
 

 

 

 

 

 

 

 



কীটনাশক পরিরির িঃ 

বাাংলাদেদশ উচ্চ ফলনশীল ধান এবাং অন্যান্য কৃরিজা  পদেি উৎপােন বৃরিি জন্য প্রর  বছি প্রায় ৪,০০০ মে:টন কীটনাশক 

ব্যবহাি কিা হয়। ব্যবহৃ  কীটনাশদকি আনুোরনক ২৫% অর্ থাৎ ১,০০০ মে:টন বৃরিি পারনদ  ধুদয় রনকটব ী উনু্মক্ত 

জলাশদয় িদল যায়। এ রবপুল পরিোণ কীটনাশক মকান মকান সেয়  াৎক্ষরণকভাদব োদছি মৃত্যু ঘটায়। পারনদ  দ্রবীভূ  

কীটনাশদকি োত্রা কে হদলও ঐ পারনদ  োছ ক্রদে ক্রদে প্রজনন ক্ষে া এবাং মিাগ বালাই প্রর দিাদধি স্বাভারবক ক্ষে া 

() হািায়, দুব থল হয় এবাং মেদহি বিথনহাি কদে যায়। 

বাাংলাদেদশ ফসদলি কীটপ াংগ েেদনি জন্য ব থোদন ৪ ধিদণি কীটনাশক ব্যবহাি কিা হয়। 

১) অগ থাদনাদলারিন জা ীয়িঃ মযেন-রি.রি.টি মলাদিদিন, িাই-এলরিন, মহপ্টাদলাি ই ুারে। 

 

অগ থাদনাদলারিন জা ীয় কীটনাশদকি রবিরক্রয়া পারনদ  ৩-১৫ বছি পয থন্ত রবদ্যোন র্াদক। সেগ্র পৃরর্বীদ  এই জা ীয় 

অরধকাাংশ কীটনাশদকিই ব্যবহাি রনরিি কিা হদয়দছ।  

 

২) অগ থাদনাদলারিন জা ীয়িঃ মযেন – িায়ারজনন, ম্যালারর্য়ন, িাইদেক্রন, নগস, সুরেরর্য়ন ই ুারে। 

অগ থাদনাফসদফট জা ীয় কীটনাশকই মপাকা োকড় েেদনি জন্য সব থারধক ব্যবহৃ  হদয় র্াদক। এই জা ীয় কীটনাশদকি 

রবিরক্রয়া পারনদ  সাধািণ : ১৫-১৮০ রেন পয থন্ত রবদ্যোন র্াদক। বাাংলাদেদশ ব থোদন ১৫০টিি অরধক সাংখ্যক এই জা ীয় 

কীটনাশক ব্যবহাদিি জন্য মিরজরিকৃ ।  ন্মদে িায়ারজনন, বাসুরিন ই ুারে োদছি জন্য অ ুন্ত ক্ষর কি। 

 

৩) কাদব থাদেট জা ীয়িঃ মযেন- কাব থারিল, রেপরসন, োশ থাল, কাদব থাফুিান, পাোন ই ুারে। 

কাদব থাদেট জা ীয় মবশ কদয়কটি কীটনাশক ব থোদন ব্যবহৃ  হদে। এই জা ীয় কীটনাশদকি রবিরক্রয়া সাধািণ িঃ ১৫-

১৮০ রেন পয থন্ত রবদ্যোন র্াদক। োদছি উপি এই জা ীয় কীটনাশদকি রবিরক্রয়া রনরুপন কাজ এখনও পিীক্ষাধীন িদয়দছ।  

৪) পাইরিথ্রদয়ি জা ীয়িঃ মযেন-রিপকি থ, রসেবুশ, মিরসস, সুরেসাইরিন, সুরে-আলফা ই ুারে। 

সম্প্রর  বাাংলাদেদশ প্রায় ১৫-২০টি পাইরিথ্রদয়ি জা ীয় কীটনাশক মূল িঃ উঁচু জরেি ফসদল, িরব শদে ব্যবহাদিি জন্য 

অনুদোেন প্রাপ্ত হদলও ধান জা ীয় ফসদল এি ব্যপক ব্যবহাি লক্ষু কিা যাদে। পাইরিথ্রদয়ি জা ীয় কীটনাশদকি রবিরক্রয়া 

৭-৩০ রেন পযন্ত রবদ্যোন র্াদক। এই জা ীয় প্রায় সকল কীটনাশকই োদছি জন্য অ ুন্ত ক্ষর কি।  

 

েৎে সম্পদেি উপি কীটনাশদকি প্রভাবিঃ 

সকল কীটনাশকই রবিাক্ত এবাং প্রাণীদেদহি উপি এি যদর্ি ক্ষর কি প্রভাব রবদ্যোন। আোদেি মেদশ বি থাকাল জুদড় র্াদক 

োদছি প্রজনন মেৌসুে এবাং এই সেয়ই মূল িঃ রবরভন্ন োছ রিে রেদয় র্াদক। রবদশি কদি কক, পু ুঁটি, রশাং, োগুি টারক, মশাল, 

গজাি, মবায়াল, মবদল, মটাংিা, প্রভৃর  োছ সাধািণ িঃ অল্প পারনদ  ধাদনি জরেদ  রিে মেয় এবাং বাচ্চা লালন কদি। কা লা, 

রুই, মৃদগল, কারলবাউস সহ অন্যান্য োদছি মছাট মপানাও রনচু জরেি ধানদক্ষ দক লালনভূরে রহদসদব ব্যবহাি কদি। ধাদনি 

মক্ষদ  কীটনাশক ব্যবহাি কিা হদল মসখাদন বসবাসি  উপদিাক্ত োদছি উপি সিাসরি রবিরক্রয়া শুরু হয়। 

এছাড়া বৃরিি পারনদ  কীটনাশক ধূদয়ও সিাসরি জলাশদয় পর   হদয় জলজ পরিদবশদক দূরি  কদি। ফদল োদছি ব্যাপক 

েড়ক বা মিাদগি প্রাদু থভাব মেখা মেয়। এভাদব কীটনাশদকি রবিরক্রয়াি ফদল প্রর  বছি মেদশি উদেখদযাগ্য পরিোণ েৎে 

সম্পে ক্ষর গ্রস্থ হদে। কাদজই োদছি জন্য ক্ষর কি কীটনাশক ধাদনি জরেদ  ব্যবহাি না কিা আোদেি সকদল কনর ক 

োরয়ত্ব। 

 

ধাদনি জরেি কীটপ াংগ েেদনি জন্য কায থকি এবাং োদছি জন্য ক্ষর কি ও অদপক্ষাকৃ  রনিাপে কীটনাশদকি  ারলকা 

প্রেত্ত হদলািঃ 

 

 

 

ক্ষর কি কীটনাশক অদপক্ষকৃ  রনিাপে কীটনাশক 



নাে প্রদয়াগোত্রা  

মকরজ বা রলটাি/মহক্টি 

নাে প্রদয়াগোত্রা  

মকরজ বা রলটাি/মহক্টি 

মহপ্টাদলাি       ৪.৫ মকরজ িাইদেক্রন ৮৪০ রেিঃ রলিঃ 

িাই এলরিন ৪.৫ মকরজ সুরেরর্য়ন ১.১২ রলিঃ 

বাসুরিন ১৬.৮ মকরজ ম্যালরর্য়ন ১.১২ রলিঃ 

িায়ারজনন ১.৬৮ রলিঃ নগস ৫৬০ রেিঃ রলিঃ 

সুরেসাইরিন ২৫০ রেিঃ রলিঃ  ফুিািান ১৬.৭ মকরজ 

রিপকি থ ৫৬০ রেিঃ রলিঃ মসরভন ১.৩ মকরজ 

 

 

 

োদছি মেদহ কীটনাশদকি রবিরক্রয়ািঃ কীটনাশদকি েীঘ থদেয়ােী স্বল্প োত্রাি রবিরক্রয়াি ফদল োদছি মেদহি শিীি বৃরত্তয় 

রবরভন্ন প্রকাি উদেদযাগ্য পরিব থন সারধ  হয়। এদ  োদছি মেদহি গুরুত্বপূণ থ অাংশ মযেন-বৃক্ক, যকৃ , ফুলকা, পাকস্থলী 

সব থারধক ক্ষর গ্রস্থ হয়।  দব কীটনাশদকি রবিরক্রয়ায় েরিস্ক, ত্বক এবাং োাংশদপশীও ক্ষর গ্রস্থ হয়। েীঘ থ মেয়ােী রবিরক্রয়াি 

ফদল জীরব  োদছি স্বাভারবক শিীিবৃত্তীয় কায থ প্রনালীি পরিব থন ঘদট এেনরক কেরহক পরিপক্ক াও রবরি  হয়, স্বাভারবক 

প্রজনন ক্ষে া মলাপ পায়, পিব ীদ   াদেি মেদহি স্বাভারবক রবকাশ রবরি  হয় অর্বা বন্ধ্ুা হদয় যায়। রবজ্ঞানীগণ ব থোদন 

োদছি জীবদনি উপি কীটনাশদকি প্রভাব সম্পরকথ  অ ুন্ত আকি থণীয় গদবিণা কায থক্রে িারলদয় যাদেন। কীটনাশক 

প্রভারব  োছ পিীক্ষা কদি মেখা মগদছ, প্রকাি মভদে উদেখদযাগ্য পরিোণ কীটনাশক  াি মেদহ সরি  হয়। 

 

কীটনাশক প্রভারব  উক্ত োছ, োনুি বা অন্য ময মকান প্রাণী গ্রহণ কিদল ধীদি ধীদি অসুস্থ হদয় পড়দ  পাদি অর্বা জটিল 

মিাদগও আক্রান্ত হবাি সম্ভবনা র্াদক। কািণ সরি  কীটনাশক ময মকান প্রাণীি সাধািণ মিাগ প্রর দিাদধি ক্ষে া করেদয় 

মেয়, ফদল োনুি বা োছ মিাগাক্রান্ত হয়। 

  

কীটনাশক ব্যবহাদি প্রদয়াজনীয় স কথ ািঃ 

মেদশ ব থোদন দুই শ ারধক মিরজরিকৃ  কীটনাশক ব্যবহৃ  হদে। অপরিকরল্প  উপাদয় এবাং ইো োরফক কীটনাশক 

ব্যবহাদিি ফদল মেদশি েৎে সম্পে আজ যদর্ি ক্ষর গ্রস্থ। ফসদলি কাাংরখ  ফলদনি পাশাপারশ েৎে সম্পদেি যাদ  

মকান িকে ক্ষর  না হয়, মসরেদক আোদেি সব সেয় নজি িাখদ  হদব। ফসদলি জরেদ  কীটনাশক প্রদয়াদগি সেয় 

রনম্নরলরখ  রবিদয় অবশ্যই স কথ া অবলম্বন কিদ  হদব এবাং প্রদয়াজন মবাদধ স্থানীয় র্ানা েৎে/কৃরি কে থক থাি সাংদগ 

পিােশ থ কিদ  হদব। 

 



১। অগ থাদনাদলারিন জা ীয় কীটনাশক (রি.রি.টি, মলািদিন, িাই-এলরিন, মহপ্টাদলাি,এনরিন, এলরিন, র্াদয়ারিন, রহলিান, 

র্াদয়ারলন ই ুারে) োছ সহ োনুদিি জন্য অ ুন্ত ক্ষর কি। মকান অবস্থাদ ই উপদিাক্ত কীটনাশক সমূহ ব্যবহাি কিা উরি  

নয়। 

  

২। অনুদোরে  োত্রাি মিদয় অরধক োত্রায় কীটনাশক ব্যবহাি কিা হদল  া োছ , োনুি ও অন্যান্য প্রাণী সহ পরিদবদশি 

ভািসাম্য নি কিদব। সঠিক োত্রায় সঠিক সেদয় কীটনাশক ব্যভহাি কিা অ ীব জরুিী।  

৩। োদছি জন্য ক্ষর কি অগ থাদনাফসদফট জা ীয় কীটনাশক, মযেন- িায়ারজন, বাসুরিন ই ুারে নীচু জরেি ধানদক্ষদ  

ব্যবহাি বন্ধ্ কিা আবশ্যক।  

৪। পাইরিথ্রদয়ি জা ীয় কীটনাশক সমূহ কখনই ধান জা ীয় ফসদল ব্যবহাি কিা যাদব না। শুধুোত্র উচু জরেি ফসদলি (শাক 

সবরজ, ত্যলা, িা,  াোক ই ুারে) েদেই এই জা ীয় কীটনাশদকি ব্যবহাি সীোবি িাখদ  হদব। 

৫। বি থা মেৌসুদে কীটনাশক ব্যবহাদি অরধক সদি ন হদ  হদব। শুধুোত্র মিৌদ্রজ্বল রেবদসই কীটনাশক প্রদয়াগ কিদ  হদব। 

মেঘলা রেদন বা প্রর কূল আবহাওয়ায় কখদনাই কীটনাশক প্রদয়াগ কিা যাদব না। 

৬। মে মেরশন, কীটনাশক এি পাত্র ও অন্যান্য সিঞ্জাোরে মকান অবস্থাদ ই জলাশদয় বা পুকুদিি পারনদ  মধায়া উরি  নয়।  

৭। সেরি  মিাগ বালাই েেন পির দ  ধান মক্ষ  বা ফসদলি োদেি কীটপ াংগ েেন কিদ  হদব এবাং যারিক বা 

স্থানীয়ভাদব উদ্ভারব  পির দ  কীট প াংগ েেদনি মিিা কিদ  হদব। জরুিী প্রদয়াজন ব্যর দিদক িাসায়রনক কীটনাশক 

ব্যবহাি কিা উরি  নয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


