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তাভরখ : 21 জুন, ২০২০ 

বুলেটিন নং 156 

21 জুন হলত 25 জুন, ২০২০ পর্ যন্ত কৃভি আবহাওয়া ভবিয়ক বুলেটিন 

 

গত ৪ ভদলনর আবহাওয়া পভরভিভত (17 জুন হলত 20 জুন, ২০২০ তাভরখ পর্ যন্ত) 

 

 

আবহাওয়ার ভিভতমাপ(প্যারাভমটার) 17 জুন 18 জুন 19 জুন 20 জুন িীমা 

বৃভিপাত (ভম.ভম) 
46.0 22.0 15.0 12.0 

12.0-46.0     

(95.0) 

িলব যাচ্চ তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 31.0 31.0 31.5 31.3 31.0-31.5 

িব যভনম্ন তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 
26.5 26.5 26.4 26.0 26.0-26.5 

আলপভিক আর্দ্ যতা (েতকরা) 82.0-97.0 92.0-95.0 83.0-97.0 84.0-96.0 82-97 

বাতালির গভতলবগ 

(ভকভম/ ঘন্টা) 
7.4 7.4 5.6 5.8 5.55-7.4 

জমলঘর পভরমান (অক্টা) 7 8 7 7 7-8 

বাতালির ভদক দক্ষিণ/দভিণ-

পভিম 

দক্ষিণ/দভিণ-

পভিম 

দক্ষিণ/দভিণ-

পভিম 

দক্ষিণ/দভিণ-

পভিম 

দক্ষিণ/দভিণ-

পভিম 

 

বাংোলদে আবহাওয়া অভিদপ্তর হলত প্রাপ্ত আগামী 5 ভদলনর আবহাওয়ার পূব যািাি 

21 জুন হলত 25 জুন, ২০২০ তাভরখ পর্ যন্ত 

 

আবহাওয়ার ভিভতমাপ(প্যারাভমটার) িীমা 

বৃভিপাত (ভমভম) 3.4-33.8 (84.9) 

িলব যাচ্চ তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 32.1-34.6 

িব যভনম্ন তাপমাত্রা (ভডগ্রী জিভন্টলগ্রড) 26.1-26.7 

আলপভিক আর্দ্ যতা (েতকরা) 71.0-84.0 

বাতালির গভতলবগ (ভকভম/ ঘন্টা) 3.2-4.5 

জমলঘর অবিা আংভেক জমঘো আকাে 

বাতালির ভদক দক্ষিণ/দভিণ-পভিম 

 

 

 



 

কৃভি আবহাওয়া পরামে য: 

 

কলরানা িাইরাি (লকাভিড-19) িংক্রমণ জেলক রিার েন্য ভবলেি কৃভি আবহাওয়া পরামে য: 

কলরানা িাইরালির িংক্রমণ জেলক রিার েন্য ফিে িংগ্রহ বা ব্যবিাপনার িময় িামাভেক দূরত্ব বোয় রাখুন, মুলখ মাস্ক ব্যবহার 

করুন এবং বাংোলদে িরকালরর অন্যান্য ভদক ভনলদ যেনা জমলন চলুন।  

 

আবহাওয়া পভরভিভত ও কৃভি আবহাওয়া পরামে য: 

মমৌসুমী বায়ুর অি উত্তর প্রদদশ, ক্ষবহার, গাদেয় পভিমবঙ্গ ও বাংোলদলের উিরাঞ্চে হলয় আিাম পর্ যন্ত ভবস্তৃত রলয়লে। এর অপর 

একটি বভি যতাংে উিরপূব য বলঙ্গাপিাগলর অবিান করলে। জমৌসুমী বায়ু বাংোলদলের উপর জমাটামুটি িভক্রয় এবং উির বলঙ্গাপিাগলর 

মাঝারী জেলক প্রবে অবিায় রলয়লে।  

বাংোলদে আবহাওয়া অভিদপ্তলরর পূব যািাি অনুর্ায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় মেলার অদনক োয়গায় অিায়ীিালব দমকা হাওয়ািহ 

হােকা জেলক মাঝারী িরলণর বৃভি/বজ্রিহ বৃভি হলত পালর। জিই িালে জকাোও জকাোও মাঝারী িরলণর িারী জেলক িারী বি যণ হলত 

পালর। ক্ষদজনর এবং রাদের োপমাত্রা প্রায় অপভরবভতযত োকলত পালর। পরবেী ৭২ ঘণ্টায় বৃক্ষিপালতর প্রবণতা হ্রাি জপলত পালর। 

এোড়াও, মধ্যদময়াক্ষদ পূব বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ ভদলন হালকা মেদক মাঝারী ধরদণর ভারী বৃভিপাত হওয়ার িম্ভাবনা রলয়লে। 

ভবস্তাভরত কৃভি আবহাওয়া পরামে য নীলচ জদওয়া হলো।  

 

 

আউশ ধান: 

ক্ষরকভাক্ষর মেদক কুক্ষশ পয বায়- 

• েক্ষমর পাক্ষনর স্তর ৩-৪ ইক্ষি বোয় রাখুন।  

• মরাগবালাই এর আক্রমণ মেদক রিার েন্য ক্ষনয়ক্ষমে মাঠ পয বদবিণ করুন। প্রদয়ােন অনুযায়ী ব্যবস্থা ক্ষনন।  

• আউশ ধাদন পাক্ষন মনদম যাওয়ার ৫-৭ ক্ষদন পর গ্যাপ ক্ষিক্ষলং কদর পটাশ সার এবং োর ৩-৫ ক্ষদন পর ইউভরয়া িালরর 

উপভর প্রলয়াগ করুন। িান আগাম কুভে জবর হওয়া পর্ যালয় োকলে এখনই ইউভরয়া িার প্রলয়াগ করা র্ালব না। ৫-৭ ভদন পর 

প্রলয়ােন হলে কুভে জিলে গ্যাপ ভফভেং কলর ইউভরয়া িার উপভর প্রলয়াগ করলত হলব। তলব এখন িব িরলনর েভমলতই 

ভবঘা প্রভত অভতভরক্ত ৫ জকভে পটাে িার ব্যবহার করা িাে। 

• র্ভদ ভিপি ও িবুে পাতা ফভড়ং এর িংখ্যা ২৫% এর জবেী হয় তাহলে ১ ভেটার পাভনলত ১ ভমভে হালর ম্যাোভেয়ন গ্রুলপর 

বাোইনােক প্রলয়াগ করলত হলব। 

• বৃভিপালতর পর বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

 

আমন িান: 

• আমন িালনর বীেতো ততভর করুন।  

• বপলনর আলগ বীে ডায়লেন এম ৪৫ ভদলয় জোিন কলর ভনন 

• দালপাগ পদ্ধভতলত নাি যারী জবড ততভর করুন।   

• ভারী বৃক্ষিপাে ও বন্যার িক্ষে কমাদনার েন্য সমবায়ক্ষভক্ষত্তক বীেেলা তেক্ষর করা মযদে পাদর।  

 

 

ভুট্টা: 

• পভরপক্ক ফিে িংগ্রহ করুন। ফিে পভরপক্ক অবিায় পাভখর আক্রমণ প্রভতহত করার েন্য প্রলয়ােনীয় ব্যবিা ভনন।  

• ফে আভম য ওয়াম য এর আক্রমণ জদখা ভদলত পালর। ভডলমর স্তুপ ও কযাটারভপোর হাত ভদলয় ধ্বংি করুন। পর্ যলবিলণর েন্য 

জফলরামন ফাঁদ ব্যবহার করা জর্লত পালর। আক্রমণ জবভে হলে অনুলমাভদত বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

• বৃভিপালতর পর বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

 



িবভে: 

• েভম জেলক অভতভরক্ত পাভন ভনষ্কােন করুন।  

• পটে, কাকলরাে প্রভৃভত িবভের জিলত্র উৎপাদন বৃভদ্ধর েন্য হাত ভদলয় পরাগায়ন করালনা জর্লত পালর। ভনয়ভমত 

আন্ত:পভরচর্ যা করলত হলব।  

• গালের জগাড়া ও কালে জেলগ োকা আঠালো কাদা পভরষ্কার পাভন জে কলর ধুলয় জফলুন। পলচ র্াওয়া জেলক রিার েন্য 

প্রভত ভেটার পাভনলত ৪ গ্রাম হালর কপার অভিললারাইড ভমভেলয় জে করুন।  

•  টলমলটা, মভরচ ও জবগুন গাে বাঁলের কভঞ্চ ভদলয় জেঁলি রাখুন।  

• েভমলত জর্ন পাভন েলম োকলত না পালর জিেন্য পাভন ভনষ্কােলনর সুব্যবিা রাখুন। েভম জেলক অভতভরক্ত পাভন ভনষ্কােন 

করুন।  

• দোয়মান ফিলে জিচ, িার, বাোইনােক প্রদান ও আন্ত:পভরচর্ যা করা জেলক ভবরত োকুন।  

• পভরপক্ক ফিে দ্রুত িংগ্রহ কলর ভনরাপদ োয়গায় িংরিণ করুন।  

• বৃভিপালতর পর বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

 

উদ্যান ফিে: 

• কোয় ভিগালটাকা েীফ স্পট জরালগর আক্রমণ জদখা ভদলে জবেী আক্রান্ত পাতা জকলট িভরলয় জফলে প্রভত ভেটার পাভনলত ১ 

ভমভে জপ্রাভপলকানােে ভমভেলয় জে করুন।  

• জকলট আনা কোর কাঁভদ  শুকলনা োয়গায় িংরিণ করুন জর্ন বৃভিপালতর কারলণ জরালগর আক্রমণ না হলত পালর।  

• জঝালড়া হাওয়ার কারলণ ঢলে পড়া জেলক রিার েন্য কোগাে, ফলের জোট গাে ও িবভেলত খু ুঁটির ব্যবিা করুন, আলখর 

ঝাড় জেঁলি ভদন।  

• আবহাওয়ার বেবমান পক্ষরক্ষস্থক্ষেদে নাক্ষরদকদলর বাড রট মরাগ মদখা ক্ষদদে পাদর। ১% মবাদদ বা ক্ষমক্সচার প্রদয়াগ করুন। 

• িে বাগান জেলক অভতভরক্ত পাভন ভনষ্কােলনর েন্য ভনষ্কােন নাোর ব্যবিা রাখুন।  

• বৃভিপালতর পর বাোইনােক প্রলয়াগ করুন।  

 

পাট: 

• েভম আগাোমুক্ত রাখুন। 

• েভম জেলক অভতভরক্ত পাভন ভনষ্কােন করুন।   

• জরাগবাোই এর আক্রমণ জেলক রিার েন্য ভনয়ভমত মাঠ পর্ যলবিণ করুন এবং প্রলয়ােন অনুর্ায়ী ব্যবিা ভনন। 

• ভবো জপাকার আক্রমণ জদখা ভদলে  

- ভডম িংগ্রহ কলর ধ্বংি করুন 

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন 

- প্রভত ভেটার পাভনলত ১ ভমভে হালর ইভমডাললাভপ্রড ভমভেলয় জে করুন।  

• মঘাড়া মপাকার আক্রমণ মদখা ক্ষদদল প্রভত ভেটার পাভনলত ১ ভমভে হালর ইভমডাললাভপ্রড ভমভেলয় জে করুন।  

• বৃক্ষিপাদের পর বালাইনাশক প্রদয়াগ করুন। 

 

 

গবাভদ পশু: 



• ভারী বৃক্ষিপাদের সময় গবাক্ষদ পশুদক ছাউক্ষনর নীদচ রাখুন।  

• ভবভিন্ন জরাগ জেলক রিার েন্য পশু ভচভকৎিলকর পরামে য অনুর্ায়ী টীকা প্রদান করুন।  

• বজ্রসহ বৃক্ষির সময় গবাক্ষদ পশুদক বাইদর মবর হদে মদওয়া যাদব না।  

 

হাঁিমুরগী: 

• ভচভকৎিলকর পরামে য অনুর্ায়ী টীকা প্রদান করুন।   

• হাঁিমুরগীর োকার োয়গায় পর্ যাপ্ত বাতাি চোচলের ব্যবিা রাখুন।  

 

মৎস্য: 

• পুকুলরর চারিার জমরামত কলর ভদন জর্ন মাে পুকুলরর বাইলর জবর হলয় জর্লত না পালর।  

• পুকুর জেলক অভতভরক্ত পাভন জবর কলর ভদন। 

• র্লেি পাভন আলে, কালেই পুকুলর মালের জপানা োড়ুন।  

• জপানা োড়ার আলগ অপ্রলয়ােনীয় মাে জবর কলর ভনন।   

•  জর্ জকান পরামলে যর েন্য িানীয় মৎস্য অভফলির িালে জর্াগালর্াগ রাখুন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


