
আরবান অ্াকশন ককট
আরবান অ্াকশন ককটটি হল শহররর কথিকিথিাপকিা বৃকধির 
জরন্ এক সেট েহজ, কম-খরচ োরপক্ষ, কনরজর করর সনওযার 
পরক্ষ উপযুক্ত কায্যকলাপেমূহ। কাজগুকলর জরন্ অল্প অর্য বা 
সকান অরর্যর প্ররযাজন হযনা, েংকক্ষপ্ত অংশগ্রহণ এবং 
কবদ্মান সনটওযাক্য  এবং দক্ষিা ব্বহৃি হয।  

ককটটির মর্্ োিটি মকিউল ররযরে: শহুরর, 
েৃজনশীল সযাগারযাগএর েরগে পকরকচকি 
(ইরট্ািাকশন টু আব্যান করিরযটিভ 
ককমউকনরকশনে), শহুরর কৃকি (আব্যান 
একগ্রকালচার), প্রারকমক েিক্য িা এবং প্রারকমক 
পদরক্ষপ (আকল্য ওযাকন্যং অ্ান্ড আকল্য অ্াকশন), 
প্রকৃকি-কভকতিক েমা্ান (সনচার-সবেি 
েকলউশনে) এবং বােরযাগ্ শহর (কলরভবল 
কেটিজ)। এরককটি মকিউরল একটি করর ্ ারণা 
কবিযক েংকক্ষপ্ত কববরণ কাি্য , চারটি সররক  
পাঁচটি কাজেংরিান্ত কারি্য র কেকরজ  
এবং একটি ববকবিক নীকি কাি্য ।  
কায্যকলাপগুকল কমকলিভারব বা  
পরৃকভারব রূপাকযি করা যায।  

এটি সচষ্া করর সদখুন! একটি মকিউল সবরে 
কনন। এমন একটি কাজ খঁুরজ কনন সযটি 
আপনার েমারজর প্ররযাজনীযিা এবং 
দক্ষিার েরগে খাপ খায — এরপরর কারজ 
সনরম পডুন!

রুটির দোকান



ককটটি কনম্যান করররেন:

আপনারা কক ভাবরেন িা আমারদর জানান! 
আমারদর ইরমল করুন এখারন  

cities@climatecentre.org 
 

বা আমারদর কবিরয েমীক্ষা করুন এখারন  
 https://bit.ly/UAK_feedback

ব্যভার গ্রহণ করররেন:



রুটির দোকান



শহরীকরণ এবং শহুরর প্রেরগে
কবগি 40 বেরর, শহররর – অন্তিপরক্ষ 50,000 বাকেন্া অ্ু্কিি উচ্চ ঘনরবের 
মহানগরীর – জন েংখ্া কবিগুরণর অক্ক হরয উরেরে, 2015 োরল িা েব্যরমাট কেল 
350 সকাটি। পূব্যাভাে অনুযায ী আ্া-ঘন অঞ্চলগুকলরি আররা 210 সকাটি মানুরির 
বেবারের কাররণ 2050 োরলর মর্্ কবরবির শহররর জনেংখ্া 560 সকাটিরি 
(62 শিাংশ) সপৌঁরে যারব। রাষ্ট্রেংরঘর অনুমান, শহুরর জনেংখ্ার 90 শিাংশ বৃকধি 
একশযা এবং আকরিকার কবকাশশীল সদশগুকলর সোট - এবং মাঝাকর-আকাররর 
শহরগুকলরি হরব। 

দ্রুি এবং অপকরককল্পি শহররর কবকারশর কাররণ জলবাযু পকরবি্য ন এবং 
প্রাকৃকিক কবপয্যয জকনি সনকিবাচক প্রভারবর েংস্পরশ্য আো মানুরির েংখ্া 
বৃকধি পায। বহু বড শহর নদীর ববিীরপ অবকথিি এবং দুরভ্য দ্ উপকরিরলর 
ব্বহার,বক ্্যি ভূগভ্য থি জরলর কনষ্াশন এবং প্রাকৃকিক পকররবরশর ক্ষকির কাররণ 
এগুকল অক্ক পকরমারন বন্া প্রবণ এবং অন্ান্ দুরয্যারগর কশকার।

জলবাযুগি পকরবি্য রনর কাররণ শহরগুকল উরলেখরযাগ্ েমে্ার েম্ুখ ীন হয, 
যার মর্্ অন্ত্যভুক্ত অকিকরক্ত জটিল আন্ততঃেংরযাগ ব্বথিা সযমন বাজার হাট, 
োমকজক সনটওযাক্য  এবং আন্ততঃেংরযাগ ব্বথিাপনা এবং কনকম্যি পাকরপাকবি্যক 
পকরকথিকিেমূহ (আবােন, েডক এবং অন্ান্ পকরকাোরমা)। পূব্যাভারে বলা 
হরযরে জলবাযুগি পকরবি্য রনর প্রভাব (বক ্্যি বৃক ষ্পাি, ঝরডর আক্ক্, বন্া, 
িাপপ্রবাহ (heatwave) এবং শহরর উতিাপ জকনি প্রভাবেমূহ) আগামী দশকগুকলরি 
িীব্রির হরয উেরব। দ ীঘ্য-সমযাদ ী প্রভাবেমূহ, সযমন েমুদ্র স্তররর উচ্চিা 
বৃকধিরও পূব্যাভাে করা হরযরে। 

শহুররর পকরকাোরমারক এই েব প্রভাবগুকলর সমাকাকবলায দৃঢ় হরি হরব। 
পকরকাোরমা ব্র্য হরল, ব্বো, থিান ীয বাজারহাট এবং পকররিবােমুহ সযমন 
পকরবহন, কবদু্ৎ ব্বথিা এবং কশক্ষা ক্ষকিগ্রস্ত হয। শহররর ব্বথিার আন্ততঃেংরযাগ 
এবং দুব্যলিা এবং সেগুকলর কবসৃ্তি প্রভাবগুকলর কচত্র – শু্ুমাত্র মনুি্ স্ারথি্র 
ওপররই নয, বাজার এবং োমাকজক-আকর্যক ব্বথিারকও সয প্রভাকবি করর, চলকি 
সকাকভি-19 অকিমারী িা প্রমান করররে।

এই মকিউলটিরি, আমরা কশখব ককভারব শহরর জলবাযুগি-পকরবি্য ন েম্পকক্য ি 
ঝঁুককগুকলরক কচকনিি কররি হরব এবং শহুরর ব্বথিার নকশা বিরী কররি হরব। 
ককভারব জলবাযুগি পকরবি্য ন এবং অন্ান্ েংকটগুকল শহর ব্বথিার 
কথিকিথিাপকিা এবং কবকভন্ন পকররিবা গ্রহণকারী েমাজরক প্রভাকবি করর িা 
কচকনিি কররি এটির পকরকল্পনা করা হরযরে। 

 





আমার শহরর জলবাযগুি-েম্পকক্য ি 
ঝঁুককগুকল কচকনিি করা 
এই কাজটির উদ্দেশ্য হল কর্মচার ী এবং স্বেচ্াদ্েবকদ্ের নিদ্জদ্ের শহদ্র, 
স্জলায় বা পাডায় (শহদ্রর আকাদ্রর ওপর নির্ম র কদ্র) জলবায়়ু-
েম্পনক্ম ত ঝ়ুঁ নক এবং েরাদ্জর েহিশীলতা প্রনতবন্ধকতাগুনল নচননিত 
করদ্ত উৎোনহত করা। 40 নরনিদ্ের রতি েরয় লাগদ্ব 

1. 4–6 জিদ্ক নিদ্য় একটি েল ততরী করুি এবং এদ্ককটি েলদ্ক শহদ্রর একটি 
র়ুনরিত রািনচত্র নেি। প্রদ্ত্যক অংশগ্রহণকার ীদ্ক 10–15টি নটিনক স্িাে নেি।

2. শহদ্রর নবনরন্ন প্রাদ্তে েরাজগুনল স্ে ঝ়ুঁ নকর েম়্ুখ ীি হয় স্ে নবষদ্য় প্রনতটি েলদ্ক 
আদ্লাচিা কদ্র নটিনক স্িাদ্ে তা নলদ্খ নিদ্ত বল়ুি। এরপদ্র নিদ্চ স্েরি স্েখাদ্িা 
হদ্য়দ্ে স্েই অি়ুোয় ী শহদ্রর রািনচদ্ত্র নটিনক স্িােগুনল লানগদ্য় নেি (15 
নরনিে)। োরা শহর জ়ুদ্ড একইরকদ্রর স্কাি ঝ়ুঁ নকটি রাি়ুদ্ষর ওপর প্ররাব 
স্েলদ্ে স্েটি লক্্য করুি – এটি একটি শহর স্তদ্রর হুরনক।

3. প্রনতটি েলদ্ক জলবায়়ুগত পনরবত্ম ি েম্পনক্ম ত নতিটি েব্মানিক গুরুত্বপূণ্ম ঝ়ুঁ নক 
নচননিত করদ্ত বল়ুি; এগুনল শহর স্তদ্রর হুরনক িানক নিনে্ম ষ্ট স্কাি স্রৌগনলক 
অঞ্চল নরনতিক স্েই নবষদ্য় আদ্লাচিা; এবং স্েটি তাদ্ের নটিনক স্িাদ্ে  
িনির়ু ক্ত করা (15 নরনিে)। 

4. েলগুনলদ্ক বল়ুি নচননিত ঝ়ুঁ নকগুনলদ্ক একনত্রত কদ্র একটি রািনচদ্ত্র স্েখাদ্ত।  

5. স্েেব অঞ্চদ্ল ঝ়ুঁ নকগুনল স্কন্দীরূত রদ্য়দ্ে স্েগুনলদ্ক চক্াকাদ্র 
নচননিত করুি এবং ঝ়ুঁ নকগুনল পারস্পনরক েম্পক্ম ে়ুক্ত নকিা এবং 
স্কি, স্ে নবষদ্য় অংশগ্রহণকার ীদ্ের রাবিানচতো করদ্ত বল়ুি।  
(5 নরনিে)। 

6. এই কাজটির েলােলগুনল একটি 1–2 পৃষ্ার প্রনতদ্বেদ্ি নববৃত 
করুি ো নকিা আদ্রা নবস্তানরত স্কাি জলবায়়ুগত ঝ়ুঁ নক নবদ্লেষদ্ণর 
েূচিা নবন়্ু হদ্ত পাদ্র স্েটির উদ্দেশ্য পনরবত্ম িশ ীল জলবায়়ুদ্ত 
শহুদ্র েরাদ্জর নথিনতথিাপকতার উন্ননতকরণ।

ইরন্ারনকশযান সরি রিে সোোইটির সেমারং কেটি শাখা এই কাজটি েম্পণূ্য করররে 
এবং ঘন ঘন বন্া, দুব্যল বজ্য ্ ব্বথিাপনা, এবং নদ ী নালায বক ্্যি পকলজমা/ পারাপার 
হ্াে এই কিনটি শ ীি্য থিান ীয জলবাযুগি পকরবি্য ন েংরিান্ত ঝঁুকক কহরেরব কচকনিি 
করররে। এরপর আলাপ আরলাচনার কভকতিরি সু্লগুকলর েরগে েহরযাকগিা করর নদ ী 
পকরষ্াররর কাজ শুরু হয এবং থিান ীয েরকাররর েহরযাকগিায বন্ার পাম্প 
প্রকিথিাকপি হয এবং ম্ানরগ্রাভ সরাপণ করা হয।





শহুরর ব্বথিাপনার েক বিরী করা  
এই কাজটি জলবায়়ুগত অনরঘাদ্ত শহদ্রর ব্যবথিাপিাগুনলর ে়ুব্মলতা 
নচননিতকরদ্ণ এবং নবদ্লেষদ্ণ নেক নিদ্ে্ম শ কদ্র। জলবায়়ুগত ঝ়ুঁ নকগুনল হ্াে 
করার জদ্ি্য শহুদ্র নথিনতথিাপকতা েংক্াতে রণিীনতগুনল নির্মাণ করদ্ত বা 
নিনে্ম ষ্ট নকে়ু হস্তদ্ক্পদ্ক অগ্রানিকার নেদ্ত এটিদ্ক ব্যবহার করা স্েদ্ত 
পাদ্র। এটির জদ্ি্য 40–60 নরনিে লাগদ্ব, শহদ্রর আকার এবং েলটির 
ওপর নির্ম র কদ্র।

1. 4–6 জদ্ির একটি েল নির্মাণ করুি। এদ্ককটি েল হয় শহদ্রর রািনচত্র ততরী 
করদ্ব বা নবে্যরাি স্কাি রািনচত্র নিদ্য় কাজ করদ্ব।    

2. প্রাত্যনহক জীবদ্ি স্ে পনরদ্ষবাগুনল ওরা ব্যবহার কদ্র স্েগুনল নচননিত করদ্ত 
এদ্ককটি েলদ্ক বল়ুি স্েরি নবে়ু্যৎ/গ্যাে, জল, জি পনরবহি, বোথি্য পনরদ্ষবা, 
নশক্া এবং িকশাটিদ্ত স্েগুনল স্োগ করদ্ত বল়ুি।  

3. অংশগ্রহণকার ীদ্ের বল়ুি িকশার রদ্ি্য প্রনতটি ব্যবথিপিাদ্ক নরন্ন নরন্ন রদ্ে 
আঁকদ্ত।   

4. একটি বড েদ্ল অংশগ্রহণকার ীদ্ের একনত্রত করুি এগুনল নিদ্য় আদ্লাচিা করদ্ত: 
 a. এদ্ককটি েদ্লর িকশার রদ্ি্য নক নক নরল এবং অনরল রদ্য়দ্ে?  
 b.  ওরঁা নক স্কাি স্কাি পনরদ্ষবা এনডদ্য় স্গদ্েি (স্েরি বন্র, নবরাি 

বন্র, েডক স্িেওয়াক্ম , স্েত়ু , খাে্য েরবরাহ শৃঙ্খল, ব্যাঙ্ক এর উদ্লেখ  
ও করা হদ্য়দ্ে)? 

5. একই স্োে েদ্ল কাজ করাকাল ীি, অতীদ্তর স্কাি েংকে বা জলবায়়ু পনরবত্ম ি 
– েম্পনক্ম ত ঘেিা অংশগ্রহণকার ীদ্ের নববৃত করদ্ত বল়ুি ো স্কাি পনরদ্ষবা/
ব্যবথিাপিার ব্যি্মতার কারণ হদ্য় উদ্েনেল।

6. স্কাি পনরদ্ষবা/ব্যবথিাপিার ওপর অনরঘাত এবং জলবায়়ুর পনরবত্ম ি – েম্পনক্ম ত 
ঘেিার প্ররাব হ্াে করার জদ্ি্য ো ো করণীয় স্ে ব্যাপাদ্র েলগুনলদ্ক আদ্লাচিা 
করদ্ত বল়ুি স্েরি:

•  থিাি ীয় বোথি্য ব্যবথিা এবং জদ্লর ে়ুনবিা চাল়ু করা, নবদ্শষ কদ্র  
আডম্বরহ ীি বেনতগুনলদ্ত

• েব়ুজাঞ্চল প্রোনরত/প়ুিরূদ্ার করদ্ত প়ুণঃেব়ুজায়ি প্রকল্পগুনল রূপানয়ত করা
• থিাি ীয় পনরদ্বশ েংক্াতে েদ্চতিতা/পনরষ্করদ্ণর কাদ্জর ব্যবথিা করা।

ভানুযািু সরি রিে সোোইটি রাজ্ান ীর শহর – লুগানকভরলর ঝঁুকক মূল্াযণ এবং 
কম্যপ্রকল্প েম্পণূ্য করররে। এর মর্্ সপৌরেভার অংশ ীদারবৃন্, থিান ীয েরকার, 
নাগকরক েমারজর েংগেনেমূহ এবং ব্বোয কনযুক্ত েকল অংশ ীদারবৃন্ যারা 
এককত্রি হরয জলবাযুগি েংকরটর সক্ষরত্র শহররর দুব্যলিাগুকল কচত্রাঙ্কণ এবং কবরলেিণ 
কররন। সগৌণ সিটায কবরলেিণ বিারা েমকর্যি, ব্বথিাপনাগুকল কচকনিিকররণর কাজটি 
অংশগ্রহণকার ীরদর শহুরর েংকরটর ব্াপারর েরচিনিা বৃকধি করররে, এরেরগে শহররর 
েমে্াগুকলর মর্্ জকডি রাকার ব্াপারর ভানুযািু সরি রিে সোোইটির 
আত্মকববিাে বাকডরয িুরলরে।





কবপন্ন েমাজগুকলরক কচকনিি করা
এই কাজটি স্েই শহদ্রর েরাজদ্ক নচননিত করদ্ত োহাে্য কদ্র স্েগুনল 
নবনরন্ন িরদ্ণর ঝ়ুঁ নক দ্ারা নবপন্ন। এই কাজটি েরিরমী স্গাষ্ ীগুনলর ওপর 
েৃন ষ্টপাত কদ্র (েরাি আগ্রদ্হর নবষয়/অনরজ্ঞতা রাগ কদ্র স্িওয়া 
রাি়ুদ্ষর স্গাষ্ ী)। একজি ব্যনক্ত একানিক েরিরমী স্গাষ্ ীর অতে্মর়ু ক্ত হদ্ত 
পাদ্রি, আি়ুষ্ানিক বা অিাি়ুষ্ানিকরাদ্ব।  

1. িারণাগেদ্ণর জদ্ি্য একটি েল নির্মাণ করুি। এটি আপিার প্রকল্প (স্প্রাদ্জক্ট) েল, 
গুরুত্বপূণ্ম শনরকদ্ের প্রনতনিনি বা স্কাি েরাজ স্কনন্দক েল হদ্ত পাদ্র।

2. প্রদ্ত্যক ব্যনক্তদ্ক বেতন্ত্ররাদ্ব শহদ্রর েবকটি েরিরমী স্গাষ্ ীর তানলকা করদ্ত 
বল়ুি স্েগুনল তাদ্ের রদ্ি পডদ্ে। উোহরণবেরূপ রদ্য়দ্েি নশক্ক, বােচালক, 
োোই করমী, নবকলাঙ্গ রাি়ুষ, স্েেব রাি়ুষ োইদ্কল চানলদ্য় কাদ্জ স্বদ্রাি, স্োে 
ব্যবোর রানলক, নশশু, অনররাবকেরূহ। আদ্রা অদ্িক আদ্ে। েহায়তা করদ্ত 
স্েরি রাি়ুদ্ষর স্পশা, তেিনন্ি কাজকর্ম, গনতনবনি এবং আগ্রদ্হর নবষয়গুনল নিদ্য় 
নচতোরাবিা করুি।

3. অংশগ্রহণকার ীদ্ের নতিজদ্ির েল ততরী করদ্ত বল়ুি এবং ওদ্ের তানলকর়ু ক্ত 
েরিরমী স্গাষ্ ীগুনলদ্ক জ়ুদ্ড নেি। স্কাি েরিরমী স্গাষ্ ী বাে পদ্ড স্গল নকিা স্ে 
ব্যাপাদ্র েলগুনলদ্ক স্েদ্খ নিদ্ত বল়ুি নবদ্শষ কদ্র োরা অনিক রাত্রায় জলবায়়ুগত 
ঝ়ুঁ নকর কারদ্ণ নবপন্ন এবং তাঁদ্ের তানলকার়ু ক্ত করুি।

4. নচননিত জলবায়়ুগত ঝ়ুঁ নকগুনলর স্ক্দ্ত্র প্রনতটি েরিরমী স্গাষ্ ীর ‘অনিক’, ‘রাঝানর’ 
বা ‘কর’ নবপন্ন হওয়ার েম্াবিাটিদ্ক রূল্যায়ণ করদ্ত প্রনতটি েলদ্ক বল়ুি।  

5. নবনরন্ন েরিরমী স্গাষ্ ীদ্ক নকরাদ্ব তারা স্রেণ ীনবরক্ত কদ্রদ্েি স্ে ব্যাপাদ্র 
েলগুনলদ্ক োরনগ্রকরাদ্ব আদ্লাচিা করদ্ত বল়ুি। এই নবষয়গুনল নিদ্য় আদ্লাচিা 
করুি: 
a. েলগুনলর রদ্ি্য পাি্মক্য 
b. স্ে েরিরমী স্গাষ্ ীগুনলর উদ্লেখ একবার রাত্র করা হদ্য়দ্ে।

6. োরনগ্রকরাদ্ব নেদ্াতে নিি স্কাি েরিরমী স্গাষ্ ীগুনল েবদ্চদ্য় স্বনশ নবপন্ন এবং 
তাই প্রস্তুনতরূলক পেদ্ক্পগ্রহদ্ণর জদ্ি্য েব্মানিক গুরুত্ব স্েওয়া প্রদ্য়াজি।

দকক্ষণ ক্াররাকলনার জজ্য টাউন কাউক টি গুরুির বন্া কবকলি। গরবিরকরা সদরখরেন 
সয েবরচরয কনচু অঞ্চরল বেবােকার ী মানুরিরা েবরচরয সবকশ কবপন্ন নন, কারণ 
সবকশরভাগ সক্ষরত্রই ওঁরদর কারে বন্া ব ীমা এবং অন্ান্ েুরক্ষা ব্বথিা রারক সযমন 
বাডকি আকর্যক েংথিানগুকলর ব্বথিা। িার বদরল সয েব মানুি নদ ী সররক দূরর রারকন, 
বন্ার মাঝাকর ঝঁুকক কনরয, এবং যারদর োমাকজক েুরক্ষা ব্বথিা বা ব ীমা করারনা 
রারক না, িারাই প্রকৃিপরক্ষ েব্যাক্ক কবপন্ন।





অংশীদাকরবে কনম্যাণ
অংশীোনরত্ব নির্মাণ স্কাি একটি উদ্ে্যাদ্গর প্ররাব বৃনদ্র স্ক্দ্ত্র খ়ুব রাল 
উপায় কারণ এইরাদ্ব পনরপূরক েক্তা এবং েম্পে েরৃদ্ রাি়ুষ এবং 
েংথিািগুনলর েহায়তা লার করা োয়। স্বনশররাগ স্ক্দ্ত্রই একবার নকে়ু 
েংখ্যক অংশীোর আপিার েঙ্গী হদ্য় স্গদ্ল, অি্যাি্যরাও জািদ্ত চাি 
নকরাদ্ব ে়ুক্ত হদ্বি এবং োহাে্য করদ্বি।  

1. উদ্ে্যাগটিদ্ক নচননিত করা। স্কাি লক্্য রািায় স্রদ্খ এটি করা হদ্চ্ তার একটি 
েংনক্প্ত েৃন ষ্টদ্কাদ্ণর খেডা ততরী করুি। রাবিাটিদ্ক বড রাখ়ুি – নিনে্ম ষ্ট, োহে ী 
এবং বাস্তব েৃন ষ্টদ্কাণগুনল েবদ্চদ্য় স্বনশ স্প্ররণাোয়ক হয়।

2. আপিার লক্্যপূরদ্ণর জদ্ি্য প্রদ্য়াজিীয় োবতীয় েংথিািগুনল নচননিত করুি। ে়ুস্পষ্ট 
শদ্দের রাি্যদ্র ওগুনলদ্ক তানলকার়ু ক্ত করুি িিেম্পদ্ের িয় বরং েক্তা, 
রাি়ুদ্ষর েরয়, পণ্য, গণরাি্যদ্রর েম্প্রচার ইত্যানের প্রেদ্ঙ্গ বল়ুি।

3. এই অংশীোনরদ্ত্ব আপনি স্কাি েংথিািগুনল নেদ্ত পারদ্বি স্েগুনল নচননিত করুি। 
স্কৌশল নিি্মারণ করুি – আপিার েবদ্চদ্য় স্বনশ বনি্মত রূদ্ল্যর ওপর স্জার নেি।

4. শুরু করার জদ্ি্য েব্মানিক গুরুত্ব স্েওয়া প্রদ্য়াজি েংথিািগুনল, ো আপিার 
অংশীোরদ্ের কাে স্িদ্ক প্রদ্য়াজি, স্েগুনল নচননিত করুি। আপিার উদ্ে্যাগটিদ্ত 
েম্াবিারয় অংশীোদ্ররা স্কি আগ্রহী হদ্ত পাদ্রি তা নচননিত করুি। এটি 
আপিার লদ্ক্্যর েদ্ঙ্গ প্রত্যক্রাদ্ব েংে়ুক্ত িাকদ্ত পাদ্র বা অপ্রত্যক্ রাদ্বও। 
ওদ্ের রানজ করাদ্িার জদ্ি্যও এটির ব্যবহার করদ্ত পাদ্রি।

5. এদ্ককজি অংশীোদ্রর েদ্ঙ্গ আলাো আলাো কদ্র স্েখা করুি, োরা েবদ্চদ্য় 
স্বনশ ে়ুক্ত হদ্ত চাি তাদ্ের নেদ্য় শুরু কদ্র। আপিার লক্্যটি রাগ কদ্র নিি; 
স্কি ওরঁা গুরুত্বপূণ্ম েম্াবিারয় অংশীোর; নকরাদ্ব উদ্ে্যাগটি তাঁদ্ের লক্্যপূরদ্ণ 
অবোি রাদ্খ; স্কাি অিি্যোিারণ অবোি ওরঁা রাখদ্বি ো আপনি রদ্ি কদ্রি; 
এবং আপিার নিদ্জর েংথিািগুনল োডাও অি্য স্কাি অংশীোর এবং েম্পে 
ে়ুনিনচিত রদ্য়দ্ে।

6. অংশীোরদ্ের নরনলত করুি এবং শুরু কদ্র নেি।

িাঞ্াকনযার দার এে োলারম সরি রিে সোোইটি এবং কববি ব্াঙ্ক শহর কিৃ্য পক্ষ, 
আরক্ কববিকবদ্ালয, দার এে োলাম এর কববিকবদ্ালয, সদ্রান অ্ািরভনচাে্য এবং 
কহউমাকনটাকরযান ওরপনক ্রিটম্াপ টিম (Humanitarian OpenStreetMap Team, 
HOT) এর েরগে দার এে োলাম এর দশটি েব্যাক্ক বন্া কবকলি ওযাি্য  কচকনিি 
করার জরন্ সযৌরভারব কাজ করর। এই উদ্াগটিরি প্ররি্ক অংশ ীদার িারদর 
কবকশষ্ েংথিানগুকল কারজ লাগান: দুটি কববিকবদ্ালযই শহুরর পকরকল্পনায কবদ্ারথীর 
সযাগান সদন, সরি রিে পাকরপাকবি্যক কবিরয দক্ষিােম্পন্ন সস্চ্ারেবক সযাগান সদয, 
HOT প্রকশক্ষণ সদয, কববিব্াঙ্ক বন্ার মরিল উপকথিি করর এবং স্ান অ্ািরভঞ্চাে্য 
কচকনিি অঞ্চলগুকলর েকব সনওযার উরদেরশ্ একটি স্ান এর পকররিবা প্রদান করর।





স্াবাল কলঙ্ক
শহরগুকল আনুমাকনক 70 শিাংশ শকক্ত খরচ করর এবং কবরবির সমাট কাব্যন কনতঃেরণ 
এর 75 শিাংশ  উৎপাদন করর। িরব আকর্যক এবং োমাকজক কাজকরম্যর গহন 
সকন্দ্র হওযার দরুন, এগুকল মূল কারণগুকল ের্া্ন কররি এবং জলবাযুগি 
পকরবি্য রনর সনকিবাচক প্রভাবগুকল হ্াে করার েুরযাগ করর সদয। কববি জরুড শহর 
েরকার/ সপৌরেভাগুকল উরদ্াগ কনরচ্ এবং বহুমাকত্রক-শহর কভকতিক সনটওযাক্য  
কহরেরব সযৌরভারব কাজ কররে – সযমন দ ীঘ্যথিায ীিা রক্ষার জরন্ C40 শহর এবং 
থিান ীয শােন ব্বথিা (সলাকাল গভন্যরমটিে ফর োেরটরনকবকলটি) (ICLEI) – কাব্যন 
শূন্, দ ীঘ্যথিায ী শহর গরড িুলরি সযৌরভারব কাজ কররে। রাষ্ট্র ীয েকমকিগুকল 
িারদর েহাযক ভূকমকা বৃকধি কররি পারর; এবং থিান ীয েরকাররর েরগে কাজ করর 
জলবাযুগি পকরবি্য রনর েমাজ-কভকতিক েমা্ান খঁুরজ সবর কররি শহর-স্তররর 
প্রযােগুকলরি অবদান রাখরি পারর।

https://www.c40.org/
https://www.iclei.org/




নগর কৃকি
এই মকিউলটিরি শহুরর উদ্ানগুকলরি ককেু কায্যকলারপর মা্্রম কৃকিকায্য 
উন্নকিকরণ এবং প্রকৃকি-কভকতিক েমা্ারনর েহজ এবং বাস্তব উপায উপথিাকপি 
করা হরযরে।

শহুরর বাগানগুকল প্রকৃকিগি, োমকজক এবং আকর্যক কদক সররক উপকারী। 
সু্লগুকলরি, এগুকল পকররবশ, কৃকি, খাদ্ এবং পুক ষ্ েম্পকক্য ি কশক্ষা কদরয রারক। 
পাডার মর্্ এগুকল রাকার দরুন মানুি থিান ীযভারব উৎপন্ন এবং োশ্রযকর ফল 
ও েবকজ সপরি পাররন, এবং করম্পাক্টং এর বজ্য ্ করম। পাক্য  এবং অন্ান্ 
োব্যজনীন েবুজ সক্ষত্রগুকলরি স্াথি্ এবং েমৃকধি বৃকধিরি, এগুকল কবরনাদন এবং 
োমাকজকীকররণর থিান কহরেরব কাজ করর; িাোডাও এগুকল েমারজর মর্্ 
নাগকরক সমলবন্ধন এবং োমাকজক েংহকিও দৃঢ় করর। বাগানগুকল শহররর ফাঁকা 
থিলগুকলর সচহারা বদরল কদরি পারর এবং বািাে এবং মাটির গুণগিমান এবং 
শহররর েূক্ষ্ম জলবাযুর উন্নকিো্ণ কররি পারর। এগুকল দুরভ্য দ্ পৃষ্ঠিলগুকলরক 
েরারনার মা্্রম মাটিরি েহরজ জল প্ররবশ করারনায েহাযিা করর; শহররর 
ফাঁকা থিলগুকলর েবুজাযরনর প্রযারে কবকভন্ন েৃজনশীল উপায উন্নীি করর (সযমন 
োদ বা ল্ালক  ্বাগান); এবং ফাঁকা থিানগুকল আররা ভালভারব ব্বহৃি হয। 
শহুরর বাগারনর কারজ করম্য কনযুক্ত হরয ব্কক্ত এবং েমাজগুকল শার ীকরকভারব ও 
মানকেকভারব খুবই উপকৃি হন।

এই মকিউলটিরি এমন েব সকৌশল এবং কায্যকলারপর উরলেখ ররযরে যা 
েরচিনিা বৃকধি করর এবং থিান ীয পকরকথিকি এবং লব্ধ েংথিানগুকল ওপর কনভ্য র করর 
কবকভন্ন ্ ররণর শহুরর বাগারনর কবকারশ েহাযিা করররে।





গারি্য ন কবরগো
গাদ্ ্্ম ি নবদ্ঙ্গা িাদ্রর প়ুদ্রাদ্িা স্খলাটির ওপর নরনতি করা স্েখাদ্ি 
নবদ্ঙ্গা- স্খলার স্হাটি েংখ্যাটি হাঁকার পদ্র স্খদ্লায়াড তার স্্ারকাদ্ ্্ম  
েংখ্যাটি স্কদ্ে স্েদ্বি। গাদ্ ্্ম ি নবদ্ঙ্গাদ্ত ‘স্খদ্লায়াদ্ডর কাদ্ ্্ম র’ 
িম্বরগুনলর জায়গায় েল এবং েবনজর েনব িাদ্ক। কলার ‘ন রিনরয়া 
কা ্্ম ’ স্িদ্ক এই েব বাগাি জাত রিব্যগুনলর বণ্মিা পদ্ড স্শািাি এবং 
প্রনতটি স্খদ্লায়াড তাঁদ্ের কাদ্ ্্ম  স্েগুনলদ্ক স্কদ্ে স্েি। নবজয়ী হওয়ার 
উপায় হল অি্যদ্ের আদ্গ আপিাদ্ক েবকটি েল এবং েবনজ স্কদ্ে 
স্েওয়া। বোথি্যকর খাবার খাওয়ার ব্যাপাদ্র উৎোনহত করদ্ত এবং কৃনষ, 
খাে্য নিরাপতিা এবং প়ুন ষ্টর ব্যাপাদ্র িারণা বৃনদ্র উদ্দেদ্শ্য স্খলাটি স্ো্ে 
এবং অল্প বয়েীদ্ের জদ্ি্য নিনর্মত।

1. স্খলার জদ্ি্য একটি তানরখ এবং েরয় নিি্মারণ করুি। এর রদ্ি্য আপিার 
েরাদ্জর নশক্াি মী বা ে়ুবক্াবগুনল ে়ুক্ত িাকদ্ত পাদ্র। 

2. নবনরন্ন েল এবং েবনজর েনব স্েওয়া স্খদ্লায়াড কা ্্ম  ন্জাইি করুি এবং 
নপ্রন্ট আউে নিি।

3. ন রিনরয়া কা ্্ম গুনলদ্ত েল এবং েবনজগুনলর নববরণ নলখ়ুি। প্রনতটি েল এবং 
েবনজর স্ক্দ্ত্র আলাো আলাো কাগজ ব্যবহার করুি োদ্ত এক এক কদ্র 
ওগুনলর িার হাঁকা োয়। 

4. স্খদ্লায়াড কা ্্ম গুনল নবতরণ করুি এবং স্খলাটি স্শষ করার উপায়টি ঠিক করুি 
(অি্মাৎ েল এবং েবনজর োনরদ্ত খাঁডারাদ্ব, পাশাপানশ বা স্কািাকুনি রাদ্ব 
স্কদ্ে অিবা স্খদ্লায়াড কাদ্ ্্ম র েবকটি নচত্র খ়ুঁদ্জ স্বর কদ্র স্কদ্ে)। 

5. এক এক কদ্র ন রিনরয়া কা ্্ম গুনল স্বর করুি। এরপদ্র অংশগ্রহণকার ীরা তাদ্ের 
কাদ্ ্্ম  নরদ্ল োওয়া নচত্রটি খ়ুঁদ্জ স্বর করদ্ব এবং স্কদ্ে স্েদ্ব। স্ে ব্যনক্ত েবদ্চদ্য় 
আদ্গ েঠিক পদ্নতদ্ত নচত্রগুনল কােদ্ব স্ে স্খলাটি নজতদ্ব। 

ইউরক সি ফুি ফর লাইফ এর কাজ হল প্রাক সু্ল পয্যারয, সু্রল এবং অন্ান্ 
পকরকথিকিরি খাদ্ েংসৃ্কি পকরবি্য ন করা। কবগি 15 বের ্রর, এটি খাদ্ কশক্ষার 
উন্নকি করার পাশাপাকশ কশক্ষারথী এবং িারদর পকরবারগুকলরক মজাদার 
কম্যকান্ডগুকলরি যুক্ত করর আেরে যা খাদ্ কনরাপতিা এবং কৃকির ব্াপারর েরচিনিা 
বৃকধি করর। এই ্ররণর কবকল্প, কাজ-কভকতিক কশক্ষা ব্বথিা কায্যকর ী কহরেরব প্রমাকণি 
হরযরে কারণ সয সু্লগুকল ফুি ফর লাইরফ অংশগ্রহণ কররে, সেই েব সু্রল সু্ল সররক 
সদওযা খাবার গ্রহরণ এবং সু্রল হাকজরার সক্ষরত্র বৃকধি পকরলকক্ষি হরযরে।





সগট কিকগং
স্গে ন্নগং েরাদ্জর েব়ুজ থিািগুনলদ্ত, বানডর নপেদ্ি লাদ্গায়া স্োে 
জনরদ্ত বা ়্ু দ্লর রাদ্ে শহুদ্র বাগাি এর পনরকল্পিা করদ্ত এবং নির্মাণ 
করদ্ত েরাজগুনলদ্ক উৎোনহত কদ্র। এদ্ত ে়ুক্ত হদ্ল থিাি ীয় 
আবানেকদ্ের বাগাি পালদ্ির েক্তা বৃনদ্ হয় এবং তার েদ্ঙ্গ েদ্ঙ্গ 
শহুদ্র কৃনষ, জলবায়়ু পনরবত্ম ি এবং পনরদ্বশ, খাে্য নিরাপতিা এবং প়ুন ষ্ট 
েংক্াতে জ্ঞাি বৃনদ্ হয়।

1. শহুদ্র বাগাদ্ির জদ্ি্য উপে়ুক্ত একো োঁকা থিাি নচননিত করদ্ত থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র 
েদ্ঙ্গ স্োগাদ্োগ করুি (স্েরি একটি োঁকা জিথিাি, স্কাি ব্যনক্তগত থিাি, 
বানডর নপেদ্ির োঁকা জনর বা স্কাি ়্ু দ্লর রাে)। োঁকা থিািগুনলদ্ক বাগাদ্ি 
রূপাতেনরত করার অি়ুদ্রােি স্চদ্য় নিি। থিািটি োদ্ত েহজগর্য এবং নিরাপে হয়, 
স্কাি জদ্লর উৎদ্ের কাোকানে হয় এবং পে্মাপ্ত পনররাদ্ি স্রাে পায় স্েটি রদ্ি 
রাখদ্বি।

2. বাগািটির পনরকল্পিায় েরাদ্জর েেে্যদ্ের ে়ুক্ত করুি (স্েরি স্িতৃত্বোিকার ী 
ব্যনক্ত, ব্যবো, নশক্ক, অনররাবক, নশশুেরূহ)। রাটির িরণ এবং বেদ্রর স্কাি 
েরয় লাগাদ্বি বা এরি নক নশশুদ্ের নপ্রয় গদ্ল্পর বইদ্ত িাকা বা স্রনেনপ(গুনল)র 
ওপর নরনতি কদ্র চারাগােগুনল নিব্মাচি করুি। প্রদ্য়াজদ্ি অনরজ্ঞ রানলদ্ের েদ্ঙ্গ 
আদ্লাচিা করুি।

3. বীজ, চারা, উপকরণ এবং েন্ত্রপানত স্কিার পদ্র জনরটি ততরী করার জদ্ি্য এবং 
বাগাদ্ি চারাগাে লাগাদ্িার জদ্ি্য একটি নেি নিনে্ম ষ্ট করুি। প়ুদ্রা েরাজদ্ক ে়ুক্ত 
করুি। প্রবীণ এবং অল্প বয়েীদ্ের েদ্ঙ্গ নরনলতরাদ্ব কাজ করার ব্যাপাদ্র 
উৎোনহত করদ্ত বাগাি েম্পনক্ম ত জ্ঞাি নবনরন্ন প্রজদ্মের রাি়ুদ্ষর রদ্ি্য েনডদ্য় 
স্েওয়ার ে়ু্ দ্োগ নেি।

4. বাগাি রক্ণাদ্বক্দ্ণর একটি েূচ ী ততরী করুি, গাদ্ে জল স্েওয়া, আগাো 
েরাদ্িা, পনরষ্কার করা এবং তত্তাবিাদ্ির জদ্ি্য একটি কর্মেূচ ী নিি্মারণ করুি। 
আবার, প়ুদ্রা েরাজদ্ক ে়ুক্ত করুি।

5. েরাদ্জর েেে্যদ্ের বাগািটিদ্ক খাদ্ে্যর উৎে নহদ্েদ্ব ব্যবহার করদ্ত উৎোনহত 
করুি। েলি েংগ্রহ এবং উৎপন্ন োরগ্রীগুনল রাগ কদ্র স্িওয়ার জদ্ি্য একটি নেি 
নিনে্ম ষ্ট করুি।

2008 োরল হাকররকন ওমর জকনি ক্ষকির প্রি্ক্ষ পকরনকি কহরেরব, খাদ্ ঘাটকি এবং 
মূল্ বৃকধির ঘটনা ঘরট,এটিরক মারায সররখ FAO অ্াক টিগুযা এবং বাবু্যিারি বাকডর 
কপেরন লারগাযা জকমরি কৃকি কারয্যর উরদ্াগটি েমর্যন করর। কম্যেূচ ীটির কবপুল 
জনকপ্রযিার কাররণ েরকার আনুষ্ঠাকনকভারব 22সশ একপ্রল িাকরখটিরক ন্াশনাল 
ব্াকইযাি্য  ফাম্য সি কহরেরব সঘািণা করর এবং এটি এখন প্রকি বের উদযাকপি হয। 
বাকডর কপেরনর লারগাযা জকমগুকল েমারজর খাদ্ কনরাপতিা বৃকধি করর এবং মানুিরক 
এককত্রি কররি োহায্ করর।





আব্যান সজগো
এই কাজটি শহুদ্র বাগাি েম্ব কদ্র স্তাদ্ল স্েখাদ্ি থিাি েীনরত। স্জঙ্গা 
স্খলায় এই বাগািটি োওয়াদ্রর রতি স্েখদ্ত, স্েটির কাোদ্রাটি একটির 
ওপর একটি োনজদ্য় রাখা ব্লদ্কর রতি। লম্বালনম্ব বাগািগুনল েহদ্জ 
ততরী করা োয় এবং রক্ণাদ্বক্ণ ও েম্ব। এখাদ্ি কাদ্ের জানল, 
পািদ্রর স্তম্ বা শক্তদ্পাক্ত স্েওয়াল ব্যবহার করা হয় োদ্ত ওগুনল 
বাইদ্রর নেদ্ক স্বদ্ড ওোর পনরবদ্ত্ম  ওপদ্রর নেদ্ক স্বদ্য় ওদ্ে।

1. লম্বালনম্ব বাগাদ্ির জদ্ি্য উপে়ুক্ত একো োঁকা থিাি নচননিত করদ্ত নবন্ডং এর 
রানলক এবং থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র েদ্ঙ্গ স্োগাদ্োগ করুি (স্েরি োে, োঁকা বা 
অব্যবহৃত থিাি, বানডর নপেদ্ির োঁকা জনর বা বানড বা নবন্ডং েংলগ্ন স্কাি 
োঁকা জায়গা)। থিািটি োদ্ত েহজগর্য এবং নিরাপে হয়, স্কাি জদ্লর উৎদ্ের 
কাোকানে হয় এবং পে্মাপ্ত পনররাদ্ি স্রাে পায় এবং লম্বালনম্ব কাোদ্রা িদ্র 
রাখদ্ত পাদ্র স্েটি রদ্ি রাখদ্বি। 

2. স্েখাদ্ি আপনি নির্মাি করার পনরকল্পিা করদ্েি স্েই বানডর রানলক এবং 
বেবােকার ী আবানেকদ্ের েদ্ঙ্গ লম্বালনম্ব বাগািটির িকশা নির্মাি এবং পনরকল্পিা 
করুি। স্েেব গােপালা লম্বালনম্ব রাদ্ব বাদ্ড স্েইেব গাে নিব্মাচি করুি। 
ওগুনলর কতো রাটি, জল বা স্রাদ্ের প্রদ্য়াজি তা স্রদ্ব স্েখদ্বি। প্রদ্য়াজদ্ি 
অনরজ্ঞ রানলদ্ের েদ্ঙ্গ আদ্লাচিা করুি।

3. বীজ, চারা, উপকরণ এবং েন্ত্রপানত স্কিার পদ্র লম্বালনম্ব কাোদ্রাটি নির্মাি 
করদ্ত এবং বাগাদ্ি চারাগাে লাগাদ্িার জদ্ি্য একটি নেি নিনে্ম ষ্ট করুি। স্গাো 
নবন্ডং এর েব আবানেকদ্ের এবং, েদ্িানচত হদ্ল, বৃহতির েরাজদ্ক ে়ুক্ত করুি। 

4. বাগাি রক্ণাদ্বক্দ্ণর একটি েূচ ী ততরী করুি, গাদ্ে জল স্েওয়া, আগাো 
েরাদ্িা, পনরষ্কার করা এবং তত্তাবিাদ্ির জদ্ি্য একটি কর্মেূচ ী নিি্মারণ করুি। 
আবার স্গাো নবন্ডং এর েব আবানেকদ্ের এবং, বৃহতির েরাজদ্ক ে়ুক্ত করুি।

5. োরা ে়ুক্ত হদ্য়দ্েি তাদ্ের লম্বালনম্ব বাগািটিদ্ক খাদ্ে্যর উৎে নহদ্েদ্ব ব্যবহার 
করদ্ত উৎোনহত করুি। েলি েংগ্রহ এবং উৎপন্ন োরগ্রীগুনল রাগ কদ্র স্িওয়ার 
জদ্ি্য একটি নেি নিনে্ম ষ্ট করুি।

নাইররাকবর ককরবরার কবক্বকহভূ্য ি বেকিটি – সযখারন খাদ্ কনরাপতিার প্রাদুভ্য াব 
ররযরে এবং থিান ে ীকমি – আবাকেকরা শহুরর বাগান কররি একটি উপায উদ্াবন 
করররে: পুনব্য্বহাররযাগ্ বস্তা বা বারযাকিরগ্ররিবল কেরমরটির ব্াগ ব্বহাররর 
মা্্রম ল্ালক্ বস্তার বাগান বির ী করররেন। 1,000 এর সবকশ কৃিক এই পধিকি 
ব্বহার করর িারদর োরদ এবং েরু গকলরি েবকজ ফলারচ্ন এবং িারদর পকরবাররর 
ভরণরপািণ কররেন এবং আয বৃকধি কররেন। 





গারি্য ন হাটি
গাদ্ ্্ম ি হান্ট হল এরি একটি স্খলা স্েখাদ্ি গাে-গাোনলর নবদ্শষত্ব 
এবং উৎে থিাদ্ির নববরদ্ণর ওপর নরনতি কদ্র গােগুনল নচিদ্ত একটি 
শহর বাগাদ্ির নরতর নেদ্য় ঘ়ুদ্র স্বডাদ্ত হদ্ব। এই েহজ স্খলাটি ়্ু ল 
পড়ুয়া এবং ়্ু ল পাশ করা ে়ুববৃদ্ন্র জদ্ি্য পনরকনল্পত। গাদ্ ্্ম ি হান্ট 
স্খলার রাি্যদ্র, অল্প বয়েী স্েদ্ল স্রদ্য়রা তাদ্ের খাে্য েং্ৃনত এবং 
েব়ুজাঞ্চদ্লর েম্পদ্ক্ম  আদ্রা স্বনশ কদ্র জািদ্ত পারদ্ব, নবদ্শষ কদ্র 
শহর বাগাি েম্পদ্ক্ম ।

1. এদ্ককটি গাদ্ের নবদ্শষত্ব এবং উৎে থিাদ্ির নববরণ নেদ্য় ক়্ু কা ্্ম  ততরী করুি। 
কা ্্ম গুনলদ্ক েংনলেষ্ট গাদ্ের বাদ্সে ঢ়ু নকদ্য় নেি এবং গাদ্ের স্লদ্বলগুনল েনরদ্য় 
নেি। প্রদ্য়াজদ্ি অনরজ্ঞ রানলদ্ের েদ্ঙ্গ আদ্লাচিা করুি।

2. েলটি বড হদ্ল, স্খদ্লায়াডদ্ের জ়ুটি ততরী করুি অিবা স্োে স্োে েদ্ল নিদ্য় 
নিি। প্রদ্ত্যক স্খদ্লায়াড, জ়ুটি বা েলদ্ক গাদ্ের নববরণ েম্বনলত একটি উতিরপত্র 
নেদ্য় নেি এবং প্রদ্ত্যকটি নববরদ্ণর পাদ্শ একটি োঁকা জায়গা রাখ়ুি স্েখাদ্ি 
স্খদ্লায়াদ্ডরা েংনলেষ্ট গাদ্ের িারগুনল নলখদ্ত পারদ্ব।

3. স্খদ্লায়াডদ্ের বাগাদ্ি ঘ়ুদ্র স্বডাদ্ত এবং স্ে েূত্রগুনল তাদ্ের স্েওয়া হদ্য়দ্ে তার 
নরনতিদ্ত গােগুনলদ্ক েিাক্ত করদ্ত বল়ুি।

4. 15 নরনিে পদ্র স্খদ্লায়াড, জ়ুটি বা েলগুনলদ্ক একেদ্ঙ্গ জদ্ডা করুি, এবং ওদ্ের 
উতিরগুনল নরনলদ্য় নিি। োরা েব্মানিক েঠিক উতির স্েদ্ব, তারাই নজতদ্ব।

5. স্খদ্লায়াদ্ডরা নক নক িত়ু ি নজনিে নশখদ্লা এবং বাগািটির নিরবনচ্ন্নতা বজায় 
রাখদ্ত ওদ্ের নচতোরাবিা নক তা ওদ্ের কাে স্িদ্ক জািদ্ত চাি।

আরমকরকা জুরড েমাজ-চাকলি শহর বাগান সদখা যায সযখান সররক 
পকরবারগুকলর জরন্ টাটকা ফলন, ঘরর বির ী কশল্প সযাগান সদওযা হয এবং 
কনরাপদ েব্যজন ীন থিরলর ব্বথিা রারক। এর মর্্ অন্ত্য ভুক্ত সিট্ররযট ব্্াক 
ককমউকনটি ফুি কেককওকরটি সনটওযাক্য ; সহাকলওরক, ম্াোচুরেটে এ কনউ্রিাে 
সরকেে; এবং কনউ ইযরক্য র ব্রুকলিন এ ই্ট কনউ ইযক্য  ফাম্যে। এখারন, বৃধি এবং 
যুবক সস্চ্ারেবরকরা বাগান কবিযক কশক্ষা, দক্ষিা এবং দৃক ষ্ভকগে, কবকনমরযর 
জরন্ এরক অপররর েরগে যুক্ত এবং েদে্রদর েমারজর খাদ্ েংসৃ্কি েম্পরক্য  
আকবষ্াররর েুরযাগ ররযরে।





স্াবাল কলঙ্ক 
শহর বাগানগুকলর সদৌলরি সস্চ্ারেবা এবং েহরযাকগিা উন্নীিকররণর 
পাশাপাকশ পকররবশগি, োমাকজক এবং আকর্যক েুকব্াগুকল কারজ লারগ।

দ ীঘ্যথিায ী কবকাশ (োেরটরনবল সিরভলপরমটি) লক্ষ্ 2 এর েরগে োমঞ্ে্ সররখ 
বাকডরি এবং সু্রল পুক ষ্কর খারদ্র লভ্িা বৃকধির মা্্রম এগুকল খাদ্ 
কনরাপতিা উন্নকিকররণর একটি েদপুায: “কু্ষ্া কনবৃকতি করুন, খাদ্ কনরাপতিা 
অজ্য ন করুন এবং উন্নি পুক ষ্গুণ লাভ করুন এবং দ ীঘ্যথিায ী কৃকি উন্নীি করুন”; 
এবং কবরশি লক্ষ্ 2.1  “2030 এর মর্্ কু্ষ্া কনবৃকতি করুন এবং প্রকিটি মানুি 
কবরশি করর দকরদ্র এবং কবপন্ন পকরকথিকির কশকার হওযা মানুি যার মর্্ 
অন্ত্যভুক্ত কশশুরা োরা বের জরুড কনরাপদ পুক ষ্কর এবং পয্যাপ্ত খাদ্ লারভর 
অক্কার সপরি পারর সে ব্াপারর েুকনকচিি সহান”।

দ ীঘ্যথিায ী উন্নযন লক্ষ্ 13 এর েরগে েগেকি সররখ শহর বাগানগুকল প্রকৃকিরক 
মানুরির ্ রারোঁওযার মর্্ কনরয আরে এবং প্রকৃকি-কভকতিক েমা্ান েম্ভবপর 
করর: “জলবাযুগি পকরবি্য ন এবং িার প্রভারবর কবরূরধি লডরি জরুরী পদরক্ষপ 
গ্রহণ করুন”; এবং কবরশি করর, লক্ষ্ 13.1 “েব সদরশ জলবায ুেম্পকক্য ি ঝঁুকক এবং 
প্রাকৃকিক দুরয্যাগগুকলর সক্ষরত্র কথিকিথিাপকিা এবং অকভরযাজরনর ক্ষমিা 
সজারদার করর িুলুন”।





শহুররর জল, োফাই (ে্াকনরটশন) এবং 
পকরচ্ন্নিা
জল, োফাই এবং পকরচ্ন্নিারক একরত্র WASH বলা হয; কিনটি কবিযই এরক 
অপররর ওপর কনভ্য রশীল। পয্যাপ্ত WASH এর েুকব্া োডা জল-বাকহি 
সরাগগুকল মারা চাডা কদরি পারর (সযমন িাযকরযা, করলরা এবং টাইফরযি), 
সভক্টর বাকহি সরাগগুকলর বাডবাডন্ত হরি পারর (সযমন ম্ারলকরযা, সিগে ুজ্বর 
এবং প ীি জ্বর) এবং প্রারকমক স্াথি্ পকররিবাগুকল কনক্রিয হরয সযরি পারর। 
জলবাযুগি পকরবি্য নশীলিা বৃকধির দরুন জল এবং সভক্টর বাকহি সরাগগুকলর 
প্রাদুভ্য াব ঘটরে, ফরল জনস্াথি্ উরবিগজনক হরয উেরে। পকরষ্ার জল, কনরাপদ 
োফাই কায্য এবং কনরাপদ পকরচ্ন্নিা লারভর োমর্য্রক অগ্রাক্কার সদওযা 
গুরুবেপণূ্য। 

WASH-সক প্রাযশইতঃ পকরকাোরমাগি েুকব্া এবং প্রযুকক্তগি ব্বথিাপনা 
কহরেরব কবরবচনা করা হয, কবরশি করর শহুরর অঞ্চরল। যাইরহাক, েপুকরচ্ন্নিা 
এবং আচরণগি পকরবি্য রনর কবিরয মানুরির েরচিনিা বৃকধি না কররল (সযমন 
হারির মা্্রমও শরীরর ভাইরাে, ব্ারক্টকরযা, প্ারাোইট এবং অন্ান্ 
সরাগ জীবান ুপ্ররবশ কররি পারর, িাই ভাল করর হাি স্াওযা একটি গুরুবেপণূ্য 
েিক্য িা ব্বথিা) শু্ুমাত্র WASH এর েু্ রযাগ েুকব্াগুকল সরাগ এবং মৃিু্র হার 
হ্াে কররি পারর না।

শহররর বেবােকারী দকরদ্র মানুি এবং কবক্বকহভূ্য ি বেকির মানুরিরা WASH 
এর অপয্যাপ্ত েুকব্া বা েু্ রযাগ েুকব্া না রাকার দরুন সবকশরভাগ সক্ষরত্র ব্াক্ 
প্রবণ হন। ফরল, এই েব সক্ষত্রগুকলরক কবরশিভারব কবরবচনা করা গুরুবেপণূ্য। 





ঘররর বজ্য ্ পরৃকীকররণর প্রকিরযাকগিা
উৎে স্িদ্ক বজ্ম ্য পৃিক করা একটি েহজ প়ুণঃপ্রনক্য়াজাতকরণ 
(নরোইনক্ং) প্রনক্য়া, নকন্তু স্েদ্কাি কঠিি-বজ্ম ্য ব্যবথিাপিার একটি 
গুরুত্বপূণ্ম অংশ। বজ্ম ্যদ্ক অতেতপদ্ক্ ে়ুটি নবরাদ্গ পৃিক করা োয় – 
স্রজা বজ্ম ্য (স্েরি রান্নাঘদ্রর বজ্ম ্য) এবং শুকদ্িা বজ্ম ্য (স্েরি কাগজ, 
কা ্্ম দ্বা ্্ম  এবং প্ানটিক)। বজ্ম ্যগুনলদ্ক পৃিক কদ্র এবং স্েরা পদ্নতটি 
রাগ কদ্র স্িওয়ার ব্যাপাদ্র উৎোনহত করদ্ত প়ুর্ারগুনল একটি 
কাে্মকরী উপায় হদ্য় উেদ্ত পাদ্র।

1. থিাি ীয় শােি ব্যবথিা, ে়ুশ ীল েরাজ েংগেি এবং স্ব-েরকার ী নবরাদ্গর বজ্ম ্য 
েংগ্রাহকদ্ের রদ্ি্য অংশ ীোনরত্ব গেি করুি। ঘদ্রর বজ্ম ্য /প়ুণঃপ্রনক্য়াজাতকরণ 
(নরোইনক্ং) এর স্তর পৃিক করার একটি লক্্য নিনে্ম ষ্ট করুি।

2. তাোডাও স্কাি এলাকার়ু ক্ত েংঘ েনরনতেরূহ এবং থিাি ীয় NGO-র েদ্ঙ্গ এক 
েহদ্োদ্গ কাজ করুি। এই েকল অংশীোদ্রররা প়ুণঃপ্রনক্য়াজাতকরণ (নরোইনক্ং) 
এর গুরুত্ব, এর প্রনত রাি়ুদ্ষর আচরণগত পনরবত্ম দ্ির ব্যাপাদ্র েদ্চতিতা বৃনদ্দ্ত 
গুরুত্বপূণ্ম রূনরকা পালি করদ্ত পাদ্রি; এবং পদ্র ইনতবাচক পাি্মক্য নিদ্য় আো 
প়ুর্ার প্রাপকদ্ের বেীকৃনত নেদ্ত তাঁদ্ের নচননিত করা। 

3. েব অংশীোরদ্ের েদ্ঙ্গ আদ্লাচিা কদ্র স্কাি থিাদ্ি এই উদ্ে্যাগটি স্িওয়া হদ্ব তা 
নথির করুি। েরে্যাটির নবষদ্য় পনরবাদ্রর েদ্চতিতা বৃনদ্র জদ্ি্য এবং 
প়ুণঃপ্রনক্য়াজাতকরণ (নরোইনক্ং) এর ব্যাপাদ্র তাদ্ের আচরদ্ণ বেল আিার 
জদ্ি্য উপকরণগুনল প্রস্তুত করুি। 

4. স্প্রাগ্রারটি চাল়ু করুি এবং প্রদ্ত্যক 4–6 েপ্তাদ্হ ঘরগুনলর অগ্রগনতর ওপর িজর 
রাখ়ুি। েংগ্রহ করার েরদ্য় বজ্ম ্যগুনলদ্ক পৃিকীকরদ্ণর নরনতিদ্ত স্ে পনরবারগুনল 
প়ুণঃপ্রনক্য়াজাতকরণ (নরোইনক্ং) এ স্েরা স্েগুনলদ্ক নচননিত করুি এবং, তার 
জদ্ি্য বজ্ম ্য নিষ্পনতির থিাদ্ি নরনরেত বজ্ম ্য কর পনররাদ্ি স্পৌঁেয়।

5. থিাি ীয় স্িতৃত্বোিকার ী ব্যনক্ত এবং নবনশষ্টজিদ্ের উপনথিনতদ্ত একটি প়ুর্ার 
নবতরিী অি়ুষ্াি এর আদ্য়াজি করুি।

ভাররির করযমবারিার শহররর আক্কাকরকবৃন্ ICLEI দকক্ষণ একশযা এবং থিান ীয 
NGO-র েরগে এক েহরযারগ কম্যরি – SUNYA (দকক্ষন একশযায শূন্ বরজ্য ্র লরক্ষ্) 
প্রকল্পটি চাল ুকরর যারি শহররর 23 নং ওযারি্য  100 শিাংশ বজ্য ্ – 
পুণতঃপ্রকরিযাজািকরণ (করোইকলিং) েম্ভব করা যায। কম্যেূচ ীটির লক্ষ্ হল উৎে 
সররক বজ্য ্রক পৃরক করা। পকরবারগুকলরক অংশগ্রহণ করার ব্াপারর উৎোকহি 
করা হয এবং সেরা করোইরকল চালকরদর পুরসৃ্ি করা হয।





োফাই কমথীরদর আচরণগি পকরবি্য ন 
োোই করমীরা গণদ্শৌচাগার, নিকাশ ী, িে্ম রার স্রাকানবলা কদ্রি এবং 
র্যািদ্হালগুনলর রক্ণাদ্বক্ণ কদ্রি এবং কঠিি-বজ্ম ্য ব্যবথিাপিার েদ্ঙ্গ 
ে়ুক্ত িাদ্কি। এই িরদ্ণর নবপজ্জিক পনরদ্বদ্শ কাজ করদ্ল গুরুতর 
বোদ্থি্যর েরে্যা স্েখা স্েয়। নিদ্চর কাজটি োোই করমীদ্ের 
ে়ুরক্াপ্রোিকার ী স্পাশাক পরা এবং রালরাদ্ব এবং নিয়নরত হাত 
স্িাওয়া/পনর্ার রাখার গুরুত্বটি ব়ুঝদ্ত পনরকনল্পত হদ্য়দ্ে।

1. থিাি ীয় NGO, করমী েংগেি এবং ইউনিয়িগুনলর েদ্ঙ্গ এক েহদ্োদ্গ একটি প্রকল্প 
ততরী করুি। কাজগুনলর রদ্ি্য অতে্মর়ু ক্ত িাকদ্ব হাত স্িাওয়া এবং/অিবা 
ে়ুরক্াপ্রোিকার ী স্পাশাক এবং অি্যাি্য নিরাপতিা েংক্াতে উপকরণ নবতরদ্ণর 
গুরুদ্ত্বর ব্যাপাদ্র করমীদ্ের রদ্ি্য েদ্চতিতা বৃনদ্ করা।

2. োোই করমীদ্ের জ্ঞাি এবং নকদ্ের রদ্ি্য স্ে োঁকগুনল রদ্য়দ্ে স্েগুনল নচননিত 
করদ্ত পনরনথিনত নবদ্লেষণ এর আদ্য়াজি করুি। েদ্চতিতা বৃনদ্ এবং আচরণগত 
পনরবত্ম ি েংক্াতে কাজগুনলর একটি োরনগ্রক উদ্দেশ্য এবং অতে্মবতমীকাল ীি লক্্য 
নিনে্ম ষ্ট করুি।

3. উদ্ে্যাগটির অি়ুদ্রােি, আি়ুষ্ানিককরণ এবং েম্াব্য অি্ম েংথিাদ্ির  
জদ্ি্য পনরদ্ষবা - প্রোিকার ী, থিাি ীয় শােি ব্যবথিা এবং জাতীয় রন্ত্রকদ্ক  
োনরল করুি।

4. উদ্ে্যাগটি চাল়ু করুি এবং রালরাদ্ব এবং নিয়নরত হাত স্িায়ার গুরুত্বটি ব্যাখা 
করদ্ত োোই করমীদ্ের প্রির একটি তবেদ্কর আদ্য়াজি করুি এবং, প্রদ্য়াজদ্ি, 
ওদ্ের ে়ুরক্াপ্রোিকার ী স্পাশাক এবং অি্যাি্য নিরাপতিারূলক উপকরণ েরবরাহ 
করুি। 

5. রনবষ্যৎ পনরকল্পিা, রূপায়ি এবং পে্মদ্বক্দ্ণর জদ্ি্য উদ্ে্যাগটি থিাি ীয় শােি 
ব্যবথিার হাদ্ত ত়ু দ্ল নেি।

বুকক্য না ফারোর উযাগাদগুু-সি, কপট ল্াক ট্রন এবং সেপটিক ট্াঙ্কগুকল ো্ারণিতঃ 
হারির োহারয্ খাকল করা হয। একটি েরচিনিা - বৃকধিমূলক কম্যেূচ ীর মা্্রম 
োফাই কমথীরদর োথি্ এবং েমৃকধি উন্নি কররি দ্ ম্ানুযাল এম্পটিযার 
অ্ারোকশরযশন (ABASE,) থিান ীয েরকার, NGO এবং পকররিবা প্রদানকার ীরদর 
েরগে এক েহরযারগ একটি উরদ্াগ চাল ুকররন। ABASE োফাই কমথীরদর টীকাকররণ 
োকমল রারক এবং ওঁরদর োম্প্রকিকিম েুরক্ষাপ্রদানকার ী সপাশাক এবং অন্ান্ 
কনরাপতিামূলক উপকরণও সযাগান সদয। 





সু্লগুকলরি হাি স্াওযার কম্যশালা 
হাতগুনলর রাি্যদ্র রাইরাে, ব্যাদ্ক্টনরয়া, প্যারাোইে বা অি্যাি্য 
স্রাগজীবাি়ু শরীদ্রর নরতদ্র প্রদ্বশ করদ্ত পাদ্র েদ্ল কদ্লরা, 
আরাশা, স্হপাোইটিজ এ, স্কানর্-19 এবং োইেদ্য়্ হদ্ত পাদ্র। 
প্রির প্রনতদ্রাি ব্যবথিাটি হল খ়ুব রাল কদ্র এবং নিয়নরতরাদ্ব 
োবাি এবং জল নেদ্য় হাত স্িাওয়া। েঠিক পনরচ্ন্নতা রক্ার গুরুদ্ত্বর 
ব্যাপাদ্র ়্ু ল পড়ুয়াদ্ের নশক্া স্েওয়াোই একরাত্র গুরুত্বপূণ্ম িয়, এই 
নশক্াটিদ্ক বানডদ্ত ওদ্ের বাবা রাদ্য়র কাদ্ে বহি করার ব্যাপাদ্রও 
ওরা গুরুত্বপূণ্ম বাত্ম াবাহক। 

1. স্ে ়্ু দ্ল কর্মশালাটি আদ্য়ানজত হদ্ব স্েটি নচননিত করুি। থিাি ীয় নশক্া কতৃ্ম পক্, 
়্ু ল এবং অি্যদ্ক্র অি়ুদ্রােি নিি। কর্মশালার েূচ ীটি একদ্ত্র নিি্মানরত করুি।

2. স্কাি স্কাি বাত্ম াগুনল কর্মশালার রাি্যদ্র স্প্ররণ করদ্ত হদ্ব স্েগুনল ঠিক করুি, 
স্েরি কখি এবং নকরাদ্ব োবাি এবং জল নেদ্য় হাত ি়ুদ্ত হদ্ব, এবং বানডদ্ত 
়্ু ল পড়ুয়ারা নকরাদ্ব তাদ্ের বাবা রাদ্য়দ্ের এদ্ত ে়ুক্ত করদ্ব। নশক্া নবষয়ক 
স্পাটিাদ্রর পনরকল্পিা করুি এবং ়্ু দ্লর হাত স্িায়ার স্বনেদ্ির কাদ্ে এবং 
অি্যাি্য গুরুত্বপূণ্ম থিাদ্ি লানগদ্য় নেি। 

3. প্রির কর্মশালাটির আদ্য়াজি করুি; স্োেদ্ের জদ্ি্য উপথিাপিা এবং অি্য স্েদ্কাি 
নক্য়াকদ্র্মর পনরকল্পিা করুি। 

4. রনবষ্যদ্তর কর্মশালার ে়ুনবিাদ্ি্ম অতেতপদ্ক্ ে়ুজি নশক্কদ্ক প্রনশক্ণ নেি। ওদ্ের 
হাত স্িায়ার প্রনক্য়াটি স্েনখদ্য় নেি এবং নকরাদ্ব স্েদ্ল স্রদ্য়দ্ের রাি্যদ্র তাদ্ের 
বাবা রাদ্য়দ্ের কাদ্ে এই গুরুত্বপূণ্ম বাত্ম াগুনল স্পৌঁেদ্ব। নশক্কদ্ের কর্মশালাগুনল 
আদ্য়াজি করা এবং তা েম্পন্ন করার োনয়ত্ব নশক্কদ্ের হাদ্ত ত়ু দ্ল নেি।  

5. োবাদ্ির ব্্যান্ড, জল নবতরণ েংথিােরূহ, থিাি ীয় কতৃ্ম পক্ এবং গণরাি্যরদ্ক ে়ুক্ত 
করুি। এর রাি্যদ্র অি্যাি্য ়্ু লগুনলদ্ত একই রকররাদ্ব কর্মশালা আদ্য়াজি 
করদ্ত ে়ুনবিা হদ্ব োদ্ত এটি একটি িারাবানহক প্রনক্য়া নহদ্েদ্ব চাল়ু িাদ্ক।

কার্াকিযা, ইরন্ারনকশযা, লাও PDR এবং কফকলকপন্স এ GIZ বিারা কনকম্যি কফট ফর সু্ল 
কম্যেূচ ীটির উরদেশ্ হল সু্লগুকলরি েঠিক পকরচ্ন্নিা উন্ন ীি করা। োবান এবং জল 
কদরয কনযকমি হাি স্াওযা এই কম্যেূচ ীটির প্র্াণ অংশ এবং এটির আরযাজকরদর বিারা 
করা একটি োম্প্রকিক েমীক্ষায সদখা সগরে অন্ান্ সু্রলর পডুযারদর 3 শিাংরশর 
িুলনায 28 শিাংশ সু্ল পডুযারা এখন টযরলরট যাওযার পর োবান কদরয হাি স্ায। 
োম্প্রকিক কারল উরদ্াগটি সু্রলর WASH কম্যেূচ ীগুকলর েরগে েমকবিি করা হরযরে। 





োরদ বৃক ষ্র জল েংগ্ররহর ব্বথিা
চলদ্ত িাকা শহরীকরণ এবং জলবায়়ুগত পনরবত্ম ি এর নরনলত 
প্ররাবগুনল শহরগুনলদ্ত জদ্লর েংকদ্ের কারণ। বৃন ষ্টর জল েংগ্রহ 
ব্যবথিাটি থিাপি করা হদ্ল তা বত্ম রাি জল েংথিািগুনলর পনরপূরক হদ্ত 
পাদ্র কারণ আবানেকরা স্িাওয়া, স্রাো এবং বাগাি নির্মাি (নকন্তু পাি 
করার জদ্ি্য িয়) এর জদ্ি্য বৃন ষ্টর জল ব্যবহার করদ্ত পারদ্বি। 
েরাদ্জর রদ্ি্য নরনলত রাদ্ব ব্যবহাে্ম থিাি খ়ুঁদ্জ স্িওয়া, স্েরি বৃন ষ্টর 
জল েংগ্রহ ব্যবথিার জদ্ি্য োেদ্ক কাদ্জ লাগাদ্ল রানলকািা এবং 
রক্ণাদ্বক্ণ বজায় িাকদ্ব এবং েরাজটির রদ্ি্য েংহনত বৃনদ্ হদ্ব।

1. থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র েদ্ঙ্গ অংশীোনরত্ব গদ্ড ত়ু ল়ুি; ি নবে্যরাি বৃন ষ্টর জল েংগ্রহ 
ব্যবথিা নকরাদ্ব কাজ কদ্র তা স্েখদ্ত একটি োক্াদ্তর আদ্য়াজি করুি।

2. জদ্লর েম্াব্য রাত্রাটি নহদ্েব কদ্র স্েদ্খ নিি ো নবনরন্ন জলগ্রহদ্ণর অঞ্চল স্িদ্ক 
েংগ্রহ করা স্েদ্ত পাদ্র এই েূত্রটি ব্যবহাদ্রর রাি্যদ্র: েংগৃহ ীত জদ্লর স্রাে রাত্রা 
= স্ক্ত্র × অনতনরক্ত গুণাঙ্ক × বৃন ষ্ট। অনতনরক্ত গুণাঙ্কটি জলগ্রহদ্ণর অঞ্চদ্লর 
পৃষ্তদ্লর ওপর নির্ম রশ ীল (স্েরি োদ্ের স্ক্দ্ত্র এটি 0.75–0.95)।  

3. জলগ্রহণ এর অঞ্চলটি নিব্মাচি করুি স্েখাদ্ি বৃন ষ্টর জল েংগৃহ ীত হদ্ব। 
েরাজনরনতিক থিািগুনলর রদ্ি্য রদ্য়দ্ে ়্ু ল, েরকার ী নবন্ডং এবং প়ুদ্জার থিাি। 
েঠিক অবথিািটি খ়ুঁদ্জ স্বর করদ্ত েরাদ্জর েেে্যদ্ের ে়ুক্ত করুি।    

4. ব্যবথিাপিাটির পনরকল্পিাটির ব্যাপাদ্র েরাদ্জর েেে্যদ্ের েদ্ঙ্গ আদ্লাচিা করুি; 
স্েরি োইদ্ের েম্াব্যতার ওপর নির্ম র কদ্র রূগর্ম থি জল েংরক্দ্ণর ে্যাঙ্ক িাকদ্ব 
িানক পূব্ম নিনর্মত টি ীদ্লর জদ্লর ে্যাঙ্ক িাকদ্ব। চলনত নিয়র অি়ুোয় ী, লর্য 
বানষ্মক বৃন ষ্টপাদ্তর 5 শতাংশ েংরক্ণ ে্যাদ্ঙ্কর আকার নহদ্েব করার জদ্ি্য একটি 
উতির েূচিা নবন়্ু। 

5. থিাি ীয় প্রে়ুনক্ত এবং উপকরণ ব্যবহাদ্রর রাি্যদ্র বৃন ষ্টর জল েংরক্ণ ব্যবথিাটি 
নির্মাণ করুি। উপকরণগুনল স্োগাড করদ্ত এবং েংে়ুক্ত করদ্ত েরাদ্জর েঠিক 
েক্তা েম্পন্ন েেে্যদ্ের ে়ুক্ত কদ্র খরচ ি়ু্যিতর রাখ়ুি।  

6. েরাদ্জর েেে্যদ্ের রদ্ি্য কাজ এবং রক্ণাদ্বক্দ্ণর ব্যাপাদ্র েম্ত হি এবং তা 
িাে্ম করুি। 

শ্রীলঙ্কার েরকার এবং UNDP-র েরগে খুব কাে সররক কাজ করার েুবারদ শ্রীলঙ্কা 
সরি রিে সোোইটি লিাইরমট সরকজকলরযটি ইক টিরগ্ররটি ওযাটার ম্ারনজরমটি 
সপ্রারজক্ট রূপাকযি কররে। পকরবি্য নশ ীল জলবাযুরি সদরশর শুষ্ অঞ্চলগুকলরি 
জরলর কনরাপতিা বৃকধির জরন্ বৃক ষ্র জল েংগ্ররহর ব্বথিা করা হরচ্। ন্াশনাল 
সোোইটির প্ররম গুরুবেপণূ্য ্াপটি কেল এই ব্বথিাপনাগুকলরক গ্রহণ করার ব্াপারর 
পকরবারগুকলরক েংহি করা; এবং এখরনা পয্যন্ত প্রকল্পটি কুরুরনগালা শহররর 542টি 
পকরবার এর সররক উপকৃি হরযরে।





স্াবাল কলঙ্ক
মানুরির স্াথি্ এবং কল্ারনর মূরল ররযরে WASH। WASH-েম্পকক্য ি 
কায্যরিমগুকল শহররর জলবাযুগি-কথিকিথিাপকিায অবদান রারখ।   

এই মকিউল এর অন্ত্যগি করিযাকম্যগুকল কবকভন্ন কববিব্াপ ী ন ীকি এবং 
প্রকরিযাগুকলর েরগে জরুড ররযরে। সযমন উৎেথিারন বরজ্য ্র পরৃকীকরণ 
পণুতঃপ্রকরিযাজািকরণ প্রকরিযাটিরক উন্নীি করর এবং শহররর চরি অর্যব্বথিায 
অবদান রারখ যা ককনা 3R ন ীকিেমূহ – করকিউজ (হ্াে করা), করইউজ 
(পুনব্য্বহার করা) এবং করোইরকল (পুনতঃপ্রকরিযাজাি করা) এর মা্্রম 
েংথিানগুকলরক েব্যাক্ক উপরযাগী করর িুলরি চায। 

স্াথি্, কনরাপতিা, এবং শহররর োফাই কমথীরদর পকরচ্ন্নিার কবিরয পদরক্ষপ 
গ্রহণ এর ফরল সপশাদার ী স্াথি্ এবং কনরাপতিা সপ্রকক্ষরি িাঁরদর সমৌকলক 
অক্কারগুকলরক েুকনকচিি হয। খুব ভালভারব এবং কনযকমি োবান এবং জল 
কদরয হাি স্াওযা েহজ একটি পদরক্ষপ যা প্ররি্রকই ব্ারক্টকরযা এবং ভাইরাে 
বাকহি েংরিমণ সযমন সকাকভি-19 এর হাি সররক কনরজরদর েুরকক্ষি রাখরি 
কনরি পারর। এবং েমকবিি এবং কবরকন্দ্রীভূি জল েংথিানগুকলর ব্বথিাপনার অংশ 
কহরেরব বৃক ষ্র জল েংগ্রহ ব্বথিা কবদ্মান জল েম্পরদর পকরপূরক হরি পারর।

WASH এর অন্ত্যগি পদরক্ষপগুকল কনম্নকলকখি দ ীঘ্যথিায ী উন্নযরনর লরক্ষ্ অবদান 
রারখ: SDG 11 দ ীঘ্যথিায ী শহর এবং েমাজেমূহ; SDG 6 স্চ্ জল এবং োফাই; 
SDG 13 জলবাযু েংরিান্ত পদরক্ষপ; SDG 3 েুস্াথি্ এবং কল্ান; SDG 12 
দাকযবেশীল ব্য এবং উৎপাদন; SDG 1 েব উপারয েব জাযগায দাকরদ্ 
দূর ীকরণ;এবং SDG 8 শালীন কাজ এবং আকর্যক বৃকধি। 





প্রকৃকি-কভকতিক েমা্ান
প্রকৃকি-কভকতিক েমা্ান/সনচার-সবেি েকলউশনে (NbS) হল এমন ককেু 
পদরক্ষপ যা োমাকজক েমে্াগুকলর সমাকাকবলায েহাযিা কররি প্রকৃকি 
কনরয কাজ করর এবং িা উন্নি করর। সেগুকল প্রাকৃকিকভারব েৃষ্ পকররবশ হরি 
পারর বা পকরকল্পনা করা এবং কনম্যাণ করা থিানও হরি পারর যা মানব কল্ারন 
েহাযিা কররি প্রকৃকিগি প্রকরিযাগুকলরক কারজ লাগায। এর মর্্ ররযরে 
জলাভূকম এবং জগেল (বাস্তুিন্ত্র) সররক শুরু করর কৃকত্রম বি্যাজরলর বাগান এবং 
ন ীল ও েবুজ োদ বা সদওযাল।  

সকান একটি থিারনর েবি্বহার এর উরদেশ্ হল একাক্ক পকররিবা এবং েুকব্া 
প্রদান করা – কবরশি করর শহরর লভ্ ে ীকমি থিারনর করা যখন উরে আরে। 
NbS এটি কবকভন্নভারব অজ্য ন করর রারক, সযমন বন্া এবং খরার কবরূরধি 
েুরক্ষাপ্রদান; শহুরর িাপ হ্াে; বািারের গুণমারনর উন্নকিকরণ; এবং 
স্াথি্রেবার ব্য হ্াে। একইেরগে, এগুকল শহররর সশাভা বৃকধি করর, োমাকজক 
েংহকি বৃকধি করর, এবং শণূ্ কাব্যন কনতঃেরণ েম্ভব করর, সযমন গণ ব্বহায্য 
পারক্য র ম্্ কদরয হাঁটা এবং োইরকল চালারনার পর চাল ুকরা। NbS 
পাকরপাকবি্যক ভূেম্পকতির মূল্ এবং েংকলেষ্ (থিান ীয) েরকারী কর সররক উৎপন্ন 
আয বৃকধি কররি পারর। 

শহর ব্াপ ী এবং রাস্তা এবং পাকরবাকরক স্তর পয্যন্ত, মানুি এবং প্রকৃকির জরন্ NbS 
কনরাপদ, স্াথি্কর এবং উপরভাগ্ জীবনযাপরনর পকরকথিকি বিরী কররি পারর।





অপাররশন স্টানরব্রকার 
অপাদ্রশি স্টিািদ্ব্কার এরি একটি প্রচারানরোি স্েটি আপনি আপিার 
শহর বা এলাকায় আদ্য়াজি করদ্ত পাদ্রি। এটি ে়ু েপাদ্তর অিাবশ্যক 
পািদ্রর স্্যাব, কিনক্দ্ের োনল বা ্ারাল (অ্যােেল্ট) এর পৃষ্তলগুনলর 
পনরবদ্ত্ম  েব়ুজ উনভিেরানজ এবং গাে বোদ্িা ে়ু কদ্রা রূখদ্ডের ওপর স্জার 
নেদ্য়দ্ে। এটি বৃন ষ্টর জল নিষ্কাশি, অনতনরক্ত তাপ এবং বায়়ু েূষণ হ্াে 
করদ্ত পাদ্র, এবং জীবববনচত্র্য, ক়্ু রি আবােথিল, োয়া, (ওষনি) স্রশজ 
বা ক়্ু রি েেদ্লর জদ্ি্য জদ্ি্য থিাি বৃনদ্ করদ্ত পাদ্র। 

1. নবদ্জতাদ্ের খ়ুঁজদ্ত – নবদ্শষ কদ্র ে়ুববৃন্দ্ের – কাজটিদ্ত স্োগোি করার জদ্ি্য 
়্ু ল এবং বৃহতির েম্প্রোদ্য় োরানজক রাি্যর রারেৎ প্রচারানরোি শুরু করুি। 

2. রাস্তা বািাদ্িার পািদ্রর স্্যাব, কংনক্দ্ের োনল বা অ্যােেদ্ল্টর পৃষ্তল 
উৎপাটিত করার আদ্গ বাগাি ততরীর জদ্ি্য প্রির থিাি(গুনল) নচননিত করুি এবং 
প্রদ্য়াজিীয় অি়ুরনত নিি এবং তার বেদ্ল থিাি ীয় এবং েদ্লর গাে, ে়ু ল এবং 
স্রষজ উনভিে লাগাি। োরানজক রাি্যদ্র প্রচারানরোি করুি। রদ্ি কদ্র 
প্রদ্য়াজিীয় নিরাপতিারূলক েতক্ম তা অবলম্বি করুি এবং েঠিকরাদ্ব বজ্ম ্য 
পোি্মগুনল স্েদ্ল নেি। 

3. থিাি ীয় পনরবারগুনলর বানডর চারপাদ্শর ‘পাির রাো’য় েরি্মি ে়ুনগদ্য় 
প্রচারারোিটি শুরু করুি। পানক্ম ং এর থিাি বা স্খলার রাদ্ে ‘গাে’ লাগাদ্িার 
ব্যাপাদ্র ়্ু ল এবং পাবনলক নবন্ডংগুনলদ্ক উৎোনহত করুি। েরাদ্জর অতে্মর়ু ক্ত 
থিাি এবং রূপাতেরদ্োগ্য গনলগুনল েিাক্ত করদ্ত থিাি ীয় শােি ব্যবথিাটিদ্কও নিে়ুক্ত 
করুি। 

4. অি়ুষ্াি এবং নবজ্ঞাপিী উদ্ে্যাদ্গর রাি্যদ্র বৃহতির পেদ্ক্প নিদ্ত অি়ুপ্রানণত 
করুি। স্েরি, স্কাি স্কাম্পানির কাে স্িদ্ক থিাি ীয় ়্ু লগুনলর জদ্ি্য গাে স্চদ্য় 
স্িওয়া; অিবা প্রির 100 নরোর রাস্তা বািাদ্িার পাির, কিনক্দ্ের োনল বা 
অ্যােেল্ট েরাদ্িার জদ্ি্য বা গাে লাগাদ্িার জদ্ি্য স্েটি উেোপি করা। 

5. এই প্রচারানরোদ্ির পনরিার বেরূপ তাপ এবং অনতনরক্ত বৃন ষ্টর জল হ্াে এবং 
জীবববনচত্র্য এবং বাতাদ্ের গুণরাদ্ির উন্ননত িনির়ু ক্ত কদ্র রাখার জদ্ি্য 
নবশ্বনবে্যালয়গুনলর েদ্ঙ্গ কাজ করুি। থিািগুনল পনরেশ্মি করার জদ্ি্য স্িতৃথিাি ীয় 
ব্যনক্তদ্ের আরন্ত্রণ জািাি। 

সনদারল্ান্ডে এর শহুরর থিানগুকলরক ‘েবুজ’ করর িুলরি প্রচারাকভযানটির নাম 
অপাররটি ্ট ীনব্র ীক। 150 এর সবকশ অংশ ীদার এর মর্্ যুক্ত ররযরে যার মর্্ অন্ত্য ভুক্ত 
প্ররদশ, সপৌরেভা, জল সবাি্য , আবাে কনগম, NGO এবং সকাম্পাকনেমূহ। ব্কক্তগি এবং 
জনথিানগুকলরি অপ্ররযাজনীয ফুটপারগুকল বদরল িার জাযগায থিান ীয আবাকেকবৃন্ 
এবং ব্বোগুকলর েরগে েহরযাকগিায ববকচত্রময শ্ামকলমা কনরয আো হল 
প্রচারাকভযানটির লক্ষ্। এর ফরল শহরগুকলর জলবাযুগি পকরবি্য ন এর েরগে খাপ 
সখরি েুকবর্ হরব, অকিকরক্ত িাপ হ্াে হরব, জ ীবববকচত্র্ উন্নি হরব এবং নাগকরকরদর 
কল্াণ বৃকধি হরব। আররা িরর্র জরন্ কভকজট করুন: www.steenbreek.nl 

http://www.steenbreek.nl/




েমারজর েংরক্ষণ কারয্য মানুিরক 
একরজাট করা
েরাদ্জদ্ক একদ্জাে কদ্র প্রাকৃনতক েংরক্ণ করদ্ল শহদ্র ইনতবাচক 
প্ররাব পদ্ড এক ে়ুে্ম াতেরাদ্ব। কাদ্জর রদ্ি্য অতে্মর়ু ক্ত পাক্ম  বা স্লদ্কর 
চারনেদ্কর আবজ্ম িা পনরষ্কার; বৃক্ স্রাপণ; জদ্লর রুদ্ জলপিগুনল 
প়ুণরায় স্খালা; বা উন্নয়দ্ির স্ক্দ্ত্র নবপন্ন শহদ্রর প্রকৃনতর ে়ুরক্ার 
ব্যাপাদ্র োব ী জানিদ্য় প্রেশ্মি। 

1. প্রকৃনত স্কািায় নবপন্ন তা জািদ্ত েরাদ্জর প্রনতনিনিদ্ের েদ্ঙ্গ োক্াৎ করুি। 
থিাি ীয় পনরদ্বশগত এবং োরানজক নবকাদ্শর েদ্ঙ্গ ে়ুক্ত NGO এবং েরাজ-নরনতিক 
েংথিাগুনলদ্ক ে়ুক্ত করুি োরা েরি্মি স্োগাদ্ত আগ্রহী। েনম্নলত উদ্দেশ্যগুনলর 
ব্যাপাদ্র েহরত হি এবং (োরানজক) রাি্যর, উপকরণানে এবং রাি়ুষদ্ক 
একনত্রতকরদ্ণর কাদ্জর জদ্ি্য েরন্বয়োিণকার ী(স্ের) নিদ্য়াগ করুি। 

2. অংশগ্রহণকার ীদ্ের উপনথিনতর ওপর নির্ম র কদ্র একটি নেি ঠিক করুি স্েনেি 
গণরাি্যদ্রর েৃন ষ্ট আকষ্মণ করা োদ্ব এবং অি্যাি্য বড আকাদ্রর থিাি ীয় 
অি়ুষ্াদ্ির েদ্ঙ্গ নবদ্রাি ঘেদ্ব িা। প্রদ্য়াজিীয় নবষয়গুনলর েূচ ী ততরী করুি এবং 
স্েৌি েলটির রদ্ি্য কাজগুনল রাগ কদ্র নেি। েরাদ্জর রদ্ি্য এবং অিলাইি 
রারেৎ ফ্ায়ারগুনল রাগ কদ্র নেি। 

3. স্েৌি েদ্লর েেে্যদ্ের েদ্ঙ্গ থিািটি পনরেশ্মি করার রাি্যদ্র শুরু কদ্র কাদ্জর 
নেিটির পনরকল্পিা কদ্র নিি। ওদ্ের োহাে্য নিদ্য়, স্রদ্ব নিি স্কাি স্কাি 
েম্াব্য েরে্যাগুনল অি়ুষ্ািটিদ্ক নবননিত করদ্ত পাদ্র (স্েরি আবহাওয়া, োিজে, 
পনরবহি ির্মঘে)। তা প্রশনরত করার পেদ্ক্প নিি। 

4. কাজটি রূপানয়ত করুি এবং োরানজক রাি্যদ্র আপদ্্ে স্পাটি করুি। কাজটির 
েনে আবার করদ্ত হয়, স্ক স্িতৃত্ব স্েদ্বি স্ে ব্যাপাদ্র েম্ত হি এবং 
উপকরণানে রাখ়ুি/ েরবরাহ করুি ইত্যানে। 

পানামার, পানামা কেটিরি ওরযটল্ান্ডে ইটিারন্াশনাল – একটি কববিব্াপ ী েংথিা 
যারা মানুি এবং জ ীবববকচত্র্ রক্ষারর্য জলাভূকম এবং সেগুকলর েংথিানগুকলর 
কনরবকচ্ন্নিা বজায এবং পুনরুধিার এর কারজ কনযুক্ত-িারা জুযান িাযাজ এর 
আরশপারশর জলাভূকমগুকলরি একাক্ক পকরষ্ররণর কারজ অ্ারোকেরযশন অফ 
ককমউকনটিরজর েরগে ঘকনষ্ঠভারব কাজ কররে। অ্ারোকশরযশনটি থিান ীয েমাজরক 
এককত্রি করর এবং থিানটি কনব্যাকচি করর, ওরযটল্ান্ডে ইটিারন্াশনাল েরঞ্াম 
েরবরাহ করর এবং বৃহতির েমর্যন েংগ্রহ করর। একরত্র িারা পানামা সব-এর উপকূরলর 
সঝাঁপঝাড কারট এবং পাডার বন্া কবকলি নদ্য মাগুকল পকরষ্ার করর। এর পরর 
েরঞ্ামগুকল েমাজরক দান করা হয যারি ভকবি্রি এটি কাজটি আবার কররি পারর। 





বি্যাজরলর বাগান
স্রিওয়াোর বাগািগুনল অনতনরক্ত বৃন ষ্টর জল েংগ্রহ, স্শাষণ এবং 
পনরস্রুত কদ্র এবং বানডদ্ত বা বানিনজ্যক/নশল্প ইউনিেগুনলদ্ত থিানপত 
করা োয়। বষ্মাজদ্লর বাগািগুনল বি্যা এবং খরা প্রনতদ্রাদ্ি োহাে্য 
কদ্র কারণ স্েগুনল শহদ্রর জল নিকাশ ী ব্যবথিার ওপর চাপ করায় এবং 
রাটির িীদ্চর জদ্লর স্তর বৃনদ্ কদ্র। এগুনল জীবববনচদ্ত্র্যর জদ্ি্য ক়্ু রি 
আবােথিল হদ্য় উেদ্ত পাদ্র এবং নিনর্মত পনরদ্বদ্শর স্শারা বি্মণ কদ্র। 

1. একটি স্রিওয়াোর বাগািদ্ক স্কাি রূেম্পনতির েব্মনিম্ন পদ্য়দ্ন্ট ততরী করদ্ত হদ্ব; 
নবন্ডং এর নরত স্িদ্ক অতেতপদ্ক্ 2.5 েূদ্র; এবং োবতীয় গণ উপদ্োনগতারূলক 
(পাবনলক ইউটিনলটি) লাইিগুনল এনডদ্য় চলদ্ত হদ্ব। োদ্ত প্রকৃনতজাত স্েখদ্ত 
লাদ্গ, বষ্মাজদ্লর বাগািগুনল োিারণতঃ স্গাল বা বক্াকৃনত হয় এবং এর রাপ 
অতেতপদ্ক্ 2–3 নরোর2। আেশ্মগতরাদ্ব, একটি বষ্মাজদ্লর বাগাি স্রাে এলাকার 
20 শতাংশ জ়ুদ্ড িাদ্ক স্েটির রদ্ি্য েব জল নগদ্য় জরা হয়।

2. স্েদ্কাি রাস্তা বািাদ্িার পাির, কিনক্দ্ের োনল বা অ্যাস্ফদ্ল্টর পৃষ্তল এবং 
আগাো েনরদ্য় নেি। এর পদ্র বষ্মাজদ্লর বাগাদ্ির োনর িদ্র রাটিদ্ত 15–30 
স্েন ন্টনরোর গত্ম  খ়ুঁড়ুি। এগুনল খ়ুঁদ্ড স্তালা রাটি জদ্ডা করুি, োদ্ত ঢাল়ু ততরী 
হয় এবং প্রাতেগুনল স্গালাকার হয়।

3. োে স্িদ্ক নিদ্চ আো পাইপগুনল ঘ়ুনরদ্য় নেি োদ্ত অনতনরক্ত বৃন ষ্টর জল র়ুখ্য 
িাল ীদ্ত নগদ্য় পদ্ড। পনরস্াবদ্ির জদ্ি্য ি়ুনড পাির,পাির বা কাঁকরদ্ক বষ্মাজদ্লর 
বাগাদ্ির উপনরস্তর নহদ্েদ্ব ব্যবহার করুি

4. বষ্মাজদ্লর বাগাদ্ি থিাি ীয় বহুবষ্মজ ীব ী গাে, ে়ু ল এবং গুল্ম লাগাি। এরি েব 
প্রজানত নিব্মাচি করুি োদ্ত পরাগ েংদ্োগকার ীরা (রউরানে, প্রজাপনত) এবং 
রশার নশকার ীরা (ড্্যাগিফ্াই) আকৃষ্ট হয়। আপিার বষ্মাজদ্লর বাগাদ্ি েঠিক 
িরদ্ণর গােগুনল নচদ্ি নিদ্ত স্কাি নবদ্শষদ্জ্ঞর েদ্ঙ্গ আদ্লাচিা করুি। পনরিত 
গােগুনলর আকার এবং তাদ্ের অবথিািগুনল নবদ্বচিা করুি।

5. আগাো েনরদ্য় বা ব়ুদ্জ োওয়া বন্ধ করদ্ত ঘি ঘি স্রিওয়াোর বাগািটির 
রক্ণাদ্বক্ণ করুি। 

সু্রলর অগেরন সরনওযাটার বাগান থিাপন কররি কেগোপুররর অ্াকটিভ, কবউটিফুল, 
কলিন ওযাটাে্য সপ্রাগ্রামটি খুব ঘকনষ্ঠভারব সু্লগুকলর েরগে কাজ করর। বাগানগুকল 
অকিকরক্ত েরব্যাচ্চ বৃক ষ্র জল হ্াে করর এবং জরলর গুণমান উন্নি করর এবং িার 
পাশাপাকশ জ ীবববকচত্র্ বৃকধি করর এবং পকররবশগি এবং জল কবিযক কশক্ষা প্রদারনর 
জরন্ বকহরগেন সশ্রণ ীকক্ষ কহরেরব কাজ করর। 





পাডার ওযাকদেমূহ
ওয়ানে হল একটি স্রৌে়ুনর জলারূনর স্েগুনল বষ্মাকাদ্ল বা বৃন ষ্টর ররে়ুদ্র 
বৃন ষ্টর জদ্ল রদ্র োয়। েনেও এগুনলর উৎে গ্রাদ্র (ওয়ানেগুনল 
োিারণতঃ আনরিকা এবং আরদ্বর ররুরূনরদ্ত অবনথিত) এগুনলদ্ক শহদ্র 
প্রকৃনত-নরনতিক েরািাি নহদ্েদ্ব গ্রহণ করা হদ্য়দ্ে োদ্ত অত্যনিক বষ্মার 
জল শহদ্রর নিকাশ ী ব্যবথিায় প্রদ্বশ কদ্র শহরটিদ্ক জলরগ্ন কদ্র ত়ু লদ্ত 
িা পাদ্র। এই স্োে আকাদ্রর বাস্তুতন্ত্রগুনল নবদ্িােিরূলক পনরদ্ষবাও 
নেদ্য় িাদ্ক এবং শহুদ্র কৃনষদ্ক েহায়তা কদ্র। 

1. আপিার এলাকায় এরি একটি থিাি স্বদ্ে নিি স্েটি ঘি ঘি জলরগ্ন হয়। জনরর 
রানলকািা কার এবং থিাি ীয় স্োজিা েংক্াতে নবনি নিয়রগুনলর ব্যাপাদ্র স্জদ্ি 
নিি। আপিার প্রকল্পটির জদ্ি্য থিাি ীয় েরকাদ্রর স্িদ্ক আনি্মক েহায়তা পাওয়া 
েম্ব নকিা স্েখ়ুি।

2. েরাদ্জর স্েই েব েেে্যদ্ের নচননিত করুি োরা ন্জাইি, জীবববনচত্র্য এবং 
নবদ্িােি স্ক্দ্ত্র অনরজ্ঞ। েক্তা েংক্াতে স্কাি ঘােনতর স্ক্দ্ত্র েরকার ী েংথিােরূহ 
বা স্কাম্পানি নবিা রূদ্ল্য বা কর খরদ্চ োহাে্য করদ্ত পাদ্র। ওয়ানের আকার, 
আকৃনত এবং িারণক্রতা নিি্মারণ করদ্ত স্পৌরনিগদ্রর স্োজিাকার ীদ্ের ে়ুক্ত 
করুি। েব কাোদ্রা েহ ওয়ানেটি ততরী করুি োর রদ্ি্য রদ্য়দ্ে রাস্তা, স্বঞ্চ, 
নবি এবং স্খলািূলার েরঞ্ার। 

3. ওয়ানে নির্মাি করার জদ্ি্য ে়ু েপাি এবং রাটি খ়ুঁডদ্ত েরাদ্জর োহাে্য নিি। 
খ়ুঁদ্ড স্তালা রাটি নেদ্য় স্খলার রােটি উঁচ়ু করুি। র়ুখ্য িালাদ্ত োদ্ত উপদ্চ পডা 
বৃন ষ্টর জল প্রদ্বশ করদ্ত পাদ্র তার জদ্ি্য একটি নিগ্মরি পদ্ির ব্যবথিা করুি। 
জদ্লর গনত হ্াে করদ্ত এবং গােপালাগুনলর ি়ুদ্য় স্বনরদ্য় োওয়া প্রনতদ্রাি করদ্ত 
জদ্লর প্রদ্বশ ও প্রথিাি পদ্ি পািদ্রর চাঁই রাখ়ুি। 

4. ওয়ানের চারপাদ্শ নবনরন্ন িরদ্ণর থিাি ীয় জল-প্রনতদ্রািক এবং রজব়ুত নশকডে়ুক্ত 
প্রজানতর গাে লাগাি। অি্যাি্য ে়ুনবিাগুনলর ব্যবথিাও করুি (স্েরি রাস্তা, স্বঞ্চ, 
নবি, স্খলার রাে, েরঞ্ার, স্েৌর-শনক্তচানলত রাস্তার আদ্লা এবং একটি স্বা ্্ম  বা 
স্পিেরদ্ের তানলকা উনলেনখত েলক। 

5. েরাদ্জর স্িতৃথিাি ীয় ব্যনক্ত এবং থিাি ীয় গণরাি্যরদ্ক আরন্ত্রণ জানিদ্য় একটি 
উদ্দ্ািি ী অি়ুষ্াি এর আদ্য়াজি করুি। ওয়ানের রক্ণাদ্বক্দ্ণর জদ্ি্য স্কাি 
স্গাষ্ ী বা েংথিা োনয়ত্ব গ্রহণ করদ্ব স্ে ব্যাপাদ্র েম্ত হি।

অ্াম্টারিাম সরনপ্রুফ এর উরদেশ্ হল এমন একটি শহর কনম্যান করা সযটি 
অকিকরক্ত বৃক ষ্ েহন কররি পারর। ্ট্াি্ুটইন ওভারটুরম নিুন এলাকা উন্নযরনর 
অংশ কহরেরব প্রকল্পটির অ্ীরণ েম্প্রকি অরনকগুকল ওযাকদ কনকম্যি হয; জল েংরক্ষণ, 
অনুপ্ররবশ এবং গুণমান এবং জ ীবববকচত্র্ উন্নি করা হয; ওযাকদগুকলরক একাক্ক 
ভাল কারজ ব্বহার করা হয। 





নীল এবং েবুজ ককররিার 
িীল এবং েব়ুজ কনরদ্্ার হল নবনরন্ন প্রকৃনত-নরনতিক েরািাদ্ির 
স্রলবন্ধি স্েরি বাদ্য়াদ্োদ্য়লে (উনভিে েরৃদ্ জল নিকাশ ী ব্যবথিা) 
স্স্াতনবেিী, পাক্ম , োনরবদ্ গাে লাগাদ্িা রাস্তা এবং স্রিওয়াোর বাগাি 
এবং িীল ও েব়ুজ স্েওয়াল, োে এবং ে়ু েপাি। একেদ্ঙ্গ নরনলদ্য় এই 
ব্যবথিাগুনলর জদ্ি্য একটি স্িেওয়াক্ম  েৃন ষ্ট হয় স্ে কারদ্ণ অনতনরক্ত জল 
বদ্য় স্েদ্ত পাদ্র, জীবববনচত্র েরৃনদ্ লার করদ্ত পাদ্র এবং রাি়ুষজি 
আরার করদ্ত পাদ্রি হাঁেদ্ত পাদ্রি বা োইদ্কল চালাদ্ত পাদ্রি। স্েখা 
স্গদ্ে এই স্িেওয়াক্ম গুনল জলবায়়ুগত নথিনতথিাপকতার পাশাপানশ শহদ্রর 
বােদ্োগ্যতা বৃনদ্ কদ্র। 

1. বত্ম রাি প্রকৃনত-নরনতিক েরািাি স্েরি পাক্ম , শহুদ্র জলারূনর, শ্যারনলরায় ররা 
োে এবং োনরবদ্ গাে লাগাদ্িা রাস্তাগুনলর অবথিার রূল্যায়ণ করুি। একটি 
রািনচদ্ত্র ওগুনলদ্ক নচননিত করুি এবং গুরুত্বপূণ্ম প্রেঙ্গগুনল স্োগ করুি স্েরি 
বি্যা কবনলত অঞ্চল, শহুদ্র উতিাপ এবং জীবববনচত্র।  

2. বাে পদ্ড োওয়া েংদ্োগগুনল নবদ্লেষণ করদ্ত রািনচত্রটির নবদ্লেষণ করুি ো 
অনতনরক্ত জল বদ্য় স্েদ্ত স্েদ্ব, জীবববনচত্র্য েরৃদ্ হদ্ব এবং রাি়ুষ আরার করদ্ত 
পারদ্ব, হাঁোহাটি করদ্ত পারদ্ব বা োইদ্কল চালাদ্ত পারদ্ব। েংদ্োগগুনল 
প্রনতন ষ্ত করদ্ত স্ে পেদ্ক্পগুনল গ্রহদ্ণর প্রদ্য়াজি তা স্েখদ্ত এই থিািগুনলদ্ত র়ুখ্য 
অংশ ীোরদ্ের েদ্ঙ্গ নরনজে করুি।

3. একটি ে়ু-েংে়ুক্ত স্িেওয়াক্ম  গেি করুি। এরপদ্র প্রনতটি প্রকৃনত-নরনতিক েরািাদ্ির 
জদ্ি্য, ব্যনক্তর অংশগ্রহণ নিি্মারণ করুি এবং ে়ুনবিাগুনলর েক ততরী করুি। 
অগ্রানিকাদ্রর নরনতিদ্ত প্রকল্পগুনল োজাি এবং প্রদ্য়াজিীয় অি়ুরনত নিদ্য় নিি।

4. কর ব্যয়-োদ্পক্ পেদ্ক্পগুনল নেদ্য় শুরু করুি ো দ্রুত েংদ্োগ রচিা করদ্ত 
পাদ্র এবং ো েহদ্জ রূপানয়ত করা োয়, স্েরি ঝ়ু লতে গাে নেদ্য় স্েওয়ালগুনলদ্ক 
আবৃত করা; বােদ্টিপ েব়ুজ শ্যারনলরা েরৃদ্ োে থিাপি করা। 

5. থিাি ীয় আবানেকদ্ের ে়ুক্ত হদ্ত এবং আদ্রা স্বনশ উচ্ানরলাষ ী প্রকদ্ল্পর োনয়ত্ব 
নিদ্ত উৎোনহত করুি। প্রনতটি থিাদ্ি একটি তি্য উদ্লেখ করা স্বা ্্ম  বা েলক 
থিাপদ্ির কিা নবদ্বচিা করুি োদ্ত েশ্মিাি মীরা কনরদ্্ার উদ্ে্যাগটি নিদ্য় আদ্রা 
অদ্িক নকে়ু জািদ্ত পাদ্র। 

সোট নদ ী, পাহাড, পাক্য  এবং রাস্তার েংরযাগথিল েহ 12টি থিানরক েংযুক্ত কররি দ্ 
সমরিকলন গ্র ীন ককররিার সপ্রারজক্টটিরি বৃক্ষ এবং গুল্ম (িাল গাে েহ) সরাপরণর কাজ 
হয। কলক্যার কবিি ীয বৃহতিম শহরর উরদ্াগটি থিান ীয িাপমাত্রা 2° সেক টিরগ্রি 
কমারি, শহুরর উতিাপ কমারি এবং কু্ষদ্র কণাগুকলরক আঁটরক সররখ বািারের গুণগি 
মান উন্নি কররি োহায্ করররে।





স্াবাল কলঙ্ক
প্রকৃকি-কভকতিক েমা্ানগুকল শহররর কথিকিথিাপকিায উন্নকিকরণ এবং 
জলবাযুগি পকরবি্য রন অকভরযাজরনর সক্ষরত্র কায্যকরী উপাযেমূহ। েুকব্াগুকলর 
মর্্ অন্ত্যভুক্ত জল কনরাপতিা (বন্া প্রকিররা্) এবং েুরক্ষা (েরবরাহ), খাদ্ 
কনরাপতিা এবং িাপপ্রবাহ চলাকালীন শহরটিরক শীিল করর সদওযার মা্্রম 
স্ারথি্র উন্নকি, বািারের গুণমারন উন্নকিকরণ এবং কবরনাদরনর জরন্ থিান 
কন ্্যারণ।

এই কাজগুকল প্রি্ক্ষভারব দ ীঘ্যথিায ী উন্নযরনর লরক্ষ্র েরগে যুক্ত (SDG)11: 
“শহর এবং মানব বেকিগুকলরক েব্যব্াপ ী, কনরাপদ, েহনশীল এবং দ ীঘ্যথিায ী 
করুন”, এবং কবরশি করর লক্ষ্ 11.7 -এ অবদান রাখা: “কবরশি করর মকহলা ও 
কশশু, বযস্ মানুি এবং কবকলাগে মানুিরদর কনরাপদ, অন্ত্যভুকক্তমূলক এবং 
েুলভ, েবুজ শ্ামকলমা েমৃধি থিান এবং জন থিারন েব্যব্াপ ী অবাকরি 
যািাযাি েম্ভব করর সিালা”। ওরা SDG 13-এও অবদান রারখ: “জলবাযুগি 
পকরবি্য ন এবং সেটির প্রভাব” এর কবরূরধি লডরি জরুরী পদরক্ষপ সনওযা এবং 
কবরশি করর লক্ষ্ 13.1: “েব সদরশ জলবাযু-েম্পকক্য ি ঝঁুকক এবং প্রাকৃকিক 
দুরয্যারগ কথিকিথিাপকিা এবং অকভরযাজরনর ক্ষমিা সজারারলা করর সিালা”। 
িাোডা এগুকল SDG 15 এ অবদান রারখ, কবরশি করর লক্ষ্ 15.9-এর জরন্:  
“বাস্তুিন্ত্র এবং জীবববকচরত্র্র মূল্গুকলরক জািীয এবং থিান ীয সযাজনায 
েমকবিি করা…”। 

িাোডা, এই কম্যকান্ডগুকল 2015 োরলর প্াকরে একগ্ররমটি এবং েংযুক্ত ন্াশনাকল 
কিটারকমন্ড ককট্কবউশন্স, দ্ কনরভনশন অন বারযালকজকাল িাইভারকেটিজ 
অ্ালকচ টারগ্যটে, দ্ রামোর কনরভনশন এবং সেন্ডাই সরিমওযাক্য  ফর 
কিো্টার করস্ করিাকশন-এ অবদান সররখরে।

থিানীয েরকার এবং জািীয মন্ত্রক থিানীয এবং জািীয বারজট সররক 
প্রকৃকি-কভকতিক েমা্ানগুকলরক অর্য োহায্ কররি সেরক। কবকল্প কহরেরব 
(আন্ত্যজাকিক) NGO-গুকল অ-প্রাকিষ্ঠাকনক দািারদর খঁুরজ সবর কররি েহাযিা 
কররি পারর। বৃহতির প্রকরল্পর প্রস্তাবগুকল জািীয মন্ত্রক এর মা্্রম রাষ্ট্রেংঘ 
(সযমন UNEP বা UNDP) এবং েংরিান্ত আকর্যক প্রকিষ্ঠান সযমন কববিব্াঙ্ক বা 
আঞ্চকলক উন্নযন ব্াঙ্ক এর কারে কারে সপৌঁেরনা সযরি পারর। 





বােরযাগ্ শহরেমূহ
দ্রুি শহরীকরণ পকররবশ এবং নাগকরকরদর স্ারথি্ এবং কল্ারনর ওপর 
অক্ক পকরমারন চাপ েৃক ষ্ কররি পারর। ফরল, ‘বােরযাগ্িা’ শহর 
পকরকল্পনা, উন্নযন এবং ন ীকি-কন ্্যারণ এর পরক্ষ একটি গুরুবেপণূ্য উপাদান 
হরয উরেরে। নাগকররকর কল্ান উন্নি কররি এবং শহররর পকররবশগি 
প্রভাবগুকল হ্াে কররি বােরযাগ্িার ্ ারণাটি শহর ব্বথিা এবং কবক্ডং 
এর মর্্ েমকবিি করা সযরি পারর।

‘বােরযাগ্’ শহররর সকান একটি েংজ্া হযনা; ো্ারণ ন ীকিগুকলর মর্্ 
অন্ত্যভুক্ত পকরষ্ার বািাে, েবুজ শ্ামকলমা েমৃধি থিান এবং প্রকৃকি, োমরর্য্র 
মর্্ আবােন, কনরাপতিা, েমারজর মর্্ েংহকি, পকরষ্ার জল এবং োর্্র 
মর্্, উচ্চ-গুণমারনর স্াথি্ পকরচয্যা। একটি বােরযাগ্ শহররর েব্যাক্ক 
অগ্রাক্কাররযাগ্ উপাদানগুকলর থিান কবরশরি িারিম্ ঘরট। 





শহুরর থিারন জাযগা কন ্্যারণ (সলেেরমককং) 
জায়গা নিি্মারণ পনরকল্পিার রাি্যদ্র উদ্পনক্ত শহুদ্র থিািগুনলদ্ক 
আকষ্মণ ীয় োব্মজনিক ব্যবহাে্ম থিাদ্ি রূপাতের করা োয়। উোহরণবেরূপ 
বলা োয় একটি ব্যস্ত রাস্তায় একটি স্বঞ্চ বোদ্িার রতি োিারণ একটি 
কাজ স্িদ্ক একটি বড োঁকা জায়গাদ্ক নশশুদ্ের স্খলার রাদ্ে পনরিত 
করা। একটি েরাজ চানলত বহু-অংশীোর ীরূলক প্রনক্য়া, জায়গা নিি্মারণ 
পনরকল্পিার েব্মব্যাপ ী, েৃজিশীল, েহদ্োগ ী এবং িরিীয় হদ্য় ওোর 
রাি্যদ্র পানরপানশ্ব্মক েরাজদ্ক উপকৃত কদ্র। 

1. থিািটি নিব্মাচি করুি – আপিার জায়গা নিি্মারণ পনরকল্পিার প্রকদ্ল্পর জদ্ি্য 
পাডায় স্েদ্কাি অব্যবহৃত জিব্যবহাে্ম থিাি বা োঁকা নবন্ডং স্বদ্ে নিি।

2. থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র কাে স্িদ্ক প্রদ্য়াজিীয় প্রনতশ্রুনত এবং অি়ুরনত নিদ্য় নিি।

3. অি্যাি্য গুরুত্বপূণ্ম অংশ ীোরদ্ের নচননিত করুি স্েরি থিাি ীয় ব্যবো এবং নবন্ডং 
এর রানলকদ্ের; এবং আপিার প্রকল্পটিদ্ত েংহত করুি উৎোনহত করুি। 

4. প্রকল্প েল নহদ্েদ্ব থিািটি পনরেশ্মি করুি। প্রািনরক রাবিানচতো এবং ন্জাইি 
নবকাশ করদ্ত আপনি থিািটিদ্ত একটি কর্মশালারও আদ্য়াজি করদ্ত পাদ্রি।

5. লর্য েংথিাদ্ির একটি েক ততরী করুি – স্ক োহাদ্ে্যর হাত বাডাদ্ব, ওরা নক 
অবোি রাখদ্ত পারদ্ব, স্কািায় এবং কখি?  স্েইরতি কনল্পত নবষয়টির 
েংদ্শািি কদ্র নিি। 

6. আপিার জায়গা নিি্মারণ পনরকল্পিা প্রকল্পটি শুরু করুি – েপ্তাহাদ্তে শুরু করদ্ল 
রাল হয় কারণ স্বনশ রাি়ুষ পাওয়া োদ্ব।

7. 2–3 েপ্তাহ পদ্র আপিার অগ্রগনত আি়ুষ্ানিকরাদ্ব রূল্যায়ি করুি; প্রদ্য়াজদ্ি 
রূপায়ি েংক্াতে পনরকল্পিাটি ঠিকোক কদ্র নিি।

8. একবার েমূ্পণ্ম হদ্য় স্গদ্ল জায়গা নিি্মারণ পনরকল্পিা প্রকল্পটিদ্ক চলনত কাজ এবং 
রক্ণাদ্বক্দ্ণর জদ্ি্য থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র হাদ্ত ত়ু দ্ল নেি, অিবা োয়রার গ্রহণ 
করার জদ্ি্য একটি েরাজ-নরনতিক স্গাষ্ ী গেি করুি।

সমাফরা (Mmofra) ফাউরন্ডশন হল ঘানায অবকথিি একটি অ-লাভজনক েংথিা সযটি 
কশশুরদর োংসৃ্কিক এবং সবৌকধিক জীবন েমৃধি কররি কায্যরি। একটি জাযগা কন ্্য ারণ 
পকরকল্পনা প্রকরল্প এটি আকরার জরুল ু(Accra’s Dzorwulu) এলাকার একটি দুই একর 
অব্বহৃি েবুজ জকমরক এমন একটি থিারন রূপান্তর করার কারজ কনযুক্ত হয সযখারন 
কশশুরা আনন্ কররি এবং সখলরি পাররব। সমাফরা সলেে নারমর প্রকল্পটি (আকারন 
সমাফরার অর্য “কশশু”) আকরার দ্রুি শহর ীকরণ প্রকরিযা, যুবকরদর কবশাল জনেংখ্া 
এবং কশশুরদর জরন্ কনরাপদ জন ব্বহায্য থিারনর ঘাটকির প্রকিকরিযা কহরেরব শুরু হয। 
একটি েমাজ কভকতিক দল এখন এটির রক্ষণারবক্ষরণর দাকযরবে ররযরে।





পাডায উদযাকপি উৎেবেমূহ  
একটি বােদ্োগ্য শহদ্রর অি্যতর র়ুখ্য নিি্মারক হল ে়ুখ ী এবং 
বোথি্যকর েরাজেরূহ। এবং একটি ে়ুখ ী এবং বোথি্যকর েরাদ্জর অি্যতর 
র়ুখ্য উপাোি হল োরানজক এবং োং্ৃনতক েংহনত। পাডা-নরনতিক 
উৎেবগুনল নবনরন্ন স্গাষ্ ীর রাি়ুষদ্ের নবনরন্ন নবদ্িােিরূলক কর্মকান্ড 
এবং োং্ৃনতক নবনিরদ্য়র রাি্যদ্র এদ্ক অপরদ্ক জািা এবং কের 
করার একটি োরুি উপায় তার েদ্ঙ্গ েরাজনরনতিক হওয়ার অি়ুরূনত 
জাগনরত কদ্র।

1. স্েখাদ্ি উৎেবটি পালি করদ্ত চাি স্েই পাডা নচননিত করুি। থিাি ীয়  
েরাদ্জর রদ্ি্য রাবিাটি েনডদ্য় নেি; প্রদ্ত্যদ্কর উৎোহ এবং অংশগ্রহণদ্ক 
উৎোনহত করুি।

2. নরনলতরাদ্ব উৎেদ্বর পনরকল্পিার একটি রূপদ্রখা ততরী করুি োদ্ত েব 
েরাজদ্গাষ্ ীর অংশগ্রহণ ে়ুনিনচিত হয়। 

3. থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র কাদ্ে পনরকল্পিাটির রূপদ্রখা জরা নেি এবং স্েটির অি়ুরনত 
চাি। তাোডাও স্কাি পাডানরনতিক েংগেিদ্ক ে়ুক্ত করুি।

4. একবার অি়ুরনত স্পদ্য় স্গদ্ল, একটি ব্যবথিাপক কনরটি গেি করুি এবং  
একটি নবস্তানরত কর্মেূচ ী নিি্মারণ করুি। উৎেদ্ব িািানবি নক্য়াকলাপ স্োগ 
করুি স্েরি টিল, খাবার, নবদ্ক্তা, গািবাজিা, প্রনতদ্োনগতা, স্োেদ্ের  
স্খলার জায়গা ইত্যানে। 

5. ব্যবথিাপক কনরটির েেে্যদ্ের োনয়ত্ব নেি, অগ্রগনতর ব্যাপাদ্র জািাদ্ত নিয়নরত 
োক্াৎ করুি এবং কাে্ম পনরকল্পিাটি আপদ্্ে করুি। 

6. োরানজক েম্প্রীনত এবং েংহনতর ওপর উৎেদ্বর বাত্ম া(গুনল) প্রস্তুত করুি। 
উৎেবটি োরানজক/থিাি ীয় নরন্য়ার রাি্যদ্র উৎেবটির প্রচার করুি।

7. স্কাি ে়ুপ্রনশদ্ থিাি ীয় আবানেদ্কর বোগত রাষণ নেদ্য় উৎেবটি শুরু করুি।

8. অি়ুষ্ািটির পদ্র ব্যবথিাপক েদ্লর েেে্য, থিাি ীয় আবানেকবৃন্ এবং উৎেব 
োত্র ীদ্ের কাে স্িদ্ক রতারত নিি োদ্ত রনবষ্যদ্তর অি়ুষ্ািগুনলর ব্যাপাদ্র 
জািাদ্িা োয়।

কাম্পালারি ্রি ীট এরঞ্লে উগান্ডা একটি অ-লাভজনক, েমাজ-কভকতিক েংথিা যারা 
োমাকজক ক্ষমিাযন এর জরন্ কশল্পরক ব্বহার করর। 2014 োরল “কশরল্পর মা্্রম 
েৃজনশীল দক্ষিা কবকারশর মা্্রম বকস্তবাে ীরদর ক্ষমিাপ্রদারনর জরন্” এটি শহরর 
একটি ‘বকস্ত উৎেব’ এর আরযাজন করর। উৎেবটির লক্ষ্ হল োমাকজক েমর্যন এবং 
কমরক্রিযা, োমাকজক নাটক এবং করপরকারন, কশক্ষা এবং কশক্ষা গ্রহণ, দক্ষিা এবং 
আকর্যক ক্ষমিাযন, পকররবশ েংরিান্ত েরচিনিা এবং রূপান্তরণ।  





সমাটরগাকড-শূন্ কদন
স্রােরগানড-শূি্য নেি হল প্রনত রাদ্ে একনেি শহদ্রর নিনে্ম ষ্ট রাস্তাগুনলদ্ত 
গানড চলাচল বন্ধ রাখার অর্যাে, োদ্ত রাি়ুষ স্েনেি রাস্তাগুনল 
োইদ্কল চালাদ্ত, স্েৌডদ্ত হাঁেদ্ত, আরার করদ্ত এবং োরানজকতা 
ইত্যানে করদ্ত রাস্তাগুনল ব্যবহার করদ্ত পাদ্র। স্রােরগানড-শূি্য 
নেিগুনল বোথি্যকর এবং েনক্য় জীবিোপদ্ি উৎোনহত কদ্র, বায়়ু েূষণ 
হ্াে কদ্র এবং েরাদ্জর রদ্ি্য েংহনত বৃনদ্ কদ্র। 

1. একটি স্রােরগানড-শূি্য নেি েম্ব করদ্ত প্রদ্য়াজিীয় র়ুখ্য অংশ ীোরদ্ের নচননিত 
করুি, োর রদ্ি্য অতে্মর়ু ক্ত থিাি ীয় েরকার ী আনিকানরকেরূহ োদ্ের শহদ্রর 
রাস্তাগুনল বন্ধ রাখার ক্রতা রদ্য়দ্ে।

2. থিাি ীয় আবানেকদ্ের চলাচল রািায় স্রদ্খ এবং আপৎকাল ীি পনরদ্ষবার জদ্ি্য 
প্রিাি রুেগুনল স্খালা স্রদ্খ রাস্তাগুনল নিব্মাচি করুি। 

3. এই েব দ্রুতগার ী ব্যবহারকার ীদ্ের জদ্ি্য গানড র়ুক্ত নেিগুনলদ্ত লম্বা োতায়াদ্য়র 
পিগুনলদ্ত স্বষ্টিী নেদ্য় োইদ্কল-আদ্রাহ ী, স্্োর এবং স্েৌডনবেদ্ের জদ্ি্য খ়ুদ্ল 
রাখার পনরকল্পিা নিি। অি্যাি্য কাে্মকলাদ্পর জদ্ি্য পৃিক অঞ্চল নিনে্ম ষ্ট করুি 
স্েরি নবিারূদ্ল্যর নেেদ্িে ক্াে, অথিায় ী কাদ্ে এবং নশশুদ্ের স্খলার জায়গা 
(স্েরি ে্যান্ডনপে বা প্যা্নলং প়ুল)। 

4. থিাি ীয় নরন্য়ার রাি্যদ্র স্রােরগানড-শূি্য নেিটির প্রচার করুি োদ্ত শহর 
বাে ীরা অংশগ্রহণ করার পনরকল্পিা করদ্ত পাদ্রি এবং স্রাের চালদ্করা নবকল্প 
রাস্তা ঠিক কদ্র নিদ্ত পাদ্রি।

5. নেিটিদ্ত পে্মাপ্ত োইদ্িজ স্বাদ্ ্্ম র ব্যবথিা রাখ়ুি োদ্ত পিচার ীরা োইদ্কল 
চালাদ্িার রাস্তায় চদ্ল িা আদ্েি বা নবপরীত; রাি়ুষদ্ের পনরচানলত করদ্ত এবং 
তাদ্ের প্রদ্নের উতির নেদ্ত স্বেচ্াদ্েবকদ্ের নিে়ুক্ত করুি। 

6. রাি়ুষজি নকরাদ্ব গানড-র়ুক্ত নেি উপদ্রাগ করদ্েি তার েনব এবং নরন্ও 
স্শয়ার করুি। ব্যবহারকার ীরা কতো েন্তুষ্ট স্ে ব্যাপাদ্র একটি েরীক্া চালাি; 
এটি শহদ্র নিয়নরতরাদ্ব আদ্য়াজি করা োদ্ব নকিা তা ঠিক করদ্ত েলােলটি 
ব্যবহার করুি। 

প্রকি রকববার কলক্যার বরগাটায েকাল 7টা সররক দপুুর 2সটা পয্যন্ত োইরকল 
আররাহ ী, সস্টার, সু্টার – এবং হুইলরচযার ব্বহারকার ী – সযরকান মানুি যারা 
সমাটর কবহ ীন যান ব্বহার কররেন, িারদর জরন্ শহররর 120 ককরলাকমটার রাস্তা 
খুরল রাখা হয। এটিরক বলা হয কেরলিাভা (বা ‘বাইকেরকল এর পর’)  এটির রাস্তায 
‘মজাদার কবরকিথিান’ ও ররযরে সযখারন  অন্ান্ োমাকজক করিযাকলারপর 
পাশাপাকশ মানুি জলখাবার ককনরি পাররন, গান বাজনা শুনরি পাররন, এবং 
কফটরনে এর লিাে ও কররি পাররন।   





পরচার ী এবং অন্ান্ 
ব্বহারকার ীরদর জরন্ সপইক টিং সলন
বহু শহদ্র পিচার ী, োইদ্কল আদ্রাহ ী এবং অি্যাি্য স্রােরনবহ ীি 
পনরবহি ব্যবহারকার ীদ্ের ব্যস্ত রাস্তার েংদ্োগথিলগুনল পার করদ্ত নেি 
নেি অে়ুনবদ্ি হদ্চ্। স্পষ্ট কদ্র পিচার ী ইত্যানের জদ্ি্য স্লিগুনল নচননিত 
কদ্র নেদ্ল প্রদ্ত্যদ্ক নিরাপে িাদ্ক এবং শহদ্রর চারপাদ্শর গনতশীলতাও 
উন্নত হয়। স্লদ্ির নচনিগুনল শহদ্রর রাস্তাঘাে রেীি কদ্র স্তাদ্ল এবং 
আকষ্মণ বৃনদ্ কদ্র। 

1. পিচার ী/স্রাের-নবহ ীি োিবাহি ব্যবহারকার ীদ্ের কাে স্িদ্ক গানড এবং 
অি্যাি্য োিবাহিগুনল েূদ্র স্রদ্খ স্কািায় রাস্তা ততরী হদ্ল তা নিরাপতিা বৃনদ্ 
করদ্ব তা নচননিত করুি। 

2. প্রকল্পটির জদ্ি্য থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র অি়ুরনত নিি। এরপদ্র থিাি ীয় োরানজক েল, 
নশল্প ী, ়্ু ল এবং অি্যাি্যদ্ের ে়ুক্ত করুি, স্লিগুনলদ্ত স্কািায় রে করদ্ত হদ্ব 
এবং পনরকল্পিার িারণাগুনলর ব্যাপাদ্র েরাদ্জর রদ্ি্য আদ্লাচিা েরার ব্যবথিা 
করুি।

3. পনরকল্পিাটি চূডাতে করুি এবং রদ্ের এর কাদ্জ েহায়তার জদ্ি্য স্বেচ্াদ্েবকদ্ের 
খ়ুঁদ্জ নিি।

4. স্লিগুনল রে করার জদ্ি্য েরয় স্বর করুি। ব্যস্ততর রাস্তাগুনলর জদ্ি্য, অদ্িক 
রাদ্ত বা স্রাদ্র হয়দ্তা কাজো করদ্ত হদ্ব েখি োিবাহি কর িাদ্ক। 

5. আপনি স্েখাদ্ি রদ্ের কাজ করদ্েি স্েটি বন্ধ কদ্র স্েওয়ার ব্যাপাদ্র প়ুনলশ বা 
থিাি ীয় োরানজক েদ্লর কাে স্িদ্ক োহাে্য চাি। আেন্ন রিানেদ্কর ওপর িজর 
রাখদ্ত অতেত একজি ব্যনক্ত স্েি িাদ্কি স্েনেদ্ক স্খয়াল রাখ়ুি। 

6. উপকরণগুনল নকি়ুি এবং রদ্ের কাজ শুরু করুি। ে়ু েপাদ্ি পনরকল্পিাটির 
রূপদ্রখাটি ততরী করদ্ত এবং অি্যদ্েই নক করণীয় স্ে ব্যাপাদ্র নিদ্ে্ম শ নেদ্ত 
একজি প্রিাণ নশল্প ীদ্ক নিদ্য়াগ করুি। রদ্ের কাজটি স্শষ করদ্ত বহু নেি  
স্লদ্গ স্েদ্ত পাদ্র। 

োরা কববি জুরড শহরগুকল েৃজনশীল হরয উেরে এবং পরচার ী, োইরকল আররাহ ী এবং 
অন্ান্রদর যানবাহন সররক েুরকক্ষি রাখরি সলন/রিেওযাকগুকল রঙ করা হরচ্। 
সযমন চাযনার চঙককং এ একটি রিেওযাকরক কপযারনার ক ীরবাি্য  বাজারনা হারির 
েকবরি পকরণি করা হরযরে; কচকলর ে্াক টিযারগারি, একজন কশল্প ী একঝাঁক মাে এর 
েকব এরঁক রিেওযাক বির ী করররেন; এবং ব্াঙ্কক এর কারে রাইল্ারন্ড, োত্রোত্র ীরা 
রিেওযাকর 3D কচত্র এরঁকরে যারি চালকরা গকিররা্কার ী (স্পীি বাম্প) এর আশঙ্কায 
বা্্ হরয গাকডর গকি হ্াে কররন। 





স্াবাল কলঙ্ক
এই মকিউরলর অন্ত্যগি অরনকগুকল করিযাকলাপ জলবাযুগি পকরবি্য ন 
অকভরযাজন এবং প্রশমন েমর্যন করর। সযমন, সমাটরগাকড-শূন্ কদনগুকল 
কাব্যন িাইঅক্াইি এবং অন্ান্ কনতঃেরণগুকল হ্াে করর; পরচার ী এবং 
অন্ান্ ব্বহারকার ীরদর জরন্ সলনগুকল রঙ করা হরল হাঁটা এবং কবকভন্ন 
্ররণর সমাটর-কবহ ীন পকরবহনগুকল বৃকধি পায; জাযগা কন ্্য ারণ 
পকরকল্পনার বজ্য ্ পদারর্যর উন্নি পুন্যব্বহার েম্ভব হয এবং বজ্য ্ পদার্য রক 
অপেৃি করর েংথিানগুকলর কনরন্তর ব্বহার এর উরদেরশ্ চরি অর্যন ীকিরি 
অবদান রারখ। 

এই েব উপাযগুকলর কপেরন সেই েব মানুিজন ররযরেন যারা পদরক্ষপ গ্রহণ 
কররন আর সেই েব মানুি আরেন যারদর জ ীবন এর কাররণ উন্নি হয। 
উদাহরণস্রূপ বলা যায, পাডাকভকতিক উৎেবগুকল কবকভন্ন সগাষ্ঠ ীর 
মানুিরদর কবরনাদনমূলক কায্যকলাপ এবং োংসৃ্কিক কবকনমরযর মা্্রম 
কমকলি করর, িারি েুখ ী এবং স্াথি্কর েমাজটি বির ী হয – যা ককনা একটি 
বােরযাগ্ শহররর মুখ্ কন ্্য ারক।

কববিব্াপ ী স্তরর বােরযাগ্ শহরগুকল একাক্ক পরস্পর েংযুক্ত কবিরযর জরন্ 
প্রােকগেক সযমন কনউ আব্য ান এরজন্ডা এবং দ ীঘ্যথিায ী কবকারশর লক্ষ্েমূহ 
(SDGs)। সযমন, এই কায্যকলাপগুকল প্রি্ক্ষভারব SDG 11- এ ম্াপ করা 
যায: “শহর এবং জন বেকিগুকলরক েব্যব্াপ ী, কনরাপদ, কথিকিথিাপক এবং 
দ ীঘ্যথিায ী করর সিালা”। এগুকল কবরশি করর লক্ষ্ 11.3 এর জরন্ প্রােকগেক: 
“েব সদরশ েব্যব্াপ ী এবং দ ীঘ্যথিায ী শহর ীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক,েমকবিি 
এবং দ ীঘ্যথিায ী জন বেকি পকরকল্পনা এবং ব্বথিাপনা বৃকধি করা”; লক্ষ্ 11.6: 
“বাযুদূিণ এর প্রকি কবরশি নজর কদরয শহরর মারা কপেু পকররবশগি 
প্রভারবর প্রকিকূলিা হ্াে করা; এবং লক্ষ্ 11.7: “কনরাপদ এবং েব্যব্াপ ী 
েবুজ এবং জন থিারন যািাযাি েম্ভব করা”। ওরা SDG 3-এও অবদান রারখ: 
“েুথি জ ীবন েুকনকচিি করা এবং েব বযরের েকরলর কল্ান বৃকধি করা”; 
কবরশি করর, লক্ষ্ 3.6: “পর দুঘ্যটনা জকনি কববিব্াপ ী মৃিু্ এবং জখম 
অর ্্যক করা”।

িাোডা, এই কায্যকলাপগুকল 2015 োরলর প্াকরে চুকক্তর প্রকি সদরশর 
দাযবধিিায অবদান রারখ। 





প্রারকমক েিক্য িা প্রারকমক পদরক্ষপ 
এই মকিউলটিরি একাক্ক করিযাকরম্যর করা বলা হরযরে যা কবপন্ন 
েমাজগুকলরক কায্যকরী উপারয আবহাওযা েম্পকক্য ি ির্গুকল বুঝরি এবং 
কারজ লাগারি োহায্ করর, যারি িাঁরা ঝঁুকক হ্াে কররি এবং েুরযাগগুকলরক 
েব্যাক্ক কায্যকরী করর িুলরি আরগভারগ পদরক্ষপ কনরি পাররন। একরত্র, এই 
করিযাকম্যগুকলরক প্রারকমক েিক্য িা প্রারকমক পদরক্ষপ পধিকি বলা হরয রারক।

‘আবহাওযা েম্পকক্য ি ির্গুকল সবাঝা’ এই কাজটি হল মানুিরক িারদর 
েমারজর মর্্ আবহাওযা এবং সেটির প্রভাবগুকলর ব্াপারর বুঝরি এবং 
পূব্যাভােগুকল জানরি ন্াশনাল সমরট্রালকজকাল োকভ্য ের েরগে েংযুক্ত হরি 
োহায্ করা।  

‘েমারজর মর্্ সযাগারযাগ শঙৃ্খলটির েক বিরী করা’ এই কাজটি েমারজর 
মর্্ সযাগারযাগ প্রবাহটিরক েরক সফলার একটি েহজ উপায,যা ককনা 
োমাকজক স্তরর যরাযর সযাগারযাগ ব্বথিার কবকারশ েহাযিা কররি পারর।

‘একটি সযাগারযাগ ব্বথিার পকরকল্পনা গরড সিালা’ এই করিযাটিরি ির্ 
কবস্তাররর ওপর সজার সদওযা হয। েমারজর মর্্ অি্াবশ্ক বাি্য াগুকল দ্রুি 
েকডরয কদরি সযাগারযাগ ব্বথিা(গুকল)-সক রূপাকযি করার ব্াপারর এটি 
্ারপ-্ারপ কনরদ্য শ কদরয রারক।

‘কুকলং সেটিাে্য’ কাজটি অকিকরক্ত গররমর কদনগুকলরি েমারজর েদে্রদর 
ককভারব েহাযিা করা সযরি পারর সে ব্াপারর কনরদ্য কশি করর।





আবহাওযা েম্পকক্য ি ির্ সবাঝা
রাি়ুষ নকরাদ্ব আবহাওয়া এবং স্েটির প্ররাবগুনল অি়ুরব কদ্র তা 
ব়ুঝদ্ত পারদ্ল েরাদ্জর প্রনতনেদ্ির জীবদ্ি আবহাওয়ার প্ররাবগুনলর 
ব্যাপাদ্র েদ্চতিতা এবং তার জদ্ি্য প্রস্তুনতকরণ আদ্রা উন্নত হয়।

1. থিাি ীয় স্িতৃথিাি ীয় ব্যনক্ত এবং আবানেকদ্ের কাে স্িদ্ক জািদ্ত চাি স্কাি 
িরদ্ণর আবহাওয়া ওদ্ের েরাজদ্ক েবদ্চদ্য় গুরুতররাদ্ব প্ররানবত কদ্র। 
আবহাওয়া নকরাদ্ব ওদ্ের জীনবকার ওপর প্ররাব স্েদ্ল তা জািদ্ত কাদ্য়র ী 
বোি্ম রদ্য়দ্ে এরি একেল রাি়ুষদ্ক নিে়ুক্ত করুি (স্েরি কৃষক, স্জদ্ল, 
ব্যবোয় ী স্লাক ইত্যানে) 

2. একটি স্গাষ্ ী নহদ্েদ্ব েরাদ্জর ওপর প্ররাব নবস্তারকার ী র়ুখ্য আবহাওয়া েংক্াতে 
ঝ়ুঁ নকগুনল নচননিত করুি (স্েরি রার ী বষ্মণ, অনিক তাপরাত্রা, স্জারাদ্লা হাওয়া)। 
েব্মানিক প্ররাব নবস্তারকার ী ঝ়ুঁ নকর ব্যাপাদ্র অংশগ্রহণকার ীদ্ের স্রাে নেদ্ত বলার 
আদ্গ োম্প্রনতক এবং অতীদ্তর প্ররাব নবস্তারকার ী আবহাওয়া েংক্াতে আদ্লাচিা 
নেদ্য় শুরু করুি। (ি়ু্যিতর 30 নরনিে)

3. এরপদ্র, এই ঝ়ুঁ নক জনিত প্ররাবগুনলর তানলকা ততরী করুি ো একটি ঘেিা স্িদ্ক 
অি্য ঘেিায় তারতর্য স্েখা নেদ্ত পাদ্র (স্েরি কখদ্িা রার ী বৃন ষ্টপাদ্তর কারদ্ণ 
হাল্া বি্যা স্েখা নেদ্ত পাদ্র; আবার পদ্রর বার অত্যনিক বি্যাও হদ্ত পাদ্র ো 
গবানে পশু এরি নক ঘর বানডও রানেদ্য় নিদ্য় স্েদ্ত পাদ্র)। প্ররাবগুনলর 
ক্রটিদ্ক ‘র়ুখ্য’ স্িদ্ক ‘স্গৌণ’ অি়ুোয় ী োজাি।

4. স্কাি তেনিক বা োপ্তানহক অিলাইি পূব্মারাে স্বর করুি ো স্িদ্ক থিাি ীয় 
আবহাওয়া েংক্াতে তি্য পাওয়া োদ্ব োর রদ্ি্য আপিার েরাজও অতে্মর়ু ক্ত। এটি 
ি্যাশিাল স্রদ্রিালনজকাল োনর্ম ে বা স্ব-েরকার ী আবহাওয়া স্কাম্পানি প্রকাশ 
করদ্ত পাদ্র। (ি়ু্যিতর 1 ঘন্টা)

5. নবনরন্ন িরদ্ণর পূব্মারাদ্ের জদ্ি্য েরাদ্জর েেে্যরা নক পেদ্ক্প নিদ্ত পাদ্রি তা 
নিদ্য় আদ্লাচিা করুি। স্েরি, েনে শুষ্ক আবহাওয়ার পূব্মারাে িাদ্ক তাহদ্ল তা 
েেল েলাদ্িা বা গৃহ নির্মাদ্ির স্ক্দ্ত্র ে়ুেরয় হদ্ত পাদ্র।

6. নিয়নরতরাদ্ব পূব্মারােগুনলর ওপর িজর রাখ়ুি এবং েম্াব্য উচ্-প্ররাব েম্পন্ন 
আবহাওয়ার ব্যাপাদ্র েতক্ম  িাকুি ো েরাজদ্ক প্ররানবত করদ্ত পাদ্র। েরাদ্জর 
েেে্যদ্ের আবহাওয়া েংক্াতে তি্যটি জানিদ্য় নেি োদ্ত প্রদ্ত্যদ্ক তাদ্ের চানহো 
পূরদ্ণর জদ্ি্য েরয় রতি নেদ্াতে নিদ্ত পাদ্রি। 

দকক্ষণ ইকরওকপযারি েমারজর েদে্রা খরারক িারদর েমারজ প্রভাবশাল ী ঝঁুকক 
কহরেরব কচকনিি কররন। থিান ীয NGO-গুকল খরা েংরিান্ত পূব্যাভাে এর ব্াপারর ির্ 
জানার জরন্ এবং সরকিও মারফৎ িা প্রচার করার জরন্ ন্াশনাল সমট োকভ্য রের 
েরগে কাজ করর।  





েমারজর সযাগারযাগ সনটওযাক্য  মানকচত্র
তি্য প্রবাহটিদ্ক েদ্ক স্েলদ্ল একটি শহদ্রর বাস্তুতদ্ন্ত্রর বৃহতির তি্যগুনল 
স্বাঝার একটি নরনতি পাওয়া োয়। নবনরন্ন চ্যাদ্িল এবং পদ্নত প্রকরদ্ণর 
রাি্যদ্র নকরাদ্ব েরাদ্জর েেে্যদ্ের রদ্ি্য তি্য বানহত হয় এর স্িদ্ক তা 
জািা োয়। এই কাজটির তি্য প্রবাদ্হর রদ্ি্য স্কাি প্রনতবন্ধকতা িাকদ্ল 
তাও নচননিত করদ্ত পাদ্র। এগুনল ঠিক করদ্ল থিাি ীয় পে্মাদ্য় জলবায়়ুগত 
নথিনতথিাপকতার উন্ননত হদ্ত পাদ্র। 

1. নকরাদ্ব তারা োিারণ এবং জলবায়়ুগত তি্যগুনল ব্যবহার কদ্রি এবং তাদ্ের 
পেদ্ন্র গণ রাি্যর, পদ্নত প্রকরণ এবং তি্য গ্রহদ্ণর স্ক্দ্ত্র স্কাি চ্যাদ্লঞ্ িাকদ্ল 
স্ে নবষদ্য় আদ্লাচিা করদ্ত েরাদ্জর েেে্যদ্ের নিদ্য় একটি স্গাষ্ ী নির্মাি 
করুি। তাোডাও, তি্য েংগৃহ ীত হওয়ার পর স্কাি িরদ্ণর পেদ্ক্প(েরূহ) গ্রহণ 
করা হয় এবং এদ্ককটি পেদ্ক্প রূপানয়ত করদ্ত কত েরয় লাদ্গ তাই নিদ্য়ও 
আদ্লাচিা করুি। 

2. স্োগাদ্োদ্গর পনরকাোদ্রাটি নচননিত করদ্ত থিাি ীয় অঞ্চলটি লক্্য করুি (স্েরি 
োরানজক স্রন্ও) এবং থিাি ীয় পনরদ্ষবাগুনল বা গণ ব্যবহাে্ম নবন্ডংগুনল তি্য 
নবস্তাদ্রর স্ক্দ্ত্র নক রূনরকা পালি কদ্র তা ব়ুঝ়ু ি।

3. ওদ্ের তি্য চানহো এবং অগ্রানিকারগুনলর নবষদ্য় গরীদ্র জািদ্ত থিাি ীয় গণ 
রাি্যর, নেদ্াতেগ্রহণকার ী এবং স্্ো প্রোিকার ীদ্ের েদ্ঙ্গ অিাি়ুষ্ানিকরাদ্ব 
কিাবাত্ম া বল়ুি। এর স্িদ্ক জািা োদ্ব নকরাদ্ব তি্য েম্প্রচানরত হয় এবং 
নকরাদ্ব এবং কখি তা প্রচানরত হয়, পাশাপানশ স্কাি স্কাি পদ্নত ব্যবহৃত হয় 
এবং রূল চ্যাদ্লঞ্গুনলর ব্যাপাদ্র ওদঁ্ের অি়ুরূনত নক।

4. েবকটি েংগৃহ ীত তি্য ব্যবহার কদ্র, থিাি ীয় তি্য বাস্তুতন্ত্রটি েদ্ক স্েল়ুি। নবদ্শষ 
কদ্র আবহাওয়া েংক্াতে তদ্ি্যর কুশীলব এবং রাি্যরগুনলদ্ক নচননিত করুি। 
নবনরন্ন িরদ্ণর কুশীলবদ্ের রে দ্ারা নচননিত করদ্ল ে়ুনবদ্ি হদ্ত পাদ্র (স্েরি 
তি্য প্রোিকার ী, রি্যথিতাকার ী এবং তি্য গ্রহণকার ীেরূহ)। স্িেওয়াক্ম টি ততরী 
করার েরদ্য়, েবদ্চদ্য় জিনপ্রয় এবং কাে্মকর ী রাি্যরগুনলর ওপর স্জার স্েওয়ার 
উপায়গুনল স্রদ্ব স্েখদ্বি এবং স্েেব কুশীলদ্বরা তাদ্ের প্রচানরত তদ্ি্য রূল্য 
স্োগ করদ্েি তাদ্ের নচননিত করার উপায় নিি্মারণ করদ্বি।

2019 োরলর জুন মারে রাইল্ারন্ডর কচযাংমাই সি অনুক ষ্ঠি এক মাে ব্াপ ী কশল্প 
এবং প্রযুকক্ত অনুষ্ঠারন পুনরুত্ান দলটি অংশগ্রহণ করর – ির্ বাস্তুিন্ত্রটিরক েরক 
সফলার বিারা নং হয েমারজ অি্ক্ক বৃক ষ্পাি এবং বন্ার ঝঁুককর ব্াপারর 
বুঝরি। থিান ীয আবাকেকরদর েরগে কম্যশালা আরযাজন, সক্ষত্র পকরদশ্যন এবং মূখ্ 
কুশ ীলবরদর েরগে োক্ষাৎকাররর মা্্রম কচযাং মাইএর ির্ সনটওযাক্য টির 
মানকচরত্রর রূপররখা বির ী করা হয। 





একটি সযাগারযাগ ব্বথিার কিজাইন 
বিরী করা
গুরুত্বপূণ্ম বাত্ম াগুনল দ্রুত রাগ কদ্র স্িওয়ার ব্যাপাদ্র েরাজগুনলদ্ক োহাে্য 
করদ্ত একটি নবনবি-রাি্যর নরনতিক স্োগাদ্োগ ব্যবথিা ন্জাইি করুি। 
থিািীয় বানেন্ারা স্েরাদ্ব েবেরদ্য় েরাদ্জর রদ্ি্য তি্য রাগ কদ্র স্িয়, 
এটি স্েই নরনতিদ্ত করদ্ত হদ্ব। এই পদ্নতগুনলর রদ্ি্য রদ্য়দ্ে কাদ্্ন্ং 
(প্রোরণ) – স্েখাদ্ি এক েল গ্রহীতা আদ্রকটি েলদ্ক বাত্ম াটি পাঠিদ্য় 
স্েদ্ব; প্রনশক্ণ – স্েখাদ্ি র়ুখ্য ব্যনক্তরা জািদ্ত পাডদ্বি নকরাদ্ব নিব্মানচত 
রাি্যরগুনল ব্যবহার কদ্র বাত্ম াগুনল েম্প্রচানরত করদ্ত হদ্ব; এবং রতারত 
(নে্ব্যাক) – স্েখাদ্ি স্োগাদ্োগ ব্যবথিার েব ব্যবহারকারীরা জািাদ্বি 
স্কািটি েঠিক কাজ করদ্ে এবং স্কািায় আদ্রা উন্ননতর প্রদ্য়াজি।

1. স্োগাদ্োদ্গর জদ্ি্য েবদ্চদ্য় কাে্মকর ী রাি্যরগুনল নচননিত করুি। নকরাদ্ব রাি়ুষ 
নির্ম রদ্োগ্য তি্য রাগ কদ্র স্িি এবং বত্ম রাদ্ি ওরা স্ে স্োগাদ্োদ্গর রাি্যরগুনল 
ব্যবহার কদ্রি স্ে ব্যাপাদ্র রতারত স্িি (ইনতবাচক এবং স্িনতবাচক) তা জািদ্ত 
থিাি ীয় প্রনতনিনিদ্ের নিদ্য় একটি তবেদ্কর আদ্য়াজি করুি। স্কাি স্কাি রাি্যর 
জিেংখ্যার নকে়ু নিনে্ম ষ্ট স্রেণ ীর কাদ্ে অি্যদ্ের ত়ু লিায় স্বনশ কাে্মকর ী উপাদ্য় স্পৌঁেদ্ত 
পাদ্র অি্মাৎ বয়্রা SMS ব্যবহার করদ্ত পাদ্রি; অল্প বয়েীদ্ের োরানজক রাি্যর 
েংক্াতে অ্যাপগুনল স্বনশ পেন্েই হদ্ত পাদ্র স্েরি স্হায়ােেঅ্যাপ।

2. এদ্ককটি রাি্যদ্রর রি্যথিতাকার ীদ্ের (স্গেনকপার) নচননিত করুি। আপনি েনে 
স্োেদ্ের এবং তাদ্ের বাবা রাদ্য়দ্ের েদ্ঙ্গ স্োগাদ্োগ করার জদ্ি্য ়্ু লগুনল ব্যবহার 
করার কিা স্রদ্ব িাদ্কি,তাহদ্ল আপিাদ্ক প্রিাি নশক্কদ্ের েহদ্োনগতায় তা করদ্ত 
হদ্ব। আপনি েনে ়্ু দ্লর স্েেব়ুক পৃষ্ায় বাত্ম াগুনল প্রচার করদ্ত চাি, আপিাদ্ক 
অ্যা্নরনিদ্্রেেদ্রর েদ্ঙ্গ স্োগাদ্োগ করদ্ত হদ্ব।

3. থিাি ীয় স্োগাদ্োগ ব্যবথিার রাি্যরগুনলর অি্যাি্য রি্যথিতাকার ীদ্ের েহদ্োনগতায় 
করুি। আপনি নক অজ্ম ি করদ্ত চাি তা ব্যাখা করুি। আবহাওয়া েংক্াতে গুরুত্বপূণ্ম 
তি্যগুনল ওদ্ের পাোদ্ত বল়ুি এবং গ্রহণকার ীদ্ের রতারতগুনল জানিদ্য় নেি।

4. পরীক্া এবং পে্মাদ্লাচিা। স্োগাদ্োগ ব্যবথিার বৃক্টি কতো কাে্মকরী তা জািদ্ত 
একটি পরীক্া নবষয়ক বাত্ম া েনডদ্য় নেি। স্েদ্কাি প্রদ্য়াজিীয় অেলবেল কদ্র নিি।

5. গ্রহ ীতা এবং রি্যথিতাকার ীদ্ের কাে স্িদ্ক পাওয়া রতারতগুনলর ওপর িজর রাখ়ুি 
োদ্ত আপিার বাত্ম া অেলবেল করা োয় এবং উন্নত করা োয়।

ককরবরার একটি োমাকজক কবকাশ দল সককনযার নাইররাকবরি একটি আড্রহীন 
বেকি) সককনযা সমরটররালকজকাল কিপাট্য রমটি এবং থিান ীয সনিৃবৃরন্র েরগে আবহাওযা 
েংরিান্ত সযাগারযাগ ব্বথিা পকরকল্পনা করার জরন্ কাজ করর। এর ফরল প্রকিকদন একটি 
োমাকজক সরকিও স্টশন, সফেবুরকর পৃষ্ঠা, সহাযাটেঅ্াপ গ্রুপ এবং SMS এর মা্্রম 
500,000 এর সবকশ আবাকেকবৃরন্র কারে আবহাওযা েংরিান্ত ির্ এবং েম্পকক্য ি পরামশ্য 
েম্প্রচাকরি হয। গুরুবেপণূ্যভারব মিামি েম্পকক্য ি লপুও ররযরে।





কূকলং সেটিার 
শীতলতা স্কন্দগুনল হল স্েই েব থিাি স্েখাদ্ি রাি়ুষ অত্যনিক গরদ্রর 
েরদ্য় নবরোর নিদ্ত পাদ্রি এবং োন্ডা হদ্ত পাদ্রি। এগুনল োত্র ী, বানডর 
বাইদ্রর কর্মচার ী এবং বয়্ রাি়ুষ এবং স্েদ্কাি ব্যনক্ত োরা অত্যনিক 
তাপরাত্রার েংস্পদ্শ্ম আদ্েি এবং উতিাদ্প জনিত চাদ্পর নশকার তারা 
ব্যবহার কদ্র িাদ্কি। প্রািনরক পেদ্ক্প নহদ্েদ্ব,শ ীতলকার ী স্কন্দগুনল 
েহজ রূপায়িদ্োগ্য এবং কর বাদ্জে েম্পন্ন। তাপপ্রবাহ অি়ুরব করদ্ে 
এরি েরাদ্জর কাদ্ে এটি একটি জীবি রক্াকার ী পেদ্ক্প।

1. আবহাওয়ার পূব্মারাে এবং নবদ্শষ কদ্র অি্য স্কাি আবহাওয়া েংক্াতে 
েতক্ম তাগুনল নিয়নরত পরীক্া করুি অনতনরক্ত গরদ্রর েরয়গুনলদ্ত নিদ্জদ্ের 
প্রস্তুত রাখদ্ত। 

2. একটি উপে়ুক্ত থিাি নচননিত করুি স্েটি েরাদ্জর েেে্যদ্ের পদ্ক্ োতায়াতোি্য 
এবং ে়ুনবিাজিক োরা তাপ জনিত চাদ্পর েম়্ুখ ীি স্েরি স্র্ ক্ে অনেে, গণ 
নবন্ডং বা স্ব-েরকার ী স্ক্দ্ত্রর স্েওয়া স্কাি থিাি। আদ্রা স্বনশ েংখ্যক রাি়ুদ্ষর 
কাদ্ে স্পৌঁেদ্িার জদ্ি্য আপনি শীতলকার ী বাে বা তাঁব়ু েহ েনক্য় িাকার কিাও 
রাবদ্ত পাদ্রি।

3. স্কন্দটিদ্ত শীতলকরদ্ণর উপকরণ স্েরি স্শ ,্ পাখা, োন্ডা জল, স্্রে বা 
এয়ার কনন্ডশনিং ইউনিদ্ের ব্যবথিা রাখ়ুি। রদ্ি রাখদ্বি বায়়ু চলাচদ্লর স্েি 
ে়ু ব্যবথিা িাদ্ক। 

4. আগন্তুকদ্ের জদ্ি্য জলখাবাদ্রর ব্যবথিা রাখদ্বি –  স্েরি োন্ডা জল বা েদ্লর 
রে। স্রজা স্তায়াদ্লও গরর এর হাত স্িদ্ক নকে়ুো নিষৃ্কনত পাওয়ার একটি েে়ুপায়।

5. গরদ্রর নবপেগুনলর ওপর োইি বা ফ্ায়ার ততরী করুি। বাত্ম াটি োদ্ত েকদ্লর 
কাদ্ে স্পৌঁেদ্ত পাদ্র এবং স্বািগর্য হয় তাই গ্রানেসে এর ব্যবহার করুি। 
আগন্তুকদ্ের নবপেগুনলর ব্যাপাদ্র ব়ুনঝদ্য় নেি।

6. স্বেচ্াদ্েবক এবং শীতলতা স্কন্দগুনলদ্ত আো েরাদ্জর েেে্যদ্ের েদ্ঙ্গ আপিার 
অনরজ্ঞতা রাগ কদ্র নিি োদ্ত অত্যনিক গরর আবহাওয়ার পূব্মারাদ্ের স্ক্দ্ত্র পদ্রর 
বার আপিার গেি করা শীতলতা স্কদ্ন্দ অেলবেল/উন্ননতকরণ েম্বপর হয়।

2019 োরলর জুলাই মারে, কভরযিনারমর হারনায একটি িাপপ্রবারহর বিারা আরিান্ত হয 
এবং দ ীঘ্যাকযি উচ্চ িাপমাত্রা 47.5° সেলকেযারে সপৌঁরে যায।একটি সরি রিরের অকফে 
এবং িাঁবুরি শ ীিলিার উপকরণ এর ব্বথিা করা হয যারি কবপন্ন মানুিজন িাপ 
সররক কনষৃ্কি পান। আগন্তুকরদর জরন্ জলখাবার এবং একান্ত - প্ররযাজনীয কবশ্রারমর 
ব্বথিা রাখা হয যারি উচ্চ িাপমাত্রার েংস্পশ্য সররক উধিার পাওযা যায। শ ীিলিা 
সকন্দ্রগুকল ফা্ট্য  এি এ প্রকশক্ষণপ্রাপ্ত সরি রিে এর সস্চ্ারেবকরদর বিারা পকরচাকলি।





স্াবাল কলঙ্ক
এই মকিউরলর অন্ত্যগি কায্যকলাপগুকল েমাজ এবং কবপন্ন সগাষ্ঠ ীগুকলরক 
আবহাওযা েম্পকক্য ি ির্গুকল লাভ কররি, বুঝরি এবং পদরক্ষপ গ্রহণ কররি 
েহাযিা করর এটিরক েহজরবা্্ এবং থিান ীয ভারব আররা প্রােকগেক করর সিালার 
মা্্রম। এই মকিউলটির মর্্ একাক্ক কায্যকলাপ ররযরে সযগুকল েমারজর 
মর্্ কবদ্মান গণ মা্্ম এবং কুশীলবরদর ব্বহার করার মা্্রম 
আবাকেকরদর কারে উন্নি ির্ সপ্ররণএর উরদেরশ্ পকরককল্পি হরযরে।  
োমকগ্রকভারব এই কাজগুকল দ ীঘ্যথিায ী উন্নযরণর লরক্ষ্র েরগে েম্পকক্য ি 13: 
“জলবাযুগি পকরবি্য ন এবং িার প্রভাবেমূরহর কবরূরধি লডরি জরুরী পদরক্ষপ 
গ্রহণ করা” এবং কবরশি করর লক্ষ্ 13.1: “েব সদরশ জলবাযু-েম্পকক্য ি ঝঁুকক এবং 
প্রাকৃকিক দুরয্যারগর মুরখ কথিকিথিাপকিা এবং অকভরযাজরনর ক্ষমিা বৃকধি করা” 
লক্ষ্ 13.3-এর পাশাপাকশ: জলবাযগুি পকরবি্য ন প্রশমন, অকভরযাজন, প্রভাব 
হ্াে এবং প্রারকমক েিক্য িার ওপর কশক্ষা, েরচিনিা বৃকধি এবং মানব ও 
প্রাকিষ্ঠাকনক ক্ষমিার উন্নকিকরণ”। আবহাওযা েংরিান্ত ির্গুকল েহজলভ্ করর 
িুলরি, বুঝরি এবং ব্বহার কররি, এই কম্যকরিযাগুকল প্রি্ক্ষভারবও সেন্ডাই 
সরিমওযাক্য  ফর কিো্টার করস্ করিাকশন এর লক্ষ্ G-5-সক েমর্যণ করর সযটির 
লক্ষ্ হল “সেই েব সদরশর েংখ্া বৃকধি করা যারদর জািীয এবং থিান ীয স্তরর 
মানুরির জরন্ েহজলভ্, েহজরবা্্, ব্বহার সযাগ্ এবং প্রােকগেক দুরয্যারগর 
ঝঁুকক েংরিান্ত ির্ এবং মূল্াযন ররযরে”।





েৃজনশীল সযাগারযাগ
এই মকিউলটিরি ককেু েৃজনশীল সযাগারযাগ পধিকির করা বলা হরযরে যা আপকন 
শহররর েমে্াগুকলর ব্াপারর েরচিনিা বৃকধির জরন্ ব্বহার কররি পাররবন। 
শহুরর থিানগুকল েৃজনশীল সপ্ররণার বিারা পকরপণূ্য; এখারন আমরা এমন ককেু 
েৃজনশীল ভাবনাকচন্তার করা আরলাচনা করব যারি এই থিানগুকলর সক্ষরত্র কারজ 
লাগারনা যায। 

কনম্নকলকখি উদাহরণগুকল যকদ আপনার কল্পনা শকক্তরক উজ্ীকবি করর, সেরক্ষরত্র 
আপনার শহররর কারজ েৃজনশীল সযাগারযাগ ব্বথিার অন্ান্ পধিকিগুকল 
নাডাচাডা করর সদখরবন না সকন? েৃজনশীল সযাগারযাগ বলরি শু্ুমাত্র বৃহতির 
দশ্যরকর কারে গুরুবেপণূ্য বাি্য া সপৌঁরে সদওযাই নয। এটি শহররর কারজ কনযুক্ত 
আপনার সস্চ্ারেবক এবং অংশীদাররদর দরলর মর্্ একাত্ম সবা  ্এবং েকম্কলি 
উরদেশ্ো্ণ এর স্পৃহা জাগকরি করর।

েৃজনশীল সযাগারযাগ ব্বথিাটি থিানীয সগাষ্ঠ ীরদর শহুরর বাি্য া সপ্রররণ 
েকরিযভারব অংশগ্রহণ েম্ভব করর এবং এইেব েম্প্রদাযগুকলর ববকচরত্র্ এবং িারদর 
নানাকব  ্দক্ষিায উবিুধি হয। 





শহুরর কশল্প
শহুদ্র নশল্প রাি়ুষদ্ক প্রনতথিাপি এর কাদ্জ নরনলত কদ্র স্েরি প্রাচ ীর 
নচত্র, স্রাজাইক এবং রা্রে্মরূহ। স্কাি নশল্পকদ্র্মর অলঙ্করণ এবং 
কারুকাজ করার রাি্যদ্র রাি়ুষ শহদ্রর িত়ু ি েশ্মিগুনল এদ্ক অপদ্রর 
েদ্ঙ্গ রাগ কদ্র নিদ্ত পাদ্র, শহদ্রর নবনরন্ন থিািগুনলদ্ক প্রাণবতে রদ্ের 
স্োঁওয়ায় প়ুিনি্মর্মাি করদ্ত পাদ্র এবং েং্ৃনত, বোথি্য বা এরি নক 
জলবায়়ুগত পনরবত্ম ি বা প্রাকৃনতক ে়ুদ্ে্মাদ্গর রতি নবষয়গুনল নিদ্য় 
গুরুত্বপূণ্ম বাত্ম া েনডদ্য় নেদ্ত পাদ্র। শহুদ্র নশল্প রাি়ুষদ্ক স্প্ররণা স্োগাদ্ত 
পাদ্র, িাগনরদ্কর জীবি উজ্জ্বল কদ্র ত়ু লদ্ত পাদ্র এবং েরতা ও 
অতে্মর়ু নক্ত বৃনদ্ করদ্ত পাদ্র।

1. থিািীয় কতৃ্ম পক্েরূহ, োরানজক েল, ়্ু ল এবং নশল্পীরা প্রনতথিাপদ্ির কাজটির জদ্ি্য 
িারণা গেদ্ি এবং স্বেচ্াদ্েবক ও উপকরণ েহ েংথিািগুনলদ্ক নচননিত করদ্ত োহাে্য 
করদ্ত পাদ্রি। খরচগুনল ি়ু্যিতর রাখদ্ত, থিািীয় েরবরাহকারীদ্ের েদ্ঙ্গ কিা বদ্ল 
স্েখদ্ত পাদ্রি েনে ওরঁা উপকরণগুনল স্কাি নকে়ুর নবনিরদ্য় নেদ্ত পাদ্রি। 

2. শহদ্রর অল্প ব্যবহৃত থিািগুনলর কিা রাব়ুি, হয়দ্তা স্েগুনল িান্নিকতার অরাব, 
স্কাি কাে্মনক্য়া বা অপরাদ্ির কারদ্ণ অল্প ব্যবহৃত। েরকার ী নবন্ডং এর রতি 
নিচিল থিাি এবং শহুদ্র বাদ্ের রতি েচল থিাদ্ির কিা নবদ্বচিা করদ্ত পাদ্রি। 
থিাি(গুনল) নচননিত করুি, প্রদ্য়াজিীয় অি়ুরনত নিি এবং নবষয় বা বাত্ম াটির 
ব্যাপাদ্র েহরত হি। স্ে নশল্পকাে্মটি প্রনতথিানপত হদ্ব স্েটির ন্জাইদ্ির একটি 
স্্চ কদ্র নিি এবং স্েনখদ্য় নেি স্েটি নকরাদ্ব থিািটিদ্ক রূপাতেনরত করদ্ব। েব 
অংশগ্রহণকার ীদ্ের েদ্ঙ্গ ন্জাইি এবং রাবিাটি নিদ্য় আদ্লাচিা করুি।  

3. স্বেচ্াদ্েবকদ্ের নিদ্য়াগ করুি এবং নকরাদ্ব কারুনশল্পটি েৃন ষ্ট করদ্বি তা নিদ্য় 
পনরকল্পিা করুি – প্রকল্পটির োইজ এবং কতজি রাি়ুষ নিে়ুক্ত িাকদ্বি তার 
ওপর নির্ম র কদ্র কাজটি েমূ্পণ্ম করদ্ত কদ্য়ক নেি বা েপ্তাহ ে়ুদ্য়ক লাগদ্ত পাদ্র। 

4. েৃজিশীল হদ্য় উে়ু ি! স্বেচ্াদ্েবদ্কর নিরাপতিার নবষয়টি রািায় রাখদ্বি েনে 
তারা বাইদ্র, উচ্তায়, িারাদ্লা েন্ত্রপানতর োহাদ্ে্য বা শহদ্রর স্কাি অে়ুরনক্ত/ 
অন্ধকার এলাকায় কাজ কদ্রি। োরানজক রাি্যদ্র কাদ্জর অগ্রগনতটি স্পাটি 
করুি এবং থিাি ীয় গণরাি্যরদ্ক ে়ুক্ত করুি।

2007 োরল অ্ারমকরকান সরি রিে এর ে্ান রি্াকন্সরস্ার সব একরযা চ্াপ্ার একটি 
থিান ীয উপরযাগ ী পকররিবা প্রদানকার ী প্রকিষ্ঠান, জাি ীয স্াথি্পকররিবা 
প্রদানকার ী এবং একটি কবজ্াপন েংথিার েরগে সযৌরভারব কাজ করর। কমকলিভারব 
িারা োরা শহর জুরড েব্যনাশা ভূকমকরম্পর েম্ভাব্ ক্ষযক্ষকি সদকখরয অরনকগুকল 
অথিায ী প্রাচ ীরকচত্র বির ী করর। দ-ুকদন ব্াপ ী এই প্রচারাকভযানটির উরদেশ্ কেল 
পকরবারগুকলরক প্রস্তুকির পকরকল্পনায উবিুধি করা।





েুরকৌশলী শহরীকরণ
নবশ্বব্যাপ ী শহরগুনল গণ ব্যবহাে্ম থিািগুনলর ব্যবহারর স্ক্দ্ত্র েীঘ্ম 
স্রয়াে ী পূব্ম-নিি্মানরত লক্্যগুনলদ্ক এনগদ্য় নিদ্য় স্েদ্ত বেল্প-স্রয়াে ী 
অনরদ্োজ্য প্রকল্পগুনলদ্ক কাজ লাগায়।‘ে়ুদ্কৌশলী শহরীকরণ’, স্ে িাদ্র 
এটি পনরনচত, তা হল শুি়ুরাত্র পেদ্ক্প গ্রহণ স্কনন্দক। এই েীঘ্মকাল ীি 
পনরবত্ম ি ত্বরানবিত করদ্ত বেল্প-স্রয়াে ী, অল্প-ব্যয় োদ্পক্ এবং 
নবস্তারদ্োগ্য উদ্ে্যাগগুনলদ্ক কাদ্জ লাগাদ্িার রাি্যদ্র নিনর্মত পনরদ্বদ্শর 
চ্যাদ্লদ্ঞ্র প্রনত শহর, েংগেি - এবং/অিবা িাগনরক পনরচানলত 
েৃন ষ্টদ্কাণটিদ্ক স্বাঝাদ্িা হদ্য়দ্ে। উোহরণ নহদ্েদ্ব বলা োয় একটি 
পনরত্যক্ত পানক্ম ং লেদ্ক কাদ্ে স্ত; রার ী োিজে নবনশষ্ট জায়গায় 
ক্েওয়াক স্পন ন্টং করা এবং একটি ে়ু েপািদ্ক ‘েব়ুজ’ কদ্র ত়ু লদ্ত 
গাদ্ের েব রাখা।

1. আপিার শহদ্রর নিনর্মত পনরদ্বদ্শর েরে্যাগুনলর স্খাঁজ করুি এবং স্েগুনল ত়ু দ্ল 
িরদ্ত চাি তার একটি েংনক্প্ত তানলকা ততরী করুি। একটি স্বদ্ে নিি এবং নকে়ু 
েৃজিশীল নচতোরাবিা রদ্ি কদ্র স্েখ়ুি োদ্ত অথিায় ী স্কাি পনরবত্ম দ্ির দ্ারা 
েরে্যাগুনল স্রোদ্িা োয়। 

2. েিােি অংশীোর নিে়ুক্ত করুি নেনি আপিার এই েনক্য়তাদ্ক েরি্মি করদ্বি। 
স্েরি থিাি ীয় কতৃ্ম পক্, ে়ুশ ীল েরাজ েংথিা এবং/অিবা োরানজক েলেরূহ।

3. অংশীোরদ্ের েদ্ঙ্গ কর্মেূচ ীটির পনরকল্পিা কদ্র নিি। একটি শহদ্রর ব্লক, চত্তর, 
পানক্ম ং এর থিাি, ে়ু েপাি বা অি্যাি্য থিাি স্েখাদ্ি অথিায় ী পনরবত্ম িগুনল করা 
েম্ব। প্রদ্য়াজিীয় অি়ুরনত নিি। এই বেলগুনল কতনেি িাকদ্ব তা ঠিক কদ্র 
নিি (োিারণতঃ1–7 নেি িাদ্ক); স্ে কাজগুনল েমূ্পণ্ম করদ্ত হদ্ব তা 
তানলকার়ু ক্ত করুি এবং েলটিদ্ক িাে্ম করুি।

4. পেদ্ক্প নিি এবং অগ্রগনত িনির়ু ক্ত করুি। িত়ু ি – স্চহারায় স্েদ্জ ওো 
থিািটিদ্ত রাি়ুদ্ষর স্রলাদ্রশার েনব এবং নরন্ও স্পাটি করুি। থিাি ীয় 
আনিকানরকদ্ের নিদ্জদ্ের স্চাদ্খ স্েখার জদ্ি্য আরন্ত্রণ জািাি।

5. েলােল নিদ্য় অংশীোরদ্ের েদ্ঙ্গ একদ্ত্র নচতো করুি। পনরবত্ম িগুনল আদ্রা থিায় ী 
কদ্র ত়ু লদ্ত নকরাদ্ব েরাজ এবং থিাি ীয় কতৃ্ম পদ্ক্র েদ্ঙ্গ কাজ করদ্ত হদ্ব োদ্ত 
আপিার নচননিত েরে্যাগুনল স্রোদ্িা স্েদ্ত পাদ্র তা স্রদ্ব স্েখ়ুি।

জামকবযার লুোকায, েুরকৌশল ী শহরর অি্ক্ক উতিাপ জকনি ঝঁুককগুকলর কবিরয 
েরচিনিা বৃকধি এবং িাপপ্রবাহ চলাকাল ীন মানুরির স্ারথি্র ওপর সনকিবাচক 
প্রভাব প্রকিররা্ কররি গুরুবেপণূ্য পদরক্ষপ প্রস্তাকবি কররি ব্বহার করা হয। 
পদরক্ষপ গ্রহরণর কদনটিরি অনাড্র বেকিগুকলরি সরাদোিা, ফুট বাররর 
পাশাপাকশ শ ীিলকার ী সকন্দ্র ঢাক বাজারনা, এবং স্্াম ককবিাও অন্ত্যভুক্ত কেল। 





ফ্্াশমব 
ফ্্যাশরব হল একটি োব্মজিীি থিাদ্ি আপাতেৃন ষ্টদ্ত এদ্লাদ্রদ্লারাদ্ব আো 
একটি বড েদ্লর রাি়ুদ্ষর েরনন্বত নক্য়া, স্েখাদ্ি তারা খ়ুব বেল্প 
েরদ্য়র জদ্ি্য নবদ্িােিরূলক নকে়ু কদ্র স্েখায় এবং তারপদ্র েনডদ্য় 
োয়। ফ্্যাশরদ্বর উদ্দেশ্য হল নবদ্িােদ্ির রাি্যদ্র জিগদ্ণর েৃন ষ্ট আকষ্মণ 
করা এবং স্কাি বাত্ম া স্প্ররণ করা স্েরি তাদ্পর রদ্ি্য নকরাদ্ব নিদ্জদ্ের 
ে়ুরনক্ত রাখদ্ত হদ্ব।

1. থিাি ীয় পারেনর্মং আে্ম ে ়্ু দ্ল বা োরানজক েল স্িদ্ক স্বেচ্াদ্েবকদ্ের একটি েল 
গেি করুি। আপিার বাত্ম াটি কাদ্ের জদ্ি্য প্রদ্য়াজি এবং োিারণতঃ স্কািায় 
এই েব রাি়ুষদ্ের পাওয়া োদ্ব তার ওপর নরনতি কদ্র স্কািায় ফ্্যাশরবটি প্রেশ্মি 
করদ্ব তা ঠিক কদ্র নিি।

2. নতিটি র়ুখ্য বাত্ম া ো আপনি প্রচার করদ্ত চাি তাই নিদ্য় আদ্লাচিা করুি। 
স্েরি, তাপপ্রবাহ েংক্াতে গুরুত্বপূণ্ম নবষয়গুনল হল: ঝ়ুঁ নক (স্েরি তাপপ্রবাহ হল 
প্রাণঘাত ী); আত্মরক্ারূলক পেদ্ক্প (স্েরি নেদ্ির উষ্ণতর েরয়টিদ্ত বানডর 
নরতদ্র স্িদ্ক নিদ্জদ্ক ে়ুরনক্ত রাখ়ুি); এবং আেন্ন স্কাি নবপদ্ের ব্যাপাদ্র 
জিগণদ্ক জািাি (স্েরি শনিবার তাপপ্রবাহ হদ্ব)।

3. েদ্লর েৃজিশীল ক্রতাগুনল ব্যবহার করুি োদ্ত এই বাত্ম াগুনল স্প্ররণ করার 
উপায় স্বর করা োয় এবং থিাি ীয় স্রোতাদ্ের েদ্ঙ্গ েংে়ুক্ত হওয়া োয়।  স্েরি, 
আপনি স্কাি জিনপ্রয় গাি স্িদ্ক ে়ুরটি নিদ্য় গাদ্ির কিাগুদ্লার বেদ্ল র়ুখ্য 
বাত্ম াগুনল বনেদ্য় নেদ্ত পাদ্রি। অিবা স্কাি নবদ্শষ িাদ্চর র়ুরিায় নকে়ু বাক্য 
েংে়ুক্ত করদ্ত পাদ্রি। েৃজিশীল স্হাি!

4. চচ্ম া করুি এবং কদ্র স্েখাি একটি েেল ফ্্যাশরব একটি বড জিতাদ্ক আকৃষ্ট 
করদ্ব এবং োরানজক/থিাি ীয় গণরাি্যদ্র জায়গা কদ্র স্িদ্ব।

ভারিবরি্য, নিুন কদলে ীরি, সস্চ্ারেবরকরা অকিকরক্ত উতিাপ কনরয একটি েরলীকৃি 
বাি্য া কনরয ফ্্াশমব বির ী কররকেল: সবকশ করর জল খান, মারা সঢরক রাখুন এবং 
12:00 এবং 15:00 টার মর্্ কদরনর এই উষ্ণিম েমরয “কবশ্রাম করুন, কবশ্রাম করুন, 
কবশ্রাম করুন”।  উচ্চ িাপমাত্রা ককভারব োমলারি হরব সেই ব্াপারর আগন্তুক এবং 
আবাকেকরদর জানারি ওরা কবমানবন্রর এবং একটি ব্স্ত বাজারর ফ্্াশমরবর 
আরযাজন কররকেল। 





কাটু্য ন-এ-রন (কাটু্য ন প্রকিরযাকগিা)র 
আরযাজন করুন
কাে়ু্ম ি-এ-িদ্ি প্রকৃত েরদ্য়র রদ্ি্য কাে়ু্ম ি নশল্পীর োহাদ্ে্য কাে়ু্ম িগুনল 
নবকাশ করদ্ত হদ্ব এবং পনররাজ্ম ি করদ্ত হদ্ব এবং রাবিা এবং 
অতে্মেৃন ষ্ট লাদ্রর জদ্ি্য েশ্মকদ্ের প্রনতনক্য়াগুনলদ্ক কাদ্জ লাগাদ্ত হদ্ব। 
কাে়ু্ম ি খ়ুব েহজ রাদ্ব এবং নচতিাকষ্মক উপাদ্য় স্কাি নকে়ুর গরীদ্র 
প্রদ্বশ করদ্ত পাদ্র। 

1. একটি নবষয় নিব্মাচি করুি। এটি স্কাি শহুদ্র নবষয় হদ্ত পাদ্র, স্েরি বোথি্যকর 
এবং বােদ্োগ্য শহর নির্মাণ করদ্ত হদ্ব বা শহদ্র ে়ুরনক্ত িাকদ্ত হদ্ব।

2. একজি থিাি ীয় কাে়ু্ম ি নশল্প ীদ্ক ে়ুক্ত হওয়ার প্রস্তাব নেি। কাে়ু্ম ি নশল্প ীদ্ক বল়ুি 
নবষয়টির েরে্যা এবং ে়ুদ্োগগুনলর ওপর আদ্লাকপাত কদ্র প্রািনরক একটি খেডা 
ততরী কদ্র নিদ্ত।  

3. অি়ুষ্াদ্ির থিািটি খ়ুঁদ্জ ব়ুক কদ্র নিি; কাে়ু্ম ি-এ-িি এ েীনরত েংখ্যক রাি়ুষদ্ের 
অংশগ্রহণ করার জদ্ি্য আরন্ত্রণ জািাি; অি়ুষ্ািটিদ্ত প্রদ্য়াজিীয় উপকরণগুনলর 
ব্যবথিা রাখদ্বি।

4. নবষয়টির েম্পনক্ম ত একটি রূনরকার োহাদ্ে্য কাে়ু্ম ি-এ-িি শুরু করুি এবং 
রাি়ুষদ্ক রাবার অবকাশ নেি। অি়ুষ্ািটি েঞ্চালিা করুি হয় বক্তাদ্ের নবষয়টি 
েম্পনক্ম ত অনরজ্ঞতা রাগ কদ্র নিদ্ত তাদ্ের আরন্ত্রণ জািাদ্িার রাি্যদ্র এবং/অিবা 
েশ্মকদ্ের রদ্ি্য প্রদ্ত্যকদ্ক তাদ্ের স্কাি একটি রাবিা নিদ্য় এনগদ্য় আোর জদ্ি্য। 

5. অংশগ্রহণকার ীদ্ের কাে়ু্ম দ্ির প্রািনরক খেডাগুনল স্েখদ্ত উৎোনহত করার আদ্গ 
স্েগুনল প্রেনশ্মত রাখ়ুি এবং অি্যদ্ের েদ্ঙ্গ কাে়ু্ম ি েম্পনক্ম ত ওদঁ্ের অনরজ্ঞতা এবং 
আকনমিক উপলনধিগুনলদ্ক রাগ কদ্র নিি।

6. এরপদ্র অংশগ্রহণকার ীদ্ের পূণ্ম অি়ুষ্াদ্ি আরন্ত্রণ জািাি এবং কাে়ু্ম িগুনলর নবষদ্য় 
ওদ্ের রাবিানচতোগুনল নিদ্য় আদ্লাচিা করুি। অি়ুরূপরাদ্ব, কাে়ু্ম ি নশল্প ীদ্ক 
েশ্মকদ্ের রতারদ্তর ওপর নরনতি কদ্র প্রািনরক খেডাগুনল েংদ্শািি করদ্ত বল়ুি।

7. েশ্মদ্কর োরদ্ি চূডাতে কাে়ু্ম িগুনল ত়ু দ্ল িরুি। রাি়ুষ নক নশখল স্ে ব্যাপাদ্র 
েংদ্ক্দ্প রাবিা নচতো করদ্ত তাঁদ্ের আরন্ত্রণ জািাি। অি়ুষ্াি স্শষ করার আদ্গ 
কাে়ু্ম ি নশল্প ী এবং অংশগ্রহণকার ীদ্ের আি়ুষ্ানিক িি্যবাে জ্ঞাপি করুি।

সস্পরনর অ্ান্ডালুকেযা অঞ্চল, রিান্স এর সনাকভল-অ্াকুইরটন অঞ্চল, ইটাকলযান 
সিারলামাইটে এবং স্টল্ারন্ডর ্ােরগা অঞ্চরলর থিান ীয প্রকিকনক্রদর কনরয জটিল, 
পরস্পর-েংযুক্ত শহুরর েমে্াগুকল অরবিিণ কররি একটি কাটু্য ন-এ-ররনর আরযাজন 
করা হরযকেল। অংশগ্রহণকার ীরদর রায কনরয কাটু্য ন কশল্প ী স্ল্প সমযাদ ী, কনব্যাচন-চরি 
ন ীকি েমূহ এবং সযাজনার ে ীমাবধিিাগুকল রাকা স্রতিও দ ীঘ্যকাল ীন কচরথিায ী 
পকরবি্য ন েংরিান্ত কচত্র কনম্যান কররন। অনুষ্ঠানটির পর অর্যপণূ্য রূপান্তররণর ন্য্িা 
সবাঝারনার জরন্ কাটু্য নগুকল আররা ব্াপক হারর েকডরয সদওযা হয।





স্াবাল কলঙ্ক
কায্যকরী উপারয নকরবধি কররি পাররল, েৃজনশীল সযাগারযাগ ব্বথিা শহুরর 
েকরিযিা এবং েৃজনশীলিার একটি শকক্তশালী উদাহরণ হরয উেরি পারর – 
কববিব্াপ ী দশ্যরকর োমরন ভাবনা এবং েমা্ানগুকল প্রদকশ্যি কররি পারর। 
মুখ্ কবিযগুকলর ওপর আরলাকপাি কররি, েৃজনশীল সযাগারযাগ ব্বথিাগুকল 
প্রদকশ্যি কররি এবং ববকবিক নীকির েরগে েংযুক্ত কররি সফারটাগ্রাফ এবং 
কভকিগুকল ভাচু্য যাল মা্্রম ভাগ করর সনওযা সযরি পারর। 

েৃজনশীল সযাগারযাগ ব্বথিাগুকল, কবরশি করর ববকবিক ন ীকি স্তরর কায্যকর ী 
হরি পারর যকদ একেরগে োরা কবরবি শহুরর অঞ্চলগুকলরি েমকবিি পদরক্ষপ গ্রহণ 
করা যায। সযমন – কবজ্ান, কচককৎো, সখলা্ূলা, প্রযুকক্ত বা রাজনীকি েম্পকক্য ি 
েৃজনশীল সযাগারযাগ ব্বথিারক ববকবিক ঘটনার – েরগে েংযুকক্তকরণ হল 
বাি্য াগুকলর কববিব্াপ ী প্রোরণ এবং প্রভাব েুকনকচিি করার আররকটি উপায।


