
উদ্ভাবন প্রকল্প ছক 

দপ্তর/ প্রতিষ্ঠাননর নামঃ বতরশাল সরকাতর মতিলা কনলজ, বতরশাল                  িাতরখঃ ২০-১০-২০২০ তরঃ 

তিতিি সসবার নামঃ বজয্ ব্যবস্িাপনা 

তিতিি সসবাটি বিম্ানন সেভানব সদওয়া িয় 

(বুনলট আকানর) 

তিতিি সসবাটি বিম্ানন সেভানব সদওয়া িয় (প্রনসস ম্যাপ) 

► তশক্ষার্থীরা সেখানন সসখানন বজয্ সেনল েতদও িার জন্য 

তনতদষ্্ট স্িান রনয়নছ। উপরন্তু এখানন দুটি ছাত্রীতনবাস রনয়নছ 

োনি প্রায় ৪০০ (িারশি) তশক্ষার্থী র্থানক ো সর্থনক 

উৎপাতদি বজয্'র পতরমাণও সবতশ।  

► ক্লাস সশষ িবার পর কক্ষ ঝাড়ু তদনয় এবং তবন সর্থনক 

বজয্ তননয় একটি তনতদষ্্ট স্িানন রাখা িয়। 

 

► উৎপাতদি বজয্নক তিন সেতণনি ভাগ করা োয়ঃ কাগজ, 

প্লাতিক এবং জজব। 

 

► কাগজ ও গানছর পািা সপাড়াননার মাধ্যনম অপসারণ ো 

পতরনবনশ গ্রীন িাউজ গ্যাস উৎপাদন কনর। 

 

► বজয্ সংগ্রিকারী সসগুনলা ভযানন তননয় তসটি 

কনপা্নরনশনর তনর্া্তরি স্িানন ডাতপং কনর। 

 

 

 

 

 

তিতিি সসবার মূল সমস্যা সমস্যার তপছনন মূল কারণসমূি সসবা গ্রিীিা/ প্রদানকারীর সভাগাতি (TCV++) 

আধুনিক বজয্ ব্যবস্িাপনা একটি 

প্রাতিষ্ঠাতনক দাতয়ত্ব- দৃতষ্টভতির 

অনুপতস্িতি। 

তশক্ষার্থী ও পতরচ্ছন্নিা কমীর বজয্ 

ব্যবস্িাপনা সংক্রাি সঠিক জ্ঞাননর অভাব 

► মতিলা কনলজ িওয়ায় তশক্ষার্থীরা সসেটি তপন ও তপন 

জািীয় তবতভন্ন অলংকার এবং পানয় তিপার ব্যবিার কনর। েনল 

এগুনলা পানয় তবদ্ধ িনয় দূর্ট্না র্নট। 

► বজয্ েত্রিত্র র্থাকার কারনণ পতরনবশ দূষণ র্নট ো তশক্ষার্থীর 

স্বানস্িযর অবনতি র্টায়। 

► প্রাতিষ্ঠাতনক ব্যবস্িাপনা না র্থাকায় তশক্ষার্থীরা বজয্ 

ব্যবস্িাপনা সপনক ্ ভতবষ্যি জ্ঞান লাভ করনি পানরনা ো 

সটকসই উন্নয়ননর অিরায়।  

► বজয্ সংগ্রিকারী সনািন পদ্ধতি অবলম্বন করায় প্রতিতদননর 

বজয্ অপসারণ কষ্টকর। 

►ডাতপং গ্রাউন্ড দূনর িওয়ায় মধ্যবিী পনর্থর পতরনবশ দূতষি 

িয়। 

► সকান স্িায়ী কমি্ারী না র্থাকায় তসটি কনপা্নরশননর উপর 

তনভর্ করনি িয়। 

তবতভন্ন প্রকার বনজয্র জন্য পাত্র আলাদা 

না করা 

বনজয্র একতত্রিকরনণর ক্ষতিকর প্রভাব 

সপনক ্সুস্পষ্ট র্ারণা না র্থাকা 

বজয্ ব্যবস্িাপনা সকবলমাত্র তসটি 

কনপা্নরশননর দাতয়ত্ব র্ারণা সপাষণ করা 

পাতরবাতরক ও প্রতিষ্ঠাননর দীর্ত্দননর কু-

অভযাস 

বনজয্র গুরুত্ব অনুর্াবন করনি না পারা 

পো্প্ত জনবনলর অভাব 

বজয্ ব্যবস্িাপনা সংক্রাি সুস্পষ্ট তবর্ান 

না র্থাকা 

আধুতনক প্রযুতির ব্যবিার না করা 

প্রতশক্ষনণর অপ্রতুলিা 

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সপতকি্ সংতক্ষপ্ত তববৃতি (why, what, who, where, when & how) 

গনবষণায় সদখা োয় একজন তশক্ষার্থী প্রতিবছর প্রায় ৪০-৪৫ সকতজ বজয্ উৎপাদন কনর [১] ো সমাট পতরমান অননক। সুষ্ঠু বজয্ ব্যবস্িাপনার অনুপতস্িতিনি 

এগুনলা বজয্ই সর্থনক োয় ো তশক্ষার্থীর শারীতরক ও মানতসক স্বানস্িযর অবনমন র্টায়। িদুপতর কনলনজ বজয্ ব্যবস্িাপনা সপনক ্সকান জ্ঞান লাভ না 

করার কারনণ ভতবষ্যৎ জীবননও এ ব্যাপানর উদাসীন র্থানক। েলশ্রুতিনি এসতডতজ এর লক্ষয-৪ ও লক্ষয-৬ পূরণ কষ্টকর িনয় দাড়ানব[২]। এছাড়াও পতরনবশ 

ক্ষতিগ্রস্ত িনচ্ছ োর িাৎক্ষতনক প্রভাব জলাবদ্ধিা, মাটি ক্ষয়, সেননজ ব্যবস্িা সভনি পড়া এবং সুদূরপ্রসাতর ভয়াবিিা অননক ব্যাপক। আজনকর প্রতিটি 

তশক্ষার্থী আগামী তদননর মা। েনল িানদরনক  বজয্ ব্যবস্িাপনা সপনক ্সঠিক জ্ঞান দান করনি পারনল আগামী প্রজন্মও পতরবার সর্থনকই এ র্ারনা পানব 

ো সটকসই উন্নয়ন লানভর িাতবকাঠি। 

[১] : https://www.primaryleaders.com; [২]: https://www.undp.org 

 

তশক্ষার্থী কর্তক্ বজয্ উৎপাদন

বজয্ সংগ্রি কনর একতত্রিকরণ

কাগজ ও গানছর পািা সপাড়াননার মাধ্যনম অপসারণ

অবতশষ্ট বজয্ সংগ্রিকারী কর্তক্ ডাতপং 



উদ্ভাবনী আইতডয়া পাইলটিং-এর কমপ্তরকল্পনা 

কাজ সক করনব? সময়কাল (মাস/ িাতরখ) 

মাি ্ এতপ্রল সম জুন জুলাই আগি 

বজয্ ব্যবস্িাপনা সংক্রাি জ্ঞান দান সকল তশক্ষক       

তবতভন্ন রনের তবন স্িাপন (নীল-কাগজ; লাল- প্লাতিক; সবুজ-জজব) পতরচ্ছন্নিাকমী       

বজয্ তবনতভতিক সংগ্রি (উৎস িনি পৃর্থককরণ) পতরচ্ছন্নিাকমী       

Reuse [৩] পতরচ্ছন্নিাকমী       

Repurpose[৩] তশক্ষার্থী       

Recycle[৩] সিকনিাল্ডারগণ       

Compost[৪] বা জজব সার জিতর সংতিষ্ট কতমটি       

বাগানন ব্যবিার এবং আগ্রিীনদর মনধ্য তবিরণ সংতিষ্ট কতমটি       

        

        

        

        

 

প্রনয়াজনীয় তরনসাসঃ্ 

খািসমূি তববরণ প্রনয়াজনীয় অর্থ ্ উৎস 

জনবল ০৪ ২৫,০০০ অভযিরীণ কমি্ারীনদর 

প্রননাদনার মাধ্যনম 

কাতরগতর েন্ত্রপাতি(সেটওয়যার/ কতপউটার) ০১ ৩৫,০০০ কলেজ 

বস্তুগি উপকরণ (নিশনারী/ বাল্ক এস. এম. এস ইিযাতদ) 

(নশড ও তবন) 

০১/ ৯০ ১,৬০,০০০  

অন্যান্য (প্রতশক্ষণ, পতরদশন্, সভা, তপ্রতটং ইিযাতদ)  ২০,০০০  

আইতডয়া ওনারনদর িথ্য (কমশ্ালায় োরা আইতডয়া প্রণয়ন/ জিতরনি যুি আনছন) 

কমক্িা্র নাম পদবী অতেস সমাবাইল ই-নমইল পাইলটিং এলাকা 

সমাসাম্মৎ বদরুন্নািার অধ্যাপক  ০১৭৮৮৭৯৮৪০৬ badrunnaharmst@gmil.gom 

 
বতরশাল সরকাতর মতিলা 

কনলজ, বতরশাল 

রুমানা ইসলাম লুনা সিকাতর অধ্যাপক  ০১৭১৯৭৬৪১৬৮ ri_luna@yahoo.com 

 

সমাঃ আছাদুজ্জামান সিকাতর অধ্যাপক  ০১৭১৭৪৪০৭০৮ asaduzzaman929@yahoo.com 

 

নুসরাি জািান সিকাতর অধ্যাপক  ০১৭৫৯৮৩৮৩৬৩ nusratjahanshilpi@gmail.com 

 

আবদুল্লাহ্-আল-মামুন প্রভাষক  ০১৭৪৯৩৯২৪৭৪ nayan1293@gmail.com 

 
 

[৩]- https://www.esquiremag.ph; [৪]- https://www.epa.gov 

 

 

 

 

 

 



সমস্যার প্রস্তাতবি সমার্ান/ আইতডয়া (বুনলট আকানর) সমস্যার প্রস্তাতবি সমার্ান/ আইতডয়া (প্রনসস ম্যাপ) 

► প্রতিটি সেতণকনক্ষর সামনন তবতভন্ন রনের তবন (নীল-

কাগজ; লাল- প্লাতিক; সবুজ-জজব) র্থাকনব ো বনজয্র 

প্রকৃতি অনুসানর তনর্া্তরি িনব।  

 

► বজয্ সংগ্রিকারী ক্লাস সশনষ তবনগুনলা সংগ্রি করনব 

এবং 3R (Reuse, Repurpose & Recycle) 

আকানর পৃর্থক করনব। 

 

► জজব বজয্সমূি পৃর্থক করার পর Compost বা জজব 

সার জিতর করা। 

 

► উৎপাতদি জজব সার কনলনজর অভযিরীণ বাগানন 

ব্যবিার ো রাসায়তনক সারনক প্রতিস্িাতপি করনব। 

অতিতরি সার আগ্রিী তশক্ষার্থী ও পনর অন্যান্য আগ্রিীনদর 

মনধ্য তবিরণ। এনি িারাও এর উপকাতরিা এবং 

রাসায়তনক সানরর অপকাতরিা সপনক ্জ্ঞান লাভ করনব। 

 

 

 

 

উদ্ভাবনী আইতডয়ার তশনরানামঃ বজয্ ব্যবস্িাপনায় (4R's+C) অনুশীলণ 

প্রিযাতশি েলােল ((TCV++)) 

 সময় (তদন) খরি (টাকা) োিায়াি (কিবার) 

আইতডয়া বাস্তবায়ননর পূনব ্ ০২ ৭০,০০০ ০৪ 

আইতডয়া বাস্তবায়ননর পনর ০১ ২,৪০,০০০ ০৩ 

সমাট পার্থক্য ০১ ১,৭০,০০০ ০১ 

অন্যান্য (TCV কনমতন, তকন্তু 

গুণগি মান বৃতদ্ধ তকংবা অন্যান্য 

সুতবর্া সবনড়নছ) 

খরি আপািদৃতষ্টনি সবতশ সদখানলও িা সবতশরভাগ এককালীন। বিম্ান তশক্ষার্থীনদর বজয্ ব্যবস্িাপনা সপনক ্

সঠিক জ্ঞান দান করনি পারনল আগামী প্রজন্মও পতরবার সর্থনকই এ র্ারনা পানব ো সটকসই উন্নয়ন লানভর িাতবকাঠি 

ো এসতডতজ এর লক্ষয-৪ ও লক্ষয-৬ পূরনণ সিায়ক িনব। উপরন্তু তশক্ষার্থীর শারীতরক ও মানতসক স্বানস্িযর উন্নয়ন 

র্টনব। 

উনযাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী? 

বজয্ ব্যবস্িাপনায় আধুতনকায়ন। প্রতিটি বজয্নক সেতণতভতিক আলাদা করা এবং িানক পুনঃব্যবিার উপনোগী করা কারণ আমানদর সপদ সীতমি। 

 

আইতডয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কমস্্িল, সমাবাইল) 

টিম তলডার সদস্য-১ সদস্য-২ সদস্য-৩ সদস্য-৪ 

সমাসাম্মৎ বদরুন্নািার 

অধ্যাপক 

বতরশাল সরকাতর মতিলা 

কনলজ, বতরশাল 

০১৭৮৮৭৯৮৪০৬ 

 

রুমানা ইসলাম লুনা 

সিকাতর অধ্যাপক 

বতরশাল সরকাতর মতিলা 

কনলজ, বতরশাল 

০১৭১৯৭৬৪১৬৮ 

 

 

 

 

 

সমাঃ আছাদুজ্জামান 

সিকাতর অধ্যাপক 

বতরশাল সরকাতর 

মতিলা কনলজ, 

বতরশাল 

০১৭১৭৪৪০৭০৮ 

 

নুসরাি জািান 

সিকাতর অধ্যাপক 

বতরশাল সরকাতর মতিলা কনলজ, 

বতরশাল 

০১৭৫৯৮৩৮৩৬৩ 

 

আবদুল্লাহ্-আল-মামুন 

প্রভাষক 

বতরশাল সরকাতর মতিলা 

কনলজ, বতরশাল 

০১৭৪৯৩৯২৪৭৪ 

 

সিকনিাল্ডারনদর িথ্য (পাইলটিং টিনমর বাইনর আইতডয়াটি বাস্তবায়নন সে সে ব্যতি/ প্রতিষ্ঠানসমূি জতড়ি) 

আইতডয়া অনুনমাদনকারীঃ পাটন্ারঃ পরামশক্/ সিায়িাকারীঃ তবনরাতর্িাকারী (েতদ র্থানক) 

 

 

 

 

 

বজ্য ব্যবস্িাপনা সংক্রাি জ্ঞান 

4R's (Reduce, Reuse, Repurpose & Recycle)

জজব বজ্যসমূি পৃর্থক করার পর Compost বা জজব সার জিতর

বাগানন ব্যবিার এবং আগ্রিীনদর মনধ্য তবিরণ



 


