
 

জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   

স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

                                                                                                                                         



 

 

কৃিজ্ঞিা  

 

জলবায়ু কার্ েক্রম ও প্রস্তুতি-স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি তিহদ যতিকা  বইটির প্রকািিার জন্য আমরা অসংখ্য ব্যতি ও প্রতিষ্ঠাহির তিকট তিরকৃিজ্ঞ। 

তবহিষ কহর ASPnetএর জািীয় সমন্বয়কারী, তিক্ষক ও তিক্ষার্থীবৃন্দ র্ারা ‘Getting climate-ready: ASPnet schools’ response to climate change’ 

(প্যাতরস, ফ্রান্স, ৭ ও ৮ তিহসম্বর ২০১৫) িীষ যক আন্তজযাতিক সসতমিাহর অংিগ্রেণ কহরি। এর পািাপাতি ইউহিহকা সেকমীগণ:  গয়াং সিা ি্াং, সিতিস 

গরতিিতকহয়ল, করহমতলয়া গুস ও উতিও তমউরা র্ারা প্রমুখ, র্ারা এ তবষহয় িথ্য প্রদাি ও পর্ যাহলািিা কহরহেি, িাহদর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপি করতে। 

সলখক: িাটালী তগব 

সমন্বয়কারী: জুতলয়া সেইস, ইউহিহকা সটকসই উন্নয়ি তিক্ষা এবং স্যাবাইি সিহর্ল, আন্তজযাতিক সমন্বয়কারী, ইউহিহকা সেহর্াগী স্কুল সিটওয়াক য (ASPnet) 
 

সম্পাদিা: ক্ার্থী সিালাি  

গ্রাতিক তিজাইি: অহরতলয়া মাহজাহয়র (প্রচ্ছদ), আিা মরত্রও 

এই পুস্তহকর অহিক তিহদ যিিা ও সকস স্টাতি ইউহিহকা ASPnet-এ অংিগ্রেণকারী স্কুলসমূহের জলবায়ু কম য-উহযাগ সর্থহক সিওয়া েহয়হে। এই জতরহপর 

প্রশ্ন প্রিয়ি ও মূল্যায়িকারী তলতিয়া সালদাতরহক তবহিষিাহব ধন্যবাদ জ্ঞাপি করা েহচ্ছ, তর্তি ইউহিহকার সটকসই উন্নয়ি তিক্ষার সহে জতিি আহেি। অনিকন্তু 

ব্রাতজল, সিিমাক য, সিাহমতিকাি তরপাবতলক, ফ্রান্স, জাম যাতি, গ্রীস, ইহন্দাহিতিয়া, জাপাি, সলবািি, িাতমতবয়া, ওমাি, সসহিগাল এবং আইিতর সকাস্ট ইউহিহকা 

ASPnet স্কুলসমূেহক িাহদর অবদাহির জন্য তবহিষিাহব ধন্যবাদ। 

 

 

 

 

 



অনুক্রম  

 

অধ্যায়-১ সূিিা ২ 

সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার জলবায়ু কম যসূতি ৩ 

এই তিহদ যতিকা সম্পহকয  ৪ 

অধ্যায়-২ জলবায়ুবান্ধব স্কুল ৫ 

স্কুহলর সটকসই পতরহবি উন্নয়ি  ৫ 

সবার ভূতমকা ৬ 

পতরকল্পিা, বাস্তবায়ি এবং পর্ যাহলািিা ৮   

অধ্যায়-৩ বাস্তবায়ি সক্ষত্রসমূে ১০ 

তবযালয় পতরিালিা   ১১ 

        তিহদ যতিকা # ১ জলবায়ু কম যসূতি টিম তিতর  ১১ 

  তিক্ষণ এবং তিখি ১১ 

                  তিহদ যতিকা # ২ সকল তবষহয় জলবায়ু পতরবি যি সম্পর্কে তিক্ষা  ১১   

                  তিহদ যতিকা # ৩ সমাহলািিামূলক, সৃজিিীল  এবং দূরদিী তিন্তা ১৩ 

                  তিহদ যতিকা # ৪  কার্ যক্রম গ্রেহণ তিক্ষার্থীহদর দক্ষিা তিতর  ১৪ 

তবযালহয়র কার্ যক্রম ও সুবিধাবি  ১৫   

                  তিহদ যতিকা # ৫ আপিার তবযালয়টিহক জলবায়ু কম যসূতির আদি য কহর গহি তুলুি ১৫ 

সামাতজক অংিীদাতরত্ব ১৬ 

                 তিহদ যতিকা # ৬ তিখি এবং তিক্ষহণ সামাতজক অংিীদাতরত্ব গহি তুলুি ১৬ 

অধ্যায়-৪    অগ্রগতি পরীতবক্ষণ ১৮ 

পাদটীকা  ১৯ 

          

          

  

  

 

  



 

 

 

সূিিা  

জলবায়ু পতরবি যি মািব সি্িার জন্য বি হুমতক। মািবজাতির আবাসি, অন্নসংস্থাি ও সুস্থ জীবি ধারহণ জলবায়ু 

পতরবি যি সর্ তবরূপ প্রিাব তবস্তার কহর িা তবতিন্ন গহবষণা ও জিহগাষ্ঠী সর্থহক আমরা ইহিামহধ্যই অবগি েহয়তে। জলবায়ু 

পতরবি যি আরও অহিক তবতিক সমস্যার সহে জতিি। সর্মি অসমিা ও তিতিকিার প্রসে, উন্নয়িিীল সদিগুহলা জলবায়ু 

পতরবি যহি িগণ্য ভুতমকা রাহখ অর্থি িারাই সবহিহয় সবতি ঝ ুঁতকহি রহয়হে। তলে তবষম্য সৃতিহিও এর প্রিাব লক্ষণীয় এবং 

অতধকাংি সক্ষহত্র িারী ও সমহয়রা পুরুষহদর সিহয় অহিক সবতি অরতক্ষি। এর দ্বারা জলবায়ু পতরবি যহির সতক্রয় ও কার্ যকর 

প্রিাব সেহজই ব্যাখ্যা করা র্ায়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জলবায়়ু পতরবি যি হ্রাহসর জন্য সমতন্বি আন্তজযাতিক 

কম যপন্থা গুরুত্বপূণ য; এর সহে দরকার িতিিালী 

আন্তজযাতিক আইতি প্রতক্রয়া, বৃেত্ আতর্থ যক-সম্পদ এবং 

সবুজ প্রযুতি র্া আমাহদর তিন্তা ও কাজ, আমাহদর 

মহিািাব ও আিরহণর সহে সম্পৃি। সটকসই উন্নয়ি 

তিক্ষা (ইএসতি) জলবায়়ু ঝ ুঁতক সমাকাহবলা করার তিতি। 

এই তবতিক ি্াহলঞ্জ সমাকাহবলা করা আমাহদর দাতয়ত্ব। 

ইএসতি আমাহদর জ্ঞাি, দক্ষিা এবং মূল্যহবাহধর 

তবকাহি একটি স্বাস্থ্কর, তিরহপক্ষ, পতরহবিগিিাহব 

সটকসই-সমাজ তিতরহি সোয়িা কহর।  

অধ্যায়-১ 

২০১৫ সাহলর সসহেম্বহর তবিহিিারা সটকসই 

উন্নয়হির এহজন্ডা ২০৩০ প্রণয়ি কহরি এবং 

২০৩০ সাহলর মহধ্য অজযিিব্য ১৭টি অভীষ্ট 

তিধ যারণ কহরি, র্া তবতিক এবং স্থািীয় 

ি্াহলঞ্জ তিরসহি সোয়িা করহব। এহজন্ডা 

২০৩০ সি জলবায়ু কম যসূতি (অভীষ্ট-১৩) 

তবতিক সমস্যাবতলহি তবহিষিাহব স্থাি কহর 

সিয়, অতধকন্ত অভীষ্ট -১৩ (জলবায়ু কম যসূতি) 

এবং অভীষ্ট-৪ (গুণগি তিক্ষা)  জলবায়ু 

পতরবি যি সমাকাহবলায় সটকসই উন্নয়ি তিক্ষার 

তবহিষ গুরুত্বপূণ য ভূতমকার স্বীকৃতি পায়।        
আরও জািার জন্য পড়ুিঃ http://www.globalgoals.org/ 

://www.globalgoals.org/ http://www.globalgoals.org/ 

টেকসই উন্নয়র্ির জন্য নিক্ষা এবং জলবায়ু কম েসূনি 

জলবায়ু পনরবর্ ের্ির সুদূরপ্রসারী ববনিক পনরণনর্ টের্ক 

এো স্পষ্ট টর্ টেকসই উন্নয়ি নিক্ষা (ইএসনি) একটি 

িনিিালী জলবায়ু কম েসূনি অন্তর্ভেি করা অবশ্য প্রর্য়াজি। 

নিক্ষােীর্দর জলবায়ু পনরবর্ ের্ির কারণ বুঝর্র্ স্কুলগুর্লার 

মুখ্য ভূনমকা আর্ে টর্খার্ি র্ারা জলবায়ু পনরবর্ ের্ির 

কারণ বুর্ঝ নসদ্ধান্ত এবং র্োর্ে ব্যবস্থা গ্রহণ করর্র্ 

পার্র। এোড়া প্রর্যাজিীয মূল্যর্বাি এবং দক্ষর্া অজেিসহ 

টেকসই উন্নয়র্ি অংি নির্য় অনিক টেকসই জীবিিারা, 

সবুজ অে েিীনর্ এবং নস্থনর্িীল জলবায়ুপ্রবহ সমাজ 

বর্নরর্র্ অংি নির্র্ পার্র। 

 

 

২  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

 



জলবায়ু কার্ যক্রহম সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা  

তদহি তদহি অহিক স্কুহল জলবায়ু কার্ যক্রহম সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা িালু েহয়হে। স্কুহলর গৃেীি তবতিন্ন মূল্যহবাধ ও পদহক্ষপ সশ্রতণকহক্ষ 

জলবায়ু পতরবি যি সম্পহকয তিক্ষার্থীহদর প্রাতিষ্ঠাতিক ও অপ্রাতিষ্ঠাতিক উপাহয় িথ্য প্রদাি তিক্ষাহক আরও িতিিালী কহর সিাহল। 

সেজিাহব বলা র্ায়, তিক্ষার্থীরা- সেহল ও সমহয় উিহয় এবং স্কুল সমাহজর অন্যান্য সদস্যরা তিহখ। 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিক্ষােহির ব্যবস্থাপক, িত্ত্বাবধায়ক, কম যিারী ও িাহদর পতরবাহরর সর্ সকউ। প্রকৃিপহক্ষ, সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা পদ্ধতিহি 

স্কুহলর সব যজিীি অংিগ্রেণ সিলিা লাহি কাজ কহর। 

 

তিক্ষকগি ও অধ্যক্ষবৃহন্দর প্রতিহবদহি সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা স্কুল ও পাতরপাতিযক সমাজহক তিম্ন বতণ যি উপাহয় সুতবধা তদহয় 

র্থাহক:  

 

 তিক্ষার্থী ও কম যিারীগণ স্কুলহক অহিক সবতি আপি মহি কহর; 

 তিক্ষার্থীরা অহিক সবতি অর্থ যবে ও োহি-কলহম তিক্ষা লাি কহর;  

 তিক্ষকবৃন্দ িতুি ধরহির সপিাগি দক্ষিা অজযি কহরি; 

 স্কুল পতরিালিা পতরহবিগি কুপ্রিাব কহম র্ায়;  

 স্কুহলর সম্পদ অপিয় কহম র্ায়;  

 ক্াম্পাস আহরা অতধক সবুজময় ও সুন্দর েহয় উহে;  

 স্কুলগুহলা তিক্ষণ উপকরণ, তবহিষজ্ঞ এবং আতর্থ যক সেহর্াতগিা পায়
ii
 

 

 

 

জলবায়ু কার্ যক্রহম সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার অর্থ য েল 

স্কুহলর সব যত্র পতরহবি উন্নয়ি িি যা, র্া জলবায়ু 

পতরবি যি হ্রাহস সোয়িা করহব। এহি তবযালয় 

পতরিালিা, তিক্ষার তবষয়বস্তু ও মাধ্যম, ক্াম্পাহসর 

সুতবধাতদ ও ব্যবস্থাপিা অংতিদাতরত্ব ও স্কুহলর 

সামাতজক সেহর্াতগিা অন্তভুযি। স্কুহলর  তিির ও 

বাইহরর সকল অংিীদারহদর সতক্রয় অংিগ্রেণ 

দরকার সর্মি- তিক্ষার্থী, তিক্ষক, অধ্যক্ষ, সকলস্তহরর 

কম যিারীগণ  এবং বৃেির পতরসহর পতরবার ও সমাজ 

জলবায়ু পতরবি যি সম্পহকয আহলািিা ও পদহক্ষপ 

তিরূতপি েহব, র্া সার্থ যকিাহব সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা 

বাস্তবায়হি কাজ করহব (the  Sustainable  

School  Label, 2016)। 
 

প্রায়ি সদখা র্ায়, তিক্ষকবৃন্দ ও অধ্যক্ষ একাহজ 

সিতৃত্ব সদি। এোিা সর্ সকউ জলবায়ু কর্ যক্রহম 

ি্াতম্পয়ি েহি পাহর: তিক্ষক, অধ্যক্ষ, তিক্ষার্থী, 

সূিিা   ৩ 



 এই তিহদ যতিকা প্রসহে  

আপতি তক একটি স্বাস্থ্কর, সুন্দর ও পতরহবিসম্মি সমাজ গিহি িাি? আপিারা তক আগামীর িরুণ প্রজন্মহক এই কাহজ 

উৎসাতেি করহি একমি? আপিারা তক স্কুলগুহলাহক আরও জলবায়ুবান্ধব রূহপ প্রস্তি করহি ইচ্ছুক? র্তদ একমি েি 

িহব এই তিহদ যতিকাটি আপিার জন্য! 

এই বইটি িারটি িাহগ তবিি।  

অধ্যায় ১ -  বইটির প্রর্থম অংি পাে কহর আপতি ও আপিার তিক্ষা প্রতিষ্ঠাি জলবায়ু পদক্ষহপর জন্য সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার 

গুরুত্ব অনুধাবহি সক্ষম েহবি। আধ্যায় ২- এই অংহি জলবায়ু পতরবি যি সরাহধ আপিার স্কুহলর পতরকল্পিা, পদহক্ষপ, 

সকৌিল ও দৃতিিতের রূপহরখা তববৃি েহয়হে। অধ্যায় ৩- এখাহি েয়টি তিহদ যতিকা সদয়া আহে, র্ার মাধ্যহম স্কুহলর 

পতরিালি, তিক্ষণ এবং তিখি, ক্াম্পাস সুতবধা ও ব্যবস্থাপিা এবং সমাহজর অংিীদাতরহত্ব জলবায়ু পদহক্ষপ তবিদিাহব 

অন্তভুযি েহয়হে। তবতিন্ন সদহির জলবায়ু পদহক্ষহপর উদােরণও সদয়া আহে। অধ্যায় ৪- সিষ অংহি পদহক্ষপসমূহের 

অগ্রগতি পর্ যহবক্ষণ করার জন্য তবষয়তিতিক আকাহর েয়টি তিহদ যিিা একটি েহক বতণ যি েহয়হে।   

 

    

কীিাহব এই তিহদ যতিকাটি রতিি েহয়হে 

এই তিহদ যতিকা এবং দৃিান্তসমূে ১২ টি সদহির ৫৫টি স্কুহল জলবায়়ু পদহক্ষপ প্রকহল্পর একটি সমীক্ষার উপর তিতি কহর 

প্রস্তি েহয়হে। সমীক্ষার স্কুলসমূে ইউহিহকা অ্াহসাতসহয়হটি স্কুলস প্রহজক্ট সিটওয়াহক যর (ASPnet) অংি। উপরন্তু, এই 

বইহয় উদ্ধৃি দৃিান্ত ও গহবষণালদ্ধ িলািল তপয়ার-তরতিউ জাি যাল, বই, জািীয় ও আন্তজযাতিক তিহদ যতিকা ও কাোহমা এবং 

সপ্রাগ্রাম ওহয়বসাইট সর্থহক সংগৃেীি। 

 

মূল তবহবি্ তদকগুহলা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার লক্ষ্ অজযহি জ্ঞাি ও স্বতদচ্ছাই র্হর্থি িয়। পৃতর্থবীর তবতিন্ন 

সদহির স্কুহলর অতিজ্ঞিা সর্থহক জািা র্ায় সর্, জলবায়ু পদহক্ষহপর প্রহজক্টগুহলা 

িখিই সার্থ যক েহয়হে, র্খি িাহি তিহির তবষয়গুহলা সতন্নহবতিি েহয়হে: 

 

 একজি তবজ্ঞ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্কুহলর অধ্যক্ষ; 

 দক্ষিা, সু-প্রতিতক্ষি তিক্ষহকর সহে বতেরাগি তবহিষজ্ঞহদর সর্াগাহর্াগ; 

 একতিষ্ঠ ব্যবস্থাপিাকারী;  

 প্রহয়াজিীয় মালামাল এবং তিক্ষার উপকরণ; 

 পর্ যাপ্ত দীর্ যহময়াতদ অর্থ যায়ি।iii 

 

 

তবহবিিা করুি! 

সিল জলবায়়ু কার্ যক্রম তবষয়ক প্রকহল্পর জন্য িথ্যিান্ডার দরকার, র্া 

তবতিন্ন সিটওয়াক য সর্থহক পাওয়া র্ায়। তিহির সিটওয়াক যগুহলা আপিার 

স্কুহলর জন্য দরকারী েহি পাহর: 

 UNESCO’s Associated Schools Project Network (ASPnet) 

- ASPnet েল ইউহিহকার আদি য প্রিার করহি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ১৮১টি 

সদহির ১০,০০০ স্কুহলর একটি তবিব্যাপী সিটওয়াক য, র্া িাতন্ত, 

আন্তজযাতিক সমহ ািা, আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ও সটকসই উন্নয়হির 

মাধ্যহম সৃজিিীল তিক্ষার তবষয় তিতর করা, তিক্ষণ এবং তিখহির িতুি 

পদ্ধতি এবং তবি জুহ়ে সেহর্াতগিা। ASPnet ওহয়বসাইহট আরও 

প়ে়ুি: http://www.unesco.or g/new/en/educat i on/net wor 

ks/gl obal -net wor ks/aspnet /   
 

ইহকা-স্কুল - িাউহন্ডিি ির এিিায়রিহমন্টাল এডুহকিি দ্বারা 

পতরিাতলি,  ৫৮টি সদহি ৪৮,০০০ টিরও সবতি ইহকা-স্কুল। ইহকা-

স্কুলগুহলা পতরহবি রক্ষার জন্য স্কুল কার্ যক্রহম সরঞ্জাম এবং উপকরণ 

সরবরাে কহর র্থাহক। আরও প়ে়ুি ইহকা-স্কুলওহয়বসাইহট: 

http://www.ecoschools.global/. 

 

আঞ্চতলক সিটওয়াক য - তবিজুহ়ে স্থািীয় সংগেিগুহলা স্কুলগুহলাহক 

জলবায়়ু পতরবি যি তিহয় পদহক্ষপ তিহি সাোয্য কহর৷ আপিার এলাকায় 

সকাি সিটওয়াক য সতক্রয় আহে িা জািার জন্য অন্যান্য স্কুহলর তিক্ষক 

এবং প্রধাি তিক্ষকহদর সহে কর্থা বলুি ।  

৪  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

 

 



 

 

 

 

জলবায়ুবান্ধব স্কুল  
 

     একটি   সটকসই সংস্কৃতি তিতর করা  

 

 

একজি অধ্যক্ষ বা তিক্ষক তেহসহব আপতি আপিার স্কুহলর কাহজর পতরহবি ও তিক্ষার্থী, কম যিারী এবং িাহদর পতরবাহরর 

িাওয়া পাওয়া সম্পহকয ধারণা রাহখি। এখাহি তবতিন্ন তলতখি ও অতলতখি তিয়ম র্থাহক র্া মূলি স্কুহলর সংস্কৃতি সর্থহক 

আহস। স্কুহলর সংস্কৃতি বলহি তকছু আদি য, তবিাস ও প্রি্ািার সমতি সবা ায়, র্া মানুষহক একটি তিতদ যি রূহপ পতরিাতলি 

কহর। 

”” 

 

সটকসই স্কুল সংস্কৃতিহি তিক্ষার্থী, কম যিারী এবং িাহদর পতরবার সটকসই সমাজ গেহির উপর একটি সমতন্বি মূল্যহবাধ ও 

তবিাস সপাষি কহরি। িার জন্য পতরহবহির প্রতি র্ত্নিীল েওয়া এবং জলবায়ু পতরবি যি সমাকাহবলায় কাজ করহি েহব। 

এজন্য স্কুহলর জলবায়ু পদহক্ষপ বলহি প্রকৃিপহক্ষ সটকসই স্কুল কালিার তিতর করা সবা ায়। অহিক স্কুলই এহক পৃতর্থবীর 

জলবায়ু পদক্ষহপর জন্য িাহদর কি যব্য মহি কহর। তকছু স্কুল এহক িাহদর সমস্যার মূল কারণ তেহসহব তিতিি কহর। 

উদােরণস্বরূপ, জাপাহির তকছু দুহর্ যাগপ্রবণ অঞ্চহলর স্কুহলর কর্থা বলা র্ায়, সর্খাহি জলবায়ু পদহক্ষপ তিক্ষার্থী ও িাহদর 

পতরবারহক তিরাপদ ও িতবষ্যহির জন্য প্রস্তুি েহি বাস্ততবক অহর্থ য সাোয্য কহর।  

 

 

আপিার স্কুহল জলবায়়ু পদক্ষহপর অর্থ য কী িা তিধ যারণ করহি আপিার স্কুহলর োত্র, িাহদর পতরবার, রক্ষণাহবক্ষণকারী, 

ক্াহিহটতরয়া স্টাি, প্রিাসক এবং অন্যান্য তিক্ষক প্রহি্হকর কাে সর্থহক িহথ্যর সর্াগাি প্রহয়াজি। অহিক উপায় আহে 

র্ার দ্বারা আপতি এ তবষয়তিতিক সহিিিিা তিতর করহি পাহরি এবং এ কাহজর জন্য িহথ্যর সর্াগাি পাহবি। 

উদােরণস্বরূপ আপতি োত্রহদর মার্থা খাটাহিার জন্য স্কুহলর সটকসই িয় এমি তজতিসপহত্রর একটি িাতলকা তিতর করহি 

বলহি পাহরি। আপতি জলবায়়ু পতরবি যি সম্পহকয িাহদর পতরবাহরর তিন্তা িাবিা জতরপ করহি পাহরি। অর্থবা, আপতি 

তিি-িলতিত্র এবং কম যিালার আহয়াজি করহি পাহরি, সর্খাহি তিক্ষার্থী, িাহদর পতরবার এবং তিক্ষকরা পতরহবি সুরক্ষার 

উপায় তিহয় আহলািিা করহবি।  

 

 

তদ্বিীয় ধাহপ জলবায়়ু পদহক্ষপ সম্পহকয আপিার স্কুহলর দৃতিিতে, 

লক্ষ্মাত্রা এবং মািদণ্ড তিতর করহি েহব, র্া এ তবষহয় সবা াপিা 

আহলাকপাি করহব। এটি গুরুত্বপূণ য সর্, এহি আপিার স্কুহলর 

দৃতিিতে, লক্ষ্ এবং স্থািীয় জিগণ কতৃযক তিতদ যি ইতিোস, সংস্কৃতি 

এবং িাতেদার প্রতিিলি র্টহব। মানুহষর একটি স্কুল প্রকহল্প 

তবতিহয়াগ করার সম্ভাবিা িখিই সবতি র্থাহক র্খি স্থািীয় জিগহণর 

দ্বারা িার লক্ষ্ প্রাসতেক এবং তবধ তেসাহব তবহবতিি েয়। 

 

আপিার স্কুল সংস্কৃতি তলতপবদ্ধ করার পর িা তদিতন্দি জীবহি প্রহয়াগ 

করা প্রহয়াজি েহব। স্কুহলর সকৌিলগি পতরকল্পিা, িীতি, পদ্ধতি, 

তিহদ যতিকা, বাহজট, এবং স্কুল কতমটির প্রতিটি কাহজ িার প্রতিিলি 

র্টাহি েহব।  

তদ্বিীয় অধ্যায় 

 

 

িাহগায়া ইন্টারন্যািিাল জুতিয়র এন্ড োই     

স্কুহলর লক্ষ্মাত্রা  

িাহগায়া, জাপাি  

িাহগায়া ইন্টারন্যািিাল স্কুল সটকসই সংস্কৃতি তিতরহি 

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, র্া িাহদর স্কুহলর লক্ষ্মাত্রায় তববৃি। 

প্রতিষ্ঠাহির লক্ষ্ েল িার তিক্ষার্থীহদর মহধ্য “তবিব্যাতপ 

সি্ই কী প্রহয়াজি িা বস্তুতিিিাহব সংজ্ঞাতয়ি করার 

সক্ষমিা লালি করা। িাহদর তিজ সর্থহক পদহক্ষপ তিহি 

এবং সটকসই উন্নয়হির জন্য সতক্রয় এহজন্ট তেহসহব 

গহি উো।” 

জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা  ৫ 

 

 

 



তবহবি্ তবষয়! 

 আপিার স্কুল তক পতরহবিগি, সামাতজক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থ যনিতিক মূল্যহবাধ সমহি তিহি সম্মি? 

 জলবায়ু তবষয়ক কার্ যক্রম তক আপিার স্কুহলর সকৌিলগি পতরকল্পিার অংি? 

 আপিার স্কুল তক তলে সমিায় তবিাসী এবং তসদ্ধান্ত গ্রেহণ পুরুষ, িারী, সেহল ও সমহয়হদর সমাি অংিগ্রেণ এবং সিতৃত্বদাহি তবিাসী? 

 আপিার স্কুহলর োত্র আিরণতবতধ তক পতরহবিগি দাতয়ত্ব পালহি প্রস্তুি? 

 আপিার স্কুহলর অবতেিকরণ কম যসূতি িীতি তক িতুি কমীহদর মূল্যহবাধ এবং জলবায়ু সংক্রান্ত কার্ যক্রহমর সহে পতরতিতিকরহণ সক্ষম? 

 আপিার স্কুহলর ক্রয়িীতি তক পতরহবি এবং সামাতজকিাহব সংহবদিিীল পণ্য তকিহি উৎসাতেি কহর? 

 আপিার স্কুল তক জলবায়ু সংক্রান্ত প্রকহল্প অর্থ য সর্াগাি সদয়? 

 আপিার স্কুল তক তিক্ষকহদর জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যা এবং অতিজ্ঞিার প্রতিিলি র্টাহিার জন্য সময় বরাদ্দ কহর র্থাহক? 

 স্কুহলর সকল কতমটিগুহলা তক জলবায়ু সংক্রান্ত কার্ যক্রম টিহমর সহে যুি?  

 

 

 

সব যজিীি অংিগ্রেণ 

আপিার স্কুহলর জলবায়ু সংক্রান্ত কার্ যকলাহপ প্রহি্হকরই ভূতমকা রহয়হে। প্রকৃিপহক্ষ, এটি সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার একটি তবতিি্। 

বাস্ততবক অহর্থ য এই প্রতক্রয়া পুহরা স্কুলহক সম্পৃি কহর সেহজই দাতয়ত্ব বন্টি সম্ভব। গিীরিাহব তিন্তা করহল, অন্তভুযতিমূলক পদ্ধতি 

সামতগ্রক অহর্থ যই তবতিন্ন দক্ষিা, জ্ঞাি ও দৃতিিতের সমন্বয় র্টাহি সক্ষম এবং একই সময় জলবায়ু  সংক্রান্ত প্রকল্পগুহলা িলমাি রাখার 

জন্য জতিি সকল অংিীদারগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এোিাও সকহলর অংিগ্রেহণর মাহধ্যহম জ্ঞািাজযি ও আহরা সটকসই সমাজ গেহি 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তবহবি্তবষয়!  

 প্রহি্হকরই তক তসদ্ধান্ত সিয়ার ক্ষমিা রহয়হে? 

 সবাই তক জলবায়ু কম যপ্রকহল্পর চূিান্ত িলািহলর উপর 

   িাহদর মিামহির প্রতিিলি র্টাহি পাহর? 

 সবাই তক অনুিব কহর সর্ িারা সতি্ই সমস্যাগুহলা সবাহ ? 

 

সমাহলািিামূলক তিন্তািাবিা, ঐক্মি এবং সোনুভূতি ও 

দক্ষিা ইি্াতদ তবকাহির সুহর্াগ প্রদাি করহব। 

োত্র, তিক্ষক, অধ্যক্ষ, সোয়িাকমী, অতিিাবক, িবি-

পতরিালিাকারী, পতরবার এবং স্থািীয় সলাকজি প্রহি্হকরই 

একটি তবহিষ ভূতমকা রহয়হে (পরব যিী পৃিায় েক-১ সদখুি)। 

সেহল, সমহয়, িারী ও পুরুষগণ সকহলই সমািিাহব তিযুি ও 

সতক্রয় িাহব অংিগ্রেণ করহব। উদােরণস্বরুপ, 
ক্াহিহটতরয়ার কমীরা স্থািীয় উপাদাি তদহয় স্বাস্থ্কর 

জলখাবার তিরী করহি পাহর। তিক্ষার্থীরা জলবায়ু বান্ধব 

অনুিীলিসমূে বাতিহি পতরবাহরর সদস্যহদর সংহগ িি যা কহর 

জ্বালািী ও তবদু্হির উপর একটি তিরীক্ষা িালাহি পাহর। তিজ 

তিজ দাতয়ত্ব তিধ যারণ কহর স্কুহলর সবাইহক কাহজ সম্পৃিকরণ 

আবশ্যক। প্রতিটি সগািীর এমি প্রতিতিতধ তিব যািি করা উতিি 

র্ারা জলবায়ুকমী দহলর পহক্ষ কর্থা বলহব এবং কাজ করহব। 

র্ারা জলবায়ু পতরবি যি সংক্রান্ত স্কুহলর কম যপতরকল্পিার উন্নয়ি 

বাস্তবায়ি এবং পর্ যাহলািিা সমন্বহয়র দাতয়হত্ব রহয়হেি (অধ্যায় 

– ৩, তিহদ যতিকা # ১ সদখুি) 

 

কর্লানজও ইসরার্য়নলো ব্রানসনলর্রা এ. নলর্য়র্সি 

টির্ার্দর ক্ষমর্ায়ি  

নরওনি টজনির্রা, ব্রানজল 

কহলাতজও ইসরাহয়তলটা ব্রাতসতলহরা এ. তলহয়হসি পতরহবিগি 

দাতয়হত্বর সংস্কৃতি তিতরহি কাজ করহে। স্কুলটি তবিাস কহর সর্, 

স্কুহলর সর্ ৮০০ জি তিক্ষার্থী এবং ২০০ জি কম যিারী রহয়হে 

িাহদর সকহলরই পতরহবি সংক্রান্ত প্রকল্পগুহলা সকি েহচ্ছ িা 

জািা উতিি। এও জািা উতিি সর্, িারা সবাই এই 

কম যপতরকল্পিার অংি। এই উপলহক্ষ পতরহবি সদখিালকারীদল, 

স্কুহলর দাহরায়াি, তিক্ষক, োত্র, প্রহকৌিলী এবং অন্যান্যহদর 

অতিজ্ঞিামূলক, অিানুিাতিক তিক্ষা কার্ যক্রহম অংিগ্রেহণর জন্য 

আমন্ত্রণ জাতিহয় র্থাহক। িারা একটি সবুজোদ, সসৌরচুল্লী ও 

বাুঁহির বাইসাইহকল রাখার িাক তিতর কহরহে। এোিা িারা 

মিলা ও ফুহলর বাগাি কহরহে। বাগাহি তিতর কহরহে ধ্যাহির 

জায়গা এবং রান্নায় ব্যবহৃি সিলহক বাহয়া-তিহজহল রুপান্তর 

করহে। এই কার্ যক্রহমর িহল স্কুহলর সকল সদহস্যর মাহ  বন্ধি 

তিতর েহয়হে, গব যহবাধ জাগ্রি েহয়হে এবং এমি একটি 

পতরহবি তিতর েহয়হে সর্খাহি ধারণা ও িথ্য অবাহধ িাগ করা 

র্ায়। 

পতরহবি িদারককারী কমীদল িলমাি প্রকল্পগুহলার তিরাপদ 

ক্রহয়র জন্য সমাহজর সদস্যহদর প্রতিক্ষহণর ব্যবস্থা কহর র্থাহক। 

উদােরণস্বরুপ, স্কুহলর কমীহদর বজয্ বাোই এবং ব্যবহৃি রান্নার 

সিল সংগ্রহের প্রতিক্ষণ তদহয়তেল। এোিাও, োত্র 

সসচ্ছাহসবকহদর জন্য একটি বাগাি কম যিালার আহয়াজি 

কহরতেল, র্াহি িারা রক্ষণাহবক্ষণ কমীহদর সোয়িা কহর 

বাগাহির সম্প্রসারণ করহি পাহর।  

৬  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

 

 

 



েক – ১:  স্কুহলর সকলহক জলবায়ু কার্ যক্রহম তিহয়াতজি করা  

আপিার স্কুহলর সকল সদস্য কীিাহব জলবায়ু সংক্রান্ত কার্ যকলাহপ অংগ্রেণ করহি পাহর িা তিহির উদােরণ সর্থহক তবহবিিা করুি। সকাি 

কাজটি আপিার স্কুহলর জন্য সুিল বহয় আিহি পাহর? আপতি তক আপিার স্কুহলর োত্র, কম যিারী এবং পতরবার অংিগ্রেণ করহি পাহর এমি 

অন্য সকাহিা তবষয় তিহয় কাজ করহি পাহরি? 

আপিার স্কুহলর  

সদস্যবৃন্দ 
সম্ভাব্য ভূতমকা 

 

তিক্ষার্থী 

 সশ্রতণকহক্ষ অর্থবা সশ্রতণকহক্ষর অংি তেহসহব জলবায়ু সংক্রান্ত কম য প্রকহল্পর পতরকল্পিা করা এবং 

সিতৃত্ব সদয়া। 

 আপিার স্কুহলর সটকসই অবস্থার উিহরাির উন্নয়হির অগ্রগতি পতরমাপ মূল্যায়ি (সর্মি: বজয্  এবং 

জ্বালাতি) করা। 

 িরুণ োত্রহদর জলবায়ু কার্ যক্রহম অংিগ্রেহণ উদ্ব়ুদ্ধ করা। 

 

তিক্ষক 

 তিক্ষার্থীহদর জলবায়ু তবষয়ক পােদাি জ্ঞাি তবকাহি সোয়িা করহি পাহর। এর মাধ্যহম তিক্ষার্থীরা 

তবতিন্ন দক্ষিা এবং পদহক্ষপ সিওয়ার সক্ষমিা অজযি করহি পাহর। 

 আপিার স্কুহলর সকল সদস্যহক জলবায়ু সংক্রান্ত সকল উহযাহগ অংি সিওয়ার জন্য অনুহরাধ করহি 

েহব। 

 আহলার প্রহয়াজি িা র্থাকহল লাইট বন্ধ রাখার মিমািতসকিা গিহি েহব, র্া জলবায়ুবান্ধব পতরহবি 

গেহি ভূতমকা রাখহি পাহর। 

 

অধ্যক্ষ ও প্রিাসক 

 জলবায়ু সংক্রান্ত সুষ্ঠ়ু কর্ যকলাহপর জন্য আপিার তবযালহয়র দৃতিিতে ও মূল্যহবাধহক অগ্রাতধকার 

সদওয়া। 

 কার্ যকরী জলবায়ু কম যপ্রকহল্পর সিতৃত্ব গেহির জন্য সপিাদার দৃতিিতের মাধ্যহম তিক্ষক ও অন্যান্য 

কমীহদর সোয়িা প্রদাি করা। 

 িতুি তিক্ষক ও কম যিারী তিহয়াহগর সক্ষহত্র জলবায়ু সংক্রান্ত জ্ঞাি, অতিজ্ঞিা এবং মূল্যহবাধ তবহবিিা 

করা। 

িবি িত্বাবধায়ক ও 

রক্ষণাহবক্ষণকারী 

 স্কুলিবি ব্যবোর কাহল স্কুহলর পতরহবিগি কাব যি তপ্রন্ট কমাহি  িত্ত্বাবধাহির পরামি য সদওয়া। 

 তিক্ষার্থীহদর স্কুহলর বাগাহির র্ত্ন তিহি এবং বহজয্ র সঠিক বাোইকরণ সিখাহিা। 

 স্কুহলর প্রহয়াজিীয় িাপমাত্রা, তিয়ন্ত্রণ বা আহলাকসজ্জার সক্ষহত্র সাশ্রয়ী পতরবি যি আিয়ি করা। 

সরহস্তারাুঁকমী 

 স্থািীয় উপাদাি তদহয় স্বাস্থ্কর িাস্তা এবং খাবার প্রস্তুি করা। 

 রান্নার্হরর বজয্  পৃর্থকীকরণ এমিিাহব করা র্াহি কহর রান্নার্হরর বজয্  সর্থহক কহম্পাস্ট প্রস্তুি করা 

র্ায়। 

 সর্সকল িাকসবতজ স্কুহলর বাগাহি জন্মাহিা সম্ভব িা উৎপাদহির ব্যবস্থা করা এবং সসগুহলা স্কুহলর 

সরহস্তারায় ব্যবোর করা। 

 

অতিস সেকারী 

 অতধকির সটকসই অতিস ব্যবস্থাপিা অনুিীলি, সর্মি- প্রহয়াজি অনুর্ায়ী কাগহজর উিয় পৃষ্ঠায় মুদ্রণ 

করা। 

 আপিার স্কুহলর অতজযি কৃতিত্ব এবং জলবায়ু সংক্রান্ত তিক্ষাদাহির বাি যা প্রিার করা। 

 আপিার স্কুহল দি যিার্থীহদর শুহিচ্ছা জািাহিার সময় জলবায়ুসংক্রান্ত অজযিসমূে উপস্থাপি করা। 

 

পতরবার 

 বাসা বাতিহি জলবায়ুবান্ধব অনুিীলি পদ্ধতি গ্রেণ করা।  সর্মি পাতি সংরক্ষণ এবং একটি বাগাি 

করা। 

 স্কুহলর জলবায়ু প্রিারিা কার্ যক্রহম সস্বচ্ছাশ্রম সদওয়া। 

 স্কুহলর জলবায়ু সংক্রান্ত কার্ যক্রহম সোয়িা করার জন্য অর্থ য দাি এবং উপকরণ সংগ্রে তিতিি করা। 

স্থািীয় জিহগাষ্ঠী ও 

সংস্থাসমূে 

 স্থািীয় সটকসই উন্নয়হির সমস্যা তিতিিকরণ ও িার সমাকাহবলা। 

 জলবায়ু পতরবি যি সংক্রান্ত কাতরগতর দক্ষিা প্রদাি এবং সমাকাহবলা। 

 তিক্ষার্থীহদর মাে পর্ যাহয় ভ্রমহণর ব্যবস্থা করা, র্াহি িারা জলবায়ু পতরবি যি সম্পহক য বাস্তব সম্মি জ্ঞাি 

অজযি করহি পাহর। 

 

 

 

 

     অধ্যায় ২- জলবায়ুবান্ধব সু্কল  ৭ 



পতরকল্পিা, কার্ যক্রম ও প্রতিিলি 
 

আপিার স্কুল সম্ভবি ইহিামহধ্যই জলবায়ু সংক্রান্ত তকছু কার্ যক্রম িাতলহয়হে। েয়হিা োত্ররা স্কুহলর বাগাহি সদিীয় গাে 

লাতগহয়হে, অর্থবা আপিার স্কুহলর তবদু্হির ব্যবোর কমাহি পদহক্ষপ তিহয়হে। তকন্তু আপিার স্কুল জলবায়ু পতরবি যি 

কমাহি আর তক তক পদহক্ষপ তিহি পাহর এবং কীিাহব তবযমাি উহযাগগুহলাহক িতিিালী করহি পাহর? সঠিক 

কম যপতরকল্পিা এবং প্রতিিলহির মাধ্যহম সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার ক্রমাগি উন্নতির ধারাবাতেকিা তবকাহি এটি একটি 

অেীকার। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আল-কাওর্থার মাধ্যতমক তবযালহয়র ক্রমাগি উন্নয়ি প্রতক্রয়া 

তবরুি, সলবািি 

আল-কাওর্থার মাধ্যতমক স্কুল জলবায়ু পতরবি যি সহিিিিা বািাহিার উহযাগ তিহয়হে। এ পর্ যন্ত ২৪২১ জি তিক্ষার্থী, 

৩১০ জি তিক্ষক এবং ১১০টি পতরবার বৃক্ষহরাপি, পুিব্যবোর সর্াগ্য উপকরণ সর্থহক েস্ততিল্প তিতর, জািীয় বি 

পতরদি যি, পাতির পুিব্যবোর এবং সংরক্ষণ সম্পতক যি িািা প্রকহল্প অংিগ্রেণ কহরহে। এই স্কুহল িলতিত্র প্রদি যিী এবং 

কম যিালা আহয়াজি কহরহে, সর্খাহি তিক্ষার্থী, পতরবার এবং তিক্ষকগণ ধরণীহক রক্ষাকহল্প িািা পরামি য তদহয়হেি। 

সামাতজকিাহব দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠািগুহলার জন্য আইএসও – ২৬০০০ এর তিহদ যতিকা অনুর্ায়ী উন্নয়হির এই প্রতক্রয়া 

িলমাি রাখহি স্কুলটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বেহরর শুরুহিই স্কুহলর পতরহবি কতমটি পূব যবিী বেহরর তিক্ষা এবং অজযহির 

লহক্ষ্ কম যপতরকল্পিা তিতর কহর। এই কতমটি িাহদর কার্ যক্রহমর একটি িতর্থ সংরক্ষি কহর, র্াহি স্কুল অতিগুরুত্বপূণ য 

কার্ যক্রমসমূে গ্রেণ এবং সর্সব কার্ যকলাপ সম্প্রসারি করা সর্হি পাহর সসগুহলা িিাি করহি পাহর। তিক্ষক এবং 

তিক্ষার্থীরা িাহদর অতিজ্ঞিা সলবািি এবং তবহির অন্যান্য স্কুহলর সহে িাগ কহর সিওয়ার মাধ্যহম িাহদর তিক্ষাহক 

আরও উৎসাতরি কহর। িতুি উন্নয়ি এবং প্রকল্প সংক্রান্ত তলিহলট তবিরহণর মাধ্যহম পতরবারগুহলাহকও এর সহে 

সম্পৃি রাখা েয়। 

 

৮  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

 

 

 

 



 

তিহির পর্ যহবক্ষণ িাতলকায় এই ধাপগুহলার তবিদ বণ যিা রহয়হে  

 

পর্ যবেক্ষণ তালিকা জিোয়-ুোন্ধে সু্কবি পলিণত হওয়াি প্রধান ধাপসমূহ 
 

প্রতিটি ধাপ সম্পূণ য করার জন্য জলবায়ু পতরকল্পিা বাস্তবায়ি দহলর সহে কাজ করুি। সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা পদ্ধতির মূল 

িাতবকাঠিই েহলা সর্ত্ন পতরকল্পিা, সঠিক পদহক্ষপ এবং িার পর্ যাহলািিা। 
 

প
তর
ক
ল্প
ি
া
 

 স্ব-মূল্যায়ি পতরিালিাকরণ 

স্বমূল্যায়ি আপিার স্কুহলর বি যমাি জলবায়ু কার্ যক্রহমর একটি সঠিক তিত্র প্রদাি কহর। এই মূল্যায়ি অগ্রাতধকার তিতিিকরণ, লক্ষ্তিধ যারণ এবং সািল্য 

পতরমাহপ সোয়িা কহর। 

 কম যপতরকল্পিা তিতর 

কম যপতরকল্পিায় আপিার স্কুহলর উহদ্দশ্য ও অগ্রাতধকার সম্পতক যি তিতদ যি কাজ, প্রি্াতিি িলািল এবং সময়সীমা অন্তভুযি করা উতিি। এই 

সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার পদ্ধতিহি িারটি সক্ষত্র ির্থা- স্কুল পতরিালিা, তিক্ষণ ও তিখি, ক্াম্পাহসর সুতবধা-ব্যবস্থাপিা এবং সমাহজর অংিীদাতরত্ব র্থাকা 

উতিি। এখাহি উদােরণস্বরুপ একটি িমুিা সদওয়া েহলা [পৃ. ৩৩-৩৬] 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/esd/pdfs/sustainable_guide.pdf 

 কিযব্য-দাতয়ত্বগুহলা স্পিকরণ 

ভূতমকা অনুর্ায়ী উপকতমটি গেি, তলেসমিা সম্পহকয সহিিিিা, কাহজর িাপ িাগ কহর সিয়া এবং প্রহি্কহক অংিগ্রেহণর সুহর্াগ কহর সদওয়া 

গুরুত্বপূণ য। কি যব্য সম্পহকয পতরষ্কার এবং দাতয়ত্বসম্পন্ন একটি জলবায়ু কম য-বাস্তবায়িদল গেি, র্া সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা কম যপতরকল্পিার উন্নয়ি, বাস্তবায়ি 

এবং পুণতব যহবিিার সমন্বয় করহব। 
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 আপিার স্কুহলর কম যপতরকল্পিা বাস্তবায়ি 

সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা পদ্ধতির িারটি সক্ষত্র এবং েয়টি তিহদ যতিকা অনুর্ায়ী কম যপতরকল্পিাটি বাস্তবাতয়ি েহি েহব। আপিার কম যপতরকল্পিা বাস্তবায়হি স্কুল 

সমাহজর সকলসদহস্যর সম্পৃিিা জরুরী। 

 কম যপতরকল্পিা বাস্তবায়হির সময় িথ্য সংগ্রে করা 

পদ্ধতিগি ও গিীর পতরবি যি অনুধাবি করহি আপিাহক তবতিন্ন ধরহির িথ্য সংগ্রে করহি েহব। আপিার মূল্যায়ি অন্তভুযি েহি পাহর: 

 তিক্ষার্থীহদর সিতৃত্বাধীি অনুসন্ধাহি সংগৃেীি িথ্য (সর্মি: জ্বালাতি তিরীক্ষা, জীবনবতিত্র গণিা, পতরবেি সমীক্ষা, পতরহবিগি প্রিাব তবহেষি এবং 

সমাহজর মহিািাব জতরপ) 

 স্কুহলর স্বািাতবক কার্ যকলাহপর অংি তেহসহব সংগৃেীি পতরমাণগি িথ্য (সর্মি: উপতস্থতি সরকি য এবং তবদু্ৎ তবল) 

  গুিগি িথ্য সর্মি তিক্ষার্থীহদর কাহজর িমুিা, পাে পতরকল্পিা, তিক্ষক পহর্ যবক্ষণ, েতব, স্কুহলর সংবাদ সংকলি, জলবায়ু টিহমর সিা তববরণী এবং 

কম যপতরকল্পিা। 
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 লক্ষ্, সকৌিল এবং অজযহির প্রতিিলি ও পর্ যাহলািিা 

জলবায়ু কার্ যক্রহম লক্ষ্ অজযহি সিিা শুরুর পর িা পর্ যাহলািিা এমিতক আপিার লক্ষ্, কম য ও পদ্ধতি পতরবি যহি সময় তিি। জলবায়ু কম যসূতি টিহম 

প্রতক্রয়াটি সমন্বয় করহব। 

 িলািল এবং তিক্ষণীয় অংি িাগ করুি এবং উদর্াপি করুি 

স্কুল সমাহজর তিির ও বাতেহর িলািল ও তিক্ষণীয় তদক অবতেি করহল জলবায়ু কম যসূতির জবাবতদতেিা তিতর েয়। স্কুহলর অজযিগুহলার আন্ততরক, উপযুি 

ও সব যজিীি উদর্াপি প্রকল্পগুহলা টিতকহয় রাখার সপ্রষণা তিতর কহর। তবিজুহি স্কুলগুহলা িাহদর িলািল এবং তিক্ষণীয় তবষয়গুহলা অবতেি করার িািা 

সৃজিিীলপন্থা খু ুঁহজ তিহয়হে, র্ার মহধ্য রহয়হে- 

 তিক্ষাক্রহম সংগৃেীি িথ্য ব্যবোর (সর্মি তিক্ষার্থীরা তবদু্ৎ ব্যবোহরর পতরবি যিগুহলাহক তদহয় সরখাতিত্র তিতর কহর) 

 স্কুহলর দি যিীয় স্থািগুহলাহি সপাস্টার লাগাহিা। 

 বাতিহি সটকসই পদ্ধতি অনুিীলহির তবতিন্ন উপায়সমূে পতরবারগুহলাহক অবতেি করা। 

 তিক্ষার্থীহদর সিতৃত্বাধীি তবতিন্ন জলবায়ু কম যপ্রকল্প প্রদ যিিীহি দি যক আমন্ত্রণ। 

 তবতিন্ন সহম্মলি ও প্রাতিষ্ঠাতিক প্রকািিা িলািল ও তিক্ষণীয় জ্ঞাি উপস্থাপি ও প্রকািিী। 

 জািীয় এবং আন্তযজাতিক সম্মািিা সংগ্রহের প্রহিিা গ্রেণ। 

 

     অধ্যায় ২- জলবায়ুবান্ধব স্কুল  ৯ 

      ৯ 

 



 

কম যহক্ষত্র 

সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা পদ্ধতির অর্থ য েহলা স্কুলপতরিালিা, তিক্ষণ ও তিখি, সুতবধাতদ ও কার্ যক্রম এবং সমাহজর 

অংিীদাতরত্বসে আপিার স্কুহলর সব তবষহয় জলবায়ু তবষয়ক কম যপন্থা তিতিি করা। স্কুলগুহলাহক প্রায়িই একটি বা দুটি 

সক্ষহত্র পতরবি যহির মাধ্যহম সমগ্র স্কুল পতরিাতলি েহয় র্থাহক। র্া সোক, সিষ পর্ যন্ত সব যপ্রতিষ্ঠাতিক তিক্ষার লক্ষ্ েহলা 

জলবায়ু কার্ যকলাপহক িারটি সক্ষহত্র একীভূি করা। 

সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষা পদ্ধতির অর্থ য েহলা স্কুহলর সমস্ত তবষহয় পতরকল্পিা প্রণয়হির সময় জলবায়ু পতরবি যি তবষয়টি তবহবিিা 

করা। 

 

 

 

অধ্যায় ৩ 

 

১০  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

 

 

 

 

 



স্কুল পতরিালিা 

তিহদ যতিকা  # ১  

জলবায়ু কম যদল প্রস্তুিকরণ 

আপিার স্কুহলর প্রহি্ক সেহল, সমহয়, িারী ও পুরুষ জলবায়ুসংক্রান্ত লক্ষ্গুহলা পূরহণর জন্য কার্ যকর ভূতমকা পালি করহি 

পাহর এবং দাতয়ত্ব বন্টি করহি পাহর। র্া সোক স্কুহলর এ সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠ়ুিাহব সম্পাদহির জহন্য িাহদর দাতয়ত্ব ও 

কি যব্য অবতেি করা খুবই গুরুত্বপূণ য। স্কুহলর জলবায়ু সংক্রান্ত কাহজ সমন্বয় সাধহি অন্যিম উপায় জলবায়ু কম যদল গেি।  

দহলর ভূতমকা েহলা স্কুহলর সমস্ত সুতবধাহিাগীহদর সহে পরামি য কহর আপিার স্কুহলর কম যপতরকল্পিা উন্নয়ি, বাস্তবায়ি এবং 

সংহিাধহির সমন্বয় সাধি করা এহি আপিার প্রকল্প এবং কম যপতরকল্পিা বাস্তবায়হির লহক্ষ্ বেহরর প্রর্থম িাহগ সবি তকছু 

তমটিং করা সর্হি পাহর। সসই সাহর্থ অগ্রগতি মূল্যায়ি এবং পতরকল্পিাহক প্রহয়াজি অনুর্ায়ী সামঞ্জস্য তবধাহির জহন্য রাখার 

জন্য বের জুহি তমটিং করা সর্হি পাহর। 

আপতি প্রধাি এবং সেকারী তিক্ষকহদর সমন্বহয় একটি জলবায়ু কম যদল গেি করহি পাহরি। আপিার দহল স্কুহলর সিিহরর 

ও বাইহরর জিগণহক অন্তভুযি করা উতিি, র্াহি কহর জলবায়ু কম যউহযাগগুহলা অংিীদাতরত্বমূলক েহি পাহর (েক-১)। 

কম যদহল তবতিন্ন দক্ষিা, জ্ঞাি এবং দৃতিিতের মানুহষর অংিগ্রেণ গুরুত্বপূণ য। দল গেি করার সময় তিহির তবষয়গুহলা 

তবহবি্: 

 তবতিন্ন পটভূতম এবং তবতিন্ন বয়হসর োত্র প্রতিতিতধহদর অন্তভূযি করুি। তিক্ষার্থীরা তসদ্ধান্ত সিওয়ার ক্ষমিা কিটুকু প্রহয়াগ করহি পারহব (বা 
পারহব িা) িা ব্যাখ্যা করহি ভুলহবি িা। এই আহলািিা তিক্ষার্থীহদর েিািার অনুভূতিগুহলা এিাহি সাোয্য করহব র্খি িারা সদখহব সর্ 

িাহদর সমস্ত ধারণাগুহলা বাস্তবায়ি েহচ্ছ িা িখি । 

 স্কুহলর প্রাপ্তবয়ক োত্রসমাজ সর্থহক োত্র-প্রতিতিতধ সন্ধাি করুি। সর্মি: ব্যবস্থাপক, তিক্ষক, পতরিালক, সরহস্তারাুঁকমী এবং পতরবার ইি্াতদ। 

 আপিার স্থািীয় জিহগাষ্ঠীর ব্যতিবগ য এবং সংস্থাহক আমন্ত্রণ জািাি, র্ারা আপিার স্কুহলর প্রকল্পগুহলার মাধ্যহম প্রিাতবি েহি পাহর এবং র্া 
আপিার পরবিী প্রকল্পগুহলার জন্য প্রযুতিগি দক্ষিা এবং অন্যান্য সোয়িা প্রদাি করহি পাহর। এর মাধ্যহম পতরহবি সংস্থা, স্কুল প্রতিহবিী, 

স্থািীয় ব্যবসায়ী এবং স্থািীয় সরকাহরর প্রতিতিতধহদর অন্তভুযি করা সর্হি পাহর। 

 সেহল, সমহয়, িারী ও পুরুষহদর সমাি অংিগ্রেণ এবং সিতৃত্ব তিতিি করহি েহব। 

র্িদূর সম্ভব জলবায়ুকম য সদস্যহদর মহিািীি িা কহর তিব যাতিি করা উতিি, র্াহি িারা সর্ সমাহজর প্রতিতিতধত্ত্ব করহে িার 

পহক্ষ কর্থা বলহি ও কাজ করহি পাহর, িাহদর সহে পরামি য করহি পাহর এবং িাহদর সংগঠিি করহি পাহর। 

তিক্ষণ ও তিখি  

তিহদ যতিকা # ২ 

সব তবষহয় জলবায়ু কার্ যক্রম পতরবি যি সংক্রান্ত পােদাি 

জলবায়ু পতরবি যি সংক্রান্ত তবষয় উপস্থাপি একটি জটিল প্রতক্রয়া। পতরহবিগি, সামাতজক, অর্থ যনিতিক, সাংস্কৃতিক, তিতিক, 

রাজনিতিক, তবজ্ঞাতিক এবং প্রযুতিগি তবষয়গুহলা এর গুরুত্বপূণ য অনুষে। শুধুমাত্র তবজ্ঞাি এবং সামাতজক তবজ্ঞাি তবষহয় 

িয় বরং আপিার স্কুহলর সমস্ত কার্ যক্রহম জলবায়ু সংক্রান্ত কার্ যকলাপ অন্তভুযি করা উতিি। 

আপিার স্কুহল জলবায়ু পতরবি যি সিখাহিার জন্য তবহিষ সকাহিা সকাস য সখালার প্রহয়াজি সিই। র্তদও এই ধরহির 

সকাস যগুহলা অবশ্যই সোয়ক। আপতি প্রতিটি তবষহয়ই প্রাসতেক সমস্যা অন্তভূ যি করহি পাহরি। উদােরণস্বরূপ: 

 গতণহি আপিার স্কুহলর তবদু্ৎ ব্যবোহর পতরবি যিগুহলা সদতখহয় তিক্ষার্থীহদর সলখতিত্র তিতর করহি বলুি। 

 দৃশ্যমাি তিল্প পহব য জলবায়ু পতরবি যহির প্রিাব তবষহয় সপাস্টার তিতর করাি। 

 িাষা তিক্ষা সশ্রতণহি িাহদর জীবিহক প্রিাতবি কহর এমি সমস্যাগুহলা সম্পহক য কর্থা বলার জন্য সর্াগাহর্াগ দক্ষিা অনুিীলি করাি। 

 তিক্ষার্থীহদর সামাতজক, পতরহবিগি এবং অর্থ যনিতিক সমস্যাগুহলার মহধ্য আন্তঃহর্াগাহর্াগ সদতখহয় ধারণাতিত্র তিতর করহি বলুি। 

 একটি জলবায়ু কম যপ্রকহল্প অংি তিহয় তিক্ষার্থীহদর সর্ অনুভূতি িা িতর্থভুি কহর িাহদর একটি প্রকািিা তিতর করহি বলুি। 

অধ্যায় ৩ – কম ের্ক্ষত্র    ১১ 

 

 



সর্ তবষহয়ই পিাি িা সকি জলবায়ু কার্ যক্রহম সম্পৃি তিক্ষায় োত্রহদর মূল্যায়ি খুবই গুরুত্বপূণ য। মূল্যায়ি তিক্ষার্থীহদর 

তিখহি উন্নতি র্টায় এবং মূল্যায়হির মাধ্যহম তিক্ষার্থীহদর সকাি তবষহয় আরও উন্নতি দরকার িা তিণ যয় করা র্ায়। মূল্যায়ি 

এ তবষহয় তিক্ষার গুরুহত্বর বাি যা বেি কহর। 

 

েক ২- প্রতিটি তবষহয় কীিাহব জলবায়ু পতরবি যি সিখাহিা র্ায় িার জহন্য এই উদােরণগুহলা তবহবিিা করহি পাহরি।  

সকাি উদােরণগুহলা আপিার স্কুহলর বা সশ্রতণর জন্য গুরুত্বপূণ য? আপতি তক আহরা সকাহিা উপায় িাবহেি র্া আপিার 

তিক্ষার্থীহদর সবা াহি এবং পদহক্ষপ তিহি সাোয্য করহি পাহর? 

তবষয় উদােরণ 

বাগাি তিতর  স্কুহল একটি বাগাি তিতর ও তজবসার প্রস্তুি করা এবং িার রক্ষিাহবক্ষি 
 জলবায়ু পতরবি যি িাহদর কীিাহব প্রিাতবি কহরহে জািহি স্থািীয় কৃষক, িারী ও পুরুষহদর  

সাক্ষাৎকার তিি। 

তিজুয়াল ও পারিরতমং 

আট য 

 জলবায়ু পতরবি যহির প্রিাব সংক্রান্ত সপাস্টার তিতর করুি। 
 পতরহবিগি তর্থম বা বাি যাসে গাি তবহেষণ করুি। 

জীবতবযা  জলবায়ু পতরবি যি তকিাহব ম্যাহলতরয়া বা অন্যান্য সরাগ তবস্তারহক প্রিাতবি কহর িা পরীক্ষা  
করুি। 

 স্কুহলর মাে বা স্থািীয় জিহগাষ্ঠীর জীবনবতিত্র পতরমাপ করুি। 

সপৌর তবজ্ঞাি/ িাগতরকত্ব  জলবায়ু পতরি যি সমাকাহবলায় স্থািীয় সরকাতর কম যকি যাহদর কম য সম্পহকয সাক্ষাৎকার তিি। 

 সামাতজক উহযাহগ একটি  সমুদ্র-তসকি বা স্থািীয় পাহক যর পতরচ্ছন্নিার পতরকল্পিা করুি। 

ভূহগাল  িের তবস্তৃতির কারণ এবং প্রিাব জািার জন্য মাে পর্ যাহয় ভ্রমণ করুি। 
 জলবায়ু পতরবি যহির কারহণ তবহির সবহিহয় ঝ ুঁতকপূণ য তিতিি এলাকার মািতিত্র প্রস্তুি করুি। 

স্বাস্থ্ ও িারীতরক তিক্ষা  স্কুহলর িারপাহি িলাহিরার সময় পতরহবহির  প্রতি সম্মাি সদখাহিা। 
 বায়ুদূষহণর মহিা পতরহবিগি সমস্যাগুহলার সহে যুি স্বাস্থ্ঝ ুঁতকগুহলা পরীক্ষা করুি। 
 িলমাি পতরবেহি স্বাস্থ্সম্মি অনুিীলহির পতরহবিগি সুতবধার িাতলকা করুি। 

ইতিোস  যুহগযুহগ সমাজ ব্যবস্থা কীিাহব সমস্যার সমাধাি এবং পতরহবহির ঝ ুঁতকগুহলা সমাকাহবলা কহরহে 
িা পর্ যাহলািিা করুি। 

 তিরািতরি বাস্তুসংস্থাি সংক্রান্ত তবষয় তিহয় গহবষণা করুি এবং স্থািীয় সটকসই উন্নয়হির  
সমস্যাগুহলার সক্ষহত্র এই ব্যবস্থা কীিাহব সোয়ক েহি পাহর িা তবহবিিা করুি। 

িাষা ও সাতেি্  স্থািীয় ও তবতিক সমস্যা সম্পহকয কর্থা বলার জন্য প্রহয়াজিীয় সর্াগাহর্াগ দক্ষিা অনুিীলি 

করুি। 

 জলবায়ু পতরবি যি সংক্রান্ত েতব বা তিতিওগুহলার প্রতিতক্রয়া তেহসহব কতবিা ও গল্প তলখুি। 

গতণি  স্কুহল তবদু্ৎ ব্যবোহরর পতরবি যিগুহলা সদখাহিার জন্য সলখতিত্র তিতর করুি। 
 স্থািীয় ও তবতিক স্তহর দাতরদ্র্ এবং অপুতির ওপর তলেতিতিক আলাদা আলাদা পতরসংখ্যাি সংগ্রে 
করুি। 

তবজ্ঞাি ও প্রযুতি  জলবায়ুহক প্রিাতবি কহর এমি প্রাকৃতিক এবং মািতবক কারণ অহন্বষণ করা। 
 সাধারণ রাসায়তিক ব্যবোহরর সামাতজক, পতরহবতিগি এবং অর্থ যনিতিক প্রিাব মূল্যায়ি করা। 

কাতরগতর ও বৃতিমূলক 

তিক্ষা 

 কম যহক্ষহত্র িারী ও পুরুষকমীহদর তিরাপিা সজারদার করুি, র্াহি কহর িাহদর স্বাস্থ্ এবং 
পতরহবি রক্ষা করা র্ায়। 

 সামাতজক এবং পতরহবিগি উহদ্বহগর সমাধািকারী প্রযুতিগি সমাধািগুহলা তিতিি করুি। 
 একটি পহণ্যর িকিার সক্ষহত্র পতরহবিগি এবং সামাতজকদায়বদ্ধিা তবহবিিা করুি। 

 

 

১২ জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 
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সমাহলািিামূলক, সৃজিিীল এবং দূরদিীতিন্তা দক্ষিা সিখাি 

আমাহদর এই জটিল তিয়ি পতরবি যিিীল তবহি জলবায়ু কম য সম্পহকয তিতদ যি, তবহিষজ্ঞ সমতর্থ যি ধারণা র্হর্থি িয়। আপিাহক 

িাহদর সমাহলািিামূলক সৃজিিীল এবং দূরদিীতিন্তা দক্ষিা 

সিখাহি েহব। 

 সমাহলািিামূলক তিন্তাদক্ষিা: একটি সমস্যা তবহেষহণ সকাি সকাি িথ্য 
বা দৃতিিতে প্রহয়াজি িা তিতিি করা; একটি তিতদ যি অবস্থাি 

সমর্থ যিকারী প্রমাণাতদর পতরমাপ করা; সুপাতরি প্রদাি। 

 

 সৃজিিীল তিন্তাদক্ষিা: সম্ভাবিাগুহলার সন্ধাি, অন্যসংস্কৃতি, সময়কাল 

এবং পূব যাপর সম্মন্ধগুহলা সর্থহক সিখা এবং িারপর সমাধাহি 

সপৌুঁোহিা। 

 

 দূরদিী তিন্তাদক্ষিা: সম্ভাব্য পেন্দসই িতবষ্যৎ কল্পিা, তসদ্ধাহন্তর স্বল্প ও 
দীর্ যহময়াতদ প্রিাহবর তুলিা ও সিকয িীতির প্রহয়াগ। 

 

আপতি তকিাহব তিক্ষার্থীহদর সমাহলািিামূলক, সৃজিিীল এবং 

িতবষ্যি তিন্তাদক্ষিা তবকাহি সোয়িা করহি পাহরি? একটি 

সাধারণ উপায় েহলা সমবায় তিক্ষা। এ পদ্ধতিহি তিক্ষার্থীরা 

জটিল প্রহশ্নর উির সখাুঁজার জন্য িািা পটভূতম সর্থহক আসা 

তবতিন্ন মূল্যহবাধ ও দৃতিিতের মানুহষর সাহর্থ কাজ কহর র্থাহক। 

এটি তিক্ষার্থীহদর সকাি একটি অবস্থাি সিয়ার আহগ সমস্যা 

সমাধাি ও সকৌিলগুহলার তবতিন্ন তদক িাবিার সুহর্াগ সদয়। 

আপতি র্তদ প্রর্থমবাহরর মহিা সমবায় তিক্ষা ব্যবোর কহরি, 

মহি রাখহবি সর্ এর মহধ্য তিক্ষার্থীহদর ব্যতিগি কাজ করার 

সময় উিরগুহলা িাগ কহর সিওয়ার িাইহি সবতি তকছু জত়েি। 

এ ধরহির তিক্ষাপদ্ধতি কার্ যকরিাহব ব্যবোর করহি দলগি 

কাজহক এমি িাহব গেি করহি েহব র্াহি প্রতিটি তিক্ষার্থী 

সমহবি লক্ষ্ অজযহি সতক্রয় অংিগ্রেণ কহর। সমবায় 

তিক্ষাতবষহয় আহরা প়েহি ‘যা সকাপাহরটিি লাতি যং 

ইিতস্টটিউট’ এর ওহয়বসাইট সদখুি। 

 

তবহবি্ তবষয়!  

তিক্ষার্থীরা জলবায়ু পতরবি যি পর্ যহবক্ষহির জন্য তবতিন্ন দৃতিিতের আতেহক তিহম্নাি তবষয়গুহলা তবহবিিা করহি পাহর: 

 স্থািীয় এবং তবতিক সপ্রতক্ষি; 

 তলেসমিা; 

 অিীি, বি যামাি এবং িতবষ্যৎ তিন্তাহিিিা; 

 সংহবদিিীল, মূল্যতিতিক এবং সিিাতিি যর দৃতিিতে; 

 মািববান্ধব ও অবান্ধব দৃতিিতে; 

 ক্ষমিািীল, প্রাতন্তকব্যতি, সগাষ্ঠী ও সদিগুহলার দৃতিিতে। 

লাইতসয়াম অব এ্াহর্থহন্স প্রর্থম পতরক্ষামূলক 

সমবায় তিক্ষা, সগিাতিও 

এহর্থন্স, গ্রীস 

এ্াহর্থহন্সর সগিাতিও এ পতরক্ষামূলক স্কুহল একটি 

উদ্ভাবিী সপ্রাগ্রাম িালু করহি উৎসাতেি করা েয়। 

২০১৩ সাহল স্কুলটি ১৫৭জি উি মাধ্যতমক োত্র 

জীবতবজ্ঞাি এবং রসায়ি সকাহস য কতম্পউটার 

তসমুহলিহির সাোহয্য জলবায়়ু পতরবি যি, িাইরাস 

সংক্রমণ এবং বাস্তুিহন্ত্রর গতি তিহয় কাজ 

কহরতেল। িাহদর অহন্বষার মাধ্যহম তিক্ষার্থীহদর 

ইতিবািক এবং সিতিবািক প্রতক্রয়াগুহলার জটিল 

তবতিি্গুহলা আতবষ্কার কহরতেল। এর মাধ্যহম 

তিক্ষার্থীরা িাহদর জ্ঞাি প্রহয়াগ করার সুহর্াগ 

সপহয়তেল। উদােরণস্বরূপ োত্রহদর একটি দল 

স্কুল িবহির তবদু্ৎ িতির সটকসই ব্যবোর 

পতরমাপ কহরতেল র্ার মাধ্যহম িারা একটি ত্রুটি 

সংহিাধহির জন্য একটি কম যপতরকল্পিা তিতর 

কহরতেল। এটি এমি একটি স্কুল সর্খাহি 

তিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠাতিক জ্ঞািিি যা, তবজ্ঞাি এবং 

গহবষণায় খুবই আগ্রেী। এর মাধ্যহম প্রযুতি এবং 

সেহর্াতগিামূলক তিক্ষা ব্যবোর কহর তিক্ষার্থীহদর 

প্রতিিা ও আগ্রহের সাহর্থ মািািসই জটিল 

তবষয়গুহলা সিখাহিা েয়। এই জটিল তিক্ষা 

ব্যবস্থাহি তিক্ষক এবং োত্রহদর তিক্ষার জািার 

সুহর্াগ তেহসহব ব্যবোর করা েহয় র্থাহক। 

তিক্ষকগি িাহদর িলািল পতরষদসিা এবং 

কিিাহরহন্স উপস্থাপি কহরি। 

 

অধ্যায় ৩ – কম ের্ক্ষত্র          ১৩ 
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জলবায়ু পদহক্ষপ সিওয়ার জন্য োত্রহদর ক্ষমিায়ি 

জলবায়ু সংকহটর জরুরী প্রহয়াজহি তিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই ব্যবোতরক েওয়া উতিি। তিক্ষার্থীহদর সতক্রয় করার জন্য তিিটি ধাপ অবলম্বি করা 

সর্হি পাহরঃ 

১। কম যপ্রণালী সম্পহক য সিখা- তিক্ষার্থীহদর সিল েবার প্রহয়াজিীয় জ্ঞাি ও দক্ষিা সিখাহিা। উদােরণস্বরুপ আপিার তিক্ষার্থীরা 

পতরবি যহির জন্য স্থািীয় ও তবতিক প্রহিিাগুহলার ইতিোস গিহি পাহর। তিক্ষার্থীহদর পদহক্ষপ সিওয়ার জন্য প্রহয়াজিীয় দক্ষিা 

অনুিীলি করাহি পাহরি (সর্মি: ঐক্মি প্রতিষ্ঠা, সতক্রয়শ্রবণ, পরামি য, সোনুভূূ্তি……)।  

 

২। কাহজর মাধ্যহম সিখা- তিক্ষার্থীহদর জলবায়ু কম যপ্রকল্প তিব যািি, পতরকল্পিা ও বাস্তবায়ি করহি বলুি। তিক্ষার্থীরা ক্লাহস বা 

পাে্বতেভূ যি কার্ যকলাহপর সময় িাহদর কম যপ্রকহল্প কাজ করহি পাহর। মহি রাখহি েহব সর্ আমাহদর লক্ষ্ েহচ্ছ সর্ তিক্ষার্থীহদর 

জীবি, স্কুল এবং সমাহজর ইতিবািক পতরবি যি এহি িাহদর তিক্ষাহক ব্যবোর করার সুহর্াগ দাি। অিএব লক্ষ্ তক িা গুরুত্বপূণ য িয়, 

গুরুত্বপূণ য েহলা প্রকল্পটি তিক্ষার্থীহদর তিজ ধরণা সর্থহক আসহে তকিা এবং িাহদর এই কাজগুহলাহক দক্ষিা তবকাহি এবং পদহক্ষপ 

গ্রেহি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ েহি ব্যবোর করহেি তক িা। 

 

৩। কাজ সর্থহক সিখা – তিক্ষার্থীহদর িাহদর অজযি, তিক্ষা এবং পরবিীহি িারা তিন্নিাহব তক করহব িার প্রতিিলি র্টাহি বলুি। 

 

আপিার স্কুল ক্াম্পাসই তিক্ষার্থীহদর জন্য পদহক্ষপ সিয়ার আদি য জায়গা। পুহরাসমাজ, অঞ্চল বা সদিহক সটকসই করার সিহয় আপিার স্কুহল 

জলবায়ুবান্ধব করা সেজ। স্কুল ক্াম্পাহসর পতরবি যি পতরকল্পিা ও পতরবি যি আিার মাধ্যহম তিক্ষার্থীরা পদহক্ষপ সিয়ার ঝ ুঁতক এবং সম্ভাবিা 

সম্পহক য তিখহব। র্তদ সকাি তিক্ষার্থীর সিতৃহত্ব কম যপ্রকল্প র্থাহক, িােহল আপিার স্কুল প্রধাহির সাহর্থ কর্থা বলহি ভুলহবি িা। তিতি আপিাহক 

অন্যহদর (সর্মি: অন্যান্য তিক্ষক, অতিিাবক বা সোয়িাকমী) কাহে পাোহি পাহরি র্াহদর অন্তভুযতি প্রহয়াজি। িারা িাহদর অতিজ্ঞিা িাগ 

করহি পাহর অর্থবা িাহদর কাজ আপিার তিক্ষার্থীহদর পতরকতল্পি প্রকল্পদ্বারা প্রিাতবি েহি পাহর। 

 

১৪  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

 

 

 

 

 

 



সুর্র্াগ-সুনবিা এবং পনরিালিা 

তিহদ যতিকা # ৫  

আপিার স্কুলহক জলবায়়ু কার্ যক্রহমর একটি আদ যি তেসাহব তিতর করুি 

"আপতি র্া কহরি িাই অপরহক বলুি" এই কর্থাটি আপিার স্কুহলর জন্য প্রহর্াজ্। আপিার স্কুল ক্াম্পাস সম্ভবি সর্খাহি 

আপিার তিক্ষার্থীরা জলবায়়ু পতরবি যি সম্পহকয িাহদর সবতির িাগ জ্ঞাি অজযি কহর, িাহি আপিার স্কুহলর মুল্যহবাহধর 

প্রতিিলি র্থাকহি েহব। 

স্কুলগুহলাহক আরও সটকসই করার সেজ উপায় েল, জলবায়়ু পতরবি যহির প্রিাব কমাহিার তবতিন্ন পদহক্ষপ গ্রেণ করা 

সর্মি বক্ষৃহরাপণ, কহম্পাস্ট সার তিতর, তবদু্ৎ, পাতি ও কাগহজর সহব যািম ব্যবোর তিতিি করা। পতরহবহির উন্নতি 

গুরুত্বপূণ য এবং আপিার স্কুল আরও ঊহবয উেহি পাহর। সটকসই ঊন্নয়ি এবং জলবায়ু কহম য আপিার স্কুল একটি আদ যি 

েহি পাহর (েক-৩ সদখুি)। 

 

 

 

 

 

 

েক-৩: জলবায়়ু কার্ যক্রহমর মহিল তিতর  

আপিার স্কুলটি কীিাহব জলবায়়ু কহম যর আদ যি েহি পাহর এই উদােরণগুহলা সর্থহক তবহবিিা করুি। আপিার স্কুহল সকাি উদােরণগুহলা 

িাহলািাহব কাজ করহি পাহর? আপতি তক আপিার স্কুহল অন্য সকাি উপায় সম্পহক য তিন্তা করহি পাহরি? 

তবষয় আদ যি জলবায়়ু কার্ যক্রহমর সম্ভাব্য উপায় 

জীবনবতিত্র্ ও প্রকৃতি 
    সদিজ ফুল, উতদ্ভদ, িলমলূ ও িাকসবতজ িাষ করুি। 

 এমি গাে-গােরা সরাপি করুি র্া সখলার মাে, সশ্রণীকহক্ষর বাতেহর এবং স্কুল িবহি োয়া প্রদাি কহর। 

জ্বালাতি ও তবদু্ৎ 
 তবদু্তিক বাতি, কতম্পউটার এবং অন্যান্য ইহলকট্রতিক্স সামগ্রী িালাহিার প্রহয়াজি িা র্থাকহল বন্ধ রাখুি। 

 র্াতন্ত্রক সামগ্রী সুিারু কাজ করহে তক-িা িা তিয়তমি পতরদি যি করুি। 

দাতয়ত্বিীল-ব্যয় 
 স্থািীয় পণ্য তকনুি। 

 স্বাস্থ্ ও তিরাপিা তিতিিকারী শ্রমবান্ধব খামার বা বাগাি সর্থহক উৎপাতদি পণ্য তকনুি। 

স্বাস্থ্ এবং সুরক্ষা 
 স্কুল ক্াহিহটতরয়াহি স্বাস্থ্কর, তজব, স্থািীয়, এবং ন্য্িিম প্যাহকট করা খাবার পতরহবিি করুি। 

 তিয়তমি োি সধায়ার জন্য উৎসাতেি করার লহক্ষ্ জলধারক এবং পাতির কল সিল রাখুি। 

আবজযিা এবং বজয্  

 োত্র-োত্রী এবং কমীহদরহক বজযেীি খাবার গ্রেহণ উৎসাতেি করুি। 

 জায়গা পুিব্যযবোর, কহম্পাস্ট এবং আবজযিা সংগ্রহের পাত্রসমুে র্র্থাস্থাহি রাখা এবং তিক্ষার্থীহদর এবং 

কম যিারীহদর র্র্থাস্থাহি আবজযিা সিলার জন্য উৎসাতেি করুি। 

পতরবেি 
 সটকসই পতরবেি ব্যবোর করহি তিক্ষার্থী এবং স্কুলকমীহদর উৎসাতেি করুি। 

 গণপতরবেি অিায়াহস প্রহবিহর্াগ্য এলাকায় িতুি স্কুল তিতরহি উৎসাতেি করুি। 

পাতি 

 অপ্রহয়াজহি পাতির সরবরাে বন্ধ রাখুি। 

 ফুটপাহর্থর প্রাকৃতিক পতরহবি রক্ষা করুি র্াহি জলাবদ্ধিা তিরসি ও  ়ে- াপটা প্রতিহরাধ কহর। 

 রাসায়তিক পদার্থ য সরাসতর সেহি সিহল িা তদহয় িার সঠিক তিষ্কািি েহচ্ছ তক-িা তিতিি করুি। 

েকহস্টাি প্রার্থতমক তবযালহয়র স্বাস্থ্বাি তিশু এবং স্বাস্থ্কর পতরহবি   
সকায়াজলু, িাটাল, দতক্ষণ আতফ্রকা 
েকহস্টাি প্রার্থতমক তবযালয় ২০০৪ সাহল ইহকা-স্কুল সপ্রাগ্রাহম সর্াগদাি কহর। িারপর সর্থহক স্কুলটি জলবায়়ু কহম যর একটি আদ যি েহয় উহেহে। তবহিষ কহর,  

কীিাহব স্বাস্থ্কর পতরহবি এবং সুস্থ সমাজ একসহে োহি োি তমতলহয় কাজ কহর। উদােরণস্বরূপ একজি তিক্ষহকর পতরিালিায়, োত্ররা পুিব্যযবহৃি 

উপকরণ সর্থহক জলধারক তিতর করহি তিহখহে। তিক্ষার্থীরা জলসংরক্ষণ এবং স্কুহল স্বাস্থ্তবতধ তিতিি করহি এই জলধারকটি ব্যবোর কহর আসহে। এমিতক 

তকছু োত্র িাহদর পতরবাহরর ব্যবোহরর জন্য বাত়েহিও জলধারক তিতর কহরহে। 

স্কুহলর সমতন্বি পদ্ধতির আহরকটি উদােরণ েহলা একটি সাধারণ বজয্ ব্যবস্থাপিা প্রকল্প। একটি বজয্  তিরীক্ষায় জািা র্ায় সর্, স্কুহলর আতেিায় দূতষি সবতির 

িাগ আবজযিা তেল িকহলহটর সমা়েক আর তিপহসর প্যাহকট,  িখিই স্কুলটি আবজযিা এবং অস্বাস্থ্কর খাবার পতরোর করার তসদ্ধান্ত তিহয়হে। স্কুহলর 

সদাকািটি ক্াতন্ড এবং তিপহসর পতরবহি য সমৌসুমী িল, তিিাবাদাম এবং র্হর তিতর পপকি য তবতক্র করহি শুরু কহর। স্বাস্থ্কর স্ন্্াকস িামমাত্র সমািহক বা 

সমািক োিাই পতরহবিি কহর। োত্ররা কাগহজর বাটি, মালা এবং লাি-দত়ের মহিা কারুতিল্প তিতর করহি সর্ সামান্য প্যাহকট অবতিি র্থাহক িা ব্যবোর 

কহর। 

অধ্যায় ৩ – কম ের্ক্ষত্র        ১৫ 

 

 

 

 



সমানজক ও অংিীদানরত্ব 

তিহদ যতিকা # ৬ 

তিখি ও তিক্ষহণর জন্য সমাতজক অংিীদাতরত্ব গহি তুলি 

জলবায়়ু পতরবি যি কমাহি স্কুলগুহলা অহিক তকছু করহি পাহর৷ অহিক সমস্যা স্কুহলর দ্বারা সমাধাি করা সম্ভব এবং এর 

জন্য বাইহরর অংিীদারহদর সেহর্াতগিার প্রহয়াজি েয়। িাই আপিার স্কুহলর উতিি সমাহজর সহে র্তিষ্ঠ অংিীদাতরত্ব 

গহ়ে সিালা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তবহবি্ তবষয়!  

সমাহজর সক সক আপিার স্কুলহক সেহর্াতগিা করহি 

পাহর? অহিক তবকল্প ব্যবস্থা রহয়হে।  

 পতরবার 

  অন্যান্য স্কুল 

  প্রতিহবিী সতমতি 

  স্থািীয় ব্যবসা, খামার এবং বাগাি 

  কতমউতিটি সসন্টার 

  তমতিয়া (স্থািীয় সংবাদপত্র, সরতিও সস্টিি, 

সামাতজক তমতিয়া ইি্াতদ) 

 স্থািীয় তবিতবযালহয়র অধ্যাপক এবং গহবষকগণ 

  স্থািীয় পতরহবি দল  

 স্থািীয় সরকাতর কম যকি যা এবং সংস্থা 

 জািীয় এবং আন্তজযাতিক সিটওয়াক য সর্মি 

ইউহিহকা, এএসতপহিট এবং ইহকা-স্কুলসমে 

 

 সমাহজর সহে সংহর্াগ তিক্ষার্থীহদর সিখার উন্নতি র্টাহি 

পাহর। সশ্রতণকহক্ষর বাইহর সিখার অতিজ্ঞিা তিক্ষার্থীহদর 

সমাহজর সহে আরও সম্পৃি েহি সাোয্য কহর। সামাতজক 

অংিীদারগণ ক্লাহসর জন্য উপযুি তবকল্প সিখার পর্থ 

সদখাহি সাোয্য করহি পাহর। 

 সিখার জন্য স্কুল ক্াম্পাসহক একটি পরীক্ষাগার তেসাহব 

ব্যবোর করুি – আপিার স্কুলহক আরও জলবায়়ুবান্ধব 

কহর এমি পদ্ধতিগুহলা সদখার, তিতর ও উপহিাগ করার 

জন্য আপিার তিক্ষার্থীহদর সুহর্াগ তদি। উদােরণস্বরূপ, 

তিক্ষার্থীরা স্কুহলর খাবাহরর বজয্  তদহয় কহম্পাস্ট তিতর এবং 

িা পর্ যহবক্ষণ করহি পাহর; িারা তিহজহদর সরাপণ করা 

সদিীয় গাহের োয়ায় সখলহি পাহর, অর্থবা আপিার স্কুহলর 

পতরহবিবান্ধব কার্ যক্রমগুহলা দি যকহদর সদখাহি অগ্রণী 

ভূতমকা রাখহি পাহর। 

 সশ্রতণ কহক্ষর বাইহর তিক্ষা দাি করুি – আপিার 

তিক্ষার্থীহদর স্কুহলর তিকটবিী এলাকায় তিহয় আসুি। 

আপিার তিক্ষার্থীরা জীবনবতিত্র্ পতরমাপ করহি পাহর, 

সমাহজর সদস্যরা এই অঞ্চহল কী পেন্দ কহর এবং অপেন্দ 

কহর সস তবষহয় সাক্ষৎকার তিহি পাহর, বা আপিার স্কুহলর 

িারপাহি তবযমাি ল্যান্ডহকপগুহলা পর্ যহবক্ষি করহি এবং 

এর মাধ্যহম তিখহি পাহর। 

 স্থািীয় এলাকা ভ্রমণ করুি – আপিার োত্রহদর স্থািীয় 

খামার, বৃক্ষহরাপণ, দূহর্ যাগ সোয়িা, বজয্  পুিব্যযবোর েয় 

এমি জায়গা সদখার জন্য তিহয় আসুি। এই পতরদি যি 

জলবায়়ু পতরবি যহির ি্াহলঞ্জ এবং সমাধাি অহন্বষহণর জন্য 

তিক্ষার্থীহদর বাস্তবজ্ঞাি প্রদাি কহর। 

 তিক্ষার্থীহদর অতিজ্ঞিার মাধ্যহম তিখহি বলুি – তিক্ষার্থীরা 

সেহর্াতগিামূলক তিক্ষা এবং সমাজহসবায় অংি তিহয় স্থািীয় 

ব্যবসা এবং প্রতিষ্ঠাহির তদিতন্দি কাহজর অতিজ্ঞিা তিহি 

পাহর। 

 তিক্ষার্থীহদর পদহক্ষপ সিয়ার ি্াহলঞ্জ তিহি বলুি – আপিার 

তিক্ষার্থীহদর পতরহবিতবদহদর দ্বারা তিতিি বাস্তব জীবহির 

িাতেদাতিি যর প্রহজক্ট িকিা ও পতরিালিা করহি বলুি। পতরবার 

এবং সমাহজর সদস্যরা িাহদর জ্ঞাি ও দক্ষিা তিম যাহণ অবদাি 

রাখহব। 

 

এন্ড্রুপহকাহলি স্কুহলর তিক্ষার্থীহদর সামাতজক 

অংিীদাতরত্ব সিখার সুহর্াগ বতদ্ধৃ কহর  

সফ্রহিন্সবগ য, সি যিমাক য 

 

এন্ড্রুপহকাহলি স্কুল একটি স্থািীয় অলািজিক সংস্থার মাধ্যহম 

তিক্ষার্থীহদর োহি-কলহম সিখার অতিজ্ঞিা প্রদাি কহর। 

তিক্ষার্থীরা অলািজিক সংস্থা "োিার টিল মািার" দ্বারা 

পতরিাতলি বাগাি, খামার এবং রান্নার্র বেহর আটবার 

পতরদি যি কহর। প্রতিটি পতরদি যহির সময় তিক্ষার্থীরা কৃষক, 

বাবুতি য,  জীবতবজ্ঞািী বা মালীহদর ন্যায় অতিজ্ঞহদর সহে সদখা 

কহর র্ারা তিক্ষার্থীহদর গােপালা, িাকসবতজর স্বাদ এবং গন্ধ 

আেরহণ গাইি কহরি। এন্ড্রুপহকাহলহির তিক্ষকহদর মহি, 

পতরদি যিসমূে তিক্ষার্থীহদর তিহজহদর, পতরবার এবং 

সামতগ্রকিাহব সমাহজর জন্য আরও িাল খায উৎপাদহির জন্য 

প্রহয়াজিীয় দক্ষিা প্রদাি এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কহরহে। উপরন্তু, 

সশ্রতণকহক্ষর বাইহরর তিখি তিক্ষার্থীহদর  সমবয়সীহদর সহে 

িাহলা সম্পকয গহ়ে তুলহি এবং আত্মসম্মািহবাধ তিতর করহি 

সাোয্য কহরহে।  

১৬  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমাহজর অংিীদাতরত্ব শুধুমাত্র োত্রহদরই িয়, বৃেির 

জিহগাষ্ঠীহকও উপকৃি করহি পাহর। জলবায়়ু পতরবি যি 

সম্পহক য জািহি আপিার স্কুল সমাহজর মানুহষর জন্য একটি 

সকন্দ্র তেসাহব কাজ করহি পাহর। তিম্নতলতখি উপাহয় 

আপিার স্কুল অন্যহদর অনুপ্রাতণি এবং এ কাহজর সহে যুি 

করহি পাহর: 

 জলবায়়ু পতরবি যি সম্পহক য সহিিিিা বা়োহি 

সবার জন্য তিি িলতিত্র এবং কম যিালা আযহয়াজি 

করুি। 

 আপিার স্কুহলর জলবায়়ু কার্ যক্রহমর উযহযাগগুহলা 

প্রদি যি করুি। 

 তসকি, বি বা আহিপাহির এলাকার পতরষ্কার-

পতরচ্ছন্নিার উহযাগ গ্রেণ করুি। 

 সিল প্রকহল্পর জন্য অন্যান্য স্কুল এবং স্থািীয় 

ব্যবসা প্রতিষ্ঠাহির সহে কাজ করুি। 

 জলবায়়ু কার্ যক্রহমর সািল্যগার্থা সামাতজক 

সর্াগাহর্াগ মাধ্যম, স্থািীয় সংবাদপত্র এবং সরতিও 

সি প্রিার করুি৷ 

 

বি রক্ষার্ে ে ASPNET স্কুল এবং গর্বষকর্দর উর্েগ 

আইিতরহকাস্ট 

 

বিজ সম্পহদর সবহিহয় উিম ব্যবোর েয় বুতিয়াতদ ওষুধ তেহসহব র্া 

প্রার্থতমক স্বাস্থ্ পতরির্ যার সক্ষহত্র গুরুত্বপূণ য এবং প্রাকৃিজ্ঞাি ও 

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষহণ অবদাি রাহখ। বহির জীবনবতিত্র্ হুমতকর 

মহধ্য রহয়হে িা উপলতি কহর, ASPnet স্কুলগুহলা তবিতবযালহয়র 

গহবষক এবং তিতকৎসকহদর সকলহক একতত্রি কহর আইিতরহকাস্ট 

বিজসম্পদ উদ্ধাহর এতগহয় আহস। স্কুলগুহলা সবাটাতিক্াল গাহি যহি  

রূপান্তর কহর সর্খাহি তপিামািাহদর পািাপাতি বুতিয়াতদ ওষুহধর 

ব্যবোর ও অনুিীলিকারীরা তিক্ষার্থীহদর সিখায় কীিাহব আরও 

সটকসই উপাহয় বিজসম্পদ সংরক্ষণ এবং পতরিালিা করহি েয়। 

সবাটাতিক্াল গাহি যি পতরদি যহির মাধ্যহম তিক্ষার্থীরা ঔষতধ উতদ্ভদ 

িাহষর প্রকৃি জ্ঞাি অজযি কহর, র্া িাহদরহক আইিতরহকাহস্টর 

অসাধারণ পতরহবিগি এবং সাংস্কৃতিকগুরুত্ব বেিকারী ঔষতধ গাে 

িিাি, সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং প্রিার করহি সক্ষম কহর। তবহিষজ্ঞ 

এবং গহবষকহদর সেহর্াতগিায় ASPnet স্কুলগুহলা এখি তজিব্যাংক 

তিতর করার পািাপাতি তবপন্ন প্রজাতির গােপালা পুিরায় সরাপি করার 

কর্থা তবহবিিা কহর। 

অধ্যায় ৩ – কম ের্ক্ষত্র   ১৭ 

 

 

 

 

 



  

অগ্রগতি পর্ যহবক্ষণ 

র্তদ আপিার স্কুহল জলবায়়ুবান্ধব অি্াস গহ়ে উহে িােহল আপতি এখাহি িাতলকাভুি েয়টি তিহদ যতিকা অনুসাহর পতরকল্পিা এবং পদহক্ষপ তিহি 

পাহরি। এ লহক্ষ্ িারা স্কুল জীবহির সব যপ্রাতিষ্ঠাতিক তিক্ষার িারটি সক্ষত্রহক প্রাধান্য তদহয়হে। আপতিও আপিার স্কুহলর অগ্রগতি তিরীক্ষণ করহি 

এই সিকতলস্টটি ব্যবোর করহি পাহরি। 
 

তিহদ যিিা িা 

হ্যাুঁ, তকন্তু আমরা 

আরও িাহলা 

করহি পারিাম 

হ্যাুঁ 

তবযালয় পতরিালিা 

১. একটি জলবায়়ু কমীদল গেি  

   

তিখি ও তিক্ষণ  

২. সকল তবষহয় সটকসই উন্নয়ি এবং জলবায়়ু পতরবি যি তবষহয় তিক্ষাদাি 

   

৩. সমাহলািিামূলক,সৃজিিীল এবং দূরদিী তিন্তি তিক্ষাদাি  

 

   

৪. জলবায়ু পদহক্ষপ তিহি তিক্ষার্থীহদর ক্ষমিায়ি  

 

   

সুতবধাতদ এবং কার্ যক্রম পতরিালিা  

৫. আপিার স্কুলহক জলবায়়ু কার্ যক্রহমর একটি আদি য তেসাহব প্রস্তুি করণ 

 

   

সামাতজক অংিীদাতরত্ব 

৬. তিখি ও তিক্ষহণর জন্য সমাহজর অংিীদাতরত্ব গহ়ে সিালা  

   

 

 

তবহবি্ তবষয়!  

 

জলবায়়ু কম য উহযাহগর আরও তবস্তাতরি সিকতলস্ট অিলাইহি পাওয়া র্ায়। উদােরণস্বরূপ, তিহির তিহদ যতিকাগুহলা ইংহরতজহি পাওয়া র্ায়:   

 Framework for Developing Whole-School Approaches to Education for Sustainability:   
http://www.tlri.org.nz/sites/default/files/projects/9245_Appendix%20A.pdf. 

 Ontario EcoSchools 2015-2016 Certification Guide:  
 http://www.ontarioecoschools.org/wp-content/uploads/2015/09/Certification_Guide_2015 _16.pdf 

 Namib Desert Environmental Education Trust; Bush Telegraph (Vol. 13, Nr. 2, 2014): “Tools for a Sustainable School”: 

http://www.nadeet.org/sites/default/files/2014_2_BT_Tools%20for%20Schools.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যায়-৪ 

১৮  জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   স্কুলসমূহের জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি নির্দ েনিকা 
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জলবায়ু কার্ যক্রম ও প্রস্তুতি   
স্কুহলর জন্য জলবায়ু কম যসূতির একটি তিহদ যতিকা 

আপতি তক একটি  স্বাস্থ্কর এবং সুন্দর পতরহবি ও সটকসই সমাজ তিতর করহি সাোয্য করহি িাি? 

আপতি তক তিশু এবং যুবহদর একই িাহব ক্ষমিায়ি করহি িাি? 

আপতি তক আপিার তবযালয়হক আরও জলবায়়ু-বান্ধব করহি িাি? 

র্তদ িাই েয়, িােহল এই তিহদ যতিকাটি আপিার জন্য! 

 

এই তিহদ যতিকাটি ১২টি সদহির ৫৫টি স্কুহলর জলবায়়ু কম যসূতির প্রকল্পগুহলার সমীক্ষার উপর তিতি কহর তিতর করা েহয়হে।  সমীক্ষার 

সকল স্কুল ইউহিহকার অ্াহসাতসহয়হটি স্কুলস প্রহজক্ট সিটওয়াক য (এএসতপহিট) এর অংি। উপরন্তু, এই তিহদ যতিকাটি পীয়ার জাি যাল, 

বই, জািীয় ও আন্তজযাতিক তিহদ যতিকা এবং সপ্রাগ্রাম ওহয়বসাইটগুহলার প্রকািিা সর্থহক সংগৃেীি েহয়হে। 
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