
১৭৩  টি ম�োট সদস্য
১১০  টি সদস্য
৫৮  টি সহয�োগী
৫  টি কয্ পোযেট

আ�োযদে সদস্য      

০৯।

আ�োযদে 
মেটওয়োকপ

সসটিযেট এসসিসকউটিভ কস�টিে অনুয�োদযেে ্ে, সদস্য্দ সি 
্েবর্তী বছে মেযক মেয়ো হযব। বোস্ পক সদস্য্দ সি গণেো কেো 
হয় শহযেে জেসংখ্োে আকোে এবং মদযশে �োেোস্ছু সজসিস্ে 
উ্ে সভসতি কযে। আেও র্যযেে জন্য, দয়ো কযে সসটিযেট 
সসিবোলযয় ম�োগোয�োগ করুে।

সদস্য্দ সি

সসটিযেট এে সেব পোহী কস�টিে দ্োেো আযবদে অনুয�োসদর্ হযর্ হযব

আযবদযেে জন্য প্রযয়োজেীয় কোগজ্ত্র জ�োদোে কেযর্ হযব

সসটিযেট মসযরেটোসেযয়ট প্রযয়োজেীয় কোগজ্যত্রে সোযে আযবদে িে� 
্োঠোযব

আযবদে িেয�ে জন্য অনুযেোধ করুে

+ পুণ পোঙ্গ সদস্য
এসশয়ো প্োসসসিক অঞ্চযলে স্োেীয় কর্প্ ক্ষ �োে সী�োেোে �যযে 
অন্তর্ ১০০,০০০ জেসংখ্ো েযয়যছ
+ সহয�োগী সদস্য
এসশয়ো প্োসসসিক অঞ্চযলে বোইযেে স্োেীয় কর্প্ ক্ষ, জোর্ীয় 
্� পোযয়ে সংস্ো, উন্নয়ে কর্প্ ক্ষ, গযব্ণো, প্রসশক্ষণ, সশক্ষো 
প্রসর্ষ্োে এবং এেসজও
+ কয্ পোযেট সদস্য
মবসেকোসে প্রসর্ষ্োে

েগে অংশীজেযদে সবযিযয় বড় 
সংগঠযে ম�োগদোে করুে এসশয়ো 
প্োসসসিক অঞ্চযল মটকসই উন্নয়যেে 
জন্য

citynet-ap
.o
rg

৩০ বছযেে মবসশ স�য় ধযে েগে সম্পসকপর্ 
স�স্যোে স�োধোযে জ্োে সবসে�য় এবং 
উদ্োবেী স�োধোযে কোজ কেযছ

ম�োগ্যর্োে 
�োেদণ্ড
০৬।

আযবদে ্দ্ধসর্
০৭।

০৮।

১০।

মিোেঃ +৮২-২-৭২৩-০৬৩৯
ইয�ইলঃ info@citynet-ap.org

ওযয়ব-সোইটঃ www.citynet-ap.org

সসটিযেট মসযরেটোসেযয়ট
সসউল ম্োবোল মসন্োে, ১০� র্লো, ৩৮ জংযেো, জংযেো-গু, সসউল, মকোসেয়ো

পূব প এবং
উতিে-পূব প এসশয়ো (৪৫)

দসক্ষণ-পূব প এসশয়ো (৬৬)

দসক্ষণ এবং 
দসক্ষণ-্সচি� এসশয়ো (৫৮)

প্োসসসিক (২)

উতিে আয�সেকো (২)



সসটি-টু-সসটি 
সহয�োসগর্ো

েতুে অসভজ্র্ো 
মশয়োে কেো

জ্োে সবর্েণ

শহে গুযলোযক মটকসই েগে 
উন্নয়ে সম্পসকপর্ স�স্যো 
ম�োকোযবলোয় সহোয়র্ো প্রদোে

েগে সম্পসকপর্ ্সলসস 
ভোন্োে

আেবোে SDG েযলজ 
প্ল্োটিে�

সসউল ম�য্ো্সলটে গভে পয�ন্ (SMG) এবং UNESCAP এে 
সহয�োসগর্োয় সসটিযেট আেবোে SDG েযলজ প্ল্োটি� পযক আেও 
উন্নর্ কেোে মিষ্ো কযে িযলযছ �ো স্োেীয় ্� পোয় সবসভন্ন এসসিসজ 
বোস্তবোয়ে বো েীসর্�োলোে ওয্ে অল্োযসিস িোটোযবস সহসোযব কোজ 
কযে।

সসটিযেট ন্যোশেোল িল্োপ্োেগুযলো মসযরেটোসেযয়যটে কোজ 
সবযকন্দীকেযণে �োযেয� আ�োযদে সদস্যযদে ক্ষুদ্র ্সেসযেে 
প্রকল্প প্রণয়যে, র্োযদে অঞ্চযলে অগ্োসধকোে সেধ পোেযণ সক্ষ�র্ো 
বৃসদ্ধ কযে এবং স্োেীয় ম্ৌেসভোগুসলযক আ�োযদে মেটওয়োযকপ 
সেবন্ধযেে ক্ষ�র্ো মদওয়ো হয়।

সসটিযেট ন্যোশেোল িল্োপ্োেগুযলো হযলোঃ

ন্যোশেোল 
িল্োপ্োেস

ক্োস্োে

আ�োযদে সোযে 
কোজ অংশগ্হণ 
করুে

আ�েো মটকসই উন্নয়েযক ত্বেোসবির্ 
কসে স্োেীয় ্সেযবযশে সোযে 
সো�ঞ্জস্যপূণ প স�স্যো স�োধোে প্রসরেয়োে 
�োযেয� শহযেে স�স্যোে উতিেণ কসে

আ�োযদে 
্সেসিসর্
০১।

১৭৩ টি ম্ৌেসভো, এেসজও, মবসেকোসে প্রসর্ষ্োে এবং গযব্ণো 
মকন্দসহ (২০২০ ্� পন্ত), সসটিযেট ১৯৮৭ সোযল ইউেোইযটি 
মেশেস ইযকোযেোস�ক এন্ মস্যোসোল কস�শে িে এসশয়ো অল্োন্ 
প্োসসসিক (ESCAP), UNDP এবং UN-HABITAT এে সহোয়র্োয় 
প্রসর্সষ্র্ হযয়সছল।
• আ�েো কর্পোব্যসতিযদে �যযে ম�োগোয�োগ স্ো্ে কসে, েগে 
উন্নয়ে সম্পসকপর্ জ্োে সবসে�য় কসে এবং আেও মটকসই এবং 
সস্সর্স্ো্ক শহে প্রসর্ষ্োে জন্য উৎসোসহর্ কসে।
• সক্ষ�র্ো বৃসদ্ধ, সসটি-টু-সসটি সহয�োসগর্ো, এবং প্রকযল্পে 
�োযেয�, আ�েো আ�োযদে সদস্যযদে জলবোয়ু ্সেবর্পে, দুয� পোগ 
ম�োকোযবলো, অবকোঠোয�োে রে�বধ প�োে িোসহদো এবং মটকসই 
উন্নয়ে লক্ষল্�োত্রো (SDGs) অজপযে সোহোয্য কসে।

সসটিযেট সসিবোলয়
      সসউল, দসক্ষণ মকোসেয়ো

সসটিযেট ইযয়োযকোহো�ো প্রকল্প অসিস
      ইযয়োযকোহো�ো, জো্োে

সসটিযেট-প্োস আট পস মসন্োে িে সরেযয়টিভ ্োট পেোেশী্
      মকোযব, জো্োে

কুয়োলোলো�পুে সেসজওেোল ম্সেং মসন্োে
      কুয়োলোলো�পুে, �োলয়সশয়ো

+ মশয়োে
েগে স�স্যোগুযলোে স�োধোে এবং মবস্ প্রল্োকটিস
- েগে সম্পসকপর্ সব্য়সভসতিক ক� পশোলোে আযয়োজে
- আেবোে SDG েযলজ প্ল্োটিয� প মকস মশয়োে করুে
+উন্নয়ে
মটকসই েগে উন্নয়যেে উযদেযযে প্রকল্প ্সেিোলেো কেো

০২।

০৩।

সসটিযেযটে সদস্যেো িোেটি ক্োস্োে বো সব্য়সভসতিক ক� পকোযন্ে 
�যে হযর্ সযব পোচ্চ দুইটিে অংশ হযর্ ্োযে �ো র্োযদে েগে 
সম্পসকপর্ অগ্োসধকোে এে উ্ে সভসতি কযে। সদস্যযদে দ্োেো 
্সেিোসলর্ ক্োস্োেগুযলোযক সবযবিেোয় মেযে কো� পরে�গুসল প্রণয়ে 
এবং বোস্তবোয়ে কেো হয়।

জলবোয়ু ্সেবর্পে
লীি সসটি  জোকোর্পো কল্োস্টোল সসটি গভে পয�ন্
মকো-লীি  মহল্প-ও

দুয� পোগ
লীি সসটি  ইযয়োযকোহো�ো সসটি
মকো-লীি  �োকোটি সসটি গভে পয�ন্

অযবোকোঠোয�ো
লীি সসটি  সসউল ম�য্ো্সলটে গভে পয�ন্
মকো-লীি  কুয়োলোলো�পুে সসটি হল

SDGs
লীি সসটি  বোসেশোল সসটি কয্ পোযেশে 
মকো-লীি  AIILSG, CUS, HUDCO, LCP

সদস্য শহেগুযলোে িোসহদো বো প্রযয়োজেীয়র্ো সেধ পোেযণ এই িোেটি 
ক্োস্োে মেটওয়োযকপে প্রধোে স্তম্ভ সহযসযব কোজ কযে এবং 
র্োযদে উৎসোসহর্ কযে মপ্রোগ্ো� সম্পসকপর্ কো� পরে� মক সেযজে 
কো� পরেয�ে �র্ �যে কযে কোজ কেযর্।

০৪।

বোংলোযদশ শ্রীলংকো ইয্োযেসশয়ো

সিসল্োইে ভোের্ মে্োল

আেবোে SDG 
েযলজ প্ল্োটিে�

০৫।


