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ামীণ কৃিষ মৗসম সবা
জলা এে ােমট শাখা, পু িলয়া
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Ref: AAS/2019/41

f¤l¦¢mu¡ Sm¡l Bhq¡Ju¡ ¢i¢šL f§hÑ¡i¡o J L«¢o fl¡jnÑ
(pjuL¡m 11 িডেস র bL 15 িডেস র)
¢hNa ¢ae¢cel Bhq¡Ju¡
lLXÑ Ll¡ Bhq¡Ju¡ pÇf¢LÑa abÉ Ae¤p¡l ¢hNa ¢ae ¢cel (11 bL 15 িডেস র fkÑ¿¹) Ns
phÑ¡µQ Hhw phÑ¢ejÀ a¡fj¡œ¡ kb¡œ²j 25-26Hhw 12-15 ¢X¢NË p¢¾VNËXz Ns Bf¢rL BâÑa¡
phÑ¡¢dL 85 Hhw phÑ¢ejÀ 50 na¡wn Hhw ¢hNa ¢ae ¢ce hª¢ø qu¢ez
BN¡¢j fy¡Q ¢cel Bhq¡Ju¡ f§hÑ¡i¡o
a¡¢lM
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Bhq¡Ju¡ - ¢i¢šL L«¢o fl¡jnÑ
j¤MÉ gpm

fkÑ¡u

Bje d¡e

f¢lf‚/কাটা

L«¢o fl¡jnÑ


আগামী পাঁচিদন আকাশ পির ার এবং বৃ পােতর

কােনা স াবনা

e¡

থাকায় ধান কাটার কাজ এখেনা শষ না হেল তাড়াতািড় স
ক ন। ধান
কাটার পর নাড়া জিমেতই রাখুন ,পুিড়েয় ফলেবন না। এেত মা ট ও
পিরেবশ উভেয়রই
িত হয় z



সেষর জন জিম তির স

হেল িবঘা

িত ৮০০

াম থেক ১ ক জ

হাের িবনয়, ঝু মকা বা কান হাইি ড জােতর সেষর বীজ (িবঘা
তলবীজ

িত ৪০০

াম) জিমেত বপন করেত পােরন। বপেনর পূেব বীজ শাধেনর পরামশ

h£S hfe

দওয়া হে


।

এই সময় িতিসর বীজ বপন
িতিসর উপেযাগী

েভদ হেলা

করেত পােরন। এই এলাকার জন
তা, শখর, মু া।

 n£aL¡m£e n¡Lph¢Sl S¢ja ¢es¡e cJu¡l fl¡jnÑ cJu¡l qµRz
S¢j ¢eu¢ja fkÑhrZ Ll¦e Hhw l¡Nf¡L¡l Bœ²je M¤h hn£ qm
fËu¡Se£u hÉhÙÛ¡ NËqZ Ll¦ez
 এই সময় কিপেগা ীয় সি যমন ফুলকিপ বাঁধাকিপ ত পাতােখেকা

শীতকালীন
সি

ল দা পাকার আ মণ হবার স াবনা রেয়েছ। পাকার আ মণ খুব
বিশ হেল িনমপাতা বা তামাকপাতা িনযাস ১০ িমিল
িত িলটার
সাবানিমি ত জেলর সােথ েল
ক ন। এছাড়া রাসায়িনক িনয় েণর
জন Cä„¡L¡hÑ বা নাভালুরণ ১িমিল
িত িলটার জেলর সােথ
করেত পােরন।

X¡mnoÉ/

 HCpju X¡mnoÉ ¢qp¡h R¡m¡, মটর, Mp¡¢l, j¤p¤ll h£S hfe öl¦
Ll¦ez hfel f§hÑ h£Sn¡del SeÉ b¡Cl¡j fË¢a L¢Sa 2 NË¡j
Ll hÉhq¡l Ll¦ez
 R¡m¡l Eæa S¡al h£S kje jq¡j¡u¡-1 , jq¡j¡u¡ -2 h¡ Ae¤l¡d¡
6 L¢S fË¢a ¢hO¡ q¡l hÉhq¡l Ll¦ez h£S m¡N¡e¡l f§hÑ
l¡CS¡¢hu¡j ¢jnËZ hÉhq¡l Llm i¡m¡ gm f¡Ju¡ k¡uz

S¢j fËÙ¹̈¢a/
h£S hfe




Nh¡c£ fö




এই সময় ছাগল ও ভড়ােদর িপ িপ আর ভ াকিসন দবার পরামশ দওয়া
হে ।
এই সময় তাপমা া কমেত
করায় ঠা ার হাত থেক বাঁচােত গবাদী
প েদর আ য় ল ঢেক রাখার ব ব া ক ন।

Nh¡c£ föl f¡ J j¤Ml l¡N (FMD) fË¢aL¡ll SeÉ V£L¡LlZ Ll¦e
এবং এফ এম িড আ া গবাদী প েদর মুখ, ু র এবং দুেধর বাঁট ১%
পটািসয়াম পারমা ােনট বণ িদেয় পির ার ক ন।
এই সময় মােছর ত জিনত
রাগ দখা িদেত পাের তাই িসফ া @ ১িলটার
িত হ র িম হাের পুকুের িদন।
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