
Plantations in Brick Kilns 

The Tripura State Pollution Control Board, Tripura ENVIS Hub and Tripura Bricks 

Manufacturing Association jointly organized ‘Sapling Distribution and Plantation Programme’ 

in the Mohanpur Brick Cluster in the West Tripura District on October 02, 2021 to celebrate 

‘Azadi Ka Amrit Mahotsav’. The programme was graced by Prof. B. K. Agarwala, Chairman, 

and Sri Bishu Karmakar, Member Secretary of Tripura State Pollution Control Board and Sri 

Sujit Choudhury, Secretary and Sri Paritosh Saha, Vice President of Brick Manufacturing 

Association along with other officials of Tripura State Pollution Control Board, Tripura ENVIS 

Hub and owners of various brick kilns at Mohanpur. On this occasion 1000 saplings were 

distributed among the 20 brick kiln owners.  

The Chairman and other speakers 

expressed their concern about the 

pollution that are being generated from the 

brick kilns. It was agreed that  a green belt 

around the brick kilns should be created so 

that the air pollution can be minimized in 

the area. They emphasized that all the 

saplings should be taken care and ensure 100% survival rate of the plants that have been 

provided to them. Prof. Agarwala also thanked the Forest Department, Government of Tripura 

for free supply of saplings and supporting the nobel cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পশ্চিম শ্চিপুরা জেলার জমাহনপুর শ্চিক ক্লাস্টারর চারা গাছ শ্চিতরণ ও জরাপণ কমমসূশ্চচর 

 

শ্চিপুরা রােয দূষণ শ্চনয়ন্ত্রণ পষমদ, শ্চিপুরা এন শ্চিস হাি এিং শ্চিপুরা শ্চিকস মযানুফ্যাকচাশ্চরং 
অ্যারসাশ্চসরয়শন জ ৌথ উরদযারগ ০২ অ্রটাির, ২০২১ তাশ্চররে ‘আোদী কা অ্মৃত মরহাৎসি’ 
উদ াপরনর লরযয পশ্চিম শ্চিপুরা জেলার জমাহনপুর শ্চিক ক্লাস্টারর একশ্চি চারা গাছ শ্চিতরণ ও 
জরাপণ কমমসূশ্চচর আরয়ােন করা হরেশ্চছল। এই কমমসূশ্চচরত উপশ্চিত শ্চছরলন শ্চিপুরা রােয দূষণ 
শ্চনয়ন্ত্রণ পষমরদর জচোরমযান, অ্ধ্যাপক শ্চি জক আগরওয়ালা, সদস্য সশ্চচি, শ্রী শ্চিশু কমমকার, 
শ্চিকস মযানুফ্যাকচাশ্চরং অ্যারসাশ্চসরয়শরনর সহসিাপশ্চত, শ্রী সুশ্চেত জচৌধ্ুরী ও উপরাষ্ট্রপশ্চত, শ্রী 
পশ্চররতাষ সাহা। এছাড়া উক্ত কমমসূশ্চচরত উপশ্চিত শ্চছরলন শ্চিপুরা রােয দূষণ শ্চনয়ন্ত্রণ পষমদ ও 
শ্চিপুরা এন শ্চিস হারির অ্ন্যান্য কমমকতমা এিং জমাহনপুররর শ্চিশ্চিন্ন ইি িািার মাশ্চলকগন। এই 
উপলরয ২০ শ্চি ইিিাট্টা মাশ্চলকরদর মরধ্য ১০০০ চারা শ্চিতরণ করা হরয়রছ। 

উক্ত অ্নুষ্ঠারন জচয়ারমযান এিং অ্ন্যান্য িক্তারা ইিিাট্টা জথরক জ  দূষণ হরে তা শ্চনরয় তারদর 
উরেগ প্রকাশ কররন। উনারা একমত জ  
ইিিাট্টার চারপারশ একশ্চি গ্রীন-রিল্ট ততশ্চর 
করা উশ্চচত  ারত এলাকায় িায়ু দূষণ 
কশ্চমরয় আনা  ায়। তারা জোর শ্চদরয় 
িরলরছন জ  প্রদত্ত সমস্ত চারাগুশ্চলর  ত্ন 
শ্চনরত হরি এিং ১০০% জিেঁরচ থাকার হার 
শ্চনশ্চিত কররত হরি। প্ররফ্সর আগরওয়ালা 

শ্চিপুরা সরকাররর িন শ্চিিাগরক শ্চিনামূরলয চারা সরিরাহ করার েরন্য এিং এই মহৎ কারে 
সাহা য করার েন্য ধ্ন্যিাদ োশ্চনরেরছন। 


