
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউি ল সং া  আইন রিহত েম সংেশািধত আকাের উহা 
পনুঃ ণয়েনর উে েশ  ণীত আইন 

যেহতু বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউি ল সং া  বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউি ল আইন, 

১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ৭ নং আইন) রিহত েম সংেশািধত আকাের উহা পনুঃ ণয়ন করা 
সমীচীন ও েয়াজনীয়; 

সেহতু এত  ারা িন প আইন করা হইলঃ— 

সূচী 
ধারাসমূহ 

১। সংি  িশেরানাম ও বতন 

২। সং া 
৩। কাউি ল িত া 
৪। কাউি েলর কাযালয় 

৫। কাউি েলর পিরচালনা ও শাসন 

৬। গভিনং বিড 

৭। সদস পেদর ময়াদ 

৮। সদস পেদর অবসান 

৯। কাউি েলর উে শ  ও কাযাবলী 
১০। গভিনং বিডর সভা 
১১। িনবাহী পিরষদ 

১২। িনবাহী পিরষেদর সভা 
১৩। িনবাহী চয়ারম ান 

১৪। সিচবালয়, ইত ািদ 

১৫। সিচবালেয়র কমকতা ও কমচারী, ইত ািদ 

১৬। জাতীয় কৃিষ গেবষণা িসে েমর জনবল 

১৭। তহিবল 

১৮। বােজট 

১৯। িহসাবর ণ ও িনরী া 
২০। বািষক িতেবদন 

২১। কিমিট 

২২। মতা অপণ 

২৩। তফিসল সংেশাধন 



২৪। িবিধ ণয়েনর মতা 
২৫। িবধান ণয়েনর মতা 
২৬। গভিনং বিড, িনবাহী পিরষেদর সদস , কমকতা-কমচারীগণ জনেসবক 

২৭। সরল িব ােস কৃত কাজকম র ণ 

২৮। কিতপয় আইেনর অ েযাজ তা 
২৯। ইংেরজীেত অনূিদত পাঠ কাশ 

৩০। রিহতকরণ ও হফাজত 

তফিসল  
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সচ (Irrigation)  বাঁধ, নালা, খাল ইত ািদর মাধ েম অথবা অন  কান যাি ক উপােয় কেনা 
ত-খামাের পািন সরবরাহ। সচ কায ম এিশয়া, আি কা ও আেমিরকায় ব  হাজার বছর 

পূব থেকই চালু হেয়েছ বেল অনুমান করা হয়, িবেশষ কের যসব এলাকায় বািষক বৃি পাত 
৫০০ িমিম-এর কম। মািটর আ তা যেথ  বিশ থাকেলও কান কান ফসেলর জন , যমন 
রাপা আমন, অিতির  পািনর েয়াজন হয়। এক িহসােব জানা যায় য, সারা পৃিথবীেত সচকৃত 
মাট জিমর পিরমাণ ২১ কািট ৯৭ ল  ৪৯ হাজার হ র থেক ২৫ কািট হ র; এর ায় 



অেধক জিম ভারত, পািক ান, চীন এবং বাংলােদেশ। স বত পািনর িবতরণ, িনয় ণ এবং 
মজুেতর জন  খাল, নালা, বাঁধ, সংরি ত জলাধার ইত ািদর থম চলন হেয়িছল াচীন িমশের। 
আধিুনককােল ভূগভ  এবং মািটর উপিরভােগর পািনর উৎস থেক সচ কােজর জন  সচপা  
চাল ুহেয়েছ। 

বাংলােদেশ ফসেলর জিমেত সেচর জন  গভীর ও অগভীর উভয় ধরেনর নলকূপ এখন 
ব াপকভােব ব বহূত হে , িবেশষ কের কেনা মৗসুেম (নেভ র-মাচ)। ধােনর উ ত জাত িল 
খরার িত অিত সংেবদনশীল হওয়ার কারেণ এ শেস  মােঝ মেধ ই সেচর েয়াজন হয়। 
২০০৬-০৭ সােল ৫৫,০১,৪২৮ হ র জিম সেচর আওতাধীন িছল। 

সচ সর াম চাষ ও গৃহকােজর জন  ভূপৃে র বা ভূগেভর উৎস থেক পািন উে ালেন ব বহূত 
িবেশষভােব িনিমত সর াম। বাংলােদেশ ায় ৭৫.৬ ল  হ র জিম সচেযাগ , িক  দখা যায় 
া  পািনস েদর িহসােব ৬৮ ল  হ ের সচ দওয়া স ব। বতমােন ৩১.২ ল  হ র জিম 
সেচর আওতায় আেছ। তেব আরও অিতির  ৩৬.৮ ল  হ র বৃি িনভর জিমেতও সচ দওয়া 
যােব। ভূগভ  পািনর সিঠক ব বহার ও ব ব াপনার মাধ েম ৪৫-৫০ ল  হ র জিম সেচর 
আওতায় আনা যায়। 

বাংলােদেশ সচকৃত জিমর ৯৪ শতাংশই ু  ও গৗণ সচ কে র অধীন। সা িতক এক 
জিরেপ জানা গেছ, দেশ ২৬,৭০৪িট গভীর নলকূপ, ৪,৪৯,২২৬িট অগভীর নলকূপ, ৫৬,৮২৯িট 
সাধারণ নলকূপ, ১,৪২,১৩২িট হ চািলত নলকূপ ও ৫,৬৫,০০০িট দশীয় সচয  িদেয় সচকায 
চলেছ। 

পািন উে ালেনর জন  আমােদর আেছ সু াচীন দশীয় প িত থেক সুদ  অত াধিুনক পা । 
বড় ধরেনর সব িল সচ কে ই ব িতক মাটর বা ইি ন িদেয় পা  চালােনা হয়, কননা 
যাি কভােব শি চািলত পা  ব বহাের অিধক উৎপাদন ও উ তর দ তার র সহেজই অজন 
ও িনয় ণ করা যায়। 

পা  িনবাচন  পািনর উৎস ও সচযে র বিশ , পািন তালার পিরমাণ, পািনর েরর গভীরতা, 
কী ধরেনর ও কী পিরমাণ িব ৎ শি  লভ , কৃষেকর অথৈনিতক অব া কমন ইত ািদ 
িবষয়সমূহ িবেবচনা কের উে ালক য  িনবাচন করেত হেব। বাংলােদেশ ব াপকভােব ব বহূত 
সচয িল মাটামিুট ই রকম: মাটরচািলত পা  এবং হ চািলত পা । 



মাটরচািলত পা  গভীর নলকূপ সচ ও গৃহকােজর জন  ভগূভ  পািন তালায় ব বহূত 
সববৃহৎ সচয । সাধারণত কূেপর গভীরতা ৬০-৯০ িমটার (২০০-৩০০ ফুট), ইি েনর 
অ শি  ২০-৩০ এবং পািন তালার পিরমাণ িত সেকে  ৫৬-৮৪ িলটার (২-৩ িকউেসক)। 
নেলর ব াস ১৫-২৫ সি িমটার (৬-১০ ইি )। এেত পািন তালার জন  টাবাইন পা  ব বহূত 
হয়। ভূগভ  পািনর র চাষণ-সীমা (suction head) অিত ম করেলও চালােনা যায়। 

 
অগভীর নলকূপ 

অগভীর নলকূপ  অেপ াকৃত ছাট জিমর সচ কােয ব বহূত হয়। সাধারণত কূেপর গভীরতা 
৩০ িমটােরর (১০০ ফুট) কম, ইি েনর অ শি  ৪-৮ এবং পািন তালার পিরমাণ িত সেকে  
২৮ িলটােরর (১ িকউেসক) কম। নেলর ব াস ১০-১২ সি িমটার (৪-৫ ইি )। বাংলােদেশ 
বতমােন অগভীর নলকূপ িবপলু সংখ ায় ব বহূত হে । 

সাধারণ নলকূপ ভূপৃে র পািন পা  কের সচ দােন ব বহূত হয়। অগভীর নলকূেপর তুলনায় 
এিট অিধক শি শালী। এই প িত ক ািতগ পা ও ব বহার কের, তেব উৎেসর পািনর র 
চাষণ-সীমা অিত ম করেল তা চালােনা যায় না। 

হ চািলত পা  দান একমখু ব  ও অন মখু খালা িকি  আকৃিতর কােঠর য । ব মখু কােঠর 

ল া দে র সে  কেষ রিশ িদেয় বাঁধা, যা খুিঁটেত িলভার িহেসেব ঘাের। িলভােরর খােটা াে  
একিট বড় পাথরখ  বা কেনা মািটর িপ  বেঁধ রাখা হয়। পািন িন াশেনর খালামখু দখেত 
নৗকার গলইুেয়র মেতা। শরীেরর ওজন িদেয় দান পািনেত ডুবােনার পর ছেড় িদেল িলভার 
এটােক টেন তােল, ফেল দােনর মেধ  উেঠ আসা পািন সরাসির জিমেত চেল যায়। 



 
সনাতন সচয : দান 

এই কৗশেল সেচর খরচ কম। দান ায় ২.৪-৩.৬ িমটার (৮-১২ ফুট) ল া এবং ০.৯-১.২ 
িমটার (৩-৪ ফুট) পয  গভীরতা থেক পািন তুলেত পাের। এিট একজন লাক িদেয় চালােনা 
যায়। চালেকর শি র ওপর পািন তালার পিরমাণ িনভর কের। ছাট ও াি ক চািষেদর ছাট 
জিমেত ভূপৃে র পািনর উৎস থেক সেচর জন  দান উপেযাগী। 

দালনা সচিন  পািন উে ালেনর একিট াচীন কৗশল। এেত হাতাওয়ালা একিট ঝুিড় বা 
বলচার মেতা সচিনেত ৪িট রিশ বাঁধা থােক। জন লাক মেুখামিুখ দাঁড়ায় এবং েত েক ই 
হােত ঝুিড়র এক পােশর িট রিশ ধের। উভেয় একই সমেয় সচিন িলেয় পািন ভের এবং তা 
টেন তুেল জিমেত পািন সেচ দয়। য িট বাঁশ বা পাতলা িটেনর তির, বানােনা সহজ এবং 
চালােত তমন কান িশ ণ েয়াজন হয় না। এিট িদেয় জলাশেয়র ও শস ে েতর ০.৯-১.২ 
িমটার (৩-৪ ফুট) িনচ থেক সচ দওয়া যায়। পিরবােরর মিহলা এবং অ বয়সীরাও য িট 
চালােত পাের। 

 
সনাতন সচয : দালনা সচিন 



বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউেটর ডায়া াম পা   িকছু রাবােরর ফািল িদেয় িসল করা ধাতু 
িনিমত বায়ুেরাধী িট বা , যা বায়ুশূন তা সৃি র মাধ েম পািন উে ালন কের। এিট চালােত জন 
লাক লােগ। ভূপৃে র ও িকছুটা িনেচর পািন িত িমিনেট ৮০ গ ালন পয  তালা যায়। 

দাঁড়-পা   িভতের িপ নসহ একিট ধাতু িনিমত নেল তির। য িট হ চািলত নলকূেপর মেতা। 
এিট মািটর উপর হিলেয় বসােনা হয় এবং পািন তুলেত চালক িট হাতই ব বহার কের। চাষণ-
সীমা অিত া  না হেল এিট িদেয় ভূপৃে র ও িকছুটা িনেচর পািন উঠােনা যায়। পািন পা  
করার জন  একজন লাকই যেথ । হ চািলত নলকূপ থেক এিট িকছুটা স া। 

পা-চািলত পা   পািনর র চাষণ-সীমার মেধ  থাকেল এিট িদেয় ভূগভ  পািন তালা যায়। 
পািন তালার মতা হ চািলত নলকূেপর অনু প। চালক পা িদেয় পা  চালায়। হ চািলত 

পা  থেক এর খরচ কম। 

 
বাির ডায়া াম পা  

হ চািলত পা   সাধারণত গৃহকােজ ব বহূত হয়, তেব এ পা  িদেয় জিমেতও সচ দওয়া 
যায়। চালেকর শি র ওপর পািন তালার পিরমাণ িনভর কের। চাষণ-সীমার মেধ  থাকেল 
ভূগভ  পািনও তালা যায়। 

হ চািলত ঝাির  সি  নাজলসহ হালকা ধাতুর একিট পা । পাে  পািন ভের শেস র উপের 
নাজল িদেয় পািন িছটােনা হয়। এিট সাধারণত আিঙনার ছাট বাগােন ব বহূত হয়। 

গামলা  ৩০ থেক ৬০ সিম (১-২ ফুট) গভীরতা থেক পািন তালার জন  ব বহূত ধাতু িনিমত 
হালকা থালার মেতা একিট য । এিট হালকা সেচ ব বহূত হয়, তেব খবুই মসাধ । এিট িদেয় 
কবল ভূপৃে র পািনই তালা যায় এবং অেপ াকৃত ু  এলাকায় সচকােয ব বহূত হয়।  [ মা. 
আব র রিশদ] 



সচপ িত  বাংলােদেশ ব বহূত সচপ িত িল সাধারণ িন প: 

জলাধার প িত ধানচােষর জন  এই প িত ব াপকভােব ব বহূত হয়। এই প িতেত জিমর এক 
পাশ থেক পািন সরবরাহ কের সম  জিম ৫-৭ সিম ি র পািনেত ডুিবেয় রাখা হয়। এেত সফল 
সেচর জন  সমতল ভূিমর েয়াজন। 

সীমানা প িত  িকছুটা ঢাল ুজিমর ে  এই প িত েযাজ । এেত পািন ধের রাখার জন  এবং 
িন া েল জলাব তা রােধর জন  গাটা মােঠ িকছুদরূ পরপর মজবুত বাঁধ িনমাণ করা হয়। 

খাঁজ প িত   সািরব  রাপা ফসল যমন ই ু , আল ুইত ািদর জন  এই প িত উপযু । লাইেনর 
মেধ  খাঁজ বরাবর পািন সরবরাহ করেত এ প িত ব বহার করা হয়। 

িছটােনা প িত  উচঁ-ুিনচু ও পাহািড় অ েলর জন  উপেযাগী। পািনখরচ কম িবধায় নরম মািটর 
ে  প িতিট উ ম। এই প িতেত নেলর মেুখ আটকােনা নজেলর সাহােয  বৃি র মেতা 

িঝরিঝের ধারায় পািন িছটােনা হয়।  [ মা. আব র রিশদ] 

সেচর পৗনঃপিুনকতা  শস  উৎপাদেন সহায়তার জন  জিমেত কৃি মভােব দ  সেচর 
পনুরাবৃি । দানাশেস র গাছ অ ািয়ভােব নিতেয় পড়েল ফসেলর পািনর েয়াজনীয়তা রেয়েছ 
বাঝায়। শেস র পাতা দেখও পািনর চািহদা বাঝা যায়। িক  মািটর আ তার মা া পযেব েণর 
িভি েত সেচর সময় িনধারণ বা নীয়। মােঠ উৎপ  কতক িল পূণ শেস র জন  
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি িটউট ও বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা ইনি িটউট সেচর সময় ও 
পৗনঃপিুনকতা (frequency) িবষেয় িকছু সুপািরশ দান কেরেছ। 

ধান েত সব ণ পািন থাকা ধােনর জন  েয়াজনীয় নয়। চারা রাপেণর পর থেক মািট 
পািনস ৃ  থাকেল ভাল ফসল ফেল। চারা রাপেণর ৩০-৪৫ িদন পয  মাঠ পািনস ৃ  
থাকেল পযা  সংখ ায় কুিশ (tiller) জ ায়। দাঁড়ােনা পািন সের যাওয়ার পর িতবার সেচর 
িবরিতেত মাঠ িতন িদন কেনা থাকেল ধান উৎপাদেন িব  ঘেট না। চারা রাপেণর পরপর এবং 
ফুল আসার সময় ধােন সবািধক পিরমাণ পািনর েয়াজন হয়। ভাল ফলন পেত এসমেয় মােঠ 
যেথ  পািনর ব ব া রাখা উিচত। ধােনর জন  একক অিতির  সচ অত াবশ ক নয়। ঘন ঘন 

 পিরমাণ সচই উ ম। িতবার সচ দওয়ার পর মােঠ পািনর গভীরতা ৫-৭ সিম থাকা 
বা নীয়। মািট থেক দিনক উেব-যাওয়া পািনর পিরমাণ িদেয় সেচর গভীরতােক ভাগ কের 
সেচর পৗনঃপিুনকতা িনধারণ করা যায়। 



আউশ ও রাপা আমন বৃি র চরম (critical) পযােয়, িবেশষত খরা হেল, অেপ াকৃত অিধক 
ফলেনর জন  স ূরক সচ দওয়া ভাল। সাধারণত একবাের ৬০ িমিম-এর কাছাকািছ গভীর 
সচ িদেল আমেনর ফলন বােড়। সচ সুিবধা না থাকেল বৃি র পািন সং েহ রেখ স ূরক সচ 
দওয়া যায়। মােঠর এক কােণ চাষ জিমর ৫ শতাংেশ ২ িমটার গভীর গত খুেঁড় যেথ  পিরমাণ 
(৬০ িমিম পয ) বৃি র পািন ধের রাখা যায়। স ূরক সচদান স ব হেল যথাসমেয় আউশ 
ধানও চাষ করা চেল। িনিদ  সমেয় আমন রাপেণও এই কূপ কােজ লাগেত পাের। 

গম অেপ াকৃত উ ফলেনর জন  গম- েত সাধারণত ২-৩ বার সেচর েয়াজন হেত পাের। 
জলবায়ু ও মািটর ধরেনর িভি েত ানেভেদ সেচর েয়াজন িভ  হেয় থােক। বীজ বপেনর 
( মূল উ েমর া ােল) ১৭-২১ িদন পর গেম থম সচ দওয়া েয়াজন। মািটেত পযা  
আ তা থাকেল িবলে ও সচ দওয়া চেল। গেমর িশষ বরেনা ও দানা গঠেনর সময় সচ দওয়া 
েয়াজন। বীজ বপেনর ৪০-৪৫ ও ৭০-৭৫ িদন পর যথা েম ি তীয় ও তৃতীয় বার সচদান 

আবশ ক। িতবার দ  সেচ পািনর গভীরতা ৬-৮ সিম হওয়া ভাল। 

আল ু আলরু উ ফলেনর জন  সচ দান খবুই পূণ। াথিমক অব ায় মািটর আ তা কম 
থাকেল গাছ িত আলরু ফলন  াস পায়। আ তা শষ পযায় পয  ায়ী হেল দানার আকার 
ছাট ও অসমান হয়। বীজ রাপেণর ২০-২৫, ৪০-৪৫ ও ৬০-৬৫ িদন পর যথা েম থম, ি তীয় 
ও তৃতীয় িকি েত সচ দান উিচত। 

ভু া  ভাল উৎপাদেনর জন  সাধারণত ৪-৫ বার সচ দওয়ার েয়াজন হয়। বীজ বপেনর ১৫-
২০, ৩০-৩৫, ৬০-৭০ ও ৮৫-৯৫ িদন পর যথা েম থম, ি তীয়, তৃতীয় ও চতুথ িকি েত 
সচ দান উিচত। াথিমক ও শষ পযােয় সেচ পািনর গভীরতা যথা েম ৬-৮ ও ৮-১০ সিম 
হওয়া বা নীয়। ফুল আসা ও দানা গঠন পযােয় জিমেত দাঁড়ােনা পািন অবশ ই সিরেয়  ফলেত 
হেব। 

আখ  ফসল বৃি র ৫-৭ মােসর সময় সচ দান আবশ ক, কননা তখন পািনর েয়াজন 
সবািধক। সচরাচর ৫-৬ বার সচ িদেত হয়। ফুল আসার পর সচ দান িন েয়াজন। এই 
পযােয়র পর জিম কেনা থাকেল ফসেল শকরার পিরমাণ বােড়। 

সিরষা সিঠক সমেয় সচ িদেল সিরষার ফলন বােড়। অিধকাংশ ে  বার সেচ আশানু প 
ফলন ফেল, িক  ান ও সিরষার জাতেভেদ ১-৩ বার সচ িদেত হেত পাের। বীজ বপেনর ২৫-
৩০ ও ৫০-৫৫ িদন পর যথা েম থম ও ি তীয় িকি েত সচ দান উিচত। অ ুেরা েমর 
সময় মািটর আ তা কম থাকেল বীজ বপেনর ১০-১৫ িদন পর হালকা সচ উপকারী। 



িপঁয়াজ উ ম ফলেনর জন  িপঁয়ােজ ঘন ঘন  পিরমাণ সচ দান ভাল। চারা রাপেণর পর 
১-২ বার সচ িদেত হয়। তারপর ১০-১৫ িদন পরপর গাটা বৃি কােল ৪-৫ বার হালকা 
সচ দান আবশ ক। সেচ াথিমক ও শষ পযােয় পািনর গভীরতা যথা েম ২-৩ ও ৩-৪ সিম 
হওয়া ভাল। জিমেত দাঁড়ােনা পািন িপঁয়ােজর জন  অত  িতকর। 

টেমেটা টেমেটার জন  সচ দান অপিরহায। সিঠক সচ িদেল রিব মরসুেম ফলন ২-৩ ণ 
বােড়। চারা রাপেণর েত িতিদন সচ দান আবশ ক। পের েম ৩-৪ িদন থেক ১০-১২ 
িদেনর িবরিতেত সচ দান চেল। াথিমক ও শষ পযােয় সেচ পািনর গভীরতা যথা েম ৩-৪ 
ও ৪-৬ সিম হওয়া উিচত।  [ মা. আব র রিশদ] 

সেচর পািন ব ব াপনা  ফসেলর েত সিঠক িনয় ণসহ সময়মেতা েয়াজনীয় পিরমাণ পািন 
সরবরাহকরণ। বাংলােদেশ ষােটর দশেকর  থেক গভীর নলকূপ এবং লা-িলফট পা  
(low-lift pump)-এর সাহােয  সচকায  হেয়িছল। এর পূেব কৃষকরা বৃি র পািন ব বহােরর 
মাধ েম ফসল উৎপাদন করত। ১৯৮০ সােলর পর সচ কায েম অগভীর নলকূেপর ব বহার 

 হয়। বাংলােদেশর রেয়েছ ায় ১৪৪ ল  হ র জিম, যার মেধ  ৯০.৩ ল  হ র (৬৪%) 
চােষর আওতায় আনা হেয়েছ। বতমােন ায় ৬১% আবাদেযাগ  জিমেত (৫৫.০ ল  হ র) সচ 
সুিবধা রেয়েছ। 

বাংলােদেশ সচব ব া ধান উৎপাদেনর ে  বপিবক পিরবতন এেনেছ। ধান ব িতেরেক 
অন ান  ফসল উৎপাদেনও সীিমত আকাের সচ ব বহূত হে । সচ সুিবধা া  জিমর ৯০-৯৫% 
এককভােব দখল কের আেছ ধান এবং অবিশ  মা  ৫-১০% জিম রেয়েছ বাদবািক শেস র জন । 
বােরা মৗসুেম (গেমর িবক  ফসল) আধিুনক জােতর (Modern Variety-MV) ধান চাষ ায় 
স ূণ েপ সেচর পািনর ওপর িনভরশীল। আধিুনক জােতর বােরা ধান চােষর ে  ু  ও 
অ মা ার সচব ব া ধান ভূিমকা পালন কের। অন িদেক আউশ এবং রাপা আমেনর ে ও 
সচ ব ব ার রেয়েছ পূণ ভাব। আউশ ধােনর থম িদেক এবং রাপা আমন ধােনর শষ 
িদেক কান কান মৗসুেম এই ফসল িল পািনর অভাবজিনত সমস ায় পেড়। তাই এই িট 
পযােয় স ূরক সচ আধিুনক জােতর ধান চাষেক উৎসািহত করেব এবং ফসেলর ায়ী ও 
উ ততর ফলন িনি ত করেব। গম, জায়ার এবং আলরু মেতা িকছু িকছু িনবািচত ফসল 
মৃি কায় অবিশ  আ তায় উৎপ  করা যায়, তেব এক অথবা ইবার সচ েয়াগ করা হেল 
এসব ফসেলর ফলন চুর পিরমােণ বাড়েত পাের। 



কৃিষর উৎপাদন বৃি  করার জন  বাংলােদেশ সেচর পািন পিরিমতভােব ব বহার করার কাজিট 
একিট পূণ কৗশল হওয়া বা নীয়। দেশর কৃিষ খােতর সািবক উ য়েনর জন ই পািনর 
ফল সূ ব বহােরর লে  েয়াজন সারা বছরব াপী লভ  সচ সুিবধার স বহার করা। 

এি ল থেক অে াবর মাস পয  এেদেশ ায় ৯৫% বৃি পাত হেয় থােক এবং শীতকালীন 
মাস িল, যমন নেভ র থেক মাচ মাস পয  থােক বশ । এ কারেণ িনরবি ভােব 
উ ফলন লাভ করার জন   মৗসুেম সচ েয়াগ করা হেলা একিট পূবশত। জিমর সেবা ম 
ব বহার িনি ত করার লে  আউশ ও আমন ধােনর জন  অনাবৃি র সমেয়ও স ূরক সেচর 
েয়াজন দখা িদেত পাের। 

সেচর পািনর চািহদা মা েয় বাড়েছ এবং সই সে  বেড় যাে  এর খরচ। অতএব 
ব ব য়সােপ  এই উপকরণ ব বহােরর ে  খবুই য বান হেত হেব, যােত এর অপচয় সবিন  
পযােয় থােক। সেচর পািনর পিরমাণ সবিন  পযােয় রেখ একই পিরমাণ পািনর সাহােয  আরও 
অিধক পিরমাণ জিমেত সচকায চালােনা যেত পাের। যিদ সেচর পািনর সিঠক ব ব াপনা 
অনুশীলন করা যায়, তাহেল উ ফলনশীল জােতর ফসল আবাদ িক া অেপ াকৃত বিশ 
পিরমােণর জিমেত সচ দােনর মাধ েম কৃিষ উৎপাদন বৃি  করা যেত পাের। এ কারেণ সচ 
ব ব া এবং ফসল উৎপাদেনর সে  সংিশ েদর মেধ  যেথাপযু  পািন ব ব াপনার  
ব াপকভােব গৃহীত হেয়েছ। 

ফসল উৎপাদন বৃি  করার জন  দরকার দ তার সে  লভ  পািনর স বহার করা। সচ 
সুিবধা িলেক অথৈনিতকভােব লাভজনক করার জন  ালািন, তল এবং সচ উপকরেণর 

মবধমান মূল  সেচর পািনর সেবা  স বহােরর দািব রােখ। সেবা  ফলন িনি ত করার 
জন  পািনর সিঠক ব ব াপনার মাধ েম মৃি কা, উি দ এবং পািনর স কেক যেথাপযু   
দান করেত হেব।  [ মা. আব র রিশদ] 

কমমা ার সচ (Minor irrigation)  উৎপাদন বৃি র লে  ফসিল জিমেত তুলনামূলকভােব কম 
পিরমাণ পািন সরবরাহ প িত। বাংলােদশ পািন স েদ যেথ  সমৃ  হেলও বাৎসিরক চে  

কেনা মৗসুেম অেনক সমেয়ই পািনর ঘাটিত দখা যায়। আবার সামািজক, অথৈনিতক এবং 
যিু গত অসুিবধার কারেণ অেনক ে  পািন স দ যথাযথভােব ব বহার করা স ব হেয় 

ওেঠ না। যিদও সচ, বন ািনয় ণ ও িন াশন প িতর উ য়েনর জন  সরকার িনরলস েচ া 
চালাে , তথািপ এসব ক  থেক এখনও আশানু প ফলাফল অিজত হয় িন। এ কারেণ 
ফসেলর উৎপাদন বাড়ােত কমমা ার সচ কায ম ব াপকভােব চাল ুকরেত হেয়েছ। এ 
কায মেক অেনক সমেয় ‘ ত ফলদায়ক যিু ’ িহেসেব িবেবচনা করা হয়। এসব যিু র 



মেধ  অ ভু  সেচর জন  সাধারণ নলকূপ, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ি ডল পা  
(Treadle pump), রায়ার পা  (Rower pump), ািটং পা  (Floating pump) ইত ািদ। ানীয় 
অন ান  সর াম যমন দালনা সচিন, দান ইত ািদ িবিভ  ধরেনর জলাশয় থেক কমমা ার 
সচ কােজ দেশর ায় সব ই ব বহূত হয়। 

ছাটখােটা সচ সুিবধা শস  উৎপাদেন পূণ ভূিমকা পালন কের। বাংলােদেশর মাট ায় ৯০ 
ল  ৩০ হাজার হ র আবাদেযাগ  ভূিমর ায় ৭৫ ল  ৬০ হাজার হ র সেচর আওতায় 
আনার উপেযাগী। ১৯৯৪-৯৫ অথবছের মাট ৩১ ল  ২০ হাজার হ র সচকৃত জিমর মেধ  
শতকরা ায় ৯৪ ভাগ িছল কমমা ার সেচর আওতায়। 

াধীনতার পর থেকই কমমা ার সচ শেস র উৎপাদন বাড়ােত পূণ ভূিমকা রাখেছ। এর 
মাধ েম কৃষকেদর অথৈনিতকভােব লাভবান হওয়া স ব হেয়েছ। সচকায ফসল উৎপাদেন 
ঘাটিত হবার ঝুিঁক কমায় এবং উ তজােতর ফসল চােষর সুেযাগ সৃি  কের। এেত ামীণ 
লাকেদর কমসং ােনরও সুেযাগ সৃি  হয়।  [ মা. জািহ ল ইসলাম] 

 
 


