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বরেন্দ্র অঞ্চরেে ববশিষ্টয
• বরেন্দ্র িব্দটি হরে টেবোর্ ইরন্দ্রে বরে ( বে+ইন্দ্র) অর্জাৎ অনুগ্রহ বা আশিবজাে প্রাপ্ত টেি। টমৌযজ সম্রাে অরিারকে শিোশেশপরে শবশভন্ন

র্াশেে উরেখ পাওয়া যায়।এরেে মরধ্য "পশেংেগন" অনযেম। "পশেংে" নামটি বশেন্দ বা বরেন্দ্র নারমেই নামান্তে।বৃহত্তম
োর্িাহী,েংপুে,শেনার্পুে বগুড়া ও পাবনা টর্োে শকয়েংসহ প্রায় ৭,৭০০ বগজ শকরোশমোে রু্রড় শবসৃ্তশে অঞ্চেটিে নাম বরেন্দ্র ভূশম।

• এই ভূশমে ৫৫% বনভূশম শিে।১৯৭৪ সারেে এক প্রশেরবেরন বো হয় ৭০% ভূশম কৃশি ভূশমরে রূপান্তশেে হরয়রি। বযাপক হারে বনভূশম
ধ্বংস ও বৃক্ষ শনধ্রনে ফরে বরেন্দ্রভূশম শুস্ক, শনেস,বৃশষ্টহীন ও মরু প্রবণ এোকায় পশেণে হরয়রি। র্েবায়ুে পশেবেজ ন এই প্রশিয়ারক আেও
ত্বোশিে করেরি।

• েীর্জ কােীন খো, চ্েম ভাবাপন্ন আবহাওয়া গ্রীষ্মকারে প্রচ্ন্ড গেম এবং িীেকারে প্রচ্ন্ড িীরেে প্ররকাপ টেখা টেয়। এরে এোকা রু্রড় শুরু
হয় মরুকেণ প্রশিয়া। ১৯৮৫ সারে Barind Integrated Area Development Project শুরু হয় BADC এে মাধ্যরম।

• পূরবজ আবােরযাগয র্শম শিে ১৩%, ফসরেে শনশবড়ো ১১৭%। পরে আবােরযাগয র্শম ৫৩%,ফসরেে শনশবড়ো ২১৫%। এেপরে ১৯৯২
সারে BMDA উক্ত এোকায় কাযজিরমে মাধ্যরম কৃশিরক গশেিীে করে।

• খোে কােরন বরেন্দ্র অঞ্চরে ফসরেে বযাপক ক্ষশে হয় শবরিি করে খশেপ-২ টমৌসুরম টবশি ক্ষশে হয়।



বরেন্দ্র অঞ্চরেে পশেশচ্শে

• ভূোশিক টেনী শবভাগ:

• সমেে বরেন্দ্র :৮০ ভাগ সমেে বরেন্দ্র অঞ্চে (৬000 বগজ শকরোশমোে)

• প্রিস্ত খশন্ডে বরেন্দ্র : ৯০০ বগজ শকরোশমোে

• সংকীণজ খশন্ডে বরেন্দ্র : ৮০০ বগজ শকরোশমোে

• ১.বগজাচ্ািী (Lease Farmer)

• ২.ভূস্বামী ( Land Owner/Absentee)



টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ এে চ্যারেঞ্জ সমূহ
• মাটিরে বর্ব পোরর্জে পশেমাণ খুবই কম এরে করে উবজেো, মাটিে পাশন ধ্ােণ ক্ষমো ও টিািণ ক্ষমো করম যায় এবং খোে প্ররকাপ টবশি হয়।

• োসায়শনক সাে এবং চ্াি পদ্ধশে মাটিরে অনুর্ীরবে আশধ্কয কম র্োয়,মাটি িক্ত করে এবং খো সংরবেনিীে হরয় পড়রি।

• বগজাচ্ািীো মাটিে েীর্জরময়ােী উন্নয়রনে টকান পেরক্ষপই শনরে চ্ান না শবধ্ায় র্শমরে বর্ব সাে এবং পশেরবি সম্মে চ্ািাবাে করেনা ফরে খোে প্রশে টবশি
সংরবেনিীে হরয় পড়রি।

• অপশেকশিে ভারব একক ফসে চ্াি কৃশিরক ঝুশকে মুরখ টফেরি।

• ভূগজভস্হঃ পাশন উরত্তােন এবং টসচ্ শনভজ ে কৃশি টেিরক খো প্রবণ করে েুেরি।শবরিি করে গরবিণায় টেখা টগরি ভূগজভস্হঃ পাশনে স্তে প্রশে বিে প্রায়
৪শফে করে শনরচ্ টনরম যারে এরে করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৫ অর্জ ন বযাহে হরব।

• বরেন্দ্র অঞ্চরেে মাটিে গঠন দূবজে হওয়ায় সহরর্ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মাটিরে খশনর্ পোর্জ কশমরয় টেয় এরে করে উৎপােন করম যারে।

• বরেন্দ্র অঞ্চরে িেকো ৮০ ভাগই ঢােুভূশম।বিজাে সময় উপরেে উবজে মাটি বৃশষ্টপারেে পাশনরে ধু্রয় নেীরে চ্রে যায় এরে করে খাে, শবে ও নেী ভোে
হরয় পাশন প্রবাহ ও সংেক্ষণ বযাহে হরে যাে প্রভারব খো আেও ত্বোশিে হরে।

• বরেন্দ্র অঞ্চরেে র্েবায়ু শুস্ক ও চ্েম ভাবাপন্ন।এ অঞ্চরেে বৃশষ্টপাে অনয অঞ্চরেে েুেনায় প্রায় ২/৩ ভাগ কম(৭৫০-১৪০০ শম:শম:)। এিাড়া বৃশষ্টপাে ১২
মারস সমানভারব হয়না।

• খো,র্েবায়ু পশেবেজ ন এবং মানব সৃষ্ট কােরন বহু উশিে,প্রাণী এবং মৎসয প্রর্াশে শবেুপ্ত হরয় টগরি।

• খোে প্রভারব মানুরিে টবকােত্ব বাড়রি এবং স্বি টময়ােী ও েীর্জরময়ােী ভারব িহরে স্তানােশেে হরে।কৃিক অনযানয ফসে এশড়রয় ধ্ারনে প্রশে ঝুুঁ রক
পরড়রি এরে করে খোে কােন গুরো আেও টবশি প্রকে হরয় পড়রি।



টেকসই উন্নয়রনে অভীষ্ট ১৫ অর্জ রন যা কেনীয়
• সরচ্নো বৃশদ্ধ ও প্রশিক্ষণ

• খো নীশেমাো প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন

• খো গরবিণা ইনশষ্টটিউে স্থাপন

• ভূশম বযবহাে নীশেমাো প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন

• বর্ব কৃশিে বাস্তবায়ন করে খো টমাকারবো কো আবিযক

• ভূগভজ স্থঃ পাশন টোোয় শবশধ্শনরিধ্ প্ররয়াগ ও নীশেমাো প্রণয়ণ।

• অপ্রচ্শেে ও খো সশহষ্ণ ফসরেে চ্াি করে বহুমাশিক পনয উৎপােন ও শবপণণ কোে সুরযাগ বেেী কো

• বর্ব কৃশিে প্ররয়ার্নীয় উপকেন, বর্ব সাে, বর্ব কীেনািক ও স্থানীয় বীর্ উৎপােরন সহর্ িরেজ ঋরণে বযবস্থা কো এবং বর্ব কৃশিরে উদু্বদ্ধ কোে র্নয
কৃিকরক প্ররণােনা টেয়াে বযবস্থা কো

• ভূশমে শবকি বযবহাে ও িসয বহুমুখী শস্কম চ্াশেরয় টযরে হরব।খাস,বযশক্তগে পুকুে, খাে শবে,পুনঃখনন করে পাশন সংেক্ষণ ও কৃশি কারর্ বযবহাে কোে
প্ররয়ার্নীয় বযবস্থা টনয়া আবিযক

• প্ররয়ার্নীয় নেী গুরোরক টেশসং এে আওোয় এরন পাশন প্রবাহ শনশিে কেরে হরব

• খো র্শনে কােরন ফসরেে ক্ষশে হরে, খোে বীমা শস্কম চ্ােু কোে প্ররয়ার্নীয় বযবস্থা শনরে হরব

• ফরেে বাগান,বনায়ন, কৃশিবনায়ন, আইে বনায়ন ইেযাশেে মাধ্যরম র্োবায়ু পশেবেজ ন ও মরুকেণ প্রশিয়া টঠকারে হরব

• সরবজাপশে সকরেে অংিীোশেত্ব বেেী করে সকরেে অংিগ্রহণ শনশিে করে টেকসই উন্নয়রনে অভীষ্ট ১৫ অর্জ ন শনশিে কেরে হরব



ধ্নযবাে


