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অআআধডধঅয টরাআরন ঢাকা  াযা ফদ ফথরক গত
৬ জুরাআ ফথরক ১৮ অগস্ট ধফরকর ৫ টা মন্তয ফভাট ৪২৭২
জন কর করযরেন
 এয ভরে ম্ভাব্য ফযাগী ১৭৪৩ জন
 পুরযারনা ফযাগী ১৭৫৬ জন
 ফধষ্ট ৭৭৩ জন ফপানকরকাযীগণ ধিকুনগুধনয়া
ম্পধকযত ধফধবন্ন তথ্য জানরত ফিরয়রেন

ভা ধনয়ন্ত্ররণ ভধিত ব্যফস্থ্া


মধদও ভা ধনয়ন্ত্ররণয রনক দ্ধধত অরে, তরফ
ধফরলজ্ঞগণ ভধিত ধনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থ্ায উয ফজায
ধদরয়রেন। আ ধন্টরেরটড ফবক্টয ম্যারনজরভন্ট (IVM)
ফা ভধিত ফাক ধনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থ্ানা র ফাক
ধনয়ন্ত্ররণ ম্পদ এয ঠিক ব্যফায কযফায
একটি
যুধিঙ্গত ধদ্ধান্ত েণ প্রধিযা
 ভধিত ধনয়ন্ত্রণ র এভন এক ব্যফস্থ্া ফমখারন ফম
ফকান একটি দ্ধধতয ধতধযি ব্যফায না করয
(ফমভন; কীটনাক) রফ যাচ্চ ধনয়ন্ত্ররণয জন্য এক ফা
একাধধক দ্ধধত একরে ব্যফায কযা। এ দ্ধধতয
উরেশ্য র ফ যধনম্ন প্ররিষ্টায় রফ যাচ্চ পর রাব
য ও কভ খযি
 কামকয
 ফাক ধনয়ন্ত্ররণ ফটকআ দ্ধধতয ব্যফায
 ক্ষধতকাযক যাায়ধনক দ্বাযা ধযরফ দূলণ ফযাধ কযা
 কীটনারকয ধফরুরদ্ধ ভায প্রধতরযাধ ক্ষভতা ততধয
রত না ফদয়া।
 ধিকুনগুধনয়া ফা ফডঙ্গু প্রাদুব যারফয ভয় ভায ঘনত্ব
য বারফ কভারনা এফং ধিকুনগুধনয়া ফা ফডঙ্গু
কামকয
অিান্ত ফযাগীরক ফমন ভা কাভড়ারত না ারয ফজন্য
য ও ধনরজয প্রধতযক্ষা
অোী ভক ধনয়ন্ত্রণ কামিভ
ব্যফস্থ্া সুধনধিত কযরত রফ মারত ভায ংিভণ িি
বাঙ্গা মায়।
 ভধিত ফাক ধনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থ্ানায মূর উাদানঃ
১. প্রিায, াভাধজক ভারফ এফং অআন প্ররয়াগঃ

 ংধিষ্ট কর প্রধতধনধধত্বকাযী প্রধতষ্ঠান, নাগধযক
ভারজ ভধিত ফাক ধনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থ্ানা য মূর নীধত
এফং ফকৌর ব্যাকবারফ প্রিায কযা
 জনস্বারস্থ্যয জন্য অআনী ধনযন্ত্ররণয প্রধতষ্ঠা এফং তা
ধিারীকযণ
 জনগরণয ক্ষভতায়ন
২. স্বাস্থ্য ধফবারগয ারথ ন্যান্য ধফবারগয রমাধগতা মূরক
য
কামিভঃ
 যকাযী ও ফফযকযী কর প্রধতষ্ঠারনয ভরে ফ যাত্মক
রমাধগতায কর সুরমাগ ধনধিতকযণ
য
 নীধত ধনধাযকরদয
ভরে কর ফমাগারমাগ ভােভরক
ধিারীকযণ
৩. ভধিত দ্ধধতঃ
 ধফধবন্ন ফযাগ ধনয়ন্ত্ররণয জন্য ম্পরদয ফমৌধিক ব্যফায
 -যাাযধনক ও যাাযধনক ফা ক (ভা) ধনযন্ত্রণ
দ্ধধত একীভূত কযা
 ন্যান্য ফযাগ ধনযন্ত্রণ দ্ধধতয রঙ্গ একীভূত কযা
৪. প্রভাণ ধবধিক ধদ্ধান্ত েণঃ
স্থ্ানীয ফাস্তুংস্থ্ান , ফযাগতত্ত্ব এফং ম্পদ ব্যফস্থ্ানায় ধফধবন্ন
য ফকৌররয মথামথ প্ররয়াগ
কামকযী
য গরফলণা দ্বাযা ধযিাধরত এফং ধন য়ধভত মরফক্ষণ
য
কামকযী
ও
মূল্যাযন
৫. ক্ষভতা ফাড়ারনাঃ
 ধযধস্থ্ধতগত ধফরিলরণয ধবধিরত জাতীয ও স্থ্ানীয
য ধযাম য উাদান ফকাঠারভা, অধথ যক ম্পদ
মারয
ও ভানফ ম্পরদয  ঠিক ব্যফায ধনধিত করয
ভধিত ফাক (ভা) ধনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থ্ানা ফকৌর
ধযিারনা কযরত রফ।
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ধিকুনগুধনয়া ন্মরে ধফস্তাধযত জানরত এআ ওরয়ফাআ ধবধজট করুন
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