
 

 

পার্কিং, সড়ক্র রিয়ম এবিং আপরি 

স্কের সুরবধাকথ ক রিকটাররয়ার রাস্তাগুকোর রিরাপদ ও রিরকপক্ষ বযবহার রিশ্চিত ্রার জিয পার্কিং ও 

ট্রারি্ আইি রকয়কে। 

আপিার দারয়ত্বসমূহ 

প্রত্যাশা করা হয় যে লাইসেন্সধারী একজন চালক হহসেসে আপহন েড়সকর হনয়মগুসলা েম্পসকে েসচত্ন থাকসেন 

এেং েেেময় যেগুসলা যমসন চলসেন। েড়সকর আইন মানসত্ েযথ ে হসল ত্া পাহকেং আইন লঙ্ঘন েসল গণ্য হসত্ 

পাসর। েহি এই লঙ্ঘসনর অথ ে আিায় করা না হয়, ত্াহসল হেহধেদ্ধ জহরমানা আসরাপ ও আইহন পিসেপ গ্রহণ্ করা 

হসত্ পাসর। 

্াউশ্চিকের দারয়ত্বসমূহ 

আমাসিরসক অেশযই হনশ্চিত্ করসত্ হসে যেন: 

 কহমউহনটি হনরসপেভাসে পাহকেংসয়র জায়গা ভাগাভাহগ কসরন 

 যমািরোন ও পথচারীসির চলাচল োধাগ্রস্ত ো অেুহেধার েম্মুখীন না হয় 

 অহনরাপি পাহকেংসয়র ফসল েৃষ্ট হেপসির পহরমাণ্ হ্রাে পায় 

 

অরত দীর্ ক সমকয়র জিয পার্কিং 

 

 

 

 

  

 

 

সঠি্িাকব পা্ক ্রা 

আপনাসক অেশযই পাহকেং যে-এর হচহিত্ যরখার হভত্সর গাহড় পাকে করসত্ হসে। যকাসনা চালক যকাসনা হেল্ট-আপ 

এলাকার রাস্তার ধাসর যকাসনা োইোইসকল পাথ, ফুিপাথ, যশয়ারড পাথ, হডভাইহডং হিপ অথো যনচার হিসপর পাসশ 

থামসত্ পারসেন না েহি না যেখাসন যকাসনা অনুমহত্ প্রিানমূলক োইসনজ থাসক। 

 

 

 

 

 

যকাসনা একটি পাহকেংসয়র জায়গায় েথা েম্ভে যেহশ মানুসের অযাসেে হনশ্চিত্ করার জনয পাহকেংসয়র 

জায়গাগুসলাসত্ েময়েীমা কসর যিওয়া হসয়সে। 

 

যকাসনা রাস্তার ো স্থাসনর পাশ ধসর েহি পাহকেং হনয়ন্ত্রণ্কারী েংসকত্ প্রিহশ েত্ থাসক, আপহন যেখাসন 

অনুসমাহিত্ েময়কাসলর যচসয় িীর্ ে েময় একিানা পাকে করসত্ পারসেন না।  

 

এই েংসকসত্র অথ ে হসলা সু্কল যখালা থাকার হিনগুসলাসত্ েকাল 8িা যথসক হেসকল 5িার মসধয 

আপহন মাত্র 15 হমহনসির জনয যেখাসন গাহড় পাকে করসত্ পারসেন। 

নিা স্টরপিং মাসন হসলা এ্দমই থামা যাকব িা। এর মাসন হসলা আপহন থামসত্ পারসেন না 

এমনহক েহিও আপহন শুধুমাত্র কাউসক গাহড় যথসক নামসত্ হিসত্ থাসকন এেং যহাক যে আপহন 

ইশ্চিন চালু রাসখন ও গাহড়সত্ েসে থাসকন। 

 

হলুি প্রহত্েন্ধক হচসির মাধযসমও যনা স্টহপং যজানগুসলা হচহিত্ করা যেসত্ পাসর 



 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

ড্রাইিওকয়   

 

       

      

 

 

 

অযাকেসকযাগ্য পার্কিং 

  

 

   

  

 

 

 

 

পার্কিং সুরক্ষা পরামর্ ক 

েহি আপহন আপনার েন্তাসনর সু্কসলর আসশপাসশর েড়ক ো রাস্তার পাসশ গাহড় পাকে কসরন: 

1. আপনার েন্তানসক হনরাপসি সু্কসল হনসয় োওয়ার জনয পে োপ্ত পহরমাণ্ েময় হনন। গাহড় একিু িসূর পাকে 

করা এেং একিু রাস্তা যহেঁসি সু্কসল োওয়ার কথা হেসেচনা করুন। 

2. েকল ট্রাহফক হনয়ন্ত্রণ্কারী েংসকত্ এেং সু্কল ক্রহেং েপুারভাইজরসির হনসিেশনা পে েসেেণ্ করুন। 

3. কখন ও যকাথায় আপনার েন্তানসক হনরাপসি তু্সল আনা োয় যে েযাপাসর ত্াসির োসথ পহরকল্পনা 

করুন। গাহড় যথসক যের হওয়ার ও রাস্তা পার হওয়ার জনয হনরাপি স্থানগুসলা খুেঁসজ যের করুন। 

ডাবে পা্ক ্রা এ্ঠি অপরাধ। 

 

হিমুখী রাস্তায় পাকে করার েময় আপনাসক অেশযই হাসত্র োম পাসশ পাকে 

করসত্ হসে। আপনার গাহড়সক অেশযই গন্তসেযর হিসক মুখ কসর রাখসত্ হসে, 

অথ োৎ: োত্রীর পাশ অেশযই ফুিপাসথর প্রহত্েন্ধসকর হিসক যরসখ পাকে করসত্ হসে 

এেং হস্টয়াহরং হুইল যেই পাসশ যিওয়া োসে না, েহি না যেটি ওয়ান-ওসয় রাস্তা হয়।  

চালকরা অেশযই ড্রাইভওসয় জসুড় পাকে করসেন না এেং 

েেেময় প্রসেশ ও যের হওয়ার জনয উন্মুক্ত পযাসেজ 

রাখসেন।                                          

 

হশোথীসিরসক গাহড়সত্ যত্ালার ো নাহমসয় যিওয়ার েময় 

চালকরা অেশযই ড্রাইভওসয়সত্ পাকে করসেন না। 

অযাসেেসোগয পাহকেংসয়র স্থান শুধুমাত্র ে্লু-অন-যহায়াইি প্রহত্েন্ধী পাহকেং 

পারহমিধারী েযশ্চক্তরা েযেহার করসত্ পারসেন অথো এমন যকাসনা চালক হেহন 

প্রহত্েন্ধী পারহমিধারী কাউসক উঠসত্ ো নামসত্ যিওয়ার জনয গাহড় পাকে করসেন। 

পারহমি ত্খনই বেধ হসে েখন প্রহত্েন্ধী েযশ্চক্ত গাহড়সত্ ভ্রমণ্ করসেন। 

 

পুহলশ ো পাহকেং অহফোর চাইসল চালকসক অেশযই ত্ার নাম ও টঠকানা েলসত্ হসে 

এেং ত্ার চালসকর লাইসেন্স ও পারহমি উপস্থাপন করসত্ হসে। 



 

 

4. কখসনাই রাস্তার অনয পাশ যথসক আপনার েন্তানসক ডাকসেন না। যিৌসড় রাস্তা পার হওয়া আপনার 

েন্তাসনর জনয হেপজ্জনক 

 

 আমরা আমাসির েন্তান এেং রাস্তার্াি ও সু্কসলর আসশপাসশর অনযানয পথচারী ও যমািরচালসকর হনরাপত্তা 

হনশ্চিত্ করসত্ চাই। 

 োচ্চাসির হেপসি পড়ার প্রেণ্ত্া যেহশ এেং একই োসথ ত্ারা প্রায়শই হুিহাি কাজ করসত্ চায়। েড়সির জনয 

রাস্তা পার হওয়ার েময় িৃষ্টান্ত স্থাপন কসর চলা এেং েড়ক হনরাপত্তার উত্তম অভযােগুসলা প্রিশ েন কসর চলা 

জরুহর। 

 অনুগ্রহ কসর আপনার েন্তান এেং ত্ার েহপাঠী ও েন্ধুসির হনরাপত্তার জসনযও এই হনয়মগুসলা অনুেরণ্ 

করুন 

 প্রহত্টি োো-মা এই হনয়মগুসলা অনুেরণ্ কসর চলসল েকল সু্কল হশোথীর জনয রাস্তাগুসলা আসরা হনরাপি 

হসে। 

 


