
পেচারী – অল্পবয়স্ক মিশু

• ছ�াে মিশুরা যাটত আপিার হাত ্টর রাটখ ছস অভ্যাস গটড় তু�িু বা
হােঁার হাটি্তস ব্যবহার করুি

• ‘দ্রুত’ ও ‘্ীরগভত’ এর মটতা সা্ারণ ্ারণাগুক্� বুঝটত তাটদর সহায়তা
করার জি্য বাইটর োকাকা�ীি এ্রটির প্রশ্ন ক্জজ্াসা করুি

• পাঁে ব�র বয়স ছেটক মগ্রি ক্রস ছকািনে মিশুটদর পড়াটত শুরু করটত
পাটরি, যা মিশুটদর োমটত, ছদখটত, শুিটত ও ভাবটত উৎসামহত করটব

• তটব তারা সবসময় নিরাপত্ার নিয়মগুক্� সবসময় মটি রাখটব িা,
মবটিষত যমদ তারা উত�া হয় বা ছকাটিা বনু্ধটক রাস্তায় ছদটখ

• আপনি যা যা করটবি তা মিশুরা অিকুরণ করটব, তাই প্রেটম
রে্যানফটকর মদটক ছখয়া� িা কটর রাস্তায় পা রাখা এড়াটত ছেষ্টা করুি।
আপনি যমদ সমঠক কাজনে করটত পাটরি, তটব এনে তাটদর ভাট�া
অভ্যাস গটড় তু�টত সহায়তা করটব।

পেচারী – বয়স্ক মিশু

• কমপটষি আে ব�র বয়স িা হওয়া রে্যানফটকর গভত এবং দরূত্ব মবোর
করটত মিশুটদর অসমুব্া হয়। 12 ব�টরর কা�াকান� বয়টস মিশুরা 
স্বা্ীি ভ্মণ শুরু করায় দঘু্তেিাগুক্� প্রায়ই তখি ঘটে োটক

• কাজ করা ও অিিুী�ি দ্ারা মিশুরা মিটখ। যমদ তারা একনে িতুি সু্কট� 
স্থািান্তমরত হয়, তাহট� �ুনের মদটি রাস্তায় ে�াটফরা অিিুী�ি করটত
তাটদর সহায়তা করুি। রাস্তা পার হওয়ার জি্য নিরাপদ স্থািগুক্� 
ছকাোয়? যমদ তারা তাটদর বাস ছদটখ এবং যমদ তা রাস্তার অি্যমদটক
োটক তটব তাটদর কী করা উনেত?

• তারা তাটদর ছমাবাই� ছফাটি সট্ামহত োকটত পাটর, তাই রাস্তা পার
হওয়ার সময় ছফাটি কো িা ব�টত বা ছেক্সে িা করটত বা গাি িা
ছিািার মবষয়নে তাটদর মটি কমরটয় মদি।

গান়ের মজধ্
• আপিার মিশুর উচ্চতা ও ওজি এবং আপিার গানড়র জি্য আপিার

গানড়র ভসেগুট�া সমঠক মকিা তা নিশ্চিত করুি - সক� ্রটির ভসে সব
গানড়টত উপযুক্ত হয় িা

�াইজকল চালাজনা
• আপিার মিশুটক ছহ�টমে পরার অভ্যাস করাি। যমদ আপনি পমরবাটরর

মত সাইটক� ো�াি, তাহট� আপিার ছহ�টমে পরার মবষয়নেও মটি
রাখটবি

• সাইটক� ো�াটিার প্রমিষিণ নিটয় ছখাঁজ রাখুি। মিশুটদর ব্যবহামরক
দষিতা অজ্ত টি অটিক সু্ক� এরকম ছকাস্ত প্রদাি কটর।

 ড্াইতভং (গান়ে চালনা) – মিশুর ছবঁটে োকার সম্াবিার
মবষটয় গভতই সব মক�ু। যমদ ছকাটিা গানড় প্রভত ঘটোয় 30-40 মাই� গভতটত 
ো�াটিা হয় তটব তাটদর মৃতু্যর সম্াবিা 3.5 গুণ ছবমি হটয় দাঁড়ায়।

• আপিার গভতর উপর িজর রাখিু

• ছ্াভ কমপাে্ত টমটটে আপিার ছফািনে রাখুি যাটত এনে আপিার
মটিাটযাগ ভভন্নমুখী করটত িা পাটর।

কীভাজব ননরাপদ োকজত িয় তা উত্তমভাজব আপনার রিশুজক সিোজনা যায় তা জানা করিন িজয় দাঁ়োজত 
পাজর। কীভাজব এনট স�াট স�াট ভাজগ ভাগ কজর এবং �িজ বুঝাজত পারজবন স� ব্াপাজর আমরা আপনাজক 
�িায়তা করর।

রাতিার ননরাপদ োকা
খারাপ ড্াইভভংটয়র একনে দঘু্তেিার কারটণ একজি সনু্দর, বুনদ্ধমাি এবং 
যত্নিী� যুবক সব্তস্বান্ত হটয়ট�। আমাটদর ছমটয়র মৃতু্যর ফট� আমাটদর 

জীবি পুটরাপমুর পমরবরত্ত ত হটয় মগটয়ট�। 
সিাকাত্ড  বাবা যার সমজয় একনট গান়ে দঘু্ডটনায় মারা গগজয়ন�ল

আরও তে্ জাননু www.facebook.com/ChildAccidentPreventionTrust
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