
ওয়াক� শপ কায�িবিধ 
উে�াচন 
১. িনেজেদর মেধ	 িকছু �ান িবতরণ- কাড�  েগম

স�দােয় �ভাব িব�ারকারী মানষুজনেক অে�ষণ করা, েযমন েজন 
েজকবস  এবং তােদর মেতা সাধারণ মানেুষর �ভাব�িল স�ূভােব 
অবেলাকন করা। এই কাড�  েগইেম অংশ�হণকারীরা েজন েজকবেসর 
জীবন কথা ও তার নগর িনেয় গেড় ওঠা স�ুর ধারণা�েলা স�েক�  
েখলার ছেল জানেত পারেব।

২. এলাকার মানিচ� অ�ন - আমােদর পাঁচ ইি�েয়র মাধ	েম 

একিট এলাকা বাছাই করা হেব এই মানিচ� আঁকার জেন	, এলাকািট 
অবশ	ই অংশ�হণকারী �ুেলর কাছাকািছ অবি¡ত হেত হেব। 
অংশ�হণকারী ছা�ছা�ীেদর একিট 'পাঁচ ইি�য় গাইড' এর কিপ েদওয়া 
হেব এবং পােশর েসই এলাকািটেত হাঁটেত িনেয় যাওয়া হেব। েহঁেট 
যাওয়ার সময়, তারা গাইডিট অনযুায়ী শহর�িলর িবিভ£ ৈবিশ¥	 গভীর 
ভােব পয�েব¦ণ করেব। তারপর তারা েজন েজকব এর িচ§া ভাবনা আর 
অনভূুিত�েলা ব	বহার কের তােদর অিভ�তার মানিচ� ৈতির করেব।

সং�ব¨তা 

৩. মানিচ� সবার সামেন তুেল ধরা এবং আেলাচনা করা 

অংশ�হণকারীরা হাঁটার সময় তােদর ব	িªগত অিভ�তা িনেয় এলাকার 
মানিচ� ৈতির করেব। মানিচ��েলা িদেয় তারা তােদর আশপােশর 
পয�েব¦ণ�িল সবার সােথ আেলাচনা করেব। তারা �েত	েকর 
পয�েব¦ণ�েলা বণ�না, তুলনা এবং সমােলাচনা করার জেন	 এেক অপরেক 
�« করেব এবং আেলাচনায় অংশ িনেব।

৪. িনেজেক স�দােয়র িবিভ£ মানেুষর পিরি¡িতেত ক®না করা 

একিট সি°িলত মানিচ� অংশ�হণকারীেদর ±ারা ৈতির করা হেব, যােত 
�েত	েকর িনজ² মানিচ� েথেক েনয়া িবিভ£ িচ§া ভাবনা �েলা িবশদভােব 
অ§ভু� ª থাকেব। একিট স�দােয়র  িবিভ£ ে³ণীর মানেুষর ভূিমকা সকল 
অংশ�হণকারীেদর মেধ	 ভাগ কের েদয়া হেব। উদাহরণ²´প - ছা�ছা�ীরা 

 কখেনা েকােনা বৃ¨ মিহলা যার হাঁটেত অসিুবধা হয়, েকােনা বা¶া েয 
মােঠ েখলেত ভালবােস, েকােনা েদাকানদার েয চা িবি· কের, একজন 
অবসর�া¸ েপা¹ মা¹ার অথবা একজন বািড় িনম�াতার ভূিমকায় 
িনেজেদরেক ক®না করেব। এই িবিভ£ ভূিমকা�িল অনমুান কের, 
অংশ�হণকারীরা তােদর পূেব�র অনশুীলন েথেক েশখা সম� নীিত�িল 
েমেন চলার পাশাপািশ তােদর এলাকা/শহরেক কীভােব র¦া করা বা 
পিরবত� ন করা েযেত পাের েস স�েক�  আেলাচনা করেব।

পদে¦প �হণ

৫. পথ�দশ�ন এবং �িতি·য়া পয�েব¦ণ - �দশ�নী করা 

�ুেল একিট �দশ�নীর ব	ব¡া করা হেব েযখােন ছা�ছা�ীেদর সম� 
অ�ন, মানিচ�, ফেটা এবং অন	ান	 িলখািলিখ �দশ�ন করা হেব। 
�দশ�নীর উে¼শ	 িশ¦াথ�ীরা েযসকল ধারণা ও তােদর শহর িনেয় েয 
সকল িবষয় পয�েব¦ণ কেরেছ, েস�েলা সমােজর সকেলর সামেন 
তুেল ধরা। তাহেল আমােদর শহেরর েলােকরা কীভােব একিট 
স�দায়, একিট এলাকা সংর¦ণ করার দািয়½ েনয়া যায় এবং একই 
সােথ েস এলাকার উ£য়ন আর যথাথ� পিরবত� ন আনা যায় তা িনেয় 
িচ§া করেত উৎসািহত হেব। �দশ�নীেত অংশ�হণকারীেদর অিভভাবক 
এবং সহকম�ী িশ¦াথ�ীেদর আম¿ণ জানােনা হেব।

৬. িদেনর েশেষ - সমােজর অ�দতূ যারা 

অংশ�হণকারীেদর মেধ	 েথেক ভিবষৎ অ�দতূেদর িচিÁত করা হেব। 
তােদরেক এই ওয়াক� শপ েশেষ েজন েজকব এর ধারনা�িলর তািলকা 
িনেয় পিরকি®ত েপা¹ার�েলা েদওয়া হেব। তােদরেক িবিভ£ 
আেলাচনা েথেক উÂূত মূল িবষয়�িল িনেয় একিট িচিঠ িলেখ ওই 
এলাকার নগর কম�কত� ােদর কােছ পাঠােনার ব	াপাের উৎসািহত করা 
হেব। এই সকল ছা� ছা�ীরা তােদর পাড়ার পিরিচত মানষুজেনর মােঝ 
এই িচ§া-ভাবনা�েলা ছিড়েয় িদেব। ছয় মাস পের তারা িনেজরাও 
এলাকার মানষুজনেক িনেয় আেরা একিট এইরকম ওয়াক� শপ 
আেয়াজন করেত পাের, এটা পয�েব¦ণ করেত েয, তােদর �েচ¥ার 
েকােনা �ভাব আেশপােশর পাড়ায়, বা শহেরর মানষুজেনর 
িচ§া-ভাবনায় েকােনা পিরবত� ন এেনেছ িকনা।

অংশ�হণকারী িশ¦াথ�ীরা িক িক িশখেব?

১. অংশ�হণকারী িশ¦াথ�ীরা েজন েজকবস এবং তার শহর িনেয় 
যুগা§কারী ধারণা�েলা স�েক�  জানেত পারেব।

২. িশ¦াথ�ীরা তােদর পাঁচিট ইি�য়েক ব	বহার কের িকভােব তােদর 
আেশপােশর পিরেবশ পয�েব¦ণ করা যায় এবং কীভােব আমরা 
জীবেনর খুব ²াভািবক ঘটনা�েলােক উেপ¦া কের যাই, িকÆ 
স�ূ´েপ পয�েব¦ণ কের েগেল তা েথেকও ভীষণ যুিªযুª েকােনা 
মতামেতর িবকাশ ঘটেত পাের তা িশখেব।

৩. িকভােব মানিচ� এবং আঁকাআঁিকর মাধ	েম জীবেনর পয�েব¦ণ�িল 
কীভােব উপ¡াপন করা যায় িশ¦াথ�ীরা েস েকৗশল�েলা েশখার 
সেুযাগ পােব।

৪. তারা িশখেব িকভােব একিট Èপ আেলাচনায় িকভােব অেনক 
ধরেণর মানষুেক সি°িলত করা যায়। 

৫. িকভােব একিট ওয়াক� শপ েথেক উÂুত ধারণা িচ§া�েলা িনেয় 
একিট �দশ�নী ব	ব¡া করা হয় অংশ�হণকারীরা তা জানেত পারেব। 
৬. তারা এই ওয়াক� শপ এর িবিভ£ কােজর মাধ	েম তােদর েনতৃ½ এবং 
েযাগােযাগ দ¦তা অনশুীলন করেত পারেব।

িশ¦াথ�ীরা এই ওয়াক� শেপ অংশ�হণ কের িক 
িক পােব? 

১. ওয়াক� শপ স�£ করার জেন	 একিট সািট� িফেকট
২. একিট েনািটপ	াড এবং পাঁচ ইি�য় গাইড 
৩. একিট "Observe" ব	াজ  
৪. মানিচ� আঁকার জন	 আট�  কাগজ
৫. িনব�ািচত িশ¦াথ�ীরা ওয়াক� শেপর ে�ি¦েত তােদর কােজর একিট 
েপা¹ার পােব

অংশ�হণকারী �ুল ওয়াক� শপিট আেয়াজন করার 
জেন	  িক িক ভােব সহায়তা �দান করেত পাের?

১. স¸ম- দশম ে³িণর ২৫ জন আ�হী িশ¦াথ�ীর একিট Èপ ৈতির কের 

২. সকােল এবং িবকােল আেলাচনা েসশেনর জন	 একিট ে³ণীক¦ এর 
ব	ব¡া কের 

৩. িশ¦া��ীেদর িনেয় �ুেলর কাছাকািছ একিট েছাË আবািসক এলাকায় 
হাঁটার জন	 একজন বা দইুজন �ুেলর িশ¦েকর উপর দািয়½ আেরাপণ কের  
(সব �ধান সড়ক কেঠারভােব এিড়েয় যাওয়া হেব)

৪. �ুেলর কতৃ�পে¦র আ�হ থাকেল িশ¦াথ�ীেদর ±ারা ৈতির সম� আঁকা ছিব, 
মানিচ��িল �দশ�েনর ব	বস্হা করা হেব। যিদ সÍব হয় তাহেল েবােড�  িপন 
িদেয় এইসকল কােজর িশ®-�দশ�নী করা েযেত পাের (েবাড�  / েনািটশ েবাড�  
এবং িপেনর �েয়াজন হেব)

ওয়াক� শপ সময়সিূচ

একিট পুেরা িদন - েমাট  ৮ ঘÏা
ÐাসÑম অিধেবশন - ২ ঘÏা
আেশপােশর এলাকায় হাঁটা  - ২ ঘÏা
ে³ণীকে¦ মানিচ� আঁকা এবং আেলাচনা - ২ ঘÏা
�দশ�নী - ২ ঘÏা
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পয�েব¦ণ ে�া�ােমর ল¦	 শহেরর িবিভ£ িদক িকভােব পয�েব¦ণ কের 
শহর স�েক�  জানেত হয় এবং এর িভিÒেত িকভােব শহরেক নতুন ভােব 
গেড় তুলেত হয় তা স�েক�  তÑণেদর িশ¦া েদওয়া। েয পিরবত� ন 
তÑণরা চায় তা িকভােব সবার কােছ উপ¡াপন করেত হয় তা স�েক�  
অনগুত করা। অংশ�হণকারীরা একিট এলাকা  েক� কের পয�েব¦ণ 
করেব, শহর স�েক�  জানেব এবং িবিভ£িদেক িচ§ার দ¦তা িবকাশ 
করেব। তার শহের েস েয পিরবত� ন�েলা চায়, তা বা�েব িকভােব 
পিরনত করা যায় এই িনেয় ভাবা ÓÑ করেব। এই ে�া�ামিট পিরচালনা 
করেছ "Center for Ôe Living City" নােম একিট এনিজও। এই 
ে�া�ামিট পূেব� আেমিরকায় ও ইিÕয়ায় গাল� �াউট ±ারা সফলভােব 
স�£ হেয়েছ। 

  

আমােদর সমাজ-স�দায়�েলা েযসব জÑির সমস	ার স°খীন হয় 
েস�েলার মেধ	 জলবায়ু পিরবত� ন, Öত নগরায়ন, িনরাপদ পানীয় জেলর 
ঘাটিত, স	ািনেটশন, খাবােরর জায়গায় পিরেবশ ধূষণ ইত	ািদ অন	তম। 
Jane Jacobs, Malala Yousafzai, এবং Jaime Lerner 
নামক গন	মান	 এবং �ভাবশালী ব	িªগণ ±ারা অন�ুািণত হেয় আজেকর 
ভিবষ	ৎ উেদ	াªারা এই সমস	া �েলা দরূ করার �ক® িনেজর ²ে× লালন 
করেত পাের। তÑণেদর এই িদকিনেদ� শনা েদওয়ার জন	 এ ওয়াক� শপ এর 
আেয়াজন করা হেয়েছ যােত তারা অসামØস	তােক েভদ কের তােদর 
সজৃনশীল �িতভােক িবকিশত করেত পাের। এই পয�েব¦ণ ে�া�ামিট 
তােদর মেধ	 েনতৃে½র �ণাবলীেক জা�ত করেত সাহায	 করেব। এই 
ে�া�ামিট Óধু সামািজক সেচতনতা বৃি¨ করেব তা নয়, উপরÆ 
অংশগ�হণকারীগণ তােদর পয�েব¦ণ  ¦মতা িদেয় আমােদর িবিভ£ 
সমস	া েযমন, সা³য়ী মূেল	র হাউিজং ঘাটিত, খাদ	 েভজাল, স	ািনেটশন, 
িশ¦ায় ৈবষম	 ইত	ািদর উপর আেলাকপাত করার সেুযাগ পােব। 

পয�েব¦ণ ে�া�ামিট একিট িÙ ওয়াক� শপ যােত িশখােনা হেব তÑণরা 
তােদর কÚ²রেক িকভােব েজারােলা করেত পাের।
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