
১১.০ গেবষণা ও উন্নয়ন সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্মঃ 
 

পািন সরবরাহ ও সয্ািনেটশন খােতর পৰ্যুিক্তগত চয্ােলঞ্জসমূহ ও জলবায়ু পিরবতর্েনর পৰ্ভাব েমাকােবলা করেত 
গেবষণা ও উন্নয়ন িবভােগর মাধয্েম জনসব্াস্থয্ পৰ্েকৗশল অিধদপ্তর েবশ িকছু কায র্কৰ্ম/েপৰ্াগৰ্াম পিরচালনা করেছ। 
চলমান পদেক্ষপসমূেহর মেধয্ উেল্লখেযাগয্ কেয়কিট কায র্কৰ্ম/েপৰ্াগৰ্াম িনেম্ন বণ র্না করা হেলাঃ 
 
ক) লবনাক্ততা ও আেস র্িনক পৰ্বণ অঞ্চেল ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ পািন সংরক্ষেণ বয্বহৃত সংরিক্ষত পুকুের েসৗরশিক্ত চািলত  
উন্নত পুকুর পােড়র বািলর িফল্টার (PSF) পদ্ধিতর পাইেলািটং কায র্কৰ্মঃ 
 
গেবষণা ও উন্নয়ন িবভাগ, জনসব্াস্থয্ পৰ্েকৗশল অিধদপ্তর ২০০৯ সােল অক্সফাম-িজিব বাংলােদেশর সহায়তায় 
উপকূলীয় অঞ্চেল উন্নত পৰ্যুিক্তর িপ এস এফ স্থাপনার উেদয্গ গৰ্হণ কের যা পরবত�েত ২০১২-১৩ সাল পয র্ন্ত 
বিধ র্ত করা হয়। েসসমেয় যেশােরর মিনরামপুের, সাতক্ষীরার আশাশুিন এবং খুলনার কয়রােত এ ধরেনর ২০ িট 
েসৗরচািলত িপ এস এফ স্থাপন করা হেযেছ। পরবত�েত উক্ত ২০ িট িপএসএফ এর কম র্ক্ষমতার উপর িভিত্ত কের 
জনসব্াস্থয্ পৰ্েকৗশল অিধদপ্তর এর িবিভন্ন পৰ্কেল্পর আওতায় িনিম র্তবয্ PSF এর নকশায় উেল্লখেযাগয্ পিরবতর্ন 
সাধনপূব র্ক ছয়িট েজলায় পাইেলািটং করা হয়। এই উন্নত পৰ্যুিক্তর আওতায় পুকুর হেত িফল্টার েবেড পািন 
উেত্তালেনর জনয্ েসৗরশিক্তচািলত পাম্প বয্বহার করা হয়। এ বয্বস্থায় সব্য়ংিকৰ্য়ভােব অিবরত পািনর পৰ্বাহ বজায় 
রাখার জনয্ সংরিক্ষত পািনর পৰ্েকােষ্ঠ একিট েসন্সরও বয্বহার করা হয়। েসালার পদ্ধিতেত পািন উেত্তালন করায় 
এবং রােতৰ্ আেলার বয্বস্থা থাকায় পািন বয্বহারকারীরা িবেশষতঃ নারীরা সহেজ ও িনরাপত্তার সােথ রােতও 
িপএসএফ েথেক পািন সংগৰ্হ করেত পাের। পৰ্িতিট বয্বস্থা স্থাপন করেত পৰ্ায় ৭.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। িনেম্ন এই 
পৰ্যুিক্তিটর িকছু িচতৰ্ তুেল ধরা হেলা। 
 

  
                                                    
                                                        িচতৰ্ঃ েসৗরচািলত িপএসএফ 
                                                          

খ) বাংলােদেশর উপকূলীয় এলাকায় ভূগভর্স্থ পািনেত লবণাক্ততা অনুপৰ্েবেশর উপর েযৗথ গেবষণাঃ 
 
বাংলােদশ সরকার, DANIDA, হাইসয্াওয়া, IWM এবং  ITN-BUET এর আিথ র্ক সহায়তায় অেক্টাবর, 
২০১০ সােল এই েযৗথ গেবষণার কাজ শুরু হেয় জুন, ২০১৫ েত সমাপ্ত হয়। খুলনা ও সাতক্ষীরা েজলার িকছু অংেশ 
(১০ িট উপেজলার পৰ্ায় ১৫৩৪ বগ র্ িকঃিমঃ এলাকা) এই গেবষণা পিরচালনা করা হয়। এই গেবষণায় ভূ-গভর্স্থ ও 



ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় পৰ্কার পািনর গুণগত মান (িবেশষত, লবনাক্ততা) অনুপৰ্েবেশর হার িনণ র্য় করেত েবসলাইন জিরপ, 
িমডলাইন জিরপ ও এন্ডলাইন জিরপ পিরচালনা করা হয়। িবিভন্ন স্থােন ৩৬ িট লাইন ওেয়ল সহ ৪৫ িট পয র্েবক্ষণ 
নলকূপ স্থাপন করা হয়, েযগুেলা বয্বহার কের সাপ্তািহক, মািসক ও ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত অিবরত পয র্েবক্ষণ করা 
হয়। এছাড়া সম্পূণ র্ তথয্ ও সম্ভাবয্ বয্বহারেযাগয্তা পরীক্ষা করার জনয্ ৈবদুয্িতক লিগং, পািম্পং েটস্ট ইতয্িদ 
পিরচালনা করা হয়। এভােব সম্পূণ র্ তথয্ সংগৰ্েহর পর কিম্পউটার িভিত্তক িসমুউেলশন/মেডিলং বয্বহার কের 
লবণাক্ত পািনর অনুপৰ্েবেশর হাের বয্ািপ্ত ও মাতৰ্া অনুমান করা হয়। উক্ত পয র্েবক্ষণ হেত উেল্লখেযাগয্ 
পয র্েবক্ষনসমূহ িনম্নরূপঃ  
১। গভীর ভূ-গভর্স্থ পািনর উপর লবণাক্ত ভূ-উপিরস্থ পািনর পৰ্ভাব অিত নগণয্, িকন্তু অগভীর ভূগভর্স্থ পািনর সােথ 
ভূ-উপিরস্থ লবণাক্ত পািনর পিরবতর্নশীল পৰ্ভাব িবদয্ামান।  
২। ২০৫০ সাল নাগাদ, পয র্েবক্ষণাধীন এলাকার  িবদয্ামান সব্ল্প গভীরতায় সব্াদু পািনর পেকট এলাকার শতকরা 
৩.৪৪ ভাগ লবণাক্ত হেয় যাওয়ার সম্ভাবনা রেয়েছ। 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   িচতৰ্ঃ অনুভূিমক সয্ালাইন একুইফার িবস্তৃিত। 
 
জলবায়ু পিরবতর্েনর েপৰ্ক্ষাপেট এর িবরূপ পৰ্ভাব িহেসেব লবনাক্ততা অনুপৰ্েবেশর সম্ভাবনা েবেড়ই চেলেছ। এরই 
েপৰ্িক্ষেত চলমান অথ র্বছের উক্ত গেবষণার সুপািরশ অনুযায়ী আরও িবস্তৃত আকাের এই কায র্কৰ্ম পিরচালনার 
িনিমেত্ত কািরগির পৰ্কল্প পৰ্নয়েনর কাজ হােত েনয়া হেয়েছ।   
 
গ) িনম্ন পািনস্তর িবিশষ্ট এলাকায় হস্তচািলত হাইডৰ্িলক ও হাইিবৰ্ড পাম্প স্থাপন ও কায র্কারীতা পয র্েবক্ষনঃ 
 
জনসব্াস্থয্ পৰ্েকৗশল অিধদপ্তর এর গেবষণা উন্নয়ন িবভাগ কতৃর্ক ২০১৪ সােল ইউিনেসেফর আিথ র্ক সহায়তায় 
পাইলিটং িহেসেব নওগাঁর িনম্ন পািনর স্তরবাহী এলাকায় হস্তচািলত হাইিবৰ্ড ও হাইেডৰ্ািলক পাম্প স্থাপন করা হয়। 
পাইলিটং এর উেদ্দশয্ িছেলা ঐসব এলাকায় শুষ্কেমৗসুেম ৬ নং িলফিটং ময্ানুেয়ল পােম্পর কায র্কািরতা পরীক্ষা 
করা। এই ৩০ িমটার উেত্তালন ক্ষমতা সম্পন্ন ২০ িট েনািভয়া হাইডৰ্িলক পাম্প (ফৰ্ান্স হেত আমদানীকৃত) এবং ২০ 
িমঃ উেত্তালন ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ িট স্থানীয়ভােব পৰ্স্তুতকৃত হাইিবৰ্ড তারা পাম্প স্থাপন করা হয়। হাইেডৰ্ািলক পাম্প 
স্থাপনপূব র্ক পৰ্যুিক্তগত কায র্কািরতা িনরুপন কের আেরা বৃহৎ েস্কেল পািন সরবরাহ করার লেক্ষয্ েদেশর িনম্ন 



পািনস্তর িবিশষ্ট এলাকা নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর েজলায় পৰ্ায় ১১২ িট 
হাইেডৰ্ািলক পাম্প স্থাপন করা হেয়েছ যা শুষ্ক েমৗসুেম ৩০ িমটার িনেচর স্তর েথেক পািন উেত্তালন করেত সক্ষম। 
বতর্মােন এই পাম্পগুেলার পৰ্যুিক্তগত কায র্কািরতার পাশাপািশ সামািজক গৰ্হনেযাগয্তা িনরুপুন করা হেচ্ছ। িনেচর 
িচতৰ্গুেলােত মাঠ পয র্ােয় স্থাপনকৃত হাইডৰ্িলক পাম্প এর পৰ্যুিক্তগত ডায়াগৰ্ামসহ বয্বহার েদখােনা হেয়েছ।  
  

   

 

                                                
                                                িচতৰ্ঃ হস্ত চািলত ও পা-চািলত হাইিবৰ্ড ও হাইেডৰ্ািলক পাম্প 
 

ঘ) েফাস র্পাম্প চািলত উন্নত পন্ড সয্ান্ড িফল্টারঃ 
লবনাক্ত পৰ্বণ ও আেস র্িনক সংকুল এলাকার জনয্ পন্ড সয্ান্ড িফল্টার (িপএসএফ) একিট অনয্তম িবকল্প অপশন। 
যথাযথ পিরচালনা ও রক্ষণােবক্ষেনর অভােব অিধকাংশ িপএসএফ বয্বহার উপেযাগী থােক না। এগুেলার মেধয্ 
অনয্তম দুিট কারন িপএসএফ হেত পািন িনেয় পািন না চাপা ও সময়মত বািল পিরষ্কার না করা। এ সকল 
সমসয্ার সমাধােন গেবষণা ও উন্নয়ন িবভাগ কতৃর্ক েফাস র্ পাম্প বয্বহার কের সহজ রক্ষণােবক্ষনেযাগয্ একিট 
উন্নত পন্ড সয্ান্ড িফল্টার নক্সা পৰ্ণনয়ন কের। এই নক্সায় উচু ঁপাটাতনযুক্ত নলকুেপর পিরবেতর্ েফাস র্ পাম্প, সয্ান্ড 
েবড পিরষ্কােরর জনয্ স্কৰ্য্াপার পৰ্যুিক্তর বয্বহার ও িনরিবিচ্ছন্ন িনরাপদ পািন পৰ্বােহর িনিমেত্ত অল্টারেনট িক্লিনং 
পদ্ধিত বয্বহার করা হেয়েছ।  

  

 
মাঠ পয র্ােয় পাইেলািটং এর জনয্ জনসব্াস্থয্ পৰ্েকৗশল অিধদপ্তেরর েটকিনকয্াল কিমিট কতৃর্ক পৰ্দত্ত িনেদ র্শনার 
েপৰ্িক্ষেত বাস্তবায়ন কায র্কৰ্ম পৰ্িকৰ্য়াধীন রেয়েছ। 



ঙ) তারা নলকূেপর নকশা উন্নতকরনঃ 
পল্লী অঞ্চেল পািন সরবরাহ পৰ্কেল্পর আওতায় েদেশর পল্লী অঞ্চলসমূেহ তারা নলকূপ স্থাপেনর জনয্ উেত্তালনেযাগয্ 
ও অনুেত্তালনেযাগয্ তারা নলকূেপর দুইিট অনুেমািদত িডজাইন ও েস্পিসিফেকশন্স ময্ানুয়াল রেয়েছ। উক্ত 
ময্ানুয়াল অনুযায়ী স্থািপত তারা হয্ান্ডপাম্পসমূেহর মাঠপয র্ােয়র কায র্কারীতা িবেশ্লষণপূব র্ক পাম্পসমূহেক 
অিধকতর বয্বহারবান্ধব ও েটকসই করার িনিমেত্ত িবদয্মান নকশায় িকছু পিরবতর্ন সাধন করার পৰ্েয়াজন অনুভূত 
হয়। েস লেক্ষয্, উিল্লিখত পৰ্কেল্পর গেবষণা ও উন্নয়ন কায র্কৰ্েমর আওতায় গাজীপুর ও নরিসংদীর িবিভন্ন 
উপেজলায় পরীক্ষামূলক পিরবিতর্ত িডজাইন অনুযায়ী ১০িট তারা নলকূপ স্থাপন করা হয় এবং িবিভন্ন সময় এর 
কায র্কারীতা পয র্েবক্ষণ করা হয়। িবদয্মান নকশার েস্টইনেলস িস্টল পাম্পরড এর পিরবেতর্ িপিভিস পাম্পরড, ১৯ 
িমিম েস্টইনেলস িস্টল জেয়ন্ট এর পিরবেতর্ িপিভিস েমােল্ডড এসএস কােনক্টর, পাম্পার কয্াপ ও জয্ােকটযুক্ত ১৯ 
িমিম েস্টইনেলস িস্টল জেয়ন্ট, ঢালাই েলাহার পাম্পবিড এর পিরবেতর্ েস্টইনেলস িস্টেলর পাম্পবিড, িছদৰ্যুক্ত 
েহডকভার, হয্াঙ্গার-রড এর পিরবেতর্ িছদৰ্িবহীন েহডকভার ও িপভটযুক্ত হয্াঙ্গার-রড ও ফুটভাল্ভ এর পিরবেতর্ 
ওেয়ট ভাল্ভ পিরবতর্নপূব র্ক পরীক্ষামূলকভােব উেত্তালনেযাগয্ তারা হয্ান্ডপাম্পসমূহ পৰ্স্তুত ও স্থাপন করা হয়।  
 

    

 
 
পৰ্ায় এক বছেরর কায র্কািরতা পয র্েবক্ষেণর উপর িভিত্ত কের আেলাচয্ িডজাইেনর উেত্তালনেযাগয্ তারা হয্ান্ড 
পােম্পর িবষেয় িনম্নিলিখত সুপািরশ সমূহ পৰ্ণয়ন করা হয়।   
১। পরীক্ষামূলকভােব স্থািপত উেত্তালনেযাগয্ তারা পৰ্যুিক্তর িডজাইনিট মাঠপয র্ােয়র পাইলিটং পয র্েবক্ষণ অনুযায়ী 
কায র্কর পৰ্মািণত হেয়েছ। 
২। িডসচাজর্ েবশী হওয়ায় অনুেত্তালনেযাগয্ তারা পাম্প েদেশর িকছু অঞ্চেল জনিপৰ্য়তা লাভ কেরেছ। েটকসই 
উন্নয়ন লক্ষয্মাতৰ্া অজর্ন করেত হেল অিধক িডসচােজর্র তুলনায় স্থািয়তব্েক অিধকতর গুরুতব্ িদেত হেব। তাই, 
অনুেত্তালনেযাগয্ তারা পাম্প পৰ্যুিক্তিট সীিমত আকাের এলাকািভিত্তক বয্বহােরর জনয্ বরাদ্দ পৰ্দান করা েযেত 
পাের। 
৩। ১০০ ফুট গভীরতার হাউিজং এর েক্ষেতৰ্ বয্বহৃত ওেয়টভাল্ভ উপযুক্ত নয়। উেল্লখয্, এ জাতীয় ওেয়টভাল্ভ 
অেপক্ষাকৃত অগভীর পািনর িস্থিততল (২৮ েথেক ৩৫ ফুট) িবিশষ্ট এলাকায় বয্বহার করা েযেত পাের। 
৪। মালামােলর গুনগতমান িনিশ্চতকরণ সােপেক্ষ এস এস পাম্পবিডর বয্বহার শুরু করা েযেত পাের। 
৫। অিধক িডসচােজর্র জনয্ পরবত�েত পরীক্ষামূলকভােব ২.৫” িসিলন্ডারযুক্ত কনেভনশনাল িডপেসট পাম্প 
বয্বহার কের েদখা েযেত পাের। 
৬। ঢালাই েলাহার ৈতরী পাম্পবিডর েভতেরর অংশ ক্ষয়পৰ্াপ্ত হওয়ায় সৃষ্ট সমসয্াগুিল দূরীকরেণ এস এস এর ৈতরী 
পাম্পবিড বয্বহােরর পিরবেতর্ ঢালাই েলাহার ৈতরী পাম্পবিডর েভতের এস এস লাইিনং পৰ্দান করা েযেত পাের।  

িচতৰ্ঃ পরীক্ষামূলক পিরবিতর্ত নকশার তারা পাম্পযুক্ত নলকূপ 



চ) অনয্ানয্ উন্নয়নমূলক কম র্কান্ডঃ  
ভুগভর্স্থ পািনর সব র্িনম্ন িস্থিততেলর ইউিনয়ন িভিত্তক তথয্ অিধদপ্তেরর বুিদ্ধবৃিত্তক সম্পদ। িবগত পৰ্ায় ৩০ বছেরর 
েবশী সময় ধের অিধদপ্তরীয় গৰ্াউন্ড ওয়াটার সােকর্ল এর তত্তব্াবধােন উক্ত তথয্ সংগৰ্হ পৰ্িকৰ্য়া চলমান রেয়েছ। 
চলিত বছর অনলাইেন উক্ত তথয্ সংগৰ্হ করা হয়। ৮ িট েজলাবােদ সকল েজলা হেত তথয্ পৰ্দােন পৰ্শংসনীয় সাড়া 
পাওয়া যায়। এছাড়া নলকূেপর েবারলগ সিঠকভােব পূরেণর সুিবধােথ র্ সকল উপেজলায় সংেশািধত েবারলগ ফম র্ 
ও িবিভন্ন আকার ও রেঙর বালুর নমূনা সমনব্েয় পৰ্স্তুতকৃত সয্ান্ড কমপয্ােরটর সরবরাহ করা হয়।  

 
 
বাজাের পৰ্চিলত েফাস র্ পাম্প এর গুনগতমান িনম্নমােনর হওয়ায় িবিভন্ন পৰ্যুিক্তর নকশায় উক্ত েফাস র্ পাম্প এর 
অন্তভু র্িক্ত চািহদা থাকা সেত্তব্ও সম্ভবপর (feasible) হয় না। এই সমসয্া সমাধােন স্থানীয় উেদয্াগটার সহায়তায় 
অিধক িডসচাজর্ সম্পন্ন উন্নত পৰ্যুিক্তর েফাস র্ পাম্প েডেভলপ করা হেয়েছ এবং িবিভন্ন স্থােন পাইেলািটং এর 
মাধয্েম পাম্পিটর উপেযাগীতা যাচাই করা হেয়েছ। এছাড়াও েদেশ পৰ্থমবােরর মেতা নয্ােনা িফেল্টৰ্শন পৰ্যুিক্তর 
সাহােযয্ পািন পিরেশাধেনর পাইেলািটং কায র্কৰ্ম গেবষণা ও উন্নয়ন িবভােগর মাধয্েম চলমান আেছ।  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

িচতৰ্ঃ সয্ান্ড কমপয্ােরটর, েফাস র্ পাম্প ও নয্ােনা িফল্টার 


