
 

 
 

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকল্প 

কম্পাম্েন্ট ষি-ষবডষিউষিএিআরষপ 
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আগামী ২০ মম, 2020 ম ারে ঘূর্ণ িঝড় আম্ফান উপকূল এলাকা অর্িক্রম কেরি পারে, এম্েম্ে সম্ভাব্য 

দূর্ িাগপূণ ি আবহাওয়াে মের্িরি র্বরেষ কৃর্ষ আবহাওয়া র্বষয়ক পোমে ি (হালনাগাদ) 

 

(সািিীো, বারগেহাট, খুলনা, নড়াইল, ্রোে, মাগুো, মমরহেপুে, কুর্িয়া, চুয়াডাাংগা, র্ঝনাইদহ, বেগুনা, বর্েোল, ম ালা, ঝালকাঠি, 

পটুয়াখালী, র্পরোজপুে, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মার্নকগঞ্জ, ের্েয়িপুে, মাদােীপুে, নের্সাংদী, নাোয়নগঞ্জ, মগাপালগঞ্জ, োজবাড়ী, টাঙ্গাইল, 

ফর্েদপুে, গাজীপুে, োজবাড়ী, ময়মনর্সাংহ, জামালপুে, মেেপুে, মনত্ররকানা, র্সরলট, সুনামগঞ্জ, হর্বগঞ্জ, মমৌল ীবাজাে, বান্দেবান, চাঁদপুে, 

চট্রগ্রাম, কক্সবাজাে, কুর্মল্লা, মফনী, খাগড়াছর্ড়, লিীপুে,  মনায়াখালী, োাংগামাটি, োজোহী, পাবনা, বগুড়া ও োংপুে মজলাে জন্য ের্াজয) 

 

েকারেে িার্েখ: ১৮/০৫/২০২০ (হালনাগাদ)  

 
 

উপরিরিরিত ৫১ টি জেলায় আগামী ১৯-২১ জম, ২০২০ ঘূরণ িঝড় আম্ফানেি কািনে ঝনড়া হাওয়া এবং হালকা জেনক ভািী বৃরিপানতি 

সম্ভাবো িনয়নে। দন্ডায়মাে ফসনলি উপি ঝনড়া হাওয়া এবং ভািী বৃরিপাত প্রভাব জফলনত পানি। ঘূরণ িঝনড়ি ক্ষরতি হাত জেনক ফসলনক 

িক্ষাি েন্য রেননাক্ত েরুরি কৃরি আবহাওয়া রবিয়ক পিামর্ ি জদয়া হনলা: 

১। ববাম্রা িাে ৮০% পষরপক্ক হম্য় বেম্ে দ্রুত িংগ্রহ কম্র বেলুে।   

২। িংগ্রহ করা েিে পষরবহে ো করা বেম্ে মাম্ে োদা কম্র পষেষিে শীট ষদম্য় বেম্ক রাখুে বেে ব াম্ া হাওয়া ও ভারী বৃষিপাম্তর 

কারম্ণ েষত ো হয়।  

৩। দ্রুত পর্েপক্ক সবর্জ ও ফল িংগ্রহ কম্র বেলুে।  

৪। মসচ, সাে ও বালাইনােক েরয়াগ মেরক র্বেি োকুন। 

৫। দণ্ডায়মাে েিেম্ক পাষের বরাত বিম্ক রোর জন্য ববাম্রা িাম্ের জষমর আইে উঁচু কম্র ষদে। 

৬। ষেষ্কাশে োো পষরষ্কার রাখুে বেে জষমম্ত পাষে জম্ম ো িাকম্ত পাম্র। 

৭। খামারজাত িকে পণ্য ষেরাপদ স্থাম্ে রাখুে।  

৮। আরখে ঝাড় মেঁরে র্দন, কলা ও অন্যান্য উদ্যানিার্িক ফসল এবাং সবর্জে জন্য খু ুঁটিে ব্যবস্থা করুন। 

৯। পুকুম্রর চারপাশ জাে ষদম্য় ষিম্র ষদে বেে ভারী বৃষিপাম্তর পাষেম্ত মাছ বভম্ি ো োয়। 

১০। েবাষদ পশু ও হাঁিমুরেী শুকম্ো ও ষেরাপদ জায়োয় রাখুে। 

১১। মৎস্যজীবীম্দর িমুদ্রেমে বিম্ক ষবরত িাকার পরামশ শ বদওয়া হম্ো। 

 

❖ পরবতীম্ত এই র্বরেষ কৃর্ষ আবহাওয়া র্বষয়ক পোমে ি হালনাগাদ কো হরব। 


