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সবাইভক সম্ান করুন 
• যারা পল্লী এলাকায় বাস কররন, কাজ কররন এবং পল্লী এলাকারক উপর�াগ করার জন্য এরসরেন তারের সবার 

সবুবধা-অসবুবধা ববরবচনা করনু

• ফটক ও প্রপার্টি গরুলা যযমন যপরয়বেরলন যতমন যররে আসনু

• গাব়ি পাকটি  করার সময় প্ররবশপথ অথবা ড্াই�ওরয় অবররাধ কররবন না 

• �দ্র আচরণ করনু, হ্যারলা বলনু, জায়গা �াগা�াবগ করর বনন

• স্ানলীয় বচহ্নগরুলা যমরন চলনু এবং বচবহ্নত পরথ থাকুন যবে না আররা প্রশস্ত প্ররবশপথ যথরক থারক 

কৃন্টি, গবান্টদপশু ও বন্যপ্রাণী
আপনার কমটিকাণ্ড অন্য মানষুরের জলীবন ও জলীববকার উপর প্র�াব যফলরত পারর।

পল্লী এলাকায় কাজ করা মানষুরের সহরযাবগতা করনু। উোহরণস্বরপূ, যেন পশরুের 

যকাথাও বনরয় যাওয়া হরছে বা একবরিত করা হরছে তেন োমাবররের বনরেটিশনা যমরন 

চলনু। এর্ সবাইরক বনরাপে রােরত সহরযাবগতা করর।

ফটক ও প্রপার্টি গরুলা আপবন যযমন যপরয়রেন যতমন যররে আসনু অথবা বচরহ্ন প্রেত্ত 

বনরেটিশনাগরুলা যমরন চলনু। যেন একসারথ একর্ েরল থাকরবন, তেন বনবচিত করনু 

যয সবটিরশষ ব্যবতির্ যযন জারনন যয ফটকগরুলা কলী�ারব রােরত হরব। োমাবররা 

ফটকগরুলা বন্ধ করর রারেন পশগুরুলারক য�তরর রাোর জন্য অথবা যোলা রারেন 

োবার োওয়ার ও পাবন পান করার সরুযাগ করর যেওয়ার জন্য। োমাররর 

যন্ত্রপাবত, য�া়িা বা গবাবে পশগুরুলারক স্পশটি কররবন না। আপনার যবে মরন হয় 

যয োমাররর যকারনা প্রাণলী ববপযটিরয়র মারে আরে তাহরল োমাবরর েবৃটি আকষটিণ 

করার যচটিা করনু।

বন্যপ্রাণলী, গবাবেপশ ুও য�া়িারের প্রচুর পবরমাণ জায়গা বেন। তারের আচরণ যকমন 

হরব তা আরগ যথরক বলা যায় না, ববরশষ করর যেন তারের বয়স কম থারক 

এবং আপবন আহত হরত পাররন।

গবাবেপশ,ু য�া়িা বা বন্য প্রাণলীরের োওয়ারবন না যযরহতু তা তারের ক্ষবতর কারণ 

হরত পারর।

পল্ী এলাকায় ভ্রমণ ও পান্টক্ক িং
পল্লী এলাকার স়িকগরুলারত যানবাহন মানষু ও বন্য প্রাণলীরের জন্য ববপজ্জনক হরত 

পারর।

গ্ামলীণ পরথ গাব়ি চালারনার সময় গাব়ির গবত কমান এবং সতকটি তার সারথ ড্াই� 

করনু। গাব়ি পাকটি  করার সময় বনবচিত করনু যয আপবন প্ররবশপথ বা ড্াই�ওরয় 

অবরদু্ধ কররেন না। সবসময় জরবুর পবরবহন প্ররবরশর জায়গা রােরবন।

বাবহরর যাওয়ার সময় আপনার গাব়ি �রর যররে আসার কথা ববরবচনা করনু। 

আপবন তার বেরল গণপবরবহন ব্যবহার কররত পাররন। গণপবরবহরনর ব্যাপারর 

তথ্য েুরঁজ পারবন ট্ার�ললাইন ওরয়বসাইরট।

যেন যকারনা পথ যরলওরয় লাইন অবতক্রম করর তেন অবতবরতি সতকটি  ও সজাগ 

থাকুন। বনরাপে�ারব যলর�ল ক্রবসং ব্যবহাররর ব্যাপারর বনরেটিশনা পারবন যনটওয়াকটি  

যরল ওরয়বসাইরট।

ফুটপাথ ো়িা রাস্তায় হাটঁার সময় আপনার বেরক আগত গাব়িগরুলার বেরক মেু 

করর হাটুঁন এবং হাইওরয় যকাড যমরন চলনু।

�দ্র আিরণ করুন, হ্যাভলা বলনু, জায়গা 
�াগা�ান্টগ কভর ন্টনন
আপবন যেন বাইরর সময় কাটারবন তেন আপনার অন্য ব্যবহারকারলী ও প্রাণলীরের 

সারথ যেো হরত পারর। যেন গাব়ি বা সাইরকল চালারবন তেন য�া়িা, পথচারলী ও 

গবাবেপশরু জন্য গবত কমান বা থামনু। সবসময় তারের প্রচুর জায়গা বেন।

ব্াইডালওরয়রত সাইরকল চালকরের পথচারলী ও য�া়িসওয়াররের জন্য অবশ্যই পথ 

যের়ি বেরত হরব।

সাইরকল চালক ও য�া়িসওয়ারলীরের অবশ্যই পথচারলীরের বনরাপত্তারক সম্ান জানারত 

হরব, বকন্তু পথচারলীরেরও সতকটি  থাকরত হরব যযন তারের জন্য প্রবতবন্ধকতা বা 

ববপে সবৃটি না কররন।

স্ানীয় ন্টিহ্ন অনসুরণ করুন ও ন্টিন্টহ্নত পভথ 
থাকুন
আপনার পথ েুরঁজ যপরত মানবচরি ও স্ানলীয় বচহ্ন ব্যবহার করনু। বচবহ্নত পরথ 

থাকুন, এমনবক যবে যসগরুলা কেটিমাতিও হয়, যবে না আররা প্রশস্ত পথ থারক, 

যযমন- একর্ উন্তুি �ূবম। এর্ ফসল ও বন্যপ্রাণলীরের সরুবক্ষত রােরত 

সহরযাবগতা করর।

পল্লী এলাকায় ব্যবহৃত বচহ্ন ও প্রতলীকগরুলা জাননু। পল্লী এলাকায় ববব�ন্ন 

ব্যবহারকারলীরের পথ বচবহ্নত কররত যসগরুলা আপনারক সাহায্য কররব।

যযোরন সম্ভব ফটক, স্াইল বা মারের প্রাচলীরর ফাকঁা জায়গা ব্যবহার করনু। 

প্রাচলীর যবরয় পার হরল ক্ষয়ক্ষবত হরত পারর এবং গবাবেপশরুক েঁুবকর মারে যফলরত 

পারর।

আপনার যবে মরন হয় যয যকারনা বচহ্ন যবআইবন বা �ুল বনরেটিশনা প্রোন করর 

তাহরল যলাকাল অথবরর্র সারথ যযাগারযাগ করনু। উোহরণস্বরপূ, জনসাধাররণর 

জন্য ব্যবহৃত একর্ ফুটপারথ ‘প্রাইর�ট-যনা এব্রি’ বচহ্ন।
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পন্টরভবিভক রক্া করুন
• আপনার আবজটি না বাসায় বনরয় যান - আপনার ভ্রমরণর যকারনা বচহ্ন রােরবন না

• আগনু জ্ালারবন না এবং যকবলমারি যযোরন যকারনা বচহ্ন আপনারক বলরব যয আপবন পাররবন যকবল যসোরনই 

বারবববকউ কররবন

• আপনার কুকুররক সবসময় বনয়ন্ত্ররণ ও যচারে যচারে রােনু 

• কুকুররর পায়োনা - এর্ ব্যারগ করর বনরয় যকারনা পাববলক ববরন যফলনু।

• প্রকৃবতর যত্ন বনন - ক্ষবত বা অসবুবধা কররবন না

আমারের পল্লী এলাকা ও উন্তুি স্ানগরুলা বতটিমান ও �ববষ্যত প্রজরন্র জন্য 

রক্ষা করার োবয়ত্ব আমারের সকরলর।

প্রকৃবতর যত্ন বনন - ক্ষবত বা অসবুবধা কররবন না। বশলা, পাথর, চারা ও গাে 

যযমন যপরয়রেন যতমন যররে আসনু এবং যযসব পাবের বাসা মার্রত যসগরুলাসহ 

অন্য যকারনা বন্য প্রাণলীর অসবুবধা কররবন না।

ধ্ংসসূ্তপ বা ঐবতহাবসক স্াপনাগরুলার স্বা�াববক অবস্ার যকারনা ববঘ্ন �টারবন না 

- প্রাকৃবতক ও বনবমটিত পবররবরশ আমারের ঐবতহ্য গরুতু্বপূণটি।

আপনার আবজ্ক না বাসায় ন্টনভয় যান - 
আপনার ভ্রমভণর ককাভনা ন্টিহ্ন রাখভবন না
আপনার সারথ মরন করর একর্ ব্যাগ বনরয় আসরবন এবং আপনার আবজটি না, 

উবছেটি োবার ইত্যাবে বাসায় বনরয় যান, পাববলক ববন ব্যবহার করনু অথবা 

সম্ভব হরল বরসাইরকল করনু। আবজটি না পল্লী এলাকার যসৌন্দযটি নটি করর এবং 

বন্যপ্রাণলী ও গবাবেপশরুের জন্য এগরুলা ববপজ্জনক হরত পারর। ময়লা যফলা বা 

আবজটি না যররে যাওয়া আইনত েণ্ডনলীয় অপরাধ।

আগুন জ্ালাভবন না এবিং ককবলমাত্র কযখাভন 
ন্টিহ্ন আপনাভক বলভব কয আপন্টন করভত 
পারভবন ককবল কসখাভনই বারন্টবন্টকউ করুন
উন্তুি বশো ও বসগারররটর ব্যাপারর সতকটি  থাকুন। যকবলমারি যসোরনই 

বারবববকউ করনু যযোরন বচহ্ন আপনারক বলরব যয আপবন কররত পাররবন। 

সবসময় আপনার বারবববকউ বনব�রয় যফলরবন, বনবচিত কররবন যয োইগরুলা 

োণ্ডা এবং যসগরুলা োবয়ত্বশলীল�ারব যফলরবন। মানষু ও তারের �ূসম্পবত্তর মরতাই 

বন্যপ্রাণলী ও তারের আবাস�ূবমর জন্য আগনু ববধ্ংসলী হরত পারর।

যকারনা �ূবমর ম্যারনজার উবভিে বনয়ন্ত্ররণর জন্য বনয়বন্ত্রত আগনু ব্যবহার কররন, 

ববরশষত বহথ ও মরু �ূবমরত [পবতত �ূবম] 1 অর্াবর ও 15 এবপ্ররলর মারে। 

আপবন যবে এমন যকারনা আগনু যেেরত পান যার বনয়ন্ত্রণ যকউ কররে না তাহরল 

999 নম্বরর কল করনু।

কুকুরভক সবসময় ন্টনয়ন্ত্রভণ ও কিাভখ কিাভখ 
রাখুন
পল্লী এলাকা, পাকটি  ও সমদু্রতলীরগরুলা হরছে আপনার কুকুররক ব্যায়াম করারনার 

জন্য অসাধারণ জায়গা বকন্তু আপনারক অন্যান্য ব্যবহারকারলী ও বন্য প্রাণলীরের 

কথা ববরবচনা কররত হরব।

আমন্ত্রণ করা না হরল আপনার কুকুর যযন বন্যপ্রাণলী, গবাবেপশ,ু য�া়িা ও 

অন্যান্য মানষুরের যথরক েরূর থারক তা বনবচিত কররত আপনার কুকুররক 

কাযটিকর বনয়ন্ত্ররণ রােনু। আপনার যা করা উবচত:

• আপনার কুকুররর গলায় সবসময় েব়ি পবররয় রােনু বা যচারে যচারে রােনু

• আপনার কুকুর আপনার আরেশ যমরন আপনার কারে যফরত আসরব তা 

বনবচিত করনু

• বনবচিত করনু যয আপনার কুকুর পথ বা আপনার যাওয়ার অবধকার 

আরে এমন জায়গার বাইরর না যায়

সবসময় স্ানলীয় বচহ্ন লক্ষ্য করনু যযরহতু বকেু পবরবস্বতরত আপনার কুকুররক 

অবশ্যই সারা বেরব্যাপলী বা বেররর বকেু বকেু সমরয় েব়ি পবররয় রােরত হরব। 

স্ানলীয় এলাকাগরুলা সহরযাগলী কুকুর ো়িা সকল কুকুর বনবষদ্ধও কররত পারর। 

বচহ্নগরুলা আপনারক এসব স্ানলীয় বববধবনরষরধর কথা জানারব।

আপবন যযোরনই থারকন না যকন, গবাবেপশরু আরশ পারশ আপনার কুকুররক েব়ি 

পবররয় রাো হরছে �ারলা অ�্যাস।

উন্তুি�ূবম ও সমদু্রতলীরর গবাবেপশরু আরশপারশ আপনারক অবশ্যই আপনার 

কুকুররক েব়ি পবররয় রােরত হরব। 1 মাচটি  ও 31 জলুাইরয়র মাোমাবে, উন্তুি 

�ূবমরত যকারনা গবাবেপশ ুনা থাকরলও যসোরন আপনার কুকুররক েব়ি পবররয় 

রােরত হরব। এগরুলা আইবন বনরেটিশনা।

একজন োমাবর একর্ কুকুররক গবুল কররত পাররন যবে এর্ যকারনা গবাবেপশরুক 

আক্রমণ করর বা ধাওয়া করর। কুকুররর মাবলকরক ক্ষবতপূরণ প্রোরনর োয় 

তারের নাও থাকরত পারর।

গবাবেপশ ুবা য�া়িার কাররণ আপবন যবে হুমবক অন�ুব কররন তাহরল আপনার 

কুকুররর েব়ি যের়ি বেন। আপনার কুকুররক রক্ষা কররত বগরয় আহত হওয়ার 

েঁুবক যনরবন না। আপনার কুকুররক যের়ি বেরল তা আপনারের েজুনরকই বনরাপে 

জায়গায় বনরয় যযরত সাহায্য কররব।

ডগ ওয়াবকং যকাড আপনারক আররা তথ্য প্রোন কররত পাররব।

কুকুভরর পায়খানা - ব্যাভগ কভর ন্টবভন কেলনু 
- কযভকাভনা পাবন্টলক ন্টবভন কেলভলই হভব
আপনার কুকুররর পায়োনা সবসময় পবরষ্ার করনু কারণ এর্ মানষু, গবাবেপশ ু

ও বন্যপ্রাণলীরের অসরুের কারণ হরত পারর।

কুকুররর পায়োনা কেরনা যফরল যররে যারবন না, এমনবক যবে আপনার এই 

উরদেশ্যও থারক যয আপবন পরর এরস তা তুরল যনরবন। েগুটিন্ধমতুি রারে এমন 

ব্যাগ ও পাররি কুকুররর পায়োনা বহন করা সহজ হরত পারর। আপবন যবে যকারনা 

পাববলক ববন েুরঁজ না পান, তাহরল আপনারক এর্ �রর বনরয় বগরয় বনরজর ববন 

ব্যবহার কররত হরব।
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বাইভরর জায়গাগুভলা উপভ�াগ করুন 
• আপনার যারিাপথ ও স্ানলীয় পবররবশ যকমন হরব তা জাননু

• আপনার অ্যাডর�ঞ্াররর পবরকল্পনা করনু - আপবন কলী প্রত্যাশা কররত পাররন এবং আপবন কলী কররত পাররবন তা 

যজরন রােনু

• আপনার ভ্রমণর্ উপর�াগ করনু, আনন্দ করনু, স্বৃত ততবর করনু

আপনার স্বারস্্যর জন্য ববহরাঙ্গনগরুলা েবুই উপকারলী এগরুলা হরছে আপবন আরাম 

করার, শাবতি অন�ুব করার ও ববব�ন্ন কমটিকাণ্ড করার স্ান। আপবন বাইরর 

যা বকেু কররত পেন্দ কররন না যকন, আপবন তা যববশ উপর�াগ কররবন যবে 

আপবন আরগ যথরক প্রস্তুবত গ্হণ কররন।   

আপনার যাত্রাপথ ও স্ানীয় পন্টরভবি যািাই 
করুন
বনবচিত করনু যয আপবন আপনার যারিাপথ জারনন এবং আপনার কারে 

প্ররয়াজনলীয় মানবচরি আরে। যবর হওয়ার আরগ হালনাগােকৃত মানবচরি, বনরেটি বশকা 

বা ওরয়বসাইট যেরে যান।

আউটরডার বরবক্ররয়শন গ্রুপগরুলার কাে যথরক আপবন ববরশষ কমটিকারণ্ডর ব্যাপারর 

উপরেশ যপরত পাররন। যগটআউটসাইড বা ব�বজট বব্রটন এমন গ্রুপগরুলার একর্ 

তাবলকা প্রোন কররত পারর। তথ্য যকন্দ্রগরুলাও আপনারক স্ানলীয় ধারণা ও 

পরামশটি প্রোন কররত পারর। 

আবহাওয়া, কজায়ার-�াটা ও পান্টনর অবস্া 
কজভন ন্টনন
যবর হওয়ার আরগ আবহাওয়ার পূবটিা�াস যজরন বনন। পাহার়ি এবং সমদু্রতলীরর 

অবস্া েবু দ্রুত পবরবতটিন হরত পারর। আপবন বাইরর থাকার সময় অবস্ার 

পবরবতটিন হরল যফরত আসরত ববিধা কররবন না।

যবর হওয়ার আরগ যজায়ার-�াটার সময় যেরে যবর হরবন যযন যজায়াররর পাবনর 

কাররণ পথ বন্ধ হওয়ার েঁুবক করম। যকবল সাগর নয়, বকেু বকেু নেলীরতও 

যজায়ার-�াটা হয়। বপবছেল পাথর ও তশবারল সতকটি  থাকুন।

আপবন যবে প্যারডল, সাঁতার বা পাবন উপর�াগ কররত চান তাহরল পাবনর মান 

ও অবস্া জানার জন্য এন�ায়ানটিরমন্ট এরজবসি ওরয়বসাইট যেেনু। 

আপনার অ্যাডভ�ঞ্াভরর পন্টরকল্পনা করুন 
- কী প্রত্যািা করভত পাভরন এবিং আপন্টন কী 
করভত পাভরন তা কজভন রাখুন 
কাউরক বলনু আপবন যকাথায় যারছেন এবং কেন বফররবন বরল প্রত্যাশা কররন। 

গ্ামলীণ এলাকায় �ণ্ার পর �ণ্া আপনার সারথ কাররা যেো নাও হরত পারর 

এবং বহু জায়গায় যফান বসগন্যাল বন�টি ররযাগ্য নয়।

আপনার বনরজর ও আপনার অধলীরন থাকা অন্যরের বনরাপত্তার োবয়ত্ব আপনার। 

বনবচিত করনু যয আপনার কমটিকারণ্ডর জন্য প্ররয়াজনলীয় েক্ষতা ও জ্ান আপনার 

আরে।

বনরাপে থাকরত আবহাওয়া পবরবতটিনসহ অন্যান্য প্রাকৃবতক ববপরের ব্যাপারর 

প্রস্তুত থাকুুন। বনবচিত করনু যয আপনার পবরকবল্পত কমটিকারণ্ডর জন্য সঠিক 

যপাশাক ও যন্ত্রপাবত ররয়রে।

স্ানগরুলা ব্যস্ত থাকরল আপনার পবরকল্পনা পবরবতটিন করার ব্যাপারর প্রস্তুত 

থাকুন।

অন্টিকার ও অনমুন্টত
এই যকাডর্রত ববব�ন্ন ব্যবহারকারলীরের অবধকার বণটিনা করা হরয়রে। বকেু বকেু 

কমটিকারণ্ডর জন্য আপনারক হয়রতা �ূবমর মাবলরকর কাে যথরক অনমুবত গ্হণ 

কররত হরত পারর, যার মারে ররয়রে: 

• ক্যাবম্পং

• বমো পাবনরত সাঁতার

• বমো পাবনরত মাে ধরা

আপনার ভ্রমণ উপর�াগ করনু, আনন্দ করনু, সনু্দর স্বৃত ততবর করনু।
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পল্ী এলাকার ন্টিহ্ন ও 
প্রতীকগুভলা জাননু
পল্লী এলাকায় ব্যবহৃত প্রতলীকগরুলার মারে ররয়রে:

তলীর বচহ্নগরুলা ববব�ন্ন ব্যবহারকারলী গ্রুপরের আইবন ও বনববন্ধত চলাচরলর অবধকারগরুলা 

প্রেশটিন করর। 

েুটপাথ, পথিারী ও মন্টবন্টলটি এইড ব্যবহারকারীভদর 
িলািভলর অন্টিকার।

ব্াইডালওভয়, পথিারী, মন্টবন্টলটি এইড ব্যবহারকারী, 
ক�াড়সওয়ারী ও সাইভকল িালকভদর িলািভলর অন্টিকার।

ককবলমাত্র পথিারী, মন্টবন্টলটি এইড ব্যবহারকারী, 
সাইভকল িালক, ক�াড়সওয়ার ও ক�াড়া িান্টলত গান্টড়র 
িলািভলর অন্টিকার। 

সকল জানবাহভনর জন্য উন্কু্ত উপপথ (বাইওভয়) (কবাট), 
কমাটর িান্টলত যানবাহনসহ সকল ব্যবহারকারীভদর জন্য 
িলািভলর পথ।

একটি এভকান ন্টিহ্ন
ন্যাশনাল যট্ইল (চলার পথ), যা ততবর 

করা হরয়রে হাটঁার জন্য। বকেু বকেু যট্ইরল 

য�া়িসওয়ার ও সাইরকল চালারনা সম্ভব। যয 

সকল ব্যবহারকারলী সলীবমত চলারফরা কররত 

পাররন তারা ন্যাশনাল যট্ইল ওরয়বসাইরট যেেরত 

পাররবন যয যট্ইলগরুলা উপরযাগলী বক না। এই 

ওরয়বসাইরট মানবচরি, ভ্রমণ পবরকল্পনা করার 

উপকরণ এবং যট্ইল ডাই�াসটিরনর ব্যাপারর তথ্য 

আরে। এই প্রতলীকর্ ইংল্যান্ড ও ওরয়লরসর 16র্ েলী�টি যারিাপথরক বচবহ্নত 

করর যার মারে ররয়রে ইংল্যান্ড যকাস্ পাথ।

কগালাকার বাদামী প্রতীক কযটিভত কদখা 
যায় কয একজন মানিু পাহাভড় হাঁটভেন
উন্তুি এলাকার বচহ্ন, আপবন পথ যথরক েরূর যযরত পাররবন। এর মারে 

যয এলাকাগরুলা ররয়রে তারত আরে:  

• পবটিত

• মরুল্যান্ড

• বহথ

• ডাউন

• যকাস্াল মাবজটি ন

• বনববন্ধত কমন ল্যান্ড

মানবচরি, তথ্য ও প্ররবশাবধকাররর 

যযরকারনা সলীমাবদ্ধতার জন্য ওরপন অ্যারসেস ওরয়বসাইট যেেনু।

ককাভনা কপাস্ট বা েটভক একটি  
স্ানীয় ন্টিহ্ন
অনমুবত আরে এমন পথ, স্ানলীয় বচরহ্ন প্রোনকৃত উপরেশ যমরন চলনু 

যযরহতু �ূবমর মাবলকরা যস্বছোয় এসব 

পরথর প্ররবশাবধকার বেরয়রেন এবং 

কারা এগরুলা ব্যবহার কররত পাররব তা 

বনধটিারণ করর বেরয়রেন। বকেু বকেু উন্তুি 

প্ররবশাবধকাররর এলাকাও এ�ারব ততবর 

করা হরয়রে।
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Organisations endorsing 
the code

British Canoeing
www.britishcanoeing.org.uk 

British Cycling
www.britishcycling.org.uk 

British Horse Society
www.bhs.org.uk 

British Mountaineering Council
www.thebmc.co.uk 

Canal and River Trust
canalrivertrust.org.uk 

Country Landowners’ Association
www.cla.org.uk 

CPRE, the countryside charity
www.cpre.org.uk 

Cycling UK
www.cyclinguk.org 

Disabled Ramblers
disabledramblers.co.uk 

Forestry Commission
www.gov.uk/government/organisations/forestry-commission 

Forestry England
www.forestryengland.uk 

The Institute of Public Rights of Way and 
Access Management
iprow.co.uk 

Kennel Club
www.thekennelclub.org.uk 

The National Association for Areas of 
Outstanding Natural Beauty
www.landscapesforlife.org.uk 

National Farmers’ Union
www.nfuonline.com 

National Parks England
www.nationalparksengland.org.uk 

National Trust
www.nationaltrust.org.uk 

Open Spaces Society
www.oss.org.uk 

Ordnance Survey
www.ordnancesurvey.co.uk 

Ramblers
www.ramblers.org.uk 

Sport England
www.sportengland.org 

Tenant Farmers Association
tfa.org.uk

VisitEngland
www.visitengland.com 

YHA England and Wales
www.yha.org.uk 

Contents 

http://www.britishcanoeing.org.uk
http://www.britishcycling.org.uk
http://www.bhs.org.uk
http://www.thebmc.co.uk
http://canalrivertrust.org.uk
http://www.cla.org.uk
http://www.cpre.org.uk
http://www.cyclinguk.org
http://disabledramblers.co.uk
http://www.gov.uk/government/organisations/forestry-commission
http://www.forestryengland.uk
http://iprow.co.uk
http://www.thekennelclub.org.uk
http://www.landscapesforlife.org.uk
http://www.nfuonline.com
http://www.nationalparksengland.org.uk
http://www.nationaltrust.org.uk
http://www.oss.org.uk
http://www.ordnancesurvey.co.uk
http://www.ramblers.org.uk
https://www.sportengland.org
http://tfa.org.uk
http://www.visitengland.com
http://www.yha.org.uk

