
 
 
 

একিট সবুজ াগার িক? 
পিরেবশ  মােন সই অব া যখােন মানুষ, সং া, াণী বা উি দ বাস কের এবং কাজ কের। পিরেবশ াকৃিতক, 
সামািজক অথবা সাং ৃিতক হেত পাের। 
 

টকসই উ য়ন  হে  এমন উ য়ন যা "ভিবষ ত জে র চািহদা পূরেণর স মতার সােথ আপস না কের 
বতমােনর চািহদা পূরণ কের" (আমােদর সাধারণ ভিবষ ত, ল া  িরেপাট, জািতসংঘ)। 
 

বতমান পিরেবশ জলবায়ু পিরবতন এবং সামািজক বষম  সহ অন ান  মিকর কারেণ িবপ ।  টকসই উ য়েনর 
মাধ েম পিরেবশ র ায় সকল সং ােক সেচ  হেত হেব।  এর মেধ  রেয়েছ সব ধরেনর লাইে ির, য েলা 
টকসই উ য়েন সি য় এবং পূণ ভূিমকা পালন করেত পাের। 

 

একিট  সবুজ এবং টকসই াগার হল এমন একিট াগার যা পিরেবশগত, অথৈনিতক  এবং  সামািজক 
ািয়   িবেবচনা কের।  সবজু এবং টকসই াগার যেকােনা আকােরর হেত পাের, তেব তােদর একিট পির ার 
টকসই এেজ া থাকা উিচত যার মেধ  রেয়েছ:   

 সবজু ভবন এবং সর াম : দালান এবং সর ােমর িনগমন বা কাবন পদিচ  সি য়ভােব াস পেয়েছ।  
 সবজু অিফস নীিত: কাযিবিধ িটন এবং ি য়া িল পিরেবশগতভােব টকসই। 
 টকসই অথনীিত : সংযত খরচ, সাকুলার এবং অংশ াহী অথনীিতর অনুশীলন িল উ ত এবং 

স দােয়র কােছ েবশেযাগ  করা হেয়েছ। 
 টকসই লাইে ির পিরেষবা:  াসি ক এবং হালনাগাদ তথ  ব বহারকারীেদর জন  েবশ করা সহজ, 

ভাগ করা ান, য াংশ, এবং পিরেবশগত িশ া দওয়া হয়, এবং কাযিবিধ েলা দ । লাইে িরেত 
একিট ইিতবাচক কাবন হ া ি  রেয়েছ। 

 সামািজক টকসইতা : সুিশ া, সা রতা, স দােয়র স ৃ তা, আ ঃ সাং ৃিতক বিচ , সামািজক 
অ ভুি  এবং সামি ক অংশ হণ িবেবচনা করা হয়। লাইে ির অসমতা কমােত সি য়ভােব কাজ কের।   

 পিরেবশ ব ব াপনা: পিরেবশগত ল িল হল াট (িনিদ , পিরমাপেযাগ , অজনেযাগ , বা বস ত 
এবং সময়সীমার মােঝ সমাধানেযাগ ), এবং লাইে ির পিরেবেশর উপর তার িনজ  নিতবাচক ভাব 
কমােত কাজ কের। লাইে িরর পিরেবশ নীিত, এর বা বায়ন এবং পিরেবশ সং া  কােজর ফলাফল 
বৃহ র স দােয়র কােছ জানােনা হয়। 

 সাধারণ পিরেবশগত ল  এবং কমসূিচর িত িত িত:  িত িত জািতসংেঘর টকসই উ য়ন ল , 
প ািরস জলবাযু় চুি  এবং সংি  পিরেবশগত শংসাপ  এবং কায ম ারা পিরচািলত হয়।  
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