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গাড়ি মেরােডি

সঙ্গে সহঙ্�োগিতোর মঙ্্যে প্রকোশনোর জনযে

শহররর পূর্ণরেয়াদী পডরবহর ব্যবস্ার জর্্য ১০টি ্ীডি

১। জ্বহুল এবং জ্সুডবধাপূর্ণ শহররর পডরকল্প্া করা

৩।  সহরজ চলাচরলর উপর�াগী শহররর 
ডবকাশ ঘটার্া

৪। রাস্া এবং িার ব্যবহারর�াগ্যিা সবরেরক                মবডশ বাড়িরয় মিালা

৫। পডরবহর উন্নয়্ বলবৎ  করা

৬। �া্বাহর্র ব্যবহার ড্য়ন্ত্ররর রাখা

৭। পাডক্ণ ং-এর ঠিকেরিা ব্যবস্া

৯। ডক ডক সোধা্ হরি পারর মসগুডল ডচডনিি করা ১০। ভাব্াডচন্া করর প্রস্তুডি ড্রয় চ্যারলঞ্জ-এর েুরখােুডখ হওয়া

৮। দষূরেুক্ত �া্বাহর্র প্রচার করা

২। মহঁরট এবং সাইরকরল �ািায়াি বাড়িরয় মিালা

ডসটিরসন্ারগুডলরি আয়ত্তের েরধ্য 
আবাসর্র সুডবধা তিডর করার উপর�াগী 
প্রকল্পগুডলর সহায়িা করু্

্িু্ ্িু্ উন্নয়র্র মষেররে 
পডরবহর ব্যবস্ার প্রভাব খডিরয় 
মদখা 

সাইরকরল �ািায়ারির জর্্য 
বর়িা রাস্ায় আলাদা জায়গা

শহরর সাইরকল চলাচরলর জর্্য একটি 
পুররাদস্তুর ব্যবস্া তিডর করু্।

দপুারশর ফুটপাে, সাইরকরলর রাস্া এবং পুররা 
রাস্ার জর্্য উঁচু োর্র ্কশা দরকার।

পেচারীরদর জর্্য 
আলাদা এলাকা

সবজু ড্শা্া বাইসাইরকল-এর জর্্য

পেচারী এবং সাইরকল আররাহীরদর জর্্য রাস্ার মোর়ি  
ড্রাপত্ার ো্ উন্নি করা

সাইরকল আররাহী এবং পেচারীরদর 
জর্্য পডরবহর দপ্তরর ড্রদ্ণ ডশকা

পেচারীরদর জর্্য 
মকার্া মবষ্ট্ী 
োকরল সডররয় ডদ্।

সীোবদ্ধ পাডক্ণ ং 
সেয়কাল পাডক্ণ ং সম্পডক্ণ ি িে্য

রাস্ায় পাডক্ণ ং রাখরল মসটি পডরষ্ারভারব 
ড্ডদ্ণ ষ্ট করা

পাডক্ণ ং সরবরারহ 
ভারসাে্য বজায় 
রাখা

গাড়ি বা অ্্য 
বাহ্গুডল বাডিল 
করর মদওয়া/ 
মসগুডলর পুররার্া 
�ন্ত্রাংশ বদরল 
ম্ওয়া

মখয়াল রাখা এবং 
ড্য়ডেি িদারডক 

করা

ডফডবট্ স্ (দষূরেুক্ত 
বাহর্র জর্্য ড্ডদ্ণ ষ্ট 

পুরস্ার)
�া্বাহর্র 

জ্ালাড্র জ্্যা কর-
এর ড্ডদ্ণ ষ্টকরর

কে দষূর 
ঘরট এরকে 
এলাকাগুডল

মভজালডবহী্ স্বচ্ছ 
জ্ালাড্ ব্যবহাররর 
সুডবরধ িুরল ধরা

�া্বাহ্রক 
পডররবশসাশ্রয়ী করর 
মিালা

মভজালডবহী্ স্বচ্ছ জ্ালাড্ 
রষেরারবষেররর জর্্য 
পডরকাঠারো তিডর রাখা

গ্যাস মটেশ্

পাডক্ণ ং ডফ চালু করা

আঞ্চডলক উৎপাদ্গুডল ো্ুরষর 
কারে িুরল ধরা(গাড়িরি কে চ়িা বা 
মব়িার্া)

আরশপারশ েুটি কাটার্ার জর্্য ডক ডক করা ম�রি পারর মসগুডল িুরল ধরা 

বাইক ব্যবহার করারক ম�সব মকাম্পা্ী 
কারজ লাগায় িারদর পুরস্কৃ ি করা

হাইওরয় োকার কাররর ্য়, মসই শহরর �ডদ মকার্া ডশশু ডি্চাকার 
সাইরকরল চর়ি সহরজ এবং ড্রাপরদ ম�খার্ খডুশ ঘরুর মব়িারি পারর 
িখ্ িারক সভ্যির বলা �ায় । (Enrique Penalosa) অর্কগুডল 
ডবষরয়র েরধ্য একটি হল উপর�াগী �া্বাহ্ চলাচল পদ্ধডি �া মকার্া 
শহরাঞ্চলরক প্রডির�াডগিায় আ্রি পারর । এর ফরল চাকডর, ডশষো, 
স্বাস্্য সব ডকেুই সহরজ পাওয়া ম�রি পারর। িরব অর্ক শহররই ো্ষু 
ধরুলা বা দষূর এবং আওয়াজ মেরক স্বারস্্যর সেস্যায় মভারগ, ট্্যাডফক 

জ্যাে ইি্যাডদ ো্রুষর সেয় ্ষ্ট করর, �ার ফলাফল হরচ্ছ অে্ণ্ীডিরি 
মবশ ভারলা পডরোরর ষেডি। ফডসল-জ্ালা্ীর ওপরর ড্ভ্ণ র করর 
শহরাঞ্চরলর গাড়ি ডভি্ডিক পডরবহর ব্যবস্ায় ডবরাট পডরোরর শডক্ত 
ব্যবহার করর এবং গ্ী্হাউস গ্যাস (ডজএইচডজ) ড্গ্ণেরর িার �রেষ্ট 
অবদা্ োরক। পেচারী এবং সাইরকল আররাহীরদর েরিা �াঁরা একটু 
দবু্ণল মগাষ্ঠী িঁারদর অর্ক সেরয় স়িক দঘু্ণট্ায়  ডবপরদর েরুখােডুখ 
হরি হয়। সবরচরয় বর়িা কোটা হল শহরাঞ্চরলর লষে লষে দডরদ্র ো্ষু 

ড্রাপদ এবং সডুবরধজ্ক পডরবহর ব্যবস্ার বাইরর োরক—িারা ড্জস্ব 
গাড়ি ডক্রি পারর ্া, এবং বাধ্য হরয় িঁারদর গরপডরবহররর ওপরর 
ড্ভ্ণ র কররি হয় �া প্ররয়াজর্র িুল্ায় অপ্রিুল।  পডররবশ, সোজ 
এবং অে্ণ্ীডির ো্ ধরর রাখরি পরূ্ণরেয়াদী গরপডরবহর, পারয় মহঁরট 
চলা এবং সাইরকল চাডলরয় �াওয়া। আেরা িাই সহর�াগী মদশগুডলর 
এবং শহরগুডলর পরূ্ণরেয়াদী চলাচলব্যবস্ার উপর�াগী পডলডসগুডল 
এবং মসগুডল প্র�ুক্ত করার জর্্য ডবডভন্ন পদরষেপ ম�ে্ বাস র ্�াডপড 

ট্া্ডজট্  –এর পডরকল্প্া, সাইরকল ব্যবহাররর উপর�াগী ম্টওয়াক্ণ   
অেবা ট্া্ ্স ্মপাট্ণ ডডোন্ড ে্যার্জরেন্ (টিডডএে) সেে্ণ্ কডর । Feder-
al Ministry for  Economic Cooperation এবং িার উন্নডিকরররর–এর 
পষে মেরক GIZ সহর�াগী মদশগুডলর স্া্ীয় প্রকল্পগুডল, Sustainable 
Urban Tranport Project (SUTP)-এর জর্্য করয়কটি সোধা্ এবং 
শহরাঞ্চরলর পরূ্ণরেয়াদী পডরবহর ব্যবস্ার সবরেরক ভারলা  উপায়গুডল 
একডরেি করররে োপার অষেরর প্রকাডশি একটি ডসডররজ। www.sutp.org. 

অরপষোকৃি ভারলা গরপডরবহর-এর জর্্য বাডরডজ্যক প্রচার

অ্যাপ্  তিডর করা্ 
�ঁারা িঁারদর কারে িে্য 
ইি্যাডদ সহজলভ্য করর 
মিালা

ব্যবহাররপার�াগী ওরয়বসাইট রাখা 
গরপডরবহর-এর চালক বা কেমীরদর জর্্য শহররর উপর�াগী পূর্ণরেয়াদী  �া্বাহ্ 

– এর দাডয়ত্ব ডদরয় প্রডিষ্া্ তিডর করা
-  সােডগ্কভারব শহররর �া্বাহ্ 

এবং শহররর পডরকল্প্ার  ভারপ্রাপ্ত 
কিৃ্ণ পষে 

- গরপডরবহররর সরগে �ুক্ত মগাষ্ঠীগুডল
-  ্ াগডরকরদর এ্ডজও তিডরর জর্্য 

উৎসাহ মদওয়া
- মরেিা সংগঠ্

আবহাওয়া বদরলর মোকাডবলা 
করার পডরকল্প্ার সরগে 
সােডগ্কভারব �া্বাহ্ 
পডরকল্প্ারক-ও রাখরি  
হরব

শহরাঞ্চরল চলাচরলর জর্্য পূর্ণরেয়াদী 
সােডগ্ক পডরকল্প্া তিডর করা, লাগু করা 

এবং সং�ুক্ত করা

�া �া পদরষেপ ম্ওয়া 
হরচ্ছ মসগুডলর প্ররয়াগ এবং 
কা�্ণকাডরিা ্জরর রাখা

মটেকরহাল্ার পদ্ধডির সাহা�্য ড্রয় 
গৃহীি পদরষেপগুডলর আরলাচ্া 
এবং েূল্যায়্ শুরু করা দরকার

দষূর ড্গ্ণের্র 
োরো ড্য়ন্ত্রর

একই জায়গায় ম�রি মগরল 
একসরগে �াওয়ার ডচন্া বা উপায়

সাইরকল ব্যবহার 
করার জর্্য 
বাডরডজ্যকভারব 
প্রচার চালার্া

গরপডরবহর ব্যবহারর খরচ কে গরপডরবহর সুডবধাজ্ক

পাডক্ণ ং-এর ড্য়ে লাগু 
করা

পাডক্ণ ং-এর ড্য়ে, ম�ে্, 
সবরেরক মবডশ পাডক্ণ ং দরকার  

শহরর প্ররয়াজ্ীয় ম�রকার্া ধরর্র 
রসদ সরবরাহ মকন্দ্র রাখা

ভ্রেরর ডবডধড্রষধ

ব্যবসাডয়ক ভিভতিতে পাডক্ণ ং পডলডস ড্ধ্ণারর

মবি্ বাড়িরয় ডদরয় বাহ্ 
ব্যবহার বাডিল করা

কারজর 
জর্্য কুপ্

দরূর মেরক কাজ এবং ্ে্ীয় 
কে্ণঘন্া

িুল্ােূলকভারব কে জ্বহুল এলাকায় সাইরকল 
চাডলরয় �াওয়ার দরূরত্ব আবাসর্র ব্যবস্া এবং সাইরকরল 

ম�াগার�াগ রাখার ব্যবস্া 

উচ্চ ষেেিাসম্পন্ন গরপডরবহররর ব্যবস্া রাখা  
ডব আর টি এবং মরল-এর দ্ারা

সুবিধাজনকভাবি  
যানিদলাবনার ি্যিস্া

পবরিহণ ি্যিস্ায় গাব়ির ি্যিহার ভাগ কবর ননওয়ার সুবিধা প্রদান

দরূত্ব অ্ুসারর পাডরশ্রডেক/ 
দাে (গাড়ি চালার্ার 
পাডরশ্রডেক)

বাইক বা 
গরপডরবহর 

ব্যবহাররর জর্্য 
মকার্া সুডবরধ 

মদওয়া

পাবডলক-
এর জর্্য 

বাইক োকা 
দরকার 

সােডগ্কভারব সাইরকরল এবং মহঁরট �ািায়াি 
করারক মের্ ড্্। গাড়ির জর্্য রাস্া বা়িার্া কডেরয় ডদ্।

জ্স্বাচ্ছন্্যরক 
অগ্াডধকার ডদ্

শহর এবং িার পডরবহর ব্যবস্ার 
উন্নয়্রক সােডগ্কভারব মদখু্

মোরটাখারটা শহররর কাঠারো

ডবডভন্নভারব ব্যবহার করা �ায় এে্ 
সব শহুরর বাড়ির সংখ্যা বা়িা্

গাড়িডবহী্  
আবাস্

শহররর উপর�াগী 
মোরটা মোরটা মকন্দ্র 
তিডর করা

শহরর আর ও 
বাজার মদাকা্, 
ডবপডরচত্বর  
তিডর করু্।

�া্বাহ্  
কে  
োকরব

বর়িাবর়িা সংর�াগস্রল 
মক্াকাটার সুডবধা রাখা

সংর�াগস্রলর কাোকাডে 
অডফস-এর জর্্য জায়গা রাখা

সংর�াগস্রলর কাোকাডে 
জ্বহুল অ্যপারট্্ণন্ তিডর করা

সংর�াগস্রলর কাোকাডে বাইকপাক্ণ  
করার্ার সুডবধা মদওয়া

সংর�াগস্রলর কাোকাডে জডে বা 
সম্পভতির কর ইি্যাডদ সুড্ডচিি করা

কাজ করার ড্ডররখ গর 
পডরবহরর উঁচু োর্র 
পডররষবা সুড্ডচিি করা

গাড়ি মেরােডির 
ব্যবস্া রাখা

সুডবধাজ্ক 
ব্যবস্ার ট্যাডসি 
পডররষবা চালু 
করা

গর পডরবহর সংস্া চালু করা �ঁারা 
টাইেরটডবল, ভা়িা এবং টিডকট 

ব্যবস্া মদখারশা্া কররব্সহরজ টিডকট কাটার ব্যবস্া লাগু করা

ট্্যাডফক ড্য়ে চালু 
রাখা

ট্্যাডফক সম্পডক্ণ ি িে্য জা্ার্া 
(সেরয় মপৌঁরোর্া, ডভ়ি, পাডক্ণ ং)

বসডি মবডশ োকরল মসই এলাকায় ৩০ ডকডে 
প্রডিঘন্া বা িারও কে ডপিরড গাড়ি চালার্া

শহরররেরধ্য 
সংর�াগ বা়িার্া 
এবং ঘুরপে কডেরয় 
মফলা

পেচারী, সাইরকল 
আররাহী এবং 
গরপডরবহররর জর্্য 
জরুরী মো়িগুডলর 
উন্নয়্ ঘটার্া
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এ মসসব কাগজপরে পাওয়া �ারব। 
এই মপাটোরর গরপডরবহর সংরোন্ বাোই করা এবং পরূ্ণরেয়াদী 
্ীডিগুডল মদখা �ারব এবং মকা্ মকা্ উপারয় শহরগুডলরক আরও 
ভারলাভারব বসবাসর�াগ্য করর মিারল �ায় মসটাও মবাঝা �ারব।  
ম�াগার�াগ করু্: transport@giz.de
প্রকারশর জর্্য: 2021


