2022 NYC Parks GreenThumb লাইসেন্স চু ক্তি েমীক্ষা
এই সমীক্ষাটি NYC Parks GreenThumb প্রাইমারি ও সসকেন্ডারি েন্টাক্টস, েরমউরিটি গাকডেি রিডাি, গাকডেি সমম্বাি, এবং NYC Parks মারিোিাধীি 370 টিিও সবরি
েরমউরিটি গাকডেকিি সাকে জর়িত সে সোিও বযরিি উকেকিয েিা হকেকে। এই সমীক্ষাটি আমাকেি এই স্থািগুরিকে পরিচািিাোিী রিেম ও প্ররবধািগুরিি সাকে আপিাি
পরিরচরত বুঝকত এবং স্পষ্টীেিণ প্রোি েিকত সাহােয েিকব সেকহতু আমিা পিবতী পুিঃ িাইকসরসং চকে সেকত চকিরে।
এই সমীক্ষাটিতে অংশগ্রহণ করার আকগ, আপরি রেেু মূি িতে াবিী এবং গুরুত্বপূণে িরেগুরিি সাকে রিকজকে পুিিাে পরিরচত েিকত পাকিি:
GreenThumb লাইসেন্স চু ক্তি: িাইকসসটি NYC Parks মারিোিাধীি সম্পরিকত এেটি GreenThumb গাকডেি গ্রুপকে এই স্থািগুরিকত বাগাি েিাি আইরি অিুমরত
সেে। িাইকসসেৃ ত গাকডেি গ্রুপকে চু রি অিুোেী োজ েিকত হকব। আপরি এখাকি িাইকসসটি সপকত পাকিি:
greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/GreenThumb%20License%202019_2022.pdf
GreenThumb উদ্যানপালকসদ্র পুক্তিকা (GreenThumb Gardeners' Handbook): পুরিোটি অকিে রবষকে প্রােিই রজজ্ঞারসত প্রকেি উিি রেকে েরমউরিটিি
উেযািপািে এবং জিসাধািকণি জিয অিুষ্ঠাি পরিেল্পিা, রিমোণ োজ, অিুোি গ্রহণ, বাগাকিি পণয রবরে, গাে োাঁটা, বাগাকিি উপ-রিেম (বাই-ি) এবং আিও অকিে রেেু সহ
এেটি সংস্থাি হওোি উকেকিয েিা হকেকে। পুরিোটি অকিেগুরি, রেন্তু সবগুরি িে, GreenThumb, NYC Parks, রিউ ইেেে রসটি, এবং নিউ ইয়কক স্টেতের সকবোিম অিুিীিি,
িীরত, এবং আইিগুরি সেগুরি সেটি GreenThumb সিটওোকেে েরমউরিটি গাকডেি পরিচািিা েকি এবং প্ররতকবিীকেি এেরিত েকি সরেে ও রিিাপে GreenThumb
েরমউরিটি গাকডেি পরিচািিাে উেযািপািেকেি সাহােয েকি। আপরি এখাকি পুরিোটি সপকত পাকিি:
https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf
গ্রুসপর উপ-ক্তনয়ম (বাই-ল): এগুরি পািস্পরিেভাকব রিেম ও পদ্ধরতি উপি সম্মত হে ো এেটি গাকডেি গ্রুপ বাগাকিি দেিরিি োেেেম এবং পরিচািিাি জিয তাি বতে মাি
ও ভরবষযকতি অিুিীিিগুরিকে রিেন্ত্রণ েিকত দতরি েকি। এেটি বাগাকিি উপ-রিেম (বাই-ি) হি সেখাকি গ্রুপটি রিরখতভাকব প্রনেনিে কতর, গ্রুকপি সেসযকেি মকধয বাগাকিি
রবরভন্ন োরেত্ব, িতু ি সেসযকেি আিাি জিয সপ্রাকটােি, বাগাকিি সিতৃ কত্বি পরিবতে ি, আরেেে ও রবকিাধগুরি পরিচািিা, অিুষ্ঠাকিি পরিেল্পিা েিা এবং গ্রুকপি সিওো অিয
সেকোিও োেেেম। GreenThumb-এি জিয NYC Parks এি মারিোিাধীি সম্পরিকত পরিচারিত সমি েরমউরিটি গাকডেি গ্রুপকেি িাইকসসপ্রাপ্ত হকে এবং সংস্থাি গ্রহকণি
প্রকোজিীেতা রহসাকব তাকেি উপ-রিেকমি (বাই-ি) প্ররতরিরপ জমা রেকত হকব। আপরি GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিোি 74 – 78 পৃষ্ঠাে উপ-রিেম (বাই-ি) রিখি এবং
সংকিাধি েিাি রবষকে আিও রবিে জািকত পাকিি এখাতি: https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf
NYC Parks ক্তনয়ম ও ক্তবক্তি: NYC Parks রিেম, অিযোে রিরেে ষ্ট িা োেকি, রিউ ইেেে রসটিি রিেকমি অধযাে 56-এ পাওো NYC Parks রিেমগুরিকে সবাঝাে। আপরি
এখাকি রিউ ইেেে রসটি পােে ও রবকিােি রবভাগ (New York City Department of Parks and Recreation) এি রিেম ও রবরধগুরি সপকত পাকিি:
https://www.nycgovparks.org/rules

রবভাগ 1

1.আপিাি িাম

2.আপিাি ইকমি অযাকেস

3.ঐরিে: আপরি রে GreenThumb মারসে রিউজকিটাি সাবস্ক্রাইব েিকত চাি?
হযাাঁ
িা

4.আপিাি স াি িম্বি

5.রিকচি সোিটি আপিাি েরমউরিটি গাকডেকি আপিাি ভূ রমোকে সবকচকে ভাকিাভাকব বণেিা েকি?
গাকডেি রিডাি (গাকডেকিি GreenThumb েন্টাক্ট এি অিুরূপ হওোি প্রকোজি সিই)
গাকডেি েন্টাক্ট (গাকডেি গ্রুপ মকিািীত সোগাকোকগি বযরি, রেরি GreenThumb এি সাকে সোগাকোগ েকিি)
সরেে সেসয (এমি সেউ রেরি রিেরমত বাগাকিি িক্ষণাকবক্ষকণ অংিগ্রহণ েকিি, বাগাকিি রমটিংকে সোগ সেি এবং/অেবা বাগাি সখািা োোি সমে সাহােয েকিি)
গাকডেি ভকিরন্টোি বা িি-স্টমম্বার (এমি সেউ সে মাকঝ মাকঝ বাগাকি অংিগ্রহণ েকি রেন্তু গাকডেি গ্রুকপি সেসয িে)
গাকডেি ইউজাি বা েিেিােী (জিসাধািকণি সেসয সহ)

6.আপরি সোি বাগাকিি সেসয, ভকিরন্টোি, ইউজাি (েরে হি)?

7.আপিাি GreenThumb আউটরিচ সো-অরডেকিটি সে?
অযান্টরি িেটাি (Anthony Reuter): মযািহাটি-েরমউরিটি সবাডে 1-8; সেকটি আইিযান্ড
রবি সপপ (Bill Pape) : ব্রুেরিি-েরমউরিটি সবাডে 5 ও 18
এরিে েমযাি (Eric Thomann) : ব্রুেরিি-েরমউরিটি সবাডে 8, 9, 12-17
ইরিি সহাোইট (Erinn White) : ব্রুেরিি-েরমউরিটি সবাডে 4 এবং কুইস
সগ্রগ অযান্ডািসি (Greg Anderson) : ব্রুেরিি-েরমউরিটি সবাডে 3
ইকজিু ওবারস (Ijendu Obasi) : ব্রঙ্কস েরমউরিটি সবাডে 1, 3 &; মযািহাটি-েরমউরিটি সবাডে 9 এবং 12
সে.রস. আিকভ (K.C. Alvey): ব্রুেরিি-েরমউরিটি সবাডে 1, 2, 6, 7, 10, এবং 11
রসকমাি হািরবি (Simone Herbin) : মযািহাটি-েরমউরিটি সবাডে 10 ও 11
সটরিিা মরিসি (Tenisha Morrison) : ব্রঙ্কস - েরমউরিটি সবাডে 2, 4-12
আরম জারি িা

রবভাগ 2

লাইসেন্স চু ক্তি প্রশ্নাবলী
GreenThumb লাইসেন্স চু ক্তি: িাইকসসটি NYC Parks মারিোিাধীি সম্পরিকত এেটি GreenThumb গাকডেি গ্রুপকে এই স্থািগুরিকত বাগাি েিাি আইরি অিু মরত সেে। িাইকসসেৃ ত
গাকডেি গ্রুপকে চু রি অিুোেী োজ েিকত হকব। আপরি এখাকি িাইকসসটি সপকত পাকিি: greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/GreenThumb%20License%202019_2022.pdf

8.রিম্নরিরখত প্রেগুরি সেভাকব িাইকসস চু রিি সাকে সম্পরেে ত সসই রহসাকব অিুগ্রহ েকি সসগুরিকে েৃঢ়ভাকব সম্মত সেকে েৃঢ়ভাকব অসম্মত সিট রেি।
প্রকোজয িে
(িিেৃঢ়ভাকব
সম্মত
িাইকসস চু রি সম্পকেে আমাি স্পষ্ট ধািণা আকে।
আমাি গাকডেি গ্রুকপি সিতৃ কত্বি িাইকসস চু রি সম্পকেে স্পষ্ট ধািণা িকেকে
আমাি গাকডেি গ্রুকপি সাধািণ সেসযপকেি (োিা স্টি েৃ ত্তে স্টিই এমি অবস্থাকি িকেকেি) িাইকসস চু রিি স্পষ্ট ধািণা
িকেকে।
আরম জারি রেভাকব িাইকসস চু রিটি NYC Parks জিাসাধািকণি স্থািগুরিি েত্ন সিওোি িকক্ষযি সাকে সম্পরেে ত।
আরম অিুভব েরি সে আমাি ভকিরন্টোকিি োজ িাইকসস চু রিি দ্বািা প্রিংরসত এবং মূিযবাি।

9.বাগাকিি সেসযকেি িাইকসস চু রিটি আকিা ভািভাকব সবাঝাি জিয আপিাি রে সোকিা পিামিে আকে?

সম্মত

অসম্মত

েৃঢ়ভাকব

স্টমম্বারতের

অসম্মত

জিয)

10.েীভাকব আপিাি গাকডেি ভকিরন্টোকিি োজকে একজরস (পােে রবভাগ) দ্বািা আিও সবরি মূিযবাি এবং প্রিংসা েিা োে বা িাইকসস চু রিকত প্ররত রিত
েিা োে তা উন্নত েিাি জিয আপিাি রে সোকিা পিামিে আকে?

11.িাইকসস চু রিি উন্নরতি জিয আপিাি রে সোকিা পিামিে আকে?

12.রিম্নরিরখত প্রেগুরি সেভাকব GreenThumb সহােতা ও সোগাকোকগি সাকে সম্পরেে ত সসই রহসাকব অিুগ্রহ েকি অতযন্ত সন্তুষ্ট সেকে অতযন্ত অসন্তুষ্ট সিট
রেি৷
প্রকোজয িে
(িিঅতযন্ত সন্তুষ্ট
আপরি িাইকসস চু রি সম্পকেে GreenThumb-এ টিম দ্বািা প্রেি সহােতাে েতটা সন্তুষ্ট?
িাইকসস চু রি সম্পকেে GreenThumb-এ টিকমি সেওো সোগাকোকগি সাকে আপরি েতটা সন্তুষ্ট?

13.GreenThumb এি সহােতা উন্নত েিাি জিয আপিাি রে সোি পিামিে আকে?

সন্তুষ্ট

অসন্তুষ্ট

অতযন্ত

স্টমম্বারতের

অসন্তুষ্ট

জিয)

14.GreenThumb এি প্রেি সোগাকোকগি উন্নরতি জিয আপিাি রে সোি পিামিে আকে?

রবভাগ 3

GreenThumb উদ্যানপালকসদ্র পুক্তিকা প্রশ্নাবলী
GreenThumb উদ্যানপালকসদ্র পুক্তিকা (GreenThumb Gardeners' Handbook): পুরিোটি অকিে রবষকে প্রােিই রজজ্ঞারসত প্রকেি উিি রেকে েরমউরিটিি উেযািপািে এবং
জিসাধািকণি জিয অিু ষ্ঠাি পরিেল্পিা, রিমে াণ োজ, অিু োি গ্রহণ, বাগাকিি পণয রবরে, গাে োাঁটা, বাগাকিি উপ-রিেম (বাই-ি) এবং আিও অকিে রেেু সহ এেটি সংস্থাি হওোি উকেকিয েিা
হকেকে। পুরিোটি অকিেগুরি, রেন্তু সবগুরি িে, GreenThumb, NYC Parks, রিউ ইেেে রসটি, এবং নিউ ইয়কক স্টেতের সকবোিম অিুিীিি, িীরত, এবং আইিগুরি সেগুরি সেটি GreenThumb
সিটওোকেে েরমউরিটি গাকডেি পরিচািিা েকি এবং প্ররতকবিীকেি এেরিত েকি সরেে ও রিিাপে GreenThumb েরমউরিটি গাকডেি পরিচািিাে উেযািপািেকেি সাহােয েকি। আপরি এখাকি
পুরিোটি সপকত পাকিি: https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf

15.রিম্নরিরখত প্রেগুরি সেভাকব GreenThumb উেযািপািেকেি পুর িোি সাকে সম্পরেে ত সসই রহসাকব অিুগ্রহ েকি সসগুরিি েৃঢ়ভাকব সম্মত সেকে েৃঢ়ভাকব
অসম্মত সিট রেি।
প্রকোজয িে
(িিেৃঢ়ভাকব
সম্মত
GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিো সম্পকেে আমাি স্পষ্ট ধািণা আকে?

আমাি গাকডেি গ্রুকপি সিতৃ কত্বি GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিো সম্পকেে স্পষ্ট ধািণা আকে?

আমাি গাকডেি গ্রুকপি সাধািণ সেসযপকেি (োিা অ-সিতৃ কত্বি অবস্থাকি িকেকেি) GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিো
সম্পকেে স্পষ্ট ধািণা আকে?

সম্মত

অসম্মত

েৃঢ়ভাকব

স্টমম্বারতের

অসম্মত

জিয)

16.GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিো উন্নত েিাি জিয আপিাি রে সোকিা পিামিে আকে?

রবভাগ 4

গাসডেন গ্রুসপর উপ-ক্তনয়সমর (বাই-ল) প্রশ্নাবলী
গ্রুসপর উপ-ক্তনয়ম (বাই-ল): এগুরি পািস্পরিেভাকব রিেম ও পদ্ধরতি উপি সম্মত হে ো এেটি গাকডেি গ্রুপ বাগাকিি দেিরিি োেেেম এবং পরিচািিাি জিয তাি বতে মাি ও ভরবষযকতি
অিুিীিিগুরিকে রিেন্ত্রণ েিকত দতরি েকি। এেটি বাগাকিি উপ-রিেম (বাই-ি) হি সেখাকি গ্রুপটি রিরখতভাকব, গ্রুকপি সেসযকেি মকধয বাগাকিি রবরভন্ন োরেত্ব, িতু ি সেসযকেি আিাি জিয
সপ্রাকটােি, বাগাকিি সিতৃ কত্বি পরিবতে ি, আরেেে ও রবকিাধগুরি পরিচািিা, অিুষ্ঠাকিি পরিেল্পিা েিা এবং গ্রুকপি সিওো অিয সেকোিও োেেেম। GreenThumb-এি জিয NYC Parks এি
মারিোিাধীি সম্পরিকত পরিচারিত সমি েরমউরিটি গাকডেি গ্রুপকেি িাইকসসপ্রাপ্ত হকে এবং সংস্থাি গ্রহকণি প্রকোজিীেতা রহসাকব তাকেি উপ-রিেকমি (বাই-ি) প্ররতরিরপ জমা রেকত হকব। আপরি
GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিোি 74 – 78 পৃষ্ঠাে উপ-রিেম (বাই-ি) রিখি এবং সংকিাধি েিাি রবষকে আিও রবিে জািকত
পাকিি: https://greenthumb.nycgovparks.org/pdf/GreenThumb_Gardeners_Handbook_2021.pdf

17.রিম্নরিরখত প্রেগুরি সেভাকব আপিাি গাকডেি গ্রুকপি উপ-রিেম(বাই-ি) এি সাকে সম্পরেে ত সসই রহসাকব অিুগ্রহ েকি সসগুরিকে েৃঢ়ভাকব সম্মত সেকে
েৃঢ়ভাকব অসম্মত সিট রেি।
প্রকোজয িে
(িিেৃঢ়ভাকব
সম্মত
গাকডেি গ্রুকপি উপরিেম (বাই-ি) সম্পকেে আমাি স্পষ্ট ধািণা আকে?
আমাি গাকডেি গ্রুকপি সিতৃ কত্বি িাইকসস চু রি সম্পকেে স্পষ্ট ধািণা আকে?
আমাি গাকডেি গ্রুকপি সাধািণ সেসযপকেি (োিা অ-সিতৃ কত্বি অবস্থাকি িকেকেি) গাকডেি গ্রুকপি উপরিেম (বাই-ি)
সম্পকেে স্পষ্ট ধািণা িকেকে?

সম্মত

অসম্মত

েৃঢ়ভাকব

স্টমম্বারতের

অসম্মত

জিয)

18.GreenThumb এি উপ-রিেকমি (বাই-ি) প্রকোজিীেতাগুরি উন্নত েিাি জিয আপিাি রে সোকিা পিামিে আকে? অেবা GreenThumb এি উপরিেকমি (বাই-ি) প্রকোজিীেতাগুরি সেভাকব সোগাকোগ েিা হে তা উন্নত েিাি জিয সোকিা পিামিে আকে?

রবভাগ 5

NYC Parks ক্তনয়ম ও ক্তব ক্তির প্রশ্নাবলী
NYC Parks ক্তনয়ম ও ক্তবক্তি: NYC Parks রিেম, অিযোে রিরেে ষ্ট িা োেকি, রিউ ইেেে রসটিি রিেকমি অধযাে 56-এ পাওো NYC Parks রিেমগুরিকে সবাঝাে। আপরি এখাকি রিউ ইেেে
রসটি পােে ও রবকিােি রবভাগ (New York City Department of Parks and Recreation) এি রিেম ও রবরধগুরি সপকত পাকিি: https://www.nycgovparks.org/rules

19.রিম্নরিরখত প্রেগুরি সেভাকব NYC পাকেে ি রিেম ও রবরধি সাকে সম্পরেে ত সসই রহসাকব অিুগ্রহ েকি সসগুরিকে েৃঢ়ভাকব সম্মত সেকে েৃঢ়ভাকব অসম্মত সিট
রেি।
প্রকোজয িে
(িিেৃঢ়ভাকব
সম্মত
NYC পাকেে ি রিেম ও রবরধ এবং েীভাকব সসগুরি পাকেে ি এখরতোকিি অধীকি েরমউরিটি গাকডেিগুরি পরিচািিা েকি এবং
সরেে ও রিিাপে স্থািগুরি পরিচািিা েিকত গ্রুপগুরিকে সহােতা েকি সস সম্পকেে আমাি স্পষ্ট ধািণা আকে?
NYC পাকেে ি রিেম ও রবরধ এবং েীভাকব সসগুরি পাকেে ি এখরতোকিি অধীকি েরমউরিটি গাকডেিগুরি পরিচািিা েকি এবং
সরেে ও রিিাপে স্থািগুরি পরিচািিা েিকত গ্রুপগুরিকে সহােতা েকি সস সম্পকেে আমাি গাকডেি গ্রুকপি সিতৃ কত্বি স্পষ্ট
ধািণা আকে?
NYC পাকেে ি রিেম ও রবরধ এবং েীভাকব সসগুরি পাকেে ি এখরতোকিি অধীকি েরমউরিটি গাকডেিগুরি পরিচািিা েকি এবং
সরেে ও রিিাপে স্থািগুরি পরিচািিা েিকত গ্রুপগুরিকে সহােতা েকি সস সম্পকেে আমাি গাকডেি গ্রুকপি সাধািণ
সেসযপকেি (োিা অ-সিতৃ কত্বি অবস্থাকি িকেকে) স্পষ্ট ধািণা আকে?

সম্মত

অসম্মত

েৃঢ়ভাকব

স্টমম্বারতের

অসম্মত

জিয)

20.গ্রুকপি বারে অংি এবং/অেবা জিসাধািকণি োকে NYC পাকেে ি রিেম ও রবরধগুরি সেভাকব অবরহত েিা হে তা উন্নত েিাি জিয আপিাি রে সোকিা
পিামিে আকে?

রবভাগ 6

লাইসেন্স চু ক্তির প্রসয়াজনীয়তা প্রশ্নাবলী
21.GreenThumb ওসপন আওয়ারে (অভাব-অক্তভস াগ শ ানার েময়) এি প্রকোজিীেতাি সাকে আপরি েতটা পরিরচত?
GreenThumb গাকডেিগুরি অবিযই 1 এরপ্রি সেকে 31 অকক্টাবি পেেন্ত অর রসোি GreenThumb গাকডেকিি রসরজকি প্ররত সপ্তাকহ িূযিতম 20 ঘন্টা
জিসাধািকণি জিয উন্মুি এবং প্রকবিকোগয োেকত হকব। প্ররত সপ্তাকহ 20 ঘন্টাি মকধয েমপকক্ষ 10টি সমেসূচী রিকেে িে এেটি রচহ্ন বাগাকিি সগকট অবিযই
সপাে েিকত হকব। এই রচহ্নটিকত অবিযই বাগাকিি সোগাকোকগি তেয অন্তভুে ি োেকত হকব। িাইকসস চু রিি অধীকি পরিচারিত গাকডেি গ্রুপগুরিি জিয,
নসজি চিাোিীি প্ররত সপ্তাহাকন্ত (িরিবাি এবং/অেবা িরববাি) বাগািটি েমপকক্ষ পাাঁচ ঘন্টা সখািা োেকত হকব। বাগািগুরি এই অিিাইি কমেি মাধযকম
তাকেি আপকডট েিা সখািাি সমে ভাগ েকি সিে, ো সাইকিকজি অিুকিাধ েিকতও বযবহাি েিা সেকত পাকি।
খুবই পরিরচত
পরিরচত
রেেু টা পরিরচত
একেবাকিই পরিরচত িে

22.ওপি আওোি (অভাব-অরভকোগ সিািাি সমে) প্রকোজিীেতা এবং/অেবা প্ররেো উন্নত েিাি জিয আপিাি সোি পিামিে আকে?

23.আপরি ইকভন্ট অিুকিাধ প্ররেো এবং ইকভন্ট অিুকিাধ মে সহ GreenThumb ইসভন্ট নীক্ততগুক্তলর সাকে েতটা পরিরচত?
সমি GreenThumb গাকডেি, জরমি মারিোিা ও এখরতোি রিরবেকিকষ, প্ররত বেি েমপকক্ষ েুটি রবিামূকিযি সবেসাধািকণি অিুষ্ঠাকিি আকোজি েিকত হকব।
NYC Parks সম্পরিি গাকডেি গ্রুপগুরি এেটি অিিাইি কমেি মাধযকম বা মেটি বযবহাি েিকত অক্ষম হকি GreenThumb-এি সাকে সোগাকোগ েকি
অিুষ্ঠািগুরিি পূকবে অিুকমােি রিকত হকব। আিও তকেযি জিয অিুগ্রহ েকি GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিো এি 'ইকভন্ট' অধযাে সেখুি।
খুবই পরিরচত
পরিরচত
রেেু টা পরিরচত
একেবাকিই পরিরচত িে

24.সবেসাধািকণি অিুষ্ঠাকিি (পাবরিে ইকভন্টস) প্রকোজিীেতা এবং/অেবা প্ররেো উন্নত েিাি জিয আপিাি সোকিা পিামিে আকে?

25.আপরি তহরবি সংগ্রহোিী সহ অর্ে পক্তরচালনা, অনুদ্ান এবং ক্তবক্রসয়র ক্তবষসয় এবং বাগান ভাডা শদ্ওয়া অনুসমাক্তদ্ত নয় েম্পসকে
GreenThumb প্রসয়াজনীয়তাগুক্তলর োসর্ কতটা পক্তরক্তচত? এগুকিা GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিোি 58 - 63 পৃষ্ঠাে অন্তভুে ি েিা হকেকে।
খুবই পরিরচত
পরিরচত
রেেু টা পরিরচত
একেবাকিই পরিরচত িে

26.সবেসাধািকণি অিুষ্ঠাকিি (পাবরিে ইকভন্টস) প্রকোজিীেতা এবং/অেবা প্ররেোগুরি উন্নত েিাি জিয আপিাি সোকিা পিামিে আকে?

27.েদ্েযপদ্ গ্রহসের প্রসয়াজনীয় পর্ সম্পরেে ত GreenThumb প্রকোজিীেতাগুরিি সাকে আপরি েতটা পরিরচত? এই তেযটি GreenThumb
উেযািোিীকেি পুরিোে অন্তভুে ি েিা হকেকে, তকব সংরক্ষপ্তভাকব:

•

গ্রুপ উপ-আইি (বাই-ি) জিসাধািকণি সেকোকিা আগ্রহী সেকসযি সোগোকিি উপাে অন্তভুে ি েিা উরচত, স্থাি রিরবেকিকষ
সেসযপে, প্লট বা সিতৃ কত্বি জিয সোি আরেেে বাধা োো উরচত িে
ওকেটিং রিে সবকডি জিয হকত হকব এবং সমম্বািরিকপি জিয িে
গাকডেি সমম্বািরিকপি উপি সোি সীমা োেকত পাকি িা

•

রিেুরি বৃরদ্ধ েিকত GreenThumb বাগািগুরিি জিয প্রচাি পুরিো রপ্রন্ট ও সমি েিকত সাহােয েিকত পাকি।

•

উেযািগুরি স্থাি সরেে েিাি এবং িতু ি সম্ভাবয সেসযকেি আিাি এেটি উপাে রহসাকব পুিিাবৃি গণ েমেরেবকসি সমেসূচী এবং প্রচাি েিকত পাকি - এবং
এটি এেটি রবিৃ ত েিেেকেি োকে সপ াঁোকিাি জিয ইকভন্ট অিুকিাধ কমেি মাধযকম েিা সেকত পাকি

•
•
•

খুবই পরিরচত
পরিরচত
রেেু টা পরিরচত
একেবাকিই পরিরচত িে

28.সবেসাধািকণি অিুষ্ঠাকিি (পাবরিে ইকভন্টস) প্রকোজিীেতা এবং/অেবা প্ররেোগুরি উন্নত েিাি জিয আপিাি সোকিা পিামিে আকে?

29.বাগান করার ক্তনরাপদ্ মাটি (Safe Soil Gardening) এি প্রকোজিীেতা সম্পরেে ত GreenThumb প্রসয়াজনীয়তার সাকে আপরি েতটা
পরিরচত?
এটা জরুরি সে GreenThumb বাগািগুরিকত উৎপারেত সমি খােয সবকেকে রিিাপে পদ্ধরতকত েিা হে। এই ঝুাঁ রে েমাকিাি জিয, বাগািগুরিকে অবিযই
বাগাি েিাি রিিাপে মাটিি (Safe Soil Gardening) প্রকোজিীেতাগুরি সমকি চিকত হকব। এই তেযটি GreenThumb উেযািোিীকেি পুরিোে 23 - 27
পৃষ্ঠাে অন্তভুে ি েিা হকেকে।
খুবই পরিরচত
পরিরচত
রেেু টা পরিরচত
একেবাকিই পরিরচত িে

30.সবেসাধািকণি অিুষ্ঠাকিি (পাবরিে ইকভন্টস) প্রকোজিীেতা এবং/অেবা প্ররেোগুরি উন্নত েিাি জিয আপিাি সোকিা পিামিে আকে?

31.GreenThumb ঝুঁু ক্তকর অনুমান (Assumption of Risk) এি প্রকোজিীেতাি সাকে আপরি েতটা পরিরচত?
বেকি েু'বাি, গাকডেি গ্রুকপি সেসযকেি রিকেে ি রেকত হকব (সমম্বািরিপ রমটিংকে, ইকমি বা সটক্সকটি মাধযকম, অেবা েরেও বাগাকিি সিতৃ কত্বি বাগাকিি সেসযকেি
সাকে সোগাকোগ েিকত পেি েকি) সে এেটি েরমউরিটি গাকডেকিি এমি রেোেিাকপ জর়িত হওো উরচত িে ো গুরুতি িািীরিে আঘাত এবং এমিরে
মৃতুযি ঝুাঁ রে দতরি েকি, োি মকধয অন্তভুে ি, রেন্তু এগুকিাকতই সীমাবদ্ধ িে, েক াি িািীরিে রেোেিাকপ জর়িত হওো, বাগাকিি সিঞ্জাম (বা অিযকেি
উপরস্থরতকত বযবহাি েিা) বযবহাি েিা, বাগাকিি মকধয উাঁচু স্থাি দতরি েিা, তু ষাি অপসািণ েিা এবংউাঁচু-রিচু পকে হাাঁটা।
খুবই পরিরচত
পরিরচত
রেেু টা পরিরচত
একেবাকিই পরিরচত িে

32.সবেসাধািকণি অিুষ্ঠাকিি (পাবরিে ইকভন্টস) প্রকোজিীেতা এবং/অেবা প্ররেোগুরি উন্নত েিাি জিয আপিাি সোকিা পিামিে আকে?

33.(GreenThumb উেযািপািেকেি পুরিোি 22 পৃষ্ঠাে উকেরখত) GreenThumb লঙ্ঘন প্রক্তক্রয়া (Violation Process) এি সাকে আপরি েতটা
পরিরচত?
গাকডেি গ্রুপগুরি োিা তাকেি বাগাি পরিতযাগ েকিকে বা GreenThumb দ্বািা রিধোরিত িঙ্ঘিগুরি সংকিাধি েিকত অক্ষম বা অরিিুে হওোি জিয
তাকেি িাইকসস চু রি GreenThumb দ্বািা বারতি েিা হকব এবং বাগাকি তাকেি প্রকবিারধোি প্রতযাহাি েিা হকব। পক্তরতযাগ এি মকধয িকেকে, রেন্তু একতই
সীমাবদ্ধ িে, বাগাি িক্ষণাকবক্ষকণ বযেে হওো, রচঠিপকিি উিি িা সেওো, বা প্রকোজিীে সবেসাধািকণি জিয সমে এবং অিুষ্ঠািগুরি আটকে িাখা।
খুবই পরিরচত
পরিরচত
রেেু টা পরিরচত
একেবাকিই পরিরচত িে

34.সবেসাধািকণি অিুষ্ঠাকিি (পাবরিে ইকভন্টস) প্রকোজিীেতা এবং/অেবা প্ররেোগুরি উন্নত েিাি জিয আপিাি সোকিা পিামিে আকে?

35.িাইকসকসি এমি সোকিা প্রকোজিীেতা বা িীরত আকে োি সম্পকেে আপরি আিও তেয চাি বা আপিাি মকি হে আিও ভাি বযাখযা প্রকোজি?

আপিাি প্ররতরেো জমা সেওোি জিয আপিাকে ধিযবাে! অিুগ্রহ েকি এই সমীক্ষাটি অিযকেি সাকে সিোি েরুি। আমিা উেযািপািেকেি জিয GreenThumb রডকিক্টি োকিে াস মাটিে কিজ (Carlos
Martinez) এি সাকে সেখা েিাি জিয এবং িাইকসস, পুরিো, উপ-রিেকমি প্রকোজিীেতা, বা পাকেে ি রিেম সম্পরেে ত সেকোকিা প্রে রিকে আকিাচিা েিাি জিয অিিাইি সসিকিি বযবস্থা েিব।
আমিা আপিাকে সোগোকিি আকগ এই রবষেগুরি সেকখ রিকত বরি োকত আমিা এেটি সখািা আকিাচিা েিকত পারি এবং প্রকেি উিি রেকত পারি।

