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িবষয়: িব ংসীিব ংসী  ফলফল  আিমওয়ামআিমওয়াম  পাকাপাকা  দমেনদমেন  জাতীয়জাতীয়  টা েফাসটা েফাস  গঠেনরগঠেনর  াবাব  পনুপনু:: রণরণ  সংেগসংেগ।।
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    উপযু  িবষয় ও সেূ র আেলােক জানােনা যাে  য, ফল আিমওয়াম (Spodoptera
fruigperda), িব ব ািপ একিট মারা ক িতকারক এবং িব ংসী পাকা িহসােব পিরিচত। িবগত ম ২০১৮
ত ভারেতর কনাটক এবং তািমলনাড়– রােজ  এ পাকার আ মণ পিরলি ত হয়। বাংলােদেশ নেভ র ২০১৮

সমেয় ভু া ও বাঁধাকিপর জিমেত এ পাকার উপি িত িচি ত করা হয়। পাকািটর িতকর িদক স েক
সেচতনতা বিৃ র লে  গত ০৫ িডেস র ২০১৮ তািরেখ মাননীয় সিচব, কিৃষ ম ণালয় ও সংি  অংশীজেনর
উপি িতেত িবএআরিস’ ত ‘Fall Armyworm An Invasive Pest: Future Threat of Bangladesh’
শীষক এক জাতীয় কমশালা আেয়াজন করা হয়। কমশালায় ফল আিমওয়াম এর মিনটিরং ও ভুােব
ব ব াপনার লে  একিট জাতীয় টা েফাস গঠেনর িস া  হয়। এ ি েত পূেব ািবত কিমিটর সােথ
িপিপিস অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয় এবং শের বাংলা কিৃষ িব িবদ ালয় এর িতিনিধ সংেযাজন কের িনে া
সদ েদর সম েয় টা েফাস গঠেন পুন: াব করা হেলা:
১। িনবাহী চয়ারম ান, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল, ফামেগট, ঢাকা। সভাপিত
২। যু -সিচব (গেবষণা), কিৃষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সদ
৩। িতিনিধ, িপিপিস অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সদ
৪। পিরচালক, সেরজিমন উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা। সদ
৫। সদ -পিরচালক (শ ), বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল, ফামেগট, ঢাকা। সদ
৬। পিরচালক, উি দ সংর ণ উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা। সদ
৭। পিরচালক, সংগিনেরাধ উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা। সদ
৮। িতিনিধ, কীটত  িবভাগ, শেরবাংলা কিৃষ িব িবদ ালয়, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। সদ
৯। মখু  ব ািনক কমকতা ও ধান, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট, 

গাজীপুর।
সদ

১০। ড. সয়দ ল আলম, িবিশ  কীটত িবদ ও া ন পিরচালক (পিরক না ও মলূ ায়ন), 
বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা ইনি িটউট, গাজীপুর।

িবেশষ  
সদ

১১। িতিনিধ, িসিমট, বাংলােদশ। সদ
১২। িতিনিধ, এফএও, বাংলােদশ। সদ
১৩। িতিনিধ, ইউএসএআইিড, বাংলােদশ। সদ
১৪। মহাপিরচালক, বাংলােদশ গম ও ভু া গেবষণা ইনি িটউট, িদনাজপুর। সদ -

সিচব
কাযকায  পিরিধপিরিধ: : 
১। বাংলােদেশ ফল আিমওয়াম পাকা িনয় েণর জ  , মধ  ও দীঘ ময়াদী পিরক না ণয়ন;
২। পাকা িনয় েণ েয়াজনীয় উপকরেণর াপ তা িনি তকরেণ ব ব া হণ;
৩। পাকার িতকারক িদক ও কাযকরী ব ব াপনার উপর ব াপক চােরর েয়াজনীয় ব ব া হণ;
৪। েয়াজেন সংি  যেকান সং ার িতিনিধ কা-অ  করা/সহায়তা হণ।

১



     এমতাব ায়, ফল ফািমওয়াম এর মিনটিরং ও  ুব ব াপনার লে  পুন: ািবত জাতীয় টা েফাস এর
সদয় অ েমাদন ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর অ েরাধ করা হেলা।

১০-৭-২০১৯

সিচব
সিচেবর দ র
কিৃষ ম ণালয়

ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )

দিৃদিৃ   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  সিচব ( িটন দািয় ), নীিত পিরক না ও সম য় অ িবভাগ, কিৃষ ম ণালয়
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, কি উটার এ ড িজআইএস ইউিনট, বাংলােদশ কিৃষ গেবষণা কাউি ল
(ওেয়বসাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ)।
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ড. মাঃ কিবর ইকরামলু হক 
িনবাহী চয়ারম ান (চলিত দািয় )
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