
স ৌরশক্তি ক্তির্ ভর স চ পদ্ধক্তি ও এর বহুমুখী ব্যবহাররর মাধ্যরম ক্তি-স্তর কৃক্তি প্রযুক্তি  ম্প্র ারণ শীি ভক প্রার াক্তিক 

িরবিণা প্রকল্প। 

 

স চযন্ত্র পক্তরচালিা  দেশের ক্রমবর্ ধমান ববদ্যুৎ চাবিো বনর রি প্রত্ুন্ত  ঞ্চলশ  স ৌরশক্তি বনর্ধর দেচ সুববর্া ও খাদ্য ক্তিরাপত্তা  

ফ রলর উৎপাদি বৃক্তদ্ধর লরযে বি-স্তর কৃবি প্রযুবি দেশের আট ববর্াশের ৩৫টি এ াকায় েম্প্রোরশে দেৌরেবি বর্বিক 

দেশচর মাধ্যশম বি-স্তর কৃবি প্রযুবি েম্প্রোরে ও এর বহুমুখী ব্যবিার েীি ধক প্রাশয়াবেক েশবিো প্রকল্প জু াই, ২০১৭ িশত্ 

জুন, ২০২২ দময়াশে বাস্তবায়নায়ন করা িশয়শে।  

প্রকরল্পর মূল উরেশ্য 

দেৌরেবি বনর্ধর ের্ীর ন কূপ স্থাপন ও বি-স্তর কৃবি প্রযুবির ববস্তার/েম্প্রোরশের মাধ্যশম ববদ্যুশত্র ব্যবিার কমাশনােি 

একর প্রবত্ ফ ন বৃবি ও দেশের ক্রমবর্ ধমান ববদ্যুৎ ঘাটবত্ দরার্ এবং খাদ্য বনরাপিা বনবিত্ করাই এই প্রকশল্পর মূ  উশেশ্য। 

প্রকল্প এ াকা 
: দেশের আট ববর্াশের ৩২টি দে া  দমাট ৩৫টি এ াকায় প্রকল্পটি 

বাস্তবায়সির লযেমাত্রা ক্তিল। 

ঞনুশমাবেত্ প্রকল্প বরাে : ৩৯৮৯.০০   ক্ষ টাকা  

২০২১-২২ ঞর্ ধবেশর বরাে : ৬১০.০০  ক্ষ টাকা 

চ বত্ ঞর্ ধ বেশরর জুি ২০২২ পর্ ধন্ত  ব্যয় : ৫৯৯.২০  ক্ষ টাকা 

জুি ২০২২ পর্ ধন্ত  ক্রমপুবিত্ ব্যয় 
: ৩০৬৮.৬০   ক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রিক্তি ৮৬.৬৭% এবং আক্তথ ভক 

অগ্রিক্তি ৭৬.৯৩%। 

প্রকশল্পর মূ  কম ধকান্ড 

 দেৌরেবি বনর্ধর ের্ীর ন কূপ (০.৫-১ বকউশেক) স্থাপন; 

 আরবিএ উদ্ভাববত্ মশিশ  দো ার প্ল্ুান্ট এবং বি-স্তর কৃবি প্রযুবি েম্প্রোরশের বববর্ন্ন ঞবকাঠাশমা স্থাপন; 

 বি-স্তর কৃবি প্রযুবি প্রেে ধনী 

 দেশচর পাবন ঞপচয় দরাশর্ ভূ-ের্ধস্থ দেচ না া (বাবরি পাইপ ইক্তররিশি) ও পাক্তি ক্তবিরণ কাঠারমা তত্রী; 

 প্রকশল্পর পার্শ্ধবত্ী গ্রাশম বনরাপে খাবার পাবন েরবরাশির েন্য ওর্ারশিি ট্াংক ও পাবন েরবরাি দনটওয়াকধ স্থাপন; 

এবং 

 েক্ষ েনেবি রূপান্ত শরর েন্য বববর্ন্ন আয়বর্ ধনমূ ক কম ধকাশন্ড প্রবেক্ষে প্রোন ও আরবিএ ঋে কার্ ধক্রম পবরচা না করা। 

প্রকশল্পর আওত্ায় েম্পাবেত্ উশেখশর্াগ্য কম ধকান্ডেমূি 

 খাদ্য বনরাপিা ঞেধন ও দেচ কাশে ববদ্যুৎ োশ্রশয় েিায়ক বিশেশব “আরবিএ উদ্ভাববত্ দেৌরেবি বনর্ধর দেচ ও বি-

স্তরবববেষ্ট কৃবি প্রযুবি” সদরশর ৩২টি সেলার ৩৫টি এলাকা  বাস্তবা রির লযেমাত্রার ক্তবপরীরি জুি ২০২২ পয ভন্ত ২৭টি 

এলাকা   ম্প্র ারণ করা হর রি। ফরল প্রক্তিটি এলাকা  ১৫-২০ একর েক্তমরি স চ প্রদারির পাশাপাক্তশ পার্শ্ধবত্ী গ্রাশম 

বনরাপে খাবার পাবন েরবরাি করা িশে।  

 বাস্তবাক্ত ি ২৭টি উপপ্রকল্প এ াকার ৩২৭০ সুফ শর্ােী েেস্যশক ক্তবক্তর্ন্ন আ বর্ ভিমূলক সযমি- িবাক্তদ পশুপালি, উন্নি 

মৎস্য চাি, খামার পয ভার  পাক্তি ব্যবস্থাপিা ইিোক্তদ প্রবেক্ষে প্রোন করা িশয়শে।  



  

"র ৌরশক্তি ক্তির্ ভর স চ পদ্ধক্তি ও এর বহুমুখী ব্যবহাররর মাধ্যরম ক্তি-স্তর 

কৃক্তি প্রযুক্তি প্রদশ ভিী" 

"প্রকল্প কায ভক্রম পক্তরদশ ভি কররিি েিাব এ  এম হাক্তমদুল হক, 

মহাপক্তরচালক (অক্তিক্তরি  ক্তচব), আইএমইক্তি” 

  

উপ-প্রকল্প এলাকার সুফলরর্ািীরদর  ারথ উরঠাি ববঠক কররিি 

আরক্তিএ, বগুড়া’র মহাপক্তরচালক ও অক্তিক্তরি  ক্তচব েিাব খক্তলল 

আহমদ 

উপ-প্রকল্প এলাকা পক্তরদশ ভি কররিি েিাব সমাোঃ রাক্তশদুল ই লাম, 

অক্তিক্তরি  ক্তচব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“স ৌর শক্তি ক্তির্ ভর স চ প্রকরল্পর মাধ্যরম স্থাক্তপি িলকূরপর পাক্তি স রচর পাশাপাক্তশ গৃহস্থালী কারে ব্যবহার” 




