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ভূনমকো
ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড এবং কৃনি সম্প্রসারণ অনিেপ্তর করৃ্ডক বাস্তবায়িািীি 
(২০1৩ সাল হদর ২০২1 সাল পর্ডন্ত) একনট উন্নয়ি ্কল্প। ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াে বাংলাদেদশর েনষিণ ও 
েনষিণ-পনচিে উপকূদলর খলুলিা, সারষিীরা, পটলুয়াখালী ও বরগুিা বজলার নিব্ডানির ২২ নট উপকূলীয় 
বপাল্ডাদরর পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পলুিব্ডাসি এবং উন্নয়দির জন্য নিনবড়িাদব কাজ করদছ। রা 
ছাড়াও নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা েল এবং পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির সষিেরা বৃনধিেূলক কে্ডকানর 
বরেিঃ সাং�ঠনিক ব্যবস্াপিা, আিলুনিক জাদরর েসল উৎপােি ্রলুনতি, উন্নর পধিনরদর হাঁস-েলুর�ী 
পালি, �রু বোটারাজাকরণ এবং রাদের বাজারজারকরণ ইর্যানে নবিদয় কাজ করদছ। 

পানি ব্যবস্াপিায় সনঠক অনুশীলদির জন্য এই ে্যানুয়ালনটদর পানি ব্যবস্াপিা সম্নক্ডর এবং 
সাং�ঠনিক োয়-োনয়দবের নবনিন্ন নবিয়সেূহ সংনষিপ্ত আকাদর আদলাকপার করা হদয়দছ। এই ে্যানুয়াল 
্িাির পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠদির সািারণ ও ব্যবস্াপিা কনেনটর সকল সেস্য এবং বাংলাদেশ পানি 
উন্নয়ি ববাদর্ডর োঠ পর্ডাদয়র কে্ডকর্ডা ও কে্ডিারীদের উদদেদযে ্স্তুর করা হদয়দছ। একই নবিয়বস্তু 
ও বার্ডা সম্বনলর দুই িরদণর ে্যানুয়াল ্স্তুর করা হদয়দছ- একনট "পাঠ্যনিনতিক ে্যানুয়াল" রা েূলর 
পাঠ কদর বলুঝদর সষিে এেি ে্যানুয়াল ব্যবহারকারীদের উদদেদযে ্স্তুর করা হদয়দছ; এবং অপরনট 
"নিত্রনিনতিক ে্যানুয়াল", রাদের জন্য, রাদের পদড় বলুঝদর সেস্যা হদর পাদর। নিত্রনিনতিক ে্যানুয়াদল 
েূল নবিয়সেূহ েূলর নিদত্রর োি্যদে উপস্াপি করা হদয়দছ বরি রারা সহদজ এবং অিায়াদস বলুঝদর 
পাদরি।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড েূলর ববনড়বাঁদির িাঙ্গি বরাদি ববনড়বাঁদির রষিণাদবষিণ, ্িাি খাল 
বা শাখা খালগুনল পলুিঃ খিি এবং বপাল্ডার অি্যন্তদরর পানি সেয়ের উঠাদিা, িাোদিা বা েজলুে 
রাখার জন্য নবনিন্ন বরগুদলটর/স্লুইস, ইিদলট, আউটদলট ইর্যানের নিে্ডাণ এবং বেরােদরর কাজ কদর 
থাদক। এসকল অবকাঠাদোর পনরনিনর এই ে্যানুয়াদলর ্থে অি্যাদয় ("নবনভন্ন পোনি ব্যবস্োপিো 
অবকোঠোমমোর পনরনচনি") রলুদল িরা হদয়দছ। এসকল অবকাঠাদোর রষিণাদবষিদণর জন্য নবনিন্ন িাদলা 
োদির ্নশষিণ ে্যানুয়াল সােগ্ী ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াদের পূদব্ড বাস্তবানয়র "ইপসাম" ্কল্প হদর ্কাশ 

ব্লু ব�াল্ড পানি ব্যবস্াপিা নিদে্ডনশকা
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করা হদয়নছল। একনট ক্যািদেদনটর বা বরগুদলটর/স্লুইদসর অন্ত�্ডর সকল পানি ব্যবস্াপিা েদলর বরৌথ 
নসধিাদন্তর নিনতিদর এর নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি ও রষিণাদবষিণ নিনচির কদর 
কৃনি ও জলজ উৎপােি বৃনধি ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াদের েূল উদদেযে। এই পনরিালি ও রষিণাদবষিদণর উদদেযে 
ও ্দয়াজিীয়রা ে্যানুয়াদলর নবিরীয় অি্যাদয় (পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ গকি ্ময়োজি?) রলুদল িরা 
হদয়দছ। পানি ব্যবস্াপিার সাদথ শস্য নবন্যাস পনরকল্পিার সম্ক্ড স্াপদির োি্যদে কৃনিজ ও জলজ 
উৎপােি বৃনধির বিারা অনিক উপাজ্ডদির নবনিন্ন পনরকল্পিা এবং এর জন্য ্দয়াজিীয় পেদষিপসেূহ 
ে্যানুয়াদলর রৃরীয় অি্যাদয় (পোনি ব্যবস্োপিো ও শস্য নবি্যোস পনরকল্পিো) আদলািিা করা হদয়দছ।

অি্যায় ৪ (পোনি ব্যবস্োপিোয় নবনভন্ন পোনি ব্যবস্োপিো সং�ঠমির দোনয়ত্ব) এ েূলরঃ নবনিন্ন পানি 
ব্যবস্াপিা সং�ঠদির োনয়বে রলুদল িরা হদয়দছ। এই অি্যাদয়র েূল উদদেযে হল — পনরিালি ও 
রষিণাদবষিণ সংক্ান্ত সকল কাদজ বরেি – স্লুইস/বরগুদলটদরর পনরিালি অথ্ডাৎ সেয়ের বখালা বা 
বন্ধ করা, এবং অন্যান্য অি্যন্তরীণ পানি ব্যবস্াপিা কার্ডক্দে পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠদির অংশগ্হণ 
ও রাদের োনয়বেসেূহ সম্দক্ড আদলািিার োি্যদে অব�র করা। ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াদের অিীদি েীর্ড 
নেি িদর পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠি গুদলা ক্যািদেনটনিনতিক পওর পনরকল্পিা ্স্তুর কদর বসগুদলা 
বাস্তবায়দির বিষ্া অব্যহর বরদখদছ। ইনরেদি্য পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি ও পানি উন্নয়ি ববাদর্ডর 
েদি্য অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ িলুনতি সম্ন্ন করা হদয়দছ রা এই ে্যানুয়াদলর 
অি্যায় ৫ (ক্যোচমমন্ট পনরকল্পিো এবং অবকোঠোমমো পনরচোলি, গমরোমি ও রক্ষণোমবক্ষণ চুনতি) এ 
সংনষিপ্ত িাদব বণ্ডিা করা হদয়দছ। 

পানি ব্যবস্াপিায় সােল্য অজ্ডি করদর হদল সম্দের সুষ্লু ব্যবহার আবযেক। সম্ে হদর পাদর 
অথ্ড, শ্রে অথবা নসধিান্ত গ্হদণর ষিেরা বা সাোনজক ের্ডাো বা নিয়ে শৃঙ্খলা ্ণয়দণর ষিেরা। পানি 
ব্যবস্াপিা সং�ঠি নকিাদব এসকল সম্দের রথারথ ব্যবহার করদর পাদর রা অি্যায় ৬ (সম্পমদর 
সুষু্ ব্যবহোর) এ বণ্ডিা করা হদয়দছ। অি্যায় ৭ এ নবনভন্ন পোনি ব্যবস্োপিো অবকোঠোমমোর পনরচোলি, 
গমরোমি ও রক্ষণোমবক্ষণ সম্দক্ড আদলািিা করা হদয়দছ। 

পানি ব্যবস্াপিা ে্যানুয়াল ্স্তুর করার সেয় ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াদের অিীদি কে্ডরর োঠকে্ডী, পানি 
ব্যবস্াপিা সং�ঠদির ব্যবস্াপিা কনেনট এবং সািারণ কনেনটর সেস্যদের সাদথ আদলািিা করা হদয়দছ 
এবং রাদের েরাের সনন্নদবশ করা হদয়দছ রার েদল বাস্তব এবং ব্যাবহানরক নবিয়সেূহ ্ িাির এখাদি 
স্াি বপদয়দছ রা ব্যবহারকারীদের জন্য উপরলুতি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাদর্ডর ্কল্প সংনলিষ্ 
োঠ পর্ডাদয়র সকল স্তদরর কে্ডকর্ডাদের েরাের এবং ্নরনক্য়া গ্হদণর োি্যদে এই ে্যানুয়াদলর  
কার্ডকানররা এবং পর্ডাপ্তরা রািাই করা হদয়দছ রা সদন্তািজিক। ে্যানুয়ালনটদক ব্যবহার কারীদের কাদছ 
আদরা সহজ কদর বরালার জন্য আদরকনট ে্যানুয়াল ্স্তুর করা হদয়দছ বরখাদি নবনিন্ন ছনবর োি্যদে 
এবং সংনষিপ্ত বলখা সহ নবিয়সেূহ স্পষ্িাদব রলুদল িরা হদয়দছ।

ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াদের ের নবনিন্ন ্কদল্পর োি্যদে বাংলাদেদশ অংশগ্হণেূলক পানি ব্যবস্াপিা ক্েশ 
নবস্তার লাি করদছ এবং এই ে্যানুয়ালনটদর পানি ব্যবস্াপিার বর অনুশীলিগুনল বনণ্ডর হদয়দছ রা 
িনবষ্যদর অংশগ্হণেূলক পানি ব্যবস্াপিা নবস্তাদর গুরুবেপূণ্ড িূনেকা রাখদর পাদর।  
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Introduction

The Blue Gold Program is a development project implementing by the Bangladesh Water 

Development Board (BWDB) and the Department of Agricultural Extension (DAE) 

over the seven-year period from 2013 to 2021. Blue Gold Program is rehabilitating and 

improving the main water infrastructure in 22 coastal polders in south and south-west 

Bangladesh and build up the capacity of Water Management Groups (WMGs) and Water 

Management Associations (WMAs) to be the drivers of economic development in the 

polders - through organizational management, adoption of modern crop technologies, 

poultry rearing, beef fattening  and the importance of crop selection, collective purchase 

of inputs and sales of produce to maximize profitability.

To aid good practice in water management, this manual provides carefully developed 

instructions and approaches for operation and maintenance including related issues 

regarding water management and organizational management. It is targeted at WMO 

executive members and BWDB field officials. Two versions of the manual with the same 

content and message have been prepared: a 'text-based' manual for a more literate 

audience; and a 'picture-based' manual for an audience that is less familiar with text-

based advice. 

BWDB is responsible for strengthening the polder embankments for to provide safety to 

the entire polder community, and to re- excavate major canals and repair main sluices/

regulators, inlets and outlets to enhance drainage of excess water intrusion and storage of 

fresh water for irrigation. This infrastructure is presented in chapter 1 (Introduction to 

polder infrastructure). Whilst good quality training materials on maintenance of these 

infrastructures is already available for this purpose (for instance from IPSWAM), Blue 

Gold Program focuses on the opportunities arising to WMG members from improved 

operation (or water management), particularly within catchments served by a main 

sluice/regulator - where joint decisions on water management by a number of WMGs 

can be used to optimize agriculture and aquaculture production. The purpose and the 

importance of operation and maintenance for water management infrastructure is 

explained in chapter 2 (Why is operation and maintenance required). Chapter 3 (water 

management and cropping pattern) discusses how water management can improve 

incomes through increased agricultural or aqua-cultural production.
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Chapter 4 (Responsibilities of Water Management Organizations) encourages WMO 

members to participate in all O&M activities including the scheduling of sluice operations 

on which all other in-polder water management activities depend. Chapter 5 (Catchment 

planning and O&M agreement) describe the processes of catchment planning and the 

roles and responsibilities of BWDB and WMA under the O&M Agreements signed in 

2019/2020. Water management requires resources mobilized as cash, in-kind, labor as 

well as to develop internal decision-making capabilities and on occasion enforcement of 

agreed easures. Resource mobilization by WMOs is described in chapter 6, together with 

procedures by which WMOs can collect and spend income. Finally, chapter 7 (O&M of 

different infrastructures) provides practical advice on the operation and maintenance of 

infrastructure. 

While drafting the manual, Blue Gold Program has worked closely with BGP field staffs, 

WMO executive and other WMO members and incorporated their feedback to ensure 

that the Manual serves the needs and interests of farmers and fishermen. Feedback 

sessions with BWDB field officials have been incorporated to establish that all required 

material is covered. 

Participatory water management in Bangladesh is developing continuously through 

projects such as the Blue Gold Program. The practices describe in this manual are a cross-

section of Participatory Water Management as it stands now, and we hope will provide 

practical guidance for further development.
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নবনভন্ন পোনি ব্যবস্োপিো অবকোঠোমমোর পনরনচনি

নিত্র 1ঃ বপাল্ডার

১

গপোল্ডোর

বপাল্ডার হল উপকুলীয় এলাকায় এেি একনট ববনড়বাঁি ববনষ্র িলুখনর রা বন্যা ও জদলাচ্ছাদসর হার বথদক 
এলাকানটদক সুরষিা নেদয় থাদক। বপাল্ডাদরর বিরদর কৃনি কাদজর জন্য ্ দয়াজিীয় পানি ্ দবশ ও অনরনরতি 
পানি ববর করার জন্য নবনিন্ন অবকাঠাদো বরেি – স্লুইস/বরগুদলটর, আউটদলট, ইিদলট, কালিাট্ড, খাল 
ইর্যানে থাদক। এসব অবকাঠাদো আবার খাদলর সাদথ রলুতি থাদক। সুষ্লু পানি ব্যবস্াপিার জন্য বপাল্ডারদক 
কদয়কনট ক্যািদেনট এ িা� করা হদয় থাদক।
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�ুইস/গরগুমলটর

পানি ব্যবস্াপিার অন্যরে অবকাঠাদো হদছে স্লুইস/
বরগুদলটর। বপাল্ডাদরর বিরদর কৃনি কাদজর জন্য 
্দয়াজি অনুসাদর পানি নিষ্াশি ও ্দবশ করাদিা 
এবং বপাল্ডার অি্যন্তদর পানি িদর রাখাই এর েূল 
কাজ। একনট স্লুইস/বরগুদলটদর এক বা একানিক বিনট 
বা বোঁকর থাকদর পাদর।

�ুইস/গরগুমলটরর গুরুত্বপূণ্ণ অংশ 

পানি নিয়ন্ত্রদণর জন্য স্লুইস/বরগুলটদরর দুই নেদক দুই 
িরদির ব�ইট বা কপাট থাদক। িেীকূদলর নেদক ফ্্যাপ 
ব�ইট থাদক এবং বেশকূদলর পাদশ নলেট ব�ইট থাদক। 
ফ্্যাপ ব�ইটনট ওঠাদিা ও িাোদিার জন্য নটিদলর রনশ, 
বরাপ পলুনল, বিইি, বিইি কপ্া, হুক, বপাটি ব্যবহার 
কদর থাদক। পলুদরা সরঞ্ােনট একনট স্্যাব বা বফ্াদরর 
ওপর বসাদিা থাদক। অন্যনেদক নলেট ব�ইট ওঠাদিা 
ও িাোদিার জন্য নলেনটং নরিাইস, হুইল বা িানব 
ও যোেট থাদক এবং পলুদরা সরঞ্ােনট একনট স্্যাব 
বা বফ্াদরর ওপর বসাদিা থাদক। এই অংশগুদলার 
সুরষিাদথ্ড দুই পাদশ বরইনলং থাদক। 

নিত্র ২ঃ ক্যািদেনট

নিত্র ৩ঃ স্লুইস/বরগুদলটর

ক্যোচমমন্ট

ক্যািদেনট হদছে একনট স্লুইস/বরগুদলটদরর আওরািলুতি 
এলাকা/অঞ্চল বরখািকার পানি ঐ স্লুইস/ বরগুদলটর 
নেদয় উঠািাো কদর থাদক। একনট ক্যািদেদনট অদিক 
খাল থাদক এবং খাদলর সাদথ স্লুইস/বরগুদলটদরর সংদরা� 
থাদক। সংনলিষ্ এলাকার পানি এসব খাদলর োি্যদে 
স্লুইস/বরগুদলটদরর নিরর নেদয় ্বানহর হদয় থাদক।
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আউটমলট 

আউটদলট হদছে স্লুইস ব�ইদটর/বরগুদলটদরর রলুলিায় 
অদপষিাকৃর বছাট অবকাঠাদো। বপাল্ডাদরর বর সকল 
নিিলু জলাবধি স্াদির পানি স্লুইস/বরগুদলটর নেদয় 
নিষ্াশি হদর পাদর িা ঐ সকল স্াদি পানি নিষ্াশদির  
কাদজ আউটদলট স্াপি করা হয়। আউটদলট সবসেয় 
এক বিনট বা বোঁকদরর হদয় থাদক।

চিত্র ৪ঃ আউটলেট

ইিমলট

ইিদলট হদছে ববনড় বাঁদির উপর বসাদিা সবদিদয় বছাট  
পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো। এই অবকাঠাদোগুদলা 
পাইদপর হদয় থাদক। বপাল্ডাদরর বর সকল এলাকা 
রলুলিােলুলক িাদব উিলুঁ বস সকল স্াদি কৃনি কাদজ 
পানির িানহো নেটাদিার জন্য ববনড়বাঁদি ইিদলট নিে্ডাণ 
করা হয়। ইিদলট সবসেয় এক বিনট বা বোঁকদরর 
হদয় থাদক।

খোল

বপাল্ডাদরর েদি্য নবনিন্ন েসদলর োদঠ বসি/নিষ্াশদির জন্য 
পানি ্বানহর হওয়ার পথ হদছে খাল। খাদলর োি্যদেই 
নবনিন্ন অবকাঠাদো নেদয় পানি বপাল্ডাদরর নিরদর ঢলুদক 
ববনরদয় রায়। রাই খাল সবদিদয় গুরুবেপলুণ্ড অবকাঠাদো। 
স্লুইস ব�ইদটর সাদথ রলুতি খালদক ্িাি খাল বলা হয়। 
েসদলর োদঠর জন্য ্দয়াজিীয় নেনষ্ পানি খাদল সংরষিি 
কদর রাখা রায়। অপরনেদক ববনশ বৃনষ্পার হদল অনরনরতি 
পানি খাদলর োি্যদে িেীদর নিষ্াশি করা হয়।

চিত্র ৫ঃ ইনলেট

চিত্র ৬ঃ খাল
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কোলভোট্ণ

বপাল্ডাদরর বিরদরর বর সকল স্াদি খাল ও রাস্তা 
আড়াআনড় নেনলর হদয়দছ বসখাদি পানির ্বাহ 
সিল রাখার জন্য কালিাট্ড নিে্ডাণ করা হদয় থাদক।। 
কালিাদট্ডর বোঁকর নেদয় পানি িলািল করদর পাদর। 
কালিাদট্ডর বোঁকর গুদলা বাক্স বা পাইপ আকৃনরর হদয় 
থাদক।

গবনিবোঁধ

বকাি এলাকার িারপাশ জলুদড় োনটর বাঁি বিারা বর সুরষিার ব্যবস্া করা হয় রাদক ববনড় বাঁি বদল। ববনড় বাঁদির 
েলুল কাজ হল রূনণ্ডঝড় এর সেদয়র জদলাচ্ছাস বা বজায়াদরর পানি বথদক বপাল্ডাদরর নিরদরর ররবানড়, কৃনি 
জনে এবং জিজীবিদক রষিা করা।

চিত্র ৭ঃ বেচিোঁধ

চিত্র ৮ঃ কালভার্ট
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পোইপ

অপনরকনল্পরিাদব রাস্তা তরনরর কারদণ কখিও কখিও 
এক োদঠর পানি আদরক োদঠ বরদর পাদরিা। বসসব 
বষিদত্র পানি িলািদলর জন্য বরেইি/নিষ্াশি পাইপ বা 
সংদষিদপ পাইপ বেয়া হয়। পাইদপর েলুখ সািারণর 1 
েলুট হদর ৩ েলুট এবং লম্বা ্দয়াজিানুরায়ী হদয় থাদক।

গ�মটড পোইপ কোলভোট্ণ

বপাল্ডার অি্যন্তরীণ নবনিন্ন খাদলর পার্্ডবরী েসদলর 
োদঠ ্দয়াজিীয় পানি ্দবশ, সংরষিণ ও অনরনরতি 
পানি নিষ্াশদির জন্য এই িরদণর পাইপ কালিাট্ড 
স্াপি করা হদয় থাদক। ব�দটর পাইপ কালিাট্ড 
রলুলিােূলকিাদব স্বল্প খরদি এবং সহদজই নিে্ডাণ করা 
রায়। পাইপ কালিাট্ড নিে্ডাদণ আরনসনস পাইপ অথবা 
নপনিনস পাইপ ব্যবহার করা হদয় থাদক। কালিাদট্ডর 
ব�ট নিে্ডাদণ শতি কাঠ ব্যবহার করা হদয় থাদক এবং 
পাইদপর ব্যাস সদব্ডাচ্চ ৩েলুট পরন্ত্ড হদর পাদর।

পোম্প

পাম্ এর কাজ হদছে পানি উদতিালি করা। বপাল্ডাদর 
পানি ব্যবস্াপিা ও কৃনি কাদজর জন্য পাম্ দুইিাদব 
ব্যবহার করা হয়। ্থের, বসি কাদজর জন্য খাল, 
পলুকুর বা োনটর নিদির পানি উঠাদিার জন্য পাম্ 
ব্যবহার করা হয়। নবিরীয়র, পনল পড়ার কারদণ বরসকল 
স্াদি িেীর রলা বপাল্ডাদরর বিরদরর জনে বথদক উঁিলু 
হদয় রায়, বসই সকল স্াদি বপাল্ডাদরর বিরদরর পানি 
ববর কদর বেয়ার জন্য পাম্ বসাদিা হয়।

চিত্র 9ঃ পাইপ

চিত্র 10ঃ পাম্প ও পাম্পশেড

চিত্র 11ঃ গেটেড পাইপ কালভাে্ট
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পৃষ্া 1০ | নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরনিনর

বক্স কোলভোট্ণ

বক্স কালিাট্ড ও ব�দটর পাইপ কালিাদট্ডর ন্যায় 
বপাল্ডার অি্যন্তরীণ নবনিন্ন খাদলর পার্্ডবরী েসদলর 
োদঠ ্দয়াজিীয় পানি ্দবশ, সংরষিণ ও অনরনরতি 
পানি নিষ্াশদির জন্য এ িরদণর পাইপ কালিাট্ড স্াপি 
করা হদয় থাদক। বক্স কালিাট্ড কাঠাদো�র নেক বথদক 
পাইপ কালিাদট্ড এর বিদয় ববশী বটকসই। ইহা সহদজ 
পনরিালি ও রষিণাদবষিণ করা রায়। বক্স কালিাট্ড 
সম্ূণ্ড আরনসনস হয় অথবা ইদটর বিারা নিনে্ডর হদয় 
থাদক। ব�দটর কালিাদট্ডর বিনট সাইজ সদব্ডাচ্চ ৫ েলুট 
x ৬ েলুট হদয় থাদক।

শোখো খোল

্িাি খাল বথদক সরাসনর বর খাল জনের নেদক ন�দয়দছ 
- বসটাই শাখা খাল। বর সকল জনে ্িাি খাল হদর 
নকছলুটা েূদর বস সকল জনের পানি শাখা খাদলর োি্যদে 
জনে হদর দ্রুর নিষ্াশি ও ্দয়াজদি বসদির ব্যবস্া 
করা রায়। শাখা খাদলর সাদথ ব�দটর পাইপ কালিাট্ড 
বা বক্স কালিাট্ড বিারা উপ-শাখা খাল এবং োঠ িালার 
সংদরা� থাদক।

চিত্র 1২ঃ বক্স কালভার্ট

চিত্র 1৩ঃ শাখা খাল

ফলমবোড্ণ

েলদবার্ড কাদঠর তরনর ঢাকিা নবদশি। কালিাদট্ডর এর 
েি্য নেদয় পানি ্বাহ নিয়ন্ত্রণ করদর (পানি সংরষিণ 
করদর বা পানি আসা বরাি করদর) েলদবার্ড ব্যবহার 
করা হয়। েলদবার্ড সািারণর কাঠ নেদয় তররী হয় 
এবং কালিাদট্ড স্বল্প খরদি েলদবার্ড স্াপি করা রায়।  
রাছাড়া অবকাঠাদো (স্লুইস/বরগুদলটর) বেরাের ও 
রষিণাদবষিণকাদল েলদবার্ড ব্যবহার করা হয়।

চিত্র 1৪ঃ ফলব�োর্ড
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পনরিালি ও রষিণাদবষিণ বকি ্দয়াজি | পৃষ্া 11

পনরচোলি নক ?

তেিনদিি জীবদি ও কৃনিকাদজ পানির রথারথ ব্যবহার নিনচির করার উদদেদযে পানি ব্যবস্াপিা 
অবকাঠাদোসেূহ বরেি স্লুইস/বরগুদলটর, আউটদলট, ইিদলট, পাইপ, পাম্, খাল ইর্যানের পনরকল্পিা 
োনেক ব্যবহারদক পনরিালি বদল।

গকি ্ময়োজি ?

 • ক্যািদেদনটর নিরদর আেি (খনরে-২), রনব ও আউশ (খনরে-1) বেৌসুদে েসদলর জার 
অনুসাদর পানির স্তর নঠক রাখা;

 • পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো ব্যবহার কদর পানির সদব্ডাচ্চ ব্যবহার নিনচির করা;

 • সনঠক পনরিালি এবং ব্যবহাদরর োি্যদে অবকাঠাদোর রষিণাদবষিণ খরি কোদিা;

 • খালসেূহদক পনল িরাট বথদক রষিা করা;

 • স্লুইস/বরগুদলটদরর দুই নেদক (িেী ও বেশ কূল) নিয়নন্ত্রর এবং সনঠক পনরিালদির োি্যদে পাড় 
িাঙ্গি বরাি করা;

 • পনরিালি কাদজর জন্য ্দয়াজিীয় বাদজট তররী করদর পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শিদক 
সহায়রা করা।

 • সনঠক সেদয় স্লুইস পনরিালি কদর বপাল্ডার বক বন্যা েলুতি রাখা।

পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ গকি ্ময়োজি২
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পৃষ্া 1২ | পনরিালি ও রষিণাদবষিণ বকি ্দয়াজি

নিত্র 1৫ঃ একনট িরলুি স্লুইস/বরগুদলটর

রক্ষণোমবক্ষণ নক ?

অবকাঠাদোসেূহ সিল ও কার্ডকর রাখার জন্য ্দয়াজিীয় ব্যবস্াপিা ও বেরাের হদছে রষিণাদবষিণ। 
অবকাঠাদোর বছাট-খাট বেরাের ও ব্যবস্াপিা রা সারা বছর ব্যাপী করা হয় বা নিয়নের রষিণাদবষিদণর 
আওরায় পদর, বরটার োনয়বে পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠদির। অন্যনেদক,  জরুরী ও েীর্ডদেয়ােী রষিণাদবষিদণর 
োনয়বে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাদর্ডর।

গকি ্ময়োজি ?

 • পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোদক ররেূর সম্ভব কার্ডকর ও িাল অবস্ায় রাখা;

 • খাদলর পনল অপসারদির োি্যদে জলাবধিরা ও পানির অিাব সংক্ান্ত সেস্যা কোদিা;

 • বিলা বা �র্ড, বরইি কাট োনট নেদয় িরাট কদর বাঁদির বেয়াে/স্ানয়বে বাড়াদিা;

 • নিয়নের রষিণাদবষিদণর োি্যদে বড় িরদণর নবপদের ঝলুঁনক কোদিা;

 • রূনণ্ডঝড়/জদলাছোদসর কারদণ ববনড় বাঁি বিদঙ্গ ব�দল রা জরুরী নিনতিদর বেরাের;

 • নিনে্ডষ্ বেয়াে পর পর পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদিার সংস্ার/পলুিব্ডাসি।

পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষমণর ্ময়োজিীয়িো

একনট িরলুি স্লুইস/বরগুদলটর এবং রার সনঠক পনরিালি ও রষিণাদবষিদণর ্দয়াজিীয়রা ও েলােল নিদি 
বেওয়া হল:
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পনরিালি ও রষিণাদবষিণ বকি ্দয়াজি | পৃষ্া 1৩

নিত্র 1৬ঃ নিয়নের রষিণাদবষিদণর কাজ

নিত্র 1৭ঃ সনঠক পনরিালি এবং রষিণাদবষিদণর উপকানররা

নিয়নের রষিণাদবষিদণর 
কাজ িলদছ, পানি ব্যবস্াপিা 
েদলর সং�ৃহীর পনরিালি ও 
রষিণাদবষিণ রহনবল (O&M 
Fund) এর অথ্ড নেদয় এই 
বেরাের করা হদছে, েদল 
রাদের বরগুদলটর/স্লুইস সিল 
এবং িাদলা অবস্ায় থাকদব।

সনঠক পনরিালি এবং 
রষিণাদবষিদণর কারদণ েীর্ড 
সেয় পদরও অবকাঠাদো 
সিল থাদক। অপরনেদক 
েসদলর উৎপােিও ববশী 
পাওয়া রায়।
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পৃষ্া 1৪ | পনরিালি ও রষিণাদবষিণ বকি ্দয়াজি

স্লুইস/বরগুদলটদরর অবস্া 
িাদলা িয়। পনরিালি ও 
রষিণাদবষিণ রহনবদলর 
অথ্ড সংগ্হ িা করায় 
জরুনর ্দয়াজদি স্লুইস/
বরগুদলটরনটর বেরাের 
কার্ডক্ে িালাদিা সম্ভব হদছে 
িা।

কদয়ক বছর রাবৎ 
রাদের স্লুইস/বরগুদলটরনট 
রষিণাদবষিণ িা করায় 
বর্ডোদি রা পলুদরাপলুনর 
অদকদজা হদয় ন�দয়দছ এবং 
এখি রা সংস্ার করদর 
অদিক ববনশ অথ্ড এবং শ্রে 
্দয়াজি রা রাদের পদষি 
সম্ভব িয়।

নিত্র 18ঃ নিয়নের পনরিালি ও রষিণাদবষিদণর অিাব

নিত্র 19ঃ একনট অদকদজা স্লুইস/বরগুদলটর
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পনরিালি ও রষিণাদবষিণ বকি ্দয়াজি | পৃষ্া 1৫

পোনি ব্যবস্োপিো অবকোঠোমমোসমূমহর সঠিক পনরচোলি এবং রক্ষণোমবক্ষণ 
একটি ক্যোচমমমন্ট নকরূপ ্ভোব গফমল িোর একটি িমুিো নচমত্রর মোধ্যমম 
িুমল ধরো হলঃ 

একনট ক্যািদেদনট নবনিন্ন ্ কার পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো থাদক। এসকল অবকাঠাদোর সনঠক ব্যবহাদর 
�দড় ওদঠ একনট আেশ্ড ক্যািদেনট রা কৃনি এবং সংনলিষ্ এলাকার জি�দণর জীবিরাত্রার োি উন্নয়ি নিনচির 
কদর। কৃিদকর েসল িাদলা হদল রাদের আনথ্ডক অবস্ার উন্ননর হয়, ব্যবসা বানণদজ্যর উন্ননর হয়, রারা 
রাদের বেৌনলক িানহোগুনল পূরণ করদর সষিে হি এবং সুদির একনট সাোনজক পনরদবশ বজায় থাদক।

নিত্র ২০ঃ একনট আেশ্ড ক্যািদেনট
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পৃষ্া 1৬ | পনরিালি ও রষিণাদবষিণ বকি ্দয়াজি

ক্যািদেদনটর অন্ত�্ডর অবকাঠাদোর সনঠক ব্যবহার ও রষিণাদবষিদণর অিাদব রাদের কার্ডকানররা নবননির 
হয়। েলশ্রুনরদর, কৃিদকর আনথ্ডক অবস্ার অবিনর হয়, কারণ জনেদর েসল িাদলা হয় িা, রারা রাদের 
বেৌনলক িানহোগুনল পূরণ করদর সষিে হি িা, রাদের েদি্য বিন্দ্ব বেখা রায়, সদব্ডাপনর সাোনজক পনরদবশ 
ব্যহর হয়।

নিত্র ২1ঃ একনট খারাপ ক্যািদেনট
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পানি ব্যবস্াপিা এবং শস্য নবন্যাস পনরকল্পিা | পৃষ্া 1৭

পোনি ব্যবস্োপিো ও ফসল পনরকল্পিো

সুষ্লু পানি ব্যবস্াপিা এবং শস্য নবন্যাস এর োি্যদে কৃনি কাদজ অনিক উপাজ্ডি সম্ভব। নিদি বর্ডোি এবং 
্স্তানবর শস্য নবন্যাস এর একনট িেলুিা রলুদল িরা হদলাঃ 

বি্ণ মোি শস্যনবি্যোস

্স্োনবি শস্যনবি্যোস

একনট উন্নর এবং িরলুি শস্যনবন্যাদসর জন্য সুষ্লু পানি 
ব্যবস্াপিা অরীব ্দয়াজি। বরেিঃ খনরপ-২ বেৌসুদে 
স্বল্প বেয়ােী উচ্চেলিশীল আেি িাি িাি করা জনেদর 
ইনত্রতি একনট েসল উৎপােি করদর হদল সেয়েদরা পানি 
নিষ্াশি ব্যবস্া থাকা ্দয়াজি। স্বল্প বেয়ােী উচ্চেলিশীল 
আেি িাি লািজিক বকিিা এনট িাদির েদল রনব বেৌসুদে 
অনরনরতি েসল েলাদিার সুদরা� পাওয়া রায়। 

আেি (খনরপ-২) বেৌসুদে নবপলুল পনরোদণ উচ্চেলিশীল 
আেি িাদির িাি করা হয় এবং এর নকছলু ্জানর বরেি 
নরি িাি ৫২ এবং নরি িাি ৭৬ ইর্যানে জলাবধিরা সনহষ্লু রা 
নিিলু এবং োঝানর নিিলু জনেদর েলাদিা সম্ভব। রদব এ সকল 
জনেদর সার ্দয়াদ�র জন্য রথারথ পানি নিষ্াশি ব্যবস্া 
থাকা ্দয়াজি।

পোনি ব্যবস্োপিো এবং শস্য নবি্যোস পনরকল্পিো৩

মোস

আষোঢ় শ্োবণ ভোদ্র আনবিি কোনি্ণ ক অগ্হোয়ণ গপৌষ মোঘ ফোল্গুি চচত্র চবশোখ চজষ্্য

জুি জুলোই আ�স্ট গসমটেম্বর অম্োবর িমভম্বর নডমসম্বর জোিুয়োরী গফব্রুয়োরী মোচ্ণ এন্ল গম জুি

ফসল আেি ববাদরা, নরল, পাট বা পনরর থাদক জনে

মোস

আষোঢ় শ্োবণ ভোদ্র আনবিি কোনি্ণ ক অগ্হোয়ণ গপৌষ মোঘ ফোল্গুি চচত্র চবশোখ চজষ্্য

জুি জুলোই আ�স্ট গসমটেম্বর অম্োবর িমভম্বর নডমসম্বর জোিুয়োরী গফব্রুয়োরী মোচ্ণ এন্ল গম জুি

ফসল আেি সবনজ, সনরিা
েলু�, ববাদরা, নরল ,বাোে, ররেলুজ,

েনরি,আললু, সূর্ডেলুখী, আউশ, পাট, সবনজ

নিত্র ২২ঃ অনরনরতি পানি অপসারণ
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নিিলু জনের পানি নিষ্াশি আবার কখিও কখিও উঁিলু জনেদর শুষ্রার কারণ হদয় োঁড়ায়। বসদষিদত্র পানি 
ব্যবস্াপিা েদলর সেস্যদেরদক আদলািিা সাদপদষি সকদলর েরাের অনু্রায়ী খাদল পানির পনরোণ নিয়ন্ত্রি 
কদর একনট সোিাদি আসদর হদব।  

আেি (খনরপ-২) বেৌসুদে অদিক সেয় নিম্নিাপ বেখা বেয় 
এবং ঝড়বৃনষ্র আশঙ্া থাদক, বসদষিদত্র খাদলর অনরনরতি 
পানি নিষ্াশদির বিারা খাদল পানির পনরোণ সীনের রাখদল 
েসল এবং ররবানড় বন্যার কবল বথদক রষিা পায়। 

আেি (খনরপ-২) বেৌসুদের পদর, একই জনেদর নবিরীয় বা 
রৃরীয় েসল িাি করা রায়, রার জদন্য বসদির ্দয়াজি হয়। 
শাক সবনজ িাদি ববাদরা িাি অদপষিা কে পানি ্দয়াজি 
হয়। িূপৃদষ্র পানি ব্যবহার িূ�ি্ডস্ পানি ব্যবহাদরর বিদয় 
সাশ্রয়ী। স্লুইস/বরগুদলটর বখালা বরদখ িূ-পৃদষ্র পানি িেী 
হদর বপাল্ডাদর ্দবশ করাদিা রায়। বকাি সেদয় পানি ্দবশ 
করাদিা হদব রা সংনলিষ্ এলাকার সকদলর েরাের সাদপদষি 
ক্যািদেনট কনেনট নিি্ডারণ করদব। পানি ্দবশ করাদিার 
পদরই ব�ইট আবার বন্ধ কদর নেদর হদব।

নিিলু ও োঝানর নিিলু জনেদর উচ্চেলিশীল আেি িাদির জদন্য 
জনে হদর ্িাি খাল পর্ডন্ত শাখা/উপশাখা খাল/সরাসনর োঠিালা খিি করা বরদর পাদর। 

রনব বেৌসুদে শাখা খাল গুদলাদর নেঠা পানি (বরেিঃ বৃনষ্র/িেীর পানি) সংরষিণ করা বরদর পাদর। ব�দটর 
কালিাদট্ডর সাহাদর্য ্িাি খাল হদর শাখা খাদল নেঠা পানি সংরষিণ কদর রাখা রায়। রনব বেৌসুদে পর্ডাপ্ত 
পনরোণ শাখা খাল খিদির বিারা রথারথ পানি নিষ্াশি এবং বসদির জদন্য পানি সংরষিণ করা এবং আেি 
বেৌসুদে অনরনরতি বৃনষ্র পানি দ্রুর নিষ্াশি কদর েসল ষিনরর হার বথদক রষিা করা সম্ভব।

নিত্র ২৩ঃ িূপৃদষ্র পানি

নিত্র ২৪ঃ শাখা খাল নিত্র ২৫ঃ খাল হদর পানি সংগ্হ
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োঠ/জনে হদর পানি সঞ্চয় করদর বা জনেদর বসি বেয়ার 
কাদজ পলুকুর ব্যবহার করা রায়।

োঠ পর্ডাদয় আেি (খনরপ-২) বেৌসুদে কার্ডকর পানি 
নিষ্াশদির জদন্য উপ-শাখা খাল/োঠিালা খিি করা বরদর 
পাদর। আেি বেৌসুদের বশি পর্ডাদয়, েসল কাটার ৭-1০ নেি 
পূদব্ড, োনট নকছলুটা আর্্ড/বিজা থাদক রা �ে বা সনরিা িাদি 
উপদরা�ী। রনব বেৌসুদের শুরুদর ও বশদি োঠিালা খিি 
জরুনর। কারণ জনে হদর পানি োঠিালা নেদয় শাখা খাদল 
অপসারণ িা করদল জলাবধিরার কারদণ আেি িাি িাদি 
বেরী হদল বসই জনেদর সনরিা বা েলু� রাল িাি করা রাদব িা।

উচ্চেলিশীল আেি িাি িাদির োদঝ সনরিা বা েলু� রাল 
িাি করা রায়। আেি িাি কাটার আদ� সনরিা বা েলু� রাল 
এর বীজ বপি করা বরদর পাদর (োনট রখিও বিজা/আর্্ড 
ও উব্ডর থাদক রাই জনে ্স্তুর করা লাদ� িা)। এ বষিদত্র, 
বীজ অঙ্কুনরর হদর বকাি সেস্যা হয় িা। জনে বথদক সনরিা 
সংগ্দহর পদরই রনব শস্য বরেি- ববাদরা বা সবনজ িাি করা 
রায়।

নিত্র ২৭ঃ জনে ্স্তুরকরণ

নিত্র ২8ঃ নবিা কি্ডদণ সনরিা িাি

নিত্র ২৬ঃ জনেদর পানি িদর রাখা
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পোনি ব্যবস্োপিোয় নবনভন্ন পোনি ব্যবস্োপিো 
সং�ঠমির দোনয়ত্ব৪

ছনবদর একনট এলাকা বেখা রায়, রার িারপাদশ বাঁি রদয়দছ, এলাকার অি্যন্তদর নকছলু বরগুদলটর/স্লুইস 
রদয়দছ, ইিদলট এবং আউটদলট রদয়দছ রা পানি িলািল নিয়ন্ত্রদণর কাদজ ব্যবহৃর হয়। এছাড়াও রদয়দছ 
নকছলু খাল রা পানি িলািল ও সরবরাদহর কাদজ ব্যবহৃর হয়। এনট বপাল্ডার িাদে পনরনির। একনট বপাল্ডাদরর 
আওরািীি পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোগুদলার নিয়নের পনরিালি ও রষিণাদবষিদণর োনয়বে পানি ব্যবস্াপিা 
এদসানসদয়শদির উপর ন্যস্ত রদয়দছ। ছনবদর আদরা বেখা রাদছে, বপাল্ডাদরর অি্যন্তদর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি 
ববার্ড, নবএনরনস, নরএই এবং এলনজইনর এর অনেস রদয়দছ। পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এসকল পানি 
ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো সম্নক্ডর সেস্যা সোিাদির জদন্য রাদের সাহার্য আশা করদর পাদরি (বর সকল 
সেস্যার সোিাি রাদের  নিদজদের বিারা সোিাি সম্ভব িয়)। 

নিত্র ২9ঃ বপাল্ডার, ক্যািদেনট এবং সাব ক্যািদেনট
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পোনি ব্যবস্োপিো এমসোনসময়শমির দোনয়ত্ব

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট করৃ্ডক পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো পনরিালি ও 
রষিণাদবষিদণর জন্য সনঠকিাদব পনরকল্পিা করা হদছে নকিা এবং রা বাস্তবানয়র হদছে নকিা রা 
পর্ডদবষিণ করা;

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট করৃ্ডক োনখলকৃর অবকাঠাদো পনরিালি ও রষিণাদবষিণ 
সংক্ান্ত পনরকল্পিা অনুদোেি, বাদজট বরাদে ও সংনলিষ্ ক্যািদেদনটর পানি ব্যবস্াপিা 
েল সেূদহর সাদথ পর্ডাদলািিাপূব্ডক পানি ব্যবস্াপিা েল বথদক অথ্ড সংগ্হ/কানয়ক শ্রদের 
ব্যবস্াকরণ; 

 • পানি ব্যবস্াপিা েল/ক্যািদেনট পওর উপকনেনট বথদক ্াপ্ত বড় িরদণর বেরাের সংক্ান্ত নবিদয় 
রথারথ করৃ্ডপদষির সাদথ বরা�াদরাদ�র োি্যদে সোিাদির ব্যবস্াকরণ;

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ সম্নক্ডর সেস্যার সোিাি করা রা পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-
কনেনট করৃ্ডক সোিাি করা সম্ভব হয়নি;

 • পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো নিে্ডাণ/বেরাের কাদজর োি নিয়ন্ত্রদণর জন্য েনিটনরং কনেনট �ঠি 
করা এবং কনেনটর কাদজ সহদরান�রা ্োি;

 • অবকাঠাদো বেরাের/নিে্ডাণ কাদজ সানব্ডক সহদরান�রা এবং সম্ানের কাদজর গুণ�র োি 
সম্দক্ড ্র্যয়িপত্র ্োি;

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট করৃ্ডক পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো পনরিালি ও 
রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা সংক্ান্ত সকল ্নরদবেি সংগ্হ, রথা স্াদি ব্রণ এবং িনথিলুতি করণ;

 • নবনিন্ন ক্যািদেদনটর োদঝ সেন্বয় সািি করা;

 • বকাি ক্যািদেনট বকাি একনট নবিদয় সােল্য অজ্ডি করদল, একই পানি ব্যবস্াপিা 
এদসানসদয়শি-এর অপর বকাি ক্যািদেনট রনে বসই ব্যপাদর অনিজ্ঞরা নিদর িায় বা ওই সােল্য 
অনজ্ডর এলাকায় বরদর িায়, বসদষিদত্র পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি করৃ্ডক রাদের সাহার্য 
সহায়রাকরণ; 

 • ইউনিয়ি পনরিদের সাদথ পনরিালি ও রষিণাদবষিণ নবিদয় নবনিন্ন সাহার্য ও সহদরান�রা ্ানপ্তর 
বষিদত্র বরা�াদরা� স্াপি।

পূব্ডবরী পৃষ্ার (২9 িং) ছনবদর, বপাল্ডারনটদর ২ নট স্লুইস/বরগুদলটর এবং রার সাদথ সংরলুতি ২ নট ্িাি 
খাল বেখা রায়। স্লুইস/বরগুদলটর এবং ্িাি খাল সংলগ্ন এই এলাকাদক ক্যািদেনট বদল। এই ছনবদর ২ নট 
ক্যািদেনট রদয়দছ। ক্যািদেদনটর আওরািীি অবকাঠাদোসেূদহর পনরকল্পিা ্ণয়ি ও বাস্তবায়দির োনয়দবে 
রদয়দছ ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট। এ কাদজ পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি  সানব্ডক 
সহদরান�রা ্োি করদব।
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পৃষ্া ২২ | পানি ব্যবস্াপিায় নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠদির োনয়বে

পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ উপ-কনমটির দোনয়ত্ব

 • ক্যািদেদনটর পানি ব্যবস্াপিা এবং কৃনি উন্নয়ি সংক্ান্ত বাৎসনরক পনরকল্পিা করা;

 • বছরাদন্ত পানি ব্যবস্াপিা এবং কৃনি উন্নয়ি সংক্ান্ত বাৎসনরক পনরকল্পিায় ্দয়াজিীয় 
সংদরাজি, সংদশািি এবং হালিা�াে করা;

 • ক্যািদেদনটর সকল পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি করা;

 • ক্যািদেদনটর সকল পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর রষিণাদবষিণ নিনচির করা;

 • ক্যািদেদনটর অিীি সকল নবদল আশানুূরূপ েসল েলাদিার জন্য কখদিা খাল নেদয় পানি ববর 
করা, কখদিা ঢলুনকদয় বা কখদিা খাদল পানি জনেদয় অথ্ডাৎ পানি ব্যবস্াপিার োি্যদে কৃনি 
কাদজর উন্নয়ি নিনচির করা;

 • ক্যািদেনট এর বাৎসনরক পনরকল্পিা করার সেয় সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা আহবাি কদর েসদলর 
জার নিব্ডািি এবং েসল বরাপদির সেয় নিি্ডারণ করা;

 • পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি-বক ্দয়াজিীয় রথ্য নেদয় পানি ব্যবস্াপিা সংক্ান্ত কাদজর 
ব্যপাদর জািাদিা। ্দয়াজদি রাদের সাহার্য িাওয়া।

পূব্ডবরী পৃষ্ার (২9 িং) ছনবদর, বপাল্ডারনটদর ৫ নট গ্াে বেখা রায়। এসকল গ্াদের অন্ত�্ডর অবকাঠাদো 
সেূদহর (দুই বা রদরানিক গ্াে বা পানি ব্যবস্াপিা েল সংনলিষ্) োনয়বে ক্যািদেনট পওর কনেনটর উপর 
আদরানপর। পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা েল ও পানি ব্যবস্াপিা 
এদসানসদয়শদির সানব্ডক সহায়রায় ক্যািদেদনটর সােনগ্ক উন্নয়দি িূনেকা রাদখ।

পোনি ব্যবস্োপিো দমলর দোনয়ত্ব

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ রহনবল (O&M Fund) সংগ্হ;

 • পনরিালি ও রষিণাবদষিণ উপ-কনেনটদর ্নরনিনি ব্রণ;

 • ্নর ছয় োস পর পর অংশগ্হণেূলক পনরবীষিদণর সেয় পানি ব্যবস্াপিা এবং নিজস্ব 
এলাকািীি অবকাঠাদোর অবস্া নিরুপণ করা;

 • এলাকার জি�দণর সাদথ পানি ব্যবস্াপিা সম্নক্ডর সেস্যাবলী সোিাি করা;

 • ক্যািদেনট নিনতিক পনরিালি ও রষিণাদবষিণ কনেনটদক সানব্ডক িাদব সাহার্য করা;

 • ক্যািদেনট পওর পনরকল্পিা বাস্তবায়দি পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শিদক িানহো বোরাদবক 
(আদলািিা সাদপদষি) অথ্ড বরা�াি বেওয়া।
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ক্যািদেনট পনরকল্পিা এবং অবকাঠাদো পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ িলুনতি | পৃষ্া ২৩

পোনি ব্যবস্োপিো অবকোঠোমমো পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ কোর্ণক্রম এবং 
আধুনিক শস্য নবি্যোমসর জমি্য পোনি ব্যবস্োপিো পনরকল্পিো

পানি ব্যবস্াপিা েল রাদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ি এর জদন্য বানি্ডক নেনটং বা কে্ডশালা আদয়াজি 
করদর পাদরি। সিায়/কে্ডশালায় উপনস্র সেস্য�ণ নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা সংক্ান্ত সেস্যা এবং রাদের 
সম্ভাব্য সোিাি নিদয় আদলািিা সাদপদষি একনট কে্ডপনরকল্পিা ্স্তুর করদর পাদরি। রাদের নিদজদের 
এলাকার একনট ে্যাপ ্স্তুর কদর উঁিলু, নিিলু বা োঝানর জনে, বর্ডোি ও ্স্তানবর েসল পনরকল্পিা এবং 
নবনিন্ন সেস্যা নিননির করদর পাদরি। উতি পনরকল্পিার উপর নিনতি কদর রারা একনট বাদজট ্স্তুর কদর 
বস অনুরায়ী পনরিালি ও রষিণাদবষিণ রহনবল (O&M Fund) �ঠি বা শ্রে নিি্ডারণ করদর পাদরি। 
্দয়াজদি রারা পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপকনেনট এবং পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির সহায়রা গ্হণ 
করদর পাদরি।

বরসকল কাজ একানিক পানি ব্যবস্াপিা েলদক উপকৃর করদব (ক্যািদেনট বলদিদল) বসসকল কাদজর বষিদত্র, 
ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনটর সকল সেস্য এবং পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির 
্নরনিনিদের অংশগ্হদণ একনট কে্ডশালা বা সািারণ সিার এর আদয়াজি করদর পাদরি। উতি কে্ডশালা/
সািারণ সিায় ক্যািদেদনটর পানি ব্যবস্াপিা সংক্ান্ত নবনিন্ন সেস্যা নিননিরকরণ এবং রার সোিাি, 
নবনিন্ন অবকাঠাদোর পনরিালি ও রষিণাদবষিণ সম্দক্ড আদলািিাপূব্ডক একনট বানি্ডক কে্ডপনরকল্পিা 
্ণয়ি এবং রার বাদজট ্স্তুর করদর পাদর। কে্ডশালায় ইউনিয়ি পনরিে এবং নবনিন্ন স্ািীয় ্নরষ্াি 
বরেিঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড, এলনজইনর, নরএই, নবএনরনস এর ্নরনিনিদের আেন্ত্রণ করা উতিে। 
বানি্ডক কে্ডপনরকল্পিায় এেি নকছলু কার্ডক্ে থাকদব রা পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠিগুনল রাদের নিদজদের 
উদে্যাদ� সম্ােি করদর সষিে এবং নকছলু কার্ডক্ে থাকদর পাদর রা সম্ােি করদর রাদের নবনিন্ন স্ািীয় 
সরকার ্ নরষ্াি বা সরকারী/ববসরকারী ্ নরষ্াদির সহদরা�ীরা ্ দয়াজি। পানি ব্যবস্াপিা েল এবং পানি 
ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির সানব্ডক সহায়রায় ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট রাদের 
�ৃনহর কে্ডপনরকল্পিা বাস্তবায়ি করদব।

ব্লু ব�াল্ড ব্াগ্াদের আওরায় ক্যািদেদনটর অবকাঠাদোর পনরিালি ও রষিণাদবষিণ এবং ক্যািদেদনটর 
উন্নয়দির জদন্য পনরকল্পিা ্ণয়দির জদন্য নবনিন্ন কে্ডশালা আদয়াজি করা হদয়দছ। 

ক্যোচমমন্ট পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ পনরকল্পিো ্ণয়ি নিমনের ৩ টি ধোমপ সম্পন্ন হময়মেঃ

1. পানি ব্যবস্াপিা েলনিনতিক পওর পনরকল্পিা ্ণয়ি;

২. ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাবদষিণ পনরকল্পিা ্ণয়ি;

৩. ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাবদষিণ পনরকল্পিা নবিয়ক কে্ডশালার আদয়াজি ও পনরকল্পিা 
অনুদোেদির জন্য পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর সিায় উপস্াপি।

িাপগুদলার নববরণ পনরনশষ্ অংদশ রলুদল িরা হল।

পরবর্ডী পারায় একনট ক্যািদেনট পনরকল্পিার িেলুিা বেয়া হদলা।

ক্যোচমমন্ট পনরকল্পিো এবং অবকোঠোমমো 
পনরচোলি, গমরোমি ও রক্ষণোমবক্ষণ চুনতি৫



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

পৃষ্া ২৪ | ক্যািদেনট পনরকল্পিা এবং অবকাঠাদো পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ িলুনতি
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ক্যািদেনট পনরকল্পিা এবং অবকাঠাদো পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ িলুনতি | পৃষ্া ২৫

পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ চুনতি

পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ চুনতি নক?

পনরিালি ও রষিণাদবষিণ িলুনতির োি্যদে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড ও পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি 
এর বরৌথ অংশীোনরদ্বে ্কদল্পর পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদো গুদলার সুষ্লু পনরিালি ও রষিণাদবষিণ 
নিনচির করা হয়।

পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ চুনতির ্ধোি শি্ণ গুমলো নক?

 • পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠদির োনয়বেঃ পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর নিয়নের পনরিালি ও 
রষিণাদবষিণ করা;

 • বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাদর্ডর োনয়্বেঃ পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর অবকাঠাদোর বড় 
িরদির রথা বেয়ােী এবং জরুরী রষিণাদবষিদণর ব্যবস্া করা।

অপর পৃষ্ায় পনরিালি ও রষিণাদবষিণ িলুনতির একনট িেলুিা বেয়া হল।



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড এর সংনলিষ্ নিব্ডাহী ্দকৌশলী (1ে পষি) এবং বপাল্ডার এলাকায় �নঠর পানি 
ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি বিারা নিব্ডানির ২ জি কদর ্নরনিনি (২য় পষি) এর েদি্য সম্ানের িলুনতির েূল 
নবিয় সেূহ 

উপদরাতি শদর্ড উিয় পদষির সম্মনরক্দে নিদম্নাতি সাষিী�দণর উপনস্নরদর অে্য _________ ন্রঃ রানরখ 
বরাজ ______ বার _______________ পওর নবিা�, বাপাউদবা, _______________ েপ্তদর 
এই িলুনতিপত্র সম্ােি করা হদলা।

ক্রনমক িং
পোনি ব্যবস্োপিো 
অবকোঠোমমো

কোমজর নববরণ কোমজর ধরণ দোনয়ত্ব

1 ববনড়বাঁি

(ক) নিয়নের রষিণাদবষিণ

ববনড়বাঁদির বটা, বানড়রর বোকািপাট 
নিে্ডাণ িা করা। বরা� বেরাের, 
বরইি কাট বেরাের এবং রাস 
লা�াদিা,আ�াছা পনরষ্ার।

পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি

(খ) বেয়ােী রষিণাদবষিণ
৪/৫ বছর পর নরজাইি অনুরায়ী বাঁি 
পলুিঃনিে্ডাণ, োটল বেরাের, নবকল্প 
বাঁি নিে্ডাণ করা।

বাপাউদবা

(�) আপেকালীি বা জরুনর 
রষিণাদবষিণ

িাঙ্গা বাঁি বেরাের এবং বাঁদির িাঙ্গি 
্নরদরাি করা।

বাপাউদবা

২
পানি ব্যবস্াপিা 
কাঠাদোঃ 
বরগুদলটর/স্লুইস

(ক) পনরিালি

সংনলিষ্ বরগুদলটর এর ও এনর এে 
সাবকনেনট পানির সুষ্লু ব্যবহার 
নিনচিরকরদণ ক্যািদেনট পনরিালি 
ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা অনুরায়ী 
পনরিালিা করদব।

পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি

(খ) নিয়নের রষিণাদবষিণ
গ্ীজ বেয়া, ব�দটর বছাটখাট বেরাের, 
িাট ও বল্লু বেলাদিা, ব�দটর কাদছ 
খাল পনরষ্ার রাখা ইর্যানে।

পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি

(�) বেয়ােী রষিণাদবষিণ
পলুিঃনিে্ডাণ করা, রলা/পাশ নেদয় পানি 
িলুয়াদিা ্নরদরাি করা, ব�ট রঙ করা।

বাপাউদবা

(র) আপেকালীি বা জরুনর 
রষিণাদবষিণ

বরগুদলটর এর বিরর এবং বাইদরর 
নেদক ষিয় বরাি করা।

বাপাউদবা

1ে পষি ২য় পষি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাদর্ডর পদষি, পানি ব্যবস্াপিা অ্যাদসানসদয়শদির পদষি,

নিব্ডাহী ্দকৌশলী সািারণ সম্ােক সিাপনর
সাষিী সাষিী
1. 1.
২. ২.
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সম্দের সুষ্লু ব্যবহার | পৃষ্া ২৭

সম্পমদর সুষু্ ব্যবহোর৬
পানি ব্যবস্াপিা উন্নয়দির জদন্য ্দয়াজি হয় সম্ে। সম্ে হদর পাদর শ্রে, অথ্ড, সাোনজক অবস্াি/
ের্ডাো এবং স্ািীয় শনতি। পানি ব্যবস্াপিা েল অবকাঠাদো সেূদহর সনঠক পনরিালি ও রষিণাদবষিণ করার 
জদন্য পনরিালি ও রপষিণাদবষিণ রহনবল সংগ্হ কদর (বরেিঃ অথ্ড, শ্রে বা উপকরণ বরেি-িাি)। বরসকল 
পানি ব্যবস্াপিা েল ও পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি স্ািীয় ্নরষ্াি বরেিঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি 
ববার্ড, এলনজইনর, ইউনিয়ি পনরিে এদের সাদথ সুসম্ক্ড বজায় রাদখ, রাদের জদন্য পানি ব্যবস্াপিা 
অবকাঠাদো সংক্ান্ত সেস্যা সোিাি নকছলুটা সহজরর হয়।

কৃিক এবং বজদলদের েদি্য বরগুদলটর/স্লুইস ব�ইট বন্ধ বা বখালা নিদয় বা খাদল পানির পনরোণ নিদয় োদঝ 
োদঝ বিন্দ্ব বেখা বেয়। বপাল্ডাদর অনিকাংশ োনুি কৃনি কাদজ নিদয়ানজর, নকন্তু রারা ্ায়শই নকছলু োছ িািী/
ব্যবসায়ীদের কারদণ ষিনরগ্স্ হদয় থাদক এবং রার সোিাি রাদের নিদজদের বিারা সম্ভব হয় িা। 

নিত্র ৩০ঃ কৃিক ও বজদলদের েদি্য নবদরাি
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পৃষ্া ২8 | সম্দের সুষ্লু ব্যবহার

কৃিদকরা রাদের সেস্যা সোিাি এবং োছ িািী/ব্যবসায়ীদের সাদথ নবদরাি নিরসদি পানি ব্যবস্াপিা 
এদসানসদয়শি, ইউনিয়ি পনরিে, উপদজলা পনরিে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড বা অন্য বকাি সংস্ার 
সহদরান�রা গ্হণ করদর পাদরি। 

নিত্র ৩1ঃ কৃিক ও বজদলদের েদি্য নবদরাদির সোিাি
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সম্দের সুষ্লু ব্যবহার | পৃষ্া ২9

পানি ব্যবস্াপিা েদলর ব্যবস্াপিা কনেনটর 
সেস্যরা ্নর োদস অনুনষ্র োনসক 
সিায় রাদের েদলর কে্ড-পনরকল্পিা 
পর্ডাদলািিাসহ আনুসনঙ্গক নবনিন্ন নবিয় 
নিদয় আদলািিাপূব্ডক নসধিান্ত গ্হণ কদর 
থাদক। রাছাড়াও রারা ্দয়াজদি বকাি 
একনট নবিদয় আদলািিা ও নসধিান্ত গ্হদণর 
জন্য জরুরী সিা কদর থাদকি। রারা 
সািারণ কনেনটর সেস্যদের নিদয় ্নর 
বৎসর বানি্ডক সািারণ সিা এবং ্ দয়াজদি 
একানিক নবদশি সািারণ সিা কদর 
থাদকি। সকল িরদণর সিার বরজলু্যদলশি 
পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শিসহ নবনিন্ন 
েপ্তদর ব্রণ কদর থাদক। 

এদসানসদয়শদির ব্যবস্াপিা কনেনটর 
সেস্যরা ্নর দুই োদস একবার অনুনষ্র 
সিায় নেনলর হদয় রাদের এদসানসদয়শদির 
কে্ড-পনরকল্পিা পর্ডাদলািিাসহ পানি 
ব্যবস্াপিা েদলর ও ক্যািদেনট পওর 
উপ-কনেনটর নবনিন্ন সেস্যা/নবিয় নিদয় 
আদলািিাপূব্ডক নসধিান্ত গ্হণ কদর থাদকি। 
রাছাড়াও রারা ্দয়াজদি বকাি একনট 
নবিদয় আদলািিা ও নসধিান্ত গ্হদণর জন্য 
জরুরী সিা কদর থাদকি। রারা সািারণ 
কনেনটর সেস্যদের নিদয় ্নর বৎসর 
বানি্ডক সািারণ সিা এবং ্দয়াজদি 
একানিক নবদশি সািারণ সিা কদর 
থাদকি। সকল িরদণর সিার বরজলু্যদলশি 
সংনলিষ্ নিব্ডাহী ্দকৌশলীর েপ্তরসহ স্বাথ্ড-
সংনলিষ্ নবনিন্ন েপ্তদর ব্রণ কদর থাদক। 

নিত্র ৩২ঃ পানি ব্যবস্াপিা েদলর োনসক সিা

নিত্র ৩৩ঃ পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির নিয়নের সিা
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পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির 
ব্যবস্াপিা কনেনট নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা 
েল/ক্যািদেনট কনেনট হদর ্াপ্ত/সং�ৃহীর 
িানহো এবং সেস্যা রাদের সিায় 
পর্ডাদলািিা কদর রারদের েরাের সনম্বনলর 
বরজলু্যদলশি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি 
ববার্ড, এলনজইনর, নবএনরনস ইউনিয়ি ও 
উপদজলা পনরিেসহ স্বাথ্ড-সংনলিষ্ নবনিন্ন 
সংস্া/্নরষ্াদির কাদছ ব্রণ কদর থাদক। 

রনে পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এবং 
পানি ব্যবস্াপিা েদলর ্নরনিনিরা নবনিন্ন 
সরকানর ও ববসরকানর কৃনি সংস্ার সাদথ 
সুসম্ক্ড বজায় রাদখি রদব রারা পানি 
ব্যবস্াপিা েদলর সেস্যদের িাদলা োদির 
সার, কীটিাশক এবং বীজ সুলি েূদল্য 
বকিার ব্যবস্া করদর পারদবি।

নিত্র ৩৪ঃ বাপাউদবাদর্ডর সংনলিষ্ নিব্ডাহী ্দকৌশলীর েপ্তদর বরজলু্যদলশি োনখল

নিত্র ৩৫ঃ সেনন্বর বীজ ক্য়
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পোনি ব্যবস্োপিো সং�ঠি কিৃ্ণ ক পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ (পওর) িহনবল 
সংগ্হ ও ব্যবহোরঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড এবং পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি েদি্য সম্ানের "অবকোঠোমমো পনরচোলি, 
গমরোমি ও রক্ষণোমবক্ষণ চুনতিিোমো" অনুরায়ী পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর নিয়নের রষিণাদবষিণ (বকাি 
বকাি বষিদত্র জরুরী রষিণাদবষিণ এর ্াথনেক োনয়বে) এর োনয়বে পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠদির এবং বেয়ােী 
ও জরুরী রষিণাদবষিণ এর োনয়বে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববাদর্ডর। পানি ব্যবস্াপিা সং�ঠি রাদের োনয়বে 
পালদির জন্য নিম্ননলনখর পন্ায় পনরিালি ও রষিণাদবষিণ রহনবল সংগ্হ এবং ব্যবহার করদর পারদব।

১। পোনি ব্যবস্োপিো দল কিৃ্ণ ক পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ (পওর) িহনবল সংগ্হঃ 

পানি ব্যবস্াপিা েদলর বানি্ডক সািারণ/নবদশি সিায় অনুদোেি স্বাদপদষি, ব্যবস্াপিা কনেনট করৃ্ডক-

ক) িনর্ডর সেয় সেস্যদের নিকট বথদক নিনে্ডষ্ হাদর িাঁো আোয়;

খ) এলাকার জনের োনলকদের রানলকা কদর জনের পনরোদণর নিনতিদর আেি ও ববাদরা বেৌসুদে িাি 
সংগ্হ;

�) এলনসএস বথদক ্াপ্ত ৪% সানি্ডস িাদজ্ডর একনট অংশ েদলর পওর খাদর সংরষিণ;

র) অন্যান্য উৎস বথদক িাঁো সংগ্হ।

১.১। পোনি ব্যবস্োপিো দল কিৃ্ণ ক পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ (পওর) িহনবল এর অর্ণ ব্যয়ঃ 

পানি ব্যবস্াপিা েদলর ব্যবস্াপিা কনেনট করৃ্ডক েদলর বানি্ডক সািারণ সিায়/নবদশি সািারণ সিায়-

ক) পূব্ডবর্ডী বৎসদরর পওর খাদরর খরি (রনে থাদক) অন্যান্য খাদরর সাদথ অনুদোেি করাদর হদব;

খ) পনরিালি ও রষিণাদবষিণ (পওর) খাদর পরবর্ডী অথ্ড বৎসদরর সম্ভাব্য বাদজট এবং জরুরী ্দয়াজদি এ 
খাদর বকাি খরি করার ্দয়াজি হদয় থাকদল, বসই খরি পরবনর্ড সািারণ সিায় অনুদোেি করাদর হদব;  

�) েদলর ব্যবস্াপিা কনেনট করৃ্ডক ্দয়াজি/িানহো অনুরায়ী পনরিালি ও রষিণাদবষিণ কাজ নিননির কদর 
সুনিনে্ডষ্ বাদজট ্স্তর করদব;

র) বাদজট অনুরায়ী টাকা খরি করদর হদব। ্নরনট খরদির িাউিার সংরষিণ করদর হদব এবং ব্যবস্াপিা 
কনেনটর সিায় অনুদোেি করাদর হদব;

ঙ) পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির পওর রহনবল �ঠদির লদষি্য পানি ব্যবস্াপিা েদলর বানি্ডক/নবদশি 
সািারণ সিায়/সিার নসধিান্ত অনুরায়ী একনট নিনে্ডষ্ পনরোণ িাঁো অথ্ডাৎ আেি ও রনব বেৌসুদে সং�ৃহীর 
েসদলর ৫-1০% অংশ (বেৌসুে নিনতিক) বা েদলর নিজস্ব রহনবল বথদক একনট নিনে্ডষ্ পনরোণ টাকা 
এদসানসদয়শদির পওর/সািারণ রহনবদল ্োি করার নসধিান্ত গ্হণপূব্ডক রা বাস্তবায়ি করদব। এই টাকা 
খরদির জন্য পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শিদক পানি ব্যবস্াপিা েদলর নিকট জবাবনেহী করদর হদব।
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২। পোনি ব্যবস্োপিো এমসোনসময়শি কিৃ্ণ ক পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ িহনবল সংগ্হঃ

পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির সািারণ সিার নসধিান্ত বোরাদবক ব্যবস্াপিা কনেনট করৃ্ডক-

ক) সেস্য েলগুদলার নিকট বথদক বানি্ডক/৬ োস অন্তর পওর িাঁো/বেৌসুেী েসল সংগ্হ;

খ) ষিলুর্ অবকাঠাদো উন্নয়ি খার বথদক ২% হাদর সানি্ডস িাদজ্ডর একনট নিনে্ডষ্ অংশ পওর খাদর সংরষিণ;

�) এলনসএস বথদক ্াপ্ত 1% সানি্ডস িাদজ্ডর একনট অংশ পওর খাদর সংরষিণ;

র) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ি ববার্ড/অন্যান্য সংস্া বথদক লীজ বিয়া সম্ে সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা েল/
েলসেূহদক ব্যবহার করার সুদরা� ্োদির নবনিেদয় নিনে্ডষ্ হাদর সানি্ডস িাজ্ড আোয়;

ঙ) ক্যািদেনট পওর পনরকল্পিা বাস্তবায়দির জন্য অদথ্ডর ্দয়াজি হদল ক্যািদেনট পওর ঊপ-কনেনট িানহো 
বোরাদবক পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি পওর রহনবল বথদক (রনে থাদক) অথবা নিনে্ডষ্ পনরোণ অথ্ড 
সংগ্দহর জন্য সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা েলসেূদহর সাদথ বরা�াদরা� কদর ্দয়াজিীয় অদথ্ডর ব্যবস্া করদব। 
্দয়াজদি, পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি ক্যািদেনট কনেনট করৃ্ডক পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা 
ও অদথ্ডর িানহোপত্র নিদয় স্ািীয় ইউনিয়ি পনরিদের বিয়ারে্যাি সাদহদবর সাদথ আদলািিা করদব এবং 
্স্তানবর কাদজ ইউনিয়ি পনরিদের সহদরান�রা কােিা করদব। এদসানসদয়শি এ ব্যাপাদর ্দয়াজদি 
অন্যান্য বর বকাদিা সরকানর/ববসরকানর সংস্ার সদঙ্গ বরা�াদরা� করদর পাদর।

নিত্র ৩৬ঃ পনরিালি ও রষিণাদবষিণ (পওর) রহনবল সংগ্হ 
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২.১। পোনি ব্যবস্োপিো এমসোনসময়শি কিৃ্ণ ক 
পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ িহনবল এর অর্ণ ব্যয়ঃ

ক) ক্যািদেনট পওর উপ-কনেনট বথদক ্াপ্ত পওর 
কাদজর পনরকল্পিা ও বাদজট সরক্ডরার সাদথ 
পরীষিা-নিরীষিা কদর উপদরাতি ২(ঙ) বোরাদবক 
্দয়াজিীয় অথ্ড সংগ্হ কদর ক্যািদেনট কনেনটর 
আহ্ায়দকর নিকট ্োি করদব;

খ) এদসানসদয়শি ক্যািদেনট পওর উপ-কনেনটর 
আনথ্ডক খরদির খারসহ সেূেয় কাদজর রোরনক 
করদব।

৩। বোস্বনভনতিক পওর পনরকল্পিো ্ণয়ি ও 
বোস্বোয়মি ক্যোচমমন্ট পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ 
উপ-কনমটির করণীয়ঃ

ক) ক্যািদেনট পওর উপ-কনেনট পনরিালি 
ও রষিণাদবষিণ (পওর) পনরকল্পিা পানি 
ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর সিাপনর বরাবদর 
অনুদোেদির জন্য বপশ করদব;

খ) ক্যািদেনট এর আওরািূতি উপকারদিা�ী কৃিক ও অন্য বপশায় নিদয়ানজর োনুি রারা ্স্তানবর কাজ 
বথদক সরাসনর উপকার বপদর পাদর, রার সনিাব্য এলাকা (একদর) নিি্ডারণ করদব। এ কাদজ ্দয়াজদি 
সংনলিষ্ সকল পানি ব্যবস্াপিা েদলর সাহার্য নিদব;

�) ক্যািদেনট পওর উপ-কনেনট পানি ব্যবস্াপিা েল, ্দয়াজদি, পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর 
সাহার্য নিদয়, উপকারদিা�ী কৃিকদের/জি�ণদক উৎসানহর করদব, রাদর রারা কাজগুদলা করদর এন�দয় 
আদসি। রাদের আনথ্ডক সােথ্ড আদছ, রারা ্দয়াজদি টাকা নেদয়, আর রাদের আনথ্ডক সােথ্ড বিই, রারা 
্দয়াজদি শ্রে নেদয় নবনিন্ন কাদজ সহদরান�রা করদর পাদরি;

র) ক্যািদেনট পওর উপ-কনেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা তররী করার পর পর ্ দয়াজিীয় কাজ 
গুদলার জন্য নক পনরোণ অথ্ড বা শ্রে-সাহার্য লা�দব রা নহসাব কদর এবং বসই অনুরায়ী বাদজট (ও শ্রে 
রানলকা) তররী কদর পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর সিাপনরর বরাবদর ব্রণ করদব;

ঙ) পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি করৃ্ডক ্দয়াজিীয় পনরোণ অথ্ড ্োি করা হদল, রথারথিাদব কাজ 
সম্ােি করদব;

ি) ক্যািদেনট পওর উপ-কনেনট ্নরনট খরদির িাউিার সংরষিণ করদব এবং বসগুদলা রথাসেদয় পানি 
ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির বরাবদর ব্রণ করদব।  

নিত্র ৩৭ঃ পনরিালি ও রষিণাদবষিণ (পওর) রহনবল সংগ্হ



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

পৃষ্া ৩৪ | নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ

স্লুইস/গরগুমলটমরর পনরচোলিঃ

েূলরঃ নরিনট কাদজর জন্য আেরা স্লুইস ব�ইট/বরগুদলটর ব্যবহার করা হদয় থাদকঃ 

 • ্দয়াজি অনুরায়ী বপাল্ডাদরর নিরদরর পানি নিষ্াশি বা ববর কদর বেয়া;

 • বসদির জন্য বপাল্ডাদরর নিরদর পানি ্দবশ করাদিা; 

 • ্দয়াজি অনুরায়ী পানি িদর রাখা।

পোনি নিষ্োশমির (গবর কমর গদয়োর) গক্ষমত্র করণীয় নবষয়ঃ

 • িাটার সেয়, ্থদে ফ্্যাপ ব�ইটনট নকছলুটা রলুদল রাখদর হদব। ব�ইটনট বরালার বষিদত্র িীদর িীদর 
বিইি কপ্ার সাহাদর্য উপদরর নেদক রলুলদর হদব;

 • দুই পাদশর পানির উচ্চরা কাছাকানছ এদল (এক নেট) নলেট ব�ইটনট আদস্ত আদস্ত রলুলদর হদব;

 • হুইল বা িানবনট যোেদটর উপর বনসদয় রাি নেদক বরারাদর হদব। অবযেই হুইলনট বসাদিার পর 
দুইনট ববাল্ িাদটর বিরর শতি কদর লা�াদর হদব। বকাদিাক্দেই একনট োত্র ববাল্ লান�দয় 
হুইল বরারাদিা রাদব িা;

 • এক বা দুই বোঁকর নবনশষ্ স্লুইদসর/বরগুদলটদরর বষিদত্র সব গুদলা ব�ইট সোি িাদব খলুলদর 
হদব;

 • রনে ব�ইট উঠাদিার বকাি ব্যবস্া িা থাদক, বোটা েনড় ব্যবহার কদর ফ্্যাপ ব�ইট উঠাদিা 
লা�দব;

 • দুই বিনট নবনশষ্ ব�ইদটর বষিদত্র একনেি বাে নেদকর ব�ইট খলুলদল আদরকনেি রাি নেদকর 
ব�ইট খলুলদর হদব;

 • নরি বা রদরানিক ব�ইদটর বষিদত্র ্থদে োদঝর ব�ইটনট খলুলদর হদব। অরঃপর বানক ব�ইটগুদলা 
সোি িাদব আদস্ত আদস্ত খলুলদর হদব।

পোনি ঢুকোমিোর সময় করণীয় নবষয়ঃ

 • বজায়ার শুরুর নকছলুষিণ পদরই ফ্্যাপ ব�ইটনট উনঠদয় রাখদর হদব;

 • িেীকূল ও বেশকূদলর পানির উচ্চরা কাছাকানছ এদল নলেট ব�ইটনট রলুলদর হদব;

 • ব�ইট বখালার জন্য পূদব্ড অনুরূপ (বখালার সেয় রা করদর হয়) নিয়ে অনুসরণ করদর হদব।

নবনভন্ন পোনি ব্যবস্োপিো অবকোঠোমমোর 
পনরচোলি, গমরোমি ও রক্ষণোমবক্ষণ৭



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ | পৃষ্া ৩৫

স্লুইস/গরগুমলটর দ্োরো গপোল্ডোর অভ্যন্তমর পোনি ্মবশ  
করোমিোর নিয়মোবলী

নিত্র ৩8ঃ 
িাপ 1

িেীকূল ও 
বেশকূদলর পানির 
উচ্চরা কাছাকানছ 
নকিা বেখদর হদব

নিত্র ৩9ঃ 
িাপ ২

বজায়ার শুরুর 
নকছলুষিণ পদরই 
িেীকূদলর ফ্্যাপ 
ব�ইট উনঠদয় 
রাখদর হদব| নরি 
বা রদরানিক 
ব�ইদটর বষিদত্র 
্থদে োদঝর 
ব�ইটনট খলুলদর 
হদব।



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

পৃষ্া ৩৬ | নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ

নিত্র ৪০ঃ 
িাপ ৩

বজায়ার শুরুর 
নকছলুষিণ পদরই 
িেীকূদলর 
সবগুদলা ফ্্যাপ 
ব�ইট উনঠদয় 
রাখদর হদব;

নিত্র ৪1ঃ 
িাপ ৪

িেীকূল ও 
বেশকূদলর 
পানির উচ্চরা 
কাছাকানছ এদল 
নলেট ব�ইটনট 
রলুলদর হদব। নরি 
বা রদরানিক 
ব�ইদটর বষিদত্র 
্থদে োদঝর 
ব�ইটনট খলুলদর 
হদব।



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ | পৃষ্া ৩৭

পোনি নিষ্োশমির নিয়মোবলীঃ

পানি নিষ্াশদির সেয় অনুরুপ নিয়োবলী অনুসরণ কদর ব�ইট খলুলদর হদব।

নিত্র ৪২ঃ 
িাপ ৫

বানক ব�ইটগুদলা 
আদস্ত আদস্ত 
সোি িাদব 
খলুলদর হদব।



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

পৃষ্া ৩8 | নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ

স্লুইস গ�ইট/গরগুমলটর পনরচোলমির নকেু লক্ষণীয় নবষয়ঃ

 • িেীকূদল পানির উচ্চরা রখি কে থাদক রখিই ফ্্যাপ ব�ইটনট উঠাদিার সনঠক সেয়;

 • কখিই বজারপূব্ডক ব�ইট ওঠাদিা বা িাোদিা রাদব িা। উোহরণস্বরূপ- নলেট ব�ইট সম্ূণ্ড 
িাোদিার পর রনে অনরনরতি িাপ ্দয়া� করা হয় অথ্ডাৎ িানব বা হুইল আরও রলুরাদিা হয় রদব 
যোেট ববঁদক রাওয়ার সম্ভাবিা থাদক;

 • একানিক বোকর বা বিনট এর বষিদত্র সব নলেট ব�ইট সোি উচ্চরায় উনঠদয় রাখদর হদব। 
বকাি ক্দেই শুিলু একনট ব�ইট আংনশক উনঠদয় রাখা রাদব িা;

 • ফ্্যাপ ব�ইট উঠাদিার বষিদত্র বিইি কপ্া ব্যবহার কদর িীদর িীদর উঠাদর হদব এবং িাোদিার 
সেয় ও িীদর িীদর বিইি কপ্া ব্যবহার কদর িাোদর হদব। বকাি ক্দেই িাক্া নেদয় বা হঠাৎ 
কদর বেলা রাদবিা;

 • অ্দয়াজদি কখিই স্লুইস ব�ইট/বরগুদলটর বখালা রাখা নঠক িা, এদর বপাল্ডাদরর বিরদরর খাদল 
পনল জদে বরদর পাদর;

 • জরুরী অবস্ায় ব�ইট অপাদরটর এবং ও এনর এে সাবকনেনটর আহ্ায়ক, এদসানসদয়শদির 
সিাপনর ও সািারণ সম্ােক বা ইউনিয়ি বিয়ারে্যাি বা নিব্ডাহী ্দকৌশলীর পরােশ্ডক্দে 
ব�ইট বন্ধ বা খলুলদর পাদর;

 • স্লুইস/বরগুদলটর এর নিরর বা আশ-পাশ নেদয় �াদছর ল�, বিৌকা অথবা িানর বকাি োলাোল 
উঠাদিা / িাোদিা রাদব িা;

 • স্লুইস ব�দটর/বরগুদলটদরর উিয়পাদশ িেী বা বেশকূদলর খাদল বকাি জাল/আড় বাঁি, বিট-পাটা 
বেওয়া রাদব িা, রাদর খাদলর পানি সনঠক িাদব িলািদলর সেস্যা রটদব;

 • স্লুইস/বরগুদলটর এর আশ-পাশ নেদয় নকংবা স্লুইস এর উপদর বকাি ্কার বোকািপাট, বানড়রর, 
হাটবাজার সহ বকাদিা ্কার স্াপিা নিে্ডাণ করা রাদব িা;

 • স্লুইস/বরগুদলটর সংলগ্ন খাদল বকাি ্কার আবজ্ডিা বেলা রাদব িা;

 • বিৌকা, ট্রলার, লঞ্চ সহ বকাি ্কার জলরাি স্লুইস/বরগুদলটর এর সাদথ বিাঙ্গর করা রাদবিা;

 • ব�দটর আশপাদশর কিলুনরপািা, রাল-পালা, আবজ্ডিা পনরষ্ার রাখদর হদব, িইদল ব�ইট নঠক 
েদরা বখালা বা বন্ধ করা রাদবিা।

স্লুইস গ�ইমটর/গরগুমলটমরর রক্ষণোমবক্ষণঃ

স্লুইস/বরগুদলটর সিল রাখার বষিদত্র এর রন্ত্রাংশগুদলাদক িাল রাখদর হদব।

 • যোেটনট সিল রাখদর নিয়নের একোস পর পর গ্ীজ এবং েনবল লা�াদর হদব। ্থদে যোেদট 
িালিাদব গ্ীজ লা�াদর হদব। এরপর হুইলনট বসট করদর হদব। অরঃপর ব�াঁড়ায় ্দয়াজি ের 
েনবল বঢদল নেদর হদব;

 • ্নর বছর ব�ইদট রঙ বেয়া। রঙ এর ্থে টািনট আড়াআনড় িাদব নেদর হদব। একটলু শুকাদিার 
পর নবিরীয় টািনট লম্বালনম্ব িাদব নেদর হদব;
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 • ্দয়াজি ের ব�দটর নটিল ওয়্যার বরাপ বেল করদর হদব;

 • ব�ইদটর নহঞ্ ববাল্ ্নর 1৫ নেি অন্তর অন্তর পরীষিা করা উনিৎ। রনে নঢলা হদয় থাদক রদব 
সনঠক িাদব টাইট বেয়া উনিৎ;

 • বিইি কপ্া রষিণাদবষিদণর জন্য কপ্ানট খলুদল একনট কড়াই/রা�াদড় বরদখ বকদরানসি নেদয় 
নিনজদয় রাখদর হদব;

 • ব�দট বড় িরদির বকাি সেস্যা বেখা নেদল রৎষিণাৎ সংনলিষ্ নবিা�দক অবনহর করা উনিৎ।

স্লুইস গ�ইট রক্ষণোমবক্ষমণর সময় নিরোপতিোসমূহঃ

 • স্লুইস ব�ইট এর নিয়নের রষিণাদবষিদণর বষিদত্র, কাদজর শুরুদর ব�ইটনট বন্ধ রাখদর হদব এবং 
সংলগ্ন খাদল বরি পানি কে থাদক বস নবিদয় লষি্য রাখদর হদব। 

 • কাজ করার সেয় বরেিঃ রঙ করার বষিদত্র শুষ্ একনট স্াি নিব্ডািি কদর নিদয় েই ব্যবহার 
করদর হদব িরলুবা বশওলার কারদণ নপছদল দুর্ডটিা রটদর পাদর।

 • স্লুইস ব�ইদটর উপদর বকাি কাজ করদর ব�দল �ানড় িলািল রথারথ নিয়ন্ত্রণ করদর হদব বরি 
বকাি দুর্ডটিা িা রদট। 

নিত্র ৪৩ঃ স্লুইস ব�ইট রষিণাদবষিদণর সেয় নিরাপতিাসেূহ 
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আউটমলমটর পনরচোলিঃ

 • আউটদলদটর একোত্র কাজ হদছে পানি ববর কদর বেয়া। আউটদলট নেদয় বকাি ক্দেই পানি 
ঢলুকাদিা রাদবিা; 

 • পানি ববর করার বষিদত্র স্লুইস /বরগুদলটর এর জন্য বরই পধিনর বলা হদয়দছ রাই বেদি িলদর 
হদব।

আউটমলমটর রক্ষণোমবক্ষণঃ

স্লুইদসর/বরগুদলটদরর রষিণাদবষিদণর জন্য বরই পবিনরর কথা বলা হদয়দছ, আউটদলদটর বষিদত্রও ওই একই 
পবিনর ব্যবহার করদর হদব।

ইিমলমটর পনরচোলিঃ

ইিদলদটর একোত্র কাজ হদছে বজায়াদরর সেয় বসদির জন্য বপাল্ডাদরর বিরদর পানি ঢলুকাদিা। ইিদলদট 
ব�ইট পনরিালদির জন্য বকাি বহাদয়টি বা িানব থাদকিা। ব�ইটগুদলা বছাট (1 নেঃ) হদয় থাদক এবং ব�ইট 
বরালার জন্য হারল থাদক।

ইিমলমটর রক্ষণোমবক্ষণঃ

ইিদলদটর ব�ইট বছদর একবার রঙ নেদর হদব। রঙ এর ্থে টািনট আড়াআনড় িাদব নেদর হদব। একটলু 
শুকাদিার পর নবিরীয় টািনট লম্বালনম্ব িাদব নেদর হদব।

খোমলর পনরচোলিঃ

 • অবকাঠাদোর (স্লুইস, আউটদলট ইর্যানে) সাদথ রলুতি খালদক ্িাি খাল বদল। ্িাি খাল নেদয় 
অবকাঠাদোর োি্যদে পানি ঢলুকাদিা হয় বা ববর করা হয়। ্িাি খাল কখিই শুিলু পানি িদর 
রাখার কাদজ ব্যবহার করা নঠক িা;

 • নবনিন্ন নবল/বকালা/োঠ গুদলা শাখা ও ্শাখা খাল নেদয় ্িাি খাদলর সাদথ রলুতি থাদক; 

 • শাখা ্শাখা খাল গুদলা পানি িাোদিার কাদজ এবং ্দয়াজদি বসদির জন্য পানি িদর রাখার 
কাদজ ব্যবহার করা বরদর পাদর;

 • বরসব খাল কৃনি কাদজর জন্য পানি ঢলুকাদিা বা িাোদিার কাদজ ব্যবহার করা হয়, রাদর কখিই 
বিট বা পাটা নেদয় োছ িরা রাদবিা। নবদশি কদর, ্িাি খাদল কখিই বিট বা পাটা বেয়া 
রাদবিা;

 • েূল খাদল কখিই আড় বাঁি বেয়া রাদব িা;

 • আেি, রনব ও আউশ বেৌসুদে, নবনিন্ন েসদলর জার বিদে উঁিলু জনেদর ও নিিলু জনেদর নিন্ন নিন্ন 
উচ্চরার পানির েরকার হয়। বকাি বকালায়/োদঠ/নবদল নক পনরোণ পানি থাকদব, রার উপর 
নিনতি কদর খাদল নক পনরোণ পানি রাখা েরকার রা নঠক করদর হদব;
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 • পানি িদর রাখার জন্য, শাখা-্শাখা খাদল রনব অথবা আউশ বেৌসুদে বছাট বাঁি বেয়া বরদর 
পাদর। নকন্তু আেি বেৌসুে আসার আদ�ই এই বাঁিগুদলা অপসারণ করদর হদব;

 • ক্যািদেদনটর উপকারদিা�ীদের িানহো অনুসাদর, বকাি শাখা বা ্শাখা খাল োছ িাদির জন্য 
ব্যবহার করা বরদর পাদর।

খোমলর রক্ষণোমবক্ষণ

 • িাসোি আবজ্ডিা ও কিলুনরপািা অপসারণ করা;

 • �াছ এবং লরাগুল্ম রা খাদল পানি ্বাদহ বািা সৃনষ্ কদর বসগুদলাদক কাটা এবং সনরদয় বেলা;

 • ্িাি খাল বথদক আড় বাঁি এবং োছ িরার জাল ইর্যানে অপসারণ করা;

 • শাখা বা ্শাখা খাদল পনল জদে ব�দল, নিদজদের উদে্যাদ� বসই সব বছাট খাদলর পনল 
অপসারণ করা।

 • বর সকল এলাকায় িেীদর ্িলুর পনরোণ পনল বহি কদর বস সব এলাকায় বি্ডা বেৌসুদের পর 
খাদল পনল েলুতি রাখার জন্য ্িাি খাদলর েলুদখ বা স্লুইস ব�দটর বাইদর িেীর কাছাকানছ আড় 
বাঁি বেয়া বরদর পাদর। রদব অবযেই বি্ডা কাদলর পূদব্ড আড়বাঁি নট অপসারণ করদর হদব।

িাদলা েসল উৎপােদির জদন্য একনট ্বাহোি এবং সিল খাল অনরব গুরুবেপূণ্ড। পানি নিষ্াশি বা 
্দবশ করাদিার বকাি ্দয়াজি িা হদল স্লুইস ব�ইট বন্ধ বরদখ খাদল পনল জো ্নরদরাি করা রায়। 
নিয়নের কিলুনরপািা পনরষ্ার করা হদল ও খাদল পনল জো বরাি করদর পারদল খাল সিল থাকদব।

নিত্র ৪৪ঃ সিল খাল
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খাদলর সনঠক ব্যবহার ও রষিণাদবষিণ িা করদল কৃনি উৎপােি ব্যহর হয়। কৃিদকরা জলাবধিরা এবং 
খরার েলুদখােলুনখ হয় কারণ রারা জনের পানি নিষ্াশি করদর বা বসি নেদর পাদর িা। উপদরাতি ছনবনটদর 
একনট খাদল পনল এবং কিলুনরপািা জদে ন�দয় ব্যবহাদরর অদরা�্য হদয় ন�দয়দছ। রার েদল কৃিকদের েসল 
উৎপােি ব্যহর হদয়দছ।

নিত্র ৪৫ঃ ব্যবহাদরর অনুপদরা�ী খাল

নিত্র ৪৬ঃ খাল হদর কিলুনরপািা সংগ্হ কদর রা হদর সার উৎপােি 
করা রায় এবং জনেদর ব্যবহার করা রায়।
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খোল রক্ষণোমবক্ষমণর সময় নিরোপতিোসমূহঃ

1। খাদলর দুপাদশ আড়বাঁি বেয়ার পর খাদলর পানি অপসারণ কদর পলুিঃ খিি কাজ শুরু করদর হদব।

২। খাল পলুিঃ খিদির সেয় অপসানরর োনট খাল নিি্ডানরর েূরদবে বেলদর হদব। কারণ োনটর স্তুপ খাদলর 
িাদর বেদল রাখদল রা ধ্বদস খাল পলুিরায় িরাট হদয় রাদব এবং স্তুপাকৃর োনটর কারদণ দুর্ডটিা রটার 
সম্ভাবিা থাদক।

নিত্র ৪৭ঃ খাল পলুিঃখিদির 
পর ্াপ্ত োনট রাস্তারাট ও 
বানড়রর নিে্ডাণ, পনল োনট 
উব্ডর বদল সবনজ িাি ও 
অন্যান্য কাদজ ব্যবহার করা 
রায়।

চিত্র 4৮ঃ খাল রক্ষণাবেক্ষবণর সময় চিরাপত্া
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গবনিবোঁমধর রক্ষণোমবক্ষণঃ

 • বি্ডা কাদলর আদ� ও পদর বাঁি পনরেশ্ডি করা;

 • বরা�, �র্ড, বৃনষ্র কারদণ ঢাল বিদে ব�দল (বরইি কাট) এবং পানি বিাঁয়াদর থাকদল রার কারণ 
ববর করা ও বেরাের করা;

 • বাঁদির ঢাল বেরাের করা এবং পানি বিারা িলুদয় রাওয়া বন্ধ করা;

 • বাঁদি ষিনরকারক �াদছর (বরেি কলা �াছ) বশকড় সহ বকদট বেলা এবং োনট বিারা �র্ড িরাট 
করা এবং িরাটকৃর োনট িাল িাদব দুরেলুজ করা;

 • বাঁদির বরখাদি ্দয়াজি বসখাদি রাস লা�াদিা এবং রথারথ পনরির্ডা করা;

 • বাঁি এবং বাঁি সংলগ্ন স্াি বথদক োনট অপসারণ করা রাদবিা। নবদশি কদর বাঁদির ব�াড়া (বটা) 
বা ঢাল (বস্াপ) বথদক কখিই রাদর োনট সরাদিা বা কাটা িা হয়, বসই নেদক নবদশি িাদব লষি্য 
রাখদর হদব। বাঁদির ব�াড়া এবং ঢাল বথদক বকউ োনট কাটদল, সাদথ সাদথ রা পানি ব্যবস্াপিা 
এদসানসদয়শিদক জািাদর হদব। পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শিদক অবযেই এই কাদজর নবরুদধি 
ব্যবস্া গ্হণ করদর হদব, ্দয়াজদি ইউনিয়ি পনরিদের সাহার্য নিদর হদব;

 • গঘো� গমরোমি কোমজর গুরুত্বপূণ্ণ নবষয়ঃ বরা� বা বিলা বেখদর বপদল নিদির পবিনর অনুসরণ 
কদর রা বেরাের করা রাদবঃ

 • �র্ডনট িেীর নেদক এক নেটার (২-৩ হার সোি) �িীর কদর খিি করদর হদব;

 • খিিকৃর জায়�ানট উপরলুতি োনট বিারা িদর নেদর হদব। এক হার সোি োনট িরাদিার 
পর, দুরেলুজ নেদয় িাল কদর জায়�ানট বপটাদর হদব। রারপর আবার োনট িরাট কদর 
্নরবার োনট এক হার সোি িরার পরই জায়�ানট দুরেলুজ করদর হদব;

 • পলুদরাপলুনর িরাট হদয় রাওয়ার পর ওই স্াদি রাস লান�দয় নেদর হদব;

 • রাস িাল িাদব ববদড় উঠার জন্য এর পনরির্ডা করদর হদব।
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িাদলািাদব সংরনষির বাঁি একনট 
বপাল্ডারদক ঝড়বৃনষ্র কারদণ সৃষ্ বড় 
বড় বঢউ এবং বন্যার কবল বথদক রষিা 
কদর।

একনট বাঁি সনঠকিাদব সংরষিদণর 
অিাদব বপাল্ডার অি্যন্তদরর ররবানড়, 
েসল এর ষিনর এবং অদিক সেয় 
জীবি িবংদসর কারণ হদয় োঁড়ায় 
এবং রা বেরােদর ও ষিনরপূরদণ 
নবপলুল পনরোণ অদথ্ডর ও সেদয়র 
্দয়াজি হয়।

নিত্র ৫০ঃ ব্যবহার অদরা�্য বাঁি

নিত্র ৪9ঃ িাদলািাদব সংরনষির বাঁি



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

পৃষ্া ৪৬ | নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ

ছনবনটদর বাঁদির সনঠক ব্যবহার ও 
রষিণাদবষিণ বেখাদিা হদয়দছ। বাঁদির 
উপদর বকাি ররবানড়, �াছপালা 
নিে্ডাণ করা হয়নি, এলাকাবাসীরা নিজ 
োনয়দবে বরা� বেরাের করদছি, বকও 
োনট দুরেলুজ করদছি, বকও টারনেং/
রাস লা�াদিার কাজ করদছি, রারা 
বাঁি হদর োনট সংগ্হ িা কদর নকছলু েূর 
বথদক োনট সংগ্হ করদছি।  

ছনবদর বাঁদির খারাপ ব্যবহার ও 
রষিণাদবষিণ বেখাদিা হদয়দছ। বাঁদির 
উপদর ররবানড় নিে্ডাণ করা হদয়দছ, 
�াছ লা�াদিা হদয়দছ, �বানে পশু রাখা 
হদয়দছ এবং �বানে ্ াণীরা টানে্ডং এর 
রাস বখদয় বেদলদছ, নকছলু োনুি বাঁি 
হদর নিদজদের ্দয়াজদি োনট সংগ্হ 
কদর নিদয় রাদছে, জায়�ায় জায়�ায় 
বরা� বা �র্ড বেখা নেদয়দছ এবং 
বাঁদির ঢাদল রাস/টানে্ডং এর পনরোণ 
কদে ন�দয়দছ। এই অবস্ায় বাঁদির 
রথারথ রষিণাদবষিণ ও বেরাের িা 
করা হদল বন্যার বেৌসুদে বাঁি বিদঙ্গ 
পলুদরা এলাকা প্ানবর হওয়ার সম্ভাবিা 
রদয়দছ।

নিত্র ৫1ঃ বাঁদির সনঠক ব্যবহার ও রষিণাদবষিণ

নিত্র ৫২ঃ বাঁদির খারাপ ব্যবহার ও রষিণাদবষিদণর অিাব
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নবনিন্ন পানি ব্যবস্াপিা অবকাঠাদোর পনরিালি, বেরাের ও রষিণাদবষিণ | পৃষ্া ৪৭

বোঁধ রক্ষণোমবক্ষমণর সময় নিরোপতিোসমূহঃ

1। বাঁদির রষিণাদবষিণ কার্ডক্দের সেয় রািবাহি িলািল নিয়ন্ত্রণ করদর হদব বরি কাদজর সেয় বকাি 
দুর্ডটিা িা রদট।

২। িেীকূদল পানির পনরোণ কে থাকদল রার ঢাদল কাজ করদর হদব। িেীকূদলর ঢাদল কাজ করার সেয় 
সাবিাদি করদর হদব বরি িেীদর পদর ন�দয় দুর্ডটিা িা রদট।

কোলভোমট্ণ র পনরচোলিঃ

 • কালিাট্ড সািারণর শুিলু পানি ্বাদহর জন্য তররী করা হয়। কালিাদট্ড রনে গ্রুি কাটা থাদক রদব 
বসই গ্রুদি কাঠ নেদয় পানি িদর রাখা বরদর পাদর। এই পানি বসি কাদজ ব্যবহার করা বরদর 
পাদর;

 • কালিাট্ড রনে পানি িদর রাখার কাদজ ব্যবহার হয় রদব িারণকৃর পানির উচ্চরা কখিই এক 
বথদক দুই হাদরর ববনশ হওয়া রাদব িা।

কোলভোমট্ণ র রক্ষণোমবক্ষণঃ

রখি পানি উঠাদিা বা িাোদিা ্দয়াজি, রখি কালিাদট্ডর েলুখ বা বোঁকর রাদর বন্ধ িা থাদক বসই নেদক 
লষি্য রাখদর হদব। কালিাদট্ডর সােদির সকল েয়লা আবজ্ডিা, কিলুনরপািা পনরষ্ার কদর বেলদর হদব।

নিত্র ৫৩ঃ বাঁি রষিণাদবষিদণর সেয় নিরাপতিা
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পোইমপর পনরচোলিঃ

এক নবল বথদক অন্য নবল বা োদঠ পানি বিয়ার জন্য পাইপ ব্যবহার করা বরদর পাদর। বরসকল নবদল 
অপনরকনল্পর িাদব রাস্তা করার কারদণ পানি ববর হদর পাদরিা, বসসব জায়�া নিননির কদর বাংলাদেশ পানি 
উন্নয়ি ববার্ড বা ইউনিয়ি পনরিদের কাছ বথদক বা নিজ খরদি বানিদয় নিদয়, জায়�া ের বনসদয় নেদর হদব;

পাইপ বসাদিার সেয় লষি্য রাখদর হদব রাদর পাইদপর উপদর রাস্তায় রদথষ্ পনরোণ োনট থাদক এবং 
পাইদপর নিদির োনট রাদর িাল কদর দুরেলুজ করা হয়, িদিৎ �ানড়র িাদপ পাইদপর ষিনর হদর পাদর; বড় 
রাস্তার নিদি কখিই পাইপ বসাদিা রাদব িা; ববনড় বাঁদি কখিই পাইপ বসাদিা রাদব িা; োদঠ বা নবদল রখি 
পানি িদর রাখদর হদব, রখি পাইদপর েলুখ োনট িনর্ড বস্তা নেদয় বন্ধ কদর নেদর হদব।

পোইমপর রক্ষণোমবক্ষণঃ

পাইদপর েলুদখর নেদক, রাস্তার দুই পাদশই িাঙ্গণ িরদর পাদর। িাঙ্গণ কবনলর অংদশ োনট নেদর হদব। 
িাঙ্গদণর �নর কোদিার জন্য পাইদপর েলুদখর সােদি নকছলু ইদটর িাঙ্গা টলুকরা (বখায়া) ছনড়দয় নেদর হদব। 
নিয়নের পাইদপর েদি্য জদে রাওয়া আবজ্ডিা ও োনট পনরষ্ার করদর হদব।

পোমম্পর পনরচোলিঃ

 • পাম্ িালাদিার পূদব্ড পাদম্র নিরদর পানি ্দবশ কনরদয় সাকশি পাইপ পানি পূণ্ড কদর নিদর 
হদব;

 • কখিই শুকিা অবস্ায় পাম্ িালাি রাদব িা। ররষিণ পাম্ িলদব, পাদম্র িালকদক অবযেই 
বখয়াল রাখদব রাদর পাম্ নেদয় পানি ্বানহর হয়;

 • পানি নিষ্াশদির জন্য পাম্ ব্যবহার করার সেয়, পাম্ এেি িাদব স্লুইস বা আউটদলদটর পাদশ 
বসাদর হদব, রাদর পানি ববর হদয় বকাি স্লুইস বা আউটদলদটর বফ্ার বা বেদঝদর পদড়। ববনড় 
বাঁদির রাদর বকাি ষিয় িা হয় বসই নেদক লষি্য রাখদর হদব; 

 • পানি বরালার সেয় লষি্য রাখদর হদব বর পানির �িীররা রাদর পাদম্র পাইদপর ব্যাস বা েলুদখর 
দুইগুণ হয়;

 • পাম্ সবসেয় ্াইে বা বায়লু েলুতি কদর নিদর হদব;

 • পাম্ কখিই ২৪রনটা িালাদিা রাদব িা। একনট নিনদেষ্্ড সেয় পর পর পাম্ বন্ধ কদর রাখদর 
হদব। একানিক পাম্ থাকদল সবকনট পাম্ একসাদথ িাললু করা রাদব িা;

 • অরথা পাম্ ব্যবহার করা রাদব িা।

পোমম্পর রক্ষণোমবক্ষণঃ

 • নিরাপতিার স্বাদথ্ড পাম্ সবসেয় বসর বা ছাউনির নিরদর রাখদর হদব;

 • সাকশি পাইপ বা টািা পাইদপর েলুদখ বিট লান�দয় নেদর হদব রাদর েয়লা আবজ্ডিা পাইদপর 
বিরদর ঢলুকদর িা পাদর;

 • পাম্ পানি পদড় ববনড়বাঁদির ষিনর হদল রা সানরদয় নিদর হদব;

 • পাম্ বথদক অদ্লুর বা অিাকানঙ্খর শব্ ববর হদর থাকদল পাম্ বন্ধ কদর নেদর হদব এবং 
কানর�নর সহায়রা নিদর হদব;

 • োদঝ োদঝ তবদু্যনরক সংদরা� গুনল বিক করদর হদব। ্দয়াজদি ্নরনট পাদম্র সনহর সানক্ডট 
বরিকার লা�াদর হদব।
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পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোিুয়োল এর ব্যবহোর সম্পমক্ণ  আমলোচিো

নিত্র ৫৫ঃ পানি ব্যবস্া ে্যানুয়াল সম্নক্ডর আদলািিা

নিত্র ৫৪ঃ পাদম্র পনরিালি ও রষিণাদবষিণ



ব্লু গ�োল্ড পোনি ব্যবস্োপিো ম্যোনুয়োল

পৃষ্া ৫০ | পনরনশষ্

ক্যোচমমন্ট পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ পনরকল্পিো এবং পনরচোলি ও 
রক্ষণোমবক্ষণ চুনতি

ধোপ-০১: পোনি ব্যবস্োপিো দল নভনতিক পওর পনরকল্পিো ্ণয়ি:

্নশষিণ্াপ্ত ক্যািদেনট পওর উপ-কনেনটর সংনলিষ্ সেস্য (নরনি সহায়দকর িূনেকা পালি করদবি) পানি 
ব্যবস্াপিা েল নিনতিক পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা ্ণয়দি সহায়রার জন্য নিম্ননলনখর কাজগুনল 
িারাবানহকিাদব করদব। 

১.১ পনরনচনি পব্ণ 

ক্যািদেনট সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি, পানি ব্যবস্াপিা েদলর বিরৃবৃদদির সাদথ আনুষ্ানিকিাদব 
পনরনিনর হদবি এবং পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনটর কার্ডক্ে সম্দক্ড োনয়বে্াপ্ত ব্যনতিদক নবদশি 
কদর সিাপনর ও সািারণ সম্ােক বক অবনহর করদবি।

সহায়কদের েূল োনয়বেঃ

ক. ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ এর পনরকল্পিার ্ণয়দির জন্য পানি ব্যবস্াপিা েল নিনতিক 
সেস্যা, পানির িানহোর অগ্ানিকার নিি্ডারণ ও অন্যান্য রথ্য সংগ্হ করা; 

খ. ব�ট অপাদরটরদের বট্রনিং আদয়াজি ও সং�নঠর করার বষিদত্র বাপাউদবা ও ব্লু ব�াল্ড বক সহায়রা করা;

�. ক্যািদেনট নিনতিক পওর পনরকল্পিানট পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর বিারা অনুদোেি ও নবররদণ 
সহায়রা করা;

র. পনরকল্পিা ্ দয়াজিোনেক পলুিঃনবদবিিা/সংদশািি করদর পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি ও পনরিালি 
ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট বক সহায়রা করাঃ

1. ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা ্ণয়ি ্নক্য়া ও িাপগুনল সম্দক্ড পানি 
ব্যবস্াপিা েদলর সেস্যদেরদক সংদষিদপ িারণা নেদর হদব। 

২. পানি ব্যবস্াপিা েদলর োি্যদে নবদশি কদর সিাপনর ও সািারণ সম্ােদকর সাদথ আদলািিা 
কদর পানি ব্যবস্াপিা েল নিনতিক রথ্য সংগ্দহর জন্য সিার রানরখ, সেয় ও স্াি নিি্ডারণ করদবি। 
বসই সাদথ সিায় বক বক অংশগ্হণ করদব রাও জানিদয় নেদর হদব।

৩. উতি সিায় নিম্ননলনখর ব্যনতিবদ�্ডর উপনস্নর নিনচির করদর হদবঃ

ক. পানি ব্যবস্াপিা েদলর ব্যবস্াপিা কনেনটর সেস্য;

খ. পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনটর সেস্যবৃদি (সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা েদলর);

�. সংনলিষ্ ইউনিয়ি পনরিদের সেস্য/সেস্যবৃদি;

পনরনশষ্ট
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র. সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা েদলর কৃিক ্নরনিনিবৃদি (রর ববনশ সংখ্যক সম্ভব- বকালা/
নবল নিনতিক)

১.২ পোনি ব্যবস্োপিো দল নভনতিক ির্য সংগ্মহর জি সভো আময়োজি (সভোর পূব্ণবিতী কোজ) 

1. নিি্ডানরর সিার পূদব্ডই অংশগ্হণকারীদের আেন্ত্রণ জািাদর হদব, এদষিদত্র সংনলিষ্ WMA এর সহায়রা 
নিদর হদব।

২. উপকরণ ্স্তুর করা (বরসব উপকরণ ্দয়াজি রা আদ�ই নিনচির করদর হদব বরেি- ক্যািদেনট ে্যাপ, 
রথ্য সংগ্দহর েরদেট, োক্ডার, কালার কলে, বপনন্সল, ইদরজার, বস্ল, বপাষ্ার বপপার, বিাট বলুক, ইর্যানে) 

৩. সিাস্াি পনরেশ্ডি (বসার জায়�া/পনরদবশ, উপকরণ বেখাদিার স্াি ইর্যানে )

১.৩. পোনি ব্যবস্োপিো দল নভনতিক ির্য সংগ্মহর জি্য সভো পনরচোলিো (সভোর নদি) 

 • সেয়ের উপনস্র হওয়া;

 • উপনস্নর স্বাষির গ্হণ;

 • সকল অংশগ্হণকারী এদসদছ নক িা রা লষি্য ও নিনচির করা;

 • দুইজি সহায়রাকারীর েদি্য বক বিাট/বরকর্ড করদবি এবং বক পনরিালিা করদবি রা পূদব্ডই 
নঠক করা;

 • িার শুরুদরই সকদলর সাদথ শুদিছো নবনিেয় ও পনরনিনর হওয়া;

 • রথ্য সংগ্হ ও সিার উদদেযে বণ্ডিা করদবি। 

সভোর উমদেশ্যঃ 

 • ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা ্ণয়দির জন্য পানি ব্যবস্াপিা েল নিনতিক 
রথ্য সংগ্হ করা;

 • পানি ব্যবস্াপিা েল নিনতিক ে্যাপ ্স্তুর করা;

 • পানি ব্যবস্াপিা েল নিনতিক কৃনি উৎপােদির জন্য পানি ব্যবস্াপিা সম্নক্ডর সেস্যা, সোিাি, 
পানির িানহো ইর্যানে পানি ব্যবস্াপিা েল সেস্যদের োি্যদে নিননির করা ও পনরিালি ও 
রষিণাদবষিণ সংক্ান্ত কাদজর অগ্ানিকারনিনতিক রানলকা তররী করা;

 • পানি ব্যবস্াপিা েল এর সেস্যদের বিারা সংনলিষ্ এলাকার অন্তিলু্ডতি কৃনি জনের ে্যাপ ্স্তুর 
করদর হদব {ে্যাদপ জনের সীোিা, শষ্য নবন্যাস, অবকাঠাদো, শষ্য নিনবড়রা (এক েসনল, দুই 
বা নরি েসনল জনে), পানি ব্যবস্াপিার অবস্া/সেস্যা ইর্যানে উদল্খ করদর হদব};

 • ে্যাদপর কাজ বশি হদল অংশগ্হণকারীদের েি্য বথদক একজিদক নেদয় উপাস্াপি কনরদয় 
সকদলর েরােদরর নিনতিদর ে্যাপনট িূড়ান্ত করা; 

পোনি ব্যবস্োপিো দল নভনতিক ির্য সংগ্মহর ফরম পূরণঃ

 • ্স্তানবর শস্য উৎপােি বৃনধির লদষি্য নিননির সেস্যা/বাঁিাগুদলা অংশগ্হণকারীদের োি্যদে 
নবদলিিণ ও সোিাদির উপায় নিননির করদর সহায়রা করা;
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 • ্স্তানবর শদস্যর জন্য নিকটবর্ডী খাল ও বরগুদলটর/স্লুইদস ্দয়াজিীয় পানির স্তর নিননিরকরণ;

 • সংনলিষ্ েরদে রথ্যগুদলা পূরণ করা এবং সবার সাদথ আদলািিা কদর নঠক করা;

 • অবকাঠাদো সম্নক্ডর রষিণাদবষিদণর কাজ গুনল নিননির করণ এবং েরে এ পূরণ করা;

 • ্নরটা কাদজর বষিদত্র সম্ভাব্য সোিাি (অগ্ানিকার নিনতিদর) নিননির করা ও েরে পূরণ করা:

 • অগ্ানিকার কাদজর খসড়া পনরকল্পিা পূিঃ আদলািিা কদর নিনে্ডষ্ করা;

 • আদলািিার সারসংদষিপ করা এবং সবাইদক িন্যবাে জানিদয় সিা বশি করা।

১.৪ পোনি ব্যবস্োপিো দল নভনতিক ির্য সংগ্মহর সভো পরবিতী কোর্ণক্রম (ক্যোচমমন্ট পওর পনরকল্পিো 
্ণয়মির ্স্তুনি)

 • পানি ব্যবস্াপিা েল নিনতিক ্াপ্ত রথ্য ও কাদজর রানলকা নিদয় ক্যািদেনট কনেনটর সকল 
সেস্যদের সাদথ আদলািিা করা; 

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কেনটনর সেস্যদের সাদথ আদলািিা কদর সংনলিষ্ কাদজর 
রানলকাগুনল একনট েরদেদট সংকনলর করা;

 • ক্যািদেনট সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি, পানি ব্যবস্াপিা েল ও পনরিালি ও 
রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট এবং ইউনপ ্নরনিনিদের সাদথ বরা�াদরা� কদর ক্যািদেনট পওর 
পনরকল্পিা িূড়ান্তকরদণর লদষি্য কে্ডশালা আদয়াজদির জন্য নেি, স্াি ও সেয় নিি্ডারণ করা; 

 • কে্ডশালার স্াি, নেি/রানরখ ও সেয় ব্লু ব�াল্ড নটএ নটে, বাপাউদবা, কৃনি নবিা�দক রথাসেদয় 
অবনহরকরণ এবং বপাল্ডার নটদের সহায়রায় কে্ডশালা আদয়াজদির জন্য ্স্তুনর গ্হণ।

ধোপ-০২: ক্যোচমমন্ট নভনতিক পনরকল্পিো ্ণয়মির �োইডলোইি

উপনস্নর:

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনটর সকল সেস্য;

 • সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা েদলর ্নরনিনি;

 • পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর ্নরনিনি (ঐনছেক। রদব অবযেই রাদেরদক পূব্ড বথদক 
অব�র করদর হদব)।

কার্ডক্ে: 

ক্যািদেনট পওর পনরকল্পিা ্ণয়দির জন্য নিম্ননলনখর কাজগুনল িারাবানহকিাদব করদর হদব।

২.১ ভূনমকো ও পনরনচনি

 • সিার শুরুদরই সংনশষ্ পানি ব্যবস্াপিা েল, ক্যািদেনট কনেনট, পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি, 
অনিজ্ঞ কৃিকদের সাদথ কুশল নবনিেয় এবং রাদের েদি্য বথদক একজি সিাপনর নিব্ডািদির 
োি্যদে ্স্তুনরেূলক সিার কার্ডক্ে শুরু করা; 
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 • ্স্তুনরেূলক সিার উদদেযে (উপদরর আদলািিা অনুরায়ী), ্নক্য়া এবং আদলাি্যসূিী ব্যাখ্যা 
করা; 

 • পানি ব্যবস্াপিা েল নিনতিক রথ্য সংগ্হ/পওর পনরকল্পিা ্নক্য়া সেূহ সংনষিপ্তিাদব বণ্ডিা 
করা;

 • ক্যািদেনট কনেনটর িূনেকা;

 • পানি ব্যবস্াপিা েদলর পওর পনরকল্পিা/রথ্য সংগ্দহর ্নক্য়া;

 • রথ্য সংগ্হ ্নক্য়ার অংশগ্হণকারী�দণর িাে;

 • অনিক উৎপােি বৃনধির লদষি্য পানি ব্যবস্াপিা েদলর োিনিত্র এবং পওর পনরকল্পিা উপস্াপি;

 • পানি ব্যবস্াপিা েদলর পওর পনরকল্পিা ও ক্যািদেদনটর পওর পনরকল্পিার পাথ্ডক্য বলুঝাদিা। 
পানি  ব্যবস্াপিা েদলর পওর পনরকল্পিা শুিলুোত্র ঐ পানি  ব্যবস্াপিা েদলর সীোিায় সীোবধি 
থাকদব। এ কার্ডক্ে গুদলা বথদক বর গুদলা কেি/সািারণ কার্ডক্ে বসগুদলাদক নিননির কদর 
ক্যািদেনট পনরকল্পিায় অন্তিূ্ডতি করণ।

২.২ পোনি ব্যবস্োপিো দমলর মোিনচত্র ও পওর পনরকল্পিো পর্ণ োমলোচিো

 • পানি ব্যবস্াপিা েদলর োিনিত্র ও পওর পনরকল্পিা পাশাপানশ টািাদিা। রারপর ঐ পানি 
ব্যবস্াপিা েদলর ্নরনিনিদক আহ্াি জািাদিা, োিনিত্র এবং কার্ডক্ে গুদলাদক ব্যাখ্যা করার 
জন্য।

 • এ কার্ডক্ে গুদলা বথদক কেি/সািারণ কার্ডক্ে গুদলা আদলািিা পর্ডাদলািিার োি্যদে নিননির 
করা এবং ঐ নিননির কার্ডক্ে গুদলাদক পূব্ড ্স্তুরকৃর েদে্ডদট অন্তিূ্ডতি করা।

 • সহায়রাকারী করৃ্ডক নিননির কার্ডক্ে গুদলাদক এক এক কদর নবস্তানরর আদলািিা করা বরেিঃ 
বরগুদলটর/স্লুইস ব�ট নেদয় পানি উঠাদিা-িাোদিা (রাদের ্দয়াজিানুরায়ী)। েসল এবং জনের 
িরণ অনুরায়ী পানি ব্যবস্াপিা েল গুদলার েদি্য সেন্বয় করা;

 • কার্ডক্ে গুদলা নিনে্ডষ্ করার পর ক্যািদেনট োিনিদত্র নিননির করা এবং পনরিালি ও রষিণাদবষিণ 
পনরকল্পিা ্ণয়িপূব্ডক ্াক-কে্ডশালায় আদলািিা-পর্ডাদলািিা সাদপদষি িলুড়ান্ত করা

 • রানলকািলুতি কার্ডক্েগুদলাদক িলুড়ান্ত করার লদষি্য আদলািিার োি্যদে ক্যািদেনট নিনতিক 
কে্ডশালার রানরখ, স্াি, সেয় নিি্ডারণ করা;

 • কার্ডক্েগুদলা বাস্তবায়দির জন্য অদথ্ডর বজা�াি/উৎস নিি্ডারণ করা;

 • সিাপনরর সোপিী বতিদব্যর োি্যদে সিার সোনপ্ত বরািিা করা।
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ধোপ-০৩: ক্যোচমমন্ট পওর পনরকল্পিো নবষয়ক কম্ণশোলো ও পনরকল্পিো 
অিুমমোদি 

উপনস্নর:

1. ইউনিয়ি পনরিদের সেস্য;

২. পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শদির এর ্নরনিনি

৩. পানি ব্যবস্াপিা েদলর এর ্নরনিনি;

৪. পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনটর ্নরনিনি (কনেনটর সেস্যদের পষি বথদক উপস্াপি করদর 
হদব)।

কার্ডক্ে:

্াক-কে্ডশালায় ্স্তরকৃর ক্যািদেনটনিনতিক পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা কে্ডশালায় উপস্াপি, 
পর্ডাদলািিা ও িূড়ান্তকরদণর সেয় স্ািীয় ইউনিয়ি পনরিে এবং অন্যান্য সরকারী সংস্ার কাছ বথদক 
পনরকল্পিা বাস্তবায়দি সহায়রা পাওয়ার বষিত্র নিণ্ডয় করদর হদব। পনরদশদি পানি  ব্যবস্াপিা 
এদসানসদয়শিদর োি্যদে ক্যািদেনট পনরকল্পিাগুনল অনুদোেি করাদর হদব। 

পোনি ব্যবস্োপিো অবকোঠোমমো পনরচোলি পনরকল্পিো বোস্বোয়মির জি্য 
ক্যোচমমন্ট পনরচোলি ও রক্ষণোমবক্ষণ উপ-কনমটির করণীয় নবষয়ঃ

ক্যািদেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা বাস্তবায়দির জন্য 
নিদির কাজ গুদলা করদর পাদরঃ

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ কাজ এর রানলকা পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর সিাপনর 
বরাবদর অনুদোেদির জন্য বপশ করদব।

 • ক্যািদেনট এর আওরািূতি উপকারদিা�ী কৃিক ও অন্য বপশায় নিদয়ানজর োনুি রারা ্স্তানবর 
কাজ বথদক সরাসনর উপকার বপদর পাদর, রাদের রানলকা তররী করদব। এ কাদজ ্দয়াজদি 
পানি ব্যবস্াপিা েল -এর সাহার্য নিদব;

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট পানি ব্যবস্াপিা েল-এর সাহার্য নিদয়, উপকারদিা�ী 
কৃিকদের/জি�ণদক উৎসানহর করদব রাদর রারা কাজ গুদলা করদর এন�দয় আদসি। রাদের 
আনথ্ডক সােথ্ড আদছ, রারা ্দয়াজদি টাকা নেদয়, আর রাদের আনথ্ডক সােথ্ড বিই, রারা 
্দয়াজদি শ্রে নেদয় নবনিন্ন কাদজ সাহার্য করদর পাদরি;

 • পনরিালি ও রষিণাদবষিণ উপ-কনেনট পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা তররী করার পর 
পর, ্দয়াজিীয় কাজ গুদলার জন্য নক পনরোণ অথ্ড বা সাহার্য লা�দব রা নহসাব কদর এবং 
বসই অনুরায়ী বাদজট তররী কদর পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি এর সিাপনরর বরাবদর ব্রণ 
করদব; পানি ব্যবস্াপিা এদসানসদয়শি ্দয়াজিীয় অথ্ড সংগ্দহর জন্য সংনলিষ্ পানি ব্যবস্াপিা 
েদলসেূদহর সাদথ বরা�াদরা� কদর ্দয়াজিীয় অদথ্ডর ব্যবস্া করদব। ্দয়াজদি পানি ব্যবস্াপিা 
এদসানসদয়শি পনরিালি ও রষিণাদবষিণ পনরকল্পিা ও অদথ্ডর িানহোপত্র নিদয় স্ািীয় ইউনিয়ি 
পনরিদের বিয়ারে্যাি সাদহদবর সাদথ আদলািিা করদব এবং ্স্তানবর কাদজ ইউনিয়ি পনরিদের 
সহদরান�রা কােিা করদব।
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পোনি ব্যবস্োপিো উন্নয়মি নবনিময়ো� এবং উচ্চফলিশীল জোমির চোষ 
নকভোমব বোিনি আময়র সুমরো� কমর গদয় িোর একটি উদোহরণ

স্ািীয় জাদরর আেি উৎপােি অদপষিা উচ্চ েলিশীল নট আেি িাি অনিক লািজিক। রদব উচ্চ েলিশীল 
নট আেদির জদন্য রথারথ পানি নিষ্াশি ব্যবস্া ্দয়াজি। বরেিঃ খাদলর োদঝ রাস্তা থাকার কারদণ নকছলু 
জনে হদর খাদল সরাসনর পানি নিষ্াশি সম্ভব হয় িা। বসদষিদত্র একনট কালিাট্ড রনে নিদজদের খরদি নিে্ডাণ 
করা হয় রাদর নকছলু খরি হদলও উচ্চ েলিশীল িাি হদর বাড়নর আয় উপাজ্ডি বিারা অনিক লািবাি হওয়া 
সম্ভব। নিদি একনট উোহরদণর সাহাদর্য রা রলুদল িরা হলঃ

একনট গ্াদে ২৫ জি কৃিক রদয়দছ রাদের ্দর্যদকর এক একর কদর জনে রদয়দছ। রারা খনরপ-২ বেৌসুদে 
পানি নিষ্াশদির জন্য একনট কালিাট্ড নিে্ডাণ করদর িাি, কালিাট্ড নিে্ডাদণ রাদের ্ায় ৫০,০০০ টাকা 
্দয়াজি। বস জন্য ্নরনট কৃিক ৪০০/- টাকা কদর িাঁো নেদয় সহদজই ৫০,০০০/- টাকা সংগ্হ করদর 
পাদরি। এই কালিাট্ড নিে্ডাণ এবং এরপদর উচ্চেলিশীল আেি িাদির েদল রাদের পূদব্ডর এবং পদরর 
আয় রলুদল িরা হল। 

স্োিীয় আমি হমিঃ

এক একর জনেদর স্ািীয় আেি হয় ২৭ েণ এবং িাদির েণ ্নর োে ্ায় ৬৫০ টাকা। সুররাং এক একর 
জনেদর,  ৬৫০ x ২৭ = 1৭,৫০০/- (্ায়) টাকার িাি নবক্য় সম্ভব।

নবক্য় েূল্যঃ     1৭,৫০০ টাকা

উৎপােি খরিঃ     1২,২৩০ টাকা

বোট আয়ঃ   (1৭,৫০০ - 1২,২৩০)   =  ৫,২৭০  টাকা  

উচ্চ ফলিশীল আমি হমিঃ

এক একর জনেদর উচ্চ েলিশীল আেি হয় ্ায় ৪৩ েণ এবং িাদির েণ ্নর োে ্ায় ৬০০ টাকা। 
সুররাং এক একর জনে হদর ৬০০ x ৪৩ = ২৬,০০০/- (্ায়) টাকার িাি নবক্য় সম্ভব।

নবক্য় েূল্যঃ      ২৬,০০০ টাকা

উৎপােি খরিঃ     1৬,৭9০ টাকা

বোট আয়ঃ   (২৬,০০০ - 1৬,৭9০)  =  9,২1০  টাকা  

স্ািীয় আেি অদপষিা উচ্চেলিশীল আেি িাি কদর ্ায় 9২1০-৫২৭০=৩9৪০/- টাকা অনিক উপাজ্ডি 
সম্ভব।

উপদরাতি আদলািিা হদর বেখা রাদছে বর উচ্চ েলিশীল জাদরর আেি িাি িাি করদর নকছলু অরনরনতি শ্রে, 
কীটিাশক এবং সাদরর ্ দয়াজি হদয় থাদক বদল উৎপােি খরি নকছলুটা ববনশ। কালি্ডাট নিে্ডাদণর েদল উচ্চ 
েলিশীল আেি িাি িাি কদর কৃিদকরা এরুপ লািবাি হদয়দছ। এখাদি বেখা রাদছে বর, ৫০,০০০/- টাকা 
খরি কদর কালিাট্ড নিে্ডাদণর েদল ২৫ জি কৃিক এক বেৌসুদেই ্ায় ৪০০০ টাকা লািবাি হদয়দছি। 
কালিাট্ড নিে্ডাদণর সুেল রারা েীর্ডনেি বিা� করদবি।
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