আবহাওয়া িভি ক ব া পরবত িষ িবষয়ক িবেশষ েল ন

িষ আবহাওয়া ত প িত উ তকরণ ক
কে ােন িস-িবডি উিস এস আর িপ

িষ স সারণ অিধদ র

চ াম,বা রবান, খাগড়াছিড়,রাঙামা
রাঙামা , ক বাজার,লালমিনরহাট,নীলফামারী, নামগ , ন েকানা, িসেলট,
ব ড়া,গাইবা া, িড় াম, মৗলভীবাজার,
মৗলভীবাজার হিবগ , ফনী, া ণবািড়য়া, শর র, টাংগাইল
টাংগাইল,জামাল র এবং
িসরাজগ , রং র, নােটার, নওগ , রাজবাড়ী,মািনকগ , ি গ , চ দ র, নারায়নগ ও ঢাকা জলার জ ব া
পরবত িবেশষ িষ আবহাওয়া েল ন
গত কেয়কিদন মাঝারী থেক অিতভারী ি পাত এবং নপাল এবং ভারেতর উ র- ব অংেশ ব ার পািন িন খী হওয়ার কারেণ
বাংলােদেশর অেনক জলায় ব া পিরি িত িবরাজমান। এ পিরি িত মাকািবলায় দ ায়মান ফসল, গবাদীপ , হা - রগী এবং
মৎ
ে করণীয় িবষয়ক িষ আবহাওয়া পরামশ িনে দয়া হেলা:
ধান চােষর ে পরামশ:
১. জিম থেক জেম থাকা পািন িন াশেনর ব া করেত হেব। ল জিমর পািন নেম গেল চারা রাপণ করেত হেব। চারা রাপেণর
েব ছ াকনাশক(কাবা ািজম) এবং/অথবা
অথবা কীটনাশক (সাইপারেমি ন)  ১-২ িমিল/ িলটার পািনেত িমিশেয় চারার িশকড় শাধন
কের িনেত হেব।
২. সংি
জলার বশীর ভাগ এলাকায় ব া পিরি িতর অবনিত হেয়েছ এবং দ ায়মান আমন ধােনর চারা িত হেয়েছ।
ব ার পািনর কারেণ লজিম বা বীজতলার চারা ন হেয় গেল নরায় চারা রাপেণর জ ১লা
লা আগে র মে
ময়াদী জাত (
ি ধান-৩৩,ি ধান-৩৯, ি ধান-৬২,িি ধান-৬৬,
ধান
ি ধান-৭১,ি ধান-৭৫ ) িকংবা
বা ম ময়াদী জাত(িবআর
জাত
-২৫, ি ধান-৩৪, ি
ধান-৩৭, ি ধান-৩৮,ি ধান-৪৯,ি ধান--৫২,ি ধান-৭০, ি ধান-৭২,ি ধান-৭৯,ি ধান-৮০)বীজ
বীজ িনেয় বীজতলায় চারা তরী
ত করেত
পরামশ দয়া হেলা।
৩.ব ার পািন সের গেল উপ বয়েসর চারা রাপণ করেত হেব।
৪. যখােন ব ার পািন ত সরেছ না সখােন ভাসমান বীজতলা তরীর পরামশ দয়া হেলা।
৫. নরায় ব া পিরি িত থেক উ রেণর জ জলম সিহ জােতর ধান িনবাচন করেত হেব(ি
হেব ধান-৫১,ি
ধান
ধান-৫২,ি ধান-৭৯,
িবনা ধান-১১,িবনা ধান-১২)।
৬. ষক ভাইেদর তােদর জিমর আইল সং ার অথবা নরায় ন ন কের বাধ র পরামশ দয়া হেলা। এটা জিম কদমা করেত
এবং চারা রাপেণ সাহা করেব।
৭. ব া পরবত সমেয় (পািন সের গেল)) বশী বয়েসর চারা রাপেনর জ সি িলতভােব বীজতলা তরী করা যেত পাের।
৮. ২১-২৫ িদেনর চারা এবং ১৫ সিম× ১৫ সিম রে রাপনকরার পরামশ দয়া হেলা।
৯. অেপ া ত বয় চারা রাপেণর ে বশী সং ক চারা (৪-৫ চারা/ গাছা) ঘন কের ২০ সিম×
সিম ১৫ সিম রে রাপণকরার
এবং অ েমািদত মা ায় সার েয়ােগর পরামশ দয়া হেলা।
১০. রািপত রাপা আমেনর চারা স ন ন হেয় গেল সংরি তেবশী বয়েসর চারা (৫০-৬০ িদেনর চারা)
চারা রাপণ করা যেত পাের।
১১.আেলাক
আেলাক অসংেবদনশীল এবং েময়াদী জাত(িবনা
জাত
ধান-০৭, িবনা ধান-১৬,িবনা ধান-১৭) সরাসির বপেনর পরামশ দয়া হেলা।
১২. আংিশক িত জিমেত অিতির পািন িন াশেনর পর িশ পযােয় ১/৩ নাইে েজন+ ৫০%
৫০ পটাশ সার উপির েয়াগ
ক ন।
অ া ফসল:
১. সি র জিম থেক অিতির পািন িন াশন ক ন।

২.ব ার পািন সের যাওয়ার পর আগাম শীতকালীন সি চাষ ক ন।
৩. ষেকর িনকট ম ত ত/সংরি ত ডাল ও তল বীজ িনয়িমত পযেব ণএবং েয়াজেন রােদ দয়ার পরামশ দয়া হেলা যােত
পরবত েত যথাসমেয়
ও সবল বীজ বপন করা যায়।
মৎ চােষর ে পরামশ:
স িত জলার সব ব ার কারেণ মাছ চাষীেদর অেনক িত হেয়েছ। েরর বশীর ভাগ মাছ ব ার পািনেত ভেস গেছ। র
থেক ব ার পািন িন াশেনর পর ন ন পানা ছাড়ার েব িনে া কাজ িল করার পরামশ দয়া হেলা:
১. ের িত িবঘায় ৩০ কিজ হাের ন েয়াগ ক ন।
২. ব ার কারেণ মাছ যােত ভেস যেত না পাের সজ স ব হেল
েরর চারিদেক জাল িদেয় িঘের িদেত হেব।
৩. আগাছা পির ার করেত হেব।
৪. ব ার কদমা পািনর কারেণ ের অি েজেনর তা দখা িদেত পাের, তাই ব শ িদেয় েরর পািন নেড় িদেত হেব।
গবাদীপ র ে পরামশ:
১. স জ ঘােসর পাশাপািশ িভটািমন এবং খিনজ লবন স খাবার িদেত হেব।
২.ঘাস পাওয়া না গেল ইিপলইিপল, সজনা, কলা, বা , আম এবং ক ঠাল পাতা দয়া যেত পাের।
হা - রগীর ে পরামশ:
১.ব ার কারেন হ স- রগীর িবিভ ধরেনর রাগ বালাই দখা িদেত পাের। তাই খাবােরর সােথ অি - ট াসাইি ন পাউডার িমিশেয়
হ স- রগীেক খাওয়ােনার পরামশ দয়া হেলা।
২.পিরবিতত আবহাওয়ােত হ স- রগীর ভাইরাস জিনত রাগ দখা িদেত পাের। সজ ষম খাবার ও িব খাবার পািনর পযা
ব া এবং খামার পির ার পির রাখেত হেব।
৩. দানাদার খাবােরর সােথ সােথ রা ার বজ এবং িভটািমন ও খিনজ হা - রগীেক িদেত হেব।

