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GreenThumb Gardener’s হযান্ডবুক পড়ার চনয়ম
GreenThumb Gardener’s হ্যান্ডবুলকর 2019 সংস্করণ িািাি নবষলয় প্রায়শই নিজ্ঞানসর্ প্রশ্নাব ীর উত্তর রদয় রর্গুল ার মলধয রলয়লে
নবনিন্ন ধরলির অিুদাি গ্রহ্ণ করা, বাগালি উৎপানদর্ পণযসামগ্রী নবক্রয় করা, গাে আগাোমুক্ত করা এবং বাগালির িীনর্মা া। সক
GreenThumb, NYC Parks, নিউ ইয়কয নসটি এবং নিউ ইয়কয রটলটর সামানিক বাগািসমূহ্ ও GreenThumb রিটওয়াকয পনরচা িা
সংক্রান্ত িীনর্মা া ও আইিসমূহ্ সম্পলকয সক র্থ্য একলে এই হ্যান্ডবুলক পাওয়া র্ালব। এই সক িায়গালক সুন্দর, উৎপাদিশী এবং
কনমউনিটি-রকন্দ্রীক রাখার িিয কনমউনিটির বাগাি পনরচর্যাকারীরা রর্ অপনরসীম সময় ও শ্রম বযয় কলরি এবং র্ারা এই হ্যান্ডবুলক
অন্তিুয ক্ত িীনর্মা া, নিলদয নশকা ও রপ্রালটাক সমূহ্ সম্পলকয র্থ্য নদলয় সহ্ায়র্া কলরলেি র্ালদর প্রনর্ GreenThumb কৃ র্জ্ঞর্াজ্ঞাপি
করলে। এইসক সমৃদ্ধ িিসাধারলণর িিয উন্মুক্ত িায়গাসমূহ্ সৃনি ও র্া বিায় রাখার একটি প্রলচিা নহ্লসলব এই হ্যান্ডবুকটি আমালদর
ওলয়বসাইলট সক বাগালির সদসয ও িিসাধারলণর িিয নিনিটা েলময পাওয়া র্ায়।

NYC Parks

এর অিীনস্থ সামাচজক বাগানসমূহ বনাম পাকক বচহর্ক ূ ত বাগানসমূহ

NYC Parks এর আইনি অনধলক্ষলের অধীিস্থ কনমউনিট বাগািসমূহ্লক NYC Parks নিয়মকািুি অিুসরণ করলর্ হ্লব, অিযনদলক বযনক্তগর্
মান কািাধীি, যান্ড ট্রালটর, অধীিস্থ বা নিন্ন রকালিা নসটি, রটট বা রেিালর এলিনন্সর অধীিস্থ কনমউনিটি বাগািসমূহ্লক রসগুল া
মািয করলর্ হ্লব িা। একটি িীনর্মা া বা আইি কখি শুধুমাে NYC Parks এর আইনি অনধলক্ষলের অধীিস্থ বাগািসমূলহ্র রক্ষলে
প্রলর্ািয হ্লব রসটি এই হ্যান্ডবুলক স্পি করার িিয আমরা আমালদর পক্ষ রথ্লক সলবযাচ্চ রচিা কলরনে। NYC Parks এর আইনি অনধলক্ষে
বনহ্িূয র্ কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র সম্পূণয নিয়ম িীনর্ িািার িিয অিুগ্রহ্পূবযক সংনিি নসটি বা রটট এলিনন্স, যান্ড ট্রাট বা সম্পনত্তর
মান লকর সালথ্ কথ্া ব ি
ু ।

অিযায় গঠন
এই হ্যান্ডবুলকর প্রনর্টি অধযালয়র মলধয এইসক
পালর:
•
•
•
•
•

টযান্ডািয নবিালগর সবগুল া বা রবশ কলয়কটি রলয়লে, রর্খালি নকেু বযনর্ক্রম থ্াকলর্

সূচিা
নিলদয নশকা
GreenThumb িীনর্মা া
NYC Parks িীনর্মা া
NYC এবং NY রটট আইি

এটির উলেশয হ্ল া GreenThumb িীনর্মা া এবং রপ্রালটাক র্া প্রায়শই শুধুমাে NYC Parks এর অধীিস্থ সামানিক বাগািসমূলহ্র
রক্ষলে প্রলর্ািয রসগুল া এবং কনমউনিটি বাগাি সংক্রান্তসমূহ্ পনরচা িাকারী আইিসমূলহ্র মলধয পাথ্যযকয নিলদয শ করা।

অনুবাযের জনয অনুযরাি
আপনি আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর মাধযলম রর্লকালিা িাষায় অিূনদর্ GreenThumb হ্যান্ডবুক পাওয়ার িিয আলবদি করলর্
পারলবি।
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GreenThumb পর্ক াযিািনা
NYC Parks GreenThumb রদলশর সবযবহ্ৃ ৎ আরবাি বাগাি করার কমযসূনচ হ্লর্ রপলর গনবযর্, র্া সমগ্র নিউ ইয়কয নসটিলর্
সমনির্িালব 100 একর উন্মুক্ত িায়গািুলড় অবনস্থর্ 550টির রবনশ বাগাি এবং 20,000 এর রবনশ বাগাি পনরচর্যাকারী
রেচ্ছালসবকলক সহ্ায়র্া প্রদাি করলে। GreenThumb বাগািসমূহ্ আঞ্চন ক গলবযর রকন্দ্রসমূহ্ তর্নর করার পাশাপানশ রসগুল া রর্সব
এ াকায় নবকনশর্ হ্লয়লে রসইসব এ াকালক অসংখয পনরলবশগর্, োস্থযগর্, অথ্যনিনর্ক এবং সামানিক সুনবধাব ী প্রদাি কলর।
রসইসালথ্ GreenThumb নসটিবযাপী স্কু বাগাি উলদযাগ রগ্রা টু ািয (Grow to Learn) এর মাধযলম 750টি স্কু বাগালির একটি
উদীয়মাি রিটওয়াকযলক সহ্ায়র্া করলে।
রবনশরিাগ GreenThumb বাগািসমূহ্ নে পনরর্যক্ত িায়গা রর্গুল ালক রেচ্ছালসবকগণ কর্ৃয ক নচত্তনবলিাদি, সামানিক রম ালমশা এবং
খাদয উৎপাদি বা সমনির্িালব এইসক কার্যক্রম পনরচা িার িিয সবুি িায়গাসমূলহ্ রূপান্তনরর্ করা হ্লয়লে। এইসক সামানিক
বাগাি GreenThumb এর সহ্ায়র্ায় স্থািীয় অনধবাসীগণ কর্ৃয ক পনরচান র্ হ্য়। GreenThumb এবং সামানিক বাগাি পনরচর্যাকারীগণ
একসালথ্ নমল এই নসটিলক অনধকর্র নিরাপদ, োস্থযকর, শনক্তশা ী এবং আরও রবনশ রটকসই নহ্লসলব গলড় র্ু লে।
GreenThumb এর ক্ষয হ্ল া নিউ ইয়লকযর অনধবাসীলদরলক এই মূ যবাি িায়গাসমূলহ্র র্ত্ত্বাবধালির িিয প্রলয়ািিীয় উপকরণসমূহ্
সরবরাহ্ করার মাধযলম সামানিক বাগাি গলড় রর্া ার মধয নদলয় র্ালদর এ াকালক শনক্তশা ী করলর্ সহ্ায়র্া করা।

GreenThumb এর চতনটি েি রযয়যে র্ারা বাগাযনর পচরির্ক াকারীগণ ও বাগানসমূহযক সহায়তা কযর
থাযক, প্সগুযিা হযিা:
সামাচজক সম্পৃক্ততা
GreenThumb এর সামানিক সম্পৃক্তর্া দ টি হ্ল া আমালদর কনমউনিটি ও স্কু বাগালির রিটওয়ালকযর সালথ্ রর্ালগর প্রথ্ম ধাপ।
আউটনরচ রকা-অনিযলিটরগণ বাগালির পনরচর্যাকারীগণলক সামানিক সংগঠি ও উন্নয়লি সহ্ায়র্া কলর থ্ালকি। র্ারা বাগািনিনত্তক
দ সমূহ্লক নবনিন্ন নবলশষ প্রকল্প প্রদাি করা এবং বাগাি পনরচর্যাকারীগণলক িাগাল র মলধয থ্াকা নবনিন্ন উপকরলণর সালথ্ র্ুক্ত করার
কালিও সহ্ায়র্া কলর থ্ালকি। রসইসালথ্ ইয়ুথ্ রপ্রাগ্রানমং অযান্ড স্কু বাগাি রকা-অনিযলিটর স্কু বাগািসমূহ্লক রগ্রা টু ািয িামক
নসটিবযাপী স্কু বাগাি উলদযালগর মাধযলম সহ্ায়র্া প্রদাি কলরি এবং আমালদর বানষযক রেচ্ছালসবামূ ক কমযসুনচ ইয়ুথ্ ন িারনশপ
কাউনন্স , পনরচা িা কলর রর্টি র্রুণলদরলক নসটিিুলড় িাগনরক কার্যক্রম এবং সামানিক বাগািসমূলহ্র রসৌন্দর্যযবধযিমূ ক প্রকল্পসমূলহ্
সম্পৃক্ত কলর থ্ালক।
কার্ক ক্রমসমূহ
GreenThumb কার্যক্রম আমালদর সনক্রয় রসবামূ ক দ র্ারা সম্পনত্ত বযবস্থাপিা সম্পনকযর্ নবষয়সমূহ্ রদখিাল র পাশাপানশ সামানিক
ও স্কু বাগাি উিয়লক সহ্ায়র্া প্রদাি কলর। আপনি হ্য়লর্া রদখলবি র্ারা পনরষ্কার টপসলয় ও রচরাই কাঠ প্রদাি করলে,
ররাপলির িিয ির্ু ি বাগালির িায়গাসমূহ্ প্রস্তুর্ চারা করলে, রমরামর্ কার্যক্রম পনরচা িা করলে, বাগালি গালের পনরচর্যা করলে
বা বাগালির অবস্থা পনরদশযি করলে। পনরচা িা দ নবনিন্ন সরবরাহ্ ও রমৌসুমী উপকরণ নবর্রণসমূহ্ নিয়ন্ত্রণ কলর থ্ালক রর্গুল া
বাগািসমূহ্লক র্ালদর নবকালশর িিয প্রলয়ািিীয় উপকরণসমূহ্ প্রদাি কলর।
পচরকল্পনা ও কমক সূচিসমূহ
GreenThumb এর পনরকল্পিা প্রণয়ি ও কমযসূনচ দ GreenThumb এর দীর্যলময়াদী সে র্ার মূ নিনত্তপ্রস্তর স্থাপি কলর এবং
বাগালির পনরচর্যাকারীগণলক নবকালশর িিয প্রলয়ািিীয় নবনিন্ন দক্ষর্া, সহ্ায়র্া ও উপকরণ গ্রহ্লণর সুলর্াগ প্রদাি কলর থ্ালক।
আমালদর অনধলক্ষে ও প্রিাব সম্প্রসারলণ GreenThumb এর প্রলচিায় রির্ৃ ত্ব রদওয়ার পাশাপানশ এই দ টি বানষযক GreenThumb
GrowTogether কিোলরন্স, েস সংগ্রহ্ রম া, উন্মুক্ত বাগাি নদবস/ওলপি বাগাি রি NYC- এবং অিযািয বৃহ্ৎ ইলিন্ট ও
প্রকল্পসমূলহ্র রদখিা কলর থ্ালক। র্ারা 150+ কমযসূনচ এবং অসংখয রেচ্ছালসবামূ ক প্রকলল্পর আলয়ািি কলর থ্ালক। পনরকল্পিা
প্রণয়ি ও প্রকল্প দ অিুদািসমূহ্ বাস্তবায়ি কলর এবং তেমানসক প্রকাশিাসমূহ্ প্রস্তুর্ কলর র্া বাগাি পনরচর্যাকারী ও সাধারণ
িিগলণর কালে GreenThumb এর প্রকল্পসমূলহ্র নবজ্ঞাপি র্ু ল ধলর। র্ারা র্থ্য নবলিষণ ও ির্ু ি বাগাি নিমযালির মলর্া িটি
প্রকল্পসমূলহ্র র্ত্ত্বাবধাি কলর এবং সামানিক বাগালির পনরচর্যাকারীগণলক নবনিন্ন ধরলির রসবা প্রদাি কলর।
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শতকাবচি ও চবচর্ন্ন সংজ্ঞা চবষয়ক পচরর্াষাযকাষ
সচক্রয় সেসয – র্নদও সক বাগাি নিনত্তক দ নিন্ন নিন্ন িালব সদসযপদ সংজ্ঞানয়র্ কলরলে, GreenThumb সাধারণিালব একিি
“সনক্রয় সদসয” এমি কাউলক রবাঝায় র্ারা নিয়নমর্িালব রক্ষণালবক্ষলণ অংশগ্রহ্ণ কলরি, বাগালির সিাসমূলহ্ অংশ রিি এবং/বা
বাগািলক িিসাধারলণর িিয উন্মুক্ত সময় বিায় রাখলর্ সহ্ায়র্া কলরি।
প্রাণীর উপদ্রব – NYC রহ্ থ্ রকালির নববরণ অিুর্ায়ী প্রাণীর উপদ্রলবর মলধয রর্সক নবষয় অন্তিুয ক্ত র্ার মলধয কলয়কটি হ্ল া
“প্রাণীর ম , মূে, রক্ত, শরীলরর অংশ, মৃর্লদহ্, বনম ও কটু গন্ধ; রর্সক মািুষ বা অিযািয প্রাণীর শরীলর সংক্রমণলর্াগয রোাঁয়ালচ
ররাগবযানধলর্ আক্রান্ত বা রসগুল া পনরবাহ্ী; এবং নবপজ্জিক কুকুরসমূহ্। রমৌচাষ সম্পনকযর্ উপদ্রব ব লর্ রর্সক রবাঝায় রসগুল ার মলধয
কলয়কটি হ্ল া রমৌমানের আগ্রাসী বা অপ্রীনর্কর আচরণ, তমচালকর অবস্থাি বা রমৌমানের চ ালেরা কর্ৃয ক পথ্চারী বা রমৌচালকর
আনঙ্গিায় বা আনঙ্গিার সং গ্ন স্থালি বসবাসকারী র াকলদর িিয সমসযা সৃনি করল এবং অনর্নরক্ত র্ি, মৃর্ বা পনরর্যক্ত
রমৌচাকসমূহ্”।
বযরা-ব্লক-ি (BBL) নম্বর — BBL িম্বরসমূহ্ িবি বা সম্পনত্তসমূলহ্র অবস্থাি শিাক্ত কলর থ্ালক, রর্গুল া টযাক্স ট নহ্লসলবও
পনরনচর্। বলরা িম্বর (1-5) বলরা নিলদয শ কলর, ব্লক িম্বর (1 রথ্লক 5 নিনিট) নসটির ব্লক নিলদয শ কলর; ট িম্বর (1 রথ্লক 3
নিনিট) ব্ললকর মধযকার টলক নিলদয শ কলর।
চনউ ইয়কক শহর (চসটি) – নিউ ইয়কয নসটির সরকার।
কচমউচনটি প্বার্ক (CB) — একটি স্থািীয় প্রনর্নিনধ পনরষদ র্া বলরা রপ্রনসলিন্ট এবং কনমউনিটি নিনেলের মধযকার নসটি কাউনন্স
সদসযগণ নিবযানচর্ হ্লয় থ্ালক। অঞ্চ সংক্রান্ত পনরবর্য ি, িবি অিুলমাদি ও িূ নম-বযবহ্ার সম্পনকযর্ সমসযাব ীসহ্ ির্ু ি বাগাি তর্নরর
নবষয়সমূহ্লক পর্যাল াচিার িিয CB এর সামলি উপস্থাপি করা হ্য়। CB সমূহ্ নবনিন্ন কনমটিলর্ সংর্টির্ হ্য়; সামানিক বাগাি নিমযাণ
সম্পনকযর্ নবষয়সমূহ্ সাধারণর্ পাকযস অযান্ড ইিিায়রিলমন্টা কনমটি/সাবকনমটিসমূলহ্ আল ানচর্ হ্লয় থ্ালক।
কচমউচনটি বাগান – িিসাধারলণর
এইসক িায়গা রর্ৌথ্ বা বযনক্তগর্
করলর্ পালর। সামানিক বাগািসমূহ্
এবং র্ালদর এ াকা ও নসটিসমূলহ্র

প্রলবশলর্াগয উন্মুক্ত িায়গা র্া একদ র াক কর্ৃয ক রর্ৌথ্িালব র্ত্ত্বাবধাি করা হ্লয় থ্ালক।
প্লট বযবহ্ার করলর্ পালর এবং নবনিন্ন উদযািনিনত্তক উনিদ, ে মূ বা শাকসবনি উৎপাদি
ও বাগালির পনরচর্যাকারীগণ র্ারা রসগুল ার র্ত্ত্বাবধাি কলরি র্ারা পনরলবশগর্ স্থায়ীত্ব, গণোস্থয
সামানিক নস্থনর্স্থাপকর্া বিায় রাখায় অবদাি রালখি।

সযাচনয শন চবর্াগ (DSNY) — আবিযিা সংগ্রহ্ ও র্থ্াস্থালি রে ার দানয়ত্বপ্রাপ্ত নসটি এলিনন্স। GreenThumb এর সালথ্ সমনির্িালব
DSNY বাগালির এ াকাসমূলহ্র প্রধাি পনরচ্ছন্নকরণ কার্যক্রলমও সহ্ায়র্া কলর থ্ালক। DSNY এর একটি প্রকল্প হ্ল া NYC তিবসার প্রলিে।
চিসযকি স্পন্সর — একটি সংস্থা র্া এমি রকালিা দল র পলক্ষ নবনিন্ন অিুদাি বা র্হ্নব গ্রহ্ণ কলর র্ারা রসটি করলর্ সক্ষম িয়।
এইসক সংস্থা সাধারণর্ 501(c)(3) অ ািিিক নহ্লসলব নিবনন্ধর্ হ্লয় থ্ালক এবং এগুল া টযাক্স অবযাহ্নর্প্রাপ্ত। স্থািীয় অ ািিিক বা
নগ্রনিং পাটযিার অগযািাইলিশিসমূহ্ রক্ষেনবলশলষ রকালিা সামানিক বাগাি সম্পনকয র্ দল র পলক্ষ নেসলক স্পন্সর নহ্লসলব কাি করলর্ পালর।
বাগাযনর িু চক্তসমূহ — GreenThumb এর সালথ্ রকালিা একটি GreenThumb বাগাি সম্পনকযর্ দল র মধযকার মধযস্থর্া।
GreenThumb এর শর্য হ্ল া প্রলর্যক বাগািলক একটি প্রাথ্নমক ও সহ্ায়ক রর্াগালর্ালগর ঠিকািা প্রদাি করলর্ হ্লব র্া রর্াগালর্ালগর
বযনক্ত নহ্লসলব কাি করলব। উিয় রর্াগালর্ালগর বযনক্তলক অবশযই বর্য মাি রোি িম্বর, নচঠি পাঠালর্ রর্াগালর্ালগর ঠিকািা এবং
ইলমই ঠিকািাসমূহ্ প্রদাি করলর্ হ্লব রর্গুল ালক সদসযপদ সংক্রান্ত নিজ্ঞাসাসমূলহ্র িিয উন্মুক্তিালব রশয়ার করা হ্লর্ পালর।
র্াযিা অবস্থান - একটি GreenThumb নিবনন্ধর্ এবং/বা াইলসন্সপ্রাপ্ত সামানিক বাগাি নবষয়ক দ র্া GreenThumb নিবন্ধি
চু নক্ত এবং/বা াইলসন্স চু নক্ত অিুর্ায়ী পনরচান র্ হ্য় এবং উলেখলর্াগয রকালিা ঙ্ঘলির সালথ্ িনড়র্ িয়।
বনায়ন অংশীোর — অ ািিিক সংগঠি, িিনপ্রয় সংস্থা, উনিদ বাগাি এবং অিযািয সংস্থাসমূহ্ র্ারা সামানিক বাগািসমূলহ্র িিয
িািাি ধরলির ইলিন্ট, কমযশা া, উপকরণ ও অিযািয সহ্ায়র্াসমূহ্ প্রদাি কলর থ্ালক।
GreenThumb বাগানচর্চিক েি (“বাগান েি”) – নবনিন্ন বযনক্ত নিলয় গঠির্ একটি দ র্া GreenThumb এ নিবনন্ধর্ একটি
সামানিক বাগালির পনরচর্যা করার িিয GreenThumb রথ্লক সামনগ্রকিালব সহ্ায়র্া গ্রহ্ণ কলর থ্ালক।
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GreenThumb বাগান স্বীকৃচত অযাওয়ার্ক – 2016 সা রথ্লক GreenThumb বাগািনিনত্তক দ সমূহ্ ও অংশীদারলদরলক
GreenThumb র্ালদর কলঠার পনরশ্রম ও নিলবদলির িিয GreenThumb Garden Recognition Awards এর মাধযলম সম্মাি িানিলয়
আসলে। বাগাি পনরচর্যাকারীগণ গ্রীষ্মকাল রপ্রাগ্রাম গাইি বা GreenThumb ওলয়বসাইলটর মাধযলম নবনিন্ন রশ্রনণলর্ পুরস্কার িিয
মলিািয়ি িমা নদলর্ পারলবি।
GreenThumb অপাযরশন্স — GreenThumb এর একটি অনবলচ্ছদয অঙ্গ GreenThumb Operations র্া পূলবয Land Restoration
Project (LRP) নহ্লসলব পনরনচর্ নে , এখি নবনিন্ন বৃহ্ৎ পনরসলরর প্রকল্প গ্রহ্ণ করলে রর্মি মাটি ও রচরাই কাঠ সরবরাহ্, রবড়া
নিমযাণ ও রমরামর্, বৃক্ষলরাপি ও আগাো মুক্তকরণ, চ াচল র পথ্ নিমযাণ ও রমরামর্ এবং অিযািয কার্যক্রম র্া GreenThumb
বাগািসমূলহ্র পনরচা িা ও বযবস্থাপিায় সহ্ায়র্া করলব।
প্রা ু িানক — রগ্রা টু ািয NYC এর নসটিবযাপী স্কু বাগাি উলদযাগ। 2010 সাল GrowNYC, রময়লরর র্হ্নব এবং GreenThumb
কর্ৃয ক প্রনর্নষ্ঠর্ রগ্রা টু ািয বর্য মালি GrowNYC, NYC Parks GreenThumb এবং নশক্ষা নবিালগর অনেস অি স্কু েু ি কর্ৃয ক
নিয়নন্ত্রর্ হ্য়। রগ্রা টু ািয প্রনর্টি NYC স্কু ল বাগাি তর্নর করা রশখার িিয ধারাবানহ্কিালব নবনিন্ন উপকরণ, রকৌশ গর্ সহ্ায়র্া
এবং প্রনশক্ষণ প্রদাি কলর।
িযান্ড ট্রাস্ট – অলিক সামানিক বাগাি যান্ড ট্রালটর মান কািাধীি িায়গায় গলড় উলঠলে, রর্টি এমি একটি সংস্থা র্ারা একটি
সুনিনদয ি উলেলশয িূ নম সংরক্ষণ ও র্ত্ত্বাবধাি কলর, র্া প্রায়ই এই সংস্থার ক্ষয উলেখ থ্ালক। NYC এ নবনিন্ন যান্ড ট্রাট
নচরস্থায়ীিালব কনমউনিটি-নিয়নন্ত্রর্ উন্মুক্ত িায়গা নহ্লসলব সংরক্ষলণর িিয সামানিক বাগািসমূলহ্র মূ সম্পনত্তর মান কািা গ্রহ্ণ কলর।
নিউ ইয়কয নসটিলর্ রর্সক
যান্ড ট্রাট রলয়লে রসগুল ার মলধয রলয়লে The New York Restoration Project (NYRP), Brooklyn
Queens Land Trust (BQLT), Manhattan Land Trust (MLT), Bronx Land Trust (BLT) এবং Brooklyn Alliance of
Neighborhood Gardens (BANG)। যান্ড ট্রাটসমূহ্ র্ালদর সম্পনত্তলর্ অবনস্থর্ বাগািগুল ালক কানরগনর সহ্ায়র্া এবং সাংগঠনিক
সহ্ায়র্া রর্মি- পনরলবশগর্ নশক্ষা ও প্রনশক্ষণ প্রদাি কলর থ্ালক। অলিক যান্ড ট্রাট বাগাি GreenThumb এ নিবনন্ধর্।
িাইযসন্স িু চক্ত — GreenThumb াইলসন্স চু নক্ত (“ াইলসন্স”) একটি GreenThumb বাগাি দ লক NYC Parks সমূলহ্র আইনি
অনধলক্ষলের অধীিস্থ সম্পনত্তলর্ NYC Parks সমূলহ্র িায়গায় বাগাি করার আইনি অিুলমাদি মঞ্জুর কলর থ্ালক। চার বেলরর াইলসন্স
চু নক্তলর্ োক্ষরকারী বযনক্তবগযলক অবশযই চু নক্ত ও দল র নবনধমা ায় উলেনখর্ বাগাি পনরচা িা পদ্ধনর্ অিুর্ায়ী পনরচা িা করলর্ হ্লব।
িু চক্তর স্মারক (MOA) – GreenThumb শর্য ালরাপ কলর রর্ NYC Parks এর আইনি অনধলক্ষলের অধীিস্থ সম্পনত্ত বনহ্িূয র্ বাগাি দ সমূহ্লক
একটি MOA োক্ষর করলর্ হ্লব। MOA নিনির্ কলর রর্ বাগাি দ GreenThumb রথ্লক নবিামূল য সহ্ায়র্া পাওয়ার নবনিমলয় একটি
উন্মুক্ত ও অবানরর্ সামানিক বাগাি পনরচা িার রক্ষলে সুনিনদয ি নকেু িূযির্ম শর্য রমলি চ ার বযাপালর সম্মনর্ প্রদাি কলরলে
উন্মুক্ত সময় — াইলসন্সধারী এবং/বা নিবনন্ধর্ GreenThumb বাগািসমূহ্লক GreenThumb এর অনেনসয়া বাগাি রমৌসুম
1 এনপ্র রথ্লক 31 অলোবর পর্যন্ত অবশযই সপ্তালহ্ িূযির্ম 20 র্ণ্টা িিসাধারলণর িিয উন্মুক্ত ও অবানরর্ রাখলর্ হ্লব। রসই
সাপ্তানহ্ক নবশ র্ণ্টার কমপলক্ষ দশ র্ণ্টার সময়সূনচ সম্বন র্ একটি প্রর্ীক অবশযই বাগালির েটলক রপাট করলর্ হ্লব।
GreenThumb াইলসন্স চু নক্ত, এর অধীলি পনরচান র্ বাগাি দ সমূলহ্র রক্ষলে GreenThumb বাগািসমূহ্লক রমৌসুম চ াকা ীি প্রলর্যক
সাপ্তানহ্ক েু টির নদিগুল ালর্ (শনিবার ও রনববার) অবশযই কমপলক্ষ 5 র্ণ্টা রখা া থ্াকলর্ হ্লব। GreenThumb বরাবর র্ুনক্তসঙ্গর্
নবজ্ঞনপ্ত প্রদালির মাধযলম রপাটকৃ র্ সমলয়র পনরবর্য ি করা রর্লর্ পালর।
আউ চরি প্কা-অচর্কযন র (OC) — সামানিক বাগালির পনরচর্যাকারীলদর িিয GreenThumb এ রর্াগালর্ালগর প্রথ্ম স্থাি। প্রলর্যক
OC রিৌলগান ক এ াকার নিনত্তলর্ বাগালির রর্াগালর্ালগর বযনক্তলদর সালথ্ রর্াগালর্াগ করা ও র্থ্য রশয়ার করার িিয দ্বায়বদ্ধ। OC
গণ এ াকা পনরদশযি সম্পন্ন করলর্ NYC Parks এর আইনি অনধলক্ষলের অধীিস্থ বাগািসমূহ্ প্রনর্ বের কমপলক্ষ একবার পনরদশযি
করলবি। এর বাইলর র্ারা নবনিন্ন কমযশা ার আলয়ািি কলরি, ইলিন্টসমূলহ্র পনরকল্পিা ও পনরচা িা কলরি এবং উপকরণ সরবরালহ্র,
সমিয় সাধি, বাগাি দ লক উন্নয়ি ও সাংগঠনিক অবকাঠালমায় সমথ্যি এবং কানরগনর সহ্ায়র্া প্রদালির মাধযলম বাগাি
পনরচর্যাকারীলদরলক সহ্ায়র্া কলর থ্ালক। একটি কমী সহ্ানয়কা রপলর্ অিুগ্রহ্পূবযক GreenThumb এর ওলয়বসাইট রদখুি। এোড়াও রগ্রা
টু ািয এর সালথ্ অংশীদানরলত্বর মাধযলম GreenThumb স্কু বাগািসমূলহ্র রক্ষলেও একটি িূ নমকা পা ি কলর থ্ালক।
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পাককস এনযিাসক যমন্ট প্পযট্রাি (PEP) — PEP কমযকর্য াগণ ইউনিেময পনরনহ্র্, সুরনক্ষর্ (NYC নবলশষ রপলট্রা মযাি এবং নিউ ইয়কয
রটট নপস অনেসার পদমর্যাদা) কমযকর্য াগণ র্ারা শহ্লরর পাকযসমূলহ্ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদাি কলরি, র্ারা পালকযর পৃষ্ঠলপাষকগণলক
পালকযর আইিকািুি সম্পলকয র্থ্য প্রদাি কলরি এবং পালকযর বিযপ্রাণী এবং সুলর্াগসুনবধাসমূহ্ সুরনক্ষর্ রালখি। PEP কমযকর্য াগণলক
NYS দণ্ডনবনধ, NYC োস্থযনবনধ এবং NYC Parks আইি ও নবধািসমূহ্ বাস্তবায়লির ক্ষমর্া প্রদাি করা হ্লয়লে। PEP কমযকর্য াগণ
NYC Parks এর আইনি অনধলক্ষলের অধীিস্থ শহ্লরর সম্পনত্ত রক্ষা করা এবং র্া বযবহ্ারকারী িিসাধারলণর সুরক্ষা নিনির্ করার
িিয দ্বায়বদ্ধ। NYC Parks বাগাি ও পাকযসমূলহ্ সংগঠির্ নিয়ম ঙ্ঘি বা অপরাধসমূলহ্র বযাপালর র্ালদর সালথ্ রর্াগালর্াগ করা রর্লর্
পালর। PEP বরাবর রকালিা নবষলয় নরলপাটয করলর্ 311 এ ক করুি। িরুনর পনরনস্থনর্লর্ অিুগ্রহ্পূবযক 911 িম্বলর িায়া করুি।
প্রাথচমক ও সহায়ক প্র্াগাযর্াযগর বযচক্তবগক – অিুগ্রহ্পূবযক “বাগালির রর্াগালর্ালগর বযনক্তবগয” রদখুি।
প্রকল্প গাইর্ — GreenThumb কর্ৃয ক প্রনর্ নর্ি মাস অন্তর গাইি তর্নর ও নবর্রণ করা হ্য় র্ার মলধয আসন্ন GreenThumb
এবং বিায়ি অংশীদার ইলিন্ট, কমযশা া, উপকরণ সরবরাহ্, বাগাি সম্পনকযর্ সংবাদ এবং অিযািয বাগাি পনরচর্যাকারী রসবাসমূহ্
সম্পনকযর্ র্থ্যাব ী অন্তিুয ক্ত থ্ালক।
চনবন্ধন পযাযক — বানষযক েমযসমূহ্ র্া িূ নমর আইনি অনধলক্ষে নবলবচিা বযনর্লরলকই GreenThumb রথ্লক অবযাহ্র্িালব সহ্ায়র্া
পাওয়ার িিয সক GreenThumb বাগাি দ লক পূরণ করলর্ হ্য়।
স্কু ি বাগান – রকালিা স্কু কর্ৃয ক পনরচান র্ নশক্ষামূ ক বাগাি। স্কু বাগািসমূহ্ NYC এর নসটিবযাপী স্কু বাগাি উলদযাগ রগ্রা টু
ািয এ নিবন্ধি করলর্ পারলব। রগ্রা টু ািয এর আউটনরচ সমিয়কগণ রলয়লেি র্ারা NYC এ স্কু বাগািসমূলহ্র িিয রর্াগালর্ালগর
প্রধাি রক্ষে।
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সািারণ তথয
প্র্াগাযর্াযগর তথয
●
●
●
●
●
●

প্িান: (212) 602-5300
ইযমইি: greenthumbinfo@parks.nyc.gov
ওযয়বসাই : nyc.gov/parks/greenthumb
প্িসবুক: GreenThumbNYC
ইনস্টারাম: @greenthumbgrows
ু ই ার: @greenthumbgrows

বাগাযনর জনয সহায়তা
িাল া অবস্থালি থ্াকা GreenThumb বাগািসমূহ্ সারা বের নবনিন্ন ধরলির বাগাি করার উপকরণ ও সম্পদসমূহ্ পাওয়ার রর্াগয
নহ্লসলব নবলবনচর্ হ্লব।
মাটি, জজবসার, কাযঠর গুুঁড়া এবং মািি
বাগািসমূহ্ GreenThumb এর কালে মাটি, তিবসার, মা চ, কালঠর গুাঁড়া এবং/বা নিি নে এর আলবদি করলর্ পারলব। মাটি এবং/বা
রচরাই কাঠ আলবদি েরম রপলর্ বাগালির একিি সদসযলক অবশযই GreenThumb কর্ৃয ক পনরচান র্ রকালিা কমযশা ায় অংশগ্রহ্ণ করলর্
হ্লব। অর্ঃপর সরবরালহ্র সময়সূনচ নিধযারলণর িিয GreenThumb বাগালির প্রধাি ও সহ্ায়ক রর্াগালর্ালগর বযনক্তর সালথ্ রর্াগালর্াগ
করলব, র্ার িিয কলয়ক সপ্তাহ্, এমিনক কলয়ক মাস র লগ রর্লর্ পালর, এটি উপকরণসমূহ্ ও কমীলদর প্রাপযর্ার উপর নিিয র কলর।
অিুগ্রহ্পূবযক ক্ষয করলবি রর্ এইসক সরবরাহ্ হ্ল া “রখা া অবস্থায় সরবরাহ্,” অথ্যাৎ GreenThumb Operations বা আপিার
আউটনরচ রকা-অনিযলিটর কর্ৃয ক নিন্নিালব উলেখ করা বযর্ীর্ উপকরণ স্তুপাকালর থ্াকলব, রকালিা বযালগ থ্াকলবিা।
উপকরণ
িরন

চববরণ

উযেশয

মাটি

টপসলয় বান , বণ এবং
কাাঁদামাটির সালথ্ নকেু
অগযানিক পদালথ্যর নমশ্রণ

এটি উাঁচু রবিসমূহ্ এবং অিযািয উৎপাদলির এ াকায় বযবহ্ার করুি।
উপকরণসমূহ্ অবকাঠালমা, িা া ও পুনি উপাদািসমূহ্ প্রদাি কলর
রর্খালি অগযানিক পদাথ্য বাড়নর্ পুনি ও পানি ধারণক্ষমর্া প্রদাি কলর।

জজবসার

পচা অগযানিক পদাথ্য। উচ্চ
মাোয় পুনিকর ও উপকারী
কীটাণুসমূহ্।

পুনি রর্াগ করলর্ এবং মাটির িীবিকা দীর্যানয়র্ করলর্ নকেু DSNY
তিবসার আপিার উাঁচু রবিসমূলহ্ র্ুক্ত করুি। তিবসার আপিার ে ও
সবিী গােসমূলহ্ িারী ধার্ু সমূহ্ রশানষর্ হ্ওয়ালকও প্রনর্লরাধ করলর্ পালর।

প্ াড়ার প্গাবযরর
জজবসার

রর্াড়ার রগাবলরর তিবসার

উচ্চমাোয় িাইলট্রালিি সমৃদ্ধ এই তিবসার উনিদসমূলহ্র িিয অসাধারণ
একটি সার হ্লর্ পালর। প্রাপযর্ার উপর নিিযরশী ।

মািি

সুক্ষ্মিালব কাটা কালঠর গুাঁড়া

আগাো বৃনদ্ধর প্রনর্লরাধ এবং মাটির আদ্রযর্া বিায় রাখলর্ পার্শ্যবর্ী
মাটির পৃষ্ঠায় মা চ রর্াগ কলর আপিার বহুবষযিীবী গােপা া সুস্থ
রাখুি।

কাযঠরগুুঁড়া

কালঠর গুাঁড়া (বড় টু কলরা,
সুক্ষ্মিালব কাটা িয় এমি
মা চ)

ধুল া নিলচ রাখা এবং িারী ধার্ু র সংস্পলশয আসা প্রনর্লরাধ করলর্
আপিার পথ্সমূহ্ কালঠর গুাঁড়ার মাধযলম রেলক রাখুি (অন্তর্ 3 ইনঞ্চ গিীর
কলর)। এটি তিব সালরর িিযও দুদযান্ত একটি পুনি উপাদাি! 1 নকউনবক
গি 100 বগয েু ট িায়গা 3 ইনঞ্চ গিীরিালব আবৃর্ করলব।
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চিন চিি
চবশুদ্ধ মাটি
(PUREsoil) NYC

কম-পুনিসম্পন্ন মাটি

নিি নে গর্য িরাট বা বাগালির মাটি সমাি করার িিয উত্তম র্লব এবং
গােপা া িিয রকালিা পুনিমাি রিই। একটি উৎপাদিশী মাধযম তর্নর
করলর্ এটিলক তিবসালরর মাধযলম সংলশানধর্ করা রর্লর্ পালর। রময়লরর
Office of Environmental Remediation’s (MOER) PUREsoil NYC
কমযসূনচর অধীলি নিয়নন্ত্রর্ নিি নে NYC এ িবি নিমযালণর সময় মাটির
র্ লদশ রথ্লক খিি কলর আিা হ্য়। নিি নে বযবহ্ার সম্পলকয আরও
রবনশ র্থ্য পাওয়া র্ালব এখালি nyc.gov/oer। আপনি র্নদ আগ্রহ্ী হ্ি
র্াহ্ল সরাসনর আপিার আউটনরচ সমিয়কারী সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।

প্ ািা মাটি/জজবসার/মািি সরবরাহ
হাি প্িার্

3 নকউনবক গি

8 েু ট তদর্যয ও 4 েু ট প্রশস্ত আয়র্লির নর্ি রথ্লক চারটি উাঁচু রবি িরাট কলর
বা 325 বগয েু ট আয়র্লির পথ্লক 3 ইনঞ্চ গিীরিালব আবৃর্ কলর।

িুি প্িার্

6 নকউনবক গি

8 েু ট তদর্যয ও 4 েু ট প্রশস্ত আয়র্লির েয় রথ্লক আটটি উাঁচু রবি িরাট কলর
বা 650 বগয েু ট আয়র্লির পথ্লক 3 ইনঞ্চ গিীরিালব আবৃর্ কলর।

র্াবি প্িার্

13 রথ্লক
14 নকউনবক গি

8 েু ট তদর্যয ও 4 েু ট প্রশস্ত
আয়র্লির 14 রথ্লক 16টি উাঁচু
রবি িরাট কলর বা 1,500
বগয েু ট আয়র্লির পথ্লক 3
ইনঞ্চ গিীরিালব আবৃর্ কলর।

GreenThumb কর্ৃয ক গৃহ্ীর্ েনব

প্িরাই কাঠ
বাগািসমূহ্ GreenThumb রথ্লক উাঁচু রবি বা অিযািয প্রকল্প তর্নর করলর্ কাাঁচা রচরাই করা কালঠর িিয অিুলরাধ করলর্ পালরি।
কালঠর আলবদিসমূহ্ করার িিয GreenThumb এর অধীলি পনরচান র্ রর্লকালিা কমযশা ায় উপনস্থনর্ প্রলয়ািি, রর্গুল ার মলধয
উপকরণ সরবরাহ্ এবং েস সংগ্রহ্ রম ার মলর্া নবলশষ ইলিন্টগুন
অন্তিুয নক্ত িয়। আপিার র্নদ একটি বড় প্রকল্প থ্ালক র্ার িিয অনধক রচরাই কালঠর প্রলয়ািি হ্য় র্াহ্ল
আপিার আউটনরচ সমিয়কারীর সালথ্ কথ্া ব ি
ু ।

প্রাপযর্া নিধযারণ করলর্

উপকরণ সরবরাহ
প্রনর্ বের দুইবার বড় পনরসলর, রমৌসুমী উপকরণ নবর্রণ অিুনষ্ঠর্ হ্য় – একটি বসন্তকাল এবং অিযটি শরৎকাল । বাগালির
নিবন্ধণ এবং াইলসন্স চু নক্ত অবশযই হ্া িাগাদ হ্লর্ হ্লব এবং সরবরাহ্ রপলর্ বাগাি দ লক রগাষ্ঠী িাল া অবস্থায় থ্াকলর্ হ্লব।
অর্ীলর্ আমালদর সরবরাহ্ করা উপকরণগুন র মলধয রলয়লে:
বসন্তকাি: আবিযিা বযাগ, শসয, নিড়ানি, মই, হুি, রঠ াগানড় এবং অিযািয
বাগাি তর্নরর উপকরণ
শরৎকাি: আইসলেকার, আবিযিা বযাগ, কযা নসয়াম রিারাইি, র্ু ষালরর রব চা
অিুগ্রগপূবযক

ক্ষয করুি, উপকরণ প্রনর্ বের পনরবনর্য র্ হ্য় এবং প্রাপযর্ার উপর নিিযরশী ।
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GreenThumb কমক শািাসমূযহর উপকরণসমূহ
নকেু সরবরাহ্ সারা বের ধলর আমালদর কমযশা াসমূলহ্ নবর্রণ করা হ্য়। কমযশা াসমূহ্ তেমানসক GreenThumb রপ্রাগ্রাম গাইলি
র্ান কািু ক্ত থ্ালক র্া আমালদর ওলয়বসাইট, রসাশযা নমনিয়া- এবং GreenThumb ইলিন্টসমূলহ্ পাওয়া রর্লর্ পালর। আপনি আমালদর
ওলয়বসাইলট একটি েরলমর মাধযলম নচঠি পাঠালিার ঠিকািা একটি মুনদ্রর্ কনপ পাওয়ার অিুলরাধ করলর্ পালরি। ওয়াকযশপ
ওলয়বসাইটটিলর্ GreenThumb ইলিন্ট কযাল ন্ডালরও ওয়াকযশপসমূহ্ র্ান কািু ক্ত থ্ালক।
কমযশা াগুন লর্ প্রদত্ত িমুিা উপকরণসমূলহ্র মলধয রলয়লে নবনিন্ন বই, বীি শুরুর উপকরণ, রমৌসুম সম্প্রসারলণর সরঞ্জাম, রট্রল নিং
সরঞ্জাম, হ্যান্ড প্রুিারস এবং অিযািয বাগাি তর্নরর উপকরণ।
উচিজ্জ উপাোন
GreenThumb শরৎকাল আমালদর বানষযক GreenThumb চারা নবর্রলণ সামানিক বাগািকারীলদরলক নবিামূল য সীনমর্ পনরমালণ
চারাগাে প্রদাি কলর। িাল া অবস্থালি থ্াকা প্রনর্টি নিবনন্ধর্ সামানিক বাগাি দ র্ালদর সহ্কমী বাগাি পনরচর্যাকারীলদর মলধয
িাগ কলর রিওয়ার িিয নবনিন্ন ধরলির উনিজ্জ, ঔষনধ এবং স্থািীয় উনিদ গ্রহ্ণ করলর্ পারলব।
GrowNYC, বাটারফ্লাই প্রলিে NYC, নিউ ইয়কয রবাটানিকা গালিযলির Bronx Green-Up, নিউ ইয়কযাসয ের পাকযস এবং নিউ
ইয়কয নরলটালরশি প্রলিেসহ্ অিযািয বিায়ি অংশীদার সংস্থাসমূলহ্র চারাগাে নবক্রয় এবং নবর্রলণর প্রনর্ ক্ষয রাখুি। GrowNYC
একটি বানষযক চারাগাে নবক্রলয়র আলয়ািি কলর, Butterfly Project NYC এবং Bronx Green-Up নবিামূল য স্থািীয় উনিদসমূহ্
প্রদাি কলর, নিউ ইয়কযাসয ের পাকযস নবিামূল য িযালোনি কুাঁ নড় প্রদাি কলর, Brooklyn Botanic Garden র্ালদর রিালট নিবনন্ধর্
সামানিক বাগািসমূহ্লক নবিামূল য কুাঁ নড় ও অিযািয চারাগাে প্রদাি কলর, Million Trees NYC এর মাধযলম New York Restoration
Project নবিামূল য গাে বণ্টি কলর এবং আরও অলিক নকেু ।
র্নদ এমি নবলশষ চারাগালের আলবদি কলরি র্া এই সুলর্াগগুন র বাইলর পলড় র্াহ্ল
নক িা র্া নিধযারণ করলর্ আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ কথ্া ব ি
ু ।

আপিালক GreenThumb সাহ্ার্য করলর্ পালর

DSNY জজবসার চগর্-বযাকস
NYC কলম্পাট প্রলিলের মাধযলম DSNY কলম্পালটর নগি-বযাকস সরবরাহ্ কলর রর্খালি বাগাি পনরচর্যাকারীরা র্ালদর বাগালি
বযাগিনর্য বা স্তুপাকার তিবসালরর পযাল টগুন পাওয়ার আলবদি করলর্ পালর। প্রনর্ িািুয়ানর এবং/বা রেব্রুয়ানর মালস আলবদলির িিয
রদখুি এখালি nyc.gov/getcompost। একটি পযাল লট 60 40-পাউন্ড বযাগ থ্ালক। আপিার র্নদ একটি পযাল লটর রচলয় কম প্রলয়ািি
হ্য় র্াহ্ল নবনিন্ন সবুি অংশীদালরর মলধয এই বযাগগুন নবর্রণ করুি। GreenThumb সাধারণর্ বসন্তকাল উপকরণ নবর্রলণ
তিবসালরর বযাগ নবর্রণ কলর এবং নকেু বাগাি বসন্ত এবং শরৎকাল র মলধয একটি বানষযক তিবসার নবর্রলণর আলয়ািি কলর।

পাবচিক প্প্রারাম
GreenThumb GrowTogether কনিাযরন্স
1984 সা রথ্লক, GreenThumb আমালদর বানষযক GreenThumb GrowTogether সলম্ম লির মাধযলম উৎপাদি রমৌসুলমর সূচিা
কলরলে। সলম্ম িটি নদিবযাপী বক্তা, কমযশা া, হ্ালর্ ক লম কার্যক্রম এবং রিটওয়ানকযংলয়র মাধযলম পনরচান র্ হ্য় এবং সমগ্র নসটি
রথ্লক আগর্ পুরলিা বন্ধু লদর সালথ্ রদখা করা এবং সামানিক বাগািকারীলদর সালথ্ সাক্ষাৎ করার একটি দুদযান্ত সুলর্াগ।
GreenThumb িসি সংরহ প্মিা
1979 সা রথ্লক GreenThumb প্রনর্টি শরৎকাল NYC এর সামানিক বাগািকারীরা র্ালদর বাগািসমূহ্লক প্রাচু র্যপূণয করলর্ রর্ কলঠার
পনরশ্রম কলরলে রসটিলক উদর্াপি কলর আসলে। এই বানষযক উদর্াপি সারা শহ্লরর সামানিক বাগািকারী ও বিায়ি অংশীদারলদরলক
র্ালদর কালির িিয সম্মাি প্রদশযি কলর এবং র্ালদর েস প্রদশযি করার সুলর্াগ রদয়। ব্লক পাটিযর মলর্া, GreenThumb েস সংগ্রহ্
রম া একটি হ্ালর্ ক লম প্রনশক্ষণ কমযশা া, নবলিাদি কার্যক্রম ও কারুনশলল্পর একটি পনরবার-বান্ধব ইলিন্ট।

GreenThumb ওযপন বাগান প্র্ NYC
2018 সা রথ্লক প্রনর্টি গ্রীলষ্ম, GreenThumb সামানিক বাগািকারীলদরলক একই নদলি মুক্ত কার্যক্রম, ভ্রমণ, পারেরমযান্স, নশক্ষা
কমযশা া, রেচ্ছালসবক নদবস এবং আরও অলিক কার্যক্রলমর িিয র্ালদর রগটগুন খুল রাখলর্ উৎসানহ্র্ কলর। ওলপি গালিযি রি
NYC িিগণলক র্ালদর আলশপালশর একটি কনমউনিটি বাগাি সম্পলকয িািলর্ এবং রসখালি রর্াগদাি করলর্ অিুপ্রানণর্ কলর।
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GreenThumb কমক শািা
সারা বের ধলর, GreenThumb প্রারনিক রথ্লক শুরু কলর উন্নর্ বাগাি, কলম্পানটং, কালপযনন্ট, হ্াবযান িম, কনমউনিটি সংগঠি, গ্রুপ
োকচার, র্হ্নব সংগ্রহ্ এবং আরও অলিক নবষলয়র উপর নবনিন্ন কমযশা ার আলয়ািি কলর। আমালদর তেমানসক রপ্রাগ্রাম
নিলদয নশকাটি রপলর্ Greeninhumb ওলয়বসাইটটি রদখুি অথ্বা আমালদর নচঠি পাঠালিার ঠিকািার র্ান কার িিয সাইি আপ করুি,
র্ালর্ GreenThumb এর কমযশা া এবং নবলশষ ইলিন্টগুন অন্তিুয ক্ত থ্ালক। আগাম নবজ্ঞনপ্তর মাধযলম GreenThumb ওয়াকযশপ এবং
ইলিন্টগুন লর্ GreenThumb িাষা অযালক্সনসনবন টি পনরলষবাসমূহ্ সরবরাহ্ করলর্ সক্ষম হ্লর্ পালর।

কাচরগচর সহায়তা
GreenThumb এর একটি Outreach Coordinators দ আলে রর্ বাগাি দ সমূহ্লক প্রর্ুনক্তগর্ সহ্ায়র্া এবং সাংগঠনিক সমথ্যি
প্রদাি কলর। আউটনরচ সমিয়কারীরা বাগাি দ সমূহ্লক কমযনদবস এবং রেচ্ছালসবক ইলিন্টগুন সংগঠির্ করলর্, বাগাি পনরচা িার
প্রনক্রয়া ও নবধামা া প্রণয়ি করলর্, র্থ্য এবং সংস্থািগুন র সালথ্ সংলর্াগ স্থাপি করলর্, GreenThumb এর নিয়ম এবং প্রনবধািগুন
রিনিলগট করলর্, সদসযপদ তর্নর করলর্ এবং ির্ু ি বাগাি দ সমূহ্ গলড় র্ু লর্ সহ্ায়র্া করলর্ পালরি।

প্পায ক বি য়যি
িাল া অবস্থালি থ্াকা GreenThumb বাগাি গ্রুপ নহ্লসলব আপনি GreenThumb এর মাধযলম হ্রাসকৃ র্ মূল য একটি রপালটযব টয়ল ট
িাড়া করলর্ পালরি। রিন িানর, নপক-আপ এবং রক্ষণালবক্ষণ রপালটযব টয়ল ট নবলক্রর্ার মাধযলম সরবরাহ্ করা হ্য় র্লব
রিন িানরর বযাপালর নবলক্রর্ার সালথ্ রর্াগালর্াগ করা বাগাি রগাষ্ঠীর দানয়ত্ব। GreenThumb বেলর দুইবার আউটনরচ সমিয়কারীর
মাধযলম অবনহ্র্ নিধযানরর্ র্ানরলখ রপালটযব টয়ল লটর অিুলরাধ গ্রহ্ণ কলর।

বজকয বযবস্থাপনা
জজব বজকয
র্নদ আপিার বাগালি এমি ধ্বংসাবলশষ (পার্া, শাখা, গােপা া) থ্ালক র্া তিবসার তর্নরর উপলর্াগী র্াহ্ল অিুগ্রহ্ কলর র্া
সাইলটই তিবসার করুি বা DSNY তিব রর্ৌগ সংগ্রহ্ পনরলষবার িিয সাইি আপ করুি। আপনি NYC কলম্পাট প্রলিলে রর্াগালর্াগ
কলর িািুি কীিালব সাইলট তিব সার তর্নর করলর্ রসট আপ করলর্ হ্য় (nyc.gov/compostproject)।
আপনি র্নদ এমি রিইবারহুলি থ্ালকি রর্খালি DSNY কাবযসাইি অগযানিক সংগ্রহ্ পনরলষবা রলয়লে, র্লব আপনি সুনবধািিক
কাবযসাইি সংগ্রহ্ পনরলষবা রপলর্ আপিার বাগাি র্ান কািু ক্ত করলর্ পালরি (on.nyc.gov/request-organics)। একবার আপনি
সমস্ত সঠিক কাগিপে িমা রদওয়ার পর DSNY আপিালক আপিার আনিিার বিযয, পার্া, র্াস খড় এবং বাগালির োাঁটাই উিূ র্
উনচ্ছিলক তিবসার করার িিয একটি যানচং োকিা সম্বন র্ বাদামী নবি সরবরাহ্ করলব র্ার সালথ্ একটি েচ্ছ প্লানটলকর াইিার
থ্াকলর্ পালর। আপনি আপিার বাদামী নবলি খাদয বিযয রাখলর্ পালরি।
কালঠর ধ্বংসাবলশষ
অগযানিক সংগ্রলহ্র র্ান কািু ক্ত বাগাি পনরচর্যাকারীরা র্ালদর কালঠর ধ্বংসাবলশষগুন লক 2 েু ট প্রশস্ত ও 4 েু ট তদর্যয বা র্ার রচলয়
রোট আকালরর বালন্ড নহ্লসলব বাাঁধলর্ পালরি এবং এই উপাদািটি DSNY কর্ৃয ক তিবসার করা হ্লব। র্নদ আপিার কালে প্রচু র
পনরমালণ কালঠর ধ্বংসাবলশষ থ্ালক র্া 2 েু ট ও 4 েু ট আাঁটির রচলয়ও বড় অথ্বা DSNY কাবযসাইি তিব সংগ্রলহ্ িনথ্িু ক্ত করা
হ্য়নি, র্লব আপনি NYC Parks রথ্লক একটি নপক-আলপর িিয অিুলরাধ করলর্ পালরি 311-রর্ বা এখালি
nycgovparks.org/services/forestry/wood-debris-removal। উলেখয, এনশয়াি ংহ্িযি নবলটল র কারলণ ব্রুকন ি ও কুইন্স এর
বানসন্দালদরলক অবধযই অধয-ইনঞ্চ বযালসর কালঠর ধ্বংসাবলশষ সহ্ গালের আবিযিা ও জ্বা ািী কাঠ অপসারলণর িিয 311 িম্বলর ক
করলর্ হ্লব অথ্বা NYC পাকযস এর একটি অযাপলয়ন্টলমন্ট নিধযারণ করলর্ হ্লব।
পনর্র্ পার্া
পার্া তিবসালর একটি দারুণ সংলর্ািি হ্লর্ পালর! র্লব আপিার বাগািটিলর্ এখিও রকালিা তিবসার নসলটম িা থ্াকল
নিম্নন নখর্ কািগুন করলর্ পালরি:

আপনি
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আপিার বাগাি র্নদ অগযানিক কাবযসাইি কাল কশি গ্রহ্ণ কলর র্াহ্ল আপনি পার্া ও আনিিার আবিযিা সরাসনর আপিার বাদামী
অগযানিক নবলি রাখলর্ পারলবি। আনিিার রর্সব বিযয বাদামী নবলি মাপসই িা হ্য় রসগুল ালক একটি রপপার ি এবং পার্ার বযালগ
বা “শুধুমাে আনিিার বিযয” র খা আি াইিি পালে রাখলর্ পারলবি। প্লানটলকর বযালগর মলধয পার্া রাখলবি িা। প্লানটলকর বযালগ
রাখা পার্া আবিযিা নহ্লসলব সংগ্রহ্ করা হ্লব। DSNY নবিামূল য পার্া বযাগ ইলিন্টসমূহ্ পনরচা িা কলর এবং কাগলির পার্া বযাগ
অলিক হ্ািযওয়যার রদাকালি পাওয়া র্ায়।
র্নদ আপিার আলশপালশ কাবযসাইি তিব সংগ্রহ্ করা িা হ্য় র্াহ্ল
র্া নিধযারণ করলর্ অিুগ্রহ্ কলর DSNY ওলয়বসাইটটি রদখুি।

আপিার কনমউনিটি নিনেলে পনর্র্ পার্া সংগ্রহ্ করলব নক িা

অজজব আবজকনা
এককা ীি সংগ্রহ্ীর্বয
আপিার ধ্বংসাবলশষ (আবিযিা, ইট, ধার্ু , ইর্যানদ) তিবসার করা িা র্ায় র্াহ্ল আপিালক GreenThumb এবং/বা DSNY এর
মাধযলম এগুল া সংগ্রলহ্র বযবস্থা করলর্ হ্লব। আপনি র্নদ রকালিা বাগাি পনরষ্কার নদবলসর পনরকল্পিা কলরি র্লব ইলিন্টটি অিুনষ্ঠর্
হ্ওয়ার অন্তর্ েয় সপ্তাহ্ আলগ প্রলয়ািিীয় বযবস্থা করার িিয আপিার GreenThumb আউটনরচ সমিয়কারীর সালথ্ রর্াগালর্াগ
করুি। সবনকেু সংগ্রলহ্ রাখুি এবং িারী, কাল া প্লানটক বযালগর মলধয রাখুি এবং নিধযানরর্ নপকআপ সমলয়র পূলবযই কালবয রাখুি।
অিয রকউ র্নদ আপিার বাগালি ধ্বংসাবলশষ মা খা াস কলর র্াহ্ল অনব লম্ব 311 এ ক করুি এবং রসগুল া র্ু ল নিলয়
র্াওয়ার িিয ব ি
ু । আপনি NYC 311 অযানপ্ললকশলির মাধযলমও িানম্পং নরলপাটয করলর্ পালরি। সবযদা “অিুলরাধ িম্বর” টি ররকিয
করুি র্া র্ারা আপিালক আপিার ররকলিযর িিয প্রদাি করলব। িানম্পং একটি পুিরাবৃত্ত সমসযা হ্লয় রগল আপিার GreenThumb
আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।
এটি আপিার আলশপালশর সযানিলটশি কমীলদর সালথ্ বযনক্তগর্ সংলর্াগ তর্নর করার রক্ষলেও সহ্ায়ক হ্লর্ পালর। আপিার আলশপালশর
আবিযিা রক সংগ্রহ্ কলর র্া খুাঁলি রবর করুি, র্ারপলর রসই বযনক্তর সালথ্ পনরনচর্ রহ্াি এবং GreenThumb বাগাি রপ্রাগ্রামটি
কীিালব কাি কলর র্া বযাখযা করুি। সযানিলটশি কমীলদর আপিার বাগালি আসা এবং পনরদশযি করার আমন্ত্রণ িািাি। মলি রাখলবি
রর্ রর্াগালর্াগ করা হ্ল র্া রকব কনমউনিটিলক শনক্তশা ী করলর্ সহ্ায়র্া কলর িা, বরং এটি আপিার বাগালির ক্রমাগর্ সাে য
নিনির্ করলর্ সহ্ায়র্া কলর। আপিার আউটনরচ সমিয়কারী আপিালক সঠিক বযনক্তর সালথ্ পনরচয় কনরলয় নদলর্ সক্ষম হ্লর্ পালরি।
চ মাি নপকআপ
রর্সব বাগালির গ্রুপ র্ালদর বাগালির বলিযযর চ মাি কাবযসাইি নপকআপ প্রলয়ািি র্ালদর DSNY এর সালথ্ রর্াগালর্াগ করা উনচর্।
সংগ্রহ্ পনরলষবার িিয অিুলরাধ করলর্ ইলমই করলর্ পালরি এখালি newservice@dsny.nyc.gov অথ্বা নচঠি পাঠাি এই ঠিকািায়:
NYC Department of Sanitation Attention: New Service
125 Worth Street, Room 700
New York, NY 10013
রসবার অিুলরালধ নিম্নন নখর্ র্থ্য অন্তিুয ক্ত করা উনচর্:
1.
2.
3.
4.

ব্লক এবং ট সংখযাসহ্ বাগালির সম্পূণয ঠিকািা
একিি পনরনচর্ বযনক্তর িাম এবং নদলিরলব া সনক্রয় থ্াকা রোি িম্বর
বাগালির GreenThumb াইলসন্স চু নক্তর একটি অিুন নপ
বর্য মাি নিবন্ধলির অবস্থা GreenThumb রথ্লক পাওয়া একটি নচঠি বাগালির বণযিা কলর

এোড়াও সংগ্রহ্ পনরলষবার িিয অিুলরাধ অি াইলি িমা রদওয়া র্ালব এখালি:
www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact/request-collection-service.
কাল কশি অনেস কর্ৃয ক সক প্রলয়ািিীয় িনথ্পে সম্বন র্ আলবদি গৃহ্ীর্ হ্ওয়ার পর প্রায় দুই সপ্তাহ্ পর রসবা শুরু হ্ওয়ার
র্ানরখ ও সংগ্রলহ্র নদিগুল া সম্পলকয আলবদিকারীলক িানিলয় রদওয়া হ্লব। অনর্নরক্ত র্লথ্যর িিয, অিুগ্রহ্ কলর সংগ্রহ্ অনেলসর সালথ্
রর্াগালর্াগ করুি (646) 885-4830।
DSNY- সম্পলকয আরও র্লথ্যর িিয অিুগ্রহ্ কলর র্ালদর ওলয়বসাইট রদখুি: nyc.gov/dsny.
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িাইযসন্স এবং প্রচজযেশযনর প্রযয়াজনীয়তাগুচি
বাগালির গ্রুপগুন লক GreenThumb এর সহ্ায়র্ার িিয রর্াগয হ্লর্ নবনিন্ন িনথ্পে সম্পাদি (োক্ষর) করলর্ হ্লব।
প্রচজযেশন পযাযক

িাইযসন্স, িীজ অথবা অনযানয চিচ ত িু চক্ত

িু চক্তর স্মারক (MOA)

এই নচথটি হযিা

GreenThumb নিবন্ধীকরণ
পযালকটটি নিনির্ কলর রর্
আমালদর কালে আপিার
কনমউনিটি বাগাি সম্পলকয
হ্া িাগাদ র্থ্য আলে এবং
আমালদরলক বাগাি রগাষ্ঠী
সহ্ায়র্া প্রানপ্তর িিয
GreenThumb এর শর্য াবন
পূরণ কলর নক িা র্া
মূ যায়ি করার সুলর্াগ রদয়।

সাইলট বাগাি করার িিয বাগাি রগাষ্ঠীলক
প্রদত্ত ন নখর্ অিুমনর্ নিনির্ কলর রর্
GreenThumb অবগর্ থ্ালক রর্ এটি এমি
একটি রগাষ্ঠীলক সহ্ায়র্া করলে র্ালদর
রসখালি পনরচা িা করার অিুমনর্ আলে

MOA নিনির্ কলর রর্
বাগাি গ্রুপ
GreenThumb রথ্লক
নবিামূল য সহ্ায়র্া
পাওয়ার নবনিমলয়
একটি রখা া এবং
অযালক্সসলর্াগয
কনমউনিটি বাগাি
পনরচা িার নকেু
িূযির্ম শর্য রমলি
চ লর্ সম্মনর্জ্ঞাপি
কলরলে

এই নচথযত র্ ন
স্বাক্ষর করা হয়

প্রনর্ চার বের, সদসযপদ
নবিালগ বানষযক আপলিট
প্রলয়ািি

প্রনর্ চার বের

প্রনর্ চার বের

NYC Parks এর
আইচন অচিযক্ষযত্রর
অিীনস্থ সম্পচিযত
অবচস্থত বাগানসমূহ

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

GreenThumb এর শর্য হ্ল া NYC Parks
সম্পনত্তলর্ অবনস্থর্ বাগািসমূহ্লক
GreenThumb াইলসন্স চু নক্ত সম্পাদি
করলর্ হ্লব

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য িয়,
রকিিা এটি
GreenThumb াইলসন্স
চু নক্তর আওর্াধীি

অনযানয চনউ ইয়কক
চসটির এযজচন্সগুচির
আওতািীন
সম্পচিসমূযহ অবচস্থত
বাগানসমূহ

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

GreenThumb এর শর্য ািুর্ায়ী সম্পনত্তর
উপর কর্ৃয ত্বধারী সংস্থা রথ্লক একটি াইলসন্স
চু নক্ত সম্পাদি করলর্ হ্লব

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

অনযানয NYC
বচহর্ূক ত সরকাচর
সংস্থার অচিনস্থ
সম্পচিযত অবচস্থত
বাগানসমূহ

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

GreenThumb শর্য ালরাপ কলর রর্ একটি
াইলসন্স চু নক্ত সম্পাদি করলর্ হ্লব বা রসই
সম্পনত্ত নিয়ন্ত্রণকারী সরকারী সংস্থা রথ্লক
অিযািয ন নখর্ অিুমনর্ আিলর্ হ্লব র্া
প্রদশযি কলর রর্ র্ারা সাইটটিলক বাগাি
রগাষ্ঠী কর্ৃয ক বাগাি করলর্ অিুমনর্ নদলয়লে।

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

িযান্ড ট্রাস্ট এর
আইচন অচিযক্ষযত্রর
অিীনস্থ সম্পচিযত
অবচস্থত বাগানসমূহ

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

GreenThumb এর িূ নম ট্রাট রথ্লক এই
মলময ন নখর্ িনথ্ চায় রর্ র্ারা: 1)
সম্পনত্তর মান কািা সংরক্ষণ কলর, 2)
সাইটটি বাগাি রগাষ্ঠী কর্ৃয ক বাগাি করার
অিুমনর্ নদলয়লে এবং 3) GreenThumb
কর্ৃয ক বাগালি সহ্ায়র্া প্রদালির অিুলমাদি

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য
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অনয প্কাযনার্াযব
প্বসরকারী
মাচিকানািীন
সম্পচির উপর
বাগান

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

সম্পনত্তর মান লকর নিকট রথ্লক
GreenThumb এই মলময ন নখর্ িনথ্ চায়
রর্ র্ারা: 1) সম্পনত্তর মান কািা সংরক্ষণ
কলর, 2) সাইটটি বাগাি রগাষ্ঠী কর্ৃয ক
বাগাি করার অিুমনর্ নদলয়লে এবং 3)
GreenThumb কর্ৃয ক বাগালি সহ্ায়র্া
প্রদালির অিুলমাদি

GreenThumb কর্ৃয ক
আলরানপর্ শর্য

চনবন্ধন
অধীলক্ষে নবলবচিা বযনর্লরলকই বাগালির আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর অিুলরালধ উৎপাদি ঋর্ু শুরু হ্ওয়ার
আলগ সক বাগািলক সদসযপদ নবিালগ বানষযক আপলিটগুন সহ্ প্রনর্ চার বেলর একটি নিবন্ধীকরণ পযালকট
সম্পন্ন করলর্ হ্লব।
একটি সম্পূণয নিবন্ধি পযালকলট অন্তিুয ক্ত:
●
●
●
●
●

সব বাগাি সদলসযর পূণয রর্াগালর্ালগর র্থ্য: রোি িম্বর, নচঠি পাঠালিার ঠিকািা এবং ইলমই ঠিকািা।
অিযন্তরীণ রবড়া বা রটালরি কাঠালমার সক চানবর িক /বা সমিয় লকর রকািসমূহ্। রকালিা রিইনি নশক
ক সিব িাহ্ল বাগালির বাইলরর েটক(সমূহ্) এর সক চানবর িক /বা সমিয় লকর রকািসমূহ্।
GreenGhumb গালিযি নিবন্ধি সম্পন্ন করুি।
NYC পালকযর অনধলক্ষলের বাগািগুন র িিয বাগালির নবনধমা ার একটি অিুন নপ চাওয়া হ্য় এবং অিযািয সমস্ত
বাগািগুন লকও এবযাপালর উৎসানহ্র্ করা হ্য়।
র্নদ বাগািটি NYC Parks এর এখনর্য়ারিু ক্ত িা থ্ালক র্াহ্ল প্রমানণর্ হ্য় রর্ বাগাি রগাষ্ঠীটির সম্পনত্তর
উপর বাগাি করার অিুমনর্ রলয়লে এবং MOA এর োক্ষনরর্ কনপ আলে।
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িাইযসন্স রহণ করা
িাল া অবস্থালি থ্াকা এবং
রগাষ্ঠীগুন লক GreenThumb

াইলসন্স িবায়লির িিয রর্াগয হ্লর্ NYC Parks এর িু খণ্ড সমূলহ্র অধীিস্থ GreenThumb বাগাি
াইলসন্স চু নক্ত সম্পাদি করলর্ হ্লব এবং:

সঠিক চসগযনজ প্পাস্ট করা — সক GreenThumb উদযািলক অবশযই GreenThumb কর্ৃয ক প্রদত্ত কমযসূনচ ও রর্াগালর্ালগর র্থ্য
সম্বন র্ একটি সাইি রপাট করলর্ হ্লব। NYC Parks এর অধীিস্থ বাগািগুন লক অবশযই GreenThumb কর্ৃয ক প্রদত্ত এিওয়াইনস
পাকযস সাইি রপাট করলর্ হ্লব।
উন্মুক্ত ণ্টা প্পাস্ট করুন এবং বজায় রা ুন — 1 এনপ্র রথ্লক 31 অলোবর পর্যন্ত সপ্তালহ্ অন্তর্ 20 র্ণ্টা িিসাধারলণর িিয
সমস্ত কনমউনিটি বাগাি রখা া থ্াকা উনচর্, র্নদও বাগালির পনরচর্যাকারীলদরলক র্র্টা সিব বাগািগুন রখা া রাখার িিয
উৎসানহ্র্ করা হ্য়। রমৌসুলম বাগািসমূহ্ প্রনর্ সপ্তাহ্ালন্ত (শনিবার এবং রনববার) অন্তর্ 5 র্ণ্টা রখা া থ্াকা আবশযক। 20 র্ণ্টা
িিসমাগলমর সমলয়র মলধয কমপলক্ষ 10 র্ণ্টা সপ্তাহ্ রথ্লক সপ্তালহ্ বিায় থ্াকা উনচর্ এবং বাগািটির রগলট রসটি পনরষ্কারিালব রপাট
করলর্ হ্লব। রর্ সময় উলেখ করা থ্াকলব রসই সময় বাগাি রখা া থ্াকা আবশযক। আপনি র্নদ নিলির োক্ষর করলর্ অক্ষম হ্ি
র্াহ্ল আমরা আপিার পলক্ষ একটি োক্ষর করলর্ পারল আিনন্দর্ হ্লবা - অিুগ্রহ্ কলর আপিার আউটনরচ সমিয়কলক ব ি
ু ।
একটি সচক্রয় বাগান সেসযপে বজায় রা ুন — সমস্ত GreenThumb উদযালির একটি সনক্রয় এবং অন্তিুয নক্তমূ ক সদসযপদ থ্াকা
আবশযক এবং দল র ির্ু ি সদসযলদর গ্রহ্ণ করার িিয অবশযই একটি প্রনক্রয়া থ্াকলর্ হ্লব। নচঠি পাঠালিার ঠিকািা এবং রোি
িম্বরসহ্ বাগাি সদসযলদর একটি সম্পূণয র্ান কা অবশযই বানষযক বাগাি নিবন্ধলির সময় GreenThumb এ িমা নদলর্ হ্লব।
GreenThumb অিযন্তরীণিালব এই র্থ্য বযবহ্ার কলর এবং এটি কখলিাই রশয়ার করলব িা। বাগালির সদসযপদ র্ান কার
আপলিটগুন আপিার GreenThumb আউটনরচ সমিয়কারীলক নচঠি পাঠালিার ঠিকািায় বা ইলমল র মাধযলম পাঠালিা রর্লর্ পালর।
একটি চনরাপে এবং আকষক ণীয় বাগান এিাকা বজায় রা ুন — সৃিিশী রহ্াি। আপিার বাগাি আপিার সম্প্রদালয়র একটি
প্রনর্ে ি এবং আমরা আশা কনর আপনি বাগাি িকশা এবং নবিযাস মাধযলম আিন্দ পালবি। র্াইলহ্াক, আমরা চাই রর্ আপনি
আরও কলয়কটি সাধারণ শর্য অিুসরণ করলবি:
●
●
●
●
●

●
●

সমস্ত সবনি এবং রিষি আবনশযকিালব উাঁচু রবি সমূলহ্ ররাপি করলর্ হ্লব র্া যান্ডলস্কপ েযানেলকর সমান্তরাল পনরষ্কার
মাটি দ্বারা িরাট করলর্ হ্লব। আরও র্লথ্যর িিয এই হ্যান্ডবুলকর নিরাপদ মাটির প্রলয়ািিীয়র্া অধযায়টি রদখুি।
বাগালির নির্লর ও বাগাি সং গ্ন সাইিওয়াক, হ্াাঁটার িায়গা ও কাবয রাখুি এবং রসগুল া পনরষ্কার ও র্ু ষার, বরে,
আবিযিা এবং উনিলদর ধ্বংসাবলশষ মুক্ত রাখুি।
অনব লম্ব আপিার বাগালি সব ট্রযাশ, ধ্বংসাবলশষ এবং বযনক্তগর্ আইলটম সরাি। মলি রাখলবি, আবিযিা কর্ৃয ক আকনষযর্
ইাঁদলু রর র্ু িায় আবিযিা রথ্লক মুনক্ত পাওয়া সহ্ি!
পানির সক সব উৎস (বযালর , বৃনির পানি সংগ্রলহ্র নসলটম, ইর্যানদ) আচ্ছানদর্ রাখুি। িমা পানি/ি মশালদর
আকষযণ কলর।
একটি কনমউনিটি গালিযলির অিযন্তলর নিনমযর্ সমস্ত কাঠালমা (লগিলবাস, কযানসটাস, রশি ইর্যানদ) GreenThumb এবং
নবনডংলয়র নিলদয নশকা নবিালগর সালথ্ সঙ্গনর্পূণয নক িা র্া নিনির্ করুি। আপিালক বাগালি রকালিা কাঠালমা নিমযালণর
আলগ আপিার আউটনরচ সমিয়কারী সালথ্ রর্াগালর্াগ করলর্ হ্লব। এই নিলদয নশকা সম্পলকয আরও র্লথ্যর িিয,
GreenThumb হ্যান্ডবুলকর অবকাঠালমা নবিাগটি পড়ুি।
সমস্ত রবড়া, উাঁচু রবিসমূহ্, রটনব , রবঞ্চ, রচয়ার এবং অিযািয আইলটম পনরষ্কার রাখুি ও িাল ািালব রক্ষণালবক্ষণ করুি।
সমস্ত সরঞ্জাম সুশঙ্খ
ৃ , নিরাপদ রটালরি এ াকায় রর্মি- রশি বা র্া াবদ্ধ টু বক্সগুন লর্ রাখুি।

বাগানটি প্ ািা পাবচিক প্স্পস চহসাযব বজায় রা ুন – GreenThumb উদযািগুন উন্মুক্ত এবং িিসাধারলণর অযালক্সসলর্াগয বয়স,
িানর্, িাগনরকলত্বর অবস্থা, গালয়র রি, অক্ষমর্া, ন ঙ্গ, ন ঙ্গ পনরচয়, তববানহ্ক অবস্থা, িার্ীয়র্ার উৎস, গিযাবস্থা, ধময, রর্ৌি
অনিলর্ািি এবং সামনরক বা অনিজ্ঞর্ার অবস্থা নিনবযলশলষ রসগুল া একটি অন্তিুয নক্তমূ ক স্থাি। আপিার বাগাি একটি অিযথ্যিামূ ক
স্থাি হ্লর্ হ্লব এবং ির্ু ি সদসযলদর গ্রহ্ণ করার িিয একটি পনরষ্কার প্রনক্রয়া থ্াকলর্ হ্লব।
পাবচিক ইযর্ন্টসমূযহর আযয়াজন করা — সক বাগাি কর্ৃয ক প্রনর্ বের কমপলক্ষ দুটি পাবন ক ইলিন্ট আলয়ািি করা আবশযক।
বাগাি রগাষ্ঠীসমূহ্লক র্ালদর আউটনরচ সমিয়কারী র্ালদর ইলিন্ট (গুন ) সম্পলকয অবগর্ করলর্ হ্লব। আমরা আপিার
ইলিন্ট(গুন ) GreenThumb এর ওলয়বসাইট এবং পাকযস কযাল ন্ডালর রপাট করলর্ চাইল রপাট করলর্ পানর। র্নদ র্লথ্ি
আলগিালগই পনরকল্পিা করা হ্য় র্াহ্ল কখিও কখিও আমরা আমালদর তেমানসক রপ্রাগ্রাম গাইলির মলধয বাগালির ইলিন্টসমূহ্
অন্তিুয ক্ত করলর্ পানর। আরও র্লথ্যর িিয অিুগ্রহ্ কলর এই হ্যান্ডবুলকর অিুষ্ঠাি অধযায় রদখুি।
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প্গযজ সুরক্ষাকারী িক চসযস্টযমর বযবহার না কযর বাগাযন সুরচক্ষত বা অনযথায়
পচরিাচিত এবং GreenThumb দ্বারা অনুযমাচেত — র্নদ GreenThumb রিইনি শৃঙ্খ া
ইন্টার নকং নসলটলমর িিয উপর্ুক্ত িা হ্ল গািয রগটটিলক নবলবচিা কলর র্লব র্ার
নিলির বযয় অিুসালর বাগািটি GreenThumb-রক বাগালি বযবহৃর্ সমস্ত কগুন র সালথ্
সমিয় বা সমস্ত কীগুন র দুটি কনপ এবং রটালরি সুনবধা সরবরাহ্ করলব। র্া করলর্
বযথ্য হ্ল র্ার েল GreenThumb রসরকম রর্লকালিা ক সনরলয় রে লব।
GreenThumb আপিার িরুনর পনরনস্থনর্লর্ বা নবর্রণ ও পনরদশযলির িিয আপিার
বাগালির নির্লর রর্লর্ সক্ষম হ্লর্ হ্লব। NYC Parks এর অনধলক্ষলের কনমউনিটি
গালিযিগুন র িিয, GreenThumb র্নদ প্রলয়ািি হ্য় র্লব ক কাটালিার অনধকার রালখ।
বাগািগুন র্ালদর রগটগুন র িিয নিিে বাগালির র্া াচানব বযবহ্ার করা চান লয়
রর্লর্ পালর এবং ক এবং/অথ্বা চানব পনরবনর্য র্ হ্ওয়ার সময় প্রনর্বার
GreenGhumb এ চানব সরবরাহ্ করলর্ হ্লব িা। পনরবলর্য , বাগািগুন লক এখি রথ্লক
GreenThumb দ্বারা সরবরাহ্কৃ র্ একটি লকর মাধযলম র্ালদর বাগালি র্া া নদলর্ হ্লব
(িািনদলকর নচলের মলর্া)। GreenThumb রসই কটি অযালক্সস করার একক অনধকার
বিায় রাখলব। ঠিক এইিালবই পাকযস উদযালি প্রলবশলক বিায় রাখলব।
বাগাযনর প্রিান ও সহকাচর প্র্াগাযর্াযগর বযচক্তযক চেযয় িাইযসন্স িু চক্ত স্বাক্ষর করান — NYC Parks এর অধীিস্থ বাগািগুল া
পনরচা িা করার িিয একটি GreenThumb াইলসন্স চু নক্ত োক্ষর করলর্ হ্লব। অিযািয নসটি, রটট বা রেিালর এলিনন্সর অধীিস্থ
সম্পনত্তগুন লর্ অবনস্থর্ বাগািগুন র িিয আপিালক অবশযই GreenThumb MOU এবং াইলসন্স চু নক্তর একটি োক্ষনরর্ অিুন নপসহ্
অবশযই GreenThumb এ উপনস্থর্ থ্াকলর্ হ্লব রর্গুল া প্রদশযি করলব রর্ র্ারা বাগালির রগাষ্ঠীটিলক িনমটি বাগাি নহ্লসলব বযবহ্ার
করার অিুমনর্ নদলয়লে। এই অিুমনর্পে, দস্তালবি বা াইলসন্স চু নক্তলর্ রগাষ্ঠী এবং সম্পনত্তর মান লকর মলধয সম্মর্ হ্ওয়া বযবহ্ালরর
পযারানমটারগুন র একটি নবশদ রূপলরখা অন্তিুয ক্ত করা উনচর্।
ঝুঁু চক অনুমান - প্রনর্ বের দুইবার, বাগালির রগাষ্ঠীলক সদসযলদর এই মলময নিলদয শিা রদওয়া উনচর্ রর্ একটি কনমউনিটি বাগাি
এমি নক্রয়াক াপগুন অন্তিুয ক্ত থ্ালক র্া গুরুর্র শারীনরক আর্ার্ এবং এমিনক মৃর্ুযর ঝুাঁ নক সৃনি কলর, রর্গুল ার মলধয কলয়কটি
হ্ল া কলঠার শারীনরক নক্রয়াক ালপ িনড়র্ হ্ওয়া, বাগাি সরঞ্জাম বযবহ্ার করা (এমিনক অিযলদর বযবহ্ালরর সময় উপনস্থর্ হ্ওয়ার
মাধযলম), উাঁচু বাগালির নবোিা নিমযাণ, র্ু ষার অপসারণ, এবং অমসৃণ চ াচল র পলথ্র উপর নদলয় হ্াাঁটা। াইলসন্সকারী বাগালি
GreenThumb কর্ৃয ক অিুলমানদর্ একটি সাইি রপাট করলব রর্টিলর্ এই ঝুাঁ নকগুন র বযাখযা করা হ্লব এবং সদসযগণ র্খিই বাগালি
অবস্থাি করলব র্খি র্ারা রসগুল া বুঝলর্ এবং অিুমাি করলর্ পারলব।

িু চক্তর স্মারক (MOA)
NYC Parks এর অনধলক্ষলের অধীলি িা থ্াকা কনমউনিটি বাগালি একটি MOA এ োক্ষর করলর্ হ্লব র্া নববৃর্ কলর রর্ বাগালির
গ্রুপ এই মলময সম্মর্ হ্লয়লে:
•
•
•
•
•

আলশপালশর সম্প্রদালয়র সুনবধার িিয একটি উনিদ বাগালির িকশা ও বাস্তবায়ি করলব।
1 এনপ্র রথ্লক 31 অলোবর পর্যন্ত প্রনর্ সপ্তালহ্ িিসাধারলণর কালে 20 র্ণ্টা রখা া এবং অযালক্সসলর্াগয থ্াকলব এবং সপ্তাহ্ালন্ত
(শনিবার এবং রনববার) সবযিিীি অযালক্সলসর পাাঁচ র্ণ্টা ধলর উন্মুক্ত থ্াকা বিায় রাখার িিয র্থ্াসাধয রচিা করলব।
প্রনর্টি ঋর্ু লর্ অন্তর্ দুটি নি কনমউনিটি ইলিলন্টর আলয়ািি করলব।
প্রনর্ বের কমপলক্ষ একটি GreenThumb-স্পিসকৃ র্ ইলিলন্ট একিি প্রনর্নিনধ পাঠালব।
বাগালির বানহ্যক রবড়ায় একটি প্রর্ীক রপাট করুি র্া গ্রুলপর িাম, রর্াগালর্ালগর িাম এবং িম্বর, ির্ু ি সদসযলদর িিয
উন্মুক্ত থ্াকা এবং রসই সময়গুন নিলদয শ কলর র্খি বাগাি িিসাধারলণর িিয রখা া থ্ালক।

বাগালির প্লট এবং/বা িিসাধারলণর িিয উপ িয বাগালির সদসযপদ প্রলয়ািি অিুর্ায়ী অলপক্ষামাণ র্ান কা বযবহ্ার কলর আগা
আসল আলগ পালবি নিনত্তলর্ প্রদাি করলর্ হ্লব এবং এমিনক খান িায়গা িা থ্াকার সমলয়ও িিসাধারলণর সদসযলদর অন্তিুয ক্ত
করার িিয র্থ্াসাধয রচিা করলব।
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র্নদ বাগাি গ্রুপ এই িূযির্ম শর্য াবন র প্রনর্ সম্মর্ হ্য়:
•
•
•

GreenThumb বাগািলক সীনমর্ পনরমালণ মাটি, কাঠ এবং বাগাি সরঞ্জামসহ্ রমৌন ক বাগাি উপকরণ সরবরাহ্ করলব।
GreenThumb বাগাি উন্নয়ি এবং কানরগনর সহ্ায়র্া প্রদাি করলব, রর্গুল ার মলধয কলয়কটি হ্ল া রগাষ্ঠী উন্নয়ি সহ্ায়র্া,
রিটওয়ানকযং ইলিন্টস, নরলসাসয রম া এবং নশক্ষা কমযশা া।
GreenThumb বাগালির সালথ্ অনগ্রম চু নক্তর নিনত্তলর্ নবনিন্ন সমলয় বাগালি কমযশা ার আলয়ািি করলর্ পালর।

চিহ্ন
নিলম্নাক্ত ধরলির নচহ্নগুন
●

●
●

●

প্রলয়ািি এবং GreenThumb দ্বারা সরবরাহ্ করা হ্লর্ পালর:

NYC Parks প্রতীক — NYC Parks এর এখনর্য়ালরর অধীি কনমউনিটি বাগািগুন র িিয, GreenThumb একটি প্রর্ীক
সরবরাহ্ কলর র্া বযাখযা কলর রর্ বাগািটি GreenThumb- এর সলঙ্গ নিবনন্ধর্, পাশাপানশ নিয়ম এবং/অথ্বা রসই
সম্পনকযর্ র্থ্য একানধক িাষায় বণযিা কলর।
GreenThumb প্রতীক — NYC Parks এর এখনর্য়ালরর অধীি িয় এমি কনমউনিটি বাগািগুন র িিয, GreenThumb
একটি প্রর্ীক সরবরাহ্ কলর র্া বযাখযা কলর রর্ বাগািটি GreenThumb- এর সলঙ্গ নিবনন্ধর্।
প্ ািা থাকার প্রতীক — ক্রমবধযমাি ঋর্ু লর্ বাগাি রখা া থ্াকার একটি সাপ্তানহ্ক সময়সূনচর প্রর্ীক (এনপ্র 1 রথ্লক 31
অলোবর)। আপিার আউটনরচ রকাঅনিযলিটর অিুলরালধর নিনত্তলর্ একটি করলর্- পালরি। এই প্রর্ীলক অবশযই বাগালির
র্ত্ত্বাবধায়লকর সালথ্ রর্াগালর্ালগর র্থ্য অন্তিুয ক্ত থ্াকলর্ হ্লব। GreenThumb-এর সালথ্ নিবনন্ধর্ সক বাগালি রখা া
থ্াকার প্রর্ীক থ্াকলর্ হ্লব।
ঝুঁু চক অনুমান সাইন প্রতীক — একটি সাইি র্া সদসযলদরলক নিলদয শিা রদয় রর্ একটি কনমউনিটি বাগাি এমি
নক্রয়াক াপগুন অন্তিুয ক্ত থ্ালক র্া গুরুর্র শারীনরক আর্ার্ এবং এমিনক মৃর্ুযর ঝুাঁ নক সৃনি কলর, রর্গুল ার মলধয কলয়কটি
হ্ল া কলঠার শারীনরক নক্রয়াক ালপ িনড়র্ হ্ওয়া, বাগাি সরঞ্জাম বযবহ্ার করা (এমিনক অিযলদর বযবহ্ালরর সময়
উপনস্থর্ হ্ওয়ার মাধযলম), উাঁচু বাগালির নবোিা নিমযাণ, র্ু ষার অপসারণ এবং অমসৃণ চ াচল র পলথ্র উপর নদলয় হ্াাঁটা।
রপাট করার আলগ আপিার প্রর্ীক অবশযই GreenThumb দ্বারা অিুলমানদর্ হ্লর্ হ্লব, অথ্বা আপিার আউটনরচ
সমিয়কারী আপিালক পূবয অিুলমানদর্ িাষা সরবরাহ্ করলর্ পালরি।

আপিার প্রর্ীকসমূহ্ ক্ষনর্গ্রস্ত বা হ্ানরলয় রগল

অিুগ্রহ্পূবযক আপিার আউটনরচ সমিয়কারী সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।
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এিাকা পচরেশক ন
বেলর একবার উৎপাদি রমৌসুলম GreenThumb আউটনরচ রকা-অনিযলিটর NYC Parks অনধলক্ষলের অধীলি বাগালির সাইট পনরদশযি
পনরচা িা কলরি। আউটনরচ রকা-অনিযলিটর বাগালির রক্ষণালবক্ষণ সম্পনকযর্ নবনিন্ন নবষয় মূ যায়ি কলরি, রর্মি- রবড়া এবং
পলথ্র প্রান্ত, কাঠালমার গুণমাি, বাগালির সাধারণ রচহ্ারা, রর্লকালিা প্রাণীর বসবালসর অবস্থা, পাশাপানশ দল র কমযকাণ্ড সম্পনকযর্
নবষয়গুন সহ্ বাগাি রগাষ্ঠীটির নবনধমা া বা র্লথ্ি সংখযক সদসয রলয়লে নক িা র্া পনরদশযি কলরি। এই প্রনক্রয়াটি নিনির্ কলর রর্
বাগাি রগাষ্ঠীগুন GreenThumb াইলসন্স চু নক্ত এবং প্রলর্ািয NYS এবং NYC আইি এবং প্রনবধাি অিুর্ায়ী নিরাপলদ কাি করলর্
এবং কার্যকরী করলর্ সক্ষম এবং GreenThumb-রক বাগাি পনরচর্যাকারীলদরলক প্রলয়ািিীয়র্াগুন বুঝলর্ সহ্ায়র্া কলর।
GreenThumb প্রলয়ািিীয় গণয করা সালপলক্ষ অনর্নরক্ত সাইট পনরদশযি পনরচা িা করলর্ পালর।
আপিার আউটনরচ সমিয়কারী র্ারা একটি সাইট পনরদশযলি নক রদখলবি র্ার একটি সম্পূণয র্ান কা প্রদাি করলর্ পালরি। সাইট
পনরদশযি প্রনক্রয়ার অংশ নহ্লসলব নিম্নন নখর্ নবিালগর আইলটম উপনস্থর্ থ্াকল রসগুল া মূ যায়ি করা হ্লব এবং িনথ্বদ্ধ করা হ্লব:
●
●
●
●
●
●
●
●

অবকাঠালমা (লবড়া, দরিা, পথ্চারী চ াচল র পথ্, ধারক রদয়া , ইউটিন টি)
কাঠালমা (কযানসটাস, রগিবস, রটি, রটালরি, কলম্পানটং, আসি, ইর্যানদ)
যান্ডলস্কপ (গােপা া, নশল্পকময, চারাগাে, রখা া িায়গা, পথ্, ইর্যানদ)
রক্ষণালবক্ষণ
প্রাণী
রগাষ্ঠী উন্নয়ি
অিনধকার প্রলবশ এবং অনবধ বনহ্গযমি
GreenThumb াইলসন্স চু নক্ত সলঙ্গ সম্মনর্

সাইট পনরদশযলির- পর আপিার আউটনরচ সমিয়কারী আপিার বাগাি রগাষ্ঠীর সালথ্ নেিবযাক প্রদালির িিয রর্াগালর্াগ করলবি
এবং আপিার রগাষ্ঠীলক রর্লকালিা উলদ্বগ শিাক্তকরলণর িিয একটি পনরকল্পিায় উন্নীর্ হ্ওয়ার িিয অিুলরাধ িািালবি। অিুগ্রহ্ কলর
মলি রাখলবি GreenThumb চু নক্ত অমালিযর রক্ষলে GreenThumb ঙ্ঘলির প্রথ্াগর্ অনিলর্াগ উত্থাপি করলর্ পালর।

গুরুতর িঙ্ঘন এবং িিািি
রর্সব বাগাি রগাষ্ঠী ঙ্ঘি রমাকালব া এবং সংলশাধি করলর্ অনিচ্ছুক র্ালদর
এবং র্ালদর বাগালি অযালক্সস প্রর্যাহ্ার করার ঝুাঁ নকলর্ থ্াকলব।

াইলসন্স চু নক্তটি GreenThumb দ্বারা বানর্

হ্ওয়া

রর্সব বাগাি সদসয গুরুর্র ঙ্ঘলির দালয় অনির্ুক্ত রর্গুল ার কলয়কটি হ্ল া আইি বা GreenThumb চু নক্ত িঙ্গ করা, র্ালদর
বযাপালর র্দন্ত করা হ্লব এবং NYC Parks কর্ৃয ক র্থ্ার্থ্ পদলক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্লব।
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চনরাপে মাটিযত উেযানপািযনর প্রযয়াজনীয়তাসমূহ
শহুলর মাটিলর্ খাদয উৎপাদি একটা চযাল ঞ্জ েরূপ, এবং এটা গুরুত্বপূণয রর্ GreenThumb উদযািগুন লর্ সব খালদযর উৎপাদি সিাবয
সবলচলয় সুরনক্ষর্ উপালয় করা হ্লয়লে। মাটি দূষণ নবনিন্ন উৎস রথ্লক আলস র্ার মলধয রলয়লে সীসার্ুক্ত গযালসান লির ঐনর্হ্ানসক
বযবহ্ার, আবিযিা িাম্প, পুরার্ি নবনডং উপকরণ র্ালর্ নপন ং রপইন্ট, বায়ু এবং পানি দূষণ এবং অিযািয উৎস থ্াকলর্ পালর।
আরও র্লথ্যর িিয কলিয স রহ্ নদ সলয় , রহ্ নদ কনমউনিটিি ওলয়বসাইট রদখুি: blogs.cornell.edu/healthysoils/.

GreenThumb

এর নীচতমািাসমূহ:

GreenThumb শহুলর মাটি রবাঝার িিয মানকযি এিিায়রিলমন্টা

সিাবয দূনষর্

রপ্রালটকশি এলিনন্স (EPA) িনথ্লর্ বনণযর্ কাঠালমা অিুসরণ কলর
অিুসরণ কলর আপিার

যান্ডলস্কপ পুিঃবযবহ্ার করা: শহুলর মাটিলর্ বাগাি করা।1 GreenThumb এর প্রলয়ািিীয়র্াগুন

খালদয িারী ধার্ু গুন র প্রলবলশর সিাবিালক কনমলয় আিুি:

●

●

●
●

সিাবয দূনষর্ মাটির সালথ্ রর্াগালর্ালগর সিাবিালক কনমলয় আলি এমি সলবযাত্তম অিুশী িগুন বযবহ্ার কলর মািুলষর খাদয
নহ্সালব গ্রহ্ণ করা রর্ রকাি ে ও সবনি ে াি। এই উাঁচু রবলি সব ে এবং সবনি ক্রমবধযমাি এবং এই এ াকায়
এবং পার্শ্যবর্ী মাটি মলধয বাধা (লর্মি- আড়াআনড় েযানেক) স্থাপি। এই প্রলয়ািিীয়র্া পূরলণর িিয নবকল্প পদ্ধনর্
নবলবনচর্ হ্লর্ পালর এবং GreenThumb দ্বারা অিুলমাদি সালপক্ষ। অিুগ্রহ্ কলর পলরর ধালপর িিয আপিার আউটনরচ
রকাঅনিযলিটলরর সলঙ্গ রর্াগালর্াগ করুি।
সমস্ত রখ া এ াকা, বসার এ াকা, পথ্ এবং অিযািয এ াকায় মা চ (লর্মি- কালঠর নচপস), র্াস বা অিয রকালিা স্থ
কিালর আবৃর্ িূ নমর সালথ্ মাটি রাখুি। এটা ধুল া স্থািান্তর এবং শলসযর উপর নেলট আসা আটকায় এবং বাগাি করার
সময় মািুলষর সংস্পলশয আসা রথ্লক রক্ষা কলর।
প্রনর্ শরৎ বা বসলন্ত, প্রনর্টি ররাপি িনমর উপলর কলয়ক ইনঞ্চ তিবসার সার নদলয় পূণয করুি এবং উদযালির পথ্গুন
কলয়ক ইনঞ্চ ির্ু ি কালঠর নচপ নবনেলয় নদি।
প্রলয়ািিীয়র্ার সলঙ্গ সংগনর্ ররলখ সম্পলদর িযর্া সালপলক্ষ GreenThumb বাগাি গ্রুপলক সহ্ায়র্ার িিয রর্ৌনক্তক প্রলচিা
বযবহ্ার করলব।

নবিামূল য রচরাই কাঠ, মাটি, তিবসার, কালঠর নচপস এবং মা লচর- িিয আপনি রর্লকালিা GreenThumb কমযশা ায় অিুলরাধ
েরমগুন চয়ি করলর্ পালরি। উপলরর প্রলয়ািিীয়র্াগুন োড়াও, GreenThumb সুপানরশ কলর:
•
•

•
•

আপিার মাটিলর্ তিবসার সালরর িযায় তিবপদাথ্য রর্াগ করুি। তিব কণা ধার্ু র সলঙ্গ আবদ্ধ হ্লর্ পালর এবং এগুন
আপিার গােপা ার দ্বারা রশানষর্ হ্ওয়া ররাধ করলর্ সাহ্ার্য করলর্ পালর।
নপএইচ মাোগুন নিরলপক্ষর কাোকানে রাখুি এবং ি নিকাশ পর্যাপ্ত র্া নিনির্ করুি। এটি নিনির্ করলর্ সাহ্ার্য কলর
রর্ দূষণকারী আপিার মাটিলর্ সলর আসলব িা। আপিার আদশয নপএইচ মাো 6.5 রথ্লক 6.8। র্নদ মাটিলর্ িানর ধার্ু
থ্ালক, র্লব নপএইচ 7.0 এর কাোকানে উত্তম।
বাগাি করার সময় গ্লািস পরুি এবং বাগালির কালির পলর িা িালব হ্ার্ ধুলয় নিি। র্লর র্াওয়ার আলগ বুট
ও রপাশালক র লগ থ্াকা অনর্নরক্ত মাটি রঝলড় রে ি
ু ।
খাওয়ার আলগ েস এবং মূ সবনি িাল া কলর ধুলয় নিি।

এই িনথ্র একটি কনপ িাউিল াি করুি এখালি epa.gov/sites/production/files/201403/documents/urban_gardening_fina_fact_sheet.pdf
1
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উুঁিু প্বর্ জতচর করুন:
একটি উাঁচু রবি হ্ল া একটি কালঠর কাঠালমা র্া অপনরলশানধর্ রচরাই কালঠর মাধযলম তর্নর করা হ্য় রর্টিলক বাগাি পনরচর্যাকারীরা
পনরষ্কার টপসলয় এবং তিবসার নদলয় িরাট করলর্ পালর। রসগুল া একক, নদ্বগুণ বা এমিনক নর্িগুণ উচ্চর্ার হ্লর্ পালর র্া
নিনির্ কলর রর্ ে ও সবনি েস গুন র্ালদর নশকড়গুন র বৃনদ্ধর িিয পর্যাপ্ত স্থাি পায় এবং চ াচল র সমসযাগুন র রক্ষলে
বাগািকারীলদর িিয অযালক্সস সহ্ি করলর্ পালর।
উপকরণ:
●

●

●

●

প্িরাই কাঠ: GreenThumb বাগাি রগাষ্ঠীলক উাঁচু রবি এবং অিযািয বাগাি প্রকল্প নিমযালণর িিয অপনরলশানধর্ কাঠ
সরবরাহ্ কলর। আপনি বাগালির িিয কালঠর অিুলরাধ করলর্ রর্লকালিা GreenThumb কমযশা ায় অিুলরাধ েমযটি পূরণ
করলর্ পালরি। আপনি র্নদ নিলির কালঠর বযবস্থা কলরি র্াহ্ল চাপ নদলয়-পনরলশানধর্ কালঠর বযবহ্ার িা করা নিনির্
করুি, কারণ এলর্ আলসযনিক এবং অিযািয নবষনক্রয়া থ্ালক।
িযান্ডযস্কপ প্িচিক: আমালদর টলক এটি আলে নক িা র্া আপিার GreenThumb আউটনরচ সমিয়কারীলক নিজ্ঞাসা
করুি। অিযথ্ায়, আপনি এই উপাদাি রকালিা হ্ািযওয়যার বা বাগাি সংনিি রদাকালি রপলর্ পালরি। উাঁচু রবিলক যান্ডলস্কপ
েযানেলকর সমান্তরাল স্থাপি করল র্া উাঁচু রবলির পনরষ্কার টপসলয় ও এবং সিাবয দূনষর্ মাটির মলধয একটি বাধা সৃনি
কলর। যান্ডলস্কপ েযানেক উাঁচু রবলির স্থানয়ত্ব বৃনদ্ধলর্ও সাহ্ার্য করলর্ পালর।
○ আপনি র্নদ যান্ডলস্কপ েযানেক বযবহ্ার কলরি র্াহ্ল আপিার কালে কাাঁনচ এবং একটি রটপ গাি বা
যান্ডলস্কপ েযানেক রটপ থ্াকা নিনির্ করুি।
সরঞ্জাম: আপনি আপিার উাঁচু রবি একনের্ করার িিয নিম্নন নখর্ সরঞ্জালমর প্রলয়ািি হ্লব:
○ করার্
○ হ্ার্ু নড় এবং রপলরক, বা পাওয়ার নে এবং স্ক্রু
○ র লি
○ রব চা এবং/অথ্বা রকাদা
○ মাপার নের্া
○ রটক, নেং এবং একটি মযাল ট
○ টাপ গাি
মাটি: টপসলয় , তিবসার, বা উির্লয়র একটি নমশ্রলণর অিুলরাধ করলর্ রকালিা GreenThumb কমযশা ায় অিুলরাধ
েরমটি পূরণ করুি। আপিার বাগাি গ্রুপ একটি পাকয-অিুলমানদর্ নবলক্রর্ার কাে রথ্লক নিিে মাটি রকিার িিয
র্হ্নব সংগ্রহ্ করলর্ পালর।

পচরষে:
উাঁচু রবি রকাথ্ায় হ্লব রসই এ াকা প্রর্ীনকর্ করুি। আপনি রকাণদ্বলয়র
মলধয নেং রবলধ প্রনর্টি রকালণর চারটি রটক বযবহ্ার করলর্ পালরি।
এটি একবালর একানধক উাঁচু রবি নিমযালণর িিয একটি সহ্ায়ক অিুশী ি,
র্া নিনির্ কলর রর্ আপনি হুই বালরা (24 ইনঞ্চ) এবং হুই লচয়ার
(36 ইনঞ্চ) অযালক্সলসর পথ্গুন র িিয পর্যাপ্ত স্থাি ররলখলেি এবং
আপিার িকশা বাস্তবায়ি করার িিয আপিার পর্যাপ্ত স্থাি রলয়লে
র্া নিনির্ কলর।

1.

একটি শক্ত মই নদলয় িরম করার মাধযলম মাটির স্তরটিলক
সমর্ করুি এবং রকালিা আগাো থ্াকল র্া অপসারণ করুি।
Clarisa Diaz, WNYC দ্বারা অনির্।
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2.

আপিার যান্ডলস্কপ েযানেলকর রূপলরখা নিরূপণ করুি এবং
যান্ডলস্কপ েযানেকলক সঠিক িায়গায় স্থাপি করার িিয এক েু ট
অন্তর যান্ডলস্কপ রেনেক রটপ বযবহ্ার করুি।
a. একটি উাঁচু রবলির িিয, যান্ডলস্কপ েযানেক রবলির
সীমািালক কলয়ক ইনঞ্চ অনর্ক্রম করা উনচর্।
b. পাশাপানশ একানধক উাঁচু রবলির িিয আপনি একবালর
পুলরা এ াকা আবৃর্ করলর্ পালরি। আপনি র্নদ এই
নবকল্পটি অিুসরণ কলরি র্াহ্ল নিনির্ করুি রর্
যান্ডলস্কপ েযানেলকর প্রান্ত এলক অপলরর উপর কলয়ক
ইনঞ্চ চানপলয় রদয়। আলরকটি নবকল্প হ্ল া একবার নিনমযর্
হ্ওয়ার পর উাঁচু রবি সমান্তরা করলর্ একটি রটপ
গাি বযবহ্ার করা।

3.

আপিার রচরাই করা কাঠ কাটু ি এবং আপিার রবি তর্নর
করুি! একটি 8 েু ট x 4 েু ট উাঁচু রবলির িিয আপিার 8 েু ট
কালঠর নর্িটি রবািয প্রলয়ািি হ্লব: দীর্য পালর্শ্যর িিয দুইটি এবং
খালটা পালর্শ্যর িিয একটি মাঝখাি রথ্লক কাটা।
a. আপনি রবি র্থ্াস্থালি স্থাপি করার সময় আপনি
রটক/নেং অপসারণ করলর্ পালরি।
b. আমরা রবি সািালিার িিয বানি নসলটম িাল া কাি
কলর। একিি বযনক্ত একটি রকাণ সঠিক িায়গায় ধলর
রাখলবি, অিযিি হ্যামার এবং রেনি বা নবদুযৎ নে
এবং স্ক্রু বযবহ্ার কলর রবািযগুন লক সংর্ুক্ত করলবি।
i.
একটি নবদুযৎ নে বযবহ্ার কলর আপিার গর্য
আলগই নে করুি র্ালর্ আপিার রচরাই করা
কাঠ রেলট িা র্ায়।
c. আপনি র্নদ মূ নবনশি সবনি বা রকালিা গিীর
মূ নবনশি সবিী রর্মি- টলমলটা, রক , রকা ািয, িু ট্টা
এবং রস্কায়াশ উৎপাদি করার পনরকল্পিা কলরি র্াহ্ল
আপিার একটি নদ্বগুি উাঁচু রবি তর্নর করা উনচর্। গুল্ম
ও আরুগু ার িযায় রোট সবুি পার্ার্ুক্ত উনিলদর িিয
একটি এক-স্তরীয় ররাপি িনম উত্তম।
i.
প্রথ্মটির মলর্া একই আয়র্লির একটি নদ্বর্ীয়
উাঁচু রবি তর্নর করুি।
ii.
এটিলক প্রথ্ম উাঁচু রবলির উপর রাখুি।
iii.
প্রনর্টি রকালণ 2 ইনঞ্চ x 4 ইনঞ্চ রচরাই করা
কালঠর টু কলরা (অথ্বা রর্লকালিা অপনরলশানধর্
কাঠ) রর্াগ করুি। দুই রবি এলক অপলরর
সালথ্ সমাি হ্ওয়া এবং রকাণার রপাটসমূহ্
রবলধ রদওয়া নিনির্ করুি।

4.

আপিার উাঁচু রবি একনের্ হ্লয় রগল , আপনি র্নদ ইলর্ামলধয
এটি িা কলর থ্ালকি র্লব এটি র্ার চূ ড়ান্ত স্থালি রাখুি।

5.

এটি সমাি নক িা রদখলর্ মই বযবহ্ার করুি। র্নদ এটি সমাি
িা হ্য় র্াহ্ল একটি নিচু রকাণ বা প্রান্ত উাঁচু করলর্ পাথ্র, ইট
বা অনর্নরক্ত মাটি বযবহ্ার করুি।

6.

উাঁচু রবি মাটি নদলয় িরাট করুি। উাঁচু রবলির উপনরিালগর
সালথ্ মাটি সমাি ও সমর্ হ্ওয়া উনচর্। এক নকউনবক গি
মাটি একটি 8 েু ট x 4 েু ট উাঁচু রবি পূরণ করলব।

Clarisa Diaz, WNYC দ্বারা অনির্।
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রক্ষণাযবক্ষণ:
প্রনর্টি রমৌসুলমর শুরুলর্ বা রশলষ আপিার উাঁচু রবলির উপলরর স্তর িরাট
করার িিয কলয়ক ইনঞ্চ তিবসার র্ুক্ত করা সলবযাত্তম অিুশী ি। আপিার
উাঁচু রবলির উপলরর মাটির স্তরলক পূণয রাখা গুরুত্বপূণয র্ালর্ আপিার
উনিলদর নশকড়গুন বাড়লর্ র্লথ্ি পনরমালণ স্থাি পায় এবং নিলচর মাটির
মলধয েু লক িা র্ায়। এই অিুশী ি সমগ্র ঋর্ু িুলড় সুোদু সবনি উৎপাদলির
পর মাটির পুনি রর্াগালর্ও সাহ্ার্য কলর! আপিার রবলি মাটি মাো খুব
কম হ্ল , এটি রকব মাটি এবং তিবসার নমশ্রলণর মাধযলম পূরণ করলর্
হ্লর্ পালর, শুধু তিবসার নদলয় িয়।
Clarisa Diaz, WNYC দ্বারা অনির্।

পথগুচি এবং প্ ািাযমিা জায়গা:

চ াচল র পথ্, বসার িায়গা এবং বাগালির অিযািয রখা া িায়গাগুন লক কালঠর নচলপর মলর্া মা চ নদলয় আচ্ছানদর্ করা উনচর্।
এটি ধু াবা লু ক নিলচ রালখ এবং বায়ু প্রবালহ্র সময় আপিার পনরষ্কার উনত্থর্ রবিলক মাটি দূনষর্ হ্ওয়া এড়ালর্ সাহ্ার্য কলর।
এোড়াও মা চ নিলচর মাটির তিবপদাথ্য নিমযালণ সাহ্ার্য কলর, দূষকসমূহ্ আটলক রালখ এবং রসগুল া উনিদসমূলহ্র মাধযলম রশানষর্
হ্ওয়া ররাধ কলর।
প্রথ্ম বেলর আপনি আপিার বাগালির উন্মুক্ত মাটিলর্ মা চ রর্াগ করার সময় রর্াগ কলরি, আপিার 3 ইনঞ্চ গিীর মা চ
(সুন্দর সমর্ িালব, রর্লকালিািালব গুাঁড়া করা কালঠর গুাঁড়া) বা 6 ইনঞ্চ পুরু র্ািা কালঠর
গুাঁড়া রর্াগ করা উনচর্। র্ারপর আপনি পথ্সমূহ্ প্রনর্ বের 1-2 ইনঞ্চ কলর িরাট কলর নদলর্ পালরি।
আপনি বাগালির িিয মা চ এবং কালঠর গুাঁড়ার িিয অিুলরাধ করলর্ রর্লকালিা GreenThumb কমযশা ায় অিুলরাধ েমযটি পূরণ
করলর্ পালরি।

অচতচরক্ত উৎসসমূহ:
নিরাপদ মাটির অিুশী ি সম্পলকয আরও িািলর্ আমালদর নিলম্নাক্ত নরলসাসযগুন
●
●
●
●
●

কলিয
কলিয
NYC
NYC
NYC

অিুসরণ করুি:

ইউনিিানসযটি োস্থযকর মৃনত্তকা, োস্থযকর কনমউনিটি - blogs.cornell.edu/healthysoils/
ওলয়ট মযালিিলমন্ট ইিনটটিউলটর েস ও মৃনত্তকা নবজ্ঞাি নবিাগ: cwmi.css.cornell.edu/soilquality.htm
োস্থয ও মািনসক োস্থয নবিাগ - www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/urban-gardening.page
আরবাি সলয় ইিনটটিউট - usi.nyc
কলম্পাট প্রলিে - www1.nyc.gov/assets/dsny/site/our-work/reduce-reuse-recycle/community-composting
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বাগাযনর অবকাঠাযমা
নবনিন্ন অবকাঠালমা রর্মি- কযানসটা, গ্রীিহ্াউি, োউনির্র, এবং গযালিলবার মলর্া নিনমযনর্সমূহ্ কনমউনিটির বাগািগুল ালর্ সমালবশ
ও নবলিাদলির স্থাি প্রদাি কলর, বাগাি করার রমৌসুম বৃনদ্ধ কলর এবং নিনিসপে সংরক্ষণ কলর রালখ।

অবকাঠাযমা এবং র্বনসমূহ
GreenThumb এর নীচতমািা:
এই নবিালগর িীনর্ NYC Parks এর এখনর্য়ালরর অধীি কনমউনিটিলর্ অবনস্থর্ বাগািগুল ার িিয প্রলর্ািয।
•

NYC Parks এর অধীি GreenThumb বাগাি গ্রুপলদর ির্ু ি বাগালির অবকাঠালমা পনরকল্পিা আউটনরচ রকা-অনিযলিটর
দ্বারা পর্যাল াচিা ও অিুলমাদলির িিয অবশযই িমা নদলর্ হ্লব।

NYC আইন:
কনমউনিটি বাগালি নিনমযর্ কাঠালমাগুল ালক অবশযই নিপাটযলমন্ট অি নবনডংস দ্বারা নিধযানরর্ আবনশযক শর্য পূরণ করলর্ হ্লব:
NYC Parks বা অিয অিুলমানদর্ এলিন্ট দ্বারা নিনমযর্ রিািিু ক্ত নিনেে, গ্রীিহ্াউস বা রগিলবাসগুন নিনবযলশলষ নসটির
মান কািাধীি িনম রর্গুল া “ওলয়ট পলকট” নহ্লসলব বযবহ্ার করা হ্য় রসগুল ালক NYCBC S.27-297 (d) এ বনণযর্
উন্মুক্ত পানকযংলয়র িিয আিুষনঙ্গক িবিগুন র মলর্া উপালয় পনরলশাধি করা হ্লর্ পালর পালর। এই কাঠালমাগুল া দাহ্য পদাথ্য
দ্বারা নিনমযর্ হ্লর্ পালর এবং র্নদ কাঠালমাগুল া এরকম হ্লয় থ্ালক র্াহ্ল ওয়াকয পারনমলটর প্রলয়ািি হ্লব িা:
●
●
●
●
●

একর্ ার রবনশ নিমযাণ করা র্ালব িা
উচ্চর্া 10 েু লটর রবনশ হ্ওয়া র্ালব িা (NYC রিানিং রকালির রসকশি 23-44(b)অিুর্ায়ী গ্রীিহ্াউসগুল া
একর্ া হ্লয় থ্ালক বা এিিলয়নিং রগ্রলির উপলর 15 েু ট হ্লয় থ্ালক)
আয়র্লি 150 বগয েু লটর রবনশ হ্লব িা
ট াইি রথ্লক কমপলক্ষ েয় েু ট দূলর হ্লর্ হ্লব
িি-অকুপালয়ব রস্পস শুধুমাে, রর্মি- র্নদ কাঠালমাটি বদ্ধ হ্লয় থ্ালক র্াহ্ল সংরক্ষণাগার এবং অকুপালয়ব রস্পস
হ্ল র্নদ কাঠালমাটি সবনদলক উন্মুক্ত হ্য় র্াহ্ল নবশ্রাম রিওয়ার িিয বসার িায়গা (লবঞ্চ বা রগিবলসর মলর্া)

চা া হ্লর্ হ্লব:
•
120 স্কয়ার েু লটর রবনশ হ্ওয়া র্ালব িা
•
রর্লকালিা প্রলয়ািিীয় িািা া বাধামুক্ত হ্লর্ হ্লব
•
রপ্রাপাটিয াইি রথ্লক 3 েু ট নপেলি থ্াকলর্ হ্লব
বাগালির কাঠালমাগুল া র্নদ এসব নিলদয নশকার আওর্ায় িা পলড় র্াহ্ল নিপাটযলমন্ট অি নবনডংস রথ্লক অবশযই নবনডং পারনমট নিলর্
হ্লব অথ্বা এই নিলদয নশকার আওর্ায় র্ালর্ পলড় রসিিয কাঠালমাগুল ালক প্রলয়ািি অিুর্ায়ী নকেু টা পনরবর্য ি করলর্ হ্লব।

ইউটিচিটি
GreenThumb এর নীচতমািাসমূহ:
এই নবিালগর িীনর্সমূহ্ NYC Parks এখনর্য়ালরর অধীলি কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র িিয প্রলর্ািয।
●

র্নদ বাগাি দ গুল া আলশপালশর িবি রথ্লক নবদুযৎ বা পানির সরবরাহ্ বাগালি নিলর্ চায় র্াহ্ল বাগাি দ গুল ালক
সবযপ্রথ্ম র্ালদর আউটনরচ রকা-অনিযলিটরলক বাগাি দ ও িূ নম মান ক/িায়গার মান লকর মধযকার একটি ন নখর্
সম্মনর্পে িমা নদলর্ হ্লব র্ালর্ উলেখ থ্াকলব রর্ এমিটা করার িিয বাগাি দ অিুমনর্ রপলয়লে। এরপর অবশযই
আপিালক GreenThumb রথ্লক ন নখর্ অিুমনর্পে নিলর্ হ্লব।
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•

●

বাগালি র্নদ নিিে পানির বযবস্থা করলর্ চায় র্াহ্ল বাগাি দ লক অবশযই করলর্ হ্লব:
○ আপিার ইলচ্ছর কথ্া এবং এর িিয কর্ খরচ পড়লব রস বযাপালর আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্
কথ্া ব ি
ু - এর িিয প্রায় দশ হ্ািার ি ার খরচ পড়লর্ পালর। নিবযানচর্ কমযকর্য ালদর আপনি পানির
বযবস্থার িিয নবলবচিামূ ক োলন্ডর নবষলয় কথ্া ব লর্ পালরি।
○ NYC Parks এর আওর্ািু ক্ত কনমউনিটি বাগািগুল ার িিয, র্নদ GreenThumb আপিার পনরকল্পিার অিুলমাদি
রদয় এবং বাগাি দ োনন্ডং সুনিনির্ কলর, র্াহ্ল NYC Parks এর মূ ধি রথ্লক পানির বযবস্থা করা হ্য়।
NYC Parks বসলন্ত পানি রেলড় নদলব এবং শীর্কাল বন্ধ কলর নদলব। এর িিয বাগাি রথ্লক রকালিা পনরলশাধ
করলর্ হ্লব িা।
NYC Parks এর আওর্ািু ক্ত কনমউনিটি বাগািগুল ার িিয, বাগালি র্নদ নিিে নবদুযলর্র বযবস্থা করলর্ চায় র্াহ্ল
বাগাি দ লক অবশযই করলর্ হ্লব:
○ আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ কথ্া ব ি
ু এবং GreenThumb এর কাে রথ্লক ন নখর্ অিুমনর্
নিলর্ হ্লব
○ GreenThumb রথ্লক অিুমনর্ রপলয় রগল , একিি ঠিকাদার ঠিক করুি, নর্নি নবদুযলর্র বযবস্থা করার িিয
কন্সট্রাকশি পারনমট নিলবি
○ Con Ed এবং বাগাি দ গুল া একটি আইনি চু নক্ত োক্ষর করলব র্ার েল NYC Parks এর বাগািগুল ালক
নবদুযৎ সরবরালহ্র িিয পনরলশাধ করলর্ বানধর্ থ্াকলব। বাগাি দ এইসব রপলমলন্টর িিয দায়বদ্ধ।
○ বযাবস্থাপিা এবং চ মাি ইউটিন টি রপলমলন্টর িিয নিরাপদ োনন্ডং

সম্পচি বযবস্থাপনা
NYC এর এটা নিনির্ করা দানয়ত্ব রর্ এর আওর্ািু ক্ত সক মুক্ত িায়গা নিরাপদ ও সুগময। এই দানয়লত্বর মলধয রলয়লে সনক্রয়িালব
সম্পনত্ত রদখিা , লটর সীমািা ও র্লথ্াপর্ুক্ত অনিগমলির বযাপালর র্দারনক করা। এই রসকশিটি শুধুমাে NYC Parks এর
আওর্ািু ক্ত কনমউনিটি বাগািগুল ার িিয প্রলর্ািয।
অনচিকার প্রযবশ ও বচহগক মন
GreenThumb এর সম্পনত্ত পনরচা িার দায়বদ্ধর্ার অংশ নহ্লসলব, আমরা NYC Parks এর অনধলক্ষলের অধীিস্থ সমস্ত কনমউনিটি
বাগািগুন লর্ অিনধকার প্রলবশ এবং অনবধ বনহ্গযমি সমসযাগুন লক প্রনর্লরাধ এবং সংলশাধি করার িিয কাি করনে।
অিনধকার প্রলবশ
অিনধকার প্রলবশ র্খিই র্লট র্খি একিি সম্পনত্তর মান ক র্ার প্রনর্লবশীর িনমলর্ বা িায়গায় নিমযাণ কলর বা পনরবধযি কলর।
অিনধকার প্রলবশ ব লর্ আরও বুঝায় রবআইনি, ক্রমশ তবধ সীমািা ংর্ি রর্মি- সং গ্ন বযনক্তগর্ বা সরকানর িায়গায় বা রাস্তা
ও সড়লকর সীমািা রর্লষ িবলির পনরবধযি করা। উদাহ্রণেরূপ, কনমউনিটি বাগালির সীমািার রির্লর পালশর িবিগুল ার িিয
মাচা বাধাও একধরলির অিনধকার প্রলবশ।
অনবধ বনহ্গযমি
অনবধ বনহ্গযমি র্লট র্খি বযনক্ত মান কািা িায়গা রথ্লক সরকানর সম্পনত্তর নদলক বযনক্তগর্ র্ার্ায়ালর্র পথ্ নিমযাণ করা হ্য়।
উদাহ্রণেরূপ, রবড়াসহ্ একটি বযনক্তগর্ রগট রর্টা কনমউনিটি বাগািলক একটি বযনক্তগর্ বযাকইয়ািয রথ্লক আ াদা কলর রসটাও এক
ধরলির অনবধ বনহ্গযমি।
কন্সট্রাকশন পারচম
নকেু নকেু রক্ষলে, পাকয ঠিকাদার বা অিয রকালিা পক্ষলক সম্পনত্তর কাোকানে কাি করার অিুমনর্ নদলর্ পালর র্নদ র্া বাগািলক
প্রিানবর্ কলর। এই ধরলির চু নক্ত রক্ষে নবলশলষ করা হ্লয় থ্ালক এবং GreenThumb নিলরের, পাকযস বলরা নচে ও পাকযস পারনমট
অনেস হ্লর্ অিুমনর্ নিলর্ হ্য়। GreenThumb বাগাি দল র সালথ্ কাি কলর বাগালির িাঙ্গা বা ক্ষনর্র পনরমাণ কমালব।
GreenThumb এর িীনর্মা াসমূহ্:
এই নবিালগর িীনর্সমূহ্ NYC Parks এখনর্য়ালরর অধীলি কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র িিয প্রলর্ািয।
•

রকালিা অবস্থালর্ই একিি ঠিকাদার NYC Parks এর আওর্ািু ক্ত কনমউনিটি বাগালি পাকয কন্সট্রাকশি পারনমট বযনর্লরলক
কাি করলর্ পারলব িা।

23

বাগালির সদসয র্ারা ঠিকাদার বা রিলি পালরর সালথ্ কাি করলে অবশযই র্ালদর ঠিকািা এবং প্রলিলের
বযাপালর র্থ্য সংগ্রহ্ করলর্ হ্লব এবং র্র্ দ্রুর্ সিব আউটনরচ রকা-অনিযলিটরলক িািালর্ হ্লব।
o রকালিা ক্ষনর্ হ্ল গুরুত্বপূণয রকালিা কালির পূলবয েনব র্ু লর্ হ্লব এবং িনথ্িু ক্ত করলর্ হ্লব।
NYC Parks এর আওর্ািু ক্ত বাগালি রকালিা দুর্যটিা র্টল বা ক্ষনর্ হ্ল একটি ইিনসলিন্ট নরলপাটয সম্পন্ন করলর্ হ্লব।
আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ কলর ইিনসলিন্ট নরলপালটযর একটি অনর্নরক্ত কনপ নিলর্ হ্লব।
o ঠিকাদালরর দ্বারা রকালিা ক্ষনর্ হ্ল GreenThumb এর পরামশয োড়া এবং ক্ষনর্ িনথ্িু ক্ত করা বযনর্লরলক বাগাি
পনরচর্যাকারীরা ক্ষনর্ সারালর্ র্ালব িা।
পাকয কন্সট্রাকশি পারনমট, পাওয়ার পলর, GreenThumb এর বাগালি কাি করার পূলবয অবশযই ঠিকাদালররা GreenThumb
এর সালথ্ রর্াগালর্াগ করলব। GreenThumb বাগাি দ , ঠিকাদার ও GreenThumb এর টােলদর নিলয় সাইট পনরদশযলি
নগলয় একটি পনরকল্পিা করলব র্ালর্ িাঙ্গা ও ক্ষনর্র পনরমাণ কমালিা র্ায়।
ঠিকাদালররা GreenThumb এর বাগালি মা খা াস িাও করলর্ পালর। র্নদ রকালিা ঠিকাদার এই পন নস িঙ্গ কলর:
o ঠিকাদালরর রর্াগালর্ালগর র্থ্য এবং নিপাটযলমন্ট অি নবনডংস এর ওয়াকয পারনমলটর িম্বর সংগ্রহ্ করুি
o ক্ষনর্গ্রস্ত ও নবিি হ্লয় র্াওয়া সম্পনত্তর একটি পূণয নববরণ র্ান কা তর্নর করুি।
o ক্ষনর্গ্রস্ত নিনিস রর্মি- কাঠালমা, উাঁচু রবি, গাে, গুল্ম, বহুিীনব গাে এবং আসবাবপে।
o 311 এ ক করুি অথ্বা NYC 311 অযাপ বযবহ্ার কলর মা খা ালসর বযাপালর নরলপাটয করুি। আপিার
ররকলিযর িিয 311 হ্লর্ প্রাপ্ত “নরলকালয়ট িম্বর” ন লখ রাখুি।
o GreenThumb আউটনরচ রকা-অনিযলিটরলক সর্কয কলর নদি, নর্নি র্টিার নরলপাটয সম্পূণয করলবি।
ঠিকাদার নর্নি বাগালির ক্ষনর্ করলবি র্ালক:
o পলড় থ্াকা রানবশ পনরষ্কার এবং সনরলয় রে লর্ হ্লব।
o বাগাি রথ্লক অনর্সত্বর সবরকলমর নিমযালণর নিনিসপে সনরলয় রে লর্ হ্লব।
o রকালিা গর্য কলর থ্াকল পনরষ্কার মাটি নদলয় র্া িরাট কলর নদলর্ হ্লব।
o গাে ক্ষনর্গ্রস্ত হ্ল পুিরায় চারা ররাপণ করলর্ হ্লব।
o রকালিা অবকাঠালমা ক্ষনর্গ্রস্ত হ্ল র্া ঠিক করলর্ হ্লব অথ্বা পুিস্থাপি করলর্ হ্লব
o

•

•

•

•

NYC আইি:
•

রর্লকালিা পনরনস্থলর্ পাকয অিুলমাদি োড়া বাগালির নির্লর, সামলি বা সং গ্ন রকালিা ক্ষনর্ পুিনিযমযাণ করলব িা।

ঠিকাোরযের তথয
এই রসকশিটি কনমউনিটি বাগাি পনরচর্যাকারীলদর িিয রর্টা র্ারা ঠিকাদারলদর সালথ্ রশয়ার করলর্ পারলব নবলশষর্ র্ালদর NYC
Parks এর নিমযাণ অিুমনর্ প্রনক্রয়া নিলয় প্রশ্ন রলয়লে।
NYC Park এর আইন অনুর্ায়ী, কচমউচনটি বাগাযন বা এর কাোকাচে চনমক াণ কাজ করযত প্গযি, ঠিকাোরযের অবশযই:
•

প্রযজযের িক্ষয এবং নকশা NYC Parks ইন্টারএযজচন্স প্কাচর্কযনশন অচিযস জমা চেন এখালি
Interagency@parks.nyc.gov।
ইন্টারএলিনন্স রকানিযলিশি অনেস GreenThumb এর সালথ্ কাি কলর প্রলিলের অিুলমাদি চাইলব এবং কনমউনিটি বাগাি
পনরচর্যাকারীলদর অনিগমি এবং রর্াগালর্ালগর িিয GreenThumb রপ্রালটাকল র সম্মনর্ সুনিনির্ করলব।
র্নদ আপনি আপিার প্রলিলের বযাপালর নিনির্ িা হ্ি রর্ এর িিয পাকয নিমযাণ অিুমনর্র (Parks Construction
Permit) প্রলয়ািি রলয়লে নক িা র্াহ্ল র্ালদর স্কু নপং অবস্থায় প্রলিে পর্যাল াচিার বযাপালর NYC Parks প্রস্তাব রদয় এবং
উৎসানহ্র্ কলর থ্ালক (লকালিা পনরকল্পিা বা আাঁকাআাঁনকর পূলবযই), এোড়াও চূ ড়ান্ত িকশা হ্ওয়ার পূলবযও প্রলিে পর্যাল াচিা
করা রর্লর্ পালর। র্নদ আপিার প্রলিলের িিয রকালিা নিমযাণ অিুমনর্র এবং আপিার স্কু নপং িনথ্পে ও প্রাথ্নমক িকশার
ইল কট্রনিক কনপর প্রলয়ািি রলয়লে নক িা, এ বযাপালর র্নদ আপিার প্রশ্ন থ্ালক র্াহ্ল ইন্টারএলিনন্স রকানিযলিশি অনেলস
উপনরউক্ত ঠিকািায় আমালদর ইলমই করুি।
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•

•

•

•

NYC Parks চনমক াণ অনুমচতর জনয এ াযন আযবেন করুন এখালি nycgovparks.org/permits/construction।
র্নদ আপনি রকালিা প্রনর্ষ্ঠাি (সরকানর সংস্থা, ইউটিন টি, পাবন ক অথ্নরটি, পাবন ক রবনিনেট কলপযালরশি, প্রাইলিট
রিলি পার/ঠিকাদার, বা অিযািয) এর সালথ্ কাি কলরি র্ালদর িিয পাকযলসর অধীিু ক্ত সম্পনত্তলর্ কাি করলর্ হ্লব বা
অযালক্সস নিনির্ করলর্ হ্লব র্াহ্ল আপিালক অবশযই পাকয নিমযাণ অিুমনর্র িিয আলবদি করলর্ হ্লব। পালকযর আইলির
আওর্ায় রকালিা প্রলিে র্নদ কনমউনিটি বাগািগুল ালক ক্ষনর্গ্রস্ত কলর রসিিয অিুলমাদি প্রলয়ািি। কালির মলধয শুধু
নিমযাণ িয় বরং আরও রলয়লে খিি করা, সংরক্ষণ, িনরপ করা, মাটিলর্ রবানরং করা এবং কনমউনিটি বাগালির অিযািয
কাি।
চট্র ওয়াকক পারচম এর জনয আযবেন এখালি nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit।
র্নদ আপিার প্রলিলের িিয পালকযর আইি অিুর্ায়ী রকাি গাে ক্ষনর্গ্রস্ত হ্ওয়ার সিাবিা থ্ালক র্াহ্ল কিোকশি পারনমট এর
সালথ্ সালথ্ আপিার নট্র ওয়াকয পারনমট এরও প্রলয়ািি হ্লব। র্নদ আপনি দুলটা অিুলমাদিই িমা নদলয় থ্ালকি, র্া সলত্ত্বও
আপিার প্রলিেটি র্নদ রকালিা গালের নিকটবর্ী হ্য় র্াহ্ল NYC Park নট্র ওয়াকয পারনমট োড়া কিোকশি পারনমট নদলব
িা।
আরও অনুযমােযনর প্রযয়াজন
পাকয কিোকশি পারনমট এবং নট্র ওয়াকয পারনমট োড়াও NYC নিপাটযলমন্ট অি নবনডংস রথ্লক আরও অিুলমাদলির
প্রলয়ািি, NYC নিপাটযলমন্ট অি ট্রান্সলপালটযশি অথ্বা নিউ ইয়কয রটট নিপাটযলমন্ট অি এিিারিলমন্টা কিিালিয শি,
আপিার প্রলিে শুরুর আলগ এগুল ারও প্রলয়ািি হ্লর্ পালর। এনগলয় র্াওয়ার আলগ রর্লকালিা প্রাসনঙ্গক পনরলবশ
পর্যাল াচিার প্রলয়ািিীয়র্াগুল া (লর্মি- CEQR, SEQRA বা NEPA) আপিালক পূরণ করলর্ হ্লব। আপিার প্রলিে
সম্পনকযর্ সব ধরলির স্থািীয়, রটট এবং রেিালর আইিগুল া পর্যাল াচিা করুি।
চনমক াযণর পযর
প্রলিেটি রশষ হ্লয় রগল , GreenThumb ঠিকাদার এবং বাগালির দ গুল ালক নিলয় রকালিা ক্ষয়ক্ষনর্ হ্লয়লে নক িা র্া
রদখার িিয সাইট পনরদশযলি র্ালব, র্নদ প্রলয়ািি হ্য় ক্ষনর্পূরণ িানর করা হ্লব।

পাকয আইি বা নিয়ন্ত্রণ অিুর্ায়ী আপিার প্রলিলের িায়গার কারলণ সম্পনত্তর রকালিা ক্ষয়ক্ষনর্ হ্লয়লে নক িা র্া সম্পলকয প্রশ্ন থ্াকল
অিুগ্রহ্পূবযক আমালদর ইন্টারএলিনন্স রকানিযলিশি অনেলস ইলমই

করুি Interagency@parks.nyc.gov এই ঠিকািায়।
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হাইযেন্ট পাওয়া
নিকটস্থ োয়ার হ্াইলেন্ট রথ্লক পানিনিলয় চাষাবাদ করার িিয GreenThumb এ ন নপবদ্ধ িাল া বাগািগুল া একটি হ্াইলেন্ট পাওয়ার
িিয NYC পনরলবশ সুরক্ষা নবিাগ (DEP) রথ্লক অিুলমাদি পালব। এটা একটা িাল া ধারণা হ্লর্ পালর নিলিলক নিকটস্থ দমক
বানহ্িীর কমীলদর সালথ্ পনরনচর্ কলর রর্া া। র্ালদর কালে বযাখযা করুি রর্ আপনি GreenThumb কনমউনিটির বাগািগুল ালর্ পানি
রদওয়ার িিয হ্াইলেন্ট বযবহ্ার করলবি। র্ালদরলক অবগর্ করুি রর্ আপনি কখি রথ্লক (বসন্তকা ) কখি পর্যন্ত (শীর্কা )
পানি নিলবি। আপনি র্নদ আপিার হ্াইলেন্ট উন্মুক্ত চাি র্াহ্ল আপিার অনগ্ন নবিালগ আপিার হ্াইলেন্ট পারনমট উপস্থাপি এবং
র্ারা আপিার িিয এটা করলর্ পালরি।

GreenThumb এর নীচতমািাসমূহ:
প্রনর্ বের GreenThumb বাগালির রর্াগালর্ালগর ঠিকািায় কীিালব একটি হ্াইলেলন্টর অিুলমাদি নিলব র্ার নিলদয শাব ী সংক্রান্ত নচঠি
পাঠালিার ঠিকািায় একটি নচঠি পাঠায় এবং রর্সব DEP অনেস অিুলমাদি নদলব র্ার একটি র্ান কা পাঠায়।
•
•

•
•

আপিার অিুলমাদি এবং নরনিউসি রপ্রসার রিাি নিিাইলসর (RPZ) িিয GreenThumb রথ্লক রদওয়া নচঠি এবং খাম
DEP অনেলস িমা নদলর্ হ্লব।
হ্াইলেন্ট বযবহ্ালরর সময় RPZ প্রলয়ািি এবং বের রশলষ 31 অলোবলরর মলধয DEP অনেলস িমা নদলর্ হ্লব র্ালর্ কলর
পরবর্ী বেলরর িিয আপনি আবার অিুলমাদি এবং র্ন্ত্রটি রপলর্ পালরি। র্নদ আপনি RPZ হ্ানরলয় রেল ি র্াহ্ল
আপিালক অবশযই হ্ািযওয়যালরর রদাকাি রথ্লক একটি ির্ু ি সীসা-মুক্ত র্ন্ত্র নকলি নদলর্ হ্লব।
আপিার অিুলমাদলির একটি কনপ GreenThumb এর কালে পাঠিলয় নদি এবং একটি যানমলিলটি কনপ বাগালি রাখুি।
একটি হ্াইলেন্ট ররঞ্চ এবং হ্াইলেন্ট অযািাপ্টর পাওয়ার িিয আপিার অিুলমাদিটি আউটরীচ রকা-অনিযলিটরলক রদখাি,
র্নদ উপ ব্ধ থ্ালক এবং আপিার বাগালি র্নদ এসব নিনিস িা রথ্লক থ্ালক।

এই প্রনক্রয়াটি সময়সালপক্ষ, নবলশষর্ রমৌসুম চল আসলে, র্াই আমরা এটা র্র্ দ্রুর্ সিব করার িিয বল থ্ানক। হ্াইলেন্ট অিুলমাদি
অবশযই প্রনর্ বের নিলর্ হ্লব এবং কালরা সালথ্ রশয়ার করা বা অদ বদ করা র্লব িা, এমিনক নিমযাণ এ াকালর্ও িা।
বসন্তকাল GreenThumb সাধারণর্ পানির বযবহ্ার ও সংরক্ষণ নিলয় এিু লকশিা কমযশা ার আলয়ািি কলর থ্ালক। নকেু নকেু
বাগাি GreenThumb রথ্লক বৃনির পানি বযবহ্ার কলর চাষাবালদর অিুলমাদি রপলর্ পালর। বৃনির পানি বযবহ্ার কলর চাষাবালদর
বযাপালর আপনি আরও িািলর্ আগ্রহ্ী হ্ল , GrowNYC এর ওলয়বসাইলট রর্লর্ পালরি এই ঠিকািায়
grownyc.org/openspace/rainwater-harvesting।

DEP

বযরা অচিস:

িঙ্কস:
কাটমার সানিয স বুযলরা
েিস বলরা অনেস
1932 Arthur Avenue, 6th Fl.
Bronx, New York 10457
(718) 466-8460

মযানহা ন:
কাটমার সানিয স বুযলরা
মযািহ্াটি বলরা অনেস
1250 Broadway, 8th Fl.
New York, New York 10001
(212) 643-2215

ব্রুকচিন:
কাটমার সানিয স বুযলরা
ব্রুকন ি বলরা অনেস
250 Livingston Street, 8th Fl.
Brooklyn, New York 11201
(718) 923-2647

কুইন্স:
কাটমার সানিয স বুযলরা
কুইন্স বলরা অনেস
96-05 Horace Harding
Expressway, 1st Fl.
Queens, New York 11373
(718) 595-4619

স্টযায ন আইিযান্ড:
কাটমার সানিয স বুযলরা
টযালটি আই যান্ড বলরা অনেস
60 Bay Street, 6th Fl.
Staten Island, New York 10301
(718) 876-6831
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আপনার হাইযেযন্ট একটি প্হাস সংর্ুক্ত করা:
1.

রর্লকালিা DEP অনেস রথ্লক একটি DEP হ্াইলেন্ট অিুলমাদি রপলর্ হ্লব
a. প্রনর্ রেব্রুয়ানর মালস আপনি অথ্বা আপিার বাগালির GreenThumb এর
রর্াগালর্ালগর ঠিকািায় GreenThumb রথ্লক একটি কলর নচঠি নচঠি
পাঠালিার ঠিকািায় পালবি। নচঠিলর্ উনেনখর্ DEP অনেলস নচঠি এবং
খাম উিয়ই নিলয় আসুি।
b. হ্াইলেন্ট অিুলমাদি রিওয়ার সময় আপিালক DEP অনেস রথ্লক একটি
RPZ অবশযই নিলর্ হ্লব। আপনি র্নদ প্রনর্ বের হ্াইলেন্ট অিুলমাদি
নিলর্ চাি র্াহ্ল আপিালক 31 অলোবর র্ানরলখর মলধয আপিালক DEP
অনেলস RPZ রেরর্ নদলর্ হ্লব। RPZ হ্ানরলয় রে লবি িা! নকন্তু র্নদ
আপনি হ্ানরলয় রেল ি র্াহ্ল র্ার পনরবলর্য হ্ািযওয়যালরর রদাকাি রথ্লক
একটি নকলি নদলবি। 3/4" Back Siphonage Protection অথ্বা
অি াইলি at watts.com (SKU# 0792088)

2.

আপিার বাগাি দল র সালথ্ আল াচিা কলর নসদ্ধান্ত নিি রর্ রকাথ্ায় হ্াইলেন্ট ররঞ্চ,
RPZ এবং এিাপটার রাখলবি। এই নিনিসগুল া সবসময় একই িায়গায় ররলখ রদওয়া
উনচর্ র্ালর্ দল র বানকরা িািলর্ পালর রর্ রকাথ্ায় রাখা হ্য় এগুল া।

3.

রহ্াসটিলক হ্াইলেলন্টর সালথ্ সংর্ুক্ত করুি
a. রহ্ালসর রশষ প্রালন্ত একটি রহ্াস িলি সংর্ুক্ত করুি
b. হ্াইলেন্ট ররঞ্চ বযবহ্ার কলর হ্াইলেলন্টর সালথ্ হ্াইলেন্ট এিাপটার
র্ুক্ত করুি
c. হ্াইলেন্ট অযািাপ্টালরর সালথ্ RPZ র্ুক্ত করুি
d. রহ্াসটিলক অযািাপ্টালরর হ্াইলেলন্টর সালথ্ সংর্ুক্ত করুি
i.
পরামশয: সংলর্াগস্থল প্লানটলকর বযাগ ানগলয় নদি র্ালর্ কলর েু টপালর্
কম েনড়লয় পলড়।
ii.
পরামশয: বাগালির রহ্ালসর রম ইন্ডটিলক েু টপার্ বা রাস্তায় রটলি আিলবি
িা। এটি উন্মুক্ত রেিগুল ালক িি কলর নদলব, র্ার েল ন ক সৃনি
হ্লর্ পালর।
iii.
পরামশয: রহ্াস ওয়াশার ন লকি কমালর্ সাহ্ার্য কলর।
iv.
পরামশয: রাস্তা পার হ্ওয়ার পূলবয উিয় উপায়ই রদখুি!

4.

হ্াইলেন্টটি খু ি
ু
a. হ্াইলেন্টটি নিলচর নদলক ধরার িিয র্খি র্ুরালবি র্খি রহ্াস িলিল র
উপর পা নদলয় রচলপ রাখুি।
b. বার্ালস “নহ্স” শব্দ িা রশািা পর্যন্ত হ্াইলেন্টটি খু লর্ থ্াকুি।
c. আপিার পানির িিয রকব মাে চারিালগর একিাগ রর্ারাি এবং র্ারপর
বন্ধ করুি। এর্টু কুই। অিযথ্ায়, আপিার রহ্ালসর র্ু িায় পানির চাপ
অলিক রবনশ হ্লয় রর্লর্ পালর।

5.

হ্াইলেন্ট ররঞ্চটিলক
নিরাপলদ রাখার িিয এর রটালরি অবস্থালি পুিরায় রাখুি

েনবগুল া হ্লচ্ছ 6BC Botanical Garden-এর কীিালব করা
র্ায় রসগুল ার নিনিও রথ্লক রিওয়া নস্ক্রিশট, অিুমনর্ নিলয়
বযবহ্ার করা হ্লয়লে। র্ালদর ওলয়বসাইট রথ্লক আরও নবস্তানরর্
িািুি: 6bcgarden.org/how-to-water-the-garden
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গাযের পচরির্ক া, োুঁ াইকরণ এবং উপযড় প্িিা
GreenThumb-এর মান লদর র্ালদর বাগালির রোট রোট রঝাপঝাড়, গুল্ম এবং েল র গােপা ালক রোঁ লট রে লর্ উৎসানহ্র্ করা হ্য়।
গালের োলস্থযর িিয োাঁটাইকরণ গুরুত্বপূণয, র্নদও এটি নিরাপদ ও সঠিকিালব করলর্ হ্লব।

GreenThumb-এর নীচতমািা:
•
•

বাগালির দ টিলক গালের পনরচর্যা এবং োাঁটাইকরলণর িিয একটি পনরকল্পিা করা উনচর্। কমপলক্ষ দুইিি সহ্কানরোাঁটাইকারীলক মলিািীর্ করলর্ হ্লব র্ারা বাগালির োাঁটাইকরলণর নদকটা রদখালশািা করলব।
োাঁটাইকরলণর িিয সবসময় দুইিি বযনক্তর প্রলয়ািি হ্য়: একিি োাঁটাই করলব এবং অপরিি নিনির্ কলর রর্ রকািগুল া
োাঁটাই করলর্ হ্লব এবং ঠিকিালব োাঁটাই হ্লয়লে নক িা।

GreenThumb

এর নীচতমািাসমূহ:

এই নবিালগর িীনর্সমূহ্ NYC Parks এখনর্য়ালরর অধীলি কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র িিয প্রলর্ািয।
•
•
•

•

ির্ু ি চারা ররাপণ এবং নবদযমাি গাে উপলড় রে লর্ এমিনক র্নদ রসটি ক্ষনর্গ্রস্ত, ররাগাক্রান্ত বা মলর র্ায় র্াহ্ল ও
বাগালির দ গুল ালক অবশযই GreenThumb-এর নিকট রথ্লক ন নখর্ অিুমনর্ নিলর্ হ্লব।
GreenThumb এবং NYC Parks Forestry -এর অিুলমাদি বযনর্লরলক রকালিা মান কনমউনিটি বাগালির রির্লর বা সাইট
সং গ্ন রাস্তার ধালরর রকালিা গাে কাটলর্, উপলড় রে লর্, রগাড়া রকলট রে লর্ বা ক্ষনর্ করলর্ পারলব িা।
আপনি র্নদ নিলি আপিার বাগালির গাে োাঁটাই করলর্ চাি র্াহ্ল আপিালক অবশযই প্রথ্লম গাে োাঁটাইকরলণর উপর
একটি প্রনশক্ষণ নিলর্ হ্লব। Trees New York (treesny.org) বা Bronx Green-Up’s certification
(nybg.org/gardens/bronx-green-up) এর মলর্া েীকৃ র্ অিয রকালিা প্রনর্ষ্ঠাি রথ্লক Citizen Pruner Course-এর
প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত মান রা বাগালির প্রাথ্নমক োাঁটাইকরলণর চানহ্দা পূরণ করলর্ পারলব। এর মলধয রলয়লে মৃর্, ররাগাক্রান্ত অথ্বা
িাল র সংলর্াগস্থ । র্নদ আপনি বাগালির গাে োাঁটাই করলর্ চাি র্াহ্ল আপিার সাটিযনেলকলটর একটি কনপ আপিার
আউটনরচ রকা-অনিযলিটর (Outreach Coordinator)-এর নিকট িমা নদি।
র্র্ক্ষণ পর্যন্ত বাগালির দ গুল া রকালিা াইলসন্সধারী োাঁটাইকারীলক িা আিলেি র্র্ক্ষণ পর্যন্ত সক ধরলির োাঁটাই মাটিলর্
দাাঁনড়লয় করলর্ হ্লব – গালে উঠা র্ালব িা বা মই বযবহ্ার করা র্ালব িা। বাগালির দ গুল া রকালিা আলবযানরটলক আিলর্
চাইল বাগালি কাি করালিার পূলবয অবশযই NYC Parks-এর অিুমনর্ নিলর্ হ্লব।

NYC Parks Forestryপ্প্রায াকি:
বাগালির গাে, বাগালির সালথ্ সং গ্ন গাে এবং রাস্তার ধালরর গালের িিয GreenThumb-এর সক
•

মান লদর এই রপ্রাটক

মািলর্ হ্লব।

গাযের প্সবার অনুযরাি - nyc.gov/parks/trees
NYC Parks ব্লক োাঁটাই কমযসূনচর মাধযলম প্রনর্ সার্ বেলর একবার কলর রাস্তার ধালরর গােপা া োাঁটাই কলর থ্ালক।
র্াইলহ্াক, আপনি র্নদ গালের গুরুর্র অবস্থা রদলখি (লর্মি- ঝু ল র্াওয়া িা বা নবপজ্জিকিালব ক্ষনর্গ্রস্ত গাে) র্াহ্ল
অিুগ্রহ্পূবযক NYC Street Tree Map (nyc.gov/parks/treemap), NYC Parks website (nyc.gov/parks/trees)এর মাধযলম একটি আলবদি করুি বা 311 িম্বলর ক করুি।
নসটির নিিে সম্পনত্তলর্ রর্সব গাে রলয়লে রসগুল ার িিয মান রা র্ালদর আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর মাধযলম অিুলরাধ
করলব, র্ারা GreenThumb Operations এবং NYC Parks Forestry-এর সালথ্ কথ্া বল পরবর্ী কালির ধাপ নিণযয়
করলব। রসবা অিুলরালধর মলধয রলয়লে ক্ষনর্গ্রস্ত ও পলড় র্াওয়া গাে, মৃর্ গাে এবং গালের রগাড়া অপসারণ, কালঠর
ধ্বংসাবলশষ অপসারণ (এনশয়াি ংহ্িযি নবট দ্বারা আক্রান্ত), রাস্তায় চারা ররাপণ এবং অনবধ গাে নিলয় কাি ও
ক্ষনর্। গাে ক্ষনর্গ্রস্ত হ্ওয়ার মলধয পলড় গালের রগাড়া রকলট রে া, প্রধাি শাখা োাঁটাই- এবং গুাঁনড় বা বাকল র ক্ষর্
(গালে রিাড়া াগালিার প্রর্ীক)। বৃলক্ষর আলশপালশ পনরলবশ প্রিানবর্ হ্ল ও গালের ক্ষনর্ হ্লর্ পালর, রর্মি- গালের নিলচ
িারী পদালথ্যর িমা হ্ওয়া এবং পাচারকারীলদর চ াচ গানড় চ াচল র চালপ মাটির সংলকাচি। সনন্ননবি হ্ওয়া পানি এবং
অনক্সলিি পনরস্রাবলণ বাধা রদয় এবং ে শ্রুনর্লর্ গাে ধীলর ধীলর মারা র্ায়।
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•

পাযককর গাে উপযর প্িিার প্প্রায াকি
NYC Park এর শহুলর বি মন্ত্রণা লয়র অধীলি থ্াকা পাকয, রাস্তা এবং বলির গাে সংরক্ষণ ও রক্ষা কলর থ্ালক। র্র্টা
সিব গাে অপসারণ পনরহ্ার করা NYC Park-এর পন নস। আইি অিুর্ায়ী রকব মাে চারটি রক্ষলে পালকযর গাে অপসারণ
করা র্ালব: (1) র্নদ গােটি মলর র্ায়, (2) র্নদ গালে এমি ররাগ হ্লয় থ্ালক র্া আর সারালিা সিব িয়, (3) র্নদ
গােটি ঝুাঁ নকপূণয হ্লয় র্ায় এবং (4) র্নদ গাে ও রকালিা নিমযাণ প্রকলল্পর মালঝ অনিবার্য সংর্লষযর সিাবিা থ্ালক। রর্সব
গাে মারা রগলে বা মারাত্মক রপাকামাকড় বা ররাগ রর্মি- িাচ এ ম ররাগ, এনশয়াি ংহ্িযি নবট , এমারাড অযাশ
রবারার এবং ওক উইল্ট দ্বারা প্রকটিালব আক্রান্ত রসগুল ার বযাপালর NYC Park-এর একটি স্পি অপসারণ পন নস রলয়লে।
এসব গােপা ালক অপসারণ বা নচনকৎসার মাধযলম পর্যলবক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা হ্য়।
র্নদ এই অবস্থাগুল ার রর্লকালিাটির সালথ্ আপিার গালের নম খুাঁলি পাি র্াহ্ল গাে অপসারলণর িিয আপনি
nyc.gov/parks/trees এ আলবদি কলর, 311 িম্বলর ক কলর অিুলরাধ করলর্ পালরি বা আপিার পক্ষ হ্লয় অিুলরাধ
করলর্ আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটরলক িািালর্ পালরি।

•

চনমক াযণর জনয গাে অপসারযণর অনুমচতর জনয অনুযরাি
NYC Park-এর এখনর্য়ারিু ক্ত গাে র্ার মলধয কনমউনিটি বাগািও রলয়লে, শুধুমাে NYC Parks রথ্লক নট্র ওয়াকয
পারনমট (Tree Work Permit) নিলয়ই অপসারণ করা র্ালব। নিউ ইয়কয নসটিলর্ িবি নিমযালণর িিয গাে অপসারলণর
অিুলরাধ কিট্রাকটর, রিলি পার, রবসরকানর বানড়র মান ক এবং অিযািয পাবন ক এলিনন্স র্ারা নবনডং প্রলিলের সালথ্
র্ুক্ত আলেি র্ারা Parks-এর কালে িমা নদলবি। নিমযাণ সংক্রান্ত অিুমনর্র অিুলরাধ সম্পনকযর্ আরও র্লথ্যর িিয নিনিট
করুি nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit.

NYC
•

আইন:
নিউ ইয়কয নসটির Title 56 of the Rules হ্লর্ প্রাপ্ত গালের িিয NYC Parks নবনধ এবং প্রনবধাি। গাে:উপলড় রে ার
মািদণ্ড পড়া

§ 1-04(b)(1)

(i)

এই নিপাটযলমলন্টর এখনর্য়ালরর অধীলি রকালিা বযনক্ত কনমশিালরর অিুমনর্ বযনর্লরলক গাে কাটলর্, অপসারণ
করলর্ অথ্বা ধ্বংস করলর্ পারলব িা। এই উপ-অিুলচ্ছলদর ঙ্ঘি একটি শানস্তলর্াগয অপরাধ, র্ার মলধয রলয়লে
সলবযাচ্চ েয় মালসর কারাদণ্ড অথ্বা সলবযাচ্চ $15,000 এর অথ্যদণ্ড অথ্বা উিয় শানস্ত। এই উপ-অিুলচ্ছলদর
উলেলশয, "ধ্বংস" শলব্দর অথ্য হ্লচ্ছ, র্লব র্া সীমাবদ্ধ িয়, রমলর রে া, রখাদাই করা, কাটা অথ্বা অিয
রকালিািালব গালের শানররীক ক্ষনর্ করা।

(ii)
(iii)

রকালিা বযনক্ত এই নিপাটযলমলন্টর এখনর্য়ালরর মলধয থ্াকা রকালিা গালের নবকৃ নর্ র্টালিা বা ন খলর্ পারলবি িা।
এই নিপাটযলমলন্টর এখনর্য়ালরর অধীলি রকালিা বযনক্ত কনমশিালরর অিুমনর্ বযনর্লরলক রকালিা গাে, েু , রঝাপ
অথ্বা অিযািয উনিলদর রসৌন্দর্যহ্ানি, উপলর র খা, কাটা, অঙ্গহ্ানি, রমলর রে া অথ্বা িূ নম রথ্লক অপসারণ
করলর্ পারলব িা।

আরবরসাইলির নকেু রক্ষলে, পালকযর একিি পনরদশযক কর্ৃয ক একটি গালের অবস্থা মূ যায়ি করার পূলবযই র্নদ গােটি দূর্যটিার কারলণ
বা ইচ্ছাকৃ র্িালব অপসানরর্ হ্য়, র্াহ্ল নসটি ক্ষনর্পূরলণর গণিা করলর্ পালর র্া দায়ী পক্ষ দ্বারা পনরলশাধ করলর্ হ্লব।

অচতচরক্ত উৎসসমূহ:
●
●
●
●
●
●

গালের রসবার অিুলরাধ পাঠাি - nycgovparks.org/services/forestry
নিউ ইয়কয নসটির শহুলর বি সম্পলকয আরও িািুি - nyc.gov/parks/trees
নট্রস নিউ ইয়কয নসটিলিি প্রুিার সাটিযনেলকশি - treesny.org/
েিস গ্রীি-আপ অযাট নদ নিউ ইয়কয রবাটানিকযা বাগাি - nybg.org/gardens/bronx-green-up/events/
কনমউনিটি গ্রীনিং অযাট ব্রুকন ি রবাটানিক বাগাি - bbg.org/community
কুইন্স রবাটানিক বাগাি - queensbotanical.org
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বাগাযনর প্রাণী
আমালদর এ াকাসমূহ্ কনমউনিটি বাগাি দ্বারা নবনিন্নিালব উপকৃ র্ হ্য় এবং এই রকা াহ্ মুক্ত সবুি িায়গাগুল া স্থািীয় বিযপ্রাণী
ও অিযািয প্রাণীলদর িিয উৎকৃ ি বাসস্থাি। আকানির্ প্রাণীলদর োগর্ িািালিার পাশাপানশ একটি নিরাপদ ও োস্থযকর কনমউনিটি
বাগাি বিায় রাখার িিয শহ্রবযাপী িীনর্সমূহ্ এই নবিাগটি বণযিা কলর। “অনর্নরক্ত উৎসসমূহ্” নবিালগ থ্াকা র্থ্যসূেসমূলহ্র উলেশয
শুধুমাে র্থ্যমূ ক এবং এগুল া GreenThumb পন নসর প্রনর্নিনধত্ব কলর িা। র্নদ বাগালির প্রাণী নিলয় আপিার বাগালির গ্রুলপর
রকালিা প্রশ্ন থ্ালক, র্াহ্ল রসলক্ষলে অিুগ্রহ্ কলর আপিার আউটরীচ রকা-অনিযলিটলরর কালে রথ্লক সাহ্ালর্যর অিুলরাধ করুি, নর্নি
আপিালক প্রর্ুনক্তগর্ সহ্ায়র্া প্রদাি করলর্ পারলবি বা আপিার সালথ্ একিি নবলশষলজ্ঞর সালথ্ রর্াগালর্াগ কনরলয় নদলর্ পারলবি।

গৃহপাচিত প্রাণী
নিউ ইয়কয নসটি নিপাটযলমন্ট অি রহ্ থ্ অযান্ড রমন্টা হ্াইনিি (DOHMH), NYC Parks এর নিয়মাব ী
(nycgovparks.org/rules), নিউ ইয়কয নসটি নিপাটযলমন্ট অি রহ্ থ্ অযান্ড রমন্টা হ্াইনিি (DOHMH), NYC Parks এর
নিয়মাব ী GreenThumb পন নস এবং রর্লকালিা প্রলর্ািয িাল া অিুশী লির রমলি চল এমি প্রাণী বাগালি সংরক্ষলণর অিুমনর্
রলয়লে। নসটির নিয়লমর রকািরূপ ঙ্ঘি GreenThumb এর ঙ্ঘি বল নবলবনচর্ হ্লব এবং এটি িনরমািার কারণ হ্লর্ পালর।
GreenThumb কনমউনিটি বাগালি রাখা রকালিা গৃহ্পান র্ প্রাণীই নবরনক্তকর অবস্থা তর্নর করলর্ পারলব িা এবং এলদর নিরাপলদ
রাখা এবং শহ্র, রটট ও রেিালর আইি অিুসালর রক্ষণালবক্ষণ করা হ্লচ্ছ উদযািপা লকর দানয়ত্ব।2
NYC রহ্ থ্ রকাি অিুলচ্ছদ 161.02 এর সংজ্ঞািুসালর, প্রাণীর উপদ্রব ব লর্ র্া রবাঝায়, র্লব র্া সীমাবদ্ধ িয়:
“পশুর ম , মূে, রক্ত, শরীলরর অংশ, পশুর মৃর্লদহ্, বনম এবং বযাপক দুগযন্ধ; সংক্রামক ররালগ আক্রান্ত অথ্বা বযনক্ত বা
অিয পশুলদর মলধয সংক্রামক ররাগ েনড়লয় নদলর্ পালর এমি অসুস্থ প্রাণী এবং নবপজ্জিক কুকুর। রমৌমানে সৃি নবরনক্তকর
পনরনস্থনর্ ব লর্ এমি একটি পনরনস্থনর্ রবাঝায়, র্ালর্ অন্তিুয ক্ত আলে র্লব সীমাবদ্ধ িয়, রমৌমানে আক্রমণাত্মক বা
আপনত্তকর আচরণ, এমি িায়গায় রমৌচাক স্থাপি বা রমৌমানের চ ালেরা র্া পথ্চারী ট্রানেক অথ্বা রমৌচালকর প্রাঙ্গলণ বা
সং লগ্ন বসবাসকারীলদরলক অিাকানির্ বাধা প্রদাি কলর এবং িিাকীণয, মৃর্ বা পনরর্যক্ত রমৌচাক।”
নিপাটযলমন্ট অি রহ্ থ্ অযাণ্ড রমন্টা হ্াইনিলির কালে র্নদ রকালিা অনিলর্াগ দানখ করা হ্য়, র্লব স্থাি মূ যায়লির িিয একিি
DOHMH পনরদশযক আসলবি। রমারগ এবং টানকয ও রািহ্াাঁলসর মলর্া অনবধ প্রাণী (নিলি নিলি আপিার বাগালি আসলর্ পালর এমি
বিয টানকয এবং রািহ্াাঁস বযনর্লরলক) বাগাি রথ্লক নিলয় রিওয়া হ্লব এবং গ্রুপলক িনরমািা করা হ্লব।
কুকুর

GreenThumb এর িীনর্মা া:
এই নবিালগর িীনর্সমূহ্ NYC Parks এখনর্য়ালরর অধীলি কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র িিয প্রলর্ািয।
•

NYC Park এর নিয়মািুসালর, NYC Park এর এখনর্য়ালরর অধীলি থ্াকা বাগািগুল ার গ্রুপ র্ালদর উপনবনধসমূহ্ বা
রপাট করা বাগালির নিয়মাব ীলর্ কুকুর নিলষধ করলর্ পারলবি িা। কুকুর নিলয় আপিার রকালিা নিনদয ি প্রশ্ন থ্াকল ,
অিুগ্রহ্ কলর আপিার আউটরীচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।

নিউ ইয়কয রটলটর আইি:
•
•

2

শুধুমাে সঠিকিালব াইলসন্স প্রাপ্ত ও ররনবলসর িিয টিকা রদওয়া হ্লয়লে এমি কুকুর GreenThumb বাগালির প্রলবশ করলর্
পারলব।
তবধ াইলসলন্সর টযাগর্ুক্ত ক ার কুকুরলক অবশযই পনরধাি করালর্ হ্লব।

এ সংনিি অলিকগুল া নিয়ম আপনি NYC Park এর ওলয়বসাইলট খুাঁলি পালবি এখালি nycgovparks.org/rules।

এই নিয়মগুল ার অলিকগুল ারই রূপলরখা পরবর্ী নবিালগ নিউ ইয়কয নসটির নিয়মসমূহ্ বণযিা কলর:
•
•
•

অধযায় 24: অধযায় IV: পনরলবশগর্ সযানিলটশি: অিুলচ্ছদ 161 - প্রাণী
অধযায় 24: অধযায় II: ররাগ নিয়ন্ত্রণ: অিুলচ্ছদ 11 - প্রনর্লবদিলর্াগয ররাগ এবং অবস্থা
অধযায় 56: ধারা 1-04: নিনষদ্ধ বযবহ্ার
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•
•

কুকুরলক অবশযই 6 নেট বা র্ার রচলয় কম দীর্য নশকল রাখলর্ হ্লব। কুকুরলক অবশযই র্ার মান লকর নিয়ন্ত্রলণ রাখলর্
হ্লব। কুকুরলক সঙ্গীহ্ীি কলর ররলখ র্াওয়া GreenThumb এর ঙ্ঘি এবং র্া অনবধ।
কুকুলরর বিযয অনব লম্ব এবং সঠিকিালব পনরষ্কার ও নিষ্কাশি করা আবশযক।

অনর্নরক্ত উৎসসমূহ্:
•

NYC Park এ কুকুর সম্পলকয আরও র্লথ্যর িিয: nycgovparks.org/facilities/dogareas

বনয চবড়াি
বিয নবড়া আমালদর কনমউনিটি বাগালির নির্লর ও বাইলর র্ুরালেরা কলর। বিয নবড়া লদর নিবীিি এ
সাহ্ার্য কলর এবং মারামানর, প্রিিি এবং পুরুষ বিয নবড়া দ্বারা দুগযন্ধর্ুক্ত প্রস্রাব করার মলর্া র্টিার
কাি সম্পাদলির িিয বযনক্ত, কনমউনিটি বাগালির গ্রুপ, কমযসূনচ এবং সংস্থাসমূলহ্র একটি নমন র্ প্রলচিার
মলি রাখলবি রর্ বাগালি বিয নবড়াল র উপনস্থনর্ একটি িিোস্থয নবষয়ক সমসযা। সবনির িনম ও র্ার
ম র্যাগ করল র্া োলস্থযর নবপনত্ত র্টায়। বাগািগুল া নবচক্ষণর্ার সালথ্ র্ালদর উপনবনধসমূলহ্ বিয নবড়া
নিনষদ্ধ করলর্ পালর।

প্রাণীলদর িিসংখযা নিয়ন্ত্রলণ
প্রবণর্া কমালিা র্ায়। এই
প্রলয়ািি। অিুগ্রহ্ কলর
চারপালশ বিয নবড়া
লক খাদয প্রদাি নবষয়টি

সহ্ায়ক সংগঠিসমূহ্:
বিয নবড়া লক রকৌশল ধরা, িীবাণুমক্ত
ু এবং নিয়ন্ত্রণ করালর্ সাটিযোইি হ্ওয়ার িিয নবিামূল য একটি TNR কমযশা া বা অি াইি
রকাসয গ্রহ্ণ করুি। এই সাটিযনেলকশি দ্বারা আপনি নবিামূল য রস্প/নিউটার কার্যপ্রণা ী, ি ার্ি ররালগর টিকা, কম খরলচ পশু
নচনকৎসার সহ্ায়র্া, আপিার এ াকা রথ্লক আটলক থ্াকা নবড়াল র পনরবহ্ি এবং অিযািয নরলসাসয পাওয়ার িিয উপর্ুক্ত হ্লবি।
•

NYC রেরা

কযাট ইনিনশলয়টিি (NYC এর প্রাণীলদর িিয রময়লরর তমেী)

NYCFeralCat.org
info@NYCFeralCat.org
(212) 330-0033
•

রিইবারহুি কযাটস
neighborhoodcats.org
headcat@neighborhoodcats.org
(212) 662-5761

অনর্নরক্ত উৎসসমূহ্:
●
●
●
●

অযান কযাট অযা াইস alleycat.org/community-cat-care/
নহ্উমযাি রসাসাইটি humanesociety.org/assets/pdfs/pets/feral-cats/overview-caring-comm-cats.pdf
রবট রিন্ডস কনমউনিটি কযাট রকয়ার হ্যান্ডবুক bestfriends.org/resources/community-cat-programs-handbookstray-and-feral-cats-resource
কলিয রে াইি রহ্ থ্ রসন্টার – নবড়াল র টলক্সাপ্লাসলমানসস vet.cornell.edu/departments-centers-andinstitutes/cornell-feline-health-center/health-information/feline-health-topics/toxoplasmosis-cats.

মুরগী
একটি কনমউনিটি বাগালি মুরনগ রাখা একটি চমৎকার সংলর্ািি হ্লর্ পালর। র্ারা িাল া সঙ্গী, বাগালির আগাো পনরষ্কার ও
উবযরর্া বৃনদ্ধলর্ আপিালক সাহ্ার্য কলর এবং র্ারা নিম রদয়! NYC-রর্ মুরনগ সংরক্ষলণর সালথ্ িনড়র্ প্রাথ্নমক নিয়ম এবং
প্রনবধালি নবিাগটি বণযিা কলর। মুরনগ া িপা ি সম্পলকয আরও নবশদ র্লথ্যর িিয, এর রশষাংলশ নরলসাসয নবিাগটি রদখুি।

নিলদয নশকা:3
বাগালি মুরনগ পা ি করলর্ চাি নক িা রস সম্পলকয বাগালির গ্রুপগুল ালক সাবধাির্ার সালথ্ নবলবচিা করলর্ হ্লব – সময় ও
টাকার একটি উলেখযলর্াগয নবনিলয়াগ র্ালদরলক করলর্ হ্লব এবং কাউলক প্রনর্নদি এই মুরনগগুল ার র্ত্ন নিলর্ হ্লব।

3

চর্ু থ্য সংস্করলণর অিুলমাদি নিলয় িাট েু ি নসটি নচলকি গাইি, চর্ু থ্য সংস্করণঅংশটি ঈষৎ পনরবর্য ি করা হ্লয়লে।
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রক্ষণালবক্ষলণর দানয়ত্ব অন্তিুয ক্ত রলয়লে:
●
●
●
●
●
●

মুরনগর প্রনর্নদি খাবার ও পানি প্রলয়ািি।
অবশযই প্রনর্নদি নিম সংগ্রহ্ করলর্ হ্লব।
মুরনগর খাাঁচা নিয়নমর্ পনরষ্কার করলর্ হ্লব।
মুু্রনগ মালঝ মলধয অসুস্থ হ্লয় পলড় নকংবা র্ালদর অনর্নরক্ত র্লত্নর প্রলয়ািি হ্য়। এসব কালির িিয অনর্নরক্ত সময় প্রলয়ািি।
র্নদও মুরনগ সস্তা হ্লর্ পালর, র্লব মুরনগর খাবালরর দাম রবনশ হ্লয় থ্ালক। আপিার মুরনগ র্ালর্ সঠিক পুনি পায় র্ার
িিয মুরনগর খাবার ক্রয় করার সক্ষমর্া আপিার থ্াকলর্ হ্লব।
র্াপপ্রবালহ্র সময় আপিার মুরনগগুল ার শীর্ থ্াকা নিনির্ করার িিয অনর্নরক্ত র্ত্ন নিি। শীর্ সহ্য করলর্ পালর
এমি মুরনগর িার্ আপিালক নিবযাচি করলর্ হ্লবএবং মুরনগলদর িিয প্রদত্ত পানি র্ালর্ র্াপমাো কমার সালথ্ সালথ্ বরলে
পনরণর্ িা হ্য় র্া নিনির্ করলর্ হ্লব।

িায়গা:
●

●

আপিার মুরনগলদর িিয খাাঁচা
িামকএকটি আশ্রয়স্থ নিমযাণ করলর্ হ্লব
ও খাাঁচার সালথ্ রখাাঁয়াড় িালম একটি
সংরনক্ষর্ বাইলরর িায়গা সংর্ুক্ত থ্াকলর্
হ্লব। আকালরর শর্য াবন র িিয অিুগ্রহ্
কলর নিলচ GreenThumb পন নস রদখুি।
খাদযািযালসর অংশ নহ্লসলব মুরনগ িূ নম
রথ্লক মাটি ও রপাকামাকড় খায়। খাাঁচার
মলধয ও এর চারপালশর মাটি পনরষ্কার
রলয়লে এবং র্া একটি নবর্শ্াসলর্াগয উৎস
রথ্লক আিা হ্লয়লে র্া নিনির্ করুি।

GreenThumb এর িীনর্মা াসমূহ্:

িাট েু ি নসটি নচলকি গাইলির রসৌিলিয মুরনগর খাাঁচার িমুিা নিিাইি। আবদ্ধ িায়গাটি হ্লচ্ছ
মুরনগর খাাঁচা এবং হ্ািযওয়যার কাপড় বা র্ালরর িা নদলয় তর্নর রদয়াল র মলধয উন্মুক্ত স্থািটি
হ্লচ্ছ রখাাঁয়াড়। িাট েু লির রসৌিলিয েনব।

NYC Parks নবচারবযবস্থার অধীলি কনমউনিটি
বাগাি করার িিয এই রসকশলির িীনর্গুল া রমলি চ া আবশযক এবং অিয সবাইলকও এই িীনর্গুল া রমলি চ লর্ উৎসাহ্ রদওয়া
হ্লচ্ছ।
●

●

●
●
●

●
●

একটি মুরনগর খাাঁচা স্থাপলির সুলর্াগ বাগালির প্রলর্যলকরই থ্াকা উনচর্। আপিার বাগািগুল ার সদসযলদর সিায় এই ধরলির
উলেশযগুল া র্ু ল ধরুি এবং বাগালির উপনবনধলর্ আল ানচর্ ির্ু ি ির্ু ি ধারণার িিয প্রকল্পগুল া আইি অিুসালর
রপ্রালটাক রমলি চ লে এ বযাপালর নিনির্ হ্লয় নিি।
আপিার বাগালি মুরগী পা লির পূলবয, অিুলমাদলির িিয আপিার আউটরীচ রকা-অনিযলিটলরর কালে একটি ন নখর্
পনরকল্পিা অবশযই িমা নদলর্ হ্লব। অিুলমাদলির নিিয়র্া রিই। আপিার পনরকল্পিায় অবশযই র্া থ্াকলর্ হ্লব:
○ এই ির্ু ি প্রকল্প নিলয় কীিালব বাগালির গ্রুপ প্রস্তাবিা নদলয়নে এবং নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ কলরনে রস সম্পনকযর্ র্থ্য
○ মুরনগর খাাঁচা স্থাপলির িিয মাোসহ্ পনরকল্পিা অথ্বা অংনকর্ েনব এবং উপাদালির একটি র্ান কা
○ মুরনগর োলস্থযর র্ত্ন রিওয়ারিিয পনরকল্পিা
○ মুরনগর র্ত্নকারীর র্ান কা এবং মুরনগর র্ত্ন নিলয় র্ালদর অনিজ্ঞর্া. প্রাথ্নমক মুরনগ রকয়ারলটকার(বৃন্দ)লদর
মুরনগপা লি অনিজ্ঞর্া থ্াকলর্ হ্লব অথ্বা মুরনগলদর র্ত্ন করায় একটি প্রনশক্ষণ বা নশক্ষািনবশ নহ্লসলব কাি
করার অনিজ্ঞর্া থ্াকলর্ হ্লব।
মুরনগর িিয আপিালক অবশযই খাাঁচা (মুরনগর বাসস্থাি) এবং একটি রখাাঁয়াড় (আবদ্ধ, সংরনক্ষর্ বাইলরর িায়গা) রাখলর্ হ্লব।
আপিার মুরনগর খাাঁচালর্ প্রনর্টি মুরনগর িিয 2-4 বগযেুট িায়গা বরাে করলর্ হ্লব। রখাাঁয়ালড় প্রনর্টি বড় মুরনগর িিয
4 বগযেুট িায়গা অথ্বা প্রনর্টি রবিথ্াম (লোট) মুরনগর িিয 2 বগযেুট িায়গা বরাে করলর্ হ্লব।
নিয়নমর্ আপিার মুরনগগুল ালক পনরষ্কার রাখলর্ হ্লব। আপিার মুরনগ বা অিয রকালিা তবধ প্রাণী দ্বারা নবরনক্তকর
পনরনস্থনর্ সৃনি করা অনবধ। এর মলধয অনর্নরক্ত শব্দ, বালি গন্ধ অথ্বা োস্থয বা নিরাপত্তার প্রনর্ নবপজ্জিক নহ্লসলব
নবলবচিা করা রর্লর্ পালর এমি রর্লকালিা পনরনস্থনর্ অন্তিুয ক্ত রলয়লে।
তদিনন্দি নিনত্তলর্ মুরনগর র্ত্ন রিওয়ার িিয আপিালক একটি পনরকল্পিা তর্নর করলর্ হ্লব।
NYC Park এর এখনর্য়ালরর অধীলি থ্াকা কনমউনিটি বাগািগুল ালর্ নবক্রয় অথ্বা হ্র্যার িিয মুরনগ া িপা ি করলর্
GreenThumb অিুমনর্ রদয় িা।
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NYC এবং নিউ ইয়কয রটলটর আইি:
●

●

●

●

●

রকালিা রমারগ বা টানকয থ্াকলর্ পারলব িা
○ রমারগ ও টানকয রাখা অনবধ এবং এটি GreenThumb এর ঙ্ঘি বল নবলবনচর্। র্নদ আপিার বাগালি রমারগ
অথ্বা টানকয রথ্লক থ্ালক, র্লব রসগুল া আপিালক অবশযই স্থািান্তর করলর্ হ্লব। র্নদ আপনি এ কাি নিলি
নিলি করলর্ িা পালরি, র্লব আপিালক বযাপালর অবশযই GreenThumb রক অবনহ্র্ করলর্ হ্লব এবং আমরা
র্খি রমারগ ও টানকয স্থািান্তলরর িিয নিপাটযলমন্ট অব রহ্ লথ্র সালথ্ কাি করব।
নবরনক্তকর পনরনস্থনর্
○ নবরনক্তকর পনরনস্থনর্ সৃনি িা করা পর্যন্ত মুরনগ রাখা তবধ। আপিার বাগালির এলস র্নদ আপিার প্রনর্লবনশ
নবরনক্তকর পনরনস্থনর্র (লর্মি- বালি গন্ধ, মানে, ক্ষনর্কারক রপাকামাকড় এবং/অথ্বা অর্যনধক শব্দ) নশকার
রহ্াি, র্াহ্ল আপনি িনরমািার সম্মুখীি হ্লর্ পালরি। র্নদ আপিার প্রনর্লবনশ নসটিলর্ অনিলর্াগ দানখ কলরি,
র্লব আপিার মুরনগ পনরদশযলির িিয DOHMH পনরদশযকলদর পাঠালিা হ্লব, র্া িনরমািার কারণ হ্লর্ পালর।
খাাঁচার আকার
○ নিমযালণর রকালিা অিুমনর্ োড়াই আপনি আপিার মুরনগর িিয একটি কাঠালমা নিমযাণ করলর্ পালরি র্া 150
বগয েু লটর নিলচ হ্লব।
মািনবক আচরণ
○ নিউ ইয়কয রটট আইি অিুসালর, আপনি প্রাণীর প্রনর্ নিষ্ঠুর হ্লর্ পারলবি িা, র্ার অথ্য হ্লচ্ছ আপনি আপিার
মুরনগলক নদলয় ড়াই করালর্ নকংবা র্ালদর একা রেলড় রর্লর্ পারলবি িা এবং র্ালদরলক অবশযই খাবার ও
পানি প্রদাি করলর্ হ্লব। আপনি েয়টির কম মুরনগর োিা (দুই মাস বা র্ার রচলয় কম বয়সী) নবক্রয়
করলর্ পারলবি িা বা উপর্ুক্ত ব্রুনিং সুনবধা োড়া কাউলক নদলয় নদলর্ পারলবি িা।4
নিম নবক্রয়
○ র্নদ আয়কৃ র্ অথ্য বাগালি রেরর্ রদওয়া হ্য়, র্াহ্ল কনমউনিটি বাগাি পনরচর্যাকারীরা নিমসহ্ অনর্নরক্ত
উৎপানদর্ দ্রবয নবক্রয় করলর্ পারলবি। অিুলমাদি োড়াই আপনি আপিার মুরনগর নিম নবক্রয় করলর্
পারলবি5, র্লব িীবন্ত প্রাণী বা মাংস নবক্রয় করলর্ পারলবি িা। র্নদও GreenThumb নিলমর আকার ও
র লবন ং করার পরামশয নদলয় থ্ালক, র্লব নিউ ইয়কয রটলটর আইি অিুসালর, র্নদ আপনি অলিযর উৎপাদি
করা নিম নবক্রয় কলর থ্ালকি, র্াহ্ল নিলমর আকারসহ্ রসগুল া র্ালর্ র লব করা থ্ালক। নিম নবক্রয়
সম্পনকযর্ আরও র্লথ্যর িিয, অিুগ্রহ্ কলর নিউ ইয়কয রটট অযানগ্রকা চার অযান্ড মালকযট ওলয়বসাইলট রদওয়া
অযানগ্রকা চার অযান্ড মালকযট আইলির অিুলচ্ছদ 13-A এর ধারা 191.3 রদখুি।6

অনর্নরক্ত উৎসসমূহ্:
●
●

●

দয িাট
মুরনগ া
○
○

েু ি নসটি নচলকি গাইি – একটি অিুন নপর িিয আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটরলক নিজ্ঞাসা করুি

িপা ি সংক্রান্ত বইসমূহ্:
Damerow, Gail. রটানরস গাইি টু ররইনিং নচলকন্স। Pownal, VT: Storey, 2010.
Damerow, Gail. দয নচলকি রহ্ থ্ হ্যান্ডবুক, 2য় সংস্করণ: এ কমনপ্লট গাইি টু মযানক্সমাইনিং রফ্লাক রহ্ থ্
অযান্ড নিন ং উইথ্ নিনিি। Pownal, VT: Storey, 2015.
○ Kilarski, Barbara. নকপ নচলকন্স! রটনন্ডং স্ম ফ্লক্স ইি নসটিস, সাবাবযস অযান্ড আদার স্ম রস্পলসস। Story
Publishing, North Adams, Ma.. 2003.
র্থ্যমূ ক ওলয়বসাইট: mypetchicken.com

নিউ ইয়কয রটলটর কৃ নষ ও মালকযট আইি: agriculture.ny.gov/AI/Laws_and_Regulations.html.
োমযাসয মালকযট রেিালরশি অি নিউ ইয়কয – মালকযট বযবস্থাপলকর রচকন ট:
nyfarmersmarket.com/wp-content/uploads/Vendor-Permit-Requirements.pdf
6 নিম নবক্রলয়র িিয নিউ ইয়কয রটলটর নবনধ: agriculture.ny.gov/FS/general/04circs/Circular854_eggs.html
4
5
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প্তাতাপাচ , কবুতর, এবং অনযানয
GreenThumb এর িীনর্মা াসমূহ্:
•

NYC Park এর এখনর্য়ালরর অধীলি কবুর্র এবং রর্ার্াপানখলক GreenThumb কনমউনিটি গালিযলি রপাষা প্রাণী নহ্লসলব বা
খাাঁচায় রাখার অিুলমাদি রিই।

নিউ ইয়কয রটলটর আইি:
•

NYC-রর্ টানকয, হ্াাঁস, রািহ্াাঁস, রমারগ, এবং অিযািয পানখলক রপাষা প্রাণী নহ্লসলব রাখা অনবধ।7 রস অিুসালর, এসব
পানখলক GreenThumb বাগালিও রাখা র্ালব িা।

প্মৌমাচে
রমৌমানে (অযানপস রমন লেরা) নদলয় রমৌমানে পা ি NYC-রর্ তবধ এবং সক পাাঁচটি বলরা, কনমউনিটি বাগািসমূহ্, নপেলির
আনিিা, োলদর উপলরর খামার, স্কু এবং এমিনক ররটু লরন্টগুল ালর্ র্া িিনপ্রয় হ্লয় উলঠলে।
রমৌমানে পা ি শুরু করার িিয নিলদয নশকা:8
1.

2.
3.

4.

5.
6.

একটি রমৌচাক স্থাপলির সুলর্াগ বাগালির প্রলর্যলকরই থ্াকা উনচর্। আপিার বাগািগুল ার সদসযলদর সিায় এই ধরলির
উলেশযগুল া র্ু ল ধরুি এবং বাগালির উপনবনধলর্ আল ানচর্ ির্ু ি ির্ু ি ধারণার িিয প্রকল্পগুল া আইি অিুসালর
রপ্রালটাক রমলি চ লে এ বযাপালর নিনির্ হ্লয় নিি।
সকল র অিুলমাদি সালপলক্ষ বাগালির মলধয একটি িায়গা নিবযাচি করুি।
বাগালির প্রনর্লবশীলদর সালথ্ কথ্া ব ি
ু । আপিার এমি প্রনর্লবশী থ্াকলর্ পালর র্ারা আপিার রমৌমানে পা লির পনরকল্পিা
নিলয় সংশলয় এমিনক িলয় থ্াকলর্ পালরি। সামািয র্থ্য নবনিময় র্ালদর উলদ্বগ দূর করলর্ অলিকাংলশ সাহ্ার্য করলর্ পালর।
a. রমৌমানেরা িাল া প্রনর্লবশী তর্নর কলর। র্ারা শান্তনশি এবং িীবন্ত প্রাণীলদর মলধয সবলচলয় সুশঙ্খ
ৃ । রমৌমানের
সামনগ্রক উলেশয হ্লচ্ছ উৎপাদিশী হ্ওয়া ও র্ালদর রমৌচাক ও রাণীর প্রনর্ অিুগর্ থ্াকা, র্াই পুষ্পলরণু সংগ্রলহ্
র্াওয়া বযর্ীর্ র্ারা দ চু যর্ থ্াকলব িা।
b. রমৌমানেরা হ্ দ
ু আবরণর্ুক্ত িয় এবং শুধুমাে নিলিলক সুরনক্ষর্ করার রক্ষলে র্ারা হু রোটায়।
c. রমৌচালকর পনরপক্বর্া এবং ঋর্ু লর্ মধুর প্রবালহ্র উপর নিনত্ত কলর, প্রনর্ ঋর্ু লর্ 20-50 পাউন্ড পর্যন্ত উদ্বৃত্ত মধু
একটি গড় রমৌচাক উৎপাদি করলর্ পালর।
d. NYC এর শর্য ািুসালর রমৌচালকর অবস্থাি বা ঠিকািা সম্পনকযর্ রিাটিশ োইল সংরক্ষণ করলর্ হ্লব, র্লব রকালিা
অিুলমাদলির প্রলয়ািি রিই। এ সংনিি আর রকালিা শর্য াবন রিই, র্লব উপদ্রব সৃনির কারণ হ্ল রকালিা
রমৌচাক অপসারলণর অনধকার নসটি সংরক্ষণ কলর।
e. র্নদ রকালিা সমসযার সৃনি হ্য়, র্লব একটি স্থািীয় খামার অথ্বা অিয কনমউনিটির বাগালি রমৌচাক দাি করা রর্লর্ পালর।
রমৌচাক রক্ষণালবক্ষণ করার িিয একটি প্রনক্রয়া তর্নর করুি। রকয়ারলটকার কারা? রকয়ারলটকাররা কর্বার রমৌচাক রচক
কলর রদখলবি এবং অিযািয সদসয বা প্রনর্লবশীলদর উদযালি উপনস্থর্ থ্াকা অবস্থায় র্ালর্ রমৌচাক উন্মুক্ত করা িা হ্য়
রসিিয রকয়ারলটকাররা রমৌচাক রচক করার সময়সূনচ কীিালব নিধযারণ করলবি? রকয়ারলটকার কীিালব হ্লর্ হ্য় র্া
অিযািয সদসযরা কীিালব নশখলর্ পারলব? রমৌচাক কীিালব কাি করলে রস সম্পলকয র্থ্য বানক সদসযলদর সালথ্ কীিালব
নবনিময় করা হ্লব? একবার মধু সংগ্রহ্ করার পর কী করা হ্লব?
অথ্য সংগ্রহ্! একদম শুরু রথ্লক একটি রমৌচাক স্থাপলি $1,000 এর রবনশ অথ্য খরচ হ্লর্ পালর।
উপাদািসমূহ্ ও রমৌমানে অিযার করুি এবং রমৌচাক স্থাপি করুি!

GreenThumb এর িীনর্মা াসমূহ্:
NYC Parks নবচারবযবস্থার অধীলি কনমউনিটি বাগাি করার িিয এই রসকশলির িীনর্গুল া রমলি চ া আবশযক এবং অিয সবাইলকও
এই িীনর্গুল া রমলি চ লর্ উৎসাহ্ রদওয়া হ্লচ্ছ।
●

7

আপিার বাগালি রমৌমানে পা লির পূলবয, আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে একটি ন নখর্ পনরকল্পিা অবশযই িমা
নদলর্ হ্লব। অিুলমাদলির নিিয়র্া রিই। আপিার পনরকল্পিায় অবশযই র্া থ্াকলর্ হ্লব:
○ এই ির্ু ি প্রকল্প নিলয় কীিালব বাগাি প্রস্তাবিা নদলয়নে এবং নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ কলরনে রস সম্পনকযর্ র্থ্য।

NYC রহ্ থ্ রকাি ধারা 161.01b[11] এবং 161.19

8

ব্রুকন লির Q Gardens এর টু নকলটর অিুলমাদি নিলয় এই অংশটি ঈষৎ পনরবর্য ি করা হ্লয়লে:
citizensnyc.org/sites/default/files/publicattachments/resource/12_steps_to_start_a_community_beekeeping_project_-_q_gardens.pdf
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রমৌচাক স্থাপলির িিয মাোসহ্ পনরকল্পিা অথ্বা নচোিি এবং উপাদালির একটি র্ান কা।
রমৌমানের োলস্থযর র্ত্ন রিওয়া এবং চ মাি রক্ষণালবক্ষলণর িিয একটি পনরকল্পিা।
নিকটবর্ী িবিসমূহ্লক অবনহ্র্ করার িিয একটি পনরকল্পিা।
রমৌমানের র্ত্নকারীর র্ান কা এবং রমৌমানের র্ত্ন নিলয় র্ালদর অনিজ্ঞর্া। প্রাথ্নমক রমৌমানে
রকয়ারলটকার(গণ)লদর রমৌমানের র্ত্ন নিলয় অনিজ্ঞর্া আলে নক িাnycbeekeeping.org, bees.nyc, অথ্বা
brooklyngrangefarm.com/honeyএর মলর্া সংগঠিসমূলহ্ রমৌমানে পা ি সংক্রান্ত িাস গ্রহ্ণ কলরলেি নক িা
নকংবা অিয রকালিা বাগালি রমৌমানেপা িকারী নহ্লসলব অন্তর্ একটি সম্পূণয বের নশক্ষািনবশ নহ্লসলব কাি
কলরলেি নক িা র্া নিনির্ করুি।
আপিার রমৌচাকগুল া উপর্ুক্ত স্থালি স্থাপি করুি। র্নদ সারানদি সিব িা হ্য়, র্লব অন্তর্ সকাল রমৌচালক র্ালর্ সরাসনর
সূলর্যর আল া পায় রস বযবস্থা থ্াকলর্ হ্লব এবং কাোকানে অবস্থালি পানির উৎস রাখলর্ হ্লব। বাগালির প্রধাি রাস্তার
কাোকানে অথ্বা পার্শ্যবর্ী িবলির নিকলট রলয়লে এমি অবস্থাি এনড়লয় চ ি
ু । রমৌচাকগুল া র্র্দূর সিব েু টপার্ রথ্লক দূলর
থ্াকলর্ হ্লব।
দুর্যটিাক্রলম রমৌচালকর অনর্ কাোকানে আলশপালশর িায়গায় হ্াাঁটা রথ্লক দশযকলদর নবরর্ রাখলর্, রপাট ও িা , নচলকি
ওয়যার অথ্বা অিযািয রবড়া দ্বারা আপিার রমৌচালকর চারপালশ রবিিী নদলয় রাখুি। রমৌচালকর সক নদক রথ্লক অন্তর্
3 েু ট দূরলত্ব রবিিী থ্াকলর্ হ্লব।
পথ্চারীলদরলক একটি রমৌচালকর অনস্তত্ব অবনহ্র্ কলর সর্কয কলর রদওয়ার িিয রমৌচালকর রবিিীলর্ সাইিলবািয াগালর্
হ্লব। রমৌমানে সম্পলকয নশক্ষামূ ক সাইিলবািয স্থাপলিও আমরা অিুলপ্ররণা নদলয় থ্ানক।
আয়কৃ র্ অথ্য বাগালি রেরর্ রদওয়া হ্ল কনমউনিটি উদযািপা কগণ মধু নবক্রয় করলর্ পারলবি।
○
○
○
○

●

●

●
●

NYC এবং নিউ ইয়কয রটলটর আইি:
•
•

প্রথ্লম নিউ ইয়কয রটলট আপিার রমৌচাক ররনিলেশি করলর্ হ্লব এই ওলয়বসাইলট এখালি agriculture.ny.gov/PI/PI-134B.pdf।
বাগালির োইল র িিয এই েরলমর একটি অিুন নপ আপিার GreenThumb আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে িমা নদি।
নিউ ইয়কয রটলট একবার ররনিলেশলির পর, প্রনর্ বের রম মালসর 31 র্ানরলখ নিউ ইয়কয নসটি নিপাটযলমন্ট অি রহ্ থ্
অযান্ড রমন্টা হ্াইনিি (DOHMH) এর ওলয়বসাইলট নগলয় আপিালক অবশযই বানষযকিালব আপিার রমৌচাক ররনিলেশি
করলর্ হ্লব এখালি www1.nyc.gov/nycbusiness/description/beekeeper-registration । বাগালির োইল র িিয এই
েরলমর একটি অিুন নপ আপিার GreenThumb আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে িমা নদি। নিউ ইয়কয রহ্ থ্ রকাি
ধারা 161.01 অিুলচ্ছদ 12, অিুসালর
“উপলরাক্ত ন ংকটি বযবহ্ার কলর, রমৌমানে (অযানপস রমন লেরা) পা িকারী সক বযনক্তলক নিপাটযলমন্ট অি
রহ্ থ্ অযান্ড রমন্টা হ্াইনিলি অবশযই একটি রিাটিশ দানখ করলর্ হ্লব। রমৌমানে পা ি সংক্রান্ত উপদ্রব
এড়ালিার িিয রমৌমানে পা কলদরলক অবশযই র্থ্ার্থ্ পদ্ধনর্ অিুসরণ করলর্ হ্লব। ধারা 161.02 এর বণযিা
অিুসালর উপদ্রব ব লর্ এমি একটি পনরনস্থনর্ রবাঝায়, র্ালর্ অন্তিুয ক্ত আলে র্লব সীমাবদ্ধ িয়, রমৌমানে
আক্রমিাত্মক বা আপনত্তকর আচরণ, এমি িায়গায় রমৌচাক স্থাপি বা রমৌমানের চ ালেরা র্া পথ্চারী ট্রানেক
অথ্বা রমৌচালকর প্রাঙ্গলি বা সং লগ্ন বসবাসকারীলদরলক অিাকানির্ বাধা প্রদাি কলর এবং িিাকীণয, মৃর্ বা
পনরর্যক্ত রমৌচাক।”

•

NYC রমৌমানে পা ি পনরচা িার আবশযকর্া:
1.

2.
3.
4.
5.

•
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রমৌমানে পা িকারীলক অবশযই অক্ষর্ এবং বযবহ্ারলর্াগয অবস্থায় রাখা একটি স্থািান্তরলর্াগয-রিলম তর্নর রমৌচালক
রমৌমানে কল ানিলক রাখলর্ হ্লব। অনিলর্াগ প্রানপ্তর সালপলক্ষ নিপাটযলমন্ট অি রহ্ থ্ অযান্ড রমন্টা হ্াইনিি রমৌচাকসমূহ্
পনরদশযি করলর্ পালর।
রমৌমানে পা কলদরলক রমৌমানের িিয সাবযক্ষনণক ও পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ্ অবশযই রাখলর্ হ্লব।
রমৌমানে পা িকারীলক এমি একটি স্থালি রমৌচাক স্থাপি করলর্ হ্লব রর্খালি রমৌমানের চ ালেরালর্ রকালিা উপদ্রলবর
সৃনি িা হ্য়।
রমৌমানের ঝাাঁক নিয়ন্ত্রলণ এবং রর্লকালিা নবরনক্তকর পনরনস্থনর্ নিরসলি অনব লম্ব সনক্রয়িালব কাি করলর্ রমৌমানে
পা িকারীলক সক্ষম হ্লর্ হ্লব।
রর্লকালিা পনরবর্য ি আিয়লির 10 নদলির মলধয NYC নিপাটযলমন্ট অি রহ্ থ্ এর নিি নিি রমৌচালকর িনথ্লর্
ররনিলেশি সম্পনকযর্ র্থ্য রমৌমানে পা িকারীলক অবশযই হ্া িাগাদ করলর্ হ্লব। রমৌমানে পা ি ররনিলেশি েরলম,
"পুিনবযলবচিা" নিবযাচি করুি।

র্নদ আপনি পুিরায় পযালকনিং এর িিয অিয কালরা কাে রথ্লক মধু ক্রয় িা কলর থ্ালকি, র্লব মধু নবক্রলয়র িিয
আপিার রকালিা াইলসলন্সর প্রলয়ািি হ্লব িা এবং মধুর সালথ্ রফ্লিানরং এর মলর্া অিযািয বস্তু রমশালবি িা।9

আরও র্লথ্যর িিয নিনিট করুি agriculture.ny.gov/FS/general/maple_syrup_honey.html
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অনর্নরক্ত উৎসসমূহ্:
●
●
●
●
●

NYC নবনকনপং নমটআপ গ্রুপ - nycbeekeeping.org
NYC নবনকনপং অযালসানসলয়শি - bees.nyc
কলিয ইউনিিানসযটি মাটার নবনকপার রপ্রাগ্রাম- pollinator.cals.cornell.edu/master-beekeeper-program
কলিয ইউনিিানসযটি রিিালর নবনকনপং নরলসালসযস - pollinator.cals.cornell.edu/resources/general-beekeeping-resources
নিউ ইয়কয পুন শ নিপাটযলমন্ট (NYPD) নব ইউনিট – র্নদ আপনি একটি রমৌমানের ঝাাঁক রদলখ থ্ালকি, র্াহ্ল
এরকম রমৌমানের ঝাাঁকলক পুিবযাসি করার িিয প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত এবং সুসনজ্জর্ NYPD অনেসারলদর সালথ্ রর্াগালর্াগ করলর্
311 এ ক নদলর্ পারলবি। র্ালদরলক @NYPDBees ঠিকািায় Twitter এ পালবি!

কচ্ছপ
পানির সুনবধা নিলয় GreenThumb পন নস সম্পলকয আরও র্থ্য রপলর্ এই হ্যান্ডবুলকর পুকুর ও পানির সুনবধা নবিাগটি রদখুি।
NYC এবং নিউ ইয়কয রটলটর আইি:
●

●
●
●
●

গৃহ্পান র্ অথ্বা রদাকাি রথ্লক ক্রয়কৃ র্ কচ্ছপ আপিার বাগালি রাখলর্ পারলবি, র্লব উদযািপা করা স্ন্যানপং টাটয
প্রিানর্র কচ্ছপসহ্ স্থািীয়, বিয কচ্ছপ রাখলর্ পারলবি িা। স্থািীয় বিয কচ্ছলপর একটি র্ান কার িিয নিনিট করুি
dec.ny.gov/animals/7479.html।
সযা লমালি া সংক্রমলণর ঝুাঁ নকর কারলণ 4 ইনঞ্চ বা র্ার রচলয় রোট রর্লকালিা কচ্ছপ নবক্রয় অথ্বা ক্রয় করা অনবধ।
বাগালি সংরনক্ষর্ রর্লকালিা কচ্ছপ নবরনক্তকর অবস্থা সৃনি কলর িা।
গৃহ্পান র্ অথ্বা রদাকাি রথ্লক ক্রয়কৃ র্ কচ্ছপ বাগালির বাইলর বলি অবমুক্ত করা র্ালব িা।
নিউ ইয়কয রটট নিপাটযলমন্ট অি এিিায়রিলমন্টা কিিারলিশি অিুসালর, ররি-ইয়ারি স্লাইিারলক একটি আক্রমণমূ ক
প্রিানর্ নহ্লসলব গণয করা হ্য় এবং এগুল ালক GreenThumb বাগালির বাইলর পুকুর, িদী, হ্রদ অথ্বা িদয মালর্ অবমুক্ত
করা র্ালব িা। 10 র্নদ আপনি একটি কচ্ছপলক স্থািান্তর করলর্ চাি, র্াহ্ল GreenThumb অথ্বা একটি স্থািীয় রপাষা
প্রাণীর রদাকালির সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।

রযগাশ
NYC-রর্ গৃহ্পান র্ খরলগাশ রপাষা প্রাণী নহ্লসলব তবধ। উপর্ুক্ত রখাাঁয়াড় বা খাাঁচায় সংরক্ষণ করা হ্ল এবং রকালিা “নবরনক্তকর
অবস্থার” সৃনি িা করল র্ালদরলক আপনি র্র্নদি ইচ্ছা বাগালি রাখলর্ পারলবি। বিয খরলগাশ রপাষা প্রাণী নহ্লসলব রাখা র্ালব িা,
র্নদও র্ারা আপিার বাগাি রদখলর্ আসলর্ পালর!

GreenThumb এর িীনর্মা াসমূহ্:
NYC Parks নবচারবযবস্থার অধীলি কনমউনিটি বাগাি করার িিয এই রসকশলির িীনর্গুল া রমলি চ া আবশযক এবং অিয সবাইলকও
এই িীনর্গুল া রমলি চ লর্ উৎসাহ্ রদওয়া হ্লচ্ছ।
●

●

●
●
●
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আপিার বাগালি খরলগাশ পা লির পূলবয, অিুলমাদলির িিয আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে একটি ন নখর্
পনরকল্পিা অবশযই িমা নদলর্ হ্লব। অিুলমাদলির নিিয়র্া রিই। আপিার পনরকল্পিায় অবশযই র্া থ্াকলর্ হ্লব:
○ এই ির্ু ি প্রকল্প নিলয় কীিালব বাগাি প্রস্তাবিা নদলয়নে এবং নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ কলরনে রস সম্পনকযর্ র্থ্য
○ মাোসহ্ পনরকল্পিা অথ্বা নচোিি এবং খরলগালশর খাাঁচা তর্নরর উপাদালির একটি র্ান কা
○ রর্লহ্র্ু গৃহ্পান র্ খরলগাশরা সামানিক িীব,র্াই র্ালদর র্লত্নর িিয পনরকল্পিালর্ রখ া ও গুণমাি সম্পন্ন সময়
কাটালিার পাশাপানশ খাবার, ন টার ও োলস্থযর নবষয় অন্তিুয ক্ত করলর্ হ্লব।
○ খরলগালশর র্ত্নকারীর র্ান কা এবং খরলগালশর র্ত্ন নিলয় র্ালদর অনিজ্ঞর্া
গৃহ্পান র্ খরলগাশলক নবনিন্ন ক্ষনর্কারক পদালথ্যর পাশাপানশ নশকারী রথ্লক সুরনক্ষর্ রাখার িিয খাাঁচায় বসবালসর বযবস্থা
করা প্রলয়ািি। চ ালেরার িিয খরলগাশ(গুল া)লক িায়গা রদওয়ার িিয প্রনর্টি খরলগালশর িিয খাাঁচার আকার কমপলক্ষ
8 েু ট x 3 েু ট x 3 েু ট হ্লর্ হ্লব। এলর্ বায়ু চ াচল র সুবযবস্থা থ্াকলর্ হ্লব, নিরাপদ হ্লর্ হ্লব এবং পানি-ররাধী
উপাদাি নদলয় োদ তর্নর করলর্ হ্লব।
খরলগালশর খাদয, পানি এবং সামানিক মলিালর্াগ এবং/অথ্বা তদিনন্দি রখ ার সময় প্রলয়ািি।
খবলরর কাগি, খড় অথ্বা অিযািয রবনিং উপাদাি দ্বারা খরলগালশর খাাঁচা আচ্ছানদর্ কলর নদলর্ হ্লব এবং র্া নিয়নমর্
পনরষ্কার করলর্ হ্লব।
শীর্কাল অনর্নরক্ত ঠাণ্ডার কারলণ অথ্বা গ্রীষ্মকাল বজ্রপালর্র কারলণ খরলগাশ গৃহ্ািযন্তলর চল আসলর্ পালর – এরূপ
পনরনস্থনর্র িিয পনরকল্পিা কলর রাখুি।

নিম নবক্রলয়র িিয নিউ ইয়কয রটলটর নবনধ: dec.ny.gov/animals/99141.html
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নিউ ইয়কয রটলটর আইি11:
●

আপিার খরলগাশলক সঠিক খাদয ও পািীয় প্রদাি করলর্ হ্লবএবং রসগুল ালক পনরর্যাগ করা র্ালব িা।

মাে এবং অযাযকায়াপচনকস
GreenThumb অিুলমানদর্ এবং র্থ্ার্থ্িালব রক্ষণালবক্ষণ করা পানি চ াচ আলে রর্সব বাগালি রসসব বাগাি কই (koi) এবং
অিযািয রোট রোট মাে রাখলর্ পালর। কৃ নষলর্ অযাকুয়াপনিকস হ্লচ্ছ অযাকুয়াকা চার (মাে, বাগদা নচংনড় ইর্যানদ চাষ করলর্
পালর) এবং হ্াইলোপনিকস (মাটির পনরবলর্য পুনি-সমৃদ্ধ পানির সন উশলি খাবার িার্ীয় গাে িন্মালিা) এর সমিয় রর্খালি মাে
এবং গাে উিলয়র উপকার হ্য়; মালের উনচ্ছি গালের খাবার হ্য় এবং গােপা া মালের িিয পানি রোঁ লক রদয়।
পুকুর এবং িাল া তবনশিয সম্পন্ন পানি স্থাপিার প্রনক্রয়ার নবষলয় আরও িািলর্ অিুগ্রহ্ কলর এই হ্যান্ডবুলকর পুকুর এবং পানির
তবনশিয নবিাগ রদখুি।

অযাকুয়াপনিকস এর িিয নিলদয শিা12:
●

●

বাগালির সবাইলক অযাকুয়াপনিকস নসলটম স্থাপলির িিয চু নক্তবদ্ধ হ্লর্ হ্লব। আপিার বাগািগুল ার সদসযলদর সিায় এই
ধরলির উলেশযগুল া র্ু ল ধরুি এবং বাগালির উপনবনধলর্ আল ানচর্ ির্ু ি ির্ু ি ধারণার িিয প্রকল্পগুল া আইি অিুসালর
রপ্রালটাক রমলি চ লে এ বযাপালর নিনির্ হ্লয় নিি।
িাল া মািসম্পন্ন পানি বিায় রাখুি:
○ নপএইচ (pH): 6.0 - 8.5
○ রমাট অযালমানিয়া িাইলট্রালিি: 0.5 - 1 mg/l
○ বৃনদ্ধর িিয র্াপমাো: 70° - 90° োলরিহ্াইট
○ নিম োড়ার িিয র্াপমাো: 77° - 86° োলরিহ্াইট
○ দ্রবীিূ র্ অনক্সলিি: > 5ppm

GreenThumb এর িীনর্মা াসমূহ্:
NYC Parks নবচারবযবস্থার অধীলি কনমউনিটি বাগাি করার িিয এই রসকশলির িীনর্গুল া রমলি চ া আবশযক এবং অিয সবাইলকও
এই িীনর্গুল া রমলি চ লর্ উৎসাহ্ রদওয়া হ্লচ্ছ।
●

●
●
●
●

বাগালি মাে নকংবা অযাকুয়াপনিকস রর্াগ করার আলগ আপিালক আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে একটি ন নখর্
পনরকল্পিা িমা নদলর্ হ্লব রর্ি র্ারা GreenThumb এর অিুলমাদি নিলর্ পালর। অিুলমাদলির নিিয়র্া রিই। আপিার
পনরকল্পিায় অবশযই র্া থ্াকলর্ হ্লব:
○ নবস্তার এাঁলক রিওয়া এবং উপাদালির র্ান কা বািালিা।
○ নিয়নমর্ রক্ষণালবক্ষণ, বাগাি পনরচর্যাকারীলদর কীিালব প্রনশক্ষণ নদলর্ হ্লব এবং মালে কার প্রলবশানধকার থ্াকলব
এসব নবষলয় পনরকল্পিা কলর নিি। আপিার বাগালি রর্সব মাে চাষ করলর্ র্ালচ্ছি রসগুল ার পনরচর্যার নবষলয়
আপনি র্লথ্ি গলবষণা কলর নিলয়লেি নক িা র্া আপিার পনরকল্পিায় প্রকাশ রপলর্ হ্লব।
○ খাওয়ার িিয উপলর্াগী রর্লকালিা মাে সংগ্রহ্ এবং নবর্রলণর পনরকল্পিা করুি।
রোট মাে নকংবা পুকুলরর অিযািয প্রাণীর িিয পুকুর নকংবা পানির গিীরর্া কমপলক্ষ 3.5 েু ট হ্লর্ হ্লব। কই (Koi)
এর িিয কমপলক্ষ 20 বগযেুলটর িায়গা দরকার।
সক পুকুর নকংবা পানিলর্ বায়ু প্রবালহ্র িিয পাম্প থ্াকলর্ হ্লব। পালম্প শনক্ত সরবরালহ্র িিয একটি িাল া উপায় হ্ল া
একটি রসৌর পযালি ।
সক পুকুলর অবশযই একটি রবড়া বা প্রনর্বন্ধক (পুরু রঝাপ, ইলটর রদয়া ইর্যানদ) থ্াকলর্ হ্লব রর্খালি নশশুরা প্রলবশ
করলর্ পারলব িা।
বাগাি পনরচর্যাকারীলদর অবশযই নিলম্নাক্ত নিয়মাব ীসহ্ পুু্কুলরর চারপালশ এবং কাোকানে দৃশযমাি সাইিলবািয ঝু ন লয় রাখলর্ হ্লব।
○ দশযিাথ্ীরা বাগালি রকালিা বাচ্চা এবং কুকুর নিলয় প্রলবশ করল র্ালদর নিি দানয়লত্ব রাখলর্ হ্লব।
○ পুকুলরর পানিলর্ কুকুর (এবং মািুষিি) সার্ার কাাঁটলর্ পারলব িা
○ মাে ধরা নিনষদ্ধ
○ বাগালির পানি মািুলষর খাওয়ার িিয উপর্ুক্ত িয়
○ বাগালির সর্কযর্া সম্পনকযর্ অনর্নরক্ত নিয়মাব ী: কলয়ি নিলক্ষপ, রকালিা আবিযিা িা রে া ইর্যানদ।

11

প্রাণীর র্ত্ন ও প্রাণীর প্রনর্ নিষ্ঠুরর্া সম্পনকযর্ নিউ ইয়কয রটলটর আইি: https://www.nysenate.gov/legislation/laws/AGM/A26

12

Oko Farms এর অযাকুয়াপনিকস টু নকট রথ্লক রিওয়া: growtolearn.org/resource/aquaponics-toolkit-oko-farms/
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রটলটর আইি13:
●

●

কই (Cyprinis carpio) এবং রগাডনেশ (Carassius auratus) মােগুল ালক নিউ ইয়কয রটট পনরলবশ সংরক্ষণ নবিাগ
আক্রমণকারী প্রিানর্ নহ্লসলব নবলবচিা কলর এবং GreenThumb বাগালির বাইলর এই মােগুল া পুকুর, পানিপ্রবাহ্, র ক
নকংবা িা ায় োড়া র্ালব িা। আপিার র্নদ মাে স্থািান্তর করার প্রলয়ািি হ্য় র্াহ্ল GreenThumb এর সালথ্ অথ্বা
স্থািীয় রপট রটালর রর্াগালর্াগ করুি।
রটলটর এবং রালের আইি দ্বারা খাওয়ার িিয মাে সংগ্রহ্ নিয়নন্ত্রর্ হ্য়।

অনর্নরক্ত উৎসসমূহ্:
●
●

কলণয রকা-অপালরটিি এক্সলটিশি নরলসাসয র্ান কা: ccenassau.org/gardening/water-gardens
Oko Farms এর অযাকুয়াপনিকস টু নকট: growtolearn.org/resource/aquaponics-toolkit-oko-farms/

বনযপ্রাণী
নিউ ইয়কয নসটি বিযপ্রাণীলর্ পূণয। এমিও হ্লর্ পালর রর্ সারা রমৌসুলম অলিক প্রাণী আপিার বাগালি রদখলর্ পালবি। হ্নরণ, ররকুি,
রিকলড়, বিযহ্ংস/হ্াাঁস, া র লির বািপানখ এবং আরও অলিক প্রাণী সম্পলকয নবস্তানরর্ িািলর্ নিনিট করুি nyc.gov/wildlife।
রকালিা বিয এবং পনরর্যক্ত প্রাণীলক (পানখ বযর্ীর্) খাওয়ালিা GreenThumb এর নিয়লমর ঙ্ঘি। পানখলদর খাবার নদল র্া ইাঁদর
ু
রিলক আিলর্ পালর। র্াই পানখলদর খাওয়ার িায়গা পনরষ্কার রাখলর্ হ্লব। পাশাপানশ, গাে নকংবা নবনিন্ন কাঠালমালর্ র্ুলর রবড়ালিা
কাঠনবড়ান রা রর্সব খাবার খায় িা রকব রসগুল াই পানখলদর খাওয়ালর্ ব া হ্ল া।
প্রকুন
2014 সা রথ্লক র্ুক্তরাে সরকালরর সহ্লর্ানগর্ায় নিউ ইয়কয নসটি ি ার্ি প্রনর্লরালধর িিয টযালটি আই যান্ড, ব্রুকন ি এবং
কুইলন্স ররকুিগুল ালক টিকা নদলচ্ছ। ররকুি া ি পা ি সম্পলকয নবস্তানরর্ িািলর্, নিনিট করুিnyc.gov/wildlife।
হচরণ
সাদা র ি আলে এমি হ্নরণ হ্ল া র্ৃ ণলিািী প্রাণী, র্ার মালি হ্ল া র্ারা র্া-পার্া খায়। কখলিা কখলিা কাোকানে প্রাকৃ নর্ক
গােপা ার রচলয় বাগালির গােপা া হ্নরণলদর রবনশ আকৃ ি কলর। নবস্তানরর্ িািলর্ নিনিট করুি nyc.gov/wildlife।
কাঠচবড়াচি
কাঠনবড়ান হ্ল া বাগালির সবলচলয় নবরনক্তকর প্রাণীলদর একটি। এরা অলিক সময় টলমলটালর্ এক কামড় নদলয় চল র্ায়। এখালি
সবিীর বাগালি কাঠনবড়ান কীিালব সাম ালবি রস নবষলয় ইউনিিানসযটি অব মযাসাচু লসটস অযামহ্াটয রসন্টার ের এনগ্রকা চার, েু ি
অযান্ড দয এিিায়রিলমন্ট এর নকেু রকৌশ রদওয়া হ্ল া (ag.umass.edu):
●
●
●
●

িান র্ার নদলয় বািালিা (1/2 ইনঞ্চ োাঁক রর্ি কাঠনবড়া প্রলবশ িা করলর্ পালর) রোট আাঁকালরর গম্বুি বা খাাঁচা নদলয়
আ াদা চারাগাে, রোট রোট সানরবদ্ধ চারাগাে বা শসয পনরণর্ হ্ওয়ার আগ পর্যন্ত রক্ষা করা র্ালব।
নবনিন্ন উনিজ্জ নির্যাস রর্মি- কযাপনসকাম (ঝা মনরচ বা মনরলচর গুাঁড়া), রসুি, সনরষা রর্ এবং অিযািয আরও নকেু
উনিজ্জ নির্যাস, রর্গুল ার োদ খারাপ নকংবা ত্বলকর জ্বা ার উপর নিিযর কলর এবং কাঠনবড়ান দূলর রালখ।
বিযপ্রাণী আকৃ ি কলর এমি নরলসাসয সনরলয় রে ি
ু : পানখর খাবার, পানখর রগাসল র িায়গা, রপাষয পশুর খাবার, পানির
পাে এবং আবিযিার রখা া পাে।
রপাকা-মুক্ত পালে ে এবং সবিীর রেল রদওয়া অংশ নদলয় বািালিা তিবসার েু নকলয় রাখুি।

ইুঁের
ু
সক নিউ ইয়কয বাসীলদর দুঃখ ইাঁদর
ু কখলিা কখলিা কনমউনিটি বাগািগুল ালর্ েু লক র্ায়। বাগািকারীরা গ্রহ্ণ করলর্ পালর এমি
নকেু পূবয সর্কযর্ার পাশাপানশ, ইাঁদর
ু রদখা রগল রসগুল া দমলির নকেু কার্যক্রমও রলয়লে। এই রসকশলির িিয র্থ্য DOHMH এর
উপাদািগুল া রথ্লক রিওয়া হ্লয়লে। নবস্তানরর্ িািলর্, নিনিট করুি nyc.gov/rats।

13

আক্রমণকারী প্রিানর্র িিয নিউ ইয়কয রটলটর আইি-কািুি: dec.ny.gov/animals/99141.html
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ইাঁদর
ু প্রনর্লরাধ করুি
ইাঁদর
ু রসসব িায়গা খুাঁলি রিয় রর্খালি র্ালদর রবাঁলচ থ্াকার িিয প্রলয়ািিীয় সব উপাদাি আলে: খাবার, পানি, আশ্রয় এবং র্ুলর
রবড়ালিার িিয নিরাপদ রাস্তা। ইাঁদর
ু সাধারণর্ িনমলর্ বাসা নকংবা গর্য বািায় এবং রসখালি আসা-র্াওয়া করার িিয বারবার
একই রদয়া , রবড়া ও রঝাপ বযবহ্ার কলর।
●
●

●
●
●
●

●
●
●

বাগাি পনরচ্ছন্ন রাখুি। ময় া এবং আবিযিার স্তূ প হ্ল া র্ালদর ক
ু ালিা এবং বাসা বািালিার সবলচলয় উপর্ুক্ত িায়গা।
তিবসালরর পােগুল ালর্ অবশযই 1/4 ইনঞ্চ রমাটা শক্ত কাপড় রপাঁচালিা থ্াকলর্ হ্লব। একটি একটি ঊধ্বযমখ
ু ী মুখ বন্ধ করা
পােও তিবসানরং এর প্রথ্ম ধালপর িিয বযবহ্ার করা রর্লর্ পালর। সবলচলয় গুরুত্বপূণয নবষয় হ্লচ্ছ, একটি সনক্রয়
তিবসার পাে ইাঁদর
ু লক র্ি র্ি আকৃ ি কলর!
অবযবহৃর্ মাটি রেলক রাখুি। আপনি কালঠর কুনচ, িুনড়, মা চ, এবং আরও অলিক নকেু বযবহ্ার করলর্ পালরি।
আপিার প্রনর্লবনশলদর সালথ্ কথ্া ব ি
ু ! র্ারা নক টাইট-নেটিং োকিা আলে এমি শক্ত প্লানটলকর পালে নকংবা র াহ্ার
পালে সঠিকিালব ময় া রাখলে?
সক ময় া আবিযিা োকিা আলে এমি ইাঁদর
ু -নিলরাধক শক্ত প্লানটলকর পালে রাখুি। ইাঁদর
ু আপিার আবিযিা খায়।
সবগুল া ময় ার পাে বাগাি রথ্লক সনরলয় রে ার কথ্া িাবুি এবং সক সদসয ও দশযিাথ্ীলদর িিয একটি “নিলয়
আসুি, নিলয় র্াি” িীনর্ চা ু করার কথ্া নচন্তা করুি। িাহ্ল বাগালির সক ময় া ধারণ করার িিয র্লথ্ি পাে
রাখুি। রর্গুল া রখা ালম া ময় া ইাঁদর
ু আকৃ ি কলর।
আপিার বাগালির কাোকানে িনম আগাোমুক্ত রাখুি এবং বাগালির কালের রঝাপ রোঁ লট রে ি
ু । রবড়ার সীমািা, রির্লরর
কাঠালমা এবং কালের নবনডং রথ্লক 16 রথ্লক 24 ইনঞ্চ পনরমাণ িায়গা গােমুক্ত রাখুি।
আপিার নবনডং, পালশর রাস্তা এবং দরিাগুল ার নিলচ নেদ্র নকংবা োট আলে নক িা রদখুি এবং রসগুল া পূণয কলর
ও বন্ধ কলর রমরামর্ কলর রে ি
ু ।
রঝাপ রথ্লক রোট র্াপার্া এবং শাক-সবনি মাটি রথ্লক 8 ইনঞ্চ পর্যন্ত রকলট সাে করুি রর্ি ইাঁদর
ু গর্য করার সুলর্াগ
িা পায়।

প্রমাণ খুাঁিি
ু
●
●

●
●

ইাঁদর
ু রালর্র রব া র্ুরালেরা কলর, র্াই রার্ হ্ল
াইট নিলয় বাগালি হ্াাঁটাহ্াাঁটি করুি। এিালব আপনি রদখলর্ পারলবি রর্
ইাঁদর
ু গুল া রকাথ্ায় র্ালচ্ছ, েল আল ালর্ আপনি গর্য খুাঁলি রবর করলর্ পারলবি।
ইাঁদর
ু বসবাস কলর এমি িায়গাগুল া খুাঁলি রবর করুি। অনধকাংশ ইাঁদর
ু রোট বাসা বানিলয় বা গলর্য থ্ালক। গর্য হ্ল া
ময় া নকংবা কংনক্রলট বািালিা 1-4 ইনঞ্চর নেদ্র রর্গুল ার প্রান্ত মসৃণ। রঝাপ এবং গালের নিলচ গর্য পাওয়া র্ালব। এগুল ার
মলধয অলিক সময় প্রলবশ ও রবর হ্ওয়ার নেদ্র থ্ালক।
প্রাণীর নবষ্ঠা আলে নক িা রদখুি। অলিক সময় আবিযিার পালশ নবষ্ঠা পাওয়া র্ায়।
কাঠ এবং প্লানটলকর আবিযিার পালে নেদ্র এবং রোাঁটার নচহ্ন আলে নক িা রদখুি।

পনরষ্কার করুি
ময় া িায়গা পনরষ্কার করা এবং এল ালমল া অবস্থা ঠিক করা হ্ল া ইাঁদর
ু রথ্লক পনরোলণর একটি সহ্ি এবং কার্যকর উপায়।
●

●

●

নবষ্ঠা ধুলয় রে ি
ু এবং নচহ্ন রকাি নদলক রগলে রদখুি। নিলিলদর মূে এবং নবষ্ঠার মাধযলম নবষ্ঠা ইাঁদর
ু গুল া এলক অপলরর
সালথ্ রর্াগালর্াগ কলর এবং এলক অপরলক আকৃ ি কলর। নবষ্ঠা সনরলয় নিি এবং অিুসরণ করার মলর্া নচহ্ন মুলে রে ি
ু ।
পানি এবং হ্া কা নব্লচ (এক িাগ নব্লচ এবং 10 িাগ পানি) র্র নদলয় িায়গাটি পনরষ্কার কলর রে ি
ু ।
এল ালমল া পনরলবশ ঠিক করুি। এল ালমল া পনরলবশ ইাঁদর
ু গুল ালক ক
ু ালিার, র্ুমালিার, বাসা বািালিার এবং বংশ বাড়ালিার
িায়গা রদয়। খবলরর কাগি, কাগলির বযাগ, কািযলবািয এবং রবার্ সনরলয় নিি (এবং নরসাইলক করুি)। রদয়া এবং
মাঠ রথ্লক দূলর নবনিন্ন বস্তু রাখুি।
আগাো এবং রঝাপ নিয়ন্ত্রণ করুি। সাধারণর্ রঝাপ এবং গােপা ার নিলচর গর্য গুল ালর্ ইাঁদর
ু পাওয়া র্ায়। নবনডংলয়র মূ
িায়গা রথ্লক দূলর সক র্াস, ঝাড়, রঝাপ এবং মা চ রাখুি। গলর্য র চারপালশর র্াপার্া নোঁলড় রে ি
ু । নবনডংলয়র
চারপালশ অন্তর্ 6 ইনঞ্চ িায়গা খান রাখুি এবং রঝাপ রোঁ লট রে ি
ু । গােপা ার মাঝখালি োাঁকা িায়গা রাখুি এবং খুব
কাোকানে দূরলত্ব গাে াগালিা এনড়লয় চ ি
ু । বাগাি আগাো এবং ময় ামুক্ত রাখুি।
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খাবার সনরলয় নিি
ইাঁদলু রর প্রনর্নদি মাে এক আউন্স খাবার দরকার হ্য়। আপিার আবিযিা রর্ি র্ালদর খাবার িা হ্য়।
●

●

আপিার আবিযিা নিয়ন্ত্রণ করুি। র্র্ দ্রুর্ সিব আবিযিার পাে এবং বযাগগুল া নিষ্কাশলির িায়গায় আিুি। আবিযিা
রালর্র রব া ররলখ নদল র্া ইাঁদর
ু আকৃ ি কলর। ময় া নিলয় র্াওয়ার আগ পর্যন্ত আপিার আবিযিা ধলর রাখার মলর্া র্লথ্ি
পাে আলে নক িা র্া নিনির্ করুি। টাইট-নেটিং োকিা আলে এমি শক্ত প্লানটক বা ধার্ু র তর্নর পাে বযবহ্ার করুি।
খাবার দূলর রাখুি। রাস্তার নবড়া , কবুর্র বা কাঠনবড়াল র সামলি খাদযদ্রবয রখা া অবস্থায় রাখলবি িা।

রেলক রাখুি
ইাঁদর
ু িবলি গর্য তর্নর কলর এবং আধা ইনঞ্চর কম পনরমাণ োাঁট এবং গলর্য র মধয নদলয় েু লক রর্লর্ পালর। নচরর্লর ইাঁদর
ু দূর করলর্
হ্ল , বাগালির সক গর্য এবং োাঁট বন্ধ কলর নদি। মুরগীর বাচ্চার খাাঁচা এবং কলম্পাট নবলির িিয 1/4 ইনঞ্চ পুরু শক্ত কাপড়
বযবহ্ার করুি।
আপিার বাগালি গর্য খুাঁলি রপলয়লেি নক? রসগুল ালক বন্ধ কলর নদি! শক্ত রকালিা বস্তু নদলয় আপনি রসগুল া রিট হ্লর্ তর্নর
রর্লকাি ধরলির িুনড় নদলয় বন্ধ কলর নদলর্ পালরি বা মাটিলর্ তর্নর োাঁকা মাটি নদলয়ই বন্ধ কলর নদলর্ পালরি এবং রব চা নদলয়
রচলপ বা পা নদলয় মানড়লয় র্া বন্ধ কলর নদলর্ পালরি। আপনি োাঁকা এবং োাঁট বন্ধ করার িিয হ্ামািনদস্তা বা নসলমন্ট বযবহ্ার
করলর্ পালরি এবং সমর্ পাথ্র বা ইলটর তর্নর স্থািগুল া নসলমলন্টর সাহ্ালর্য বন্ধ কলর নদলর্ পালরি। ধার্ব র থ্ বা স্ক্রীনিংলয়র
সাহ্ালর্য আপনি বড় ধরলির গর্য গুল া বন্ধ কলর নদলর্ পালরি, র্ারপর হ্ামাি নদস্তা বা নসলমন্ট নদলয় বন্ধ কলর নদলর্ পালরি।

রসগুল ালক বন্ধ কলর নদি
ইাঁদর
ু র্াড়ালিার কার্যকর উপায় হ্লচ্ছ পাঁচা রটাপ নকন্তু এসক নবষ রপশািীনবলদর সহ্ায়র্া োড়া প্রলয়াগ করা র্ায় িা। NYC Parks
নবচারবযবস্থার আওর্াধীি সক GreenThumb কনমউনিটি বাগাি পনরচর্যাকারীলদর র্ীক্ষ্ণদন্ত র্ুক্ত প্রাণী উপশম করার িিয
GreenThumb এবং/বা DOHMH এর সহ্ায়র্া দরকার হ্লব। এই দ কর্ৃয ক পনরদশযলির মলধয অন্তিুয ক্ত থ্াকলব র্দন্ত, ইলন্টলগ্রলটি রপট
মযালিিলমন্ট (IPM) সম্পনকযর্ নিলদয শিা, বাগাি পনরচর্যাকারীলদর নিলিলদর গৃহ্ীর্ পদলক্ষপ এবং প্রল ািি র্খি রর্রকম দরকার। এই
সম্পনকযর্ আরও র্থ্য িািলর্ আপিার GreenThumb প্রচার সমিয়কারীর সালথ্ কথ্া ব ি
ু । আপিার বাগাি গ্রুপ র্নদ রকালিা
রপশাদার িাড়া কলর আিলর্ চায় র্াহ্ল সবয প্রথ্ম আপিালক আপিার নবলক্রর্ার িিয GreenThumb হ্লর্ অিুলমাদি নিলর্ হ্লব।
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শীতকািীন রক্ষণাযবক্ষণ সম্পচককত চবচর্ন্ন প্কৌশি
রর্লহ্র্ু শীর্কা আসন্ন র্াই বাগাি গ্রুপলদর রর্লকাি ধরলির প্রাণী রমাকালব া করার িিয রসগুল ার বযকস্থাপিা পনরকল্পিা তর্নরর
িিয উৎসাহ্প্রদাণ করনে, র্াোড়া পানিলর্ বসবাসকারী পর্ঙ্গ এবং বৃনির পানি সংগ্রলহ্র নসলটলমর সালথ্ সালথ্ র্ু ষারপার্ অপসারণ
পনরকল্পিাও করলর্ হ্লব র্ালর্ কলর আপনি দ্রুর্ র্ু ষার এবং বরে িলম র্াবার সালথ্ সালথ্ র্া অপসারণ করলর্ পালরি। পনরকল্পিা
তর্নর করলর্ আপিার বাগাি গ্রুলপর র্নদ সহ্ায়র্া দরকার হ্য় র্াহ্ল অিুগ্রহ্ কলর আপিার প্রচার সমিয়কারীর সালথ্ রর্াগালর্াগ
করুি। বাগাি করার কনমটির সদসয নহ্লসলব আমালদর বাগালির রক্ষণালবক্ষলণর দানয়ত্ব আমালদর সকল র।

পাযয় হাুঁ া পথ
শীলর্র পর বাগালির সামলির রাস্তার পাশ হ্লর্ র্ু ষার এবং বরে পনরষ্কার করার NYC Parks এর সক বাগাি পনরচর্যাকারীলদর
দানয়ত্ব। রর্ সক বাগািগুল া NYC এর অনধিু ক্ত িয় র্ালদরলক র্ালদর রপ্রাপাটিযর মান ক খুাঁলি রদখলর্ হ্লব। বাগালির সামলি হ্লর্
পথ্চারী চ াচল র িিয রাস্তা পনরষ্কার রাখলর্ হ্লব এবং শুধুমাে চ িসই হ্ল ই চ লব িা র্া হ্লর্ হ্লব র্থ্ার্থ্ এবং কনমউনিটির
চ াচল র িিয নিরাপদ এবং আইি সম্মর্ হ্লর্ হ্লব। City-owned রপ্রাপাটিযলর্ অবনস্থর্ বাগালির সামলির চ াচল র রাস্তা পনরষ্কার
রাখলর্ বযথ্য হ্ল র্া GreenThumb এর সিদ চু নক্ত এবং NYC প্রশাসনিক আচরণ নবনধ অিুসালর আইি ঙ্ঘি নহ্সালব নবলবনচর্ হ্লব।
চনযেক চশকা:
র্ু ষার এবং বরে পনরষ্কালরর মাধযলম রাস্তা পনরষ্কার করা উত্তম অিযাস:
●

●

●

●

●

এ কালির িিয দ বদ্ধ মািুষ দরকার, শুধুমাে একিলির পলক্ষ এ কাি করা
সিব িয়।
o র্ু িামূ কিালব বড় তদর্যয র্ুক্ত রাস্তা র্নদ বাগালির সালথ্ সংর্ুক্ত
থ্ালক র্াহ্ল র্ু ষার পনরষ্কার করলর্ বড় গ্রুলপর দরকার হ্লব।
o বাগালির সালথ্ ালগায়া র্নদ রকালিা িানর্দীর্য রাস্তা থ্ালক র্াহ্ল
র্ু ষার পনরষ্কার করলর্ র্ু িামূ কিালব গ্রুলপর দরকার হ্লব।
নবরনর্ রিওয়া! হ্াাঁটুলর্ ির কলর উঠু ি, নপলঠ িয়! আপিার িিয রকািটা
কিদায়ক র্া আপনিই িাল া িালিি। র্ু ষার অপসারলণর সময় নবশ্রাম নিি
এবং একা একা এ কাি করলর্ র্ালবি িা।
প্রথ্ম বালরর মর্ র্ু ষার ো াই করার পর দীর্য পলথ্র নকেু দূর পনরষ্কার
করার পর সাবধাির্ার সালথ্ বি নেটিলয় নদি।
o র্নদ রবলের আস্তরণ থ্ালক র্াহ্ল বরে গ ালিার িিয বণ
বযবহ্ার করুি এবং র্ারপর রাস্তার পালশ বরে সনরলয় রাখুি।
র্াপমাো র্নদ 20°F এর নিলচ থ্ালক বা বরলের আস্তরণ র্নদ অর্যন্ত পুরু
হ্য় র্াহ্ল
বণ খুব একটা উপকালর আসলব িা। এর পনরবলর্য আপনি আইস
রেকার বযবহ্ার করলর্ পালরি।
রাস্তায় র্ু ষার নদলয়ই একটা পথ্ তর্নর হ্লব অযালমনরকািস উইথ্ নিিঅযানবন টি
অযাে (ADA) িকশার নিলদয শিা অিুসালর র্া 3 েু ট চওড়া হ্য়।

GreenThumb এর নীচতমািাসমূহ:
এই নবিালগর িীনর্সমূহ্ NYC Parks এখনর্য়ালরর অধীলি কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র িিয
প্রলর্ািয।
●

●

Jardin de la Rocaর ো াই র্ু ষার। Photo by
Salvador Dominguez, GreenThumb
community gardener at Jardin de la Roca.

ঝড় হ্লর্ রাস্তা নিরাপদ এবং পনরষ্কার রাখার িিয বাগাি গ্রুপলদর অবশযই
একটা পনরকল্পিা থ্াকলব
o র্ু ষার ঝলড়র সময় রক এনগলয় আসলব? রক কখি সাড়া প্রদাি করলব? GreenThumb কাি িাগািানগ কলর
রিবার িিয পরামশয প্রদাি কলর - এক বযনক্ত সব সময় এই কাি করলব র্া হ্ওয়া উনচৎ িয়।
o োিানবলকর চাইলর্ র্নদ রবনশ র্ু ষারপার্ হ্য় র্াহ্ল সহ্ায়র্ার িিয রক এনগলয় আসলব? একটা নবকল্প পনরকল্পিা
তর্নর কলর রাখলর্ হ্লব।
NYC Parks নবচারবযবস্থার অনধিু ক্ত GreenThumb বাগাি গ্রুপলদর মলধয র্ারা DSNY অিুসালর রাস্তা হ্লর্ র্ু ষার এবং
বরে পনরষ্কার করলর্ পারলব িা নিয়ম অিুসালর র্ারা GreenThumb এর আইি িঙ্গ করলব।
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NYC আইন:
●

র্ু ষার ঝলড়র সময় DSNY আইি অিুসালর রাস্তা রক্ষণালবক্ষলণর নিয়মাব ী:
o র্ু ষারপার্ বন্ধ হ্লয় র্াবার পরবর্ী চার নদলির মলধয অবশযই রাস্তা পনরষ্কার কলর রে লর্ হ্লব। এ সমলয়র
মলধয র্নদ বরে পড়া বন্ধ হ্লয় র্ায়:
▪
সকা 7:00 – নবলক 4:49 – আপিালক অবশযই চার র্ণ্টার মলধয র্ু ষার পনরষ্কার কলর রে লর্
হ্লব
▪
নবলক 5:00 – রার্ 8:59 – আপিালক অবশযই রচৌে র্ণ্টার মলধয র্ু ষার পনরষ্কার কলর রে লর্
হ্লব
▪
রার্ 9:00 – সকা 6:59 – আপিালক অবশযই সকা 11:00 এর মলধয র্ু ষার পনরষ্কার কলর রে লর্ হ্লব
o র্ু ষার, বরে এবং ধ্বংসাবলশষ পনরষ্কার করার িিযোয়ার হ্াইলেন্ট রাখুি

আবজকনা
GreenThumb এর নীচতমািা:
●

আবিযিা এবং বনিযর্াংশ বাগাি বা রাস্তার রশষ অংলশ িমা হ্লর্ পালর। সারা শীর্কা বযাপী বাগাি পনরষ্কার এবং
রক্ষণালবক্ষলণর দানয়ত্ব থ্ালকবাগাি গ্রুলপর উপর।

প্ ািা থাকার সময়
GreenThumb এর নীচতমািা:
●

1 িলিম্বর এবং 31 মাচয এর মধযবর্ী সমলয় আপিার বাগাি িিগলির িিয উন্মুক্ত রাখার দরকার রিই, নকন্তু রখা া
রাখা রর্লর্ও পালর।

শীতকাযির জনয অচতচরক্ত সতককতাসমূহ
•

•
•
•

মুরগীর বাচ্চাসহ্ গৃহ্পান র্ প্রাণী রর্গুল া বাগালি বসবাস কলর রসগুল ার নিরাপদ এবং োস্থয সম্মর্িালব- রক্ষণালবক্ষণ
করুি। প্রনর্নদি র্ালদরলক রখলর্ নদি, র্ালদর সালথ্ সময় কাটাি, র্ালদর পানির পালের পানি বদল নদি কম র্াপমাোর
সমলয় পানি ঠাণ্ডা করলবি িা।
সঠিক র্াপমাোর পানি রসচ বযবস্থা এবং ররইিওয়াটার হ্ালিয নটং নসলটম বযবহ্ার করুি এবং নিনির্ হ্লয় নিি রর্ি
পাইপ ঠাণ্ডা িা থ্ালক এবং এর মলধয রকালিা মাে বা কচ্ছপ িা থ্ালক র্ার েল রসগুল ার সুোস্থয বিায় থ্াকলব।
শীর্কাল র নিি অবস্থা প্রনর্হ্র্ করলর্ WD-40 ক এবং কব্জা সুনবধা গ্রহ্ণ করুি।
প্রনর্টা ঋর্ু র রশষ নদলক বাগাি পনরষ্কার কলর রে ি
ু । সরঞ্জামগুল া পনরষ্কার এবং ধারাল া কলর রে ি
ু , সরঞ্জাম রাখার
স্থাি গুনেলয় রাখুি, রর্লকালিা ররাগর্ুক্ত বা রপাকা আক্রান্ত গালের অবনশিাংশ সনরলয় রে ি
ু র্ালর্ কলর রসগুল া সারা
শীর্কা বযাপী বাগালি রথ্লক িা র্ায়, তিব-সারসহ্ আপিার উাঁচু রবিসমূহ্ র্ু ল রাখুি এবং আপিার পলথ্র উপর কালঠর
টু করা নবনেলয় নদি এবং অস্থায়ী িান নবনেলয় নদি।
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পুকুর এবং জিািারসমূহ
পুকুরগুল া র্নদ সঠিক এবং নিরাপদিালব রক্ষণালবক্ষণ করা র্ায় র্াহ্ল
রসগুল া কনমউনিটি বাগালির রসৌন্দর্য বধযি করলর্ পালর। রসগুল া আরও
অলিক কালি ালগ। আপিার বাগাি গ্রুলপর র্নদ পুকুর বা ি াধারগুল া
নিরাপদিালব রক্ষণালবক্ষলণর সক্ষমর্া এবং সামথ্যযর্া থ্ালক র্াহ্ল অিুগ্রহ্
কলর নিলচর শর্য গুল া পূরণ করুি।
NYC Parks নবচারবযবস্থার অধীলি কনমউনিটি বাগাি করার িিয এই
রসকশলির িীনর্গুল া রমলি চ া আবশযক এবং অিয সবাইলকও এই
িীনর্গুল া রমলি চ লর্ উৎসাহ্ রদওয়া হ্লচ্ছ।

GreenThumb
●

●

●

●

এর নীচতমািাসমূহ:

সক পুকুলর বার্াস প্রলবশ করালিার িিয অবশযই একটা পাম্প
থ্াকলর্ হ্লব।
○ পালম্প শনক্ত সরবরালহ্র িিয একটি িাল া উপায় হ্ল া
একটি রসৌর পযালি ।
িি নিরাপত্তার োলথ্য সক পুকুলর অবশযই একটা রবড়া বা
প্রনর্বন্ধক থ্াকলর্ হ্লব (নকেু িায়গায় রঝাপঝাড়, পাথ্লরর
রদয়া ইর্যানদ।) নশশুলদর দূলর রাখার িিয েটক বা অিযািয
র্থ্ার্থ্ প্রনর্বন্ধক থ্াকলব (36 ইনঞ্চ ম্বা)।
পুকুলর রোট মাে থ্াকলর্ হ্ল বা পুকুলর বসবাসরর্ অিযািয
বিয প্রাণীর বসবালসর িিয পুকুর অবশযই িূযির্ম 3.5 েু ট
গিীরর্া নবনশি হ্লর্ হ্লব।
○ কই (Koi) এর িিয কমপলক্ষ 20 বগযেুলটর িায়গা
La Plaza Cultural এর পুকুর একটা রিলটর রবড় রবনির্ | Photo
দরকার।
by Ariana Arancibia, GreenThumb।
বাগাি গ্রুপলক অবশযই চারনদলক এবং পুকুলরর নিকলট নিম্নন নখর্
নিয়ম অিুসালর দৃশযমাি নসগলিি রপাট করলর্ হ্লব:
○ দশযিাথ্ীলদরলক নশশুলদরলক বাগালি আিলর্ হ্ল অবশযই
র্ত্ত্বাবধাি করলর্ হ্লব।
○ কুকুরগুল ালক বাগালি সবযদা র্ত্ত্বাবধালির সনহ্র্ রাখলর্ হ্লব।
○ পুকুলর সাাঁর্ার কাটা নিনষদ্ধ (কুকুরসহ্)।
○ মাে ধরা নিনষদ্ধ।
○ এই পানি মািুলষর খাবার িিয পালে সংগ্রহ্ করা র্ায়
িা।
○ বাগালির সর্কযর্া সম্পনকযর্ অনর্নরক্ত নিয়মাব ী:
কলয়ি নিলক্ষপ, রকালিা আবিযিা িা রে া ইর্যানদ।

পুকুর স্থাপযনর জনয
•

GreenThumb

এর রীচত-নীচত:

প্রলর্যলকই বাগালির পুকুলর প্রনর্লর্াগীর্া করলর্ পারলব। আপিার
বাগািগুল ার সদসযলদর সিায় এই ধরলির উলেশযগুল া র্ু ল
ধরুি এবং বাগালির উপনবনধলর্ আল ানচর্ ির্ু ি ির্ু ি ধারণার
িিয প্রকল্পগুল া আইি অিুসালর রপ্রালটাক রমলি চ লে এ
বযাপালর নিনির্ হ্লয় নিি।

মযািহ্াটি এর Green Oasis Community Garden এর পর্যাপ্ত
নিরাপত্তা সম্বন র্ পুকুর | Photo by Ariana Arancibia,
GreenThumb।
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•

আপিার প্রচার সমিয়কারীর নিকট আপিার পনরকল্পিা িমা নদি। আপিার পনরকল্পিার মলধয থ্াকলব:
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

এই ির্ু ি প্রকল্প নিলয় কীিালব বাগালির গ্রুপ প্রস্তাবিা নদলয়নে এবং নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ কলরনে রস সম্পনকযর্ র্থ্য
রর্লকালিা ধরলির রবড়া, চারালরাপণ এবং সাইলিিসহ্ পনরকনল্পর্ পুকুলরর নচে
িবি নিমযাণ সামগ্রীর একটি র্ান কা
নিরাপত্তা নবলবচিা
পানি সরবরালহ্র িিয একটি পানম্পং নসলটম
মােসহ্ বিযপ্রাণী-এর বযাপালর রর্লকালিা পনরকল্পিা
মশা নবর্ানড়র্ করার পনরকল্পিা
চ মাি বযবস্থাপিার বযাপালর পনরকল্পিা: পানি পনরষ্কার রাখা, অযালমানিয়া/িাইলট্রলটর র লি পর্যলবক্ষণ করা,
রানবশ পনরষ্কার করা, পালম্পর বযবস্থাপিা, মশা ও তশবা পর্যলবক্ষণ করা, সমসযা সমাধাি ইর্যানদ।

আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটর GreenThumb পন নস অিুর্ায়ী আপিার পনরকল্পিা পর্যাল াচিা করলবি এবং সাইট
পনরদশযলি র্ালবি।
আপিার চূ ড়ান্ত িকশা ও প্রস্তাব নিরাপত্তা, ন গযা কমপ্লালয়ন্স ও বলরা অপালরশলির নবলবচিার িিয পর্যাল াচিা করা হ্লব।
রিলি রাখলবি রর্ সক পুকুর ও পানি নিলয় আপিার প্রদত্ত পনরকল্পিা অিুলমানদর্ হ্লব িা - নবনিন্ন সাইলটর নবনিন্ন
নবলবচয নবষয় থ্ালক এবং আমরা আপিার নচন্তাধারা নিলয় কাি করার িিয সলবযাচ্চ রচিা করব।
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অনুষ্ঠানসমূহ
ইলিন্টস হ্ মিার উপালয় কনমউনিটির সালথ্ সম্পৃক্ত হ্বার, প্রনর্লবনশলক রচিার ও সদসয সংখযা বাড়ালিার পন্থা। নসটি িুলড়
কনমউনিটি বাগালির করা পূলবযর ইলিন্টগুল া হ্ নচোংকি প্রদশযিী, মুনি িাইটস, াইি নমউনিক, বাচ্চালদর হ্যাল াইি উদর্াপি,
কৃ ষকলদর বািার, শসয উৎসব, রেচ্ছালসবী ইলিন্টস, কনবর্া পাঠ এবং আরও অলিক নকেু ।

GreenThumb

এর নীচতমািাসমূহ:

NYC Parks এর অধীলি GreenThumb নিবনন্ধর্ কনমউনিটি বাগািগুল ার িিয:
GreenThumb াইলসন্স চু নক্তর প্রলয়ািি রর্ NYC Parks এর অনধিু ক্ত সক বাগাি বেলর কমপলক্ষ দুইবার নি কনমউনিটি ইলিন্ট
করলব এবং রস বযাপালর বাগািগুল া GreenThumb-রক অগ্রীম িানিলয় নদলব। সব ইলিন্টগুল াই GreenThumb এর লক্ষযর সালথ্
সামঞ্জসযপূণয হ্লর্ হ্লব এবং GreenThumb হ্লর্ ন নখর্ অিুলমাদি রপলর্ হ্লব।
পানক্ষকিালব আউটনরচ রকা-অনিযলিটর দ্বারা পর্যাল াচিা ও অিুলমাদলির িিয সক NYC Parks কনমউনিটি বাগািগুল ালক অবশযই
সক পনরকনল্পর্ কনমউনিটি ইলিন্টলসর র্ান কা নিলম্নাক্ত র্ানরখ অিুর্ায়ী িমা নদলর্ হ্লব:
•
•
•
•

1
1
1
1

মািক: 1 এনপ্র রথ্লক 30 িুি পর্যন্ত প্রস্তানবর্ ইলিলন্টর িিয
জুন: িু াই রথ্লক 30 রসলপ্টম্বর পর্যন্ত প্রস্তানবর্ ইলিলন্টর িিয
প্সযেম্বর: 1 অলোবর রথ্লক 31 নিলসম্বর পর্যন্ত প্রস্তানবর্ ইলিলন্টর িিয
চর্যসম্বর: 1 িািুয়ানর রথ্লক 30 মাচয পর্যন্ত প্রস্তানবর্ ইলিলন্টর িিয

“পনরকনল্পর্ কনমউনিটি ইলিন্ট” এই হ্যান্ডবুকটির িিয GreenThumb রথ্লক প্রথ্লম অিুমনর্ নিলর্ হ্লব র্ালর্ থ্াকলব:
•
•
•
•

নিলচ বনণযর্ রর্লকালিা একটি অিুলমাদি প্রলয়ািি বা
সাধারণ মািুলষর িিয বাগালির নিধযানরর্ 20 র্ণ্টা রখা া রাখার সময় অথ্বা
সাধারণ মািুলষর মধয রথ্লক পনরকনল্পর্ কনমউনিটি কার্যক্রলমর অংশ নহ্লসলব রর্টা সাধারণ কাি বা বাগাি রক্ষণালবক্ষলণর
সালথ্ সম্পৃক্ত িয় র্ার িিয আহ্বাি িািালিা বা
পূবয অিুলমাদি প্রলয়ািি নহ্লসলব NYC Parks দ্বারা নচনহ্নর্ অিয রকালিা র্টিা

কার্যক্রমগুল ার মলধয পলড় নিয়ম কলর বাগাি পর্যলবক্ষণ ও বযবস্থাপিা র্ার মলধয রলয়লে বাগাি সমালবশ, বাগাি কমযনদবস, অিযন্তরীি
বাগাি ইলিন্টস এবং অিযািয কাি র্ার িিয GreenThumb-রক িািালিা বা অিুলমাদলির প্রলয়ািি রিই। অিুগ্রহ্ কলর মলি রাখলবি রর্
িমা রদওয়া মালিই অিুলমাদি িয় এবং অিুলমাদলির সময়কা অিুষ্ঠালির িটি র্ার উপর নিিয র কলর, র্াই অিুগ্রহ্ কলর সিাবয
অিুষ্ঠাি সম্পলকয অবগর্ হ্ওয়ার পলর র্র্ দ্রুর্ সিব অিুষ্ঠালির অিুলরাধ িমা নদি। অিুগ্রহ্ কলর মলি রাখলবি রর্ প্রনক্রয়াকরলণর সময়
অিুলমাদলির িিয পনরবনর্য র্ হ্লর্ পালর এবং প্রস্তানবর্ র্ানরলখর আলগ র্র্ র্াড়ার্ানড় সিব প্রস্তাব িমা নদলর্ হ্লব, র্লব উপলর উনেনখর্
সময়সূনচর পলর িয় এবং অিুলমাদলির িিয অিুলরাধ িমা রদওয়া নিিয়র্া রদয় িা রর্ অিুষ্ঠািটি অিুলমানদর্ হ্লব। GreenThumb এর
রথ্লক স্পি ন নখর্ অিুলমাদি িা পাওয়া পর্যন্ত অিুষ্ঠািটি অিুলমানদর্ িয়, র্া োড়া অিুষ্ঠািটি অিুনষ্ঠর্ করা নিনষদ্ধ।
চবিচম্বত সংযর্াজন: উপলর উনেনখর্ িমাদালির র্ানরখ অিুর্ায়ী র্নদ রকালিা ইলিলন্টর সময় নিধযারণ করা িা হ্য় র্াহ্ল
বাগািগুল ালক অবশযই GreenThumb এর আউটনরচ রকা-অনিযলিটরলক সময় নিধযারলণর িিয র্র্ র্াড়ার্ানড় সিব িািালর্ হ্লব।
এোড়াও বাগািগুল ালক রেিালর , নিউ ইয়কয রটট বা নসটি আইি, িীনর্মা া, আইি ও প্রলর্ািয আলদশ অিুর্ায়ী রকালিা ইলিলন্টর
িিয পুন শ নিপাটযলমন্ট অযামনপ্লোইি সাউন্ড পারনমট, োয়ার নিপাটযলমন্ট পারনমট, নবনডংস নিপাটযলমন্ট পারনমট, নসটি ও রটট
নিপাটযলমন্ট অি রহ্ থ্ পারনমট বা নিউ ইয়কয রটট নিপাটযলমন্ট অি ইিিালয়ারলমন্টা রপ্রালটকশি পারনমট হ্লর্ প্রলয়ািিীয় অিুলমাদি
নিলর্ হ্লব। অিুলরাধ সালপলক্ষ, GreenThumb প্রলয়ািিীয় অিুলমাদিগুল া নচনহ্নর্ করলর্ হ্লব নকন্তু প্রলর্যকটা বাগালিরই উনচর্
প্রলয়ািিীয় সক অিুলমাদি রিওয়া। উপলরর বণযিা অিুসালর নকেু নকেু রক্ষলে অনর্নরক্ত অিুলমাদলির প্রলয়ািি হ্লর্ পালর, র্ার মলধয
অন্তিুয ক্ত রলয়লে:
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•
•

•

•

•

•

র্ৃ র্ীয় পক্ষ কর্ৃয ক আলয়ানির্ অিুষ্ঠািসমূহ্: উদযালি র্ৃ র্ীয় পলক্ষর (অথ্যাৎ াইলসন্সপ্রাপ্ত উদযাি গ্রুপ িয়) দ্বারা আলয়ানির্ বা
সহ্-আলয়ানির্ রকালিা অিুষ্ঠালির িিয, আপিালক অবশযই GreenThumb এর নিকট রথ্লক আগাম ন নখর্ অিুমনর্ রপলর্ হ্লব।
আগুি জ্বা ালিা বা রিিালরটলরর বযবহ্ার: রকালিা অিুষ্ঠাি রর্খালি আগুি জ্বা ালিা বা নহ্টিং এন লমন্ট বা নবলশষ
রিিালরটলরর বযবহ্ার প্রলয়ািি হ্ল আপিালক অবশযই NYC Parks এর নিকট রথ্লক আগাম ন নখর্ অিুমনর্ এবং FDNY
রথ্লক র্থ্ার্থ্ অিুমনর্ রপলর্ হ্লব।14,15
20 বা র্লর্ানধক অংশগ্রহ্ণকারী: রকালিা অিুষ্ঠালি র্নদ ধলর রিওয়া হ্য় রর্ নবশ িলির রবনশ অংশগ্রহ্ণকারী অংশগ্রহ্ণ
করলব র্াহ্ল আপিালক অবশযই আলগ রথ্লকই NYC Parks রথ্লক ন নখর্ অিুলমাদি নিলর্ হ্লব এবং রবনশ পনরমাণ
অংশগ্রহ্ণকারী সম্বন র্ অিুষ্ঠাি পনরচা িার িিয িবি নবিাগ হ্লর্ আপিালক আরও অনর্নরক্ত অিুলমাদি রিওয়ার প্রলয়ািি
হ্লর্ পালর। উদযাি কমযনদবস, গ্রুপ নমটিং এবং অিযািয অিযন্তরীণ উদযালির অিুষ্ঠািগুন র িিয আগাম অিুমনর্র প্রলয়ািি
রিই।
অযামনপ্লোলয়ি সাউন্ড: রকালিা অিুষ্ঠালি র্নদ অযামনপ্লোলয়ি সাউন্ড বযবহ্ার করলর্ হ্য় র্াহ্ল আপিালক অবশযই NYPD
হ্লর্ অযামনপ্লোলয়ি সাউন্ড বযবহ্ালরর িিয অিুমনর্ গ্রহ্ণ করলর্ হ্লব।16 GreenThumb বাগাি রগাষ্ঠীলদর আরও িাল া
ধারণা প্রদালির উলেলশয একটা নচঠি ইসুয করলর্ পালর র্াহ্ল আপিালক আপিার এ াকার থ্ািা হ্লর্ প্রলয়ািি অিুসালর
শব্দ বযবহ্ালরর িিয অিুমনর্ গ্রহ্ণ করলর্ হ্লব।
র্হ্নব নবনিময়: পণয এবং রসবা নবক্রয়কারী অিুষ্ঠািসমূহ্ বা নবক্রলয়র প্রস্তাবিা বা আয় উপািযিকারী অিুষ্ঠািগুল া এর
মলধয অন্তিুয ক্ত থ্াকলব নকন্তু শুধুমাে িনর্য নে এবং টিনকট নবক্রলয়র মলধযই সীমাবদ্ধ িয় এমি রক্ষলে আপিালক অবশযই
NYC Parks ররনিনিউ নিনিশি রথ্লক রটম্পরানর ইউি অলথ্ারাইলিশি (TUA) অিুলমাদি গ্রহ্ণ করলর্ হ্লব।17 অিুগ্রহ্
কলর স্মরণ রাখলবি রর্ বাগালি উৎপানদর্ পণয সামগ্রী াইলসন্স অিুর্ায়ী নবক্রলয়র িিয অিুলমাদি রদওয়া হ্য় এবং এর
িিয পূবয অিুলমাদলির দরকার রিই।
চ নচ্চে এবং েলটাগ্রানে: রকালিা বানণনিযক চ নচ্চে এবং েলটাগ্রানের িিয আপিালক অবশযই রময়লরর নমনিয়া এবং
নবলিাদি অনেলসর অিুমনর্ রিওয়ার পাশাপানশ NYC Parks হ্লর্ আগাম ন নখর্ অিুলমাদি নিলর্ হ্লব।18

নিউ ইয়কয নসটির অিুষ্ঠািসমূলহ্র র্ান কা নসটিওয়াইি ইলিন্ট রকা-অনিযলিশি অযান্ড মযালিিলমন্ট অনেলসর ওলয়বসাইলট পাওয়া রর্লর্
পালর।19 উদযািগুন র দানয়ত্ব হ্ল া রকালিা একটি এবং সক প্রলয়ািিীয় অিুমনর্ অথ্বা অিুলমাদি প্রানপ্ত নিনির্ করা। অিুগ্রহ্ কলর
আপিার GreenThumb আউটনরচ রকা-অনিযলিটরলক িািাি র্খি আপনি অিুলমাদলির িিয অিুলরাধ িমা করলবি।
উপরন্তু:
•

•
•

াইলসলন্সর নিলদয শিা অিুর্ায়ী NYC Parks এবং/বা GreenThumb কর্ৃয ক আগাম ন নখর্িালব অিুলমানদর্ র্হ্নব সংগ্রলহ্র
ইলিন্টসমূহ্ বযর্ীর্ গ্রুপসমূহ্ প্রর্যানশর্ অিুদাি, প্রলয়ািিীয় অিুদাি, সুপানরশকৃ র্ অিুদাি, টিনকট নে বা সমিার্ীয় িাষা
উলেখ করলর্ পারলব িা। অিুগ্রহ্ কলর আরও অনর্নরক্ত র্থ্য সনবস্তালর িািার িিয এই হ্যান্ডবুলকর অথ্য বযবস্থাপিা,
অিুদািএবং নবক্রয় অধযায় রদখুি।
বাগাি রগাষ্ঠী রেচ্ছায় বযনক্ত প্রদত্ত িগদ এবং নিনিসপে অিুদাি নহ্লসলব গ্রহ্ণ করলর্ পালর।
GreenThumb র্ালদর নিবযানচর্ কমযকর্য ালদর সালথ্ সম্পকয দৃঢ় করার িিয বাগাি রগাষ্ঠীলক উৎসাহ্ প্রদাি কলর। বাগাি
রগাষ্ঠী র্নদ রািনিনর্ক রকালিা অিুষ্ঠাি পনরচা িা করলর্ চায় র্াহ্ল র্ালদরলক Parks এর নবলশষ অিুষ্ঠালির িিয
অিুমনর্ রিওয়ার দরকার হ্লব।

FDNY ওলপি রফ্লম পারনমট: www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/per-openflames.page
FDNY রিিালরটর পারনমট: www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/new-york-city-fire-department.page
16 NYPD অযামনপ্লোলয়ি সাউন্ড পারনমট: www1.nyc.gov/site/nypd/services/law-enforcement/permits-licenses-permits.page
17 NYC Parks রটম্পরানর ইউি অলথ্ারাইলিশি সম্পনকযর্ প্রায়শই নিজ্ঞানসর্ প্রশ্নাব ী: nycgovparks.org/pagefiles/76/TUA-FAQ.pdf
18 চ নচ্চে এবং েলটাগ্রানের িিয অিুমনর্: www1.nyc.gov/site/mome/permits/permits.page
19 নসটিওয়াইি ইলিন্ট রকা-অনিযলিশি অযান্ড মযালিিলমন্ট: www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permitting-agencies.page
14
15
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NYC আইন:
উপলরর অিুলমানদর্ র্ান কা োড়াও:
•
•

চসটিওয়াইর্ ইযর্ন্ট প্কা-অচর্কযনশন অযান্ড মযাযনজযমন্ট: অিুলমাদি প্রদািকারী নকেু প্রনর্ষ্ঠালির ন ি www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permitting-agencies.page
রাস্তা বন্ধ করা
দয রেট অযানেনিটি পারনমট অনেস (SAPO) রাস্তায় অিুষ্ঠাি উদর্াপলির িিয অিুমনর্ প্রদাি করার পাশাপানশ ব্লক
পাটিয, কৃ নষ বািার, বানণনিযক বা প্রচারণামূ ক অিুষ্ঠািসমূহ্ এবং নসটির রাস্তায় অিুনষ্ঠর্বয অিযািয অিুষ্ঠািসমূহ্,
েু টপালর্র অিুষ্ঠাি এবং িগরচত্বলরর অিুষ্ঠািসমূলহ্র িলিযও অিুমনর্ প্রদাি কলর। রাস্তা বলন্ধর অিুমনর্র িিয আলবদি
করলর্ nyc.gov/sapo নিনিট করুি বা (212) 788-0025 িম্বলর ক করুি। এর িিয কলয়ক মাস পর্যন্ত সময়
র লগ রর্লর্ পালর – িূযির্ম েয় মাস আলগ রথ্লক প্রনক্রয়া শুরু করলর্ হ্লব।

GreenThumb কীর্াযব সহায়তা করযত পাযর:
●

●
●

●

●
●

গালিযলির অিুষ্ঠািসমূহ্ সাধারণ, দ্রুর্ এবং অর্যন্ত সহ্িিালব পনরচান র্ করলর্ এবং আলয়ািকলদর িিয সাব ী করলর্
এবং আপিার কনমউনিটি গালিযলির কার্যক্রম আিন্দপূণয কলর রর্া ার িিয আমালদর রকালিা একটি অিুষ্ঠাি পনরকল্পিা
কমযশা ায় রর্াগ নদি।
আপিার রকাি ধরলির অিুলমাদি দরকার রস সম্পলকয র্নদ আপিার রকালিা ধারণা িা থ্ালক র্াহ্ল নিলদয শিার িিয
আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।
আমরা GreenThumb-এর ওলয়বসাইট এবং সামানিক মাধযলমর চযালি গুল ালর্ গালিযলির অিুষ্ঠািসমূহ্ সম্পলকয রপাট নদলর্
পানর। ইলিন্ট র্ান কার অিুলরাধ েরলমর মাধযলম আপিার ইলিন্ট nyc.gov/parks/greenthumb-এ িমা নদি এর েল
আপিালক GreenThumb অি াইি ইলিন্ট কযাল ন্ডালর র্ান কািু ক্ত করা হ্লব এবং আমরা এটি পাওয়ার সালথ্ সালথ্ই
িূযির্ম নর্ি সপ্তাহ্ আলগ রপাট করলবা।
অিুষ্ঠাি সম্পলকয িািালর্ আপিার সামানিক মাধযলমর আউটনরলচ আমালদর টযাগ করুি এবং আমরা আমালদর সামানিক
মাধযলমর প্লাটেরলম পুিরায় রসগুল া রপাট করলবা।
○ রেসবুক: GreenThumbNYC
○ ইিটাগ্রাম: @greenthumbgrows
○ টু ইটার: @greenthumbgrows
○ হ্যাশটযাগ: #greenthumbgrows
আপিার অিুষ্ঠাি উদর্াপি সম্পন্ন হ্লয় র্াওয়ার সালথ্ সালথ্ আমালদর নিকট েনব পাঠাি! আমরা সামানিক মাধযলম
রসগুল া রপাট করলর্ পানর অথ্বা রসগুল ালক আমরা আমালদর প্রকানশর্ পাবন লকশলি প্রচার করলর্ পানর।
আপিার গ্রুপ র্নদ আপিার বাগালি GreenThumb এর রকালিা কমযশা া বা অিুষ্ঠাি অিুনষ্ঠর্ হ্ল রসটিলর্ সুনিনদয িিালব
অংশ গ্রহ্ণ করলর্ চাি বা ির্ু ি কমযশা া সম্পলকয র্নদ আপিার ির্ু ি রকালিা ধারণা থ্ালক র্াহ্ল আপিার আউটনরচ
রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ কথ্া ব ি
ু । আমরা সবযদা ির্ু ি ধারণালক োগর্ িািাই!

পচরকল্পনা সম্পচককত পরামশক :
●
●
●

●

●
●
●

আপিার অিুষ্ঠালির “রক, নক, রকাথ্ায়, কখি এবং কীিালব” নবষয়গুল া সম্পলকয রিলব রাখুি
প্রকলল্পর একটি পনরকল্পিা বা সময়সীমা তর্নর করুি
িূযির্ম চার মাস আলগই পনরকল্পিা করা শুরু করুি। এর েল পনরকল্পিার িিয আপনি অলিক সময় পালবি, (উপলর
বনণযর্ সময়সীমা অিুসালর) GreenThumb-রক িািালর্ পারলবি, কনমউনিটির নিকট সহ্ায়র্া এবং সমথ্যি চাইলর্ পারলবি
(দুই মাস পূলবয রথ্লকই), সরাসনর বা সামানিক মাধযলমর নিনত্তলর্ অিুষ্ঠািটি সম্পলকয প্রচার করলর্ পারলবি (নর্ি
সপ্তাহ্), সুনিনদয ি নদলির িিয প্রস্তুনর্ নিলর্ পারলবি (এক বা দুই সপ্তাহ্ পূলবয), সময়সীমা অিুসালর অিুষ্ঠাি (ঐনদি)
চান লয় রর্লর্ পারলবি এবং অিুষ্ঠাি রকমি নে রস সম্পলকয িািালর্ পারলবি (এক নদি রথ্লক এক সপ্তালহ্র পর)।
আপিার প্রনর্লবশীলদর নবর্রণ করার িিয ফ্লাইয়ার তর্নর করুি, আপিার গালিযি েটলক একটি রর্াষণা রপাট কলর নদি
এবং স্থািীয় গীিযা, কনমউনিটি রবািয, স্কু এবং কনমউনিটি গালিযি সিায় িানিলয় নদি। আপনি স্থািীয় কযালে, বড় বড়
মুনদলদাকাি, েয়ংনক্রয় নি এবং রোট আকালর মুনদলদাকািগুল ালর্ রপাট করলর্ পারলবি নক িা র্া নিজ্ঞাসা করলর্
পালরি।
এ াকার োপাখািা এবং কনমউনিটি ব্লগগুল া রদখুি, র্ালদর কালে র্াি এ কথ্া িািার িিয রর্ র্ারা আপিার কাি
পেন্দ করলে নক িা এবং এর রকালিা প্রিাব পড়লে নক িা।
বযাপক প্রচালরর িিয ইলমই গ্রুপ, ওলয়বসাইট এবং রেসবুক রপি তর্নর করার কথ্া িাবুি।
অিুষ্ঠাি পূবয রচকন ট পরীক্ষা কলর রদখার িিয একনের্ হ্ি এবং সক রেচ্ছালসবী ও অিুষ্ঠাি পনরকল্পিাকারীলদর
এ সম্পলকয সুস্পি ধারণা আলে নক িা র্া নিনির্ হ্লয় নিি।
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বাগানসমূযহ চশল্পকমক
বাগািগুল ালর্ GreenThumb আটয এর রপ্রাগ্রামগুল া
রস সব নশল্পী এবং বাগাি পনরচর্যাকারীলদর নিলয় কাি
কলর র্ারা GreenThumb কনমউনিটি বাগালি পাবন ক
আলটযর বযাপালর আগ্রহ্ী। GreenThumb এবং NYC
Parks আটযস অযান্ড অযানন্টকুইটিস কর্ৃয ক
প্রস্তাবিাসমূলহ্র অবযাহ্র্ পর্যাল াচিা প্রনক্রয়াকরণ ও
নিধযানরর্ Requests for Proposals (RFPs) এর
মাধযলম NYC কনমউনিটি বাগািসমূলহ্ GreenThumb
অনধকর্র নশল্পকময আিয়লি বাগাি দ ও নশল্পীলদর
মলধয সম্পকয স্থাপলি সহ্ায়র্া কলর।
GreenThumb সহ্লর্াগীর্ামূ ক সম্পকয তর্নর করার
প্রয়ালস থ্ালক এবং স্থািীয় নশল্পী এবং কনমউনিটি বাগাি
পনরচর্যাকারীলদর মলধয অংশীদারী নিনত্তলর্ কাি করার
িিয উৎসাহ্ প্রদাি কলর র্ার েল আরও বৃহ্দাকালর
নশল্পকময তর্নর করা র্ায়। এই কনমউনিটি বাগালি
রদয়া নচে, স্থাপর্যনশল্প, কমযদক্ষর্া, পরীক্ষামূ ক নশল্প,
সংগীর্ এবং কনবর্ার মলর্া সব নকেু রই স্থাি রলয়লে
– এবং আমরা আশা কনর রর্ আমরা রসই গ্লু হ্লর্
পারলবা র্ার মাধযলম র্ারা একলে কাি করলর্ পারলব।

ব্রুকন লির Powers Street Garden-এর একটি রশলি Meg Minkley-এর “Fiesta
Forever,” িামক রদয়া নচে | েনব র্ু ল লেি নশল্পী Meg Minkley।

GreenThumb-এর নীচতমািা:
•

•

•

আপিার বাগাি রগাষ্ঠী র্নদ রকালিা পাবন ক আটয পনরচা িার িিয আগ্রহ্ী হ্লয় থ্ালক অথ্বা একিি নশল্পী নহ্লসলব আপনি
রকালিা কনমউনিটি গালিযলির সালথ্ র্ুক্ত হ্লর্ চালচ্ছি এবং আপনি গালিযি আটয সম্পলকয আরও র্থ্য িািলর্ চাি র্াহ্ল
আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।
বাগাি রগাষ্ঠীগুল া নশল্পকলমযর উন্নয়লি কর্টা সনক্রয় থ্াকলর্ চায় রস নবষলয় র্ারা নসদ্ধান্ত নিলর্ পালর। বাগাি
পনরচর্যাকারীরা সনক্রয়িালব নশল্পীলদর রখাাঁলি এবং/বা র্ালদর নিিে নশল্পকলমযর প্রস্তাবিা নিলিরাই তর্নর কলর। গ্রপগুল া
কনমউনিটি বাগালি নশল্পক া প্রদশযলির িিয র্ালদর আগ্রহ্ প্রকাশ করলর্ পালর এবং GreenThumb নশল্পীলদরলক বাগালির
সালথ্ সম্পৃক্ত কলর নদলর্ পালর। রসলক্ষলে, বাগাি রগাষ্ঠীলক প্রস্তাবিাগুল া পর্যাল াচিা করলর্ সহ্ায়র্া করলব এবং এমি
একিি নশল্পী নিবযাচি করলব নর্নি বাগাি রগাষ্ঠীর নিশলির সালথ্ একমর্।
নশল্পী এবং বাগাি রগাষ্ঠী বাগালির নশল্পকলমযর িকশা শিাক্ত এবং প্রস্তুলর্র িিয একলে কাি করার পাশাপানশ সংস্থাপি,
প্রদশযি এবং অপসারলণর (প্রলর্ািয রক্ষলে) সময়সীমা নিলয়ও কাি করা উনচৎ।

GreenThumb

এর নীচতমািাসমূহ:

এই নবিালগর িীনর্সমূহ্ NYC Parks এখনর্য়ালরর অধীলি কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র িিয প্রলর্ািয।
•

•

•

রর্লকালিা নশল্পক া সংস্থাপি বা কমযদক্ষর্া উন্নয়িমূ ক অিুষ্ঠািগুল ালর্ বাগালির সকল র অংশগ্রহ্লণর সুলর্াগ থ্াকলব।
আপিার বাগািগুল ার সদসযলদর সিায় এই ধরলির উলেশযগুল া র্ু ল ধরুি এবং বাগালির উপনবনধলর্ আল ানচর্ ির্ু ি
ির্ু ি ধারণার িিয প্রকল্পগুল া আইি অিুসালর রপ্রালটাক রমলি চ লে এ বযাপালর নিনির্ হ্লয় নিি।
NYC Parks এর নবচার বযবস্থা অিুসালর কনমউনিটি বাগালির বাগাি রগাষ্ঠীগুল ালক অবশযই নশল্পক া স্থাপলির িিয নিলচর
রপ্রালটাক অিুসালর কাি করলর্ হ্লব। GreenThumb কনমউনিটি বাগালি ির্ু ি নশল্পকময তর্নর করার িিয RFP ইসুয
করলর্ পালর, র্া র্ালদর নিিে রপ্রালটাক নহ্লসলব কাি করলব।
বাগাি রগাষ্ঠী বাগালি ওয়াি-অি পারেরমযান্স আলয়ািি করলর্ পালর (লর্মি- সঙ্গীর্, িাটক এবং কনবর্া)। এ সক
অিুষ্ঠাি সম্পলকয আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরলক িািাি র্ালর্ র্ারা নিনির্ কলর ব লর্ পালর রর্ আপনি সঠিক
নিয়ম রমলি চ লেি এবং এ বযাপালর আপিার অিুমনর্ আলে এবং নর্নি আপিালক প্রচালর সহ্ায়র্া করলবি। আরও র্লথ্যর
িিয অিুগ্রহ্ কলর এই হ্যান্ডবুলকর অিুষ্ঠাি অধযায় রদখুি।
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•

কনমউনিটি বাগালির সক নশল্পকমযসমূহ্ GreenThumb-এ নিবনন্ধর্ হ্লর্ পালর, অনধলক্ষে োড়াও অবশযই GreenThumb
কর্ৃয ক পূবয অিুলমানদর্ হ্লর্ হ্লব। আমালদর িিয নবলশষিালব নচন্তার নবষয় হ্লচ্ছ সুরক্ষা প্রদাি এবং নশল্পকলমযর স্থানয়ত্ব
ও সাইলট এর উপর্ুক্তর্া। অিুলমাদলির িিয আলবদি করলর্, অিুগ্রহ্ কলর ইলমল র মাধযলম নিলন্মাক্ত র্থ্যগুল া স্থাপি শুরু
হ্ওয়ার িূযির্ম 6 মাস পূলবয আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর নিকট পাঠাি:
o প্রস্তানবর্ নশল্পকলমযর একটি ন নখর্ বণযিার মলধয অন্তিুয ক্ত থ্াকলব: নশলরািাম, মধযম, বযাস, ওিি এবং স্থাপলির
সময়সীমা।
▪
স্থাপলির প্রস্তাবিাটি র্নদ নবদযমাি কাি সম্পলকয হ্লয় থ্ালক র্াহ্ল রসটির মলধয অন্তিুয ক্ত থ্াকলব
নশল্পকলমযর েনবর পাশাপানশ মািব রস্কল র সূলেরও (লর্মি: েনবলর্ রকালিা বযনক্তলক অন্তিুয ক্ত করুি)।
▪
স্থাপলির প্রস্তাবিাটি র্নদ রকালিা ির্ু ি কাি সম্পলকয হ্লয় থ্ালক র্াহ্ল এর মলধয হ্ালর্ আাঁকা নচেকময
বা রস্কল র মালপ েলটাগ্রালের প্রাথ্নমক িকশা অন্তিুয ক্ত থ্াকলব।
o বাগাি রগাষ্ঠীর নসদ্ধালন্তর নবস্তানরর্ বণযিা পদ্ধনর্ এবং/অথ্বা নশল্পকময স্থাপলির িিয বাগাি রগাষ্ঠীর অিুলমাদলির
ন নখর্ দন
থ্াকা প্রলয়ািি।
o প্রস্তানবর্ সময়সীমা এবং প্রদশযলির সময়।
o স্থাপলির িিয বাগালি প্রস্তানবর্ স্থাি।
o নশল্পীর নববৃনর্ এবং িীবি বৃত্তান্ত।
o স্থাপি বযয় র্ার মলধয পৃষ্ঠলপাষকর্াকারী প্রনর্ষ্ঠালির বণযিা বা অথ্যায়লির অিযািয পদ্ধনর্ অন্তিুয ক্ত থ্াকলব।
o আরও অন্তিুয ক্ত থ্াকলব রর্াগালর্াগকারী বযনক্তর িাম, ইলমল র ঠিকািা এবং রোি িম্বর: নশল্পী বা সহ্লর্ানগ নশল্প
প্রনর্ষ্ঠালির পাশাপানশ বাগালির র্ত্ত্বাবধািকারী।
o নশল্পীর পূবযবর্ী নশল্পকলমযর দশটি পর্যন্ত নচে। সক নচলে অবশযই পনরষ্কারিালব নশল্পীর িাম, নচলের নশলরািাম,
মধযম এবং বযাস র লি কৃ র্ করা থ্াকলব।
প্রস্তাবিাটি নশল্পী এবং/অথ্বা বাগাি রগাষ্ঠীর পক্ষ রথ্লক আসলর্ পালর। প্রস্তাবিা পাওয়ার পর, GreenThumb আলবদি
পযালকটটি পর্যাল াচিা করলবি এবং প্রনক্রয়া সামলি এনগলয় নিলয় র্াওয়ার িিয আর রকালিা প্রশ্ন এবং শর্য থ্াকল র্া
খনর্লয় রদখলবি।

NYC Parks নীচতমািা:
এই নবিালগর িীনর্সমূহ্ NYC Parks এখনর্য়ালরর অধীলি কনমউনিটি বাগািসমূলহ্র িিয প্রলর্ািয।।
অনুমচত

পারেরমযান্স
●
●

পারেরমযালন্স আপিার র্নদ অযামনপ্লোলয়ি সাউন্ড সনন্নলবনশর্ করার পনরকল্পিা থ্ালক র্াহ্ল আপিালক বাগাি পুন লশর
নিকট রথ্লক NYPD সাউন্ড পারনমট সংগ্রহ্ করলর্ হ্লব।
রর্লকালিা সৃনিশী সম্পনত্ত বযবহ্ার করার িিয আপিালক োড়পে বা অিুমনর্ গ্রহ্ণ করলর্ হ্লব, সক নিয়মাব ীর
অন্তিুয ক্ত থ্াকলব র্লব সংগীর্ বা অিয অিুষ্ঠাি মঞ্চস্থ করার মলধযই সীমাবদ্ধ থ্াকলব িা।

নশল্পকময
●

●
●
●

সক অস্থায়ী পাবন ক নশল্পকময এবং রদয়াল র উপর অনির্ নশল্পকময NYC Parks আটযস অযান্ড অযানন্টকুইটিস অনেলসর
অস্থায়ী পাবন ক নশল্প কময সংক্রান্ত নিলদয শিার আওর্ািু ক্ত এবং এর িিয অিুমনর্ প্রলয়ািি। আরও িািলর্ পারলবি
nycgovparks.org/art-and-antiquities রথ্লক এবং রকালিা প্রশ্ন থ্াকল artandantiquities@parks.nyc.gov রর্ র্ালদর
সালথ্ রর্াগালর্াগ করলর্ পারলবি।
Parklands এবং NYC Parks সম্পনত্তর সক রদয়া ন খি (GreenThumb-এর ক্রয়কৃ র্ সম্পনত্ত রর্মি- চা া, র্াম্বু
ইর্যানদ) 1 বেলরর িিয অিুলমাদি প্রাপ্ত। এক বের পর নশল্পীগণ র্ালদর নশল্পকময আর বযবহ্ার করলর্ পারলব িা।
রদয়া ন খি িয় এমি নশল্প কলমযর িিয সক প্রস্তাবিাসমূহ্ এক বেলরর িিয অিুলমাদি প্রাপ্ত। বাগালি এক বেলরর রবনশ
সময় ধলর অবনস্থর্ সক স্থাপিাসমূহ্লক রময়লরর অনেস পাবন ক নিিাইি কনমশলির প্রনর্লর্াগীর্ার মাধযলম আসলর্ হ্লব।
নশল্পকমযগুল ালক র্নদ ঝু ন লয় রাখার দরকার হ্য় বা িারী র্ন্ত্রপানর্র দরকার হ্য় (লর্মি- রচনর নপকার, খিক বা
েকযন েট) র্াহ্ল অংশগ্রহ্ণকারী সক নশল্পীলদর অবশযই নবমা কিালরি থ্াকলর্ হ্লব র্ার েল র্ারা িারা বা র্ন্ত্রপানর্
বযবহ্ার করলর্ পারলব এবং এর িিয Parks Construction-এর অিুমনর্ দরকার হ্লব।
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●
●
●

●

নকেু নকেু প্রকলল্পর স্থািীয় কনমউনিটি রবালিযর অিুলমাদি রিওয়ার প্রলয়ািি হ্লর্ পালর। GreenThumb রর্লকালিািালবই
রহ্াক প্রকল্প সম্পলকয কনমউনিটি রবািযলক িািালিার িিয পরামশয প্রদাি কলর।
অিুলমানদর্ প্রস্তাবিা অিুসালর NYC Parks আটযস অযান্ড অযানন্টকুইটিস নিয়মর্ানন্ত্রকিালব NYC Parks এবং নশল্পী
এবং/অথ্বা পৃষ্ঠলপাষকর্াকারী প্রনর্ষ্ঠালির মলধয একটি পাবন ক আটয সম্পনকযর্ াইলসলন্সর চু নক্ত ইসুয করলব।
প্রদশযকবৃন্দ নশল্পকময সংস্থাপি এবং অপসারণ সম্পনকযর্ সক খরচ বহ্ি করলব এবং সািসজ্জা, শ্রম, র্ত্ত্বাবধাি, নবমা ও
প্রদশযিী চ াকা ীি নশল্পকলমযর রক্ষণালবক্ষলণর পাশাপানশ বাগাি পূলবয রর্িালব নে রসিালব পুিরায় স্থাপলির শর্য সালপলক্ষ
প্রনর্শ্রুনর্বদ্ধ হ্লবি।
NYC Parks এর উপনবনধ অিুসালর কনমউনিটি বাগালি র্খি প্রদশযি চ লব র্খি নশল্পীগণ প্রকলল্পর িিয র্হ্নবল র বযবস্থা
করার সালথ্ সালথ্ নবমা গ্রহ্ণ এবং স্থাি পুিরূদ্ধালরর বযবস্থা করলবি। অিযািয নশল্পীলদর দানয়লত্বর মলধয অন্তিুয ক্ত রলয়লে:
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

প্রলর্ািয রক্ষলে, প্রস্তাবিার অিুলরাধপলে রর্ সক নিলদয শিাসমূহ্ উলেখ রলয়লে উচ্চমালির নশল্পকলমযর প্রস্তাবিা রপশ
করার সময়ও র্া অিুসরণ করলর্ হ্লব।
সািসজ্জা, স্থাপি, রক্ষণালবক্ষণ, নবমা, নিরাপত্তা আমাির্, নিইিটল শি এবং স্থাি পুিরূদ্ধালরর িিয অথ্যায়ি
প্রদাি করলর্ হ্লব।
■ পাবন ক নশল্প প্রকলল্পর পৃষ্ঠলপাষকর্াকারী/প্রদশযিকারী প্রনর্ষ্ঠািলক একটি নবমা সিদ প্রদাি করলর্ হ্লব
র্ালর্ প্রদশযিী চ াকা ীি সাধারণ দায়দানয়ত্ব বহ্ি করলর্ পালর।
নসটি অি নিউ ইয়কয িামক প্রনর্ষ্ঠাি হ্লর্ অনর্নরক্ত নবমা নিিয়র্া নহ্লসলব প্রলয়ািিীয় নবমা পন নস গ্রহ্ণ
করলর্ হ্লব। রকালিা রকালিা প্রকলল্পর িিয সিদপ্রাপ্ত প্রলকৌশ ী কর্ৃয ক রকৌশ গর্ প্রনর্লবদি প্রস্তুর্ করার প্রলয়ািি
হ্লর্ পালর।
স্থাি পুিরূদ্ধালরর উপর নিনত্ত কলর নিরাপত্তা আমাির্ প্রদশযকলক রেরর্ নদলর্ হ্লব।
নশল্পকলমযর ( Parks কর্ৃয ক প্রদত্ত িয় এমি সরঞ্জাম, র্ন্ত্রপানর্ এবং উপকরণ) স্থাপি র্ত্ত্বাবধাি করুি।
NYC Parks রপ্রস অনেলসর সালথ্ রর্লকালিা নববৃনর্ বা ইলিন্টসমূলহ্র সমিয় করুি।
প্রদশযিী চ াকা ীি রর্লকালিা নশল্পকময পর্যলবক্ষণ এবং রক্ষণালবক্ষণ করুি।
নশল্পকলমযর নিইিটল শি এবং স্থাি পুিরূদ্ধার র্ত্ত্বাবধাি করুি।
Grant NYC Parks নবিামূল য পনরচা লির অনধকার সংরক্ষণ কলর, বানণনিযকনবহ্ীি উলেলশয বযবহ্ালরর িিয
রর্লকালিা নশল্পকলমযর নচোয়ণ করার িিয নচরস্থায়ী সিদ প্রাপ্ত (লম ার আলয়ািিকারীরা এর িিয প্রশংসার
দাবীদার)।
সং গ্ন বযনক্ত মান কািাধীি িবলির রদয়া নচেসমূলহ্র িিয নশল্পলদরলক অিযািয শর্য াবন পূরলণর সালথ্ সালথ্
িবি মান কলদর নিকট হ্লর্ র টার অব সালপাটয সংগ্রহ্ করলর্ হ্য়।

অচতচরক্ত উৎসসমূহ:
●
●

●

NYC Parks-এর নশল্প স্থাপি প্রনক্রয়ার অিুমনর্ সম্পলকয আরও িািলর্ nycgovparks.org/art-andantiquities/temporary-guidelines রদখুি
কীিালব কনমউনিটি বাগাি পনরচর্যাকারীরা নশল্পী, র্হ্নব এবং অিযািয ধরলির সহ্ায়র্া পালব র্া িািলর্
○ বলরা আটয কাউনন্স - www1.nyc.gov/site/dcla/cultural-funding/artists.page রদখুি
○ স্থািীয় ইউনিিানসযটির নশল্প সংক্রান্ত রপ্রাগ্রামসমূহ্
○ নিকটস্থ িাদুর্র বা সাংস্কৃ নর্ক প্রনর্ষ্ঠািসমূহ্
○ অিুগ্রহ্ কলর অথ্য বযবস্থাপিা সম্পলকয িািলর্ এই হ্যান্ডবুলকর "অথ্য বযবস্থাপিা" িামক অধযায়টি রদখুি
কীিালব নশল্পীরা কনমউনিটি বাগািগুল া খুাঁলি পালব
○ GreenThumb ওলয়বসাইলট কনমউনিটি বাগািগুল া খুাঁলি রদখুি: nyc.gov/parks/greenthumb
○ হ্য়লর্া কময নবরনর্ অবস্থায় ির্ু বা রখা া অবস্থায় বা বাগালির আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ
স্থাপলির মাধযলম আপিার পেন্দিীয় কনমউনিটি বাগালির সালথ্ সম্পৃক্ত থ্াকুি। আপনি আমালদর ওলয়বসাইট হ্লর্
কমীলদর রর্াগালর্াগ র্ান কা রপলর্ পালরি: http://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html.

50

কচমউচনটি বাগাযনর নকশা
GreenThumb-এর কচমউচনটি পচরকল্পনা প্প্রারাম
উযেশয
GreenThumb-এর কনমউনিটি পনরকল্পিা রপ্রাগ্রাম হ্লচ্ছ একটি অন্তিুয নক্ত রপ্রাগ্রাম পনরকল্পিা সরঞ্জাম র্া কনমউনিটি বাগাি
পনরচর্যাকারীলদরলক বাগািলক পাবন ক স্থাি নহ্লসলব রদখার মলর্া সক্ষম কলর রর্াল এবং একটি সহ্লর্াগীর্ামূ ক স্থাি তর্নর কলর
নিলর্ সহ্ায়র্া কলর। এই রপ্রাগ্রালমর ক্ষয হ্লচ্ছ োাঁকা িায়গায় বা নবরিমাি বাগািগুল ালক পুিরায় সচ করার িকশা তর্নর করলর্
কনমউনিটি বাগাি পনরচর্যাকারীলদর সালথ্ একলর্ালগ কাি করা।
উপর্ুক্ততা
NYC Parks উপনবনধ অিুসালর শুধুমাে নিবনন্ধর্ GreenThumb কনমউনিটি বাগািগুল া কনমউনিটি পনরকল্পিা রপ্রাগ্রালম অংশগ্রহ্লণর
িিয রর্াগয। প্রনর্নষ্ঠর্ বাগাি রগাষ্ঠীরাই কনমউনিটি পনরকল্পিার িিয সহ্ায়র্া চাইলর্ পালর, র্ালহ্াক, এই রপ্রাগ্রালমর উলেশয হ্লচ্ছ
ির্ু ি উন্নর্ মালির কনমউনিটি বাগাি তর্নর করা এবং নবরিমাি বাগািগুল ালক পুিরায় সচ করা। সঠিক সদসযপদ এবং নসদ্ধান্ত
গ্রহ্ণ প্রনক্রয়ার্ুক্ত বাগাি রগাষ্ঠীলক অগ্রানধকার প্রদাি করা হ্লব। আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটর আপিার বাগাি রগাষ্ঠীলক
প্রনর্লবশীলদর সালথ্ র্ুক্ত কলর রদওয়ার মাধযলম সহ্ায়র্া করলর্ পালর।
প্রচক্রয়া
আপিার বাগাি রগাষ্ঠী র্নদ কনমউনিটি পনরকল্পিা প্রনক্রয়ায় অংশগ্রহ্ণ করলর্ আগ্রহ্ী
রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি। সম্পলদর সহ্ি িযর্ার উপর নিনত্ত কলর
করলর্ পালর র্াহ্ল
ক্ষয নস্থর করার িিয বাগাি পনরচর্যাকারীলদর একটি নিবযানচর্
এবং ঐ কনমউনিটি বাগাি রগাষ্ঠীলক অগ্রানধকার প্রদাি করা হ্লব। সদসযলদর পনরচা
সম্পলকয আল াচিা করা হ্লব র্ার মলধয িকশা তর্নরর পনরকল্পিা অন্তিুয ক্ত থ্াকলব।

থ্ালক র্াহ্ল অিুগ্রহ্ কলর আপিার আউটনরচ
র্নদ বাগাি রগাষ্ঠী উপর্ুক্তর্ার শর্য াবন পূরণ
গ্রুপ নর্িটি সিার িিয প্রনর্শ্রুনর্বদ্ধ হ্লবি
িায় সিা অিুনষ্ঠর্ হ্লব এবং সিায় কার্যাব ী

িিািি
নর্িটি কনমউনিটি পনরকল্পিা রসশলির রশলষ GreenThumb পনরকনল্পর্ িকশা তর্নর করলব র্ার েল প্রনর্টি সিা হ্লর্ গুরুত্বপূণয র্ত্ত্ব
এবং ধারণা পাওয়া র্ালব। বাগাি রগাষ্ঠীগুল া নিলদয শিা নহ্লসলব িকশাগুল া বযবহ্ার করলর্ পারলব এবং িািলর্ পারলব কীিালব
বাগালির বাইলরর িবিলক কালি াগালিা র্ায়। র্ারা এই পনরকনল্পর্ িকশা বাগাি তর্নরর িিয র্হ্নব সংগ্রলহ্র কালি নবনিন্ন
সুলর্াগ বযবহ্ালরর িিয কালি াগালর্ পালর, এর মলধয নিবযানচর্ নবনিন্ন অনেস হ্লর্ প্রাপ্ত নবলবচিামূ ক র্হ্নব অন্তিুয ক্ত থ্াকলব,
থ্াকলব নিনিসপে প্রদাি র্হ্নব এবং আনথ্যক র্হ্নব ।
সম্পলদর প্রাপযর্ার উপর নিিযর কলর, GreenThumb নিলম্নাক্ত রর্লকালিা একটি করলর্ পালর:
●
●
●

বাগাি গ্রুপলক রর্লকালিা একটি সবুি সংগঠলির সালথ্ সংর্ুক্ত করা র্ারা িকশা অিুর্ায়ী বাগালির অংশ নিমযাণ করলর্
পালরি।
আমালদর অপালরশি দল র সালথ্ সমিয় কলর, ধারণক্ষমর্া অিুর্ায়ী, বাগালির অংশ নিমযাণ করলর্ সহ্ায়র্া করা।
িকশা সংক্রান্ত নিনদয ি প্রকল্প নিলয় একটি রেচ্ছালসবক নদলির সমিয় করা।

51

একটি নতু ন কচমউচনটি বাগান জতচর শুরু করা
GreenThumb এর নতু ন বাগাযনর উযেযাগ
উযেশয
NYC Parks এর ওয়াক টু
10 নমনিলটর হ্াাঁটার রাস্তার
কনমউনিটি বাগালি পনরণর্
প্রদাি করার নমশলির সালথ্

এ পাকয উলদযালগর পাশাপানশ, GreenThumb এর ির্ু ি বাগালির উলদযাগ NYC এর প্রনর্ বাসস্থাি রথ্লক
মলধয একটি কনমউনিটি বাগাি তর্নর করলর্ চায়। এই উলদযালগর মাধযলম, GreenThumb খান এ াকালক
করা গ্রুপলদর সহ্ায়র্া কলর এবং এটি NYC Parks এর িাল া মালির সবুি এ াকার মলধয িযার্য এলক্সস
সঙ্গনর্পূণয রলয়লে।

উপর্ুক্ততা
রর্ রকউ একটি কনমউনিটি বাগাি তর্নর করলর্ পারলব। এই ির্ু ি িায়গালক সনম্মন র্িালব পনরকল্পিা এবং পনরচা িা করার িিয
কমপলক্ষ দশিি বাগাি সদসয একটি গ্রুলপর সালথ্ শুরু করার িিয আমরা পরামশয প্রদাি কনর। GreenThumb এর সালথ্ নিবনন্ধর্
হ্লর্ হ্ল , আপনি রর্ িায়গালক কনমউনিটি বাগাি নহ্লসলব বযবহ্ার করলর্ চাি রসই িায়গার মান লকর কাে রথ্লক একটি ন নখর্
অিুমনর্ নিলর্ হ্লব।
প্রচক্রয়া
র্নদ আপনি একটি ির্ু ি বাগাি শুরু করলর্ ইচ্ছুক থ্ালকি র্াহ্ল নিলম্নাক্ত পদলক্ষপ অিুসরণ করুি। অনর্নরক্ত র্থ্য অথ্বা রকালিা
প্রশ্ন থ্াকল অিুগ্রহ্ কলর GreenThumb এর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।
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বাগাযন প্হাচস্টং প্স্বচ্ছাযসবক গ্রুপ
GreenThumb প্স্বচ্ছাযসবক কমক সূচি
উযেশয
GreenThumb এর রেচ্ছালসবক কমযসূনচ রেচ্ছালসবকলদর প্রলয়ািলি কলপযালরট, স্কু এবং অিযািয গ্রুলপর সালথ্ বাগালির সমিয় কলর।
রেচ্ছালসবক দ আগাো পনরষ্কার, েু , কন্দ অথ্বা গুল্ম ররাপণ, বাগাি পনরষ্কার, উাঁচু রবি তর্নর, বাগালির মলধয সাধারণ সংরক্ষণ
এবং নবলশষ প্রকল্প প্রদাি করার মাধযলম কনমউনিটিলক শনক্তশা ী কলর থ্ালক। বাগালির সালথ্ কাি করার মাধযলম রেচ্ছালসবকগণ
রটকসই, মূ যবাি রপস-রমনকং এবং NYC এর কৃ নিগর্ েযানেক সমৃদ্ধ করলর্ অংশগ্রহ্ণ করলর্ পারলবি।
উপর্ুক্ততা
GreenThumb এর সালথ্ নিবনন্ধর্ রর্লকালিা কনমউনিটি একটি রেচ্ছালসবক নদলির সমথ্যলির িিয রর্াগয, র্া টাে এবং সম্পলদর
প্রাপযর্ার উপর নিিযরশী ।
প্রচক্রয়া
GreenThumb রেচ্ছালসবক কমযসূনচ, একবার এবং পুিরাবৃনত্ত কমযনদবলসর িিয, শহ্রিুলড় কনমউনিটি বাগািগুল ালর্ সরঞ্জাম, উপাদাি
এবং রেচ্ছালসবক গ্রুপ সরবরাহ্ কলর থ্ালক। রেচ্ছালসবক নদবস সাধারণর্ দুই রথ্লক নর্ি র্ণ্টা স্থায়ী থ্ালক এবং একবালর পাাঁচ রথ্লক
200 িি র াক নিলয় আলস। রেচ্ছালসবকলদর নিিে গ্লািস, পানি, খাবার, রপাকা দমলির রে এবং আবিযিা বযাগ নিলয় আসলর্
হ্লব। অিযািয প্রলয়ািিীয় সরঞ্জাম এবং উপাদাি প্রদাি করার িিয GreenThumb বাগাি গ্রুপলদর সালথ্ সমিয় কলর থ্ালক।
র্নদ আপনি একটি বাগাি গ্রুপ হ্ি নর্নি রেচ্ছালসবক নিলর্ ইচ্ছুক র্াহ্ল অিুগ্রহ্ কলর আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ
করুি। র্নদ আপনি একটি গ্রুলপর প্রনর্নিনধত্ব কলর থ্ালকি র্ারা র্ালদর কনমউনিটি বাগালি রেচ্ছালসবক নিলর্ ইচ্ছুক র্াহ্ল অিুগ্রহ্
কলর (212) 602-5300 অথ্বা greenthumbinfo@parks.nyc.gov -রর্ GreenThumb-এর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।। আপিালক
একটি রোট আলবদি সম্পূণয করলর্ হ্লব।

53

স্থায়ী কী পতঙ্গ এবং প্রাগ বযবস্থাপনা
বাগালি কীটপর্ঙ্গ এবং উনিলদর ররাগ অনিবার্য। উপকারী রপাকামাকড়লদর িিয েু ররাপণ করা, কৃ নেম কীটিাশক, উনিদিাশক ও
সার বযবহ্ার িা করা এবং বৃনদ্ধর িিয প্রনর্ উনিলদর রর্ িায়গা এবং র্লত্নর প্রলয়ািি র্া প্রদাি করা হ্লচ্ছ এই ধরলির সমসযা
প্রনর্লরাধ এবং প্রশনমর্ করার নকেু পদ্ধনর্।

GreenThumb

এর নীচতমািাসমূহ:

NYC Parks নবচারবযবস্থার অধীলি কনমউনিটি বাগাি করার িিয এই রসকশলির িীনর্গুল া রমলি চ া আবশযক এবং অিয সবাইলকও
এই িীনর্গুল া রমলি চ লর্ উৎসাহ্ রদওয়া হ্লচ্ছ।
•

•

•

সমসযার্ুক্ত এ াকায় ইাঁদলু রর প্র ব্ধ
ু োড়া কনমউনিটি বাগালির র্ত্ত্বাবধাি এবং সংরক্ষণ করার সময় GreenThumb তিব,
অনিব বা অিযািয ধরলির কীটিাশক বযবহ্ার কলর িা। GreenThumb এর কীটপর্ঙ্গ নিয়ন্ত্রলণর পদ্ধনর্গুল া ইনন্টলগ্রলটি
রপট রমলিিলমন্ট20 (IPM) এর নিলদয নশকা অিুসরণ কলর।
GreenThumb র্ালদর উদযািপা কলদর কর্ৃয ক কীটিাশক এবং উনিদিাশক বযবহ্ালর নিরুৎসানহ্র্ কলর থ্ালক। ররা রকািার,
ইন্টারক্রনপং এবং অিযািয পদ্ধনর্ দ্বারা এমিনক নিলমর রর্ , সাবালির রে এবং িায়ালটালমনসয়াস মাটির মলর্া নিম্ন
প্রিালবর তিব উপকরলণর বযবহ্ালরর মাধযলম IPM এর সবযলশ্রষ্ঠ পদ্ধনর্সমূহ্ কীটপর্ঙ্গ এবং ররালগর সমসযা র্থ্াসিব
প্রনর্লরাধ করলর্ সহ্ায়র্া কলর।
রাসায়নিক-নিনত্তক সালরর পনরবলর্য তিবসার এবং অিযািয তিব মাটির পনরবর্য িকারী বযবহ্ালর GreenThumb উৎসানহ্র্
কলর থ্ালক। অলিক অনিব বানণনিযক সার মাটিলর্ বসবাসকারী উপকারী প্রাণীলদর িিয ক্ষনর্কর হ্লয় থ্ালক।

অচতচরক্ত উৎসসমূহ:
•
•
•
•
•

EPA, “ইনন্টলগ্রলটি রপট মযালিিলমলন্টর িূ নমকা” epa.gov/managing-pests-schools/introduction-integrated-pestmanagement
কলিয রকা-অপালরটিি এক্সলটিশি অগযানিক রপ্রািাকশি গাইিস - nysipm.cornell.edu/organic_guide/
নিউ ইয়কয রটট ইলন্টলগ্রলটি রপট মযালিিলমন্ট - nysipm.cornell.edu/
ব্রুকন ি রবাটানিক গালিযি এিু লকশিা নরলরালসযস - bbg.org/gardening
কলিয রকা-অপালরটিি এক্সলটিশি – বাগাি নিনত্তক নশক্ষা: সমসযা সমাধাি: gardening.cals.cornell.edu/gardenguidance/troubleshooting/

EPA, “ইনন্টলগ্রলটি রপট মযালিিলমলন্টর িূ নমকা” epa.gov/managing-pests-schools/introduction-integrated-pestmanagement
20
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বাগাযন তত্ত্বাবিায়যকর র্ূচমকা
রর্লহ্র্ু অনর্নরক্ত রেচ্ছালসবী উদযািপা ক রলয়লে (বর্য মালি 20,000 এরও রবনশ), GreenThumb এর নিয়ম হ্ল া নিবনন্ধর্ প্রনর্
বাগালি দুইিি বযনক্তলক র্ত্ত্বাবধায়ক নহ্লসলব নিলয়াগ করা। বাগালির সদসযলদর নবর্শ্াসলর্াগয, নিিযরলর্াগয এবং প্রর্ুনক্ত বযবহ্ালর
োচ্ছন্দযলবাধকারী বযনক্তলদর বাগালির র্ত্ত্বাবধায়ক নহ্লসলব নিলয়াগ করা উনচর্। বাগালি র্ত্ত্বাবধায়ক পদ (প্রাথ্নমক এবং মাধযনমক)
নিলয়াগকৃ র্ বাগালির সদসযলদর রকালিা রির্ৃ ত্ব অথ্বা কর্ৃয ত্ব প্রদাি কলর থ্ালক িা; বাগালির রির্ৃ ত্ব র্ালদর বাগালির গ্রুলপর
উপনবনধসমূহ্ অিুর্ায়ী নিলয়াগ প্রদাি করা হ্য়। র্ত্ত্বাবধায়কগণ সাধারণর্ GreenThumb এবং বাগালির গ্রুলপর সালথ্ রর্াগালর্াগ কলর
থ্াকলব। িরুনর অবস্থাসহ্ র্নদ বাগালির গ্রুলপর সালথ্ রকালিা কারলণ GreenThumb এর রর্াগালর্াগ করলর্ হ্য় র্াহ্ল আমরা আলগ
র্ত্ত্বাবধায়কলদর ক বা ইলমই করব। র্ালদর দানয়ত্ব হ্ল া বানক বাগালির গ্রুলপর কালে র্থ্য প্রদাি করা এমিনক র্ালদর দানয়ত্ব
হ্ল া বাগাি গ্রুপ সম্পলকয র্থ্য GreenThumb রক প্রদাি করা।
বাগালির র্ত্ত্বাবধায়ক পনরবর্য ি হ্ল পূবযবর্ী এবং ির্ু ি র্ত্ত্বাবধায়কলদর GreenThumb এর আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্
রর্াগালর্াগ করা উনচর্। আমালদর র্ত্ত্বাবধায়কলদর র্থ্য সঠিক এবং র্র্টু কু সিব আপলিলটি রাখা উনচর্। আমরা অিুলরাধ কনর
বাগালির উিয় র্ত্ত্বাবধায়ক NYC-রর্ বসবাস করলবি র্ালর্ GreenThumb এর নিিযরলর্াগয এলক্সস থ্ালক।
র্ত্ত্বাবধায়ক নিলয়াগ করার প্রনক্রয়া আপিার বাগালির উপনবনধসমূলহ্ ন নখর্ রলয়লে (ন নখর্ এবং সংলশানধর্ উপনবনধর অধযায়
রদখুি)।

তত্ত্বাবিায়কযের োচয়যে অন্তর্ুক ক্ত রযয়যে:
প্রযয়াজনীয় কাগজপত্র পূরণ করুন — বাগালির একিি র্ত্ত্বাবধায়কলক একটি
বাগাি গ্রুলপর িিয একটি নিবন্ধি পযালকট পূরণ করলর্ হ্লর্ পালর।

াইলসন্স চু নক্তলর্ োক্ষর করলর্ হ্লর্ পালর এবং/অথ্বা

একটি সেসযতা তাচিকা আপনার আউ চরি প্কা-অচর্কযন যরর কাযে পাঠান বাচষক ক চনবন্ধন পযাযকয র অংশ চহযসযব — বাগালির
একিি র্ত্ত্বাবধায়ক নিনির্ করলবি রর্ GreenThumb এর কালে ঠিকািা এবং রোি িম্বরসহ্ বাগালির সদসযলদর একটি আপলিলটট
র্ান কা রলয়লে। এই র্ান কাটি শুধু GreenThumb এর অিযন্তরীণ বযবহ্ালরর িিয। আমালদর আইি বাধয িা করল র্া আমরা
কারও সালথ্ রশয়ার করব িা।
প্র্ জনসািারণ বাগান সম্পযকক GreenThumb এর সাযথ প্র্াগাযর্াগ করযব তাযের জনয প্রথম প্র্াগাযর্াগ — র্নদ রকউ বাগালি
রর্াগদাি করলর্, বাগালি র্ালদর োেলদর আিলর্, বাগালি রকালিা িন্মনদি বা অিুষ্ঠাি ইর্যানদ করলর্ ইচ্ছুক র্াহ্ল GreenThumb
এই বযনক্তলক বাগালির র্ত্ত্বাবধায়লকর নদলক নিলদয শ কলর নদলবি। বাগালির একিি র্ত্ত্বাবধায়লকর বাগালির সদসযর্ার পদ্ধনর্ এবং
িায়গার বযবহ্ার নিলয় বাগালির রর্লকালিা অনর্নরক্ত প্রাসনঙ্গক নিয়ম বযাখযা করলর্ সক্ষম হ্ওয়া উনচর্।
GreenThumb এর কাে প্থযক তথয রহণ এবং প্শয়ার করা — সরবরাহ্ নবর্রণ, েরম, র্থ্য অিুলরাধ, নবলশষ অিুষ্ঠাি, ওয়াকযশপ
এবং দুইিলির রবনশ বাগালির র্ত্ত্বাবধায়ক সম্পলকয সক র্থ্য GreenThumb প্রদাি কলর। বাগালির বানক সদসযলদর সালথ্ এই র্থ্য
রশয়ার করার দানয়ত্ব বাগালির র্ত্ত্বাবধায়লকর।
বাগাযনর গ্রুযপর উযদ্বগ চনযয় GreenThumb এর সাযথ প্র্াগাযর্াগ করা — রর্াগালর্াগ দুই নদলকই করা হ্য়। র্নদ বাগালির গ্রুলপর
রকালিা সমসযা বা উলদ্বগ থ্ালক র্াহ্ল

বাগালির র্ত্ত্বাবধায়কলদর র্ালদর আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ করা উনচর্।
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উপচবচিসমূহ চি া এবং সংযশািন করা
উপনবনধসমূহ্ হ্লচ্ছ পরস্পর সম্মনর্ প্রদািকৃ র্ নিয়ম এবং কার্যপ্রণা ী র্া একটি বাগালির গ্রুপ তর্নর কলর র্ালদর বর্য মাি এবং
িনবষযৎ বাগালির তদিনন্দি কালির অপালরশি এবং র্ত্ত্বাবধাি করার িিয। একটি বাগালির উপনবনধসমূহ্ হ্লচ্ছ গ্রুপটি ন খলি,
গ্রুপ সদসযলদর মলধয বাগালির নবনিন্ন দানয়লত্ব, ির্ু ি সদসয আিার রপ্রালটাকল , বাগালির রির্ৃ ত্ব পনরবর্য লি, অথ্যিীনর্ এবং নবলরাধ
পনরচা িা করা, অিুষ্ঠাি পনরকল্পিা করা এবং অিয রকালিা কাি পনরচা িা করা র্া গ্রুপটি দানয়ত্বগ্রহ্ণ কলর।
উপনবনধ সম্পলকয একটি গ্রুপ গণর্ানন্ত্রকিালব নসদ্ধান্ত রিয় এবং র্া সমলয়র সালথ্ পনরবর্য ি এবং নবকনশর্ হ্লর্ পালর। রর্লহ্র্ু গ্রুপ
আকালর, সদসযর্ায়, এবং উলেলশয পনরবর্য ি হ্য় র্াই সমলয়র সালথ্ সালথ্ গ্রুলপর নবকনশর্ চানহ্দা এবং ইচ্ছাগুন শিাক্ত কলর
আপিার উপনবনধসমূহ্, মূ যায়ি করার রক্ষলে একটি বাস্তবমুখী পদ্ধনর্ গ্রহ্ণ করুি।
আপিার গ্রুপ প্রনর্ বের র্ালদর উপনবনধসমূহ্ পুিঃপরীক্ষা করলর্ পালর, রর্মি- প্রনর্ বসলন্তর শুরুলর্ একটি বানষযক সিায়। বর্য মাি
গ্রুপটি র্নদ বর্য মালি ন নখর্ উপনবনধসমূলহ্ সম্মর্ থ্ালক বা রকালিা নিনদয ি সংলশাধিী প্রস্তাব করলর্ চায় র্লব র্া নিধযারণ করুি।
উপনবনধসমূলহ্র মলধয একটি ন নখর্ প্রনক্রয়া থ্াকা উনচর্ র্া উলেখ করলব কীিালব গ্রুপ দ্বারা সংলশাধি করা রর্লর্ পালর।
বাগালির গ্রুলপর সদসযগণ র্খি নির্ুক্ত হ্ি র্খি র্ালদর উপনবনধসমূলহ্র একটি অিুন নপ গ্রহ্ণ করা উনচৎ। আমালদর পরামশয হ্ল া
রর্ প্রলর্যক ির্ু ি সদসয উপনবনধসমূহ্ িাল ািালব পলড় এবং বুলঝ র্ারপর র্ালর্ োক্ষর করলব, র্ালর্ বুঝা র্ায় রর্ র্ারা বাগালির
উনেনখর্ নিয়লমর সালথ্ সম্মর্ আলেি। বাগালির গ্রুলপ সাধারণর্ রর্ সমসযাগুল া রদখা র্ায় র্া বাগালির উপনবনধসমূহ্; দ্বারা
সমাধাি করা সিব; অিুগ্রহ্ কলর নরলিা নিং কিনফ্লে রদখুি একটি সমৃদ্ধ বাগাি গ্রুপ তর্নর করার আরও টিপলসর িিয এই
হ্যান্ডবুলকর কনমউনিটি বাগাি অধযায় রদখুি। সক উপনবনধসমূহ্ বাগালির াইলসন্স চু নক্তর সালথ্ সমিয় হ্লর্ হ্লব।

উপচবচিসমূযহর প্রযয়াজনীয়তা:
GreenThumb এখি NYC Parks এর অধীলি সক কনমউনিটি বাগালির গ্রুপগুল ালক াইলসলন্সর িিয এবং সংস্থাি গ্রহ্লণর পূবযশর্য
নহ্লসলব র্ালদর আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে উপনবনধসমূলহ্র অিুন নপ িমা রদওয়ার প্রলয়ািি মলি কলর। আমরা গ্রুপ গঠি এবং
উপনবনধসমূলহ্র উপর বেলর কলয়কবার কমযশা ার প্রস্তাব কলর থ্ানক (অগযািাইনিং ের গালিযি সালক্সস ওয়াকযশপ নসনরি) এবং
আমরা আপিালক এবং আপিার বাগাি গ্রুলপর সদসযলদর উৎসানহ্র্ কনর এই কমযশা ায় উপনস্থর্ থ্াকার িিয র্ালর্ র্ালদর
উপনবনধসমূহ্ তর্নর করলর্ গ্রুলপর সহ্ায়র্া হ্য়। এটি আপিার গ্রুলপর শনক্ত বৃনদ্ধ করার িিয একটি িাল া সুলর্াগ র্ার কারণ হ্লচ্ছ
সদসযপলদর একটি উপ নব্ধর মাধযলম অনধকার এবং দানয়ত্ব, নিয়ম এবং কার্যপ্রণা ী, র্ত্ত্বাবধাি কাঠালমা এবং কীিালব গ্রুপ নসদ্ধান্ত
গ্রহ্ণ কলর। আরও র্লথ্যর িিয আপিার GreenThumb আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি।
কমপযক্ষ আপনার উপচবচিসমূযহ অবশযই অন্তর্ুক ক্ত থাকযত হযব (তযব এযত সীমাবদ্ধ নয়):
বাগালির নমশি
সদসযর্া (কীিালব রর্াগদাি করলবি, রর্াগদাি করার পর অনধকার এবং কর্য বয, র্নদ একিি সদসয টাকা পনরলশাধ
করলর্ িা পালর র্াহ্ল রপ্রালটাক )
● নসদ্ধান্ত গ্রহ্লণর প্রনক্রয়া
● রির্ৃ লত্বর কাঠালমা, আবশযকর্া এবং নিবযাচলির কার্যপ্রণা ী র্ার মলধয অন্তিুয ক্ত রলয়লে GreenThumb এর িিয বাগালির
র্ত্ত্বাবধায়ক নিবযাচি করা
● িনবষযলর্ উপনবনধ পনরবর্য লির প্রনক্রয়া
● কীিালব বাগাি গ্রুপ আনথ্যক সংস্থাি, দ্বন্দ্ব এবং নবলরাধ পনরচা িা কলর
● বাগালির সদসযলদর িিয নিয়ম (অথ্যাৎ, উদযািপা কলদর কী করার অিুমনর্ রলয়লে আর কী করার অিুমনর্ রিই) এবং
র্নদ একিি বাগালির সদসয সদসযর্ার নিয়লমর সালথ্ সম্মর্ িা হ্য় র্াহ্ল কার্যপ্রণা ী কী
আপিার বাগাি শুরু করার িিয GreenThumb পাাঁচটি িাষায় একটি উপনবনধ ওয়াকযনশট তর্নর কলরলে এমিনক একটি উপনবনধর
রটম্পল টও তর্নর কলরলে। এই উপাদািগুন িাউিল াি করলর্ অিুগ্রহ্ কলর, tinyurl.com/GreenThumbBylaws নিনিট করুি।
●
●

অচতচরক্ত উৎসসমূহ:
•
•

র্ালদর রিইবারহুি ন িারশীপ ইন্সটিটিউট নসনরলির অংশ নহ্লসলব নসটিলিিস কনমটি ের NYC গ্রুপ কাঠালমা এবং
কনমউনিটি সংগঠলি প্রনশক্ষণ এবং কমযশা ার প্রস্তাব কলর থ্ালক - citizensnyc.org
বাগালির নিয়লমর িমুিার এই র্ান কাসহ্ কনমউনিটি বাগাি পনরচা িা করার নবনিন্ন ধরলির নরলসাসয আলমনরকাি
কনমউনিটি গালিযনিং অযালসানসলয়শি র্ালদর ওলয়বসাইলট নবিামূল য প্রদাি কলর থ্ালক:
https://communitygarden.org/resources/sample-garden-rules/
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উপচবচিসমূযহর রূপযর া
এই ওয়াকযনশটটি নকেু প্রলশ্নর মাধযলম GreenThumb এর প্রলয়ািি অিুর্ায়ী বাগাি গ্রুলপর উপনবনধসমূলহ্ একটি নবস্তৃ র্ রূপলরখা িুলড়
রদয়। সম্পন্ন হ্ওয়ার পর এই ওয়াকযনশট গ্রুলপর উপনবনধসমূলহ্র একটি কাঠালমা প্রদাি করলব র্া GreenThumb এর সবযনিম্ন
আবশযকর্া পূরণ করলব; আপনি উপনবনধসমূলহ্ ওয়াকযনশলট র্া অন্তিুয ক্ত আলে র্ার রথ্লকও রবনশ আরও রর্াগ করলর্ পালরি। অিুগ্রহ্
কলর ওয়াকযনশটটি আপিার বাগাি রগাষ্ঠীর সালথ্ সম্পন্ন করুি। এই কলথ্াপকথ্িটি কীিালব সহ্ির্র করলর্ হ্লব র্া িািলর্ র্নদ
আপিার গ্রুলপর র্থ্য প্রলয়ািি হ্য় র্াহ্ল GreenThumb উপনবনধসমূলহ্র একটি কমযশা ায় উপনস্থর্ থ্ালকি এবং/অথ্বা আপিার
আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে উপাদালির অিুলরাধ করুি।

1.

চমশন: বাগািটির উলেশয।
•
রকি বাগািটি গুরুত্বপূণয?
•
এটি কনমউনিটিলর্ কী ধরলির মূ য বহ্ি কলর থ্ালক?
•
গ্রুপসমূহ্ কী অিযি করার প্রর্যাশা রালখ?

2.

সেসযতার পদ্ধচত
•
একিি বযনক্ত কীিালব বাগালির সদসয হ্লর্ পারলব? শর্য াবন কী কী?
•
একিি বযনক্তলক সদসয হ্লর্ হ্ল নক রকালিা নে প্রলয়ািি এবং র্নদ একিি সদসয র্ার বলকয়া পনরলশাধ করলর্
িা পালর র্াহ্ল রপলমলন্টর নবকল্প কী হ্লর্ পালর?
•
র্নদ রকউ সদসয হ্য় র্াহ্ল সদসযপদ বিায় রাখার িিয আবশযকর্া কী কী?
•
সদসযলদর কী কী অনধকার রলয়লে?
•
সদসযর্া প্রর্যাহ্ালরর িিয রপ্রালটাক কী?
•
বাগালি নক প্লট রলয়লে? র্নদ থ্ালক, র্াহ্ল রসগুল া কীিালব কাি কলর?

3.

চসদ্ধান্ত রহণ
•
গ্রুপ কীিালব নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ কলর?
•
রিাট করলর্ এবং প্রস্তাব পাস করলর্ নক রকালিা সবযনিম্ন সদসয সংখযার প্রলয়ািি রলয়লে?
•
নসদ্ধান্ত নিলয় গ্রুলপর সালথ্ কীিালব রর্াগালর্াগ করা হ্য়?
•
গ্রুলপর সদসযগণ কর্ র্ি র্ি রদখা কলরি?

4.

বাগাযনর
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্নতৃ ে
রকালিা নটয়ানরং কনমটি অথ্বা বাগালির অিযািয নিবযানচর্ রির্ৃ লত্বর রকালিা গ্রুপ রলয়লে নক?
রকাি রকাি পদ এটি গঠি কলর থ্ালক?
র্ালদর সদসযলদর কীিালব নিবযাচি করা হ্য়?
বাগালির রির্ৃ লত্বর একিি সিাবয সদসয নহ্লসলব রর্াগয হ্ওয়ার নক রকালিা নবলশষ আবশযকর্া রলয়লে?
র্ালদর নক রকালিা রময়াদ সীমা রলয়লে?
র্ারা কীিালব নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ কলরি?
র্ারা কর্ র্ি র্ি রদখা কলরি?
বাগালির রির্ৃ লত্বর সিা নক সাধারণ বাগালির সদসযলদর িিয উম্মুক্ত? এসব সিা সম্পলকয গ্রুলপর সালথ্ কীিালব
রর্াগালর্াগ করা হ্লয় থ্ালক? সিার নমনিটস/লিাটস সদসযলদর সালথ্ কীিালব রশয়ার করা হ্য়?
নটয়ানরং কনমটির সদসযলদর আবশযকর্া/দানয়ত্ব কী কী?
বাগালির রির্ৃ লত্বর একিি সদসয র্নদ র্ালদর আবশযকর্া পূরণ করলর্ অক্ষম হ্ি, র্াহ্ল র্ালদর কীিালব
পর্যাল াচিা করা হ্য়? প্রলয়ািি হ্ল নক র্ালদর অপসারণ করা হ্য়?
আরও নক রকালিা অনর্নরক্ত কনমটি রলয়লে রর্মি- সদসযপদ, আনথ্যক, অিুষ্ঠাি, তিবসার অথ্বা সাধারণ
সংরক্ষণ? এসব কনমটির িূ নমকা ও দানয়ত্ব কী কী?
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5. সংযশািনসমূহ
•
•
•

6.

গ্রুপ উপনবনধসমূহ্ কীিালব সংলশাধি কলর থ্ালক?
উপনবনধসমূলহ্র সংলশাধি প্রস্তাব করা হ্ল এবং রিাট করা হ্ল র্া গ্রুলপর কালে কীিালব রশয়ার করা হ্য়?
সংলশানধর্ উপনবনধসমূহ্ তবধ এবং অন্তিুয ক্ত করার িিয, একটি রিাট গ্রহ্লণর কর্নদি পূলবয গ্রুলপর সালথ্
রর্াগালর্াগ করা উনচর্?

দ্বন্দ্ব এবং চবযরাি
•
বাগাি কীিালব দ্বন্দ্ব বা নববালদর নমমাংসা কলর?
•
র্নদ একিি বাগালির সদসয অিয আর একিি বাগালির সদলসযর নবরুলদ্ধ নিয়ম
কী হ্লব?

ংর্লির অনিলর্াগ কলর র্াহ্ল

7.

আচথক ক সংস্থান
•
বাগালির অথ্যনিনর্ক িনথ্পে কীিালব সংরক্ষণ করা হ্য়?
•
কীিালব এসক িনথ্পে গ্রুলপর অিযািয সদসযলদর মলধয আদািপ্রদাি করা হ্য়?
•
গ্রুলপ কীিালব অথ্যনিনর্ক নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করা হ্য় এবং অিুলমাদি গ্রহ্ণ করা হ্য়?

8.

সেসয চবচি
•
সদসযর্া ালির নিয়মাব ী কী; রর্মি- বাগাি পনরচর্যাকারীলদর অবশযই কী করলর্ হ্লব?
•
বাগাি পনরচর্যাকারীলদর কী করার অিুমনর্ রিই?
•
গ্রুলপর রকালিা সদসয র্নদ সদসযর্ার নিয়লমর সালথ্ একাত্মর্া রর্াষণা িা কলর র্াহ্ল দ কী প্রনর্কারমূ ক
বযবস্থা গ্রহ্ণ করলব?
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সমসযা সমািান 101
কনমউনিটি বাগািগুল ালর্ র্লট এমি কলয়কটা সাধারণ সমসযা সমাধািসহ্ নিলচ উলেখ করা হ্ল া।
বাগাযন একটি গাচড়, ট্রাক, প্ট্রিার, ম রসাইযকি বা অনযানয ম রিাচিত পচরবহন রযয়যে।
গানড়, ট্রাক, রট্র ার, মটরসাইলক বা অিযািয মটরচান র্ পনরবহ্িগুল া রর্লকালিা সময় পাকয করা বা কনমউনিটি বাগালি িাও রাখা
াগলর্ পালর। অনব লম্ব গানড়র মান কলক পনরবহ্ি সনরলয় নিলর্ ব ি
ু । পনরবহ্িগুল ালক র্নদ পনরর্যক্ত বল মলি হ্য় র্াহ্ল
পনরর্যক্ত পনরবহ্লির কথ্া িািালর্ 311-রর্ রোি কলর প্রনর্লবদি রপশ করুি এবং আপিার প্রচার সমিয়কারীলক সর্কয করুি।
বাগাযন প্কউ অজবির্াযব মােক বযবহার করযে বা চবক্রয় করযে।
আপিার বাগালি বা বাগালির নিকট মাদক নবনক্র করলে বা বযবহ্ার করলে এমি র্নদ কাউলক রদখলর্ পাি র্াহ্ল নিউ ইয়কয পুন শ
নবিাগ (New York Police Department) রক অবনহ্র্ করুি (িরুনর প্রলয়ািলি 911 এ রোি করুি, িরুনর প্রলয়ািি বযর্ীলরলক
311 এ রোি করুি) বা আপিার নিকটস্থ থ্ািায় রোি করুি। র্ারা রসখাি হ্লর্ র্া নিলয় র্ালব। কখিই আপনি নিলিলক নবপজ্জিক
পনরনস্থনর্র মলধয রে লবি িা। অিুগ্রহ্ কলর বাগালি আপনি এমি রকালিা আচরণ রদখলর্ রপলয়লেি নক িা র্া GreenThumb রক
অবনহ্র্ করুি।
প্কউ বাগাযন মেযপান করযি এবং/ বা িূমপান করযি করণীয়।
ঐ বযনক্তলক িািাি রর্ নিউ ইয়কয রটট আইি অিুসালর প্রকালশয মদযপাি করা নিনষদ্ধ এবং নসটি আইি অিুসালর রকালিা নসটি
এনিনন্সর প্রকালশয ধূমপাি নিনষদ্ধ এবং শানস্তলর্াগয অপরাধ। এসক নিয়ম স্পি কলর উলেখ পূবযক NYC Parks এর নিকট হ্লর্
োক্ষর গ্রহ্ণ করা হ্য় এবং আপিার বাগাি র্নদ NYC Parks এর অধীলি শানস্তলর্াগয িা হ্য় র্াহ্ল ির্ু ি “বাগাি নবনধ” রর্
োক্ষর করুি। রদাষী বযনক্ত র্নদ বাগালির সদসয হ্ি র্াহ্ল সঠিক পদলক্ষপ গ্রহ্লণর িিয আইি অিুসালর আপিার গ্রুলপর সালথ্
পরামশয করুি। বাগালির রকালিা সদসয র্নদ ক্রমাগর্ আইি িঙ্গ করলর্ থ্ালক র্াহ্ল ঐ সদসযলক বনহ্স্কার করাই বাঞ্ছিীয় হ্লব।
বাগাযন প্কউ বযচক্তগত চজচনসপত্র মজুে করযি করণীয়।
বযনক্তগর্ নিনিসপে (লর্সক নিনিস বাগাি রক্ষণালবক্ষলণর কালি বযবহৃর্ হ্য় িা) রসগুল ালক GreenThumb garden এ মিুদ রাখা
র্ালব িা। বাগালি র্নদ রকউ বযনক্তগর্ নিনিসপে মিুদ কলর র্াহ্ল ঐ বযনক্তলক রসগুল া সনরলয় নিলর্ ব ি
ু । র্নদ রদখা র্ায় রর্
নিনিসপেগুল া পনরর্যক্ত র্াহ্ল রসগুল ালক পুিরাবৃনত্ত করুি বা দূলর নিলক্ষপ করুি। নিনিসপেগুল া র্নদ আকালর বৃহ্ৎ হ্য় র্াহ্ল
সযানিলটশি নবিাগলক রোি করুি ( 311 এ রোি করুি এবং সযানিলটশি নবিাগলক নিলয় রর্লর্ ব ি
ু ) বা GreenThumb এ রোি
কলর একটা নপকালপর বযবস্থা করলর্ ব ি
ু ।
বাগান প্থযক প্কউ চকেু িু চর করযি, বাগাযন প্কউ র্চে আ াত পায় বা র্াংিু র কযর তাহযি করণীয়।
র্টিাটি আপিার এ াকার নিকটস্থ থ্ািায় অবগর্ করুি এবং একটি পুন নশ প্রনর্লবদলির িিয অিুলরাধ করুি। র্ারপর আপিার
প্রচার সমিয়কারীলক িািাি নর্নি আপিালক একটি র্থ্য প্রনর্লবদি েরম পূরণ করলর্ ব লবি। বাগালির রকালিা ক্ষয় ক্ষনর্ হ্ল
র্থ্য প্রমাণ রাখার িিয অিুগ্রহ্ কলর েনব র্ু ল রাখুি।
বাগাযনর সেসযগণ বাগাযন জনসািারযণর প্রযবযশর অনুমচত প্রোন কযর না।
GreenThumb gardens অবশযই িিগলির িিয উন্মুক্ত থ্াকলব। আপিার বাগাি গ্রুপ র্নদ বাগালি িিসাধারণলক প্রলবশ করলর্ িা
রদয় (1 এনপ্র হ্লর্ 31 অলোবর পর্যন্ত প্রনর্ সপ্তালহ্ 20 র্ণ্টা রখা া থ্াকলব), র্াহ্ল আপিার বাগালির নবলশষানধকার হ্রণ কলর
রিওয়া হ্লব এবং আপিার বাগালির সিদ বানর্ করা হ্লব। “রখা া থ্াকার সময়” আপনি র্নদ পানি নিলরাধক বযবস্থা চা ু করলর্
সক্ষম িা হ্ি র্াহ্ল GreenThumb রক রোি করুি এবং আমরা আপিার িিয স্তনরর্ সাইলির বযবস্থা করব। আপনি ব ল বাগাি
রখা া থ্াকলব এর িিয দানয়ত্বপ্রাপ্ত বযনক্ত হ্লচ্ছি আপনি এবং এর নিিয়র্া আপিালকই প্রদাি করলর্ হ্লব।
বাগাযনর সেসযগণ বাগাযন প্র্াগ প্েওয়ার জনয নতু ন প্কাযনা বযচক্তর প্রযবযশর অনুমচত প্রোন কযর না।
GreenThumb বাগালির অবশযই ির্ু ি সদসয গ্রহ্ণ করার পদ্ধনর্ থ্াকা উনচৎ। র্নদও বাগালি ির্ু ি সদসযলদর স্থাি কলর রিওয়ার মলর্া
রকালিা সুলর্াগ রিই, রসলক্ষলে আপনি আগ্রহ্ী সদসযলদরলক অলপক্ষমাণ র্ান কায় রাখলর্ পালরি এবং ির্ু ি সদসযগণ সাম্প্রদানয়ক
এ াকাগুল ার প্রনর্পা লি সহ্ায়র্া করলর্ পালর, অিুষ্ঠািানদর পনরকল্পিা, রর্াগালর্াগ স্থাপি, কালঠর কালির প্রকল্পসমূহ্ রদখাশুিা, সিা
পনরচা িা, র্হ্নবল র িিয র খান নখর বযবস্থা এবং এ ধরলির আরও অলিক কাি করলর্ পালর। বযনক্তগর্ কাি োড়াও কনমউনিটি
বাগালি করার মলর্া অলিক কাি রলয়লে। কারণ বাগালির স্থাি োাঁকা হ্লব র্াই আপনি র্ালদর প্রলর্যকলক অলপক্ষমাণ র্ান কায় রাখলর্
পালরি।
আপনার কচমউচনটির প্িাকজন বাগাযনর অনুষ্ঠাযন প্র্াগোন কযর না।
একটি সে অিুষ্ঠালির মলধয নচন্তাশী পনরকল্পিা, সৃনিশী নবজ্ঞাপি এবং (সৎ হ্ওয়া) মিাদার খাবার অন্তিুয ক্ত থ্ালক। নবনিন্ন
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ধরলির রপাটার, ফ্লাইয়ার, নিউিল টার এবং সামানিক নমনিয়া হ্লচ্ছ আপিার কনমউনিটির র াকলদর এখালি কী র্টলে র্া িািালিার
উত্তম পন্থা। আমালদর ওলয়বসাইট এবং সামানিক মাধযম - আমালদর ওলয়বসাইলটর মাধযলম অিুলরাধ জ্ঞাপি কলর অিুষ্ঠাি প্রচালরর
মাধযলম GreenThumb আপিার বার্য া েনড়লয় নদলর্ সহ্ায়র্া করলর্ রপলর অলিক খুনশ। আঞ্চন ক সংবাদ প্রচার মাধযম, ব্লগ এবং
নবনিন্ন প্রনর্ষ্ঠাি রর্গুল া আপিার প্রনর্লবনশ এ াকায় সনক্রয় রলয়লে রসগুল ার নিকট র্াওয়ার িিযও আমরা সুপানরশ প্রদাি কনর।
স্মরণ রাখলবি রর্ নিউ ইয়কয নসটিলর্ নবনিন্ন ধরলির র াক বসবাস কলর। কনমউনিটিলর্ বসবাসকারী িিগলণর বয়স, িানর্,
িাগনরকলত্বর অবস্থা, গালয়র রি, প্রনর্বন্ধী, ন ঙ্গ, ন ঙ্গ পনরচয়, তববানহ্ক অবস্থা, িানর্গর্ উত্স, গিযধারণ, ধময, রর্ৌি অনিলর্ািি
এবং সামনরক বা প্রবীণ অবস্থা র্াই রহ্াক িা রকি র্ালদর সক লক অনিিন্দি িািালিা কনমউনিটি বাগালির দানয়লত্বর একটি অংশ।
আপনার GreenThumb সাইন প্নই বা নষ্ট হযয় প্গযে।
আপিার প্রচার সমিয়কারীর সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি এবং আমরা রপাট করার িিয ির্ু ি একটির বযবস্থা করব।
বাগাযন ইুঁের
ু রযয়যে।
ইাঁদর
ু বসবালসর িিয এমি স্থাি রখাাঁি কলর রর্খালি র্ারা র্ালদর রবাঁলচ থ্াকার িিয প্রলয়ািিীয় সব নকেু পালব: রর্মি- খাদয,
পানি, আশ্রয় এবং বাইলর রবর হ্ওয়ার িিয নিরাপদ পথ্। বাগািলক পনরচ্ছন্ন রাখুি- বনিযর্াংশ এবং আবিযিার স্তুপ নিখুাঁর্িালব
রেলক রাখুি। রিট হ্লর্ তর্নর িুনড় পাথ্র বা রব চা বা নিড়ানি নদলয় অপনরচ্ছন্ন গর্য বন্ধ কলর নদি। আরও র্লথ্যর িিয এই
হ্যান্ডবুলকর প্রাণী অধযালয়র ইাঁদর
ু রসকশি রদখুি।
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অথক , অনুোন, এবং চবক্রয় পচরিািনা করা
আপিার বাগাি গ্রুপ র্নদ বলকয়া আদায় করলর্ চায়, র্াহ্ল অিুদালির িিয আলবদি করলবি, র্হ্নব সংগ্রহ্ করলবি বা আনথ্যক
অিুদাি সংগ্রহ্ করলবি, র্হ্নবল র অথ্য রাখার িিয আপিার একটি নিরাপদ স্থাি দরকার হ্লব রর্খাি রথ্লক রসগুল ালক পর্যলবক্ষণ করা
র্ায়। আয়কর ররয়ালর্র িিয ািিিক িয় এমি প্রনর্ষ্ঠাি নহ্লসলব নিবন্ধি কলর দ গর্িালব অলিক র্হ্নব সংগ্রহ্ করলর্ পালর। র্াই,
কাগিপলের িটি র্া এবং ধার্য করা নে এর িিয দ গুল া রোট রোটিালব পনরচা িা করা হ্য় র্ারা প্রায়ই অিুদাি নহ্লসলব পাওয়া অথ্য
বযবস্থাপিা করার িিয আনথ্যক স্পিসর বযবহ্ার কলর বা দার্া সংস্থালক আয়কর ররয়ার্ িা নদলয়ই ক্ষু দ্রাকৃ নর্র অিুদার গ্রহ্ণ কলর।
মলি রাখলবি রর্ NYC Parks এর নবচারবযবস্থা অিুসালর GreenThumb রর্লকালিা অবস্থায় বাগািগুল ার অথ্যনিনর্ক িনথ্পে নিরীক্ষা
করার অনধকার রালখ। অিুগ্রহ্ কলর আপিার িনথ্পে হ্া িাগাদ রাখুি। শহ্লরর মান কািাধীি সম্পনত্ত নহ্লসলব সক বাগািলক
অবশযই নিয়নমর্ বাগালির সদসযর্াসহ্ অথ্যনিনর্ক প্রনর্লবদি রপশ করলর্ হ্লব এবং বাগালির সদসযগণ চাইল অথ্যনিনর্ক প্রনর্লবদি
রপশ করলর্ হ্লব।

চহসাবরক্ষণ
আপিার বাগালির উপনবনধগুন লর্ স্পি নিলদয শিা থ্াকলর্ হ্লব র্ালর্ উলেখ থ্াকলব কীিালব র্হ্নব গ্রহ্ণ এবং নবর্রণ করা হ্লব এবং
কীিালব বাগালির সদসযলদরনিকট অথ্যনিনর্ক িনথ্পে প্রদাি করা হ্লব। GreenThumb-এর সিদ অিুসালর বাগাি গ্রুলপর বলকয়া
সদসযর্া নে আদায় করার অিুমনর্ রলয়লে, নকন্তু র্ালদর সদসযর্া ালির রকালিা দরকার রিই। নবকল্প নহ্লসলব রকালিা রকালিা বাগাি
গ্রুপলক অল্প মাোয় বলকয়া প্রদালির সুলর্াগ প্রদাি করা হ্য় এবং/ বা অনর্নরক্ত রেচ্ছালসবীমূ ক সময় প্রদালির িিয আন্তনরক রসবা
প্রদাি করা হ্য়। নকেু নকেু বাগাি গ্রুলপর খুচরা িগদ বযবস্থাপিার িিয সুস্পিিালব উলেনখর্ নিয়মকািুি রলয়লে বা ক্রয় নসদ্ধান্ত
গ্রহ্ণ করার রক্ষলে সদসয বা পনরচা িা কনমটির রিাট গ্রহ্ণ করা হ্য়। কীিালব আপিার বাগাি গ্রুপ র্হ্নব বযবস্থাপিা করলব র্া
আপিার উপর নিিযর করলব এবং উপনবনধলর্ স্পিিালব উলেখ থ্াকা উনচৎ এবং র্া বাগালির সকল র অিুসরণ করা উনচৎ।

তহচবি সরহ
শুধুমাে বাগালির পনরচা িা সংক্রান্ত কার্যক্রলম সহ্ায়র্া করার িিযবাগাি গ্রুপগুল া র্হ্নব সংগ্রহ্ করলর্ পালর। এ সক
বলকয়া সদসযর্া, অিুদাি, কৃ ষকলদর বািার এবং আরও অলিক উৎস হ্লর্ সংগ্রহ্ করা র্ায়।

র্হ্নব

বযচক্তচর্চিক অনুোন
GreenThumb কনমউনিটি বাগাি গ্রুপ সদসযর্া বলকয়া, অি াইি নিনত্তক র্হ্নব সংগ্রলহ্র িিয কযালম্পইি এবং নবনিন্ন অিুষ্ঠালির
িিয রেচ্ছায় প্রদত্ত অিুদালির মাধযলম অিুদাি গ্রহ্ণ করলর্ পালর নকন্তু বাগালির সদসযপদ ালির িিয রকালিা আনথ্যক রপলমলন্টর
দরকার রিই। র্ারা র্নদ NYC Parks এর নিকট হ্লর্ আগাম অিুলমাদি িা রিয় র্াহ্ল বাগাি গ্রুপ বাগালির িিয শুধুমাে
রেচ্ছায় প্রদত্ত অিুদাি গ্রহ্ণ করলর্ পালর। র্হ্নব সংগ্রহ্ সম্পনকযর্ িীনর্মা ার িিয অিুগ্রহ্ কলর অিুষ্ঠািানদ অধযায় রদখুি।
অি াইলির মাধযলম র্হ্নব সংগ্রহ্ (কখিও কখিও ব া হ্য় গণ উৎস) হ্লচ্ছ রোট খাট প্রকল্পগুল া হ্লর্ র্হ্নব সংগ্রলহ্র িিয
একটি মহ্ৎ উলদযাগ রর্মি একটি ির্ু ি কলম্পাট নবি বা ররইিওয়াটার হ্ালিয নটং নসলটম। রসখালি আরও অলিক প্লযাটেময রলয়লে
রর্মি- gofundme.org এবং ioby.org রর্গুল া নবনিন্ন নে এর নবনিমলয় নবনিন্ন স্তলরর রসবা প্রদাি কলর থ্ালক। আপিার বাগাি
গ্রুলপর চানহ্দা পূরলণর িিয রকািটি সঠিক র্া নিলয় গলবষণা করুি।
ioby র্হ্নব সংগ্রলহ্র রকৌশ এবং র্ালদর ওলয়বসাইট ioby.org, এ অি াইি নিনত্তক রসনমিার প্রদাি কলর এবং GreenThumbএর অংশীদারগণ বাৎসনরক GreenThumb GrowTogether কমযশা ায় এবং সারাবের ধলর প্রায়ই এ সম্পলকয ব া হ্য়।
অনুোন
বাগাি গ্রুপগুল া র্ালদর কািকময পনরচা িার িিয অিুদাি গ্রহ্লণর িিয আলবদি করলর্ পালর। নকেু নকেু অিুদাি NYC নিনত্তক
প্রনর্ষ্ঠািসমূহ্ প্রদাি কলর এর িিয বাগাি গ্রুলপর অথ্যনিনর্ক স্পন্সর দরকার রিই বা 501(c)3 তবনশিযমনন্ডর্ হ্ওয়ারও দরকার
রিই, এটি র্ালদর শুরু করার সঠিক স্থাি নহ্লসলব নবলবনচর্ হ্য়। অলিক অিুদালির সুনিদয ি উলেশয রলয়লে রর্মি- কলম্পানটং, প্রচার
সক্ষমর্া বৃনদ্ধ বা অনধক খাদয উৎপাদি। Partnerships for Parks (cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks)
এবং Citizens Committee for NYC (citizensnyc.org) হ্লচ্ছ NYC কনমউনিটি বাগািলদর দীর্যলময়াদী সমথ্যক এবং আপিার
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অিুদাি প্রস্তাবিা তর্নর করলর্ আপিালক সহ্ায়র্া করলর্ পালর। রকাথ্া হ্লর্ শুরু করলর্ হ্লব এ সম্পলকয অনর্নরক্ত আরও রকৌশ
িািলর্ আপিার প্রচার সমিয়কারীলক নিজ্ঞাসা করুি।
তহচবি সংরহ অনুষ্ঠানসমূহ
বাগালির টিনকলটর বযবস্থাপক এবং র্হ্নব
অিুষ্ঠািসমূলহ্র রসকশি রদখুি।

সংগ্রলহ্র অিুষ্ঠাি সম্পনকযর্ আরও র্থ্য িািলর্, অিুগ্রহ্ কলর এই হ্যান্ডবুলকর

চনবক াচিত কমক কতকার প্স্বচ্ছাকৃত তহচবি এবং পাককসমূযহর ইকুযইটি
আপিার নিবযানচর্ কমযকর্য ার সালথ্ সম্পকয স্থাপি করুি, এর মলধয আপিার শহ্লরর কাউনন্স সদসয এবং বলরা সিাপনর্ অন্তিুয ক্ত
থ্াকলবি র্ালর্ কলর র্ারা বাগাি সম্পলকয িািলর্ পালরি এবং র্ালদর সহ্ায়র্া প্রদাি করলর্ পালরি। আপিার কাউনন্স সদসয
বাগালির উন্নয়ি এবং অবকাঠালমার িিয রেচ্ছা মূ ক র্হ্নব প্রদাি করলর্ পালরি।
কৃচষজাত পণয সামরী চবক্রয়
বাগাি গ্রুপ বাগালির পনরচা িা বযয় বহ্ি করার িিয রকব মাে বাগালি উৎপানদর্ ে , শাকসবিী, রিষি, নিম, মধু এবং
অিযািয কৃ নষিার্ পণয নবনক্র করলর্ পালরি। NYC Parks এর আয়কর নবিালগর অিুলমাদি সালপলক্ষ বাগাি গ্রুপ অনর্নরক্ত পণয
সামগ্রীও নবনক্র করলর্ পালর। সক পলণযর োস্থয সংক্রান্ত অনিলর্াগ এনড়লয় চ ি
ু – FDA (মানকযি র্ুক্তরালের েু ি অযান্ড োগ
অযািনমনিলেশি) র্ালদর ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অিুসালর কালির একটা অংশ নহ্লসলব োস্থয সম্পনকযর্ অনিলর্াগ পনরচা িা কলর। সক
নবক্রয় প্রলর্ািয সক নসটি, রটট এবং রেিালর আইি, নবনধ এবং প্রনবধাি অিুসালর পনরচান র্ হ্লব।
NYC এর রিাি নিনত্তক প্রনবধাি অিুসালর কনমউনিটি বাগািগুল ালক বাগালি একইিালব উৎপানদর্ পণয নবক্রলয়র অিুমনর্ প্রদাি
কলর। অঞ্চ নিনত্তক বযবস্থা কীিালব কৃ নষিার্ পণয নবনক্রর উপর প্রিাব রেল রস সম্পলকয আরও র্থ্য িািলর্ nyc.gov/agriculture
এর FAQ রপি রদখুি।
পাবন ক েু টপালর্ খাদযসামগ্রী নবক্রয় নেট একটিনিটি পানমযট অনেস21 কর্ৃয ক পনরদশযি করা হ্য় নকন্তু রিানিংলয়র উপর এর রকালিা
প্রিাব পলড় িা।
পণয

সলর্ি ে মূ ,
শাকসবনি এবং রিিষ
বৃক্ষ ররাপণ

চনউ ইয়কক প্স্ট

হ্যাাঁ

রকালিা সিদ প্রাপ্ত িাসযানরলর্ র্নদ বৃক্ষ ররাপণ করা হ্য় র্াহ্ল রকালিা
সিদ দরকার রিই। আপনি র্নদ নিলিই শুরু কলরি এবং আপনি র্নদ
ািিিক িয় এমি প্রনর্ষ্ঠাি পনরচা িা কলরি র্াহ্ল আপনি
সিদপ্রাপ্ত িাসযানর নহ্লসলব নিবন্ধি করলর্ পারলবি এবং আপিার নে
মওকুে করালর্ পারলবি। আরও র্লথ্যর িিয আপিার প্রচার
সমিয়কারীর সালথ্ রর্াগলর্াগ করুি।
রকালিা সিলদর দরকার রিই
মধুলর্ রকালিা নকেু নমনশ্রর্ িা করা পর্যন্ত আপিার রকালিা সিলদর
দরকার রিই এবং অিয রকাথ্াও হ্লর্ মধু ক্রয় িা করা পর্যন্ত রকালিা
সিলদর দরকার রিই
মাে সম্পূণয বরে আবৃর্ অবস্থায় শুধুমাে গ্রাহ্লকর নিকট সরাসনর
নবক্রয় করা র্ালব।
মাংলসর ধরলির উপর সিদ নিিযর কলর। অিুগ্রহ্ কলর কৃ ষকলদর
বািালরর িিয অিুমনর্/সিদ/সিলদর িিয রদখুি রচকন ট15

নিম
মধু

হ্যাাঁ
হ্যাাঁ

মাে

হ্যাাঁ, GreenThumb হ্লর্ ন নখর্
অিুলমাদি সালপলক্ষ
িা

মাংস

22

NYC Parks এর চবিারবযবস্থা
অনুসাযর GreenThumb বাগান
গ্রুপগুযিা চক চনম্নচিচ ত পণয
চবক্রয় করযত পারযব?
হ্যাাঁ

এবং প্ির্াযরি আইন

র্নদ কাাঁচা এবং িা কাটা হ্য় র্াহ্ল

রকাি সিদ দরকার রিই

21কৃ ষকলদর

বািালরর িিয অিুমনর্/সিদ/সিলদর রচকন ট:
www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/permit-types/farmers-markets.page
22 এসক
রটট আইলির অলিক নকেু ই Farmers’ Market Federation of New York Market Managers’ Checklist at
nyfarmersmarket.com/wp-content/uploads/Vendor-Permit-Requirements.pdf-রর্ পাওয়া র্ালব
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হ্যাাঁ, GreenThumb হ্লর্ ন নখর্
অিুলমাদি সালপলক্ষ
হ্যাাঁ, GreenThumb হ্লর্ ন নখর্
অিুলমাদি সালপলক্ষ

শুধুমাে রহ্াম প্রলসসর

হ্যাাঁ, GreenThumb হ্লর্ ন নখর্
অিুলমাদি সালপলক্ষ

এসক

হ্যাাঁ, রিষি র্নদ বাগালির
পনরষ্কার মাটিলর্ উৎপানদর্ হ্য়
র্াহ্ল

মািুলষর খাবার রর্াগয
িয় এমি শুকিা েু
এবং রিষি
েু কাটা

হ্যাাঁ

িাং/গাাঁিা

িা

আপনি র্নদ কা ার এলিটিিস বযবহ্ার িা কলর থ্ালকি বা রকালিা
নিনষদ্ধ বা ক্ষনর্কর রাসায়নিক বযবহ্ার িা কলর থ্ালকি র্াহ্ল
আপিার রকালিা সিলদর দরকার রিই।26 বাগালির একটি তবধ NYS
রস স টযাক্স পারনমট থ্াকা দরকার। 501(c)3 এর অধীলি নিবনন্ধর্
ািিিক িয় এমি প্রনর্ষ্ঠািসমূহ্ ররয়ালর্র িিয উপলর্াগী।
তবধ NYS রস স টযাক্স পারনমট বযর্ীর্ রকালিা সিলদর দরকার রিই।
501(c)3 এর অধীলি নিবনন্ধর্ ািিিক িয় এমি প্রনর্ষ্ঠািসমূহ্
ররয়ালর্র িিয উপলর্াগী।
তবধ NYS রস স টযাক্স পারনমট বযর্ীর্ রকালিা সিলদর দরকার রিই।
501(c)3 এর অধীলি নিবনন্ধর্ ািিিক িয় এমি প্রনর্ষ্ঠািসমূহ্
ররয়ালর্র িিয উপলর্াগী।
নিউ ইয়কয রটট িাং বা গাাঁিা উৎপাদলির অিুমনর্ প্রদাি কলর িা
আর সুনিনদয ি medical marijuana dispensaries বযর্ীর্ বাইলর অিয
রকাথ্াও নবক্রলয়র অিুমনর্ প্রদাি কলর িা

হ্যাাঁ

াইলসন্স থ্াকল

23

বানড়লর্ তর্নর িু ট
িযাম
বানড়লর্ তর্নর সলসি,
সা সা, আচার এবং
ররনিিালরশলির দরকার
হ্য় এমি সব পণয
রান্না, চা ইর্যানদর
িিয শুকলিা রিষি
এবং েু ।
বানড়লর্ তর্নর বানহ্যক
বযবহ্ারলর্াগয রিষলির
বযবহ্ার- ম ম,
সাবাি ইর্যানদ।

নবক্রলয়র িিয এই পণযগুন অবশযই 20-C সিদধারী বানণনিযক
নকলচলি প্রস্তুর্ হ্লর্ হ্লব।24

পণয অবশযই 20-C সিদধারী রকউ উৎপাদি করলব25

অচতচরক্ত উৎসগুচি
•
•
•

শহুলর কৃ নষ বযবসা শুরুর নবষলয় আরও র্লথ্যর িিয নিনিট করুি nyc.gov/agriculture।
িনথ্ সংরক্ষলণর নরলসালসযর িিয নিনিট করুি farmingconcrete.org।
NYC Parks এ াকার অধীিস্থ বাগািগুন লর্ কৃ ষকলদর বািারসমূহ্ শুরুর নবষলয় আরও র্লথ্যর িিয নিনিট
করুিnycgovparks.org/permits/farmers-market

নিউ ইয়কয রটট রহ্াম প্রলসসর নিবন্ধি র্থ্য শীট:
agriculture.ny.gov/FS/consumer/FSI-898D_Home_Processor.pdf
24 েু ি ইটানব্লশলমন্ট অযান্ড েু ি প্রলসসর
াইলসন্স সংক্রান্ত নিউ ইয়কয রটট এর র্থ্য এবং সংজ্ঞা::
agriculture.ny.gov/FS/general/license.html
25 NY রটট অযাগনরকা চার অযান্ড মালকযট
াইলসন্স োড়াই শুকলিা ঔষনধ নবনক্রর অিুলমাদি নদলর্ এই িীনর্ বদ
26 প্রসাধিীর িিয U.S. েু ি অযান্ড োগ অযািনমনিলেশি (FDA) আইি এবং নবধাি হ্ল া:
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/default.htm
23

করলর্ চালচ্ছি।
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কচমউচনটি বাগাযন দ্বন্দ্ব চনরসন
সবলচলয় সংহ্নর্পূণয বাগাি গ্রুলপ বা এমিনক কালের বন্ধু লদর সালথ্ও দ্বন্দ্ব সৃনি হ্লয় থ্ালক। আপিার কনমউনিটি বাগালি একটি
সাবযিিীি সংস্কৃ নর্ তর্নর করলর্ সময় নিি এবং আপনি রর্িালব দ্বন্দ্ব নিরসি কলরি র্ার িিয আপিার বাগাি গ্রুপগুন র মলধয
একটি িীনর্ নিধযারণ করুি। দ্বলন্দ্বর বযাপালর বাগাি চু নক্তটি বাগালির উপনবনধসমূলহ্ র খা রর্লর্ পালর (নবস্তানরর্ র্লথ্যর িিয ন নখর্
ও সংলশাধিী আইলির অিুলচ্ছদ রদখুি)।
আপিার বাগাি গ্রুপটি হ্ল া র্ার নিিে একটি সত্তা র্া আপিালক আপিার গ্রুপ নিলিই পনরচা িা করার োধীির্া প্রদাি কলর।
এর অথ্য হ্ল া আপিার গ্রুপটি আপিার অিযন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিরসলি দায়বদ্ধ। বাগালির নবনিন্ন নবলরালধর রক্ষলে GreenThumb নিলিলক
সম্পৃক্ত কলর িা। িু রবাঝাবুনঝ, রর্াগালর্ালগর অিাব ও সংহ্নর্পূণয বাগাি িীনর্র অিালব অলিক দ্বন্দ্ব তর্নর হ্য়। GreenThumb
কনমউনিটি বাগািগুন বয়স, প্রনর্লর্ানগর্া, িাগনরকত্ব অবস্থা, ত্বলকর রং, অক্ষমর্া, ন ঙ্গ, ন ঙ্গ পনরচয়, তববানহ্ক অবস্থা, িানর্গর্
উৎপনত্ত, গিয ধারণ, ধময, রর্ৌি অনিলর্ািি এবং নমন টানর বা অনিজ্ঞর্া রটটালসর সালথ্ সংনিি সাবযিিীি িায়গা এবং উন্মুক্ত
পাবন ক িায়গা নহ্লসলব রক্ষণালবক্ষণ হ্লর্ হ্লব।
দ্বন্দ্ব নিরসলির িিয একসালথ্ আপিার বাগাি গ্রুপটি রসরা রর্ নিনিসটি করলর্ পালর রসটি হ্ল া সমনিগর্িালব সংহ্নর্পূণয আইি ন খার
সময় গ্রহ্ণ করা। বাগাি উপনবনধগুল া হ্ল া নিয়লমর একটি রসট ও নিলদয নশকা রর্গুন লক গ্রুপ অবশযই অিুসরণ করলব। আপিার
উপনবনধসমূহ্ বাগাি নিয়ম, রকউ নিয়ম িঙ্গ করল র্া র্লট র্ার িিয ন নখর্ নিলদয শিা এবং আপিার বাগালির রির্ৃ ত্ব কাঠালমালর্
সদসযলদর নিয়ম ও দায়বদ্ধর্ার সক নকেু অন্তিুয ক্ত কলর থ্ালক। এোড়াও র্ারা আপিার বাগালির নমশি নববৃনর্, আপিার সম্প্রদালয়র
দৃনিিনঙ্গ এবং তবনচেয, অন্তিুয নক্ত, অযালক্সসলর্াগযর্া এবং স্থানয়ত্বর্ার মলর্া পারস্পনরক মূ যলবাধগুন ধারণ করলর্ পালর।
র্নদ বাগালির সকল ই উপনবনধগুন লর্, োক্ষর কলর, র্াহ্ল উিূ র্ দ্বন্দ্ব নিরসলির িিয একটি নিনদয ি কাঠালমা থ্ালক এবং দ্বন্দ্ব সৃনি
হ্ওয়ার সময় উপনবনধগুন র সাহ্ার্য নিলর্ পালরি। উপনবনধগুন র নবষলয়, আরও নকেু র িিয এই হ্যান্ডবুকটির রাইটিং অযান্ড
অযালমিনিং উপনবনধসমূলহ্র অধযায়টি নিনিট করুি।
কখলিা কখলিা একটি দ্বন্দ্ব নিরসি বাগাি গ্রুলপর সক্ষমর্ার বাইলর চল রর্লর্ পালর। বযাপারটা এরকম হ্ল
মধযস্থর্ার বযপালর উৎসাহ্ প্রদাি কলর থ্ানক। শহ্লর িুলড় চবনামূযিয মধযস্থর্া রসন্টারগুন হ্ল া:
●
●
●
●

আমরা আপিালক

ব্রুকন ি ও মযািহ্াটি: নিউ ইয়কয নপস ইন্সটিটিউট: nypeace.org/mediation/
েিস: মধযস্থর্া ও দ্বন্দ নিরসলির প্রনর্ষ্ঠাি: imcr.org
কুইন্স: কনমউনিটি মধযস্থর্া সানিয স: mediatenyc.org
টযালটি আই যান্ড: আন্তঃবযনক্তক উন্নয়লির িিয NYC রসন্টার: nycid.org

রবনশরিাগ মধযস্থর্া রকন্দ্রগুন সরাসনর সাক্ষালর্ প্রথ্লম এককিালব উপনস্থর্ হ্ওয়ার িিয নবদযমাি পক্ষগুন লক অিুমনর্ রদয় এবং
এমিনক উৎসাহ্ও প্রদাি কলর। র্নদ সক পক্ষ এখলিা মধযস্থর্ার বযাপালর রানি িাও হ্য় র্াহ্ল এটা খুবই সহ্ায়ক।

GreenThumb

এর নীচতমািা:

র্নদ আপিার বাগাি গ্রুলপর বাগাি উপনবনধ, মধযস্থর্া চানহ্দা থ্ালক এবং বর্য মালি দ্বন্দ্ব নিরসি করলর্ িা পালর র্াহ্ল অিুগ্রহ্পূবযক
আপিার GreenThumb আউটনরচ রকা-অনিযলিটলরর কালে র্াি নর্নি আপিালক বাড়নর্ নরলসালসযর পরামশয প্রদালি সক্ষম।
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একটি স্বাস্থযকর বাগান গ্রুপ জতচর: আপনার কচমউচনটি বাগাযন দ্বন্দ্ব চনরসন ও এচড়যয় প্র্যত 10টি পরামশক
হানা প্রসচি-প্হায়াই (পূযবক রীন প্গচরিাযস) এবং এনা প্ক. মযাকিারসন (ট্রযানকুইচিটি িামক , ব্রুকচিযনর চরন থাম্ব সম্প্রোযয়র
উেযান) হানা চরসযি-প্হায়াই (সাযবক রীন প্গচরিাস) এবং প্ক. মযাকিারসন (চরন থাম্ব)
আপনি নক একটি িাল া বাগাি গ্রুপ এবং বাগাি সদসযলদর দ্বন্দ্ব এনড়লয় রর্লর্ চাি? প্রলর্যকলক বাগালির কালির সালথ্ সম্পৃক্ত
ও অংশগ্রহ্ণ করালর্ চাি? এখালি কনমউনিটি বাগানিং এর কলয়ক বেলররর নিনত্তলর্ 10টি পরামশয রলয়লে:
ঠিকানা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব: রর্ৌথ্ আল াচিায় উৎসাহ্ রদয় এমি একটি রোরাম তর্নর করুি- এটি দ্বন্দ্ব নিরসলির রক্ষলে অপনরহ্ার্য িূ নমকা
পা ি করলব। কলয়কিি বযনক্তর সালথ্ পার্শ্য আল াচিা এনড়লয় র্াবার রচিা করুি- পূণযাঙ্গ সিার িিয অলপক্ষা করুি। পূবযবর্ী
র্টিার উপর আল াচিার নবষয়টিলক রোকাস করলর্ রদলবি িা, এমি একটি ইনর্বাচক সমাধালির উপর রোকাস করুি র্া বাগাি
গ্রুপটিলক দ্বন্দ্ব রথ্লক সনরলয় রিয়। এমি একটি সমাধালির রখাাঁি করুি রর্টি বাগাি সদসযলদর কালে িাল া এবং রর্টি ঐকযমর্তর্নর এবং গ্রুপ রবাঝাপড়ার একটি উদাহ্রণ তর্নর কলর।
আপনি র্নদ বাগাি সদসযলদর মালঝ একটি সমসযা অিুধাবি কলরি র্াহ্ল এটি বড় আকার ধারণ করার পূলবযই আল াচিার একটি
নিরাপদ রক্ষে তর্নর করুি। অলিক সমসযাই সমাধাি করা আপিার ধারণার চাইলর্ও সহ্ি। সিাবয সমাধালির িিয আপিার
উপনবনধগুন পর্যাল াচিা করুি। র্নদ এটি সরাসনর বর্য মাি সমসযাটির সমাধাি িা কলর, র্াহ্ল নক উপনবনধটি এমি একটি িাষালক
অন্তিুয ক্ত করলর্ পালর র্া িনবষযলর্ আপিার গ্রুপলক এই সমসযাটিলক এনড়লয় রর্লর্ সহ্ায়র্া করলব?
প্নতৃ ে প্শয়ার করুন: সব বাগাি সদসযলদর মলধয মান কািার একটি অিুিূনর্ থ্াকা উনচর্। সুনবধািিক রক্ষলে সক সদসযলক
রির্ৃ লত্বর অিুমনর্ নদি। র্ালদরলক কী বা কীিালব করলর্ হ্লব রসটি ব লবি িা, র্ালদর দানয়ত্ব নিলর্ বুলঝলর্ নদি এবং কালির রসই
রক্ষেটি র্ালদর নিলির কলর নিলর্ নদি। প্রলর্যলকরই নকেু পরামশয আলে; সদসযলদর সামযলথ্র সাহ্ার্য নিি। সলর র্াওয়ার মলধয এবং
নিয়ন্ত্রণ র্যালগর মলধয উৎকষযর্া আলে। একিি বাগাি রির্া নহ্লসলব আপিার প্রথ্ম গুরুত্ব হ্লব পনরকল্পিা করা এবং অিযলদর কালে
রির্ৃ ত্ব হ্স্তান্তলরর মাধযলম কাি করা। বাগালির শনক্ত এবং স্থানয়ত্বশী র্া শুধুমাে একিি বা দুিি বযনক্তর উপর নিিযর িা কলর,
রির্ালদর তবনচেয এবং প্রস্তুর্ গ্রুলপর উপর নিিযর কলর।
সকি অবোযনর প্রাচিস্বীকার করুন: সবযদাই “ধিযবাদ” ব ি
ু । সক
করুি এবং সক প্রলচিালক েীকার করুি।

বাগাি সদসযলক রোট ও বড় অবশযই প্রাপয কৃ নর্ত্ব প্রদাি

আপনার প্নেযতর কমক ক্ষমতাযক মূিযায়ন করুন: আপনি নক আপিার রিত্বলর্র িূ নমকায় কার্যসম্পাদি করলেি? রির্ৃ ত্ব কালির দানব
কলর। আপনি র্নদ বাগালি প্রাথ্নমক বা ন ি প্রকল্পগুন বাস্তবায়লি প্রস্তুর্ িা থ্ালকি র্াহ্ল আপনি নিলিলক নবরর্ রাখুি এবং
অিযলদর পনরচা িা করলর্ নদি। আপিার গ্রুলপর কথ্া শুিুি- একিি রির্া নহ্লসলব র্ারা আপিার কাে রথ্লক কী প্রর্যাশা কলর
এবং সদসয নহ্লসলব র্ারা রর্টা করলর্ প্রস্তুর্ রস নবষলয় ইনঙ্গর্ প্রদাি করলব। স্পি ও বাস্তবসম্মর্ ক্ষয নিধযারণ করুি; আপনি
নিলি করলর্ িা পারল সদসযলদর কালেও রসটা অিুসরলণর প্রর্যাশা করলবি িা।
প্ ািাযমিা ও নমনীয় প্হান: প্রলর্যক সদলসযর মর্ামর্ শুিুি এবং রখা ালম া রহ্াি। সদসযলদর সক্ষমর্ার বযাপালর আপিার প্রর্যাশার
রক্ষলে িমিীয় রহ্াি; নকেু দারুণ ধারণা নশশু বাগািালরর কাে রথ্লক এলস থ্ালক। প্রনর্নক্রয়াশী রহ্াি, সব পরামলশযর নিনত্তলক কাি
করুি; সদসযলদর র্ালদর নিলির ধারণার উপলর রচিা করলর্ নদি।
শ্রদ্ধাশীি প্হান: একটি কনমউনিটি বাগালির মূ হ্ল া এর কনমউনিটি। প্রনর্টি NYC প্রনর্লবনশ হ্ল া তবনচেযময় এবং অিিয রর্টি
এটির কনমউনিটি বাগালি প্রনর্েন র্ হ্য়। সহ্িশী হ্ি এবং নিন্নর্ার বযাপালর র্ার নিনত্তলর্ই আপিার কনমউনিটি ও সদসযরা গলড়
উলঠলে রস বযাপালর রশািার মাধযলম এবং ির্ু ি ধারণার প্রনর্ উন্মুক্ত থ্াকার মাধযলম। আপিার প্রনর্লবনশর িিয বাগািলক একটি
নিরাপদ িায়গায় পনরণর্ করলর্ উৎসানহ্র্ করুি রর্খালি প্রলর্যলকই নশখলর্ ও সমৃনদ্ধ াি করলর্ পালর।
“আচম”-প্ক কচমউচনটি বাগান প্থযক চবতাচড়ত কযর “আমরা”-প্ত প্জার প্রোন করুন। একটি কনমউনিটি বাগাি হ্ল া একটি
সহ্লর্ানগর্ামূ ক প্রলচিা। এই বাগািটি রর্লকালিা একিি বযনক্তর সালথ্ সম্পৃক্ত থ্ালক িা। সবযসম্মনর্র নিনত্তলর্ কাি কলর কীিালব
নবষয়গুন সম্পন্ন করা র্ায় রসটিই একটি মূ িীনর্ হ্ওয়া উনচর্। সক মর্ামর্লক সম্মাি িািালর্ ও শুিলর্ বাগাি নমটিংগুন র
আলয়ািি করুি। একিি বযনক্তগর্ বাগাি সদলসযর অংশগ্রহ্ণলক কী অিুলপ্ররণা রদয় র্া িািা িরুনর।

65

কচমউচনটি-স্থাপক অনুষ্ঠান প্হাস্ট করুন: বাগাি উদর্াপি করুি এবং একটি গ্রুপ নহ্লসলব আিন্দ করুি। মািুষ একসালথ্ র্র্
রবনশ সময় কাটালব র্ারা এলক অপরলক র্র্ই িাল ািালব িািলর্ ও বুঝলর্ পারলব। পাটিয, খাবালরর আলয়ািি, কমযনদবস অথ্বা
অিযািয অিুষ্ঠাি আলয়ািি করার মাধযলম উপ নব্ধ এবং কনমউনিটি মলিাব বৃনদ্ধ পায়। স্থািীয় কনমউনিটি গ্রুপ এবং সংস্থালদরও
অবশযই রিলক আিলবি।
দ্বযন্দ্বর বীজ প্থযক েূযর থাকযবন: নিলি িা বুলঝই অিযলদর অপমাি করা সহ্ি। িাষা হ্ একটি শনক্তশা ী র্ন্ত্র-এটি ক্ষমর্াপ্রদাি
এমিনক হ্রাসও করলর্ পালর; এটি িাল ািালব বযবহ্ার করুি। অিযলদর সম্পলকয অিুমাি করলবি িা এবং িানর্র্ত্ত্বমূ ক, িানর্গর্
এবং সাংস্কৃ নর্ক বযবধাি সম্পলকয সংলবদিশী থ্াকলবি। খাবার হ্য় সবাইলক একনের্ করলর্ পালর অথ্বা দূলর নিলর্ পালর। নবনিন্ন
সাংস্কৃ নর্ক রান্নার প্রনর্ শ্রদ্ধাশী থ্াকলবি। বাগালির পনরচর্যাকারীলদর র্ালদর সাংস্কৃ নর্ক খাবার চাষ করলর্ উৎসানহ্র্ করুি। এটি
রগাটা গ্রুলপর িিয একটি নশক্ষণীয় অনিজ্ঞর্া প্রদাি করলব। উদযািনবদযা নিলয় আপিার জ্ঞাি বৃনদ্ধ করলব এমি নচন্তা শুিুি।
সাংস্কৃ নর্ক পর্যলবক্ষণ হ্ চানবকাঠি আপিারসহ্ বাগালির পনরচর্যাকারীলদর সালথ্ একটি িাল া সম্পকয গঠি করলর্। বাগালির
পনরচর্যাকারীলদর িানর্গর্ এবং সাংস্কৃ নর্ক েু টির নদি সম্পলকয িািা এবং র্া আলয়ািি করার মাধযলম সদসযলদর একটি গ্রুলপ র্ুক্ত
থ্াকার অিুিনর্ নদলর্ অলিক সাহ্ার্য কলর।
একটি উন্মুক্ত বাগান জতচর করুন: একটি রনিি “উন্মুক্ত বাগাি” নচহ্ন তর্নর করুি র্ালর্ বানসন্দা এবং পথ্চারীরা বাগালি আলস।
বাগালি কাি করার সময় বাগালির রগইট রখা া রাখলবি এবং অনর্নথ্লদর নিলি নিলি বাগাি র্ুরলর্ রদওয়ার োধীির্া প্রদাি করা
হ্লচ্ছ সবলচলয় গুরুত্বপূণ।
য মালঝ মালঝ মািুষ শুধু নিলি নিলিই িায়গাটি উপলিাগ করলর্ চায় এবং একটি আিুষ্ঠানিক ভ্রমণ চায় িা।
আপিার কনমউনিটি বাগাি আপিার কনমউনিটির িিয। আপিার বাগাি গ্রুলপর বৃনদ্ধ অনবচন র্ রাখার িিয মািুষলদর র্ারা রর্িালব
খুনশ নির্ুক্ত হ্লর্ পালর র্া িানিলয় রদওয়া িরুনর।
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বাগাযন র্ুবকযের সাযথ কাজ করা
সক বয়স এবং পনরলবলশর মািুলষর সালথ্ সাক্ষাৎ করায় কনমউনিটি বাগাি চমৎকার সুলর্াগ প্রদাি কলর। কনমউনিটি বাগাি সবার
িিয উন্মুক্ত রলয়লে নকন্তু র্ুবকলদর বাগালি নির্ুক্ত করলর্ হ্ল মালঝ মালঝ অনর্নরক্ত পনরকল্পিা এবং সমিলয়র প্রলয়ািি। কনমউনিটি
বাগাি এমি িায়াগা হ্লর্ পালর রর্খালি আশপালশর রি-রকয়ার, নপ্র-রক িাসরুম এবং K-12 স্কু এমিনক র্ুবকলদর দক্ষর্া এবং
চাকনর উন্নয়ি প্রকলল্প নির্ুনক্তকরণ সংর্ুক্ত হ্য়।

চনযেক চশকা:
●

●
●

●

বাগালি র্ুবকলদর উপনস্থনর্ বৃনদ্ধ করার িিয বাগালির গ্রুলপর আলগ র্ালদর উলেশয এবং রকৌশ আল াচিা করা উনচর্।
পরবর্ী বাগালির সিার নবষয়সূনচলর্ “র্ুবক উপনস্থনর্ বৃনদ্ধ” েু কাি এবং র্া কীিালব বা রকি করলর্ চাি র্া সম্পলকয
নচন্তা করুি।
র্ুবকরা আল াচিা এবং কালি রির্ৃ ত্ব প্রদাি করলর্ এমি প্রলচিালক অগ্রানধকার প্রদাি করুি। “নশক্ষাথ্ী-রকনন্দ্রক নশক্ষা”
িামক একটি পদ্ধনর্ নশক্ষা প্রনক্রয়া নিলয় র্ুবকলদর রির্ৃ লত্ব আসলর্ এবং র্ালদর নশক্ষা প্রনক্রয়া মান কািা নিলর্ সাহ্ার্য কলর।
র্ুবকরা এখিও র্ালদর এবং র্ালদর কনমউনিটি সম্পলকয জ্ঞািািযি করলে। শহুলর কৃ নষ র্ালদর িিয ির্ু ি হ্লর্ পালর।
বাগাি কালি নিলি নিলি অলিষণ করালক অগ্রানধকার প্রদাি করুি। এই প্রনক্রয়ালর্ নশক্ষাথ্ীরা নিলিলদর সম্পলকয কী নশখলর্
পালর? র্ারা নক স্কু ল র িিয রক্রনিট অিযি করলর্ পারলব?
র্ুবকলদর সালথ্ কাি করলে এমি আলরকটি কনমউনিটি বাগালির সালথ্ রর্াগালর্াগ করুি এবং নচন্তা ও নদকনিলদয শিার িিয
র্ালদর কমযসূনচ পর্যলবক্ষণ করুি।

স্কু িযের (K-12) সাযথ কাজ করার জনয টিপস:
●

●
●
●

বাগালি নশক্ষক, নপর্ামার্া এবং প্রশাসিলক আমন্ত্রণ িািাি। বাগালির সহ্লর্াগী বযবহ্ার সম্পলকয আল াচিা করার িিয
স্কু ল র নসদ্ধান্ত গ্রহ্ণকারীলদর সালথ্ একটি ভ্রমণ এবং সিার আলয়ািি করুি। নকেু কনমউনিটি বাগালি িালসর িিয নিনদয ি
রবি রলয়লে এবং অিযািয বাগালি নশক্ষাথ্ীলদর নিনদয ি কালির িিয রবি রলয়লে। নশক্ষকলদর সালথ্ অনগ্রম আল াচিার
মাধযলম সাধারণ ক্ষযসমূহ্ তর্নর করা খুবই িরুরী।
নশক্ষকলদর র্ালদর িাসলক একটি ভ্রমলণ নিলয় আসার অথ্বা র্ালদর িাস বাগালি রিওয়ার িিয আমন্ত্রণ িািাি।
স্কু লদর টােলদর সালথ্ কাি কলর একটি নদি এবং সমলয়র সময়র্ান কা তর্নর কলরি র্ালর্ স্কু গ্রুপ বাগাি ভ্রমণ কলর
কাি করলর্ পালর।
বাগাি কািলক িাসরুলমর নবষয় অথ্বা নশখকার সালথ্ নম ালিার িিয অংশগ্রহ্ণকারী নশক্ষকলদর সালথ্ সাক্ষাৎ কলর িািুি
রর্ নশক্ষাথ্ীরা িাসরুলম কী নশখলে। অলিক পাঠযক্রম রলয়লে এবং অলিকটিই অি াইলি নবিামূল য অথ্বা স্থািীয় সবুি
সংস্থার মাধযলম পাওয়া র্ায়। নিউ ইয়কয এনগ্রকা চার ইি নদ িাসরুম (agclassroom.org) এবং এনিব স্কু ইয়ািয প্রলিে
(edibleschoolyard.org) উিলয়রই পাঠযক্রম আলে রর্খালি অলিক বাগাি সংক্রান্ত নশক্ষা পনরকল্পিা রলয়লে। পাঠযক্রমলক
নিউ ইয়কয নিপাটযলমন্ট অি এিু লকশলির মালির সালথ্ নমন লয় রাখা উত্তম।

GreenThumb

ইয়ুথ চির্ারচশপ কাউচন্সি:

GreenThumb ইয়ুথ্ ন িারনশপ কাউনন্স (YLC) একটি আন্তঃিার্ীয়, পনরলষবা নশক্ষা কমযসূনচ র্া কনমউনিটি বাগািগুন লর্
ক্রমবধযমাি ঋর্ু লর্ 14 রথ্লক 21 বেলরর রেচ্ছালসবী র্ুবকলদর রহ্াট করার সুলর্াগ প্রদাি কলর। আপিার বাগাি র্নদ র্ুব
রেচ্ছালসবকলদর একটি গ্রুপ রহ্ানটং করলর্ আগ্রহ্ী হ্য়, র্লব আপিার আউটনরচ রকা-অনিযলিটর রথ্লক প্রনর্ গ্রীলষ্ম একটি রর্াষণার
প্রনর্ দৃনিপার্ করুি। আপনি র্নদ এমি রকালিা র্ুবকলক নচলিি র্ারা রেচ্ছালসবী হ্লর্ আগ্রহ্ী হ্লর্ পালর, র্লব আপনি র্ালদর কালে
আলবদিটি রশয়ার করলর্ পালরি, র্া ক্রমািুসালর পর্যাল াচিা করা হ্য়।
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অচতচরক্ত উৎসসমূহ:
•

•

•

রগ্রা টু ািয (Grow to Learn) হ্ল া GrowNYC, NYC নশক্ষা নবিাগ এবং NYC Parks GreenThumb এর একটি
অংশীদানরলত্বর কমযসূনচ। স্কু ল বাগাি কীিালব শুরু করলবি র্া িািুি, স্থািীয় একটি স্কু বাগাি খুাঁলি রবর করুি র্ার
সালথ্ আপনি অংশীদানরত্ব করলর্ পালরি, টু নকট িাউিল াি করলর্ এবংনিনিট কলর পাঠযক্রমটি অলিষণ করলর্ পালরি
এখালি growtolearn.org।
আপিার স্থািীয় কনমউনিটি রবালিযর একটি র্ুব কনমটি রলয়লে এবং আপনি র্ালদর পরবর্ী সিার এলিন্ডা রপলর্ পালরি
র্ালর্ র্ালদর িািালর্ পালরি রর্ বাগািটি কনমউনিটির র্ুবকলদর িিয একটি সম্পদ। আপিার স্থািীয় কনমউনিটি রবািয
খুাঁলি রপলর্, নিনিট করুি nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml
গ্রীষ্মকা ীি র্ুব কমযসংস্থাি কমযসূনচর রহ্াট সাইট নহ্লসলব রসবা প্রদাি করলর্ সাইি আপ করুি। গ্রীষ্মকা ীি র্ুব কমযসংস্থাি
কমযসূনচ েয় সপ্তাহ্ পর্যন্ত রবর্িিু ক্ত গ্রীষ্মকা ীি চাকনরসহ্ 14 রথ্লক 24 বের বয়লসর র্ুবকলদর সরবরাহ্ কলর থ্ালক। আরও
র্লথ্যর িিয নিনিট করুি nyc.gov/dycd অথ্বা (800) 246-4646 বা (646) 343-6800 িম্বলর ক করুি

স্কু গুন র সালথ্ কাি করার রক্ষলে স্কু ল বা কনমউনিটি বাগালির পনরচর্যাকারীলদর রথ্লক উপ ব্ধ সামগ্রীর আরও সম্পূণয র্ান কার
িিয growtolearn.org এ র্াি বা রগ্রা টু ািয (Grow to Learn)-এ growtolearn@grownyc.org-এ ইলমই করুি।
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