েসচ o পািন বয্বস্থাপনা েক (িসআiডিব্লueম)
ে ক্ষাপট
বাংলােদেশ 71 eর দশেক বাড র্ (BARD), কুিমল্লা গভীর নলকূেপর মাধয্েম েসচকায র্ বতর্েনর ােয়ািগক
গেবষণা হােত েনয় eবং গেবষণালব্দ aিভজ্ঞতার িভিত্তেত থানা েসচ কমর্সূচী বতর্ন কের। 81-eর দশেক
িবeিডিস-eর মাধয্েম সরকার সারােদেশ ায় 46 হাজার গভীর নলকূপ েসচ কােজর জনয্ স্থাপন কের। িকন্তু
ei সকল গভীর নলকূপ েথেক সংিশ্লষ্ট েসচ eলাকায় সুষ্ঠু েসচ বয্বস্থাপনার aভােব কািঙ্খত পিরমাণ জিমেত
েসচ েদয়া সম্ভব হিচ্ছল না, ফেল ভূ-গভর্স্থ পািনর aপচয়সহ িবদুয্েতরo aপচয় হিচ্ছল o কৃিষ েক্ষে কাঙ্খীত
লক্ষয্ েমাতােবক ফলন পাoয়া যািচ্ছল না।
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া তার জন্মলগ্ন েথেকi
পািন বয্বস্থাপনার uপর ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনা কের আসেছ। থম িদেক েসচ
বয্বস্থাপনার uপর aিধকতর গুরুতব্ িদেয় কাজ শুরু
করেলo পরবত েত গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর চািহদা o
েয়াজনীয়তা uপলিব্ধ কের শুধু েসচ নয়, গৃহস্থালী
কাজ, হ স-মুরগী o মৎসয্ eবং দুগ্ধ খামারসহ িশল্প
কারখানায় পািন সরবরাহ বয্বস্থপনার uপর
ােয়ািগক গেবষণা করেছ। বতর্মােন ভূ-গভর্স্থ
পািনেত আেস র্িনেকর uপিস্থিতর কারেণ গর্ামীণ
জনেগাষ্ঠীর সব্াস্থয্ বয্বস্থা েয হুমিকর সম্মুখীন হেচ্ছ তার সমাধান কেল্পo ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা
করেছ। ei সকল ােয়ািগক গেবষণা আমােদরেক পািন সমসয্ার বহুমুখী সমাধােনর সন্ধান িদেয়েছ।
iেতামেধয্ আমােদর uদ্ভািবত যুিক্ত চািহদা িবিভন্ন oয়ােকবহাল সরকারী/েবসরকারী সংস্থার কােছ কর্েম
েবেড়i চেলেছ।
eকােডমী uদ্ভািবত ভূ-গভর্স্থ েসচ নালার মেডল
বাংলােদেশ আিশর দশেকর পূেব র্ স্থািপত িত ঘন্টায় 3 লক্ষ িলটার পািন uেত্তালনক্ষম eকিট গভীর নলকূপ
েথেক মা 51 eকর জিমেত েসচ দান করা সম্ভব হেতা। গভীর নলকূেপর েসচ eলাকা বৃিদ্ধর লেক্ষয্
eকােডমী 2৯91-2৯94 সময়কােল FAO/UNDP aথ র্ায়েন “Tubewell Command Area
Development (TCAD)” শীষ র্ক eকিট ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা কের। uক্ত ােয়ািগক গেবষণার
ফসল িহেসেব ‘‘Buried Pipe System of Irrigation (ভূ-গভর্স্থ েসচনালা)’’ Concept eেদেশ
িতষ্ঠা পায়। আরিডe কতৃক
র্ uদ্ভািবত eiরূপ ভূ-গভর্স্থ েসচনালা স্থাপন করার ফেল পূেব র্ কিথত সমক্ষমতা
সম্পন্ন eকিট গভীর নলকূপ েথেক 277 eকর েবােরা ধােনর জিমেত েসচ দান করা সম্ভব হেয়েছ। গভীর
নলকূপ েসচ eলাকার eiরূপ বৃিদ্ধর ফেল eকর িত িবদুয্ৎ/জব্ালানী খরচ (86%) কমােনা সম্ভব হেচ্ছ। uপরন্ত
পািনর aপচয় 71% েথেক 6%-e আনা সম্ভব হেয়েছ eবং ভূ-uপিরস্থ েসচনালার পিরবেতর্ ভূ-গভর্স্থ
েসচনালা স্থাপেনর ফেল 277 eকর েসচ eলাকায় 4 eকর জিমর aপচয় েরাধ করা সম্ভব হেয়েছ। েসচনালা
িনমর্ােণ ভূিম মািলকেদর মেধয্ সম্ভাবয্ সামািজক দব্ন্দব্ eড়ােনা সম্ভব হেয়েছ। আরিডe-eর aিভজ্ঞতার
আেলােক ei ভূ-গভর্স্থ েসচ নালা বতর্মােন িবিভন্ন সরকারী o েবসরকারী িতষ্ঠান েযমন- বের বহুমূখী
uন্নয়ন কতৃপর্ ক্ষ, স্থানীয় সরকার েকৗশল aিধদপ্তর, uত্তর-পূব র্ ক্ষু েসচ কল্প (কৃিষ ম ণালয়), গর্ামীণ কৃিষ
ফাuেন্ডশন (গর্ামীন বয্াংক) েদেশ কৃিষ uৎপাদন বৃিদ্ধর লেক্ষয্ সফলভােব বয্বহার করেছ।
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িশক্ষণ মিডuল uন্নয়ন
পািন সম্পেদর সুষ্ঠু বয্বহার o কৃিষ য পািতর েমরামত o রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ েসচ বয্বস্থাপনা কমর্সূচীর
আoতায় েসচ সংকর্ান্ত িবিভন্ন বাস্তবিভিত্তক িশক্ষণ কমর্সূচী েযমন- েসচ বয্বস্থাপনা aবিহতকরণ, খামার
পয র্ােয় পািন বয্বস্থাপনা, পাম্প aপােরটর o েসচয েমকািনক্স িশক্ষণ েকােস র্র “ িশক্ষণ মিডuল” ৈতরী
করা হেয়েছ। িডei (DAE), িবআরিডিব (BRDB), eলিজiিড (LGED) eবং িবeিডিস (BADC)’র
সংিশ্লষ্ট সকল কমর্কতর্া eবং কমর্চারীগণেক uক্ত িশক্ষণ মিডuল aনুযায়ী িশক্ষণ দান করা হেয়েছ eবং
aদয্াবিধ তা চালু রেয়েছ।
গভীর নলকূেপর মাধয্েম েসচ o গর্ােম িবশুদ্ধ খাবার পািন সরবরাহ মেডল uদ্ভাবন
গভীর নলকূপেক লাভজনকভােব বয্বহার করার লেক্ষয্ Dual Uses of DTW” শীষ র্ক eকিট ােয়ািগক
গেবষণা পিরচালনা করা হয়। ei লেক্ষয্ 2৯97 সেন eফeo (FAO)/iueনিডিপ (UNDP)’র aথ র্ায়েন
বগুড়া েজলার সদর uপেজলাধীন শশীবদনী গর্ােম iেতামেধয্ স্থািপত গভীর নলকূপ েথেক েসচ o খাবার পািন
সরবরাহ করার বয্বস্থা করা হয়। বতর্মােন uক্ত গর্ােম েমাট 251 eকর জিমেত েসেচর পাশাপািশ গর্ােমর ায়
আড়াi হাজার েলাকেক িবশুদ্ধ খাবার পািন সরবরাহ করা হেচ্ছ। পরবত েত ei মেডলিট জাতীয় o
আন্তর্জািতকভােব সব্ীকৃিত লাভ কের। মেডলিট িসরডাপভূক্ত 22িট েদেশ eবং বের বহুমুখী uন্নয়ন কতৃপর্ েক্ষর
কল্পভূক্ত েবশ িকছু eলাকায় বাস্তবািয়ত হয়। বতর্মােন eলিজiিড eবং াক eর িবিভন্ন কল্প eলাকায় ei
মেডল স্থািপত হেচ্ছ। স িত িবশব্বয্াংেকর িবিভন্ন কল্প eলাকায় িনরাপদ পািন সরবরােহর ei মেডল
স্থাপেনর লেক্ষয্ িবশব্বয্াংক eবং আরিডe কতৃপর্ েক্ষর মেধয্ eকিট সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষিরত হেয়েছ।
eকােডমী uদ্ভািবত সব্ল্প বয্েয়র গভীর নলকূপ eবং eর বহুমূখী বয্বহার মেডল uন্নয়ন
বতর্মােন চিলত যুিক্তেত ঘন্টায় 3 লক্ষ িলটার পািন uেত্তালন ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করেত গভীরতা
aনুযায়ী বয্য় হয় 26 েথেক 51 লক্ষ টাকা। গভীর নলকূপ স্থাপনার বয্য় কমােনা সম্ভব না হেল গর্ামীণ
জনসাধারেণর জনয্ গভীর নলকূপ েকান সুফল বেয় আনেত পারেব না। ei লক্ষয্েক সামেন েরেখ গভীর
নলকূপ বসােনার খরচ কমােনার জনয্ eকােডমী বতর্মােন িনজসব্ যুিক্ত eবং েদশীয় মালামাল বয্বহার কের
গভীরতা o পািন uেত্তালন ক্ষমতা aনুযায়ী 1.71 লক্ষ েথেক 6.36 লক্ষ টাকায় eকিট গভীর নলকূপ বসােত
সক্ষম হেয়েছ। ‘‘সব্ল্প বয্েয় গভীর নলকূপ স্থাপন eবং তার বহুমূখী বয্বহার’’ ei মেডলিটেক কর্মানব্েয়
জনি য় কের তুলেছ। সব্ল্প বয্য়, বহুমূখী বয্বহার eবং েসi সােথ পািনর aপচয় কমােনার মত গুরুতব্পূণ র্ িবষয়
িবেবচনা কের বয্িক্তমািলকানায় গভীর নলকূপ স্থাপেনর চািহদাo uেত্তারত্তর বৃিদ্ধ পােচ্ছ।
মেডলিট স সারেণর লেক্ষয্ সরকােরর বািষ র্ক uন্নয়ন কমর্সূচীর আoতায় 5৯7.41 লক্ষ টাকা বয্েয় জুলাi
2৯৯৯-জুন 3115 েময়ােদ ‘‘বনয্া পরবত দীঘ র্েময়াদী পুনব র্াসনকেল্প সব্ল্প বয্েয়র গভীর নলকূেপর বহুমুখী
বয্বহার ােয়ািগক গেবষণা’’ শীষ র্ক eকিট কল্প আরিডe বাস্তবায়ন করেছ।
আথ র্-সামািজক o জীবনযা ার মােনান্নয়েন িনরাপদ পািন সরবরাহ মেডল uন্নয়ন
বাংলােদেশ aগভীর নলকূেপর মাধয্েম ভূ-গভর্ েথেক uেত্তািলত খাবার পািনেত আেস র্িনক eকিট জাতীয়
সমসয্ায় পিরণত হেয়েছ। বতর্মােন েদেশর ায় 73 িমিলয়ন (Water Aid-2000, World Bank) েলাক
কম/েবশী আেস র্িনক সমসয্ায় আকর্ান্ত। ei ভয়াবহ সমসয্া েমাকােবলা করার জনয্ পল্লী uন্নয়ন eকােডমীর
গেবষকবৃন্দ 2৯৯9 সন েথেক আেস র্িনকমুক্ত িনরাপদ পািন সরবরােহর uপর িবিভন্ন ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনা কের আসেছ। বতর্মােন পল্লী uন্নয়ন eকােডমী আেস র্িনকমুক্ত িনরাপদ পািন সরবরােহর জনয্ দুiিট
পন্থা uদ্ভাবন কেরেছ (2) ভূ-গভর্স্থ পািন পরীক্ষাকরেণর মাধয্েম আেস র্িনকমুক্ত স্তর ািপ্তসােপেক্ষ গভীর নলকূপ
স্থাপন কের আেস র্িনকমুক্ত পািন সরবরােহর বয্বস্থা করা। (3) েয eলাকায় মািটর নীেচ েকান আেস র্িনকমুক্ত
েলয়ার পাoয়া যায় না েসi সকল eলাকার জনয্ সব্ল্প বয্েয় আেস র্িনকমুক্ত করার জনয্ 3.6 েথেক 7 লক্ষ টাকা
বয্েয় িত ঘন্টায় 611 েথেক 41111 িলটার পািন েশাধন ক্ষমতাসম্পন্ন িফে শন প্লান্ট স্থাপন করা।
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থেমাক্ত পদ্ধিতেত eকােডমী ােয়ািগক গেবষণা কেল্পর আoতায় iেতামেধয্i যমুনা বহুমূখী েসতু eলাকা
সহ েদেশর িবিভন্ন eেগর্াiেকালিজকয্াল েজােন ায় 51িট eলাকায় ei ধরেনর েছাট/বড় িবিভন্ন গভীর
নলকূেপর মাধয্েম আেস র্িনকমুক্ত পািন সরবরাহ বয্বস্থার ােয়ািগক গেবষণা স্থাপন কেরেছ। uক্ত iuিনটগুেলা
েথেক াপ্ত পািনেত আেস র্িনেকর মা া বাংলােদশ eবং িবশব্ সব্াস্থয্ সংস্থার মানসম্মত গর্হণেযাগয্ মা ার নীেচ।
ei মেডলিটর সাফলয্ িবেবচনা কের বাংলােদশ িবদুয্ৎ uন্নয়ন েবাড র্, পল্লী িবদুয্তায়ন েবাড র্, াক eবং
িশকা তােদর কল্প eলাকায় আরিডe’র সহায়তায় সব্ল্প বয্েয়র গভীর নলকূপসহ িফে শন প্লান্ট স্থাপন
কেরেছ eবং eর চািহদা uেত্তারত্তর বৃিদ্ধ পােচ্ছ।
েশেষাক্ত মেডলিটর স সারণ uন্নয়েনর লেক্ষয্ সরকােরর বািষ র্ক uন্নয়ন কমর্সূচীর আoতায় ৯71.11 লক্ষ
টাকা বয্েয় জুলাi 3112 - জুন 3117 েময়ােদ ‘‘আথ র্-সামািজক o জীবনযা ার মােনান্নয়েন আেস র্িনকমুক্ত
িবশুদ্ধ খাবার পািন সরবরাহ’’ শীষ র্ক eকিট ােয়ািগক গেবষণা কল্প আরিডe বাস্তবায়ন করেছ। e সকল
uেল্লখেযাগয্ মেডল uদ্ভাবেনর সব্ীকৃিত সব্রূপ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার পল্লী uন্নয়ন eকােডমী,
বগুড়ােক সব্াধীনতা পদক -3115 e ভূিষত কের।
েদেশর আথ র্-সমািজক o জীবনযা ার মােনান্নয়েন eকিবংশ শতাব্দীর চয্ােলঞ্জ েমাকািবলায় েসচ o পািন
সম্পদ uন্নয়েনর েকান িবকল্প েনi। পািন সম্পেদর aপচয় েরাধ aতয্ন্ত গুরুতব্পূণ র্ িবষয়। সাহাযয্ িনভর্র uন্নয়ন
কল্প েথেক কর্মানব্েয় সের eেস িনজসব্ aথ র্, যুিক্ত o সম্পদ বয্বহােরর মাধয্েম েদেশর দাির িবেমাচন
করেত হেল বাস্তবায়নাধীন কল্পগুিলেক ে াগােমিটক eয্ােপােচ িনেত হেব। েস লেক্ষয্ েয়াজন গেবষণা
িতষ্ঠান সৃিষ্ট করা। তাছাড়া কল্প কমর্কান্ড চলমান রাখা সম্ভব নয়। েবশীরভাগ েক্ষে কেল্পর েময়াদ েশষ
হেল uন্নয়ন কমর্কান্ড মুখ থুবের পের। পািন সম্পেদর uপর সকল গেবষণা িতষ্ঠানi রাজধানী বা িবভাগীয়
শহর েক ীক হoয়ায় রাজধানীর বিহের e সকল গেবষণা িতষ্ঠান পল্লী uন্নয়েন আশানুরূপ aবদান রাখেত
সক্ষম হেচ্ছ না। eসকল িবষয়ািদ িবেবচনায় িনেয় আরিডe, বগুড়া রাজধানীর বািহের পািন সম্পদ uন্নয়েন
আেরা কায র্কর ভূিমকা রাখেত পল্লী
uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া’র শাসিনক
িনয় েণ েসন্টার ফর iিরেগশন eন্ড
oয়াটার
ময্ােনজেমন্ট
(িসআiডিব্লueম)
িতষ্ঠার
স্তাব
কের। যার মাধয্েম পল্লী uন্নয়ন
eকাডেমী, বগুড়া’র েসচ o পািন
সম্পেদর aিজর্ত সাফলয্সমূহ মাঠ
পয র্ােয় ত স সারণ, জন িয়করণ
eবং ধারাবািহকতা রক্ষা তথা
ািতষ্ঠািনক o েটকসi করার সম্ভব হেব।
পরবত েত পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া’র পিরচালনা পষ র্দ (িবoিজ) uিল্লিখত িবষয়ািদ িবেবচনায় িনেয়
আরিডe’র 42তম েবাড র্ সভায় eকােডমীর শাসিনক িনয় েণ েসন্টার ফর iিরেগশন eন্ড oয়াটার
ময্ােনজেমন্ট (িসআiডিব্লueম) িতষ্ঠার aনুেমাদন পায়।
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সঙ্গতঃ uেল্লখয্, িসআiডিব্লueম-eর কায র্কারীতা o aিজর্ত সাফলয্ িবেবচনায় eকােডমীর 51তম (3122
সাল) eবং 52তম (3123 সাল) িবoিজ সভায় িসআiডিব্লueম eর আদেল eকােডমীর শাসিনক িনয় েণ
আেরা 7িট নতুন েসন্টার েযমন: (2) সীড eন্ড বােয়ােটকেনালিজ েসন্টার (SBC); (3) কয্ােটল িরসাচ র্ eন্ড
েডেভলপেমন্ট েসন্টার (CRDC); (4) িরিনueয্াবল eনািজর্ িরসাচ র্ েসন্টার (RERC); (5) চর
েডেভলপেমন্ট িরসাচ র্ েসন্টার (CDRC); (6) কিমuিনিট েডেভলপেমন্ট েসন্টার (CCD); eবং (7) পল্লী
পাঠশালা িরসাচ র্ েসন্টার (PPRC) েসন্টার eকােডমীেত িতষ্ঠার aনুেমাদন দান কের।
uেদ্দশয্
সমিনব্ত পািন সম্পদ বয্বস্থাপনা সংিশ্লষ্ট eকােডমী uদ্ভািবত মেডলসমূহ েদশবয্াপী মাঠ পয র্ােয় ত স সারণ,
জনি য়করণ eবং ধারাবািহকতা রক্ষার মাধয্েম েদেশর জনসাধারেণর আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন করাi
িসআiডিব্লueম eর মূল uেদ্দশয্। সুিনিদ র্ষ্ট uেদ্দশয্াবরী িনম্নরূপঃ• eকােডমী পিরচািলত িবগত সমেয় েসচ o পািন বয্বস্থাপনা সংিশ্লষ্ট সকল সমাপ্ত কল্পসমূেহর
কায র্কর্ম চলমান রাখা;
• uন্নত েসচ বয্বস্থাপনা কায র্কর্েমর মাধয্েম খাদয্ uৎপাদন বৃিদ্ধকরণ;
• িনরাপদ পািন সরবরােহর মাধয্েম গর্ামীণ o শহর eলাকার মানুেষর জীবনযা ার মান uন্নতকরণ;
• েদেশ eবং েদেশর বাiের aবিস্থত িবিভন্ন জাতীয় o আন্তজর্ািতক িতষ্ঠােনর সােথ ািতষ্ঠািনক
সংেযাগ স্থাপন;
• েদেশ eবং িবেদেশ পল্লী uন্নয়েন িনেয়ািজত eবং পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া‘র কমর্কতর্া o
কমর্চারীেদর িশক্ষণ দােনর মাধয্েম দক্ষতা বৃিদ্ধকরণ;
• সমিনব্ত পািন সম্পদ বয্বস্থাপনার মাধয্েম েসচ, খাবার পািন, uদয্ান-নাস র্ারী uন্নয়ন, মৎসয্ চাষ, হ সমুরগী o গবািদপশু পালন, খাদয্ িকর্য়াজাতকরণ o সংরক্ষণ iতয্ািদ কায র্কর্েম পািন সরবরাহকরণ
eবং eসব িবষয় সংিশ্লষ্ট আয়বধ র্নমূলক কায র্কর্েমর uপর িশক্ষণ দান eবং আয়বধ র্নমূলক
কায র্কর্ম গর্হণ o পিরচালনা;
• আয়বধ র্নমূলক কায র্কর্েম ‘আরিডe েকর্িডট’ সুিবধা িনিশ্চতকরণ;
• েদেশ eবং িবেদেশ সমিনব্ত পািন বয্বস্থাপনা কায র্কর্েমর সফলতা o বয্থ র্তা িবষয়ক
েসিমনার/কমর্শালা পিরচালনা;
• েদেশ eবং িবেদেশ সমিনব্ত পািন বয্বস্থাপনা সম্পিকর্ত পরামশর্ েসবা দান eবং eর মাধয্েম
aথ র্ৈনিতকভােব আত্মিনভর্রশীল িতষ্ঠান িহেসেব গেড় েতালার uেদয্াগ গর্হণ;
• সরকারী বােজেটর uপর আরিডe’র িনভর্রশীলতা পয র্ায়কর্েম াসকরেণর লেক্ষয্ স্থানীয় রাজসব্ আয়
বৃিদ্ধকরণ;
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• পািন সম্পদ uন্নয়েনর aিভজ্ঞতা িবিনমেয়র uেদ্দেশয্ েদেশ o িবেদেশ e জাতীয় কায র্কর্ম
পিরদশর্েনর uেদয্াগ গর্হণ;
• পিরেবশ বান্ধব েসচ o পািন বয্বস্থাপনা িনিশ্চতকরণ;
• সরকারী/েবসরকারী সংস্থার aেথ র্ পিরচািলত েসচ o পািন বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত িবিভন্ন ােয়ািগক
গেবষণা পিরচালনা eবং
• ‘আরিডe েকর্িডট’ িশেরানােম বয্িতকর্মধম ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনা।

মূল কায র্কর্ম
গেবষণা o ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা eবং uদ্ভািবত মেডল স সারণ
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া ায় চার দশক ধের গর্ামীণ জনেগািষ্ঠর আথ র্-সামািজক o জীবনযা ার
মােনান্নয়েনর লেক্ষয্ িনরলসভােব গেবষণা o পরীক্ষা-িনিরক্ষা কের আসেছ। e সকল পরীক্ষা o িনিরক্ষার
মাধয্েম িবিভন্ন মেডল uদ্ভাবন, স সাণ o িবস্তার ঘটােনা। eছাড়াo uদ্ভািবত েসচ o পািন বয্বস্থাপনা িবষয়ক
মেডল সরকারী/েবসরকারী িতষ্ঠােন কনসালেটিন্স বা িডেপািজট oয়ােকর্র বাস্তবায়ন করা।
আরিডe-ঋণ কায র্কর্ম পিরচালনা
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া কতৃক
র্ সমাপ্তকৃত সকল কেল্পর (eসeফিডিপ, িসিভিডিপ, েসপা, eমিভআরিড)
সমিনব্ত ঋণ কায র্কর্ম ধারণার uপর িভিত্ত কের ‘‘আরিডe েকর্িডট’’ নােম eকিট বয্িতকর্মধম আয়বধ র্নমূলক
কায র্কর্ম পিরচালনা কের আসেছ। সমাপ্তকৃত eিডিপ কেল্পর সীড কয্ািপটাল o সািভর্স চাজর্ eর aথ র্ আরিডe
েকর্িডট কায র্কর্েম মূলধন িহেসেব বয্বহৃত হেচ্ছ। কেল্পর সুিবধােভাগীেদর ৈদনিন্দন জীবনযা ার বয্য়ভারসহ
গৃহস্থালী o aনয্ানয্ কােজ বয্বহৃত পািনর মূলয্ পিরেশােধ সক্ষম কের েতালাi আরিডe েকর্িডট কায র্কর্েমর
মূল লক্ষয্। ফেল গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর জীবনযা ার মােনান্নয়েন িবশুদ্ধ পািন েভাগয্পেণয্র পিরবেতর্ eকিট
uৎপাদনমুখী uপাদান িহসােব বয্বহৃত হেচ্ছ।

সরকারী/েবসরকারী িতষ্ঠােন আর,িড,e মেডল স সারণ করা
আরিডe uদ্ভািবত সব্ল্প বয্েয়র গভীর নলকূপ eবং oয়াটার ি টেমন্ট প্লান্টসহ পািন সম্পদ বয্বস্থাপনা িবষয়ক
কমর্কান্ড িবিভন্ন সরকারী িতষ্ঠান েযমন- বঙ্গবন্ধু েসতু, বাংলােদশ চীন ৈম ী েসতু, িবদুয্ৎ uন্নয়ন েবাড র্,
িবিভন্ন পল্লী িবদুয্ৎ সিমিত, িবিভন্ন িবশব্িবদয্ালয়, বের বহুমুখী uন্নয়ন কতৃপর্ ক্ষসহ িবিভন্ন eনিজo ( াক,
িশকা) o বয্িক্ত মািলকানাধীন িতষ্ঠােন িডেপািজট oয়াকর্ িহেসেব স সারণ করা।
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