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আলবানস, হারেপনডন ও
িভেলােজার লািগ
িয়ং আউট একটা কিমউিন
েজ যখােনা বািস া হগল
তারার কা াত অবি ত রা াটা
বছেরা ৮ বার খলাধুলা ও
কিমউিন কায েম ব বহােরর লািগ
গািড় ঘাড়া চলাচল ব র অনুেরাধ
জানাইয়া আেবদন করেতা পারবায়।

ইটা পাড়া িতেবশী হগেলর মেধ
সা ােতার এক সুেযাগ তির
কেরর এবং একটা সােপাট
নটওয়াক গিড়য়া তেলর।
ইটা বা াইনতর লািগ মু বাতাস
ও ব ায়ােমর সুেযাগ তির কেরর।

আরও
জানুউ া!

www.sustainablestalbans.org/playingout
playingout@sustainablestalbans.org

রিজ ার চ াির ন রঃ
১১৭৩১১৮

আফনার

ে রউ র

িয়ং আউট কার লািগ?
স আলবানস িডি ে ার য কুনু রা ার বািস া িয়ং আউেটার লািগ রা া বে র
আেবদন করত পারবায় ( ধুমা বাস ট ছাড়া)। সব থম িতেবশী হগেলর লেগ অবশ ই
পরামশ করা লাগেবা। িয়ং আউট সশান লা ধুমা সংি
রা ার বািস া হগেলর লািগ
উ
, ইটা জন সাধারেণর লািগ নায়। িয়ং আউট খািল বা াইনতর লািগও না!
অংশ হেণর লািগ রা ার হগল বািস ারা াগতম এবং িতেবশীরা একজন আেরকজেনর
লেগ পিরিচত হইবার সুেযাগ পাইেবা।
আিম বািহের যাইেত চাইেল িকতা হইব?
রা া ব করার িবষয়টা রা ার একদল ভিলউি য়ার দখভাল করবা যােত বািস ারা ও
তারার িভিজটর হগল গািড় চালাইয়া আওয়া যাওয়া করেতা পারবায়। রা া
ধুমা সাধারণ
ািফক ব থাকেতা। ব থাকা একটা এলাকা থািক গািড় িদয়া আফেন বারা যাইেত চাইেল
আফেন দািয়ে থাকা য়াডের জানাইতা।
একটা ি ট পা থািক িয়ং আউট িকলা আলাদা?
সশান লা সংি
হইেবা, ব থাকা এলাকার বািস া হগল গািড় লইয়া আওয়া যাওয়া
করেতা পারবায় এবং স ব কমকা ও খািন দািনর উফের জার না িদয়া বরং বা াইনতর
খলাধুলা ও কিমউিন কমকাে র লািগ
দান করা হইেবা (যিদও চা ও কক খাওয়া
দাওয়াত কুনু িনেষধ নাই)
িয়ং আউট সশােন বা াইনতর দািয় কার উফের থাকেবা?
িপতামাতাই সবসময় তারার িনেজারার বা াইনতর দখা নার দািয়ে থাকবায়।
আিম িকলা স ৃ হইতাম পারমু?
আফনার রা াত যিদ িয়ং আউট সশােনার পিরক না করা হয় তাহেল বািস া হগেলর
গািড়র পথ দখাইয়া িদবার লািগ আফেন একটা হাই িভজ জ ােকট পিরয়া একজন য়াড
ভলুনটার িহসােবা নাম লখাইননা কেন? আফনার রা াত এখনও যিদ িয়ং আউট
আেয়াজন করা না হয় তাহেল আফনার িতেবশী হগেলর লেগ মাতউ া এবং তারার আ হ
আেছ িকনা ইটা যাচাই ক উ া। আরও জানার লািগ
www.sustainablestalbans.org/playingout িভিজট ক উ া।

[ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔArabic]
This leaflet is in Bengali
(Sylheti). Other
Ta ulotka jest dostępna w języku polskim [Polish]
languages available.
[ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮﭼﮧ اردو ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﮯUrdu]

