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সক্রিয় ক্িয়ন্ত্রণ: এটি এমন এক ধরননর ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথা 
সরথাসনর উৎনসর ননকট বথায়়ু দষূণকথারী ননর্গমন হ্থাস কনর। যযমন: 
রথান়ির ননর্গমন ননের অভ্যন্্তনর ্থাকথা পথাটি্গক়ুনেট নিলটথার।

কারপলু ক্াব: নবদ্যথােয় ক্্ত্গপক্ষ ক্্ত্গক পনরচথানে্ত এমন একটি 
পদনক্ষপ যথা ড্রপ-অি বথা নপক-আপ সময়কথানে রথান়ির সংখ্যথা হ্থাস 
করথার জন্য ব্যবহ্্ত হন্ত পথানর।

কাব্বন ডাই-অক্াইড: জীবথাশম জ্থােথানীর ব্যবহথার মথানবসষ্ট 
কথাব্গন ডথাইঅকসথাইনডর মূে উৎস নহসথানব কথাজ কনর। ্তনব 
শ্বসন প্রনরিয়থার অংশ নহনসনব এটি মথান়ুনষর শ্বথাস-প্রশ্বথানসর 
সথান্ও ননর্গ্ত হয়। এটি পনরমথাপ করথার মথাধ্যনম বদধ পনরনবনশ 
পয্গথাপ্ত বথায়়ু চেথাচে অব্যথাহ্ত নকনথা ্তথা ননধ্গথারণ করথা যযন্ত 
পথানর। উচচ মথাত্রথার কথাব্গন ডথাইঅকসথাইনডর উপনস্ন্ত ্থাকনে 
এটি প্র্তীয়মথান হয় যয, যসখথানন পয্গথাপ্ত পনরমথাণ বথায়়ু চেথাচনের 
অভথাব রনয়নে। যসই সথান্ এটি মনস্তাত্ত্বিক যনন্তবথাচক প্রভথানবর 
সথান্ও সমপনক্গ্ত। উদথাহরণস্বরূপ বেথা যথায়, এর িনে মননথানযথার 
প্রদথাননর ক্ষম্তথা হ্থাস যপন্ত পথানর।

িাগক্িক ক্িজ্াি: নথারনরক নবজ্থান হনচে জনসথাধথারণ ক্ত্্গক 
পনরচথানে্ত ববজ্থাননক রনবষণথা। বথায়়ু দষূণ সমপনক্গ জনসথাধথারনণর 
যবথাধরম্য্তথা বথা়িথাননথার জন্য নথারনরক নবজ্থাননর অধীনন নকে়ু 
ধথারণথা অন্তর্ভুক্ত করথা প্রনয়থাজন। উদথাহরণস্বরূপ বেথা যযন্ত 
পথানর, অংশগ্রহণমূেক কথায্গরিম (যযমন রনবষণথার পনরকলপনথায় 
জনসথাধথারনণর অন্তর্ভু ত্তক্ত সহনযথানর্তথামূেক কথায্গরিম (যযমন 
নবদ্যথােয়, জনসথাধথারণ এবং রনবষকনদর মনধ্য সহনযথানর্তথা) 
এবং জবথাবনদনহ্তথামূেক নরিয়থাকেথাপ (যযমন নবদ্যথােয় ক্ত্্গক 
জনসথাধথারনণর কথানে িেথািে উপস্থাপন, যথান্ত ্তথারথা ্তথানদর 
প্রন্তনরিয়থা ব্যক্ত করন্ত পথানর) ই্ত্যথানদ।

স থ্ূল কণা: স্েূ কণথা বেন্ত ২.৫ য্নক ১০ মথাইনরিথানমটথানরর 
ব্যথাসনবনশষট পথাটি্গক়ুনেট কণথানক ব়ুঝথাননথা হয়, যথা সথাধথারণ্ত 
PM২.৫-১০ নহসথানব পনরনচ্ত। বথায়়ুন্ত নবদ্যমথান স্েূ কণথাসমূহ 
মূে্ত রথাস্তথার পতু্তজিরূত ধূনেকণথার মন্তথা অননষকথানশ্ত উৎস 
য্নক উৎপন্ন হয়

সহ-পক্িকলপিা: সহ-পনরকলপনথা প্রনরিয়থাটি মূে্ত একটি নকশথা 
প্রণয়ননর প্রনরিয়থা যথান্ত সমস্ত যসটকনহথালডথার (যযমন রনবষক, 
নবদ্যথােয়, নশশু) সমথানভথানব অন্তর্ভুক্ত ্থানক এবং অবদথান রথাখন্ত 
সক্ষম।

সম্প্রদায়: নপ্তথামথা্তথা, নশশু, স্থানীয় বথানসন্দথা এবং সথাধথারণ 
জনরণ।

ক্িস্তিণ: বথায়়ুপ্রবথানহর কে্যথানণ উৎপন্ন হওয়থার স্থান (যযমন 
যথানবথাহন ননর্গমন) য্নক বথায়়ু দষূনণর স্থানথান্্তরকরণ এবং 
হ্থাসকরণ ।

সথূক্ষ্ম কণা: সকূ্ষ্ম কণথা বেন্ত ২.৫ মথাইনরিথানমটথানরর যচনয় কম 
ব্যথাসনবনশষট পথাটি্গক়ুনেট কণথানক ব়ুঝথাননথা হয়, যথা PM২.৫ 
নহসথানবও পনরনচ্ত। বথায়়ু দষূণকথারীসমূনহর মনধ্য সকূ্ষ্ম কণথা 
হনচে অন্য্তম ক্ষন্তকথারক যরেনণ। এর কথারণ হনচে, ্তথারথা 
্তথানদর যেথাট আকথানরর কথারনণ শ্বথাসযনন্ত্রর রভীনর চনে যযন্ত 
পথানর যথা হৎ্নপন্ড এবং ি়ুসি়ুনসর যরথার সন্ষটন্ত ভূনমকথা রথানখ। 
সকূ্ষ্ম কণথাগুনেথা মূে্ত দহননর িনে সন্ষট হয় এবং রথাস্তথার 
যথানবথাহননর মথাধ্যনম ননর্গ্ত হয়।

অভ্যন্্তিীণ িায়়ু মাি: অভ্যন্্তরীণ বথায়়ু মথান বেন্ত সথাধথারণ্ত 
বদধ ভবন এবং নবনভন্ন স্থাপনথা যযমন নবদ্যথােনয়র মধ্যকথার 
বথায়়ুর গুণর্ত মথাননক ব়ুঝথাননথা হনয়নে।অভ্যন্্তরীণ বথায়়ু মথান 
ভবনন বসবথাসকথারীনদর স্বথাস্্য, স্বথাচেন্দ্য এবং ভথানেথা ্থাকথানক 
প্রভথানব্ত কনর। ননমন মথাননর বথায়়ুন্ত ক্ষন্তকথারক কণথা এবং 
নথাইন্থানজন ডতাইঅক্তাইড, িম্গথােনডহথাইড এবং উদ্থায়ী বজব যযৌর 
এবং অন্যথান্য দষূণকথারী পদথা্্গসমূহ অন্তর্ভুক্ত ্থাকন্ত পথানর। 
য়ুক্তরথাজ্য এবং আন্্তজ্গথান্তক সংস্থাসমূহ বথায়়ু নবশুদধকরণ এবং 
চেথাচনের জন্য গুরুত্বপূণ্গ নননদ্গশনথা নদনয় ্থানক।

ইি-প্রাম ক্িশু: ইন-প্রথাম নশশু বেন্ত নবনভন্ন ধরনণর একক/
ডথাবে প্রথাম, ন্তন বথা চথার চথাকথার প্রথাম, প়ুশনচয়থার, বনর বথা যস্থােথানর 
্থাকথা নশশুনদর ক্থা বেথা হনচে।

প্রধাি িাস্তা: সহজ চেথাচনের স়ুনবধথাসমপন্ন একটি বহুে 
ব্যবহ্্ত সরকথারী রথাস্তথা (্তনব, অনেরনেসমূহ নয়) । প্রধথান 
রথাস্তথাগুনেথান্ত ্থানিক যথানজট সথাধথারণ্ত সকথাে এবং যশষ 
নবনকনের নদনক (যযমন, নশশুনদর ড্রপ-অি এবং নপক-আপ 
করথার সময়) যবনশ ্থানক।

কণা সংখ্যা ঘিমাত্রা: বথায়়ুর প্রন্ত একক আয়্তনন নবদ্যমথান 
কণথার যমথাট সংখ্যথা, যথা সথাধথারণ্ত প্রন্ত ঘন যসনন্টনমটথানর নহসথাব 
করথা হয়।

পরিাক্ষ ক্িয়ন্ত্রণ: পনরথাক্ষ ননয়ন্ত্রণ হনচে এমন একটি ব্যবস্থা 
যথা পনরথাক্ষভথানব বথায়়ু দষূনণর সংসপশ্গ হ্থাস কনর। যযমন: রথাস্তথা 
এবং প্চথারীনদর মনধ্য নননম্গ্ত সব়ুজ যবষটনী একটি পনরথাক্ষ 
ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। 

দথূষরণি হটসপট: দষূণ হটসপট বেন্ত মূে্ত যসসব জথায়রথানক 
ব়ুঝথাননথা হনয়নে, যয জথায়রথাগুনেথান্ত নননদ্গষট উৎস, যযমন রথান়ি 
য্নক আসথা ননর্গমন স্থানীয় জনসংখ্যথানক উচচ স্বথাস্্য ঝ়ুনঁকন্ত 
যিেন্ত পথানর। দষূণ হটসপটগুনের মনধ্য সথাধথারণ্ত ্থানিক 
যমথা়ি এবং বথাস-সটপ উনলেখনযথার্য। 

ছ�াট ক্িশু: নশশু বথা যেথাট বথাচচথা । বথায়়ু দষূনণর সংসপনশ্গর 
যক্ষনত্র, উচচ শ্বথাস-প্রশ্বথানসর হথার এবং প্রশ্বথাস উচচ্তথা কম হওয়থার 
কথারনণ প্রথাপ্তবয়সকনদর এবং নকনশথার-নকনশথারীনদর ্ত়ুেনথায় 
বথাচচথারথা সবনচনয় সংনবদনশীে এবং দুব্গে অবস্থায় রনয়নে।

স়ুপাক্িিকৃ্ত সাইরটিি: Kumar, P., Omidvarborna, H., Barwise, Y., Tiwari, A., 2020. Mitigating Exposure to 
Traffic Pollution In and Around Schools: Guidance for Children, Schools and Local Communities. pp. 
24, https://doi.org/10.5281/zenodo.3754131
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সরে্তি্তাি ও মরিার�ারগি অভািই ক্িশুরদি িায়়ু দথূষরিি সংসপরিশে আসাি জি্য দায়ী। আিাি িায়়ু দথূষণ 
ব্রঙকাইটিস, ত্ররুটিপথূণশে ফ়ুসফ়ুস গঠি এিং অ্যাজমা1 ও অি্যাি্য শ্াস্তরন্ত্রি ছিারগি2 মর্তা দীঘশেরময়াক্দ সমস্যা 
সকৃ্্ট করি।

অসমপূণ্গ ি়ুসি়ুস রঠন, কম প্রশ্বথাস 
উচচ্তথা, উচচমথাত্রথার শথারীনরক 
কথায্গকেথাপ এবং উচচ প্রশ্বথাস হথানরর 
কথারনণ বথায়়ু দষূনণর সংসপনশ্গ আসথার 
যক্ষনত্র প্রথাপ্তবয়সকনদর ্ত়ুেনথায় 
নশশুরথা অনধক্তর ঝ়ুনঁকন্ত ্থানক।3 

অ্চ, যথা্তথায়থান্তর স়ুনবধথার জন্য 
অসংখ্য নবদ্যথােনয়র অবস্থান প্রধথান 
রথাস্তথার পথানশ রথাখথা হয়, যযখথান 
য্নক যথানবথাহনসমূনহর ননর্গমন 
নবদ্যথােয় প্রথাঙরন এবং যরেনণকনক্ষ 
সহনজই প্রনবশ করন্ত পথানর। 
য়ুক্তরথানজ্য ২০০০ এর অনধক 
সংখ্যক নবদ্যথােয় এবং নথাস্গথারী4 উচচ 
মথাত্রথার দষূণসমপন্ন রথাস্তথার পথানশই 
অবনস্্ত। যসসব স্থানন ২.৫ 
মথাইনরিথানমটথার অনপক্ষথা কম ব্যথানসর 
পথাটি্গক়ুনেট ম্যথাটথানরর ম্ত নবষথাক্ত 
দষূক নবদ্যমথান। ইউনরথানপর যয যকথান 
যদনশর ্ত়ুেনথায় য়ুক্তরথানজ্য বশশনব 
অ্যথাজমথার প্রথাদুভ্গথাব উচচ্তর।4

নশক্ষথা্থীনদর আনথা যনওয়থার 
কথানজ অনধক যথানবথাহন ব্যবহথানরর 
কথারনণ নবদ্যথােয় প্রথাঙরণ এবং ্তথার 
আনশপথানশ বথায়়ু দষূনণর হথার বন্দধ 
পথায়। ইংে্যথানন্ড নবদ্যথােনয় যথাওয়থা 
আসথার জন্য রথান়ির ব্যবহথার র্ত দুই 
দশনক নদ্গুণ হনয়নে। সকথানের 
নচত্র এমন ্থানক যয, প্রন্ত চথারটি 
রথান়ির মনধ্য একটি রথান়ি বথাচচথানদর 
নবদ্যথােনয় নননয় যথাওয়থার জন্য 
ব্যবহ্্ত হয়।5 অপ্রনয়থাজনীয়ভথানব 
ইত্তজিন েথা়িথা যরনখ নস্র হনয় 
দথঁান়িনয় ্থাকথা যথানবথাহননর জন্য 
এবং যথাত্রী উঠথাননথা নথামথাননথার 
সময়কথানে নবদ্যথােয় প্রথাঙরণ এবং 
্তথার আনশপথানশ যথানবথাহননর রন্তর 
্তথার্তনম্যর কথারনণও নশশুনদর বথায়়ু 
দষূনণর সংসপনশ্গ আসথা বন্দধ পথায়।

উপনরর নচত্রটি দ্থারথা নশশুনদর এবং ইন-প্রথাম বথাচচথানদর ননমন প্রশ্বথাস 
উচচ্তথা যদখথাননথা হনয়নে। যয উচচ্তথায় যথানবথাহননর ননর্গমন অ্ত্যন্্ত যবনশ, 
্তথারথা ঠিক যস উচচ্তথায় অবনস্্ত।3 যকথামেমন্ত নশশুনদর প্রশ্বথাস উচচ্তথা 
সথাধথারণ্ত ভূনম য্নক ০.৫৫ নমটথার য্নক ০.৮৫ নমটথানরর মনধ্য হনয় ্থানক 
এবং যথানবথাহনসমূনহর ননর্গম নেসমূহ সথাধথারণ্ত এমনভথানব বসথাননথা হয় যযন 
এগুনেথা রথাস্তথা য্নক এক নমটথার উচচ্তথায় অবস্থান কনর ্থানক। এই কথারনণ 
বথায়়ু দষূনণর যক্ষনত্র নশশুরথা অনধক ঝ়ুনঁকন্ত ্থানক।

কথায্গকর ব্যবস্থা, ্তনব দষূণমথাত্রথা কমথাননথার জন্য এবং নবদ্যথােনয় ও ্তথার 
আনশপথানশ বথায়়ু দষূনণর সংসপশ্গ যরথাধ করথার জন্য অন্যথান্য প্রমতাণত্তরত্ততিক 
যকৌশেও গ্রহণ করথা যযন্ত পথানর। ্তনব অবস্থার পনরব্ত্গননর জন্য দষূণকথারী 
এবং র্ক্তভরতাগী উভনয়র পক্ষ য্নক একটি সথামনগ্রক প্রনচষটথার প্রনয়থাজন।6 

সিেভথানব বথায়়ু দষূনণর সংসপশ্গ যরথাধ করথার জন্য বহুম়ুখী কম্গকথাণড গ্রহণ 
করন্ত হনব, যযগুনেথার আও্তথায় ্থাকনব নশশু, নবদ্যথােয় এবং স্থানীয় 
জনসথাধথারণ।

এই নননদ্গশনথাপত্রটির উনদদশ্য হে জটিে জ্থাননক সরে কথানজ 
রূপথান্্তনর্ত করথা যথান্ত নবদ্যথােয়, নশশু এবং জনসথাধথারণ সঠিক 
নসদধথান্্ত ননন্ত পথানর। এন্ত কনর নশশুনদর বথায়়ু দূষনণর সংসপনশ্গ 
আসথা হ্থাস পথানব।
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এই নননদ্গশনথাপত্রটি নবদ্যথােয় এবং ্তথার আনশপথানশর স্থানন বথায়়ু দষূনণর সংসপনশ্গ আসথা যরথাধ করন্ত সবনচনয় কথায্গকর 
পদধন্তটি সংনক্ষনপ বণ্গনথা কনর। পরথামশ্গগুনেথা সমসথামনয়ক ববজ্থাননক প্রমথানণর ত্তরত্ততিভত প্রদথান করথা হনয়নে, িনে 
এগুনেথা সমস্তাত্তরত্ততিক পনরব্ত্গননর জন্য ব্যবহথার করথা যথানব। এই নননদ্গশনথাপত্রটির অনন্য্তথা দশ্্যমথান হয় এটিন্ত সষ্ট 
এবং নকশথাক্্ত ব্যবহথানরক পন্্থার নদনক দন্ষট নদনে। এটি যমৌনেক নরনসপটর গ্রুপনক (নশশু,নবদ্যথােয় এবং জনসথাধথারণ) 
সমভথানব েক্ষ্য যরনখ প্রণয়ন করথা হনয়নে। এটি মূে প্রথাসনঙরক রনবষণথা7-10 এবং প়ুনমূ্গে্যথায়ন নবষয়ক পথাঠনক3,11-13 

সঠিকভথানব কথানজ েথারথান্ত সথাহথায্য করনব। এটি আমথানদর নরলডনিথাড্গ নেনভং ে্যথাব (নজএেএে)14 এর কম্গকথানন্ড 
এবং পথাবনেক ও অন়ুশীেনমূেক নননদ্গশনথা (যযমন সব়ুজ অবকথাঠথানমথা15 বথাস্তবথায়নন অগ্রণী নননদ্গশনথা, উনদভদ 
প্রজথান্ত ননব্গথাচননর জন্য সথাধথারণ পরথামশ্গ16 এবং অসংখ্য কথায্গরিম সংরিথান্্ত নননদ্গশনথা)17 যদওয়থার যক্ষনত্র প্রনয়থাজনীয় 
অনভজ্্তথার যযথারথান যদনব। পথাশথাপথানশ পূনব্গর কথাজ যযমন নবদ্যথােয় এবং কনেনজর জন্য বথায়়ুর মথান নননদ্গশনথা18, বথাইনরর 
বথায়়ুর মথান19,ভনবষ্যৎ ভূনম ব্যবহথার পনরকলপনথা এবং উন্নয়ন ননয়ন্ত্রণ20, বথায়়ু নবনশথাধন যন্ত্রপথান্ত21-25, স্বথানস্্যর ওপর 
অভ্যন্্তরীণ বথায়়ুর প্রভথাব26 এবং যথানবথাহননর নস্র বনস নথা ্থাকথা27- ই্ত্যথানদ নননয়ও এই নননদ্গশনথাপত্রটি আনেথাচনথা 
কনর।

এই নননদ্গশনথাপত্রটির যবনশরভথার পরথামশ্গই আনেথাচনথা কনর সকূ্ষ্ম কণথার প্রশমন প্রনরিয়থা নননয়। সকূ্ষ্ম কণথা হনচে এক 
যরেণীর বথায়়ুদষূক, স্বথানস্্যর ওপর যথানদর সব্গথানপক্ষথা নবরূপ প্রভথাব নবদ্যমথান।28 ্তনব, অন্যথান্য ক্ষন্তকর দষূক, যযমন 
নথাইন্থানজননর অকসথাইডসমূনহর যক্ষনত্রও সথাধথারণ পরথামশ্গসমূহ প্রনয়থার করথা যথানব। নবদ্যথােনয়র আনশপথানশ যথাত্রী উঠথা 
নথামথার স্থান এবং উচচ যথানবথাহন ঘননত্বর ওপর এই নননদ্গশনথাপত্রটি আনেথাকপথা্ত কনর। যরেনণকনক্ষর অভ্যন্্তরস্ 
বথায়়ুর মথান এবং স্বথানস্্যর ওপর এর প্রভথাব সমপনক্গ্ত নবস্তথানর্ত বণ্গনথা বথা নবস্তথানর্ত পরথামশ্গ এর আনেথাচনথা বনহভূ্গ্ত। 
এই নননদ্গশনথাপত্রটি ন্তন টথানর্গট যরেনণর (নশশু, নবদ্যথােয় এবং স্থানীয় জনসথাধথারণ) জন্য ১০টি নবনশষথানয়্ত এবং ১০টি 
স়ুনননদ্গষট পরথামশ্গ প্রদথান কনর। আমরথা জথানন যয নকে়ু নবদ্যথােয়, যযমন যেথাট প্রথাঙরননবনশষট শহুনর নবদ্যথােয়গুনেথা, এই 
নননদ্গশনথা বথাস্তবথায়ন করন্ত চ্তাভেভজির সমম়ুখীন হনব। নকন্্ত়ু যনদ নকে়ু পদনক্ষপও বথাস্তবথায়ন করথা সমভব হয়, ্তনব 
্তথা উপকথানর আসনব। যনদ প্রনয়থাজন সথানপনক্ষ বয়নসথাপনযথারী কনর এটি ব্যবহথার করথা যথায়, ্তনব এটি একটি নশক্ষথামূেক 
নননদ্গশনথা নহনসনবও কথানজ আসন্ত পথানর। িনে নবদ্যথােয়গুনেথা নশক্ষথা্থী এবং অনভভথাবকবন্ন্দর ধথারণথার উন্নয়ন 
ঘটথান্ত পথারনব এবং বথায়়ুদষূনণ ্তথানদর ভূনমকথা ও সংসপনশ্গ আসথা কমথান্ত সথাহথায্য করন্ত পথারনব।

আমথানদর সথাধথারণ এবং টথানর্গটক্্ত পরথামশ্গসমূহ গুরুত্ব নকংবথা প্রভথাব অন়ুসথানর সথাজথাননথা নয়। একনদনক এটথার কথারণ 
হনচে প্রন্ত্যক কথানজর ্ত়ুেনথামূেক প্রভথাব সমপনক্গ প্রমথানণর অভথাব এবং অন্যনদনক সমস্যথা যমথাকথানবেথার জন্য সথামনগ্রক 
প্রনচষটথার প্রনয়থাজন (সথাধথারণ পরথামশ্গ -১ যদখ়ুন) । যমথাটথাম়ুটিভথানব বেথা যথায়, সনরিয় ননয়ন্ত্রণ প্রনরিয়থাই (যযমন অয্থা 
রথান়ির দথঁান়িনয় ্থাকথা যরথাধ এবং রথান়ির ব্যবহথার হ্থাসকরণ) সবনচনয় কথায্গকর যকৌশে এবং এটিই হওয়থা উনচ্ত রক্ষনণর 
প্র্ম ধথাপ। 
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বথায়়ু দষূনণর সংসপশ্গ সীনম্তকরণ ব্যবস্থাগুনেথার মনধ্য উৎস 
(যযমন - ননষকথাশন ননর্গমন সীনম্ত করথা), নরনসপটর (যযমন- 
মথাসক), এবং উৎস ও নরনসপটনরর মনধ্য (যযমন- সব়ুজ যবষটনী) 
প্র্ত্যক্ষ বথা পনরথাক্ষ ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। উপয়ুক্ত 
আচরণর্ত পনরব্ত্গন এবং অবনহ্ত নসদধথান্্ত গ্রহণ যযমন- দষূনণর 
হটসপটগুনেথা এ়িথাননথার জন্য রথাস্তথা ননব্গথাচন করথা ই্ত্যথানদর 
মথাধ্যনম বথায়়ু দষূনণর সংসপশ্গ প্রশনম্ত করথা সমভব। নবদ্যথােয়, 
নশশু, অনভভথাবক এবং জনসথাধথারণ ও সরকথানর সংস্থার মনধ্য 
সমন্বয় এবং সকনের অংশগ্রহনণর মথাধ্যনম একটি সথানব্গক প্রনচষটথাই 
সথামনগ্রক পনরব্ত্গন ও দষূনকর সংসপশ্গ হ্থাস করথার চথানবকথাঠি। 

প্র্ত্যক্ষ সমথাধথান (যযমন- যথানবথাহননর ননর্গমন ননয়ন্ত্রন করথা, 
নবদ্যথােনয় প্রনবনশর স্থান য্নক ড্রপ-অি বথা নপক-আপ 
স্থানসমূহ দনূর সনরনয় যনওয়থা, ই্ত্যথানদ) প্রনয়থার করথার মথাধ্যনম 
নবদ্যথােনয়র আনশপথানশ একটি নবশুদধ বথায়়ু অঞ্চে ব্তরী কনর 
নবদ্যথােয় প্রথাঙরননর আনশপথানশ দষূনণর মথাত্রথা হ্থাস করথা যযন্ত 
পথানর।

১। সিাইরক সম্পৃক্ত কির্ত হরি 
এিং একরত্র কাজ কির্ত হরি।

২। ক্িদ্যালয়গুরলাি োিপারি একটি 
ক্িশুদধ িায়়ু অঞ্চল গরে ্ত়ুলর্ত হরি

ক্পক-আপ

অ�্া ক্িক্্রিয় 
িরস িা ্াকা
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নবদ্যথােয় প্রথাঙরনণর সীমথানথা বরথাবর এবং সংেগন রথাস্তথাগুনেথার 
মনধ্য সব়ুজ যবষটনী (যযমন- ক্ষ়ুদ্র বক্্ষনননম্গ্ত যব়িথা) ননম্গথানণর 
মন্তথা ‘পনরথাক্ষ’ ননয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রন্তনদন নবদ্যথােনয়র নশশুনদর 
্থানিক ননর্গমননর সংসপনশ্গ আসথা হ্থাস করন্ত পথানর। নননদ্গষট 
অঞ্চভের বথানহ্যক যপ্রক্ষথাপট এবং পনরনবশর্ত অবস্থার ক্থা 
নবনবচনথা কনর সথাবধথানন উনদভদ ননব্গথাচননর মথাধ্যনম য্ড অি 
(যযমন- পরথার ননর্গমন) সব্গননমন করথা এবং বথাস্ত়ু্তনন্ত্রর অন্যথান্য 
পনরনষবথাগুনেথার (যযমন- শব্দ দষূণ হ্থাস বথা জীব ববনচত্র্য সম্্গন) 
সমভথাবনথা সব্গথানধক করথা সমভব ।

যথাত্রী উঠথা নথামথার স্থাননর ম়ুনখথাম়ুনখ দরজথা জথানথােথাগুনেথা 
সঠিকভথানব ননয়ন্ত্রণ করথা যরনে যথানবথাহনঘটি্ত কণথাগুনেথার 
অন়ুপ্রনবশ হ্থাস করথা সমভব। নকন্্ত়ু এর িনে যরেণীকনক্ষ কথাব্গন 
ডথাইঅকসথাইনডর মথাত্রথা যবন়ি যথান্ত পথানর। পয্গথাপ্ত বথায়়ু চেথাচে 
ও বথায়়ু নবনশথাধননর ব্যবহথার, উপরন্্ত়ু স্বস্থায়ী ইউননট সমূনহর 
অন্্তভ়ু্গনক্ত কথাব্গন ডথাইঅকসথাইডসহ অন্যথান্য দষূকগুনেথার 
উৎপত্ততিভক আনরথা কমথান্ত পথানর।

৩। ‘পরিাক্ষ’ ক্িয়ন্ত্রণ ি্যিস্া প্ররয়াগ 
কির্ত হরি

৪। ছরেণীকরক্ষি িায়়ুমাি ক্িরিেিা 
কির্ত হরি

ক্পক-আপ
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অনধকথাংশ নবদ্যথােয়গুনেথা ব্যস্ত রথাস্তথার কথােথাকথানে অবনস্্ত 
যযখথানন বথায়়ু দষূণ সথাধথারণ্ত সনব্গথাচচ। দষূনণর ঘনমথাত্রথা সথাধথারণ্ত 
রথাস্তথা য্নক দরূনত্বর সথান্ সচূকীয়ভথানব কনম। অ্তএব, ন্ত়ুন 
নবদ্যথােয় ভবনগুনেথা সমভব হনে যকৌশের্তভথানব মূে স়িক 
য্নক দনূর স্থাপন করথা উনচ্ত। ্তনব নবদ্যথােয় প্রথাঙরন ও প্রধথান 
সংনযথারকথারী রথাস্তথাগুনেথার মনধ্য ননরথাপদ হথঁাটথার প্ ্থাকন্ত 
হনব। ্তথানদরনক জনসথাধথারনণর হথঁাটথার দরূনত্বর মনধ্যও ্থাকন্ত 
হনব, যথান্ত কনর হথঁাটথা এবং সথাইনকেংনক (সথাইনকনে কনর চেথা) 
উৎসথানহ্ত করথা যথায় এবং নবদ্যথােয় চেথাকথােীন সমনয় অনভবথাবক/
দথানয়ত্বশীে ব্যনক্তনদর রথান়ি দ্থারথা ননর্গমননর প্রভথাবনক প্রশনম্ত 
করথা যথায়।

মথাননসক ও শথারীনরক স়ুস্্তথার স্বথান্্গ, নশশুনদর জন্য স্বথাধীন্তথা, 
সথামথানজক দক্ষ্তথা এবং রথাস্তথা স়ুরক্ষথা দক্ষ্তথা নননশচ্ত করথার স্বথান্্গ 
এবং পথাশথাপথানশ ্থানিনকর পনরমথাণ, যথানজট এবং বথায়়ু দষূণ হ্থাস 
করথার জন্য নবদ্যথােনয় যহঁনট আসথা যথাওয়থানক উৎসথানহ্ত করথা 
উনচ্ত। 

৫। সািধাি্তাি সার্ ি্ত়ুি ক্িদ্যালয় 
ভিরিি পক্িকলপিা কির্ত হরি

৬। ক্িদ্যালরয় ছহঁরট �াওয়া উক্ে্ত
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উচচ যথানবথাহন সংখ্যথা এবং নবস্তরণ পনরনস্ন্ত প্রন্তকূনে ্থাকথার 
কথারনণ সকূ্ষ্ম কণথাগুনেথার ঘনমথাত্রথা সথাধথারণ্ত নবকথানের নপক-আপ 
(১৫:০০ -১৭:০০) সমনয়র ্ত়ুেনথায় সকথানের ড্রপ-অি (৭:০০-
৯:০০) সমনয় যবনশ ্থানক। ্তনব সকথাে এবং নবকথানের ব্যস্ত 
সমনয় অপ্রনয়থাজনীয় ভ্রমণ এ়িথাননথা যরনে ্তথা ্থানিনকর পনরমথান, 
যথানজট এবং ভ্রমনণর সময় হ্থানসর ওপর সরথাসনর ও ইন্তবথাচক 
প্রভথাব নবস্তথার কনর। িেস্বরূপ নবদ্যথােয় চেথাকথােীন সময় নশশু 
ও ্তথানদর অনভভথাবকনদর দষূনণর সংসপনশ্গ আসথা হ্থাস পথায়।

সকথানের ড্রপ-অি সমনয়র ্ত়ুেনথায় নবকথানে নপক-আপ সময়কথানে 
কম ্থানিক এবং ্ত়ুেনথামূেক ভথাে বথায়়ুমণডেীয় নবস্তরণ অবস্থা 
্থাকথা সভ্বিও রথাস্তথার পন্ষঠর শুষক্তথার দরুণ নবকথানে স্েূ 
কণথাগুনেথার ঘনমথাত্রথা যবনশ হন্ত পথানর, যথার িনে রথাস্তথার যথানবথাহন 
দ্থারথা ধ়ুনেথার পনুরুত্তান অনধক পনরমথানণ ঘনট ্থানক। সকথানে 
সথাধথারণ্ত সথারথারথা্ত ধনর ঝরথা নশনশনরর কে্যথানণ রথাস্তথার ধ়ুনেথা 
অবদনম্ত ্থানক। নদননর যবেথা শুষক সমনয় রথাস্তথার পষ্ঠ যভজথা 
রথাখথা যরনে রথাস্তথায় ্থাকথা ধূনেকণথার পনুরুত্তান কথায্গকরভথানব হ্থাস 
যপন্ত পথানর।

৭। অপ্ররয়াজিীয় �ািিাহি ি্যিহাি 
এক্েরয় েলর্ত হরি

৮। িাস্তা পৃর্ঠি ধ়ুলা ক্িরিেিা কিা 
উক্ে্ত
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নথারনরক নবজ্থাননর সরথাসনর প্রনয়থার নশশু, নপ্তথামথা্তথা, নবদ্যথােয় 
এবং জনসথাধথারনণর মনধ্য বথায়়ু দষূণ এবং প্রশমন ব্যবস্থা 
সমপনক্গ সনচ্তন্তথা বন্দধ করন্ত পথানর। গুরুত্বপূণ্গ নবষয়গুনেথার 
সমথাধথান করথার েনক্ষ্য চ়ূিথান্্ত পদনক্ষপ গ্রহনণ রনবষক এবং নীন্ত 
ননধ্গথারকনদর সথান্ মথান়ুনষর অনভজ্্তথা এবং ম্তথামন্তর (রথাস্তথা 
স়ুরক্ষথা সমপনক্গ্ত) সমন্বয় ঘটথাননথার কথানজও নথারনরক নবজ্থান এবং 
অংশগ্রহণমূেক রনবষণথা সহথায়্তথা করন্ত পথানর।

বথায়়ু দষূণ এবং প্রশমন যকৌশেগুনেথা জথা্তীয় পথাঠ্যরিনমর 
অন্্তভ়ু্গক্ত করথা যযন্ত পথানর। উদথাহরণস্বরূপ বেথা যথায়, 
স়ুপথানরশক্্ত যমৌনেক ববজ্থাননক, সথামথানজক এবং রথাস্তথা স়ুরক্ষথা 
দক্ষ্তথা ই্ত্যথানদ এ নননদ্গশনথাপত্রটিন্ত অন়ুশীেননর অংশ নহনসনব 
গুরুনত্বর সথান্ সংনযথাজন করথা হনয়নে, যথার সবকটি নশশুনদর 
পথাঠ্যরিনমর উভদেশ্গুভেতা পূরনণ সহথায়্তথা করনব। ্তদুপনর, 
সথারেয়ী দষূণ যসন্সর গুনেথার রিমবধ্গমথান প্রথাপ্য্তথা পথাঠ্যরিনমর 
নবষয়গুনেথার ওপর ত্তিষয়ত্তরত্ততিক হথান্ত-কেনম অন়ুশীেন, 
নশক্ষথা্থীনদর পরীক্ষণ পনরচথােনথা অ্বথা কেথাবসমূনহর নবদ্যথােয়-
পূব্গব্তথী বথা পরব্তথী কথায্গরিম পনরচথােনথা ই্ত্যথানদর যক্ষনত্র সহথায়্তথা 
করন্ত পথানর।

৯। িাগক্িক ক্িজ্াি প্রকলপ স্াপি 
কির্ত হরি

১০। ক্িক্ষায় িায়়ু দথূষরণি ক্িষয় গুরলা 
প্রক্্ত্ঠা কির্ত হরি

িায়়ুি গুণগ্ত মাি
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উদ্দেশ্যমূলক 
পিামিশেসমথূহ
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ড্রপ-অি সময় চেথাকথােীন যথানবথাহননর ব্যবহথার এন়িনয় চেনে বথাচচথানদর যথানবথাহনঘটি্ত দষূকসমূনহর সংসপনশ্গ আসথা ন্তনগুণ হ্থাস 
যপন্ত পথানর।

• যখন ইত্তজিন চথাে়ু ্থানক ্তখন রথান়ির সথানর য্নক দনূর ্থাকথা উনচ্ত।

• নবদ্যথােয়গুনেথার উনচ্ত নশশুনদরনক হথঁাটথার জন্য আনরথা উৎসথাহ যদওয়থা (যযমন স্বীক্ন্ত প্রদথান করথা 
যযন্ত পথানর এবং আচরণ পনরব্ত্গন নবষয়ক পনরকলপনথা প্রণয়ননর মথাধ্যনম সম্্গন যদয়থা যযন্ত পথানর) । 

• নবদ্যথােনয়র প্রনবশদ্থার য্নক দনূর ড্রপ-অি বথা নপক-আপ পনয়ন্টগুনে স্থানথান্্তনর্ত করথার মথাধ্যনম নবদ্যথােয় 
প্রথাঙরনণর অভ্যন্্তনর বথা খ়ুব কথােথাকথানে জথায়রথায় যথানবথাহননর ব্যবহথারনক ননরুৎসথানহ্ত করথা যযন্ত পথানর। 

• নভন্ন নভন্ন ড্রপ-অি সময় ননধ্গথারনণ অ্বথা কথাপ়ু্গে কেথাব রঠনন উৎসথাহ যদওয়থা যযন্ত পথানর। 

• নবদ্যথােনয়র আনশপথানশর যয যকথাননথা যনথা-সটপ অঞচনে ননয়ম মথানথার প্রবণ্তথা বন্দধর উপর যজথার যদওয়থা উনচ্ত। 
যনথা-সটপ অঞ্চে হনচে যসসব অঞ্চে যযখথানন ডথাবে হে়ুদ দথার কথাটথা ্থানক।

• অনপক্ষথা করথার সময় ইনঞজননর স়ুইচ বন্ধ করুন, এমননক খ়ুব কম সমনয়র জন্য অনপক্ষথা করথার যক্ষনত্রও। 

• ড্রপ-অি এবং নপক-আপ এর সময় যথানবথাহননর ব্যবহথার এন়িনয় চে়ুন অ্বথা নবদ্যথােনয়র প্রনবশদ্থার য্নক দনূর 
রথান়ি পথাক্গ করুন। 

• অনভভথাবক এবং নশশুনদর উনচ্ত বথায়়ু মথাননর উপর ্তথানদর যনন্তবথাচক প্রভথাব হ্থাস করথা এবং ্তথানদর শথারীনরক 
সনরিয়্তথা বন্দধ করথার স্বথান্্গ সমভব হনে যহনঁট অ্বথা সথাইনকে চথানেনয় নবদ্যথােনয় যথাওয়থা-আসথা করথা। যসই সথান্ 
্তথানদর রথাস্তথার স়ুরক্ষথা এবং যননভনরশন দক্ষ্তথা অন়ুশীেন করথা উনচ্ত ।

ক্িষয় #১

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

ড্রপ-অফ সময়কারল লাইরি দঁাক্েরয় ্াকা গাক্েগুরলা 
ক্িদ্যালয় প্রাঙগরণ সথূক্ষ্ম কণাি ঘিমাত্রা ৩০০% প�শেন্্ত 
িৃক্দধ কির্ত পারি।

সাধািণ িা্তশো

300%
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নবদ্যথােয়-পরব্তথী নরিয়থাকেথাপগুনেথার কথারনণ নভন্ন নভন্ন সমনয় ে়ুটি হয়, িনে ্থানিক যথানজট এবং ্থানিক ননর্গমন হ্থাস পথায়।

• য্তটথা সমভব য্নম ্থাকথা রথান়িগুনেথা য্নক দরূত্ব বজথায় রথানখথা।

• বথাচচথানদর ড্রপ-অি এবং নপক-আপ সময় আেথাদথা আেথাদথা করন্ত সক়ুে শুরু হওয়থার 
আনরর এবং সক়ুে পরব্তথী নরিয়থাকেথাপগুনে সংরঠি্ত করুন এবং যস অন়ুসথানর 
সময়সচূী করুন। অ্বথা, রথান়ির সংখ্যথা হ্থাস করন্ত একটি কথাপ়ু্গে কেথাব রঠন করুন। 

• সবথার জন্য বথাইসথাইনকনের ব্যবহথার সম্্গন করুন। একটি বথাইক প়ুে প্রকনলপর মথাধ্যনম এটি করথা যযন্ত পথানর।

• নবদ্যথােনয় যথাওয়থা আসথার জন্য যথানবথাহননর ব্যবহথার যযখথানন সমভব এন়িনয় চে়ুন। নবদ্যথােনয় প্রনবনশর জথায়রথা 
য্নক দনূর রথান়িগুনেথানক পথাক্গ করুন। 

• স্থানীয় ক্ত্্গপক্ষনক ননয়নন্ত্র্ত পথানক্গং অঞ্চে ব্তনর করন্ত এবং ড্রপ-অি বথা নপক-আপ সময়কথানে রথান়ির চেথাচে 
স়ুনবধথাজনক করথার জন্য নবদ্যথােনয়র আনশপথানশর রথাস্তথায় পথানক্গং নননষদধ করন্ত উৎসথানহ্ত করুন।

ক্িষয় #২

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

ক্পক-আপ ঘণটাগুরলাি িণটি এিং অরপক্ষাকৃ্ত ভারলা 
ক্িস্তিণ অিস্াি কািরণ ক্পক-আপ সময়কারল সথূক্ষ্ম 
কণাগুক্লি ঘিমাত্রা ড্রপ-অফ সময়কারলি ্ত়ুলিায় 
ক্্তিগুণ প�শেন্্ত কম হয়।

সাধািণ িা্তশো
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নবদ্যথােনয়র সীমথানথার চথারপথানশ ঘন যেথাট বন্ক্ষর যবষটনী ননম্গথানণর ম্ত প্রকন্্তনকনন্দ্রক সমথাধথান গ্রহণ করথা হনে ্তথা নবদ্যথােনয়র বথায়়ুর 
গুণর্ত মথান উন্ন্ত করন্ত সহথায়্তথা করন্ত পথানর। 

নবদ্যথােয় এবং সমপ্রদথায় ক্্ত্গক পয্গথাপ্ত প্রশমন ব্যবস্থা বথাস্তবথায়ন নথা হওয়থা পয্গন্্ত ড্রপঅি সময়কথানে যখেথার মথানঠ যযনকথাননথা ধরননর 
কথায্গকেথাপ সীনম্ত রথাখন্ত হনব। 

• রথাস্তথার পথানশ অবনস্্ত যখেথার মথানঠ সকথানে নথা যখেথাই যরেয় । 

• সমভব হনে সকথানের যয যকথাননথা আউটনডথার কেথাস নদননর পরব্তথী যকথান সমনয় যযমন নবনকনে প়ুনব্গন্টন করথা 
উনচ্ত। 

• যথানজনটর প্রভথাব আরও হ্থাস করন্ত নবদ্যথােয়সমূহ ্তথানদর প্রথাঙরন ও আনশপথানশর রথাস্তথাগুনেথার মথানঝ ননমন-
অ্যথােথানজ্গসমপন্ন ও অনবষথাক্ত রথানের সব়ুজ যবষটনী (যযমনঃ যেথাট বন্ক্ষর যঘরথাও) ননম্গথাণ করন্ত পথানর। 

• নবদ্যথােয় চত্বনরর অভ্যন্্তনর প্রধথান রথাস্তথার কথােথাকথানে, ননরথাপদ ি়ুটপথা্তসহ সব়ুজ যবষটনীন্ত যঘরথা অন্তনরক্ত 
একটি প্রনবশপ্ বথাস্তবথায়ননর ক্থা নবনবচনথা করুন।  

• ব্যস্ত রথাস্তথার সীমথানথা সংেগন যকথাননথা যবষটনীর কথানে বথাচচথানদর যখেন্ত বথাধথা যদওয়থা উনচ্ত।

• স্থানীয় জনসথাধথারণ নবদ্যথােনয়র চথারপথানশ সব়ুজ যবষটনী ননম্গথাণ করন্ত অ্বথা অন্যথান্য উপয়ুক্ত ননয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা বথাস্তবথায়নন নবদ্যথােয়নক সহথায়্তথা করন্ত পথানর। 

• নপ্তথামথা্তথা এবং নশশুনদর হথঁাটথাচেথার জন্য উৎসথাহ যদওয়থার েনক্ষ্য ননরথাপদ এবং উপনভথার্য রথাস্তথাগুনেথানক 
অগ্রথানধকথার যদয় এমন সব নবদ্যমথান এবং ন্ত়ুন পনরকলপনথা পদধন্ত অবেম্বন করথার যক্ষনত্র স্থানীয় জনসথাধথারনণর 
উনচ্ত স্থানীয় ক্ত্্গপক্ষনক সহনযথানর্তথা করথা। 

ক্িষয় #৩

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

একটি ি্যস্ত িাস্তাি পারিি ছখলাি মারঠ সথূক্ষ্ম কণাি 
ঘিত্বরক ড্রপঅফ সময়কারল প্রধাি িাস্তাি সার্ 
্ত়ুলিা কিা ছ�র্ত পারি।
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নবদ্যথােনয় যথানবথাহননর প্রনবশ নননষদধ এবং নবদ্যথােনয়র প্রনবশদ্থার য্নক দনূর ড্রপ-অি পনয়ন্টগুনে সনরনয় নবদ্যথােয় সংেগন ্থানিক 
ননর্গমন হ্থাস করুন।

• ড্রপ-অি পনয়নন্টর পথানশর যরেনণকনক্ষ দরজথা বথা জথানথােথা যখথােথা এন়িনয় চে।

• ড্রপ-অি বথা নপক-আপ পনয়ন্টগুনে যরেনণকনক্ষর প্রনবশদ্থার য্নক দনূর ্থাকথা উনচ্ত। 

• ড্রপ-অি বথা নপক-আপ পনয়ন্টগুনে য্নক আসথা ্থানিক ননর্গমননর সংসপশ্গ সীনম্ত করথার জন্য এমন 
ব্যবস্থা করথা উনচ্ত যযন নশশুরথা অভ্যন্্তরীণ দরজথা বথা রুনটর মথাধ্যনম ননজ ননজ যরেনণকনক্ষ যযন্ত পথানর ।  

• অভ্যন্্তরীণ বথায়়ু মথাননর উপর যথানবথাহন য্নক ননর্গ্ত কণথার প্রভথাব হ্থাস করথার জন্য যথানজটম়ুখী বথা ্তথার কথােথাকথানে 
দরজথা নদনয় যরেনণকনক্ষ প্রনবশথানধকথার সীনম্ত করথা উনচ্ত।

• ড্রপ-অি বথা নপক-আপ সময়কথানে সমভব হনে যথানবথাহননর ব্যবহথার এন়িনয় চে়ুন এবং নবদ্যথােনয় প্রনবনশর 
জথায়রথা য্নক দনূর রথান়ি পথাক্গ করথার যচষটথা করুন। 

• নপ্তথামথা্তথানদর এবং নশশুনদর নবদ্যথােয় য্নক আসথা যথাওয়থার যক্ষনত্র হঁথাটন্ত এবং সথাইনকে ব্যবহথার করন্ত 
উৎসথানহ্ত করুন।

ক্িষয় #৪

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

ছকারিা িাস্তাম়ুখী ছরেক্ণকরক্ষ সথূক্ষ্ম কণাি ঘিমাত্রা 
ড্রপ-অফ সময়গুক্লর্ত ক্বিগুণ হরয় ছ�র্ত পারি।
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যরেনণকনক্ষ যথানবথাহনঘটি্ত বথায়়ু দষূণ হ্থাস করন্ত নপক-আপ সময়কথানে ্ থানিকম়ুখী দরজথা বথা জথানথােথাগুনেথা বন্ধ রথাখ়ুন এবং ্তথার পনরবন্ত্গ 
অভ্যন্্তরীণ দরজথা বথা জথানথােথা যখথােথা রথাখ়ুন।

• যনদ ্ত়ুনম য্তথামথার যরেনণকনক্ষর জথানথােথা য্নক নবদ্যথােনয়র প্রনবশদ্থারটি যদখন্ত পথাও ্তথাহনে সকথানের   
দষূণ য্নক নননজনক রক্ষথা করথার জন্য প্র্ম কেথানসর সময় জথানথােথাটি বন্ধ রথাখথার যচষটথা কর। য্তথামথার   
নশক্ষক যনদ বনেন, অ্বথা ্ত়ুনম যনদ ররম অন়ুভব কর বথা কেথান্্ত যবথাধ কর, ্তনব ্ত়ুনম নকে়ু সময় পনর   
জথানথােথা খ়ুনে নদন্ত পথানরথা।

• যরেনণকনক্ষ কতািভুন ডতাইঅক্তাইড মননটর ইনসটে করথার নবষয়টি নবনবচনথা করুন। 

• উচচ্তর কথাব্গন ডথাইঅকসথাইড স্তনরর প্রভথাবজনন্ত েক্ষণ (যযমন ক্তাত্তন্ত, সপষটভথানব নচন্্তথা করথার অক্ষম্তথা, 
মথা্থাব্য্থা, মথা্থা যঘথারথা) যদখথা যরনে যরেনণকনক্ষ ্তথাজথা বথা্তথাস প্রনবনশর ব্যবস্থা করুন। 

• ঠিক রথাস্তথার ম়ুনখথাম়ুনখ দরজথা-জথানথােথাগুনেথা যকবে অি-নপক আওয়থানরর সময় বথায়়ু চেথাচনের জন্য ব্যবহথার 
করথা উনচ্ত। 

• ননয়নম্ত বথায়়ু নবনশথাধক বথা নিলটথার পনরষকথার করুন, অ্বথা অভ্যন্্তরীণ বথায়়ু দষূণ প্রশনম্ত করন্ত এবং দষূক 
পদথা্্গসমূনহর অন়ুপ্রনবশ কনমনয় আনন্ত য্থায্ বথায়়ু নবশুদধকরণ এবং বথায়়ু চেথাচনের ব্যবস্থা করুন।

• ন্ত়ুন নবদ্যথােয়গুনেথা যকৌশের্তভথানব যযন প্রধথান রথাস্তথা য্নক দনূরর অঞ্চভে অবনস্্ত হয় এবং প্রথাঙরনণর সথান্ 
প্রধথান সংনযথারকথারী রথাস্তথা ও জনসথাধথারনণর সংনযথার রক্ষথার স্বথান্্গ যযন ননরথাপদ হথঁাটথার বথা সথাইনকে চেথাচনের 
জথায়রথা ্থানক ্তথা নননশচ্ত করথার জন্য বথানসন্দথানদর উনচ্ত স্থানীয় ক্ত্্গপনক্ষর সথান্ কথাজ করথা। 

ক্িষয় #৫

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

ছরেক্ণকরক্ষি দিজা িা জািালা িন্ধ কিাি মাধ্যরম 
�ািিাহি হর্ত আসা ক্িগশেমরিি প্রভািরক হ্াস কিা 
ছ�র্ত পারি। ্তরি এটি কিাি ফরল ছরেক্ণকরক্ষ কািশেি 
ডাইঅকসাইরডি ঘিমাত্রা িৃক্দধ পারি।



17

্থামথা-চেথা এবং রন্ত বথা়িথাননথা-কমথাননথা ই্ত্যথানদ শ্ত্গগুনেথা সথাধথারণ্ত ্থানিক যমথা়ি এবং বথাস সটপগুনেথার মন্তথা জথায়রথায় উচচ দষূক 
ঘননত্বর সন্ষট কনর। এগুনেথা করন্ত নরনয় যয সময় ব্যয় হয়, ্তথা হ্থাস করথা সমভব হনে দষূনণর সংসপশ্গও হ্থাস করথা সমভব।

• যথানবথাহননর ক্ষন্তকর দষূকগুনেথার সংসপশ্গ হ্থাস করন্ত কথাব্গ, ্থানিক যমথা়ি এবং বথাস সটপসমূহ য্নক দনূর 
দথঁা়িথাননথার যচষটথা কর।

• প্রধথান রথাস্তথাগুনেথা নদনয় নবদ্যথােনয় যথা্তথায়থান্তর যক্ষনত্র যয যথানবথাহননর ননর্গমননর সংসপনশ্গ আসথার উচচ ঝ়ুঁনক 
্থানক ্তথা সমপনক্গ নপ্তথামথা্তথা বথা অনভভথাবকনদর অবনহ্ত করথা উনচ্ত। 

• ্থানিকনবহীন বথা অলপ ্থানিকসমপন্ন রুটগুনেথা ব্যবহথানরর পরথামশ্গ যদওয়থা উনচ্ত।

• জনসথাধথারনণর উনচ্ত নবদ্যথােয়গুনেথার সমমন্তরিনম স্থানীয় ক্ত্্গপক্ষনক ্থানিক যমথা়ি এবং বথাস সটপসমূহ 
নবদ্যথােয় প্রথাঙরণ য্নক দনূর স়ুনবধথাজনক স্থানন সনরনয় ননন্ত উৎসথানহ্ত করথা।

ক্িষয় #৫

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

্ামা �াওয়া

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

দথূষরণি হটসপটসমথূহ ছ�মি ট্াক্ফক ছমাে এিং িাস-
সটরপ কণা সংখ্যাি ঘিত্ব, িাস্তাি ছ� অংি ক্দরয় 
ম়ুক্তভারি �ািিাহি েলােল কির্ত পারি ্তাি ্ত়ুলিায় 
প্রায় দুই-্তৃ্তীয়াংি ছিক্ি হর্ত পারি।
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দষূক ঘনমথাত্রথা স্ে-স্তর য্নক এক নমটথার উচচ্তথায় সথাধথারণ্ত সনব্গথাচচ হয় এবং রথাস্তথা য্নক দরূত্ব (উচচ্তথা সহ) বথা়িথার সথান্ সথান্ 
হ্থাস পথায়। প্রশ্বথাস উচচ্তথা বথা়িথাননথা হনে এবং যথানবথাহননর ননর্গমন য্নক য্তটথা সমভব দনূর রথাখথা যরনে সংসপনশ্গ আসথা হ্থাস করথা সমভব।

• নবদ্যথােনয় যথাওয়থার সময় বথা নবদ্যথােয় য্নক যিরথার সময় রথাস্তথার ধথার য্নক দনূর ্থাকথার যচষটথা কর।

• নবদ্যথােয়গুনেথার উনচ্ত নপ্তথামথা্তথা বথা নশশুনদর কথানে ননমন উচচ্তথায় উচচ ঘননত্বর ্তথাৎপয্গ উপস্থাপন করথা এবং 
নবকলপ নহনসনব অনধক্তর পনরষকথার রথাস্তথা (যযমন উদ্যথাননর মধ্য নদনয় যথাওয়থা) ব্যবহথানরর পরথামশ্গ যদওয়থা। 

• যযখথানন সমভব কম উচচ্তথার প়ুশনচয়থানরর পনরবন্ত্গ অনধক উচচ্তথার প্রথাম ব্যবহথার করথা যরনে ্তথা 
নশশুর শ্বথাস প্রশ্বথাস উচচ্তথা বথা়িথান্ত এবং দষূনণর সংসপনশ্গ আসথা হ্থাস করন্ত সথাহথায্য করন্ত পথানর। 

• দষূণপ্রবণ এবং ্তথার আনশপথানশর অঞ্চভে যযখথানন ননরথাপদ যসখথানন যেথাট যেথাট বথাচচথানদরনক যপেনন 
বহননযথার্য একটি ব্যথানর বহন করথা হনে এটি ্তথানদর শ্বথাস-প্রশ্বথানসর উচচ্তথা বথান়িনয় ্ত়ুেন্ত এবং দষূণ 
উৎস য্নক ্তথানদর দনূর রথাখন্ত সথাহথায্য কনর। িেস্বরুপ, দষূকসমূনহর সংসপনশ্গ আসথার শঙকথা কনম।  

• জনসথাধথারনণর উনচ্ত যবসরকথারী জনমন্ত যকথান উন্নয়ন পনরকলপনথা করথার সময় প্রধথান রথাস্তথা এবং ভবননর মথানঝ, 
হথঁাটথার রথাস্তথা, সথাইনকে চথােথাননথার রথাস্তথা ই্ত্যথানদর মথানঝ সব়ুজ যবষটনীর (যযমন: ক্ষ়ুদ্র বক্্ষনননম্গ্ত যব়িথা) জন্য 
জথায়রথা যেন়ি যদওয়থার ক্থা নবনবচনথা করথা।

ক্িষয় #৭

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

প্রারম ্াকা ক্িশু এিং ছ�াট িাচোিা ক্িদ্যালয় 
েলাকালীি প্রাপ্তিয়সকরদি ্ত়ুলিায় দথূক্ষ্ত িায়়ুর্ত 
৬০% ছিক্ি শ্াস ক্িরয় ্াকর্ত পারি। কািণ, ্তারদি 
শ্াস-প্রশ্ারসি অঞ্চল �ািিাহরিি ক্ি্কািি উচে্তাি 
কা�াকাক্�, ছ�খারি দথূষক ঘিমাত্রা সিরেরয় ছিক্ি 
্ারক।
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রথাস্তথার উপনর প্র্ম নমটথানর যথানবথাহননর ননর্গমন পনরনবনশর বথা্তথানসর সথান্ নমনে্ত হয়। এ উচচ্তথা যেথাট বথাচচথানদর বথা 
প়ুশনচয়থার চথােকনদর শ্বথাস প্রশ্বথানসর উচচ্তথার সথান্ নমনে যথায় এবং এভথানব বথায়়ু দষূনণর সংসপনশ্গ আসথার যক্ষনত্র এটি একটি 
উচচ-ঝ়ুনঁকপূণ্গ অঞ্চে।

• দষূণ য্নক দনূর ্থাকথার জন্য, রথাস্তথার প্রথান্্ত য্নক দনূর ি়ুটপথান্তর দরূপ্রথান্্ত নদনয় হথঁাটন্ত ভ়ুেনব নথা যযন।

• শুধ়ুমথাত্র প়ুশনচয়থার ব্যবহথারকথারী নপ্তথা-মথা্তথার জন্য অনপক্ষথা করথার জথায়রথার ব্যবস্থা কনর যদওয়থা যথায় যযসব 
জথায়রথা যথানবথাহন রথাখথার জথায়রথাগুনেথা য্নক দনূর এবং উঁচ়ুন্ত ্থাকনব।

• যযখথানন সমভব নপ্তথামথা্তথার উনচ্ত ব্যস্ত রথাস্তথার কথানে অ্বথা েথাইনন ্ থাকথা ্ থানিনকর কথানে প্রথাম বথা প়ুশনচয়থারগুনে 
আনথা য্নক নবর্ত ্থাকথা। ্তথারথা যনদ পথানরন ্তনব ্তথানদর ম়ুনখথাম়ুনখ ্থাকথা যথায় এমন প্রথামগুনে যবনে ননন্ত পথানরন।  

• ি্ত্তক্তভক স়ুরনক্ষ্ত করথার জন্য উৎনসর সনরিয় ননয়ন্ত্রণ (উদথাহরণস্বরুপ যথানবথাহননর ব্যবহথার হ্থাস করথা) সব্গদথা যয 
যকথাননথা একক পনরথাক্ষ যকৌশনের যচনয় কথায্গকর। ্তনব ন্ত়ুন প্রথাম বথা প়ুশনচয়থার রিনয়র যক্ষনত্র নপ্তথা-মথা্তথা প্রথানমর 
মনধ্য শ্বথাস প্রশ্বথানসর উচচ্তথার ব্যথাপথারটি মথা্থায় রথাখন্ত পথানরন।

ক্িষয় #৮

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

প্রাম িা প়ুিরেয়ারিি ধিি ক্িদ্যালরয় �াওয়াি সময় 
�াত্রীরদি িায়়ু দথূষরণি সংসপরিশে আসাি ছক্ষরত্র 
উরললখর�াগ্য পক্িি্তশেি আির্ত পারি। উদাহিণস্বিূপ, 
ওপরিি আসরিি ্ত়ুলিায় কণা সংখ্যাি ঘিমাত্রা ডািল 
প্রারমি িীরেি আসরি ৭২% প�শেন্্ত ছিক্ি হর্ত পারি।
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আদনশ্গকভথানব, দষূনণর হটসপট অ্বথা ব্যস্ত স়িকগুনেথান্ত প্রথাম অ্বথা প়ুশনচয়থার ঢথাকনথা ব্যবহথার করথা উনচ্ত।

• প়ুশনচয়থানর কভথার ব্যবহথানরর মথাধ্যনম রথাস্তথাঘথানটর দষূণ য্নক রক্ষথা পথাওয়থা সমভব।

• দষূণ প্রশমননর উপথায়গুনেথা অনভভথাবকনদর মনধ্য প্রচথানর নবদ্যথােয়গুনেথা গুরুত্বপূণ্গ ভূনমকথা রথাখন্ত পথানর। এ 
উপথায়গুনেথানকর মনধ্য রনয়নে নবকলপ এবং কম যথানজটপূণ্গ রথাস্তথা ব্যবহথার করথা, পনরনবশ দষূনণর  হটসপট 
নহনসনব ত্তচত্তনিত স্থানগুনেথান্ত কম সময় অন্তবথানহ্ত করথা এবং যযখথানন সমভব প্রথাম কভথার ব্যবহথার করথা ই্ত্যথানদ 
। এেথা়িথাও নবদ্যথােয় গুনেথার উনচ্ত প্রথাঙরননর একটি স্থান প়ুশনচয়থার ব্যবহথারকথারী অনভভথাবকনদর জন্য অনপক্ষথা 
করথার এেথাকথা নহনসনব নচন্ন্ত করথা।

• ঠথান্ডথার সময় দষূনণর হটসপট নহনসনব ত্তচত্তনিত স্থানগুনেথান্ত স্বলপ সমনয়র জন্য পথানননরথাধী 
এবং দঢ়্ প্রথাম কভথার ব্যবহথার করথা যযন্ত পথানর। কথারণ যথানবথাহনগুনেথার মনধ্য যকথাননথা প্রন্তবন্ধক 
রথাখথা হনে ্তথা ননঃসরণনক ধীনর ধীনর প্রশনম্ত কনর নদন্ত সক্ষম। শ্বথাসনযথার্য কভথারগুনেথা প্রথাম 
কভথানরর ্ত়ুেনথায় আনদৌ ক্তটথা কথায্গকর যস নবষনয় এখন পয্গন্্ত যকথাননথা ববজ্থাননক দনেে যনই। 

• কথাব্গন ডথাইঅকসথাইনডর ঘনীকরণ যরথাধ করথার জন্য প্রথাম কভথার দীঘ্গ সময় ব্যবহথার করথা সমীচীন নয়। এেথা়িথাও 
উষ্ণ আবহথাওয়থায় ব্যবহথানরর যক্ষনত্রও প্রথাম কভথার ব্যবহথার অন়ুপনযথারী । যক্ষনত্র নপ্তথা-মথা্তথা প্রথানমর মনধ্য শ্বথাস 
প্রশ্বথানসর উচচ্তথার ব্যথাপথারটি মথা্থায় রথাখন্ত পথানরন।

ক্িষয় #৯

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

িাস-ছসটিি অ্িা �ািিাহরিি ছকালাহলপথূণশে এলাকা 
ছ�গুরলা মথূল্ত দথূষরণি হটসপট ক্হরসরি পক্িক্ে্ত 
ছসসি এলাকায় অি়ুরমাক্দ্ত ্ত্া ননরাপত্া পিীক্ক্ষ্ত 
প্রাম অ্িা প়ুিরেয়াি কভাি ি্যিহারিি মাধ্যরম সক়ুল 
েলাকালীি ক্িশুরদি ক্িক্ভন্ি সথূক্ষ্ম কণাি সংসপরিশে 
আসা এক ্তৃ্তীয়াংি কমারিা �ায়।
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নবদ্যথােয় এবং স্থানীয় জনসথাধথারণ যযন শুধ়ুমথাত্র সথাধথারণ নবজ্থান নশক্ষথার অংশ নথা হনয় সরথাসনর নবজ্থান নবষয়ক রনবষকনদর সথাহচয্গ যপন্ত 
পথানর যসনদনক যখয়থাে রথাখন্ত হনব। এনক্ষনত্র ন্তনটি গুরুত্বপূণ্গ ধথাপ অন্তরিম করন্ত হনব। য্থা-

১.অন্তর্ভু ত্তক্ত অ্্গথাৎ যসনমনথার এবং কম্গশথােথা আনয়থাজননর মথাধ্যনম নবনচত্র সথামথানজক পনরনবনশর মথান়ুষনদর য়ুক্ত করথা।
২.সহনযথানর্তথা অ্্গথাৎ রনবষক, সথাধথারণ মথান়ুষ এবং নীন্তননধ্গথারকনদর মথানঝ প্রন্তননয়্ত যযথারথানযথার নননশচ্ত করথা।
৩.পথারসপনরক নবননময় যযমন রনবষকনদর প্রথাপ্ত ্ত্্যগুনেথা নননয় নব্তনক্গর আনয়থাজন করথা।

• উপতাতি সংগ্রনহর কথায্গরিনম নশশুরথা অংশগ্রহণ করনে ্তথানদর নকে়ু অনভজ্্তথার হথান্তখন়ি হনব। 

• বন্ধ়ুমহে এবং পনরবথানরর মথান়ুষনদর সথান্ এ অনভজ্্তথা ভথারথাভথানরর মথাধ্যনম নশশুরথা ্তথানদর নচন্্তথার জরৎনক   
আরও স়ুসংরঠি্ত করন্ত পথানর এবং একই সথান্ ভথানেথা অভ্যথাসগুনেথানক আরও শনক্তশথােী করন্ত পথানর।

• রনবষণথার পনরকলপনথা প্রণয়নন নবদ্যথােয়গুনেথা অংশগ্রহণ করন্ত পথানর, নবনশষ কনর রনবষণথার নবষয়বস্ত়ুর 
মথাননথান্নয়ন এবং সঠিক স্থান ত্তচত্তনিতকরভণর মধ্যনম। 

• উপতাতি সংগ্রহ, যসই উপতাতি অনভভথাবক এবং নশশুনদর মনধ্য েন়িনয় যদওয়থা, নম়ুনথা উপস্থাপন ই্ত্যথানদর মথাধ্যনম 
ভথানেথা কম্গকথান্ড যযমন যকথাননথা ত্তিজ্তানত্তরত্ততিক ননয়মনীন্ত প্রব্ত্গন নকংবথা দষূণ ননয়ন্ত্রনণর উপথায় সঠিকভথানব 
বথাস্তবথায়নন নবদ্যথােয়গুনেথার ভূনমকথা রথাখথা উনচ্ত।

• সহ-পনরকলপনথা এবং সহপ্রনয়থানরর মথাধ্যনম রনবষণথার কথানজ জনসথাধথারণও অংশগ্রহণ করন্ত 
পথানর।জনসথাধথারনণর মনধ্য এ রনবষণথারগুনেথার প্রভথাব ক্তটথা নবস্্ত্ত ্তথা এর মথাধ্যনম নননশচ্ত হওয়থা যথানব।  

• কম্গশথােথা আনয়থাজননর জন্য উপয়ুক্ত স্থান, যযমন: নবদ্যথােয়, মঞ্চ ই্ত্যথানদ প্রথানপ্তন্ত সহনযথানর্তথা করথা এবং 
উপতাতি সংগ্রনহর ম্ত কথানজ অংশগ্রহনণর মথাধ্যনম যযমন জনসথাধথারণ ভ়ুনমকথা রথাখন্ত পথানর য্তমনন ব্যনক্তর্তভথানব 
অংশগ্রহনণর মথাধ্যনমও ভূনমকথা রথাখন্ত পথানর।

ক্িষয় #১০

ক্িশুরদি 
জি্য িা্তশো

সাধািণ িা্তশো

ক্িদ্যালরয়ি 
জি্য িা্তশো

জিসাধািরণি 
জি্য িা্তশো

িায়়ুি গুণমারিি ক্িষরয় বিজ্াক্িক উরদ্যারগি 
পক্িকলপিা প্রণয়ি এিং উদভািরিি কারজ 
জিসাধািরণি অংিগ্রহণ সকলরক ি়ুঝর্ত সাহা�্য 
করির� কীভারি িায়়ু দথূষণ মািি স্বাস্্যরক প্রভাক্ি্ত 
করি। ছসই সার্ কীভারি দথূষণ প্রিমরি কা�শেকিী 
পদরক্ষপ ছিওয়া �ায় ছস ি্যাপারিও ধািণা ক্দরয়র�।
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নরলডনিথানড্গর নেনভং ে্যথাবটির নরিয়থাকেথাপ বজথায় রথাখন্ত ইউননভথানস্গটি অি সথানরর নেনভং ে্যথাব গ্রথান্ট (২০২৯-২০) য্নক 
প্রথাপ্ত সহথায়্তথা, অন়ুদথান চ়ুনক্ত নং ৬৮৯৯৫৪ এর আও্তথায় ইউনরথাপীয় সমপ্রদথানয়র এইচ-২০২০ যপ্রথাগ্রথাম দ্থারথা অ্্গথানয়্ত 
আইএসনসএনপই (ইমপ্রুনভং সমথাট্গ কনন্্থাে অি এয়থার পনেউশন ইন ইউনরথাপ) প্রকলপ, ইনপএসআরনস নপএইচনড 
নশক্ষথা্থী প্রকলপসমূহ (১৯৪৮৯১৯ এবং ২১২৪২৪২), অন়ুদথান নং ইনপ/টি০০৩১৮৯/১ এর অধীনন ইনপএসআরনস দ্থারথা 
অ্্গথানয়্ত ইননহে (ব্যনক্তর্ত দষূনণর একসনপথাজথার এবং এর প্রশমননর জন্য বজনবক যসকেসমূহ জ়ুন়ি স্বথাস্্য মূে্যথায়ন) 
প্রকলপ হন্ত প্রথাপ্ত সহথায়্তথা এবং নরসথাচ্গ ইংে্যথানন্ডর যগেথাবথাে চ্তাভেজি নরসথাচ্গ িথান্ড (নজনসআরএি) ক্ত্্গক পনরচথানে্ত 
নসআরই-নসটি ও নসআরই-যহথাম প্রকনলপর জন্য ইউননভথানস্গটি অি সথানর ক্ত্্গক প্রদত্ত প়ুরসকথানরর ক্থা আমরথা স্বীকথার 
করনে এবং আন্্তনরক ক্্তজ্্তথা জ্থাপন করনে।”
ক্িিীক্ষক এিং সহর�াক্গ্তাকািীরদি প্রক্্ত ধি্যিাদ জ্াপি (িণশোি়ুরিরম):

স্তকশে্তা
এই নননদ্গশনথাপত্রটির নবষয়বস্ত়ু সমপূণ্গভথানব যেখকনদর দৃষ্টিরত্তগি এবং অনভজ্্তথা প্রন্তিনে্ত কনর। এটি যকথাননথা ্তহনবে 
প্রদথানকথারী সংস্থা এবং সম্্গক বথা পয্গথানেথাচকনদর বথা ্তথানদর এনজনন্স অ্বথা অন্য যকথাননথা প্রন্তষঠথাননর ম্তথাম্তনক 
প্রন্তিনে্ত কনর নথা।  এই নন্ন্ত ্থাকথা প্রস্তথাবনথাগুনে প্রকথানশ্ত ববজ্থাননক রনবষণথাপত্র য্নক যনওয়থা হনয়নে।  যনদও 
প্রস্তথাবনথাগুনেথা গুরুত্বপূণ্গ, যসগুনেথা সমপূণ্গ নয়।  নকে়ু নননদ্গষট নবষনয় প্রমথাণ যযথারথান যদওয়থার মন্তথা প্রনয়থাজনীয় 
স়ুসপষট রনবষণথাপনত্রর অভথাব রনয়নে এবং ্তথাই আমথানদর পরথামশ্গগুনেথা যকথাননথা নননদ্গষট পনরনস্ন্তন্ত ব্যবস্থাপত্র 
নহনসনব ব্যবহথানরর পনরবন্ত্গ সথাধথারণ এবং প্রথা্নমক পরথামশ্গ নহনসনব নবনবচনথা করথা উনচ্ত।  রিমবধ্গমথান জ্থান ভনবষ্যন্ত 
এই নননদ্গনশকথাটির উন্নন্ত সথাধনন সহথায়ক হনব ।

• Kate Alger, Jen Gale, Victoria Hazel, Sadhana Shishodia, Idil Spearman, Rachel Spruce  
	 (parents,	Sandfield	Primary	School,	Guildford)
•	 Maria	de	Fátima	Andrade	(Professor,	University	of	Sao	Paulo,	Brazil)
•	 Simon	Birkett	(Clean	Air	in	London)
•	 Stuart	Cole	(Oxfordshire	County	Council)
•	 Silvana	Di	Sabatino	(Professor,	University	of	Bologna,	Italy)
•	 Claire	Dilliway	(parent,	Elm	Wood	Primary	School,	London)
•	 Gary	Durrant,	Justine	Fuller	(Guildford	Borough	Council)
•	 Stephen	Holgate	(Professor,	UKRI	NERC	Clean	Air	Champion)
•	 Stephen	Jackson	(Headteacher,	Valley	Primary	School	Bromley)
•	 Neil	Lewin	(Headteacher,	St	Thomas	of	Canterbury	Catholic	Primary	School,	Guildford)
•	 Paul	Linden	(Professor,	University	of	Cambridge)
•	 Antti	Makela	(Finnish	Meteorological	Institute,	Finland)
•	 Lidia	Morawska	(Professor,	Queensland	University	of	Technology,	Brisbane)
•	 Francesco	Pilla	(Associate	Professor,	University	College	Dublin,	Ireland)
•	 Caroline	Reeves	(Leader	of	Guildford	Borough	Council)
•	 Abdus	Salam	(Professor,	Department	of	Chemistry,	University	of	Dhaka,	Bangladesh)
•	 Dave	Scarbrough	(RBWM	Climate	Emergency	Coalition)
•	 Arun	Sharma	(Professor,	President,	Society	for	Indoor	Environment,	India)
•	 Ian	Steers	(Founder	CESA,	Climate	Emergency	in	the	Sunnings	and	Ascot)
•	 Andrew	Strawson	(Chair,	Merrow	Residents’	Association,	Guildford)
•	 Catherine	Sutton	(Director	of	Airborne	Allergy	Action)
• Burpham Community Association, Guildford
• Guildford Living Lab and GCARE members

Contact
Professor Prashant Kumar
Founding	Director,	Global	Centre	for	Clean	Air	Research	(GCARE)
University of Surrey, UK
p.kumar@surrey.ac.uk
T:	+44	(0)1483	682762
W: www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar

						@AirPollSurrey		@pk_shishodia

স্বীকৃক্্ত:

mailto:p.kumar%40surrey.ac.uk?subject=
http://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar
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