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েসচ o পািন বয্বস্থাপনা েক  (CIWM) eর মাiল-ফলক 

 
বঙ্গবন্ধু েসতুর পূব eবং পিশ্চম তীের eবং েসতুর দুi পােশর পূনঃবার্ র্সন eলাকায় িনরাপদ 
পািন সরবরাহ 
2৯৯9 সােল বঙ্গবন্ধু েসতুর পূব eবং পিশ্চম তীের eবং েসতুর দুi পােশর পূনঃবাসন গর্ােম বসবাসরত র্ র্
জনেগাষ্ঠীর জনয্ আরিডe, বগুড়া 8িট গভীর নলকূপ eবং oয়াটার ি টেমন্ট প্লান্ট (26 হাজার িলটার ক্ষমতা 
সম্পন্ন) স্থাপন কের বাংলােদশ তথা িবশব্ সব্াস্থয্ সংস্থার মােন সরবরাহ কের। েযখােন িতিট গভীর নলকূপ o 
oয়াটার ি টেমন্ট প্লান্ট স্থাপেন বয্য় হেয়িছল যথাকর্েম 3.11 লক্ষ eবং টাকা 4.51 লক্ষ মা । e কাজ 

িবেদশীেদর মাধয্েম সম্পন্ন করা কথা িছল eবং েসখােন eকi ক্ষমতার িতিট গভীর নলকূপ eবং  oয়াটার 
ি টেমন্ট প্লান্ট স্থাপেন বয্য় ধরা হেয়িছল যথাকর্েম টাকা 28.11 লক্ষ eবং টাকা 48.11 লক্ষ।  
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যমুনা ফািটলাiজার েকাম্পানী িলিমেটডর্  িশল্প কারখানা uপেযাগী পািন সরবরাহ 
েদেশর  সববৃহৎ সার কারখানা র্ ‘‘যমুনা ফািটলাiজার েকাম্পানী িলিমেটডর্ ’’ তারাকািন্দ, জামালপুের (2৯৯৯-
3111 সেন) সারা বছর িনরিবিচ্ছন্ন সার uৎপাদন বয্বস্থা চালু রাখার সব্ােথ পর্ ল্লী  uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়ােক  

তৎকালীন eবং বতমান মাননীয় ধান র্ ম ীর েশখ হািসনার িনেদেশ সাতিট গভীর নলকূপসহ oয়াটার র্
ি টেমন্ট প্লান্ট যা ঘন্টায় 831 েমঃ টন পািন পিরেশাধন পূবক iuিরয়া সার uৎপাদন o খাবার পািনর র্
গর্হণেযাগয্ মােন সরবরাহ করেত সক্ষম হেয়েছ। uক্ত প্লান্টিট কিম্পuটািরiজ (aেটােমিটক) িসেস্টেম eখন  
চলেছ। uক্ত কাজ ৈবেদিশক যুিক্তেত 83.11 েকািট টাকায় করার কথা থাকেলo আরিডe, বগুড়া মা  4.36 
েকািট টাকায় সম্পন্ন করেত সক্ষম হেয়েছ।  
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কণফুিল র্ রপ্তািন িকর্য়াকরণ েজােন পািন সরবরাহ 
কণফুিল iিপেজডর্ , চ গর্ােম িশল্প কারখানাসমূহ দীঘিদন েয়াজনীয় পিরমান o মানসম্পন্ন পার্ িনর তী  সংকট 
েদখা েদয়ায় aেনক েকাম্পানীর মানসম্মত uৎপাদন বয্বস্থা বন্ধ হoয়ার uপকর্ম হেল। e সমসয্া সমাধােন 
সরকারীভােব ৈবেদিশক যুিক্ত গর্হেণর মাধয্েম কণফুিল নদীর পািন পিরেশাধনপূবক iিপেজড eলাকায় র্ র্

সরবরােহর িনিমত্ত 72.11 েকািট টাকা বয্েয়র সম্পন্ন করার পিরকল্পনা গৃহীত হয়। িকন্তু তৎকালীন ধান 
ম ীর িনেদেশ আরিডeর্ , বগুড়া 3119 সােল  
Reverse Osmosis িকর্য়ায় কণফুিলর র্
লবনাক্ত পািন পিরেশাধন ৈদিনক 31 লক্ষ 
গয্ালন পািন পিরেশাধন কের খাবার o 
কারখানায় বয্বহার uপেযাগী মােন eেন 
iিপেজড eলাকায় চািহদামািফক সরবরাহ 
কের । e কােজ আরিডe, বগুড়া মা  2৯.61 
েকািট টাকা বয্েয় সম্পন্ন করেত সক্ষম হেয়েছ। 
যার ফেল েদেশর িবপুল aংেকর aথ সার্ য় 
করা হেয়েছ। সংগত uেল্লখয্ েয, প্লান্টিট 
সম্পূণভােব aেটােমিটক যা চট্টগর্াম বাসীর দৃিষ্ট র্
েগাচর হoয়ায় eবং মঙ্গলা বন্দর কতৃপর্ ক্ষ তােদর িনজসব্ eলাকায় aনুরূপ eকিট প্লান্ট স্থাপেন eকােডমীেক 
aনুেরাধ কের যা aনুেমাদেনর িকর্য়াধীন রেয়েছ।  

 
চামড়া িশল্প নগরী, সাভাের পািন সরবরাহ  
সাভার, ঢাকায় েদেশর থম পিরেবশ বান্ধব চামড়া িশল্প নগরী িহেসেব স্থানান্তেরর বয্বস্থা গৃহীত হয়। uক্ত 
টয্ানারী িশল্প নগরীেত পািন সরবরােহর (টয্ানারী o খাবার পািন গুনগতমােন) দািয়তব্ আরিডe, বগুড়ােক  
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দান করা হয়। uক্ত eলাকায় ধেলশব্রী নদী/ভূ-গভস্থ পািন িনভরেযাগয্ মা ায় েদেশ সব থম র্ র্ র্ Pressurized 
পদ্ধিতেত (Overhead Tank ছাড়া) ঘন্টায় ৯61 ঘন িমটার পািন সরবরাহ কাল্প কাযকর্ম চলমান র্ রেয়েছ। 
eখােন uেল্লখয্ েয, uক্ত কাজ eকােডমীর েসচ েকৗশলীেদর েচষ্টায় মা  িতন ভােগর eকভাগ বয্েয় aথাৎর্  
েমাট 3573.95 লক্ষ টাকায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হেয়েছ।  

 
uপকূলীয় aঞ্চেল িমঠাপািন সরবরাহ  
HYSAWA-Fund eর aথায়েন খুলনার্ , বােগরহাট o সাতক্ষীরা েজলার 92িট iuিনয়েন আরিডe 
uদ্ভািবত গর্ামীণ িনরাপদ পািন সরবরাহ মেডল স সেণর িনিমত্ত ায় টাকা 7111.11 লক্ষ বয্েয় পাiপ 

লাiেনর মাধয্েম িনরাপদ খাবার পািন সরবরাহ চলেছ। iেতামেধয্ 37িট গর্ােম uেল্লিখত মেডল বাস্তবািয়ত 
হেয়েছ eবং aবিশষ্ট eলাকায় কল্প বাস্তবায়ন িকর্য়াধীন রেয়েছ। যা বতমান সরকােরর িনবাচনী iর্ র্ েস্তহার-
3122 সােলর মেধয্ ‘সবার জনয্ সুেপয় পািন’ সরবরাহ িনিশ্চত করার কৃত বাস্তবায়ন। 
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বড় পুকুিরয়া কয়লাখিন eলাকায় েসচ o িনরাপদ খাবার পািন সরবরাহ 
বড় পুকুিরয়া কয়লাখিন িনভর তাপ িবদুয্ৎ uৎপাদন েকর্ ে র স্থািপত গভীর নলকূপ হেত পািন uেত্তালেনর 

ফেল ঐ aঞ্চেল ভূ-গভস্থ eর্ কুiফার িনম্নগামী হoয়ার ফেল পাশব্র্বত  পঁাচিট গর্ােম পানীয় জেলর তী  সংকট 
েদখা েদয়। গত 48তম েবাড সভার িসদ্ধার্ েন্তর আেলােক ক্ষিতগর্স্ত eলাকা পিরদশন o াদুভােবর কারণ র্ র্
eকােডমী িচিহ্নত কের। পরবত েত েবােডর িসদ্ধার্ ন্ত aনুযায়ী eকােডমীর েসচ o পািন বয্বস্থাপনা েক  িনজসব্ 
aথায়েন র্ ক্ষিতগর্স্ত iuসুফপুর গর্ােম গর্ামীণ পাiপড oয়াটার সাপ্লাi মেডেল িনরাপদ পািন সরবরাহ করার 
ফেল ফেল uক্ত গর্ােমর জনেগাষ্ঠীর দীঘয্ িদেনর পানীয় জেলর aভাব েমটােনা সর্ ম্ভব হেয়েছ। 
পরবত েত e eলাকার ক্ষিতগর্স্থ আেরা 15 (চার) িট গর্ােম (uত্তর েশরপুর, দক্ষীণ েশরপুর, দুিধপুর eবং মধয্ 
রামভ পুর) বাংলােদশ িবদুয্ৎ েবাড র্ (িবuেবা) aথায়েন র্ 242.74 লক্ষ টাকা বয্েয় েসচ o িনরাপদ পািন 
সরবরােহর কাজ সম্পন্ন হেয়েছ।  
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সব্াধীনতা পদক 3115 aজনর্  
বাঙ্গালী জািতর aিবসংবািদত েনতা জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান সব্াধীনতােত্তার 
বাংলােদশ পুনগঠনর্  eবং ক্ষুধা o দাির মুক্ত বাংলােদশ গড়ার তয্েয় াথিমক পযােয়র্  েয সকল 

পদেক্ষপ গর্হণ কেরিছেলন তার মেধয্ েদেশর দাির পীিড়ত uত্তরাঞ্চেল পল্লী uন্নয়ন িভিত্তক 
িশক্ষণ o গেবষণা েক  িতষ্ঠা aনয্তম। িতিন যথাথiর্  aনুভব কেরিছেলন েয, গর্ামিভিত্তক 
বাংলােদেশর uন্নয়েন িশক্ষণ o গেবষণার েকান িবকল্প নাi। তঁার eকান্ত েচষ্টায় 2৯85 সােল 
বাংলােদেশর থম পঞ্চবািষকর্  পিরকল্পনার আoতায় 3.31 েকািট টাকা বরাদ্দ েদয়া হয়। বগুড়া 
শহর েথেক 27 িকঃ িমঃ দিক্ষেণ 231 eকর জিমর uপর গেড় uেঠ eকােডমীর বতমানর্  িনজসব্ aঙ্গন। 
eকােডমীর মূল কাজ- িশক্ষণ দান, গেবষণা পিরচালনা eবং ােয়ািগক গেবষণা। 
বগুড়া পল্লী uন্নয়ন eকােডমী সরকাির, সব্ায়ত্তশািসত, েবসরকাির, uন্নয়ন কম , স্থানীয় সরকার িতষ্ঠেনর 
িতিনিধ, েবকার যুবক o যুব মিহলা eবং aনয্ানয্েদর জনয্ চািহদা িনভরর্  িবিভন্ন িশক্ষেণর আেয়াজন কের 
থােক। আথ র্-সামািজক uন্নয়ন, কৃিষ eবং পিরেবশ সংরক্ষেণর েক্ষে  eকােডমী িতষ্ঠালগ্ন েথেক 3114 
সােলর জুন পযন্তর্  সবেমাটর্  373িট গেবষণা কাযক্র্ রম সম্পন্ন কেরেছ। িতষ্ঠানিট ােয়ািগক গেবষণা কল্প 
পিরচালনার মাধয্েম পল্লী uন্নয়েনর িবিভন্ন েটকসi, নবায়নেযাগয্ eবং েরিপ্লেকবল মেডল uদ্ভাবেনর েচষ্টা 
কের যােচ্ছ। 
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়ার িবেশষভােব uেল্লখেযাগয্ কেয়কিট সাফলয্ তুেল ধরা হেলাঃ- 
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• েযখােন আিশর দশেক eকিট গভীর নলকূপ েথেক মা  51 eকর জিমেত েসচ দান করা সম্ভব 
হেতা, েসখােন পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়ার uদ্ভািবত ভূ-গভস্থর্  েসচনালা স্থাপেনর ফেল eকিট গভীর 
নলকূপ েথেক 274 eকর েবােরা ধােনর জিমেত েসচ দান করা সম্ভব হেয়েছ। e িকর্য়ায় জব্ালািন 
খরচ 86% eবং পািনর aপচয় 71% াস েপেয়েছ। 

• চিলত যুিক্তেত eকিট 3 িকuেসক নলকূপ স্থাপন করেত গভীরতা aনুযায়ী বয্য় হয় 26 েথেক 31 
লক্ষ টাকা aথচ eকােডমী িনজসব্ যুিক্ত o েদশীয় মালামাল বয্বহার কের গভীরতা aনুযায়ী 86 
হাজার   েথেক 4.11 লক্ষ টাকায় eকিট গভীর নলকূপ বসােত সক্ষম। 

• েদেশ িবদয্মান আেসিনেকরর্  ভয়াবহতা েরাধকেল্প eকােডমীর গেব  ষকবৃন্দ ােয়ািগক গেবষণার 
মাধয্েম আেসিনকমুক্তর্  িনরাপদ পািন সরবরােহর লেক্ষয্ সব্ল্প বয্েয় পািনেক আেসিনকর্  মুক্ত করার 
জনয্ িফে শন প্লান্ট স্থাপন করেত সক্ষম হেয়েছ। 

• েদেশ বািণিজয্ক িভিত্তেত হাi ীড ভূট্টা বীজ uৎপাদেনর েক্ষে  eকােডমী কতৃকর্  uদ্ভািবত 
েটকিনকয্াল েটাকল েদেশ বয্াপকভােব বয্বহৃত হেচ্ছ। uেল্লখয্, eকােডমী 2৯৯5 সােল েদেশ ‘ থম 
জাতীয় বীজ েমলা’ িশেরানােম বয্িতকর্মধম  বীজ েমলার আেয়াজন কের। ােয়ািগক গেবষণা o 
যুিক্ত দশেনরর্  জনয্ eকােডমীর 91 eকর জিমেত গেড় uঠা দশনীর্  খামারিট সংিশ্লষ্ট েক্ষে  eকিট 
শংিসত uেদয্াগ িহেসেব িবেবিচত হেচ্ছ।  

 

eক কথায় বলা যায়, পল্লী uন্নয়ন eকােডমী গর্ােমর সাধারণ মানুেষর জীবেনর মান uন্নয়ন, ক্ষুধা o 
দাির য্মুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলােদশ গেড় েতালার তয্েয় জন্মলগ্ন েথেক aংগীকারাবদ্ধ হেয় কাজ কের যােচ্ছ। 
পল্লী uন্নয়েনর েক্ষে  িবেশষ aবদােনর সব্ীকৃিতসব্রূপ পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়ােক সব্াধীনতা পুরস্কার 3115 
aজনর্  কের। 


