
 
কৃিষ �েকৗশল িবভাগ 

েসচ ও পািন বযববাপনা িবষষক ��যিি/তথয: 
 
�
. 
নং 

��যিির নাম:  
 

�ধান ৈবিশ�য/ িব�ািরত বণরনা  চাষবােদর 
উপে�াগী 
এলাকা 

1 বের� অ�েল �� 

েসেচ শসয পির�মা: 

বের� অ�েল পািনর 
�াপযতার িনিরেে �� 
েসেচ েরাপা-আমন 
িভিতক একএ শসয 
পির�মা উ�াবন করা 
হেষেছ। 
েরাপা-আমন 
(িবনাধান-7) ও রিব 
(গম/েছালা)- 
খিরফ-1 (মযগ/িতল) 

েসেচর পািনর অ�তয লনার জনয বের� অ�েলর 
অেনক জিমেত শসয উপাদন করা সসব হষ না। 
ফেল তা পিতত থােক। তাই আমন েমৗসযেম �� 
জীবন কালীন িবনাধান- 7 এর চাষ ও তা অি�ম 
কতর ন কের েসই জিমেত সি�ত মিৃতকা রস বা 
সামানয বাািত েসচ �েষােগর মাধযেম রিব ও 
খিরফ-1 েমৗসযেম �� পািনর চািহদা�যি 
গম/ডাল/ৈতল জাতীষ শেসযর চাষাবাদ করার 
নতয ন শসয পির�মা উ�াবন করা হেষেছ �া 
�েষাগ করেল বের� এলাকার অেনক অনাবাদী 
জিম চােষর আওতাষ আসেব, রিব ও খিরপ- 1 
েমৗসযেম ইহার চাষাবােদর ফেল েদেশর শসয 
উৎপাদন বিৃ� পােব, �� েসচ পািন বযবহােরর 
ফেল ভূ-গভর ব পািন উেতালন সীিমত হেব এবং 
পিরেবেশর ভারসাময রো পােব। 
েরাপা-আমন (িবনাধান-7): েসচ িবহীন চাষ 

       গম: 3 এ েসচ (20-25, 40-45, এবং 60-65 

িদন পর) 

রিব 

       েছালা: বপেনর পর ১এ েসচ 

       মযগ:  বপেনর পের ১এ েসচ 
খিরফ-1 

       িতল: েসচ িবহীন 
 

রাজশাহীর 
তােনার, 
েগাদাগাাী; 
চাপাইনবাবগে�
র নােচাল, 
েগাম�াপযর 
রহনপযর 

2 বের� অ�েল রিব ও 
খিরফ শেসযর জনয 
েসচ এবং মাএর 
আ�তা বযববাপনা 

রিব
�� পািনং চািহদা�যি রিব শেসয- ২এ েসচ 
(েভিজেটএভ ধােপ ও ফয ল আসার সমষ) অথবা 
মািলচং ও ১এ েসচ �েষােগ সেোষজনক ফলন 
পাওষা �াষ। 

: 

খিরফ
িবনামযগ-৫ বপেনর পূেবর বা পের ১এ েসচ এবং 
পরবিতর েত ফয ল আসার সমেষ ১এ েসচ �েষাগ 
করেল ভাল ফলন পাওষা �াষ। 

: 

রাজশাহী অ�ল 



3 বের� অ�েল আমল 

ধােনর সরাসির বপন  

 

বের� অ�েল কৃষেকর চাষ প�িত, অথরা েদশী 
লা�েলর সাহাে�য জিম চােষর পর সরাসির জিমেত 
বীজ িছএেষ বপন করেল শিির সাাষ হষ। 
আমেনর পর গম এবং মযগ চােষর েেে� েদশী 
লা�েল চােষর পর মালচ �েষাগ করেল মিৃতকা 
পািন সংরেেণ কা�রকর ভূিমকা রােখ এবং সসদ 
বযবহাের ও ফলন বিৃ�েত কা�রকরী।  

বের� অ�ল  
 
 
 

4 লাভজনক এবং পািন 
সাাষী শসয িবনযাস  

(মষমনিসংহ ও 
মাগরা এলাকার জনয) 

মষমনিসংেহ:
মষমনিসংেহ শসযিবনযাস: 

  

রপা আমন (িবনাধান- 7)- সিরষা (িবনাসিরষা-
8)- েবােরা েথেক বতর মান কৃষেকর শসযিবনযাস: 
েরাপা আমন পিতত েবােরা অেপো 37% অিধক 
ফলন পাওষা �াষ এবং 5% পািন সাাষ হষ। 
েরাপা আমন: 2এ পিরপূরক েসচ  
সিরষা:      ১এ েসচ (3-4 েস.িম.) 20-25 িদন পর  
েবােরা ধান:  এ. ডাবলয . িড . (AWD) পাচঁ িদন 
পর 
মাগরা:
মাগরােত েরাপা আমন (িবনাধান- 7)- মযসযর 
(িবনামযসযর-4)- িতল (িবনািতল- 2) শসযিবনযােস 
বতর মােন কৃষক কতৃর ক চাষাবাদকৃত শসযিবনযাস : 
েরাপা আমন  - পিতত - েবােরা ধান অেপো 92% 

অিধক ফলন (ধান সমতয লয ফলন) পাওষা �াষ 
এবং 44% পািন সাাষ হষ। 

  

েরাপা আমন: 2এ সসূরক েসচ  

মযসযর:        1এ েসচ (3 েস.িম.) 30 িদন পর  

িতল: 1এ েসচ 25 িদন পর। 

মষমনিসংহ 
(ফয লপযর, 
তারাকা�া), 
মাগরা 

5 
 

লবনাি এলাকাষ 
সূ�রমযখী, ভূ�া এবং 
সষাবীন চােষ েসচ ও 
পািন বযববাপনা 

েদেশর উপকলীষ িবশাল এলাকা েসেচর পািনর 
অভাব ও লবনািতার জনয পিতত থােক। তাই 
ভূ-উপিরিবত এবং ভূ-িন�ব েসচ পািনর �থা�থ 
বযববাপনার মাধযেম শেসযর উৎপাদন ও নীিবাতা 

বিৃ�র �েচ�া িহেসেব সূ�রমযখী, ভূ�া এবং সষাবীন 
শেসযর উপর গেবষণার ফলাফল েথেক েদখা েগেছ 

ে�: রিব ও খিরফ-১ েমৗসযেম �াষ ৪ হেত 7 
িডএস পার িমটার মা�ার লবনািতার মাএেত এবং 
৪ হেত ৫ িডএস পার িমটার মা�ার ৩ হেত ৫ এ 
ভূ-উপিরিবত বা ভূ-িন�ব েসচ পািনর �েষােগ 
সূ�রমযখী, ভূ�া ও সষাবীন এর ২.৭৫, ৬.৩ ও ১.৬০ 

টন/েহ�র ফলন হেষেছ �ার BCR ১.৭৮, ২.৩৩ 
ও ১.৬০  

সাতেীরা সহ 
উপকলীষ 
অ�েলর 

লবনাি জিম 



6 লবনাি এলাকাষ রিব 
শেসয পািন এবং চাষ 
বযববাপনা 

লবনাি এলাকাষ িবনা সিরষা- ৫, িবনােছালা-৪ ও 
িবনা টেমেটা- ৪ চােষর জনয ৫০ েসিম. �ব 
তলাষ/  জিমেত বীজ বপন ও তদসংল� লা�েলর 
�ারা কৃত েয� পািন �ারা িলিচং ও সহগ সহ েসচ 
�দােনর মাধযেম সেোষজনক ফলন পাওষা �াষ। 

লবনাি 
উপকলীষ 
এলাকা 

 7 লবনাি এলাকাষ রিব 
শসয চােষর জনয 
বিৃ�র পািন সংরেেণ 
পযকর ও জিমর 
অনযপাত িনণর� 

২িমটার গভীরতা পযকর ও জিমর অনযপাত ১:২০ 
হেল রিব ও খিরপ- ১ েমৗসযেম একএ েসড িদেষ 
সিরষা ও িতল আবাদ করা সসব। 

উপকলীষ 
লবনাি এলাকা 
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ভূ-গভর ব পািন  �েরর 
অববা ও ভিবষযেতর 
জনয পূবরাভাস 

 

শ েমৗসযেম েবােরা ধান চােষ ভূ-গভর ব পািন 
বযাপক উেতালেনর ফেল েদেশর িবিভব েসচ 
এলাকাষ পািন �র (Water table) �মা�েষ েনেম 
�াে�। ভূ-গভর ব পািন �েরর দীীর েমষাদী তথয 
িবেশষণ এবং মেডল �ািড মাধযেম ইহার বতর মান 
ও ভিবষযত ধরন এবং পিরমান িনণর� করা 
হেষেছ। 

 রাজশাহী েজলার নলকেপর পািন�র �মা�েষ নীেচ 
েনেম �াে�। বতর মান উেতালেনর ধারা অবযাহত 
থাকেল িকছয নলকেপর পািন�র 2030 সােলর মেধয 
বতর মােনর েচেষ ি�গন গভীরতাষ এবং �াষ সকল 
নলকেপর পািন�র 2050 সােলর মেধয বতর মােনর 
েচেষ ি�গন গভীরতাষ েনেম �ােব। পািন 
উেতালেনর এ অববা চলেত থাকেল তা পিরেবশ ও 
খাদয উৎপাদন অবযাহত রাখার েেে�  মিক �রপ 
হেব। 

রাজশাহী 

রাজশাহী 
েজলা  

মষমনিসংহ েজলার অিধকাংশ এলাকাষ ভূ-গভর ব 
পািন�র �মা�েষ নীেচ েনেম �াে�, এবং শকেনা 
েমৗসযেম তা সযােলা এউবওেষল (STW) এর পাস 
েমতার সীমার নীেচ (>7 িম.) েনেম �াে�। 

মষমনিসংহ 

বতর মান উেতালেনর ধারা অবযাহত থাকেল িকছয 
নলকেপর পািন�র 2030 সােলর মেধয বতর মােনর 
েচেষ ি�গন গভীরতাষ এবং �াষ সকল নলকেপর 
পািন�র 2050 সােলর মেধয বতর মােনর েচেষ ি�গন 
গভীরতাষ েনেম �ােব। পািন উেতালেনর এ অববা 
চলেত থাকেল তা পিরেবশ ও খাদয উৎপাদন 
অবযাহত রাখার েেে�  মিক �রপ হেব। 

মষমনিসংহ 
েজলা 

প�গা ও ঠাকরগা ঁেজলাষ পািনর�র সযােলা 
িদনাজপযর, ঠাকরগাওঁ ও প�গা েজলা িদনাজপযর, 

ঠাকরগাঁও ও 



এউবওেষেলর পাসেমতার সীমার মেধয রেষেছ 
এবং এসব অ�েল সযােলা এউবওেষল বযবহােরর 
েকান অসযিবধা েনই। িক� িদনাজপযর েজলার িকছয 
উপেজলাষ পািন�র STW এর সীমার নীেচ েনেম 
�াষ, অিধিক� বষরা েমৗসযেম েশেষ তা �াষ 
পূণরভরাট হেষ �াষ। 

প�গা েজলা 

ঢাকা শহের ভূ-গভর ব পািন�র  ত নীেচ েনেম 
�াে� (১৯৮৮ েথেক ২০০৪ সােলর তথযানয�াষী)। 
সবেচেষ খারাপ অববা পিরলিেত হে�- িমরপযর 

এলাকাষ, ে�খােন উে�িখত ১৭ ব ৎসের িন�গামী 
হেষেছ 46 িমটার (1988 সােল 14.2 িমটার েথেক 
2004 সােল 60.5 িমটার)। কিসউটার মেডল 
(MEKESENS) এর পূবরাভাস অনয�াষী বতর মান 
উেতালন হার অবযাহত থাকেল ২০৩০ সােল আরও 
9-25 িম. নীেচ েনেম ে�েত পাের। �ার ফেল িকছয 
নলকপ অকা�রকর হেষ ে�েত পাের (ে�গেলার 
পাস 70 িম. মেধয রেষেছ)। 

ঢাকা শহর ঢাকা শহর 
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িবনাশাইল ধান চােষ 
পিরপূরক েসচ 

মষমনিসংহ এবং জামালপযর এলাকাষ আমন েমৗসযেম 
িবনাশাইল চােষ েকান পিরপূরক (বিৃ�পােতর 
অিতিরি) েসচ �েষাজন হষ না। রংপযর এবং 
ঈ�রদী এলাকাষ বিৃ�পােতর উপর িনভর র কের 
একএ েসচ েদষা ে�েত পাের। 

জাত: 
িবনাশাইল 
এলাকা: 
মষমনিসংহ, 
জামালপযর, 
রংপযর এবং 
ঈ�রদী 

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

িবনাধান-৭ চােষ ভাল ফলেনর জনয জিমেত 
অনবরত পািন দাাঁােনা রাখার �েষাজন েনই। 
েসচকৃত পািন (৫ েস.িম.)অদশৃয হাবার ৫ িদন 
পর েসচ িদেল পািন অনবরত দাাােনা রাখার েচেষ 
৫৭% পািন কম এবং ৩ িদন পর েসেচর েচেষ 
২৮% পািন কম লােগ িক� ফলেন উে�খে�াগয 
তারতময হষ না।  

ঈ�রদী, মাগরা 
ও মষমনিসংহ 

11 িবনাধান-৬, 
িবনাধান-৮ এবং 
িবনাধান-১০ চােষ 
পািন বযববাপনা  
 
 

ধান চােষ জিমেত প�রাষ�েম েসচ �েষাগ ( 5 
েস.িম.) ও েসেচর পািন চয েষ/েশষ হওষাষ 5-7 
িদন পর পযনরাষ েসচ �েষাগ করেল এেত “সব 
সমষ ধান েেেত পািন  রাখার” তয লনাষ শতকরা 
40 ভাগ পািন বাঁচােনা �াষ এবং এেত ফলেন 
েতমন পাথরকয হষ না। 

ময়মনিসংহ 

12 ধােনর জিমেত নাইে�ড 
িলিচং (চয ষােনা) 

পরীেেণর মাধযেম �তীষমান হেষেছ ে�, ধােনর 
জিমেত অনবরত পািন ধের রাখেল েবশী নাইে�ড 

মষমনিসংহ 



নীেচর িদেক চয েষ �াষ। অনযিদেক, প�রাষ�েম পািন 
ভিতর  ও পািন শিকেষ �াওষার 3-5 িদনপর 
পযনরাষ েসচ িদেল কম নাইে�ড চয ষাষ। 

13 ধানগাছ কতৃর ক 
আেসরিনক েশাষণ এবং 
মাএ উি�েদ 
আেসরিনেকর বানাের 

পরীেেণর মাধযেম �তীষমান হষ ে�, ধান গাছ 
আেসরিনক�যি মাএ বা েসেচর পািন েথেক আেসরিনক 
েশাষণ কের। গােছর মলূ, কা� এবং শসয দানাষ 
আেসরিনেকর স�েষর পিরমান িবিভব মা�াষ হষ। 
সবেচেষ েবশী মা�াষ সি�ত হষ মেূল, তারপর 
শসয দানাষ । ইরাটম-24 ও ি�ধান- 28 িনেষ 
পরীোষ েদখা �াষ, ইরাটম- 24 এ আেসরিনক 
স�েষর পিরমান 0-0.14 িম.�া./ েকিজ এবং 
ি�ধান-28 এ আেসরিনক স�েষর পিরমান 0-0.07 

িম.�া/েকিজ। তাছাাা েদখা �াষ ে�, �েতযক 
জােতর েেে� আেসরিনেকর �ভােব ধান গােছর বিৃ� 
বযহত হষ এবং ফলন কম হষ। 

পট পরীেন 
(Pot 
experiment) 

14 আেসরিনক লীযকরণ 
প�িত: 
আেসরিনক মযি �ের 
সযােলা এউবওেষল 
বাপন 

ে� এলাকাষ পািনেত আেসরিনক আেছ (�� গভীর 
�ের) েসখান গভীর �ের বা আেসরিনকমযি �ের 
নলকপ বাপন কের আেসরিনকমযি পািন পাওষা 
ে�েত পাের। 
 

চরিসরতা, 
মষমনিসংহ 
সদর, এবং 
অনযরপ �র 
িবিশ� এলাকা 

15 গম চােষ ীাটিত/ 
অপ�রাা (deficit) েসচ 
েকৗশল 

গম প�রাষ�েম “েসচ-ীাটিত-েসচ” (বপেনর 20-25 

িদন ও 62-65 িদন পর েসচ) �েষাগ করেল 
েমাটামযএ ভাল ফলন ( 3.4 টন/েহ:) পাওষা �াষ 
এবং পূণর েসেচর েচেষ 51% পািন সাাষ হষ। 
তাছাাা: 
১) �িদ ১এ েসচ েদষাষ পািন/সযে�াগ থােক তেব 
বপেনর ২০-২৫ িদেনর মেধয িদেত হেব। 
২) �িদ ২এ েসেচর সযে�াগ থােক তেব বপেনর 
২০-২৫ িদন এবং ৬২-৬৫িদন পর েসচ িদেত 
হেব। 
৩) �িদ ৩এ েসেচর সযে�াগ থােক তেব বপেনর 
২০-২২, ৪২-৪৫ এবং ৬২-৬৫িদন পর েসচ। 

ঈ�রদী 
(পাবনা) 

16 গেমর Yield ও 
Sensitivity index 

গেমর �াথিমক, সেবরাা কিশ প�রাষ, বযএং-েহিডং 
এবং ফয ল আসা নরম দযধ অববাষ Yield 
response factor (Ky) �থা�েম 0.27, 0.21, 0.25 

ও 0.17। 
েজনেসন মেডেলর Sensitivity index উি বিৃ� 
প�রাষগেলােত �থা�েম 0.35, 0.22, 0.31 এবং 0.14। 
অিধক �শরকতর বিৃ� প�রােষ উি সহেগর মান 
অিধক। তাই গেমর �াথিমক এবং বযএং েহিডং 

ঈ�রদী 
(পাবনা) 



প�রােষ েসচ/ পািন সরবরাহ গরপূণর। 
17 আলযর েসচসূচী 

(কািডর নাল) 
রংপযর এলাকাষ আলয ফসেল 2এ েসচ (1এ 
লাগােনার 30-35 িদন পর, অনযএ ৬০-৬৫ িদন 
পর) �েষাগ কের িবনা েসেচর তয লনাষ শতকরা 
45 ভাগ েবশী ফলন পাওষা �াষ। 

রংপযর অ�ল  

18 মযসযের েসচ বযববাপনা মাএেত সংরিেত আ�তা/ মিৃতকাপািন মযসযর 
উৎপাদেনর জনয �েথ�। তেব বপেনর সমশষ মাএ 

শ হেল (আ�তা ২৫% এর নীেচ হেল) বপেনর পূেবর 
েসচ �েষােগর পর েজা আসেল বপন করেত হেব- 
অথবা বপেনর পর েসচ �েষাগ করেত হেব। 
বাািত েসেচ মযসযেরর ফলন কেম �াষ। 

ঈ�রদী অ�ল 

19 সিরষার (অ�ণী, 
সফল) জনয েসচসূচী 
(ঈ�রদী-২১) 

মষমনিসংহ এলাকাষ বপেনর 35-40 িদন পর ১এ 
(3 েস.িম.) েসচ �েষােগ েসচ িবহীন চােষর েচেষ 
20-30% অিধক ফলন পাওষা �াষ। 

মষমনিসংহ  

জামালপযর ও ঈ�রদী এলাকাষ বপেনর 25-30 িদন 
পর একএ ( 4-5 েস.িম.) এবং 65-70 িদন পর 
আর একএ ( 4-5 েস.িম.) েসচ �েষােগ েসচ 
িবহীন চােষর েচেষ 20-30% অিধক ফলন পাওষা 
�াষ। 

জামালপযর ও ঈ�রদী  

মষমনিসংহ, 
জামালপযর ও 
ঈ�রদী এলাকা 

20 
 
 
 

আেখর জলাব�তা সহয 
েমতা 

আেখর জাত ঈ�রদী- 21 ( ISD-21) এর 
জলাব�তা সহয েমতা রেষেছ। ে�সম� এলাকাষ 
60 িদন প�রে জলাব�তা থােক, েস সম� এলাকাষ 

এ জাতএ চাষ করা �ােব। 

জাত: ঈ�রদী-
21 
লাইিসিমটাের 
পরীিেত 

 
21 
 

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

ঈ�রদী ঈ�রদী  : বপেনর ২৫-৩০ িদন পর ১এ েসচ (৫ 
েস.িম)িদেল িবনা েসেচর েচেষ ২০% অিধক ফলন 
পাওষা �াষ।  
মষমনিসংহ মষমনিসংহ  : বপেনর ২৫ িদন পর ১এ েসচ িদেল 
িবনা েসেচর েচেষ ২৫% অিধক ফলন পাওষা �াষ। 
এই সমেষর মেধয বিৃ�পাত হেল (৩-৫ েস.িম)েকান 
েসেচর �েষাজন েনই।  

22 
 
 
 

টেমেটা চােষ েসচসূচী 
(বাহার, িবনাটেমেটা-
2, িবনাটেমােটা-3) 

ঈ�রদী: চারা েরাপেনর ৩৫-৪৫ িদন পর ১এ েসচ 
(৫ েস.িম) �েষাগ িবনা েসেচর েচেষ ৩০% 
অিধক ফলন হষ।  

ঈ�রদী  

রংপযর: েরাপেনর ৩০-৩৫ িদনপর ১এ েসচ ( ৫ 
েস.িম) �েষােগ িবনা েসেচর েচেষ 30% অিধক 
ফলন পাওষা �াষ।  

রংপযর 

23 ঈেযর েসচসূচী 
(ঈ�রদী-১৬)  

েরাপেনর ২৪ ী�ার পর ১এ (৫ েস.িম.), ৩০-
৪০ িদন পর ১এ এবং ৯০-১০০ িদন পর ১এ 

ঈ�রদী 



(১০ েস.িম) েসচ �েষাগ করেল িবনা েসেচর 
েচেষ ৩০% অিধক ফলন পাওষা �াষ।   
 

24 
 
 

গেমর (কা�ন, 
বলাকা) েসচসূচী 

ঈ�রদী: বপেনর ২০-২৫ িদন পর ১এ এবং ৫০-৬০ 
িদন পর আেরকএ েসচ �দােন ৩০% অিধক ফলন 
পাওষা �াষ।  
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িবিভব ফসেলর শসয 
সহগ ( Crop 
Coefficient) 

গেম �াথিমক, শসয বিৃ� প�রাষ, মাধযিমক প�রাষ 
ও েশষ প�রােষ শসয সহগ �থা�েম 0.77, 1.17, 

1.41 ও 0.89 

গম (শতাি�), ঈ�রদী:  ঈ�রদী 
(পাবনা) 

গেম �াথিমক, শসয বিৃ� প�রাষ, মাধযিমক প�রাষ 
ও েশষ প�রােষ শসয সহগ �থা�েম 0.30, 0.75, 

0.85 ও 0.50 

গম (কা�ন), মষমনিসংহ: মষমনিসংহ 

সিরষা (িবনা সিরষা-৩)- মষমনিসংহ 

সিরষাষ �াথিমক, বিৃ� প�রাষ, ফয ল আসা, পড 
বিৃ� প�রােষ ও পাকা প�রােষ শসয সহগ �থা�েম 
0.34, 0.69, 0.72, 0.42 এবং 0.74 

মষমনিসংহ 

টেমটা (িবনাটেমটা-৩) মষমিনসংহ ও রংপযর: 
টেমটার েেে� বিৃ� প�রাষ, ফয ল আসা, ফল বিৃ� 
ও ফল পাকা প�রােষ শসয সহগ মষমনিসংেহর জনয 
�থা�েম 0.95, 1.59, 1.39, 0.42 এবং রংপযেরর জনয 
�থা�েম 0.95, 0.65, 0.69 ও 0.70 

মষমনিসংহ ও 
রংপযর 

26 
 

ফসেলর বা�ীষ 
�ে�দেন ভূ-গভর ব 
পািন�েরর অবদান 

ভূ-গভর ব পািন�েরর উে�খে�াগয অবদান রেষেছ 
ফসেলর পািনর চািহদা পূেরেন, �া েসেচর সংখযা 

কমাষ। মষমনিসংেহ ভূ�া চােষ পািনর চািহদার �াষ 
৪০% চািহদা িমেট ভূ-গভর ব পািন�েরর  �রমযখী 
স�ালেনর ফেল। 

মষমনিসংহ   

27 ভূ-গভর ব পািনর �র 
পিরমােপর �� উ�াবন 

বানীষভােব সহজলভয উপকরণ িদেষ ভূ-গভর ব 
পািন�র পিরমােপর একএ �� (Water Level 
Indicator) ৈতরী করা হেষেছ, �ার খরচ ( 2003 
সােলর িহসাব) মা� 1,000 টাকা; ে�খােন অনযরপ 
কােজর জনয িবেদশী �ে�র দাম 25,000-35,000 
টাকা। 
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�� খরেচ েসচ নালা 
আ�রণ 

�াম�েল সবযজলতা ব� ে�মন মাএ, েগাবর, 
চােলর বযাা, ছাই ৩:১:১:১ অনযপােত িমিশেষ কাচা 
নালাষ আ�রণ িদেল আ�রন চাাা এবং 
কমেপকশন ছাাা নালার তয লনাষ।  

মষমনিসংহ 

2
9 

ভূিম�ব পাইেপ েসেচর 
পািনর িবতরণ/স�ালন 

৯৩% েসেচর পািন সাাষ হষ। িবনা উপেক� 
ঈ�রদীেত সারমারিসবল নলকেপর পািন িবতরেন 

ঈ�রদী (িবনা 
উপেক�) 



ভূিমমব পাইপ েনটওষাক বাপন করা হেষেছ। এেত 
পািনর �েষাগ দেতা ৯৮-৯৯% পাওষা েগেছ। 
িবতরণ বযববাএ ফসেল সিক পিরমাণ পািন 
�েষােগ সহাষক।    

30 সষািবেনর জনয 
েসচসূচী (জানযষারী-েম 
শসযকাল) 

সষািবেনর জনয ফয ল আসা প�রােষ মিৃতকা -পািন 
সরবরাহ গরপূণ র। ঈ�রদী এলাকার জনয বীজ 
বপেনর পর একএ েসচ, এবং �াকৃিতক বিৃ�পােতর 
উপর িনভর র কের গােছর বিৃ� প�রােষ ও ফয ল 
আসা প�রােষ  অথরা ৎ  উি সমেষ মিৃতকা রেসর 
অভাব হেল ১এ েসচ িদেত হেব। 

ঈ�রদী 

31 জলবাষযর পিরবতর ন 
িনপণ 

েদেশর িবিভব অ�েলর (রাজশাহী, মাগরা, 
মষমনিসংহ, সাতেীরা, ঈ�রদী, রংপযর ঢাকা এবং 
কিম�া) দীীরেমষাদী (1976-2008) আবহাওষার 
িবিভব উপাদান সমেূহর (সেবরাা তাপমা�া, সবরিন� 
তাপমা�া, আ�তা, উ�ল সূ�রােলাক ী�া এবং 
বাতােসর েবগ তথয প�রােলাচনা কের মেডল 
(MEKESENS) �ারা আবহাওষা পিরবতর েনর 
�মাণ পাওষা �াষ। এ পিরবতর েনর মা�া/হার অ�ল 
েভেদ িভবতর েদখা �াষ। 

রাজশাহী, 
মাগরা, 
মষমনিসংহ, 
সাতেীরা, 
ঈ�রদী, রংপযর 
ঢাকা এবং 
কিম�া 

 

 

 


