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প্রাক 

অষতষযক্ত ষযচারক 

কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয 

--------------------------অঞ্চর (কর) 

 

ষফলয় : াদেয ষফষবন্ন পাকা-ভাকি ও পযাগ আক্রভদণয ষফলদয় আগাভ ততকীকযণ। 

ফত তভাদন পদদয ষফষবন্ন পজরায় ভাদে াে পদরয ফীজ ফন পল দয়দে। াে গাদে বফাদখয ভাঝাভাষঝ পথদক শুরু কদয 

াদেয জীফনকাদরয প্রায় পল ch©šÍ ষফষবন্ন পাকা-ভাকি ও পযাদগয আক্রভণ দত াদয। পদর াদেয পরন কদভ মায় এফাং 

াদেয গুনগত ভান ষনম্নভাদনয য়। এভতফস্থায় আনায অঞ্চরাধীন াে উৎাদনকাযী পজরা ও উদজরা মূদ াে পদরয 

ষফষবন্ন পাকা-ভাকি ও পযাগ দভদণ াংযুক্ত তথ্যাফরীয আদরাদক প্রদয়াজনীয় ততকতা অফরম্বদনয ষনদদ তনা প্রদাদনয জন্য 

অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

াংযুক্ত : াদেয প্রধান প্রধান পাকা-ভাকি ও পযাগ  দভন ব্যফস্থানা 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                 (G †RW Gg QvweŸi Be‡b Rvnvb) 

           cwiPvjK  

                                                                                                         ‡dvb bst  9131295 

 

 

Abywjwc m`q ÁvZv‡_©t 

1 | cwiPvjK, m‡iRwgb DBs, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, Lvgvievwo, XvKv| 

2| gnvcwiPvj‡Ki GKvšÍ mwPe, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, Lvgvievwo, XvKv| 

 

Abywjwc m`q ÁvZv‡_© I Kvh©v‡_©t 

1| DccwiPvjK, AvBwmwU e¨e¯’vcbv, cwiKíbv, cÖKí ev¯Íevqb I AvBwmwU DBs, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, Lvgvievwo,  

    XvKv, I‡qemvB‡U cÖKv‡ki Rb¨|   

 

 

 



াদেয প্রধান প্রধান পাকা-ভাকি ও পযাগ দভন ব্যফস্থানা 

 

 

াদেয প্রধান প্রধান পাকা দভন ব্যফস্থানা 

 

১. ষফোদাকা    

 

ক্ষষতয রক্ষণ :  

১. ষফো পাকায কীিা দরফদ্ধবাদফ াতায উদটাষদদক বুজ অাং পখদয় াতাদক াদা াতরা দ তায ভদতা কদয পপদর। 

২. কীিাগুদরা ফি ওয়ায াদথ াদথ াযা ভাদে েষিদয় দি এফাং ভস্ত াতা পখদত শুরু কদয। 

 

ব্যফস্থানা: 

১. আক্রভদণয প্রথভ অফস্থায় কীিা  াতাগুদরা াংগ্র কদয ধ্বাং কদয পপরা। 

২. আক্রভণ পফষ দর ডায়াষজনন গ্রুদয পমভন : ডায়াষজনন ৬০ ইষ অথফা াইাযদভষিন গ্রুদয পমভন : ষযকড ত ১০ ইষ/ 

ষভবু ১০ ইষ ০.৫ ষভষর/ ষরোয াদয াষনদত ওষুধ ষভষদয় পক্ষদত পে কদয ষফোদাকা দভন কযা মায়।    

 

২. পঘািা পাকা 
 

জুন পথদক জুরাই এয পল ch©šÍ এ পাকায আক্রভণ ভাযাত্নক বাদফ পফদি মায়। 

ক্ষষতয রক্ষণ : 

১. ডগায ষদদকয কষচ াতা পখদয় পপদর পদর গাদেয আগা নষ্ট দয় াখা প্রাখা পফয য়।  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ব্যফস্থানা:    

১. পকদযাষদন পবজাদনা দষি গাদেয ওয ষদদয় পেদন পদয়া। 

২. পক্ষদত ডারারা প ুঁদত াষখ ফায জায়গা কদয পদয়া মাদত কদয াষখযা পাকা পখদয় এদদয াংখ্যা কষভদয় ষদদত াদয। 

৩. আক্রভণ পফষ দর ডায়াষজনন গ্রুদয পমভন : ডায়াষজনন ৬০ ইষ অথফা াইাযদভষিন গ্রুদয পমভন :  ষযকড ত ১০ ইষ/ 

ষভবু ১০ ইষ ০.৫ ষভষর/ষরোয াদয াষনদত ওষুধ ষভষদয় পক্ষদত পে কদয পঘািাদাকা দভন কযা মায়।    

  

৩. উিচুঙ্াুঁ   
 

এষপ্রর পথদক পভ ভাদয পল ch©šÍ এ পাকায আক্রভণ পদখা মায়। 

 

ক্ষষতয রক্ষণ :  

১. জষভদত গত ত কদয চাযা গাদেয পগািা পকদে ষদদয় গাে গদত তয ষবতয ষনদয় মায়। 

২. ব্যাক আক্রভদণ পক্ষত ভাদঝ ভাদঝ চাযা শূণ্য দয় দি। 

 

ব্যফস্থানা:     

১. পক্ষদত াষন পচ ষদদয় ষদদর পাকা ভাটি পথদক পফয দয় আদফ। অত:য পাকা ধ্বাং কদয পপরা। 

২. আক্রভণ পফষ দর ষফলদো ব্যফায কদয অথফা পলাদযাাইষযদপা গ্রুদয পমভন : ডা তফান ২০ ইষ/ অরষিন ৪০ ইষ 

১.৫ ষভষর/ ষরোয াদয াষনদত ষভষদয় পক্ষদত প্রদয়াগ কযা পমদত াদয।     

 
 

৪. পচদর পাকা    
 

ক্ষষতয রক্ষণ :  

১. াে গাদেয চাযা অফস্থায় এ পাকা আরষদনয ষেদেয ভদতা কদয াতা খায়।    

২. পাকা আক্রান্ত স্থান পথদক এক প্রকায আো পফয য় কীিায ভদরয াদথ ষভদ ক্ত ষগদেয সৃষষ্ট কদয, াে চাদনায ভয়  

   পই ষগে দচ না। 



 

ব্যফস্থানা: 

১. পভৌসুদভয শুরুদত আক্রান্ত গােগুদরা তুদর নষ্ট কদয পপরা। 

২. পক্ষদতয ও আাদয আগাো ষযষ্কায যাখা। 

৩. গাদেয উচ্চতা ৫-৬ ইষঞ্চ দর আক্রভণ পফষ দর াইাযদভষিন গ্রুদয পমভন : ষযকড ত ১০ ইষ/ ষভবু ১০  ইষ ০.৫     

    ষভষর/ ষরোয াদয াষনদত আক্রান্ত পক্ষদত পে কযদর পাকা দভন য়।   
 

৫.লুদ ও রার ভাকি    

 

ক্ষষতয রক্ষণ :  

১.ডগায াতায য চুদল খায়, পদর াতা ক ুঁকদি মায় এফাং াতা তাভাদে যাং ধাযণ কদয।    

২. আক্রভদণয প্রদকা ফািদর াতা ঝদি দি এফাং গাদেয আগা নষ্ট দয় গাদেয বৃষদ্ধ কদভ মায় ও াখা প্রাখা পফয য়। 
 

ব্যফস্থানা: 

১. প্রচুয বৃষষ্টাত দর প্রাকৃষতকবাদফই এই কীে দভন য়। 

২. আক্রভণ পফষ দর ারপায গ্রুদয পমভন : ষথওষবে ৮০ ডষিউষজ /ারদপারাক ৮০ ডষিউষজ অনুদভাষদত ভাত্রায় প্রদয়াগ 

কযা পমদত াদয। 

 

৬.পরদা পাকা  
 

পরদা পাকা াধাযণত ষদদন ভাটিয ষনদচ তাদক এফাং যাদত াে গাদে আক্রভন কদয। 

 

ক্ষষতয রক্ষণ :  
 

১. কীিা প্রথদভ াদেয াতা খায় দয ডগা পকদে পদয়। 

 

ব্যফস্থানা: 

১. ম্ভফ দর আক্রান্ত জষভদত পচ ষদদয় ২/১ ষদন াষন ধদয যাখদত দফ। 

২. জষভদত ভাদঝ ভাদঝ াষখ ফায জন্য গাদেয ডায ফা কষঞ্চ প ুঁদত ষদদত দফ। 

৩. ব্যাক আক্রভণ দর কইনারপ ২০ ইষ ২ ষভষর/ ষর অথফা পলাদযাাইষযপ ৪ ষভষর/ ষর াষনদত ষভষদয় আক্রান্ত গাে ও   

   ভাটিদত বাদরাবাদফ পে কযদত দফ। 

 

 

 

উষিদ াংযক্ষণ উইাং, কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয, খাভাযফাষি, ঢাকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


