খৰাাং বা অনাবৃষ্টিৰ (Drought/ Dry spell) সময়ত কষ্টৰবলগীয়া আৰু নকষ্টৰবলগীয়া সমূহ
কষ্টৰবলগীয়াসমূহ:
 সতৰ্ক তা, উন্নততৰ্ৰণ ফা তন ৰ্দ্দেশনাৰ ফাবফ ৰৰতি’ শুনৰ্, টিতব চাওৰ্ অৰু ফাততৰ
ৰ্াৰ্ত ঢ়ৰ্।
 ফৰষুণৰ ানী ধতৰ ৰখাৰ বযাস ৰ্ৰৰ্ ।
 ফাতৰষা অৰম্ভ ৰহাৱাৰ অগত স্হানীয় ানী ধৰা ঠাআ সভূহ ৰভৰাভতত ৰ্ৰৰ্।
 বূ -ৃষ্ঠৰ ানী ফঢ়াফলৈ গবীৰ গাাঁত খাতিফ।
 ানী সংৰক্ষণ ৰ্ামকযসূচীত ংশগ্রহণ ৰ্ৰৰ্।

গা ধুফলৈ চাৱাৰৰ সৈতন ফাতি ফযৱহাৰ ৰ্ৰৰ্।
 ভতজয়া চাপা ৰ্তৰফলৈ ধাৱভান ানীৰ সৈতন তততা ৰ্াবাৰ ফযৱহাৰ ৰ্তৰফ।
 ৰশৌচাগাৰ তনভকাণ ৰ্ৰৰ্ মাবত ৰ্ভ ানীবত চাপা হয়।
 তৈবৰ্জ প্রততবৰাধ ৰ্তৰফলৈ তনয়তভতবাবৱ ৰ ংতৰ্, ৰ বফাৰ তনৰীক্ষণ ৰ্তৰ থাতৰ্ফ।
 তমভান াবৰ ানী ুনৰ ফযৱহাৰ ৰ্তৰফলৈ মত্ন ৰ্তৰফ।
 জীৱন-শশৈীত ানী সংৰক্ষণ বযাস গতঢ় ৰতাৈৰ্।
 ফনানীৰ্ৰণৰ ফাবফ উৎসাতহত হওৰ্।
 শজৱ-তিবজৈ উত্তৰণৰ ফাবফ ৰবাতএৰা অৰু ংগ’তভয়া গছ ৰৰাণ ৰ্ৰৰ্।
নৰ্তৰফৈগীয়া সভূহঃ






ানীৰ এবৰ্ফাবৰ
গছ-গছতন অৰু
চাদৰ ৰা তৰ
হাত-বতৰ ৰধাৱা
ঘৰুৱা নৃতযৰ্ভকৰ

ফযৱহাৰ নৰ্তৰফ।
ৰণয নাৰ্াটিফ।
থৰ্া ফৰষুণৰ ানী নষ্ট নৰ্তৰফ।
ফা ৰ্াতহ ফাতত ৰধাওবত প্রৱাহভান ানীৰ ফযৱহাৰ নৰ্তৰফ।
ফাবফ াআববৰ ানী ফযৱহাৰ নৰ্তৰফ।

খৰাাং বা অনাবৃষ্টিৰ (Drought/ Dry spell) কৃষ্টিৰ পথাৰত কষ্টৰবলগীয়া আৰু নকষ্টৰবলগীয়া
সমূহ
কৃষ্টিৰ পথাৰত কষ্টৰবলগীয়াসমূহ








ফৰষুণৰ ানী ধতৰ ৰখাৰ ফযৱস্হা ৰ্ৰৰ্ । ফৰষুণৰ ানী ধতৰ ৰখাৰ ফযৱস্হাসভূহ
ৰমবন- াভ ুখুৰী, সভূহীয়া ৰ ংৰ্, জৈবেদ অতদবয় জীৱন ৰক্ষা ৰ্তৰফ াবৰ ।
ফাতৰষা অৰম্ভ ৰহাৱাৰ অগত স্হানীয় ানী জভা ৰ্ৰা ঠাআসভূহ ৰভৰাভতত ৰ্তৰ ৰাতখফ
ৈাবগ।
খৰাং সতহষ্ণু জাত ফা ৰ্ভ ানী ফযৱহৃত শসযৰ জাত ফযৱহাৰ ৰ্তৰফ ৈাবগ ।
স্ীংৰ্ৈাৰ ফা ু - ু লৰ্ ানী ৰা জৈতসঞ্চনৰ ফযৱস্হা ৰ্তৰফ ৈাবগ । শসযসভূহত
অবফতৈ ানী তদফ ৈাবগ।
ানী সংৰক্ষণৰ দ্ধতত সভূহ ফৈম্বন ৰ্তৰফ ৈাবগ।
ভজুত ানীৰ সভৈৰ ৰা জৈতসঞ্চনৰ ফযৱস্হা ৰ্তৰফ ৈাবগ।
শসযৰ থাৰৰ ৰা ফন-ফাত সভূহ অতৰাআ ৰাতখফ।













ফাতৰষা অৰম্ভ ৰহাৱা ৰদতৰ হ’ৰৈ ফা খৰাং তৰতস্হততৰ সৃতষ্ট হ’ৰৈ ৰসআ তৰতস্হততৰ
ৈগত খা ৰখাৱালৰ্ মথামথ শসযৰ ক্ৰভ তনফকাচন ৰ্ৰা।
ৰ্ভ তদনীয়া অৰু ৰ্ভ ানী ফযৱহৃত শসযৰ ৰখতত ৰ্তৰফলৈ ৰ্ৃ ষৰ্ সৰ্ৈৰ্ উৎসাহ জগাফ
ৈাবগ।
তাৎক্ষতণৰ্ তফতৰণৰ ফাবফ অগততয়ালৰ্ বাৈ ফীজৰ সংগ্রহ ৰ্তৰ ৰাতখফ ৈাবগ।
ৰ্ৃ ষৰ্সৰ্বৈ ভাটিত অবৰণ তদয়া ফা ফন-ফাত তনয়ন্ত্রণৰ ফযৱস্হা ৰ্তৰফ াবৰ।
ফনাতনৰ্ৰণৰ ফাবফ উৎসাহ জগাফ ৈাবগ।
শুধনৰ ফাবফ উন্নত ভানৰ ঘাাঁহ মুগুত ৰ্তৰফ ৈাবগ।
ৰ্ৃ ষৰ্সৰ্ৈৰ্ শসযৰ ফীভাৰ্ৰণৰ ফাবফ উৎসাহ জগাফ ৈাবগ।
শসয শুতহ ৰখাৱা ৰাৰ্ তনয়ন্ত্রণৰ ফযৱস্হা ৰ্তৰফ ৈাবগ।
নাআট্রবজন অৰু সূক্ষ্ম ৰভৌৈ সভূহৰ পতৈয়াৰ স্প্রে ৰ্তৰফ ৈাবগ।
থাৰত গছৰ সংখযা ৰ্ভাআ তদফ ৈাবগ মাবত ভাটিৰ অদ্রতা ৰ্তভ নাযায়।
সাৰ প্রবয়াগৰ ভাত্ৰা ৰ্ভাআ তদফ ফা প্রবয়াগৰ সভয় তবছাৱাআ তদফ ৈাবগ।

কৃষ্টিৰ পথাৰত নকষ্টৰবলগীয়া সমূহ



ৰফতছ ানী ফযৱহৃত শসয ফা শসযৰ জাত ফযৱহাৰ ৰ্তৰফ নাৈাবগ।
ুৱাৰ বাগত জৈতসঞ্চনৰ ফযৱস্হা নৰ্তৰফ।

