ভারত সরকােরর সু পািরশ কৃত কেরানা ভাইরাস ( কািভড- ১৯) সং মেণর জন দশব াপী *লকডাউন
এর সমেয় কৃষকেদর জন কৃিষকােযর িনেদশাবলী :
দশব াপী লকডাউেনর আওতার বাইের থাকা কৃিষ ও কৃিষ স িকত কাজকম:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

প িচিকৎসালেয়র কাজকম
কৃিষপণ য় ও নু নতম সমথন মূ েল র কােজ যু সং ার কাজকম
কৃিষজাত পেণ র বাজার কিম (এিপএমিস) বা রাজ সরকার অনু েমািদত কৃিষবাজার বা মাি সমূ হ
কৃষক বা কৃিষ িমক ারা জিমেত িবিভ কৃিষকাজ
কৃিষয পািত ভাড়া দওয়ার সং ার (কা ম ফায়ািরং স ার) কাজকম
সার/কীটনাশক/বীজ উৎপাদনকারী সং ার উৎপাদন ও প ােকিজং এর কাজকম
শস বানা বা ফসল কাটার কােজ িনযু য সাম ী যমন ক াই হারেভ ার এবং অন য পািতর
আ ঃরাজ ও রােজ র মেধ িবিভ জায়গায় যাতায়াত
এই অব াহিত দেশর কৃিষকােযর দনি ন কাজকমেক বাধাহীনভােব এিগেয় িনেয় যেত সাহায করেব যা িনত
েয়াজনীয় কৃিষপেণ র যাগানেক মসৃ ণ রাখেব এবং লকডাউেনর সমেয় কৃষকরা কৃিষকােজ কানরকম অসু িবধার
স ু খীন হেব না। এই িনেদশ যােত স কভােব কাযকরী হয় তার জন েয়াজনীয় িনেদশ ইিতমেধ ই সম ত রাজ
সরকার বা ক শািসত অ েলর সংি ম ক বা দ রেক জানােনা হেয়েছ।
( রা ম ক, ভারত সরকােরর িনেদশনামা: 40-3/2020-DM-I(A) dated 24th, 25th and 27th March 2020,
additions to clauses 2, 4, 5 and 6 in exceptions based on request of the Ministry of Agriculture
and Farmers Welfare, GoI)
ভারত সরকােরর নীিত িনেদিশকা অনু যায়ী রাজ সরকার িলর িবিভ ম ক/দ তর থেক িকছু িনেদশাবলী জারী করা
হেয়েছ যােত কৃিষ ও সংি কাজকম বাধাহীন ও িনরবি ভােব হয়।
কৃষকেদর জন পরামশ
ফসল কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও সং হ
কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) নামক মহামারীর ব াপক সং মণ এমন সমেয় দখা িদেয়েছ যখন রিব মর েমর
িবিভ ফসল ঘের তালার সময়। মাঠ থেক এই রিবশস সং হ ও তা ঝাড়াই মাড়াই কের বাজারজাত করার কাজ
ইত ািদ পু েরাপু ির সময় িনধািরত ব াপার।এই িবপযেয়র সমেয় দাঁিড়েয় কৃষকেদরেক সবরকেমর সতকতা ও সাবধানতা
িনেতই হেব যােত কের এই মহামারী ছিড়েয় না পেড়। এর জন িকছু সাধারণ ও সহজ ব ব া হণ করেত হেব যমন
য কান সাবান িদেয় অ ত ২০ সেক ধের হাত ধায়া, ৬০-৭০ শতাংশ অ ালেকাহল বণ িদেয় হাত ও য পািত
মু েছ নওয়া, মু েখ মা পরা, সু র া মূ লক পাশাক পরা, এেক অপেরর থেক িনধািরত িনরাপদ র (১- ২ িমটার)
বজায় রাখা এবং স কভােব কৃিষ য পািত পির ার ও পির রাখা। কৃষকরা ও কৃিষ িমকগণ সম রকম কৃিষকােজর
িত ধােপই এই সতকতামূ লক আচরণিবিধ ও িনরাপদ র অিত অবশ ই মেন চলেবন।

1. দেশর উ রভােগর রাজ িলেত এখন গম কাটার সময় আসেছ এবং এরজন ক াই হারেভ ােরর
রােজ র মেধ ও রােজ র বাইের যাতায়াতেক লকডাউেনর আওতা থেক বাদ রাখা হেয়েছ ও এর জন
েয়াজনীয় অনু মিতও দওয়া হেয়েছ। িক এই য পািতর র ণােব ণ, সারােনা বা ফসল কাটার কােজ
িনযু কম েদর জন আবিশ ক সতকতামূ লক সু র াব ব া সু িনি ত করেত হেব।
2. রিব মর েম সিরষা হল ি তীয়
পূ ণ ফসল যা কৃষকরা এখন হয় মাঠ থেক ফসল তু লেছন বা
ঝাড়াইেয়র কােজ ব আেছন।
3. জিম থেক মু সুর, ভু া এবং ল া তালার কাজ চলেছ এবং ছালাও খু ব শী ই সং হ করা হেব।
4. মাঠ থেক আখ কাটা এই মু হূেত পু েরাদেম চলেছ এবং উ েরর রাজ িলেত আখ লাগােনার কাজও
হেয় গেছ।
5. ফসল তালার সময় এবং তার আেগ ও পের যেথাপযু ভােব ব ি গত পির তা এবং সামািজক রে র
িবষয় িল পালন করেত হেব।
6. যসব জায়গায় হাত িদেয় মােঠর ফসল তালা ইত ািদ কাজ িল করেত হেব সখােন এইসম কাজ িল
এমনভােব করেত হেব যােত কমরত িত মানু েষর মাঝখােন ৪ - ৫ ফুেটর িনরাপদ র বজায় থােক।
এে ে ৪ - ৫ ফুট ের ের কেয়ক সািরর ফসল কাটার দািয় এক একজনেক দওয়া যেত পাের যােত
কৃষক বা কৃিষ িমকেদর মেধ যেথ র বজায় থােক।
7. মােঠ কমরত িত মানু েষর উিচত জীবাণু িতেরাধী মু েখাশ পের কাজ করা এবং বােরবাের সাবান িদেয়
িনেজেদর হাত ধু েয় নওয়া।
8. মােঠ কােজর ফাঁেক িব াম নওয়া, খাবার খাওয়া এবং তারপের ফসল িনেয় যাওয়ার সময়-সবে ে ই উিচৎ
পার িরক র িনরাপদ সীমার মেধ (৪ - ৫ ফুট) রাখা।
9. মােঠ কাজ করার সময় যতটা স ব ছিড়েয় িছ েয় কাজ করেত হেব। একই িদেন অিধক সংখ ক লাকেক
কােজ িনযু না করাই ভােলা।
10. এই সমেয় যথাস ব পিরিচত মানু ষজনেকই মােঠর কােজ িনযু করা ভােলা, এেত কের স াব কেরানা
ভাইরাস জীবাণু বহনকারী কান মানু েষর থেক মােঠ িনযু অন ান লােকর মেধ এই রাগ ছিড়েয় পড়ার
স াবনা এড়ােনা যােব।
11. হােত কের ফসল কাটার চাইেত যে র সাহােয ফসলকাটােক অ ািধকার িদেত হেব। য চালােনার জন
যকজন লােকর েয়াজন কবলমা স'কজনেকই এই কােজ লাগােত হেব।
12. ফসল কাটার য িলেক েবশপেথ িনয়িমতভােব জীবাণু মু করেত হেব। ফসল বা উৎপাদন সাম ী বহন
করার গািড় এবং ব াব ী করার য , ব া ও অন ান প ােকিজং সাম ীও জীবাণু মু করেত হেব।ফসল
তালার সময় তা ৪ - ৫ ের ের ছাট ছাট ূ েপ কের এক এক ূ েপর দািয় ১ - ২ জনেক দওয়া
যেত পাের।
13. ভু া ও চীনাবাদাম ঝাড়েনর য িলেক িবেশষ কের য িল িবিভ কৃষকেগা ী ারা ব ব ত হয় স িলেক
উপযু ভােব পির ার ও জীবাণু মু করেত হেব। মিশেনর যসম য াংশ বােরবাের হাতিদেয় ব বহার
করা হয় স িলেক সাবানজল িদেয় পির ার করেত হেব।
ফসলেতালা, দামজাতকরণ এবংবাজারজাত করার সমেয় সতকতা
1. কৃিষখামাের ফসল কােনা, ঝাড়াই, মাড়াই, পির ার করা এবং প ােকিজং এর িবিভ ের যােত কের
াসনালীেত ধু েলা এবং এেরাসল েবশ কের াসক ঘটােত না পাের সজন মু েখ মা ব বহার করেত হেব।

2. শেস র দামজাত করার আেগ স িলেক ভােলাভােব িকেয় নওয়া দরকার। দােমর পাকা যােত
আ মণ না কের সজন পু রােনা ব া ব বহার করা উিচৎ নয়। চেটর ব ােক ৫ শতাংশ িনম বেণ ডু িবেয়
িকেয় িনেয় ব বহার করেল ভােলা হয়।
3. ভিবষ েত ফসেলর ভােলা দাম পাবার স াবনােক সু িনি ত করেত এবং খামাের উৎপািদত শস েক যােত
পূ ণমা ায় দামজাত করা যায় সজন পযা সংখ ায় চেটর ব া মজু ত আেছ িকনা তা আেগভােগই দখেত
হেব।
4. বাজার/মাি েত িবি করার সময় যখন ফসল গািড়েত তালা হেব এবং িনেয় যাওয়া হেব, তখন উপযু ভােব
ব ি গত ের জীবাণু িতেরাধী িনরাপ া ব ব া হণ করেত হেব।
5. য সম কৃষকরা বীজ উৎপাদন করেছন তারা বীজ িব েয়র জন উপযু নিথপ সহ বীজ িবে তা
কা ািনেত িনেয় যেত পারেবন। িব য়মূ ল হেণর সময়ও তােদর উপযু সতকতামূ লক ব ব া হণ
করেত হেব।
6. বীজ উৎপাদনকারী রাজ িল থেক বীজ ি য়াকরণ এবং প ােকিজং কের বীজব বহারকারী রাজ িলেত
পিরবহন হওয়া অত
েয়াজনীয় যােত কের পরবত খিরফ মর েম বীেজর যাগান অ ু থােক, যমন
সবু জ গাখােদ র বীজ যা উ েরর রাজ িলেত এি ল মােস বানা হয় তা দি েণর রাজ িল থেকই আেস।
7. মাঠ থেক িবিভ শাকসবিজ যমন টম ােটা, ফুলকিপ, িবিভ ধরেণর শাক, শসা, লাউ, মড়া ইত ািদ সরাসির
বাজারজাত করার জন ব ব া হণ ও সাবধানতা অবল ন করেত হেব।
বতমােন মােঠ থাকা ফসলসমূ হ
1. য সম এলাকায় গম চাষ হয় সখানকার তাপমা া দীঘেময়াদী গড় তাপমা ার থেক এখনও বশ অেনকটা
িনেচ। যার ফেল গম কাটা ১০-১৫ িদন িপিছেয় এি ল মােসর ২০ তািরখ পয করেলও ফসেলর উৎপাদন খু ব
বিশ িত হেব না। এেত কৃষকরা ঝাড়াই-মাড়াই কের বাজারজাত করার জন বাড়িত অেনকটা সময়
পােবন।
2. দি ণ ভারেতর িবিভ রােজ মােঠর বােরা ধান এখন দানার পু ি দশায় আেছ। এইসময় ঝলসা ( নক া )
রােগর আ মেণর স াবনা দখা িদেত পাের। এরজন িবেশষ েদর সু পািরশ করা িনিদ ছ াকনাশক যমন
ায়ােজাল বা িবিলউিরন
করা যেত পাের।
3. পাকা ধান মােঠ থাকা অব ায় যিদ অসমেয় বৃ ি হয় তাহেল গােছই দানার অ েরাদগম (কল হওয়া) আটকােত
৫ শতাংশ লবণজল
করা যেত পাের।
4. আম গােছ এখন মু ল থেক
ধরেছ। এই অব ায়
কের সার বা শস সু র ার জন কীটনাশক ও
ছ াকনাশক েয়াগ করার সময় িবিভ সাম ী বহন করা, মশােনা এবং য পািত ধু েয় পির ার করার সময়
েয়াজনীয় সাবধানতা অবল ন করেত হেব।
5. ী কালীন ডালশস যমন মু গ ইত ািদেত সাদা মািছর আ মণ ও তার ফেল হলু দ মােজিয়ক ভাইরাস রাগ
হেত পাের। এে ে ও িনেজেদর সু র া সাবধানতা অবল ন কের েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব।

