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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 মিনটিরং শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.৩৭ তািরখ: 

২০ �সে��র ২০২২

৫ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �লা ফসেলর জ�রী বাত�া

   উপ� �� িবষেয়র আেলােক জানােনা যাে� �য, গত স�াহ�াপী �ি�পাত এবং বত�মােনর

উ� তাপমা�া ও বাতােসর আ�তা �ি� পাওয়ায় �লা ফসেল জ�ািসড আ�মন �ি� ও সার

িলিচং হওয়ায় জ�রী করণীয়স�হঃ

জ�রী বাত�া

১। জ�ািসড িনয়�নঃ

 জ�ািসড িনয়�েনর জ� �ত গােছর কিচপাতার নীেচ �� করেত হেব এবং পাতার িশরায়

জ�ািসেডর িডম �েট আবােরা সং�ায় �ি� পাওয়ার আশংকা �রােধর জ� পরবত� �� ৩

িদেনর মে� কিচ পাতার নীেচ অ� �েপর কীটনাশক �� করেত হেব। আর �চা �পাকার

আ�মন �দখা িদেল হাত বাছাই কের ২ �েপর কীটনাশকই �েয়াগ করেত হেব।

২। উপির সার �েয়াগ ও �গাড়াবাধাইঃ

�ি�েত সার �েয় চেল যাওয়ায় �ত সার �েয়াগ কের �গাড়া ব�ধাই কের িদেত হেব। �হেল

পরা গাছ অব�ই �ত �সাজা কের িদেত হেব।

৩। �পালী বা�ার �েয়াগঃ

গােছর অিধক �ি� �রাধ, গাছ শ�, পাতা �� ও গাঢ় স�জ করার জ� �িত িলটার পািনেত

২ এমএল �পালী বা�ার িমি�ত কের গােছর শীষ � ডগায় �� করেত হেব।
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২০-৯-২০২২

িবতরণ :

১) উপ-পিরচালক, �লা উ�য়ন �বাড �, আ�িলক কায �ালয় (সকল)

২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, �লা উ�য়ন �বাড �, �জানাল কায �ালয় 

(সকল )
 ৩) �লা গেবষণা �িশ�ণ ও বীজ বধ �ন খামার এবং �লা গেবষণা 

�ক� (সকল)

�মাঃ আখতা��ামান

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)
�ফান: ৫৫০২৮৩৫৫

ইেমইল: ed@cdb.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০৫.৯৯.০০১.১৭-.৩৭/১(২) তািরখ: ৫ আি�ন ১৪২৯

২০ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) �ি�গত সহকারী, িনব �াহী পিরচালক-এর দ�র, �লা উ�য়ন �বাড �
 

২) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা (�লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।

২০-৯-২০২২

�হা�দ �মাফা�ল �হােসন 
 িসিনয়র িজিনং অিফসার


