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বাাংাচ্ছদচ্ছলর দষৃ্টান্তমূক ণকছু ণলখন- 

তক-১ 

রিরিওনাল সেন্টাি অব এক্সপািটিি, আিরেই সেটাি ঢাকা তেকাআ উন্নয়ন (ESD) তকাচ্ছির মাধ্যচ্ছম 
ণবশ্বণবদযাচ্ছয়র ণলক্ষাথীচ্ছদর মচ্ছনাভাচ্ছব র াঅমূ পণরবতি চ্ছন র তেষ্টা কচ্ছর যাচ্ছে।  ণবচ্ছশ্বর ১৬৬টি াঅরণাআ-এর 

মচ্ছধ্য াঅরণাআ তেোর ঢাকা  বাাংাচ্ছদচ্ছলর একমাত্র তকন্দ্র ণচ্ছচ্ছব পণরণেত । াআা ২ ০১২ া তথচ্ছক 

াআন্টারনযালনা াআউণনভাণিটি াব ণবণিচ্ছন এণেকাোর এন্ড তেকচ্ছনাণি -এর তন্টার ফর  তলাবা 

এনভায়রনচ্ছমন্টা কাোচ্ছরর াচ্ছথ কাি কচ্ছর  াঅচ্ছছ। এখাচ্ছন স্দাতক পযিাচ্ছয় “এনভায়রনচ্ছমন্টা াচ্ছয়ন্স এবাং 

এডুচ্ছকলন ফর াচ্ছোআচ্ছনব তডভপচ্ছমন্ট” লীিক তকাি ো ুকরা চ্ছয়চ্ছছ। প্রণতটি ণলক্ষাথীর িনয এাআ তকািটি 

বাধ্যতামূক। এর মাধ্যচ্ছম োর মাচ্ছ  তেকাআ উন্নয়চ্ছনর ণলক্ষায়  প্রণলণক্ষত করা য়। এখাচ্ছন াণভজ্ঞ ণলক্ষক 
দ্বারা তেকাআ উন্নয়ন ণলক্ষার একটি উচ্চমান-ম্পন্ন পাঠ্যক্রম ততণর করা চ্ছয়চ্ছছ। াআা ণলক্ষাথীতক বাস্তবম্মত, 

মাচ্ছােনামূক ভাব ধ্ারায় উচ্চতর ণল ক্ষায় িীবনবযাপী ণলক্ষা ািি চ্ছন ায়তা কচ্ছর।  মুতাঃ এখাচ্ছন 

ণলক্ষাথীচ্ছদর মানণক াঅেরচ্ছণর উপর স্থায়ী প্রভাব ৃণষ্ট করা য় । এাআ ণবশ্বণবদযায় ণলক্ষাথীচ্ছদর বযবাণরক 
ণলক্ষার িনয একটি বিু কযাম্পা  ততণর কচ্ছরচ্ছছ তযখাচ্ছন ণলক্ষাথীরা ণবদযুৎ াপেয়তরাধ্, পাণন াংরক্ষণ, বিি য 
বযবস্থাপনা, নানা প্রকার উণিদ এবাং প্রাণী প্রিাণতর াচ্ছথ পণরণেণত  াভ কচ্ছর  এবাং ণবণভন্ন যুব াংগঠ্চ্ছন র 

াচ্ছথ কাি কচ্ছর থাচ্ছক। এাআ তকাি ণলক্ষাথীচ্ছদর িীবনবযাপী ণলক্ষা ণচ্ছচ্ছব তাচ্ছদর াঅেরণগত পণরবতি ন াঅনচ্ছত 

ক্ষম চ্ছয়চ্ছছ এবাং এ পযিন্ত দল ািাচ্ছররও তবণল ণলক্ষাথীচ্ছক তেকাআ উন্নয়ন  জ্ঞাচ্ছন প্রণলক্ষণ ণদচ্ছয়চ্ছছ যারা 

ণনকে ভণবযচ্ছতর তেকাআ উন্নয়ন  জ্ঞাচ্ছনর প্রণলক্ষক । এাআ াংস্থাটি াঅলা কচ্ছর তয , তদচ্ছলর ানযানয 

ণবশ্বণবদযায়গুচ্ছাও তাচ্ছদর মত তেকাআ উন্নয়ন ণলক্ষা ও গচ্ছবণায় এণগচ্ছয় াঅচ্ছব।  
 

 

  

 

 

Fig: 1 Save Energy, Water & Waste Segregation   Fig: 2 Cleaning Campaign at IUBAT Green Campus 
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তক-২ 

বযুরিা অব নন-ফিমাল এডয রকশন, (রবএনএফই)  “মানব উন্নয়চ্ছনর িনয াক্ষরতা উির াবযাত ণলক্ষা 
প্রকল্প” এর মাধ্যচ্ছম ১২ াখ ণনরক্ষর নারী-পুরুচ্ছক উপানষু্ঠাণনক ণলক্ষায় াক্ষরতা প্রদাচ্ছনর মাধ্যচ্ছম নবয 
াক্ষর (এনএফাআ োিচু্ছয়ে) ততণর কচ্ছর। এাআ াক্ষরজ্ঞান-ম্পন্ন নবয াক্ষরচ্ছদর বা এনএফাআ োিচু্ছয়েচ্ছদর ৯ 
মাচ্ছ ১৬টি তেচ্ছড প্রণলক্ষণ প্রদাচ্ছনর মাধ্যচ্ছম াঅয়বধ্িক কাচ্ছির াচ্ছথ ম্পৃক্ত করা য়। এাআ প্রকল্পটি বাাংাচ্ছদল 
রকার, এণডণব ও এণডণ-এর একটি তযৌথ উচ্ছদযাগ। প্রকল্পটি ২০০৬-২০১১ পযিন্ত োরটি ধ্াচ্ছপ ম্পন্ন য়। 
১২ ক্ষ ণলক্ষাথীর মচ্ছধ্য  ১,১০৩,১৬৫ িন ফতার াচ্ছথ উিীণি চ্ছয়চ্ছছ যার ৫০% ণলক্ষাথী মণা। তযব 
ণবচ্ছয় প্রণলক্ষণ তদয়া চ্ছয়চ্ছছ তা ণনম্নরুপাঃ(১)কণম্পউোর ও ফচ্ছোকণপয়ার বযবার ও তমরামত, 
(২)তমণলনাণর, প্লাণবাং ও পাাআপ ণফটিাং, (৩) বাাঁল ও তবচ্ছতর কাি ও াঅধ্ুণনক তমৌ ো, 
(৪)তরণিিাচ্ছরলন ও ওচ্ছয়ণডাং, (৫)লযাচ্ছা পাম্প তমকাণনক, (৬)তরণডও তেণণভলন ও তমাবাাআ তফান 
াণভি ণাং, (৭)পশু পান, (৮)াউ ওচ্ছয়ণরাং, (৯)মালরুম, তরলম ও ভুট্টা ো, (১০) দণিি  ণবজ্ঞান, 
এমব্রয়ডাণর ব্লক বাটিক ডাাআোাআ ও ণিন ণপ্রণন্টাং, (১১)নািাণর, ণি ফ ও ফু ো, (১২)মাছ ো, 
(১৩)খাদয প্রণক্রয়ািাতকরণ, (১৪)াবান ও তমামবাণত ততণর, (১৫) তাাোণব, াাআচ্ছক, ণরক্সা ও 
ভযানগাণি তমরামত, (১৬)যাণনোণর েয়চ্ছে ততণর ও স্থাপন। ণবএনএফাআ’র তত্ত্বাবধ্াচ্ছন প্রকল্পটি মাঠ্ 
পযিাচ্ছয়র ণবণভন্ন এনণিও দ্বারা তমাে ২৯টি তিায় পণরোণত য়। প্রচ্ছতযকটি তকচ্ছন্দ্র ৩০ িন মণা ও ৩০ 
িন পুরু াঅাদা াঅাদা মচ্ছয় প্রণলক্ষণ েন কচ্ছরচ্ছছন তযখাচ্ছন পুরু ণলক্ষাথীর িনয পুরু ণলক্ষক রাচ্ছত 
এবাং মণা ণলক্ষাথীর িনয মণা ণলক্ষক ণদচ্ছনর তবায় ক্লা পণরোনা কচ্ছরন। এ প্রকচ্ছল্প পাচ্ছলর ার 
৯৫%।  
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