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ইক�োসিকটেম িোস ভ্ি কিি ফর প�ো্োর্ভি  এসিস্কেশন (ইএিস�এ) �মভিিূসির জন্য এই ডকুকমন্ট তৈসর �রো হকেকে। ইএিস�এ’র এই 
�মভিিূসিকৈ অরভিোেন �করকে সড�োরভি কমন্ট অব ইন্টোরন্যোশনোি পড্ি�কমন্ট (সডএফআইসড), ই�নসম� এন্ড পিোশ্যোি সরিোিভি  �োউসসিি 
(ইএিআরসি) এবং ন্যোিোরোি সরিোিভি  �োউসসিি (এনইআরসি)। ইএিস�এ’র �ৃষ্ঠক�োষ�ৈো �রকে ইউসন্োসিভির্ অব এসডনবোরভি-
এর িমূ্রভি মোসি�োনোধীন িোবসিসডেোসর প�োম্োসন সরিোিভি  ইনরু পরজোল্টি সিসমকরড। আন্তজভি োসৈ� উন্নেন পষেকরে রকবষরো ও প্র�ল্প 
ব্যবস্ো�নো পিবো িরবরোকহর দোসেত্ব এই প�োম্োসনর উ�র ন্যস্ত।

এখোকন প্র�োসশৈ মৈোমৈগুকিো পিখ�কদর সনজস্ব এবং ৈো ইএিস�এ �মভিিূসি, সরিোিভি  ইনরু পরজোল্টি, ইউসন্োসিভির্ অব এসডনবোরভি  
ও ইএিস�এ ডোইকরক্টকরকরর অন্যোন্য অংশীদোর, এনইআরসি, ইএিআরসি বো সডএফআইসড-র মৈোমকৈর প্রসৈসনসধত্ব �কর নো।

এই �োজ সরিকের্্ �মসি এসরিসবউশন ৪.০ ইন্টোরন্যোশনোি িোইকিসি-এর অধীকন িোইকিসি�ৃৈ।
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ইএসরপএ সম্পণক্ম
ইক�োসিকটেম িোস ভ্ি কিি ফর প�ো্োর্ভি  এসিস্কেশন (ইএিস�এ) বো দোসরদ্্য সবকমোিকন বোস্তুিংস্োন �মভিিূসি হকিো এ�র্ তবসবি�, 
আন্ততঃিম্স�ভি ৈ রকবষরো �মভিিূসি। এর িষে্য হকিো নীসৈ-প্রকরৈো ও প্রো�ৃসৈ� িম্দ ব্যবহোর�োরীকদরক� অসধ�ৈর পর�িই 
ইক�োসিকটেম ম্যোকনজকমন্ট এবং �োরভি�র দোসরদ্্য হ্োকির জন্য প্রকেোজনীে প্রমোরোসদ প্রদোন �রো। ইক�োসিকটেম পিবো মোনব িমোজক� 
িহোেৈো প্রদোন �কর: িোংসৃ্সৈ� ও আধ্যোসমি� মিূ্যকবোধিহ সমঠো �োসন প্রবোহ ও মোর্র গুরোগুর পরক� শুরু �কর মোকের 
উৎ�োদনশীিৈো ও জিবোেু সনেন্ত্রর-িবস�েু এর আওৈো্ুক্ত।

রুক্তরোজ্য ির�োর ২০১০ িোকি ইএিস�এ রকবষরো �মভিিূসি িোি ু�কর। এক� অকন�গুকিো �ঠিন প্রকনের মকুখোমসুখ হকৈ হকেকে, পরমন: 
ইক�োসিকটেম পিবো স� দোসরদ্্য �বসিৈ জনররক� সনরো�ত্ো িুরষেো সদকৈ �োকর? ইক�োসিকটেম পিবো স� অরসষেৈ জনরকরর জীসব�ো 
ও সনরো�ত্োে তবসিরে আনকৈ �োরকব এবং ৈোকদর শোরীসর� ও মোনসি� �ি্যোকরর সবস্ন্ন সদ� উন্নৈ �রকৈ �োকর? উন্নেকনর 
পষেকরে �ী্োকব �সরকবশ �র্য ও পিবোগুকিোর অরিোসধ�োর সনধভিোরর �রকৈ হকব এবং পিগুকিো �ী্োকব উন্নেনশীি পদশ ও উদীেমোন 
অরভিনীসৈগুকিোর পর�িই প্রবসৃধিকৈ অবদোন রোখকৈ �োকর? অ�সরহোরভি স্োনীে ও আঞ্চসি� প�োন বোকেোসফসজ�্যোি (প্রোর�দোরভিরৈ) 
িীমো স� রকেকে এবং পিগুকিো �ী্োকব সিসনিৈ �রো পরকৈ �োকর?

এখন আর বের �কর একি, ইএিস�এ রকবষরো আকরর পরক�োন িমকের পিকে অকন� পবশী িমকেোসিৈ এবং প্রোিসগি�। ২০১৮ িোকি 
এ �মভিিূসি িমোসতির প্রোকন্ত একি উ�নীৈ হওেোে এই িোরিংকষেক� ইএিস�এ’র মিূ বোৈভি োগুকিো ৈুকি ধরো হকেকে। এ�র্ উত্ম ও 
অসধ�ৈর ন্যোর্য সববি রকে পৈোিোর জন্য এবং বৈভি মোন ও ্সবষ্যৎ প্রজকমের জন্য এ�র্ িুস্ �সরকবশ সবসনমভিোর �রোর সিধিোন্ত 
রিহকর িহোেৈো প্রদোকনর জন্য িোরো সবকবির নীসৈ-প্রকরৈো ও প্রো�ৃসৈ� িম্দ ব্যবস্ো��কদর জন্য এই বোৈভি ো।  

এই প্রসৈকবদকনর এ�র্ দীরভি িংস্রর (৪৪ �ৃষ্ঠো, ইংকরসজকৈ), রোকৈ িংসলিষ্ট উৎি উ��রকরর পরফোকরসি পদওেো আকে এবং এই 
িোর-িংকষে� বোংিো, ফরোসি, সহসদি, পপেসনশ ও �ৈুভি রীজ িংস্রর এই ওকেবিোইকর �োওেো রোকব: www.espa.ac.uk
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রযানে জীেন ও কল্যাণে সহযােিযা প্রদযাণনর থষেণরে পররণেণশর সযারে্ম্
ইএিস�এ’র সবজ্োনীরো সবস্তোসরৈ প্রমোর ৈুকি ধকর িৈ�ভি  �করন পর, সনসদভিষ্ট অঞ্চিগুকিোকৈ, প্রো�ৃসৈ� 
�সরকবকশর এৈরোই অবনসৈ রকরকে পর ৈো মোনকুষর পবকঁি রো�ো ও �ি্যোকরর জন্য প্রকেোজনীে স�েু 
গুরুত্ব�ূরভি সরিেো িম্োদকন ব্যরভি হকচ্ছ। স�েু এিো�ো, পরমন: িীকনর পি� ইরহোই, এর ইক�োসিকটেম 
প্কগি �কেকে বিো রোে; অন্যোন্য এিো�োে – রোর ব্যসতি শৈ শৈ স�কিোসমরোর পরমন: রিোন্তীে 
বদ্ী� – ইক�োসিকটেম ‘সব�জ্জন� পজোকন’ প্রকবশ �রকে, পিখোকন �সরকবশরৈ �ৈন এেোকনো এবং 
মোনব জীবকনর িুরষেোর জন্য িসরিে ব্যবস্ো রিহর �রো প্রকেোজন। এর�ম এ�র্ বদ্ী� হকিো রগিো-
ব্রহ্ম�ুরে-পমরনো বদ্ী�, পরখোকন িোর প�োর্ মোনকুষর বোি।

সম্পদ-রনর্ম র রযানণুের ওপর পররণেশ-রেেেক রসদ্যাণতের প্ররযাে
ইএিস�এ’র রকবষরোর িকবভিোচ্চ বোৈভি ো হকিো পর, �সরকবশরৈ িম্দ ব্যবহোর �কর এমন নীসৈ ও 
�মভিিূসিগুকিো সনতঃিকদিকহ মোনব �ি্যোকরর ও�র প্র্োব সবস্তোর �রকব এবং ররোরর মিূ্যোেন ও রত্ন 
নো পনেো হকি এর মকধ্য এমনস� মোনব প্রোকরর ষেসৈর িম্োবন্ও িু�োসেৈ আকে। এই প্র্োব এবং 
পরক�োন িম্োব্য মোনব প্রোকরর ষেসৈ অবশ্যই ররোরর্োকব অনধুোবন �রকৈ হকব এবং উমেকু্ত, ন্যোর্য 
ও ররৈোসন্ত্র� প্রসরিেোে পেষ্ট্োকব উ�স্ো�ন �রকৈ হকব।

ইএিস�এ রকবষরোে পরোসষৈ বো অকরোসষৈ্োকব ধকর পনেো হে পর িমোকজর িদি্যরো এই রিকহর 
িীমোনোর মকধ্য বিবোকির এ�র্ ‘সনরো�দ ও ন্যোর্য স্োন’১ িৃসষ্টর জন্য অবশ্যই িবভিসনম্ন িোমোসজ� 
স্সত্র ব্যো�োকর এ�মৈ হকবন।২,৩ এর মোকন হকিো: প্রো�ৃসৈ� িম্দগুকিো এমন্োকব ব্যবস্ো�নো 
�রো রোকৈ �সরকবকশর অ�সরবৈভি নীে �সরবৈভি কনর মকৈো উচ্চ ঝঁুস� এেোকনো রোে, দোসরকদ্্যর মকধ্য 
বিবোিরৈ অিহোে িোমোসজ� গ্রু�গুকিোর ষেসৈ এেোকনো এবং �সরকবশ ও উন্নেন হস্তকষে� রোকৈ 
অিহোে মোনষুক� দোসরদ্্য পরক� পবর �কর সনকে আকি ৈো সনসচিৈ �রোর জন্য �োজ �রো।

ইএিস�এ রকবষরো পদখোে পর, প্রো�ৃসৈ� িম্কদ প্রকবশ ও ব্যবহোর �রো হে এমন উন্নেন নীসৈ 
ও �মভিিূসির স্�সৈরো �ী্োকব এই হস্তকষে� িমোকজর িবকিকে অিহোে এবং িম্দ-সন ভ্ি র মোনষুক� 
প্র্োসবৈ �কর ৈো সবকবিনো �রকৈ ব্যরভি হন। প্রোরসম� উকদেশ্য �সরকবশ িংরষের পরমন: ‘প্ররম 
উন্নেন’ হস্তকষেক�র মকৈো িুরসষেৈ এিো�ো এবং �োবভিন সিক�োকেক্রেশন প্র�ল্প হকিও পিগুকিোর নীসৈ 
ও �মভিিূসির পষেকরেও এ�ই ররনো রকর।
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ইএসরপএ'র গণেেেযাে থদখযা যযাে থয পররণেশগি সম্পদ ে্েহযার কণর  
এরন নীরি ও থপ্রযাগ্যারসরহু অরনেযায্মরযাণে রযানে কল্যাণে রনখঁুিরযাণে েহন এেং  
রযানরেক রলূ্ণেযাধ আড়যাল করণি পযাণর - যরদ নযা রলূ্যােন এেং পররিয্মযা হে এই 

প্ররযােসরহূ এেং সম্যাে্ পয্মযাপ্ত ে্ে অেশ্ই সসু্পষ্টরযাণে, ন্যােপরযােেিযাে ও 
গেিযার্রিক প্রররিেযাে থেযাধগর্ হওেযা উরিি।

সবকশষ গুরুত্ব�ূরভি এবং প্রৈ্যোশোর সব�রীকৈ ররো ররনো হি, খোদ্য ও ফোইবোর উৎ�োদন বোেোকৈ 
্ূসম ব্যবহোকরর �সরমোর বসৃধি প�কি ৈো প্রোেই খোদ্য সনরো�ত্ো এবং আে, সবকশষ �কর দসরদ্কদর 
ও�র পনসৈবোি� প্র্োব পফকি। অকন� পষেকরে ্ূসম ব্যবহোকরর �সরমোর বসৃধি, �সরকবকশর 
ইক�োসিকটেম পিবোর বহৃত্র পির রো �সরকবশ সনেন্ত্রর এবং এর স্বোস্্য ও মোনব �ি্যোর বজোে 
রোকখ,ৈোক� ষেসৈরিস্ত �কর।

সনসদভিষ্ট এিো�োে �সরকবকশর পরোরোন পদেো পিবোগুকিো �ী্োকব স্োনীে জনরকরর জীবন ও �ি্যোর 
র্স�কে রোখকে ৈো সিসনিৈ �রো সিধিোন্ত রিহর�োরীকদর জন্য অ�সরহোরভি, রোকৈ এই িুসবধোগুকিো 
অিোবধোনৈোবশৈ ষেসৈরিস্ত বো ধ্ংি �রো নো হে। ইএিস�এ’র সবজ্োন �সরকবশরৈ িম্কদর ও�র 
স্সত্ �কর নীসৈ ও �মভিিূসি প্ররেন ও প্রদোকনর পষেকরে িমোকজর িবকিকে অিহোে এবং প্রোসন্ত� 
জনরকরর প্রকেোজন সবকবিনোর জন্য নীসৈ-প্রকরৈোকদর প্রসৈ আহ্োন জোনোে।

িুিংবোদ হকচ্ছ, িু-প্ররীৈ হস্তকষে� স্োনীে জনররক� �কমভির জন্য �ুরসৃ্ৈ �রকৈ �োকর রো এ�করোকর 
(�) �সরকবশরৈ িুফি উৎ�ন্ন �কর (রো স্োনীে্োকব, আঞ্চসি� ও সববিব্যো�ী �ুসজি্ুৈ হে) 
এবং (খ) স্োনীে জনরকরর সদক� িোমোসজ�, িোংসৃ্সৈ� ও অরভিননসৈ� িুসবধোগুকিোর প্রবোহ বসৃধি 
�কর।

‘�ি্যোকরর’ প্রসৈ ইএিস�এ’র পফো�োি হকিো এই অনিুন্োকন মিূ সবষে: স্োনীে, িম্দ-সন ভ্ি র 
মোনষু পর্োকব �সরকবশরৈ িম্দক� মিূ্যোেন �রকব ৈোর পরক� স্ন্ন্োকব মিূ্যোেন �রকব বোইকরর 
�ষেগুকিো (বক্স ১ পদখুন)। এিব সবকবিনো সিসনিৈ �রো এবং িু-অবরৈ �েদিগুকিো সনকে 
আকিোিনোে সিধিোন্ত-প্রকরৈোকদর িহোেৈো �রোর জন্য �রভিোতি সিধিোন্ত-িহোেৈো এবং ব্যবস্ো�নো রুিি 
ও �োঠোকমো রকেকে। এই সরক�োকরভি র দীরভি িংস্রর এবং আমোকদর ওকেবিোইকর www.espa.ac.uk-এ 
এই রুিি ও �োঠোকমোর উদোহররগুকিো খুজঁনু।

রৈ এ� দশক�, “মোনব �ি্যোরক� ধোরররৈ রূ� প্রদোন ও �সরমো� এবং সশষেো ও নীসৈকৈ এর প্রকেোকরর পষেকরে বহু উকদ্যোর 
রৃহীৈ হকেকে।”৪ ইএিস�এ সবজ্োন পজোর সদকে বিকে পর িোমোসজ� গ্রু� (নোরী ও �ুরুষ, রুব� ও বধৃি, জোসৈরৈ পরোষ্ঠী, ধনী 
ও দসরদ্) স্ন্ন্োকব �সরকবশরৈ িম্দ ব্যবহোর ও মিূ্যোেন �কর; সিধিোন্ত প্ররেকনর পষেকরে এর স্বী�ৃসৈ সদকৈ হকব। �ি্যোর হকিো 
এ�র্ রসৈশীি ও বহুমখুী প্র�ঞ্চ রোর উকদেশ্যরৈ, সবষেরৈ এবং িম্�ভি রৈ সদ� রকেকে।৫

রসদও মিূৈ �োসরবোসর� আে এবং জীসব�োর মোধ্যম দ্োরো দোসরদ্্য �সরমো� �রো হে, ৈকব ৈো �সরমোক�র জন্য আকরো উন্নৈৈর 
ব্যবস্ো রিহর �রো হকেকে পরমন: মোনব উন্নেন িূি� এবং অসৈিম্প্রসৈ বহুমোসরে� দোসরদ্্য িূি�- রো সশষেো, স্বোস্্য এবং 
জনরকরর জীবনমোকনর অন্যোন্য সদক�র ৈর্য প্রসৈফসিৈ �কর। ইএিস�এ রকবষরোে এিব �সরমো� ব্যবস্ো এমনস� আরও উন্নৈৈর 
প্ররুসক্ত ব্যবহোর �রো হকেকে। উদোহররস্বরূ�, ইএিস�এ রকবষ�রো �ি্যোকরর এ�র্ প্োবোি �োরিন-পজনোকরকরড ইনকডক্স প্রকেোর 
�করকেন রোকৈ �সমউসনর্র িদি্যরো ৈোকদর সনজস্ব �সর্োষো এবং �ি্যোকরর এ�োসধ� মোরেো ব্যবহোর �কর �সরকবশ িংরষের 
�মভিিূসির প্র্োব �ী্োকব অনু্ ব �রকেন ৈো প্র�োশ �রকৈ �োকরন। এর্ মোদোরোস্োকর ব্যবহোর �রো হকেসেি, পরখোকন প্রকৈ্য� 
অংশরিহর�োরীর অস্জ্ৈোর মিূ্যোেন এবং �োঁির্ পডোকমকনর ৈুিনোমিূ� গুরুত্ব সনধভিোরর �রকৈ অংশরিহর�োরীকদরক� ৈোকদর 
জীবনমোকনর জন্য গুরুত্ব�ূরভি �োঁির্ পডোকমন সিসনিৈ �রকৈ বিো হকেসেি।

েক্স ১: কল্যাণের ওপর আণলযাকপযাি
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এ�ই রুসক্তকৈ, স�েু �সরকবশ-িম্স�ভি ৈ হস্তকষেক� িমূ্রভি অরিহরকরোর্য িমকঝোৈো �রকৈ পদখো পরকিও 
রুিি ও �োঠোকমোগুকিো আরও পজোরোকিো সিধিোন্ত রিহকরর জন্য এ�র্ স্সত্ প্রদোন �কর। ৈোরো এই 
িমকঝোৈো পেষ্ট্োকব িনোক্ত �রোর মোধ্যকম ৈো �কর। এ্োকব উমেকু্ত আকিোিনো এবং রোরো ষেসৈর 
সশ�োর ৈোকদরক� ন্যোর্য ষেসৈ�ূরর প্রদোকনর িম্োবনোর স্সত্ তৈসর হে। 

ব্যো�� প্রমোকরর স্সত্কৈ পদখো রোে পর জনররক� দোসরকদ্র মকধ্য রোখকৈ অিোকম্যর ্ূসম�ো 
রকেকে-অরভিোৎ, �সরকবশরৈ িম্কদর সবষকে সিধিোন্ত রিহকরর পষেকরে ৈোকদর অংশরিহকরর অ্োব 
এবং ওইিব িম্কদর িুসবধো �ী্োকব বসটিৈ হকব পিকষেকরে িোকম্যর অ্োব – ইএিস�এ িোম্য এবং 
অসধ�োরস্সত্� অ্যোকপ্রোকির প্রকেোজনীেৈোর ও�র আকিো��োৈ �কর। (বক্স ২ পদখুন)।

ইএিস�এ’র রকবষরো�ৃৈ অকন� পদশ এবং অঞ্চকি পবশ �কে�র্ �সরকবশরৈ িম্কদর িং�রজন� 
অবস্োর �সরকপ্রসষেকৈ, এরো পেষ্ট পর এই সবষেগুকিো পমো�োকবিোর �োজরো সবরোর ি্যোকিকজির এবং 
জর্িও বকর। এবং ঝঁুস�ও অৈ্যন্ত পবসশ। আমিৈুসষ্টর প�োন জোেরো পনই। �সরকবশরৈ স্বোস্্য ও 
মোনকুষর �ি্যোর সনরীষেকর িিমোন স্সত্কৈ সবসনকেোর এবং �সরিোিনোর িফিৈো ও ্ুি পরক� 
সশষেোরিহর প্রকেোজন।৬

স্বী�ৃসৈ, �ধিসৈ এবং বটিনমিূ� সবষেোবসি িংবসিৈ �সরকবশরৈ ন্যোেসবিোর �োঠোকমো হকিো �সরকবশরৈ ব্যবস্ো�নো ও �সরবৈভি ন 
িম্স�ভি ৈ সবস্ন্ন অ্যোকপ্রোি পবোঝোর এ�র্ সবসৃ্তৈ �ধিসৈ। �সরকবশরৈ সিধিোকন্তর মিূ্য ও িুফিগুকিো িমোকজর মকধ্য প�মন অনু্ ূ ৈ 
হে এবং সবস্ন্ন িোমোসজ� পরোষ্ঠী �ী্োকব �সরকবকশর মিূ্যোেন �কর ৈো এর্ ৈুকি ধকর। পরিড-অফ-এর সবসৃ্তসৈ ও প্র�ৃসৈ 
উদ্োসিৈ �রো এবং টেোন্ডোডভি  �সরকবশরৈ �োঠোকমোকৈ রোকদর প্রসৈসনসধত্ব প্রোেই �ম রোক� এমন দসরদ্ ও প্রোসন্ত� অংশীজনকদর 
দসৃষ্ট্সগি ৈুকি ধরোর �োকজ এই �ধিসৈ ্োকিো্োকব খো� পখকে রোে।

নীসৈকৈ প্রোেই িমৈোর �রো উকলেখ �রো হকিও সবকশষ �কর �সমউসনর্র দসরদ্ৈম িদি্য ও িোংসৃ্সৈ� িংখ্যোিরুকদর পষেকরে 
বোস্তকব ৈো �দোসিৎ অসজভি ৈ হে। নীসৈমোিো প্ররেন এবং ন্যোেিগিৈ শোিন ব্যবস্োর তবসশষ্ট্যগুকিো বরভিনোর পষেকরে ইএিস�এ �মভিিূসি 
এবং অন্যগুকিো স�েুরো অরিরসৈ অজভি ন �করকে, রো �সরকবশরৈ হস্তকষেক�র ‘পরো�ন মিূ্য’ ৈুকি ধরকৈ এবং পরিড-অফ সনরিকন 
িহোেৈো �রকৈ �োকর।৭৭

েক্স ২: সযার্ ও ন্যােরেিযার হণলযা পররণেশগি রেেে
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পররণেশগি সম্পণদর ে্যাপযাণর সরুেরদি ও ন্যায্ রসদ্যাণতের জন্ সপুযাররশ
1. পররণেশগি সম্পণদ প্রণেশ ও ে্েহযার করযা হে এরন কর্মসরূি ও নীরিরযালযাে রসদ্যাতে-প্রণেিযাণদর 

সরযাণজর দররদ্িরণদর ‘থগযাপন’ ষেরি, ও িমকঝোৈোগুকিো িনোক্ত �রকৈ হকব, রোকৈ িবকিকে 
অিহোে ব্যসক্তর্ অজ্োৈিোকর আকরো খোরো� অবস্োর মকধ্য পরক� নো রোে। উন্নেনমিূ� হস্তকষে� 
এবং �সরকবশ িংরষের �মভিিূসির �সরকবশরৈ ও িোমোসজ� প্র্োব মিূ্যোেন প্রোেই অ�রভিোতি হে। 
মিূ্যোেকন প্রো�ৃসৈ� �সরকবকশর উ�র স্োনীে জনরকরর সন ভ্ি রৈোক� অবশ্যই অন্ত্ুভি ক্ত �রকৈ হকব। 
স্োনীে জনরকরর �সরকবশরৈ িম্কদ প্রকবশ এবং এর ব্যবহোর বোধোরিস্ত হকি এর িম্োব্য প্র্োব 
স� হকব ৈো অবশ্যই মিূ্যোেকন উকলেখ �রকৈ হকব। এই সবষেগুকিো পেষ্ট �রোর মোধ্যকম রসদ ৈো 
স্োনীে জনরকরর জন্য ষেসৈ�র বকি মকন �রো হে ৈোহকি প্র�ল্প ও �মভিিূসিগুকিো প্রৈ্যোখ্যোন 
�রো পরকৈ �োকর অরবো স্োনীে দসরদ্ জনরকরর জন্য �োরভি�র িুফি বকে আনোর জন্য পিগুকিো 
�ুকরো�ুসর নৈুন্োকব সডজোইন �রো পরকৈ �োকর।

2. থযৌে আরেষ্যার এেং জ্যান সরৃষ্টর পদ্রি সম্পদ রনর্ম রিযা ও সরণ�যািযা রিরনিি করযাে, সবকশষ �কর 
স্োনীে ও আঞ্চসি� প্রসরিেোগুকিোকৈ (রসদও তবসবি� �রভিোকে সিধিোন্ত-প্ররেকনর পষেকরে প্রসক্সর �োওেো 
পরকৈ �োকর) িহোে� হকৈ �োকর। মোনষু ও বো্স্তুিংস্োন ব্যবস্োর মকধ্য িম্�ভি  ্োকিো্োকব 
পবোঝোর জন্য ্ূসমর বোস্তবৈোর, �সরকবশরৈ সিধিোন্ত দ্োরো ষেসৈরিস্ত জনরকরর �োে পরক� 
অসধ�ৈর স্োনীে জ্োকনর িকগি তবজ্োসন� জ্োকনর এ�র্ িসমিিন প্রকেোজন। মিূৈ, সিধিোন্ত রিহর 
�রো হে এমন জ্োন স্সত্’র ‘প্োক্তরো’ এই ্োরো্োসরমিূ� জ্োকনর িসরিে িহ-উৎ�োদক� 
�সররৈ হে।

3. সরণ�যািযা রিরনিি করযার পর, িরর দররদ্ণদর ষেরি এড়যাণনযা ও সরুেধযার জন্ রসদ্যাতে-প্রণেিযারযা 
ইচ্যাকৃিরযাণে এসে হস্তণষেপ সযারযাল থদণেন। িমকঝোৈোগুকিো সিসনিৈ �রোর �র, িরম দসরদ্কদর 
ষেসৈ এেোকনো ও িুসবধোর জন্য সিধিোন্ত-প্রকরৈোরো ইচ্ছো�ৃৈ্োকব এিব হস্তকষে� িোমোি পদকবন। 
রসদও ি�ি িমোধোন জোৈীে ও স্োনীে্োকব প্রোিসগি� হওেো প্রকেোজন, ৈবওু ইএিস�এ রকবষরো 
িুস্ �সরকবশরৈ শোিন ও ব্যবস্ো�নোর জন্য িবভিজনীন প্রকরোজ্য এ� পির মিূনীসৈ ৈুকি ধকর। 
এই নীসৈগুকিো প্রকেোর �রো হকি িবকিকে দসরদ্কদর ষেসৈ নো �কর এবং িোহোর্য �কর এমন্োকব 
ষেসৈ ও িমকঝোৈোগুকিো িনোক্ত ও িোমোি পদেো সনসচিৈ �রো রোকব। 



5

1 Raworth, K. (2012) ‘A safe and just space for humanity: Can we live within the doughnut?’ Oxfam Discussion Papers. Oxford: 
Oxfam. Cited by Dearing, J. (2018) ‘Limits and thresholds: Setting global, local and regional safe operating spaces’, chapter      
4 in Schreckenberg, K., Mace, G. and Poudyal, M. (eds) Ecosystem services and poverty alleviation: Trade-offs and governance. 
Abingdon-on-Thames: Routledge (আিকে).

2 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å, Chapin III, F.S., Lambin, E.F., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., 
Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., de Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S.E., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, 
R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, P. 
and Foley, 
J.A. (2009a) ‘A safe operating space for humanity’, Nature 461: 472–475.

3 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å, Chapin III, F.S., Lambin, E.F., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., 
Schellnhuber, H.J., Nykvist, B., de Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S.E., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, 
R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B., Liverman, D., Richardson, K., 
Crutzen, P. and Foley, J. (2009b) ‘Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity’, Ecology and Society 
14: 32.

4 Coulthard, S., McGregor, J.A. and White, C.S. (2018) ‘Multiple dimensions of wellbeing in practice’, chapter 15 in 
Schreckenberg, K., Mace, G. and Poudyal, M. (eds) Ecosystem services and poverty alleviation: Trade-offs and governance. 
Abingdon-on-Thames: Routledge (আিকে).

5 �ূকবভিোক্ত
6 Rasolofoson, R., Nielsen, M.R. and Jones, J.P.G. (2018). ‘The potential of the Global Person Generated Index for evaluating 

the perceived impacts of conservation interventions on subjective well-being’, World Development 105: 107–118.
7 পদখুন বক্স ২.২ Dawson, N., Coolsaet, B. and Martin, A. (2018) ‘Justice and equity: Emerging research and policy approaches to 

address ecosystem service trade-offs’, chapter 2 in Schreckenberg, K., Mace, G. and Poudyal, M. (eds) Ecosystem services and 
poverty alleviation: Trade-offs and governance. Abingdon-on-Thames: Routledge (আিকে).

4. �সরকবশরৈ িম্দ ব্যবহোকরর ন�শো এবং ব্যবস্ো�নোর মিূ নীসৈগুকিো সনম্নরূ�তঃ
v. অরধকযার স্ীকযার ও প্রদযান: �সরকবশরৈ িম্কদ প্রকবশ, ব্যবস্ো�নো ও �সরিোিনো �রোর 
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আনষু্ঠোসন�্োকব স্বী�ৃৈ প্োরদখকির অসধ�োরগুকিো িবভিোসধ� গুরুত্ব�ূরভি। নোরী ও �ুরুকষর 
�ষে�োৈমিূ� প্োরদখকির অসধ�োর এখকনো অন্যৈম বে স্োেী অসবিোর। ৈকব ি�ি 
িোমোসজ� পরোষ্ঠীর মকধ্য অিগিৈ অসধ�োরগুকিো খুকঁজ পবর �রো ও িমোধোন �রো প্রকেোজন।

vi. দযােেদ্িযা-শোিন ব্যবস্োর মকধ্য ষেসৈরিস্ত ব্যসক্তকদর �োকে: �সরকবশরৈ সনষ্োশন এবং 
ব্যবহোকরর পষেরে সবস্ন্ন �রভিোকে িসরিে (স্োনীে, জোৈীে ও তবসবি�) �মভি�রো পরন ষেসৈরিস্ত 
স্োনীে জনরকরর �োকে দোেবধি রোক� ৈো সনসচিৈ �রকৈ �োরভি�র �োরভিিম্োদন �ধিসৈ 
িম্বসিৈ নীসৈ ও �মভিিূসি প্ররেন �রকৈ হকব।

vii. স্চ্িযা:উন্নেন ও িংরষের হস্তকষেক�র প্রৈ্যোসশৈ ফিোফি এবং ৈোর িুফি িবোর �োকে 
স্বচ্ছৈোর িোকর ৈুকি ধরকৈ হকব এবং সনেসমৈ্োকব ৈোর ও�র নজরদোসর �রকৈ ও ৈো ৈুকি 
ধরকৈ হকব। 

viii. অংশগ্হে: িোমোসজ�্োকব প্রোসন্ত� পরোষ্ঠীগুকিোক� ষেমৈোেন �রো এবং �সরকবশরৈ সিধিোন্ত 
রিহকর অংশরিহকরর জন্য িসরিে িমরভিন সদকৈ হকব।

ix. সযারণে্ম্র উন্নেন: এর্ শুধুমোরে �সরকবশরৈ িম্দ ব্যবহোকরর ফকি ষেসৈরিস্ত স্োনীে মোনষু 
নে, �মভিিূসি সডজোইন এবং বোস্তবোেকন অরভি�ূরভি অংশরিহকরর জন্য রোকদর িমরভিন প্রকেোজন 
হকৈ �োকর ৈোকদর জন্যও। পপ্রোরিোম �সরিোি�কদর সনকজকদরক�ও প্রোেই �োরভি�র, অংশরিহরমিূ� 
এবং িকমৈ প্রসরিেোগুকিো �সরিোিোনোর জন্য প্রকেোজনীে দষেৈো তৈসরকৈ িোহোর্য ও প্রসশষের 
প্রকেোজন হে - এবং �সরকবশরৈ এবং িোমোসজ�্োকব ‘সশসষেৈ’ হকৈ ৈোকদর িোহোর্য 
প্রকেোজন।

x. স্যানীে পররিয্মযার স্ীকৃরি এেং পরুসৃ্ি করযা: সিধিোন্ত রিহর প্রসরিেোর প্রোরসম� �রভিোকে 
�সরকবশরৈ িম্কদর ব্যো�োকর স্োনীে জনরকরর �সরিরভিো এবং ইক�োসিকটেম পিবো ও �র্য –
এগুকিোর বহুসবধ ধরকন-র প্রবোকহ ৈোকদর অবদোন ররোরর্োকব স্বী�ৃৈ এবং রকরষ্ট �ুরসৃ্ৈ 
হওেো আবশ্য�। এরো অজভি কনর এ�র্ উ�োে হকি শৈভি িোক�কষে নরদ অরভি ও অন্যোন্য িম্দ 
স্োনোন্তর, ৈকব অন্য ধরনগুকিো দ্োরোও স্বী�ৃসৈ ও �ুরষ্োর বসৃধি �রো প্রকেোজন।

xi. অররণযযাজন প্রররিেযা এেং রশষেযা: পরকহৈু িমে অসৈবোসহৈ হওেোর িোকর িোকর িম্দ 
ব্যবহোকরর প্ৌৈ সস্সৈশীিৈো �সরমো� ও �রভিকবষের �রো রোে, ৈোই িোমোসজ� প্র্োবগুকিো 
�সরমো� এবং সনরীষের �রো আবশ্য�। আমরো এ�র্ রসৈশীি সবকবির বোি �রসে রো 
রিমোরৈ �সরবসৈভি ৈ হকচ্ছ: স্োনীে জোেরোগুকিোর রিমোরৈ �সরবৈভি ন ররকে; জোৈীে, আঞ্চসি� 
এবং আন্তজভি োসৈ� ররনোবসি এবং িোক�র স্োনীে প্র্োব রকেকে। এর মোকন হি পর �সরকবশরৈ 
িম্কদ প্রকবশ ও ব্যবহোকরর জন্য প্রোসৈষ্ঠোসন� ও শোিন ব্যবস্োগুকিো সনেসমৈ �রভিোকিোিনোর 
অধীকন রো�ো উসিৈ, রোর মকধ্য রকেকে এিব ব্যবস্ো দ্োরো প� উ��ৃৈ ও প� ষেসৈরিস্ত হকৈ 
�োকর।
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