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আইিসএআর-��জাএফ

কৃিষ আবহাওয়া উপেদ�া বুেল�টন
তািরখ : 14-06-2022

পূব � বধ �মান(প��ম ব�) আবহাওয়ার পূব �াভাস - �কাশনার তািরখ :2022-06-14 ( পেরর ৫ িদন সকাল ০৮:৩০ পয ��
�বধ)

পিরমাপক 2022-06-15 2022-06-16 2022-06-17 2022-06-18 2022-06-19

বৃ��পাত (িম:িম:) 3.0 2.0 45.0 26.0 24.0

 সেব �া� তাপমা�া (°C) 39.0 37.0 35.0 34.0 33.0

 সব �িন� তাপমা�া (°C) 25.0 25.0 24.0 24.0 24.0

সকােলর আেপি�ক আ��তা 65 64 64 71 73

িবেকেলর আেপি�ক আ��তা 26 34 42 40 38

বাতােসর গিতেবগ (িক:িম:/ঘ�া) 28.1 28.6 24.9 24.7 22.6

বাতােসর িদকিনেদ�শ (িডি�) 202 201 201 202 202

�মেঘর অব�া (ওকটা) 8 8 8 8 8
 

আবহাওয়ার সংি��সার/সতক�বাত�া::
 
আগামী কেয়কিদন পূব � বধ �মান �জলােত �ধানত �মঘলা আকাশ থাকার স�বনা রেয়েছ। আগামী পাচঁ
িদন �জলায় হালকা �থেক মাঝারী ব�ৃ�পােতর স�াবনা থাকেছ। আগামী পাচঁিদেন স�াব� �মাট ১০০
িমিম ব�ৃ�পাত ঘটেব বেল আশা করা হে�। আেপি�ক আ��তা সব �ািধক ২৬% �থেক ৭৩% এর
আেশপােশ থাকেব। তাপমা�া সেব �া� ৩৩ – ৩৯ িডি� �সলিসয়াস এবং সব �িন� ২৪ – ২৫ িডি�
�সলিসয়ােসর কাছাকািছ থাকার স�াবনা আেছ। পরবত� িদন�িলেত বাতাস �ধানত দি�ন-প��ম
িদক �থেক গেড় ২২ – ২৪ িকিম �িত ঘ�া �বেগ বইবার স�বনা থাকেছ। ভারতীয় �মৗসম িবভাগ �থেক
�া� বিধ �ত পিরসেরর পূব �াভাস অনুযায়ী, আগামী স�ােহ (জনু ১৯ - জনু ২৫) �জলােত �াভািবেকর
�থেক �বিশ ব�ৃ�পােতর স�বনা রেয়েছ এবং �সই সমেয় সেব �া� ও সব �িন� তাপমা�া �াভািবক থাকেব।
 

সাধারণ পরামশ �াবলী::
 
আগামী ২-৩ িদন পর �থেক প��মবে�র সম� �জলােত হালকা �থেক মাঝারী ও �কাথাও �কাথাও
ভারী ব�ৃ�পােতর পূব �াভাস রেয়েছ। তার সে� থাকেছ �ঝােড়া হাওয়া এবং ব�পােতর স�বনাও।
জনগণেক কং��েটর বািড়েত আ�য় িনেত এবং ব�পাত / ব�পােতর সময় বাইের �যেত না যাওয়ার
পরামশ � �দওয়া হয়।গােছর নীেচ এবং িবেশষত িব��� গােছর নীেচ আ�য় �নেবন না। ব�পাত
চলাকালীন কৃষকেদর �খালা মােঠ কাজ না করার পরামশ � �দওয়া হে�। আবহাওয়ার পূব �াভাস িভি�ক
কৃিষপরামেশ �র জন� কৃষকভাইেয়রা “�মঘদতূ” এবং অ�লিভি�ক ব�পােতর সতক�বাত �া �পেত
“দািমনী”এি�েকশেনর ব�বহার করেত পােরন।
 

বাত�ামূলক পরামশ �:
 
আগামী ১৬ই জনু �থেক দি�নবে� তথা পূব � বধ �মান �জলােত বষ �ার ব�ৃ� �� হেত পাের, চািষ ভাইেয়রা



ওই সমেয় ফসেল জলেসচ ও �� করেবন না।

ফসল িবেশষ পরামশ �াবলী::
 
ফসল ফসল িবেশষ পরামশ �াবলী:

পাট

পােটর জিমেত িনকািশ নালা �কেট রাখুন যােত জিমেত জল না জেম এবং ব�ৃ�পাত কমার সােথ
সােথ জিম �থেক জমা জল �বর জের িদন। বত�মান পিরি�িতেত ছ�াক জাতীয় �রাগ
�িতেরােধর জন� কারেবনডা�জম ২.৫-৩ �াম/ িলটার জেল �েল �� করেত হেব। ৩ িদন পর
পুনরায় �টবুকনাজল ২৫% ২ িমিল/ িলটার জেল �েল �� করেত হেব। পাট বপেনর ৩৫-৪০
িদন পর �েত�ক বার ২০ �ক�জ ইউিরয়া এবং ৪-৫ �ক�জ এম.ও. িপ �িত একের চাপান সার
িহসােব �েয়াগ ক�ন। চাপােনর সােথ হাত িনড়ািন কের আগাছা ত� েল �ফলুন।আগাছা দমেনর
জন� িরিফট ২.৫ িমিল/ িলটার জেল �েল �েত�ক জলেসেচর পের িবকােলর িদেক �েয়াগ
ক�ন। চলিত টানা উ� এবং �� আবহাওয়ােত পােটর ডগােত নীল �ঁেয়ােপাকার �াদুভ�াব
ঘটেত পােড়। আ�মন �িতহত করেত িবেকেলর িদেক গােছর �গাড়ঁায় থায়ােমেথা�াম ২৫% @
০.৩ �াম অথবা কাব �ািরল ৫০% @ ২-২.৫ �াম �িত িলটার জেল �েল �� ক�ন।

ধান

�যেহত�  প��মবে� খুব শী�ই অথ �াৎ আগামী দুই িতনিদেনর মেধ� বষ �ার আগমন ঘটেছ, তাই
সময়মত বীজতলা �তির করার জন� এখন �থেক �কঁেচা সার, �গাবর সার �জাগাড় ক�ন। উ�ত
�জািতর ধান বীজ �যমন ি�তীশ, �ণ �, িমিনিকট, নিবন, �জাগাড় ক�ন। মূল জিমেত ৩ টন
একর �িত হাের �গাবর সার �থম চাষ �দওয়ার সময় জিমেত ভােলা কের �মশােত হেব।
বীজতলােত বীজ �ফলার আেগ কারেবনডা�জম ২-৩ �াম/ �ক�জ বীজ দের �শাধন করেত হেব।
জিম ��িতর পের ১০০০ �থেক ১৫০০ �ক�জ ভােলা পচা খামার সার বীজ বপেনর ২-৩ স�াহ
আেগ িদেত হেব।

িতল

িতেল �গাড়া পচা �রাগ �িতেরাধ করেত �াইট� ৪ �াম/ িলটার জেল িবকােলর িদেক �� ক�ন।
আবহাওয়ার পূব �াভাস কােল িতেল কাট�ই �পাকার আ�মন হেত পাের এবং �িতেরাধ করার জন�
ইিমডা�ি�ড ৩ িমিল/ িলটার জেল এবং ��ারপাইিরেফাস ১ িমিল/ িলটার জেল ১৫ িদন অ�র
ঘুিরেয় িফিরেয় �� ক�ন।

প�স�ি� িবেশষ পরামশ �াবলী::
 
প�স�ি� প�স�ি� িবেশষ পরামশ �াবলী:

গ�

�গা�র ��ে� অ�ান�া�, �হমাের�জক �সি�েসিময়ার �রােগর �িতেষধক ভ�াকিসন বা
�টকাকরণ সরকাির �ক �লেভল �াণী আিধকািরেকর বা �াণী িম�া �ক� �থেক করােত
হেব। বাজার চলিত ইেলে�ালাইট ৪০-৫০ �াম �িত িলটার জেল �েল পান করান।
গহৃপািলত প�পািখ- সকলেক িনরাপেদ থাকার ব�ব�া করেত হেব।


