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�াি�ক র �ািপড সােভ� 
 
িথম: �াি�ক ব�বহার; পািনর পিরমাণ; স��িলত নদ�মা ওভারে�া; দষূণ; হাডসন নদীর েমাহনায় মানুেষর 
�ভাব 
বয়স: ৮-১৪ বছর বয়সী 
��িতর সময়: েনই 
কায �কলােপর সময়: ৩০-৪০ িমিনট 
 
কায �কলােপর সারাংশ:  
হাডসন নদী ঐিতহািসকভােব ব� বছর ধের দষূণ ও অব�য় সহ� কেরেছ। আজ, আমরা েদখেত পা�� 
েয পিরেবশগত স��য়তা, নীিত পিরবত�ন এবং নদীর পািনর �ণমান ৈব�ািনক পয �েব�েণর মাধ�েম 
�িতর�ামূলক ব�ব�া �হেণর কারেণ নদীর বা�তে�র �াে��র উ�িত হেয়েছ। যাইেহাক, আমােদর 
পিরেবেশ এখনও িবদ�মান সবেচেয় �ায়ী দষূণকারী�িলর মেধ� এক�ট হল �াি�ক। পােক�র জেল 
মাইে�া�াি�ক এবং সামুি�ক �ংসাবেশষ িনেয় েবশ কেয়ক বছর গেবষণা করার পর, হাডসন িরভার 
পাক� ২০১৯ সােল Park Over Plastic উেদ�াগ �� কের যােত পাক�-ব�াপী একক-ব�বহােরর �াি�েকর 
ব�বহার কমােনা যায় এবং নদীর �াে��র উ�িত হয়। 
এই পাঠ�ট েদখায় েয কীভােব �াি�ক আমােদর জলপেথ েশষ হয় এবং িশ�াথ�েদর তােদর ৈদন��ন 
জীবেন �াি�েকর ব�বহার তদ� করেত �েরািচত কের। ছা�রা তােদর বািড়েত পাওয়া একক-ব�বহার 
এবং পুনঃব�বহারেযাগ� �াি�ক আইেটম�িলর মেধ� পাথ �ক� অে�ষণ করেত এক�ট সমী�া পিরচালনা 
করেব। �াি�েকর জন� আমােদর চািহদা কমােত এবং েশষ পয �� আমােদর পিরেবশ র�া করার জন� 
িবক� উপকরণ�িলর এক�ট বু��ম�ার সােথ কায �কলাপ�ট েশষ হয়।  
 
উে�শ�: 

● আমােদর ৈদন��ন জীবেন �াি�েকর ব�াপকতা েবাঝার জন� 
● েবাঝার জন� েয �াি�ক িবিভ� আকাের আেস এবং িবিভ� উপােয় ব�ব�ত হয় 
● �াি�কমু� পিরেবশ ৈতিরেত সমাধান িবেবচনা করার জন� 

 
ল��:  

● িশ�াথ�রা একক-ব�বহার এবং ব�-ব�বহােরর �াি�েকর মেধ� পাথ �ক� িচি�ত করেব  
● িশ�াথ�রা অ�ত িতন�ট �াি�েকর িবক� উপকরণ শনা� করেব  

 
পােঠর উপকরণ: 

● �াি�ক র �ািপড সােভ� ওয়াক�শীট 
● ক�ালকুেলটর 
● েপ��ল 
● * ঐ��ক * �াি�ক র �ািপড সােভ� উ�র কী 

 
পটভূিম: 

https://hudsonriverpark.org/sustainability/park-over-plastic
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হাডসন নদী কেয়ক দশক ধের িশ�, িবেনাদন, কৃিষ এবং গাহ��� উত্স েথেক দষূণ এবং অব�য় সহ� 
কেরেছ। েমাহনা বা�তে�র ঐিতহািসক দষূণকারীর কেয়ক�ট উদাহরণ হল খামার এবং কারখানা েথেক 
রাসায়িনক িন�াশন, এবং েমাটর গািড় এবং েনৗকা েথেক পয়ঃিন�াশন এবং েপ�ল িলিকং (বা িকছ�  ে�ে�, 
ই�াকৃতভােব ডা��ং)। েসৗভাগ��েম, 1972 সােল, মািক�ন যু�রা� সরকার ি�ন ওয়াটার অ�া� পাস 
কেরিছল, যা বাধ�তামূলক কের েয আমােদর েদেশর জলপথ এবং তােদর বসবাসকারী বন��াণী�িলেক 
র�া করার জন� িকছ�  ব�ব�া েনওয়া হেয়েছ। আজ, নদী�টর 315 মাইল জেুড় িব�ানী এবং স্ট�য়াড�েদর 
অব�াহত সহায়তায় হাডসন নদীর বা�তে�র �াে��র উ�িত হে�। হাডসন িরভার পােক�, মানুেষর আচরণ 
কীভােব েমাহনার �া��েক �ভািবত কের তা আরও ভালভােব েবাঝার জন� িব�ানীরা িবিভ� পািনর 
মােনর পরািমিত পয �েব�ণ করেছন। এই তথ��িল এই �াকৃিতক স�দ�িলেক র�া করার লে�� 
পাক��টেক গাইড করেত সহায়তা কের৷  
�াি�ক আমােদর ৈদন��ন জীবেন সাধারণ; এ�ট নমনীয়, েটকসই, লাইটওেয়ট এবং উত্পাদন স�া। এই 
ৈবিশ���িল এ�টেক অসীম উে�েশ� উপযু� কের েতােল। এ�ট এক�ট অত�� ব�বহািরক উপাদান, তেব 
িবেবচনা করার জন� এক�ট খারাপ িদক রেয়েছ: যখন আমরা এই �াি�েকর আইেটম�িল ব�বহার কির, 
তখন েসই �ািয়ে�র অথ � হল উপাদান�ট আগামী বছর ধের পিরেবেশ �ায়ী হয়। আমােদর শ�ের পিরেবেশ 
�াি�কেক দষূেণর সবেচেয় �চিলত �প�িলর মেধ� এক�ট কের েতােল এ�ট তার অংশ। কাঠ, কাগজ, 
ত� লা ইত�ািদর মেতা উপকরেণর িবপরীেত �াি�ক কৃ��ম বা মনুষ�সৃ�। এ�ট �াকৃিতক ���য়া �ারা েভেঙ 
পৃিথবীেত িফের আসেত পাের না। অন� কথায়, এ�ট বােয়ািডে�েডবল নয়। �াি�ক েছাট েছাট ট�কেরা 
ট�কেরা ট�কেরা হেয় েযেত পাের যা খািল েচােখ সনা� করা যায় না, তেব এ�ট কখনই অদৃশ� হয় না। এ�ট 
কেয়ক�ট �ে�র িদেক িনেয় যায়: (১) কীভােব �াি�ক হাডসন নদীেত এেস পেড়? (২) েকন এটা েকান 
ব�াপার? 
 

(1) িনউ ইয়ক� িস�টেত, িবিভ� কারেণ �াি�ক আমােদর জলপেথ েশষ হয় িক� �ধান পথ�িলর 
মেধ� এক�ট হল আমােদর নদ�মা ব�ব�া৷ NYC-এর বজ�� পািন �াথিমকভােব এক�ট স��িলত নদ�মা 
ব�ব�ায় চেল। এ�ট এমন এক�ট ব�ব�া েযখােন রা�ার ঝেড়র জল আমােদর বািড়, �ুল এবং 
ব�বসািয়ক নদ�মার পাইেপর সােথ এক��ত হয়। ভারী বৃ��পােতর ে�ে�, িসে�ম�ট অিভভূত হয় 
এবং নদ�মা এবং ঝেড়র জল উভয়ই সরাসির আমােদর জলপেথ েযমন হাডসন নদীেত চেল যায়। 
এই স��িলত নদ�মা ওভারে�া ইেভ��িলর সময় (সংে�েপ CSO) আমােদর ফুটপােত 
�াি�েকর আবজ�না এবং আমােদর বািড়র �াি�েকর �ংসাবেশষ, েযমন আমােদর কাপেড়র 
ফাইবার এবং টয়েলেট �াশ করা পণ��িল নদীেত ধুেয় যায়।  
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(2) যখন �াি�ক হাডসন নদীেত �েবশ কের, তখন এ�ট সেূয �র তাপ এবং UV র��র সং�েশ � আেস। 
এইসব কারেণ �াি�েকর অখ�তা েভেঙ যায়। েযেহত�  বড় �াি�েকর আইেটম�িল েছাট েছাট 
ট�কেরা ট�কেরা হেয় যায় এবং জেল েভেস যায়, বন��াণীরা �াি�েকর এই ট�কেরা�িল খাবার েভেব 
ভ� ল কের। এই �াি�ক খাওয়া �িতকারক কারণ �াণীরা এ�ট েখেয় েপট ভেরেছ মেন করেলও, 
তারা আসেল েবঁেচ থাকার জন� �েয়াজনীয় েকােনা পু�� �হণ কেরিন। উপর�, �াি�েকর মেধ� 
িবসেফনল এ (িবিপএ) এবং িপএস অিলেগামােরর মেতা িবষা� রাসায়িনক রেয়েছ, েয�ট েখেল 
�াণী�েলা অস�ু কের ত� লেত পাের। বােয়াম�াগিনিফেকশন নামক এক�ট ���য়ায়, েযসব 
বন��াণী খােদ�র জন� অস�ু �াণীেদর উপর িনভ�র কের তােদর শরীের স��ত রাসায়িনক পদাথ � 
�ারা �িত�� হয় যারা �থেম �াি�ক েখেয়িছল।  

হাডসন িরভার পােক�র পয �েব�ণ �ক��িলর মেধ� এক�ট হল চলমান Microplastics Survey, �কিলন 
কেলেজর অংশীদারেদর সােথ পিরচািলত৷ এই অধ�য়ন�ট েমাহনার অভয়ারেণ�র িবিভ� �ােন পােক�র 
জেল ভাসমান মাইে�াে�ািপক �াি�েকর ট�কেরা�িলর ঘন� িনধ �ারণ কের, বা জেলর মেধ� িদেয় এক�ট 
সূ� জাল েটেন। আেরক�ট হল Marine Debris study যা গ�ানেসেভাট� উপ�ীপ এবং িপয়ার ৭৬-এ উপকূল 
েথেক �াি�ক গণনা, ে�ণীব� এবং অপসারেণ সহায়তা করার জন� আমােদর স�দােয়র 
ে��ােসবকেদর উপর িনভ�র কের। এই গেবষণা�ট এক ই��র েচেয় বড় �াি�ক আইেটম�িলর উপর 
েফাকাস কের এবং �াি�েকর �কােরর �বণতা েখােঁজ এবং িক ধরেনর পণ� সাধারণত উপকূেল েধায়া 
পাওয়া যায় তা েদেখ। 

 
 
�াি�ক র �ািপড সােভ� ওয়াক�শীট অনুসরণ কের, আপিন আপনার িনেজর এক�ট েছাট-জিরপ পিরচালনা 
করেবন যা সাধারণত বািড়েত ব�ব�ত িবিভ� ধরেণর �াি�েকর �াচ�য � িনধ �ারণ কের। আপনার যা দরকার 
তা হল �াি�ক র �ািপড সােভ� ওয়াক�শীট, এক�ট েলখার পা� এবং এক�ট ক�ালকুেলটর এবং আপিন েযেত 
��ত! 
 
পাট� ১: আপনার �াি�ক েশখা 
�থেম, আপনার বািড়র এক�ট ঘর িনব �াচন ক�ন েযখােন আপিন আপনার �াি�েকর জিরপ পিরচালনা 
করেবন এবং উপের তািলকাভ� � উপকরণ�িল সং�হ করেবন।  

https://hudsonriverpark.org/assets/content/general/2019_Microplastics_Report_Final.pdf
https://hudsonriverpark.org/assets/content/general/2019_Macroplastics_Report_Final.pdf
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আইেটম�িলেক সাজােনার জন� আপনােক েয দু�ট �ধান িবভােগ �েয়াজন হেব তা হল একক-ব�বহার 
এবং ব�-ব�বহােরর �াি�ক৷ একক-ব�বহােরর �াি�ক�িল �ধুমা� একবার ব�বহার করার জন� িডজাইন 
করা পণ�। আমরা �ায়শই এই আইেটম�িলেক পুনরায় ব�বহার কির এবং েস�িল আবার ব�বহার কির, 
িক� আমরা এখনও ��তকারেকর অিভ�ােয়র কারেণ েস�িলেক একক-ব�বহার িহসােব গণনা কির৷ 
ব�-ব�বহােরর �াি�ক�িল এমন পণ� যা বারবার ব�বহার করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ।  
 
কেয়ক িমিনট সময় িনন এবং আপিন েয আইেটম�িল ব�বহার কেরন তার মেধ� িকছ�  িচ�াভাবনা ক�ন 
এবং েস�িলেক ওয়াক�শীেট িলখুন 
 
পাট� ২: আপনার �াি�ক জিরপ 
�াি�ক র �ািপড সােভ� েডটা চােট�র শীেষ � আপিন জিরপ করার জন� েকান ঘর�ট েবেছ িনেয়েছন তা িলেখ 
�� ক�ন।  
 
এর পের, এই ঘের পাওয়া সম� একক-ব�বহার এবং ব�-ব�বহােরর �াি�ক�িলেক গণনা কের আপনার 
সমী�া �� ক�ন। েডটা চােট� �দ� ে�েস আপনার ল�া েরকড� ক�ন। �িত�ট �াি�েকর আইেটেমর 
জন� এক�ট লাইন িলেখ ট�ািল ক�ন। �িত ৫ম আইেটেম, পূব �বত� ৪ এর মােঝ এক�ট লাইন অিত�ম 
ক�ন। এ�ট আপনার েমাট গণনােক আরও সহজ কের ত� লেব। 
 উদাহরণ: 

  
আপিন যিদ িন��ত না হন েয েকান �জিনস িদেয় ৈতির, আপিন এক�ট েলেবেলর জন� ব��ট পিরদশ �ন 
করেত পােরন বা বািড়েত কাউেক সাহােয�র জন� �জ�াসা করেত পােরন। �াি�ক র �ািপড সােভ� উ�র 
কী�টও িনি� �ধায় উে�খ ক�ন। 
 
একবার এ�ট স�ূণ � হেয় েগেল, একক-ব�বহােরর �াি�েকর জন� আপনার ল�া�িল গণনা ক�ন এবং 
ট�ািল বাে�র নীেচ েদওয়া জায়গায় ন�র�িল েরকড� ক�ন৷ আপনার ব�-ব�বহােরর �াি�েকর জন� 
একই কাজ ক�ন। 
 
আপনার "েমাট �াি�ক আইেটম গণনা" খুেঁজ েপেত আপনার একক-ব�বহােরর �াি�েকর েমাট সংখ�া 
এবং ব�-ব�বহােরর �াি�েকর েমাট সংখ�া েযাগ ক�ন।  
 
পাট� ৩: আপনার ফলাফল িবে�ষণ ক�ন 
অবেশেষ, আপনার ফলাফল পয �ােলাচনা করেত িকছ�  সময় িনন। এই িবভােগ ���িলর জন� আপনার 
েডটা পড়ুন। 
�� ১-এর জন�, আপনার েমাট কত শতাংশ একক-ব�বহার িছল তা জানেত এক�ট ক�ালকুেলটর এবং 
িন�িলিখত সূ��ট ব�বহার ক�ন।      

1   2   3   
 

1   2   3   
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[েমাট একক-ব�বহােরর �াি�ক] ÷ [েমাট �াি�ক আইেটম গণনা] x ১০০ = একক ব�বহার �াি�ক 
% 

 
�� ২-এর জন�, আপনার েমাট কত শতাংশ ব�-ব�বহােরর িছল তা জানেত এক�ট ক�ালকুেলটর এবং 
িন�িলিখত সূ��ট ব�বহার ক�ন। 
 [েমাট ব�-ব�বহােরর �াি�ক] ÷ [েমাট �াি�ক আইেটম গণনা] x ১০০ = ব�-ব�বহােরর �াি�ক % 
 
�� ৩ এবং ৪ এর জন�, আপনার ফলাফল�িল �িতফিলত ক�ন। অ-�াি�ক সাম�ী িদেয় ৈতির েকান 
পণ��িল িদেয় আপিন �িত�ািপত হেত পােরন তা িনেয় িচ�াভাবনা ক�ন। আপিন েয �জিনস�িল 
স�েক� জােনন যা িবিভ� উত্পাদন িডজাইেন িবদ�মান তার ব�াপাের িচ�া ক�ন (উদাহরণ: দুেধর এক�ট 
�াি�েকর জগ বনাম এক�ট কােচর েবাতল)। 
 
�� 5 এক�ট চ�ােল� ��। এর জন� এই পাঠ পিরক�নায় �দ� পটভূিমর তথ� এবং সমােলাচনামূলক 
িচ�াভাবনার দ�তা �েয়াজন। সম� িশ�াথ�েক এই ���ট েচ�া করার জন� উত্সািহত করা হে�, এবং 
আপিন যিদ েকানও রা�ার বাধায় আঘাত কেরন, দয়া কের �াি�ক র �ািপড সােভ� উ�র কী েদখুন। 
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�াি�ক র �ািপড সােভ� উ�র কী 
 
পাট� ১: আপনার �াি�ক েশখা 
 

1. একক-ব�বহােরর �াি�েকর ৫�ট িনিদ�� উদাহরণ িলখুন (ইি�ত: েযেত েযেত ব�ব�ত 
�জিনস�িল স�েক� িচ�া ক�ন)।  

স�াব� উ�র: �াি�েকর পা�, �, �াি�েকর ি�ং র �াপ, েটক-আউট খাবােরর পা�, শ�া�ুর েবাতল, 
পানীেয়র েবাতল, নমনীয় �াি�েকর কাপ এবং ে�ট, িচপ ব�াগ, ওষুেধর জন� েফা�া প�াক, বিড়র েবাতল, 
িডশ সাবান এবং িডটারেজ� েবাতল, ইেলক�িনে�র প�ােক�জং এবং অন�ান� বািড়র পণ�, �াি�েকর 
শিপং ব�াগ ইত�ািদ। 
 

2. ব�-ব�বহােরর �াি�েকর 5�ট িনিদ�� উদাহরণ িলখুন (ইি�ত: এ�িল সাধারণত আমােদর �যু�� 
এবং উপকরণ�িলেত পাওয়া যায় যা আমােদর েপাশাক ৈতির কের) 

স�াব� উ�র: েগম কনেসাল, কীেবাড� কী, িরেমাট কে�াল, ল�াপটপ চাজ�ার, ঘাম ঝরােনা পিলে�� 
েপাশাক (েযমন অ�াথেল�টক শট�স), েকডেস পাওয়া ফ�াি�ক, �াি�েকর ��াট�লাস এবং পিরমােপর 
কােপর মেতা রা�াঘেরর সর�াম, খাবার রাখার পা�, শ� �াি�েকর কাপ এবং ে�ট, অ�াথেল�টক 
সর�াম েযমন সকার বল, েযাগ ম�াট, জা� দিড়র হাতল, বাইেকর েহলেমট ইত�ািদ। 
 
পাট� ২: আপনার �াি�ক সােভ� ক�ন  
Example: 

�াি�ক র �ািপড সােভ� েডটা চাট�  

সােভ� �ম:  িকেচন 

একক ব�বহােরর �াি�ক ব�-ব�বহােরর �াি�ক 
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েমাট: ১৭ েমাট: ৯ 

েমাট �াি�ক আইেটম গণনা (উপর েথেক আপনার েমাট েযাগ ক�ন): (১৭+৯) = ২৬ 

 
পাট� ৩: আপনার ফলাফল িবে�ষণ ক�ন 
 

1. আপনার গণনা করা েমাট �াি�ক আইেটেমর কত শতাংশ একক-ব�বহােরর �াি�ক িছল? 
আপনার কাজ েদখান। 

১৭ ÷ ২৬ x ১০০ = ৬৫.৩৮% 
 

2. আপনার গণনা করা েমাট �াি�ক আইেটেমর কত শতাংশ ব�-ব�বহােরর �াি�ক িছল? 
আপনার কাজ েদখান। 

৯ ÷ ২৬ x ১০০ = ৩৪.৬২% 
 

3. আপনার সােভ� েত পাওয়া ৩�ট একক-ব�বহােরর �াি�ক আইেটম তািলকাভ� � ক�ন যা িবক� 
উপকরণ (কাঠ, ধাত� , িসরািমক, ত� লা, উল, ইত�ািদ) িদেয় �িত�াপন করা েযেত পাের। 

 

উদাহরণ:  উদাহরণ: আমার রা�াঘের আিম িতন�ট একক ব�বহােরর �াি�ক েপেয়িছ েয�িল িবক� 
উপকরণ িদেয় �িত�াপন করা েযেত পাের তা হল আমার িডেমর শ� কাগজ, �াি�েকর ি�ং র �াপ এবং 
েকউিরগ পড। ভিবষ�েত, আিম কাড�েবােড� িব�� হওয়া িডম িকনেত পাির, আিম েমাম-েলপা সুিতর 
খাবােরর েমাড়ক ব�বহার করেত পাির এবং আিম েঢেল েনওয়া কিফেত সু�ইচ করেত পাির যা এক�ট 
িসরািমক ফােনল এবং পুনরায় ব�বহারেযাগ� ধাতব জাল কিফ িফ�ার ব�বহার কের। 
 

4. আপনার সােভ� েত পাওয়া ৩�ট ব�-ব�বহােরর �াি�ক আইেটম তািলকা ক�ন যা িবক� 
উপকরণ িদেয় �িত�াপন করা েযেত পাের। 
 

উদাহরণ: আমার রা�াঘের আিম েয িতন�ট ব�-ব�বহােরর �াি�ক েপেয়িছ েয�িল িবক� উপকরণ িদেয় 
�িত�াপন করা েযেত পাের তা হল আমার পুনঃব�বহারেযাগ� জেলর েবাতল, চপি�ক এবং খাদ� 
সংর�েণর পা�। ভিবষ�েত, আিম অ�ালুিমিনয়াম েথেক ৈতির এক�ট পুনঃব�বহারেযাগ� জেলর েবাতল 
ব�বহার করেত পাির, আিম ধাত�  বা কােঠর চপি�ক িকনেত পাির এবং আিম কাচ, িসরািমক বা 
অ�ালুিমিনয়ােমর খাদ� সংর�েণর পাে� সু�ইচ করেত পাির। 
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5. ** চ�ােল� �� ** �াি�ক এবং CSO স�েক� আপিন িক জােনন তা িবেবচনা ক�ন। এমনিক 
যখন আমরা িরসাইেকল করার জন� যথাসাধ� েচ�া কির, তখনও �াি�ক পণ� হাডসন নদীেত 
েভেস েযেত পাের (ইি�ত: এই পােঠর পটভূিম িবভােগ পড়ুন)।  

a. আপিন েকান �াি�ক পণ��িল ব�বহার কেরন ভিবষ�েত েয�টর �াি�ক নয় এমন 
সং�রণ যা আপিন েবেছ িনেত পােরন? 
 

উদাহরণ: এক�ট আইেটম যা আিম আমার পূব �বত� উ�র�িলেত উে�খ কিরিন তা হল আমার িসিলকন 
ওেভন িমটস। আিম পিরবেত� ত� েলা িদেয় ৈতির ওেভন িমট ব�বহার করেত পাির।  
 

b. িনউ ইয়ক� িস�টেত যখন বৃ�� হয়, তখন সাধারণত এক�ট CSO ইেভ� হয়। এই সমেয় নদ�মা 
ব�ব�ায় েযাগ করা পািনর পিরমাণ সীিমত করেত আপিন বািড়েত কী করেত পােরন এবং 
েকন? 
 

উদাহরণ: বৃ��র সময়, আিম িডশওয়াশার এবং ল�� েমিশন চালােনা এড়ােত পাির কারণ তারা িভতের যা 
আেছ তা পির�ার করেত যেথ� পিরমােণ পািন ব�বহার কের। বৃ�� ব� না হওয়া পয �� অেপ�া কের, আিম 
েসই পািনেক িনউইয়ক� িস�টর অিভভূত স��িলত নদ�মা ব�ব�ায় অবদান রাখেত বাধা িদ��। 
 
 
 

c. হাডসন নদীেত �াি�েকর এই সমস�া সমাধােনর জন� আপিন আপনার ৈদন��ন জীবেন 
েকান ২�ট �জিনস করেত পােরন?  

 
উদাহরণ:  হাডসন নদীেত �াি�েকর �েবশ েঠকােত আিম এক�ট �জিনস করেত পাির তা হল �থেম 
অ�েয়াজনীয় �াি�ক আইেটম �ত�াখ�ান করা, েযমন মুিদ েদাকােন �াি�েকর উৎপািদত ব�াগ। 
আেরক�ট �জিনস যা আিম করেত পাির তা হল আমার ব�ুেদর এবং পিরবারেক CSO ইেভ��িল স�েক� 
জানােনা এবং বৃ�� হেল বািড়েত কম পািন ব�বহার কের কীভােব আমরা তােদর �ভাব কমােত পাির। 
 
 
 


