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জলিশি কযাম্পাস এবং জলিশি গ্রাম উর্দযাগ উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান দ্বািা প্রচাশিত একশি জল সংিক্ষণ অযাকিন এবং বাতবাবায়ন পশিকপনা।
ভািতীয় উচ্চতি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্নি কযাম্পার্স এবং গ্রার্ম জল স্থাশয়ত্ব আনাি জনয প্রতবাাশবত ৌক িলসমূহ
আগস্ট ২০১৯
উচ্চশিক্ষা শবভার্গি একশি প্রকপ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক
ভািত সিকাি
জলিশি কযাম্পাস এবং জল িশি গ্রার্মি এই মযানুয়াল-জল সংিক্ষণ পশিকপনাি উন্নয়র্নি জনয উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান দ্বািা একশি শিয়া
এবং বাতবাবায়ন পশিকপনা স্বার্থে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পল্লী শিক্ষা কাউশিল (এমশজএনশসআিই) হায়দ্রাবাদ দ্বািা প্রকাি কিা হর্য়র্ে।
কযাম্পাসগুশলর্ত এবং ৌেসব গ্রার্ম কযাম্পাসগুশল শনেুি ির্য়র্ে ৌসগুশলর্ত জল সংিক্ষর্ণি জনয ৌক িল, কমে পশিকপনা এবং বাতবাবায়ন
পশিকপনা উন্নয়নিীল ৌক িলসমূহ, অযাকিন পশিকপনা এবং বাতবাবায়ন পশিকপনা সহ শবশ্বশবদযালয়, কর্লজ এবং পশলর্িকশনক সহ উচ্চতি
শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুশলর্ক সহায়তা কিাি লর্ক্ষয এশি কিা হর্য়র্ে। মযানুয়ালশি হ'ল কীভার্ব জল বার্জি, জল শমিাশিং, জর্লি শনিীক্ষণ, জর্লি
চাশহদা অধ্যয়ন, জল ক্ষয় হ্রাস এবং একশি কযাম্পার্স জর্লি সিবিাহ চ চাশহদা সিবিার্হি মর্তা সংিক্ষণ বযবস্থাসমূহ সহ জল পশিচালনাি
বযবস্থা সম্পর্কে গাইড কিাি উপায় উচ্চতি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুশল জাতীয় পশির্ষবা প্রকপ (এনএসএস), স্বাচ্ছতা অযাকিন প্ল্যান (এসএশপ)
এবং উন্নত ভািত অশভোন (ইউশবএ) এি সার্থ জশ়িত।
প্রশ্ন বা মতামর্তি জনয: ইর্মল admin@mgncre.in

ু াল সম্পর্কে
মযানয়
স্টযান্ডাডে অপার্িশিং পদ্ধশতগুশল বযশির্দি উপি দায়বদ্ধতা এবং জল সংিক্ষর্ণি প্রশিয়াগুশলি উপি চাপ শদর্ত পার্ি। স্বাস্থযর্কন্দ্র, ভবন, িান্নাঘি, পিীক্ষাগাি,
অশিস, লন এবং ৌহার্স্টর্ল শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্নি কযাম্পাসগুশলর্ত শবশভন্ন ধ্ির্ণি জল বযবস্থা ির্য়র্ে। অনুশীলনের কযাম্পাস একশি শমশন সম্প্রদায় ৌেখার্ন

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুশল শিক্ষা ৌদয়। অনুিীলনগুশল শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্নি কযাম্পাসগুশলর্ত কতে বয শহসার্ব অভযাস ততশি কির্ত পার্ি। মাধ্যর্ম অভযাস গঠন সম্ভব। এই
এসচশপশি কযাম্পার্সি আর্িপার্িি গ্রাম সম্প্রদায়র্ক শবশভন্ন কমেসূশচি অংি শহসার্ব জশ়িত কর্ি জর্লি সংিক্ষর্ণি প্রচাির্ক সমথেন কিাি জনয ততশি কির্ব
ৌেমন: স্বচ্ছতা অযাকিন প্ল্যান, উন্নত ভািত অশভোন এবং জাতীয় ৌসবা প্রকপ। জল সিবিাহ বযবস্থাগুশলি িমাগত উন্নশত প্রশিয়াগুশলি শনিীক্ষণ এবং
অনুিীলর্নি প্রর্য়াজন। স্টযান্ডাডে অপার্িশিং পদ্ধশত সমশিত এই মযানুয়ালশি পৃথক প্রাশতষ্ঠাশনক এবং সম্প্রদার্য়ি অবস্থাি সার্থ সামঞ্জসয ৌির্খ ভাির্ত শবশভন্ন
শবশ্বশবদযালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান (এইচইআই) দ্বািা সহর্জই গ্রহণ এবং সিল অশভর্োজর্নি জনয শডজাইন কিা হর্য়র্ে।
উর্েিয হ'ল স্থানীয় জলসম্পর্দি প্রর্য়াজনীয়তা এবং জর্লি গুণমার্নি পািাপাশি পশিমার্ণি প্রশতিলনকািী কােেকি স্বপ চ দীঘের্ময়াদী জল সংিক্ষণ পদ্ধশত
এবং অনুিীলন সমশিত একশি মর্ডল জল সংিক্ষণ পশিকপনা ততশি কিা। এই মযানুয়ালশি জল সংিক্ষণ ৌক িল এবং অনুিীলর্নি জনয সহায়তা শহসার্ব কাজ
কর্ি। জল সিবিাহ এবং চাশহদাি মর্ধ্য একশি সূক্ষ্ম ভািসাময আর্ে। জর্লি চাশহদা বৃশদ্ধ এবং সিবিার্হি দূষর্ণি ির্ল শবদযমান জর্লি সম্পর্দি উপি আিচ
ৌবশি চাপ পর়্ির্ে। এই মযানুয়ালশির্ত প্রশিয়াগুশল,পদর্ক্ষপগুশল, এবংপদ্ধশতগুশল বণেনা কিা হর্য়র্ে োর্ত কযাম্পার্স এবং গ্রামগুশলর্ত, পািাপাশি, আর্িপার্িি
সম্প্রদায় ৌেগুশলি সার্থ তািা শবশভন্ন চাশহদা ৌক্ষত্র এবং প্রশিয়া শবর্বচনায় শনেুি ির্য়র্ে তার্দি উপকািী জল সংিক্ষণ পশিকপনা ততশিি উপায় সিবিাহ কিা।
আশম আন্তশিকভার্ব আিাবাদী ৌে ‘ৌড শজর্িা’ (এমন একশি পশিশস্থশত েখন ৌপ িসভা এবং স্থানীয় স্ব-সিকািী সংস্থাগুশল জল সিবিাহ বযবস্থা বন্ধ কির্ত বাধ্য
হয় না এবং সিকািী চ শিপ বযবহার্িি জনয কর্ঠািভার্ব ৌিিন জল সিবিাহ আর্স) আসর্বনা। জলিশি অশভোন-জল সংিক্ষণ উর্দযাগশি ৌকবল বতে মার্নি
জনযই নয় ভশবষযর্তি জনযচ জনর্গাষ্ঠীি অংিগ্রহণ ততশি কির্ব। মূল হতবার্ক্ষপগুশল হল জল বার্জি, জর্লি পশিমাপ, জর্লি বযবহাি শনিীক্ষণ, সংিক্ষণ এবং
বৃশিি জর্লি সংগ্রহ, ঐশতহযবাহী এবং অনযানয জলািয়/িযাঙ্কগুশলি পুনশনেমাে ণ, পুনিায় বযবহাি এবং পুনিায় চাজে কাঠার্মা, জলাবদ্ধতা উন্নয়ন এবং শনশব়ি
বনায়ন।
মযানুয়ালশি কপনা কিাি এবং এি ৌে শিক লর্ক্ষয এশগর্য় শনর্য় োচয়াি জনয আমিা শ্রী শভএলশভএসএস সুব্বা িাচ, শসশনয়ি অথেননশতক উপর্দিা
এমএইচআিশডর্ক আন্তশিকভার্ব ধ্নযবাদ জানাই। এই মযানুয়ালশির্ত ইনপুি সিবিার্হি জনয এমশজএনশসআিই শির্মি সদসযর্দি-ডাাঃ ৌক. এন. ৌিখা, ডাাঃ িশব
প্রকাি শসং, শ্রীমান এ. ৌভঙ্কিা িাঙ্গা ৌিশি, শ্রীমতী বশন জগদীশ্বিী, শিবিাম শজ এবং শ্রীমতী আনসুয়া শভ আমিা ধ্ন্নবাদ জানাই।
ডাাঃ ডাব্লু শজ প্রসন্ন কু মাি
সভাপশত, এম শজ এন শস আি ই

সূশচপত্র
•

ভূ শমকা

•

জল সংিক্ষর্ণ উচ্চতি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্নি ভূ শমকা

•

জল সংিক্ষর্ণ কযাম্পাস ৌকার্িি জনয পিাশমশত

•

এইচ আই এস-জল সংিক্ষর্ণ কযাম্পার্সি কিনীয় কমে

•

কযাম্পার্স বৃশিি জল সংিক্ষণ

•

শনিীক্ষণ এবং পশিচালনা

•

কযাম্পাস জর্লি উৎস অনুমান

•

িু র্িা বা শলর্কজ ৌমিামত

•

বৃক্ষর্িাপণ

•

প্রতবাাশবত জল সংিক্ষর্ণ ভূ দৃর্িযি মানদ্

•

কমে পশিকপনা

•

জল সংিক্ষর্ণ এইচ ই আই পশিচালনা

•

প্রতবাাশবত পাঠয: উদাহিণ চচে া

•

জল িশি গ্রাম

•

উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক প্রচাশিত জল িশি গ্রাম উর্দযাগসমূহ

জল িশি কযাম্পাস ৌিশবল
সািণী 1: কযাম্পাসশি চয়ািাি স্মািে শকনা তা শনধ্োির্ণি জনয মাস্টাি চািে
সািণী 2: জল সংিক্ষর্ণ কযাম্পার্সি ৌকার্িি মূলযায়ন
সািণী 3: জর্লি উৎস সম্পশকে ত তথয
সািণী 4: সিকার্িি ৌপ্রাগ্রাম/আর্দিপত্র সার্থ জল সংিক্ষণ/জল িশি কযাম্পাস উর্দযার্গি রূপান্তি
সািণী 5: জল সম্পশকে ত শদনগুশল শচশিত কিাি উপায়
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জল িশি গ্রাম ৌিশবল
সািণী 1. জল িশি গ্রার্মি ৌভ গশলক ৌিখাশচত্র
সািণী 2: গ্রামশি চয়ািাি স্মািে শকনা তা শনধ্োির্ণি জনয মাস্টাি চািে (সবোশধ্ক ১00 পর্য়ন্ট)
সািণী 3. গ্রার্ম জর্লি উৎস
সািণী 4: শবশভন্ন বয়র্সি লর্কর্দি দ্বািা জর্লি বযবহাি
সািণী 5: গ্রার্মি পৃথক ৌগাষ্ঠী দ্বািা জর্লি বযাবহাি
সািণী 6: জল সংিক্ষর্ণ গ্রার্মি ৌকাি মূলযায়ন
সািণী 7: গ্রার্ম জল শিচার্জেি কাঠার্মা
সািণী 8: গ্রাম পৃর্ষ্ঠি জর্লি উৎর্সি শস্থশত (১০ পর্য়ন্ট)
সািণী 9: পানীয় জর্লি গুণমান
সািণী 10: পেের্বক্ষণ এবং পশিচালনা
সািণী 11: জল সংিক্ষণ
সািণী 12: বৃক্ষর্িাপণ
সািণী 13: গ্রার্ম পুনবেযবহাির্োগযতা
িমেযািগুশলি তাশলকা
িমেযাি 1: নমুনাি পশিমাপক ইশতহাস ৌিকডে িমে
িমেযাি 1: জর্লি পশিমাপক সম্পশকে ত প্রশ্নাবলী
িমেযাি 3: কযার্লন্ডাি বের্িি জনয জল সিবিাহ
িমেযাি 4: জল শনিীক্ষা
িমেযাি 5: শের্দ্রি শির্পািে
িমেযাি 6: শেদ্র সনািকিণ শির্পািে

িমেযাি 7: ৌিকডে -পালন এবং তদািশক
িমেযাি 8: বাতবাবায়ন চ মূলযায়র্নি জনয অযাকিন প্ল্যান
িমেযাি 9: মূল জর্লি শদনগুশল পেের্বক্ষর্ণি ৌিকডে
িমেযাি 10: প্রশ্নাবলী

জল িশি কযাম্পাস
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ভূ শমকা
উচ্চ শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান (এইচ ই আই) তার্দি প্রাকৃ শতক সম্পদ
পশিচালনাি ৌক্ষর্ত্র প্রচু ি স্বায়ত্তিাসন উপর্ভাগ কর্ি।
এগুশল কােেত স্বাধ্ীন এবং অভযন্তিীণভার্ব শনয়শন্ত্রত, েশদচ
ৌবসামশিক নাগশিক, বযাবসায়ী , শিপী এবং অনযানযর্দি,
শনকি বাশহযক তদািশক এবং জবাবশদশহতাি সম্মুখীন হর্ত
হয়। চূ ়িান্ত কতৃেপক্ষ জল সংিক্ষর্ণি শরংর্বাডে হর্ত পার্ি
তার্দি শনজস্ব অভযন্তিীণ শির্সাসে মযার্নজর্মন্ট শসর্স্টর্মি
সভাপশতর্ত্ব শবশ্বশবদযালয়গুশলি প্রধ্ানর্দি সার্থ তার্দি
শনয়ন্ত্রর্ণি এই সুর্োগ। জল সংিক্ষণ ৌকবল সর্চতন নয়
প্রশতশি নাগশিক এবং শসর্স্টর্মি অনুিীলর্নচ জশ়িত হচয়া
দিকাি। জলিশি অশভোনর্ক সিল কিাি জনয এইচ ই
আইর্ক অনুষদ, কমেী এবং শিক্ষাথেীর্দি মাধ্যর্ম শনিবশচ্ছন্ন
প্রর্চিা কির্ত হর্ব। মূল জল সম্পশকে ত চযার্লঞ্জগুশলি মর্ধ্য
ির্য়র্ে জল সংিক্ষণ, জর্লি গুণমান পশিচালন, জলািয়
পশিচালনা, কালনবিাখীি জল বযবস্থাপনা এবং বজেয জল
বযবস্থাপনা।
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জল সংিক্ষর্ণ উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠার্নি ভূ শমকা


শিক্ষাথেী, প্রিাসন, অনুষদ এবং অনযানয অভযন্তিীণ পািাপাশি বশহিাগত অংিীদাির্দি সার্থ কযাম্পার্স জল সংিক্ষর্ণি প্রর্য়াজনীয়তাি শবষর্য়
ঐকযমত ততশি কিা



গ্রামবাসী, গ্রাম প্রিাসন, গ্রাম সভা এবং অনযানয অভযন্তিীণ অংিীদাি ৌেমন কু ল, স্বশনভে ি ৌগাষ্ঠী, স্বাস্থযর্কন্দ্র, গ্রামীন বযাঙ্ক, পঞ্চার্য়র্তি মর্তা
বশহিাগত সংস্থাি সার্থ কযাম্পার্স জল সংিক্ষর্ণি প্রর্য়াজনীয়তাি শবষর্য় ঐকযমতয ততশি করুন



ৌসিা উপলব্ধ মান এবং গৃহীত পিাশমশত অনুসিণ কর্ি কযাম্পার্সি জলর্ক পেোপ্ত এবং দক্ষ কিাি জনয শনশদেি হতবার্ক্ষর্পি সুশবধ্ার্থে নকিা ততশি
করুন।



সর্বোত্তম উপলভয মান এবং গৃহীত পিাশমশত অনুসিণ কর্ি গ্রার্মি জলর্ক পেোপ্ত এবং দক্ষ কিাি জনয সুশনশদেি হতবার্ক্ষর্পি সুশবধ্ার্থে নকিা ততশি
করুন।



অংিগ্রহণ চ স্বচ্ছতাি সার্থ কযাম্পার্সি শবদযমান জল বযবস্থাপনা পেের্বক্ষণ করুন



অংিগ্রহণ চ স্বচ্ছতাি সার্থ গ্রার্ম শবদযমান জল বযবস্থাপনা পেের্বক্ষণ করুন



কযাম্পার্স জল সংিক্ষর্ণি জনয একশি ধ্ার্প ধ্ার্প শবভি গাইড উপস্থাপন করুন



গ্রার্ম জল সংিক্ষর্ণি জনয একশি ধ্ার্প ধ্ার্প শবভি গাইড উপস্থাপন করুন



কযাম্পার্স এবং গ্রার্ম ৌেখার্ন এই কযাম্পাসগুশল অবশস্থত, তার্দি দ্বািা শনেুি সর্বোত্তম জল সংিক্ষর্ণি পদ্ধশত সম্পর্কে ৌকস স্টাশড ততশি করুন।
এই দৃিান্তগুশল অনযানয সংস্থা এবং গ্রামগুশল গ্রহণ কিাি জনয মর্ডল শহসার্ব পশির্বিন কির্ত পার্ি



মূল অংিীদাির্দি সার্থ প্রশতষ্ঠার্নি ৌনতৃর্ত্বি সমির্য় একশি মূল দল গঠন কিা ৌের্ত পার্ি। এই দলশি "কযাম্পাস জল িশি দল" শহসার্ব কাজ
কির্ব।



মূল ৌনতৃর্ত্বি সার্থ গ্রার্মি ৌনতৃর্ত্বি সমির্য় একশি মূল দল গঠন কিা ৌের্ত পার্ি। এই দলশি "গ্রাম জল িশি দল" শহসার্ব কাজ কির্ব।



উভয় কযাম্পাস এবং গ্রার্ম সম্পশকে ত ৌে দলশি অর্িষণ, জশিপ, িযাট িাইশন্ডং, ৌিকশডে ং, পশিকপনা, পদর্ক্ষপ গ্রহণ চ পেের্বক্ষর্ণি সমতবা ৌক্ষর্ত্র
জশ়িত থাকর্ব তার্ত প্রিাসশনক কমেকতে া ো়িাচ সংশিি সকল অংিীদাির্দি ৌেমন নাগশিক, শিক্ষাথেী দল, তার্দি শিক্ষক এবং গ্রার্মি ৌনতািাচ
অন্তভুে ি থাকর্বন ।
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এক বা দুজন আগ্রহী বা পশির্বি-সম্পর্কে -উৎসাহী অনুষদ সদসয বা গ্রাম সম্প্রদার্য়ি ৌনতার্দি সংশিি িার্জয জল সংিক্ষণ আর্দালর্নি ৌনতৃত্ব
ৌদচয়াি জনয দাশয়ত্ব ৌদচয়া ৌের্ত পার্ি। এই দলশি, এিপর্ি 'জলিশি ৌনতৃত্ব দল' নার্ম পশিশচত হর্ব, এই দলশি তার্দি শনজস্ব শবভাগ ৌথর্ক
শুরু কর্ি উৎসাহী শিক্ষাথেীর্দি একশি দলর্ক মূল প্রচাি দর্লি সদসয হর্ত ৌবর্ে ৌনর্ব, এিপর্ি 'জলিশি োত্র দল' বলা হয়।



একসার্থ শমর্ল জলিশি ৌনতৃত্ব দল এবং জলিশি োত্র দল একশি জলিশি দল।



জলিশি শিম জল সংিক্ষর্ণি উর্দযাগগুশলর্ত আগ্রহী, আগ্রর্হি সার্থ শহসাব, প্রিাসন এবং িক্ষণার্বক্ষণ শবভার্গি প্রশতশনশধ্ত্বকািী কযাম্পাস
কমেকতে ার্দি একশি দলর্ক শির্পািে কির্ব: জল িশি প্রিাসন গ্রুপ।



পুর্িা ৌপ্রাগ্রামশি মর্নানীত কতৃেপর্ক্ষি শনর্দেিনায় পশিচাশলত হর্ব ো পশিবতে ন আনর্ত নীশতমালা, শবশধ্ চ শনর্দেশিকা শনধ্োিণ কির্ব।



জল সংিক্ষর্ণি জনয জল িশি শির্মি বশহিাগত সদসযর্দি পাশ্বেবতে ী শবশ্বশবদযালয়/এইচ ই আই/কর্লজগুশল ৌথর্ক সনাি কিা দিকাি। তািা
শনয়শমত শবিশতর্ত অগ্রগশত পেের্বক্ষর্ণ সহায়তা কির্ব



প্রশতষ্ঠান প্রধ্ান েশদ প্রশতষ্ঠার্নি প্রর্তযর্কি ৌচতনার্ক উৎশজশবত কর্ি তর্বই জল সংিক্ষণ উর্দযাগশি সিল হর্ত পার্ি। উনাি শবভাগগুশলর্ক
পশিচালনা কিাি, োত্র দলগুশলি সন্ধার্নি শদর্ক মর্নার্োগ ৌদচয়াি এবং তার্দি মূলযবান পিামিেগুশল সমতবা শিক্ষাথেী, অনুষদ সদসযর্দি পািাপাশি
প্রিাসশনক, নন-শিশচং এবং সহায়তা কমেীর্দি দ্বািা আশথেক চ আত্মায় অনুসিণ কিা উশচত তা শনশিত কির্ত হর্ব। অনুপ্রাশণত ৌনতা শসর্স্টর্ম
একশি শবিাল পশিবতে ন আনর্ত পার্ি এবং ৌসজনয শতশনই এই প্রচার্িি মূল শভশত্ত। উর্দযাগর্ক গাইড কিাি জনয একশি উপর্দিা কশমশি গঠন কিা
ৌের্ত পার্ি।
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জল সংিক্ষর্ণ কযাম্পাস ৌকার্িি জনয পিাশমশত
িািীশিক ৌচহািা এবং সামশগ্রক পশির্বি
জল সংিক্ষণ


জর্লি প্রিতবাতা



জর্লি নল এবং সযাশনিাশি শিক্সার্িি পেোপ্ততা



জল দক্ষ িয়র্লি



জল িক্ষণার্বক্ষর্ণি জনয উৎসগেীকৃ ত কমেী



জল পশিদিের্নি জনয উৎসগেীকৃ ত কমেী



ৌিপ এবং পাইপগুশলর্ত পেোয়িশমক সংর্িাধ্ন এবং িু র্িা ৌমিামত



সমতবা িয়র্লর্ি দুশি তবার্িি ফ্লাশিং



ৌদিীয় জার্তি উশিদ এবং কম জল প্রর্য়াজন গাে ৌিাপণ



কযাম্পার্স অনুষদ এবং শিক্ষাথেীর্দি জনয জল সংিক্ষণ কমেিালা আর্য়াজন কিা

বৃশিি জল সংিক্ষণ


ৌিইনর্গজ এবং ৌিইন ৌিকশডে ং শসর্স্টম স্থাপন



কযাম্পার্সি শভতর্ি বৃশিি জল সংগ্রর্হি বাতবাবায়র্নি জনয ৌে পদর্ক্ষপ ৌনচয়া হর্য়র্ে



কযাম্পার্স বৃশিি জল সংগ্রর্হি জনয গতে ৌখাোঁ়িা



চয়াকে িপ/ৌসশমনািগুশলি মাধ্যর্ম জল সংগ্রর্হি শবষর্য় শিক্ষা ৌদচয়া
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ঐশতহযবাহী এবং অনযানয জলািয়/িযাঙ্কগুশলি সংকাি


ভূ গভে স্থ জল শিচাজে



জর্লি ভািসাময িক্ষণার্বক্ষণ



কাঠার্মাগুশল পুনাঃবযবহাি এবং শিচাজে



জলািয় উন্নয়ন



ভূ শম বযবস্থাপনা



জল বযবস্থাপনা



বার্য়ামাস পশিচালনা

অনযানয হতবার্ক্ষপ


প্রেুশিগত এবং সমাজতাশত্বক হতবার্ক্ষপ



পশিকপনা, প্রতবাুশত এবং প্রশতর্বদন প্রশিয়া



উপেুি প্রদিেন, প্রচাি, জ্ঞান ভাগ কর্ি ৌনচয়া



কমেী/কমেীর্দি সার্থ শ্রদ্ধাি সার্থ আচিণ কিা এবং তার্দি কলযাণ অনুসন্ধান কিা



শির্পাশিে ং প্রশিয়া ৌমর্ন চলা



দাশয়ত্বপ্রাপ্ত পেের্বক্ষণ কমেকতে া এবং জল পশিচালনাি জনয সংর্িাধ্নমূলক বযবস্থা গ্রহণ
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এইচ ই আই গুশলর্ত-জল সংিক্ষর্ণ কযাম্পার্সি কাজ


প্রশতশি উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠার্নি একশি জর্লি বার্জি প্রতবাুত কিা দিকাি:
a.

প্রশতশি এইচ ই আই কযাম্পার্সি প্রশতশি শবশডং এবং জশমি প্রশতশি উন্মুি ট্র্যাট জর্লি বার্জি ততশিি জনয এইচইআই কযাম্পাস ইউশনি শহসার্ব শবর্বশচত
হর্ব

b.

তার্দি প্রর্তযকশি জল সংিক্ষর্ণি জনয চযার্লঞ্জ এবং সুর্োগগুশল সিবিাহ কির্ব

c.

প্রশতশি এইচ ই আই কযাম্পাস ইউশনর্ি তাি স্বপ ৌময়াদী জর্লি প্রর্য়াজনীয়তা, বযবহাি, সংিক্ষর্ণি লক্ষযগুশল শবকাি কিা দিকাি: শদনশভশত্তক, মাশসক,
তত্রমাশসক (র্ম সুমী) এবং প্রশতশি অঞ্চর্লি জনয কমপর্ক্ষ (কমপর্ক্ষ প্রশতশি শবশডং এবং জশমি প্রশতশি উন্মুি এলাকাি জনয)

d.

প্রশতশি এইচ ই আই কযাম্পাস ইউশনর্িি শনজস্ব ৌিইনর্গজ এবং তাি শনজস্ব বৃশিপার্তি ৌিকশডে ং শসর্স্টম থাকা দিকাি।

e.

প্রশতশি এইচ ই আই কযাম্পাস ইউশনির্ক স্থানীয় সক্ষমতা, ভূ খ্, জশমি তবাি, মাশিি শেদ্রতা এবং বৃশিপাত অনুসার্ি সীমাসূচক ৌিখা খাত, কৃ শত্রম পুকুি এবং
োর্দি িীর্ষে জল সংগ্রর্হি কাঠার্মা শডজাইর্নি সম্ভাবযতা অনুসন্ধান কির্ত হর্ব।

f.


প্রশতশি এইচ ই আই কযাম্পাস ইউশনি ততশি কিাি উপেুি নকিা অনুোয়ী কযাম্পার্স বৃশিপার্তি জল সংগ্রর্হি কাঠার্মা ততশি কিা দিকাি

জর্লি পশিমাণ এবং গুণমান শনিীক্ষণ এবং শচশিত সূচকগুশলর্ত বাশষেক লক্ষযমাত্রা
a.

প্রশতশি উচ্চতি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্নি গুণমান এবং পুনবেযবহাির্োগযতাি শভশত্তর্ত তাি কযাম্পার্সি শবশভন্ন বযবহার্িি জনয তাি শবশভন্ন জর্লি উৎস শনধ্োিণ
কির্ব।

b.

স্থল এবং পৃর্ষ্ঠি জর্লি বযবহাি শনয়ন্ত্রণ করুন (সর্বোত্তম বযবহার্িি জনয পাশনি সর্বোত্তম মার্নি বযবহাি করুন এবং পশিষ্কাি এবং ৌধ্ায়াি পািাপাশি
ফ্লাশিংর্য়ি জনয শনম্ন মার্নি জল বযবহাি করুন)

c.

প্রশতশি উচ্চ শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্নি প্রশতশি এইচইআই কযাম্পাস ইউশনর্ি শচশিত স্থার্ন েথােত বৃশিপার্তি সংগ্রর্হি কাঠার্মা স্থাপন কির্ত হর্ব (অঞ্চল এবং
মাধ্যাকষেণ শভশত্তর্ত ৌমাি কযাম্পাসর্ক মযার্নজর্োগয ৌজার্ন রূপান্তর্িি পি)



ো পশিমাপ কিা হয় তা পেের্বক্ষণ কিা হয়। ো পেের্বক্ষণ কিা হয় তা পশিচাশলত হয়।
a.

সমতবা বাল্ক জল সিবিাহকািী স্থান এবং িযাঙ্কগুশলর্ত জর্লি বযবহার্িি শমিাি এবং ৌফ্লা শমিাি স্থাপন করুন।

b.

ভূ গভে স্থ জল িানা শনয়ন্ত্রন এবং পশিদিেন করুন।
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ঊর্ধ্েশস্থত িযাঙ্কগুশল পেের্বক্ষণ করুন
a.

ঊর্ধ্েশস্থত িযাঙ্কগুশল প্রশতশদন শনধ্োশিত সমর্য় তার্ত থাকা জর্লি তবার্িি পাথেকয লক্ষয কর্ি পেের্বক্ষণ করুন।

b.

প্রশতশদন শুরু হচয়াি সার্থ সার্থ িযাঙ্কগুশল পূণে ির্য়র্ে তা শনশিত করুন। খিচ অনুমার্নি জনয শদর্নি জর্লি তবার্িি পাথেকযশি লক্ষ করুন

ৌমািি শমিাশিং পদ্ধশত
a.

প্রশত শমশনি পাম্প অনুোয়ী জর্লি প্রবাহ বা আউিপুি পশিমাপ কির্ত হর্ব এবং সময় বা কত ঘন্টা চ শমশনি পাম্পশি চালু কিা হর্য়র্ে তাি পশিমাপ কির্ত
হর্ব এবং জর্লি উৎপাদন গণনা কির্ত হর্ব।





b.

প্রশতবাি ৌমািি চলর্ল এশির্ক গণনা কিা হয় এবং জল বযবহার্িি অনুমান কির্ত ৌোগ কিা হয়।

c.

কযাম্পার্সি জনয জর্লি বার্জি ততশিি পর্ি এই জর্লি শনিীক্ষণ পশিচালনা করুন।

কযাম্পার্সি জর্লি উৎস অনুমান করুন
a.

কযাম্পার্সি জর্লি উত্স এবং প্রততপাদন উৎস ৌথর্ক উৎপাদর্নি ক্ষমতা সনাি করুন।

b.

প্রশতশি কযাম্পার্স জর্লি শবশভন্ন বযবহাি িনাি করুন

c.

কযাম্পার্স জর্লি ৌিশবলশি এবং মিসুর্মি শবশভন্নতা, শবর্িষত শবিাল আকার্িি গ্রহর্ণি জায়গাগুশলর্ত পশিমাপ চ শনিীক্ষণ করুন

জল সংিক্ষণ শুরু করুন
a.

শবিাল আকার্িি গ্রাহক অবস্থার্নি পািাপাশি কম বযবহার্িি স্থানগুশল সনাি করুন এবং প্রশতশি অবস্থার্নি জনয অশনক সংখযা সনাি করুন

b.

অশনক সংখযাি মাধ্যর্ম তার্দি সনাি কর্ি প্রশতশি অবস্থার্ন শলর্কজগুশল অবশহত কিাি জনয একশি সতকে তা বযবস্থা ততশি করুন

c.

পেোয়ির্ম নল এবং পাইপগুশলর্ত শলর্কজ আিকান (তদশনক/সাপ্তাশহক/পাশক্ষক/মাশসক) শবিাল আকার্িি গ্রহর্ণি জায়গাগুশলি জনয আিচ শনশব়ি
পদ্ধশতি শদর্ক মর্নাশনর্বি করুন।

d.




িয়র্লি ফ্লার্ি কাজ করুন এবং দুশি তবার্িি ফ্লাশিং ইনস্টল কর্ি ফ্লাি ৌথর্ক কম জর্লি বযবহাি করুন।

জল পশিচালনা করুন
a.

কম জল বযবহাি হর্ব এমন উদযান এবং লনগুশল উপস্থাপন করুন

b.

তাৎক্ষশনক ভার্ব বতে মান জর্লি শনশব়ি উদযান এবং লনগুশল পশিবতে ন করুন

পুনবেযবহাি উপস্থাপন করুন
a.

শবিাল আকার্ি জর্লি বযবহাি এবং সিবিাহ স্থার্নি শভশত্তর্ত কযাম্পার্স জল পুনবেযবহার্িি সুর্োগগুশল শচশিত করুন
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b.

পানীয় জর্লি গুণগতমান বজায় িাখর্ত িাস্টে -ইন িাস্টে -আউি পদ্ধশতশি প্রবতে ন করুন।

c.

পানীয়, স্নান, উদযান এবং পশিষ্কার্িি জনয বযবহার্িি ৌসিা মার্নি জর্লি বতে মান বযবহার্িি পদ্ধশত শচশিত করুন।

িু র্িা সািাই
a.

অঞ্চল-শভশত্তক জল পেের্বক্ষণ দল গঠন করুন ো জর্লি অপচয় বন্ধ কর্ি ৌদর্ব।

b.

জল িু র্িা পর্য়ন্ট এবং জর্লি স্থশবিতা সম্পশকে ত চযার্লঞ্জগুশল সমাধ্ান কির্ত কযাম্পার্সি পাইপ-শমস্ত্রীর্দি অযাপ-শভশত্তক সতকে তাগুশলর্ত িযাগ কিাি
একশি ভূ -পদ্ধশত গ্রহণ করুন।





বাগান
a.

িাতবাাি পার্ি গার্েি ৌিাভা, একবাল চ চীনা ঘার্সি লন লাগার্না ৌথর্ক শবিত থাকু ন।

b.

স্থানীয় প্রজাশতি গাে শনবোচন করুন ো শস্থশতস্থাপক, িলদায়ক এবং দিকািী, ৌেগুশল বতে মান শসঞ্চন শনশব়ি উশির্দি জায়গায় লাগার্না ৌজর্ত পার্ি।

c.

লযান্টানা এবং অনযানয বশহিাগত প্রজাশতি গােগুশল এ়িার্না উশচত।

প্রিাসন
a.

কযাম্পার্স োত্র দল গঠন

b.

জর্লি সম্পশকে ত কাজ পশিচালনাি জনয প্রর্ক িল িাখা, প্রিাসন িাখা, পশিকপনা িাখা এবং শবশ্বশবদযালয় শবভার্গি উদযানতত্ত্ব িাখার্ক জশ়িত করুন।
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সািণী 1: কযাম্পাসশি চয়ািাি স্মািে শকনা তা শনধ্োির্ণি জনয মাস্টাি চািে
ি.

মানদ্

স.

হযাোঁ

a. আপনাি কযাম্পার্স স্বপ ৌময়াদী জর্লি বার্জর্িি জনয, শদন শভশত্তক, সপ্তাহ অনুসার্ি, মাশসক, এবং তত্রমাশসর্কি (ৌম সুমী) জল
বার্জি প্রতবাুত কিা হর্য়র্ে?
b. আপনাি শক কযাম্পার্সি শবশভন্ন স্থার্ন ৌিইনর্গজ এবং ৌিইন ৌিকশডে ং শসর্স্টম ির্য়র্ে?
c. আপশন শক কযাম্পার্সি প্রশতশি কযাম্পাস ইউশনি অঞ্চর্লি জনয বৃশিি জল সংগ্রর্হি কাঠার্মা ততশি কর্ির্েন?

1

d. আপশন শক স্থানীয় সক্ষমতা, ভূ খ্, জশমি নশতমাত্রা, মাশিি শেদ্রতা এবং বৃশিপাত অনুসার্ি সীমাসূচক ৌিখা খাত শডজাইন চ স্থাপন
কর্ির্েন?
e. আপশন শক স্থানীয় সক্ষমতা, ভূ খ্, জশমি তবাি, মাশিি ৌপািশসশি এবং বৃশিপাত অনুসার্ি কৃ শত্রম পুকুিগুশল শডজাইন চ স্থাপন কর্ির্েন?
f.

আপশন স্থানীয় সক্ষমতা, ভূ খ্, জশমি তবাি, মাশিি শেদ্র এবং বৃশিপাত অনুসার্ি োর্দি িীর্ষে জল সংগ্রর্হি কাঠার্মা শডজাইন চ স্থাপন

কর্ির্েন?
জর্লি পশিমাণ এবং গুণমান পেের্বক্ষণ
a. আপশন আপনাি কযাম্পার্স শবশভন্ন বযবহার্িি জনয জর্লি শবশভন্ন উৎসর্ক গুণমান এবং পুনবেযবহাির্োগযতাি শভশত্তর্ত শনধ্োিণ
কর্ির্েন?
2

b. আপশন শক স্থল এবং পৃর্ষ্ঠি জর্লি বযবহাি শনয়ন্ত্রণ কর্িন (সর্বোত্তম বযবহার্িি জনয সর্বোত্তম মার্নি জল বযবহাি করুন এবং পশিষ্কাি
এবং ৌধ্ায়াি পািাপাশি ফ্লাশিংর্য়ি জনয শনম্ন মার্নি জল বযবহাি করুন)?
c. আপশন শক শচশিত জায়গাগুশলর্ত বৃশিপার্তি জল সংগ্রহ কর্ির্েন (অঞ্চল এবং মাধ্যাকষেণ শভশত্তর্ত ৌমাি কযাম্পাসর্ক সঞ্চালনর্োগয
ম্ল পশিণত কর্ির্েন)?
পেের্বক্ষণ এবং পশিচালনা
a. আপশন শক সমতবা শিহত পশিমার্ন জল সিবিাহকািী স্থান এবং িযাঙ্কগুশলর্ত জল বযবহার্িি শমিাি এবং ৌফ্লা শমিাি ইনস্টল কর্ির্েন?

3

b. আপশন শক ভূ গভে স্থ জল িানা শি শনয়শন্ত্রত এবং পশিদিেন কর্িন?
MGNCRE – জলিশি কযাম্পাস এবং জল িশি গ্রাম
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না

c. আপশন শক কযাম্পার্সি জনয জল বার্জি ততশিি পর্ি জর্লি শনিীক্ষা পশিচালনা কর্িন?
ঊর্ধ্েশস্থত িযাঙ্কগুশল পেের্বক্ষণ করুন
a. আপশন শক প্রশতশদর্নি শুরু ৌথর্ক ঊর্ধ্েশস্থত িযার্ঙ্ক পাশনি তবার্িি পাথেকযশি পেের্বক্ষণ কর্িন?

4

b. আপশন শক শনশিত হন ৌে প্রশতশি শদর্নি শুরুর্ত িযাঙ্কগুশল পূণে ির্য়র্ে?
c. আপশন শক শদর্নি জর্লি খিচ অনুমান কিাি জনয জর্লি তবার্িি পাথেকযশি লক্ষয কর্িন?
ৌমািি শমিাশিং পদ্ধশত
a. আপশন শক প্রশত শমশনর্ি পাশনি পাম্প অনুোয়ী প্রবাহ পশিমাপ কর্িন?
b. আপশন জর্লি পাম্প চালু আর্ে কত ঘন্টা ৌসিা শক শনিীক্ষণ কর্িন?

5

c. আপশন জর্লি উৎপাদন গণনা কর্িন?
d. আপশন শক জর্লি প্রবাহ পশিমাপ কর্িন েখন আপশন জর্লি প্রতযাহার্িি অনুমান কির্ত ৌমািি চালার্চ্ছন?
e. শমিািগুশল পেের্বক্ষণ, ৌচক, ৌমিামত এবং প্রশতস্থাপর্নি জনয আপনাি শক কাজ চলর্ে?
কযাম্পার্সি জর্লি সমতবা উৎস ৌথর্ক জর্লি উৎপাদন সক্ষমতা অনুমান কিা
a. আপশন শক কযাম্পার্সি জর্লি উৎস এবং প্রশতশি উৎস ৌথর্ক উতপাদর্নি ক্ষমতা সনাি কর্ির্েন?

6

b. আপশন শক প্রশতশি কযাম্পাস ইউশনর্ি জর্লি শবশভন্ন বযবহাি শচশিত কর্ির্েন?
c. আপশন শক কযাম্পার্স জর্লি ৌিশবল এবং এর্ত ৌম সুমী শবশভন্নতা পশিমাপ চ শনিীক্ষণ কর্িন?
জল সংিক্ষণ শুরু করুন
a. আপশন শক একশি শনশদেি সমর্য়ি অন্তিার্ল নল এবং পাইপগুশলর্ত থাকা শলর্কজ গুশল সািাই কিাি পদর্ক্ষপ গ্রহণ কর্িন?

7

b. সমতবা িয়র্লিগুশলর্ত শক আপনাি সর্বোত্তম জল বযবহার্িি জনয দুশি তবার্িি ফ্লাশিং ির্য়র্ে?
জল পশিচালনা
a. আপনাি শক কম জল-শনশব়ি উদযান এবং লন ির্য়র্ে?

8

b. আপশন শক তৎক্ষণাৎ জল-শনশব়ি উদযান এবং লনগুশল পশিবতে ন কির্ত ইচ্ছু ক?
9

পুনবেযবহাি চালু কিা
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a. কযাম্পার্স বৃহৎ পশিমার্ন জর্লি বযবহাি এবং সিবিাহ পর্য়র্ন্টি শভশত্তর্ত আপনাি শক জল পুনবেযবহার্িি সুর্োগ ির্য়র্ে?
b. আপশন শক পানীয় জর্লি মান ধ্র্ি িাখর্ত িাস্টে -ইন িাস্টে -আউি পদ্ধশত অনুিীলন কর্িন?
c. আপশন শক ৌসিা বযবহার্িি জনয পানীয়, স্নান, বাগান এবং পশিষ্কার্িি জনয ৌসিা মার্নি জল বযবহাি
িু িা হত্তয়া সািাই
d. আপনাি শক কযাম্পাস ইউশনি শভশত্তক (অঞ্চল শভশত্তক) জল পেের্বক্ষণকািী দল ির্য়র্ে ো পাশনি অপচয়র্ক থাশমর্য় ৌদয়?

10

e. জর্লি িু র্িা হচয়া এবং জর্লি স্থশবিতা সম্পশকে ত চযার্লঞ্জগুশল বন্ধ কির্ত আপশন কযাম্পার্স জর্লি শলর্কজ পর্য়ন্ট এবং অযাপশভশত্তক সতকে তাগুশল কিাি জনয শজচ িযাগীং এি পদ্ধশত অবলম্বন কর্িন?
বাগান
a. আপশন শক িাতবাাি পার্িি আলংকাশিক গাে, একিালাকাল এবং চীনা ঘার্সি লন লাশগর্য়র্েন?

11

b. আপশন শক বতে মান ৌসচ শনশব়ি উশির্দি জায়গায় শস্থশতিীল, িলদায়ক, দিকািী স্থানীয় প্রজাশতি গাে প্রশতস্থাপন বা শনবোচন কির্ত
ইচ্ছু ক?
c. আপশন শক লযান্টানা এবং অনযানয বশহিাগত প্রজাশত ৌিাপণ কিা ৌথর্ক শবিত থাকর্বন?
প্রিাসন
a. আপশন শক কযাম্পার্স জলিশি োত্র দল গঠন কর্িশের্লন?

12

b. আপশন শক জল সম্পশকে ত কাজ পশিচালনা কির্ত শবশ্বশবদযালয় শবভার্গি েন্ত্রশবদযা িাখা, প্রিাসন িাখা, পশিকপনা িাখা এবং
উদযানতত্ত্ব িাখার্ক েুি কর্িশের্লন?

ু ত
িলািল: ওয়াট়ার স্ম়ার্ট-75% হযাোঁ-অনগ
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সািণী 2: জল সংিক্ষর্ণ কযাম্পার্সি ৌকার্িি মূলযায়ন
ক্র. স.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

মানদ্
জল

2.1 জর্লি বার্জি (উৎস শভশত্তক এবং বাল্ক বযবহার্িি অবস্থার্নি শভশত্তর্ত)
শদন অনুোয়ী (000s শলিার্ি)

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

সপ্তাহ অনুসার্ি (000s শলিার্ি)

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

মার্সি অনুসার্ি (000s শলিার্ি)

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

তত্রমাশসক (000s শলিার্ি)

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

জর্লি উপলভযতা
জর্লি বযবহাি
জর্লি মান
বৃশিিজল সংগ্রহ
পুনবেযবহাির্োগয
গ্রাম উর্দযাগ
উৎস

জর্লি প্রশতশি উৎস ৌথর্ক জর্লি িলন শনধ্োিণ (1 পর্য়ন্ট)
শদন অনুসার্ি (শলিার্ি)

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

সপ্তাহ অনুসার্ি (শলিার্ি)

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

মাস অনুসার্ি (শলিার্ি)

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

তত্রমাশসক (শলিার্ি)

উৎস
2

উৎস
3

জর্লি প্রর্য়াজনীয়তা
আনুমাশনক জর্লি
প্রর্য়াজনীয়তা
1.

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

সপ্তাহ অনুসার্ি (শলিার্ি)

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

মাশসক (শলিার্ি)

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

তত্রমাশসক (শলিার্ি)

উৎস
2

স্নান

3.

ৌধ্ায়া

4.
6.

তদশনক (শলিার্ি)

পানীয়

2.

5.

উৎস
1

ফ্লাশিং
বাগান কিা
অনযানয বযবহাি
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উৎস
3

1.

জর্লি সহজলভযতা (উদ্বৃত্ত/ঘািশত)
তদশনক
(শলিার্ি)
সাপ্তাশহক (শলিার্ি)
বযবহার্িি জনয প্রর্য়াজনীয় জর্লি
উৎস উৎস
উৎস
উৎস
উৎস
উৎস
উর্েিয (% ৌত প্রকাশিত)
1
2
3
1
2
3
পাশনয়

2.

স্নার্নি জল

3.
4.
5.
6.

খিচ (অশতশিি/ঘািশত)

1.

পাশনয়

2.

সািাই

6.

তত্রমাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
2
3

অনযানয বযবহাি

অনুসার্ি (শলিার্ি)

5.

উৎস
1

ৌধ্ তকমে

তদশনক (শলিার্ি)

িতকিা হার্িি পশিপূিক প্রর্য়াজন শদন উৎস

4.

মাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
2
3

সািাই

অশতশিি পশিমার্ণ িানা জর্লি

3.

উৎস
1

1

উৎস
2

খিচ (অশতশিি/ঘািশত)
সাপ্তাশহক অনুসার্ি (শলিার্ি)

উৎস
3

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

মাশসক (শলিার্ি)
উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

তত্রমাশসক (শলিার্ি)
উৎস
1

উৎস
2

ফ্লাশিং
পশিষ্কাি কিা
বাগান কিা
অনযানয বযবহাি

উৎস 1: ৌপ িসভা/কর্পোর্িিন/শপ ডাব্লু শড/গ্রাম পঞ্চার্য়র্তি মাধ্যর্ম পাইপলাইন
উৎস 2: কু র্য়া, কযাম্পার্স ৌবািচর্য়ল এবং নলকূ প
উৎস 3: জলপ্রপাত, প্রবাহ, খাল (স্বাধ্ীন উৎস) জর্লি বযবহাি
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উৎস
3

পাশনি বযবহাি
পাশনি বযবহাি প্রাপযতা , অভযাস এবং জল সিবিাহ বযবস্থাি মার্নি উপি শনভে ি কর্ি ৌেমন িযাপ, ৌস্টার্িজ পর্য়ন্ট এবং পাইপলাইনগুশল
a. আসল জর্লি বযবহাি-আদিে জল খিচ = এ (অশতশিি পশিমার্ণ পাশনি বযবহাি)
b. A /আদিে পশিমার্ণ জল খিচ X 100x 0.10 = X
c. জল খাচয়াি পশিমার্ণি জনয পর্য়ন্টগুশল = 20-X
জল খিচ
েশদ আপনাি প্রশতষ্ঠার্নি খিচ 30 এলশপশসশড (র্ড কলাি), 100 (োত্রাবাস) এবং 135 এলশপশসশড বাশসদাি কম হয় তর্ব আপনাি প্রশতষ্ঠান 10 পর্য়ন্ট
পার্ব,
a. 0.9 হ্রাস হর্ব প্রশত শলিার্িি জনয 30 শিিচ ৌবশি এলশপশসশড (র্ড ৌিশসর্ডন্ট) খাচয়া হয়,
b. 0.9 হ্রাস হর্ব প্রশত শলিার্িি জনয 100 শিিচ ৌবশি এলশপশসশড (র্হার্স্টলি) এবং
c. 0.9 হ্রাস হর্ব প্রশত শলিার্িি জনয 135 এলশপশসর্ডি ৌবশি গ্রাস কিা হয় (আবাশসক)
অশতশিি জল = জল বযবহাি-জর্লি খিচ
জল িানাি িতাংি
উৎস 1: ৌপ িসভা/কর্পোর্িিন/শপডাব্লুশড/গ্রাম পঞ্চার্য়র্তি মাধ্যর্ম পাইপলাইন
উৎস 2: কু র্য়া, কযাম্পার্স ৌবািচর্য়ল এবং নলকূ প
উৎস 3: জলপ্রপাত, প্রবাহ, খাল (স্বতন্ত্র উৎস)
ৌকানচ শনশদেি উৎস ৌথর্ক িানা জর্লি পশিমাপ ৌদচয়া জর্লি শবর্লি জনয প্রিাসশনক কমেীর্দি শজজ্ঞাসা করুন। শনশদেি উৎস ৌথর্ক িানা
পাশনি িতাংর্িি শহসাব করুন (পাশনয়, ফ্লাশিং) নীর্চ প্রদত্ত সূত্রশি প্রর্য়াগ করুন।
অনযানয উৎসগুশলি জনয শির্সপ্টি ৌস্টার্িজ ৌের্সি সক্ষমতা খুর্োঁ জ বাি করুন এবং তা প্রশতশদন কত বাি পূণে হয় তাি সংখযা দ্বািা গুণ করুন।
একশি শনশদেি উৎস ৌথর্ক িানা জর্লি পশিমাণ
একশি শনশদেি উর্ের্িয বযবহৃত ৌমাি জর্লি পশিমাণ

× 100
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ি. স.

মানদ্

2.2 জর্লি পশিমাণ এবং গুণমান পেের্বক্ষণ (2০ পর্য়ন্ট)

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

ৌকাি

জর্লি গুণমান
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

পশিষ্কাি পানীয় জল পেোয়ির্ম সিবিাহ কিা হয় শক?
প্রশতশদন জলাবদ্ধতাগুশল ভিাি কিা হয় শক?
প্রশত মার্স শক জলাবদ্ধতাগুশল পশিষ্কাি কিা হয়?
জলাবদ্ধতাগুশলর্ত শক প্রশতশদন ৌলাশিনেুি কিা হয়?
প্রশত ভবর্ন জর্লি গুণমান পিীক্ষা কিাি জনয শক ৌলার্িার্কাপগুশল পাচয়া োয়?
ৌলার্িার্কাপগুশল প্রর্য়াজনীয় িমাঙ্কন সহ িক্ষণার্বক্ষণ কিা হয় শক? (1 পর্য়ন্ট)
প্রশত লার্স জর্লি গুণমান পিীক্ষা কিাি জনয শক ৌলার্িার্কাপগুশল বযবহাি কিা হয়? (১ পর্য়ন্ট)
ৌলার্িার্কাপগুশল কােেকি পাঠদার্নি জনয বযবহৃত হয় শক?
প্রশতশি শবশডংর্য় শক আি চ জল সিবিাহ কিা হয়? (1 পর্য়ন্ট)
আি চ জল শনয়শমতভার্ব পুনিায় পূণে-কিণ মাধ্যর্ম সিবিাহ কিা হয়? (1 পর্য়ন্ট)
জর্লি গুণমান পেের্বক্ষণ
জর্লি শিল্টাি/আি.চ ৌমশিন শক ভাল কার্জি অবস্থায় ির্য়র্ে?
এশি শক এ এম শসি আচতাধ্ীন?
েশদ ৌকানচ ৌবসিকািী সংস্থা জল সিবিাহ কর্ি তর্ব তা শক শঠক আর্ে?
েশদ জর্লি শিল্টািগুশল অনুপশস্থত থার্ক, তর্ব শক পশির্বিন কিাি আর্গ জল ৌিািার্না হয়?
শিল্টািশি িু র্িা/মশিচা ধ্িা অবস্থায়?
পানীয় জল 24/7 পাচয়া োয়?
নালা এবং পানীয় জর্লি পর্য়র্ন্টি চািপার্িি অঞ্চলশি শক পশিষ্কাি এবং শুষ্ক?
িান্না চ পশিষ্কাি কিাি জনয শক শনিাপদ, পশিষ্কাি জল পাচয়া োয়?
েশদ জল সিবিাহ শবিশতহীন হয়, িান্নাঘর্িি জনয ৌকানচ জল সঞ্চয় স্থান ির্য়র্ে?
িযাঙ্কশি শক শনয়শমত পশিষ্কাি কিা হয়?

10

ৌমাি

10

ৌমাি
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কযাম্পার্স বৃশিি জল সংিক্ষণ
বৃশিি জল প্রাকৃ শতক জর্লি প্রধ্ান উৎস। প্রশতশি কযাম্পাস কযাম্পার্সি ৌক্ষত্রির্লি উপি শনভে ি কর্ি
জল সংগ্রহ কির্ত পার্ি। এশি পাকা বাোঁধ্ার্না এবং কাোঁচা উভয় অঞ্চলই হর্ত পার্ি। স্থর্লি শনশদেি ভূ গভে স্থ
জর্লি শিচার্জেি উর্ের্িয এবং সংগ্রর্হি দক্ষতাি জনয, পাকা বাোঁধ্ার্না উচ্চ পশিমার্ণ জল সিবিাহ কর্ি।
বৃশিি জলচ তাি ৌগাোঁ়িায় বর্জেযি সবেজনীন বাহক। পশিষ্কাি পাশনি অবাধ্ প্রবাহ এবং বৃশিি জর্লি আিচ
ভাল পুনাঃস্থাপন শনশিত কির্ত বৃশিি জর্লি শিকি/ৌগাোঁ়িা পশিষ্কাি িাখা অপশিহােে। এই জনয,
শনম্নশলশখত গণনা এবং তথয প্রর্য়াজন।
a. কযাম্পাস জশমি ৌক্ষত্রিল:
b. প্রশতষ্ঠার্নি পাকা বাোঁধ্ার্না অঞ্চল:
c. প্রশতষ্ঠার্নি কাোঁচা অঞ্চল:
বাশষেক বৃশিপাত শমিাি এ (এমএম/1000 এ বৃশিপাত) = প্রশতষ্ঠান এি জশমি ৌক্ষত্রিল x বাশষেক বৃশিপাত শমিার্ি
একশি অঞ্চর্ল বৃশিি জল সংগ্রহ কিা োয় এমন শনম্নশলশখত গণনা দ্বািা ৌপ োঁর্ে ৌের্ত পার্ি:
i.

পাকা বাোঁধ্ার্না অঞ্চল x বৃশিপার্তি আয়তন x 0.85 (সহগুর্ণ চালার্না)

ii.

কাোঁচা ৌক্ষত্র x বৃশিপার্তি পশিমাণ x হিপ কিা গুণাঙ্ক (অপশির্িাশধ্ত কাোঁচা ৌক্ষর্ত্রি হিপ কিা গুণাঙ্ক = 0.35)

X . ৌে পশিমান বৃশিি জল সংগ্রহ কিা ৌের্ত পার্ি: বৃশিপার্তি জর্লি পশিমাণ হ'ল: i + ii = (প্রশত বেি শলিাি)
Y . বৃশিি জল সংগ্রহ: a + b
a. অপরিশ োরিত কোাঁচো অঞ্ছশেি যেখোশে বৃষ্টিি জশেি প্রবোহ কযোম্পোশেি বৃষ্টিপোশতি জে েংগ্রশহি
স্থোশেি েোশে চযোশেেেুক্ত
বৃষ্টিি জে কোাঁচো অপরিশ োরিত স্থোশে েংগ্রহ
বর্োি
ষ জে অপরিশ োরিত অঞ্চশে েংগ্রশহি জেয উপেব্ধ

× 100 × 0.35

b. পোকো অঞ্চে যেখোশে বৃষ্টিি জশেি প্রবোহ কযোম্পোশেি বৃষ্টিপোশতি জে েংগ্রশহি স্থোশে চযোশেেেুক্ত
পোকো অঞ্চশে বৃষ্টিি জে যতোেো
পোকো বোাঁঁাঁিোে এেোকো বর্োি
ষ জে েংগ্রশহি জেয উপেব্ধ
বৃশিি জর্লি সংগ্রর্হি জনয পর্য়ন্ট ৌকাি কিা = Y/X ×30

× 100 x 0.85
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ি. স.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

মানদ্

2.3 পেের্বক্ষণ এবং পশিচালনা (13 পর্য়ন্ট)

আপশন শক সমতবা বৃহৎ জল সিবিাহকািী স্থান এবং িযাঙ্কগুশলর্ত জল বযবহার্িি শমিাি স্থাপন কর্ির্েন?
আপশন শক প্রশতশদন জল বযবহার্িি শমিাি শনিীক্ষণ কর্িন?
আপশন শক সমতবা বৃহৎ জল সিবিাহকািী স্থান এবং িযার্ঙ্ক প্রবাহ শমিাি স্থাপন কর্ির্েন?
আপশন প্রশতশদন এি শভশত্তর্ত িানা ভূ গভে স্থ জর্লি পশিমাণ পশিমাপ কর্িন?
আপশন শক প্রশত শমশনি পাম্প অনুোয়ী জর্লি প্রবাহ পশিমাপ কর্িন?
আপশন জল পাম্পশি চালু হচয়াি সময়শি পেের্বক্ষণ কর্িন?
আপশন ৌমািিশিি জল প্রবাহ পশিমাপ কর্িন প্রশতবাি জল অপসািণ ৌবাঝাি জনয?
আপশন শক প্রশতশদন জর্লি শনিীক্ষণ কর্িন?
আপনাি জল বার্জি প্রতবাুত?
আপশন শদর্নি শুরুর্ত িযার্ঙ্ক জর্লি উপশি তবার্িি পাথেকযশি শনিীক্ষণ কর্িন?
আপশন শক পাঠদান এবং ৌিখাি শিয়াকলাপশিি সময় িযার্ঙ্ক জর্লি উপশি তবার্িি পাথেকযশি পিীক্ষা কর্িন শদর্নি
ৌবলা
আপশন
ৌিষ
শকহয়?
শনশিত হন ৌে িযাঙ্কগুশল প্রশতশদর্ন পুর্িা ভর্ি শুরু হয়?
আপশন শক শদর্নি ৌির্ষ জল খিচ অনুমান কর্িন?
ৌমাি

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

13
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ৌকাি

2.4 জল সংিক্ষণ (20 পর্য়ন্ট)
মানদ্

ি. স.

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

কযাম্পার্স িয়র্লি এবং িু র্িা ো়িা কােেকি িযাপস
1

কযাম্পার্সি িয়র্লি এবং স্নার্নি জায়গাগুশলর্ত (শিক্ষাথেী, অনুষদ, দিেনাথেী) কােেকিী নর্লি (বযবহার্িি সমতবা পর্য়ন্ট)
উপলভযতা

2

কযাম্পার্স িয়র্লি এবং স্নার্নি ৌক্ষত্রগুশল বাদ শদর্য় কােেকিী নল গুশলি প্রাপযতা (শিক্ষাথেী, অনুষদ, দিেনাথেী)-িান্নাঘি,
বাগান, জনসাধ্ািণ এি জায়গার্ত

3

িু র্িা নল গুশলি তাত্ক্ষশণকভার্ব শির্পািে কিা আর্ে? িযাপ প্রশতস্থাপর্নি ঘিনাি ৌপ নাঃপুশনকতা

4

ভাল মার্নি িযাপগুশলর্ত শবশনর্য়াগ (জং-প্রুি, শপ শভ শস)। নল পশিদিেকগণ-দিেন এি পুনিাবৃশত্ত

5

পাইপ িু র্িা শক তাত্ক্ষশণক লক্ষয কিা হয়?

5

জর্লি পাইপলাইনগুশলি ৌনিচয়াকে -িু র্িাগুশল পেের্বক্ষণ করুন
7

সাপ্তাশহক জর্লি পাইপলাইন িু র্িাগুশল পিীক্ষা কিা

8

জর্লি পাইপলাইন অঞ্চর্ল স্বাস্থযকি িক্ষণার্বক্ষণ

2

োদ এবং পাশ্বে ৌদয়াল গুশলর্ক িু র্িাি প্রভাশবত কিা
9

শবর্িষজ্ঞ/ইশঞ্জশনয়াির্দি োদ এবং পার্িি িু র্িা হচয়াি প্রভাব সম্পর্কে পশিদিেন এবং পিামিে

10

সাপ্তাশহক ৌমিামত/োদ এবং পার্িি শেদ্রগুশলি িক্ষণার্বক্ষণ

3

প্রশতশিয়া প্রশিয়া
11

সমতবা কযাম্পাস ভবর্ন পেোর্লাচনাি জনয প্রশতশিয়া পদ্ধশতি উপলব্ধতা

12

শিক্ষাথেী, অনুষদ এবং কযাম্পার্সি বাশসদার্দি কাে ৌথর্ক নল িু র্িা, এবং নদীি গভীিতাশনণেয় দৃঢ় কিাি পেোর্লাচনা

13

শিক্ষাথেী, অনুষদ এবং কযাম্পার্সি বাশসদার্দি কাে ৌথর্ক প্রাপ্ত অশভর্োগ/পিামিেগুশল মূলযায়ন চ প্রর্য়াগ কিা

3

জল কােেকি িয়র্লি
িয়র্লিগুশল তদ্বত ফ্লাি শসর্স্টর্মি সার্থ সশিত
14

ফ্লাি িযার্ঙ্ক 6 শিি ৌচর্য় কম তদ্বত ফ্লাি এবং কােেকি ির্য়র্ে

15

ফ্লাি িযার্ঙ্ক তদ্বত ফ্লাি ির্য়র্ে তর্ব 6 শলিার্িি ৌচর্য় ৌবশি অদক্ষ

16

ফ্লাি িযার্ঙ্ক একক ফ্লাি এবং 6 শলিার্িি ৌচর্য় কম দক্ষ ির্য়র্ে

4
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ৌকাি

17

ফ্লাি িযার্ঙ্ক একক ফ্লাি ির্য়র্ে তর্ব 6 শলিার্িি ৌচর্য় ৌবশি অদক্ষ
নলগুশল-র্সিি শভশত্তক বা সময়

18

সময় এি সার্থ দক্ষ

19

সময়সীমা এত দক্ষতাি সার্থ না

2

িয়র্লিগুশলি জনয পুনবেযবহাির্োগয জর্লি উপলভযতা
20

1

পুনবেযবহাির্োগয জল উপলব্ধ এবং ৌনিচয়ার্কে ি সার্থ সংেুি ির্য়র্ে
ৌমাি

ি.
স.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

20

পানীয় জর্লি 2.5 গুণ (9 পর্য়ন্ট)
মানদ্

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

শবশুদ্ধ পানীয় জর্লি সহজলভযতা
জর্লি শিল্টাি/আি.চ ৌমশিনশি শক কােেক্ষম অবস্থায় আর্ে?
এশি শক এ এম শসি আচতাধ্ীন?
েশদ ৌকানচ ৌবসিকািী সংস্থা জল সিবিাহ কর্ি তর্ব তা শক শঠক আর্ে?
েশদ জর্লি শিল্টািগুশল অনুপশস্থত থার্ক, তর্ব শক পশির্বিন কিাি আর্গ শক জল ৌসদ্ধ হয়?

9

পশিষ্কাি জর্লি গ্লাস সিবিাহ কিা হয়?
শিল্টািশি িু র্িা/মশিচা ধ্িা অবস্থায়?
24/7 পানীয় জল পাচয়া োয়?
পাকা বাোঁধ্ার্না এবং পানীয় জর্লি চািপার্িি অঞ্চলশি শক পশিষ্কাি এবং শুষ্ক?
ৌমাি
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ৌকাি

ি.
স.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2.6 পুনবেযবহাির্োগয (30 পর্য়ন্ট)
মানদ্

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

বজেয জর্লি নমুনা চ শবর্িষণ শক সম্পন্ন হয়?
কযাম্পার্স বজেয জর্লি পুনবেযবহার্িি পশিকপনা ির্য়র্ে?
পুনবেযবহার্িি জনয বযবহৃত জল সংগ্রর্হি জনয শক ৌকানচ পদ্ধশত আর্ে?
ধ্ূসি জল বা পুনবেযবহাির্োগয জল শক ৌকানচ উর্ের্িয বযবহাি কিা হয়?
কযাম্পার্সি সমতবা ব্লর্ক পুনবেযি জল বযবহাি কিা হয়?
পুনবেযবহাির্োগয সিঞ্জামগুশল শক ভালভার্ব িক্ষণার্বক্ষণ কিা হয়?
প্রশত বেি, সাপ্তাশহক, মাশসক বজেয জল শক সংগ্রহ কিা হয়?
সংগৃহীত বজেয জল শক বাশষেক, সাপ্তাশহক, মাশসক, পুনবেযবহাির্োগয কিা হয়?
বজেয জল পুনবেযবহার্িি িতাংি কত?
আি চ প্ল্ার্ন্টি বজেয জল ৌকানচ কাির্ণ ডাইভািে কিা হর্য়র্ে?
ৌমাি
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ৌকাি

ি. স.
1

2.6 পুনবেযবহাির্োগয (30 পর্য়ন্ট)
মানদ্

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

ৌকাি

বজেয জর্লি নমুনা চ শবর্িষণ শক সম্পন্ন হয়?

2

কযাম্পার্স বজেয জর্লি পুনবেযবহার্িি পশিকপনা ির্য়র্ে?

3

পুনবেযবহার্িি জনয বযবহৃত জল সংগ্রর্হি জনয শক ৌকানচ পদ্ধশত আর্ে?

5

ৌমাি
ৌমাি জশম অঞ্চল দখল (3 পর্য়ন্ট)
জশমি ৌক্ষত্র
1

শনশমেত অঞ্চল

2

সবুজ অঞ্চল * সীমানাি শভতর্ি

3

অনানযর্দি অবরুদ্ধ জশম অঞ্চল

বগের্ক্ষত্র শমিার্ি আয়তন

ৌমাি জশমি ৌক্ষত্রিল
নাসোশি পশিচালনা
কযাম্পাস উর্দযাগ (4 পর্য়ন্ট)
1

গাে লাগার্নাি জনয মর্নানীত জশমি জায়গা/স্থান বিাে

2

োয়া এবং জর্লি সার্থ নাসোশি িক্ষণার্বক্ষণ

3

নাসোশি স্টাি

4

কযাম্পাস এবং সম্প্রদায় গাে লাগার্নাি জনয নাসোশি ৌক িল

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

4

ৌমাি
উশিদ সুিক্ষা এবং বৃক্ষর্িাপণ বযবস্থাপনা (5 পর্য়ন্ট)
বৃক্ষর্িাপণ শনিীক্ষণ

1

কম জল শনশব়ি গাে ৌিাপণ (2 পর্য়ন্ট)

5
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ৌকাি

কম জল শনশব়ি বনভূ শম ৌিাপণ (2 পর্য়ন্ট)
2

তজব সাি এবং জর্লি সহায়তায় উশিি সমথেন

3

গাে লাগার্নাি প্রশতস্থাপর্নি পশিকপনা

4

শনয়শন্ত্রত তজব কীিনািক প্রিাসন

5

স্থানীয় ক্ষিা সমথেন
ৌমাি
* সবুজ অঞ্চর্ল ঘার্সি আচ্ছাদন, গার্েি আচ্ছাদন এবং উদযানতত্ত্ব ির্য়র্ে সব অঞ্চল অন্তভুে ি ির্য়র্ে। ৌমাি ৌক্ষত্রিল ------------ বগে শমিাি।
সবুজ অঞ্চর্লি িতাংি হ'ল:

েবুজ যেশেি তোং

=

বর্ রিটোি
ষ
যিোট েবুজ অঞ্চে
বর্ রিটোি
ষ
যিোট আয়তে

× 100 x 0.66

আমার্দি কযাম্পার্সি ৌক্ষত্রগুশল উশিদ এবং প্রাণী সম্পদ এবং কযাম্পার্সি মানশচর্ত্র আপনাি চািপার্িি প্রাকৃ শতক শবর্শ্ব দুদাে ন্ত শিক্ষাি সুর্োগ সিবিাহ কর্ি।
েথােথ জশম বযবহাি আমার্দি কযাম্পাস অঞ্চলশির্ক তজশবকভার্ব শবশভন্ন বশহিঙ্গন ৌশ্রশণকক্ষ এবং স্বাস্থযকি ৌখালা জায়গায় রূপান্তি কির্ত পার্ি। কযাম্পার্স
সবুজ অঞ্চল বায়ু দূষণ হ্রাস কর্ি এবং শবশভন্ন স্থানীয় প্রজাশতি গােপালা এবং প্রাণীর্ক সমৃদ্ধ কির্ত সহায়তা কর্ি। আমার্দি কযাম্পার্সি সবুজ অঞ্চল
পশিমাপ কিা দিকাি। সবুজ অঞ্চল শনিীক্ষর্ণি জনয আমার্দি কযাম্পার্সি সবুজ অঞ্চল পশিচালনা কির্ত হর্ব।
শনম্নশলশখত পদর্ক্ষপগুশল: কযাম্পার্স সবুজ অঞ্চর্লি িতাংি গণনা করুন।
শনম্নশলশখত পদর্ক্ষপগুশল হল:
কযাম্পার্স সবুজ অঞ্চর্লি িতাংি গণনা করুন।
সবুজ কভার্িি আচতায় 33% এলাকা 66 পর্য়ন্ট @ গ্রীন কভার্িি 1% প্রশত 2 পর্য়ন্ট
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2.8 প্রিাসন (20 পর্য়ন্ট)
ি.
স.

মানদ্

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

জল িক্ষণার্বক্ষর্ণি জনয উৎসগেকৃত কমেী
1
2

িক্ষণার্বক্ষর্ণি জনয পেোপ্ত কমেচািী-পুরুষ এবং মশহলা পেোর্য় উপশস্থশত। ৌকান শিক্ষণ/প্রিাসক অনুষদ
জর্লি সমতবা সমসযা শনিীক্ষর্ণি জনয শবর্িষভার্ব বিাে ৌদচয়া হয়?
পেোপ্ত পশিচ্ছন্নতা কমেী শক পাচয়া োয়? কার্জি চাপ এবং প্রশিক্ষণ শনধ্োির্ণি জনয কর্য়কজন কমেী

4

সদর্সযি কার্জি িতে সম্পর্কে অনুসন্ধার্নি প্রর্য়াজন হর্ল)

3

শক িক্ষণার্বক্ষণ কমেীর্দি জনয চাকশিি আবতে ন আর্ে?

4

কমেীিা শক জল স্মািে কযাম্পাস বজায় িাখর্ত প্রর্িাশচত?
প্ল্াশগং িু র্িা

1

আপনাি শক এলাকা শভশত্তক জল পেের্বক্ষণকািী দল ির্য়র্ে ো জর্লি অপচয়র্ক থাশমর্য় ৌদয়?
আপশন কী জল িু র্িাি পর্য়ন্টগুশল প্রর্য়াগ কির্ত এবং কযাম্পার্স অযার্পি উপি শভশত্ত কর্ি

2

2

সতকে তাগুশল জল িু িা হত্তয়া এবং জর্লি স্থশবিতা সম্পশকে ত চযার্লঞ্জগুশল ধ্িাি জনয কী পদ্ধশত গ্রহণ
কর্িন?
প্রশিক্ষণ ৌদচয়া হর্য়র্ে

1

কমেীর্দি সর্ন্তাষজনকভার্ব তার্দি দাশয়ত্ব পালর্নি জনয পেোপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সিঞ্জাম সিবিাহ কিা হয়?

2

প্রশিক্ষণশি শক কযাম্পার্সি সমতবা কাজর্কই আবিযকীয় কর্ি ৌতালা?

2

শসশনয়ি কমেীর্দি দ্বািা শির্পার্িে ি এর্লার্মর্লা োচাইকিণ
1

প্রবীণ কমেীিা িক্ষণার্বক্ষণ শিয়াকলাপশি সুচারুভার্ব চালার্না শনশিত কির্ত এর্লার্মর্লা ৌচক পশিচালনা
কর্িন?
অপেোপ্ত সুর্োগসুশবধ্াগুশল এবং ৌমিামর্তি জনয বযবস্থাি প্রশতর্বদন

1

1

জায়গায় শক ৌকানচ পিামিে বযবস্থা আর্ে: উদাাঃ পিামিে বাক্স/অশভর্োগ শনবন্ধক/ইন্ট্রর্নি গ্রুপ?

5
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ৌকাি

2

এশি শক প্রশতশদন/সাপ্তাশহক ৌচক কিা হয়?

3

স্বাস্থযশবশধ্ িক্ষণার্বক্ষণ সংিান্ত সমসযাগুশলি জনয শক ৌকানচ অশভর্োগ সমাধ্ার্নি দল আর্ে?

4

কমেীর্দি অশভর্োগগুশল শক একই বযবস্থাি মাধ্যর্ম সমাধ্ান কিা োয়?

5

িক্ষণার্বক্ষণ কমেীর্দি ৌদচয়া পিামিেগুশল শক িক্ষণার্বক্ষণ চর্িি উন্নশতি জনয শবর্বচনা কিা হয়?
তদশনক/সাপ্তাশহক/মাশসক পশিদিেন এবং প্রশতর্বদর্নি জনয কাঠার্মা

1

পশিদিেন ৌিকডে অধ্যবসায় িক্ষণার্বক্ষণ কিা হয়?

2

প্রবীণিা শক এর্লার্মর্লা পশিদিেন নযায়শবচার্িি সার্থ সম্পন্ন কর্িন?

3

িমেযািগুশল শক পূিণ কিা সহজ এবং বযাপক?

4

প্রশতর্বদর্ন ৌনাি েুি কিাি সুর্োগ ির্য়র্ে শক?

5

প্রশতর্বদনগুশলর্ত শক বযবহািকািীর্দি দ্বািা প্রাপ্ত পিামিে এবং অশভর্োগ অন্তভুে ি ির্য়র্ে?

6

6

িক্ষণার্বক্ষর্ণি কাজশি সুচারুভার্ব চালার্না শনশিত কির্ত বশিষ্ঠ কমেীিা এর্লার্মর্লা ৌচক পশিচালনা
কর্িন?
ৌমাি
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পেের্বক্ষণ এবং পশিচালনা
এই প্রশিয়াশি মূলত জর্লি সঞ্চয় এবং সিবিার্হি স্থান এবং তার্দি পশিচালনা পেের্বক্ষর্ণি সার্থ জশ়িত।
জল শমিার্িি গুরুত্ব


জর্লি শমিািগুশল ৌথর্ক প্রাপ্ত তথযগুশল জর্লি পশিমাণ সনাি কির্ত সহায়তা কর্ি



জল বযবহার্িি পশিশধ্ এবং হার্িি জনয শমিার্িি আকাি এবং প্রকাি উপেুি হচয়া দিকাি।



শমিািগুশল জর্লি জবাবশদশহতা সিবিাহ কর্ি



শমিািগুশল একশি সংিক্ষর্ণি প্রর্চিাি িলািল জানাি ৌক্ষর্ত্র সহায়তা কর্ি



শবশলং শমিাি উপি শভশত্ত না কর্ি বযবহৃত পাশনি পশিমার্ণি ততশি কিা োয় না



শমিািগুশল জর্লি বযবহাির্ক প্রভাশবত কির্ত সহায়তা কর্ি



দক্ষ শমিািগুশল পাশনি বযবহার্িি বযাশপ্তশি শনর্দেি কির্ত সহায়তা কর্ি এবং এইভার্ব আমিা অশতশিি বযবহাি শচশিত কির্ত এবং গণনা কির্ত
পাশি। এশি িু র্িা ৌমিামত, নদীি গভীিতাশনণেয় এবং আিচ দক্ষ জল-বযবহার্িি শস্থিীকিণ কির্ত সহায়তা কির্ব।



জল বযবস্থাি দক্ষতা বজায় িাখা, চাশহদা মূলযায়ন কিা এবং বযয় শনধ্োির্ণি জনয শমিািগুশল প্রর্য়াজনীয়।



প্রর্য়াজনীয় কাজগুশল সম্পাদর্নি জনয জর্লি শমিািগুশল িক্ষণার্বক্ষণ কিা জরুশি।



কাদা, বালি এবং খশনজগুশল শমিািগুশলি মধ্য শদর্য় োচয়াি সার্থ সার্থ পশিমার্পি উপাদানগুশল ঘর্ি সহনিীলতা বৃশদ্ধ/হ্রাস কর্ি।



শমিাি ৌিশস্টং এবং িক্ষণার্বক্ষর্ণি শনয়শমত ৌপ্রাগ্রাম কিা দিকাি



একশি উপেুি শমিাি ৌিকডে তথয এি সার্থ ইশতহাস কাডে গুশলি শমিাি এি আকাি, স্থাপন কিা, ধ্িন, ৌকনাি তাশিখ, অবস্থান এবং পিীক্ষা
এবং ৌমিামত সম্পশকে ত তথয সিবিাহ কির্ত সহায়তা কির্ব।

জল শমিার্িি লক্ষয হ'ল জল বযবহার্িি সশঠক পশিমাপ এবং ৌিকডে সিবিাহ কিা এবং জল সংিক্ষণর্ক প্রচাি কিা
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ু া ইশতহাস ৌিকডে িমে
িমেযাি 1: শমিাি এি নমন
শমিাি নমুনা ইশতহাস ৌিকডে িমে
A : শমিাি তথয
M t r নং

কং নং

বযয়

বযয়

ততশি করুন

আয়তন
তিলী

B . স্থাপন ৌিকডে
স্থাপন
তাশিখ

প়িা

অপসাশিত
নাম

শঠকানা

িযাপ ন

কািণ

তাশিখ

প়িা

C . পিীক্ষা এবং ৌমিামত প্রমাণ
পিীক্ষাি হাি
তাশিখ

নূযনতম
প্রবাহ

আন্ত প্রবাহ

% শনভুে লতা
সবোশধ্ক
প্রবাহ

ৌমিামশতি
আর্গ

ৌমিামশতি
পর্ি

ৌমিামত বযয়
উপকিণ

শ্রম

দ্বািা পিীশক্ষত

মন্তবয
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প্রতবাাশবত শিয়া


সমতবা জল বযবস্থাি সংর্োগগুশলি 100% িতাংি শমিাশিং



পিীক্ষাি শনয়শমত ৌপ্রাগ্রাম, পুনরুদ্ধাি, ৌমিামত বা প্রর্য়াজন শমিাি প্রশতস্থাপন।



তত্রমাশসক শমিাি পাঠ এবং িীঘ্র শবশলং

িমেযাি 2: জল পশিমাপ এি প্রশ্নাবলী
1. 1. কযাম্পার্সি জল বযবস্থাি কত িতাংি পশিমাপ কিা হয়?
2. 2. কযাম্পার্সি জল বযবস্থায় কােেকি শমিার্িি সংখযা:
3. 3. শবভাগ অনুসার্ি শমিার্িি িতাংর্িি তাশলকা:
a. আবাশসক ব্লক (োত্রাবাস, আবাশসক) -%
b. একার্ডশমক ব্লক ---%
c. বাগান/লযান্ডর্কপ/নাসোশি ---%
d. পযাশন্ট্র/িান্নাঘি ---%
e. বাশণশজযক (বাজাি, কযাম্পার্স অশিস) ---%
f.

অনযানয ---%

4. শমিাি এি িশিি কতবাি পশিমাপ কিা হয়? কখনই নয়, মাশসক, তত্রমাশসক, অধ্ে বাশষেক, বাশষেক
5. শমিাি কতবাি প়িা হয়? কখনই নয়, মাশসক, তত্রমাশসক, অর্ধবাশষেক, বাশষেক
6. শমিািগুশলি সাধ্ািণ অবস্থা কী? খুব ভাল, ভাল, খািাপ --7. শমিািগুশল পেের্বক্ষণ, ৌচক, ৌমিামত চ প্রশতস্থাপর্নি জনয আপনাি শক কমেসূশচ চলর্ে?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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8. কযাম্পার্স শমিাি ৌমিামত চ িমাঙ্কন কমেসূশচশি শক শহসাবহীন জর্লি জনয পশিমাণ হ্রাস কির্ত, আয় বা়িার্না বা চাশহদা হ্রাস কির্ত কােেকি
হর্য়র্ে? সংর্ক্ষর্প বযাখযা করুন:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9. সর্বোত্তম শমিাশিং ৌপ্রাগ্রামশি সিলতা ৌিার্ধ্ ৌকানচ সমসযা আর্ে শক?
সংর্ক্ষর্প বযাখযা করুন:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. শমিাশিংর্য় আনুমাশনক বাশষেক বযয় কত?
শমিাি ইনস্টর্লিন Rs .--শমিাি ৌমিামর্তি এবং িমাঙ্কন Rs. --শমিাি পাঠ Rs. --11. লক্ষযগুশল বাতবাবায়ন এবং অজের্নি জনয কী কী বযবস্থা এবং সময়সীমা ির্য়র্ে?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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12. লক্ষযগুশল বাতবাবায়ন এবং অজের্নি জনয কী কী বযবস্থা এবং সময়সীমা ির্য়র্ে?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
13. এই প্রর্চিাগুশলি জনয আনুমাশনক বযয় এবং তহশবল উৎস কী?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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ু ান
কযাম্পাস জর্লি উৎস অনম
জল সিবিাহ শনিীক্ষা


জর্লি শনিীক্ষণ জর্লি চাশহদা, সিবিাহ এবং অপচয়র্ক মূলযায়ন কির্ত সহায়তা কর্ি।



শনিীক্ষাশি শমিার্িি শনর্চ-শনবন্ধকির্ণি কাির্ণ, এবং জর্লি উন্নয়র্নি প্রর্য়াজনীয় ৌক্ষত্রগুশলি কাির্ণ জল িু র্িা হয় তা শনধ্োিণ কির্ত সহায়তা
কর্ি।



শনিীক্ষণশি শনধ্োিণ কর্ি ৌে ৌকানচ শনশদেি শসর্স্টম শনশদেি ৌস্বচ্ছাচািী শবশধ্গুশল ৌমর্ন চর্ল এবং ৌসই বযবস্থাশি পাশনি অপচয়র্ক হ্রাস কির্ত
েুশিসঙ্গত, বযয়বহুল কােেকি পদ্ধশতগুশল বযবহাি কির্ে শকনা তা শনধ্োির্ণ সহায়তা কর্ি



জর্লি সিবিাহ শনিীক্ষা ৌসগুশল শনধ্োিণ এবং অগ্রাশধ্কাি শনধ্োির্ণি জনয একশি অপশিহােে পদর্ক্ষপ।



জর্লি শনিীক্ষর্ণি পদর্ক্ষপগুশলি মর্ধ্য ির্য়র্ে:
•

সমতবা জর্লি উৎস এবং সমতবা শমিাি বযবহাি শচশিতকিণ এবং পশিমাণ শনধ্োিণ কিা

•

অনুর্মাশদত অপশির্িাশধ্ত বযবহাি সনািকিণ এবং অনুমান কিা

•

প্রকাির্ভর্দ পাশনি ক্ষয় সনািকিণ এবং অনুমান কিা

•

শনিীক্ষাি িলািল শবর্িষণ



শনিীক্ষর্ণি সময়কার্ল এবং জর্লি ইউশনিগুশল পশিমার্পি ৌক্ষর্ত্র একশি ধ্ািাবাশহকতা থাকা দিকাি।



শনিীক্ষর্ণি িলািলগুশল জর্লি চাশহদা পূবাে ভাস এবং একশি িু র্িা সনািকিণ এবং ৌমিামর্তি ৌপ্রাগ্রাম পশিচালনা কির্ত সহায়তা কির্ব।



কযাম্পার্স অনযানয উৎর্সি সার্থ আন্তাঃসংর্োগ সহ শবতিণ পর্য়ন্টগুশলর্ত সিবিাহ কিা সমতবা জর্লি উৎর্সি বতে মান তাশলকা থাকা দিকাি।



উৎর্সি অবস্থানগুশল/সংর্োগগুশল ৌকানচ মানশচর্ত্র পদ্ধশতগতভার্ব শচশত্রত কিা দিকাি।



প্রশতশি উৎস বা আন্তাঃসংর্োগ শবতিণ পর্য়ন্টগুশলর্ত সিবিাহ কিাি পশিমান পশিমার্পি একশি উপায় থাকা দিকাি।



প্রশতশি উৎর্সি জনয, শনম্নশলশখত ৌিকডে কিা প্রর্য়াজন:
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সািণী 3: জর্লি উৎস সম্পশকে ত তথয
 উৎস নাম
 উৎর্সি ধ্িণ (ভাল, জলাধ্াি, প্রাকৃ শতক পৃর্ষ্ঠি জলািয় ৌকনা)
 পশিমাপ েন্ত্র এি ধ্িণ
 ইনস্টর্লিন তাশিখ
 প়িাি শির্কার্য়শি
 পিীক্ষাি শির্কার্য়শি
 সবের্িষ িমাঙ্কর্নি তাশিখ



প্রশতশি ৌস্টার্িজ িযাঙ্ক/ৌস্টার্িজ জলাধ্াি শনিীক্ষর্ণি সময়কার্লি শুরু এবং ৌির্ষ পশিমাপ কিা প্রর্য়াজন।



েশদ ৌমাি সঞ্চয়স্থান বৃশদ্ধ ৌপর্য় থার্ক তর্ব এই পাথেকযশি বাশষেক সিবিার্হি ৌমাি ৌথর্ক শবর্য়াগ কিা উশচত।



ৌমাি ৌস্টার্িজ েশদ ৌমাি ৌস্টার্িজ হ্রাস ৌপর্য়র্ে তর্ব এশি ৌমাি সিবিার্হ েুি কিা দিকাি।



এই পশিসংখযানগুশল উৎস ৌথর্ক শবতিণ কিা জল এবং শবতিণ বযবস্থায় প্রর্বিকািী জর্লি মর্ধ্য পাথের্কযি প্রশতশনশধ্ত্ব কর্ি।

ৌমাি ৌস্টার্িজ সামঞ্জসয শনধ্োিণ কির্ত শনম্নশলশখত সূত্রশি বযবহাি কিা ৌের্ত পার্ি:
প্রশতশি ৌস্টার্িজ িযাঙ্ক বা জলাধ্াি জনয:
ভশলউর্মি সূচনা-ভশলউর্মি সমাশপ্ত = ভশলউর্মি পশিবতে ন
ভশলউর্ম পশিবতে নগুশলি ৌোগিল = ৌমাি ৌস্টার্িজ
ৌমাি সিবিার্হ অনয ৌে ৌকানচ পশিশচত সংর্োজন বা ক্ষশতগুশল ৌসই অনুোয়ী সামঞ্জসয কিা ৌের্ত পার্ি।
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িমেযাি 3: কযার্লন্ডাি বের্িি জনয জল সিবিাহ
কযার্লন্ডাি বের্িি জনয কযাম্পার্স জল সিবিাহ
মাস

উৎস A
(ইউশনি)

উৎস B
(ইউশনি)

উৎস C
(ইউশনি)

মাশসক ৌমাি

জানুয়ািী
ৌিব্রুয়াশি
মাচে
এশপ্রল
ৌম
জুন
জুলাই
অগাস্ট
ৌসর্প্টম্বি
অর্টাবি
নর্ভম্বি
শডর্সম্বি
ৌমাি উৎস
কযাম্পার্স ৌমাি বাশষেক সিবিাহ


প্রশতশি ৌখালা িযার্ঙ্কি মাথাি চপর্িি প্রশতশি তবার্ি জল পশিমার্পি জনয একশি ৌকল থাকা প্রর্য়াজন।



ৌেখার্ন িযাঙ্কগুশলর্ত জল বযবহৃত হয়, ভশলউর্মি পশিমাণশি িযার্ঙ্কি ভশলউমশি ৌে পশিমার্ণ ভিাি হচয়াি আর্গ এবং পর্ি ৌসখার্ন কী পশিমাণ
তবার্ি শেল তা পেের্বক্ষণ কর্ি কতবাি পূিণ কিা োয় তা দ্বািা অনুমান কিা োয়।
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ৌেখার্ন ৌকানচ পাইপ ৌথর্ক সিাসশি জল প্রর্য়াগ কিা হয়, ৌসখার্ন প্রবাশহত হচয়াি সময়কার্লি গ়ি স্রার্বি হাি ৌমাি সমর্য়ি দ্বািা বহু গুণ
কিা োয়।



জলীয় রুশির্নি তু লনা কর্ি লযান্ডর্কপ বযবহাি অনুমান কিা োয়। আ়িাআশ়ি িক্ষণার্বক্ষর্ণি জনয দায়ী বযশির্দি কাে ৌথর্ক জল ৌদচয়াি
শির্কার্য়শি এবং সময়কাল পাচয়া োয়। আলংকাশিক ঝণো এবং পুলগুশল ৌথর্ক জর্লি বযবহািগুশলচ অনুমান কিা দিকাি।



ৌেন এবং শিশিশলং সম্পশকে ত তথয, এবং প্রশতশদন তদশনক বাষ্পীভবন সুশবধ্া অপার্িিির্দি কাে ৌথর্ক পাচয়া ৌের্ত পার্ি।



প্রশত শিক্ষাথেী বা প্রশত আবাশসক বযবহার্িি (পানীয়, স্নান, ফ্লাশিং) চ কযাম্পাস সম্প্রদার্য়ি সুশবধ্াসমূর্হি জনয প্রর্য়াগ কিা ৌের্ত পার্ি।

িমেযাি 4: জল শনিীক্ষা
কযাম্পাস জল শনিীক্ষা

ি. স.
1.

আইর্িমশি

তাশলকাভু ি শবষয়
ৌমাি ইউশনি

উপর্মাি

ইউশনিস

কযাম্পার্স ৌমাি জল সিবিাহ (ত্রুশিেুি শমিাি এবং দায়বদ্ধ নয়)
ৌমাি জল সিবিার্হি সামঞ্জসযতা:

2.

2a. কযাপাশসশির্ত শসর্স্টম ৌস্টার্িজ পশিবতে ন (+ বা -)
2b অনযানয অবদান বা ক্ষশত (+ বা -)
সমিয় 2a + 2b ৌমাি (+ বা -)

3.

শবতিণ বযবস্থায় সিবিাহকৃ ত ৌমাি জল সিবিাহ (1 এবং 2)

4.

শমিাি ধ্ীর্ি ধ্ীর্ি চলাি জনয সংর্িাশধ্ত শমিাি জল শবশল

5.

ৌমাি শনিশক্ষত জল সংর্িাধ্ন (3 ৌথর্ক 4 শবর্য়াগ)
6a ঝ়ি ৌেন ফ্লাশিং

6

6b নদেমা পশিষ্কাি
6c িাতবাা পশিষ্কাি কিা
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6d লযান্ডর্কশপং
6e একার্ডশমক ব্লক
6f আলংকাশিক জর্লি সুশবধ্াশদ
7.

সুইশমং পুল

8.

িু র্িা হচয়া জল ৌমিামত হচয়াি পি ৌথর্ক

9.

ৌমাি শহসাশ বহীন জর্লি জনয (লাইন 6 ৌথর্ক line 8 এবং Line
9 লাইন শবর্য়াগ)
জল ক্ষশত শচশিত কিা:

10.

10a উৎস শমিাি ত্রুশি (+ বা -)
10b শহসাবিক্ষণ পদ্ধশত ত্রুশি
10C ত্রুশিেুি শসর্স্টম এি শবতিণ শনয়ন্ত্রণ

11.
12.

জর্লি ৌমাি ক্ষয়ক্ষশত িনাি কিা (11 ক এি মাধ্যর্ম লাইন 10 এ
ৌোগ করুন)
অজ্ঞাত ক্ষশত (সম্ভাবয িু র্িা) (10 লাইন ৌথর্ক 12 শি শবর্য়াগ)

জর্লি শনিীক্ষণ পশিচালনায় এক উপায় হল অপেোপ্ত ৌিকডে িাখা, ত্রুশিেুি শমিাশিং, অনবধ্ িযাপস, িু র্িা ৌস্টার্িজ িযাঙ্ক, বা ৌমইনগুশল িু র্িা গুশল খুর্োঁ জ পাচয়াি
জনয।
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প্ল্াশগং িু র্িা


িু র্িাগুশল অপ্রর্য়াজনীয় জল বযবহার্িি পািাপাশি অপচয়গুশলি সবোশধ্ক অংর্িি প্রশতশনশধ্ত্ব কর্ি।



প্রশতশি উৎস শমিাি এি শনভুে লতাি জনয উপলব্ধ শমিাি পিীক্ষাি িলািল পেোর্লাচনা কর্ি বা শমিাি পুনিায় পিীক্ষা কর্ি কিা দিকাি।



শসর্স্টর্মি ভালভগুশল ত্রুশিেুি হচয়াি জনয পেোয়ির্ম পিীক্ষা কিা দিকাি। উদাহিণস্বরূপ, ৌস্টার্িজ িযাঙ্কগুশলর্ত উচ্চতা শনয়ন্ত্রর্ণি
ভালভগুশল ভাঙা বা ভু লভার্ব ৌসি হর্য় ৌের্ত পার্ি, োর্ত িযাঙ্কশি উপর্চ প়ির্ত পার্ি। এই ভাল্বগুশল পেোয়িশমক পশিদিেন প্রর্য়াজন, আিচ
েখন ৌসখার্ন িু র্িা বা আশধ্কয পেের্বক্ষণ কিা হয়



চাপ ত্রাণ ভালভ ো খুব কম ৌসি কিা থার্ক েখন উচ্চ পশিসর্ি ৌপ োঁোয় তখন েশ়ির্য় প়ির্ত পার্ি। এই চাপ ত্রাণ ভালভগুশল ৌসই অনুোয়ী
িশিি পশিমাপ কিা কিা প্রর্য়াজন



রুশিন অনুোয়ী পশিদিেনকার্ল সমসযাগুশল সনাি কিা ৌগর্ল, সম্ভাবয জর্লি ক্ষয়ক্ষশত অনুমান কিা দিকাি এবং অশবলর্ম্ব সংর্িাধ্নমূলক বযবস্থা
গ্রহণ কিা ৌের্ত পার্ি
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িমেযাি িু র্িাি/শের্দ্রি শির্পািে
1. িু র্িা সনাি কির্ত আপশন ৌে সিঞ্জাম এবং পদ্ধশত বযবহাি কির্বন তা বণেনা করুন।
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ৌকান অঞ্চলগুশলর্ত িু র্িা পুনরুদ্ধার্িি সবোশধ্ক সম্ভাবনা ির্য়র্ে?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. সমর্য় সমর্য় িু র্িা কােেকিভার্ব সনাি কিাি জনয আপনাি পশিকপনাি বণেনা শদন।
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
িু র্িা সনািকিণ এবং ৌমিামশতি সময়সূচী
জশির্পি তাশিখ শুরু: ________ আনুমাশনক সমাপ্ত সমীক্ষাি তাশিখ:________
িু িা ৌমিামশতি তাশিখ:________ িু র্িা ৌমিামর্তি আনুমাশনক সমাপ্ত তাশিখ:_________
প্রতবাুতকািক:
নাম: ______________________ উপাশধ্: ______________________
তাশিখ: ________
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িমেযাি 6: িু র্িা সনািকিণ শির্পািে
ৌকানচ
িু র্িা

সর্দহজনক িু র্িাি

নং

অবস্থান বা শঠকানা

স্থান

িু র্িা সূচীমুখ (Y বা N )

িু র্িা পুনাঃপিীক্ষা কিা হর্ব
(Y বা N )

িু র্িা ৌমিামত (Y বা N )

িু র্িা
ৌনই/তাশিখ
নয়

ইশঙ্গত করুন

শমিাি

জলবাহী

ভালভ

পিীক্ষাি িড

অনযানয

বযবহৃত পর্য়ন্ট ৌিানা :
মূল জশির্পি শকর্লাশমিাি:

_______ জশির্পি সময়: --- ঘন্টা

সর্দহজনক িু র্িাি সংখযা:

_______

শনধ্োশিত িু র্িাি সংখযা:

_______ শপনপর্য়ন্ট কিাি সময়: --- ঘন্টা

োচাই কির্ত হর্ব: --- (সংখযা)

মন্তবয:
মন্তবয:
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িু র্িা সনািকিণ এবং ৌমিামত প্রকর্পি সংশক্ষপ্তসাি
শির্পািে প্রতবাুত: ___________ তাশিখ: _________

িু র্িা সনািকিণ জশিপ
িু র্িাি সমীক্ষাি শদন চাশলর্য় োচয়া হর্য়র্ে: __
প্রথম জশির্পি তাশিখ: __/__/____ সবের্িষ জশির্পি তাশিখ:__/__/____
শমিাি: সংখযা__জলবাহী__ভালভ__ পিীক্ষাি িড__অনযানয__
সংস্থা িু র্িা : সর্দহেুর্িি সংখযা__ এর্কবার্ি সশঠকভার্ব শচশিত__
জশির্পি সময়: --- ঘন্টা , প্রধ্ান জশির্পি মাইলস: --- __, সশঠকভার্ব শচশিতকির্নি সময়: --- ঘন্টা
গ়ি জশিপ হাি = --- প্রধ্ান সমীক্ষাি মাইল* 8 = --- মাইল প্রশত মাইল ৌমাি জশিপ এবং সশঠকভার্ব শচশিতকির্নি ঘন্টা
জশিপ শুরু হচয়াি পি ৌথর্ক ৌদখা োয় এমন ৌমাি সংখযা সংখযক দৃিযমান িু র্িা , অনযানয উৎস ৌথর্ক ( জশির্পি সময় িু র্িা সনাি কিা হয়শন))

িু র্িা ৌমিামর্তি সািসংর্ক্ষপ
প্রথম তাশিখ িু র্িা __/__/____ ৌিষ িু র্িা তাশিখ__/__/____
ৌমিামত কিা: __/__/____

ৌমিামত কিা: __/__/____

খনন কিা িু র্িা ৌথর্ক ৌমাি পশিমাণ জল হ্রাস: ____
খননকৃ ত িু র্িা ৌথর্ক পাশনি ক্ষয়ক্ষশত: ____ ৌলাকসান: ____


শবতিণ বযবস্থায় অশতশিি চাপ হ্রাস কিা একশি উর্ল্লখর্োগয পশিমার্ণ জল সাশ্রয় কির্ত পার্ি।



চাপ কমার্ত িু র্িা হ্রাস হয়, ৌখালা নর্লি মাধ্যর্ম প্রবার্হি পশিমাণ এবং পাইপ এবং জর্য়ন্টগুশলর্ত িু র্িাজশনত চাপ



প্রতযক্ষ বা পর্িাক্ষভার্ব জর্লি চাশহদা হ্রাস কিা োয়। প্রতযক্ষ পদ্ধশত হ'ল ো িািীশিকভার্ব চাশহদা দমন কর্ি। এগুশলর্ত নদীি গভীিতাশনণেয়
পশিবতে নগুশল, নর্লি কার্ে ৌপ োঁোর্নাি জনয গিম জর্লি অর্পক্ষাি সময় কমার্ত পাইপ অন্তিণ অন্তভুে ি ির্য়র্ে।



পর্িাক্ষ পদ্ধশতগুশল হ'ল ো জর্লি বযবহাি হ্রাস কিাি জনয প্রর্িাশচত কর্ি। এই পদ্ধশতগুশলি মর্ধ্য মূলত জর্লি বযবহাি মূলয এবং শবশলং, জল
সিবিাহ, বযবহাি এবং সংিক্ষণ সম্পর্কে জনসাধ্াির্ণি শিক্ষা এবং আইনী শবশধ্শনর্ষধ্ বা সীমাবদ্ধতা অন্তভুে ি বযবহার্ি।



আবাশসক, বাশণশজযক এবং প্রাশতষ্ঠাশনক শবশডংর্য়ি মর্ধ্য জল-বযবহাি কশমর্য় আনাি সবর্চর্য় কােেকি উপায় জল-সাশ্রয় নদীি গভীিতাশনণেয়
শিক্সচািগুশল।
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বাগান ততশি কিা
লযান্ডর্কপ শডজাইর্নি পশিবতে নগুশলর্ক উত্সাশহত কিাি কর্য়কশি উপায় হ'ল:


স্বপ জর্লি ক্ষয়কািীর্ঝাপঝা়ি এবং গােপালা লাগান



লন অঞ্চলগুশলি আকাি সীমাবদ্ধ করুন



লযান্ডর্কশপংর্য় নতু ন বা পুনিায় কর্ি খিা-প্রশতর্িাধ্ী উশির্দি বযবহাির্ক উতসাশহত করুন।



জল ৌদচয়াি পদ্ধশতশি বাষ্পীভবর্নি হাির্কচ প্রভাশবত কর্ি। সূক্ষ্ম ৌর এবং উচ্চ গ্রহনক্ষর্ত্রি শনশদেি পথ বাষ্পীভবর্নি উচ্চ তবার্িি িলািল কর্ি;
ব়ি ৌিাোঁিা এবং কম বাষ্পীভবনর্ক হ্রাস কর্ি। এমনশক অশতশিি জল সিবিার্হি জায়গাগুশল এবং জর্লি শনর্চ থাকা অঞ্চলগুশল োর্ত এ়িার্না
োয় এবং পাকা পৃষ্ঠগুশলর্ক জল ৌদচয়া এ়িার্না োয় ৌসজনয শরংকলািগুশলর্ক সাবধ্ানতাি সার্থ প্রর্য়ার্গি হাি সিবিাহ কির্ত হর্ব।



িাইমাি, পার্য়ি পাতাি ৌমাজাশবর্িষ শমিাি এবং আদ্রেতা ৌসিি লন ৌসচ পশিচালনায় সহায়তা কর্ি। পার্য়ি পাতাি ৌমাজাশবর্ির্ষি শমিািগুশল
ৌসর্চি ৌক্ষর্ত্র বযবহৃত জর্লি পশিমাণ পশিমাপ কর্ি এবং পেদসই পশিমার্ণি জনয ৌসি কিা োয়। িাইমািিা ৌসচশি ৌভার্িি সমর্য়ি জনয
প্রর্য়াজনীয় ৌসর্চি সময়সীমাি অনুমশত ৌদয়।



খুব ৌোি, খুব ঘন ঘন বা শুকর্না সময়কার্ল কাোঁচা ৌেদন এ়িার্না উশচত



2.5 ইশঞ্চ বা তাি ৌবশি বশধ্েত ঘাস স্বাস্থযকি শিক়ি শসর্স্টমগুশল শবকাি কর্ি এবং খিা কালর্ক সহয কির্ত আিচ ভাল সক্ষম।



উশিদর্ক ধ্াকা া না ৌদচয়াি জনয ঘার্সি উচ্চতাি এক তৃতীয়াংর্িিচ ৌবশি োোঁিাই কিা উশচত নয়।



খিাি সময় কািার্না একশি লনর্ক ৌমর্ি ৌিলর্ত পার্ি। জল ৌদচয়াি পর্ি একশদন ৌিাপণ কিা ভাল।

প্রতবাাশবত জল সংিক্ষণ লযান্ডর্কপ মানদ্


িার্িে ি পশিশধ্: 20 লাইনাল শিি/ইউশনর্িি কম



িার্িে ি ৌক্ষত্রিল: 500 বগেিুি কম/ইউনাইি



িািে ৌলআউি: অগভীি বা ঢালু স্থান তবাি। দীঘে সরু পথ, িু িপার্তি শিপগুশলর্ত বা শবশডংর্য়ি শভশত্তর্ত বযবহৃত হয় না।



নন-িািে লযান্ডর্কপ অঞ্চল: স্থানীয়ভার্ব জল সংিক্ষণকািী উশিদ উপকিণগুশল প্রধ্ানত ৌিাপণ কিা উশচত।



ৌসচ বযবস্থা: স্থলভার্গ, আধ্ুশনক শনয়ামকগুশল শদর্য় সশিত এবং সবোশধ্ক অশভন্ন বৃশিপার্তি হাি অজের্নি জনয কম চার্প কমপর্ক্ষ 100 িতাংি
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(শরংকলাির্দি মাথা ৌথর্ক শনর্ক্ষপ কিা প্রর্য়াজন) জনয শডজাইন কিা হর্য়র্ে। পশিকপনায় প্রতবাাশবত মাশসক ৌসর্চি সময়সূচী অন্তভুে ি কিাি
নকিা (প্রশতশি ভার্ল্বি চালার্নাি সময় এবং শির্কার্য়শি), মাশিি ৌক্ষত্রক্ষমতা এবং স্থানীয় বাষ্পীভবন ৌডিাি সার্থ সামঞ্জসযপূণে। শরংকাি এি
মাথাগুশলি উপেুি শনবোচন।


মাশিি প্রতবাুশত: প্রাকৃ শতক দৃিযধ্াির্ণি স্থাপর্নি আর্গ, স্থল অবশধ্, তজশবক এবং অনযানয সংর্োজনকািীর্দি সংর্োজন পেোপ্ত জলাবদ্ধ তবশিিযেুি
একশি ভাল জলাবদ্ধ মাশি অজের্নি জনয এবং উশিদ এবং ঘার্সি শিক়িগুশলি জনয উপেুি পশির্বি শহসার্ব িাসায়শনকভার্ব ভািসামযপূণে কিা।



উৎসাশহত করুন: িক উশিদ, িঙ এবং জল-র্প্রমময় গােগুশলি প্রাকৃ শতকভার্ব ৌভজা বা শনকািী অঞ্চর্ল ৌিাপণ।
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কমে পশিকপনা
উচ্চতি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠার্নি সাধ্ািণত বৃশিপার্তি জল সংগ্রহ, সবুজ আচ্ছাদন এবং তজব-সাি এি গজ বজায় িাখাি ের্থি পশিমাণ ির্য়র্ে অতএব,
শবশ্বশবদযালয়গুশল িহর্িি জনয প্রধ্ান স্থান শহসার্ব কাজ কির্ত পার্ি। শবশ্বশবদযালয় প্রিাসর্নি অনুষর্দি সদসযর্দি পািাপাশি প্রকৃ ত জল সংিক্ষর্ণ আগ্রহী
এমন শিক্ষাথেীর্দি শচশিত কিা দিকাি।
শনবোচন কিাি পর্ি, তার্দি প্রর্তযকর্ক জল সংিক্ষণ কােেির্মি একশি শদর্কি ের্েি দাশয়ত্ব ৌদচয়া ৌের্ত পার্ি

জল সংিক্ষণ এবং বৃশিি জল সংগ্রহ



ঐশতহযবাহী এবং অনযানয জলািয়/িযাঙ্কগুশলি সংকাি



কাঠার্মাগুশল পুনাঃবযবহাি এবং পুনিায় ভিা



জলািয় উন্নয়ন



শনশব়ি বনায়ন

প্রশতশি গ্রুর্প 5 ৌথর্ক 10 জন শিক্ষাথেীি একশি অনুষদ সদসয থাকা উশচত োিা প্রাথশমক পদর্ক্ষপগুশল অনুসিণ কির্ব:


কযাম্পার্স প্রশতশি অঞ্চর্লি বতে মান অবস্থা অধ্যয়ন এবং শনিীক্ষণ করুন



শনশদেি ৌক্ষর্ত্রি সমসযাগুশল এবং ৌলাকর্দি উপি তার্দি প্রভাব শচশিত করুন



সমসযাগুশল সমাধ্ার্নি জনয পদ্ধশত বা শবকপ পশিকপনা



কযাম্পাস প্রিাসর্নি কার্ে একশি প্রশতর্বদন জমা শদন



শিয়াকলাপ শুরু কির্ত তার্দি সাপ্তাশহক অনুসিণ করুন

পদর্ক্ষ 1. শিক্ষাথেী শনবোচন


একশি ৌোগযতা পিীক্ষা কিা ৌের্ত পার্ি সযাশনর্িিন এবং স্বাস্থযশবশধ্, জল সংিক্ষণ এবং জল সম্পশকে ত শবষয়াশদ, দর্লি কাজ, সম্প্রদায়গত
দাশয়ত্ব, ৌম শলক পশির্বি শবজ্ঞান, স্বাস্থয চ স্বাস্থযশবশধ্, সাধ্ািণ জ্ঞান সম্পশকে ত শবষয়গুশল অন্তভুে ি কর্ি শিক্ষাথেীর্দি বাোই কির্ত হর্ব ; োিা
স্থানীয় সংবাদ স্থানীয় সংবাদ, স্থাশয়ত্ব এবং মর্নাভাব শনর্য় কাজ কর্ি।



এশি অজের্নি একশি পদ্ধশত হ'ল শবশভন্ন শবষর্য় শকেু ৌলখাি দাশয়ত্ব ৌদচয়া ৌেমন "আপশন কীভার্ব আপনাি ভশবষযত চান?" এশির্ক সম্পাদন
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কির্ত আপশন ৌকান পদর্ক্ষপ ৌনর্বন তা সততাি সার্থ বযাখযা করুন? বাধ্া কী? কীভার্ব আপশন এগুশল কাশির্য় উঠর্বন? আপশন শক মর্ন
কর্িন আপশন আসর্লই ৌসখার্ন ৌের্ত পাির্বন?


জল সংিক্ষণ/জল িশি শিম শবশ্বশবদযালয় কযাম্পার্সি একশি তদশহক মানশচত্র শনর্য় এশির্ক সুশবধ্াজনক অঞ্চর্ল ভাগ কির্ব।



শবকপভার্ব, শিক্ষাথেীর্দি ৌপ্রাগ্রার্মি অংি হর্ত তার্দি আগ্রহ এবং আগ্রর্হি শভশত্তর্ত ৌবর্ে ৌনচয়া ৌের্ত পার্ি। েশদ শিক্ষাথেীিা ৌকবলমাত্র
অশতশিি ৌগ্রর্ডি জনয ৌপ্রাগ্রার্ম ৌোগদান কর্ি তর্ব তার্দি উপশস্থশত ৌপ্রাগ্রামশি উপকৃ ত হর্ত পার্ি না। সুতিাং, একশি ৌোগযতা পিীক্ষা পেদ
কিা হয়।
•

বাোই এবং শদকশনর্দেিনাি পর্ি, োত্রোত্রীর্দি ৌহার্স্টল এবং অনয ৌকাথাচ বন্ধুবান্ধব এবং অনযর্দি সার্থ প্রচািণাি ধ্ািণাশি
আর্লাচনাি অনুমশত শদন োর্ত তািা অংি শনর্ত আগ্রহী হয় চ আিচ শিক্ষাথেী আনর্ত পার্ি।

•

জল সংিক্ষণ অনুষদ শিম এইভার্ব প্রর্িাশচত এবং উৎসাহী শিক্ষাথেীর্দি িশিিালী দল গঠর্ন শনবোচন কির্ব।

পদর্ক্ষ 2. ৌসািযাল শমশডয়া শিয়াকলাপ


কযাম্পার্সি শবশভন্ন শবভাগ ৌথর্ক জল সংিক্ষণ/জল িশি দর্লি সদসযর্দি জশ়িত ৌসািযাল শমশডয়া প্ল্যািির্মে অযাকাউন্ট এ পৃষ্ঠাগুশল ততশি
করুন



এশি ৌপ্রাগ্রার্মি সশঠক পশিচালনায় সম্প্রদার্য়ি অনুভূশত এবং সহায়তা বাশ়ির্য় তু লর্ব। ৌকবলমাত্র এই শবষর্য়ি সার্থ সম্পশকে ত শবষয়গুশলই এই
গ্রুপশি দ্বািা আর্লাচনা কিা দিকাি।

পদর্ক্ষ 3. জল সংিক্ষণ/জলিশি োত্র গ্রুর্পি চশির্য়র্ন্টিন


জল সংিক্ষণ/জলিশি অনুষদর্ক কযাম্পাস এবং আর্িপার্ি জল সংিক্ষর্ণি সবের্িষ শদকগুশলর্ত কথাবাতে া হচয়া দিকাি। শমথশিয়া পশিষ্কািপশিচ্ছন্নতা, ৌিকসইতা, শিক্ষাথেীর্দি কাে ৌথর্ক প্রতযািা, জলিশি কযাম্পাস উর্দযার্গি পদর্ক্ষপ অনুসার্ি প্রশিয়াি অন্তভুে ি কিা ৌের্ত পার্ি।



ৌক্ষর্ত্রি প্রাকৃ শতক, মানশবক চ তবষশয়ক সম্পর্দি মানশচত্র শনধ্োিণ এবং অগ্রাশধ্কািগুশল সনািকির্ণি জনয অংিগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূলযায়ন এবং
অংিগ্রহণমূলক শিক্ষণ চ কমে ৌক িল গ্রহণ কিা হর্ব



শবর্িষজ্ঞ, এনশজচ এবং শথঙ্ক-িযার্ঙ্কি সার্থ মতশবশনময় এবং তািপর্ি গ্রুপ আর্লাচনা



অনযানয প্রশতষ্ঠার্ন পশিচাশলত সিল জল সংিক্ষণ প্রচার্ি ৌকস স্টাশড এবং সংশক্ষপ্ত ডকু র্মন্টাশিগুশল প্রদশিেত হর্ত পার্ি
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দর্লি কাে ৌথর্ক কী প্রতযািা কিা হয় তা শিক্ষাথেীর্দি বযাখযা কি



মার্স একবাি শমড ৌকাসে সংর্িাধ্ন চ ভাগ কর্ি ৌনচয়াি জনয ৌক্ষর্ত্রি অশভজ্ঞতা এবং শির্পািে উপি ৌশ্রশণকর্ক্ষি শমথশিয়া কিা দিকাি



মার্ঠি প্রশিক্ষণ এবং কমেিালা পশিচালনা করুন

পদর্ক্ষ 4. কযাম্পার্সি মযাশপং: সমীক্ষা এবং গ্রাউন্ড-ট্র্শু থং:


জল সংিক্ষণ/জলিশি স্টুর্ডন্ট গ্রুর্পি দলগুশল ৌকানচ উপর্ি জ়িান প্রশতর্িার্ধ্ শবভাগগুশল জুর়্ি একসার্থ কাজ কর্ি।



জশিপশি শতনশি পদ্ধশতর্ত পশিচাশলত হর্ত হর্ব: পেের্বক্ষণ, প্রশ্নাবলী এবং সাক্ষাত্কাি। প্রশতশি োত্র একশি শচশিত অঞ্চল পেের্বক্ষণ কিা
প্রর্য়াজন। শিক্ষাথেীর্ক কযাম্পার্সি কমপর্ক্ষ 20 জন বাশসদা চ কমেচািীি সার্থ ৌসখার্ন বতে মান জর্লি দৃর্িযি উপি আলাপচাশিতা কিা দিকাি।



প্রশ্নপত্রশি জল সংিক্ষণ এবং বৃশিি জর্লি সংগ্রহ, ঐশতহযবাহী এবং অনযানয জলািয়/িযাঙ্কগুশলি সংকাি, পুনিায় বযবহাি চ পুনাঃস্থাপন
কাঠার্মা, জলািয় উন্নয়ন, শনশব়ি বনায়র্নি আর্িপার্ি কাঠার্মাবদ্ধ কিা হর্ব। ধ্ািাবাশহক তথয ৌপর্ত একশি সাধ্ািণ প্রশ্নাবলী বযবহাি কিা
দিকাি।



অংিগ্রহর্নি সশদচ্ছাি সার্থ কযাম্পার্সি উন্নশত কির্ত অংিীদাির্দি কাে ৌথর্ক ধ্ািণা, মতামত এবং পিামিে গ্রহণ করুন।



এই সমীক্ষায় জল সংিক্ষণ কযাম্পাস উর্দযাগ সম্পর্কে সর্চতনতা েশ়ির্য় ৌদচয়া এবং ধ্ািণাশি কযাম্পাস এবং এি বাইর্িচ জনশপ্রয় কির্ত হর্ব।



কযাম্পাস জশিপকািী দলগুশলি শবর্িষণ, এবং সৃজনিীল, বযবহাশিক ধ্ািণা এবং সমাধ্ান ততশির্ত সহায়তা কিাি জনয বতে মার্নি দৃর্িযি
গভীিতি তথয এবং সুেি ৌবাধ্গময হচয়া প্রর্য়াজন।

পদর্ক্ষ 5. তাৎক্ষশনক পদর্ক্ষর্পি জনয ৌক্ষত্রগুশল শচশিত কিা


সমীক্ষা এবং স্থল অধ্যয়র্নি পর্ি, জল সংিক্ষণ/জলিশি স্টুর্ডন্টস গ্রুর্পি িমানুসার্ি সাজার্না এবং অঙ্কন কিা দিকাি



তথয ৌথর্ক অনুমান



সমীক্ষাি িলািল শবর্িষর্ণি জনয একশি সুশবধ্াজনক শবনযার্স একীকিণ কিা প্রর্য়াজন।



ৌে সকল অঞ্চর্ল তাৎক্ষশনক দৃশি ৌদচয়াি প্রর্য়াজন ির্য়র্ে তার্দি তাশলকাভু ি কির্ত হর্ব।



তাশলকাশি কযাম্পার্সি মানশচর্ত্র শচশিত কর্ি প্রদিেন কির্ত হর্ব।



স্টুর্ডন্ট গ্রুপ পেোর্য় জশির্পি পর্ি, কযাম্পার্সি দৃর্িযি ধ্ািণা এবং সামশগ্রক ৌবাঝাি জনয আদান-প্রদার্নি জনয সমতবা শবভার্গি একশি দলীয়
সভা পশিচালনা কিা দিকাি।
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পদর্ক্ষ 6. পশিকপনা হতবার্ক্ষপ


জল সংিক্ষণ চ বৃশিপার্তি জল সংগ্রহ, ঐশতহযবাহী এবং অনযানয জলািয়/িযাঙ্কগুশলি পুনশনেমাে ণ, পুনিায় বযবহাি চ পুনাঃস্থাপন কাঠার্মা, জলািয়
উন্নয়ন, শনশব়ি বনায়র্নি জনয পশিকপনাি জনয চািে আউি হতবার্ক্ষপসমূহ



সহজ উর্ল্লখ এি জনয একশি মানশচত্র কযাম্পার্স অন্তভুে ি করুন।



ৌেখার্নই হ্রাস বা প্রশতস্থাপন সম্ভব, এশি পশিষ্কািভার্ব বলা দিকাি।



সমীক্ষাি িলাির্লি পশিকপনা, পশিকপনাশভশত্তক হতবার্ক্ষপ এবং মর্নানীত কতৃেপর্ক্ষি কাে ৌথর্ক প্রর্য়াজনীয় সহায়তাি একশি শবতবাৃত প্রশতর্বদন জল
সংিক্ষণ অনুষদর্ক সামনাসামশন তবঠর্ক জমা শদর্ত হর্ব।



প্রশতর্বদন এবং আর্লাচনাি শভশত্তর্ত, মর্নানীত কতৃেপক্ষ তহশবর্লি প্রর্য়াজনীয়তা, েুশিসম্মত প্রর্য়াজনীয়তা (অশতশিি কমেী শনেুিকিণ, লাইি এবং
ফ্লার্িি মর্তা শনশদেি শিক্সচািগুশল পশিবতে ন সহ) এবং এই প্রচার্িি জনয জশ়িত হর্ত পার্ি এমন বাশহযক সহায়তা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃ তভার্ব জানর্ত পার্ি।



এই আর্লাচনাশি কযাম্পার্সি কমেকতে ার্দি জলিশি কযাম্পার্সি জনয নীশতমালা ততশিি সুর্োগ ৌদর্ব এবং কমেীর্দি প্রশতশদর্নি শিয়াকলাপগুশলর্ত
অভযন্তিীণ পশিবতে ন আনর্ত শনর্দেি ৌদর্ব।



প্রশতশি সুপাশির্িি সম্ভাবযতা োচাই কিাি পর্ি, মর্নানীত কতৃেপক্ষ কযাম্পার্স েথােথ হতবার্ক্ষপগুশলি অনুর্মাদর্নি শবষয়শি শবর্বচনা কর্ি।

পদর্ক্ষ 7. শিক্ষা এবং সর্চতনতা


কযাম্পাস কমেকতে ািা েুশিসম্মত বযবস্থা কিাি সময়, জল সংিক্ষণ/জলিশি দল শি কযাম্পাস কমেকতে ার্দি অনুর্মাশদত হতবার্ক্ষর্পি তাশলকাি শভশত্তর্ত
একশি সর্চতনতা প্রচািণা প্রতবাুত কির্ত পার্ি।



জল সংিক্ষণ/জলিশি োত্র দল উপেুি স্বাক্ষি প্রতবাুত কির্ত পার্ি।



জল সংিক্ষণ/জল িশি শিম কযাম্পাস জুর়্ি সর্চতনতামূলক প্রচাি চালার্ত পার্ি। প্রর্য়াজর্ন সিকািী সংস্থাগুশল এবং এনশজচ গ্রুপগুশলি সার্থ
ৌজািবদ্ধতা প্রচার্ি আিচ ৌজািদাি কির্ত পার্ি।



োত্র এবং কমেীর্দি অশভনব ধ্ািণা, শনশদেি পুিষ্কাি, সমার্বি এবং শলনআপ োইভগুশল ৌঘাষণা কিা ৌের্ত পার্ি (কযাম্পাস কমেকতে ার্দি অনুর্মাদর্নি
পর্ি)।

পদর্ক্ষ 8. জল িশি কযাম্পাস বাতবাবায়ন


জলিশি কযাম্পাস প্রচার্িি শভশত্ত স্থাপর্নি পর্ি, িসদ (সিঞ্জাম চ কমেচািী) স্থাপন কির্ত হর্ব। কযাম্পাস ৌনতার্দি শনর্জর্দিই শকেু দৃিযমান
পশিবতে ন আনর্ত হর্ব। পশিকপনা, পশিচালনা চ বাতবাবায়র্নি কাজ শুরু করুন।
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িমেযাি 7: ৌিকডে িাখা এবং তদািশক
জর্লি বযবহাি শনিীক্ষর্ণি জনয একশি কশমশি গঠন করুন। এই কশমশির্ত কমেী, অনুষদ এবং শিক্ষাথেীর্দি দল অন্তভুে ি থাকর্ত পার্ি।
শবশ্বশবদযালয়/এইচ ই আই:
জল িশি বশহিাগত সদসয:
জল িশি দর্লি ৌনতা:
জল িশি মূল দল:
জলিশি অনুষদ:
জলিশি প্রিাসশনক কমেচািী:
জলিশি োত্র দল:
পদর্ক্ষ 9. শবর্িষণ


জল শনিীক্ষর্ণি দশলল, জল িশি অযাকিন প্ল্যান এবং মূলযায়র্নি দশলল, প্রশতশিয়া এবং পেোর্লাচনাি দশললগুশল জলিশি শিমর্ক বাতবাবায়র্নি
জনয অগ্রাশধ্কার্িি ৌক্ষত্রগুশলর্ত মর্নাশনর্বি কির্ত সহায়তা কর্ি এবং সমসযাগুশলি ৌক্ষর্ত্র কাজ কিাি জনয ৌে শিমশিি মর্ধ্য কাজশি সম্পন্ন
কিাি দক্ষতা আর্ে তার্দি দাশয়ত্বচ শনধ্োিণ কির্ত এবং একশি শনশদেি সময়সীমাি মর্ধ্য এগুশল সম্পূণে কির্ত সহায়তা কর্ি। এই তথযগুশলি
প্রশতষ্ঠার্নি সুশবধ্ার্থে হাডে কশপ, তবদুযশতন শবনযার্স বা উভয়ই থাকর্ত পার্ি। তু লনাি স্বাচ্ছর্দযি জনয মানক িমেযািগুশল বজায় িাখা গুরুত্বপূণ।ে



তত্তাবধ্ান, শির্পাশিে ং, পশিমাণ শনধ্োিণ, সম্মশত পেের্বক্ষর্ণি পািাপাশি নতু ন শনয়ম ৌমর্ন চলার্ত জল িশি শিম গুরুত্বপূণে ভূ শমকা পালন কর্ি।
দর্লি অনুসন্ধানগুশল শবভার্গি মর্ধ্য এবং আন্তাঃ শবভাগীয় তবঠর্ক এবং শবর্িষর্ণ সংেুি কিাি সময় ভাগ কিা হর্ব।
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িমেযাি 8: বাতবাবায়ন চ মূলযায়র্নি জনয অযাকিন প্ল্যান

শিয়া অঞ্চল

মূল চযার্লঞ্জ/জল শনিীক্ষা

পদর্ক্ষপ

ৌথর্ক প্রাপ্ত অগ্রাশধ্কাি শভশত্তর্ত

ৌনচয়া

িলািলগুশল সমাধ্ান কিা

হর্ব

শিয়া শুরুি

কমে সমাশপ্তি

তাশিখ

তাশিখ

িলািল

মন্তবয

দ্বািা
মূলযায়ন

জর্লি বযবস্থাপনা
জল সংিক্ষণ এবং বৃশিি জল সংগ্রহ
ঐশতহযবাহী এবং অনযানয
জলািয়/িযাঙ্কগুশলি সংকাি
পুনিায় বযবহাি এবং িাকচাি শিচাজে
জলািয় উন্নয়ন
শনশব়ি বনায়ন
জলিশি কযাম্পাস উর্দযার্গ অংি ৌনচয়া শিক্ষাথেীিা তার্দি শনয়শমত প়িার্িানাি সমান্তিার্ল এই প্রকর্প কাজ কির্ব এিাই স্বাভাশবক। শকন্তু দর্লি সদসযিা
পালা কর্ি দর্ল থাকর্বন। উর্দযার্গ তািা ৌে সময় চ প্রর্চিা বযয় কর্ির্ে তাি ক্ষশতপূিণ ৌদচয়াি জনয, জল সংিক্ষণ/জলিশির্ক একশি তবকশপক ৌকার্সে
পশিণত কিাি পিামিে ৌদচয়া হর্চ্ছ। কযাম্পার্সি প্রধ্ানিা এই ৌকার্সেি জনয মূলযায়ন বযবস্থা সম্পর্কে শসদ্ধান্ত শনর্ত পার্িন।
শিক্ষাথেীর্দি জল সংিক্ষণ/জল িশি শির্মি সমতবা সভায় অংি ৌনচয়া এবং একশি পৃথক ৌিকডে বই বজায় িাখর্ত হর্ব োর্ত তািা সমতবা ঘিনা ৌেমন জশির্পি
শববিণ, িলািল, পশিকপনা, শিয়া, পেের্বক্ষণ ইতযাশদ ৌনাি কির্ব এই ৌিকডে বইর্য়ি প্রর্য়াজন সংশিি জল সংিক্ষণ/জলিশি অনুষদ দ্বািা বজায় িাখা
হর্ব এবং প্রশত সপ্তার্হ োচাই-বাোই কিা হর্ব। উপশস্থশত প্রশতশি সভায় শচশিত কিা ৌের্ত পার্ি (শবভার্গি মর্ধ্য এবং আন্তাঃশবভাগীয়)। অগ্রগশত প্রশতর্বদন
এবং জল সংিক্ষণ/জল িশি অনুষর্দি পেের্বক্ষর্ণি শভশত্তর্ত একশি শনয়শমত মূলযায়ন অন্তভুে ি কর্ি ৌসশমনাি উপস্থাপনা হর্ত পার্ি।
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পদর্ক্ষ 10. শিক্ষাথেীর্দি জল সংিক্ষণ/জল িশি ৌকন্দ্র


শবশ্বশবদযালয় জাল িশি শির্মি মাশসক সভা এবং প্রশিক্ষণ কমেসূচী অনুষ্ঠার্নি জনয ৌে ৌকানচ একশি শবশডংর্য় জায়গা শনধ্োিণ কির্ত পার্ি।



জল িশি শিক্ষাথেী দল এবং এনএসএস শিমর্ক জল সংিক্ষর্ণ এক সার্থ কাজ কির্ত বলা ৌের্ত পার্ি।



সমর্য়ি সার্থ, শবশ্বশবদযালয় এই স্থানশির্ক একশি পূণোঙ্গ শিক্ষাথেী পশির্বি ৌকন্দ্র বা জল সংিক্ষণ ৌকন্দ্রর্ত প্রসাশিত কিাি সন্ধান শনর্ত পার্ি।



সবুজ শবশডংর্য়ি গাইডলাইনগুশলি উপি শনশমেত এই ৌকন্দ্র প্রর্য়াজনীয়তা এবং আকাঙ্ক্ষাগুশলর্ক শবর্বচনা কর্ি।



শবশ্বশবদযালয় জল সংিক্ষণ কােেিম পশিচালনা কিাি জনয বা শসশনয়ি শিক্ষাথেীর্দি ইন্টানে কিাি অনুমশত শদর্ত পূণে সময়/খ্কালীন কমেচািী
শনর্য়াগ কির্ত পার্ি।



জল সংিক্ষণ ৌকন্দ্র জল সংিক্ষণ প্রকর্পি জনয, সাপ্তাশহক বা মাশসক সভাি প্রতবাুশতি ৌকন্দ্র হর্ত পার্ি সংিক্ষণ/জল িশি প্রাসশঙ্গক শদন।

পদর্ক্ষ 11. শির্পাশিে ং


শবর্িষর্ণি িলািলগুশল জর্লি মূলযবান প্রশতর্বদর্নি তর্থযি শবশভন্ন শদক প্রকাি কির্ব। শুধ্ুমাত্র তথযগত এবং উর্েিযমূলক তথয অন্তভুে ি কর্ি
শির্পাশিে ং কিা দিকাি।



অভযন্তিীণ এবং বাশহযক উভয় প্রশতর্বদনই প্রর্য়াজনীয়। অভযন্তিীণ প্রশতর্বদন জবাবশদশহতা এবং মাশলকানা উত্সাহ ৌদয়। এশি আমার্দি এই
শবষর্য়ি পািিিমযার্িি িলািলগুশলি সংশক্ষপ্তসাি এবং পূবে শনধ্োশিত মানদর্্ি শবরুর্দ্ধ মূলযায়র্নি শসদ্ধান্ত সিবিার্হি সামশগ্রক তথয ৌজাগান
ৌদয়।



জল সংিক্ষণ/জল িশি কযাম্পাস উর্দযার্গি অভযন্তিীণ প্রশতর্বদনগুশল ইন্ট্রার্নি এবং ইন-হাউস মযাগাশজর্নি মাধ্যর্ম কযাম্পার্সি মর্ধ্য প্রচাি
কিা দিকাি।



প্রশতর্বদর্নি ৌোট্ট অংিগুশল ৌনাশিি ৌবাডে গুশলর্ত প্রদশিেত হর্ত পার্ি এবং ৌসগুশল প্রশত সপ্তার্হ আপর্ডি কর্ি সম্পূণে প্রশতর্বদনশি অনলাইর্ন
প়িাি জনয শলঙ্কশি উর্ল্লখ করুন এবং শিক্ষাথেীর্দি পুর্িা প্রশতর্বদনশি প়ির্ত উত্সাশহত করুন।



বাশহযক প্রশতর্বদন কযাম্পার্সি বাইর্ি অংিীদাির্দি লক্ষয কর্ি। বাশহযক প্রশতর্বদনগুশল শনভুে ল, সমর্য়াপর্োগী এবং উচ্চ মার্নি হর্ত হর্ব, শনিঙ্কুি
স্বচ্ছতাি সার্থ জল সংিক্ষণ/জল িশি কযাম্পাস উর্দযার্গি কােেকাশিতা পেোর্লাচনা কর্ি। এগুশল প্রশতষ্ঠার্নি অশিশসয়াল চর্য়বসাইর্ি উপলব্ধ
কিা দিকাি। প্রশতর্বদর্নি প্রাপযতাশি বযাপকভার্ব প্রচাি কিা দিকাি।

পদর্ক্ষ 12. প্রশতশিয়া এবং পেোর্লাচনা
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প্রশতর্বদনগুশল প্রকাশিত হচয়াি পর্ি, ৌসগুশল বাইর্িি এবং কযাম্পার্সি ৌলার্কিা পেোর্লাচনা কির্ব। এশিি িলািল পাঠকর্দি কাে ৌথর্ক
ৌনচয়া হর্ব।



প্রশতশিয়া ইশতবাচক হর্ত পার্ি, উদাাঃ জল সংিক্ষণ/জলিশি কযাম্পাস উর্দযার্গি বাতবাবায়র্নি উন্নশত কিাি জনয প্রিংসাএবং নতু ন ধ্ািণা।
শকেু নীশত চ অনুিীলর্নি সমার্লাচনা কর্ি প্রশতশিয়াি ৌচিাচ হর্ত পার্ি। সমার্লাচনামূলক প্রশতশিয়াশির্ক উন্নশতি ৌক্ষত্রগুশল শচশিত কির্ত
এবং এগুশল ৌথর্ক উত্তির্ণি জনয শবকপ সমাধ্ানগুশল খুর্োঁ জ ৌপর্ত একশি শির্য়শলশি ৌচক শহসার্ব ৌদখা দিকাি। প্রশতশিয়াগুশল শিক্ষাথেী, কমেী
এবং দর্লি পািিিমযাি মূলযায়র্নি একশি সিঞ্জামচ।



প্রশতশিয়াগুশল শবশ্বশবদযালর্য়ি ভশবষযর্তি শিয়াশি পশিচালনা কির্ত পার্ি। এশি গুরুত্বপূণে োর্ত প্রশতশিয়াশি সশঠক িমেযার্ি পাচয়া োয়। সুতিাং,
চর্য়বসাইর্ি এবং প্রশতর্বদনগুশলি ৌির্ষ একশি ভাল খস়িা প্রশতশিয়া িমে ততশি করুন। প্রশতশিয়া িমেগুশলর্ত ৌলখাি জনয প্রচু ি পশিমার্ণ সাদা
স্থান থাকা দিকাি। প্রশ্নগুশল সুেি লক্ষয সহ ৌবাধ্গময হচয়া দিকাি।

পদর্ক্ষ 13. ৌপ্রাগ্রার্মি উন্নশত


প্রশতশিয়া সংস্থাশির্ক সুপাশিিগুশল গ্রহণ, তার্দি জ্ঞান, পশিকপনা এবং বাতবাবায়র্ন উন্নশত কির্ত সহায়তা কর্ি। পশিবতে নগুশল কিাি ৌেখার্নই
প্রর্য়াজন ৌদখা ৌদয়, জল সংিক্ষণ/জল িশি শিম তার্দি কযাম্পার্সি শসদ্ধান্ত শনধ্োিকর্দি কার্ে পিামিে ৌদর্ব। িলািলগুশলি চূ ়িান্ত আউিপুি
এবং পিামিেগুশল অনুর্মাদর্নি পর্ি প্রর্য়াগ কিা হর্ব।

পদর্ক্ষ 14. জল সংিক্ষণ/জলিশি নীশত পশিবতে ন কিা


জল সংিক্ষণ/জল িশি কযাম্পাস উর্দযাগ ৌথর্ক প্রথম বর্ষেি শিক্ষাি উপি শভশত্ত কর্ি, কযাম্পার্সি শসদ্ধান্ত শনধ্োিকর্দি কযাম্পার্স সম্পর্দি
ৌিকসই বযবহাি এবং জর্লি দায়বদ্ধ বযবস্থাপনা সম্পশকে ত একশি নীশতমালা নশথ ততশি কির্ত হর্ব। জল সংিক্ষণ/জলিশি অনুষদ জল
সংিক্ষণ/জলিশি োত্র ৌগাষ্ঠী ৌথর্ক প্রাপ্ত ইনপুিগুশলি সাহার্েয এই প্রশিয়াশির্ত সহায়তা কির্ত পার্ি।
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পদর্ক্ষ 15. উপস্থাপনা/অজের্নি উদোপন


দলগুশলর্ক পুিকৃ ত কিাি জনয একশি অনুষ্ঠান শবর্িষণ এবং িযাশঙ্কং সািণী প্রতবাুত করুন:



ৌকানচ শসর্স্টর্মি প্রচলন অনুসির্ণি পর্ি কযাম্পার্স দৃিযমান, েিরূর্প পশিবতে ন আসর্ত শকেু িা সময় ৌনয় এবং এশিি িলস্বরূপ শস্থশতিীলতা
চ তৃশপ্তি পাচয়া োয়। একবাি জল সংিক্ষণ/জল িশি কযাম্পাস ৌপ্রাগ্রামশি এক বের্িি জনয কযাম্পার্স সিলভার্ব পশিচাশলত হর্য় ৌগর্ল,
ভাল কার্জি পুিষ্কার্িি জনয নামগুশলি পিামিে ৌদচয়া ৌের্ত পার্ি। স্বীকৃ ত ৌলাকর্দি তাশলকাশি পশিচ্ছন্নতা কমেী, িক্ষণার্বক্ষণ কমেী, জল
সংিক্ষণ/জল িশি শবভাগ, সবোশধ্ক শনর্বশদত জল সংিক্ষণ/জল িশি অনুষদ এবং গভীিভার্ব জশ়িত োত্র দর্লি সদসয বা জল
সংিক্ষণ/জলিশি োত্র দল, সবর্চর্য় উিাবনী ধ্ািণা প্রদানকািীর্দি মর্ধ্য ৌথর্ক হচয়া উশচত। এই প্রর্চিার্ক সম্মান জানার্ত একশি আনুষ্ঠাশনক
অনুষ্ঠার্নি আর্য়াজন কিা দিকাি। শবশভন্ন ৌক্ষর্ত্রি শমশডয়া এবং ৌজার্িি অংিীদাির্দি আমন্ত্রণ জানার্ত হর্ব এবং তার্দি প্রর্চিাি জনয ধ্নযবাদ
জানার্ত হর্ব। এশি অনুসিণ কর্ি জল সংিক্ষণ/জলিশি অনুষদ এবং মর্নানীত কতৃেপক্ষর্ক সংশক্ষপ্ত চলশচ্চর্ত্রি মাধ্যর্ম স্থানীয় শিশভ চযার্নর্ল,
কযাম্পাস সম্প্রচার্িি মর্তা শবশভন্ন মাধ্যর্মি মাধ্যর্ম তার্দি সাির্লযি গপশি শচশত্রত কিাি শবশভন্ন উপায় খুর্োঁ জ ৌবি কির্ত হর্ব।
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প্রচাি
জল সংিক্ষণ/জল িশি শবদযায়তন (কযাম্পাস) উর্দযাগ ৌেমন সমর্য়ি সার্থ সার্থ এশগর্য় চলর্ে, সম্ভবত বশহিাগতিা আিচ শিখর্ত এবং তার্দি অঞ্চর্ল
একই মর্ডর্লি প্রশতরূপ প্রশতষ্ঠা কির্ত শবশ্বশবদযালর্য়ি সমথেন পাচয়াি জনয শবদযায়তর্ন (কযাম্পার্স) ঘুর্ি ৌদখর্বন। এি জনয শবদযায়তর্ন (কযাম্পাসশির্ত)
একশি গাইর্ডড সিি পশিচালনা কির্ত এবং দিেনাথেীর্দি প্রর্য়াজনীয় তথয ৌদচয়াি জনয একশি দিেনাথেী ৌকন্দ্র এবং সহায়তা দল থাকা দিকাি।
এশি িাতবাাি ৌিষ নয়। শিক্ষাথেীিা প্রশত শিক্ষাবর্ষে শবশ্বশবদযালর্য় ভশতে হয়। নতু ন শিক্ষাথেীর্দি জশ়িত কিাি জনয প্রশিয়াশি প্রশত বেি নতু ন কর্ি শুরু কিা
দিকাি। েশদচ শনম্নতবার্ি কাজ ইশতমর্ধ্য চলর্ে তা শবর্বচনা কর্ি প্রশতবেি িনাির্োগয চযার্লঞ্জগুশল কম হর্ব বর্ল মর্ন হর্চ্ছ,তবুচ শিক্ষাথেীিা জল
সংিক্ষণ/জল িশি শবদযায়তন (কযাম্পাস) উর্দযাগ পশিচালনাি সমতবা বযবহাশিক শদর্কি সার্থ জশ়িত থাকর্ত শিখর্ব।
আর্দিপত্র এি সার্থ রুপান্তি/সিকািী কমেসূশচি সার্থ রূপান্তি
জল সংিক্ষণ/জলিশি শবদযায়তন (কযাম্পাস) উর্দযাগশি েখনই সম্ভব হর্ব বা উপেুি বর্ল মর্ন হর্ব সিকািী কমেসূচী চ আর্দর্িি সার্থ রূপান্তি কিা
ৌের্ত পার্ি ৌেমন অন্নাত ভািত অশভোন, রুবোন শমিন, স্মািে শসশি শমিন, পশিষ্কাি ভািত অশভোন, চশডএি বা সম্পূণে সযাশনর্িিন কযার্ম্পইন।
জল সংিক্ষণ/জলিশি োত্র দলগুশল ইউশবএ বা এসএশপ বা এনএসএর্সি অধ্ীর্ন প্রশতষ্ঠানশি ৌে গ্রামশির্ক সমথেন কর্ির্ে তার্দি শবর্িষত জল
বযবস্থাপনাি, জ্বালাশন বযবহাি এবং সযাশনর্িিন-এি বাতবাবাশয়ত সমাধ্ার্ন অংিগ্রহণমূলক পশিকপনাি মাধ্যর্ম গ্রামবাসীর্দি অধ্যয়র্ন সহায়তা কর্ির্ে।
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সািণী 4: সিকািী কমেসূশচ/ৌমর্ন্ডর্িি সার্থ জল সংিক্ষণ/জল িশি কযাম্পাস উর্দযার্গি রূপান্তি।
ি. স.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

শবিদ

প্রশতশিয়া

জল সংিক্ষণ/জল িশি দর্লি নাম
শবশ্বশবদযালয়/এইচইআই
শবভাগ
শিয়াকলাপ চয়ন কিা
শিয়াকলাপ শুরুি তাশিখ
শিয়াকলাপ সমাশপ্তি তাশিখ
সিকািী কােেসূচীগুশলর্ত ৌে শিয়াকলাপ রূপান্তশিত হয়
শনবোশচত গ্রাম

কােেকিী কার্জি তাশলকা
10. মূল িলািল অশজেত
11. বাতবাবায়র্নি জনয মুলতু শব থাকা কার্জি তাশলকা
12. পিবতে ী শিয়া
13. কমেসূশচি অবস্থাি মূলযায়ন কিা

14. কােেির্মি শস্থশতি দ্বািা মূলযায়ন
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অনযানয প্রেুশিগত ৌকার্সেি সার্থ অশভসিণ
পশির্বিগত প্রর্ক িল, পশির্বি শবজ্ঞান, পশির্বি অথেনীশত, জল বযবস্থাপনা, সবুজ শবশডং, সবুজ শবদুযৎ এবং শির্সাসে মযার্নজর্মর্ন্টি মর্তা শকেু প্রেুশিগত
ৌকাসে ইশতমর্ধ্য জলিশি উর্দযার্গি শকেু শদক ভাগ কর্ি শনর্য়র্ে।
মূল পশির্বি সম্পশকে ত শদনগুশলি উদোপন


শবশ্ববযাপী জলাভূ শম শদবস ২য় ৌিব্রুয়াশি এবং শবশ্ব জল শদবস ২২ ৌি মার্চে ি মর্তা জল সম্পশকে ত শদনগুশল উদোপর্নি জনয
শবশ্বশবদযালয়গুশলর্ক/এইচআইআইর্ক অনুর্িাধ্ কিা হর্চ্ছ োর্ত তািা অমীমাংশসত সমসযাগুশলর্ত মর্নাশনর্বি কির্ত পার্ি এবং এি কািণশির্ত
তার্দি শনর্জর্দির্ক একান্তভার্ব শনর্য়াগ কির্ত পার্ি।



জল সংিক্ষণ/জল িশি শিমগুশল তার্দি কযাম্পাস এবং সম্প্রদার্য়ি মর্ধ্য পশিবতে ন আনর্ত এই আন্তজোশতকভার্ব অনুশষ্ঠত তাশিখগুশলি
উদোপর্নি সুর্োগশি কার্জ লাগার্ত পার্ি।



সর্চতনতা োইভ, সমার্বি, এবং ৌলাগান/অঙ্কন প্রশতর্োশগতাি পািাপাশি জল সংিক্ষণ/জল িশি দলগুশল কযাম্পার্স সশিয় কমেসূশচ
পশিকপনা কির্ত পার্ি, োি মর্ধ্য বযবহাশিক হতবার্ক্ষপ জশ়িত হর্ত পার্ি োি দ্বািা োত্র দলগুশল কযাম্পার্সি বাতবাুতর্ন্ত্রি উপি সুেি প্রভাব
ৌিলর্ত পার্ি।



এই উদোপনগুশল সবেসাধ্াির্ণি জনয উন্মুি িাখুন। প্রর্য়াজর্ন সবোশধ্ক সংখযায় জনগর্ণি অংিগ্রহর্ণি জনয শনকিতম িশববাি/েু শিি শদর্ন
এইগুশল স্থানান্তশিত করুন। স্থানীয় সংবাদপত্র, ৌিশডচ চযার্নল এবং ৌসািযাল শমশডয়াি ইর্ভন্ট কলামগুশলি মাধ্যর্ম তা আগাম অবশহত করুন।



জল সংিক্ষণ/জল িশি দলগুশলি তার্দি কযাম্পার্সি জনয উপেুি আিচ কােেিম পশিকপনা কিা দিকাি। অনুষ্ঠানগুশলি েথােথ পশিচালনাি
জনয শবশ্বশবদযালর্য়ি/এইচইআই -এি একশি ৌোি অনুদান প্রদান কিাি প্রর্য়াজন হর্ব।
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সািণী 5: জল সম্পশকে ত শদনগুশল শচশিত কিাি উপায়
শবশ্ব জলাভূ শম শদবস

2 ৌিব্রুয়াশি

কযাম্পার্স, বৃশিি জল সংগ্রর্হি কাঠার্মাগুশলর্ত পুনবেযবহাির্োগয

শবশ্ব জল চ জঞ্জাল সািাই শদবস

22 মাচে

শসর্স্টমগুশল

শবশ্ব পৃশথবী শদবস

22 এশপ্রল

পশিষ্কার্িি মহ়িাি বযবস্থা করুন, কযাম্পার্স শেপ ৌসচ শুরু করুন, ঝর়্িি

শবশ্ব পশির্বি শদবস

5 জুন

জল এবং শনকািী জল পৃথক করুন, ক্ষশতগ্রস্থ জল সিবিাহ পাইপলাইন

শবশ্ব জল পেের্বক্ষণ শদবস

18 ৌসর্প্টম্বি

এবং জর্লি অপচর্য়ি অঞ্চলগুশল পিীক্ষা কর্ি সশঠক ভার্ব জশিপ করুন।

পুনশবের্বচনা

করুন,

একশি

ৌস্রাত/নদী/কু য়া/পুকুি

We t l a n d s D a y
Wo r l d Wa t e r & S a n i t a t i o n
Da y l d E a r t h Da y

িমেযাি 9: মূল জর্লি শদনগুশল পেের্বক্ষর্ণি ৌিকডে
ক্র.
স.1.
2.
3.
4.
5.
6.

জল সংিক্ষণ/জল িশি দর্লি নাম

সা়িা

শবশ্বশবদযালয়/এইচইআই
শবভাগ
শবশ্ব জল শদবস
কােেিম পশিচাশলতঅঞ্চল
পুিষ্কাি উপস্থাশপত (েশদ থাঅঞ্চলঅঞ্চলর্ক)
অনয ৌকান তথয

োি দ্বািা ৌিকডে প্রতবাুত হর্য়র্ে :
ৌে ৌিকডে োচাই কর্ির্ে:
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Wo r l d

জল িশি কযাম্পাস ৌকাি কাডে
সংস্থাগুশলি িযাশঙ্কংর্য়ি অন্তভুে ি জল বযবস্থাপনাি ৌম শলক শস্থশতমাপ, জল সংিক্ষণ, বৃশিি জল সংগ্রহ, ঐশতহযবাহী সংকাি এবং অনযানয
জলািয়/িযাঙ্কগুশলি সংকাি, পুনিায় বযবহাি চ পুনাঃস্থাপন কাঠার্মা, জলাবদ্ধতা শবকাি, শনশব়ি বনায়ন, সযাশনর্িিন এবং স্বাস্থযশবশধ্, ৌহার্স্টল িান্নাঘর্িি
স্বাস্থযকিন, কশঠন এবং তিল বজেয বযবস্থাপনা, জর্লি শবশুদ্ধতা, জর্লি সহজলভযতা এবং চত্বর্িি সমতবা বাতাবিণ। শকেু প্রতবাাশবত পযািাশমিািগুশল নীর্চ
ৌদচয়া হর্য়র্ে ো সম্পূণে নয় তর্ব শনর্দেিক। প্রেুশিগত প্রশতষ্ঠানগুশলর্ক শকেু িা শভন্নতি, আিচ প্রগাঢ় শস্থশতমাপ ৌদচয়া হর্য়র্ে।
বজেয জল পশিচালনাি উর্দযাগ
বজেয জর্লি শবষর্য় মযার্নজর্মন্ট কতৃেক গৃহীত উর্দযাগগুশলি প্রিংসা কিা গুরুত্বপূণে। প্রেুশিগত সংস্থাগুশল একশি জল পশিচালন শসর্স্টম স্থাপন এবং
পশিচালনা কিাি জনয প্রেুশিগত প্রশতষ্ঠার্নি জনয জল বযবস্থাপনাি জনয প্রতযাশিত প্রশতষ্ঠান পেোর্য় হতবার্ক্ষর্পি অংি শহসার্ব প্রর্য়াজন হর্ব, েখন প্রেুশিনন প্রেুশিগত প্রশতষ্ঠার্নি কার্ে এশি জল িশি কযাম্পাস শনশিত কিাি জনয প্রশতর্বিী সম্প্রদায়, বশতবা বা গ্রার্মি সার্থ জশ়িত শেল। উচ্চশিক্ষা সংস্থা কতৃেক
বজেয জল পশিচালনাি পদ্ধশতি মূলযায়ন কিা দিকাি।

িমেযাি 10: প্রশ্নাবলী


এইচইআইর্য়ি ৌকান কমেকতে া এবং শবভাগ পানীয় জল সংিক্ষণ/দক্ষতাি দাশয়র্ত্ব আর্েন?



এইচইআইর্য়ি শক খিা জরুিী পশিকপনা ততশিি প্রর্য়াজন?



খিা জরুিী পশিকপনা ৌথর্ক পৃথকভার্ব পানীয় জল সংিক্ষর্ণি জনয এইচইআইর্য়ি একশি বাধ্যতামূলক পশিকপনাি প্রর্য়াজনীয়তা আর্ে শক?



প্রকর্পি প্রতবাুশতি পািাপাশি এইচইআইর্ক শক সংিক্ষণ বযবস্থাি বাতবাবায়ন প্রর্য়াজন?



সংিক্ষণ পশিকপনাগুশল অনুর্মাশদত বা প্রতযাখযান কিাি ক্ষমতা শক এইচইআইর্য়ি ির্য়র্ে?



এইচআইর্য়ি নূযনতম জল দক্ষতাি মান আর্ে?



এইচইআই তাি অনুমশত/লাইর্সি/চু শি প্রদান প্রশিয়াশিি অংি শহসার্ব পানীয় জর্লি সিবিাহ এবং প্রর্য়াজনীয় সংিক্ষণ শনয়ন্ত্রণ কর্ি?



এইচইআই-এি শক িয়র্লিগুশলি জনয জল বযবহার্িি শনয়ন্ত্রণ ির্য়র্ে?



এইচইআই এি শক ধ্ািা স্নার্নি েন্ত্র জনয জল বযবহার্িি শনয়ন্ত্রণ আর্ে?



এইচইআই-এি শক প্রস্রার্বি জনয জল বযবহার্িি শনয়ন্ত্রণ ির্য়র্ে?
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কযাম্পার্স কাপর়্িি চয়াশিং ৌমশিন এবং কাপ়ি ৌধ্াচয়াি শিয়াকলার্পি জনয শক এইচআইএি জর্লি বযবহার্িি শনয়ন্ত্রণ ির্য়র্ে?



এইচইআইর্ত জর্লি দক্ষ পণযগুশলি জনয বাধ্যতামূলক শবশডং বা পাইপলাইন ৌকাড শক ির্য়র্ে?



এইচইআই শক সংিক্ষণ কমেসূচীি জনয অর্থেি অনুমশত ৌদয়?



এইচইআই শক প্রতযক্ষ বা পর্িাক্ষ প্রেুশিগত সহায়তা সিবিাহ কর্ি?



এইচইআই পেোয়ির্ম কযাম্পার্সি জর্লি অবস্থাি প্রশতর্বদন জমা ৌদয়?

আমার্দি শমশি জর্লি সংস্থানগুশলি ৌিকসই বযবস্থাপনা ভশবষযর্তি জনসংখযা এবং অথেননশতক প্রবৃশদ্ধর্ক
সমথেন কিাি একশি গুরুত্বপূণে উপাদান। জল বযবস্থাপনায় একীভূ ত পদ্ধশত বতে মান জল চযার্লঞ্জগুশল
ৌমাকাশবলা কিাি জনয সুপাশিি কিা হয়, ো প্রায়িই অনযানয পশির্বিগত, অথেননশতক এবং সামাশজক
সমসযাি সার্থ সম্পশকে ত হয়। শবশ্বশবদযালয় এবং কর্লজগুশলি উর্েিয, সম্পদ এবং সূত্র ির্য়র্ে ো তার্দি
ৌিকসই এবং সমশিত জল সম্পদ পশিচালনাি শবকাি এবং প্রর্য়ার্গি প্রশিয়ায় ৌনতৃত্ব শদর্ত সক্ষম কির্ত
পার্ি। উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশল উভয়র্তই কযাম্পার্সি মর্ধ্য এবং কযাম্পার্সি বাইর্ি বৃহত্তি সম্প্রদার্য়ি মর্ধ্য
পশির্বিগত স্থাশয়ত্ব অজের্ন পশিবতে র্নি প্রধ্ান চালক। তর্ব একশি শবশ্বশবদযালর্য়ি অনযতম প্রধ্ান অংিীদাি
শহসার্ব শিক্ষাথেীসহ সমতবা কযাম্পার্সি অংিীদাির্দি জশ়িত না কর্ি কযাম্পাস ধ্ািণক্ষমতা অজেন সম্ভব নয়।
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প্রাপ্ত প্রশতশিয়াগুশল নীর্চি উদাহিণ শহসার্ব পিামিে শহসার্ব িমানুসার্ি কিা ৌের্ত পার্ি
 কযাম্পার্স িলদায়ক গাে থাকর্ত পার্ি। বনয জার্তি বীজ সংিক্ষর্ণি জনয বনয জাতগুশল বৃশদ্ধ কিা ভাল। বুর্না জাতগুশল িশিিালী এবং ৌিাগ
প্রশতর্িাধ্ী।
 একজন শিক্ষাথেী-একশি গাে-এইচআিশড মন্ত্রণালর্য়ি শবর্বচনা অনুোয়ী অজেন কির্ত হর্ব এবং শিশকর্য় িাখর্ত হর্ব।
 নাির্কর্লি মর্তা গােগুশল খুব ৌবশি জায়গা দখল কর্ি না। তািা সািা বেি কযাম্পার্সি ৌস দেে বাশ়ির্য় ৌতার্ল। তার্দি িক্ষণার্বক্ষর্ণ খুব ৌবশি
জল লার্গ না। তার্দি কার্ে কযাম্পার্সি বজেয জল সঞ্চালন কিা োয়।
 উন্নশতি জনয বাগার্নি িক্ষণার্বক্ষর্ণি কােোশদি সময়সূশচ সময় িাখা ৌের্ত পার্ি। এশি কযাম্পার্সি প্রর্তযর্কি জনয একশি শনেুশি হর্ত পার্ি
 হাত ৌধ্ায়াি জনয িযাপগুশল দুশি চি কিা ৌের্ত পার্ি। এশি কযাম্পার্সি সমতবা িযার্প ৌলর্বলেুি কিা ৌের্ত পার্ি
 বযবহৃত জল গর়্িি উপর্ি থাকর্ল কযাম্পার্স সাইর্িন বা অযালামে থাকর্ত হর্ব। এশি জর্লি বযবহার্িি জনয স্বশনিীক্ষর্ণ সহায়তা কর্ি
 চয়াশিং পাউডাি বযবহার্ি জলসাশ্রয় হয়। িয়র্লি ফ্লার্িি জনয ৌধ্াচয়াি জর্লি একশি পৃথক চযার্নল পুনিায় বযবহাি কিা ৌের্ত পার্ি
 শনমোণ পশিকপনায় জর্লি পুনবেযবহাির্োগয শদক এবং প্রশিয়া অন্তভুে ি থাকর্ত পার্ি।
 ভূ গভে স্থ জল েত ৌবশি এ়িার্না োয় তত ভাল
 কযাম্পাস বাোঁি চাষ বা়ির্ত পার্ি কািণ তািা অঙ্কুি ৌথর্ক বহুগুণ হয় এবং কম জর্লি সার্থ দ্রুত বৃশদ্ধ পায়
 অযাকাশসয়া নীর্লাশিমা বল্লা থুমমাি মর্তা বুর্না গার্েি একাশধ্ক বযবহাি ির্য়র্ে। তািা খিাি পশিশস্থশত অশতিম কশির্ত পার্ি। পাতাগুশল হয়
ৌভ়িাি খার্দযি জনয। কাঠ বযবহাি কিা হয় েু তার্িি কার্জ। এর্দি গভীি শিক়ি ির্য়র্ে, কাোঁিা ির্য়র্ে এবং ৌস্বদন কম হয়। তার্দি বংিবৃশদ্ধ সহজ
হয় ৌের্হতু তািা বীজ েূির্নি জনয শুোঁ শি উৎপাদন কর্ি।
 এনএসএস এবং এনশসশস শিক্ষাথেীিা গােগুশলর্ক তার্দি কযাম্পার্সি 'ঐশতহয' গাে শহসার্ব ৌলর্বল শদর্ত পার্ি এবং এি জনয একশি ৌচয়াি িাখর্ত
পার্ি। জল সাশ্রর্য়ি প্রশতশ্রুশতবদ্ধ থাকর্ত িািে পর্কর্ি নীল শিতাশি বাোঁধ্া/পিা ৌের্ত পার্ি।
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জল সংিক্ষর্ণ এইচইআই প্রিাসন
প্রশতষ্ঠান প্রধ্ান


জল সংিক্ষণ, পশির্বি সুিক্ষা এবং দীঘেস্থায়ীতাি শবষয়গুশলি শবষর্য় শিক্ষাথেীি পশিচয়পত্র চালু কিাি জনয অধ্যয়ন শবষয়ক উর্েিয শববৃশতর্ত
একশি অংি অন্তভুে ি করুন।



িব্দশি হ'ল "শিক্ষাথেীিা, স্নাতক হচয়াি পর্ি, ৌিকসই জর্লি বযবহার্িি পর্ক্ষ কাজ কিাি জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূলযর্বাধ্ অজেন কির্ব" বা এ জাতীয়।



এই জাতীয় ৌকার্সে ৌনতৃত্ব ৌদচয়াি জনয শবর্িষজ্ঞ অনুষদ সদসয এবং কমেীর্দি প্রশিক্ষণ, ৌজযাশতমেয় কিা, শনেুি কিা এবং শনর্য়ার্গি জনয সংস্থান
সিবিাহ করুন।



বাশষেক তহশবর্লি প্রর্য়াজনীয়তা এবং উচ্চ শবশনর্য়ার্গি উর্দযাগগুশল িার্েি শনয়ম অনুসার্ি প্রশতষ্ঠান প্রধ্ানর্দি দ্বািা পূিণ কিা হর্ব
ইনশস্টশিউিন।



সমতবা অংিীদাির্দি একশি সভাি বযবস্থা করুন এবং প্রশতষ্ঠানশির্ক 'জলিশি কযাম্পাস' শহসার্ব গর়্ি ৌতালাি প্রচািণা ৌথর্ক ৌবশির্য় আসা কােে
সম্পাদন এবং িলািলগুশল বযাখযা করুন।



কােে পশিকপনাি বযাখযা ৌদচয়াি সময়, প্রশতশি অংিীদাির্দি ভূ শমকা এবং দাশয়ত্বগুশলচ বশণেত হর্ব।

শবভাগীয় প্রধ্ানগণ


জল সংিক্ষর্ণি প্রর্য়াজনীয়তা সম্পর্কে কযাম্পাস সর্চতনতা বা়িার্না



কর্মেি জনয উৎসাহ প্রদান করুন, ৌেমন কযাম্পাস-প্রিতবা "ইর্কাশলশম্পক্স" প্রশতর্োশগতা।



কমেী, অনুষদ, শিক্ষাথেী, প্রািন শিক্ষাথেী, শভশত্ত দাতা, সশমশতবদ্ধ দাতা, সিকািী আশধ্কাশিক, পশির্বিগত ৌনতা, সম্প্রদার্য়ি ৌনতৃবৃদ এবং
জনসাধ্ািণ সহ জনগণসহ কযাম্পাস সম্প্রদার্য়ি সদসযর্দি সার্থ বাশষেক প্রশতর্বদনগুশল ভাগ করুন।



ইনশস্টশিউির্নি চর্য়বসাইর্ি প্রকাি করুন।

শনবন্ধক/অশিক্ষণ কমেীর্দি প্রধ্ান


সমতবা কমেচািীর্দি জল সংিক্ষর্ণি বযবস্থাি একশি তাশলকা শদন। সমতবা কমেচািীর্দি জনয একশি নবীন বিন অনুষ্ঠান পশিচালনা করুন।



শনশিত করুন ৌে সমতবা কমেচািীিা জল সংিক্ষণ উর্দযার্গ অবদান িাখর্েন
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একার্ডশমক প্রধ্ান
অনুষদ সম্পশকে ত সংস্থাগুশলি পশির্বিগত সম্পশকে ত পিামিে এবং পেোর্লাচনাগুশল তাি শবদযমান পাঠযিমগুশলর্ত সংহত এবং সংস্থাি প্রশিক্ষণ কমেসূচীগুশল
আিম্ভ এবং শবকাি,জল সংিক্ষণর্কশন্দ্রক অনুষ্ঠান, শিক্ষাি পদ্ধশত এবং প্রদিের্নি জনয অন্তভুে ি কিা হর্য়র্ে।
োত্র শবষয়ক শবভার্গ ভািপ্রাপ্ত


প্রথম ৌময়াদীর্দি জনয চশির্য়র্ন্টিন ৌপ্রাগ্রাম ততশি এবং বাতবাবায়র্ন পিামিে শির্মি সার্থ কাজ করুন



অনুষর্দি সদসযর্দি জনয একশি জল স্মািে কযাম্পাস অনুসিণ কিাি শনয়মগুশল বযাখযা করুন (অধ্যাপক, সহর্োগী অধ্যাপক, সহকািী অধ্যাপক)



জল উর্দযাগ সংিক্ষণ অনুষদ সদসযর্দি সমথেন কিাি পািাপাশি এনএসএস সমিয়কািীর্দি উর্দযাগগুশলর্ত সহায়তা করুন

এনএসএস সমিয়কািী


সমতবা শবভার্গি জল সংিক্ষণ/জল িশি দলর্ক সমথেন কির্ব



জল সংিক্ষণ উর্দযার্গি সামশগ্রক শদকশি খশতর্য় ৌদখর্ব



জল সংিক্ষণ উর্দযার্গ এনএসএস সদসযর্দি জশ়িত করুন



প্রশত দুসপ্তার্হ কযাম্পাস জশিপ



মার্স একবাি আকশস্মক পশিদিেন কর্ি ৌদখুন



জল সংিক্ষণ উর্দযাগশি সুষ্ঠুভার্ব পশিচালনাি জনয শিক্ষাথেীর্দি অনুপ্রাশণত করুন

শবশডং িক্ষণার্বক্ষণ পশিচালকগণ জল সংিক্ষণ, বজেয জল বযবস্থাপনা এবং পশিষ্কাি-পশিচ্ছন্নতাি শদকগুশল ৌদখুন
ৌভাজনিালা/কযাশন্টন মযার্নজাি িান্নাঘি চ খাদয জর্লি বযবস্থাপনা, পশিষ্কাি-পশিচ্ছন্নতা, বজেয জল বযবস্থাপনা, জল সংিক্ষণ

গর্বষণা সশমশত


তার্দি গর্বষণা ৌক্ষত্র এবং পিীক্ষাগািগুশলর্ত জল সংিক্ষর্ণি অনুিীলন এবং প্রেুশি প্রবতে ন চ স্থাপন কির্ত পার্ি



পিীক্ষাগার্ি এই অনুিীলন এবং প্রেুশিগুশলর্ত অনযানয শিক্ষাথেীর্দি উৎসাশহত করুন



কযাম্পার্সি বাশসদািা এমনশক তার্দি আবার্সচ জল সংিক্ষর্ণি উর্দযাগর্ক সমথেন কর্ি
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শিপ


তার্দি পণয প্রচার্িি জনয স্টযাম্প শহসার্ব জল সংিক্ষণ থাকর্ত পার্ি



এই জাতীয় প্রশিক্ষণ শদর্য় শিক্ষাথেীর্দি শনর্য়ার্গি মাধ্যর্ম শির্পি কমেক্ষমতা উন্নত করুন।

অলাভজনক প্রশতষ্ঠান


স্থানীয়ভার্ব সশিয়, প্রাসশঙ্গক এনশজচগুশলর্ক নতু ন পদ্ধশত অবলম্বন কিাি জনয কযাম্পার্সি কমেী চ বাশসদার্দি প্রতবাুত কির্ত, সর্চতনতা প্রচার্ি
বশহিাগত শবর্িতার্দি স্থানীয়ভার্ব সশিয় ৌগাষ্ঠীি সার্থ সংর্োগ স্থাপর্ন সহায়তা কিাি জনয আমন্ত্রণ জানান



তািা জল সংিক্ষণ, জল সংগ্রহ, িশি সংিক্ষণ, উশির্দি এবং অনযর্দি সশঠক শমশ্রর্ণি সার্থ সবুজ আচ্ছাদন বা়িার্নাি ৌক্ষর্ত্র ৌক্ষর্ত্রি
অশভজ্ঞতা শনর্য় আসা ৌের্ত পার্ি।

জল সংিক্ষণ সংস্থা


চয়াডে চয়ািাি কাউশিল, প্রকপ ডশব্লউইশি, শলন চয়ািাি অযাকিন, চয়ািাি এইড, চয়ািাি.অগে, ব্লু ইশন্ডয়া ৌপ্রাগ্রাম, শলন চয়াি ৌপ্রাগ্রাম,
শগ্রন শবশডং কাউশিল, ৌপ িসভা, স্থানীয় সংস্থাি কাে ৌথর্ক সহায়তা/শদকশনর্দেিনা ৌনচয়া ৌের্ত পার্ি, শবজ্ঞান চ পশির্বি ৌকন্দ্র (শসএসই)
এবং িশি, পশির্বি চ জল কাউশিল (শসইইউ)।

জল সংিক্ষণ অনুষর্দি সদসযিা


শিক্ষাথেীর্দি কযাম্পার্স জল সংিক্ষণ অশভোর্নি সার্থ পশিচয় কশির্য় শদন



উর্দযার্গ ৌস্বচ্ছার্সবক হচয়াি জনয োত্র সম্প্রদার্য়ি মর্ধ্য আগ্রহ ততশি করুন



কােেকিভার্ব প্রচাি চাশলর্য় ৌের্ত তার্দি গাইড করুন



জল সংিক্ষণ/জলিশি োত্র ৌগাষ্ঠী দ্বািা কিা কার্জি তদািশক করুন



শিক্ষাথেী ৌগাষ্ঠীি সুপাশিিগুশল কযাম্পাস পশিচালকর্দি সামর্ন িাখুন



জল সংিক্ষণ উর্দযাগ বাতবাবায়র্ন িাসকবগে এবং শিক্ষাথেীর্দি সার্থ কাজ করুন

জল সংিক্ষণ/জলিশি োত্র দল


কযাম্পার্সি জশিপ/শনিীক্ষা চালান



কযাম্পার্স ৌনচয়া শনয়শমত শিয়াকলাপগুশলি প্রভাব শবর্িষণ করুন
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আর্িপার্িি পশির্বর্িি নূযনতম ক্ষশত ঘিায় এমন শিয়াকলাপগুশলি শবকপগুশল বাোই করুন



জল সংিক্ষণ অনুষদর্দি সহর্োশগতায়, এই সমাধ্ানগুশল কযাম্পার্সি প্রধ্ান কমেকতে ার্দি কার্ে উপস্থাপন করুন



এই শবকপগুশল বাতবাবায়র্নি জনয প্রধ্ান কমেকতে ার্দি প্রর্িাশচত করুন।



উর্দযাগ ৌনচয়াি পর্ক্ষ এবং শবপর্ক্ষ কী আর্ে ৌসিা তার্দি ৌদখান।



তািা কােেকি কির্ত পার্ি এমন উপায়গুশল সন্ধান করুন

অনযানয প্রশতষ্ঠান এবং এর্জশিগুশলি সার্থ অংিীদাশিত্ব কিা
কযাম্পাসশি সম্পূণরূ
ে র্প কােেকিী ইউশনি তর্ব ৌকানচ বদ্ধ সত্তা নয়। জল স্মািে কযাম্পার্সি স্বপ্নর্ক বাতবাবাশয়ত কিাি জনয এি িশিিালী ৌজাি দিকাি। এমন
শকেু ৌজাি ো এই প্রর্চিাশির্ক সমথেন কির্ব


তহশবল সংস্থাগুশল: এমএইচআিশড/ইউশজশস/এআইশসশিই



দাতা: প্রািন োত্র, এনশজচ, ৌবসিকািী িাউর্ন্ডিন এবং কর্পোর্িি হাউসগুশল ইতযাশদ



অলাভজনক সংস্থা: সর্চতনতা প্রচার্ি বা বাশহযক শবর্িতার্দি, স্বশনভে ি ৌগাষ্ঠীি সার্থ সংর্োগ স্থাপর্ন সহায়তা কিা



পাবশলক পশলশস গ্রুপ এবং শথঙ্ক িযাঙ্কস: চয়াডে চয়ািাি কাউশিল, প্রর্জট ডশব্লউইশি, শলন চয়ািাি অযাকিন, চয়ািাি এইড,
চয়ািাি.আি.শজ., ব্লু ইশন্ডয়া ৌপ্রাগ্রাম, শলন চয়াি ৌপ্রাগ্রাম, ৌিার্সেি জল দক্ষতা ইনশস্টশিউি/সামাশজক উিাবন, শগ্রন শবশডং কাউশিল,
ৌপ িসভা, স্থানীয় সংস্থা, শবজ্ঞান চ পশির্বি ৌকন্দ্র (শসএসই) এবং িশি, পশির্বি চ জল কাউশিল (শসইইউ) ৌথর্ক সহায়তা/শদকশনর্দেিনা
ৌনচয়া ৌের্ত পার্ি।



শমশডয়া এবং ৌসশলশিশি: শমশডয়া এবং ৌসশলশিশির্দি সার্থ দীঘের্ময়াদী সহর্োশগতা কযাম্পার্সি বাশসদার্দি একশত্রত কিাি ৌপ্রিণা সিবিাহ কর্ি।



সিকাি: সিকাি সমর্য় সমর্য় নতু ন পশির্বিগত পশিকপনা চালু কর্ি। ইনশস্টশিউি এই প্রকপগুশল ৌথর্ক উপকৃ ত হর্ত পার্ি এবং তার্দির্ক জল
সংিক্ষর্ণি প্রচার্িি একশি অংর্ি পশিণত কির্ত পার্ি।

MGNCRE – জলিশি কযাম্পাস এবং জল িশি গ্রাম

68

ৌজাি
আবাশসক, প্রশতষ্ঠান এবং কযাম্পার্সি মর্ধ্য

কযাম্পাস: প্রশতষ্ঠান। প্রধ্ান, শডন, শবভার্গি প্রধ্ান, প্রধ্ান, ট্র্াশস্ট

প্রশতষ্ঠান
তহশবল সংস্থা, দাতা, েনসি

অলাভজনক জল-সম্পশকে ত সংস্থা,

জলিশি অনুষদ, অধ্যাপক,

জলিশি অযাডশমন গ্রুপ সুশবধ্াি

প্রভাষক, একার্ডশমক কমেসূশচ

পশিচালকিা, শহসাব এবং কমেক্ষম

প্রিাসক

প্রিাসন,পুনবেযবহাির্োগয সমিয়কািী,
কমেিশি মযার্নজাি

সবেসাধ্াির্ণি নীশত দল, শথংক িযাঙ্ক
সিকাি। কমেকতে া, শমশডয়া, ৌসশলশিশি, ধ্মেীয়

জলিশি োত্র দলসমূহ-উত্সাহী শিক্ষাথেী, উিাবনী কযাম্পাস

ৌনতািা

সংকার্িি জনয ৌনতৃস্থানীয় িশিিালী োত্র দল
 লাগাতাি ৌোগার্োগ 

ক্ষাশন্ত ৌদত্তয়া
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জল সংিক্ষণ নীশত প্রশতষ্ঠা কিা
কযাম্পার্স সম্পর্দি সশঠক বযবহাি এবং জর্লি দায়বদ্ধতা সম্পশকে ত নীশত দশলর্লি খস়িা প্রতবাুত কির্ত সংশিির্দি জশ়িত হচয়া দিকাি। শচশিত অনুষদ
সনািকািী োত্র গ্রুর্পি ইনপুিগুশলি সার্থ এই প্রশিয়াশির্ত সহায়তা কির্ত পার্ি। দতবাার্বজশি চূ ়িান্ত হর্য় ৌগর্ল, কযাম্পার্সি সমতবা বাশসদা, কমেচািী,
বযশিগত বযবসা প্রশতষ্ঠান এবং শিক্ষাথেীর্দি নীশতগত প্রশতশি উপাদান ৌমর্ন চলর্ত হর্ব।
অনুর্মাশদত নশথর্ত অন্তত শনম্নশলশখতশি থাকর্ত পার্ি
a. জল সংিক্ষণ নীশত: জর্লি সবোশধ্ক বযবহাি, ববযবহৃত জর্লি পুনাঃবযবহাি, জল সাশ্রয়কািী সিঞ্জাম, বৃশিি জল সংিক্ষর্ণি পদ্ধশত এবং জল
পশিষ্কাি এবং বজায় িাখাি জনয গােপালা বযবহাি
b. বৃশিি জর্লি সংগ্রর্হি নীশত: গতে েুি িু িপাথ, সংগৃহীত গতে
c. জল বযবস্থাপনাি নীশত: জল বযবস্থাপনা চ সংিক্ষণ নীশত অনুসিণ কির্ত এইচইআইি প্রশতশ্রুশতবদ্ধ হচয়া দিকাি। শবশভন্ন ধ্ির্ণি বজেয জল সংগ্রহ,
পুনবেযবহাি, বৃশিি জল সংগ্রহ এবং শনয়মকানুর্নি জনয শনশদেি পদ্ধশত অন্তভুে ি করুন।
d. শিক্ষাথেীর্দি শিয়াকলাপ নীশত: শিক্ষাথেীর্দি সাংকৃ শতক অনুষ্ঠান বা ৌে ৌকানচ শিক্ষাথেীি শিয়াকলাপ চলাকালীন জর্লি িক্ষণার্বক্ষণ এবং পশিচালনা।

প্রতবাাশবত পঠন: মামলাি অধ্যয়ন


অনন্তপুিামুর্ত ৌজএনশিইউএ ইশঞ্জশনয়াশিং কর্লজি শিপা োত্রাবার্স বৃশিি জল সংগ্রর্হি নকিা: দশক্ষর্ণি একশি মামলাি অধ্যয়ন ভািত: ৌমদা
কলযাণ কু মাি ৌজএনশিইউ



17 লক্ষ শলিাি বৃশিপার্তি জর্লি সংগ্রর্হি মাধ্যর্ম জল সংিক্ষণ-বার্য়াম পশির্বিগত সমাধ্ান এি কাজ ৌথর্ক ৌবঙ্গালুরুি আিশভ কর্লর্জি
ঘিনাি অধ্যয়ন -শলন ইশন্ডয়া জানোর্লি শনবন্ধ



োদ বৃশি জল সংগ্রর্হি সম্ভাবনা: দাহীবাশদ কর্লজ শবশডং এবং সাতািা ৌজলাি মান তাহশসর্লি কযাম্পার্সি ৌকস স্টাশড: শস ৌজ শখলার্ি, এস
এন পাচয়াি শড শড নামদাস এবং শভ শপ শপ গাইকচয়াদ



ইনশস্টশিউি, শিপ এবং এনশজচ সহর্োশগতাি মাধ্যর্ম জল সংিক্ষণ চ জল বযবস্থাপনা মর্ডল-একশি ঘিনাি অধ্যয়ন ৌমানা এন িাহ, মর্ঙ্গি
মাদুয়াি
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ৌগায়া শবশ্বশবদযালর্য়ি বৃশিি জল সংগ্রর্হি শসর্স্টম



মুম্বাইর্য়ি পাচয়াইর্য়ি ইশন্ডয়ান ইনশস্টশিউি অি ৌিকর্নালশজ এ বজেয জল বযবহাি কিাি জনয জলাভূ শম ততশি কর্ির্েন



শবজ্ঞান এবং পশির্বি ৌকর্ন্দ্র বৃশিি জল সংগ্রর্হি শসর্স্টম



জলািয় উন্নয়র্ন অন সাইি এবং অি-সাইি প্রভাব: িাজাসমাশধ্য়ার্লি একশি ঘিনাি অধ্যয়ন, গুজিাি, ভািত। কৃ শষ ইর্কাশসর্স্টমগুশলর্ত
শবশ্ববযাপী শবষয় চালু: আধ্া শুষ্ক িাোঁশতবলর্য়ি জনয আন্তজোশতক িসয গর্বষণা ইনশস্টশিউি।
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জল িশি গ্রাম

MGNCRE – Jal Shakti Campus & Jal Shakti Gram
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উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক প্রচাশিত জল িশি গ্রাম উর্দযাগসমূহ
জল িশি গ্রার্ম উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠার্নি ভূ শমকা


জল িশি কযাম্পার্স অংি ৌনচয়া প্রশতশি এইচ ই আই অংিগ্রহণকািী পার্িি গ্রামশির্ক জলিশি গ্রাম শহসার্ব শচশিত কির্ব।



গ্রার্মি ৌনতৃর্ত্ব এইচ ই আই অংিগ্রহণকািীর্দি সহ মূল অংিীদাির্দি সমির্য় একশি মূল দল গঠন কিা ৌের্ত পার্ি।



দলশি "গ্রাম জল িশি দল" শহসার্ব কাজ কির্ব। এইচ ই আই জল িশি শিম গ্রাম জলর্ক প্রেুশিগত সহায়তা ৌদর্ব িশি দল।



এইচ ই আই জল িশি শির্মি সহায়তায় গ্রাম জলিশি দল গ্রাম জলিশি সম্পশকে ত সকল ৌক্ষর্ত্র শলপ্ত হর্ব থাকর্ব ৌেমন,অংিগ্রহণমূলক গ্রামীন
কমে, অংিগ্রহণমূলক শিক্ষা এবং অনুসন্ধান, জশিপ, তথয-সন্ধান, ৌিকশডে ং, পশিকপনা, এবং জল সংিক্ষণ সম্পশকে ত কােেিম পেের্বক্ষণ।



গ্রাম জলিশি দল গ্রার্ম জল সংিক্ষর্ণি প্রর্য়াজনীয়তা সম্পর্কে সর্চতনতা ততশি এবং গ্রার্ম সকল সদর্সযি ৌোগদার্নি মাধ্যর্ম সবেসম্মশত অজেন
কির্ব।



সর্বোত্তম উপলভয মানদ্ এবং গৃহীত পিাশমশতগুশল অনুসিণ কর্ি গ্রার্মি জলর্ক পেোপ্ত পশিমার্ণ এবং জর্লি কােেকি বযবহাি কিাি জনয
সুশনশদেি হতবার্ক্ষর্পি নকিা সহজতি কিা।



অংিগ্রহণ চ স্বচ্ছতাি সার্থ গ্রার্ম শবদযমান জর্লি বযবস্থাপনা পেের্বক্ষণ করুন।



গ্রার্ম জল সংিক্ষর্ণি জনয একশি ধ্ার্প ধ্ার্প উপর্দিা হাশজি করুন।



গ্রার্ম গৃহীত ৌসিা জল সংিক্ষণ অনুিীলর্নি উপি তদর্ন্তি শবষয় গর্বষণা।



এই দৃিান্তগুশল অনযানয উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠার্নি জনয এবং অনযানয গ্রার্মি অনুকির্ণি মর্ডল শহসার্ব কাজ কির্ত পার্ি।
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1.

গ্রাম জলিশি কমে পশিকপনা

সািণী 1. জল িশি গ্রার্মি ৌভ গশলক ৌপ্রািাইল

ক্র. স.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

গ্রার্মি ৌমািামুশি ৌিখাশচত্র

হযাোঁ

ৌকান

গ্রামশি শক উপকূ লীয় অঞ্চর্ল অবশস্থত?
গ্রামশি শক পাবেতয অঞ্চর্ল অবশস্থত?
গ্রামশি শক মরুভূ শমর্ত অবশস্থত?
গ্রামশি শক সমতল অঞ্চর্ল অবশস্থত?
জর্লি সামর্নি অংর্ি গ্রামশি অবশস্থত?
গ্রামশি শক িাতবাাি পার্ি অবশস্থত?
গ্রামশি প্রতযন্ত অঞ্চর্ল অবশস্থত?

জল িশি গ্রার্মি অবস্থা
সািণী 2: গ্রামশি জর্লি বযাপার্ি স্বশনভে ি শকনা তা শনধ্োির্ণি জনয মাস্টাি চািে (সবোশধ্ক 100 পর্য়ন্ট)

ি. স.

1.

সম্পূণে
(2 পর্য়ন্ট)

মানদ্

আংশিক
(1 পর্য়ন্ট)

এখনচ নয়
(0 পর্য়ন্ট)

জল বার্জি
a . গ্রামশি শক স্বপ ৌময়াদী, শদর্নি অনুসার্ি, সপ্তাহ অনুসার্ি, মাশসক, এবং তত্রমাশসক (ঋতু অনুোয়ী) জল বার্জর্িি জনয জর্লি বার্জি প্রতবাুত কিাি প্রর্য়াজনীয়তা স্বীকাি কর্ি?
b . গ্রামশি শক জর্লি বার্জর্িি জনয স্বপ ৌময়াদী, শদন অনুোয়ী, সপ্তাহ অনুসার্ি, মাশসক, এবং
তত্রমাশসক (ঋতু -অনুোয়ী) জল বার্জি প্রতবাুত কর্ি?
c . গ্রার্ম শবশভন্ন স্থার্ন বৃশিপাত এবং বৃশিপার্তি পশিমান ৌিকশডে ং কিাি শক বযবস্থা ির্য়র্ে?
d . গ্রার্ম শক বৃশিি জল সংগ্রর্হি কাঠার্মা ততশি কিা হর্য়র্ে? প্রশতশি অঞ্চল?
e . স্থানীয় সক্ষমতা, ভূ খ্, জশমিতবাি, মাশিি শেদ্রতা এবং বৃশিপাত অনুসার্ি গ্রাম শক খাইগুশলি
সীমার্িখা নকিা কর্ির্ে এবং স্থাপন কর্ির্ে?
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f . স্থানীয় সক্ষমতা, ভূ খ্, জশমিতবাি, মাশিি শেদ্রতা এবং বৃশিপাত অনুসার্ি গ্রাম কী কৃ শত্রম
পুকুিগুশল শডজাইন চ ইনস্টল কর্ির্ে?
g . স্থানীয় সক্ষমতা, ভূ খ্, জশমি তবাি, মাশিি শেদ্রতা এবং বৃশিপাত অনুসার্ি শক গ্রামগুশল োর্দ
জমা জল সংগ্রর্হি কাঠার্মা শডজাইন চ ইনস্টল কর্ির্ে?
জর্লি পশিমাণ এবং গুণমান পেের্বক্ষণ
a . গ্রামশি শক শবশভন্ন গুণাগুণ এবং পুনবেযবহাির্োগযতাি শভশত্তর্ত শবশভন্ন বযবহার্িি জনয তাি
শবশভন্ন জর্লি উৎস শনধ্োিণ কির্ত চায়?
b . গুণমান এবং পুনবেযবহাির্োগযতাি শভশত্তর্ত গ্রাম শক শবশভন্ন বযবহার্িি জনয তাি শবশভন্ন জর্লি
উৎসর্ক মর্নানীত কর্ির্ে?

2.

c . গ্রাম শক স্থল চ পৃর্ষ্ঠি জর্লি বযবহাি শনয়ন্ত্রণ কর্ি (সর্বোত্তম বযবহার্িি জনয জর্লি সর্বোত্তম
মার্নি এবং পশিষ্কাি এবং ৌধ্ায়াি পািাপাশি ফ্লাশিংর্য়ি জনয শনম্ন মার্নি জর্লি বযবহাি
কর্ি)?
d . গ্রামশি শক শচশিত জায়গাগুশলর্ত বৃশিপার্তি জল সংগ্রহ (ভূ খ্ এবং মহাকর্ষেি শভশত্তর্ত
ৌমাি গ্রামর্ক পশিচালনর্োগয অঞ্চর্ল পশিণত কর্ি) কর্ি?
পেের্বক্ষণ এবং পশিচালনা
a . গ্রামশি শক ৌবশি জল সিবিার্হি সমতবা জায়গাগুশল এবং িযাঙ্কগুশলর্ত জল বযবহার্িি শমিাি
এবং ৌফ্লা শমিাি স্থাপর্নি মনস্থ কর্ি?
b . গ্রামশি শক জর্লি ৌবশিি ভাগ স্থান এবং িযাঙ্কগুশলর্ত জল শমিাি এবং প্রবাহ পশিমাপক শমিাি
বযবহাি কর্ির্ে?

3.

c . গ্রামশি শক মাশিি জলর্ক িানাি পশিমাপ কর্ি এবং শনিীক্ষণ কর্ি িার্খ?
d . গ্রাম শক জর্লি শনিীক্ষণ পশিচালনা কর্ি গ্রার্মি জনয জল বার্জি প্রতবাুত কর্ি?
ঊর্ধ্েশস্থত িযাঙ্কগুশল পেের্বক্ষণ করুন
a . প্রশতশদর্নি শুরু ৌথর্কই ঊর্ধ্েশস্থত িযাংর্কি জর্লি তবািগুশলি পাথেকযগুশল কী পেের্বক্ষণ কির্ত
পার্ি?
b . প্রশতশদর্নি শুরু ৌথর্কই গ্রাম ঊর্ধ্েশস্থত িযার্ঙ্ক জর্লি তবািগুশলি পাথেকযগুশল পেের্বক্ষণ কর্ি?
c . গ্রাম শক প্রশতশি শদর্নি শুরুর্ত িযাঙ্কগুশল পূণে ির্য়র্ে তা শনশিত কর্ি?
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d . প্রশতশদর্নি খিচ অনুমার্নি জনয গ্রাম শক জর্লি তবার্িি পাথেকযশি লক্ষয কর্ি?

4.

e . গ্রামশি শক প্রশতশদর্নি বযবহার্িি ৌিকডে কর্ি?
ৌমািি দ্ধািা চাশলত পশিমাপ পদ্ধশত
a . গ্রাম শক প্রশত শমশনর্ি জর্লি পাম্প অনুোয়ী প্রবাহ পশিমাপ কর্ি?
b . গ্রাম প্রশত শমশনর্ি জর্লি পাম্প অনুোয়ী প্রবাহ পশিমাপ কর্ি?
c . গ্রার্ম জর্লি পাম্প চালু হচয়াি কত ঘন্টা শনিীক্ষণ কিা হয়?
d . গ্রাম শক জর্লি উৎপাদন শবচাি -শবর্বচনা কিা কর্ি?
e . গ্রামশি প্রশতবাি ৌমািি চাশলত জল প্রতযাহার্িি অনুমার্নি জনয জল প্রবাহ পশিমাপ কর্ি?

5.

f . গ্রার্ম শক শমিািগুশল পেের্বক্ষণ, ৌচক, ৌমিামত চ প্রশতস্থাপর্নি জনয চলমান কমেসূশচ ির্য়র্ে?
গ্রার্মি জর্লি সমতবা উৎস ৌথর্ক জল িলন সক্ষমতা অনুমান কিা

6.

a . গ্রাম শক গ্রার্মি জর্লি উৎস এবং প্রশতশি উৎস ৌথর্ক উৎপাদর্নি ক্ষমতা সনাি কিাি
পশিকপনা কর্ির্ে?
b . গ্রাম শক গ্রার্মি জর্লি উৎস এবং প্রশতশি উত্স ৌথর্ক উৎপাদর্নি ক্ষমতা সনাি কর্ির্ে?
c . গ্রাম শক প্রশতশি গ্রার্মি ইউশনর্িি জর্লি শবশভন্ন বযবহাি শচশিত কর্ির্ে (অংি)?
d . গ্রাম শক গ্রার্ম জর্লি ৌিশবল এবং এি মর্ধ্য মিসুর্মি শবশভন্নতা পশিমাপ চ শনিীক্ষণ কর্ি?

7.

8.

জল সংিক্ষণ শুরু করুন
a . গ্রাম শক একশি শনশদেি সময় অনুোয়ী নল এবং পাইর্পি িু র্িা গুশল সংর্িাধ্ন কিাি পদর্ক্ষপ
গ্রহণ কির্ত চায়?
b . গ্রাম শক একশি শনশদেি শনশদেি সময় অনুোয়ী কল এবং পাইপগুশলর্ত িু র্িাগুশল সংর্িাধ্ন কিাি
পদর্ক্ষপ গ্রহণ কর্ি?
c . সমতবা িয়র্লর্ি সর্বোত্তম জর্লি বযবহার্িি জনয শক গ্রার্মি কু ল, অঙ্গনচয়াশ়ি, স্বাস্থযর্কন্দ্র,
ডাকঘিগুশলর্ত দুই তবার্িি ফ্লাশিং ির্য়র্ে?
জর্লি সশঠক বযবহাি
a . গ্রামশি শক কম জল খির্চ -শনশব়ি কৃ শষ পদ্ধশত, উদযান এবং লন চালু কিাি পশিকপনা কর্ি?
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b . গ্রার্ম শক জল-শনশব়ি কৃ শষ অনুিীলন, উদযান এবং লন ির্য়র্ে?
c . গ্রামশি শক তাৎক্ষশনক ভার্ব বতে মান জর্লি শনশব়ি কৃ শষ, উদযান এবং লনগুশল প্রশতস্থাপন
কির্ত ইচ্ছু ক?
পুনবেযবহার্িি ভূ শমকা
a. গ্রার্ম ৌবশিি ভাগজর্লি বযবহাি এবং সিবিার্হি পর্য়র্ন্টি শভশত্তর্ত গ্রার্ম কােেকি জল
শনষ্কািন বযবস্থা ির্য়র্ে?
9.

b. গ্রার্ম ৌবশিি ভাগজর্লি বযবহাি এবং সিবিার্হি পর্য়র্ন্টি শভশত্তর্ত গ্রার্ম জল পুনবেযবহার্িি
সুর্োগ ির্য়র্ে শক?
c. গ্রামগুশল শক পানীয় জর্লি মান ধ্র্ি িাখাি জনয ৌে প্রথম আসর্ব, ৌস প্রথম োর্ব-পদ্ধশত
অনুিীলন কর্ি?
d. পানীয়, স্নান, উদযান এবং পশিষ্কার্িি জনয ৌসিা মার্নি জল বযবহার্িি বতে মান সর্বোত্তম
পদ্ধশতি শক গ্রাময অনুিীলন পদ্ধশতি সর্ঙ্গ তু লনা চর্ল?
িু িা হত্তয়া প্ল্াগ
a. গ্রামশিি শক চয়াডে -চয়াইজ (এলাকাশভশত্তক) জল পেের্বক্ষণকািী দল ির্য়র্ে ো জর্লি
অপচয় বন্ধ কর্ি ৌদয়?

10.

b. গ্রার্ম শক চয়াডে -চয়াইজ (এলাকাশভশত্তক) জল পেের্বক্ষণকািী দল ির্য়র্ে ো জর্লি অপচয়
বন্ধ কর্ি ৌদয়?
c. জলাবদ্ধতা এবং জর্লি স্থশবিতা সম্পশকে ত চযার্লঞ্জগুশল ধ্িাি জনয গ্রাম কী জর্লি িু র্িা
শবদু শচশিত কির্ত, এবং প্ল্াম্বার্িি অযাশপ্ল্র্কিন শভশত্তক সতকে তাগুশল িযাগ কিাি জনয শজচ
িযাগ কিাি ৌকানচ পদ্ধশত গ্রহণ কর্ি?
বাগান
a . গ্রার্মি শক িাতবাাি পার্ি গাে লাগার্নাি ইচ্ছা আর্ে?

11.

b . গ্রামশি শক িাতবাাি পার্ি ৌিাভা বধ্েক গাে, এক-িসলী চাষ এবং চীনী ঘার্সি লন লাশগর্য়র্ে?
c . গ্রামশি শক বতে মান ৌসচ শনশব়ি গােগুশলি স্থর্ল শস্থশতিীল, িলদায়ক, দিকািী উশিদেুি
স্থানীয় প্রজাশতগুশল প্রশতস্থাপন বা গাে শনবোচন কির্ত ইচ্ছু ক?
d . গ্রার্ম লযান্টানা এবং অনযানয বশহিাগত প্রজাশতি গাে লাগার্না এ়িার্না োর্ব?
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প্রিাসন
12.

a. গ্রামশি শক গ্রাম জল িশি দল গঠন মনস্থ কর্ি?
b. গ্রাম শক গ্রাম জল িশি দল গঠন কর্িশেল?
c. গ্রাম জলিশি দলগুশল শক কাজ কিা শুরু কর্ির্ে

িলািল: জল স্মািে -75% পর্য়ন্ট হযাোঁ-অনুগত

সািণী 3. গ্রার্ম জর্লি উৎস
ি. স.

মানদ্

সম্পূণে (2)

আংশিক (1)

িূনয

সম্পূণে (2)

আংশিক (1)

িূনয

ঘর্িায়া বযবহাি (12 পর্য়ন্ট)
a . কু য়া শক গাহে স্থয বযবহার্িি প্রধ্ান শক উৎস?
b . হযান্ড পাম্প শক ঘর্িায়া বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?

1.

c . ৌবািচর্য়ল শক ঘর্িায়া বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?
d . গাহে স্থয বযবহার্িি মূল উৎস শক গ্রার্মি িযাঙ্ক?
e . ঘর্িায়া বযবহার্িি মূল উৎস শক ৌপ িসভাি জল?
়় িযাঙ্কশি শক গাহে স্থয বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?
f . উপিতলায়

ি. স.

মানদ্
কৃ শষ বযবহাি (12 পর্য়ন্ট)
a . কূ প শক কৃ শষ বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?

2.

b . খাল শক কৃ শষ বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?
c . ৌবািচর্য়ল শক কৃ শষ বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?
d . গ্রার্মি িযাঙ্কশি শক কৃ শষর্ক্ষর্ত্রি প্রধ্ান উৎস?
e . ৌস্রাত শক কৃ শষ বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?
f . পুকুি/হ্রদ শক কৃ শষ বযবহার্িি প্রধ্ান উৎস?
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Nil

জর্লি বযবহাি

4.

পশিবার্ি শলিার্ি জর্লি বযবহাি *
গ্রীষ্ম

প্রশতশদন

গ্রীষ্ম

প্রশত সপ্তার্হ

গ্রীষ্ম

প্রশত মার্স

গ্রীষ্ম

তত্রমাশসক

বষো

প্রশতশদন

বষো

প্রশত সপ্তার্হ

বষো

প্রশত মার্স

বষো

তত্রমাশসক

িীতকাল

প্রশতশদন

িীতকাল

প্রশত সপ্তার্হ

িীতকাল

প্রশত মার্স

িীতকাল

তত্রমাশসক

সািণী 4: শবশভন্ন বয়র্সি জল বযবহাি
বয়স >
60

বয়স গ্রুপ বয়স গ্রুপ বয়স গ্রুপ বয়স গ্রুপ বয়স গ্রুপ বয়স গ্রুপ বয়স গ্রুপ
50-60
40-50
30-40
30-20
20-10
5-10
1-5

শিশুি

* গণনা প্রায় ততশি কিা ৌের্ত পার্ি

MGNCRE – জলিশি কযাম্পাস এবং জল িশি গ্রাম

79

সািণী 5: গ্রার্মি পৃথক ৌগাষ্ঠী দ্বািা জল গ্রহণ
সািণী: একশি স্বতন্ত্র ৌগাষ্ঠীি জনয জর্লি আনুমাশনক খিচ গণনা করুন।

ি. স.

মাথাশপেু /শদন/শলিার্ি মাথাশপেু /শদন/শলিার্ি
ঘর্িায়া খিচ
অ-গাহে স্থয খিচ

স্বতন্ত্র গ্রুপ

1.

সমৃদ্ধ বাশ়িচয়ালা/বশণক/বযবসায়ী

2.

মধ্যম আর্য়ি দল

3.

শনম্ন আর্য়ি গ্রুপ/তদশনক মজুশি শ্রম

4.

দাশিদ্রযসীমাি নীর্চ/ৌকান জশম ৌনই/ৌকান কাজ ৌনই

5.

অনযানয
ৌমাি খিচ
প্রশত শদন মূলধ্ন গৃহস্থালী খিচ =

গ়ি গাহে স্থয/অ − গৃহস্থালী খিচ =

মন্তবয

ৌমাি ঘর্িায়া খিচ
জনগর্ণি সংখযা

গর়্িি সমশি। স্বতন্ত্র গ্রুপগুশলি জল বযবহাি
স্বতন্ত্র গ্রুর্পি সংখযা
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েক 6: জল সংিক্ষর্ণ গ্রাম ৌকাি মূলযায়ন কিা
ি. স.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

মানদ্
জল

জর্লি উপলভযতা

2.
3.
4.
5.

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

জর্লি বযবহাি
জর্লি মান
বৃশিিজল সংগ্রহ
পুনবেযবহাির্োগয
গ্রাম উর্দযাগ

জর্লি প্রশতশি উৎস ৌথর্ক জর্লি িলন শনধ্োিণ (1 পর্য়ন্ট)
শদন অনুসার্ি (শলিার্ি)
সপ্তাহ অনুসার্ি (শলিার্ি)
মাস অনুসার্ি (শলিার্ি)

উৎস

উৎস
1

আনুমাশনক জর্লি

তদশনক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
উৎস
1
2
3

প্রর্য়াজনীয়তা
1.

2.1 জর্লি বার্জি (উৎস শভশত্তক এবং ৌবশিি ভাগ জল বযবহার্িি স্থার্নি শভশত্তর্ত)
শদন অনুোয়ী (000s শলিার্ি) সপ্তাহ অনুসার্ি (000s শলিার্ি) মার্সি অনুসার্ি (000s শলিার্ি) তত্রমাশসক (000s শলিার্ি)

উৎস
2

উৎস
3

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

জর্লি প্রর্য়াজনীয়তা
সপ্তাহ অনুসার্ি (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
উৎস
1
2
3

উৎস
1

উৎস
2

উৎস
3

মাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
উৎস
1
2
3

তত্রমাশসক (শলিার্ি)
উৎস
1

উৎস
2

তত্রমাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
উৎস
1
2
3

পানীয়
স্নান
ৌধ্ায়া
ফ্লাশিং
কৃ শষ চ উদযান এবং অনযানয
চার্ষি জনয
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উৎস
3

6.

পশুপালন, হাোঁস-মুিশগ এবং
অনযানয অনুরূপ কােেিম

7.

অনযানয বযবহাি

জর্লি সহজলভযতা (উদ্বৃত্ত/ঘািশত)
তদশনক (শলিার্ি)
সাপ্তাশহক (শলিার্ি)
বযবহার্িি জনয প্রর্য়াজনীয় জর্লি
উৎস উৎস
উৎস
উৎস
উৎস
উৎস
উর্েিয (% ৌত প্রকাশিত)
1
2
3
1
2
3
1.

মদযপান

2.

স্নান

3.

ৌধ্ায়া

4.

ফ্লাশিং

5.

কৃ শষ চ উদযান এবং অনযানয চার্ষি

উৎস
1

মাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
2
3

উৎস
1

তত্রমাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
2
3

জনয
6.

পশুপালন, হাোঁস-মুিশগ এবং
অনযানয অনুরূপ কােেিম

7.

অনযানয বযবহাি
জল খিচ অনুপাত (%) এি
অনুপাত পশিপূিক কিা প্রর্য়াজন
তদশনক (শলিার্ি)

উৎস
1

তদশনক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
2
3

খিচ (অশতশিি/ঘািশত)
সাপ্তাশহক অনুসার্ি (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
উৎস
1
2
3

উৎস
1

মাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
2
3

উৎস
1

তত্রমাশসক (শলিার্ি)
উৎস
উৎস
2
3

1. পানীয়
2. স্নান
3. ৌধ্ায়া
4. ফ্লাশিং
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কৃ শষ চ উদযান এবং অনযানয চার্ষি
জনয

6.

পশুপালন, হাোঁস-মুিশগ এবং
অনযানয অনুরূপ কােেিম

7.

অনযানয বযবহাি

উৎস 1: গ্রাম পঞ্চার্য়র্তি মাধ্যর্ম পাইপলাইন
উৎস 2 : কূ প, গ্রার্ম ৌবািচর্য়ল এবং শিউবচর্য়ল
উৎস 3: জলপ্রপাত, ৌস্রাত, খাল, গ্রার্মি িযাঙ্ক

সািণী 7: গ্রার্ম জল শিচাজে কাঠার্মা
ি. স.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

কাঠার্মা 1
কাঠার্মা 2
কাঠার্মা 3
কাঠার্মা 4
কাঠার্মা 5
কাঠার্মা 6
কাঠার্মা 7
কাঠার্মা 8
কাঠার্মা 9
ৌমাি

সািণী: ৌস্টার্িজ িযাঙ্ক বা ভূ গভে স্থ শিচাজে কাঠার্মাি ক্ষমতা (000s শলিার্ি)
শিচাজে
ৌস্টার্িজ
সক্ষমতা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা

মন্তবয

িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
িযাঙ্ক/হ্রদ/িসল সংগ্রর্হি কাঠার্মা
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5.

গ্রার্মি উপশিভার্গি জলাির্য়ি অবস্থা
সািণী 8 -গ্রাম পৃর্ষ্ঠি জলভার্গি শস্থশত (10 পর্য়ন্ট)
হ্য়াাঁ (2)

ি. স.
1.

জলািয়শি ৌকানচ িািকা জর্লি ৌস্রাত দ্বািা শিচাজে কিা হর্য়র্ে?

2.

জলাির্য় ৌকানচ মাে থার্ক?

3.

জলভার্গ শক ভাসমান কশঠন বজেয ির্য়র্ে?

4.

শনকািী/বযবহৃত জল শক জলভার্গ প্রর্বি কর্ি?

5.

জলািয়শি শক হতবাাপেণ কিা হর্চ্ছ?

কোন (0)

সািণী 9: পানীয় জর্লি গুণমান
পানীয় জর্লি গুণমান এবং পেের্বক্ষণ (10 পর্য়ন্ট)
ি. স. মানদ্
জর্লি পশিমাণ
1. কূ র্পি জল শক পানর্োগয?
2.

হযান্ড পার্ম্পি জল শক পানর্োগয?

3.

ৌবািচল জল শক পানর্োগয?

4.

চভাি ৌহড িযার্ঙ্কি জল শক পানর্োগয?

5.

জনর্গাষ্ঠীি জনয সিবিার্হি জল শক পানর্োগয?

6.

পশির্িাধ্ন ো়িা জল পান কিা শক শনিাপদ?

7.

আপশন সিবিাহ লাইন ৌথর্ক ৌঘালা জল বা দুগন্ধ
ে েুি জল পান?

8.

পশির্িাধ্ন হচয়াি পর্ি নর্লি জল পান কিা শক শনিাপদ?

9.

সিবিার্হি জল শক ৌলাশিনেুি হয়?

10.

গ্রার্ম জল পশির্িাধ্ন ৌকন্দ্র ির্য়র্ে?

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস ৌকাি

10

ৌমাি
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সািণী 10: পেের্বক্ষণ এবং পশিচালনা
পেের্বক্ষণ এবং পশিচালনা (13 পর্য়ন্ট)

ি. মানদ্
স.
1. . গ্রাম শক সমতবা বাল্ক জর্লি বহনকািী স্থান এবং িযাংকগুশলর্ত জল বযবহার্িি শমিাি স্থাপন কর্ির্ে?
2.

গ্রামশি শক প্রশতশদন জল বযবহার্িি শমিাি শনিীক্ষণ কর্ি?

3.

গ্রামশি শক অশধ্কাংি জল সিবিার্হি জায়গাগুশল এবং িযাঙ্কগুশলর্ত প্রবাহ শমিাি স্থাপন কর্ির্ে?

4.

গ্রামশি শক প্রশতশদর্নি শভশত্তর্ত িানা ভূ গভে স্থ জর্লি পশিমাণ পশিমাপ কর্ি?

5.

গ্রামশি শক প্রশত শমশনর্ি পাম্প অনুোয়ী জর্লি প্রবাহ পশিমাপ কর্ি?

6.

গ্রামশি শক জর্লি পাম্পশি চালু হচয়াি সময় সীমাি উপি নজি িার্খ?

7.

গ্রামশি প্রশতবাি ৌমািি চালার্নাি সময় জল প্রতযাহাি ৌবাঝাি জনয জর্লি প্রবাহ পশিমাপ কর্ি?

8.

গ্রাম শক প্রশতশদন জর্লি শনিীক্ষণ কর্ি?

9.

গ্রাম শক জর্লি বার্জি প্রতবাুত কর্ি?

10.

শদর্নি শুরুর্ত জলাধ্ার্ি জর্লি তবার্িি পাথেকযশি কী গ্রাম পেের্বক্ষণ কর্ি?

11.

শদর্নি ৌির্ষি শদর্ক শক গ্রামাঞ্চর্লি আশধ্কাশিকিা িাংশকর্ত জর্লি তবার্িি পাথেকযশি পিীক্ষা কর্ি ৌদর্খন?

12.

গ্রামাঞ্চর্লি আশধ্কাশির্কিা শক প্রশতশদর্নি শুরুর্ত িযাঙ্কগুশল ভশতে হচয়াি শবষয়শি শনশিত কর্ি?

13.

শদর্নি ৌির্ষ গ্রাম কী জল বযবহাি অনুমান কর্ি?

পর্য়ন্টস

ৌকাি

13

ৌমাি
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সািণী 11: জল সংিক্ষণ
2.4 জল সংিক্ষণ (20 পর্য়ন্ট)

ি. স.
1.

মানদ্
স্বতন্ত্র গৃহস্থাশল পায়খানা এবং গ্রার্মি অনযানয জায়গায় িু র্িা ো়িাই কােেকি কল

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

ৌকাি

পৃথক গৃহস্থাশল পায়খানা, স্নার্নি ৌক্ষত্র, জনর্গাষ্ঠী পায়খানা, অঙ্গনচয়াশ়ি, পঞ্চার্য়ত অশিস বা গ্রার্মি
অনযানয জায়গায় কােেকিী িযার্পি (বযবহার্িি সমতবা পর্য়ন্ট) উপশস্থশত

2.

গ্রার্মি বাগান, জনসাধ্াির্ণি ৌক্ষত্রগুশলর্ত গৃহস্থালী এবং সম্প্রদায় ৌি চাগাি এবং স্নার্নি ৌক্ষত্রগুশল বাদ

3.

শদর্য় কােেকিী নর্লি প্রাপযতা
িু র্িা কলগুশল সম্পর্কে অশবলর্ম্ব শির্পািে কিা হর্চ্ছ? িযাপ প্রশতস্থাপর্নি শির্কার্য়শি

4.

ভাল মার্নি িযাপগুশলর্ত শবশনর্য়াগ (জং-প্রুি, শপশভশস)। িযাপ ইির্পটি-দিেনগুশলি শির্কার্য়শি

5.

িু র্িা পাইপ শক তাৎক্ষশনক মর্নার্োগ পার্ব?

5

জর্লি পাইপলাইনগুশলি ৌনিচয়াকে -িু র্িাগুশলি জনয পশিদিেন এবং পেের্বক্ষণ
6.

িু র্িাি জনয জর্লি পাইপলাইনগুশলি সাপ্তাশহক ৌচশকং

7.

জর্লি পাইপলাইন অঞ্চল গুশলি স্বাস্থযকি িক্ষণার্বক্ষণ
িু র্িা কশমউশনশি শবশডংগুশলর্ত োদ এবং পাশ্বে ৌদয়ালগুশলর্ক প্রভাশবত কর্ি

8.

োদ এবং পার্িি ৌদয়ার্ল শেদ্রগুশলি সনািকিণ

9.

োদ এবং পার্িি ৌদয়াল িু র্িাি প্রভাব সম্পর্কে শবর্িষজ্ঞ/ইশঞ্জশনয়াির্দি পশিদিেন এবং পিামিে

10.

সাপ্তাশহক ৌমিামত/োদ এবং পার্িি শেদ্রগুশল িক্ষণার্বক্ষণ
প্রশতশিয়া প্রশিয়া

11.

পেোর্লাচনাি জনয সমতবা গ্রার্মি সম্প্রদায় ভবনগুশলর্ত প্রশতশিয়া পদ্ধশতি উপলব্ধতা

12.

গ্রার্মি বাশসদার্দি কাে ৌথর্ক িু র্িা িযাপ, এবং নদীি গভীিতা শনণেয় শিক্সগুশলি পেোয় পেোর্লাচনা

13.

গ্রামবাসীর্দি কাে ৌথর্ক প্রাপ্ত অশভর্োগ/পিামিেগুশল মূলযায়ন চ প্রর্য়াগ কিা
পৃথক পশিবাি এবং সম্প্রদার্য়ি জনয জল দক্ষ পায়খানাগুশল
পায়খানাগুশল তদ্বত ফ্লাি শসর্স্টর্মি সার্থ সশিত

2

3

3
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14.

ফ্লাি িযার্ঙ্ক 6 শলিার্িি ৌচর্য় কম ডুয়াল ফ্লাি এবং দক্ষ ির্য়র্ে

15.

ফ্লাি িযার্ঙ্ক তদ্বত ফ্লাি ির্য়র্ে তর্ব 6 শলিার্িি ৌচর্য় ৌবশি অদক্ষ

16.

ফ্লাি িযার্ঙ্ক একক ফ্লাি এবং 6 শলিার্িি ৌচর্য় কম দক্ষ ির্য়র্ে

17.

ফ্লাি িযার্ঙ্ক একক ফ্লাি ির্য়র্ে তর্ব 6 শলিার্িি ৌচর্য় ৌবশি অদক্ষ
িযাপস-র্সিি শভশত্তক বা সময়

18.

দক্ষতাি সার্থ সময়সীমা

19.

সময়সীমা এত দক্ষতাি সার্থ না
িয়র্লিগুশলি জনয পুনবেযবহাির্োগয জর্লি উপলভযতা
পুনবেযবহাির্োগয জল উপলব্ধ এবং ৌনিচয়ার্কে ি সার্থ সংেুি ির্য়র্ে

20.

4

2

1

বৃক্ষর্িাপণ (15 পর্য়ন্ট)
মানদ্

ি. স.
1.

সবুজ আচ্ছাদন অধ্ীর্ন অঞ্চল

2.

জল দক্ষ জনর্গাষ্ঠী গাে লাগার্না

3.

উশিদ সুিক্ষা বযবস্থাপনা

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

ৌকাি

6

ৌমাি
ৌমাি জশম অঞ্চল দখল (3 পর্য়ন্ট)
জশমি ৌক্ষত্র
1.

শনশমেত অঞ্চল

2.

গ্রার্মি সবুজ অঞ্চল

3.

অশবশচ্ছন্ন বন্ধযা অঞ্চল
ৌমাি জশমি ৌক্ষত্রিল
গ্রাম উর্দযাগ (4 পর্য়ন্ট)

1.

গাে লাগার্নাি জনয মর্নানীত জশমি জায়গা/স্থান বিাে ৌখত

2.

বৃক্ষর্িাপণ চ জল সংিক্ষণ কােেিম িক্ষণার্বক্ষণ

কয়াি শমিার্ি আয়তন

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

ৌকাি

4
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3.

জল সংিক্ষণ সম্প্রদায় ৌপ্রাগ্রাম

4.

জনর্গাষ্ঠীি বৃক্ষর্িাপর্ণি জনয ৌক িলসমূহ
ৌমাি
উশিদ সুিক্ষা এবং বৃক্ষর্িাপণ বযবস্থাপনা (5 পর্য়ন্ট)

1.

কম জর্ল শনশব়ি উশিদ ৌিাপণ, কম জর্ল শনশব়ি বাগান ৌিাপণ

2.

তজব সাি এবং জল সহায়তাি সার্থ উশিদ সমথেন

3.

বৃক্ষর্িাপর্ণি জনয প্রশতস্থাপর্নি পশিকপনা

4.

শনয়শন্ত্রত তজব কীিনািক প্রিাসন

5.

শেপ ৌসচ

5

ৌমাি

সািণী 13: গ্রার্ম পুনবেযবহাির্োগয
2.6 পুনবেযবহাির্োগয (30 পর্য়ন্ট)
ক্র. স. मानदंड
1.

বজেয জর্লি নমুনা চ শবর্িষণ পেোয়ির্ম কিা হয়?

2.

গ্রার্ম অপশিচ্ছন্ন জর্লি পুনবেযবহার্িি পশিকপনা ির্য়র্ে শক?

3.

পুনবেযবহার্িি জনয বযবহৃত জল সংগ্রর্হি ৌকানচ পদ্ধশত আর্ে শক?

4.

ধ্ূসি জল বা পুনবেযবহাির্োগয জল ৌকানচ উর্ের্িয বযবহাি কিা হয়?

5.

পুনবেযবহৃত জল শক গ্রাম কৃ শষকার্জি জনয বযবহৃত হয়?

6.

পুনবেযবহাির্োগয সিঞ্জামগুশল শক ভালভার্ব িক্ষণার্বক্ষণ কিা হয়?

7.

প্রশত বেি, সাপ্তাশহক, মাশসক, বজেয জল সংগ্রহ কিা হয়?

8.

সংগৃহীত বজেয জল তদশনক, সাপ্তাশহক, মাশসক এবং বাশষেক পুনবেযবহাি কিা হয়?

9.

বজেয জল পুনবেযবহার্িি িতাংি কত?

10.

সিকািী ভবর্নি আিচ এি বজেয জল শক অনয কার্জ বযবহাি কিা হয়?

সবোশধ্ক (3)

ৌকাি
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2.8 প্রিাসন (20 পর্য়ন্ট)
মানদ্

ি. স.

সর্বোচ্চ পর্য়ন্টস

জল িক্ষণার্বক্ষর্ণি জনয উৎসগেীকৃ ত কমেী
1.

ৌকাি

4

িক্ষণার্বক্ষর্ণি জনয পেোপ্ত কমেচািী-পুরুষ এবং মশহলা পেোর্য় উপশস্থশত। ৌকানচ গ্রার্মি প্রশতশনশধ্ শক সমতবা
জর্লি সমসযা শনিীক্ষর্ণি কাজ বিাে কর্ি?

2.

পেোপ্ত পশিচ্ছন্নতা কমেী পাচয়া োয়? প্রর্য়াজর্ন কার্জি চাপ এবং প্রশিক্ষর্ণি জনয গ্রার্মি বাশসদার্দি
সদসযর্দি কার্জি পশিশস্থশত সম্পর্কে শজজ্ঞাসা কিা দিকাি

3.

িক্ষণার্বক্ষণ কমেীর্দি জনয শক চাকশিি আবতে ন আর্ে?

4.

কমেীিা শক জল স্মািে গ্রাম বজায় িাখর্ত অনুপ্রাশণত?
2

প্ল্াশগং িু র্িা
1.

আপনাি শক এলাকা শভশত্তক জল পেের্বক্ষণকািী দল ির্য়র্ে ো জর্লি অপচয়র্ক থাশমর্য় ৌদয়?

2.

আপশন শক জল শভজাি পর্য়ন্ট এবং অযাশপ্ল্র্কিন শভশত্তক জর্লি িযাগ কিাি ৌকানচ পদ্ধশত অবলম্বন কর্িন
ো গ্রার্মি জর্লি শেদ্রপথগুশল এবং জর্লি স্থশবিতা সম্পশকে ত চযার্লঞ্জগুশল প্রশতহত কির্ত পার্ি?
2

প্রশিক্ষণ ৌদচয়া হর্য়র্ে
1.

কমেীর্দি সর্ন্তাষজনকভার্ব দাশয়ত্ব পালর্নি জনয পেোপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সিঞ্জাম শদর্য় শচশিত কিা হর্য়র্ে?

2.

প্রশিক্ষণশি শক গ্রামীন সমতবা কাজর্কই আবিযকীয় কর্ি ৌতার্ল?
1

গ্রার্মি প্রশতশনশধ্র্দি দ্বািা প্রশতর্বদনগুশলি এর্লার্মর্লা োচাইকিণ
1.

িক্ষণার্বক্ষণ কােেিম শনশবের্ে পশিচালনা কিাি জনয প্রশতশনশধ্ কী ের্থচ্ছভার্ব কােেদিেন কর্ি?
5

ৌমিামর্তি জনয অপেোপ্ত সুশবধ্াগুশল এবং পদ্ধশতি প্রশতর্বদন
1.

শক ৌকানচ পিামর্িেি বযবস্থা আর্ে? উদাহিণস্বরূপ পিামিে বাক্স/অশভর্োগ শনবন্ধন/ইন্ট্রর্নি
গ্রুপ/অবদার্নি প্রতবাাবপত্র ৌিশজস্টাি/ৌহায়ািসঅযাপ গ্রুপ?

2.

এশি শক প্রশতশদন/সাপ্তাশহক ৌচক কিা হয়?

3.

পশিচ্ছন্নতা িক্ষণার্বক্ষর্ণি জনয কী ৌকার্না অশভর্োগ সমাধ্ান দল আর্ে?

4.

একই প্রশিয়াশিি মাধ্যর্ম কমেীর্দি অশভর্োগ/উর্দ্বর্গি প্রশতকাি শক?

5.

িক্ষণার্বক্ষণ কমেীর্দি ৌদচয়া পিামিেগুশল শক িক্ষণার্বক্ষণ চর্িি উন্নশতি জনয শবর্বচনা কিা হয়?
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1.

তদশনক/সাপ্তাশহক/মাশসক পশিদিেন এবং প্রশতর্বদনগুশলি পদ্ধশতগুশল
পশিদিেন ৌিকডে সের্ে িক্ষণার্বক্ষণ কিা হয়?

2.

প্রশতশনশধ্র্দি দ্বািা এর্লার্মর্লা পশিদিেনগুশল শক নযায়শবচার্িি সার্থ কিা হয়?

3.

িমেযািগুশল শক পূিণ কিা সহজ এবং বযাপক?

4.

প্রশতর্বদর্ন ৌনাি েুি কিাি সুর্োগ ির্য়র্ে শক?

5.

প্রশতর্বদর্ন শক অবদার্নি প্রতবাাব, পিামিে এবং বযবহািকািীি কাে ৌথর্ক প্রাপ্ত অশভর্োগগুশল অন্তভুে ি

6

ির্য়র্ে?
6.

িক্ষণার্বক্ষর্ণি কাজশি সুচারুভার্ব চালার্না শনশিত কির্ত উর্ধ্েতন কমেীিা এর্লার্মর্লা কােেদিেন পশিচালনা
কর্িন?
ৌমাি

20
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