সংস্থার নাম: হ াটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লললমটেড (ল ল)

১। উদ্ভাবটনর লশটরানাম: লরসাইটেল- এর জন্য লিন্ন লিন্ন লরসাইটেল লবন ব্যব ার যাটে পলরটবটশর জন্য ক্ষলেের
প্লালিে সামগ্রী আলাদা েরা যায় এবং পলরটবশ রক্ষা পায়।
২। েীিাটব যাত্রা শুরু/ পেভূলম
বিদ্যমান সমস্যা/চ্যাটলঞ্জসমূহ
• হ াটেটল প্রােযল ে অলেলি হসবার সাটি জলিে লবলিন্ন োটজ ও খাবার তেরী হশটে অটনে আবজজনা ও বজজয
উপজাে ল টসটব সৃলি য়, পলরটবশ ও জনস্বাটস্থযর েিা মািায় হরটখ যা অলে দ্রুে অপসারণ েরা দরোর ।
অনুটপ্ররণার উৎস
• এেটি পাঁচ্ োরো মাটনর হ াটেটলর চ্ারপাশোও িােটে টব নান্দলনে ও পলরটবশবান্ধব ।
কী কী পদটক্ষপ গ্র ণ করা হয়েবিল
• সংস্থার ইটনাটিশন েলমটি হ াটেটলর বজজযসমূ পৃিেীেরটণর লটক্ষয লেিাটব লরসাইটেল লবন ব্যব ার েরা
যায় হসই লবেটয় লসদ্ধান্ত হমাোটবে লরসাইটেল লবেটয় আন্তজজালেে মাটনর লবন ক্রয় ও হ াটেটলর হোিায়
হোিায় হসগুটলা স্থাপন টব োর লসদ্ধান্ত য়।
বাস্তবায়টন চ্যাটলঞ্জ কীভায়ি হমাোটবলা করা হয়েবিল
• আন্তজজালেে মাটনর লরসাইটেল লবন ক্রটয়র হক্ষটত্র হেন্ডার পদ্ধলের োরটণ সময় হলটেটে।
• এোিা এে রটের নয়, বরং খাদ্য লনরাপত্তার েিা লচ্ন্তা েটর লবলিন্ন রটের লরসাইটেল লবন ও লে ধরটণর
বজজয (প্লালিে,পচ্নশীল-সবলজ ও মাে/মাংস উলিি,োেজ ও গ্লাস ইেযালদ) হোন লবন- এ রাখটে টব।
হেেসইেরটণ গৃ ীে ব্যবস্থালদর বিিরণ
• বজজয ব্যবস্থাপনায় লরসাইললং বা পুনঃ ব্যব ার অেযন্ত োয জের এবং হসই ল টসটব লবলিন্ন রটের ও লবলিন্ন
বটজজযর ধরণ ল টসটব লিন্ন লরসাইটেল লবন-এেটি হেেসই পদ্ধলে, যা হ াটেটলর মান ও জনস্বাটস্থযর জটন্য
অপলর ায জ।

৩। পলরবেজটনর শুরুর কথা অথিা এই উয়দ্যাগ েী কী েল্যাণ বটয় এয়নয়ি
েে ব্যলির জীবনমাটন পলরবেজন আনটলা
• অলেলিবৃন্দ ও হ াটেটলর অিযন্তটর েমজরে েমপটক্ষ ৫০০-৬০০ ব্যলির প্রােযল ে জীবটন ময়লা-আবজজনা
লবেয়ে সটচ্েনো ও প্রােযল ে জীবটন অিযাস েঠন
সুদূরপ্রসারী েী েী অিদান রাখয়ি
• জালে ল টসটব পলরটবশ লবেটয় আটরা যত্নবান ও ব্যলি ল টসটব লনজ লনজ হক্ষটত্র েরণীয় লবেটয় আটরা
হজারদার েরা
পদ্ধলে/ সময়/ হিাোলন্ত/ ব্যয়/ সসিার মায়ন কী েী পলরবেজন এয়নয়ি
• বজজয অপসারটণর হক্ষটত্র বেজমান পদ্ধলের পলরবেজটনর সাটি সাটি অলেলির স্বাস্থয ও হিাোলন্ত েলমটয়টে
লরসাইটেল লবন-এর ব্যব ার

৪। উপোরটিােী বা অংশীজটনর প্রলেলক্রয়া/অনুভূলে
• হ াটেটলর েমী ল টসটব ও অলেলিটদর অটনটে লরসাইটেল লবন-এর ব্যব ার েিা জানটো না এবং এই
প্রেটের মাধ্যটম োটদর মটধ্য বজজয অপসারণ লবেয়ে অনুধাবন সৃলি টয়টে। এর মাধ্যটম হয োয জের
উপাটয় আবজজনা অপসারণ ও দুেন্ধজ মুি েরা সম্ভব টব-এই ব্যাপাটর সবার মটধ্য সটচ্েনো বৃলদ্ধ হপটয়টে
এবং হোটনা আবজজনা হেলার আটে োরা এখন লচ্ন্তা েরটব বটল জানা হেটে

৫। টিবভলস/গ্রাে/ ইনটোগ্রালেেস্্/ েলব/লিলডও

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম
সদস্য/সদস্যয়দর নাম ও ঠিোনা
১। জনাব হমাঃ শলেকুর হরজা লবশ্বাস
সলচ্ব (যুগ্ম-সলচ্ব), ল ল।
২। জনাব আলী আেজাল
স োরী ব্যবস্থাপে, এমআইএস (িারপ্রাপ্ত),ল ল।
৩। জনাব হমাঃ সালমউল ে
ব্যবস্থাপে হেলনং, প্যান প্যালসলেে হসানারোঁও হ াটেল।
৪। জনাব আশোে জামান
ফুড এন্ড হবিাটরজ হো-অলড জটনের, প্যান প্যালসলেে হসানারোঁও হ াটেল।
৫। জনাব োমরুল ইসলাম সজীব
স ঃ এলিলেউটিি হসটক্রোরী, াউজলেলপং লডপাে জটমন্ট,
প্যান প্যালসলেে হসানারোঁও হ াটেল।

েলব

