শহরের পূর্ণমেয়াদী পরিবহণ ব্যবস্থার জন্যে ১০টি নীতি
সিটিসেন্টারগুলিতে আয়ত্তের মধ্যে
আবাসনের সুবিধা তৈরি করার উপয�োগী
প্রকল্পগুলির সহায়তা করুন

শহর এবং তার পরিবহণ ব্যবস্থার
উন্নয়নকে সামগ্রিকভাবে দেখুন
জনস্বাচ্ছন্দ্যকে
অগ্রাধিকার দিন

ট্র্যাফিক সম্পর্কিত তথ্য জানান�ো
(সময়ে প�ৌঁছ�োন�ো, ভিড়, পার্কিং)

বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায় এমন
সব শহুরে বাড়ির সংখ্যা বাড়ান

ছ�োট�োখাট�ো শহরের কাঠাম�ো

শহরে আর ও
বাজার দ�োকান,
বিপণিচত্বর
তৈরি করুন।

ট্র্যাফিক নিয়ম চালু
রাখা
সংয�োগস্থলের কাছাকাছি
জনবহুল অ্যপার্ট্মেন্ট তৈরি করা

গাড়িবিহীন
আবাসন

যানবাহন
কম
থাকবে

সংয�োগস্থলের কাছাকাছি
অফিস-এর জন্যে জায়গা রাখা

শহরের উপয�োগী
ছ�োট�ো ছ�োট�ো কেন্দ্র
তৈরি করা

১। জনবহুল এবং জনসুবিধাপূর্ণ শহরের পরিকল্পনা করা
নতু ন নতু ন উন্নয়নের ক্ষেত্রে
পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভাব খতিয়ে
দেখা

বসতি বেশি থাকলে সেই এলাকায় ৩০ কিমি
প্রতিঘন্টা বা তারও কম স্পিডে গাড়ি চালান�ো

৪। রাস্তা এবং তার ব্যবহারয�োগ্যতা সবথেকে

বড়�োবড়�ো সংয�োগস্থলে
কেনাকাটার সুবিধা রাখা

সংয�োগস্থলের কাছাকাছি জমি বা
সম্পত্তির কর ইত্যাদি সুনিশ্চিত করা

সামগ্রিকভাবে সাইকেলে এবং হেঁ টে যাতায়াত
করাকে মেনে নিন।

গাড়ির জন্যে রাস্তা বাড়ান�ো কমিয়ে দিন।

সাইকেলে যাতায়াতের জন্যে
বড়ো রাস্তায় আলাদা জায়গা

বেশি বাড়িয়ে ত�োলা

শহরেরমধ্যে
সংয�োগ বাড়ান�ো
এবং ঘুরপথ কমিয়ে
ফেলা

পথচারী, সাইকেল
আর�োহী এবং
গণপরিবহণের জন্যে
জরুরী ম�োড়গুলির
উন্নয়ন ঘটান�ো

সংয�োগস্থলের কাছাকাছি বাইকপার্ক
করান�োর সুবিধা দেওয়া

শহরে সাইকেল চলাচলের জন্যে একটি
পুর�োদস্তুর ব্যবস্থা তৈরি করুন।

দুপাশের ফুটপাথ, সাইকেলের রাস্তা এবং পুর�ো
রাস্তার জন্যে উঁচু মানের নকশা দরকার।

৩। সহজে চলাচলের উপয�োগী শহরের
বিকাশ ঘটান�ো

পাবলিকএর জন্যে
বাইক থাকা
দরকার

পথচারীদের জন্যে
ক�োন�ো বেষ্টনী
থাকলে সরিয়ে দিন।

তু লনামূলকভাবে কম জনবহুল এলাকায় সাইকেল
চালিয়ে যাওয়ার দূরত্বে আবাসনের ব্যবস্থা এবং সাইকেলে
য�োগায�োগ রাখার ব্যবস্থা

পথচারীদের জন্যে
আলাদা এলাকা

সহজে টিকিট কাটার ব্যবস্থা লাগু করা

CAR REPAIR

সাইকেল আর�োহী এবং পথচারীদের
জন্যে পরিবহণ দপ্তরে নির্দেশিকা

পথচারী এবং সাইকেল আর�োহীদের জন্যে রাস্তার ম�োড়ে
নিরাপত্তার মান উন্নত করা

গাড়ি মেরামতির
ব্যবস্থা রাখা

দূরে থেকে কাজ এবং নমনীয়
কর্মঘন্টা

দূরত্ব অনুসারে পারিশ্রমিক/
দাম (গাড়ি চালান�োর
পারিশ্রমিক)

সবুজ নিশানা বাইসাইকেল-এর জন্যে

বাইক বা
গণপরিবহণ
ব্যবহারের জন্যে
ক�োন�ো সুবিধে
দেওয়া

বেতন বাড়িয়ে দিয়ে বাহন
ব্যবহার বাতিল করা

গণ পরিবহণ সংস্থা চালু করা যাঁরা
টাইমটেবিল, ভাড়া এবং টিকিট
ব্যবস্থা দেখাশ�োনা করবেন
সুবিধাজনক
ব্যবস্থার ট্যাক্সি
পরিষেবা চালু
করা
Taxi

কাজের
জন্যে কুপন

২। হেঁ টে এবং সাইকেলে যাতায়াত বাড়িয়ে ত�োলা
শহরে প্রয়োজনীয় যেক�োন�ো ধরনের
রসদ সরবরাহ কেন্দ্র রাখা

কাজ করার নিরিখে গণ
পরিবহণে উঁচু মানের
পরিষেবা সুনিশ্চিত করা

Taxi

৫। পরিবহণ উন্নয়ন বলবৎ করা
BRT

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পার্কিং পলিসি নির্ধারণ

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহণের ব্যবস্থা রাখা
বি আর টি এবং রেল-এর দ্বারা

8pm–5am

BRT

পরিবহণ ব্যবস্থায় গাড়ির ব্যবহার ভাগ করে নেওয়ার সুবিধা প্রদান

Congestion
Charging

ZONE

সুবিধাজনকভাবে
যানবদলান�োর ব্যবস্থা

ZONE

ভ্রমণে বিধিনিষেধ

Taxi

Share

Share

৬। যানবাহনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখা
পার্কিং-এর নিয়ম, যেমন,
সবথেকে বেশি পার্কিং দরকার

পার্কিং-এর নিয়ম লাগু
করা
P

গাড়ি বা অন্য
বাহনগুলি বাতিল
করে দেওয়া/
সেগুলির পুর�োন�ো
যন্ত্রাংশ বদলে
নেওয়া

পার্কিং সরবরাহে
ভারসাম্য বজায়
রাখা

20
35

সীমাবদ্ধ পার্কিং
সময়কাল

রাস্তায় পার্কিং রাখলে সেটি পরিষ্কারভাবে
নির্দি ষ্ট করা

পার্কিং সম্পর্কিত তথ্য

খেয়াল রাখা এবং
নিয়মিত তদারকি
করা

গাড়ি মেরামতি

বাইক ব্যবহার করাকে যেসব ক�োম্পানী
কাজে লাগায় তাদের পুরস্কৃ ত করা

ব্যবহারপ�োয�োগী ওয়েবসাইট রাখা
গণপরিবহণ-এর চালক বা কর্মীদের জন্যে

সাইকেল ব্যবহার
করার জন্যে
বাণিজ্যিকভাবে
প্রচার চালান�ো

অ্যাপ্তৈরি করান
যাঁরা তাঁদের কাছে তথ্য
ইত্যাদি সহজলভ্য করে
ত�োলা

faster
healthier
sustainable

Local
Products

কম দূষণ
ঘটে এরকম
এলাকাগুলি

গণপরিবহণ ব্যবহারে খরচ কম

Public transport is cool

গণপরিবহণ সুবিধাজনক

Public transport is convenient

ZONE

গ্যাস স্টেশন

যানবাহনকে
পরিবেশসাশ্রয়ী করে
ত�োলা

শহরের উপয�োগী পূর্ণমেয়াদী যানবাহন
– এর দায়িত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠান তৈরি করা
-স
 ামগ্রিকভাবে শহরের যানবাহন
এবং শহরের পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত
কর্তৃ পক্ষ
- গণপরিবহণের সঙ্গে যুক্ত গ�োষ্ঠীগুলি
- নাগরিকদের এনজিও তৈরির জন্যে
উৎসাহ দেওয়া
- ক্রেতা সংগঠন

অপেক্ষাকৃত ভাল�ো গণপরিবহণ-এর জন্যে বাণিজ্যিক প্রচার

যা যা পদক্ষেপ নেওয়া
হচ্ছে সেগুলির প্রয়োগ এবং
কার্যকারিতা নজরে রাখা

দূষণ নির্গমনের
মাত্রা নিয়ন্ত্রণ
আবহাওয়া বদলের ম�োকাবিলা
করার পরিকল্পনার সঙ্গে
CLIMATE
PLAN
সামগ্রিকভাবে যানবাহন
পরিকল্পনাকে-ও রাখতে
হবে

TRANSPORT

স্টেকহ�োল্ডার পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে
গৃহীত পদক্ষেপগুলির আল�োচনা
এবং মূল্যায়ন শুরু করা দরকার

শহরাঞ্চলে চলাচলের জন্যে পূর্ণমেয়াদী
সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা, লাগু করা
এবং সংযুক্ত করা
SUMP

একই জায়গায় যেতে গেলে
একসঙ্গে যাওয়ার চিন্তা বা উপায়

আশেপাশে ছু টি কাটান�োর জন্যে কি কি করা যেতে পারে সেগুলি তু লে ধরা

১০। ভাবনাচিন্তা করে প্রস্তুতি নিয়ে চ্যালেঞ্জ-এর মুখ�োমুখি হওয়া

৯। কি কি সমাধান হতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করা
হাইওয়ে থাকার কারণে নয়, সেই শহরে যদি ক�োন�ো শিশু তিনচাকার
সাইকেলে চড়ে সহজে এবং নিরাপদে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারে
তখন তাকে সভ্যতর বলা যায় । (Enrique Penalosa) অনেকগুলি
বিষয়ের মধ্যে একটি হল উপয�োগী যানবাহন চলাচল পদ্ধতি যা ক�োন�ো
শহরাঞ্চলকে প্রতিয�োগিতায় আনতে পারে । এর ফলে চাকরি, শিক্ষা,
স্বাস্থ্য সব কিছু ই সহজে পাওয়া যেতে পারে। তবে অনেক শহরেই মানুষ
ধুল�ো বা দূষণ এবং আওয়াজ থেকে স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভ�োগে, ট্র্যাফিক

ভেজালবিহীন স্বচ্ছ
জ্বালানি ব্যবহারের
সুবিধে তু লে ধরা

Environment

ভেজালবিহীন স্বচ্ছ জ্বালানি
রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে
পরিকাঠাম�ো তৈরি রাখা

৮। দূষণমুক্ত যানবাহনের প্রচার করা

৭। পার্কিং-এর ঠিকমত�ো ব্যবস্থা
আঞ্চলিক উৎপাদনগুলি মানুষের
কাছে তু লে ধরা(গাড়িতে কম চড়া বা
বেড়ান�ো)

যানবাহনের
জ্বালানির জন্যা করএর নির্দি ষ্টকরণ

জ্যাম ইত্যাদি মানুষের সময় নষ্ট করে, যার ফলাফল হচ্ছে অর্থনীতিতে
বেশ ভাল�ো পরিমাণে ক্ষতি। ফসিল-জ্বালানীর ওপরে নির্ভ র করে
শহরাঞ্চলের গাড়ি ভিত্ তিক পরিবহণ ব্যবস্থায় বিরাট পরিমাণে শক্তি
ব্যবহার করে এবং গ্রীনহাউস গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমণে তার যথেষ্ট
অবদান থাকে। পথচারী এবং সাইকেল আর�োহীদের মত�ো যাঁরা একটু
দুর্বল গ�োষ্ঠী তাঁদের অনেক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় বিপদের মুখ�োমখি
ু
হতে হয়। সবচেয়ে বড়ো কথাটা হল শহরাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ

নিরাপদ এবং সুবিধেজনক পরিবহণ ব্যবস্থার বাইরে থাকে—তারা নিজস্ব
গাড়ি কিনতে পারে না, এবং বাধ্য হয়ে তাঁদের গণপরিবহণের ওপরে
নির্ভ র করতে হয় যা প্রয়োজনের তু লনায় অপ্রতু ল। পরিবেশ, সমাজ
এবং অর্থনীতির মান ধরে রাখতে পূর্ণমেয়াদী গণপরিবহণ, পায়ে হেঁ টে
চলা এবং সাইকেল চালিয়ে যাওয়া। আমরা তাই সহয�োগী দেশগুলির
এবং শহরগুলির পূর্ণমেয়াদী চলাচলব্যবস্থার উপয�োগী পলিসিগুলি
এবং সেগুলি প্রযুক্ত করার জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন বাস র্যাপিড

ট্রানজিট্  –এর পরিকল্পনা, সাইকেল ব্যবহারের উপয�োগী নেটওয়ার্ক
অথবা ট্রান্সপ�োর্ট
্
ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট (টিডিএম) সমর্থন করি । Federal Ministry for Economic Cooperation এবং তার উন্নতিকরণের–এর
পক্ষ থেকে GIZ সহয�োগী দেশগুলির স্থানীয় প্রকল্পগুলি, Sustainable
Urban Tranport Project (SUTP)-এর জন্যে কয়েকটি সমাধান এবং
শহরাঞ্চলের পূর্ণমেয়াদী পরিবহণ ব্যবস্থার সবথেকে ভাল�ো উপায়গুলি
একত্রিত করেছে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত একটি সিরিজে। www.sutp.org.

এ সেসব কাগজপত্র পাওয়া যাবে।
এই প�োস্টারে গণপরিবহণ সংক্রান্ত বাছাই করা এবং পূর্ণমেয়াদী
নীতিগুলি দেখা যাবে এবং ক�োন ক�োন উপায়ে শহরগুলিকে আরও
ভাল�োভাবে বসবাসয�োগ্য করে ত�োলে যায় সেটাও ব�োঝা যাবে।
য�োগায�োগ করুন: transport@giz.de
প্রকাশের জন্যে: 2021

সঙ্গে সহয�োগিতার মধ্যে

প্রকাশনার জন্য

This poster is translated with support of the Calcutta Tram Users Association

পার্কিং ফি চালু করা

ফিবিট্ স্(দূষণমুক্ত
বাহনের জন্যে নির্দি ষ্ট
পুরস্কার)

