
 
 

মিমিয়া য ়াগ়ায ়াগ: 

স্কট হাসি, য াগায াগ সিযেষজ্ঞ, িাাংলাযেে। 

য াগায াগ: scott.hussey@fao.org 
 

ব়াাংল়াযেযে ফল আমি িওয়াি ি (আমি ি য ়াক়া) এবাং গব়ামে শুর লম্পি ত্বযকর যর়াগ িক়াযবল়ার 

সিন্বয কি িে়াল়া 
 

২৩ যে জ়ানযু়ারী, ২০২০, ঢ়াক়া, ব়াাংল়াযেে - িাাংলাযেযের সিযেষজ্ঞরা েুটট কৃসষ িাংক্রান্ত েুটট প্রােুর্ভাযির 

প্রসিক্রক্রযা সির্ ভযয জয া হযযযে। একটট যহাল ফল আসম ভওযাম ভ (আসম ভ য াকা)  া ফিযলর ক্ষসি কযর এমি 

কীট িঙ্গ এিাং গিাসে  শুযক প্রর্াসিি কযর এমি আযরকটট লম্পি চম ভযরাগ। 
 

আমি ি য ়াক়াাঃ আসম ভ য াকা খািার উি্ ােিযক মারাত্মক ক্ষসি করযি  াযর। আক্রমর্কারী কীট ৮০ টটরও 

যিসে প্রজাসির ফিযলর উ র আক্রমর্ করযি িক্ষম।  ার মযযে চাষক্রক্রি  যাি এিাং রু্ট্টা রযযযে।  া 

ফিযলর মারাত্মক ক্ষসি কযর । আসিকার ১২ টট যেযে আসম ভ য াকার কারযি িাসষ ভক প্রায ১৮ সমসলযি 

যমটিক টি রু্ট্টার ক্ষসি হয এিাং ২০১৭ িাযল যিে কযযকটট ক্ষসিগ্রস্থ যেেগুসলযি েুসর্ভক্ষ হযযসেল। 
 

আসম ভ য াকা ২০১৮ িাযল যেযষর সেযক িাাংলাযেযে প্রথম িিাক্ত করা হযযসেল। এটট সিমম ভল করা  ায িা এিাং 

 সেও এখি   ভন্ত ফিযলর িমেিিম ক্ষযক্ষসি হযযযে, কা ভকর সিযন্ত্রর্ ও কীট িঙ্গ িেিস্থা িা িা করা 

যগযল কযযক লক্ষ কু্ষদ্র ও েসরদ্র  সরিাযরর খােে ও  ুটি িুরক্ষা এিাং জীিি-জীসিকার জিে হুমসকস্বরূ  হযি 

 াযর। িি ভযেষ  সরিাংখোি যেখায য  ৩৭ টট যজলাযি  সিি য াকা িিাক্ত হযযযে। 
 

গব়ামে শুর লম্পি ত্বযকর যর়াগাঃ লম্পি চাম া যরাগ গিাসে  শুযক আক্রান্ত কযর এমি একটট যো োঁযাযচ 

যরাগ  া ত্বযকর যিাডুলগুসলর উ সস্থসি দ্বারা সচসিি করা হয। এটট মমলি মো, মাসে এিাং আঠাসলর  মাযেযম 

েস যয  য । এই যরাগ গিাসে শু মাাংি উি্ ােি এিাং েুযযর ফলযি িো ক ক্ষসি কযর। একটট আক্রান্ত 

গার্ী প্রসিসেি ২০ সলটার উি্ ােি যথযক েইু সলটাযর   ভন্ত িাযম য যি  াযর। েসরদ্র, যোট-যোট এিাং গহৃস্থ 

কৃষকরা িিযচযয যিসে ক্ষসিগ্রস্ত হি। 
 

েীর্ ভসেি যযর র্াইরািটট িাি-িাহারাি আসিকার মযযে িীমািদ্ধ সেল। সিগি কযযক েেক যযর, িযি এটট 

যীযর যীযর িিুি অঞ্চলগুসলযি আক্রমর্ কযরযে। িাাংলাযেযের প্রথম প্রযকা টট গি িেযরর জলুাই মাযি 

প্রাসর্িিে অসযেপ্তর জািযি  াযর। িাাংলাযেযের  াোঁচ লক্ষাসযক গিাসে  শু আক্রান্ত হযযযে িযল যারর্া 

করা হযে। এই যরাযগর কা ভকরী যকািও সচসকি্িা যিই। িো ক সর্সিক টটকার মাযেযম যরাযগর সিস্তারযক 

িীমািদ্ধ করাই িিযচযয ি  উ ায। 
 

খ়ােয মনর়া ত্ত়া ক্ল়াস্ট়ারাঃ 

িমিোর প্রসিক্রক্রযা সহিাযি, িাাংলাযেে খােে সিরা িা ক্লাস্টার (এফএও এিাং ডসিউএফস  এর য ৌথ যিিৃযত্ব) 

ঢাকায একটট কম ভোলার আযযাজি কযরসেল, য খাযি সিযেষজ্ঞ, িরকারী কম ভকিভা এিাং অিোিে 

যস্টকযহাল্ডাররা প্রােুর্ভাযির  সরসস্থসি এিাং িাযের সিরুযদ্ধ ল াইযযর িেিস্থা সিযয আযলাচিা কযরসেযলি। 

যিে কযযকটট িু াসরে করা হযযসেল। এর মযযে িযচিিিা িকৃ্রদ্ধ করা, িটঠক ও কা ভকর  সরকল্পিা করা, 

উ  ুক্ত প্রসেক্ষর্ যেওযা, য ৌথ মমলোযযির প্রস্তুসি; এিাং কৃসষ িাংক্রান্ত জরুসর অিস্থার প্রস্তুসি এিাং প্রসিক্রক্রযা 

জিে একটট িমন্বয িেিস্থা স্থা ি করা। 

 



 
 

িাাংলাযেযে জাসিিাংযর্র খােে ও কৃসষ িাংস্থার প্রসিসিসয, জিাি রব়ার্ি মি. মসিসন িযলসেযলি: “আসম ভ 

য াকা এিাং লম্পি ত্বযকর যরাগ উর্যই িারা িাাংলাযেে জযু  অযিক প্রাসন্তক কৃষযকর জীিি-জীসিকা 

হুমসকযি যফযলযে। সি েজিক িকৃ্রদ্ধ যরায করযি জরসর  েযক্ষ  যিওযা েরকার। প্রােুর্ভাযির সিস্তার যরাযয 

িরকাযরর িাযথ আমাযের িমগ্র উন্নযি িম্প্রোযযক একিাযথ কাজ করযি হযি। এই মহুমযি ভ আমাযের 

 াসকেু আযে িাই সিযয অিস্থার মকাসিলা করযি হযি। " 
 

আমি ি য ়াক়ার মবষযয জ়ামিসাংযের খ়ােয ও কৃমষ সাংস্থ়ার মবশ্ববয়া ী প্রমিক্রিয়াাঃ 

গি মাযি এফ এ ও আসম ভ য াকার সিস্তার যরাযয  সিি িেযরর যলািাল অোকেি িুরু কযরযে  া যেে, 

আঞ্চসলক ও বিসিক স্তযর েক্রক্তোলী করসডযিিি সিক্রিি করযি। যলািাল অোকেি ফর ফল আসম ভ ওযাম ভ 

(আসম ভ য াকা ) সিযন্ত্রযি রািাযসিক কীটিােযকর িো ক িেিহারযক সিরুৎিাসহি করার প্রযচিাযক আরও 

যজারোর করযি এিাং কা ভকর প্রসিযরাযযর উ র যজার যেযি। এটট কা ভকর ও েক্ষ িমাযাযির জিে 

েক্রক্তোলী   ভযিক্ষর্ এিাং আগাম িিকভিা িেিস্থা এিাং প্রযযাসগক গযিষর্ার জিে িিযের িাংস্থাযির   যক্ষ 

িহাযিা করযি। 
 

মবস্ত়ামরিাঃ  

আমি ি য ়াক়া: http://www.fao.org/fall-armyworm/en/ 

গব়ামে শুর লম্পি: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufmd/LSD/LSD-

002_text_NO_logos__2_.pdf 

খ়ােয মনর়া ত্ত়া ক্ল়াস্ট়ারাঃ http://www.fscluster.org/bangladesh/ 
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FAO Bangladesh 

http://www.fao.org/bangladesh/en/ 
 

FAO Regional Office for Asia and the Pacific 
http://www.fao.org/asiapacific  
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