
এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ  

 

পটভূম িঃ 

অমি প্রাচীন পমি াটি মবস্তৃি বরেন্দ্র ভূম ে উৎপমি প্রায় মবশ িক্ষ বছে আরে। পূরব ৃআত্রাই, মিস্তা ও করোরিায়াে পমি অঞ্চি আে পমির  পূণর্ভবা, 

 হানন্দা ও পদ্মাে  ধ্যবিী ভূ-ভারেে নুন্যি  সারে আট হাজাে বর্ ভমাইল এিাকা জুরে বরেন্দ্র ভূম ে মবস্তৃমি। এিাকা মভমিক বিরি বাাংিারেরশে 

োজশাহী মবভারেে োজশাহী, চাঁপাইনবাবেঞ্জ ও নওোঁ জজিাে অমিকাাংশ এিাকা এবাং নারটােসহ বৃহিে োংপুে, মেনাজপুে, বগুো ও পাবনা জজিাে 

মকয়োংশ এিাকা এবাং ভােরিে উিে মেনাজপুে, েমক্ষণ মেনাজপুে ও  ািো জজিাে অমিকাাংশ এিাকা মনরয় বরেন্দ্র অঞ্চি েঠিি। বাাংিারেরশ এে 

আয়িন প্রায় 8720 বর্ ভ কি.কম.। 
 

১৯৮৫ সারিে পূরব ৃউিে অঞ্চরিে এই বরেন্দ্র এিাকা মছি িাি কাংকে য়  াটিে উঁচু নীচু টিিা, ছায়াহীন এক রুক্ষ প্রান্তে। মছি জোরে জপাো মবোন 

ফসরিে  াঠ। জেখা জেি দূরে দুরে িািোছ এবাং  ারে  ারে বাবিা আে কযাকটারসে জবো। এই হরিা আ ারেে বরেন্দ্র ভূম । িরব ইমিহাস ঘাটরি 

জেখা োয় প্রাচীনকারি বরেন্দ্র ভূম ে মচত্র মভন্ন মছি। মিষ্টপূব ৃ300 অব্দ জেরক শুরু করে জবৌদ্ধ ি  ৃও কৃমষ্টে প্রসােকারি এ অঞ্চি কৃমি ও মশল্প সমৃদ্ধ 

এিাকা মহসারব পমেমচি মছি। এ অঞ্চরিে প্রাকৃমিক পমেরবশও জস স য় জবশ চ ৎকাে মছি। জনিসরনে (1923)  রি বরেন্দ্র অঞ্চি জঙ্গরি পমেপূণ ৃ

মছি। উইমিয়া  হান্টারেে (1876) বণনৃা  রি বাাংিাে প্রায় সব িেরণে োছই এ অঞ্চরি পাওয়া জেি। আ , জা , জেঁতুি, িাি, জখজুে, বট, পাইকে, 

মশমুি, বাবিা, বেই, বাঁশ, জবিসহ অসাংখ্য িিা গুরেে প্রাচুে ৃমছি এ বরেন্দ্র ভূম রি। মকন্তু বৃটিশ শাসনা রিে স য় জিাকসাংখ্যা বৃমদ্ধে সারে সারে 

কৃমি জম ে সম্প্রসােণ, বসিবােী স্থাপন, মশরল্প কাঁচা ারিে জোোন, আসবাবপত্র ও গৃহমন াৃণ সা গ্রী, জ্বািানী মহসারব কারঠে ব্যাপক ব্যবহাে, োস্তা, 

বাঁি ইিযামে অবকাঠার া মন াৃরণে কােরণ িীরে িীরে ধ্বাংস হরয়রছ এ এিাকাে বনভূম । মূিি ঐ স য় জেরকই এ অঞ্চরি  রূকেণ প্রমিয়াে শুরু হয়। 
 

পমেরবরশে স্বাভামবক মনয়র  এ অঞ্চরি বৃমষ্টপারিে পমে াণ কর  োয়। জেরশে বাৎসমেক েে বৃমষ্টপাি জেখারন 2500 ম .ম . জসখারন এ অঞ্চরি িা 

1400 ম .ম . এে জবশী নয়। ভাটিে জেশ হওয়ায় উজারনে জেশ জেরক জনর  আসা প্রায় সকি নেীরি বাঁি মন াৃণ কোয় অমিকাাংশ নেীই ( হানন্দা, 

আত্রাই, পূণভৃবা, মশব, পােিা, করোরিায়া, মিস্তা) শুকরনা জ ৌসুর  প্রায়ই শুমকরয় োয়। এছাোও নেী বা খারি পামনে প্রবাহ না োকায় এবাং কর  

োওয়ায় পমি জর  অমিকাাংশ নেী-নািা, খাি-মবি ভোট হরয় পোৃপ্ত পামন িােণ ক্ষ িাও হামেরয় জফরি। ফরি এ অঞ্চরি ভূ-পমেস্থ পামনে উৎসও 

খুবই অপ্রতুি হরয় পরে। এ অঞ্চরিে জম গুরিা মছি িাই বৃমষ্ট মনভেৃ একফসিী। েো স রয় বৃমষ্টপাি না হরি একটি ফসি উৎপােনও ব্যহি হরিা। বৃমষ্ট 

মনভেৃ জবানা আ ন ফসরিে পে বছরেে বাকী স য় জম গুরিা জোচােণভূম  মহসারব ব্যবহৃি হরিা। েীঘ ৃকাোস্তে জভে করে  াটিে েভীে জেরক ভূ-

েভসৃ্থ পামনে উরিািনও সহজ মছি না। িাই জসচ কােিৃ রিা দুরেে কো এিাকাবাসী খাবাে পামনসহ গৃহস্থািীে নানা কারজ পুকুে, খাি মবরিে পামন 

ব্যবহাে কেরিা। ঠিকভারব ফসি উৎপােন না হওয়ায় এ এিাকাে জনসািােণ অিযন্ত েমেদ্র মছি। িাই কারজে সন্ধারন/অরন্নশ্বরণ এখানকাে জনসািােণ 

মনয়ম ি অন্যত্র ে ন কেরিা। 
 

 াটিে েঠন এবাং ভূ-র্র্ভস্থ পামন স্তরেে স্বল্পিাে কােরণ এ অঞ্চরি প্রচমিি েভীে নিকূপ দ্বাো জসচ কাজ সম্ভব মছি না। জস জপ্রমক্ষরি 1985 সারি এ 

অঞ্চরিে িৎকািীন মবএমিমস’ে প্ররকৌশিীেণ এক মবরশি িেরণে েভীে নিকূপ উদ্ভাবন করে ভূ-র্র্ভস্থ পামন দ্বাো জসরচে সুরোে সৃমষ্ট করেন। 

বাাংিারেশ কৃমি উন্নয়ন করপাৃরেশন (BADC) এে আওিায় বরেন্দ্র স মিি এিাকা উন্নয়ন প্রকল্প (BIADP) এে  াধ্যর  এ অঞ্চরি উন্নয়রনে োত্রা 

শুরু হয়। প্রােম কভারব এ প্রকরল্পে  াধ্যর  োজশাহী, নওোঁ ও চাঁপাই নবাবেঞ্জ জজিাে ১৫ টি উপরজিায় কােিৃ  পমেচািনা কো হয়। েভীে নিকূপ 

স্থাপন ও পুকুে-খাি খনরনে  াধ্যর  জসচ সুমবিা সৃমষ্ট কো, বৃক্ষরোপরনে  াধ্যর   রু প্রমিয়া জোি কো এবাং উৎপামেি ফসি বাজােজাি কো ও 

োিায়ারিে জন্য মফিাে জোি মন াৃণ কো মছি এ প্রকরল্পে অন্যি  িক্ষ ও উরেশ্য। স রয়ে স্বিপিা, অোৃয়রনে প্রমিকুিিাসহ নানামবি প্রশাসমনক 

জটিিিায় প্রকরল্পে কােিৃ  বািাগ্রস্ত হয় মকন্তু অল্প সাংখ্যক হরিও উরেমখি কােিৃ  সমূহ এ এিাকাে  ানুরিে  রন মবোট আশাে আরিা জাোয়। 

বরেন্দ্র এিাকাে মবোন ভূম রি জসানািী ফসরিে অপাে সম্ভাবনা সৃমষ্ট হয়। জসই সম্ভাবনারক বাস্তব রূপ মেরি পেবিীরি স গ্র বরেন্দ্র এিাকাে উন্নয়রনে 

জন্য ১৯৯২ সারিে ১৫ জানুয়ােী োজশাহী, নওোঁ ও চাঁপাই নবাবেঞ্জ জজিাে সকি (২৫টি) উপরজিারক অন্তর্ভ ভক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

(মবএ মিএ) নার  কৃমি  ন্ত্রণািরয়ে অিীরন আিাো একটি প্রমিষ্ঠান েঠন কো হয়। মনম্ন মিমখি জবাি ৃদ্বাো প্রমিষ্ঠানটি পমেচািনা কো হরিািঃ  
 

 ক) রাজশাহী বিভাগের কবিশনার, পদাবিকার িগে, বিবন কর্তপৃগের চেয়ারম্যানও হইগিন; (বভন্ন চেয়ারম্যান বনগয়াে না হওয়া পিনৃ্ত) 

খ) কর্তপৃগের বনিাৃহী পবরোেক পদাবিকার িগে; 

ে) কৃবি িন্ত্রী কর্তকৃ িগনানীত বতনজন সদস্য: 

ঘ) কৃবি িন্ত্রণােগয়র সবেি কর্তকৃ িগনানীত একজন সরকারী সদস্য 

ঙ) চেপুটি ইনসগপক্টর চজনাগরে অি পুবেশ, পদাবিকার িগে; 

ে) িগরন্দ্র প্রকল্প এোকা চি সকে চজো প্রশাসগকর প্রশাসবনক আওতািীগন অিবিত চস সকে চজো প্রশাসক, পদাবিকার িগে। 

এছাো বরেন্দ্র প্রকল্প এিাকা জে সকি সাংসে সেস্যরেে মনবাৃচনী এিাকাভুক্ত জসসকি  াননীয় সাংসে সেস্য পোমিকাে বরি কর্তপৃরক্ষে 

উপরেষ্টা মছরিন। 

মবএ মিএ কর্তকৃ মবমভন্ন উন্নয়ন কােিৃ  গ্রহরণে ফরি বরেন্দ্র এিাকাে কৃমি, জোোরোে ব্যবস্থা এবাং পমেরবরশে উন্নয়নসহ জনেরণে আে-ৃসা ামজক 

অবস্থাে ব্যপক উন্নয়ন সামিি হয়। এখন আে জনসািােণরক কারজে সন্ধারন অন্যত্র ে ন কেরি হয়না।  

 



মবএ মিএ’ে কােিৃর ে সাফরেে কােরণ পেবিীরি (2003 সারি) ‘‘উিে বাাংিারেশ েভীে নিকূপ প্রকল্প’’ এে আওিায় স্থামপি পামন উন্নয়ন জবার্ ভ 

এে ১২১৭টি অরকরজা েভীে নিকূপ গ্রহন ও সচিকেরণে  াধ্যর  ঠাকুেোঁও, মেনাজপুে ও পঞ্চেে জজিায় মবএ মিএ এে কােতৃ্র  সম্প্রসামেি হয়। 

সাফরেে িোবামহকিায় পেবিীরি/200৪ সাি জেরক মবএমিমস’ে অচালূ েভীে নিকূপ গ্রহণ ও সচিকেরণে  রধ্য মেরয় োজশাহী ও োংপুে মবভারেে 

সকি জজিাতেই কর্তপৃরক্ষে কােিৃ  মবস্তাে িাভ করে। 

 

কর্তপৃগের রূপিল্প (Vision) :  

বরেন্দ্র এলািাে উন্নি কৃকি ও কৃকি পকেরবশ। 

 

কর্তপৃগের অকর্লক্ষ্য (Mission) : 

তেচ অবিাঠারমা উন্নয়নেহ তেচ এলািা ও আবাদী জকম েম্প্রোেণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কবপণন এবং পকেরবশ উন্নয়রন ফলদেহ অন্যান্য বৃক্ষ্ তোপণ। 

 

কর্তপৃগের লক্ষ্যঃ  

১) বরেন্দ্র অঞ্চলরি বাংলারদরশে শস্যর্ান্ডারে রুপান্তে। 

২) মরুময়ো তোধিরল্প ব্যাপি বনায়ন এবংেম্পূেি তেরচে জন্য খাল ও কদঘী পুনঃখনন। 

৩) গ্রামীণ ত ার্ার ার্ ব্যবস্থা উন্নয়রনে মাধ্যরম কৃকি পণ্য বাজােজােিেণ। 

৪) জনোধােরণে জীবন াত্রাে মান উন্নয়ন। 

 

কর্তপৃগের উরেশ্যঃ 

১) জসচ কারেেৃ উরেরশ্য ভূ-পকেস্থ ও ভূ-র্র্ভস্থ পাকন েম্পরদে উন্নয়ন এবং  থা থ ব্যবহাে কনকিেিেণ; 

২) কৃকি  াকিকিিেণ, বীজ উৎপাদন ও েেবোহ এবং শরস্যে বহুমুখীিেণ; 

৩) পকেরবরশে র্াোম্য েক্ষ্ারথ ভ বৃক্ষ্ তোপণ ও েংেক্ষ্ণ; 

৪) কৃকিপণ্য বাজােজােিেরণ েীকমে আিারে েংর ার্ েড়ি কনম ভাণ ও েক্ষ্ারবক্ষ্ণ; 

৫) তেচ ি স্থাপন এবং তলািালরয় কবশুদ্ধ খাবাে পাকন েেবোহিেণ; 

৬) েেিারেে পূব ভানুরমাদনক্ররম চুকক্ত েম্পাদন; 

৭) র্রবিণা ও প্রকশক্ষ্ণ প্রদান। 

 

বি ৃারন ২০১৮ সারি জােীকৃি "বরেন্দ্র কর্তপৃক্ষ আইন-২০১৮" এে  াধ্যর  োজশাহী ও োংপুে মবভারেে ১৬টি (সকি) জজিারকই বরেন্দ্র বহুমুখী 

উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে অমিরক্ষত্র মহসারব জঘািণা কো হয়। উক্ত আইন অনুোরে ির্তভপরক্ষ্ে মাননীয় তচয়ােম্যান মরহাদয়রি তচয়ােম্যান ও মাননীয় কনব ভাহী 

পকেচালি মরহাদয়রি েদস্য-েকচব িরে 1৪ েদস্য কবকশষ্ট এিটি পকেচালনা তবার্ ভ র্ঠন িো হরয়রে।  

 

কবএমকর্এ’ে পকেচালনা তবার্ ভ 

 

১। জচয়ােম্যান (সেকাে কর্তকৃ মনরয়ােকৃি) জচয়ােম্যান 

২।  মন্ত্র পমেিে মবভাে কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  োৃো) সেস্য 

৩। পামন সম্পে  ন্ত্রণািয় কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  োৃো) সেস্য 

৪।  ৎস ও প্রামণ সম্পে  ন্ত্রণািয় কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  োৃো) সেস্য 

৫। কৃমি  ন্ত্রণািয় কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  োৃো) সেস্য 

৬। োজশাহী ও োংপুে মবভারেে মবভােীয় কম শনাে কর্তকৃ  রনানীি োজশাহী ও োংপুে মবভারেে একজন করে জজিা প্রশাসক সেস্য 

৭। োজশাহী ও োংপুে জেরঞ্জে মিআইমজ কর্তকৃ  রনানীি োজশাহী ও োংপুে মবভারেে একজন করে পুমিশ সুপাে সেস্য 

৮। মবএ মিএ’ে জজযষ্ঠি  প্ররকৌশিী সেস্য 

৯। সেকাে কর্তকৃ  রনানীি সাংমিষ্ট কারজ অমভজ্ঞ ৩ জন প্রমিমনমি, োরেে  রধ্য একজন  মহিা হইরবন সেস্য 

১০। মনবাৃহী পমেচািক, মবএ মিএ সেস্য সমচব 

 

এোড়াও আইন তমাোরবি মাননীয় কৃকি মিী মরহাদয়রি ের্াপকে িরে প্রকেমিী, বরেন্দ্র এলািাে েিল েংেদ েদস্য, কবকর্ন্ন মিণালরয়ে েকচব, 

কবএকর্কে, কবএমকর্এ ও কবএআেকে’ে তচয়ােম্যান, োজশাহী ও েংপুে কবর্ারর্ে কবর্ার্ীয় িকমশনাে, কৃকি েম্পকিভে কবকর্ন্ন প্রকেষ্ঠারনে তচয়ােম্যান ও 

কনব ভাহী প্রধানর্ণ এবং োজশাহী কবশ্বকবদ্যালরয়ে এিজন অধ্যাপি েমন্বরয় এিটি উপরদষ্টা পকেিদ র্ঠিে হরয়রে।  

 

 



কবএমকর্এ’ে উপরদষ্টা পকেিদ 

 

১।  াননীয়  ন্ত্রী, কৃমি  ন্ত্রণািয়        জচয়ােম্যান 

২।  াননীয় প্রমি ন্ত্রী বা উপ- ন্ত্রী, কৃমি  ন্ত্রণািয় (েমে োরকন) সহ সভাপমি 

৩। বরেন্দ্র এিাকািীন সকি সাংসে সেস্য সেস্য 

৪। সমচব, কৃমি  ন্ত্রণািয়; সমচব, অে ৃমবভাে; সমচব, পমন সম্পে  ন্ত্রণািয়; সমচব, পমেরবশ ও বন  ন্ত্রণািয়; সমচব, মবদুযৎ মবভাে 

এবাং সমচব,  ৎস ও প্রামণ সম্পে  ন্ত্রণািয় 

সেস্য 

৫। জচয়ােম্যান, মবএমিমস সেস্য 

৬। জচয়ােম্যান, মবএ মিএ সেস্য 

৭। মনবাৃহী জচয়ােম্যান, মবএআেমস সেস্য 

৮। মবভােী কম শনাে, োজশাহী ও োংপুে সেস্য 

৯।  হাপমেচািক, পমেরবশ অমিেপ্তে;  হাপমেচািক, পেী উন্নয়ন একারিম , বগুো এবাং  হাপমেচািক, কৃমি সম্প্রসােণ অমিেপ্তে  সেস্য 

১০। োজশাহী মবশ্বমবদ্যািরয়ে সাংমিষ্ট মবিরয়ে একজন অধ্যাপক সেস্য 

১০। মনবাৃহী পমেচািক, মবএ মিএ সেস্য সমচব 

 

কৃমিে উন্নয়রনে জক্ষরত্র অন্যি  একটি প্রমিষ্ঠান মহসারব মবএ মিএ বরেন্দ্র অঞ্চরিে কৃিকরেে জসচ সুমবিা প্রোন করে খারদ্যৎপােন বৃমদ্ধ কেিিঃ 

বাাংিারেরশে অমিকাাংশ  ানুরিে খাদ্য চামহো পূেরন গূরুত্বপূণ ভ ভূম কা পািন কোসহ ক সৃাংস্থারনে সুরোে সৃমষ্ট কোরি সহায়িা কেরছ। এক স রয়ে 

ঠাঁঠাঁ,  রু য় বরেন্দ্র অঞ্চি মবএ মিএ’ে গৃহীি কােিৃর ে  াধ্যর  আজ সুজিা-সুফিা শস্য-শ্য িায় পমেণি হরয়রছ। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে 

 াধ্যর  বি ৃারন অত্র অঞ্চরি জে ফসি উৎপন্ন হয় ো উিোঞ্চরিে  ানুরিে চামহো পুেরণে পাশাপামশ সাো বাাংিারেরশে চামহো পুেণ করে োরক। 

বি ৃারন সাো মবরশ্ব িান উৎপােরন বাাংিারেরশে অবস্থান ৪ে।ৃ  অোৃৎ বাাংিারেরশে খাদ্য মনোপিায় মবএ মিএ’ও অগ্রণী ভূম কা পািন করে আসরছ। 

 

এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে অজনৃ : 

 

িিঃ নাং কােিৃ  অজনৃ 

১ েভীে নিকূপ স্থাপন  ১৫809 টি 

২ জসরচে পামন মবিেণ ব্যবস্থা মন াৃণ                ১৩931.35 মক.ম . 

৩ এিএিমপ স্থাপন (রসািাে+ববদুযমিক)                                696টি 

৪ জসৌেশমক্তচামিি এি এি মপ                   ২৩9টি 

৫ খাস  জা খাি পুনিঃ খনন            ২201 মক.ম . 

৬ িসিযা  মন াৃণ  ৭৪৯টি 

৭ নেীরি পল্টুন স্থাপন                                               ১১টি 

৮ খাস  জা  পুকুে পুনিঃ খনন                               3712টি 

৯ জিাবদ্ধিা মনেসন 11232 জহক্টে 

১০ জসািাে িােওরয়ি মন াৃণ  ৬০৭টি 

১১ সাংরোে োস্তা মন াৃণ        ১১৪৪ মক.ম . 

১২ খাবাে পামন সেবোরহে জন্য ওভােরহি ট্াাংক মন াৃণ  ১৫৭9 টি, উপকৃি পমেবারেে সাংখ্যা প্রায় 3 িক্ষ 

১৩ বনায়ন                                            ২ জকাটি ৬3 িক্ষ 38 হাজােটি বৃক্ষ 

১৪ বীজ উৎপােন  ৬০০ জ িঃ টন (প্রমি বছে) 

১৫ কৃিক প্রমশক্ষণ                                        ১৫২877 জন 

১৬ জসচেন্ত্র ব্যবহাে (২০21-22)                        েভীে নিকূপ 15496 টি ও এি এি মপ 607 টি 

17 জসচকৃি এিাকা (২০21-22)                       আবােরোগ্য জম  26,51,069 জহক্টে এবাং জসচকৃি জম  23,75,923 

জহক্টে (আবােরোগ্য জম ে 89.62%)। এে  রধ্য মবএ মিএ কর্তকৃ 

জসচকৃি জম  প্রায় 5.328 িক্ষ জহক্টে। 

18 ফসরিে মনমবেিা (%) প্রকল্প গ্রহরণে পূরব ৃ117 এবাং বি ৃারন 240 

19 উপকৃি কৃিক পমেবাে প্রায় 9.89 িক্ষ 

 

 

 

 



েভীে নিকূপ স্থাপন ও জসচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমিিঃ  

খো প্রবন বরেন্দ্র এিাকায় পামনে অভারব েখন ফসি উৎপােন অসম্ভব মছি িখন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে  াধ্যর  এ এিাকায় প্রে  জসরচে 

সুরোে সৃমষ্ট হয়। প্রে  মেরক স্থামপি েভীে নিকূপগুরিা মিরজরিে  াধ্যর  পমেচািনা কো হরিা। পেবিীরি জম রি মনরোমবমিন্ন জসচ প্রোরনে 

িরক্ষয স্থামপি সকি েভীে নিকূপগুরিারি মবদুযৎ সাংরোে প্রোন কো হয়। বি ৃারন স্থামপি সকি েভীে নিকূপগুরিা মবদুযরিে  াধ্যর  পমেচািনা 

কো হরি। এছাো জসচ কােিৃ রক আরো েমিশীি কোে িরক্ষয খাি, েীমঘ, মবি ও পুকুে এবাং নেীে পারে জ াট ৬৯৬টি এিএিমপ (রিা মিফট 

পাম্প) স্থাপন করে সাংমিষ্ট এিাকাে জম রি জসচ প্রোরনে ব্যবস্থা কো হরয়রছ। কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ জুন, ২০২২ এ ‡gvU ১৫৪৯৬টি েভীে নিকূপ ও ৬০৭টি 

এিএিমপ  (সবরৃ াট 16103wU ‡mPhš¿) ব্যবহাে করে প্রায় ৫ িক্ষ 3২ হাজাে ৮ শি জহক্টে জম রি জসচ প্রোন কো হরয়রছ।  
চসে ব্যিিাপনা পদ্ধবত বিএিবেএ এর অহংকার। এই পদ্ধবত শুধু িাংোগদগশই নয় এবশয়ার চিশ কগয়কটি চদগশও একটা িগেে বহসাগি পবরবেবত োভ 

কগরগে। বিএিবেএ কর্তকৃ প্রথগি চুবিবভবিগত েভীে নিকূপগুরিা পমেচািনা কো হরিা। পেবিীরি কুপন পদ্ধবতগত চসে প্রদাগনর ব্যিিা গ্রহণ করা 

হয়। চসখাগন ৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫০ টাকা, ৭৫ টাকা, ৯০ টাকা, ১০০ টাকা ও ৫০০ টাকা মূগের কূপন ব্যিহার হগতা। কূপনগুগো চদগশর বিবজ চপ্রগস 

একটি বিগশি িরগণর কােগজ োপাগনা হগতা। কূপন পদ্ধবতগত বকছু সিস্যা পবরেবেত হওয়ায় এিং সিগয়র দািীগত বেবজটাে িাংোগদগশর সাগথ 

সঙ্গবত চরগখ বপ্র-চপইে বিটাবরং প্রথা োলু করা হয়। বপ্র-চপইে বিটার পদ্ধবতগত পাম্পঘগর বপ্র-চপইে বিটার িাপন করা হয়। কৃিক তার কাগে ৃ

পবরিানিত টাকা বরোজৃ কগর পাম্পঘগর বপ্র-চপইে বিটাগর প্রগিশ কবরগয় বনবদষৃ্ট সিগয়র জন্য তার প্রগয়াজনিত জবিগত চসে গ্রহণ কগর। চসে গ্রহণ 

চশি হগে কৃিক বিটার চথগক কােটৃি চির কগর পাম্প িন্ধ কগর। এই পদ্ধবতগত কৃিকেণ পবরবিত ব্যগয় চসে প্রদান কগর থাগক এিং চসগের পাবনর 

অপেয়ও হয় না। িতিৃাগন কর্তপৃে কর্তকৃ িাবপত সকে েভীর নেকূপ ও এেএেবপ বপ্র-চপইে বিটার পদ্ধবতগত পবরোেনা করা হগে। কর্তপৃগের চসে 

কািকৃ্রি সুষ্ঠুভাগি পবরোেনার েগেে বিেত ২১ চসগেম্বর ২০০৮ তাবরগখ কর্তপৃগের ৬২তি চিাে ৃ সভায় “বিএিবেএ চসে নীবতিাো-২০০৮” 

অনুগিাবদত হয়। 

 

চসগের পাবন বিতরণ ব্যিিাাঃ 

চসগের পাবনর অপেয় চরাি ও কৃবি জবি সাশ্রগয়র েগে ২০০০ সাে হগত চসগের জন্য ভূ-পবরি চসেনাোর পবরিগত ৃভূ-েভিৃ চসেনাোর িাধ্যগি 

জবিগত চসে প্রদাগনর কাh©¨ক্রি শুরু করা হয়। প্রগয়াজগনর তুেনায় কি পবরিান হগেও িতিৃাগন বিএিবেএ’র শতভাে চসেিগন্ত্র ভূ-েভিৃ চসেনাো 

বনিাৃণ করা হগয়গে। এ পh©ন্ত প্রায় ১৩৯৩১.৩৫ বক.বি. ভূ-েভিৃ পাইপ োইন বনিাৃণ ও সম্প্রসারণ করা হগয়গে। এর ফগে প্রায় ৩০ শতাংশ ভূ-েভি 

পাবনর অপেয় চরাি, K…wl Rwgi mvkÖqmn ‡mP GjvKv m¤úªmviY Kiv n‡q‡Q| 

 

চসেকাগজ ভূ-েভিৃ পাবনর উপর োপ কিাগনার জন্য ভূ-পবরি পাবনর ব্যিহারাঃ 

সংস্কাগরর অভাগি নদী, খাে, বিে ও অন্যান্য জোশগয়র পাবন িারণ েিতা কগি িাওয়ায় অত্র অঞ্চগের কৃবি কাজ মূেত ভূ-েভিৃ পাবনর উপর 

বনভরৃশীে হগয় পগে। এ অিিা হগত উিরগনর জন্য বিএিবেএ িতিৃাগন চসেকাগজ ভূ-পবরি পাবন ব্যিহাগরর উপর ব্যাপক কাh©¨ক্রি গ্রহণ কগরগে। 

ইগতািগধ্য চিাট ৩৭১২ টি পুকুর, ২২০১ বক.বি. খাে এিং চিশ বকছু িে বদঘী খনন করা হগয়গে।  খননকৃত খাগে পাবন সংরেগনর জন্য ৭৪৯ টি 

ক্রসেোি বনিাৃণ করা হগয়গে।  রাজশাহী চজোর পুঠিয়া উপগজোর িারনই নদীগত একটি রািারেোি বনিাৃণ করা হগয়গে। রািারেোি বনিাৃগণর ফগে 

আগস পাগশর খােগুগোগত পাবন সংরেণ কগর প্রায় ২০০০ চহক্টর জবিগত চসে প্রদান করা সম্ভি হগে। চসে কাh©¨ক্রগি নদীর পাবন ব্যিহাগরর েগেে 

কর্তপৃগের অবিগেগত্র পদ্মা, িহানন্দা ও আত্রাই নদীর বিবভন্ন িাগন চিাট ১১ টি পন্টুন িাপনপূিকৃ পাগম্পর িাধ্যগি পারৃ্শ্িতী খাগে পাবন িানান্তর কগর 

োিে বেবটং পদ্ধবতগত িের ব্যাবপ চসগের ব্যিিা গ্রহণ করা হগয়গে। উি চসে কাh©¨ক্রি িাস্তিায়গনর জন্য খননকৃত খাে, পুকুর, দীবঘ ও নদীর পাগে 

৬৯৬ টি এেএেবপ িাপন করা হগয়গে। বিদ্যেগতর উপর োপ কিাগনার েগেে চসে পাগম্প চসৌরশবি ব্যিহার করা হগে। এ পh©ন্ত িগরন্দ্র কর্তপৃগের 

িাধ্যগি ২৩৯ টি চসেিগন্ত্র চসাোর প্যাগনে িাপন করা হগয়গে। 

 

পাতকূয়া খনন ও ব্যিহারাঃ 

উঁচু বরেন্দ্র ভূম ে জে স স্ত এিাকায় ভূ-েভসৃ্থ পামনে উৎস এযাকুইফাে এবাং ভূ-উপমেস্থ পামনে উৎস জকারনাটাই পাওয়া োয় না। খাবাে পামনে িীব্র 

সাংকট, গৃহস্থািীে কাজসহ শাক সমিে আবাে কোও সম্ভব হয় না। জসই স স্ত এিাকায় িােসই প্রযুমক্ত ব্যবহাে করে পািকুয়া খনন কো হরি। 

ফারনি আকৃমিে কাঠার ারি জসািাে প্যারনি স্থাপন করে বৃমষ্টে পামন পািকুয়ারি সাংগ্রহপূবকৃ জসািাে পারম্পে  াধ্যর  জসচ কােিৃ  পমেচািনা কো 

হয়। এে ফরি পািকুয়াে অনাবােী জম রি শাক সমিসহ মবমভন্ন িেরণে ক  পামন ব্যবহােকােী অন্যান্য ফসরিে (আলু, জবগুন, টর রটা, জছািা, িাউ, 

কু ো, ভুট্টা ইিযামে) চািাবাে কো হয়। পাশাপামশ খাবাে পামন, গৃহস্থািী ও নানা কারজ এ পামন ব্যবহাে করে আসরছ। এ পেনৃ্ত ৬০৭টি পািকূয়া স্থাপন 

করে প্রায় ১৯৬০ জহক্টে জম রি চািাবাে কো হরি। 

 

গ্রা ীণ সাংরোে সেক মন াৃণ ও েক্ষনারবক্ষণিঃ 

কর্তপৃরক্ষে  াধ্যর  বরেন্দ্র এিাকায় 1144 মক.ম . গ্রা ীণ পাকা সাংরোে সেক মন াৃণ কো হরয়রছ। ফরি অত্র এিাকাে জোোরোে ব্যবস্থাে প্রভুি 

উন্নমি সামিি হওয়ায় কৃিকো িারেে উৎপামেি ফসি জে ন সহরজ ঘরে তুিরি পােরছন। জি মন ফসি বাজােজািকেরণে  াধ্যর  প্রকৃি নেে মূে 

প্রামপ্তও মনমিি কো সম্ভব হরয়রছ। এছাো মনম িৃ সেরকে পারশ মবমভন্ন িেরনে মশল্প কােখানা েরে উঠায় সাংমিষ্ট এিাকাে জনসািােরণে 

ক সৃাংস্থারনে সুরোে সৃমষ্ট হরয়রছ। 

 

 



েভীে নিকূপ হরি খাবাে পামন সেবোহিঃ 

বরেন্দ্র অঞ্চরি খাবাে পামনে অিযন্ত দূষ্প্রাপ্যিা েরয়রছ। এিাকাে জনেণ পূরব ৃপুকুে, নেী-নািা, খাি-মবরিে পামন খাবােসহ গৃহস্থািীে নানা কারজ 

ব্যবহাে কেরিা। এরি করে অরনরকই মবমভন্ন িেরণে পামন বামহি জোরে আিান্ত হরিা। মবএ মিএ’ে েভীে নিকূপ চালু হরি জনেণ েভীে নিকূপ 

জেরক খাবাে পামন সাংগ্রহ কেরিা। এ জপ্রমক্ষরি জনেরণে স্বাস্থয সুেক্ষাসহ পানীয় জরিে সাংকট মনেসরন গ্রার ে সমন্নকটবিী েভীে নিকূরপে সারে 

একটি 2500 মি. িােণক্ষ িাে ট্াাংক মন াৃন করে পাইরপে  াধ্যর  গ্রার  গ্রার  সুরপয় পামন সেবোহ কো হয়। এখন ch©šÍ কর্তপৃরক্ষে  াধ্যর  1579 
টি খাবাে পামন সেবোহ স্থাপনা মন াৃন করে প্রায় 3 িক্ষ পমেবাে মনোপে পামনে ব্যবস্থা কো হরয়রছ। 

 

বৃক্ষ জোপণিঃ 

 রুপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চরিে পমেরবশ উন্নয়ন ও  রু য়িা জোি িো প্রাকৃমিক ভােসাম্যিা আনায়রনে িরক্ষয োস্তাে িারে, পুকুে পারে খারিে পারে ও 

অন্যান্য সেকােী খাস জায়োয় বৃক্ষরোপন কো হরয় োরক। এই জপ্রাগ্রার ে আওিায় কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ এ পেনৃ্ত 2.6৩ জকাটি বৃক্ষ জোপন কো হরয়রছ। 

 

বীজ উৎপােন ও সেবোহিঃ 

উন্নি বীজ  ারনই অমিক ফিন। অোৃৎ ভারিা ফসরিে জন্য চাই ভারিা বীজ। স য় ি ও  ানসম্মি বীরজে অভারব বরেন্দ্র এিাকাে কৃিক একস য় 

উৎপােরন ক্ষমিগ্রস্থ হরিা। বরেন্দ্র কর্তপৃক্ষ এখন চুমক্তবদ্ধ কৃিরকে  াধ্যর   ানসম্মি বীজ উৎপােন করে কৃিরকে  াধ্যর  সেবোহ কেরছ ফরি কৃিক 

উপকৃি হরি এবাং ফসি উৎপােন ভারিা হরি। এ ch©šÍ প্রায় ৬২00 জ . টন বীজ উৎপােন করে কৃিকেরণে সারে সেবোহ কো হরয়রছ এবাং 
কর্তপৃরক্ষে মনজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রমিবছে ৫00 জ . টন বীজ উৎপােন করে কৃিকরেেরক সেবোহ কো হরি। 

 

কৃিক প্রমশক্ষণিঃ 

আধুমনক প্রযুমক্ত ব্যবহাে উৎপােন বৃমদ্ধ ও েক্ষিা উন্নয়রনে িরক্ষয প্রমশক্ষরণে জকারনা মবকল্প জনই। আধুমনক প্রযুমক্ত ব্যবহাে ও চািাবারেে িরক্ষয এ 

পেনৃ্ত প্রায় ১৫২৮৭৭ জন কৃিকরক প্রমশক্ষণ প্রোন কো হয়। 

 

জনবলঃ 

প্রতিষ্ঠাননর অনুন াতিি জনবল, ক মরি জনবল, শূন্যপনির িথ্যঃ 

ক্রঃ নং গ্রেড নং জনবল  ন্তব্য 

অনুন াতিি ক মরি শূন্য # কর্তমপনে বিম ানন ক মরি গ্র াট ৮১১ জন জনবল রনেনে। 

১  গ্রেণী-১০৩, ২ে গ্রেণী-১৫৭, ৩ে গ্রেণী-৪৪৩ এবং ৪র্ ম গ্রেণী-

১০৮ জন ক মরি আনে। সকল ক মকিমা/ক মচারীর যাবিীে ব্যে 

কর্তমপনের আে হনি তনব মাহ হনে র্ানক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

১ গ্রেড-১ -- ১ -- 

২ গ্রেড-২ -- -- -- 

৩ গ্রেড-৩ -- ৩ -- 

৪ গ্রেড-৪ -- ৭ -- 

৫ গ্রেড-৫ -- ২৪ -- 

৬ গ্রেড-৬ -- ১ -- 

৭ গ্রেড-৭ -- -- -- 

৮ গ্রেড-৮ -- -- -- 

৯ গ্রেড-৯ -- ৬৭ -- 

১০ গ্রেড-১০ -- ১৫৭ -- 

১১ গ্রেড-১১ -- ৬৯ -- 

১২ গ্রেড-১২ -- ৮৯ -- 

১৩ গ্রেড-১৩ -- ৩০ -- 

১৪ গ্রেড-১৪ -- ২৪৮ -- 

১৫ গ্রেড-১৫ -- -- -- 

১৬ গ্রেড-১৬ -- ১ -- 

১৭ গ্রেড-১৭ -- -- -- 

১৮ গ্রেড-১৮ -- -- -- 

১৯ গ্রেড-১৯ -- ১১৪ -- 

২০ গ্রেড-২০ -- -- -- 

গ্র াট= -- ৮১১ -- 

 



বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে অনুর ামেি জকান জনবি কাঠার া জনই। ১৯১১ জরনে স িরয় একটি জনবি কাঠার া প্রস্তুি কো হরয়রছ। বি ৃারন 

কৃমি  ন্ত্রণািয় ও জনপ্রশাসন  ন্ত্রণািরয় জনবি কাঠার াটিে োচাই বাছারয়ে কাজ চি ান েরয়রছ। কর্তপৃরক্ষে কােিৃ রক আরো েমিশীি কোে 

িরক্ষয জনবি কাঠার াটি জরুেী মভমিরি অনুর ােন হওয়া প্ররয়াজন।  

 

 

202২-2৩ অে ৃবছরে বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূহিঃ 

 

প্রকরল্পে না  : ভূ-উপমেস্থ পামনে সরবাৃি  ব্যবহাে ও বৃমষ্টে পামন সাংেক্ষরণে  াধ্যর  নারটাে জজিায় জসচ সম্প্রসােণ প্রকল্প।  

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাি : জুলাই/২০২৯ হরি কর্রেম্বে/২০২৩ প ভন্ত। 

প্রকল্প এিাকা : োজশাহী কবর্ারর্ে নার াে তজলাে সেে, নিিাাংো, বাোমিপাো, মসাংো, বোইগ্রা , িািপুে, গুরুোসপুে (৭টি) উপরজলা। 

প্রকল্প অনুর ােরনে িামেখ : ২০ আেষ্ট, ২০১৯। 

প্রকরল্পে প্রক্কমিি ব্যয় : ১৭৫৫৭.৫২ িক্ষ টাকা। 

প্রকরল্পে প্রিান উরেশ্য :  

 ক) খাস  জা খাি পুনিঃ খনরনে  াধ্যর  ভূ-উপমেস্থ পামনে জিািাে বৃমদ্ধ, সাংেক্ষণ, জসচ কারজ ব্যবহাে, ভূ-েভসৃ্থ পামনে উপে চাপ 

হ্রাসকেণ ও মেচাজৃ বৃমদ্ধরি সহায়িাকেন। 

 খ) 447 জহক্টে জিাবদ্ধ জম ে পামন মনষ্কাশরনে  াধ্যর  কৃমি উপরোেীকেন। 

 ে) জসৌেশমক্ত চামিি এিএিমপ স্থাপরনে  াধ্যর  জসচ কারজ নবায়নরোগ্য শমক্তে ব্যবহাে বৃমদ্ধ ও মবদুযরিে উপে চাপ হ্রাস কো।  

 ঘ) পািকূয়া খনরনে  াধ্যর   খো সমহঞ্চু ও ক  পামন গ্রাহী ফসি (রেঁয়াজ, েসুন, শশা, জবগুন, মশ , িাউ, কু ো, জছািা, বামঙ্গ ও 

শাক-সমি) উৎপােন ও ভূ-েভসৃ্থ পামনে অমি াত্রা ব্যবহাে সীম িকেন। 

 ঙ) 7257 জহক্টে জম রি স্বল্প খেরচ পমেকমল্পি ও পমেম ি জসচ প্রোরনে  াধ্যর  30816 জ িঃ টন অমিমেক্ত ফসি উৎপােন। 

 চ) 1.50 লক্ষ্ ফলদ ও ঔিকধ চাো তোপরণে মাধ্যরম অকেকেক্ত বনজ েম্পদ সৃকষ্ট, পুকষ্টে ত ার্ান বৃকদ্ধ ও পকেরবরশে উন্নয়নোধরন 

েহায়োিেন। 

 ছ) আধুমনক কৃমি, জসচ অবকাঠার া, ভূ-েভসৃ্থ/ভূ-পমেস্থ পামনে পমেম ি ব্যবহারেে উপে 600 জন আেশ ৃকৃিকরক প্রমশক্ষণ প্রোন। 
 

অনুর ামেি মিমপমপ অনুোয়ী প্রকরল্পে প্রিান প্রিান কােিৃ  ও অগ্রেমি : 

(িক্ষ টাকা) 

ি  
মিমপমপ অনুোয়ী 

জুন, ২০২২ পেনৃ্ত 

অগ্রেমি 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে িক্ষয াত্র 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে অগ্রেমি 

ি পুমঞ্জি অগ্রেমি 

(নরভম্বে, ২০২২) 

প্রিান কােিৃ  জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ 

1।  কৃিি প্রকশক্ষ্ণ (জন) 600 7.56 400 5.00 200 1.50     

2। ঘ) কপ্র-তপইর্ কম াে (টি) ৬০ 36.00 40 23.40 10 6.00   40 23.40 

৩। বৃক্ষ্রোপণ (ফলজ, বনজ ও ঔিকধ) (টি) ১৫০০০০ 200.00 102000 136.00 28500 38.00 28500 35.00 130500 171.00 

৪। 
ি) ফু  ওর্াে ব্রীজ কনম ভাণ (টি) ৩০ 1278.60 16 686.20 5 200.00   16 686.20 

খ) িযার লক্রে িালর্া ভ ও বৃকষ্টে পাকন কনষ্কাশননালা কনম ভাণ (টি) ৬০ 78.00 42 54.60 11 14.00   42 54.60 

৫। 

ি) এলএলকপ’ে ভূ-র্র্ভস্থ পাইপ লাইন কনম ভাণ (টি) ৬০ 240.00 39 156.00 13 50.00 8 30.25 47 186.25 

খ) ভূ-র্র্ভস্থ পাইপ লাইন েম্প্রোেণ (610কম াে) (টি) ১০০ 244.00 70 170.90 25 60.00 25 50.25 95 221.15 

র্) পােকূয়াে পাইপ লাইন কনম ভান (360কমঃ দদঘ ভযকবকশষ্ট) (টি) ৫০ 65.00 32 39.95 9 12.00 9 10.50 41 50.45 

ঘ) খাল/খাড়ী পূনঃখনন (মক.ম .) ১৫৫ 10740.10 49 3178.60 39 2537.00 33.25 603.45 82.25 3782.05 

ঙ) পােকূয়া খনন (120-130 ফু  র্র্ীেোেম্পন্ন) (টি) ৫০ 275.00 32 176.00 9 60.00 9 52.50 41 228.50 

৬। 
ি) জলাবদ্ধো দূেীিেরন পাকন কনস্কাশন লাইন কনম ভাণ (কম.) ২৫০০ 11.25 1395 6.30 445 2.00 445  1840 6.30 

খ) 12 ইকঞ্চ কেকে পাইপ েেবোহ ও স্থাপন (কম.) ৪২০০ 29.40 2860 20.00 715 5.00   2860 20.00 

৭। 

ি) দবদ্যযকেি লাইন কনম ভাণ (টি) ২০ 8.00 14 5.60 5 2.00 3  17 5.60 

খ) দবদ্যযকেি ট্রান্সফেমাে স্থাপন ও িকমশকনং (টি) ২০ 5.00 15 4.00 2 0.50 2  17 4.00 

র্) কবদ্যযৎ চাকলে 2-কিউরেি এলএলকপ স্থাপন/িকমশকনং (টি) ২০ 4.00 17 3.38 3 0.50   17 3.38 

 

 

 

 

 

 

 



প্রকরল্পে না  : পুকুে পুনিঃ খনন ও ভূ-উপমেস্থ পামন উন্নয়রনে  াধ্যর  ক্ষুদ্র  জসরচ ব্যবহাে প্রকল্প। 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাি : জুিাই/2019 হরি মিরসম্বে/2023 পেনৃ্ত। 

প্রকল্প এিাকা : োজশাহী কবর্ারর্ে োজশাহী তজলাে জোোোেী, িারনাে, পবা, জ াহনপুে, বাে াো, দূোৃপুে, পুঠিয়া, বাঘা, চােঘাট। চাঁপাই 

নবাবেঞ্জ তজলাে চাঁপাই নবাবেঞ্জ েদে, মশবেঞ্জ, জভািাহাট, জো স্তাপুে, নারচাি। নওর্াঁ তজলাে বেিোছী,  ান্দা, মনয়া িপুে, 

নওোঁ, োনীনেে, আত্রাই,  হারেবপুে, পত্নীিিা, িামুইেহাট, সাপাহাে, জপােশা। বগুড়া তজলাে োবিিী, শাজাহানপুে, 

ধুপচামচয়া, কাহালু, আে মেঘী, মশবেঞ্জ, নন্দীগ্রা , জশেপুে, ধুনট, সামেয়াকামন্দ, জসানািিা এবং নার াে তজলাে নার াে সেে, 

নিিাাংো, বাোমিপাো, মসাংো, বোইগ্রা , িািপুে, গুরুোসপুে। তমা -৪৩টি উপরজলা। 

প্রকল্প অনুর ােরনে িামেখ : 27/08/2019 (একগনক সভা কর্তকৃ অনুগিাবদত)। 

প্রকরল্পে প্রক্কমিি ব্যয় : 12818.75 (মজওমব)। 

প্রকরল্পে প্রিান উরেশ্য :  

 প্রকরল্পে মূি উরেশ্যাবিী মনম্নরূপ : 

 ক) সেকােী খাস  জা পুকুে/কদঘী পুনঃখনন িরে পাকন িােণ ক্ষ িা বৃমদ্ধ, ভূ-েভসৃ্থ পামনে পুনভেৃরণ সহায়িা ও বহুমুখী কারজ 

ব্যবহারোপরোেী কেণ। 

 খ) বৃমষ্টে পামন/ভূ-উপমেস্থ পামন সাংেক্ষণ ও ব্যবহারেে  াধ্যর  3058 জহক্টে  জম রি জসচ প্রোরনে সুরোে সৃমষ্ট কো এবাং 

18348 জ মিক টন অমিমেক্ত ফসি উৎপােন ।  

 ে) পামন সাংেক্ষরণে  াধ্যর   ৎস্য চারিে সুরোে সৃমষ্ট কো এবাং 1088 জ মিক টন  

    অমিমেক্ত  ৎস্য উৎপােন। 

ঘ) জসািাে পাম্প স্থাপরনে  াধ্যর  জসচ কারজ নবায়নরোগ্য মবদুযরিে ব্যবহাে বৃমদ্ধ কো। 

 ঙ) বৃক্ষ্রোপরণে মাধ্যরম পকেরবশ উন্নয়রন েহায়ো িো। 

চ) প্রাকন্তি চািীরদে িম ভেংস্থারনে সুর ার্ সৃকষ্ট িো। 

 

অনুর ামেি মিমপমপ অনুোয়ী প্রকরল্পে প্রিান প্রিান কােিৃ  ও অগ্রেমি : 

(িক্ষ টাকা) 

ি  
মিমপমপ অনুোয়ী 

জুন, ২০২২ পেনৃ্ত 

অগ্রেমি 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে িক্ষয াত্র 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে অগ্রেমি 

ি পুমঞ্জি অগ্রেমি 

(নরভম্বে, ২০২২) 

প্রিান কােিৃ  জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ 

1 পুকুে পুনিঃ খনন (টি) 715 8008 4৭4 3831.50 230 3401 108 1330.48 582 5161.89 

2 মেঘী পুনিঃ খনন (টি) 10 601.25 6 300 4 130   6 300 

3 জসৌেশমক্ত চামিি এিএিমপ স্থাপন (টি) 85 1530 50 900 25 450 3 54 53 954 

4 ভূ-েভসৃ্থ পাইপ িাইন মন াৃণ (মক.ম .) 80  320 ৪8 192 25 100 5 17.50 53 209.50 

5 মফিা পাইপ সাংগ্রহ (ম টাে) ৯০০০ 18 ৯০০০ 9000     18 9000 

6 মপ্র-জপইি ম টাে সাংগ্রহ (টি) ৮৫ 42.50 ৮৫ 42.50     85 42.50 

7 বৃক্ষরোপন (িক্ষ) 1.50 200 ০.৭৫ 80 37500 50 37500 5.00 11.25 85 

8 
২৫ বছরেে জবশী স য় পূরব ৃমনম িৃ জজানাি 

অমফস ভবন জ ো ি (টি) 
১০ 100 ১০ 100     ১০ 100 

 



 

প্রকরল্পে না  : ভূ-উপতরস্থ পাতনর সনব মাত্ত  ব্যবহার ও বৃতির পাতন সংরেনণর  াধ্যন  বৃহত্তর রংপুর গ্রজলাে গ্রসচ সম্প্রসারণ প্রকল্প। 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাি : A‡±vei/2019 n‡Z wW‡m¤̂i/2024 ch©šÍ| 

প্রকল্প এিাকা : োজশাহী কবর্ারর্ে েংপুে তজলাে রংপুর সির, পীরগাো, কাউতনো, ত ঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, বিরগঞ্জ, িারাগঞ্জ, গংগাচড়া। 

কুতড়ো  গ্রজলার কুতড়ো  সির, ভূরুঙ্গা ারী, নানগশ্বরী, ফুলবাতড়, রাজারহাট, উতলপুর, তচল ারী, রাজীবপুর, গ্ররৌ ারী। 

নীলফা ারী গ্রজলার নীলফা ারী সির, সসেিপুর, গ্রডা ার, তড লা, জলঢাকা, তকন ারগঞ্জ। গাইবান্ধা গ্রজলার গাইবান্ধা সির, 

সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্যাপুর, পলা বাতড়, ফুলেতড়, গ্রগাতবন্দগঞ্জ, সাঘাটা। লাল তনরহাট গ্রজলার লাল তনরহাট সির, আতিি ারী, 

কাতলগঞ্জ, হািীবান্ধা, পাটো  তমা -৩৫টি উপরজলা। 

প্রকল্প অনুর ােরনে িামেখ : 29/10/2019 (GK‡bK KZ©„K Aby‡gvw`Z)| 

প্রকরল্পে প্রক্কমিি ব্যয় : 25056.63 (মজওমব)। 

প্রকরল্পে প্রিান উরেশ্য :  

 ি) ২৩০ মকিঃ ম িঃ খাি, ১১৮ টি পুকুে ও ১১ টি কবল পুনঃ খনন পূব ভি ভূ-উপকেস্থ পাকনে জলাধাে বৃকদ্ধ, েংেক্ষ্ণ এবং তেচ িারজ 

ব্যবহাে িো; 

খ) জলাবদ্ধ জকমে পাকন কনষ্কাশরনে মাধ্যরম ৩৫০ তহক্টে জকম কৃকি উপর ার্ী িেণ কো; 

র্) 1০২৫০ তহক্টে জকমরে পকেিকল্পে ও পকেকমে তেচ সুকবধা কনকিেিেরণে মাধ্যরম বেরে ৮৩৪০০ তমঃ ন ফেল উৎপাদন িো; 

ঘ) ১৩০ টি তেচ রিে মাধ্যরম ভূ-উপকেস্থ পাকন তেচ িারজ ব্যবহাে িো; 

ঙ) জসচ কারজ নবায়নর াগ্য তেৌে শকক্তে ব্যবহাে এবং কবদ্যযরেে উপে চাপ হ্রাে িেণ; 

চ) ৫০ টি জসৌে শমক্ত চামিি পািকুয়া খনরনে  াধ্যর  স্বল্প পামন গ্রাহী ফসি উৎপােরনে সুরোে সৃমষ্ট কো;  

ে) ২.৩০ লক্ষ্ ফলদ, বনজ ও ঔিধী চাো তোপন িরে অকেকেক্ত বনজ েম্পদ সৃকষ্ট এবং পকেরবশ উন্নয়রন েহায়ো িো। 

 

অনুর ামেি মিমপমপ অনুোয়ী প্রকরল্পে প্রিান প্রিান কােিৃ  ও অগ্রেমি : 

(িক্ষ টাকা) 

ি  
মিমপমপ অনুোয়ী 

জুন, ২০২২ পেনৃ্ত 

অগ্রেমি 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে িক্ষয াত্র 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে অগ্রেমি 

ি পুমঞ্জি অগ্রেমি 

(নরভম্বে, ২০২২) 

প্রিান কােিৃ  জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ 

1 খাল পুনঃখনন (তক.বি.) ২৩০ 520 57 169.99 40 160 12 45 69 241.99 

2  তবল পুনঃখনন (টি) 1১ 2222.99 ২ 221 3 750.47 1 150 3 371 

3  পুকুর পুনঃখনন (টি) ১১৮ 3946.71 ২০ 373 30 600 4 123.94 24 496.94 

4 
 তবদুুৎচাতলি ২-তকউনসক এলএলতপ িাপন ও কবিশন 

(টি) 
১০০ 20 30 7.00 30 5 15 2.50 45 9.50 

5 
গ্রসৌর তি চাতলি ২-তকউনসক এলএলতপ স্থাপন ও 

কত  ন (টি) 
৩০ 900 2৭ 815.68 3 84.32 1 30 28 845.68 

6 
তবদুুৎ/নসৌর তি চাতলি এলএলতপ’র জন্য ভূ-গর্মস্থ 

গ্রসচনালা তন মাণ (বক.বি.) 
১৩০ 520 ৫৭ 196.99 40 160 12 45 69 241.99 

7 গ্রসৌর তি চাতলি পািকূো খনন ও পাম্প স্থাপন (টি) ৫০ 340 3৪ 231 16 109 3 35 37 266 

8 ফুট ওভাে ব্রীজ তন মাণ (টি) ২০ 576 ৩ 74 5 150 1 40 4 114 

9  সাব াজমড ওেুার (ক্রস ডুা ) তন মাণ (টি) ১০ 750 ১ 100 5 375 1 100 2 200 

10 বৃক্ষরোপন (িক্ষ) ২.৩0 300 ০.৯8 90 0.50 75 0.50 30 1.40 120 

11 ভূত  অতিেহণ (একর) ১ 1200 0.66 578.63 0.34 621.37   0.66 578.63 

12 
অতফস র্বন তন মাণ-(টি) (তবর্াগীে-১টি, তরতজওনাল-

১টি, গ্রজানাল-৮টি)। 
১০ 1230 ৫ 390 5 840 1 103.55 6 493.55 

13  কৃিক প্রমশক্ষণ (জন) ১১২৫ 15.80 ৭৭৫ 10.54 275 3.72 275 3.72 1050 14.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

প্রকরল্পে না  : ভূ-উপতরস্থ পাতনর সনব মাত্ত  ব্যবহার ও বৃতির পাতন সংরেনণর  াধ্যন  বৃহত্তর রংপুর গ্রজলাে গ্রসচ সম্প্রসারণ প্রকল্প। 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাি : A‡±vei/2019 n‡Z wW‡m¤̂i/2024 ch©šÍ| 

প্রকল্প এিাকা : োজশাহী কবর্ারর্ে েংপুে তজলাে রংপুর সির, পীরগাো, কাউতনো, ত ঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, বিরগঞ্জ, িারাগঞ্জ, গংগাচড়া। 

কুতড়ো  গ্রজলার কুতড়ো  সির, ভূরুঙ্গা ারী, নানগশ্বরী, ফুলবাতড়, রাজারহাট, উতলপুর, তচল ারী, রাজীবপুর, গ্ররৌ ারী। 

নীলফা ারী গ্রজলার নীলফা ারী সির, সসেিপুর, গ্রডা ার, তড লা, জলঢাকা, তকন ারগঞ্জ। গাইবান্ধা গ্রজলার গাইবান্ধা সির, 

সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্যাপুর, পলা বাতড়, ফুলেতড়, গ্রগাতবন্দগঞ্জ, সাঘাটা। লাল তনরহাট গ্রজলার লাল তনরহাট সির, আতিি ারী, 

কাতলগঞ্জ, হািীবান্ধা, পাটো  তমা -৩৫টি উপরজলা। 

প্রকল্প অনুর ােরনে িামেখ : 29/10/2019 (GK‡bK KZ©„K Aby‡gvw`Z)| 

প্রকরল্পে প্রক্কমিি ব্যয় : 25056.63 (মজওমব)। 

প্রকরল্পে প্রিান উরেশ্য :  

 ি) ২৩০ মকিঃ ম িঃ খাি, ১১৮ টি পুকুে ও ১১ টি কবল পুনঃ খনন পূব ভি ভূ-উপকেস্থ পাকনে জলাধাে বৃকদ্ধ, েংেক্ষ্ণ এবং তেচ িারজ 

ব্যবহাে িো; 

খ) জলাবদ্ধ জকমে পাকন কনষ্কাশরনে মাধ্যরম ৩৫০ তহক্টে জকম কৃকি উপর ার্ী িেণ কো; 

র্) 1০২৫০ তহক্টে জকমরে পকেিকল্পে ও পকেকমে তেচ সুকবধা কনকিেিেরণে মাধ্যরম বেরে ৮৩৪০০ তমঃ ন ফেল উৎপাদন িো; 

ঘ) ১৩০ টি তেচ রিে মাধ্যরম ভূ-উপকেস্থ পাকন তেচ িারজ ব্যবহাে িো; 

ঙ) জসচ কারজ নবায়নর াগ্য তেৌে শকক্তে ব্যবহাে এবং কবদ্যযরেে উপে চাপ হ্রাে িেণ; 

চ) ৫০ টি জসৌে শমক্ত চামিি পািকুয়া খনরনে  াধ্যর  স্বল্প পামন গ্রাহী ফসি উৎপােরনে সুরোে সৃমষ্ট কো;  

ে) ২.৩০ লক্ষ্ ফলদ, বনজ ও ঔিধী চাো তোপন িরে অকেকেক্ত বনজ েম্পদ সৃকষ্ট এবং পকেরবশ উন্নয়রন েহায়ো িো। 

 

অনুর ামেি মিমপমপ অনুোয়ী প্রকরল্পে প্রিান প্রিান কােিৃ  ও অগ্রেমি : 

(িক্ষ টাকা) 

ি  
মিমপমপ অনুোয়ী 

জুন, ২০২২ পেনৃ্ত 

অগ্রেমি 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে িক্ষয াত্র 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে অগ্রেমি 

ি পুমঞ্জি অগ্রেমি 

(নরভম্বে, ২০২২) 

প্রিান কােিৃ  জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ 

1 খাল পুনঃখনন (তক.বি.) ২৩০ 520 57 169.99 40 160 12 45 69 241.99 

2  তবল পুনঃখনন (টি) 1১ 2222.99 ২ 221 3 750.47 1 150 3 371 

3  পুকুর পুনঃখনন (টি) ১১৮ 3946.71 ২০ 373 30 600 4 123.94 24 496.94 

4 
 তবদুুৎ চাতলি ২-তকউনসক এলএলতপ িাপন ও 

কবিশন (টি) 
১০০ 20 30 7.00 30 5 15 2.50 45 9.50 

5 
গ্রসৌর তি চাতলি ২-তকউনসক এলএলতপ স্থাপন ও 

কত  ন (টি) 
৩০ 900 2৭ 815.68 3 84.32 1 30 28 845.68 

6 
তবদুুৎ/নসৌর তি চাতলি এলএলতপ’র জন্য ভূ-গর্মস্থ 

গ্রসচনালা তন মাণ (বক.বি.) 
১৩০ 520 ৫৭ 196.99 40 160 12 45 69 241.99 

7 গ্রসৌর তি চাতলি পািকূো খনন ও পাম্প স্থাপন (টি) ৫০ 340 3৪ 231 16 109 3 35 37 266 

8 ফুট ওভাে ব্রীজ তন মাণ (টি) ২০ 576 ৩ 74 5 150 1 40 4 114 

9  সাব াজমড ওেুার (ক্রস ডুা ) তন মাণ (টি) ১০ 750 ১ 100 5 375 1 100 2 200 

10 বৃক্ষরোপন (িক্ষ) ২.৩0 300 ০.৯8 90 0.50 75 0.50 30 1.40 120 

11 ভূত  অতিেহণ (একর) ১ 1200 0.66 578.63 0.34 621.37   0.66 578.63 

12 
অতফস র্বন তন মাণ-(টি) (তবর্াগীে-১টি, তরতজওনাল-

১টি, গ্রজানাল-৮টি)। 
১০ 1230 ৫ 390 5 840 1 103.55 6 493.55 

13  কৃিক প্রমশক্ষণ (জন) ১১২৫ 15.80 ৭৭৫ 10.54 275 3.72 275 3.72 1050 14.26 

 

 



 

প্রকরল্পে না  : ভূ-উপতরস্থ পাতন উন্নেননর  াধ্যন  বৃহত্তর তিনাজপুর ও জেপুরহাট গ্রজলাে গ্রসচ সম্প্রসারণ প্রিল্প। 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাি : ১ অরক্টাবে/20২০ হরি জুন/২০২৫ পেনৃ্ত। 

প্রকল্প এিাকা : োজশাহী কবর্ারর্ে জয়পুেহা  তজলাে জয়পুেহাট েদে, পাঁচমবমব, কািাই, জক্ষিিাি ও আরক্কিপুে। ঠাকুেোঁও তজলাে 

ঠাকুেোঁও েদে, পীেেঞ্জ, বামিয়ািাঙ্গী, োণীশাংবকি ও হমেপুে। মেনাজপুে তজলাে মেনাজপুে েদে, বীেেঞ্জ, কাহারোি, 

জবাচােঞ্জ, মচমেেবন্দে, মবেি, খােসা া, পাবিৃীপুে, মবো পুে, ফুিবামে, নবাবেঞ্জ, হামক পুে ও জঘাোঘাট। পঞ্চেে তজলাে 

পঞ্চেে েদে, জবাো, জেবীেঞ্জ, জিতুমিয়া ও আরটায়ােী তমা -২৮টি উপরজলা। 

প্রকল্প অনুর ােরনে িামেখ : ০৮/০২/২০২১ (প্রশাসবনক) এিং ২০/১০/২০২০ (একগনক)। 

প্রকরল্পে প্রক্কমিি ব্যয় : ২৫১১৪.৭৯ লক্ষ্  ািা (মজওমব) 

প্রকরল্পে প্রিান উরেশ্য :  

 ১) প্রকল্প এিাকাে জসচ বমহভূিৃ জম  জসরচে আওিায় মনরয় আসা। 

 ২) বৃমষ্টে পামন িো ভূ-উপমেস্থ পামন সাংেক্ষরণে  াধ্যর  পামনে আিাে তিেী করে জসচ সম্প্রসােণ এবাং জিাবদ্ধিা দূেীকেণ। জস 

িরক্ষয- 

ক) ২০০ মকিঃ ম িঃ খাি ও ৬০টি জিািাে পুনিঃ খনন এবাং খারিে আোআমে ২৫টি সাব াজৃিওয়যাে মন াৃরণি  াধ্যর  ভূ-উপমেস্থ 

পামনে আিাে তিেী, ১৬৫টি জসৌেশমক্ত/মবদুযৎ চামিি এি এি মপ স্থাপন ও অন্যান্য স্থাপনাে  াধ্যর  ভূ-উপমেস্থ পামন ব্যবহাে করে 

২৩৩৪০ জহক্টে জম রি মনয়মন্ত্রি/সম্পুেক জসরচে  াধ্যর  প্রমি বছে ১.৭৭ িক্ষ জ িঃ টণ ফসি উৎপােন হরব। 

খ) জিাবদ্ধিা দূেীকেরণে  াধ্যর  ৩০৬ জহক্টে জম  কৃমি উপরোেীকেণ। 

ে) ৬০টি পািকূয়া খনন পূবকৃ স্বল্প পামন গ্রাহী ফসি/সবজী উৎপােন মনমিিকেণ। 

ঘ) জসচকারজ নবায়নরোগ্য জসৌেশমক্তে ব্যবহারেে  াধ্যর  জসচকারজ মবদুযৎ-এে ব্যবহাে হ্রাসকেণ। 

ঙ) ২ িক্ষ ফিে, বনজ ও ঔিমি বৃক্ষ জোপন করে অমিমেক্ত বনজ সম্পে সৃমষ্ট, পুমষ্টে চামহো পুেণ এবাং পমেরবশ উন্নয়রন সহায়িা 

কো। 

চ) প্রকল্প এিাকায় কৃিক প্রমশক্ষণ ও আত্ন-ক সৃাংস্থারনে সুরোে সৃমষ্ট কো। 

 

অনুর ামেি মিমপমপ অনুোয়ী প্রকরল্পে প্রিান প্রিান কােিৃ  ও অগ্রেমি : 

(িক্ষ টাকা) 

ি  
মিমপমপ অনুোয়ী 

জুন, ২০২২ পেনৃ্ত 

অগ্রেমি 

২০২২-২৩ অে ৃবছরেে 

িক্ষয াত্র 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে অগ্রেমি 

ি পুমঞ্জি অগ্রেমি 

(নরভম্বে, ২০২২) 

প্রিান কােিৃ  জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ 

1 খাি/খােী পুনিঃ খনন (মক.ম .) ২০০ 4200 ৩০ 628.06 60 1252.47   30 628.06 

2 জিািাে পুনিঃ খনন (টি) ৬০ 923.79 ৫ 32.77 20 307.93   5 32.77 

3 সাব াজৃিওয়যাে মন াৃণ (টি) ২৫ 1469.75   10 587.90     

4 পামন মনস্কাশন নািা মন াৃণ (মক.ম .) ২.৫০ 18.75   2.50 81.75     

5 ২৫০ ম .ম . িায়া ভূ-েভসৃ্থ জসচনািা মন াৃণ (টি) ১৪০ 630 ৩০ 133.02 60 270 30 90 60 223.02 

6 ২০০ ম .ম . িায়া ভূ-েভসৃ্থ জসচনািা মন াৃণ (টি) ২৫ 62.50         

7 
ভূ-েভসৃ্থ জসচনািা মন াৃণ ও সম্প্রসােণ (৫৯০ ম . 

করে)  (টি) 
১০০০ 2500 ৩৩০ 761.46 400 1000 30 70 360 831.46 

8 ভূ-েভসৃ্থ জসচনািাসহ জসািাে পািকূয়া খনন (টি) ৬০ 810 ১৩ 140 20 270   13 140 

9 ফলদ ও ঔিকধ চাো তোপণ (টি) ২০০০০০ 260 ৫৬০০ 3.50 75000 67.20 75000  80600 3.50 

10 োইজাে ভাল্ব সাংগ্রহ (টি) ৯০০০ 253 ৪২১৫ 118.65 4000 112.44 ৩২৫০ 90.46 ৭৪৬৫ 209.11 

11 কৃিক প্রমশক্ষণ (জন) ১৫০০ ২০.০০ ৮00 ১০.৬৭ ৫০০ ৬.৬৭ ১০০ ১.৩২ ৯০০ ১১.৯৯ 

12 
জজানাি অমফস ভবন; জোিাউন কা  জজানাি 

অমফস ভবন (টি) 
৪; ৫ ৭৩৫.০০ ১; ০ ৯.০০ ৩; ২ ২৭৫.০০   ১; ০ ৯.০০ 

 

 

 



 

প্রকরল্পে না  : গ্রসচ অবকাঠান া পুনব মাসন প্রিল্প। 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাি : জানুয়ােী/20২২ হরি মিরসম্বে/২০২৫ পেনৃ্ত। 

প্রকল্প এিাকা : রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী চজোর গ্রগািাগাড়ী, িাননার, পবা, গ্র াহনপুর, বাগ ারা, দুগ মাপুর, পুঠিো, বাঘা,  চারঘাট উপনজলা; 

োঁপাই নিািেঞ্জ চজোর চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ত বগঞ্জ, গ্রগা স্তাপুর, নানচাল, গ্রর্ালাহাট উপনজলা; নওোঁ চজোর নওগাঁ, রাণীনগর, 

আত্রাই, বিলগাতে,  ান্দা, তনো িপুর,  হানিবপুর,পত্নীিলা, িামুইরহাট, সাপাহার, গ্রপার া উপনজলা; নাগটার চজোর নাগটার, 

িোইগ্রাি, গুরুদাসপুর, োেপুর, িাোবতপাো, বসংো উপগজো; িগুো চজোর বগুড়া, আি তিতঘ, দু ুঁপচাতচো, ধুনট, গাবিলী, 

কাহালু, নতন্দো , সাবরয়াকাবন্দ, গ্র রপুর, ত বগঞ্জ,  াজাহানপুর, গ্রসানািলা উপনজলা; জয়পুরহাট চজোর জয়পুরহাট, পাঁেবিবি, 

কাোই, চেতোে, আগেেপুর উপগজো; পািনা চজোর পাবনা, আটঘতরো, ঈশ্বরিী, চাটন াহর, র্াংগুরা, ফতরিপুর, গ্রবড়া, 

সাবিঁয়া, সুজানগর উপনজলা; 

বসরাজেঞ্জ চজোর তসরাজগঞ্জ, কাতজপুর, রােগঞ্জ, িাড়া , উল্লাপাড়া,  াহজািপুর, কা ারখন্দ উপনজলা; 

রংপুর বিভাগের রংপুর চজোর রংপুর, কাউতনো, গঙ্গাচড়া, ত ঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাো, বিরগঞ্জ, িারাগঞ্জ উপনজলা; 

নীেফািারী চজোর নীলফা ারী, সসেিপুর, গ্রডা ার, তড লা, জলঢাকা, তকন ারগঞ্জ উপনজলা; কুবেগ্রাি চজোর কুতড়ো , 

উতলপুর, তচল ারী, ভুরুঙ্গা ারী, নানগশ্বরী, ফুলবাতড়, রাজারহাট উপনজলা; েেিবনরহাট চজোর লাল তনরহাট, আতিি ারী, 

কাতলগঞ্জ, হাতিবান্ধা, পাটো  উপনজলা; োইিান্ধা চজোর গাইবান্ধা, সাদুল্লাপুর, পলা বাড়ী, গ্রগাতবন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, 

ফুলেতড় উপনজলা; বদনাজপুর চজোর বদনাজপুর, িীরেঞ্জ, কাহাগরাে, চিাোেঞ্জ, বিরে, খানসািা, পািতৃীপুর, নিািেঞ্জ, 

বেবররিন্দর, ফুেিােী, বিরািপুর, হাবকিপুর, চঘাোঘাট উপনজলা; ঠাকুরোঁও চজোর ঠাকুরোঁও, পীরেঞ্জ, িাবরয়াোঙ্গী, 

রাণীসংককে, হবরপুর উপনজলা; 

পঞ্চেে চজোর পঞ্চেে, চিাদা, চততুবেয়া, চদিীেঞ্জ, আগটায়ারী উপনজলা; তমা -১৬টি তজলাে ১২০টি উপরজলা। 

প্রকল্প অনুর ােরনে িামেখ : ০৭/১২/২০২১ (একগনক) এিং ২২/০২/২০২২ (প্রশাসবনক)। 

প্রকরল্পে প্রক্কমিি ব্যয় : ৩২২৯৮.৭১ েে টাকা (মজওমব) 

প্রকরল্পে প্রিান উরেশ্য :  

 ক) পুরাতন ৬৬৫৪ টি চসে অিকাঠাগিা পুনিাৃসগনর িাধ্যগি চসে সুবিিা অব্যহত রাখা; 

খ) ৪০৭৪০ চহক্টর জবি চসে কািকৃ্রি বনবিত করগণর িাধ্যগি িেগর ৩.২৬ েে চি: টন ফসে উৎপাদন করা; 

ে) চসেনাো চিরািত/সংস্কাগরর িাধ্যগি চসগের পাবনর অপেয় চরাি করা; 

ঘ) চসে িগন্ত্রর দেতা বৃবদ্ধ করা; 

ঙ) কৃবি কাগজর িাধ্যগি প্রকল্প এোকার প্রায় ৫৪ হাজার জনগোবষ্ঠর জীিন িাত্রার িান উন্নয়গন সহায়তা করা। 

 

অনুর ামেি মিমপমপ অনুোয়ী প্রকরল্পে প্রিান প্রিান কােিৃ  ও অগ্রেমি : 

(িক্ষ টাকা) 

ি  
মিমপমপ অনুোয়ী 

জুন, ২০২২ পেনৃ্ত 

অগ্রেমি 

২০২২-২৩ অে ৃবছরেে 

িক্ষয াত্র 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে অগ্রেমি 

ি পুমঞ্জি অগ্রেমি 

(নরভম্বে, ২০২২) 

প্রিান কােিৃ  জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ 

১| পুরাতন েভীর নেকুপ পূনাঃখনন, পাম্প হাউজ বনিাৃণ 

ও কবিশবনং (টি) 

১৩৫৮ 
৭৮০৮.৫০   250 1437.50     

২| পুরাতন ব্যিহার অগিাগ্য পাম্পহাউজ পুনাঃবনিাৃণ (টি) ২৩০৯ ৪০৪০.৭৫   400 700.00     

৩| পুরাতন পাম্প হাউজ চিরািত (টি) ২৯৮৭ ২৪৮০.১২   800 664.00     

৪| বিদ্যেৎ োইন পুনাঃসংগিাে (টি) ১৩৫৮ ৪০৭.৪০   250 75.00     

৫| রাইজার ভাল্ব িাপন ও আউটগেট চিরািত (টি) ৩৬৭৮৯ ৯১৯.৭৩   10570 264.20     

৬| বিদ্যেবতক োইন চিরািত (টি) ৩০০ ১৫০.০০   18০ 80.00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্রকরল্পে না  : বনরন্দ্র এলকাে উচ্চমূল্য অপ্রচতলি ফল ও ঔষিী ফসল চাষাবািজনতপ্রেকরণ প্রকল্প। 

প্রকরল্পে বাস্তবায়ন কাি : জুিাই/20২০ হরি জুন/২০২৫ পেনৃ্ত। 

প্রকল্প এিাকা : রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী চজোর গ্রগািাগাড়ী, িাননার ও পবা উপনজলা; 

োঁপাই নিািেঞ্জ চজোর চাঁপাই নবাবগঞ্জ, গ্রগা স্তাপুর ও নানচাল উপনজলা; নওোঁ চজোর নওগাঁ, তনো িপুর, বিলগাতে, 

 হানিবপুর, পত্নীিলা, সাপাহার, গ্রপার া উপনজলা; তমা -৩টি তজলাে ১৩টি উপরজলা। 

প্রকল্প অনুর ােরনে িামেখ : ০৯/১১/২০২০ (পবরকল্পনা িন্ত্রী কর্তকৃ)। 

প্রকরল্পে প্রক্কমিি ব্যয় : ১৭৩৩.৮২ েে টাকা (মজওমব) 

প্রকরল্পে প্রিান উরেশ্য :  

 ক) বরেন্দ্র অঞ্চরল কৃিরিে ব্যকক্তর্ে জকমরে অথবা বাড়ীে আরশ পারশ উচ্চমূল্য AcÖPwjZ dj I Jlwa ফmতলে বার্ান সৃজরনে 

লরক্ষ্য কবনামূরল্য চাো/বীজ কবেেণ; 

খ) বরেন্দ্র অঞ্চরি উচ্চমূে AcÖPwjZ dj I Jlwa ফসরিে প্রেশনৃী খা াে স্থাপন; 

ে) কৃিি/িম ভিেভা-িম ভচােীর্ণরি উচ্চমূল্য ফলদ I Jlwa চাো উৎপাদন, তোপন ইেযাকদ িলা তিৌশল েম্পরিভ প্রকশক্ষ্ণ প্রদান| 

 

অনুর ামেি মিমপমপ অনুোয়ী প্রকরল্পে প্রিান প্রিান কােিৃ  ও অগ্রেমি : 

(িক্ষ টাকা) 

ি  
মিমপমপ অনুোয়ী 

জুন, ২০২২ পেনৃ্ত 

অগ্রেমি 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে িক্ষয াত্র 

২০২২-২৩ অে ৃ

বছরেে অগ্রেমি 

ি পুমঞ্জি অগ্রেমি 

(নরভম্বে, ২০২২) 

প্রিান কােিৃ  জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ জভৌি আমেকৃ 

১। চাো িয় (টি) ৪১৫০০০ ৭৬৯.৭৫ ১৩৮৬২৮ ২০৭.২৫ ১২৫০০০ ২৬২.১৩ ৩২৪০০ ৪৮.৫৫ ১৭১০২৮ ২৫৫.৮০ 

২। বীজ িয় (রকমজ) ২০০০ ১১.৩০ ৮০২ ৭.২৫ ৪০০ ১.৩৫ ২৮৩.০৫ ০.৫৬ ১০৮৫.০৫ ৭.৮১ 

৩। প্রেশণৃী খা াে স্থাপন (টি) ৫২ ১৬০.০০ ২৬ ৪০.২৫ ১৩ ৬৫.০০ ৮ ৪০.০০ ৩৪ ৮০.২৫ 

৪। কৃিক প্রমশক্ষণ (জন) ১৫০০ ২৫.০০ ৬০০ ১০.০০ ৩০০ ৫.০০ ৩০ ০.৫০ ৬৩০ ১০.৫০ 

৫। ক কৃিাৃ/ক চৃােী প্রমশক্ষণ (জন) ৩১০ ১১.০০ ১৮০ ৬.০৯ ৪০ ১.৮২   ১৮০ ৬.০৯ 

 

 

 

৭। ভূ-র্র্ভস্থ পাকন েংেক্ষ্ণ ও বালারদরশে তেচ কনর্ ভে কৃকি ব্যবস্থাে দক্ষ্ো ও উৎপাদনশীলো বৃকদ্ধিেণ েমীক্ষ্া প্রিল্প (কবএমকর্এ অংশ) :  
 

প্রকল্পটি জুিাই, ২০২০ হরি জুন, ২০২৩ জ য়ারে ৪১.২২ jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q ivRkvnx ‡Rjvi †Mv`vMvox I cywVqv Dc‡Rjv; PuvcvB beveMÄ 

†Rjvi m`i Dc‡Rjv Ges bIMuv †Rjvi m`i, avgyBinvU, †cvikv, mvcvnvi I wbqvgZcyi Dc‡Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi AvIZvq AvMó, 
2022 নরভম্বে, ২০২২ পেনৃ্ত 1200 wgUvi BDwcwfwm cvBc µq, 8wU AvDU‡jU ÷ªvKPvi wbg©vY I 420wU e¨enviKvix KvW© msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

 

৮। জললবায়ু পকেবেভরনে কবরূপ প্রর্াব তমািারবলায় বরেন্দ্র অঞ্চরলে খোপ্রবণ এলািায় দীকঘ/জলাশয় পুণঃখননপূব ভি বৃকষ্টে পাকন েংেক্ষ্ণ ও েম্পূেি তেচ 

প্রদান প্রিল্প : 

 

প্রিল্পটি  (ক্লাইর ট িাস্ট ফারেে আওিায়) কর্রেম্বে, ২০১৯ তথরি জুন,২০২১ তময়ারদ 41.22 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q ivRkvnx wefv‡Mi তপােশা ও 

পত্নীেলা Dc‡Rjvq ev Í̄evq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| পামনে পমে ান মভমিক জসচ চাজৃ, স্মাট ৃ কাি,ৃ AWD প্রযুমক্ত, পামন সেবোহ েক্ষিা, 

কম উমনটি মভমিক পামন ব্যবস্থাপনাে  াধ্যর  মবএ মিএ ও মবএমিমস এে েভীে নিকূপ এিাকায় জসরচ ব্যবহৃি পামনে সাশ্রয়, েক্ষিা ও ফসরিে 

উৎপােন বৃমদ্ধ কো সম্ভব হরি। 


