তিভি জযোতি পোকো
প োকো রিরিত

উরিদ সংিক্ষণ উইং, কৃরি সম্প্রসোিণ অরিদপ্তি

এটি একটি ফূ ভবোজী পোকো
ছোড়ো আরু, পেড়, ভতযচ,
তেভয় কতচ োিোয ভধযতযো
টি তিভ োভড়। ৫-৮ তেন

এফং ফোংরোভেভয পকোন পকোন অঞ্চভর পফগুভনয প্রধোন ক্ষতিকয পোকো। পফগুন
কুভড়ো জোিীয় তি এফং িু রোয় আক্রভণ কভয থোভক। ধোযোভরো অতবতজটয
ফো প্রধোন তযোয তকছু অং তছদ্র কভয িোয ভভধয একটি একটি কভয ১৬-২২
য তিভ পথভক রুে যংভয়য তনম্ফ পফয য়।

ক্ষরতি লক্ষন:
চোযো পথভক পর ংগ্র মযন্ত পমভকোন ভয় জযোতি আক্রভন থোভক। এযো োিো পথভক য চু ভল খোয়
এফং এক ধযভনয তফলোক্ত েোথয তন:যণ কভয পভর আক্রোন্ত োিো তফফণ© ও নীভচয তেভক কুচভক মোয়।
যফিীভি োিোয তকনোযো রুে ওয়ো োিোয় ভতযচো যং য়। জোনুয়োযী ও পপব্রুয়োযী ভোভ এভেয
আক্রভণ কভভ মোয়। জযোতভিয একটি প্রজোতি ক্ষু ভে োিো পযোভগয জীফোণু ছড়োয়।

ছতফ : তিভি জযোতি পোকো ও আক্রোন্ত োিো

সমরিত বোলোই বযোবস্থো নো:


তযস্কোয তযচ্ছন্ন চোলোফোে ।

 আক্রোন্ত গোভছ ছোই তছটোভনো ।


চোযো পযোভনয ভয় তযফিয ন কভয এভেয আক্রভণ অভনকটো কভোভনো মোয়।



পোাঁে য পমভন পফগুন পক্ষভিয চোযতেভক পোঁ ড় রোগোভনো ।



ইউতযয়োয তযতভি ভোএো ুলভ োয ফযফোয কযভি ভফ।




োি জোর দ্বোযো পোকো ংগ্র ।

পক্ষভি ভোকড়ো ংযক্ষণ কযো ( ১টি ভোকড়ো গভড় তেভন ২-১৫টি জযোতি তকোয কভয খোয় ) ।



০.৫% ঘনভেয োফোন োতন অথফো ৫ তভতর িযর োফোন প্রতি তরটোয োতনভি তভতভয় পে কযো ।



৫০০ গ্রোভ তনভ ফীভজয োাঁ তভল ১০ তরটোয োতনভি ১২ ঘন্টো তবতজভয় পযভখ িো পছাঁ ভক জযোতি আক্রোন্ত পক্ষভি
পে কযভর উকোয োওয়ো পমভি োভয ।



পোকোয আক্রভণ পফী ভর েভভনয জনয প্রতি তরটোয োতনভি িোয়ভভভথোভয়ট ৪০ ইত ( যগয, টোপগয,
োনগয, োযভপকতথয়ন ) ১ তভিঃতরিঃ এিভোয়োয ১ তভিঃতরিঃ পভটোতস্টক্স ১ তভিঃতরিঃ তফক্রন ১তভিঃতরিঃ,
এোটোপ- ১.৫ গ্রোভ তভতভয় পে কযো পমভি োভয ।

আযও িভথযয জনয:
তযচোরক উতিে ংযক্ষণ উইং, তিএই, খোভোযফোতড়, েোকো-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
তফস্তোতযি জোনোয জনয আনোয তনকটস্থ উকোযী কৃ তল অতপোয অথফো উভজরো কৃ তল অতপভ পমোগোভমোগ করুন।

