
  

 

ছক ৩: সসোলোর পোম্প স্থোপনের জন্য প্রনয়োজেীয় জমির পমরিোনের তোমলকো  

পোম্প সোইজ  

(অশ্ব ক্ষিতো) 

প্যোনেল ও পোম্প স্থোপনের জন্য প্রনয়োজেীয় জমির পমরিোে (শতোাংশ) 

3.0 1.0 শতোাংশ  

5.5 1.75 শতোাংশ 

7.5 2.5 শতোাংশ 

10.0 3.25 শতোাংশ 

15.0 4.75 শতোাংশ 

 

ছক ৪: পোম্প প্যোনকজসমূনহর মূল্য তোমলকো 

পোম্প সোইজ  

(অশ্ব ক্ষিতো) 

পোম্প প্যোনকনজর 

মূল্য (টোকো) 

অনুদোে মদনয় কৃষনকর জন্য 

মের্ ধোমরত পোম্প প্যোনকনজর মূল্য 

(টোকো) 

এককোলীে প্রনদয় 

১০% (টোকো) 

িোমসক মকমির 

পমরিোে (টোকো) 

৩.০ 10,04,315 ৩৪০,০০৭ ৩৪,০০১ ২,৫৫০ 

৫.৫ 14,03,507 ৪৭৪,১৭২ ৪৭,৪১৭ ৩৫৫৬ 

৭.৫ 20,49,791 ৭৩৩,৭০১ ৭৩,৩৭০ ৫,৫০৩ 

১০.০ 28,20,221 ১,০৬০,৯৯১ ১০৬,০৯৯  ৭,৯৫৭ 

১৫.০ 36,46,248 ১,৩৬৫,৩৬৭ ১৩৬,৫৩৭ ১০,২৪০ 

 

কৃষনকর জন্য মের্ ধোমরত পোম্প প্যোনকনজর মূনল্যর ১০ শতোাংশ মূল্য পোম্প ক্রনয়র চুমি পত্র স্বোক্ষনরর সিয় এককোলীে পমরনশোর্ করনত হনে। েোমক ৯০ শতোাংশ 

মূল্য এক েো একোমর্ক মকমিনত সনে ধোচ্চ ১০ েছনর পমরনশোর্ করনত হনে। মকমির সাংখ্যো আনলোচেো সোনপনক্ষ মের্ ধোরে করো সেনত পোনর।   

 

ছক ৫: সসোলোর পোম্প হনত সসচ ও গ্রীনে মেদ্যুৎ মেমক্র েোেদ সম্ভোব্য আনয়র তোমলকো  

পোম্প 

সোইজ  

(অশ্ব 

ক্ষিতো) 

সম্ভোব্য গড় 

চোনষর 

জমির 

পমরিোে 

(মেঘো) 

েোৎসমরক আয় েোৎসমরক 

মকমির 

পমরিোে 

(টোকো) 

মকমি 

পমরনশোনর্র 

পর সিোট 

েোৎসমরক 

আয়  

(টোকো) 

মকমি 

পমরনশোনর্র 

পর ১০ েছনর 

সিোট আয় 

(টোকো) 

সসচ হনত 

(টোকো) 

মগ্রনে মেদ্যুৎ 

মেমক্র কনর 

(টোকো)  

সিোট 

েোৎসমরক 

আয় (টোকো) 

3.0 18 ৪৫,০০০ ১৮,৩৭৩ ৬৩,৩৭৩ ৩০,৬০১ ৩২,৭৭২ 293,719 

5.5 28 ৭০,০০০ ৩২,৪৭৩ ১০২,৪৭৩ ৪২,৬৭৫ ৫৯,৭৯৮ 550,566 

7.5 39 ৯৭,৫০০ ৪৬,১৪৬ ১৪৩,৬৪৬ ৬৬,০৩৩ ৭৭,৬১৩ 702,762 

10.0 50 ১২৫,০০০ ৫৯,৮১৯ ১৮৪,৮১৯ ৯৫,৪৮৯ ৮৯,৩৩০ 787,203 

15.0 62 ১৫৫,০০০ ৮৭,৫৯২ ২৪২,165 ১২২,৮৮৩ ১১৯,৭০৯ 1,056,284 

সে সকল জমিনত ৪ মদে পরপর পোমে মদনত হয় তোর মিমিনত আনুিোমেক আনয়র মহসোে করো হনয়নছ।      

 
পোম্প ক্রয়/সাংগ্রহ পদ্ধমত  

মের্ ধোমরত পদ্ধমতনত আনেদে করনত হনে। মেিোমরত তনের জন্য আপেোর মেকটস্থ সে সকোে পল্লী মেদ্যুৎ সমিমতর অমিনস 

সেোগোনেোগ করোর জন্য অনুনরোর্ করো হনলো।  

 

 
 

 

সসৌর মেদ্যুৎ চোমলত পোনম্পর িোধ্যনি কৃমষ সসচ প্রকল্প  

 

েোিেোয়নে: েোাংলোনদশ পল্লী মেদ্যুতোয়ে সেোে ধ 



সসৌর মেদ্যুৎ চোমলত পোনম্পর িোধ্যনি কৃমষ সসচ প্রকল্প  

িোেেীয় প্রর্োেিন্ত্রীর মেনদ ধশেোক্রনি েোাংলোনদশ পল্লী মেদ্যুতোয়ে সেোে ধ (েোপমেনেো) মজওমে, েোপমেনেো এোং এমেমে অর্ ধোয়নে 

কৃষক িোইনদর সোমে ধক উন্নয়নের কর্ো মেনেচেো কনর কৃষকনদর িোনঝ সসৌর মেদ্যুৎ চোমলত পোমম্পাং মসনেনির মেিোনরর জন্য 

মেনশষ অনুদোে মদনয় অতুন্ত কি মূনল্য সসৌর মেদ্যুৎ চোমলত পোম্প মেক্রনয়র প্রকল্প গ্রহে কনরনছ। এই প্রকনল্পর অর্ীনে ২১ টি 

সজলোর ৩২ টি পল্লী মেদ্যুৎ সমিমতর আওতোর্ীে এলোকোয় ৫টি কুোটোগমরর (৩ – ১৫ অশ্ব শমি) ২,০০০ সসৌর মেদ্যুৎ চোমলত 

অগিীর সসচ পোম্প স্থোপে কোে ধক্রি শুরু হনয়নছ। প্রকনল্পর ৫ টি প্যোনকনজর মেেরে মেম্নরূপঃ  

 

ছক ১: প্যোনকনজর মেেরে    

প্রমতটি প্যোনকনজ িোলোিোল সরেরোহ, স্থোপে, কৃষকনদর প্রমশক্ষে ও ৫ েছনরর ওয়োনরমি অন্তর্ভ ধি রনয়নছ। 
 

 

প্রকনল্পর সসোলোর পোনম্পর উনল্লখনেোগ্য বেমশষ্ট্ু ও মেনশষ সুমের্ো সমূহ   

 প্রকল্প অর্ ধোয়নে মেনশষ অনুদোে র্োকোয় পোম্প প্যোনকজ সমূহ েোজোর মূনল্যর সচনয় অনেক কি মূনল্য পোওয়ো েোনে।  

 েখে সসচ কোজ েন্ধ র্োকনে তখে সসোলোর প্যোনেনলর সোহোনে উৎপোমদত মেদ্যুৎ মগ্রনে মেমক্রর িোধ্যনি অমতমরি আয় করো 

েোনে েো ইনলমিক েো মেনজল পোনম্পর সক্ষনত্র সম্ভে েয়।     

 সকোে কোরে েশতঃ সসচ কোজ েো চলনলও অন্তত ২৫ েছর পে ধন্ত মগ্রনে মেদ্যুৎ মেমক্র সর্নক আয় করো সম্ভে। 

 প্রকনল্পর সকল পোম্প সোেিোরমসেল মের্োয় শুকেো সিৌসুনি পোমের ির মকছুটো মেনচ সেনি সগনলও পোমে উনিোলনে মেঘ্ন 

ঘটনে েো। 

 পোনম্পর রক্ষেোনেক্ষে খরচ সেই েলনলই চনল। পোম্পটি স্থোপনের পর ের্োের্িোনে রক্ষেোনেক্ষে করনল অন্তত ২০ েছর 

সকোে জ্বোলোমে খরচ লোগনেেো।    

 সসোলোর পোনম্পর প্রর্োে েন্ত্রোাংশ সমূনহ ৫ েছনরর ওয়োনরমি আনছ, েোর িনধ্য প্রর্ি ২ েছনরর িনধ্য সকোে েন্ত্রোাংনশ ত্রুটি 

সদখো মদনল তো েতুে েন্ত্রোাংশ মদনয় প্রমতস্থোপে কনর সদয়ো হনে এোং পরেতী ৩ েছনরর িনধ্য সকোে ত্রুটি সদখো মদনল তো 

মেেো খরনচ সিরোিত কনর সদয়ো হনে। েলকূপ এোং র্ভগিধস্থ পোমে সরেরোহ লোইেও উি ওয়োনরমির অন্তর্ভ ধি র্োকনে।   

 পোনম্পর িোমলকগেনক প্রকল্প হনত প্রনয়োজেীয় প্রমশক্ষে প্রদোে করো হনে।  
 

 

সসোলোর পোম্প ও প্যোনেনলর মেমের্ ব্যেহোর 

অন্য সিৌসুনি েখে সসচ কোজ েন্ধ র্োকনে তখে সসোলোর প্যোনেনলর উৎপোমদত মেদ্যুৎ জোতীয় মগ্রনে মেমক্রর েো কনর মেমের্ কোনজ 

ব্যেহোর কনর অমতমরি আয় করো সেনত পোনর, সেিেঃ      

 খোেোর পোমে উনিোলে ও সরেরোহ।  

 পুকুনর িোছ চোষ, ঘোস চোষ েো গেোমদ পশু পোলনের জন্য পোমে উনিোলে।  

 র্োে িোড়োই, র্োে িোঙোনেো, ঘোস কোটো ইতুোমদ কল চোলোনেো।    

 মেমিন্ন কোনজ ব্যেহোনরর জন্য ব্যোটোরী চোমজধাং।  

 উৎপোমদত মেদ্যুনতর অন্যোন্য েহুমুখী ব্যেহোর।  

সসোলোর পোম্প ক্রনয়র জন্য সক্রতোর সেোগ্যতো 

 প্রকল্প এলোকোর সে সকোে ব্যমি একক েো সেৌর্িোনে পোম্প ক্রয় করনত পোরনেে।   

 পোম্প ক্রনয়র সক্ষনত্র িমহলো ও অনূদ্ধধ ৫০ েছর েয়সী কৃষকগে অগ্রোমর্কোর পোনেে। তনে সক্রতোর েয়স ৫০ েছনরর উনদ্ধধ হনল 

মতমে তোর স্ত্রী েো প্রোপ্ত েয়স্ক সন্তোনের েোনিও পোম্প ক্রয় করনত পোরনেে।   

 মেনজল েো ইনলকমিক পোনম্পর িোমলকগেও এই পোম্প ক্রয় করনত পোরনেে।  

 এই পোম্প ক্রনয়র সক্ষনত্র জোতীয় পমরচয়পত্র ও সাংমিষ্ট্ সসচ কমিটির ছোড়পত্র প্রনয়োজে হনে।    

 

সসোলোর পোম্প মেে ধোচে পদ্ধমত 

সসোলোর পোম্প মেে ধোচনের জন্য মেনম্নোি মতেটি মেষনয়র মদনক সখয়োল সরনখ মচত্র ও ছক ২ এর সোহোে মেনয়  

আপেোর প্রনয়োজেীয় পোম্পটি মেে ধোচে করুেঃ  

 

 জোয়গোর পমরিোে মের্ ধোরেঃ আপমে কত মেঘো 

(৩৩ শতোাংশ = ১ মেঘো) জমিনত সসচ মদনত চোে 

তো মের্ ধোরে করুে।  

 

 সসচ চক্র মের্ ধোরেঃ আপেোর মের্ ধোমরত জমিনত 

গনড় কত মদে পরপর পোমে মদনত হয় তো 

মের্ ধোরে করুে।   

 

 মস্থর পোমের গিীরতো মের্ ধোে ধঃ আপমে সে স্থোনে 

পোম্পিটি স্থোপনে ইচ্ছুক উি স্থোনে েলকূপ 

খেনের পর েলকূনপর সিতর র্ভমি হনত মস্থর 

পোমের পৃষ্ঠ তনলর গিীরতো মেে ধয় করুে।   

 

 

  

 

ছক ২: সেোনরো/ইমর র্োে চোনষ সসৌর মেদ্যুৎ চোমলত সসচ পোম্প সোইজ মের্ ধোরে তোমলকো 

 

পোনম্পর সোইজ 

(অশ্ব ক্ষিতো) 

র্ভপৃষ্ঠ র্নক মস্থর পোমের 

পৃষ্ঠতনলর গিীরতো 

সসচ চক্র (একই জমিনত গনড় কত মদে পরপর সসচ মদনত হয়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩.০ 
২০ ফুট ৫ ৯ ১৪ ১৮ ২২ ২৭ ৩১ 

৩০ ফুট ৪ ৭ ১১ ১৪ ১৭ ২১ ২৪ 

৫.৫ 
২০ ফুট ৬ ১২ ১৮ ২৮ ৩০ ৩৬ ৪২ 

৩০ ফুট ৬ ১১ ১৬ ২২ ২৭ ৩২ ৩৮ 

৭.৫ 
২০ ফুট ১০ ২০ ৩০ ৩৯ ৪৯ ৫৯ ৬৮ 

৩০ ফুট ৯ ১৮ ২৭ ৩৫ ৪৪ ৫৩ ৬১ 

১০.০ 
২০ ফুট ১৩ ২৫ ৩৮ ৫০ ৬৩ ৭৫ ৮৭ 

৩০ ফুট ১২ ২৩ ৩৪ ৪৫ ৫৬ ৬৭ ৭৮ 

১৫.০ 
২০ ফুট ১৬ ৩১ ৪৭ ৬২ ৭৮ ৯৩ ১০৯ 

৩০ ফুট ১৪ ২৭ ৪০ ৫৩ ৬৬ ৭৯ ৯২ 

উপনরোি তোমলকোটি আনুিোমেক েো জমি এোং িসনলর মিন্নতোর সোনর্ পমরেতধেশীল 

সোেিোরমসেল 

পোনম্পর ক্ষিতো  

(অশ্ব ক্ষিতো) 

সসোলোর  

প্যোনেনলর 

পমরিোে  

(মকঃ ওঃ মপঃ) 

েলকূপ সেমলিোমর পোইপ 
র্ভগিধস্থ পোমে 

সরেরোহ 

লোইে 

(ফুট)  

অন্যোন্য 

ব্যোস 

(ইমি) 

গিীরতো  

(ফুট) 

ব্যোস 

(ইমি) 

বদঘ ধু  

(ফুট) 

৩.০ ৪.৩ ৬ ৮০ ৩ ৪০-৫০ ৬০০ 

জোতীয় মগ্রনে মেদ্যুৎ মেমক্রর 

জন্য প্রনয়োজেীয় 350 মিঃ 

লোইে মেি ধোে ও ইেিোট ধোর 

স্থোপে, মেরোপিো 

কাঁটোতোনরর সেষ্ট্েী মেি ধোে  

৫.৫ ৭.৬ ৬ ৮০ ৩ ৪০-৫০ ৮০০ 

৭.৫ ১০.৮ ৮ ১০০ ৫ ৪০-৫০ ১৪০০ 

১০ ১৪.০ ১০ ১১০ ৬ ৪০-৫০ ১৬০০ 

১৫.০ ২০.৫ ১০ ১২০ ৬ ৪০-৫০ ২০০০ 

মচত্র: সসোলোর পোনম্পর র্োরেো   

মস্থর পোমের 

পৃষ্ঠতনলর গিীরতো 

গভীরতা 

র্ভমি 

মস্থর পোমের 

পৃষ্ঠতল  

সসোলোর প্যোনেল 

পোম্প ইেিোট ধোর 

েলকূনপর বদঘ ধু   

সোেিোরমসেল পোম্প 

েলকূপ 


