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1. আমাবদি সুস্থারয়বেি প্ররিশ্রুরি 
স়ার়া থিশ্বজলুড় আলয়াথজত থিথভ্ন্ন থখে়াধূে়ার অ্নুষ্ঠ়ান ও থি়ান়ালে়ালত অ্িথস্থত 
সের েপ্তর সুস্থ়াথযলত্বর নীথতগুথের স়ালথ সম্পূণডরূলপ সংযুক্ত, ত়া থনথিত েরলত 
ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স প্রথতশ্রুথতিদ্ধ। থিশ্ব আজ থয ক্রিিধডি়ান পথরলিশগত প্রথতকূে 
পথরথস্থথতর িুলখ়ািথুখ হলে, থিলশষ েলর ি়াযু েষূণ, জেি়াযু পথরিতড ন এিং 
আি়ালের সম্পে ও উপেরলণর অ্থতথরক্ত িযিহ়ার, য়া পথরলিলশ থনথিডচ়ালর প্রভ়্াি 
থেেলে এিং বিথশ্বে সিত়া ও বিথচলযযর স়াি়াথজে সিসয়া, য়া অ্সি সুলয়াগ 
বতথর েলর― এগুথেলে ও এরেি সিধিী থিষযলে এর ি়াধযলি স্বীেৃথত জ়ান়ালন়া 
হয। এই সিস্ত বিথশ্বে সিসয়াগুথে আি়ালের জীিন ও সম্প্রে়ালযর স্ব়াভ়্াথিেত়ায 
গুরুতর থিপে থেলে আলন।  

থখলে়ায়াড়লের িলধয সসু্থ়াথযলত্বর ি়াধযলি থি়াঝ়ালন়া হয থয, থখে়াধূে়ার সলে যুক্ত 
িযথক্ত ও সংস্থ়াগুথের অ্নুশীেন ও আচরণগুথেলে এিনভ়্ালি চ়াথেত ের়া, য়ালত 
এটি:  

• ভ্থিষযত প্রজলের চ়াথহে়ার প্রথত ে়াযিদ্ধ থ়ালে,  
• যুথক্তপূণড বনথতে নীথতর থভ্থিলত থখে়াধূে়ার এেটি নয়াযয ও সি়ান 

সুলয়াগথিথশষ্ট প্ল্য়াটেিড প্রে়ান েলর,  
• সথক্রযভ়্ালি আগ্রহী পক্ষগুথেলে জথড়ত েলর এিং থসদ্ধ়ান্ত ও ে়াযডক্রলির 

িয়াপ়ালর উে়ার িলন়াভ়্াি িজ়ায র়ালখ এিং  
• থনথিত েলর থয, পেলক্ষপগুথে থযন থসগুথের স়াি়াথজে, অ্থডননথতে ও 

পথরলিশগত প্রভ়্ালির থক্ষলয ভ়্ারস়ািয িজ়ায থরলখ গ্রহণ ের়া হয।  

সুস্থ়াথযত্ব িেলত আির়া আি়ালের ে়াজেলিডর অ্থডননথতে, স়াি়াথজে ও পথরলিশগত 
প্রভ়্ালির ভ়্ারস়ািয থি়াঝ়ালত চ়াই, য়ার ি়াধযলি আির়া ভ্থিষযৎ প্রজলের চ়াথহে়ার 
স়ালথ আপস ন়া েলর িতড ি়ান প্রজলের চ়াথহে়া পূরণ েরলত প়াথর। সুস্থ পথরলিশ 
সুস্থ সি়ালজর থভ্থি, য়া থস্থথতস্থ়াপে অ্থডনীথতলে নয়াযযত়া থেয।    

আমাবদি দশবন  

সুস্থ়াথযলত্বর থক্ষলয আি়ালের েক্ষয হে সলিড়ািি সুস্থ়াযী অ্নুষ্ঠ়ান 
আলয়াজলনর ি়াধযলি থনতৃস্থ়ানীয আন্তজড ়াথতে ক্রীড়়া সংস্থ়ায 

পথরণত হওয়া 

আমাবদি লক্ষ্য  
পথরলিশগত, স়াি়াথজে ও অ্থডননথতে- সসু্থ়াথযলত্বর এই থতনটি স্তম্ভ জলুড় 
পথরি়াপলয়াগয সুথিধ়া প্রে়ালনর জনয ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স ও এর অ্ংশীে়ার 
সংস্থ়াগুথের প্র়াথথিে ে়াঠ়ালি়া রলযলে, ত়া সসু্থ়াথযলত্বর িথেষ্ঠ থেৌশে প্রলয়াগ ের়ার 
ি়াধযলি থনথিত ের়া হয। িূে সুথিধ়াগুথের িলধয রলযলে:  

• থখে়াধুে়ার স়াি়াথজে ও পথরলিশগত ঝুুঁ থের ে়ারণগুথের আরও ভ়্াে 
পথরচ়ােন়া; 

• থখে়াধুে়ালে উপেৃত ের়ার সুলয়াগ শন়াক্তেরণ এিং থেেলহ়ার্ল়্ারলের িৃহির 
থগ়াষ্ঠীলে জথড়ত ের়া;   

• সরির়াহে়ারী সংস্থ়ানগুথের আরও সেুক্ষ িযিহ়ার, য়ার েলে পথরচেন খরচ 
েলি ও থখে়াধুে়ায িৃহির থিথনলয়ালগর সুলয়াগ গলড় ওলঠ; 

• স্থ়ানীয সম্প্রে়াযলে উলেখলয়াগয অ্থডননথতে, স়াি়াথজে ও পথরলিশগত সুথিধ়া 
েলর থেলত অ্ংশীে়াথরলত্বর িয়াপে সথক্রযেরণ প্ল্য়াটেিড।   

সুস্থ়াথযত্ব সংক্র়ান্ত থেৌশলের ি়াধযলি সুস্থ়াযী ভ্থিষযলতর থেলে থখে়াধুে়ালে ত্বর়াথিত 
ের়া ও উন্নত থিশ্ব গঠলন অ্িে়ান র়াখ়ার থক্ষলয ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর 
প্রথতশ্রুথত থনধড়াথরত হয। এর ে়ারলণ েলযে থক্ষলয ‘চেি়ান ও অ্পথরিতড নীয 
িযিস়া’-থে পথরিথতড ত েরলত হলি, আি়ার েলযে থক্ষলয প্রভ়্াি ও সথিস্ত়ার 
থিিরলণ পথরিতড ন আন়ার প্রলয়াজন হলি এিং অ্নযথেলে পথরি়াপলয়াগয পথরিতড ন 
প্রে়ান েরলত অ্ংশীে়াথরলত্বর থিে়াশ ঘট়ালত হলি। 



ওয়ার্ল্ব  অযাথবলটিক্স: সুস্থায়ীভাবে অনুষ্ঠান সবেবাত্তম অনুশীলবনি রনবদব রশকা   

ওয়ার্ল্ব  অযাথবলটিক্স সুস্থায়ীভাবে অনুষ্ঠান সবেবাত্তম অনুশীলবনি রনবদব রশকা: প্রাথরমক সংস্কিণ নবভম্বি 2021        4 

রেশ্বেযাপী উবদযাগ  
পথরি়াপলয়াগযত়া প্রে়ান েরলত, আির়া আি়ালের থেৌশেটি জ়াথতসংলঘর সুস্থ়াযী 
উন্নযন েক্ষযি়ায়া (UN-SDGs ি়া বিথশ্বে েক্ষয), UN জেি়াযূ পথরিতড ন 
(UNCC)-এর ক্ল়াইলিট অ্য়ােশন থেিওয়ােড , UN পথরলিশ েষুণিুক্ত ি়াযু এিং 
IOC সুস্থ়াথযলত্বর থেিওয়ালেড র বিথশ্বে উলেয়ালগর স়ালথ সুস়ািঞ্জসযপূণড েলরথে।  

সুস্থ়াযী উন্নযলনর থক্ষলয জ়াথতসংলঘর 2030 আলে়াচযসূথচর ি়াধযলি িতড ি়ালন ও 
ভ্থিষযলত ি়ানুষ ও থিলশ্বর শ়াথন্ত ও সিৃথদ্ধর এেটি থশয়ার ের়া প্রথতথচয প়াওয়া 
য়ায। এর থেন্দ্রস্থলে রলযলে সুস্থ়াযী উন্নযলনর (SDG) 17টি েক্ষয, য়া বিথশ্বে 
অ্ংশীে়াথরলত্ব থ়াে়া উন্নত ও উন্নযনশীে সিস্ত থেলশর তরলে পেলক্ষপ গ্রহলণর 
জরুরী আহ্ব়ান। এগুথের ি়াধযলি স্বীে়ার ের়া হয থয, স্ব়াস্থয ও থশক্ষ়ার উন্নথত 
ঘট়ালন়া, বিষিয েি়ালন়া এিং অ্থডননথতে প্রিৃথদ্ধলে উৎস়াথহত ের়ার উপলয়াগী 
থেৌশলের স়ালথ হ়ালত হ়াত থিথেলয ে়াথরদ্র্য ও অ্নয়ানয িঞ্চন়ার অ্িস়ান ঘট়ালত 
হলি, এর প়াশ়াপ়াথশ জেি়াযু পথরিতড ন থনযন্ত্রণ েরলত হলি এিং িহ়াস়াগর ও 
িন়াঞ্চে সংরক্ষলণর জনয আি়ালের উলেয়াগী হলত হলি। 

অ্থেথম্পে এলজন্ড়া 2020 হে অ্থেথম্পে আলদ়ােলনর ভ্থিষযৎ গলড় তুেলত IOC-
এর থেৌশেগত থর়ােিয়াপ। 40টি সুপ়াথরশ এে ধরলনর ধ়াুঁধ়ার িলত়া, থযগুথেলে 
এেথযত েরলে এিন এেটি থচয বতথর হয, য়া থথলে জ়ান়া য়ায থয, IOC 
অ্থেথম্পে থগিলসর স্বতন্ত্রত়া রক্ষ়া েরলে এিং সি়ালজ থখে়াধুে়ার িয়াপ়ালর থিথশ 
েলর উৎস়াথহত েরলে। IOC অ্থেথম্পে আলদ়ােলনর ি়াধযলি জ়াথতসংলঘর সুস্থ়াযী 
উন্নযন েক্ষযি়ায়া (SDG) প্রে়ালন সহ়াযত়া েরলত প্রথতশ্রুথতিদ্ধ, য়া 17টি 
SDG-এর িলধয 11টি অ্জড ন ের়ার ি়াধযলি সম্পন্ন হয। 

 
আমাবদি সুস্থারয়বেি ককৌশল  
আির়া আি়ালের সসু্থ়াথযলত্বর থেৌশে প্রে়ালনর ি়াধযলি আি়ালের েক্ষযগুথে অ্জড ন 
েরি, য়া েযটি সসু্থ়াথযলত্বর অ্গ্র়াথধে়ার ও সংথিষ্ট উলেশযগুথের উপর থভ্থি েলর 
বতথর। এগুথে থনলচ থেখ়ালন়া হে:  

মূল অগ্রারধকাি  উবেশয  

1 থনতৃত্ব ও সুস্থ়াথযত্ব থখে়াধুে়ার স্থ়াথযলত্বর স্বীেৃত পথরচ়ােে 
হলত হলি 

2 সুস্থ়াযী উৎপ়ােন ও 
িযিহ়ার 

ইথতি়াচেভ়্ালি আহরলণর প্রভ়্াি 
পথরচ়ােন়া েরলত হলি     

3 জেি়াযু পথরিতড ন ও 
ে়ািডন  

2030 স়ালের িলধয পথরলিলশ ে়ািডলনর 
ভ়্ারস়ািয থনলয আসলত হলি 

4 স্থ়ানীয পথরলিশ ও ি়াযুর 
গুণি়ান 

পথরলিশগত অ্িস্থ়া থনথিত েরলত হলি, 
য়ালত ি়ানুষজন থনর়াপলে অ্ংশগ্রহণ 
েরলত প়ালর  

5 বিথশ্বে সিত়া স়ার়া থিশ্ব জলুড় থযৌথক্তেভ়্ালি েক্ষত়া 
ভ়্াগ েলর থনলত হলি 

6 বিথচযয, অ্য়ালক্সসলয়াগযত়া 
ও সুস্থত়া 

থখে়াধুে়া সি়ার জনয উেুক্ত, ত়া 
থনথিত েরলত হলি  

ত়াথেে়া 1: ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর সুস্থ়াথযলত্বর অ্গ্র়াথধে়ার ও সংথিষ্ট উলেশয   

1. কেলাধুলায় কনিৃে 
ত়ালের থক্রয়ােে়ালপর ে়ায স্বীে়ার েলর এিং সসু্থ়াযী থেৌশে থিে়াশ ও 
ি়াস্তি়াযলনর থক্ষলয প্রথতশ্রুথতিদ্ধ হলয, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্সলে আরও সুস্থ়াযী 
ভ্থিষযলতর থেলে এথগলয য়াওয়ালত সথক্রযভ়্ালি গুরুত্ব আলর়াপ েলর এিং প্রযুথক্ত, 
অ্নুষ্ঠ়ান ও স়াধ়ারণ থক্রয়ােে়াপ জলুড় সম্ভ়ািয সিথেেুলে থিলিচন়া েলর সিডসম্মত 
থনতৃত্ব প্রেশডন েরলত হলি। সুস্থ়াথযত্বলে গুরুত্ব থেওয়া আন্তজড ়াথতে থেে়ালরশলনর 
সক্ষিত়ার পথরসর অ্লনে িয়াপ্ত এিং ওয়ার্ল্ড  চয়াথম্পযনথশপ অ্নুষ্ঠ়ালনর অ্নুিথত, 
ে়াইলসথসং এিং স্থ়ান থনিড়াচন ও প্রতয়াথশত িূেয থনধড়ারলণর থিেযি়ান িযিস্থ়ার 
ি়াধযলি অ্জড ন ের়া থযলত প়ালর।   

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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2. সুস্থায়ী উৎপাদন ও েযেহাি  
উৎপ়ােন থথলে থিয়াে উিীণড হওয়া অ্থি উপেরলণর সলিড়ািি িযিহ়ার, িজড য 
হ্র়াস এিং সরির়াহ শৃঙ্খে সংক্র়ান্ত সিসয়াগুথের িযিস্থ়াপন়া সসু্থ়াথযলত্বর সিলচলয 
ে়াযডের আলে়াচয থিষলযর িলধয এেটি হলত প়ালর। এটি পণয ও পথরলষি়াগুথের 
থক্ষলয প্রলয়াজয সুস্থ়াযী আহরণ নীথতর থিে়াশ ও ি়াস্তি়াযলনর ি়াধযলি শুরু হয। 
সুস্থ়াযী েক্ষযগুথে সরির়াহ েরলত সক্ষি সরির়াহে়ারীলের শন়াক্তেরণ গুরুত্বপূণড।  

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এ িজড য িযিস্থ়াপন়ালে থখে়াধুে়ার অ্নযতি গুরুত্বপূণড থিষয 
থহলসলি থচথিত ের়া হলযথেে। প্ল়্াথেলের স্থ়াথযলত্বর সিসয়া এিং আি়ালের এেে 
িযিহ়ালরর সংসৃ্কথতলে আহরণ পযড়ালয উপ়াে়ান থনথেডষ্টেরলণর ি়াধযলি থনযন্ত্রণ ের়া 
েরে়ার। তলি, এটি থিথভ্ন্ন স্থ়ালন িজড য িযিস্থ়াপন়া সম্ভ়ািন়ার স়ালথ স়ািঞ্জসযপূণড 
ের়া প্রলয়াজন।   

িজড য িযযিহুে এিং অ্লনে থক্ষলয অ্প্রলয়াজনীয। আহরলণর সিয থজজ্ঞ়াস়া ের়া 
েরে়ার থয, পণযটি থে়াথ়ায উৎপ়াথেত হলযলে, উৎপ়ােন ও িযিহ়ালর এর প্রভ়্াি 
েী এিং েীভ়্ালি এটি থনষ্পথি ের়া হলি, ি়া এটি পুনর়ায িযিহ়ার ের়া থযলত 
প়ালর থেন়া।   

সুস্থ়াযী আহরলণর িূে থক্ষযগুথে হে অ্নুষ্ঠ়ালনর অ্স্থ়াযী ে়াঠ়ালি়া, সরঞ্জ়াি ও 
থপ়াশ়াে, শথক্ত ও ক্ষিত়া, খ়ালেযর উত্স, ভ্রিণ ও পথরিহন এিং অ্নুষ্ঠ়ান 
আলয়াজলনর স্থ়ান/লেথেয়াি।  

3. জলোয়ু পরিেিব ন ও কােবন 
থিশ্বিয়াপী ে়ািডলনর দ্রুত থনগডিন দ্ব়ার়া চ়াথেত জেি়াযু পথরিতড ন ইলত়ািলধয 
আি়ালের জীিনলে প্রভ়্াথিত েলর চলেলে। অ্য়াথলেটিক্স হে এে ধরলনর বিথশ্বে 
থখে়া, থযখ়ালন অ্লনে উচ্চ-স্তলরর ক্রীড়়াথিে এিন অ্ঞ্চে থথলে আলসন, থযসি 
অ্ঞ্চে জেি়ায ু পথরিতড লনর দ্ব়ার়া সিলচলয থিথশ প্রভ়্াথিত হলি, উে়াহরণস্বরূপ, 
খ়ােয থনর়াপি়ায প্রভ়্াি পড়লি।  অ্য়াথলেটিক্স, থিলশষ েলর প্রধ়ান ওয়ার্ল্ড  
চয়াথম্পযনথশপ অ্নুষ্ঠ়ানগুথের ি়াধযলি উলেখলয়াগয ে়ািডন থনগডিন ঘলট এিং এেই 
স়ালথ ে়ািডলন পথরি়াণ েি থ়াে়া আিশযে অ্থডনীথতর থেলে উলেখলয়াগয 
পথরিতড নলে অ্নুপ্র়াথণত েরলত প়ালর। এই থনগডিনগুথে ভ্রিণ, অ্নুষ্ঠ়ানগুথেলত 

অ্স্থ়াযী শথক্ত উৎস, থেথেয়াি ও আলয়াজে স্থ়ালন শথক্ত খরচ এিং থসইস়ালথ 
সরঞ্জ়াি উত্প়ােলনর থক্ষলয ঘলট থ়ালে।   

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর িযিস়াথযে ে়াযডক্রলির থক্ষলয সিস্ত থেেলহ়ার্ল়্ারলের 
প্রথশক্ষণ, প্রথতলয়াথগত়া ি়া থিটিং/সলম্মেন ইতয়াথে থযলে়ানও ে়ারলণ প্রচুর 
অ্ভ্যন্তরীণ ি়া ি়াথহযে উভ্য প্রে়ার ভ্রিণ ের়ার েরে়ার পলড়। যথেও ভ্রিণ 
থখে়াধুে়ার ি়াধযলি ি়ানুষলে এেথযত ের়ার থক্ষলয অ্পথরহ়াযড, তলি ভ্রিণ-
সম্পথেড ত ে়ািডন থনিঃসরণ থখে়াধুে়ার স়ালথ যুক্ত প্রধ়ান পথরলিশগত প্রভ়্ািগুথের 
িলধয এেটিলে উপস্থ়াপন েলর।   

সথক্রযভ়্ালি পথরচ়ােন়া ের়ার জনয ে়ািডন থনগডিলনর 5টি প্রধ়ান থক্ষয হে:  

1. ভ্রিণ, ি়াসস্থ়ান ও পথরিহন 
• ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর েিী/ আথধে়াথরে, ক্রীড়়াথিে, প্রথশক্ষেলের 

থপ্ল্লন থচলপ ভ্রিণ 
• সরে়াথর গ়াথড় ও গণপথরিহন সহ স্থে পথরিহন 
• ি়াসস্থ়ান 
• পথরি়াথহত ি়াে 

2. শথক্ত খরচ 
• স্থ়াযী ও অ্স্থ়াযী স্থ়ালন এিং সের েেতর/অ্থেলস িযিহৃত অ্স্থ়াযী 

শথক্ত উৎস, উি়াপেরণ, আলে়া থেওয়া, শীতেেরণ ও থিেযুৎ 
3. সংস্থ়ান 

• সুস্থ়াযী উৎপ়ােন ও খরলচর গুরুত্বপূণড থক্ষলয থিলিচন়া ের়া হয 
4. খ়ােয ও প়ানীয 

• সুস্থ়াযী উৎপ়ােন ও খরলচর গুরুত্বপূণড থক্ষলয থিলিচন়া ের়া হয 
5. িজড য 

• সুস্থ়াযী উৎপ়ােন ও খরলচর গুরুত্বপূণড থক্ষলয থিলিচন়া ের়া হয 
 

4. স্থানীয় পরিবেশ ও োয়ুি গুণমান 
ি়াযু েষূণ স্ব়াস্থয ও জেি়ায ুউভ্লযর থক্ষলয িলড়়া হুিথেস্বরূপ। থিশ্ব স্ব়াস্থয সংস্থ়ার 
নতুন তথয থথলে জ়ান়া য়ায থয, 10 জলনর িলধয 9 জন ি়ানুষ উচ্চ ি়ায়ার 
েষূণযুক্ত ি়াযুলত শ্ব়াস থনয, য়ার 90%-এরও থিথশ ি়াযুেষূণ সম্পথেড ত িৃতুয থনম্ন 
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ও িধযি আলযর থেশগুথেলত, প্রধ়ানত এথশয়া এিং আথেে়ায ঘলট। অ্নুি়ান ের়া 
হয থয, ি়াযু েষূলণর ে়ারলণ েুসেুস ও ে়াথেড ওভ়্াসকুে়ার থসলেলির গভ্ীলর 
প্রলিশে়ারী েথূষত ি়াত়ালসর সূক্ষ্ম েণ়ার সংস্পলশড এলস প্রথত িের প্র়ায 7 থিথেযন 
ি়ানুষ ি়ার়া য়ায। এই ে়ারলণ থর়াে, হৃেলর়াগ, েুসেুলসর েয়াস়ার, ক্রথনে 
অ্ির়ােটিভ্ প়ােলি়ান়াথর থেথজজ ও থনউলি়াথনয়ার িলত়া শ্ব়াসযলন্ত্রর সংক্রিণ 
জথনত থর়াগ ঘলট থ়ালে। 

ি়াযুর গুণি়ান পৃথথিীর জেি়াযু ও থিশ্বিয়াপী ি়াস্তুতলন্ত্রর স়ালথ ঘথনষ্ঠভ়্ালি জথড়ত। 
ি়াযু েষূলণর অ্লনে চ়ােে (লযিন, জীি়াশ্ম জ্ব়াে়ানীর েহন) উচ্চ CO2 থনগডিলনর 
উৎস। েলযেটি ি়াযু েষূে, থযিন ওলজ়ান ও ে়ালে়া ে়ািডন হে স্বল্পস্থ়াযী জেি়াযু 
েষূে, য়া জেি়াযু পথরিতড লন িয়াপেভ়্ালি অ্িে়ান র়ালখ এিং েৃথষ 
উৎপ়ােনশীেত়ালে প্রভ়্াথিত েলর।  

ি়াযু েষূণ েি়ালন়ার উপলয়াগী পেলক্ষপ ও নীথতগুথের ি়াধযলি জেি়াযু ও স্ব়াস্থয 
উভ্লযর জনয এেটি “সলন্ত়াষজনে” থেৌশে উপস্থ়াপন ের়া হয, য়া ি়াযু েষূলণর 
ে়ারলণ হওয়া থর়ালগর প্র়ােভু্ড ়াি েি়ায, থসইস়ালথ জেি়ায ুপথরিতড লনর স্বল্পস্থ়াযী ও 
েীঘডলিয়ােী প্রশিলন অ্িে়ান র়ালখ। 

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর ি়াথেে়ান়াধীন ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স থসথরজ - WAS - 
অ্নুষ্ঠ়ান এিং ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স অ্নুলি়াথেত অ্নুষ্ঠ়ানগুথে প্র়াযশই উলেখলয়াগয 
স্থ়ানীয ট্র্য়াথেে িয়াঘ়াত ঘট়ায, য়ার েেস্বরূপ ি়াযুর গুণি়ালন সিসয়া ি়াড়লত 
প়ালর। িুথদ্ধেীপ্ত পথরেল্পন়া ও ি়াযরু গুণি়ান উন্নত ের়ার উলেয়ালগর এেীেরলণর 
ি়াধযলি, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স ক্রীড়়াথিে, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর সেসয, অ্নুর়াগী 
ও স্থ়ানীয সম্প্রে়ালযর জনয স্ব়াস্থযের পথরলিশ প্রচ়ার ও রক্ষ়া েরলত প়ালর।  

থিশ্বজলুড় অ্ধড থিথেযলনরও থিথশ থেৌড়থিেলের অ্ন়ানষু্ঠ়াথনে থনটওয়ােড  থিথশষ্ট 
ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স ি়াযু েষূলণর ে়ারলণ স্ব়ালস্থযর ওপলর পড়়া প্রভ়্াি সম্পলেড  
থিশ্বিয়াপী সলচতনত়া প্রচ়ালরর জনয এে অ্ননয অ্িস্থ়ালন রলযলে।  

5. বেরশ্বক সমিা 
ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর অ্নযতি প্রধ়ান িূেযলি়াধ থিশ্বজনীনত়ার সলে সুস়ািঞ্জসয 
িজ়ায থরলখ, প্রলতযলের অ্য়াথলেটিলক্স অ্ংশগ্রহলণর সুলয়াগ রলযলে থেন়া, ত়া 
থনথিত ের়া ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর ে়াথযলত্বর িলধয পলড়। এটি সেে িযথক্তর 

থক্ষলয এিং এে়াড়়া, অ্নুষ্ঠ়ানগুথেলত ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স সিথডন ও স্বীেৃথত সুরথক্ষত 
ের়ার সুলয়াগ থপলত সেসয থেে়ালরশলনর সক্ষিত়ার থক্ষলযও প্রলয়াজয। বিথশ্বে 
বিষলিযর িযিধ়ান িন্ধ ের়ার জনয আহরণ, পর়ািশডে়ান, েক্ষত়া বতথরর ি়াধযলি 
এই সুলয়াগটি ত়াৎপযড িহন েলর।  

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স “উন্নত থিলশ্বর জনয অ্য়াথলেটিক্স” িযিহ়ার েলর থনতৃত্ব থেলত 
প়ালর, য়ালত থেেলহ়ার্ল়্ারর়া স্ব়াস্থয, পথরলিশ, স়াি়াথজে অ্ন্তভু্ড থক্ত ও শ়াথন্তর থক্ষলয 
প্রেল্পগুথের সিিযলে থেন্দ্রীভূ্ত েলর ত়ালের থনজস্ব ে়ালজর িূেয থয়াগ েরলত 
প়ালর। 

6. বেরচত্র্য অযাবক্সসব াগযিা ও সুস্থিা  
ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স েীঘডে়াে ধলর প্রথতলয়াথগত়ায সি়ান অ্য়ালক্সস থেওয়ার থক্ষলয 
এে শীষডস্থ়ানীয আন্তজড ়াথতে থেে়ালরশন। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স 2027 স়ালের িলধয 
ত়ার ে়াউথসলে সি়ান থেে প্রথতথনথধত্ব ের়ার িয়াপ়ালর প্রথতশ্রুথতিদ্ধ এিং এটি 
অ্জড লনর জনয এেটি থর়ােিয়াপ রলযলে। এইভ়্ালি এটি থেে সিত়ার পথপ্রেশডন 
েরলে।  

যথেও অ্লনে জ়াতীযত়া, শ়ারীরিৃি, থেে, জ়াথত এিং ধিড থখে়াধুে়ার িলধয 
উেয়াপন ের়া হয, তিুও প্রযুথক্তগত েিডেতড ়া, থরে়াথর, থিচ়ারে প্রিুখলের 
থিলশষত থখে়াধুে়ার িলধয ধলর র়াখ়া ও অ্গ্রগথতর থক্ষলয ভ়্ারস়ািযহীনত়া রলয 
থগলে। অ্ংশগ্রহণিূেে িণড়ােীর উভ্য প্র়ালন্ত থপ্র়াগ্র়ািগুথে চ়ােু থ়াে়া অ্িস্থ়ায, 
ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্সলে অ্িশযই ক্রীড়়া জগলতর বিথচযয অ্জড লনর জনয উদ্ভ়ািন 
চ়াথেলয থযলত হলি, থখে়াধেু়ার িলধয ধলর র়াখ়ার উপর িলন়ালয়াগ থেন্দ্রীভূ্ত 
েরলত হলি, প্রযুথক্তগত েিডেতড ়াসহ থখে়াধেু়ার পথরচ়ােন়ায এেটি সু-স়াংলেথতে, 
অ্ন্তভু্ড থক্তিূেে পথ বতথর েরলত হলি। 

থখে়াধুে়ার িলধয থেে ভ়্ারস়ািযহীনত়ার স্বীেৃথত জ়াথনলয এিং তৃণিূে স্তলরর 
অ্ংশগ্রহণ থথলে শুরু েলর প্রশ়াসন ও শ়াসনিযিস্থ়া পযডন্ত সেে স্তলর থি়াে়ালিে়া 
ের়ার জনয উত্স়াহ থেওয়ার ি়াধযলি, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স ক্রীড়়া থিশ্ব জলুড় 
সিত়া ও অ্ন্তভু্ড থক্তর সিসয়াগুথেলে থনযন্ত্রণ েলর চলেলে৷ 

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর যলের ে়াথযত্ব সর়াসথর ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স পথরি়ালরর 
ি়াইলরও প্রলয়াজয, য়া অ্য়াথলেটিলক্সর স়ালথ অ্ংশগ্রহণ ও িযস্তত়ার সলে সম্পথেড ত। 
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এটি থস্বে়ালসিে ও ক্রীড়়া অ্িে়াঠ়ালি়া থনিড়াণে়ারী থনিড়াণ শ্রথিেলের থক্ষলযও 
প্রলয়াজয, য়ার়া অ্য়াথলেটিেস সংস্থ়া ও অ্নুষ্ঠ়ানগুথেলত পণয ও পথরলষি়া 
সরির়াহে়ারী থজ়াগ়ানে়ারলের হলয ে়াজ েলর।  ে়ালজর ে়ারলণ ি়ানুলষর জীিন 
ি়া স্ব়াস্থযলে ঝুুঁ থেলত থেে়া উথচত নয, অ্থি়া বিষিয, থজ়ারপূিডে শ্রি ি়া অ্নয়ানয 
অ্পি়ানজনে অ্নুশীেলনর থশে়ার হওয়া উথচত নয।  

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স নয়াযয, থনর়াপে, স্ব়াস্থযের ও বিষিযহীন ে়ালজর পথরলিশ 
িজ়ায র়াখলত প্রথতশ্রুথতিদ্ধ। এইভ়্ালি প্রথশক্ষণ, থশক্ষ়ার অ্য়ালক্সসলয়াগযত়া প্রচ়ার 
এিং ইথতি়াচে েিড-জীিলনর ভ়্ারস়ািযলে উত্স়াথহত ের়া হয। 

ভূ্লগ়াে, র়াজনীথত ও ধিড থনথিডলশলষ, সেলেরই সি স্তলর ক্রীড়়ায েৃথতত্ব অ্জড লনর 
জনয উপযুক্ত পথরলিলশ শ়ারীথরে থনযড়াতলনর ভ্য ে়াড়়াই অ্য়াথলেটিলক্স অ্ংশগ্রহণ 
েরলত সক্ষি হওয়ার সি়ান অ্থধে়ার রলযলে। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স সেসয 
থেে়ালরশনগুথের ি়াধযলি সলিড়ািি অ্নুশীেন থনলেড থশে়া ও অ্নুশীেলনর প্রভ়্াি 
সরির়াহ েরলি, য়ালত থেৌড়়ালন়া, ে়াে থেওয়া এিং থনলক্ষপ সিডজনীনভ়্ালি 
উপলভ়্াগ ের়া য়ায। 

সবেবাত্তম অনুশীলবনি রনবদব রশকাি েযেহাি 
এই সসু্থ়াযীভ়্ালি অ্নুষ্ঠ়ান পথরচ়ােন়া িযিস্থ়ার সলিড়ািি অ্নুশীেলনর থনলেড থশে়াটি 
সুস্থ়াথযলত্বর থিষযগুথেলত থিভ্ক্ত "প্ল্য়ান, েু, থচে, অ্য়াক্ট" থেিওয়ালেড র স়ালথ 

সুস়ািঞ্জসযপূণড েলর এেটি স্বে সম্প়ােনলয়াগয থচেথেে প্রে়ালনর জনয বতথর ের়া 
হলযলে। অ্নুষ্ঠ়ালনর স়ািথগ্রে ে়াথযত্ব য়ালের রলযলে, ত়ালের সিস্ত প্র়াসথেে আইন 
ও প্রলয়াজনীয সলিড়ািি অ্নুশীেলনর পেলক্ষলপর স়ালথ পথরথচত হওয়া উথচত, 
অ্নুষ্ঠ়ান সম্প়ােনে়ারী েেলে এেটি নতুন "স্ব়াভ়্াথিে িযিস়া"-এর স়ালথ খ়াপ 
খ়াইলয থনলত সহ়াযত়া ের়া উথচত এিং অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়া ও সম্প়ােলনর সিস্ত 
থেেগুথেলত সলিড়ািি অ্নুশীেন অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত।  প্রথতটি থিভ়্াগ আে়াে়া 
েলর েলের সেসযলের িলধয যথ়াযথভ়্ালি ভ়্াগ েলর থেওয়া থযলত প়ালর এিং 
এইভ়্ালি সলিড়ািি অ্নুশীেন অ্নুস়ালর ে়াথযলত্বর স়ালথ ত়ালের ভূ্থিে়া সম্প়ােলনর 
জনয ত়ালের ক্ষিত়াযন েলর। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স দ্ব়ার়া শন়াক্ত ের়া সসু্থ়াথযলত্বর 
অ্গ্র়াথধে়ারগুথের প্রথতটির স়ালথ থে়ান সলিড়ািি অ্নুশীেন সুস়ািঞ্জসযপূণড, থস 
িয়াপ়ালর ত়াথেে়া 2-এ তথয থেওয়া আলে। 

শুরু ের়ার আলগ আপন়ালে সুস্থ়াথযত্ব সংক্র়ান্ত চ়ার ভ়্ালগ থিভ্ক্ত ওয়ার্ল্ড  
অ্য়াথলেটিক্স ই-ে়াথনডং িথেউেটি সম্পূণড ের়ার সুপ়াথরশ ের়া হলে, য়া এখ়ালন 
প়াওয়া য়ালি। থিন়ািূলেয থনিন্ধন েরুন। থনিন্ধন ও েগইন-এর পলর, এই থেলে 
থক্লে েলর সর়াসথর প্রলিশ েরুন। 

 

  

https://elearning.worldathletics.org/dashboard
https://bit.ly/WAsustainabilityelearning
https://bit.ly/WAsustainabilityelearning


ওয়ার্ল্ব  অযাথবলটিক্স: সুস্থায়ীভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা সবেবাত্তম অনুশীলবনি রনবদব রশকা  
 

ওয়ার্ল্ব  অযাথবলটিক্স সুস্থায়ীভাবে অনুষ্ঠান সবেবাত্তম অনুশীলবনি রনবদব রশকা    8 

 

ত়াথেে়া 2: ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর সুস্থ়াথযলত্বর অ্গ্র়াথধে়ারলে গুরুত্ব থেওয়া সলিড়ািি অ্নুশীেলনর থিষয 

  সবেবাত্তম অনুশীলবনি রেষয় 

সুস্থারয়বেি অগ্রারধকাি সুস্থ়াথযত্ব 
পথরেল্পন়া গলড় 
থত়াে়া 

সুস্থ়াযী 
আহরণ 

িজড য শথক্ত খ়ােয জে ভ্রিণ ি়াসস্থ়ান   ে়ািডলনর 
ভ়্ারস়ািয িজ়ায 
র়াখ়া 

অ্য়ালক্সসলয়াগযত়া ও 
অ্ন্তভু্ড থক্ত 

স্ব়াস্থয ও 
থনর়াপি়া এিং 
সুস্থত়া 

থেথজট়াে, IP 
অ্থধে়ার ও থেট়া 
সুরক্ষ়া 

পযডলিক্ষণ এিং 
িত়ািত জ়ান়ালন়া 

থয়াগ়ালয়াগ 

কনিৃে ও সুস্থারয়ে * * * * * * * * * * * * * * 

সুস্থায়ী উৎপাদন ও 
েযেহাি 

* * * * * *  * *    * * 

জলোয়ু পরিেিব ন ও 
কােবন  

* * * * * * * * *    * * 

স্থানীয় পরিবেশ ও 
োয়ুি গুণমান 

* * * *    * *    * * 

বেরশ্বক সমিা * *       * *   * * 

বেরচত্র্য, 
অযাবক্সসব াগযিা ও 
সুস্থিা 

* *   * *  * * * * * * * 
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2. আপনাি সুস্থারয়ে পরিকল্পনা গবে কিালা 
থযলে়ানও অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজলনর এলেি়ালর শুরুলতই আপন়ার সসু্থ়াথযত্ব পথরেল্পন়া 
গলড় তুেলত হলি। েলযেটি সহজ পেলক্ষপ থনলত হলি, য়ার ি়াধযলি আপথন 
আপন়ার উচ্চ়াে়াঙ্ক্ষ়ার ি়ায়া, আপন়ার সুলয়াগ, দ্রুত স়ােেয প়াওয়ার সম্ভ়ািন়া 
িুঝলত এিং সসু্থ়াযীভ়্ালি ঝুুঁ থে পথরচ়ােন়া েরলত প়ারলিন।   

আপন়ার পথরেল্পন়া গলড় থত়াে়ার ধ়াপ:  
1) আপন়ার থক্রয়ােে়াপ ও এগুথের েলে হওয়া সুস্থ়াথযলত্বর প্রভ়্ািগুথে শন়াক্ত 

েরুন 
2) ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স, সম্ভ়ািয ি়াথণথজযে অ্ংশীে়ার, আলয়াজে শহর, 

ক্রীড়়াথিে, গুণিুগ্ধ, েিী প্রভৃ্থত সহ আপন়ার িূে থেেলহ়ার্ল়্ার ও 
অ্নুষ্ঠ়ালন ত়ালের প্রতয়াশ়া শন়াক্ত েরুন 

3) প্রভ়্াি ও ঝুুঁ থের স্তর, িূে থেেলহ়ার্ল়্ারলের িয়াপ়ালর আপন়ার প্রতয়াশ়া 
থিলিচন়া ের়ার ি়াধযলি আপন়ার অ্গ্র়াথধে়ারলে সুথনথিত েরুন  

4) েক্ষয সুস্পষ্ট েরুন - অ্নুষ্ঠ়ানটির ি়াধযলি েী ধরলনর স়াি়াথজে ি়া 
পথরলিশগত প্রভ়্াি পড়লি িলে আপথন প্রতয়াশ়া েলরন?  

5) সুস্পষ্ট েক্ষয ও অ্গ্র়াথধে়ার সংক্র়ান্ত থচথিত সিসয়ালে ি়াথ়ায থরলখ, 
আপন়ার পথরি়াপলয়াগয উলেশয ও েক্ষযগুথে থনধড়ারণ েরুন, য়ার ি়াধযলি 
এই উলেশযগুথে প্রচ়ালরর জনয সিসয়া শন়াক্ত ের়ার প়াশ়াপ়াথশ 
সি়াধ়ালনরও থেশ়া থেখ়ালন়া য়ায। 

6) আপন়ার েলক্ষযর থিপরীলত পথরচ়ােন়া থভ্থিে পথরি়াপ, থনরীক্ষণ ও 
িূেয়াযন  

এই নথথলত থেওয়া থনলেড থশে়ার স়াহ়ালযয আপথন আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ান পথরচ়ােন়ার 
সিয সমু্মখীন হলত চে়া সুস্থ়াথযলত্বর প্রধ়ান সিসয়াগুথে শন়াক্ত, িূেয়াযন ও 
সি়াধ়ান েরলত প়ারলিন।  

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর িেূ অ্গ্র়াথধে়ারগুথে থনলয আলে়াচন়া হওয়া উথচত, 
থযিন:  

• থনতৃত্ব - থয়াগ়ালয়াগ ও পক্ষসিথডন  

• ে়ািডন িযিস্থ়াপন়া - হ্র়াস ও ভ়্ারস়ািয িজ়ায র়াখ়া 

• সুস্থ়াযী আহরণ ও িজড য িযিস্থ়াপন়া  

• স্থ়ানীয পথরলিশ ও ি়াযুর গুণি়ালনর প্রভ়্াি  

• বিথচযয, অ্য়ালক্সসলয়াগযত়া ও সুস্থত়া - ক্রীড়়াথিে, েিী ও গুণিুগ্ধ 

• বিথশ্বে সিত়া - অ্ন্তভু্ড থক্ত ও সক্ষিত়া িথৃদ্ধ   

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স হে থস্প়াটড  ের ক্ল়াইলিট অ্য়ােশন ে়াঠ়ালি়ালত স্ব়াক্ষরে়ারী এে 
পক্ষ, য়া ে়ািডলনর থিশ্বিয়াপী েক্ষযি়ায়া অ্জড ন ও জেি়াযু সংক্র়ান্ত ইথতি়াচে 
পেলক্ষপ গ্রহণ েরলত প্র়ায 300* ক্রীড়়া সংস্থ়ার স়ালথ সহলয়াথগত়া েলর। আপথন 
আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ানটিলে এই থিশ্ব ক্রীড়়া আলদ়ােলনর স়ালথ স়াথরিদ্ধ ের়ার েথ়াও 
থিলিচন়া েরলত প়ালরন।  

সিয, েক্ষত়া ি়া অ্থড থযলে়ানও থেেুর স়ালপলক্ষ ভূ্থিে়া ও ে়াথযত্বগুথে স্পষ্টভ়্ালি 
ির়াে ের়া, প্রথতটি েলক্ষযর স়ালথ ি়ান়ানসই হওয়া এিং পযড়াপ্ত সংস্থ়ান দ্ব়ার়া 
সিথথডত হওয়া প্রলয়াজন। থেথেভ়্াথর টিলির েক্ষত়া উন্নত ের়ার প্রলয়াজন হলত 
প়ালর; এটি অ্জড লনর জনয ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স থথলে সহ়াযত়া প়াওয়া য়ায।  

এই নথথলত থেওয়া থনলেড থশে়াটি পথরেল্পন়া, পথরচ়ােন়া ও অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালয 
প্রলয়াজনীয থক্রয়াগুথে থচথিত েরলত থনধড়ারণ ের়া হলযলে।  

থয়াগ়ালয়াগ ও পক্ষসিথডন হে অ্নুষ্ঠ়ালনর সসু্থ়াথযলত্বর এেটি িূে অ্ংশ এিং প্রথতটি 
অ্নুষ্ঠ়ালন অ্ভ্যন্তরীণ, ি়াথহযে ও অ্নুষ্ঠ়ান চে়াে়ােীন হওয়া থয়াগ়ালয়াগগুথে শন়াক্ত 
ের়া উথচত। এলত সেুরূপ্রস়ারী ি়াতড ়া প্রে়ালনর জনয ক্রীড়়াথিে পক্ষসিথডনে়ারীলের 
শন়াক্তেরণ জথড়ত হলত প়ালর। 

অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার অ্ংশ থহস়ালি, সসু্থ়াথযত্ব সথক্রযেরণ থচথিত ের়া থযলত প়ালর, 
য়া ি়াথণথজযে অ্ংশীে়ারলের জথড়ত ের়ার প্রলয়াজনীয ি়াধযি হলত প়ালর। এটি 
িৃহির স়াি়াথজে পথরিতড নলে প্রভ়্াথিত ের়ার এিন এে সুলয়াগ, য়া প্র়াযশই 
স্থ়ানীয সম্প্রে়ালযর জনয অ্নুষ্ঠ়ালনর উলেখলয়াগয উির়াথধে়ার থরলখ য়ায। 
থখে়াধুে়ার থক্ষলয এর আরও ভ়্ালে়া উে়াহরণ রলযলে।  

https://unfccc.int/climate-action/sectoral-engagement/sports-for-climate-action
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আপথন থনধড়াথরত পথরেল্পন়ার থভ্থিলত পথরচ়ােন়া েরলেন এিং থচথিত েলক্ষয 
থপৌুঁে়ালেন, ত়া থনথিত ের়ার জনয পযডলিক্ষণ ও পথরি়াপ গুরুত্বপূণড। 

আপন়ার পথরেল্পন়া ও অ্নুষ্ঠ়ান পথরচ়ােন়ার সিস্ত পযড়ালয অ্থতথরক্ত থনলেড থশে়া ও 
সহ়াযত়া থপলত, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর থহে অ্ে স়াসলটইলনথিথেটি িি র়ািস়াে 
(Bob Ramsak)-এর স়ালথ থয়াগ়ালয়াগ েরুন 
(bob.ramsak@worldathletics.org)। 

 

* 30 থসলেম্বর, 2021-এর থভ্থিলত 
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এই পেলক্ষপগুথে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়া ও পথরচ়ােন়ার সিযপিড জলুড় গহৃীত ের়া 
উথচত: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• আপন়ার সসু্থ়াথযলত্বর েক্ষয/ উচ্চ়াে়াঙ্ক্ষ়ার পযড়ায থনধড়ারণ েরুন। আপথন েী 
অ্জড ন েরলত চ়ান, ‘চিৎে়ার’ িেলত েী থি়াঝ়ালন়া হয?  

• সিস্ত িযিস়াথযে ে়াযডক্রি ও সুস্থ়াথযলত্বর সলে সম্পথেড ত ঝুুঁ থে থচথিত েরুন। 
সিসয়াগুথেলে অ্গ্র়াথধে়ার থেওয়ার ি়াধযলি জটিেত়ার সম্ভ়ািন়া/স্তর, আইথন 
থনযি অ্নুসরণ, প্রধ়ান থেেলহ়ার্ল়্ারলের প্রতয়াশ়া থিলিচন়া ের়া উথচত 

• সুস্থ়াথযত্ব সংক্র়ান্ত অ্গ্র়াথধে়ার প়াওয়া সিসয়াগুথের ত়াথেে়া িযিহ়ার েলর, 
থিশলে েিড পথরেল্পন়া ি়াথনলয উলেশয ও সপুথরেথল্পত েক্ষয থনধড়ারণ েরুন 
এিং েৃথতত্ব পথরি়াপ েরলত KPI-থে ে়ালজ ে়াগ়ান।  

• েিড পথরেল্পন়ায ি়াথেে়ান়া ও সম্পে (আথথডে, সিয ও ি়ানি) ির়াে 
েরুন 

• সম্পে থেন়া ও সিথডন অ্জড লনর উলেলশয সসু্থ়াথযত্ব ও আপন়ার থনথেডষ্ট 
উচ্চ়াে়াঙ্ক্ষ়া সম্পলেড  সলচতন েরলত থেেলহ়ার্ল়্ারলের (অ্ভ্যন্তরীণ ও ি়াথহযে) 
সলে জথড়ত হন  

• িৃহির স়াি়াথজে পথরিতড নলে প্রভ়্াথিত েরলত এিং উির়াথধে়ার সুলয়াগ 
থচথিত েরলত সহলয়াথগত়ািূেে অ্ংশীে়াথরত্ব থনর়াপে েরুন 

• অ্নুষ্ঠ়ান সংক্র়ান্ত থয়াগ়ালয়াগ পথরেল্পন়ায সসু্থ়াথযলত্বর সলে সম্পথেড ত উচ্চ়াে়াঙ্ক্ষ়া 
ও প্রথতশ্রুথত এেথযত হয  

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন 

• অ্নুষ্ঠ়ালনর সিস্ত েিীলের সসু্থ়াথযলত্বর প্রথতশ্রুথত সম্পলেড  জ়ান়ালন়া/সলচতন ের়া 
হলযলে, ত়ার়া সসু্থ়াথযলত্বর েক্ষয অ্জড লন ত়ালের ভূ্থিে়া সম্পলেড  সলচতন এিং 
সলিড়ািি অ্নুশীেন আচরলণর ি়াধযলি 'সঠিে পেলক্ষপ গ্রহণ েলর থনতৃত্ব 
থেওয়ার’ ক্ষিত়াধ়ারী থেন়া, ত়া থনথিত েরুন 

• পথরেল্পন়া থিলন চে়া থনথিত েরলত পথরচ়ােন়া পিড জলুড় পযডলিক্ষণ/থহস়াি 
থনরীক্ষ়া ের়ার থপ্র়াগ্র়াি ি়াস্তি়াথযত েরুন এিং েক্ষত়ার স়ালথ সংলশ়াধনিূেে 
িযিস্থ়া ে়াযডের েরলত থনযি ন়া ি়ান়ার ঘটন়া শন়াক্ত েরুন 

• সুস্থ়াথযলত্বর অ্ভ্যন্তরীণ ও ি়াথহযে (লযিন, ক্রীড়়াথিে) 'সিঝে়ার' সলিড়ািি 
অ্নুশীেন প্রেশডন েলর ও ত়া ে়ালজ ে়াগ়ায এিং এইভ়্ালি থেেলহ়ার্ল়্ারলের 
িলধয ি়াতড ়া থপ্ররণলে প্রশস্ত েলর 

• থয়াগ়ালয়াগ পথরেল্পন়ার অ্ংশ থহস়ালি সুস্থ়াথযত্ব সংক্র়ান্ত ি়াতড ়াে়াপ (অ্নস়াইট ও 
থিথেয়া চয়ালনে উভ্লযর ি়াধযলি) থেেলহ়ার্ল়্ার থগ়াষ্ঠীগুথের িলধয সম্মথত ও 
অ্জড নলে উত্স়াথহত ের়ার জনয সলচতনত়া ি়াড়়ায ও থক্রয়ােে়াপ চ়াে়ায 

 

3. অনুষ্ঠান পিেিী কা বক্রম 
• পথরলষি়া পথরচ়ােন়ার গঠনিূেে পযড়ালে়াচন়া েরলত এিং ক্রি়াগত উন্নথতর 

জনয জ্ঞ়ানগুথে আযি েরলত স্থ়ান/অ্ংশীে়ার/ সরির়াহে়ারী/ ঠিে়াে়ারলের 
স়ালথ অ্নষু্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়া থিটিং আলয়াজন েরুন 

• সুস্থ়াথযলত্বর স়ােেয ও অ্থজড ত জ্ঞ়ালনর পযডলিক্ষলণর ি়াধযলি প্র়াপ্ত তথয-থভ্থিে 
প্রি়াণ প্রে়ান েলর স্বে অ্নষু্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়া থরলপ়াটড  বতথর েরুন।  
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3. সুস্থায়ী আহিণ  
অ্নুষ্ঠ়ান পথরচ়ােন়া েলের সরির়াহ শঙৃ্খলের ি়াধযলি সংগ্রহ ের়া এিং থিশ্বি়ালনর 
সেে অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াথজত ের়ার জনয প্রলয়াজনীয পণয ও পথরলষি়া থথলেই 
অ্নুষ্ঠ়ানগুথে থথলে সুস্থ়াথযলত্বর উলেখলয়াগয প্রভ়্াি প়াওয়া য়ায।  

সরির়াহ শঙৃ্খেটি ে়াযডেরভ়্ালি পথরচ়ােন়া ের়া পণয/পথরলষি়াগুথের সিযিলত়া 
িণ্টন থনথিত েরলত প়ালর, থযলে়ানও থনথতি়াচে প্রভ়্ািলে েথিলয আনলত প়ালর 
এিং থিলশষত অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজনে়ারী স্থ়ানীয সম্প্রে়ালযর থক্ষলয সুেরূপ্রস়ারী িেূয 
ও স়াি়াথজে সুথিধ়া প্রে়ান েরলত প়ালর। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর সসু্থ়াযী আহরণ 
সংক্র়ান্ত থনলেড থশে়ার ি়াধযলি এিন এেটি বনথতে সরির়াহ শৃঙ্খে থনথিত ের়ার 
উপর েথৃষ্ট থনিদ্ধ ের়া হয, য়া পথরলিশগত প্রভ়্াি হ্র়াস েলর এিং আলয়াজে 
সম্প্রে়ালযর িলধয স্থ়ানীয থস্থথতস্থ়াপেত়ার উির়াথধে়ার বতথর েলর।  

থেন়ার প্রথক্রয়াটি স়াধ়ারণত ভ়্ালে়াভ়্ালি থি়াঝ়া য়ায এিং সরির়াহে়ারীলের থথলে 
প্রস্ত়ািগুথে পথরলষি়া ি়া পলণযর গুণি়ান ও িূলেযর উপর থভ্থি েলর িূেয়াযন ের়া 
হয। সুস্থ়াযী আহরলণর ি়াধযলি "গুণি়ান"লে পুনর়ায সংজ্ঞ়াথযত ের়া হয, য়ার 
িলধয পণয ি়া পথরলষি়ার স়াি়াথজে, বনথতে ও পথরলিশগত প্রভ়্ালির প়াশ়াপ়াথশ 
পলণযর থচহ়ার়া, অ্নুভূ্থত ও ে়াযডে়াথরত়া অ্ন্তভু্ড ক্ত থ়ালে (Figure 1 থেখুন)।  

সহজ পথরভ়্াষ়ায – ক্রয প্রথক্রয়া হে:  
1. প্রিযারশি মূবলযি অনুবিাধ (RFQ): সুস্থ়াথযলত্বর শন়াক্ত ের়া প্রলয়াজনীযত়া 

RFQ-থত অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া হলযলে থেন়া, ত়া থনথিত েরুন 
2. সিেিাহকািী মূলযায়ন: ত়ালের স়াি়াথজে, পথরলিশগত ও অ্থডননথতে নীথত 

ও িযিস্থ়াপন়া পযড়ালে়াচন়া েরুন  
3. পণয ো পরিবষো মূলযায়ন: 5টি িেূ প্রশ্ন থজজ্ঞ়াস়া ের়ার ি়াধযলি ত়ার়া থয 

পণয ি়া পথরলষি়া প্রে়ান েরলে, ত়ার িূেয়াযন েরুন (থনলচ থেওয়া হে) 
4. সুস্থ়াথযলত্বর প্রলয়াজনীযত়া সলিত সিেিাহকািী ও পরিবষো চুরি রনেবাচন 

করুন  
5. পরিবষো/পবণযি রেধাবন এে়াড়়াও সসু্থ়াথযলত্বর প্রলয়াজনীযত়ার স়ালথ থনযি 

থিলন চে়া সংক্র়ান্ত প্রি়ালণর থিধ়ান অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত। থনথেডষ্ট 

প্রলয়াজনীযত়াগুথের স়ালপলক্ষ থনরীক্ষ়ার ি়াধযলি এগুথে ে়াজ চে়াে়ােীন য়াচ়াই 
ের়া উথচত এিং থনযি ন়া ি়ান়ার থে়ানও ঘটন়া ঘটলে পেলক্ষপ থনওয়া 
উথচত    

6. চূড়়ান্ত থেট়া জ়ান়ালন়া এিং থনযি থিলন চে়ার প্রি়াণ সলিত চুরিেদ্ধ 
পরিবষোগুরল রেিিবণি রভরত্তবি অথবপ্রদান   

 

আরও তথয থপলত, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর ‘সুস্থ়াযী আহরলণর িয়াপ়ালর ধ়ারন়া 
গলড় থত়াে়া’ ন়ািে সসু্থ়াথযত্ব সংক্র়ান্ত ই-থট্র্থনং িথেউলে পুনর়ায য়ান, য়া 
এখ়ালনপ়াওয়া য়ালি।    

 

1. প্রিযারশি মূবলযি অনুবিাধ  

RFQ-থত সসু্থ়াথযলত্বর প্রলয়াজনীযত়াগুথে অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত, য়া সসু্থ়াথযলত্বর 
থেৌশলে থচথিত ের়া হলযলে এিং স্থ়ানীয থপ্রক্ষ়াপলটর স়ালপলক্ষ গুরুত্বপূণড। 
উপেরলণর সথিস্ত়ার থিিরণ িজড য িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়ার স়ালথ স়ািঞ্জসযপূণড হওয়া 
উথচত এিং এগুথে সসু্থ়াযী অ্নুষ্ঠ়ালনর উলেশয ও েক্ষয পথরচ়ােন়ার িূে চ়াথিে়াঠি।   

2. সিেিাহকািী মূলযায়ন  

আহরণ প্রথক্রয়ায পণয ি়া পথরলষি়া প্রে়ানে়ারী সংস্থ়ার ধরন িূেয়াযন ের়া 
উথচত। পণয ি়া পথরলষি়ার থচহ়ার়া, অ্নুভূ্থত ও েিডক্ষিত়ার থনিযত়া এিং 
সরির়াহে়ারীর থনভ্ড রলয়াগযত়া গুরুত্বপূণড হলি। তলি RFQ-এর প্রশ্নগুথেলত সংস্থ়ার 
খয়াথতর ঝুুঁ থে েি়ালন়ার প়াশ়াপ়াথশ ে়াথযত্বশীে সরির়াহে়ারীলের িযিহ়ার 
থনথিতেরণ ও প্রচ়ার ের়া সংক্র়ান্ত থজজ্ঞ়াসয অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত। শুরুলত 
থেিে ত়ালের স়াি়াথজে, পথরলিশগত ও অ্থডননথতে নীথত এিং িযিস্থ়াপন়া 
প্রথক্রয়াগুথে িয়াপ়ালর থজজ্ঞ়াস়া েরলেই হলি। ISO14001 (পথরলিশ িযিস্থ়াপন়া) 
ি়া ISO20121 (সুস্থ়াযী িযিস্থ়াপন়া)-এর িলত়া স়াটিড থেলেশন থস্কলির ি়াধযলি এটি 
প্রি়াথণত হলত প়ালর। 

আপথন থনম্নথেথখত থক্ষলয থনিযত়া খুুঁজলেন:   

https://bit.ly/WAsustainabilityelearning
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• পণয ি়া পথরলষি়া প্রে়ানে়ারী েিীলের পথরথস্থথত 

• সংস্থ়ার তরলে েিীলের জীিনয়াপন িজথুর প্রে়ান 

• েিীলের স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া  

• নূযনতি পথরলিশগত প্রভ়্াি ি়া ে়ািডলনর ভ়্ারস়ািয িজ়ায থ়াে়া পথরলষি়া 
থনথিত ের়ার ি়াধযলি সংস্থ়ার পথরলিশগত েিডক্ষিত়া  

• স্থ়ানীযস্তলর স্ব়াভ়্াথিে অ্িস্থ়ায থেরত আসলত ও অ্থডননথতে প্রভ়্াি বতথরলত 
সহ়াযত়া ের়ার জনয সংস্থ়ার েিডলক্ষয ও এর থনজস্ব সরির়াহ শঙৃ্খে     

3. পণয ো পরিবষো মূলযায়ন  

পণয ও আংথশেভ়্ালি পথরলষি়ার সুস্থ়াথযত্ব থনণডয ের়ার সিয থজজ্ঞ়াস়া ের়ার 
উপলয়াগী প়াুঁচটি িূে প্রশ্ন রলযলে:  

1. এটি ককাথায় উৎপারদি হবয়বে এেং কক প্রস্তুি কবিবে?  

2. এটি কী রদবয় প্রস্তুি কিা হবয়বে?  

3. এটি কী রদবয় ঢাকা? 

4. েযেহাবিি কক্ষ্বত্র্ এটি কীিকম প্রভাে কফবল?  

5. অনুষ্ঠান কশবষ এটি রনবয় কী কিা হবে? 

থনথতি়াচে পথরলিশগত ও স়াি়াথজে প্রভ়্ািগুথে অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজে েলের দ্ব়ার়া 
বতথর থেন়ার পেলদর ি়াধযলি হ্র়াস ের়া হয, ত়া সুস্থ়াযী আহরলণর ি়াধযলি 
থনথিত ের়া হয। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স এেটি থিসৃ্তত আহরণ থিথধ বতথর েলরলে, 
য়া এড়়ালন়ার উপলয়াগী পণয ও উপেরণগুথে শন়াক্ত েলর। এটি অ্নুলর়ালধর 
থভ্থিলত জ়ান়ালন়া থযলত প়ালর।  

4. সিেিাহকািী রনেবাচন ও পরিবষোি চুরি রনধবািণ  

পণয ি়া পথরলষি়া প্রে়ালনর জনয পেলদর সরির়াহে়ারী থনিড়াচন ের়া হলয থগলে, 
সুস্থ়াথযলত্বর প্রলয়াজনীযত়াগুথে স্পষ্টভ়্ালি উলেখ েলর এেটী চুথক্ত বতথর ের়া 
উথচত। অ্ন্ততপলক্ষ এগুথে অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত:  

1. অ্নুষ্ঠ়ালনর সসু্থ়াথযলত্বর নীথত ও েিডলক্ষলয গৃহীত পদ্ধথত, থযিন িজড য 
িযিস্থ়াপন়া, িজড য ক্ষরণ প্রথতলর়াধ, এেে িযিহ়ালরর উপেরণ থনিূডেেরণ, েি 
ে়ািডন পথরিহন এিং সিধিী অ্নয়ানয থিষয থিলন চে়া।  

2. পণয বতথরলত প্রলয়াজনীয পলণযর সথিস্ত়ার থিিরণ এিং এড়়ালন়ার উপলয়াগী 
উপেরলণর স্পষ্ট উলেখ 

3. প্রি়ালণর থিধ়ান এিং িযিহৃত উপেরলণর থনিযত়া  

4. পথরলষি়া থশষ হওয়ার পলর অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজে েেলে অ্িগত ের়ার জনয 
প্রলয়াজনীয তলথযর থিধ়ান – থযিন, ভ্রিণ ও পথরিহলনর প্রভ়্াি, পণয/স়ািগ্রীর 
পথরি়াণ    
 
 

5. পরিবষো ো পবণযি রেধান ও রনিীক্ষ্া  

থযলহতু সরির়াহে়ারী পথরলষি়াটি প্রে়ান েলর, ত়াই এেই সিলয স়ািগ্রীর 
উৎপ়ােলনর স়াটিড থেলেশন ি়া প্রি়াণ সরির়াহ ের়া উথচত এিং থনথেডষ্ট 
প্রলয়াজনীযত়ার স়ালপলক্ষ য়াচ়াই েরলত েিডলক্ষলয উপথস্থত থথলে থনরীক্ষ়া ের়া 
উথচত। 

সরির়াহে়ারীলের স়ালথ ঘথনষ্ঠভ়্ালি ে়াজ ের়ার ি়াধযলি এই সসু্থ়াথযলত্বর 
প্রলয়াজনীযত়াগুথে িঝুলত ও গুরুত্ব থনথিত েরলত সহ়াযত়া েরলি। থযলহতু 
অ্নুষ্ঠ়ানগুথের ি়াধযলি আরও সুস্থ়াযী পলণযর িয়াপ়ালর জ়ান়ার উপ়ায সুগি হলয 
ওলঠ, ত়াই আরও ক্ষথতে়ারে স়াি়াথজে ও পথরলিশগত প্রভ়্াি িজ়ায থ়ােলে 
থসগুথের চ়াথহে়া হ্র়াস প়ালি।  

সুস্থ়াথযলত্বর প্রলয়াজনীযত়াগুথে অ্জড লনর জনয আপথন সরির়াহে়ারীলের স়ালথ 
ঘথনষ্ঠভ়্ালি ে়াজ ের়ার ে়ারলণ ত়ার়া ত়ালের প্রেি পথরলষি়া উন্নত েরলতও সক্ষি 
হলত প়ালর।  

6. চুরিেদ্ধ পরিবষো সিেিাবহি সময় অথব প্রদান 
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প্রলয়াজনীয তথয সরির়াহ চুথক্তিদ্ধ পথরলষি়ার অ্ংশ এিং এটি প্র়াযই উলপক্ষ়া ের়া 
হয। এট়া থনথিত ের়া থয, সরির়াহে়ারী থযন িঝুলত সক্ষি হয থয অ্থড প্রে়ান 
থনথেডষ্ট পথরলষি়া সরির়ালহর প়াশ়াপ়াথশ অ্নুলর়াধ ের়া থনথেডষ্ট তলথযর উপর থনভ্ড র 
েলর ের়া হয। এটি পলণযর থিষলয হলত প়ালর, উপেরলণর পথরি়াণ, ইথতিলধয 
সরির়াহ ন়া ের়া থ়ােলে থজ়াগ়ালনর উৎলসর প্রি়াণ, পথরলষি়ার থিধ়ালনর ে়ারলণ 
পথরিহন এিং ভ্রিলণর েরূলত্বর থিষলয হলত প়ালর। 

  
 

 
 

A SUSTAINABLE PROCUREMENT 

PROCESS 
এেটি সুস্থ়াযী আহরণ প্রথক্রয়া 

1. Request quotes  

-SUSTAINABILITY EXPECTATIONS  
1. প্রতয়াথশত িূলেযর অ্নুলর়াধ ের়া  
-সুস্থ়াথযলত্বর প্রতয়াশ়া  

2. Evaluate Suppliers  2. সরির়াহে়ারীর িূেয়াযন  

- Quality  

- Cost  

- SUSTAINABILITY  

-গুণি়ান  
-িূেয  
-সুস্থ়াথযত্ব  

3. Select Supplier  

- CONTRACTED REQUIREMENTS  
3. সরির়াহে়ারী থনিড়াচন  
-চুথক্তিদ্ধ প্রলয়াজনীযত়া  

4. Payment  

- ACCOUNTABILITY 

- FEEDBACK 

4. প়াথরশ্রথিে  
-ে়াযিদ্ধত়া 
-প্রথতথক্রয়া 

 
থচয 1 : সুস্থ়াযী আহরণ প্রথক্রয়া (ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স থপ্র়াথেওরলিন্ট ই-ে়াথনডং -এর পক্ষ থথলে) 

এই পেলক্ষপগুথে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়া ও পথরচ়ােন়ার সিযপিড জলুড় গহৃীত ের়া 
উথচত: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

প্রিযারশি মূবলযি অনুবিাধ 

• প্রতয়াথশত িূলেযর অ্নুলর়াধ (RFQ) সহ সিস্ত সংগ্রহীত নথথলত স্থ়াথযলত্বর 
ি়ানেণ্ড যুক্ত েরুন  

• সম্ভি হলে পয়ালেথজং িজড য থনিূে ের়ার জনয সুস্থ়াযী আহরণ থে়াে থেওয়া 
হয 

• আহরণ প্রথক্রয়ালে অ্গ্র়াথধে়ার থেওয়ার জনয পথরলষি়ার থিধ়ান এিং সংথিষ্ট 
স্থ়াথযলত্বর প্রভ়্াি এিং থস্কে সম্পলেড  এেটি থিস্ত়াথরত সুস্থ়াযী আহরলণর 
উপলয়াগী িয়াথট্র্ক্স বতথর েরুন  

সিেিাহকািী, পণয ো পরিবষোি মূলযায়ন 

• ISO14001 দ্ব়ার়া প্রতযথযত পথরলিশগত িযিস্থ়াপন়া পদ্ধথত (EMS) অ্থি়া 
ISO20121 দ্ব়ার়া প্রতযথযত সুস্থ়াযী িযিস্থ়াপন়া পদ্ধথত (SMS) আলে এিন 
সরির়াহে়ারীলের থচথিত েরুন  

• প্রতযথযত িযিস্থ়াপন পদ্ধথত থনই এরেি সরির়াহে়ারীলের স়াি়াথজে, 
পথরলিশগত এিং অ্থডননথতে নীথতর থিশে থিিরণ থচলয অ্নুলর়াধ প়াঠ়ান 
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সিেিাহকািী এেং ঠিকাদািী পরিবষো রনেবাচন 

• অ্লথডর িূেয থনধড়ারণ এিং সরির়াহে়ারী/ঠিে়াে়ার থনিড়াচলনর জনয 
পথরলিশগত, স়াি়াথজে এিং বনথতে ে়াথযত্বলে ি়ানেলন্ডর স়ালথ যুক্ত েরুন 

• থনথিত েরুন থয, পথরলষি়ার থিিরণ প্রে়ানে়ারী চুথক্তলত অ্নুষ্ঠ়ান-পরিতী 
থনরীক্ষণ/িেূয়াযন তলথযর থিধ়ান সহ স্থ়াথযলত্বর প্রলয়াজনীযত়াগুথেও, 
পথরষ্ক়ারভ়্ালি, উলেখ ের়া হলযলে 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন 

• পণয ি়া পথরলষি়ার থিধ়ান এিং থহস়াি 
• থে়ালন়া িযথক্তর উপর থহস়ািথনে়াশ ের়ার ে়াথযত্ব অ্পডন েরুন এিং সম্পূণড 

অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় সুস্থ়াযী আহরণ প্রথতশ্রুথতর প়ােন ের়া হলযলে থেন়া ত়া 
থনথিত েরুন  

• সরির়াহে়ারী/ ঠিে়াে়ারর়া পয়ালেথজং েি ের়ার এিং থয থে়ানও সৃষ্ট 
িলজড যর ে়ায থনলজলের উপর র়াখলেন থেন়া ত়া থনথিত ের়ার জনয থে়ালন়া 
িযথক্তর উপর এর ে়াযভ়্ার অ্পডন েরুন 

3. অনুষ্ঠান পিেিী কা বক্রম 
• সরির়াহে়ারী/ঠিে়াে়ারলের স়ালথ অ্নুষ্ঠ়ান-পরিতী পযড়ালে়াচন়া-থেথন্দ্রে থিটিং 

ের়ার জনয গঠনিূেেভ়্ালি পথরলষি়া সরির়ালহর পযড়ালে়াচন়া এিং ক্রি়াগত 
উন্নথতর পলথ এথগলয য়াওয়ার জনয থশক্ষণীয প়াঠগুথে েয়াপচ়ার েরুন 

• থপলিন্ট হওয়ার আলগ প্রেি তথয়াথে এিং পথরলষি়ার থিধ়ানগুথে পযড়ালে়াচন়া 
েরুন 

• অ্নুষ্ঠ়ান-পরিতী থরলপ়াটড  আথধে়াথরেলে তথয এিং সম্প়াথেত ে়াযডগুথে 
সরির়াহ েরুন 
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4. িজড য িযিস্থ়াপন়া 
 

 

শিজ়াত িজড য িযিস্থ়াপন়ার েলে েি ে়ািডন েুটথপ্রন্ট উৎপন্ন হলি, স্থ়াথযত্ব িৃথদ্ধ 
প়ালি, প্রজ়াথত এিং ি়াসস্থ়ালনর উপর েষূণ/আিজড ন়ার েলে সৃষ্ট প্রভ়্াি েিলি 
স়ালথ আথথডে খরচও েিলি। িজড য িযিস্থ়াপন়ার এেটি গুরু ে়াথযত্ব এেটি অ্নুষ্ঠ়ান 
অ্নুথষ্ঠত হওয়ার পযড়ালয উৎপ়াথেত প্রেৃত িলজড যর পথরি়াণ হ্র়াস ের়ার ি়াধযলি 
শুরু হয। 

েজব য সম্পরকব ি পরিকল্পনা  
থিলশ্ব অ্নুষ্ঠ়ালনর থিথচয প্রেৃথত এিং থিথভ্ন্ন স্থ়ালন িজড য থি়াে়ালিে়া ের়ার থিথভ্ন্ন 
ধরলনর ে়ারলণ, প্রথতটি অ্নুষ্ঠ়ালনর এেটি পৃথে িজড য পথরেল্পন়া েরলত হলি য়া 
সিস্ত প্রতয়াথশত িজড যগুথেলে এিং থসগুথের উৎসগুথেলে থচথিত েলর। পথরেল্পন়াটি 
স্থ়ানীযভ়্ালি উপেব্ধ িজড য িযিস্থ়াপন়া থিধ়ালনর প়াশ়াপ়াথশ স্থ়ানীয আইনী 
প্রলয়াজনীযত়ার স়ালথ স়ািঞ্জসযপূণড হওয়া উথচত। 

প্রথতটি স্থ়ালনর জনয িজড য িযিস্থ়াপন়া ঠিে়াে়ার ি়াে়াই ের়া হলি এিং ত়ালের 
অ্িশযই েক্ষযি়ায়া অ্জড লনর ক্ষিত়ার থভ্থিলত থনিড়াচন েরলত হলি এিং থিস্ত়াথরত 
তথযথভ্থিে থরলপ়ালটড র ি়াধযলি প্রি়াণ সরির়াহ েরলত হলি। িলজড যর থশ্রথণথিনয়াস 
(Figure 2 থেখুন) অ্নুস়ালর পথরলষি়া ে়ালন সহ়াযত়া েরলত প়ালর এিন স্থ়ানীয 
সরির়াহে়ারীলের থনিড়াচন েরলে অ্থতথরক্ত এেটি সথুিধ়া প্র়াপ্ত হলি। তলি 
প্রলয়াজনীয েক্ষযি়ায়া অ্জড লনর জনয এে়াথধে িজড য ঠিে়াে়ালরর প্রলয়াজন হলত 
প়ালর। সিডে়া থনথিত েরুন থয ি়াে়াই ের়া িজড য ঠিে়াে়ার থযন থনিথন্ধত 
ঠিে়াে়ার হয, প্রলয়াজলন স্থ়ানীয পথরলিশ সংস্থ়ার স়ালথ থনিথন্ধত থ়ােলত হলি। 

ে়াযডেরভ়্ালি িজড য পৃথেীেরলণর জনয, পযড়াপ্ত স্থ়ালনর পথরেল্পন়া ের়া েরে়ার য়া 
িজড যলে থনর়াপলে এিং থনিঃসংলে়ালচ সংরক্ষণ ের়ার অ্নুিথত থেয। থনথিত েরুন 

থয থিপজ্জনে িজড য সংরক্ষণ ের়ার সিয অ্থতথরক্ত সতেড ত়া অ্িেম্বন ের়া হলযলে 
(লযিন তরে থিপজ্জনে িলজড যর চ়ারপ়াশ থেেু থেলয ি়াুঁধ়ালন়া ি়া থঘর়া থ়াে়া)।  

সিরেলির িজড য থেে়ার থিনগুথেলে এেলয পলের িলধয র়াখলত হলি য়ালত েষূণ 
েি হয এিং স়াইনলি়ােড  স্পষ্টন থেখ়া য়ায। সিস্ত েিীলের পথরেল্পন়া সম্পলেড  
সলচতন থ়ােলত হলি, স্থ়ানীয থিতরণ সম্পলেড  থিস্ত়াথরত জ়ান়া থ়ােলত হলি এিং 
ত়ালের উপযুক্ত পেলক্ষপ গ্রহণ ের়ার জনয ে়াযিদ্ধ থ়ােলত হলি। 

 

Prevention থনলর়াধ 

Preparing for Reuse পুনর়ায িযিহ়ালরর জনয প্রস্তুত ের়া 
Recycling পুনিডযিহ়ার ের়া 
(Energy) Recovery (শথক্ত) পুনরুদ্ধ়ার 

Disposal থনষ্পথি 

 
থচয 2 িলজড যর থশ্রথণথিনয়াস 

নিষ্কাশি করা
পুিরায় 
ব্যব্হার 
করুি

নরসাইকক পুিরুদ্ধার
করুি নিনকৎসা নিষ্পনি
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েজব য উৎপাদন এেং েবজব যি প্রকাি 
অ্নুষ্ঠ়ালনর আলগ অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজলের অ্থেলস, অ্নুষ্ঠ়ালনর ে়াঠ়ালি়া বতথর, 
আলয়াজলনর জনয গৃহীত থক্রয়ােে়াপ এিং এটি সম্পন্ন হওয়ার পলর অ্নুষ্ঠ়ান 
অ্নুথষ্ঠত হওয়ার স্থ়ানটিলত িজড য উৎপন্ন হয।  

িলজড যর প্রে়ালরর িলধয রলযলে:  

• অ্থেলস উৎপন্ন িজড য: ে়াগজ, ইলেেট্র্থনক্স থজথনস, িয়াট়াথর, পথরষ্ক়ার 
ের়ার থজথনস, খ়াি়ালরর পয়ালেথজং, নষ্ট হওয়া খ়াি়ার, অ্িথশষ্ট খ়াি়ার   

• অ্নুষ্ঠ়ালনর েলে উৎপন্ন িজড য: ব্র্য়াথন্ডং, ে়াগজ, িয়াট়াথর, ভ়্াঙ়া সরঞ্জ়াি, 
খ়াি়ালরর পয়ালেথজং, নষ্ট হওয়া খ়াি়ার, অ্িথশষ্ট খ়াি়ার, গ্ল়াস, পয়ালেথজং, 
থে়ালন়া থেেুর থি়াড়ে, সরঞ্জ়াি (ভ়্াঙ়া এিং িযিহ়ারলয়াগয)      

েজব য েযেস্থাপনা 
যতক্ষণ ন়া এটি স্থ়ানীয সথুিধ়ার উপর থনভ্ড র েলর পথরিথতড ত হলি, ততক্ষণ 
পযডন্ত ওজলনর থভ্থিলত থি়াট িলজড যর 60% ভূ্থি ভ্র়ালটর ি়াধযলি পুনিডযিহ়ার েলর 
এর থনষ্পথি ঘটিলয পথরি়াণ শূনয েরলত হলি য়া হে এেটি যুথক্তসেত উলেযশয। 
িলজড যর থশ্রথণথিনয়াস বতথর ের়ার জনয থনম্নথেথখত পেলক্ষপগুথে থেখুন:  

1. রনমূবল কিা  

প্রথি েক্ষয হে উৎপ়াথেত থয থে়ানও অ্প্রলয়াজনীয িজড য থনিূে ের়া থযগুথের 
থক্ষলয িলজড যর থশ্রথণথিনয়াস অ্নুসরণ েলর থনষ্পথির সিড়াথধে পথরলিশগতভ়্ালি 
উপে়ারী উপ়াযগুথে িযিহ়ার ের়া সম্ভি নয। উৎপ়াথেত সিস্ত িলজড যর পযড়ালে়াচন়া 
এিং িলজড যর উৎস শন়াক্তেরলণর ি়াধযলি থসইসি িজড যগুথে থনিূডে ের়ার থিেল্প 
উপ়াযগুথেও থচথিত েরলত হলি। 

সিডস়াধ়ারলণর জনয আলয়াথজত ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স অ্নুষ্ঠ়ান একটি লক্ষ্য হওয়া 
উরচি  া হল একোি েযেহািব াগয উপকিণ এেং পণযগুরল েজব ন কিা। 
এেি়ার িযিহ়ার ের়া থি়াতেজ়াত জলের িলত়া পণযগুথের থিেল্পগুথে উপ়ায থখ়াুঁজ 
ের়া এিং জে পূনর়ায ভ্র়ার িযিস্থ়া সরির়াহ ের়া উথচত। থযখ়ালন জনস়াধ়ারণ 

এিং েিীলের জনয জলের ভ্র়ার িযিস্থ়া সরির়াহ ের়া হয, থসখ়ালন পুনর়ায 
িযিহ়ারলয়াগয থি়াতেগুথেও র়াজস্ব খরলচর অ্ধীলন সরির়াহ ের়া থযলত প়ালর 
অ্থি়া িযথক্তলের ত়ালের থনজস্ব থি়াতে আনলত উৎস়াথহত ের়া থযলত প়ালর। 
থটে-অ্য়াওলয েথে ে়ালপর থক্ষলযও অ্নুরূপ পদ্ধথত প্রলয়াগ ের়া থযলত প়ালর।  

প্রথতলয়াথগত়ািূেে থখে়াধুে়ার থক্ষলয থে়ালন়া ে়ারস়াথজ ের়া য়ালত সম্ভি ন়া হয ত়া 
থনথিত ের়ার জনয থসে ের়া, প্ল়্াথেলের জলের থি়াতে প্রথতস্থ়াপলনর সিসয়ায 
সি়াধ়ালনর জনয এেটি সহলয়াথগত়ািূেে উলেয়ালগর প্রলয়াজন হলি এিং এই 
থক্ষযগুথেলত ত়া ি়াস্তি়াযন ের়া প্র়াযশই এেটি েঠিন ে়াজ হলয থ়ালে। যথেও, 
এিন অ্লনে উে়াহরণ আলে থযখ়ালন এটি যথ়াযথভ়্ালি ি়াস্তি়াথযত ের়া সম্ভি 
হলযলে।  

পয়ালেথজং এিং প্ল়্াথেলের িয়াগ যতট়া সম্ভি ি়াে থেলত হলি এিং এটি সুস্থ়াযী 
আহরণ থে়ালের এেটি িূে অ্ংশ। পণয সরির়ালহর জনয প্রলয়াজনীয পয়ালেথজংলযর 
পথরি়াণ েি়ালত সরির়াহে়ারীলের স়ালথ েিীলের ে়াুঁলধ-ে়াুঁধ থিথেলয ে়াজ েরলত 
হলি।   

িুথদ্র্ত উপেরণগুথের জনয, শুধুি়ায তখনই থপ্রন্ট েরুন যখন ত়া প্রলয়াজন এিং 
থপ্রন্ট অ্িস্থ়ারই হয, উভ্য পৃষ্ঠ়ায থপ্রন্ট েরুন এিং সিস্ত অ্ি়াথিত ে়াগলজর 
পুনিডযিহ়ার েরুন। থপ্রন্ট থরথেজ ে়াংশন ইনেে েরলে অ্লপ্র়াযজনীয িদু্র্লণর 
অ্পচয েিলত প়ালর   

েয়াট়াথরং দ্ব়ার়া উৎপন্ন িজড য স়ািধ়ানত়ার স়ালথ পথরি়াণ থনধড়ারণ, থিনু পথরেল্পন়া 
এিং েে থনযন্ত্রলণর প়াশ়াপ়াথশ টিথেট এিং েয়াট়াথরং নম্বর প্রলয়াগ েলর থনিূডে 
ের়া উথচত। থিথভ্ন্ন আগত েশডন়াথী থিথভ্ন্ন পথরি়াণ এিং খ়াি়ালরর ধরন ে়াথি 
েলর। েয়াট়াথরং প্রে়ানে়ারীলের স়ালথ ঘথনষ্ঠভ়্ালি ে়াজ েরলে প্রথি উে়াহরণটির 
িত েলর িজড য েরূ েরলত সুথিধ়া হলি। পুনিঃিযিহ়ারলয়াগয থটথিলের েভ়্ার এেে 
িযিহ়ালরর পথরিলতড  থনষ্পথিলয়াগয ত়াথেে়ার অ্ংশ হওয়া উথচত। এিনথে অ্স্থ়াযী 
থেশ-ওয়াথশং থিথশলনর িযিস্থ়ার ি়াধযলি এট়া ি়াস্তি়াথযত ের়া থযলত প়ালর, এটি 
এেটি স্বল্পলিয়ােী অ্নুষ্ঠ়ালনর জনযও স়াশ্রযী হলি।    

2. পনুিায় েযেহাি কিা  
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থযখ়ালন িজড য থনিূডে ের়া সম্ভি হলি ন়া, থসখ়ালন পুনিঃিযিহ়ালরর সম্ভ়ািন়া 
েতট়া আলে ত়া িূেয়াযন ের়া উথচত। অ্নুষ্ঠ়ালনর প্রথতটি আলয়াথজত 
স্থ়ালন, প্র়াে-পথরেল্পন়া থহস়ালি পুনিডযিহ়ালরর জনয সম্ভ়ািয উপেরণগুথে 
থচথিত ের়া উথচত, ি়াজ়ালর ভ়্াড়়া থনওয়ার প্রথ়ালে সিড়াথধে ের়া এিং 
স্থ়ানীয অ্ংশীে়ারলের স়ালথ ে়াজ ের়া উথচত য়ালত সম্ভ়ািয স্থ়ানীয 
সম্প্রে়ালযর সুথিধ়াগুথের এেটি পথরসীি়া থনধড়ারণ ের়া থযলত প়ালর। ভ়্াড়়া 
থেওয়ার ি়াজ়ার প্রচুর পথরি়ালণ পুনর়ায িযিহ়ারলয়াগয অ্স্থ়াযী অ্িে়াঠ়ালি়া 
প্রে়ান ের়ার ক্ষিত়া র়ালখ। 

এেে িযিহ়ালরর ব্র্য়াথন্ডং যতেরূ সম্ভি এড়়ালন়া উথচত এিং থযখ়ালন এে়াথধে 
অ্নুষ্ঠ়ান অ্নুথষ্ঠত হয ি়া এেই স্থ়ালন ি়ার-ি়ার অ্নুষ্ঠ়ান হয, থসখ়ালন ত়াথরখ, 
অ্িস্থ়ান এিং স্পনসলরর ে়ারলণ ক্রি়াগত ব্র্য়াথন্ডং পথরিতড ন ের়ার প্রলয়াজনীযত়া 
হ্র়াস ের়ার জনয ব্র্য়াথন্ডং এলজথসগুথেলে ব্র্য়াথন্ডংলযর এেটি থনথেডষ্ট থেজ়াইন র়াখ়া 
উথচত। ব্র্য়াথন্ডং যতেরূ সম্ভি পুনিঃিযিহ়ালরর সুথিধ়া হলি এইভ়্ালি থেজ়াইন ের়া 
উথচত ি়া থিথভ্ন্ন উদ্ভ়ািনী ও সৃজনশীে িযিহ়ালরর জনয স্থ়ানীয সম্প্রে়ায থগ়াষ্ঠীলে 
এর ভ়্ার থেওয়া উথচত। 

জ়াতীয থেে়ালরশলনর ি়াধযলি স্থ়ানীয ক্ল়ািগুথেলত সরঞ্জ়াি পুনিঃিযিহ়ালরর সুলয়াগ 
খুুঁলজ প়াওয়া যথুক্তসেতভ়্ালি সহজ হলি। ইলভ্ন্ট থেগয়াথস থপ্র়াগ্র়ালির অ্ংশ থহস়ালি 
এটি স্থ়ানীয ক্ল়ালির সরঞ্জ়ালির ি়ান উন্নত ের়ার থক্ষলয এেটি উপযুক্ত সুলয়াগ 
হলত প়ালর। 

প্র়াযশই অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজে থের দ্ব়ার়া অ্থতথরক্ত থভ়্াজয খ়াি়ার উৎপ়াথেত হয 
এিং থেন-থেন প্র়ায থিপুে সংখযে থহতে়ারী থেথজট়াে প্ল্য়াটেিড বতথর হলে 
থযখ়ালন েয়াট়াথরং িয়ালনজ়ারর়া িযথক্ত ি়া সংস্থ়া থযিন Olio (অ্থেও), Copia 
(েথপয়া)-থের অ্িথশষ্ট থভ়্াজয খ়াি়ার সংগ্রহ ের়ার জনয থিজ্ঞ়াপন থেলয জ়ান়ালত 
প়ালরন। 

3. পনুেবযেহাি কিা  

থরস়াইথক্লং ি়া পুনিডযিহ়ার ের়ার অ্থড হে থযখ়ালন িজড য পে়াথডলে এেই ি়া অ্নুরূপ 
পে়ালথড পুনর়ায প্রথক্রয়াজ়ায ের়া হয। প্ল়্াথেে স়াধ়ারণত িয়াপেভ়্ালি পুনিডযিহৃত 

হয তলি প্ল়্াথেলের থিথভ্ন্ন প্রে়ার এিং থগ্রে ি়ালঝ-িলধয সিসয়ার ে়ারণ হলত 
প়ালর। এেইভ়্ালি থিশ্র উপ়াে়ান থেলয বতথর পণযগুথেও পুনিডযিহ়ার ের়া েঠিন 
হয। সুতর়াং, যখন িে়া হয, এেটি পণয পুনিডযিহ়ার ের়া থযলত প়ালর, আর 
অ্থড হে উপ়াে়ানগুথেলে আে়াে়া েলর র়াখ়া থযিন, এেি়ার িযিহৃত েথে ে়াপ। 

থযখ়ালন এেি়ার অ্নুষ্ঠ়ালন িযিহ়ার ের়ার পলর পণয/স়ািগ্রী থনিূডে ি়া পুনিঃিযিহ়ার 
ের়া সম্ভি নয, উপেরণগুথে পুনিডযিহ়ারলয়াগয ি়া অ্-পুনিডযিহ়ারলয়াগয য়াই থহ়াে 
ন়া থেন আর িযিহ়ার যতট়া সম্ভি এড়়ালন়া উথচত। উপ়াে়ালনর ধরন এিং এর 
পুনিডযিহ়ারলয়াগযত়া েতট়া ত়া প্র়াথথিে ে়াযডেরী স্তলরই থনথেডষ্ট ের়া উথচত।  

ব্র্য়াথন্ডং সম্ভি পুনর়ায িযিহ়ার থয়াগয ি়া পনুিডযিহ়ারলয়াগয হলত হলি। ওয়ার্ল্ড  
অ্য়াথলেটিক্স দ্ব়ার়া পুনর়ায িযিহ়ার ের়া হলি ন়া এরেি উপেরণগুথের জনয 
অ্নুে়ালনর িযিস্থ়া রলযলে থেন্তু এরেি থেেু উপ়াে়ানও আলে থযিন PVC িয়ান়ার 
য়ার থিেল্প িযিহ়ার রলযলে থেন্তু ত়া পুনিডযিহ়ারলয়াগয েলর থত়াে়া েঠিন। 

থযখ়ালন প্রেৃত েলম্প়াে বতথর ের়া হয থসখ়ালন খ়ালেযর েলম্প়াথেং এিং 
েলম্প়ালেিে পয়ালেথজংলে পনুিডযিহ়ারলয়াগয থহস়ালি গণয ের়া হয। এটা উবেেয 
ক  এই প্ররক্রয়াকিণ েুে কেরশ মাত্র্ায় উপলব্ধ থাবক না। েলম্প়ালেিে থটথিে 
েভ়্ার থনধড়ারণ ের়ার সিয সতেড ত়া অ্িেম্বন ের়া উথচত য়ালত থনথিত ের়া 
য়ায থয "প়ালয েলম্প়াথেং" IVC ি়া ওলপন উইনলর়া েলম্প়াথেং সথুিধ়া উপেব্ধ 
রলযলে এিং েলম্প়ালেিে পয়ালেথজং িযিহ়ার েলর আপথন পুনিডযিহ়ারলয়াগয িজড য 
প্রি়াহলে েথূষত েরলেন ন়া। 

প্র়াযশই খ়ােয দ্ব়ার়া সৃষ্ট িজড য অ্য়ালনলর়াথিে হজলির (AD) জনয থনওয়া হয য়া 
থথলে প্রযুথক্তগতভ়্ালি শথক্ত পুনরুদ্ধ়ার ের়া য়ায তলি পুনিডযিহ়ারলয়াগয নয। এই 
প্রথক্রয়াটিলত েলম্প়ালেিে থটথিে েভ়্ার িযিহ়ার ের়া সম্ভি নয য়ার েলে িজড য 
েথূষত হয এিং থশষ পযডন্ত থসগুথে স়াধ়ারণ পনুিডযিহ়ালরর অ্লয়াগয িজড য থহস়ালি 
গণয হয। 

4. পনুরুদ্ধাি  

পুনরুদ্ধ়ার ের়া িেলত থি়াঝ়ায থযসি িজড য পে়াথড পুথড়লয থেে়া হয এিং ত়ালের 
শথক্তলত রূপ়ান্তথরত ের়া হয। পুনিডযিহ়ালরর অ্লয়াগয প্ল়্াথেে ি়া েথূষত 
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পুনিডযিহ়ারলয়াগয িজড য এেটি িজড য থথলে শথক্ত উৎপ়ােনে়ারী প্ল্য়ালন্ট য়ালি এিং 
থসগুথে শথক্ত উৎপ়ােন ের়ার জনয পুথড়লয থেে়া হলি। থনিড়ালণর েলে উৎপন্ন 
িজড য এিং েথূষত িজড য শথক্ত পুনরুদ্ধ়ালর ে়ালজ ে়ালগ ন়া ত়াই এগুথেলে জথি 
ভ্র়াট ের়ার জনয প়াঠ়ালন়া থযলত প়ালর।  থযখ়ালন েলম্প়াথেংলযর সথুিধ়া উপেব্ধ 
থনই, থসখ়ালন খ়ােয এিং েলম্প়ালেিে পয়ালেথজং অ্য়ালনলর়াথিে হজলির ি়াধযলি 
প্রথক্রয়া ের়া থযলত প়ালর য়া প্রযুথক্তগতভ়্ালি পুনরুদ্ধ়ারে়ারী এেটি উপ়ায। 

5. শুরদ্ধকিণ  

থট্র্টলিন্ট হে থযখ়ালন িজড যলে প্র়ােৃথতে পথরলিলশ থযিন িজড য জলে থেে়ার আলগ 
থশ়াধন ের়া হয। অ্নুষ্ঠ়ালনর সিয আপন়ালে থয থে়ানও সরঞ্জ়াি থধ়ায়ার থিষলয 
সলচতন হলত হলি এিং থনথিত েরলত হলি থয, থযসি পণয িযিহ়ার ের়া হলযলে 
থসগুথেলে থযন থশ়াধন ন়া েলরই থন়াংর়া নেডি়া ি়া জলে থেলে থেওয়া থযলত 
প়ালর। 

অ্স্থ়াযী সয়াথনট়াথর িযিস্থ়া এিং র়ান্ন়াঘলরর জনয উপেব্ধ সুথিধ়াগুথেলে সঠিে 
থনষ্ক়াশন িযিস্থ়ার স়ালথ সংযকু্ত েরলত হলি। 

6. রনষ্পরত্ত  

থনষ্পথি িেলত থি়াঝ়ায িজড য যখন ভূ্থি ভ্র়ালটর জনয প়াঠ়ালন়া হয - এটি এেটি 
থিপজ্জনে িলজড যর থক্ষলয এিং থেেু থনিড়াণ স়ািগ্রীর থক্ষলয ের়া হয, তলি, রং, 
ে়ািডন ে়াইি়ার এিং থরথজলনর িলত়া উপ়াে়ান পুনরুদ্ধ়ালরর জনয উদ্ভ়ািনগুথে 
ক্রিিধডি়ান হ়ালর উপেব্ধ এিং এগুথে থনলয অ্নুসন্ধ়ান ের়া উথচত। এগুথে 
শুধুি়ায থিলশষজ্ঞ ঠিে়াে়ারলের ি়াধযলিই উপেব্ধ হলত প়ালর। 

স়ািধ়ানত়ার স়ালথ আলয়াজলনর ি়াধযলি থনষ্পথি েি ের়া থযলত প়ালর ত়াই িজড য 
িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়ায এটিলে যতেরূ সম্ভি এড়়ালন়া উথচত। প্ল়্াে়ারলি়ােড  
(থজপস়াি) এর িলত়া উপ়াে়ানগুথে আে়াে়া ের়ার প্রলয়াজন আলে এিং এগুথেলে 
থনযথিত ভূ্থি ভ্র়ালটর ে়ালজ ে়াগ়ালন়া য়ালি ন়া ত়াই আলয়াজলনর পযড়ালযই 
অ্পস়ারণ ের়া উথচত।  

অ্নয়ানয থিপজ্জনে ি়া থিলশষ িজড য পে়াথড থযিন িয়াট়াথর, থতে এিং িজড য 
ইলেেট্র্থনে যন্ত্রপ়াথত স্থ়ানীয প্রথিধ়ান অ্নুয়াযী আে়াে়া এিং থনষ্পথি েরলত হলি। 
িজড য সম্পথেড ত পথরেল্পন়া পযড়ালয এগুথে থচথিত ের়া উথচত।  

েজব য সম্পরকব ি আবলাচনা  
েিী, ঠিে়াে়ার এিং েশডেলের পথরেল্পন়াটি জ়ান়ালন়া হে গুরুত্বপূণড এেটি ে়াজ। 
পথরেন্নত়ার জনয ভ়্ারপ্র়াপ্ত ঠিে়াে়ারলে িজড য িযিস্থ়াপন়ায সথক্রযভ়্ালি থনযুক্ত ের়া 
উথচত য়ালত ত়ালের অ্ভ্যন্তরীণ প্রথশক্ষণ থিথভ্ন্ন িলজড যর ধরনলে েভ়্ার েলর এিং 
থযখ়ালন িজড য থর়াত ি়া অ্পযড়াপ্ত থিলনর েষূণ ঘটলি ত়ার থরলপ়াটড  প়াওয়া য়ায 
য়ালত িজড য পথরেল্পন়া থিেলে য়াওয়ার আলগই িযিস্থ়া থনওয়া থযলত প়ালর।  

সিস্ত িজড য আধ়ার জলুড় সুসংগত, স্পষ্ট ধ়ারন়াে়াযে ে়ায়াগ্র়াি এিং/অ্থি়া 
ে়াে়ার থে়াথেং সহ পথরষ্ক়ার স়াইলনজ ি়া থনথেডষ্ট থিষলযর জনয থনথেডষ্ট থচি থ়াে়া 
অ্পথরহ়াযড। প্রথতটি স্থ়ালন উৎপন্ন িলজড যর ধরন অ্নুস়ালর থিনগুথে পলে সরির়াহ 
ের়া উথচত। অ্লনে ি়ানুষই থে়ান িলজড যর জনয থে়ান থিন থনথেডষ্ট ত়া থেলখন ন়া 
– ত়ার়া স়ািলন থযটি প়ান থসটিলতই আিজড ন়া থনিঃলক্ষপ েলরন।   

েীভ়্ালি িলজড যর পথরি়াণ েি়ালন়া য়ায থসই সম্পলেড  েিীলের এিং থস্বে়ালসিেলের 
সংথক্ষপ্ত ধ়ারন়া থেওয়ার জনয অ্নুষ্ঠ়ালনর পূলিড প্রথশক্ষণ গ্রহণ ের়া উথচত ত়া এিং 
ত়ালের থনযথিত থসইভ়্ালি ে়াজ ের়ার েথ়া স্মরণ েথরলয থেলত হলি -  া 
স্বীকৃরি প্ররক্রয়ায় কাবজি জনয উপ ুি পদবক্ষ্প রহসাবে রেবেরচি হবি পাবি। 

সরির়াহে়ারী এিং ঠিে়াে়ারলের স়ালথ অ্নুষ্ঠ়ালনর আলগ, অ্নুষ্ঠ়ালনর স্থ়ান চযলনর 
িয়াপ়ালর সংথক্ষপ্ত ধ়ারন়া থেওয়ার আলগ আলে়াচন়া েলর থনলত হলি এিং স্বীেৃথত 
প্রথক্রয়ার সিযও পুনর়ায েরলত হলি। 

প ববেক্ষ্ণ এেং মিামি জানাবনা 
অনুষ্ঠাবনি সময় কদোবশানা কিা  

পথরেল্পন়াটি সেেভ়্ালি ে়াজ েরলে থেন়া ত়া থনথিত ের়ার জনয স়াড়়া অ্নুষ্ঠ়ান 
জলুড় থনযথিত থহস়ািথনলেশ র়াখ়ার সুপ়াথরশ ের়া হয। থিলনর অ্িস্থ়ান এিং 
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স়াইলনজ ি়া থচি এিং থিলসথজং স্থ়ান়ান্তর ের়া এিং এর স়ালথ ি়াথনলয থনলত 
সক্ষি হওয়ার জনয পথরেল্পন়ায থিধ়ান এিং সংস্থ়ান থচথিত ের়া উথচত। 

েজব য সংক্রান্ত রিবপাটিব ং  

িজড য িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়ার ে়াযডে়াথরত়া িূেয়াযন েরলত এিং েক্ষযি়ায়া অ্নুস়ালর 
েৃথতলত্বর িূেয়াযন েরলত, িজড য সম্পথেড ত তথয নূযনতি প্রলয়াজনীয তলথযর স়ালথ 
থরেেড  েরলত হলি য়ালত থনম্নথেথখত থিষযগুথে অ্ন্তভু্ড ক্ত থ়ালে:  

 

• িলজড যর থি়াট পথরি়াণ (টন)  

• িলজড যর প্রে়ারলভ্ে (স়াধ়ারণ িজড য, পুনিডযিহৃত, ে়াচজ়াতীয, খ়ােয) 
অ্নুস়ালর থি়ালটর উপর % ভ়্াগ ের়া  

• প্রথতটি িজড য প্রে়ালরর প্রথক্রয়ােরণ পদ্ধথত  

এই তথযগুথে িজড য ঠিে়াে়ার দ্ব়ার়া সংগ্ঘীত হলত হলি এিং এটি চুথক্তর এেটি 
প্রলয়াজনীযত়া অ্নুস়ালর গণয হওয়া উথচত, য়া স়াধ়ারণত পথরলষি়াটি সম্পূণড হলে 
এিং তথয সরির়াহ ের়ার পলর পূরণ ের়া হয।  

থনথেডষ্ট থেেু থেলশ, িলজড যর থরেেড গুথে িজড য উৎপ়ােনে়ারী অ্থড়াৎ অ্নুষ্ঠ়ান 
আলয়াজনে়ারীর েতৃড পক্ষ দ্ব়ার়া সংরক্ষণ েরলত হয। িজড য পথরেল্পন়ায এেটি 
থনথেডষ্ট থেলশর জনয প্রলয়াজয আইথন প্রলয়াজনীযত়া উলেখ ের়া উথচত।  

 

থিলনর প়ালশ থয িজড য থেে়া হলি ত়ার থচলির উে়াহরণ এিং ঢ়ােন়া ও থিন এেস়ালথ 
র়াখলত হলি  
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এই পেলক্ষপগুথে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়া ও পথরচ়ােন়ার সিযপিড জলুড় গহৃীত ের়া 
উথচত: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• অ্নুষ্ঠ়ান চে়াে়ােীন আলেশ প়ােন ের়ার থিষযটি থনথিত ের়ার জনয 
প্র়াসথেে, প্রলয়াজয আইন থচথিত ের়া হলযলে 

• ে়াযডেরী, সসু্থ়াযীভ়্ালি অ্নুথষ্ঠত হওয়ার থিষযটি ে়াযডের ের়া হলযলে, য়া 
িলজড যর পথরি়াণ সীথিত ের়ার জনয অ্পথরহ়াযড, থিলশষ েলর এই দ্রুত চেি়ান 
থিলশ্বর অ্নুষ্ঠ়ালন 

• এেটি সম্পে সম্বথন্ধত িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়া বতথর ের়া হলযলে, িজড য 
থশ্রথণথিনয়াস অ্নুসরণ েলর, উপেরণ/পণয শন়াক্ত ের়া হলি এিং ত়ালের 
িজড য থনষ্পথির উপ়ায থনধড়ারণ ের়া হলি 

• প্রলয়াজয িলজড যর ধরন থচথিত ের়া হলযলে 
• িলজড যর পৃথেীেরণ ে়াযডের ের়ার জনয িজড য প়ায এিং ঢ়ােন়ার জনয থসর়া 

থিেল্পগুথে থনধড়ারণ ের়া হলযলে 
• িলজড যর পথরি়াণ অ্নুি়ান ের়া হলযলে এিং থেেলহ়ার্ল়্ারলের চ়াথহে়া থিট়ালত 

থেজ়াইন ের়া স়াইলনজ ি়া থচি সহ থসই অ্নুয়াযী থিনগুথে ির়াে ের়া 
হলযলে 

• িজড য পৃথেীেরলণর সুথিধ়ালথড স্পষ্টভ়্ালি শন়াক্তলয়াগয থিনগুথের জনয 
অ্িস্থ়ানগুথে থচথিত ের়া হলযলে - থযিন 1) ে়াগজ এিং ে়ােড , (2) 
থি়াতে আেৃথতর প্ল়্াথেে এিং টিন/েয়ান, এিং (3) স়াধ়ারণ / অ্িথশষ্ট 
িজড য 

• থনর়াপলে এিং থনিঃসংলে়ালচ িজড য পে়াথড সংরক্ষলণর সুথিধ়ালথড পযড়াপ্ত জ়াযগ়ার 
পথরেল্পন়া ের়া হলযলে 

• থিপজ্জনে িলজড যর প্রে়ার থচথিত ের়া হলযলে এিং সংরক্ষণ সম্পথেড ত প্র়াসথেে 
অ্থতথরক্ত সতেড ত়া থনওয়া হলযলে 

• সিস্ত েিীলের িজড য িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়া িযিহ়ালরর অ্নিুথত আলে 

সিেিাহকািী এেং ঠিকাদািী পরিবষো রনেবাচন 

• িজড য িযিস্থ়াপন়ার ভ়্ারপ্র়াপ্ত ঠিে়াে়ারর়া ত়ালের থচথিত িলজড যর ধরন অ্নুস়ালর 
ে়াযড পথরচ়ােন়া ের়ার এিং িজড য থশ্রথণথিনয়াস জলুড় থিতরণ ের়ার ক্ষিত়ার 
থভ্থিলত িজড য সংগ্রহ েলর; এই ে়ালজ 1 জলনর থিথশ ঠিে়াে়ালরর প্রলয়াজন 
হলত প়ালর 

• চুথক্ত ের়ার আলগ িজড য ঠিে়াে়ালরর প্র়াসথেে থনিন্ধন এিং ে়াইলসস আলে 
থেন়া ত়া থনথিত েরুন 
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2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন 

• িজড য িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়া থনরীক্ষণ এিং প্রলয়ালগর জনয ে়ালর়ার ওপর ে়াথযত্ব 
অ্পডন েরুন। স়াড়়া অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় থনযথিত থহস়ািথনলেশ পথরেল্পন়াটি 
সেেভ়্ালি ে়াজ েরলে থেন়া ত়া থনথিত েলর 

• েীভ়্ালি িজড য েি়ালন়া য়ায থস সম্পলেড  েিী ও থস্বে়ালসিেলের সংথক্ষপ্ত 
ধ়ারন়া প্রে়ান েরুন এিং ত়ালের থনযথিত থসইভ়্ালি ে়াজ ের়ার েথ়া স্মরণ 
েথরলয থেন 

• ঘলরর থপেলন এিং ি়াথড়র স়ািলনর উভ্য স্থ়ালনর জনযই (সহলজ তথয 
অ্নুসরণ ের়ার জনয থচ়ালখ পড়়ার িত স্থ়ালন থেখ়া, থিলনর ঢ়ােন়া সহ র়াখ়া 
হলি য়ালত সম্পূণডরূলপ শন়াক্তেরণ েরলত এিং েষূণ প্রথতলর়ালধ সহ়াযত়া েলর 
থসই অ্নুস়ালর) পথরেল্পন়া অ্নুয়াযী থিন থিতরণ ের়া হলযলে 

• থিন িযিহ়ার পথরচ়ােন়া/পথরষ্ক়ার ের়া এিং েষূণ েড়়ালন়া থর়াধ ের়ার জনয 
থে়ালন়া ে়াথযত্ব নযস্ত ের়া হলযলে 

• থনথিত েরুন থয িজড য িহনে়ারী থহস়ালি স্থ়ানীয পথরলিশ সংস্থ়ার স়ালথ 
থনিথন্ধত এেটি থে়াম্প়াথন দ্ব়ার়া িজড য সংগ্রহ ের়া হলযলে এিং এেটি 
অ্নুলি়াথেত িজড য স্থ়ান ি়া স্থ়ান়ান্তর ের়া জ়াযগ়ায ত়া থনলয য়াওয়া হলে। 

• িজড য সংগ্রলহর সিযসূচী প্রে়াশ েরুন 
• থনিঃসংলে়ালচ এিং থনর়াপে স্থ়ালন িজড য সংরক্ষণ েরুন, থনথিত েরুন থয 

থিপজ্জনে িজড য সংরক্ষণ ের়ার সিয অ্থতথরক্ত সতেড ত়া অ্িেম্বন ের়া 
হলযলে 

• প্রথতথেলনর প়াথেত ন়া হওয়া সিসয়াগুথেলে সি়াধ়ান ের়ার জনয থনওয়া 
পেলক্ষলপর স়ালথ প্রথতথেন পযড়ালে়াচন়াও ের়া হয 

3. অনুষ্ঠান পিেিী কা বক্রম 

• িজড য উৎপ়ােন থরেেড  ের়া হলি, য়ার িলধয অ্ন্তত, থনম্নথেথখত থিষযগুথে 
রলযলে:  

o িলজড যর থি়াট পথরি়াণ (টন) 
o িলজড যর প্রে়ারলভ্ে (স়াধ়ারণ িজড য, পুনিডযিহৃত, ে়াচজ়াতীয, খ়ােয) 

অ্নুস়ালর থি়ালটর উপর % ভ়্াগ ের়া 

o প্রথতটি িজড য প্রে়ালরর প্রথক্রয়ােরণ পদ্ধথত 
• সিস্ত িজড য িযিস্থ়াপন়া ঠিে়াে়ারর়া িজড য িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়া অ্নুস়ালর 

প্রথতথক্রয়া এিং তথয সংগ্রহ ের়ার ে়ালজ থনযুক্ত রলযলেন, য়া অ্নুষ্ঠ়ান-
পরিতী থরলপ়ালটড  থেওয়া হলি 

• িজড য িযিস্থ়াপন়া পযড়ালে়াচন়া ের়া হলি, উলেশয এিং KPI- অ্নুস়ালর 
অ্নুষ্ঠ়ান-পরিতী পযড়ালে়াচন়া বিঠলের অ্ংশ থহলসলি
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5. শরি েযেস্থাপনা 
শথক্তর শতড ়ানুস়ালর ে়ািডন স়ািগ্রী হ্র়াস েলর ত়ার থক্রয়ােে়াপ থথলে যতট়া সম্ভি 
েি ে়ািডন েুটথপ্রন্ট থনথিত েরলত, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স শথক্তর ে়াযডে়াথরত়ার 
উচ্চ স্তলর ে়াজ েরলত প্রথতশ্রুথতিদ্ধ। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স 2030 স়ালের িলধয 
শূণয পথরি়াণ ে়ািডন উৎপন্ন েলর ে়ািডলন থনরলপক্ষ হওয়ার েক্ষয থনধড়ারণ 
েলরলে। অ্নুষ্ঠ়ানগুথে থথলে উৎপন্ন শথক্ত হে ে়ািডন থনগডিলনর এেটি 
উলেখলয়াগয থক্ষয। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স থয থে়ালন়া থেথেয়ালির ি়াথেে নয ত়া 
স্বীে়ার েলর, আলয়াজে শহর, স্থ়ান, LOC এিং সুস্থ়াযী েলক্ষয সরির়াহে়ারীলের 
স়ালথ জথড়ত হয এিং ে়ািডন হ্র়াস ের়ার িূে উলেলশয সহলয়াথগত়া েলর। 

থিশ্বিয়াপী, শথক্ত উৎপ়ােন এখনও প্রধ়ানত নিীেরণ থয়াগয নয, জীি়াশ্ম 
জ্ব়াে়ানীর উৎস থথলে উৎপ়াথেত হয য়া বিথশ্বে ে়ািডন থনগডিলন অ্িে়ান র়ালখ। 
এই থনলেড থশে়াটি আির়া সর়াসথর থয শথক্ত িযিহ়ার েথর থসই সম্পথেড ত, 
অ্নুষ্ঠ়ালনর সিয উৎপন্ন অ্স্থ়াযী শথক্ত, শথক্ত থিধ়ালনর অ্ংশ থহস়ালি আির়া থয 
পণয এিং পথরলষি়াগুথে সংগ্রহ েথর ত়ার উৎপ়ােলন িযিহৃত শথক্ত। 

শথক্ত িযিস্থ়াপন়ার উলেশয হে শথক্তর উৎপ়ােন েি়ালন়া এিং থযখ়ালন 
প্রযুথক্তগতভ়্ালি সম্ভি, থেজ়াইন এিং েক্ষত়ার ি়াধযলি আি়ালের শথক্তর চ়াথহে়া 
েরূ ের়া এিং জীি়াশ্ম জ্ব়াে়ানী থথলে বজি জ্ব়াে়ানী এিং পুননডিীেরণলয়াগয 
শথক্তলত স্থ়ান়ান্তথরত হয। িযিহৃত শথক্তলে পুনর়ায ে়ািডন়াইজ ের়া। 

আপনাি কােবন ফুটরপ্রন্ট পরিমাপ করুন এেং রেষয়টিি উপি 
নজি রদন  
আপন়ার ে়ািডন েুটথপ্রন্ট পথরি়াপ এিং থিষযটির উপর নজর থেলত আরও 
তলথযর জনয থদ্বতীয ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স-এর সসু্থ়াযী ই-থট্র্থনং িথেউে থেখুন, 
ে়ািডন থনগডিন েী থি়াঝ়ার থচষ্ট়া েরুন, য়া এখ়ালন উপেব্ধ।    

থিেযুৎ, জ্ব়াে়াথন, অ্স্থ়াযী শথক্ত সিই এেটি অ্নুষ্ঠ়ালনর স়ািথগ্রে ে়ািডন 
েুটথপ্রলন্টর এেটি উলেখলয়াগয অ্ংশ গঠন েলর এিং এর প্রভ়্ালির ি়ায়া িুলঝ 
থসই অ্নুয়াযী পেলক্ষপ গ্রহণ েরলত স়াহ়াযয েরলি। 

প্রথশক্ষণটি এ থিষলয আরও থিস্ত়াথরত িয়াখয়া প্রে়ান েরলি, তলি শথক্ত খরচ 
সর়াসথর থনগডিলনর এেটি িেূ অ্ংশ গঠন েলর য়ার ন়াি থস্ক়াপ 1 এিং থস্ক়াপ 
2 থনগডিন। এগুথে সি়াধ়ান ের়ার জনয গুরুত্বপূণড। 

 
শরি েযেস্থাপনা পরিকল্পনা  
প্রথতটি অ্নুষ্ঠ়ালনর এিন এেটি শথক্ত িযিস্থ়াপন়া পথরেল্পন়া বতথর ের়া উথচত 
য়া ে়ািডন থনিঃসরণ েি়ালন়ার উলেলশয "LEGO" শথক্ত থশ্রথণথিনয়ালসর ি়াধযলি 
ে়াজ েলর।  

 

• রলন – অ্নুষ্ঠ়ান থেথন্দ্রে থেজ়াইন অ্নুস়ালর অ্প্রলয়াজনীয শথক্তর চ়াথহে়া 
েরূ েলর থযিন, HVAC-এর প্রলয়াজনীযত়া হ্র়াস েলর। েিী, থস্বে়ালসিে 
এিং ঠিে়াে়ারলের দ্ব়ার়া িযিহ়ার ন়া ের়ার সিয সরঞ্জ়ািগুথে িন্ধ েলর 
থেওয়া থনথিত েলর থি়াট খরচ হ্র়াস েরুন 

• এথেথসলযন্ট - অ্স্থ়াযী থিেযুত িযিস্থ়ার ি়াধযলি, েক্ষত়ার স়ালথ শতড গুথে 
থেজ়াইন ের়ার জনয ঠিে়াে়ালরর স়ালথ ে়াজ ের়া এিং থনথিত ের়া থয 
সিস্ত সরঞ্জ়ািগুথে শথক্ত স়াশ্রযী - থযিন, LED আলে়া 

• গ্রীন - থজন়ালরশলনর ধরন থিলে থনলয শথক্তর িযিস্থ়ালে থে-ে়ািডন়াইজ 
েরুন; সলিড়ািি/সিডথনম্ন ে়ািডন েুটথপ্রন্ট সহ স্থ়াযী ি়া অ্স্থ়াযীভ়্ালি, 
উে়াহরণস্বরূপ: 

o থিন/থগ্রে প়াওয়ালরর জনয পুননডিীেরণলয়াগয শথক্ত িযিহ়ার েলর 
থযখ়ালনই সম্ভি থগ্রে সংলয়াগ িযিহ়ার েরুন 

o অ্স্থ়াযী শথক্তর জনয বজি জ্ব়াে়ানী, থসৌর-হ়াইথব্র্ে, হ়াইলর়ালজন 
জ্ব়াে়ানী থে়াষ িযিহ়ার েরুন 

o থসৌর শথক্তর সিড়াথধে িযিহ়ার ের়ার জনয শথক্ত সঞ্চলযর েথ়া 
থিলিচন়া েরুন 

ররাগা দক্ষ সব্ুজ অফকসট

https://bit.ly/WAsustainabilityelearning
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• অেলসট - অ্িথশষ্ট থনগডিন হে অ্িথশষ্ট ে়ািডন থনগডিন গণন়া ের়া এিং 
এেটি প্র়াসথেে অ্েলসট থপ্র়াগ্র়াি থনিড়াচন ের়া। পযডলিক্ষলণর িলধয রলযলে 
ক্রি়াগত উন্নথত েলর য়াওয়ার জনয অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় থি়াট শথক্তর চ়াথহে়া 
থনধড়ারণ ের়া এিং ভ্থিষযলতর ঘটন়াগুথের থি়াে়াথিে়া ের়ার জনয থশক্ষণীয 
প়াঠগুথে থিলিচন়া ের়া। 

 
এই পেলক্ষপগুথে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়া ও পথরচ়ােন়ার সিযপিড জুলড় গৃহীত 
ের়া উথচত: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

রলন  

• েৃথযি আলে়ার পথরিলতড  প্র়ােৃথতে আলে়া িযিহ়ার ের়া হয। থযখ়ালন 
প্রলয়াজন, শথক্ত সঞ্চলয েক্ষ আলে়া িযিহ়ার ের়া হয 

• পূিড- এিং পরিতী-ব্র্েে়ালের সিয প্রলয়াজনীয আলে়া িযিহ়ালরর সিয 
েথিলয থেন  

• িস়ার স্থ়ান/অ্স্থ়াযী অ্িে়াঠ়ালি়া এিং অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াথজত অ্থেসগুথেলে 
অ্থভ্লয়াথজত ের়ার জনয পথরেল্পন়া েরুন য়ালত উষ্ণ এিং শীতে 
অ্ঞ্চেগুথে পৃথে স্ব়ােলদযর জনয এিং গরি/কুথেংলযর েি িযিহ়ার 
এড়়ালন়া থযলত প়ালর 

এরফরসবয়ন্ট 

• থে়াে এিং িযিহ়ার সেেভ়্ালি ি়াস্তি়াথযত েলর অ্স্থ়াযী থিেযুৎ পথরেল্পন়া 
থিতরলণর জনয থজন়ালরটলরর প্রলয়াজন হয 

• শথক্ত স়াশ্রযী সরঞ্জ়াি, আলে়া, শি, েয়াট়াথরং, থহটিং, কুথেং িযিহ়ার েলর 
যতট়া সম্ভি শথক্ত িযিহ়ালর েক্ষ হলত ীীই ধরলনর থজথনস থিলে থনন ি়া 
ভ়্াড়়া থনন 

• থনথিত েরুন থয সিস্ত সরির়াহে়ারী/অ্ংশীে়ার/স্পসর অ্িে়াঠ়ালি়া ি়া 
ইনেলেশনগুথে শথক্ত িযিহ়ালর েক্ষ সরঞ্জ়াি দ্ব়ার়া সথজ্জত। 

গ্রীন  

• থযখ়ালন সম্ভি থগ্রে (100% পুননডিীেরণলয়াগয) ইলেেথট্র্থসটি থনিড়াচন 
েরুন 

• থযখ়ালন থজন়ালরটর িযিহ়ার ের়া আিশযে থসখ়ালন বজি জ্ব়াে়ানী ি়া 
অ্নয়ানয েি ে়ািডন জ্ব়াে়ানী িযিহ়ালরর সম্ভ়ািযত়া থচথিত েরুন 

• অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজলনর অ্ংশীে়াথরত্ব শূনয ে়ািডন উৎপন্ন েলর শথক্ত সিসয়ার 
সি়াধ়ানলে প্রেশডন েলর 

• থযখ়ালন উচ্চ ত়াপি়ায়ার ে়ারলণ HVAC প্রলয়াজন, থসখ়ালন থসৌর শথক্তর 
িযিহ়ার এর এেটি থিলিথচত থিেল্প হওয়া উথচত 

• থজন়ালরটর/ ে়ালে়া থধ়াুঁয়া থথলে থে়ালন়া রেলির েষূণ থযন ন়া ঘলট ত়া 
থনথিত েরুন 

অফবসট    

• থনথিত েরুন থয সরির়াহে়ারীলের (24 ঘন্ট়ায) থি়াট েত থিেযুত খরচ 
(kWh) হলযলে এিং থজন়ালরটলরর জনয - থেট়ালর েত জ্ব়াে়াথন খরচ 
হলযলে ত়ার থরেেড  র়াখ়া হলযলে এিং যথে সম্ভি হয, পথরলষি়া চুথক্তর 
িলধয থিশে থিিরণ সহ থজন়ালরটরগুথের ে়াযডে়াথরত়া পযডলিক্ষণ এিং 
প্রথতলিেলনর প্রলয়াজনীযত়া থনরীক্ষণ ের়ার জনয সংলক্ষলপ ধ়ারন়া প্রে়ান ের়া 
হলযলে।  

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

রলন  

• শথক্ত িযিস্থ়াপন়া সম্পলেড  সিস্ত েিী এিং থস্বে়ালসিেলের সংথক্ষপ্ত ধ়ারন়া 
থেন, এট়া থনথিত েরলত:  

o থেজ ে়াইটিং, থিন, PA (থেস্ক এিং চ়াথেত থস্পে়ার) সহ 
সরঞ্জ়াি, িযিহ়ার ন়া হলে ি়া প্রলয়াজন ন়া হলে িন্ধ র়াখ়া। 

o িয়াট়াথর চ়াজড ়ার (লে়ান, থদ্বিুখী থরথেও এিং অ্নয়ানয সরঞ্জ়ালির 
জনয) িযিহ়ার ন়া ের়ার সিয িন্ধ র়াখ়া। 

• পথরষ্ক়ারভ়্ালি সরঞ্জ়ািগুথে থেলিে ের়া থযগুথে চ়ােু র়াখ়া আিশযে   
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• পয়াথসভ্ কুথেং এিং থহটিং আেশড আচরণ হওয়া উথচত; জ়ান়াে়া থখ়াে়া 
এিং িন্ধ ের়া, এিং HVAC-থত েয়ান িযিহ়ার ের়া হলে  

• থেলনর থশলষ স়াইটটি ঘুলর থেখ়া এট়া থনথিত েরলত থয থযখ়ালনই সম্ভি 
যন্ত্রপ়াথত/ে়াইট/লজন়ালরটর িন্ধ আলে  

এরফরসবয়ন্ট 

• স়াইলট থ়াে়া সিস্ত সরঞ্জ়াি শন়াক্ত েরুন এিং থরেেড  েরুন য়া আরও 
েক্ষ সরঞ্জ়াি ি়ান়ালন়ার জনয অ্পস়ারণ ি়া আপলগ্রে ের়া থযলত প়ালর 

• সিস্ত েশডেলের ে়ালে শথক্ত খরচ েি়ালত সহজ পেলক্ষপ অ্নুসরণ েলর 
থয়াগ়ালয়াগ েরুন  

• প্রথতথেলনর প়াথেত ন়া হওয়া সিসয়াগুথেলে সি়াধ়ান ের়ার জনয থনওয়া 
পেলক্ষলপর স়ালথ প্রথতথেন পযড়ালে়াচন়াও ের়া হয  

 

3. অনুষ্ঠান পিেিী কা বক্রম এেং প বাবলাচনা 

রলন/এরফরসবয়ন্ট  

• ইলভ্লন্টর পর সরির়াহে়ারী/ ঠিে়াে়ার এিং প্র়াসথেে েিীলের স়ালথ 'ওয়াশ 
আপ' থিটিং ের়া য়া শথক্তর িযিহ়ার এিং িযিস্থ়াপন়া পযড়ালে়াচন়া েলর 
সেেত়া অ্জড ন এিং ক্রি়াগত উন্নথতর পলথ এথগলয য়াওয়ার জনয থশখ়া 
প়াঠগুথের েয়াপচ়ার েরলত সহ়াযত়া েলর। 

• শথক্তর েক্ষয এিং KPI অ্নসু়ালর প়ারেরিয়াস পযড়ালে়াচন়া ের়া হলযলে এিং 
অ্নুষ্ঠ়ান-পরিতী পযড়ালে়াচন়া থিটিংলযর অ্ংশ থহস়ালি ত়াথেে়াভু্ক্ত ের়া 
হলযলে 

অফবসট  

• সরির়াহে়ারীর ে়াে থথলে থি়াট থগ্রে ইলেেথট্র্থসটি েগ েরুন 
• উৎপন্ন অ্স্থ়াযী শথক্ত েগ েরুন - থি়াট থিেযুৎ খরচ (kWh), থেট়ালর 

জ্ব়াে়ানী খরচ, থজন়ালরটলরর ক্ষ্মত়া (যথে সম্ভি হয), 24 ঘন্ট়া থে়াথেং 
চ়াটড  

• অ্িথশষ্ট ে়ািডন থনিঃসরণ গণন়া েরুন এিং অ্নুষ্ঠ়ালনর সিয শথক্ত খরচ 
থথলে ে়ািডন প্রভ়্াি েি়ালত এেটি প্র়াসথেে, থিশ্ব়াসলয়াগয, অ্েলসট 
অ্ংশীে়ার ি়া স্থ়ানীয সম্প্রে়ায প্রেল্প থনিড়াচন েরুন  

• অ্নুষ্ঠ়ান-পরিতী থরলপ়ালটড  সিস্ত তথয, থশক্ষ়া এিং অ্জড নগুথেলে যুক্ত েরুন
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6. োদয েযেস্থাপনা  
খ়ােয উৎপ়ােন থিলশ্বর থগ্রনহ়াউস গয়াস থনগডিলনর এে-চতুথড়াংলশর জনয ে়াযী। 
খ়ােয িযিস্থ়াপন়ালে খ়ােয থে়াথ়া থথলে আলস এিং েীভ়্ালি এটি চ়াষ ি়া প়ােন 
ের়া হলযলে ত়া থেখলত হলি। এেটি উথদ্ভজ খ়ােয-থভ্থিে থিনু উলেখলয়াগযভ়্ালি 
খ়ােয প্রস্ত়ালির ত়াথেে়ায ে়ািডন প্রভ়্াি েথিলয থেলি। এেটি থভ্গ়ান খ়ােয 
ত়াথেে়া, খ়ালেয ে়ািডলনর প্রভ়্াি ি়াংস-থভ্থিে থিনুর তুেন়ায 90% পযডন্ত 
েি়ালত প়ালর।  

এেটি সুস্থ়াযী েুে চ়াটড ়ার 
ি়াস্তি়াযলনর েক্ষয হওয়া উথচত 
স্ব়াস্থযের এিং স়াশ্রযী িলূেয 
খ়ােয সরির়াহ ের়া, য়া 
পথরলিলশর জনয যতট়া সম্ভি 
েি ি়াধ়া-থিপথি সৃথষ্ট েলর 
এিং থনম্নথেথখত 
েথৃষ্টথনিঃলক্ষপে়ারী থক্ষযগুথের 
ি়াধযলি স্থ়ানীয উৎপ়ােেলের 
উপে়ার েলর: 

Comparison of carbon for different menu 
options  

থিথভ্ন্ন থিনু থিেলল্পর জনয ে়ািডলনর তুেন়া  

Average meat-based গড় ি়াংস-থভ্থিে 

Vegetarian - fish থনর়াথিষ়াশী - ি়াে 

Vegetarian থনর়াথিষ়াশী 
Vegan থভ্গ়ান 

 

 

স্থানীয় োোি সিেিাহ কিা  

• ত়াজ়া, িরশুথি এিং স্থ়ানীয খ়াি়ার গ্রহন েলর খ়াি়ালরর পথরিহন িযয 
হ্র়াস েরুন  

• 25 ি়াইলের িলধয থথলে থিথশরভ়্াগ খ়ালেযর থজ়াগ়ান েলর স্থ়ানীয চ়াথষ 
এিং িযিস়াথযেলের প়ালশ ে়াুঁড়়ান 

• স্থ়ানীয বিথচযযিয খ়ােয সংসৃ্কথত উেয়াপন েরুন 

দারয়েশীলভাবে কজাগান কিা 

• সুস্থ়াযীভ়্ালি উৎপ়াথেত খ়ালেয েি ে়ািডন েুটথপ্রন্ট থ়ালে 
• প্রথ়াগতভ়্ালি আি়ালের স্থ়ানীয থজলেলের ে়াে থথলে আি়ালের ি়াে এিং 

স়ািুথদ্র্ে খ়াি়ালরর 100% সসু্থ়াযী থজ়াগ়ান প়াওয়া য়ায 
• আরও েরূ থথলে সরির়াহ ের়া খ়ােয নয়াযয ি়াথণজয এিং বনথতেভ়্ালি 

থনিযত়া থেয থয উৎপ়ােের়া ত়ালের পলণযর নয়াযয িূেয প়ালি 
 

স্বাস্থযকি পরিবেশ 

• অ্গড়াথনে, থে থরঞ্জ ি়া LEAF ি়ােড  স্বীেৃত সরির়াহে়ারীলের থথলে 
থজ়াগ়ান থেওয়া হয। LEAF স্বীেৃত েৃথষ পদ্ধথত থনথিত েলর থয, ি়াটি 
ও পথরলিশলে েৃথযি র়াস়াযথনে থথলে রক্ষ়া ের়া হয এিং প্র়াণী েেয়ালন 
উচ্চ ি়ান অ্নুসরণ ের়া হয। অ্নয়ানয ি়ানগুথের িলধয রলযলে থরে 
ট্র্য়াক্টর (UK), থেথিট়ার, েয সলযে অ্য়ালস়াথসলযশন, থরইনেলরে 
অ্য়াে়ালযস এিং ইন্ট়ারনয়াশন়াে ে়াউলন্ডশন ের অ্গড়াথনে এথগ্রে়ােচ়ার 
(IFOAM)। আপন়ার থনলজর এে়াে়ায শংস়াপলযর থিেল্পগুথের িয়াপ়ালরও 
তেন্ত েরুন। 

কমন ুপরিকল্পনা  

• িরশুথি পণয এিং সঠিে অ্ংশ অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়ার জনয থিনু পথরেল্পন়া 
েরুন 

• সিস্ত খ়ােযত়াথেে়াগত প্রলয়াজনীযত়া থিলিচন়া ের়া হলযলে থেন়া ত়া 
থনথিত েরুন 

• স্ব়াস্থয এিং সসু্থত়া িজ়ায থরলখ থিনু পথরেল্পন়া েরুন 
• থভ়্াক্ত়ার ে়ালে উথদ্ভজ খ়ােয-থভ্থিে অ্ে়ারটি সিড়াথধে েরুন 

োদযজাি েবজব যি েযেস্থাপনা 

https://leaf.eco/farming/leaf-marque
https://redtractor.org.uk/
https://redtractor.org.uk/
https://www.demeter.net/
https://www.soilassociation.org/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.ifoam.bio/
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• স়াি়ানয ি়া পুনিডযিহ়ারলয়াগয পয়ালেথজং িযিহ়ার ের়া পণয িযিহ়ার েরুন  
• সিস্ত থনষ্পথিলয়াগয থটথিেওযয়ার এেি়ার-িযিহ়ারলয়াগয প্ল়্াথেে এিং 

পথেে়াইথরন িযিহ়ার ের়া এথড়লয চেুন 

অেযেহৃি োদয দান করুন 

• থযখ়ালন র়ান্ন়া ের়া খ়াি়ার সহ অ্িথশষ্ট খ়াি়ার উৎপন্ন ের়া অ্থনি়াযড, 
থসখ়ালন স্থ়ানীয সংস্থ়াগুথেলত এটি ে়ান ের়ার উপ়াযগুথে থচথিত েরুন 
এিং থযগুথে সথতযই য়ালের এটির প্রলয়াজন ে়ালে ত়ালেরলে থিতরণ 
েরুন।  

অেরহি করুন এেং সবচিনিা োোন 

• আির়া এেটি ইথতি়াচে খ়ােয সংসৃ্কথত বতথর েরলত চ়াই য়া আির়া থয 
খ়াি়ার খ়াই, থয প্র়াণীর়া এটি সরির়াহ েলর এিং য়ার়া এটি উৎপ়ােন 
েলর ত়ালের প্রথত এেটি িৃহির েৃতজ্ঞত়া র়ালখ। আির়া খ়ালেযর স্ব়াস্থযগত 
এিং পথরলিশগত প্রভ়্াি সম্পলেড  সলচতনত়া ি়াড়়ালত থচষ্ট়া, য়ালত 
অ্নুসরনে়ারীর়া আরও ভ়্াে, আরও সসু্থ়াযী পেদ থিলে থনলত প়ালর।  

এগুথে থনম্নথেথখত অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় প্রলয়াগ ের়া থযলত প়ালর:  

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

কযাটািাি রনেবাচন কিা 

• েয়াট়াথরং সরির়াহে়ারীর়া আপন়ার খ়ালেযর প্রলয়াজনীযত়াগুথে সরির়াহ 
েরলত প়ালর - এেটি পথরষ্ক়ার েুে চ়াটড ়ার বতথর ের়া এই 
প্রলয়াজনীযত়াগুথেলে RFP-এ অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়ার এেটি সহজ উপ়ায হলত প়ালর 
এিং এট়া ত়ালের পথরলষি়া সরির়াহলে চুথক্তথভ্থিে র়াখলত স়াহ়াযয েরলত 
প়ালর (ি়াস্তি়াযন পযড়ায থেখনু)  

• ঠিে়াে়ারলের সিস্ত প্রতয়াথশত ি়ান পূরলণর জনয ে়াযিদ্ধ হলত হলি।  সিস্ত 
থি়াি়াইে েনলসশন জলুড় যথ়াযথ পথরশ্রি সম্পন্ন হয, য়ার অ্ন্তগডত  
সিস্ত প্র়াসথেে আইন এিং খ়ােয ও স্ব়াস্থযথিথধ ি়ান থিলন চে়া 

• থযখ়ালন সম্ভি, েয়াট়াথরং গ্রহণে়ারীলের উথচত বজি, থে থরঞ্জ ি়া LEAF 
ি়ােড  স্বীেৃত সরির়াহে়ারীলের থথলে খ়ােয থজ়াগ়ান ের়া - LEAF স্বীেৃথত 
থনথিত েলর থয চ়ালষর পদ্ধথতগুথে ি়াটি এিং পথরলিশলে েৃথযি 
র়াস়াযথনে থথলে রক্ষ়া েলর এিং প্র়াণী েেয়ালণ উচ্চ ি়ানগুথে অ্নুসরণ 
েলর৷ 

• সুস্থ়াযী আহরণ প্রথক্রয়ার থক্ষলয থিথশরভ়্াগ খ়ােযদ্র্িয 25 ি়াইে এে়াে়ার 
িলধয থথলে সংগ্রহ ের়ার দ্ব়ার়া স্থ়ানীয েৃষে ও িযিস়াগুথেলে সহ়াযত়া 
প্রে়ান ের়ালে প্র়াধ়ানয থেওয়া হয। আরও েরূিতী স্থ়ান থথলে সরির়াহ 
ের়া খ়ােয নয়াযয ও বনথতে ি়াথণথজযে অ্নুশীেলনর িলধযই পলড়, য়া 
থনথিত েলর থয উৎপ়ােের়া ত়ালের পলণযর নয়াযয িেূয প়ালেন।  

কমন ুপরিকল্পনা  

• থনম্নথেথখতগুথেলে অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়ার জনয থিনুর পথরেল্পন়া ের়া হলযলে:  
o িরশুথি এিং সঠিে খ়ােযদ্র্িয  
o স্ব়াস্থযের খ়াি়ার  
o উথদ্ভেজ়াত খ়ােযদ্র্লিযর এেটি উলেখলয়াগয পথরি়াণ  
o সিস্ত খ়ােযত়াথেে়াগত প্রলয়াজনীযত়া  

• খ়াি়ালরর অ্পচযলে য়ালত নূযনতি ের়া য়ায থসই অ্নুয়াযী থিনু, েে 
থনযন্ত্রণ এিং খ়াি়ালরর িযিস্থ়ার পথরেল্পন়া ের়ার জনয েিী, ক্রীড়়াথিে 
এিং েশডেলের সংখয়ার অ্নুি়ান ের়া হয 

োদয েজব য েযেস্থাপনা  

• অ্িযিহৃত খ়াি়ার এিং অ্-পচনশীে আইলটিগুথের থক্ষলয খ়াি়ালরর 
অ্নুে়ান/পুনর়ায িযিহ়ালরর সুলয়াগগুথেলে থচথিত ের়া উথচত। 

• সিগ্র অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় েয়াট়াথরং থপ্র়াগ্র়ালির থিতরণ পথরলষি়া থথলে এেি়ার 
িযিহ়ারলয়াগয ক্রে়াথর এিং পয়ালেথজং স়ািগ্রীলে ি়াে থেওয়া হয। পচলনর 
থক্ষলয পচনলয়াগয থটথিেওযয়ার এিং পয়ালেথজং স়ািগ্রীর সক্ষিত়ার েথ়া 
ি়াথ়ায থরলখ এসি থজথনস িযিহ়ালরর িেূয়াযন ের়ার েথ়াও িলন র়াখলিন 
(িজড য িযিস্থ়াপন়া থিভ়্াগটি থেখুন) 

• খ়ােয িজড য পৃথেীেরণ িযিস্থ়া চ়ােু রলযলে 
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2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন 

অনুেরিব িা পিীক্ষ্া করুন  

• আপন়ার েুে চ়াটড ়ার এিং আইথন অ্নুিথতড ত়ার অ্নয়ানয থেেগুথের থক্ষলয 
অ্নুিথতড ত়া পরীক্ষ়া েরুন  

o প্রথতটি র়ান্ন়াঘলর খ়ােয থনর়াপি়া িযিস্থ়াপন়া থসলেলির (এিং 
থরেলেড র থে়ার্ল়্ার) এেটি হ়ােড  েথপ  

o েয়াট়ার়ার এিং অ্নয়ানয িযথক্তলের স্বতন্ত্রভ়্ালি য়াচ়াই ের়া হয এিং 
ত়ার়া সিস্ত থনযি থিলন চেলে ত়া থনথিত ের়ার জনয স়াইলটর 
স্থ়ানীয েতৃড পক্ষ দ্ব়ার়া ত়ালের পরীক্ষ়া ের়া হয। 

o পথরেল্পন়া অ্নুয়াযী থিনুর থিধ়ান পযড়ালে়াচন়া েরুন 
• থনথিত েরুন থয েয়াট়ার়ার প্রলয়াজনীয থরলপ়াটিড ং থিথট্র্ক্স পূরণ েরলে  

েজব য পিীক্ষ্া করুন  

• থে়ানও থনষ্পথিলয়াগয ক্রে়াথর এিং ে়াটে়াথর থনই ত়া থনথিত েরুন 
• খ়ালেযর অ্পচয এড়়ালত অ্ংশ থনযন্ত্রণ পযড়ালে়াচন়া েরুন  
• থনথিত েরুন থয পচনশীে খ়ােয এিনভ়্ালি পথরচ়ােন়া ের়া হয য়ালত 

ত়ার সলতজত়া েীঘড়াথযত হয 
• থনথিত েরুন থয পলণযর পয়ালেথজং সিডথনম্ন ের়া হলযলে এিং ত়া উপেব্ধ 

িজড য থনষ্ক়াশন িযিস্থ়া অ্নযু়াযী ের়া হলযলে 
• থনথিত েরুন থয িজড যলে পুনিডযিহ়ারলয়াগয িলজড যর প্রে়ালর থিভ্ক্ত ের়া 

হলযলে 

োদয অনুদান প্রকল্প 

• িলজড যর পথরি়াণ েি়ালত এিং স়াি়াথজে িূেয িৃথদ্ধ েরলত খ়ােয অ্নুে়ান 
প্রেলল্পর িযিস্থ়া েরুন  

 

3. অনুষ্ঠান পিেিী কা বক্রম 

• েয়াট়ার়ার এিং খ়ােয অ্নুে়ান প্রেল্প দ্ব়ার়া প্র়াপ্ত থেট়া থথলে আপন়ার খ়ােয 
িযিস্থ়ার েৃথতত্ব পযড়ালে়াচন়া েরুন  

o খ়ােয সরির়ালহর ত়াথেে়া  
o খ়ােযজ়াত িলজড যর থনষ্পথির পথরি়াণ  
o থরেুলরলন্ট পথরলিথশত েভ়্ালরর সংখয়া 

• অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়া থিটিং এিং থরলপ়ালটড র অ্ংশ থহলসলি েক্ষয এিং 
KPI-এর স়ালপলক্ষ খ়ােয িযিস্থ়াপন়া পযড়ালে়াচন়া েরুন এিং ত়া নথথভু্ক্ত 
েরুন 
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7. জবলি েযেস্থাপনা 
থখে়ার ি়ালঠ এিং ি়ালঠর ি়াইলর থ়াে়া সিস্ত ি়ানুলষর জলের িযিস্থ়া সম্পথেড ত 
সলচতনত়া থ়াে়া এেটি সেে অ্নুষ্ঠ়ান পথরচ়ােন়ার অ্পথরহ়াযড থিষয। আজলের 
থেলন ে়াুঁথড়লয জেি়াযু পথরিতড লনর প্রভ়্ালির আলে়ালে থযখ়ালন খর়া এিং িনয়ার 
ঘটন়াগুথে ক্রিিধডি়ানভ়্ালি উন্নত এিং উন্নযনশীে উভ্য থেশগুথেলেই প্রভ়্াথিত 
েরলে থসখ়ালন জলের িযিস্থ়াপন়া হে এেটি চূড়়ান্ত থিতথেড ত বিথশ্বে সিসয়া। 
থিলশ্বর থিথশরভ়্াগ অ্ংলশই সীথিত পথরি়াণ থিশুদ্ধ প়ানীয জে এিং সয়াথনলটশন 
সুথিধ়া ি়াথে রলযলে। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স এই িূেযি়ান থজথনসটির গুরুত্ব থি়ালঝ 
এিং আির়া আি়ালের জে সম্পেগুথেলে সংরক্ষণ ও সুরক্ষ়ার জনয প্রলচষ্ট়া 
চ়াে়ালি়া। এর িলধয জেীয আি়াসস্থে এিং প্রজ়াথতগুথের সংরক্ষণও অ্ন্তভু্ড ক্ত।   

সুস্থ়াযীভ়্ালি জলের িযিস্থ়াপন়ার িলধয রলযলে জলের অ্পচয েি়ালন়া, 
অ্লপক্ষ়ােৃত পথরষ্ক়ার িজড য জলের পুনিঃিযিহ়ার, থতে ও জ্ব়াে়াথন দ্ব়ার়া েষূলণর 
সম্ভ়ািন়া েরূ ের়া, র়াস়াযথনে পথরষ্ক়ালরর পণয এিং েঠিন িজড য।  

ে়াযডেরীভ়্ালি, আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালনর েক্ষয হওয়া উথচত: 

• থখে়ার ি়ালঠ ি়া ত়ার আলশপ়ালশর জেজ পথরলিলশ (নেী, হ্রে, উপকূেীয 
পথরলিশ ইতয়াথে) য়ালত অ্নষু্ঠ়ালনর থে়ানও থচি িহন ন়া েলর 

• থযখ়ালনই সম্ভি থসখ়ালনই জে সংরক্ষলণর থেৌশে প্রণযন েরুন 

• থেল্ট়ার ের়া (প্রধ়ান) প়ানীয জলের সুথিধ়া প্রে়ান েরুন 

এটি থনম্নরূলপ সিস্ত অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়া চক্র জলুড় প্রলয়াগ ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• এেটি সরির়াহ এিং থনষ্পথি পথরেল্পন়া বতথর েরলত িযিহ়ার এিং 
থনষ্পথির থিেল্পগুথে পযড়ালে়াচন়া েরুন য়া পথরলিলশর উপর প্রভ়্ািলে েি 
েলর, এিং য়া থথলে প়াওয়া য়ায: 

o পথরষ্ক়ার জে: প়ানীয জে 

o নীে জে: ে়াপড় ে়াচ়া ও থসলচর জনয িযিহৃত পথরষ্ক়ার জে (প়ালনর 
জনয নয) 

o ধূসর জে: ে়াপড় ে়াচ়া এিং পথরষ্ক়ার-পথরেন্নত়ািূেে ে়াযড থথলে 
উদূ্ভত থে়ালন়ারেি বজি েষূণহীন জে 

o ে়ালে়া জে: স়ালেজ এিং পযিঃথনষ্ক়াশলনর জে 

• থনথিত েরুন থয সিস্ত আইথন অ্নুিথতড ত়ািূেে প্রথিধ়ানগুথে জ়ান়া আলে, 
ত়া থিলন চে়া হলে এিং প্রলয়াজন হলে প্র়াসথেে থেসচ়ালজড র সম্মথত পয 
এিং ে়াইলসসগুথেও প্র়াপ্ত েরুন  

• সঠিে থিেল্প থনিড়াচন ের়া:  

o থযখ়ালন সম্ভি হলি থসখ়ালন, অ্স্থ়াযী স্থ়ালন জে পথরিহলনর পথরিলতড  
প্রধ়ান জে সরির়াহে়ারী ে়াইন থথলেই জে এিং সয়াথনলটশন িযিহ়ার 
েরুন  

o থযখ়ালন অ্স্থ়াযী অ্িে়াঠ়ালি়ার প্রলয়াজন রলযলে, থসখ়ালন পথরিহলণর 
পথলে নূযনতি ের়া এিং সরঞ্জ়ালির েক্ষত়ালে সিড়াথধে ের়ার েক্ষয 
র়াখুন 

o অ্খণ্ডত়া থনথিত েরলত থনযথিতভ়্ালি জলের অ্িে়াঠ়ালি়া পথরেশডন 
েরুন এিং থযখ়ালন প্রলয়াজন থসখ়ালন েক্ষত়ার স়ালথ ক্ষয/থেলেজ 
থির়ািত েরুন 

o জে স়াশ্রলযর থক্ষলয ে়াযডের পণয এিং পথরলষি়াগুথেলে শন়াক্ত েরুন 
এিং প্রলয়াগ েরুন 

o িৃথষ্টর জে/নীে ি়া ধূসর জলের ধ়ার়াগুথে থযিন, থসচ, ে়াপড় ে়াচ়া 
ইতয়াথের িযিহ়ালরর ি়াস্তি়াযলনর সুলয়াগগুথেলে থচথিত েরুন 

o ঠ়ান্ড়া জলে হ়াত থধ়ায়ার িযিস্থ়া সয়াথনলটশলনর জনয যলথষ্ট এিং এলত 
জে গরি ের়ার জনয িযিহৃত শথক্তর সঞ্চয হয 

• পথরলিশলে রক্ষ়া ের়া  
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o প্রলয়াজন হলে, পথরেন্নত়ার জনয থসইসি পণযগুথেলে থচথিত েরুন য়া 
পথরলিলশর ক্ষথত েলর ন়া  

o থনে়াথশ িযিস্থ়া এিং েথূষত পে়ালথডর সম্ভ়ািয উৎসগুথে সম্পলেড  িুঝুন, 
য়া পৃষ্ঠতলের নেডি়াগুথেলে রক্ষ়া ের়ার থক্ষলয স়াহ়াযয েরলি  

• এেি়ার িযিহ়ারলয়াগয প্ল়্াথেলের (িজড য থেখুন) িযিহ়ার থনিূডে ের়ার জনয 
প়ানীয জলের থরথেে থেশন স্থ়াপলনর পথরেল্পন়া েরুন  

• থনথিত েরুন থয সরির়াহে়ারীর়া থেট়া থরলপ়াটিড ংলযর প্রলয়াজনীযত়াগুথে 
থি়ালঝ - এই সিস্ত চুথক্তর প্রলয়াজনীযত়াগুথে পূরণ েরুন 

 

 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• ঘটন়া এিং অ্নুিথতড ত়া  

o থে়ানও েঘুডটন়ার থক্ষলয অ্নুষ্ঠ়ালনর থনর়াপি়া/জরুথর েলের অ্ংশ থহলসলি 
স়াইলট এেটি থনে়াথশ পথরেল্পন়া প্রস্তুত আলে ত়া থনথিত েরুন  

o থনথিত েরুন থয অ্নুষ্ঠ়ালনর সিস্ত েলের েিীর়া থস্পে প্রথতথক্রয়ার 
জনয প্রথশথক্ষত - প্রথশক্ষলণর থরেেড  য়াচ়াই েরুন  

o সিগ্র ইনেলেশন প্রথক্রয়া এিং অ্নুষ্ঠ়ালনর সিযে়াে জলুড়, থনথিত 
েরুন থয থে়ানও অ্স্থ়াযী জলের ভ়্াণ্ড়ালর থে়ানও েুলট়া থনই  

o জে থনগডিনিেূে থে়ানও েঘুডটন়ার থক্ষলয সিসয়ার সি়াধ়ালনর জনয 
স়াইলট পযড়াপ্ত পথরি়াণ থস্পে থেট িজতু র়াখুন  

o পথরলিশ ি়ান্ধি পথরেন্নত়ািেূে দ্র্িয়াথে এিং িযিহ়ার ের়া থযলে়ানও 
র়াস়াযথনে অ্নুলি়াথেত থেন়া ত়া য়াচ়াই েরুন এিং থনথিত েরুন 
থযলে়ানও র়ান-অ্েলে নূযনতি ের়া হলযলে 

o অ্য়াথথেট, সরির়াহে়ারী এিং েিীলের জে সংরক্ষলণর ি়াতড ়া থপ্ররণ 
েরুন য়ালত থনথিত ের়া য়ায থয থে়ানও টয়াপ এিং থহ়াজ প়াইপ 
অ্প্রলয়াজনীযভ়্ালি খুলে র়াখ়া হলে ন়া 

o থয থে়ানও ঘটন়া ি়া সম্ভ়ািয ঘটন়ার েথ়া থরলপ়াটড  েরুন এিং ত়ার 
থরেেড  র়াখুন। 
 
 

3. অনুষ্ঠান পিেিী কা বক্রম  

• থনথিত েরুন থয থি়াট জে খরচ এিং প্রধ়ান ও অ্স্থ়াযী উভ্য প্রে়ার 
িজড য জে থনষ্পথির উপর তথয সরির়াহ ের়া হলযলে (চুথক্তগত 
প্রলয়াজনীযত়া)  

• জে স়াশ্রযে়ারী থেভ়্াইসসহ ি়া থেভ়্াইসহীন যন্ত্র়াথেগুথেলে পযড়ালে়াচন়া েরুন 
এিং থযগুথে সরির়াহ ের়া হযথন থসগুথেলেও পযড়ালে়াচন়া েরুন  

• থযলে়ালন়া ঘটন়ার পযড়ালে়াচন়া েরুন, ত়ার ে়ারণ থচথিত েরুন এিং 
পরিতী অ্নুষ্ঠ়ালনর থক্ষলয য়ালত এই ধরলনর ঘটন়া এড়়ালন়া য়ায থসই জনয 
ে়াযডের িযিস্থ়া থচথিত েরুন - ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় থসর়া 
অ্নুশীেনলে থশয়ার েরুন  

• েলক্ষযর স়ালপলক্ষ েতট়া থে ি়াস্তি়াথযত ের়া থগলে ত়া পযড়ালে়াচন়া েরুন 
এিং উন্নথত ের়া য়ায এিন থক্ষযগুথেলে থচথিত েরুন 
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8. ভ্রমণ পরিকল্পনা 
ভ্রিণ হে থিশ্বিয়াপী ে়ািডন ে়াই অ্ক্স়াইলের িলত়া থিথভ্ন্ন থগ্রনহ়াউস গয়ালসর 
(GHG) থদ্বতীয িৃহিি ে়ারে। এটি শহর এিং নগলরর স্থ়ানীয ি়াযরু 
গুণি়ালনরও এেটি প্রধ়ান ে়ারণ। অ্য়াথলেটিক্সর়া ন়ান়া জ়াযগ়ায ভ্রিলণর েলে 
উলেখলয়াগয পথরি়াণ ে়ািডন েুটথপ্রন্ট বতথর েলর থযিন, প্রথশক্ষণ, প্রথতলয়াথগত়া 
ি়া থিটিং/সলম্মেন ইতয়াথে। এেথেলে ভ্রিণ থযিন থখে়াধুে়ার ি়াধযলি ি়ানুষলে 
এেথযত ের়ার এেটি থভ্থি, অ্নযথেলে থতিনই ভ্রিণ-সম্পথেড ত ে়ািডন থনিঃসরণ 
থখে়াধুে়ার স়ালথ যুক্ত প্রধ়ান পথরলিশগত প্রভ়্ািগুথের িলধয অ্নযতি। 

এই থজথনসটির েথ়া ি়াথ়ায থরলখ অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠেলের ভ়্ালে়া গণপথরিহন 
িযিস্থ়াযুক্ত স্থ়ানগুথেলে থিলে থনওয়ার থচষ্ট়া ের়া উথচত। অ্নুষ্ঠ়ালনর েশডেলের 
সুস্থ়াযী পথরিহলনর থিেল্প থিলে থনওয়ার দ্ব়ার়া ে়ািডলনর থনগডিন েি়ালন়ার থক্ষলয 
স়াহ়াযয েরলত উৎস়াথহত ের়া উথচত। থরে়ালরলসর জনয তথয থেে সহ, েপ্তর 
এিং অ্নুষ্ঠ়ালনর স়ালথ জথড়ত সিস্ত শহলরর এেটি পথরিহন ত়াথেে়া বতথর ের়া 
উথচত। 

এেটি সুস্থ়াযী ভ্রিণ পথরেল্পন়ার থিে়াশ এিং ি়াস্তি়াযন থনথিত েরলি থয 
অ্নুষ্ঠ়ালনর স়ালথ জথড়ত সিস্ত েিী এিং েেগুথে সসু্থ়াযী ভ্রিণ থিেল্প থিলে 
থনলে। েি ে়ািডন েুটথপ্রলন্টর উৎপ়ােন থনথিত েরলত, ভ্রিণলে ভ়্ালে়াভ়্ালি 
থনযন্ত্রণ এিং পযডলিক্ষণ ের়া প্রলয়াজন, য়া থগ্রনহ়াউস গয়ালসর এেটি অ্নযতি 
উৎস। এে়াড়়াও সসু্থ়াযী ভ্রিণ থিেল্পগুথে শহলরর ি়াযরু ি়ালনর উপর শহুলর 
অ্নুষ্ঠ়ানগুথে সম্ভ়ািয প্রভ়্াি েি়ালত স়াহ়াযয েরলি। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স সুস্থ়াযী 
থেৌশলের স়ালথ স়ািঞ্জসয থরলখ, এেটি িয়াপে ভ্রিণ নীথত অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠে 
এিং এর িৃহির অ্ংশগ্রহণে়ারীলের প্রলয়াজন অ্নুয়াযী আরও সসু্থ়াযী ভ্রিণ 
থিেল্পগুথেলে থিলে থনওয়ার িয়াপ়ালর থশক্ষ়া প্রে়ান এিং ক্ষিত়াযন েলর। 

ভ্রিলণর স্তর থিনয়ালসর প্রচ়ার শুধুি়ায েি ে়ািডনযুক্ত ভ্রিণ থিেল্প প্রেশডলনর 
সুলয়াগই থেলি ন়া, িরং সথক্রয ভ্রিলণর থক্ষলয,অ্নুষ্ঠ়ালনর সিস্ত অ্ংশগ্রহণে়ারীলে 
বেনথদন জীিনয়াপলন সথক্রয থিেল্প থিলে থনলতও অ্নুপ্র়াথণত েরলি। িতড ি়ান 
থিলশ্বর থিথভ্ন্ন থেলশ ক্রিিধডি়ান স্থূেত়াজথনত সিসয়া, েিডলক্ষলয ি়া সু্কলে থহুঁলট 

য়াওয়ার িলত়া সহজ থিেল্পগুথে িতড ি়ান এিং ভ্থিষযত প্রজেলে থেট এিং সুস্থ 
র়াখ়ার জনয প্রলয়াজনীয সথক্রয জীিনধ়ার়ার প্রচ়ার েলর। 
 

এেটি সসু্থ়াযী ভ্রিণ নীথতর েক্ষয হে ভ্রিণ িুথেং সংক্র়ান্ত এেটি সসু্পষ্ট 
প্রথক্রয়া/নীথত প্রণযন ের়া য়ার েক্ষয হে: 

• ভ্রিণে়ারীলের ত়ালের ভ্রিলণর পথরলিশগত প্রভ়্াি সম্পলেড  সলচতন ের়া। 
ভ্রিণ ে়ািডন থনগডিলনর এেটি প্রধ়ান উৎস এিং ভ্রিণে়ারীলের ত়ালের 
প্রথতটি পেলক্ষপ এিং ভ্রিলণর ধরলনর পথরলিশগত প্রভ়্াি থি়াঝ়া উথচত; 

• ভ্রিণে়ারী ি়ানুলষর সংখয়া হ্র়াস ের়া; 

• পথরিহন সংক্র়ান্ত থসদ্ধ়ালন্তর জনয পথরিহন স্তরথিনয়াস থিলন "সিুজতি" 
ভ্রিণ থিেল্পটি থিলে থনওয়া; 

• থিথভ্ন্ন অ্নুষ্ঠ়ালনর ে়ািডন প্রভ়্ািলে হ্র়াস ের়া; 

• এিন সরির়াহে়ারীলের থনিড়াচন েরুন য়ার়া, স্পষ্টভ়্ালি, এই সিস্ত 
িূেযলি়াধগুথে ধ়ারণ েলরন; 

• এয়ারে়াইস, থিি়ানিদর, থহ়ালটে এিং স্থ়ান়ান্তর সহ ভ্রিলণর সিস্ত পযড়ালয 
েি ে়ািডনযুক্ত থিেল্পগুথেলে থনিড়াচন ের়া; 

• সিস্ত অ্নুষ্ঠ়ালনর ভ্রিণিূেে িুথেং-এর জনয িয়াপে ে়ািডন থরলপ়াটিড ংলযর 
িযিস্থ়া ের়া 

• অ্নুষ্ঠ়ানিূেে ভ্রিলণর অ্িথশষ্ট ে়ািডন প্রভ়্ালির প্রশিন  
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walking  

active travel  
হাাঁটা  
সথক্রয ভ্রিণ  

cycling  

active travel  
সাইবকল চালাবনা  
সথক্রয ভ্রিণ  

public transport  

communal travel 
গণপরিেহন  
স়াম্প্রে়াথযে ভ্রিণ 

electric car  

low carbon travel car share for a greener 

option 

বেদযুরিক গারে  
এেটি পথরলিশি়ান্ধি থিেলল্পর জনয থশয়ার 
থভ্থিলত স্বল্প ে়ািডন থনগডিনে়ারী ভ্রিণ গ়াথড়র 
িযিহ়ার 

petrol/diesel car  

carbon intensive travel car share for a 

greener option  

কপবরাল/রিবজল গারে  
এেটি পথরলিশি়ান্ধি থিেলল্পর জনয থশয়ার 
থভ্থিলত তীব্র্ ে়ািডন থনগডিনে়ারী ভ্রিণ 
গ়াথড়র িযিহ়ার  

air 

very carbon intensive travel 
োয়ু 
অ্তযন্ত ে়ািডন থনগডিনে়ারী ভ্রিণ 

 

সবেবাত্তম ভ্রমণ অনুশীলন 
রনম্নরলরেি সু-অনুশীলনমলূক রনবদব রশকাগুরল অনুসিণ কিা উরচি:  

ভ্রমণ এরেবয় চলুন  

ভ্রিলণর এেটি উলেখলয়াগয পথরি়াণ অ্ংশ আেলত এড়়ালন়া থযলত প়ালর। 
সহলয়াথগত়ািূেে থয়াগ়ালয়াগ, প্রথশক্ষণ এিং থনটওয়াথেড ং প্ল্য়াটেলিডর িযিহ়ার থেেু 
থিটিং, ওয়ােড শপ, থসথিন়ার এিং স়াধ়ারণভ়্ালি অ্থেলস য়াওয়ার জনযও 
আি়ালের ভ্রিলণর প্রলয়াজনলে ত্বর়াথিত েলরলে। যথেও, এিন পথরথস্থথতও থ়ােলি 
থযখ়ালন স়াইট পথরেশডন ি়া প্রেৃত অ্নুষ্ঠ়ালনর জনয ভ্রিলণর প্রলয়াজন হলি। 
এইসি থক্ষলয, ভ্রিলণর স্তরথিনয়ালসর ি়াস্তি়াযন ের়া উথচত।   

সরক্রয় ভ্রমণ  

সথক্রয ভ্রিলণর থিেল্প সিসিয আি়ালের প্রথি পেদ হওয়া উথচত। এেটি 
ক্রীড়়া অ্নুষ্ঠ়ান থযলহতু স্ব়াস্থযের জীিনয়ায়ার থিপণন েলর ত়াই আি়ালের 
উথচত 'হ়াুঁট়া পলথ চে়া' এিং সথক্রয ভ্রিলণর থক্ষলয প্রথতটি সুলয়ালগর সদ্বযিহ়ার 
ের়া। ভ্রিণে়ারীলের জনয এেটি "হ়াুঁট়ার ি়ানথচয" প্রে়ান ের়া থযখ়ালন থিথভ্ন্ন 
গন্তলিয য়াওয়ার সিয উথেথখত থ়ােলি এিং এর স্ব়াস্থযের থেেগুথেলে হ়াইে়াইট 
ের়া হলি, েয়ালে়াথরর থিলয়াজলনর িয়াপ়ালর িে়া থ়ােলি, ত়া পথথেলের হ়াুঁট়ার 
িয়াপ়ালর উৎস়াথহত ের়ার এেটি আেষডণীয উপ়ায হলত প়ালর৷  
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ি়াইে িযিহ়ালরর থিধ়ান থেওয়া ি়া উপেব্ধ হলে ি়াইে থস্কি িযিহ়ালর 
উৎস়াথহত ের়া।  

গণপরিেহন  

সিস্ত অ্নুষ্ঠ়ালনর শহলরই থিথভ্ন্ন ধরলনর গণপথরিহন ি়াধযলির থিেল্প সহলজ 
অ্য়ালক্সসলয়াগয এিং উপেব্ধ। সম্ভি হলেই গণপথরিহন ি়াধযি িযিহ়ার ের়া 
উথচত।   

গারেবি ভ্রমণ  

গণপথরিহন ি়াধযলির িযিহ়ার সম্ভি ন়া হলে ে়ারপুথেং/লশয়ালর ভ্রিণ ের়া 
সিডে়াই প্রথি পেদ হওয়া উথচত 

থযখ়ালন গ়াথড় প্রে়ান ের়া হয: 

• উপেব্ধ হলে েি ি়ায়ায ে়ািডন থনিঃসরণ েলর এিন হ়াইথব্র্ে এিং 
বিেযুথতে য়ানি়াহন িযিহ়ার ের়া উথচত।  

• থযসি জ়াযগ়ায েি ে়ািডন থনিঃসরণযুক্ত থিেল্পগুথে অ্নুপেব্ধ, থসখ়ালন থে়াট 
গ়াথড়গুথের িযিহ়ার স়াধ়ারণত এেটি অ্থধে ে়াযডের থিেল্প। 

• জ্ব়াে়ানী েক্ষত়া ি়া েষূণ থনগডিলনর থক্ষলয গ়াথড় চ়াে়ালন়ার বশেী েক্ষত়াপূণড 
হওয়া উথচত। সীথিত সম্পে িযিহ়ার েলর সিড়াথধে েরূত্ব অ্থতক্রি ের়ার 
েথ়া ভ়্ািুন - থযিন পযড়াপ্ত পথরি়াণ ট়ায়ালরর চ়াপ, গথতসীি়ার ি়ায়া 
িজ়ায র়াখ়া, গ়াথড়র ে়ালে র়াখ়া অ্িযিহৃত ি়াক্সগুথেলে এথড়লয চে়া, 
প্রলয়াজলন থনলেড থশে়া প্রে়ান ের়া থযলত প়ালর    

রেমান  াত্র্া  

থিজলনস ক্ল়াস থসলটর জনয থনওয়া স্থ়ালনর উপর থভ্থি েলর থিজলনস ক্ল়ালস 
ভ্রিলণর থক্ষলয আপন়ার ে়ািডন েুটথপ্রন্ট প্র়ায থদ্বগুণ হলয য়ায। থিজলনস ক্ল়াস 
ফ্ল়াইলটর সংখয়া সীথিত েরলে ত়া থসই সংস্থ়ার ভ্রিণিূেে ে়ািডন প্রভ়্ািলে 
উলেখলয়াগযভ়্ালি হ্র়াস েরলত প়ালর।  

5 ঘন্ট়ার েি সিলযর থিি়ান য়ায়াগুথেলে স্বল্প েরূলত্বর য়ায়া থহলসলি থিলিচন়া 
ের়া হলি। সিস্ত স্বল্প েরূলত্বর থিি়ানয়ায়ার থক্ষলয েিী ও েলের সেসযলের 
ইলে়ানথি ক্ল়ালস ভ্রিণ ের়া উথচত। 

অ্নয়ানয সিস্ত থিি়ানয়ায়ার থক্ষলযও, ইলে়ানথি ক্ল়ালস ভ্রিণই প্রথি পেদ হওয়া 
উথচত। 

অনুিাগী এেং দশবক 

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স অ্থেলস থিটিংগুথের প়াশ়াপ়াথশ অ্নুষ্ঠ়ানগুথেলতও অ্নুর়াগী 
এিং েশডেলের সসু্থ়াযী ভ্রিলণর থিেল্পগুথে থিলে থনলত প্রচ়ার এিং উৎস়াথহত 
েরুন এে়াড়়াও আপথন স্থ়ানীয ি়া প্র়াসথেে ে়ািডন অ্েলসটিং থস্কিগুথেলে 
থচথিত েরলত প়ালরন য়ালত আপন়ার অ্নুর়াগী এিং েশডের়া ত়ালের থনজস্ব 
ভ্রিলণর অ্েলসলটর ে়াথযত্ব থনলত প়ালর।  

এেটি স়াধ়ারণ েয়ােকুলেটর প্রে়ান ের়ার দ্ব়ার়া ত়ালের জনয এই িয়াপ়ারটিলে 
সহজ েলর তুেুন থযখ়ালন ত়ার়া েতট়া পথ ভ্রিণ েলরলে, েী ধরলনর পথরিহন 
িযিস্থ়া িযিহ়ার েলরলে ত়া ইনপুট েলর এেটি স়াধ়ারণ থনগডিন েয়ােকুলেটলরর 
ি়াধযলি ত়ালের ে়ািডন থনগডিলনর পথরি়াণ গণন়া েরলত প়ালর এিং ত়ারপর 
ত়ালের এেটি থেে প্রে়ান েরুন য়ালত ত়ার়া এেটি প্রতযথযত অ্েলসট থস্কলির 
ি়াধযলি থসই প্রভ়্ািলে প্রশথিত েরলত প়ালর।  

 
 
 
 
 
 
 

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   
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• অ্নুষ্ঠ়ালনর েিীলের ভ্রিণজথনত ে়ািডন প্রভ়্াি েি়ালত ভ্রিলণর স্তরথিনয়াস 
থিলন সিস্ত েিীর জনয এেটি স়ািথগ্রে ভ্রিণ পথরেল্পন়া বতথর েরুন 

o ভ্রিলণর প্রলয়াজনীযত়ার সি়ালে়াচন়ািূেেভ়্ালি িূেয়াযন েরুন এিং 
অ্প্রলয়াজনীয ভ্রিণ এড়়ালত সহলয়াথগত়ািূেে থিটিং প্ল্য়াটেিড, 
থভ্থেও এিং অ্নয়ানয ি়াধযলির িযিহ়ার েরুন  

o থযখ়ালন ভ্রিণ আিথশযে থসখ়ালন ে়ািডন স়াশ্রযী ভ্রিণ থিেল্প 
থনিড়াচন েরুন থযিন ইলে়ানথি ক্ল়াস থিি়ান, থিি়ানিদর থথলে 
য়ায়ার জনয গণপথরিহন ি়াধযি ইতয়াথে 

• প্র়াসথেে থয়াগ়ালয়াগ প্ল্য়াটেলিডর ি়াধযলি অ্নুর়াগী ও েশডে, ক্রীড়়াথিে, 
অ্ংশীে়ারলের সহ সিস্ত থেেলহ়ার্ল়্ারলের সথক্রয ভ্রিণ এিং গণপথরিহন 
িযিহ়ার ের়ার িয়াপ়ালর উৎস়াথহত েরুন এিং ত়ালেরলে সিস্ত 
থিেল্প/সিযসূচী জথনত তথয প্রে়ান েরুন 

• অ্নুর়াগী/েশডেলের স়ালথ থয়াগ়ালয়াগ েরলত এিং টিথেট থিথক্রর সিলয 
ভ্রিলণর তথয নথথভু্ক্ত েরলত টিথেটিং প্রথক্রয়ার িযিহ়ার েরুন 

• এেটি ে়ািডন অ্েলসট থপ্র়াগ্র়াি শন়াক্ত েরুন এিং থসই িয়াপ়ালর সি়াইলে 
অ্িথহত েরুন (অ্নষু্ঠ়ালনর স়ালথ প্র়াসথেে থপ্র়াগ্র়াি, এিং থযখ়ালন সম্ভি) 

o ে়ািডলনর প্রভ়্াি প্রশিন, উে়াহরণিূেে থনতৃত্ব প্রে়ান েরুন 
o সিস্ত অ্ংশগ্রিে়ারীলের স়ালথ থয়াগ়ালয়াগ স্থ়াপন েরুন, এিং ত়ালের 

থনজস্ব ভ্রিলণর ে়ািডন প্রভ়্াি প্রশিন েরলত উৎস়াথহত েরুন।  
• পযড়াপ্ত গণপথরিহন িযিস্থ়া থনথিত েরলত স্থ়ানীয সরে়ার এিং 

অ্প়ালরটরলের স়ালথ সহলয়াথগত়া েরুন েরুন  

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• গণপথরিহন ি়াধযিলে উৎস়াথহত ের়ার সুলয়াগ থেন থযিন, ি়াস/লট্র্লনর 
টিথেলটর স়ালথ থিন়ািূলেয েথে  

• ে়ািডলনর প্রভ়্াি, থসই থনথেডষ্ট পথরিহন ি়াধযি থিলে থনওয়ার ে়ারণ এিং 
থয়াগ়ালয়াগ পথরেল্পন়ার ে়াযডে়াথরত়া িূেয়াযলনর জনয থিেল্প ভ্রিণ িযিস্থ়া 
এিং েরূত্ব থনধড়ারলণর জনয েশডেলের উপর সিীক্ষ়া েরুন 

• পথরিহন পথরলষি়া প্রে়ানে়ারীলের থথলে (িূে আহরলণর চুথক্তলত অ্ন্তভু্ড ক্ত 
ের়া ত়া থনথিত েরুন), গ়াথড়র প়ােড  এিং স়াইলেে প়ােড  ইতয়াথে থথলে 
অ্নয়ানয ধরলনর ভ্রিণিূেে তথয সংগ্রহ েরুন 

 
 

3. অনুষ্ঠাবনি সমারপ্ত এেং প বাবলাচনা 

• পথরেল্পন়ার স়ােেয িেূয়াযলনর জনয সংগহৃীত তলথযর পযড়ালে়াচন়া েরুন। 
থযিন:  

o গণপথরিহন ি়াধযি িযিহ়ারে়ারী ি়ানুলষর সংখয়া  
o স়াইলট উপথস্থত গ়াথড়র সংখয়া  
o ি়াইে থে়ালরজ িযিস্থ়া িযিহ়ারে়ারীলের সংখয়া  
o অ্নুষ্ঠ়ালনর থি়াট েশডে সংখয়া  

• অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়া থিটিং এিং থরলপ়ালটড  টিথেটিং ও থয়াগ়ালয়ালগর 
প়াশ়াপ়াথশ পথরিহন পথরলষি়া প্রে়ানে়ারীলেরও অ্ন্তভু্ড ক্ত েরুন  

• উন্নথত ের়া য়ায এিন থক্ষযগুথেলে থচথিত েরুন  

 
ওয়ার্ল্ব  অযাথবলটিক্স-এি দপ্তবি  াওয়াি জনয গণপরিেহন 
মাধযবমি উদাহিণ 
ধিন সংগঠন ওবয়ে রলংক 

ি়াস Compagnie des 
Autobus de 
Monaco 

https://www.cam.mc/en  

িয়াটু 
ি়াস 

Compagnie des 
Autobus de 
Monaco 

https://monaco-navigation.com/bateau-bus-tarif-
monaco.html  

থট্র্ন  https://www.visitmonaco.com/en/7547/access-by-
rail 
 

ইলেেথট্র্ে থি়ান়াি়াইে https://monabike.mc/ 

https://www.cam.mc/en
https://monaco-navigation.com/bateau-bus-tarif-monaco.html
https://monaco-navigation.com/bateau-bus-tarif-monaco.html
https://www.visitmonaco.com/en/7547/access-by-rail
https://www.visitmonaco.com/en/7547/access-by-rail
https://monabike.mc/
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ি়াইে  
টয়াথক্স/ 
ইলেেথট্র্ে 
টয়াথক্স 

টয়াথক্স থি়ান়ালে়া 
(অ্য়াপ) 

https://apps.apple.com/gb/app/taxi-
monaco/id1032394857 
https://www.taximonaco.com/ 
 
 

গ়াথড় 
থশয়াথরং 

থি়াথি http://www.mobee.mc/en/ 
 

 
 
 
 
  

https://apps.apple.com/gb/app/taxi-monaco/id1032394857
https://apps.apple.com/gb/app/taxi-monaco/id1032394857
https://www.taximonaco.com/
http://www.mobee.mc/en/


ওয়ার্ল্ব  অযাথবলটিক্স: সুস্থায়ীভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা েযেস্থা সবেবাত্তম অনুশীলবনি রনবদব রশকা  

ওয়ার্ল্ব  অযাথবলটিক্স সুস্থায়ীভাবে অনুষ্ঠান সবেবাত্তম অনুশীলবনি রনবদব রশকা: প্রাথরমক সংস্কিণ নবভম্বি 2021        36 

9. োসস্থান 
এেটি সসু্থ়াযী ক্রয প্রথক্রয়ার ি়াধযলি - থনিড়াচন ের়া পণয এিং পথরলষি়াগুথের 
উপযুক্ত থিেল্প থিলে থনওয়ার ি়াধযলি পথরলিশগত প্রভ়্াি হ্র়াস এিং স়াি়াথজে 
প্রভ়্াি িথৃদ্ধর েক্ষয অ্জড ন ের়া থযলত প়ালর। 

আি়াসন হে এিনই এেটি পথরলষি়া এিং এর থনিড়াচলনর থিষযটি এই 
েথ়াগুথেলে ি়াথ়ায থরলখ পযড়ালে়াচন়া ের়া উথচত, য়ার িলধয রলযলে শথক্ত 
িযিস্থ়াপন়া, িজড য উৎপ়ােন, খ়ালেযর িযিস্থ়া, স্থ়ানীয েিী এিং েিীলের বিথচযয, 
স্ব়াস্থয এিং সুস্থত়ার প্রভ়্াি ইতয়াথে৷ যথেও, ি়াইলর থথলে এগুথেলে েঠিন থিেল্প 
িলে িলন হলত প়ালর তলি 'সিুজ থহ়ালটে'-এর জনয থিশ থেেু স়াটিড থেলেশন 
থস্কি রলযলে। থযখ়ালন স্ব-েয়াট়াথরংলে এেটি স়াটিড থেলেশন থস্কি দ্ব়ার়া িূেয়াযন 
ের়ার সম্ভ়ািন়া েি, তলি িূেত িহুলে়ালের আি়াসলনর থক্ষলয েথি, 
গরি/শীতে েথিউথনটি এে়াে়া ইতয়াথের ে়ারলণ স্ব-েয়াট়াথরং িযিস্থ়া েীঘড 
সিলযর থনথরলখ শথক্তর স্বল্প খরচস়ালপক্ষ হলি। 

 

 
Sustainable Accommodation সুস্থ়াযী ি়াসস্থ়ান 

Energy Efficiency শথক্ত েক্ষত়া 

Active Travel সথক্রয ভ্রিণ 

Local Food Sourcing স্থ়ানীয খ়ালেযর সংগ্রহ 

Legal Compliance বিধ সম্মথত 

Certification স়াটিড থেলেশন 

Sustainable Procurement সুস্থ়াযী আহরণ 

Renewable Energy পুননডিীেরণলয়াগয শথক্ত 

Water Management জলের িযিস্থ়াপন়া 
Zero Single-use plastic শূনয এেে-িযিহৃত প্ল়্াথেে 

Diversity & Inclusion বিথচযয এিং অ্ন্তভু্ড থক্ত 

Waste Management িজড য িযিস্থ়াপন়া 
Shared Occupancy স্থ়ান অ্থধে়ালরর থশয়ার 

 

 
High Carbon উচ্চ পথরি়ালণ ে়ািডন 

Hotel থহ়ালটে 

Eco-Hotel ইলে়া-থহ়ালটে 

Self Catering স্ব-পথরলষি়া প্রে়ানে়ারী 
Low Carbon স্বল্প পথরি়ালণ ে়ািডন 

 
 

আি়াসন থনিড়াচলনর সিয থিধ়ালনর সিস্ত থেে থিলিচন়া ের়া উথচত। থহ়ালটলের 
থক্ষলয আরও অ্লনে অ্থধে থিষয প্রে়ানে়ারীর থনযন্ত্রলণ থ়ালে য়া শুধুি়ায 
আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াজন টিলির েথজথেেয়াে থে়াঅ্থেড লনটরলের পেলদর 
উপর থেলড় থেওয়া হয।  

 

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   
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• সিস্ত েিীলের অ্ন্তভু্ড ক্ত েলর আি়াসন পথরেল্পন়া বতথর েরুন, য়ালত ঘলরর 
সংখয়ার থক্ষলয সিড়াথধে ে়াযডে়াথরত়া প়াওয়া য়ায 

• থনম্নথেথখত থিষযগুথের েথ়া থিলিচন়া েলর আি়াসলনর িয়াপ়ালর গলিষণ়া 
েরুন ও থনিড়াচন েরুন:  

o থে়ানও পথরলিশগত গুণি়ান, স়াটিড থেলেশন ি়া থচি। 
http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/know-
how-guide-to-sustainable-hotel-certification-schemes/ 

o গ়াথড়/টয়াথক্সর প্রলয়াজনীযত়ালে সীথিত েরলত এিং গণপথরিহন, 
হ়াুঁট়া ি়া স়াইলেে চ়াে়ালন়ার ে়াযডের িযিহ়ারলে সক্ষি েরলত 
অ্নুষ্ঠ়ানস্থলের থনেটিতী স্থ়ালন আি়াসন থনিড়াচন।  

o ভ়্ালে়া ি়ালনর খ়াি়ার প্রে়ান েলর এিন থহ়ালটে 
o েিীলের জনয উচ্চ েিডসংস্থ়ালনর ি়ান সহ থহ়ালটে (এর জনয 

স্থ়ানীয স়াটিড থেলেশন থস্কি থ়ােলত প়ালর?) 
• থনিড়াথচত আি়াসনগুথেলে সলচতন েলর থেওয়া উথচত থয থে়ানও 

থি়াতেজ়াত জে সরির়াহ ের়া হলি ন়া – যতক্ষণ ন়া পযডন্ত থেল্ট়ার ের়া, 
প়ানীয জে সরির়াহ ের়া য়ালি। 

• থহ়ালটলের স়ালথ আলে়াচন়া/চুথক্তলত অ্থতথরক্ত সসু্থ়াযীিেূে প্রলয়াজনীযত়া 
থনধড়ারণ ের়া থযলত প়ালর। থযিন থনষ্পথিলয়াগয শ়াওয়ার থেট এিং এেি়ার 
িযিহ়ারলয়াগয সয়ালশগুথে সথরলয থেেলত হলি, পথরেন্নত়ার সিযসূচী নূযনতি 
ের়া উথচত এিং থে়ানও এেি়ার িযিহ়ারলয়াগয প্ল়্াথেে সরির়াহ ের়া 
উথচত নয। 

 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• অ্নুষ্ঠ়ালনর েিী সেসযগণ এিং ক্রীড়়াথিেলেরলে আপন়ার সুস্থ়াযীলত্বর 
প্রথতশ্রুথতর িয়াপ়ালর অ্িথহত েরুন, য়ার িলধয ভ্রিলণর থক্ষলয পর়ািলশডর 
ত়াথেে়াও থ়ােলি, এে়াড়়া থ়ােলি:  

o ঘর থথলে থিলর়ালন়ার সিয এিং যখন িযিহ়ার ের়া হলি ন়া 
তখন ে়াইট, টিথভ্ এিং থে়ান/আইপয়াে চ়াজড ়ার সহ অ্নয়ানয 
সরঞ্জ়াি িন্ধ র়াখ়া 

o সিলচলয সুস্থ়াযী িযিস্থ়াসম্পন্ন থরলস্ত়ার়াুঁ, েয়ালে ইতয়াথের ত়াথেে়া 
প্রে়ান ের়া য়ার িলধয থনেটিতী থনর়াথিষ খ়াি়ালরর থিেল্পগুথে 
এিং সসু্থ়াযী পথরিহন থিেল্পগুথেও অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত। 

o শথক্ত/ত়াপি়ায়া িযিস্থ়াপন়া: ঘলরর ত়াপি়ায়া "আর়ািে়াযে" হলে 
শীতত়াপ থনযন্ত্রণ যন্ত্র িন্ধ েরুন। 

• এেস়ালথ ে়াপড় ে়াচ়ার ি়াধযলি প্রলয়াজনীয েথির পথরি়াণ হ্র়াস েরুন 
(থনথিত েরুন থয ব্র্য়ালন্ডে থপ়াশ়ালের ন়াি আলগ থথলেই থেওয়া আলে), 
এিং এেটি সসু্থ়াযী েথি পথরলষি়া িযিহ়ার েরুন (র়াস়াযথনলের সীথিত 
িযিহ়ার ইতয়াথে) 

• শুধুি়ায প্রলয়াজন হলেই থত়ায়ালে এিং চ়াের ইতয়াথের েথি ের়ার িয়াপ়ালর 
েিীলের, ক্রীড়়াথিেলের উৎস়াথহত েরুন 

3. অনুষ্ঠাবনি সমারপ্ত এেং প বাবলাচনা 

• থিথভ্ন্ন ধরলনর আি়াসলন থ়াে়া সিস্ত ঘরগুথেলে থিথেলয থেখুন 
• েিীলের ভ্রিণ থথলে উদূ্ভত ে়ািডলনর প্রভ়্াি েি়ালত আি়াসলনর পেলদর 

ে়াযডে়াথরত়া সম্পলেড  থরলপ়াটড  েরলত সিগ্র অ্নুষ্ঠ়ালনর সিযে়াে জলুড় 
ি়াধযলি িযিহৃত পথরিহন ি়াধযিগুথে সম্পলেড  তথয সংগ্রহ েরুন 

• থে়ান থে়ান েক্ষয অ্থজড ত হলযলে এিং েী থশক্ষ়া প়াওয়া থগলে ত়ার এেটি 
থরলপ়াটড  বতথর েরলত এেটি অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়া থিটিং পথরচ়ােন়া 
েরুন

  

http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/know-how-guide-to-sustainable-hotel-certification-schemes/
http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/know-how-guide-to-sustainable-hotel-certification-schemes/
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10. কােববনি ভািসাময েজায় িাো 
বিথশ্বে স্তলর ে়ািডন থনিঃসরলণর উিলর়াির িথৃদ্ধর দ্ব়ার়া চ়াথেত জেি়ায ুপথরিতড ন 
এিন এেটি বিথশ্বে সিসয়া য়া পৃথথিীর সিস্ত ি়ানুলষর জীিনলে প্রভ়্াথিত 
েরলে, য়ার প্রভ়্ালির িলধয রলযলে সিুলদ্র্র জলের আথিেত়া িৃথদ্ধ, খ়ােযশৃঙ্খলে 
িয়াঘ়াত, 'চরি' আিহ়াওয়া জথনত প্র়ােৃথতে েলুযড়াগ, গহৃ ও ি়াসস্থলের থিন়াশ 
এিং সিুলদ্র্র জেস্তর িৃথদ্ধ।  

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স জেি়াযু পথরিতড লনর থিরুলদ্ধ পেলক্ষপ গ্রহণ এিং 
অ্য়াথলেটিক্স, ি়ানি স্ব়াস্থয এিং সসু্থত়ার উপর এর প্রভ়্ািলে গুরুত্ব থেলযলে। 
অ্য়াথলেটিক্স, থিলশষ েলর এর অ্নুষ্ঠ়ানগুথে, উলেখলয়াগয পথরি়াণ ে়ািডন 
েুটথপ্রন্ট বতথর েলর। যথেও, ত়ালের ে়ালে পনুনডিীেরণলয়াগয শথক্তর 
উৎসগুথেলে িযিহ়ার ের়ার জনয উদ্ভ়ািনী প্রযুথক্তর গ্রহণ, িযিহ়ার এিং ত়া 
প্রেশডলনর সুলয়াগ রলযলে।  উলেখলয়াগয ে়ািডন থনগডিন এিং থসইজনয, ে়ািডন 
প্রশিলনর পেলক্ষপগুথের থনম্নথেথখত থিষযগুথের উপর থে়াে়াস ের়া উথচত: 

1. ভ্রিণ 
2. শথক্ত খরচ 
3. সংস্থ়ান 
4. খ়ােয ও প়ানীয 
5. িজড য 

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• থনগডিন েি়ালত থিথভ্ন্ন পেলক্ষপলে অ্গ্র়াথধে়ার থেলত স়াহ়াযয ের়ার জনয 
ে়ািডন থনগডিলনর িুখয উৎসগুথেলে শন়াক্ত েরুন  

• এেটি ে়ািডন থনগডিন হ্র়াস পথরেল্পন়া বতথর েরুন য়া আপন়ার থনথেডষ্ট 
উলেশয, েক্ষয (লিসে়াইন থেট়া দ্ব়ার়া চ়াথেত, থযখ়ালন থেট়া থিেযি়ান), 
KPI এিং থক্রয়ােে়াপগুথের থিশে প্রে়ান ের়া ে়াড়়াও পযডলিক্ষণ এিং 
প্রথতলিেন বতথরর প্রলয়াজনীযত়াগুথেলে ত়াথেে়াভু্ক্ত েলর 

• থনথেডষ্ট থক্ষলয থনট শূনয ে়ািডন থনগডিলনর েক্ষয অ্জড লনর জনয এেটি 
প্র়াসথেে ে়ািডন অ্েলসট থপ্র়াগ্র়াি শন়াক্ত েরুন এিং থসই অ্নুয়াযী ে়াজ 
েরুন 

• টিথেটিং থপ্র়াগ্র়ালির িলধয থনিড়াথচত অ্েলসট থপ্র়াগ্র়ালির থেেগুথেলে অ্ন্তভু্ড ক্ত 
ের়া হয, য়া অ্নুষ্ঠ়ালনর জনয েশডেলের ভ্রিলণর েলে সৃষ্ট ে়ািডলনর 
প্রভ়্ািলে প্রশথিত েরলত ত়ালের উৎস়াথহত েলর 

• ে়ািডন হ্র়াস পথরেল্পন়া এিং সলিড়ািি অ্নুশীেন সম্পলেড  LOC-থে িণডন়া 
থেন/থশথক্ষত েরুন, য়ালত থনথিত ের়া য়ায থয প্রলতযলের ত়ালের েক্ষয, 
ভূ্থিে়া ও ে়াথযত্ব সম্পলেড  স্পষ্ট ধ়ারণ়া রলযলে 

• থনথিত েরুন থয ে়ািডন থনরীক্ষলণর প্রলয়াজনীযত়াগুথে সিস্ত েথেে, েরপয 
এিং চুথক্তথভ্থিে নথথপলয থিস্ত়াথরতভ়্ালি থেওয়া হলযলে 

• িুথেং ের়ার আলগই ভ্রিণ এিং পথরিহন নীথত (পযডলিক্ষণ এিং থরলপ়াটিড ং 
প্রলয়াজনীযত়া ও প্রথক্রয়া সহ) চূড়়ান্ত ের়া হয 

• অ্ংশীে়াথরত্ব ের়ার জনয এিং থিেযি়ান উলেয়াগগুথেলে িযিহ়ার ের়ার জনয 
আলয়াজে শহর/স্থ়ানগুথের স়ালথ সম্পেড স্থ়াপন েরুন য়া এইসিস্ত েক্ষয 
অ্জড লন সহ়াযত়া েরলত প়ালর এিং আলয়াজে শহর/স্থ়ানগুথের জনয এেটি 
থয়াগ়ালয়ালগর প্ল্য়াটেিড প্রে়ান েরলত প়ালর 

• সহলয়াথগত়ািূেে অ্ংশীে়াথরলত্বর ি়াধযলি উদ্ভ়ািনী ে়ািডন হ্র়াস/শূনয ে়ািডন 
প্রযুথক্তর প্রেশডন েরুন 

• সিস্ত সরির়াহে়ারী এিং ঠিে়াে়ারলে ে়ািডন হ্র়ালসর এই েলক্ষযর স়ালথ 
থনযুক্ত েরুন এিং ত়ালের প্রভ়্াি েি়ালত স়াহ়াযয েরুন 

• স্ব়াস্থযের এিং গণপথরিহন ি়াধযলির থিেল্পগুথে সম্পলেড  সিস্ত 
থেেলহ়ার্ল়্ারলের অ্িথহত ের়া হয 

• ে়ািডলনর ভ়্ারস়ািয িজ়ায র়াখ়ার প্রচ়ারণ়ার জনয থয়াগ়ালয়াগ এিং থনযুথক্তর 
পথরেল্পন়া বতথর েরুন, আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালনর প্রথতশ্রুথত সম্পলেড  সলচতনত়া 
ি়াড়়ান এিং থেেলহ়ার্ল়্ারলের সেলের িলধয থক্রয়ােে়াপগুথেলে চ়াে়ান়া 
ের়ার জনয সলিড়ািি অ্নশুীেনগুথেলে থশয়ার েলর থনন।  

 
2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  
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• সিস্ত েিীর়া ত়ালের থনথেডষ্ট েিড ও উলেয়াগ সম্পলেড , এিং শথক্তর খরচ 

েি়ালত থনযথিত য়াচ়াই সম্পন্ন েরলত ও থনলজলের ে়াথযত্ব সম্পলেড  অ্িগত  
• থনথিত েরুন থয স়াইলনজ (BOH এিং FOH) সিস্ত থেেলহ়ার্ল়্ারলে 

শথক্তর খরচ েি়ালন়ার জনয সলিড়ািি অ্নুশীেনগুথে প্রেশডন েরলত 
উৎস়াথহত েলর (লযিন ে়াইট িন্ধ ের়া, থেভ়্াইসগুথেলে আনপ্ল়্াগ ের়া, 
র়ালতর থিে়ায বিেযুথতে সরঞ্জ়ািগুথেলে িন্ধ র়াখ়া...)  

• প্রথত সন্ধয়ায অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াথজত স্থ়ান ে়াড়়ার আলগ অ্নুষ্ঠ়ালনর পথরচ়ােে 
ি়া িলন়ানীত েিীর়া থনথিত েলরন থয সিস্ত সম্ভ়ািয 
আলে়া/সরঞ্জ়াি/লজন়ালরটর ইতয়াথে িন্ধ ের়া হলযলে 
 

 
 
3. অনুষ্ঠাবনি সমারপ্ত এেং প বাবলাচনাি সমবয় 

 
• সিস্ত অ্ংশীে়ার, ঠিে়াে়ার, সরির়াহে়ারীলের স়ালথ অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী 'ওয়াশ 

আপ' থিটিংলযর পথরচ়ােন়া য়ালত থনথিত ের়া য়ায থয সিস্ত থেট়া 
অ্নুষ্ঠ়ালনর আলয়াজেলের ে়ালে জি়া থেওয়া হলযলে এিং য়ালত ক্রি়াগত 
উন্নথতর জনয স়ােেয ও থশক্ষণ প়াঠগুথে থশয়ার েলর থনওয়া য়ায 

• অ্ভ্যন্তরীণ অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়া থিটিংলযর েরুন উন্নথতর 
থক্ষযগুথেলে থচথিত ের়া হয এিং নথথভু্ক্ত ের়া হয (উপযুক্ত পেলক্ষপ 
সহ) এিং অ্নষু্ঠ়ান সি়াথপ্তর থরলপ়ালটড র িলধয থসগুথেলে অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া হয 
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11. োয়ুি গুণমান 
ি়াযু েষূণ স্ব়াস্থয ও জেি়াযু উভ্লযর থক্ষলয িলড়়া হুিথেস্বরূপ। থিশ্ব স্ব়াস্থয 
সংস্থ়ারস়াম্প্রথতে তথয থথলে জ়ান়া য়ায থয 10 জলনর িলধয 9 জন ি়ানুষ উচ্চ 
ি়ায়ার েষূণযুক্ত ি়াযুলত শ্ব়াস থনয য়ার িলধয ি়ায ুেষূণ সম্পথেড ত িৃতুযর 90% 
এরও থিথশ িৃতুয থনম্ন ও িধযি আলযর থেশগুথেলত ঘলট, প্রধ়ানত এথশয়া এিং 
আথেে়ায৷ অ্নুি়ান ের়া হয থয, ি়াযু েষূলণর ে়ারলণ েুসেুস ও 
ে়াথেড ওভ়্াসকুে়ার থসলেলির গভ্ীলর প্রলিশে়ারী েথূষত ি়াত়ালসর সূক্ষ্ম েণ়ার 
সংস্পলশড এলস প্রথত িের প্র়ায 7 থিথেযন ি়ানুষ ি়ার়া য়ায। এই ে়ারলণ 
থর়াে, হৃেলর়াগ, েুসেুলসর েয়াস়ার, ক্রথনে অ্ির়ােটিভ্ প়ােলি়ান়াথর থেথজজ 
ও থনউলি়াথনয়ার িলত়া শ্ব়াসযলন্ত্রর সংক্রিণ জথনত থর়াগ ঘলট থ়ালে। 

ি়াযুর গুণি়ান পৃথথিীর জেি়াযু ও থিশ্বিয়াপী ি়াস্তুতলন্ত্রর স়ালথ ঘথনষ্ঠভ়্ালি 
জথড়ত। ি়াযু েষূলণর অ্লনে চ়ােে (অ্থড়াৎ জীি়াশ্ম জ্ব়াে়ানীর েহন) উচ্চ 
CO2 থনগডিলনরও উৎস। থেেু ি়াযু েষূে থযিন ওলজ়ান 24 এিং ব্ল্য়াে ে়ািডন 
স্বল্পস্থ়াযী জেি়াযু েষূণে়ারী য়া জেি়াযুর পথরিতড লন িয়াপে অ্িে়ান র়ালখ এিং 
েৃথষ উৎপ়ােনশীেত়ালে প্রভ়্াথিত েলর।  

ি়াযু েষূণ েি়ালন়ার জনয পেলক্ষপ এিং নীথতগুথে জেি়াযু ও স্ব়াস্থয উভ্য 
থক্ষলযর জনযই এেটি "এে থঢলে েইু প়াথখ" ি়ার়ার িলত়া থেৌশেলে উপস্থ়াপন 
েলর, য়ার দ্ব়ার়া ি়াযু েষূলণর েলে হওয়া থর়ালগর হ়ার েলি, থসইস়ালথ জেি়ায ু
পথরিতড লনর স্বল্পলিয়ােী এিং েীঘডলিয়ােী প্রশিলনও য়া অ্িে়ান র়ালখ। 

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিলক্সর ি়াথেে়ান়াধীন ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স থসথরজ (WAS)-এর 
অ্নুষ্ঠ়ান এিং ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স অ্নুলি়াথেত অ্নুষ্ঠ়ানগুথের জনয প্র়াযশই 
স্থ়ানীয ট্র্য়াথেলে উলেখলয়াগয পথরি়াণ থিঘ্ন ঘলট য়া প়ারতপলক্ষ ি়াযুর গুণি়ালনর 
সিসয়ালে ি়াথড়লয থেলত প়ালর। িুথদ্ধেীপ্ত পথরেল্পন়া ও ি়াযুর গুণি়ান উন্নত 
ের়ার উলেয়ালগর এেীেরলণর ি়াধযলি, ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স ক্রীড়়াথিে, ওয়ার্ল্ড  
অ্য়াথলেটিক্স-এর সেসয, অ্নুর়াগী ও স্থ়ানীয সম্প্রে়ালযর জনয স্ব়াস্থযের পথরলিশ 
প্রচ়ার ও রক্ষ়া েরলত প়ালর। 

আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার সিয চ়ারটি থক্ষয থিলিচন়া েরলিন: 

1. এর অ্িস্থ়ান 
2. ট্র়্াথেলের প্রভ়্াি হ্র়াস ের়া 
3. খ়ােয প্রস্তুথত 
4. শথক্তর উৎস য়া িযিহ়ার ের়া হলি 

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• অ্িস্থ়ান 
 
আপন়ার অ্িস্থ়ালনর পেদ আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালনর ি়াযরু গুণি়ালনর উপর 
সিলচলয থিথশ প্রভ়্াি থেেলি। থনিড়াচন প্রথক্রয়ার সিয থতনটি পেলক্ষলপর 
েথ়া ি়াথ়ায র়াখ়া উথচত: 

o আপন়ার প্রস্ত়াথিত অ্িস্থ়ালনর এয়ার থে়ায়াথেটি ইনলেক্স (AQI) 
পরীক্ষ়া ের়ার জনয এেটি ওলযিস়াইট খুুঁলজ থির েরুন। এিন 
এেটি এে়াে়া থিলে থনন য়ার গড় AQI থরটিং 50 এর থথলে 
েি। 

o র়াস্ত়া, থশল্প এিং েৃথষ প্রথক্রয়ােরণ প্ল়্ান্টগুথে এথড়লয চেনু। 
o উচ্চ ভূ্থিলত অ্িথস্থত এে়াে়া থিলে থনন ে়ারণ থসখ়ালন েষূলণর 

ি়ায়া েি থ়ালে। এেইভ়্ালি, গ়াে এিং গ়ােপ়াে়া দ্ব়ার়া থিথষ্টত 
এে়াে়াগুথে স্থ়ানীয থনগডিন থথলে ি়াযুলে সুরক্ষ়া প্রে়ান েলর। 
 

• ি়াযুর ি়ান পযডলিক্ষলণর িযিস্থ়া স্থ়াপন েরুন  
o ি়াযুর গুণি়ান পযডলিক্ষলণর থিষলয পর়ািশড এিং থনলেডশন়ার জনয 

ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিলক্সর স়ালথ থয়াগ়ালয়াগ েরুন। ত়ার়া ত়ালের 
থিশ্বিয়াপী েিডে়ালণ্ডর ি়াধযলি হযত পযডলিক্ষলণর থক্ষলয আপন়ালে 
স়াহ়াযয েরলত সক্ষি হলত প়ালর।  
 

• ট্র়্াথেে  

https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
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আপথন এিন থেেু থেৌশে িযিহ়ার েরলত প়ালরন য়ার দ্ব়ার়া থনথিত ের়া 
য়ায থয আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ানটি েি ট্র্য়াথেে থথলে উপেৃত হলে এিং আপথন 
এর প্রভ়্াি নূযনতি েরলত প়ারলেন: 

o েি য়ানজট বতথর েরলত সলিড়াচ্চ থভ্ড়ভ়্াট্ট়ার সিয ি়ালে আপন়ার 
অ্নুষ্ঠ়ালনর সিয থনধড়ারণ েরুন। 

o অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াথজত থজ়ালনর িলধয ি়া ত়ার ে়াে়াে়াথে প়াথেড ং 
থনথষদ্ধ েরুন। গ়াথড় প়ােড  ের়ার সুথিধ়া েথিলয থেলেই ত়া 
থনগডিনলে িয়াপেভ়্ালি হ্র়াস েরলি এিং েশডেলের গণপথরিহন 
ি়াধযলির থিেল্পগুথেলে িযিহ়ার েরলত উৎস়াথহত েরলি। 

o েি থনগডিন অ্ঞ্চে ি়া থক্লন এয়ার থজ়ান বতথর েরলত সিস্ত 
য়ানি়াহন ি়া সিলচলয থিথশ েষূণে়ারী য়ানি়াহনগুথের জনয শুল্ক 
সংগ্রলহর থনযি প্রিতড ন েরুন। েষূণ থনগডিন যত থিথশ হলি, 
শুল্কও তত থিথশ হলি। 

o সিড়াথধে েষূণে়ারী য়ানি়াহন ি়া সিস্ত অ্ভ্যন্তরীণ েহনজ়াত 
ইথঞ্জস্নসম্পন্ন য়ানি়াহন থনথষদ্ধ েরুন। অ্ভ্যন্তরীণ েহনজ়াত 
ইথঞ্জনসম্পন্ন (ICE) য়ানি়াহনগুথেলে থনথষদ্ধ েলর বিেযুথতে 
য়ানি়াহনলে অ্নুিথত থেলে েশডেলের িলন পথরলিশি়ান্ধি থিেল্পগুথে 
থিলে থনওয়ার ধ়ারণ়া জে়ালি এিং পরিতীে়ালে ত়ার়া বিেযুথতে 
ি়া হ়াইথব্র্ে প্রযথুক্তর য়ানি়াহন থেন়ার থক্ষলয উৎস়াহ থি়াধ 
েরলিন। 

o আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াথজত অ্ঞ্চলের ি়াযুর ি়ালনর উপর সিড়াথধে 
প্রভ়্াি থেেলত, সিস্ত য়ানি়াহলনর প্রলিশ িন্ধ েলর থেন। সিস্ত 
য়ানি়াহন থনথষদ্ধ ের়ার েলে আপথন েশডেলের স়ািলন এেটি 
পথরেন্ন-ি়াত়াসযুক্ত পথরলিলশর থনেশডন তুলে ধরলত প়ারলিন এিং 
এে়াড়়াও এই িযিস্থ়া স্ব়াস্থযের জীিননশেী এিং সথক্রয ভ্রিলণর 
থিেল্পগুথের প্রচ়ার েলর। 
 

• খ়ােয প্রস্তুথত  
 
খ়ােয প্রস্তুথত স্থ়ানীয অ্ঞ্চলের ি়াযুর ি়ালনর উপর এেটি িড় প্রভ়্াি 

থেেলত প়ালর। আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালন যত থিথশ থে়াে উপথস্থত থ়ােলি, সম্ভ়ািয 
ঝুুঁ থের পথরি়াণও তত ি়াড়লি। প়াুঁচটি উপ়ালয আপথন র়ান্ন়া থথলে 
উৎপ়াথেত এই থনগডিন ি়ায়ালে সীথিত েরলত প়ালরন: 

o র়ান্ন়ার সিয েি়ালত যতট়া সম্ভি অ্ে-স়াইলট আলগ থথলে র়ান্ন়া 
েলর র়াখুন। 

o েয়াট়াথরংলযর স্থ়ানটি অ্নুষ্ঠ়ান আলয়াথজত স্থ়ালনর এেেি প্র়ালন্তর 
থেলে র়াখনু, য়া েশডেলের িস়ার জ়াযগ়া এিং ক্রীড়়াথিেলের থথলে 
থিশ থেেুট়া েলূর অ্িথস্থত। 

o জ্ব়াে়াথন থহলসলি েযে়া ি়া অ্নয়ানয েঠিন দ্র্িয িযিহ়ার ের়া 
এথড়লয চেুন। 

o থনষ্ক়াশন ইউথনলট থেল্ট়ার িযিহ়ার েরুন। থনথিত েরুন থয 
থনষ্ক়াশন ইউথনটগুথে প্রথতলয়াগী এিং েশডেলের থথলে েলূর গয়াস 
থনিঃসরণ েলর। 

o পথরলিশি়ান্ধি শথক্ত সরির়াহ েরুন য়ালত েয়াট়ার়ারলের থিেযুলতর 
জনয থেলজে চ়াথেত থজন়ালরটলরর উপর থনভ্ড র েরলত ন়া হয। 
 

• থযসি শথক্তর উৎস িযিহ়ার ের়া হলি  
 
অ্থনি়াযডভ়্ালিই, আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালন শথক্তর এেটি উৎলসর প্রলয়াজন হলি। 
আপন়ার শথক্তর চ়াথহে়া, এিং থসই থিেযুৎশথক্ত প়াওয়ার জনয আপথন থয 
পদ্ধথতটি িযিহ়ার েলরন, ত়া সথম্মথেতভ়্ালি স়ালথ স্থ়ানীয ি়াযুর গুণি়ালনর 
উপর িয়াপে প্রভ়্াি থেেলত প়ালর। উপেব্ধ থিেযুলতর উৎসগুথেলে 
অ্েস়াইলট উৎপ়াথেত শথক্ত এিং অ্নস়াইলট উৎপ়াথেত শথক্তর িলধয থিভ্ক্ত 
ের়া হয। অ্েস়াইট শথক্তলে প্র়াযশই থিইন ইলেেথট্র্থসটি থহলসলি উলেখ 
ের়া হয য়ার িলধয িুখয পুননডিীেরণলয়াগয ি়া িুখয জীি়াশ্ম জ্ব়াে়াথন 
রলযলে; অ্নস়াইট শথক্তলে প্র়াযশই অ্স্থ়াযী শথক্ত থহলসলি অ্থভ্থহত ের়া হয। 
 

o অ্েস়াইট: প্রধ়ান পুননডিীেরণলয়াগয শথক্ত হে জ়াতীয ি়া স্থ়ানীয 
থগ্রে থথলে থেন়া থিেযুৎ য়া ি়াযুশথক্ত, থসৌরশথক্ত ি়া থজ়ায়ালরর 
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শথক্ত থথলে উৎপন্ন হয। িূে সুথিধ়া: পুননডিীেরণলয়াগয শথক্তর 
উৎসগুথে ি়াযুর গুণি়ালনর উপর খুিই নগণয প্রভ়্াি থেলে। 
আপথন থয থেলশ ে়াজ েরলেন থসই থেলশ যথে পুননডিীেরণলয়াগয 
শথক্ত সরির়াহ ন়া ের়া হয, ত়াহলে আপথন থিেল্প থহলসলি 
পুননডিীেরণলয়াগয এন়াথজড  থক্রথেট থেনলত সক্ষি হলত প়ালরন। 

o অ্েস়াইট: প্রধ়ান জীি়াশ্ম জ্ব়াে়াথন। থিথশরভ়্াগ থেলশ প্রধ়ান থিেযুৎ 
উৎপ়ােন ের়া হয জীি়াশ্ম জ্ব়াে়াথন থযিন েযে়া পুথড়লয। যথেও 
এইগুথে ি়াযিুণ্ডলে ে়ািডন ে়াই অ্ক্স়াইে থনগডিন েলর, তলি প্রধ়ান 
থিেযুলতর িযিহ়ার থজন়ালরটর িযিহ়ার ের়ার থচলয অ্লনে থিথশ 
ে়াযডের। প়াওয়ার থেশনগুথে স়াধ়ারণত অ্নুষ্ঠ়ালনর স্থ়ালনর 
ে়াে়াে়াথে খুি েিই থেখ়া য়ায, য়ার েলে স্থ়ানীয ি়াযুর ি়ান 
উন্নত হয। 

o অ্নস়াইট: HVO. হ়াইলর়া থট্র্লটে থভ্থজলটিে অ্লযে জ্ব়াে়াথন 
ভ়্াথজড ন এিং িজড য উভ্যপ্রে়ার থতে থথলেই বতথর ের়া থযলত 
প়ালর। হ়াইলর়া থট্র্লটে থভ্থজলটিে অ্লযে জ্ব়াে়াথন ভ়্াথজড ন এিং 
িজড য উভ্যপ্রে়ার থতে থথলেই বতথর ের়া থযলত প়ালর। 
 
উপে়াথরত়া: এটি এেটি িণডহীন এিং গন্ধহীন অ্থভ্ন্ন ি়ালনর 
জ্ব়াে়াথন য়ার র়াস়াযথনে গঠন জীি়াশ্ম থেলজলের িলত়াই, এটি 
ইউলর়ালপ িয়াপেভ়্ালি প়াওয়া য়ায (এিং উির আলিথরে়ায 
ক্রিিধডি়ানভ়্ালি প়াওয়া য়ালে) এিং এলত থগ্রনহ়াউস গয়ালসর 
থনগডিনলে 90% পযডন্ত থর়াধ ের়া য়ায, য়ার েলে আপন়ার 
ে়াযডের ে়ািডন েুটথপ্রন্ট উলেখলয়াগযভ়্ালি েলি য়ায। থনথতি়াচে 
থেে: চ়াথহে়ার ে়ারলণ ে়াে থেলজলের তুেন়ায এটি উলেখলয়াগযভ়্ালি 
আরও থিথশ িযযিহুে। 

o অ্নস়াইট: FAME - WVO। FAME হে "েয়াটি অ্য়াথসে থিথ়াইে 
ইে়ার" এর সংথক্ষপ্ত রূপ এিং এটি থিথভ্ন্ন ধরলনর 
পুননডিীেরণলয়াগয জ্ব়াে়াথনলে িণডন়া েলর। FAME WVO জ্ব়াে়াথন 
িজড য উথদ্ভজ্জ থতে থথলে বতথর হয। সথুিধ়া: এটি থিষ়াক্ত এিং 

েথূষত নয এিন পে়াথড, য়া ইউলর়ালপ িয়াপেভ়্ালি উপেভ্য (এিং 
উির আলিথরে়ায ক্রিিধডি়ান উপেভ্যত়া রলযলে) এিং িজড য 
পণযদ্র্িয িযিহ়ার েলর আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালনর ে়ািডন প্রভ়্ািলে হ্র়াস 
েলর। থনথতি়াচে থেে: ি়ালয়াথেলজে িযিহ়ালর অ্নথভ্জ্ঞত়ার ে়ারলণ 
থজন়ালরটলরর সিসয়া হলত প়ালর। 

o অ্নস়াইট: FAME - ভ়্াথজড ন েুলযে ি়া অ্পথরলশ়াথধত উথদ্ভজ্জ থতে 
থথলে বতথর জ্ব়াে়াথন, েসেগুথেলে জ্ব়াে়াথন বতথর ের়ার জনয 
থিলশষভ়্ালি চ়াষ ের়া হয। সুথিধ়া: এটি থিষ়াক্ত ও েথূষত নয 
এিন পে়াথড এিং ইউলর়ালপ িয়াপেভ়্ালি উপেভ্য (এিং উির 
আলিথরে়ায ক্রিিধডি়ান উপেভ্যত়া রলযলে)। থনথতি়াচে থেে: 
ি়ালয়াথেলজে িযিহ়ালর অ্নথভ্জ্ঞত়ার ে়ারলণ থজন়ালরটলরর সিসয়া 
হলত প়ালর এিং এটি েীভ়্ালি উৎপ়াথেত হয ত়ার উপর থনভ্ড র 
েলর িহু ক্ষথতে়ারে প্রভ়্াি থিস্ত়ার েরলত প়ালর। 

o অ্নস়াইট: FAME - থিথশ্রত। এেটি জ্ব়াে়াথন য়া ে়াে থেলজে এিং 
এেটি FAME এর সংথিশ্রণ। পথরলিলশর জনয এটি থিশুদ্ধ ে়াে 
থেলজলের থথলে ভ়্াে থেন্তু ি়াযুর গুণি়ালনর ওপর এর প্রভ়্াি 
এখনও ে়াে থেলজলের অ্নুরূপ। 

o অ্নস়াইট: ে়াে থেলজে। ে়াে থেলজে স়াধ়ারণভ়্ালি িযিহৃত 
থেলজেই, শুধু স়ালথ রঞ্জে থয়াগ ের়া হয ে়ারণ এটি এেটি েি 
ে়ািী থেলজে য়া েৃথষ ি়া য়ানি়াহন িথহভূ্ড ত িযিহ়ালরর জনয বতথর 
ের়া হয। এটি িয়াপেভ়্ালি উপেভ্য এিং থজন়ালরটলর িযিহ়ার 
ের়া সহজ থেন্তু এটি অ্নয়ানয থিেল্পগুথের তুেন়ায ি়াযুর গুণি়ান 
এিং পথরলিলশর উপর সিলচলয খ়ার়াপ প্রভ়্াি থিস্ত়ার েলর। 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• ি়াযুর গুণি়ান থনরীক্ষণ  
o থনথিত েরুন থয থেউ থযন এেটি অ্নষু্ঠ়ালনর সিয 

প্রথতলয়াগীলের জনয ি়াযরু গুণি়ান থনরীক্ষলণর িয়াপ়ালর ে়াযিদ্ধ 
থ়ালেন এিং যথে ি়াযুর গুণি়ালনর ি়ায়া সম্মত ি়ায়ার থিথশ হয, 
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তলি প্রথতলয়াগী ও েশডেলের স্ব়াস্থয রক্ষ়া ের়ার থক্ষলয িযিস্থ়া 
থনওয়ার জনয ত়ার এেটি পথরেল্পন়া থ়ালে  

o থনথিত েরুন থয অ্স্থ়াযী থিেযুৎ সরির়াহে়ারী থে়ালন়া ে়ালে়া 
থধ়াুঁয়া ি়া অ্নুরূপ থধ়াুঁয়া েরূ েরলত থজন়ালরটলরর থেল্ট়ার ও 
থনষ্ক়াশন পযডলিক্ষণ ও রক্ষণ়ালিক্ষণ েরলে  

o থনথিত েরুন থয সিস্ত চে়াচে িযিস্থ়ালে ে়াযডের ের়া হলযলে  
 

• থর়াে থরস - থে়াসড ি়াশড়াে 
o প্রথতলয়াগী এিং েশডেলের থক্ষলয থযলে়ালন়া অ্প্রলয়াজনীয থনগডিন েরূ 

েরলত থর়াে থরলসর জনয থে়াসড ি়াশড়াে থহলসলি েি থনগডিনে়ারী, 
বিেযুথতে ি়া হ়াইলর়ালজন গ়াথড় সরির়াহ ের়ার জনয স্পনসর এিং 
অ্ংশীে়ারলের স়ালথ ে়াজ েরুন  
 

• থেথেয়াি ি়া থরস পথরচ়ােন়ার এে়াে়ার চ়ারপ়ালশ এেটি েি থনগডিলনর 
অ্ঞ্চে বতথর েরুন। 

o থেথেয়াি ি়া থরস পথরচ়ােন়ার এে়াে়ার চ়ারপ়ালশ এেটি 
অ্স্থ়াযী/প্র়াথথিে স্বল্প থনগডিলনর অ্ঞ্চে বতথর েরলত স্থ়ানীয 
েতৃড পক্ষ ি়া আলয়াজে শহলরর স়ালথ ে়াজ েরুন। ি়াইলরর 
থখে়াধুে়া এিং থিলন়ােলনর জনয থনগডিন িুক্ত র়াখ়া হয এিন শহর 
ি়া এে়াে়া জলুড় স্বল্প ে়ািডন থনগডিনে়ারী য়ানি়াহন চ়াে়ালন়ার জনয 
এটিলে প্র়াথথিেভ়্ালি িযিহ়ার ের়া 

3. অনুষ্ঠান সমারপ্ত এেং প বাবলাচনাি সমবয় 

o ি়াযুর গুণি়ান থনরীক্ষলণর তথয সংগ্রহ েরুন এিং আলয়াজে 
শহর/লভ্নুযর স়ালথ অ্নুষ্ঠ়ান ‘ওয়াশ আপ’ পরিতী থিটিং-এর সিয 
এটি পযড়ালে়াচন়া েরুন  

o ভ্থিষযলতর অ্নুষ্ঠ়ানগুথের জনয এিং শহর জলুড় তথয জ়ান়ালন়ার 
জনয ি়াযুর গুণি়ান থনরীক্ষলণর ইউথনটগুথেলে থসই স্থ়ালনই থরলখ 
য়াওয়ার থিেল্পগুথেলে শন়াক্ত েরুন  

o গৃহীত িযিস্থ়াগুথের ে়াযডে়াথরত়া পযড়ালে়াচন়া েরুন এিং স্থ়াযীভ়্ালি 
স্বল্প থনগডিলনর অ্ঞ্চে বতথর েলর শহলরর ি়াথসদ়ালের স্ব়াস্থয ও 

সুস্থত়ার উন্নথতর জনয আলয়াজে শহরলে এইগুথে গ্রহণ েরলত 
উৎস়াথহত েরুন  

o থনথিত েরুন থয, অ্ভ্যন্তরীণ অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়ার থিটিং 
চে়াে়ােীন উন্নথতর জনয থযলে়ালন়া অ্ঞ্চে প্রভ়্াথিত হয ও ত়া 
নথথভু্ক্ত ের়া হয এিং অ্নুষ্ঠ়ালনর থরলপ়ালটড র থশলষ অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া 
হয 

 

থিশ্বজলুড় অ্ধড থিথেযলনরও থিথশ থেৌড়থিেলের এেটি অ্ন়ানুষ্ঠ়াথনে থনটওয়ালেড র 
স়ালথ ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স ি়াযু েষূলণর জনয স্ব়ালস্থযর উপর প্রভ়্াি সম্পলেড  
থিশ্বিয়াপী সলচতনত়া প্রচ়ালরর এেটি অ্ননয অ্িস্থ়ালন রলযলে, থয ে়ারলণ স্থ়ানীয 
পথরলিশ এিং ি়াযুর গুণি়ান হে 2020 স়ালের এথপ্রলে থঘ়াথষত সুস্থ়াথযত্ব 
থেৌশলের েযটি স্তলম্ভর এেটি। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স এয়ার থে়ায়াথেটি প্রেল্প 
সম্পলেড  আরও জ়ানুন এখ়ালন। 

 

 

  

https://www.worldathletics.org/athletics-better-world/air-quality
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12. বেরচত্র্য, উপলভযিা ও অন্তভুব রি 
থভ্ৌলগ়াথেে অ্ঞ্চে, র়াজনীথত, ধিড থনথিডলশলষ সেে স্তলর থখে়াধুে়ায অ্িে়ালনর 
জনয উপলয়াগী পথরলিলশ বিষিয, থিৌথখে ি়া শ়ারীথরে থনযড়াতলনর ভ্য ে়াড়়াই 
অ্য়াথলেটিলক্স সেলের অ্ংশগ্রহণ ের়ার সি়ান অ্থধে়ার রলযলে। আি়ালের থিলশ্ব, 
থখে়াধুে়ায ি়া অ্য়াথলেটিলক্স বিষলিযর থে়ালন়া স্থ়ান থনই।  

এেজন অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠনে়ারী থহলসলি আপন়ার ে়াথযত্ব রলযলে সিস্ত ধরলনর 
বিষিযলে প্রথতলর়াধ ের়া, সিস্ত অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় এিং আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালন ি়া এর 
স়ালথ যুক্ত থয সেে িযথক্তর়া বিষলিযর থশে়ার হলযলেন ি়া থিশ্ব়াস েলরন থয 
ত়ার়া বিষলিযর প্রতযক্ষেশী, ত়ালের জনয সিসয়াটিলে তুলে ধরলত এেটি 
প্ল্য়াটেিড প্রে়ান ের়া এিং সিসয়াটিলে গুরুত্ব সহে়ালর সি়াধ়ান ের়া হলযলে 
থেন়া, থস িয়াপ়ালর থনথিত হওয়া। ওয়ার্ল্ড  অ্য়াথলেটিক্স সেসয থেে়ালরশনগুথের 
ি়াধযলি সলিড়ািি অ্নুশীেন থনলেড থশে়া ও অ্নুশীেলনর প্রভ়্াি সরির়াহ েরলি, 
য়ালত থেৌড়়ালন়া, ে়াে থেওয়া এিং থনলক্ষপ সিডজনীনভ়্ালি উপলভ়্াগ ের়া য়ায।  

সেে অ্নুষ্ঠ়ান উপেভ্য এিং অ্য়াথলেটিক্স "সেলের জনয উেুক্ত" এটি থনথিত 
ের়া গুরুত্বপূণড। আঞ্চথেে, জ়াতীয, আন্তজড ়াথতে এিং বিথশ্বে সেে স্তলরই 
সি়ালজর সিস্ত িণড়ােীলে আেৃষ্ট ের়া থখে়াধুে়ার শথক্তলে এেথযত ের়ার স়াক্ষয 
থেয। থিলশষ েলর আন্তজড ়াথতে/নিথশ্বে অ্নুষ্ঠ়ালনর থক্ষলয েিীলের স়াংসৃ্কথতে 
সংলিেনশীেত়া সম্পলেড  সলচতন এিং ত়ার প্রথত শ্রদ্ধ়াশীে হওয়া গুরুত্বপূণড। 

থনম্নথেথখত থচেথেেটি থনথিত েরলত স়াহ়াযয েরলি থয উপেভ্যত়ার সিস্ত 
থেেগুথেলে আওত়াভু্ক্ত ের়া হলযলে এিং সলিড়ািি অ্নুশীেন অ্নুসরণ ের়া 
হলযলে।  

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

4. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• থনথিত েরুন থয সিস্ত আইথন সম্মথতর প্রথিধ়ান পথরথচত এিং থিলন চে়া 
হয 

• সিত়া এিং বিথচযয সম্পথেড ত HR নীথত বিষিয প্রথতলর়ালধ স়াহ়াযয েলর 
এিং থিষযটিলে তুলে ধর়ার জনয থসই সেে েিীলের জনয এেটি প্ল্য়াটেিড 
প্রে়ান েলর, য়ার়া থে়ানও প্রে়ালরর বিষলিযর থশে়ার হলযলেন ি়া থিশ্ব়াস 
েলরন থয ত়ার়া বিষলিযর প্রতযক্ষেশী। বিথচযয, উপেভ্যত়া এিং অ্ন্তভু্ড থক্ত 
সিস্ত থনলয়ালগর িূে থিষয: অ্নুষ্ঠ়ালনর েিী, প্রযুথক্ত থিষলযর েিডেতড ়া, 
ঠিে়াে়ার এিং থস্বে়ালসিে সহ 

o থনলম্ন়াক্ত থে়ালন়া বিথশষ্টযলে সিত়া আইন (UK) দ্ব়ার়া 'সুরথক্ষত 
বিথশষ্টয' থহলসলি অ্থভ্থহত ের়া হয ন়া এিং এেটি েঢ়ৃ সিত়া ও 
বিথচযয নীথতর িলধয অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত: িযস, প্রথতিন্ধেত়া, 
থেে পুনথনডধড়ারণ, থিি়াহ ও ন়াগথরে অ্ংশীে়াথরত্ব, গভ্ড ়ািস্থ়া ও 
ি়াতৃত্ব, জ়াথত, ধিড ি়া থিশ্ব়াস, থেে ও থযৌন অ্থভ্লয়াজন।  

• স্থ়ানীয সুথিধ়ািথঞ্চত সম্প্রে়ায থগ়াষ্ঠীলে জথড়ত ও অ্নুপ্র়াথণত ের়ার জনয 
এেটি থপ্র়াগ্র়াি ে়াযডের েরুন। থযিন টিথেট ির়াে ের়া, “চয়াথম্পযনলের 
স়ালথ চয়াট ের়া”... 

• ওলযিস়াইট এিং/অ্থি়া িুথেং পথরলষি়ায উপেভ্যত়ার থেচ়ার রলযলে এিং 
থিথভ্ন্ন ধরলনর উপেভ্যত়া প্রে়ান েলর, থযিন থিথনেি?  

o িুথেং-এর েলিডর থনথেডষ্ট িযথক্তগত প্রলয়াজনীযত়ালে প্রে়াশ ের়ার 
ক্ষিত়া আলে 

• অ্নুষ্ঠ়ালনর স্থ়ালন উপেভ্য সলুয়াগ-সুথিধ়া (প্রথতিন্ধীলের জনয সুথিধ়া এিং 
িযিস্থ়া সহ) সম্পলেড  তথয প্রে়াশ ের়া হলযলে, এলের জনয তথয অ্ন্তভু্ড ক্ত 
েরলত:  

o হুইেলচয়ার িযিহ়ারে়ারী/য়ালের চে়ালের়ায সীি়ািদ্ধত়া রলযলে 
o েথৃষ্ট প্রথতিন্ধী/অ্ন্ধ 
o িথধর এিং শ্রিণশথক্তর সিসয়া আলে 

• ি়ানসম্পন্ন উপেভ্যত়ার ি়ােয়াংশ এিং থে়ালগ়া প্রচ়ার স়ািগ্রীলত অ্ন্তভু্ড ক্ত 
ের়া হলযলে 

• সিস্ত সিডজনীন এে়াে়ায হুইেলচয়ার উপেভ্য 
• অ্নুষ্ঠ়ানস্থলে উপযুক্ত ি়ায়া ও থচি সহ প্রথতিন্ধীলের জনয প়াথেড ংলযর িযিস্থ়া 

রলযলে 
• হুইেলচয়ার িযিহ়ারে়ারীলের জনয থনলিথেত িস়ার জ়াযগ়া শন়াক্তেরণ এিং 

িযথক্তগত সহে়ারীর জনয িস়ার িযিস্থ়া ের়া হলযলে থেন়া ত়া থনথিত ের়া 
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• সেে েশডে থনর়াপলে এিং সহলজই অ্নুষ্ঠ়ানস্থলের চ়ারপ়ালশ ভ্রিণ েরলত 
প়ালর  

o পৃষ্ঠতে থে েঢ়ৃ এিং ি়াধ়া িুক্ত? 
o 13mm এর থিথশ এেে ধ়াপ থে আনত ি়া উুঁচু? 
o চে়ালের়ায সীি়ািদ্ধত়া আলে য়ালের ত়ালের জনয স়াধ়ারণ থরে 

েপ আলে? 
o থিলঝ থে থিপ-প্রথতলর়াধী? 

• সিলচলয ভ়্াে পথ, থনথেডষ্ট উপেভ্যত়ার থেচ়ার, সয়াথনট়াথর সুথিধ়ার 
থিধ়ানগুথেলে থনলেডশ ের়ার জনয এেটি চে়ালের়া ের়ার ি়ানথচয আলে 
থে? ি়ানথচলয থে থব্র্ইে আলে? েশডেলের ি়ানথচয থে িড় থপ্রলন্ট 
উপেভ্য? 

• থিথভ্ন্ন ক্ষিত়া সম্পন্ন ি়ানুষলের উলেে/আশ্রয থনওয়ার জনয জরুথর 
অ্িস্থ়ার পদ্ধথত রলযলে। 

•  েিী/েুয়ােড লের এই সম্পলেড  সংলক্ষলপ অ্িথহত ের়া হয 
• থভ্থেওর থিষযিস্তুর (অ্নষু্ঠ়ানস্থে এিং থিথেয়া আউটপুলট) স়ািট়াইলটে 

আলে 
 

5. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• সেে েিী, থস্বে়ালসিে, ঠিে়াে়ারলের স্থ়ানীয স়াংসৃ্কথতে এিং 
সংলিেনশীেত়া সম্পলেড  সংলক্ষলপ অ্িথহত ের়া হয, য়ালত থনথিত ের়া 
য়ায থয সেলেই অ্নুষ্ঠ়ান চে়াে়ােীন ত়ালের সিয জলুড় শ্রদ্ধ়াশীে থ়ালে।  

• সেে েিী এিং থস্বে়ালসিেলের উপেভ্যত়ার পথরেল্পন়া সম্পলেড  সংলক্ষলপ 
অ্িথহত ের়া হয এিং ত়ার়া ত়ালের ে়াথযত্ব সম্পলেড  স্পষ্টভ়্ালি অ্িথহত 
থ়ালে 

• প্রলয়াজলন েশডেলের গ়াইে ের়ার জনয েিী/লস্বে়ালসিের়া উপথস্থত 
থ়ালেন? 

• সেে িযিহ়ারে়ারীলের জনয সিলচলয সুথিধ়াজনে স়াইনলি়ােড গুথে থনলেড থশে়া 
থিলন চলে 

• উপেভ্যত়ার পথরেল্পন়া সঠিেভ়্ালি এিং ে়াযডেরভ়্ালি ে়াজ েরলে থেন়া 
ত়া থনথিত ের়ার জনয থনযথিত পরীক্ষ়া এিং অ্থেলটর থপ্র়াগ্র়াি চ়াে ু
রলযলে। থযলে়ালন়া েঙ্ঘন থরলপ়াটড  ের়া হয, প্রলয়াজন অ্নুয়াযী গৃহীত 
প্রথতে়ারিূেে িযিস্থ়া সহ থরেেড  ের়া হয।  

• িস়ার িযিস্থ়া হুইেলচয়ার িযিহ়ারে়ারীলের জনয আলক্সস অ্নুলি়াথেত েলর, 
য়া উপেভ্য সুথিধ়াগুথের জনয চে়াচেলে সহজতর েলর 

 

6. অনুষ্ঠান সমারপ্ত এেং প বাবলাচনাি সমবয় 

• অ্নুষ্ঠ়ালনর ি়াধযলি েিী, থস্বে়ালসিে এিং জনস়াধ়ারলণর ে়াে থথলে 
প্রথতথক্রয়া (ইথতি়াচে এিং গঠনিূেে) ক্রি়ানুস়ালর সংগ্রহ েরুন 

অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়ার থিটিং চে়াে়ােীন এিং থরলপ়ালটড র সিলয উন্নথতর 
জনয থযলে়ালন়া অ্ঞ্চে প্রভ়্াথিত হয ও ত়া নথথভু্ক্ত (লনওয়া িযিস্থ়া সহ) ের়া 
হয 
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13. স্বাস্থয ও রনিাপত্তা এেং সুস্থিা 
অ্নুষ্ঠ়ালনর সেে পযড়ালয অ্নুষ্ঠ়ালনর স়ািথগ্রে থনর়াপি়া িজ়ায র়াখ়া থনথিত 
ের়ার জনয অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠনে়ারীর়া ে়াযিদ্ধ থ়ালেন, য়ালত যতেরূ সম্ভি 
যুথক্তসেতভ়্ালি প্রলয়াগ ের়া য়ায থয, েিডচ়ারী, অ্নুষ্ঠ়ালনর েিী, ঠিে়াে়ার, 
সরির়াহে়ারী, প্রথতলয়াগী, েশডে এিং অ্নুর়াগীর়া সহ অ্নুষ্ঠ়ালন সেে 
অ্ংশগ্রহণে়ারীর়া থযন ত়ালের স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়ার ঝুুঁ থের সমু্মখীন ন়া হয। 

সেে অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠনে়ারীলের অ্নুষ্ঠ়ালনর স্ব়াস্থয এিং থনর়াপি়া থিষযে েতড িয 
রলযলে, য়ার িলধয অ্ন্তভু্ড ক্ত: 

• ঝুুঁ থে থনযন্ত্রলণর জনয স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া নীথত এিং িযিস্থ়া থ়াে়া 
• নীথত ে়াযডের ের়া হলযলে থেন়া ত়া থনথিত ের়ার পথরেল্পন়া 
• ে়ালজর থক্রয়ােে়ালপর সহলয়াথগত়া এিং যথ়াযথ সিিয থনথিত ের়া 
• েিডচ়ারী এিং অ্নযলের স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়ার জনয থযলে়ালন়া ঝুুঁ থের থিষলয 

প্র়াসথেে তথয সরির়াহ ের়া 
• থনর়াপলে ত়ালের ভূ্থিে়া প়ােন ের়ার জনয অ্নুষ্ঠ়ালনর েিীলের প়ারেথশডত়া 

থনথিত ের়া 
• স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়ার প়ারেলিডস এিং সম্মথত পযডলিক্ষণ 
• স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়ার প়ারেলিডস অ্থেট এিং পযড়ালে়াচন়া ের়া 
 

স্বাস্থয এেং রনিাপত্তা নরথভুিকিণ 

অনুষ্ঠাবনি রনিাপত্তা পরিকল্পনায় য়া অ্ন্তভু্ড ক্ত ের়া উথচত: 

অনুষ্ঠান েযেস্থাপনাি পরিকল্পনা: থিস্তীণডভ়্ালি অ্নুষ্ঠ়ালনর সংথক্ষপ্ত থিিরণ এিং 
অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় থনর়াপে অ্নুশীেনগুথেলে থনথহত ের়ার জনয এেটি ে়াঠ়ালি়া 
প্রে়ান েলর 

ঝুাঁ রক সম্পরকব ি মূলযায়ন: অ্নুষ্ঠ়ানলে প্রভ়্াথিত েরলত প়ালর এিন থে়ানও 
সম্ভ়ািয থিপে, ঝুুঁ থে েরূ ের়া/েি়ালন়ার জনয থনযন্ত্রণ িযিস্থ়ালে তুলে ধলর 

জরুরি অেস্থায় েযেস্থাি পরিকল্পনা: স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া ঝুুঁ থে এিং/অ্থি়া 
সম্ভ়ািয এিন অ্নয়ানয জরুথর অ্িস্থ়ার ে়াযডের এিং েক্ষ প্রথতথক্রয়ালে সহজতর 
ের়া। 

সঠিে স্ব়াস্থয এিং থনর়াপি়া পদ্ধথতগুথে ে়াযডের রলযলে ত়া থনথিত ের়ার জনয 
পথরেল্পন়া ও প্রস্তুথতর অ্ংশ থহলসলি এেটি অ্নুষ্ঠ়ালনর থনর়াপি়া পথরেল্পন়া বতথর 
ের়া অ্তয়ািশযে এিং এেটি ঘটন়া থথলে উদূ্ভত আইথন থিলর়ালধর থক্ষলযও 
প্রলয়াজন হলত প়ালর৷ 

থির্ল্ আপ, থে়াে ইন, ইলভ্ন্ট থেথেভ়্াথর, থব্র্েে়াউন এিং থে়াে আউট সহ 
সিগ্র অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া ঝুুঁ থের ে়াযডেরী িযিস্থ়াপন়া এিং 
থনরীক্ষণ থ়ােলত হলি। এর িলধয অ্ন্তভু্ড ক্ত থ়ােলি:  

েযেস্থাপনা   

অ্নুষ্ঠ়ালনর প্রথতটি পলিডর জনয উপযুক্ত িযিস্থ়াপন়া িযিস্থ়া থ়ােলে থনথিত ের়া 
য়ায থয স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া ঝুুঁ থে থনযন্ত্রণ ের়া হয। থযখ়ালন অ্নুষ্ঠ়ালনর 
সিযে়ালে থসই স্থ়ালন সংখয়া উলেখলয়াগযভ়্ালি থিথশ হলি, থসখ়ালন থির্ল্ আপ, 
থে়াে-ইন, থব্র্েে়াউন এিং থে়াে-আউলটর সিয থনর়াপি়া িযিস্থ়াপন়ার 
প্রলয়াজনীযত়া গুরুত্বপূণড।  

সমন্বয় 

অ্নুষ্ঠ়ান জলুড় ে়ালজর থক্রয়ােে়ালপর সহলয়াথগত়া এিং যথ়াযথ সিিয থনথিত 
েরুন। 

িথয 

অ্নুষ্ঠ়ালনর েিডচ়ারী এিং ঠিে়াে়ার সহ অ্নয়ানযলের আপন়ার ঝুুঁ থে িূেয়াযন 
দ্ব়ার়া থচথিত স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়ার জনয থযলে়ালন়া ঝুুঁ থের থিষলয প্র়াসথেে তথয 
সরির়াহ েরুন। সেে ঠিে়াে়ারলের ত়ালের েিীলের জনয এেই ে়াজ ের়া 
প্রলয়াজন। 

পািদরশবিা 
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েিীলের থনর়াপলে ত়ালের ভূ্থিে়া প়ােন ের়ার জনয সক্ষি হওয়া উথচত। 
ঝুুঁ থের অ্নুপ়ালত, ে়ালজর প্রেৃথত এিং জথড়ত েিীলের উপযুক্ত তত্ত্ব়ািধ়ালনর 
এেটি যথ়াযথ স্তরও থ়াে়া উথচত। 

রনিীক্ষ্ণ এেং প বাবলাচনা 

ঝুুঁ থে থনযন্ত্রলণর জনয সম্মত পদ্ধথতগুথের পরীক্ষ়া ের়া উথচত, য়ালত এইগুথে 
ে়াজ েরলে এিং এইগুথেলে অ্নুসরণ ের়া হলে ত়া থনথিত ের়া য়ায। 
অ্নুষ্ঠ়ালনর ঝুুঁ থে িেূয়াযলন পরীক্ষ়ার থেলে়ালযথস থনধড়ারণ ের়া, ে়াথযত্ব ির়াে 
ের়া এিং পদ্ধথতর থিস্ত়াথরত থিিরণ থেওয়া উথচত। 

 

এেজন অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠনে়ারী থহলসলি, আপন়ার েিী, েিডেতড ়া, প্রথতলয়াগী এিং 
িৃহির অ্নুষ্ঠ়ালনর অ্ংশগ্রহণে়ারীলের সুস্থত়া, আচরণ এিং সংসৃ্কথতর সুরক্ষ়ার 
জনযও আপন়ার ে়াযিদ্ধত়া আলে, অ্নুষ্ঠ়ালনর স়ালথ ত়ালের জলুড় থ়াে়াে়ােীন 
ত়ার়া য়ালত সুস্থ এিং থনর়াপে থ়ালে ত়া থনথিত ের়ার জনয ত়ালের সহ়াযত়া 
ের়ার উপর িলন়ালয়াগ থেওয়া প্রলয়াজন।  

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• সিস্ত স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া থিথধ সম্পলেড  জ্ঞ়ান এিং সম্মথত থনথিত েরুন 
• অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠনে়ারীলের ে়ালে অ্নুষ্ঠ়ানটিলে আওত়াভু্ক্ত ের়ার সিস্ত 

প্র়াসথেে িীি়া রলযলে এিং ত়ালের ে়ালে প্র়াসথেে 3য পলক্ষর িীি়ার 
স়াটিড থেলেলটর েথপও িজতু থ়ালে। 

• স্থ়ানীয েতৃড পক্ষ, LOC, জরুথর অ্িস্থ়ায পথরলষি়া, অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠনে়ারী 
এিং অ্নয়ানয প্র়াসথেে সংস্থ়ার প্রথতথনথধলের সিিলয থসেটি অ্য়ােভ়্াইজথর 
গ্রুপ (SAG) প্রথতথষ্ঠত হলযলে।   

• সিস্ত স্ব়াস্থয এিং থনর়াপি়ার নথথভু্ক্তেরণ সম্পূণড হলযলে 
• সেে ঠিে়াে়ার/সরির়াহে়ারী ত়ালের স্ব়াস্থয এিং থনর়াপি়ার ে়াথযত্ব সম্পলেড  

সলচতন  

• প্রেলল্পর পথরেল্পন়াটি থির্ল্ আপ, থে়াে ইন, ইলভ্ন্ট থেথেভ়্াথর, থে়াে 
আউট এিং থব্র্েে়াউন জলুড় ে়ালজর এেটি সহে়ারী ও সিথিত থপ্র়াগ্র়ালির 
সুথিধ়া প্রে়ান েলর। 

• প্রেলল্পর পথরেল্পন়া পযড়াপ্ত থিরথত, থিশ্র়াি এিং সিস্ত প্র়াসথেে 'ে়ালজর 
সিয' এর আইন এিং আপন়ার থনজস্ব েিডসংস্থ়ালনর নীথতর সম্মথত থনথিত 
েলর। 

• এেজন প্রথতলয়াগীর সসু্থত়ার পয়ােলে এেথযত েলর থিতরণ ের়া হয, 
প়াশ়াপ়াথশ প্রথিত থয়াগে়ালনর থনলেডশ়ািেী/থিলশষভ়্ালি প্রথতলয়াগীলের সসু্থত়ার 
প্রচ়ার ের়ার তথয রলযলে এিন অ্নুষ্ঠ়ালনর তথযও থিতরণ ের়া হলয 
থ়ালে। এর িলধয অ্ন্তভু্ড ক্ত থ়ােলত প়ালর : 

o পথরলিশগত ে়ারণ, থযিন আিহ়াওয়ার অ্িস্থ়া, উচ্চত়া, আদ্র্ডত়া, 
ি়াযুর গুণি়ান, থজট েয়ালগর প্রভ়্াি... 

o অ্নুষ্ঠ়ান চে়াে়ােীন ও েীভ়্ালি উপেভ্য ের়া য়ায ত়ার জনয 
সুস্থত়ার সহ়াযত়া উপেভ্য 

o প্র়াে-অ্ংশগ্রহলণর থচথেৎস়ার িূেয়াযলনর (PPME) গুরুত্ব 
o প্রথশক্ষণ সথুিধ়ার উপেভ্যত়া এিং অ্য়ালক্সস  
o র়াগ অ্নসুন্ধ়ালনর পদ্ধথত 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• সেে েিীর়া অ্নুষ্ঠ়ালন ে়াজ শুরু ের়ার আলগ এেটি স়াইট ইনে়ােশন 
এিং সংলক্ষলপ িণডন়া ের়ার িলত়া স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া প্রথশক্ষণ প়ান 

• ে়ালজর িতড ি়ান পযড়ায, িেূ বেনথদন থক্রয়ােে়াপ/সিযসূথচ, পথরলিশগত 
থিলিচন়া এিং স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়ার থয থে়ালন়া উৎেৃষ্ট থিষয সম্পলেড  স্পষ্ট 
ধ়ারণ়া থনথিত ের়ার জনয থনযথিত থিটিং ের়া হয 

• অ্নুষ্ঠ়ালন অ্ংশগ্রহণে়ারীলের জনয প্র়াসথেে স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া সংক্র়ান্ত তথয 
যথ়াযথভ়্ালি অ্নুষ্ঠ়ালনর এে়াে়া জলুড় স্পষ্ট স়াইনলি়ােড  থেলয সেলের জনয 
উপেভ্য ের়া হয 

• অ্নুষ্ঠ়ালনর থনর়াপি়ার পথরেল্পন়া সঠিেভ়্ালি এিং ে়াযডেরভ়্ালি ে়াজ েরলে 
থেন়া, ত়া থনথিত ের়ার জনয থনযথিত স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া 
পরীক্ষ়া/অ্থেলটর থপ্র়াগ্র়াি চ়ােু রলযলে। থযলে়ালন়া েঙ্ঘন থরলপ়াটড  ের়া হয, 
প্রলয়াজন অ্নুয়াযী গহৃীত প্রথতে়ারিূেে িযিস্থ়া সহ থরেেড  ের়া হয।  

https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/manage.htm
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• অ্য়াথথেটলের সসু্থত়া সহ়াযত়া সহলজই উপেভ্য 
• অ্য়াথথেট স্ব়াস্থয সুরক্ষ়ার জনয পযড়াযক্রথিে স্ব়াস্থয িূেয়াযন (PHE) এর 

এেটি থপ্র়াগ্র়াি ে়াযডের েরুন 
• থনযথিত শ়ারীথরে থক্রয়ােে়ালপর স্ব়াস্থয সংক্র়ান্ত উপে়াথরত়া এিং স্ব়াস্থযের 

জীিনধ়ার়ালে উন্নত েরলত অ্য়াথলেটিলক্স অ্ংশগ্রহলণর সুলয়াগ সম্পলেড  
সলচতনত়া িথৃদ্ধ েলর এিন স়াইট অ্য়াথক্টলভ্শনগুথেলে সরির়াহ ের়ার জনয 
স্থ়ানীয অ্য়াথলেটিক্স েথিউথনটিলে জথড়ত েরুন।  

o থযিন "হয়াভ্ এ থগ়া" থসশন, চেনভ্থের থিলিষণ চ়ােন়া, 
প্রথতলয়াগীলের জনয থয়াগিয়ায়াি 

 

3. অনুষ্ঠান সমারপ্ত এেং প বাবলাচনাি সমবয় 

• ক্রি়াগত উন্নথতর জনয পযড়ালে়াচন়া এিং থরলপ়াটড  ের়ার জনয থযলে়ালন়া 
েঙ্ঘন সংক্র়ান্ত থিষয সহ সিস্ত স্ব়াস্থয ও থনর়াপি়া পরীক্ষ়া/অ্থেট থথলে 
আউটপুট ক্রি়ানুস়ালর সংগ্রহ েরুন 

• প্রথতলয়াগীর সুস্থত়া সহ়াযত়া গ্রহলণর স়ালথ সম্পথেড ত ন়ািহীন তথয সংগ্রহ 
ের়া হয। 

• থশখ়া সিস্ত প়াঠ িজ়ায র়াখ়ার জনয SAG থে-থব্র্ে অ্নুথষ্ঠত হয 
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14. রিরজটাল, IP অরধকাি ও কিটা সুিক্ষ্া 
িথয সিুক্ষ্া 

তলথযর সুস্থ়াযী িযিহ়ালরর থক্ষলয থেথজট়াে রূপ়ান্তর থে়াম্প়াথনগুথেলে ে়াযিদ্ধ 
হলত ি়াধয েরলে। থেথজট়াে থিলশ্ব, থপ্র়াে়ালক্টর সুস্থ়াথযলত্বর অ্থড হে এেটি 
থপ্র়াে়াক্ট পথরলিশ ও িযিহ়ারে়ারীর জনয ভ়্াে এিং হ়ােড ওযয়ার ও সফ্টওযয়ার 
উভ্লযর স়ালথ জথড়ত। উে়াহরণস্বরূপ, এেটি নজরে়াথর েয়ালির়ার থসলেি 
থথলে তথয েঙ্ঘন (ঝুুঁ থে ি়া ি়াস্তি) িনস্ত়াথত্ত্বে ি়া এিনথে শ়ারীথরে ক্ষথতও 
আনলত প়ালর। সফ্টওযয়ালরর প্রসলে থগ়াপনীযত়ার সসু্থ়াথযত্ব এর থেজ়াইন প্রথক্রয়ার 
িূলে আরও থিথশ থ়াে়া উথচত। িযিহ়ারে়ারীর়া ত়ালের তথয এেটি পথরলষি়া 
প়াওয়ার জনয অ্য়াপ এিং প্রে়ানে়ারীলের থেন, এই প্রে়ানে়ারীলের থিশ্ব়াস েলরন 
এিং ত়ার়া আশ়া েলরন থয, ত়ালের তথয অ্ননথতেভ়্ালি িযিহ়ার ের়া হলি 
ন়া। েঘুডটন়াক্রলি ি়া অ্নযভ়্ালি থেথজট়াে জগলত িযিহ়ারে়ারীলের িযথক্তগত তথয 
স়াি়ানয ি়া থে়ান থনযন্ত্রণ ে়াড়়াই েথড়লয থেলে িযথক্ত ও সি়ালজর সসু্থত়ালে ত়া 
প্রভ়্াথিত েলর। 

স়াধ়ারণ তথয সুরক্ষ়া থিথধ (GDPR) িযথক্তগত তলথযর বিধ প্রথক্রয়ােরলণর 
জনয স়াতটি নীথত থনধড়ারণ েলর: 

1. আইন়ানুগত়া, নয়াযযত়া এিং স্বেত়া 
2. উলেশয সীি়ািদ্ধত়া 
3. তলথযর পথরি়াণ হ্র়াস ের়া 
4. থনভু্ড েত়া 
5. থে়ালরলজর সীি়ািদ্ধত়া 
6. সতত়া এিং থগ়াপনীযত়া 
7. ে়াযিদ্ধত়া 

সিস্ত অ্নুষ্ঠ়ান সংগঠনে়ারীলের অ্নুষ্ঠ়ালনর েিী এিং তৃতীয পলক্ষর তথয সহ 
থগ়াপনীয ও িযথক্তগত তথয সুরক্ষ়ার জনয প্রথতশ্রুথতিদ্ধ হওয়া উথচত। 
অ্নুষ্ঠ়ালনর সংগঠনে়ারীলের থিশ্বিয়াপী প্রলয়াজয থগ়াপনীযত়া আইন এিং 
প্রথিধ়ানগুথের স়ালথ সম্মথত থনথিত ের়া, থগ়াপনীযত়া আইন এিং 
প্রথিধ়ানগুথের পথরিতড লনর জনয থনযথিত পযডলিক্ষণ ের়া, যথ়াযথ হলে নীথত ও 

পদ্ধথতগুথেলত স়ািঞ্জসয ের়া এিং সম্মথত সিথডন ের়ার জনয থনযন্ত্রে ও আইথন 
প্রলয়াজনীযত়াগুথেলে ক্রি়াগত থনরীক্ষণ ের়ায উৎসগড প্রেশডন েরলত হলি। 
 
 
কেৌরদ্ধক সম্পরত্ত  
থিৌথদ্ধে সম্পথি (ি়া IP) িেলত থি়াঝ়ায সৃজনশীে ে়াজ য়ালে এেটি সম্পে 
ি়া থভ্ৌত সম্পথি থহলসলি থিলিচন়া ের়া থযলত প়ালর। থিৌথদ্ধে সম্পথির 
অ্থধে়ার প্রধ়ানত চ়ারটি প্রধ়ান থক্ষলয রলযলে: 

• েথপর়াইট - থরেেড  ের়া বশথল্পে ও স়াথহথতযে ে়ালজর থক্ষলয প্রলয়াজয এিং 
থেখেলে ে়ালজর স়ালথ সম্পথেড ত থনথেডষ্ট অ্থধে়ার প্রে়ান েলর, অ্ননুলি়াথেত 
থক্রয়ােে়াপলে থনথষদ্ধ েলর এিং থেখেলে েঙ্ঘন ি়া চুথরর ঘটন়াগুথের 
থিরুলদ্ধ আইথন িযিস্থ়া থনওয়ার জনয অ্নুিথত থেয। 

• থট্র্েি়ােড  - ি়ালেড টলপ্ল্লস থিভ্র়াথন্ত েরূ ের়ার উলেলশয বতথর। এেটি থট্র্েি়ােড  
এেটি ন়াি, শি, থি়াগ়ান, থেজ়াইন, প্রতীে ি়া অ্নয়ানয অ্ননয থেভ়্াইস 
হলত প়ালর, য়া এেটি থপ্র়াে়াক্টলে ি়া সংস্থ়ালে শন়াক্ত েলর। এটি আসলে 
আক্ষথরে অ্লথড 'এেটি থচি, য়ার অ্ধীলন আপথন িযিস়া-ি়াথণজয েলরন'। 

• থেজ়াইলনর অ্থধে়ার - থভ্ৌত থপ্র়াে়ালক্টর থক্ষলয প্রলয়াজয: এেটি থপ্র়াে়ালক্টর 
রুপ, থিলশষ েলর আেৃথত, থটক্সচ়ার, রং, িযিহৃত উপেরণ, থেহলরখ়া 
এিং অ্েেরণ।  

• থপলটন্ট - থশল্প সংক্র়ান্ত প্রথক্রয়া ও উদ্ভ়ািলনর থক্ষলয প্রলয়াজয এিং 
উদ্ভ়ািলনর অ্ননলুি়াথেত িযিহ়ার থথলে রক্ষ়া েলর। 

আপন়ার অ্নুষ্ঠ়ালনর উভ্য IP রক্ষ়া েরলত এিং ইলভ্ন্ট থেথেভ়্াথরর ি়াধযলি IP 
আইলনর েঙ্ঘন এড়়ালত (উে়াহরণস্বরূপ, েথপর়াইটযুক্ত সেীলতর ে়াইলসসথিহীন 
িযিহ়ালরর ি়াধযলি), সিস্ত প্র়াসথেে থিলন়ােন ে়াইলসলসর আইন থিলন চে়া এিং 
সিস্ত প্রলয়াজনীয ে়াইলসস/অ্নুিথত প্র়াপ্ত ের়া অ্তযন্ত গুরুত্বপূণড।  
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এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• সিস্ত সিডজনীন থিলন়ােন আইন এিং ে়াইলসলসর প্রলয়াজনীযত়া উপেব্ধ হয 
এিং থিলন চে়া হয, য়া আইথন অ্নুিথতড ত়ালে থনথিত েলর। 

• সিস্ত প্র়াসথেে থট্র্েি়ােড  আলে ত়া থনথিত েলর আপন়ার 
থনলজর/অ্নুষ্ঠ়ালনর ব্র্য়ান্ড রক্ষ়া ের়ার জনয আপন়ার আইথন পর়ািশড থনওয়া 
উথচত 

• িযথক্তগত এিং থগ়াপনীয তলথযর থগ়াপনীয সেে পক্ষই NDA-থত স্ব়াক্ষর 
েলরলে, য়া সিস্ত থগ়াপনীয এিং ি়াথেে়ান়াধীন তথয রক্ষ়া েলর 

• িযথক্তগত তলথযর থনর়াপি়া থনথিত েরলত GDPR এিং অ্নয়ানয, স্থ়ানীয, 
তথয সুরক্ষ়া আইলনর স়ালথ অ্নুিতী থসলেি এিং প্রথক্রয়াগুথে রলযলে 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• েিী এিং সরির়াহে়ারীর়া অ্নুষ্ঠ়ালনর ে়াইলসস/অ্নুিথতলত থনধড়াথরত 
পয়ার়াথিট়ার অ্নুয়াযী থিলন়ােন থপ্র়াগ্র়াি প্রে়ান েলর। 

• থে়ালন়া েঙ্ঘলনর থিষযলে থরলপ়াটড  ের়া হয, থরেেড  ের়া হয এিং 
সি়াধ়ালনর জনয িযিস্থ়া থনওয়া হয। 
 

3. অনুষ্ঠান সমারপ্ত এেং প বাবলাচনাি সমবয় 

• অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী পযড়ালে়াচন়া েঙ্ঘলনর থিষয এিং প্রথক্রয়ার উন্নথতর জনয 
সুপ়াথরশ থরেেড  েলর 
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15. প ববেক্ষ্ণ এেং মিামি জানাবনা 
পযডলিক্ষণ, অ্গ্রগথতর পযড়ালে়াচন়া এিং উেুক্ত থরলপ়াটড  ের়ার থিষযটি সুস্থ়াথযত্ব 
থেৌশলের চেলত থ়াে়া সেে ি়াস্তি়াযলনর জনয গুরুত্বপূণড হলি এিং িহৃির 
অ্জড নলে চ়াথেত েরলি। আপন়ার িযিস়াথযে থক্রয়ােে়াপ জলুড় স্বেত়া এিং 
সতত়ার প্রথত এেটি সুস্পষ্ট প্রথতশ্রুথত প্রেশডন েরলে ব্র্য়ালন্ডর খয়াথত বতথর, 
সুরক্ষ়া এিং িজ়ায র়াখ়ার থক্ষলয সথুিধ়া হয। আন্তজড ়াথতে আথথডে থরলপ়ালটড র 
ি়ানেলণ্ডর স়ালথ সেথতপূণড স্ব়াধীনভ়্ালি অ্থেট ের়া আথথডে থিিৃথত সহ ওয়ার্ল্ড  
অ্য়াথলেটিলক্সর ি়াথষডে থরলপ়াটড  িৃহির স্বেত়া প্রে়ালনর চেলত থ়াে়া প্রলচষ্ট়ার 
অ্ংশ। সুস্থ়াথযত্ব থরলপ়াটড  হে এেটি ক্রিিধডি়ানভ়্ালি প্রথতথষ্ঠত প্রথক্রয়া এিং 
থিসৃ্তত েলপড়ালরট থরলপ়ালটড র (লযখ়ালন প্রলয়াজয) অ্ংশ থহলসলি ি়া এেটি স্বতন্ত্র 
থরলপ়াটড  থহলসলি সরির়াহ ের়া থযলত প়ালর। অ্য়াথলেটিক্স অ্নুষ্ঠ়ানগুথের অ্গ্রগথত 
িূেয়াযন ের়া, িলন়ালয়ালগর জনয েিডলক্ষযগুথেলে শন়াক্ত ের়া এিং ক্রি়াগত 
উন্নথত চ়াথেলয য়াওয়ার জনয সলিড়ািি অ্নুশীেন থহলসলি এেটি অ্নুষ্ঠ়ালনর 
থরলপ়াটড  বতথর ের়া উথচত।  

েক্ষযি়ায়া অ্জড লন অ্গ্রগথত পথরি়াপ এিং ট্র্য়াে ের়ার থিথট্র্েগুথে অ্নুষ্ঠ়ালনর 
েিী, স্থ়ানীয সংগঠনে়ারী েথিটি, সরির়াহে়ারী এিং আলয়াজে স্থ়ান সহ 
অ্নুষ্ঠ়ালনর থেেলহ়ার্ল়্ারলের িলধয সংগ্রহ ের়া প্রলয়াজন। প্রস্ত়াথিত থিথট্র্েগুথেলে 
পযড়ালে়াচন়া ের়া উথচত এিং তথয ও থেট়ার স়ালথ থশ্রণীিদ্ধ ের়া উথচত য়া 
সহলজই উপেভ্য ি়া তুেন়ািেূেভ়্ালি সহলজ সংগ্রহ ের়া য়ায।  

থনরীক্ষলণর উলেশয হে অ্গ্র়াথধে়ার, অ্গ্রগথতর স্তর এিং েক্ষযি়ায়া অ্জড লন ি়াধ়া 
শন়াক্ত ের়া। KPI থনরীক্ষণলে তেনুস়ালর শন়াক্ত ের়া উথচত। 

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ 
ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• উলেশয, েক্ষয এিং পথরি়াপলয়াগয KPI এর এেটি থিসৃ্তত ত়াথেে়া বতথর 
েরুন এিং স্পষ্টত়ার জনয েলের সেে সেসযলের িলধয থিতরণ েরুন 

• সিস্ত আহরণ এিং চুথক্তথভ্থিে নথথভু্ক্তেরণ ও প্রথক্রয়াগুথেলত পযডলিক্ষণ 
এিং থরলপ়ালটড র প্রলয়াজনীযত়াগুথেলে এেীভূ্ত েরুন 

• থনথিত েরুন থয সেে প্র়াসথেে পক্ষ এিং েিীলের পযডলিক্ষণ ও থরলপ়াটড  
ের়ার থক্ষলয ত়ালের ে়াথযত্ব সম্পলেড  স্পষ্ট ধ়ারণ়া আলে 

• সিস্ত থক্রয়ােে়াপ েয়াপচ়ার ের়ার জনয অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার শুরু থথলেই 
সিস্ত পযডলিক্ষণ থপ্র়াগ্র়াি ে়াযডের েরুন 

• প্রলয়াজয থক্ষলয, অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী থরলপ়াটড /চুথক্তগত তথয সরির়ালহর জনয 
ঠিে়াে়ার/সরির়াহে়ারীলের জনয চূড়়ান্ত থপলিন্ট সংযুক্ত েরুন 

• েশডেলের সিীক্ষ়া বতথর েরুন (এিং েশডেলের সিীক্ষ়া পথরচ়ােন়ার জনয 
থরলস়াসড ির়াে েরুন) 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন  

• থনথিত েরুন থয সেে সরির়াহে়ারী এিং ঠিে়াে়ারর়া ত়ালের থরলপ়াটড  
ের়ার প্রলয়াজনীযত়া এিং তথয সংগ্রহ ের়া হলে থসই থিষলয সলচতন, 
পযডলিক্ষণ থপ্র়াগ্র়াি জলুড় েঢ়ৃ তলথযর থসটগুথেলে েয়াপচ়ার ের়ার জনয 
প্রলয়াজন এিন থে়ানও ে়াুঁে এিং িযিস্থ়া শন়াক্ত েরুন 

• েশডেলের সিীক্ষ়া এিং অ্নুষ্ঠ়ালনর অ্থেট পথরচ়ােন়া েরুন থযখ়ালন 
প্র়াসথেে তথয েয়াপচ়ার ের়ার প্রলয়াজন হয থযিন, গ়াথড়র সংখয়া, 
স়াইলেে ি়াধযলি আস়া েশডে, ি়াযু গুণি়ালনর প়াঠ 

3. অনুষ্ঠান সমারপ্ত এেং প বাবলাচনাি সমবয় 

• সেে থেেলহ়ার্ল়্ারলের তথয সংগ্রহ, প্রথক্রয়ােরণ এিং িয়াখয়া েরুন 
• অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী প্রথতথক্রয়ার থিটিং 
• অ্নুষ্ঠ়ান থরলপ়ালটড র সি়াথপ্ত বতথর েরুন, য়া সিস্ত থনরীক্ষলণর তথযলে 

অ্ন্তভু্ড ক্ত েলর, অ্নুষ্ঠ়ান পূিডিতী উলেশযগুথের থিরুলদ্ধ েৃথতত্ব প্রেশডন ের়া 
এিং ক্রি়াগত উন্নথত চ়াথেলয য়াওয়ার জনয স্বে তথয এিং সুপ়াথরশ প্রে়ান 
েলর 

• অ্নুষ্ঠ়ালনর থরলপ়ালটড  অ্ংশীে়ালরর সুস্থ়াথযত্ব েৃথতলত্বর সুথনথেডষ্ট উলেখ রলযলে, 
য়া সসু্থ়াথযত্ব েক্ষয এিং সহলয়াগী অ্ংশীে়াথরলত্বর শথক্ত/ক্ষিত়ার স়ালথ 
সুস়ািঞ্জসযত়া প্রেশডন েলর।   

• অ্নুষ্ঠ়ালনর অ্ংশীে়ারলের স়ালথ ভ়্াগ ের়া অ্নুষ্ঠ়ান থরলপ়ালটড র সি়াথপ্ত (ইে 
থভ্নুয, অ্ংশীে়ার, থিথেয়া ইতয়াথে) 
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16. ক াগাব াগ 
সেে অ্নুষ্ঠ়ালনর েিীলের সলিড়ািি অ্নুশীেন পদ্ধথত িুলঝ এিং সরির়াহ েলর 
উে়াহরণ থেলয থনতৃত্ব থেওয়ার এেটি ে়াথযত্ব রলযলে। এর জনয সহেিীলের 
প়াশ়াপ়াথশ অ্ংশীে়ার, সরির়াহে়ারী এিং ভ্ক্তলের িলধয সুস্থ়াথযলত্বর প্রথতশ্রুথত 
জ়ান়ালন়ার ক্ষিত়া প্রলয়াজন।  

যথে প্রস্ত়াথিত থক্রয়ােে়ালপর থিষলয থে়ালন়া অ্থনিযত়া থ়ালে, উপস্থ়াথপত 
ধ়ারণ়াগুথে িযিহ়াথরে ন়া হয, থিেল্পগুথে থেখ়ার জনয অ্থতথরক্ত সহ়াযত়া 
প্রলয়াজন হয, ি়া আরও েী েী ের়া থযলত প়ালর থস সম্পলেড  ধ়ারণ়া থ়ােলে, 
অ্নুগ্রহ েলর অ্নুষ্ঠ়ান পথরচ়ােে/সুস্থ়াথযলত্বর েলের ে়ালে এটিলে উলেখ েরুন। 

ক াগাব াবগি লক্ষ্য  
সুস্থ়াথযলত্বর প্রথতশ্রুথত এিং সলিড়ািি অ্নুশীেলনর স়ালথ থয়াগ়ালয়ালগর েক্ষযগুথে 
থনম্নরূপ:  

 

কেকবহার্ল্াি ক াগাব াবগি লক্ষ্য 
েিী/অ্য়াথথেট • সিসয়া/ েক্ষয ের়ার জ়াযগ়ার থি়াঝ়াপড়়া 

থনথিত েরুন 
• থনলেড থশে়া অ্নুয়াযী থিতরণ ের়ার ক্ষিত়া  
• ভ্ক্ত, অ্ংশীে়ার, স্পনসরলের স়ালথ ি়াথহযেভ়্ালি 

সঠিে ভ়্াষ়ায েথ়া িে়ার ক্ষিত়া 
• স্পষ্টভ়্ালি প্রথতশ্রুথত প্রেশডন ের়ার ক্ষিত়া 

/সলিড়ািি অ্নুশীেন 
সরির়াহে়ারী/ঠিে়াে়ার 
 

• আির়া েীভ়্ালি প্রথতশ্রুথতর সহ়াযত়া প্রতয়াশ়া 
েথর ত়া থচথিত েরুন এিং িুঝুন 

• সুস্থ়াথযলত্বর প্রথতশ্রুথতর স়ালথ ি়াতড ়া থশ্রণীিদ্ধ 
েরুন 

• আি়ালের সলিড়ািি অ্নুশীেন অ্নুস়ালর 
অ্নুষ্ঠ়ানগুথেলত থক্রয়ােে়াপগুথেলে সিথডন এিং 

থিতরণ েরুন  
• অ্স্থ়াযী েিীলের এিং অ্নষু্ঠ়ালনর সিলয 

ঠিে়াে়ারলের ে়ালে সংথক্ষপ্ত থিিরণগুথেলে স্পষ্ট 
েরুন  

স্পসর/অ্ংশীে়ার 
 

• আির়া েীভ়্ালি প্রথতশ্রুথতর সহ়াযত়া প্রতয়াশ়া 
েথর ত়া থচথিত েরুন এিং িুঝুন 

• সুস্থ়াথযলত্বর প্রথতশ্রুথতর স়ালথ ি়াতড ়া থশ্রণীিদ্ধ 
েরুন 

• আি়ালের সলিড়ািি অ্নুশীেন অ্নুস়ালর 
অ্নুষ্ঠ়ানগুথেলত থক্রয়ােে়াপগুথেলে সিথডন এিং 
থিতরণ েরুন  

• আি়ালের সথক্রযেরণ ত্বর়াথিত েরুন এিং 
আি়ালের উলেয়ালগর থিস্ত়ার েরুন 

• আি়ালের প্রভ়্ািলে প্রস়াথরত েরুন 
অ্নুষ্ঠ়ালনর েশডে • পথরলিশগত প্রভ়্াি প্রশথিত েরলত এিং স্থ়ানীয 

অ্থডননথতে ও স়াি়াথজে প্রভ়্ািলে সিড়াথধে 
ের়ার জনয থনওয়া প্রলচষ্ট়াগুথেলে স্পষ্টভ়্ালি 
থেখুন  

• ‘থনদ়া’ ন়া েলর ত়ালের ভূ্থিে়া িঝুুন   
অ্নুর়াগী 
 

• অ্নুপ্র়াথণত হন এিং িঝুুন থয ত়ার়া েীভ়্ালি 
ে়াজ েরলত প়ালরন  

• আচরণলে প্রভ়্াথিত েরুন এিং সহ়াযত়া সংগ্রহ 
েলর এেটি 'অ্থভ্য়ান' বতথর েরুন 

আলয়াজে শহর 
 

• আি়ালের সথক্রযেরলণর থপ্র়াগ্র়ািগুথেলে ত্বর়াথিত 
েরুন এিং আে়ালর থিস্ত়ার েরুন 

• শহলরর িলধয থিেযি়ান সুস্থ়াথযলত্বর 
উলেয়াগ/প্রথতশ্রুথতগুথেলে তুলে ধরুন 

• আি়ালের প্রভ়্ািলে প্রস়াথরত েরুন 
• থিঞ্চি়ােড  ও ি়ান থনধড়ারণ েরুন এিং 

শহর/থিথভ্ন্ন স্থ়ালন অ্নয়ানয ভ্থিষযলতর 
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অ্নুষ্ঠ়ানগুথের জনয উলেয়াগ থনন  
থিসৃ্তত েশডেগণ 
 

• অ্নুপ্র়াথণত হন এিং িঝুুন থয ত়ার়া েীভ়্ালি 
িযিথ়া থনলত প়ালরন  

• আচরণলে প্রভ়্াথিত েরুন এিং সহ়াযত়া সংগ্রহ 
েলর থিস্ত়ার ের়া য়ায এিন এেটি 'অ্থভ্য়ান' 
বতথর েরুন 

• আি়ালের প্রভ়্ািলে প্রস়াথরত েরুন 
• চেলত থ়াে়া থশলল্পর ি়াধযলি পথরিতড ন এিং 

উদ্ভ়ািন আনুন  
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রেরভন্ন কেকবহার্ল্ািবদি গ্রুবপি জনয ক াগাব াবগি পদ্ধরি।  

এই সলিড়ািি অ্নুশীেনটিলে অ্নুষ্ঠ়ান পথরেল্পন়ার চক্র জলুড় থনম্নরূলপ প্রলয়াগ ের়া হয: 

1. অনুষ্ঠান পরিকল্পনা কিাকালীন   

• অ্নুষ্ঠ়ালনর স্থ়াথযলত্বর প্রথতশ্রুথত এিং েৃথতত্ব থঘলর সলচতনত়া এিং ে়াজ চ়াে়ালত 
অ্নুষ্ঠ়ালনর থয়াগ়ালয়াগ পথরেল্পন়ার জলুড় সসু্থ়াযী থিলসথজংলে এেীভূ্ত েরুন 

• থয়াগ়ালয়াগ পথরেল্পন়া থেেলহ়ার্ল়্ারলের জথড়ত েলর, সুস্থ়াযী থয়াগ়ালয়ালগর 
েক্ষযগুথের থিরুলদ্ধ সরির়াহ েলর 

• অ্নুষ্ঠ়ালনর স়ালথ ত়ালের জলুড় থ়াে়ার িলধয ত়ালের প্রভ়্াি েি়ালত সসু্থ়াযী থসদ্ধ়ান্ত 
থনওয়ার জনয থেেলহ়ার্ল়্ারলের অ্িথহত েরলত ও ক্ষিত়াযন ঘট়ালত তথয থিতরণ 
েরুন। থযিন ভ্রিলণর থিেল্প, খ়াি়ালরর থিেল্প... 

• থিথেয়া পযডলিক্ষণ এিং থরলপ়াটিড ং প্রথতথষ্ঠত 

 

2. অনুষ্ঠান পরিচালনা কিাকালীন   

• অ্নস়াইট সম্পেগুথেলে প্রভ়্াি েি়ালন়ার সুলয়াগগুথে েঢ়ৃ ের়ার জনয িযিহ়ার ের়া 
হয 
• থেথজট়াে অ্থভ্য়ান থেেলহ়ার্ল়্ারলের জথড়ত েলর এিং অ্নুষ্ঠ়ালন থ়াে়াে়ােীন স্বতন্ত্র 
সুস্থ়াযী ে়াজ এিং েৃথতত্ব থশয়ার ের়ার জনয প্ল্য়াটেিড প্রে়ান েলর 
• থিথেয়া পযডলিক্ষণলে ে়াযডের ের়া হয 

 

3. অনুষ্ঠান সমারপ্ত এেং প বাবলাচনাি সমবয় 

• অ্নুষ্ঠ়ান পরিতী থিথেয়ার থরলপ়াটড  থয়াগ়ালয়াগ থেৌশে এিং সসু্থ়াযী থয়াগ়ালয়ালগর 
েলক্ষযর থিরুলদ্ধ েৃথতলত্বর ে়াযডে়াথরত়া িূেয়াযন েলর। 
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েিী ● ● ● ●        
অ্স্থ়াযী অ্নুষ্ঠ়ালনর 
েিী এিং 
থস্বে়ালসিে 

● ● ●           

অ্য়াথথেট ● ● ● ●       ● 
সরির়াহে়ারী ● ● ● ● ●       
স্থ়ানীয স়াংগঠথনে 
েথিটি  ● ● ● ●         

অ্নুষ্ঠ়ালনর েশডে     ● ● ●   ● ● 
অ্নুর়াগী       ● ●   ● ● 
স্পসর/অ্ংশীে়ার ● ● ● ●     ● ● 
থিম্ব়ার থেে়ালরশন     ● ● ● ● ● ● 
আলয়াজে শহর/স্থ়ান     ● ● ● ● ● ● 
ওয়াইে়ার 
অ্থেলযস/অ্য়াথলেটিক্স 
ইন্ড়াথর/লস্প়াটড  

      ● ● ● ● ● 


