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পিরবতর্ েনর সার-সংেkপ

ei pিবধান 15 জলা
ু i, 2009-e iসয্ু কৃ ত চয্ােnলেরর pিবধান A-850- েক রিহত কের।
ei pিবধান িনেmািlিখতভােব হালনাগাদ করা হেয়েছ:


িনu iয়কর্ িসিট িডপাটর্ েমn aব eডু েকশেনর(“িডoi”) বতর্ মান সংগঠন eবং িডoi-র নীিত pিতফিলত কের। (েসকশন V, পৃɵা 3-5 েদখুন).



pিবধােনর নাম “সkমতা” িদেয় নতু ন নামকরণ কের eবং িডoi-র িবিlংসমূেহ সkমতার গুরেু tর uপর আেলাকপাত কের। (েসকশন I, II, eবং III,
পৃɵা1-3 েদখুন)



িডoi-র aধীেন পিরচািলত সকল িডoi sু ল eবং aনয্ েযসব pিতɵান রেয়েছ eবং eর anভুর্ k িডoi-র িবিlংসমূেহ aবিsত চাটর্ ার sু লগুেলা eকিট sান-িনিদর্ ɳ বজর্ িনবারণ, পুনবর্য্বহার, ির-সাiিkং পিরকlনা eবং jালািন সংরkণ পিরকlনা (“সkমতা পিরকlনা”) বাsবায়ন eবং রkণােবkণ
করেব। (েসকশন II eবং V(J), পৃɵা 1, 5)



সkমতা পিরকlনাসমূহ বাsবায়েন িডoi-র েযসকল কমর্কতর্ া দায়ী তােদর ভূ িমকা eবং দািয়t sɳ কের বয্k করা। (েসকশন V, পৃɵা 3-5 েদখুন)



সkমতা pেচɳার agগিত িরেপাটর্ করার নতু ন সময়েরখা eবং pিkয়া িনধর্ারণ কের। (েসকশন V (K), পৃɵা 5 েদখুন)



িবিlংেয়র unিত সmিকর্ ত আেবদন aনুেমাদন বা pতয্াখয্ােনর েয িডoi নীিত আেছ তা pিতɵা কের। (েসকশন VI, পৃɵা 5-6 েদখুন)
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সারাংশ

িনu iয়কর্ িসিট িডপাটেমn
র্
aব eডু েকশন (“িডoi”) aবিহত আেছ েয, পুনবয্র্ বহার eবং সkমতা গরtপণ
ু ু ূ র্
agািধকার। 2010 সেনর িনu iয়কর্ িসিটর sানীয় আiন নmর 41, “িসিটoয়াiড িরসাiেকিলং”-eর
িপeলeeনoয়াiিস-েত বিণর্ত সkমতা িবষেয় িনu iয়কর্ িসিটর নতন
ু pেচɳা, eবং 2008-eর sানীয় আiন নmর
22, “িনu iয়কর্ িসিট kাiেমট েpােটকশন aয্াk,” aনুযায়ী, ei pিবধান সকল িডoi pিতɵান eবং sু লসমূেহ
সkমতার aনুশীলন gহণ eবং তা িরেপাটর্ করা বাধয্তামূলক বেল িববত
ৃ কের যােত সkমতার গরt
ু ু েজারােলা হয়,
eমন eকিট সংsৃ িত গেড় oেঠ যা সkমতার লেkয্ ঐ pিতɵানগেলা
ু আিথকর্ দািয়t gহণ কের, িবিlংেয়র বয্বহার
বিৃd কের, eবং সkমতার uপর aিভিনেবশ রাখেত িশkাথʗেদর uত্সািহত কের তােদর মেধয্ নাগিরকেtর দািয়t
গেড় েতােল।
িনিদর্ ɳভােব, ei pিবধান aনুযায়ী িডoi-র aধীেন পিরচািলত pিতিট pিতɵান o sল
ু eবং eর anভুর্ k িডoi
িবিlংসমূেহ aবিsত চাটার
র্ sু লগুেলা – িডoi-র িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট কতর্ৃ ক pিতবছের িবতরণকৃ ত সাiটিনিদর্ ɳ বজর্ িনবারণ, পনবয্
ু র্ বহার, ির-সাiিkং পিরকlনা eবং jালািন সংরkণ পিরকlনা (“সkমতা পিরকlনা”) 1
gহণ eবং বাsবায়ন করেব। eছাড়া, িডoi-র aধীনs সকল pিতɵান eবং sু ল aবশয্i িডoi কতৃর্ ক িবতরণকৃ ত
বািষর্ক সkমতার সমীkা পরণ
ূ করেব। aনয্ িবষয়গেলার
ু
মেধয্, সkমতার পিরকlনা pিতিট pিতɵােনর ির-সাiিkং
eবং বজর্ িনরসন কমর্কাȉ eবং jালািন বয্বহােরর তথয্ pদান করেব। সকল িডoi pিতɵান eবং sেল
ু সkমতা
পিরকlনাসমূহ মানসmতকরেণর pিkয়া eবং aনশীলনী
ু
ei pিবধােন িনধািরত
র্
আেছ eবং সকল িডoi কমচািরর
র্
িডoi-র সkমতা pেচɳা েমেন চলা আবিশয্ক।
I.

uপিরিচt
সmpিত, িনu iয়কর্ িসিট eবং িসিট কাuিnল িকছু আiন eবং কমর্সিচর
ূ eকিট িসিরজ চালু কেরেছ যা িডoi eবং aনয্ িসিট eেজিnসমূেহর জনয্
িgনহাuস িবিকরণ hাস eবং সাধারণভােব সkমতার uপর aিভিনেবশ আবিশয্ক কের। 2007 সােল, িসিট িপeলeeনoয়াiিস-েত তার পিরেবশ
িবষয়ক নীিতর িববরণ িদেয়েছ যা aনয্ িবষেয়র মেধয্, িসিট মািলকানার িবিlংগুেলােত িgনহাuস িবিকরণ 30% কমােনা বাধয্তামলক
ূ কেরেছ। 2010
সােল, িসিট কাuিnল sানীয় আiন নmর 41 “িসিটoয়াiড িরসাiিkং” চালু কের যা, aনয্ িবষেয়র মেধয্, চয্ােnলেরর জনয্ “সাসেটiিনিবিলিট
িডেরkর” িনেয়াগদান আবিশয্ক কেরেছ eবং তার দািয়t িডoi-র সকল sু ল eবং িবিlংেয় বজর্ িনবারণ, পনব
ু য্র্ বহার, eবং িরসাiিkং কাজগেলার
ু
জনয্ িডoi-র সkমতা নীিত o গাiডলাiন ৈতির eবং লkয্ িনধর্ারণ। eছাড়া, 2011 সােলর aগােs, িসিট হল eকিট নতন
ু কমসিচ
র্ ূ চালু কের যা
eনািজর্ iনেসনিটভ aয্ালাiনেমn েpাgাম নােম পিরিচত – েসিট jালািন বােজট সmিকর্ ত খরেচর দািয়t িডিoi-র uপর নয্াs কেরেছ।

II.

সkমতা নীিত
সাধারণত সkমতা আমােদর িশkাথʗেদর sাsয্, sু ল িবিlং, eবং পিরেবেশর uপর িবরাট pভাব েফেল। েযেহতু eিট গরুtূ পণূর্ agািধকােরর িবষয়
eবং িসিটর ভিবষয্েতর জনয্o গুরtপণ,
ু ূ র্ তাi িডoi িনেচ uিlিখত কাজগেলা
ু করেত pিত˟িতবd:


jালািন সংরkণ, িরসাiিkং, বাsসংsান, eবং পিরেবশ সংkাn পাঠয্kেমর জনয্ সkমতার লkয্ িনধারেণ
র্
sলগু
ু েলােক uত্সািহত করা;



খরচ কমােত eবং িgনহাuস গয্াস িবিকরণ hােস jালািন সংরkণ aনুশীলনী eবং কমর্সূিচ বাsবায়ন;



িরসাiিkং eবং বজর্ িনবারণ aনুশীলনী বাsবায়ন যােত (1) েযসব বজর্ িরসাiিkং, পুনবর্য্বহার, aথবা সার িহেশেব বয্বহার েযাগয্ eবং sানীয়
aথর্ৈনিতক সেযাগ
ু
সিɳ
ৃ করেত পাের েসগিল
ু বজভিমেত
র্ ূ
েফলা কমােনা, (2) বজভিমেত
র্ ূ
েফলার আিথকর্ চাপ hাস eবং (3) বজর্ টানা eবং েফলা
েথেক uত্সািরত িgনহাuস গয্াস িবিকরণ hাস;



েসiসব কমসূর্ িচেত সমথর্ন pদান যা (1) িশkাথʗ eবং sল-কমʗেদরেক
pকিতর
ৃ
সংsেশর্ রাখার লেkয্ sলগেলােক
বাগান ৈতির, গাছ লাগােনা,
ু
ু ু
eবং aিধকতর েখালােমলা জায়গা রাখেত uত্সািহত কের, (2) sাsয্ সেচতন জীবন-পdিত েবেছ িনেত uত্সাহ েদয়, eবং (3)
িপeলeeনoয়াiিস-র লkয্ পূরণ eবং িসিটর িমিলয়ন গাছ কমসিচিট
র্ ূ 2 বাsবায়ন কের, eবং



িডoi-র িবিlংগুেলােত aবিsত চাটর্ ার sলগেলাসহ
িডoi-র aধীনs সকল sু ল eবং pিতɵােন jালািন eবং িডoi-র কাবনর্ ফটিpn
ু
hাস
ু ু
বাধয্তামূলক কের, eবং িকuিবকলs, aিফস, eবং kাসরমু েথেক apেয়াজনীয় বয্িkগত সরǻাম (েযমন মাiেkoেয়ভ আেভনs, িমিন
েরিƶজােরটর, কিফ েমকার, বয্িkগত ফয্ান eবং িহটার) aপসারেণর মাধয্েম কারণ eiসব সরǻােম শধুু pচু র পিরমােণ iেলকিƪিসিটi বয্বহারi
হয় না, eগুেলা েথেক িশkাথʗ eবং কমʗেদর জনয্ আগুেনর ঝুঁ িকo আেছ eবং eসব pাণী eবং পািখেদরo আকষণর্ কের। বরং ei ধরেনর
সরǻাম বয্বহােরর জনয্ pিতিট sু ল aথবা pিতɵােনর eকিট েকিndয় sােন eসব রাখা থাকেব েযমন সহায়-সংsােনর রমু, িটচার লাuǻ,
aথবা িবিlংেয়র aনয্ েকান জায়গায়; eবং



কমন েকান পাঠয্kেম কীভােব সkমতা anভর্ু k করা যায eবং সkমতার নীিতর িভিtেত িশkাথʗ েনতেt
ৃ দkতাসহ কময্ু িনিট সংিɮɳতা েকমন
কের গেড় েতালা যায় েসিবষেয় িডoi-র sু লগেলােক
ু
সহায়-সংsান eবং িনেদশনা
র্
pদান কের।

eর ফেল, িডoi িবিlংগুেলােত aবিsত চাটার
র্ sু লগুেলাসহ িডoi-র aধীনs সকল pিতɵান eবং sু লসমূহেক aবশয্i eকিট sান-িনিদɳর্ সkমতার
পিরকlনা ৈতির করেত হেব যা sু ল aথবা pিতɵােনর সkমতার লkয্ িববতৃ কের। pিত sল
ু বছের, িডoi aনলাiেন আেবদেনর ফরম aথবা
েটমেpট িবতরণ করেব যা চাটর্ ার sলসহ
sলগেলােক
িডoi-র কােছ তােদর সkমতা পিরকlনা ৈতির eবং জমা িদেত সেযাগ
ু
েদেব। তাছাড়াo, pিত
ু
ু ু
1

িডoi-র সkমতার pেচɳা, সkমতা পিরকlনা, eবং বািষর্ক সkমতার সমীkা সmিকত
র্ তথয্ http://schools.nyc.gov/sustainability. সাiেট পাoয়া
যােব।
2
িসিটর িমিলয়ন গােছর কমর্সিচ
ূ aনযায়ী
ু
পরবতʗ দশেক নতন
ু eক িমিলয়ন গাছ লাগােনা eবং েসগিলর
ু যt েনবার পিরকlনা িসিটর আেছ েসিট pতয্াশা কের।
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sু ল বছের, িডoi-র aধীনs সকল sল
ু eবং pিতɵান eকিট বািষকর্ সkমতার সমীkা পূরণ করেব।
সkমতা পিরকlনায়, িpিnপয্ালগণ aথবা েযগুিল sল-িবিlং
নয় েসগিলর
ু িবিlং কয্ােpনেদর, িনেচর তথয্সমহূ পরণ
ূ করেবন:
ু

III.



sু ল aথবা িবিlংেয়র সkমতা েকাaিডর্ েনটেরর পিরচয়;



িgন িটেমর3 সদসয্েদর পিরচয়;



বতমান
র্
সkমতার aনুশীলনী শনাkকরণ;



র্ বsা gহণ করা হেয়েছ েসসmিকত
র্ তথয্;
jালািন সংরkেণর লkয্ eবং েয কাযবয্



িরসাiিkংেয়র লkয্ eবং েয কাযবয্
র্ বsা gহণ করা হেয়েছ েসসmিকত
র্ তথয্;



ঐসব িgন পাঠয্kেমর িবষয় aথবা কমসূর্ িচ শনাkকরণ যা পাঠয্kেম সkমতা anভk
ুর্ করেত চায়।



িকuিবকলs, aিফস, eবং kাসরুম েথেক সকল apেয়াজনীয় সরǻাম aপসারেণর pিত˟িত (েযমন মাiেkoেয়ভ আেভনs, িমিন েরিƶজােরটর,
কিফ েমকার, বয্িkগত ফয্ান eবং িহটার)

সkমতার pধান কমসূর্ িচসমূহ
িডoi-র সkমতা িবষয়ক সুপািরশ, গাiডলাiন, eবং তথয্
http://schools.nyc.gov/community/facilities/sustainability/default.htm সাiেট পাoয়া যােব
েযসব pধান সkমতা িবষয়ক কমর্সিচ
ূ িডoi তার aধীনs সকল pিতɵান eবং sলেক
িনেত uত্সািহত কের তার anভুর্ k আেছ:
ু

IV.



pিতবছর িgন কাপ eনািজর্ চয্ােলǻ4 কমর্সিচেত
ূ
aংশgহণকারী sু েলর সংখয্া বৃিd।



5
িকছু িনবিচত
র্ sেল
পরীkামূলক কমসিচ
র্ ূ িদেয় শরু ু কের সকল িডoi sল
ূ বাsবায়ন।
ু
ু eবং pিতɵােন খাবারর বজর্ েথেক সার ৈতিরর কমর্সিচ



সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর, কােsািডয়ান iিǻিনয়ার, িবিlং ময্ােনজার eবং sু ল-ফু ড কমʗেদরেক সkমতার pিশkণ pদান।

আেদশ পালন
িডিভশন aব aয্াকাunয্ািবিলিট, পারফরেমn aয্াn সােপাটর্ (“িডeিপeস”)-eর সহায়তায় িডিভশন aব sু ল ফয্ািসিলিটজ (“িডeসeস”)-eর দািয়t
pেতয্কিট িডoi pিতɵােন আবিশয্ক সkমতার পিরকlনাসমূহ চালু eবং বাsবায়ন িনিɩতকরণ।
সকল িডoi কমর্চািরর িরসাiিkং, বজর্ hাস eবং পনবয্
ু র্ বহােরর িনয়মগেলা
ু েমেন চলা eবং ei aনশীলনী
ু
বিd
ৃ করা আবিশয্ক। তাছাড়া, সকল িডoi
র্
িনয়ম aনযায়ী
ু
সব িজিনসপt সংgেহ েযসব পিরচালন pিkয়া চালু আেছ
কমর্চািরেক aবশয্i eনভায়রনেমnািল েpফােরবল পারেচিজং আiেন িনধািরত
েসগুিল মানেত হেব – eর মেধয্ আেছ িকn eেত সীমাবd নয়, কাগেজর ৈতির িজিনসপt, aিফস সরǻাম eবং iেলকƪিনক সামgী।
http://www.nyc.gov/html/mocs/html/programs/epp.shtml.
িডoi িবিlংেয় aবিsত চাটর্ ার sলগেলাসহ
িডoi-র aধীনs sল
ু ু
ু aথবা pিতɵান িডoi-র সkমতা পিরকlনার শতর্ eবং িনয়ম-কাননু কতটা
মানেত পারেব বা পারেব না, েসিবষেয় sু ল বা pিতɵানিটেক িডeসeফ-eর কােছ িলিখত আেবদন জমা িদেয় চয্ােnলেরর কাছ েথেক e িবষেয়
aবয্াহিত েচেয় aনুমিত িনেত হেব।

V.

ভূ িমকা eবং দািয়t
A.

র্ aিফসার
িডিভশন aব sু ল ফয্ািসিলিটেজর pধান িনবািহ
িডিভশন aব sু ল ফয্ািসিলিটেজর (“িডeসeফ”) pধান িনবািহ
র্ aিফসার (“িসio”) চয্ােnলেরর পেk িনu iয়কর্ িসিট িডপাটর্ েমn aব
েসিনেটশেনর (“িডeসeনoয়াi”) কিমশনােরর কােছ 1 জানুয়াির মেধয্ আেগর আিথকর্ বছেরর বািষকর্ সkমতার িরেপাটর্ েপশ করেবন।

3

েকান sুেলর িgন িটেম সাধারণভােব anভুর্ k বয্িkরা হেলন িpিnপয্াল, সkমতা েকাaিডর্ েনটর, িশkকবৃn, িশkাথʗগণ, কােsািডয়ান iিǻিনয়র, iueফিট
চয্াpার িলডার, িপতামাতাগণ eবং aনয্ sুল কমুয্িনিটর aংশীদারগণ যােদরেক anভুর্ k করেত িpিnপয্াল যথাযথ মেন কেরন। িgন িটম সmিকর্ ত আরo তথয্
eবং কীভােব তা শুরু করা যায় েসসmিকর্ ত তথয্ http://schools.nyc.gov/community/facilities/sustainability/Greening/default.htm
সাiেট পােবন।
4
িgন কাপ eনািজর্ চয্ােলǻ eকিট কমর্সিূ চ যা সকল িডoi sুলসমূহেক সিmিলতভােব jালািন সংরkণ eবং িgনহাuস িবিকরণ hােস uত্সািহত কের। ei চয্ােলǻ
কমসূরূ িচেত aংশgহণকারী sুলগুেলa pেতয সpােহ তােদর িমটার িিরডং েনয় eবং eিকট pিতেযািগতায় aংশgহণ কের। আরo তেথযরর জনয
https://www.greenschoolsalliance.org/greencupchallenge েদখু ন।
5
িসিটর কেmািsং েpাgাম সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্ http://www.nyc.gov/html/nycwasteless/html/compost/composting_nyc.shtml.
েদখুন।
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B.

িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট
িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট বজর্ িনবারণ, পনবয্
ু র্ বহার eবং িরসাiিkং aনশীলনী,
ু
jালািন সংরkণ, eেকালিজকয্াল unিত, পািন বয্বsােক
কাযর্করীকরণ, বাতােসর মান রkা eবং aনয্ সkমতা সmিকত
র্ কমসিচর
র্ ূ unিতেত নীিত o গাiডলাiন ৈতার eবং লkয্ িনধারণ
র্ কেরন যা
pিতিট sু েল সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটরগণ কতৃর্ ক বাsবািয়ত হয়।
িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট সkমতা পিরকlনার আেবদনপt ৈতিরর জনয্ দায়ী যা িডoi-র সkমতা pেচɳার লkয্ পূরেণর সহায়তা
বয্ব˲ত হেব। িতিন িনিɩত করেবন েযন িডoi-র aধীনs সকল sু ল eবং িবিlং সkমতা পিরকlনার আেবদনিট পরণ
ূ কের pিত বছর
জমা েদয়।
িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট pিত বছর sু লগেলার
ু
কাছ েথেক সkমতা পিরকlনার বাsবায়েনর agগিত জানেত সকল সkমতা
েকাaিডর্ েনটেরর িনকট সkমতার বািষকর্ সমীkা পাঠােবন। িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট িরসাiিkং, jালািন সংরkণ eবং aনয্ সকল
সkমতা সmিকর্ ত কমকােȉর
র্
uপর িসio-র জনয্ uপের uিlিখত uপােয় িডoi-র জনয্ eকিট বািষর্ক িরেপাটর্ (“সkমতার িরেপাটর্ ”) ৈতির
করেবন।

C.

েডপিট
ু িডেরkর aব িরসাiিkং
সকল িডoi pিতɵােনর জনয্ িডoi-র িরসাiিkং নীিত ৈতির eবং তার সমnয় eবং সkমতা িরেপােটর্ র িরসাiিkং aংেশর সামǻসয্ রkার
দািয়t েডপুিট িডেরkর aব িরসাiিkংেয়র। েডপিট
ু িডেরkর aব িরসাiিkং িডoi-র সকল pিতɵােনর িরসাiিkং eবং বজর্ িনবারণ িবষেয়র
নীিত eবং গাiডলাiন িবতরণ করেবন eবং pেয়াজন aনুযায়ী pেতয্কিট sলেক
েটকিনকয্াল সহায়তা েদেবন।
ু

D.

েডপুিট িডেরkর aব eনািজর্
েডপুিট িডেরkর aব eনািজর্ িডoi-র jালািন সংরkণ নীিত ৈতির eবং তার সমnয় িবধান, িসিটoয়াiড aয্াডিমিনেsিটভ সািভেসস
র্
িডিভশন aব eনািজর্ ময্ােনজেমn (“িডিসeeস িডieন”)-eর িনu iয়কর্ িসিট িডoi-র সােথ েযাগােযাগ রkা, েযসকল iuিটিলিট সািভর্ স
িডoi পােc তার সিঠক বয্বহােরর িহসাব িনিɩত করার লেkয্ iuিটিলিট েকাmািনগেলার
ু
সােথ সমিnতভােব কাজ কের ঐসব খবেচর িবেল
েকান ভু ল আেছ িকনা েসিট েদখার eবং iিপe eনািজর্ sার েপাটর্ েফািলo ময্ােনজার aয্াকাun হালনাগাদকরেণর জনয্ দায়ী।
েডপুিট িডেরkর aব eনািজর্ িডoi pিতɵানসমূেহ jালিন বয্বহার বয্বsাপনার নীিত eবং গাiডলাiন িবতরণ করেবন eবং pেয়াজনেবােধ
িডoi pিতɵনসমূেহ েটকিনকয্াল সহায়তা pদান করেবন। িতিন কােsািডয়ান iিǻিনয়র eবং সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডেনটেরর
র্
সােথ মােঝমােঝ
iuিটিলিট তথয্ িবিনময় করেবন eবং jালািন সংরkণ কমর্সিচগিলর
ূ ু unিতেত সহায়তা েদেবন েযমন িgন sল
ু aয্ালােয়n িgন কাপ চয্ােলǻ,
eবং pেয়াজন aনুযায়ী pিশkেণর বয্বsা করেবন।

E.

িচলেƬন ফাsর্ েনটoয়াকর্ ফয্ািসিলিটর সােথ েযাগােযােগর বয্িk
িচলেƬন ফাsর্ েনটoয়ােকর্ র pেতয্কিট pিতɵােন eকজন েযাগােযােগর বয্িk িনেয়ািজত থাকেবন িযিন েনটoয়ােকর্ anভুর্ k sু লগুেলার সkমতা
পিরকlনা বাsবায়েনর তttাবধান, মূলয্ায়ন, eবং িরেপােটর্ িডoi-র pচɳায় সহায়তা েদেবন। pেয়াজনেবােধ pিতɵােনর েযাগােযােগর বয্িk বা
ঁ
িলয়ােজা
েডপুিট িডেরkর aব ফয্ািসিলিটেজর সমিnতভােব কাজ করেবন।

F.

িpিnপয্ালগণ
pেতয্ক িpিnপয্াল সkমতা পিরকlনা পূণভােব
র্
চালু eবং তার sেল
pশাসেনর েকান বয্িk
ু েসিট বাsবায়েনর দািয়েt থাকেবন। িতিন sেলর
ু
aথবা িশkকেদর মধয্ েথেক eকজনেক ঐ sু েলর সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর িহেশেব িনেয়াগ েদেবন।
sু ল যিদ েকান “কয্াmােস” aবিsত হয় (েযমন eকi িবিlংেয় eকািধক sু ল বা কমসর্িচ
ূ ), েসেkেt ঐ eকািধক sু েলর িpিnপয্ালগণ
িবিlংেয়র সকল sু েলর জনয্ eকজন সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর িনেয়াগ করেত পােরন।
িpিnপয্ালগণ িডিসeeস িডieস eবং িডoi েহলথ্ aয্াn েমnাল হাiিজন েথেক pাp িনেদর্ শনা – েযিট uপযুk মেন কেরন েসিট aনযায়ী
ু
িহিটং eবং eয়ার কিnশিনং বয্বsা পিরচালনা িনিɩত করেবন।

G.

িবিlং কয্ােpন
sু লিবহীন িডoi িবিlংেয়র pেতয্ক িবিlং কয্ােpন সkমতা পিরকlনার সমীkা পরণ
ূ eবং তার িবিlংেয় েসিট বাsবায়েনর দািয়t পালন
করেবন। pেতয্ক িবিlং কয্ােpন ঐ িবিlংেয়র জনয্ িবিlংেয়র aিধবাসীেদর মধয্ েথেক eকজনেক সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর িহেশেব
িনেয়াগ করেবন।
sু লিবহীন িডoi িবিlংেয়র pেতয্ক িবিlং কয্ােpন সকল apেয়াজনীয় বয্িkগত সরǻাম (েযমন মাiেkাoেয়ভ আেভন, িমিন েরিƶজােরটর,
কিফ েমকার, বয্িkগত ফয্ান, eবং বয্িkগত িহটার) িকuিবকl eবং aিফস েথেক aপসারণ করেবন। িবিlং কয্ােpনগণ িডিসeeস িডieস
eবং িডoi েহলথ্ aয্াn েমnাল হাiিজন েথেক pাp িনেদর্ শনা – েযিট uপযুk মেন কেরন েসিট aনযায়ী
ু
িহিটং eবং eয়ার কিnশিনং বয্বsা
পিরচালনা িনিɩত করেবন।

H.

সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর
সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটেরর দািয়t হেব:


sেলর
সkমতা পিরকlনা পূরণ eবং বাsবায়ন, aথবা নন-sু ল িবিlংেয়র েkেt, িবিlংেয়র সkমতা পিরকlনা সmিকত
র্ বয্বsা
ু
র্
sল
ূ পযােলাচনা
র্
করেবন eবং তার িরেপাটর্
gহণ। সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডেনটর
ু aথবা িবিlংেয়র িরসাiিkং কাজসমেহর
িpিnপয্াল/িবিlং কয্ােpনেক েদেবন। sু ল িবিlংেয় সkমতা পাঠয্kেমর unিতর pেচɳায় eকজন মধয্-বয্িk িহেশেব কাজo িতিন
করেবন।



jালািন সংরkণ কমসূর্ িচসমূেহ সহায়তা িদেত িডoi pদt iueস iিপe eনািজর্ sার েপাটেফািলo
র্
ময্ােনজােরর বয্বহার।

সkমতা
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I.



sু ল যিদ কয্াmােস aবিsত হয়, pিতিট sু েলর সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর eকসােথ িমিলত হেয় মােঝ মােঝ কয্াmাস-িভিtক
িমিটং কের তােদর সংরkণ pেচɳা সমিnত করেবন (েযমন েযসব সরǻােমর বয্বহার নাi েসগুিল aফ কের রাখা)।



সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডেনটর
র্
বািষকর্ সkমতার সমীkা পূরণ কের িডoi িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিটর কােছ জমা েদেবন।



সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর sু েলর সকল সkমতা pেচɳার unয়ন eবং বাsবায়েন sু ল aথবা িডoi িবিlংেয়র সকল েসkেরর
pিতিনিধগেণর সােথ পরামশর্ করেবন eবং eেদর anভুর্ k িpিnপয্াল(গণ), ফু ড সািভর্ স, pশাসন eবং pিতɵােনর কমʗ, eবং
েযেkেt সmব, িপতামাতা eবং িশkাথʗ।

েডপুিট িডেরkর aব ফয্ািসিলিটজ
েডপুিট িডেরkর aব ফয্ািসিলিটজ pেতয্কিট sেলর
সkমতা পিরকlনা েমেন চলা িনিɩত করেত কেsািডয়ান iিǻিনয়র eবং িবিlং
ু
ময্ােনজারেদরেক তttবধান করেবন।

J.

কােsািডয়ান iিǻিনয়র eবং িবিlং ময্ােনজারগণ
pেতয্ক কােsািডয়ান iিǻিনয়র eবং িবিlং ময্ােনজার েয দািয়t পালন করেবন তার মেধয্ আেছ:

K.

VI.



sc pািsক বয্াগসহ (কাগেজর পাtগুেলােত লাiন নাo থাকেত পাের) pিতিট sু েল িরসাiিkংেয়র িনিদɳর্ পাtসমূহ pদান;



kাসরুম েথেক সংgেহর সময় িডeসeনoয়াi-eর েতালার সুিবধােথর্ িরসাiেকলেযাগয্ সামgী েছাট িরসাiিkং পাt েথেক বড় sc pািsক
বয্ােগ (pেয়াজন aনুযায়ী) sানাnর তttবধান করা। পথকীকত
ৃ
ৃ িরসাiেকলেযাগয্ িজিনস বেজর
র্ সােথ কখনo eকi বয্ােগ রাখা হেব না;



েযেকান িনয়ম aমানয্কারী রমু, eলাকা aথবা কমʗ সmেকর্ সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর eবং িpিnপাল(গণ)/িবিlং কয্ােpনেক
aবিহতকরণ;



িনu iয়কর্ িসিট িডoi aব সয্ািনেটশন (“িডeসeনoয়াi”) কতর্ৃ ক সংgেহর সুিবধােথর্ সকল িরসাiেকলেযাগয্ বs sc pািsক বয্ােগ
ভের িনিদর্ ɳ sানসমেহ
ূ রাখার বয্বsা করা;



িবিlংসমেহ
ূ jালিন বয্বহােরর সাƽয় কের িবিlং পিরচালনার সুেযাগ বাড়ােনা eবং িসিট aব িনu iয়কর্ কতৃর্ ক pদt িবিlং
aপােরটরs সািটর্িফেকট েƪিনং কমসিচেত
র্ ূ
(িবনা খরেচ) েযাগদান করা;

িরেপািটর্ং
1.

pেতয্ক িpিnপয্াল eবং িবিlং কয্ােpন pিত বছেরর েসেpmর মােসর েশষ শুkবােরর মেধয্ sু ল aথবা িবিlংেয়র জনয্ যথাkেম
eকজন সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর িনেয়াগ করেবন eবং সকল িpিnপয্াল eবং িবিlং কয্ােpনগেণর কােছ িবতরণকৃ ত
oেয়বসাiেটর মাধয্েম তা িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিটেক জানােবন।

2.

িডoi কতর্ৃ ক pদt eবং িনেদশনা
র্
aনুযায়ী pেতয্ক সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডেনটর
র্
aবশয্i eকিট সkমতা পিরকlনা পরণ
ূ করেবন
eবং সkমতা পিরকlনািট সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর, িpিnপয্াল, eবং কােsািডয়ান iিǻিনয়র/িবিlং ময্ােনজার কতৃর্ ক pিত
বছেরর aেkাবর মােসর েশষ শুkবােরর মেধয্ তা sাkিরত হেয়েছ েসিবষয়িট িনিɩত করেবন। sল
ু েনi eমন িডoi িবিlংেয়,
পিরকlনািট সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডর্ েনটর, িবিlং কয্ােpন eবং কােsািডয়ান iিǻিনয়র/িবিlং ময্ােনজার কতৃর্ ক sাkিরত হেব।।

3.

pেতয্ক সাসেটiিনিবিলিট েকাaিডেনটর
র্
aবশয্i িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট কতর্ৃ ক iসয্ু কৃ ত বািষকর্ সkমতার সমীkা pিত বছেরর
জুন মােসর মেধয্ পরণ
ূ করেবন।

4.

sু ল নাi eমন িবিlংেয়র pেতয্ক িবিlং কয্ােpন সkমতা পিরকlনার aংশ িহেশেব aিফস eবং িকuিবকল েথেক সকল
apেয়াজনীয় বয্িkগত সরǻাম (েযমন মাiেkাoেয়ভ আেভন, িমিন েরিƶজােরটর, কিফ েমকার, বয্িkগত ফয্ান, eবং বয্িkগত
িহটার) aপসারণ কের বািষর্ক িভিtেত তার িরেপাটর্ ৈতির করেবন।

5.

িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট িসio-র জনয্ eকিট বািষকর্ সkমতার িরেপাটর্ ৈতির করেবন যা pেতয্ক বছেরর 1ম জানুয়ািরর
মেধয্ চয্ােnলেরর কােছ জমা িদেত হেব। ei বািষর্ক সkমতার িরেপােটর্ anভুর্ k থাকেব বজর্ িনবারেণর পদেkপসমহু যা িডoi
কতৃর্ ক আেগর আিথর্ক বছেরর জনয্ গৃহীত eবং বাsবািয়ত হেয়েছ।

িবিlং unয়ন pকlসমূহ
A.

যখন েকান sল,
ু িবিlং unয়ন pকেlর aনুেমাদন েচেয় আেবদন জানায় েযখােন িবিlংেয়র jালািন বয্বহার বৃিd পােব(েযমন eয়ার
কিnশনার aথবা sটর্ েবােডর
র্ জনয্ আেবদন), তখন িpিnপয্াল aথবা িবিlং কয্ােpন aবশয্i তার psাব
ų িসio-র কােছ জমা েদেবন।
ei ধরেনর psােব েসi সরǻাম-িনিদর্ ɳ jালািন বয্বহােরর তথয্ eবং eকিট পিরকlনা anভুর্ k থাকেব eবং েসi পিরকlনায় sু েলর jালািন
বয্বহার hাস করার সkমতা পিরকlনায় কীভােব েসi aনুেরাধকত
ৃ সরǻামিট তা বাsবায়ন করেত পাের তার িববরণ থাকেব। ei রকম
aনুেরাধকত
ৃ সরǻাম sেলর
jালািন বয্বহার বিd
ৃ করেব না। যিদ eiসব aনেরাধকত
ু
ৃ সরǻাম sেলর
jালািন বয্বহার বিd
ৃ না কের, sলেক
ু
ু
ু
aবশয্i jালািন hােসর ফরম পূরণ করেত হেব যা িডেরkর aব সাসেটiিনিবিলিট sল
ু aথবা িবিlংেয় পািঠেয়েছন। ei ধরেনর িবিlং
pকl সmৃk সরǻাম aথবা পিরেসবা kয় িসio-র aনেমাদন
ু
সােপেk হেত হেব।

B.

jালিন hােসর ফরেম pদt sল
ু েয তথয্ pদান কেরেছ তার িভিtেত িবিlং unয়েনর pকেlর জনয্ যিদ িসio আেবদন aনুেমাদন কের,
eবং পের েদখা যায় েয, sু ল aথবা িবিlং jালািন hােসর ফরেমর শতর্ পরণ
ূ করেছ না, েসেkেt িডoi-র সরǻামিট aপসারণ বা
aপসারেণর aনুেরাধ জানােনা aিধকার সংরিkত থাকেব।
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VII.

aনুসnান
ei pিবধান সংkাn েযেকান তেথয্র জনয্ িনেচ pদt েফান, িঠকানা, aথবা ফয্াk নmের েযাগােযাগ করুন:
েফান:
(718) 349-5487/8

Director of Sustainability
N.Y.C. DOE of Education
44-36 Vernon Blvd.
Long Island City, NY 11101

ফয্াk:
718-349-5767

