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এই নিরদ্য নশকো� একনরিত কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো (integrated pest 
management, IPM) ধকৌশিগুরিো আপিোরক আপিো� খোদ্ পন�রেবো 
প্রনতষ্োিরক (food service establishment, FSE) ধেরে ইঁদ�ু এবং অি্োি্ 
কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ক�রত সহোয়তো ক�রত পোর�।

আর�ো তরথ্� জি্, nyc.gov/health এ রোি এবং operating a 

restaurant (দিষ্ািাঁ িািাষ�াি রবেষয়) অিসুন্ধোি করুি।
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দেষে ইঁদুি ও অ�্যা�্য কীটপেষগেি জ�্য সররিয় 
ব্যবস্া র��
নিউইয়ক্য  শহর� ধেরে ইঁদ�ু ও অি্োি্ কীটপতরঙ্গ� সমস্ো হি প্রেনিত সমস্ো। নবরশে কর� 
খোদ্ পন�রেবো� প্রনতষ্োিগুরিো (FSEs) ধেরে ইঁদ�ু এবং অি্োি্ কীটপতরঙ্গ� সমস্ো ধথরক 
অসু�নক্ষত কো�ণ ধসগুরিো হি খোদ্, আশ্রয় এবং উষ্ণতো� নি�নবনছিন্ন উৎস। 

আপিো� FSE-ধক ধেরে ইঁদ�ু এবং অি্োি্ কীটপতঙ্গরদ� ধেরক বোসো বোিোরত ধদরবি 
িো। FSEs একনরিত কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো (IPM) িোমক একটি পদ্ধনত ব্বহোর�� মোে্রম 
ধেরে ইঁদ�ু এবং অি্োি্ কীটপতরঙ্গ� সমস্ো নিয়ন্ত্রণ ক�রত পোর�ি। IPM আপিোরক 
ধরখোরি ধেরে ইঁদ�ু এবং অি্োি্ কীটপতঙ্গ থোকরত পোর� তো পর্যরবক্ষণ 
ক�রত সহোয়তো কর�, তোরদ� প্রনতর�োে ক�রত ব্বস্ো ধিয় এবং তোরদ� 
নিয়ন্ত্ররণ� জি্ নিে্যোন�ত ব্বস্ো� পদ্ধনতগুরিো ব্বহো� কর�। 

এই নিরদ্য নশকো� কিোরকৌশি ও কীটপতঙ্গ দমরি� 
অিশুীিি আপিোরক কীটপতঙ্গ মকু্ত পন�রবশ 
বজোয় �োখরত IPM ধকৌশিগুরিো প্ররয়োগ ক�রত 
সহোয়তো ক�রব।

পর্যষবক্ষণ ও প্ররেষিাে
ক�োি ও অি্োি্ কীটপতঙ্গ সিোক্ত ও মকু্ত ক�ো� ধক্ষররি নিয়নমত পর্যরবক্ষণ ও েিমোি প্রনতর�োে 
হি ফুে সোন ্্য স অপোর�টর�� প্রথম প্রনত�ক্ষো। কীটপতঙ্গ পর্যরবক্ষরণ� ্ োরিো পন�কল্পিো থোকরি 
তো FSE কমমীরক ধররকোি ক�োি বো অি্োি্ কীটপতঙ্গ সমস্ো শুরু� ধথরক এনগরয় �োরখ। এছোেো 
এটো FSE এবং েুনক্তবদ্ধ কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো ধপশোদো�রদ� মরে্ ্োরিো ধরোগোররোরগ উৎসোহ 
ধদয়। পর্যরবক্ষরণ� রন্ত্রসমহূ, ধসগুরিো� অবস্োি এবং দদনিক ধেকনিস্ট একটি নিনখত বণ্যিো 
থোকরি তো কমমীরদ�রক সমস্োগ্রস্ত এিোকোগুরিো সিোক্ত ক�রত এবং ক�োি ও অি্োি্ কীটপতঙ্গ 
ধেরক আরি এমি অবস্ো� নবেরয় জোিোরত সহোয়তো ক�রব।

খাদ্য পরিষেবা প্ররেষ্া�গুষিা রক আঠাষিা ফাঁদ ব্যবহাি 
কিষে পাষি?
হ্োঁ – ধকবিমোরি IPM প্রকরল্প� অংশ নহরসরব। FSEs-ধত ধেরে 
ইঁদ�ু উপদ্রব হরয়রছ নকিো তো নিে্যো�ণ ক�ো� ধক্ষররি প্রনতষ্োিগুরিো 
পর্যরবক্ষরণ� স�ঞ্োম নহরসরব আঠোরিো ফোঁদ বো ধস্টশি ব্বহো� ক�রত 
পোর�। এইসব ফোঁরদ একটি বো দটুি ধেরে ইঁদ�ু আটক হরি রত শীঘ্র 
সম্ভব ধসগুরিোরক খুরি নদি।
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মষ� িাখষব�: রনদ ধেরে ইঁদরু�� সনরিয় িক্ষণ খুরঁজ পোওয়ো 
রোয় তোহরি আপিো� কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো ধপশোদোর�� সরঙ্গ 
ধরোগোররোগ করুি। ধেরে ইঁদ�ু মকু্ত �োখরত, দ�জো এবং 
জোিিো ও পদ্য ো সব্যদো শক্ত্োরব ফোঁকমকু্ত্োরব বন্ধ �োখরবি। 
ধপোঁটিোপুটঁনি, পুর�োরিো বোক্স, অব্বহৃত স�ঞ্োম ও রন্ত্রপোনত 
ধফরি নদি ধরগুনি ধেরে ইঁদরু�� আশ্ররয়� স্োি নহসোরব কোজ 
ক�রত পোর�।

সররিয় দেষে ইঁদষুিি িক্ষণগুষিা স�াক্ত করু�

FSEs ধর সমস্ত সমস্ো� সম্ুখীি হয় তো� মরে্ একটি হি ধেরে ইঁদরু�� সমস্ো। ধেরে ইঁদরু�� 
িক্ষণ ধখোঁজো� সময়, FSE এ� পুঙ্োিুপুঙ্ পন�দশ্যরি� মোে্রম শুরু করুি এবং উপররোগী 
নজনিসপরি ধ�োকোরিো� স্োি সহ এক েতুথ্যোংশ ইনচি� ধবনশ ধখোিো জোয়গো আরছ নকিো তো খুজঁিু। 
আপনি উপর�� ধকোি একটি ধদখরত ধপরি অনবিরবে আপিো� কীটপতঙ্গ দমি ধকোম্োনিরক 
জোিোি কো�ণ এটি ধেরে ইঁদ�ু সমস্ো� সনরিয় িক্ষণ হরত পোর�:

•  ধেরে ইঁদরু�� মি বো প্রস্োব

•  ঘেো দোগ বো ছোপ (ধবসরবোে্য  এবং ধখোিো� স্োরি গোঢ়, 
নপনছিি ধিপি।)

•  পথ (ধর পথ ধেরে ইঁদ�ু ব্বহো� কর�, ধদওয়োি এবং 
ধবসরবোরে্য  ছোপ ধ�রখ রোয়।)

•  গত্য  (ধরসব সুেরঙ্গ ইঁদ�ু বোস কর�, ময়িো বো কংনরিরট  
1-4 ইনচি েওেো গত্য  প্রোয়ই ধদখো রোয়) 

•  কোমেোরিো� দোগ 

•  FSE ধদওয়োরি গত্য

•  FSE এ� সোমরি� ফুটপোরত� গত্য  
ইঁদষুিি মি 
গে দদঘ্য্ 1/4"

�িওষয়  মি ি ্রাট 
গে দদঘ্য্ 3/4"

these are actual size
@3/4” for rat,  @1/4” for mouse 

these are actual size
@3/4” for rat,  @1/4” for mouse 

কোমেোরিো� দোরগ� 
উদোহ�ণ



খোদ্ পন�রেবো ধদওয়ো� সংস্োগুনিরত কীটপতঙ্গ নির�োরে� ধস�ো পন্ো   3

রনদ উপর�� প্রশ্নগুনি� ধকোি একটিরতও আপিো� উত্ত� িো হয় তোহরি 
সমস্ো� নবেয়গুনি সমোেোি ক�ো� জি্ অনবিরবে পদরক্ষপ নিি।

দেষে ইঁদিু দিাষেি দিকরিস্ট 
সমস্যাি জায়গাগুরি শ�াক্ত কিষে এবং দেষে ইঁদষুিি উপদ্রব দিাে কিাি 

জ�্য এই দেষে ইঁদিু র�িীক্ষষণি দিকরিস্টটি ব্যবহাি করু�।

বাইষিি হ্যাঁ �া

ধমরে� নিকোশী ব্বস্ো নক ঠিকঠোক �রয়রছ এবং ধমরেটি নক অনতন�ক্ত 
ফুরটোফোটো, ময়িো, আবজ্য িো, ক্ষনতগ্রস্ত প্োরিট, স�ঞ্োম বো এমি অি্োি্ 
উপক�ণ মকু্ত �রয়রছ রোরত ধেরে ইঁদ�ু�ো আকৃষ্ট হয় বো বোসো বোঁেরত পোর�?

সোমরি�, পোরশ� এবং নপছরি� উরঠোিগুনি নক গত্য  এবং/অথবো ধেরে ইঁদরু�� 
মি ধথরক মকু্ত আরছ?

�োবোর�� খোরপ ধমোেো নস্টি ধফনরিরক� েোেু বো খুব ঘি রিোশ নক সব দ�জোয় 
িোগোরিো �রয়রছ এবং তো ্োরিো অবস্োয় আরছ?

ব্বহোর্য নজনিরস� (এনস ধ�নরিজোর�ন্ট, প্রোকৃনতক গ্োরস� পোইপ এবং ধহোস) 
মখুগুনি নক উচ্চ গুণমোরি� সীি ক�ো� নজনিস নদরয় সীি ক�ো �রয়রছ?

রিেষিি হ্যাঁ �া

ধবনসরি� িীরে� সব করি� িোইিগুরিো নক সমূ্ণ্্য োরব এস্োনেয়ি ধলেট নদরয় 
সীি ক�ো আরছ?

ধমরে আ� ধদওয়োরি� সংররোগস্রি ধেরে ইঁদরু�� মি ধথরক মকু্ত আরছ নক?

ন্তর�� দ�জোগুনি নক ্োরিো অবস্োয় �রয়রছ এবং এক ইনচি� আট্োরগ� 
ধবনশ ধকোি গত্য  বো ফোঁক ধথরক মকু্ত?

শুকষ�া সংিক্ষণ স্া� বা দসিাি হ্যাঁ �া

স্োিটি নিম্ননিনখত কো�ণগুনি� দরুণ অত্ন্ত আদ্র্য হরয় ধিই ধতো:
• ছোরদ িীক • ফুরটো থোকো ধরেি 
• ফুরটোওয়োিো পোইপ বো ্োল্ • কিরেিরসশি নরেপ 
• ্োঙ্গো জোিিো • ্োঙ্গো বো ক্ষনতগ্রস্ত স্োইিোইট

খোবোর�� সোমগ্রীগুনি নক ধেরে ইঁদ�ু প্রনতর�োে ক�ো� মত পোররি এবং পন�ষ্ো�, 
সুগঠিত তোরক বো ধশিরফ� মরে্ �োখো আরছ?

সং�ক্ষরণ� স্োিটি ধেরে ইঁদরু�� আসো রোওয়ো� িক্ষণমকু্ত �রয়রছ?

পণ্গুনিরক নক ধমরে ধথরক 6 ইনচি উপর� এবং একদম ধখোিো জোিিো�, ইউনিট 
নহটো�, ঘুিঘুনি, নসনঁে ও ধমোটর�� কোছ ধথরক দরূ� �োখো হরয়রছ?

ময়িা দফিাি স্া� (রিেষিি এবং বাইষিি) হ্যাঁ �া

ময়িো ধফিো� পোরিগুনি নক ্োরিো অবস্োয় �রয়রছ? 
(ধকোি গত্য  বো ফোটোফুটি ধিই)

আপিো� কোরছ ময়িো ধফিো� মরতো শক্ত মখু আঁটো পর্যোপ্ত পোরি আরছ রো ধথরক 
ময়িো উপরে পরে িো?
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কীটপেগে �াশ করু�!
খোবো�, আবজ্য িো� সূ্তপ, ধতিনেরট দোগ এবং গন্ধ ধেরে ইঁদ�ু ও অি্োি্ 
কীটপতঙ্গরক আকৃষ্ট ক�রত পোর�। �োন্নোঘ�, ধস্টোর�জ এবং ময়িো ধফিো� স্োি 
পন�ষ্ো� �োখো হরয়রছ নকিো ধদখরত ধসগুনি ধ�োজ প�ীক্ষো করুি।

আপ�াি খাদ্য পরিষেবাি প্ররেষ্াষ�ি রিেষি

•  �োন্নোঘ� ও ধস্টোর�রজ� স্োিগুনিরক খোবোর�� এঁরটোকোঁটো, ময়িো বো েূরিো ধথরক পন�ষ্ো� 
�োখুি। ক্োনবরিট, ধ�নরিজোর�ট�, নেসরলে ধকস ও ধস্টোর�রজ� স্োিগুনি� েো�পোশ পন�ষ্ো� 
করুি।

•  বজ্য ্ ব্বস্োপিো� ধস�ো উপোরয়� (পৃষ্ো 5) সোরথ স্োস্্নবনে ও পুিব্য্বহোর�� নিয়মগুনিও 
অিুস�ণ করুি। 

•  শক্ত মুখ-আঁটো �োকিো ধদওয়ো ময়িো ধফিো� পোরি ব্বহো� করুি।

•  ধফরি নদি:

  খোবো� ও খোবোর�� ধমোেক ধফিো� জি্ 1.9 নমনিনমটো� পুরু ধহন্ নেউটি 
লেোনস্টক ব্োরগ� আস্ত�ণ ধদওয়ো আবজ্য িো� নবি

  ধময়োদ ধপন�রয় রোওয়ো বো ক্ষনতগ্রস্ত খোবোর�� বোক্স এবং ক্োরি ্�ো নজনিস  
  অব্বহৃত কোগরজ� ব্োগ, কোে্য রবোরে্য � বোক্স আ� ধবোতি

আপ�াি খাদ্য প্ররেষ্াষ�ি বাইষিি রদক

•  আপিো� ময়িো ধফিো� সব স্োিগুনি (েোম্স্টো�, কম্্োক্ট� এবং ট্্োশ ক্োি 
সহ) এবং ফুটপোথ েুরয় নিি এবং আপিো� FSE-� েো�পোশটো নিয়নমত 10 
শতোংশ নলিনেং পোউেোর�� দ্রবণ বো সোবোি পোনি/জি নদরয় পন�ষ্ো� কর� নিি।

•  আপিো� FSE-� েো�পোরশ জরম থোকো পোনি/জি পন�ষ্ো� করুি। 

পিামশ্য: ধদওয়োরি� গোরয় ঠোসোঠোনস কর� উপক�ণ �োখরি 
তো কীটপতরঙ্গ� আরিমণরক িরুকোরত পোর�। সং�নক্ষত উপক�ণ 
ধদওয়োি ধথরক সন�রয় �োখুি রোরত পন�ষ্ো�্োরব ধদখরত পোওয়ো 
রোয় – কোর্যক�্োরব কীটপতঙ্গ ধ�োে ক�ো� মিূ মন্ত্র।
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চাল

ময়দা

িচিন

কীটপেগে �া খাইষয় 
মারু�!
ধেরে ইঁদ�ু আ� অি্োি্ কীটপতঙ্গরদ� ধবরঁে 
থোকো� জি্ েোই জি আ� খোবো�। ধেরে ইঁদ�ু 
ও কীটপতঙ্গরদ� খোবো� বন্ধ ক�রত:

•  শোকসবনজ এবং েোি, ওট এবং ময়দো� মরতো 
শস্ ধেরে ইঁদু� এবং কীটপতঙ্গ প্রনতর�োেী পোররি 
শক্ত কর� �োকিো বন্ধ কর� �োখুি। 

•  পরে রোওয়ো খোবো� সরঙ্গ সরঙ্গ পন�ষ্ো� করুি এবং 1.9 নমনিনমটো� পুরু ধহন্ নেউটি 
লেোনস্টক ব্োরগ ্রুি এবং রোরত ফুরটো িো হয় তো� জি্ ব্োরগ� মুখ শক্ত কর� বন্ধ 
কর� ধফরি নদি। 

•  ধেরে ইঁদু��ো রোরত খোরদ্� অবনশষ্টোংরশ� কোরছ ধপৌঁছোরত িো পোর� তো� জি্ বজ্য ্ 
ব্বস্োপিো� ধস�ো উপোয়সমূহ অিুস�ণ করুি। 

বজ্য ্য ব্যবস্াপ�াি দসিা উপায়সমূহ 

•  1.9 নমনিনমটো� পুরু শক্ত লেোনস্টরক� ব্োগ নদরয় জঞ্োরি� ক্োি বো েোস্টনবি 
পোশোপোনশ সোন�বদ্ধ্োরব �োখুি।ব্োরগ� মরে্ 10 শতোংশ নলিনেং পোউেোর�� 
দ্রবরণ (এক কোপ নলিনেং পোউেো� ও দুই গ্োিি পোনি/জি) ধিকেো ন্নজরয় 
�োখুি। ব্োরগ� মরে্ জঞ্োি ধফিো� আরগ ব্োরগ� নিরে একটি ধিকেো �োখুি এবং 
ব্োগ বোঁেো� আরগ জঞ্োরি� উপর� একটি ধিকেো �োখুি।

•  এটিই আই�: নিনচিত করুি ধর অন্তত নতি নদরি� জঞ্োি নিরয় রোওয়ো� মরে্ জঞ্োি 
�োখো� পর্যোপ্ত েোস্টনবি বো ক্োি আপিো� আরছ। সব্যদো শক্ত �োকিো� শক্ত লেোনস্টক বো 
েোতব ক্োি ব্বহো� করুি।

•  জঞ্োি ধর সময় নিরয় রোওয়ো হয় ধসই সমরয়� কোছোকোনছ সমরয় ফুটপোরত� নকিো�োয় 
েোস্টনবি বো ক্োি নিরয় আসুি। বোইর�� কীটপতরঙ্গ� কোরছ জঞ্োি রোরত কম সমরয়� 
জি্ উপিব্ধ থোরক তো� জি্ কোট্য োর��  
সরঙ্গ নপকআরপ� সময় নিনদ্য ষ্ট করুি।
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বজ্য ্য ব্যবস্াপ�া সম্পষক্য  প্রায়শই রজজ্ারসে প্রশ্াবিী

1.  দকাষ�া FSE দেষক জঞ্াি সংগ্রহ কিাি দায় কাি?

 উঃ  আইি অিুসোর�, FSEs ধক তোরদ� জঞ্োি সংগ্রহ ক�ো� জি্ অবশ্ই 
একটি ব্নক্তগত কোট্য ো� নিরয়োগ ক�রত হরব। 

2.  কখ� দকাষ�া FSE-দক সংগ্রষহি জ�্য জঞ্াি বাইষি িাখষে হষব?

 উঃ  FSE-ধদ�রক তোরদ� প্রনতষ্োি বন্ধ ক�ো� এক ঘন্টো আরগ তোরদ� 
জঞ্োি বোইর� �োখরত হরব। রনদ জঞ্োি নদরি� ধবিোয় সংগ্রহ ক�ো 
হয় তোহরি জঞ্োি সংগ্রহ ক�ো� প্রকৃত সমরয়� দুই ঘন্টো� মরে্ ধ�রখ 
নদরত হরব। সব্যদো জঞ্োরি� পোরি ও এিোকো পন�ষ্ো� �োখুি। 

3. ফুটপাষে জঞ্াি পেষি ো পরিষ্াি কিাি দারয়ত্ব কাি?

 উঃ  FSE-এ� ব্নক্তগত কোট্য ো�রক ফুটপোরথ ধকোি জঞ্োি পেরি তো পন�ষ্ো� 
ক�রত হরব। রনদ কোট্য ো� উপরে পেো জঞ্োি পন�ষ্ো� িো কর� তোহরি 
FSE-ধক ফুটপোথ পন�ষ্ো� ক�রত হরব। 

4.  FSE রক ছুটিি রদ� বা সপ্াহাষতে জঞ্াষিি পাত্র বাইষি দিষখ রদষে পাষি

 উঃ  িো-ছুটি� নদি বো সপ্তোহোরন্ত জঞ্োরি� পোরি বোইর� �োখো রোরব িো।
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কীটপেষগেি প্রষবশপে বন্ধ কিা!

আপিো� FSE এ� সমস্ত নছদ্র ও ফোটি বন্ধ কর� নদি ধরি ধেরে ইঁদ�ু এবং অি্োি্ কীটপতঙ্গ 
প্ররবশ ক�রত িো পোর�। ধখোিো জোিোিো এবং দ�জোয় পদ্য ো ব্বহো� করুি এবং দ�জো এবং 
ধমরে� ফোঁক নদরয় রোরত ধেরে ইঁদ�ু প্ররবশ ক�রত িো পোর� তো� জি্ দ�রজ� নিরে ধেৌকোঠ 
িোগোি। মরি �োখরবি, ধকোি ধিংটি ইঁদ�ু দশ ধসন্ট মদু্রো� মোরপ� নছদ্র নদরয় এবং ইঁদ�ু একটু 
পনঁেশ ধসন্ট মদু্রো� মোরপ� নছদ্র নদরয় প্ররবশ ক�রত পোর�। 

আপিো� FSE-এ রোরত কীটপতঙ্গ কম প্ররবশ কর� তোই, উক্ত ্বরি� �ক্ষণোরবক্ষণ করুি 
এবং সময় মরতো ধম�োমত করুি, রো IPM এ� গুরুত্বপূণ্য উপোদোি।  এবং আপিো� FSE 
এ� ন্তর� ও তো� েো�পোরশ প্রোয় তীক্ষ্ণদন্ত প্রোণী এবং অি্োি্ কীট প্রনতর�োে জি্ সরব্যোত্তম 
উপোয়গুনি� জি্, পৃষ্ো 10, এিোকো অিসুোর� কীটপতঙ্গ দমি ধদখুি। কমমী�ো সহরজই এইসব 
স্ল্পমরূি্� ধম�োমত ক�রত পোর�ি।



4

 1 এস্োনেয়ি ধলেট ধরোগ করুি

 2  পোইরপ� ফুরটো ধম�োমত করুি 

 3 জঞ্োি রোরত উপরে িো পরে ধসই জি্ তো নিয়নমত্োরব ধফরি নদি

 4 ধমরে পন�ষ্ো� �োখুি

 5 ধমরেরত নকছু পেরি তো নি�োপরদ পন�ষ্ো� করুি

 6 কীটপতঙ্গ �ুকরত পো�রব িো এমি পোররিই খোবো�দোবো� �োখুি।

 7 গত্য  নসি কর� নদি এবং আউটরিট ক্ো� ব্বহো� করুি

 8 ররিতরি নজনিস �োখরবি িো

আপ�াি িান্াঘি কীট মুক্ত িাখু�
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এিাকা অ�ুসাষি কীটপেগে দম�
দকাোয় দদখষে হষব রক দদখষে হষব কীিাষব কীটপেগে মকু্ত িাখা হয়

রিেষিি

দিররিজাষিটি, 
ররিজাি, আইস 
দমরশ�, গিম এবং 
ঠান্া দহার্ডং 
ইউর�ট, ওষি� এবং 
অ�্যা�্য সিঞ্াম

পরে থোকো খোবো� এবং 
স�ঞ্োরম� নপছরি ফুরটো

ধরসব দ�জো ঠিক মরতো 
বন্ধ বো নসি ক�ো হয় িো 

ক্ষনতগ্রস্ত দ�জো

ক্ষনতগ্রস্ত নির�োেক 
প্োরিি

স�ঞ্োরম� আরশপোরশ� ররিতরি 
নজনিস স�োি। স�ঞ্োরম� বোইর� 
ও ন্তর� পন�ষ্ো� করুি। 
স�ঞ্োরম� নপছি ধথরক এবং নিরে 
ধথরক খোদ্োবরশে, ময়িো এবং 
েুরিো পন�ষ্ো� করুি। ক্ষনতগ্রস্ত 
দ�জো� গ্োরস্ট ও প্োরিি 
বদিোি।

বায়িুিািষিি স্া� প্রোরন্ত� েো�পোরশ� ফোঁক

ধদয়োি এবং নসনিংরয়� 
মরে্কো� স্োি বো খোঁজ 

নসি্োন্ট নদরয় ফোঁক ও নছদ্র বন্ধ 
করুি। 

দদওয়াি ও দমষেি 
সংষরাগস্ি, 
দমার্ডং  
(দরম�, 
আিংকারিক দিয়াি 
দিি ও রিাউ� 
দমার্ডং) এবং 
দবসষবার্য

সংররোগস্ি, প্রোন্ত ও 
পোরশ� ফোঁক 

আিগো ধবসরবোে্য  এবং 
ধদওয়োি ও ধমরে� ফোঁক

ধবসরবোে্য  বো রিোউি ধমোন্ডং 
িোগোরিো� আরগ ধদওয়োি ও 
ধমরে� ফোঁক নসি করুি। 
�ঙ ক�ো� আরগ ফোঁক নসি 
করুি। বোথরুম বো �োন্নোঘ� বো 
েোইনিংরয় ধকোয়োট্য ো� ইনচি� ধথরক 
বে ফোঁরক� জি্ ব্োকো� �ে 
ব্বহো� করুি এবং নছদ্রবহুি 
পৃষ্তরি� জি্ নসি্োন্ট ব্বহো� 
করুি। 

ধবসরবোে্য  ধদওয়োরি ধরখোরি 
আটকোরিো আরছ ধসই স্োি 
শক্ত্োরব নসি করুি। ধকোয়োট্য ো� 
ইনচি� ধথরক বে ফোঁরক� জি্ 
ব্োকো� �ে ব্বহো� করুি এবং 
নছদ্রবহুি পৃষ্তরি� জি্ নসি্োন্ট 
ব্বহো� করুি।

ইউটিরিটি এবং 
পাইষপি দখািা 
অংশ, দদওয়াষিি 
রছদ্র

পোইপ ও গ্োস িোইরি� 
েো�পোরশ� ফোঁক

নসি্োন্ট এবং তোমো� জোনি নদরয় 
পোইপ ও গ্োস িোইরি� েো�পোশ 
নসি করুি। দটুি অংরশ� 
এস্োনেয়ি ধলেট িোগোি।  

রসঁরেি �ীি র�ষিি 
ফাঁকা জায়গা

কীটপতঙ্গ বোসো ক�রত 
পোর� এমি স্োি

নজনিসপরি এনদক ওনদরক িো ধ�রখ 
এিোকো পন�ষ্ো� �োখুি।
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দকাোয় দদখষে হষব রক দদখষে হষব কীিাষব কীটপেগে মকু্ত িাখা হয়

রিেষিি

দিজা, বায় ুিিািি 
ব্যবস্া এবং ড্রপ 
রসরিং

বোয়ু েিোেিো ক�রত 

পোর� এমি জোি বো 

উপররোগী দ�জো� 

ধখোিো অংশ

অিপুনস্ত, দোগ িোগো 

বো ধিোং�ো নসনিং টোইি 

উপররোগী দ�জো� েো�পোরশ উচ্চ 

ঘিরত্ব� রিোশ বো �োবো� বোেঁোই 

ক�ো নস্টরি� ফ্োনরিরক� ধেৌকোঠ 

িোগোি। ধরখোরি প্ররয়োজি 

ধসখোরি েোিোই ক�ো ধস্টইিরিস 

নস্টি ধকোয়োট্য ো� ইনচি� জোি 

এবং ধমটোি ন্রিনপং অথবো উচ্চ 

ঘিরত্ব� রিোশ ধেো� সু্ইপ ব্বহো� 

করুি। অিপুনস্ত নসনিং টোনি 

প্রনতস্োপি করুি। এছোেোও 

দোগরুক্ত এবং/অথবো ময়িো নসনিং 

টোনি প্রনতস্োপি করুি।

ক্যারবষ�ট এবং 
োষক এবং োি 
পাষশ 

রসঙ্ক দবরসষ�ি র�ষি

ক্োনবরিটগুরিো� মরে্ 

এবং নসঙ্ক ধবনসরি� 

িীরে ধদওয়োরি� 

সংররোগস্রি ধসখোিকো� 

ফোটি বো ফোঁক 

সমস্ত ফোটি বো ফোঁক সীি কর� 

নদি। ধকোয়োট্য ো� ইনচি� ধথরক 

ধবনশ ফোঁরক� জি্ ব্োকো� �ে 

ব্বহো� করুি।

বাি এিাকা বো� বো কোউন্টো�টরপ� 

িীরে� ফোঁক 

নসঙ্ক এবং আইস 

ধমনশরি� েো�পোরশ� 

ধ্জো বো স্োঁতরসরঁত 

এিোকো 

সমস্ত ফোঁক সীি কর� নদি। নসঙ্ক 

এবং আইস ধমনশরি� েো�পোরশ� 

পোইরপ� কোছোকোনছ নিক আরছ 

নকিো ধেক করুি এবং পোনি/

জি প্রনতর�োেী নসি নদরয় নসি 

করুি।

রকক দলেট ধ�োি ইি ধ�নরিরজ�োট� 

নকক ধলেরট� িীরে খোদ্ 

এবং ধ্ংসোবরশে

নকক ধলেরট� িীরে� জোয়গো ধব� 

কর� পন�ষ্ো� করুি।

রসঙ্ক ব্যাকসলে্যাশ ধদওয়োি ব�োব� 

উপর�� প্রোরন্ত� ফোঁক

ধকোয়োট্য ো� ইনচি� ধথরক বে ফোঁক 

ব্োকো� �ে এবং উচ্চ গুণমোরি� 

নসি্োন্ট নদরয় নসি কর� নদি।
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রিেষিি

বােিুম প্রোন্ত ও পোরশ� ফোঁক তোমো� উি ও নসি্োন্ট নদরয় 

ফোঁক নসি কর� নদি।

ইিষক্ট্িরকর্াি 
আউটিষট, 
আিোি স্রুইি, 
ফরউজ বাক্স এবং 
সাি্করট ব্িষকাি 
বক্স

প্রোন্ত ও পোরশ� ফোঁক 
এবং �োকিো িো থোকো 
এবং ্োঙ্গো �োকিো

অিপুনস্ত বো ্োঙ্গো �োকিো 
প্রনতস্োপি করুি। প্রোন্ত ও পোরশ� 

েো�পোশ নসি কর� নদি।

স্টোিষজ এবং 
বয়িাি িুম

ধদওয়োরি� এবং িীরে� 

দ�জো� েো�পোরশ� 

ফোঁক বো ফোটি

ধকোয়োট্য ো� ইনচি� ধথরক ধবনশ 

বে ফোঁক এবং জি্ ব্োকো� 

�ে, এপনক্স বো ি্োরটক্স ধরৌগ সহ 
কংনরিরট� নসি্োন্ট এবং কপো� 

উি বো ধেরে ইঁদ�ু প্রনতর�োেী 
কোপে ব্বহো� কর� পোইপ এবং 
নবদু্ নতক স�ঞ্োরম� েো�পোশ 

নসি করুি।

জঞ্াি জমা 
এিাকা

ধমরেরত থোকো জঞ্োি

ধর সমস্ত ট্্োশ ক্োি 

্োঙ্গো, ফোটো বো �োকিো 
ধিই

1.9 নমনিনমটো� পুরু ধহন্ 

নেউটি লেোনস্টরক� ব্োগ 

এবং শক্ত �োকিো নদরয় সহ 
সোন�বদ্ধ্োরব �োখো ট্্োশ নবরি 

আবজ্য িো ধফিিু। রখি সম্ভব, 

জঞ্োরি� পোরি ধমরে ধথরক 6 

ইনচি এবং ধদওয়োি ধথরক 6 ইনচি 

দরূ� �োখুি। জঞ্োরি� জোয়গো, 
সোইেওয়োক এবং ফুটপোরত� 

নকিো�ো প্রনতষ্োি বন্ধ ক�ো� 

আরগ েুরয় নদি। 

বাইষিি

প্রষবশপে ফুটপোথ, সোইেওয়োক 

এবং কংনরিরট� স্্োরব� 

ফোটি

ধছোট হোতুনে ও ধছনি নদরয় ্োঙ্গো, 
ক্ষয় হওয়ো বো আিগো কংনরিট 

অপসো�ণ করুি। ধছোট ফোটরি� 

(এক ইনচি� আট্োগ বো তো� 
ধথরক ধছোট) জি্, পুটি ছুন� নদরয় 

এবং এপনক্স বো ি্োরটক্স ধরৌগ 

রুক্ত কংনরিট নসিোন্ট নসি নদরয় 

করুি। বে নেপ এবং ফোটরি� 

জি্ মট্য ো� নমক্স ব্বহো� করুি।
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বাইষিি

বাইিষি 
পি্বষশদ্বাি

বোইর�� দ�জো� নিরে 

নদরয় আরিো� উঁনক

ক্ষনতগ্রস্ত দ�জো

দ�জো ও ধেৌকোরঠ� 

মরে্কো� ফোঁক

উপররোগী দ�জো� েো�পোরশ উচ্চ 

ঘিরত্ব� রিোশ বো �োবো� বোঁেোই 
ক�ো নস্টরি� ফ্োনরিরক� ধেৌকোঠ 

িোগোি। ধিংটি ইঁদ�ু এবং ইঁদরু�� 

কোমেোরিো প্রনতর�োে ক�রত 

কোরঠ� দ�জো� নিরে েোতব নকক 

ধলেট িোগোি।

বাইিষি 
দষওয়ািষি ছরদ্ি

ধরসব নছদ্র নদরয় ্বরি 

পোইপ, নবদু্ ত বো ধকবি 

িোইি �ুরকরছ তো� 

েো�পোরশ� নছদ্র

ধকোয়োটো� ইনচি� ধথরক বে 

ফোঁরক� জি্ ব্োকো� �ে নদরয় 

এবং আউটরেো� নসি্োন্ট নদরয় 

সমস্ত ফোঁক সীি করুি।

বাইিষি �রি্গম� 
পে

িোগোরিো পদ্য ো� মরে্� 

নছদ্র বো নিগ্যমি পরথ� 

পদ্য ো িো থোকো

ধরসব স্োরি জোি ধিই অথবো 
্োঙ্গো আরছ ধসই স্োরি দস্তো� 

প্ররিপ ধদওয়ো ধিোহো� তো�জোনি 

িোগোি বো ধম�োমত করুি।

ি্রা�্রস্কষপ অত্নেক বনৃদ্ধপ্রোপ্ত 

গোছপোিো
অত্োনেক ধেোিো শোখো প্রশোখো 
এবং পুরু ধেোপ ধকরট ধফিিু 

রোরত ধসগুরিো ্বি ধথরক 

কমপরক্ষ 10 ইনচি� দরূ� থোরক। 

্বরি� েো�পোরশ 3 ফুরট� 

েোওেো গোছপোিো মকু্ত অচিি 

দত�ী করুি। এই অচিিটি 

ধটকসই উপক�ণ নদরয় দত�ী 
ক�রত হরব, ধরমি কোঁক� 

আছিোনদত আেোআনে শক্ত 

কোপে।



14   কীটপতঙ্গ দমি ব্বস্োপিো খোদ্ পন�রেবো প্রদোিকো�ী সংস্ো

র�ে্য ারিে ব্যবস্াপ�া

রনদ আপিো� প্রনতষ্োরি ধেরে ইঁদ�ু বো কীটপতরঙ্গ� উপদ্রব থোরক তোহরি নিে্যোন�ত 
ব্বস্োপিো ব্বহো� ক�ো প্ররয়োজিীয় হরত পোর�। সমস্ত FSE ধক নিউইয়ক্য  ধস্টরট� 
পন�রবশ সং�ক্ষণ নব্োরগ� (New York State Department of Environmental 
Conservation) িোইরসন্স প্রোপ্ত একটি কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো� ধকোম্োনি� সরঙ্গ েুনক্ত ক�রত 
হরব। নিউইয়ক্য  শহর�� স্োস্্ নব্োরগ� (New York City Health Department) এমি 
নকছু স�ঞ্োম আরছ রো আপিোরক একজি কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো ধপশোদো� নিব্যোেি ক�রত 
সহোয়তো কর�: nyc.gov/health এ রোি এবং operating a restaurant (দিষ্ািাঁ 
িািাষ�াি রবেষয়) অিসুন্ধোি করুি।

আপিো� কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো ধপশোদো� ইঁদরু�� উপদ্রব কমোরিো� জি্ ইঁদ�ু মো�ো� নবে 
প্ররয়োগ ক�রত পোর�। ধবইট লিক হি ঘর�� মরে্কো� ধিংটি ইঁদ�ু বো ইঁদ�ু উপদ্ররব� ধক্ষররি 
প্রথম পছন্দ। ধটম্ো� প্রনতর�োেী ধবইট ধস্টশরি� মরে্ ধবইট লিক িোগোি। 

ধরখোরি খোবো� দত�ী এবং �োখো হয় ধসখোরি ধটম্ো� প্রনতর�োেী ধবইট ধস্টশরি� মরে্ ইঁদ�ু 
মো�ো� কি ব্বহো� করুি। ইঁদরু�� উপদ্রব িো নিয়ন্ত্ররণ আসো পর্যন্ত প্রনতনদি ইঁদ�ু মো�ো� 
কি ধেক করুি। 

উপদ্রব একবো� নিয়ন্ত্ররণ েরি এরি, কীটপতঙ্গ মকু্ত পন�রবশ বজোয় �োখরত আপিো� 
কীটপতঙ্গ ব্বস্োপিো ধকোম্োনি� ধস�ো উপোয় এবং প�োমশ্যগুনি অিসু�ণ করুি।





আষিা েষে্যি জ�্য:
nyc.gov/health এ রোি এবং operating a restaurant  

(দিষ্ািাঁ িািাষ�াি রবেষয়) অিসুন্ধোি করুি।
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