
এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ  

 

পটভূম িঃ 

অমি প্রাচীন পমি াটি মবস্তৃি বরেন্দ্র ভূম ে উৎপমি প্রায় মবশ িক্ষ বছে আরে। পূরব ৃআত্রাই, মিস্তা ও করোরিায়াে পমি অঞ্চি আে পমির  পূণর্ভবা, 

 হানন্দা ও পদ্মাে  ধ্যবিী ভূ-ভারেে নুন্যি  সারে আট হাজাে বর্ ভমাইল এিাকা জুরে বরেন্দ্র ভূম ে মবস্তৃমি। এিাকা মভমিক বিরি বাাংিারেরশে 

োজশাহী মবভারেে োজশাহী, চাঁপাইনবাবেঞ্জ ও নওোঁ জজিাে অমিকাাংশ এিাকা এবাং নারটােসহ বৃহিে োংপুে, মেনাজপুে, বগুো ও পাবনা জজিাে 

মকয়োংশ এিাকা এবাং ভােরিে উিে মেনাজপুে, েমক্ষণ মেনাজপুে ও  ািো জজিাে অমিকাাংশ এিাকা মনরয় বরেন্দ্র অঞ্চি েঠিি। বাাংিারেরশ এে 

আয়িন প্রায় 8720 বর্ ভ কি.কম.। 
 

১৯৮৫ সারিে পূরব ৃযাো উিে অঞ্চরিে এই বরেন্দ্র এিাকা জেরখরছন, জচাখ বন্ধ কেরিই িারেে  ানষপরট জভরস উরে িাি কাংকে য়  াটিে উঁচু নীচু 

টিিা, ছায়াহীন এক রুক্ষ প্রান্তে। জচারখে দৃমি সী ায় জোরে জপাো মবোন ফসরিে  াে। জকাথাও পামনে মছরটরফাটাও জনই। চচরত্রে কােফাটা জোরে প্রাণ 

ওষ্ঠােি শীণকৃায় কৃষক, িাে জচরয় অমিক শীণকৃায় িাে হারিে বিে। দূরে বহুদুরে িািোছ এক পারয় োমেরয়,  ারে  ারে বাবিা আে কযাকটারসে 

জবো। এই হরিা আ ারেে বরেন্দ্র ভূম । িরব ইমিহাস ঘাটরি জেখা যায় প্রাচীনকারি বরেন্দ্র ভূম ে মচত্র মভন্ন মছি। মিিপূব ৃ300 অব্দ জথরক শুরু করে 

জবৌদ্ধ ি  ৃও কৃমিে প্রসােকারি এ অঞ্চি কৃমষ ও মশল্প সমৃদ্ধ এিাকা মহসারব পমেমচি মছি। এ অঞ্চরিে প্রাকৃমিক পমেরবশও জস স য় জবশ চ ৎকাে 

মছি। জনিসরনে (1923)  রি বরেন্দ্র অঞ্চি জঙ্গরি পমেপূণ ৃমছি। উইমিয়া  হান্টারেে (1876) বণনৃা  রি বাাংিাে প্রায় সব িেরণে োছই এ অঞ্চরি 

পাওয়া জযি। আ , জা , জেঁতুি, িাি, জখজুে, বট, পাইকে, মশমুি, বাবিা, বেই, বাঁশ, জবিসহ অসাংখ্য িিা গুরেে প্রাচুয ৃমছি এ বরেন্দ্র ভূম রি। 

মকন্তু বৃটিশ শাসনা রিে স য় জিাকসাংখ্যা বৃমদ্ধে সারথ সারথ কৃমষ জম ে সম্প্রসােণ, বসিবােী স্থাপন, মশরল্প কাঁচা ারিে জযাোন, আসবাবপত্র ও 

গৃহমন াৃণ সা গ্রী, জ্বািানী মহসারব কারেে ব্যাপক ব্যবহাে, োস্তা, বাঁি ইিযামে অবকাোর া মন াৃরণে কােরণ মিিমিি করে ধ্বাংস হরয়রছ অত্র এিাকাে 

বনভূম । মূিি ঐ স য় জথরকই এ অঞ্চরি  রূকেণ প্রমিয়াে শুরু হয়। 
 

পমেরবরশে স্বাভামবক মনয়র  এ অঞ্চরি বৃমিপারিে পমে াণ কর  যায়। জেরশে বাৎসমেক েে বৃমিপাি জযখারন 2500 ম .ম . জসখারন এ অঞ্চরি িা 

1400 ম .ম . এে জবশী নয়। ভাটিে জেশ হওয়ায় উজারনে জেশ জথরক জনর  আসা প্রায় সকি নেীরি বাঁি সৃমি/স্থাপন কোয় অমিকাাংশ নেীই ( হানন্দা, 

আত্রাই, পূণভৃবা, মশব, পােিা, করোরিায়া, মিস্তা) শুকরনা জ ৌসুর  প্রায়ই শুমকরয় যায়। এছাোও নেী বা খারি পামনে প্রবাহ না থাকায়/কর  যাওয়ায় 

পমি জর  অমিকাাংশ নে-নািা, খাি-মবি ভোট হরয় পযাৃপ্ত পামন িােণ ক্ষ িাও হামেরয় জফরি। ফরি এ অঞ্চরি ভূ-পমেস্থ পামনে উৎসও খুবই অপ্রতুি 

হরয় পরে। এ অঞ্চরিে জম গুরিা মছি িাই বৃমি মনভেৃ একফসিী। যথা স রয় বৃমিপাি না হরি একটি ফসি উৎপােনও ব্যহি হরিা। বৃমি মনভেৃ জবানা 

আ ন ফসরিে পে বছরেে বাকী স য় জম গুরিা জোচােণভূম  মহসারব ব্যবহৃি হরিা। েীঘ ৃকাোস্তে জভে করে  াটিে েভীে আিাে জথরক ভূ-েভসৃ্থ 

পামনে উরিািনও সহজ মছি না। িাই জসচ কাযিৃ রিা দুরেে কথা এিাকাবাসী খাবাে পামনসহ গৃহস্থািীে নানা কারজ পুকুে, খাি মবরিে পামন ব্যবহাে 

কেরিা। ঠিকভারব ফসি উৎপােন না হওয়ায় এ এিাকাে জনসািােণ অিযন্ত েমেদ্র মছি। িাো মিন জবিা জপটপুরে জখরি জপি না। এ নমক অরনক 

জজািোে ব্যমিও অভাবী মছি। িাই কারজে সন্ধারন/অরন্নশ্বরণ এখানকাে জনসািােণ মনয়ম ি অন্যত্র ে ন কেরিা। 
 

 াটিে েেন এবাং ভূ-র্র্ভস্থ পামন স্তরেে স্বল্পিাে কােরণ এ অঞ্চরি প্রচমিি েভীে নিকূপ দ্বাো জসচ কাজ সম্ভব মছি না। জস জপ্রমক্ষরি 1985 সারি এ 

অঞ্চরিে িৎকািীন মবএমিমস’ে প্ররকৌশিীেণ এক মবরশষ িেরণে েভীে নিকূপ উদ্ভাবন করে ভূ-র্র্ভস্থ পামন দ্বাো জসরচে সুরযাে সৃমি করেন। 

বাাংিারেশ কৃমষ উন্নয়ন করপাৃরেশন (BADC) এে আওিায় বরেন্দ্র স মিি এিাকা উন্নয়ন প্রকল্প (BIADP) এে  াধ্যর  এ অঞ্চরি উন্নয়রনে যাত্রা 

শুরু হয়। প্রাথম কভারব এ প্রকরল্পে  াধ্যর  োজশাহী, নওোঁ ও চাঁপাই নবাবেঞ্জ জজিাে ১৫ টি উপরজিায় কাযিৃ  পমেচািনা কো হয়। েভীে নিকূপ 

স্থাপন ও পুকুে-খাি খনরনে  াধ্যর  জসচ সুমবিা সৃমি কো, বৃক্ষরোপরনে  াধ্যর   রু প্রমিয়া জোি কো এবাং উৎপামেি ফসি বাজােজাি কো ও 

যািায়ারিে জন্য মফিাে জোি মন াৃণ কো মছি এ প্রকরল্পে অন্যি  িক্ষ ও উরেশ্য। স রয়ে স্বিপিা, অথাৃয়রনে প্রমিকুিিাসহ নানামবি প্রশাসমনক 

জটিিিায় প্রকরল্পে কাযিৃ  বািাগ্রস্ত হয় মকন্তু অল্প সাংখ্যক হরিও উরেমখি কাযিৃ  সমূহ এ এিাকাে  ানুরষে  রন মবোট আশাে আরিা জাোয়। 

বরেন্দ্র এিাকাে মবোন ভূম রি জসানািী ফসরিে অপাে সম্ভাবনা সৃমি হয়। জসই সম্ভাবনারক বাস্তব রূপ মেরি পেবিীরি স গ্র বরেন্দ্র এিাকাে উন্নয়রনে 

জন্য ১৯৯২ সারিে ১৫ জানুয়ােী োজশাহী, নওোঁ ও চাঁপাই নবাবেঞ্জ জজিাে সকি (২৫টি) উপরজিারক অন্তর্ভ ভক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

(মবএ মিএ) নার  কৃমষ  ন্ত্রণািরয়ে অিীরন আিাো একটি প্রমিষ্ঠান েেন কো হয়। মনম্ন মিমখি জবাি ৃদ্বাো প্রমিষ্ঠানটি পমেচািনা কো হরিািঃ  
 

 ক) রাজশাহী বিভাগের কবিশনার, পদাবিকার িগে, বিবন কর্তপৃগের চেয়ারম্যানও হইগিন; (বভন্ন চেয়ারম্যান বনগয়াে না হওয়া পিনৃ্ত) 

খ) কর্তপৃগের বনিাৃহী পবরোেক পদাবিকার িগে; 

ে) কৃবি িন্ত্রী কর্তকৃ িগনানীত বতনজন সদস্য: 

ঘ) কৃবি িন্ত্রণােগয়র সবেি কর্তকৃ িগনানীত একজন সরকারী সদস্য 

ঙ) চেপুটি ইনসগপক্টর চজনাগরে অি পুবেশ, পদাবিকার িগে; 

ে) িগরন্দ্র প্রকল্প এোকা চি সকে চজো প্রশাসগকর প্রশাসবনক আওতািীগন অিবিত চস সকে চজো প্রশাসক, পদাবিকার িগে। 

এছাো বরেন্দ্র প্রকল্প এিাকা জয সকি সাংসে সেস্যরেে মনবাৃচনী এিাকাভুি জসসকি  াননীয় সাংসে সেস্য পোমিকাে বরি কর্তপৃরক্ষে 

উপরেিা মছরিন। 



মবএ মিএ কর্তকৃ মবমভন্ন উন্নয়ন কাযিৃ  গ্রহরণে ফরি বরেন্দ্র এিাকাে কৃমষ, জযাোরযাে ব্যবস্থা এবাং পমেরবরশে উন্নয়নসহ জনেরণে আথ-ৃসা ামজক 

অবস্থাে ব্যপক উন্নয়ন সামিি হয়। এখন আে জনসািােণরক কারজে সন্ধারন অন্যত্র ে ন কেরি হয়না।  

 

মবএ মিএ’ে কাযিৃর ে সাফরেে কােরণ পেবিীরি (2003 সারি) ‘‘উিে বাাংিারেশ েভীে নিকূপ প্রকল্প’’ এে আওিায় স্থামপি পামন উন্নয়ন জবার্ ভ 

এে ১২১৭টি েভীে নিকূপ গ্রহরনে  াধ্যর  োকুেোঁও, মেনাজপুে ও পঞ্চেে জজিায় মবএ মিএ এে কাযতৃ্র  সম্প্রসামেি হয়। সাফরেে িোবামহকিায় 

পেবিীরি/200৪ সাি জথরক মবএমিমস’ে অচালূ েভীে নিকূপ গ্রহরণে  রধ্য মেরয় োজশাহী ও োংপুে মবভারেে সকি জজিাতেই কর্তপৃরক্ষে কাযিৃ  

মবস্তাে িাভ করে। 

 

কর্তপৃগের রূপিল্প (Vision) :  

বরেন্দ্র এলািাে উন্নি কৃকি ও কৃকি পকেরবশ। 

 

কর্তপৃগের অকর্লক্ষ্য (Mission) : 

তেচ অবিাঠারমা উন্নয়নেহ তেচ এলািা ও আবাদী জকম েম্প্রোেণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কবপণন এবং পকেরবশ উন্নয়রন ফলদেহ অন্যান্য বৃক্ষ্ তোপণ। 

 

কর্তপৃগের লক্ষ্যঃ  

১) বরেন্দ্র অঞ্চলরি বাংলারদরশে শস্যর্ান্ডারে রুপান্তে। 

২) মরুময়ো তোধিরল্প ব্যাপি বনায়ন এবংেম্পূেি তেরচে জন্য খাল ও কদঘী পুনঃখনন। 

৩) গ্রামীণ ত ার্ার ার্ ব্যবস্থা উন্নয়রনে মাধ্যরম কৃকি পণ্য বাজােজােিেণ। 

৪) জনোধােরণে জীবন াত্রাে মান উন্নয়ন। 

 

কর্তপৃগের উরেশ্যঃ 

১) জসচ কারযেৃ উরেরশ্য ভূ-পকেস্থ ও ভূ-র্র্ভস্থ পাকন েম্পরদে উন্নয়ন এবং  থা থ ব্যবহাে কনকিেিেণ; 

২) কৃকি  াকিকিিেণ, বীজ উৎপাদন ও েেবোহ এবং শরস্যে বহুমুখীিেণ; 

৩) পকেরবরশে র্াোম্য েক্ষ্ারথ ভ বৃক্ষ্ তোপণ ও েংেক্ষ্ণ; 

৪) কৃকিপণ্য বাজােজােিেরণ েীকমে আিারে েংর ার্ েড়ি কনম ভাণ ও েক্ষ্ারবক্ষ্ণ; 

৫) তেচ ি স্থাপন এবং তলািালরয় কবশুদ্ধ খাবাে পাকন েেবোহিেণ; 

৬) েেিারেে পূব ভানুরমাদনক্ররম চুকক্ত েম্পাদন; 

৭) র্রবিণা ও প্রকশক্ষ্ণ প্রদান। 

 

বি ৃারন ২০১৮ সারি জােীকৃি "বরেন্দ্র কর্তপৃক্ষ আইন-২০১৮" এে  াধ্যর  োজশাহী ও োংপুে মবভারেে ১৬টি (সকি) জজিারকই বরেন্দ্র বহুমুখী 

উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে অমিরক্ষত্র মহসারব জঘাষণা কো হয়। উি আইন অনুোরে ির্তভপরক্ষ্ে মাননীয় তচয়ােম্যান মরহাদয়রি তচয়ােম্যান ও মাননীয় কনব ভাহী 

পকেচালি মরহাদয়রি েদস্য-েকচব িরে 1৪ েদস্য কবকশষ্ট এিটি পকেচালনা তবার্ ভ র্ঠন িো হরয়রে।  

 

কবএমকর্এ’ে পকেচালনা তবার্ ভ 

 

১। জচয়ােম্যান (সেকাে কর্তকৃ মনরয়ােকৃি) জচয়ােম্যান 

২।  মন্ত্র পমেষে মবভাে কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  যাৃো) সেস্য 

৩। পামন সম্পে  ন্ত্রণািয় কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  যাৃো) সেস্য 

৪।  ৎস ও প্রামণ সম্পে  ন্ত্রণািয় কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  যাৃো) সেস্য 

৫। কৃমষ  ন্ত্রণািয় কর্তকৃ  রনানীি প্রমিমনমি (অনূন্য উপসমচব  যাৃো) সেস্য 

৬। োজশাহী ও োংপুে মবভারেে মবভােীয় কম শনাে কর্তকৃ  রনানীি োজশাহী ও োংপুে মবভারেে একজন করে জজিা প্রশাসক সেস্য 

৭। োজশাহী ও োংপুে জেরঞ্জে মিআইমজ কর্তকৃ  রনানীি োজশাহী ও োংপুে মবভারেে একজন করে পুমিশ সুপাে সেস্য 

৮। মবএ মিএ’ে জজযষ্ঠি  প্ররকৌশিী সেস্য 

৯। সেকাে কর্তকৃ  রনানীি সাংমিি কারজ অমভজ্ঞ ৩ জন প্রমিমনমি, যারেে  রধ্য একজন  মহিা হইরবন সেস্য 

১০। মনবাৃহী পমেচািক, মবএ মিএ সেস্য সমচব 

 



এোড়াও আইন তমাোরবি মাননীয় কৃকি মিী মরহাদয়রি ের্াপকে িরে প্রকেমিী, বরেন্দ্র এলািাে েিল েংেদ েদস্য, কবকর্ন্ন মিণালরয়ে েকচব, 

কবএকর্কে, কবএমকর্এ ও কবএআেকে’ে তচয়ােম্যান, োজশাহী ও েংপুে কবর্ারর্ে কবর্ার্ীয় িকমশনাে, কৃকি েম্পকিভে কবকর্ন্ন প্রকেষ্ঠারনে তচয়ােম্যান ও 

কনব ভাহী প্রধানর্ণ এবং োজশাহী কবশ্বকবদ্যালরয়ে এিজন অধ্যাপি েমন্বরয় এিটি উপরদষ্টা পকেিদ র্ঠিে হরয়রে।  

 

কবএমকর্এ’ে উপরদষ্টা পকেিদ 

 

১।  াননীয়  ন্ত্রী, কৃমষ  ন্ত্রণািয়        জচয়ােম্যান 

২।  াননীয় প্রমি ন্ত্রী বা উপ- ন্ত্রী, কৃমষ  ন্ত্রণািয় (যমে থারকন) সহ সভাপমি 

৩। বরেন্দ্র এিাকািীন সকি সাংসে সেস্য সেস্য 

৪। সমচব, কৃমষ  ন্ত্রণািয়; সমচব, অথ ৃমবভাে; সমচব, পমন সম্পে  ন্ত্রণািয়; সমচব, পমেরবশ ও বন  ন্ত্রণািয়; সমচব, মবদুযৎ মবভাে 

এবাং সমচব,  ৎস ও প্রামণ সম্পে  ন্ত্রণািয় 

সেস্য 

৫। জচয়ােম্যান, মবএমিমস সেস্য 

৬। জচয়ােম্যান, মবএ মিএ সেস্য 

৭। মনবাৃহী জচয়ােম্যান, মবএআেমস সেস্য 

৮। মবভােী কম শনাে, োজশাহী ও োংপুে সেস্য 

৯।  হাপমেচািক, পমেরবশ অমিেপ্তে;  হাপমেচািক, পেী উন্নয়ন একারিম , বগুো এবাং  হাপমেচািক, কৃমষ সম্প্রসােণ অমিেপ্তে  সেস্য 

১০। োজশাহী মবশ্বমবদ্যািরয়ে সাংমিি মবষরয়ে একজন অধ্যাপক সেস্য 

১০। মনবাৃহী পমেচািক, মবএ মিএ সেস্য সমচব 

 

কৃমষে উন্নয়রনে জক্ষরত্র অন্যি  একটি প্রমিষ্ঠান মহসারব মবএ মিএ বরেন্দ্র অঞ্চরিে কৃষকরেে জসচ সুমবিা প্রোন করে খারদ্যৎপােন বৃমদ্ধ কেিিঃ 

বাাংিারেরশে অমিকাাংশ  ানুরষে খাদ্য চামহো পূেরন গূরুত্বপূণ ভ ভূম কা পািন করে আসরছ। এক স রয়ে োঁোঁ,  রু য় বরেন্দ্র অঞ্চি মবএ মিএ’ে 

কোরণ আজ সুজিা-সুফিা শস্য-শ্য িায় পমেণি হরয়রছ। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে কোরণ বি ৃারন অত্র অঞ্চরি জয ফসি উৎপন্ন হয় যা 

উিোঞ্চরিে  ানুরষে চামহো পুেরণে পাশাপামশ সাো বাাংিারেরশে চামহো পুেণ করে থারক। বি ৃারন সাো মবরশ্ব িান উৎপােরন বাাংিারেরশে অবস্থান 

৪থ।ৃ  অথাৃৎ বাাংিারেরশে খাদ্য মনোপিায় মবএ মিএই সবরচরয় অগ্রণী ভূম কা পািন করে আসরছ। 

 

এক নজরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে অজনৃ : 

 

িিঃ নাং কাযিৃ  অজনৃ 

১ েভীে নিকূপ স্থাপন  ১৫806 টি 

২ জসরচে পামন মবিেণ ব্যবস্থা মন াৃণ                ১৩৮২৫.৪০ মক.ম . 

৩ এিএিমপ স্থাপন (রসািাে+ববদুযমিক)                                ৭১1টি 

৪ জসৌে শমি চামিি এি এি মপ                   ২৩১টি 

৫ খাস  জা খাি পুনিঃ খনন            ২১৫২.৮২ মক.ম . 

৬ িসিযা  মন াৃণ  ৭৪৯টি 

৭ নেীরি পল্টুন স্থাপন                                               ১১টি 

৮ খাস  জা  পুকুে পুনিঃ খনন                               3৬০০টি 

৯ জিাবদ্ধিা মনেসন 11162 জহক্টে 

১০ জসািাে িােওরয়ি মন াৃণ  5৭৯টি 

১১ সাংরযাে োস্তা মন াৃণ        ১১৪৪ মক.ম . 

১২ খাবাে পামন সেবোরহে জন্য ওভােরহি ট্াাংক মন াৃণ  ১৫৭9 টি, উপকৃি পমেবারেে সাংখ্যা প্রায় 3 িক্ষ 

১৩ বনায়ন                                            ২ জকাটি ৬০ িক্ষ ৪৭ হাজােটি বৃক্ষ 

১৪ বীজ উৎপােন  ৬০০ জ িঃ টন (প্রমি বছে) 

১৫ কৃষক প্রমশক্ষণ                                        ১৫২০২২ জন 

১৬ জসচযন্ত্র ব্যবহাে (২০21-22)                        েভীে নিকূপ 15476 টি ও এি এি মপ 586 টি 

17 জসচকৃি এিাকা (২০21-22)                       আবােরযাগ্য জম  26,51,069 জহক্টে এবাং জসচকৃি জম  23,75,923 

জহক্টে (আবােরযাগ্য জম ে 89.62%)। এে  রধ্য মবএ মিএ কর্তকৃ 

জসচকৃি জম  প্রায় 5.33 িক্ষ জহক্টে। 

18 ফসরিে মনমবেিা (%) প্রকল্প গ্রহরণে পূরব ৃ117 এবাং বি ৃারন 230 

19 উপকৃি কৃষক পমেবাে প্রায় 9.89 িক্ষ 



েভীে নিকূপ স্থাপন ও জসচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমিিঃ  

খো প্রবন বরেন্দ্র এিাকায় পামনে অভারব যখন ফসি উৎপােন অসম্ভব মছি িখন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তপৃরক্ষে কোরন এ এিাকায় প্রথ  জসরচে 

সুরযাে সৃমি হয়। কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ জুন, ২০২২ এ ‡gvU ১৫৪৯৬টি েভীে নিকূপ ও ৬০৭টি এিএিমপ (রিা মিফট পাম্প) (সবরৃ াট 16103wU ‡mPhš¿) 
ব্যবহাে করে প্রায় ৫ িক্ষ 3২ হাজাে ৮ শি জহক্টে জম রি জসচ প্রোন কো হরয়রছ। এই চসে ব্যিিাপনা পদ্ধবত বিএিবেএ এর অহংকার।  এই পদ্ধবত 

শুধু িাংোগদগশই নয় এবশয়ার চিশ কগয়কটি চদগশও একটা িগেে বহসাগি পবরবেবত োভ কগরগে। বিএিবেএ প্রথগি কুপন পদ্ধবতগত চসে গ্রহগণর 

ব্যিিা কগর, অতঃপর সিগয়র দািীগত বেবজটাে িাংোগদগশর সাগথ সঙ্গবত চরগখ বপ্র-চপইে বিটাবরং প্রথা োলু কগর। কর্তপৃগের চসে কািকৃ্রি 

সুষ্ঠুভাগি পবরোেনার েগেে বিেত ২১ চসগেম্বর ২০০৮ তাবরগখ কর্তপৃগের ৬২তি চিাে ৃসভায় “বিএিবেএ চসে নীবতিাো-২০০৮” অনুগিাবদত হয়। 

 

চসগের পাবন বিতরণ ব্যিিাঃ 

পাবনর অপেয় চরাি ও কৃবি জবি সাশ্রগয়র েগে ২০০০ সাে হগত চসগের জন্য ভূ-পবরি চসেনাোর পবরিগত ৃভূ-েভিৃ চসেনাোর কাh©¨ক্রি শুরু করা 

হয়। প্রগয়াজগনর তুেনায় কি পবরিান হগেও িতিৃাগন বিএিবেএ’র শতভাে চসেিগন্ত্র ভূ-েভিৃ চসেনাো বনিাৃণ করা হগয়গে। এ পh©ন্ত প্রায় ১৩৮২৫.৪০ 

বক.বি. ভূ-েভিৃ পাইপ োইন বনিাৃণ ও সম্প্রসারণ করা হগয়গে। এর ফগে প্রায় ৩০ শতাংশ ভূ-েভি পাবনর অপেয় চরাি, K…wl Rwgi mvkÖqmn ‡mP 

GjvKv m¤úªmviY Kiv n‡q‡Q| 
 

চসেকাগজ ভূ-েভিৃ পাবনর উপর োপ কিাগনার জন্য ভূ-পবরি পাবনর ব্যিহারঃ 

সংস্কাগরর অভাগি নদী, খাে, বিে ও অন্যান্য জোশগয়র পাবন িারণ েিতা কগি িাওয়ায় অত্র অঞ্চগের কৃবি কাজ মূেত ভূ-েভিৃ পাবনর উপর 

বনভরৃশীে হগয় পগে। এ অিিা হগত উত্তরগনর জন্য বিএিবেএ িতিৃাগন চসেকাগজ ভূ-পবরি পাবন ব্যিহাগরর উপর ব্যাপক কাh©¨ক্রি গ্রহণ কগরগে। 

ইগতািগে চিাট ৩৬০০ টি পুকুর, ২১৫২.৮২ বক.বি. খাে এিং চিশ বকছু িে বদঘী খনন করা হগয়গে।  খননকৃত খাগে পাবন সংরেগনর জন্য ৭৪৯ টি 

ক্রসেোি এিং পুঠিয়া উপগজোর িারনই নদীগত একটি রািার েোি বনিাৃণ করা হগয়গে।  চসে কাh©¨ক্রগি নদীর পাবন ব্যিহাগরর েগেে কর্তপৃগের 

অবিগেগত্র পদ্মা, িহানন্দা ও আত্রাই নদীর বিবভন্ন িাগন চিাট ১১ টি পন্টুন িাপনপূিকৃ পাগের িােগি পারৃ্শ্িতী খাগে পাবন িানান্ন্ন্তর কগর িের ব্যাবপ 

চসগের ব্যিিা গ্রহণ করা হগয়গে। উক্ত চসে কাh©¨ক্রি িাস্তিায়গনর জন্য খননকৃত খাে, পুকুর, দীবঘ ও নদীর পাগে ৭১১ টি এেএেবপ িাপন করা 

হগয়গে।  িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর বনগদশৃনা চিাতাগিক বিদ্যেগতর উপর োপ কিাগনার েগেে চসে পাগে চসৌরশবক্ত ব্যিহার করা হগে। এ পh©ন্ত িগরন্দ্র 

কর্তপৃগের িােগি ২৩১ টি চসেিগন্ত্র চসাোর প্যাগনে িাপন করা হগয়গে। 

 

পাতকূয়া খনন ও ব্যিহারঃ 

উঁচু বরেন্দ্র এিাকাে জয স স্ত এিাকায় ভূ-েভসৃ্থ পামনে উৎস এযাকুইফাে এবাং ভূ-উপমেস্থ পামনে উৎস জকারনাটাই পাওয়া যায় না। খাবাে পামনে িীব্র 

সাংকট গৃহস্থািীে কাজসহ শাক সমিে আবাে কোও সম্ভব হয় না। জসই স স্ত এিাকায় িােসই প্রযুমি ব্যবহাে করে পািকুয়া খনন কো হরে। ফারনি 

আকৃমিে কাোর ারি জসািাে প্যারনি স্থাপনস করে বৃমিে পামন পািকুয়ারি সাংগ্রহপূবকৃ জসািাে পারম্পে  াধ্যর  জসচ কাযিৃ  পমেচািনা কো হয়। 

এে ফরি পািকুয়াে অনাবােী জম রি শাক সমিসহ মবমভন্ন িেরণে ক  পামন ব্যবহােকােী অন্যান্য ফসরিে চাষাবাে কো হয়। পাশাপামশ খাবাে পামন, 

গৃহস্থািী ও নানা কারজ এ পামন ব্যবহাে করে আসরছ।  

 

গ্রা ীণ সাংরযাে সেক মন াৃণ ও েক্ষনারবক্ষণিঃ 

এ পযনৃ্ত কর্তপৃরক্ষে  াধ্যর  অত্র এিাকায় 1144 মক.ম . পাকা সাংরযাে সেক মন াৃণ কো হরয়রছ। ফরি অত্র এিাকাে জযাোরযাে ব্যবস্থাে প্রভুি উন্নমি 

সামিি হওয়ায় কৃষকো িারেে উৎপামেি ফসি জয ন সহরজ ঘরে তুিরি পােরছন। জি মন ফসরিে নেে মূে প্রামপ্ত ও মনমিি হরয়রছ।  

 

েভীে নিকূপ হরি খাবাে পামন সেবোহিঃ 

বরেন্দ্র অঞ্চরি খাবাে পামনে অিযন্ত দূষ্প্রাপ্যিা েরয়রছ। এিাকাে জনেণ পূরব ৃপুকুে, নেী-নািা, খাি-মবরিে পামন খাবােসহ গৃহস্থািীে নানা কারজ 

ব্যবহাে কেরিা। এরি করে অরনরকই মবমভন্ন িেরণে পামন বামহি জোরে আিান্ত হরিা। মবএ মিএ’ে েভীে নিকূপ চালু হরি জনেণ েভীে নিকূপ 

জথরক খাবাে পামন সাংগ্রহ কেরিা। এ জপ্রমক্ষরি জনেরণে স্বাস্থয সুেক্ষাসহ পানীয় জরিে সাংকট মনেসরন গ্রার ে সমন্নকটবিী েভীে নিকূরপে সারথ 

একটি 2500 মি. িােণক্ষ িাে ট্াাংক মন াৃন করে পাইরপে  াধ্যর  গ্রার  গ্রার  সুরপয় পামন সেবোহ কো হয়। এখন ch©šÍ কর্তপৃরক্ষে  াধ্যর  1579 
টি খাবাে পামন সেবোহ স্থাপনা মন াৃন করে প্রায় 3 িক্ষ পমেবাে মনোপে পামনে ব্যবস্থা কো হরয়রছ। 

 

বৃক্ষ জোপণিঃ 

 রুপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চরিে পমেরবশ উন্নয়ন ও  রু য়িা জোি িথা প্রাকৃমিক ভােসাম্যিা আনায়রনে িরক্ষয োস্তাে িারে, পুকুে পারে খারিে পারে ও 

অন্যান্য সেকােী খাস জায়োয় বৃক্ষরোপন কো হরয় থারক। এই জপ্রাগ্রার ে আওিায় কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ এ পযনৃ্ত 2.60 জকাটি বৃক্ষ জোপন কো হরয়রছ। 

 

বীজ উৎপােন ও সেবোহিঃ 

উন্নি বীজ  ারনই অমিক ফিন। অথাৃৎ ভারিা ফসরিে জন্য চাই ভারিা বীজ। স য় ি ও  ানসম্মি বীরজে অভারব বরেন্দ্র এিাকাে কৃষক একস য় 

উৎপােরন ক্ষমিগ্রস্থ হরিা। বরেন্দ্র কর্তপৃক্ষ এখন চুমিবদ্ধ কৃষরকে  াধ্যর   ানসম্মি বীজ উৎপােন করে কৃষরকে  াধ্যর  সেবোহ কেরছ ফরি কৃষক 

উপকৃি হরে এবাং ফসি উৎপােন ভারিা হরে। এ ch©šÍ প্রায় 5৬00 জ . টন বীজ উৎপােন করে কৃষকেরণে সারথ সেবোহ কো হরয়রছ এবাং 
কর্তপৃরক্ষে মনজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রমিবছে 600 জ . টন বীজ উৎপােন করে কৃষকরেেরক সেবোহ কো হরে। 



কৃষক প্রমশক্ষণিঃ 

আধুমনক প্রযুমি ব্যবহাে উৎপােন বৃমদ্ধ ও েক্ষিা উন্নয়রনে িরক্ষয প্রমশক্ষরণে জকারনা মবকল্প জনই। আধুমনক প্রযুমি ব্যবহাে ও চাষাবারেে িরক্ষয এ 

পযনৃ্ত প্রায় ১৫১০৯৭ জন কৃষকরক প্রমশক্ষণ প্রোন কো হয়। 

 

োজশাহী ও োংপুে মবভারে মবএ মিএ, মবএমিমস ও ব্যমিেি পযাৃরয় জসচ কাযিৃ  

 

”িাইনর ইবরগেশন সাগভ ৃবরগপাট ৃ২০১৯-২০২০” এর তথ্য অনুিায়ী রাজশাহী বিভাগে চিাট জবির পবরিাণ ১৮.১৬ েে চহক্টর। এর িগে আিাদগিাগ্য 

জবির পবরিাণ ১৪.২১ েে চহক্টর। ২০১৯-২০ অথিৃেগর রাজশাহী বিভাগে ১৭০৯২টি েভীর নেকূপ, ৩০২৬ টি বিবন েভীর নেকূপ, ২৯৭৫৯৩ টি 

অেভীর নেকূপ ১১৮০৭ টি এেএেবপ এর িােগি ১২.২৩ েে চহক্টর জবি আিাদ করা হগয়গে। পোন্তগর রংপুর বিভাগে চিাট জবির পবরিাণ ১৬.৩১ 

েে চহক্টর। এর িগে আিাদগিাগ্য জবির পবরিাণ ১২.৯৮ েে চহক্টর। ২০১৯-২০ অথিৃেগর রংপুর বিভাগে ৮১২১ টি েভীর নেকূপ, ১৭২৪২ টি বিবন 

েভীর নেকূপ, ৩৯৯১৮৪ টি অেভীর নেকূপ, ২৫২০ টি এেএেবপ এর িােগি ১০.৪০ েে চহক্টর জবি আিাদ করা হগয়গে।  

বনগে বিএিবেএসহ বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান কর্তকৃ পাবন উগত্তােগনর একটি তুেনামুেক বেত্র তুগে িরা হ’ে। (িাইনর ইবরগেশন সাগভ ৃবরগপাট ৃ২০১৯-২০২০) 

 

Water Lifting 

Devices 

Rajshahi 

Division 

Rangpur 

Division 

Average 

Discharge 

Litre/sec 

Average 

Pumping 

Hour/Year 

Rajshahi 

Div.Total 

lifted GW(M 

Cum) 

Rangpur 

Div.Total 

lifted GW(M 

Cum) 

BMDA DTW 9912 5641 50 1000 1784 1015 

BADC DTW 2300 661 50 1000 414 119 

Private DTW 4880 1819 50 1000 878 327 

Mini DTW 3026 17242 17 1000 185 1055 

STW 297593 399184 10 600 6428 8623 

 
 

  
 

উপগরাক্ত তথ্য ও বেত্র চথগক চিাঝা িায় চি, রাজশাহী বিভাগে চিাট উগত্তাবেত পাবনর িাত্র ১৯% ও রংপুর বিভাগে চিাট উগত্তাবেত পাবনর িাত্র ৯% 

বিএিবেএ কর্তকৃ চতাো হগে। 

 

 

 

 



কর্তপৃরক্ষ 202২-2৩ অথ ৃবছরে বাস্তবায়নািীন প্রকল্পসমূহিঃ 

 

১। ভূ-উপমেস্থ পামনে সরবাৃি  ব্যবহাে ও বৃমিে পামন সাংেক্ষরণে  াধ্যর  নারটাে জজিায় জসচ সম্প্রসােণ প্রকল্প : 
 

প্রকল্পটি RyjvB, 2019 n‡Z wW‡m¤̂i, 2023 ‡gqv‡` 17557.52 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q bv‡Uvi †Rjvi নারটাে সেে, নিিাাংো, বাোমিপাো, 

মসাংো, বোইগ্রা , িািপুে ও গুরুোসপুে Dc‡Rjv, †gvU 7wU Dc‡Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi AvIZvq AvMó, 2022 ch©šÍ 59 wK.wg. Lvj 

c~btLb‡bi d‡j Lv‡ji cvk̂©eZ©x cÖvq 2050 ‡n±i Rwg‡Z Aí cvwb c«‡qvRb GiKg dmj Pvl I m¤ú~iK ‡mP e¨e ’̄vi my‡hvM m…wó n‡q‡Q, 38 wU 
WvMI‡qj wbg©v‡Yi d‡j 115 ‡n±i Rwg‡Z wewfb ai‡Yi kvKmwâ Pv‡li e¨e ’̄v n‡q‡Q, 44 wU f~-Mf© ’̄ ‡mPbvjv wbg©vY I 80wU †mPbvjv 
m¤ú«mvi‡Yi d‡j 1000 ‡n±i Rwg‡Z ‡mP m¤ú«mvi‡Yi e¨e ’̄v n‡q‡Q Ges 130500wU e„ÿ ‡ivcb Kiv n‡q‡Q| 

 

২। পুকুে পুনিঃ খনন ও ভূ-উপমেস্থ পামন উন্নয়রনে  াধ্যর  ক্ষুদ্র  জসরচ ব্যবহাে kxl©K cÖKí : 
 

প্রকল্পটি জুিাই, 2019 হরি মিরসম্বে, 2023 পযনৃ্ত ‡gqv‡` 12818.75 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q ivRkvnx wefv‡Mi োজশাহী, চাঁপাই নবাবর্ঞ্জ, নওর্াঁ, 

বগুো ও নারটাে জজিাে †gvU 43wU Dc‡Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi AvIZvq AvMó, 2022 ch©šÍ 494wU cyKzi I 6wU `xwN cybtLb‡bi d‡j 

1040 †n±i Rwg‡Z ‡mP cÖ`v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q, d‡j cÖvq 5500 †gwUªK Ub dmj I cÖvq 790 †gwUªK Ub grm Drcv`b Kiv m¤¢e n‡e, f~-
Mf©¯’ †mPbvjvmn 28wU †mvjvi GjGjwc ’̄vc‡bi gva¨‡g cÖvq 960 †n±i Rwg‡Z †mP cÖ`v‡bi my‡hvM m„wó n‡q‡Q, d‡j cÖvq 565 †gwUªKUb dmj 
Drcv`b Kiv m¤¢e n‡e Ges 75000wU e„ÿ ‡ivcb Kiv n‡q‡Q| 

 

৩। ভূ-পমেস্থ পামনে সরবাৃি  ব্যবহাে ও বৃমিে পামন সাংেক্ষরণে  াধ্যর  বৃহি  োংপুে জজিায় জসচ সম্প্রসােণ প্রকল্প : 
 

প্রকল্পটি অরটােবে, ২০১৯ হরে কর্রেম্বে, ২০২৪ তময়ারদ 25056.63 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q েংপুে, কুকড়গ্রাম, নীলফামােী, র্াইবান্ধা, 

লালমকনেহাট †Rjvi †gvU 35wU Dc‡Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi AvIZvq AvMó, 2022 ch©šÍ 65.50 wK.wg. Lvj I 23wU cyKzi c~bt Lb‡bi 

d‡j Lv‡ji cvk̂©eZ©x c«vq 1800 ‡n±i Rwg‡Z Aí cvwb c«‡qvRb GiKg dmj Pvl I m¤ú~iK ‡mP e¨e ’̄vi my‡hvM m…wó n‡q‡Q, 2wU wej cybtLb‡bi 
d‡j Rjve× Rwgi cvwb wb®‹vk‡bi gva¨‡g †mP‡hvM¨ Rwg‡Z cwibZ Kiv n‡q‡Q, 63wU GjGjwc‡Z f~-Mf©¯’ ‡mPbvjv wbg©v‡Yi d‡j cÖvq 360 
‡n±i Rwg‡Z ‡mP m¤ú«mvi‡Yi e¨e ’̄v n‡q‡Q, 34wU WvMI‡qj wbg©v‡Yi d‡j 103 ‡n±i Rwg‡Z wewfb ai‡Yi kvKmwâ Pv‡li e¨e ’̄v n‡q‡Q Ges 
148500wU e„ÿ ‡ivcb Kiv n‡q‡Q| 

 

4।  ভূ-উপকেস্থ পাকন উন্নয়রনে মাধ্যরম বৃহত্তে কদনাজপুে ও জয়পুেহাট তজলায় তেচ েম্প্রোেণ প্রিল্প : 
 

প্রিল্পটি অরটাবে ২০২০-জুন ২০২৫ তময়ারদ 25114.79 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q কদনাজপুে ও জয়পরেহাট †Rjvi mKj Dc‡Rjvq Lvj cybtLbb, 

Lvj I b`xi cv‡o GjGjwc ’̄vcb, f~-Mf©¯’ †mPbvjv wbg©vY I m¤úªmviY BZ¨vw` Kvh©µg ev Í̄evq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖKíwUi AvIZvq 
AvMó, 2022 ch©šÍ 30.00 wK.wg. Lvj I 5wU Rjvavi c~btLb‡bi d‡j Lvj I Rjvav‡ii cvk̂©eZ©x cÖvq 800 ‡n±i Rwg‡Z Aí cvwb cÖ‡qvRb 
GiKg dmj Pvl I m¤ú~iK ‡mP e¨e ’̄vi my‡hvM m…wó n‡q‡Q, 40wU GjGjwc‡Z f~-Mf© ’̄ ‡mPbvjv wbg©vY I 340 wK.wg. †mPbvjv m¤úªmvi‡Yi d‡j 
cÖvq 450 ‡n±i Rwg‡Z ‡mP m¤úªmvi‡Yi e¨e ’̄v n‡q‡Q, 13wU WvMI‡qj wbg©v‡Yi d‡j 39 ‡n±i Rwg‡Z wewfb ai‡Yi kvKmwâ Pv‡li e¨e ’̄v 
n‡q‡Q Ges 5600wU e„ÿ ‡ivcb Kiv n‡q‡Q| 

 
 
 

5। বরেন্দ্র এলািায় উচ্চমূল্য অপ্রচকলে ফল ও ঔিধী ফেল চািাবাদ জনকপ্রয়িেণ প্রিল্প : 
 

প্রিল্পটি জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫ তময়ারদ 1733.82 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q ivRkvnx, PuvcvB beveMÄ I bIMuv †Rjvi 13 wU Dc‡Rjvq উচ্চমূল্য 

অপ্রচকলে ফল ও ঔিধী ফেল চািাবাদ জনকপ্রয়িেরণে উরদ্যার্ গ্রহণ িো হরয়রে। cÖKíwUi AvIZvq AvMó, 2022 ch©šÍ 161568wU AcÖPwjZ d‡ji 

Pviv I 1085.05 †KwR AcÖPwjZ dm‡ji exR weZiY, 29wU AcÖPwjZ dj I dm‡ji cÖ`k©Yx Lvgvi ’̄vcb Ges 600 Rb K…lK I 180 
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 
 

6| ‡mP AeKvVv‡gv cybevm©b cÖKí : 
 

প্রকল্পটি Rvbyqvix, ২০22 হরে কর্রেম্বে, ২০২6 তময়ারদ 32298.71 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q ivRkvnx I iscyi wefv‡Mi 16wU †Rjvi 120wU 

Dc‡Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi Kvh©µg PjwZ eQ‡i ïiæ Kiv n‡q‡Q| PjwZ eQ‡i cÖK‡íi AvIZvq 300wU Mfxi bjK~c cybe©vmb, 500wU 
Ae¨eüZ cyivZb cv¤úNi cybtwbg©vY, 800wU cyivZb cv¤úNi †givgZ, 350wU ˆe ỳ¨wZK jvBb cybtms‡hvM Ges 160wU ˆe ỳ¨wZK jvBb †givg‡Zi 
Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 

৭। ভূ-র্র্ভস্থ পাকন েংেক্ষ্ণ ও বালারদরশে তেচ কনর্ ভে কৃকি ব্যবস্থাে দক্ষ্ো ও উৎপাদনশীলো বৃকদ্ধিেণ েমীক্ষ্া প্রিল্প (কবএমকর্এ অংশ) :  
 

প্রকল্পটি জুিাই, ২০২০ হরি জুন, ২০২৩ জ য়ারে ৪১.২২ jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q ivRkvnx ‡Rjvi †Mv`vMvox I cywVqv Dc‡Rjv; PuvcvB beveMÄ 

†Rjvi m`i Dc‡Rjv Ges bIMuv †Rjvi m`i, avgyBinvU, †cvikv, mvcvnvi I wbqvgZcyi Dc‡Rjvq ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi AvIZvq AvMó, 
2022 ch©šÍ 1200 wgUvi BDwcwfwm cvBc µq, 8wU AvDU‡jU ÷ªvKPvi wbg©vY I 420wU e¨enviKvix KvW© msMÖn Kiv n‡q‡Q|  
 

৮। জললবায়ু পকেবেভরনে কবরূপ প্রর্াব তমািারবলায় বরেন্দ্র অঞ্চরলে খোপ্রবণ এলািায় দীকঘ/জলাশয় পুণঃখননপূব ভি বৃকষ্টে পাকন েংেক্ষ্ণ ও েম্পূেি তেচ 

প্রদান প্রিল্প : 

 



প্রিল্পটি  (ক্লাইর ট ট্রাস্ট ফারেে আওিায়) কর্রেম্বে, ২০১৯ তথরি জুন,২০২১ তময়ারদ 41.22 jÿ UvKv cÖ°wjZ e¨v‡q ivRkvnx wefv‡Mi তপােশা ও 

পত্নীেলা Dc‡Rjvq ev Í̄evq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| পামনে পমে ান মভমিক জসচ চাজৃ, স্মাট ৃ কাি,ৃ AWD প্রযুমি, পামন সেবোহ েক্ষিা, 

কম উমনটি মভমিক পামন ব্যবস্থাপনাে  াধ্যর  মবএ মিএ ও মবএমিমস এে েভীে নিকূপ এিাকায় জসরচ ব্যবহৃি পামনে সাশ্রয়, েক্ষিা ও ফসরিে 

উৎপােন বৃমদ্ধ কো সম্ভব হরে। 


