
পরু�ার িজতুন এবং উপহার পান! 
সম� িমিডল �ুল িশ�ী এবং পিরেবশিবদেদর আ�ান করা হে� 
‘আমরা  সবাই জলিবভািজকায়  থািক  ’ েপা�ার �িতেযািগতার েঘাষণা করা হে�  
NYS পিরেবশ সংর�ণ িবভাগ এবং NYS জল পিরেবশ সিমিত (NYS Department of Environmental Conservation & New York 
Water Environment Association) �ারা পিরচািলত 

 
 
�িতেযািগতার িবষয় 
আপিন বািড়েত এবং আপনার কিমউিনিটেত েয কাজ কেরন তা পরবত� �জ�েক 
�ভািবত কের। এই েপা�ার �িতেযািগতািট িশ�াথ�রা েয জলিবভািজকায় থােকন েস 
স�েকর্  জানার জনয্ তােদর ভূিমকােক উৎসািহত করার উে�েশয্ এবং বতর্ মান ও 
ভিবষয্ত �জে�র জনয্ িকভােব জল স�দ সংর�ণ এবং সুরি�ত রাখেত হেব েসই 
স�েকর্  জানােনার জনয্ আেয়াজন করা হেয়েছ। 
 

েদখান িকভােব “আমরা সবাই জলিবভািজকায় থািক”!    
েপা�ারিটেক অবশয্ই বাতর্ ািট সু��ভােব বয্াখয্া করেত হেব। 
 

েপা�ােরর �েয়াজনীয়তা 
েপা�ােরর মেধয্ অবশয্ই আসল হােত আঁকা িচ� থাকেত হেব-েকানও কমিপউটার-সৃ� 
েপা�ার অথবা �ািফ� নয়। কিপরাইট করা চির� (েযমন সুপারময্ান, বয্াটময্ান, 
ইতয্ািদ) এবং ি�প আটর্  �হণ করা হেব না।  
 

সাম�ী: আপিন ওয়াটারকালার, েপন এবং কািল, ে�য়ন, চক ও 
মাকর্ ার সহ েয েকানও িমিডয়া বয্বহার করেত পােরন। 

 
আকার: 8 ½” x 11”, লয্া�ে�প েলআউট  

 
বয্াক�াউ�: েকবল সাদা, েকানও রঙীন েপপার বয্াক�াউ� নয় 

 
েপা�ারগিলেক জনসাধারেণর সমে� রাখা হেব এবং এিট েযন সহেজই েদখা এবং পড়া 
যায়। িবজয়ী েপা�ারগিলেক 2020 কয্ােল�ােরর অংশ িহেসেব িবতরণ করার জনয্ 
একসে� রাখা হেব। 
 
 

 
পরু�ার এবং উপহার 
�েতয্ক অংশ�হণকারী একিট �ীকৃিতর শংসাপ� পােবন। 
 

শীষর্ 14িট েপা�ারেক 2021 কয্ােল�াের অ�ভুর্ � করা হেব যা িনউ ইয়কর্  ে�েটর 
মাধয্েম িবতরণ করা হেব।  
 

14জন িবজয়ী িশ�াথ�রা তােদর ে�ম করা েপা�ার পােবন এবং তােদরেক �ানীয় 
NYWEA চয্া�ার অনু�ােন িনম�ণ জানােনা হেব।  
 

কারা েযাগয্? 
িনউ ইয়কর্  ে�েটর সরকাির এবং েবসরকাির �ুেলর সম� িমিডল �ুল িশ�াথ�রা এই 
েপা�ার �িতেযািগতায় অংশ�হণ করার জনয্ েযাগয্। �িত েপা�ার একজন িশ�াথ�। 
  

িবচার �ি�য়া 
DEC এবং NYWEA কম� সম� েপা�ার পযর্েব�ণ করেবন এবং শীষর্ 30িট এি� েবেছ 
েনেবন। NYWEA সদসয্ এবং DEC কম� 14িট িবজয়ী েপা�ােরর জনয্ েভাট েদেবন।  
 

িবচােরর মানদ� 
• িলখন এবং আটর্ ওয়াকর্  �ারা উপ�ািপত �� এবং সিঠক বাতর্ া 
• সৃজনশীলতা, েমৗিলকত�, এবং িশ�গত মান 
• দশৃয্গত ��তা 
 

অনু�হ কের মেন রাখেবন... 
• এি�গিলেক েপা�ার �েয়াজনীযতা অবশয্ই পূরণ করেত হেব 
• সংযু� �কাশনা ফমর্ েপা�ােরর িপছেন লাগান। 
• জমা েদওয়া সম� আটর্ ওয়াকর্  NYSDEC এবং NYWEA-এর স�িত্ত িহেসেব 

িবেবচনা করা হেব এবং পুনরৎপাদন করা হেব। 
 

�কাশনা ফেমর্র জনয্ উে�া পাতা েদখুন 
েপা�ার �হণ করার েশষ তািরখ হেলা শ�বার,  
10ই জানয়ুাির, 2020 
 



িনেজর গেবষণা করন 
আমরা আপনােক “আমরা সবাই জলিবভািজকায় থািক” িবষয়িট স�েকর্  গেবষণা করার জনয্ 
উৎসািহত করিছ যােত েপা�ার �িতেযািগতার িবষয় �িতফিলত কের। আপনার গেবষণায় 
িন�িলিখত ওেয়বসাইট সাহাযয্ করেত পাের: 
• NYSDEC – https://www.dec.ny.gov/chemical/74997.html  – জলিবভািজকা 

স�েকর্  তথয্ 
• NYSDEC – http://www.dec.ny.gov/public/43661.html – িকভােব জল পির�ার 

রাখেত হেব তা িশখুন 
• NYWEA – www.nywea.org – নতুন ‘জেলর কদর িশশেদর বই (Value of Water 

Children’s Book)’ সহ 
• USGS জল িব�ান �ুল – http://water.usgs.gov/edu 
• EPA বা�ােদর িব�ান পৃ�া – www.epa.gov/students 
 

পাঠ পিরক�নার ধারণা 
“আমরা সবাই জলিবভািজকায় থািক”-এর জনয্ একিট পাঠ পিরক�না, িশ�কেদর জনয্ একিট 
পাওয়ারপেয়� এবং িশ�াথ�েদর জনয্ একিট ওয়াকর্ িশট ৈতির করা হেয়েছ 
(https://www.dec.ny.gov/education/32108.html-এ েপা� করা হেয়েছ।) এই পােঠর 
মেধয্ রেয়েছ একিট জলিবভািজকার �ান িনণর্য় করা এবং জলিবভািজকায় স�াবয্ দষূেণর উৎস 
িচি�ত করা। এই পাঠিট িশ�াথ�েদর পে� জলিভবািজকার মেধয্ দষূণ কমােনার এবং �িতেরাধক 
সমাধান স�ােনর জনয্ ৈতির করা হেয়েছ।  
 
ে�ােজ� WET (িশ�কেদর জনয্ জল সং�া� িশ�া) একিট উ�াবনী, জল-সং�া� গিতিবিধ যা 
K-12 �াসরেমর মেধয্ বয্বহার করার জনয্ ৈতির করা হেয়েছ। িনউ ইয়কর্  ে�েটর মেধয্ WET 
স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ www.dec.ny.gov/education/1902.html-এ DEC ওেয়বসাইেট 
যান। ে�ােজ� WET-এর জাতীয় ওেয়বসাইট http://www.projectwet.org-এ অিতির� 
সং�ান পাওয়া যাে�।  
 

গর�পণূর্ িবষয় 
মানব গিতিবিধ কীটনাশক, পশ বজর্ য্, আবজর্ না এবং আলগা মািটর মেতা িজিনস েরেখ যায় যা 
সহেজই আমােদর জেল িমেশ িগেয় তা দিূষত করেত পাের। জল সংর�ণ করার জনয্ েলােকরা 
অেনকগিল কাজ করেত পােরন—সিঠক প�িতেত সার বয্বহার, েসি�ক টয্াে�র র�ণােব�ণ, নদীর 
তীের গাছ লাগােনা (বাফার), পশ বজর্ য্ পির�ার করা, বষর্ার জনয্ বাগান ৈতির করা, সিঠকভােব 
েবাট পা�-আউট করা এবং নদর্মার েথেক জল উপেচ পড়া �িতেরােধ সাহাযয্ করা (ফয্াট অথবা 
ি�জ েফলেবন না; ডায়াপার, েবিব ওয়াই� বা বয্ি�গত পির��তার পণয্ �াশ করন)। 
 

�কাশনা ফমর্ 
�েতয্কিট েপা�ােরর মেধয্ সুরি�তভােব েপা�ােরর িপছেন �কাশনা ফমর্ আটকােত হেব। স�ণূর্ 
�কাশনা ফমর্ িবহীন একিট েপা�ার িবচােরর জনয্ েযাগয্ নয়।  
 
এখােন ডাকেযােগ পাঠান: NYSDEC – Calendar Contest  

625 Broadway, 4th Floor 
Albany, NY 12233-3508 

িবগত িবজয়ীেদর েদখেত এবং আরও েবিশ তেথয্র জনয্ 
www.dec.ny.gov/education/32108.html এবং www.nywea.org-এ আমােদর 
ওেয়বসাইেট যান অথবা NYSDEC’s Cassandra Davis-েক (518) 402-8152 ন�ের 
কল করন। 
 

�কাশনা ফমর্: অনু�হ কের ��ভােব ি�� করন 
 

***�েতয্কিট েপা�ােরর িপছেন এই ফমর্িট সংয�ু করন*** 
 
 
িশ�াথ�র নাম: ___________________________ ে�ড:  ____________ 
 
�ুল: __________________________________________________ 
 
িশ�ক: _________________________________________________ 
 
িশ�েকর ইেমল অয্াে�স: ______________________________________ 
 
�ুেলর িঠকানা: ____________________________________________ 
 
িসিট: _____________________ ে�ট: _______   িজপ েকাড: ________ 
 
�ুেলর েফান: (            ) ___________________  
 

 
আিম এত�ারা �ীকৃিত �দান করিছ েয এই েপা�ারিট উপেরা� িশ�াথ� �ারা স�ূণর্রেপ 
ৈতির করা হেয়েছ এবং িশ�াথ�র মূল আটর্ ওয়াকর্ । আিম স�িত �দান করিছ েয 
�িতেযািগতা চলাকালীন অথবা পের কখনও এিট জনগেণর সমে� �দশর্ন করা হেব অথবা 
�কািশত করা হেব। আিম বুেঝিছ েয এই েপা�ারিট িনউ ইয়কর্  ে�ট পিরেবশ সংর�ণ 
িবভােগর স�িত্ত হেয় যােব এবং পুনরৎপাদন করা েযেত পাের। শধুমা� েয তথয্িট �কাশ 
হেব তা হেলা িশ�াথ�র নাম, ে�ড এবং েহামটাউন। 
 
________________________  ________________________ 
িশ�াথ�র �া�র    িপতা-মাতা/অিভভাবেকর �া�র 
 
________________________  ________________________ 
নাম ি�� করন    নাম ি�� করন 
 
_____________   ______________ 
তািরখ     তািরখ 
 

***�েতয্কিট েপা�ােরর িপছেন এই ফমর্িট সংয�ু করন*** 

https://www.dec.ny.gov/chemical/74997.html
http://www.dec.ny.gov/public/43661.html
http://water.usgs.gov/edu
https://www.dec.ny.gov/education/32108.html
http://www.dec.ny.gov/education/1902.html
http://www.projectwet.org/
http://www.dec.ny.gov/education/32108.html
http://www.nywea.org/
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