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ভূকমকা

অিধকাংশ	মানবজািত	ভিবষ্যেত	শহের	বসবাস	করেব।	2035	পয্যন্ত	প্ায়	
সাে়ে	পাঁচ	ককাটি	মানুষ	শহের	বসবাস	করেব,	এবং	প্ায়	সমস্ত	শহুের	
িবকাশ	হেব	পূব্য	এবং	দিষিণ	এিশয়া	এবং	আিরিকায়।	তার	ফেল	সুেযাগ	
এবং	চ্যােলঞ্জ	দুই	সৃি টি	হেছে।	দ্রুত	িবকাশ	যিদ	অপিরকিপিত	হয়	তা	
দুেয্যাগ,	করাগ,	জলবাযু়	পিরবত্য ন,	এবং	অন্যান্য	িবপেদর	সংস্রেব	আসা	
মানুেষর	সংখ্যা	বাি়েেয়	কদেব।	কযেহতু	শহেরর	গরীব	মানুষ	িনেজেদর	
সুরিষিত	রাখার	সীিমত	সুেযাগ	সংস্ান	িনেয়	কবিশ-িবপজ্জনক	জায়গায়	
বসবাস	কের	তাই	তােদর	দুেভ্য াগ	কবিশ	হেব।	

পাশাপািশ,	লািতন	আেমিরকা	এবং	ক্যািরিবয়ান,	ইউেরাপ	এবং	উত্তর	আেমিরকার	–	মত	অন্যান্য	
এলাকাগুিলেত	ইিতমেধ্য	অিতিরক্ত	শহরীকরণ	হেয়	িগেয়েছ	–	কসখােন	বন্যা,	খরা	এবং	অত্যিধক	গরেমর	মত	
প্িতিনয়ত	দুেয্যােগর	মত	বাস্তেবর	কমাকািবলা	করেত	হয়।	জলবাযু়	পিরবত্য েনর	কারেণ	সহনশীলতা	বা়োেনার	
জেন্য	দীঘ্যস্ায়ী	উপায়	অবলম্বেনর	প্েয়াজন	কবে়ে	চেলেছ।

শহর	সুেযাগ,	সংসৃ্িত,	নব	প্বত্য ন	এবং	সংস্ােনর	ককন্দ্রিবন্।ু	স্ানীয়	সরকার,	সমাজ,	করড	ক্রস	করড	
কক্রেসন্ট,	কবসরকাির	কষিত্র,	এবং	িশষিা	জগত	সমেবত	ভােব	দীঘ্যস্ায়ী,	পিরেবশ	বান্ধব	এবং	সব্যব্যাপ ী	শহুের	
িবকাশ	করেত	পাের।	

সুশীল	সমাজ,	িবেশষ	কের	করড	ক্রস	করড	কক্রেসেন্টর	শাখাসমূহ	এবং	শহুের	এলাকায়	তােদর	কবেছোেসবীেদর	
সাহায্য	করার	অিভপ্ােয়	এই	আব্যান	অ্যাক্সন	িকট	ততির	করা	হেয়েছ	যােত	সহজ,	কম-খরেচ,	িনেজ-করা-যায়	
এমন	কাজ	কেম্যর	মাধ্যেম	তােদর	সমােজ	সহনশীলতা	গে়ে	কতালা	যায়।	বত্য মান	সংস্ান,	কনটওয়াক্য 	এবং	
সামািজক	সংগঠেনর	মাধ্যেম	কবেছোেসবীরা	এইসব	কােজ	পথপ্দশ্যক	হেত	পােরন।	

এই	িকেটর	সাতটি	মিডউেল	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান,	সৃজনশীল	উপােয়	কযাগােযাগ,	শহুের	কৃিষ,	অিরিম	
সতককীকরণ	অিরিম	পদেষিপ	এবং	আরও	নানা	উপায়	জানােনা	হেয়েছ।	

শহরীকরণ	িববত্য ন	ঘটায়।	এটা	সামািজক,	সাংসৃ্িতক	এবং	প্াকৃিতক	মূলধন	পরস্পর	ভাগ	করার	অনুঘটক।	
এবং	দীঘ্যস্ায়ী	শহরীকরেণর	পথ	শুরু	হয়	সব্যব্যাপ ী	ও	আকার	বদল	করা	যায়	এমন	স্ানীয়	পদেষিেপর	
মাধ্যেম।

 
জগন চাপােগন,  

কসেক্রটাির	কজনরল,	ইন্টারন্যাশনাল	কফডােরশন	অফ	করড	ক্রস	অ্যান্ড	করড	কক্রেসন্ট	কসাসাইটিজ
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আব্ান অ্াক্সন ককট-এ স্াগত

শহুের	সহনশীলতার	িক্রয়াকলােপর	এক	দ্রুত	শুরু	করার,	কম-খরেচর,	িনেজ-করা-যায়	এমন	গাইড	এই	
আব্যান	অ্যাক্সন	িকট	যা	শহুের	সমস্যায়	সমাজ-িভিত্তক	সংগঠেনর	দৃি টিেগাচরতা	এবং	অংশরিহণ	বা়োেব।	এই	
িকেটর	কাজগুিলর	জন্য	িবেশষ	অথ্য	সংস্ােনর	প্েয়াজন	কনই	বা	সামান্যই	অথ্য	প্েয়াজন,	বেপিকালীন	এবং	এেত	
বত্য মান	কনটওয়াক্য 	এবং	দষিতা	কােজ	লাগােনা	হয়।	

করড	ক্রস	অ্যান্ড	করড	কক্রেসন্ট	ন্যাশনাল	কসাসাইটির	শাখাসমূহ	এবং	শহুের	এলাকা	িস্ত	স্ানীয়	সমাজ-িভিত্তক	
প্িতষ্ান	(CBO)	এই	গাইেডর	প্ধান	ক্াতা-দশ্যক।	ব্যবহারকারী	শহের	তার	সংগঠেনর	উপিস্িত	বা়োেত	
আরিহী	এবং	এমন	িকছু	সরল,	কম	খরেচর	শহুের	সহনশীলতার	কােজর	সন্ধান	করেছ	যা	তারা	তােদর	
বত্য মান,	প্ায়ই	সীিমত,	সংস্ান	িদেয়	সদ্্যবহার	করেত	পাের।	আমরা	আশা	করিছ	কয	তােদর	কােছ	কবেছোেসবী	
আেছ,	তােদর	শহেরর	িবষেয়	কমৌিলক	জ্ান	আেছ	এবং	সামািজক	অংশরিহেণর	পন্া,	আকিমিক	দুেয্যােগ	
ব্যবস্াপনা,	প্াথিমক	িচিকৎসা	এবং	সামািজক	বোেস্্যর	মত	প্ধান	িবষয়গুিলর	ব্যাপাের	জােন।	

এই	িকেট	শহেরর	িবষয়গুিলর	সেগে	পিরিচিতর	পর	এই	সব	িবষেয়	ক্রমানুসাের	ছয়টি	মিডউল	জানােনা	হেয়েছ:	
সৃজনশীল	উপােয়	কযাগােযাগ,	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান	অথ্যাৎ	কনচার	কবসড	সিলউসন্স,	জল	পিরছেন্নতা	এবং	
সুবোস্্যিবিধ	অথ্যাৎ	ওয়াটার	স্যািনেটশন	অ্যান্ড	হাইিজন	(WASH),	শহুের	কৃিষ,	বোস্্য	এবং	সুস্তা,	অিরিম	
সতককীকরণ	অিরিম	পদেষিপ	এবং	বাসেযাগ্য	শহর।	প্িতটি	মিডউেল	মূল	ধারণার	সংিষিপ্ত	বণ্যন,	কেয়কটা	
ধারাবািহক	কাজ,	সংেষিেপ	ককস	স্ািড	এবং	একটি	কের	আন্তজ্য ািতক	িলঙ্ক	আেছ।	কায্যকলাপগুিল	িমিলতভােব	
বা	পৃথকভােব	রূপািয়ত	করা	যায়।	

ন্যাশনাল	কসাসাইটির	শাখা	এবং	CBO	বত্য মান	সংস্ান	এবং	ষিমতা	সদ্্যবহার	কের	কয	শহুের	সহনশীলতার	
কাজ	কের	চেলেছ	তার	পিরিধ	বা়োেনা	এই	িকেটর	উেদেশ্য।	তাছা়ো	এটা	শহেরর	অন্যান্য	কায্য	কত্য া	ও	
সংগঠেনর	সেগে	অংশীদাির	গে়ে	কতালার	িভত	বেরূপ	হেত	পাের	এবং	কেয়কটা	ককেস	শহুের	সহনশীলতার	
প্কপিগুিলেত	ভিবষ্যত	অথ্যসংস্ােনর	বিনয়াদ	ততির	কের	িদেত	পাের।



রুটির দোকান
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শহুের সমস্ার ভূকমকা

ঘন	বসিত	এবং	তার	মেধ্য	কবশ	িকছু	জটিল	এবং	পরস্পর	যুক্ত	ব্যবস্া	
থাকার	ফেল	শহুের	স্ানগুিল	অনবদ্য।	সুতরাং	শহুের	ব্যবস্া	এবং	তা	কয	

ভােব	কাজ	কের	কসসব	বুেঝ	কনওয়া	প্েয়াজন।

গত	40	বছের	শহের	-কম	পেষি	50,000	বািসন্া	িনেয়	ঘন	

বসিতর	জায়গায়-	বসবাসকারী	জনসংখ্যা	িদ্গুেণর	কবিশ	

হেয়েছ,	2015	সােল	কসই	সংখ্যা	350	ককাটি	হেয়েছ।	শহরতিল	

এবং	প্ায়-ঘন	বসিতর	এলাকায়	বসবাসকারী	আরও	210	

ককাটি	মানুষ	িনেয়,	2050	পয্যন্ত	িবেবের	শহুের	জন	সংখ্যা	প্ায়	

560	ককাটি	(62	শতাংশ)	হেয়	যােব।	জািত	সেঘের	অনুমান	

এিশয়া	এবং	আিরিকার	িবকাশশীল	কদশগুিলর	শহুের	জন	

সংখ্যা	বৃিধির	90	শতাংশ	ঘটেব	কছাট	ও	মাঝাির	আকােরর	

শহরগুিলেত।	অেনেকর	মেন	হয়	শহর	সুেযােগর	ককন্দ্রিবন্	ু

এবং	িবকােশর	পিরচালক,	তাই	িবপদাশঙ্কা	সে্বেও	তারা	

কসখােন	বসবাস	করেত	চেল	যায়।	

শহেরর	দ্রুত	ও	পিরকপিনািবহীন	বৃিধির	ফেল	আেরা	কবিশ	সংখ্যায়	

মানুষ	জলবাযু়	পিরবত্য ন	এবং	প্াকৃিতক	দুেয্যােগর	প্িতকূল	

প্ভােবর	সংস্রেব	এেস	পে়ে।	পৃিথবীর	কবশ	কেয়কটি	ব়ে	শহর	

ব-দ্ীপ	অঞ্চল	িস্ত	এবং	দুেভ্য দ্য	ভূতেলর	ব্যাপক	ব্যবহার,	

মাত্রািধক	ভূগভ্য স্	জল	িনষ্াশন	এবং	প্াকৃিতক	পিরেবশ	ধ্ংস	

করার	ফেল	বন্যা	এবং	অন্যান্য	িবপদ	সঙু্কল	হেয়	উেঠেছ।	অনুমান	

করা	হেছে	আগামী	কেয়ক	দশেক	অিতবৃি টি,	অিতিরক্ত	ঝঞ্া	বাত,	

বন্যা,	তাপপ্বাহ	(heatwave)	এবং	শহেরর	িকছু	িকছু	স্ােন	

উত্তাপবৃিধি	জিনত	প্ভােবর	মত	জলবাযু়	পিরবত্য েনর	প্ভাব	ক্রমশ	

বা়েেব।	দীঘ্য-কময়াদ ী	প্ভাবসমূহ,	কযমন	সমুদ্র	স্তেরর	উচ্চতা	

বৃিধিরও	পূব্যাভাস	করা	হেয়েছ।

এই	মিডউেল	আমরা	িশখব,	শহের	িকভােব	জলবাযু়-সংক্রান্ত	

িবপদাশঙ্কা	কচনা	যায়	এবং	শহেরর	ব্যবস্ার	নকশা	ততির	

করা	যায়।	জলবাযু়	পিরবত্য ন	এবং	অন্যান্য	আঘাত	িকভােব	

শহুের	ব্যবস্ার	সহনশীলতা	এবং	তার	উপর	িনভ্য রশীল	

সমােজ	প্ভাব	কফেল	তা	সনাক্ত	করায়	সাহায্য	করার	জন্য	

এটা	গে়ে	কতালা	হেয়েছ।

গ্াবাল কলঙ্ক

িববে	জুে়ে	শহর	সরকার/কপৌরসভাগুিল	উেদ্যাগ	িনেছে	এবং	

বহুমািত্রক-শহর	িভিত্তক	কনটওয়াক্য 	িহেসেব	কযৌথভােব	কাজ	

করেছ	–	কযমন	দীঘ্যস্ায়ীতা	রষিার	জেন্য	C40	শহর	এবং	

স্ানীয়	শাসন	ব্যবস্া	(কলাকাল	গভন্যেমন্টস	ফর	

সাসেটেনিবিলটি)	(ICLEI)	–	কাব্যন	শূন্য,	দীঘ্যস্ায়ী	শহর	

গে়ে	তুলেত	কযৌথভােব	কাজ	করেছ।	ন্যাশনাল	কসাসাইটিজ	

আনুষিগেক	ভূিমকা	িনেত	পাের	এবং	স্ানীয়	সরকােরর	সেগে	

কাজ	কের	জলবাযু়	পিরবত্য েনর	সমাজ-িভিত্তক	সমাধান	খুঁেজ	

কসসব	কায্যত	প্েয়াগ	কের	শহর-স্তেরর	কম্যপ্েচটিায়	কযাগদান	

করেত	পাের।

https://www.c40.org/
https://www.iclei.org/
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আমার শহের জলবাযু়গত-সম্পকক্ত ঝঁুককগুকল 
কচকনিত করা

আপনার	শহেরর	জলবাযু়-সম্পিক্য ত	িবপদাশঙ্কাগুিল	সামলােনার	জেন্য	সবার	আেগ	
কসসব	কবাঝা	দরকার।	এই	কােজর	উেদেশ্য	হল	কম্যচারী	এবং	কবেছোেসবীেদর	
(শহেরর	আকার	অনুসাের)	তােদর	শহর/কজলা	বা	পা়োয়	জলবাযু়-সম্পিক্য ত	
িবপদাশঙ্কা	এবং	সামািজক	সহনশীলতায়	বাধা	িবপিত্ত	সনাক্ত	করায়	উৎসািহত	
করা।	

ধাপ 

সময়
 � 40	িমিনট।

অসবুকধা
 � কম।

সংসথ্ান
 � শহেরর	মানিচত্র।
 � িস্িক	কনাট
 � নানা	রেঙর	মাক্য ার

অংশগর্হণকার ী
 � কম্যচারী	এবং	কবেছোেসবী	

যারা	শহের	বসবাস	করেছন।

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � অন্তত	8	জন।

1. 4–6	জনেক	িনেয়	একটি	দল	ততরী	করুন	এবং	এেককটি	দলেক	শহেরর	একটি	মুিদ্রত	মানিচত্র	
িদন।	প্েত্যক	অংশরিহণকারীেক	10–15টি	িস্িক	কনাট	িদন।

2. শহেরর	িবিভন্ন	প্ােন্ত	সমাজগুিল	কয	ঝঁুিকর	সম্ুখীন	হয়	কস	িবষেয়	প্িতটি	দলেক	আেলাচনা	
কের	িস্িক	কনােট	তা	িলেখ	িনেত	বলুন।	তারপের	িনেচ	কযমন	কদখােনা	হেয়েছ	কসইমত	
শহেরর	মানটিেত্র	িস্িক	কনাট	এঁেট	িদন	(15 িমিনট)।	সারা	শহর	জুে়ে	একইরকেমর	ককান	
ঝঁুিকটি	মানুেষর	ওপর	প্ভাব	কফলেছ	কসটি	লষি্য	করুন	–	এটি	একটি	শহর	স্তেরর	হুমিক।

3. প্িতটি	দলেক	জলবাযু়	পিরবত্য ন	সম্পিক্য ত	িতনেট	প্ধান	িবপদাশঙ্কা	খুঁেজ	বার	করেত	বলুন;	
এইগুিল	িবেশষ	কের	শহর-স্তেরর	আশঙ্কা	না	িক	কভৌেগািলক	অবস্ানিবেশেষর	িবপদাশঙ্কা	তা	
আেলাচনা	করেত	বলুন;	এবং	কসসব	িনেজেদর	িস্িক	কনােট	করকড্য 	করেত	বলুন।	জলবাযু়	
সংক্রান্ত	িবপেদ	শহেরর	পািরপািবে্যক	ভূিচেত্রর	(কযমন	ব-দ্ীপ,	পাব্যত্য	জলাশয়,	প্াবনভূিম,	
নদী	অববািহকা	ইত্যািদ)	িবষেয়	িচন্তা	কের	িনেল	সুিবধা	হেব।	(15 িমিনট)।

4. কয	িবপদাশঙ্কাগুিল	িচিনিত	করা	হেয়েছ	কসসব	দলগুিলেক	একটা	মানিচেত্র	এক	সেগে	কদখােত	
বলুন।	ক্রম	পয্যােয়	(কযমন	পিরবার,	পা়ো,	সমাজ	ইত্যািদ)	অনুসাের	িবপদাশঙ্কাগুিল	একত্র	
করার	িবষেয়	িবেবচনা	কের	িনন।	

5. কযসব	অঞ্চেল	ঝঁুিকগুিল	ককন্দ্রীভূত	রেয়েছ	কসগুিলেক	চক্রাকাের	িচিনিত	করুন	এবং	ঝঁুিকগুিল	
পারস্পিরক	সম্পক্য যুক্ত	িকনা	এবং	ককন,	কস	িবষেয়	অংশরিহণকারীেদর	ভাবনািচন্তা	করেত	
বলুন।	(5	িমিনট)।

6. এই	কাজটির	ফলাফলগুিল	একটি	1–2 পৃষ্ার	প্িতেবদেন	িববৃত	করুন	যা	িকনা	আেরা	
িবস্তািরত	ককান	জলবাযু়গত	ঝঁুিক	িবেলেষেণর	সূচনা	িবন্	ুহেত	পাের	কযটির	উেদেশ্য	
পিরবত্য নশীল	জলবাযু়েত	শহুের	সমােজর	িস্িতস্াপকতার	উন্নিতকরণ।

শহুের সমস্ার
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কবপন্ন সমাজগুকলেক কচকনিত করা

আপনার	শহরেক	এবং	িবপেদ	কযসব	শহরবাসীর	সবেচেয়	কবিশ	সাহায্য	প্েয়াজন	
তােদর	কবাঝার	জন্য	অসহায়	সমাজেগাষ্ ীগুিলেক	সনাক্ত	করা	িবেশষ	জরুরী।

িবিভন্ন	ধরেণর	আঘােত	শহেরর	কযসব	সমাজেগাষ্ ীর	সবেচেয়	কবিশ	অসহায়	
িবপদরিস্ত	হওয়ার	সম্াবনা	এই	কােজর	সাহােয্য	কসইগুিলেক	সনাক্ত	করা	যােব।	এই	
কােজ	অনুরূপ	দেল	(কযসব	দেলর	কলােকেদর	আরিেহর	িবষয়/অিভজ্তায়	িমল	
আেছ)	কফাকাস	করা	হয়;	কযমন	িশষিক	িশিষিকা,	করেন	ড্াইভার,	প্িতবন্ধী	মানুষ,	
যারা	অপিরকিপিত	কেলািনেত	বাস	কের,	যারা	গাি়েেত	কম্যস্েল	যাতায়াত	কের	
ইত্যািদ।	আনুষ্ািনক	বা	িবিধবিজ্য ত,	একজন	মানুষ	একািধক	অনুরূপ	দেল	থাকেত	
পাের।	একজন	ব্যিক্ত	একািধক	সমধমকী	কগাষ্ ীর	অন্ত্যভুক্ত	হেত	পােরন,	আনুষ্ািনক	
বা	অনানুষ্ািনকভােব।

ধাপ 

সময়
 � 50	িমিনট।

অসবুকধা
 � কম।

সংসথ্ান
 � কাগজ,	কপন

অংশগর্হণকার ী
 � কবেছোেসবী	এবং	কমকীদল।

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � অন্তত	6	জন।

1. ধারণাগঠেণর	জেন্য	একটি	দল	িনম্যাণ	করুন।	এটি	আপনার	প্কপি	(কপ্ােজক্ট)	দল,	গুরুত্বপূণ্য	
শিরকেদর	প্িতিনিধ	বা	ককান	সমাজ	ককিন্দ্রক	দল	হেত	পাের।

2. আপনার	শহের	কয	কটি	অনুরূপ	দেলর	িবষেয়	িচন্তা	করেত	পােরন	তােদর	একটি	কের	
তািলকা	প্েত্যকেক	ততির	করেত	বলুন।	সহায়তা	করেত	কযমন	মানুেষর	কপশা,	তদনিন্ন	
কাজকম্য,	গিতিবিধ	এবং	আরিেহর	িবষয়গুিল	িনেয়	িচন্তাভাবনা	করুন।	

3. অংশরিহণকারীেদর	ততির	করা	িতন	জেনর	এক	একটি	দেলর	অনুরূপ	দল	পরস্পর	ভাগ	ও	
একত্র	কের	িনেত	বলুন।	ককানও	অনুরূপ	দল,	িবেশষ	কের	যােদর	জলবাযু়	জিনত	আঘােত	
িবপদ	রিস্ত	হওয়ার	আশঙ্কা	খুব	কবিশ	তােদর	মেধ্য	ককউ	বাদ	পে়েেছ	িকনা	তা	দলগুিলেক	
িবেবচনা	কের	কদখেত	বলুন।

4. িবপদ	িবেশেষ	কযমন	বন্যা	বা	অিতিরক্ত	তাপমােন	এই	প্িতটি	অনুরূপ	দেলর	িবপন্ন	হওয়ার	
আশঙ্কা	‘খুব	কবিশ’,	‘মাঝাির’	বা	‘কম’	িকনা	তা	দলগুিলেক	মূল্যায়ন	করেত	বলুন।

5. িবিভন্ন	সমধমকী	কগাষ্ ীেক	িকভােব	তারা	ক্ণীিবভক্ত	কেরেছন	কস	ব্যাপাের	দলগুিলেক	
সামিরিকভােব	আেলাচনা	করেত	বলুন।	এই	িবষয়গুিল	িনেয়	আেলাচনা	করুন:
a.	দলগুিলর	মেধ্য	পাথ্যক্য
b.	কয	সমধমকী	কগাষ্ ীগুিলর	উেলেখ	একবার	মাত্র	করা	হেয়েছ।

6. সামিরিকভােব	িসধিান্ত	িনন	ককান	সমধমকী	কগাষ্ ীগুিল	সবেচেয়	কবিশ	িবপন্ন	এবং	তাই	
প্স্তুিতমূলক	পদেষিপরিহেণর	জেন্য	সব্যািধক	গুরুত্ব	কদওয়া	প্েয়াজন।

শহুের সমস্ার
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শহুের ব্বস্াপনার ছক ততরী করা

শহের	বাজার	হাট,	সামািজক	কনটওয়াক্য 	এবং	বাি়ে	ঘর,	িবি্ডং,	রাস্তাঘাট	এবং	
অন্যান্য	পিরকাঠােমা	সেমত	িনিম্যত	ব্যবস্া	সহ	অত্যন্ত	জটিল	ব্যবস্া	থােক।

শহেরর	সমস্ত	ব্যবস্ার	সেগে	ঘিনষ্ভােব	যুক্ত	থােক	শহুের	পিরকাঠােমা।	
পিরকাঠােমা	ব্যথ্য	হেল,	ব্যবসা,	স্ানীয়	বাজারহাট	এবং	পিরেষবাসমুহ	কযমন	
পিরবহন,	িবদু্যৎ	ব্যবস্া	এবং	িশষিা	ষিিতরিস্ত	হয়।

শহুের	পিরকাঠােমা	এবং	ব্যবস্ার	নকশা	িকভােব	ততির	করা	যায়	তা	আমরা	এই	
কাজ	িশখব।	জলবাযু়	পিরবত্য ন	এবং	অন্যান্য	আঘাত	িকভােব	এইসব	ব্যবস্ার	
সহনশীলতা	ও	এর	উপর	িনভ্য রশীল	সমাজ	সম্প্রদােয়	প্ভাব	কফেল	আমরা	তাও	
আেলাচনা	করব।	এছা়ো,	কযসব	কাজ	জলবাযু়	পিরবত্য ন	এবং	অন্যান্য	আঘােতর	
িবরুেধি	শহুের	পিরকাঠােমা	ও	ব্যবস্ার	সহনশীলতা	বা়োেত	পাের	কসসেবর	
পিরকপিনা	করেত	আপনারা	িকভােব	এই	িবেলেষণ	কােজ	লাগােত	পােরন	আমরা	
তাও	িবচার	িবেবচনা	কের	কদখব।	

ধাপ 

1. 4–6	জেনর	একটি	দল	িনম্যাণ	করুন।	এেককটি	দল	হয়	শহেরর	মানিচত্র	ততরী	করেব	বা	
িবদ্যমান	ককান	মানিচত্র	িনেয়	কাজ	করেব।

2. প্িতটি	দলেক	তােদর	তদনিন্ন	জীবেন	ব্যবহৃত	পিরেষবা	কযমন	িবদু্যত/গ্যাস,	জল,	জন	
পিরবহন,	বোস্্য	কসবা,	িশষিা	ইত্যািদ	িচিনিত	করেত	বলুন	এবং	কসসব	মানিচেত্র	কযাগ	করুন।	
এই	প্িতটি	পিরেষবার	সেগে	শহেরর	ব্যবস্ার	সম্পক্য সূত্র	কভেব	কদখুন;	কযমন,	িবদু্যত/গ্যাস	
এবং	জল	জনসুিবধা	ব্যবস্ার	অংশ;	করেন	ও	বাস	পিরবহন	ব্যবস্ার	অংশ।

3. অংশরিহণকারীেদর	বলুন	নকশার	মেধ্য	প্িতটি	ব্যবস্পনােক	িভন্ন	িভন্ন	রেঙ	আঁকেত।	

4. অংশরিহণকারীেদর	িনেয়	একটা	ব়ে	দল	গে়ে	আেলাচনা	করুন:
a.		এেককটি	দেলর	নকশার	মেধ্য	িক	িক	িমল	এবং	অিমল	রেয়েছ?	
b.	িবিভন্ন	ব্যবস্া	িকভােব	পরস্পর	যুক্ত	আেছ?
c.	 	তারা	িক	ভুল	কের	ককানও	পিরেষবা	বাদ	িদেয়েছ	(কযমন	বন্র,	িবমানবন্র,	রাস্তার	

কনটওয়াক্য,	িরিজ,	খাদ্য	সরবরাহ	শঙৃ্খল,	সাব্যজনীন	ওয়াইফাই	এবং	ব্যাঙ্ক	এ	সবই	গণ্য	
হেব)?	

শহুের সমস্ার

সময়
 � 40	িমিনট।

অসবুকধা
 � কম।

সংসথ্ান
 � ব়ে	ব়ে	কাগেজর	টুকেরা
 � িবিভন্ন	রেঙর	মাক্য ার

অংশগর্হণকার ী
 � কম্যচারী	এবং	কবেছোেসবী।

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � অন্তত	6	জন।
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5. ঐ	একই	কছাট	দল	কবঁেধ	কাজ	করুন	ও	অংশরিহণকারীেদর	িবগত	আঘাত	(কযমন	নাগিরক	
িবশঙৃ্খলা	বা	ভূিমকম্প)	বা	জলবাযু়	পিরবত্য ন	সম্পিক্য ত	ঘটনার	বণ্যনা	িদেত	বলুন	যার	ফেল	
শহুের	ব্যবস্া	িবকল	হেয়	পে়েিছল।

6. কযসব	পদেষিপ	িনেল	পিরকাঠােমা	এবং	পিরেষবায়	আঘাত	এবং	জলবাযু়	পিরবত্য ন	সম্পিক্য ত	
ঘটনার	প্ভাব	কম	করা	যােব	কসসব	িনেয়	দলগুিলেক	আেলাচনা	করেত	বলুন,	ক্মন:
a. 	িবেশষ	কের	অপিরকিপিত	কেলািনেত,	স্ানীয়	পিরছেন্নতা	এবং	জেলর	ব্যবস্া	করা
b.	সবুজাঞ্চল	প্সািরত/পুনরূধিার	করেত	পুণঃসবুজায়ন	প্কপিগুিল	রূপািয়ত	করা
c.	 স্ানীয়	পিরেবশ	সংক্রান্ত	সেচতনতা/পিরষ্রেণর	কােজর	ব্যবস্া	করা।	

শহুের সমস্ার
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অংশীদাকরত্ব কনম্াণ

কযসব	মানুষ	এবং	প্িতষ্ােনর	কােছ	এেক	অপেরর	পিরপূরক	দষিতা	ও	সংস্ান	
আেছ	তােদর	কাছ	কথেক	দ্রব্য	সংস্ােনর	সাহায্য	িনেয়	কম্যপ্েচটিার	প্ভাব	িবস্তার	
করার	একটি	উৎকৃটি	উপায়	হল	অংশীদািরত্ব	গঠন।

ভিবষ্যত	পিরকপিনা	িস্র	করা	এবং	আপনার	কম্যপ্েচটিার	সম্াব্য	অংশীদার	খুঁেজ	
বার	করার	জন্য	এই	কাজটি	কের	কদখুন।	এর	সাহােয্য	আপিন	িনেয়াগ	প্িক্রয়াও	
শুরু	করেত	পারেবন।

ধাপ 

সময়
 � 	প্ারিম্ক	িমটিং-এর	জন্য	
60 িমিনট।	

অসবুকধা
 � মাঝাির।

সংসথ্ান
 � কাগজ	এবং	কপন

অংশগর্হণকার ী
 � মূল	দল।

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 1-6	জন।

1. উেদ্যাগটিেক	িচিনিত	করা।	ককান	লষি্য	মাথায়	করেখ	এটি	করা	হেছে	তার	একটি	সংিষিপ্ত	
দৃি টিেকােণর	খস়ো	ততরী	করুন।	ভাবনাটিেক	ব়ে	রাখুন	–	িনিদ্য টি,	সাহসী	এবং	বাস্তব	
দৃি টিেকাণগুিল	সবেচেয়	কবিশ	কপ্রণাদায়ক	হয়।

2. আপনার	লষি্যপূরেণর	জেন্য	প্েয়াজনীয়	যাবতীয়	সম্পদগুিল	িচিনিত	করুন।	সুস্পটি	শেদের	
মাধ্যেম	ওগুিলেক	তািলকাভুক্ত	করুন	ধনসম্পেদর	নয়	বরং	দষিতা,মানুেষর	সময়,	
পণ্য,গণমাধ্যেমর	সম্প্রচার	ইত্যািদর	প্সেগে।

3. এই	অংশীদািরেত্ব	আপিন	ককান	সম্পদগুিল	িদেত	পারেবন	কসগুিল	িচিনিত	করুন।	ককৌশল	
িনধ্যারণ	করুন	–	আপনার	সবেচেয়	কবিশ	বিধ্যত	মূেল্যর	ওপর	কজার	িদন।	

4. শুরু	করার	জেন্য	সব্যািধক	গুরুত্ব	কদওয়া	প্েয়াজন	সম্পদ,	যা	আপনার	অংশীদারেদর	কাছ	
কথেক	প্েয়াজন,	কসগুিল	িচিনিত	করুন।	সৃজনশীল	উপােয়	িচন্তা	করুন-	আপিন	এর	আেগ	
কযসব	অংশীদােরর	সেগে	কখনও	কাজ	কেরনিন	তারা	হয়ত	আপনার	কম্যপ্েচটিায়	সবেচেয়	
গুরুত্বপূণ্য	অথচ	অনপুিস্ত	সংস্ান	িদেত	পারেবন।

5. আপনার	উেদ্যাগটিেত	সম্াবনাময়	অংশীদােররা	ককন	আরিহী	হেত	পােরন	তা	িচিনিত	করুন।	
এটি	আপনার	লেষি্যর	সেগে	প্ত্যষিভােব	সংযুক্ত	থাকেত	পাের	বা	অপ্ত্যষি	ভােবও।	প্িতটি	
সম্াব্য	অংশীদােরর	কােছ	িববোসেযাগ্য	আেবদন	করেত	এটা	ব্যবহার	করুন।

6. যােদর	কযাগ	কদওয়ার	সম্াবনা	সবেচেয়	কবিশ	তােদর	িদেয়	শুরু	কের,	প্িতটি	সম্াব্য	
অংশীদােরর	সেগে	আলাদাভােব	কদখা	করুন।	আপনার	ভিবষ্যত	পিরকপিনা	ভাগ	কের	িনন;	
তারা	ককন	গুরুত্বপূণ্য	সম্াব্য	অংশীদার;	তােদর	লষি্য	সাধেন	এই	কম্যপ্েচটিা	িকভােব	সহায়ক	
হেব;	আপিন	তােদর	কাছ	কথেক	কয	অনবদ্য	কযাগদােনর	আশা	রােখন	এবং	আপনার	িনজবে	
সংস্ান	সেমত	কযসব	অংশীদার	ও	সংস্ান	ইিতমেধ্য	প্িতশ্রুিত	িদেয়েছ।

7. শুরু	করুন।	আলাপ	পিরচেয়র	জন্য	প্িতশ্রুিতবধি	অংশীদারেদর	একত্র	করুন;	অংশীদািরেত	
কাজ	করার	পিরেলখ	জানান;	কযাগােযাগ	রাখা	এবং	িসধিান্ত	কনওয়ার	পধিিত	এবং	কস	সেবর	
পুনরাবৃিত্তেত	সব্যসম্িত	িনেয়	িনন;	কম্যপ্েচটিায়	এেক	অপেরর	ভূিমকা	যােত	সবাই	ভােলামত	
বুেঝ	িনেত	পাের	তা	িনিচিত	করুন;	কম্যপ্েচটিার	িববরণ	ও	প্থম	পদেষিপ	িনিচিত	করেত	
অংশীদারেদর	আমন্ত্রণ	জানান।	সারা	শহর	জুে়ে	আপনার	কম্যপ্েচটিার	িবস্তার	করেত	আপনার	
নতুন	দল	আরও	কযসব	অংশীদারেদর	িনেয়	আসেত	পাের	তােদর	সনাক্ত	করার	জেন্যও	
আপিন	এই	সময়টা	কােজ	লাগােত	পােরন।

শহুের সমস্ার
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লগুানকভল কসটি কসেস্মস ম্াকপং, ভ্ানুয়াতু

ভ্যানুয়াতু	করড	ক্রস	কসাসাইটি	(VRCS)	রাজধানী	লগুানিভেল	শহরব্যাপী	ঝঁুিক	মূল্যায়ন	এবং	কম্য	পিরকপিনা	ততির	কেরিছল।	
কপৌরসভা,	স্ানীয়	সরকাির	সংস্া,	সুশীল	সমােজর	সংগঠন	এবং	স্ানীয়/জাতীয়	ব্যবসা	প্িতষ্ান	সেমত	নানা	ধরেণর	ভাগীদার	
অংশ	িনেয়িছল।	িসেস্ম	ম্যািপং-এ	সাহায্য	কেরিছল	কগৌণ	কডটা	িবেলেষণ	যা	শহুের	িবপদাশঙ্কা	সম্বেন্ধ	ভাগীদারেদর	সেচতনতা	
বাি়েেয়িছল	এবং	শহুের	সমস্যার	সমাধােন	জি়েত	হওয়ার	ব্যাপাের	শাখার	িববোস	সুদৃঢ়	কেরিছল।

শহরব্যাপী	মূল্যায়েনর	সাহােয্য	VRCS	এইগুিল	করেত	কপেরিছল:

 � শহুের	িবপদাশঙ্কার	িবষেয়	স্ানীয়	সরকার,	সরকাির	
সংস্া	এবং	অ-সরকাির	সংগঠনগুিলর	সেচতনতা	
কবে়েিছল	এবং	ব্যবস্ার	পিরেপ্িষিেত	শহর	িবেলেষণ	
করেত	কপেরিছল।	

	 স্ানীয়	শাখা	এবং	জাতীয়	স্তের	VRCS-এর	ষিমতা	
কবে়েিছল,	তােত	বাইেরর	অংশীদারেদর	সেগে	জি়েত	
হওয়ার	দষিতা	ও	আত্মিববোস	কবে়েিছল;	আরও	
দৃি টিেগাচর	হেয়িছল;	এবং	মজবুত	ও	সুিশিষিত	
কবেছোেসবী	দল	ততির	হেয়িছল।

	 ঝঁুিক	মূল্যায়েনর	টুলিকেটর	প্িতিলিপ	ততির	করা	

হেয়িছল,	আরও	নানা	সংগঠন	পিরকপিনায়	সাহােয্যর	
জন্য	এর	িকছু	অংশ	ব্যবহার	ও	মানানসই	কের	
িনেয়েছ।

	 আকিমিক	দুেয্যােগ	সা়ো	িদেত	স্্যান্ডাড্য 	অপােরটিং	
প্িসজার	অথ্যাৎ	কােজর	িনিদ্য টি	প্ণালী	গঠেন	স্ানীয়	
সরকারেক	সাহায্য	কেরিছল।	

	 িবপদাশঙ্কা	কম	কেরেছ	–	কযমন	আকিমিক	দুেয্যােগর	
প্স্তুিত	পিরকপিনায়	পদেষিপ	কনওয়া,	নািল	পিরষ্ার	
করা।
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লগুানকভেল জল ও পকরচ্ছন্নতায় উন্নয়ন করার উেদেেশ্ বসােনা জেলর ট্ােঙ্কর পােশ ভানুয়াতু গরি ক্রস গস্চ্ছােসব ী।
আেমিরকান	করড	ক্রস
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জইুআ মাফুকরেকা/রামাকন হুকরয়া বন্া সহনশীলতা প্রকল্প, তাঞ্াকনয়ায় 
অংশীদার ী গে়ে গতালা

দার	এস	সলাম	িনয়িমত	বন্যা	প্বণ	এলাকা	এবং	গত	
10 বছের	িবিভন্ন	সব্যনাশা	বন্যার	প্েকােপ	পে়েেছ।	এই	
প্কপি	স্ানীয়	িবপয্যেয়	প্স্তুিত	ও	প্িতিক্রয়া	দল	অথ্যাৎ	
িডসাস্ার	িপ্েপয়ড্য েনস	অ্যান্ড	করসপন্স	টীম	গে়েেছ	যারা	
কপৌর	কতৃ্য পেষির	সহেযািগতায়	বন্যা	করাধক	পদেষিপ	
কনওয়ায়	কনতৃত্ব	কেরেছ।	তার	জন্য,	প্ািতষ্ািনক	ও	সমাজ	
স্তের	অংশীদারীর	প্েয়াজন	িছল,	যা	এই	ককস	স্ািডর	
প্ধান	িবষয়।	এই	প্কেপি	করড	ক্রস,	ওয়া্ড্য 	ব্যাঙ্ক,	
িববেিবদ্যালয়,	আবহাওয়া	পিরেষবা	অথ্যাৎ	কমেটওরলিজকাল	
সািভ্য স,	দার	এস	সলাম	শহর	এবং	অন্যান্য	সেমত	10টা	
কবিশ	প্ািতষ্ািনক	অংশীদারেদর	সহেযািগতা	িছল।	প্িতটি	
অংশীদােরর	অনপুম	ভূিমকা	িছল	যা	প্কপি	কায্যত	প্েয়ােগর	
জন্য	জরুরী	িছল।

আরও	জরুরী,	এই	প্কপি	নানা	ভােব	সমােজর	সহেযাগী	
হেয়েছ	যােত	সমাজ	িনেজেদর	মত	কের	প্কপিটিেক	বেীকার	
কের	কনয়।	এই	প্কপি	বন্যা	প্েকােপ	প্ভািবত	সমােজর	
সেচতনতা	বাি়েেয়েছ	এবং	স্ানীয়	িশষিাথকীেদর	বে	বে	সমাজ	
ম্যাপ	করায়	িনেয়াগ	কেরিছল।	বন্যা	প্স্তুিত	জানােত	
সাহায্য	করেত	কডটা	সংরিেহর	টুল	িকভােব	ব্যবহার	করা	
যায়	এবং	ওপন	ি্রিট	ম্যােপ	কসই	কডটা	ফীড	করা	যায়	তা	
এই	প্কপি	িশষিাথকীেদর	িশিখেয়েছ।	এই	প্িক্রয়া	কের,	তারা	
আরও	বাস্তবিভিত্তক	সমাধান	িদেয়িছল	যা	সমাজ	বেীকার	
কের	িনেয়েছ।
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নগর কৃকষ

এই	মিডউল	শহুের	বাগােনর	মাধ্যেম	কৃিষ	ও	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধােনর	
সরল	ও	প্েয়াগসাধ্য	উপায়	জািনেয়েছ,	যা	ঘন	ও	অপিরবত্য নীয়	শহুের	

এলাকাগুিলেক	বহু-ব্যবহারেযাগ্য	সবুজ	এলাকায়	রূপান্তিরত	কের।

শহুের	বাগানগুিল	প্কৃিতগত,	সামিজক	এবং	আিথ্যক	িদক	কথেক	

উপকারী।	এটা	সু্েল	পিরেবশ,	জলবাযু়,	কৃিষ,	খাদ্য	এবং	খাদ্য	

পুি টির	িবষেয়	কশখায়	উৎসাহবধ্যন	কের।	পা়োর	মেধ্য	এগুিল	

থাকার	দরুন	মানুষ	স্ানীয়ভােব	উৎপন্ন	এবং	সা্য়কর	ফল	ও	

সবিজ	কপেত	পােরন,	এবং	কেম্পািস্ং	এর	বজ্য ্য	কেম।	পাক্য 	এবং	

অন্যান্য	সাব্যজনীন	সবুজ	কষিত্রগুিলেত	বোস্্য	এবং	সমৃিধি	বৃিধিেত,	

এগুিল	িবেনাদন	এবং	সামািজকীকরেণর	স্ান	িহেসেব	কাজ	কের;	

তাছা়োও	এগুিল	সমােজর	মেধ্য	নাগিরক	কমলবন্ধন	এবং	সামািজক	

সংহিতও	দৃঢ়	কের।	

বাগান	শহুের	এলাকাগুিলর	রূপ	বদেল	করেত	পাের	এবং	বাতাস	ও	

মাটির	গুণগত	মােন	এবং	শহেরর	বেপি	পিরসেরর	জলবাযু়	উন্নয়েন	

সাহায্য	কের।	এইগুিল	জেলর	অপচয়	িনয়ন্ত্রেণ	সাহায্য	কের	এবং	

শীতল	স্ােনর	মত	কাজ	কের	এবং	গরম	কথেক	করহাই	কপেত	

কলাকজন	ও	বন্যজীব	এখােন	আসেত	পাের।	এইগুিল	শহুের	

স্ানগুিলেক	ধূসর	কথেক	শ্যামল	করার	সৃজনশীল	উপায়	কদয়	

(কযমন	ছােদ	বা	লম্বালিম্ব	বাগান);	এবং	পিরত্যক্ত	বা	খািল	

জায়গা	সদ্্যবহােরর	িবকপি	কদয়।	সঠিক	যত্ন	ও	মেনােযাগ	কপেল	এই	

শহুের	বাগান	বহু	ব্যবহারেযাগ্য	এবং	দীঘ্যস্ায়ী	হেত	পাের।	সহজ	

শহুের	বাগােনর	কােজ	কয	ককউ	হাত	লাগােত	পাের।

স্ানীয়	প্সগে	এবং	উপিস্ত	সংস্ান	অনুসাের,	এই	মিডউেল	এমন	

িকছু	কম্যেকৌশল	ও	কাজ	আেছ	যা	িবিভন্ন	ধরেণর	শহুের	বাগােনর	

িবষেয়	সেচতনতা	বা়োয়	ও	কসসেবর	িবকােশ	সাহায্য	কের।
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শহুের	বাগান	কবেছোয়	কসবা	এবং	সহেযািগতামূলক	কােজ	

উৎসাহবধ্যন	কের,	এবং	পিরেবশগত,	সামািজক	এবং	অথ্যৈনিতক	

সুিবধা	কদয়।

দীঘ্যস্ায়ী	িবকাশ	(সাসেটেনবল	কডেভলপেমন্ট)	লষি্য	2	এর	সেগে	

সামঞ্জস্য	করেখ	বাি়েেত	এবং	সু্েল	পুি টিকর	খােদ্যর	লভ্যতা	

বৃিধির	মাধ্যেম	এগুিল	খাদ্য	িনরাপত্তা	উন্নিতকরেণর	একটি	

সদপুায়:	‘ষুিধা	িনবৃিত্ত,	খাদ্য	িনরাপত্তা	কদওয়া	এবং	খাদ্যপুি টি	

বা়োেনা	ও	দীঘ্যস্ায়ী	কৃিষকােজ	উৎসাহবধ্যন	করা’;	এবং	

িবেশষত,	লষি্য	2.1:	‘2030	পয্যন্ত,	ষুিধা	িনবৃিত্ত	এবং	সকেলর	

জন্য	িবেশষত	দিরদ্র	এবং	নবজাতক	সেমত	যারা	িবপদরিস্ত	

পিরিস্িতেত	আেছ	তােদর	জন্য	সারা	বছর	িনরাপদ,	পুি টিবধ্যক	

এবং	পয্যাপ্ত	খােদ্যর	সুরাহা	িনিচিত	করা’।

শহুের	বাগান	মানুষেক	প্কৃিতর	কােছ	কটেন	আেন	এবং	যা	

দীঘ্যস্ায়ী	িবকােশর	লষি্য	অথ্যাৎ	সােস্েনবল	কডেভলপেমন্ট	কগােল	

13	অনুসাের	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান	কদয়:	‘জলবাযু়	পিরবত্য ন	এবং	

তার	প্ভােবর	কমাকািবলা	করার	জন্য	অিবলেম্ব	পদেষিপ	কনওয়া’;	

এবং	িবেশষত,	লষি্য	13.1	‘সব	কদেশ	প্াকৃিতক	দুেয্যাগ	ও	জলবাযু়	

সম্পিক্য ত	িবপদাশঙ্কার	িবরুেধি	সহনশীলতা	এবং	অিভেযাজন	

ষিমতা	সুদৃঢ়	করা’।
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গােি্ন কবে্া

কছাটেদর	এবং	তরুণেদর	ভােলা	খাদ্যাভ্যাস	এবং	বোস্্যকর	িবকপি	কবেছ	কনওয়ায়	
উৎসাহবধ্যন	করার	পাশাপািশ	তােদর	কৃিষ	ও	খাদ্য	ব্যবস্ার	িবষেয়	কশখােনার	
জেন্য	এই	কগম	ততির	করা	হেয়েছ।

গােড্য ন	িবেগোর	মূেল	আেছ	িবেগোর	ক্ািসক	কগম	যােত	কগেমর	কহাস্	
এেলােমেলাভােব	সংখ্যা	কবেছ	তার	কঘাষণা	করা	মাত্র	প্েত্যকটা	কখেলায়া়ে	িনেজর	
কস্ারকাড্য 	কথেক	তা	ককেট	বাদ	িদেয়	কদয়।	গােড্য ন	িবেগোেত	‘কখেলায়াে়ের	কােড্য র’	
নম্বরগুিলর	জায়গায়	ফল	এবং	সবিজর	ছিব	থােক।	কলার	‘ি রেিভয়া	কাড্য ’	কথেক	
বাগােনর	এইসব	িজিনেসর	বণ্যনা	পে়ে	কশানায়	এবং	প্েত্যকটা	কখেলায়া়ে	িনেজর	
তািলকা	কথেক	ঐগুিল	ককেট	বাদ	িদেয়	কদয়।	িবজয়ী	হওয়ার	উপায়	হল	অন্যেদর	
আেগ	আপনােক	সবকটি	ফল	এবং	সবিজ	ককেট	কদওয়া।	কছাট	ও	তরুণেদর	উেদেেশ্য	
ততির	করা	হেয়েছ	এই	কগম	এবং	যত	দরকার	তত	তথ্য	এেত	জানােনা	যায়।	এটা	
ক্াসরুেম	খাদ্য	িনরাপত্তা,	খাদ্য	পুি টি	এবং	কৃিষ	সংক্রান্ত	কশখােনার	মজাদার	িবকপি	
হেত	পাের।

সময়
 � 10	িমিনট	(বাস্তব	কগম)
 � 1	িদন	(প্স্তুিত	এবং	সমণ্বয়)

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	কপ্য়ার	কাড্য 	(কগেমর	আেগ	
িডজাইন	ও	িপ্ন্ট	করা)
 � 	ি রেিভয়া	কাড্য 	(ভাঁজ	কের	
বােস্ট/বাটিেত	রাখা)

অংশগর্হণকার ী
 � সু্েলর	ছাত্রছাত্রী
 � সু্েলর	পের	ও	তরুণ	সঘে
 � সমােজর	সদস্য
 � কবেছোেসবী

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10	বা	তার	কবিশ

ধাপ 

1. কখলার	জেন্য	একটি	তািরখ	এবং	সময়	িনধ্যারণ	করুন।	এেত	আপনার	সমােজর	সু্েলর	পর	
অথ্যাৎ	আফ্ার-সু্ল	সঘে	ও	তরুণ	সঘে	অংশ	িনেত	পাের।	িনিদ্য টি	ককানও	বয়স	সীমা	না	
থাকেলও	অংশরিহণকারীেদর	বয়স	বা	সু্ল	বেষ্যর	ক্ণী	অনুসাের	অবশ্যই	কপ্য়ার	ও	ি রেিভয়া	
কাড্য 	ততির	কের	কনেবন।

2. িবিভন্ন	ফল	এবং	সবিজর	ছিব	কদওয়া	কখেলায়া়ে	কাড্য 	িডজাইন	করুন	এবং	িপ্ন্ট	আউট	
িনন।

3. ি রেিভয়া	কাড্য গুিলেত	ফল	এবং	সবিজগুিলর	িববরণ	িলখুন।	প্িতটি	ফল	বা	সিজির	জেন্য	
আলাদা	কাগেজর	টুকেরা	ব্যবহার	করেবন	যােত	এেক	এেক	ঐগুিলেক	বােস্ট	বা	বাটি	কথেক	
তুেল	িনেত	পােরন।	কৃিষ,	খাদ্য	িনরাপত্তা	ও	খাদ্য	পুি টির	িবষেয়	কখেলায়া়েেদর	সেচতনতা	
বা়োেত	যথাসম্ব	তথ্য	জানােবন।

4. কপ্য়ার	কাড্য 	িবতরণ	কের	িদন	এবং	কগম	সমূ্পণ্য	করার	প্যাটান্য	িস্র	কের	িনন	(কযমন	
লম্বালিম্ব	বা	সমান্তরাল	িকংবা	ককাণাকুিণ	সািরেত	ফল	ও	সিজি	ককেট	বাদ	কদওয়া	অথবা	
কপ্য়ার	কােড্য 	সব	কটা	িজিনস	খুঁেজ	বার	করা)।

5. এক	এক	কের	ি রেিভয়া	কাড্য গুিল	কবর	করুন।	এরপের	অংশরিহণকারীরা	তােদর	কােড্য 	িমেল	
যাওয়া	িচত্রটি	খুঁেজ	কবর	করেব	এবং	ককেট	কদেব।	কয	ব্যিক্ত	সবেচেয়	আেগ	সঠিক	পধিিতেত	
িচত্রগুিল	কাটেব	কস	কখলাটি	িজতেব।

নগর কৃকষ

https://www.britannica.com/topic/bingo-game-of-chance
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গগট কিকগং

এই	সামািজক	প্কপি	খািল	বা	অেকেজা	হেয়	পে়ে	থাকা	জায়গাগুিলেক	খাদ্য	বা	
উপাজ্য েনর	উৎস	(বা	দুই-ই)	কের	কতােল,	বাগান	ও	কৃিষ	কাজ	সম্বেন্ধ	সেচতনতা	
বা়োয়,	এবং	সমােজর	ঐক্য	বন্ধন	মজবুত	কের।

কগট	িডিগং	সমােজর	সবুজ	স্ানগুিলেত,	বাি়ের	িপছেন	লােগায়া	কছাট	জিমেত	বা	
সু্েলর	মােঠ	শহুের	বাগান	এর	পিরকপিনা	করেত	এবং	িনম্যাণ	করেত	সমাজগুিলেক	
উৎসািহত	কের।	সু্ল,	সু্েলর	পর	ও	তরুণ	সঘে,	কবেছোেসবী	ও	অন্য	দলগুিলেক	
কােজ	জি়েত	কের	তােদর	বাগান	প্কেপি	এক	সেগে	কাজ	করার	সুেযাগ	ততির	কের	
কদয়	যার	ফেল	পুি টিবধ্যক	খাবার	এবং/বা	অিতিরক্ত	উপাজ্য েনর	উৎস	ততির	হয়	ও	
তােত	সমূ্পণ্য	সমাজ	উপকৃত	হয়।	এর	ফেল	অংশরিহণকারীেদর	বাগান	করায়	দষিতা	
বাে়ে	এবং	শহুের	কৃিষ,	জলবাযু়	পিরবত্য ন	ও	পিরেবশ,	খাদ্য	িনরাপত্তা	এবং	পুি টি	
সম্বেন্ধ	তােদর	জ্ান	বাে়ে।

সময়
 � 1-2	সপ্তাহ	(প্ারিম্ক	করাপণ)

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	বাগান	করার	সরঞ্জাম	
(কবলচা,	িন়োিন,	দাঁতঅলা	
আঁকিশ,	কাঁিচ	ইত্যািদ)
 � ঘােসর	চাপ়ো	বা	কমেপাস্
 � করাপেণর	জেন্য	বীজ

অংশগর্হণকার ী
 � সু্েলর	ছাত্রছাত্রী
 � সু্েলর	পের	ও	তরুণ	সঘে
 � সমােজর	সদস্য
 � কবেছোেসবী

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10	বা	তার	কবিশ

ধাপ 

1. শহুের	বাগােনর	জেন্য	উপযুক্ত	একটা	ফাঁকা	স্ান	িচিনিত	করেত	স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	সেগে	
কযাগােযাগ	করুন	(কযমন	একটি	ফাঁকা	জনস্ান,	ককান	ব্যিক্তগত	স্ান,	বাি়ের	িপছেনর	ফাঁকা	
জিম	বা	ককান	সু্েলর	মাঠ)।	ফাঁকা	স্ানগুিলেক	বাগােন	রূপান্তিরত	করার	অনুেমাদন	কচেয়	
িনন।	স্ানটি	যােত	সহজগম্য	এবং	িনরাপদ	হয়,	ককান	জেলর	উৎেসর	কাছাকািছ	হয়	এবং	
পয্যাপ্ত	পিরমােন	করাদ	পায়	কসটি	মেন	রাখেবন।

2. বাগানটির	পিরকপিনায়	সমােজর	সদস্যেদর	যুক্ত	করুন	(কযমন	কনতৃত্বদানকারী	ব্যিক্ত,	
ব্যবসা,	িশষিক,	অিভভাবক,	িশশুসমূহ)।	মাটির	ধরণ	এবং	বছেরর	ককান	সময়	লাগােবন	বা	
এমন	িক	িশশুেদর	িপ্য়	গেপির	বইেত	থাকা	বা	করিসিপ(গুিল)র	ওপর	িভিত্ত	কের	চারাগাছগুিল	
িনব্যাচন	করুন।	প্েয়াজেন	অিভজ্	মািলেদর	সেগে	আেলাচনা	করুন।

3. বীজ,	চারা,	উপকরণ	এবং	যন্ত্রপািত	ককনার	পের	জিমটি	ততরী	করার	জেন্য	এবং	বাগােন	
চারাগাছ	লাগােনার	জেন্য	একটি	িদন	িনিদ্য টি	করুন।	পুেরা	সমাজেক	যুক্ত	করুন।	প্বীণ	এবং	
অপি	বয়সীেদর	সেগে	িমিলতভােব	কাজ	করার	ব্যাপাের	উৎসািহত	করেত	বাগান	সম্পিক্য ত	
জ্ান	িবিভন্ন	প্জেমের	মানুেষর	মেধ্য	ছি়েেয়	কদওয়ার	স্ুেযাগ	িদন।

4. বাগান	রষিণােবষিেণর	একটি	সূচী	ততরী	করুন,	গােছ	জল	কদওয়া,	আগাছা	সরােনা,	পিরষ্ার	
করা	এবং	ত্বোবধােনর	জেন্য	একটি	কম্যসূচ ী	িনধ্যারণ	করুন।	আবার,	পুেরা	সমাজেক	যুক্ত	
করুন।

5. সমােজর	সদস্যেদর	বাগানটিেক	খােদ্যর	উৎস	িহেসেব	ব্যবহার	করেত	উৎসািহত	করুন।	
ফলন	সংরিহ	এবং	উৎপন্ন	সামরিীগুিল	ভাগ	কের	কনওয়ার	জেন্য	একটি	িদন	িনিদ্য টি	করুন।	
বাগােনর	রষিণােবষিণ/িবস্তােরর	জন্য	উপাজ্য ন	করেত	বা়েিত	উৎপাদন	িবিক্র	কের	িদন।

নগর কৃকষ
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আব্ান গজ্া

এই	কাজটি	শহুের	বাগান	সম্ব	কের	কতােল	কযখােন	স্ান	সীিমত।	আব্যান	কজগো	
বাি়ে	বা	িবি্ডং-এর	চাির	পােশর	কম	ব্যবহৃত	বা	আ়োল	হেয়	থাকা	জায়গাগুিল	
অিভনব	সবুজ	কষিেত্র	পিরণত	কের।

কজগো	কখলায়	এই	বাগানটি	টাওয়ােরর	মতন	কদখেত,	কযটির	কাঠােমাটি	একটির	
ওপর	একটি	সািজেয়	রাখা	ব্লেকর	মতন।	লম্বালিম্ব	বাগানগুিল	সহেজ	ততরী	করা	
যায়	এবং	রষিণােবষিণ	ও	সম্ব।	এেত	কােঠর	জাফির,	পাথেরর	থাম	বা	মজবুত	
কদওয়াল	ব্যবহার	কের	এমন	ভােব	গাছ	লাগােনা	হয়	যােত	বাইেরর	বদেল	কসসব	
উপরিদেক	উেঠ	যায়,	তাই	িচরাচিরত	বাগােনর	তুলনায়	জায়গা	কম	লােগ।

এই	কােজ	লম্বালিম্ব	বাগান	ততির	করার	জন্য	িবি্ডং-এর	মািলক	এবং/বা	স্ানীয়	
কতৃ্য পেষির	সহেযািগতায়	কাজ	করেত	হয়,	শহুের	জায়গাগুিল	সবুজ	কষিেত্র	রূপান্তিরত	
করা	হয়	এবং	বাতাস	ও	মাটির	গুণগত	মােন	ও	শহুের	বেপি	পিরসেরর	জলবাযু়	
উন্নয়ন	করা	যায়।

সময়
 � 1-2	সপ্তাহ	(প্ারিম্ক	করাপণ)

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	টিেনর	ককৌটা,	মাটির	পাত্র	বা	
কােঠর	গামলা
 � 	জাফির	(বা	অন্য	কয	ককানও	
লম্বালিম্ব	করিম)	বা	
পুনব্য্যবহারেযাগ্য	বস্তা	বা	
বােয়ািডেরিেডবল	িসেমেন্টর	
ব্যাগ
 � 	বাগান	করার	সরঞ্জাম	
(কবলচা,	িন়োিন,	দাঁতঅলা	
আঁকিশ,	কাঁিচ	ইত্যািদ)
 � 	কমেপাস্	বা	উব্যর	মাটি
 � 	করাপেণর	জেন্য	বীজ

অংশগর্হণকার ী
 � সু্েলর	ছাত্রছাত্রী
 � সু্েলর	পের	ও	তরুণ	সঘে
 � সমােজর	সদস্য
 � কবেছোেসবী

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10	বা	তার	কবিশ

ধাপ 

1. লম্বালিম্ব	বাগােনর	জেন্য	উপযুক্ত	একটা	ফাঁকা	স্ান	িচিনিত	করেত	িবি্ডং	এর	মািলক	এবং	
স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	সেগে	কযাগােযাগ	করুন	(কযমন	ছাদ,	ফাঁকা	বা	অব্যবহৃত	স্ান,	বাি়ের	
িপছেনর	ফাঁকা	জিম	বা	বাি়ে	বা	িবি্ডং	সংলগ্ন	ককান	ফাঁকা	জায়গা)।	জায়গাটা	যােত	সহেজ	
প্েবশেযাগ্য	ও	িনরাপদ	হয়,	জেলর	উৎসর	কাছাকািছ	হয়,	পয্যাপ্ত	করাদ	পায়	এবং	কসখােন	
ককৌটা,	পাত্র	বা	গামলা	সেমত	লম্বালিম্ব	কাঠােমা	রাখা	যায়	তা	িনিচিত	করুন।	লম্বালিম্ব	
বাগান	করার	অনুমিত	কচেয়	িনন।

2. কযখােন	আপিন	িনম্যান	করার	পিরকপিনা	করেছন	কসই	বাি়ের	মািলক	এবং	বসবাসকারী	
আবািসকেদর	সেগে	লম্বালিম্ব	বাগানটির	নকশা	িনম্যান	এবং	পিরকপিনা	করুন।	কযসব	
গাছপালা	লম্বালিম্ব	ভােব	বাে়ে	কসইসব	গাছ	িনব্যাচন	করুন।	ওগুিলর	কতটা	মাটি,	জল	বা	
করােদর	প্েয়াজন	তা	কভেব	কদখেবন।	প্েয়াজেন	অিভজ্	মািলেদর	সেগে	আেলাচনা	করুন।

3. বীজ,	চারা,	উপকরণ	এবং	যন্ত্রপািত	ককনার	পের	লম্বালিম্ব	কাঠােমাটি	িনম্যান	করেত	এবং	
বাগােন	চারাগাছ	লাগােনার	জেন্য	একটি	িদন	িনিদ্য টি	করুন।	এই	লম্বালিম্ব	বাগান	ততির	
করায়	িবি্ডং-এর	সব	বািসন্ােদর	এবং	উপযুক্ত	মেন	হেল	বৃহত্তর	সমাজেক	জি়েত	করুন।

4. বাগান	রষিণােবষিেণর	একটি	সূচী	ততরী	করুন,	গােছ	জল	কদওয়া,	আগাছা	সরােনা,	পিরষ্ার	
করা	এবং	ত্বোবধােনর	জেন্য	একটি	কম্যসূচ ী	িনধ্যারণ	করুন।	এখােনও	িবি্ডং-এর	সব	
বািসন্ােদর	এবং	উপযুক্ত	মেন	হেল	বৃহত্তর	সমাজেক	জি়েত	করেত	তােদর	কােজর	দািয়ত্ব	
ভাগ	কের	িদন।

5. যারা	যুক্ত	হেয়েছন	তােদর	লম্বালিম্ব	বাগানটিেক	খােদ্যর	উৎস	িহেসেব	ব্যবহার	করেত	
উৎসািহত	করুন।	ফলন	সংরিহ	এবং	উৎপন্ন	সামরিীগুিল	ভাগ	কের	কনওয়ার	জেন্য	একটি	িদন	
িনিদ্য টি	করুন।

নগর কৃকষ
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গােি্ন হান্ট

এই	মজাদার	কােজর	মাধ্যেম	অংশরিহণকারীেদর	খাদ্য	িনরাপত্তা	ও	পুি টি,	স্ানীয়	
স্তের	উৎপন্ন	গাছ	ও	কৃিষ,	এবং	শহুের	বাগান	ও	অন্যান্য	সবুজ	কষিেত্রর	
উপকািরতা	সম্বেন্ধ	জ্ান	বাে়ে।

গােড্য ন	হান্ট	নােমর	কগেম	গােছর	তবিশটি্য	ও	উৎস	স্েলর	িভিত্তেত	কসসব	সনাক্ত	
করার	জন্য	শহুের	বাগান	বা	সাব্যজনীন	পােক্য 	ঘুের	কব়োেত	হয়।	সু্েলর	ছাত্র	
ছাত্রী	এবং	সু্েলর	পেরর	ও	তরুণ	সঘে	এবং	কবেছোেসবীেদর	জন্য	এই	সরল	কগম	
ততির	করা	হেয়েছ।	গােড্য ন	হান্ট	কখেল,	অপি	বয়সীরা	খাদ্য	সংসৃ্িতর	িবষেয়	এবং	
তােদর	বোস্্য	ও	সুস্তায়	সবুজ	কষিেত্রর	প্েয়াজনীয়তার	িবষেয়	আরও	জানেত	
পাের।	সমােজর	অেপষিাকৃত	ব়েেদর	এবং/বা	বাগান	িবেশষজ্েদর	জ্ান	অপি	
বয়সীেদর	সেগে	ভাগ	কের	কনওয়ার	জেন্য	তােদর	জি়েত	কেরও	এই	কগম	ততির	
করা	যায়।

সময়
 � 	30	িমিনট	(সংিষিপ্ত	বণ্যনা	ও	
বাস্তব	কগম)
 � 1	িদন	(প্স্তুিত	এবং	সমণ্বয়)

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � কু্	কাড্য
 � উত্তেরর	পৃষ্া

অংশগর্হণকার ী
 � সু্েলর	ছাত্রছাত্রী
 � সু্েলর	পের	ও	তরুণ	সঘে
 � কবেছোেসবী

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10	বা	তার	কবিশ

ধাপ 

1. এেককটি	গােছর	িবেশষত্ব	এবং	উৎস	স্ােনর	িববরণ	িদেয়	কু্	কাড্য 	ততরী	করুন।	কাড্য গুিলেক	
সংিলেটি	গােছর	বােক্স	ঢুিকেয়	িদন	এবং	গােছর	কলেবলগুিল	সিরেয়	িদন।	প্েয়াজেন	অিভজ্	
মািলেদর	সেগে	আেলাচনা	করুন।

2. দলটি	ব়ে	হেল,	কখেলায়া়েেদর	জুটি	ততরী	করুন	অথবা	কছাট	কছাট	দেল	িনেয়	িনন।	প্েত্যক	
কখেলায়া়ে,	জুটি	বা	দলেক	গােছর	িববরণ	সম্বিলত	একটি	উত্তরপত্র	িদেয়	িদন	এবং	প্েত্যকটি	
িববরেণর	পােশ	একটি	ফাঁকা	জায়গা	রাখুন	কযখােন	কখেলায়াে়েরা	সংিলেটি	গােছর	নামগুিল	
িলখেত	পারেব।

3. কখেলায়া়েেদর	কয	কু্	অথ্যাৎ	সেঙ্কতগুিল	কদওয়া	হেয়েছ	কসইমত	তােদর	বাগান	বা	পােক্য 	িগেয়	
গাছপালা	সনাক্ত	করেত	বলুন।

4. 15	িমিনট	পের	কখেলায়া়ে,	জুটি	বা	দলগুিলেক	একসেগে	জে়ো	করুন,	এবং	ওেদর	উত্তরগুিল	
িমিলেয়	িনন।	যারা	সব্যািধক	সঠিক	উত্তর	কদেব,	তারাই	িজতেব।

5. কখেলায়াে়েরা	িক	িক	নতুন	িজিনস	িশখেলা	এবং	বাগানটির	িনরবিছেন্নতা	বজায়	রাখেত	
ওেদর	িচন্তাভাবনা	িক	তা	ওেদর	কাছ	কথেক	জানেত	চান।
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িকেবরা,	নাইেরািবর	অপিরকিপিত	কেলািনগুিলেত	–	খাদ্য	
িনরাপত্তার	অভাব	সুস্পটি	এবং	জায়গা	অকুলান	–	এখানকার	
বািসন্ারা	শহুের	চাষ	আবাদ	করার	এক	অিভনব	পন্া	
উদ্ভব	কেরেছ:	পুনব্য্যবহারেযাগ্য	বস্তা	বা	বােয়ািডেরিেডবল	
িসেমেন্টর	বস্তা	ব্যবহার	কের	লম্বালিম্ব	বস্তা	বাগান।	
1,000-এর	কবিশ	চাষী	–	মূলত	মিহলা	–	এই	পধিিত	
ব্যবহার	কের	কােল,	পালং,	িপঁয়াজ	ও	টেমেটার	মত	সিজি	
চাষ	করেছন	যােত	তােদর	পিরবােরর	অন্ন	সংস্ান	ছা়োও	
তােদর	বা়েিত	উপাজ্য ন	হয়।	

এই	প্কেপির	ফেল	িকেবরাবাসীরা	পুি টিকর	খাবােরর	উৎস	
পােছেন	যা	তােদর	বাজার	কথেক	িকনেত	হেছে	না,	এবং	
কছাট	মােপর	চােষর	জন্য	তারা	ছাদ	ও	অন্য	কম	ব্যবহৃত	
জায়গা	যথাসম্ব	কােজ	লাগােছেন।	ফরাসী	NGO	
সিলডািরটস্	ইন্টারন্যাশনাল	এই	প্কপি	শুরু	কেরেছ,	তারা	
চাষীেদর	বীজ	ও	প্িশষিণ	কদয়।	চােষর	জন্য	সিজির	বীজ	
িদেয়	IFRC-ও	এই	কম্যপ্েচটিায়	সাহায্য	করেছ।

স্ানীয়	স্তের	আেগ	কথেক	ব্যাপক	স্তের	লম্বালিম্ব	বােস্ট	
বাগান	করার	প্থা	িছল;	তেব,	তার	সেগে	নতুন	পধিিত	ও	
কটকনলিজ	কযাগ	করার	ফেল,	তা	আরও	দীঘ্যস্ায়ী	করা	
হেয়েছ	-	কযমন	পুনব্য্যবহারেযাগ্য	বস্তা	বা	বােয়ািডেরিেডবল	
িসেমেন্টর	ব্যাগ	ব্যবহার	করা;	বস্তা/ব্যােগ	মাটি	ভরার	আেগ	
মাঝখােন	পাথেরর	থাম	বসােনা	(যােত	উপর	কথেক	এবং	
চািরপাশ	িদেয়	গাছ	গজােত	পাের);	রান্নাঘেরর	বজ্য ্য	পদাথ্য	
ও	অন্য	তজব	উপাদান	িদেয়	কমেপাস্	ততির	করা;	এবং	
কমৌসুিম	সিজির	মােঝ	িশম	জাতীয়	গােছর	চাষ	করা।	
পাতকুয়া	বা	ঘেরায়া	বজ্য ্য	জল	িদেয়	জল	কসচ	করা	হয়।
এই	প্কেপির	সাহােয্য	সমােজর	মেধ্য,	িবেশষ	কের	অপি	
বয়সী,	মিহলা	ও	বয়স্-	প্ধান	অংশরিহণকারীেদর	মেধ্য,	
সামািজক	বন্ধন	মজবুত	হেয়েছ।	এইসব	চাষী	িনেজেদর	
পিরবারেদর	সাহায্য	করা	ও	উপাজ্য ন	বা়োেনার	জন্য	এেক	
অপেরর	সেগে	দষিতা,	উৎপািদত	দ্রব্য	এবং	সুেযাগ	ভাগাভািগ	
কের	কনয়।	

গকস স্াকি

ককেবরার শহুের বস্া বাগান

 উৎস:
STATE OF THE WORLD 2011: INNOVATIONS THAT NOURISH THE PLANET, দয্	ওযা়রল্ড্ওযা়চ	ইনস্টি টি উট.

“HOW TO GROW FOOD IN A SLUM: LESSONS FROM THE SACK FARMERS OF KIBERA,” দয্	গারড্িযা়ন,	18	মে	,	2015।
“GARDEN-IN-A-SACK FOR URBAN POOR,” দয্	নি উ	অয্াগর্িকালচারিসট্।

নগর কৃকষ

গরেি অনেসকরও 
- স্ারা গরসককউ 
গসন্টার অ্ান্ড 
সু্েলর 
গহিমাস্ার, 
সু্েলর মােে বস্া 
বাগােন সকজিেত 
জলেসচ করেছন। 
প্যাি রেক	মােয়ােয়া/
আিরিকা	ইেকা	িনউজ	
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https://books.google.com/books?id=R4TCBgAAQBAJ&pg=PA112&lpg=PA112&dq=%22red+cross%22+urban+farming+garden&source=bl&ots=ITzNexPZIV&sig=ACfU3U0Ppo0rrkHZBJdrYsx62TJFkk-D7g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiDo-PigfDoAhUOg3IEHXr8D1oQ6AEwDnoECAwQMw#v=onepage&q=%22red%20cross%22%20urban%20farming%20garden&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Jenga
http://www.new-ag.info/en/focus/focusItem.php?a=1742
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Case study
গকস স্াকি

আপসাইক্লং: বজ্্ গথেক কমেপাস্ ও তার পের সামাকজক বাগান

জাকাত্য া,	ইেন্ােনিশয়ায়,	ইেন্ােনিশয়ান	করড	ক্রস	কসাসাইটি	
(পালাং	কমরাহ	ইেন্ােনিশয়া	বা	PMI)	একটি	বহুমুখ ী	প্কেপি	
স্ানীয়	সরকার,	ইউনাইেটড	কস্টস	এেজিন্স	ফর	
ইন্টারন্যাশনাল	কডেভলপেমন্ট/	অিফস	ফর	ইউএস	ফেরন	
িডসাস্ার	অ্যািসেস্ন্স	এবং	আেমিরকান	করড	ক্রেসর	
সহেযািগতা	কেরেছ।	

সবার	আেগ,	এই	কম্যপ্েচটিা	অবরুধি	নদী,	খাল	ও	নািল	
পিরষ্ার	কের	শহেরর	বার	বার	বন্যার	সমস্যা	দূর	কেরেছ।	
তাছা়ো	তারা	পুনব্য্যবহার	ও	কমেপােস্র	ব্যবস্া	কের	
আবজ্য না	কম	কেরেছ।	এবং	লম্বালিম্ব	ও	তজব	ঘেরায়া	বাগান	

ততির	কেরেছ,	যার	ফেল	বািসন্ারা	সহেজ	পুি টিকর	
খাবার	পােছে,	তা	ছা়োও	নতুন	বাজাের	অিতিরক্ত	
বাগানজাত	পদাথ্য	ও	কমেপাস্	িবিক্র	কের	তােদর	
উপাজ্য ন	কবে়েেছ।	

যত কদন এই প্রকল্প চেলেছ ততকদন যাবৎ	লম্বালিম্ব	ও	
তজব	ঘেরায়া	বাগান	ততির	করায়	প্যুিক্তগত	সহায়তা	
কদওয়ার	জন্য	প্স্তুত	িছল	স্ানীয়	কৃিষ	দপ্তর।	তাছা়ো	
কমেপাস্	এবং	অিতিরক্ত	ফল	ও	সিজি	িবিক্রর	নতুন	
সুেযােগর	সন্ধান	করেত	তারা	সাব্যজনীন	পাক্য 	ও	
কবসরকাির	কষিেত্রর	সহেযািগতাও	কেরেছ।	

 উৎস:

UPS	তথ্যপত্র:	সমােজর	শক্ত	আবজ্য নার	
ব্যবস্াপনা	অথ্যাৎ	সমাজ	সিলড	ওেয়স্	
ম্যােনজেমেন্টর	মাধ্যেম	বন্যা	এবং	পিরেবশগত	
বোেস্্যর	িবপদাশঙ্কা	কম	করা:	িরসাইকল	এবং	
কমেপাস্	ককন্দ্র,	আেমিরকান	করড	ক্রস।

সন 1 আেম্পনান সু্েলর ছাত্ররা ্লাস গশেষ লম্বক দ্ ীপ, ইে্ােনকশয়ায় পাতা ও িালপালা 
কদেয় কমেপাস্ ততকর করেছ। গছেলেমেয়রা কমেপাস্ ততকর কের, মাশরুম চাষ কের, 
গভষজ বাগােনর গদখােশানা কের এবং স্াস্্কর জীবনযাপন ও পকরেবশ কনরাপত্ার 
প্রসাের অন্ান্ কােজ অংশ গনয়। পকরেবশ কবষেয় কশক্ার প্রসার ও ইে্ােনকশয়ার 
উপকূলবততী এলাকায় ইেকাকসেস্ম পুনরুদ্ােরর প্রয়ােস, আেমকরকান গরি ক্রস গ্াম্ ও 
শহেরর ্লাসরুেম এই সু্েলর কমেপাস্ গপ্রাগ্াম অনুকরণ করেছ। 
কজেনিল	এিল/আেমিরকান	করড	ক্রস

নগর কৃকষ
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শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 

জীবেনর	জন্য	জল	এবং	পিরছেন্নতা	অপিরহায্য	এবং	এইগুিল	কমৌিলক	
মানবািধকার।	কায্যকর	WASH	অনুশীলন	কয	ককানও	শহরেক	আরও	দীঘ্যস্ায়ী,	

বাসেযাগ্য,	সুস্,	িশশু-বান্ধব	এবং	সহনশীল	স্ান	কের	তুলেত	পাের।

জল,	সাফাই	এবং	পিরছেন্নতােক	একেত্র	WASH	বলা	হয়;	িতনটি	

িবষয়ই	এেক	অপেরর	ওপর	িনভ্য রশীল।	পয্যাপ্ত	WASH	এর	সুিবধা	

ছা়ো	জল-বািহত	করাগগুিল	মাথা	চা়ো	িদেত	পাের	(কযমন	

ডায়িরয়া,	কেলরা	এবং	টাইফেয়ড),	কভক্টর	বািহত	করাগগুিলর	

বা়েবা়েন্ত	হেত	পাের	(কযমন	ম্যােলিরয়া,	কডগে	ুজ্বর	এবং	পীত	

জ্বর)	এবং	প্াথিমক	বোস্্য	পিরেষবাগুিল	িনি্রিয়	হেয়	কযেত	পাের।	

জলবাযু়গত	পিরবত্য নশীলতা	বৃিধির	দরুন	জল	এবং	কভক্টর	বািহত	

করাগগুিলর	প্াদুভ্য াব	ঘটেছ,	ফেল	জনবোস্্য	উেদ্গজনক	হেয়	উঠেছ।	

পিরষ্ার	জল,	িনরাপদ	সাফাই	কায্য	এবং	িনরাপদ	পিরছেন্নতা	

লােভর	সামথ্য্যেক	অরিািধকার	কদওয়া	গুরুত্বপূণ্য।	

WASH-কক	প্ায়শইঃ	পিরকাঠােমাগত	সুিবধা	এবং	প্যুিক্তগত	

ব্যবস্াপনা	িহেসেব	িবেবচনা	করা	হয়,	িবেশষ	কের	শহুের	অঞ্চেল।	

তেব,	মানুেষর	সুবোস্্য	িবিধ	কমেন	চলার	ব্যাপাের	সেচতনতা	

বা়োেনা	তােদর	আচরেণ	পিরবত্য ন	(কযমন	হাত	িদেয়	শরীের	

ভাইরাস,	ব্যােক্টিরয়া,	করাগ	জীবাণ	ুও	অন্যান্য	জীবাণ	ুশরীের	

ঢুেক	প়েেত	পাের,	সুতরাং	ভােলা	কের	হাত	কধায়া	হেল	গুরুত্বপূণ্য	

প্িতরষিা	পাওয়া	যায়)	না	করা	হেল,	শুধুই	WASH	সুিবধার	

িবধান	মৃতু্য	এবং	করাগ	হার	কম	করেত	পারেব	না।	

শহেরর	বসবাসকারী	দিরদ্র	মানুষ	এবং	িবিধবিহভূ্য ত	বসিতর	

মানুেষরা	WASH	এর	অপয্যাপ্ত	সুিবধা	বা	স্ুেযাগ	সুিবধা	না	থাকার	

দরুন	কবিশরভাগ	কষিেত্র	ব্যািধ	প্বণ	হন।	ফেল,	এই	সব	

কষিত্রগুিলেক	িবেশষভােব	িবেবচনা	করা	গুরুত্বপূণ্য।
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গ্াবাল কলঙ্ক

এই	মিডউল	এর	অন্ত্যগত	িক্রয়াকম্যগুিল	িবিভন্ন	িববেব্যাপী	নীিত	

এবং	প্িক্রয়াগুিলর	সেগে	জুে়ে	রেয়েছ।	কযমন	উৎসস্ােন	বেজ্য ্যর	

পৃথকীকরণ	পুণঃপ্িক্রয়াজাতকরণ	প্িক্রয়াটিেক	উন্নীত	কের	এবং	

শহেরর	চক্র	অথ্যব্যবস্ায়	অবদান	রােখ	যা	িকনা	3R	নীিতসমূহ	

–	িরিডউজ	(হ্াস	করা),	িরইউজ	(পুনব্য্যবহার	করা)	এবং	

িরসাইেকল	(পুনঃপ্িক্রয়াজাত	করা)	এর	মাধ্যেম	সংস্ানগুিলেক	

সব্যািধক	উপেযাগী	কের	তুলেত	চায়।

বোস্্য,	িনরাপত্তা,	এবং	শহেরর	সাফাই	কমকীেদর	পিরছেন্নতার	িবষেয়	

পদেষিপ	রিহণ	এর	ফেল	কপশাদারী	বোস্্য	এবং	িনরাপত্তা	কপ্িষিেত	

তাঁেদর	কমৌিলক	অিধকারগুিলেক	সুিনিচিত	হয়।	খুব	ভালভােব	এবং	

িনয়িমত	সাবান	এবং	জল	িদেয়	হাত	কধাওয়া	সহজ	একটি	পদেষিপ	

যা	প্েত্যেকই	ব্যােক্টিরয়া	এবং	ভাইরাস	বািহত	সংক্রমণ	কযমন	

ককািভড-19	এর	হাত	কথেক	িনেজেদর	সুরিষিত	রাখেত	িনেত	পাের।	

এবং	সমিবিত	এবং	িবেকন্দ্রীভূত	জল	সম্পদ	ব্যবস্াপনার	অংশ	

িহেসেব	বৃি টির	জল	সংরিহ	ব্যবস্া	িবদ্যমান	জল	সম্পেদর	পিরপূরক	

হেত	পাের।

WASH	এর	অন্ত্যগত	পদেষিপগুিল	িনম্নিলিখত	দীঘ্যস্ায়ী	উন্নয়েনর	

লেষি্য	অবদান	রােখ:	SDG	11	দীঘ্যস্ায়ী	শহর	এবং	সমাজ	কগাষ্ ী;	

SDG	6	পিরষ্ার	জল	এবং	পিরছেন্নতা;	SDG	13	জলবাযু়	সংক্রান্ত	

পদেষিপ;	SDG	3	সুবোস্্য	এবং	-	সুস্তা;	SDG	12	দািয়ত্বপূণ্য	

ব্যবহার	ও	উৎপাদন;	SDG	1	সব্যত্র	সব	ধরেণর	দািরেদ্রর	সমািপ্ত;	

এবং	SDG	8	সম্ানজনক	কাজ	এবং	আিথ্যক	িবকাশ।
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সু্লগুকলেত হাত গধাওয়ার কম্শালা

হাত	িদেয়	ভাইরাস,	ব্যােক্টিরয়া,	পরজীিব	এবং	অন্য	করাগ	জীবাণ	ুশরীের	ঢুেক	
কযেত	পাের,	যার	ফেল	কেলরা,	আমাশয়,	কহপাটাইটিস	এ	এবং	টাইফেয়েডর	মত	
করাগ	হেত	পাের।	প্িতরষিার	প্থম	পদেষিপ	হল	সাবান	ও	জল	িদেয়	কম	পেষি	20	
কসেকন্ড	ভােলা	কের	ও	িনয়িমত	হাত	কধায়া।

সু্েল	কায্যকর	উপােয়	WASH	অনুশীলন	করা	হেল	সু্েলর	ছাত্র	ছাত্রী	আরও	সুস্	
থাকেব,	আরও	সুফল	কদখােব।	খাবার	খাওয়ার	আেগ	বা	টয়েলট	ব্যবহােরর	পের	
–	সাবান	ও	জল	িদেয়	হাত	কধায়ার	অভ্যাস	–	একটি	অিত	সরল	প্িতরষিার	
উপায়	যা	সু্ল	সহেজই	অনুসরণ	করেত	পাের	এবং	আরও	সুপিরেবশ	ততির	করেত	
পাের।	আনুষ্ািনক	িশষিার	পাশাপািশ	কছাটেদর	নতুন	আচরণ	িবিধ	কশখার	যথাথ্য	
স্ান	সু্ল।	সু্েলর	ছাত্রছাত্রীরাও	গুরুত্বপূণ্য	বাত্য াবাহক	হেয়	বাি়েেত	তােদর	মা	
বাবােক	এইসব	কশখােত	পাের।	

ধাপ 

1. কয	সু্েল	কম্যশালাটি	আেয়ািজত	হেব	কসটি	িচিনিত	করুন।	স্ানীয়	িশষিা	কতৃ্য পষি,	সু্ল	এবং	
অধ্যেষির	অনুেমাদন	িনন।	কম্যশালার	সূচীটি	একেত্র	িনধ্যািরত	করুন।

2. ককান	ককান	বাত্য াগুিল	কম্যশালার	মাধ্যেম	কপ্রণ	করেত	হেব	কসগুিল	ঠিক	করুন,	কযমন	
কখন	এবং	িকভােব	সাবান	এবং	জল	িদেয়	হাত	ধুেত	হেব,	এবং	বাি়েেত	সু্ল	প়েুয়ারা	
িকভােব	তােদর	বাবা	মােয়েদর	এেত	যুক্ত	করেব।	িশষিণীয়	কপাস্ার	ততির	করুন	এবং	
সু্েলর	ওয়াশ	কবিসেনর	কােছ	ও	সু্েল	অন্যান্য	কচােখ	প়োর	মত	জায়গায়	টািঙেয়	রাখুন।

3. প্থম	কম্যশালাটির	আেয়াজন	করুন;	কছাটেদর	জেন্য	উপস্াপনা	এবং	অন্য	কযেকান	
িক্রয়াকেম্যর	পিরকপিনা	করুন।

4. ভিবষ্যেত	কম্যশালার	আেয়াজন	করার	জন্য	অন্তত	দুই	জন	িশষিক	িশিষিকা	বা	সু্েলর	বোস্্য	
সঘে-কক	প্িশষিণ	িদন।	ওেদর	হাত	কধায়ার	প্িক্রয়াটি	কদিখেয়	িদন	এবং	িকভােব	কছেল	
কমেয়েদর	মাধ্যেম	তােদর	বাবা	মােয়েদর	কােছ	এই	গুরুত্বপূণ্য	বাত্য াগুিল	কপৌঁছেব।	িশষিক	
িশিষিকা/বোস্্য	সঘেেক	কম্যশালার	আেয়াজন	ও	পিরচালনা	করার	দািয়ত্ব	িদেয়	িদন।

5. সাবােনর	রি্যান্ড,	জল	িবতরণ	সংস্াসমূহ,	স্ানীয়	কতৃ্য পষি	এবং	গণমাধ্যমেক	যুক্ত	করুন।	
এর	মাধ্যেম	অন্যান্য	সু্লগুিলেত	একই	রকমভােব	কম্যশালা	আেয়াজন	করেত	সুিবধা	হেব	
যােত	এটি	একটি	ধারাবািহক	প্িক্রয়া	িহেসেব	চাল	ুথােক।

সময়
 � প্িতটি	কসশেন	20-30	িমিনট

অসবুকধা
 � কম

সংসথ্ান
 � 	তথ্য,	িশষিা,	কযাগােযােগর	
উপকরণ	(কযমন	কপাস্ার,	
প্চারপত্র,	কাটূ্য ন,	িভিডও	
ইত্যািদ।)
 � সাবান
 � জল	এবং	ওয়াশ	কবিসন	

অংশগর্হণকার ী
 � 	সু্েলর	ছাত্র	ছাত্রী,	িশষিক	
িশিষিকা	এবং	অন্যান্য	কম্যচার ী
 � কবেছোেসবী
 � িমিডয়া	
 � শহেরর	কম্যকত্য া
 � সুিবধািদ	ব্যবস্াপক	
 � 	সাবােনর	রি্যান্ড	বা	প্স্তুতকারক

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 	কসশন	প্িত	সব্যািধক	20–25 জন	
(সু্েল	হাত	কধায়ার	ব্যবস্ার	
উপর	িনভ্য র	কের)

শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 
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শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 

সাফাই কমতীেদর আচরণগত পকরবত্ন

সাফাই	কমকীেদর	সুরষিামূলক	কপাষাক	ও	িনরাপত্তার	অন্যান্য	সরঞ্জাম	ব্যবহােরর	
প্েয়াজনীয়তা	বুিঝেয়;	ভােলা	কের	িনয়িমত	হাত	কধাওয়ার	প্েয়াজনীয়তা	বুিঝেয়;	
এবং	বোস্্য	িবমা	িনরাপত্তা	িনেত	উৎসািহত	কের	তােদর	ষিমতাসম্পন্ন	কের	কতালার	
অিভপ্ােয়	এই	কাজটি	ততির	করা	হেয়েছ।

সাফাই	কমকীরা	সাব্যজনীন	টয়েলট,	নদ্য মা	ব্যবস্া,	নািল	পিরষ্ার	করা	এবং	কড্েনর	
ঢাকনার	রষিণােবষিণ	ও	শক্ত	আবজ্য নার	ব্যবস্াপনা	কের।	এইসব	িবপজ্জনক	
পিরেবেশ	কাজ	করার	ফেল	তােদর	গুরুতর	বোস্্য	সমস্যা	এমনিক	কখনও	কখনও	
মৃতু্যও	হেত	পাের।	িনেচর	কাজটি	সাফাই	কমকীেদর	সুরষিাপ্দানকারী	কপাশাক	পরা	
এবং	ভালভােব	এবং	িনয়িমত	হাত	কধাওয়া/পিরস্ার	রাখার	গুরুত্বটি	বুঝেত	
পিরকিপিত	হেয়েছ।	প্িক্রয়ার	শুরুেতই	ন্যাশনাল	কসাসাইটিজ-কক	স্ানীয়	সরকােরর	
কাছ	কথেক	প্িতশ্রুিত	এবং	প্েয়াজনমত	অনুমিত	িনেত	হেব।

ধাপ 

1. স্ানীয়	NGO,	কমকী	সংগঠন	এবং	ইউিনয়নগুিলর	সেগে	এক	সহেযােগ	একটি	প্কপি	ততরী	
করুন।	উেদ্যাগটির	অনুেমাদন,	আনুষ্ািনককরণ	এবং	সম্াব্য	অথ্য	সংস্ােনর	জেন্য	পিরেষবা	
-	প্দানকারী,	স্ানীয়	শাসন	ব্যবস্া	এবং	জাতীয়	মন্ত্রকেক	সািমল	করুন।	কাজগুিলর	মেধ্য	
অন্ত্যভুক্ত	থাকেব	হাত	কধাওয়া	এবং/অথবা	সুরষিাপ্দানকারী	কপাশাক	এবং	অন্যান্য	িনরাপত্তা	
সংক্রান্ত	উপকরণ	িবতরেণর	গুরুেত্বর	ব্যাপাের	কমকীেদর	মেধ্য	সেচতনতা	বৃিধি	করা।

2. সাফাই	কমকীেদর	জ্ান	এবং	িকেটর	মেধ্য	কয	ফাঁকগুিল	রেয়েছ	কসগুিল	িচিনিত	করেত	
পিরিস্িত	িবেলেষণ	এর	আেয়াজন	করুন।	সেচতনতা	বা়োেনা	এবং	আচরণ	বদলােনার	কােজর	
সব	সেমত	লষি্য	এবং	সামিয়ক	লষি্য	িস্র	করুন।	

3. উেদ্যাগটির	অনুেমাদন,	আনুষ্ািনককরণ	এবং	সম্াব্য	অথ্য	সংস্ােনর	জেন্য	পিরেষবা	-	
প্দানকারী,	স্ানীয়	শাসন	ব্যবস্া	এবং	জাতীয়	মন্ত্রকেক	সািমল	করুন।

সময়
 � অন্তত	4-6	মাস

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � 	তথ্য,	িশষিা,	কযাগােযােগর	
উপকরণ	(কযমন	কপাস্ার,	
প্চারপত্র	ইত্যািদ।)
 � 	সেচতনতা	বা়োেনা	এবং	আচরণ	
বদলােনার	উপকরণ	ততিরর	কােজ	
সমণ্বয়	সাধন	এবং/বা	
কযাগােযােগর	ককৌশল	গে়ে	
কতালার	িবষেয়	অিভজ্	
কবেছোেসবী

অংশগর্হণকার ী
 � সাফাই	কমকী
 � স্ানীয়	সরকার	
 � কবেছোেসবী
 � 	কবসরকারী	অপােরটার/কনরোক্টর	
(যিদ	সাফাই	পিরেষবা	তােদর	
কােছ	আউটেসাস্য	কের	কদওয়া	
হয়)	
 � সুশ ীল	সমােজর	সংগঠন	
 � িমিডয়া,	
 � 	সুরষিামূলক	কপাষাক	এবং	অন্যান্য	
িনরাপত্তা	সরঞ্জােমর	প্স্তুতকারক

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 14-16	জন	কবেছোেসবী
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4. উেদ্যাগটি	চাল	ুকরুন	এবং	ভালভােব	এবং	িনয়িমত	হাত	কধায়ার	গুরুত্বটি	ব্যাখা	করেত	
সাফাই	কমকীেদর	প্থম	একটি	তবঠেকর	আেয়াজন	করুন	এবং,	প্েয়াজেন,	ওেদর	
সুরষিাপ্দানকারী	কপাশাক	এবং	অন্যান্য	িনরাপত্তামূলক	উপকরণ	সরবরাহ	করুন।	বোস্্য,	
িনরাপত্তা	এবং	পিরছেন্নতা	অনুশ ীলেনর	ভুল	পধিিতর	প্ভােব	কবাঝােত	একটা	কছাট	িফল্ম	
কদখােত	পােরন।	প্িশষিেণর	অংশবেরূপ	অংশরিহণকারীেদর	অিভজ্তা	জানােত	বলুন।	িমটিং	
কশেষ	তােদর	িজজ্াসা	করুন	এই	অনুষ্ােনর	ফেল	তােদর	মেনাভাব	এবং	আচরণ	িকভােব	
বদেল	যােব।

5. ভিবষ্যৎ	পিরকপিনা,	রূপায়ন	এবং	পয্যেবষিেণর	জেন্য	উেদ্যাগটি	স্ানীয়	শাসন	ব্যবস্ার	হােত	
তুেল	িদন।

শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 
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শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 

ছােদ বৃক টির জল সংগ্েহর ব্বস্া

চলেত	থাকা	শহরীকরণ	এবং	জলবাযু়গত	পিরবত্য ন	এর	িমিলত	প্ভাবগুিল	
শহরগুিলেত	জেলর	সংকেটর	কারণ।	বৃি টির	জল	সংরিহ	করার	ব্যবস্া	স্াপন	করেল	
খরার	সময়	তা	বত্য মান	জল	সংস্ােনর	পিরপূরক	হেত	পাের	এবং	বষ্যাকােল	জেলর	
অপচয়	কম	করা	যায়।

কাপ়ে	কাঁচা,	কধায়া	ও	বাগান	করার	জন্য	বািসন্ারা	বষ্যার	জল	ব্যবহার	করেত	
পাের	(তেব	খাওয়ার	জেন্য	না)।	বষ্যার	জল	সংরিহ	জল	ব্যবস্ার	িবেকন্দ্রীকরেণ	
সহায়ক	হয়,	তার	পাশাপািশ	জল	সরবরাহকারী	ককাম্পািনর	কাছ	কথেক	চািহদা	
কম	করা	যায়।	সমােজর	মেধ্য	িমিলত	ভােব	ব্যবহায্য	স্ান	খুঁেজ	কনওয়া,	কযমন	
বৃি টির	জল	সংরিহ	ব্যবস্ার	জেন্য	ছাদেক	কােজ	লাগােল	মািলকানা	এবং	
রষিণােবষিণ	বজায়	থাকেব	এবং	সমাজটির	মেধ্য	সংহিত	বৃিধি	হেব।	

বষ্যার	জল	সংরিেহর	চারটি	প্ধান	উপাদান	হল	জল	ধের	রাখার	ক্যাচেমন্ট,	বহন,	
পিরস্রাবণ	করা	এবং	জমা	কের	রাখা।	ক্যাচেমেন্ট	

বৃি টির	জল	সংরিহ	করা	হয়;	তারপর	নািল	িদেয়	কসই	জল	পিরবহন	করা	যায়;	
পিরস্রাবন	বৃি টির	জল	কথেক	িকছুটা	ময়লা	দূর	কের;	তার	পর	তা	পিরসেরর	জন্য	
কযমন	সাইেটর	সম্াব্যতার	উপর	িনভ্য র	কের	কসইমত	মাটির	তলায়	ভান্ডারজাত	
করার	ট্যােঙ্ক	বা	পূব্যিনিম্যত	জেলর	ট্যােঙ্ক	–	জমা	কের	রাখা	যায়।

ধাপ 

1. স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	সেগে	অংশীদাির	করুন;	িবদ্যমান	বৃি টির	জল	সংরিহ	ব্যবস্া	কদখেত	
যাওয়ার	ব্যবস্া	করুন	এবং/বা	এই	কম্যপ্েচটিা	িকভােব	জল	ব্যবস্ার	িবেকন্দ্রীকরেণ	
এবং	জল	সরবরাহ	ককাম্পািনর	কাছ	কথেক	জেলর	চািহদা	কম	কের	সাহায্য	করেছ	তা	
বুিঝেয়	বলুন।

2. ক্যাচেমন্ট	পিরসেরর	িবষেয়	তথ্য	সংরিহ	করুন।	কযমন:	সংরিহ	করা	জেলর	কমাট	পিরমাণ	=	
এলাকা		জল	অপচয়	গুণাঙ্ক		বৃি টি।	অিতিরক্ত	গুণাঙ্কটি	জলরিহেণর	অঞ্চেলর	পৃষ্তেলর	
ওপর	িনভ্য রশীল	(কযমন	ছােদর	কষিেত্র	এটি	0.75–0.95)।	

সময়
 � 	আকার	অনুসাের,	কম	পেষি	
4-6 মাস

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � 	বিজ্য ত	অংশ	যাওয়ায়	বাধা	িদেত	
পুরু	জাল।

 � 	নািল	–	সাধারণ	িজেঙ্কর	পরত	
যুক্ত	কলাহার	শীট,	বা	পিলিভনাইল	
কক্ারাইড	(PVC)	পাইপ	যা	দুটি	
অধ্য	বৃত্তাকার	চ্যােনেলর	আকাের	
কনওয়া,	বা	বাঁশ	বা	সুপাির	গােছর	
কান্ড	অেধ্যক	কের,	লম্বালিম্ব	ককেট	
কনওয়া।

 

 � 	পাইপ	–	জল	ভান্ডারজাত	করার	
ট্যাঙ্ক	পয্যন্ত	কপৌঁেছ	কদওয়ার	জেন্য	
PVC	বা	িজেঙ্কর	পরত	যুক্ত	
কলাহার	পাইপ।
 � 	প্থম	বষ্যার	জল	কফেল	কদওয়ার	
জেন্য	প্াগ	বা	ভাল্ব।	
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3. কয	ক্যাচেমন্ট	পিরসের	বৃি টির	জল	সংরিহ	করা	হেব	তা	কবেছ	িনন:	ক্যাচেমন্ট	এলাকা	যত	
ব়ে	হেব	ততই	কবিশ	পিরমাণ	জল	সংরিহ	করা	যােব।	সমাজিভিত্তক	স্ানগুিলর	মেধ্য	রেয়েছ	
সু্ল,	সরকারী	িবি্ডং	এবং	পুেজার	স্ান।	সঠিক	অবস্ানটি	খুঁেজ	কবর	করেত	সমােজর	
সদস্যেদর	যুক্ত	করুন।

4. তাছা়ো	িসেস্েমর	িডজাইন	িনেয়	সমােজর	সদস্যেদর	সেগে	পরামশ্য	করুন;	উদাহরণবেরূপ	
পিরসেরর	জন্য	যা	উপযুক্ত	কসইমত	মাটির	তলায়	ভান্ডারজাত	করার	ট্যাঙ্ক	হওয়া	উিচত,	
না	িক	পূব্যিনিম্যত	স্ ীল	ট্যাঙ্ক	হওয়া	উিচত।	চলিত	িনয়ম	অনুযায়ী,	লভ্য	বািষ্যক	
বৃি টিপােতর	5	শতাংশ	সংরষিণ	ট্যােঙ্কর	আকার	িহেসব	করার	জেন্য	একটি	উত্তম	সূচনা	িবন্।ু

5. স্ানীয়	প্যুিক্ত	এবং	উপকরণ	ব্যবহােরর	মাধ্যেম	বৃি টির	জল	সংরষিণ	ব্যবস্াটি	িনম্যাণ	
করুন।	উপকরণগুিল	কযাগা়ে	করেত	এবং	সংযুক্ত	করেত	সমােজর	সঠিক	দষিতা	সম্পন্ন	
সদস্যেদর	যুক্ত	কের	খরচ	নু্যনতম	রাখুন।

6. সমােজর	সদস্যেদর	মেধ্য	কাজ	এবং	রষিণােবষিেণর	ব্যাপাের	সম্ত	হন	এবং	তা	ধায্য	করুন।	
উদাহরণবেরূপ,	যিদ	িনয়িমত	নািল	পিরষ্ার	না	করা	হয়	এবং	ভান্ডারজাত	করার	ট্যাঙ্ক	
ঠিকমত	কঢেক	না	রাখা	হয়,	তা	মশার	বংশবৃিধিেত	সহায়ক	হয়।

 � 	পিরস্রাবন	–	কনেট	ঢাকা	ও	বািল	
ও	নুি়ে	পাথের	ভরা	পাত্র	যা	
বৃি টির	জল	িফল্ার	কের।

 � 	িফল্ার	করার	পােত্রর	িনেচর	
িদেক	লাগােনা	ভাল্ব	বা	 
বিহগ্যমেনর	নল।	
 � 	ভান্ডারজাত	করার	ট্যাঙ্ক	
–	মজবুত	িসেমন্ট	কনিক্রট,	
কফেরািসেমন্ট,	বাঁধােনা,	পিলিথিলন	
বা	িজেঙ্কর	পরত	যুক্ত	কলাহার	
পাত	িদেয়	ততির।	

অংশগর্হণকার ী
 � শহেরর	কম্যকত্য া
 � 	আবাসীয়	বা	পা়োর	
সংগঠন(সমূহ)
 � পিরবার
 � তরুণ	এবং	মিহলা	কগাষ্ ী
 � সমােজর	প্িতিনিধ/লীডার	
 � সু্ল	
 � ব্যবসািয়ক	সংগঠন
 � রাজিমি্রি	এবং	প্াম্বার
 � িমিডয়া

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 	20-25	জন	(কবেছোেসবী,	
ভাগীদার,	প্যুিক্তিবদ	ইত্যািদ	
সেমত)

শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 
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শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 

ঘেরর বজ্্ পথৃকীকরেণর প্রকতেযাকগতা

সময়
 � 	কম্যপ্েচটিার	আকার	অনুসাের:	
পা়োর	প্ারিম্ক	প্য়ােস	
3–6 মাস	সময়	লাগেত	পাের,	
শহর	জুে়ে	প্কেপি	2–3	বছর	
বা	তার	কবিশ	লাগেত	পাের।

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	তথ্য,	িশষিা,	কযাগােযােগর	
উপকরণ	(কযমন	কপাস্ার,	
প্চারপত্র	ইত্যািদ।)
 � 	পুরস্ার	(পদক,	সাটি্য িফেকট	
বা	স্ানীয়	প্সেগে	প্তীকসুলভ	
িজিনস)

অংশগর্হণকার ী
 � 	শহেরর	কম্যকত্য া	এবং/বা	
কবসরকাির	-কষিেত্রর	
ব্যবস্াপক/কনরোক্টর	যারা	
শহেরর	শক্ত	-বজ্য ্য	পদােথ্যর	
ব্যবস্াপনার	দািয়েত্ব	আেছ
 � 	আবাসীয়	বা	পা়োর	
সংগঠন(সমূহ)
 � পিরবার
 � কবেছোেসবী
 � তরুণ	এবং	মিহলা	কগাষ্ ী
 � সমােজর	প্িতিনিধ/লীডার	
 � ব্যবসািয়ক	সংগঠন
 � সু্ল	
 � িমিডয়া	

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 	প্ায়	4-5	জন	কবেছোেসবী	
(আকার	অনুসাের)	এবং	
অন্যান্য	ভাগীদার	

উৎস	কথেক	বজ্য ্য	পৃথক	করা	একটি	সহজ	পুণঃপ্িক্রয়াজাতকরণ	(িরসাইিক্ং)	
প্িক্রয়া,	িকন্তু	কযেকান	কঠিন-বজ্য ্য	ব্যবস্াপনার	একটি	গুরুত্বপূণ্য	অংশ।	আবজ্য না	
অন্তত	দুটি	ক্ণীেত	–	বােয়ািডেরিেডবল	(রান্নাঘেরর	বজ্য ্য	পদাথ্য)	এবং	
ননবােয়ািডেরিেডবল	(কযমন	প্ািস্ক)	ভাগ	করা	যায়।	বজ্য ্যগুিলেক	পৃথক	কের	
এবং	কসরা	পধিিতটি	ভাগ	কের	কনওয়ার	ব্যাপাের	উৎসািহত	করেত	পুরস্ারগুিল	
একটি	কায্যকরী	উপায়	হেয়	উঠেত	পাের।

ধাপ 

1. স্ানীয়	সরকার,	কবসরকাির	কষিেত্রর	আবজ্য না	সংরিহকারী	এবং	অন্যান্য	প্ধান	ভাগীদারেদর	
অংশীদাির	গে়ে	তুলুন।

2. উৎস	কথেক	ঘেরায়া	আবজ্য না	পৃথক	করা/পুনব্য্যবহার	করার	স্তর/কয	পিরমাণ	শক্ত	আবজ্য না	
কফেল	কদওয়া	হয়	তা	কম	করার	একটা	লষি্য	িস্র	কের	িনন।

3. পিরকপিনা:	

-	 কযখােন	এই	কম্যপ্েচটিা	করা	হেব	কসই	স্ানটি	কবেছ	িনন

-	 প্েত্যকটা	ভাগীদােরর	কােজর	ভূিমকা	জািনেয়	িদন	

-	 িনিদ্য টি	করা	এলাকার	আবজ্য না	সংরিহকারীেদর	সনাক্ত	করুন	

-	 	সমস্যার	িবষেয়	সব	পিরবােরর	সেচতনতা	বা়োেত	এবং	আবজ্য না	এবং	
পুনব্য্যবহার	করার	িবষেয়	তােদর	মানিসকতা	বদলােত	তথ্য,	িশষিা,	
কযাগােযােগর	উপকরণ	ততির	করুন	

-	 	কয	পিরবারগুিল	সবেচেয়	কসরা	কাজ	করেব	তােদর	পািরেতািষক	িদেত	পুরস্ার	
কবেছ	িনন।

4. স্ানীয়	লীডার,	অন্যান্য	গণ্যমান্য	ব্যিক্ত	ও	িমিডয়ার	উপিস্িতেত	একটি	অনুষ্ােন	এই	
কম্যপ্েচটিার	সূত্রপাত	করুন।	এই	কম্যপ্েচটিার	বাত্য া	-	কম	করা,	পুনরায়	কােজ	লাগােনা	এবং	
পুনব্য্যবহার	করা	এবং	কয	পিরমাণ	আবজ্য না	কফেল	কদওয়া	হয়	তা	কম	করার	প্েয়াজেনর	
িবষেয়	আবার	জানান।	পুরস্ার,	অন্য	ককানও	উৎসাহ	বধ্যন	ও	সময়সীমা	কঘাষণা	করুন।

5. প্িত	8-10	সপ্তােহ	পিরবারগুিলর	প্গিতর	প্িত	নজর	রাখুন।	সংরিহ	করার	সমেয়	বজ্য ্যগুিলেক	
পৃথকীকরেণর	িভিত্তেত	কয	পিরবারগুিল	পুণঃপ্িক্রয়াজাতকরণ	(িরসাইিক্ং)	এ	কসরা	কসগুিলেক	
িচিনিত	করুন	এবং,	তার	জেন্য	বজ্য ্য	িনষ্পিত্তর	স্ােন	িমি্ত	বজ্য ্য	কম	পিরমােন	কপৌঁছয়।

6. স্ানীয়	লীডার	এবং	গণ্যমান্য	ব্যিক্তেদর	উপিস্িতেত	সপ্তাহ	12-14	কত	পুরস্ার	িবতরণ	
অনুষ্ােনর	আেয়াজন	করুন।

7. শহেরর	অন্যান্য	এলাকােতও	এই	কম্যপ্েচটিার	িবস্তার	করুন।
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SUNYA (দকক্ণ একশয়ায় আবজ্না শূন্ হওয়ার পেথ) প্রকল্প, ওয়াি্ নং 23, 
গকােয়ম্বাটুর, ভারত

2011-এ,	দিষিণ	ভারত	িস্ত	ককােয়ম্বাটুর	িসটি	িমউিনিসপাল	
কেপ্যােরশন	(CCMC)	–	প্কপি	–	SUNYA	(দিষিণ	এিশয়ায়	
আবজ্য না	শূন্য	হওয়ার	পেথ)-এ	অংশ	িনেয়িছল,	তােত	
ইেয়ােরািপয়ান	ইউিনয়েনর	সমথ্যন	িছল।	এই	প্কেপির	
উেদেশ্য	িছল	কপৌরসভার	শক্ত	আবজ্য নার	ব্যবস্াপনায়	3R	
নীিত	(কম	করা,	পুনরায়	কােজ	লাগােনা	এবং	
পুনব্য্যবহার)	প্চার	করা।	

ICLEI-এর	সেগে	কাজ	করা:	কলাকাল	গভন্যেমন্ট	ফর	
সােস্েনিবিলটি,	সাউথ	এিশয়া	–	এক	অন্যতম	সম্পাদন	
সহেযাগী	–	স্ানীয়	NGO,	CCMC	এর	সেগে	কাজ	কের	
প্ারিম্ক	প্কপি	িহসােব	ওয়াড্য 	নং	23-এ	উৎস	কথেক	শক্ত	
আবজ্য না	পৃথক	করা	শুরু	কেরিছল।	আবজ্য না	সংরিহকারীরা	
কভজা	আবজ্য না	CCMC	দ্ারা	িনিদ্য টি	করা	ভািম্যকমেপািস্ং	
স্েল	(ভািম্যকমেপািস্ং	এক	প্কােরর	পচন	প্িক্রয়া	যােত	
ককঁেচাজাতীয়	কীট	িদেয়	তজব	সার	ততির	করা	হয়)	কপৌঁেছ	
িদত।	একই	সেগে,	সংরিহকারীরা	পুনব্য্যবহারেযাগ্য	বজ্য ্য	পদাথ্য	
একটা	কবসরকাির	িরসাইিক্ং	সংস্ােক	িদত	এবং	তারা	
িরসাইেক্বল	পদােথ্যর	দাম	সংরিহকারীেদর	িদেয়	িদত।	

তার	পাশাপািশ,	CCMC	উৎস	কথেক	শক্ত	আবজ্য না	পৃথক	
করায়	উৎসাহ	বধ্যন	করেত	সেচতনতা	বৃিধি	এবং	আচরণ	
গত	পিরবত্য েনর	অিভযান	চািলেয়িছল।	তাছা়ো	কযসব	
পিরবার	আবজ্য না	পৃথক	কেরিন	তােদর	কথেক	জিরমানা	

কনওয়া	হেয়িছল।	বািসন্ােদর	উৎসাহ	বধ্যন	করেত	ও	কপ্রণা	
িদেত,	কযসব	পিরবার	সবেচেয়	সুচারু	রূেপ	এই	কাজগুিল	
কেরিছল	তােদর	CCMC-র	কময়র	এবং	কিমশনার	
সাটি্য িফেকট	ও	শাল	িদেয়	পুরসৃ্ত	কেরিছল	(সব	সেমত	
ষাট-টা)।	তদপুির,	কবসরকাির	সংস্ােক	কয	পিরমাণ	
পুনব্য্যবহারেযাগ্য	পদাথ্য	এবং	ভািম্যকমেপািস্ং	স্েল	
অেপষিাকৃত	কম	পিরমাণ	িম্	আবজ্য না	কদওয়া	হেয়িছল	তার	
িভিত্তেত	সবেচেয়	কসরা	আবজ্য না	সংরিহকারীেদর	পািরেতািষক	
রূেপ	এক	রিাম	কসানার	কেয়ন	িদেয়িছল।

বত্য মােন	ককােয়ম্বাটুেরর	আরও	কেয়কটা	ওয়ােড্য 	এবং	
ভারেতর	অন্যান্য	শহের	কযমন	উদয়পুর,	িশিলগুি়ে,	
জয়সলেমর	এবং	িকষণগে়ে	এই	কম্যপ্েচটিার	পুনরাবৃিত্ত	করা	
হেছে।	এছা়ো	ভারত	সরকােরর	অন্যতম	কম্যসূিচ	-	বেছে	
ভারত	কপ্ারিােমও	এই	কম্যপ্েচটিা	অন্তভু্য ক্ত	করা	হেয়েছ।	

গকােয়ম্বাটুর ভারেতর SUNYA প্রকেল্প ওয়াি্ নং 23-এ 
গদার গগা়ো গথেক পথৃককৃত শক্ত আবজ্না সংগ্হ করা 
হেচ্ছ
(কফােটা:	ICLEI	-	কলাকাল	গভন্যেমন্ট	ফর	সােস্েনিবিলটি,	সাউথ	এিশয়া)

শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 
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উয়াগাদগুু, বুকক্না ফােসায় সাফাই কমতীেদর স্াস্্ এবং কনরাপত্া বা়োেনা

বুিক্য না	ফােসার	উয়াগাদগুু-কত,	িপট	ল্যাি রেন	এবং	কসপটিক	
ট্যাঙ্কগুিল	সাধারণতঃ	হােতর	সাহােয্য	খািল	করা	হয়।	এই	
কােজর	জেন্য	গুটি	কেয়ক	যন্ত্রচািলক	ভ্যািকউম	রোক	আেছ	
বেট	তেব	প্ায়ই	কসসব	20	বছেরর	কবিশ	পুরােনা	এবং	
অেকেজা।	এই	রোকগুিল	তরল	আবজ্য না	দূর	করেত	পারেলও,	
ঘন	মল-কাদা	রেয়	যায়	যা	হাত	িদেয়	পিরষ্ার	করেত	হয়।	
এটা	িবিধবিজ্য ত	কপশার	মত,	যােত	মূলত	40	বছেরর	কবিশ	
বয়েসর	ও	কবকার	যুবকেদর	কােজ	লাগােনা	হয়।

দ্য	ম্যানুয়াল	এম্পটিয়ার	অ্যােসািসেয়শন	(ABASE),	স্ানীয়	
সরকার,	NGO	এবং	বুিক্য না	ফােসার	জল	এবং	পিরছেন্নতা	
মন্ত্রণালেয়র	সহেযািগতায়	একটি	সেচতনতা	বৃিধির	কপ্ারিােমর	
মাধ্যেম	সাফাই	কমকীেদর	বোস্্য	এবং	সুস্তা	বা়োেনার	
কম্যপ্েচটিা	শুরু	কেরেছ।	তারা	শহেরর	25	জন	পিরষ্ার	
করার	কািয়ক	্িমকেদর	সনাক্ত	কের	তােদর	বোস্্য,	
পিরছেন্নতা	এবং	িনরাপত্তা	পধিিতেত	প্িশষিণ	িদেয়	এটা	

সম্বপর	কেরেছ।	তাছা়ো	ABASE	এইসব	কািয়ক	্িমকেদর	
টীকাকরণও	কেরেছ	এবং	তােদর	সাম্প্রিতকতম	সুরষিাদায়ক	
কপাশাক	এবং	খাটা	পায়খানা	ও	কসপটিক	ট্যাঙ্ক	খািল	করার	
আধুিনক	যন্ত্র	পািত	িদেয়েছ।	এইসব	জরুরী	্িমকেদর	
কপশাগত	বোস্্য	এবং	িনরাপত্তা	পধিিতেত	উন্নিত	করার	জেন্য	
ব্যবস্ার	ক্রেমান্নয়ন	করার	জেন্য	ABASE	অিবরাম	
উয়াগাদগুু-কত	শহেরর	কম্যকত্য ােদর	কােছ	আেবদন	কের	
চেলেছ।	

2017-এ,	উয়াগাদগুু-কত	সিক্রয়	এবং	সফল	কােজর	জেন্য	জল	
এবং	পিরছেন্নতা	মন্ত্রণালয়	ABASE-কক	সিক্রয়	এবং	সফল	
কােজর	জন্য	আিধকািরক	বেীকৃিত	িদেয়েছ	(িরসুদ	কদ	
প্েফশেনল	জুিনয়াস্য	2017)।	

উয়াগাদগুু, বুকক্না ফােসায় কতন জন সাফাই কমতী 
ওয়াটার	এড/কবিসল	ওেয়দরাওেগা

শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 
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মকনলা, কফকলকপেসে টেন্ডার অপকরককল্পত কেলাকনেত WASH অনুশ ীলেন 
উন্নয়ন

কনদারল্যান্ডস	করড	ক্রেসর	সেগে	িমেল	িফিলিপন	করড	ক্রস	
বারাংেগ	101	টেন্ডা,	মিনলা,	িফিলিপেন্স	অপিরকিপিত	
কেলািনেত	আরও	উন্নতমােনর	WASH	অনুশীলন	ও	সুিবধা	
ব্যবস্ার	সূত্রপাত	কেরেছ।	পা়োর	দুটি	সু্লও	এই	কােজ	
কযাগ	িদেয়িছল,	কসখােন	ঐ	সমােজর	প্ায়	5,000	কছেলেমেয়	
প়োেশানা	কের।	মিনলার	এই	এলাকায়	সবেচেয়	কবিশ	কপট	
খারাপ,	কেলরা,	টাইফেয়েডর	সমস্যা	িছল	এবং	কসখানকার	
10,500	বািসন্ােদর	পিরছেন্নতায়	খুব	সীিমত	অ্যােক্সস	
িছল।	কলােকেদর	সুরিষিত	জল	এবং	কমৌিলক	পিরছেন্নতায়	
অ্যােক্সস	বাি়েেয়	তােদর	বোস্্য	এবং	সহনশীলতা	বা়োেনা	
এই	কম্যপ্েচটিার	উেদেশ্য	িছল।

িমউরাল	কপিন্টং,	গান	কলখা	ও	িরসাইিক্ং	প্িতেযািগতার	
মত	অিভনব	উপােয়	কযাগােযাগ	করা	হেয়িছল।	সু্েল,	দলটি	
তথ্য,	িশষিা	ও	কযাগােযােগর	উপকরণ	ততির	কেরিছল	এবং	
সুবোস্্যিবিধর	প্েয়াজনীয়তা	সম্বেন্ধ	সেচতনতা	বা়োেত	এবং	
সু্েলর	ছাত্রছাত্রীেদর	আচরেণ	পিরবত্য েন	উৎসাহবধ্যন	করেত	

চিরত্রািভনয়	পধিিত	ব্যবহার	কেরিছল।	অন্যান্য	কােজর	
মেধ্য	িছল	কমৌিখক	বোস্্য	অিভযান	এবং	কডগে	ুজ্বর	
সেচতনতা	অিভযান।	সু্ল	ও	সমােজ	ক্াবাল	হ্যান্ডওয়ািশং	
কড	এবং	ওয়া্ড্য 	টয়েলট	কড-ও	পালন	করা	হেয়িছল।	
তাছা়ো,	দলটি	স্ানীয়	জল	ককাম্পািনর	সহেযািগতায়	একটা	
সামািজক	জল	কস্শনও	স্াপন	কেরিছল	যােত	সুরিষিত	কপয়	
জল	সহজসাধ্য	হয়।	সু্ল	টয়েলটগুিলর	সংস্ারসাধন	করা	
হেয়িছল	এবং	সু্েলর	জল	সরবরােহ	উন্নিত	করা	হেয়িছল।

WASH	সুিবধািদর	রষিণােবষিেণর	জন্য	বারাংেগ	ওয়াটার	
অ্যান্ড	স্যািনেটশন	অ্যােসািসেয়শন	গঠন	করা	হেয়িছল।	
গুরুত্বপূণ্য	িবষয়	এই	কয	বারাংেগ	লীডাররাও	এই	কম্যপ্েচটিায়	
সমথ্যন	িদেয়িছল	এবং	প্কেপির	সাফেল্য	সমাজটি	কহলথ	
ভলািন্টয়ারেদর	গুরুত্বপূণ্য	ভূিমকা	িছল।	অপিরকিপিত	
কেলািনেত	আরও	পিরছেন্নতা	এবং	সুবোস্্যিবিধর	অনুশীলন	
চলেছ,	এখন	জীিবকাজ্য েনর	একটি	কপ্ারিােমর	মাধ্যেম	
ষিমতা-গঠন	করা	ও	স্াট্য -আেপ	সমথ্যনও	কদওয়া	হয়।	
 

শহুেরর জল, সাফাই (স্াকনেটশন) এবং পকরচ্ছন্নতা 
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কফকলকপন গরি ক্রেসর কমতীদল ও গস্চ্ছােসব ীেদর দ্ারা 
আেয়াকজত বারাংেগ 101, টেন্ডা-র গছেলেমেয়েদর সে্ 
হাত গধায়ার গপ্রাগ্াম। 
(কফােটা	কসৌজন্য:	িফিলিপন	করড	ক্রস।)	
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প্রকৃকত-কভকত্ক সমাধান 

আও	বাসেযাগ্য,	জলবাযু়-সহনশীল,	বোস্্যকর	এবং	তজব	িবিবধতাপূণ্য	শহর	
গে়ে	কতালার	মূেল	আেছ	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান।	তােত	নানা	সুিবধা	পাওয়া	
যায়,	কযমন	শহরবাসীেদর	জলবাযু়	সংক্রান্ত	দুেয্যােগর	সংস্রব	কম	করা	এবং	
শহেরর	কসৌন্য্য	বৃিধি	হয়	এবং	িবিবধ	ইেকািসেস্ম	পিরেষবা	পাওয়া	যায়।

প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান/কনচার-কবসড	সিলউশনস	(NbS)	হল	

এমন	িকছু	পদেষিপ	যা	সামািজক	সমস্যাগুিলর	কমাকািবলায়	

সহায়তা	করেত	প্কৃিত	িনেয়	কাজ	কের	এবং	তা	উন্নত	কের।	

এইগুিল	মানব	িহেত	সাহায্য	করার	জন্য	প্াকৃিতক	প্ণালী	ব্যবহার	

কের	গঠিত	সুপিরকিপিত	ও	সুসংবধি	স্ান	বা	ইেকািসেস্ম	হেত	

পাের।	এর	মেধ্য	রেয়েছ	জলাভূিম	এবং	জগেল	(বাস্তুতন্ত্র)	কথেক	

শুরু	কের	কৃিত্রম	বষ্যাজেলর	বাগান	এবং	নীল	ও	সবুজ	ছাদ	বা	

কদওয়াল।

কয	ককানও	জায়গা	সদ্্যবহার	করার	সময়	লষি্য	রাখা	দরকার	তা	

কযন	বহুিবধ	পিরেষবা	ও	সুিবধা	প্দান	করেত	পাের	-	িবেশষ	

কের	শহের	কযখােন	স্ান	অকুলান।	NbS	নানা	ভােব	এই	লষি্য	

পূরণ	কের,	উদাহরণবেরূপ,	বন্যা	ও	খরা	কথেক	সুরষিা	িদেয়,	

শহেরর	িকছু	িকছু	স্ােন	উত্তাপবৃিধির	প্ভাব	কম	কের,	বাতােসর	

গুণগত	উন্নিত	কের	এবং	বোস্্য	কসবার	ব্যয়ভার	কম	কের।	একই	

সেগে,	এর	ফেল	শহেরর	কসৌন্য্য	বাে়ে,	সামািজক	সগেিত	রষিা	করা	

হয়	এবং	কাব্যন-রিহত	পিরবহেন	সহায়ক	হয়,	কযমন	সাব্যজনীন	

পােক্য 	হাঁটা	ও	সাইেকল	পথ	ততির	করা।	NbS	পািরপািবে্যক	

ভূসম্পিত্তর	মূল্য	এবং	সংিলেটি	(স্ানীয়)	সরকারী	কর	কথেক	উৎপন্ন	

আয়	বৃিধি	করেত	পাের।	

শহর	ব্যাপী	এবং	রাস্তা	এবং	পািরবািরক	স্তর	পয্যন্ত,	মানুষ	এবং	

প্কৃিতর	জেন্য	NbS	িনরাপদ,	বোস্্যকর	এবং	উপেভাগ্য	

জীবনযাপেনর	পিরিস্িত	ততরী	করেত	পাের।
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গ্াবাল কলঙ্ক

শহেরর	NbS	এইসব	িবষেয়	(স্ানীয়	এবং	জাতীয়)	পিরকপিনার	

অংশ	হেত	পাের	এবং	আন্তজ্য ািতক	সেম্লেন	িরেপাট্য 	করেত	পাের:	

 � দীঘ্যস্ায়ী	িবকাশ	–	দীঘ্যস্ায়ী	উন্নয়ন	লষি্য	11	এবং	13

 � 	জলবাযু়	পিরবত্য ন:	প্যািরস	চুিক্ত	2015;	তালােনাআ	ডায়লগ	

–	জলবাযু়	পিরবত্য ন	সম্পিক্য ত	জািত	সেঘের	আেদশ,	

ইউনাইেটড	কনশন্স	করিমওয়াক্য 	কনেভন্সন	ফর	ক্াইেমট	কচঞ্জ	

অনুসাের	2020	পয্যন্ত	কদশগুিলেক	তােদর	রাষ্ট্র	স্তের	িনধ্যািরত	

কযাগদান	অথ্যাৎ	ন্যাশনািল	িডটারিমন্ড	কনি রেিবউশন	কায্যত	

প্েয়াগ	করা	এবং	িবকােশ	সাহায্য	করা

 � 	কমপ্যাক্ট	অফ	কময়স্য	–	রিীনহাউস	গ্যাস	িনঃসরণ	কম	করা,	

প্গিতেত	নজর	রাখা	এবং	জলবাযু়	পিরবত্য েনর	প্ভােবর	

প্স্তুিত	কনওয়ার	প্িতশ্রুিত	

 � 	তজব	িবিবধতা	–	কনেভন্সন	অন	বােয়ালিজকাল	ডায়ভািস্যটি	

কথেক	আলিচ	বােয়াডায়ভািস্যটি	টােগ্যট	

 � 	জলাভূিম	–	রামসার	কনেভন্সন	(আন্তজ্য ািতক	গুরুেত্বর	

জলাভূিম	সংক্রান্ত);	ওেয়টল্যান্ড	িসটি	অ্যােক্রিডশন

 � আকিমিক	দুেয্যােগর	আশঙ্কা	কম	করা-কসনডাই	করিমওয়াক্য

 � বোস্্য	–	িববে	বোস্্য	সংগঠন

 � 	এবং	শহুের	কনটওয়ােক্য র	সদস্যতা,	কযমন	ICLEI	–	কলাকাল	

গভন্যেমন্টস	ফর	সােস্েনিবিলটি;	C40	িসটিজ	–	জলবাযু়	

কনতৃেত্বর	একটি	আন্তজ্য ািতক	দল;	এবং	ক্াবাল	করিজিলেয়ন্ট	

িসটিজ	কনটওয়াক্য 	–	িবপদরিস্ত	সমােজর	জলবাযু়	পিরবত্য ন	

এবং	শহেরর	অন্যান্য	বাস্তব,	সামািজক	এবং	আিথ্যক	

প্িতকূলতা	ও	চ্যােলঞ্জ	কথেক	সুরিষিত	করা।	

স্ানীয়	এবং	জাতীয়	বােজট	কথেক	স্ানীয়	সরকার	এবং	জাতীয়	

মন্ত্রণালয়	NbS	কম্যপ্েচটিার	জেন্য	অথ্য	সংস্ােনর	ব্যবস্া	করেত	

পাের।	তা	না	হেল,	(আন্তজ্য ািতক)	অ-সরকাির	সংগঠন	(NGO)	

অ-প্ািতষ্ািনক	দাতােদর	অনুসন্ধােন	সাহায্য	করেত	পাের।	বৃহত্তর	

প্কেপির	প্স্তাবগুিল	জাতীয়	মন্ত্রণালেয়র	মাধ্যেম	UN	ব্যবস্ার	কােছ	

পাঠােনা	যায়	(কযমন	ইউনাইেটড	কনশন্স	এনভায়ারেমন্ট	কপ্ারিাম;	

ইউনাইেটড	কনশন্স	কডেভলপেমন্ট	কপ্ারিাম)	এবং	সম্পিক্য ত	আিথ্যক	

প্িতষ্ান	সমূহ	কযমন	রিীন	ক্াইেমট	ফান্ড,	ওয়া্ড্য 	ব্যাঙ্ক	বা	

আঞ্চিলক	িবকােশর	ব্যাঙ্ক।
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সমােজর সংরক্ণ কােয্ মানুষেক একেজাট করা

িনিম্যত	পিরেবেশর	জবরদখল;	রষিণােবষিেণর	অভাব;	এবং	বজ্য ্য	ও	অন্যান্য	
দূষণ	সৃি টিকারেকর	কারেণ	শহেরর	প্কৃিত	িবধ্স্ত।	ক্রমাবনিত	হেল,	শহেরর	
বািসন্ােদর	শহেরর	প্কৃিত	অপিরহায্য	ইেকািসেস্ম	িদেত	পারেব	না	তার	ফেল	
কসখানকার	মানুষ	ও	বন্য	জ ীেবর	ষিিত	হেত	বাধ্য।

এক	িদেনর	প্কৃিত	সংরষিেণর	কম্যসূিচেত	সমাজেগাষ্ ীেক	একত্র	করা	শহের	
িহতকর	প্ভাব	কফলার	একটা	অসাধারণ	উপায়।	এই	কম্যসূিচেত	আেছ	পাক্য 	বা	
হ্েদর	চািরপাশ	কথেক	আবজ্য না	সাফ	করা;	গাছ	লাগােনা;	বন্ধ	হেয়	যাওয়া	
জল	পথ	আবার	কখালা;	বা	িবকােশর	ফেল	িবপন্ন	শহুের	প্কৃিতেক	সুরিষিত	
করার	দািব	জািনেয়	প্দশ্যন।	

ধাপ 

1. প্কৃিত	ককাথায়	িবপন্ন	তা	জানেত	সমােজর	প্িতিনিধেদর	সেগে	সাষিাৎ	করুন।	স্ানীয়	
পিরেবশগত	এবং	সামািজক	িবকােশর	সেগে	যুক্ত	NGO	এবং	সমাজ-িভিত্তক	সংস্াগুিলেক	যুক্ত	
করুন	যারা	সমথ্যন	কযাগােত	আরিহী।	সিম্িলত	উেদেশ্যগুিলর	ব্যাপাের	সহমত	হন	এবং	
(সামািজক)	মাধ্যম,	উপকরণািদ	এবং	মানুষেক	একিত্রতকরেণর	কােজর	জেন্য	
সমবিয়সাধণকারী(কদর)	িনেয়াগ	করুন।	

2. অংশরিহণকারীেদর	উপিস্িতর	ওপর	িনভ্য র	কের	একটি	িদন	ঠিক	করুন	কযিদন	গণমাধ্যেমর	
দৃি টি	আকষ্যণ	করা	যােব	এবং	অন্যান্য	ব়ে	আকােরর	স্ানীয়	অনুষ্ােনর	সেগে	িবেরাধ	ঘটেব	
না।	প্েয়াজনীয়	িবষয়গুিলর	সূচী	ততরী	করুন	এবং	কযৌথ	দলটির	মেধ্য	কাজগুিল	ভাগ	কের	
িদন।	সমােজর	মেধ্য	এবং	অনলাইন	মারফৎ	ফ্ায়ারগুিল	ভাগ	কের	িদন।

3. কযৌথ	দেলর	সদস্যেদর	সেগে	স্ানটি	পিরদশ্যন	করার	মাধ্যেম	শুরু	কের	কােজর	িদনটির	
পিরকপিনা	কের	িনন।	ওেদর	সাহায্য	িনেয়,	কভেব	িনন	ককান	ককান	সম্াব্য	সমস্যাগুিল	
অনুষ্ানটিেক	িবিনিত	করেত	পাের	(কযমন	আবহাওয়া,	যানজট,	পিরবহন	ধম্যঘট)।	তা	
প্শিমত	করার	পদেষিপ	িনন।

4. কাজটি	রূপািয়ত	করুন	এবং	সামািজক	মাধ্যেম	আপেডট	কপাস্	করুন।	কাজটির	যিদ	
আবার	করেত	হয়,	কক	কনতৃত্ব	কদেবন	কস	ব্যাপাের	সম্ত	হন	এবং	উপকরণািদ	রাখুন/
সরবরাহ	করুন	ইত্যািদ।

সময়
 � 	দুই	কথেক	পাঁচ	িদন:	ততির	
করেত	1-4	িদন,	কােজর	1	িদন

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
কাজ	অনুসাের:
 � 	বাগান	করার	দস্তানা,	রবােরর	
জুতা,	আবজ্য নার	ব্যাগ,	কবলচা,	
িন়োিন	এবং	পিরষ্ার	করার	
জেন্য	হাতগাি়ে
 � 	গােছর	চারা,	কবলচা,	কমেপাস্/
চােষর	মাটি,	বাগান	করার	
দস্তানা	এবং	হাত-গাি়ে	গাছ	
লাগােনার	জেন্য	
 � 	কমগােফান,	ব্যানার	ও	প্্যাকাড্য 	
প্দশ্যেনর	জেন্য
 � 	সংরষিেণ	অন্যেদর	জি়েত	করার	
জেন্য	কসাশাল	িমিডয়া	
অ্যাকাউন্ট	এবং	কফােটা/িভিডও	
ক্যােমরা	সেমত	কমাবাইল	কফান	

অংশগর্হণকার ী
 � সমােজর	সদস্য
 � সু্ল
 � 	NGO	এবং	সুশীল	সমােজর	
সংগঠেনর	কমকী
 � অন্য	কবেছোেসবী

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10	জন	বা	তার	কচেয়	কবিশ
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অপােরশন গস্ানেরিকার

শহেরর	শান	বাঁধােনা	জায়গাগুিল	কভেঙ	তজব	িবিবধতাপূণ্য	ও	ফল	বা	কভষজ	
গাছপালা	লাগােনা	হেল	মানুেষর	শরীর-বোেস্্য	শহরীকরেণর	প্িতকূল	প্ভাব	
িবপরীতমখু ী	করা	যায়,	তজব	িবিবধতা	ও	জল	িনরাপত্তা	কদওয়া	যায়	এবং	শহেরর	
িকছু	িকছু	স্ােন	উত্তাপবৃিধি	কম	করা	যায়।

আপনার	পা়ো	বা	শহের	আপিন	অপােরশন	কস্ানেরিকার	নােমর	এই	অিভযান	শুরু	
করেত	পােরন।	অপ্েয়াজনীয়	শান	বাঁধােনা	পাথর,	কনিক্রট	টাইল	বা	িপেচ	ঢাকা	
জায়গা	কভেঙ	তার	বদেল	ঘন	সবুজ	গাছপালা	ও	উিদ্ভেদর	জিম	ততির	করা	এর	
উেদেশ্য।	এটি	বৃি টির	জল	িনষ্াশন,	অিতিরক্ত	তাপ	এবং	বাযু়	দূষণ	হ্াস	করেত	
পাের,	এবং	জীবৈবিচত্র্য,	ষুিদ্র	আবাসস্ল,	ছায়া,	(ওষিধ)	কভশজ	বা	ষুিদ্র	ফসেলর	
জেন্য	জেন্য	স্ান	বৃিধি	করেত	পাের।	

শুরু	করার	আেগ	প্েয়াজনীয়	অনুমিত	ও	পারিমট	িনেয়	কনওয়া,	আেগ	কথেক	
এইসব	অেভদ্য	জায়গা	দূর	করায়	সম্িত	িনেয়	কনওয়া	িবেশষ	জরুরী,	এবং	এই	
কােজর	ফেল	আপনার	শহের	অপ্ত্যািশত	সমস্যা	সৃি টি	হেব	না	(কযমন	জল	িনকাশ	
ব্যবস্ায়	বাধা	প়ো)	কস	িবষয়টি	িনিচিত	করা	প্েয়াজন।	

ধাপ 

1. িবেজতােদর	খুঁজেত	–	িবেশষ	কের	যুববৃন্েদর	–	কাজটিেত	কযাগদান	করার	জেন্য	সু্ল	এবং	
বৃহত্তর	সম্প্রদােয়	সামািজক	মাধ্যম	মারফৎ	প্চারািভযান	শুরু	করুন।

2. প্থম	জায়গা(গুিল)	সনাক্ত	করুন	এবং	শান	বাঁধােনা	পাথর,	কনিক্রট	টাইল	বা	িপেচ	ঢাকা	
জায়গা	তুেল	কফেল	তার	বদেল	কদশজ	গাছ,	ফল	ও	কভষজ	গাছপালা	লাগােনার	আেগ	
প্েয়াজনীয়	অনুমিত	িনেয়	কনেবন।	কসাশাল	িমিডয়ায়	প্চার	করুন	–	কযসব	পষি	আরিহী	হেত	
পাের	তােদর	হ্যাশট্যাগ	করুন।

3. স্ানীয়	পিরবারগুিলর	বাি়ের	চারপােশর	‘পাথর	ভাঙা’য়	সমথ্যন	যুিগেয়	প্চারাভযানটি	শুরু	
করুন।	পািক্য ং	এর	স্ান	বা	কখলার	মােঠ	‘গাছ’	লাগােনার	ব্যাপাের	সু্ল	এবং	পাবিলক	
িবি্ডংগুিলেক	উৎসািহত	করুন।	সমােজর	অন্ত্যভুক্ত	স্ান	এবং	রূপান্তরেযাগ্য	গিলগুিল	সনাক্ত	
করেত	স্ানীয়	শাসন	ব্যবস্াটিেকও	িনযুক্ত	করুন।

সময়
 � সপ্তােহ	অন্তত	এক	বার	

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � 	স্ান:	বাগান,	ফুটপাথ,	সু্েলর	
মাঠ,	পািক্য ং	-এর	জায়গা,	রাস্তা,	
কচৌমাথা
 � কবলচা,	হাতুি়ে
 � কমেপাস্	বা	চােষর	মাটি
 � 	বীজ,	কদশী	বা	ফল	গােছর	
চারা,	কঝাপ,	কভষজ	বা	ফুল
 � 	কসচনী,	কহাজ	পাইপ	বা	
ি্রিঙ্কলার
 � 	কফােটা/িভিডও	ক্যােমরা	সহ	
কমাবাইল	কফান
 � 	কসাশাল	িমিডয়া	অ্যাকাউন্ট	
(হ্যাশট্যাগ	রাখেবন)
 � 	কম্যকত্য া,	ইউনাইেটড	কনশন্স	
সংস্াসমূহ,	অ-সরকাির	
সংগঠনগুিলর	কােছ	িচঠি
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4. অনুষ্ান	এবং	িবজ্াপনী	উেদ্যােগর	মাধ্যেম	বৃহত্তর	পদেষিপ	িনেত	অনপু্ািণত	করুন।	কযমন,	
ককানও	ককাম্পািনেক	স্ানীয়	সু্েল	গাছ	সরবরাহ	করেত	বলা;	বা	প্থম	100	িমটার	শান	
বাঁধােনা	পাথর,	কনিক্রট	টাইল	বা	িপেচ	ঢাকা	জায়গা	কভেঙ	তার	বদেল	গাছপালা	লাগােনার	
পর	তার	উৎসব	করা।

5. এই	প্চারািভযােনর	পিরনাম	বেরূপ	তাপ	এবং	অিতিরক্ত	বৃি টির	জল	হ্াস	এবং	জীবৈবিচত্র্য	
এবং	বাতােসর	গুণমােনর	উন্নিত	নিথভুক্ত	কের	রাখার	জেন্য	িববেিবদ্যালয়গুিলর	সেগে	কাজ	
করুন।	স্ানীয়	লীডার,	আন্তজ্য ািতক	NGO	এবং	ইউনাইেটড	কনশন্স	সংস্াসমূহেক	এই	
পিরসর(গুিল)	কদখেত	আমন্ত্রণ	জানান।	

অংশগর্হণকার ী
 � বাি়ের	মািলক
 � সমােজর	লীডার
 � তরুণ	দল	
 � সু্ল
 � 	স্ানীয়	সরকার:	কময়র,	স্ানীয়	
কতৃ্য পেষির	প্িতিনিধ
 � 	স্পনসর:	বাগান	ককন্দ্র,	
কহালেসলার
 � অিভযােনর	প্িতিনিধ
 � িমিডয়া
 � UN	সংস্াসমূহ	এবং	NGO

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � দুইজন	বা	তার	কবিশ
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বষ্াজেলর বাগান

সম্পিত্তর	মািলেকর	জেন্য	জল	জেম	যাওয়া	সমস্যার	কারণ	হেয়	উঠেত	পাের।	জল	
িনকাশ	ব্যবস্ায়	অিতিরক্ত	চাপ	প়োর	ফেল	শহের	বন্যা	হেয়	কযেত	পাের।	
বষ্যাজেলর	বাগান	বৃি টির	জল	অনপু্েবেশ	সাহায্য	করেত	পাের,	জল	িনকাশ	
ব্যবস্ায়	চাপ	কম	করেত	পাের,	আপনার	বাগােনর	কসৌন্য্য	বা়োেত	পাের	এবং	
তজব	িবিবধতায়	সহায়ক	হেত	পাের।

বষ্যাজেলর	বাগান	বলেত	কদশজ	কঝাপ,	কছাট	গভীর	মাটিেত	িচর	সবুজ	গাছ	ও	
ফুেলর	বাগান	কবাঝায়	যা	সাধারণত	প্াকৃিতক	ঢাল	ুজায়গায়	ততির	করা	হয়।	
গি়েেয়	প়ো	বৃি টির	জল	সংরিহ,	কশাষণ	ও	পিরস্রাবেণর	জেন্য	এই	বষ্যাজেলর	বাগান	
ততির	করা	হয়	এবং	ঘেরায়া	পিরেবেশ	বা	বািণিজ্যক/কারখানা	ইউিনেট	ততির	করা	
যায়।	বষ্যাজেলর	বাগানগুিল	বন্যা	এবং	খরা	প্িতেরােধ	সাহায্য	কের	কারণ	কসগুিল	
শহেরর	জল	িনকাশী	ব্যবস্ার	ওপর	চাপ	কমায়	এবং	মাটির	নীেচর	জেলর	স্তর	
বৃিধি	কের।	এগুিল	জীবৈবিচেত্র্যর	জেন্য	ষুিদ্র	আবাসস্ল	হেয়	উঠেত	পাের	এবং	
িনিম্যত	পিরেবেশর	কশাভা	বধ্যণ	কের।

ধাপ

1. ভূসম্পিত্তর	সবেচেয়	িনচু	জায়গায়,	িবি্ডং-এর	িভত	কথেক;	কম	পেষি	2.5	িমটার	দূের	এবং	
সব	সাব্যজনীন	সুিবধািদর	লাইন	এি়েেয়	বষ্যাজেলর	বাগান	ততির	করা	উিচত।	যােত	
প্কৃিতজাত	কদখেত	লােগ,	বষ্যাজেলর	বাগানগুিল	সাধারণতঃ	কগাল	বা	বক্রাকৃিত	হয়	এবং	এর	
মাপ	অন্ততপেষি	2–3	িমটার2।	আদশ্যগতভােব,	একটি	বষ্যাজেলর	বাগান	কমাট	এলাকার	20	
শতাংশ	জুে়ে	থােক	কযটির	মেধ্য	সব	জল	িগেয়	জমা	হয়।

2. কযেকান	রাস্তা	বাধােনার	পাথর,	কনিক্রেটর	টািল	বা	অ্যাস্ফেল্র	পৃষ্তল	এবং	আগাছা	সিরেয়	
িদন।	এর	পের	বষ্যাজেলর	বাগােনর	সাির	ধের	মাটিেত	15–30	কসিন্টিমটার	গত্য 	খুঁ়েুন।	এগুিল	
খুঁে়ে	কতালা	মাটি	জে়ো	করুন,	যােত	ঢাল	ুততরী	হয়	এবং	প্ান্তগুিল	কগালাকার	হয়।

3. ভূসম্পিত্তর	িনমু্নমুখ ী	পাইপগুিল	বষ্যাজেলর	বাগােনর	িদেক	কের	রাখেবন,	লষি্য	রাখেবন	
বষ্যার	জল	উপেচ	প়োর	সম্াবনা	থাকেল	তা	কযন	মূল	নািলেত	িগেয়	পে়ে।	কযখান	িদেয়	
বষ্যার	জল	বাগােন	ঢুকেছ	কস্রাত	কম	করেত	কসখােন	পাথর	রাখেবন।	অনপু্েবশ	বা়োেত	
কয	গত্য 	িদেয়	িনম্নমুখ ী	পাইপ	বষ্যাজেলর	বাগােন	ঢুকেছ	কসখােন	কমেপাস্	ও	বািল	কঢেল	
রাখেবন।	পিরস্রাবেনর	জেন্য	নুি়ে	পাথর,পাথর	বা	কাঁকরেক	বষ্যাজেলর	বাগােনর	উপিরস্তর	
িহেসেব	ব্যবহার	করুন

সময়
 � দুই	িদন

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	বাগান	বা	সবুজ	জায়গা	সেমত	
বাি়ে	বা	বািণিজ্যক/কারখানার	
ইউিনট
 � কবলচা
 � হাত	গাি়ে
 � বষ্যার	জেলর	পাইপ
 � িশলা,	পাথর,	নুি়ে,	কাঁকর,
 � কমেপাস্,	বািল
 � শক্ত	কােঠর	গাদা	কুিচ
 � 	কদশজ	িচর	সবুজ,	ফুল	ও	কঝাপ	
ঝা়ে

অংশগর্হণকার ী
 � বাি়ে/ব্যবসার	মািলক
 � সু্ল
 � বাগান	সেমত	সাব্যজনীন	িবি্ডং
 � 	সবুজ	জায়গা	সেমত	বািণিজ্যক/
কারখানা	ইউিনট
 � হাসপাতাল

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � িতন	জন	বা	তার	কবিশ
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4. বষ্যাজেলর	বাগােন	স্ানীয়	বহুবষ্যজীবী	গাছ,	ফুল	এবং	গুল্ম	লাগান।	এমন	সব	প্জািত	
িনব্যাচন	করুন	যােত	পরাগ	সংেযাগকারীরা	(মউমািছ,	প্জাপিত)	এবং	মশার	িশকারীরা	
(ড্্যাগনফ্াই)	আকৃটি	হয়।	আপনার	বষ্যাজেলর	বাগােন	সঠিক	ধরেণর	গাছগুিল	িচেন	িনেত	
ককান	িবেশষেজ্র	সেগে	আেলাচনা	করুন।	পিরণত	গাছ	পালা	ও	কসসেবর	অবস্ান	িবেবচনা	
কের	কনেবন-	কযমন	জল	সহ্য	করেত	পাের	এমন	গাছ	মাঝখােন	লাগােবন।	প্থম	বছের	
নতুন	গাছ	দুব্যল	হয়,	তাই	প্থেম	িদেক	বাগােন	জল	স্তর	কম	রাখেবন।

5. বষ্যাজেলর	বাগােনর	িনয়িমত	রষিণােবষিণ	করেত	আগাছা	বা	জমা	জল	দূর	কের	কদেবন।	
যােত	জল	শুেষ	না	যায়	ও	আগাছা	কম	করা	যায়	কসইজন্য	মাঝখােন	নুি়ে,	পাথর	রাখেবন	
এবং	5–10	কসিন্টিমটােরর	শক্ত	কােঠর	গাদা	কুিচর	পরত	রাখেবন।	প্থম	বছের	নতুন	গাছ	
দুব্যল	হয়,	তাই	প্থেম	িদেক	বাগােন	জল	স্তর	কম	রাখেবন।
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পা়োর ওয়াকদসমূহ

আপনার	পা়োয়	ওয়ািদ	ততির	করেত	পারেল	তা	অব্যবহৃত	সাব্যজনীন	এলাকার	
রূপান্তর	ঘটােত	পাের;	সমস্যাজনক	স্ান	(কযমন	জল	জমা	হওয়া,	আবজ্য না	
সূ্তপাকার	হওয়া,	মশার	উপদ্রব)	বন্যা	কথেক	িনরাপত্তা,	ভূগভ্য স্	জল	িরচাজ্য 	ও	
সামািজক	ব্যবহােরর	সদপুায়	হেয়	ওেঠ।

ওয়ািদ	হল	একটি	কমৌসুিম	জলাভূিম	কযগুিল	বষ্যাকােল	বা	বৃি টির	মরসুেম	বৃি টির	
জেল	ভের	যায়।	ওয়ািদর	উৎস	রিাম্য	হেলও	(মূলত	আিরিকা	এবং	আরব	কদেশর	
মরুভূিমেত	এই	ওয়ািদ	কদখেত	পাওয়া	কযত)	এখন	এইগুিল	শহের	প্কৃিত-িভিত্তক	
সমাধান	িহসােব	রিহণ	কের	কনওয়া	হেয়েছ	যােত	ঝ়ে	জল	িভন্ন	মখুী	ও	িবলিম্বত	
কের	কদওয়া	হয়	ও	শহেরর	জল	িনকাশ	ব্যবস্ায়	ঢুেক	তােত	চাপ	বৃিধি	না	করেত	
পাের।	এইসব	কছাট	মােপর	ইেকািসেস্ম	বন্যা	কথেক	িনরাপত্তা	কদয়,	িবেনাদন	
ব্যবস্া	িহসােব	কাজ	কের	(কযমন	তােত	কছাটেদর	কখলার	জায়গা,	হাঁটা	চলা,	
কদৌ়ে	বা	সাইেকল	চালােনার	পথ,	বসার	কবঞ্চ	ও	িনরাপত্তার	জন্য	আেলািকত	
পথঘাট	ততির	করা	যায়)	এবং	শহুের	কৃিষ	কােজ	সাহায্য	কের	(কযমন	ওয়ািদেত	
জমা	করা	বষ্যার	জল	িদেয়	কষিেত	জলেসচ	করা	যায়)।	

ধাপ

1. আপনার	পা়োর	এমন	একটা	জায়গা	কবেছ	িনন	কযখােন	প্ায়ই	জল	জমা	হয়।	জিমর	
মািলকানা	কার	এবং	স্ানীয়	কযাজনা	সংক্রান্ত	িবিধ	িনয়মগুিলর	ব্যাপাের	কজেন	িনন।	আকিমিক	
দুেয্যােগর	আশঙ্কা	কম	করার	পিরকপিনার	অংশ	বেরূপ	আপনার	প্কেপির	জেন্য	স্ানীয়/জাতীয়	
স্তেরর	সরকাির	অথ্য	সংস্ান	পাওয়ার	সম্াবনা	আেছ	িকনা	কখাঁজ	কের	কদখুন।

2. সমােজর	কসই	সব	সদস্যেদর	িচিনিত	করুন	যারা	িডজাইন,	জীবৈবিচত্র্য	এবং	িবেনাদন	কষিেত্র	
অিভজ্।	দষিতা	সংক্রান্ত	ককান	ঘাটিতর	কষিেত্র	সরকারী	সংস্াসমূহ	বা	ককাম্পািন	িবনা	মূেল্য	
বা	কম	খরেচ	সাহায্য	করেত	পাের।	ওয়ািদর	আকার,	আকৃিত	এবং	ধারণষিমতা	িনধ্যারণ	
করেত	কপৌরিনগেমর	কযাজনাকারীেদর	যুক্ত	করুন।	সব	কাঠােমা	সহ	ওয়ািদটি	ততরী	করুন	
যার	মেধ্য	রেয়েছ	রাস্তা,	কবঞ্চ,	িবন	এবং	কখলাধূলার	সরঞ্জাম।	

3. ওয়ািদ	িনম্যান	করার	জেন্য	ফুটপাথ	এবং	মাটি	খুঁ়েেত	সমােজর	সাহায্য	িনন।	খুঁে়ে	কতালা	
মাটি	িদেয়	কখলার	মাঠটি	উঁচু	করুন।	মুখ্য	নালােত	যােত	উপেচ	প়ো	বৃি টির	জল	প্েবশ	
করেত	পাের	তার	জেন্য	একটি	িনগ্যমন	পেথর	ব্যবস্া	করুন।	জেলর	গিত	হ্াস	করেত	
এবং	গাছপালাগুিলর	ধুেয়	কবিরেয়	যাওয়া	প্িতেরাধ	করেত	জেলর	প্েবশ	ও	প্স্ান	পেথ	
পাথেরর	চাঁই	রাখুন।	ওয়ািদেত	বািল,	নুি়ে,	পাথর,	পাথরকুিচ	ও	িশলাখেন্ডর	মত	
অনপু্েবেশর	িজিনস	ভের	রাখুন।

সময়
 � কম	পেষি	দুই	সপ্তাহ

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � 	স্ানীয়	আবহাওয়া	এবং	
জলিবজ্ান	সম্বেন্ধ	তথ্য
 � জিমর	কময়াদ	পরীষিা
 � প্েয়াজন	হেল,	পারিমট
 � মাটি	কাটা/কখাঁ়োর	যন্ত্র
 � হাত	গাি়ে
 � ওয়ািদ	িডজাইেনর	কস্চ
 � কখলার	মােঠর	যন্ত্রপািত
 � টিউব
 � 	হাঁটা	চলা,	কদৌ়ে,	সাইেকেল	
পেথর	জন্য	শান	বাঁধােনা	
জায়গা
 � কবঞ্চ
 � রাস্তার	আেলা
 � কড্েনর	ঢাকনা
 � গাছ	ও	ঘােসর	বীজ

অংশগর্হণকার ী
 � সমােজর	লীডার	এবং	সদস্য
 � সুশ ীল	সমাজ	সংগঠেনর	কমকী
 � ইিঞ্জিনয়ার
 � ল্যান্ডেস্প	ততির	করায়	িবেশষজ্
 � অন্য	কবেছোেসবী

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � পাঁচজন	বা	তার	কবিশ
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4. ওয়ািদর	চারপােশ	িবিভন্ন	ধরেণর	স্ানীয়	জল-প্িতেরাধক	এবং	মজবুত	িশক়েযুক্ত	প্জািতর	
গাছ	লাগান।	অন্যান্য	সুিবধাগুিলর	ব্যবস্াও	করুন	(কযমন	রাস্তা,	কবঞ্চ,	িবন,	কখলার	মাঠ,	
সরঞ্জাম,	কসৌর-শিক্তচািলত	রাস্তার	আেলা	এবং	একটি	কবাড্য 	বা	স্পনসরেদর	তািলকা	উিলেিখত	
ফলক।

5. সমােজর	কনতৃস্ানীয়	ব্যিক্ত	এবং	স্ানীয়	গণমাধ্যমেক	আমন্ত্রণ	জািনেয়	একটি	উেদ্াধনী	
অনুষ্ান	এর	আেয়াজন	করুন।	ওয়ািদর	রষিণােবষিেণর	জেন্য	ককান	কগাষ্ ী	বা	সংস্া	দািয়ত্ব	
রিহণ	করেব	কস	ব্যাপাের	সম্ত	হন।
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নীল এবং সবুজ ককরেিার

শহের	অেনক	নীল	ও	সবুজ	(সাব্যজনীন)	স্ান	এেক	অপর	কথেক	িবিছেন্ন	থােক।	
কসইগুিল	পরস্পর	যুক্ত	কের	তার	মেধ্য	কিরডর	ততির	করা	হেল	মানুষ	ও	তজব	
িবিবধতার	জেন্য	লাভদায়ক	হেব	এবং	শহর	আরও	বাসেযাগ্য	হেয়	উঠেব।

নীল	ও	সবুজ	কিরডের	িবিভন্ন	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান	থােক,	কযমন	বােয়ােবেল	
(জল	িনকাশী	ব্যবস্ায়	গাছপালা),	জল	প্বাহ,	পাক্য,	সািরবধি	গাছ	সহ	রাস্তা	এবং	
বষ্যাজেলর	বাগান	ও	নীল	সবুজ	কদওয়াল,	ছাদ	এবং	ফুটপাথ।	একসেগে	িমিলেয়	এই	
ব্যবস্াগুিলর	জেন্য	একটি	কনটওয়াক্য 	সৃি টি	হয়	কয	কারেণ	অিতিরক্ত	জল	বেয়	কযেত	
পাের,	জীবৈবিচত্র	সমৃিধি	লাভ	করেত	পাের	এবং	মানুষজন	আরাম	করেত	পােরন	
হাঁটেত	পােরন	বা	সাইেকল	চালােত	পােরন।	কদখা	িগেয়েছ	এই	প্কােরর	
কনটওয়ােক্য র	ফেল	শহেরর	বাসেযাগ্যতার	পাশাপািশ	জলবাযু়	সহনশীলতা	বাে়ে।

ধাপ 

1. বত্য মান	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান	কযমন	পাক্য,	শহুের	জলাভূিম,	সবুজ	ছাদ	ও	গােছর	সািরবধি	
রাস্তার	অবস্া	মূল্যায়ন	করুন।	একটি	মানিচেত্র	ওগুিলেক	িচিনিত	করুন	এবং	গুরুত্বপূণ্য	
প্সগেগুিল	কযাগ	করুন	কযমন	বন্যা	কবিলত	অঞ্চল,	শহুের	উত্তাপ	এবং	জীবৈবিচত্র।	

2. বাদ	পে়ে	যাওয়া	সংেযাগগুিল	িবেলেষণ	করেত	মানিচত্রটির	িবেলেষণ	করুন	যা	অিতিরক্ত	জল	
বেয়	কযেত	কদেব,	জীবৈবিচত্র্য	সমৃধি	হেব	এবং	মানুষ	আরাম	করেত	পারেব,	হাঁটাহাটি	করেত	
পারেব	বা	সাইেকল	চালােত	পারেব।	সংেযাগগুিল	প্িতি ষ্ত	করেত	কয	পদেষিপগুিল	রিহেণর	
প্েয়াজন	তা	কদখেত	এই	স্ানগুিলেত	মুখ্য	অংশীদারেদর	সেগে	িভিজট	করুন।

3. একটি	সু-সংযুক্ত	কনটওয়াক্য 	গঠন	করুন।	এরপের	প্িতটি	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধােনর	জেন্য,	
ব্যিক্তর	অংশরিহণ	িনধ্যারণ	করুন	এবং	সুিবধাগুিলর	ছক	ততরী	করুন।	অরিািধকােরর	িভিত্তেত	
প্কপিগুিল	সাজান	এবং	প্েয়াজনীয়	অনুমিত	িনেয়	িনন।

4. কম	ব্যয়-সােপষি	পদেষিপগুিল	িদেয়	শুরু	করুন	যা	দ্রুত	সংেযাগ	রচনা	করেত	পাের	এবং	যা	
সহেজ	রূপািয়ত	করা	যায়,	কযমন	ঝুলন্ত	গাছ	িদেয়	কদওয়ালগুিলেক	আবৃত	করা;	বাসেস্প	
সবুজ	শ্যামিলমা	সমৃধি	ছাদ	স্াপন	করা।

5. স্ানীয়	আবািসকেদর	যুক্ত	হেত	এবং	আেরা	কবিশ	উচ্চািভলাষী	প্কেপির	দািয়ত্ব	িনেত	
উৎসািহত	করুন।	সাফেল্যর	উেলেখ	কের	আপনার	পিরকপিনা	আপেডট	করুন	এবং	সাহায্য,	
অনুেমাদন	এবং	অনুমিত	পাওয়ার	জেন্য	স্ানীয়	কতৃ্য পষি,	জাতীয়	মন্ত্রণালয়,	এবং	আন্তজ্য ািতক	
সংগঠেনর	সেগে	ভাগ	কের	িনন।	প্িতটি	স্ােন	একটি	তথ্য	উেলেখ	করা	কবাড্য 	বা	ফলক	
স্াপেনর	কথা	িবেবচনা	করুন	যােত	দশ্যনাথকীরা	কিরেডার	উেদ্যাগটি	িনেয়	আেরা	অেনক	
িকছু	জানেত	পাের।

সময়
 � 1+	সপ্তাহ

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � শহেরর	মানিচত্র
 � 	শহেরর	বত্য মান	তজব	িবিবধতার	
িরেপাট্য
 � 	কবলচা,	গােছর	চারা,	বীজ,	
কমেপাস্/মাটি,	গােছর	গামলা/
পাত্র	(িনব্যািচত	NbS	
পধিিত(গুিল)র	উপর	সংস্ান	
িনভ্য র	করেব)	
 � স্ানীয়	সরকােরর	অনুমিত

অংশগর্হণকার ী
 � 	সমাজ	িভিত্তক	সংগঠেনর	
কবেছোেসবী	এবং	প্িতিনিধ
 � 	NGO/	সুশীল	সমােজর	সংগঠন
 � 	স্ানীয়	সরকার	(পিরেবশ	বা	
বাগান	িবভাগ(গুিল),	শহর	
পিরকপিনা	িবভাগ)
 � পিরেবশ	মন্ত্রণালয়
 � কবাটািনকাল	গােড্য ন(গুিল)
 � 	বাগান	ককন্দ্র,	কহালেসলার	বা	
অন্য	পৃটিেপাষক

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 5	জন	বা	তার	কচেয়	কবিশ

প্রকৃকত-কভকত্ক সমাধান



51

51

Case study
গকস স্াকি 

অপােরটী স্ ীনরিীক, দ্ গনদারল্ান্ডস

কনদারল্যান্ডস	এর	শহুের	স্ানগুিলেক	‘সবুজ’	কের	তুলেত	
প্চারািভযানটির	নাম	অপােরটি	স্ ীনরিীক।	150	এর	কবিশ	
অংশীদার	এর	মেধ্য	যুক্ত	রেয়েছ	যার	মেধ্য	অন্ত্যভুক্ত	প্েদশ,	
কপৌরসভা,	জল	কবাড্য ,	আবাস	িনগম,	NGO	এবং	
ককাম্পািনসমূহ।	ব্যিক্তগত	এবং	জনস্ানগুিলেত	অপ্েয়াজনীয়	
ফুটপাথগুিল	বদেল	তার	জায়গায়	স্ানীয়	আবািসকবৃন্	এবং	
ব্যবসাগুিলর	সেগে	সহেযািগতায়	তবিচত্রময়	শ্যামিলমা	িনেয়	
আসা	হল	প্চারািভযানটির	লষি্য।	এর	ফেল	শহরগুিল	
জলবাযু়	পিরবত্য েনর	সেগে	মািনেয়	িনেত	পাের,	অিতিরক্ত	
গরম	কম	করা	যায়,	তজব	িবিবধতা	বাে়ে	এবং	
শহরবাসীেদর	জন্য	বোস্্যকর	হয়।

স্ানীয়	বািসন্ােদর	বাগান/উেঠান	কথেক	শান	বাঁধােনা	
পাথর,	কনিক্রট	টাইল	বা	িপেচ	ঢাকা	জায়গা	কভেঙ	কসসব	
অেভদ্য	জায়গার	বদেল	ঘাস,	কছাট	ব়ে	গাছ	লাগােত	
উৎসািহত	করা	এই	কম্য	প্েচটিার	উেদেশ্য	যােত	জল	িনকাশ	
সহজতর	হয়	ও	তজব	িবিবধতা	বাে়ে।

কমাবাইল	কফান	অ্যােপর	মাধ্যেম,	বািসন্ােদর	প্িতেবশীেদর	
সেগে	গাছপালা	আদান	প্দােনর	সুেযাগ	ও	পরামশ্য	কদওয়া	
হয়।	কফাকাস	দলগুিল	বািসন্ােদর	এেক	অপেরর	সেগে	

কমলােমশা	করার	জেন্য	একত্র	কের	এবং	নাগিরক	িবজ্ান	
বেরূপ	তােগর	নতুন	বাগান/সবুজ	কষিেত্রর	সাফল্য	পিরমাপ	
কের।	এই	প্কােরর	িবজ্ানেক	এই	কম্যপ্েচটিা	নাম	িদেয়েছ	
BIMBY	(বােয়াডায়ভািস্যটি	ইন	মাই	ব্যাকইয়াড্য ),	যা	
িবউমর	অ্যান্ড	মােট্য ন্স	বােয়ািায়ভাকস্টি ইন মাই (ব্াক)
ইয়াি্: টুওয়াি্স এ গরেমওয়াক্ ফর কসটিেজন এনেগজেমন্ট 
ইন এক্সে্াকরং বােয়ািায়ভাকস্টি অ্ান্ড ইেকাকসেস্ম 
সাকভ্েসস ইন গরকসেিকসেয়াল গােি্সে-এর অনুকরেণ করা 
হেয়েছ https://pimmartens.info/wp-content/

uploads/2011/01/Beumer-Martens-online-first-

public-2014.pdf)।.
অপােরটী	স্ ীনরিীক-এর	সাফেল্যর	মূেল	আেছ	কবেছোেসবী,	
প্িতিনিধেদর	মজবুত	ও	সুগঠিত	কনটওয়াক্য,	কসাশাল	
িমিডয়া	কপািস্ং	এবং	স্ানীয়	সরকােরর	সমথ্যন।	
বািসন্ােদর	সেগে	জ্ান	ভাগ	কের	কনওয়া	এবং	তােদর	
অংশরিহেণ	উৎসািহত	করার	জন্য	এই	অিভযান	’NBS	
প্িতিনিধ’	িনেয়াগ	কেরিছল।	অেনকগুিল	কপৌরসভা	এই	
অিভযােন	কযাগ	িদেয়িছল	এবং	স্ানীয়	কােজ	অথ্য	সংস্ান	
কেরিছল	এবং	তােত	বািসন্ারা	সমপিরমাণ	অথ্য	সংস্ান	
কেরেছ।	কয	পধিিতগুিল	শুরু	করা	হেয়িছল	তার	অিধকাংশ	
বেপি	বােজেটর	িছল।

 আরও তেথ্র জেন্ গদখুন WWW.STEENBREEK.NL 

সামেনর বাগান 'পাথর-কবকহন' করায় ব্স্ 
বাকস্া 
ওেয়িন্ড	কবেকর
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গমেিকলন, কলকম্বয়ায় সবুজ ককরির

2016	সােল	–	স্ািপত	কমেডিলেনর	30	কেরেদােরস	কভেদ্য স	
(সবুজ	কিরডর)	–	কলিম্বয়ার	িদ্তীয়	বৃহত্তম	শহর	ব্যাপী	
শ্যামিলমার	পরস্পর	যুক্ত	কনটওয়াক্য।	এই	উচ্চািভলাষী	কম্য	
প্েচটিা	শহেরর	সবুজ	কষিত্রগুিলেক	যুক্ত	কের,	শহুের	তজব	
িবিবধতায়	উন্নয়ন	কের,	শহেরর	িকছু	িকছু	স্ােন	
উত্তাপবৃিধির	প্ভাব	কম	কের,	দূষণ	শুেষ	কনয়	এবং	যেথটি	
পিরমাণ	কাব্যন	ডাইঅক্সাইড	দূর	কের।	কেরেদােরস	কভেদ্য স	
প্কেপি	কদখােনা	হেয়েছ	একিত্রত,	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান	
–	কযমন	শহর	জুে়ে	গাছ	লাগােনা	–	িকভােব	স্ানীয়	ও	
আন্তজ্য ািতক	পিরেবেশ	সুদূরপ্সারী	প্ভাব	কফলেত	পাের	এবং	
শহরবাসীর	জীবন	ও	সুস্তায়	গুরুত্বপূণ্য	উন্নিত	করেত	পাের।

50	বছর	যাবৎ	দ্রুত	শহেরর	িবকােশর	পর	কমেডিলন	
শহেরর	িকছু	িকছু	স্ােন	তীরি	উত্তাপবৃিধি	হেত	শুরু	কের।	
সংেশাধেনর	জেন্য,	শহরটি	িতন	বছেরর	‘আপনার	জেন্য	
আরও	সবুজ	কমেডিলন’	কপ্ারিাম	প্ণয়ন	কের	–	যা	শহুের	
িডজাইেনর	প্িত	মানিসকতা	অেনকটা	বদেল	িদেয়েছ।	
16.3 িমিলয়ন	কলিম্বয়ান	কপেসা-র	কম্যপ্েচটিার	অংশ	িহসােব	
শহেরর	অসুিবধারিস্ত	এলাকার	বািসন্ােদর	শহেরর	মািল	ও	
িবেশষজ্	প্ান্টার	হেয়	ওঠার	জেন্য	তােদর	কমেডিলেনর	
কবাটািনকাল	গােড্য েনর	পষি	কথেক	প্িশষিণ	কদওয়া	হয়।	
তারপর	এই	কবেছোেসবীরা	30	টা	কিরডের	8,800	টা	গাছ	ও	
চারা	করাপেণ	সাহায্য	কেরিছল	যা	65	কহেক্টর	পয্যন্ত	
প্সািরত।	শহেরর	একটি	অিত	ব্যস্ত	এলাকায়,	596	টা	তাল	
গাছ	ও	অন্যান্য	গাছ	ছা়োও	90,000-এর	কবিশ	প্জািতর	
অেপষিাকৃত	কছাট	গাছপালা	লাগােনা	হয়।	

কেরেদােরস	কভেদ্য স	কমেডিলনেক	িবিভন্ন	ইেকািসেস্ম	
পিরেষবা	িদেছে:	যা	শহেরর	গ়ে	তাপমান	2°C	কম	কেরেছ;	
গাছপালা	লাগােনার	ফেল	কাব্যন	কশাষণ	কবে়েেছ;	বাতােসর	
গুণমােন	উন্নিত	করেত	পাটি্য কুেলট	ম্যাটার	(PM2.5)	সীিমত	
করা	িগেয়েছ;	এবং	আরও	বন্যজীব-বান্ধব	স্ােনর	মাধ্যেম	
শহুের	তজব	িবিবধতা	কবে়েেছ।	এই	ফলাফলগুিল	কদেখ	কবাঝা	
যায়	দীঘ্যস্ায়ী	শহুের	িডজাইেন	প্কৃিত-িভিত্তক	সমাধান	ককন	
দ্রুত	জনিপ্য়	হেয়	উঠেছ।

কলিম্বয়ার	আইেন	বলা	হেয়েছ	কয	প্িতটি	শহেরর	বােজেটর	
একাংশ	গণতািন্ত্রক	কভােটর	মাধ্যেম	জন	সাধারেণর	কবেছ	
কনওয়া	প্কেপি	িবিনেয়াগ	করা	আবশ্যক।	কমেডিলেনর	
বািসন্ারা	কেরেদােরস	কভেদ্য স-এর	পেষি	কভাট	িদেয়িছল;	
2019	সােল	তা	বেনামধন্য	অ্যাশেডন	অ্যাওয়াড্য 	ফর	কুিলং	
বাই	কনচার	পুরস্ার	িজেতেছ।

 আরও তেথ্র জেন্ গদখুন https://www.c40knowledgehub.
org/s/article/Cities100-Medellin-s-interconnected-green-
corridors?language=en_US

2016 গথেক এখন পয্ন্ত 
গমেিকলন সারা শহর 
ব্াপ ী 30 টা পরস্পর 
যুক্ত সবুজ গক্েত্রর 
গনটওয়াক্ 
'কেরেদােরস গভেদ্স' 
ততকর কেরেছ, যা 
2019-এ অ্াশেিন 
অ্াওয়াি্ ফর কুকলং 
বাই গনচার পুরস্ার 
কজেতেছ। 
ACI	কমেডিলন।

প্রকৃকত-কভকত্ক সমাধান
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দ্রুত	শহরীকরেণর	ফেল	পিরেবেশ	চাপ	সৃি টি	হয়	যার	ফেল	মানুেষর	বোস্্য	ও	
সুস্তায়	প্িতকূল	প্ভাব	পে়ে।	কলােকেদর	জীবেনর	গুণমােন	উন্নিত	করার	
একটি	গুরুত্বপূণ্য	উপায়	হল	শহেরর	বাসেযাগ্যতা	মূল্যায়ন	এবং	উন্নয়ন	করা।

শহেরর	পিরকপিনা,	িবকাশ	এবং	নীিত	িনধ্যারেণ	এই	বাসেযাগ্যতা	

এক	গুরুত্বপূণ্য	উপাদান	হেয়	উেঠেছ।	শহেরর	ব্যবস্া	এবং	

িবি্ডংগুিলর	সেগে	বাসেযাগ্যতার	মূল	ধারণা	একত্র	কের	

শহরবাসীেদর	বোেস্ান্নিত	করার	পাশাপািশ	শহেরর	পিরেবশগত	

প্ভাব	কম	করা	যায়।	বাসেযাগ্য	শহর	িনম্যােণর	জেন্য	সগেিতপূণ্য	

এবং	বহু-ভািগদারীর	পন্া	থাকা	দরকার।	

‘বাসেযাগ্য’	শহেরর	একটা	মাত্র	সংজ্া	হেত	পাের	না।	তেব,	তার	

সাধারণ	কেয়কটা	নীিত	আেছ:

 � পিরষ্ার	বাতাস

 � সবুজ	কষিত্র	ও	শহেরর	প্কৃিতর	কােছ	যাওয়ার	সুেযাগ	সুিবধা

 � 	যারা	হাঁেট,	সাইেকল	চালায়	বা	জন	পিরবহন	ব্যবহার	কের	

তােদর	জন্য	িনরাপদ	

 � সা্য়কর	বাসস্ান

 � আবজ্য না-িবিহন	সাব্যজনীন	স্ল	

 � যেথটি	সাব্যজনীন	স্ল	এবং	কছাটেদর	জেন্য	কখলার	জায়গা

 � আরও	ভােলাভােব	অপরাধ	প্িতেরাধ	সেমত	বািসন্ােদর	জেন্য	

িনরাপদ	

 � পা়োয়	সমাজ	কবাধ	এবং	পরস্পর	সগেিত

 � সা্য়কর	ও	কসরা	মােনর	বোস্্য	কসবা	এবং	িশষিা	ব্যবস্া

 � সাংসৃ্িতক	কাজকম্য

বাসেযাগ্য	শহেরর	নীিত	অেনকাংেশ	প্সগে-িনভ্য র	হয়,	শহেরর	

লীডার	ও	বািসন্ােদর	জেন্য	যা	গুরুত্বপূণ্য	কসইমত	শহর	িবেশেষ	

বাসেযাগ্য	শহেরর	বণ্যনায়	প্েভদ	থােক।
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বাসেযাগ্য	শহেরর	মূল	ধারণার	সেগে	শহুের	িবকােশর	কবশ	িকছু	

আন্তজ্য ািতক	নীিতর	সরাসির	কযাগসূত্র	আেছ,	কযমন	দীঘ্যস্ায়ী	

শহর,	প্সন্ন	ও	সুস্	শহর	এবং	সহনশীল	শহর।	বাসেযাগ্য	শহেরর	

কেয়কটি	িবেশষ	অংেশর	সেগে	বৃহত্তর	আন্তজ্য ািতক	প্ণালীরও	

কযাগােযাগ	আেছ।	এই	মিডউেলর	কবশ	কেয়কটি	কাজ	জলবাযু়	

পিরবত্য েনর	উপেযাগী	ও	প্শিমত	করায়	সমথ্যন	কের,	কযমন:	

গাি়ে	িবহীন	িদবস	কাব্যন	ডাইঅক্সাইড	ও	অন্যান্য	িনঃসরণ	কম	

কের;	পথচারী	ও	অন্য	ব্যবহারকারীেদর	জেন্য	অিঙ্কত	সরণী	হাঁটা	

ও	কমাটর-িবিহন	পিরবহন	ব্যবহাের	উৎসাহ	বধ্যন	কের;	বজায়গা	

িনধ্যারণ	পিরকপিনা	বজ্য ্য	পদাথ্য	আপসাইেকল	করা	এবং	আবজ্য না	

দূর	করা	ও	সংস্ােনর	অিবরাম	ব্যবহােরর	উেদেেশ্য	চক্রাকার	

অথ্যব্যবস্ায়	কযাগদান	কের।

এইসব	পধিিতর	কনপেথ্য	কেয়কজন	কাজ	কের	চেলেছ	এবং	তার	

ফেল	বািকেদর	জীবেন	উন্নিত	হেয়	চেলেছ।	উদাহরণবেরূপ	বলা	

যায়,	পা়োিভিত্তক	উৎসবগুিল	িবিভন্ন	কগাষ্ ীর	মানুষেদর	

িবেনাদনমূলক	কায্যকলাপ	এবং	সাংসৃ্িতক	িবিনমেয়র	মাধ্যেম	

িমিলত	কের,	তােত	সুখী	এবং	বোস্্যকর	সমাজটি	ততরী	হয়	–	যা	

িকনা	একটি	বাসেযাগ্য	শহেরর	মুখ্য	িনধ্যারক।

িববেব্যাপী	স্তের	বাসেযাগ্য	শহরগুিল	একািধক	পরস্পর	সংযুক্ত	

িবষেয়র	জেন্য	প্াসিগেক	কযমন	িনউ	আব্যান	এেজন্ডা	এবং	দীঘ্যস্ায়ী	

িবকােশর	লষি্যসমূহ	(SDGs)।	কযমন,	এই	কায্যকলাপগুিল	

প্ত্যষিভােব	SDG	11-	এ	ম্যাপ	করা	যায়:	“শহর	এবং	জন	

বসিতগুিলেক	সব্যব্যাপ ী,	িনরাপদ,	িস্িতস্াপক	এবং	দীঘ্যস্ায়ী	কের	

কতালা”।	এগুিল	িবেশষ	কের	লষি্য	11.3	এর	জেন্য	প্াসিগেক:	“সব	

কদেশ	সব্যব্যাপ ী	এবং	দীঘ্যস্ায়ী	শহরায়ন	এবং	অংশরিহণমূলক,সমিবিত	

এবং	দীঘ্যস্ায়ী	জন	বসিত	পিরকপিনা	এবং	ব্যবস্াপনা	বৃিধি	করা”;	

লষি্য	11.6:	“বাযু়দূষণ	এর	প্িত	িবেশষ	নজর	িদেয়	শহের	মাথা	

িপছু	পিরেবশগত	প্ভােবর	প্িতকূলতা	হ্াস	করা;	এবং	লষি্য	11.7:	

“িনরাপদ	এবং	সব্যব্যাপ ী	সবুজ	এবং	জন	স্ােন	যাতায়াত	সম্ব	

করা”।	ওরা	SDG	3-এও	অবদান	রােখ:	“সুস্	জীবন	সুিনিচিত	

করা	এবং	সব	বয়েসর	সকেলর	কল্যান	বৃিধি	করা”;	িবেশষ	কের,	

লষি্য	3.6:	“পথ	দুঘ্যটনা	জিনত	িববেব্যাপী	মৃতু্য	এবং	জখম	অেধ্যক	

করা”।	তাছা়ো,	এই	কায্যকলাপগুিল	2015	সােলর	প্যািরস	চুিক্তর	

প্িত	কদেশর	দায়বধিতায়	অবদান	রােখ।
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গমাটরগাক়ে-শূন্ কদন

ব্যবহারেযাগ্য	সাব্যজনীন	স্েলর	আকার	বা়োেনা,	সমাজ	কবাধ	গে়ে	কতালা	এবং	
বোস্্যকর	জীবন	যাপেনর	একটি	সৃজনশীল	উপায়	হল	কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদন।

কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদন	অথ্যাৎ	শহেরর	িনিদ্য টি	কেয়কটা	রাস্তা,	কযমন	প্িত	সপ্তােহ	
এক	িদন	কের	বন্ধ	করার	অভ্যাস	যােত	কলােকরা	কসই	রাস্তা	সাইেকল	চালােনা,	
হাঁটা,	িব্াম	করা	ও	সামািজক	কমলােমশা	ইত্যািদর	জেন্য	ব্যবহার	করেত	পাের।	
কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদন	সুস্	এবং	সিক্রয়	জীবনৈশলী	অনুসরেণ	উৎসাহবধ্যন	কের,	
বাযু়	দূষণ	কম	কের	এবং	সামািজক	সগেিত	রাখেত	পাের।	শহর	িবেশেষ	রাস্তা	বন্ধ	
রাখার	পিরিধেত	প্েভদ	থােক।	কযমন	কবােগাটা,	কলিম্বয়ায়	প্িত	রিববার	ও	সব	
সাব্যজনীন	ছুটির	িদেন	শহেরর	120	িকেলািমটার	রাস্তা	বন্ধ	রাখা	হয়;	আবার	
জাকাত্য া,	ইেন্ােনিশয়ায়,	শহেরর	কবশ	িকছু	প্ধান	রাস্তা	রিববার	সকাল	6টা	কথেক	
11টা	পয্যন্ত	বন্ধ	করেখ	কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদন	পালন	করা	হয়।

ধাপ 

1. একটি	কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদন	সম্ব	করেত	প্েয়াজনীয়	মুখ্য	অংশীদারেদর	িচিনিত	করুন,	
যার	মেধ্য	অন্ত্যভুক্ত	স্ানীয়	সরকারী	আিধকািরকসমূহ	যােদর	শহেরর	রাস্তাগুিল	বন্ধ	
রাখার	ষিমতা	রেয়েছ।

2. স্ানীয়	আবািসকেদর	চলাচল	মাথায়	করেখ	এবং	আপৎকালীন	পিরেষবার	জেন্য	প্ধান	রুটগুিল	
কখালা	করেখ	রাস্তাগুিল	িনব্যাচন	করুন।

3. এই	সব	দ্রুতগামী	ব্যবহারকারীেদর	জেন্য	গাি়ে	মুক্ত	িদনগুিলেত	লম্বা	যাতায়ােয়র	পথগুিলেত	
কবটিনী	িদেয়	সাইেকল-আেরাহ ী,	কস্টার	এবং	কদৌ়েিবদেদর	জেন্য	খুেল	রাখার	পিরকপিনা	
িনন।	অন্যান্য	কায্যকলােপর	জেন্য	পৃথক	অঞ্চল	িনিদ্য টি	করুন	কযমন	িবনামূেল্যর	িফটেনস	
ক্াস,	অস্ায়ী	কােফ	এবং	িশশুেদর	কখলার	জায়গা	(কযমন	স্যান্ডিপট	বা	প্যাডিলং	পুল)।

4. স্ানীয়	িমিডয়ার	মাধ্যেম	কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদনটির	প্চার	করুন	যােত	শহর	বাসীরা	
অংশরিহণ	করার	পিরকপিনা	করেত	পােরন	এবং	কমাটর	চালেকরা	িবকপি	রাস্তা	ঠিক	কের	
িনেত	পােরন।

5. ঐ	িদেন	যেথটি	সাইনেবাড্য 	বা	সেঙ্কত	ব্যবস্া	রাখা	সুিনিচিত	করেবন	যােত	পথচারীরা	
সাইেকল	কলেন	না	চেল	যায়	বা	উেল্াটা	না	হয়;	কলােকেদর	পথ	কদখােত	ও	তােদর	প্েনের	
উত্তর	িদেত	কবেছোেসবী	রাখেবন;	কলােকেদর	কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদন	উপেভাগ	করার	কফােটা	ও	
িভিডও	পরস্পর	ভাগ	কের	কনেবন;	ব্যবহারকারীর	সন্তুি টি	সােভ্য 	করেবন	এবং	ফলাফল	
অনুযায়ী	শহের	এটা	িনয়িমত	করা	উিচত	িকনা	তা	িস্র	করেবন।	

সময়
 � সাপ্তািহক	বা	মািসক	

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � রাস্তা	বন্ধ	রাখার	সেঙ্কত

অংশগর্হণকার ী
 � কবেছোেসবী	
 � শহর	বাসী
 � িমিডয়া
 � কময়র
 � সুশ ীল	সমােজর	সংগঠন
 � ব্যবসায়	অংশীদার
 � িফটেনস	ইন্সরোক্টর

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 	আকার	অনুসাের,	 
10+	কবেছোেসবী
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শহুের স্ােন জায়গা কনধ্ারণ (গ্সেমককং)

জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনা	শহেরর	অবেহিলত	স্ানেক	আকষ্যণ ীয়	সাব্যজনীন	স্ােন	
রূপান্তিরত	করেত	পাের	–	যা	শহর	দীঘ্যস্ায়ী	করার	জেন্য	িবেশষ	জরুরী	এবং	
তার	ফেল	স্ানীয়	বািসন্ারা	সুস্	এবং	খুশী	থােক।

“জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনা	কলােকেদর	সমেবত	হেয়	সাব্যজনীন	স্লেক	সমােজর	
ককন্দ্রিবন্	ুিহসােব	অিভনব	উপােয়	িচন্তা	এবং	আিবষ্ার	করেত	প্েণািদত	কের”	1।	
জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনা	িদেয়,	স্ানীয়	বািসন্ারা	অব্যবহৃত	শহুের	জায়গায়	
কদখা	সাষিাৎ	ও	িব্াম	করেত	পাের	এবং	িবেনাদন	ও	সাংসৃ্িতক	কােজ	ব্যবহার	
করেত	পাের।	উদাহরণবেরূপ	বলা	যায়	একটি	ব্যস্ত	রাস্তায়	একটি	কবঞ্চ	বসােনার	
মতন	সাধারণ	একটি	কাজ	কথেক	একটি	ব়ে	ফাঁকা	জায়গােক	িশশুেদর	কখলার	মােঠ	
পিরনত	করা।	এছা়ো	এটা	সামািজক	সগেিত	বা়োেত	এবং	এলাকার	নান্িনকতা	
বা়োেতও	সাহায্য	কের।	এই	প্ণালী	সব্যব্যাপী,	অংশরিহণমূলক,	সমাজ	-	
পিরচািলত,	সৃজনধমকী,	পিরবত্য নীয়,	প্াণবন্ত	ও	বহুিবভাগীয়	হওয়া	প্েয়াজন।

স্ানীয়	স্তের	কম	খরেচ	কযসব	িজিনস	পাওয়া	যায়	তা	িদেয়	স্ানীয়	দষিতা	ও	
প্যুিক্ত	কােজ	লািগেয়	জায়গার	রূপান্তর	করা	যায়;	কযমন	বা়েিত	কাঠ	িদেয়	কবঞ্চ	
ততির	করা।	

ধাপ 

1. স্ানটি	িনব্যাচন	করুন	–	আপনার	জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনার	প্কেপির	জেন্য	পা়োয়	
কযেকান	অব্যবহৃত	জনব্যবহায্য	স্ান	বা	ফাঁকা	িবি্ডং	কবেছ	িনন।

2. স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	কাছ	কথেক	প্েয়াজনীয়	প্িতশ্রুিত	এবং	অনুমিত	িনেয়	িনন।	আপনার	বাত্য া	
স্পটিভােব	জানান,	তােত	জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনার	প্কেপির	লষি্য	এবং	িনিদ্য টি	ক্রম	এবং	
যতটা	সময়,	সাহায্য	ও	সংস্ান	দরকার	তা	জানান।	এর	ফেল	স্ানীয়	কতৃ্য পষি	সাহায্য	
করেত	রািজ	হেব।

3. অন্যান্য	গুরুত্বপূণ্য	অংশীদারেদর	িচিনিত	করুন	কযমন	স্ানীয়	ব্যবসা	এবং	িবি্ডং	এর	
মািলকেদর;	এবং	আপনার	প্কপিটিেত	সংহত	করুন	উৎসািহত	করুন।

4. প্কপি	দল	িহেসেব	স্ানটি	পিরদশ্যন	করুন।	প্াথিমক	ভাবনািচন্তা	এবং	িডজাইন	িবকাশ	
করেত	আপিন	স্ানটিেত	একটি	কম্যশালারও	আেয়াজন	করেত	পােরন।

5. লভ্য	সংস্ােনর	একটি	ছক	ততরী	করুন	–	কক	সাহােয্যর	হাত	বা়োেব,	ওরা	িক	অবদান	
রাখেত	পারেব,	ককাথায়	এবং	কখন?	কযমন,	কেয়ক	জন	ভাগীদার	আপনােদর	হয়ত	িজিনস	
িদেয়	সাহায্য	করেব,	আবার	কেয়কজন	হয়ত	অথ্য	সাহায্য	িদেত	চাইেব।	কসইমত	ধারণায়	
সংেশাধন	কের	কায্যত	প্েয়ােগর	পিরকপিনা	ততির	কের	কনেবন।

সময়
 � 	আকার	অনুসাের,	কেয়ক	সপ্তাহ	
কথেক	কেয়ক	মাস।	

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � 	স্ানীয়	স্তের	উপিস্ত	িজিনস;	
ভাগীদারেদর	কযাগদান;	এবং	কয	
িডজাইন	কােজ	লাগােনা	হেছে	
কসসেবর	উপর	িনভ্য র	কের।

অংশগর্হণকার ী
 � শহেরর	উদ্যমী	কম্যকত্য া	
 � 	বািসন্া	–	কছাট	কছেলেমেয়,	
তরুণ	দল,	মা	বাবা,	মিহলা,	
বয়স্	মানুষ	
 � কবেছোেসবী
 � সমােজর	প্িতিনিধ/লীডার	
 � স্ানীয়	ব্যবসা	
 � সু্ল	
 � সুশ ীল	সমােজর	সংগঠন	
 � স্ানীয়	িশপিী	
 � 	স্ানীয়	প্যুিক্তিবদ	(রাজিমি্রি,	
প্াম্বার,	ইেলি্রিিশয়ান)
 � ধম্য	কনতা	
 � িমিডয়া	

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 	প্ায়	4-5	জন	কবেছোেসবী	ও	
ভাগীদার	(প্কেপির	আকার	
অনুসাের)।

1 https://www.pps.org/category/placemaking

https://www.pps.org/category/placemaking
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6. আপনার	জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনা	প্কপিটি	শুরু	করুন	–	সপ্তাহােন্ত	শুরু	করেল	ভাল	হয়	
কারণ	কবিশ	মানুষ	পাওয়া	যােব।

7. 2–3	সপ্তাহ	পের	আপনার	অরিগিত	আনুষ্ািনকভােব	মূল্যায়ন	করুন;	প্েয়াজেন	রূপায়ন	
সংক্রান্ত	পিরকপিনাটি	ঠিকঠাক	কের	িনন।

8. একবার	সম্পণূ্য	হেয়	কগেল	জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনা	প্কপিটিেক	চলিত	কাজ	এবং	
রষিণােবষিেণর	জেন্য	স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	হােত	তুেল	িদন,	অথবা	দায়ভার	রিহণ	করার	জেন্য	
একটি	সমাজ-িভিত্তক	দল	গঠন	করুন।



60

বাসেযাগ্ শহরসমূহ

পা়োয় উদযাকপত উৎসবসমূহ 

উৎসব	উপলেষি্য	স্ানীয়	বািসন্ারা	এেক	অপরেক	িচনেত	ও	তােদর	মূল্য	উপলিধি	
করেত	কশেখ,	সামািজক	সগেিত	ও	কসৌহাদ্য	বাে়ে।	তােত	িবেনাদনমূলক	কাজ,	
সাংসৃ্িতক	িবিনময়	এবং	সব	কশেষ	সমাজ	কবােধর	ভাবনা	গে়ে	ওেঠ।

একটি	বাসেযাগ্য	শহেরর	অন্যতম	মখু্য	িনধ্যারক	হল	সুখী	এবং	বোস্্যকর	
সমাজসমূহ।	এবং	একটি	সুখী	এবং	বোস্্যকর	সমােজর	অন্যতম	মখু্য	উপাদান	হল	
সামািজক	এবং	সাংসৃ্িতক	সংহিত।

স্ানীয়	স্তের	কযসব	সংস্ান	পাওয়া	যায়	কসই	মত	উৎসেবর	আকার	ও	পিরিধ	িস্র	
করেত	হেব।	উৎসেব,	উদাহরণবেরূপ,	

হাট	বাজার,	পািরবািরক	িক্রয়াকলাপ,	লাইভ	সগেীতানুষ্ান	এবং	খাবার	পানীেয়র	
স্ল	থাকেত	পাের।	তােত	উৎসব	আনন্মখুর	হেয়	উঠেব	এবং	কদাকানদাররা	
করাজগােরর	সুেযাগ	পােব।	উৎসব	স্ল	িস্র	করার	সময়,	িবিভন্ন	সংসৃ্িত	ও	জািত	
এবং	

আথ্য-সামািজক	দল	এবং	প্িতবন্ধী,	সবার	জেন্য	যােত	সহজগম্য	হয়	তা	িনিচিত	
করা	প্েয়াজন।	

ধাপ 

1. কযখােন	উৎসবটি	পালন	করেত	চান	কসই	পা়ো	িচিনিত	করুন।	স্ানীয়	সমােজর	মেধ্য	
ভাবনাটি	ছি়েেয়	িদন;	প্েত্যেকর	উৎসাহ	এবং	অংশরিহণেক	উৎসািহত	করুন।

2. এক	সেগে	িমেল,	উৎসেবর	পিরকপিনার	নকশা	ততির	কের	িনন	যােত	সব	সামািজক	
দেলর	অংশরিহণ	িনিচিত	করা	যায়;	তােত	প্ধান	িবষয়	ও	ককানও	মূল	বাত্য া	থাকেব	
িকনা	িস্র	করুন।

3. স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	কােছ	পিরকপিনাটির	রূপেরখা	জমা	িদন	এবং	কসটির	অনুমিত	চান।	
তাছা়োও	ককান	পা়োিভিত্তক	সংগঠনেক	যুক্ত	করুন।

4. একবার	অনুমিত	কপেয়	কগেল,	একটি	ব্যবস্াপক	কিমটি	গঠন	করুন	এবং	একটি	িবস্তািরত	
কম্যসূচ ী	িনধ্যারণ	করুন।	উৎসব	প্চােরর	জেন্য	িবিভন্ন	কাজ	ও	িমিডয়ার	মত	অংশীদারেদর	
একত্র	করুন।

সময়
 � বছের	এক	বার,	সারা	িদন	

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	উৎসেবর	আকার	ও	পিরিধরও	
উপর	িনভ্য র	কের।	

অংশগর্হণকার ী
 � শহেরর	উদ্যমী	কম্যকত্য া	
 � 	বািসন্া	–	কছাট	কছেলেমেয়,	
তরুণ	দল,	মা	বাবা,	মিহলা,	
বয়স্	মানুষ	
 � কবেছোেসবী
 � সমােজর	প্িতিনিধ/লীডার,	
 � সুশ ীল	সমােজর	সংগঠন	
 � িমিডয়া	

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 	80-100	জেনর	উৎসেব	অন্তত	
10-15	জন	কবেছোেসবী	(আকার	
ও	পিরিধর	উপর	িনভ্য র	কের)	
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5. সংগঠক	সিমিতর	সদস্যেদর	মেধ্য	দািয়ত্ব	ভাগ	কের	িদন;	প্গিতর	িরেপাট্য 	করা	এবং	কােজর	
পিরকপিনা	আপেডট	করার	জেন্য	িনয়িমত	কদখা	করুন;	সম্াব্য	স্লেহা্ডার	এবং	
কবেছোেসবীেদর	কযাগােযাগ	করেত	শুরু	করুন।

6. সামািজক	সম্প্রীিত	এবং	সংহিতর	ওপর	উৎসেবর	বাত্য া(গুিল)	প্স্তুত	করুন।	উৎসবটি	
সামািজক/স্ানীয়	িমিডয়ার	মাধ্যেম	উৎসবটির	প্চার	করুন।

7. ককান	সুপ্িশধি	স্ানীয়	আবািসেকর	বোগত	ভাষণ	িদেয়	উৎসবটি	শুরু	করুন।

8. অনুষ্ােনর	পর,	সংগঠক	সিমিত,	স্ানীয়	বািসন্া,	স্লেহা্ডার	এবং	যারা	উৎসব	কদখেত	
এেসিছেলন	তােদর	কাছ	কথেক	প্িতিক্রয়া	কজেন	ভিবষ্যত	অনুষ্ােনর	িবষেয়	জািনেয়	রাখুন।

বাসেযাগ্ শহরসমূহ



62

বাসেযাগ্ শহরসমূহ

পথচার ী এবং অন্ান্ ব্বহারকার ীেদর জেন্ 
গপইকন্টং গলন

পথচারী	ও	অন্যান্য	ব্যবহারকারীেদর	জেন্য	রং	িদেয়	িচিনিত	পথ	থাকেল	স্পটি	
িবভাজন	করা	যায়	তাই	তারা	িনরাপেদ	রাস্তা	পারাপার	করেত	পাের	এবং	গাি়ে	
ও	অন্য	যান	বাহন	কয	জায়গাগুিল	অনিধকার	দখল	কের	রােখ	কসসব	তারা	
ব্যবহার	করেত	পাের।

বহু	শহের	পথচারী,	সাইেকল	আেরাহ ী	এবং	অন্যান্য	কমাটরিবহীন	পিরবহন	
ব্যবহারকারীেদর	ব্যস্ত	রাস্তার	সংেযাগস্লগুিল	পার	করেত	িদন	িদন	অসুিবেধ	হেছে।	
স্পটি	কের	পথচারী	ইত্যািদর	জেন্য	কলনগুিল	িচিনিত	কের	িদেল	প্েত্যেক	িনরাপদ	
থােক	এবং	শহেরর	চারপােশর	গিতশীলতাও	উন্নত	হয়।	কলেনর	িচনিগুিল	শহেরর	
রাস্তাঘাট	রঙীন	কের	কতােল	এবং	আকষ্যণ	বৃিধি	কের।	

ধাপ 

1. পথচারী/কমাটর-িবহীন	যানবাহন	ব্যবহারকারীেদর	কাছ	কথেক	গাি়ে	এবং	অন্যান্য	
যানবাহনগুিল	দূের	করেখ	ককাথায়	রাস্তা	ততরী	হেল	তা	িনরাপত্তা	বৃিধি	করেব	তা	িচিনিত	
করুন।

2. স্ানীয়	সামািজক	দল,	িশপিী,	সু্ল	ও	অন্যেদর	এই	কােজ	জি়েত	করার	আেগ	প্কেপির	িবষেয়	
স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	অনুমিত	কচেয়	কনেবন।	ককান	রাস্তাগুিল	রং	করা	হেব	কস	িবষেয়	সামািজক	
পরামশ্য	কের	কনেবন;	িডজাইেনর	আইিডয়া	কচেয়	কনেবন।

3. প্িতিক্রয়া	অনুসাের,	চূ়োন্ত	িডজাইন	িস্র	কের	রং	করায়	সাহায্য	করার	জেন্য	কবেছোেসবী	
খুঁেজ	কনেবন।

4. কলনগুিল	রঙ	করার	জেন্য	সময়	কবর	করুন।	ব্যস্ততম	রাস্তাগুিলর	জেন্য,	অেনক	রােত	বা	
কভাের	হয়েতা	কাজটা	করেত	হেব	যখন	যানবাহন	কম	থােক।	কমাটরগাি়ে-শূন্য	িদেন	এই	
কাজটি	করা	যায়	িকনা	িবেবচনা	কের	কনেবন।

5. সব	উপকরণ	িকেন	কনেবন	এবং	রং	করার	জেন্য	দল	কবঁেধ	কনেবন।

6. আপিন	কযখােন	রেঙর	কাজ	করেছন	কসটি	বন্ধ	কের	কদওয়ার	ব্যাপাের	পুিলশ	বা	স্ানীয়	
সামািজক	দেলর	কাছ	কথেক	সাহায্য	চান।	আসন্ন	রোিফেকর	ওপর	নজর	রাখেত	অন্তত	
একজন	ব্যিক্ত	কযন	থােকন	কসিদেক	কখয়াল	রাখুন।

7. ফুটপােথ	িডজাইনটির	রূপেরখাটি	ততরী	করেত	এবং	অন্যেদই	িক	করণীয়	কস	ব্যাপাের	িনেদ্য শ	
িদেত	একজন	প্ধাণ	িশপিীেক	িনেয়াগ	করুন।	রেঙর	কাজটি	কশষ	করেত	বহু	িদন	কলেগ	কযেত	
পাের।	

সময়
 � 3-5	িদন।	

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � রেঙর	ককৌটা	
 � রেঙর	তুিল
 � পিরষ্ার	করার	কাপ়ে
 � ঝাঁটা	

অংশগর্হণকার ী
 � কবেছোেসবী	
 � সমােজর	লীডার
 � িশপিী
 � সু্েলর	দল	

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � অন্তত	10	জন।	
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গকস স্াকি

আক্রা, ঘানায় গমারো গ্স
কমারিা	কপ্স	আক্রা,	ঘানার	জরঊল	ুপা়োর	1.5	একর	জিম	
যা	কছাট	ও	অপি	বয়সীেদর	কখলাধূলা	ও	কশখার	জেন্য	
িনরাপদ	স্ল	কের	কতালা	হেয়েছ।	আকান	ভাষায়	মেরিা	মােন	
“কছাট	কছেলেমেয়”;	এবং	ঘানা-িস্ত	NGO	মেরিা	ফাউেন্ডশন	
–	এই	কম্যপ্েচটিায়	কনতৃত্ব	করেছ,	কছাটেদর	সাংসৃ্িতক	এবং	
বাস্তব	পিরেবেশ	সৃজনশীল	সংেযােগর	মাধ্যেম	কছাটেদর	জীবন	
সমৃধি	করা	এেদর	উেদেশ্য।

দ্রুত	আক্রার	শহরীকরণ	হেয়	চেলেছ	এবং	এখােন	প্চুর	অপি	
বয়সী	আেছ,	অথচ	সহেজ	প্েবশেযাগ্য	ও	িনরাপদ	সাব্যজনীন	
স্ান	খুব	কম।	এটা	উপলিধি	কের,	2012-এ	মেরিা	ফাউেন্ডশন	
একটি	অিধেবশেনর	আেয়াজন	কেরিছল,	যা	স্ানীয়	স্পিত,	
ইিঞ্জিনয়ার,	িশপিী	এবং	িশষিক	সম্প্রদায়	ছা়োও	তরুণ	এবং	
সমােজর	লীডারেদর	আক্রার	িশশু-বান্ধব	শহুের	পাক্য 	
মূল্যায়ন	ও	পুনরায়	সংস্ারসাধন	করার	িবষেয়	সতক্য 	কের।	
কসই	সময়কার	মিস্তষ্	প্সূত	ধারণা	এই	মেরিা	কপ্স।

মেরিা	ফাউেন্ডশন	এবং	স্ানীয়	ভাগীদাররা	এই	পােক্য 	সবার	
প্েবশািধকার,	স্ানীয়	উপকরণ	নতুনভােব	সদ্্যবহার	এবং	
আরও	‘লঘু,	দ্রুত,	সস্তা’	পন্ার	নীিত	প্েয়াগ	কেরেছ।	
ফাউেন্ডশন	এই	মেরিা	কপ্েসর	নাম	িদেয়েছ	‘সবুজ	ল্যাব’,	
এখােন	জলবাযু়	পিরবত্য ন,	WASH	অনুশীলন,	বাগান	করা,	
ব্যায়াম	ও	আরও	নানা	কােজ	কছাটেদর	জেন্য	িশষিণীয়	এবং	
আচরণগত	পিরবত্য েনর	অনুষ্ােনর	আেয়াজন	করা	হয়।	
এছা়ো	এখােন	STEM	(িবজ্ান,	প্যুিক্ত,	ইিঞ্জিনয়ািরং	এবং	
অঙ্ক)	প্দশ্যন ী	এবং	পিরেবশ	সংক্রান্ত	িশষিার	কপ্ারিােমর	

আেয়াজন	করা	হয়	যােত	বাযু়	দূষণ	িনয়ন্ত্রেণর	জেন্য	বৃষি	
করাপণ,	বাতােসর	তাপমান	কম	করা	এবং	মানিসক	সুস্তার	
প্েয়াজনীয়তার	মত	গুরুত্বপূণ্য	বাত্য া	জানােনা	হয়।	সাব্যজনীন	
সুস্তায়	কফাকাস	একটি	গুরুত্বপূণ্য	িবষয়,	এই	প্িক্রয়ায়	স্ানীয়	
বািসন্ােদর	অংশ	িনেত	উৎসািহত	করা	হয়,	যার	ফেল	কয	
জায়গা	যেথটি	কােজ	লাগােনা	হিছেল	না	তা	হেয়	উেঠেছ	এক	
প্াণবন্ত	ও	আকষ্যণ ীয়	সাব্যজনীন	স্ল।

এই	পােক্য 	এখনও	কাজ	চলেছ,	এবং	ইিন্দ্রয়	সংক্রান্ত,	সামািজক	ও	
বাস্তব	কখলাধূলার	মাধ্যেম	কশখার	এক	অনপুম	পরীষিাস্ল	হেয়	
উেঠেছ।	মেরিা	কপ্েস	ঘানার	সাংসৃ্িতক	ও	সহজাত	ঐিতহ্য	তুেল	
ধরা	হেয়েছ	এবং	এটা	শহুের	সহনশীলতার	প্েয়াগসাধ্য	
সমাধােনর	প্তীক	হেয়	উেঠেছ।	শহেরর	অন্যান্য	সাব্যজনীন	
স্েল,	কযমন	বাজার,	সু্েলর	মাঠ	ও	পা়োর	পােক্য 	মেরিা	কপ্েসর	
অনুকরণ	করা	হেছে।

আজেকর	িদেন	মেরিা	ফাউেন্ডশন	এবং	অন্যান্য	অনুরূপ	
িচন্তাধারার	সংগঠেনর	কাজ	আরও	গুরুত্বপূণ্য	হেয়	উেঠেছ।	
িববেব্যাপী	ককািভড-19	অিতমারী	বোস্্যকর	সামািজক	
কমলােমশার	জেন্য	িবেশষ	কের	শহের	কখালা	কমলা	জায়গার	
প্েয়াজনীয়তা	আরও	স্পটি	কের	তুেলেছ।	কবশ	কেয়কটি	সংগঠন	
মেরিা	ফাউেন্ডশেন	সমথ্যন	িদেয়	চেলেছ,	তার	মেধ্য	কেয়কটি	
হল,	UN-হ্যািবট্যাট;	কানাডার	বাসেযাগ্য	শহেরর	কপ্ারিাম	–	
কহলথিরিজ;	প্েজক্ট	ফর	পািব্লক	কস্পেসস	–	এটি	িনউ	ইয়ক্য-িস্ত	
একটি	মুনাফাহ ীন	প্িতষ্ান;	এবং	বান্যাড্য 	ভ্যান	লীর	ফাউেন্ডশন	
–	কনদারল্যান্ডস	িস্ত	তশশবকােল	িবকােশ	িবেশষজ্।

একটা প্রকতবন্ধকতা বান্ধব দল মেরো গ্স পােক্ 
অকভভাবকেদর জেন্ বাইের ব্ায়ােমর ্লােসর 
আেয়াজন কের। 
(কফােটা:	মেরিা	ফাউেন্ডশন)	
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িবপদাশঙ্কার	সম্াবনা	ও	তীরিতা	িনণ্যয়	করেত	অিরিম	সতককীকরণ-কক	অিরিেম	
পদেষিেপ	রূপান্তিরত	করা	িবেশষ	উপেযাগী	হেত	পাের।	অিরিম	সতককীকরেণর	
ফেল	যেথটি	সময়	হােত	পাওয়া	যায়	যার	ফেল	সমাজেগাষ্ ীর	প্াণ,	সম্পিত্ত	

এবং	জীিবকা	বাঁচােনা	যায়।

িবপদরিস্ত	সমাজ	কগাষ্ ী	যােত	আরও	কায্যকর	উপােয়	আবহাওয়ার	

তথ্য	বুঝেত	ও	কােজ	লাগােত	পাের	কসইজন্য	এই	মিডউল	নানা	

িক্রয়াকলােপর	পরামশ্য	কদয়,	যােত	তারা	অিরিম	পদেষিপ	িনেয়	

িবপদাশঙ্কা	কম	করেত	এবং	সুেযাগ	বা়োেত	পাের।	একেত্র,	এই	

িক্রয়াকম্যগুিলেক	প্াথিমক	সতক্য তা	প্াথিমক	পদেষিপ	পধিিত	বলা	

হেয়	থােক।

‘আবহাওয়া	সম্পিক্য ত	তথ্যগুিল	কবাঝা’	এই	কাজটি	হল	মানুষেক	

তােদর	সমােজর	মেধ্য	আবহাওয়া	এবং	কসটির	প্ভাবগুিলর	ব্যাপাের	

বুঝেত	এবং	পূব্যাভাসগুিল	জানেত	ন্যাশনাল	কমেরোলিজকাল	সািভ্য সর	

সেগে	সংযুক্ত	হেত	সাহায্য	করা।	

সমােজ	কযাগােযােগর	ধারা	ম্যাপ	করার	একটা	সহজ	উপায়	হল	

‘সামািজক	কযাগােযােগর	কনটওয়ােক্য র	নকশা	ততির	করা’,	যা	

সামািজক	স্তের	উপযুক্ত	কযাগােযাগ	ব্যবস্ার	িবকােশ	সাহায্য	

করেত	পাের।

‘কযাগােযাগ	ব্যবস্ার	নকশা	গে়ে	কতালা’	নােমর	কাজটি	তথ্য	

প্চাের	কফাকাস	কের।	সমােজর	মেধ্য	অত্যাবশ্যক	বাত্য াগুিল	দ্রুত	

ছি়েেয়	িদেত	কযাগােযাগ	ব্যবস্া(গুিল)-কক	রূপািয়ত	করার	

ব্যাপাের	এটি	ধােপ-ধােপ	িনেদ্য শ	িদেয়	থােক।

প্চন্ড	গরেম	সমােজর	সদস্যেদর	সাহায্য	করার	জেন্য	সহেজ	

পাওয়া	যায়	এমন	যন্ত্রপািত	িকভােব	কােজ	লাগােনা	যায়	‘কূিলং	

কসন্টার’	-এর	কাজটি	তার	িনেদ্য শ	কদয়।
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এই	মিডউেলর	অন্ত্যগত	কায্যকলাপগুিল	সমাজ	এবং	িবপন্ন	

কগাষ্ ীগুিলেক	আবহাওয়া	সম্পিক্য ত	তথ্যগুিল	লাভ	করেত,	বুঝেত	

এবং	পদেষিপ	রিহণ	করেত	সহায়তা	কের	এটিেক	সহজেবাধ্য	এবং	

স্ানীয়	ভােব	আেরা	প্াসিগেক	কের	কতালার	মাধ্যেম।	সমােজ	

ইিতমেধ্য	কযসব	পন্া	ও	কায্য	কত্য া	আেছ	কসসব	ব্যবহার	কের	

বািসন্ােদর	কােছ	গুরুত্বপূণ্য	তথ্য	জানােনার	উপােয়	উন্নিত	করার	

জেন্য	এই	মিডউেল	কেয়কটা	কায্যক্রেমর	উেলেখ	আেছ।	

সামিরিকভােব	এই	কাজগুিল	দীঘ্যস্ায়ী	উন্নয়েণর	লেষি্যর	সেগে	

সম্পিক্য ত	13:	“জলবাযু়গত	পিরবত্য ন	এবং	তার	প্ভাবসমূেহর	

িবরূেধি	ল়েেত	জরুরী	পদেষিপ	রিহণ	করা”	এবং	িবেশষ	কের	লষি্য	

13.1:	“সব	কদেশ	জলবাযু়-সম্পিক্য ত	ঝঁুিক	এবং	প্াকৃিতক	দুেয্যােগর	

মুেখ	িস্িতস্াপকতা	এবং	অিভেযাজেনর	ষিমতা	বৃিধি	করা”	লষি্য	

13.3-এর	পাশাপািশ:	জলবাযু়গত	পিরবত্য ন	প্শমন,	অিভেযাজন,	

প্ভাব	হ্াস	এবং	প্াথিমক	সতক্য তার	ওপর	িশষিা,	সেচতনতা	বৃিধি	

এবং	মানব	ও	প্ািতষ্ািনক	ষিমতার	উন্নিতকরণ”।	

আবহাওয়া	সংক্রান্ত	তথ্যগুিল	সহজলভ্য	কের	তুলেত,	বুঝেত	এবং	

ব্যবহার	করেত,	এই	কম্যিক্রয়াগুিল	প্ত্যষিভােবও	কসন্ডাই	করিমওয়াক্য 	

ফর	িডসাস্ার	িরস্	িরডাকশন	এর	লষি্য	G-5-কক	সমথ্যণ	কের	

কযটির	লষি্য	হল	“কসই	সব	কদেশর	সংখ্যা	বৃিধি	করা	যােদর	

জাতীয়	এবং	স্ানীয়	স্তের	মানুেষর	জেন্য	সহজলভ্য,	সহজেবাধ্য,	

ব্যবহার	কযাগ্য	এবং	প্াসিগেক	দুেয্যােগর	ঝঁুিক	সংক্রান্ত	তথ্য	এবং	

মূল্যায়ন	রেয়েছ”।
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কূকলং গসন্টার

শীতলতা	ককন্দ্রগুিল	হল	কসই	সব	স্ান	কযখােন	মানুষ	অত্যিধক	গরেমর	সমেয়	
িব্াম	িনেত	পােরন	এবং	ঠান্ডা	হেত	পােরন।	এখােন	কলােকরা	গরেমর	িবপদাশঙ্কার	
িবষেয়	জানেত	পাের	এবং	িনেজেদর	ও	অন্যেদর	মেধ্য	উত্তাপজিনত	চােপর	লষিণ	ও	
উপসগ্য	িচনেত	পারেব।	কযসব	সমাজেক	তাপপ্বােহর	সম্ুখীন	হেত	হয়	তােদর	
জীবনরষিার	উপায়	এই	কূিলং	কসন্টার।

গরম	িবপজ্জনক	হেত	পাের	ও	কয	ককউ	প্ভািবত	হেত	পাের।	গরম	কথেক	করহাই	
পাওয়ার	ভােলা	উপায়	এই	কূিলং	কসন্টার	এবং	িনত্যযাত্রী,	বাইেরর	কমকী	এবং	বয়স্	
কলাক	–	যারা	অিতিরক্ত	তাপমােনর	সংস্রেব	থােক	ও	উত্তাপজিনত	চােপ	িবপন্ন	–	
তারা	সকেলই	এইগুিল	ব্যবহার	করেত	পাের।	প্াথিমক	পদেষিপ	িহেসেব,শীতলকারী	
ককন্দ্রগুিল	সহজ	রূপায়নেযাগ্য	এবং	কম	বােজট	সম্পন্ন।	

ধাপ 

1. আবহাওয়ার	পূব্যাভাস	এবং	িবেশষ	কের	অন্য	ককান	আবহাওয়া	সংক্রান্ত	সতক্য তাগুিল	িনয়িমত	
পরীষিা	করুন	অিতিরক্ত	গরেমর	সময়গুিলেত	িনেজেদর	প্স্তুত	রাখেত।	

2. একটি	উপযুক্ত	স্ান	িচিনিত	করুন	কযটি	সমােজর	সদস্যেদর	পেষি	যাতায়াতসাধ্য	এবং	
সুিবধাজনক	যারা	তাপ	জিনত	চােপর	সমু্খীন	কযমন	করড	ক্রস	অিফস,	গণ	িবি্ডং	বা	
কব-সরকারী	কষিেত্রর	কদওয়া	ককান	স্ান।	আেরা	কবিশ	সংখ্যক	মানুেষর	কােছ	কপৌঁছেনার	জেন্য	
আপিন	শীতলকারী	বাস	বা	তাঁব	ুসহ	সিক্রয়	থাকার	কথাও	ভাবেত	পােরন।	স্ানীয়	সরকার	
এবং	অন্যান্য	সহেযাগীেদর	সেগে	কাজ	কের	কূিলং	কসন্টােরর	খরচ	কম	করা	যায়।

3. ককন্দ্রটিেত	শীতলকরেণর	উপকরণ	কযমন	কশড,	পাখা,	ঠান্ডা	জল,	ক্রি	বা	এয়ার	কিন্ডশিনং	
ইউিনেটর	ব্যবস্া	রাখুন।	মেন	রাখেবন	বাযু়	চলাচেলর	কযন	সু	ব্যবস্া	থােক।

4. অিতিথেদর	জেন্য	জল	খাবােরর	ব্যবস্া	করুন	–	উদাহরণবেরূপ	ঠাণ্া	জল,	কভষজ	চা	বা	
ফেলর	রস।	কভজা	কতায়ােলও	গরম	এর	হাত	কথেক	িকছুটা	িনষৃ্িত	পাওয়ার	একটি	সদপুায়।

5. গরেমর	িবপদগুিলর	ওপর	সাইন	বা	ফ্ায়ার	ততরী	করুন।	বাত্য াটি	যােত	সকেলর	কােছ	
কপৌঁছেত	পাের	এবং	কবাধগম্য	হয়	তাই	রিািফক্স	এর	ব্যবহার	করুন।	আগন্তুকেদর	িবপদগুিলর	
ব্যাপাের	বুিঝেয়	িদন।

6. কবেছোেসবক	এবং	শীতলতা	ককন্দ্রগুিলেত	আসা	সমােজর	সদস্যেদর	সেগে	আপনার	অিভজ্তা	
ভাগ	কের	িনন	যােত	অত্যিধক	গরম	আবহাওয়ার	পূব্যাভােসর	কষিেত্র	পেরর	বার	আপনার	
গঠন	করা	শীতলতা	ককেন্দ্র	অদলবদল/উন্নিতকরণ	সম্বপর	হয়।

সময়
 � 5	ঘন্টা

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	অনুষ্ান	স্ল	–	িবি্ডং,	বাস,	
তাঁব	ুএমনিক	ছায়া	শীতল	গাছ
 � 	ব়ে	কাগেজর	টুকেরা	ও	কপন	
–	কপাস্ার	ততির	করার	জেন্য
 � 	জলখাবার	–	জল,	কভষজ	চা,	
ফেলর	রস	
 � কছাট	কতায়ােল
 � 	পাখা,	জলেসচন	ব্যবস্া	বা	
এয়ার	কিন্ডশনার,	যিদ	পাওয়া	
যায়

অংশগর্হণকার ী
 � কবেছোেসবী
 � সমােজর	সদস্য
 � সু্েলর	ছাত্রছাত্রী
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আবহাওয়া সম্পকক্ত তথ্ গবাঝা

মানুষ	িকভােব	আবহাওয়া	এবং	কসটির	প্ভাবগুিল	অনুভব	কের	তা	বুঝেত	পারেল	
সমােজর	প্িতিদেনর	জীবেন	আবহাওয়ার	প্ভাবগুিলর	ব্যাপাের	সেচতনতা	এবং	
তার	জেন্য	প্স্তুিতকরণ	আেরা	উন্নত	হয়।

যােদর	কবিশ	দুেয্যােগর	আবহাওয়ায়	–	কযমন	অত্যিধক	বৃি টি,	ক্রান্তীয়	ঝ়ে	বা	খরা	
–	িবপদরিস্ত	হওয়ার	আশঙ্কা	কবিশ	তােদর	কজেন	রাখা	দরকার	কসসব	কখন	ঘটেব	
এবং	তারা	িকতােব	প্ভািবত	হেব।	পিরিস্িতর	পূব্যানুমােনর	ফেল,	িবেশষ	কের	
বার	বার	কযসব	আবহাওয়া	কদখা	যায়	তার	ফেল	কয	ককানও	ষিিত,	বাধা	িবনি	বা	
অন্য	প্ভােবর	অনপুাত	স্ানীয়	জনসাধারণ	কবাঝােত	পাের।	পূব্যানুমান	এেক	
অপরেক	জানােল	সমােজর	সদস্যরা	উপযুক্ত	পদেষিপ	িনেত	পাের।	

ধাপ 

1. স্ানীয়	কনতৃস্ানীয়	ব্যিক্ত	এবং	আবািসকেদর	কাছ	কথেক	জানেত	চান	ককান	ধরেণর	
আবহাওয়া	ওেদর	সমাজেক	সবেচেয়	গুরুতরভােব	প্ভািবত	কের।	আবহাওয়া	িকভােব	ওেদর	
জীিবকার	ওপর	প্ভাব	কফেল	তা	জানেত	কােয়মী	বোথ্য	রেয়েছ	এমন	একদল	মানুষেক	িনযুক্ত	
করুন	(কযমন	কৃষক,	কজেল,	ব্যবসায়ী	কলাক	ইত্যািদ)	

2. দল	কবঁেধ,	সমাজেক	িবপয্যস্ত	করেত	পাের	এমন	আবহাওয়ার	আশঙ্কা,	কযমন	অিতিরক্ত	বৃি টি,	
অত্যিধক	তাপমান,	প্বল	হাওয়া	সনাক্ত	করুন।	সব্যািধক	প্ভাব	িবস্তারকারী	ঝঁুিকর	ব্যাপাের	
অংশরিহণকারীেদর	কভাট	িদেত	বলার	আেগ	সাম্প্রিতক	এবং	অতীেতর	প্ভাব	িবস্তারকারী	
আবহাওয়া	সংক্রান্ত	আেলাচনা	িদেয়	শুরু	করুন।	(নু্যনতম	30	িমিনট)	

3. তার	পের	এইসব	আশঙ্কার	যা	প্ভাব	পে়েেছ	তার	তািলকা	ততির	করুন,	পিরিস্িত	িবেশেষ	
এইগুিলেত	প্েভদ	থাকেত	পাের	কযমন	প্বল	বৃি টির	ফেল	এক	বার	হয়ত	সামান্য	বন্যার	মত	
পিরিস্িত	হল;	তেব	পেরর	বার	এমন	বন্যা	হল	কয	কপাষ্য	জীবজন্তু	এমনিক	বাি়ে	ঘর	
ভািসেয়	িনেয়	কগল।	প্ভাবগুিলর	ক্রমটিেক	‘মুখ্য’	কথেক	‘কগৌণ’	অনুযায়ী	সাজান।

4. ককান	তদিনক	বা	সাপ্তািহক	অনলাইন	পূব্যাভাস	কবর	করুন	যা	কথেক	স্ানীয়	আবহাওয়া	
সংক্রান্ত	তথ্য	পাওয়া	যােব	যার	মেধ্য	আপনার	সমাজও	অন্ত্যভুক্ত।	এটি	ন্যাশনাল	
কমেরোলিজকাল	সািভ্য স	বা	কব-সরকারী	আবহাওয়া	ককাম্পািন	প্কাশ	করেত	পাের।	(নু্যনতম	
1	ঘন্টা)	

সময়
 � প্ায়	6	ঘন্টা

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	অনুষ্ান	স্ল	
 � 	অনলাইেন	প্িত	িদন	বা	প্িত	
সপ্তােহর	আবহাওয়ার	পূব্যাভাস	
জানার	জেন্য	মিাট্য েফান,	
ল্যাপটপ,	করিডও,	কটিলিভশন	বা	
অন্য	ককানও	যন্ত্র	
 � 	আেলাচনা	করকড্য 	করার	জেন্য	
কাগজ	ও	কপন/কপনিসল	বা	
অিডও/অিডওিভজুয়াল	করকিড্য ং	
িডভাইস	(যিদ	পাওয়া	যায়	এবং	
অংশরিহণকারীেদর	সম্িত	থােক)
 � 	কক্রয়ন,	চক	বা	রিঙন	কপন/
কপনিসল

অংশগর্হণকার ী
 � সমােজর	লীডার
 � স্ানীয়	বািসন্া
 � সমােজর	অন্যান্য	সদস্য
 � 	স্ানীয়	সরকাির	কতৃ্য পেষির	
প্িতিনিধ
 � 	জাতীয়	আবহাওয়া	পিরেষবার	
প্িতিনিধ	

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10–30
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5. িবিভন্ন	ধরেণর	পূব্যাভােসর	জেন্য	সমােজর	সদস্যরা	িক	পদেষিপ	িনেত	পােরন	তা	িনেয়	
আেলাচনা	করুন।	কযমন,	যিদ	শুষ্	আবহাওয়ার	পূব্যাভাস	থােক	তাহেল	তা	ফসল	ফলােনা	বা	
গৃহ	িনম্যােনর	কষিেত্র	সুসময়	হেত	পাের।

6. িনয়িমতভােব	পূব্যাভাসগুিলর	ওপর	নজর	রাখুন	এবং	সম্াব্য	উচ্চ-প্ভাব	সম্পন্ন	আবহাওয়ার	
ব্যাপাের	সতক্য 	থাকুন	যা	সমাজেক	প্ভািবত	করেত	পাের।	সমােজর	সদস্যেদর	আবহাওয়া	
সংক্রান্ত	তথ্যটি	জািনেয়	িদন	যােত	প্েত্যেক	তােদর	চািহদা	পূরেণর	জেন্য	সময়	মতন	িসধিান্ত	
িনেত	পােরন।

প্রাথকমক সতক্তা প্রাথকমক পদেক্প
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সামাকজক গযাগােযােগর গনটওয়ােক্র নকশা ততকর 
অথ্াৎ ম্াপ করা

একটা	সমােজ	কয	ধারায়	তথ্য	ছ়োয়	তা	কবাঝা	ভিবষ্যেত	গুরুত্বপূণ্য	তথ্য	প্চােরর	
পিরকপিনা	করার	জেন্য	িবেশষ	জরুরী।	তেব,	কযাগােযােগর	পথ,	প্ধান	প্ভাবশালী	
এবং	বাধা	দায়েকর	িবষেয়	সিবস্তাের	কখাঁজখবর	খুব	কমই	করা	হয়।

তথ্য	প্বাহটিেক	ছেক	কফলেল	একটি	শহেরর	বাস্তুতেন্ত্রর	বৃহত্তর	তথ্যগুিল	কবাঝার	
একটি	িভিত্ত	পাওয়া	যায়।	িবিভন্ন	চ্যােনল	এবং	পধিিত	প্করেণর	মাধ্যেম	িকভােব	
সমােজর	সদস্যেদর	মেধ্য	তথ্য	বািহত	হয়	এর	কথেক	তা	জানা	যায়।	যা	এই	
তেথ্যর	ধারায়	বাধা	কদয়	কসসবও	এই	অনুশীলন	সনাক্ত	করেত	পাের;	এইগুিলেত	
সংেশাধন	করা	হেল	স্ানীয়	স্তের	জলবাযু়	সহনশীলতা	বা়োেনা	যােব।	তাছা়ো	
সমােজর	জেন্য	গুরুত্বপূণ্য	তথ্য	আরও	সহজসাধ্য	করেত,	একটা	সমােজ	কযসব	মানুষ	
বা	দল	খুব	প্ভাবশালী	এবং	যারা	কযাগােযােগর	কসতু	হেত	পাের	তােদর	সনাক্ত	
করার	ব্যাপােরও	এটা	সহায়ক	হেত	পাের।

ধাপ 

1. সমােজর	সদস্যরা	কয	ভােব	সাধারণ	ও	আবহাওয়া	সম্পিক্য ত	তথ্য	পায়	কসসব	জানার	জেন্য	
এবং	তােদর	পছন্সই	িমিডয়া,	ফম্য্যাট	ও	তথ্য	কপেত	কযসব	চ্যােলেঞ্জর	সমু্খীন	হেত	হয়	
কসসব	িবষেয়	আেলাচনা	করার	জেন্য	তােদর	িনেয়	দল	গঠন	করুন	তাছা়োও,	তথ্য	
সংগৃহ ীত	হওয়ার	পর	ককান	ধরেণর	পদেষিপ(সমূহ)	রিহণ	করা	হয়	এবং	এেককটি	পদেষিপ	
রূপািয়ত	করেত	কত	সময়	লােগ	তাই	িনেয়ও	আেলাচনা	করুন।	

2. কযাগােযােগর	পিরকাঠােমাটি	িচিনিত	করেত	স্ানীয়	অঞ্চলটি	লষি্য	করুন	(কযমন	সামািজক	
করিডও)	এবং	স্ানীয়	পিরেষবাগুিল	বা	গণ	ব্যবহায্য	িবি্ডংগুিল	তথ্য	িবস্তােরর	কষিেত্র	িক	
ভূিমকা	পালন	কের	তা	বুঝুন।

3. ওেদর	তথ্য	চািহদা	এবং	অরিািধকারগুিলর	িবষেয়	গভীের	জানেত	স্ানীয়	গণ	মাধ্যম,	
িসধিান্তরিহণকারী	এবং	কডটা	প্দানকারীেদর	সেগে	অনানুষ্ািনকভােব	কথাবাত্য া	বলুন।	এর	
কথেক	জানা	যােব	িকভােব	তথ্য	সম্প্রচািরত	হয়	এবং	িকভােব	এবং	কখন	তা	প্চািরত	
হয়,	পাশাপািশ	ককান	ককান	পধিিত	ব্যবহৃত	হয়	এবং	মূল	চ্যােলঞ্জগুিলর	ব্যাপাের	ওেঁদর	
অনুভূিত	িক।

সময়
 � 10-15	িদন	

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � অনুষ্ান	স্ল	
 � 	আেলাচনা	করকড্য 	করার	জেন্য	
কাগজ	ও	কপন/কপনিসল	বা	
অিডও/অিডওিভজুয়াল	করকিড্য ং	
িডভাইস	(যিদ	পাওয়া	যায়	এবং	
অংশরিহণকারীেদর	সম্িত	থােক)
 � 	কায্য	কত্য া	এবং	কযাগসূত্র	আঁকার	
জন্য	ব়ে	কাগেজর	টুকেরা
 � 	িবিভন্ন	কায্য	কত্য ােদর	রং	িদেয়	
িচিনিত	করেত	রিঙন	কপন	এবং/
বা	কাগজ
 � সােভ্য 	সাধনী

অংশগর্হণকার ী
 � সমােজর	লীডার
 � বািসন্া
 � সমােজর	অন্যান্য	সদস্য
 � 	কযসব	অন্তব্যতকী	মাধ্যম	কযমন	
অ-সরকাির	সংগঠন	ও	সমাজ-
িভিত্তক	সংগঠন	সমাজেক	সাহায্য	
করেছ
 � 	শহর	ব্যাপী	ও	স্ানীয়	িমিডয়া
 � 	শহেরর	িসধিান্ত	রিহণকারী	কযমন	
িসটি	হল
 � 	সমােজর	কসবা	প্দানকারী	
কযমন	জল	ও	পিরছেন্ন	
িবভাগ(সমূহ)
 � 	তথ্য	কসবা	প্দানকারী	
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অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 	সমাজেক	ভােলামত	কচেন	এমন	
3	জনেক	িনেয়	গঠিত	মূল	দল	
যারা	কােজ	কনতৃত্ব	করেব
 � 	70-100	টা	পিরবােরর	সােভ্য 	
করার	জেন্য	3-5	জন	িহসাব	
রষিক
 � 	আেলাচনার	জেন্য	10	জন	পয্যন্ত	
কলােকর	দল

4. সবকটি	সংগৃহ ীত	তথ্য	ব্যবহার	কের,	স্ানীয়	তথ্য	বাস্তুতন্ত্রটি	ছেক	কফলুন।	িবেশষ	কের	
আবহাওয়া	সংক্রান্ত	তেথ্যর	কুশীলব	এবং	মাধ্যমগুিলেক	িচিনিত	করুন।	িবিভন্ন	ধরেণর	
কুশীলবেদর	রঙ	দ্ারা	িচিনিত	করেল	সুিবেধ	হেত	পাের	(কযমন	তথ্য	প্দানকারী,	
মধ্যস্তাকারী	এবং	তথ্য	রিহণকারীসমূহ)।	কনটওয়াক্য টি	ততরী	করার	সমেয়,	সবেচেয়	
জনিপ্য়	এবং	কায্যকরী	মাধ্যমগুিলর	ওপর	কজার	কদওয়ার	উপায়গুিল	কভেব	কদখেবন	এবং	
কযসব	কুশীলেবরা	তােদর	প্চািরত	তেথ্য	মূল্য	কযাগ	করেছন	তােদর	িচিনিত	করার	
উপায়	িনধ্যারণ	করেবন।

প্রাথকমক সতক্তা প্রাথকমক পদেক্প
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একটি গযাগােযাগ ব্বস্ার কিজাইন ততরী করা

কযাগােযােগর	কায্যকর	ব্যবস্া	এমন	পন্া	এবং	সাধনী	ব্যবহার	কের	যা	সমােজ	
দ্রুত	জরুরী	তথ্য	প্সার	সহজতর	কের।	সামান্য	খরেচ,	আেগ	কথেক	উপিস্ত	
সংস্ান	িদেয়	এই	সব	ব্যবস্া	কায্যত	প্েয়াগ	করা	যায়।

গুরুত্বপূণ্য	বাত্য াগুিল	দ্রুত	ভাগ	কের	কনওয়ার	ব্যাপাের	সমাজগুিলেক	সাহায্য	করেত	
একটি	িবিবধ-মাধ্যম	িভিত্তক	কযাগােযাগ	ব্যবস্া	িডজাইন	করুন।	স্ানীয়	
বািসন্ারা	কযভােব	সবসমেয়	সমােজর	মেধ্য	তথ্য	ভাগ	কের	কনয়,	এটি	কসই	
িভিত্তেত	করেত	হেব।	এই	পধিিতগুিলর	মেধ্য	রেয়েছ	কােস্িডং	(প্সারণ)	–	কযখােন	
এক	দল	রিহীতা	আেরকটি	দলেক	বাত্য াটি	পাঠিেয়	কদেব;	প্িশষিণ	–	কযখােন	মখু্য	
ব্যিক্তরা	জানেত	পা়েেবন	িকভােব	িনব্যািচত	মাধ্যমগুিল	ব্যবহার	কের	বাত্য াগুিল	
সম্প্রচািরত	করেত	হেব;	এবং	মতামত	(িফডব্যাক)	–	কযখােন	কযাগােযাগ	ব্যবস্ার	
সব	ব্যবহারকারীরা	জানােবন	ককানটি	সঠিক	কাজ	করেছ	এবং	ককাথায়	আেরা	
উন্নিতর	প্েয়াজন।

ধাপ 

1. কযাগােযােগর	জেন্য	সবেচেয়	কায্যকরী	মাধ্যমগুিল	িচিনিত	করুন।	িকভােব	মানুষ	
িনভ্য রেযাগ্য	তথ্য	ভাগ	কের	কনন	এবং	বত্য মােন	ওরা	কয	কযাগােযােগর	মাধ্যমগুিল	ব্যবহার	
কেরন	কস	ব্যাপাের	মতামত	কনন	(ইিতবাচক	এবং	কনিতবাচক)	তা	জানেত	স্ানীয়	
প্িতিনিধেদর	িনেয়	একটি	তবঠেকর	আেয়াজন	করুন।	ককান	ককান	মাধ্যম	জনসংখ্যার	িকছু	
িনিদ্য টি	ক্ণীর	কােছ	অন্যেদর	তুলনায়	কবিশ	কায্যকরী	উপােয়	কপৌঁছেত	পাের	অথ্যাৎ	বয়স্রা	
SMS	ব্যবহার	করেত	পােরন;	অপি	বয়সীেদর	সামািজক	মাধ্যম	সংক্রান্ত	অ্যাপগুিল	কবিশ	
পছন্সই	হেত	পাের	কযমন	কহায়াটসঅ্যাপ।

2. এেককটি	মাধ্যেমর	মধ্যস্তাকারীেদর	(কগটিকপার)	িচিনিত	করুন।	আপিন	যিদ	কছাটেদর	
এবং	তােদর	বাবা	মােয়েদর	সেগে	কযাগােযাগ	করার	জেন্য	সু্লগুিল	ব্যবহার	করার	কথা	
কভেব	থােকন,তাহেল	আপনােক	প্ধান	িশষিকেদর	সহেযািগতায়	তা	করেত	হেব।	কযমন	
আপিন	যিদ	সু্েলর	কফসবুক	পৃষ্া	বা	কহায়াটসঅ্যাপ	দেলর	মাধ্যেম	বাত্য া	ছ়োেত	চান	
তাহেল	আপনােক	প্শাসেকর	সেগেও	কযাগােযাগ	করেত	হেব।

3. স্ানীয়	কযাগােযাগ	ব্যবস্ার	মাধ্যমগুিলর	অন্যান্য	মধ্যস্তাকারীেদর	সহেযািগতায়	করুন।	
আপিন	িক	অজ্য ন	করেত	চান	তা	ব্যাখা	করুন।	আবহাওয়া	সংক্রান্ত	গুরুত্বপূণ্য	তথ্যগুিল	ওেদর	
পাঠােত	বলুন	এবং	রিহণকারীেদর	মতামতগুিল	জািনেয়	িদন।

সময়
 � 2	সপ্তাহ

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � অনুষ্ান	স্ল	
 � 	আেলাচনা	করকড্য 	করার	জেন্য	
কাগজ	ও	কপন/কপনিসল	বা	
অিডও/অিডওিভজুয়াল	করকিড্য ং	
িডভাইস	(যিদ	পাওয়া	যায়	এবং	
অংশরিহণকারীেদর	সম্িত	থােক)

অংশগর্হণকার ী
 � সমােজর	লীডার
 � 	কযাগােযােগর	পন্ার	প্হরী	
–	কসাশাল	িমিডয়া,	স্ানীয়	
করিডও,	প্ধান	িশষিক	ইত্যািদ
 � 	অন্যান্য	ভাগীদার	–	যারা	বাত্য া	
পায়,	বা	বাত্য া	ছ়োয়,	বা	তথ্য	
ব্যবহার	কের	

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 30
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4. পরীষিা	এবং	পয্যােলাচনা।	কযাগােযাগ	ব্যবস্া	কত	ফলপ্সূ	তা	যাচাই	করেত	একটা	
পরীষিামূলক	বাত্য া	পাঠান।	কযেকান	প্েয়াজনীয়	অদলবদল	কের	িনন।

5. রিহীতা	এবং	মধ্যস্তাকারীেদর	কাছ	কথেক	পাওয়া	মতামতগুিলর	ওপর	নজর	রাখুন	যােত	
আপনার	বাত্য া	অদলবদল	করা	যায়	এবং	উন্নত	করা	যায়।	সিক্রয়	হেয়	বাত্য ার	সব	কটি	
িবষেয়,	কযমন	িবষয়বস্তু,	ফম্য্যাট,	ভাষা,	সময়মত	ইত্যািদর	িবষেয়	প্িতিক্রয়া	কজেন	িনন।	
স্ানীয়	লীডার/সমাজ	প্িতিনিধ,	তথ্য	প্দানকারী	ও	পন্া	প্হরীেদর	সেগে	প্িতিক্রয়া	িনেয়	
আেলাচনা	করুন	এবং	ককানও	কনিতবাচক	প্িতিক্রয়া	কপেল	তার	সমাধান	করেত	স্পটি	
পদেষিপ	িস্র	কের	িনন।

প্রাথকমক সতক্তা প্রাথকমক পদেক্প
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গকস স্াকি

দার এস সলাম, তাঞ্াকনয়ায় স্ান ীয় স্ের প্রাসক্ক আবহাওয়ার প্রভােবর 
কববৃকত এবং প্রেয়াগ গযাগ্ পরামেশ্র কবকাশ

যােদর	কবিশ	দুেয্যােগর	আবহাওয়ায়	-	কযমন	অত্যিধক	বৃি টি,	
ক্রান্তীয়	ঝ়ে	বা	খরা-িবপদরিস্ত	হওয়ার	আশঙ্কা	কবিশ।	তেব	
প্ায়ই	পূব্যানুমানকারীরা	কযসব	কটকিনকাল	শদে	ব্যবহার	
কেরন	তা	দুেব্যাধ্য	মেন	হয়।	ফেল,	প্িতেরাধমূলক	
পদেষিপ(গুিল)	কনওয়ার	জেন্য	কলােকরা	পূব্যাভাস	কােজ	
লাগােত	পাের	না।	তাছা়ো,	কলােকরা	জানেত	চায়	িবেশষ	
কের	তােদর	এলাকায়	আবহাওয়ার	িক	প্ভাব	প়েেব,	যােত	
তারা	তােদর	স্ান	িবেশেষর	প্াসিগেক	কায্যকর	পদেষিপ	
িনেত	পাের।	

এর	সমাধােনর	একটা	উপায়	হল	স্ানীয়	স্তের	আবহাওয়ার	
পূব্যাভাস	আরও	প্াসিগেক	করা	–	শদে	প্েয়ােগ,	ভাষায়	এবং	
স্ানীয়	প্ভােবর	বণ্যনায়।

দার	এস	সলাম,	তাঞ্জািনয়ার	িকেগােগা	অপিরকিপিত	
কেলািনেত	স্ানীয়	ভাগীদারেদর	সেগে	কম্যশালার	আেয়াজন	
করা	হেয়িছল,	যােত	করফােরন্স	গাইেডর	আকাের	স্ানীয়	
বািসন্ােদর	জেন্য	আবহাওয়ার	প্ভােবর	িববৃিত	ও	
পরামশ্যমূলক	বাত্য ার	ক্রম	ততির	করা	যায়।	তাঞ্জািনয়া	
কমেটেরালিজকাল	অথিরটি	তােদর	পূব্যাভােস	কযসব	
আবহাওয়ার	অবস্া	ব্যবহার	কের	কসসব	এবং	প্িতটি	
আবহাওয়ার	অবস্ার	স্ানীয়	স্তের	প্াসিগেক	বণ্যনা	কসায়ািহিল	
–	ভাষায়	কলখা	এই	গাইেড	–	জানােনা	হেয়েছ।	

আবহাওয়ার	প্ভােবর	িববৃিতেত	‘আবহাওয়া	ককমন	হেব’	
-কক	‘আবহাওয়া	িক	করেব’	িবষেয়	স্ানিবেশেষর	প্াসিগেক	
তেথ্য	পিরণত	করা	হয়।	অবস্ার	পূব্যাভােসর	ফেল	কযসব	
ষিিত,	বাধা	িবপিত্ত	ও	অন্য	প্ভাব	প়োর	সম্াবনা	কসসেবর	
বণ্যনা	তােত	জানােনা	হয়।	আবহাওয়ার	প্ভােবর	িববৃিতর	
িভিত্তেত	ততির	করা	পরামশ্যমূলক	বাত্য ার	–	সাহােয্য	
কলােকরা	স্ানীয়	আবহাওয়ার	অবস্ায়	আরও	কায্যকর	
উপােয়	সা়ো	িদেত	পাের।	

সমােজর	লীডার	এবং	অন্যরা	কয	আবহাওয়ার	পূব্যাভাস	পায়	
তা	বুঝেত	গাইড	ব্যবহার	কের	জানেত	পাের	তােদর	
এলাকায়	আবহাওয়ার	িক	প্ভাব	প়েেব	এবং	এলাকার	
কভৌেগািলক	অবস্ােনর	কারেণ	ককমন	প্িতেরাধমূলক	পদেষিপ	
কনওয়া	উিচত।	কযমন,	নদীর	ধাের	কয	বাি়েঘর	আেছ	
কসখানকার	আবহাওয়া	এক	রকম	হেব	আবার	পাহা়ে	কঘষা	
বাি়ে	ঘেরর	আবহাওয়া	কথেক	আলাদা	হেব।	সমােজ	সব্যত্র	
এই	আবহাওয়ার	পূব্যাভাস	জানােনার	সময়	আবহাওয়ার	
প্ভােবর	বা়েিত	িববৃিত	ও	পরামেশ্যর	ফেল	িকেগােগার	
বািসন্ারা	বুঝেত	পাের	িকভােব	তারা	ঐ	আবহাওয়ায়	
প্ভািবত	হেত	পাের	এবং	তােদর	িক	করণীয়।

ককেগােগা অপকরককল্পত 
কেলাকনেত স্ান ীয় 
ভাগ ীদারেদর সে্ 
কম্শালার আেয়াজন করা 
হেয়কছল।
কসন্টার	ফর	কিমউিনটি	
ইিনিসেয়টিভস	(CCI)
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গকস স্াকি

DARAJA [গযৌথ প্রয়ােসর মাধ্েম ঝঁুকক সেচতনতার কবকাশ করা (Developing 
Risk Awareness through Joint Action)], নাইেরাকব, কককনয়া-এ একটা সামাকজক 
আবহাওয়া সম্প্রচার ব্বস্া গে়ে গতালা

নাইেরািব,	ককিনয়ায়	একটি	সমােজর	জেন্য	আবহাওয়া	
সম্প্রচােরর	কায্যকর	প্ণালী	গঠন	করেত	িগেয়	সব্য	প্থম	
বত্য মান	তথ্য	ব্যবস্ার	একটা	পুঙ্খানপুুঙ্খ	নকশা	ততির	করা	
হয়।	কযাগােযােগর	িবিভন্ন	প্েয়াজন	পূরণ	করেত,	িবেশষ	কের	
আবহাওয়ার	তথ্য	জানােত	বত্য মােন	বািসন্ারা	ককান	পন্াগুিল	
কােজ	লাগায়	তা	এই	নকশায়	কদখােনা	হয়।	

তার	পের	–	ককিনয়া	কমেটেরালিজকাল	িডপাট্য েমন্ট	এবং	
স্ানীয়	বািসন্া	সেমত	–	স্ানীয়	ভাগীদাররা	এক	সেগে	
একটা	স্ানীয়	স্তেরর	প্াসিগেক	আবহাওয়া	সম্প্রচার	প্ণালী	
গে়ে	কতােল।	স্ানীয়	স্তেরর	প্াসিগেক	আবহাওয়ার	পূব্যাভাস	
জানােত	সমূ্পণ্য	নতুন	প্চার	মাধ্যম	ব্যবহােরর	বদেল,	
বত্য মােন	কযগুিল	ব্যবহার	করা	হিছেল	–	কযমন	সমােজর	
করিডও;	স্ানীয়	সমােজর	কফসবুক	পৃষ্া;	িবিভন্ন	স্ানীয়	
ভাগীদারেদর	কহায়াটসঅ্যাপ	গ্রুপ;	এবং	SMS	ব্যবহার	কের	
কফান	ি রে	িসেস্ম	–	সম্প্রচার	প্ণালী	হেয়	উেঠেছ।	তােত	
সুিবধা	এই	কয	এইসব	কটকনলিজর	িবষেয়	কলােকরা	আেগ	
কথেক	জানত	ও	বেছেেন্্য	ব্যবহার	করিছল,	তাই	আবহাওয়ার	
তথ্য	সহেজ	জানেত	পারেছ;	এবং	তার	ফেল	সব্যব্যাপ ী	এমন	
একটা	সামািজক	সম্প্রচার	প্ণালী	ততির	করা	হল	যা	প্ায়	
500,000 বািসন্ার	কােছ	কপৌঁেছ	কগল।	

গুরুত্বপূণ্য	িবষয়টি	হল,	এই	সম্প্রচার	প্ণালী	িদ্-মুখ ী:	
বািসন্ােদর	তথ্য	জানােনা	হয়	এবং	বািসন্ােদর	প্িতিক্রয়া	
ককিনয়া	কমেটেরালিজকাল	িডপাট্য েমেন্টর	কােছ	জানােনা	হয়।	
ককিনয়া	কমেটেরালিজকাল	িডপাট্য েমন্ট	কথেক	তথ্য	স্ানীয়	
প্ভােবর	িববৃিতর	সেগে	প্াসিগেক	কের	কনওয়া	হয়,	যার	ফেল	
তার	মূল্য	বাে়ে	এবং	কসই	পূব্যাভাস	স্ানীয়	স্তের	প্াসিগেক	ও	
প্েয়াগসাধ্য	হেয়	ওেঠ।

কযমন,	কফান	ি রে	িসেস্ম	SMS-এর	মাধ্যেম	দ্রুত	ও	সহেজ	
সমােজর	মেধ্য	আবহাওয়ার	তথ্য	প্চার	কের।	প্থেম	এক	দল	
প্িশষিণ	পাওয়া	প্াপেকর	কােছ	এটা	পাঠােনা	হয়	এবং	তার	
পের	তারা	আেরকটা	দেলর	কােছ	ঐ	বাত্য া	কপৌঁেছ	কদয়	
ইত্যািদ।	বাত্য া	কবাঝা,	তার	অথ্য	উপলিধি	করা	এবং	কযসব	
পন্া	ব্যবহার	করা	হয়	কসসেবর	মাধ্যেম	তা	প্চার	করার	
জেন্য	প্ধান	কেয়কজনেক	প্িশষিণ	কদওয়া	হেয়েছ।

লীিার কনেয়ােগর 
কমটিং
কুেয়নকুেয়	িডজাইন	
ইিনিসেয়টিভ	(KDI)	



76



77

সৃজনশীল গযাগােযাগ 

শহের	পিরেবেশ,	কযখােন	কলােকরা	প্ায়ই	িবজ্াপন	অিভযােনর	মত	
কযাগােযােগর	কপশাদার	ককৌশেলর	সংস্রেব	থােক	কসখােন	সৃজনশীল	উপােয়	
কযাগােযােগর	মাধ্যম	আপনার	বাত্য া	সবার	কােছ	কপৌঁেছ	িদেত	পাের।	 
এই	প্কােরর	পিরেবেশ,	কযাগােযােগর	সৃজনশীল	বা	অপ্ত্যািশত	পধিিত	

আপনার	বাত্য াটিেক	অনন্যসাধারণ	কের	তুলেত	পাের।

এই	মিডউলটিেত	িকছু	সৃজনশীল	কযাগােযাগ	পধিিতর	কথা	বলা	

হেয়েছ	যা	আপিন	শহেরর	সমস্যাগুিলর	ব্যাপাের	সেচতনতা	

বৃিধির	জেন্য	ব্যবহার	করেত	পারেবন।	শহুের	স্ানগুিল	সৃজনশীল	

কপ্রণার	দ্ারা	পিরপূণ্য;	এখােন	আমরা	এমন	িকছু	সৃজনশীল	

ভাবনািচন্তার	কথা	আেলাচনা	করব	যােত	এই	স্ানগুিলর	কষিেত্র	

কােজ	লাগােনা	যায়।

সৃজনশীল	কযাগােযাগ	বলেত	শুধুমাত্র	বৃহত্তর	দশ্যেকর	কােছ	গুরুত্বপূণ্য	

বাত্য া	কপৌঁেছ	কদওয়াই	নয়।	এটি	শহেরর	কােজ	িনযুক্ত	আপনার	

কবেছোেসবক	এবং	অংশীদারেদর	দেলর	মেধ্য	একাত্ম	কবাধ	এবং	

সিম্িলত	উেদেশ্যসাধণ	এর	স্পৃহা	জাগিরত	কের।	তাছা়ো,	িবিভন্ন	

সমাজ	কগাষ্ ীর	নানা	দষিতা	এেষিেত্র	ব্যবহার	করা	যায়;	এবং	

শহুের	বাত্য া	প্সাের	স্ানীয়	কলােকেদর	জেন্য	সিক্রয়	ভূিমকা	কনওয়া	

ও	অংশরিহণ	করার	প্েবশ	পথ	ততির	কের	কদয়।

এই	মিডউেল	কযাগােযােগর	চারটি	সৃজনশীল	উপায়	জানােনা	

হয়:	শহুের	িশপি	কলা	এবং	ফ্্যাশমব	–	জরুরী	বাত্য া	প্সােরর	

জন্য;	সুেকৌশেল	পিরকিপিত	নগরতন্ত্রবাদ	–	যা	সম্ব	কসসব	

কদখােনার	জেন্য;	এবং	কাটূ্য ন-এ-থন	–	গুরুত্বপূণ্য	িবষয়	

সিবস্তাের	কবাঝার	জন্য।	

গ্াবাল কলঙ্ক

আন্তজ্য ািতক	নীিত	প্ণালীর	সেগে	যুক্ত	হওয়া	ও	তােত	প্ভাব	

কফলার	এক	অসাধারণ	সাধনী	এই	সৃজনশীল	উপােয়	কযাগােযাগ	

পধিিত।	িভিডও,	কফােটারিািফ	এবং	ককস	স্ািড	িদেয়	কায্যকর	

উপােয়	যিদ	স্ানীয়	পদেষিপগুিল	দিললবধি	করা	যায়,	কসসব	শহুের	

সিক্রয়তার	শিক্তশালী	ও	আকষ্যক	উদাহরণ	হেয়	সােস্েনবল	

কডেভলপেমন্ট	কগাল,	িনউ	আব্যান	অ্যােজন্ডা	বা	প্যািরস	চুিক্ত	2015	

এিগেয়	িনেয়	কযেত	পাের।	

আপনার	কদেশর	নানা	শহর	জুে়ে,	বা	কদেশর	সীমা	ছাি়েেয়	

সমিণ্বত	পদেষিপ	কনওয়া	কগেল	সুিবশাল	ও	সম্বত	আন্তজ্য ািতক	

দশ্যকেদর	আকৃটি	করেব	ও	তােত	আরও	কবিশ	প্ভাব	প়েেত	পাের।
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শহুের কশল্প

মূল	বাত্য া	জানােনা	এবং/বা	সমােজর	একটি	স্ানেক	পুনরুজ্জীিবত	করার	এক	
সৃজনশীল	ও	কপ্রণাদায়ক	পধিিত	হল	শহুের	িশপি	কলা।

শহুের	িশপি	মানুষেক	প্িতস্াপন	এর	কােজ	িমিলত	কের	কযমন	প্াচীর	িচত্র,	
কমাজাইক	এবং	ভাস্্স্যমূহ।	ককান	িশপিকেম্যর	অলঙ্করণ	এবং	কারুকাজ	করার	
মাধ্যেম	মানুষ	শহেরর	নতুন	দশ্যনগুিল	এেক	অপেরর	সেগে	ভাগ	কের	িনেত	পাের,	
শহেরর	িবিভন্ন	স্ানগুিলেক	প্াণবন্ত	রেঙর	কছাঁওয়ায়	পুনিন্যম্যান	করেত	পাের	এবং	
সংসৃ্িত,	বোস্্য	বা	এমন	িক	জলবাযু়গত	পিরবত্য ন	বা	প্াকৃিতক	দুেয্যােগর	মতন	
িবষয়গুিল	িনেয়	গুরুত্বপূণ্য	বাত্য া	ছি়েেয়	িদেত	পাের।	শহুের	িশপি	মানুষেক	কপ্রণা	
কযাগােত	পাের,	নাগিরেকর	জীবন	উজ্জ্বল	কের	তুলেত	পাের	এবং	সমতা	ও	
অন্ত্যভুিক্ত	বৃিধি	করেত	পাের।	

আপনার	সমােজ	শহুের	িশপি	কলা	প্কেপির	আেয়াজন	করার	প্ধান	ধাপগুিলর	
রূপেরখা	এই	কােজ	জানােনা	হেয়েছ।

ধাপ 

1. স্াপন	করার	আইিডয়া	কপেত	এবং	কবেছোেসবী	ও	উপকরণ	সেমত	সংস্ােনর	কখাঁজ	করেত	
স্ানীয়	কতৃ্য পষি,	সামািজক	দল,	পা়োর	সঘে,	সু্ল	এবং	িশপিীরা	সাহায্য	করেত	পাের।	
খরচগুিল	নু্যনতম	রাখেত,	স্ানীয়	সরবরাহকারীেদর	সেগে	কথা	বেল	কদখেত	পােরন	যিদ	ওরঁা	
উপকরণগুিল	ককান	িকছুর	িবিনমেয়	িদেত	পােরন।	

2. শহেরর	কযসব	জায়গা	যেথটি	ব্যবহার	করা	হেছে	না	অথচ	প্ায়ই	কচােখ	পে়ে	কতমন	
জায়গাগুিল	িবেবচনা	কের	কদখুন।	সরকারী	িবি্ডং	এর	মতন	িনচিল	স্ান	এবং	শহুের	বােসর	
মতন	সচল	স্ােনর	কথা	িবেবচনা	করেত	পােরন।	স্ান(গুিল)	িচিনিত	করুন,	প্েয়াজনীয়	
অনুমিত	িনন	এবং	িবষয়	বা	বাত্য াটির	ব্যাপাের	সহমত	হন।	কয	িশপিকায্যটি	প্িতস্ািপত	হেব	
কসটির	িডজাইেনর	একটি	কস্চ	কের	িনন	এবং	কদিখেয়	িদন	কসটি	িকভােব	স্ানটিেক	
রূপান্তিরত	করেব।	সব	অংশরিহণকারীেদর	সেগে	িডজাইন	এবং	ভাবনাটি	িনেয়	আেলাচনা	
করুন।	
নান্িনকতা,	কায্যকািরতা	িকংবা	হয়ত	অপরাধ	প্বণতার	কারেণ	কম	ব্যবহৃত	জায়গায়	
রূপবদল	কের	িদেত	পাের	সাব্যজনীন	িশপি	কলা।	আপনারা	এই	পথ	কবেছ	িনেল,	আপনােদর	
শহুের	িশপি	কলা	প্কেপির	পাশাপািশ	জায়গা	িনধ্যারণ	পিরকপিনার	কাজটি	করেত	পােরন,	পৃষ্া	
58	কদখুন।

সময়
 � 1-2	সপ্তাহ

অসবুকধা
 � কম–মাঝাির

সংসথ্ান
 � কবেছোেসবী
 � রং
 � রেঙর	তুিল

অংশগর্হণকার ী
 � িশপিী
 � কবেছোেসবী
 � িমিডয়া

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 5–15
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3. কবেছোেসবী	িনেয়াগ	করুন	এবং	িশপি	সৃি টি	িকভােব	করা	যায়	তার	পিরকপিনা	কের	িনন	–	
প্কেপির	আকার,	আবহাওয়া	এবং	যত	জন	কসই	কােজ	জি়েত	কসইমত	কাজটা	কশষ	করেত	
কেয়ক	িদন	বা	কেয়ক	সপ্তাহ	লাগেত	পাের।

4. সৃজনশীল	হেয়	উঠুন!	কবেছোেসবেকর	িনরাপত্তার	িবষয়টি	মাথায়	রাখেবন	যিদ	তারা	বাইের,	
উচ্চতায়,	ধারােলা	যন্ত্রপািতর	সাহােয্য	বা	শহেরর	ককান	অসুরিষিত/	অন্ধকার	এলাকায়	কাজ	
কেরন।	সামািজক	মাধ্যেম	কােজর	অরিগিতটি	কপাস্	করুন	এবং	স্ানীয়	গণমাধ্যমেক	যুক্ত	
করুন।
আপনােদর	কােছ	কবিশ	বােজট	থাকেল	আপনারা	সাব্যজনীন	পিরবহেনর	পেথ	(কযমন	প্ধান	
রাস্তার	কমাে়ে	বা	ককন্দ্রীয়	করেন	কস্শেন)	িবজ্াপেনর	কহািড্য ং-এ	এই	শহুের	িশপিসৃি টির	মুিদ্রত	
সংস্রণ	টাঙােনার	ব্যবস্া	করেত	পােরন।

সজৃনশীল গযাগােযাগ
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ফ্্াশমব

তাপপ্বােহ	সাবধােন	থাকা	বা	িনয়িমত	হাত	কধায়ার	প্েয়াজনীয়তার	মত	
িবষয়গুিলেত	সেচতনতা	বা়োেনার	সাধনী	িহসােব	ফ্্যাশমব	কােজ	লাগােনা	যায়।

ফ্্যাশমব	হল	একটি	সাব্যজনীন	স্ােন	আপাতদৃি টিেত	এেলােমেলাভােব	আসা	একটি	
ব়ে	দেলর	মানুেষর	সমিবিত	িক্রয়া,	কযখােন	তারা	খুব	বেপি	সমেয়র	জেন্য	
িবেনাদনমূলক	িকছু	কের	কদখায়	এবং	তারপের	ছি়েেয়	যায়।	ফ্্যাশমেবর	উেদেশ্য	
হল	িবেনাদেনর	মাধ্যেম	জনগেণর	দৃি টি	আকষ্যণ	করা	এবং	ককান	বাত্য া	কপ্রণ	করা	
কযমন	তােপর	মেধ্য	িকভােব	িনেজেদর	সুরিষিত	রাখেত	হেব।

ধাপ 

1. স্ানীয়	অিভনয়	সু্ল,	সু্ল	বা	সামািজক	দল	কথেক	কবেছোেসবী	দল	গে়ে	িনন।	আপনার	
বাত্য াটি	কােদর	জেন্য	প্েয়াজন	এবং	সাধারণতঃ	ককাথায়	এই	সব	মানুষেদর	পাওয়া	যােব	তার	
ওপর	িভিত্ত	কের	ককাথায়	ফ্্যাশমবটি	প্দশ্যন	করেব	তা	ঠিক	কের	িনন।	কযমন,	যিদ	রাস্তার	
কদাকানদারেদর	অিতিরক্ত	গরেম	িবপদরিস্ত	হওয়ার	আশঙ্কা	থােক	আপনারা	ব্যস্ত	বাজােরর	
এলাকায়	আপনােদর	ফ্্যাশমব	করেত	পােরন।	সময়	ও	যেথটি	কবেছোেসবী	থাকেল	একািধক	
জায়গায়	এটা	করার	িসধিান্ত	িনেত	পােরন।

2. িতনটি	মুখ্য	বাত্য া	যা	আপিন	প্চার	করেত	চান	তাই	িনেয়	আেলাচনা	করুন।	কযমন,	এইগুিল	
তাপপ্বােহর	গুরুত্বপূণ্য	পেয়ন্ট	হেত	পাের:	িবপদাশঙ্কা	(কযমন	তাপপ্বাহ	মারাত্মক);	
আত্মরষিার	উপায়	(কযমন	িদেনর	সবেচেয়	গরম	সময়টায়	বাি়ের	িভতের	থাকুন);	এবং	জন	
সাধারণেক	আসন্ন	িবপেদর	িবষেয়	জািনেয়	রাখা	(কযমন	শিনবার	কথেক	তাপপ্বাহ	শুরু	
হেব)।

3. দেলর	সৃজনশীল	ষিমতাগুিল	ব্যবহার	করুন	যােত	এই	বাত্য াগুিল	কপ্রণ	করার	উপায়	কবর	
করা	যায়	এবং	স্ানীয়	ক্াতােদর	সেগে	সংযুক্ত	হওয়া	যায়।	কযমন,	ককানও	কবেছোেসবী	িক	
নৃত্য	পিরকপিনায়	িনপুণ?	দেলর	ককউ	িক	গুণী	গািয়কা?	বা	ককউ	িক	ভােলা	কিবতা	িলখেত	
পাের?	অন্যান্য	আইিডয়ায়	আেছ	জনিপ্য়	গােনর	সুের	আপনার	মূল	বাত্য ায়	কসই	সুরােরাপণ;	
বা	ককানও	নােচর	তােল	কেয়কটা	শদে	জুে়ে	কদওয়া।	সৃজনশীল	কহান!	আপনার	এই	অনুষ্ান	
পিরেবশন	করার	জেন্য	কয	িজিনস	বা	উপকরণ	দরকার	কসসব	সংরিহ	করুন।

4. ক্রমাগত,	অনুশ ীলন,	করুন!

সময়
 � 2–3	িদন

অসবুকধা
 � মাঝাির

সংসথ্ান
 � 	ফ্্যাশমেবর	স্ােন	কপৌঁছােনার	
জন্য	পিরবহন
 � 	ফ্্যাশমব	পিরেবশন	করায়	
ব্যবহৃত	উপকরণ
 � 	কফােটা	এবং	িভিডও	িনেত	
ক্যােমরা/কমাবাইল	কফান

অংশগর্হণকার ী
 � কবেছোেসবী
 � সু্েলর	দল
 � সামািজক	দল

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � অন্তত	15	জন।
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5. পিরেবশন	করার	অন্তত	15	িমিনট	আেগ	যথাস্ােন	কপৌঁেছ	যান	এবং	পের	িকভােব	সাবধােন	
অদৃশ্য	হেয়	যােবন	তা	িস্র	কের	িনন।	কবেছোেসবীেদর	িনরাপত্তা	িনিচিত	করেত	িনেজেদর	
সেগে	জল,	টুিপ	ও	অন্য	জরুরী	িজিনস	মেন	কের	িনেয়	আসেবন।

6. অিভনয়	মঞ্চস্	করুন!	িনেজর	প্িতভা	কদখােনার	এই	সুেযাগ।	একটি	সফল	ফ্্যাশমব	একটি	
ব়ে	জনতােক	আকৃটি	করেব	এবং	সামািজক/স্ানীয়	গণমাধ্যেম	জায়গা	কের	কনেব।

7. অিভজ্তা	িনেয়	কভেব	কদখুন।	ভিবষ্যেত	কয	ফ্্যাশমব	পিরেবশন	করেবন	তােত	উন্নিত	বা	
আকার	বৃিধি	করার	উপায়	কভেব	কদখুন।

সজৃনশীল গযাগােযাগ
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কাট্ুন-এ-থন (কাট্ুন প্রকতেযাকগতা)-র আেয়াজন 
করুন

জটিল	িবষয়	িনেয়	ভাবনা	িচন্তা	করা,	তােত	িনিহত	বাস্তব	ও	সংেবদনশীলতা	
প্কাশ	করার	হাল্া	হািসর	উপাদান	কাটূ্য ন-এ-থন।	

এই	কাজটিেত	আমরা	িশখব	কাটূ্য ন-এ-থেনর	মাধ্যেম	িকভােব	গুরুত্বপূণ্য	িবষয়	িনেয়	
গভীরভােব	িচন্তা	ভাবনা	করা	যায়।	কাটু্য ন-এ-থেন	প্কৃত	সমেয়র	মেধ্য	কাটু্য ন	
িশপিীর	সাহােয্য	কাটু্য নগুিল	িবকাশ	করেত	হেব	এবং	পিরমাজ্য ন	করেত	হেব	এবং	
ভাবনা	এবং	অন্ত্যদৃি টি	লােভর	জেন্য	দশ্যকেদর	প্িতিক্রয়াগুিলেক	কােজ	লাগােত	হেব।   
সরল	ও	নজর	কা়ো	উপােয়	কাটূ্য ন	িবষেয়র	মূেল	কপৌঁছােত	পাের।

ধাপ 

1. আপনার	শহেরর	সমােজর	জেন্য	গুরুত্বপূণ্য	একটা	িবষয়	কবেছ	িনন।	কসটা	কয	ককানও	শহুের	
িবষয়	হেত	পাের,	কযমন	বোস্্যকর	ও	বাসেযাগ্য	শহর	গঠন	বা	সুরিষিত	শহের	বসবাস	করা।

2. একজন	স্ানীয়	কাটু্য ন	িশপিীেক	যুক্ত	হওয়ার	প্স্তাব	িদন।	কাটু্য ন	িশপিীেক	বলুন	িবষয়টির	
সমস্যা	এবং	সুেযাগগুিলর	ওপর	আেলাকপাত	কের	প্াথিমক	একটি	খস়ো	ততরী	কের	িনেত।	

3. অনুষ্ােনর	স্ানটি	খুঁেজ	বুক	কের	িনন;	কাটু্য ন-এ-থন	এ	সীিমত	সংখ্যক	মানুষেদর	অংশরিহণ	
করার	জেন্য	আমন্ত্রণ	জানান;	অনুষ্ানটিেত	প্েয়াজনীয়	উপকরণগুিলর	ব্যবস্া	রাখেবন।	

4. িবষয়টির	সম্পিক্য ত	একটি	ভূিমকার	সাহােয্য	কাটু্য ন-এ-থন	শুরু	করুন	এবং	মানুষেক	ভাবার	
অবকাশ	িদন।	অনুষ্ানটি	সঞ্চালনা	করুন	হয়	বক্তােদর	িবষয়টি	সম্পিক্য ত	অিভজ্তা	ভাগ	
কের	িনেত	তােদর	আমন্ত্রণ	জানােনার	মাধ্যেম	এবং/অথবা	দশ্যকেদর	মেধ্য	প্েত্যকেক	তােদর	
ককান	একটি	ভাবনা	িনেয়	এিগেয়	আসার	জেন্য।

5. অংশরিহণকারীেদর	কাটু্য েনর	প্াথিমক	খস়োগুিল	কদখেত	উৎসািহত	করার	আেগ	কসগুিল	
প্দিশ্যত	রাখুন	এবং	অন্যেদর	সেগে	কাটু্য ন	সম্পিক্য ত	ওেঁদর	অিভজ্তা	এবং	আকিমিক	
উপলিধিগুিলেক	ভাগ	কের	িনন।

6. এরপের	অংশরিহণকারীেদর	পূণ্য	অনুষ্ােন	আমন্ত্রণ	জানান	এবং	কাটু্য নগুিলর	িবষেয়	ওেদর	
ভাবনািচন্তাগুিল	িনেয়	আেলাচনা	করুন।	পাশাপািশ,	দশ্যকেদর	প্িতিক্রয়া	অনুসাের	কাটূ্য িনস্েক	
বাস্তব	সমেয়	প্ারিম্ক	খস়োয়	সংেশাধন	করেত	বলুন।

সময়
 � 90	িমিনট

অসবুকধা
 � কবিশ

সংসথ্ান
 � 	(ভাচু্য য়াল	হেল)	িভিডও	
কনফােরিন্সং	সফ্ওয়্যার
 � 	কাটূ্য িনস্(কদর)	আনুষ্ািনক	
বেীকৃিত/পািরেতািষক	কদওয়া
 � কাগজ
 � মাক্য ার
 � িস্িক	কনাট
 � কপন

অংশগর্হণকার ী
 � কাটূ্য িনস্
 � 	এই	িবষেয়	আরিহী	সমােজর	
সদস্য
 � কমকী	

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10–30	জন	বাঞ্ছনীয়	

সজৃনশীল গযাগােযাগ
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7. দশ্যেকর	সামেন	চূ়োন্ত	কাটু্য নগুিল	তুেল	ধরুন।	মানুষ	িক	িশখল	কস	ব্যাপাের	সংেষিেপ	ভাবনা	
িচন্তা	করেত	তাঁেদর	আমন্ত্রণ	জানান।	অনুষ্ান	কশষ	করার	আেগ	কাটু্য ন	িশপিী	এবং	
অংশরিহণকারীেদর	আনুষ্ািনক	ধন্যবাদ	জ্াপন	করুন।

8. সাব্যজনীন	এলাকায়,	কযমন	সরকাির	িবি্ডং	বা	সমাজ	ককেন্দ্রর	িরেসপশন/হেল	কসই	কাটূ্য ন	
টািঙেয়	িদন	এবং	কলােকেদর	মতামত	জানােত	বলুন।
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রাস্তায়	িনরাপত্তা,	সাব্যজনীন	স্ল	ব্যবহার	এবং	আরও	নানা	দীঘ্য	কময়াদী	লষি্য	
সাধেনর	জন্য	সারা	পৃিথবীর	শহুের	বািসন্ারা	বেপি-কালীন,	সা্য়কর	প্কপি	
ব্যবহার	করেছ।	

‘সুেকৌশেল	পিরকিপিত	নগরতন্ত্রবাদ’	মােন	সিক্রয়	হেয়	কাজ	করা।	এই	দীঘ্যকালীন	
পিরবত্য ন	ত্বরািণ্বত	করেত	বেপি-কময়াদী,	অপি-ব্যয়	সােপষি	এবং	িবস্তারেযাগ্য	
উেদ্যাগগুিলেক	কােজ	লাগােনার	মাধ্যেম	িনিম্যত	পিরেবেশর	চ্যােলেঞ্জর	প্িত	শহর,	
সংগঠন	-	এবং/অথবা	নাগিরক	পিরচািলত	দৃি টিেকাণটিেক	কবাঝােনা	হেয়েছ।	
সামিয়কভােব	পিরত্যিক্ত	পািক্য ং	স্ল	ক্যােফেত	রূপান্তিরত	করা;	কবিশ	যান	
চলাচেলর	জায়গায়	পথচারীর	হাঁটার	পথ	রং	করা;	ফুটপােথর	‘সবুজায়ন‘	করেত	
গাছপালার	গামলা	রাখা;	এবং	কযসব	জায়গায়	সুিবধািদ	কম	কসখােন	পপ-আপ	
কদাকান	বসােনা	–	ও	আরও	অেনক	িকছু	এর	উদাহরণ	হেত	পাের।

ধাপ 

1. আপনার	শহেরর	িনিম্যত	পিরেবেশর	সমস্যাগুিলর	কখাঁজ	করুন	এবং	কযগুিল	তুেল	ধরেত	চান	
তার	একটি	সংিষিপ্ত	তািলকা	ততরী	করুন।	একটি	কবেছ	িনন	এবং	িকছু	সৃজনশীল	িচন্তাভাবনা	
মেন	কের	কদখুন	যােত	অস্ায়ী	ককান	পিরবত্য েনর	দ্ারা	সমস্যাগুিল	কমটােনা	যায়।	কযমন	কয	
পা়োয়	অথ্যৈনিতক	পুনজ্য াগরেণর	জন্য	প্েয়াজনীয়	অস্ায়ী	কদাকান	ও	ক্যােফ	খুেল	সজীবতা	
কদখােত	পছন্	করেত	পাের,	বা	কম	ব্যবহৃত	পাক্য েক	দাবা,	কচকার/ড্াফ্	বা	কজগোর	মত	
পূণ্যায়ত	কগেম	রূপান্তিরত	করা	যায়	যােত	পিরবােরর	কলাকজন	কখলেত	পাের।	িবকেপির	কশষ	
কনই।

2. যথাযথ	অংশীদার	িনযুক্ত	করুন	িযিন	আপনার	এই	সিক্রয়তােক	সমথ্যন	করেবন।	কযমন	
স্ানীয়	কতৃ্য পষি,	সুশীল	সমাজ	সংস্া	এবং/অথবা	সামািজক	দলসমূহ।	খরচ	কম	করেত	কযসব	
সহেযাগী	িজিনস	িদেয়	কযাগদান	করেত	পাের	তােদর	িবেবচনা	কের	কদখা	সব্যদাই	সমীচ ীন	
হেব।

3. অংশীদারেদর	সেগে	কম্যসূচ ীটির	পিরকপিনা	কের	িনন।	একটি	শহেরর	ব্লক,	চ্বের,	পািক্য ং	এর	
স্ান,	ফুটপাথ	বা	অন্যান্য	স্ান	কযখােন	অস্ায়ী	পিরবত্য নগুিল	করা	সম্ব।	প্েয়াজনীয়	
অনুমিত	িনন।	এই	বদলগুিল	কতিদন	থাকেব	তা	ঠিক	কের	িনন	(সাধারণতঃ1–7	িদন	থােক);	
কয	কাজগুিল	সমূ্পণ্য	করেত	হেব	তা	তািলকাভুক্ত	করুন	এবং	দলটিেক	ধায্য	করুন।

4. পদেষিপ	িনন	এবং	অরিগিত	নিথভুক্ত	করুন।	নতুন	–	কচহারায়	কসেজ	ওঠা	স্ানটিেত	মানুেষর	
কমলােমশার	ছিব	এবং	িভিডও	কপাস্	করুন।	স্ানীয়	আিধকািরকেদর	িনেজেদর	কচােখ	কদখার	
জেন্য	আমন্ত্রণ	জানান।

5. ফলাফল	িনেয়	অংশীদারেদর	সেগে	একেত্র	িচন্তা	করুন।	পিরবত্য নগুিল	আেরা	স্ায়ী	কের	তুলেত	
িকভােব	সমাজ	এবং	স্ানীয়	কতৃ্য পেষির	সেগে	কাজ	করেত	হেব	যােত	আপনার	িচিনিত	
সমস্যাগুিল	কমটােনা	কযেত	পাের	তা	কভেব	কদখুন।

সময়
 � প্েভদ	থােক

অসবুকধা
 � কম	কথেক	মাঝাির

সংসথ্ান
 � কােজর	উপর	িনভ্য র	কের।

অংশগর্হণকার ী
 � কবেছোেসবী
 � আর	এইগুিলও	থাকেত	পাের:
 � ব্যবসায়	অংশীদার	
 � সুশ ীল	সমােজর	সংগঠন
 � িমিডয়া

অংশগর্হণকার ী সংখয্া
 � 10–30
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গকস স্াকি

লুসাকা, জাকম্বয়ায় তাপপ্রবােহ (heatwave) সুেকৌশেল পকরককল্পত শহুেরতন্ত্রবাদ

লুসাকা,	জািম্বয়ায়	কবশ	কেয়কজন	সহেযাগী	িনেয়	একটি	
সুেকৌশেল	পিরকিপিত	শহুেরতন্ত্রবােদর	প্কপি	এবং	কায্যত	
প্েয়াগ	করা	হয়:	পীপলস	প্েসস	ফর	হাউিজং	অ্যান্ড	পভাটি্য 	
ইন	জািম্বয়া;	জািম্বয়া	িববেিবদ্যালয়;	FRACTAL	–	দিষিণ	
আিরিকার	শহরগুিলর	জলবাযু়	সহনশীলতা	বা়োেত	একটি	
আন্তজ্য ািতক	গেবষণার	কপ্ারিাম;	জািম্বয়া	করড	ক্রস	কসাসাইটি;	
জািম্বয়া	ইউথ	কফডােরশন;	এবং	লুসাকা	িসটি	কাউিন্সল।	

করড	ক্রস	করড	কক্রেসন্ট	ক্াইেমট	কসন্টার	এবং	সহেযাগীেদর	
দ্ারা	ততির	করা	শহেরর	জেন্য	তাপপ্বােহর	গাইড	
কহটওেয়ভ গাইি ফর কসটিজ	এবং	অিভযােনর	উপাদান	
ব্যবহার	কের	এই	সুেকৌশেল	পিরকিপিত	নগরতন্ত্রবােদর	
উেদেশ্য	িছল	লুসাকায়	মাত্রািধক	গরম	সম্বেন্ধ	এবং	মানুেষর	
বোেস্্য	তার	প্ভাব	কম	করার	জন্য	কয	জরুরী	পদেষিপ	
কনওয়া	প্েয়াজন	কস	িবষেয়	সেচতনতা	বা়োেনা।	

সুেকৌশেল	পিরকিপিত	নগরতন্ত্রবােদ	এইগুিল	িছল:	পিথকেদর	
জেন্য	কচয়ার,	ছাতা	এবং	শীতল	ফুট	বাথ	রাখা	এবং	
তাপপ্বােহর	িবষেয়	এবং	অিতিরক্ত	গরেম	িকভােব	সুরিষিত	
থাকা	যায়	কস	িবষেয়	পরামশ্য	কদওয়া;	িভ়ে	একত্র	করা	এবং	

উৎসব	মুখর	পিরেবশ	ততির	করার	জেন্য	প্থাগত	ড্াম	ও	
নৃত্য	পিরেবশন	করা;	শহের	তাপপ্বােহর	আশঙ্কা	এবং	এই	
রকম	পিরিস্িতেত	প্স্তুত	থাকা	ও	যথাযথ	পদেষিপ	কনওয়া	
ককন	জরুরী	তা	কবাঝােত	মুক্তাগেন	িথেয়টার	উপস্াপনা;	
জািম্বয়া	ইউথ	কফডােরশেনর	স্্যাম	কপােয়ি রে	যােত কহটওেয়ভ 
গাইি ফর কসটিজ-এর	মূল	বাত্য ায়	আেলাকপাত	করা	
হেয়িছল;	এবং	যারা	অংশ	িনিছেেলন	তারা	সব	সময়	কযন	
সুরিষিত	থােক	তা	িনিচিত	করার	জেন্য	িনরাপত্তা	ব্যবস্া।

কাজ

কাজটি	করা	হয়	28	নেভম্বর	2019-এ	লুসাকার	একটি	
অপিরকিপিত	কেলািন-জজ্য 	কমপাউেন্ডর	বাজাের।	জািম্বয়া	
ইউথ	কফডােরশেনর	প্থাগত	ড্াম	ও	নৃত্য	পিরেবশেন	প্চুর	
কলাক	সমাগম	হেয়িছল;	এবং	মুক্তাগেন	িথেয়টার	ও	স্্যাম	
কপােয়ি রে	পিরেবশেনরও	সিবেশষ	প্শংসা	করা	হেয়িছল।	
কচয়ার	ও	ফুট	বাথ	িঘের	কলাক	প্চুর	হেয়িছল	এবং	শহের	
তাপপ্বাহ	হেল	িক	করণীয়	কসসব	কবেছোেসবীরা	বুিঝেয়	
িদেয়িছল।

পপ-আপ কূকলং 
গসন্টাের সমেবত 
লুসাকা, জাকম্বয়ায় 
সমােজর সদস্
কবি টিনা	ককােয়েল	

 কভকিওর জেন্ এই কলঙ্ক গদখুন : https://vimeo.com/386715673

https://vimeo.com/386715673
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গকস স্াকি

জটিল শহুের সমস্া এবং পকরবত্েনর অনুসন্ধান করেত কাট্ূন-এ-থন

কাটূ্য ন	হাস্যকর	হয়,	আবার	সুগভীর	িচন্তা	করার	কারণও	
হেত	পাের।	তাই	জটিল	িবষয়	সহেজ	কবাঝােত	এবং	
চ্যােলঞ্জেক	সামেন	িনেয়	আসেত	এইগুিল	সাহায্য	করেত	
পাের।	

পিরবত্য নশীল	অিভেযাজন	এবং	সহনশীলতায়	কফাকাস	
কের	একটি	প্কপি	দল	িনেম্নাক্ত	প্নে	িনেয়	ভাবনা	িচন্তা	
করেত	জুলাই	2020-এ	একটা	কাটূ্য ন-এ-থেনর	আেয়াজন	
কেরিছল:	

	 িসেস্ম-ব্যাপী	হস্তেষিপ	কােক	বেল?

	 	আমােদর	জলবাযু়র	প্িত	সহনশীলতার	প্য়ােস	
িকভােব	সমাজগুিলেক	একত্র	করা	যায়?	

	 	বেপি	কময়াদী	িচন্তা	ও	মানিসকতা	কথেক	মত	
বদলােত	আমরা	িকভােব	সাহায্য	করেত	পাির?	

কস্পেনর	আন্ালুিসয়া	অঞ্চল,	রিােন্সর	নুেভল-অ্যাকুইেটন	
অঞ্চল,	ইটািলয়ান	কদােলামাইট	এবং	স্টল্যােন্ডর	্াসেগা	
অঞ্চল	কথেক	আঞ্চিলক	প্িতিনিধ	দলেক	অংশ	িনেত	আমন্ত্রণ	
জানােনা	হেয়িছল।	

িসেস্েমর	সীমা	ককাথায়	টানা	দরকার,	‘পিরবত্য নীয়’-এর	
মত	অস্পটি	িবষেয়	িকভােব	কাজ	করা	যায়;	এবং	
বেপিকালীন,	িনব্যাচন	চেক্রর	নীিত	ও	পিরকপিনার	
সীমাবধিতা	সে্বেও	দীঘ্য	কময়াদী	কটকসই	পিরবত্য ন	িকভােব	
করা	যায়,	আেলাচনায়	এইসব	প্নে	কতালা	হেয়িছল।

িতনজন	কাটূ্য িনস্	অংশ	িনেয়িছেলন,	তারা	িনেজেদর	
কাটূ্য েন	আেলাচনার	মূল	বক্তব্য	জানােনা	ছা়োও	
অংশরিহণকারীেদর	কােছ	যুিক্তর	প্ধান	তথ্যগুিল	তুেল	ধের	
তা	িনেয়	িচন্তা	করেত	বেলিছেলন।	তার	পের	
অংশরিহণকারীরা	পিরবত্য েনর	পরামশ্য	কদওয়ার	সুেযাগ	
কপেয়িছেলন	এবং	কসইমত	কাটূ্য িনস্রা	িনেজেদর	আঁকা	
বদেলিছেলন।	তার	পের	সমি টিগত	ভােব	তারা	মূল	
চ্যােলঞ্জগুিল	জানােলন	যা	এখন	করফােরন্স	িহসােব	ব্যবহার	
করা	যায়,	ভাগ	কের	কনওয়া	যায়	এবং	অথ্যপূণ্য	
পিরবত্য েনর	জেন্য	আমূল	পিরবত্য েনর	পােথয়	হেত	পাের।

©	Irene	Coletto©	Norma	Mardi





88

স্ীকৃকত

ইন্টারন্যাশনাল	কফডােরশন	অফ	করড	ক্রস	অ্যান্ড	করড	কক্রেসন্ট	কসাসাইটিজ,	করড	ক্রস	করড	কক্রেসন্ট	ক্াইেমট	কসন্টার,	ক্াবাল	িডসাস্ার	

িপ্েপয়াড্য েনস	কসন্টার,	ওেয়টল্যান্ডস	ইন্টারন্যাশনাল,	এবং	িরসােজ্য ন্স	এবং	জাম্যান	করড	ক্রস-এর	একটি	দল	এই	আব্যান	অ্যাক্সন	িকট	প্স্তুত	

কেরেছ।	

সম্পাদক:	রূপ	িসং1,	জুিল	অিরিগ1,2

মকিউল অনুসাের গলখক এই প্রকার:

শহুের সমস্া:	আয়নূর	কািদহাসােনাল2ু,3,	জুিল	অিরিগ1,2,	রূপ	িসং1

শহুের কৃকষ:	এেলন	এেঞ্জেলস3

শহুের জন, পকরচ্ছন্নতা এবং সুস্াস্্কবকধ:	রমীজ	খান1

প্রকৃকত-কভকত্ক সমাধান:	স্যান্ডার	কােপ্যজ4,	এিড	কজেম্ব1

বাসেযাগ্ শহর:	রমীজ	খান1,	জুিল	অিরিগ1,2,	রূপ	িসং1

অকগ্ম সতকতীকরণ অকগ্ম পদেক্প:	কজিনফার	জয়	চুয়া5,	কবিক	কভন্টন5,	রবাট্য 	পাওেয়ল5,	সুনয়না	কসন5,	থমাস	মিািজ্য ক6

সৃজনশীল উপােয় গযাগােযাগ:	কবি টিনা	ককােয়েল1,	রূপ	িসং1,	জুিল	অিরিগ1,2,	হানা	সাইজলাভ1

1করড	ক্রস	করড	কক্রেসন্ট	ক্াইেমট	কসন্টার
2ক্াবাল	িডসাস্ার	িপ্েপয়াড্য েনস	কসন্টার
3ইন্টারন্যাশনাল	কফডােরশন	অফ	করড	ক্রস	অ্যান্ড	করড	কক্রেসন্ট	কসাসাইটিজ
4ওেয়টল্যান্ডস	ইন্টারন্যাশনাল
5িরসােজ্য ন্স
6জাম্যান	করড	ক্রস

এই	গাইেডর	িদশা	িনেদ্য শ	কদওয়া	এবং/বা	এর	িবষয়বস্তু	পুনিব্যচার	করায়	সহৃদয়	সময়	দােনর	জেন্য	কলখকরা	(বণ্যানুক্রেম)	িনেম্নাক্ত	

ব্যিক্তেদর	প্িত	কৃতজ্:

ওমার	আব	ুসামরা,	ক্াবাল	িডসাস্ার	িপ্েপয়াড্য েনস	কসন্টার;	কজিনফার	অকুম,ু	উগান্ডা	করড	ক্রস	কসাসাইটি;	ফােন্যল	ক্যামফর,	সাউথ 

আিরিকান	করড	ক্রস	কসাসাইটি;	ন্যািন্স	ক্্যাক্সটন,	ইন্টারন্যাশনাল	কফডােরশন	অফ	করড	ক্রস	অ্যান্ড	করড	কক্রেসন্ট	কসাসাইটিজ;	রাইমন্ড	

ডুেয়্যজেসন্স,	দ্য	কনদারল্যান্ডস	করড	ক্রস	কসাসাইটি;	কিলন	ফান্যােন্ডজ,	আেমিরকান করড	ক্রস;	করিন্ডা	অিভলা	কফ্ােরস,	কমিক্সকান	করড	ক্রস; 

ঊল্ফগ্যাং	করিডিরক,	জাম্যান	করড	ক্রস;	বিন	হােস্ল,	ক্াবাল	িডসাস্ার	িপ্েপয়াড্য েনস	কসন্টার;	ন্যামিবির	িকমাচা,	ওয়া্ড্য 	ব্যাঙ্ক;	ইিরন	লুই,	

হং	কং	করড	ক্রস;	করিস	মওয়ালা,	তাঞ্জািনয়া	করড	ক্রস	কসাসাইটি;	দুষ্যন্ত	কমািহল,	SEEDS	ইিন্ডয়া;	ইয়ান	ও’কডােনল,	ইন্টারন্যাশনাল 

কফডােরশন	অফ	করড	ক্রস	অ্যান্ড	করড	কক্রেসন্ট	কসাসাইটিজ;	িসরাক	কতেমসেজন,	দ্য	কনদারল্যান্ডস	করড	ক্রস;	আযু়ব	ত্বাহা,	উগান্ডা	করড	

ক্রস	কসাসাইটি;	গািভন	কহায়াইট,	আেমিরকান	করড	ক্রস;	এিম	উলক্স,	িরসােজ্য ন্স।

অ্যােলক্সা	উইন্টােরর	সহেযািগতায়	সারাহ	কটমেপস্	এই	গাইড	কিপএিডট	কেরেছন।	

এসটার	সােরািদ	এর	নকশা	ততির	কেরেছন।	

অ্যািন	উইলিকনসন	িচত্রণ	কেরেছন।	

আেমিরকান	ল্যােগোেয়জ	সািভ্য েসস	অনুবাদ	পিরেষবা	িদেয়েছ।

ক্াইেমট	-KIC	এই	গাইেডর	িবকােশ	অথ্য	সংস্ান	কেরেছ	এবং	EU	করিমওয়াক্য 	কপ্ারিাম	ফর	িরসাট্য 	অ্যান্ড	ইেনােভশেনর,	হরাইজন	2020-এর	

অধীন	ইেয়ােরািপয়ান	ইউিনয়েনর	সংগঠন	ইেয়ােরািপয়ান	ইন্সটিটিউট	অফ	ইেনােভশন	অ্যান্ড	কটকনলিজর	কাছ	কথেক	অথ্য	সংস্ান	কপেয়েছ।	

অথ্য	এবং	দ্রব্য	সহায়তা	িদেয়	এই	গাইেড	দ্য	কনদারল্যান্ডস	করড	ক্রস,	জাম্যান	করড	ক্রস,	ক্াবাল	িডসাস্ার	িপ্েপয়াড্য েনস	কসন্টার	এবং	

পাট্য নাস্য	ফর	করিসিলেয়ন্স	অিতিরক্ত	সহায়তা	কেরেছ।









কক টটক নকরম্ান করেছেন:

 বয্য়ভার গর্হণ করেছেন:


	আরবান অ্যাকশন কিট
	ভূমিকা
	আর্বান অ্যাক্সন কিট-এ স্বাগত
	শহুরে সমস্যার ভূমিকা
	আমার শহরে জলবায়ুগত-সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করা
	বিপন্ন সমাজগুলিকে চিহ্নিত করা
	শহুরে ব্যবস্থাপনার ছক তৈরী করা
	অংশীদারিত্ব নির্মাণ
	লুগানভিল সিটি সিস্টেমস ম্যাপিং, ভ্যানুয়াতু
	জুইআ মাফুরিকো/রামানি হুরিয়া বন্যা সহনশীলতা প্রকল্প, তাঞ্জানিয়ায় অংশীদারী গড়ে তোলা

	নগর কৃষি
	গার্ডেন বিঙ্গো
	গেট ডিগিং
	আর্বান জেঙ্গা
	গার্ডেন হান্ট
	কিবেরার শহুরে বস্তা বাগান
	আপসাইক্লিং: বর্জ্য থেকে কমপোস্ট ও তার পরে সামাজিক বাগান

	শহুরের জল, সাফাই (স্যানিটেশন) এবং পরিচ্ছন্নতা 
	স্কুলগুলিতে হাত ধোওয়ার কর্মশালা
	সাফাই কর্মীদের আচরণগত পরিবর্তন
	ছাদে বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা
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