মসকুইট ো লোর্ভির্সডোল ব্লক
ব্যাসিলাি থুসিসিএসিি ইস্রায়েলএসিি (Bacillus thurengensis var Israelensis) -10% WDG
(মশা সিস্ক) (সব্টি সিক্টি)
জৈব্ ও ইয া ব্ন্ধু ত্বপূর্ণ মশা লাসভণ সিিাল
(স্ট্রেন: সভসিআিসি সব্ 17, আযেিান নাম্বাি MTCC 5596)
সিযিাটাইপ: H14

সুপোর্িশ:
মশস টি এমএলসব্ িাধাির্ পসিযব্শগত অব্স্থাি অধীযন 30 সিযনি ব্া তাি স্ট্রব্সশ িময়েি ৈনয সব্টিআই ার্ণ ি মাত্রা প্র াশ িযত প্রর়্েন
িা হ়ে। ভািমান সিযস্কি িসি়ে উপািানটি ৈযলি পৃযে মুসি পাযব্ এব্ং ধীযি ধীযি নীযে ব্িাযব্। এই সিস্কগুসল িব্ ধিযনি মশাি প্রৈনন
স্ট্রেত্রগুসলযত ব্যব্হাি িা স্ট্রর্যত পাযি। সিস্কগুসল র্াযত স্ট্রস্রাযতি প্রব্াযহ স্ট্রভযি না র্া়ে এব্ং সি়ো স্থাযল াৈ িযত পাযি তাি ৈনয সিযস্কি
মযধয স্ট্রর্ ফু যটা আযে তাি মযধয াঠি ঢু স য়ে ব্া মাে ধড়াি ৈাযলি িাযথ স্ট্রব্যেঁ ধ সিযত হযব্।
এমএলসব্ প্রা প্রব্াযহি ৈনয ব্যব্হাি িা স্ট্রর্যত পাযি। শুষ্ক এলা া়ে প্রয়োগ িা র্াযব্ স্ট্রর্খাযন মশাি প্রৈনন স্থান সহশাযব্ িযেহ িা হ়ে
, ব্নযা ব্া ব্ৃসি পড়াি পি র্াযত মাশাি ব্ংশ ব্ৃসি না হ়ে । শুষ্ক এলা া়ে র্খন ৈল স্ট্রব্যড় র্াযব্ সিস্কগুসল স্ট্রভযি উঠযব্ এব্ং সব্টিআই এি
িসি়ে উপািানটি ৈযলি মযধয েসড়য়ে পড়যব্ এযত এি মণেমতাি স্ট্র ান প্রভাব্ পড়যব্ না।
মশো লোভিো পর্িচোলনোি জনয প্রট োটেি মোত্রো;
ব্নযা ব্সলত এলা া়ে মশাি লাভণ া প্রৈনন স্থাযন গভীিতা অনুর্া়েী ১ টা MLB সিস্ক ১০০ ব্গণ ফু ট, পৃে এলা া পর্ণন্ত
উচ্চ জৈব্ পিাথণ, স্ট্রর্মন সন াশী সনষ্পসি সিযেম ব্া উপহ্রি মযতা ৈযল আমিা মূলযা়েযনি উপি সভসি
ব্াসড়য়ে সনযত পাসি।

াৈ

যি িাধাির্ স্ট্রিাৈ সতন স্ট্রথয

িযত পাযি.
োি গুর্

এমএলসব্ ব্যাব্হাি িাি িম়ে র্সি লাভণ াি ৈনিংখযা স্ট্রব্শী হ়ে , ব্া ৈলৈ উসিি ঘন থায
ব্া ৈল খুব্ িূসিত হ়ে তখন এমএলসব্
িযে প্রা সেস ত্িা িুপাসিশ িা হ়ে। তখন সিস্ক 30 সিন ব্া তাি স্ট্রব্সশ পর্ণন্ত লাভণ া উন্ন়েন িমন িযব্। স েু লাভণ া সিস্ক প্রয়োগ িাি
পিও আংসশ ভাযব্ মৃতুযি আযগ সব্ াশ হযত পাযি। তাযিি সন়েন্ত্রযর্ি ৈনয নূযনতম 24 স্ট্রথয 48 ঘন্টা িম়ে সিন ।

বপন কুলোি:
; মশস টি এমএলসব্ প্রয়োগ
স্ট্রহাল ।

রুন প্রসত 100 ব্গণ ফু ট কুলাি ব্যেি ৈনয , স্ট্রোট কুলাযিি ৈনয অযাসিয শন মাত্রা নীযেি স্ট্রটসব্যলি উযেখ

িা

মশোি লোভিো মোিোি জনয বোর্িি বর্িিঙ্গন এ বযবিোি;
ব্াসড়ি সন টব্তী এলা াই ব্সহমুখ
ণ ী অযাসিয শযনি ৈনয পাসখিল়েম অযটাযমাব্াইল টাইয়েি , ব্যাযিল, পুকুি, অব্যব্হৃত িুইসমং পুল (আংসশ ভাযব্
ভূ গভণ স্থ প্র াযিি), ব্ৃসিি ৈল, ফু যলি পাত্র ব্া অনয স্ট্র াযনা িংগ্রযহি ৈনয োযিি নিণ মাই ব্া ব্াসড়ি াো াসে অনযানয স্থাযন স্ট্রর্খাযন অল্প
িময়েি ৈনয ৈল ৈমা হ়ে সিযস্কি টু যিা ব্যব্হাি িা হ়ে । Moskitos এমএলসব্ টু যিা সনম্নসলসখত স্ট্রটসব্যল স্ট্রিখাযনা সহিাযব্ ব্যব্হাি িা
স্ট্রর্যত পাযি, সেস ত্িা স্থান ৈল পৃে এলা া।
স্থো ়ী জটলি সোিটেস এলোকো: 1-5 ব্গণ ফু ট, 5-25 ব্গণ ফু ট, 25-100 ব্গণ ফু ট, 100 ব্গণ ফু ট উপযি
পর্িমোণ বযবিোি: 1/4 সিস্ক, 1/2 সিস্ক, 1 সিস্ক, 1 প্রসত 100 ব্গণ ফু ট।
ব্াসড়ি োিপাযশ সব্নামূযলয ব্নযা সেস ত্িা: মশস টি এমএলসব্ স্ট্র ান শুষ্ক পৃো়ে প্রয়োগ
স্ট্রটসব্ল স্ট্রটসব্যলি িাযথ িঠি পসিমার্ ব্যব্হাি রুন।

রুন র্া ব্ৃসিি পযি ব্নযা হয়ে র্া়ে। উপযিি স্ট্রিাৈ

মযনাসব্জ্ঞান লাভণ া ফ্লাইট (সফল্টাি মাসে, সন াশী ৈাল, স্ট্রেন ফ্লাই):
বজিয জল র্চর্কৎসো প্ল্যোন্টঃ
মশস টি এমএলসব্ স্ট্রর্মন মাে ধিাি ঝু সড়যত স্ট্রিযখ ঝু সড়টি স্ট্রর্খান সিয়ে ব্ৈণ য ৈল স্ট্রব্যিাযব্ তাি মযধয িাখযত হযব্ ঢালাই সফল্টাি ৈল প্রযব্শ
িিাি পূযব্ণ ।ঝু সড়টি িব্িম়ে সিস্ক সিয়ে ভযি িাখযত হযব্ সব্টিআই এি স্থা়েী প্রব্াহ ব্ৈা়ে িাখাি ৈনয ।সেস ৎিা টিয িসি়ে িাখযত
সিযস্কি িংখযা , আ়েতন এব্ং প্রব্াযহি প্রব্াহ হাযিি উপি সনভণ ি িযব্।
ফু যলি পাযত্রি মযধয ফাোি ৈী নট লাভণ া সন়েন্ত্রনঃ র্সি পটটিং সমশ্রর্টি মশস টি সিযস্কি িাযথ এমন ভাযব্ সমসশ্রত িা হ়ে র্াযত
ফাোি ৈী নট লাভণ া স্ট্রিখযত পাও়ো না র্া়ে তযব্ স্ট্রিখাযন লাভা সন়েন্ত্রর্ হয়েযে । স্ট্রিাৈটি সিল এব্ং ত্রুটি সনভণ ি যি ব্া এ টি পযটি
প্রসত িযব্ণািম 1 টি সিস্ক ব্যব্হাি িা র্াযব্ ।

র্নিোপত্তো;

সশশুযিি নাগাযলি ব্াইযি িাখুন . খািয িামগ্রী স্ট্রথয িূযি িাখুন। স্ট্রখালা সশখা এব্ং তাপ স্ট্রথয
অনয স্ট্র ান ৈীযব্ি েসত যি না তব্ুও ত্ব ও মুযখি িংযর্াগ এসড়য়ে োলুন ।

িূযি িাখুন। র্সিও সিস্কগুসল মশাি লাভণ া োড়া

মশস টি এমএলসব্ এি িাযথ শিীযিি িংযর্াগ হযল পর্ণাপ্ত ৈল সিয়ে ধুয়ে স্ট্রফলুন । িব্ণিা িািা়েসন

সোবধোন : সিল্কওয়েিম/ স্ট্রিশম মথ পালাি স্থানগুসলি

াো াসে ব্যব্হাি

িযব্ন না।

এব্ং দ্রাব্

ব্যব্হাি এসড়য়ে েলুন।

অ্যোর্ন্টটডো : লের্ী়েভাযব্ সেস ৎিা

রুন।

প্রোথর্মক র্চর্কত্সো বযবস্থো;
1. র্সি স্ট্র ও স্ট্রখয়ে স্ট্রফযল সপঠ োপযি ব্সম িান ।
2. র্সি ত্ব এব্ং াপড় িূসিত হ়ে। িূসিত ত্ব এব্ং াপড় প্রেু ি ৈল এব্ং িাব্ান সিয়ে ধুয়ে স্ট্রফলুন ।
3. র্সি স্ট্রোখগুসল িূসিত হ়ে স্ট্রোযখ 10 স্ট্রথয 15 সমসনযটি ৈনয স্বাভাসব্ লব্র্াি ৈল সিয়ে ধুয়ে স্ট্রফলুন।
4. স্ট্রিাগীয তাৈা ব্াতাযি সনয়ে র্ান ।

সংগ্রিস্থল: -

এমএলসব্ িম্বসলত পযায টগুসলয পৃথ
ে ব্া প্রােযন িাখযত হযব্ ,
পযায টগুসলয তালা োসব্ সিয়ে আলািা আলমাসিযত িাখযত হযব্ ।

অনযানয ব্স্তু সব্যশিভাযব্ খাযিয িামাসগ্র িযে িাখা র্াযব্ না ।

র্নমি োতো
আসমত ব্ায়োযট

প্রাইযভট

সলসমযটি

২১, ব্াসলগাি িাকুণ লাি স্ট্রিাি , ইউসনট নং ২১ , ৩়ে স্ট্রফ্লাি
স্ট্র াল াতা -৭০০ ০০১৯ ( পসিমব্ে )
র্নমি োণস্থোল
গ্রাম মসহহাসি , োেঁিনী ব্াগান , NH-6
স্ট্রিামৈুি , হাওড়া – ৭১১৩০২ ( পসিমব্ে )

