কাজ ১ : স্কুলের ছাত্রছাত্রীলের হাত ততাো জররলের ফর্ ম

ফর্টি
ম েূরলের রিলেম শিা:
1.
2.
3.
4.
5.

প্রথলর্ ছাত্রছাত্রীলের একত্রত্রত করুি।
ছাত্রছাত্রীলের তর্াি সংখ্যা তজলি রিি।
প্ররতটি প্রশ্ন ত্রজজ্ঞাসা করুি।
প্ররতটি অেশি আোোভালে ে্েুি ও যরে অেশলির
সালথ একর্ত প্রকাশ কলর তাহলে হাত তু েলত েেুি ।
কতজি হাত তু েে তা গুলি রিি ও
তার সংখ্যা রির্াররত
ম
ছলক েসাি ।

ক্লাস

েয়স

ছাত্রসংখ্যা

ছাত্রীসংখ্যা

1. তু রর্ প্ররতরেি স্কুলে যাওয়ার জিয তকাি যািোহি েযেহার কর ?

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

1.1. অরভোেলকর সালথ োলয় তহলি
1.2. একা োলয় তহলি
1.3. োইসাইলকে
1.4. তর্ািরোইক
1.5. োস
1.6. গারি
1.7. ররক্সা
1.8. অলিাররক্সা রস এি ত্রজ
1.9. অিযািয ( ………………………………………..)
2. তু রর্ স্কুলে রকভালে তযলত সেলেলয় তেরশ েছন্দ করলত ?
2.1. অরভোেলকর সালথ োলয় তহলি
2.2. একা োলয় তহলি
2.3. োইসাইলকে
2.4. তর্ািরোইক
2.5. োস
2.6. গারি
2.7. ররক্সা
2.8. অলিাররক্সা রস এি ত্রজ
2.9. অিযািয ( ………………………………………..)
3. স্কুলে যাওয়া আসার রাস্তা তু রর্ কতিা রিরােে র্লি কর ?
3.1. খ্ুে অরিরােে
3.2. রকছুিা অরিরােে
3.3. রিরােে ো অরিরােে তকািটিই িয়
3.4. রকছুিা রিরােে
3.5. খ্ুে রিরােে
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4. তু রর্ সেলেলয় ভয় োও তকাি যািোহি?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ররক্সা
োইসাইলকে
তর্ািরোইক
গারি
োস
অলিাররক্সা
ট্রাক

5. তযখ্ালি তকাি ফুিোথ তিই তসখ্ালি তকাি রেক রেলয় রাস্তায় হাাঁিলে ?
5.1. ডাি
5.2. োর্

6. তু রর্ যরে অরভভােলকর সলে আলসা তাহলে তক হাত র্লর?
6.1. তু রর্ অরভভােক এর হাত র্র
6.2. অরভভােক ততার্ার হাত র্লর
7. তু রর্ রক স্কুে শুরুর সর্য় স্কুলের তগলির েররলেশ রিরােে র্লি কর ?
7.1. হযাাঁ
7.2. িা

8. রকভালে তু রর্ ততার্ার স্কুলের আশোলশর েররলেশ র্ূেযায়ি করলে ?
8.1. খ্ুে খ্ারাে
8.2. খ্ারাে
8.3. ভােও িা, খ্ারােও িা
8.4. ভাে
8.5. খ্ুে ভালো
9. তু রর্ রক র্লি কলর স্কুলে রিরােে সিক সম্পরকমত োঠ / েযেহাররক থাকা
উরেত ?
9.1. হযাাঁ
9.2. িা
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তশষ েৃষ্ঠায় তেখ্ালিা েররকল্পিাগুলোর সালথ সম্পরকমত 14 টি প্রশ্ন রিলে তেয়া হে । রশক্ষকলের
রশশুলের সালথ রস্কর্ রিলয় প্রথলর্ আলোেিা করলত হলে এেং তারেলর রিেরেরখ্ত প্রলশ্নর উত্তর রেলত
েেলত হলে .
10. “সিক রিরােত্তা র্ােুর” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের আলশোলশ
রিরােত্তার উন্নরত করলত কাযকরী
ম
হলে েলে র্লি কর ?
ছাত্র :
ছাত্রী :
10.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
10.2. অল্প েররর্ালি
10.3. তর্ািার্ুটি
10.4. ের্ৎকার কাজ করলে
10.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
11. “সিক রিরােত্তা র্ােুর” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের যাতায়ালত েলথর
েররলেশ রিরােে করলত সাহাযয করলে ?

ছাত্র :

ছাত্রী:

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

11.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
11.2. অল্প েররর্ালি
11.3. তর্ািার্ুটি
11.4. ের্ৎকার কাজ করলে
11.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
12. “িার্াও এেং যাও” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের আলশোলশ রিরােত্তার
উন্নরত করলত কাযকরী
ম
হলে েলে র্লি কর ?
12.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
12.2. অল্প েররর্ালি
12.3. তর্ািার্ুটি
12.4. ের্ৎকার কাজ করলে
12.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
13. “িার্াও এেং যাও” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের যাতায়ালত েলথর েররলেশ
রিরােে করলত সাহাযয করলে ?
13.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
13.2. অল্প েররর্ালি
13.3. তর্ািার্ুটি
13.4. ের্ৎকার কাজ করলে
13.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
14. “েৃক্ষলরােে” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের আলশোলশ রিরােত্তার উন্নরত
করলত কাযকরী
ম
হলে েলে র্লি কর ?
14.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
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14.2. অল্প েররর্ালি
14.3. তর্ািার্ুটি
14.4. ের্ৎকার কাজ করলে
14.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
15. “েৃক্ষলরােে” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের যাতায়ালত েলথর েররলেশ
রিরােে করলত সাহাযয করলে ?

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

15.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
15.2. অল্প েররর্ালি
15.3. তর্ািার্ুটি
15.4. ের্ৎকার কাজ করলে
15.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
16. “তেয়ােরেত্র” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের আলশোলশ রিরােত্তার উন্নরত
করলত কাযকরী
ম
হলে েলে র্লি কর ?
16.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
16.2. অল্প েররর্ালি
16.3. তর্ািার্ুটি
16.4. ের্ৎকার কাজ করলে
16.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
17. “তেয়ােরেত্র” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের যাতায়ালত েলথর েররলেশ
রিরােে করলত সাহাযয করলে ?
17.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
17.2. অল্প েররর্ালি
17.3. তর্ািার্ুটি
17.4. ের্ৎকার কাজ করলে
17.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
18. “আর্ালের রাস্তা” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের আলশোলশ রিরােত্তার
উন্নরত করলত কাযকরী
ম
হলে েলে র্লি কর ?
18.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
18.2. অল্প েররর্ালি
18.3. তর্ািার্ুটি
18.4. ের্ৎকার কাজ করলে
18.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
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19. “আর্ালের রাস্তা” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের যাতায়ালত েলথর েররলেশ
রিরােে করলত সাহাযয করলে ?

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

ছাত্র :

ছাত্রী :

19.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
19.2. অল্প েররর্ালি
19.3. তর্ািার্ুটি
19.4. ের্ৎকার কাজ করলে
19.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
20. “েে যাই োইলক” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের আলশোলশ রিরােত্তার
উন্নরত করলত কাযকরী
ম
হলে েলে র্লি কর ?
20.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
20.2. অল্প েররর্ালি
20.3. তর্ািার্ুটি
20.4. ের্ৎকার কাজ করলে
20.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
21. “েে যাই োইলক” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের যাতায়ালত েলথর েররলেশ
রিরােে করলত সাহাযয করলে ?
21.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
21.2. অল্প েররর্ালি
21.3. তর্ািার্ুটি
21.4. ের্ৎকার কাজ করলে
21.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
22. “েে তলে রাস্তায়” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের আলশোলশ রিরােত্তার
উন্নরত করলত কাযকরী
ম
হলে েলে র্লি কর ?

ছাত্র :

ছাত্রী :

22.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
22.2. অল্প েররর্ালি
22.3. তর্ািার্ুটি
22.4. ের্ৎকার কাজ করলে
22.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
23. “েে তলে রাস্তায়” স্কীর্ কতিুকু ততার্ার স্কুলের যাতায়ালত েলথর
েররলেশ রিরােে করলত সাহাযয করলে ?
23.1. খ্ুে অল্প েররর্ালি
23.2. অল্প েররর্ালি
23.3. তর্ািার্ুটি
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23.4. ের্ৎকার কাজ করলে
23.5. খ্ুে তেরশ ের্ৎকার কাজ করলে
24. ততার্ার স্কুে আলশোলশর আলশোলশর এোকায় সিক রিরােত্তার উন্নরত
করলত এেং স্থািীয় রাস্তাগুরেলক আলরা রিরােে করার জিয আর কী কী
করা তযলত োলর ?
এই প্রলশ্নর উত্তর রেলত, রশশুলের তালের সতীথ েলের
ম
র্লর্য আলোেিা করার জিয েেুি,
োাঁেটি রেরভন্ন গ্রুে তথলক োাঁেটি র্ারো োছাই করুি এেং রশশুলের প্ররতটি রিোরেত
ম
র্ারিা
সর্থলির
ম
জিয হাত তু েলত েেুি।

ছাত্র :

ছাত্রী :

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
25. তু রর্ রক তেচ্ছায় প্রকল্প ো স্কীর্ োস্তোয়লি অংশগ্রহে করলত ইচ্ছুক ?
ছাত্র :
25.1. হযাাঁ
25.2. িা
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প্রশ্ন িং ১০-২৩ করার েূলে রিেরেরখ্ত
ম
রস্কর্গুরে রশশুলের সালথ আলোেিা কলর রিলত হলেেঃ

নং

স্কীম

সংক্ষিপ্ত ক্ষিিরণী

1.

সিক রিরােত্তা র্ােুর

2.
িার্াও এেং যাও

এই স্কীলর্র উলেশয হলচ্ছ রাস্তার রিরােত্তা রেষয়ক সর্সযা সম্পলকম সলেতিতা সৃটি
করা এেং েতমর্ালির রাস্তার েররলেশলক আরও তেরশ উেলযাগী কলর তু েলত সাহাযয
করা। এই র্ােুর এর সালথ অিযািয উেকরি তযর্ি - তখ্েিা গািী / সাইলকে, ডারর্
ট্রারফক সংলকত এেং সাইি েযেহার করা হলে। এিা র্ূেত তখ্োর র্ার্যলর্ তশখ্ার ও
একই সালথ উেলভাগ করার জিয ততরর একটি েদ্ধরত ।

“িার্াও এেং যাও”- এটি একটি জায়গা তযখ্ালি স্কুলের োচ্চালের তিয়া আিা করলত
যািোহি থার্লে । এই রেলশষ জায়গাটি র্ূেত রাস্তার টঠক োলশই হলে। তজািটি
স্কুে ছাত্রলের (র্ূেত রশশুলের/জুরিয়র ক্লাস) অংশগ্রহলের র্ার্যলর্ রডজাইি করা
হলে। এটি রকছুিা রেলিােি এর জায়গা রহলসলেও কাজ করলে ।
এই উলেযাগ, রাস্তালক আলরা রশশু োন্ধে ততররর সালথ সালথ শহর েররলেশলক আরও
সেুজ করলে ।উলেযাগটি হে রেেযােলয়র প্ররতটি রশক্ষাথীলক রাস্তার রডভাইডার
েরাের তযখ্ালি েযাপ্ত
ম স্থাি রলয়লছ তসখ্ালি একটি কলর গাছ তরােে করলত েো
হলে ও তারা উত্রিলের েৃত্রদ্ধর জিয েররেযা ম করলে এেং রিয়রর্ত োরি রেলে। এই
উলেযাগটি অরভভােক ও রশক্ষকলের সহায়তায় ছুটির রেলি উৎসের্ুখ্র ভালে শুরু
হলে। এটিলক আলরা উৎসারহত করার জিয ৬ র্াস ের ের েুরস্কার প্রোি করা
হলে।

3.

েৃক্ষলরােে

রাস্তার একটি অংশ আংরশকভালে েন্ধ কলর রেরভন্ন ক্লালসর ছাত্র/রশশু রাস্তার
োলশর তেয়াে েররষ্কার করলে এেং তারের সিক রিরােত্তা রেষয়ক রকছু আেেিা
রঙ রেলয় রেত্রত্রত করলে। োশাোরশ, রাস্তায় রশশুরা রঙ রেলয় তখ্েলে এেং রাস্তার
অিযািয রকছু আিন্দ উৎসে উেলভাগ করলে।

4.
তেয়ােরেত্র

স্কুে এর রাস্তা কলয়ক ঘন্টার জিয েন্ধ কলর রশশুলের তখ্োর জিয েযেহার করা
হলে এেং এর সালথ তসখ্ালি রকছু রেলিােির্ূেক েযেস্থাও থাকলে । এটি রেরভন্ন
েয়লসর একটি সর্ালেশ হলে, রেলশষ কলর স্কুলের রশশুলের এেং এইভালে একটি
উৎসের্ুখ্র েররলেশ ততরর হলে যার র্র্য রেলয় সিক রিরােত্তা রেষয়টিলক
আলোকোত করা হলে ।

5.
আর্ালের রাস্তা

এিা র্ূেত কযাম্পালস সাইরক্লং প্রোলরর একটি প্রস্তাে। কযাম্পালসর র্লর্য তয তকাি
জায়গায় যাওয়ার জিয কযাম্পালস একটি রিরেমি েররর্াে সাইলকে থাকলে যা
কযাম্পাস এর তয তকউ েযেহার করলত োরলে। একটি সাইলকে রিলত প্রর্ালের
জিয তার ছাত্র আইরড কাডম (ো অিয তকাি আইরড) জর্া রাখ্লত হলে। এটি র্ূেত
একটি উৎসের্ুখ্র অিুষ্ঠালির র্ার্যলর্ সূেিা হলে । োাঁে রকলোরর্িার েযাসালর্রম
একটি সাইলকে রযারের র্ার্যলর্ এর সূেিা হলে, যালত র্ূেত কযাম্পালসর রশশুলের
অংশগ্রহি থাকলে ।

6.

েে যাই োইলক

7.
েে তলে রাস্তায়

রাস্তার রশশু এেং স্কুে যাওয়া রশশুরা একরেলির জিয তালের কাজ ও জায়গা অেে
েেে করলে । স্কুলের োচ্চারা রাস্তার োচ্চালের অেস্থা সম্পলকম রকছুিা জািলে এেং
রাস্তায় োচ্চারা একরেলির জিয স্কুলে যাওয়ার সুলযাগ োলে এেং স্কুলের ক্লাস
রকভালে েেলে তা তেখ্ুলে । তারের রাস্তায় এলস সোই একসালথ তখ্েলে ও
উৎসের্ুখ্র েররলেলশ রিলজলের র্তার্ত তশয়ার করলে ।

জক্ষরপটি জনয আপনার মূল্যিান সময় দেওয়ার জনয ধনযিাে
তর্িার্রলফারসস তলাোে রেশ্বাস কলর শহলরর েররলেশ আরও উেলযাগী হলে যরে তা রশশুলের কথা র্াথায় তরলখ্ েররকল্পিা করা হয় ।
সুতরাং এটি রশশুলের জিয উেলযাগী রভন্ন র্রলির িগরায়লির েররকল্পিা এর জিয কাজ কলর ।
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