
‘Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation 

Management System' শীর্ ষক উদ্ভাবনী উদ্যাদ্ের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন 

 

প্রকল্প পটভূমি 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দ্নর লদ্যে ই-েভর্ন্ষান্স তথা সরকাদ্রর সকল পর্ ষাদ্য় জনেদ্ের 

সম্পৃক্ততায় ই-সামভ ষস চালুকরদ্ের জর্ন্ WMO Registration & Irrigation System নাদ্ি পামন 

ব্যবস্থাপনা সিংেঠন মনবন্ধন ও সসচ ব্যবস্থাপনা পদ্ধমত মবর্দ্য় একট ওদ্র়্েবমভমতক সফটওয়়্োর এমিদ্কশন ততমর 

এবিং িাঠপর্ ষাদ্র়্ে তা বাস্তবায়ন করার পমরকল্পনা গ্রহে করা হয়। ইদ্তািদ্ে েেপ্রজাতন্ত্রী বািংলাদ্েশ সরকাদ্রর 

পামন সম্পে িন্ত্রোলদ্র়্ের সামব ষক তত্ত্বাবধাদ্ন এটুআই এর সহদ্র্ামেতায় বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন এর পমরকল্পনা ও 

বাস্তবায়দ্ন Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management 

System' শীর্ ষক প্রকদ্ল্পর সফটওয়়্োর ততমরর কাজ সিাপ্ত হদ্য়দ্ে। মতস্তা সসচ প্রকল্প ও মুহুরী সসচ প্রকদ্ল্প 

প্রকল্পটর পাইলটিং বাস্তবায়ন চলিান আদ্ে। 

 

 

 

েমব:  WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ ষক সফটওয়়্োর 

 

 



প্রকল্প সারসিংদ্যপ 

মনমবড় পর্ ষদ্বযে এবিং পমরদ্র্বার তাৎযমেক সরবরাহ মনমিত করার জর্ন্ এই পামন ব্যবস্থাপনা সিংেঠন মনবন্ধন 

এবিং সসচ ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন সবাদ্ড ষর একট উদ্ভাবনী উদ্যাে। এই ব্যবস্থার িােদ্ি পামন 

ব্যবস্থাপনা সিংেঠন মনবন্ধকরে কার্ ষক্রি দ্রুততি সিদ্য় সম্পন্ন করা সর্দ্ত পাদ্র। কৃর্ক আেিশুিামর, অ্োডহক 

কমিট েঠন, সাধারে সেস্যপদ্ের জর্ন্ আদ্বেন, সাধারে কমিট েঠন, মনব ষাচন কমিট েঠন, মনব ষাচদ্নর তফমসল 

স ার্ো, আদ্বেন, প্রতীক বরাদ্দ, ফলাফল স ার্ো, পামন ব্যবস্থাপনা সিংেঠন মনবন্ধদ্নর িদ্তা মনব ষাচন সম্পমকষত 

কার্ ষক্রি ও সম্পােন করা র্ায়। এোড়াও সসচ ব্যবস্থাপনা খাল বা পাম্প মভমিক জদ্লর লযেিাত্রা, চামহো এবিং 

সরবরাদ্হর প্রমতদ্বেন পাওয়া র্ায়। খাল মভমিক সসদ্চর সিয়সূমচ সরবরাদ্হর ব্যবস্থা করা হদ্ব। এোড়াও সিস্ত 

তথ্য সর্িন সিংরমযত থাদ্ক, সসই তথ্য ব্যবহারপূব ষক কাজট মূল্যায়দ্নরও সুদ্র্াে রদ্য়দ্ে। 

 

 

েমব:  WMO-Registration & Irrigation Management System' শীর্ ষক সফটওয়়্োদ্র 

উপকারদ্ভােীদ্ের সসবা 

 

 

মতস্তা সসচ প্রকদ্ল্প পাইলটিং বাস্তবায়ন 

সেদ্শর সব ষবৃহৎ মতস্তা সসচ প্রকদ্ল্প মডমজটাল পামন ব্যবস্থাপনায় রূপান্তদ্রর কার্ ষক্রি চালু করা হদ্য়দ্ে। মতস্তার সদ্ে 

বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন সবাদ্ড ষর সফনীর মুহুরী সসচ প্রকল্পদ্কও মডমজটাল পামন ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা হদ্য়দ্ে। 

মতস্তা সসচ প্রকল্প হদ্লা বািংলাদ্েদ্শর উিরাঞ্চদ্ল অ্বমস্থত সেদ্শর বৃহিি সসচ প্রকল্প। সেদ্শর উিরাঞ্চল খরাপীমড়ত 

এলাকা হওয়ায় তৎকালীন মিটশ আিদ্ল ১৯৩৭ সাদ্ল মতস্তা ব্যাদ্রজ মনি ষাদ্ের পমরকল্পনা গ্রহে করা হয়। 

পরবতীদ্ত এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৯ সাদ্ল এবিং ১৯৯০ সাদ্ল এর মনি ষাে কাজ সশর্ হয় এবিং একই বের ৫ আেস্ট 

এর কার্ ষক্রি চালু হয়। এ প্রকল্পট নীলফািারী, রিংপুর ও মেনাজপুর সজলার ৫ লয ৪০ হাজার সহক্টর জমিদ্ত সসচ 

সুমবধা প্রোন কদ্র। প্রকল্পটর পমরচালনা ও রযোদ্বযদ্ের োমর়্েদ্ে রদ্য়দ্ে বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন সবাড ষ। 



 

েমব:  বািংলাদ্েদ্শর সব ষবৃহৎ মতস্তা সসচ প্রকল্প 

 

েত ০৫ সফব্রুয়ামর, ২০২১ তামরদ্খ শুক্রবার ডামলয়ায় Development and Piloting of WMO-

Registration & Irrigation Management System' শীর্ ষক প্রকদ্ল্পর পমরেশ ষদ্ন র্ান পামন সম্পে 

িন্ত্রোলদ্য়র যুগ্ম সমচব (প্রশাসন) ও চীফ ইনদ্ভশন অ্মফসার সিাোঃ আজাদুর রহিান িমিক, বািংলাদ্েশ পামন 

উন্নয়ন সবাদ্ড ষর ইদ্নাদ্ভশন অ্মফসার ও মসদ্স্টি এনামলস্ট আমরফ ইকরামুল আমজি সহ ইদ্নাদ্ভশন ও প্রকল্প 

সিংমিষ্ট অ্র্ন্ার্ন্ কি ষকতষাবৃন্দ। 

 

 

েমব : Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management 

System' শীর্ ষক প্রকল্প এলাকা পমরেশ ষন 

 



এোড়া অ্বসর সভাকদ্য নদ্লজ সশয়ামরিং সপ্রাগ্রাদ্ির িােদ্ি এই কার্ ষক্রদ্ির উদ্বাধন কদ্রন পামন সম্পে 

িন্ত্রোলদ্য়র যুগ্ম সমচব (প্রশাসন) ও চীফ ইনদ্ভশন অ্মফসার সিাোঃ আজাদুর রহিান িমিক। মেনব্যাপী কি ষশালায় 

মতস্তা সসচ প্রকদ্ল্পর এসওয়ানট ও এসমসক্স-ট পামন ব্যবস্থাপনা এোদ্সামসদ্য়শদ্নর (ডমিউএিএ) প্রকদ্ল্পর ৫০ জন 

সুমবধাদ্ভােী কৃর্ক ও কৃর্ক প্রমতমনমধদ্ক িামিমিমডয়া সপ্রদ্জদ্েশদ্নর িােদ্ি সসচ ব্যবস্থার মডমজটাল পদ্ধমত 

সম্পদ্কষ অ্বমহত করা হয়। 

 

 

েমব: ডামলয়ায় অ্বসর সভাকদ্য মেনব্যাপী নদ্লজ সশয়ামরিং সপ্রাগ্রাদ্ি উন্মকু্ত আদ্লাচনা পব ষ 

 

মেনব্যাপী কি ষশালায় মতস্তা সসচ প্রকদ্ল্পর ৫০ (পঞ্চাশ) জন এস১ট ও এস৬ট পামন ব্যবস্থাপনা এদ্সামসদ্য়শন 

(WMA) কৃর্ক প্রমতমনমধ ও কৃর্ক তাদ্ের নানা প্রশ্ন ও মজজ্ঞাসা তুদ্ল ধদ্রন এবিং উন্মুক্ত আদ্লাচনা পদ্ব ষ তারা 

প্রকদ্ল্পর সাফদ্ল্যর জর্ন্ নানা পরািশ ষ সেন। তাদ্ের বক্তদ্ব্য উিরাঞ্চদ্লর কৃমর্র সসদ্চর পামনর চামহো পূরদ্ে মতস্তা 

সসচ প্রকদ্ল্পর গুরুে ফুদ্ট ওদ্ঠ। 

 

মুহুরী সসচ প্রকদ্ল্প পাইলটিং বাস্তবায়ন 

সফনীর মুহুরী সসচ প্রকদ্ল্প মডমজটাল পামন ব্যবস্থাপনায় রূপান্তদ্রর কার্ ষক্রি চালু করা হদ্য়দ্ে। এর সদ্ে বািংলাদ্েশ 

পামন উন্নয়ন সবাদ্ড ষর মতস্তা সসচ প্রকল্পদ্কও মডমজটাল পামন ব্যবস্থাপনায় যুক্ত করা হদ্য়দ্ে। মুহুরী প্রকল্প বা মুহুরী 

সসচ প্রকল্প বািংলাদ্েদ্শর সফনী সজলার সসানাোজী উপদ্জলায় অ্বমস্থত। ১৯৭৭-৭৮ অ্থ ষ বেদ্র মুহুরী সসচ প্রকদ্ল্পর 

কাজ শুরু হর়্ে এবিং ১৯৮৫-৮৬ অ্থ ষ বেদ্র বািংলাদ্েদ্শর মবতীর়্ে বৃহিি এই সসচ প্রকদ্ল্পর মনি ষাে কাজ সশর্ হর়্ে। 



 

েমব:  বািংলাদ্েদ্শর মবতীয় বৃহিি সফনীর মুহুরী সসচ প্রকল্প 

উক্ত সসচ প্রকল্পটর ফদ্ল ২০,১৯৪ সহক্টর এলাকায় সসচ সুমবধা এবিং ২৭,১২৫ সহক্টর এলাকা সম্পুরক সসচ সুমবধার 

আওতায় আদ্স। প্রকল্পটর পমরচালনা ও রযোদ্বযদ্ের োমর়্েদ্ে রদ্য়দ্ে বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন সবাড ষ। 

 

েত ২৮ সফব্রুয়ামর, ২০২১ তামরদ্খ (রমববার) সফনীদ্ত Development and Piloting of WMO-

Registration & Irrigation Management System' শীর্ ষক প্রকদ্ল্পর পমরেশ ষদ্ন র্ান পামন সম্পে 

িন্ত্রোলদ্য়র যুগ্ম সমচব (প্রশাসন) ও চীফ ইনদ্ভশন অ্মফসার সিাোঃ আজাদুর রহিান িমিক, বািংলাদ্েশ পামন 

উন্নয়ন সবাদ্ড ষর ইদ্নাদ্ভশন অ্মফসার ও মসদ্স্টি এনামলস্ট আমরফ ইকরামুল আমজি সহ ইদ্নাদ্ভশন ও প্রকল্প 

সিংমিষ্ট অ্র্ন্ার্ন্ কি ষকতষাবৃন্দ। 

 

েমব:  Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management 

System' শীর্ ষক প্রকল্প এলাকা পমরেশ ষন 

 



এোড়া পামন সম্পে িন্ত্রোলয় ও বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন সবাদ্ড ষর আদ্য়াজদ্ন সফনীর মিডটাউন কনদ্ভনশন হদ্ল 

মুহুরী সসচ প্রকদ্ল্পর আওতাধীন কৃর্ক ও কৃর্ক-প্রমতমনমধদ্ের মনদ্য় WMO Registration & 

Irrigation Management System মবর্দ্য় একট মেনব্যাপী নদ্লজ সশয়ামরিং সসমিনার অ্নুমিত 

হদ্য়দ্ে। এই কার্ ষক্রদ্ির উদ্বাধন কদ্রন পামনসম্পে িন্ত্রোলদ্য়র যুগ্ম সমচব (প্রশাসন) ও চীফ ইনদ্ভশন অ্মফসার 

সিাোঃ আজাদুর রহিান িমিক। কি ষশালায় প্রধান আদ্লাচক মহদ্সদ্ব উপমস্থত মেদ্লন সফনীর সজলা প্রশাসক সিা. 

ওয়ামহদুজ্জািান। মবদ্শর্ অ্মতমথ মহদ্সদ্ব উপমস্থত মেদ্লন বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন সবাদ্ড ষর প্রধান প্রদ্কৌশলী (পুর), 

িমনটমরিং এর েপ্তর সিা: িমনরুল ইসলাি এবিং প্রধান পামন ব্যবস্থাপনা িাহফুজ আহিে (প্রধান পামন ব্যবস্থাপনা)। 

সফনী পওর সাদ্কষদ্লর তত্ত্বাবধায়ক প্রদ্কৌশলী সিা: নামসর উদ্দীদ্নর সভাপমতদ্ে আদ্য়ামজত এই সসমিনাদ্র পামন 

সম্পে িন্ত্রোলয় ও সিংমিষ্ট সিংস্থা-অ্মধেপ্তরসমূদ্হর কি ষকতষাবৃন্দ উপমস্থত মেদ্লন। 

 

 

েমব: সফনীর মিডটাউন কনদ্ভনশন হদ্ল মুহুরী সসচ প্রকদ্ল্পর আওতাধীন কৃর্ক ও কৃর্ক-প্রমতমনমধদ্ের মনদ্য় 

WMO Registration & Irrigation Management System মবর্দ্য় একট মেনব্যাপী 

নদ্লজ সশয়ামরিং সসমিনার 

মেনব্যাপী কি ষশালায় মুহুরী সসচ প্রকদ্ল্পর মবমভন্ন পামন ব্যবস্থাপনা েল ও এদ্সামসদ্য়শন এর কৃর্ক প্রমতমনমধ ও 

কৃর্ক তাদ্ের নানা প্রশ্ন ও মজজ্ঞাসা তুদ্ল ধদ্রন এবিং উন্মুক্ত আদ্লাচনা পদ্ব ষ তারা পামন ব্যবস্থাপনা সিংেঠদ্নর 

জদ্র্ন্ অ্নলাইদ্ন আদ্বেন গ্রহে ও সরমজদ্েশন প্রমক্রয়াকরে ও সিংেঠন পমরচালনার তথ্য ইতোমে ব্যবস্থাপনায় 

স্বচ্ছতা, জবাবমেমহতা, সহজলভেতা, প্রচার, সিয় লা ব ও েযতা বৃমদ্ধদ্ত এই সফটওয়োরট কার্ ষকর ভূমিকা 

রাখদ্ব বদ্ল িন্তব্য কদ্রন। উপরন্তু উক্ত প্রকল্প বাস্তবাময়ত হদ্ল কৃর্দ্কর জমিদ্ত সসদ্চর পামনর মসমডউল, ফসল 

উৎপােদ্নর তথ্য, অ্বকাঠাদ্িা রযোদ্বযে মসমডউল ও তথ্য, সসচকর ধার্ ষ ও আোদ্য়র তথ্য ইতোমে ব্যবস্থাপনায় 



স্বচ্ছতা, জবাবমেমহতা, সহজলভেতা, প্রচার, সিয় লা ব ও েযতা বৃমদ্ধ পাদ্ব বদ্ল তারা প্রকল্প সিংমিষ্টদ্ের মনকট 

ধর্ন্বাে জ্ঞাপন কদ্রন। 

 

বাস্তবায়ন মূল্যায়ন 

মতস্তা সসচ প্রকল্প ও মুহুরী সসচ প্রকল্প এলাকা সদ্রজমিদ্ন পমরেশ ষন কদ্র এবিং উপকারদ্ভােী ও িাঠ পর্ ষাদ্য়র 

প্রকল্প সিংমিষ্ট কি ষকতষাবৃদ্ন্দর সাদ্থ আদ্লাচনার িােদ্ি প্রতীয়িান হদ্য়দ্ে সর্ প্রকল্পটর পাইলটিং কাজ র্থার্থ 

ভাদ্ব বাস্তবায়ন চলিান। মবশ্বব্যাপী িহািারীর সভতদ্রও প্রকল্প সিংমিষ্ট কি ষকতষাবৃন্দ তাদ্ের কি ষপমরকল্পনা 

অ্নুর্ায়ী অ্গ্রেমত চলিান রাখদ্ত সিথ ষ হদ্য়দ্েন। 

 

সাযমরত/- 

০১/০৩/২০২১ মি. 

(আমরফ ইকরামুল আমজি) 

মসদ্স্টি এনামলস্ট 

ও ইদ্নাদ্ভশন অ্মফসার 

বািংলাদ্েশ পামন উন্নয়ন সবাড ষ 

 


