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তাভরখ : 02 ফেব্রুয়ারি, ২০২০ 

বুলেটিন নং 116 

 02 ফেব্রুয়ারি হলত 06 ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্ যন্ত কৃভি আবহাওয়া ভবিয়ক বুলেটিন 

 

গত ৪ ভদলনর আবহাওয়া পভরভিভত (29 জানুয়ারি হলত 01 ফেব্রুয়ারি, ২০20 তাভরখ পর্ যন্ত) 

 

 

আবহাওয়ার ভিভতমাপ(প্যারাভমটার) 29 জানুয়ারি 30 জানুয়ারি 31 জানুয়ারি 01 ফেব্রুয়ারি িীমা 

বৃভিপাত (ভম.ভম) 
0.0 সামান্য 0.0 0.0 

0.0-0.0     

(0.0) 

িলব যাচ্চ তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 22.7 24.0 24.6 23.7 22.7-24.6 

িব যভনম্ন তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 
12.4 15.0 16.5 13.0 12.4-16.5 

আলপভিক আর্দ্ যতা (েতকরা) 61.0-96.0 62.0-96.0 58.0-93.0 54.0-97.0 54-97 

বাতালির গভতলবগ 

(ভকভম/ ঘন্টা) 
1.9 3.7 1.9 1.9 1.85-3.7 

জমলঘর পভরমান (অক্টা) 5 6 5 1 1-6 

বাতালির ভদক উির /উির-

পরিম 

উির /উির-

পরিম 

উির /উির-

পরিম 

উির /উির-

পরিম 

উির /উির-

পরিম 

 

বাংোলদে আবহাওয়া অভিদপ্তর হলত প্রাপ্ত আগামী 5 ভদলনর আবহাওয়ার পূব যািাি 

02 ফেব্রুয়ারি হলত 06 ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তাভরখ পর্ যন্ত 

 

আবহাওয়ার ভিভতমাপ(প্যারাভমটার) িীমা 

বৃভিপাত (ভমভম) 0.0-0.0 (0.0) 

িলব যাচ্চ তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 17.8-25.0 

িব যভনম্ন তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 10.0-12.9 

আলপভিক আর্দ্ যতা (েতকরা) 36.0-54.0 

বাতালির গভতলবগ (ভকভম/ ঘন্টা) 1.9-3.5 

জমলঘর পভরমান (অক্টা) আংভেক জমঘো আকাে 

বাতালির ভদক উির /উির-পরিম 

 

 

 



কৃরি আবহাওয়া পিামর্ শ: 

 

বাাংলাদের্ আবহাওয়া অরিেপ্তদিি পূব শাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাদব আাংরর্ক ফমঘলা আকার্সহ ফজলাি আবহাওয়া 

শুষ্ক থাকদে পাদি। জেি রাত জেলক িকাে পর্ যন্ত জকাোও জকাোও হােকা জেলক মাঝাভর িরলণর কুয়াো পড়লত পালর। রালতর 

তাপমাত্রা িামান্য হ্রাি জপলত পালর এবং ভদলনর তাপমাত্রা িামান্য বৃভদ্ধ জপলত পালর। পিবেী ৭২ ঘণ্টাি ফর্দিি রেদক োপমাত্রা বৃরি 

ফপদে পাদি। জেোভিভিক মধ্যদময়ারে পূব শাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ রেন ফজলাি আবহাওয়া শুষ্ক থাকদে পাদি।   

 

 

  িবভে: 

• টদমদটাদে হলুোভ বাোমী োগ ফেখা ফগদল প্ররে রলটাি পারনদে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানদকাদজব রমরর্দয় ফে করুন।  

• ফবগুন, টদমদটা ও মরিদচি েল রিদ্রকািী ফপাকাি আক্রমণ পর্ যলবিণ প্রলয়ােন। আক্রমণ ফেখা ফগদল প্ররে একদি ৩-৪ টি 

ফেদিামন োঁে স্থাপন করুন।  

• বেশমান আবহাওয়ায় সবরজদে ফর্ািক ফপাকাি আক্রমণ ফেখা রেদে পাদি, অনুদমারেে বালাইনার্ক প্রদয়াগ করুন।  

 

জবালরা িান: 

• বীজেলা তেরি অব্যাহে িাখুন।  

• প্রভতভদন িকালে েমাকৃত ভেভের ঝভরলয় ভদলত হলব।  

• বীেতোর চারা হলুদ হলয় জগলে প্রভত েতক েভমলত ২৮০ গ্রাম হালর ইউভরয়া িার প্রলয়াগ করলত হলব।  

• ইউরিয়া প্রদয়াদগ সমািান না হদল প্ররে র্েদক ৪০০ গ্রাম রজপসাম প্রদয়াগ করুন।  

• ভাদলাভাদব অঙ্কুদিােগদমি জন্য বীজেলায় িাই রিটিদয় রেন। 

• বীদজি অঙ্কুদিােগম ও চািাি বৃরিদে রনম্ন োপমাত্রাি প্রভাব করমদয় আনাি জন্য বীজেলা রেদনি ফবলা পভেভেন র্ীট 

রেদয় ফেদক িাখুন এবাং রবদকদল ো সরিদয় ফেলুন। এিাড়াও িাদেি ফবলা ফসচ রেদয় খুব ফভাদি পারন সরিদয় ফেদল ঠাণ্ডা 

আবহাওয়ায় চািাি বৃরি ত্বিারিে কিা যায়।   

• বীেতোয় 2-3 জি.ভম. পাভনর স্তর বোয় রাখুন। 

• চারা জরাপলনর েন্য মূে েভম ততভর শুরু করুন। 

• েভম ততভরর পর ভবঘাপ্রভত ১৩ জকভে ইউভরয়া (লমাট ইউভরয়ার ১/৩), ১৩ জকভে টিএিভপ, ২০ জকভে এমওভপ, ১৫ জকভে 

ভেপিাম ও ১৫ জকভে দস্তা প্রলয়াগ করুন।  

 

বীজেলা ফথদক চািা ফিাপণ- 

• ৩৫-৪৫ রেন বয়সী চািা ফিাপণ করুন।  

• আগামী ১০ রেদনি মদধ্য চািা ফিাপণ ফর্ি করুন। জরম ও রনষ্কার্ন নালা আগািামুক্ত িাখুন।  

• চারা জরাপলণর পর ১৫ ভদন পর্ যন্ত মূে েভমলত পাভনর স্তর ১-২ জিভম বোয় রাখুন।  

বৃভদ্ধ পর্ যায়: 

• জিচ ভদলয় পাভনর স্তর ৩-৭ জিভম বোয় রাখুন।  

• চারা জরাপলণর ২০-২৫ ভদন পর ভবঘাপ্রভত ১৩ জকভে ইউভরয়া উপভরপ্রলয়াগ করুন।  

• মােরা জপাকার আক্রমণ জদখা ভদলত পালর। জদখা ভদলে ভনয়ন্ত্রলণর েন্য কালব যাফুরান গ্রুলপর বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

 

 

গম: 



• প্রলয়ােন অনুর্ায়ী পাতোকরণ করুন।  

• ৫০-৫৫ ভদন বয়ি হলে জিচ প্রলয়াগ করুন।   

• জরাগবাোই এর আক্রমণ জেলক রিা জপলত ভনয়ভমত মাঠ পর্ যলবিণ করুন ও কান্ড ভির্দ্কারী জপাকা, োব জপাকা, 

েযাভিড বা ইঁদুলরর আক্রমণ  এবং িাস্ট, পাতার মভরচা জরাগ, পাতা জপাড়া, পাতায় দাগ জরাগ, জগাড়া পচা, পাউডাভর 

ভমেভডউ জরাগ জদখা ভদলে প্রলয়ােন অনুর্ায়ী ব্যবিা ভনন।  

• জেি রাত জেলক িকাে পর্ যন্ত হােকা জেলক মাঝাভর কুয়াো োকলে িাস্ট জরাগ হওয়ার িম্ভাবনা োলক। জিেন্য 

ভনয়ভমত মাঠ পর্ যলবিণ করলত হলব। ব্লাস্ট ফিাগ ফেখা রেদল প্ররে র্েদক ৬ গ্রাম হাদি নাটিদভা ৭৫ ডরব্লউরজ প্রদয়াগ 

করুন।  

• গলমর মভরচা জরাগ ভনয়ন্ত্রলণ র্োর্ে ব্যবিা ভনন। েীত ও কুয়াোর িভতকর প্রিাব জেলক রিায় ভনয়ভমত জিচ প্রদান 

করুন।  

 

 

িভরিা:  

• প্রলয়ােন অনুর্ার্ী জিচ প্রলয়াগ করুন। 

• ৮০% ফির পভরপক্ক হলে িংগ্রহ কলর জফলুন।  

• জরাগ বাোই এর আক্রমণ জেলক রিা  জপলত ভনয়ভমত মাঠ পর্ যলবিণ করুন। প্রলয়ােন অনুর্ায়ী ব্যবিা ভনন।  

• বতযমান আবহাওয়ায় িভরিায় অেটারনাভরয়া িাইট জরাগ জদখা ভদলত পালর। প্রভত ভেটার পাভনলত ২ গ্রাম জরািরাে ৫ 

ডভিউভপ ভমভেলয় ১০-১২ ভদন পর পর ৩ জেলক ৪ বার জে করুন।  

• োব জপাকার আক্রমণ জদখা ভদলে অনুলমাভদত বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

• পড গঠন পর্ যালয় আন্ত পভরচর্ যা করুন। জিচ ভদন। 

• পাউডাভর ভমেভডউ জরাগ জদখা ভদলে প্রভত ভেটার পাভনলত ২ গ্রাম হালর কালব যন্ডাভেম ১২%+ম্যানলকালেব ৬২% প্রলয়াগ 

করুন।  

 

ভুট্টা: 

• বপলনর ৬০-৭০ ভদন পর তৃতীয় জিচ ভদলত হলব।   

• জরাগ বাোই এর আক্রমণ জেলক রিা  জপলত ভনয়ভমত মাঠ পর্ যলবিণ করুন। প্রলয়ােন অনুর্ায়ী ব্যবিা ভনন।  

• ভুট্টায় ফে আভম য ওয়াম য এর আক্রমণ জদখা ভদলত পালর। ভনয়ন্ত্রলণর েন্য অনুলমাভদত বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

• ভনয়ভমত ভবরভতলত জিচ প্রলয়াগ করুন।  

• রভব ভুট্টায় বৃভদ্ধ পর্ যালয় পাতোকরণ করলত হলব।  

• পাতা জপাড়া জরাগ জদখা ভদলে ১০ ভদন পর পর ম্যানলকালেব গ্রুলপর বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

 

আলু: 

• জিচ নাো আগািামুক্ত রাখুন। 

• জেি রাত জেলক িকাে পর্ যন্ত হােকা জেলক মাঝাভর কুয়াো োকলে নাবী ধ্বিা জরাগ হওয়ার িম্ভাবনা োলক। জিেন্য 

ভনয়ভমত মাঠ পর্ যলবিণ করলত হলব। জরাগ জদখা ভদলে অনুলমাভদত বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

• কচুভরপানা, খড় প্রভৃভত ভদলয় েভমলত মােভচং এর ব্যবিা করুন। 

• জরাগ বাোই এর আক্রমণ জেলক রিা  জপলত ভনয়ভমত মাঠ পর্ যলবিণ করুন। প্রলয়ােন অনুর্ায়ী ব্যবিা ভনন।  

• োে ভপপড়ার আক্রমণ হলে প্রভত ভবঘায় ৫ জকভে হালর ম্যাোভেয়ন ৫% ডাস্ট প্রলয়াগ করুন।   

 

 



উদ্যান ফিে: 

• কভচ ফে গািলক ভনম্ন তাপমাত্রার িভতকর প্রিাব জেলক রিা করুন।  

• জকাল্ড প্যারাোইভিি জেলক রিার েন্য জিাট উদ্যানতাভিক উভিদ ঘাস ভদলয় জেলক ভদন।  

• ঠান্ডােভনত িভতকর প্রিাব জেলক রিার েন্য ফে গালি ভনয়ভমত হােকা জিচ প্রদান করুন। কভচ ফে গাি ঠাণ্ডা হাওয়া 

জেলক রিার েন্য খড়/পভেভেন েীট/ চলটর ব্যাগ ভদলয় জেলক ভদন।  

• অগ যাভনক মােভচং এর ব্যবিা করুন এবং আগািা ভনিন করুন।  

• ৩-৪ মাি বয়িী কভচ কোগালি ভিউলডালস্টম উইভিে এর আক্রমণ হলে প্রভত ভেটার পাভনলত ২ ভমভে হালর 

জলালরাপাইভরফি ভমভেলয় জে করুন।  

• নাভরলকলের বাড রট জরাগ জদখা ভদলে আলেপালের গাি িহ আক্রান্ত গালি জবালদ যা ভমক্সচার প্রলয়াগ করুন।  

• নারিদকল গাদি ১৫ ভদন পর পর জিচ প্রলয়াগ করুন।  

• আলম শুটি জমাল্ড জরাগ জদখা ভদলত পালর। অনুলমাভদত বাোইনােক প্রলয়াগ করুন। 

• আলম েীফ হপার জপাকা ও পাউডাভর ভমেভডউ জরাগ জদখা ভদলে অনুলমাভদত বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

 

গবাভদ পশু: 

• রালতর তাপমাত্রা কলম আিলি। কালেই গবাভদ পশুলক চাোর নীলচ রাখুন। গবাভদ পশুর স্বািয রিায় প্রভতভদন খাবালরর 

িালে ৫০-১০০ গ্রাম ভমনালরে ভমক্সচার খাওয়ান।   

• গবাভদ পশুলক ভনয়ভমত টীকা ভদন। 

• গবাভদ পশুলক কৃভমনােক ভদন। 

• গবাভদ পশুলক আভমি িমৃদ্ধ খাবার ভদন।  

 

হাঁিমুরগী: 

• পশু ভচভকৎিলকর পরামে য ভনলয় এক িপ্তালহর বাচ্চালক রানীলিত জরালগর এবং দুই িপ্তালহর বাচ্চালক গামলবালরা জরালগর 

টীকা জদওয়া জর্লত পালর।  

• থাকাি জায়গা পরিষ্কাি রাখুন। 

• চার পালে চলটর ব্যাগ বা প্লাভস্টলকর পদ যা ভদলয় ঠান্ডা বাতাি জেলক মুরগীর বাচ্চালক রিা করুন।  

• মুিগীি ফখায়াদড় সন্ধ্যাি পি ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বারলদয় িাখদল রডম উৎপাদন বৃভদ্ধ পালব এবং জরাগ বাোই কলম র্ালব।  

 

 

মৎস্য: 

• েীতকালে ভবভিন্ন ব্যাকলটভরয়ােভনত জরাগ জেলক মাি রিা করুন।  

• পুকুলরর পাভন পভরষ্কার রাখুন।  

• েীতকালে খাবালরর পভরমান কভমলয় ভদন। 

• জবো ২-৩ টার মলে খাবার ভদন।  

• ভনম্ন তাপমাত্রার িভতকর প্রিাব জেলক রিা জপলত পুকুলর জর্ন র্লেি পভরমালন পাভন োলক জিভদলক েিয রাখলত হলব।  

 



 

 

 

 


