
ভারত রকাররর ুপাররল কৃত কররানা ভাইরা (ককারভড- ১৯) ংক্রমরের জনয কদলবযাপী *কডাউন 

এর মরে কৃকরদর জনয কৃরকারযের রনরদে লাবী : 

 

দদফযাী রকডাউননয অওতায ফাআনয থাকা কৃষল ও কৃষল ম্পষকি ত কাজকভি: 

 

1. শু ষিষকৎারনেয কাজকভি 

2. কৃষলণ্য ক্রে ও নযযনতভ ভথিন ভূদরযয কানজ মযক্ত ংস্থায কাজকভি 

3. কৃষলজাত নণ্যয ফাজায কষভটি (এষএভষ) ফা যাজয যকায নযনভাষদত কৃষলফাজায ফা ভাষিভূ 

4. কৃলক ফা কৃষল শ্রষভক দ্বাযা জষভনত ষফষবন্ন কৃষলকাজ 

5. কৃষলমন্ত্রাষত বাড়া দদওোয ংস্থায (কাস্টভ পাোষযং দন্টায) কাজকভি 

6. ায/কীটনাক/ফীজ উৎাদনকাযী ংস্থায উৎাদন ও যানকষজং এয কাজকভি 

7. য দফানা ফা পর কাটায কানজ ষনমযক্ত মন্ত্রাভগ্রী দমভন কম্বাআন্ড াযনবস্টায এফং নয মন্ত্রাষতয  

অন্তঃযাজয ও যানজযয ভনধয ষফষবন্ন জােগাে মাতাোত 

এআ ফযাষত দদনয কৃষলকানমিয দদনষিন কাজকভিনক ফাধাীনবানফ এষগনে ষননে দমনত াাময কযনফ মা ষনতয 

প্রনোজনীে কৃষলনণ্যয দমাগাননক ভৃণ্ যাখনফ এফং রকডাউননয ভনে কৃলকযা কৃষলকানজ দকানযকভ যষফধায 

ম্মযখীন নফ না। এআ ষননদি  মানত ঠিকবানফ কামিকযী ে তায জনয প্রনোজনীে ষননদি  আষতভনধযআ ভস্ত যাজয 

যকায ফা দকন্দ্র াষত ঞ্চনরয ংষিষ্ট ভন্ত্রক ফা দপ্তযনক জানাননা নেনে। 

 

(স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রক, বাযত যকানযয ষননদি নাভা: 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) 

 

বাযত যকানযয নীষত ষননদি ষকা নযমােী যাজয যকাযগুষরয ষফষবন্ন ভন্ত্রক/দপ্তয দথনক ষকেয  ষননদি াফরী জাযী কযা 

নেনে মানত কৃষল ও ংষিষ্ট কাজকভি ফাধাীন ও ষনযফষিন্নবানফ ে। 

 

কৃকরদর জনয পরামলে 

ফ কাটা, মাডাই, ঝাডাই ও ংগ্র 

 

কনযানা বাআযা (দকাষবড-১৯) নাভক ভাভাযীয ফযাক ংক্রভণ্ এভন ভনে দদখা ষদনেনে মখন যষফ ভযশুনভয 

ষফষবন্ন পর ঘনয দতারায ভে। ভাঠ দথনক এআ যষফয ংগ্র ও তা ঝাড়াআ ভাড়াআ কনয ফাজাযজাত কযায কাজ 

আতযাষদ যনযাযষয ভে ষনধিাষযত ফযাায।এআ ষফমিনেয ভনে দাাঁ ষড়নে কৃলকনদযনক ফযকনভয তকি তা ও  াফধানতা 

ষননতআ নফ মানত কনয এআ ভাভাযী েষড়নে না নড়। এয জনয ষকেয  াধাযণ্ ও জ ফযফস্থা গ্রণ্ কযনত নফ দমভন 

দম দকান াফান ষদনে ন্তত ২০ দনকন্ড ধনয াত দধাো, ৬০-৭০ তাং যারনকার দ্রফণ্ ষদনে াত ও মন্ত্রাষত 

ভযনে দনওো, ভযনখ ভাস্ক যা, যযক্ষা ভূরক দাাক যা, এনক নযয দথনক ষনধিাষযত ষনযাদ দূযত্ব (১- ২ ষভটায) 

ফজাে যাখা এফং ঠিকবানফ কৃষল মন্ত্রাষত ষযষ্কায ও ষযিন্ন যাখা। কৃলকযা ও কৃষল শ্রষভকগণ্ ভস্তযকভ কৃষলকানজয 

প্রষতটি ধানআ এআ তকি তাভূরক অিযণ্ষফষধ ও ষনযাদ দূযত্ব ষত ফযআ দভনন িরনফন। 

 



1. দদনয উত্তযবানগয যাজযগুষরনত এখন গভ কাটায ভে অনে এফং এযজনয কম্বাআন্ড াযনবস্টানযয 

যানজযয ভনধয ও যানজযয ফাআনয মাতাোতনক রকডাউননয অওতা দথনক ফাদ যাখা নেনে ও এয জনয 

প্রনোজনীে নযভষতও দদওো নেনে। ষকন্তু এআ মন্ত্রাষতয যক্ষণ্ানফক্ষণ্, াযাননা ফা  পর কাটায কানজ 

ষনমযক্ত কভীনদয জনয অফষযক তকি তাভূরক যযক্ষাফযফস্থা যষনষিত কযনত নফ। 

2. যষফ ভযশুনভ ষযলা র ষদ্বতীে গুরুত্বূণ্ি  পর মা কৃলকযা এখন ে ভাঠ দথনক পর তয রনেন ফা 

ঝাড়াআনেয কানজ ফযস্ত অনেন। 

3. জষভ দথনক ভযযয, বয ট্টা এফং রঙ্কা দতারায কাজ িরনে এফং দোরাও খযফ ীঘ্রআ ংগ্র কযা নফ। 

4. ভাঠ দথনক অখ কাটা এআ ভযূনতি  যনযাদনভ িরনে এফং উত্তনযয যাজযগুষরনত অখ রাগাননায কাজও শুরু 

নে দগনে। 

5. পর দতারায ভে এফং তায অনগ ও নয মনথামযক্তবানফ ফযষক্তগত ষযিন্নতা এফং াভাষজক দূযনত্বয 

ষফলেগুষর ারন কযনত নফ। 

6. দমফ জােগাে াত ষদনে ভানঠয পর দতারা আতযাষদ কাজগুষর কযনত নফ দখানন এআভস্ত কাজগুষর 

এভনবানফ কযনত নফ মানত কভিযত প্রষতটি ভানযনলয ভাঝখানন ৪ - ৫ পয নটয ষনযাদ দূযত্ব ফজাে থানক। 

এনক্ষনে ৪ - ৫ পয ট দূনয দূনয কনেকটি াষযয পর কাটায দাষেত্ব এক একজননক দদওো দমনত াদয মানত 

কৃলক ফা কৃষল শ্রষভকনদয ভনধয মনথষ্ট দূযত্ব ফজাে থানক। 

7. ভানঠ কভিযত প্রষতটি ভানযনলয উষিত জীফাণ্যপ্রষতনযাধী ভযনখা নয কাজ কযা এফং ফানযফানয াফান ষদনে 

ষননজনদয াত ধযনে দনওো।  

8. ভানঠ কানজয পাাঁ নক ষফশ্রাভ দনওো, খাফায খাওো এফং তাযনয পর ষননে মাওোয ভে-ফনক্ষনেআ উষিৎ 

াযস্পষযক দূযত্ব ষনযাদ ীভায ভনধয (৪ - ৫ পয ট) যাখা। 

9. ভানঠ কাজ কযায ভে মতটা ম্ভফ েষড়নে ষেটিনে কাজ কযনত নফ। একআ ষদনন ষধক ংখযক দরাকনক 

কানজ ষনমযক্ত না কযাআ বানরা। 

10. এআ ভনে মথাম্ভফ ষযষিত ভানযলজননকআ  ভানঠয কানজ ষনমযক্ত কযা বানরা, এনত কনয ম্ভাফয কনযানা 

বাআযা জীফাণ্য ফনকাযী দকান ভানযনলয দথনক ভানঠ ষনমযক্ত নযানয দরানকয ভনধয এআ দযাগ েষড়নে ড়ায 

ম্ভাফনা এড়াননা মানফ। 

11. ানত কনয পর কাটায িাআনত মনন্ত্রয াানময পরকাটানক গ্রাষধকায ষদনত নফ। মন্ত্র িারাননায জনয 

দমকজন দরানকয প্রনোজন দকফরভাে দ'কজননকআ এআ কানজ রাগানত নফ। 

12. পর কাটায মন্ত্রগুষরনক প্রনফনথ ষনেষভতবানফ জীফাণ্যভযক্ত কযনত নফ। পর ফা উৎাদন াভগ্রী ফন 

কযায গাষড়  এফং ফস্তাফিী কযায মন্ত্র, ফস্তা ও নযানয যানকষজং াভগ্রীও জীফাণ্যভযক্ত কযনত নফ।পর 

দতারায ভে তা ৪ - ৫ দূনয দূনয দোট দোট সূ্তন কনয এক একটি সূ্তনয দাষেত্ব ১ - ২ জননক দদওো 

দমনত ানয। 

13. বয ট্টা ও িীনাফাদাভ ঝাড়ননয মন্ত্রগুষরনক ষফনল কনয দমগুষর ষফষবন্ন কৃলকনগাষ্ঠী দ্বাযা ফযফহৃত ে দগুষরনক 

উমযক্তবানফ ষযষ্কায ও জীফাণ্যভযক্ত কযনত নফ। দভষননয দমভস্ত মন্ত্রাং ফানযফানয াতষদনে ফযফায 

কযা ে দগুষরনক াফানজর ষদনে ষযষ্কায কযনত নফ। 

 

ফরতাা, গুদামজাতকরে এবংবাজারজাত করার মরে তকে তা 

 

1. কৃষলখাভানয পর শুকাননা, ঝাড়াআ, ভাড়াআ, ষযষ্কায কযা এফং যানকষজং এয ষফষবন্ন স্তনয মানত কনয 

শ্বানারীনত ধযনরা এফং এনযার প্রনফ কনয শ্বাকষ্ট ঘটানত না ানয দজনয ভযনখ ভাস্ক ফযফায কযনত নফ। 



2. নযয গুদাভজাত কযায অনগ দগুষরনক বানরাবানফ শুষকনে দনওো দযকায। গুদানভয দাকা মানত 

অক্রভণ্ না কনয দজনয যযাননা ফস্তা ফযফায কযা উষিৎ নে। িনটয ফস্তানক ৫ তাং ষনভ দ্রফনণ্ ডয ষফনে 

শুষকনে ষননে ফযফায কযনর বানরা ে। 

3. বষফলযনত পনরয বানরা দাভ াফায ম্ভাফনানক যষনষিত কযনত এফং খাভানয উৎাষদত যনক মানত 

ূণ্িভাোে গুদাভজাত কযা মাে দজনয মিাপ্ত ংখযাে িনটয ফস্তা ভজযত অনে ষকনা তা অনগবানগআ দদখনত 

নফ। 

4. ফাজায/ভাষন্ডনত ষফষক্র কযায ভে মখন পর গাষড়নত দতারা নফ এফং ষননে মাওো নফ, তখন উমযক্তবানফ 

ফযষক্তগতস্তনয জীফাণ্যপ্রষতনযাধী ষনযাত্তা ফযফস্থা গ্রণ্ কযনত নফ। 

5. দম ভস্ত কৃলকযা ফীজ উৎাদন কযনেন তাযা ফীজ ষফক্রনেয জনয উমযক্ত নষথে ফীজ ষফনক্রতা 

দকাম্পাষননত ষননে দমনত াযনফন। ষফক্রেভূরয গ্রনণ্য ভেও তানদয উমযক্ত তকি তাভূরক ফযফস্থা গ্রণ্ 

কযনত নফ।  

6. ফীজ উৎাদনকাযী যাজযগুষর দথনক ফীজ প্রষক্রোকযণ্ এফং যানকষজং কনয ফীজফযফাযকাযী যাজযগুষরনত 

ষযফন ওো তযন্ত প্রনোজনীে মানত কনয যফতী খষযপ ভযশুনভ ফীনজয দমাগান ক্ষয ণ্ণ থানক, দমভন 

ফযজ দগাখানদযয ফীজ মা উত্তনযয যাজযগুষরনত এষপ্রর ভান দফানা ে তা দষক্ষনণ্য যাজযগুষর দথনকআ অন। 

7. ভাঠ দথনক ষফষবন্ন াকফষজ দমভন টভযানটা, পয রকষ, ষফষবন্ন ধযনণ্য াক, া, রাউ, কুভড়া আতযাষদ যাষয 

ফাজাযজাত কযায জনয ফযফস্থাগ্রণ্ ও াফধানতা ফরম্বন কযনত নফ। 

 

বতে মারন মারে থাকা ফমূ 

 

1. দম ভস্ত এরাকাে গভ িাল ে দখানকায তাভাো দীঘিনভোদী গড় তাভাোয দথনক এখনও দফ ননকটা 

ষননি। মায পনর গভ কাটা ১০-১৫ ষদন ষষেনে এষপ্রর ভানয ২০ তাষযখ মিন্ত কযনরও পনরয উৎাদন খযফ 

দফষ ক্ষষতগ্রস্থ নফ না। এনত কৃলকযা ঝাড়াআ-ভাড়াআ কনয ফাজাযজাত কযায জনয ফাড়ষত ননকটা ভে 

াদফন। 

2. দষক্ষণ্ বাযনতয ষফষবন্ন যানজয ভানঠয দফানযা ধান এখন দানায যষষ্ট দাে অনে। এআভে ঝরা (দনক ব্লাস্ট) 

দযানগয অক্রভনণ্য ম্ভাফনা দদখা ষদনত ানয। এযজনয ষফনলজ্ঞনদয যাষয কযা ষনষদি ষ্ট েোকনাক দমভন 

ট্রাোনজার ফা স্ট্রষফষরউষযন দে কযা দমনত ানয। 

3. াকা ধান ভানঠ থাকা ফস্থাে মষদ ভনে ফৃষষ্ট ে তানর গানেআ দানায ঙ্কুনযাদগভ (কর ওো) অটকানত 

৫ তাং রফণ্জর দে কযা দমনত ানয। 

4. অভ গানে এখন ভযকুর দথনক গুটি ধযনে। এআ ফস্থাে দে কনয ায ফা য যযক্ষায জনয কীটনাক ও 

েোকনাক প্রনোগ কযায ভে ষফষবন্ন াভগ্রী ফন কযা, দভাননা এফং মন্ত্রাষত ধযনে ষযষ্কায কযায ভে 

প্রনোজনীে াফধানতা ফরম্বন কযনত নফ। 

5. গ্রীষ্মকারীন ডারয দমভন ভযগ আতযাষদনত াদা ভাষেয অক্রভণ্ ও তায পনর রযদ দভানজষেক বাআযা দযাগ 

নত ানয। এনক্ষনেও ষননজনদয যযক্ষা াফধানতা ফরম্বন কনয প্রনোজনীে ফযফস্থা গ্রণ্ কযনত নফ। 


