Ešlh‰ L«¢o ¢hnÄ¢hcÉ¡mu
Bhq¡Ju¡l f§hÑ¡i¡p ¢i¢šL L«¢o fl¡jnÑ −L¾cÊ,
j¡¢Tu¡e, c¢rZ ¢ce¡Sf¤l,
B’¢mL N−hoZ¡ −L¾cÊ (fË¡Q£e f¢mj¡¢V A’m)
−Sm¡ : c¢rZ ¢ce¡Sf¤l

ফান: 03522 253 898

ফ া : 03522 253 637

h¤−m¢Ve ew : 05(
05(DD)) এি ল/2019
2019
a¡¢lM : 16/
16/04/
04/2019
2019

c¢rZ ¢ce¡Sf¤l −Sm¡l Bhq¡Ju¡l f§hÑ¡i¡p ¢i¢šL L«¢o fl¡jnÑ

f§hÑ¡i¡p pjuL¡m: ১৭ই এি ল -২১ শ এি ল, ২০১৯
িবগত চার িদেনর আবহাওয়া
p−hÑ¡µQ a¡fj¡œ¡

hª¢øf¡a (¢j¢j)
(¢j¢j)

phÑ¢ejÀa¡fj¡œ¡

h¡a¡−pl BâÑa¡

1212-0404-19

1313-0404-19

1414-0404-19

1515-0404-19

12.04.1912.04.19-15.04.19

12.04.1912.04.19-15.04.19

12.04.1912.04.19-15.04.19

0.0

0.0

9.0

0.0

3131-35

2020-22

5555-90

পরবত পাঁচ িদেনর আবহাওয়ার পূব!াভাস
•
•
•

আগামী ১৭ই, ২০ই ও ২১ শ এি ল ধানত পির ার এবং ১৮ই ও ১৯ শ এি ল আকাশ আংিশক মঘলা থাকার
স&াবনা রেয়েছ।
আগামী ১৭ই ও ১৮ই এি ল হালকা বৃি,পােতর স&াবনা রেয়েছ িক- ১৯ শ -২১ শ এি ল কান বৃি,র স&াবনা
নই।
পূব,0 পি1ম, দি3ণ-পি1ম, উ6র-পি1ম ও দি3ণ-পূব0 িদক থেক ১১.০-১৮.৪ িকিম/ঘ9া বেগ বায়ু বােহর
স&াবনা রেয়েছ।

•

বাতােসর সেব0া; তাপমা<া ৩৩.০-৩৬.০ িডি@ ও সব0িনA তাপমা<া ২৩.০ িডি@র কাছাকািছ থাকার স&াবনা রেয়েছ।

•

বাতােসর সেব0া; ও সব0িনA আBতা ৪৫-৭৫% ও ১৫-৩৯% থাকার স&াবনা রেয়েছ।

কৃিষ পরামশ!
শস(

দশা

রাগ পাকা

সাধারণ

--

--

বােরা ধান

পাশকাE

লংকা

ভু Tা

আম

এই সময় ধােন িচেলেটড িজংক ১@াম/িলটার জল এবং
বারা
(১০.৫%) @ ২@াম/িলটার জেল Mেল
N কOন। বৃি,র স&াবনা
থাকায় বৃি,র সময় N করেবন না।
লংকার ফল পচন রাধ করার জন কােব0Qািজম +ম ানেকােজব @
ফল পচন
২.৫@াম /িলটার জেল Mেল N কOন।
যিদ ভু Tার কােW এই পাকা দখা যায় তা হেল Xারানটািনিলে াল
কাQ
০.৪% িজ আর @ ১.৫ কিজ িত একর িহসােব ২য় মাY চাপান দবার
িছBকারী
সময় িদেত হেব।
পাকা
ও
ভু Tার দানা খেকা পাকার হাত থেক র3া করার জন িনমেতল ১% @
ভু Tার দানা
৩িমিল/িলটার জেল Mেল িZকার @ ০.৫িমিল/িলটার সহকাের িমিশেয়
খেকা পাকা
স[ ায় N কOন।
যিদ আেমর \িড় মােব0েলর আকার ধারণ কের তেব হরেমান িজ-এ (িজ^া অথবা
পাওয়ার িজব ) এবং `িমক অ ািসড ১িমিল/িলটার জেল Mেল N করেত হেব।

আেমর \িড়

আদা ও হলুদ
সbী

এই সময় আদা ও হলুেদর জন মূল জিম aতির রাখুন।
বৃিc দশা

শাষক পাকা

গবািদ পf
মাছ

কৃ িষ পরামশ!

পু\র aতির

--

িবিভe সbী 3ে< শাষক পাকার হাত থেক র3া করার জন
১.৫@াম/িলটার জেল িZকার @ ০.৫িমিল/িলটার Mেল N কOন।

িডিডিস @

এই গরম কােল গবািদ পfেদর সবুজ খাদ িহসােব ভু Tা, বাজরা ও জায়ার মূল
জিমেত চাষ করা উিচত।
নতু ন বা ঋতু িভি6ক পু\র aতিরর আেগ aধhা চাষ কOন িবঘা িত ১-১.৫ কিজ
হাের ৪০-৪৫ িদেনর জন ।
ডঃ জ(ািতম! য় কারফম! া, নাডাল অিফসার, এ এম এফ ইউ -মািঝয়ান

Ešlh‰ L«¢o ¢hnÄ¢hcÉ¡mu
Bhq¡Ju¡l f§hÑ¡i¡p ¢i¢šL L«¢o fl¡jnÑ −L¾cÊ,
j¡¢Tu¡e, c¢rZ ¢ce¡Sf¤l,
B’¢mL
B’¢mL N−hoZ¡ −L¾cÊ (fË¡Q£e f¢mj¡¢V A’m)
−Sm¡ : j¡mc¡

ফান: 03522 253 898
ফ া : 03522 253 637

h¤−m¢Ve ew : 05(
05(MLD)) এি ল//2019
019
a¡¢lM : 16/04
16/04/201
/2019
9
/04/201

j¡mc¡ −Sm¡l Bhq¡Ju¡l f§hÑ¡i¡p ¢i¢šL L«¢o fl¡jnÑ
f§hÑ¡i¡p pjuL¡m: ১৭ই এি ল -২১ শ এি ল, ২০১৯
িবগত চার িদেনর আবহাওয়া
p−hÑ
p−h¡Ñ µQ a¡fj¡œ¡

phÑ¢ejÀa¡fj¡œ¡

h¡a¡−pl BâÑa¡

1212-0404-19

1313-0404-19

hª¢øf¡a (¢j¢j)
1414-0404-19

1515-0404-19

12.04.1912.04.19-15.04.19

12.04.1912.04.19-15.04.19

12.04.1912.04.19-15.04.19

11.7

0.0

19.0

0.0

3232-34

2121-26

7070-85

পরবত পাঁচ িদেনর আবহাওয়ার পূব!াভাস
•
•
•

আগামী ১৭ই, ২০ই ও ২১ শ এি ল ধানত পির ার এবং ১৮ই ও ১৯ শ এি ল আকাশ আংিশক মঘলা থাকার
স&াবনা রেয়েছ।
আগামী ১৭ই ও ১৮ই এি ল হালকা বৃি,পােতর স&াবনা রেয়েছ িক- ১৯ শ -২১ শ এি ল কান বৃি,র স&াবনা
নই।
উ6র-পূব,0 দি3ণ-পি1ম, পি1ম, দি3ণ ও উ6র-পি1ম িদক থেক ১২.৯-১৮.৫ িকিম/ঘ9া বেগ বায়ু বােহর
স&াবনা রেয়েছ।

•

বাতােসর সেব0া; তাপমা<া ৩৩.০-৩৫.০ িডি@ ও সব0িনA তাপমা<া ২২.০-২৪.০ িডি@র কাছাকািছ থাকার স&াবনা
রেয়েছ।

•

বাতােসর সেব0া; ও সব0িনA আBতা ৪৮-৬৯% ও ১৪-৩১% থাকার স&াবনা রেয়েছ।

কৃিষ পরামশ!
শস(

দশা

রাগ পাকা

সাধারণ

--

--

বােরা ধান

পাশকাE

লংকা

ভু Tা

আম

এই সময় ধােন িচেলেটড িজংক ১@াম/িলটার জল এবং বারা
(১০.৫%) @ ২@াম/িলটার জেল Mেল
N কOন। বৃি,র স&াবনা
থাকায় বৃি,র সময় N করেবন না।
লংকার ফল পচন রাধ করার জন কােব0Qািজম +ম ানেকােজব @
ফল পচন
২.৫@াম /িলটার জেল Mেল N কOন।
যিদ ভু Tার কােW এই পাকা দখা যায় তা হেল Xারানটািনিলে াল
কাQ
০.৪% িজ আর
@ ১.৫ কিজ িত একর িহসােব ২য় মাY চাপান
িছBকারী
দবার সময় িদেত হেব।
পাকা
ও
ভু Tার দানা খেকা পাকার হাত থেক র3া করার জন িনমেতল ১% @
ভু Tার
দানা
৩িমিল/িলটার জেল Mেল িZকার @ ০.৫িমিল/িলটার সহকাের িমিশেয়
খেকা পাকা
স[ ায় N কOন।
যিদ আেমর \িড় মােব0েলর আকার ধারণ কের তেব হরেমান িজ-এ (িজ^া
অথবা পাওয়ার িজব ) এবং `িমক অ ািসড ১িমিল/িলটার জেল Mেল N
করেত হেব।

আেমর \িড়

আদা ও হলুদ
সbী

এই সময় আদা ও হলুেদর জন মূল জিম aতির রাখুন।
বৃিc দশা

শাষক পাকা

পু\র aতির

--

গবািদ পf
মাছ

কৃিষ পরামশ!

িবিভe সbী 3ে< শাষক পাকার হাত থেক র3া করার জন িডিডিস @
১.৫@াম/িলটার জেল িZকার @ ০.৫িমিল/িলটার Mেল N কOন।
এই গরম কােল গবািদ পfেদর সবুজ খাদ িহসােব ভু Tা, বাজরা ও জায়ার মূল
জিমেত চাষ করা উিচত।
নতু ন বা ঋতু িভি6ক পু\র aতিরর আেগ aধhা চাষ কOন িবঘা িত ১১.৫ কিজ হাের ৪০-৪৫ িদেনর জন ।
ডঃ জ(ািতম! য় কারফম! া, নাডাল অিফসার, এ এম এফ ইউ -মািঝয়ান

