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১। সূচনা 
 

 ারনজীবকনিসবকচকয়গূরুত্বপূণ ট উ াদান। মানব জীবকনি সব োকজ  ারন দিোি। চট্টগ্রাম যজলাি মীিসিাই উ কজলা অদ্যি 

ভরবষ্যকর্ দ্রুর্ রশল্পায়ন ও নগিায়ন এি অরভজ্ঞর্া প্রাপ্ত হকর্  াকে োিন যদকশি সবকচকয় বড় অথ টননরর্ে এলাো এই উ কজলায় 

স্থার র্ হকর্  াকে। রশল্পায়ন ও নগিায়ন উভকয়িই  ারনি উ ি প্রভাব আকে োিন এি ো টক্রকম  ারনি ব্যবহাি ও দূষ্ণকণি  ঝুরে 

অকনে যবশী।  ারনি বর্ টমান অবস্থান ,  ারন সম্পকদি সঠিে অবস্থান রনন টয়,  ারনি দূষকনি ঝুরে রনন টকয়ি জন্য নগি উন্নয়ন 

অরিদপ্তি মীিসিাই উ কজলায় হাইকরারজওলরজেযাল জিীক ি  দকক্ষ   গ্রহণ েকিকে। “যসন্টাি িি রজওসারভ টকসস এড রিসাস ট” 

এই জিী  োকজি জন্য নগি উন্নয়ন অরিদপ্তি ের্তটে মকনারনর্ হকয়কে। 

হাইকরালরজ ও হাইকরারজওলরজ জিীক ি প্রিান উকেশ্য হল মীিসিাই উ কজলাি র্ভ-উ রিস্থ ও র্ভ-গভ টস্থ  ারন এবং ঋতুরভরিে 

 রিবর্ টন রনন টয় েিা। এোড়া এই জিীক ি মাধ্যকম অএ অিকল অথ টননরর্ে এলাো স্থা কনি োিকন অরর্রিক্ত মানুকষি আগমন 

িকল  ানক াগ্য অরর্রিক্ত  ারনি প্রাপ্যর্া রনন টয় েিা। এই জিীক  অন্তভুটক্ত হাইকরারজওলরজেযাল, রজওরিরজেযাল অনুসন্ধান, গ্রাউড 

ওয়ার্াি মকিরলং,  ারনি গুনাগুন, র্ভ-উ রিস্থ  ারনি রবস্তাি সহ প্রাপ্ত অন্যান্য র্থ্য-উ াি এবং ব্যবস্থা না সমুহ মীিসিাই উ কজলাি 

উন্নয়ন  রিেল্পনায় ব্যবহাি হকব। 

১.১ অবস্থান ও য াগাক াগ ব্যবস্থা 

 

, মীিসিাই উ কজলা ২২° ৩৯׳ ও ২২° ৫৯׳ উিি অক্ষাংকশ এবং ৯১° ২৭׳ ও ৯১° ৩৯׳ পূব ট দ্রারিমাংকশ অবরস্থর্  াি আয়র্ন 

৪৮২.৮৮ বগ ট রেঃ রমঃ(র্থ্যসূত্রঃ রবরবএস)। প্রেল্প এলাোি উিকি যিনী নরদ, দরক্ষকন সীর্াকুড উ কজলা, পূকব ট চট্টগ্রাম  াব টর্য 

এলাো,  রিকম স্বরি  চযাকনল অবরস্থর্। মীিসিাই থানা ১৯০১ সাকল স্থার র্ হয় এবং ১৯৮৩ সাকল উ কজলায় রু ান্তরির্ হয়। 

মীিসিাই উ কজলা ২ র্া য ৌিসভা, ১৬ টি ইউরনয়ন, এবং ১১৩ টি যমৌজা রনকয় গঠির্  াি জনসংখা ৩৯৮,৭১৬ (রর্ন লাখ 

আর্ানব্বই হাজাি সার্ শর্ যষাল)।  

ঢাো হকর্ এই উ কজলাি দূিত্ব১৯২.২ রেঃরমঃ।ঢাো হকর্ সড়ে ও যিল উভয়  কথ এই অিকলি সাকথ য াগাক াগ আকে। উভয় 

 কথ ৪.৫ িন্টা সময় ব্যয় হয়। রবভাগীয় সদি দপ্তি চট্টগ্রাম হকর্ ৫৬ রেঃ রমঃ উিকি অবরস্থর্ এই উ কজলা এবং বাস ও যিল  কথ 

১.৫ ির্ায়  াওয়া  ায়। বাংলাকদশ সড়ে  রিবহণ েক টাকিশন ঢাো হকর্ মীিসিাই (ভায়া কুরমল্লা) সিাসরি বাস সারভ টস চালু েকিকে 

(র্থ্যসূত্রঃ বাংলার রিয়া, ২০১২)। 
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রিগাি- 1 অবস্থান ও য াগাক াগ ব্যবস্থা মানরচত্র (র্থ্যসূত্রঃএলরজইরি) 

মীিসিাই হল বাংলাকদকশি দরক্ষনপূব ট সীমায়  াহাড়  ব টর্ ও হ্রকদি সমন্বকয় এে অপূব ট যসৌিকযটি লীলার্ভরম। এই উ কজলাি 

সবকচকয় আেষ টনীয় স্থান হল মহামায়া যলে, এখাকন য  যেউ স্পীিকবার্ এি মাধ্যকম ভ্রমন েিকর্  াকি এবং  াহাকড়ি যসৌি ট 

অবকলােন েিকর্  াকি। এোড়াও বখয়াচড়া, বািবারন, নার র্যা েড়া, যসানাই েড়া, রমঠােড়া এবং যবায়ারলয়া জলপ্র াকর্ি যসৌি ট 

উ কভাগ েিা  ায়। 
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১.২ র্ক াগ্রারি ও রিরলি 

 

মীিসিাই উ কজলাি র্ভপ্রকৃরর্  াহাড় ও সমর্ল র্ভরমি সমন্বকয় গঠির্। পূব ট রদকে এই উ কজলাি আনুমারনে অি টাংশ চট্টগ্রাম  াব টর্য 

এলাোি অন্তভুটক্ত।  াব টর্য এলাো স্বল্প বসরর্পূন ট।  াহাকড়ি সকব টাচ্চর্া ১০০ রমর্াি ও সব টরনম্ন উচ্চর্া ৩০ রমর্াি। এই ওলাোি 

 রিম অংশ সমর্ল র্ভরম  া সমুদ্রপৃষ্ঠ হকর্ ৫ রমর্াি উ কি অবরস্থর্। এই রনম্নািলটি িনবসরর্পূণ ট। অসংখ্য ক্ষুদ্র েড়া  াহারড় 

অিল হকর্ উৎ ন্ন হকয় রমকিিসিাই এি সমর্ল র্ভরমি উ ি রদকয় সিী  চযাকনকল  রর্র্ হয় (রিগাি-১)। 

২। যমথকিালরজ  

 

এই জিীক   মাঠ  টাকয়ি ো টক্রম ও গকবষণাগাি  দ্ধরর্ি মাধ্যকম প্রেল্প এলাোি  হাইকরালরজ ও হাইকরা-রজওলরজি মূল্যায়ন েিা 

হয়। মাঠ  টাকয়ি অন্তভুটক্ত ো টক্রম সমূহ- ে) ৫ টি স্থাকন কূ  খনন েকি গকবষনাগাকি  িীক্ষাি জন্য নমুনা সংগ্রহ এবং   টকবক্ষণ 

কূ  স্থা ন খ) যিরসসটিরভটি জরি  (উল্লম্ব ববদ্যযরর্ে সাউরডং/কভস) গ)  ারনি গুনগর্ মান  রিক্ষা  া মাঠ  টাকয় ও গকবষনাগাকি 

েিা হয় ি) র্ভ-গভ টস্থ  ারনি স্তকিি  রিমা  ঙ) স্ল্যাগ যর্স্ট  া রদকয়  ারনি স্তকিি গুনাগুন রনন টয় েিা হয়।  িবরর্ ট অংকশ উ কি 

উকল্লরখর্ রবষয়গুলা রবস্তারির্ আকলাচনা েিা হল। 

 

২.১ মাঠ  টাকয়ি ো টক্রম 

২.১.১   টকবক্ষন খনন ও স্থা ন 

 

গভীির্া ও স্থান এি সাক কক্ষ র্ভ-গভস্থ রজওলরজেযাল অবস্থাকনি সিাসরি মুল্যায়ন এবং র্ভ-গভ টস্থ  ারনি স্তকিি  রিমা  েিাি জন্য 

প্রেল্প এলাোি রবরভন্ন স্থাকন ৫ টি কূ  খনন ও স্থা ন েিা হকয়কে। খনন স্থান রনব টাচকনি যক্ষকত্র কূ গুকলাি বন্টন ও সকব টাচ্চ র্থ্য 

োভাকিকজি জন্য সাবিানর্াি সাকথ স্থান ঠিে েিা হকয়কে (রিগাি-২ এবং যর্রবল-১)। 

যর্রবল-১ঃঃ   টকবক্ষন কূক ি রবস্তারির্ র্থ্যারদ। 

কূক ি নম্বি অক্ষাংশ দ্রারিমাংশ গভীির্া (রমর্াি) স্ক্রীকনি গভীির্া 

(রমর্াি) 

এম িরিউ-০১ ২২.৮৮৭৩৮ ৯১.৫৫৪৬ ২১৯ ১৬৫ 

এম িরিউ-০২ ২২.৮২৬৬৫ ৯১.৪৮৩৫২ ২২২ ২১০ 

এম িরিউ-০৩ ২২.৭৮৮৫৬ ৯১.৫৫০৯৪ ২০৪ ১৯৫ 

এম িরিউ-০৪ ২২.৭৩৩৯৫ ৯১.৫০৩২৯ ২১৬ ২০১ 

এম িরিউ-০৫ ২২.৭০৮১৪ ৯১.৫৬৮৪৭ ১৫৯ ১৫৬ 
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রিগাি- 2  যিম এি উ ি   টকবক্ষন কূ  এি অবস্থান 

প্রচরলর্ রিভাস ট সাকু টকলশন  দ্ধরর্কর্   টকবক্ষন কূ  খনন েিা হকয়কে (রিগাি-৩)। গভীির্াি সাক কক্ষ র্ভ-গভ টস্থ স্তকিি  রিবর্ টন 

খননোলীন সমকয় োটিং নমুনা প্ররর্ ৩ রমর্াি  ি ি   টকবক্ষন েকি প্ররর্টি কূক ি যক্ষকত্র রলর বদ্ধ েিা হকয়কে।  উক্ত র্থ্যারদ 

স্টাডাি ট িার্া যিেরি টং িিকমকর্ রলর বদ্ধ েিা হকয়কে (সংযুরক্ত-১)। এোড়াও োটিং নমুনাগুকলা প্ররর্ ৩ রমর্াি  ি ি ৫০০ গ্রাম েকি 

 রল ব্যাকগ সংিক্ষন েকি গকবষনাগাকি যগ্রইন সাইজ এনালাইরসস েিাি জন্য যনওয়া হকয়কে (রিগাি-৩)।   টকবক্ষন কূ  প্ররর্টি 

স্থাকন স্থা ন েিা হকয়কে। সর্ে টর্াি সাকথ র্দন্ত েকি খননোলীন সমকয় খনন লগ প্রস্তুর্ েকি  থা থ  ারনি স্তি রনব টাচন েকি 

স্ক্রীন স্থা ন েিা হকয়কে  াি বদি টয ৯ রমর্াি এবং ব্যাস ১.৫ ইরি। দ্যইটি স্থান োড়া বােী কূক ি স্ক্রীন এি উ রিভাগ হকর্ র্ভ-পৃষ্ঠ 

  টন্ত ১.৫ ইরি ব্যাকসি র রভরস  াই  রদকয় রনিা দ েিা হকয়কে। উক্ত দ্যইটি স্থাকন ৪০ রমর্াি বদকি টযি ও ৩ ইরি ব্যাকসি হাউরজং 

 াই  বসাকনা হকয়কে োিন ওই স্থাকন র্ভ-গ্রিভস্থ  ারনি স্তি তুলনামূলেভাকব যবশী নীকচ (রিগাি-৪)। কূ  স্থা কনি  ি কূ গুকলা 

মানসম্মর্ভাকব ওয়াস েিা হয়। রলকথালরজেযাল লগ সংর রক্ত-১ এ যদওয়া হল। 
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রিগাি- 3    টকবক্ষন কূ  খনন ও নমুনা সংগ্রহ 
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রিগাি- 4  ৩ইরি হাউরজং সহ   টকবক্ষন কূ  স্থা ন 

২.১.২ যিরসসটিরভটি জরি  (উল্লম্ব ববদ্যযরর্ে সাউরডং/কভস) 

 

উল্লম্বনবদ্যযরর্েসাউরডং/কভস  দ্ধরর্টি বহুলব্যাহৃর্ রজও-ইকলরিে জিী  োিন এটি েম খিকচ ভাকলা র্থ্যবহুল এেটি জিী । 

মাঠ  টাকয়ি প্রযুরক্ত রবরভন্ন উচুরনচু র্ভরমকর্ সমন্বয়েিা  ায় এবং র্থ্যারদ রবকশষ সির্ওয়াি এি মাধ্যকম গুনগর্ ও  রিমানগর্ ব্যাখ্যা 

েিা  ায়। 

 

রিগাি- 5  যভস এি জন্য স্ল্ামবাজটাি অযাকি 

 

এই  দ্ধরর্ি মূল সূত্র হল জানা  রিমান রবদ্যযৎ মাটিি গভীকি প্রকবশ েিাকনা হয় দ্যইটি ইকলকিাি এি মাধ্যকম (োকিন্ট ইকলকিাি-

এরব) এবং রবভব  াথ টেয অন্য দ্যইটি ইকলকিাি এি মাধ্যকম মা া হয় (কমজারিং ইকলকিাি এমএন) (রিগাি-৫)। র্দকন্তি গভীির্া 

হকলা োকিন্ট ইকলকিাি এি দূিকত্বি সমানু ারর্ে। 
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রিগাি- 6  যভস এি অবস্থান মানরচত্র 
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কূ  খনকনি মাধ্যকম সিাসরি র্ভ-গকভ টি র্থ্য সংগ্রহ ব্যয়বহুল এবং অকনে দূকি দূকি অবরস্থর্ থাোি োিকন এি মাকেি িাো অিকল 

এই  দ্ধরর্কর্ অথ টাৎ যভস এি মাধ্যকম র্থ্য সংগ্রহ েিা  ায়। এই প্রেকল্প যভস ব্যবহাি েকি সমস্ত প্রেল্প এলাোি র্ভ-গভ টস্থ র্থ্যারদ 

এবং রবরভন্ন স্থাকন এি  রিবর্ টন রনরু ন েিা হকয়কে (রিগাি-৬)। 

 

রিগাি- 7  সাউরডং োভ ট অি যভস২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

যভস এি মাঠ  টাকয়ি র্থ্য, সাউরডং োভ ট, সাবসাকি টস রজও-ইকলরিেযাল মকিল এবং ব্যাখ্যাকৃর্ সাবসাকি টস রজও-ইকলরিেযাল মকিল 

সংযুরক্ত-২ এ যদওয়া হল।  

  

Rho [ohm-m] Thickness 
[m] 

Depth [m] Lithology 

৯.৩৪ ১ ১ ভূ-উপরিস্থমাটি 

১.৪৩-৩.২৭ ৩৪ ৩৫ লবনাক্তবালুস্তি 

১৩.৩ ৫০ ৮৬ ক্লেস্তি 

৭২.৫ ২২ ১০৮ রমরিপারনযুক্তবা
লুস্তি 
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রিগাি- 8  যভস জিী  
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২.১.৩  ারনি গুনাগুন জিী  ও নমুনা সংগ্রহ 

 

প্রেল্প এলাোি ৭৬ টি স্থাকন রিল্ড রের্ রদকয় গভীি ও অগভীি নলকূক ি রিল্ড প্যািারমর্াি  রিক্ষা েিা হকয়কে (রিগাি-৯)। প্ররর্টি 

স্থাকন এেটি অগভীি (১০০ রমর্াি এি েম গভীি) ও এেটি গভীি (১০০ রমর্াি এি যবশী গভীি) নলকূ   রিক্ষা েিা হকয়কে।  

 

রিগাি- 9   ারনি নমুনা এবং  রিক্ষাি স্থাকনি মানরচত্র 
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 ারনি নমুনা এই নলকূ গুকলা যথকে  রিক্ষাগাকি রবস্তারির্  রিক্ষাি জন্য ১২৫ রমরলরলর্াি এি দ্যইটি যবার্ল  াি এেটি এরসি 

যদওয়া এ অন্যটি এরসি োড়া সংগ্রহ েিা হকয়কে। নলকূ গুকলা ১০ রমরনর্ িকি যচক   ারন সংগ্রহ েিা হকয়কে। মাঠ  টাকয়  ারনি 

র এইচ, ইএইচ, ইরস এবং র্া মাত্রা মা া হয়। রিল্ড রের্ রদকয় আকস টরনে  রিক্ষা েিা হয়  া সংযুরক্ত-৩ এ যদওয়া হল।  

 

রিগাি- 10   ারনি মাঠ   টাকয়ি রিক্ষা 
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২ .১.৪ র্ভ -গভ টস্থ  ারনি স্তকিি  রিমা  

 

র্ভ-পৃষ্ঠ যথকে  ারনস্তকিি গভীির্া রিরজর্াল যলকভল রমর্াি রদকয় প্ররর্টি নমুনা সংগ্রকহি স্থাকন  রিমা  েিা হয় (রিগাি-৯)।  ারনি 

নমুনাি মর্  ারনস্তকিি গভীির্া  রিমা  েিা হয় প্ররর্টি স্থাকন যোথাও গভীি ও অগভীি দ্যইটি কূ  যথকে। র্ভ-পৃষ্ঠ যথকে 

 ারনস্তকিি গভীির্াকে  ারনস্তকিি গভীির্ায়  রিবর্ টন েিা হকয়কে নগি উন্নয়ন অরিদপ্তকিি যদওয়া যিম এি সাহাকয।   

 

রিগাি- 11   ারনি স্তকিি উচ্চর্া  রিমা  

২.১.৫ স্ল্যাগ যর্স্ট 

 

স্ল্াগ যর্স্ট প্রেল্প এলাোয় ২২ টি স্থাকন  রিচালনা েিা হয়  া সমগ্র উ কজলা জুকড় রবস্তৃর্ (রিগাি-১০)। স্ল্াগ যর্স্ট এি জন্য এেটি 

স্ল্াগ (২ রমর্াি বদকি টযি ও ০.৭৫ ইরি ব্যাকসি এেটি যলাহাি িি) দ্রুর্ কূক ি রভর্ি নামাকনা হয় (রিগাি-১১)। এই স্ল্াগটি এি 

আয়র্কনি সম রিমান  ারন সরিকয় উ কি উঠিকয় যদয়  া আকস্ত আকস্ত আবাি আকগি অবস্থাকন রিকি  ায়।  ারনি এই আকগি 

অবস্থাকন রিকি য কর্ য  সময় লাকগ এর্া  ারনস্তকিি হাইকরারলে েডারিরভটিি মান যদয়। স্ল্াগ নামাকনাি আকগই কূক ি রভর্কি 

সয়ংরক্রয় িার্া লগাি িাখা থাকে। এই লগাি  ারনস্তকিি  রিবর্ টন সমকয়ি সাকথ যিেি ট েকি(রিগাি-১২ ও ১৩)। স্ল্াগ যর্কস্টি 

ব্যাখ্যা সংযুরক্ত-৪ এ যদওয়া হল।  
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রিগাি- 12  স্ল্াগ যর্স্ট এি অবস্থাকনি মানরচত্র 

যভাস টকল সমীেিন ১ ওভািিযামি স্ল্াগ িার্াি জন্য (রিগাি-১৪) এবং বওয়াি ও িাইচ সমীেিন ২ আডািিযামি স্ল্াগ িার্াি 

(রিগাি-১৫) রবেষন এি জন্য ব্যবহৃর্ হয়।  
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রিগাি- 13  স্ল্াগ যর্স্ট 
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রিগাি- 14  ওভািিযামি যিস ন্স 

 

 

রিগাি- 15  আডািিযামি যিস ন্স 

২.১.৬ র্ভ-উ রিস্থ  ারন, আেরিে বন্যা ও এি  রিত্রান এি উ ায় 

 

মীিসিাই উ কজলায় প্রিান নদী হল যিনী নদী; সন্দ্বী  চযাকনলও লক্ষনীয়; েযানাল প্রায় ৩০ টি। প্রিান লক্ষনীয়গুকলা হল- যিনী 

নদী, ঈচাখালী, মহামায়া, যিামখালী, রহঙ্গুলী, মরলসাইস, েয়লা যগাবারনয়া এবং মায়ারন খাল। সব নদী, খাল ও েড়াগুকলা পুকব টি 

 াহাড় হকর্ একস বকগা সাগকি  রর্র্ হকয়কে। যজায়াকিি সময় সাগকিি  ারন েযানাকল ঢুকে  কড় আবাি ভার্াি সময় যনকম  ায়। 
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রিগাি- 16  যমজি যবরসন//ওয়ার্ািকশি 

বষ টাি সময় এই প্রেল্প এলাোয় প্রচুি বৃরি ার্ হয়। প্রেল্প এলাোি পূব ট  াশ  াহাড় রদকয় যিিা ও  রিম  াশ সাগি রদকয় যিিা 

 াি োিকন এই এলাোি বৃরিি  ারন আেরিে বন্যাি রু িািন েকি। স্থানীয় মানুকষি সাকথ েথা বকল জানা  ায় আেরিে বন্যা  
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বষ টাি সময় প্রের্ আোি িািন েকি। এই এলাোয়  াাঁচটি যমজি যবরসন/ওয়ার্াি যশি রনি টািণ েিা হকয়কে  া রিগাি-১৭ যর্ 

যদওয়া হল।  

 

রিগাি- 17  প্রস্তারবর্ কৃরত্রম জলািাি 
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এই েম টোকডি অংশ রহসাকব র্াম ট অব যিিাকিন্স এি বাইকি কৃরত্রম জলািাি রনন টয় েিা হকয়কে  া চাষাবাদ ও  াকনি জন্য রবেল্প 

 ারনি উৎস। সম্ভাব্য কৃরত্রম জলািাি রনি টািন েিা হকয়কে ৪ টি (রিগাি-১৮)  া প্রসক ি-১ যথকে প্রসক ি-৪   টন্ত। নগি উন্নয়ন 

অরিদপ্তি ের্তটে প্রদি ১০ রমর্াি যিম রদকয় মহামায়া যলেটিকে রনন টয় েিা হকয়কে।  

র্ভ-উ রিস্থ জলািাি, আেরিে বন্যাি সম্ভাব্য এলাো এবং এি িলািল রিরজেযাল রিচাি িার্া এবং যভরিিাইি যিম নগি উন্নয়ন 

অরিদপ্তি ের্তটে যদওয়া হকল  িবরর্ ট প্ররর্কবদকন সংযুক্ত েিা হকব।  

 

২.২  িীক্ষাগাকি রবকেষন 

২.২.১ যগ্রইন সাইজ রবকেষন 

 

রলকথালরজেযাল নমুনা   টকবক্ষন কূ  খনকনি সময় সংগ্রহ েিা হকয়রেল যসগুকলা যথকে প্ররর্টি একুইিাি ইউরনর্ হকর্ নমুনা রনকয় 

যগ্রইন সাইজ এনালাইরসস েিাি জন্য আলাদা েিা হয়। যগ্রইন সাইজ এনালাইরসস এি জন্য নমুনাকে ওকভন এ শুরেকয় রবরভন্ন যমস 

এি রভর্ি রদকয় চালনা েকি রবরভন্ন সাইকজি ওজন এি শর্েিা অংশ রহসাব েিা হয় (রিগাি-১৯)।  িবরর্ টকর্ এগুকলা 

ইকম্পরিেযাল সমীেিন রদকয়  ারনস্তকিি হাইকরারলে েডারিরভটি রনন টয় েিাি জন্য ব্যবহৃর্ হয়।  

 

রিগাি- 18  যগ্রইন সাইজ এনালাইরসস 

যগ্রইন সাইজ এনালাইরসস রদকয় রনরন টর্ হাইকরারলে েডারিরভটি সংযুরক্ত-৫ এ যদওয়া হল।  
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২.২.২  ারনি গুনাগুন রবকেষন 

 

মাঠ যথকে সংরগ্রহীর্  ারনি নমুনা গকবষণাগাি এ িাসায়রনে রবেষকনি জন্য আনা হয়।িাসায়রনে রবকেষন এি মকধ্য যমজি আয়ন 

এবং যেস এরলকমন্ট এি িনত্ব রনন টয় েিা হয়।  ারনি গুনাগুন র্থ্য সংযুরক্ত-৬ এ যদওয়া হল।  

২ .ভু ৩- গভ টস্থ  ারনি মকিল 

 

রত্রমারত্রে র্ভ-গভ টস্থ  ারন প্রবাকহি মকিল বর্িী েিা হকয়কে ইউএসরজএস িাইনাইর্ রিিাকিন্স যলা যোি মিকলা ব্যবহাি েকি। 

মকিলটি ৩৪৫ টি আনু ারর্ে িি ও ২১০ টি উলরম্বে িি রদকয় গঠির্  াি বদি টয ও প্রস্থ  থাক্রকম ১০০ রমর্াি য টি ৭২৪৫০ টি যসল 

প্ররর্টি স্তকি বর্িী েকিকে (রিগাি-২০)। এই মকিল এি ৬ টি স্তি আকে  াি মকধ্য ৩ টি  ারনস্তি ও ২ টি দূকভ টদ্য স্তি এবং ১ টি স্বল্প 

 রিবারহ স্তি  া র্ভত্বে এ অবরস্থর্। রবরভন্ন স্তকিি পূরুত্ব এে জায়গা যথকে অন্য জায়গায় রভন্ন  া রত্রমারত্রে রলকথালরজেযাল মকিল 
যথকে  াওয়া  ায়।  

 

রিগাি- 19  র্ভ-গভ টস্থ  ারনি মকিল যসর্া  

মকিকলি বাম  াকশি বাউডািীটি েন্সর্ান্ট যহি প্রমান েকি োিন এি উিকি যিনী নদী এবং  রিম ও দরক্ষন  রিকম সন্দ্বী  

চযাকনল। যিনী নদী বিাবি যহি ক্রমান্নকয় েকমি রদকে  াকে উিি যথকে দরক্ষন রদকে য মন র্ভরমি ঢাল নদী বিাবি হয়। সন্দ্বী  
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চযাকনকলি জন্য যহি শূন্য িিা হকয়কে য কহতু এটি সাগকিি খুব োকে। দরক্ষন এলাোকেও আকিেটি েন্সর্যান্ট যহি বাউডািী িিা 

হকে  া মাঠ  টাকয়  াওয়া  ায়। য কহতু প্রেল্প এলাোি পূব ট  াশ  াহাড় রদকয় যিিা র্াই এই মকিকল পূব ট  াশ যনা-যলা বাউডািী 

রহসাকব িিা হকয়কে। র্তর্ীয়  ারনস্তকিি রনকচ োদামাটিি স্তি রবদ্যমান পুকিা প্রেল্প এলাোজুকড় র্াই এটি যনা-যলা বাউডািী। 

উ কিি স্তি রনরদ টি  রিমান  ারন রিচাজট েকি  া মকিকল যদখাকনা হকয়কে এবং অরর্রিক্ত  ারন যরইন রদকয় যবি েকি যদয়। এই 

যুরক্ত মকিকল ব্যবহাি েিা হকয়কে না হকল র্ভ-গভ টস্থ  ারন রিচাজট রহসাব েিা েঠিন এবং সঠিে নাও হকর্  াকি। মকিলটি যস্টরি 

যস্টর্ েরডশকন িান েিাকনা হকয়কে। 

 

রিগাি- 20  মকিকলি স্তি ও হাইকরারলে েডারিরভটি 

যগ্রইন সাইজ এনালাইরসস ও স্ল্াগ যর্স্ট যথকে রনরন টর্ হাইকরারলে েডারিরভটি  ারনি রবরভন্ন স্তকিি জন্য এই মকিকল ব্যবহাি েিা 

হকয়কে।  যগ্রইন সাইজ এনালাইরসস ও স্ল্াগ যর্স্ট উভকয়ই যসরন্টরমর্াি যথকে রমর্াি যেকল মান যদয়। এর্া লক্ষনীয় য , মাঠ যথকে 

প্রাপ্ত িার্া উচুরনচু র্ভরমি োিকন প্রভারবর্ হয়। র্াই যলা রিকিেশকনি যেড যদকখ প্রপ্ত িার্া ও মকিল রসমুকলশন যহি ভযালু রনন টয় 

েিা হকয়কে।   
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৩। িলািল 

৩.১ ভু -গভ টস্থ  ারন স ম্পদ 

৩.১.১ একুইিাি যেমওয়াে ট 

 

প্রেল্প এলাোি একুইিাি যেমওয়াে ট রনন টয় েিা হকয়কে যভস িার্া, ৫ টি   টকবক্ষন কূক ি িার্া এবং রির এইচ এি ৪ টি কূক ি 

িার্া  া প্রেল্প এলাোয় অবরস্থর্। প্ররর্টি কূক ি ও যভস এি স্থাকন রলকথালরজেযাল িার্াকে এেরত্রর্ েকি রলকথালরজেযাল চরিত্র ও 

রমল এি উ ি রভরি েকি একুইিাি ও ওকুইর্াি ট গুকলা আলাদা েিা হকয়কে। প্রাপ্ত িার্া যথকে বলা  ায় এই এলাোয় ৩ টি  ারনি 

স্তি ও ২ টি দূকভ টেয স্তি আকে  াি পূরুত্ব রবরভন্ন জায়গায় রভন্ন রভন্ন।  

 

রিগাি- 21  অগভীি স্তকিি আইকসাপ্যাে মানরচত্র 
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উপরিভাগেি ওকুইফাি এি েভীিতা ২০ ক্লেগে ৪৫ রমটাি যা ভূত্বে ক্লেগে শুরু। একুইফাি এি পূরুত্ব দরিন রদগে 
বাগে এবং উত্তি উত্তি পরিগম েগম (রফোি-২২)। প্রেগেি মধ্যবতী এলাো বাগদ বােী সব এলাোয় খুব পাতলা 
মাটিি স্তগিি নীগচ অবরস্থত। প্রেগেি মধ্যবতী এলাোি একুইফাি ৫-৭ রমটাি োদামাটিি নীগচ অবরস্থত।  

 

রিগাি- 22  মধ্যস্তকিি আইকসাপ্যাে মানরচত্র 

রদ্বর্ীয় একুইিািটি ২৫ যথকে ৮৫ রমর্াি পুরু এবং প্রথমটি যথকে একুইর্াি ট রদকয় রবভারজর্। এই একুইিািটি  রশকম পুরু এবং 

দরক্ষকন  ার্লা। উিকি প্রথম ও রদ্বর্ীয় একুইিাি এরেভুর্ হকয়কে। একুইর্াি ট য টি দ্যইটি একুইিািকে আলাদা েকিকে ওটি দরক্ষকন 

পুরু  া ৫০ রমর্াি   টন্ত এবং উিকি অনু রস্থর্ (রিগাি-২৪)।  
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রিগাি- 23  একুইিাি ও একুইর্াি ট এি উলরমে রবস্তাি 

 

রিগাি- 24  একুইিাি ও একুইর্াি ট এি যিন্স িায়াগ্রাম 
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র্তর্ীয় একুইিাি উিকি প্রায় ১০০ রমর্াি গভীি এবং দরক্ষকন ১৫০ রমর্াি গভীি  া দরক্ষন ও দরক্ষন পুকব ট  ার্লা (২০ রমর্াি) এবং 

উিি ও উিি  রিকম (৮০-১২০ রমর্াি)। দরক্ষকন এই স্তিটি রদ্বর্ীয় স্তি যথকে প্রায় ৩০-৫০ রমর্াি পুরু একুইর্াি ট রদকয় আলাদা েিা 

রেন্তু উিকি রদ্বর্ীয় একুইিাি এি সাকথ সংযুক্ত (রিগাি-২৪ ও ২৫)।  

 

রিগাি- 25  গভীি স্তকিি আইকসাপ্যাে মানরচত্র 

এেটি রত্রমারত্রে একুইকিি আরে টকর্েচাি মকিল িেওয়ার্ক্ট সির্ওয়াি রদকয় বানাকনা হকয়কে (রিগাি-২৭)।  এই একুইকিি 

আরে টকর্েচাি  যেমওয়াে ট র্ভ-গভ টস্থ  ারনি প্রাথরমে মকিল যদয়। প্রকর্যে স্তকিদ হাইকরারলে েডারিরভটি এি মান যর্রবল-৪ এ 

যদওয়া হল। 



Page | 28  

 

 

রিগাি- 26  রত্রমারত্রে একুইিাি আরে টকর্েচাি 

একুইিািনম্বি. 

 দ্ধরর্ 

স্ল্াগকর্স্ট যগ্রইনসাইজএনালাইরসস 

িার্াসংখা 

K [রমর্াি/রদন] িার্াসংখা K [রমর্াি/রদন]  

গড় সব টরনম্ন সকব টাচ্চ গড় সব টরনম্ন সকব টাচ্চ 

একুইিাি-১ ৫ ৬.৬১ ০.৮৭ ৯.৩ ৩৩ ৫.৮২ ১.৬ ১৯ 

একুইিাি-২ নাই - - - ৩৪ ৪.৬ ০.৫ ২২ 

একুইিাি-৩ ৬ ৪.৭৫ ১ ৮.৪৫ ৩২ ১.১৫ ০.৫ ৪.২ 
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৩.১.২ ভু-গভ টস্থ ারনি প্রবাকহি রদে 

 

ভু-গভ টস্থ ারনি প্রবাকহি রদে র্ভ-স্তি যথকে ভু-গভ টস্থ ারনি স্তি এি গভীির্া উ ি রভরি েকি  রিমা  েিা হকয়কে।  িবরর্ টকর্ এই 

িার্া ভু-গভ টস্থ ারনি স্তকিি উচ্চর্া রহসাকব  রিবর্ টন েিা হয়  া নগি উন্নয়ন অরিদপ্তকিি যদওয়া যিম এি উ ি রভরি েকি েিা। 

রিয়াি-২৮ যথকে অগভীি ও গভীি একুইিাি এি র্ভ-গভ টস্থ  ারন স্তকিি উচ্চর্া  াওয়া  ায়। অগভীি  ারনস্তকিি উচ্চর্া ৪ যথকে ৬ 

রমর্াি   টন্ত  রিবর্ টন হয়। সািািনভাকব যদখা  ায় য , উিি উিি পুকব ট এই উচ্চর্া যবশী এবং দরক্ষন দরক্ষন  রিকম েম। র্াই 

িািনা েিা হয় গভ টস্থ ারনি প্রবাকহি রদে উিি উিি পুব ট যথকে দরক্ষন দরক্ষন  রিম। 

 

 

রিগাি- 27  র্ভ-গভ টস্থ  ারনি প্রবাকহি রদে 
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রিগাি- 28  আকর্ টরসয়ান কূ  

 

এোড়াও প্রেল্প এলাোি সব ট উিকি আটি টরসয়ান কূ  লক্ষয েিা  ায় (রিগাি-২৯)। এখাকন ২৫০ রমর্াি এি গভীি কূ  যথকে 

প্রাকৃরর্েভাকব  ারন যবি হয়  াি যহি মাটিস্তি যথকে ৫ রমর্াি উচু াঁকর্।  

৩.১.৩ ভু-গভ টস্থ ারনি গুনাগুন 

৩.১.৩.১ যমজি আয়ন 

 

 ারনি গুনাগুন ঢাো রবশ্বরবদ্যালয় এি গকবষনাগাকি  রিক্ষা েিা হয় যস্পকিািকর্াকমরে ব্যবহাি েকি। গভীি ও অগভীি ওকুইিাি 

এি  ারন  রিক্ষা েকি  াই াি িায়াগ্রাম এ অংেন েিা হয় (রিগাি-৩০)। এখাকন অগভীি স্তকিি  ারন ম্যাকেরশয়াম োকব টাকনর্-বাই 

োকব টাকনর্ যথকে যসারিয়াম যলািাইি িিকনি  া সাগকিি  ারনি অনুপ্রকবশ রনরির্ েকি। আি মধ্যস্তকিি  ারন উ কিাক্ত দ্যই িিকনি 

যশষ যমম্বাি এি সমন্বকয় গঠির্। 
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রিগাি- 29  যমজি আয়ন এি  াই াি িায়াগ্রাম 

 

অ িরদকে গভীি স্তকিি  ারন েযালরশয়াম-  র্ারশয়াম- ম্যাগকনরশয়ান-োকব টাকনর্-বাই োকব টাকনর্ িিকনি  া সাগকিি  ারনি দ্বািা 

প্রভারবর্ নয়। যসারিয়াম/ র্ারশয়াম যথকে ম্যাগকনরশয়াম রদকে যেড প্রমান েকি যোকনা আয়ন  রিবর্ টন হইরন,  া প্রাকৃরর্ে ির্না 

এবং এর্া অকনে পুিকনা  ারন  া দীি ট সময় িকি অবরস্থর্।   
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৩.১.৩.২ লবনাক্তর্া/ইকলরিেযাল েডারিরভটি 

 

ইকলরিেযাল েডারিরভটি  ারনি লবনাক্তর্াি অরস্তত্ব প্রমান েকি। অগভীি স্তকিি  ারনি ইরস উিি রদকে ৫০০ যথকে দরক্ষন দরক্ষন 

 রিকম ৮০০০ মাইকক্রা রসকমন্স  া সন্দ্বী  চযাকনকলি োকে। অথচ গভীি স্তকিি  রমরি  ারনকর্ ইরস এি মান ৯০০ মাকক্রা রসকমন্স  া 

সব ট দরক্ষকন। প্রেল্প এলাোি উিি  াকশ ইরস এি মান ২০০ মাইকক্রা রসকমন্স এি েম।  

 

রিগাি- 30  ইরস মানরচত্র 

 

রিগাি- 31  যভস দ্বািা  ারনকর্ লবনাক্তর্াি প্রভাব রবকেষন 

লবনাক্ত  ারনি উ রস্থরর্ যভস যথকে স্পি প্ররর্য়মান হয় (রিগাি-৩১)।  এোড়া আকিা বুো  ায় য , রদ্বর্ীয় ও র্তর্ীয় স্তকিি  ারন 

লবনাক্তর্া মুক্ত ও  ানক াগ্য।   

৩.১.৩.৩ আকস টরনে 

 

রিল্ড রের্ রদকয় পুিা প্রেল্প এলাোি গভীি ও অগভীি নলকূক ি  ারনি আকস টরনে এি মাত্রা  রিক্ষা েিা হয় (িগাি-৩৩)। এি 

িলািল যথকে যদখা  ায় অগভীি নলকূক ি  ারন পুিা মীিসিাই উ কজলা জুকড় রবদ্যমান রেন্তু গভীি নলকূক ি  ারনকর্ 

আকস টরনকেি প্রভাব যথকে মুক্ত।   
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রিগাি- 32  আকস টরনে মানরচত্র 

৩.১.২ ভু-গভ টস্থ  ারনি রিচাজট এলাো 

 

মাঠ   টাকয়ি িার্া যথকে ভু-গভ টস্থ ারনি রিচাজট এলাোি বাপ্যাকি যমার্ামুটি িািনা েিা  ায়। এি মকধ্য র্ভ-গভ টস্থ  ারন স্তকিি উচ্চর্া 

এেটি বড় িার্া। ইরস মানরচত্র খুব সুিি এেটি রচত্র যদয় র্ভ-গভ টস্থ  ারনি প্রবাকহি রদে। ইরস এি মান রিচাজট এলাোয় েম ও 

রিসচাজট এলাোয় যবশী (রিগাি-৩১)। িলািল দাাঁড়ায় প্রেল্প এলাোি উিি প্রাকন্ত রিচাজট এলাো।  

আকস টরনে মানরচত্র যথকেও এেই িািনা  াওয়া  ায়। পুিাকনা রিরিউজি  ারনকর্ আকস টরনে যবশী আি নতুন অরর্ক্িাইজি  ারনকর্ 

আকস টরনে েম। প্রেল্প এলাোি উিকি আকস টরনে এি মাত্রা েম ও দরক্ষকন যবশী  া যথকে বুো  ায় রিচাজট এলাো উিি  াকশ।  
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রিগাি- 33  মকিল রসমুকলকর্ি রিচাজট এলাো 

এই িলািলকে গ্রাউড ওয়ার্াি মকিল রদকয়ও প্রমান েিা  ায়। মকিল যথকে যদখা  ায় প্রেল্প এলাোি চারিরদে যথকে  ারন রিচাজট 

হকে। রেন্তু এেমাত্র উিি রদকে একুইিাি গুকলা এের্া আকিের্াি সাকথ সংযুক্ত র্াই এর্াই প্রাকৃরর্ে রিচাজট এলাো। বারে এলাো 

য খান রদকয়  ারন রিচাজট হয় ওখাকনি অগভীি আকুইিাি যথকে বােী একুইিাি গুকলা একুইর্াি ট দ্বািা রবরেন্ন। র্াই এই  ারন শুধু 

অগভীি স্তকি রিচাজট হয়  া প্রচুি আকস টরনেযুক্ত ও খাবাি অনু ক াগী।  
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৩.২ র্ভ-উ রিস্থ ারন, আেরিেবন্যাওএি রিত্রানএিউ ায় 

 

প্ররর্কবদকনি এই অংশটি চুড়ান্ত প্ররর্কবদকন সংযুক্ত েিা হকব।  

৩.৩ মকিল রসমুকলশন 

 

র্ভ-গভ টস্থ  ারনি প্রবাকহি মকিলটি যস্টরি যস্টর্ অবস্থায় েিা হকয়কে। এই মকিল ৩ টি ওকুইিাি এি হাইকরারলে যহি রনরন টয় 

েকিকে  াকর্  ারন প্রবাকহি রদে এেই রদকে যদখাকে।  

 

 

রিগাি- 34   মকিল রসমুকলকর্ি হাইকরারলে যহি 

এখন এই মকিল ভরবষ্যকর্ি  ারনি ব্যবহাি এি রবরভন্ন রচত্র যদখাকব য  োজ এখকনা চলমান এবং চুড়ান্ত প্ররর্কবদকন সংযুক্ত হকব।    
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৪। আকলাচনা 

 

এই জিী  মাঠ   টাকয়ি োজ, গকবষনাগাকি এনালাইরসস এবং মকিরলং  াি মাধ্যকম মীিসিাই উ কজলাি র্ভ-গভ টস্থ  ারন সম্পকদি  

প্রাপ্যর্া ও স্থারয়ত্ব রনকয় োজ েকি। এই উ কজলায় র্ভ-উ রিস্থ ও র্ভ-গভ টস্থ উভয়  ারনই ব্যবহাি এি জন্য উ যুক্ত। গূ-গভ টস্থ  ারন 

৩ টি স্তকি অবরস্থর্  াি মকধ্য অগভীি স্তকিি  ারন  াকনি অক াগ্য োিন আকস টরনে ও লবকনি উ রস্থরর্। বােী ২ টি স্তকিি  ারন 

 াকনি উ ক াগী  া ৭০-১০০ রমর্াি এি অরিে গভীির্ায় অবরস্থর্। এই স্তিগুকলা মীিসিাই উ কজলাি উিি রদে হকর্ রিচাজট হয় 

য খাকন ৩ টি স্তিই একে অ কিি সাকথ সংযুক্ত। আকর্ টরসয়ান কূ  র্াি বড় প্রমান  া সুক য়  ারনি বড় এেটি উৎস। র্াই এই 

এলাোয় নতুন যোকনা উন্নয়ন বা রশল্পায়ন েিাি ব্যা াকি সর্ে ট হকর্ হকব োিন র্ভ-উ রিস্থ ও র্ভ-গভ টস্থ উভয়  ারন দূরষর্ হকর্ 

 াকি।  

অগভীি স্তকি উচ্চ ইকলরিেযাল েডারিরভটি প্রমান েকি সাগকিি লবন  ারনি উ রস্থরর্ য র্া েড় বা জকলাোস এি োিকন সাগকিি 

 ারনি স্তি যবকড়  াওয়াি োিকন হকর্  াকি (১০০ বেি যেল) অথবা যশষ সাগি স্তকিি উচ্চর্াি োিকন  া ৫০০০ বেি আকগ 

সংিটির্ হকয়রেল।  

আকিের্া গুরুর্বপুণ ট রবষয় গভীি স্তকিি  ারন উঠাকনাি ব্যা াকি য , প্রেল্প এলাোি দরক্ষন  াকশ একুইর্াি ট এি পূরুত্ব ৫০ রমর্াকিি 

যবশী। এই একুইর্াি ট এি রনকচি স্তি যথকে যবশী  ারন উকিালন েিকল একুইিাি এি চা  েকম  াকব  াি িকল উ কিি একুইর্াি ট 

হকর্  ারন চুইকয় রনকচ যবি হকয়  াকব। োিন এই স্তিটি খুব নিম যমরিন যল রদকয় গঠির্। এই িিকনি যল যথকে  ারন যবি হকল 

এি পূরুত্ব ৫০% েকম য কর্  াকি  া ভুরমধ্বস এি রু  রনকর্  াকি। এোড়া এই যমার্া যল স্তি উ কিি স্তি যথকে লবনাক্ত  ারন 

গভীি রমঠা  ারনকর্ য কর্ বািা যদয়।  াি োিকন প্রেকল্পি দরক্ষন অিকল  ারন উিকলান েম িাখকর্ হকব। এই মকিল রদকয় লবন 

 ারন গভীি স্তকি প্রকবকশি সম্ভাবনা ও র্ভরমধ্বস এি ব্যা াকি িািনা রদকব। র্াই মীিসিাই উ কজলাকে ঠিে িাখকর্ হকল  থা থ 

 রিেল্পনাি মাধ্যকম  ারন ব্যবহাি রনরির্ েিকর্ হকব।  


