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িবগত  আবহাওয়া    
 বৃ+=পাত    ((((িমিল))))    

    
সেব >া?    

তাপমা@া    ((((িডি� 
�সিBে�ড))))    

সব >িনম্ন    তাপমা@া 
    ((((িডি� �সিBে�ড))))    

আেপিDক আEতা        
(%) 

 FG    

বার    

শিন    বার    রিব    বার    �সাম    বার    FG    - �সাম    FG    - �সাম    FG    - �সাম    

�কাচিবহার ৪.৮ ৬.৪ ০.০ ০.০ ২৯-৩১ ২১-২২ ৭২-৯৬ 
উ. িদনাজপুর ০.০ ০.০ ১২.০ ০.০ ৩২-৩৫ ১৫-২১ ৩০-৮১ 

আিলপুর�য়ার ০.০ ২.০ ১১.২ ০.০ ৩০-৩৬ ২০-২১ ৪০-৯৫ 

পবূ�াভাস সময়কাল: ১২    ১৬  , ২০ ২১    
     �কাচিবহার জলপাইPিড় ঊ�র িদনাজপুর আিলপুরদয়ুার 

�মঘ-     আগামী ১২ 	থেক ১৪ 	ম আকাশ 
মলূত 	মঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ 	ম 
মলূত পির�ার আকাশ থাকার 

স�াবনা আেছ।  

আগামী ১২ 	থেক ১৪ 	ম আকাশ 
মলূত 	মঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ 	ম 
মলূত পির�ার আকাশ থাকার 

স�াবনা আেছ।  

আগামী ১২ 	থেক ১৪ 	ম 
আকাশ মলূত 	মঘলা, এবং ১৫ 

ও ১৬ 	ম মূলত পির�ার আকাশ 
থাকার স�াবনা আেছ।  

আগামী ১২ 	থেক ১৪ 	ম আকাশ 
মলূত 	মঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ 	ম 
মলূত পির�ার আকাশ থাকার 

স�াবনা আেছ।  
বৃ+=পাত-     আগামী ১২ 	ম 	থেক ১৪ 	ম মাঝাির 

ব%ৃ&, এবং ১৫ ও ১৬ 	ম হালকা ব%ৃ&র 
স�াবনা আ	ছ। 

আগামী ১২ 	ম 	থেক ১৪ 	ম মাঝাির 
ব%ৃ&, এবং ১৫ ও ১৬ 	ম হালকা ব%ৃ&র 

স�াবনা আ	ছ। 

আগামী ১২ ও ১৩ 	ম মাঝাির 
ব%ৃ&, ১৪ 	ম হালকা ব%ৃ&, এবং ১৫ 

ও ১৬ 	ম িবি)* ভােব খুব 
হালকা ব%ৃ&র স�াবনা আ	ছ। 

আগামী ১২ ও ১৩ 	ম মাঝাির 
ব%ৃ&, এবং ১৪ ও ১৬ 	ম হালকা 

ব%ৃ&র স�াবনা আ	ছ। 

সেব >া?    তাপমা@া-    ২৮-৩০ িডি2 	সি3ে2ড  ৩০-৩১ িডি2 	সি3ে2ড  ২৮-৩৪ িডি2 	সি3ে2ড  ২৮-৩০ িডি2 	সি3ে2ড  
সব >িনS    তাপমা@া-    ২২-২৪ িডি2 	সি3ে2ড ২১-২৪ িডি2 	সি3ে2ড ২৩-২৫ িডি2 	সি3ে2ড ২২-২৪ িডি2 	সি3ে2ড 
স�ব >া?    আেপিDক    

আEতা-    
৮৯-৯১ % ৮০-৯০ % ৮৩-৮৭ % ৮১-৮৯ % 

সব >িনS    আেপিDক 
আEতা-    

৫৩-৭৪ % ৪৮-৬৪ % ৩৯-৬১ % ৪৪-৬৩ % 

বাতােসর    �বগ-    ঘ3ায় ১২-১৮ িক িম  ঘ3ায় ১০-১২ িক িম  ঘ3ায় ১৪-২৩ িক িম  ঘ3ায় ১২-১৮ িক িম  
                                                                                  আবহাওয়ার    পূব >াভাস    অনুযায়ী    কৃিষ    পরামশ > 

সাধারন ** আগামী  ১২ �থেক ১৪ �ম আকাশ মূলত �মঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ �ম মূলত পিরZার আকাশ থাকার স[াবনা আেছ। �কাচিবহার ও 
জলপাইPিড় - আগামী ১২ �ম �থেক ১৪ �ম মাঝাির বৃ+=, এবং ১৫ ও ১৬ �ম হালকা বৃ+=র স[াবনা আেছ।  আিলপুরদয়ুার- আগামী ১২ ও ১৩ �ম 
মাঝাির বৃ+=, এবং ১৪ ও ১৬ �ম হালকা বৃ+=র স[াবনা আেছ। । উ�র িদনাজপুের- আগামী ১২ ও ১৩ �ম মাঝাির বৃ+=, ১৪ �ম হালকা বৃ+=, এবং 
১৫ ও ১৬ �ম িবিD^ ভােব খুব হালকা বৃ+=র স[াবনা আেছ।  বৃ+=র স[াবনা থাকাই �সচ �দওয়ার _েয়াজন �নই। _েয়াজন মেতা রাসায়িনক 
�` কaন। ভb cা ফসল কাটা Fa কaন যিদ ফসল �পেক িগেয় থােক। পােটর জিম dতির Fa কaন এবং বীজ সং�হ কaন, বীজ বপন �শষ 
কaন , জিমর িনকািশ বাবeা ভােলা কের কaন যােত অিতিরf জল �বিরেয় যায়।  
*আগািম ৭ �থেক ১৩ �ম সেব >া? তাপমা@া gাভািবক থাকেব, ও ১৪ �ম �থেক ২০ �ম সেব >া? তাপমা@া gাভািবক থাকেব। আগািম ৭ �থেক ১৩ 
�ম ও ১৪ �ম �থেক ২০ �ম িকন্তb  সব >িনS তাপমা@া gাভািবক থাকেব। 
* সাধারণ পাথ >ক উ�hদ সূচক  (এন িড িভ আই) অনুযায়ী ২৩ �থেক ২৯ এি_ল পরয্k �জলার কৃিষ শ�f মাঝাির  (০.২-০.৪), lা�ারড্ 
বৃ+=পাত সূচক (এস িপ আই মানিচ@ অনুযায়ী) ৮ এি_ল �থেক ৫ �ম, ২০২১ পয >ন্ত চার স^াহ মাঝাির �ভজা �থেক মাঝাির Fকেনা অবeায় 
আ�ছ।    
 িm সা^ািহক বৃ+=র পূব >াভাস - ভারতীয় আবহাওয়া দ^েরর mারা প্রস্তbত বিধ >ত সীমা পূব >াভাস অনুযায়ী িহমালয় এর পাশ >বতn 
প�oমবঙ্গ ও িসিকম সাবিডিভশন এর ৭ �থেক ১৩ �ম,২০২১ সময়কালীন সাধারন বৃ+= হবার স[াবনা আেছ, ১৪ �ম �থেক ২০ 
�ম পয >ন্ত সাধারন বৃ+=পাত এর �থেক কম হবার স[াবনা আ�ছ।    
“�মঘদতূ”    এিsেকশন    এর    মাধ্য�ম    আবহাওয়া    ও    কৃিষ    িভি�ক    পরামর্শ    �দওয়া    হয়,    আপনারা    পরামর্শ    �নওয়ার    জন    এই    

�মাবাইল    এিsেকশন    +ট    ববহার    কaন। বtিবদুৎ এর পূব >াভাস �পেত “দািমনী” �মাবাইল এিsেকশন িবনামূেল �sেlাের 
�থেক ডাউন�লাড কaন। 

শস  িব&ান    
_ধান শস দশা 

    

�রাগ ও 
�পাকা    

পরামশ >     

�বােরা ধান        িmিতয় চাপান, 
�খালাপচা, 

মাজরা,  
বাকেটিরয়া 
জাত vসা (িব 
এল িব)    

৫০% শীষ এেস 	গেল িmিতয় চাপান সার 9েয়াগ ক:ন। জিমেত �জw এর ঘাটিত 	দখা িদেল িবঘা পর্িত ৩.৫ 	ক?জ 
?জে@র দানা ছিড়েয় িদন। �খালাপচা 	রােগর জন্য বCাকেটিরয়া নাশক 	যমন 9িপেকানাজল ১ িমিল/ িলটার, 
ভCািলদামাইিসন ২ 2াম/িল জ	ল Gেল 	H করেত হেব। মাজরা �পাকা দমেনর জন্য ক্লরানIািনপল অথবা 
সাইপারেমিKন ২ এম এল/ িলটার জ	ল Gেল 	H করেত হেব। বাকেটিরয়া জাত vসা (িব এল িব) 	রােগর জন্য 
এি2মাইিসন ৫ 2াম/ িলটার জ	ল Gেল 	H করেত হয়।     

ভb cা  ফসল 
কাটা 

লাদা �পাকা/ 
ভb cা িছEকাির 
�পাকা  

ঠাMা 	থেক গাছ	ক র)া র)া করার জন্য পিরিমত হাের পটাশ, হাটঁO  উঁচO  দশােত চাপান সার িহসােব নাইেRােজন ৩ 
	ক?জ/ িবঘা হাের 9েয়াগ ক:ন। লাদা �পাকার _িতকারঃ ভO Sার জিমেত লCাদা 	পাকা 	লেগ থাক	ত পাের। তাই 	লেগ 
থাকেল অিবলেT ইমােমক%টন 	বন	জাএট ৭ 2াম প্রিত ১৫ িলটার জ	ল অথবা ইমােমক%টন 	বন	জাএট + 	নাভালুরণ ৫-
৬ িমিল িলটার/ ১৫ িলটার জ	ল িমিশেয় সWCার িদেক 9েয়াগ ক:ন। 
ভO Sা িছXকাির 	পাকা দমেনর জন্য সাইপারেমিKন ২ িমিল. 9িত িলটার জেল Gেল 	H ক:ন। জিমেত 9েয়াজন মাত 
	সচ িদন। 
কাY িছXকারী 	পাকার আিবভZাব 	দখা যায় তেব ি[তীয় মা%ট চাপােনার সময় 	ফােরট ১০ ?জ @ ৪	ক?জ /একর হাের িদন। 
 ফসল কাটাঃ 	যসব জিমর ফসল 	পেক 	গেছ 	সই সব জিমেত 	সচ 9েয়াগ করা বন্ধ ক	র িদন, এবং আগািম ৫ িদেনর 
ম	ধC ফসল কাটা _: করেত পােরন।    

 তামাক  তামােকর �মাজাইক �রাগঃ এই 	রাগ িবজতলা ও 	রাপণ করা 	খেত 	দখা যায়। আেগ আ`ান্ত গােছর বৃ?a সব	চেয় কম হয়। 



 

 

�লদা, 
�মাজাইক 
�রাগ 

9কট আ`মেন গােছর পাতা স:, পাতলা ও িবকৃত হয়। _িতকারঃ ১) তামাক 	খেত িনযুক্ত cিমক	দর পির�ার হাত, 
পা, জামাকাপড় যুd হেত হেব। ২) 	খেত সবসময় আগাছামুd রাখা এবং আ`াe গাছ তO েল 	ফলা খুব দরকার। ৩) 
িবজতলায় কাজ করার সময় cিমকরা 	কান 9কার ধুমপান বা তামাক খােবন না।    
তামােকর �লদাঃ িডম ফুেট বার হওয়া )ুX 	লদাGিল পাতার তলা 	থেক সবজু 	fােরািফল 	চঁেছ খায়, পাতায় 	পাড়া 
	পাড়া বা _কেনা দাগ 	দখা যায়। 	লদা বড় হেল চারা গাছ Gিলেক 	গাড়া 	থেক 	কেট 	দয় এবং বড় গাছ Gিলর পাতা 
ফুেটা ক	র ঝাজঁরা ক	র 	দয়। িদেনর 	বলা পাতার আড়ােল বা মা%টর ফাটেল লুিকেয় থােক। 9িত বগ Zিমটাের ৬ %ট 	লদা 
পাওয়া 	গেল 9িতকােরর বাবgা িনেত হেব। প্রিতকারঃ ১) 	খেতর মােঝ মােঝ খড় জিমেয় রাখ	ল, রােত তার মেধC 	পাকা 
আcয় 	নয় তখন 	মের 	ফলা সহজ হয়, পুিড়েয় 	মের 	ফলা যায়। ২) 9িত িলটার জেল ১ .৫ 2াম িব%ট বা ৩ িমিল 
অCাজাডাই	রিhন ১% Gেল 	H করা যায়। ৩) 9েয়াজেন একর 9িত ১২ 	ক?জ  	fারপাইিরফস ১.৫% ডাসট্ বা ১২ 	ক?জ 
	ফনেভলােরট ০.৪% ডাi ছড়ােনা যােব। 

মুগ ডাল  

জিম 
dতির, 
বীজ 
সং�হ, 
বীজ 
�শাধন  

 

অতCe অj সমেয় ও সj ব্য	য় নামমাত্র 	সেচর সুিবধাযdু এলাকায় উkত মােনর 	9া%টন যুক্ত ডাল শসC ‘মুগ’ এর চাষ 
ক:ন। এই চােষ আপনার আিথ Zক লােভর পাশাপািশ জিমর Gনগত মােনরও উkিত ঘটেব।  
জল িনকািশ সিুবধাযdু জিমেত ফাল্Gন- nচI মােস িবঘা 9িত ২.৫-৪ 	ক?জ বীজ ছিড়েয় বা সািরেত বুনুন। সািরেত বুনেল 
ফলন ভােলা হয়। বীজ �শাধেনর জনC মCানেকােজব ৭৫% ৩ 2াম বা থাইরাম ৭৫% ২ 2াম বা কCাপটান ৭৫% ২ 2াম 
	মশােত হেব। বীজ 	শাধেনর কমপে) ৭ িদন আেগ িবেজর স	o রাইেজািবয়াম কালচার 	মশােত হেব। উyত জাতঃ 
	সানািল, পাkা (িব- ১০৫), সqাট (িপ িড এম -৮৪-১৩৯), বাসিe (িপ িড এম -৮৪-১৪৩)। িবঘা 9িত ইউিরয়া ৫.৭৫ 	ক?জ, 
িসoাল সুপার ফসেফট  ৩৩.২৫ 	ক?জ ও ৯ 	ক?জ িমউ	রট অফ পটাশ 9েয়াগ করেত হেব। চাপান সার লাগেব না।  

পাট  সার 
_েয়াগ  

মাঝাির ও উচ্চ উর্বর জিমর জনC ১৫ 	ক?জ নাইRেজন, ২ 	ক?জ ফসফরাস ও পটাশ 9িত িবঘা হাের 9েয়াগ ক:ন। সj 
উর্বর জিমর জন্য এ%ট িবঘা 9িত ১১ 	ক?জ নাইRেজন, ৫ 	ক?জ ফসফরাস এবং পটাশ 9িত িবঘা হাের 9েয়াগ ক:ন। 
নাইRেজন সব Zদা ২-৩ ভােগ 9েয়াগ করা 9েয়াজন। ত	ব ফসফরাস এবং পটাশ মূল সার িহসােব 9েয়াগ করেত হেব। 	সচ 
অবgােত 	9%টলাfর ৫০ ই িস @ ৩ িমিল/ িলটার জ	ল 	H ক:ন। ব%ৃ&র পূব Zাভাস থাকেল ব%ৃ&র পেূব Z সার 9েয়াগ না 
করার পরামর্শ 	দওয়া হেছ।  

উদান িব&ান 
_ধান 
ফসল 

দশা 
 

�রাগ ও 
�পাকা 

পরামশ > 

চা     �চািষ �পাকা    উপসরগ্: পূণ Zাo ও বাrা 	পাকাGিল নরম পাতা আচঁ	ড় 	দয়। আচঁ	ড় 	দওয়ার পর 	য রস 	বর হয় 	সGিলেক খাদ্য 
িহসােব 2হন ক	র। পাতার ওপর সমাeরাল বাদামী দাগ 	দখা যায়। এ ভােব রস চO েষ খাওয়ার ফেল পাতার ওপর সাদা সাদা 
ক	কZর মেতা দাগ 	দখা যায়। পাতা 	শষ পয Ze _িকেয় যায়। গােছর বাড়	ত থাকা থমেক যায়। ৩ শতাংশ শাখা আ`ান্ত 
হ	ল 9িতকােরর বাবgা িনেত হয়। 
_িতকার: ১) বাগােন ছায়া িনয়e্রণ বাবgা িনেত হ	ব। ছায়াহীন gােন 	চািষ 	পাকার আ`মন 	বশী হয়। ২) 9িত িলটার 
জ	ল ২ িমিল ডাইিমেথাএট বা ২.৫ িমিল 	fারপাইিরফস, ২ িমিল 	ডsােমিKন Gেল 	H করা 9েয়াজন।  

টমােটা  

  

সাদা মািছ, 
ফুল ঝের 

যাওয়া, নািব 
vসা/ �লট 

{াইট   

সাদা মািছ-  একই ধরেনর কীটনাশক বার বার 9েয়াগ বCবহার করেবন না। এেত 	পাকার সহনশীলতা 	বেড় যায়। 
িনtিলিখত কীটনাশক ঘুিরেয় িফিরেয় বCাবহার করেল সুফল পাওয়া যােব। _িতকারঃ ইিমদাfেরািপড  (১৮ .৭ % এস. এল.) 
০.৮ িমিল / িলটার জল অথবা আিসটািমি9ড ১ িমিল/ িলটার জেল অথবা ডাইেফনিথউরন ১২.৫ 2াম / ১৫ িলটার জেল 	য 
	কান এক%ট বCাবহার করেত হেব। 
ফুল ঝের যাওয়াঃ জেলর অভাব, 	বারেনর ঘাটিত বা হরেমােনর ভারসাম্য হেল ফুল ঝের যায়। এই সমসCা 	থেক মু?d 
	পেত হ	ল সময় ম	তা জল 	সচ িদেত হ	ব। সােথ ২০% 	বারন ২ 2াম 9িত িলটার জেল Gেল প্রথম ফুল আসার সময় ও 
আরও ১৫ িদন পর 	মাট ২ বার 	H করেত হ	ব।   
নািব vসা/ �লট {াইটঃ 	খয়াল রাখেবন 	লট uাইট আস	ছ িকনা, যিদ আেস 	সে)েI আেযা?vwিবন + 	টবেুকানাজল 
১.৫ িমিল পর্িত িলটার জেল Gেল 	H ক:ন। 

আম  

মুকুল 
আসা, 

ফল আসা   

ফল পড়া, 
বাকেটিরয়াল 

কােwর 

	যেহতO  আেমর মুকুল চেল এেসেছ তাই এই মুহেূতZ 	কােনারকম কীটনাশক 	H করা যােব না। এছাড়া ভােলা G%টর জন্য 
নCাপথািলন এিস%টক অCািসড ২ িপ িপ এম প্র	য়াগ ক:ন। ফল পের যাওয়া িনয়e্রণ করেত xCানিফv ০.৫ এম. এল/ 
িলটার জেল Gেল 	H ক:ন।আেমর মােব Zল দশায় ফল িছXকাির 	পাকা িনয়yেণর জনC িনম 	তল ৩ এম. এল + 
	fারপাইিরফস ১ এম. এল. 9িত িলটার জ	ল Gেল 	H ক:ন। সাধারনত সWCার সময় এই 	H করা আদর্শনীয়। 
বCাকেটিরয়াল কCাে@র িনয়yেণর জন্য 	zপেটাসাইিfন (১০০ িপ. িপ. এম.) বা এি2মাইিসন ১০০ িপ. িপ. এম. ১০ িদন 
বােদ বােদ 	H করা 	যেত পাের।   

 িলচb  মুকুল -- 
 িলচO  গােছর মকুুল আসার জনC সালফার অথবা সালেফv (তরল) @ ২ িমিল 9িত িলটার জেল Gেল 	H ক:ন। িরং 
	সেচর মাধেম 9েতক%ট গােছ ২৫ 	ক?জ 	গাবর সার , ৫০০ 2াম উিরয়া, ১ 	ক?জ পটাশ ও ১ 	ক?জ ফসেফট 9েয়াগ 
ক:ন। 

�বPণ 

 বাকেটিরয়াল 
উইল+টং/ সাদা 

মািছ 

বাকেটিরয়াল উইল+টং-গােছ ফুল ফল ধরার সময় _: করেল ডগার িদেক পাতা ?ঝিমেয় পের। 9থেম ?ঝিমেয় পরা 
পাতা %ঠক হেয় যায় পের 	গাটা গাছ _িকেয় যায়।  
_িতকারঃ আ`াe গাছ তO েল 	ফলা উিচত। চারা 	রাপেণর আেগ িশকড় 	শাধন ( 9িত িলটার জেল ২.৫ 2াম 
কারেবনডা?জম ও ২ িমিল 	টরামাইিসন  কCাপসুল)। মুল জিমেত চারা বসােনার আেগ 9িত একর জিমেত ৩ 	ক?জ িuিচং 
পাউডার িমিশেয় 	সচ িদেত হেব। 
সাদা মািছ- ১) Difenthiuron ১২ .৫ 2াম and Azoxystrobin + Tebuconazole ২৫ িমিল 9িত ১৫ িলটার জেল Gেল 	H 
ক:ন ২) ৭ িদন পর Diafenthiuron ১২.৫ 2াম 9িত ১৫ িলটার জেল Gেল 	H ক:ন। ৩) গােছর িনেচর িদেক পাতা 
	কেত িদন। গাছ 	ক হালকা ক:ন। 

    _াণী    ও    মৎস    িব&ান    

_াণী////মৎ
স    

    �রাগ    _িতকার    

গবািদ পF   
    খাবার     

গরম জিনত 
�রাগ 

এই আবহাওয়ােত 	গাখাদC 	যমন আলফালফা ঘােসর য� িহসােব ১২-১৪ িদন পর পর 	সচ িদন। 
এই সময় গরম আবহাওয়া _: হওয়ায় গরম জিনত 	রােগর আিবভZাব হেত পাের তাই িবেশষ য� িনন। 

সাধারন 
মাছ 

পুকুর 
dতির  

 এই সমেয় মৎসC চািষ ভাইেদর নতO ন পকুুর/জলাশয় খনন ক	রন বা পুনরায় খনন ক	র পুরােনা পুকুর র)নােবক্ষণ ক:ন। খনন 
বা সং�ার এর পর এফ ওয় এম ২৪০০ 	ক?জ এবং চO ন ৪০ 	ক?জ 9িত িবঘা হাের 9েয়াগ ক:ন।   

�সৗেমন    ম�ল, , , , কৃিষ আবহাওয়ািবদ,    �ামীণ    কৃিষ    �মৗসম    �সবা, , , , পু��বািড়, , , , উ�র    ব�    কৃিষ    িব�িবদালয়    
Email: amfupundibari@rediffmail.com , Phone- 6291449441 
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