
ইকলী - ললোকোল গভর্নমেন্টস্ ফর 
সোসমেইমরবিবলটি সোউথ এবিয়ো, িোংলোমেি 

বাংলাদেশ কান্ট্রি অন্টিস 



ইকলী - ললোকোল গভর্নমেন্টস্ ফর সোসমেইমরবিবলটি, ন্টবশ্বব্াপী ২,৫০০ 
টিরও ববন্টশ স্ানীয় এবং আঞ্চন্টলক সরকার ন্টনদয় গঠিত একটি শহর ন্টিন্টতিক বনটওয়াক্ক । 
এই আন্তর্ক ান্টতক সংস্াটি ন্টবশ্বব্াপী ন্টবদশষজ্ঞদের েল দ্ারা পন্টরচান্টলত এবং বটকসই 
নগর উন্নয়দন ন্টবদশষ িূন্টিকা পালন কদর থাদক। ইকলীর কার্কক্রি ১২৫ টিরও ববন্টশ 
বেদশ পন্টরচান্টলত হদছে। বত্ক িাদন, আিাদের কার্কক্রদির িাধ্দি ২৫ শতাংদশরও ববন্টশ 
নগর রনসংখ্া প্রিান্টবত হদছে। বটকসই উন্নয়নদক ন্টবদবচনায় বরদখ আিরা িূলত 
স্ানীয় এবং আঞ্চন্টলক সরকার ন্টিন্টতিক কার বাস্তবায়ন এবং এর প্রচার কদর থান্টক। 
রাদত কদর বটকসই নগর, রলবায়ু সহনশীলতা, েক্ষ রনবল, উন্নত রীবববন্টচত্্, 
ন্টনম্ন কাব্কন ন্টনগ্কিন, অন্টধক উৎপােনশীলতা, পন্টরদবশ বান্ধব বরাগাদরাগ, আধুন্টনক 
অবকাঠাদিা ন্টনি্কাণ, অথ্কনীন্টতর ন্টবকাশ এবং সুস্ ও সুখী সম্প্রোয় অর্ক দনর িাধ্দি 
একটি বটকসই ও অন্তিু্ক ন্টতিিূলক সবুর নগরীর ন্টবকাশ করা রায়।

ইকলী, রাতীয় বটকসই নীন্টতর আদলাদক আন্তর্ক ান্টতক নীন্টতিালাগুন্টলদক স্ানীয় নগর 
পন্টরকল্পনায় অন্তিু্ক তি এবং এর বাস্তবায়দন সহায়তা কদর। এছাড়াও স্ানীয়, আঞ্চন্টলক 
এবং রাতীয় পর্কাদয়র কারগুন্টলদক অন্টধকতর বটকসই করদত ন্টবশ্বব্াপী উতির-েন্টক্ষণ 
এবং েন্টক্ষণ-েন্টক্ষণ সহদরান্টগতািূলক কার্কক্রিগুন্টলর সাদথ সিন্বয় কদর থাদক।   

েন্টক্ষণ এন্টশয়ায় ইকলীর বকন্দীয় কার্কালয়টি িারদতর নয়া ন্টেল্ীদত অবন্টস্ত, রা 

ইকলী - ললোকোল গভর্নমেন্টস্ ফর সোসমেইমরবিবলটি, সোউথ এবিয়ো 
(ইকলী - সোউথ এবিয়ো) নাদি পন্টরন্টচত। এই অঞ্চদল ইকলী - সাউথ এন্টশয়া ১৫ 
বছদররও ববন্টশ সিয় ধদর তাদের কার্কক্রি পন্টরচালনা করদছ। েন্টক্ষণ এন্টশয়ার বিাট 
৭৫ টিরও ববন্টশ শহর ইকলীর সেস্। িদল এই অঞ্চদল ইকলী - সাউথ এন্টশয়া একটি 
শন্টতিশালী নগর ন্টিন্টতিক বনটওয়াক্ক  ন্টহদসদব কার কদর রাদছে। 

ইকলী - ললোকোল গভর্নমেন্টস্ ফর সোসমেইমরবিবলটি সোউথ এবিয়ো, 
িোংলোমেি (ইকলী সোউথ এবিয়ো - িোংলোমেি) - বাংলাদেশ কান্ট্রি 
অন্টিসটি ঢাকায় অবন্টস্ত, রা ২০১৮ সাল বথদক পন্টরচান্টলত হদলও আিরা ২০১০ সাল 
বথদকই বাংলাদেদশর ন্টবন্টিন্ন শহদর আিাদের কার্কক্রি অব্াহত বরদখন্টছ। বত্ক িাদন 
রারশাহী, নারায়ণগঞ্জ এবং ন্টসংড়াদত আিাদের প্রকল্প অন্টিস রদয়দছ।



আেোমের লরেওয়োক্ন  
েন্টক্ষণ এন্টশয়ায় িারত, বাংলাদেশ, বনপাল ও 
িুটান হদত বিাট ৭৫ টিরও ববন্টশ শহর ইকলীর 
সেস্ এবং আিাদের বনটওয়াক্ক িুতি। এছাড়াও, 
শ্রীলঙ্া ও িালদ্ীপসহ ববশ ন্টকছু বেদশ আিাদের 
কার ন্টবস্ততৃ ত। িোংলোমেমি লেোে ১২ টিরও 
লিবি িহর ইকলীর লরেওয়োক্ন ভুক্ত, রার িদধ্ 
ঢাকা উতির ন্টসটি কদপ্কাদরশন, নারায়ণগঞ্জ ন্টসটি 
কদপ্কাদরশন, রারশাহী ন্টসটি কদপ্কাদরশন, বন্টরশাল 
ন্টসটি কদপ্কাদরশন, ন্টসংড়া বপৌরসিা, িন্টরেপুর 
বপৌরসিা ইকলীর সেস্ শহর। বাংলাদেশ বপৌরসিা 
সন্টিন্টত (ন্টিউন্টনন্টসপ্াল এদসান্টসদয়শন অব বাংলাদেশ 
- ি্াব) এবং বলাকাল গিন্কদিন্টস্ বনটওয়াক্ক  
(এলন্টরদনট) ইকলীর প্রান্টতষ্ান্টনক সেস্।  



আেোমের কোজসেূহ  
• স্ানীয় সরকাদরর রন্ বটকসই উন্নয়ন সহায়ক 

জ্ঞানন্টিন্টতিক পণ্ প্রণয়ন এবং এই সংক্রান্ত 
পন্টরদষবা প্রোন।

• বটকসই উন্নয়ন সহায়ক পাইলট প্রকল্প 
বাস্তবায়ন।  

• উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়দনর রন্ 
স্ানীয় সরকারদক কান্টরগন্টর সহায়তা প্রোন এবং 
বক্ষত্ ন্টবদশদষ স্ানীয় সরকাদরর রন্ রাতীয় ও 
আন্তর্ক ান্টতক অথ্ক প্রোনকারী সংস্াগুন্টলর সাদথ 
সম্তৃতি করদণ সহায়তা প্রোন।

• প্রন্টশক্ষণ, রাতীয় ও আন্তর্ক ান্টতক কি্কশালা এবং 
সদমেলন পন্টরচালনার িাধ্দি স্ানীয় সরকারদক 
ন্টবন্টিন্ন স্তদরর বটেকদহাল্ারদের সাদথ সংদরাগ 
স্াপদনর পাশাপান্টশ সিসািন্টয়ক জ্ঞান এবং 
কি্কেক্ষতা বতৃ ন্টধিদত সহায়তা প্রোন।  

• উপদেষ্া এবং পরািশ্কিূলক বসবা প্রোন।



ইকলী ফোইভ পোথওময়জ - যোর বভবতিমে 
আেোমের কোজগুবল িোস্তিোয়র হয় 
বটকসই উন্নয়দনর লদক্ষ্ ইকলী তাদের সকল কাদর একটি বকৌশলগত পন্া অবলম্বন কদর থাদক। 
রাদত কদর শরগুন্টলদত বটকসই উন্নয়ন, রলবায়ু সহনশীলতা, েক্ষ রনবল, উন্নত রীবববন্টচত্্, ন্টনম্ন 
কাব্কন ন্টনগ্কিন, অন্টধক উৎপােনশীলতা, পন্টরদবশ বান্ধব বরাগাদরাগ, আধুন্টনক অবকাঠাদিা ন্টনি্কাণ, 
অথ্কনীন্টতর ন্টবকাশ এবং সুস্ ও সুখী সম্প্রোয় অর্ক ন করা রায়। এই বকৌশলগত পন্াটি ইকলী ফোইভ 
পোথওময়জ নাদি পন্টরন্টচত। 

বরম্ন কোি্নর বরগ্নের বভবতিক উন্নয়র/ললো-এবেির লেমভলপমেন্ট

এইরূপ উন্নয়ন রলবায়ু পন্টরবত্ক ন বরাধ করদত ও নতুন অথ্কবনন্টতক সুদরাগ ততন্টরদত 
সহায়তা কদর এবং এর িাধ্দি সবদচদয় বটকসই উপাদয় রনস্াস্্, প্রকতৃ ন্টত ও 
বাস্তুতদ্রের উন্নয়ন ন্টনন্টচিত করা হয়।  

প্রকৃবে বভবতিক উন্নয়র/লরচোর-লিইজে লেমভলপমেন্ট 

এর িাধ্দি শহদরর অন্তব্কততী ও চারপাদশর রীবববন্টচত্্ সংরক্ষদণর িাধ্দি বাস্তুতদ্রের 
সঠিক উন্নয়ন ন্টনন্টচিত করা হয়। রা আিাদের স্ানীয় অথ্কনীন্টত এবং রীবনিান উন্নয়দনর 
িূল চান্টবকাঠি।



চক্োকোর উন্নয়র/সোর্্ন লোর লেমভলপমেন্ট

এই কারটি বটকসই সিার গঠদনর রন্ উৎপােন এবং খরদচর পধিন্টতগুন্টলদক প্রসার 
কদর। রা পুনঃব্বহারদরাগ্ উপাোন ব্বহার কদর “উৎপােন, বিাগ ও বান্টতল” এই 
পন্ার সিান্টতি এবং ক্রিব্কধিান ন্টবশ্ব রনসংখ্ার বিাগ ও উন্নয়ন চান্টহো বিটাদত সাহার্ 
কদর। 

জলিোয়ু সহরিীল উন্নয়র/লরবজবলময়ন্ট লেমভলপমেন্ট  

এর িাধ্দি শহদরর পন্টরদবশগত, প্ররুন্টতিগত, সািান্টরক পন্টরবত্ক ন ও রনসংখ্া বতৃ ন্টধির 
চাপ এবং প্রাকতৃ ন্টতক দুদর্কাগ পূব্কািাস, প্রন্টতদরাধ ও পুনরুধিার করদত প্রদয়ারনীয় 
বিৌন্টলক ব্বস্া এবং অবকাঠাদিার উন্নয়ন করদত সহায়তা প্রোন করা হয়।  

র্োয়সঙ্গে এিং েোরুষ-লকব্রিক উন্নয়র/ইর্ইমেিল এন্ড বপপল 
লসন্টোরে লেমভলপমেন্ট  

এর িাধ্দি অন্টধক ন্ার্, বাসদরাগ্ ও অন্তিু্ক ন্টতিিূলক নগর সম্প্রোয় গদড় তুলদত 
এবং োন্টরদ্্ বিাকান্টবলায় সহায়তা প্রোন করা হয়।



আেোমের লরেওয়োমক্ন  
সংযুক্ত হর  

ইকলী সাধারণত স্ানীয় সরকার/শহর এবং এর 
অঙ্গসংগঠনগুন্টলদক সেস্পে প্রোন কদর থাদক। 
ন্টবশ্বব্াপী ইকলীর আঞ্চন্টলক কার্কালদয়র সাদথ বরাগাদরাগ 
স্াপদনর িাধ্দি এই সেস্পে গ্রহণ করা রায়। ইকলীর 
সেস্প্রোপ্ত স্োরীয় সরকোর/িহরগুবলমক একোবিক 
প্রকল্পসহ জোেীয় ও আন্তজ্ন োবেক বিবভন্ন কে্নিোলোয় 
অংিগ্রহমের সুমযোগ প্রেোর করো হয়। ইকলীর সেস্ 
ন্টি স্ানীয় সরকার/শহদরর বিাট রনসংখ্া এবং বাৎসন্টরক 
আদয়র উপর ন্টিন্টতি কদর ন্টনধ্কারণ করা হয়। 

আিাদের সেস্ প্রান্টতির প্রদয়ারনীয় তথ্ রানদত প্রেতি 
ওদয়বসাইট ন্টলংদক ন্টিন্টরট করুনঃ
http://southasia.iclei.org/our-members/join-
us.html

অথবা, এই ঠিকানায় বরাগাদরাগ করুনঃ
membership@iclei.org 



লযোগোমযোগ

ইকলী সোউথ এবিয়ো - িোংলোমেি
বান্টড় নং ১২, সড়ক নং ২০, ন্টনকুঞ্জ ২, ন্টখলদক্ষত, 
ঢাকা ১২২৯, বাংলাদেশ।   

+৮৮-০১৮১৯ ৮৬৬৭৬৬
jubaer.rashid@iclei.org 
https://southasia.iclei.org/bangladesh-office/

https://www.facebook.com/ICLEIBangladesh
https://twitter.com/ICLEIBangladesh


