মেডল-1: ভূ গভর্ s েসচ নালা

ভূ গভর্ s েসচ নালাঃ
বাংলােদেশ 80’র দশেকর পূেবর্ sাপনকৃ ত eকিট 2 িকuেসক (2 লk িলটার pিত ঘnা) kমতা সmn গভীর
নলkেপর মাধয্েম েযখােন মাt 40 eকর জিমেত েসচ সুসিবধা
িবধা pদান করা সmব িছল; সখােন আরিডe udািবত
ভূ গভর্ s েসচ নালার মাধয্েম েবােরা েমৗসুেম eকi kমতা সmn গভীর নলkপ dারা 166 eকর জিম েসেচর
আoতায় আনা সmব হেয়েছ। e pযুিk gহেণর ফেল পািনর aপচয় 60% েথেক 5%-e আনা সmব হেয়েছ
পাশাপািশ েদেশর kমবধর্মান িবদুয্ৎ চািহদা সা য় করা সmব হেc।

েসচ o পািন বয্বsাপনা েকnd (িসআiডিbueম), পlী unয়ন eকােডমী (আরিডe), বগুড়া
[sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ]

মেডল -3: sl বয্েয়র গভীর নলkপ o বহুমখু ী বয্বহার

সব্ল্প বয্েয়র গভীর নলকূপ o বহুমুখী বয্বহারঃ
েদেশ 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। e লক্ষয্েক সামেন েরেখ
গভীর নলকূপ বসােনার খরচ কমােনার জনয্ বতর্মােন eকােডমী ি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।
আমােদর েদেশ েসচ সুিবধা দােনর লক্ষয্ শুধুমা িতন মাস গভীর নলকূপ বয্বহার হেয় থােক।
eকােডমী e গভীর নলকূপগুিলেক লাভজনক করার লক্ষয্ eর বহুমুখী বয্বহােরর মাধয্েম বছর বয্াপী
বয্বহার িনিশ্চত করেত সক্ষম হেয়েছ। গভীর নলকূেপর বয্বহার েকবলমা েসেচর মেধয্ সীমাবদ্ধ না
েরেখ eর পাশাপিশ oভারেহড টয্াংক িনমর্াণ কের পাশব্র্বত গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর মােঝ িবশুদ্ধ খাবার
পািন সরবরাহ কের আসেছ। eছাড়াo পািন িবিভন্ন uৎপাদনমূলক কমর্কােন্ড বয্বহােরর মাধয্েম গভীর
নলকূপগুিলর বহুমুখী বয্বহার িনিশ্চত কের দির জনেগাষ্ঠীর aিতিরক্ত আেয়র সুেযাগ সৃিষ্টর মাধয্েম
পািন সম্পদ uন্নয়ন কায র্কর্েম স্থানীয় জনগেণর aিধকতর সম্পৃক্ত করেত সক্ষম হেয়েছ। ফেল গর্ামীণ
জনেগাষ্ঠীর eকিদেক aিতিরক্ত কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট হেয়েছ aপর িদেক ত েদর জীবন জীিবকার
মােনান্নয়নসহ আথ র্-সামািজক aবস্থার uন্নয়ন পিরলক্ষীত হেচ্ছ।

েসচ o পািন বয্বsাপনা েকnd (িসআiডিbueম), পlী unয়ন eকােডমী (আরিডe), বগুড়া
[sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ]

মেডল -3: কম খরেচ গভীর নলkপ o বহুমখু ী বয্বহার

uৎপাদনমূখী
মূ কমর্কােন্ত সব্ল্প বয্েয়র গভীর নলকূপ
কূ o বহুমুখী
মু বয্বহার
েসচ o পািন বয্বsাপনা েকnd (িসআiডিbueম), পlী unয়ন eকােডমী (আরিডe), বগুড়া
[sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ]

মেডল-3: পািন িবশুdকরণ pাn udাবন

Arsenic & Iron Removing

পািন িবশুদ্ধকরণ প্লান্ট
বাংলােদেশ ভূ-গভর্স্থ পািনেত আেস র্িনেকর uপিস্থিতর কারেণ ভয়াবহ সমসয্ার uদ্ভব হয়। e সমসয্া েমাকােবলায়
পল্লী uন্নয়ন eকােডমীর গেবষকবৃন্দ 2৯৯9 সন েথেক আেস র্িনকমুক্ত িনরাপদ পািন সরবরােহর uপর িবিভন্ন
ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা কের দুiিট পন্থা uদ্ভাবন কেরেছ (2) ভূ-গভস্থ
ভূ গভর্স্থ পািন পরীক্ষাকরেণর মাধয্েম
আেস র্িনকমুক্ত স্তর ািপ্তসােপক্ষ গভীর নলকূপ স্থাপন কের আেস র্িনকমুক্ত পািন uেত্তালন eবং (3) েয সকল
eলাকায় মািটর নীেচ েকান আেস র্িনকমুক্ত পািনর েলয়ােরর সন্ধান না পাoয়া যায় েস সকল eলাকার জনয্ সব্ল্প
বয্েয় পািন িফে শন প্লান্ট স্থাপন কের আেস র্িনক o আয়রণমুক্ত িবশুদ্ধ পািন সরবরাহ িনিশ্চত করা সম্ভব হেয়েছ।
পানীয় জেলর সমসয্া কবিলত eসকল eলাকায় িনরাপদ পািন পাoয়ায় গর্ােমর মানুষ শহেরর নয্ায় সুিবধা েভাগ
করার সুেযাগ েপেয়েছ eবং পািন বািহত েরােগর াদূভর্াব বহুলাংেশ েলাপ েপেয়েছ ফেল গর্ামীণ জীবনযা ার
মােন্নায়ন সম্ভব হেয়েছ।
েসচ o পািন বয্বsাপনা েকnd (িসআiডিbueম), পlী unয়ন eকােডমী (আরিডe), বগুড়া
[sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ]

মিডল-4: িশl কারখানায় পািন সরবরাহ মেডল

আরিডe udািত িশl কারখানায় পািন সরবরােহর মেডল
র্
যমুনা নদীেত শুষ্ক েমৗসুেম পািনর সব্ল্পতার কারেণ ‘‘যমুনা ফািটলাiজার
েকাম্পানী িলিমেটেড’’ iuিরয়া সার uৎপাদন বয্বহৃত
হেতা। সারা বছর িনরিবিচ্ছন্ন সার uৎপাদন বয্বস্থা চালু রাখার সব্ােথ র্ আরিডe,
আরিডe বগুড়া
বগুড়া’রর মাধয্েম তৎকালীন সরকার aথাৎ
aথ র্াৎ বতমান
বতর্মান
মাননীয় ধানম ীর িনেদ র্েশ সাতিট গভীর নলকূপসহ oয়াটার ি টেমন্ট প্লান্ট (aেটােমিটক) eর মাধয্েম ঘন্টায় 831 েমঃ টন পািন
পিরেশাধন পূব র্ক iuিরয়া সার uৎপাদন o খাবার পািনর গর্হণেযাগয্ মােন সরবরােহর মাধয্েম সারা বছর iuিরয়া সার uৎপাদন
িনিশ্চত করা সম্ভব হেয়েছ। uক্ত কাজ িবেদিশেদর মাধয্েম 83.11 েকািট টাকায় করার কথা থাকেলo আরিডe, বগুড়া েদশীয়
যুিক্তেত মা 4.36 েকািট টাকায় সম্পন্ন করেত সক্ষম হয়।
কণ র্ফুিল iিপেজড, চ গর্ােম িশল্প কারখানাসমূেহর পািনর তী সংকট িনরসেন সরকার ৈবেদশীক িতষ্ঠােনর মাধয্েম টাকা 72.11
েকািট বয্য় কণ র্ফুিল নদীর পািন পিরেশাধনপূব র্ক iিপেজড eলাকায় সরবরােহর পিরকল্পনা গর্হণ কের। আরিডe, বগুড়া মা 2৯.61
েকািট টাকা বয্েয় Reverse Osmosis িকর্য়ায় কণ র্ফুিলর লবনাক্ত পািন পিরেশাধন কের ৈদিনক 31 লক্ষ গয্ালন খাবার
o কারখানায় বয্বহার uপেযাগী মােন 3119iং সন হেত কণ র্ফুিল iিপেজড, চ গর্াম eলাকায় সরবরাহ কের যােচ্ছ ।
পিরেবশ বান্ধব চামড়া িশল্প নগরী স্থাপেনর লেক্ষয্ aিত স িত স্থানান্তিরত িবিসক চামড়া িশল্প নগরী, সাভার, ঢাকা eলাকায়
আরিডe, বগুড়া টয্ানারী িশল্প নগরীেত ধেলশব্রী নদী/ভূ-গভর্স্থ পািন Pressurized পদ্ধিতেত (েদেশ সব র্ থম Overhead
Tank ছাড়া) ঘন্টায় eক লক্ষ িলটার পািন (টয্ানারী o খাবার পািন গুনগতমােন) সরবরাহ কল্প বাস্তবায়ন করেছ। e কল্প
আরিডe’র েকৗশলীেদর মাধয্েম বাস্তবায়ন করায় াক্কিলত বয্েয়র মা eক তৃতীয়াংশ বয্েয় সম্পন্ন করা সম্ভব হেচ্ছ।

েসচ o পািন বয্বsাপনা েকnd (িসআiডিbueম), পlী unয়ন eকােডমী (আরিডe), বগুড়া
[sানীয় সরকার, পlী unয়ন o সমবায় মntণালয়, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ]

