




চ�ােল� স�িক�ত তথ�

ুটাইড টান�ারস �াি�ক চ�ােল� িব�ব�াপী �াি�ক দূষেণর িব�ে� লড়াইেয়র একিট িব�ব�াপী যব আে�ালন। এিট 

যুবেদর তােদর �াি�েকর ব�বহার স�েক� �িতফিলত করেত, এর ব�বহার কম করার সমাধান আিব�ার করেত 

এবং তােদর বাড়ী, কিমউিনিট এবং �িত�ােন পিরবত�ন আনার জন� িডজাইন করা হেয়েছ।

ৃ ুচ�ােল�িটেত �যাগ িদেয়, আপিন িব� �নত�দানকারী ত�ণ �নতােদর পেরা �জে�র অংশ হেবন, যারা িব�েক 

এেকবাের এক �েচ�ায় পিরবত�ন করেছ!

�লেভল ১: এি� �লেভেলর ি�য়াকলাপ�িল আপনার িনেজর �াি�ক ব�বহার স�েক� এবং আপনার �িতিদন �থেক 

�িতিদেনর জীবেন একক-ব�বহােরর �াি�ক কম করেত আপিন কী সাধারণ পদে�প িনেত পােরন �স স�েক� 

িচ�াভাবনা করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ।

�লেভল ২: িলডার �লেভেলর ি�য়াকলাপ�িলর সােথ, আপিন আপনার বািড়র মেধ�, �িতেবশী বা কিমউিনিট �ের 

ুএকক ব�বহােরর �াি�েকর ব�বহার এবং এর ব�ব�াপনা স�েক� অনস�ান, তদ� করেত এবং আরও গভীর 

�কােনা পদে�প িনেত পারেবন।

�লেভল ৩: ৃ ৃ িলডার �লেভল-এ আপনােক �েচ�া বি� করেত হেব একিট বহৎ �ভাব িব�ার করার জন�। 

ুি�য়াকলাপ�িলর মেধ� অ�ভ�� থাকেব �াহকগণ এবং ব�বসা�িলেক �ভািবত কের �টকসই খরচ ও উৎপাদন 

�চাের পদে�প �নওয়া। আপিন অন�েদর িশি�ত করেবন এবং আপনার এডেভােকিস �েচ�া চািলেয় যােবন 

িশ�া�িল এবং ি�য়ােক িশ�াগত স�েদ �যমন িভিডও, কিমকস, গে�র বই, িজআইএফ ইত�ািদেত �পা�িরত 

কের।











যুবকেদর জন� চ�ােলে�র ি�য়া-কলাপ 

(একক ব�বহারকারী )

আপিন িক এি� �লেভেলর কায�কলাপ উপেভাগ 

ৃকরেছন? আপনার ব�াজ সং�হ ক�ন এবং �নত� 

�লেভেলর পদে�প �হেণর জন� িগয়া� আপ ক�ন!

ব�াজ ি�য়া-কলাপ

অেনক কথা হেলা।এখন সময় হেলা িকছু করার।এখােন 

আেছ িকছু চ�ােল� �য�েলা আপনােক �াি�ক টাইড 

টান�ােরর যা�ােত সাহায� করেব।  

ক. ��র ধাপ 
এই ি�য়াকলাপসমূহ আপনােক ভাবেত বাধ� করেব িকভােব 

আপিন একক ব�বহারেযাগ� এবং িন�ি�েযাগ� �াি�েকর 

ব�বহার আপনার িনেজর জীবেন কিমেয় �ফলেত পােরন 

এবং অন�েদরও তা করেত ঊ�ু� করেত পােরন।  

ক.১ শ� হেয় বসুন! এটা িসেনমার রাি�! : �াি�ক দূষণ 

ুস�িক�ত এই সংি�� তথ�মূলক চলি��িট �দখন।

ু�াি�ক সম�: https://youtu.be/ju_2NuK5O-E

ক.২ মূল�ায়ন ক�ন: জােনন িক? আমােদর উৎপ� সম� 

�াি�েকর অেধ�কিট একক ব�বহােরর �ায় ২০িমিনেটর পের 

�ফেল �দওয়া হয়।একিট িরিভউ করা যাক �য,েকান �কান 

�াি�ক পণ� আপনার জীবনযা�ার অংশ এবং �কান 

পিরবত�ন�েলা �হ এবং তার �াে��র উপর আপনার 

�ভাবেক কম করেত পাের ।

ুআমােদর �েত�েকরই একিট �াি�ক ফটি�� রেয়েছ, 

ুুআপিন অেনক দদ�া� ওেয়ব সং�ান খঁেজ  পােবন এই 

িবষেয়।এখােন িকছু সােজশন �দওয়া হেলা:

ু ু১. দ�া হ�ািপ টাট�ল �াি�ক ফটি�� ক�ালকেলটর: 

https://www.thehappyturtle.in/plastic-footprint-

calculator-individual/ 

ু ু২. ওমিন ক�ালকেলটর �ারা �াি�েকর ফটি�� 

ুক�ালকেলটর: 

https://www.omnicalculator.com/ecology/plastic

-footprint

৩. �াি�ক সু�প ফাউে�শন �ারা আমার �ছা� �াি�েকর 

ফুটি��:  

https://www.mylittleplasticfootprint.org/

ুক.৩ চলন, �াি�কেক ত�াগ কির!

ুএকিট �টকসই খরেচর নমনা �হণ করা, �েহর �াি�ক 

�াহক িহসােব আমােদর �ভাবেক �কবল কম কের না তেব 

দায়ব� উৎপাদন এবংব�বহােরর মাধ�েম সম� সং�ান 

সংর�ণ ও িনি�ত কের। দা�ন িকছু �টকসই অভ�ােসর 

ুজন� িজেরা বজ�� ম�ানুয়ালিট �দখন।

িজেরা বজ�� ম�ানুয়াল:

https://tide-turners.org/ 

assets/Files/ZeroWasteManual.pdf
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ৃখ. �নতে�র �লেভল

িশ�ার 

ফলাফল 

৩ এবং ৪

ুএই �লেভলিট একট শ� হেত পাের িক� 

এর �ভাব হেব আেরা বড়।এই চ�ােল��িলর 

ুজন� আপনােক অন�েদর সােথ সংয� হেত 

হেব এবং আপনার িবদ�ালয়,বািড় িকংবা 

কিমউিনিট �ত এই িনেয় কথা বলেত হেব।

ু ুখ.১আপনার িবেনর মেধ� স�দ খঁজন 

আপনার বািড়েত একক ব�বহােরর �াি�েকর (এসইউিপ)অিডট 

ক�ন। এসইউিপ-র ব�বহােরর ধরণিট িবে�ষণ ক�ন- যা সম� 

�াি�ক পণ� আপনার বািড়েত �প�ছায়, �স�িল িক িরসাইেকল 

করা যায় এবং কীভােব আপিন এিট আপনার বািড়েত �েবশ করা 

�থেক আটকােত পােরন? আপনার �াি�ক টাইড টান�ার যা�া �শষ 

হওয়ার আেগ আপনার বািড়র �াি�েকর খরচ কমােত িনেজেক 

চ�ােল� ক�ন।  

ুখ.২ �াি�ক বজ�� ব�ব�াপনার �যা�া হেয় উঠন

�াি�েকর বজ�� সং�হ �� ক�ন এবং িবিভ� িরসাইেকল ��ড 

ৃঅনুসাের এিটেক আলাদাভােব পথক ক�ন। আপনার অ�েল 

একিট িরসাই�ার*সনা� ক�ন এবং আপনার বজ�� িরসাইেকেলর 

ুজন� পাঠান । ওজন পিরমাপ করেত ভলেবন না!

২০ অথবা তার �বিশ ��ার করেল আপিন চ�াি�য়ন �লেভল 

চ�ােল��িলর জন� �তরী হেয় যােবন।ছিব এবং িভিডও এর মাধ�েম 

ু ুএই ি�য়াকলাপ�িল তেল রাখেত ভলেবন না!

১১

কায�কলাপ ১: �াি�েকর সমী�া

ূউে�শ�সমহ

আপিন িক িক �াি�ক ব�বহার করেছন তা িচি�ত করা

আপনার মাধ�েম ব�ব�ত একক ব�বহা্রেযাগ� �াি�কেক 

িচি�ত করা

সমাি�র সময়: সাত িদন

িনেদ�শাবলী:
১) �াি�েকর যা�ায় অংশ�হণ ক�ন-  একক ব�বহারেযাগ� �াি�ক �ব� 

যা আপিন সারািদেন ব�বহার কেরন এবং যা �ফেল �দওয়া হয় �স�িল 

ুিলেখ রাখন| এই সম� তথ�ািদ এই সম� তথ�ািদ আপিন ট�ািল চাট� 

�তির করেত এবং �াি�েকর ন�র এবং িবিভ� ধরেনর �াি�ক জাতীয় 

পদাথ� স�েক� িহেসব রাখেত ব�বহার করেত পােরন|

২) িনেজর ডা�িবেন তাড়াতািড় একবার �দেখ িনন �য �সখােন িক আেছ| এইসব 

ুিজিনস �ফেল �দওয়ার আেগ তােদর িলেখ রাখন ট�ািল চাট� �তিরর ��ে� এই 

সম� তথ�ািদ ���পূণ� হেত পাের|

৩) স�াহ এেগােনার সে� সে� একক ব�বহারেযাগ� �াি�ক �ব� যা আপিন 

ু ুব�বহার কেরন তা স�েক� একিট িহেসব রাখন (কাগেজ িলেখ রাখন অথবা 

আপনার �মাবাইেল)| �েত�কিট পদাথ� যা আপিন ব�বহার কেরন তােদর 

সংখ�াও  আপিন ট�ািল করেত পােরন|েসই সম� একক ব�বহারেযাগ� �াি�ক 

পদাথ� যা আপিন পেরা�ভােব ব�বহার করেছন তােদর উেপ�া করেবন না-  

ু�যমন আপনার মিদখানার �দাকান �থেক আনা সাম�ীর �াি�ক প�ােকিজং 

থাকেত পাের যা হয়ত আপিন ��ােরেজ �রেখ �দওয়ার পর �ফেল �দন|

ু ু৪) আেরা একট  �বিশ চ�ােলি�ং িকছু খঁজেছন?   আেরা এক পা এিগেয় যান 

ুএবং �দখন িবিভ� ধরেনর �াি�ক পদাথ� এবং তােদর ব�বহার|  উদাহরণ 

িহেসেব বলা যায় একিট �বাতেলর ঢাকনা অথবা �বাতলিট িবিভ� ধরেনর 

পিলইথাইিলন �টেরপথােলট �থেক �তির হেত পাের যা PET নােমও পিরিচত|  

ু ুুিকভােব একিট �াি�েকর টকেরা আপনার �ল �থেক সমে� িগেয় পড়েত 

পাের এিনেয়ও আপিন তদ� করেত পােরন|



ৃ�নত�� �লেভেলর চ�ােল�মূলক ি�য়াকলাপ�িল কীভােব 

আপিন �পেয়েছন তা আমােদর সােথ �শয়ার ক�ন। 

আপনার ব�াজ সং�হ ক�ন এবং চ�াি�য়ন �লেভলিট িনেয় 

এিগেয় যান। আপিন িনেজর চ�াি�য়ন ব�াজ উপাজ�ন �থেক 

মা� এক ধাপ দূের রেয়েছন।

�গল ম�ােপ আপনার িরসাই�ারিটর অব�ান আপেডট ক�ন 

ুএবং তােক আপনার কিমউিনিট, এলাকা বা সমােজর সােথ য� 

ক�ন।

আপনার বািড়র সােথ �� ক�ন, আপনার �িতেবশী এবং 

ৃ ৃকিমউিনিটেক এই িরসাই�ারিটেক পথক পথক �াি�েকর বজ�� 

��রণ �� করেত উৎসািহত ক�ন।

* কাবািড়ওয়ালার �দাকান

আপিন কত পিরমােন  �াি�েকর বজ�� িরসাইি�ংএর জন� 

পািঠেয়িছেলন?

আপিন িক আপনার অ�েল একিট �ানীয় িরসাই�ারেক শনা� 

কেরেছন (যিদ হ�াঁ হয় ,�ানীয় িরসাই�ার এর নাম,েমাবাইল 

ন�র এবং িঠকানা িজ�াসা ক�ন)।

িন�িলিখত ি�য়া�িলর মেধ� আপিন �কানিট স�� করেত স�ম 

হেয়িছেলন:

ৃআপনার পিরবার �াি�েকর পথকীকরণ এবং িরসাইি�ং 

�� কেরেছন

আপনার পিরবােরর পাশাপািশ, আপনার �িতেবশীরা 

ৃআপনার পথকীকরণ এবংিরসাইি�ং এর উেদ�ােগ �যাগদান 

কেরেছন

আপনার পিরবার এবং �িতেবশীেদর পাশাপািশ, আপনার 

ৃআরডি�উএ / �সাসাইিট একিট বজ�� পথকীকরণ এবং 

ুিরসাইি�ং ি�ম �� কেরেছন (িচিঠ সংয� ক�ন)

ুফ�া� বেলিটন!

ু২০৫০  সােলর মেধ�, ওজন অনুসাের সমে� 

মােছর �চেয় �বিশ �াি�ক থাকেত পাের।

২০০০ সাল �থেক, িব� ,পূব�বত�ী বছর�িলর 

সম� পিরমােণর সমান পিরমাণ �াি�েকর 

উৎপাদন কেরেছ।

এখনও উৎপািদত সম� �াি�েকর �ায় ৭৫% 

ইিতমেধ� বজ�� হেয় �গেছ।

এখেনা পয�� �তরী হওয়া �াি�েকর মেধ� মা� 

৯% �াি�ক িরসাইি�ং করা হেয়েছ এবং তার 

মেধ� �কবল ১০% একািধকবার িরসাইি�ং করা 

হেয়েছ।   

একক-ব�বহােরর  �াি�ক�েলা �ফজআউট 

করেল ৫৭% �াি�ক বজ�� কমােনা যােব এবং 

আমােদর বজ�� িসে�েম �াি�েকর �বাঝা কম 

হেব।  

নয়িট �দেশর িবে�িষত �বাতলজাত জেলর 

৯৩% িটর িবিভ� �ের মাইে�া�াি�ক দূষেণর 

মা�া পাওয়া �গেছ।

ু�াি�ক টাইড টান�ারস চ�ােল� ব�াজ। সমাধান সর�াম টলিকট
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গ. চ�াি�য়ন �লেভেল: িনেজর পির�ম

বাড়ান
িশ�ার 

ফলাফল 

৩, ৪ এবং ৫

৭০ এবং তার �বিশ ��ার ক�ন এবং চ�াি�য়ন 

হন।ছিব বা িভিডও এর মাধ�েম এই সম� 
ুি�য়াকলাপ ক�াপচার করেত ভলেবন না !

ব�াজ ি�য়া-কলাপ

�লেভলিট তােদর জন� যারা �াি�েকর উপর চ�াি�য়ন হেত 

ৃচান।আপনার �নতে�র পয�ােয় এমন সাফল�

থাকেব �য আপিন আরও �বিশ �ভাব �ফলেত পারেবন, �য �কানও 

সং�া, কিমউিনিট, শহর বা জাতীয় �েরর �য �কানও পিরবত�েন 

আপনার �েচ�া �সািরত করেত ��ত থাকেবন। এই চ�ােল��িল 

আপনার কাছ �থেক যা দািব কের তা হেলা:

ুক) নতন�

খ) অনুে�রণা

ুগ) বি�ম�া:িকভােব আপিন সবেচেয় বেড়া পিরবত�ন আনেত 

পােরন 

অ�ত ২০০ জন মানুষ 

অ�ত ৫০০ জন মানুষ

১০০০ জন মানুেষর �চেয় �বিশ 

গ.১ পিরবত�েনর একিট আে�ালন �তির ক�ন:

আপনার বািড়েত একক ব�বহােরর �াি�েকর বজ�� উৎপ� কের এমন 

�কানও উপেযাগী িজিনেসর মূল�ায়ন ক�ন। �সই পণ�িটর ব�বসািয়ক 

সং�া স�েক� তােদর অনুশীলন�িল স�েক� গেবষণা ক�ন (তারা িক 

ুসাক�লার ইেকানিমর অনুশীলন কেরন? তােদর কী বাইব�াক পিলিস 

আেছ?) িন�িলিখত এক বা একািধক কায��ম স�ূণ� ক�ন।

�কা�ািনেক বাই ব�াক ি�ম / নীিত �� করেত উৎসািহত 

ক�ন(যােত তারা তােদর পণ��িল �থেক উৎপািদত বজ�� �হণ �� 

ক�ক)

একিট �কা�ািনেক তােদর পণ� �থেক উৎপািদত বজ�� িফিরেয় �হণ 

করা �� করেত �ভািবত ক�ন?

ুআপনার অিভ�তা স�েক� আরও বলন, আপিন �কান �কা�ািনর 

কােছ িগেয়িছেলন, আপিন কীভােব তােদর সােথ �যাগােযাগ 

কেরিছেলন এবং ফলাফল কী হেয়িছল?

�ায়ীভােব উৎপািদত পণ� ব�বহার করেত কিমউিনিটেক উৎসািহত  

করার জন� একিট আেবদন/িপিটশন �� ক�ন

ুবলন কীভােব িবষয়িট এেগােলা ? আপনার আেবদেন/ িপিটশেন 

�া�র করেত আপিন কতজনেক উৎসািহত কেরিছেলন? :

গ
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ুগ.২ একিট �টকসই ভিবষ�েতর পে� পরামেশ�র জন� নতন� িকছু  ক�ন:

ুচ�া� হেয় উঠন! অন�েক িশি�ত করার জন� এবং আপনার এডেভােকিস �েচ�া চািলেয় যাওয়ার জন� আপনার িশ�া�িল এবং 

ি�য়া�িল িডিজটাল স�েদ পিরণত ক�ন। একক ব�বহােরর �াি�ক স�েক� সেচতনতা ছড়ােনার জন� একিট �ছাট িভিডও, গে�র 

বই, কিমক, িজআইএফ বা �শি�ক িকছু িবকাশ ক�ন।

আপিন িক কেরিছেলন? (একািধক িনব�াচেনর অনুমিত �দওয়া হেয়েছ)।

িশ�া মিডউল �তরী কেরিছেলন (িশ�াথ�ীেদর �াি�েকর উপর ওয়াক�িশট, ি�য়াকলাপ ইত�ািদ) ।

সেচতনতা ছিড়েয় িদেত একিট িভিডও �তির কেরিছেলন।

ুএকিট কিমক / গে�র বই / �গম / িজআইএফ বা অন� �কানও নতন� িশ�ার উপাদান �তরী কেরিছেলন।  

* ওেয়ব �থেক স�দ বা অন�ান� সং�া বা �লখক ব�বহার করা কেঠারভােব িনিষ� এবং এিট আপনার অেযাগ�তার কারণ হেত 

পাের।  

খুব ভােলা! আপিন চ�াি�য়ন �লেভেলর সম� কায�কলাপ �শষ কের �ফেলেছন ।

আের চ�া�! আপিন এিট অজ�ন কেরেছন! আপনার শংসাপ� সং�হ ক�ন।
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ঘ

 ইেকা �ােবর জন� চ�ােল� এর ি�য়াকলাপ

টাইড টান�ারস �াি�ক চ�ােলে� অংশ �নওয়ার পদে�প:

১ ইেকা �াব িহসােব  টাইড টান�ারস  �াি�ক চ�ােল� এ 

�রিজ�ার ক�ন এই ওেয়বসাইেট www.tide-turners.org

২ শংসাপ��িল  ব�বহার কের লগইন ক�ন - �যমন  লগইন  

আইিড এবং পাসওয়াড�।

৩ �দ� ক�ােল�ার �থেক ইেকা �ােবর সম�য়কারীেদর অনলাইন 

ু�িশ�েণ অংশ িনেত আপনার িসট বক ক�ন (আপিন �কবল 

ুএকিট �িশ�েণ অংশ িনেত পারেবন ,পনরায় সময়সচীর  ূ

অনুমিত �দওয়া যােবনা , আপনার সময়সচী অনুসাের একিট ূ

তািরখ বাছুন )।

৪ �িশ�েণ অংশ �নওয়ার পের, আপনার ইেকা �ােবর 

ুছা�ছা�ীেদর এই ��া��াম এ আনুন এবং ড�াশেবাড� এ নিথভ� 

ক�ন এই ওেয়বসাইট এর মাধ�েম www.tideturners.org ।

ু৫ ওেয়বসাইট �থেক �রফােরে�র জন� টাইড টান�ার টলিকটিট 

ডাউনেলাড ক�ন, �সই সােথ িরেপািটংেয়র ফম��াট�িল পূরণ 

করেত হেব।

৬ আপনার ইেকা-�ােবর ছা�ছা�ীেদর জন� একিট ওিরেয়ে�শন 

�সশন আেয়াজন ক�ন। (আপিন চ�ােল� কায��েমর উ�িত 

পয�েব�ণ করেত এবং আপনােক িরেপাট� করার জন� ইেকা 

�ােবর �ধানেক বাছেত পােরন)

৭ সময়সীমায় চ�ােল� কায��ম স�ূণ� করেত ইেকা �ােবর 

ছা�ছা�ীেদর জিড়ত করার একিট বা�বায়ন পিরক�না �তির 

ক�ন।

৮ �দ� �ট�েলটিটেত িরেপাট�িট পূরণ ক�ন এবং পরবত�ী 

�লেভেল �যেত অনলাইেন আপেলাড ক�ন।

৯ ইেকা �কাঅিড�েনটর / িশ�ক তার ইেকা �াব �ারা স�� 

কায��েমর িরেপাট�িট www.tide-turners.org �ত আপেলাড 

করেবন।

১০ কায�কািরতা এবং িরেপািট�ংেয়র প�িত �বাঝার জন� ইেকা-

েকাঅিড�েনটর / িশ�কেদর ওেয়বসাইেট �ডেমা �সশন �দওয়া 

হেব।  

ুএই িব�ব�াপী আে�ালেন �যাগদােনর জন� পর�ার

১ আপনার ইেকা �ােবর মাধ�েম টাইড টান�াস� �াি�ক চ�ােল� সফলভােব সমাি�র পের একিট শংসাপ� অজ�ন ক�ন।

২ অংশ�হণকারী ছা�ছা�ীরা সম� কায��ম �শষ কের একিট চ�াি�য়ন শংসাপ� পােব।

৩ অংশ�হণকারী ছা�ছা�ীরা চ�ােলে�র �িতিট �লেভল �শষ করার পের অথ�াৎ �লেভল ১ ,২, ৩ একিট�  িডিজটাল ব�াজও 

অজ�ন করেব।

৪ ইেকা �ােবর �কাঅিড�েনটর ইেকা �ােবর ছা�ছা�ীেদর �যাগদােনর �র এবং তােদর �ারা সৃ� �ভােবর উপর িনভ�র 

কের একিট �ণ�, �রৗপ� বা ��া� শংসাপ� পােবন।

ৃ৫ �সরা পারফিম�ং ইেকা �াব�িল টাইড টান�ার শীষ� সে�লেন আমি�ত এবং �ীকত হেব।
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ইেকা �াব কায��ম

�লেভল ১ 

এি� �লেভল

�লেভল ২ 

ৃ�নত� �লেভল 

�লেভল ৩

চ�াি�য়ন

�লেভল

আমার �াি�েকর ডােয়ির

ক.১.১ আমার �াি�ক ডােয়ির:

ুএকিট '�াি�েকর ডােয়ির' রাখন এবং এিট সাত িদন 

(েসামবার-রিববার) ধের �মইনেটইন ক�ন । আপিন বা 

আপনার পিরবােরর �াি�েকর বজ�� গণনা কের আমার 

�াি�েকর ডােয়ির ি�য়াকলাপিট পূরণ ক�ন। আপনার 

িশ�ক এবং আপনার �ােবর অন�ান� ছা�ছা�ীেদর সােথ 

আপনার অনুস�ান�িল �শয়ার ক�ন।

িসেনমা টাইম !:

�কন একক ব�বহােরর �াি�ক�িল পিরেবশ বা�ব নয় এবং 

কীভােব তারা আমােদর মহাসাগর এবং �হেক �ভািবত কের 

�স স�েক� জানুন।

ুচ�া� হেয় উঠন :

ু ুনতন িকছু িশখন! সেচতনতা অবশ�ই কেম�র িদেক পিরচািলত 

করেব। আপনার বা আপনার পিরবােরর �াি�েকর ব�বহার 

ুকমােত আপিন কী করেত পােরন তা ভাবন এবং িস�া� িনন। 

ুআপনার িশ�কেক এমন একিট ি�য়া স�েক� বলন যা 

আপিন কম �াি�ক ব�বহার করেত এবং আমােদর মহাসাগর 

ুএবং শহর�িলেক �াি�ক দূষণম� রাখেত সহায়তা করেবন।

ু ুনীেচ তািলকাভ� একক ব�বহােরর �াি�ক পণ� সংখ�া �দিনক �রকড� বজায় রাখন যা আপিন �িতিট িদন ব�বহার কেরন

�সামবার

�াি�ক ব�াগ

িচপস / চেকােলট / অন� ��া� এর �াি�েকর 

�মাড়ক

�পন �য�িল িরিফল করা যায়না

চুইংগাম

আইসি�েমর �কৗেটা বা অন�ান� দু�জাত পেণ�র 

�াি�ক প�ােকিজং/পা� 

শ�া�ুর পাতা

অন� �কানও একক ব�বহারেযাগ�  �াি�ক

ম�লবার বুধবার ��বার শিনবার রিববার
আপনার �মাট ব�বহার
এখােন যু� ক�নবৃহ�িতবার

ক.৩.১  আপনার আেশপােশ �াি�েকর বজ�� স�িক�ত সমস�া�িল 

ু ূ(বািড়েত, �ল, কিমউিনিট ইত�ািদ) �বাঝার জন� একিট মল�ায়ন 

ুক�ন এবং আপনার অনুস�ােনর িভি�েত একিট িরেপাট� িলখন। 

িটপ! আপিন উপলভ� সুিবধা�িলর সমী�া বা �লােকর আচরণগত 

মূল�ায়ন ইত�ািদ পিরচালনা করেত পােরন।  

বা

ক.৩.২ ুআপনার দেলর সােথ একিট নতন� সমাধান িডজাইন ক�ন 

যা আপনার কিমউিনিটর �াি�ক বজ�� ব�ব�াপনার সং�হ, 

পৃথকীকরণ বা িন�ি� উ�ত করেত পাের ।  

অথবা 

ক.৩.৩ ু বািড়, �ল, কিমউিনিট ইত�ািদেত �াি�েকর ব�বহার, িন�ি� 

বা ব�ব�াপনা স�িক�ত সমস�া�িল সমাধান করার জন� একিট ধারণা 

বা সমাধান �েয়াগ ক�ন এবং আপনার অিভ�তা �শয়ার ক�ন।

ক. ২. ১ শ�িট ছিড়েয় িদন:

আের চ�া�! ঝাঁপ দাও এবং অন�ান� ছা�ছা�ী, আপনার পিরবার বা 

কিমউিনিটর সােথ আপনার িশ�া�িল �শয়ার ক�ন।

ছা�ছা�ী ,পিরবার বা কিমউিনিটেক জিড়ত করার জন� সেচতনতা 

ছিড়েয় িদেত এবং পদে�েপ উৎসািহত করেত কীভােব িডিজটাল 

ইেভে�র আেয়াজন করা �যেত পাের? আপনার দেলর সােথ একিট 

পিরক�না ক�ন বা আপনার িশ�েকর কাছ �থেক িকছু ধারণা িনন।

আপিন টাইড টান�ার চ�াি�য়ন হওয়ার 

�থেক এক ধাপ দূের। চ�ােল�িট �শষ 

করেত িন�িলিখত �য �কানও একিট কাজ 

স�ূণ� ক�ন।
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এিপ

পিরিশ�

পিরিশ� ১

COVID-19 এবং �াি�ক

COVID-19 কী?

ুCOVID-19 চলাকালীন �াি�ক ব�বহােরর ভলকথা / িমথ�িল

COVID-19 িলটার সমস�া

COVID-19 চলাকালীন �াি�ক ব�বহােরর 

ভুলকথা / িমথ�িল

ুএকক ব�বহােরর �াি�ক�িলেত দূষেণর ঝঁিক 

কম থােক

ভাইরাস সংি�� সমেয়র জন� �াি�েকর 

উপিরভােগ থােক

এিট �মাণ করার জন� ,এখনও �কানও �মাণ 

�নই

�াি�েকর মা��েলা , �াভস , হ�া� স�ািনটাইজার এর �বাতল এবং খাবার প�ােকিজং সহ COVID-

ু19 বেজ��র জেলা�ােস আমােদর রা�া�িল, �সকত�িল এবং সম��িল �িত�� হেয়েছ। 

(UNCTAD)

শারীিরক দূরে�র কারেণ �লােকরা অনলাইেন �কনাকাটা এবং �টকআউট পিরেষবািদ�িলর িদেক 

িফরেত - প�ােকিজংেয়র আিধক�েত জিড়ত - �িতিদন ঘের ঘের পণ� সরবরােহর পিরমাণ বৃি� 

�পেয়েছ । (UNCTAD)

�াি�কজাত �মিডেকল বজ�� হাসপাতােলর বাইের জেম থােক এবং ব�ব�ত ব�ি�গত সুর�া সর�াম 

(িপিপই) উপকূলীয় জেল ভাসমান পাওয়া যায় এবং িবে�র �সকেত বেয় যায়। (World Economic 

Forum)  

ুশারীিরক দূরে�র িনয়েমর কারেণ অেনক�িল বজ��-ব�ব�াপনা পিরেষবািদ পেরা স�মতায় কাজ 

করেছ না এবং এর ফেল �াি�েকর বজ��িটেক ধীরগিতেত িন�ি� করার িদেক পিরচািলত কের। 

(World Economic Forum)

ুএকক-ব�বহােরর পণ��িল COVID এর ঝঁিক 

ুবািড়েয় তলেছ এবং �সািরত করেছ

ভাইরাস �াি�ক�িলেত ৭২ ঘ�ারও �বিশ সময় ধের 

ৃথােক (অন�ান� পে�র �চেয় �বিশ), যা একক-

ব�বহােরর �াভস�েলা এবং মা��েলােক �থেক �রাগ 

ছিড়েয় �দওয়ার �বণতা �বিশ �তির কের

২০২০ সােলর একিট বড় সময়কাল COVID-19 অিতমারীর 

ুসে� লড়াই কের ব�য় হেয়েছ, যা একিট জেনািটক �রাগ। 

অিতমারী  কীভােব �াি�েকর দূষণেক �ভািবত কের তা িশিখ।

“COVID-19 সব�ািধক স�ান পাওয়া কেরানাভাইরাস �ারা 

সং�ামক �রাগ। ২০১৯ সােলর িডেস�ের চীেনর উহান শহের 

ুু�াদভ�াব �� হওয়ার আেগ এই নতন ভাইরাস এবং �রাগিট 

অজানা িছল। COVID-19 অিতমারী এখন িব�ব�াপী ব� �দশেক 

�ভািবত করেছ।

COVID-19 ভাইরাস (যা SARS-CoV-2 নােম পিরিচত) 

ুমানুেষর মেধ� একিট নতন ভাইরাস। COVID-19 এর স�াব� 

�াণী উৎস এখনও িনি�ত করা যায়িন তেব গেবষণা চলেছ। " 

– WHO

মুেখর মা��িলেত সাধারণত পিলে�ািপিলন 

থােক (িপিপ), যা মাইে�া ফাইবােরর 

হাইে�ােফািবক সংিম�েনর কারেণ শারীিরক 

তরল �ফাঁটার িব�ে� �িতর�ামূলক �র 

িহসােব কাজ কের। অন�ান� আরও জিটল এবং 

ুব�য়ব�ল মেখর মা��িলর মেধ� রেয়েছ 

পিলইউেরেথন (িপইউআর) এবং / অথবা 

পিলআ�াইেলানাই�াইল (প�ান)।
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COVID-19 এর সময় �াি�েকর উৎপাদন

িডসেপােজবল মা� এর উৎপি� এবং িব�ব�াপী িবি� 

২০১৯ সােল �ায় ৮০০ িমিলয়ন ডলার �থেক এ বছর 

ৃ১৬৬ িবিলয়ন ডলাের এক মারা�ক বি� 

�পেয়েছ(UNCTAD)।

�িত মােস িবে� ৮৯ িমিলয়ন �াি�েকর �মিডেকল মা�, 

৭৬ িমিলয়ন �াি�ক পরী�ার মা� এবং ১.৬ িমিলয়ন 

�াি�েকর �িতর�ামূলক গগলস �েয়াজন(WHO) ।

ুএকক ব�বহােরর �াি�ক কেরানার যে� 

িহেরােত পিরণত হেয়েছ! জুেনািটক �রাগ কী?

জনসাধারেণর �ারা ব�বহার বাড়েছ

আমরা িক �াি�ক দূষণকারীেদর সুনািমর 

িদেক এেগাি� ?

অিতমারী চলাকালীন �াি�ক অপিরহায� হেয় উেঠেছ। �ফস মা�, 

�াভস, ব�ি�গত সুর�ামূলক সর�াম (িপিপই), হ�া� 

স�ািনটাইজার�িল তােদর উৎপাদন বা প�ােকিজংেয় বা উভয়ই 

ু�াি�েকর অ�ভ��। একক-ব�বহােরর �াি�ক হ'ল �া��েসবা খাত, 

�াণ িমশন, ��ার এবং অনলাইন িবতরণ পিরেষবািদর ��লাইন 

কম�ীেদর �ারা ব�ব�ত িনরাপদ সুর�ামূলক উপাদান।

ু�যেহত COVID-19 উ�য়নশীল িবে� ছিড়েয় পেড়েছ, িচিকৎসা 

সহায়তার সীিমত পিরেষবার সােথ, বিধ�ত সংখ�ক ��ে� বািড়েত 

�সলফ �মিডেকট করেত হেব। এিট পিরবার�িলেতও �িতর�ামূলক 

উপাদােনর ব�বহার বািড়েয়েছ।

জুেনািসস হ'ল এমন �কানও �রাগ বা সং�মণ যা 

ৃ ু�াকিতকভােব �ম�দ�ী �াণী �থেক মানেষর মেধ� সং�মণ 

ছড়ােত পাের।

ু�ায় ২০০িটরও �বিশ �কােরর জেনােসস রেয়েছ।

ইেবালা, এিভয়ান ইন�েয়�া (বা বাড� �), এইচ১এন১ � ু ু ু

ভাইরাস (বা �সায়াইন �), মধ� �ােচ�র �াসযে�র িসে�াম ু

(এমআরএস), ির� ভ�ািল �র, আকি�ক তী� �সন িসে�াম 

(এসএআরএস), ওেয়� নাইল ভাইরাস, িজকা ভাইরাস- এবং 

ুএখন �নােভল কেরানা ভাইরাস বা COVID 19  িট জেনািটক 

�রােগর কেয়কিট উদাহরণ।

ু ুজেনািটক �রাগজীবাণ ব�াকিটিরয়া, ভাইরাল বা পরজীবী হেত 

পাের বা অ�চিলত মাধ�েমর সােথ জিড়ত থাকেত পাের এবং 

সরাসির �যাগােযােগর মাধ�েম বা খাবার, জল বা পিরেবেশর 

মাধ�েম মানুেষর মেধ� ছিড়েয় পেড়।

ুিকছু জেনােসস,েযমন �রিবজ, িটকা এবং অন�ান� প�িতর 

মাধ�েম ১০০% �িতেরাধেযাগ�।

আেরা িবশেদ জানেত িলংকিট ি�ক ক�ন: 

https://www.youtube.com/

watch?v=2rr7u04m5Nc&feature=youtube

�ফস মা�, �াভস, হ�া� স�ািনটাইজার�িলর ব�বহার এবং অনলাইেন 

�কনা খাবার এবং অন�ান� পণ��িলর উপর �বেড় যাওয়া িনভ�রতা, 

ুএকক-ব�বহােরর �াি�েকর উৎপাদন ব�াপকভােব বািড়েয় তেলেছ।

সং�ািমত �রাগীর বজ�� যিদ সিঠকভােব ব�ব�াপনা না করা হয় তেব 

COVID 19 িটও ছিড়েয় �যেত পাের।

এিট একিট ঘটনা �য �াি�ক বজ�� ভারেত উৎপ� �মাট �পৗরসভা 

ুকিঠন বজ�� (এমএসডাবল) এর একিট উে�খেযাগ� অংশ গঠন কের।

ৃ�াি�ক�িল অ-পচনশীল এবং হাজার বছর ধের পিথবীেত থােক।

ভুল িন�ি� এবং বজ�� ব�ব�াপনার ফেল �াভস,মা� এবং হ�া� 

ৃস�ািনটাইজার �বাতল জাতীয় �াি�েকর পণ��িল �াকিতক পিরেবেশ 

পাওয়া যায়।

পিরবােরর �মিডেকল বজ���িলর অযথাযথ ব�ব�াপনার ফেল 

COVID-19 ভাইরাস ছিড়েয় পড়েত পাের এবং বজ�� কম�ী সহ অন�রা 

ঝুঁিকেত পড়েবন।



সহেযািগতার জন� আপিন িক করেত পােরন?

িনেজ সেচতন হন এবং সেচতনতা ছিড়েয় িদন। এিট অ�ািধকার!

মা�, �াভস এবং অন�ান�  বােয়া-েমিডেকল বজ��, জনসাধারেণর �ারা এেলােমেলাভােব  বািতল কের �দওয়া �াে��র জন� 

ঝুঁিকপূণ�।

ুসাবান এবং জেলর সােথ ঘন ঘন হাত �ধায়া বা অ�ালেকাহল-িভি�ক িজিনেসর সে� হাত ঘষার সে�, পনরায় ব�বহারেযাগ� 

�ফস মা� ব�বহার অনুশীলন ক�ন এবং উৎসাহ িদন �যিট �টকসইভােব প�ােকজ করা হয়।   

ুসামািজক বা শারীিরক দূরে�র মেতা সুরি�ত ব�ব�া�িলর অনুশীলেনর ��ে�র পাশাপািশ �জার �দওয়া,েচাখ, মখ বা নাক 

�শ� করা এড়ােনা।

ু ৃআপনার ব�বা�ব এবং কিমউিনিটেক বজ�� পথকীকরেণর �েয়াজেন িবেশষত ঘের ঘের �মিডেকল বজ�� স�েক� িশি�ত 

ুক�ন। এিট Covid-19 এর িব�ারেক অ�ভ�� করার পাশাপািশ �লভাগ এবং মহাসাগর�িলেত িরসাইেকেবল �াি�েকর 

ূবেজ��র পিরমাণ সীিমত করার ��ে� সহায়ক ভিমকা পালন কের।

সেচতনতামূলক ক�াে�ইন পিরচালনা ক�ন এবং WHO িনেদ�িশকা এবং �কেহাম কনেভনশন গাইেডে�র িভি�েত 

ব�বহািরক িনেদ�িশকা/গাইেড� িদন।

ুু ুCOVID-19 এর �সারণ সেমত সি�য়ভােব কিমউিনিটেক িনয� করার জন� নতন� উপায়�িল বাছন পাশাপািশ �াি�েকর 

বজ�� উৎপাদনও কম ক�ন।

ুপিরবােরর �মিডেকল বজ�� িনরাপেদ িন�ি� স�েক� আরও জানার জন� অ�াে�স �পেত, �দখন:

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32775/FS7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

COVID 19 Waste Management FACTSHEET https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/

COVIDWM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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সহকম�ীেদরসে� :

আেরা বড় �েচ�া

আেরা একিট দা�ন প�িত যার মাধ�েম আরও বড় পিরবত�ন আনা 

যায় তা হেলা অন�েদর সে� হাত �মলােনা  �য �কউ �যাগদান |

করেত পাের-যত বড় দল তেতা বড় পিরবত�ন  এই সম� সংগঠন |

এবং �েচ�ার �িল �খয়াল ক�ন যা �াি�কজাতীয় পদাথ� �ক 

কমােনার িদেক কাজ করেছ  এরা আপনার মত | �াি�ক 

টাইডটান�ারেদর সাহায� চাইেছ

ু�স�ার ফর এনভায়রনেম� এডেকশন(CEE), ভারত: �াি�ক 

জাতীয় বজ�� পদাথ� স�েক� আপনার �ােনর উপর িভি� কের 

এবং CEE িরেসাস�েক ু   এর  ব�বহার কের খঁেজ িনন িকভােব 

আপিন ও এেত �যাগদান করেত পােরন  |

https://www.ceeindia.org

ফুড এ� এি�কালচার অগ�ানাইেজশন অফ দা ইউনাইেটড 

�নশনস(FAO):  কাজ  একিন�ভােব �াি�ক জাতীয় FAO করেছ

বজ�� পদােথ�র িবিভ� সমাধােনর ব�াপাের   এর মেধ� পেড় �াি�ক |

ুপ�ােকিজং এর সাসেটইেনবল িবক� খঁেজ �নওয়া   এেক আরও |

এিগেয় িনেয় যান: www.fao.org 

FAO ইয়ুথ অ�া� ইউনাইেটড �নশনস ��াবাল অ�ালােয়�: যিদ 

ুআপিন পিরেবেশর ব�াপাের এবং তার উ�িতর ব�াপাের িব�মা� 

ুিচি�ত তাহেল এই হল আপনার জায়গা  খঁেজ িনন একািধক |

উপােয় যার মাধ�েম আপিন এেত �যাগদান করেত পােরন এবং 

ৃ ৃসারা পিথবীর িবিভ� কম বয়সী  সােথ পিথবীেত আেরা মানুষেদর

সু�র কের �তালার �ি�য়ায় সাহায� করেত পােরন| 

http://www.fao.org/ yunga/resources/en/

জুিনয়র অ�ািচভেম�: জুিনয়ার অ�ােসসেম� এর িবিভ� ��া�াম 

ৃএর মাধ�েম িশেখ িনন িকভােব �নত� িদেত হয় এবং অন�ান� 

িবিভ� দ�তা অজ�ন ক�ন  |

https://www.juniorachievement. org

��ােনট অর �াি�ক?: ন�াশনাল িজও�ািফক এর ��াটফম�িট 

আপনােক আেরা জানেত সাহায� করেব  �জেন িনন আরও নানান |

প�িত যার মাধ�েম আপিন আপনার একক ব�বহারেযাগ� 

�াি�েকর ব�বহার কিমেয় �ফলেত পােরন  https:// |

www.nationalgeographic.com/environment/ 

planetorplastic/

ইউ এন এনভায়রনেম�: ইউ এন এনভায়রনেম� এর কাজ 

ৃস�েক� আরও জানুন এবং িকভােব তা এই পিথবী �ক র�া 

ুকরেছ �স স�েক� অবগত হন এবং তােদর কােজর সে� য� হন 

তােদর একািধক ক�াে�ইেনর মাধ�েম  |

www.unenvironment.org

ওয়া�� অ�ােসািসেয়শন অফ গাল� গাইডস এ� গাল� �াউটস(WAGGGS ): 

খুঁেজ িনন  অংশ�হণ করার একািধক �ি�য়া আ�িলক এবং আেরা বড় 

ইেভ�এ https://www.wagggs.org

ু·ওয়া�� অগ�ানাইেজশন অফ �াউট মভেম�(WOSM): ু খঁেজ িনন ��া�াম 

এবং ইেভ� যােত আপিন অংশ�হণ করেত পােরন : https:// 

www.scout.org

ভারত �াউটস  অ�া� গাইডস (BSG): ৫.৬ িমিলয়ন ভারত �াউটস  

অ�া� গাইডস অ�ীকারব� হেয়েছ �য তারা তােদর ইউিনফেম�র �াি�ক 

ওয়ােগল �ক িবসজ�ন �দেব| এই অ�ীকার তারা �হণ কের আর আথ� 

আওয়ার ক�াে�ইন এর অংশিহেসেব এবং তারা ি�র কের �য এেক 

তারা eco-friendly িবক� িদেয় �িত�ািপত করেবন| www.bsgindia. 

org

ওয়া�� ওয়াই� ফা� ফর �নচার (WWF):   এর একিট অ�ীকার WWF

ুরেয়েছ �য তারা ২০৩০ এর মেধ� পিরেবশেক �াি�ক ম� করেবএবং 

ৃএই জন� তারা ��তােদর মেধ� সেচতনতা বি�র �চ�া চালাে�|  তারা 

িবিভ� �কা�ািনর সে�ও কাজ করেছ িরসাইেকল করার জন� এবং যােত 

ু�াি�েকর ব�বহার কিমেয় অন�ান� িবক� খঁেজ পাওয়া যায়| 

https://www.worldwildlife. Org
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