িুুঁ ি ািায প্রধান ক্ষমিকাযক থাকা ও িায প্রমিকায

নাভ: মভমরফাগ (ভযাককাকনমরকক্কাস মিযসুটাস )
আক্রভননয সভয় : ভার্চ থেকক আগস্ট
অর্থননতিক ক্ষতিয স্তয: ডারপ্রমি ১০ টি
ক্ষতিয তযভাণ: ২০-৪০%
রক্ষণ
• গানছয অগ্রবাগ স্ফীি সফুজ ঝানেয ভি হয়
• ািা কুঁ কনে মায় এফং বঙ্গয
ু হনয় মায়
• ািা ঘন সফুজ দেখা মায়
• নয ীি ফণথ ধাযন কনয এফং ঝনয মায়

নাভ : মিপ্স (সুকডাকডনড্রমিপ্স থভাময)

প্রমিকাকযয উায়

 গানছয আক্রান্ত অং গুতর দকনে নষ্ট
কযনি হনফ
 ০.১%ডায়নভর্নয়ে (দযাগয )
(৩০ই॰ তস. ) ৩ তভ॰তর॰ প্রতি তরোয
জনর তভতনয় দে কযনি হনফ
 ১৫তেন য ািা খাওয়াননা মানফ
 জজতফক তনয়ন্ত্রণ তহনসনফ প্রতি একনয
১০০০ ফন্ধুনাকা (স্কীভনাস
দতিতডকতর) জতভনি ছােনি হনফ

রক্ষণ
• ািায় চাুঁছা ও খসখনস োগ দেখা মায়

প্রমিকাকযয উায়
িুুঁ ি জতভনি তছটিনয় জর তেনয় তিনসয
রাবথ া গুতর দভনয দপরনি হনফ
 ০.১%ডায়নভর্নয়ে (দযাগয )
(৩০ই॰ তস. ) ৩ তভ॰তর॰ প্রতি
তরোয জনর তভতনয় দে কযনি হনফ

• ািা দনৌকায আকায ধাযন কনয

 ১৫তেন য ািা খাওয়াননা মানফ

• ািায ধায ফাোভী যনঙয হনয় উনযয তেনক কুঁ চনক মায়

 জজতফক তনয়ন্ত্রণ তহনসনফ প্রতি একনয
১০০০ফন্ধুনাকা - ক্রাইনসাাযরায
তডভ জতভনি ছােনি হনফ

আক্রভননয সভয়: ভার্চ থেকক জুন
অর্থননতিক ক্ষতিয স্তয: : ািা প্রমি ২০ টি
ক্ষতিয তযভাণ : ২০-৪০%

• ধীনয ধীনয ািা ভচভনচ ,বঙ্গয
ু হনয় ঝনয মায়

নাভ:সাদাভামি(ডায়ামরউকযাযা মডকসভাাংটা)
আক্রভননয সভয় : জুন থেকক মডকসকেয
অর্থননতিক ক্ষতিয স্তয: : ািা প্রমি ২০ টি
ক্ষতিয তযভাণ : ২৫ %

রক্ষণ

প্রমিকাকযয উায়
 জুন দর্নক ননবম্বয এয ভনধে জতভনি একয
প্রতি ৬০ টি হরুে আুঁোনরা পাুঁে স্থান
কযনি হনফ
 ০.০১৫% র্ায়ানভর্ক্সভ(২৫ডাব্লু॰ তজ॰ ) ৫
গ্রাভ প্রতি ১০ তরোয জনর তভতনয় দে
কযনি হনফ

• ািায় দলানযাতসস ওকুঁ চনক মাওয়া রক্ষণ দেখা মায়

 ১৫তেন য ািা খাওয়াননা মানফ

• ািায তননচয তেনক নীরনচ ছা দেখা মায়

 জজতফক তনয়ন্ত্রণ তহনসনফ প্রতি একনয ৫০০
দজাো – ব্রুভইতডস সুেুযাতরস নাভক
ফন্ধুনাকা জতভনি ছােনি হনফ

• ািায় সুটিনভাল্ড ছত্রাক ফৃতিয পনর ািা কানরা হনয় মায়

নাভ : মফিাযী শুঁয়াকাকা
আক্রভননয সভয় : আগস্ট থেকক নকবেয
ক্ষতিয তযভাণ : ২৫ %

রক্ষণ

• ািায তযাগুতর উন্ক্ত
ু হনয় একটি জানরয আকায ধাযন কনয
• আক্রান্ত ািাগুতর শুতকনয় মায় এফং সহনজই ঝনয মায়

প্রমিকাকযয উায়
 ািায় আক্রান্ত প্রার্তভক অফস্থায োগুতর
সংগ্রহ কনয ুতেনয় দপরনি হনফ
 তফহাযী শুুঁয়ানাকা ও আক্রান্ত ািাগুতর
সংগ্রহ কনয সাফান জনর ডু তফনয় নষ্ট
কযনি হনফ
 িুুঁ ি জতভনি ২০০ ওয়াে মুক্ত ভাকথ াতয
দবায ফাতি জনরয ানত্রয সানর্ ফসানর
শুুঁয়ানাকায ভর্ ধযা মানফ

জজমফক মনয়ন্ত্রণ দ্ধমিকি িুুঁ ি ািায ক্ষমিকাযক থাকায
মনয়ন্ত্রণ

থরমডফাডচ মফটর(ফন্ধুকাকা)
(স্কীভনাস থমিমডকমর )
মভমরফাগ (টু কযা ) এয জনয
 এযা অিেন্ত ক্ষুধানিথ য ভিন তভতরফানগয সভস্ত
োগুতরনক দখনয় দপনর এযা তভতরফানগয তডনভয
কনরাতনয ভনধে তননজযা তডভ ানয

মভমরফাগ

স্কীভনাস মফটর

 ূণথাঙ্গ তকাযী ফন্ধু দাকাগুতর তভতরফানগয তনম্ফ
দর্নক শুরু কনয সভস্ত ো গুতরনক ২০ তেন ধনয
দখনি র্ানক
 ফছনয ৬ ভাস অন্তয প্রতি একনয ১০০০ ফন্ধু দাকা
েুইফায ছােনি হনফ

ক্রাইকসাাযরা রাবচা

গ্রীন থরসউইাং
(ক্রাইকসাাযরা)
মিপ্স এয জনয
 এযা তিনেয তডভ দর্নক শুরু কনয সভস্ত ো খােে
তহনসনফ গ্রহণ কনয ৭ তেন য তউায় তযণি হয়

 ক্রাইনসাাযরায ূণথাঙ্গ ো দযেী পু নরয দযণু এফং
কথ যা জািীয় খাফায দখনয় ািায উয তডভ দেয়

ক্রাইকসাাযরা মডভ

মিপ্স

 তডভ দর্নক দফতযনয় ূণথাঙ্গ ফন্ধুনাকা আে-ে তেন
ধনয তিনেয তফতবন্ন ো দখনয় ধ্বংস কনয
 ফছনয প্রতি একনয ১০০০ ক্রাইনসাাযরায তডভ এক
সপ্তাহ অন্তয েুইফায ছােনি হনফ

ফন্ধুকাকা াওয়া মাকফ
মসএস আয টি আই, ফিযভুয অেফা থসন্ট্রার মসল্ক থফাডচ এয স্থানীয় অমপকস

