
ফন্যা যফর্তী পাকা ভাকড় ও পযাগ ফারাই ম্পর্কির্ত আগাভ র্তকির্তা 

র্যচারক (গবফলণা), র্ি 
 

চরর্র্ত পভৌসুবভ ফাাংরাবেবয পফর্কছু এরাকায় কবয়ক েপা ফন্যায় আভন ধান ক্ষর্র্তগ্রস্থ বয়বে। ইবর্তাভবেই 

অর্ধকাাং এরাকায ার্ন পনবভ  মাবে। র্তবফ, অবনক জায়গায় ার্ন র্নষ্কান না ওয়ায় আভন ধাবন জরাফদ্ধর্তা 

পেখা মাবে। এভর্তাফস্থায় চরর্র্ত আভন ধাবন ফাোভী গাে পর্ড়াং, ার্তাবভাড়াবনা পাকায আক্রভন পেখা র্েবর্ত াবয। 

এোড়াও সূগর্ি ধাবন ব্লাস্ট পযাবগয আক্রভন ও পেখা র্েবর্ত াবয। এ কর পাকা ভাকড় ও পযাগ-ফারাই এয েভবনয 

জন্য র্নম্নর্রর্খর্ত ব্যাফস্থার্ে গ্রণ কযা পমবর্ত াবয- 

 
(ক) ফাোর্ভ গােপর্ড়াং েভবন আশু কযণীয় 
 

ফাচ্চা ও পূণ িফয়স্ক ফাোর্ভ গােপর্ড়াং (র্চত্র ১) উবয়ই ধান গাবেয পগাড়ায় ফব য শুবল খায়। কৃলক এই পাকায 

আক্রভন নাক্ত কযায আবগই অর্র্তদ্রুর্ত ভাবেয ম্পূণ ি পর নষ্ট কবয পপবর। র্তা োড়া জরাফদ্ধর্তা এরাকায় অনুকুর 

র্যবফ থাকায় আভন ধাবন ফাোর্ভ গােপর্ড়াং এয প্রাথর্ভক ফাংর্ফস্তায য় মা যফর্তীবর্ত আব াবয ধানবক্ষবর্ত 

ব্যাকবাবফ ের্ড়বয় বড়। এ জন্য প্রর্র্তবযাধ মূরক ব্যফস্থা পনওয়া জরুযী। 

 

 োঁড়াবনা ার্ন থাকা অফস্থায় ফাোর্ভ গাে পর্ড়াং 
এয ফাংর্ফস্তাযবযাবধ কাম িকয বাবফ েবক্ষ 

পনওয়া পগবর এয ব্যাক র্ফস্তায পযাধ কযা ম্ভফ। 

এবক্ষবত্র বফ িাচ্চ কুর্ ম িায় পথবক োনা পুষ্ট ম িায় 

ম িন্ত ধানগাবেয পগাড়ায় পাকায উর্স্থর্র্ত 

ম িবফক্ষণ জরুর্য। পাকায উর্স্থর্র্ত পেখা পগবর 

কীটনাক প্রবয়াবগয ভােবভ েভবনয যাভ ি 

পেওয়া বরা।  

 

 আবরাক পাঁবেয াাবে ফাোর্ভ গােপর্ড়াং েভন 
কযা পমবর্ত াবয। 

 

 
 

(র্চত্র-১): ধাবন ফাোর্ভ গাে পর্ড়াং। 

 

 অর্র্তর্যক্ত ইউর্যয়া ায ব্যফায পথবক র্ফযর্ত থাকুন এফাং আক্রভণপ্রফণ এরাকায় র্ফঘা প্রর্র্ত অর্র্তর্যক্ত ৫ 
পকর্জ টা ায উর্য প্রবয়াগ করুন। 

 

 ম্ভফ বর ার্ন র্নষ্কাবনয ব্যফস্থা কযা পমবর্ত াবয।  

 

 ফাোর্ভ গােপর্ড়াংবয়য আক্রান্ত এরাকায় কীটনাক পমভন: র্ভর্ন ৭৫ ডর্ব্লউর্, র্িনাভ ৫০ ডর্ব্লউর্জ, 
একর্তাযা ২৫ ডর্ব্লউর্ড, এডভায়ায ২০ এএর, ানবভর্িন ১.৮ ইর্, এাটাপ ৭৫ এর্, িাটিনাভ ২০ 

এর্ ইর্তযার্ে কীটনাবকয পফার্তবর ফা প্যাবকবট উবের্খর্ত ভাত্রায় ও র্নয়বভ প্রবয়াগ করুন।  

 
 কীটনাক অফশ্যই গাবেয পগাড়ায় প্রবয়াগ কযবর্ত বফ। এ পক্ষবত্র ডাফর নজর র্ফর্ষ্ট পায়ায ব্যফায কযা 

পমবর্ত াবয।  

 
 ফাোর্ভ গােপর্ড়াংবয়য আক্রভণ শুরু বর গ্রাবভয ফ পরাক র্ভবর এ পাকা েভবনয জন্য জরুর্য র্বর্িবর্ত 

ব্যফস্থা গ্রণ কযবর্ত বফ। অন্যথায় এ পাকা ফাং র্ফস্তায কবয ধান পবরয ক্ষর্র্ত কযবর্ত াবয। 

 

 



(খ) ার্তা পভাড়াবনা পাকা েভবন আশু কযনীয় 

 

পেবয উিয র্িভ অঞ্চবর ইবর্তাভবেই ধাবন ার্তা পভাড়াবনায পাকয আক্রভণ র্যরর্ক্ষর্ত বে। এ পাকায 

ক্ষর্র্তগ্রস্থ ার্তা প্রথভ র্েবক াো রম্বা খাওয়ায োগ পেখা মায় (র্চত্র-২)। ক্ষর্র্ত খুফ পফর্ বর ার্তাগুবরা খবড়য ভবর্তা 

পেখা মায়। এ পাকা েভবনয জন্য র্নন্মর্রর্খর্ত ব্যফস্থা র্নবর্ত বফেঃ   

 আবরাক পাঁবেয াাবে এ পাকায ভথ েভন কযা মায়। 

  

 জর্ভবর্ত খু ুঁটি ফা ডারারা পু ুঁবর্ত (ার্চ িাং) পাকা পখবকা 
ার্খ ফায ব্যফস্থা কবযও ভথ েভন কযা মায়। রক্ষয 

যাখবর্ত বফ পম, খু ুঁটি ফা ডারটি মাবর্ত ার্খয বায ফন 

কযবর্ত াবয, ফায জন্য উযুক্ত য় ও াকা ধান গাবেয 

পচবয় পফ রম্বা য়। 

  

 আক্রান্ত জর্ভবর্ত কীটনাক, পর্বন ৮৫ ডর্ব্লউর্ প্যাবকবট 

উবের্খর্ত ভাত্রায় ও র্নয়বভ প্রবয়াগ কযবর্ত বফ।  

 

(র্চত্র-২): ার্তা পভাড়াবনা পাকায ক্ষর্র্তয নমুনা। 

 

পনক ব্লাস্ট পযাগ েভবন আগাভ র্তকির্তা 
 

াধাযণর্ত কৃলক মখন জর্ভবর্ত পনক ব্লাস্ট ফা র্ল ব্লাস্ট পযাবগয উর্স্থর্র্ত নাক্ত কবযন, র্তখন জর্ভয পবরয ব্যাক 

ক্ষর্র্ত াধন ইবর্তাভবে বয় মায় । পনক ব্লাস্ট আক্রান্ত ধাবনয র্বলয রক্ষণ (র্চত্র-৩) এ পেয়া বরা । পবক্ষবত্র েত্রাক 

নাক প্রবয়াগ কবযও পর যক্ষা কযা মায় না । এ জন্য প্রর্র্তবযাধমূরক ব্যফস্থা র্নবর্ত বফ। াযা ফাাংরাবেব পম 

ভস্ত জর্ভবর্ত র্ফবল কবয ফাাংরাবেবয উিযফঙ্গ এফাং ের্ক্ষনফবঙ্গ সুগর্ি ও স্থানীয় পভাটা জাবর্তয (বজায়ায-বাটা 

অঞ্চর) ধাবনয আফাে বয়বে, প ভস্ত এরাকায় ধাবনয ধাবন ীল পফয ওয়ায ভয় ট্রুায অথফা পনটিববা পভাড়বক 

র্নবে ির্র্ত ভাত্রায় পা কযবর্ত বফ। এ পযাবগয জীফাণু ট্রান্সফাউন্ডাযী ও র্রাইর্ ক ওয়ায় ফার্তাবয ভােবভ 

ব্যাক বাবফ অর্র্ত অল্প ভবয় র্ফস্তীণ ি এরাকায় ের্ড়বয় বড়। র্তাই পযাগটি েভবনয জন্য কৃলক বাইবেয আগাভ 

র্তকির্তামূরক ব্যফস্থা পনয়া প্রবয়াজন। 

 

 পমফ জর্ভয ধান পনক ব্লাস্ট পযাবগ আক্রান্ত য়র্ন, 

অথচ উক্ত এরাকায় ব্লাস্ট পযাবগয অনুকূর 

আফাওয়া র্ফযাজ কযবে অথফা ইবর্তাভবেই র্কছু 

স্প িকার্তয আগাভ জাবর্ত এ পযাবগয প্রাদুবিাফ রক্ষ 

কযা পগবে, পখাবন ধাবনয র্ল পফয ওয়ায াবথ 

াবথই (ফুর আা ম িাবয়) পল র্ফকাবর 

েত্রাকনাক পমভন- ট্রুায (৫৪ গ্রাভ/র্ফঘা) অথফা 

পনটিববা (৩৩ গ্রাভ/র্ফঘা) আগাভ পা কযবর্ত বফ। 
 

(র্চত্র-৩): পনক ব্লাস্ট আক্রান্ত ধাবনয র্ল। 

 


