ফলথ: ২ াংখযা: ২

ত্রত্রভাশে শত্রো

তুুঁতাতায় শুঁয়াবাোয আক্রভণ ও
প্রশতোবযয উায়
গাবেয় শিভফবে াধাযণত জুরাই কথবে কবেম্বয ভাব তুুঁতগাবছ শফাযী
কযাভ শুঁয়াবাোয আক্রভণ রক্ষয েযা মায়। এয শফজ্ঞানম্মত নাভ
স্পাইবরাবাভা অফশরেুয়া ওয়াোয অথফা ডায়াশক্রশয়া অফশরেুয়া। এই
ক্ষশতোযে শুঁয়াবাোয আক্রভবনয পবর াতায পরন প্রায় ১৫ কথবে ২৫
তাাং হ্রা ায় ও াতায গুণভান নষ্ট য়, মায পবর অথথননশতে বাবফ
কযভ চাল ক্ষশতগ্রস্থ য়।
শফাযী কযাভ শুঁয়াবাোয ূ ণথাে ভথগুশর ফাদাভী যবঙয। এবদয
কবেয শদে রার যবঙয, শবেয শদে ও ার্শ্থবদব াশযফদ্ধ বাবফ োবরা
যবঙয শফন্দু কদখা মায়। এেশে ূ ণথাে ভথ াতায শনবচয শদবে ১০০০২০০০ শে শডভ াবে। শডভ গুশর কদখবত ারো ফু জ যবঙয ও কগারাোয
য়। ৫ কথবে ৭ শদন য শডভ পুবে কছাে কছাে শুঁয়াবাো কফয য়। নতুন
শুঁয়াবাোগুশর ারো াদা যবঙয, ভাথায শদে োবরা এফাং যীয কছাে
কছাে কযাুঁয়া শদবয় ঢাো থাবে। বয শুঁয়াবাোগুশর রু দ যবঙ রূান্তশযত
য় মা োবরা কযাুঁয়া শদবয় ঢাো থাবে। শুঁয়াবাোগুশর ৬ ফায কখার তযাগ
েবয। এেশে ূ ণথাে শুঁয়াবাো প্রায় ৪.৫ কশভ. কথবে ৫ কশভ. মথন্ত রম্বা
য়। শুঁয়াবাোগুশরয াভবনয শদে ও শছবনয শদে োবরা যবঙয এফাং
যীবযয ফাশে অাং রারবচ ফাদাভী যবঙয য়। এবদয শউাগুশর কদখবত
ফাদাভী যবঙয ও ২ কশভ. রম্বা য়। প্রায় ১২ কথবে ১৪ শদন মথন্ত শউা
দা অফস্থায় থাবে। এবদয শউাগুশর ভাশেয তরায় ও শেবনা াতায
শনবচ থাবে। ৫ কথবে ৭ শদন য শউা কথবে ভথ কফয য়।

এশপ্রর ২০১৭



০.১% ডাইবলাবযাব (ডুভ/নু বান) কে েবয এই শুঁয়াবাোয
আক্রভণ প্রশতত েযা মায়। এই দ্রফণ প্রস্তুত েযবত বর ১৫
শভশর. েীেনাে ১০ শরোয জবর কভান। এে শফঘা জশভয জনয
৭০ শরোয েীেনাবেয দ্রফণ প্রবয়াজন।



েীেনাে কে েযায ১৫ শদন য াতা ফযফায েযা কমবত
াবয।

শচত্র ১: শডভ

শচত্র ২: রাবথা (শিতীয় দা)

শচত্র ৩: রাবথা (তৃতীয় দা)

শচত্র ৪: রাবথা (চতুথথ দা)

শফাযী কযাভ শুঁয়াবাোয আক্রভবণয রক্ষণ:
এেশে ূ ণথাে শুঁয়াবাো মখন তুুঁত াতায
ভস্ত ফু জ (বলাবযাশপর) অাং কখবয় কপবর
তখন াতাগুশর ফাদাভী-রু দ যবঙয কদখবত
রাবগ এফাং বয জাবরয ভত বয় মায়।
আক্রান্ত াতাগুশর শেবনা বয় বজ ডার
কথবে ঝবয মায়।

শচত্র ৫: শযণত রাবথা

শচত্র ৬: আক্রান্ত তুুঁত গাছ

শচত্র ৭: কোেুন

শচত্র ৮: ূ নথাে ভথ

শফাযী কযাভ শুঁয়াবাোয আক্রভবণয প্রশতোয:


গযভ োবর বার বাবফ জশভবে রাঙর শদবয় চাল েবয বাাবনা কচ
শদন। এবত ভাশেয শবতবয থাো শউা গুশর ভবয মাবফ।



আক্রান্ত তুুঁত গাবছয অাং, শুঁয়াবাোয শডভ ও রাবথা গুশরবে
প্লাশিবেয ফারশতবত যাখা াফান জবর াংগ্র েবয কভবয কপরু ন।



আবরায পাুঁদ কবত শুঁয়াবাোয ভথগুশর ধবয নষ্ট েবয কপরু ন।



১০ শরোয জবর ১০ শভশর. াফান জর শভশবয় াতায শনবচয শদবে
কে েরুন।

কেন্দ্রীয় কযভ গবফলণা ও প্রশক্ষণ প্রশতষ্ঠান, ফযভুয

শভ্রা চন্দ, শদবফযন্দু যোয ও ু ফর েুভায ার

ৃ ষ্ঠা - ১

বষ: ২ । ংখ্যা : ২

ররলম কৃষ বার্ষা

পুর িচষর্ ররাগ ষনবারবণ িবয়াজনীয়
ঋর্ুষভষিক র্কষর্া
ররাগ: রা (গ্র্যাারী)

এষি ২০১৭

পু পান শুরু করার আবগ এবং পবর িবয়াজনীয় িষর্বযক
বযবস্থা গ্র্ণ
ময়

িাদু ভাষ ববর ময়: মূ র্ জুাই রেবক রবেম্বর মাব রদখ্া যায়।
িবয়াজনীয় র্কষর্ামূ ক পদবক্ষপ:
 উচ্চ র্াপমাত্রা, উচ্চ আর্দ্ষর্া এবং র্াবদর আকষিক ঠা-নামা এষিবয়
চা।
 আিাআষি বায়ু চাচবর এবং দু ষি পু বপাকার মবযয বযবযান রবষল
রাখ্া।
 পু র অবস্থা অনু যায়ী পুষিকর পার্া খ্ায়াবনা এবং পষরণর্ পু
পাবনর ময় কষচ পার্া কখ্নই না খ্ায়াবনা।
 ডাা রেবক র্কষর্ার াবে ররাগাক্রান্ত পু র ষঠকভাবব অপারণ 
ষনরাপদ দূ রবে ষনবক্ষপণ।
ররাগ: ল্পা (গযাষিন)
িাদু ভাষ ববর ময়: এষি রেবক রবেম্বর মাব রদখ্া যায়। মূ র্ শুষ্ক
গ্র্ীষ্মকাব (এষি রেবক জুন) রবষল িাদু ভূষর্ য়।
িবয়াজনীয় র্কষর্ামূ ক পদবক্ষপ:
 বষাবপক্ষা অনু কূ পষরবববল পু পান করা।
 পু পান এবং চন্দ্রাকীবর্ িষর্স্থাপবনর ময়, পু বক আঘার্ রেবক
যোম্ভব রক্ষা করা এবং ঘবরর আবলপাবল পষরষ্কার পষরচ্ছন্নর্া বজায়
রাখ্া।
 ডাাবর্ পু বপাকার ঘনত্ত্ব কম রাখ্া এবং ম জমবর্ না রদয়া।
ররাগ: কাষলরা (ফ্ল্যাচারী)
িাদু ভাষ ববর ময়: এষি রেবক রবেম্বর মাব রদখ্া যায়।
িবয়াজনীয় র্কষর্ামূ ক পদবক্ষপ:
 বষাবপক্ষা অনু কূ পষরবববল পু পান করা।
 পু পান এবং চন্দ্রাকীবর্ িষর্স্থাপবনর ময়, পু বক আঘার্ রেবক
যোম্ভব রক্ষা করা এবং ঘবরর আবলপাবল পষরষ্কার পষরচ্ছন্নর্া বজায়
রাখ্া।
 ডাাবর্ পু বপাকার ঘনত্ত্ব কম রাখ্া এবং ম জমবর্ না রদয়া।
ররাগ: চুনাকাষঠ (মাস্কারডাইন)
িাদু ভাষ ববর ময়: নবভম্বর রেবক এষি; ষনম্ন র্াপমাত্রা এবং অষযক
আর্দ্ষর্ায় রবষল িাদু ভূষর্ য়।
িবয়াজনীয় র্কষর্ামূ ক পদবক্ষপ:
 ররাগাক্রান্ত পু মবে পষরণর্ িয়ার আবগই ডাা রেবক ষরবয়
রনিয়া।
 রষরষষবনর াাবযয পু র রবড পষরবলাযন করা।
 র্ুুঁর্গাবের লত্রুবপাকা এবং অনযানয ক্ষষর্কারক কীিপর্বের ষনয়ন্ত্রণ।
 পু পাবনর ঘর  ডাা শুকবনা রাখ্া।
 পু পাবনর ময় পযষাপ্ত আবার বযবস্থা রাখ্া।
ররাগ: কিা (বপষিন)
িাদু ভাষ ববর ময়: বেবরর রয রকাবনা ময়
িবয়াজনীয় র্কষর্ামূ ক পদবক্ষপ:
 স্ত্রী িজাপষর্র যোযে পরীক্ষণ।
 র্ুুঁর্গাবের লত্রুবপাকা ষনয়ন্ত্রণ করা রযবর্ু র্াবদর অষযকাংবলর মবযয
রপষিন জার্ীয় জীবাণু বা কবর।

রকন্দ্রীয় ররলম গববণা  িষলক্ষণ িষর্ষ্ঠান, বরমপুর

পূ বষবর্ষী পু পান
মাষপ্তর পর

ষডম ঝািাইবয়র ৫ ষদন
পূ ববষ
ষডম ঝািাইবয়র ৪ ষদন
পূ ববষ
ষডম ঝািাইবয়র ৩ ষদন
পূ ববষ

ষডম ঝািাইবয়র ২ ষদন
পূ ববষ
ষডম ঝািাইবয়র ১ ষদন
পূ ববষ

িবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্র্ণ
1. ররাগাক্রান্ত  মৃ র্ পু এবং পার্া
গুষিবক একষত্রর্ কবর পুষিবয় রদিয়া।
2. চন্দ্রাকীর পষরর্াক্ত ফ্ল্ রফ্ল্মগান ষদবয়
পুষিবয় রদয়ার পর ৫% ব্লীষচং পাউডার
র্দ্বণ অেবা যাষনবিক ষদবয় পষরবলাযন
করা।
3. ৫% ব্লীষচং পাউডার র্দ্বণ অেবা
যাষনবিক ষদবয় পু ঘর এবং রঞ্জাবমর
িােষমক পষরবলাযন।
4. পু ঘর পষরষ্কার করা এবং রযায়া।
5. পু পান রঞ্জামবক ররাবদ শুকাবনা।
6. ০.৩% কষচুন ষদবয় পু ঘবরর ঐষচ্ছক
পষরবলাযন।
7. ৫% ব্লীষচং পাউডার র্দ্বণ অেবা
যাষনবিক ষদবয় পু ঘর এবং রঞ্জাবমর
ষির্ীয় পষরবলাযন।
8. পু ঘবরর আবলপাবল ৯৫ : ৫ অনু পাবর্
কষচুন এবং ব্লীষচং পাউডাবরর ষমশ্রণ
ষেিাবনা।
9. পু ঘবর পযষাপ্ত বায়ু চাচবর জনয
জানাা গুবা খ্ুব রদিয়া।
10. ষডম ঝািাইবয়র িস্তুষর্।

পু পান চাকাীন আদলষ পষরচ্ছন্নর্া ষবষয

 পু ঘবর, িষর্বলাযন করা চপ্প পবরই িববল করা উষচর্। ঘবর িববল
করার আবগ ৫% ষব্লষচং পাউডার র্দ্বণ ষদবয় রভজাবনা পাবপাবল পা মুবে
ষনবর্ বব এবং ২% ষব্লষচং পাউডার র্দ্বণ অেবা রডি বা যান্ড
যাষনিাইজার ষদবয় ার্ ভা ভাবব অবলযই যু বয় ষনবর্ বব।
 পু পান চাকাীন, ররাগাক্রান্ত/অমান/মৃ র্ পু বক, ৫% ষব্লষচং
পাউডার র্দ্বণ রাখ্া একিা পাবত্র ংগ্র্ করুন।
 ডাা পষরষ্কার করার ময় র্াবর্ অবষলি আবজষনা বা পু র ম গুষ
এষদক রষদক েিাববন না বা গাষস্থয পশুবদর খ্ায়াববন না; ঘর রেবক
রবল দূ বর মাষিবর্ ২ ফুি গবর্ষ পুুঁবর্ রদববন অেবা পুষিবয় রদববন।
 ডাায় আবজষনার অবষলস্াংলবক একিা ষভনাই লীবি (প্লাষস্বকর
ষত্রপ) ংগ্র্ করুন; িষর্বার বযবাবরর পর রিাবক ২% ষব্লষচং
পাউডার  ০.৩% কষচুণ র্দ্ববণর ষমশ্রবণ পষরবলাযন করুন।
 িষর্ ২-৩ ষদন অন্তর পু ঘবরর আবলপাবল ৯৫ : ৫ অনু পাবর্ কষচুন
এবং ব্লীষচং পাউডাবরর ষমশ্রণ ষেিান।
 পু ঘর পষরষ্কার করার অবযবষর্ পর রমবঝিা ২% ষব্লষচং পাউডার র্দ্বণ
ষদবয় মুেববন।
 রয ডাাবর্ ররাগাক্রান্ত পু র িাদু ভষাব রবষল রিাবক পষরবলাষযর্ নর্ুন
ডাা ষদবয় র্ত্ক্ক্ষণাত্ক্ বদব রনববন।
 কাার করার রনি এবং পু পাবনর মস্ত রঞ্জাম বযবার করার আবগ
অবলযই পষরবলাযন কবর রনয়া উষচর্।
 একবার পু পাবন বযবহৃর্ রমাম-কাগজ ষির্ীয়বার বযবার করা ষনষদ্ধ।
 একই ঘবর দু ই দলার পু পান কখ্নই করববন না।

জাষকর রাবন  রক, রাহু
পৃ ষ্ঠা: ২

ফলষ: ২ । ংখ্যা : ২

রযভ কৃষল ফার্ষা

ডায়াজ ষনবযাধক ব্রীবডয আষফষ্কায – রযভ
ষবেয উন্নষর্য একষি নর্ুন রাান
ভাষিববািাইন, ইউষনববািাইন (ষব১) অথফা ফাইববারিাইন (ষব২)
ষনষফষববল ুরুল ভবথয বে ষভরবন স্ত্রী ভাষিববািাইন (ষব৩) াধাযনর্
রু দ যবঙয নন-ডায়াজ ষডভ িফ কবয। অনু রূবাবফ স্ত্রী ফাইববারিাইন
ভথ ভাষিববািাইন, ইউষনববািাইন অথফা ফাইববািাইন ষনষফষববল ুরুল
ভবথয বে ষভরবন ডায়াজ ষডভ িফ কবয। ষকন্তু মখ্ন ভানবাবফ
ষফকষর্ িবাফারী এফং ডায়াজ-ষনবযাধক (আইডী) ষজন ফনকাযী ুরুল
ভথ রকান ফাইববারিাইন স্ত্রী ভবথয াবথ ষভষরর্ য় র্খ্ন র্া ফষদা ননডায়াজ ষডভই িফ কবয। এই ুরুলষি ফযফায কবয ভাষি x ফাই
(ষফযীর্) এয ষডভ উত্াদন ফলারাংব ফৃ ষক কযা মায় মা অযাষড-ষিিবভন্ট
ছাডাই ফযফায কযা রমবর্ াবয। বাযর্ফবলষয রযভ ষবে ষফবলর্: ূ ফষ ও
উত্তয ূ ফষাঞ্চবর এষির রথবক অবটাফবযয অর্যন্ত ষযফর্ষনীর আফাওয়ায়
এই িজাষর্য অননয চাষযষিক বফষষ্ট্য ষফবল গুরুত্ব আকলষণ কযবর্ াবয।
এই ভবয়য ভবধয, ষফশুক ফাইববারিাইন ফা র্ায ংকবযয P1 রু ারন খ্ুফ
অু ষফধাজনক ওয়ায কাযবণ নববম্বয ও রপব্রুয়াযী ভাব ফাষণষজযক
রু ারবনয ভুখ্য ফবেয ভয় অনু কূর আফাওয়া থাকা বেও াইষব্রড ষডভ
উত্াদবনয িচণ্ড আকার ঘবি। াবর ছদ্ম-যেীন ডায়াজ-ষনবযাধক ননডায়াজ অযাববািাইন (ষব0) রযভ ব্রীবডয, মা ুরুলানু ক্রষভক ষনয়ষির্
অননয বফষবষ্ট্যয জনয গুরুত্বিাপ্ত, উষ্ণ জরফামু বর্ রফেঁবচ থাকায ায কভ
ওয়ায কাযবণ বাযবর্য রযভ ভানষচবি এখ্নও মষন্ত রযকভ দাগ রকবি
উঠবর্ াবযষন। ভারবফযী রু য এই অযাববািাইন ব্রীবডয ষফবল বফষষ্ট্য
রবাষিষনজভ এয যম্পযাগর্ ধযান-ধাযণাই ফদবর ষদবয়বছ। এিা ফরা য়
রম রবাষিষনজভ ভার্ৃবত্বয উত্তযাষধকায ূ বি িাপ্ত একষি আফষযক বফষষ্ট্য
মা ইউষনববািাইন, ফাইববািাইন এফং ভারষিববািাইন নাভক রেণীষফনযাব
অনু াষযর্ এফং ষজনগর্বাবফ V1>V2>V3 ক্রবভ ফযক্ত ষরে-ংবমাগকাযী
ষজবনয ষনয়িণাধীন। রনাফ এফং ওডাবক (১৯৮৬) দু ষি র্ে িকা কবযন
i) ডায়াবাজ র গবষাফস্থায ভয় ডায়াজ পযাটয দ্বাযা ূ ফষষনধষাষযর্ একষি
বফষষ্ট্য ii) ডায়াজ র িজনবনয ভয় ৃ ষষ্ট্-ম্বন্ধীয় পযাটয দ্বাযা ষনধষাষযর্
কষর্। উভাইয়া (১৯২৫) ফবরবছন রম ডায়াজ এয ষজন রক্স-রক্রাবভাবাভ
এ অফষস্থর্। নাগাবিাবভা (১৯৫৩) ফযাখ্যা কবযবছন রম রমৌন ম্পকষমুক্ত ষজন
Lm, বষিষনজভ, ষনবভষাচন এফং রকাকুন ওজনবক িবাষফর্ কবয। কার্ু ভািা
(১৯৬৮) ইবোবনষয়ান ষরববািাইন ফং কযাবম্বাবজয ভবধয একষি
স্বয়ংষক্রয় নন-ডাইষজং ষডবভয “ষ.এন.এ.” (ষগবভবন্টড নন-ডায়াজ)
ষভউিযান্ট-িচ্ছন্ন ষজন আষফষ্কায কবযন। যাবজন্দ্র এফং অনযানযযা ২০০৪ াবর
ডায়াবজয ষকছু ু িষর্ষষ্ঠর্ ও ফাধযর্াভূ রক বফষষ্ট্য মষবফক্ষণ কবযন রম
ফাইববািাইন স্ত্রী ভবথয াবথ মখ্ন ভানবাবফ ষফকষর্ আইডী ষজন
ফনকাযী অযাববািাইন ুরুল ভবথয ষভরন য় র্খ্ন অ-ু প্ত ষডভ উত্াষদর্
য়। ুরুল ভবথয ভষফকাবয জনয দায়ী ষজন স্ত্রী ভবথয ডায়াজ ম্পষকষর্
ষজনবক দাষফবয় যাবখ্। ষফ.কন. ১ x ষফ.কন. ৪ এয কনবজষনক স্ত্রী ভবথয
াবথ অযাববািাইন ুরুল ভথ ফা র্ায ষফযীর্ ক্রবয ষভরবনয ভবয়ও
অনু রূ ফযাায ষযরষক্ষর্ বয়বছ। ষব৩ কনবজষটক ব্রীড এভ. কন. ১ x
এভ. কন. ৪ এয ুরুল ভবথয াবথ ষব0 ফংবয স্ত্রী ভবথয ষভরন ওয়ায
পরস্বরূ রম F1 ষডভ উত্ন্ন য় র্া যক্তফবণষয ছদ্ম-যঙীন য় ষকন্তু র্ায
ভবধয ষকছু নন-ষগবভবন্টড (রু দ যঙ) ষডভও থাবক। এইধযবণয F1 ংকয
িজাষর্য ুরুল এফং স্ত্রীয ভবধয মখ্ন ষফযীর্ ষরবেয ফাইববািাইন
কনবজষনক ব্রীড ষফ.কন. ৪ x ষফ. কন. ১ এয আফায িজনন য় র্খ্ন র্া ১
(ছদ্ম-যঙীন ছদ্ম-ডায়াজ ষডভ) : ১ (ডায়াজ ষডভ) অনু াবর্ আরাদা বয়
মায়। মষদ F2 িজন্ম বর্যীয উবেবয অযাববািাইন x ফাইববািাইন অথফা
র্ায ষফযীর্ িজাষর্য F1 এয ম্পষকষর্-িজনন কযা য় র্াবর আইডী
ষজন ৩ (১ বাগ ভষফকষর্ ও ২ বাগ অভষফকষর্ যক্তফবণষয ছদ্ম-যঙীন

রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান, ফযভুয

এষির ২০১৭

ষডভ) : ১ (ভষফকষর্ ডায়াজ ষডভ) অনু াবর্ আরাদা বয় মায়। এই
ডায়াজ ষডবভয স্ত্রীয াবথ মষদ ষফ.কন. ৪ x ষফ.কন. ১ এয কনবজষনক
ফাইববািাইন (ষব২) ব্রীবডয ষভরন য় র্বফ ডায়াজ ষডভ বর্যী ওয়ািা
একিা আফষযক বফষষ্ট্য। এই িষর্ষ্ঠান ভষফকাব ক্ষভ এফং িবাফারী
আইডী ষজন ফনকাযী স্ত্রী এফং দীঘষজীফী কনবজষনক ভারষিববািাইন ব্রীড
বর্ষয কযবর্ ক্ষভ বয়বছ। ষফকাবয ভয় নন-ষগবভনবিড নন-ডায়াষজং
ডায়াজ ষনবযাধক ভষফকাব ক্ষভ আইডী ষজন ফনকাযী ব্রীডবক আরাদা
কযবর্ ক্ষভ ওয়ািা রযভ ষবেয জনয একষি নর্ুন ষদগন্ত খ্ুবর ষদবয়বছ।
আইডী বফষষ্ট্য ষনণষয় কযা য় কনবজষনক এফং শুক (ষয়য) ফাইববািাইন
ব্রীবডয ভবধয ষভরবনয ভাধযবভ।

াধাযণ ভারষিববািাইন ষডভ

ছদ্ম-যষঙন ষডভ
(ডায়াজ ষনবযাধক)

অছদ্ম-যষঙন ষডভ
(ডায়াজ ষনবযাধক)

এ. রক. বাভষা, রগৌর্ভ কুভায চবটাাধযায় ও এন. ষফ. কয

রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান,
ফযভুয দ্বাযা আবয়াষজর্ ষফষবন্ন অনু ষ্ঠাবনয
ংষক্ষপ্ত ষফফযণ
১) ০৪.০১.২০১৭ র্াষযবখ্ রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান,
ফযভুয দ্বাযা আবয়াষজর্ কৃষলবভরায অনু ষ্ঠাবন রকন্দ্রীয় রযভ রফাডষ,
রফোরু রু’য ভাননীয় অধযক্ষ শ্রী রক॰ এভ॰ নু ভানথাযায়াপ্পা ভায় িধান
অষর্ষথ রূব উষস্থর্ ষছবরন। ষিভফবেয ষফষবন্ন রজরা রথবক আগর্
িায় ১০৪৫ জন চালীবাইবদয ষর্ষন আযও ষফজ্ঞান-ষবষত্তক চাবলয উয
রজায ষদবর্ ফবরন মাবর্ ভাথা ষছু আয় ফৃ ষক ায়। অনু ষ্ঠাবন ৮ জন
পর কৃলকবক ুযস্কৃর্ কযা য়। কভ খ্যবচয অষবনফ চন্দ্রাকী
আষফস্কাবযয জনয কাষরভবঙয এক কৃলকবাইবক ষফবলরূব ুযস্কৃর্
কযা য়। এই অনু ষ্ঠাবন নগদীন ররনবদন এফং "UPI" অযা
ম্ববন্ধও জানকাযী রদওয়া য়।

২) “কৃষল ষফস্তায” ষফলয়ক এক আবরাচনা বায় ষিভফে যকাবযয
বূ র্ূ ফষ ংমু ক্ত ষনবদষক শ্রী আয॰ এন॰ ষভে ০৯.০১.২০১৭ র্াষযবখ্ র্ােঁয
অষর্ষথ বালবণ রযভ চাল ংক্রান্ত ষফষবন্ন ষফলবয় আবরাকার্ কবযন।
এই অনু ষ্ঠাবন িায় ৭৭ জন আষধকাষযক ও কভষচাযী অংগ্রণ কবযন।
৩) ১৭.০১.২০১৭ র্াষযবখ্ রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান,
ফযভুয এ ংস্থায অধীবন কামষযর্ ম্প্রায রকন্দ্রগুষরয অগ্রগষর্ এফং
ফাইববািাইন ক্লাস্টায উন্নয়ন ষফলয়ক মষাবরাচনা বা অনু ষষ্ঠর্ য়।
বায় ংস্থা ও র্ায অধীনস্থ ভস্ত বফজ্ঞাষনক ছাডাও ফাইববািাইন
ক্লাস্টাবযয ী.ডী.এপ. গণ উষস্থর্ থাবকন এফং ূ ফষ ও উত্তয-ূ ফষ
বাযবর্ রযভ চাল ম্প্রাযবণয অগ্রগষর্ ও িষর্ফন্ধকর্া ষনবয়
আবরাচনা ও মষাবরাচনা কযা য়।

ৃ ষ্ঠা: ৩
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রযভ কৃষল ফার্ষা

৪) ১৮.০১.২০১৭ ও ১৯.০১.২০১৭ র্াষযবখ্ ষফধান চন্দ্র কৃষল ষফশ্বষফদ্যারবয়য
বূ র্ূ ফষ উাচামষ এফং ভাননীয় অধযক্ষ ড॰ বযাজ ানযার ভাবয়য
রনর্ৃবে গষির্ ংস্থায গবফলণা উবদ্ষ্টা কষভষিয ৪৫ র্ভ বফিক
অনু ষষ্ঠর্ য়। বায় িষর্ষ্ঠাবনয বফজ্ঞাষনকগবণয গবফলণারব্ধ কাবজয
অগ্রগষর্ মষাবরাচনা কযা য়।
গবফলণা ছাড়াও রযভ চাবলয
ম্প্রাযণ ও ভানফ ম্পদ্ উন্নয়বনয
ষফষবন্ন ষফলয় ষনবয় বায় ষফস্তাষযর্
আবরাচনা য়। ূ ফষ ও উত্তয-ূ ফষ
বাযবর্ রযভ চাবলয ফহুভুখ্ী ষফকাবয জনয গষির্ ১৮ষি রষয-ভবডর
গ্রাভ, ১৫ষি ফাইববাল্টাইন ক্লাস্টায ও ১ষি আদ্ষ স্বচ্ছ-রযভ গ্রাবভয
অগ্রগষর্ ষফলয়ক আবরাচনাও িাধানয ায়।
৫) ২০.০১.২০১৭ র্াষযবখ্ "র্ুুঁষর্ রযভ কা ষফকা - নয়ী র্কনীষক রক
াথ" ীলষক একষি কভষারা অনু ষষ্ঠর্
য় মাবর্ ২৮ষি বফজ্ঞাষনক গবফলণা
বেয ংষক্ষপ্তায ংকরন িকাষর্
য়। রদ্বয ষফষবন্ন িাবেয িায় ৬৩
জন বফজ্ঞাষনক এই কভষারায়
রমাগদ্ান কবযন।
৬) ২১.০১.২০১৭ র্াষযবখ্ ংস্থায অষধকাযী ও কভষচাযীফৃ বেয অষজষর্
জ্ঞাবনয উন্নষর্ ও আধু ষনকীকযবণয উবেবয িষক্ষণ ষফবাগ দ্বাযা
আবয়াষজর্ "াষস্তভূ রক কামষধাযা" ীলষক কামষক্রবভ করকার্া রথবক
আগর্ শ্রী চক্রাষণ ার, ফষযষ্ঠ ষনযীক্ষা অষধকাযী ষফবলজ্ঞ অষর্ষথয
বালণ রদ্ন। এই অনু ষ্ঠাবন িায় ৪১ জন কভষচাযী অংগ্রণ কবযন।
৭) গবফলণা ম্প্রায রকন্দ্র, আগযর্রা ২১.০১.২০১৭ র্াষযবখ্ 'ীড অযাক্ট'
ষফলবয় বচর্নর্া ফৃ ষিয উবেবয একষি ষষফবযয আবয়াজন কবয।
একই াবথ একষি রযভ কৃষলবভরাযও আবয়াজন কযা বয়ষছর রম
অনু ষ্ঠাবন চালীবাইবদ্য জ্ঞান ফৃ ষিয জনয ৫ষি ক্ষুদ্র ুষস্তকা িকাষর্ য়।
এই অনু ষ্ঠাবন আধায ষনবষয ররনবদ্ন এফং "বীভ" অযা বন্ব
জানকাযী রদ্ওয়া য়।
৮) ০৪.০২.২০১৭ র্াষযবখ্ অরুণাচর িবদ্বয াষঘাি অঞ্চবর একষি ক্ষুদ্র
কৃষলবভরায আবয়াজন কযা য় মাবর্ ১০১ জন কৃলক অংগ্রণ কবযন।
রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান, ফযভুবযয অষধকর্ষা
ভায়া অনু ষ্ঠাবন রৌযষর্য কবযন। এছাড়া অনযানয ষফষষ্টজনবদ্য ভবধয
উষস্থর্ ষছবরন স্থানীয় ষফধায়ক শ্রী রকনবর্া ষযনা এফং অরুণাচর
িবদ্বয ফস্ত্র ও স্তষল্প ষফবাবগয কষভনায শ্রী র্াাঙ্গ িাগ্গু ,
আই॰এ॰এ॰।
৯) ০৬.০২.২০১৭ র্াষযবখ্ রভঘারয় িবদ্বয রাফং অঞ্চবর গবফলণা
ম্প্রায রকন্দ্র, ষরং দ্বাযা একষি একষি ক্ষুদ্র কৃষলবভরায আবয়াজন
কযা য় মাবর্ ১০০ জন কৃলক অংগ্রণ কাবযন। অনু ষ্ঠাবনয িধান
অষর্ষথ ষববফ উষস্থর্ ষছবরন শ্রী ষযষক শুল্লাই, এভ॰ডী॰ই॰। অনযানয
ষফষষ্টজনবদ্য ভবধয উষস্থর্ ষছবরন রভঘারয় যকাবযয রযভ দ্প্তবযয
অষধকর্ষা ও মু গ্ম অষধকর্ষা মথাক্রবভ শ্রী এ॰ রক॰ ফাগচুং ও শ্রী এ॰
ডাখ্ায ভায়ফৃ ে।
১০) গবফলণা ম্প্রায রকন্দ্র, ইম্ফর, আইজর এফং ভঙ্গরদ্ই দ্বাযা
০৮.০২.২০১৭, ১২.০২.১৭ এফং ১৩.০২.১৭ র্াষযবখ্ ক্ষুদ্র কৃষলবভরায
আবয়াজন কযা য় রমখ্াবন মথাক্রবভ ৯০, ৯৫ ও ১২০ জন কৃলক
অংগ্রণ কবযন।

এষির ২০১৭

১১) ংস্থায ষযকষল্পর্ ও অষযকষল্পর্ ািক্রবভয বঙ্গ মু ক্ত অনু লদ্ীয়
দ্যফৃ বেয দ্ক্ষর্া ষফকাব রকন্দ্রীয় রযভ রফাডষ, রফঙ্গারু রুয ির্যক্ষ
বমাষগর্ায় ১৪.০২.২০১৭ রথবক ১৮.০২.২০১৭ মষে াুঁচ ষদ্বনয
“পযাকাষল্ট রডববরবভন্ট রিাগ্রাভ” ীলষক কামষারায আবয়াজন কযা
বয়ষছর মাবর্ ংস্থায ২৫ জন বফজ্ঞাষনক ষক্রয়বাবফ অংগ্রণ
কবযন।

১২) রকন্দ্রীয় রযভ রফাবডষয ৃ ষ্ঠবালকর্ায় িষর্ষ্ঠাবনয অষধকর্ষা ভায়া
ভারদ্া রজরায় ১৮.২.২০১৭, ভুষষদ্াফাদ্ রজরায় ২১.০২.২০১৭ এফং
নদ্ীয়া রজরায় ২৩.০২.২০১৭ র্াষযবখ্ রযভ ষবল্পয উন্নর্ ও আধু ষনক
িমু ষক্তগুষরয বন্ব জ্ঞান ফৃ ষিয উবেবয ষর্নষি “রযী ষযবাষ
রন্টায” ফা রযভষবল্প ভানফ ম্পদ্ বর্যী কযায উত্ রকবন্দ্রয
উবদ্বাধন কবযন।

১৩) ংমু ক্ত নগদ্ীন ররনবদ্ন (UPI) ষফলবয় বচর্নর্া ফৃ ষিয উবেবয ূ ফষ
ও উত্তয-ূ ফষ বাযবর্য িায় ১৭ষি জায়গায় মথা ফযভুয (১.২.২০১৭),
বর্রাড়া (ফীযবূ ভ) ও ষবল্ল-াষঘাি (অরুণাচর িবদ্) (৪.২.২০১৭),
ষুবখ্ারা (নদ্ীয়া) (৭.২.২০১৭), ষবখ্াযী-াষজবিারা (ভারদ্া) ও ষরং
(৬.২.২০১৭), ভঙ্গরদ্ই (৯.২.২০১৭), ভষল্লকুয (১০.২.২০১৭), ষদ্য়াযা

(১৩.২.২০১৭), কানুয (ফীযবূ ভ) (১৫.০২.২০১৭) ও রদ্ফগ্রাভ (ফীযবূ ভ)
(১৭.২.২০১৭) র্াষযবখ্ ষফষবন্ন ষষফবযয আবয়াজন কযা য় মাবর্ রভাি
িায় ১৫৩২ জন অংগ্রণ কবযন।

ষেকায কর শুবানু ধযায়ী ািক-াষিকা, রযভ চালীবাই ও রফাবনবদ্য
কাবছ আবফদ্ন রম আনাযা রযভ কৃষল ফার্ষা’য দ্য রান এফং
আনাবদ্য ু ষচষের্ ভর্াভর্ জানান। আনায রযভ চাল ম্পষকষর্
অষবজ্ঞর্া িকানায জনয এই ষিকানায় ষরখ্ুন:

ষনবদ্ষক,
রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান, রকন্দ্রীয় রযভ রফাডষ,
ফযভুয – 742101, ভুষষদ্াফাদ্, ষিভফঙ্গ।
ইবভর আই.ষড.: reshamkrishibarta2016@gmail.com /
পযাক্স

csrtiber@gmail.com
: +91 3482 224714 দ্ূ যাবাল : (03482) 224716/ 17/ 18

দ্য চাুঁদ্ায ায: িষর্ ংস্কযণ ১০ িাকা / ষে-ফাষলষক দ্যদ্ ১০০ িাকা ভাে।

িকাক: ড: কষণকা ষেবফদ্ী, ষনবদ্ষক,
রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান, ফযভু য, ভু ষষদ্াফাদ্, ষিভফঙ্গ।

ম্পাদ্ক ভণ্ডরী: এন ষফ কয, এ রক বাভষা, ষড ষির্, অবাক াহু, ষদ্বফযেু
যকায, ষফদ্ কভষকায এফং র্া কুভায বভে।
ভুদ্রণ: ইউষনবভজ, করকার্া
ভূ রয ১০ িাকা ভাে

রকন্দ্রীয় রযভ গবফলণা ও িষক্ষণ িষর্ষ্ঠান, ফযভুয
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