কৃ িষ �েকৗশল িবভাগ
েসচ ও পািন বয্ব�াপনা িবষয়ক �যুি/তথয:
�
�যুি�র নাম:
.
নং
1
বের� অ�েল ��

�ধান ৈবিশ�য/ িব�ািরত বণর্না

েসেচর পািনর অ�তুলনার জনয্ বের� অ�েলর
অেনক জিমেত শসয্ উপাদন করা স�ব হয় না।
েসেচ শসয্ পির�ম:
ফেল তা পিতত থােক। তাই আমন েমৗসুেম ��
বের� অ�েল পািনর
জীবন কালীন িবনাধান- 7 এর চাষ ও তা অি�ম
�াপয্তার িনিরে� �� কতর ্ন কের েসই জিমেত সি�ত মৃিত্তকা রস
েসেচ েরাপা-আমন
সামানয্ বাড়িত েসচ �েয়ােগর মাধয্েম রিব
িভিত্তক একিট শ
খিরফ-1 েমৗসেু ম �� পািনর চািহদাযু�
পির�মা উ�াবন করা গম/ডাল/ৈতল জাতীয় শেসয্র চাষাবাদ করার
হেয়েছ।
নতুন শসয্ পির�মা উ�াবন করা হেয়েছ যা
েরাপা-আমন
�েয়াগ করেল বের� এলাকার অেনক অনাবাদী
(িবনাধান-7) ও রিব জিম চােষর আওতায় আসেব, রিব ও খিরপ1
(গম/েছালা)েমৗসেু ম ইহার চাষাবােদর ফেল েদেশর শসয্
খিরফ-1 (মগ
ু /িতল) উৎপাদন বৃি� পােব, �� েসচ পািন বয্বহােরর
ফেল ভূ -গভর ্� পািন উেত্তালন সীিমত হেব এ
পিরেবেশর ভারসাময্ র�া পােব
েরাপা-আমন (িবনাধান-7): েসচ িবহীন চাষ

চাষবােদর
উপেযাগী
এলাকা
রাজশাহীর
তােনার,
েগাদাগাড়ী;
চাপাইনবাবগে�
র নােচাল,
েগাম�াপর
ু
রহনপর
ু

রিব

গম: 3 িট েস (20-25, 40-45, এবং 60-65
িদন পর)
েছালা: বপেনর পর ১িট েস
খিরফ-1
মগ
ু : বপেনর পের ১িট েস
িতল: েসচ িবহীন
2

বের� অ�েল রিব ও
খিরফ শেসয্র জনয
েসচ এবং মািটর
আ�তা বয্ব�াপন

রিব:
রাজশাহী অ�ল
�� পািনং চািহদাযু� রিব শেসয২িট েসচ
(েভিজেটিটভ ধােপ ও ফুল আসার সম) অথবা
মািল্চং ও ১িট েসচ �েয়ােগ সে�াষজনক ফলন
পাওয়া যায়।
খিরফ:
িবনামগ
ু -৫ বপেনর পূেবর্ বা পের ১িট েসচ এবং
পরবিতর ্েত ফুল আসার সমেয় ১িট েসচ �েয়াগ
করেল ভাল ফলন পাওয়া যায়।

3

বের� অ�েল আমল
ধােনর সরাসির বপন

4

লাভজনক এবং পািন
সা�য়ী শসয্ িবনয্
(ময়মনিসংহ ও
মাগরা এলাকার জন)

বের� অ�েল কৃ ষেকর চাষ প�িত, অথর্া েদশী
লা�েলর সাহােযয্ জিম চােষর পর সরাসির জিমেত
বীজ িছিটেয় বপন করেল শি�র সা�য় হয়।
আমেনর পর গম এবং মগ
ু চােষর ে�ে� েদশী
লা�েল চােষর পর মালচ �েয়াগ করেল মৃিত্তক
পািন সংর�েণ কাযর্কর ভূিমকা রােখ এবং স�দ
বয্বহাের ও ফলন বৃি�েত কাযর্করী
ময়মনিসংেহ:
ময়মনিসংেহ শসয্িবনয্:
রপা আমন(িবনাধান- 7)- সিরষা (িবনাসিরষা8)- েবােরা েথেক বতর ্মান কৃষেকর শসয্িবনয:
েরাপা আমন পিতত েবােরা অেপ�া
37% অিধক
ফলন পাওয়া যায় এবং 5% পািন সা�য় হয়।
েরাপা আমন: 2িট পিরপূরক েসচ
সিরষা:
১িট েসচ(3-4 েস.িম.) 20-25 িদন পর
েবােরা ধান: এ. ডাবলু . িড . ( AWD) পাঁচ িদন
পর
মাগর:
মাগরােত েরাপা আমন(িবনাধান7)- মস
ু র
ু
(িবনামস
ু র
ু -4)- িতল (িবনািতল- 2) শসয্িবনয্াে
বতর ্মােন কৃষক কতৃর্ক চাষাবাদকৃত শসয্িবন
:
েরাপা আমন - পিতত - েবােরা ধান অেপ�া 92%
অিধক ফলন (ধান সমতুলয্ ফল) পাওয়া যায়
এবং 44% পািন সা�য় হয়।
েরাপা আমন: 2িট স�ূরক েসচ
মস
ু ুর:
1িট েসচ(3 েস.িম.) 30 িদন পর

বের� অ�ল

ময়মনিসংহ
(ফুলপর
ু ,
তারাকা�া),
মাগর

িতল: 1িট েসচ25 িদন পর।
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লবনা� এলাকায়
সূয্মুখ
র , ভূ �া এবং
সয়াবীন চােষ েসচ ও
পািন বয্ব�াপন

েদেশর উপকূলীয় িবশাল এলাকা েসেচর পািনর
অভাব ও লবনা�তার জনয্ পিতত থােক। তাই
ভূ -উপিরি�ত এবং ভূ -িন�� েসচ পািনর যথাযথ
বয্ব�াপনার মাধয্েম শেসয উৎপাদন ও নীিবড়তা
বৃি�র �েচ�া িহেসেব সূয্মুখ
র , ভূ �া এবং সয়াবীন
শেসয্র উপর গেবষণার ফলাফল েথেক েদখা েগেছ
েয: রিব ও খিরফ-১ েমৗসেু ম �ায় ৪ হেত 7
িডএস পার িমটার মা�ার লবনা�তার মািটেত এবং
৪ হেত ৫ িডএস পার িমটার মা�ার ৩ হেত ৫ িট
ভূ -উপিরি�ত বা ভূ -িন�� েসচ পািনর �েয়ােগ
সূয্মুখ
র , ভূ �া ও সয়াবীন এর ২.৭৫, ৬.৩ ও ১.৬০
টন/েহ�র ফলন হেয়েছ যার BCR ১.৭৮, ২.৩৩
ও ১.৬০

সাত�ীরা সহ
উপকূলীয়
অ�েলর
লবনা� জিম
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লবনা� এলাকায় রিব
শেসয্ পািন এবং চাষ
বয্ব�াপন
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লবনা� এলাকায় রিব
শসয্ চােষর জনয
বৃি�র পািন সংর�েণ
পক
ু ুর ও জিমর
অনুপাত িনণর্
ভূ -গভর ্� পাি �েরর শ� েমৗসুেম েবােরা ধান চােষ ভ -গভর ্� পািন
অব�া ও ভিবষয্েতর বয্াপক উেত্তালেনর ফেল েদেশর িবিভ� ে
এলাকায় পািন �র (Water table) �মা�েয় েনেম
জনয্ পূবর্াভ
যাে�। ভূ -গভর ্� পািন �েরর দীঘর্ েময়াদী তথ
িবেশষণ এবং মেডল �ািড মাধয্েম ইহার বতর্মা
ও ভিবষয্ত ধরন এবং পিরমান িনণর্য কর
হেয়েছ।
রাজশাহী
রাজশাহী েজলার নলকূেপর পািন�র �মা�েয় নীেচ
েনেম যাে�। বতর ্মান উেত্তালেনর ধারা অবয্
থাকেল িকছু নলকূেপর পািন�র 2030 সােলর মেধয্
বতর ্মােনর েচেয় ি�গন গভীরতায় এবং �ায় সক
নলকূেপর পািন�র 2050 সােলর মেধয্ বতর্মােন
েচেয় ি�গন গভীরতায় েনেম যােব। পািন
উেত্তালেনর এ অব�া চলেত থাকেল তা পিরেবশ
খাদয্  ৎপাদন অবয্াহত রাখার ে�ে� হমিক �র
হেব।
ময়মনিসংহ
ময়মনিসংহ েজলার অিধকাংশ এলাকায় ভূ -গভর ্�
পািন�র �মা�েয় নীেচ েনেম যাে�, এবং শকেনা
েমৗসেু ম তা সয্ােলা িটউবওেয়( STW) এর পা�
�মতার সীমার নীেচ (>7 িম.) েনেম যাে�।
বতর ্মান উেত্তালেনর ধারা অবয্াহত থাকেল ি
নলকূেপর পািন�র 2030 সােলর মেধয্ বতর্মােন
েচেয় ি�গন গভীরতায় এবং �ায় সকল নলকূেপ
পািন�র 2050 সােলর মেধয্ বতর্মােনর েচেয় ি�গ
গভীরতায় েনেম যােব। পািন উেত্তালেনর এ অব�
চলেত থাকেল তা পিরেবশ ও খাদয্
উৎপাদন
অবয্াহত রাখার ে�ে� হমিক �রপ হ
িদনাজপর
ু , ঠাকুরগাঁও ও প�গড় েজল
প�গড় ও ঠাকুরগাঁ েজলায় পািনর�র সয্ােল
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লবনা� এলাকায় িবনা সিরষা- ৫, িবনােছালা- ৪ ও
লবনা�
উপকূলীয়
িবনা টেমেটা- ৪ চােষর জনয্
৫০ েসিম. ��
তলায়/ জিমেত বীজ বপন ও তদসংল� লা�েলর
এলাকা
�ারা কৃ ত �ু � পািন �ারা িলিচং ও সহগ সহ েসচ
�দােনর মাধয্েম সে�াষজনক ফলন পাওয়া যায়
২িমটার গভীরতা পুকুর ও জিমর অনুপাত ১:২০
উপকূলীয়
হেল রিব ও খিরপ- ১ েমৗসেু ম একিট েসড িদেয় লবনা� এলাকা
সিরষা ও িতল আবাদ করা স�ব।

রাজশাহী
েজলা

ময়মনিসংহ
েজলা

িদনাজপর
ু ,
ঠাকুরগাঁও ও

িটউবওেয়েলর পা��মতার সীমার মেধয্ রেয়ে
এবং এসব অ�েল সয্ােলা িটউবওেয়ল বয্বহাে
েকান অসুিবধা েনই। িক� িদনাজপুর েজলার িকছু
উপেজলায় পািন�র STW এর সীমার নীেচ েনেম
যায়, অিধিক� বষর্া েমৗসুেম েশেষ তা �ায়
পূণ্ভরাট হেয় যায়
র
ঢাকা শহর
ঢাকা শহের ভূ -গভর ্� পািন�র �ত নীেচ েনেম

প�গড় েজলা

ঢাকা শহর

যাে� (১৯৮৮ েথেক ২০০৪ সােলর তথয্ানুযায়)।
সবেচেয় খারাপ অব�া পিরলি�ত হে�- িমরপর
ু
এলাকায়, েযখােন উে�িখত ১৭ বৎসের িন�গামী
হেয়েছ 46 িমটার (1988 সােল 14.2 িমটার েথেক
2004 সােল 60.5 িমটার)। কি�উটার মেডল
(MEKESENS) এর পূব্াভাস অনুযায়ী বতর্মা
র
উেত্তালন হার অবয্াহত থাক২০৩০ সােল আরও
9-25 িম. নীেচ েনেম েযেত পাের। যার ফেল িকছু
নলকূপ অকাযর্কর হেয় েযেপাের (েযগেলার
পা� 70 িম. মেধয্ রেয়ে)।
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িবনাশাইল ধান চােষ
পিরপূরক েসচ

10 িবনাধান-৭ চােষ জিম
পযর্ায় �িমক িভজা
এবং শকনা প�িতেত
েসচ

11

12

ময়মনিসংহ এবং জামালপর
ু এলাকায় আমন েমৗসেু ম
িবনাশাইল চােষ েকান পিরপূরক (বৃি�পােতর
অিতির�) েসচ �েয়াজন হয় না। রংপর
ু এবং
ঈ�রদী এলাকায় বৃি�পােতর উপর িনভর ্র কের
একিট েসচ েদয়া েযেত পাের

জাত:
িবনাশাইল
এলাকা:
ময়মনিসংহ,
জামালপর
ু ,
রংপর
ু এবং
ঈ�রদী
ঈ�রদী, মাগরা
ও ময়মনিসংহ

িবনাধান-৭ চােষ ভাল ফলেনর জনয্ জিমেত
অনবরত পািন দাঁড়ােনা রাখার �েয়াজন েনই।
েসচকৃ ত পািন (৫ েস.িম.)অদৃশয্ হাবার৫ িদন
পর েসচ িদেল পািন অনবরত দাড়ােনা রাখার েচেয়
৫৭% পািন কম এবং ৩ িদন পর েসেচর েচেয়
২৮% পািন কম লােগ িক� ফলেন উে�খেযাগয্
তারতময্ হয় না
িবনাধান-৬,
ধান চােষ জিমেত পযর্ায়�েম েসচ �েয়াগ(
5 ময়মনিসংহ
িবনাধান-৮ এবং
েস.িম.) ও েসেচর পািন চুেয়/েশষ হওয়ায়
5-7
িবনাধান-১০ চােষ
িদন পর পন
ু রায় েসচ �েয়াগ করেল এেত “সব
পািন বয্ব�াপনা
সময় ধান ে�েত পািন রাখার” তুলনায় শতকরা
40 ভাগ পািন বাঁচােনা যায় এবং এেত ফলেন
েতমন পাথর্কয্ হয় ন
ধােনর জিমেত নাইে�ড পরী�েণর মাধয্েম �তীয়মান হেয়েছ ে, ধােনর
ময়মনিসংহ
িলিচং (চুয়ােনা)
জিমেত অনবরত পািন ধের রাখেল েবশী নাইে�ড

নীেচর িদেক চুেয় যায়। অনয্িদে, পযর্ায়�েম পািন
ভিতর ্ ও পািন শিকেয় যাওয়া
3-5 িদনপর
পন
ু রায় েসচ িদেল কম নাইে�ড চুয়ায়।
13 ধানগাছ কতৃর ্ক
পরী�েণর মাধয্েম �তীয়মান হয় ে, ধান গাছ
পট পরী�ন
আেসর্িনক েশাষণ এবং আেসর্িনকু� মািট বা 
য
েসেচর পািন েথেক আেসর্ি (Pot
মািট উি�েদ
েশাষণ কের। গােছর মূল, কা� এবং শসয্ দানায় experiment)
আেসর্িনেকর �ানা�
আেসর্িনেকর স�েয়র পিরমান িবিভ� মা�ায় হয়।
সবেচেয় েবশী মা�ায় সি�ত হয় মূেল, তারপর
শসয্ দানা । ইরাটম-24 ও ি�ধান- 28 িনেয়
পরী�ায় েদখা যায়, ইরাটম24 এ আেসর্িনক
স�েয়র পিরমান
0-0.14 িম.�া./ েকিজ এবং
ি�ধান-28 এ আেসর্িনক স�েয়র পিরমান 0-0.07
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িম.�া/েকিজ। তাছাড়া েদখা যায় েয, �েতয্ক
জােতর ে�ে� আেসর্িনেকর �ভােব ধান গােছর বৃি�
বয্হত হয় এবং ফলন কম হয়
েয এলাকায় পািনেত আেসর্িনক আেছ(�� গভীর
�ের) েসখান গভীর �ের বা আেসর্িনকমু� �ের
নলকূপ �াপন কের আেসর্িনকমু� পািন পাওয়
েযেত পাের।

আেসর্িনক লঘুকরণ
প�িত:
আেসর্িনক মু� �ের
সয্ােলা িটউবওেয়
�াপন
15 গম চােষ ঘাটিত/
গম পযর্ায়�েম“েসচ-ঘাটিত-েসচ” (বপেনর 20-25
অপযর্া� (deficit) েসচ িদন ও 62-65 িদন পর েসচ) �েয়াগ করেল
েমাটামুিট ভাল ফলন( 3.4 টন/েহ:) পাওয়া যায়
েকৗশল
এবং পূণ্ েসেচর েচেয়
র
51% পািন সা�য় হয়।
তাছাড়া:
১) যিদ ১িট েসচ েদয়ায় পাি/সেু যাগ থােক তেব
বপেনর ২০-২৫ িদেনর মেধয্ িদেত হেব।
২) যিদ ২িট েসেচর সুেযাগ থােক তেব বপেনর
২০-২৫ িদন এবং ৬২-৬৫িদন পর েসচ িদেত
হেব।
৩) যিদ ৩িট েসেচর সুেযাগ থােক তেব বপেনর
২০-২২, ৪২-৪৫ এবং ৬২-৬৫িদন পর েসচ।
16 গেমর
Yield
ও গেমর �াথিমক, সেবর্া� কুিশ পযর, বুিট-েহিডং
Sensitivity index
এবং ফুল আসা নরম দধ
ু অব�ায়
Yield
response factor (Ky) যথা�েম 0.27, 0.21, 0.25
ও 0.17।
েজনেসন মেডেলর

Sensitivity index উ� বৃি�

পযর্ায়গেলােত যথা�ে0.35, 0.22, 0.31 এবং 0.14।
অিধক �শর্কতর বৃি� পযর্ােয় উ� সহেগর মা
অিধক। তাই গেমর �াথিমক এবং বুিটং েহিডং

চরিসরতা,
ময়মনিসংহ
সদর, এবং
অনর
ু প �র
িবিশ� এলাকা
ঈ�রদী
(পাবনা)

ঈ�রদী
(পাবনা)

17 আলর
ু েসচসূচী
(কািডর্না)

18 মস
ু েু র েসচ বয্ব�াপন

পযর্ােয় েস/ পািন সরবরাহ গর�পূণ
রংপর
ু এলাকায় আলু ফসেল 2িট েসচ(1িট
রংপর
ু অ�ল
লাগােনার 30-35 িদন পর, অনয্ি৬০-৬৫ িদন
পর) �েয়াগ কের িবনা েসেচর তুলনায় শতকরা
45 ভাগ েবশী ফলন পাওয়া যায়।
মািটেত সংরি�ত আ�ত/ মৃিত্তকাপািন মুসু
ঈ�রদী অ�ল
উৎপাদেনর জনয্ যেথ�। তেব বপেনর সমশয় মাি

শ� হেল(আ�তা ২৫% এর নীেচ হেল) বপেনর পূেবর্
েসচ �েয়ােগর পর েজা আসেল বপন করেত হেবঅথবা বপেনর পর েসচ �েয়াগ করেত হেব।
বাড়িত েসেচ মস
ু েু রর ফলন কেম যায়।
19 সিরষার (অ�ণী,
ময়মনিসংহ
সফল) জনয্ েসচসূচী ময়মনিসংহ এলাকায় বপেনর 35-40 িদন পর ১িট
(ঈ�রদী-২১)
(3 েস.িম.) েসচ �েয়ােগ েসচ িবহীন চােষর েচেয়
20-30% অিধক ফলন পাওয়া যায়।
জামালপর
ু ও ঈ�রদী
জামালপর
ু ও ঈ�রদী এলাকায় বপেনর 25-30 িদন
পর একিট( 4-5 েস.িম.) এবং 65-70 িদন পর
আর একিট( 4-5 েস.িম.) েসচ �েয়ােগ েসচ
িবহীন চােষর েচেয় 20-30% অিধক ফলন পাওয়া
যায়।
20 আেখর জলাব�তা সহয্ আেখর জাত ঈ�রদী21 ( ISD-21) এর
�মতা
জলাব�তা সহয্ �মতা রেয়েছ। েযসম� এলাকায়
60 িদন পযর্� জলাব�তা থাে, েস সম� এলাকায়
এ জাতিট চাষ করা যাে।
21

েছালার
েসচসূচী(হাইে�ােছালা,
িবনা েছালা-2)

ঈ�রদী: বপেনর ২৫-৩০ িদন পর ১িট েসচ(৫
েস.িম)িদেল িবনা েসেচর েচেয় ২০% অিধক ফলন

ময়মনিসংহ,
জামালপর
ু ও
ঈ�রদী এলাকা

জাত: ঈ�রদী21
লাইিসিমটাের
পরীি�ত
ঈ�রদী

পাওয়া যায়।

ময়মনিসংহ: বপেনর ২৫ িদন পর ১িট েসচ িদেল
িবনা েসেচর েচেয় ২৫% অিধক ফলন পাওয়া যায়।
এই সমেয়র মেধয্ বৃি�পাত হেল(৩-৫ েস.িম)েকান
েসেচর �েয়াজন েনই।
22 টেমেটা চােষ েসচসূচী
ঈ�রদী: চারা েরাপেনর ৩৫-৪৫ িদন পর ১িট েসচ
(বাহার, িবনাটেমেটা- (৫ েস.িম) �েয়াগ িবনা েসেচর েচেয় ৩০%
2, িবনাটেমােটা-3)
অিধক ফলন হয়।
রংপর
ু : েরাপেনর ৩০-৩৫ িদনপর ১িট েসচ( ৫
েস.িম) �েয়ােগ িবনা েসেচর েচেয় 30% অিধক
ফলন পাওয়া যায়।
23 ঈ�ু র েসচসূচী
েরাপেনর ২৪ ঘ�ার পর ১িট(৫ েস.িম.), ৩০(ঈ�রদী-১৬)
৪০ িদন পর ১িট এবং৯০-১০০ িদন পর ১িট

ময়মনিসংহ

ঈ�রদী

রংপর
ু

ঈ�রদী

(১০ েস.িম) েসচ �েয়াগ করেল িবনা েসেচর
েচেয় ৩০% অিধক ফলন পাওয়া যায়।
24 গেমর (কা�ন,
বলাকা) েসচসূচী

ঈ�রদী: বপেনর ২০-২৫ িদন পর ১িট এবং৫০-৬০
িদন পর আেরকিট েসচ �দােন৩০% অিধক ফলন
পাওয়া যায়।
িবিভ� ফসেলর শসয্ গম (শতাি�), ঈ�রদী:
ঈ�রদী
25 সহগ (
Crop গেম �াথিমক, শসয্ বৃি� পযর্, মাধয্িমক পযর্া
(পাবনা)
Coefficient)
ও েশষ পযর্ােয় শসয্ সহগ যথা�ে
0.77, 1.17,
1.41 ও 0.89
গম (কা�ন), ময়মনিসংহ:
ময়মনিসংহ
গেম �াথিমক, শসয্ বৃি� পযর্, মাধয্িমক পযর্া
ও েশষ পযর্ােয় শসয্ সহগ যথা�ে 0.30, 0.75,
0.85 ও 0.50
সিরষা (িবনা সিরষা-৩)- ময়মনিসংহ
ময়মনিসংহ
সিরষায় �াথিমক, বৃি� পযর্া, ফুল আসা, পড
বৃি� পযর্ােয় ও পাকা পযর্ােয় শসয্ সহগ যথা�
0.34, 0.69, 0.72, 0.42 এবং 0.74
টেমটা (িবনাটেমটা-৩) ময়মিনসংহ ও রংপর
ু :
ময়মনিসংহ ও
টেমটার ে�ে� বৃি� পযর্া, ফুল আসা, ফল বৃি�
রংপর
ু
ও ফল পাকা পযর্ােয় শসয্ সহগ ময়মনিসংেহর জন
যথা�েম 0.95, 1.59, 1.39, 0.42 এবং রংপেু রর জনয্
যথা�েম 0.95, 0.65, 0.69 ও 0.70
26 ফসেলর বা�ীয়
ভূ -গভর ্� পািন�েরর উে�খেযাগয্ অবদান রেয়ে
ময়মনিসংহ
�ে�দেন ভূ -গভর ্�
ফসেলর পািনর চািহদা পূেরেন, যা েসেচর সংখয্া
পািন�েরর অবদান
কমায়। ময়মনিসংেহ ভূ �া চােষ পািনর চািহদার �ায়
৪০% চািহদা িমেট ভূ -গভর ্� পািন�েরর ঊ�র্মুখ
স�ালেনর ফেল।
27 ভূ -গভর ্� পািনর �র �ানীয়ভােব সহজলভয্ উপকরণ িদেয় ভ -গভর ্�
পিরমােপর য� উ�াবন পািন�র পিরমােপর একিট য�
(Water Level
Indicator) ৈতরী করা হেয়েছ, যার খরচ ( 2003
সােলর িহসাব) মা� 1,000 টাকা; েযখােন অনর
ু প
কােজর জনয্ িবেদশী যে�র দাম
25,000-35,000
টাকা।
28 �� খরেচ েসচ নালা
�াম�েল সবজ
ু লতা ব� েযমন মাি, েগাবর,
ময়মনিসংহ
আ�রণ
চােলর বুড়া, ছাই ৩:১:১:১ অনুপােত িমিশেয় কাচা
নালায় আ�রণ িদেল আ�রন চাড়া এবং
কমেপকশন ছাড়া নালার তুলনায়।

2
9

ভূ িম�� পাইেপ েসেচর
পািনর িবতরণ/স�ালন

৯৩% েসেচর পািন সা�য় হয়। িবনা উপেক�
ঈ�রদীেত সারমারিসবল নলকেপর পািন িবতরেন

ঈ�রদী (িবনা
উপেক�)

30 সয়ািবেনর জনয্
েসচসূচী (জানুয়ারী-েম
শসয্কা)

31

জলবায়ুর পিরবতর ্ন
িনরপ

ভূ িমম� পাইপ েনটওয়াক �াপন করা হেয়েছ। এেত
পািনর �েয়াগ দ�তা ৯৮-৯৯% পাওয়া েগেছ।
িবতরণ বয্ব�ািট ফসেসিঠ পিরমাণ পািন
�েয়ােগ সহায়ক।
সয়ািবেনর জনয্ ফুল আসা পযর্ােয় মৃিত
-পািন
সরবরাহ গর�পূণ র্। ঈ�রদী এলাকার জনয্
বপেনর পর একিট েস, এবং �াকৃ িতক বৃি�পােতর
উপর িনভর ্র কের গােছর বৃি� পযর্ােয় ও ফু
আসা পযর্াে অথর ্ ৎ উ� সমেয় মৃিত্তকা রেস
অভাব হেল ১িটেসচ িদেত হেব।
েদেশর িবিভ� অ�েলর (রাজশাহী, মাগর,
ময়মনিসংহ, সাত�ীরা, ঈ�রদী, রংপর
ু ঢাকা এবং
কুিম�) দীঘর্েময়াদী
(1976-2008) আবহাওয়ার
িবিভ� উপাদান সমূেহর (সেবর্া� তাপমা�, সবর্িন�
তাপমা�া, আ�তা, উ�ল সূয্ােলাক ঘ�া এবং
র
বাতােসর েবগ তথয্ পযর্ােলাচনা কের মেড
(MEKESENS) �ারা আবহাওয়া পিরবতর ্েনর
�মাণ পাওয়া যায়। এ পিরবতর ্েনর মা�/হার অ�ল
েভেদ িভ�তর েদখা যায়।

ঈ�রদী

রাজশাহী,
মাগর,
ময়মনিসংহ,
সাত�ীরা,
ঈ�রদী, রংপর
ু
ঢাকা এবং
কুিম�

