
আমার পররবেশ পররচ্ছন্ন রাখবো 

 

১। রিরিত সেো নামঃ খামাবর গৃহস্থালী কাবে উরচ্ছষ্ট েে্য অপোরণ ও আেে্না রিবে জেে োর জতরী। 

    সেো গ্রহণকারীঃ তুলা গবেষণা,প্ররশক্ষণ ও েীে ের্ন্ খামার,শ্রীপুর, গােীপুর এর আোরেক  এলাকাে েেোেকারী ২৭টি 

পররোর। 

 

২। সেোর রেেরণঃ 

    >েেোেকারী পররোরেমূহ তাবির ব্যিত গৃহস্থালী আেে্না খামাবর রেদ্যমান ডাস্টরেবন রাবখ। 

   > সপৌরেভা কর্তক্ আেে্না অপোরবন রনযুক্ত পররচ্ছন্ন কমীগণ তাবির সুরের্ামবতা অপোরন কবর। 

 

পূবের্ প্রবেে ম্যাপ  

 

 

 

রিরিত সেো প্রিান করার সক্ষবে প্রারির সক্ষবে রেদ্যমান েমস্যা ও েমস্যার মূল কারনঃ 

 

  রেদ্যমান েমস্যা েমস্যার মূল কারন েমস্যা হওোর কারবন সেো গ্ররহতাবির সভাগারি 

আেে্না অপোরণ রেলল্ব 

হওোে পঁবি দুগন্্ধ সৃরষ্ট হে 

ও পররবেশ দুরষত হে। 

সপৌরেভার পররচ্ছন্ন কমীর অপ্রতুলা 

এেং রনবেবির আেে্ন্ অপোরণ 

প্ররিো না থাকা। 

দুগন্্ধ হওোর কারবণ আোরেক  এলাকাে েেোে 

কষ্টোধ্য হে। 

েমস্যা ও  তার কারন েম্পবক্ রেবৃরতঃ 

সপৌরেভার আওতার্ীন ঘনেেরতপূণ ্এলাকাে অবনক আেে্না েবম ো আেে্না োহন  দ্বারা রনেরমত আেে্না অপোরণ করা েম্ভে 

হে না পাশাপারশ আেে্না অপোররনর েন্য রেভাগীে সকান ব্যেস্থা সনই। ফবল এই েমস্যা সৃরষ্ট হে।                                                           

 

৩। েমস্যার ভুক্তবভাগীঃ 

      তুলা গবেষণা,প্ররশক্ষণ ও েরে ের্ন্ খামার,শ্রীপুর,গােীপুর এর এলাকাে েেোেকারী ২৭টি পারোর। 

 

৪। েমস্যা েমার্াবন প্রিত্ত আইরডোটির নামঃ 

   “আমার পররবেশ পররচ্ছন্ন রাখবো” 

 

৫। েমার্ান প্ররিোঃ 

     ক. আোরেক এলাকাে প্ররত োোে একটি েবুে োলরত ও একটি লাল োলরত থাকবে। েবুে োলরতবত পঁিনশীল আেে্না ও 

লাল োলরতবত অপঁিনশীল আেে্না েংরক্ষণ করা হবে।প্ররতরিন রনরিষ্ট েমবে আেে্না অপোরবনর েন্য আেে্নাোহী ভযান 

যাবে।েবুে োলরতবত েংররক্ষত পঁিনশীল আেে্না   ভযাবন েমা করা হবে এেং অপঁিনশীল আেে্না েস্তাে েমা  করা হবে। 

পঁিনশীল আেে্না োর জতরীর েন্য রনরমত্ হাউবে েমা করা হবে। অপঁিনশীল আেে্না একটি ডাস্টরেবন েংরক্ষণ করা হবে।যা 

পবর নষ্ট করা সফলা হবে। পঁিনশীল আেে্না প্ররিোোতকরণ কবর আেে্না  পঁিা োর জতরী করা হবে। যা পবর খামাবর 

িাষাোবির েমে  োর রহবেবে ব্যেহার করা হবে। 

 



খ. প্রবেে ম্যাপঃ 

 

 
 

গ.   

✓ োোোরির আেে্না রনবেরা েংগ্রহ কবর পররবেশ পররচ্ছন্ন রাখা। 

✓ আেে্না  পঁিা োর জতরী কবর ব্যেহাবরর মাধ্যবম েরমবত জেে োবরর অরর্ক ব্যেহার ও েরকারী  অবথর্ োশ্রে। 

 

ঘ.   

✓ আেে্না েংগ্রবহর েন্য একটি ভযান; 

✓ আেে্না পঁরিবে জেে োর জতরী েন্য দুইটি হাউে রনমা্ন; 

✓ পররবেশ পরিছ্ন্ন রাখার েন্য ১০টি প্লারস্টবকর ডাস্টরেন। 

 

অন্যান্য অসুরের্াঃ 

✓ আোরেক এলাকাে আেে্না পঁবি দুগন্্ধ সৃরষ্ট হবে না। ফবল আোরেক এলাকাে পররবেশ  পররচ্ছন্ন হবে। 

✓ োোোরিবত েেোেকারী পররোরেমূহ দূগন্্ধ সভাগারি সথবক মুক্ত হবে। 

✓ প্ররতেছর ৫টন সথবক ৬টন আেে্না োর  জতরীর যা ফেল উৎপািবন ব্যেহৃত হবে। েরমর গুনগতমান বৃরি পাবে।   

 

৭। ররবোে ম্যাপঃ 

                                প্রবোেনীে েম্পি সকাথা হবত পাওো যাবে 

খাত রেেরণ প্রবোেনীে অথ ্  

েনেল ২েন প্ররতরিন ১ঘন্টা ১০০/-  প্ররতরিন তুলা গবেষণা, প্ররশক্ষণ ও েীে 

ের্ন্ খামার,শ্রীপুর, গােীপুর 

েস্ত্ত্তগত ররক্সা ভযান      ৩০,০০০/-  

ইবনাবভশন ফান্ড হবল  হাউে-২টি (বশডেহ) ১,০০,০০০/- 

 প্লারস্টবকর ডাস্টরেন-১০টি ১০,০০০/- 

 আেে্না েংক্ষবণর োলরত ৫৪টি ৬,৫০০/- 

অন্যান্য   

প্রবোেনীে সমাট অথ ্ ১,৪৬,৬০০/- 

 

 

 

 

 



৮। োস্তোেনকারী টিমঃ 

টিম রলডার     

মৃত সমাঃ শামসুল 

োরী 

তুলা গবেষণা, 

প্ররশক্ষণ ও েীে ের্ন্ 

খামার,শ্রীপুর, 

গােীপুর 

রমরলো রেনবত 

সমামতাে 

তুলা গবেষণা, 

প্ররশক্ষণ ও েীে ের্ন্ 

খামার,শ্রীপুর, 

গােীপুর 

সমাঃ আবনাোর 

সহাবেন 

তুলা গবেষণা, 

প্ররশক্ষণ ও েীে 

ের্ন্ খামার,শ্রীপুর, 

গােীপুর 

সমাঃ আরমন উল্লাহ 

মজুমিার 

তুলা গবেষণা, প্ররশক্ষণ 

ও েীে ের্ন্ 

খামার,শ্রীপুর, গােীপুর 

 সমাঃ নােমুল 

ইেলাম 

তুলা গবেষণা, 

প্ররশক্ষণ ও েীে 

ের্ন্ খামার,শ্রীপুর, 

গােীপুর 

 

১০। সুরের্াবভাগীর র্রণ ও েংখ্যা (পাইলটিং এলাকা): 

      তুলা গবেষণা, প্ররশক্ষণ ও েীে ের্ন্ খামার,শ্রীপুর, গােীপুবর িাকুরীরত ও আোরেক এলাকাে েেোেরত ২৭টি পররোর 

 

১১। ঝুঁরকঃ নাই 

 

১২। Details of the Owner: 

নাম পিেী অরফে সমাোইল ই-বমইল আইরডো পাইলটিং এলাকা 

সমাঃ 

শামসুল 

োরী 

কটন এবগ্রানরমষ্ট তুলা গবেষণা, 

প্ররশক্ষণ ও েীে 

ের্ন্ খামার,শ্রীপুর, 

গােীপুর 

01556473370 
Jewel_9368@ 

Yahoo.com 

তুলা গবেষণা, প্ররশক্ষণ ও 

েীে ের্ন্ খামার, 

শ্রীপুর, গােীপুর 



 

 


