্ােুর 

 

 

নই স্কীদর্র উদেশ্য হদে রাস্তার রনরােত্তা রবষযক সর্সযা সম্পদকম সদেতনতা সৃটি 

করা নবং বতমর্াদনর রাস্তার েররদবশ্দক আরও কবরশ্ উেদযাগী কদর তুলদত সাহাযয 

করা। নই র্ােুর নর সাদথ অনযানয উেকরন কযর্ন - কখলনা গাড়ী / সাইদকল, ডারর্ 

ট্রারফক সংদকত নবং সাইন বযবহার করা হদব। নটা রূ্লত কখলার র্াধযদর্ কশ্খার ও 

নকই সাদথ উেদভাগ করার জনয ততরর নকটট েদ্ধরত ।  

 

2.  

নার্াও নবং যাও 

“নার্াও নবং যাও”- নটট নকটট জাযগা কযখাদন সু্কদলর বাচ্চাদের কনযা আনা করদত 

যানবাহন থার্দব । নই রবদশ্ষ জাযগাটট রূ্লত রাস্তার টঠক োদশ্ই হদব। কজানটট 

সু্কল োত্রদের (রূ্লত রশ্শুদের/জরুনযর ক্লাস) অংশ্গ্রহদণর র্াধযদর্ রডজাইন করা 

হদব। নটট রকেুটা রবদনােন নর জাযগা রহদসদবও কাজ করদব ।  

 

3.  

বকৃ্ষদরােণ 

নই উদেযাগ, রাস্তাদক আদরা রশ্শু বান্ধব ততররর সাদথ সাদথ শ্হর েররদবশ্দক আরও 

সবুজ করদব ।উদেযাগটট হল রবেযালদযর প্ররতটট রশ্ক্ষাথীদক রাস্তার রডভাইডার 

বরাবর কযখাদন েয মাপ্ত িান রদযদে কসখাদন নকটট কদর গাে করােণ করদত বলা 

হদব ও তারা উিিদের বৃিদ্ধর জনয েররেয মা করদব নবং রনযরর্ত োরন রেদব। নই 

উদেযাগটট অরভভাবক ও রশ্ক্ষকদের সহাযতায েুটটর রেদন উৎসবরু্খর ভাদব শুরু 

হদব। নটটদক আদরা উৎসারহত করার জনয ৬ র্াস ের ের  েুরস্কার প্রোন করা 

হদব। 

 

4.  

কেযালরেত্র 

রাস্তার নকটট অংশ্ আংরশ্কভাদব বন্ধ কদর রবরভন্ন ক্লাদসর োত্র/রশ্শু রাস্তার 

োদশ্র কেযাল েররষ্কার করদব নবং তারের সড়ক রনরােত্তা রবষযক রকেু আলেনা 

রঙ রেদয রেিত্রত করদব। োশ্াোরশ্, রাস্তায রশ্শুরা রঙ রেদয কখলদব নবং রাস্তার 

অনযানয রকেু আনন্দ উৎসব উেদভাগ করদব। 

 

5.  

আর্াদের রাস্তা 

সু্কল নর রাস্তা কদযক র্ন্টার জনয বন্ধ কদর রশ্শুদের কখলার জনয বযবহার করা 

হদব নবং নর সাদথ কসখাদন রকেু রবদনােনরূ্লক বযবিাও থাকদব । নটট রবরভন্ন 

বযদসর নকটট সর্াদবশ্ হদব, রবদশ্ষ কদর সু্কদলর রশ্শুদের নবং নইভাদব নকটট 

উৎসবরু্খর েররদবশ্ ততরর হদব যার র্ধয রেদয সড়ক রনরােত্তা রবষযটটদক 

আদলাকোত করা হদব । 

 

6.  

েল যাই বাইদক 

নটা রূ্লত কযাম্পাদস সাইরক্লং প্রোদরর নকটট প্রস্তাব। কযাম্পাদসর র্দধয কয ককান 

জাযগায যাওযার জনয কযাম্পাদস নকটট রনরেমি েররর্াণ সাইদকল থাকদব যা 

কযাম্পাস নর কয ককউ বযবহার করদত োরদব। নকটট সাইদকল রনদত প্রর্াদণর 

জনয তার োত্র আইরড কাডম (বা অনয ককান আইরড) জর্া রাখদত হদব। নটট রূ্লত 

নকটট উৎসবরু্খর অনুষ্ঠাদনর র্াধযদর্ সূেনা হদব । ো াঁে রকদলারর্টার বযাসাদধ মর 

নকটট সাইদকল র যারলর র্াধযদর্ নর সূেনা হদব, যাদত রূ্লত কযাম্পাদসর রশ্শুদের 

অংশ্গ্রহন থাকদব । 

 

7.  

েল তদব রাস্তায 

রাস্তার রশ্শু নবং সু্কল যাওযা রশ্শুরা নকরেদনর জনয তাদের কাজ ও জাযগা অেল 

বেল করদব । সু্কদলর বাচ্চারা রাস্তার বাচ্চাদের অবিা সম্পদকম রকেুটা জানদব নবং 

রাস্তায বাচ্চারা নকরেদনর জনয সু্কদল যাওযার সুদযাগ োদব নবং সু্কদলর ক্লাস 

রকভাদব েলদব তা কেখুদব । তারের রাস্তায নদস সবাই নকসাদথ কখলদব ও 

উৎসবরু্খর েররদবদশ্ রনদজদের র্তার্ত কশ্যার করদব । 

 

জনরপটি জিয আপিার রূ্ল্যিাি সর্য় দদওয়ার জিয ধিযিাদ 

কর্টার্রদফারসস কলাবাল রবশ্বাস কদর শ্হদরর েররদবশ্ আরও উেদযাগী হদব যরে তা রশ্শুদের কথা র্াথায করদখ েররকল্পনা করা হয । 

সুতরাং নটট রশ্শুদের জনয উেদযাগী রভন্ন ধরদনর নগরাযদনর েররকল্পনা নর জনয কাজ কদর ।  

 


