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বাইের খাবার জায়গার চারপােশ ইঁদেুরর 1দৗরা3 কীভােব কমােবন 
 
আপনার 'রে)ারাঁ যিদ বাইের খাবার বে1াব) রােখ, তাহেল আপনােক ইঁদরু ও অন:ান: কীটপতে=র 
'দৗরা? িনয়Aেণর জন: ব:বDা িনেতই হেব। খাবার DানFেলার চারপােশ ইঁদেুরর 'দৗরা? বI 
করাটা সংিLM 'রে)ারাঁরই দািয়েNর মেধ: পেড়, সংলR রা)ার গাছপালার িনেচ Uতির করা ইঁদেুরর 
বাসাFিলর (যােক ইঁদেুরর গতW ও বেল) ব:বDা করা সেমত। আপনার খাবার Dান ও 'য 'কান 
রা)ার গাছপালার চািরপাশ ইঁদরুমYু রাখার জন: িনেচর িনেচর এই উ\ম কাযWাভ:াসFিলেক অনসুরণ 
ক^ন।  
 
!রাজ পির(ার ক*ন 

• খাবার উি_M `ত পিরaার কের 'সFিলর িনbি\ ক^ন। 'বেঁচ থাকার জন: ইঁদরুেদর 
'রাজ এক আউd পিরমাণ খাবার 'পেলই যেথM, তাই খুব ভালভােব পিরaার করেত 
ভুলেবন না। মেন রাখেবন, আপনার বাইের খাবার Dােন কীটপত= সংeাf পির_gতার 
উhiেনর িবষয়k আপনার Dান পিরদশWেনর মােনর সােথ যুY হয়।  

• বাইের খাবার সম) জায়গাটা ভাল কের ধুেয় 'ফলনু, িনেচর ও উিmত 'বিদ জাতীয় িকছু 
থাকেল 'সFিল সেমত। 'সই সে=, nিত রােo 'রে)ারাঁ বI করার পর এবং আপনার পেরর 
িদন 'খালার আেগ আপনার 'রে)ারাঁর চািরপােশর হাঁটাপথFিল আনাচ-কানাচFিলেক সাবান 
জল িদেয় অথবা 10 % িtেচর িমuণ (2 গ:ালন জেল 1 কাপ িtচ) ব:বহার কের ভাল 
কের ধুেয় 'ফলেতও ভুলেবন না। িনিদWM এই িtেচর িমuেণর ফমুWলা খােদ:র সংwেশW আেস 
এমন তলFিলর জন: ব:বহার করা যােব না। 

• কাঠােমার িনচFিলেত 'জাের জেলর িছঁেট িদেয় ধুেয় 'ফলনু যােত 'সখােন ইঁদরু বা তােদর 
বাসা থাকেল তা জেল ধুেয় 'বিরেয় যায়। 

• জমা জল থাকেল তা পিরaার কের 'ফলনু। 
 

আবজ. না িন/ি0করণ 
• খুব শYেপাY yািzেকর ব:ােগ পুের 'সFিলেক আবজW নার পােo রাখুন। nিতটা ব:ােগর িনেচ 

ও উপের একটা কের 10% িtেচর িমuেণ 'ভজােনা 'নকড়া রাখুন আর তারপর 'সFিলেক 
শY কের 'বেঁধ িদন যােত তা 'থেক িকছু চঁুেয় বাইের না 'বিরেয় আেস।  

• আবজW না 'তালার আেগ অবিধ আবজW না জমা রাখার জন: আপনার কােছ 'যন পযWা{ 
পিরমােণ আবজW না রাখার পাo থােক এবং তার উপেরর ঢাকনাk 'যন শিY কের বেস তা 
িনি}ত ক^ন।   

• আবজW নাFিলেক যতটা স~ব আবজW না 'তালার সমেয়র �ক আেগ-আেগই যথাDােন িনেয় 
আসুন। আবজW না ও পুনঃচeীকরেণর ব�Fিল আবজW না রাখার Dােন দইু ঘ�ার 'বিশ সময় 
ধের পেড় থাকা উিচৎ নয়। আবজW না রাখার Dােন আবজW না পেড় থাকা সময় ও ফলত 
ইঁদরুেদর জন: তা সুলভ কের 'দওয়া কমােত আপনার আবজW না অপসারণকারী সংDার সােথ 
কথা বেল িনিদWM সময় �ক কের িনন। 
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!রাজ তদারিক ক*ন 
• বাইের খাবার Dান, আবজW না রাখার Dান, গােছর টব ও রা)ার গাছপালাFিলেক 'রাজ 

তদারিক ক^ন যােত 'সFিল পিরaার থাকা এবং খাবােরর উি_M বা ইঁদেুরর ল�ণ না 
থাকা িনি}ত করা যায়।  

• আপনার খাবার Dােনর চালা বা Fমkর িনেচ টচ 'ফেল পরী�া ক^ন।   
• আপিন যিদ 'সখােন ইঁদেুরর গিতিবিধ ল�: কেরন, 'যমন ইঁদেুরর িব�া বা গতW , তাহেল 

আপনার কীটপত= িনয়Aণকারী 'পশাদােরর সােথ কথা বলনু এবং 'গাটা কাঠােমাটােক ভাল 
কের সািভW স কিরেয় িনন।  

 
একজন লাইেস9:া; কীটপত> িনয়@ণকারীেক কােজ রাখুন 

• 'রে)ারাঁর মািলকেদর তােদর 'রে)ারাঁর মেধ: কীটপত= িনয়Aেণর জন: একজন লাইেসdnা{ 
কীটপত= িনয়Aণকারীর সােথ 'যাগােযাগ 'রেখ চলা আবশ:ক। আপনার বাইেরর খাবার 
DানFিলেত ইঁদেুরর 'দৗরা? িনয়Aেণর জন: একজন কীটপত= িনয়Aণকারী 'পশাদারেক িদেয় 
কাজ করান। 

• আপিন 'য 'কা�ািনেক িনেয়াগ করেছন তারা 'যন িনউ ইয়কW  রােজ:র পিরেবশর�া দ{র 
(Department of Environmental Conservation, DEC) �ারা লাইেসdnা{ হয় তা 
িনি}ত ক^ন। যাচাই কের 'নবার জন: কল ক^ন, 718-482-4994 ন�ের অথবা 
dec.ny.gov 'দখুন। 

• কীটপত= িনয়Aণকারী 'পশাদােরর সােথ সি�িলতভােব কাজ ক^ন, তােক পিরaার কের 
বিুঝেয় িদন আপিন �ক কী চান এবং তার কাজকেমWর তদারিক ক^ন। 'রে)ারাঁর 
মািলেকর উিচৎ কীটপত= িনয়Aণকারী 'পশাদােরর সােথ িনিবড়ভােব তার বাইের খাবার 
DানFিলেক পিরদশWন করা এবং ইঁদরু িনমূWল করার ব:াপাের তার সােথ সি�িলতভােব কাজ 
করা, nিতবার যখন তারা কােজ আসেবন। 

• ইঁদরু যিদ খাবার Dােনর কাঠােমাFিলর কাছাকািছ গতW  Uতির কের বা বসবাস কের, তাহেল 
আপনােক অবশNই বাইের খাবার পিরেবশন করা বO রাখেত হেব, ততিদন অবিধ যতিদন 
না আপনার কীটপত= িনয়Aণকারী 'পশাদার 'সখান 'থেক ইঁদরু িনমূWল করেছন এবং 
Dানkেক পিরaার-পির_g কের তুলেছন। এছাড়াও আপিন ওই Dােন নতুন কের খাদ: 
পিরেবশেনর কাজ ¡^ করার আেগ Dানkেক নতুন কের Uতির কের িনেতও পােরন।  

• আপনার যিদ একk উিmত 'বিদ জাতীয় িকছু থােক, তাহেল কীটপত= িনয়Aণকারী 
'পশাদারেক িদেয় তার চারপােশ হ)ে�প-'রাধী ইঁদরুকল বসােত বলেত পােরন যােত ওই 
Dােনর চারপােশ ইঁদেুরর গিতিবিধ হে_ িকনা তা নজর রাখা যায়। অিনরাপদ ইঁদরুকল বা 
ইঁদরু মারা পাউডার ব:বহার করা িনিষ£, কারণ তােত ওই ব�Fিলেক ইঁদরু মেুখ কের 
িনেয় খাবার পিরেবশেনর বািক DানFিলেত ছিড়েয় িদেয় দিূষত কের তুলেত পাের।   

 
!রেQারাঁ সংলT রাQাUিলেত থাকা গাছপালা !থেক ইঁদরু দেূর রাখুন 

• Open Restaurant ('খালা পিরেবেশ 'রে)ারাঁ) কাযWeেমর িনয়মাবলী (যা 'যাগ:তাস�g 
'রে)ারাঁ ও বারFিলেক তােদর একাংশ 'খালা আকােশর িনেচ nসািরত করার সুেযাগ 'দয় 
'যখােন 'রে)ারাঁর মেধ:কার পা§Wবত¨ রা)ায়, পােশর বাঁধােনা রা)ায়, 'রে)ারাঁর িপছেনর 
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বাগােন, বাইেরর বাগােন, শহেরর চNের এবং 'খালা রা)ায় বসা যায়) খাবার জায়গাFিলেক 
ঢাকা, চালা 'দওয়া বা রা)ার গাছপালার সংwেশW আসা, অথবা শহেরর গাছপালাFিলর এক 
ফুেটর মেধ: থাকার মেতা িবষয়Fিলেক িনিষ£ কের। আপনার বাইের খাবার পিরেবশেনর 
কাঠােমাk রা)ার গাছপালার �ক পােশ থাকেল তা ইঁদেুরর গিতিবিধেক উৎসািহত কের এবং 
গােছরও �িত করেত পাের। আপনার খাবার পিরেবশেনর কাঠােমাk যিদ আেগ 'থেকই 
'কান গােছর কাছাকািছ থােক, তাহেল ইঁদেুরর 'দৗরা? আটকােত ও গাছপালার সুর�ার জন: 
আপনােক অবশ:ই পদে�প িনেত হেব।  
o রা)ার গাছপালায় যিদ ইঁদেুরর গতW  থােক, তাহেল আপনার কীটপত= িনয়Aণকারী 

'পশাদারেক িদেয় 'সFিলর ব:বDা িনন বা হ)ে�প-'রাধী ইঁদরুকল বসান। 
o গােছর 'গাড়ার nেবশেযাগ: গেতW র মেুখ হাডW ওয়:ােরর কাপড় (1/2-ইিª জাল; 16 গজ 

গ:ালভানাইজ করা) বসােনা 'যেত পাের যােত পিরaার-পির_g করার পর ইঁদেুরর 
আবার তােদর গেতW  এেস nেবশ করা আটকােনা যায়। মরুিগর খাঁচার তার (chicken 
wire) ব:বহার করেবন না — ইঁদরু সহেজই 'সFিলর মেধ: িদেয় 'যেত-আসেত পাের।  

§ এই কােজর জন: NYC উদ:ান ও িবেনাদনDল িবষয়ক দ{র (NYC 
Department of Parks and Recreation) 'থেক একk গােছর কাজ করার 
অনমুিতপেoর দরকার হয়। এই অনমুিতপেoর জন: আেবদন করেত 
nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application 'দখুন। 

o িসেম¶, কাঁচ বা এমন 'কান িবপ·নক িজিনস গােছর 'গাড়ায় ব:বহার করেবন না যা 
গাছkর �িত করেত পাের বা ইঁদরু তার িনচ িদেয় গতW  Uতির কের িনেত পাের। 
গােছর 'গাড়ায় িসেমে¶র চাতাল Uতির কের 'দওয়া কেঠারভােব িনিষ£। 

o গােছর চারপাশটা ঘন-ঘন পিরaার ক^ন এবং গােছর 'গাড়ায় বা তার আেশপােশ 
কখনই আবজW না রাখেবন না। 

o আপনার বাইের খাবার পিরেবশেনর Dানkেক Open Restaurant সংeাf িনয়মাবলীর 
অনবুত¨ কের 'তালার জন: তােক সিরেয় িনন বা তােত 'ফর-বদল কের িনন যিদ 
আপনার খাবার জায়গাFিলেক ঢাকা, চালা 'দওয়া থােক বা রা)ার গাছপালার সংwেশW 
আেস, অথবা শহেরর গাছপালাFিলর এক ফুেটর মেধ: থােক।   

 
আপনার খাবার পিরেবশেনর কাঠােমাUিলেক কীটপত> !থেক দেূর রাখার gতির বা পনুঃিনম.াণ 
ক*ন 

• খাবার পিরেবশেনর কাঠােমায় থাকা 'য 'কান খািল Dান হেয় উঠেত পাের ইঁদরুেদর 
"আuয়Dল" — এমন Dান 'যখােন ইঁদরু লকুায় বা বাসা Uতির কের। খািল Dােনর মেধ: 
খাবার পিরেবশেনর কাঠােমার িনেচ ফাঁক থাকা এবং দইু 'দওয়ােলর মেধ:কার ফাঁকা Dান, 
যিদ তােত খািল অংশ থােক, ইত:ািদ অfভুW Y থােক। কীটপত= িনয়Aেণর জন:, এই সব 
DানFিল 'যন সহেজই পিরদশWন ও পিরaার-পির_g রাখার মেতা কের Uতির করা হয়। 
আপনার কাঠােমাk এমনভােব Uতির ক^ন বা পুনঃিনমWাণ ক^ন যােত সহেজই 'মেঝ ও 
'দওয়ােলর খািল জায়গাFিলেত নাগাল পাওয়া যায়: 

o বসার Dােনর 'মেঝর িনেচ িদেয় িনকাশী ব:বDা রাখুন। খাবার পিরেবশেনর কাঠােমা 
'যমন এমনভােব Uতির না করা হয় যােত তা বিৃMর জল 'দওয়ােলর 'কােণ জমা 
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কের তা তার উপর িদেয় বেয় যায়। 
o 'বিদেত উপর িদেক 'খালা যায় এমন ক»াযুY দরজা লাগান যােত সহেজই 

কাঠােমাk পিরদশWন করা 'যেত পাের।  
o আ_াদন ও 'দওয়ােলর মেধ: 'মাটামkু 16 ইিª উ¼তার 'খালা Dান রাখুন।   
o খাবার পিরেবশেনর কাঠােমার চািরপােশর গােছর টবFিলেত যিদ ইঁদেুরর গতW  থােক, 

তাহেল ওই টবFিল 'থেক মাk ও ইঁদেুরর বাসার িজিনসFিলেক 'ফেল িদন এবং 
'সkেক জলপূণW পাo বা অfরােয়র মেধ: বসান।   

o মাk বা 'সই সব িজিনসপo িনেয় কাজ করার সময় আপিন ও আপনার কম¨েদর 
সবসময় জল-nিতেরাধী দ)ানা পের কাজ করা ও বারবার কের হাত 'ধাওয়ার 
িবষয়k িনি}ত করেবন কারণ এই িজিনসFিল ইঁদেুরর মল ও মেূo দিূষত থাকেত 
পাের। আপনার কমWচািরেদর এই ধরেনর দ)ানা িদন। 

 
সংiানসমহূ 

• 'রে)ারাঁFিলেত কীটপতে=র nাদভুW াব 'রাধ সংeাf আরও িব)ািরত তেথ:র জন:: 
o https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-

owner.page  
• nিতেরাধ ও িনয়Aণ সংeাf িবনামেূল:র nিশ�েণর জন:: 

o Rat Information Portal (ইঁদরু সংeাf তেথ:র 'পাটW াল): nyc.gov/rats 
o Rat Academy Training (ব়:াট অ:াকােডিম 'Ãইিনং):  

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page  
• Open Restaurants স�েকW  আরও জাননু: 

o nyc.gov/openrestaurants 
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