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প োকো  রিরিরি: 

জাব প াকা লীমমর একটি অত্যন্ত ক্ষতত্কর প াকা। এই প াকা আকামর প াট, পে নরম ও 
নাল াতত্ আকৃতত্র এবং  া ও শুঙ্গ ম্বাকৃতত্র য়। এরা কান্ড,  াত্া এবং ডগা পেমক র 
পলাণ কমর খায়। এমের বংলবৃতি করার ক্ষমত্া খুব দ্রুত্ ত্াই এরা গাম  আক্রমণ করম 
ফমনর মারাত্মক ক্ষতত্ ময় োমক। 

ক্ষরিি লক্ষণ: 

জাব প াকা অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক উভয় অবস্থামত্ই গাম র নতু্ন ডগা,  াত্া, ফু, ফ 
ইত্যাতের র চুম খায়। এই প াকার আক্রমমণর ফম গাম র  াত্া ুে ময় যায় এবং গাম র 
কতচ  াত্া ও ডগার র চুম খাওয়ার কারমণ গা  েবূ © ময় যায়। আক্রমণ পবলী ম গাম  
শুটিমমাল্ড  ত্রামকর উ তস্থতত্ ঘমট এবং গা  মারা যায়। 

 

 তব: জাব প াকা ও আক্রান্ত গা  

সমরিি বোলোই দমন বযবস্থো নো: 

১। ুম ার বযবার করমত্ মব এবং অতত্তরক্ত নাইমেমজন ার প্রময়াগ বন্ধ করমত্ মব 
কারণ আতত্তরক্ত নাইমেমজন ার প্রময়ামগ প াকার অতিক বংলবৃতি ত্বরাতিত্ য়। 

২। াত্ দ্বারা আক্রান্ত  াত্া, ডগা, ফু, ফ প াকা ংগ্র কমর পমমর পফমত্ মব। 

৩। জতমমত্  রমভাজী প াকা পযমন: পতড বাড© তবট ান করমত্ মব। 

৪। নীম বীমজর লাাঁ ত ম  াতনমত্ তমতলময় পে কমর এপের েমন করা যায়।  

৫। প্রতত্ তটার  াতনমত্ ২৫ তম.ত. ত্র াবান (তডটারমজন্ট) তমতলময় পে কমর এমের েমন 
করা যায়।  

৬। আক্রমমণর মাত্রা পবলী ম এবযামমকটিন (১%)+এতটাতমতপ্রড (৩%) গ্রুম র পবকটিন ৪ 
ইত বা তরং পটান ৪ ইত বা এবাতড ৪ ইত .৫ তম.ত. প্রতত্ তটার  াতনমত্  অেবা 
এডমময়ার.৫ তম.ত. প্রতত্ তটার  াতনমত্ ামর তমতলময় পল তবমকম পে করমত্ মব। 

 

লীপমর জাব প াকা 

Av‡iv Z‡_¨iRb¨: 

cwiPvjK, Dw™¢` msiÿY DBs,wWGB, Lvgvievwo, XvKv-1215| E-mail: dppw@dae.gov.bd 
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