
রিসাইকেল েরুন
রিকে PaintCare-রিকে

PaintCare পণ্্যসমূহ
প্্রাডাক্টগুকলা প্েনাি সমে আপনাকে এেরি রি রিকে হকে েকে 
ড্রপ-অি এি জন্য প্োকনা অরেরিক্ত খিচ রিকে হকে না:

 •  ইকটেরিওি ও এক্সকিরিওি আরেকি কিেচািাল প্পইটে: 
ল্যাকিক্স, অ্যাকরেইরলে, ওোিাি-প্েজড, আলোইড, 
অকেল-প্েজড, এনাকমল (প্িক্সচাি প্োরিং সহ)

 •  প্ডে প্োরিং, প্্লাি প্পইটে (ইলাক্টাকমরিে সহ)
 •  ্রাইমাি, রসলাি, আন্ািকোিাি
 • প্্টইন
 •  রিলাে, ল্যােুি, োরনকিি, ইউকিথান (এেে উপািান)
 •  েংররেকিি ওোিাি্ররুরিং, ম্যাসনরি, উড রসলাি ও 

রিকপকলটে (আলোেিা ো রেিুরমন প্েজড নে)
 • প্মিাল প্োরিং, মরিচা ্ররেকিাধে
 • রিল্ড ও লন প্পইটে

িুকিা, প্লকেলরেহীন ও খারল েকটেইনাি ড্রপ-অি সাইিগুকলাকে 
গ্রহণ্ক�াগ্্য নে।

PaintCare পণ্্্� নে প্�গুকলা
 • প্পইটে রথনাি, রমনাকিল রপিরিি, সলকেটে
 • অ্যাকিাসল প্পইটে (প্্রে ে্যান)
 • অকিা ও প্মরিন প্পইটে 
 • আিকি ও রোফ্ট প্পইটে
 • োল্ক, একপারক্স, গ্ু, অ্যাডকহরসে
 • প্পইটে অ্যারডরিে, োলাি ্�াটে, রিটে, প্িরজন
 • উড র্রজািকেটে (েীিনািে�ুক্ত)
 • রুি প্যাচ ও রিকপোি
 •  অ্যািিল্ট, আলোেিা ও রেিুরমন প্েজড প্্রাডাক্টসমূহ
 • 2-উপািান রেরিষ্ট প্োরিং
 • প্ডে রলিনাি
 • ট্ারিে ও প্িাড মারেকি ং প্পইটে
 • ইন্ার্রিোল প্মকটেকনন্স (IM) প্োরিং
 •  অরিরজনাল ইেুইপকমটে ম্যানুি্যােচািাি (OEM)  

(িপ অ্যারলিকেিন) প্পইটে ও রিরনি

PaintCare এি পণ্্য নে এমন প্্রাডাক্টগুকলাি ও সরিে 
অপসািণ্ সম্পকেকি  েকথ্যি জন্য, িো েকি আপনাি গ্াকেকিজ 
হলাি, স্ানীে পরিকেি স্াস্্য সংস্া, হাউজকহাল্ড হ্যাজাডকি াস 
ওকে্ট প্্রাগ্রাম অথো গ্ণ্পূেকি  রেোকগ্ি সাকথ  
প্�াগ্াক�াগ্ েরুন।
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প্পইটে ্ুটোডকি রিপ আইন অনু�ােী প্পা্টেনজমুাি (অেরিষ্ট) 
আরেকি কিেচািাল প্পইটে ে্যেস্াপনাি জন্য প্পইটে উে্পািন 
রিল্পকে আরথকিেোকে প্িেসই এেং পরিকেিগ্েোকে িােেদ্ধ 
প্্রাগ্রাম ্রণ্েন েিকে হকে। প্পইটে উে্পািনোিীিা 
প্্টিগুকলাকে ্রক�াজ্য আইকনি আওোে প্পইটে ্ুটোডকি রিপ 
প্্রাগ্রাম পরিচালনাি জন্য PaintCare নাকম এেরি 
অলােজনে সংস্া ্ররেষ্া েকিকে।

প্্রাগ্রাকমি মকধ্য অন্তেুকি ক্ত িকেকে সরিে পরিমাকণ্ প্পইটে 
রেকেি রিক্া, অেরিষ্ট প্পইটেরি ে্যেহাকিি রিপস এেং 
প্্টিজকু়ে সুরেধাজনে স্ানগুরলকে রিসাইরলিং প্লাকেিন 
স্াপন েিা।

প্েঁকচ �াওো প্পইটে ে্যেস্াপনাি 
প্্রাগ্রাম
্ররে েেি মারেকি ন �ুক্তিাক্রে ্রাে 800 রমরলেন  
গ্্যালন আরেকি কিেচািাল প্পইটে রেররে হে।  
আপরন রে জাকনন প্� প্সগুকলাি ্রাে  
10 িোংি অে্যেহৃে থাকে এেং  
পুনেকি্যেহাকিি উপ�ুক্ত থাকে ?



প্েঁকচ �াওো প্পইটে গ্রহণ্ েিাি স্ান
PaintCare-এি সাকথ প্পইটে রিসাইকেল েিা আিও প্েরি 
সরুেধাজনে। আমিা প্পইটে ্ুটোডকি রিপ আইন প্মকন প্্টিজকু়ে 
প্পইটে ড্রপ-অি সাইি স্াপন েরি। আপনাি রনেিেম  
ড্রপ-অি সাইিরি খুঁকজ প্পকে www.paintcare.org  
প্থকে PaintCare-এি সাচকি  িুলরি ে্যেহাি েরুন অথো 
(855) PAINT09 নম্বকি আমাকিি হিলাইকন েল েরুন।

েীোকে রিসাইকেল েিকেন
প্�কোকনা ব্্যাকন্ি সম্প্ররে ে্যেহৃে রেংো েহু েেকিি পিুাকনা 
হাউজ প্পইটে, প্্টইন ও োরনকিি প্হাে না প্েন, PaintCare 
সাইিগুকলাকে সেই গ্রহণ্ েিা হে। েকটেইনািরি অেি্যই পাঁচরি 
গ্্যালন ো োি প্চকে প্োি হকে হকে এেং রেেু রেেু ধিকনি 
প্পইটে গ্রহণ্ েিা হে না। রিসাইরলিংকেি জন্য PaintCare �ারেেু 
গ্রহণ্ েকি প্সগুরলি োরলোি জন্য ে্যাে প্যাকনলরি প্িখুন।

সেল PaintCare ড্রপ-অি সাইিগুকলাকে ্ররেোকিি রেরজকি 
পাঁচ গ্্যালন প্পইটে গ্রহণ্ েিা হে। রেেু রেেু সাইকি আিও 
প্েরি গ্রহণ্ েিা হে। আপরন রিসাইকেল েিকে চান এমন 
পরিমাকণ্ি প্পইটে োিা গ্রহণ্ েকি রেনা ো রনরচিে েিাি জন্য 
িো েকি সাইিগুকলাকে েল েরুন।

সেল প্পইটে েকটেইনাকিি ঢােনা ও আসল প্লকেল 
থাো রনরচিে েরুন এেং প্সগুকলাকে আপনাি গ্ার়েকে 
সুিরক্েোকে প্লাড েরুন। ড্রপ-অি সাইিগুকলাি স্াোরেে 
েমকিোলীন সমকে প্সগুকলাকে প্সখাকন রনকে �ান। আমিা 
প্সখান প্থকে সংগ্রহ েকি প্নে।

PaintCare এি রি
প্্টি-এ রেররে হওো ্ররে ে্যান প্পইকটেি জন্য ্রস্তুেোিেকিি 
দ্ািা পরিকিারধে রি রিকে PaintCare-এি অথকিােন েিা হে। 
্রস্তুেোিেিা খুচিা রেকরেোকিি োে প্থকে এই রি-রি আিাে 
েকি প্নে, পিেেতীকে �ািা আোি এরিকে প্পইকটেি িাকমি 
সাকথ �ুক্ত েকি প্িে। গ্রাহকেি িরিকি রি-রি উকলেখ েিাি জন্য 
খুচিা রেকরেোকিিকে উে্সারহে েিা হে। রি 30 প্সটে প্থকে 
শুরু েকি $1.99 প�কিন্ত হকে থাকে এেং েকটেইনাকিি আোি ও 
প্্টি অনুসাকি পরিেরেকি ে হে।

$0.30 – $0.49 প্োি েকটেইনাি (উিাহিণ্: পাইটে ও 
প্োোিকি)

$0.70 – $0.99 মাঝারি েকটেইনাি (উিাহিণ্: 1 গ্্যালন)

$1.60 – $1.99 5 গ্্যালন প�কিন্ত ে়ে আোকিি
 

এরি প্োনও আমানে নে
রি-রি প্োনও আমানে নে — এরি রেে মূকল্যি এেরি অংি। 
রিসাইরলিং, জনরিক্া, েমকিচারিি প্েেন ও অন্যান্য ে্যে প্মিাকনা 
সহ প্্রাগ্রামরি পরিচালনা েিাি জন্য এই রি েহরেল রহকসকে 
ে্যেহৃে হে।

প্�াগ্াক�াগ্
আিও জানকে অথো এেরি ড্রপ-অি সাইি সন্ান েিকে, 
িো েকি www.paintcare.org প্িখুন অথো (855) PAINT09 
নম্বকি েল েরুন।

প্পইটেগুকলা রনকে আমিা েী েরি?
PaintCare আপনাি প্েঁকচ �াওো প্পইটেকে পুনেকি্যেহািক�াগ্্য 
প্পইকটেি সাকথ পুনিাে রমররিে েিা, জ্ালানী রহসাকে ে্যেহৃে 
হওো, অন্যান্য প্্রাডাক্ট রহসাকে রূপান্তরিে েিা অথো 
প্োনও উপোিী ে্যেহাি খুঁকজ না পাওো প্গ্কল প্সগুরলকে 
সরিেোকে অপসািণ্ েিা রনরচিে েকি।

প্্রাগ্রামরি োিা ে্যেহাি েিকে 
পািকেন?
সাইি প্োকনা পারিোরিে গ্ৃহ প্থকে �েিা ল্যাকিক্স ো অকেল-
প্েজড প্পইটে গ্রহণ্ েিকে ইচ্া েিকে োিা প্সখাকন েেিাই 
ড্রপ অি েিকে পািকে।

সাইি প্োকনা ে্যেসাে ্ররেষ্ান প্থকে �েিা ল্যাকিক্স-প্েজড 
প্পইটে গ্রহণ্ েিকে ইচ্া েিকে োিা প্সখাকন েেিাই 
ড্রপ অি েিকে পািকে। অকেল-প্েজড প্পইকটেি জন্য 
PaintCare প্্রাগ্রাম ে্যেহাি েিকে হকল প্োকনা ে্যেসাে 
্ররেষ্ানকে অেি্যই প্িডাকিল আইন ও অনুরূপ প্োকনা 
প্্টি হ্যাজাডকি াস ওকে্ট প্জনাকিিি রেরধমালাি আওোে 
ো়ে্রাপ্ত প্জনাকিিি রহকসকে প্�াগ্্যোসম্পন্ন হকে হকে। 
ো়ে্রাপ্ত প্জনাকিিি রেরধমালা সম্পকেকি  আিও েকথ্যি জন্য 
িো েকি www.paintcare.org/VSQG প্িখুন। আপনাি 
ে্যেসাে ্ররেষ্ান �রি ো়ে্রাপ্ত প্জনাকিিি রহসাকে প্�াগ্্য 
না হে, োহকল এরি অকেল-প্েজড প্পইকটেি জন্য প্্রাগ্রামরি 
ে্যেহাি েিকে পািকে না, েকে এরি ল্যাকিক্স প্্রাডাক্টগুরলি 
জন্য প্্রাগ্রামরিি ে্যেহাি চারলকে প্�কে পািকে। (রনউইেকেকি  
অে্যহরে-রেহীন প্জনাকিিি রপে-আপ সারেকি কসি জন্য 
ে্যেহাি েিা প্�কে পাকি। রেস্ারিে রেেিকণ্ি জন্য 
প্পইটেকেোি-এি সাকথ প্�াগ্াক�াগ্ েরুন।)

আপনািা রে রেপুল পরিমাকণ্ 
প্পইটে গ্রহণ্ েকিন?
আপনাি ে্যেসাে ্ররেষ্ান ো োর়েকে �রি পুনেকি্যেহাকিি 
জন্য েমপকক্ 100 গ্্যালন প্পইটে থাকে োহকল আমাকিি 
রেনামূকল্যি লাজকি েরলেুম রপেআপ পরিকেোি জন্য 

অনুকিাধ জানাকে পাকিন। আিও 
রেিি জানকে ো রপেআকপি 

অনুকিাধ জানাকে িো েকি 
www.paintcare.org 
প্িখুন।


