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িকভােব GreenThumb গােডর্নারস হয্াnবুক পড়েত হেব
GreenThumb গােডর্নারস হয্াnবুক-eর 2021 সংsরণিটর uেdশয্ হল, aনু ােনর পিরকlনা করা, িনমর্াণ কাযর্, দান gহণ করা,
বাগােন uৎপািদত পণয্ িল িবkয় করা, গাছ ছাঁটা, uদয্ােনর uপিবিধ, eবং আরo ব িকছু anভুর্ k কের, eকিট ৈবিচtয্পূণর্ িবষেয়র
uপর pায়শi িজjািসত p িলর utর েদoয়ার dারা েযৗথ uদয্ানকারী eবং জনসাধারেণর জনয্ eকিট সংsান হoয়া৷ হয্াnবুকিট,
সকল িকছু েক না হেলo, ব GreenThumb, NYC Parks, New York City, eবং New York State-eর সেবর্াৎকৃ aভয্াস,
নীিত, eবং আiন িলেক সমিnত কের েয িল GreenThumb েনটoয়ােকর্ র েযৗথ uেদয্াগিভিtক uদয্ান িলেক িনয়ntণ কের, eবং
সিkয় eবং িনরাপদ GreenThumb েযৗথ uদয্ান িল, েয িল pিতেবশীেদর eকিtত কের, েদখা-েশানা করার েkেt
uদয্ানকারীেদর সাহাযয্ কের৷ uদয্ানকারীরা, ei হয্াnবুেক anভুর্ k নীিত, িনেদর্ িশকা eবং রীিত িল aবগত করার িবষেয় সাহাযয্
কেরেছন, eবং 40 বছেরর aিধক সময় যাবত uদয্ান িলেক সুnর, uৎপাদনশীল, eবং সমাজ-েকিndক কের েতালার লেk েযৗথ
uদয্ানকারীেদর dারা বয্য় করা pভূ ত পিরমাণ সময় eবং তৃ ণমূল sের pেচ া pদােনর জনয্ GreenThumb কৃ তj৷ ei সমৃdশালী
জনসাধারেণর sান িল সৃি eবং রkণােবkণ করার েkেt uদয্ানকারীেদর সহায়তা করার eকিট pেচ ায়, হয্াnবুকিট সকল uদয্ান
সদসয্ eবং জনগেণর কােছ eকািধক ভাষায় িডিজটাল আকাের, আমােদর oেয়বসাiট1 e uপলb৷

COVID-19
যখন আমরা, GreenThumb গােডর্নারস হয্াnবুক হালনাগাদ করা সmূণর্ করিছ, তখনo সারা িবে র COVID-19 aিতমািরেত
আkাn হoয়া চলমান আেছ৷ দুভর্াগয্বশত, COVID-19, eখােন anভুর্ k সংsান িলর মেধয্ কেয়কিটসহ New York City
গভনর্েমn eবং আমােদর aেনক aংশীদারেকi, পিরচালন eবং কাযর্kমিভিtক পিরবতর্ ন িলর pিত িনেদর্ শ কের, uেlখেযাগয্ভােব
pভািবত কেরেছ৷ যখন আমরা আশা কির েয ei pভাব িল asায়ী, আমরা COVID-19-eর সে সmিকর্ ত সাmpিতকতম
হালনাগদ িলর জনয্, আপনােদর GreenThumb oেয়বসাiট েদখার জনয্ uৎসািহত কির৷
পরীkা করােনা, খাদয্সংkাn সহায়তা, বাসsান, আরo ব িকছু র uপর আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের CITY OF NEW YORK
COVID-19 শহরিভিtক তথয্ েপাটর্াল2 েদখুন৷

NYC Parks-eর aধীন েযৗথ uদয্ান িল বনাম পাকর্ না হoয়া uদয্ান িল
City of New York -eর সmিtর uপর পিরচািলত eবং NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িল NYC Parkseর িনয়ম eবং িবিধ িলর িবষয়বss প, েযখােন NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন না হoয়া েযৗথ uদয্ান িল েয িল eকিট
জিম িবষয়ক াs, বয্িkগত জিমর মািলক, aথবা eকিট িভn শহর, রাজয্, aথবা েফডােরল eেজিnর মািলকানা aথবা
aিধেkেtর aধীন সmিtেত পিরচািলত হয়, েস িল NYC Parks-eর িনয়ম eবং িবিধ িলর িবষয়বss প নয়৷ ei
হয্াnবুকিটেত আমরা, কখন eকিট নীিত aথবা আiন ধুমাt NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন uদয্ান িলর েkেt pেযাজয্
হয়, েসi িবষেয় সুs ভােব বয্াখয্া করার সেবর্াৎকৃ pেচ া কেরিছ৷ NYC Parks বয্তীত aনয্ েকানo aিধেkেtর aধীন েযৗথ
uদয্ান িলর জনয্ িনয়ম eবং িবিধ িলর eকিট সmূণর্ েcর জনয্, দয়া কের s-s শহর aথবা রাজয্ eেজিn, জিম িবষয়ক াs
aথবা সmিt মািলেকর সে পরামশর্ ক ন৷

aধয্ায় িবনয্াস:
ei হয্াnবুকিটর pেতয্কিট aধয্ায়েতi, িকছু বয্িতkমসহ, ei সাধারণ িবভাগ িলর মেধয্ সকল aথবা কেয়কিট আেছ:
●
1

ভূ িমকা

nyc.gov/parks/greenthumb-েত GreenThumb oেয়বসাiট েদখুন
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●
●
●
●
●

িনেদর্ িশকা
GreenThumb নীিত
NYC Parks পিলিস
NYC eবং NY রাজয্ আiন
aিতিরk সংsানসমূহ

সংগঠেনর ei পdিতিটর uেdশয্ হল GreenThumb নীিত eবং রীিতর মেধয্ পাথর্কয্ করা, েযিট pায়শi ধুমাt NYC Parks,
eবং েযৗথ uদয্ানিভিtক িkয়াকলাপ িলেক িনয়ntণকারী aিতিরk আiন িলর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্i হয়৷

ভাষাnেরর aনুেরাধ িল
আপিন, আপনার pচার সমnয়ক-eর মাধয্েম GreenThumb গােডর্নারস হয্াnবুক-eর িকছু aংশ aথবা সmূণর্িট েযেকােনা ভাষায়
ভাষাnিরত করার জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন৷ pেবশািধকার িবষয়ক তেথয্র জনয্, greenthumbinfo@parks.nyc.gov.-েত
GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ ক ন৷

4

GreenThumb পযর্ ােলাচনা
1978 সােল, NYC Parks GreenThumb, সমg New York City বয্াপী 550িটরo aিধক uদয্ান eবং 20,000 জেনরo
aিধক েscােসবী uদয্ানকারীর pিত সহায়তা pদানকারী, েদেশর সবর্বহৃ ৎ েপৗরসভা িনয়িntত শহরিভিtক uদয্ানকরণ িভিtক
কাযর্kম হoয়ার কারেণ গিবর্ত৷ GreenThumb uদয্ান িল pিতেবশীেদর গেবর্র েকndsল সৃি কের eবং েযখােন েস িল িবদয্মান
থােক েসi sানিটর pিতেবশীেদর জনয্ িবপুল সংখয্ক পিরেবশগত, sাsয্ িবষয়ক, aথর্ৈনিতক, eবং সামািজক uপকািরতা pদান
কের৷
GreenThumb uদয্ান িলর মেধয্ aিধকাংশi িছল আরাম করার, সামািজকভােব েমলা-েমশা করার, eবং খাদয্ বs uৎপাদন
করার, aথবা েস িলর eকিট সমnেয়র uেdেশয্, েscােসবী-েদর dারা পিরতয্k জিমেক সবুজ েkেt পিরণত করা। ei েযৗথ
uদয্ান িল, GreenThumb-eর সহায়তার সাহােযয্ pিতেবশীেদর dারা পিরচািলত হয়৷ GreenThumb eবং েযৗথ uদয্ানকারীরা
শহরিটেক কেরন আরo িনরাপদ, আরo sাsয্কর, আরo শিkশালী, eবং আরo ধারনেযাগয্৷
GreenThumb, unুk sান িলেক সংরkণ করার সােথ সােথ েযৗথ uদয্ানকারীেদর eবং শ ের খামারকারীেদর সহায়তা কের
eবং িশkা pদান কের৷ িবনামূেলয্ uদয্ানিভিtক সর াম, pযুিkগত সহায়তা, িশkামূলক , eবং মরসুিম কাযর্kম িল pদান করার
dারা, GreenThumb pিতেবশিভিtক েscােসবীেদর,, যারা েযৗথ uদয্ান িলেক, েয িল েগা ী িলেক শিkশালী কের েতােল,
সিkয় সংsান িহসােব েদখােশানা কেরন৷

GreenThumb-eর িতনিট দল আেছ েয িল uদয্ানকারীেদর pিত eবং uদয্ান িলর েkেt
সহায়তা pদান কের৷
কিমuিনিট eনেগজেমn
GreenThumb eর কিমuিনিট eনেগজেমn (GreenThumb's Community Engagement) দলিট হল আমােদর েযৗথ
uদয্ান িলর েনটoয়ােকর্ র সে েযাগােযাগ করার জনয্ pথম sান৷ আuটিরচ েকাaিডর্েনটাররা (pচার সমnয়করা) েগা ীর গঠন
eবং িবকােশর মাধয্েম uদয্ানকারীেদর সাহাযয্ কেরন, eবং তাঁরা uদয্ান-েগা ী িলেক িবেশষ pকl eবং uদয্ানকারীেদর eকিট
ৈবিচtয্পূণর্ uপলb সংsান িলর সােথ সংযুk করার মাধয্েম সাহাযয্o কেরন৷ aিতিরkভােব কিমuিনিট eনেগজেমn দলিট,
GreenThumb-eর বাৎসিরক েscােসবী কাযর্kম Youth Leadership Council পিরচালনা কের, , েযিট যুবেদর সারা
শহরবয্াপী েযৗথ uদয্ান িলর েসৗnযর্ায়নমূলক pকl িলেত সামািজক িনযুk pদান কের৷
িkয়াকলাপ
GreenThumb aপােরশানস হল আমােদর জিমেত-কাজ-করা দল, েযিট েযৗথ uদয্ান িলেত uপকরণ eবং পিরচালনিভিtক
সহায়তা pদান কের৷ aিতিরkভােব, তারা eকিট িবsৃ ত পিরিধর সmিtসংkাn িবষয় িলর েমাকািবলা করার dারা uদয্ান
েগা ী িলেক সহায়তা কের৷ আপিন তােদর, পির ার টপসেয়ল (uপিরভােগ মািট) eবং কােঠর তkা সরবরাহ করেত, eেকবাের
খািল জিমর পযর্ায় েথেক নতু ন uদয্ান িল গেড় তু লেত, বৃk েরাপেণর জনয্ বাগােনর sান িলেক psত করেত, েমরামিত সংkাn
কাজ িল করেত, uদয্ান িলর গাছ পিরচযর্া করেত aথবা uদয্ান িলেত pকlমূলক কােজর সুেযাগ সৃি করেত েদখেত পােরন৷
aপােরশানস দল মরসুিম সরবরাহ eবং মরসুিম সরবরাহ িবতরণ িলo পিরচািলত কের যা uদয্ানকারীেদর টু ল, uিdদ, eবং তাঁেদর
uৎপাদন করার pেয়াজন বাগান uপকরণ িল pদান কের৷
পিরকlনা eবং কাযর্ kম
GreenThumb-eর পিরকlনা eবং কাযর্kম দলিট GreenThumb-eর দীঘর্-েময়ািদ সাফেলয্র uেdেশয্ eেকবাের
র কাজ িল
কের eবং uদয্ানকারীেদর িনকট pযুিkগত দkতা, সহায়তা, eবং িবকিশত হoয়ার জনয্ pেয়াজনীয় সংsান িল নাগালpাp কের৷
aিতিরkভােব, Green Thumb-eর, আমােদর pসার eবং pভাব pসািরত করার pেচ া িলেক agবতর্ী করার uেdেশয্, ei দলিট
বাৎসিরক GreenThumb-eর GrowTogether সেmলন, Harvest Fair, Open Garden Day NYC aনয্ানয্ বৃহৎ
জনসাধারণিভিtক aনু ান eবং কাযর্kম িলর তttাবধান কের৷ তারা 150িটর aিধক কমর্শালা সংkাn pকlo পিরচালনা কের৷
পিরকlনা eবং কাযর্kম দলিট বাsবািয়ত কের eবং ৈtমািসক pকাশনা িল সৃি কের যা uদয্ানকারী eবং জনসাধারেণর িনকট
GreenThumb-eর কাযর্kম িলর িবjাপন কের৷ তারা পিরসংখয্ান িবে ষণ eবং জিটল pকl িলo পযর্েবkণ কের, েযমন নতু ন
uদয্ান গঠন eবং েযৗথ uদয্ানকারীেদর জনয্ eকিট ৈবিচtয্পূণর্ পিরেষবা pদান কের৷
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িকভােব GreenThumb েথেক সংবাদ পাoয়া েযেত পাের:



2

আমােদর iেমলিভিtক িনuজেলটােরর সদসয্ হন 2
সামািজক মাধয্েম আমােদর aনুসরণ ক ন:
o Instagram: @greenthumbgrows
o Twitter: @greenthumbgrows
o Facebook: facebook.com/GreenThumbNYC
o YouTube: youtube.com/GreenThumbNYC

GreenThumb িনuজেলটােরর সদসয্তা িনন, greenthumb.nycgovparks.org/newsletter_signup.html েত
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pিতশb eবং সংjা িলর জনয্ শbেকাষ
সিkয় সদসয্ – যখন সকল uদয্ান েগা ী সদসয্তা েক িভn িভnভােব সংjািয়ত কের, GreenThumb সাধারণত eকজন সিkয়
সদসয্ িহসােব eমন eকজনেক েবােঝ িযিন uদয্ানিটর েদখােশানায় িনয়িমত aংশgহণ কেরন, uদয্ান িমিটং িলেত uপিsত থােকন,
eবং/aথবা uদয্ােনর চালু থাকা সমেয় পিরচালনা করেত সাহাযয্ কেরন৷
pাণীজ uপdব - NYC Health Code েত সংjািয়ত aনুসাের, pাণীজ uপdেবর মেধয্ anভুর্ k হয়, িকn েস িলর মেধয্i
সীমাবd থােক না, pাণীর মল, মূt, রk, শরীেরর aংশ, মৃতেদহ, বিম, eবং পিরবয্াপক দুগn
র্ ; েসi সকল pাণী িল েয িল মানুষ
aথবা aনয্ানয্ pাণী িলর েkেt সংkামক েরাগ িলর জীবাণু পিরবাহী aথবা েস িলর কারেণ aসুs; eবং িবপjনক kkর িল৷
eকিট েমৗমািছ-পালনসংkাn uপdেবর aথর্ হেব েসi সকল aবsা িল েয িলর মেধয্ anভুর্ k হয়, িকn েস িলর dারা সীমাবd হয়
না, েমৗমািছ িলর আkমণাtক aথবা আপিtজনক আচরণ, েমৗচাক গঠন aথবা েমৗমািছর স ালন েযিট েমৗচাক থাকা sানিটর
িনকটবতর্ী a েল থাকা পথচলা পিরবহন aথবা বসবাসকারী মানুষেদর িবরk কের; eবং aিতিরk সংখয্াযুk, মৃত, aথবা
পিরতয্k েমৗচাক িল৷
েবােরা-bক-লট (BBL) নmর - BBL নmর িল, টয্াk লট নােমo পিরিচত, বািড়, সmিt িলর aবsান িলেক সনাk কের৷
েবােরা নmর (Manhattan: 1, Bronx: 2, Brooklyn: 3, Queens: 4, and Staten Island: 5) iি ত কের েবােরা, bক নmর
(1 েথেক 5 a ) iি ত কের িসিট bক-eর pিত; লট নmর (1 েথেক 3) iি ত কের bেকর aধীন লট-eর pিত৷
City of New York (City): New York City-eর সরকার৷
কিমuিনিট েবাডর্ (িসিব) - েবােরা সভাপিত eবং েসi কিমuিনিট িডিsk-eর িসিট কাuিnল সদসয্েদর dারা িনবর্ািচত eকিট
sানীয় pিতিনিধ সtা৷ েkt পিরবতর্ ন, বািড়র aনুেমাদন, eবং aনয্ানয্ জিম-বয্বহারসংkাn িবষয় িল িসিব-eর সকােশ uপsািপত
হয়, eকিট নতু ন uদয্ান সৃি anভুর্ k কের পযর্ােলাচনার জনয্৷ িসিব িল িবনয্s হয় সিমিত িলেত; েযৗথ uদয্ানকরেণর িবষয় িল
সাধারণ আেলািচত হয় পাকর্ eবং পিরেবশসংkাn সিমিত/uপসিমিত িলেত৷
েযৗথ uদয্ান – জনসাধারেণর pেবশািধকারযুk unুk sান েযিটর েদখােশানা করা হয় eকিট েscােসবী েগা ীর dারা৷ ei
sান িল ভাগাভািগ করা aথবা sতnt জিম িলেক বয্বহার করেত পাের eবং uিdদ-িবদয্ািভিtক uিdদ, ফল, eবং/aথবা সবিজ
uৎপাদন করেত পাের৷ েযৗথ uদয্ান িল eবং uদয্ানকারী যারা েস িল েদখােশানা কেরন, পিরেবশিভিtক ধারণেযাগয্তা, জন sাsয্
eবং তাঁেদর পািরপা র্ eবং শহর িলেত েগা ীগত pাণবnতার pিত সংেযাজন ঘটায়৷
ঘন গজ - eকিট ঘনেকর আকাের, পিরমােণর eকিট পিরমাপ েযিট হল 3 ফু ট x 3 ফু ট x 3 ফু ট৷
sাsয্িবিধ িবভাগ( Department of Sanitation,DSNY— বজর্য্ সংgহ eবং িবনি করেণর দািয়tpাp িসিট সংsা৷ DSNY
uদয্ান সাiট িলর জনয্, GreenThumb-eর মাধয্েম সমিnত বৃহদাকার পির ার করার কাজ িলর েkেto সহায়তা কের৷ NYC
িম সার pকlিট হল DSNY-eর eকিট pকl৷
পিরেবশ সুরkা িবভাগ (Department of Environmental Protection, DEP) - শহেরর জল সরবরাহ িনয়ntণকারী
িসিট সংsান eবং বায়ু, শb, eবং িবপjনক uপাদানিভিtক দূষণ hাস করার লেkয্ কাজ কের৷ DEP NYC-eর েযৗথ uদয্ান িলর
pিত বাৎসিরকিভিtেত aনুমিত pদান কের৷
আিথর্ ক পৃ েপাষক — eকিট সংsা েযিট aনুদান gহণ কের eকিট েগা ীর পেk তহিবল, েযিটর েসিট করার সkমতা নাi৷ ei
সংsা িল আদশর্গতভােব, 501(c)(3) a-লাভকারী িহসােব িনবিnত হয় eবং কর-ছাড়pাp হয়৷ sানীয় a-লাভকারী aথবা
সবুজায়ন aংশীদার সংsা িল েকানo েকানo সমেয় eকিট েযৗথ uদয্ান েগা ীর তরেফ eকিট আিথর্ক পৃ েপাষক িহসােব ভূ িমকা
পালন করেত পাের। GreenThumb eকিট আিথর্ক পৃ েপাষক িহসােব কাজ করেত সkম নয়৷
uদয্ান েযাগােযাগ - GreenThumb-eর সে eকিট GreenThumb uদয্ান েগা ীর ভারpাp সংেযাগ৷ GreenThumb-eর
pেয়াজন, pেতয্ক uদয্ােনর dারা eকিট pাথিমক eবং pাথিমক পরবতর্ী পযর্ােয়র েযাগােযাগ িযিন েযাগােযােগর বয্িk িহসােব িkয়া
কেরন৷ uভয় েযাগােযােগর বয্িkেকi আবিশয্কভােব বতর্ মান েফান নmর িল, ডাক িঠকানা, eবং iেমল িঠকানা (যিদ থােক), েযিট
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জানােনা েযেত পাের যখন GreenThumb uদয্ান েগা ীিটর সে েযাগােযাগ সmিকর্ ত জন-aনুসnান pাp কের৷ uদয্ােনর
েযাগােযােগর বয্িkরা pেতয্ক েগা ীর dারা দািয়tpাp হন eবং তাঁরা pেয়াজনীয়ভােব েগা ীিটর েনতারা নন৷
আsাজনকতা — eকিট GreenThumb িনবিnত eবং/aথবা aনুjাpাp েযৗথ uদয্ান েগা ী, েযিট পিরচািলত হয়,
GreenThumb িনবিnকরণ চু িk eবং/aথবা aনুjা চু িk -eর aনুবিতর্ তা সহ eবং েকানo aমীমাংিসত ল ন নাi৷ েয
uদয্ান িল আsাজনকতাযুk নয় েস িল GreenThumb-eর সহায়তা pাp করার জনয্ েযাগয্ নয়৷
সবুজায়ন aংশীদার— a-লাভকারী, তৃ ণমূল sেরর সংsা, uিdদ-িবদয্ািভিtক uদয্ান, eবং aনয্ানয্ সংsা িল েয িল েযৗথ
uদয্ান িলর জনয্ aনু ান, কমর্শালা , uপকরণ, eবং aনয্ানয্ সহায়তা িল pদান কের৷
GreenThumb uদয্ান েগা ী (uদয্ান েগা ী)- sতnt বয্িkবেগর্র eকিট দল েযিট, eকিট েযৗথ uদয্ােনর েযিট GreenThumbeর সে িনবিnত, পিরচযর্ার uেdেশয্, GreenThumb-eর েথেক সমি গতভােব সহায়তা pাp কের৷
GreenThumb uদয্ান sীকৃিত পুর ার - GreenThumb, 2016 েথেক GreenThumb uদয্ান sীকৃ িত পুর ােরর মাধয্েম
GreenThumb uদয্ান েগা ী eবং aংশীদারেদর, তাঁেদর কেঠার পির ম eবং িনেবিদত pেচ ার জনয্ সmািনত কেরেছ৷
uদয্ানকারীরা, gী কােল, কাযর্kম িনেদর্ িশকা aথবা GreenThumb oেয়বসাiেটর মাধয্েম, eকিট ৈবিচtয্পূণর্ পুর ার ে ণীর জনয্
মেনানয়ন জমা িদেত পােরন৷
GreenThumb aপােরশানস — পূেবর্ লয্াn িরেsােরশান pেজk (ARP) নােম পিরিচত, GreenThumb aপােরশানস হল,
মািট eবং কােঠর তkা সরবরাহ, েবড়া িনমর্াণ eবং েমরামত, uিdদ েরাপণ eবং ছাঁটাidelivery, , পথ িনমর্াণ eবং েমরামত,
aথবা GreenThumb uদয্ান িলর সহায়তা eবং রkণােবkেণর কমর্ িলর দািয়tgহণ করা হল GreenThumb-eর eকিট
aিবেcদয্ a ৷
GrowNYC sু ল গােডর্নস - NYC-eর জনয্ শহরিভিtক িবদয্ালয় িলেত uদয্ানকরেণর uেদয্াগ৷ 2010 সােল pিতি ত হেয়,
GrowNYC sু ল গােডর্নস আজ, GrowNYC, NYC Parks GreenThumb, eবং িশkা িবভােগর িবদয্ালয় খাদয্ aিফেসর মেধয্
eকিট aংশীদািরেtর মাধয্েম িনয়িntত হয়৷ GrowNYC sু ল গােডর্নস, pেতয্ক NYC িবদয্ালেয় uদয্ান িবকাশ েশখার জনয্, eকিট
pচিলত থাকা সংsান, pযুিkগত সহায়তা, eবং pিশkণ pদান কের৷
লয্াn াs –ব সংখয্ক েযৗথ uদয্ান গিঠত হেয়েছ eকিট লয্াn ােsর মািলকানাধীন সmিt িলর uপর, েযিট হল eকিট সংsা
যারা, সংsািটর লেkয্র মেধয্ uেlিখত eকিট িনিদর্ uেdেশয্ জিম সংরkণ eবং েদখােশানা কের থােক৷ NYC-েত, ব সংখয্ক লয্াn
াs েযৗথ uদয্ান িলর anিনর্িহত, েগা ীর dারা িনয়িntত িচরsায়ী unুk sান িহসােব সংরkনেযাগয্, জিম িলর মািলক৷ িনu
iয়কর্ িসিটর লয্াn াs িল anভুর্ k কের িকn েস িলর মেধয্ সীমাবd নয়, Bronx Land Trust (BLT), Brooklyn Alliance
of Neighborhood Gardens (BANG), Brooklyn Queens Land Trust (BQLT), Manhattan Land Trust (MLT),
eবং New York Restoration Project (NYRP)৷ লয্াn াs িল তােদর সmিtর uপর uদয্ান িলেক pযুিkগত সাহাযয্ eবং
সাংগঠিনক সহায়তা pদান কের, েযমন পিরেবশ িবষয়ক িশkা eবং েpাgািমং৷ িনu iয়কর্ িসিটর aিধকাংশ লয্াn ােsরi uদয্ান
আেছ েয িল GreenThumb-eর সে িনবnীত৷
লাiেসn eিgেমn eবং aনুjাpাp েযৗথ uদয্ান েগা ী - GreenThumb aনুjা চু িk (aনুjাপt) NYC Parks-eর
aিধেkেtর aধীন সmিtর uপর eকিট GreenThumb uদয্ান েগা ীর pিত NYC Parks-eর সmিtর uপর uদয্ান করার
আiিন aনুেমাদন pদান কের৷ নবীকরণেযাগয্ চার-বছেরর aনুjা চু িkর aনুjাpাp uদয্ান েগা ী িলেক (aনুjাpাp েযৗথ
uদয্ান েগা ী িহসােব uেlিখত) আবিশয্কভােব চু িk aনুসাের পিরচািলত হেত হেব eবং uদয্ান িনয়ntণ হেব েগা ীিটর uপিবিধ িল
aনুসাের পিরচািলত হেত হেব৷
aনুjাপt - GreenThumb aনুjা চু িkর aনুjাpাpিট হল aনুjাচু িkর uপর নামাি ত uদয্ান েগা ীিট৷ (GreenThumb
uদয্ান েগা ী েদখুন)
েমেমােরnাম aব eিgেমn (MOA) – NYC Parks-eর aিধেkেt aধীনs সmিtেত না হoয়া uদয্ান েগা ী িলেক েয িল
GreenThumb-eর সে িনবিnত হেত চায়, তােদরেক eকিট MOA sাkর করেত হেব৷ MOA িট , uদয্ান েগা ীিটর,
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GreenThumb-eর তরফ েথেক িবনামূেলয্ সহায়তা পাoয়ার পিরবেতর্ , জনসাধারেণর জনয্ pেবশািধকারযুk eকিট unুk sান
eবং েযৗথ uদয্ান পিরচািলত করার িনিদর্ িনmতম pেয়াজনীয়তা িলর pিত aনুবতর্ী হেত সmত হoয়া িনি ত কের৷
unুk ঘnা - aনুjাpাp eবং/aথবা িনবিnত GreenThumb uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব, আনু ািনক GreenThumb
uদয্ান মরসুম, eিpল 1 েথেক aেkাবর 31 পযর্n, pেতয্ক সpােহ কমপেk eকিট 20 ঘnার সমেয়র জনয্ জনসাধারেণর িনকট
unুk eবং pেবশািধকারযুk থাকেত হেব৷ uদয্ােনর pেবশ dারা, েসi eকিট সpােহ 20 ঘnার মেধয্ কমপেk 10 ঘnার pিত
িনেদর্ শ কের eকিট সময়তািলকাসহ eকিট সংেকত থাকেত হেব৷ GreenThumb aনুjা চু িkর , aধীেন পিরচািলত uদয্ান
েগা ী িলর জনয্, GreenThumb uদয্ান িলেক মরসুেমর pেতয্ক সpাহােn (শিনবার eবং/aথবা রিববার) কমপেk পাঁচ ঘnা
েখালা থাকেত হেব৷ uেlিখত সময় িল, GreenThumb-eর িনকট যুিkসংগত িবjিpসহ পিরবিতর্ ত হেত পাের৷
pচার সমnয়ক বা আuটিরচ েকাaিডর্েনটার (OC) - েযৗথ uদয্ান িলর জনয্, GreenThumb-eর সে েযাগােযােগর pথম
বয্িk৷ pেতয্ক OC হেলন eকিট েভৗগিলক িভিtেত uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেদর সে েযাগােযাগ করার eবং তথয্ আদানpদােনর জনয্ দায়ী৷ pেতয্ক OC, uদয্ানকারীেদর pেয়াজন িলর সmেকর্ েবাধ গঠেন GreenThumbেক সাহাযয্ কের, NYC
Parks-eর aিধেkেtর aধীনs সকল uদয্ান িলেত বাৎসিরক pচার সমnয়েকর uদয্ান পিরদশর্ন সmূণর্ কেরন৷ তাঁরা কমর্শালা
আেয়াজেন সুিবধা কের, aনু ান িলর পিরকlনা eবং পিরচালেনর েkেto সুিবধা কেরন, eবং পণয্ সরবরাহ িলর মেধয্ সমnয়
ঘিটেয়, uদয্ান েগা ী িলর িবকাশ eবং pািত ািনক কাঠােমার েkেt সহায়তা কের, eবং pযুিkিভিtক সহায়তা pদান কের
uদয্ানকারীেদর সাহাযয্ কেরন eকিট কমর্ী তািলকার জনয্, দয়া কের েদখুন GreenThumb oেয়বসাiট৷3
পাকর্স eনেফাসর্ েমn েপ ল (PEPPEP) PEPPEP কমর্ীরা iuিনফমর্ পিরিহত, সুরিkত (NYC েsশাল েপ লময্ান eবং New
York State িপস aিফসার পদমযর্াদার সাহােযয্) aিফসার যাঁরা শহেরর পাকর্ িলেত সুরkা eবং িনরাপtা pদান কেরন, পােকর্ র
বয্বহারকারীেদর িনকট পােকর্ র িনয়ম সmেকর্ তথয্ pদান কেরন, eবং পােকর্ র বনয্pাণী িলেক eবং বয্বsা িলেক িনরাপদ রােখন৷
PEPPEP aিফসাররা NYS Penal Code, NYC Health Code, eবং NYC Parks-eর িনয়ম eবং িবিধ িল বলবত করার
kমতাযুk৷ PEPPEP aিফসাররা NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন শহেরর সmিt িলর রkা করার eবং েস িল
বয্বহারকারী মানুষেদর িনরাপtা িনি ত করা জনয্ দায়ী৷ NYC Parks-eর aধীন uদয্ান eবং পাকর্ িল িনয়ম ল ন aথবা
সংঘিটত হoয়া aনয্ েকানo aপরােধর িবষেয় তাঁেদর সে েযাগােযাগ করা েযেত পাের৷ eকিট ঘটনা সmেকর্ PEPPEP-েক
জানােনার জনয্, 311-eল কল ক ন৷ eকিট আপৎকালীন পিরিsিতেত, দয়া কের 911-e কল ক ন৷
pাথিমক eবং তার পরবতর্ী পযর্ ােয়র েযাগােযাগ - "দয়া কের uদয্ান েযাগােযাগ" েদখুন৷
কাযর্ kম িনেদর্ িশকা - GreenThumb-eর dারা ৈtমািসক িভিtেত িনেদর্ িশকা িল pকাশ eবং িবতরণ করা হয়, েযিটেত anভুর্ k
হয়, GreenThumb eবং সবুজায়ন aংশীদারেদর aনু ান, কমর্শালা, সরবরাহ িবতরণ, uদয্ানকরণ সংkাn খবর, eবং aনয্ানয্
uদয্ানকারী পিরেষবা সmেকর্ তথয্৷ কাযর্kম িনেদর্ িশকার eকিট িডিজটাল সংsরণ ডাuনেলাড করার জনয্, দয়া কের েদখুন
GreenThumb oেয়বসাiট৷
িনবিnত েযৗথ uদয্ান েগা ী eবং েরিজেsশন পয্ােকট - জিমর aিধেkt বয্িতেরেকi, সারা শহরবয্াপী েযৗথ uদয্ান
েগা ী িল GreenThumb-eর সে িনবিnত করােনার জনয্ েযাগয্ হেত eবং আমােদর েথেক িবনামূেলয্ সহায়তা েপেত পাের৷ েসিট
করার জনয্, uদয্ান েগা ী িলেক আবিশয্কভােব কেয়কিট pেয়াজনীয়তার aনুবতর্ী হেত হেব যা uদয্ানিটর জনসাধারেণর কােছ
নাগালেযাগয্ হoয়া eবং GreenThumb-eর uেdেশয্র সে সমেরখ হoয়া িনি ত কের৷ আgহী uদয্ান িলেক, eকিট েরিজেsশন
পয্ােকট সmূণর্ করার uেdেশয্ aনুসnােনর জনয্, GreenThumb েনটoয়ােকর্ েযাগ েদoয়ার জনয্ GreenThumb-eর সে
েযাগােযাগ করেত হেব৷
িবদয্ালয় uদয্ান - eকিট িবদয্ালেয়র dারা পিরচািলত eকিট িশkামূলক uদয্ান৷ িবদয্ালয় uদয্ান িল, NYC-eর জনয্ শহরবয্াপী
িবদয্ালয় uদয্ানমূলক uেদয্াগ, GrowNYC sু ল গােডর্নস-eর সে িনবিnত হেত পাের৷ GrowNYC sু ল গােডর্নস কাযর্kেমর
pচার সমnয়ক আেছন যাঁরা হেলন NYC-েত িবদয্ালয় uদয্ান িলর িবষেয় েযাগােযাগ করার pধান বয্িk৷

3

GreenThumb কমর্ীেদর সে েযাগােযােগর তািলকা: https://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html
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সাধারণ তথয্
েযাগােযােগর তথয্
●
●
●
●
●
●

েফান: (212) 602-5300
iেমল: greenthumbinfo@parks.nyc.gov
HDC-eর oেয়বসাiট: nychdc.com/pages/Now-Renting.html
Facebook: GreenThumbNYC
Instagram: @greenthumbgrows
Twitter: @greenthumbgrows

uদয্ান করা সংkাn সহায়তা
সুনামযুk GreenThumb uদয্ান িল সারা বছরযাবত িবিভn pকার uদয্ান করা িবষয়ক সরবরাহ eবং সংsান িল পাoয়ার জনয্
েযাগয্৷ uদয্ানকারীেদর সরবরাহ িলর জনয্ aনুেরাধ করার আেগ আর কমর্শালা িল েত uপিsত থাকার pেয়াজন হয় না৷
মািট, িম সার, কােঠর টু কেরা, eবং িভেজ খড়
uদয্ানকারীরা GreenThumb-eর েথেক uপেরর মািট, িম সার, িভেজ খড়, কােঠর টু কেরা, eবং/aথবা পির ার পূরক িলর জনয্
aনুেরাধ করেত পাের৷ ei সরবরাহ িল পাoয়ার জনয্ uদয্ানিটেক আবিশয্কভােব, pচার সমnয়ক-eর িনকট uপলb eকিট
uপাদান aনুেরাধ ফমর্ পূরণ করেত হেব। GreenThumb তখন সরবরাহ uপলbতা খিতেয় েদেখ হালনাগাদ করেব eবং
িবতরেণর eকিট সময়সূচী িনধর্ারণ করেব যা uপকরণ eবং কমর্ীেদর uপলbতার uপর িনভর্ র কের কেয়ক সpাহ বা
eমনিক কেয়ক মাস সময় িনেত পাের। দয়া কের মেন রাখেবন েয ei সরবরাহ িল "হল বৃহৎ সরবরাহ," aথর্াৎ uপাদান িল
sেপ হেব, eবং বয্ােগ নয়, যিদ না GreenThumb aপােরশনস aথবা আপনার pচার সমnয়ক-eর dারা aনয্থায় জানােনা হয়৷
uপকরণ
ধরন

িববরণ

uেdশয্

মািট

uপেরর মািট হল িকছু ৈজব বsসহ
বািল, পিলমািট, eবং কাদার eকিট
িম ণ

আপনার utিলত sান িলেক eবং aনয্ানয্ বৃিd করার
sান িলেক পূরণ করার জনয্ eিট বয্বহার ক ন৷ খিনজ িল
pদান কের কাঠােমা, িনকািশ, eবং েপৗি ক uপাদান িল, েযখােন
ৈজব uপাদান িল সরবরাহ কের aিতিরk েপৗি ক uপাদান eবং
জল ধারণ৷

িম সার

িবেয়ািজত ৈজব বs েযিট েপৗি ক
uপাদান eবং uপকারী
মাiেkাব িলর dারা সমৃd৷

পুি েযাগ করার eবং মািটর বয্বহারেযাগয্তার েময়াদ বিধর্ত
করার জনয্ আপনার utিলত sান িলেত িকছু DSNY িম সার
anভুর্ k ক ন৷ িম সার আপনার ফল eবং সবিজর গাছ িলর
dারা েহিভ েমটাল িল েশাষণ করােকo pিতহত করেত পাের৷

aিভেযািজত
েঘাড়ার েগাবর
সার

aিভেযািজত েঘাড়ার েগাবর সার

uc পিরমাণ নাiে ােজনযুk, ei িম সার uিdদ িলর জনয্
eকিট uৎকৃ সার হেত পাের৷ uপলbতার িবষয়বss প৷

িভেজ খড়

সূkভােব েড়া করা কােঠর টু কেরা

আগাছা pিতেরাধ করার eবং মািট আdর্ রাখার জনয্ আশপােশর
মািটর uপিরতেল িভেজ খড় িবছােনার dারা আপনার বারেমেস
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গাছ িলেক sাsয্বান রাখুন৷
কােঠর টু কেরা

কােঠর টু কেরা (বেড়া টু কেরা, সূk
িভেজ খড় নয়)

ধুেলা নীেচ রাখার eবং েহিভ েমটাল িলর pিত unুkতা েরাধ
করার জনয্ আপনার পথ িলেক কােঠর টু কেরা (কমপেk 3 iি
গভীর) িদেয় আcািদত ক ন৷ িম সােরর পিরমাণ বৃিd করার
জনয্o eকিট uৎকৃ uপাদান৷ 3 iি গভীর কের ছড়ােল 1 ঘন
গজ 100 বগর্ ফু ট আcািদত করেব৷

িkন িফল
PUREsoil NYC

কম পুি যুk মািট

uদয্ােনর গতর্ িল পূরণ eবং জিম সমান করার জনয্ িkন িফল
utম eবং uিdেদর জনয্ eিটর েকান েপৗি ক মূলয্ নাi৷ eকিট
বৃিd করার মাধয্ম psত করার জনয্ eিটেক িম সােরর সে
িমি ত করা েযেত পাের৷ েময়েরর পিরেবশগত pিতকােরর
কাযর্ালয় (Mayor’s Office of Environmental
Remediation, MOER) eরPUREsoil NYCকাযর্kম-eর
aধীেন িনয়িntত, িkন িফল NYC-েত বািড় িনমর্ােণর সমেয় মািটর
সুগভীর sান েথেক খুঁেড় বার করা হয়৷ nyc.gov/oerেত িkন
িফল-eর সmেকর্ আরo তথয্ পাoয়া েযেত পাের৷ uপলbতার
িবষয়বs, তেব যিদ আপিন আgহী হন, তাহেল দয়া কের সরাসির
আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন৷
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IBabbie Dunnington, NYC Parks, GreenThumb-eর dারা aল রণকৃ ত

কাঠ
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uদয্ান িল GreenThumb-eর েথেক apিkয়াকৃ ত কােঠর তkা utিলত sান ৈতির করার জনয্ aথবা aনয্ েকান pকেlর জনয্
aনুেরাধ করেত পাের৷ যিদ আপনার কােছ eকিট বৃহৎ pকl থােক েযিটর জনয্ aিধক সংখয্ক কােঠর তkার pেয়াজন হয়, তাহেল
uপলbতা িনধর্ারেণর জনয্ দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর সে কথা বলুন৷
সরবরাহ িবতরণ
GreenThumb pেতয্ক বছর দুিট বৃহৎ, মরসুিম সরবরাহ িবতরণ পিরচািলত কের - eকিট বসnকােল eবং eকিট শরৎকােল৷
uদয্ান েগা ী িলেক সরবরা িল পাoয়ার aথবা gহণ করার জনয্ েযাগয্ হেত আবিশয্কভােব সুনামযুk হেত হেব৷
aতীেত আমােদর dারা pদান করা সরবরাহ িলর মেধয্ anভুর্ k হয়:
বসnকাল: ময়লা েফলার বয্াগ, েবলচা, িনড়ািন, তাক, নল, েঠলাগািড় eবং aনয্ানয্
uদয্ান করার uপাদান, েমাড়ক করা িম সার৷
শরৎকাল: বরফ ভাঙার সর াম, ময়লা েফলার বয্াগ, কয্ালিসয়াম েkারাiড, বরফ েবলচা
দয়া কের মেন রাখেবন, uপাদান িল pেতয্ক বছরi িভn িভn হয় eবং uপলbতার িবষয়বss প৷
GreenThumb কমর্ শালা িলেত সরবরাহ
আমােদর িকছু সরবরাহ সারা বছরযাবত বি ত হয় আমােদর কমর্শালা িলেত৷ কমর্শালা িল, GreenThumb কাযর্kম
িনেদর্ িশকায়, ৈtমািসকিভিtক তািলকাভু k হয়, েয িল পাoয়া েযেত পাের আমােদর oেয়বসাiট, সামািজক মাধয্ম, eবং
GreenThumb aনু ান িলেত৷ আপিন েমেল eকিট মুিdত কিপ পাoয়ার জনয্ আমােদর oেয়বসাiেটর eকিট ফমর্ eর মাধয্েমo
eকিট aনুেরাধ করেত পােরন৷4 কমর্শালা িল GreenThumb-eর oেয়বসাiেট aনু ান িবষয়ক কয্ােলnার eo তািলকাভু k
আেছ৷
কমর্শালা িলেত pদt নমুনা সরবরাহ িল anভুর্ k কেরেছ বi, িসড sািটর্ং uপাদান, মরসুম pসারণ সর াম, মাচা করার সর াম,
হােতর dারা গাছ ছাঁটার সর াম, eবং aনয্ানয্ uদয্ানসংkাn সরবরাহ িল৷
েরাপণ করার uপকরণ
GreenThumb, বছের eকবার বসnকােল আমােদর বাৎসিরক GreenThumb uিdদ িবতরেণর সমেয় েযৗথ uদয্ানকারীেদর
িনকট িবনামূেলয্ eকিট সীিমত পিরমাণ চারা pদান কের৷ pেতয্ক িনবিnত সুনামযুk েযৗথ uদয্ান েগা ী তােদর সহuদয্ানকারীেদর মেধয্ িবতরেণর uেdেশয্, uপলbতার িবষয়বss প, eকিট ৈবিচtয্পূণর্ সবিজ, l, eবং েদশীয় চারা সংgহ কের৷
GrowNYC, Butterfly Project NYC, New York Botanical Garden-eর Bronx Green-Up , New Yorkers for
Parks eবং New York Restoration Project anভুর্ k কের, aনয্ানয্ সুবজায়ন aংশীদার সংsা িলর dারা uিdদ িবkয় eবং
িবতরণ করার uপর নজর রাখুন৷ GrowNYC-eর eকিট বাৎসিরক uিdদ িবkয় বয্বsা আেছ, Butterfly Project NYC eবং
Bronx Green-Up িবনামূেলয্ েদশীয় uিdদ pদান কের, New Yorkers for Parks িবনামূলয্ ডয্ােফািডল বাl িবতরণ কের,
Brooklyn Botanic Garden তােদর েগা ীর সে িনবিnত েযৗথ uদয্ান িলর িনকট বাl eবং aনয্ানয্ uিdদ িল pদান কের,
New York Restoration Project Million Trees NYC-eর মাধয্েম িবনামূেলয্ গাছ pদান কর, eবং আরo ব ৷
যিদ আপনার uদয্ানিটর uিdদ িলর জনয্ eকিট িবেশষ aনুেরাধ থােক েযিট ei সুেযাগ িলর মেধয্ পেড় না, তাহেল দয়া কের
GreenThumb সাহাযয্ করেত পাের িকনা িনধর্ারণ করার জনয্ আপনার pচার সমnয়েকর সে কথা বলুন৷
DSNY িম সার িগভ-বয্াকস
DSNY NYC Compost Project eর মাধয্েম কেmাs িগভ-বয্াকস pদান কের েযখােন uদয্ানকারীরা তাঁেদর uদয্ান িলেত
বয্ােগ ভিতর্ করা পয্ােলট িল aথবা বৃহৎ পিরমাণ িম সার পাoয়ার জনয্ আেবদন কেরন৷ nyc.gov/getcompost েত pেতয্ক
4

েমেল GreenThumb কাযর্kম িনেদর্ িশকার eকিট মুিdত কিপ পাoয়ার জনয্ সাiন আপ ক ন bit.ly/GTProgramGuideেত
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জানুয়াির eবং/aথবা েফbয়ািরেত আেবদনপেtর জনয্ নজর রাখুন৷ eকিট পয্ােলেট 60িট 40 পাuেnর বয্াগ থােক৷ িবিভn
সবুজায়ন aংশীদার ei বয্াগ িল ছাড়াo যিদ আপনার eকিট পয্ােলেটর েথেকo কম পিরমােণর pেয়াজন থােক তাহেলo িবতরণ
কের৷ GreenThumb আদশর্গতভােব িম সােরর বয্াগ িল িবতরণ কের বসnকােলর সরবরাহ িবতরেণর সমেয়, eবং িকছু uদয্ান
বসnকােল eবং শরৎকােল eকিট বাৎসিরক িম সােরর িগভ-বয্াক-eর আেয়াজন কের৷

জনসাধারেণর কাযর্ kম
pেতয্ক বছর GreenThumb 150িটরo aিধক িশkামূলক কমর্শালা eবং বৃহৎ জনসাধারেণর aনু ােনর আেয়াজন কের৷ 1,000
জেনরo aিধক মানুষ আমােদর সশরীের uপিsত থাকার aনু ান িলেত uপিsত থােকন, eবং COVID-19 aিতমািরর সমেয়
ভাচুর্ য়াল oেয়িবনােরর সাহােযয্ আমােদর pসারণ িলেত aংশgহেণর হার িতন ণ হেয়েছ৷ সকল GreenThumb কমর্শালা, pিশkণ
eবং aনু ান িলi িবনামূেলয্র eবং জনসাধারেণর জনয্ unুk৷
GreenThumb GrowTogether সেmলন
1984 েথেক, GreenThumb আমােদর বাৎসিরক GrowTogether সেmলন-eর সাহােযয্ বৃিdর মরসুেমর সূচনা কেরেছ৷
সেmলনিট হল, বkা, কমর্শালা, হােত-কলেম করার কাজ িল, eবং েযাগােযাগ বৃিdর eকিট সmূণর্ িদন, eবং eিট হল uদয্ান মরসুম
র, পুরােনা বnু েদর সে সাkাত করার eবং সারা শহর েথেক আসা েযৗথ uদয্ানকারীেদর সে িমিলত হoয়ার eকিট দা ণ
সুেযাগ৷
GreenThumb হােভর্s েফয়ার
1979 েথেক pেতয্ক বসেn, GreenThumb NYC েযৗথ uদয্ানকারীেদর dারা uদয্ান িলেক pাচু েযর্র sােন পিরণত করার pদt
কেঠার পির ম uদযাপন কের আসেছ৷ ei বাৎসিরক uদযাপন েযৗথ uদয্ানকারী eবং সারা শহর েথেক আসা সবুজায়ন
aংশীদারেদর, তাঁেদর কােজর জনয্ সmািনত কের eবং তাঁেদর, তাঁেদর ফসল িল pদশর্ন করার সুেযাগ pদান কের৷ িবচারকেদর
পছেnর সবিজ িল, ফল িল, eবং ফু ল িলেক সmানজনক িফেতর dারা পুরsৃ ত করা হয়৷ বাৎসিরক ে শ েশফ pিতেযািগতায়,
uদয্ানকারীরা pায়শi সরাসির GreenThumb-eর dারা pদt তাজা uপাদান িল বয্বহার কের, িবচারকেদর eবং সমেবত
জনসাধারণেক তাঁেদর রাnাঘেরর তাৎkিণক udািবতদkতা িলর dারা aবাক কের েদoয়ার জনয্ pিতেযািগতা কেরন৷ eকিট bক
পািটর্র মত, GreenThumb Harvest Fair হল হােত-কলেম কাজ করার কমর্শালার সাহােযয্ eকিট পািরবািরক-বnু tপূণর্
িবেনাদনমূলক কাযর্কলাপ eবং িশl।
GreenThumb oেপন গােডর্ন েড NYC
2018 েথেক pেতয্ক gীে , GreenThumb েযৗথ uদয্ানকারীেদর, eকi িদেন িবনামূেলয্র কাযর্কলাপ, মণ, কমর্সmাদন,
িশkামূলক কমর্শালা, েscােসবী িদবস, eবং আরo ব িকছু র জনয্, জনসাধারেণর জনয্ তাঁেদর pেবশdার িল unুk রাখার জনয্
uৎসািহত কের Open Garden Day NYCজনসাধারণেক eকিট েযৗথ uদয্ান সmেকর্ জানার eবং তাঁেদর আশপােশ থাকা eকিট
েযাগদান করার জনয্ aনুpািণত কের৷
GreenThumb কমর্ শালা
কের unীত পযর্ােয়র uদয্ান করা, সার psত করা, কােঠর কাজ,
সারা বছরযাবত, GreenThumb, পিরিচিতমূলক েথেক
l-uিdদ িভিtক কাযর্কলাপ, সmpদায় পিরচালনা করা, েগা ী কাঠােমা, তহিবল সংgহ পযর্n eকিট ৈবিচtয্পূণর্ িবষেয়র uপর
কমর্শালা িল পিরচািলত কের৷ সকল কমর্শালা িলi আমােদর oেয়বসাiেটর aনু ান5 পৃ ায় েপাs করা হয় eবং আমােদর িডিজটাল
িনuজেলটার-eর মাধয্েম েশয়ার করা হয়৷6আমােদর ৈtমািসক কাযর্kম িনেদর্ িশকার জনয্ আমােদর েমল করার তািলকা6-eর জনয্
GreenThumb-eর সকল aনু ান িল তািলকাভু k আেছ: https://greenthumb.nycgovparks.org/gardenevents.html েত
GreenThumb-eর iেমল িনuজেলটার পাoয়ার জনয্ সদসয্ হন aথবা GreenThumb-eর কাযর্kম িনেদর্ িশকা ৈtমািসক কাগেজ মুিdত কিপ
আপনার বািড়েত ডাক মারফত পাঠােনার জনয্ http://bit.ly/GTProgramGuideেত aনুেরাধ ক ন৷
5
6
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সাiন আপক ন aথবা GreenThumb oেয়বসাiট েথেক 7eকিট িডিজটাল কিপ ডাuনেলাড ক ন eবং যার মেধয্
GreenThumb eর সমs কমর্শালা eবং িবেশষ iেভn িল anভুর্ k৷ aিgম িবjিpর সাহােযয্, GreenThumb,
GreenThumb কমর্শালা eবং aনু ান িলেত ভাষািভিtক pেবশািধকার pদান করেত সkম হেত পাের৷ GreenThumb
েরকিডর্ং িল bit.ly/GreenThumbWebinars-েত uপলb৷
GreenThumb pিশkণ
GreenThumb-eর pিশkণ িল হল eকািধক িদেনর পাঠkম aথবা সািটর্িফেকশান েয িল আমােদর সাধারণ বছর-বয্াপী
কমর্শালার শৃ ল িলর বাiের থােক, eবং eকিট িনিদর্ িবষেয়র সুগভীের pেবশ কের৷ ei কাযর্kম িলর aিধকাংশi িনবিnত
GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলর সদসয্েদর জনয্ সংরিkত eবং uদয্ানকারীেদর আেবদন করার pেয়াজন হয়৷ GreenThumb
Leadership Academy, Uprooting Racism, GreenThumb Pruning Brigade, eবং আরo ব েক anভুর্ k কের৷
আেবদন িল যখন েখালা থােক, pিশkণ িল েযৗথ uদয্ানকারীেদর িনকট িবjিp pদান করা হয় তােদর pচার সমnয়কেদর eবং
আমােদর কাযর্kম িনেদর্ িশকার মাধয্েম; GreenThumb েহামেপেজo িবsািরত িববরণ uপলb হয়৷

pযুিkগত সহায়তা
GreenThumb uদয্ান েগা ী িলর pিত pযুিkগত সহায়তা eবং পিরচালনগত সাহাযয্ pদান কের৷ কমর্ীরা কমর্িদবস eবং
েscােসবী aনু ান পিরচালনা, uদয্ান পিরচালনার জনয্ pিkয়া eবং uপিবিধর িবকাশ, তথয্ eবং সংsান িলর সে সংযুk করা,
GreenThumb িনয়ম eবং িবিধ িলর aনুসnান করা, pকl িলর uপর সহায়তা পাoয়া েkেt uদয্ান েগা ী িলেক সাহাযয্
করেত পাের৷

বহনেযাগয্ েশৗচাগার
eকিট িনবিnতGreenThumb uদয্ান েগা ী িহসােব, আপিন GreenThumb-eর মাধয্েম eকিট বহনেযাগয্ েশৗচাগার eকিট
ছাড়যুk ভাড়ায় েনoয়ার জনয্ েযাগয্৷ সরবরাহ, তু েল েনoয়া eবং রkণােবkণ িল করা হয় বহনেযাগয্ pদানকারীর dারা, তেব
সরবরােহর িবষেয় সরবরাহকারীর সে েযাগােযাগ করািট হল uদয্ান েগা ীর দািয়t। GreenThumb বহনেযাগয্ েশৗচাগােরর জনয্
aনুেরাধ িল, pচার সমnয়েকর dারা pদােনর তািরখ িল জানােনা সহ, বছের দুiবার gহণ কের৷ চািহদা জানােনার েশষ তািরেখর
মেধয্ জানােনার aথবা সরবরাহ, তু েল-েনoয়া, eবং রkণােবkণ রীিতর aনুবিতর্ তার েkেt বয্থর্তা ভিবষয্ৎ aনুেরাধ িলর
aেযাগয্তার ফলাফল সৃি করেব৷

বজর্য্ বয্বsাপনা8
ৈজব বজর্য্
যিদ আপনার uদয্ােন বজর্য্ uপাদান জমা হেয় থােক, েয িল িম সার ptতকরণেযাগয্ (পাতা, শাখা, uিdদ), তাহেল দয়া কের েসিট
েসi sােনi িম সার ৈতির ক ন aথবা DSNY ৈজব বজর্য্ সংgেহর পিরেষবার জনয্ সাiন আপ ক ন৷ আপিন, িকভােব eকিট

7

GreenThumb-eর ৈtমািসক কাযর্kম িনেদর্ িশকার eকিট িপিডeপ ডাuনেলাড ক ন,

https://greenthumb.nycgovparks.org/publications.html েথেক৷
8COVID-19-eর কারেণ DSNY পিরেষবা িলর পিরবতর্ ন সmিকর্ ত হালনাগােদর জনয্, েদখুন
www1.nyc.gov/assets/dsny/site/news/third-news-article
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aন-সাiট কমেপাs ৈতিরর কাজ পিরচালনা করা েযেত পাের েসi িবষেয় জানেত NYC িম সার pকl9-eর সে েযাগােযাগ
ক ন৷10 আরo জানুন GreenThumb-eর Composting Toolkit.11 -eর মাধয্েম৷
যিদ আপিন eমন eকিট পািরপাে র্র মেধয্ থােকন েযিটেত DSNY রাsার পাশ েথেক ৈজব বজর্য্ সংgেহর পিরেষবা আেছ, তাহেল
আপিন সুিবধাজনক রাsার পাশ েথেক গৃহsািল বজর্য্ সংgেহর পিরেষবা পাoয়ার জনয্ আপনার uদয্ানিটেক তািলকাভু k করেত
পােরন৷12eকবার আপিন সকল সিঠক কাগজপt িল জমা িদেল, DSNY uদয্ানিটেক বাঁধা যায় eমন বাদামী পাt pদান করেব
েযিটেত eকিট sc pািsেকর আsরণ লাগােনা যােব যােত আপিন iয়ােডর্র বজর্য্ িল, পাতা, কাটা ঘাস eবং uদয্ােনর ছাঁটাi করা
বs িলেক িম সাের পিরণত করেত পােরন। আপিন আপনার বাদামী পাtিটেত খাদয্ বজর্য্ িলo েফলেত পােরন৷
কােঠর বজর্য্ uপাদান
ৈজব বজর্য্ সংgেহর জনয্ তািলকাভু k uদয্ানকারীরা তাঁেদর কােঠর বজর্য্ িলেক 2 ফু ট ণ 4 ফু ট aথবা তার েথেক েছাট বািnেলর
আকাের রাখেত পােরন eবং eিট DSNY-eর dারা িম সার করা হেব৷ যিদ আপনার কােছ eকিট বৃহৎ পিরমাণ কােঠর বজর্য্
uপাদান থােক েযিট 2 ফু ট ণ 4 ফু ট মােপর বািnেলর েথেক বেড়া হয়, aথবা DSNY রাsার পােশর ৈজববজর্য্ সংgেহ তািলকাভু k
না হন, তাহেল আপিন 311 e েফান কের aথবা oেয়বসাiট-েত NYC Parks-e সংgহ করার জনয্ eকিট aনুেরাধ করেত
পােরন৷13

ঝরা পাতা
পাতা িল িম সােরর pিত eকিট uৎকৃ সংেযাজন ঘটায়! তেব, যিদ আপনার uদয্ানিটর eখনo পযর্n িম সার ৈতিরর eকিট
বয্বsা না থােক, তাহেল আপিন িনm pদt aনুসাের করেত পােরন:
যিদ আপনার uদয্ানিট রাsার পােশর বজর্য্ সংgেহর পিরেষবা পায়, তাহেল আপিন পাতা িলেক eবং a েনর বজর্য্ িল সরাসির
আপনার বাদামী ৈজব uপাদােনর পাtিটেত েফলেত পােরন৷ a েনর বজর্য্ িল, েয িল বাদামী িবেন েদoয়া যায় না, তাহেল
েস িলেক eকিট কাগেজর লন aয্াn িলফ বয্ােগ, aথবা eকিট আsরণ ছাড়া পােt, ধুমাt a ন বজর্য্ িলেখ েরেখ বাiের েরেখ
িদেত পােরন৷ পাতা িলেক pািsেকর বয্ােগ রাখেবন না৷ pািsক বয্ােগ রাখা পাতা িলেক ময়লা িহসােব সংgহণ করা হেব৷ DSNY
aনু ান িলেত িবনামূেলয্ পাতার বয্াগ pদান কের eবং কাগেজর পাতার বয্াগ িল ব ধাতু িনিমর্ত dেবয্র েদাকােন পাoয়া যায়৷
যিদ আপনার pিতেবশী a লিট রাsার পাশ েথেক ৈজব বজর্য্ সংgেহর পিরেষবা না পায়, তাহেল আপনার সmpদায় িডিsk ঝরা
পাতা সংgেহর পিরেষবা পােব িকনা িনধর্ারণ করার uেdেশয্, দয়া কের DSNY oেয়বসাiট েদখুন৷
aৈজব বজর্য্
eক-কালীন তু েল েনoয়া
যিদ আপনার বজর্য্ িলেক (ময়লা, iট, ধাতু , iতয্ািদ) িম সাের পিরণত করা না যায়, তাহেল আপনােক েস িল তু েল েনoয়ার জনয্
GreenThumb eবং/aথবা DSNY-eর সে বয্বsা করেত হেব৷ যিদ আপিন eকিট uদয্ান পির ার করার িদেনর পিরকlনা
কেরন, তাহেল দয়া কের, বয্বsা িল করার uেdেশয্, ঘটনািট সংঘিটত হoয়ার কমপেk ছয় সpাহ আেগ আপনার GreenThumb
pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন৷ দয়া কের সকল বs িলেক বাছাi কের eবং ভারী, কােলা pািsেকর বয্ােগ ভের িনধর্ািরত
সমেয়র আেগ রাsার পােশ েরেখ িদন৷
যিদ aনয্ েকu আপনার uদয্ােন ময়লা েফেল যায়, তাহেল েসিট জানােনার eবং েসিট তু েল েনoয়ার uেdেশয্ aনুেরাধ করার জনয্
aিবলেm 311-e কল ক ন৷ আপিন ময়লা েফলার িবষয়িট জানােত পােরন NYC 311 aয্াপ-eর মাধয্েমo৷ সবর্দাi নিথভু k

9

েদখুন NYC কেmাs েpােজk nyc.gov/compostproject েত

10

NYC কেmাs েpােজk সmেকর্ আরo জানুন nyc.gov/compostproject েত

11

GreenThumb কেmািজিটং টু ল িকট খুঁজন
ু : https://greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=481 েত

12

রাsার পােশর ৈজববজর্য্ সংgেহর পিরেষবার জনয্ তািলকাভু িk ক ন, on.nyc.gov/request-organics েত

13

eকিট কােঠর বজর্য্ uপাদান তু েল েনoয়ার জনয্ aনুেরাধ ক ন nycgovparks.org/services/forestry/wood-debris-removal েত

16

করার জনয্ তােদর dারা আপনােক েদoয়া aনুেরােধর নmরিট নিথভু k ক ন৷ যিদ ময়লা েফলার যাoয়ার ঘটনািট eকিট
েপৗনঃপুিনক ঘটনা হয়, তাহেল িবষয়িট আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর জানান৷
আপনার pিতেবশী a েলর sাsয্িবিধ কমর্ীেদর eকিট বয্িkগত েযাগােযাগ ৈতির করািটo সহায়ক হেত পাের৷ আপনার pিতেবশী
a েল েক ময়লা েতােলন েসিট খুঁেজ বার ক ন, তারপের েসi বয্িkিটর সে িনেজেক পিরিচত ক ন eবং বয্াখয্া ক ন েয িকভােব
GreenThumb কাযর্kমিট কাজ কের৷ sাsয্ কমর্ীেদর আপনার uদয্ানিট েদখেত আসার জনয্ আমntণ জানান৷ মেন রাখেবন েয
pচার ধুমাt েগা ীিটেক শিkশালী করেতi সাহাযয্ কের না, েসিট আপনার বাগােনর সাফলয্ pচিলত থাকার েkেto সাহাযয্ কের৷
আপনার pচার সমnয়ক আপনােক সিঠক বয্িkিটর সে পিরচয় করােত সkম হেত পাের৷

pচিলত থাকা তু েল েনoয়া িল
েয uদয্ান েগা ী িলর pেয়াজন তােদর uদয্ান বজর্য্ িল pচিলত থাকা িভিtেত তু েল েনoয়ার, তােদর uিচত DSNY-eর সে
েযাগােযাগ করা৷ সংgেহর পিরেষবা িলর জনয্ aনুেরাধ িল, newservice@dsny.nyc.gov েত iেমiল করার মাধয্েম aথবা
NYC sাsয্িবিধ িবভােগর িনকট েমল করার dারা করা েযেত পাের।
NYC Department of Sanitation
দৃি

আকষর্ণ: New Service

125 Worth St., Room 700
New York, N.Y. 10013
পিরেষবার জনয্ aনুেরাধিটেত িনmিলিখত তথয্ িল anভুর্ k থাকেত হেব:
1. uদয্ানিটর, bক eবং লট নmর িল anভুর্ k কের, সmূণর্ িঠকানা
2. eকজন েযাগােযােগর বয্িkর নাম eবং িদেনর েবলা বয্বহারেযাগয্ েফান নmর
3. uদয্ানিটর GreenThumb aনুjা চু িkর (aথবা NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন না হoয়া uদয্ান িলর জনয্
GreenThumb eর সােথ MOA) eর eকিট কিপ
4. GreenThumbব -eর েথেক eকিট পt, uদয্ানিটর বতর্ মান িনবnীকরণ িsিত uেlখ কের
সংgেহর পিরেষবা িলর জনয্ aনুেরাধ িল online-eo জমা েদoয়া েযেত পাের14৷
আেবদনকারীেক পিরেষবা িল
র িনধর্ািরত তািরখিট জািনেয় েদoয়া হেব eবং সংgেহর িদন িল হেব, কােলকশান aিফেসর dারা
সকল pেয়াজনীয় নিথ িল সহ aনুেরাধিট pাp করার আনুমািনক দুi সpাহ পের৷ aিতিরk তেথয্র জনয্, দয়া কের (646) 8854830 নmের কােলকশান aিফেসর সে েযাগােযাগ ক ন৷
DSNY-eর uপর আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের তাঁেদর oেয়বসাiট েদখুন।15 যিদ আপনার uদয্ানিট aিনয়িমত তু েল েনoয়ার
aিভjতা কের, তাহেল দয়া কের pচার সমnয়েকর িনকট uপিsত হন যােত GreenThumb সাহাযয্ করেত পাের৷

14
15

সংgেহর পিরেষবা িলর জনয্ aনলাiেন aনুেরাধ ক ন: www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact/request-collection-service েত
sাsয্িবিধ িবভােগর oেয়বসাiট: http://nyc.gov/dsny
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NYC Parks-eর aধীন uদয্ান িলর জনয্ aনুjাপt eবং িনবnীকরণ
সংkাn pেয়াজনীয়তা িল
uদয্ান েগা ী িলেক, GreenThumb-eর েথেক সহায়তা পাoয়ার uেdেশয্ েযাগয্ হoয়ার eবং িবদয্মান থাকার জনয্ আবিশয্কভােব
ব সংখয্ক নিথ িন ািদত (sাkর) করেত হেব৷
aনুjা চু িk
GreenThumb aনুjা চু িk aনুেমাদন কের eকিট GreenThumb uদয্ান েগা ীেক NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন
সmিtর uপর uদয্ান করার জনয্ আiিন সmিত৷ নবীকরণেযাগয্ চার-বছেরর aনুjা চু িkেত (aনুjাpাp েযৗথ uদয্ান েগা ী নােম
uেlিখত) sাkরকারীেদর আবিশয্কভােব চু িk aনুসাের eবং েগা ীিটর uপিবিধ িলেত িনেদর্ িশত uদয্ান পিরচালনার রীিত
aনুসাের পিরচািলত করেত হেব৷

লাiেসিnং eবং েরিজেsশান পয্ােকট
সকল uদয্ান িলেকi, pেতয্ক চার বছর anর aনুেরােধর িভিtেত সদসয্তা িবভােগ বাৎসিরক হালনাগাদ করা সহ লাiেসিnং eবং
েরিজেsশান পয্ােকট সmূণর্ করেত হেব৷ GreenThumb েরিজেsশান পয্ােকট, আমােদর কােছ আপনার েযৗথ uদয্ান সmেকর্
হালনাগাদ তথয্ থাকা িনি ত কের eবং আপনার uদয্ান েগা ীিট সহায়তা pাp করার জনয্ GreenThumb-eর pেয়াজনীয়তা িল
পূরণ করেছ িকনা েসিট মূলয্ায়ন করেত সkম কের৷
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন uদয্ান িলর জনয্, eকিট সmূণর্ লাiেসিnং পয্ােকট anভুর্ k কের:
●
●

●
●
●

সকল uদয্ান সদসয্েদর েযাগােযােগর সmূণর্ তথয্: েফান নmর, ডাক িঠকানা, eবং iেমল িঠকানা৷16
সকল চািব িলর eবং/aথবা িভতেরর েবড়া aথবা মান মজুত রাখার sান িলর কিmেনশান লেকর েকােডর
কিপ৷ uদয্ানিটর বাiেরর pেবশdােরর চািব িলর eবং/aথবা কিmেনশান লেকর েকােডর, যিদ েডiিস েচনড
লক সmব না হয়, কিপ িল৷
GreenThumb uদয্ােনর সmূণর্ েরিজেsশান৷
uদয্ানিটর uপিবিধ িলর pিতিলিপ৷
NYC Parks eবং uদয্ান েগা ীর মেধয্ সmূণর্ েপ িন ািদত aনুjা চু িk৷

সুনামযুk থাকার uেdেশয্, NYC Parks-eর aিধেkেt aধীন লট িলর uপর পিরচািলত হoয়া সকল GreenThumb
uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব GreenThumb aনুjা চু িk িন ািদত করেত, লাiেসিnং eবং েরিজেsশান পয্ােকট সmূণর্ করেত
হেব, eবং:
সিঠক িচh লাগােত হেব - সকল GreenThumb uদয্ান িলেক, কাযর্kম eবং েযাগােযােগর তথয্সহ, GreenThumb-eর dারা
pদt eকিট িচh লাগােত হেব৷ NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব, GreenThumb-eর dারা pদt
NYC Parks-eর িচhিট লাগােত হেব৷
জানান eবং েখালা থাকার সময় িল বজায় রাখুন — সকল GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলেক, যিদo uদয্ান িলেক যত
aিধক সময় সmব েখালা রাখার জনয্ uৎসািহত করা হয়, েস িলেক 1লা eিpল েথেক 31েশ aেkাবর পযর্n সpােহ কমপেk 20 ঘnা
জনসাধারেণর জনয্ েখালা থাকেত হেব৷ জনসাধারেণর জনয্ 20 ঘnা সমেয়র কমপেk 10 ঘnা আবিশয্কভােব সpাহ েথেক সpােহর
মেধয্ সাম সয্পূণর্ হেত হেব eবং uদয্ােনর pেবশdাের সুs ভােব জানােনা থাকেত হেব৷ uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব uেlখ করা
সমেয়র মেধয্ জনসাধারেণর জনয্ েখালা থাকেত হেব৷ েসi uেlখ করা 10 ঘnার মেধয্, মরসুেমর মেধয্ pেতয্ক সpাহােn (শিনবার
eবং/aথবা রিববার) জনসাধারেণর জনয্ কমপেk েমাট পাঁচ ঘnার জনয্ েখালা থাকেত হেব৷ যিদ আপিন িনেজ eকিট িচh ৈতির
16GreenThumb,

ei তথয্ িল কােরার সে েশয়ার করেব না, যিদ না েসi pকার করার জনয্ eকিট আদালেতর আেদশ থােক৷
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করেত akম হন, তাহেল আমরা আপনার জনয্ eকিট ৈতির কের িদেয় আনিnত হব৷ দয়া কের আপনার pচার সমnয়কেক িজjাসা
ক ন৷
eকিট সিkয় uদয্ান সদসয্তা বজায় রাখুন — সকল GreenThumb uদয্ান িলর eকিট সিkয় eবং সামুদািয়ক সদসয্তা,
eবং েগা ীিটেক নতু ন সদসয্তা gহণ করার জনয্ নিথভু kকৃ ত eকিট pিkয়া থাকেত হেব৷ ডাক িঠকানা eবং েফান নmর িল
anভুর্ k কের, uদয্ান সদসয্েদর eকিট সmূণর্ তািলকা, uদয্ান েরিজেsশােনর সমেয় GreenThumb-eর কােছ িদেত হেব৷
GreenThumb ei তথয্ িল আভয্nরীণ uেdেশয্ বয্বহার কের eবং েসিট কখনoi েশয়ার করেব না৷ uদয্ান সদসয্তার হালনাগাদ
তািলকািট আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর কােছ ডাক aথবা iেমiল -eর মাধয্েম পাঠােনা েযেত পাের৷
eকিট িনরাপদ eবং আকষর্ ণীয় uদয্ান sান বজায় রাখুন - সৃি শীল হন৷ আপনার uদয্ানিট হল আপনার েগা ীর eকিট
pিতফলন, eবং আমরা আশা কির েয আপিন uদয্ানিটর নকশা eবং পিরকlনা করেত মজা uপেভাগ করেবন৷ তেব, আমরা
আপনােক কেয়কিট সহজ pেয়াজনীয়তা aনুসরণ করার জনয্ aনুেরাধ কির:
●

●
●
●
●

●
●
●

সকল সবিজ eবং l িলেক আবিশয্কভােব utিলত sান িলেত লাগােত হেব েয িল পির ার মািট িদেয় ভিতর্ করা
মািটেত িবছােনার ফয্ািbক িদেয় আsরণ লাগােত হেব৷ দয়া কের আরo তেথয্র জনয্ ei হয্াnবুেকর িনরাপদ মািট
uদয্ান করার pেয়াজনীয়তার aধয্ায়িট েদখুন৷
uদয্ানিটর পা প
র্ থ, হাঁটার পথ, eবং িভতেরর eবং সংলg পাথর িলেক পির ার eবং তু ষারমুk রাখুন , বরফ, ময়লা,
eবং uিdেদর ভgাবেশষ৷
eকিট তাৎkিণক পdিতেত আপনার uদয্ানিটর েথেক সকল pকার ময়লা, ভgাংশ, eবং বয্িkগত বs িল সিরেয় িনন৷
মেন রাখেবন েয, eিট আকিষর্ত করেব eমন iঁদর
ু িলর তু লনায় ময়লা েথেক মুিk পাoয়া সহজ!
জেলর সকল সূt িলেক (বয্ােরল, বৃি র জল সংরkণ বয্বsা, iতয্ািদ) ঢাকা িদেয় রাখুন৷ জেম থাকা জল মশা সৃি হoয়ার
কারণ ঘটায়৷
eকিট েযৗথ uদয্ােনর িভতের ৈতির করা সকল কাঠােমা িলর (েছাট িব াম kিটর, কােঠর ঘর, চালাঘর, iতয্ািদ)
GreenThumb eবং ভবন িবভােগর িনেদর্ শক িলর aনুবতর্ী হoয়া িনি ত ক ন৷ uদয্ােনর িভতের েকান pকার
কাঠােমা ৈতির করার পূেবর্ aনুেমাদেনর জনয্ আপনােক আবিশয্কভােব আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ করেত
হেব৷ ei িনেদর্ িশকা িলর uপর আরo তেথয্র জনয্, GreenThumb হয্াnবুক-eর কাঠােমা িবভাগিট েদখুন৷
সকল েবড়া, utিলত sান িল, েটিবল, েব , েচয়ার, eবং aনয্ানয্ বs িলেক পির ার eবং রkণােবkণকৃ ত রাখুন৷
সকল সর াম িলেক, সুরিkত মজুত রাখার sান িলেত েযমন চালা aথবা তালাবn করা টু লবেk রাখুন৷
জনসাধারেণর িনরাপtা eবং মানুেষর pিত unুkতার eকিট aনুভব িনি ত করার েkেt সাহাযয্ করার জনয্
পা প
র্ থ িলর েথেক uদয্ােনর মেধয্ eকিট পির ার দৃি েরখা বজায় রাখুন৷

uদয্ানিটেক unুk জনসাধারেণর sান িহসােব রkণােবkণ ক ন - GreenThumb uদয্ান িল জনসাধারেণর জনয্
unুk eবং pেবশািধকারযুk৷ েস িল বয়স, জািত, নাগিরকt, সামািজক aবsান, বণর্, akমতা, িল , িল পিরিচিত, ৈববািহক
িsিত, জািত-সূt, গভর্ াবsা, ধমর্, েযৗন aিভমুখীনতা, eবং সামিরক aথবা aবসরpাpতার িsিত বয্িতেরেকi সামুদািয়ক sান৷
আপনার uদয্ানিটেক হেত হেব eকিট sাগতকারী sান eবং েসখােন নতু ন সদসয্ gহেণর জনয্ যথািবিহত eকিট সুs pিkয়া থাকেত
হেব৷
জনসাধারেণর aনু ান পিরচািলত ক ন - সকল GreenThumb uদয্ান িলেকi, জিমর মািলকানা eবং aিধেkt
বয্িতেরেকi, pিত বছর আবিশয্কভােব িবনামূেলয্ কমপেk দুিট জনসাধারেণর aনু ান পিরচালনা করেত হেব৷ NYC Parks
সmিtর uপর uদয্ান েগা ী িলর pেয়াজন aিgমভােব aনু ান িলর জনয্ pাক-aনুেমাদন pাp করেত হেব৷ যিদ আপিন চান,
তাহেল আমরা GreenThumb-eর oেয়বসাiেট eবং পাকর্ স কয্ােলnাের আপনার aনু ােনর( িলর) িবষেয় জানােত পাির৷ আরo
তেথয্র জনয্, দয়া কের ei হয্াnবুক-eর aনু ান িল aধয্ায়িট েদখুন৷
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বয্বহার না করাকালীন uদয্ানিটেক সুরিkত রাখুন — NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন
েযৗথ uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব েডiিজ েচন inারলিকং লক িসেsম aথবা aনয্ভােব
GreenThumb-eর dারা িনেদর্ িশত eবং aনুেমািদত aনুসাের বয্বহার করেত হেব (ডানিদেক িচt
েদখুন)৷ যিদ GreenThumb িবেবচনা কের েয uদয্ােনর pেবশdারিট eকিট েডiিজ েচন inারলিকং
বয্বsার জনয্ uপযুk নয়, তাহেল uদয্ানিট, তােদর িনজs বয্েয়, GreenThumb-eর িনকট, pেবশ
পথ িল eবং মজুত রাখার sান িলেক anভুর্ k কের, বয্ব ত হoয়া সকল তালার সকল কিmেনশান
aথবা চািব িলর দুিট কের কিপ িদেত হেব৷ ei pকার করার েkেt বয্থর্তা, GreenThumb-eর dারা
ei pকার েযেকােনা তালা aপসািরত হoয়ার ফলাফল সৃি করেত পাের৷
GreenThumb-eর, eকিট আপৎকালীন পিরিsিতেত aথবা সরবরাহ িলর জনয্ eবং uদয্ান
পিরদশর্েনর জনয্, uদয্ানিটেত pেবশ করেত সkম হoয়া pেয়াজন৷ NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন
েযৗথ uদয্ান িলর জনয্, যিদ েডiিজ েচন বয্বsা aপসািরত করা হয় aথবা GreenThumb-eর কােছ
eকিট চািব েদoয়া না হয়, GreenThumb তালা িল েকেট েদoয়ার aিধকারিট সংরিkত রােখ,

েডiিস েচন লাগােনা uদয্ােনর
তালা িল

uদয্ান িল, uদয্ােনর pেবশdার িলর জনয্ তােদর িনজs তালা eবং চািব িল বয্বহার করা pচিলত রাখেত পাের eবং pেতয্কবার
তালা eবং/aথবা চািব িল পিরবিতর্ ত হoয়ার েkেt GreenThumb-eর িনকট আর চািব িল েদoয়ার pেয়াজন নাi৷ পিরবেতর্ ,
uদয্ান িলর eখন তােদর uদয্ানিটেক eকিট তালার dারা বn করা pেয়াজন েযিট GreenThumb pদান কেরেছ (িচেt েদখােনা
aনুসাের)৷ GreenThumb েসi তালািটর জনয্ eকক pেবশািধকার বজায় রাখেব৷ eiভােব পাকর্ স, uদয্ানিটেত pেবশািধকার
বজায় রাখেব৷

pিতেবশীিভিtক েscােসবীেদর dারা uদয্ানিটর েদখােশানা হoয়া িনি ত ক ন — GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলর
েদখােশানা করা হয় সmpদায়িটর েscােসবীেদর দেলর dারা৷ সকল aনুjাpাpেক আবিশয্কভােব, uদয্ানিট eকিট িবদয্ালয়, িগজর্া,
a-লাভকারী, aথবা aনয্ানয্ সংsা িলর সে সmকর্ যুk হoয়ার বয্িতেরেকi, সদসয্তা eবং uপিবিধ িল anভুর্ k কের,
aনুjাপেtর সকল শতর্ িলর pিত aনুবতর্ী হেত হেব৷ েয সংsা িলর iিতমেধয্i িবদয্মান uপিবিধ রেয়েছ েয িল েযৗথ uদয্ােনর
েkেt িনিদর্ নয়, তােদর আবিশয্কভােব uদয্ান sানিটর জনয্ পৃথক uপিবিধ psত করেত হেব৷ aনুjাপt eবং uদয্ানিটর
uপিবিধ িলেত িনধর্ািরত aনুসাের, সকল pিতেবশীেকi আবিশয্কভােব GreenThumb uদয্ানিটর সদসয্ িহসােব eবং িসdাn-gহণ
eবং পিরচালেনর েkেt aংশgহেণর জনয্ sাগত হেত হেব৷ সদসয্তা, কখনoi eকিট বিহরাগত সংsার সদসয্তার শতর্ ােরািপত হেব
না৷
aনুjাপtিটেক uদয্ানিটর pাথিমক eবং তার পরবতর্ী sেরর েযাগােযােগর বয্িkেদর dারা sাkিরত করান - NYC
Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলেক, পিরচািলত হoয়ার জনয্ আবিশয্কভােব eকিট GreenThumb aনুjা চু িkেত
sাkর করেত হেব৷ aনুjা চু িkর sাkরকারীেদর আবিশয্কভােব uদয্ান েগা ীিটর দুiজন পৃথক সদসয্ হেত হেব যারা তাঁেদর িনজs
পদািধকার বেল sাkর করেছন, eকিট anভুর্ kকৃ ত aথবা aনয্ েকান বিহরাগত সংsার pিতিনিধ িহসােব নয়৷ sাkরকারীরা,
uদয্ানিটর ঊে র্ েকান কতৃর্ t ধারণ কেরন না; েগা ী িনয়ntণ eবং িসdাn-gহণ িবষয়ক কাঠােমা িল uদয্ান েগা ীর dারা িনধর্ািরত
হয়৷ আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের ei হয্াnবুক-eর uপিবিধ িলর রচনা eবং সংেশাধন eবং uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেদর
ভূ িমকা ei aধয্ায় িল েদখুন৷
ঝঁু িক ধারণ - বছের দুiবার, uদয্ান েগা ীিটেক সদসয্েদর (eকিট সদসয্েদর িমিটং-e, iেমল aথবা েটkট-eর dারা, aথবা যিদ
uদয্ান েনতৃ বগর্ uদয্ান সদসয্েদর dারা জানােত icা কেরন) িনেদর্ িশত করেত হেব েয eকিট েযৗথ uদয্ান েসi সকল িkয়াকলাপ িল
িবজিড়ত কের েয িল, পির মসাধয্ শারীিরক কাযর্কলােপ িনযুk হoয়া, uদয্ান সর াম িল বয্বহার করা, uদয্ান করার utিলত
sান িল িনমর্াণ করা, তু ষার aপসারণ eবং aসমতল হাঁটার পথ িলেত হাঁটা anভুর্ k কের, িকn েস িল সীমাবd না থাকা,
তর শারীিরক আঘাত eবং eমনিক মৃতুয্র ঝুঁ িকর সmুখীন কের৷
দায় - ঝুঁ িক ধারেণর ধারািট, েযিট uপের eবং aনুjা চু িkেত uেlিখত, uদয্ান সদসয্েদর aবগত কের েয তাঁরা সাiেট িকছু িনিদর্
কাযর্কলােপ aংশgহেণর ঝুঁ িক gহণ কেরন৷ eিট, জনসাধারেণর থাকা eকিট সাধারণ দািয়েtর সে সাম সয্পূণর্ েযিট িসিটর সmিt
বয্বহােরর েkেt aথবা eকিট কাযর্কলােপ aংশgহেণর েkেt েযিটর eকিট আঘাত pাp হoয়ার ঝুঁ িক আেছ, েযমন সংগিঠত
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েখলাধুলা৷ সmাবয্ আঘােতর দায় িনভর্ র কের েযেকােনা pদt ঘটনার েkেt িনিদর্ eবং aননয্ পিরিsিতর uপর৷ uদয্ান িলেত
আঘােতর সmাবয্ hাস করার uেdেশয্, পাকর্ িলর জনয্ eিট েবাঝা
tপূণর্ েয েসিটর aিধেkেtর aধীেন জনসাধারেণর
সmিtিটেত কী ঘটেছ৷ ei কারেণi uদয্ান েগা ী িলেক আবিশয্কভােব পাকর্ স-েক পিরকিlত জনসাধারেণর কাযর্kম িলর (আরo
তেথয্র জনয্, দয়া কের aনু ান িল িবষেয় aধয্ায়িট েদখুন) aবিহত করেত হেব৷
2007 পযর্n, City eর pেয়াজন িছল NYC Parks-eর dারা aনুjাpাp হoয়ার জনয্, uদয্ানকারীেদর dারা eকিট দািয়t িবমা
পিলিস gহণ করা৷ েযেহতু িবমা pদােনর মূলয্ বৃিd েপেয়েছ, িকছু uদয্ান েগা ী aনুেরাধ কেরিছল েয িসিট ei pেয়াজনীয়তািট
aপসািরত ক ন, eবং pতু য্tের িসিট েসi pকার কেরিছল৷ তেব, িকছু uদয্ান েগা ী, িসdাn gহণ কেরিছল েয eকিট আঘােতর
ঘটনার েkেt েগা ীিটেক সুরিkত রাখার জনয্, তােদর uদয্ান েগা ী িলেক anভুর্ k করা eবং দািয়t িবমা pাp করা লাভজনক৷
uদয্ান েগা ী িলর িনকট anভুর্ k করার eবং দািয়t িবমা pাp করার িবকl আেছ, তেব aনুjা চু িkর েkেt তােদর ei pকার
করার pেয়াজনীয়তা নাi৷
যিদ আপনার দািয়t-eর uপর আরo p থােক, তাহেল pচার সমnয়ক uদয্ানকারীেদর, City eর সে aসmিকর্ ত িবনামূেলয্ আiিন
পিরেষবা pদানকারীেদর anভুর্ k কের িবনামূেলয্ িবনামূেলয্র eবং কম-মূেলয্র সংsান িলর pিত িনেদর্ িশত করেত পােরন৷

pতীকিচh
িনmিলিখত pকােরর pতীকিচh িল pেয়াজনীয় eবং GreenThumb-eর pদt হেত পাের:
●

●
●

●

NYC Parks pতীক িচh - NYC Parks-eর aিধেkেt aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ GreenThumb eকিট
pতীকিচh sাপন কের েযিট uদয্ানিটর GreenThumb-eর সে িনবিnত হoয়া সmেকর্ ছাড়াo eকািধক ভাষায় িনয়ম
eবং/aথবা সmিকর্ ত তথয্ িল বয্াখয্া কের৷
GreenThumb-eর pতীকিচh - NYC Parks-eর aিধেkেt aধীেন না থাকা েযৗথ uদয্ান িলর জনয্,
GreenThumb eকিট pতীকিচh pদান কের েযিট বয্াখয্া কের েয uদয্ানিট GreenThumb-eর সে িনবিnত৷
েখালা থাকা সমেয়র pতীকিচh - uিdদ বৃিdর মরসুেমর (1লা eিpল েথেক 31েশ aেkাবর) জনয্ uদয্ানিটর সাpািহক
েখালা থাকার সময়তািলকা সহ eকিট pতীকিচh aনুেরােধর িভিtেত আপনার pচার সমnয়ক eকিট psত করেত
পােরন৷ ei pতীকিচhিটেত আবিশয্কভােব uদয্ােনর েযাগােযােগর তথয্ anভুর্ k থাকেত হেব৷ GreenThumb-eর সে
িনবিnত সকল uদয্ান িলেক েখালা থাকার সমেয়র pতীকিচh িল pেয়াজনীয়৷
ঝঁু িক ধারেণর pতীকিচh - NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্, GreenThumb eকিট
pতীকিচh sাপন কের েযিট সদসয্েদর িনেদর্ িশত কের েয eকিট েযৗথ uদয্ান েসi সকল িkয়াকলাপ িল িবজিড়ত কের
েয িল, পির মসাধয্ শারীিরক কাযর্কলােপ িনযুk হoয়া, uদয্ান সর াম িল বয্বহার করা (aথবা বয্বহারকারী aনয্
েকান বয্িkর uপিsিতর মেধয্ িবদয্মান থাকা), uদয্ান করার utিলত sান িল িনমর্াণ করা, তু ষার aপসারণ eবং
aসমতল হাঁটার পথ িলেত হাঁটা anভুর্ k কের, িকn েস িল সীমাবd না থাকা,
তর শারীিরক আঘাত eবং eমনিক
মৃতুয্র ঝুঁ িকর সmুখীন কের৷

যিদ আপনার pতীকিচh িল kিতgsর aথবা হািরেয় িগেয় থােক, তাহেল দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ
ক ন৷
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NYC Parks-eর pতীকিচেhর নমুনা

েখালা থাকার সমেয়র pতীকিচেhর নমুনা
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GreenThumb-eর pতীকিচh
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন না হoয়া
uদয্ান িলর জনয্
ঝুঁ িক ধারেণর pতীকিচh

pচার সমnয়েকর বাৎসিরক uদয্ান পিরদশর্ নসমূহ
বছের eকবার, uিdদ বৃিdর সমেয়, GreenThumb-eর dারা uদয্ান eবং uদয্ানকারীেদর pেয়াজনীয়তা িল সনাk করার eবং
আগামী বছরিটর জনয্ আমােদর সহায়তার পিরকlনা করার uেdেশয্ আমােদর GreenThumb pচার সমnয়করা NYC Parks
র্ থ িল aবsা,
aিধেkেtর aধীন সকল uদয্ান িল পিরদশর্ন কেরন৷ pচার সমnয়করা uদয্ান রkণােবkণ, েযমন েবড়া eবং পা প
কাঠােমা িলর িনরাপtা, uদয্ানিটর সাধারণ প, বসবাসকারী েযেকােনা pাণীর aবsার ব সংখয্ক uপাদান ছাড়াo, uদয্ান
েগা ীিটর িনকট uপিবিধ িল aথবা পযর্াp সংখয্ক সদসয্ আেছ িকনা anভুর্ k কের েগা ীর গিতশীলতা, মূলয্ায়ন কেরন৷ ei
পিরদশর্ন িল িনি ত কের েয uদয্ান েগা ী িল GreenThumb aনুjা চু িk eবং NYS eবং NYC-eর pেযাজয্ আiন eবং
িবিধসমূহ aনুসাের িনরাপদভােব পিরচািলত হেত সkম, িkয়া কের, eবং GreenThumbেক uদয্ানকারীেদর,
েযৗথ uদয্ান িল েদখােশানার েkেt সহায়তার জনয্, pেয়াজনীয়তা িল বুঝেত সাহাযয্ কের৷
pচার সমnয়করাo ei পিরদশর্ন িলেক, uদয্ান েগা ী িলর সে সংি হoয়ার eকিট সুেযাগ িহসােব বয্বহার কেরন, eবং আমরা
uদয্ান pিতিনিধেদর আমােদর সে েযাগদান করার জনয্ আমntণ eবং sাগত জানাi৷ আমরা, uদয্ানকারীেদর uপিsত থাকার eবং
pিkয়ািটেত aংশgহণ করার uেdেশয্ আমntণ জানােনার জনয্, বাৎসিরক pচার সমnয়েকর uদয্ান পিরদশর্েনর িবষেয় uদয্ান
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েগা ীেক aিgমভােব সূচীত করব৷ uদয্ান পিরদশর্ন িল হল uদয্ানিটর pেয়াজনীয়তা িলর িবষেয় আেলাচনা করার uেdেশয্,
uদয্ানকারীেদর eবং pচার সমnয়কেদর জনয্ eকিট দা ণ সুেযাগ৷ GreenThumb, pেয়াজনীয় িবেবিচত হoয়ার েkেt, aিতিরk
uদয্ান পিরদশর্ন পিরচালনা করেত পাের৷
আপনার pচার সমnয়ক, তাঁরা uদয্ান পিরদশর্েনর সমেয় কী েদখেত চাiেত পােরন েসi সmেকর্ আপনােদর eকিট সmূণর্ তািলকা
pদান করেত পােরন৷ uদয্ান পিরদশর্েনর aংশs প, uপাদান িলর িনmিলিখত ে ণী িল, যিদ িবদয্মান থােক, পযর্ােলািচত eবং
নিথভু kকৃ ত হেব:
●
●
●
●
●
●
●

পিরকাঠােমা (েবড়া, pেবশdার, পা প
র্ থ, ধারক েদoয়াল, সর াম)
কাঠােমা (চালা ঘর, েছাট কােঠর িব াম কk, ম , মজুত রাখার sান, িম সার psত করা, বসার বয্বsা, iতয্ািদ)
ভূ দৃশয্ (গাছ, িশl, uিdদ, unুk sান, পথ, iতয্ািদ)
রkণােবkণ
aনয্ানয্
েগা ীর িবকাশ
aনুpেবশ eবং েবআiিন বিহপর্থ

●

GreenThumb aনুjা চু িk -eর সে aনুবিতর্ তা

uদয্ান পিরদশর্েনর পের, আপনার pচার সমnয়ক, আপনার uদয্ান েগা ীর িনকট মতামত pকাশ করেবন, eবং সমসয্া সmিকর্ ত
েযেকােনা িকছু র েমাকািবলা করার uেdেশয্ তাঁরা আপনার েগা ীিটর সে কাজ কেরবন৷ দয়া কের মেন রাখেবন েয
GreenThumb, GreenThumb aনুjা চু িkর uেlখেযাগয্ a-aনুবিতর্ তার েkt িলর জনয্ pথাগত ল ন সংkাn িবjিp
pদান করেত পাের৷

তর ল

ন eবং ফলাফলসমূহ

েসi সকল uদয্ান েগা ী িল েয িল তােদর uদয্ান িলেক পিরতয্াগ করেছ aথবা GreenThumb-eর dারা ল ন িলর
েমাকািবলা eবং সংেশাধন করেত akম aথবা aিনcুক িহসােব িনধর্ািরত হেয়েছ, GreenThumb-eর dারা তােদর aনুjা চু িk
সমাp করার eবং uদয্ানিটেত তােদর pেবশািধকার pতয্াখয্াত হoয়ার ঝুঁ িকযুk হেব৷ পিরতয্kতার মেধয্ anভুর্ k হয়, িকn তােত
সীমাবd নয়, uদয্ানিটর রkণােবkণ করেত বয্থর্ হoয়া, পtালােপর pিত utর pদান করা, aথবা pেয়াজনীয় জনসাধারেণর সময়
eবং aনু ান িল পিরচািলত করার মেধয্ সীিমত নয়৷
েয uদয্ান সদেসয্রা, আiন aথবা GreenThumb-eর aনুjা চু িk ভ করা anভুর্ k কের িকn েস িলর dারা সীমাবd না হেয়,
তর ল েনর
কারেণ aিভযুk, NYC Park-eর aনুসnােনর িবষয়বs হেত পােরন, eবং NYC Parks uপযুk পদেkপ gহণ করেব৷
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aনয্ানয্ সকল aিধেkt িলর aধীন uদয্ান িলর জনয্ িনবnীকরণ
pেয়াজনীয়তা
ei িবভাগিট হল, NYC Parks বয্তীত aনয্ েযেকােনা শহর, রাজয্ aথবা েফডােরল eেজিn-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ
uদয্ান িল ছাড়াo লয্াn াs aথবা বয্িkগত জিমর uপর েযৗথ uদয্ান িলর জনয্৷

েমেমােরnাম aব eিgেমn (MOA)
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন না হoয়া েযৗথ uদয্ান িলর eকিট MOA sাkর করার pেয়াজন হেব, েযিট uেlখ কের েয
uদয্ান েগা ীিট সmত হয়:
●
●

●
●
●

●

পা ব
র্ তর্ী সmpদােয়র সুিবধােথর্ eকিট uিdদ uদয্ােনর নকশা eবং sাপন করেত৷
বাৎসিরকভােব, 1লা eিpল েথেক 31 aেkাবর সময়কালিটর জনয্ pিত সpােহ কমপেk 20 ঘnা জনসাধারেণর জনয্
unুk eবং pেবশািধকারযুk থাকেত, eবং সpাহাn িলেত (শিনবার eবং রিববার) েমাট পাঁচ ঘnা জনসাধারেণর জনয্
unুkতা বজায় রাখার সেবর্াৎকৃ pেচ া করেত৷
pেতয্ক মরসুেম, িবনামূেলয্ কমপেk দুিট েগা ীিভিtক aনু ান পিরচালনা করেত৷
pিত বছর GreenThumb-eর dারা pেযািজত কমপেk eকিট aনু ােন eকজন pিতিনিধ পাঠােত৷
uদয্ানিটর বাiেরর েবড়ায়, েগা ীিটর নাম, েযাগােযােগর জনয্ eকিট নাম eবং নmর uেlখ কের েয uদয্ানিট নতু ন
সদসয্েদর জনয্ aবািরত, eবং uদয্ানিট েকান সমেয় জনসাধারেণর জনয্ unুk েসi সময়িট uেlখ কের eকিট pতীকিচh
লাগােত৷
uদয্ানিটেত, pেয়াজেনর েkেt eকিট তািলকার মাধয্েম eকিট আেগ আিসেল-আেগ pদt-eর িভিtেত, জনসাধারেণর জনয্
uদয্ানকরেণর uেdেশয্ sান eবং/aথবা সদসয্তা uপলb করেত, eবং eমনিক যখন pট িল uপলb নয় তখনo েযাগদান
করেত icুক, জনসাধারেণর সদসয্েদর anভুর্ k করার সেবর্াৎকৃ pেচ া করেব৷

যিদ uদয্ান েগা ীিট ei িনmতম pেয়াজনীয়তা িলর েkেt সmত হয়:
●
●

●

GreenThumb uদয্ানিটর pিত, মািট, কােটর তkা, চারা, eবং uদয্ানকরেণর সর াম িল anভুর্ k কের, pাথিমক
uদয্ানকরণ uপকরণ eবং সরবরাহ িলর সীিমত পিরমাণ pদান করেব৷
GreenThumb, kমতা eবং কমর্ী uপলbতার িবষয়বss প, uদয্ানিটর pিত, েগা ী িবকাশমূলক সহায়তা, েনটoয়াকর্
করার aনু ান, সংsান েমলা, eবং িশkামূলক কমর্শালা িল anভুর্ k কের িকn েস িলর মেধয্ সীিমত না েথেক, েpাgািমং
eবং pযুিkিভিtক সহায়তা pদান করেব৷
GreenThumb, uদয্ানিটর aিgম সmিতসহ, সমেয় সমেয়, uদয্ানিটেত কমর্শালা িল পিরচািলত করেত পাের৷

েরিজেsশন
সকল uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব pেতয্ক চার বছর anর eকিট েরিজেsশন পয্ােকট সmূণর্ করেত হেব েযিটেত anভুর্ k হয়:
 সmূণর্ সদসয্তার -eর তািলকা
 GreenThumb েরিজেsশন-eর সmূণর্ পয্ােকট
 uদয্ানিটর uপিবিধ িলর eকিট কিপ (ঐিcক)
 িলিখত pমাণ েয uদয্ান েগা ীিটর িনকট সmিtিটর uপর uদয্ান করার aনুেমাদন আেছ, যিদ েসিট সবর্েশষ েরিজেsশন

পের েসিটর েময়াদ পূণর্ হেয় থােক৷


MOA-eর sাkিরত কিপ
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িনরাপদ মািট uদয্ানকরেণর pেয়াজনীয়তা
শ ের মািটেত খাদয্ uৎপাদন করা হল eকিট চয্ােল , eবং GreenThumb uদয্ােন uৎপািদত সমs খাদয্ সmাবয্ িনরাপদ
uপােয় হেc তা
tপূণর্।মািটর দূষণ আেস, সীসাযুk গয্ােসািলেনর বয্বহার, ময়লা জমা হoয়া, পুরােনা বািড় িনমর্াণ সামgী
েয িলেত রেঙর েখাসা, বাতাস eবং জল দূষক eবং aনয্ানয্ সূt িল থাকেত পাের anভুর্ k কের, eকিট ৈবিচtয্পূণর্ সূেtর েথেক৷

GreenThumb নীিতসমূহ:
GreenThumb, U.S. পিরেবশ সংরkণ সংsা (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) - eর নিথ সmাবয্
দূিষত লয্াnেsপ িলর পুনরায় বয্বহার: শহেরর মািটেত uদয্ান বাড়ােনা18 েত -েত uেlিখত শ ের জিম সmেকর্ েবাধ
গঠেনর জনয্ কাঠােমািট aনুসরণ কের৷ 17GreenThumb-eর ei pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করা dারা, আপনার খাবােরর মেধয্
েহিভ েমটাল িল pেবশ করা সmাবনা িনmতম ক ন:

●

●

●
●

uেlখেযাগয্ভােব দূিষত মািটর সংsেশর্ আসার সmাবনােক িনmতম কের eমন সেবর্াৎকৃ aভয্াস িল বয্বহার কের
মানুেষর খাoয়ার জনয্ uপলb েযেকােনা ফল eবং সবিজ uৎপাদন ক ন৷ eিটর মেধয্ anভুর্ k হয়, িঘের রাখা utিলত
sােন সকল ফল eবং সবিজ িল uৎপাদন করা eবং ei sান িলর eবং আশপােশর মািটর মেধয্ বাধা (েযমন লয্াnেsপ
ফয্ািbক) রাখা dারা৷
সকল েখলাধুলার sান িল, বসার জায়গা িল, পােয় হাঁটার পথ িল, eবং েখালা মািট থাকা sান িলেক মাল্চ (aথর্াৎ
কােঠর kিচ), ঘাস, aথবা মািটর আরo eকিট sেরর dারা আcািদত রাখুন৷ eিট ধুেলার sানাnর eবং শসয্ িলর uপর
িছটেক িফের আসার pিতেরাধ কের eবং uদয্ান করার সমেয় মানুষেক unুkতা েথেক রkা কের৷
সকল শরৎকােল aথবা বসnকােল pেতয্ক utিলত sান িলেক কেয়ক iি িম সার িদেয় ভিতর্ ক ন eবং uদয্ােনর
পথ িলেক কেয়ক iি নতু ন কােঠর kিচ িদেয় ঢাকা িদন৷
GreenThumb, সংsান িলর uপলbতার িবষয়বss প, ei pেয়াজনীয়তািট aনুবিতর্ তার েkেt uদয্ান েগা ীিটর pিত
সহায়তা pদােনর জনয্ যুিkসংগত pেচ া করেব৷

িবনামূেলয্ কােঠর তkা, মািট, িম সার, কােঠর kিচ eবং িভেজ খেড়র জনয্ আপিন আপনার pচার সমnয়েকর মাধয্েম eকিট
uপকরণ aনুেরাধ ফমর্-eর জনয্ aনুেরাধ করেত পােরন৷ ei pেয়াজনীয়তা িলর aিতিরkভােব, GreenThumb আপনার িনকট
সুপািরশ কের:
●
●

●
●

আপনার মািটর সে িম সােরর মত ৈজব uপাদান িল েযাগ করার৷ ৈজব কণা িল ধাতু িলর সে সংযুk হেত পাের eবং
েস িলেক আপনার uিdদ িলর dারা েশািষত হoয়ার েথেক েরাধ কের৷
pH মাtা িলেক িনরেপk sেরর িনকটবতর্ী রাখুন eবং পযর্াp িনকািশ বয্বsা থাকা িনি ত ক ন৷ eিট আপনার মািটেত
দূষণকারী িলর pেবশ না করা িনি ত করেত সাহাযয্ কের৷ আপনার আদশর্ pH মাtা হল 6.5 eবং 6.8-eর মেধয্৷ যিদ
মািটেত েহিভ েমটাল িল িবদয্মান থােক, তাহেল 7.0-eর িনকটতর eকিট pH আরo ভােলা৷
uদয্ান করার সমেয় দsানা প ন eবং বাগােনর কাজ সmূণর্ হoয়ার পের হাত িল ভােলাভােব ধুেয় িনন৷ বািড় েফরার
পূেবর্ জুেতা eবং েপাশােকর uপর থাকা েযেকােনা aিতিরk মািট েঝেড় েফলুন৷
খাoয়ার আেগ uৎপাদন িলেক ভােলাভােব ধুেয় িনন eবং িশকড়িভিtক সবিজ িলর েখাসা ছািড়েয় িনন৷

মািট kয় করা
েযখােন GreenThumb-eর মাধয্েম eকিট সীিমত পিরমাণ মািট eবং িম সার িবনামূেলয্ পাoয়া েযেত পাের, uদয্ান েগা ী িল
17

ei নিথিটর eকিট কিপ ডাuনেলাড ক ন epa.gov/sites/production/files/2014-

03/documents/urban_gardening_fina_fact_sheet.pdf-eর েথেক
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িনেজরাi েস িল kয় করেত পাের৷ িনmিলিখতিট eকেt বৃহৎ পিরমাণ মািট, বয্ােগ ভরা মািট নয়, kয় করার েkেt pেযাজয্ হয়,
যিদo আমরা uদয্ান েগা ী িলেক কৃ িtম সার aথবা কীটনাশকযুk বয্ােগ ভরা মািট িলর kয় eিড়েয় যাoয়ার জনয্ uৎসািহত
কির৷ GreenThumb-eর pেয়াজন, NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর dারা kয় করা বৃহৎ পিরমাণ
মািট িলর িনmিলিখত ৈবিশ য্ িলর pিত aনুবিতর্ তা:
●
●

●

সরবরাহকারীেদর আবিশয্কভােব NYC Parks-eর dারা aনুেমািদত হেত হেব
uপেরর sেরর মািট িল আবিশয্কভােব, সরবরােহর জনয্ aনুেমািদত হoয়ার পূেবর্, পরীিkত হেত হেব, সাধারণত
সরবরাহকারীর dারা, eবং ৈজব uপাদান, pH, গঠন eবং েহিভ েমটাল িলর জনয্ িনিদর্ িকছু pেয়াজনীয়তা পূরণ করেত
হেব৷
সরবরাহ:
○ িঠকাদার, uপেরর sেরর মািট সরবরােহর কারেণ সmিtিটর েযেকােনা kিতর জনয্ দায়ী থাকেব, eবং িবি ত
aথবা kিতgs হoয়া সকল kিত িলেক GreenThumb-eর সnি মত, েস িলর মূল aবsায় েফরত আনেত
হেব৷
○ িঠকাদার, uপিরsেরর মািটর aিভেpত সরবরােহর তািরেখ eকিট কমপেk পাঁচিট বয্বসািয়ক িদবস আেগ
GreenThumbেক সূচীত করেব৷
○ uপিরsেরর মািট িলেক সরবরােহর sােন েফলা হেব না, যিদ না িনিদর্ মািটর নমুনা সংgহ eবং পরীkা সmূণর্
হেc, যিদ না aনয্থায় িনেদর্ িশত হেয় থােক৷

ei তািলকািট হল eকিট সংিkp আকার৷ ei িনেদর্ িশকা িলর, েযিট সরবরাহকারী aথবা িঠকাদােরর dারা আবিশয্কভােব aনুসৃত
হেত হেব, eকিট সmূণর্ সংsরেণর জনয্ দয়া কের পিরিশ e েদখুন৷ GreenThumb েযেকােনা uপিরতেলর মািট েযিট ei
ৈবিশ য্ িলর মেধয্ gহণেযাগয্ িলর মেধয্ পেড় না, বািতল করার aিধকার সংরিkত রােখ

utিলত sান ৈতির করা
eকিট uিtত sান হল, apিkয়াকৃ ত কােঠর তkার dারা ৈতির করা eকিট কােঠর কাঠােমা aথবা aনয্ েকানo আটকােনা sান
েযিট uদয্ানকারীরা পির ার uপিরতেলর মািট eবং িম সােরর dারা ভিতর্ করেত পােরন৷ েস িল eকক, িd ণ, aথবা eমনিক
িতন ণ uঁচু হেত পাের, েযিট ফল eবং সবিজর শসয্ িলর িশকড় িল বৃিd পাoয়ার জনয্ পযর্াp জায়গা পায় eবং uদয্ানকারীেদর
dারা িনmতম নড়াচড়ার dারা uদয্ানকরণেক আরo সহজতর কের৷ utিলত sান িলেত uৎপাদন করািট হল আপনার শসয্ িলেক
tপুণর্৷
নীেচ থাকা মািটর দূষণকারী uপাদান িলর সংsেশর্ আসা েথেক pিতহত করার জনয্
uপকরণ িল
●

●

●

কােটর তkা: GreenThumb, uদয্ান েগা ী িলর িনকট utিলত sান ৈতির করার eবং aনয্ানয্ pকl িলর জনয্
apিkয়াকৃ ত কােঠর তkা pদান কের৷ যিদ আপিন খাদয্ uৎপাদেনর জনয্ আপনার িনেজর কােঠর তkার সংsান কেরন,
তাহেল চােপর dারা pিkয়াকৃ ত তkা িল বয্বহার না করা িনি ত ক ন, কারণ েসিটেত আেসর্িনক eবং aনয্ানয্ িবষাk
uপাদান িল থাকেত পাের েয িল মািটেত pেবশ করেত eবং uিdদ িলর dারা েশািষত হেত পাের৷
জিমেত িবছােনার চাদর: utিলত sান িলেত জিমেত িবছােনার চাদেরর সাহােযয্ আsরণ েদoয়ািট utিলত sােনর
uপিরভােগর পির ার মািট eবং নীেচর sেরর সmাবয্ভােব দূিষত মািটর মেধয্ eকিট বাধার সৃি কের৷ জিমেত িবছােনার
চাদর utিলত sােনর েটকসiতা বৃিdর েkেto সহায়ক হয়৷
○ যিদ জিমেত িবছােনার চাদর বয্বহার কেরন, তাহেল আপনার সে eকিট কাঁিচ eবং হয় eকিট েsপলার গান
aথবা লয্াnেsপ েsপলস থাকা িনি ত ক ন৷
সর াম: আপনার utিলত sানিটেক eকিtত করার জনয্ িনmিলিখত িলর pেয়াজন হেব:
○ করাত
○ হাতু িড় eবং েপেরক, aথবা পাoয়ার ি ল eবং skুয্
○ েলেভল
○ েবলচা eবং/aথবা েকাদাল
○ পিরমাপ করার িফতা
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●

○ ছুঁ চােলা কােঠর দn, দিড়, eবং eকিট কােটর মু র
○ েsপল গান
মািট: GreenThumb uপিরতেলর মািট, িম সার, aথবা uভেয়র eকিট িম ণ pদান করেত পাের৷ আপনার uদয্ান
েগা ীিট, পাকর্ স-aনুেমািদত সরবরাহকারীর েথেক তােদর িনজs মািট kয় করার জনয্ তহিবল সংgহ করেত পাের
(পিরিশ e-েত মািট kয় করার িবষেয় িবsািরত েদখুন)৷

সংেযাজন:18
েযখােন utিলত sানিট ৈতির করেবন েসi sানিটেক িচিhত ক ন৷
আপিন চারিট েকাণার pেতয্কিটেত দিড় িদেয় বাঁধা কােঠর গজাল িল
বয্বহার করেত পােরন৷ আপনার dারা পােয়-হাঁটার পথ িলেত হােত-েঠলা
গািড় (24 iি ), eবং iলেচয়ার (36 iি ) pেবশ করার জনয্ পযর্াp sান
রাখা, eবং আপনার নকশা িল করার জনয্ পযর্াp জায়গা রাখা িনি ত
করার লেkয্ eিট হল eকসে eকািধক utিলত sান ৈতির করার eকিট
সহায়ক পdিত৷
1. eকিট শk িনড়ািন বয্বহার কের মািট মসৃণ কের েসিটেক সমতল ক ন eবং েযেকােনা pকােরর আগাছা aপসািরত
ক ন৷
2. আপনার জিমেত িবছােনার চাদরিট েপেত িদন eবং েসিটেক জায়গা
মত আটকােত eক ফু ট দূের দূের লয্াnেsপ ফয্ািbক েsপল িল
লাগান৷
a. eকিট utিলত sােনর জনয্, জিমেত িবছােনার
চাদরিটেক utিলত sােনর সীমার বাiের কেয়ক iি
কের aিধক থাকেত হেব৷
b. পাশা-পািশ eকািধক utিলত sােনর-eর জনয্, আপিন
eকসে সmূণর্ sানিটেক আcািদত করেত পােরন৷ যিদ
আপিন ei িবকlিট aনুসরণ কেরন, তাহেল জিমেত
িবছােনার চাদর িলেক, eকিটর uপর িদেয় aনয্
eকিটর েবশ কেয়ক iি েবিশ থাকেত িদন৷ utিলত
sানিট ৈতির হেয় যাoয়ার পের
েস িলেক আটকােনার জনয্ eকিট েsপল গান বয্বহার
করািট আরo eকিট িবকl৷
3. আপনার কােঠর তkা িলেক কাটু ন eবং আপনার utিলত sানিট ৈতির ক ন! eকিট 8 ফটু ণ 4 ফু েটর utিলত sােনর
জনয্, আপনার 8 ফু েটর িতনিট কােঠর তkার pেয়াজন হেব: লmা িদক িলর জনয্ দুিট eবং চoড়া িদক িলর জনয্ eকিটর
aেধর্ক েকেট েনoয়া৷
a. যিদ আপিন আপনার েবডিটেক eকিtত কেরন, তাহেল আপিন গজাল/দিড় খুেল িনেত পােরন৷

18

WNYC-eর জনয্ Clarisa Diaz dারা িচt িল:
https://www.wnyc.org/story/poisoned-gardens
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b. আমরা েদেখিছ েয েবড eকিtত করার সমেয়, বািড
িসেsম সেবর্াৎকৃ ভােব কাজ কের৷ eকজন বয্িk eকিট
েকাণােক জায়গা মত ধরেত পােরন, যখন aনয্ বয্িkিট
eকিট হাতু িড় eবং েপেরক aথবা eকিট পাoয়ার ি ল
(িবদুয্ৎচািলত িছd করার যnt) eবং skুয্ বয্বহার কের
তkা িলেক সংযুk করেত পােরন৷
i.
যিদ eকিট পাoয়ার ি ল বয্বহার কেরন,
তাহেল যােত কােটর তkা িল েফেট না যায়
তার জনয্ আপনার িছd িলেক আেগi কের
িনন৷
c. যিদ আপিন িশকড়িভিtক সবিজ িল aথবা eমন
সবিজ িল েয িলর িশকড় িল গভীের যায় েযমন
টময্ােটা, পাতা কিপ, কলাডর্স, eক ধরেনর চoড়া
পাতাযুk uিdদ, যব, eবং েsায়াশ uৎপাদন করার
পিরকlনা কের থােকন, তাহেল eিটেক eকিট িd ণ
utিলত sান করেত হেব৷ l eবং পাতাযুk সবুজ
সবিজ, েযমন আ
লা-eর জনয্ eক sর utিলত sান
িঠক আেছ৷
i.
pথমিটর মতi eকিট মােপর eকিট িdতীয়
utিলত sান ৈতির ক ন৷
ii.
েসিটেক pথম utিলত sানিটর uপর রাখুন।
iii.
pেতয্ক েকাণায় eকিট 2 iি X 4 iি কােঠর
তkার টু কেরা লাগান (aথবা েযেকােনা
পিরতয্k কােঠর তkা)৷ দুিট েবেডর, eকিটর
aপরিটর uপর িদেয় eিগেয় থাকা eবং
েকাণার দn িলর সে আটেক থাকা িনি ত
ক ন৷
4. আপনার utিলত েবডিট সংযুk হoয়ার পের, েসিটেক েসিটর
চূ ড়াn জায়গািটেত রাখুন, যিদ না আপিন েসিট iিতমেধয্i কের
থােকন৷
5. েসিট সমান আেছ িকনা েদখার জনয্ েলেভল বয্বহার ক ন৷ যিদ
েসিট সমান না হয়, তাহেল eকিট িনচু েকাণা aথবা িকনারেক uঁচু
করার জনয্ পাথর, iট, aথবা aিতিরk মািট বয্বহার ক ন৷
যিদ eর ফেল eকিট বেড়া ফাঁক সৃি হয়, তাহেল আপিন utিলত
েবডিটেক, মািট িভতের রাখার uেdেশয্ eকিট েsপল গান
বয্বহার কের eকিট জিমেত িবছােনার চাদেরর আsরণ লাগােত
পােরন৷
6. utিলত েবডিটেক মািট িদেয় ভিতর্ ক ন৷ utিলত েবেডর uপিরতেলর মািটেক হেত হেব সমান eবং সমতল৷ eকিট 8
ফু ট ণ 4 ফু েটর utিলত েবড ভিতর্ করার জনয্ eক ঘন-গজ মািটর pেয়াজন হেব৷
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রkণােবkণ
pেতয্ক মরসুেমর
েত aথবা েশেষ, আপনার utিলত েবডিটর uপের
কেয়ক iি িম সার েদoয়ািট হল eকিট সেবর্াৎকৃ aভয্াস৷ মািটর
sরিটেক আপনার utিলত েবেডর uপর পযর্n রাখা
tপূণর্ যােত
আপনার uিdেদর িশকড় িল বৃিd পাoয়ার জনয্ পযর্াp জায়গা পায় eবং
নীেচ থাকা মািটেত বাড়েত না থােক৷ ei aভয্াসিট, সকল মরসুম বরাবর
সুsাদু সবিজ িল uৎপn হoয়ার পের মািটেত েপৗি ক uপাদান িলর
পুনসর্ংsােনর েkেto সাহাযয্ কের৷ যিদ আপনার েবেডর মািটর sর
aিতিরk কম হেয় যায়, তাহেল েসিট মািট eবং িম সার িদেয়, ধুমাt িম সার নয়, ভিতর্ করার pেয়াজন হেত পাের৷
পােয় হাঁটার পথ eবং েখালা sান িল
uদয্ােনর পােয় হাঁটা পথ িল, বসার sান িল, eবং aনয্ানয্ েখালা sান িলেক কােঠর kিটর মত uপাদান িলর dারা ঢাকা িদেত
হেব৷ eিট ধুেলা নীেচ রােখ eবং আপনার utিলত েবডিটেক, বাতাস pবােহর সমেয় দূিষত হoয়া eড়ােত সাহাযয্ কের৷ িভেজ খড়
দূষণকারী uপাদান িলেক আটেক েরেখ নীেচর sেরর মািটেত ৈজব uপাদান িলেক জমা হেত, eবং েস িলেক uিdদ িলর dারা
gহেণর জনয্ aনুপলb করেত সাহাযয্ কের৷
pথম বছর আপিন আপনার uদয্ােনর েখালা মািটর সে িভেজ খড় িদন, আপনােক িভেজ খেড়র েkেt 3 iি (িমিহভােব ঁেড়া করা,
েকােনাভােব ভাঙা কােঠর টু কেরা) aথবা নতু ন কােঠর kিচর েkেt 6 iি গভীর কের েযাগ করেত হেব৷ তারপের, আপিন pেতয্ক
বছর রাsার uপিরভাগ িলেক 1-2 iি িহসােব আcািদত করেত পােরন৷
আপিন িভেজ খড় aথবা কােঠর টু কেরার জনয্ aনুেরাধ করার uেdেশয্ GreenThumb-eর েযেকােনা কমর্শালায় aনুেরােধর ফমর্
পূরণ করেত পােরন৷

aিতিরk সংsানসমূহ:
িনরাপদ মািটর aভয্াস সmেকর্ আরo জানেত িনmিলিখত সংsান িল েদখুন:
●
●

NYC Department of Health and Mental Hygiene - www1.nyc.gov/site/doh/health/healthtopics/urban-gardening.page
NYC Compost Project - www1.nyc.gov/assets/dsny/site/our-work/reduce-reuserecycle/community-composting
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uদয্ােনর কাঠােমা িল
কাঠােমা েযমন কােঠর ঘর, gীনহাuস, চালা eবং িব াম কk িলs েযৗথ uদয্ােন সমােবশ eবং আরাম করার জনয্, তােদর
uদয্ানকরেণর মরসুম pলিmত করার, eবং সরবরাহ করা uপাদান িল মজুত করার sান সৃি কের সাহাযয্ কের৷

কাঠােমা eবং বািড় িল
GreenThumb নীিত
ei িবভােগর নীিতিট NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজন৷
●

NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb uদয্ান েগা ী িলেক আবিশয্কভােব তােদর pচার সমnয়েকর
িনকট সকল নতু ন uদয্ান কাঠােমা িলর জনয্ পিরকlনা জমা িদেত হেব, িযিন psাব িলেক GreenThumb-eর
aনুেমাদন pিkয়ার মাধয্েম িনেদর্ িশত করেবন৷

NYC আiন
েযৗথ uদয্ান িল িনমর্াণ করা সকল কাঠােমা িলেক আবিশয্কভােব Department of Buildings-eর dারা pদt pেয়াজনীয়তা িল
পূরণ করেত হেব:
েজািনং িডিsk বয্িতেরেকi, েভs পেকট (খাস তালুক) uদয্ান িহসােব বয্ব ত িসিটর-মািলকানাধীন জিমর uপর NYC
Parks aথবা aনয্ানয্ aনুেমািদত pিতিনিধর dারা িনিমর্ত gীনহাuস িল aথবা িব ামকk িলেক, NYCBC S.27297 (d)-e িনধর্ািরত aনুসাের unুk পািকর্ ং লট িলর জনয্ আনুষি ক বািড় িলর সে সদৃশ িহসােব বয্বহার করা েযেত
পাের৷ ei pকার কাঠােমা িলেক jলনশীল uপাদান িলর সাহােযয্ িনমর্াণ করা েযেত পাের eবং কমর্ aনুেমাদেনর pেয়াজন
হেব না যিদ ei pকার কাঠােমা িল হয়:
●
●
●
●
●

eকতলার aিধক uঁচু নয়
ucতায় 10 ফু েটর aিধক নয় (NYC Zoning Code eর ধারা 23-44(b) aনুসাের gীনহাuস িল eকিট তেল
aথবা সংলg েgড-eর uপের 15 ফু ট, েযিট কম, সীমাবd হয়)
েktফেল 150 বগর্ ফু েটর েচেয় েবিশ না হয়;
লট লাiেনর েথেক কমপেk 6 ফু ট িপিছেয় যায়
ধুমাt a-দখলেযাগয্ sান িল, েযমন মজুেতর sান িহসােব যিদ কাঠােমািট বn করা হয়; eবং বসার বয্বsাসহ
িব ােমর uেdেশয্ দখলেযাগয্ sান িল যিদ কাঠােমািট সকল িদেক unুk থােক (িব ামsেলর েব িভিtক বসার
বয্বsার সে সদৃশ)

চালা িলেক আবিশয্কভােব হেত হেব:
● aনিধক 120 বগর্ ফু ট
● pেয়াজনীয় জানালার dারা বাধাযুk না হoয়া
● সmিt েরখার েথেক 3 ফু ট িপিছেয় যাoয়া।
যিদ GreenThumb-eর dারা aনুেমািদত হয়, তাহেল uপেরর িনেদর্ িশকা িলর সে aনুবিতর্ তা বিহভূর্ ত কাঠােমাসহ uদয্ান িলেক
আবিশয্কভােব Department of Buildings eর েথেক ভবন aনুেমাদন pাp করেত হেব, aথবা uপেরর িনেদর্ িশকা িল পূরেণর
uেdেশয্ তােদর কাঠােমা িলেত pেয়াজনীয় সংেশাধন করেত হেব৷

uপেযাগী বs িল
GreenThumb নীিতসমূহ
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ei িবভােগর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয়৷
●

●

জল – - GreenThumb-eর, েযৗথ uদয্ান িলেত aন-সাiট জেলর বয্বsা sাপন করার জনয্ েকানo সংsান নাi, তেব
uদয্ান েগা ী িল জেলর eকিট বয্বsা sাপন করার জনয্ eকজন িনবর্ািচত আিধকািরেকর েথেক aথর্ সংsােনর জনয্
aনুেরাধ করেত পাের৷ eকজন িনবর্ািচত আিধকািরেকর িনকট uপিsত হoয়ার পূেবর্, uদয্ান েগা ীিটেক আবিশয্কভােব:
○ আপনার িবকl িলর, eিটর জনয্ কত বয্য় হেত পাের - eিটর জনয্ হাজার হাজার ডলার বয্য় হেত পাের - eবং
eিট করেত কত সময় লাগেব (pথাগতভােব 4-6 বছর), িবষেয় আপনার pচার সমnয়েকর সে কথা বলুন৷
○ NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্, যিদ GreenThumb আপনার পিরকlনািট
aনুেমািদত কের eবং uদয্ান েগা ীিট, মূলধন-েযাগয্ unয়ন িলর জনয্ তহিবল সংgহ িনি ত কের থােক,
তাহেল লাগােনািট NYC Parks Capital-eর মাধয্েম সংঘিটত হয়৷ eকবার বয্বsািট লাগােনা হেল, NYC
Parks বসnকােল জল চালু করেব eবং শরৎকােল বn করেব৷ uদয্ানিটর dারা pচিলত থাকা পিরেষবা বয্েয়র
জনয্ aথর্ pদান করার pেয়াজন হেব না৷
িবদুয্ৎ - eিট িবরল েয eকিট েযৗথ uদয্ােন িবদুয্ৎ বয্বsা লাগােনার জনয্ aনুেমািদত হেব৷ যিদ uদয্ানিট আভয্nরীণ
িবদুয্ৎ বয্বsা লাগােত icা কের, তাহেল uদয্ান েগা ীিটেক aনুসnােনর uেdেশয্ তােদর pচার সমnয়েকর িনকট uপিsত
হেত হেব৷

সmিt বয্বsাপনা
NYC Parks-eর, তােদর aিধেkেtর aধীন জনসাধারেণর বয্বহাযর্ সকল unুk sান িলর িনরাপtা eবং নাগালেযাগয্তা িনি ত
করার eকিট দািয়t আেছ৷ ei দািয়েtর eকিট aংেশর মেধয্ anভুর্ k হয় সmিt িলেক, লট িলর সীমানা িলেক, eবং uপযুk
pেবশািধকার সিkয়ভােব িনয়ntণ করা৷ ei িবভাগিট ধুমাt NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর েkেti
pেযাজয্৷
aনিধকার pেবশ eবং বিহগর্ মন
GreenThumb-eর সmিt িনয়ntণিভিtক দািয়t িলর aংশs প, আমরা NYC Parks-eর aধীন সকল েযৗথ uদয্ান িলর
েkেt aনিধকার pেবশ eবং েবআiিন বিহগর্মনিভিtক সমসয্া িলর pিতেরাধ eবং সংেশাধন করার িবষেয় কাজ করিছ৷

aনিধকার pেবশ
aনিধকার pেবশ ঘেট যখন eকজন সmিt মািলক তাঁর pিতেবশীর জিম aথবা সmিtর uপর eকিট কাঠােমা গঠন aথবা pসািরত
কেরন৷ aনিধকার pেবশ, আiিন সীমার েবআiিনভােব পার করা িহসােবo িববৃত করেত পাের, েযমন eকিট বািড়র pিতেবশীর
বয্িkগত aথবা সরকাির জিমর uপর, aথবা eকিট রাsার িনমর্াণ েরখা পার কের pসািরত হয়৷ uদাহরণs প, eকিট বয্িkগত
uঠান েযিট েযৗথ uদয্ােনর মেধয্ pসািরত হেয় আেস, aথবা িবপরীত, aথবা eকিট aনুমিতপt ছাড়াi eকিট েযৗথ uদয্ােনর মেধয্
চেল আসা pিতেবশী বািড়র জনয্ করা সামিয়ক কাঠােমা হল eকিট aনিধকার pেবশ৷
Iেবআiিন বিহগর্মন
েবআiিন বিহগর্মন ঘেট যখন eকিট বয্িkগত pেবশপথ eকিট সরকাির সmিtেত িবদয্মান থােক৷ uদাহরণs প, eকিট েযৗথ
uদয্ানেক eকিট বয্িkগত uঠােনর েথেক পৃথককারী eকিট েবড়া বরাবর eকিট বয্িkগত েগট থােক তখন েসিট হল েবআiিন
বিহগর্মন৷
িনমর্ ােণর জনয্ aনুমিতপt
িকছু েkেt, পাকর্ স-eর সংলg সmিtেত কাযর্কারী eকিট িঠকাদার aথবা aনয্ েকানo সtােক eকিট সংলg সmিtেত কাজ করার
uেdেশয্ eকিট uদয্ােন pেবশ করার aনুমিত pদান করার pেয়াজন হয়৷ ei pকার aনুমিতপt চু িk িল করা হেব eকিট পৃথক
পৃথক ঘটনার িভিtেত eবং GreenThumb eবং পাকর্ স-eর aনুমিতপt aিফস েথেক aনুেমাদেনর pেয়াজন হেব৷ GreenThumb
িব িনmতম করার eবং েযেকােনা pকার kিত সংেশাধন করার uেdেশয্, uদয্ান েগা ী িলর সে কাজ করেব৷
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GreenThumb নীিতসমূহ:
ei িবভােগর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধী েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয়৷
●

●

●

●

●

●

uদয্ান িল eকিট aনুমিতপেtর pেয়াজনীয়তা ছাড়াi pাথিমক কােঠর কাজ িল করেত পাের, uদাহরণs প: utিলত
েবড িল, পােয় হাঁটার পথ ৈতির করা, নুিড় িবছােনা, uদয্ােনর কাঠােমা িলেত তkা লাগােনা, eবং বাগােনর েছােটা-খােটা
কাজ িল, েযমন iেটর ৈতির কম ucতার eকিট েরাপণ a ল৷
েকানo পিরিsিতেতi, পাকর্ স-eর িনমর্াণ সংkাn aনুমিতপt pাp করার পূেবর্, eকিট িঠকাদারেক eকিট েযৗথ uদয্ােনর
মেধয্ pেবশ করেত aথবা কাজ করেত aনুেমািদত করা যােব না৷
o uদয্ান সদসয্ যাঁরা eকিট িঠকাদার aথবা unয়নকারীর সে আেলাচনা কেরন তাঁেদর িঠকাদারেক, uদয্ানিটেত
সmাবয্ pেবশািধকােরর িবষেয় আেলাচনা করার জনয্ GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ করার জনয্ িনেদর্ শ
িদেত হেব, eবং যিদ সmব হয়, তােদর েযাগােযােগর তথয্ eবং pকlিটর সmেকর্ তথয্ সংgহ করেবন eবং যথা
শীg সmব তাঁেদর pচার সমnয়কেক জানােবন৷ যিদ eকজন িঠকাদার, তাঁেদর pেবশ করেত িনেষধ করার পেরo
eকিট uদয্ােনর pেবশ করেত চান, তাহেল uদয্ানকারীেদর, তাঁেদর pচার সমnয়ক eবং (646) 613-1202-েত
পাকর্ স-eর েকndীয় েযাগােযােগর সে েযাগােযাগ করেত হেব।
o েযেকােনা সmাবয্ িkয়াকলােপর পূেবর্ uদয্ানিটর ছিব তু লুন eবং সংঘিটত হoয়া kিত িল নিথভু k ক ন৷
eকিট িনমর্াণ pকl চলাকলীন, NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীেন eকিট uদয্ােন েকানo আঘাত, েকানo দুঘর্টনা,
aথবা েসিটর েকানo kিতর েkেt eকিট ঘটনার pিতেবদন সmূণর্ করার pেয়াজন হয়৷ ঘটনার pিতেবদেনর aিতিরk
কিপ িল pাp করার জনয্, দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন৷
o েযেহতু NYC Parks-eর, aনুমিতপেtর eকিট শতর্ aনুসাের িঠকাদােরর dারা েযেকােনা kিত সংেশাধন
করােনার pেয়াজনীয়তা েহতু , uদয্ানিটর, pথেম পরামশর্ eবং kিতিটর নিথকরেণর জনয্ GreenThumb-eর
সে েযাগােযাগ না কের, eকজন িঠকাদােরর কারেণ সংঘিটত হoয়া েযেকােনা pকার kিতর সংেশাধন করা
uিচত নয়৷
পাকর্ স-eর eকিট িনমর্াণ aনুমিতপt পাoয়ার পের, িঠকাদারেক আবিশয্কভােব, eকিট GreenThumb uদয্ােন pেবশ
করার aথবা কাজ করার পূেবর্ GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ করেত হেব৷ GreenThumb, eকিট িনমর্াণ pকেlর
িবষয় আেলাচনার eবং uদয্ানিটর েkেt িব eবং kিত িনmতম করার জনয্ eকিট পিরকlনা গঠন করার uেdেশয্ uদয্ান
েগা ী, িঠকাদার, eবং GreenThumb-eর কমর্ীেদর সে sান পিরদশর্েনর সময় িনিদর্ করেব৷
িঠকাদাররা, কােজর sান িহসােব aথবা মাল খালাস করার জনয্ GreenThumb uদয্ান িলেক বয্বহার করেত পােরন
না৷ যিদ eকজন িঠকাদার ei নীিত ভ কেরন তাহেল:
o িঠকাদােরর েযাগােযােগর তথয্ eবং Department of Buildings eর কমর্ aনুমিতপেtর নmর িল সংgহ
ক ন৷
o েযেকােনা ঘটনার তাৎkিণক পেরi kিতgs aথবা ংস হoয়া সmিtর eকিট সmূণর্ িববরণ
psত ক ন৷
o নিথভু k করার জনয্ ছিব তু লুন, যিদ কাঠােমা, utিলত েবড িল, গাছ, lলতা, বারেমেস uিdদ eবং আসবাব
anভুর্ k কের, েকানিকছু ংস হেয় থােক৷
o মাল খালােসর িবষেয় জানােনার জনয্ 311-e কল ক ন aথবা NYC aয্াপ বয্বহার ক ন৷ 311-eর েথেক
পাoয়া "aনুেরাধ নmরিট" আপনার নিথর জনয্ িলেখ রাখুন৷
o আপনার GreenThumb pচার সমnয়কেক সতকর্ ক ন, িযিন eকিট ঘটনার pিতেবদন সmূণর্ করেবন৷
uদয্ানিটর kিতকারী িঠকাদােরর pেয়াজন হেব:
o েভেঙ পড়া সকল ভাঙা aংশ িল পির ার করা eবং সরােনা
o uদয্ানিটর েথেক aিবলেm সকল িনমর্াণ uপকরণ সরােনা
o েযেকােনা েখাঁড়া গতর্ পির ার uপাদান িদেয় ভিতর্ করা
o সকল ংসpাp হoয়া uিdদ uপকরণ িল পুনরায় েরাপণ করা
o েযেকােনা ংস হoয়া কাঠােমা সারােনা eবং/aথবা pিতsাপন করা
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NYC আiন:
●

িঠকাদাররা, েকান পিরিsিতেতi পাকর্ স aনুমিতপt ছাড়া uদয্ানিটর িভতের, সামেন েকান সামিয়ক কাঠােমা ৈতির করেত
aথবা সংযুk করেত পােরন না৷

িঠকাদারেদর জনয্ তথয্:
ei িবভাগিট, েসi িঠকাদারেদর যােদর NYC Parks িনমর্াণ aনুমিতপt পাoয়ার pিkয়া সmেকর্ p আেছ, তােদর জানােনার
uেdেশয্ NYC Parks সmিtর uপর েযৗথ uদয্ান িলর জনয্৷
NYC Parks-eর aিধেkেt aধীনs eকিট েযৗথ uদয্ােনর মেধয্ aথবা িনকেট িনমর্ াণ কমর্ করার uেdেশয্,
িঠকাদারেক আবিশয্কভােব:
●

NYC Parks আnসর্ ংsা সমnয় aিফেস eকিট pকl পিরিধ eবং নকশা জমা িদেত হেব, eখােন
Interagency@parks.nyc.gov৷সংলg সmিt িলেত aথবা বািড় িলেত িনমর্াণ কােজর জনয্ NYC Parks সmিtেত
pেবশ করার জনয্ NYC Parks-eর েথেক, েকানo pকার বয্িতkম ছাড়া, eকিট aনুমিতপেtর( িলর) pেয়াজন৷
Interagency Coordination Office, pকlিটর জনয্ aনুেমাদন pাp করার জনয্ GreenThumb eর সােথ কাজ
করেব eবং েযৗথ uদয্ান িলেত pেবশ করার eবং েসিটর সে েযাগােযাগ করার জনয্ GreenThumb রীিতর aনুবতর্ী
হoয়া িনি ত করেব৷
দয়া কের uপের েদoয়া iেমল িঠকানায় আমােদর আnসর্ংsা সমnয় aিফেস iেমল ক ন, যিদ আপনার pকlিটর eকিট
িনমর্াণ aনুমিতপেtর pেয়াজন আেছ িকনা েসi িবষেয় েকান p থােক, eবং আপনার পিরিধ সংkাn নিথপt eবং
pাথিমক নকশা িলর ৈবদুয্িতন কিপ িল anভুর্ k ক ন৷

●

eকিট NYC Parks িনমর্ াণ aনুমিতপেtর জনয্ আেবদন ক ন, eখােন
nycgovparks.org/permits/construction৷
যিদ আপিন eকিট সংsার সে িনযুk থােকন (সরকাির সংsা, aতয্াবশয্কীয় পিরেষবা, সরকাির কতৃর্ পk, সরকাির
সুিবধা িনগম, বয্িkগত unয়নকারী/িঠকাদার aথবা aনয্ pকার) েযিট কাজ করেত চায় aথবা পাকর্ স-eর aিধেkেtর
aধীন সmিtর মাধয্েম pেবশািধকার pাp করেত icুক, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব eকিট পাকর্ স িনমর্াণ
aনুমিতপt-eর জনয্ আেবদন করেত হেব৷ েযেকােনা pকেlর জনয্ aনুমিতপেtর pেয়াজন েযিট NYC Parks-eর
aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ানেক pভািবত কের৷ কাজ িলর মেধয্, ধুমাt িনমর্াণ নয়, ম s করা, মাল খালাস করা,
সমীkা করা, মািটেত িছd করা eবং েযৗথ uদয্ান িলর মাধয্েম pেবশ করাo anভুর্ k হয়৷

●

eকিট Tree Work Permit eর জনয্ আেবদন ক ন, eখােন nycgovparks.org/services/forestry/treework-permit৷
যিদ আপনার pকlিট পাকর্ স aিধেkেtর aধীন eকিট বৃkেক pভািবত করেত পাের, তাহেল আপনােক eকিট িনমর্াণ
aনুমিতপেtর aিতিরkভােব eকিট বৃkসংkাn কােজর aনুমিতপেtর pেয়াজন হেত পাের৷ eকিট েkেt েযখােন uভয়
aনুমিতপti pেযাজয্ হয়, যিদ আপনার pকlিট eকিট বৃেkর িনকটবতর্ী sােন হয়, তাহেল NYC Parks আপনােক eকিট
িনমর্াণ aনুমিতপt pদান কের না যতkণ না আপিন pথেম eকিট বৃk িবষয়ক
কমর্ aনুমিতপt pাp কেরেছন৷

●

aিতিরk aনুমিতপেtর pেয়াজনীয়তা িল
আপনার dারা আপনার pকl
করার পূেবর্, পাকর্ স িনমর্াণ aনুমিতপt eবং Tree Work Permit িল ছাড়াo, NYC
Department of Buildings, NYC Department of Transportation, aথবা New York State Department
of Environmental Conservation eর েথেক aনুমিত পt িল anভুর্ k কের aিতিরk aনুমিতপt িলরo pেয়াজন
হেত পাের। আপিন েযেকােনা pাসি ক পিরেবশ সংkাn পযর্ােলাচনািভিtক pেয়াজনীয়তা িল (েযমন CEQR, SEQRA,
aথবা NEPA) পূরণ করার জনয্o দায়ী থাকেবন৷ দয়া কের আপনার pকেlর সে সmিকর্ ত সকল sানীয় রাজয্িভিtক
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eবং েফডােরল িবিধ িল পযর্ােলাচনা ক ন৷
●

িনমর্ ােণর পের
pকlিট সmূণর্ হoয়ার পের, GreenThumb েযেকােনা pকার kিত মূলয্ায়েনর, eবং, যিদ pেয়াজনীয় হয়, পুনসর্ংsাপন
aনুসরেণর uেdেশয্, িঠকাদার eবং uদয্ান েগা ীর সে eকিট aনুসরণমূলক সাiট পিরদশর্ন পিরচািলত করেব৷

দয়া কের আমােদর আnসর্ংsা সমnয় aিফেস iেমর ক ন eখােন Interagency@parks.nyc.gov, যিদ আপনার psািবত
pকlিটর sান পাকর্ স-eর aিধেkt aথবা িনয়ntেণর aধীন সmিt িলেক pভািবত করেছ িকনা েসi িবষেয় আপনার েকানo p
থােক৷
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রাsার পােশর কেলর (হাi য্াn) নাগালpাpতা
GreenThumb-eর সে িনবিnত সুনামযুk uদয্ান িল, তােদর গাছ িলেক েসচ িদেত িনকটs ফায়ার হাi য্ােnর জেলর
নাগালpাp হেত NYC পিরেবশ সংরkণ িবভাগ (NYC Department of Environmental Protection (DEP) ) েথেক
eকিট হাiে n পারিমট েপেত পাের। আপনার পািরপাে র
র্ মেধয্ থাকা sানীয় aিg িনবর্াপণ িবভােগর কমর্ীেদর সে িনেজেক
পিরিচত রাখািট হল eকিট utম িবেবচনা৷ তাঁেদর িনকট বয্াখয্া ক ন েয eকিট GreenThumb েযৗথ uদয্ােন জল েদoয়ার জনয্
আপিন তাঁেদর হাi য্াnিট বয্বহার করেবন৷ তাঁেদর জানান েয কখন আপিন জল বয্বহার করা
করেবন (বসnকােল) eবং
তাঁেদর জানান েয কখন আপিন মরসুমিট সমাp করার পিরকlনা করেবন (শরৎকােল)৷ যিদ আপনার, আপনার হাi য্ােnর ঢাকনা
েখালার aথবা eকিট েহফাজতিভিtক তালা খুেল েদoয়ার pেয়াজন হয়, তাহেল দয়া কের DEP -েত আপনার aনুেরাধসহ iেমল
ক ন, eখােন 38thStreetECC@dep.nyc.gov৷ দয়া কের আপনার iেমলিটেত, আপনার নাম, েফান নmর, হাi য্াn নmর,
eবং আপনার েযৗথ uদয্ানিটর নাম eবং িঠকানা anভুর্ k ক ন৷

GreenThumb নীিতসমূহ:
pেতয্ক েফbয়াির aথবা মােচর্, GreenThumb হাi য্াn সংkাn eকিট aনুমিতপt pাp করার uপর িনেদর্ িশকাসহ uদয্ােনর
েযাগােযােগর বয্িkেদর িনকট iেমল মারফত eকিট পt, eবং DEP aিফস িলর, যারা আপনার িনকট eকিট aনুমিতপt pদান
করেব, eকিট তািলকা পাঠায়৷ eকিট aনুমিতপt পাoয়ার জনয্, দয়া কের:
●

●
●

●
●

aনুমিতপেtর জনয্ আেবদনপt িল iেমল ক ন eখােন QueensPermits@dep.nyc.gov৷ দয়া কের আপিন েয
uদয্ানিটর জনয্ aনুমিতপেtর জনয্ আেবদন করেছন েসিটর নাম eবং িঠকানা েনাট ক ন, eবং যিদ আপনার DEP -eর
েথেক eকিট িরিডuসড েpশার েজান িডভাiস (RPZ)-eর pেয়াজন হয়৷ যিদ আপিন আপনার হাi য্াn aনুমিতপেtর
জনয্ আেবদনিট শারীিরকভােব জমা িদেত চান, তাহেল eকিট aয্াপেয়nেমn করার জনয্ আপনার sানীয় DEP েবােরা
aিফেস কল ক ন৷ DEP , s-শরীের uপিsিত আর sীকার করেছ না৷
আপনার aনুমিতপt eবং RPZ pাp করার জনয্ DEP aিফেস GreenThumb-eর পtিট pদান ক ন৷ eিট iেমেলর
মাধয্েম aথবা শারীিরকভােব করা েযেত পাের যিদ আপিন eকিট aয্াপেয়nেমn কের থােকন৷
হাi য্াnিট বয্বহার করার সমেয় RPZ-eর pেয়াজন হয় eবং পরবতর্ী বছের পুনরায় aনুমিতপt eবং িডভাiিস পাoয়ার
জনয্, pেতয্ক বছর 31েশ aেkাবেরর মেধয্ আবিশয্কভােব DEP aিফেস েফরত িদেত হেব৷ aিধকাংশ হাডর্oয়য্ােরর
েদাকােনi ভয্াkয়াম েbকারস িল পাoয়া যায়, েযিট RPZ-eর পিরবেতর্ বয্বহার করা েযেত পাের৷
GreenThumb-eর িনকট aনুমিতপtিটর eকিট কিপ পাঠান eবং uদয্ানিটেত eকিট লয্ািমেনট করা কিপ রাখুন৷
eকিট হাi য্াn ের eবং eকিট হাi য্াn aয্াডাpার পাoয়ার জনয্ আপনার aনুমিতপtিট আপনার pচার সমnয়কেক
েদখান, যিদ আপনার uদয্ােন ei uপকরণ িল iিতমেধয্i না থােক৷

pিkয়ািট সময়সােপk হেত পাের, িবেশষভােব মরসুমিট agবতর্ী হoয়ার সােথ সােথ, তাi আমরা GreenThumb-eর েথেক পtিট
পাoয়ার aনিতিবলm পেরi eিট করার জনয্ সুপািরশ কির৷ হাi য্াn সংkাn aনুমিতপtিট pেতয্ক বছর েপেত হেব eবং েসিটেক
ভাগাভািগ aথবা sানাnিরত করা যােব না৷
GreenThumb সাধারণত বসnকােল জেলর বয্বহার eবং সংরkণ সmিকর্ ত িশkামূলক কমর্শালা িল পিরচািলত কের থােক৷ িকছু
uদয্ান, GreenThumb-eর েথেক eকিট বৃি র জল সংরkেণর বয্ােরল পাoয়ার জনয্ েযাগয্ হেত পাের, যিদ আমােদর িনকট েস িল
মজুত থােক৷ যিদ আপিন বৃি র জল সংরkেণর িবষেয় আরo িশখেত আgহী হন, তাহেল আপিন
grownyc.org/openspace/rainwater-harvesting েত GreenThumb-eর oেয়বসাiট েদখেত পােরন৷

DEP েবােরা aিফস:
Bronx:
(718) 466-8460
Brooklyn:
(718) 923-2647

(718) 595-4619
Manhattan:
(212) 643-2215

Staten Island:
(718) 876-6831

Queens:
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আপনার হাi য্ােnর সে eকিট পাiপ সংযুk করার জনয্:19
1. আপনার sানীয় DEP aিফস েথেক eকিট DEP হাi য্াn aনুমিতপt pাp ক ন৷
a. চােষর মরসুেমর পূেবর্ আপিন aথবা আপনার GreenThumb েযাগােযােগর
বয্িkরা GreenThumb-eর েথেক েমেল eকিট পt পােবন৷ iেমেলর মাধয্েম
aথবা তােদর েবােরা aিফস িলর মেধয্ eকিটেত আপনার aয্াপেয়nেমেnর সময়
পtিট DEP-eর িনকট িদন৷
b. যখন আপিন হাi য্াn aনুমিতপtিট িনেcন তখন িডiিপ aিফস েথেক eকিট
RPZ o তু েল িনন৷ যিদ আপিন pেতয্ক বছর হাi য্াn aনুমিতপt পাoয়া বজায়
রাখেত চান, তাহেল 31েশ aেkাবেরর মেধয্ DEP aিফেস RPZ েফরত িদন৷
RPZ হারােবন না! তেব যিদ আপিন হািরেয় েফেলন, তাহেল আপিন aনয্ eকিট
kয় কের pিতsাপন করেত পােরন, েয িল aিধকাংশ হাডর্oয়য্ার েদাকােনi
পাoয়া যায়৷ 3/4 বয্াক সাiেফােনজ েpােটকশন, aথবা watts.com-eর
aনলাiেন (eসেকiu#0792088) eকিট RPZ-eর পিরবেতর্ আপিন, aিধকাংশ
হাডর্oয়য্ার েsাের uপলb, eকিট ভয্াkয়াম েbকারo বয্বহার করেত পােরন৷
2. আপনার uদয্ান েগা ীর সে িমেল, হাi য্াn, ের , RPZ aথবা ভয্াkয়াম েbকার eবং
aয্াডাpরিট মজুত করার জনয্ eকিট িনিদর্ জায়গার িবষেয় িসdাn িনন৷ ei
uপকরণ িলেক সবর্দাi eকi sােন েফরত রাখেত হেব যােত েগা ীর সকেলi জােনন েয
েস িলর জনয্ েকাথায় খুঁজেত হেব৷
3. নলিটেক হাi য্ােnর সে সংযুk ক ন৷
a. নেলর েশষ pােn eকিট েহাস নেজল সংযুk ক ন৷
b. হাi য্াn ের বয্বহার কের, হাi য্াn aয্াডাpারিটেক
হাi য্ােnর সে সংযুk ক ন৷
c. হাi য্াn aয্াডাpােরর সে আরিপেজড aথবা ভয্াkয়াম েbকারিট সংযুk ক ন৷
d. নলিটেক RPZ aথবা ভয্াkয়াম েbকােরর সে যুk ক ন৷
4. হাi য্াnিট খুলন
ু ৷
a. যখন আপিন হাi য্াnিট খুলেছন তখন নেজলিটেক নীেচর িদেক ধের রাখার জনয্
েসিটেক পা িদেয় েচেপ রাখুন৷
b. যতkণ না আপিন বাতােসর িহসশbিট নেত পােcন, ততkণ হাiডয্াnিটেক
ধীের ধীের খুলন
ু ৷
ু eবং তারপের বn
c. আপনার জেলর জনয্ ধুমাt eক পােকর eক চতু থর্াংশi খুলন
কের িদন৷ eটাi হল কাজ৷ aনয্থায় জেলর চাপিট আপনার নেজেলর পেk
aিতিরk aিধক হেব৷
5. হাi য্াn ের িটেক, েসিটর
িনরাপদ সংরkেণর জনয্ েসিট রাখার জায়গায় েফরত রাখুন৷



েহাস লাগােনার জনয্ পরামশর্:
পা প
র্ থ িলর uপর িছটেক পড়া কম করার জনয্ সংেযাগsল িলর চারপােশ pািsেকর
বয্াগ aথবা বsা মুেড় িদন৷

19GreenThumb

ছিব িল হল, aনুেমাদন সহ বয্ব ত, 6BC
Botanical Garden-eর হাu টু িভিডoর

িskনশট িল৷ আরo জানুন তােদর
oেয়বসাiেট: 6bcgarden.org/how-towater-the-garden

iuিটuব চয্ােনল:youtu.be/uIvTTO3IFL0 েত িকভােব aিg িনবর্াপক হাi য্ােnর সে িঠকভােব eকিট uদয্ােনর নল লাগােত

হেব েসi িবষেয় eকিট slৈদেঘর্য্র িভিডo েদখুন৷
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uদয্ােনর নেলর েমল pাnিটেক পা প
র্ থ aথবা রাsার uপর িদেয় েটেন িনেয় যােবন না৷
তার ফেল unুk থাকা পয্াঁচ িল ঘষা েলেগ খারাপ হেয় যােব eবং িলক করেব৷
িলক কম করার েkেt েহাস oয়াশার িল সহায়ক হেত পাের৷
রাsা পার হoয়ার সমেয় uভয় িদেকi েদখুন!
েহাঁচট খাoয়া eবং পেড় যাoয়া জিনত আঘাত িল eড়ােনার জনয্ eকিট েহাস েpােটkার বয্বহার ক ন৷
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গােছর পিরচযর্ া, ছাঁটা, eবং aপসািরত করা
GreenThumb uদয্ানকারীেদর তাঁেদর uদয্ােনর েছাট েঝাপ, ঝাড়, eবং ফেলর গাছ িলেক ছাঁটার জনয্ uৎসািহত করা হয়৷ গােছর
sােsয্র জনয্ ছাঁটা
tপূণর্, তেব েসিট করেত হেব িনরাপদ eবং সিঠকভােব৷

GreenThumb িনেদর্ িশকা:
●
●
●

uদয্ান েগা ীিটেক, গােছর পিরচযর্া eবং ছাঁটাi করার জনয্ eকিট পিরকlনার িবষেয় িসdাn gহণ করেত হেব৷ দুiজন সহছাঁটাiকারীর uপর দািয়t pদান ক ন যাঁরা uদয্ানিটর ছাঁটাiিভিtক pেয়াজনীয়তা িলর uপর নজর রাখেবন৷
ছাঁটাi সবর্দাi করেত হেব কমপেk দুiজন মানুেষর dারা: eকজন ছাঁটার জনয্, eবং eকজন িdতীয়বার পরীkা করার জনয্ েয
েকানিট কাটেত হেব eবং িনরাপদ aভয্াস িনি ত করার জনয্।
GreenThumb uদয্ান েগা ী িলেক, sাsয্কর eবং pচু র পিরমাণ uৎপাদেনর জনয্, ফেলর গাছ িল eবং কাঁটােঝাপ িলেক
িকভােব ছাঁটেত হেব েসিট েশখার জনয্ uৎসািহত কের৷ eিট হল uদয্ান িলর eকিট েপাk eবং pচিলত থাকা রkণােবkণ
পিরকlনা থাকার জনয্ সেবর্াৎকৃ uপায় েযেহতু GreenThumb eবং ফেরিs GreenThumb uদয্ান িলর িভতের থাকা
সাধারণত গাছ িলর িনয়িমত িভিtেত রkণােবkণ কের না৷

GreenThumb নীিতসমূহ:
ei িবভােগর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয়৷
●

●
●

●

●

uদয্ান েগা ী িলেক নতু ন গাছ িল েরাপণ করার eবং িবদয্মান গাছ িলেক aপসািরত করার সমেয়, eমনিক kিতgs,
দুদর্শাgs, aথবা মৃত হেলo, আবিশয্কভােব GreenThumb-eর েথেক িলিখত aনুমিত pাp করেত হেব৷ িবগত বছর িলেত
aিতিরk সংখয্ক গাছ েরাপণ করার কারেণ, GreenThumb uদয্ান িলেত বতর্ মােন uেlখেযাগয্ ছায়ার আcাদন আেছ
eবং/aথবা ফলগাছ িল েয িল খেস পড়া ফলসহ, েয িল iঁদর
ু iতয্ািদেক আকিষর্ত কের, যtহীন aবsায় রেয়েছ৷ aিতিরkভােব,
েবিঠকভােব গাছ ছাঁটাi সংঘিটত হেয়েছ, যার ফলs প সmিtিটর kিত হেয়েছ eবং uদয্ানকারীেদর pিত ঝঁ িকর কারণ ঘেটেছ৷
eছাড়াo, NYC Parks-eর, NYC Parks সmিtর uপর গাছ aপসারণ িনয়ntণ কের aিতশয় দৃঢ় eবং িবsািরত আiন আেছ,
eবং েবিঠক aপসারেণর জনয্ uেlখেযাগয্ জিরমানা হেত পাের৷ eর eকিট ফলs প, uদয্ান েগা ী িল NYC Parks-eর েথেক
aিgম িলিখত aনুেমাদন বয্তীত, গাছ িল েরাপণ করেত, েস িলর kিত করেত aথবা েস িলেক aপসািরত করেত, aথবা
tপূণর্ ছাঁটাi, েযমন a aপসারণ করেত aনুেমািদত নয়৷
েকানo uদয্ানকারী, GreenThumb eবং NYC Parks ফেরিs-eর েথেক aিgম aনুেমাদন বয্তীত, েযৗথ uদয্ােনর িভতের
aথবা সাiটিটর সংলg রাsার গাছ িলর িশকড় কাটা anভুর্ k কের eকিট গাছেক কাটেত, aপসািরত, kিতgs করেত পাের না৷
uদয্ানকারীেদর dারা 6″ eর কম, িনেজ-বীজ েথেক িনগর্ত হoয়া (েscােসবী গাছ িলেক) aপসািরত করা েযেত পাের৷
GreenThumb, uদয্ানকারীেদর সাiেবিরয়ান eলম, মালেবির, নরoেয় ময্াপল, eবং eiলয্াnাস (sেগর্র বৃk) মত আkমণাtক
গাছ িলর েছাট চারা িলেক, েস িলেক িচিhত করার aনিতিবলm পের aপসািরত করার জনয্ uৎসািহত কের৷
যিদ আপিন আপনার uদয্ােনর গাছ িলেক িনেজi ছাঁটেত চান, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব pথেম eকিট গাছ ছাঁটাi করার
পাঠkম সmূণর্ করেত হেব৷ uদয্ানকারীরা, যাঁরা ি জ িনu iয়কর্ 20-eর dারা pদt Citizen Pruner Course aথবা aনয্
eকিট sীকৃ ত ছাঁটাi করার pিশkণ েযমন New York Botanical Garden’s certification21-eর Bronx Green-Up সmূণর্
কেরেছন, তাঁরা uদয্ােনর pাথিমক ছাঁটাi সংkাn pেয়াজনীতা িল েদখেত পােরন৷ eিটর মেধয্ anভুর্ k হয়, মৃত, দুদর্শাgs aথবা
eকিটর সে জিড়েয় থাকা aনয্ eকিট শাখা৷
uদয্ােনর িভেতর সকল ছাঁটাi করা আবিশয্কভােব সmূণর্ করেত হেব জিমর uপর দাঁিড়েয়, ছাঁটার uেdেশয্ গােছর uপের aথবা
মiেয়র uপের চেড় নয়, যিদ না uদয্ান েগা ীিট eকজন aনুjা-pাp েপশাদার আেবর্ািরsেক েডেক থােকন।৷ eকিট uদয্ান
েগা ীর dারা িনযুk করা eকজন আেবর্ািরs (বৃk িবশারদ) aথবা eকজন িঠকাদােরর pেয়াজন, uদয্ানিটেত েযেকােনা কাজ
করার পূেবর্ NYC Parks Borough Forestry office aিফস েথেক eকিট Tree Work Permit 22 pাp করা৷

Trees New Yorkসmেকর্ আরo জানুন, eখােন treesny.org/
New York Botanical Garden-e Bronx Green-Up--eর সmেকর্ আরo জানুন, eখােন nybg.org/gardens/bronx-green-up
22গােছ কাজ করার aনুমিতপt:www.nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
20
21
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NYC Parks বনসংরkণ রীিত
সকল GreenThumb uদয্ানকারীেদর, uদয্ােনর িভতেরর, uদয্ােনর eেকবাের সংলg থাকা গাছ িল, eবং েযেকােনা pিতেবশীমূলক রাsার
গাছ িলর জনয্ আবিশয্কভােব ei রীিত aনুসরণ করেত হেব৷
●

বৃk পিরেষবার aনুেরাধ িল23
NYC Parks, bকিভিtক ছাঁটাiেয়র মাধয্েম, রাsার গাছ িলর জনয্ কের থােক৷ তেব, যিদ আপিন eকিট গােছর eকিট আপৎকালীন
aবsা লkয্ কেরন (aথর্াৎ, eকিট ঝু েল থাকা শাখা aথবা িবপjনকভােব kিতgs হoয়া গাছ), তাহেল দয়া কের NYC রাsার
গােছর মানিচt,24 NYC Parks বনরkণ,25-eর মাধয্েম eকিট aনুেরাধ জমা িদন aথবা 311-e কল ক ন৷
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন, eকিট GreenThumb uদয্ােনর িভতেরর eকিট মৃত গােছর aপসারেণর জনয্ aনুেরাধ
করার aথবা eকিট গােছর eকিট আপৎকালীন aবsার সmেকর্ জানােনার জনয্, uদয্ানকারীেদর তােদর pচার সমnয়েকর সে
েযাগােযাগ করেত হেব, িযিন তারপের পরবতর্ী পদেkপ িল িনধর্ারেণর uেdেশয্, GreenThumb aপােরশানস eবং NYC Parks
বনরkণ-eর সে কাজ করেবন, েযিটর মেধয্ , কাজিটর pেয়াজনীয়তা আেছ িকনা িনধর্ারণ করার uেdেশয্ বনরkেণর dারা
পিরদশর্ন anভুর্ k হেত পাের৷

●

পাকর্স-eর বৃk aপসারণ রীিত
NYC Parks-eর শহরিভিtক বনরkেণর লkয্ হল েসিট aিধেkেtর aধীন পাকর্ , রাsা eবং বেনর গাছ িলর সংরkণ, সুরkা,
eবং বধর্ন৷ NYC Parks-eর নীিত হল গাছ aপসারণ েযখােনi সmব eিড়েয় যাoয়া৷ চারিট পিরিsিত আেছ েয িলেত, পাকর্ সeর aিধেkেtর aধীন eকিট গাছেক aপসািরত করা েযেত পাের: (1) যিদ গাছিট মৃত হয়, (2) যিদ গাছিট auপশমেযাগয্ভােব
aসুs হয়, (3) যিদ গাছিট eকিট িবপেদর কারণ সৃি কের, eবং (4) যিদ গাছিটর eবং eকিট িনমর্াণ pকেlর মেধয্ aিনবাযর্ dnd
থােক৷ েসi সকল গাছ িলর জনয্ NYC Parks-eর eকিট সুs aপসারণ নীেত আেছ, েয িল মৃত aথবা মারক কীট িল eবং
েরাগ িলর dারা pভািবত েযমন ডাচ eলম িডিসস, eিশয়ার বেড়া-িশংoয়ালা মািছ, eমােরl aয্াশ েবারার, eবং oক uil৷ ei
গাছ িলেক পিরদশর্ন করা হেব eবং aপসারণ aথবা িচিকৎসার মাধয্েম পিরচািলত হেব৷
ধুমাt পাকর্ স বনরkণi eকিট মৃত aথবা েরাগাkাn গােছর aপসারেণর িবষয়িট িনধর্ারণ করেব৷ যিদ আপনার গাছিট, ei
aবsা িলর মেধয্ েযেকােনািটর সে িমলযুk হয়, তাহেল আপিন গাছ aপসারেণর জনয্ eকিট aনুেরাধ করেত পােরন, eখােন
nyc.gov/parks/trees aথবা 311-e কল কের। িসিটর সmিtর uপর থাকা aনুপযুkভােব aথবা েবআiিনভােব eকিট
গাছেক aপসািরত করা aথবা kিতgs করার েkেt তীb আিথর্ক জিরমানা আেছ, তাi সবর্দাi আপনার pচার সমnয়েকর সে
যাচাi ক ন, যিদ আপিন aিনি ত হন৷

●

গােছর ঝঁু িক িনয়ntণ
NYC Parks বনরkণ তােদর গােছর ঝুঁ িক িনয়ntণ কাযর্kম aনুসাের কাজ িলেক agািধকারিভিtক কের৷26 uদাহরণs প,
তারা eকিট বয্s পা প
র্ েথর uপর ঝু েল থাকা eকিট মৃত শাখার েkেt, eকিট পােকর্ র িভতের থাকা eকিট কম ঝুঁ িকযুk মৃত গাছ
aপসারেণর েথেক dততরভােব বয্বsা gহণ করেব৷ eর aথর্ হল িকছু গাছ সংkাn aনুেরােধর েkেt, aনয্ানয্ িলর তু লনায়
aিধক দীঘর্তর সময় লাগেত পাের৷ পাকর্ স গােছর ঝুঁ িক িনয়ntণ কাযর্kমিট আমােদর বনা ল, আমােদর িসিট, eবং আমােদর
আবািসকেদর সামিgক sাsয্ eবং িনরাপtার pচার কের।

●

গােছর kিত eবং

ংস হoয়া

পাকর্ স-eর aিধেkেtর aধীন গাছ িলর aননুেমািদত aপসারণ, ংসসাধন, aথবা kিত করা আiেনর dারা িনিষd৷ গােছর
kিতর ঘটনা িল anভুর্ k কের গাছ িলর pিত শারীিরক আঘাতসমূহ, েযমন িশকড় কাটা, aনুপযুk a ছাঁটাi, eবং শাখা

Parks-eর বনসংরkণ-eর গাছসংkাn পিরেষবার জনয্ aনুেরা িলর িবষেয় আরo জানুন, eখােন www.nycgovparks.org/trees
NYC রাsার গােছর মানিচt: nyc.gov/parks/treemap
25 NYC Parks বনরkণ: nyc.gov/parks/trees
26NYC Parks বনরkণ গােছর ঝুঁ িক িনয়ntণ সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্, েদখুন https://www.nycgovparks.org/services/forestry/riskmanagement
23NYC
24

40

aথবা কােnর আঘাত (গাছ িলেত সাiনেবাডর্ লাগােনা anভুর্ k কের)৷ গােছরo kিতর ঘটনা ঘেট যিদ গাছিটর আশপােশর
পিরেবশ pভািবত হয়, েযমন গাছিটর নীেচ ভারী uপাদান িল জমা করা aথবা যানবাহেনর dারা মািটর সংেকাচন৷ মািটর
সংেকাচন জল eবং aিkেজন পির াবণ pিতহত কের eবং ঘটনাচেk গাছিটর মৃতুয্র pিত িনেদর্ শ করেত পাের৷
●

িনমর্ াণ-সmিকর্ত গাছ aপসারেণর uেdেশয্ aনুমিতপেtর জনয্ aনুেরাধ িল
েযৗথ uদয্ান িলেক anভুর্ k কের, NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন গাছ িলেক, aপসািরত করা েযেত পাের ধুমাt NYC
Parks-eর eকিট গাছ সংkাn কােজর aনুমিতপt-eর dারা৷ িনমর্াণ-সmিকর্ ত গাছ aপসারেণর aনুেরাধ িল New York City
eর িনমর্াণ pকlিটর সে সংি িঠকাদার, unয়নকারী, বয্িkগত বািড়র মািলক, eবং aনয্ানয্ সরকাির সংsা িলর dারা
পাকর্ স-eর িনকট জমা করা হয়৷27

NYC আiন
●

গাছ িলর িবষেয় NYC Parks-eর িনয়ম eবং িবিধসমূহ, City of New York-eর টাiেটল 56 েথেক েথেক pাp৷ গাছ aপসারণ
মান uেlখ কের:
§ 1-04(b)(1)

(i)

(ii)
(iii)

েকানo বয্িki, কিমশনােরর aনুমিত বয্তীত িবভাগিটর aিধেkেtর aধীন েকান গাছেক কাটেবন না, aপসািরত
করেবন না, aথবা ংস করেবন না৷ ei uপaনুেcদিটর ল ন, aনিধক ছয় মােসর কারাবােসর dারা aথবা aনিধক
$15,000-eর eকিট জিরমানা, aথবা uভেয়র dারা শাি েযাগয্ িবিধভে র গঠন কের৷ ei uপaনুেcদিটর uেdেশয্,
ংস anভুর্ k করেব, িকn সীমাবd হেব না, গাছিটেক হতয্া করা, েখাদাi করা, aথবা গাছিটর aনয্ানয্ শারীিরক
kিত৷
েকানo বয্িk, িবভাগিটর aিধেkেtর aধীেন েকানo গাছেক িবকৃ ত করেবন না aথবা েকানo গােছর uপর িলখেবন
না৷
কিমশনােরর aনুমিত বয্তীত, েকানo বয্িk িবভাগিটর aিধেkেtর মেধয্ িবদয্মান েকানo uিdদ, ফু ল, েঝাপ, aথবা
aনয্ানয্ গাছ-গাছড়ােক িবকৃ ত করেবন না, েসিটর uপর িলখেবন না, কাটেবন না, িছঁড়েবন না, েমের েফলেবন না,
aথবা মািট েথেক তু েল েদেবন না৷

বৃk হতয্ার িকছু েkt িলেত, যখন েকানo eকিট গাছেক, পাকর্ স-eর eকজন পিরদশর্েকর dারা গাছিটর aবsার মূলয্ায়ন করার পূেবর্, হয়
দুঘর্টনাবশত aথবা নকশার কারেণ aপসািরত করা হয়, তখন City দায়ী পkিটর dারা pেদয় kিতপূরেণর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত পাের৷

GreenThumb pিনং িbেগড (GreenThumb-eর গাছ ছাঁটার দল)
2019 সােল, GreenThumb pিশিkত েযৗথ uদয্ানকারীেদর, যাঁরা তাঁেদর িনেজেদর েযৗথ uদয্ান িলেত েঝাপ-ঝাড় eবং েছাট গাছ িল
ছাঁটার কাজ িল করার জনয্ শংিসত, eকিট eকিট েনটoয়াকর্ িহসােব GreenThumb-eর গাছ ছাঁটার দল28-eর সূচনা কেরিছল৷ ei
কাযর্kমিটর মাধয্েম, GreenThumb pিশkণ, নজরদািরর aধীন েscােসবী কমর্িদবস eবং pারিmক টু ল িলর মাধয্েম uদয্ানকারীেদর
pিশkণ pাp করার েkেt সহায়তা করেব৷ GreenThumb গাছ ছাঁটার দলিট হল েscােসবীেদর, যাঁরা কাযর্kমিট সmূণর্ কেরেছন eবং
েযৗথ uদয্ান িলর েঝাপ-ঝাড় িল eবং েছাট গাছ িল ছাঁটার কাজ করেত icুক, eকিট েনটoয়াকর্ ৷ eকিট GreenThumb গাছ ছাটার দল
ৈতির করার dারা, েযৗথ uদয্ান িল, a tপূণর্ েছাট মােপর গাছ ছাঁটার কাজ িলর জনয্ েযাগয্তাসmn সহuদয্ানকারীেদর eকিট
েনটoয়ােকর্ র সে েযাগােযাগ করেত পােরন৷ আপনার pচার সমnয়েকর িনকট uপিsত হেয়, GreenThumb গাছ ছাঁটার দলিটর সmেকর্
আরo জানুন৷

aিতিরk সংsানসমূহ:
27িনমর্াণ-সmিকর্ ত
28GreenThumb

aনুমিতপt-eর জনয্ aনুেরাধ িলর uপর আরo তেথয্র জনয্, েদখুন nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
গাছ ছাঁটার দলিটর সmেকর্ আরo জানুন, eখােন greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=495
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eকিট গাছসংkাn পিরেষবার aনুেরাধ: nycgovparks.org/services/forestry
New York City eর শহরিভিtক বনা ল সmেকর্ আরo জানুন:nyc.gov/parks/trees
ি জ িনu iয়কর্ িসিটেজন pনার সািটর্িফেকশন (Trees New York Citizen Pruner Certification): : treesny.org/
New Yorkেবাটািনকাল গােডর্ন-e Bronx gীন-আপ:nybg.org/gardens/bronx-green-up/events/
Brooklyn েবাটািনক গােডর্ন-e েযৗথ সবুজায়ন: bbg.org/community
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uদয্ােনর প

িল

েযৗথ uদয্ান িল আমােদর pিতেবশী a ল িলর pিত ব িবধ সুিবধা pদান কের, eবং শাn সবুজ sান িল sানীয় বনয্pাণী eবং aনয্ানয্
প িলর জনয্ সmূণর্ সিঠক বাসsান হেত পাের৷ ei িবভাগিট শহরবয্াপী eকিট িনরাপদ eবং সাsয্কর েযৗথ uদয্ান রkা করাকালীন
t সহকাের িবেবচনা
বাি ত প িলেক sাগত জানােনার uেdেশয্ পিলিস িলর uেlখ কের৷ GreenThumb প কলয্াণেক aিতশয়
কের, তাi নীেচর pেয়াজনীয়তা িলর pিত িবেশষ মেনােযাগ pদান কের৷ aিতিরk সংsানসমূহ িবভাগিটর aধীনs uেlখ িল হল ধুমাt
apথাগত eবং GreenThumb-eর নীিতর uপsাপনা হয় না৷ দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর েথেক সাহাযয্ চান, িযিন pযুিkগত
সহায়তা pদান করেত aথবা আপনােক ei েktিটর eকজন িবেশষেjর সে েযাগােযাগ করােত সkম হেবন, যিদ আপনার uদয্ান
েগা ীিটর uদয্ােন থাকা প িলর িবষেয় েকানo p থােক৷

গৃহপািলত প

িল

ধুমাt New York Citysাsয্ eবং মানিসক sাsয্িবিধ New York City Department of Health and Mental Hygiene,
DOHMH),NYC Parks িবিধসমূহ,29, সকল pেযাজয্ িসিট, রাজয্, eবং েফডােরল আiন িল, aনুjা চু িkেত তািলকাভু k GreenThumb
নীিতসমূহ eবং ei হয্াnবুক-e uেlিখত িলর eবং aনয্ েযেকােনা pেযাজয্ সেবর্াৎকৃ aভয্াস িলর aনুবিতর্ তার িভিtেত uদয্ান িলেত
প িলেক রাখার aনুমিত pদান করা হয়৷ NYC িনয়মসমূেহর েযেকােনা pকার ল ন, GreenThumb ল েনর eবং সmাবয্ভােব eকিট
জিরমানার ফলাফল সৃি করেব৷ eকিট GreenThumb uদয্ােনর রাখা েকানo গৃহপািলত প েনাংরা aবsা সৃি করেত পারেব না, eবং
uদয্ানকারীর দািয়t হল েস িলেক িনরাপেদ eবং িসিট, রাজয্, eবং েফডােরল আiন aনুসাের রাখা৷
NYC Health Code Article 161.02 প িভিtক uপdব সংjািয়ত কের িনmিলিখত িলেক anভুর্ k িহসােব, তেব েস িলর মেধয্i সীিমত
নয়:
প র মল, মূt, রk, শরীেরর aংশ, মৃতেদহ, বিম করা uপাদান eবং তীb দুগn
র্ ; মানুষ aথবা aনয্ানয্ প িলর মেধয্
স ালনেযাগয্ সংkামক েরাগ িলেক বহনকারী aথবা েস িলর dারা আkাn প eবং িবপjনক kkর িল৷ eকিট
েমৗমািছপালনিভিtক uপdেবর aথর্ হেব েসi সকল aবsা িল েয িল িনmিলিখত িলেক anভুর্ k কের, িকn েস িলেত সীিমত
থােক না, েমৗমািছর আkমণাtক aথবা আপিtজনক আচরণ, েমৗচােকর aবsান aথবা েমৗমািছর যাoয়া-আসা েয িল
পথচারীিভিtক পিরবহন aথবা েমৗচাক থাকা বািড়িটেত aথবা তার সংলg sােন বসবাসকারীেদর িবরk কের; eবং aিতিরk
িভড়যুk, মৃত aথবা পিরতয্k েমৗচাক িল৷
যিদ sাsয্ eবং মানিসক sাsয্িবিধ িবভাগ eকিট aিভেযাগ pাp কের, eকজন DOHMH পিরদশর্ক সmিtিট মূলয্ায়ন করার জনয্ আসেবন৷
েমারগ eবং aনয্ানয্ েবআiিন প েযমন টািকর্ eবং বুেনা হাঁস িলেক (বনয্ টািকর্ eবং বুেনা হাঁস বয্তীত েয িল আপনার uদয্ােন িনেজর
েথেক আসেত পাের) uদয্ানিটর েথেক িনেয় যাoয়া হেত পাের eবং েগা ীিটর জিরমানা হেব৷
kkর
GreenThumb নীিত
ei িবভােগর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয়৷
●

যিদ eকিট uদয্ান েগা ী তােদর uপিবিধেত েপাষয্ িলর েkেt uদয্ােন pেবশ িনিষd করেত icা কের, তাহেল তােদর, তােদর
pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ করেত হেব eবং uদয্ানিটর জনয্ হালনাগাদকৃ ত NYC Parks-eর pতীকিচেhর জনয্ aনুেরাধ
করেত হেব৷ েফডােরল, রাজয্ eবং sানীয় আiন aনুসাের, uদয্ান িল েকানo পিরিsিতেতi সহায়তাকারী প িল িনিষd করেত
পাের না৷ দয়া কের, পরবতর্ী িবভােগ সহায়তাকারী প িলর সmেকর্ aিতিরk তথয্ িল েদখুন৷

New York Stateআiন
●

29

ধুমাt uপযুkভােব aনুjা-pাp kkর িল েয িলেক জলাত েরােগর জনয্ িটকা pদান করা হেয়েছ, GreenThumb
uদয্ান িলেত pেবশ করেত পাের৷

NYC Parks-eর িনয়ম eবং িবিধসমূেহর সmেকর্ আরo পড়ুন, eখােন nycgovparks.org/rules
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kkর িলেক আবিশয্কভােব ৈবধ লাiেসn টয্াগসহ কলার পিরেয় রাখেত হেব৷
kkর িলেক আবিশয্কভােব চামড়ার রjু লাগােনা থাকেত হেব েযিটেক 6 ফু ট aথবা তার কম লmা হেব৷ kkর িলেক
আবিশয্কভােব তােদর মািলকেদর িনয়ntণাধীন হেত হেব৷ eকিট uদয্ােন eকিট kkরেক স ীহীন aবsায় েছেড় েদoয়ািট হল eকিট
GreenThumb ল ন eবং েবআiিন৷
kkেরর বজর্য্ িলেক আবিশয্কভােব তৎkণাৎ eবং সিঠকভােব পির ার eবং বয্বsািপত করেত হেব

aিতিরk সংsানসমূহ
●

NYC Parks-e kkর সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্:nycgovparks.org/facilities/dogareas

বনয্ িবড়াল
দয়া কের sীকার ক ন েয uদয্ােন eকিট বনয্ িবড়াল িনেয় আসািট হল eকিট জনsাsয্ িবষয়ক সমসয্া৷ যখন বনয্ িবড়াল িল সবিজ চােষর
sান িল eবং তার আশপােশ মলতয্াগ কের তখন েসিট eকিট sাsয্সংkাn িবপেদর সৃি কের৷30 uদয্ান িল, তােদর িবচkণতার িভিtেত
তােদর uপিবিধেত বনয্ িবড়াল িলেক খাoয়ােনা িনিষd করেত পাের৷
মুরিগ
মুরিগ eকিট েযৗথ uদয্ােন eকিট দা ণ সংেযাজন ঘটােত পাের৷ েস িল দা ণ স ী হেত পাের, আপনার uদয্ানিটেক আগাছামুk eবং
সারযুk রাখেত পাের, eবং িডম পাড়েত পাের! ei িবভাগিট NYC-েত েমারগ রাখার জনয্ pাথিমক িনয়ম eবং িবিধ িলেক আcািদত
কের৷ িকভােব মুরিগ পালন করেত হেব েসi সmেকর্ আরo সু-গভীর তেথয্র জনয্ েশেষ থাকা সংsানসমূহ েদখুন৷

িনেদর্ িশকা31
uদয্ান েগা ী িলেক, uদয্ােন মুরিগ পালন করা হেব িকনা েসi িবষয়িট সতকর্ তাসহকাের িবেবচনা করেত হেব - তােদর eকিট uেlখেযাগয্
পিরমাণ সময় eবং aথর্ িবিনেয়াগ করেত হেব, েস িল ছাড়া থাকা aবsায় সদসয্েদর ফসল িল েখেয় িনেত পাের, eবং েকান eকজনেক
pেতয্ক িদন মুরিগ িলর েদখােশানা করেত হেব৷
রkণােবkণিভিtক দািয়t িল anভুর্ k কের:
●
●
●
●
●
●

মুরিগ িলর pতয্হ খাবার eবং জেলর pেয়াজন হয়, eবং শীেতর সমেয় জল জেম না যাoয়ার মত eকিট পnায়৷
িডম িলেক ৈদিনকিভিtেত সংgহ করেত হেব।
kঠু ির িলেক িনয়িমতভােব পির ার করা pেয়াজন৷
েকানo েকানo সমেয় মুরিগ িল aসুs হেয় পেড় aথবা aিতিরk পিরচযর্ার pেয়াজন হয়৷ eিটর জনয্ aিতিরk সময় eবং
uেlখেযাগয্ aথর্বয্য় হয়৷
েযখােন মুরিগ িল কমমূেলয্র হেত পাের, মুরিগর খাবার িল বয্য়সােপk হেত পাের৷ আপনােক মুরিগর খাবার িল kয় করেত
সkম হেত হেব, যােত আপনার মুরিগ িল সিঠক পুি pাp থােক৷
u pবােহর সমেয়, আপনার মুরিগ িলর ঠাnায় থাকা িনি ত করার জনয্ আপনােক aিতিরk যt িনেত হেব৷ আপনার dারা
েসi pজািতর মুরিগ িনবর্াচন করা িনি ত করেত হেব েয িল শীত সহয্ করেত পাের eবং েয আপনার মুরিগর জল তাপমাtা
কমার সােথ সােথ জেম না যায়৷

30

Cornell Feline Health Center - িবড়ােলর টেkাpাজেমািসস vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-felinehealth-center/health-information/feline-health-topics/toxoplasmosis-cats
31
Just Food City Chicken Guide, , চতু থর্ সংsরণ েথেক aনুমিতসহ গৃহীত৷
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sান:
●

●

আপনােক আপনার মুরিগ িলর জনয্,
kঠু িরর সে আটকােনা সুরিkত েখালা
জায়গা েযিটেক বেল রান, সহ kপ বা
kঠু ির নােম পিরিচত, eকিট থাকার
জায়গা ৈতির করেত হেব৷ মােপর
pেয়াজনীয়তার জনয্, দয়া কের
GreenThumb নীিত িল েদখুন৷
মুরিগ িল, মািটেত তােদর খােদয্র
aংশs প, ঠু কের মািট eবং
কীট িলেক খায়৷ িনি ত ক ন েয
kঠু িরর িভতেরর eবং আশপােশর
মািটিট পির ার eবং eকিট িব s সূt
েথেক pাp করা৷

Just Food City Chicken Guide, -eর েথেক মুরিগর kঠু ির নকশার নমুনা৷
আcািদত sানিট হল kঠু ির (kপ), eবং হাডর্oয়য্ার kথ aথবা তােরর জািল িদেয়
আটকােনা েখালা sানিট হল েঘারাঘুিরর জায়গা বা রান৷ িচt জাs ফু ড-eর
েসৗজেনয্৷

GreenThumb নীিতসমূহ
ei িবভাগিটর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয় eবং aনয্ানয্ pেতয্কেকi uৎসািহত করা
হয়৷
●

●

●
●
●

uদয্ােনর pেতয্েকরi uিচত মুরিগর kঠু িরর ভােলা-মেnর িবষেয় িবেবচনা করার সুেযাগ পাoয়া৷ আপনার uদয্ােনর সদসয্েদর
িমিটং-e ei ধারণািটর psাব রাখুন eবং িনি ত ক ন েয pকlিট আপনার uদয্ােনর uপিবিধেত uেlিখত নতু ন ধারণা িলর
জনয্ রীিত িলেক aনুসরণ কের৷
আপনার uদয্ােন মুরিগ িলেক আনার আেগ, আপনােক আবিশয্কভােব আপনার pচার সমnয়েকর িনকট, aনুেমাদেনর জনয্ eকিট
িলিখত পিরকlনা জমা িদেত হেব। aনুেমাদন pাp করা িনি ত নয়৷ পিরিশ িড-েত eকিট নমুনা psাব পাoয়া েযেত পাের৷
আপনার পিরকlনািটেক আবিশয্কভােব anভুর্ k করেত হেব:
○ েকন uদয্ানিট মুরিগ পালন করেত চাiেছ তার eকিট বয্াখয্া৷
○ িকভােব uদয্ান েগা ীিট ei নতু ন pকlিটর psাব কের eবং েসi িবষেয় িসdাn gহণ কের তার িববরণ৷
○ পিরমাপসহ, kঠু ির eবং রান-eর পিরকlনা aথবা নকশা, eকিট uপকরণ তািলকা, eবং uদয্ানিটর dারা েনoয়ার জনয্
মুরিগর আনুমািনক সংখয্া৷
○ eকিট মুরিগ aসুs হেয় পড়েল কী হেব েসিট anভুর্ k কের, মুরিগ িলর sাsয্ পিরচযর্ার জনয্ পিরকlনা৷ uদাহরণ িলর
মেধয্ anভুর্ k হয় eকিট পৃথক kঠু িরর aথবা সামিয়ক sােনর বয্বsা করা , eকজন প িচিকৎসেকর সে েযাগােযাগ
করা, iতয্ািদ৷
○ মুরিগ িলেক kয় করা anভুর্ k কের, িকভােব uদয্ানিট মুরিগ সংkাn সরবরাহ িলর জনয্ মূলয্ পিরেশাধ করেব তার
জনয্ পিরকlনা
○ কারা মুরিগ িলর পিরচযর্া করেবন তাঁেদর eকিট তািলকা eবং মুরিগ পালেনর িবষেয় তাঁেদর েpkাপট৷ pাথিমক মুরিগ
পিরচযর্াকারী(েদর) মুরিগ পালেনর aিভjতা aথবা মুরিগ পিরচযর্া সংkাn eকিট pিশkণ aথবা িশkানিবিশ থাকেত
হেব৷
আপনার আবিশয্কভােব, আপনার মুরিগ িলর জনয্ eকিট kঠু ির (মুরিগর ঘর) eবং eকিট রান (েঘরা, িনেবিদত েখালা sান)
থাকেত হেব৷
আপনার মুরিগর kঠু িরেত pেতয্ক েমারেগর জনয্ 2-4 বগর্ফুট জায়গা থাকেত হেব৷ আপনার রান বা েখালা sানিটেক হেত হেব
pেতয্ক বেড়া মুরিগ িলর জনয্ 4 বগর্ ফু ট aথবা pেতয্ক েছাট মুরিগ িলর জনয্ 2 বগর্ফুট৷
আপনার প েক পির ার করার সামgীo িনেয় আসেবন। আপনার মুরিগ িলর aথবা aনয্ েযেকােনা আiনসmত প

িলর dারা

র্ হoয়া, aথবা aনয্
েকান pকার uপdবমূলক aবsা সৃি করেত েদoয়া েবআiিন৷ e িল anভুর্ k কের aিতিরk শb করা, দুগn
েযেকােনা aবsা েয িল eকিট sাsয্ aথবা িনরাপtা ঝুঁ িক৷

45

●
●

●

আপনার িনকট আবিশয্কভােব মুরিগ িলেক ৈদিনকিভিtেত েদখােশানা করার জনয্ eকিট পিরকlনা থাকেত হেব৷
েযমন খাদয্ uৎপাদন করার সােথ সােথ, যিদ uদয্ানকারীরা তােদর মুরিগ িলর dারা পাড়া িডম িল েখেত icা কেরন, তাহেল
GreenThumb-eর pেয়াজনীয়তা aনুসাের মুরিগর রান eবং েঘারাঘুিরর sানিটেক েসi pকার মািটর uপর হেত হেব েযিট
দূষণকারী uপাদান িলর েথেক মুk৷ eিটর aথর্ হেত পাের uদয্ােনর িবদয্মান মািটিটেক, NYC পিরেবশগত pিতকার কাযর্ালয়
(NYC Office of Environmental Remediation)েরিমিডেয়শান েথেক পির ার টপসেয়ল aথবা PUREsoil-eর সাহােযয্
ঢাকা েদoয়া৷ মািট সংkাn pেয়াজনীয়তা িলর সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের িনরাপদ মািটর সাহােযয্ uদয্ানকরেণর
pেয়াজনীয়তা িল aধয্ায়িট েদখুন৷
GreenThumb, NYC Parks aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলেত, মুরিগ িলেক িবkয় করার aথবা কাটার uেdেশয্ পালন
করােক aনুেমািদত কের না৷

NYC eবং New York State আiন
●

●

●

●

●

েকানo গৃহপািলত েমারগ aথবা টািকর্ নয়৷
○ গৃহপািলত েমারগ eবং টািকর্ রাখািট হল েবআiিন eবং eকিট GreenThumb ল ন৷ যিদ আপনার uদয্ােন eকিট
গৃহপািলত েমারগ aথবা টািকর্ থােক, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব েসিটেক sানাnিরত করেত হেব৷ যিদ আপিন িনেজ
েসিট করেত akম হন, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব GreenThumbেক সূচীত করেত হেব eবং আমরা গৃহপািলত
েমারগ িলেক aথবা টািকর্ িলেক সরােনার জনয্ sাsয্ িবভােগর সে কাজ করব৷
uপdবমূলক aবsা
○ েমারগ িলেক রাখা আiনসmত, যতkণ না েস িল uপdবমূলক aবsার কারণ ঘটায়৷ যিদ আপনার pিতেবশীরা লkয্
র্ , মািছ, কীট-পত , eবং/aথবা aিতিরk শb)
কেরন েয আপনার uদয্ানিটর েথেক uপdবমূলক aবsা (aথর্াৎ, দুগn
সৃি হেc, তাহেল আপিন জিরমানার সmুখীন হেত পােরন৷ যিদ আপনার pিতেবশীরা িসিটর কােছ aিভেযাগ কের,
তাহেল DOHMH পিরদশর্কেদর আপনার মুরিগ িলেক পিরদশর্ন করার জনয্ পাঠােনা হেব, েযিট জিরমানার ফলাফল
সৃি করেত পাের৷
kঠু ির মাপ
○ আপিন, আপনার মুরিগ িলর জনয্, eকিট গঠন করার aনুমিতপt বয্তীতi, eকিট কাঠােমা ৈতির করেত পােরন,
যতkণ পযর্n েসিট 150 বগর্ফুেটর নীেচ থােক eবং আপিন aিgমভােব GreenThumb-eর aনুেমাদন পােবন৷
মানিবক বয্বহার
○ New York State আiেনর aধীেন, আপিন আপনার মুরিগ িলর pিত িন ু র হেত পােরন না, যার aথর্ হল আপিন
আপনার মুরিগ িলর সে লড়াi করেবন না aথবা েস িলেক পিরতয্াগ করেবন না, eবং আবিশয্কভােব আপিন েস িল
খাবার eবং জল েদেবন৷ eছাড়াo আপিন, ছয়িটর কম েযেকােনা সংখয্ায় eবং সিঠক পিরচযর্া বয্বsা বয্তীত মুরগীর
বাcা িলেক (দুi মাস aথবা তার কম বয়সী) িবkয় করেব না aথবা aনয্ কাuেক িদেয় েদেবন না৷32
িডম িবkয় করা
○ েযৗথ uদয্ান িল, িডম anভুর্ k কের, aিতিরk uৎপাদন িল িবkয় করেত পাের, ধুমাt যিদ pাp aথর্িট uদয্ােনর
কােছi েফরত যায়৷ আপিন, eকিট aনুমিতপt33 ছাড়াi, আপনার মুরিগ িলর িডম িল িবkয় করেত পােরন, িকn
জীবn pাণী aথবা মাংস নয়৷ New York State আiন aনুসাের, আপনােক িনি ত করেত হেব েয েস িলেত িডেমর
মাপযুk েলেবল লাগােনা থাকেত হেব যিদ আপিন aনয্ কােরার dারা uৎপািদত িডম িল িবkয় কেরন, যিদo
GreenThumb আপনার িডম িলর পিরমাপ করার eবং েলেবল লাগােনার জনয্ সুপািরশ কের৷ িডম িবkয় করার
জনয্ িবিধ িলর uপর আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের New York State Agriculture and Markets--eর
oেয়বসাiেট, Agriculture and Markets Law--eর pবn 13-e-eর িবভাগ 191.3 েদখুন৷34

aিতিরk সংsানসমূহ:
●
●

জাs ফু ড িসিট িচেকন গাiড - আপনার pচার সমnয়কেক eকিট কিপর জনয্ বলুন
মুরিগ পালন করার uপর বi িল:

32

New York State eরকৃ িষ eবং বাজার আiন িল:agriculture.ny.gov/AI/Laws_and_Regulations.html৷
Farmers' Market Federation aব New York - বাজার িনয়ntকেদর যাচাiতািলকা:
nyfarmersmarket.com/wp-content/uploads/Vendor-Permit-Requirements.pdf
34িডম িবkেয়র জনয্ New York State eর িবিধিনয়মসমূহ:agriculture.ny.gov/FS/general/04circs/Circular854_eggs.html
33
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○
○

●

Damerow, Gail. Storey's Guide to Raising Chickens৷ Pownal, VT: Storey, 2010.
Damerow, Gail. The Chicken Health Handbook, 2য় সংsরণ: eA Complete Guide to Maximizing
Flock Health and Dealing with Disease৷ Pownal, VT: Storey, 2015.
○ Kilarski, Barbara. Keep Chickens! Tending Small Flocks in Cities, Suburbs, and Other Small
Spaces গেlর pকাশক, North Adams, MA. 2003৷
তথয্িভিtক oেয়বসাiট:mypetchicken.com

িটয়াপািখ, পায়রা, eবং aনয্ানয্ পািখ িল
GreenThumb নীিতসমূহ
●

পায়রা eবং িটয়াপািখ িলেক েপাষয্ িহসােব NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলেত kঠু িরটা
রাখা aনুেমািদত নয়৷

New York City eর নীিত
●

NYC-েত েপাষয্ িহসােব টািকর্ , ducksপািত হাঁস, রাজহাঁস, গৃহপািলত মুরিগ, েকােয়ল, eবং aনয্ েকান বেড়া আকােরর পািখ রাখা
েবআiিন৷35 তাi েস িলেক GreenThumb uদয্ান িলেত পালন করা যােব না৷

েমৗমািছ
সকল পাঁচিট েবােরার - েযৗথ uদয্ান িলেত, uঠােন, ছাদিভিtক খামাের, eবং eমনিক িকছু েরেsারাঁেতo, iuেরাপীয় েমৗমািছ িলর (eিপস
েমিলেফরা) সাহােযয্ েমৗমািছপালন করা eকিট জনিpয় িkয়াকলাপ হেয় uেঠেছ৷৷ তেব, েদশীয় েমৗমািছর সংখয্ার uপর iuেরাপীয়
েমৗমািছ িলর (eিপস েমিলেফরা) সmাবয্ হািনকর pভাব িলর pদশর্নকারী সাmpিতক গেবষণা িলর আেলােক, NYC Parks eখন,
pাকৃ িতক িচরsায়ী বন a ল িলর 1.5 মাiেলর মেধয্ aবিsত িলেক NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলেত anভুর্ k
কের, NYC Parks-eর মেধয্ নতু ন iuেরাপীয় uপিনেবশ, েমৗচাক, aথবা েমৗমািছ পালেনর sান িলর চালু করা, রাখা eবং/aথবা িনয়ntণ
িনিষd কের৷36 বতর্ মােন িবদয্মান থাকা েমৗচাক িল থাকেত পাের, িকn নতু ন েকানo েমৗচাক চালু করা যােব না৷ ei হালনাগাদকৃ ত
নীিতর uেdশয্ হল শহেরর pাকৃ িতক ভারসাময্ eবং সmিকর্ ত পিরেষবা িলেক সুরিkত eবং সংরিkত করা৷ যিদ আপিন, আপনার uদয্ানিট
eকিট িচরsায়ী বনা লিভিtক pাকৃ িতক েkেtর েথেক 1.5 মাiেলর মেধয্ িকনা েসi িবষেয় িনি ত না হন, তাহেল দয়া কেরআপনার pচার
সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন৷

নতু ন NYC Parks েমৗমািছ পালন নীিতর েpkাপট:
পরাগিমলনকারী িল হল aিধকাংশ ফু লদায়ী uিdদ িলর pজনন আবেতর্ র জনয্ aপিরহাযর্ eবং তাi aনয্ানয্ pজািত িলর জনয্ খাদয্ eবং
বাসsান িনি ত করার জনয্ uিdদ িলেক রkা করাo সmূণর্ pাকৃ িতক ভারসােময্র েkেt aপিরহাযর্৷ েমৗমািছ িল সকল
পরাগিমলনকারী িলর মেধয্ সবর্ািধক কাযর্করী হoয়ার জনয্ aিভেযািজত হেয়েছ৷ pাকৃ িতক ভারসাময্ বয্বsার েথেক েমৗমািছ িলর হািরেয়
যাoয়া aনয্ানয্ জীবsেরর uপর dত েনেম আসা pভাব সৃি কের eবং েস িলর হািন pাকৃ িতক ভারসাময্ েভেঙ পড়ােক আরo তীbতর
কের৷ NYC Parks-e পাoয়া বনয্ েমৗমািছর 200িটরo aিধক pজািতর sাsয্ eবং জীিবত থাকা সmূণর্ েপ িনভর্ র কের েস িলর dারা মধু
uৎপাদেনর জনয্ সফলভােব খাদয্ সংgহ করার সkমতা eবং তােদর সহিবকিশত uিdদ সহেযাগী িলর পরাগেরণুর uপর৷ ei পু িভিtক
সংsান িল হল তােদর িনেজেদর eবং তােদর বংশধরেদর খােদয্র eকমাt সংsানসূt৷

35

NYC sাsয্ িবিধ pবn িল 161.01b[11] eবং 161.19
NYC Parks-eর িচরsায়ী বনা ল sান িলর eকিট তািলকা েদখুন eখােন nycgovparks.org/greening/nature-preserves

36সকল
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েমৗমািছ পালকেদর dারা কৃ িtম েমৗচাক িলেত পালন করা iuেরাপীয় েমৗমািছ িল হল iiuেসাশয্াল,, uপিনেবশিভিtক বাসsান
বয্বহারকারী, eবং তােদর িবশাল খাদয্ পিরিধর মেধয্ anভুর্ k uিdদিভিtক সংsান িলর aিধকাংশেকi দখল কের ভয় রভােব আ িলক
হেত পাের৷ কৃ িষিভিtকভােব িনয়ntণ করা হেল, েস িল eকিট বৃহৎ পিরমাণ aিতিরk মধু uৎপাদনo কের৷ েদশীয় েমৗমািছ িল aিধকাংশi
িবেশষভােব eকক বাসাকারী eবং খুবi কম মধু uৎপাদন কের aথবা eেকবােরi মধু uৎপাদন কের না, তাi মানুেষর কৃ িষিভিtক uেdেশয্
বয্ব ত হয় না৷ মধু uৎপাদেনর পের, পালন করা iuেরাপীয় েমৗমািছ িল করা হয় েস িলর পরাগিমলন সংkাn কাজ িলর জনয্o৷ তেব,
পালন করা iuেরাপীয় েমৗমািছ িল, pায় 100 ফসেলর মেধয্, যা িব িভিtক খাদয্ pেয়াজনীয়তা পূরণ কের, pায় মাt 15 শতাংেশর
পরাগিমলেনর জনয্ দায়ী, েযখােন িব খাদয্শসয্ িলর মেধয্ কমপেk 80 শতাংেশর পরাগিমলন ঘেট বনয্ েমৗমািছ eবং aনয্ানয্ বনয্
pাণী িলর dারা৷ বনয্ েমৗমািছ িলর মেধয্ ব pজািত, eক eকিট sতnt pজািতর aথবা pজািত িলর eকিট েছাট েগা ীর পরাগিমলেনর
জনয্ িবেশষভােব িববতর্ ন ঘিটেয়েছ৷ ei pকার সহিববিতর্ ত uিdদ pজািত িলর জীিবত থাকা সmূণর্ েপ িনভর্ রশীল েস িলর সে সmিকর্ ত
েমৗমািছ িলর পরাগিমলনকারী pজািত িলর uপর৷ েসi কারেণ, েস িলর িনজs anিনর্িহত মূেলয্র পেরo, েদশীয় বনয্ েমৗমািছ িল,
কৃ িষকাযর্ eবং pাকৃ িতক ভারসােময্র জনয্ aপিরহাযর্৷
িবদয্মান িবjানিভিtক pামািণক iি ত কের েয iuেরাপীয় েমৗমািছ িল, uিdদিভিtক সংsান িলর জনয্ বিধর্ত pিতেযািগতা, েদশীয়
েমৗমািছ িলর pিত েরাগ eবং কীেটর স ালন eবং েদশীয় uিdদ েগা ী িলর kিতর মাধয্েম, েদশীয় েমৗমািছ িলর সংখয্ােক
েনিতবাচকভােব pভািবত কের৷ aিতিরkভােব, আমােদর শহরিটর ucতরভােব শহরিভিtক, পৃথকীকৃ ত pাকৃ িতক ভারসাময্ ধের িনেয়,
েযখােন uিdদিভিtক সংsান িল চূ ড়াnভােব সীিমত eবং চূ ড়াnভােব িবিkp হেত পাের, পাকর্ স-eর েমৗমািছ নীিতিট, a-েদশীয় pজািত িলর
েয িলর pভাব িল eখনo সmূণর্ েপ pিতি ত নয়, আরo aিধক আনয়েনর িব েd েজার আেরাপ কের, eকিট সাবধনাতামূলক নীিতর
uপর িভিt কের৷

েদশীয় েমৗমািছ িলেক সাহাযয্ করার জনয্ আপিন কী করেত পােরন:
িসিটর pাকৃ িতক ভারসাময্ রkা করার eবং বনয্ েমৗমািছ সংরkেণর েkেt িনu iয়কর্ বাসীরা eকিট সিkয় ভূ িমকা পালন করেত পােরন৷ ব
বনয্ েমৗমািছ pজািত পাকর্ -সংলg pিতিবশীমূলক uদয্ান িলেত খাদয্ সংgেহর সkমতার pদশর্ন কেরেছ৷ NYC Parks েদশীয়
েমৗমািছ িলেক পরাগিমলনকারীর সহায়তা pদােনর uেdেশয্ আকষর্েণর জনয্ েদশীয় uিdদ িলর েরাপণ করার সুপািরশ কের৷ ব েদশীয়
uিdদi বনয্ েমৗমািছ িলর জনয্ pচু র পিরমােণ পরাগেরণু eবং মধু uৎপাদন কের, েদশীয় কীট িলর বাসা aথবা বাসা করার uপকরণ িল
pদান করা ছাড়াo আমােদর pাকৃ িতক ভারসােময্র েkেt সুিবধা সৃি কের৷ দয়া কের, আরo aিধক তথয্ eবং িবিভn aবsার জনয্ েরাপণ
সংkাn পরামেশর্র জনয্ GreenThumb খাদয্ uৎপাদন করা টু লিকট37-eর পরাগিমলনকারীর বাসsান eবং uপকারী কীট িলর িবভােগ
New York City eর জনয্ েদশীয় pজািতর uিdদ েরাপণ সংkাn িনেদর্ িশকা eবং aনয্ানয্ সংsান িল েদখুন।
েয uদয্ান িল iিতমেধয্i iuেরাপীয় েমৗমািছ পালন কের তারা েসিট করা pচিলত রাখেত পাের eবং আবিশয্কভােব নীেচ েদoয়া িনেদর্ িশকা
aনুসরণ করেব৷

নতু ন েমৗচােকর জনয্ psাবকারী েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ GreenThumb নীিতসমূহ
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলেক, েয িল িচরকালীন বনয্Forever Wild pাকৃ িতক
বনা ল িলর 1.5 মাiল পিরিধর বাiের aবিsত, আবিশয্কভােব িনmিলিখত রীিত িলেক aনুসরণ করেত হেব৷
1. আপনার uদয্ােনর েমৗমািছ আনার পূেবর্, আবিশয্কভােব আপনােক আপনার pচার সমnয়েকর িনকট eকিট িলিখত পিরকlনা জমা
িদেত হেব৷ aনুেমাদন pাp করা িনি ত নয়৷ আপনার পিরকlনািটেক আবিশয্কভােব anভুর্ k করেত হেব:
a. িকভােব uদয্ান েগা ীিট ei নতু ন pকlিটর psাব gহণ কের eবং িসdাn gহণ কেরেছ তার uপর তথয্৷
b. পিরমাপসহ েমৗচােকর eকিট পিরকlনা aথবা a ন eবং eকিট uপকরণ তািলকা৷
c. েমৗমািছ িলর sাsয্ পিরচযর্া eবং pচিলত থাকা রkণােবkণ সংkাn eকিট পিরকlনা৷
d. pিতেবশীমূলক বািড় িলর িনকট pচােরর eকিট পিরকlনা৷
e. কারা েমৗমািছ িলর েদখােশানা করেবন eবং তাঁেদর েমৗমািছ পালন সmিকর্ ত েpkাপেটর eকিট তািলকা৷
েমৗমািছ িলর pাথিমক পিরচযর্াকারীর(েদর) েমৗমািছ পালেনর aিভjতা, তােদর nycbeekeeping.org, bees.nyc,

37

GreenThumb খাদয্ uৎপাদন করা টু লিকট: bit.ly/GTGrowingFood
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or brooklyngrangefarm.com/honey, eর মেতা pিত ান িলেত েমৗমািছ পালনসংkাn pিশkণ থাকা, aথবা
aনয্ eকিট uদয্ােন, eকজন েমৗমািছ পালেকর aধীেন eকিট পূণর্ বছেরর িশkানিবিশ িনি ত করা।
GreenThumb-eর dারা সুপািরশকৃ ত, aিতিরk পিরকlনামূলক পদেkপ িল, েয িল uদয্ানিটেত েমৗমািছ সংেযাজন সmেকর্
িবেবচনা করার সমেয় gহণীয়: 38
1. uদয্ােনর pেতয্েকরi eকিট েমৗচাক সmেকর্ িবেবচনা করার eকিট সুেযাগ থাকেত হেব৷ আপনার uদয্ােনর সদসয্ িমিটং-eর সমেয়
ei ধারণািটর psাব ক ন eবং িনি ত ক ন েয pকlিট আপনার uদয্ােনর uপিবিধেত uেlিখত নতু ন ধারণা িলর জনয্
রীিত িলেক aনুসরণ কের৷
2. uদয্ােনর মেধয্ eকিট sান িচিhত ক ন েযিটর জনয্ সকেলi সmিত pদান কেরন৷
3. আপনার uদয্ানিটর pিতেবশীেদর সে কথা বলুন৷ আপনার eমন pিতেবশী থাকার সmাবনা আেছ যারা আপনার েমৗমািছ পালেনর
পিরকlনািটর িবষেয় সেnহ pবণ aথবা eমনিক ভীতo হেত পােরন৷ তােদর uেdগ িল দূর করার েkেt eকিট সামানয্ পিরমাণ
তথয্ ব দূর পযর্n সহায়ক হেত পাের৷
a. েমৗমািছ িল দা ণ pিতেবশী হেত পাের৷ েস িল শাn eবং জীিবতাবsায় পিরcnতম pাণী িলর মেধয্ eকিট৷
েমৗমািছ িলর সmূণর্ uেdশয্ হল uৎপাদনশীল হoয়া eবং েস িলর েমৗচাক eবং রািনর িব s হoয়া, তাi খােদয্র জনয্
পরাগ সংgেহর জনয্ বয্তীত uেdশয্িবহীনভােব uেড় েবড়ায় না৷
b. েমৗমািছ িল iেয়েলা জয্ােকটস নয়, eবং
c.

ধুমাt তখনi ল েফাটায় যখন তােদর িপ হoয়ার মত aবsা হয়৷

eকিট গড় েমৗচাক, েমৗচাকিটর পিরপkতা eবং মরসুমিট মধু pবােহর হােরর uপর িনভর্ রশীলভােব, pিত মরসুেম pায়
20-50 পাun aিতিরk মধু uৎপাদন কের৷

d. NYC-eর pেয়াজনীয়তা হল, নিথেত েমৗচাকিটর aবsান সmেকর্ eকিট িবjিp িবদয্মান থাকার, তেব েকানo
aনুমিতপেtর pেয়াজন নাi৷ eেkেt আর aনয্ েকানo pেয়াজনীয়তা নাi, িকn City েমৗচাকিট aপসািরত করার
aিধকারিট সংরিkত রােখ, যিদ েস িল eকিট uপdেব পিরণত হয়৷
e. যিদ েকানo সমসয্া সৃি হয়, তাহেল েমৗচাকিটেক eকিট sানীয় খামাের aথবা aনয্ eকিট েযৗথ uদয্ােন sানাnিরত করা
েযেত পাের৷
4. েমৗচাকিট রkণােবkেণর জনয্ eকিট pিkয়া psত ক ন৷ কারা পিরচযর্াকারী? পিরচযর্াকারীরা কতবার েমৗচাকিট পরীkা
করেবন, eবং িকভােব তাঁরা েমৗচাক পরীkার করার সময়তািলকা িsর করেবন যােত aনয্ানয্ সদসয্রা uদয্ানিটেত থাকাকালীন
aথবা pিতেবশীেদর তাঁেদর uঠান uপেভাগ করার সমেয়, েমৗচাক িলেক েখালা না হয়? িকভােব aনয্ানয্ সদসয্রা, িকভােব
পিরচযর্াকারী হেত হেব েসিট িশখেত পােরন? িকভােব , েমৗচাক িল েকমন আেছ েসi সmেকর্ তথয্ িল aনয্ানয্ সদসয্েদর িনকট
জানােনা হেব? মধু সংgেহর পের েসিট িক করা হেব?
5. তহিবল সংgহ করা! eেকবাের

র েথেক সmূণর্ হoয়া পযর্n eকিট েমৗচাক লাগােনার জনয্ খরচ হেত পাের $1,000-eর aিধক৷

6. uপকরণ িল eবং েমৗমািছ িলর জনয্ aডর্ার িদন eবং েমৗচাকিট লাগান৷

iিতমেধয্i েমৗমািছ পালনকারী েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ GreenThumb নীিতসমূহ
ei িবভাগিটর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েসi সকল েযৗথ uদয্ান িল েয িল iিতমেধয্ েমৗমািছ পালন কের তােদর
জনয্ pেয়াজনীয় eবং aনয্ানয্ সকেলর জনয্ uৎসাহ pদt৷ পুনরায়, ei সমেয় Forever Wild pাকৃ িতক a েলর 1.5 মাiেলর মেধয্
aবিsত sান িলেত েকান নতু ন েমৗচাক aনুেমািদত হেc না৷

38ei

িবভাগিট Brooklyn -eর িকu গােডর্নস-eর dারা েযৗথ েমৗমািছ পালন টু লিকট েথেক aনুেমাদনসহ
aিভেযািজত:https://qgardenscf.com/2017/12/01/12-steps-to-start-a-community-beekeeping-project/
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আপনার েমৗচাক িলেক uপযুkভােব aবিsত ক ন৷ েমৗচাক িলেক, সারা িদেনর জনয্ সmব না হেলo, কমপেk সকােল সরাসির
সূযর্ােলাক েপেত হেব, eবং িনকটবতর্ী sােন জেলর eকিট সংsান থাকেত হেব৷ েসi sান িলেক, েয িল uদয্ােনর pধান পােয় হাঁটা
র্ থ িলর েথেক
পথ িলর িনকটবতর্ী aথবা eকিট pিতেবশীমূলক সmিtর িনকটবতর্ী sান িলেক eিড়েয় যান। েমৗচাক িলর পা প
যতটা দূের সmব থাকা uিচত৷
দশর্নাথর্ীেদর দুঘর্টনাবশত েমৗচাক িলর aিতশয় সিnকেট eেস পড়া pিতেরাধ করার uেdেশয্ আপনার েমৗচাক িলেক খুঁিট eবং
জাল, িচেকন oয়য্ার, aথবা aনয্ eকিট বাধার dারা েবড়া িদেয় আটকান৷ েবড়া িলেক েমৗচাক িলর েথেক সকল িদেকi কমপেk
3 ফু ট দূের থাকেত হেব৷
েমৗচােকর েবড়া িলেত, eকিট েমৗচােকর uপিsিত সmেকর্ আশপাশ িদেয় চলােফরা করা বয্িkেদর সতকর্ কারী িচh লাগান৷
আমরা েমৗমািছ িলর সmেকর্ িশkামূলক pতীকিচh লাগােনারo সুপািরশ কির৷
pিতেবশী eবং দশর্নাথর্ীেদর েমৗমািছেদর eবং uদয্ােন তােদর ভূ িমকা সmেকর্ িশkা pদােনর জনয্ eকিট পিরকlনা ৈতির ক ন৷
েযৗথ uদয্ান িল মধু িবkয় করেত পাের যিদ pাp aথর্িট uদয্ােনর কােছi িফের আেস৷
আপনার েমৗমািছ িলর eবং েদশীয় পরাগিমলনকারী িলর জনয্ েয িল eখােন বাস কের, pচু র পিরমােণ uিdদ িভিtক খাদয্
সংsােনর জনয্ eকিট ৈবিচtয্পূণর্ েদশীয় uিdদ েরাপণ ক ন৷ সুপািরশকৃ ত uিdদ িলর eকটা তািলকা eবং েদশীয় uিdদ িলর
েরাপণ eবং পিরচযর্া সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্ GreenThumb খাদয্ uৎপাদন করা টু লিকট-eর পরাগিমলনকারী িলর বাসsান
eবং uপকারী কীটপত িবভাগিট েদখুন৷39

NYC eবং New York Stateআiন
●
●

আপনার েমৗচাকিটেক আবিশয্কভােব, িনu iয়কর্ রাজয্ কৃ িষ eবং বাজর িবভাগ-eর সে িনবিnত হেত হেব৷40uদয্ােনর ফাiেলর
জনয্ ei ফমর্িটর eকিট কিপ আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর কােছ জমা িদন৷
আপনােক আবিশয্কভােব বাৎসিরক িভিtেত pেতয্ক বছর 31েশ েম-eর মেধয্ আপনার েমৗচাকিটেক New York City sাsয্ o
মানিসক sাsয্িবিধ িবভাগ (DOHMH)-eর সে িনবিnত করেত হেব৷41 uদয্ােনর ফাiেলর জনয্ ei ফমর্িটর eকিট কিপ
আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর কােছ জমা িদন৷ New York City Health Code eর aনুেcদ 161.01-eর ধারা
12 aনুসাের
েমৗমািছ (eিপস েমিলেফরা পালনকারী) সকল বয্িkেকi, uপেরর িল েথেক pাp ফমর্িট বয্বহার কের, আবিশয্কভােব
Department of Health and Mental Hygiene e eকিট িবjিp জমা িদেত হেব৷ েমৗমািছ পালনকারীেদর,
েমৗমািছপালনজিনত eকিট uপdব সৃি করা eড়ােনার জনয্ uপযুk aভয্াস িল aনুসরণ করেত হেব৷ pবn 161.02
eকিট uপdবেক েসi aবsা িল িহসােব িববৃত কের েযিটর মেধয্ anভুর্ k হয়, িকn েস িলর dারা সীিমত হয় না,
েমৗমািছ িলর আkমণাtক aথবা আপিtকর আচরণ, েমৗচােকর aবsান aথবা েমৗমািছ িলর চলন েয িল পথচলা
পিরবহেনর aথবা েমৗচাক থাকা sানিটর সংলg sান িলেত বসবাসকারী মানুষেদর েkেt িব সৃি কের eবং aিতিরk
সংখয্াযুk, মৃত, aথবা পিরতয্k েমৗচাক িলেক৷

●

NYC েমৗমািছ পালনসংkাn পিরচালন pেয়াজনীয়তা িল:
1. েমৗমািছ পালনকারীেদর আবিশয্কভােব েমৗমািছর uপিনেবশ িলেক বহনেযাগয্-কাঠােমািভিtক েমৗচােক পালন করেত হেব
েয িলেক utম eবং বয্বহারেযাগয্ aবsায় রkণােবkণ করা হেয় থােক৷ aিভেযােগর েkেt Department of Health
and Mental Hygiene েমৗচাক িলেক পিরদশর্ন করেব৷
2. েমৗমািছ পালনকারীেদর েমৗমািছ িলর জনয্ আবিশয্কভােব eকিট সবর্সময় uপলb eবং পযর্াp পিরমাণ জেলর সংsান রাখেত
হেব৷
3. েমৗমািছ পালনকারীেদর েমৗচাক িলেক আবিশয্কভােব eমন eকিট sােন রাখেত হেব যােত েমৗমািছ িলর চলন eকিট
uপdেবর কারণ না সৃি কের

খাদয্ uৎপাদন করা টু লিকট uপলb eখােন greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=480
আপনার েমৗচাকিটেক িনবিnত ক ন eখােন agriculture.ny.gov/plant-industry/honey-bee-health
41বাৎসিরক িভিtেত pেতয্ক বছর 31েশ েম-eর মেধয্ আপনার েমৗচাকিটেক New York City sাsয্ o মানিসক sাsয্িবিধ িবভাগ (Department of
Health and Mental Hygiene, DOHMH)-eর সে িনবিnত ক ন eখােন www1.nyc.gov/nycbusiness/description/beekeeperregistration
39GreenThumb
40
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4. েমৗমািছ পালনকারীেদর আবিশয্কভােব েমৗমািছর ঝাঁক িলেক িনয়ntণ করারজনয্ aিবলেm বয্বsা gহণ করেত eবং
uপdবমূলক aবsািট aপসািরত করেত সkম হেত হেব৷ eকিট েমৗমািছ পালনজিনত uপdেবর aথর্ হল েসi aবsা িল
েয িল anভুর্ k কের, িকn েস িলেত সীিমত থােক না:
a. েমৗমািছ িলর আkমণাtক aথবা আপিtকর আচরণ,
b. েমৗচােকর aবsান aথবা েমৗমািছ িলর চলন েয িল পথচলা পিরবহেনর aথবা েমৗচাক থাকা sানিটর সংলg
sান িলেত বসবাসকারী মানুষেদর েkেt িব সৃি কের, aথবা
c. aিতিরk সংখয্াযুk, মৃত, aথবা পিরতয্k েমৗচাক িলেক
5. েমৗমািছ পালনকারীেদর, েযেকােনা pকার পিরবতর্ েনর েkেt, 10 িদেনর মেধয্ আবিশয্কভােব, NYC Department of
Health eরকােছ থাকা নিথেত তােদর েমৗচাক িলর জনয্ েরিজেsশন সংkাn তথয্ িলেক হালনাগাদ করেত হেব৷ েমৗমািছ
পালনকারীর েরিজেsশন ফমর্-eর uপর, পিরবতর্ ন িনবর্াচন ক ন৷
●

যতkণ না আপিন পুনরায় পয্াক করার জনয্ aনয্ বয্িkেদর েথেক মধু kয় কেরন eবং sাদ-গেnর জনয্ মধুর সে aনয্ েকানo
uপাদান িমি ত কেরন, ততkণ আপনার মধু িবkয় করার জনয্ eকিট aনুjাপেtর pেয়াজন হয় না৷42

aিতিরk সংsানসমূহ:
●
●
●
●
●

nycbeekeeping.org (New York City eরেমৗমািছ পালন): New York eরeকিট a-লাভকারী েমৗমািছ পালনকারী সংsা nycbeekeeping.org
NYC েমৗমািছ পালনকারীেদর সংঘ: bees.nyc
Cornell University Master Beekeeper Program(কেনর্ল িব িবদয্ালেয়র েমৗমািছ পালনকারীেদর sাতেকাtর কাযর্kম):
pollinator.cals.cornell.edu/master-beekeeper-program
Cornell University General Beekeeping Resources (কেনর্ল িব িবদয্ালেয়র সাধারণ েমৗমািছ পালন সংkাm
সংsানসমূহ): pollinator.cals.cornell.edu/resources/general-beekeeping-resources
New York পুিলস িডপাটর্েমn (NYPD) েমৗমািছ iuিনট - যিদ আপিন eকিট aসুিবধাকর sােন eকিট েমৗমািছর ঝাঁক েদখেত
পান, তাহেল আপিন NYPD aিফসারেদর িনকট, যাঁরা েমৗমািছর eকিট ঝাঁকেক সরােনার জনয্ pিশkণpাp eবং সর াম িলর
dারা সিjত থােকন, েপৗঁছােনার জনয্ 311-e কল করেত পােরন৷ তাঁরা, @NYPDBees-েত টু iটােরo uপিsত থােকন!

কcপ
GreenThumb-eর জলজ pাণী িলর uপর নীিতসমূহ সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের ei হয্াnবুকিটর পুkর eবং জলজ pাণী িলর
িবভাগিট েদখুন৷
NYC eবং New York Stateআiন:
●

●
●
●
●

আপিন আপনার uদয্ােন, গৃহপািলত aথবা েদাকান েথেক kয় কের আনা কcপ রাখেত পােরন িকn uদয্ানকারীরা কামড়ােনা
কcপ anভুর্ k কের, েদশীয়, বনয্ কcপ িলেক রাখেব না।েদশীয় বনয্ কcপ িলর eকিট তািলকার জনয্, েদখুন
dec.ny.gov/animals/7479.html৷
সয্ালেমােনলা সংkমেণর ঝুঁ িকর কারেণ 4 iি aথবা তার েথেক েছাট কcপ kয় করা aথবা িবkয় করা েবআiিন:
uদয্ােন রাখা েযেকােনা কcপ েযন uপdবমূলক aবsা সৃি না কের৷
গৃহপািলত aথবা েদাকান েথেক kয় কের আনা কcপ িলেক uদয্ােনর বাiের aংসরিkত sােন েছেড় েদoয়া যােব না৷
েরড-iয়াডর্ sাiডার িলেক New York State Department of Environmental Conservation eর dারা eকিট
আkমণাtক pজািত িহসােব িবেবচনা করা হয় eবং GreenThumb uদয্ােনর বাiেরর পুkর, নদী, জলাশয় িলেত aথবা
নদর্ মা িলেত েছেড় েদoয়া যােব না৷ 43যিদ আপনার eকিট কcেপর পুনবর্াসেনর pেয়াজন হয়, তাহেল GreenThumb aথবা
eকিট sানীয় েপাষয্ pাণীর েদাকােনর সে েযাগােযাগ ক ন৷

42আরo

aিধক তেথয্র জনয্, েদখুন agriculture.ny.gov/FS/general/maple_syrup_honey.html

43New

York State eরআkমণাtক pজািত িলর জনয্ িবিধসমূহ:dec.ny.gov/animals/99141.html
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খরেগাশ
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলেত গৃহপািলত খরেগাশ িল রাখার জনয্ aনুেমািদত নয়৷ GreenThumb, NYC
Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলেত েপাষার জনয্, pজনেনর জনয্, িবkয় করার জনয্, খাoয়ার জনয্, aথবা aনয্ েযেকােনা
uেdেশয্ খরেগাশ পালন করা aনুেমািদত কের না৷
New York Stateআiন44
●

আপনােক আবিশয্কভােব আপনার খরেগাশিটেক uপযুk খাবার eবং পানীয় pদান করেত হেব, eবং েস িলেক পিরতয্াগ করেবন
না৷

মাছ eবং aয্ােকায়ােপািনk
GreenThumb-eর dারা aনুেমািদত eবং সু-রkণােবkণযুk জলিভিtক ৈবিশ য্সহ uদয্ান িল কi eবং aনয্ানয্ েছাট মাছ িলেক রাখেত
পাের৷ aয্ােকায়ােপািনk হল eকিট কৃ িষ কমর্বয্বsা েযিট মাছ eবং uিdদ uভেয়র পারsিরক সুিবধােথর্, জলজ pাণীর চােষর (মাছ, েkিফস,
iতয্ািদর চাষ করা) সে হাiে াপিনk (খাদয্িভিtক uিdদ িলর চাষ করা); মােছর বজর্য্ িল uিdদ িলর pিত খাদয্ সংsান কের eবং
uিdদ িল মাছ িলর. জনয্ জলেক পিরsত কের৷
পুkর eবং aনয্ানয্ জলিভিtক বয্বsা িল লাগােনার জনয্ রীিত িলর uপর আরo তেথয্র জনয্ দয়া কের ei হয্াnবুেকর পুkর eবং
জলিভিtক বয্বsা-eর aধয্ায়িট েদখুন৷

aয্ােকায়াপিনk-eর জনয্ িনেদর্ িশকা45
●

eকিট aয্ােকায়ােপািনk বয্বsা লাগােনার জনয্ uদয্ােনর সকলেক সmত হেত হেব৷ আপনার uদয্ােনর সদসয্েদর িমিটং-e ei
ধারণািটর psাব রাখুন eবং িনি ত ক ন েয pকlিট আপনার uদয্ােনর uপিবিধেত uেlিখত নতু ন ধারণা িলর জনয্

রীিত িলেক aনুসরণ কের৷
●

জেলর sাsয্কর মান বজায় রাখুন:
○ pH: 6.0 - 8.5
○ েমাট aয্ােমািময়া নাiে ট: 0.5 - 1 mg/l
○ বৃিdর জনয্ তাপমাtার: 70° - 90° ফােরনহাiট
○ িডম ছাড়ার জনয্ তাপমাtা: 77° - 86° ফােরনহাiট
○ dবীভূ ত aিkেজন > 5ppm

GreenThumb নীিতসমূহ
ei িবভাগিটর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয় eবং aনয্ানয্ pেতয্েকর জনয্ uৎসািহত
করা হয়৷
●

আপনার uদয্ােন মাছ aথবা aয্ােকায়ােপািনk েযাগ করার পূেবর্, GreenThumb-eর েথেক aনুেমাদেনর uেdেশয্, আপনােক
আবিশয্কভােব আপনার pচার সমnয়েকর িনকট eকিট িলিখত পিরকlনা জমা িদেত হেব৷ aনুেমাদন pাp করা িনি ত নয়৷
আপনার পিরকlনািটেক আবিশয্কভােব anভুর্ k করেত হেব:
○ পিরমাপসহ a ন eবং uপকরণ িলর eকিট তািলকা৷
○ pচিলত থাকা রkণােবkেণর জনয্ পিরকlনা, িকভােব uদয্ানকারীেদর pিশkণ pদান করা হেব, eবং মাছ িলর pিত
কার নাগাল থাকেব৷ পিরকlনািটেক pদশর্ন করেত হেব েয আপিন েয মােছর pকারিট( িল) uদয্ােন রাখার পিরকlনা
কেরেছন েসিটর জনয্ uপযুk পিরচযর্ার িবষেয় গেবষণা কেরেছন৷
○ ফসল সংgহ করা eবং খাoয়ার uেdেশয্ েযেকােনা মাছ িবতরেণর পিরকlনা৷

44New

York State eরপ পিরচযর্া eবং প িলর pিত িন ু রতা িবষয়ক আiন িল: https://www.nysenate.gov/legislation/laws/AGM/A26
Oko Farms-eর aয্ােকায়াপিনk টু লিকট-eর েথেক গৃহীত৷ aয্ােকায়াপিনk-eর িবষেয় আরo জানুন, eখােন:
grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-the-teaching-garden
45
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●
●
●
●

েছাট মাছ বা পুkেরর aনয্ানয্pাণী বয্বsা িলেক আবিশয্কভােব কমপেk 3.5 ফু ট গভীর হেত হেব৷ কi-eর জনয্ কমপেk 20
বগর্ ফু ট sােনর pেয়াজন হয়৷
সকল পুkর aথবা জলিভিtক বয্বsা িলেত, জেল বাতাস সরবরােহর জনয্ আবিশয্কভােব eকিট পাm থাকেত হেব৷ আপনার
পােm িবদুয্ৎ সংেযােগর জনয্ েসৗর-শিkর পয্ােনল হল eকিট দা ণ িবকl৷
সকল পুkর িলেত আবিশয্কভােব, িশ -pিতেরাধক েগটসহ eকিট েবড়া aথবা eকিট বাধা (ঘন েঝাপ, পাথেরর েদoয়াল iতয্ািদ)
থাকেত হেব
uদয্ানকারীেদর আবিশয্কভােব পুkরিটর চারপােশ eবং সিnকেট িনmিলিখত িনয়ম িলসহ দশর্নেযাগয্ সাiনেবাডর্ থাকেত হেব:
○ দশর্নাথর্ীেদর, আবিশয্কভােব তাঁেদর সে uদয্ানিটেত আনা িশ িলেক eবং kkর িলেক নজের রাখেত হেব৷
○ kkর (eবং মানুেষর) পুkের সাঁতার কাটা িনিষd৷
○

মাছ ধরা িনিষd।

○
○

ei জল মানুেষর বয্বহােরর জনয্ পানেযাগয্ নয়৷
uদয্ানিটর িবচkণতার aধীন aনয্ েযেকােনা aিতিরk িনয়ম িল: েকানo pকার ময়লা, মুdা, iতয্ািদ েফলা যােব না৷

New York State আiন46
●

●

New York State eরপিরেবশ সংরkণ িবভােগর dারা কi (সাiিpিনস কয্ািpo) eবং েগাl িফশ িলেক (কয্ারািসয়াস aরাটাস)
আkমণাtক pজািত িহসােব িবেবচনা করা হয় eবং GreenThumb uদয্ােনর বাiের পুkর, নদী, জলাশয়, aথবা নদর্ মা িলেত
ছাড়া যােব না৷ যিদ আপনার মাছ িলেক sানাnিরত করার pেয়াজন হয়, তাহেল দয়া কের GreenThumb-eর সে aথবা eকিট
sানীয় েপাষয্ pাণীর েদাকােনর সে েযাগােযাগ ক ন৷
খাদয্িভিtক বয্বহােরর জনয্ মাছ ধরা রাজয্ eবং েফডােরল আiেনর dারা িনয়িntত হয়৷

aিতিরk সংsানসমূহ:
●
●

Cornell Cooperative Extension: ccenassau.org/gardening/water-gardens
GrowNYCদূর িশkার সাহােযয্ aয্ােকায়ােপািনk: grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-the-teachinggarden

সহায়তা pদানকারী প
নীেচ pদt পথিনেদর্ িশকািট NYC Parks সmিtর uপর েযৗথ uদয্ান িলর েkেt pেযাজয্ হয়৷ uদয্ানকারী েগা ী িল, যারা ei sান িলর
েদখােশানা কেরন, সহায়তা pদানকারী প িল eবং আেবগগত সহায়তা প িলর িবষেয় pেযাজয্ আiন eবং িনয়ম িলর pিত aনুবিতর্ তার
জনয্ দায়ী থােকন, েয িল নীেচ uেlখ করা হেয়েছ৷ যিদ আপনার েকানo p থােক, তাহেল দয়া কের আপনার GreenThumb pচার
সমnয়েকর িনকট uপিsত হন, িযিন uদয্ান েগা ীিটেক তাঁেদর p িলর utর িদেত সহায়তা করেবন৷
সহায়তা pদানকারী প িল, সবর্ািধক সাধারণভােব kkর, তেব েকানo েকানo সমেয় েছাট আকৃ িতর েঘাড়া িল eকিট akমতা সহ
eকজন মানুেষর িনকট সহায়তা pদান করার uেdেশয্ pিশিkত করা হেয় থােক৷ ei kkর িল akমতাসহ বয্িkেদর জনয্ eকিট
tপূণর্
ভূ িমকা পালন কের, েয িলর মেধয্ anভুর্ k হেত পাের েকান বয্িkেক পথ চলার েkেt সাহাযয্ করা, শb aথবা aয্ালােজর্ন িলর িবষেয়
কাuেক সতকর্ করা, oষুধ িনেয় আসা, eকিট aেচতন aবsাকালীন েকানo বয্িkেক সহায়তা করা, aথবা iলেচয়ার টানা৷ সহায়তা
pদানকারী প িল েস িলর কতর্ বয্ পালেনর uেdেশয্, pায়শi েযাগয্তাসmn েপশাদারেদর dারা pিশkণpাp হেয় থােক৷
New York City েত, জনসাধারেণর sান িলেত েযমন পাকর্ eবং েযৗথ uদয্ান িলেত সহায়তা pদানকারী প িলর বয্বহার িনয়িntত হয়
েফডােরল, রাজয্ eবং sানীয় আiন িলর dারা, েযমন akমতাসহ আেমিরকানস akমতা আiন (Americans with Disabilities Act,
ADA)৷ আiনিট বেল েয pায় সকল পিরিsিতেতi, সহায়তা pদানকারী প িলেক, েস িলর হয্াnলারেদর সে , eকিট জনসাধারেণর
সুিবধার বয্বsা aথবা unুk sােন, eমনিক েসi সকল বয্বsা িলেতo েয িলর েকানo েপাষয্ সংkাn নীিত েনi, pেবশ করার জনয্
aনুেমািদত হেত হেব৷ সহায়তা pদানকারী প িল ধুমাt েপাষয্ নয়, েস িল িবেশষভােব pিশkণpাp৷ আপিন েস িলেক sশর্ করেবন না
aথবা aনয্ভােব তােদর কােজ হsেkপ করেবন না৷ েফডােরল আiন িবেশষভােব সহায়তা pদানকারী kkর eবং েছাট আকােরর েঘাড়ার
46

আkমণাtক pজািত িলর জনয্ New York State eর িবিধসমূহ: dec.ny.gov/animals/99141.html
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বয্বহারেক সুরkা pদান কের৷ তেব, sানীয় আiন, pিশিkত সহায়তা pদানকারী প
পাের৷

িলর eকিট বৃহtর েগা ীেক সুরkা pদান করেত

আপিন eকিট akমতাসহ বয্িkেক তাঁর প িটর সmেকর্ aিধক p করেত পােরন না৷ আপনার p
হেব:



িলেক িনmিলিখেতর মেধয্ সীিমত হেত

প িট িক eকিট akমতার কারেণ pেয়াজনীয়?
প িট েকান কাজ করার aথবা দািয়t পালন করার জনয্ pিশkণ pাp?

aনয্ িকছু িজjাসা করেবন না, েযমন eকিট kkেরর pিশkেণর pমাণ aথবা pদশর্নমূলক বয্াখয্া aথবা েকান eকজন বয্িkর akমতার
নিথ৷ যিদ পিরিsিত aথবা বয্িkিটর সে আপনার আদান-pদােনর েথেক সুs হয় েয eকজন akমতাযুk বয্িkর জনয্ eকিট প কাজ
করার জনয্ aথবা দািয়t পালন করার জনয্ pিশিkত (uদাহরণs প, eকিট kkর দৃি শিkর েkেt বাধাযুk eকজন মানুষেক পথ িনেদর্ শ
করেছ aথবা eকজন বয্িkর eকিট iলেচয়ার টানেছ), তাহেল eমনিক uপেরর p িলo িজjাসা করেবন না৷
আপিন



ধুমাt সীিমত পিরিsিত িলেত eকিট সহায়ক প েক সরােনার জনয্ aনুেরাধ করেত পাের৷
যিদ প িট িনয়ntণ বিহভূর্ ত হেয় oেঠ aথবা হয্াnলার তােক িনয়ntণ করেত পারেছন না৷
যিদ প িট মল-মূt তয্ােগর েkেt pিশিkত না হয়৷

eকিট সহায়ক প েক আবিশয্কভােব সবর্দাi েসিটর হয্াnলােরর িনয়ntণাধীন হেত হেব৷ দয়া কের মেন রাখেবন েয eকিট সহায়ক প েক
pেয়াজনীয়ভােবi eকিট দিড় aথবা aনয্ েকানo সর ােমর সাহােযয্ বাঁধা থাকা হেত হেব না৷ হয্াnলার, eকিট চামড়ার দিড়, েবঁেধ রাখার
সর াম, িটদার, sর, iি ত বয্বহার কের aথবা aনয্ েকানo uপােয় েযিট হয্াnলােরর প িটর uপর িনয়ntণ িনি ত কের, প িটর uপর
িনয়ntণ কােয়ম রাখেত পােরন৷
আেবগগত সহায়তার প
িল
akমতাযুk eকজন মানুেষর সহায়তার uেdেশয্ pিশিkত kkর eবং েছাট আকৃ িতর েঘাড়া বয্তীত aনয্ানয্ প িলেক pথাগতভােব
সহায়ক প িহসােব িবেবচনা করা হয় না eবং ADA eবং রাজয্ মানবািধকার আiেনর aধীেন আcািদত নয়৷ তেব, sানীয় আiন িল
সাধারণত uk আiন িলর তু লনায় aিধকতর বয্াp হয়, eবং eকজন বয্িkর, তাঁর সে আেবগগতভােব সহায়ক eকিট প েক aথবা
eকিট সহায়ক প েযিট eকিট kkর aথবা eকিট েছাট আকৃ িতর েঘাড়া নয়, রাখার aিধকারিট রkা কের৷ যিদ eকজন বয্িk kkর
বয্তীত eকিট সহায়ক প েক eকিট বয্বsায় সে আনেত চান, েযখােন েপাষয্ িল িনিষd, দয়া কের আপনার GreenThumb pচার
সমnয়কেক সতকর্ ক ন, িযিন NYC Parks-eর েথেক uপযুk িনেদর্ িশকা চাiেবন৷ যিদ েকানo বয্িk eকিট েযৗথ uদয্ােন েযখােন েপাষয্
pাণী িল িনিষd, েযেকােনা pকার আেবগগত সহায়তা, িচিকৎসা, আরাম, aথবা স ী প েক আনেত চান (েযিটo uপের িববৃত মত eকিট
সহায়ক প নয়), তাহেল দয়া কের তাঁেদর পাকর্ স-eর যুিkসংগত িবেশষ সুিবধা ফেমর্র pিত িনেদর্ িশত ক ন৷47
Parks-eর যুিkসংগত িবেশষ সুিবধা-eর ফমর্িট হল পাকর্ স-eর বয্বsা িলেত eকিট যুিkসংগত িবেশষ সুিবধার জনয্ aনুেরােধর eকিট
aনলাiন ফমর্৷ ফমর্িট পাকর্ স-eর oেয়বসাiেটর নাগালেযাগয্তার (aয্াকেসেসিবিলিট) পৃ ায় uপলb৷ aনুেরাধ িলেক ফমর্িটর মাধয্েম জমা
িদেত হেব eবং aনুেরাধ িল পাকর্ স-eর uপযুk কমর্ীর dারা পযর্ােলািচত হেব, িযিন িনধর্ারণ করেবন েয পাকর্ স-eর িনয়ম eবং নীিত িলেক
eকিট যুিkসংগত িবেশষ সুিবধা িহসােব বয্িতkমী aথবা বয্বsািপত করা যােব িকনা৷
পাকর্ স-eর তরফ েথেক eকিট চূ ড়াn িসdােnর জনয্ aেপkা করাকালীন, NYC Parks-eর সmিtর uপর পিরচািলত হoয়া েযৗথ
uদয্ানকারীেদর পৃ েপাষকিটেক িবেশষ সুিবধা pদান করেত হেব eবং প িটেক uদয্ােন pেবশ করেত aনুেমািদত করেত হেব যিদ না eিট
সুs থােক েয প িট িনয়ntণ বিহভূর্ ত, মল-মূtতয্ােগর িবষেয় pিশিkত নয়, aথবা বয্বsািটর মেধয্ িনরাপtা eবং পিরচালেনর েkেt eকিট
ঝুঁ িক আেছ৷
যিদ আপিন, জনসাধারেণর মেধয্ েথেক েকানo eকজন বয্িkর dারা আপনার কাযর্kম aথবা বয্বsার পিরবতর্ েনর জনয্ বলা হয়, তখন কী
করণীয় েসi িবষেয় aিনি ত থােকন, তাহেল দয়া কের আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর সে কথা বলুন৷
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NYC Parks-eর যুিkসংগত িবেশষ সুিবধা-eর ফমর্িট েদখুন, eখােন www.nycgovparks.org/accessibility

54

বনয্pাণী
New York Cityবনয্pাণীেত পূণ৷
র্ সmাবনা িল হল, সারা মরসুম বরাবর, ব ধরেনর pাণী আপনার uদয্ােন আসেব৷ হিরণ, েরkন,
েনকেড়, ময্ালাডর্/বুেনাহাঁস, লাল-েলজ বাজপািখ eবং আরo ব িকছু র সmেকর্ িবsািরত তেথয্র জনয্
েদখুন, nyc.gov/wildlife৷
েযেকােনা বনয্pাণী aথবা দল প িলেক (পািখ বয্তীত) খাoয়ােনািট হল eকিট GreenThumb ল ন৷ পািখ িলেক খাoয়ােনা
iঁদর
ু িলেক আকষর্ণ করেত পাের, তাi পািখ িলেক খাoয়ােনার sান িলেক পির ার eবং গাছ aথবা েকানo কাঠােমার েথেক ঝু িলেয় রাখার
মত কাঠিবড়ািল pিতেরাধক পাt িলর মেধয্ সীিমত রাখার জনয্ সুপািরশ করা হেয় থােক৷
েরkন
2014 সাল েথেক, জলাত েরােগর িব েd লড়াiেয়র কারেণ Staten Island, Brooklyn, eবং Queens েথেক েরkন িলেক
িটকাকরেণর uেdেশয্ City of New Yorkেফডােরল সরকােরর সে সহেযািগতা করেছ৷ েরkেনর, েমাকািবলা করার uপর আরo তেথয্র
জনয্, েদখুন nyc.gov/wildlife৷
হিরণ
সাদা-েলেজর হিরণ িল হল তৃ ণেভাজী, যার aথর্ হল েস িল uিdদ খায়৷ েকানo েকানo সমেয় হিরণ িলর কােছ uদয্ােনর uিdদ িল,
িনকটবতর্ী বনা েলর uিdদ িলর তু লনায় aিধক আকষর্ক হেয় oেঠ৷ আরo তেথয্র জনয্ েদখুন nyc.gov/wildlife৷
কাঠিবড়ািল
সবর্ািধক uপdবকারী uদয্ান pাণী িলর মেধয্ eকিট, কাঠিবড়ািল িল eকিট টময্ােটার েথেক eকিট টু কেরা েকেট পািলেয় যাoয়ার জনয্
িবখয্াত৷ eখােন University of Massachusetts Amherst Center for Agriculture, Food, and the Environment-eর তরফ
েথেক সবিজ বাগােনর কাঠিবড়ািল িলর েমাকািবলা করার জনয্ কেয়কিট পরামশর্ েদoয়া হল:48
●
●
●
●

সূk জােলর (কাঠিবড়ািল িলেক আটকােনার জনয্ 1/2 iি ) dারা psত করা গmুজ aথবা খাঁচা িল আলাদা আলাদা uিdদ িলেক
aথবা uিdদ, শসয্ িল বেড়া না হেয় oঠা পযর্n eকিট পঙিkেক আcািদত করা জনয্ জাল৷
uিdদ িন াশ, েযমন কয্াপিসকাম (ঝাল ল া aথবা লাল ল ার ঁড়), রসুন, সরেষর েতল, eবং aনয্ানয্ uপাদান িল, েয িল sাদ
aথবা tেকর asিsর জনয্ িবকষর্ণ কের৷
িনকটবতর্ী sান িলর েথেক বনয্pাণী িলেক আকষর্ণকারী বs িলেক: পািখ খাoয়ােনার বয্বsা, পািখর sান করার sান, েপাষয্
pাণী িলর খাদয্, জল েদoয়ার বািট, eবং আটেক না রাখা ময়লা েফলার পাt িলেক aপসািরত ক ন৷
ফল eবং সবিজর aবিশ াংশ িল থাকা িম সার িলেক কীট-পত pিতেরাধী িবন িলেত রাখুন।৷

আরo তেথয্র জনয্ ag.umass.edu েত University of Massachusetts Amherst Center for Agriculture, Food, and the

48
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iঁদর
ু
pেতয্ক New Yorker eর কােছi aিভশাপ, iঁদর
ু িল েকানo েকানo সমেয় েযৗথ uদয্ান িলেত আ য় েনয়৷ iঁদর
ু pিতেরাধ করার জনয্
uদয্ানকারীর dারা ব pকার সতকর্ তা gহণ করা ছাড়াo েস িলেক েদখেত পাoয়ার সে সে gহণীয় পদেkপ আেছ৷ ei িবভাগিটর জনয্
তথয্ িল pাp করা হেয়েছ DOHMH uপাদান িলর েথেক৷ আরo তেথয্র জনয্ েদখুন nyc.gov/rats৷ uদয্ানিট সকল pকার সতকর্ তা
aবলmন করার পেরo যিদ eকিট তীb iঁদর
ু সংkাn সমসয্া েথেকi যায়, তাহেল 311-e কল ক ন৷

iঁদর
ু pিতেরাধ ক ন
iঁদর
ু িল বাস করার জনয্ েসi sান িলর aনুসnান কের েয িল েবঁেচ থাকার জনয্ তােদর pদান কের: খাবার, জল, আ য়, eবং িনরাপেদ
ঘুর েবড়ােনার সুেযাগ৷ iঁদর
ু িল মািটর নীেচ বাসা aথবা গতর্ িল ৈতির করেত চায় eবং বারংবার eকi পথ বরাবর চলা েফরা কের েযমন
েদoয়াল, েবড়া, eবং েঝাপ িলেক তােদর পথ িহসােব পছn কের৷
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

uদয্ানিটেক পির ার রাখুন৷ ভgাবেশষ eবং ময়লার sূ প িল হল লুকােনার eবং বাসা করার জনয্ আদশর্ sান৷
িম সােরর পাt িলেক আবিশয্কভােব 1/4 i জালযুk কাপেড়র dারা ঢাকা িদেত হেব৷ eকিট ডাকা বn করা uঁচু gাসেকo
িম সার psত করার জনয্ pথম ধাপ িহসােব বয্বহার করা েযেত পাের৷ সবর্ািধক
tপূণর্ভােব, eকিট সিkয়ভােব েদখােশানা
করা িম সােরর পাt iঁদর
ু িলর জনয্ aসুিবধাজনক হয়!
খািল মািট ঢাকা িদেয় রাখুন৷ আপিন কােঠর kিচ, নুিড় পাথর, aথবা িভেজ খড় বয্বহার করেত পােরন৷
আপনার pিতেবশীেদর সে কথা বলুন! তাঁরা িক তাঁেদর ময়লা িল, শkভােব আটেক থাকা ঢাকাযুk শk pািsেকর aথবা ধাতব
পােt সিঠকভােব জমা করেছন?
সকল আবজর্না িলেক ঢাকনাযুk iঁদর
ু pিতেরাধী শk pািsেকর পােt রাখুন৷ iঁদর
ু িল আপনার আবজর্না খায়৷
uদয্ানিটর েথেক সকল ময়লা েফলার পাt িল সিরেয় েদoয়ার eবং সকল সদসয্ eবং দশর্নাথর্ীেদর জনয্ "সে আনুন, েফরত
িনেয় যান" নীিত চালু করার িবষেয় িবেবচনা ক ন৷ aনয্থায়, uদয্ােনর সকল pকার ময়লার েমাকািবলা করার জনয্ পযর্াp
ু িলেক আকিষর্ত করেব৷
সংখয্ক ময়লা েফরার পাt রাখুন৷ eকিট েখালা থাকা ময়লার sূ প iঁদর
আপনার সmিtর চারপােশর েখালা sান িলেক লmা আগাছা িলর েথেক মুk রাখুন eবং মািটর aিতিরk িনকেট থাকা
েঝাপ িলেক েছঁ েট িদন৷ েবড়ার ধার, আভয্nরীণ কাঠােমা, eবং pিতেবশীমূলক বািড় িলর িকনার বরাবর 16 েথেক 24 iি sান
uিdদ-মুk রাখুন৷
আপনার চালা aথবা িব ামকk aথবা uদয্ােনর aনয্ানয্ কাঠােমা, পা প
র্ থ, eবং দরজা িলর নীেচর ফাটল aথবা গতর্ আেছ
িকনা পরীkা ক ন eবং ভিতর্ করা aথবা বn করার dারা েস িল েমরামত ক ন৷
গতর্ খুঁেড় বাসা ৈতির করা pিতহত করার জনয্, েঝাপ িলর নীেচ ঝু েল থাকা শাখা িলেক eবং সবিজ িল মািটর sেরর েথেক 8 iি
uপের রাখুন৷
পািখ aথবা িবড়ালেক খাoয়ােনােক uৎসািহত করেবন না eবং সাধারণ মানুেষর dারাo eিটেক pচার জনয্ সাiনেবাডর্ লাগান৷
eখন নতু ন চালা, িব ামকk, eবং aনয্ানয্ কাঠােমা িলর নীেচ কংিkেটর পয্াড লাগােনার বয্বsা ক ন৷ আপনার িকছু িজjাসা
করার থাকেল, দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন।

pমাণ খুঁজন
ু
●
●

●
●

iঁদর
ু িল রােত বাiের আেস, তাi anকার হoয়ার পের eকিট য্াশলাiট িনেয় বাiের ঘু ন৷ eিট আপনােক iঁদর
ু িল েকাথায়
যােc তা েদখেত সহায়তা করেব, ফেল আেলা আসেল আপিন তােদর গতর্ িল খুঁেজ পােবন।
iঁদর
ু িল েয sান িলেত থােক, েস িল খুঁজন
ু ৷ aিধকাংশ iঁদর
ু i বাসা aথবা গেতর্ থােক৷ বাসা িল হল 1-4 iি চoড়া, মসৃণ
িকনারাযুk ময়লা aথবা কংিkেটর মেধয্ ৈতির করা গতর্ ৷ বাসা িলেক পাoয়া েযেত পাের েঝাপ eবং uিdদ িলর নীেচ৷
েস িলেত pায়শi eকিট pেবশ করার eবং eকিট বার হoয়ার জনয্ গতর্ থাকেব৷
িব ার aনুসnান ক ন৷ িব া িল pায়শi পাoয়া যায় ময়লার িনকটবতর্ী sান িলেত৷
কাঠ eবং pািsেকর ময়লা েফলা পাt িলেত িছd eবং কামড়ােনার দাগ আেছ িকনা েদখুন৷

পির ার ক ন
iঁদেু রর েথেক মুিk পাoয়ার eকিট সহজ পথ হল পির ার করা eবং িজিনসপt িছেয় রাখা৷৷
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●

●

ু িল eেক aপরেক আকষর্ণ কের eবং িনেজেদর মেধয্ েযাগােযাগ কের
িব া িল ধুেয় িদন eবং aনুসরণ িচh িল ধুেয় িদন৷ iঁদর
িনেজেদর মূt eবং িব ার মাধয্েম৷ িব া িল ধুেয় িদন eবং ঘন বেণর্ ৈতলাk aনুসরণ িচh িল পির ার ক ন৷ sানিটেক জল
eবং eকিট হালকা ধরেনর িbিচং dবেণর (eকভাগ িbচ eবং 10 ভাগ জল) সাহােযয্ ধুেয় িদন৷
ছড়ােনা িছটােনা aবsা েথেক পিরtাণ পান। আেগাছােলাভােব রাখা িজিনস িল iঁদর
ু িলেক লুকােনার, ঘুমােনার, বাসা করার eবং
pজনন ঘটােনার জনয্ pভূ ত sান pদান কের৷ খবেরর কাগেজর sূ প, কাগেজর বয্াগ eবং কাডর্েবাডর্ eবং েবাতল িলেক সিরেয়
িদন (eবং পুনরায় বয্বহার uপেযাগী ক ন)। মজুত করার বs িলেক েদoয়াল েথেক দূের eবং মািটর েথেক uপের রাখুন৷

●

আগাছা eবং েঝাপ-ঝাড় িলেক িনয়ntণ ক ন৷ iঁদর
ু িলেক pায়শi েঝাপ eবং uিdদ িলর নীেচ মািটর গেতর্ পাoয়া যায়৷ বািড়র
িভত েথেক লmা ঘাস, েঝাপ, লতা- l, eবং িভেজ কাঠ-খড় িলেক দুের রাখুন৷ গেতর্ র আশপােশ থাকা লতা িলেক েটেন বার কের
িনন৷ বািড় িলর েথেক 6 iি পযর্n জিম unুk রাখুন eবং েঝােপর নীচ িলেক েছঁ েট িদন৷ uিdদ িলর মেধয্ দূরt রাখুন eবং
ঘনভােব েরাপণ করা eিড়েয় যান৷ uদয্ানিটেক আগাছা eবং ময়লা মুk রাখুন৷

েস িলেক uেপাষ কিরেয় রাখুন
iঁদর
ু িলর pেতয্ক িদন eক আun খাবােরর pেয়াজন হয়৷ আপনার ময়লা িল তােদর খাদয্ হেত েদেবন না৷
●

আপনার আবজর্নার বয্বsা ক ন৷ uিঠেয় িনেয় যাoয়ার সমেয়র যত কাছাকািছ সmব মলয়ার পাt aথবা বয্াগ িল রাsায়

ু িলেক আhান জনায় ৷ ময়লা িল তু েল েনoয়ার মধয্বতর্ী সময়িট
রাখুন। েস িল সারা রােতর জনয্ বাiের েরেখ েদoয়ািট iঁদর
ময়লা িল রাখার জনয্ আপনার কােছ পযর্াp ময়লার পাt থাকা িনি ত ক ন৷ শkভােব লাগােনা ঢাকা সহ শk pািsেকর aথবা
ধাতব পাt িল বয্বহার ক ন৷
●

খাবার িল দূের রাখুন৷ দল

িবড়াল, পায়রা aথবা কাঠিবড়ািল িলর জনয্ খাবার বাiের রাখেবন না

েস িলেক বাiের বার কের িদন
iঁদর
ু িল দাঁত িদেয় বািড়েত িছd কের eবং সংkিচত হেয় pায় aেধর্ক-iি র মত েছাট ফাটল eবং গতর্ িল িদেয় pেবশ করেত পাের৷
iঁদর
ু িলেক বরাবেরর মত তাড়ােনার জনয্ uদয্ােনর কাঠােমা িলর সকল িছd eবং ফাটল িলেক বn কের িদন৷ মুরিগর kঠু ির eবং
িম সােরর জনয্ 1/4 iি হাডর্oয়য্ার kথ বয্বহার ক ন৷
আপনার uদয্ােন iঁদেু রর গতর্ েদখেত পােcন? েস িলেক বn কের িদন! আপিন েস িলেক, েsট িদেয় ৈতির eক ধরেনর নুিড় পাথর sয্ালাiট
িদেয় বn কের িদন, aথবা iঁদেু রর বাসা িলেক মািট ভিতর্ কের eবং eকিট েবলচার সাহােযয্ aথবা েস িলর uপর দাঁিড়েয় েস িলেক েচেপ
বিসেয় িদেয়৷ আপিন িসেমn লাগােনা eবং বাঁধােনা sান িলেত ফাটল eবং গতর্ িল মটর্ার aথবা িসেমno বয্বহার করেত পােরন৷ বেড়া
িছd িলেক ধাতব দn aথবা জাল িদেয় বn ক ন, তারপের মটর্ার aথবা িসেমn িদেয় আটেক িদন৷

েস িলেক ধুেয় সাফ কের িদন
iঁদর
ু -ছুঁ েচা-কাঠিবড়ািলর েটাপ হল iঁদর
ু িলেক সাফ করার জনয্ eকিট কাযর্করী uপায়, তেব ei িবষ িল pেয়াগ করািট হল eকজন
েপশাদােরর কাজ৷ NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন সকল GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলর জনয্, iঁদর
ু -ছুঁ েচা iতয্ািদ িবতািড়ত
করার কাজিট করা হয় GreenThumb aপােরশনস eবং/aথবা DOHMH-eর dারা৷ ei কােজর জনয্ কমর্ীেদর তরফ েথেক
পিরদশর্ন িলর মেধয্ anভুর্ k হয় পিরদশর্ন, iিnেgেটড েপs ময্ােনজেমn (আiিপeম)-eর uপর িনেদর্ িশকা, আপনার মত uদয্ানকারীরা েয
পদেkপ িল িনেত পােরন, eবং uপযুkতা aনুসাের েটাপ েদoয়া৷ ei িবকlিটর uপর আরo তেথয্র জনয্ আপনার GreenThumb pচার
সমnয়েকর সে কথা বলুন৷ যিদ আপনার uদয্ান েগা ীিট eকজন েপশাদারেক িনযুk করেত চান, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব আপনার
পিরেষবা pদানকারীর িবষেয় GreenThumb-eর েথেক aনুেমাদন েপেত হেব৷
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শীতকালীন রkণােবkণ পরামশর্
েযেহতু শীেতর মাস িল আসn, আমরা সকল uদয্ান েগা ী িলেকi েযেকােনা প , জলিভিtক বয্বsা, eবং বৃি র জল সংরkণ বয্বsার জনয্
eকিট শীতকালীন বয্বsাপনার জনয্ eকিট পিরকlনা psত রাখা ছাড়াo eকিট তু ষার aপসারেণর জনয্ eকিট পিরকlনা করার জনয্
uৎসািহত কির, eিট িনি ত করার জনয্ যােত আপনােদর িনকট dত তু ষার eবং বরফ aপসারেণর জনয্, যখন েসিট আেস, যথাsােন eকিট
pিkয়া psত থােক৷ যিদ আপনার uদয্ান েগা ীর eকিট পিরকlনা psত করার েkেt সহায়তার pেয়াজন হয়, তাহেল দয়া কের আপনার
pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন৷ আমােদর uদয্ান িলর রkণােবkণ, uদয্ানকারী েগা ীর সদসয্ িহসােব আমােদর সকেলর uপেরi
pিতফিলত হয়৷

পা র্ পথ
eকিট শীতকালীন aনু ােনর পের uদয্ান িলর সামেনর পা প
র্ থ িলর েথেক তু ষার eবং বরফ পির ার করািট িনি তভােবi েযৗথ uদয্ান
েদখা-েশানা করার eকিট সবর্ািধক মজাদার aংশ নয়, তেব NYC Parks-eর aধীন সকল uদয্ানকারীেদর দািয়t eবং আমরা uদয্ান িলর
সামেনর পা প
র্ থ িলেক তােদর pিতেবশীেদর জনয্ িনরাপদ রাখার pিত দায়বdতার pশংসা কির৷ NYC-eর aধীনs না থাকা uদয্ান িলেক
তােদর সmিt মািলেকর সে েযাগােযাগ করেত হেব৷ uদয্ান িলর সামেনর পথচারীেদর রাsা িল পির ার eবং পথ চলার েযাগয্ রাখািট
ধুমাt আমােদর সদসয্েদর িনরাপদ রাখার জনয্i
tপূণর্ নয়, eিট eকিট আiনo৷ City eর মািলকানাধীন সmিtর uপর aবিsত
uদয্ান িল সামেনর পা প
র্ থ িল পির ার রাখার েkেt eকিট বয্থর্তা হল GreenThumb aনুjা চু িkর eবং NYC Administrative
Code eর eকিট ল ন৷
িনেদর্ িশকাঃ
পা প
র্ থ িলর েথেক তু ষার eবং বরফ পির ার করার সেবর্াৎকৃ
●

●

●

●

●

aভয্াস িল:

ধুমাt eকজন বয্িk নন, মানুষেদর eকিট েগা ীেক সুপািরশ করা হয়৷
o যিদ eকিট বৃহtর ৈদেঘর্য্র পা প
র্ থ uদয্ানিটর সে সংলg থােক,
তাহেল তু ষার পির ার করার জনয্ eকিট aেপkাকৃ ত বেড়া দেলর
pেয়াজন হেব৷
র্ থ uদয্ানিটর সে সংলg
o যিদ eকিট aেপkাকৃ ত কম ৈদেঘর্য্র পা প
থােক, তাহেল তু ষার পির ার করার জনয্ eকিট aেপkাকৃ ত েছাট
দেলর pেয়াজন হেব৷
িবরাম িনন! হাঁটুেত ভর কের তু লুন, আপনার িপেঠ নয়! আপনার পেk েকানিট
aিতিরk েসিট জানুন৷ েবলচা িদেয় তু ষার সরােনার সমেয় িনেজর গিত
িনয়ntণ ক ন eবং েসিট eকা করেবন না৷
গলেন সুিবধার uেdেশয্, েযেকােনা তু ষার আবহাoয়ািভিtক aনু ােনর আেগ
কয্ালিসয়াম েkারাiড ছড়ান eবং েবলচা িদেয় সরােনার pথম পযর্ােয়র পের
পুনরায় রkণশীলভােব ছড়ান; ali দীঘর্sায়ী হেত পাের৷
o যিদ েসখােন বরেফর eকিট sর থােক, তাহেল কয্ালিসয়াম
েkারাiডেক বরফ গিলেয় িদেত িদন eবং তারপের েসিট েবলচা িদেয়
পা প
র্ েথর েথেক সিরেয় িদন৷
যিদ তাপমাtা 20°F-eর নীেচ থােক aথবা বরফ aিতিরk েমাটা হেয় যায়,
তাহেল কয্ালিসয়াম েkারাiড ততটা কাযর্করী হেব না৷ পিরবেতর্ আপিন eকিট
বরফ ভাঙার যnt বয্বহার করেত পােরন।
akমতাসহ আেমিরকানস আiন(ADA)-eর নকশা িনেদর্ িশকা aনুসাের
পা প
র্ থ িলেত তু ষােরর মেধয্ িদেয় eকিট পথ থাকেত হেব েযিট 3 ফু ট চoড়া
হেত হেব৷

Jardin de la Roca-e েবলচা িদেয় তু ষার
সরােনা িচt েসৗজনয্ - Salvador
Dominguez, GreenThumb community
gardener at Jardin de la Roca

GreenThumb নীিতসমূহ
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ei িবভােগর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীনেযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয়৷
●

●

uদয্ান েগা ী িলেক, তু ষার-ঝেড়র পের পা প
র্ থ িলেক িনরাপদ রাখার জনয্ আবিশয্কভােব eকিট েগা ীিভিtক পিরকlনা রাখেত
হেব৷
o েকান বয্িkরা তু ষার-ঝেড়র সমেয় pিতিkয়া করেবন? েক কখন pিতিkয়া করেবন? GreenThumb ভারিট ভাগ
কের েনoয়ার সুপািরশ কের - pেতয্ক বারi eকi বয্িk হেবন না৷
o যিদ সাধারেণর েথেক aিধক পিরমাণ তু ষার থােক, তাহেল কােক েবলচা িদেয় পির ার করার জনয্ কােক ডাকা েযেত
পাের? pেয়াজেনর েkেt সাহােযয্র জনয্ eকিট সংsান psত ক ন৷
র্ থ িলর
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb uদয্ান েগা ী িল, েয িল DSNY িবিধসমূহ aনুসরণ কের পা প
েথেক তু ষার eবং বরফ পির ার কের না, তারা eকিট GreenThumb ল েনর িবষয়বs হয়৷

NYC আiন
●

eকিট তু ষার-ঝেড়র পের, পা প
র্ থ িলর রkণােবkেণর জনয্ DSNY িবিধ িল aনুসরণ ক ন৷
o তু ষার ঝড় থামার পের, িদেনর আেলা থাকা চার ঘnার মেধয্ তু ষার িলেক আবিশয্কভােব পির ার কের িদেত হেব৷ যিদ
তু ষার পড়া বn হয় নীেচ েদoয়া সমেয়র মেধয্:
▪ সকাল 7:00টা – িবকাল 4:49৷ তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব তু ষার পির ার করেত হেব চার ঘnার মেধয্
▪ সnয্া 5:00টা – রাত 5:59৷ তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব তু ষার পির ার করেত হেব 14 ঘnার মেধয্
▪ রাত 9:00টা – েভার 6:59৷ তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব তু ষার পির ার করেত হেব েবলা 11:00-eর
মেধয্
o aিg িনবর্াপক হাi য্াn িলেক তু ষার, বরফ, eবং aনয্ানয্ ভgাবেশষ মুk রাখুন৷

আবজর্না
GreenThumb নীিত
●

আবজর্না eবং ভাঙা বs িল uদয্ান িলেত aথবা পা প
র্ থ িলেত জমা হয়৷ তাহেলo uদয্ান েগা ী িল সমg শীতকােল
uদয্ানিটেক রkণােবkণ eবং পির ার করার জনয্ দায়ী থােকন৷

েখালা থাকার সময়
GreenThumb নীিত
●

1 নেভnর েথেক 31েশ মাচর্ পযর্n আপনার uদয্ানিটেক জনসাধারেণর জনয্ েখালা রাখার pেয়াজন নাi, তেব েসিট েখালা থাকেত
পাের৷ িকছু uদয্ান েগা ী, হয্ােলাuiন েসিলেbশন েড, েড aব িদ েডড uৎসব িল, েসালিsস কাযর্কলাপ িল eবং হিলেড
পািটর্ িল anভুর্ k কের, ছু িটর িদেনর কাযর্kম eবং মরসুিম কাযর্কলাপ িল পিরচািলত কের৷

aিতিরk শীতকালীন িবেবচনা িল

●

মুরিগ িলেক anভুর্ k কের, uদয্ােন বাস করা েযেকােনা গৃহপািলত প িলর eকিট িনরাপদ eবং sাsয্কর পnায় েদখােশানা
ক ন৷ েস িলেক ৈদিনক খাoয়ান, েস িলর সে সময় কাটান, তােদর ময়লা িল পির ার ক ন, eবং কম তাপমাtার সমেয়
তােদর জল িলর জেম না যাoয়া িনি ত ক ন৷
পাiপ িলর জেম না যাoয়া eবং েযেকােনা মাছ aথবা কcেপর বাসsান িলর sাsয্কর aবsা িনি ত করার uেdেশয্, জলিভিtক
বয্বsা িলর, েসচ বয্বsার, eবং বৃি র জল সংরkেণর বয্বsা িল uপযুk পিরচযর্া বজায় রাখুন৷
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন uদয্ান িলেত, পাকর্ স কমর্ীরা আভয্nরীণ জল বয্বsািটেক বসnকােল চালু করেবন eবং

●

শরৎকােল বn করেবন৷
শীতকােল তালা eবং কবজা িলর আটেক যাoয়া pিতেরােধর জনয্ WD-40-eর dারা uপকৃ ত হয়৷

●

●
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●

pেতয্ক শরৎকােল, যখন মরসুমিট সমাp হেয় আেস, তখন uদয্ানিটেক পির ার ক ন৷ টু ল িলেক পির ার ক ন eবং ধার িদন,
টু ল রাখার ছাuিনিটেক েগাছান, েযেকােনা মৃত aথবা কীেটর dারা আkাn uিdেদর েদহাবেশষ িল aপসািরত ক ন যােত েস িল
শীেতর সমেয় িম সার আপনার utিলত েবড িলর েথেক eবং আপনার পােয় হাঁটার পথ িল কােঠর kিচর dারা uপেচ না পেড়
eবং েযেকােনা সামিয়ক জািল বা জাফির িল খুেল িনন৷
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পুkর eবং জল িভিtক বয্বsা িল
পুkর িল, যখন uপযুk eবং িনরাপদভােব রkণােবkণ করা হয়, eকিট েযৗথ
uদয্ােনর শাn, সুnর সংেযাজন হেত পাের৷ যিদ সিঠকভােব লাগােনা eবং
রkণােবkণ না করা হয়, তাহেল eিটেত করণীয় pভূ ত পিরমাণ কাজ eবং eকিট
সmাবয্ িনরাপtা ঝুঁ িকo থােক৷ যিদ আপনার uদয্ান েগা ীর eকিট পুkর aথবা
জলিভিtক বয্বsােক িনরাপদভােব গঠন করার eবং রkণােবkণ করার kমতা
eবং সkমতা থােক, তাহেল দয়া কের নীেচর pেয়াজনীয়তা িল aনুসরণ ক ন৷
ei িবভাগিটর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর
জনয্ pেয়াজনীয় eবং aনয্ানয্ pেতয্েকর জনয্ uৎসািহত করা হয়৷

GreenThumb নীিতসমূহ
●

●

●

●

সকল পুkর িলেত বাতাস সরবরােহর জনয্ আবিশয্কভােব eকিট পাm
থাকেত হেব৷
○ আপনার পােm িবদুয্ৎ সংেযােগর জনয্ েসৗর-শিkর পয্ােনল
হল eকিট দা ণ িবকl৷
জন িনরাপtা িনি ত করার uেdেশয্, সকল পুkর িলেতi
আবিশয্কভােব eকিট িশ -pিতেরাধী েগট aথবা aনয্ানয্ uপযুk
বাধাসহ (36 iি uঁচু) eকিট েবড়া aথবা বাধা (ঘন েঝাপ, পাথেরর
েদoয়াল, iতয্ািদ) থাকেত হেব৷
েছাট মাছ aথবা aনয্ানয্ পুkরিভিtক বনয্pাণীসহ পুkর িলেক
La Plaza Cultural-eর eকিট পাথেরর বডর্ােরর বাধার
আবিশয্কভােব কমপেk 3.5 ফু ট গভীর হেত হেব৷
dারা েঘরা পুkর| িচt েসৗজনয্ Ariana Arancibia,
○ কi-eর জনয্ কমপেk 20 বগর্ ফু ট sােনর pেয়াজন হয়৷
GreenThumb৷
uদয্ান েগা ী িলেক আবিশয্কভােব, িনmিলিখত িনয়ম িল uেlখ কের
পুkরিটর চারপােশ aথবা িনকটবতর্ী sােন দশর্নেযাগয্ সাiনেবাডর্
লাগােত হেব:
○ দশর্নাথর্ীেদর, uদয্ােন তাঁেদর সে আনা িশ িলর uপর নজর রাখেত হেব৷
○ kkর িলেক uদয্ােনর মেধয্ সবর্দাi, আবিশয্কভােব দিড়েত বাঁধা থাকেত eবং নজের রাখেত হেব৷
○ পুkের সাঁতার কাটা িনিষd
(kkর anভুর্ k কের)
○

মাছ ধরা িনিষd।

○
○

ei জল মানুেষর বয্বহােরর জনয্ পানেযাগয্ নয়৷
uদয্ানিটর িবচkণতার aধীন aনয্ েযেকােনা aিতিরk
িনয়ম িল: েকানo pকার ময়লা, মুdা, iতয্ািদ েফলা যােব না৷

পুkর করার জনয্ GreenThumb-eর রীিত:
●

uদয্ােনর pেতয্েকর পুkরিটর দািয়t পাoয়ার eকিট সুেযাগ থাকা uিচত৷
আপনার uদয্ােনর সদসয্েদর িমিটং-e ei ধারণািটর psাব রাখুন eবং
িনি ত ক ন েয pকlিট আপনার uদয্ােনর uপিবিধেত uেlিখত

নতু ন ধারণা িলর জনয্ রীিত িলেক aনুসরণ কের৷

Manhattan eর Green Oasis Community Gardeneর uপযুk িনরাপtা বয্বsাসহ পুkর | িচt েসৗজনয্:
Ariana Arancibia, GreenThumb৷
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●

●
●

আপনার pচার সমnয়েকর িনকট eকিট পিরকlনা জমা িদন৷ পিরিশ iেত eকিট নমুনা uপলb আেছ৷ আপনার পিরকlনািট
anভুর্ k হেত হেব:
o
o
o
o
o

িকভােব uদয্ান েগা ীিট ei নতু ন pকlিটর psাব কের eবং েসিটর uপর িসdাn gহণ কের তার িববরণ৷
েযেকােনা pকার েবড়া, uিdদ েরাপণ, eবং সাiনেবাডর্ anভুর্ k কের, পিরকিlত পুkরিটর iং৷
িবিlং uপকরণ িলর eকিট তািলকা
িনরাপtা িবেবচনাসমূহ
জেল বায়ু pেবশ করার জনয্ পািmং িসেsেমর ধরন

o
o
o

মাছ anভুর্ k কের েযেকােনা বনয্pাণীর জনয্ েযেকােনা পিরকlনা
মশা eড়ােনার জনয্ পিরকlনা িল
pচিলত থাকা রkণােবkেণর পিরকlনা: জল পির ার রাখা, পুkরিটেক শীতকােলর জনয্ psত রাখা,
aয্ােমািনয়া/নাiে েটর মাtার uপর নজর রাখা, ভgাবেশষ িল পির ার করা, পােmর রkণােবkণ, মশা eবং eকেকাষী
pাণী িলর জনয্ নজর রাখা, সমসয্ার সমাধান করা, iতয্ািদ৷

আপনার pচার সমnয়ক, GreenThumb-eর নীিতর িভিtেত আপনার পিরকlনািটর পযর্ােলাচনা করেবন eবং sান পিরদশর্েনর
জনয্ eকিট সময় িনিদর্ করেবন।
আপনার চূ ড়াn নকশা eবং psাবিট িনরাপtা, আiিন aনুবিতর্ তা, eবং েবােরা পিরচালন িবেবচনা িলর িনিরেখ পযর্ােলািচত হেব৷
দয়া কের aবগত থাkন েয সকল পুkর eবং জলিভিtক বয্বsা িল aনুেমািদত হেব না -িভn িভn sােনর জনয্ িভn িভn
িবেবচনা থােক, eবং আপনার ধারণািটর িবষেয় আপনার সে কাজ করার uেdেশয্ আমােদর সেবর্াৎকৃ িট pদান করব৷
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aনু ান
aনু ান িল হল সmpদায়িটেক িবজিড়ত করার, আপনার pিতেবশীেদর সে পিরিচত হoয়ার eবং সদসয্তা বৃিd করার জনয্ eকিট মজার
uপায়৷ শহরবয্াপী েযৗথ uদয্ান িলর aতীত aনু ান িলেত anভুর্ k হেয়িছল িশl pদশর্নী, চলিct সnয্া, লাiভ িমuিজক, িশ েদর
হয্ােলাuiন েসিলেbশন, কৃ ষকেদর বাজার, ফসর েতালার uৎসব, েscােসবী aনু ান, কিবতা পাঠ, eবং আরo ব িকছু ৷

GreenThumb নীিতসমূহ
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলর জনয্:
GreenThumb-eর aনুjা চু িk-eর pেয়াজন NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন সmিt িলর uপর aবিsত সকল uদয্ান িলেক
pেতয্ক বছর কমপেk দুিট িবনামূেলয্র aনু ান পিরচািলত করেত হেব েযিটর িবষেয় uদয্ান িল GreenThumbেক aিgমভােব সূচীত
করেব৷ সকল aনু ান িলেকi GreenThumb-eর uেdেশয্র সে pাসি ক হেত হেব eবং আবিশয্কভােব GreenThumb-eর েথেক
aিgম িলিখত aনুেমাদনpাp হেত হেব৷ ei aনু ান িল হেত পাের, uদয্ানিটেত েছাট-আকােরর কিবতা পাঠ েথেক
কের বৃহদাকার bক
পািটর্ িল পযর্n৷
আমােদর aনু ান নীিতর জনয্, আমােদর oেয়বসাiেট GreenThumb-eর eকিট pায়শi িজjািসত p াবলী (FAQ) আেছ, েযিট
হয্াnবুকিটর বাiের থাকা ব pে র utর pদান কের৷ ei pায়শi িজjািসত p িল পিরিশ িব েতo uপলb৷49
(aনু ান aনুেরােধর ফমর্ )
সকল NYC Parks েযৗথ uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব তােদর pচার সমnয়েকর িনকট, tGreenThumb aনু ান aনুেরােধর ফমর্ বয্বহার
কের নীেচ uেlিখত তািরেখর মেধয্ তােদর aনু ান aনুেরাধ িল agীমভােব জমা িদেত হেব:50
●
●
●
●

1লা মাচর্: 1লা eিpল eবং 10i জুেনর মেধয্ psািবত aনু ান িলর জনয্
1লা জুন: 1লা জুলাi eবং 30েশ েসেpmেরর মেধয্ psািবত aনু ান িলর জনয্
1লা েসেpmর: 1লা aেkাবর eবং 31েশ িডেসmেরর মেধয্ psািবত aনু ান িলর জনয্
1লা িডেসmর: 1লা জানুয়াির eবং 30েশ মাচর্-eর মেধয্ psািবত aনু ান িলর জনয্
িবলিmত সংেযাজন িল: uপের uেlিখত জমা েদoয়া pাসি ক তািরখ পযর্n িনধর্ািরত না হoয়া েযেকােনা aনু ােনর জনয্,
uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব, aনু ানিট িনধর্ািরত হoয়ার সে সে তােদর GreenThumb pচার সমnয়কেক সূচীত করেত
হেব৷ GreenThumb তােদর ei জমা েদoয়া ফমর্ িল পযর্ােলাচনা তরািnত করার eবং যথা শীঘ্র সmব eকিট pিতিkয়া বয্k
করার সেবর্াৎকৃ pেচ া করেব৷

eকিট aনু ান েযিটর জনয্ GreenThumb aনু ান aনুেরাধ ফমর্-eর মাধয্েম GreenThumb-eর aিgম aনুেমাদেনর pেয়াজন হয়, েসিট
হল েযেকােনা কাযর্কলাপ েযিট:
●
●
●
●

নীেচ িনধর্ািরত aনুেমাদন aথবা aনুমিত িলর মেধয্ েযেকােনািটর pেয়াজন হয়, aথবা
uদয্ানিটর িনধর্ািরত 20 ঘnা েখালা থাকার সমেয় uদয্ানিটর বn থাকার ফলাফল সৃি কের, aথবা
uদয্ানিটর সাধারণ পিরচালন eবং রkণােবkেণর সে সmিকর্ ত না হoয়া eকিট পিরকিlত েগা ীিভিtক কাযর্কলাপ িলর eকিট
aংশs প জনসাধারেণর সদসয্েদর আমntণ জানায়৷
NYC Parks-eর dারা aিgম aনুেমাদেনর pেয়াজনীয়তাযুk িহসােব িচিhত aনয্ েযেকােনা aনু ান৷

েসi সকল aনু ান িল েয িলর জনয্ GreenThumb aনু ান aনুেরাধ ফমর্ aথবা aিgম aনুেমাদেনর pেয়াজন হয় না৷

49

GreenThumb-eর aনু ান িলর pায়শi িজjািসত p িল নাগালpাp হেব eখােন
aনু ান ফমর্ পান, eখােন bit.ly/GTEventForm

50GreenThumb
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oেপন গােডর্ন েড, কমর্ীেদর dারা িনেদর্ িশত কমর্শালা, GreenThumb-eর dারা িনেদর্ িশত েscােসবী িদবস, uদয্ােন িশl, eবং
সদৃশ aনু ান িলেক anভুর্ k কের, GreenThumb-eর dারা িনেদর্ িশত aথবা তােদর aংশীদািরেt aনুি ত হoয়া েযেকােনা
aনু ান৷
uদয্ােনর িমিটং, uদয্ােনর কমর্িদবস, uদয্ােনর আভয্nরীণ aনু ান িল, eবং aনুjাপtিভিtক দায়বdতা িলর সে সmিকর্ ত
aনয্ানয্ aনু ান িলেক anভুর্ k কের, eকিট uদয্ােনর িনয়মমািফক পিরচালন eবং রkণােবkেণর সে আদশর্গতভােব সmিকর্ ত
কাযর্কলাপ িল৷

দয়া কের মেন রাখেবন েয জমা েদoয়া aনুেমাদেনর সমতু লয্ নয়, eবং aনুেমাদেনর সময় কাঠােমা িল aনু ান িলর জিটলতার uপর িভিt
কের ৈবিচtয্পূণর্ হয়, তাi দয়া কের aনু ান aনুেরাধ িল, আপিন eকিট সmাবয্ aনু ােনর িবষেয় aবগত হoয়ার পের যথা শীঘ্র সmব জমা
িদন৷ aনুেমাদন িলর জনয্ pিkয়াকরেণর সময় িল িভn িভn হেত পাের, eবং aনু ান িল জমা িদেত হেব psািবত তািরেখর যথা শীঘ্র
সmব পূেবর্, তেব uপের িনধর্ািরত সময়তািলকা পের নয়৷ aনু ানিট aনুেমািদত নয় যতkণ না আপিন GreenThumb-eর তরফ েথেক
eকিট সুs ভােব িলিখত aনুেমাদন pাp করেছন, েযিট বয্তীত আপিন aনু ানিট পিরচালনা করার েkেt িনিষd৷
uদয্ানিটেক, uেlিখত েখালা থাকার সমেয় eকিট বয্িkগত aনু ােনর জনয্ জনসাধারেণর কােছ বn রাখা যােব না৷ যিদ aনু ানিট সাধারণ
েখালা থাকার সমেয় সংঘিটত হয়, তাহেল uদয্ানিটেক আবিশয্কভােব েখালা থাকেত হেব, aনয্থায়, েগা ীিটেক আবিশয্কভােব, িব ঘটা
pেবশািধকারিটর kিতপূরেণর জনয্ aনু ানিটর িদেনর eক সpােহর মেধয্ জনসাধারেণর জনয্ eকিট েখালা থাকা সময় সূচীত করেত হেব৷
aিতিরk aনুেমাদন eবং aনুমিতপt িল:
aিতিরkভােব, uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব, েযেকােনা পুিলশ িবভােগর dারা pেয়াজনীয়তা িলেকanভুর্ k কের িকn েস িলেত সীিমত না
েথেক, aনুমিতপt; aিg িনবর্াপণ িবভাগ aনুমিতপt; ভবন িনমর্াণ িবভাগ aনুমিতপt; City eবং State sাsয্ িবভাগ aনুমিতপt;
aনু ানিট পিরচালেনর েযেকােনা িবষেয়র েkেt pেযাজয্ েযেকােনা eবং aনয্ানয্ সকল pেয়াজনীয় aনুেমাদন, aনুমিতপt, aথবা েফডােরল,
New York Stateaথবা City আiন, িনয়ম, িবিধ eবং আেদশ িলর dারা pেয়াজনীয় aনয্ানয্ aনুেমাদন িল; aথবা New York State
Department of Environmental Protection aনুমিতপt aনুেরােধর িভিtেত, GreenThumb pেয়াজনীয় aনুেমাদনিট িচিhত
করেত েচ া করেব, িকn েযেকােনা eবং সকল pেয়াজনীয় aনুেমাদন িলর pাp করািট হল pেতয্ক uদয্ােনর দািয়t৷
িকছু ঘটনার েkেt েযখােন aনু ান িলর, uপের সংjািয়ত aনুসাের, aিতিরk aনুেমাদেনর pেয়াজন হেত পাের েয িলর মেধয্ anভুর্ k
হয়:
●

●

●

●

তৃ তীয়-পkীয় aনু ান িল: uদয্ান েগা ী িল a-সদসয্ eবং বিহরাগত pিত ান িলর েথেক uদয্ানিটেত জnিদেনর পািটর্ eবং
aনয্ানয্ বয্িkগত aনু ান িল পিরচালনা করার জনয্ aনুেরাধ pাp করেত পাের৷ uদয্ান েগা ীিট, eকিট আেবদেনর ফমর্, িসdাn
gহেণর pিkয়া, aনু ােনর মাপকািঠ, iতয্ািদ anভুর্ k কের, িকভােব e িলর েমাকািবলা করেত হেব েসi িবষেয় eকিট pিkয়ার
িবকাশ ঘটােত পাের, eবং তােদর িবেবচনার িভিtেত ei pকার aনুেরাধ িল sীকার করেত aথবা asীকার করেত পাের৷
uদয্ানিটেত eকিট তৃ তীয়পেkর dারা পিরচািলত aথবা সহ-পিরচািলত েযেকােনা aনু ােনর জনয্, আপনােক আবিশয্কভােব
তারপেরo, aনু ান aনুেরাধ ফমর্-eর মাধয্েম GreenThumb-eর েথেক aিgম িলিখত aনুেমাদন pাp করেত হেব৷ দয়া কের
aনুদান সংgহ সmেকর্ তেথয্র জনয্ টাকা, aনুদান, eবং িবkয় িনেয় কাজ করা aধয্ায়িটo েদখুন৷
unুk িশখা aথবা েজনােরটােরর বয্বহার িল: েযেকােনা aনু ােনর জনয্, েয িল েযেকােনা pকার unুk িশখা aথবা
utাপ pদানকারী uপাদান aথবা িকছু িনিদর্ pকােরর েজনােরটার িলর বয্বহার িবজিড়ত কের, েস িলর জনয্ আপনােক
আবিশয্কভােব NYC Parks-eর েথেক aিgম িলিখত aনুেমাদন eবং FDNY-eর েথেক uপযুk aনুমিতপt( িল) pাp করেত
হেব৷51,52. দয়া কের আরo তেথয্র জনয্, aিg নীিত aধয্ায়িট েদখুন৷
বিধর্ তকৃত শb: বিধর্তকৃ ত শbসহ েযেকােনা aনু ােনর জনয্, আপনােক আবিশয্কভােব NYPD-eর েথেক eকিট বিধর্তকৃ ত শb
aনুমিতপt pাp করেত হেব৷53 GreenThumb সুনামযুk uদয্ান েগা ীিটর িনকট eকিট পt িদেত পাের েয আপিন eকিট শb
aনুমিতপt pাp করার জনয্ আপনার sানীয় eিkয়ারযুk পুিলেশর সে কথা বলেত পােরন, যিদ pেয়াজন হয়৷
তহিবেলর িবিনময়: uদয্ান েগা ী িল, GreenThumb-eর েথেক aিgম aনুেমাদনসহ, বছের দুiবার তহিবল সংgহ করার
জনয্ aনুমিত pাp৷54 uেlিখত দুিট তহিবল সংgাহক দুিটর পের েযেকােনা aনু ােনর জনয্, েযখােন pেবশমূলয্ eবং/aথবা িটিকট

FDNY unুk িশখা aনুমিতপt: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/per-openflames.page
FDNYেজনােরটার aনুমিতপt: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/new-york-city-fire-department.page
53 NYPD বিধর্ত শb aনুমিতপt:: https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/law-enforcement/permits-licenses-permits.page
54তহিবল সংgেহর নীিতর uপর আরo তেথয্র জনয্ ei হয্াnবুকিটর aথর্, aনুদান িনেয় কাজ করা, eবং িবkয় aধয্ায়িট েদখুন৷
51
52

64

●

●

িবkয় িল anভুর্ k কের িকn েস িলর মেধয্ সীিমত না েথেক, পণয্ eবং পিরেষবা িল িবkেয়র জনয্ psািবত হয়, aথবা
aনয্ভােব আয় সৃি হয়, আপনােক আবিশয্কভােব, NYC Parks আয় িবভােগর েথেক eকিট asায়ী বয্বহার aনুেমাদন(TUA)
pাp করেত হেব (aথর্, aনুদান, eবং িবkয় িল িনেয় কাজ করা aধয্ায়িটর TUA pায়শi িজjািসত p িল েদখুন)৷ দয়া কের
মেন রাখেবন েয, aনুjাপt aনুসাের uদয্ানিটেত uৎপািদত পণয্ িলর িবkয় aনুেমািদত eবং েকানo aিgম aনুেমাদেনর
pেয়াজন হয় না৷ eকিট তহিবল সংgাহক হেত হেব eকিট eককালীন তহিবল সংgেহর aনু ান, aথবা eকিট pচিলত থাকা
pেবশমূলয্িভিtক শৃ লা (েযমন eকিট েযাগ বয্ায়ােমর ে ণী), যতkণ পযর্n েসিট uদয্ানিটর েখালা থাকা সময় বিহভূর্ ত থােক৷
চলিctায়ন eবং ছিব েতালা: বািণিজয্ক চলিctায়ন aথবা ছিব েতালা িবজিড়তকারী েযেকােনা aনু ােনর জনয্, আপনােক
আবিশয্কভােব, NYC Parks-eর েথেক aিgম িলিখত aনুেমাদেনর পূেবর্, েময়েরর Office of Media and Entertainment
eরaনুমিতপt pাp করেত হেব৷ NYC Parks-eর মাধয্েম p মালা সmূণর্ করার dারা
ক ন৷55 a-বািণিজয্ক
চলিctায়েনর েkেt eকিট aনুমিতপেtর pেয়াজন হয় না eবং uদয্ানিটর িবেবচনার িভিtেত aনুেমািদত হেত পাের৷
রাsা বn করা: িদ sীট aয্ািkিভিট পারিমট aিফস (SAPO) িবিভn pকােরর aনুমিতপt িল pদান কের েয িল রাsা বn
হoয়া িলেক িবজিড়ত কের, যিদ uদয্ানিট eকিট bক পািটর্, েসৗnযর্ায়ন pকl, uৎসব aথবা েমলা পিরচালনা করেত icা
কের৷56 eকিট রাsা রাখার aনুমিতপেtর জনয্ আেবদন করেত,, েদখুন nyc.gov/sapo aথবা কল ক ন (212) 7880025৷ eিটর জনয্ ব মাস সময় লাগেত পাের - আপনার aনু ােনর কমপেk ছয় মাস আেগ
ক ন৷

aনু ান িলর সে সmিকর্ ত New York City eর aনুমিতপt িলর eকিট তািলকা পাoয়া েযেত পাের, শহরবয্াপী aনু ান সমnয় eবং
িনয়ntণ aিফস -eর oেয়বসাiেট৷57
aিতিরkভােব:
●

●
●

যিদ না eকিট aনু ান eকিট তহিবল সংgাহক হয়, েযিট িলিখত আকাের agীমভােব NYC Parks eবং/aথবা GreenThumbeর dারা aনুেমািদত হেয়েছ, aনুjাপেt িনধর্ািরত aনুসাের, েগা ীিট pতয্ািশত aনুদান, pেয়াজনীয় aনুদান, সুপািরশকৃ ত
aনুদান, pেবশমূলয্, জািমন জমা, aথবা সদৃশ ভাষার pিত uেlখ নাo করেত পাের৷ দয়া কের aিতিরk িববরেণর জনয্ ei
হয্াnবুকিটর aথর্, aনুদান িনেয় কাজ করা, eবং িবkয় aধয্ায়িট েদখুন৷
uদয্ান েগা ী িল, sতnt বয্িkেদর েথেক aযািচতভােব নগেদ eবং বsেত aনুদান gহণ করেত পাের৷
GreenThumb uদয্ান েগা ী িল তােদর িনবর্ািচত আিধকািরকেদর সে সmকর্ গেড় েতালার জনয্ uৎসািহত কের৷ যিদ uদয্ান
েগা ীিট eকিট রাজৈনিতক pচারমূলক aনু ান পিরচালনা করেত icা কেরন, তাহেল তােদর eকিট পাকর্ স িবেশষ aনু ান
aনুমিতপt pাp করেত হেব৷58

িকভােব GreenThumb সহায়তা করেত পাের:
●
●
●

●

আপনার েযৗথ uদয্ােন, uদয্ান aনু ান িল পিরচালনা করার eবং মসৃণ, মজা-পূণর্ কাযর্কলাপ িল সmািদত করার uেdেশয্ সহজ,
dত, eবং সহজ ধাপ িল জানার জনয্ আমােদর aনু ান পিরকlনা করার কমর্শালা িলর মেধয্ eকিটেত uপিsত থাkন৷
যিদ আপিন, েকান aনুেমাদনিট আপনার pেয়াজন, েসi িবষেয় িনি ত না হন, তাহেল িনেদর্ শনার জনয্ আপিন আপনার pচার
সমnয়েকর িনকট uপিsত হেত পােরন।
আমরা GreenThumb-eর oেয়বসাiেট eবং েসাশাল িমিডয়া চয্ােনল িলেত uদয্ান aনু ান িলর িবষেয় েঘাষণা করেত পাির৷
GreenThumb aনলাiন aনু ান কয্ােলnাের তািলকাভু k হoয়ার জনয্ aনু ান তািলকাভু িkর aনুেরাধ পৃ া59-eর মাধয্েম
আপনার aনু ানিট জমা িদন, eবং আমরা েসিটেক েপাs করব , যতkণ পযর্n আমরা েস িলেক agীমভােব কমপেk িতন সpাহ
আেগ pাp করব৷
aনু ানিটর সmেকর্ আপনার েসাশাল িমিডয়া (সামািজক মাধয্ম) pচারিটেত আমােদর টয্াগ ক ন eবং আমরা েসিট আমােদর
েসাশাল িমিডয়া pাটফমর্ িলেত েসিটেক পুনরায় েপাs করব৷

চলিctায়ন eবং ছিব েতালার aনুমিতপt: http://nycgovparks.org/permits/film-shoot-request
SAPO aনুমিতপt িল: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/permit-types.page
57 শহরবয্াপী aনু ান সমnয় eবং িনয়ntণ aিফস: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permitting-agencies.page
58 পাকর্ স িবেশষ aনু ান aনুমিতপt সmেকর্ আরo জানুন https://nyceventpermits.nyc.gov/parks/Login.aspx?ReturnUrl=%2fParks%2f
55
56

েত
59

GreenThumb-eর aনু ান তািলকাভু িk aনুেরাধ তেথয্র পৃ া:https://greenthumb.nycgovparks.org/event_listing_request.html
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●
●

○ Facebook: GreenThumbNYC
○ Instagram: @greenthumbgrows
○ Twitter: @greenthumbgrows
○ Hashtag: #greenthumbgrows
আপনার aনু ানিট হoয়ার পের, আমােদর িনকট ছিব িল পাঠান! আমরা েস িলেক েসাশাল িমিডয়ায় েপাs করেত aথবা
আমােদর মুিdত pকাশনা িলেত anভুর্ k করেত পাির৷
যিদ আপনার েগা ীিট আপনার uদয্ােন eকিট GreenThumb কমর্শালা aথবা eকিট aনু ান সংঘিটত হoয়ােত িবেশষভােব
আgহী হন, aথবা যিদ আপনার eকিট নতু ন কমর্শালার জনয্ eকিট দা ণ ভাবনা থােক, তাহেল আপনার pচার সমnয়েকর সে
কথা বলুন৷ আমরা সবর্দাi নতু ন ভাবনা িলর জনয্ unুk!

পিরকlনা করার পরামশর্ িল:
●
●
●

●

●
●
●

আপনার aনু ানিটর িবষেয় "েক, িক, েকাথায়, কখন, েকন eবং িকভােব" eর িবষেয় িচnা ক ন৷
eকিট pকl পিরকlনা aথবা সময়েরখা psত ক ন৷
কমপেk চার মাস agীমভােব পিরকlনা করা
ক ন৷ eিট আপনােক, পিরকlনা করার, GreenThumb-eর িনকট িবjিp
pদান করার (uপেরর সময়েরখা aনুসাের), সাহাযয্ eবং সহায়তার জনয্ েগা ীর মেধয্ pচার করার (দুi মােস aিgম),
শারীিরকভােব eবং েসাশাল িমিডয়ার মাধয্েম aনু ানিটর pচার করার, িদনিটর জনয্ psত হoয়ার (eক aথবা দুi িদন aিgম),
aনু ানিটেক পিরচািলত করার, eবং েসিট েকমন হেয়িছল েসi সmেকর্ pিতেবদন psত করার (eক িদন েথেক eক সpাহ পের)
uেদয্াগ gহণ করার জনয্ পযর্াp সময় pদান কের৷ আপনার pিতেবশীেদর মেধয্ িবতরণ করার জনয্ pচারপt ৈতির ক ন,
আপনার uদয্ােনর pেবশdাের eকিট েঘাষণা pদশর্ন ক ন, eবং sানীয় িগজর্া িলেত, কিমuিনিট েবােডর্, িবদয্ালয় িলেত, eবং
েষৗথ uদয্ােনর িমিটং িলেত েঘাষণা ক ন৷ sানীয় কয্ােফ িলেত, মুিদর েদাকান িলেত, েধাপাখানা িলেত, eবং মদয্পােনর
sান িলেত pচারপt িল লাগােত পােরন িকনা িজjাসা ক ন৷
sানীয় সংবাদপt িল eবং সmpদায়িভিtক bগ িলর িনকট uপিsত হন, েস িল আপনার কাজিটেক anভুর্ k করেত চায় িকনা
eবং েস িলর pভাব িল েদখুন৷ GreenThumb-eর সে আপনার সmেকর্ র িবষেয় িdধাহীনভােব কথা বলুন eবং িনmিলিখত
aনুকরণীয় নমুনা ভাষািট আপনার সংবাদ িববৃিতেত aিভেযািজত ক ন: আমােদর GreenThumb েযৗথ uদয্ানিট হল, eকিট
সারা শহরবয্াপী 550িট uদয্ােনর মেধয্ হoয়া eকিট, েনটoয়ােকর্ র eকিট aংশ৷ GreenThumb uদয্ান িল pিতেবশীেদর গেবর্র
েকndsল সৃি কের eবং েযখােন েস িল িবদয্মান থােক েসi sানিটর pিতেবশীেদর জনয্ িবপুল সংখয্ক পিরেবশগত, sাsয্ িবষয়ক,
aথর্ৈনিতক, eবং সামািজক uপকািরতা pদান কের৷
েযৗথ uদয্ানিটর জনয্, মানুেষর কােছ েপৗঁছােনার লেkয্, eকিট iেমল েগা ী, oেয়বসাiট, eবং েফসবুক পৃ া গেড় েতালার িবষেয়
িবেবচনা ক ন৷
eকিট pাক-aনু ান যাচাiকরেণর uেdেশয্ সেমবত হন eবং সকল েscােসবী eবং aনু ান পিরকlনাকারীেদর সুs ভূ িমকা
থাকা িনি ত ক ন৷
uদয্ান aনু ান িলর পিরকlনা করার uেdেশয্ aিতিরk টু ল eবং সংsান িলর জনয্ আমােদর pচার সমnয়েকর িনকট uপিsত
হন৷
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aথর্ , aনুদান িনেয় কাজ করা, eবং িবkয়
যিদ আপনার uদয্ান েগা ীিট বেকয়া সংgহ করেত, aনুদােনর জনয্ আেবদন করেত, তহিবল সংgহ করেত, aথবা আিথর্ক দান িল gহণ
করেত icা কের, তাহেল আপনার তহিবল িল রাখার জনয্ eকিট sােনর pেয়াজন হেব েযখােন েস িলর uপর নজর রাখা যােব eবং uদয্ান
েগা ীিটর িনকট জানােনাo যােব৷ pভূ ত পিরমাণ তহিবল সংgহকারী েগা ী িল, কর-ছাড়যুk িsিত pাp করেত সkম হoয়ার uেdেশয্,
pায়শi a-লাভকারী pিত ান িহসােব িনবিnত করায়৷ তেব, নিথিভিtক কাযর্কলাপ eবং িফস িবজিড়ত থাকার কারেণ, eকিট েছাট
আকাের পিরচািলত হoয়া েগা ী িল pায়শi, দানকৃ ত aথর্ িল িনেয় কাজ করার জনয্ eকিট আিথর্ক pেযাজকেক বয্বহার কের aথবা দাতার
িনকট কর-সুিবধা pদান করা বয্তীতi েছাট দান িল gহণ কের৷
দয়া কের মেন রাখেবন েয NYC Parks, NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন uদয্ানিটর aথর্সংkাn নিথ িল েযেকােনা সমেয় িনরীkা
করার aিধকারিট সংরিkত রােখ। দয়া কের আপনার নিথ িল হালনাগাদ রাথুন৷ NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন সmিtর uপর
সকল uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব িনয়িমত িভিtেত আিথর্ক pিতেবদন িল uদয্ােনর সদসয্েদর সে েশয়ার করেব eবং আিথর্ক নিথ িল
aনুেরােধর িভিtেত সদসয্েদর িনকট pদশর্ন করেব৷

িহসাবরkণ
আপনার uদয্ােনর uপিবিধ িলেত, তহিবল িল িকভােব gহণ eবং pদান করা হেব, eবং িকভােব uদয্ানিটর সদসয্েদর িনকট আিথর্ক
নিথ িল জানােনা হেব, িনধর্ারণ কের সুs রীিত থাকেত হেব৷ GreenThumb-eর aনুjা চু িkর aধীেন, uদয্ান েগা ী িল ধুমাt
uদয্ানিটর eবং েসিটর পিরচালন eবং িkয়াকমর্ িলর জনয্ eকিট নয্ায়সংগত রািশর সদসয্তািভিtক বেকয়া িল gহণ করেত পাের, িকn
েকানo পিরিsিতেতi সদসয্তার জনয্ েসিট চাiেত পাের না৷ আিথর্ক বেকয়া িল pদান করার eকিট িবকl িহসােব, িকছু uদয্ান েগা ী
sাiিডং-েsল বেকয়া eবং/aথবা aিতিরk েscােসবামূলক সমেয়র আকাের বsিভিtক পিরেষবার িবকl িল pদান কের৷ খুচেরা নগেদর,
aথবা যখন eকিট kেয়র uেdেশয্ সদসয্ aথবা িsয়ািরং কিমিটর dারা েভাট pদােনর pেয়াজন হয় eমন িবষেয় িকছু uদয্ােনর
সুs িনয়ম আেছ। আপনার uদয্ান েগা ীিট িকভােব তহিবল িনয়ntণ করেব েসিট আপনােদর uপর িনভর্ রশীল eবং uপিবিধেত েসিট
সুs ভােব নিথভু k থাকেত হেব eবং uদয্ােনর pেতয্েকর dারা aনুসৃত হেত হেব৷

তহিবল সংgহ করা
uদয্ান েগা ী eকমাt uদয্ানিটর পিরচালেনর েkেt সহায়তার জনয্i তহিবল সংgহ করেত পাের৷ ei তহিবল িলর সূt হেত পাের সদসয্েদর
েথেক pাপয্, aনুদান, খামার কমর্, eবং আরo ব ৷ uদয্ানিটর পিরচালেনর eবং রkণােবkেণর েkেt সহায়তার জনয্ তহিবল সংgাহক
aনু ান িল, েয িল GreenThumb-eর েথেক aিgম িলিখত aনুেমাদন সহ uদয্ােনর িভতেরi বছের দুiবার aনুি ত হেত পাের৷
uদয্ানিটর বাiের aথবা aনলাiেন সংঘিটত হoয়া তহিবল সংgাহক aনু ান িল েযেকােনা সমেয় সংঘিটত হেত পাের eবং
GreenThumb-eর েকানo িবjিp aথবা aনুেমাদেনর pেয়াজন হয় না৷
sতnt বয্িkিভিtক দান
GreenThumb েযৗথ uদয্ান েগা ী , সদসয্তা বেকয়া, aনলাiন তহিবল সংgহ, pচার, eবং aনু ান িল aযািচত aনুদােনর আকাের
aনুদান িল gহণ করেত পাের,, িকn uদয্ােনর সদসয্তার জনয্ aথবা uদয্ােনর aনু ান িলেত uপিsত থাকার জনয্ aথর্ চাiেত পাের না
যিদ না েসিট uদয্ানিটর দুিট aথর্ সংgাহক aনু ােনর মেধয্ eকিট হয়৷ uদয্ান েগা ী িল uদয্ােনর pিত ধুমাt aযািচত aনুদান িল gহণ
করেত পাের যিদ না তােদর NYC Parks-eর aিgম aনুেমাদন থােক৷ তহিবল সংgেহর aনু ান িলর িবষেয় নীিত িলর জনয্, দয়া কের
aনু ান aধয্ায়িট েদখুন৷
aনলাiেন তহিবল সংgহ করা (েকানo েকানo সময় kাuডেসািসর্ং বলা হেয় থােক) হল eকিট নতু ন িম সােরর পাt aথবা eকিট বৃি র জল
সংরkেণর বয্বsার মত েছাট pকl িলর জনয্ aথর্ সংgহ করার eকিট দা ণ িচnা৷ gofundme.org and ioby.org-eর মত ব pাটফমর্
আেছ েয িল িবিভn পাির িমেকর িবিনমেয় ৈবিচtয্পূণর্ sেরর পিরেষবা pদান কের৷ আপনার uদয্ান েগা ীর জনয্ েকানিট সিঠক তাপরীkা
কের েদখুন৷
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ioby তােদর oেয়বসাiেট ioby.org তহিবল সংgহ সmিকর্ ত পরামশর্ eবং oেয়িবনার িল pদান কের, eবং pায়শi GreenThumb-eর
সে বাৎসিরক GreenThumb েgাটু েগদার সেmলন eবং সারা বছর যাবত কমর্শালা িলেত aংশীদািরt কের৷
aনুদান
uদয্ান েগা ী িল তােদর সহায়তার জনয্ aনুদােনর জনয্ আেবদন করেত পাের৷ NYC-িভিtক pিত ান িলর dারা pদt িকছু aনুদােনর
করার জনয্ তােদর uৎকৃ sােন
জনয্ eকিট uদয্ান েগা ীর eকিট আিথর্ক পৃ েপাষক aথবা 501(c) িsিতর pেয়াজন হয় না, েযিট
পিরণত কের৷ ব aনুদােনর, িম সার psত করার, আপনার েপৗঁছােনার সkমতা বৃিd করার, aথবা আরo aিধক খাদয্ uৎপাদন করার
মত িনিদর্ uেdশয্ আেছ৷ পাকর্ স-eর জনয্ aংশীদািরt60 eবং NYC-eর জনয্ নাগিরকেদর সিমিত61 হল NYC েযৗথ uদয্ান িলর জনয্
দীঘর্কালীন সহায়তা eবং আপনার েগা ীিটেক আপনার aনুদান psাবিটেক গঠন করার জনয্ সাহাযয্ করেত পাের৷ েকাথা েথেক
করেত
হেব েসi সmেকর্ aিতিরk পরামেশর্র জনয্ আপনার pচার সমnয়কেক িজjাসা ক ন৷
aিতশয় বেড়া aনুদান িলর, uেdেশয্ NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ aংশীদািরtমূলক বােজট করা, মূলধন
সংsান করা, eবং icাধীন তহিবল সংsান করার জনয্, আবিশয্কভােব আপনােক eকিট aনুদােনর psাব aথবা তহিবল সংsােনর
aনুেরােধর পূেবর্ সmাবয্তা পযর্ােলাচনার জনয্ pচার সমnয়েকর িনকট eকিট িলিখত পিরকlনা জমা িদেত হেব৷ আমরা আপনার uদয্ানিটর
unিতর জনয্ সাহাযয্ করার uেdেশয্ যথাসাধয্ করব৷
তহিবল সংgহকারী aনু ান িল
uদয্ানিটেত pেবশমূলয্ pেদয় eবং তহিবল সংgেহর aনু ান িলর িবষেয় তেথয্র জনয্, দয়া কের ei হয্াnবুকিটর aনু ান aধয্ায়িট েদখুন৷
িনবর্ ািচত আিধকািরক icাধীন তহিবল সংsান করা eবং পাকর্স ikiিট
আপনার শহেরর কাuিnল েমmার eবং েবােরা েpিসেডnেক anভুর্ k কের, আপনার িনবর্ািচত আিধকািরকেদর, সে eকিট সmকর্ গেড়
তু লুন, যােত তাঁরা uদয্ানিটর সmেকর্ জােনন eবং তাঁেদর সহায়তা pদান করেত পােরন৷ আপনার কাuিnল েমmার uদয্ানিটর unয়ন eবং
পিরকাঠােমার জনয্ icাধীন তহিবল সংsােনর িবতরণ করেত সkম হেত পােরন৷ যিদ আপিন NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন eকিট
েযৗথ uদয্ােনর জনয্ icাধীন তহিবল সংsান চাoয়ার পিরকlনা কেরন, তাহেল ei হয্াnবুেক uেlিখত GreenThumb নীিতর সে
আপনার নতু ন pকlিটর সমেরখ হoয়া িনি ত ক ন, eবং GreenThumb িকভােব সহায়তা করেত পাের েসিট েদখার জনয্ দয়া কের
আপনার pচার সমnয়েকর সে কথা বলুন৷
কৃিষিভিtক uৎপাদন িল িবkয় করা
uদয্ান েগা ী িল ঐকািnকভােব uদয্ানিটর পিরচালন eবং রkণােবkেণর েkেt সহায়তার uেdেশয্, ধুমাt uদয্ানিটেতi uৎপািদত ফল,
সবিজ, l, িডম, মধু, eবং aনয্ানয্ কৃ িষজ uপাদান িল িবkয় করেত পাের৷ যিদ uদয্ান েগা ীিট NYC Parks-e Revenue Division
েথেক eকিট aনুমিতপt pাp কের, তাহেল aিতিরk uপাদান িল িবkয় করা েযেত পাের৷ সকল uৎপাদন িলর uপেরi sাsয্িভিtক
দািব িল করা eিড়েয় যান- FDA (মািকর্ ন যুkরাে র খাদয্ eবং oষুধ pশাসন) তােদর oষুধসংkাn িবিধসমূেহর aংশs প sাsয্ সংkাn
দািব িল িনয়ntণ কের। সকল িবkয় িলেকi আবিশয্কভােব সকল শহর, রাজয্ eবং েফডােরল আiনসমূহ, িনয়ম eবং িবিধসমূেহর aনুবতর্ী
হেত হেব৷
NYC Zoning Resolution েযৗথ uদয্ান িলেক, eকi লট-e থাকা uদয্ান িলর মেধয্ তােদর dারা uৎপািদত খাদয্ uপাদান িল িবkয়
করার জনয্ aনুমিত pদান কের৷ িকভােব েজািনং কৃ িষিভিtক uৎপাদন িল িবkয়েক pভািবত কের েসi সmেকর্ তেথয্র জনয্, দয়া কের
nyc.gov/agriculture েত pায়শi িজjািসত p াবলীর পৃ া েদখুন৷62
জনসাধারেণর পা প
র্ থ িলেত খাদয্ uপাদােনর িবkয় িল িবিভn িসিট সংsার dারা তttাবধানকৃ ত হয়৷ দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর
সােথ েযাগােযাগ ক ন, িযিন আপনােক aনুমিতপt pদােনর জনয্ েকান সংsািটর িনকট aনুেরাধ করেত েসিটর aনুসnান করেত সাহাযয্
করেত পাের৷

পাকর্ স-eর জনয্ aংশীদািরt:cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks
NYC-eর জনয্ নাগিরক সিমিত: citizensnyc.org
62
NYC েত শহরিভিtক কৃ িষ সmেকর্ আরo জানুন, eখােন https://www1.nyc.gov/site/agriculture/index.page
60
61
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NYC Parks সmিtর uপর GreenThumb েযৗথ uদয্ান িল কিমuিনিট সােপাটর্ eিgকালচার েpাgামস (CSAs)-eর মাধয্েম চূ ড়াnভােব
uৎপািদত পণয্ িলর িবতরণ sান িহসােব পিরেষবা pদান করেত পাের৷ দয়া কের মেন রাখেবন, েয েযৗথ uদয্ান িল CSAs-eর জনয্
েকানo আিথর্ক েলনেদেনর sান িহসােব পিরেষবা pদান করেত পােরন না, যিদ না sানিটেত uৎপািদত uপাদান িলর মেধয্ সব িলi eকিট
GreenThumb েযৗথ uদয্ােন uৎপn হেয় থােক aথবা NYC Parks Revenue Division eর েথেক eকিট aনুমিতর আকাের NYC
Parks-eর dারা pদt aিgম িলিখত aনুেমাদন থােক।

uপাদান

NYC Parks-eর aিধেkেtর

New York State63,64 eবং েফডােরল আiন

aধীন GreenThumb
uদয্ান েগা ী িল িক ei
uপাদানিট িবkয় করেত
পাের?
তাজা ফল, সবিজ,

হয্াঁ

েকানo aনুjাপেtর pেয়াজন হয় না যিদ কাঁচা eবং না-কাটা হয়

হয্াঁ

েকানo aনুjাপেtর pেয়াজন হয় না যিদ চারা uিdদ িল eকিট

eবং l িল
চারা uিdদ িল

aনুjা-pাp নাসর্ািরেত uৎপািদত হেয় থােক৷ যিদ চারা িল আপিন
িনেজ uৎপn কেরন, eবং আপিন eকিট a-লাভকারী হন, তাহেল
আপিন eকিট aনুjা-pাp নাসর্াির িহসাব েরিজsার করেত পােরন,
eবং আপনােক িফ-eর েkেt ছাড়া েদoয়া হেব৷ আরo তেথয্র জনয্
আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন
িডম

হয্াঁ

েকানo aনুjাপেtর pেয়াজন হয় না

মধু

হয্াঁ

েকানo aনুjাপেtর pেয়াজন হয় না যিদ মধুর সে েকানo িকছু
সংযুk না করা হেয় থােক eবং মধুিট aনয্ েকানo sান েথেক kয়
করা না হেয় থােক।

মাছ

মাংস

হয্াঁ, GreenThumb-eর েথেক

সরাসির uপেভাkার িনকট

ধুমাt সmূণর্ েপ বরেফ রাখা

িলিখত aনুেমাদেনর সাহােযয্

মাছ িলেক িবkয় করা েযেত পাের৷

না

মাংেসর pকােরর uপর aনুjাপtিট িনভর্ র কের৷ দয়া কের
ফামর্ারস মােকর্ ট aনুমিতপt/aনুjাপt/শংসাপt যাচাiতািলকা
েদখুন15

63

ei রাজয্ আiন িলর মেধয্ aেনক িলi https://mhcm.org/wp-content/uploads/2019/03/Market-Managers-Permits-Checklist-

2016.pdf েত ফামর্ারস মােকর্ ট েফডােরশান aব New Yorkমােকর্ ট ময্ােনজারস েচকিলs-e পাoয়া েযেত পাের৷
64 New York State eকৃ ষকেদর বাজার িলর সmেকর্ আরo জানুন, eখােন https://www.nyfarmersmarket.com/resources
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গৃেহ psত করা ু ট

হয্াঁ, GreenThumb-eর েথেক

জয্াম

িলিখত aনুেমাদেনর সাহােযয্

গৃেহ psত করা সস,

হয্াঁ, GreenThumb-eর েথেক

ei uপাদান িলেক িবkেয়র uেdেশয্, েযাগয্ হoয়ার জনয্

সালসা, আচার, eবং

িলিখত aনুেমাদেনর সাহােযয্

আবিশয্কভােব eকিট শংিসত বািণিজয্ক রnনশালায় 20-িস

েরি জােরশেনর

ধুমাt eকিট গৃহ pিkয়াকারীর aনুমিতপেtর সাহােযয্65

aনুমিতপtসহ েযেকােনা eকজেনর dারা psতকৃ ত হেব৷66

pেয়াজনীয়তাসহ
েযেকােনা িকছু ৷
রাnা করা eবং চা,

হয্াঁ, GreenThumb-eর েথেক

ei uপাদান িলেক আবিশয্কভােব eকিট 20-িস aনুমিতপtসহ

iতয্ািদর জনয্

িলিখত aনুেমাদেনর সাহােযয্

েযেকােনা eকজেনর dারা psতকৃ ত হেব৷67

বািহয্ক বয্বহােরর

হয্াঁ, যিদ l িলেক uদয্ােনর

েকানo aনুjাপেtর pেয়াজন হয় না যিদ আপিন রঙ সংেযাজক

জনয্ গৃেহ psত l

পির ার মািটেত uৎপn করা

uপাদান িল aথবা েযেকােনা িনিষd aথবা kিতকারক রাসায়িনক

িভিtক tক পিরচযর্ার

হেয় থােক৷

বয্বহার না কেরন৷68 uদয্ানিটর eকিট ৈবধ NYS িবkয় কর

করা l eবং
পু

িল৷

uপাদান - pেলপ,

aনুমিতপেtর pেয়াজন হেব৷ েরিজsার করা 501(িস)3 a-

সাবান, iতয্ািদ

লাভকারী িল ছােড়র জনয্ েযাগয্৷

মানুেষর বয্বহােরর
জনয্ না হoয়া
পু

হয্াঁ

কৃ ত

aনুjাপেtর pেয়াজন নাi৷ েরিজsার করা 501(িস)3 a-

eবং l িল

কাটা ফু ল িল

eকিট ৈবধ NYS িবkয় কর aনুমিতপt বয্তীেত েকানo
লাভকারী িল ছােড়র জনয্ েযাগয্৷

হয্াঁ

eকিট ৈবধ NYS িবkয় কর aনুমিতপt বয্তীেত েকানo
aনুjাপেtর pেয়াজন নাi৷ েরিজsার করা 501(িস)3 aলাভকারী িল ছােড়র জনয্ েযাগয্৷

ভাঙ/শন

না

NYC Parks পাকর্ স-eর সmিtেত ভাঙ aথবা শেনর uৎপাদন
aথবা িবkয় aনুেমাদন কের না। আরo তেথয্র জনয্ ei
হয্াnবুেকর aিভেযাগ pিkয়া িবভাগিট েদখুন।

NYC Parks-eর সামিয়ক বয্বহার aনুেমাদন (NYC Parks েটেmারাির iuজ aেথারাiেজশন)(TUA)
িনmিলিখত তথয্ িল ধুমাt NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলর েkেt pেযাজয্৷
eকিট TUA হল eকিট aনুমিতপt েযিট eকিট uদয্ান েগা ীেক aথবা সরবরাহকারীেক NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন eকিট েযৗথ
uদয্ােন eকিট কয্ােলnার বছের 29 িদেনর aনিধক (নীেচ িববৃত pচিলত থাকা pকৃ িতর িবপরীত ছাড় িল িহসােব) eকিট সীিমত
New York Stateগৃহ pিkয়াকারী েরিজেsশন তথয্পt:
agriculture.ny.gov/FS/consumer/FSI-898D_Home_Processor.pdf
66 খাদয্ বয্বসা aনুমিতপt সmেকর্ New York State তথয্ eবং সংjা িল: https://agriculture.ny.gov/food-business-licensing
67
কৃ ত l িলেক eকিট aনুমিতপt বয্িতেরেকi িবkেয়র uেdেশয্ aনুেমািদত হoয়ার জনয্ NY State কৃ িষ eবং বাজার ei নীিতিটর পিরবতর্ েনর
িবেবচনা করেছ৷
65

68pসাধনী

uপাদান িলর জনয্ iu.eস. ফু ড o াগ aয্াডিমিনেsটর (Food and Drug Administration, FDA) আiন eবং িবিধসমূহ:
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/default.htm
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সময়কােলর জনয্ uদয্ানিভিtক কাযর্কলাপ িলর জনয্ আেয়র uেdেশয্৷ eিটর মেধয্ anভুর্ k হেত পাের, তহিবল সংgহ করা, খাদয্
pদানিভিtক aনু ান িল, pেবশমূলয্ যুk aনু ান িল, aথর্ pদt কমর্শালা িল, খরচ pদt pিশkণ িল, iতয্ািদ। eিট eককালীন
aনু ান িলর জনয্ েযিট িটিকট, খাদয্ aথবা aনয্ানয্ সামgী িলর িবkয়েক িবজিড়ত কের৷
যিদ psািবত aনু ানিট GreenThumb aনুjা চু িkেত aনুেমািদত দুিট তহিবল সংgাহেকর মেধয্ eকিট হয়, তাহেল uদয্ান েগা ীিটর
eকিট TUA aনুমিতপেtর জনয্ আেবদন করার pেয়াজন নাi। েযেকােনা aিতিরk আয় সৃি কারী aনু ান, যিদ NYC Parks eবং
GreenThumb-eর dারা aনুেমািদত হেয় থােক, তাহেল eকিট TUA aনুমিতপেtর pেয়াজন হেত পাের৷ যিদ aনু ানিটেত েকানo তহিবল
সংgহ না করা হয় (না agীমভােব েকানo pেবশমূলয্ েনoয়া হেয়েছ), তাহেল েকানo TUA aনুমিতপেtর pেয়াজন হেব না৷
যিদ আপিন eমন eকিট aনু ােনর পিরকlনা কেরন েযিটেত আয় সৃি হoয়া িবজিড়ত থােক, তাহেল আপনার GreenThumb pচার
সমnয়কেক আপনার পিরকlনা িল জানান৷ যিদ GreenThumb-eর dারা aনুেমািদত হয়, তাহেল আপিন Parks আয় aিফেস eকজন
pিতিনিধর িনকট িনmিলিখত তথয্ িলসহ eকিট iেমল পাঠােত (aথবা (212) 360–1397 েত কল করেত) পােরন৷
●
●
●
●
●

aনু ােনর তািরখ( িল)
pেবশ মূলয্ (uপিsত থাকার জনয্ জনসাধারেণর েথেক েয রািশিট ধাযর্ করা হয়)
িবkয় করা খােদয্র গড় মূলয্, যিদ pেযাজয্ হয়
িবkয় করা বািণিজয্ক পণয্ িলর গড় মূলয্, যিদ pেযাজয্ হয়
েসi সকল সরবরাহকারীেদর তািলকা যারা পণয্ িল িবkয় করেবন aথবা পিরেবশন করেবন, নীেচর িলেক anভুর্ k
কের:
o

িবkেয়র জনয্ uপাদান িলর pকার

o

pেতয্ক সরবরাহকারীর জনয্ মূলয্ তািলকা aথবা মূলয্ পিরিধ

o

রািশিট, যিদ িকছু থােক, েযিট uদয্ানিট aংশgহণ করার জনয্ সরবরাহকারীেদর েথেক আদায় কের

যিদ aনুেমািদত হয়, তাহেল আেবদেনর pিkয়ািট pচিলত রাখার uেdেশয্, Parks Revenue িবমা pেয়াজনীয়তা, aিতিরk
aনুমিতপt িল (েযমন, যিদ আপিন খাদয্ সামgী িবkয় কেরন, Dept. of Health and Mental Hygieneেথেক সামিয়ক খাদয্ সংsা
aনুমিতপt), eবং েযেকােনা aিতিরk তথয্ েয িল তারা চাiেত পাের, সmেকর্ আেলাচনা করেবন৷ Parks Revenueতােদর dারা,
aনু ানিটেত সৃি হoয়া pতয্ািশত আেয়র 15%-eর িভিtেত আনুমািনক পাির িমক িনধর্ারণ করেব৷ তারা গণনার মেধয্ anভুর্ k করেব,
িটিকেটর মূলয্ eবং িবkয় করা খােদয্র মূলয্ িল, আপিন কতজেনর uপিsিত pতয্াশা কেরন, aনু ানিট কত িদেনর জনয্ চলেব, eবং
aনয্ানয্ uপাদান িল৷
আয় সৃি কারী কাযর্কলাপ িলর pকােরর uপর িনভর্ রশীলভােব, িবমার pেয়াজন হেত পাের:
●

যিদ eিট eমন eকিট aনু ান হয়, েযখােন িটিকট eবং খাদয্ anভুর্ k কের, েকানo িকছু িবkয় করা হয় েয িলর জনয্
আপিন eকিট TUA aনুমিতপেtর জনয্ আেবদন করেছন, তাহেল আপনার বািণিজয্ক সাধারণ দােয়র জনয্ eকিট
সািটর্িফেকট aব iনিসoেরn-eর pেয়াজন হেত পাের িবমা:69
o

aবsান aনুসাের (“LOC” বk িচিhত) সাধারণ েমাট সীমা আবিশয্কভােব pেযাজয্ হেব

o

ঘটনা pিত কমপেk eক িমিলয়ন ডলার ($1,000,000.00)*

o

েমাট কমপেk দুi িমিলয়ন ডলার ($2,000,000.00)*

o

পিরচালেনর িববরেণর aধীেন িনmিলিখত িববৃিতিট aবশয্i anভুর্ k থাকেত হেব: কমপেk ISO ফমর্ CG 20
26-eর সাmpিতকতম সংেশাধন, aনুসাের িবsািরত আcাদনসহ aিতিরk িবমাকৃ ত িহসােব, তােদর
আিধকািরক eবং কমর্ীবগর্সহ, City of New York, eবং City eর সীমা িল aনুমিতpােpর েথেক কম না
হেব না৷

aনলাiেন eককালীন aনু ান িলর জনয্ িবমা pাp করার ব sান আেছ, েযমন eventhelper.com eবং American Community Gardening
Association৷ আপনার uদয্ােনর aনু ানিটর জনয্ eকিট সিঠক বয্বsার জনয্ িকছু গেবষণা ক ন৷
69

71

o

পিরচালনার িববরেণর aধীেন, aনু ানিটর sান( িল) eবং তািরখ( িল) আবিশয্কভােব anভুর্ k থাকেত
হেব৷

o

শংসাপt ধারেকর নাম: "NYC Department of Parks & Recreation, The Arsenal, 830 5th Ave,

o

New York, NY 10065"
COI-eর সে eকিট aনু প েbাকার সািটর্িফেকট ফমর্ (পিরিশ i)আবিশয্কভােব সংযুk করেত হেব৷
েbাকার সািটর্িফেকটিটেক েনাটাির করেত হেব eবং তািরখ হেত হেব COI-eর সে eকi তািরেখ aথবা তার
পেরর৷

●

যিদ েকানo বয্িk aনু ানিটেত pেয়াজনীয় uপকরণ িল সরবরাহ করার জনয্ eকিট গািড় বয্বহার কেরন, তাহেল
তােদর/আপনােক বািণিজয্ক যানবাহন দায় িবমা-eর জনয্ eকিট সািটর্িফেকট aব iনিসoেরn (COI) pদান করার

pেয়াজন হেব৷
o

মািলকানা, রkণােবkণ aথবা েযেকােনা িনজs, িনজs না হoয়া aথবা ভাড়ার গািড় বয্বহােরর েথেক udূ ত
হoয়া দােয়র জনয্ pেতয্ক দুঘর্টনার (সমিnত eক সীমা) জনয্ কমপেk eক িমিলয়ন ডলার ($1,000,000)৷

o

COI-eর সে eকিট aনু প আবিশয্কভােব সংযুk করেত হেব৷ েbাকার সািটর্িফেকশনিট
sাkিরত/েনাটািরকৃ ত eবং তািরখ হেত হেব COI-eর সে eকi তািরেখ aথবা তার পেরর৷

যিদ aনু ান পিরচালনার জনয্ গািড় বয্বহার না করা হয়, তাহেল eকিট গািড় না থাকার পt (পিরিশ িজ), িলখুন eবং
সাkর ক ন, eবং েসিট আপনার aবিশ িবমা নিথপt িলর সে জমা িদন৷
●

কমর্ীর kিতপূরণ িবমা
o

যিদ আপিন আপনার aনু ােনর জনয্ েকান খাদয্ পিরেবশক aথবা সরবরাহকারীেক ভাড়া না কেরন eবং
আপনার uদয্ান েগা ীিটর েকানo েবতন pদt কমর্ী না থােকন, তাহেল আপনােক আবিশয্কভােব eকিট কমর্ীর
kিতপূরণ ছাড় (ফমর্ CE-200)-eর জনয্ আেবদন করেত হেব৷70

o

যিদ আপিন খাদয্ পিরেবশনকারী aথবা পিরেষবা pদানকারী (েচয়ার ভাড়া, বিধর্ত শb, iতয্ািদ) aথবা েকান
িকছু িবkয় করার uেdেশয্, aিতিরk সরবরাহকারীেদর আমntণ জানান, তাহেল pেতয্ক সরবরাহকারীেক
আবিশয্কভােব িনmিলিখত িতনিট নিথর মেধয্ eকিট pদান করেত হেব:
▪
▪
▪

o

C-105.2 কমর্ীবেগর্র kিতপূরণ িবমা শংসাপt
U-26.3 কমর্ীবেগর্র kিতপূরণ িবমা-eর রাজয্ িবমা তহিবল শংসাপt
কমর্ীবেগর্র kিতপূরণ ছাড় (ফমর্ CE-200)

যিদ সরবরাহকারীেদর মেধয্ েকu কমর্ীবেগর্র kিতপূরণ িবমা-eর C-105.2 aথবা U-26.3 pদান কেরন,
তাহেল তাঁেদর akমতা িবমার pমাণo pদান করেত হেব৷ যিদ তাঁরা ছাড়-eর ফমর্ (িসi-200) pদান কেরন
তাহেল eিটর pেয়াজন নাi৷

যিদ uদয্ানিট, uদয্ানিটেত uৎপn হoয়া কাঁচা, না কাটা ফল, সবিজ, eবং l িল বয্তীত খাদয্dবয্ িল িবkয় করেত চান,
তাহেল আপনার েথেক eকিট sাsয্ eবং মানিসক sাsয্িবিধ িবভাগ (DOHMH) aথবা NY State কৃ ি eবং বাজার
(NYSDAM) েথেক eকিট aনুমিতপেtর জনয্ আেবদন করেত হেব৷
● যিদ uদয্ান েগা ীিটর eকিট িটিকটিভিtক aথবা তহিবল সংgহকারী aনু ান থােক, েযখােন খাদয্ পিরেবশন করা হেব,
aথবা eকিট aনু ােন খাদয্ িবkয় করার পিরকlনা কেরন, তাহেল আপনার eকিট সামিয়ক খাদয্িভিtক সংsা
aনুমিতপt-eর জনয্ আেবদন করার pেয়াজন হেব৷71

70কমর্ীর

kিতপূরণ ছাড় (ফমর্ CE-200)-eর জনয্ aনলাiেন আেবদন ক ন, eখােন
businessexpress.ny.gov/app/answers/cms/a_id/2263/kw/CE
71সামিয়ক খাদয্িভিtক সংsা aনুমিতপt সmেকর্ আরo জানুন, eখােন https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/temporary-foodservice-establishment-permit

72

●

●

যিদ uদয্ান েগা ীিট িবkয় করার জনয্ খাদয্ pিkয়া কেরন, েযমন আচার, জয্াম, iতয্ািদ, তাহেল দয়া কের aনুjাপt
pেয়াজনীয়তার uপর িবsািরত িববরেণর জনয্, GreenThumb uদয্ানকারীেদর হয্াnবুক-eর টাকা িনেয় কাজ করা,
eবং িবkয় aধয্ায়িট েদখুন
যিদ uদয্ান েগা ীিট uপাদান িলেক বািড়েত েবক করেত চান, েযমন kিকi aথবা কাপ েকক eবং েসi বs িলেক
uদয্ােন িবkয় করেত চান, তাহেল েবককারী pেতয্কেক eকজন গৃহ pিkয়াকারী73 িহসােব NY State eর সে
েরিজsার করেত হেব।72 েরিজsার করার জনয্ িফ aথবা মূলয্ নাi৷

NYC Parks ছাড়
ছাড় িল73 হল pচিলত থাকা আজ সৃি কারী পিরচালন, েযমন eকিট পােকর্ র eকিট কয্ােফ eকিট pচিলত থাকা কৃ িষ uৎপাদেনর েদাকান
aথবা কৃ ষকেদর বাজার, েযিট েসi কৃ ষকেদর uপিsত করেত চায় যারা uদয্ানিটেত uৎপাদন কেরন না (aথর্াৎ, বাiেরর েথেক কৃ ষক,
Long Island, iতয্ািদ), ছােড়র িবিধসমূেহর anভুর্ k হন৷ যিদ আপিন, আপনার কাযর্kমিট asায়ী বয্বহােরর aনুেমাদন
(Temporary Use Authorization, TUA) aথবা ছােড়র aধীেন পেড় িকনা েসi িবষেয় িনি ত না হন, তাহেল দয়া কের আেলাচনার
জনয্ আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর িনকট uপিsত হন৷ দয়া কের মেন রাখেবন েয ছাড় িল pথাগতভােব NYC Parks-eর
aিধেkেtর aধীন GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ uপযুk নয়৷
aিতিরk সংsানসমূহ
●
●
●
●

●
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শহরিভিtক কৃ িষ পেণয্র বয্বসা
করা সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্, েদখুন nyc.gov/agriculture৷
নিথ রkেণর uপর সংsান িলর জনয্, েদখুন farmingconcrete.org৷
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন uদয্ান িলেত কৃ ষকেদর বাজার
করার uপর আরo তেথয্র জনয্, েদখুন
nycgovparks.org/permits/farmers-market
Parks-eর জনয্ aংশীদািরt (cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks) eবং NYC-eর জনয্
নাগিরকেদর সিমিত(citizensnyc.org) হল NYC েযৗথ uদয্ান িলর দীঘর্কালীন সহায়ক eবং আপনার েগা ীিটেক aনুদােনর
psাব গঠন করেত সাহাযয্ করেত পাের৷
ioby তােদর oেয়বসাiেট ioby.org তহিবল সংgহ সmিকর্ ত পরামশর্ eবং oেয়িবনার িল pদান কের, eবং pায়শi
GreenThumb-eর সে বাৎসিরক GreenThumb েgাটু েগদার সেmলন eবং সারা বছর যাবত কমর্শালা িলেত aংশীদািরt
কের৷

NY State গৃহ pিkয়াকারী েরিজেsশন: https://agriculture.ny.gov/food-safety/home-processing
NYC Parks ছােড়র oেয়বসাiট: nycgovparks.org/opportunities/concessions
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ধূমপান eবং মািরজুয়ানা নীিত
GreenThumb নীিত: City of New York eর মািলকানাধীন সmিtর uপর NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb
েযৗথ uদয্ােনর িভতের মািরজুয়ানা eবং তামােকর চাষ, বয্বহার, িবkয়, pিkয়াকরণ aথবা িবতরণ িনিষd৷ GreenThumb
aনুjাপেtর ধারা 6.E uেlখ কের: uদয্ানিটেত েকানo মাদকdবয্ aথবা aয্ালেকাহল চাষ, uৎপাদন, বয্বহার, ভkণ, মজুতকরণ, িবkয়,
aথবা িবতরণ করা যােব না৷
NYC আiন:


New York City Administrative Code eর ধারা 17-503 েত পাoয়া, Smoke Free Air Act aনুসাের, NYC Parks
eর সmিtেত তামাক, , i-িসগােরট, eবং মািরজুয়ানা anভুর্ k কের ধূমপান করা িনিষd৷

New York State আiন:


Marijuana Regulation and Taxation Act ভাঙ িনয়ntণ েবাডর্েক,, aনয্ানয্ িবষয় িলর মেধয্, "সরকাির জিমেত ভাঙ চাষ
pিতেরাধ করার" uেdেশয্ িনয়ম িল pচার করার জনয্ িনেদর্ িশত কের৷
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aিg নীিত
GreenThumb নীিতসমূহ:
ei নীিত িল ধুমাt NYC Parks-e aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর েkেti pেযাজয্। দয়া কের NYC Parks িনয়মসমূহ o
েদখুন৷74
●

●

কমর্শালা িলর রাnার pদশর্ন, aথবা aনু ান িলর জনয্ সীিমত িভিtেত বহনেযাগয্ ৈবদুয্িতক aথবা িবuেটন-jালানী
বয্বহারকারী কয্াm েsাভ িল বয্বহার করা েযেত পাের৷ দয়া কের aনুেমাদেনর জনয্ আপনার pচার সমnয়েকর িনকট eকিট
িলিখত পিরকlনা জমা িদন৷ aনুেমাদন pাp করা িনি ত নয়৷
aনয্ানয্ সকল আ েনর বয্বহার িলেক আবিশয্কভােব GreenThumb-eর dারা িলিখত aনুেমাদন eবং FDNY-eর েথেক eকিট
uপযুk aনুমিতপt pাp করেত হেব৷
○
○

○
○

সাংsৃ িতক uৎসব িলর মত eককালীন aনু ান িলর জনয্ FDNY-eর eকিট unুk aিg aনুমিতপt আেছ৷75
FDNY pায়শi, uদয্ােন eকিট আ েনর বয্বহােরর জনয্, eকিট aনুমিতপt pদান করার পূেবর্ pথেম
GreenThumb-eর aনুেমাদনিট েদখেত চাiেব৷ তারপের েসিট যায় িবেsারক দেলর কােছ, যারা eকিট পিরদশর্ন
করার uেdেশয্ uপিsত হন, eকিট aনুমিতপt pদান কেরন, eবং সmূণর্ aনু ানিটর সমেয় uপিsত থােকন৷
uদয্ান েগা ীিটেক শহরিভিtক সংsা িলর dারা aনুেরাধিট pিkয়া করার জনয্ পযর্াp সময় িনি ত করার uেdেশয্,
আবিশয্কভােব aনু ানিটর পূেবর্ aনুেমাদন pিkয়ািট কমপেk 2 মাস agীমভােব
করেবন৷
আ নিট আবিশয্কভােব েযেকােনা পােয় হাঁটার পথ aথবা পা প
র্ থ, েবড়া eবং বািড় aথবা jলনশীল েযেকােনা বsর
সিnকেট থাকেব না৷ আ নিট আবিশয্কভােব বিহগর্মনপথ িলর aথবা মানুেষর হাঁটা-চলা করার sান িলর েথেক
কমপেk 12' দূের থাকেব৷

NYC আiন:
িনu iয়কর্ -eর aিg িনবর্াপণ িবভাগ(FDNY) aিg িবিধ:76 বহনেযাগয্ বাiের বয্বহারেযাগয্ aিg kn েযিটেত কাঠ jালােনা হয় aথবা
aনয্ানয্ কিঠন jালানী (েযমন আ ন jালােনার জনয্ psতকৃ ত কােঠর লগ) িলেক eকিট unুk aিg িহসােব Fire Code eর dারা
িনয়ntণ করা হয়। Fire Code(FC307.1), েস িলর dারা uপsািপত করা aিgিভিtক িবপদ িলর কারেণ, কেয়কিট মাt বয্িতkমসহ
unুk আ ন িনিষd কের৷

তেথয্র জনয্, দয়া কের https://www.nycgovparks.org/rules/section-1-05 েত NYC Parks িনয়মসমূহ েদখুন
FDNY-eর unুk aিg aনুমিতপt https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/per-openflames.page
76 FDNY aিg িবিধ-eর eকিট িপিডeফ ডাuনেলাড ক ন, eখােন https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/nyc-firecode-guide.pdf
74আরo
75

75

uদয্ান িলেত িশl
GreenThumb-eর Art in the Gardensকাযর্kমিট
িশlী eবং uদয্ানকারীেদর সে কাজ কের যারা
GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলেত জনসাধারেণর জনয্
িশl সৃি করেত আgহী৷ GreenThumb eবং NYC
Parks Arts & Antiquities,77-eর dারা pিkয়াকৃ ত
psাব িলর eবং psাব িলর জনয্ aভী aনুেরাধ িল
pচিলত থাকা পযর্ােলাচনার মাধয্েম, GreenThumb,
NYC েযৗথ uদয্ান িলেত আরo aিধক িশl আনয়েনর
uেdেশয্, uদয্ান েগা ী িল eবং িশlীেদর সহেযািগতা িলর
pিত সহায়তা pদান কের৷
eকিট িবsৃ ত পিরিধর সামিয়ক িশl িনদশর্ন িল সৃি র
uেdেশয্, GreenThumb চায় sানীয় িশlী eবং েযৗথ
uদয্ান িলর মেধয্ সহেযািগতামূলক সmকর্ লালন করেত৷
eকিট েযৗথ uদয্ােন, মুরাল, ভাsযর্, সmাদন, গেবষণামূলক
িশl, সংগীত, eবং কিবতা, সকল িকছু র জনয্i eকিট sান
রেয়েছ - eবং আমরা েস িলেক eকেt আনয়ন করার লেkয্
bকিলন-eর Powers Street Garden eকিট েশেড থাকা, Meg Minkley-eর
েসতু বnন হoয়ার আশা কির৷

dারা কৃ ত, “Fiesta Forever,” নামক মুরাল | িচt িশlী Meg Minkley-eর িচt।

GreenThumb িনেদর্ িশকা
●

●

●

যিদ আপনার uদয্ান েগা ীিট eকিট সামিয়ক জনসাধারেণর জনয্ িশl িনদশর্ন পিরচালনা করেত আgহী হয় aথবা যিদ আপিন
eকিট pকেlর জনয্ eকিট েযৗথ uদয্ােনর সে সংযুk হেত চাoয়া eকিট িশlী হন, eবং আপিন Art in the Gardens কাযর্kম
সmেকর্ আরo তথয্ চান, তাহেল দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন৷
uদয্ান েগা ী িল িসdাn gহণ করেত পাের েয িশlকমর্িটর িবকােশর েkেt তারা কতটা সিkয় হেত চান৷ uদয্ানকারীরা
সিkয়ভােব িশlীেদর aনুসnান করেত পােরন eবং/aথবা তাঁেদর িনজs িশl psাব িলর নকশা করেত পােরন৷ েগা ী িল েযৗথ
uদয্ান িলেত িশl পিরচালনা করার েkেt তাঁেদর আgহo pকাশ করেত পােরন eবং GreenThumb uদয্ানিটর সে িশlীেদর
েযাগােযাগ sাপন করেত পাের৷ eেkেt, uদয্ান েগা ীিট psাব িল পযর্ােলাচনা কের eবং eকজন িশlীেক িনবর্াচন করার েkেt
সাহাযয্ করেত পাের,, েয uদয্ানিটর কlদৃেশয্র সে সমেরখ হয়৷
uদয্ানিটর জনয্ িশlকমর্িট সনাk করার eবং নকশা করা ছাড়াo sাপন করা, pদশর্নী, রkণােবkণ, eবং uপসারণ (যিদ pেযাজয্
হয়) িবষয়ক কাজ িলেত uদয্ান েগা ী eবং িশlী eকেt কাজ করেব৷

GreenThumb নীিতসমূহ
ei িবভােগর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয়৷
●

77

uদয্ােনর pেতয্েকরi uিচত িশlিটর sাপনা aথবা সmাদন aনু ােনর ভােলা-মেnর িবষেয় িবেবচনা করার সুেযাগ পাoয়া৷
আপনার uদয্ােনর সদসয্েদর িমিটং-e ei ধারণািটর psাব রাখুন eবং িনি ত ক ন েয pকlিট আপনার uদয্ােনর uপিবিধেত
uেlিখত নতু ন ধারণা িলর জনয্ রীিত িলেক aনুসরণ কের৷

NYC Parks Arts & Antiquities-eর িবষেয় আরo জানুন, eখােন nycgovparks.org/art-and-antiquities
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●

●

●

NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন uদয্ান েগা ী িলেক আবিশয্কভােব িশl sাপেনর েkেt নীেচ uেlিখত পাকর্ স-eর
রীিত িলেক aনুসরণ করেত হেব৷ GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলেত নতু ন িশlকমর্ িল জনয্ RFP িল pদান করেত পাের,
েয িলর তােদর িনজs রীিত থাকেব৷
uদয্ান েগা ীিট uদয্ানিটেত eককালীন সmাদন িল পিরচািলত করেত পাের (েযমন সংগীত, নাটক, eবং কিবতা)৷ দয়া কের ei
pকার aনু ান িলর িবষেয় আপনার pচার সমnয়কেক জানান যােত তারা আপনােক সিঠক রীিত eবং aনুমিতপt িল aনুসরণ
করা িনি ত করেত eবং pচােরর েkেt সাহাযয্ করেত পােরন৷ আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের ei হয্াnবুক-eর aনু ান িল
aধয্ায়িট েদখুন৷
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলেত বৃহদাকার িশl sাপনা িলর জনয্ আবিশয্কভােব
GreenThumb-eর dারা aিgম aনুেমাদন gহণ করেত হেব৷ আমােদর জনয্ িনিদর্ সমসয্ার িবষয় িলর মেধয্ anভুর্ k হয়
িশlকমর্িটর িনরাপtা eবং েটকসiতা eবং sানিটেত েসিটর uপযুkতা৷ aনুেমাদেনর জনয্ আেবদন করার uেdেশয্, দয়া কের
iেমল-eর মাধয্েম আপনার pচার সমnয়েকর িনকট িনmিলিখত িল aিভেpত sাপনার কমপেk 6 মাস পূেবর্ জমা িদন৷
o িশেরানাম, মাধয্ম, পিরমাপ, oজন, eবং sাপেনর সময়েরখা anভুর্ k কের psািবত িশlকমর্িটর eকিট িলিখত িববরণ৷
▪ যিদ িবদয্মান কাজিটর sাপেনর psাব করা হয়, তাহেলিশlকমর্িটর ছিব েতালা ছাড়াo মানব ucতার pিত
uেlখ (aথর্াৎ, ছিবিটেত eকজন মানুষেক anভুর্ k করা) করা anভুর্ k ক ন৷
▪ কাযর্কারী a aথবা পিরমাপ করার জনয্ eকিট pাথিমক নকশার ছিব িল anভুর্ k ক ন৷
o uদয্ান েগা ীিটর িসdাn-gহণ pিkয়ািটর eকিট িববরণ eবং/aথবা uদয্ান েগা ীর িলিখত আকাের িশlকমর্িটর
aনুেমাদন৷
o psািবত েময়াদ eবং pদশর্নীর সময়কাল৷
o সামিয়কভােব sাপন করার জনয্ uদয্ানিটেত psািবত sান৷
o িশlীর িববৃিত eবং কমর্দkতা eবং aিভjতার িববরণ৷
o pেযাজনাকারী pিত ানিটর aথবা aনয্ানয্ আিথর্ক সংsােনর eকিট িববরণ anভুর্ k কের, sাপনািটর জনয্ আনুমািনক
বয্য়৷
o নাম, iেমল িঠকানা, eবং েযাগােযােগর বয্িkেদর েফান নmর িল anভুর্ k ক ন: িশlীর aথবা aংশীদািরtকারী
সংsািটর ছাড়াo uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেদর৷
o িশlীর পূবর্বতর্ী কমর্ িলর 10িট পযর্n ছিব৷ সকল ছিব িলেক আবিশয্কভােব সুs ভােব িশlীর নাম, কমর্িটর
িশেরানাম, মাধয্ম, eবং পিরমাপ uেlখকারী েলেবলযুk হেত হেব৷
psাবিট িশlীর eবং/aথবা uদয্ান েগা ীিটর তরফ েথেক আসেত পাের৷ জমািট pাp করার পের, GreenThumb আেবদনপেtর
পয্ােকটিট পযর্ােলাচনা করেব eবং agবতর্ী হoয়ার uেdেশয্, েযেকােনা aিতিরk p eবং pেয়াজনীয়তা িলসহ aনুসরণ করেব৷

NYC Parks eর নীিতমালা
ei িবভােগর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয়৷
aনুমিতপt

কাযর্সmাদন
●
●

যিদ আপনার সmাদনািটেত বিধর্ত শb থাকার পিরকlনা থােক, তাহেল আপনার, uদয্ানিটর সে সংি পুিলশিবভাগ েথেক eকিট
NYPD শbaনুমিতপেtর জনয্o আেবদন করার pেয়াজন হেব৷
মে র জনয্ সংগীতিভিtক aথবা aনয্ানয্ সmাদনা aিধকার িল anভুর্ k কের িকn েস িলেত সীিমত না েথেক, েবৗিdক সmিt
বয্বহােরর জনয্ pেয়াজনীয় েযেকােনা ছাড়পt aথবা aনুমিত িল pাp ক ন৷

িশlকমর্
●

জনসাধারেণর সকল বৃহৎ িশlকমর্ eবং মুরাল িল NYC Parks Arts & Antiquitiesaিফেসর সামিয়ক জনসাধারেণর িশl
িনেদর্ িশকা eবং aনুমিতpাp করেণর িবষয়বs৷ nyc.gov/parks/art েত আরo জানুন eবং
artandantiquities@parks.nyc.gov েত েযেকােনা p সহ তােদর সে েযাগােযাগ ক ন৷
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●

●

●

●
●
●

●

পােকর্ র জিম eবং NYC Parks সmিtর uপর (চালা, েছাট কােঠর ঘর, iতয্ািদর মত GreenThumb-eর dারা kয় করা
uপাদান িল) সকল মুরাল িল ধুমাt eকবছেরর জনয্ aনুমিতpাp হয়৷ বছরিটর পের, িশlী কমর্িটেত তাঁেদর aিধকার িল
পিরতয্াগ কেরন৷
িশlকমর্ িলর জনয্ সকল psাব িল, েয িল মুরাল নয়, েস িল হেত পাের ধুমাt eক বছেরর জনয্। uদয্ানিটেত eকবছেরর
েথেক দীঘর্তর সময় থাকার uেdশয্যুk েযেকােনা sাপনা িলেক আবিশয্কভােব New York City Public Design
Commission eর সােথ eকিট pিতেযািগতামূলক pিkয়ার মেধয্ িদেয় েযেত হেব৷
যিদ িশl কমর্িটর sাপনার জনয্ সামিয়ক কাঠােমা বাঁধার aথবা ভারী যnt (েযমন eকিট েচির-িপকার, ekকয্ােভটার, aথবা
ফকর্ িল ) বয্বহােরর pেয়াজন হয়, তাহেল িশlীর সকল aংশgহণকারীর জনয্ যাঁরা কাঠােমািট aথবা যnt িল বয্বহার করেত
যােcন তােদর জনয্ আবিশয্কভােব িবমা আcাদন থাকেত হেব eবং eকিট পাকর্ স িনমর্াণ aনুমিতপt pাp করেত হেত পাের৷
িকছু pকেlর sানীয় কিমuিনিট েবাডর্-eর aনুেমাদন pাp করার pেয়াজন হেত পাের৷ GreenThumb pকlিটর সmেকর্
কিমuিনিট েবাডর্ েক েযেকােনা পnায় জানােনার সুপািরশ কের৷
eকিট psােবর aনুেমাদেনর পের, NYC Parks Arts & Antiquities, , NYC Parks eবং িশlী eবং/aথবা pেযাজনাকারী
সংsার মেধয্ eকিট আনু ািনক সরকাির িশl aনুjা চু িk pদান করেব৷
pদশর্নকারীরা িশlকমর্িটর sাপনা eবং aপসারণ, eবং আcাদন psিত, িমক, পযর্েবkণ, িবমা, eবং pদশর্নীিট চলাকালীন
িশlকমর্িটর রkণােবkণ ছাড়াo uদয্ানিটেক িশlকমর্িট sাপন করার পূেবর্ েয aবsায় িছল েসi aবsায় িফিরেয় আনার জনয্
sানিটর uপশমমূলক কাজ িলর সে সহেযাগী মূলয্ িলর জনয্ দায়ী৷
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন eকিট েযৗথ uদয্ােন pদশর্নী করার সমেয়, িশlী pকlিটর জনয্ aথর্ সংsান করা ছাড়াo
িবমা pাp করার eবং sানিটর পুনsর্ াপনার জনয্ দািয়t িল ধারণ কেরন৷ িশlীর aনয্ানয্ দািয়t িলর মেধয্ anভুর্ k হয়:
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

psাব িলর জনয্ aনুেরােধ uেlিখত েযেকােনা িনেদর্ িশকা aনুসরণকারী uc-মােনর িশl িলর psাব ক ন,
যিদ pেযাজয্ হয়৷
গঠন, sাপন, রkণােবkণ, িবমা, জািমন জমা, খুেল েনoয়া, eবং sােনর পুন dারকরেণর জনয্ আিথর্ক সংsান pদান
ক ন৷
■ জনসাধারেণর জনয্ িশl pকl িলর জনয্ pেযাজনাকারী/pদশর্নীর পিরচালনাকারীেক,
pদশর্নীিটর েময়াদকালিটর জনয্ সাধারণ দায় িলেক আcাদনকারী িবমা শংসাপt pদান করেত হেব৷
aিতিরk িবমাকৃ ত িহসােব City of New York-eর নােমােlখ কের pেয়াজনীয় িবমা পিলিস িল pাp ক ন৷ িকছু
pকেlর েkেt eকজন aনুjা-pাp iি িনয়ােরর dারা psতকৃ ত pযুিkিভিtক pিতেবদন িল psত করার pেয়াজন হেত
পাের৷
eকিট জািমন জমা, েযিট sানিটর পুনসর্sাপেনর পের pদশর্নকারীর িনকট pতয্পর্ণ করা হেব৷
িশlকমর্িটর sাপনািটেক পযর্েবkণ করা (পাকর্ স-eর dারা টু লস, uপকরণ, eবং সর াম িল pদান করা হয়না)৷
NYC Parks-eর েpস aিফেসর সে েযেকােনা সংবাদ িববৃত aথবা aনু ান সmেকর্ সমnয় ক ন৷
pদশর্েনর সমেয় িশlকমর্িটর পযর্েবkণ eবং রkণােবkণ করা৷
িশlকমর্িটর aপসারণ eবং sানিটর পুন dােরর পযর্েবkণ৷
a-বািণিজয্ক uেdেশয্ িশlকমর্িটর েযেকােনা িববরণ বয্বহার করার জনয্ (pদশর্নকারীর কৃ িতt uেlখ করা হেব) NYC
Parks-eর িনকট রয়য্ালিট-মুk, pচিলত থাকা aনুjািভিtক aিধকার aনুেমািদত ক ন৷
সংলg বয্িkগত মািলকানাধীন বািড় িলর, িশlীেক uপের-uেlিখত pেয়াজনীয় জমা িল সহ বয্িkগত মািলকানাধীন
বািড়র মািলেকর েথেক সমথর্নমূলক eকিট পt জমা িদেত হেব৷

aিতিরk সংsানসমূহ:
●
●

NYC Parks-eর িশl sাপনার জনয্ aনুমিত pদােনর pিkয়ািটর সmেকর্ আরo জানুন, eখােন nycgovparks.org/art-andantiquities/temporary-guidelines
িকভােব েযৗথ uদয্ান িল িশlীেদর, আিথর্ক সংsান, eবং aনয্ানয্ pকাের সহায়তা িলর aনুসnান েপেত পাের:
○ েবােরা িশl পিরষদ - www1.nyc.gov/site/dcla/cultural-funding/artists.page
○ sানীয় িব িবদয্ালেয়র িশl কাযর্kম িল
○ িনকটবতর্ী সংgহশালা aথবা সাংsৃ িতক pিত ান িল
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●

○ দয়া কের ei হয্াnবুকিটর, টাকা িনেয় কাজ করা, aনুদান eবং িবkয়-eর uপর aধয্ায়িটo েদখুন৷
িশlীরা িকভােব েযৗথ uদয্ান িলেক খুঁেজ েপেত পােরন:
○ GreenThumb oেয়বসাiেট েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ aনুসnান ক ন: nyc.gov/parks/greenthumb
○ েয uদয্ানিটেত আপিন সmাদন করেত আgহী েসিটর সে েযাগােযাগ ক ন, হয় তােদর েখালা থাকার সমেয় েসখােন
uপিsত হoয়ার aথবা uদয্ানিটর pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ করার dারা৷ আপিন আমােদর oেয়বসাiেট
আমােদর কমর্ী েযাগােযােগর তািলকা েপেত পােরন: http://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html.
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েযৗথ uদয্ােনর aংশীদািরtিভিtক কlদৃশয্করণ eবং নকশা
uেdশয্
GreenThumb-eর েগা ীিভিtক aংশgহণমূলক কlদৃশয্ সৃি eবং নকশা কাযর্kমিট হল eকিট anভুর্ িkমূলক পিরকlনা টু ল েযিট েযৗথ
uদয্ানকারীেদর uদয্ানিটক জনসাধারেণর eকিট sান িহসােব কlনা করেত eবং eকিট সহেযািগতামূলক sানসংsানকারী pিkয়ার মাধয্েম
eকিট সুিবধাকৃ ত নকশা েপেত সkম কের৷ কাযর্kমিটর লkয্ হল খািল জিম িলেত নতু ন uদয্ান িলর নকশা করা, পিরবতর্ নশীল েগা ী
pয়াজনীয়তা িল পূরণ করার uেdেশয্, িবদয্মান uদয্ান sান িলর পুননর্কশা করা, aথবা িবদয্মান uদয্ান িলেক পুনসর্িkয় করার uেdেশয্,
েযৗথ uদয্ানকারীেদর সে কাজ করা৷
েযাগয্তা
ধুমাt NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন GreenThumb েযৗথ uদয্ান িলi েগা ীিভিtক aংশgহণমূলক কlদৃশয্ সৃি eবং নকশা
কাযর্kমিটেত aংশgহণ করার জনয্ েযাগয্৷ pিতি ত uদয্ান েগা ী িল, েগা ীিভিtক পিরকlনাকরণ eবং sােনর পুননর্কশাকরণ সহায়তার
জনয্ aনুেরাধ করেত পাের, তেব, ei কাযর্kমিট pাথিমকভােব নতু ন েযৗথ uদয্ান িলর িবকােশর eবং িবদয্মান uদয্ান sান িলেক
পুনসর্িkয় করার uেdশয্যুk৷ eকিট শিkশালী সদসয্তা eবং িসdাn-gহণ pিkয়াসহ নতু ন uদয্ান েগা ী িলর েkেt agািধকার pদান করা
হেব৷ আপনার pচার সমnয়ক, আপনার uদয্ান েগা ীিটেক িনেজরাi সমিnত কlদৃশয্ ৈতির করার জনয্ টু ল িল নাগালpাp করার েkেto
সাহাযয্ করেত পােরন৷
pিkয়া
যিদ আপনার uদয্ান েগা ীিট েগা ীিভিtক aংশgহণমূলক কlদৃশয্ সৃি eবং নকশা কাযর্kমিটেত aংশgহণ করেত আgহী হয়, তাহেল দয়া
কের আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন৷ uপলb সংsান িলর িবষয়বss প, যিদ uদয্ান েগা ীিট মাপকািঠ িল পূরণ
কেরন, তাহেল uদয্ানকারীেদর eকিট িনবর্ািচত েগা ী, েযৗথ uদয্ান েগা ীিটর লkয্ eবং agািধকার িল সmেকর্ আেলাচনার uেdেশয্ িতনিট
িমিটং-eর জনয্ pিত িতবd হেব৷ িমিটং িল গিঠত হেব েসi সকল িkয়াকলাপ িলর dারা েয িল সদসয্েদর eকিট সুিবধাpাp িকn
anভুর্ িkমূলক নকশা pিkয়ায় িনযুk করেব৷
ফলাফল
িতনিট েগা ীিভিtক পিরকlনা পযর্ােয়র েশেষ, GreenThumb পিরকlনািভিtক iং িল psত করেব েয িল pেতয্ক িমিটং-eর
আকিষর্ত
tপূণর্ িবষয় eবং িচnা িলেক pিতফিলত কের৷ iং িলেক uদয্ান েগা ীর dারা, িকভােব uদয্ানিট গেড় তু লেত হেব েসi
িবষেয় eকিট পথিনেদর্ িশকা িহসােব, বয্বহার করা েযেত পাের৷ তারা, uদয্ানিট গেড় েতালার জনয্, িনবর্ািচত আিধকািরকেদর েথেক
িবেবচনামূলক আিথর্ক সংsান, বsিভিtক eবং আিথর্ক aনুদান eবং সবুজায়ন aংশীদারেদর েথেক uপাদানগত eবং pযুিkগত সহায়তা িল
anভুর্ k কের, pেয়াজনীয় aিতিরk তহিবল aথবা সহায়তার িবিভn সুেযাগ িলর pিত আেবদন করার সমেয় ei পিরকlনািভিtক
পেরখািটেক বয্বহারo করেত পাের৷
সংsান িলর uপলbতার িবষয়বss প, GreenThumb িনmিলিখত িলর মেধয্ eকিট করেত সkম হেত পাের:
●
●
●

uদয্ান েগা ীিটেক eকিট সবুজায়ন সংsার সে সংযুk করেত যারা নকশা aনুসাের uদয্ানিটর িবভাগ িল ৈতির করার েkেt
সাহাযয্ করেত পাের৷
সkমতার uপর িনভর্ রশীলভােব, uদয্ানিটর িবভাগ িল গঠন করেত সাহাযয্ করার জনয্ আমােদর পিরচালন দেলর সে সমnয়
করেত৷
নকশািটর সে সmিকর্ ত িনিদর্ pকl িলর িবষেয় eকিট েscােসবী িদবেসর সমnয় করেত৷
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eকিট নতু ন েযৗথ uদয্ান

করা

যারা eকিট নতু ন েযৗথ uদয্ান aথবা খামার
করেত আgহী তােদর জনয্, দয়া কের মেন রাখেবন েয New York Cityবরাবর
iিতমেধয্i NYC Parks GreenThumb-eর েরিজsার করা 550িটরo aিধক েযৗথ uদয্ান eবং খামার রেয়েছ৷ যিদ আপিন আপনার
pিতেবশীমূলক a েলর মেধয্ iিতমেধয্i িবদয্মান eকিট uদয্ান িচিhত করেত সkম না হন, তাহেল eকিট sাপন করার জনয্ eকেt আমরা
েয পদেkপ িল gহণ করেত পাির েস িলর জনয্, দয়া কের GreenThumb-eর oেয়বসাiট েদখুন৷78
আপনার pথম পদেkপিট সবর্দাi হেত হেব GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ করা৷ যিদ আপিন eমন eকিট pিতেবশী a েল থােকন
েযখােন বতর্ মান eকিট েযৗথ uদয্ান নাi, আমরা হয়েতা iিতমেধয্i িচnা করিছ িকভােব েসখােন eকিট
করা যায়৷ আপিন েকান
কাজ িল eখন চলেছ েসi সmেকর্ জানেত aথবা েকাথায়
করেত হেব েসi িবষেয় িকছু িনেদর্ িশকা েপেত আমােদর সে েযাগােযাগ করেত
পােরন৷ আমরা সবর্দাi েসi সকল New Yorker েদরসে কাজ করার জনয্ uেtিজত যাঁরা eকিট নতু ন েযৗথ uদয্ান
করার জনয্
আgহী, eবং eকসে আমরা আপনার pিতেবশীিভিtক sানিটেক eবং আমােদর শহরিটেক সুnর কের তু লেত, খাoয়ােত, সম প করেত eবং
শিkশালী করার েkেt সাহাযয্ করার লেk পদেkপ িল gহণ করেত পাির৷

GreenThumb-eর নতু ন uদয্ানিভিtক uেদয্াগ িল
NYC Parks-eর eকিট পােকর্ জান uেদয্াগ,79-eর dারা aনুpািণত হয়, GreenThumb-eর নতু ন uদয্ানিভিtক uেদয্াগিট NYC-eর
pেতয্ক বািড়র েথেক 10 িমিনট হাঁটার দূরেtর মেধয্ eকিট েযৗথ uদয্ান sাপন করার জনয্ pেচ া চািলেয় যায়৷ ei লেkয্র aধীেন,
GreenThumb aপিরেষবাযুk a ল িলর, েয িল NYC Parks-eর জনসাধারেণর জনয্ uc মােনর সবুজ েkt িলর pিত সম প
নাগালpাp pদান করার লেkয্র সে সমেরখ হoয়া, খািল থাকা sান িলেক েযৗথ uদয্ােন পিরণতকারী েযৗথ েগা ী িলর pিত সহায়তা
করােক agািধকার pদান কের৷ 2016 েথেক, GreenThumb, Stapleton (Staten Island), Woodside (Queens), eবং
Prospect Lefferts Gardens (Brooklyn)anভুর্ k কের, পূেবর্ aপিরেষবাযুk pিতেবশীিভিtক sান িলেক anভুর্ k কের, ব সংখয্ক
নতু ন েযৗথ uদয্ান sাপন করার uেdেশয্ েগা ী সদসয্েদর সে কাজ করেছ৷

েত eকিট েযৗথ uদয্ান
করার িবষেয় আরo জানুন, eখােন greenthumb.nycgovparks.org/start_a_garden.html
eকিট পােকর্ জান uেদয্াগ সmেকর্ আরo জানুন, eখােন nycgovparks.org/planning-and-building/planning/walk-to-a-park
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uদয্ানিটেত েscােসবী েগা ী পিরচালনা করা
GreenThumb েscােসবী কাযর্ kম
uেdশয্
GreenThumb-eর eকিট uদয্ানেক বৃিd েপেত সাহাযয্কারী েscােসবী কাযর্kমিট, eক-কালীন pকl aথবা েপৗনঃপুিনক কমর্িদবেসর
আকাের, েscােসবীেদর pেয়াজনীয়তাযুk eকিট িবsৃ ত পিরিধর বািণিজয্ক সংsা, িবদয্ালয় eবং uদয্ানসহ aনয্ানয্ েগা ী িলর
চািহদা িলেক পূরণ কের৷ েscােসবী েগা ী িল, আগাছা সাফ করা, পু , বাl, aথবা l িভিtক uিdদ িল েরাপণ করা, uদয্ান পির ার
করা, করা sান িল ৈতির করা, uদয্ানিটর মেধয্ সাধারণ রkণােবkণ করা, eবং aনয্ানয্ িবেশষ pকl িলেত কাজ করার dারা েযৗথ
েগা ী িলর শিk বৃিd করেত সাহাযয্ করেত পাের৷ uদয্ান িলেত কাজ করার dারা, েscােসবীরা, ধারণেযাগয্তা, মূলয্বান-sান psতকারী
pকl িলেত aংশgহণ করেত eবং NYC-eর সাংsৃ িতক বুনটেক আরo সমৃdশালী করেত পােরন৷
েযাগয্তা
NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযেকােনা GreenThumb েযৗথ uদয্ান, কমর্ী eবং সংsানসমূেহর uপলbতার িবষয়বss প, eকিট
েscােসবী িদবেসর েkেt সহায়তা pাp করার জনয্ েযাগয্৷
pিkয়া
eকিট uদয্ানেক বৃিd েপেত সাহাযয্কারী েscােসবী কাযর্kমিট, eক-কালীন eবং েপৗনঃপুিনক কমর্িদবস িলর জনয্ সারা শহরবয্াপী েযৗথ
uদয্ান িলেত টু লস, uপকরণ, eবং েscােসবীেদর িনেয় আেস৷ েscােসবী িদবস িল সাধারণত দুi েথেক িতন ঘnা sায়ী হয় eবং eবং
eকসে কেয়ক ডজন মানুষেক সংgহ করেত পাের৷ GreenThumb েযেকােনা pেয়াজনীয় টু ল eবং uপাদান pদান করা জনয্
েscােসবীেদর eবং uদয্ান েগা ী িলর সে সমnয় ঘটায়৷
যিদ আপনার uদয্ান েগা ীিট েscােসবীেদর কাজ িদেত চায় aথবা আপিন uপলb pকl িলর uপর আরo তথয্ চান, তাহেল দয়া কের
আপনার pচার সমnয়েকর কােছ যান৷ যিদ আপিন eকিট েযৗথ uদয্ােন েscােসবীর কাজ করেত icুক eকিট েগা ীর pিতিনিধt কেরন,
তাহেল (212) 602-5300 aথবা greenthumbinfo@parks.nyc.govেত GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ ক ন aথবা আপনােক
eকিট ফমর্ সmূণর্ করেত eবং বসবাস o aনুসnােনর পছn িল সmিকর্ ত তথয্ pদান করেত বলা হেব।

uদয্ানিটেত েscােসবী েগা ী িলেক পিরচািলত করা
GreenThumb uদয্ান েগা ী িলেক েscােসবী েগা ী িলর সে তােদর িনজs সংেযাগ eবং সmকর্ ৈতির করার জনয্ uৎসািহত কের৷
aনয্ানয্ pিত ান িলo pায়শi সাহাযয্ করার জনয্ icুক থােক৷ পরামশর্ eবং সংsান িলর জনয্ আপনার pচার সমnয়েকর কােছ যান৷
GreenThumb েscােসবী stতয্াগ ফমর্
NYC Parks eকিট stতয্ােগর িবকাশ ঘিটেয়েছ েযিট uদয্ান েগা ী িল বয্বহার করেত পাের েscােসবী িদবেসর জনয্ েযিট a-সদসয্েদর
anভুর্ k কের৷ যিদ আপনার uদয্ান eকিট কমর্িদবস aথবা aনু ান পিরচালনা কের েযিটর সমেয় a-সদসয্রা uদয্ান সংkাn কােজ,
sানিটর রkণােবkণ, কােঠর কাজ, aথবা aনয্ানয্ হােত-হােত করার কাযর্কলাপ িলেত aংশgহণ করেবন, আপিন aংশgহণকারীেদর
পিরিশ িস-eর GreenThumb েscােসবী মুkকরণ eবং stতয্াগ ফমর্ িট পূরণ করেত বলেত পােরন৷
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সহনেযাগয্ কীট eবং েরাগ িনয়ntণ
uদয্ান করার সময় কীট-পত eবং uিdেদর েরাগ িল aবশয্mাবী৷ uপকারী কীট িলর জনয্ পু িভিtক uিdদ িল েরাপণ করা, কৃ িtম
কীটনাশক, l নাশক, eবং সার িলর বয্বহার eিড়েয় যাoয়া, eবং pেতয্ক uিdেদর জনয্ sান eবং মেনােযাগ pদান করা যিদ েসিটর
জীিবত থাকা pেয়াজন হয়, e িল হল কেয়কিট মাt uপায় যার dারা আপিন ei সমসয্া িলর pিতেরাধ eবং সমাধান করেত পােরন, যখন
েস িলর udব ঘেট৷

GreenThumb নীিতসমূহ:
ei িবভাগিটর নীিত িল NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ pেয়াজনীয় eবং aনয্ানয্ pেতয্েকর জনয্ uৎসািহত
করা হয়৷
●

●

●

GreenThumb, তােদর েযৗথ uদয্ান িলর পিরচালনা eবং রkণােবkেণর সমেয়, সমসয্াদীণর্ a ল িলেত iঁদেু রর েটাপ-eর মত
aিভেpত েkt িলেত বয্তীত, েকান কীটনাশক - ৈজব, aৈজব, aথবা aনয্ েকানo pকার, বয্বহার কের না৷ GreenThumbeর সকল কীট িনয়ntণ aভয্াস িল aনুসরণ কের iিnেgেটড েপs ময্ােনজেমn80 (IPM) িনেদর্ িশকা িল৷
GreenThumb, GreenThumb uদয্ানকারীেদর কীটনাশক eবং l নাশক িলর বয্বহােরর জনয্ িন ৎসািহত কের৷ IPM
সেবর্াৎকৃ aভয্াস িল, পঙিk আcাদন, eকিট uিdেদর দুিট পঙিkর মেধয্ aনয্ eকিট uিdদ চাষ করা, eবং aনয্ানয্ পdিত িল
ছাড়াo কম-pভাবশালী, িনম েতল, সাবান জল েsp করা, eবং ডােয়ােটােসসাস মািটর মত ৈজব uপাদান িলর মাধয্েম কীট-পত
eবং েরাগসংkাn সমসয্া িলর pিতেরােধ যথা সmব সহায়তা কের৷
GreenThumb, রাসায়িনক-িভিtক সার িলর পিরবেতর্ িম সার eবং aনয্ানয্ ৈজব uপাদানিভিtক জিম সংsার পdিত
বয্বহােরর জনয্ uৎসািহত কের৷ ব aৈজব বািণিজয্ক সারi মানুষ, প , eবং মািটেত থাকা uপকারী জীব িলর েkেt
kিতকারক হয়৷

aিতিরk সংsানসমূহ:
●
●
●
●
●
●

GreenThumb খাদয্ uৎপাদন করা টু লিকট: bit.ly/GTGrowingFood
EPA, "iিnেgেটড েপs ময্ােনজেমেnর সে পিরচয় করােনা:" epa.gov/managing-pests-schools/introductionintegrated-pest-management
Cornell Cooperative Extensionৈজব uৎপাদন িনেদর্ িশকা: nysipm.cornell.edu/organic_guide/
New York State Integrated Pest Management: nysipm.cornell.edu/
Brooklyn Botanic Garden িশkামূলক সংsানসমূহ: bbg.org/gardening
Cornell Cooperative Extension - uদয্ান িভিtক িশkালাভ: সমসয্ার সমাধান করা:
gardening.cals.cornell.edu/garden-guidance/troubleshooting/

80

EPA, "iিnেgেটড েপs ময্ােনজেমেnর সে পিরচয় করােনা৷" epa.gov/managing-pests-schools/introduction-integrated-pestmanagement
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uদয্ান েযাগােযােগর ভূিমকা
েযেহতু ব সংখয্ক েscােসবী uদয্ানকারী আেছন (আমরা aনুমান কির বতর্ মােন 20,000-eরo aিধক), GreenThumb-eর pেয়াজন
pেতয্ক েরিজsার করা uদয্ান, uদয্ানিটর েযাগােযােগর বয্িk িহসােব দুiজন বয্িkেক িনধর্ািরত ক ক৷ uদয্ান সদসয্রা, েসi uদয্ােনর
েযাগােযােগর বয্িkেদর িনযুk ক ক যারা িব াসেযাগয্, আsাবান, eবং িডিজটাল কিমuিনেকশন বয্বহােরর েkেt scn৷ িনধর্ািরত
েযাগােযােগর বয্িkেদর ei pকার
tপূণর্ ভূ িমকািটর pিত মেনােযাগী eবং দায়বd হoয়ািট aিতশয়
tপূণর্ যােত uদয্ান েগা ী িল
tপূণর্ সময়সীমা িল পার না
GreenThumb-eর েথেক সময়মত হালনাগাদ িল pাp কের eবং uপাদান eবং সহায়তার aনুেরাধ করার
কের যায়৷ uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkরা eo িনি ত কেরন েয uদয্ান েগা ীিটর GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ করার eকিট
আsাজনক পnা থােক৷
uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkর পদ িল (pাথিমক েযাগােযাগ eবং িdতীয় পযর্ােয়র েযাগােযাগ) িনযুkকৃ ত uদয্ান সদসয্েদর uদয্ানিটর মেধয্
েনতৃ t pদানকারী aথবা কতৃর্ tপূণর্ েকান পদ aনুেমািদত কের না; uদয্ােনর েনতৃ t িনধর্ািরত হয় uদয্ান েগা ীিটর dারা, তােদর uপিবিধেত
uেlিখত aনুসাের৷ uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkরা ধুমাt GreenThumb eবং uদয্ান েগা ীিটর মেধয্ সংেযাগকারী eবং
েযাগােযাগকারী িহসােব কাজ কেরন৷ যিদ GreenThumb-eর, আপৎকালীন পিরিsিত িল anভুর্ k কের, েযেকােনা কারেণ আপনার uদয্ান
েগা ীিটর সে েযাগােযাগ করার pেয়াজন হয়, তাহেল আমরা pথেম িনধর্ািরত েযাগােযােগর বয্িkেদর কল করব aথবা iেমল করব৷ তাঁেদর
দািয়t হল তথয্িট aবিশ uদয্ান েগা ীর মেধয্ স ািলত করা, eছাড়াo তাঁেদর দািয়t হল তথয্ িলেক uদয্ান েগা ী িলর েথেক
GreenThumb-eর িনকট েpরণ করা৷
যখন uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেদর েkেt পিরবতর্ ন ঘেট, তখন আপনার pচার সমnয়েকর সে পুরােনা েযাগােযােগর বয্িkগণ eবং নতু ন
েযাগােযােগর বয্িkেদর কথা বলা িনি ত ক ন৷ আমােদর, আমােদর েযাগােযাগ সংkাn তথয্ িলেক যথা সmব িনভুর্ ল eবং হালনাগাদ রাখা
pেয়াজন৷ আমরা uদয্ােনর েযাগােযােগর uভয় বয্িkরi NYC e থাকার জনয্ বিল যােত GreenThumb-eর িনকট আsাজনক নাগাল
িনি ত করা যায়৷
েযাগােযােগর বয্িkেদর িনধর্ারেণর pিkয়ািটেক আপনােদর uপিবিধেত (uপিবিধ রচনা eবং সংেশাধন করার aধয্ায়িট েদখুন)

uেlিখত থাকেত হেব৷

uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেদর দািয়t িলর মেধয্ anভর্ ু k হয়:
pেয়াজনীয় নিথ িল পূরণ করা - eকজন uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkর, uদয্ান েগা ীিটর পেk eকিট aনুjা চু িk sাkর করার
eবং/aথবা eকিট েরিজেsশন পয্ােকট পূরণ করার eবং ei pকার করার সমেয়, তাঁরা েগা ীিটর uপযুkভােব pিতিনিধt করেছন েসিট
িনি ত করার uেdেশয্, েগা ীিটেক সংি রাখার pেয়াজন হেত পাের৷
জনসাধারেণর সদসয্েদর জনয্, যারা uদয্ানিটর সmেকর্ GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ কেরন, েযাগােযােগর pথম
sান িহসােব কাজ করা - যিদ েকানo বয্িk uদয্ানিটেত েযাগদান করেত, uদয্ানিটেত তাঁেদর িশkাথর্ীেদর আনেত, uদয্ানিটেত eকিট
জnিদেনর পািটর্ uদযাপন করেত aথবা aনু ান করেত, iতয্ািদেত আgহী হন, তাহেল GreenThumb েসi বয্িkিটেক uদয্ানিটর
েযাগােযােগর বয্িkেদর সে তাঁর aনুসnানিটর িবষেয় জানােনা eবং সmূণর্ uদয্ান েগা ীিটর সে uপযুkতার িবষেয় আেলাচনা করার
জনয্ িনেদর্ শ করেব৷ eকজন uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেক uদয্ানিটর সদসয্তা সmিকর্ ত pিkয়া eবং েযেকােনা aিতিরk pাসি ক
িনয়মসমূহ, েয uদয্ানিটেক sােনর বয্বহার িনয়ntণ করেত হেব, সmেকর্ বয্াখয্া করেত সkম হেত হেব৷
GreenThumb-eর েথেক তথয্ gহণ eবং জানােনা - GreenThumb সরবরাহ িবতরণ সmিকর্ ত সকল তথয্, ফমর্, GreenThumb
কীভােব সহায়তা সরবরাহ কের তা জানােত সহায়তা করার জনয্ সমীkা, তেথয্র জনয্ aনুেরাধ, িবেশষ aনু ান িল, কমর্শালা,
নীিত পিরবতর্ ন, eবং আরo ব িবষেয় uদয্ােনর দুiজন েযাগােযােগর বয্িkর িনকট পাঠায়৷ ei তথয্িট uদয্ানিটর aবিশ সদসয্েদর
জানােনািট হল uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেদর দািয়t৷
GreenThumb-eর িনকট uদয্ান েগা ীিটর সমসয্া িল জানােনা – েযাগােযাগ uভয় aিভমুেখi চািলত হয়৷ যিদ uদয্ান েগা ীিটর
েকানo িবষয় aথবা সমসয্া থােক, তাহেল uদয্ােনর েযাগােযােগর বয্িkেদর তাঁেদর pচার সমnয়েকর কােছ uপিsত হেত হেব৷

84

uপিবিধ রচনা eবং সংেশাধন করা
uপিবিধ িল হল, uদয্ানিটর ৈদনিnন পিরচালন িনয়ntেণর uেdেশয্ তােদর বতর্ মান eবং ভিবষয্ৎ aনুশীলন িল িনয়ntণ করার জনয্ eকিট
uদয্ান েগা ীর dারা সৃি করা পারsিরকভােব সmত িনয়ম eবং পdিত িল৷ eকিট uদয্ােনর uপিবিধ িল হল, েযখােন েগা ীিট, েগা ীর
সদসয্েদর মেধয্ িবিভn uদয্ানিভিtক দািয়t িল, নতু ন সদসয্ আনয়েনর, uদয্ােনর েনতৃ েtর েkেt পিরবতর্ ন করার, আিথর্ক িবষয় িলর
eবং dnd িলর েমাকািবলা করার, aনু ান িলর পিরকlনা করার, eবং েগা ীিটর dারা
করা aনয্ানয্ কাযর্কলাপ িল করার রীিত িল
িলিখত আকাের pিত া কের৷
uপিবিধ িল, eকিট uদয্ান েগা ী িহসােব গণতািntকিভিtভােব িনধর্ািরত হয় eবং সমেয়র সােপেk পিরবিতর্ ত eবং িবকিশত হেত পাের৷
যখন েগা ীিট মােপর, সদসয্তার, eবং uেdেশয্র িভিtেত পিরবিতর্ ত হয়, তখন আপনার uপিবিধ িলেক মূলয্ায়েনর েkেt, েগা ীিটর
pেয়াজনীয়তা eবং icা িলo সমেয়র সােপেk িবকিশত হেব sীকার কের িনেয়, eকিট pােয়ািগক দৃি ভি gহণ ক ন৷
আপনার েগা ীিট pেতয্ক বছর aথবা েসi pকার েকানo সময়াnের তােদর uপিবিধ িল পুনপর্রীkা করেত চাiেত পােরন, uদাহরণs প,
pেতয্ক শরৎকােলর
েত eকিট বাৎসিরক আেলাচনা সভায়৷ িসdাn gহণ ক ন, বতর্ মান েগা ীিট, বতর্ মােনর িলিখত uপিবিধ িলর
েkেt সmত িকনা aথবা তাঁরা েকানo িনিদর্ সংেশাধেনর psাব করেত icা কেরন িকনা৷ uপিবিধর মেধয্ িলিখত থাকা eকিট pিkয়া
থাকেত হেব েযিট uেlখ কের িকভােব েস িলর uদয্ান েগা ীিটর dারা সংেশাধন করা েযেত পাের৷
uদয্ান েগা ীিটর pেতয্ক সদসয্েক, তাঁেদর েগা ীিটেত েযাগদান করার সমেয়, uপিবিধর eকিট কিপ pাp করেতহেব।আমরা, pেতয্ক নতু ন
সদসয্েক, তাঁেদর dারা েস িল েবাঝা, eবং তারপের uদয্ানিটর uেlিখত িনয়ম িলর pিত aনুবতর্ী হেত icুক ei pকার iি তপূবর্ক,
েস িলেত sাkর করা িনি ত করার লেkয্ uপিবিধ িল মেনােযাগ সহকাের পাঠ করার সুপািরশ কির৷ uদয্ান েগা ীিটর মেধয্ udব হoয়া
সাধারণ সমসয্া িলর, সতকর্ তা সহকাের িবেবিচত eবং িলিখত, uদয্ােনর uপিবিধ িলর সাহােযয্ pায়শi pিতেরাধ করা েযেত পাের৷
GreenThumb পযর্েবkণ কেরেছ েয uপিবিধ িল uদয্ান েগা ী িলেক িসdাn-gহণ করা, dnd িনরসন করা, eবং eকিট
ভিবষয্dাণীকরণেযাগয্ভােব eবং aংশীদািরেtর মাধয্েম িবকিশত হoয়া pচিলত রাখার েkেt সহায়তা কেরেছ৷ eকিট সংেযাগশীল
uদয্ানেগা ী রkা করার uপর আরo পরামেশর্র জনয্, দয়া কের ei হয্াnবুকিটর েযৗথ uদয্ান িলর মেধয্ dnd িনরসন করা aধয্ায়িট
েদখুন৷ সকল uপিবিধ িলেক, NYC Parks uদয্ান িলর জনয্ GreenThumb-eর aনুjা চু িk anভুর্ k কের, আবিশয্কভােব , pেযাজয্
আiন eবং িবিধসমূেহর সে সমেরখ হেত হেব৷

uপিবিধ িলর pেয়াজনীয়তা:
বতর্ মােন GreenThumb-eর pেয়াজন NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন সmিt িলর uপর পিরচািলত হoয়া সকল েযৗথ uদয্ান
েগা ী িলর dারা, aনুjা-pাp হoয়ার eবং সংsানসমূহ pাp করার eকিট pাক-pেয়াজনীয়তা িহসােব, তােদর uপিবিধর কিপ িল তােদর
pচার সমnয়েকর িনকট জমা েদoয়া৷ আমরা, GreenThumb-eর সহায়তা pাp িকn NYC Parks-eর সmিtর uপর পিরচািলত না
হoয়া uদয্ান েগা ী িলর জনয্o দৃঢ়ভােব uপিবিধর সুপািরশ কির৷ আমরা pিত বছর eকািধকবার (uদয্ান সাফলয্ কমর্শালা শৃ লার জনয্
পিরচািলত করা), েগা ীর কাঠােমা eবং uপিবিধ িলর uপর কমর্শালার pদান কির, eবং আমরা েগা ীিটেক তােদর uপিবিধ িল psত
করার েkেt সাহােযয্র uেdেশয্, আপনােক eবং আপনার েগা ীর সদসয্েদর ei কমর্শালা িলেত uপিsত থাকার জনয্ uৎসািহত কির৷ eিট
হল সদসয্তার aিধকার eবং দািয়t িলর, িনয়ম eবং পdিত িলর, িনয়ntণ কাঠােমা, eবং িকভােব েগা ীিট িসdাn gহণ কের, েসi সmেকর্
eকটা ভাগাভািগ করা েবােধর মাধয্েম আপনার েগা ীিটর শিkেক আরo বিধর্ত করার eকিট দা ণ সুেযাগ৷ আরo িবsািরত িববরেণর
জনয্, দয়া কের আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর সে সংযুk হন৷
িনmতমভােব, আপনার uপিবিধ িলেত আবিশয্কভােব িনmিলিখত িবষয় িলর uপর তথয্ anভুর্ k করেত হেব (িকn
েস িলর dারা সীমাবd নয়):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uদয্ানিটর uেdশয্িভিtক িববৃিত
সদসয্তা
িসdাn-gহণ করার pিkয়া
েনতৃ t কাঠােমা
ভিবষয্েত uপিবিধ িল পিরবতর্ ন করার pিkয়া
িকভােব uদয্ানিট িবেরাধ eবং dndসমূেহর েমাকািবলা কের
আিথর্ক িবষয়সমূহ
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নীেচর uপিবিধর pেয়াজনীয়তািভিtক যাচাiতািলকািট, আমরা pেতয্ক িবভােগর জনয্ িক pেয়াজন েসi সmেকর্ আরo িবsািরতভােব uেlখ
কের৷ আমরা eকিট uপিবিধ নমুনারo িবকাশ ঘিটেয়িছ, েযিট ei pেতয্ক িবভাগ িলর জনয্ pাক-িনধর্ািরত ভাষয্ িলর eকিট যাচাiতািলকা
pদান কের েয িলর েথেক uদয্ানকারীরা পছn কের িনেত পাের৷ আমরা pতয্াশা কির েয uদয্ান েগা ী িল, যাঁরা ei সহেজ-বয্বহারেযাগয্
নমুনািট বয্বহার করা পছn করেবন, তাঁরা eকিট েগা ী িহসােব সমিnতভােব eকিট সmূণর্ করেবন৷ ei uপাদান িল ডাuনেলাড করার
জনয্, দয়া কের আমােদর oেয়বসাiট81 পিরদশর্ন ক ন৷

uপিবিধর pেয়াজনীয়তার যাচাiতািলকা:
ei যাচাiতািলকািট, iি ত eবং p াবলীর eকিট শৃ লার মাধয্েম, uদয্ান েগা ী িলর uপিবিধর মেধয্ GreenThumb-eর িনিদর্ ভােব
েয িলর pেয়াজন হয় েস িলেক আcািদত কের৷ aনয্ভােব বলেত েগেল, আমরা pতয্াশা কির uদয্ান uপিবিধ িলর dারা নীেচর সকল
iি ত িলর dারা anভুর্ k েহাক৷ eকবার সmূণর্ হেল, eিট েগা ীিটর uপিবিধ িলর eকিট িভিt গঠন করেব েযিট GreenThumb-eর
িনmতম pেয়াজনীয়তা িল পূরণ করেব; আপিন সবর্দাi uপিবিধ িলেত ei পেরখািটেত anভুর্ k িলর েথেক aিধকo যুk করেত পােরন৷
দয়া কের আপনার uদয্ান েগা ীর সাহােযয্ যাচাiতািলকািট সmূণর্ ক ন৷ যিদ আপনার েগা ীর, িকভােব ei আেলাচনািটেক সুিবধাযুk
করেত হেব েসi সmেকর্ সংsানসমূেহর pেয়াজন হয়, তাহেল দয়া কের GreenThumb-eর eকিট uপিবিধ িবষয়ক কমর্শালায় uপিsত
থাkন eবং/aথবা আপনার pচার সমnয়কেক uপাদান িলর জনয্ বলুন৷
1. aভী সmিকর্ত িববৃিত:
pেয়াজনীয়:
 uদয্ানিটর aভী , কlদৃশয্, eবং/aথবা uেdেশয্র িববরণ pদান কের eকিট িববৃিত৷ eকিট aভী সmিকর্ ত িববৃিতিট,
েগা ীিটর পছn aনুসাের িবsৃ ত aথবা দৃি িনবdতাযুk হত পাের৷
ঊে র্ eবং তদপরবতর্ী:
● েকন uদয্ানিট
tপূণর্?
● eিট সমােজর pিত েকান মূলয্েবাধিটেক আনয়ন কের?
● েগা ীিট িক aজর্ন করার pতয্াশা কের?
● uদয্ানিটর iিতহাস িক?
e িলর জনয্ লkয্ রাখুন:
● েযখােন আমরা sানীয় pিতেবশীেদর সহায়তার eবং sানীয় aংশীদািরt uৎসািহত করার uপর eকিট দৃি িনবdতােক
sাগত জানাi, eকিট uদয্ান েগা ী আiনগতভােব ধুমাt eকিট েভৗগিলক a েলর মেধয্i সদসয্তােক সীমাবd করেত
পাের না৷ িনিদর্ সmpদায়-িভিtক সংগঠন, a-লাভকারী, িব াস aথবা বািণিজয্ক aংশীদারo aভী িবষয়ক িববৃিতেত
anভুর্ k হেব না েযেহতু uদয্ান িল সmpদায়িভিtক েগা ী িলর dারা িনরেপkভােব েদখােশানা করা হয়৷
2. সদসয্তার পdিত
pেয়াজনীয়:
 িকভােব uদয্ানিটেত েযাগদান করেত হেব৷ িকভােব eকজন uদয্ানিটর eকজন সদসয্ হেত পােরন? ধাপ িল িক িক?
কােদর সে েযাগােযাগ করেত হেব?
 সদসয্েদর aিধকারসমূহ (েযমন, uদয্ােন pেবশািধকার, চািব, ভাগাভািগ করা টু লস)
 সদসয্েদর দািয়t (েযমন েখালা থাকার সময়, আেলাচনা িলেত uপিsিত, sানিটর রkণােবkণ, সাধারণ sান িল,
তু ষার aপসারণ, পা প
র্ থ িল পির ার করা)
 যিদ েকানo eকজন বয্িk সদসয্ হন, তাহেল সদসয্তা বজায় রাখার জনয্ pেয়াজনীয়তা িল িক িক?

81uদয্ান

uপিবিধর জনয্ নমুনা eবং কমর্পt িল ডাuনেলাড ক ন, eখােন greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=469
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 eকজন সদসয্ হoয়ার জনয্ িক েকান িফ আেছ, eবং যিদ eকজন সদসয্ বেকয়া িল পিরেশাধ করেত aপারগ
হন তাহেল েসখােন আিথর্ক পিরেশােধর েকান িবকl আেছ িক? GreenThumb uদয্ান িলর সদসয্তা
uদয্ােনর uিdদ েরাপেণর sান িলর জনয্ eকিট শূনয্-ডলার িবকl থাকা pেয়াজন৷ নমুনা ভাষার মেধয্
anভুর্ k হেত পাের, "aেথর্র aভােবর জনয্ কাuেক িফিরেয় েদoয়া হেব না" aথবা "আমরা আিথর্ক
aসুিবধাযুk েযেকােনা কােরার িফস মkব কির।"
 রীিত যিদ eকজন সদসয্ আিথর্ক বেকয়া পিরেশাধ করেত সkম না হন (েযমন aিতিরk েscােসবীিভিtক
সময়, iতয্ািদ)
 যিদ eকজন uদয্ান সদসয্, সদসয্তার িনয়ম িলর aনুবতর্ী না হন তাহেল যা ঘেট তার পdিত (aথর্াৎ সদেসয্র
দািয়tশীলতা eবং সদসয্তা pতয্াহার করা)
 eমন েকান িনিদর্ পিরিsিত আেছ িক েযিট uদয্ােনর সদসয্তার েথেক তাৎkিণকভােব বিহ ৃ ত হoয়ার
ফলাফল সৃি কের?
 যিদ uদয্ানিটর sতnt বয্িkেদর জনয্ uিdদ েরাপেণর pট aথবা uঁচু করা েবড থােক, তাহেল েস িল িকভােব aপর্ণ করা
হয়? িকভােব pেটর জনয্ aেপkা তািলকািট কাজ কের? িকভােব েকানo eকজন বয্িk, eকিট pট বয্তীতi eকিট
uদয্ােনর সদসয্ হেত পােরন?
 যিদ uদয্ানিটর েযৗথ pট aথবা uঁচু করা েবড থােক, তাহেল েস িল িকভােব কাজ কের? কারা aংশgহণ করেত পােরন,
eবং িকভােব?
ঊে র্ eবং তদপরবতর্ী:
● uদয্ােনর সদসয্, দশর্নাথর্ী, eবং জনসাধারেণর মেধয্ েথেক েযেকােনা কােরার জনয্ িনয়মসমূহ (যিদ uদয্ানিটর, পাকর্ স
সাiেন তািলকাভু k িনয়ম িল aিতিরk েকানo িনয়ম থােক)
e িলর জনয্ লkয্ রাখুন:
 eমনিক সদসয্তা pতয্াহার করা হেলo, eকিট uদয্ান েকানo eকজন বয্িkর জনসাধারেণর জনয্ েখালা থাকার সমেয়
pেবশািধকার asীকার করেত পাের না৷
 sাiিডং েsল বেকয়ােতo আবিশয্কভােব $0-eর িবকl থাকেত হেব৷
 uদয্ােনর pট িলর eবং uঁচু করা sান িলর জনয্ eকিট aেপkাতািলকা থাকেত পাের, িকn সদসয্তা pট uপলbতার
িভিtেত সীমাবd করা যােব না৷
 সদসয্তার পdিতর মেধয্, সদসয্তার eকিট pেয়াজনীয়তা িহসােব eকিট sানীয় সংsা, িগজর্া, িবদয্ালয়, bক সিমিত,
iতয্ািদেত aংশgহণ anভুর্ k নাo থাকেত পাের৷
 GreenThumb-eর যুব সদসয্েদর িব েd eকিট নীিত নাi eবং uদয্ান িল যুবেদর পূণর্ সদসয্ িহসােব gহণ করেত
পাের৷
 uপিবিধ িল বেকয়া-aপিরেশাধকারী সদসয্েদর েভাট েদoয়ার aিধকার িনিষd করেত পাের না৷
 uপিবিধ িলেত সদসয্তার িবষেয় বিহ ারমূলক েকানo িকছু িবদয্মান থাকেত পাের না৷ uপিবিধ িল, েভৗগিলক, বয়স,
iতয্ািদর dারা সmাবয্ নতু ন সদসয্েদর বিহ ৃ ত করেত পাের না৷
3. িসdাn gহণ করা
pেয়াজনীয়:
 uদয্ানিটর িনিদর্ েভাট pদান (50 শতাংেশর েথেক কম, 2/3 iতয্ািদ) aথবা সমেবত ঐকয্মতয্ (100 শতাংশ) pিkয়া
বয্াখয্া করা হেয়েছ৷82
 েক েকান িবষেয় িসdাn gহণ কেরন? সকল িকছু i সাধারণ সদসয্েদর pিত uেlখ করা হয়? সিমিত, সভাপিত,
eবং/aথবা মূল েনতৃ t িক িনেজরাi তাঁেদর মত িসdাn gহণ করেত পােরন?
 িসdাn-gহণ eবং/aথবা েভাট pদান িল িক শারীিরক uপিsিতর মাধয্েম হয়, েসিটেক iেমল, aনুপিsেতর েভাটপt,
pিk েভাট pদােনর মাধয্েম হেত পাের?
 psাব িলর aনুেমাদেনর uেdেশয্ েভাট pদােনর জনয্ eকিট িনmতম সংখয্ক সদেসয্র pেয়াজন হয়? aনয্ ভাষায়, েকান
সংখয্ািট eকিট িনmতম pেয়াজনীয় সংখয্া গঠন কের?
ei pিতশb িলর aথর্ কী েসi সmেকর্ আরo জানেত, দয়া কের GreenThumb েগা ী িবকাশ টু লিকটিট েদখুন, eখােন
bit.ly/GTGroupDevelopment

82

87

 িসdাn িল িকভােব েগা ীর aনয্ানয্ সদসয্েদর জানােনা হয়?
 িকভােব েনতৃ বগর্ িসdাn gহণ কেরন? েকান িসdাn িল তাঁরা িনেজরাi gহণ করেত পােরন, eবং েকান িল
আবিশয্কভােব সমg uদয্ানিটর সদসয্েদর dারা gহণ করা হয়?
ঊে র্ eবং তদপরবতর্ী:
● েগা ীিট কত সময় anর িমিলত হয়?
e িলর জনয্ লkয্ রাখুন:
 uপিবিধ িসdাn-gহেণর ভূ িমকায় িনিদর্ বয্িkেদর নােমােlখ করেত পাের না৷ uদাহরণs প, uপিবিধ সmাবয্ সদসয্েদর
"সদসয্তা িবষয়ক সভাপিতর (Membership Chair eর) সােথ েযাগােযাগ ক ন" eর বদেল "জন (John) eর
সােথ েযাগােযাগ ক ন" eর িনেদর্ শনা িদেত পাের না।
4. uদয্ােনর েনতৃ t
pেয়াজনীয়:
 uদয্ােনর েনতৃ েtর কাঠােমািট সুs ভােব বয্াখয্া করা হেয়েছ৷
 uদয্ানিটর িক েকান পিরচালন সিমিত aথবা aনয্ েকানo িনবর্ািচত েনতৃ t আেছ িক?
 েনতৃ t pদানকারী ভূ িমকা িলর কাযর্কারীর েকানo িনিদর্ সময়সীমা আেছ? যিদ েকানo িনিদর্ সময়সীমা না
থােক, তাহেল as তা eড়ােনার uেdেশয্ uপিবিধ িলেত সুs ভােব uেlখ করেত হেব েয পদ িল েকানo
সময়সীমা ছাড়াi unুk-pািnক৷
 েনতৃ বেগর্র ভূ িমকা (পদ, দািয়t)
 eিটেক গঠনকারী aবsান aথবা পদনাম িল িক িক?
 পিরচালন সিমিতর সদসয্েদর pেয়াজনীয়তা/দািয়t িল িক িক?
 িকভােব েনতৃ বগর্ িনবর্ািচত aথবা িনযুk হন?
 যিদ uদয্ান িলর েকানo সিমিত িবদয্মান থােক, তাহেল েস িল eখােন তািলকাভু k eবং িববৃত হত৷
ঊে র্ eবং তদপরবতর্ী:
● uদয্ােনর eকজন সmাবয্ েনতৃ t sানীয় সদসয্ িহসােব েযাগয্ হoয়ার জনয্ েকানo িবেশষ pেয়াজনীয়তা আেছ িক?
● uদয্ােনর েনতারা কতবার িমিলত হন?
● uদয্ােনর েনতােদর িমিটং িল িক uদয্ানিটর সাধারণ সদসয্েদর জনয্ unুk? িকভােব ei িমিটং িলর িবষেয়
েগা ীিটেক জানােনা হয়? িকভােব িমিটং িলর কাযর্িববরণী/েনাট িল সদসয্েদর িনকট জানােনা হয়?
● যিদ eকিট uদয্ােনর েনতৃ t সদেসয্রা, তাঁেদর pেয়াজনীয়তা িল পূরণ/দািয়t িল পালন না কেরন, তাহেল েস িল
িকভােব পযর্ােলািচত হয়? pেয়াজন হেল তাঁেদর িক aপসািরত করা হয়?
e িলর জনয্ লkয্ রাখুন:
● uপিবিধ িল িচরকােলর জনয্ েনতৃ েtর aথবা িনিদর্ aংশীদার সংsা িলর জনয্ আসন িলেক সংরিkত রাখেত পাের
না।
● uপিবিধ িল a-বেকয়া-পিরেশাধকারী সদসয্েদর uদয্ানিটর েনতৃ tমূলক পদ িলেত েযাগদান করােক িনিষd করেত
পাের না৷
● uপিবিধ িল, েযেহতু েস িলর পিরবতর্ ন ঘটেত পাের, pেতয্ক ভূ িমকােত িনিদর্ বয্িkর নাম করেত পাের না৷
5. uপিবিধর সংেশাধন
pেয়াজনীয়:
 িকভােব েগা ীিট uপিবিধ িলর সংেশাধন কের?
 psািবত পিরবতর্ ন িলর জনয্ েভাট pদােনর জনয্ েকানo িনmতম সংখয্া আেছ িক?
 eকবার uপিবিধ সংেশািধত eবং েভাট pদt হেয় েগেল, িকভােব েসিট েগা ীিটেক জানােনা হয়?
ঊে র্ eবং তদপরবতর্ী:
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সংেশািধত uপিবিধ িলর ৈবধ eবং anভুর্ k হoয়ার জনয্, eকিট েভাট gহেণর কত agীমভােব আবিশয্কভােব
েগা ীিটর িনকট জানােত হেব?

e িলর জনয্ লkয্ রাখুন:
 uপিবিধ িলর সংেশাধেনর uপর েকানo িনিষdতা খাকেত পারেব না৷

6. িবেরাধ eবং dndসমূহ
pেয়াজনীয়:
 িকভােব uদয্ানিট িবেরাধ eবং dndসমূেহর েমাকািবলা কের?83
 uদয্ানিটেত eমন েকানo িনিদর্ বয্িk (eকিট সিমিত?) আেছন িক, যারা িবেরাধ িলর সমাধান কেরন?
 eকিট িবেরাধ িক সদসয্তা aথবা aনয্ানয্ সুিবধা িলর হারােনার pিত িনেদর্ শ করেত পাের?
 eকজন সদসয্েক, িতিন েয uদয্ানিটর িনয়ম িলেক aথবা uপিবিধ িলেক ভ করেছন েসi িবষেয় তাঁেক সতকর্ করার
pিkয়া িক?
 যিদ eকজন সদসয্েক eকিট মরসুেমর জনয্ aপসািরত করা হয়, তাহেল েকান শতর্ াবলীর aধীেন পরবতর্ী মরসুেম তাঁেক
eকজন সদসয্ িহসােব েফরােনা েযেত পাের?
 uদয্ানিটেত িবেরাধ িলর সমাধান করার uেdেশয্ uদয্ান েগা ী িলi চূ ড়াnভােব দায়ী হয়৷ pেয়াজন হেল,
GreenThumb বিহরাগত িবনামূেলয্র মধয্sতামূলক পিরেষবা িলর জনয্ সুপািরশ করেত পাের, তেব uদয্ােনর
uপিবিধ িল িবেরাধ িল GreenThumb-eর িনকট eমিনi uেlখ করেত পাের না৷ eেkেt যিদ ৈবষময্করেণর দািব
থােক, তাহেল েস িলেক 311-eর মাধয্েম NYC Human Rights Commission84 eর িনকট জানােনা েযেত পাের৷
ঊে র্ eবং তদপরবতর্ী:
 কী হয় যিদ eকজন uদয্ান সদসয্, aনয্ eকজন সদেসয্র িব েd িনয়ম ভ করার িবষেয় েদাষােরাপ কেরন?
e িলর জনয্ লkয্ রাখুন:
 uপিবিধ িল ধুমাt GreenThumb-eর িনকট আভয্nরীণ িবেরাধ eবং dেndর pিত িনেদর্ েশ আsা রাখা uিচত
না। uদয্ােনর িবেরাধ িল িনয়ntেণর uপর ধারণা িলর জনয্, দয়া কের েযৗথ uদয্ােনর িবেরােধর সমাধান করা
aধয্ায়িট েদখুন।৷

7. আিথর্ ক িবষয়সমূহ
pেয়াজনীয়:
 uদয্ােনর aথর্ িল েকাথায় জমা রাখা হয় (uদাহরণs প, uদয্ােনর eকিট বয্া aয্াকাuেn, eকজন আিথর্ক pেযাজেকর
িনকট)
 uদয্ােনর aয্াকাuেnর pিত কার নাগালpাpতা আেছ?
 িকভােব aথর্ eবং kয় সংkাn িসdাn িল gহণ করা হয়?
 িকভােব aথর্ সংkাn িসdাn িল gহণ করা হয়?
 িকভােব uদয্ানিটর আিথর্ক নিথ িল রkা করা হয়?
ঊে র্ eবং তদপরবতর্ী:
● িকভােব ei নিথ িল েগা ীর aবিশ বয্িkেদর জানােনা হয়?
● িকছু pকােরর aনুেমাদন বয্তীত কত পিরমাণ aথর্ বয্য় করা েযেত পাের?
● eকিট নতু ন uপাদােনর kয় aনুেমািদত হেল, kয় করার রীিতিট িক?
● সদসয্েদর িনকট িকভােব বয্য়পূরণ িল করা হেয় থােক?
ধারণা িলর জনয্, দয়া কের েযৗথ uদয্ােন িবেরােধর সমাধান করা aধয্ায়িট েদখুন
NYC Human Rights Commission eর কােছ কীভােব aিভেযাগ দােয়র করেত হয় েসi িবষেয় আরo জানেত, েদখুন
https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
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e িলর জনয্ লkয্ রাখুন:
 uদয্ানিটেক ভাড়ায় েদoয়ার aথবা aনয্ভােব sানিটর বািণিজয্কীকরেণর pিত uেlখ GreenThumb aনুjপেtর
সে aসাম সয্তাপূণর্ eবং িনিষd৷

ঐিcক aিতিরk িবভাগ:
সদসয্ eবং দশর্ নাথর্ীেদর জনয্ িনয়ম
িনয়ম িল িববৃত কের uদয্ানিটর মেধয্ uদয্ানকারীরা eবং দশর্নাথর্ীরা িক িক করেত aনুেমািদত eবং aনুেমািদত হন না, eবং
েস িল uদয্ান েগা ীর uপিবিধেত anভুর্ k হেত পাের৷ িনয়ম িল, "ধূমপান িনিষd" aথবা "pথেম aনুমিত gহণ না কের
pিতেবশীর জিম েথেক ফসল তু লেবন না" eরমত িবষয় িল anভুর্ k করেত পাের৷
● uদয্ানকারীরা eবং দশর্নাথর্ীরা িক িক করেত aনুেমািদত হন না?
● যিদ uদয্ােনর eকজন দশর্নাথর্ী aথবা সদসয্ uদয্ানিটর িনয়ম িলর aনুবতর্ী না হন, তাহেল uপায় িক
● িকছু aনুsারক:
i.
আপনার uদয্ানিটর pেতয্ক সpােহ 20 aথবা তার aিধক ঘnা েখালা থাকার সমেয়, uদয্ানিট হল
জনসাধারেণর জনয্ মুk sান eবং বয়স বয্িতেরেক, সকেলর জনয্ unু্k থাকেত হেব৷ eর aথর্ হল
নাবালকেদর আটকােনা যােব না৷
ii.
যিদ uদয্ানিট েপাষয্ pাণীর মািলকেদর, uদয্ানিটর eকi aংেশ aথবা সmূণর্ sানিট kkর আনা িনিষd
করেত icা কেরন, তাহেল েসিটেক আবিশয্কভােব uপিবিধেত uেlখ করেত হেব৷
পিরেষবা pদানকারী প িলেক িনিষd করা যােব না।
iii.
দুেযর্াগপূণর্ আবহাoয়ার েkেt, uদয্ানিটেক, eমনিক েখালা থাকার সময়িটo বn করা েযেত পাের৷

aিতিরk সংsানসমূহ:
●
●
●
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েগা ীর কাঠােমা, uদয্ােনর আিথর্ক িবষয় িল, eবং আরo ব িকছু র সmেকর্ জানার জনয্, GreenThumb-eর েগা ী
িবকাশিভিtক টু লিকট85-েত pভূ ত পিরমাণ সংsান uপলb৷
NYC-র Citizens Committee তােদর েনবার ড ি়লডারিশপ iনিsিটuট শৃ লার - citizensnyc.org-eর aংশs প, েগা ীর
কাঠােমা eবং েগা ী সংগঠেনর uপর pিশkণ eবং কমর্শালা িল pদান কের৷
American Community Gardening Association, েযৗথ uদয্ান িলর িনয়ntেণর জনয্, তােদর oেয়বসাiট-e uদয্ােনর নমুনা
িনয়ম িলর eকিট তািলকা anভুর্ k কের, িবনামূলয্ ব pকার সংsান pদান কের৷86

GreenThumb েগা ী িবকাস টু লিকট-eর নাগাল পান, eখােন bit.ly/GTGroupDevelopment
মািকর্ ন েযৗথ uদয্ান করার aয্ােসািসেয়শেনর সংsানসমূহ communitygarden.org/resources/
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সমসয্ার সমাধান করা 101
নীেচ েযৗথ uদয্ান িলেত েয aিতশয় সাধারণ সমসয্া িলর সৃি হয় েস িলর মেধয্ কেয়কিট, েস িলর সমাধােনর জনয্ psাবসহ, uেlখ করা
হেয়েছ৷
uদয্ানিটেত eকিট গািড়, াক, ে লার, েমাটরসাiেকল, aথবা aনয্ েকানo েমাটরচািলত যানবাহন আেছ৷
eকিট েযৗথ uদয্ােন, েকানo সমেয়i eকিট গািড়, াক, ে লার, েমাটরসাiেকল, aথবা aনয্ েকানo েমাটরচািলত যানবাহন িল দাঁড়
করােনা aথবা রাখা যােব না৷ গািড়র মািলকেক aিবলেm যানিটেক সরােত বলুন৷ যিদ গািড়িটেক পিরতয্k বেল মেন হয়, তাহেল পিরতয্k
গািড়িটর সmেকর্ জানােনার জনয্ 311-e কল ক ন eবং আপনার pচার সমnয়কেক সতকর্ ক ন৷ আপনােক, আবিশয্কভােব ঘটনািট
সmেকর্ eকিট পুিলশ pিতেবদন জমা েদoয়ার জনয্ পুিলশেকo কল করেত হেব৷
uদয্ানিটর মেধয্ েকানo eকজন বয্িk েবআiিন মাদকdবয্ িবিk aথবা বয্বহার করেছন
যিদ আপিন আপনার uদয্ােনর মেধয্ aথবা িনকেট েকানo eকজন বয্িkেক েবআiিন মাদকdবয্ বয্বহার aথবা িবkয় করেত েদেখন,
তাহেল New York Police Department e কল ক ন (আপৎকালীন পিরিsিতেত 911-eর মাধয্েম আপনার sানীয় থানায়87 কল)৷
তাঁরা েসিটেক েসখান েথেক তু েল েনেবন৷ কখনoi িনেজেক eকিট িবপjনক aবsােন রাখেবন না৷ যিদ আপিন uদয্ানিটর িভতের aথবা
আশপােশ kমাগতভােব ei ধরেনর আচরণ েদখেত থােকন, তাহেল দয়া কের েসিট GreenThumbেক জানান৷ যিদ uদয্ােনর মেধয্ বয্ব ত
িসির পাoয়া যায়, তাহেল দয়া কের েস িলেক sশর্ করেবন না৷ 311-েত কল কের িসিরে র aনুপযুk বয্বহার সmেকর্ জানান৷
েকানo eকজন বয্িk uদয্ােনর মেধয্ মদয্পান করেছন aথবা ধূমপান করেছন৷
বয্িkিটেক জানান েয New York City eবং New York Stateআiেনর dারা uদয্ান িলেত জনসমেk মদয্পান করা িনিষd, eবং েয
শহেরর আiেনর dারা েযেকােনা শহরিভিtক সংsা aিধেkেtর aধীন জনসাধারেণর sান িলেত ধূমপান করা িনিষd৷ uদয্ােনর সাiনেবােডর্,
NYC Parks-eর িনয়ম িল েদখান, aথবা যিদ আপনার uদয্ানিট NYC Parks-eর aিধেkেtর aধীন না হয়, তাহেল eকিট "uদয্ােনর
িনয়ম" eর সাiনেবাডর্ ৈতির ক ন৷ যিদ েদাষী বয্িkিট uদয্ানিটর eকজন সদসয্ হন, তাহেল gহণেযাগয্ সিঠক পদেkপ gহেণর জনয্
আপনার েগা ীর uপিবিধ িল েদখুন৷ যিদ uদয্ান সদসয্িট েপৗনঃপুিনকভােব আiন ভ কেরন, সদসয্িটেক বিহ ার করািটi হল uপযুk৷
েকানo eকজন বয্িk uদয্ােন বয্িkগত uপাদান িল মজুত করেছন৷
eকিট GreenThumb uদয্ােন বয্িkগত বs িল (uদয্ানিটর রkণােবkেণর uেdেশয্ বs িল বয্ব ত হয় না) বs িল মজুত করা যােব
না৷ যিদ েকানo eকজন বয্িk uদয্ানিটেত বয্িkগত সামgী িল মজুত কেরন, তাহেল দয়া কের েসi বয্িkিটেক েস িল সরােত বলুন৷ যিদ
বs িলেক পিরতয্k িহসােব জানা যায়, তাহেল েস িলেক পুনবর্য্বহার ক ন, aথবা েস িলেক েফেল িদন৷ যিদ বs িল বৃহদাকার হয়,
তাহেল sাsয্িবিধ িবভাগেক ডাkন (311 ডায়াল ক ন eবং Department of Sanitation েকচান) aথবা তু েল েনoয়ার eকিট বয্বsা
করার জনয্ GreenThumb-e কল ক ন৷
েকানo eকজন বয্িk uদয্ানিটর েথেক েকােনািকছু চু ির কেরেছন, uদয্ানিটেত েকানo eকজন বয্িk আহত হেয়েছন, eকিট
uদয্ানিট েভেঙ ঢু েক পেড়েছ, aথবা েকানo eকজন বয্িk uদয্ানিট আkমণাtকভােব ভাঙচু র চািলেয়েছন৷
ঘটনািট আপনার sানীয় পুিলশ aিফেস জানান eবং eকিট পুিলশ িরেপােটর্র জনয্ aনুেরাধ ক ন৷ তারপের আপনার GreenThumb pচার
সমnয়কেক জানান, িযিন আপনােক ঘটনািটর eকিট pিতেবদন সmূণর্ করার জনয্ বলেবন৷ uদয্ানিটেত েযেকােনা pকার kয়-kিত নিথভু k
করার জনয্ দয়া কের ছিব তু েল রাখুন৷
uদয্ােনর সদসয্রা জনসাধারণেক uদয্ানিটেত pেবশ করেত িদেcন না৷
GreenThumb uদয্ান িলেক আবিশয্কভােব জনসাধারেণর জনয্ unুk থাকেত হেব৷ যিদ eকিট uদয্ান েগা ী, uদয্ানিটেত জনসাধারেণর
pেবশািধকার (1লা eিpল েথেক 31েশ aেkাবর পযর্n pিত সpােহ eকিট কমপেk 20 ঘnা েখালা থাকার সমেয়র আকাের) aনুেমািদত না
কের, তাহেল uদয্ানিট আপনার uদয্ানিভিtক সুিবধা িল হারােনার eবং uদয্ােনর aনুjাপtিটর সমািpর eবং/aথবা েরিজেsশনিভিtক
aবsান হারােনার ঝুঁ িকর সmুখীন হেc৷ যিদ আপিন eকিট জলিনেরাধক েখালা থাকার সময়" eরসাiনেবাডর্ ৈতির করেত akম হন,
তাহেল আপিন GreenThumbেক কল করেত পােরন eবং আমরা আপনার জনয্ eকিট লয্ািমেনট করা (জল pিতেরাধক) সাiনেবাডর্ ৈতির
কের েদব৷ আপিন, যখন আপিন বেলন েয েসিট েখালা থাকেব, তখন আপিন uদয্ানিটর েখালা থাকা িনি ত করার জনয্ দায়ী থাকেবন৷
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আপনার sানীয় পুিলশ aিফস খুঁজন
ু , eখােন https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/patrol/find-your-precinct.page
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uদয্ােনর সদসয্রা নতু ন সদসয্েদর uদয্ানিটেত েযাগদান করেত aনুেমািদত করেছন না৷
GreenThumb uদয্ান িলর আবিশয্কভােব যথাsােন নতু ন সদসয্ gহেণর eকিট বয্বsা িবদয্মান থাকেত হেব৷ eমনিক যিদo, sতntভােব
চাষ করা uপেভাগ করার uেdেশয্, নতু ন সদসয্েদর জনয্ েকানo sান uপলb নাo থােক, তাহেল আপনােক আgহী সদসয্েদর eকিট
aেপkাতািলকায় রাখেত হেত পাের, eবং নতু ন সদসয্েদর েযৗথ a ল িলর পিরচযর্া করা, aনু ােনর পিরকlনা করা, েযাগােযাগ করা,
কােঠর কাজিভিtক pকl িলেত, আেলাচনা সভার বয্বsা করা, aনুদােনর জনয্ েলখা, সামািজক মাধয্ম eবং আরo ব িকছু েত সাহাযয্
করেত িদন৷ েযৗথ uদয্ান িলেত, sতnt জিম িলর বাiেরo করার মত pভূ ত পিরমাণ কাজ থােক। যখন uদয্ােনর েবড িল uপলb হেব,
তখন আপিন েস িলেক aেপkাতািলকায় থাকা sতnt বয্িkেদর িনকট pদান করেত পােরন৷
আপনার সmpদােয়র মানুেষরা uদয্ানিটর aনু ান িলেত uপিsত হেcন না৷
eকিট সফল aনু ান িচnাশীল পিরকlনা, সৃি শীল িবjাপন, eবং (সৎভােব) aেধর্েকর েবিশ সমেয়, সুsাদু খাবার িলেক িবজিড়ত কের৷
েপাsার, ায়ার, িনuজেলটার, eবং সামািজক মাধয্ম, সব িলi হল কী হেc েসi সmেকর্ আপনার সmpদােয়র মানুষেদর জানােনার utম
uপায় িল৷ GreenThumb, আমােদর oেয়বসাiট eবং সামািজক মাধয্মিভিtক pাটফমর্ িলেত আপনার aনু ান সmিকর্ ত িবষয় িল
ছিড়েয় িদেত aিতশয় আনিnত হেব৷ আমােদর oেয়বসাiট-eর মাধয্েম eকিট aনুেরাধ জমা িদন৷88 আমরা sানীয় সংবাদপt িলেত,
bগ িলেত, eবং আপনার pিতেবশী a েল সিkয় সংsা িলেতo uপিsত হoয়ার জনয্ সুপািরশ কির৷ মেন রাখেবন েয New York
Cityিবিভn েpkাপট েথেক আসা মানুেষ পিরপূণর্৷ eকিট েযৗথ uদয্ােনর কতর্ বয্ িলর eকিট aংশ হল, বয়স, জািত, নাগিরকtিভিtক
aবsান, tেকর বণর্, akমতা, িল , িল িভিtক পিরিচত, ৈববািহক aবsান, জািতিভিtক সূt, গভর্ াবsা, ধমর্, েযৗনতািভিtক aিভমুখীনতা,
eবং সামিরক aথবা বির তািভিtক aবsান বয্িতেরেকi েসi সmpদায়িটর pেতয্ক বয্িkেকi sাগত aনুভব করােনা।
আপনার GreenThumb সাiনিট হািরেয় েগেছ aথবা kিতgs হেয়েছ৷
দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন eবং আমরা েপাs করার জনয্ eকিট নতু েনর জনয্ বয্বsা করব৷
uদয্ানিটেত iঁদর
ু আেছ৷
iঁদর
ু িল eমন sান িলর aনুসnান কের েয িল তােদর েবঁেচ থাকার জনয্ যািকছু i pেয়াজন েস িলর সব িলরi সংsান কের: খাদয্, জল,
আ য়, eবং েস িলর আশপােশ িবচরণ কের েবড়ােনার জনয্ িনরাপদ সুেযাগ৷ uদয্ানিটেক পির ার-পিরcn রাখুন - ভাঙা িজিনসপt eবং
ময়লার sূ প িল হল লুকােনার eবং বাসা করার জনয্ আদশর্ sান৷ যিদ আপিন iঁদেু রর dারা েখাঁড়া েকানo গতর্ খুঁেজ পান, তাহেল েস িল েsট
িদেয় ৈতির eক pকােরর নুিড়র সাহােযয্ বn কের িদন, aথবা eকিট েবলচা aথবা িনড়ািনর সাহােযয্ ঁিড়েয় িদন৷ আরo তেথয্র জনয্, দয়া
কের ei হয্াnবুকিটর uদয্ানিটেত প aধয্ায়িটেত iঁদেু রর িবভাগিট েদখুন৷
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GreenThumb aনু ান ফমর্ পান, eখােন bit.ly/GTEventForm
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আপৎকালীন eবং apতয্ািশত পিরিsিত িল
েযৗথ uদয্ান িল আপৎকালীন eবং apতয্ািশত পিরিsিত িলর udব ঘটেত পাের eবং pেতয্ক পিরিsিতর জনয্ uপযুk রীিত িল aনুসরণ
করািট হল
tপূণর্. নীেচর িবভাগিট, িবিভn pকার আপৎকালীন পিরিsিত িলেত কােদর সে েযাগােযাগ করেত হেব েস িলেক দৃি েগাচর
কের৷ সবর্দাi, নীেচ তািলকাভু k uপযুk পk িলর সে েযাগােযাগ করার পের, eকিট আপৎকালীন aথবা apতয্ািশত পিরিsিতর িবষেয়
আপনার pচার সমnয়কেক সূচীত ক ন৷ pচার সমnয়করা সাধারণ বয্বসািয়ক সমেয়র পের uপলb হয় না, তাi দয়া কের নীেচর
েযাগােযাগ িলর িবষেয় মেন রাখুন৷
311 নmের েফান ক ন যিদ:
●
●
●

িঠকাদার/unয়নকারীরা uপযুk aনুমিতপt িল ছাড়াi সmিtিটেত pেবশ কেরন aথবা pেবশ করার েচ া কেরন৷
eকিট গাছ সংkাn, ৈবদুয্িতক, পা প
র্ থ সংkাn, aথবা aনয্ানয্ পিরেবশগত িবপদ িবদয্মান থােক৷
uদয্ােনর েকানo eকজন বয্িk গৃহহীনতার aিভjতা করেছন eবং সহায়তার pেয়াজন, aথবা uদয্ানিটেত বসবাস করেছন89

NYC Parks-eর aিধেkেt aধীন uদয্ান িল, পাকর্ স eনেফাসর্েমn েপ ল-eর dারা েসi পিরিsিত িলর pিত pিতিkয়া করার uেdেশয্,
েয িলর েkেt আ pশমন aপিরহাযর্, 311-e কল করেত aথবা 311 sাটর্েফান aয্াপিট বয্বহার করেত পাের৷ Parks eনেফাসর্েমn
েপ ল(PEP), হল িনেবিদত aিফসারেদর eকিট দল যারা পাকর্ eবং জনসাধারেণর সুিবধা িলেক সংরিkত eবং সুরিkত রােখন৷ PEP
aিফসাররা হেলন New York সািটর্ফােয়ড িপস aিফসার যারা পাকর্ িলর িনয়ম eবং িবিধসমূহ বলবত করার eবং সকল দশর্নাথর্ীেদর
েkেti পাকর্ িলর জনসাধারেণর sান িলর িনরাপদ eবং sাগতকারী থাকা িনি ত করার জনয্ pিশkণpাp৷ uদয্ানকারীরা PEPেদর
িঠকাদার/unয়নকারীেদর িবেরােধর েkেt eবং েসi সকল পিরিsিত িলেত েযখােন ঝুঁ িকযুk বয্িkেদর সামািজক পিরেষবার pেয়াজন,
pিতিkয়া করার জনয্ aনুেরাধ করেত পাের৷
েযাগােযাগ ক ন NYC Parks েকndীয় েযাগােযাগ-eর সে , (646) 613-1202 i নmের, যিদ:
●
●

পাকর্ স aিধেkেtর aধীেন eকিট uদয্ােন eকিট a-আপৎকালীন পিরিsিত চলমান েযিটর আ
চলমান eকিট পিরিsিত েযমন মাদকdবয্ aথবা মদয্পান

pশমেনর pেয়াজন৷

ei েফান নmরিটর জনয্ িদেনর মেধয্ 24 ঘnা কমর্ী েমাতােয়ন থােকন eবং পাকর্ স-eর কমর্ীেদর dারা িনয়িntত যারা পাকর্ স eনেফাসর্েমn
েপ ল (Parks Enforcement Patrol, PEP) পাঠােত পােরন৷
911 নmের েফান ক ন, যিদ:
●
●
●
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eকিট aিgকাn, শারীিরক মারামাির, িচিকৎসািভিtক আপৎকালীন পিরিsিত (মানিসক sাsয্িভিtক আপৎকালীন পিরিsিত জনয্
নীেচ pদt aিতিরk তথয্ েদখুন),
তর চু ির, aথবা গািড় দুঘর্টনা ঘেট থােক
uদয্ানিটেত েকানo eকজন মাদকdবয্ বয্বহার aথবা িবkয় করেছন
uদয্ানিটেত েকানo eকজন বয্িk িনেজর pিত aথবা aনয্েদর pিত ঝুঁ িকর কারণ ঘটােcন

আরo তেথয্র জনয্ ei হয্াnবুকিটর পেরর িদেক গৃহহীনতার aিভjতাকারী মানুষেদর aধয্ায়িট েদখুন।
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(888) 692-9355 নmের NYC Well-eর সে েযাগােযাগ ক ন, যিদ:
●

যিদ েসখােন eকিট মানিসক sাsয্িভিtক পিরিsিত িবদয্মান থােক90

NYC oেয়ল হল, িবনামূেলয্ েগাপনীয় মানিসক sােsয্র জনয্ 24/7 িভিtক হটলাiন সহায়তা| NYC oেয়ল পরামশর্দাতারা পরামশর্ pদান
করেত পােরন যিদ eকিট পিরিsিতর জনয্ আপৎকালীন পিরিsিতিভিtক দুেযর্াগ েমাকািবলা দেলর pেয়াজনীয়তা সৃি কের eবং পিরিsিতর
uপর িনভর্ রশীলভােব মানুষেক uপযুk সংsান িলর eবং পদেkপ িলর pিত িনেদর্ িশত করেত পাের৷
আপিন, েটkট (65173 নmের, WELL শbিট েটkট কের) করার aথবা nyc.gov/nycwell েত aনলাiন চয্াট করার dারাo NYC
WELL-eর সে েযাগােযাগ করেত পােরন৷

90

আরo তেথয্র জনয্ ei হয্াnবুকিটর পেরর িদেক মানিসক sাsয্ সংkাn সংsান িলর aধয্ায়িট েদখুন।
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মানিসক sাsয্ সংkাn সংsানসমূহ
uদয্ানকরণ, pাকৃ িতক িবে র সে সংেযাগ sাপন করার dারা ৈদনিnন চাপ িলর েথেক মুk হoয়ার eকিট aিত uৎকৃ uপায় হেত পাের।
uিdদ িলেত ফু ল ফু টেল, বৃিd eবং সংেযােগর aিতসূk aনুsারক িলেক েদখািটo সহায়ক হেত পাের৷ pকৃ িতর মেধয্ থাকার জনয্ িকছু
সময় পৃথক কের েনoয়ািট, s-পিরচযর্া eবং pিতফলন aনুশীলেনর eকিট দা ণ পnা হেত পাের৷ বsত, aধয্য়ন িল uেdগ, িবষ তা, eবং
মানিসক চাপ েথেক মুিk পাoয়ার সে pকৃ িত eবং সবুেজর মেধয্ থাকার মেধয্ েযাগসূt sাপন কের৷
New York City, সকল New Yorker েদরমানিসক sাsয্িভিtক সহায়তার pিত নাগালpাpতা িনি ত করার uেdেশয্ ব িবনামূেলয্র
পিরেষবা pদান কের৷ দয়া কের িকছু সংsােনর জনয্ নীেচ েদখুন, েয িল আপনার eবং আপনার সmpদােয়র জনয্ uপলb - েয িলর মেধয্
সব িলi েফােন aথবা aনলাiেন, eকািধক ভাষায়, eবং িবমা আcাদন aথবা aিভবাসনিভিtক aবsান বয্িতেরেকi uপলb৷
NYC Well
যিদ মানিসক চােপর uপসগর্ িল আপনার জনয্ িবপযর্sকারী হয়, aথবা যিদ আপনার uদয্ােনর েকানo eকজেনর মানিসক sাsয্ সহায়তার
pেয়াজন হয় eবং eকিট আপৎকালীন পিরিsিতর aবsায় না থােকন, তাহেল আপিন eকিট িবনামূেলয্র eবং েগাপনীয় মানিসক sাsয্
সহায়তামুলক পিরেষবা91 , NYC Well, েত pিশkণpাp পরামশর্দাতােদর সে সংযুk হেত পােরন েযিট New Yorker েদর মািনেয় িনেত
সাহাযয্ করেত পাের৷ NYC Well কমর্ীরা eকিট সpােহর সাত িদন, eকিট িদেনর মেধয্ 24 ঘnা uপলb থােকন, eবং 200িটরo aিধক
ভাষায় সংিkp পরামশর্ eবং পিরচযর্ার pিত uেlখ িল pদান করেত পােরন৷
সহায়তার জনয্, কল ক ন 888-NYC-Well (888-692-9355), 65173 নmের েটkট ক ন WELLaথবা aনলাiেন চয্াট ক ন৷92
আপিন, বািড় েথেকi আপনার sাsয্ eবং আেবগগত ভােলা থাকােক িনয়ntণ করার েkেt সাহােযয্র জনয্, nyc.gov/nycwell - েতo েযেত
eবং aয্াপ িল eবং aনলাiন টু ল িল aনুসnান করার জনয্ তােদর aয্াপ লাiেbির-eর uপর িkক করেত পােরন৷
বয়s হেত থাকা New Yorker েদর জনয্ মানিসক sাsয্ সংkাn সংsান িল
(212) eিজং-NYC or (212) 244-6469 েত eিজং কােনk হটলাiন aথবা (212) 244-6469 েত কল ক ন৷
িশ , যুব, eবং pাpবয়s যুবেদর জনয্ মানিসক sাsয্ সংkাn সংsান িল
nyc.gov/thrivenycেত uপলb COVID-19 eবং পরবতর্ীর জনয্, a-লাভকারী সংsা িলর eকিট শৃ লা eবং িসিট সংsা িলর dারা
pদt যুব eবং তােদর িপতা-মাতা eবং পিরচযর্াকারীেদর জনয্ িবনামূেলয্র মানিসক sাsয্ সmিকর্ ত তথয্ eবং পিরেষবাসমূহ৷93 িশ , যুব,
eবং যুব pাpবয়sেদর জনয্ uপলb মানিসক sাsয্ সংkাn পিরেষবা িলর eকিট পূণর্ পযর্ােলাচনার জনয্ ei (িপিডeফিট) ডাuনেলাড
ক ন৷94
akমতাযুk মানুষেদর জনয্ মানিসক sাsয্ সংkাn সংsান িল
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NYC Well-eর সকল পিরেষবা িল নাগালpাp করার জনয্, েদখুন nyc.gov/nycwell
NYC Well aনলাiন চয্াট পিরেষবা: nycwell.cityofnewyork.us/en/
93 ThriveNYC সmেকর্ আরo জানুন, eখােন nyc.gov/thrivenyc
94
িশ , যুবযুব sাsয্ সংkাn পিরেষবা িলর eকিট পূণর্ পযর্ােলাচনার জনয্ ei িপিডeফ ডাuনেলাড ক ন: thrivenyc.cityofnewyork.us/wpcontent/uploads/2020/08/082620-YouthServicesGuide-Mobile.pdf
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COVID-19-eর সমেয় দুেযর্াগ95 eবং তদপরবতর্ী,96মানিসক sাsয্ সহায়তা anভুর্ k কের akমতাযুk মানুষেদর জনয্ সংsানসমূহ uপলb
েময়েরর Office for People with Disabilities েথেক৷ akমতা-িনিদর্ সমসয্া িলর জনয্ সাহােযয্র জনয্, (212) 788-2830 নmের
েময়েরর Office for People with Disabilities e সরাসির কল করার dারা aথবা (646) 396-5830 েত িভিডoেফােনর (ASL) dারা
েযাগােযাগ ক ন৷

িহংসা, aপরাধ aথবা aপবয্বহােরর dারা kিতgs হoয়া মানুষেদর জনয্ মানিসক sাsয্ সংsান িল
Safe Horizon পিরচািলত কের NYC-eর 24 ঘnার হটলাiন: 1-800-621-4673. আপিন eকজন েসফ হরাiজন uিকেলর সে o চয্াট
করেত পােরন, িযিন েসফচয্াট97 eর মাধয্েম তথয্, আiিন পরামশর্ eবং সহায়তা pদান করেত পােরন।

৷
pবীণ বয্িkেদর জনয্ মানিসক sাsয্ সংsানসমূহ
যিদ আপিন eকজন pবীণ বয্িk হন,, তাহেল আপিন মানিসক আঘাত সংkাn পরামশর্ eবং দুেযর্াগকালীন হsেkপমূলক সহায়তা েপেত
পােরন৷ pবীণ বয্িkরা 800-273-8255 নmের Veterans Crisis Line e কল করার aথবা nyc.gov/veterans-েত যাoয়ার dারা
মানিসক sাsয্ সংkাn সহায়তা েপেত পােরন৷98

আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের ThriveNYC-eর oেয়বসাiট েদখুন৷99 সাmpিতকতম হালনাগােদর জনয্, টু iটাের @MentalHealthNYC
েক aনুসরণ ক ন eবং তােদর iেমল িবতরণ তািলকায় েযাগদান করার জনয্ thrive@thrive.nyc.gov েত iেমল ক ন৷
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COVID-19-eর জনয্ akমতাযুk মানুষেদর জনয্ সংsান িলর জনয্, েদখুন www1.nyc.gov/site/mopd/resources/covid-19-resources-forpeople-with-disabilities.page
96
akমতাযুk মানুষেদর জনয্ সকল NYC সংsান িলেক নাগালpাp করার জনয্, েদখুন nyc.gov/disability
97
Safe Horizon-eর েসফচয্াট পিরেষবা: safehorizon.org/safechat/
98 মানিসক sাsয্ সহায়তা েকয়ারিগভারেদর জনয্ (Mental Health Support for Caregivers)http://nyc.gov/veterans
99
New Yorker রাবািড়েত থাকাকালীন ThriveNYC-eর মানিসক sাsয্ সহায়তার pিত িনেদর্ িশকা েপেত পােরন: eখােন
thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
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গৃহহীনতার aিভjতাকারী মানুষেদর জনয্ সংsানসমূহ
েযৗথ uদয্ান িল হল িনরাপদ, anভর্ িkমূলক, eবং sাগতকারী জনসাধারেণর sান৷ গৃহহীনতার aিভjতাকারী মানুষেদর ei aিভjতািটর
েথেক বিহ ৃ ত করা যােব না৷ গৃহহীনতার aিভjতাকালী New Yorker েদর জনয্ NYC সংsান eবং সহায়তা pদান কের৷ পেথর পােশর
েকানo eকজনেক সাহাযয্ কের NYC Department of Homeless Services eর pসার দল িলর েথেক শত শত েযাগােযাগ gহণ
করেত পাের৷ aধয্বসায় eবং সহানুভূিতর dারা, pসার দল িল গৃহহীন New Yorker েদর পিরেষবা, সহায়তা, eবং িনরাপদ আ য় বয্বsা
pদান করার dারা িনযুk কের৷
311
uদয্ােনর, aথবা uদয্ানিটেক েদখেত আসা েকানo eকজেনর pেয়াজন থােক, গৃহহীনতার aিভjতা কেরন, aথবা uদয্ানিটেত বাস করার
েচ া কেরন, eবং পিরিsিতিট সিkয়ভােব আপৎকালীন পিরিsিত নয়, তাহেল 311 কল ক ন aথবা আপনার েফােন 311 aয্াপ বয্বহার
ক ন৷ pেতয্ক 311-e eিn NYC sীট আuটিরচ100-eর িনকট েpিরত হয় eবং সহায়তার জনয্ সিঠক িসিট সংsার িনকট িনেদর্ িশত হয়৷
যখন সহায়তার pেয়াজনীয়তাযুk eকজন গৃহহীন New Yorker eর িবষেয় জানােত, আিম 311-e কল কির তখন কী ঘেট?
●
●
●
●

যখন েকানo eকজন বয্িk 311-e কল কেরন তখন eকিট সািভর্ স িরেপাটর্ (SR) ৈতির হয়৷
SR িট মূলয্ায়ন করা হয় eবং pেয়াজনীয়তা aনুসাের, eকজন পিরেষবা pদানকারী aথবা aংশীদার সংsা, েযমন NYC
Parks-eর িনকট aিপর্ত হয়
যিদ eকজন পিরেষবা pদানকারীর িনকট aপর্ণ করা হয়, তাহেল aনুেরাধিট পাoয়ার eক ঘnার মেধয্ আuটিরচ িটম েpরণ করা
হয়৷
পিরেষবা pদানকারী আuটিরচ িটম িল েসi বয্িkিটেক খুঁেজ বার করার েচ া কের eবং খুঁেজ পাoয়া েগেল বয্িkিটেক ধরা হয়,
িনরাপtা মূলয্ায়ন করা হয়, eবং তােক পিরেষবা gহণ করার জনয্ uৎসািহত করা eবং রাsা েথেক সিরেয় িনেয় যাoয়া হয়৷

গৃহহীনতার aিভjতা করার কারেণ যিদ eকিট িশিবের থাকা, জনসমেk মূtতয্াগ করা, েব িলর uপর ঘুমােনা eবং েখালা থাকার সমেয়র
পের েবআiিন aনুpেবেশর মত aবাি ত আচরণ িলর - aথবা eকজন মানুেষর পাকর্ স-eর aিধেkেtর aধীন eকিট uদয্ােন পির ার
করার pেয়াজনীয়তা থােক, তাহেল uদয্ানকারীরা যথা শীঘ্র সmব তােদর pচার সমnয়কেক জানােব৷ uদয্ানকারীরা, আপনার pাp করা
311 eিn েথেক িনি তকারী iেমলিট আপনার GreenThumb pচার সমnয়ক eবং edwin.falcon@parks.nyc.gov. েত Parks

eনেফাসর্েমn েপ ল েsশাল aপােরশনস িনেদর্ শক, Edwin Falcon-eর িনকট agবতর্ী করেত পােরন৷

NYC Parks েকndীয় েযাগােযাগসমূহ
পাকর্ স aিধেkেtর aধীন uদয্ান িলর জনয্, eকিট uদয্ােন যিদ eকিট আপৎকালীন পিরিsিত চলেত থােক, যখন GreenThumb-eর
আিধকািরকরা সাধারণত aিফেস িবদয্মান থােকন না, তখন uদয্ানকারীরা (646) 613-1202 নmের NYC Parks েকndীয় েযাগােযােগ
কল করেত পােরন৷ ei েফান নmরিটর জনয্ িদেনর মেধয্ 24 ঘnা কমর্ী েমাতােয়ন থােকন eবং পাকর্ স-eর কমর্ীেদর dারা িনয়িntত যারা
পাকর্ স eনেফাসর্েমn েপ ল (Parks Enforcement Patrol, PEP) পাঠােত পােরন৷ যিদ েসখােন মাদকdবয্ aথবা মদয্পােনর মত
পিরিsিত চলেত থােক তাহেল আপিন ei েফান নmরিট বয্বহার করেত পােরন৷
911
যিদ েসখােন eকিট আপৎকালীন পিরিsিত, eকিট জনসাধারেণর িনরাপtা সংkাn পিরিsিত, aথবা uদয্ানিটেত eকজন দশর্নাথর্ী বয্িk
িনেজর eবং aনয্ানয্েদর েkেt eকিট মিকর কারণ হন, তাহেল দয়া কের 911-e কল ক ন৷ যিদ আপিন aিনরাপদ aনুভব কেরন, তাহেল
সংি হoয়ার েচ া করেবন না৷ pিশkণpাp েপশাদােররা পিরিsিতিটর েমাকািবলা করেবন৷
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NYC sীট আuটিরচ: www1.nyc.gov/site/dhs/outreach/street-outreach.page
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েযৗথ uদয্ান িলেত িবেরােধর সমাধান করা
eমনিক সবর্ািধক সংেযাগশীল uদয্ান েগা ী িলর েkেt eবং সব েথেক ভােলা বnু েদর মেধয্o িবেরােধর সৃি হয়৷ আপনার েযৗথ uদয্ানিটেত
eকিট anভুর্ িkমূলক সংsৃ িত গেড় েতালার জনয্ সময় িনন eবং িকভােব আপিন িবেরাধ িলর েমাকািবলা করেবন েসi িবষেয় আপনার
uদয্ােনর মেধয্ eকিট নীিতর pিত া ক ন৷ uদয্ােনর িবেরাধ সংkাn নীিতিট uদয্ানিটর uপিবিধর মেধয্ িলিখত থাকেত পাের (িবsািরত
তেথয্র জনয্, uপিবিধ িল রচনা eবং সংেশাধন করা-eর aধয্ায়িট েদখুন)৷
আপনার uদয্ান েগা ীিট হল িনেজi িনেজর সtা, েযিট আপিন িকভােব েগা ীিট িনেজেক িনয়ntণ করেব েসi সmেকর্ নমনীয়তা pদান কের৷
eর aথর্ eিটo হয় েয আপনার েগা ীিটi হল uদয্ানিটেত সৃি হoয়া িবেরাধ িলর সমাধান করার জনয্ চূ ড়াnভােব দায়ী৷ GreenThumb,
যিদ pেয়াজন হয়, িবনামূেলয্র বিহরাগত পিরেষবা িলর জনয্ সুপািরশ করেত পাের৷ ব িবেরােধরi সৃি হয় ভু ল েবাঝাবুিঝ, aসmূণর্
েযাগােযাগ, eবং সামgীকতা eবং িলিখত uদয্ান নীিতর eকিট aভােবর কারেণ৷ GreenThumb েযৗথ uদয্ান িল হল, বয়স, জািত,
নাগিরকtিভিtক িsিত, tেকর বণর্, akমতা, িল , িল িভিtক পিরচয়, ৈববািহক িsিত, জািতয়তািভিtক সূt, গভর্ াবsা, ধমর্,
েযৗনতািভিtক aিভমুখীনতা, eবং সামিরক aথবা pবীণতার িsিত বয্িতেরকi anভুর্ িkমূলক sান eবং আবিশয্কভােবi জনসাধারেণর জনয্
unুk sান িহসােব রkণােবkণকৃ ত৷
িবেরাধ িলর সmূণর্ েপ pিতেরাধ করার uেdেশয্ আপনার েগা ীিট করেত পাের eমন সেবর্াৎকৃ কাজিট হল সমিnতভােব সংেযাগশীল
uপিবিধ িল রচনা করা৷ uদয্ােনর uপিবিধ িল eকিট িবনয্াস েযিটেক েগা ীিটেক আবিশয্কভােব aনুসরণ করেত হেব৷ আপনার
uপিবিধ িলেক anভুর্ k করেত হেব, uদয্ােনর িনয়ম, যখন েকানo eকজন িনয়ম িল ভ কেরন তখন যা ঘেটর তার রীিত, eবং সদসয্েদর
িনয়ম েথেক
কের আপনার uদয্ানিটর েনতৃ tিভিtক কাঠােমার pিত দািয়t িল পযর্n৷ uপিবিধ িলেত আপনার uদয্ানিটর aভী মূলক
িববৃিত, আপনার েগা ীর কlদৃশয্, eবং ৈবিচtয্তা, anভুর্ িk, নাগালেযাগয্তা, eবং ধারণেযাগয্তার মত ভাগাভািগ করা মূলয্েবাধ িলটo
থাকেত পাের৷
যিদ uদয্ােনর সকেলi uপিবিধ িলর uপর sাkর কেরন, তাহেল আপনার িনকট, যখন েসিটর uেdক হয়, eকিট িবেরােধর েমাকািবলা
করার uেdেশয্ eকিট anিনর্িহত কাঠােমা িবদয্মান থােক eবং িবেরাধ িল সৃি হoয়ার েkেt uপিবিধর pিত uেlখ করেত পােরন৷
uপিবিধ িলর uপর আরo িবsািরেতর জনয্, ei হয্াnবুেকর uপিবিধ রচনা eবং সংেশাধন করা aধয্ায়িট েদখুন৷
েকানo েকানo সমেয়, eকিট িবেরােধর সমাধান করািট uদয্ান েগা ীর kমতার বাiের চেল েযেত পাের৷ ঘটনািট যিদ ei pকার হয়, তাহেল
আমরা আপনােক pিশkণpাp মধয্sতাকারী েপশাদার eবং সংsা িলর যারা িবেরাধ সমাধােনর েkেt িবেশষjতা aজর্ন কেরেছন, সাহাযয্
েনoয়ার জনয্ সুপািরশ কির। সারা শহরবয্াপী, িনmিলিখত িলেক anভুর্ k কের িকn েস িলর মেধয্ সীিমত না েথেক, িবনামূেলয্
মধয্sতাকারী েকnd িল হল:
●
●
●
●

Brooklyn eবং Manhattan: New York িপস iনিsিটuট:nypeace.org/mediation/
Bronx: iনিsিটuট ফর েমিডেয়শন aয্াn কনি k িরেসািলuশন:imcr.org
Queens: কিমuিনিট েমিডেয়শন সািভর্ েসস:mediatenyc.org
Staten Island: NYC েসnার ফর inারপােসর্ানাল েডভলপেমn: nycid.org

aিধকাংশ মধয্sতাকারী েকndi eকিট িবেরােধর পk িলেক pথেম eকিট eেকর-সে -eক-eর িভিtেত আেলাচনার জনয্ eককভােব uপিsত
হেত aনুেমািদত eবং eমনিক uৎসািহতo কের৷ যিদ সকল পki iিতমেধয্i মধয্sতা চাoয়ার জনয্ uপিsত না হেয় থােকন, তাহেল eিট
aিতশয় সাহাযয্কারী হেত পাের৷

GreenThumb নীিত
যিদ আপনার uদয্ান েগা ীিটর uপিবিধ িল মধয্sতার pিত uেlখ কের, eবং তা হেলo eকিট িবেরােধর সমাধান করেত সkম না হয়,
তাহেল দয়া কের আপনার GreenThumb pচার সমnয়েকর িনকট uপিsত হন, িযিন aিতিরk psাব eবং সংsান িল pদান করেত সkম
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হেত পােরন৷ ৈবষেময্র দািব িলেক GreenThumb-eর িনকট eবং 311-eর মাধয্েম NYC মানবািধকার কিমশন-eর িনকট জানােত
হেব৷101

aিতিরk সংsানসমূহ:
●
●

●
●
●

িবেরাধ মধয্sতার pিশkণpাp হন৷ GreenThumb িনিদর্ সমেয়র anের পিরিচিতমূলক কমর্শালা িল পিরচালনা কের, aথবা
আপিন New Yorkিপস iনিsিটuট e pিশkেণর িবষেয় েদখেত পােরন৷102
TransformHarm.org103 হল িহংসা সমাp করার eকিট সংsান েকnd৷ ei সাiটিট পিরবতর্ নকামী নয্ায় িবচােরর pিত eকিট
পিরিচিত pদান কের৷ Mariame Kaba-eর dারা সৃি কৃ ত eবং Lu Design Studio-eর dারা নকশাকৃ ত সাiটিট anভুর্ k কের
িনবর্ািচত pবn িল, aিডo-িভজুয়াল সংsান, পাঠkম, আরo ব িকছু ৷ েগা ীিভিtক দায়বdতা pিkয়া, পিরবতর্ নকামী নয্ায়
িবচার, eবং আরo ব িকছু র িবষেয় িনেদর্ িশকার জনয্ সাiিটেত aনুসnান ক ন৷
সােপাটর্ New Yorkaয্াকাuেnিবিলিট pেসস কািরkলাম104 হল, aিবরামভাব kিতসাধন কার eকজেন সে eকিট দায়বdতা
pিkয়া করার সমেয়, সােপাটর্ িনu iয়কর্ -eর dারা বয্ব ত পাঠাkমিভিtক eকিট pাথিমক নমুনা৷
সৃি ধমর্ী হsেkপ িলর টু লিকট105 িহংসা eবং িবেরাধ িলর েkেt েগা ীিভিtক হsেkপ িলর pচার কের৷
eেক aপেরর িদেক িফের েদখা: e কনি k oয়াকর্ বুকহল Jovida Ross eবং Weyam Ghadbian-eর dারা িবেরােধর িবষেয়
sতnt বয্িk eবং েগা ীিভিtক aনুসnান eবং pিkয়ার জনয্ aনুশীলনপূণর্ eকিট oয়াকর্ বুক৷106

101eকিট

ৈবষেময্র aিভেযাগ দােয়র করার জনয্, েদখুন https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
New Yorkিপস iনিsিটuট pিশkণ: https://nypeace.org/become-a-mediator/
103 TransformHarm.org: https://transformharm.org/
104 সােপাটর্ New Yorkaয্াকাuেnিবিলিট pেসস কািরkলাম: https://supportny.org/transformative-justice/curriculum/
105 সৃি ধমর্ী হsেkপ িলর টু লিকট: https://www.creative-interventions.org/tools/toolkit/
106 eেক aপেরর িদেক িফের েদখা: e কনি k oয়াকর্ বুক:https://turningtowardseachother.medium.com/turning-towards-each-otherembracing-the-gifts-of-conflict-for-social-change-ea28502016b7
102
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uদয্ানিটেত যুবেদর সে কাজ করা
েযৗথ uদয্ান িল হল সকল বয়স eবং েpkাপটিভিtক মানুষেদর সংি করার জনয্ eকিট দা ণ সুেযাগ uপsািপত কের৷ েযৗথ uদয্ান িল
pেতয্েকর জনয্i unুk, তেব েকানo েকানo সমেয় েসিটর জনয্ uদয্ানিটেত যুব সmpদায়েক িনযুk করার জনয্ aিতিরk িকছু পিরকlনা
eবং সমnেয়র pেয়াজন হয়৷ েযৗথ uদয্ান িল দkতা eবং িবকাশমূলক pকl িলেত, িনকটবতর্ী িদবসীয় েদখােশানাকারী, pাক-িশ িশkা
ে ণীকk, eবং িশ িশkা েথেক 12 ে ণী পযর্n িবদয্ালয় ছাড়াo যুবেদর সংযুk করার জনয্ eকিট sান হেত পাের ei রচনািটর psিতকােল,
COVID-19 aিতমাির eখনo পযর্n aিতশয় জীবn৷ যিদ আপিন গৃহবিহভূর্ ত ে ণীকk িহসােব uদয্ান িলেত আgহী হন, তাহেল েদখুন,
NYC Department of Education eর ঘেরর বাiের িশkালােভর uেদয্াগ৷107

িনেদর্ িশকাঃ
●

●

●

●
●

uদয্ান িলেত আরo েবিশ সংখয্ক যুবেদর uপিsিত লালন করার uেdেশয্, uদয্ান েগা ীিটেক pথেম তােদর aিভpায় eবং
েকৗশল িলর িবষেয় আেলাচনা করেত হেব৷ আপনার পরবতর্ী uদয্ান িমিটং-eর কাযর্তািলকায় "যুব সmpদােয়র aিধক uপিsিত"
রাখুন eবং আপিন িকভােব eবং েকন আপিন eিট করেবন, তার uপর ধারণা িল িনেয় িবsািরত আেলাচনা ক ন৷
েসi uেদয্াগ িলর েkেt agািধকার pদান ক ন েয িল আেলাচনা eবং কাযর্কলাপ িলেক যুব সmpদায়েক েনতৃ t pদােন সkম
কের৷ "ছাt েকিndক িশkালাভ" ei নােম পিরিচত aনুশীলনিট যুব সmpদায়েক েনতৃ t pদােনর sােন পদাপর্ণ করেত eবং
তােদর িশkালােভর pিkয়ার দািয়t gহণ করেত সkম কের৷
যুব সmpদায়িট eখনo পযর্n তােদর িনেজেদর eবং তােদর েগা ীর সmেকর্ িশkালাভ করেছ৷ শহরিভিtক কৃ িষ তােদর িনকট নতু ন
হেত পাের৷ uদয্ানিভিtক িkয়াকলাপ িলেত s-aনুসnােনর uপর agািধকার আেরাপ ক ন৷ pিkয়ািটেত ছাt eবং যুব
বয্িkরা তােদর িনেজেদর সmেকর্ িক িশখেত পাের? তারা িক িবদয্ালেয়র জনয্ েkিডট aজর্ন করেত পাের?
aনয্ eকিট েযৗথ uদয্ােনর িনকট uপিsত হন েযিট iিতমেধয্ যুব সmpদােয়র সে কাজ করেছ eবং ধারণা eবং িনেদর্ িশকার জনয্
কেমর্ িনযুk কাজকমর্ িল পযর্েবkণ ক ন৷
দয়া কের মেন রাখুন েয uদয্ানিট, জনসাধারেণর জনয্ uেlখকৃ ত েখালা থাকার সমেয় বn থাকেত পাের না৷

িবদয্ালয় িলর (িশ িশkা িবভাগ-12 ে ণী) সে কাজ করার িবষেয় পরামশর্ :
●

●
●
●

িশkক, িপতা-মাতা eবং pশাসিনক বয্িkেদর uদয্ানিটেত আমntণ জানান৷ িবদয্ালেয়র িসdাn gহণকারীেদর সে uদয্ানিটর
eকিট সহেযািগতামূলক বয্বহার সmেকর্ মণ eবং আেলাচনা সংগিঠত ক ন৷ িকছু েযৗথ uদয্ান ে ণী িলর জনয্ িনিদর্ েরাপণ
sান িলেক িনধর্ািরত কের রােখ, েযখােন aনয্ িল িশkাথর্ীেদর dারা করার জনয্ িনিদর্ কমর্ িল পৃথক কের রােখ৷ সাধারণ লkয্
aথবা চু িk িল সৃি করার uেdেশয্ িশkকেদর সে agীমভােব আেলাচনা করািট aিতশয়
tপূণর্৷
িশkকেদর তাঁেদর ে ণীিটেক eকিট মেণর aথবা uদয্ানিটেত তাঁেদর ে ণী িল পিরচালনা করার জনয্ আমntণ জানান৷
uদয্ানিটেত িবদয্ালয় দলিটর uপিsত হoয়ার eবং তারা েকাথায় কাজ করেব েসi সmেকর্ িদন eবং সমেয়র eকিট তািলকা psত
করার uেdেশয্ িবদয্ালয় কমর্ীেদর সে কাজ ক ন৷
uদয্ােনর কাজ িলেক েসi িবষয় িলর aথবা পাঠয্ িলর সে আরo utম সাম সয্পূণর্ করার uেdেশয্ িশkাথর্ীরা ে ণীকেk কী
িশখেছ েসিট জানার জনয্ aংশgহণকারী িশkকেদর সে সাkাত ক ন৷ eখােন eকিট pভূ ত পিরমাণ পাঠkম রেয়েছ, e িলর
মেধয্ eকিট িবশাল aংশ aনলাiেন aথবা সবুজায়ন সংsা িলর েথেক িবনামূেলয্ uপলb হয়৷ New Yorkে ণীকেk কৃ িষ108 eবং
ভkণেযাগয্ িবদয্ালয় pা নিভিtক pকl109, uভেয়রi pভূ ত পিরমাণ uদয্ান-সমেরখ পাঠয্ পিরকlনা আেছ৷ New York City
িশkা িবভােগর মান িলর সে পাঠ িলেক সাম সয্পূণর্ করািট হল সেবর্াৎকৃ ৷

107ঘেরর

বাiের িশkালােভর uেদয্াগ সmেকর্ আরo জানুন, eখােন infohub.nyced.org/working-with-the-doe/covid-19-resources/outdoorlearning-initiative
108 New York ে ণীকেk কৃ ি পাঠkম: agclassroom.org
109

ভkণেযাগয্ িবদয্ালয় pা নিভিtক pকl: edibleschoolyard.org
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GreenThumb যুব েনতৃ t পিরষদ
GreenThumb-eর Youth Leadership Council (YLC) হল সমnয়মূলক, পিরেষবা-িশkালাভ কাযর্kম েযিট েযৗথ uদয্ান িলেক 14
eবং 21 বছেরর মেধয্ বয়সী যুব সmpদায়েক চােষর মরসুেম েscােসবীেদর পিরচালনা করার জনয্ সুেযাগ pদান কের৷110 যুব সmpদায়েক
সংি করার, পিরেষবামূলক pকl িল, সমnয়মূলক িশkালাভ, eবং NYC েযৗথ uদয্ানকারীেদর পরবতর্ী pজnিটেক লালন করা-eর
eকিট িtsরিভিtক লkয্ িনেয় YLC, যুবসmpদায়েক তােদর িনকটবতর্ী GreenThumb uদয্ান েগা ী িলর সে সংযুk কের৷ যিদ আপনার
uদয্ানিট eকিট যুব েscােসবী েগা ীেক পিরচালনা করেত আgহী হয়, তাহেল pেতয্ক gীে আপনার pচার সমnয়েকর েথেক েঘাষণার pিত
নজর রাখুন৷ যিদ আপিন eমন েকান যুব বয্িkেক জােনন িযিন েscােসবী হেত আgহী, তাহেল আপিন তােদর েথেক আেবদনপt িল েশয়ার
করেত পােরন, েয িলেক eকিট pচিলত থাকা িভিtেত পযর্ােলাচনা করা হয়৷

aিতিরk সংsানসমূহ:
●

GrowNYC িশkা111 হল New York City eর িবদয্ালয়িভিtক uদয্ান কাযর্kম eবং GrowNYC NYC Department of
Education eর মেধয্ eকিট aংশীদািরt৷ grownyc.org. েত যাoয়ার dারা, eকিট িবদয্ালয় uদয্ান িকভােব

করেত
হেব জানুন, আপিন aংশীদািরt করেত পােরন eমন eকিট sানীয় িবদয্ালয় েসিট জানুন, eবং টু লিকট ডাuনেলাড ক ন,
পাঠkম িলর aনুসnান ক ন৷
●
●

আপনার sানীয় কিমuিনিট েবাডর্112-eর eকিট যুব সিমিত আেছ, eবং sানীয় যুব সmpদােয়র জনয্ uদয্ানিট eকিট সংsান হেত
পাের েসিট তােদর জানােনার জনয্ আপিন তােদর পরবতর্ী আেলাচনা সভার কাযর্তািলকায় ei িবষয়িট pেবশ করােত পােরন৷
Summer Youth Employment কাযর্kম পিরচালনার sান িহসােব পিরেষবা pদােনর জনয্ সাiন আপ ক ন৷ Summer
Youth Employment কাযর্kমিট, 14 েথেক 24 বছর বয়েসর মেধয্ থাকা যুব সmpদায়েক ছয় সpাহ পযর্n সেবতন িনযুk pদান
কের৷ আরo তেথয্র জনয্ েদখুন nyc.gov/dycd113 aথবা (800) 246-4646 or (646) 343-6800 নmের কল ক ন৷

িবদয্ালয় aথবা েযৗথ uদয্ানকারীেদর িনকট uপলb aথবা িবদয্ালয় িলর সে কাজ করা েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ সংsান িলর eকিট
আরo aিধক সmূণর্ তািলকার জনয্, দয়া কের grownyc.org েদখুন৷ growtolearn@grownyc.org-েত GrowNYC িবদয্ালয় uদয্ােন
iেমল ক ন৷
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যুব েনতৃ t পিরষদ সmেকর্ আরo জানেত, েদখুন greenthumb.nycgovparks.org/youth_gardener.html
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GrowNYC িশkা eবং NYC েত িবদয্ালয় uদয্ানকরণ সmেকর্ আরo grownyc.org/educationজানুন, eখােন
আপনার sানীয় কিমuিনিট েবাডর্, খুঁেজ েবর করার জনয্ েদখুন, eখান nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml
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NYC যুব o েগা ী unয়ন িবভাগ সmেকর্ আরo জানেত, nyc.gov/dycd েদখুন: (NYC Department of Youth and Community

Development)

101

পিরিশ e: েযৗথ uদয্ান িলর জনয্ পৃ মৃিtকার িম ণ
কাজ: ei uপাদানিটর aধীেন, িঠকাদার পিরকlনা, ৈবিশ য্, eবং NYC Parks GreenThumb-eর িনেদর্ শ aনুসাের েযৗথ
uদয্ান িলর জনয্ পৃ মৃিtকা pদান eবং সরবরাহ করেব৷ পৃ মৃিtকা সরবরােহর কারেণ সmিtিটর েkেt সংঘিটত
হoয়া েযেকােনা kিতর জনয্ িঠকাদার দায়ী হেব, eবং িবি ত aথবা kিতgs হoয়া সকল sান িলেক, GreenThumbeর সnি aনুসাের, েস িল মূল aবsায় পুন dার করেত হেব৷
uপকরণ িল:
পৃ মৃিtকা: হেব eকিট বািলময়/েদা-আঁশলা, সহেজ েভেঙ যাoয়া মািট েয িলেত eক ফু ট (1') গভীরতা পযর্n aপসািরত
করা হেয়েছ, যিদ নীেচর sেরর মািট েদখা যায়৷ পৃ মৃিtকািটেক হেত হেব সমমােনর, কিঠন দলা, শk, কিঠন মািট, ঘােসর
চাপড়া, আংিশকভােব খn হoয়া পাথর, চু ন, িসেমn, ছাi, কাদা, কংিkট, আলকাতরার aবিশ াংশ, আলকাতরা pেলপ েদoয়া
কাগজ, েবাডর্, পাথেরর টু কেরা, কািঠ, aথবা aনয্ েযেকােনা pকার aবাি ত uপাদানিবহীন৷ েকানo পৃ মৃিtকাi eকিট
িহমািয়ত aথবা কদর্ মাk aবsায় সরবরাহ করা হেব না৷
পৃ মৃিtকা িলেক pদান করা হেব েসi সকল সরবরাহকারীর dারা যারা NYC Parks-eর dারা aনুেমািদত৷
1. িবদয্মান ৈজব uপাদান aয্ােসািসেয়শন aব aিফিশয়াল eিgকালচারাল েকিমsস-eর বতর্ মান পdিত aনুসাের
কৃ ত
আdর্ তা-মুk নমুনা পৃ মৃিtকািটেত থাকেব, pjলেনর েkেt হািনর dারা িনধর্ারণকৃ ত চিlশ শতাংশ (40%) েথেক প াশ
শতাংশ (50%) পযর্n ৈজব uপাদান িল৷ ৈজব uপাদান িলর পিরমাণ প াশ শতাংেশর (50%) aিধক হেব না৷
2. amাtক পিরিধ হেব pH 6.0 েথেক pH 7.4 anভুর্ k কের৷
3. মািটর গঠনিভিtক িবে ষণ: পৃ মৃিtকা গিঠত হেব িনmিলিখত শতাংেশর বািল, পিল eবং কাদার dারা৷ েযেকােনা
পৃ মৃিtকােক েযিট নীেচর pেয়াজনীয়তা িল পূরণ কের না, বািতল করা হেব৷ NYC Parks GreenThumb-eর dারা
িনেদর্ িশত হoয়ার েkেt সরবরাহকারীেক, কণার মােপর aনুবিতর্ তা aজর্ন করার uেdেশয্, সরবরাহকৃ ত পৃ মৃিtকািটেক
বাছার aনুমিত pদান করা হেব৷ সরবরােহর sােনর বাছাi সmূণর্ হoয়ার পের aনুবিতর্ তা িনি ত করার uেdেশয্
সরবরাহকারীর বয্েয় aিতিরk পরীkা করার pেয়াজন হেব৷
বািল (0.05 েথেক 2 mm)
পিল (0.002 েথেক 0.05 mm)
কাদা (<0.002 mm)

40% েথেক 75%
15% েথেক 65%
সবর্ািধক 20%

4. িবদুয্ৎ পিরবািহতা হেত হেব eকিট সবর্ািধক 1.50 mmhos/cm পরীkার পdিতিট হেব সmৃk েলi-eর পdিত৷
eকিট ucতর মাtা aিতিরk লবেণর িবদয্মানতার pিত iি ত করেব eবং বািতল হেব৷
5. েপৗি ক uপাদান িল: পৃ মৃিtকার পরীkার ফলাফল িল pদশর্ন করেব, pেয়াজনীয়তা aনুসাের, েপৗি ক
uপাদানিভিtক aভাব িল সিঠক করার মািট সংেশাধেনর সুপািরশ িল৷ NYC Parks GreenThumb-eর dারা ধুমাt
িলিখত aনুেমাদন pাp করার পের, pেয়াজনীয়তা aনুসাের িঠকাদােরর বয্েয়, ৈজব মািটিভিtক সংেযাজক uপাদান eবং
সার anভুর্ k করা হেব৷

102

6. দূষণকারী uপাদান িলর ঘনt: পৃ মৃিtকািটেক আবিশয্কভােব, 6 NYCRR 375-6.7(d)- eর আমদািনকৃ ত মািটর
আcাদেনর মাপকািঠিভিtক pেয়াজনীয়তা িল, সাiট পিরদশর্ন eবং uপশমকরেণর (DER-10) 5.4(e) জনয্
NYSDEC pযুিkিভিtক িনেদর্ িশকার pকৃ ত pেয়াজনীয়তা িল, eবং সবর্ািধক সাmpিতক (িনমর্াণ
করার
সমেয়) EPA a ল 2 সেয়ল িলড িনেদর্ িশকার মাপকািঠ িলেক পূরণ করেত হেব৷ ei pকlিটর েkেt েরিsেkড
েরিসেডনিশয়াল iuজ pেযাজয্ হয়, েযেহতু eিট, মািটর সে সংsেশর্র eকিট uেlখেযাগয্ সmাবনাসহ জনসাধারেণর
বয্বহার anভুর্ k কের, সিkয় িবেনাদনমূলক বয্বহােরর জনয্ বয্বহার করণীয়৷ েরিsেkড েরিসেডনিশয়াল iuজeর জনয্ িবেবচয্ পির ার পৃ মৃিtকািটেক আবিশয্কভােব েরিsেkড েরিসেডনিশয়াল iuজ-eর জনয্ েpােটকশন
aব gাunoয়াটার aথবা েpােটকশন aব পাবিলক েহলথ-eর নীেচরিটেক পূরণ করেত হেব৷ পৃ মৃিtকািটেক
আবিশয্কভােব, DER-10 aয্ােপিnk 5 aয্ালাoেয়বল কনিsিটuেয়n েলেভলস ফর iেmােটর্ড িফল (েpােটকশন
aব gাunoয়াটারেক anভুর্ k কের), DER-10 সেয়ল সাবিডিভশন 5.4(e), eবং NYSDEC CP-51 েটবল 1
সেয়ল িkনআপ গাiেডn েরিsেkড েরিসেডnিশয়াল gাunoয়াটার সািpেমnাল সেয়ল িkনআপ aবেজিkভস
পূরণ করেত হেব৷ eকিট New York State NYSDOH eনভায়নর্েমnাল লয্াবেরটির aয্াpভাল েpাgাম
(ELAP)-eর dারা শংিসত পরীkাগাের DER-10 aয্ােপিnk 5 eবং CP-51 েটবল 1-e তািলকাভু k udায়ী ৈজব
েযৗগ িল, aধর্-udায়ীর ৈজব েযৗগ িল, কীটনাশক, পিলেkািরেনেটড বাiিফনাiলস, eবং ধাতু িলর জনয্ pেতয্ক
নমুনা িবে ষণ করা হেব৷
7. পরীkাগাের পরীkা করা: িঠকাদার, পৃ মৃিtকার েযিট তাঁরা বয্বহার করেত চায়, েসিটর pিতিনিধtকারী
নমুনার eকিট aনুেমািদত িবে ষক পরীkাগার/েকিমs-eর dারা শংিসত pিতেবদন pদান করেবন৷ eকিট
কমপেk, িঠকাদার psািবত পৃ মৃিtকার েkেt সরবরােহর জনয্ psািবত uপাদান িলর pেতয্ক সরবরােহর eকিট
pিতিনিধtকারী নমুনা সংgহ eবং িবে ষণ করেবন৷ সকল নমুনা িলেক NYC Parks GreenThumb-eর dারা
pাp eবং পরীkাগােরর সরবরাহ করেত হেব, মূলয্ দেরর মেধয্ পিরদশর্ন eবং পরীkাগােরর খরচ িল anভুর্ k
থাকেব৷ নমুনা িল হেব বতর্ মােন সংsানসূtিট থাকা eবং ei pকlিটেত বয্বহােরর জনয্ psািবত eবং পরীkার
জনয্ পরীkাগাের জমাকৃ ত পৃ মৃিtকার pিতিনিধtকারী নমুনা eবং NYC Parks-eর dারা pাp করািটেক
psািবত পৃ মৃিtকার সরবরােহর কমপেk দশ(10) পূেবর্ হেত হেব৷
েকানo পৃ মৃিtকা সরবরাহ করা হেব না যতkণ না NYC Parks-eর dারা নমুনা িল aনুেমািদত হয়, তেব ei
pকার aনুেমাদন িল চূ ড়াn sীকৃ িত িহসােব িবেবিচত হেব না৷ NYC Parks GreenThumb, েযেকােনা uপাদান
েযিট, তােদর মতানুসাের, ei ৈবিশ য্ িল পূরণ কের না, সরবরােহর সমেয় aথবা তার পের বািতল করার aিধকারিট
সংরিkত রােখ৷
পdিত:
সরবরাহ িল করা হেব, Queens-eর Long Island িসিটেত, NYC Parks GreenThumb-eর িবতরণ েকেnd৷

জমাকরনীয় িল:
পির ার পৃ মৃিtকা রাসায়িনক নমুনা সংgহ eবং পরীkার পিরসংখয্ান: িঠকাদার NYC Parksেক, সরবরােহর জনয্ psািবত
পৃ মৃিtকার পরীkাগােরর বতর্ মান রাসায়িনক পরীkার পিরসংখয্ান িল pদান করেবন৷ নমুনা পিরসংখয্া িলেক হেত হেব বতর্ মােন
সংsানসূেtর পৃ মৃিtকা eবং ei pকlিটেত বয্বহােরর জনয্ psািবত পৃ মৃিtকার pিতিনিধর৷ মািটর pকৃ ত মূল সূtসহ, psািবত
পৃ মৃিtকািটর সংsানসূেtর নাম eবং িঠকানা (uদাহরণসহ খাদান, গতর্ করা sান) pদান করা হেব৷ কমপেk, NYSDEC রীিতর
সে সাম সয্তা িহসােব িঠকাদার সরবরাহকৃ ত pেতয্ক 250 ঘন গেজর জনয্ সংsানসূেtর মজুত sূ েপর েথেক psািবত পৃ মৃিtকািটর
eকিট pিতিনিধtকারী নমুনা সংgহ eবং িবে ষণ করেবন৷ যিদ িঠকাদার eকািধক সূেtর েথেক সংsান কেরন তাহেল aিতিরk
পরীkার pেয়াজন হেত পাের৷ বতর্ ামান USEPA aনুসাের, eকিট New York StateNYSDOH eনভায়নর্েমnাল লয্াবেরটির
aয্াpভাল েpাgাম (Environmental Laboratory Approval Program, ELAP) শংিসত পরীkাগােরর dারা, gহণেযাগয্
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পরীkাগার pিতেবদন সীমা (িনয়ntণমূলক তু লনা মাপকািঠ িল নীেচ িনধর্ািরত) বয্বহার কের 6 NYCRR 375-6.7(d)
মাপকািঠ িলর সmূণর্ তািলকার জনয্ pেতয্ক নমুনা িবে ষণ করা হেব, pদশর্ন করার জনয্ েয মািটিট uপের িনধর্ািরত আমদািনকৃ ত
পির ার পূরেকর pেয়াজনীয়তা িলর aনুবতর্ী৷ সকল মািটর নমুনা সংgহ eবং িবে ষণ িল NYSDEC মািট aনুসnানসংkাn
নমুনা সংgহ, িবে ষণ eবং DER-10-e িনধর্ািরত মান িনি তকরণ pেয়াজনীয়তা aনুসাের পিরচািলত হেব৷ পরীkাগার eবং
িঠকাদার, ৈবদুয্িতন আকাের সাধারণ পরীkাগােরর মান িনয়ntণ পিরসংখয্ান pেদয় িলর সে পরীkাগােরর নমুনা পিরসংখয্ান
pিতেবদনিট eবং uপের uেlিখত sান-িনিদর্ পির ার মািটর মাপকািঠ িলর সে নমুনা পিরসংখয্ান তু লনা িলসহ eকিট
মাiেkাসফট eেkল ৈবদুয্িতন পিরসংখয্ান pেদয় িল pদান করেবন৷
শারীিরক eবং কৃ িষিভিtক নমুনা eবং পরীkার ফলাফল িল: িঠকাদার, NYC Parks GreenThumb-eর িনকট,
সাiেট uপাদান িল সরবরাহ করা পূেবর্ aনুেমাদেনর জনয্, পরীkার ফলাফল িল সংলgকৃ ত সহ psািবত
পৃ মৃিtকার পাun (5 lb.) কের দুিট (2) বsা জমা েদেবন৷ নমুনা পিরসংখয্ান িল হেব বতর্ মােন সংsান সূেt
িবদয্মান eবং সরবরােহর জনয্ psািবত পৃ মৃিtকার pিতিনিধ৷ িঠকাদার, NYC Parks GreenThumb-eর
িবেবচনা eবং িনেদর্ শ aনুসাের, পৃ মৃিtকার, েযিট তারা বয্বহােরর জনয্ psাব কেরন েসিটর pিতিনিধtকারী
নমুনা িলর িবে ষণ িল pদশর্ন কের, eকিট শংিসত pিতেবদন pদান করেবন৷ পরীkা িল করা হেব, Rutgers
েকাaপােরিটভ িরসাচর্ aয্াn ekেটনশন েটিsং লয্াবেরটিরস aথবা NYC Parks-eর েsিসিফেকশন aয্াn
eিsেমিটং িবভােগর dারা িলিখত আকাের aনুেমািদত সমতু ল পরীkাগাের৷ িঠকাদােরর জমা েদoয়ার তািরখ েথেক
ছয় মাস পূেবর্ করা পরীkাগােরর পরীkার ফলাফল িল বািতল করা হেব৷ পরীkা করার জনয্ anভুর্ k হেব: pH,
ফসফরাস, পটািশয়াম, ময্াগেনিশয়াম, িবদয্মান ৈজব uপাদান িলর পিরমাণ (লস aন iগিনশন পdিত), dবণীয়
লবেণর মাtা eবং মািটর গঠনগত িবে ষণ৷ মূলয্ দর সকল পিরদশর্ন eবং পরীkাগােরর খরচ িল anভুর্ k
করেব৷
সাiেট েকানo পৃ মৃিtকা সরবরাহ করা হেব না যতkণ না NYC Parks-eর dারা নমুনা িল aনুেমািদত হেc,
তেব ei pকার aনুেমাদন চূ ড়াn sীকৃ িত গঠন কের না৷
সরবরাহ eবং aনুেমাদন: িঠকাদার, পৃ মৃিtকার aিভেpত সরবরােহর তািরেখর eকিট কমপেk পাঁচ (5) িদন পূেবর্
NYC Parks GreenThumb-েক সূচীত করেবন৷ সকল আমদািনকৃ ত পৃ মৃিtকা সরবরাহ করা হেব ােক কের
eবং দশর্নিভিtক পিরদশর্ন eবং aিতিরk পরীkার িবষয়বs হেব৷ পৃ মৃিtকািটেক সরবরােহর sােন েফেল েদoয়া
হেব না যতkণ না িনধর্ািরত মািটর নমুনা সংgহ eবং পরীkা করা সmূণর্ হেc, যিদ না aনয্ িকছু িনেদর্ িশত
থােক৷ NYC Parks GreenThumb েযেকােনা পৃ মৃিtকা, েযিট ei ৈবিশ য্ িলর eবং নমুনা eবং aনুেমািদত
পরীkার pিতেবদন anভুর্ k কের, নকাশা করার uেdেশয্ pাথিমক জমা েদoয়ার gহণেযাগয্ সীমার মেধয্ পেড় না,
pতয্াখয্ান করার aিধকারিট সংরিkত রােখ৷ েযখােন পৃ মৃিtকািটেক pতয্াখয্ান করা হয়, েসিটেক sানিটর েথেক
aিবলেm aপসািরত করেত হেব৷ সংেশাধেনর পের aিতিরk পরীkা িলo িঠকাদাের বয্েয় হেব৷
সরবরাহকৃ ত uপাদান িলর পরীkার ফলাফেলর িভিtেত NYC Parks GreenThumb-eর িনধর্ারণ: NYC Parkseর পরীkার ফলাফল িল ৈজব িবষয়বsর িবদয্মানতা 35% eবং 40%-eর মেধয্ হেল, eবং েযখােন NYC
Parks-eর dারা aনুেমািদত, ৈজব বs িল যুk করা েযেত পাের eবং মািটিটেক িনmতম pেয়াজনীয় 40% ৈজব
িবষয়বsেত আনার জনয্, মজুত sূ েপর সে ভােলাভােব িমি ত করেত হেব৷ িঠকাদােরর, ৈজব বsর eকিট িনmতম
40% হoয়া িনি ত করার uেdেশয্, aিতিরk ৈজব বs িল িমি ত করার পের পুনরায় পরীkা করার pেয়াজন
হেব৷ েকানo পিরিsিতেতi ৈজব বs িলর পিরমাণ প াশ (50%) শতাংশ aিতkম করেব না৷ NYC Parks-eর,
সরবরাহকৃ ত uপাদান িলর পরীkার ফলাফল ৈজব বs িলর িবদয্মানতার পিরমাণ প াশ (50%) শতাংেশর aিধক
pদশর্ন করেল, মািটিটেক pতয্াখয্ান eবং sানিটর েথেক aপসািরত করা হেব৷ NYC Parks-eর পরীkার
ফলাফল িল, pH 5.0 eবং 6.0-eর মেধয্ pদশর্ন করেল, eবং েযখােন NYC Parks GreenThumb-eর িনেদর্ িশত,
তাহেল মািটর pেয়াজনীয় িনmতম pH 6.0 করার জনয্, িঠকাদােরর বয্েয়, চু নাপাথর েযাগ করা েযেত পাের৷
িঠকাদােরর, eকিট িনmতম pH 6.0 করার জনয্, চু নাপাথর েযাগ করার পের পুনরায় পরীkা করার pেয়াজন হেব৷
NYC Parks-eর পরীkার ফলাফল িল, pH 7.4-eর aিধক eবং -eর মেধয্ pদশর্ন করেল, মািটিটেক pতয্াখয্ান
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করা হেব eবং sানিটর েথেক aপসািরত করা হেব৷
NYC Parks GreenThumb, েযেকােনা uপাদান েযিট, তােদর মতানুসাের, ei ৈবিশ য্ িল পূরণ কের না,
সরবরােহর সমেয় aথবা তার পের বািতল করার aিধকারিট সংরিkত রােখ৷
আেবদেনর pিkয়া: NYC Parks GreenThumb, সরবরাহকৃ ত মািট eবং aনুেমািদত জমা েদoয়া eবং
নমুনা িলর মেধয্ ফারাক িল দশর্েনর িভিtেত পরীkা করেব৷ যিদ NYC Parks সেnহ কের েয সাiটিটেত
সরবরাহকৃ ত পৃ মৃিtকািটেত aিতিরkভােব uc মাtার ৈজব uপাদান, কাদা, iতয্ািদ িবদয্মান আেছ, েযিট ei
ৈবিশে য্র মেধয্ তািলকাভু k aনুেমাদনেযাগয্ মাtা িলর মেধয্ হেব না, তাহেল মািটিট pতয্াখয্ান করা হেব যতkণ
না aিতিরk পরীkা িল aনয্িকছু pমাণ না কের৷ যিদ িঠকাদার NYC Parks GreenThumb-eর িনধর্ারণ িলর
pিতdিndতা কের, তাহেল NYC Parks GreenThumb নমুনা িলেক gহণ করেব যােত aিতিরk পরীkা িল
িঠকাদােরর বয্েয় করা েযেত পাের৷ পরীkা িল করা হেব, Rutgers েকাaপােরিটভ িরসাচর্ aয্াn ekেটনশন
েটিsং লয্াবেরটিরস aথবা NYC Parks-eর েsিসিফেকশন aয্াn eিsেমিটং িবভােগর dারা িলিখত আকাের
aনুেমািদত সমতু ল পরীkাগাের৷ ei ফলাফল িলেক চূ ড়াn িহসােব িবেবচনা করা হেব৷
মাপ েনoয়া eবং aথর্ pদান করা: ei uপাদানিটর aধীেন পিরেশাধনীয়,
েযৗথ uদয্ানিটর জনয্ পৃ মৃিtকার পিরমাণ হেব, পিরকlনা, ৈবিশ য্ eবং iি িনয়ােরর িনেদর্ শ aনুসাের, েঢেল
েদoয়ার পূেবর্ ােক পিরমাপকৃ ত সরবরাহকৃ ত পৃ মৃিtকার ঘন গজ-eর সংখয্া৷ েকানo পৃ মৃিtকা pদান করা হেব
না যতkণ না NYC Parks GreenThumb-eর dারা aনুেমািদত হেc৷
মূলয্ দরিট হেব েযৗথ uদয্ানিটর জনয্ পৃ মৃিtকার pিত ঘন গেজর জনয্ eকিট eকক মূলয্, eবং সরবরাহ, পরীkা
করা, eবং NYC Parks GreenThumb-eর সnি মত পিরকlনা eবং ৈবিশ য্ িল aনুসাের, েসিটর সে
pাসি ক aনয্ানয্ কমর্ িল anভুর্ k কের, সকল িমক, uপাদান, eবং pেয়াজনীয় সর াম িল মূলয্ anভুর্ k করেব৷
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পিরিশ িব: GreenThumb aনু ান সmিকর্ত pায়শi
িজjািসত p

িল

eকিট aনু ান িক েযিটর জনয্ GreenThumbেক সূচীত করার pেয়াজনীয়তা থােক?
aনু ান িল হল েযেকােনা পিরকিlত ঘটনা েযখােন uদয্ান েগা ী aথবা তােদর aংশীদাররা uদয্ানিটর pেবশ dার
েখােলন eবং জনসাধারণেক আমntণ জানান৷ eবং ei নীিত িল NYC Parks-eর সmিtর uপর িবদয্মান
uদয্ান িলর েkেt pেযাজয্ হয়৷ সmূণর্ েপ eকিট লয্াn াs, িসিটর aনয্ানয্ সংsা, aথবা বয্িkগত সmিtর aবিsত
uদয্ান িলর aনু ান ফমর্ পূণর্ করার pেয়াজনীয়তা নাi, তেব আমরা আপনার aনু ান জমা িলেক sাগত জানাi eবং
আপনার aনু ানিট pচার করার েkেt uেlখেযাগয্ভােব সাহাযয্ করেত পাির৷
aনু ান িলর uদাহরেণর মেধয্ anভুর্ k হয়, uদয্ানিটেত চলিct সnয্া, সংগীেতর aনু ান িল, িশl কমর্শালা, eবং
আরo ব িকছু ৷ aনু ান পিরকlনার uপর পরামেশর্র জনয্, নীেচ uেlিখত আমােদর eকিট সুিsং-eর aনু ান
পিরকlনা করা114 eবং আমােদর রান aব েশা েটmেলট115েদখুন৷
uদয্ােনর আভয্nরীণ আেলাচনা aথবা কমর্িদবস িলেক জনসাধারেণর aনু ান িহসােব িবেবচনা করা হয় না eবং
GreenThumbেক (যিদo আপনার pচার সমnয়েক আমntণ করেত িdধা করেবন না, eবং তাঁরা আপনােদর সে
েযাগদান করেত পােরন) সূচীত করার pেয়াজনীয়তা নাi৷
eকিট কমর্ িদবস কী েযিট eকi সে eকিট িনেয়াগমূলক uেদয্াগ?
আমরা হলাম িবশাল ণgাহী - eিট হল জনসাধারণেক িনেয় আসার eকিট দা ণ uপায়, আgহী সদসয্েদর িকছু uপকারী
আদান-pদান করেত িদন, eবং েসi aপিরহাযর্ uদয্ান কমর্ িল সmাদন করেত সাহাযয্ ক ন৷ যিদ আপনার uদয্ান
েগা ীিট, eকিট কমর্িদবসেক eকিট জনসাধারেণর aনু ান িহসােব pচার করার পিরকlনা কেরন eবং জনসাধারেণর
aংশgহণেক uৎসািহত কেরন, তাহেল হয্াঁ, েসিট eকিট aনু ােনর মযর্াদা পােব eবং েসিটর জনয্ GreenThumbেক
সূচীত করার pেয়াজনীয়তা থাকেব৷ দয়া কের ei জনসাধারেণর aনু ান িলর িবষেয় আমােদর জানেত িদন eবং, যিদ
আপনারা চান, তাহেল আমরা ei aনু ানিটর pচােরর eবং নতু ন সদসয্ িনেয়াগ করার েkেt সাহাযয্ করেত পাির৷
eছাড়াo, ব সংখয্ক uদয্ান েগা ী েscােসবী কমর্িদবস িল দািব তয্াগ সmেকর্ p কেরেছন৷ NYC Parks ঐিcক
দািবতয্াগ িল pদান কেরেছ েয িল েগা ী িল বয্বহার করেত পাের eবং েয িলেক পিরিশ িস-েত পাoয়া েযেত পাের৷
aনুsারক: আপনার েগা ীিটর ei দািব পিরতয্াগিট বয্বহার করার pেয়াজন নাi eবং eিট ধুমাt দশর্নাথর্ী
জনসাধারেণর সদসয্েদর েkেti pেযাজয্৷ uদয্ােনর সদসয্রা পেড়ন ঝুঁ িক ধারণ eবং "NYC Parks-eর aদীন
uদয্ান িলর জনয্ aনুjাপt eবং েরিজেsশন সংkাn pেয়াজনীয়তা িল
" aধয্ায় েত িবsািরত ভােব িববৃত ধারার aধীেন৷
eকিট sতঃpণিদত aনু ােনর সmেকর্ কী েযিট েখালা থাকার সমেয় ঘেট?
েসi েkt িলেত েযেকান eকিট েগা ী ei sানিট বয্বহার করার জনয্ েখালা থাকার সমেয় pেবশ কেরন, েযিট িঠক
eকিট 8.6 িমিলয়ন জনসংখয্াযুk eকিট শহেরর জনসাধারেণর unুk sান েদখােশানা করার pকৃ িতর৷ sানিট বয্বহার
করার জনয্ আসা বnু েদর eকিট েযমন-েতমন সমােবেশর িবষেয় আমােদর বলা েকানo pেয়াজন নাi, যিদo আমরা

114 eকিট সুিsং-eর uপর aনু ান পিরকlনা PDF:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Events%20on%20a%20Shoestring.pdf
115 রান aব েশা েটmেলট PDF:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Event%20Planning%20Handout_Run%20of%20show%20template.pdf
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uদয্ান িলেক ei ধরেনর মানুেষর আগমনেক নিথভু k করার জনয্ েগs বুক রাখার জনয্ uৎসািহত কির (eকিট
aনুদােনর জনয্ আেবদন করার সমেয় eিট eকিট িবশাল সংখয্া হেত পাের!)৷
aনু ান জানােনার ফমর্ িট কত দীঘর্ eবং আমােদর েকান তথয্ িলর pেয়াজন?
eিট 10 িমিনেটর aিধক সময় েনেব না (eবং সmাবয্ভােব তার েথেক কম সমেয়র)৷ pথেম আপনােদর, আমােদর িকছু
সরল eবং pাথিমক িববরণ েদoয়ার pেয়াজন হেব: তািরখ eবং সময়, eকিট সংিkp িববরণ, যিদ আমােদর aনুসরণ
করার pেয়াজন হয় aথবা aনু ানিটর িদন সmেকর্ েকান p থােক, যিদ চান, pচার করার uেdেশয্ েকানo তেথয্র
pেয়াজন হয়, তাহেল eকজন েযাগােযােগর বয্িk, eবং aনু ানিট সরাসির uদয্ান েগা িটর dারা পিরচািলত হেc aথবা
eকিট তৃ তীয়পেkর সহেযািগতায়৷ তারপের, p মালািট আপনােক কেয়কিট pে র utর েদoয়ার জনয্ সংেকত করেব
যােত আপিন eবং আপনার েগা ীিট aিধকতর সাধারণ aনুমিতপt িলর িবষেয়, New York City eর pেয়াজন হেত
পাের, jাত হন৷
আমােদর aনু ােনর জনয্ NYC-eর েকান ধরেনর aনুমিতপt িলর pেয়াজন হেত পাের?
বিধর্তকৃ ত শb হল সবর্ািধক সাধারণ aনুমিতপt (বাজনা eবং মাiেkােফান িলর জনয্ িsকার anভুর্ k কের)৷ aনু ান
সmেকর্ জানােনার ফমর্িট আপনােক aনুমিতপt সmিকর্ ত p িলর pিত সংেকত করেব, েযমন:


আপনার িক eকিট unুk িশখা aথবা েজনােরটার থাকেব (েযিটর জনয্ FDNY-eর েথেক aনুমিতপেtর
pেয়াজন হেত পাের)



uদয্ানিটর মেধয্, আপিন pদt েযেকােনা সমেয় কতজন বয্িkর uপিsিতর pতয্াশা কেরন (যিদ আপিন মেন
কেরন েয eকi সমেয় uদয্ানিটর মেধয্ আপনার 200 জন aথবা তার aিধক মানুষ সমেবত হেত পােরন,
তাহেল আপনার Department of Buildings eর েথেক eকিট aনুমিতপেtর pেয়াজন হেব)



আপনার eকিট মাiেkােফান aথবা aনয্ানয্ বিধর্তকৃ ত শb থাকেব িকনা (আপনার sানীয় NYPD পুিলশ
িবভােগর dারা aনুমিতপt pদান করা হয়)



ei aনু ানিট eকিট তহিবল সংgাহক িকনা (pেতয্ক uদয্ান দুিট তহিবল সংgাহেকর জনয্ aনুেমািদত eবং লb
আয়িটেক uদয্ােনর uেdেশয্i বয্ব ত হেত হেব)



েসখােন েকানo বািণিজয্ক চলিct থাকেব িকনা aথবা ছিব েতালা হেব িকনা

GreenThumb সরাসির ei aনুমিত িল pদান কের না, তেব আমরা asায়ী বয্বহার aনুেমাদন-eর সাহাযয্
সহায়তা করেত পাির, যিদ aনু ানিট, তােদর pথম দুিটর পের, aনয্ eকিট তহিবল সংgাহক হয়৷
আমােদর dারা ফমর্ িট পূরণ করার eবং eবং eকিট aনু ান সmেকর্ জানােনার পর কী হয়?
আপিনo ফমর্িটর েথেক eকিট sয়ংিkয় pতু য্tর pাp করেবন েযিট আপনােক জানায় েয আপনার aনু ানিট জমা
েদoয়া হেয়েছ৷ যিদ আপিন মেন কেরন েয আপিন সফলভােব ফমর্িট জমা িদেয়েছন, িকn ei pািpিভিtক বাতর্ ািট pাp
কেরনিন, তাহেল দয়া কের আপনার sয্াম েফাlারিট েদখুন৷ GreenThumb-eর কমর্ীরা তারপের pদt িববরণ িল
পযর্ােলাচনা করেবন eবং শীঘ্রi aনুসরণ করেবন৷ তেব, aনু ানিটর জনয্ pেয়াজনীয় aনুমিতপt pাp করািট হল
uদয্ান েগা ীর দািয়t৷
GreenThumb eকিট aনু ােনর জনয্ aনুেমাদন pদান করেত কত সময় েনেব?
আমরা eকিট িনিদর্ সময়সীমা pদান করেত akম eবং েসিট িনভর্ র কের, NYC Parks সmিtর uপর িবদয্মান pায়
400িট uদয্ান েগা ীর dারা জমা করা aনু ান িলর সংখয্া, aনু ানিটর িনিদর্ িববরণ, বছেরর সময়, eবং aনয্ানয্
uপাদান িলর uপর, তেব আমরা যথা শীঘ্র সmব আপনােক aনুসরণ করব৷
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যিদ আমােদর aনু ানিট aনুেমািদত না হয়, তাহেল কী হেব?
আমরা, aনু ানিট েকন (uদাহরণs প, aিনরাপদ aথবা pেয়াজনািতিরkভােব বািণিজয্ক িহসােব ধারণা করা)
pতয্াখয্াত হেয়েছ েসi সmেকর্ eকিট বয্াখয্া pদান করার eবং িকভােব aনু ানিট পিরবতর্ ন করা েযেত পাের েসi িবষেয়
psাব pদান করার জনয্ আমােদর সেবর্াৎকৃ pেচ া করব৷
আমােদর িক GreenThumb-eর কােছ aনুমিতপt িল pদান করেত হেব?
না, আপনােদর GreenThumb-eর সে pেয়াজনীয় aনুমিতপt িল েশয়ার করার pেয়াজনীয়তা নাi৷ pেয়াজনীয়
aনুমিতপt িল pাp করািট হল uদয্ান েগা ীিটর দািয়t৷
েকন ei pিkয়ািট eখন pেয়াজনীয়?
NYC Parks-eর সmিtর uপর uদয্ান িলর সবর্দাi জনসাধারেণর aনু ান িলর িবষেয় আমােদর জানােনা pেয়াজন
িছল৷ বতর্ মােন আমরা ধুমাt pিkয়ািটেক সুসংগিঠত eবং েকndীভূ ত করার uপর কাজ করিছ৷ eিট আমােদর, েযৗথ
uদয্ান িলর dারা aিজর্ত দা ণ িনযুkমূলক কমর্িটেক আরo ভােলাভােব দৃি েগাচর করেত eবং জনসাধারেণর জনয্
unুk sানিটর রkণােবkেণর জনয্ েscােসবীরা েয aমূলয্ কমর্িট সmাদন কেরেছ েসিটর pিত দৃ আকষর্ণ করেত
সkম কের৷
aিতিরkভােব, আমরা লkয্ কেরিছ েয েগা ী িলেক েকানo েকান সমেয় আমােদর শহের িবিভn aনু ান িল eবং
কাযর্কলাপ িলর জনয্ pেয়াজনীয় aনুমিতপt িলর িবষেয় েবাঝার েkেt aসুিবধার সmুখীন হেত হয়৷ New York-eর
নীিত িল িনয়িমতভােব পিরবিতর্ ত হেc eবং আমরা আশা কির েয ei aনলাiন ফমর্িট েগা ী িলেক আরo
সাধারণভােব pেয়াজনীয় City aনুমিতপt িলর মেধয্ িদেয় যাoয়ার সমেয় সাহাযয্ করেব৷ মেন রাখেবন েয
aনুমিতপt িল pাp করািট uদয্ান েগা ীর দািয়t৷
েকন eখন আমােদর ei সকল aনুমিতপt িলর pেয়াজন?
New York City eর সবর্দাi িবিভn ধরেণর aনু ান eবং কাযর্কলাপ িলর(eখােন116 আরo িবsািরত িববরণ
uপলb) জনয্ িবিভn aনুমিতপেtর pেয়াজনীয়তা আেছ।NYC Parks GreenThumb বতর্ মােন আমােদর iেভn
সাবিমশন ফমর্-eর মাধয্েম uদয্ান েগা ী িলর জনয্, যারা সবর্দাi pেয়াজনীয় aনুমিতপt িল pাp করার জনয্ দায়ী
িছল, আরo সাধারণ aনুমিতপt িলর মেধয্ কেয়কিটর জানা সহজতর কেরেছ।
আমরা িক আমােদর aনু ান িলেত মদয্পান করেত পাির?
না, NYC Parks সmিtর uপর aবিsত GreenThumb uদয্ান িলেত মদয্পান aনুেমািদত নয়৷ মদয্ পিরেবশন
করার uেdেশয্, New York State Liquor Authority-eর েথেক eকিট asায়ী aথবা িবেশষ aনুমিতপt ei
িনিষdতািটেক aপসািরত aথবা aকাযর্কর কের না৷
েসi েগা ী িলর িবষেয় কী হেব যােদর ei ফমর্ িটর জনয্ inারেনট সংেযাগ নাi?
আমরা কাগেজ মুিdত ফমর্ িল pদান করেত পাির, eবং েগা ী িলo েফােনর মাধয্েম ফমর্িট পূরণ করার জনয্, (212)
602-5300 নmের GreenThumb-eর সে েযাগােযাগ করেত পাের৷
যিদ আমােদর েগা ীর িনকট জানােনার জনয্ eকিট বৃহৎ পিরমাণ aনু ান থােক তাহেল কী হেব?
দয়া কের আপনার pচার সমnয়েকর সে েযাগােযাগ ক ন eবং আমরা ei pিkয়ািটেক আরo মসৃণ করার uেdেশয্
কাজ করেত পাির, িবেশযভােব যিদ aনু ান িলর eবং িববরণ িলর eকিট িডিজটাল কিপ থােক৷

aনুমিতপt িলর uপর আরo তেথয্র জনয্, দয়া কের েদখুন:https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permittingagencies.page
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পিরিশ িস: েscােসবী মুkকরণ eবং stতয্াগ
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পিরিশ িড: uদয্ানিটেত মুরিগ আনার জনয্ psাব ফেমর্ র
নমুনা
uদয্ােনর নাম:____________________________
uদয্ােনর িঠকানা:__________________________
বয্াখয্া ক ন েকন uদয্ানিট মুরিগ রাখেত চায়:

িকভােব আপনার েগা ীিট ei নতু ন pকlিটর uপর িসdাn gহণ কেরিছেলন (েভাট, iতয্ািদর dারা)?

যিদ eকিট মুরিগ aসুs হেয় পেড় তাহেল কী হেব েসিট anভুর্ k কের, মুরিগ িলর sােsয্র জনয্ পিরচযর্ার জনয্ আপনােদর পিরকlনা
কী? uদাহরণ িলর মেধয্ anভুর্ k হয় eকিট পৃথক kঠু িরর aথবা সামিয়ক sােনর বয্বsা করা , eকজন প িচিকৎসেকর সে
েযাগােযাগ করা, iতয্ািদ৷

uদয্ান েগা ীিট, মুরিগ িলেক kয় করা anভুর্ k কের, মুরিগ িলর জনয্ pেয়াজনীয় সরবরােহর জনয্ aথর্ পিরেশাধ করেব িকভােব?

েকান uদয্ান সদসয্রা মুরিগ িলর পিরচযর্া করেবন? দয়া কের তাঁেদর নাম eবং মুরিগর পিরচযর্ার েkেt তাঁেদর aিভjতার
তািলকা ক ন৷ pাথিমক মুরিগ পিরচযর্াকারী(েদর) মুরিগ পালেনর aিভjতা aথবা মুরিগ পিরচযর্া সংkাn eকিট pিশkণ aথবা
িশkানিবিশ থাকেত হেব৷

দয়া কের, পিরমাপ eবং uদয্ানিটর dারা পিরকিlতভােব আহরণ করনীয় মুরিগর eকিট আনুমািনক সংখয্া anভুর্ k কের, psািবত
মুরিগর kঠু ির eকিট a aথবা িচt সংলg ক ন৷

দয়া কের, েযখােন uদয্ানিট মুরিগর kঠু িরিট রাখার পিরকlনা করেছন েসিটর eকিট a ন, মানিচt, aথবা ছিব সংলg ক ন৷
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পিরিশ i: uদয্ানিটর সে eকিট পুkর যুk করার
psােবর নমুনা
uদয্ােনর নাম:______________________
uদয্ােনর িঠকানা: ____________________

িকভােব আপনার েগা ীিট ei নতু ন pকlিটর uপর িসdাn gহণ কেরিছেলন (েভাট, iতয্ািদর dারা)?

ei জলাশয়িটর জনয্ আপনার পিরকlনা eবং uেdশয্ িল িক িক? eিটেত িক েকান uিdদ aথবা েকানo বনয্pাণী থাকেব, েযমন
মাছ থাকেব?

জলাশেয়র জনয্ pেয়াজনীয় uপকরণ িলর জনয্ uদয্ানিট িকভােব মূলয্ পিরেশাধ করেব?

uদয্ােনর েকান সদসয্রা জলাশয়িটর পিরচযর্া করেবন?

জল পির ার রাখা, aয্ােমািনয়া/নাiে ট মাtা পযর্েবkণ করা,

ংসsূ প পির ার করা, পাm রkণােবkণ করা, মশা eবং শয্াoলা

পযর্েবkণ করা, সমসয্ার সমাধান করা, iতয্ািদ anভুর্ k কের, pচিলত থাকা রkণােবkেণর জনয্ আপনার পিরকlনা কী?

aনুgহ কের সে িদন:
1. পিরমাপ eবং েযেকােনা েবড়া, uিdদ েরাপণ, eবং িচh anভুর্ k কের, psািবত জলাশয়িটর eকিট a ন aথবা িচt৷
2. জলাশয়িট িনমর্াণ করার uেdেশয্ আপনার dারা পিরকিlত uপকরণ িলর eকিট তািলকা (লাiনার, পািmং বয্বsা,
iতয্ািদ)
3. uদয্ানিটর মেধয্ েযখােন আপিন জলাশয়িটেক রাখেত চান েসিটর eকিট a ন, মানিচt, aথবা িচt৷
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পিরিশ eফ দালােলর শংসাকরেণর ফমর্
CITY OF NEW YORK
িবমার দালাল aথবা pিতিনিধর dারা শংসাকরণ
নীেচ sাkরকারী িবমার দালাল aথবা pিতিনিধ City of New York-eর িনকট uপsািপত কেরন েয
নীেচ তািলকাকৃ ত পিলিস নmেরর( িলর) সে সংি
শংসাপt িল সকল uেlখনীয় িবষেয় িনভুর্ ল৷
পিলিস নmর ( িল): ______________________________________________
নাম
sাkর
ক ন:
____________________________________________________________
__________________________________________________
[দালাল aথবা pিতিনিধর নাম (টাiপ করা)]

___________________________________________________
[দালাল aথবা pিতিনিধর িঠকানা (টাiপ করা)]

_________________________________________________
[দালাল aথবা pিতিনিধর iেমল িঠকানা (টাiপ করা)]

___________________________________________________
[দালাল aথবা pিতিনিধর েফান নmর/ফয্াk নmর (টাiপ করা)]

___________________________________________________
[aনুেমািদত আিধকািরক, , দালাল, aথবা pিতিনিধর sাkর]

___________________________________________________
[aনুেমািদত আিধকািরক, দালাল , aথবা pিতিনিধর নাম eবং পধািধকার (টাiপ করা)]

........ রাজয্)
) eসeস.:
......... কাuিn)
20___-eর ____-eর, ei _____ তম িদবেস আমার সmুেখ হলফ কেরেছন
_______________________________
__________ রােজয্র জনয্ েনাটাির পাবিলক
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পিরিশ িজ: নমুনা গািড় না থাকা পt
[তািরখ]

[নাম]
[িঠকানা]

I, [sতnt বয্িkর নাম], [uদয্ান/েকাmানী/pিত ান]-eর হলাম[পদ]৷ [aনু ােনর তািরখ( িল)] e, [aনু ােনর sান] েত aনুি তবয্
[aনু ােনর নাম]-eর সmেকর্ , \[uদয্ান/েকাmানী/pিত ান] aথবা তােদর সরবরাহকারীেদর, যিদ িকছু থােক, েকানo যানবাহন
চালােনা হেব না। আিম বুিঝ েয, যিদ aনু ানিটর সmেকর্ , \[uদয্ান/েকাmানী/pিত ান]-eর, \[uদয্ান/েকাmানী/pিত ান]-eর
মািলকানাধীন eকিট যানবাহন বয্বহার করার aিভpায় থােক, তাহেল \[uদয্ান/েকাmানী/pিত ান] pথেম পাকর্ স-েক িলিখত
আকাের সূচীত করেব eবং TUA চু িk aনুসাের যানবাহনিটর জনয্ পাকর্ স-eর িনকট বয্বসািয়ক যানবাহন দায় আcাদন pমাণ
pদান করেব৷

[sাkর]
[নাম]
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