
কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ 

ছারপ াকা 
 

গুরুত্ব ূর্ ণ তথ্য  

 গত কয়য়ক বছয়ে নবশ্বজয়ুে ছােয়পাকাে উপদ্রব ববশ ববয়ে 

চয়েয়ছ।  

 ভ্রমণকােীে মােপত্র অথবা বযবহৃত আসবাবপয়ত্রে মাধ্যয়ম 

এটট ছোয়।  

 োয়তে ববোয় ছােয়পাকা মািুষ ও পশুে েক্ত বেয়য় বা াঁয়চ।  

 ছােয়পাকাে সংক্রমণ বে কায়ো বেয়ত্র ঘটয়ত পায়ে এবং 

অস্বাস্থ্যকে অবস্থ্ায় থাকা বা িা থাকাে সয়ঙ্গ এে বকাি 

সম্পকক বিই।  

 এে সংক্রমণ হয়ে শুধ্ুমাত্র একটট বপশাদােী কীটপতঙ্গ 

নিয়ন্ত্রণ কাে কক্রম এয়ক নবিাশ কেয়ত সাহােয কয়ে। 

 সয়েহ হয়ে অবশযই আক্রান্ত গৃহপানেত পশুয়ক 

নবয়শষয়েে দ্বাো পেীো কোয়বি বে সংক্রমণ হয়য়য়ছ 

নকিা। 

 

ছারপ াকা দেখপত দকমন  

 একটট পূণ কাঙ্গ ছােয়পাকা 4-6 নমনেনমটাে দীঘ ক হয়, বপট ভো 

অবস্থ্ায় প্রায় 10 নমনেনমটাে বদৃ্ধি পায় এবং েং হয় োে-

বাদামী, চযাপ্টা আকৃনতে।  

 অপনেপক্ক ছােয়পাকাো বছায়টা আকৃনতে এবং হাল্কা েয়েে 

হয়।  

 

 

ছনবিঃ ছােয়পাকা ফাউয়েশি 
 

জীবনবৃত্তান্ত 

 মািুষ ও গৃহপানেত পশুে েক্ত োয়, নবয়শষ কয়ে োয়ত। 

 নদয়িে ববো এটট নবছািা, আসবাবপত্র বা ঘয়েে ফাাঁক-

বফাকয়ে েুনকয়য় থায়ক। 

 এক বানে বথয়ক অিয বানে চয়ে বেয়ত পায়ে, উদাহেণস্বরূপ 

েেি কীটিাশক বেে মাধ্যয়ম এয়ক নিধ্য়িে বচষ্টা কো হয়।  

 স্ত্রী ছােয়পাকা 500টটে মত নিম বপয়ে থায়ক।  

 এটট ঠাণ্ডাে ময়ধ্য অয়িকনদি থাকয়ত পায়ে এবং ছয় মাস 

পে কন্ত িা বেয়য় থাকয়ত পায়ে।  

 প্রায় এক বছে বা াঁয়চ। 

ক্ষতত  

 োয়তে ববোয় ছােয়পাকা উি্মুক্ত ত্বয়ক কামোয় (ঘায়ে, 

মুয়ে, হায়ত, বগাোনেয়ত)  

 কামোয়িাে কয়য়ক ঘণ্টা বা নদি পয়ে ত্বয়ক চুেকানিে মত 

প্রনতদ্ধক্রয়া হয়।  

 প্রায় 20% বোবকে ত্বয়ক বকাি প্রনতদ্ধক্রয়া হয়িা ছােয়পাকা 

কামোয়ে।  

 ছােবপাকাে দ্বাো অিয বোয়গে সংক্রমণ ছোয়িাে কথা 

আজ পে কন্ত বশািা োয়নি।  

 

 

 

ছারপ াকার উ দ্রব তকভাপব বুঝপত  ারপবন? 

 নদিভে োট বা োয়টে পায়শে বকাি ফাাঁক-বফাকয়ে েুনকয়য় 

থায়ক।  

 ধ্ুয়োবানেে গুয়ো, বছাট কাবো নবে ু(উপয়েে ছনবয়ত বদেুি) 

অথবা েয়ক্তে বফা াঁটা পাওয়া োয়ব।  

 ছােয়পাকা শিাক্তকােী কুকুে নদয়য় বানেয়ত সন্ধাি কেয়ে 

সস্তায় ও কাে ককেীভায়ব প্রনতকাে পাওয়া োয়।  



 

তথ্যপুস্তিকা - স্তিসেম্বর ২০১৬ েংস্করণ 

ছারপ াকা তনয়ন্ত্রর্ 

 সন্ধাি বপয়েই শুধ্ ুছােয়পাকাে নিয়ন্ত্রণ কেয়বি।  

 নিয়জ কীটিাশক বেে মাধ্যয়ম এয়ক নিধ্য়িে বচষ্টা কেয়বি 

িা, তাহয়ে তা পুয়ো এপাটকয়ময়ে বা বানেয়ত ছনেয়য় বেয়ত 

পায়ে। 

 শুধ্ুমাত্র োষ্ট্রীয়ভায়ব স্বীকৃত বপশাদােী োইয়সন্সসহ 

কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ বকাম্পািীে দ্বাো দমি কোয়বি।  

 সুস্পষ্ট েেয নিধ্ কােণ কেয়বি: সম্পূণ ক ভায়ব নিমূ কে কেয়ত 

হয়ব।  

 অনধ্কাংশ বেয়ত্র, েেয অজকয়ি ববশ কয়য়ক ধ্েয়ণে 

কীটিাশক বযবহাে কো হয়য় থায়ক। নবকল্প: তাপ পিনত। 

 একবায়েে দমি প্রদ্ধক্রয়া িতুি বকাি উপদ্রয়বে হাত বথয়ক 

েো কয়ে িা। 

 

প্রততপরাধ 

 বযবহৃত নবছািা ও আসবাবপয়ত্র ধ্ুয়োবানেে গুয়ো অথবা 

েয়ক্তে বফা াঁটা আয়ছ নকিা বেয়াে কেয়বি।  

 পুেয়িা বাক্স বা কাটুকয়িও ছােয়পাকাে সংক্রমণ হয়ত পায়ে। 

 উৎসয়বে নদয়ি পো জামাগুয়ো 60° বসনেয়েয়ি বধ্ায়বি বা 

45° বসনেয়েয়ি টাম্বোয়ে বশাকায়বি।  

 উপদ্রয়বে পে বকাি আসবাবপত্র নসাঁনেে নিয়চ, ভুগভকস্থ্ 

কয়ে বা বময়েয়ত োেয়বি িা, োয়ত প্রনতয়বশীে বানেয়ত 

ছােয়পাকা ছোয়ত পায়ে।  

 আসবাবপত্র েনদ বফয়ে বদয়া হয়, তাহয়ে অিুেহ কয়ে 

পনেষ্কােভায়ব নচনিত করুি বে ছারপ াকার উ দ্রব আয়ছ 

অথবা এয়ক বভয়ঙ্গ অবযবহােয়োগয করুি োয়ত অয়িযো এই 

আসবাবপয়ত্রে সায়থ ছােয়পাকা িা নিয়য় বেয়ত পায়ে। 

 

দ াপেপের কপক্ষ ছারপ াকা দ পে তক করপবন? 

 বহায়টয়েে দানয়ত্বশীে কাউয়ক জািাি।  

 কে পাল্টায়ত বেুি, ভায়ো হয় েনদ তা কায়ছ িা হয়।  

 সায়থে সুটয়কস নবছািা বথয়ক দুয়ে োেুি এবং সব বচইি বন্ধ 

কয়ে োেুি। 

 

ছারপ াকার উ দ্রবস  দকান কপক্ষ সারারাত কাোপনার 

 র তক করপবন? 

 বাোোয় সুটয়কস েুেুি ও োগাি।  

 েনদ সুটয়কয়সে বভতয়েে বা পেয়িে কাপে সায়থ সায়থ ধ্ুয়ত 

িা পায়েি, আবজকিা বফোে পযায়কয়টে বভতে মুে বন্ধ কয়ে 

বসগুয়ো োেয়বি। 

 কাপেগুয়ো সায়থ সায়থ 60° বসনেয়েয়ি বধ্ায়বি 30 নমনিট 

ধ্য়ে বা 40° বসনেয়েয়ি পে পে দুইবাে বধ্ায়বি । 

 টাম্বোয়ে 45° বসনেয়েয়ি 30 নমনিট ধ্য়ে বশাকায়বি।  

 অথবা -17° বসনেয়েয়ি 24 ঘণ্টা ধ্য়ে োেয়বি। 

 োনে সুটয়কস বাইয়ে নিয়য় এে উপে কীটিাশক বে প্রয়য়াগ 

কেয়বি এবং তােপয়ে ভুগভকস্থ্ কয়ে বা বাোোয় নিয়য় 

উি্মুক্ত বাতায়স বফয়ে োেয়বি।  

 

আইনগত প্রততকার 

 বানেে ময়ধ্য একটটে ববশী এপাটকয়ময়ে ছােয়পাকাে উপদ্রব 

হয়ে অবশযই বানেে কতৃকপে একটট বপশাদানে প্রনতষ্ঠাি 

নদয়য় তা দমি কেয়বি। বানেে প্রনতটট এপাটকয়ময়ে 

ছােয়পাকাে নিয়ন্ত্রণ কেয়ত হয়ব।  

 এই েেচ ভাোটটয়াে উপে চানপয়য় বদয়া োয়ব িা। আমায়দে 

তথযপুদ্ধস্তকা  বদেুি - বপাকাে উপদ্রয়ব আইিগত প্রনতকাে। 

আবানসক ভবয়িে আইিগত নদকগুয়ো এই সংক্রান্ত 

আটটকয়কে 256, 257 এফ, দ্ধজ, এইচ, 258 এবং 259 দ্বাো 

নিয়নন্ত্রত হয়।  

 

আমরা আ নাপক আরও সা ায্য করপত  াতর 

আমায়দে বফাি করুি, বপাকাগুয়ো পাঠাি বা নিয়য় আসুি - তা 

ছােয়পাকা নক িা নিদ্ধিত হবাে জয়িয। আমায়দে পোমশ ক নবয়ি 

পয়সায় পায়বি েনদ আপনি জনুেে শহয়েে বানসো হি। 

 

কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পোমশ ক বকন্দ্র  

ইজায়বয়ে োোউ েযুশাে, িিঃ গানব মুযোে, মাকুকস দ্ধিট  

 

বটনেয়ফাি এবং সয়েজনময়ি কথা বোে সময়  

জনুেে শহয়েে বানসোয়দে জয়িয:  

ভােয়শস্ট্রায়স 31, 2য় তো, অনফস 232  

বটনেয়ফাি 044 412 28 38  

 বসাম - শুক্রিঃ 13:30 – 14:30 ঘটটকা  

 

 নচটঠ পাঠায়বি: ভােয়শস্ট্রায়স 31  

   বপাস্টয়কাি 3251, 8021 জনুেে 

পায়স কে পাঠায়িাে জয়িয:   ভােয়শস্ট্রায়স 31 

  8006 জনুেে 
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