
গবেষণা কার্ যক্রম- কীটতত্ব বেভাগ 

োাংলাবেবের অর্ যকরী ফসল সমূবের মবে আখ অন্যতম, র্া বিবি ও গুড় উৎপােবির প্রধাি কাঁিামাল। শুধু বিবি ো গুড় 

উৎপােিই িয়, আমাবের দেবে বিবেবয় খাওয়ার জন্য আবখর ব্যাপক িাবেো বেদ্যমাি। আখ ফসল উৎপােবি বেবভন্ন 

রকবমর প্রবতেন্ধকতা রবয়বে র্ার মবে দপাকামাকবড়র আক্রমণ অন্যতম। োাংলাবেবে গুড় উৎপােি ও বিবি আেরবণর 

োর পৃবর্েীর অন্যান্য দেবের তুলিায় কম। শুধু দপাকামাকবড়র কারবণই প্রবত েের গবড় ২০% উৎপােি এোং ১৫% বিবি 

আেরণ হ্রাস পায়। আখ দরাপণ দর্বক শুরু কবর কতযি পর্ যমত্ম এই েীর্ য ১২/১৪ মাস সমবয় ঐ সমসত্ম দপাকামাকড় আবখর 

ব্যাপক ক্ষবত কবর র্াবক। আেোওয়ার তারতবের কারবণ দকাি দকাি েের বেবেষ দকাি দপাকার ব্যাপক আক্রমণ 

পবরলবক্ষত েয় এোং ফলবির উপর সাাংর্াবতকভাবে বেরূপ প্রবতবক্রয়া দেখা র্ায়। 

োাংলাবেে ইক্ষু গবেষণা ইিবিটিউট আবখর উন্নত জাত উদ্ভােবির গবেষণা োড়াও আখ ফসবলর উন্নয়ি ও দপাকামাকড় 

দর্বক রক্ষার জন্য বেবভন্ন রকম গবেষণা কবর র্াবক। দপাকামাকড় েমবির জাতীয় িাবেো দমটাবত ১৯৭৯ সাল দর্বক ইক্ষু 

গবেষণায় কীটততে বেভাবগর গবেষণার দ্বার উবমাক্ত েয়। োাংলাবেবে এ পর্ যমত্ম ২টি মাকড়সে ৭০টি ক্ষবতকর 

দপাকামাকড় সিাক্ত করা েবয়বে, এবের মবে ১০টি অবত মারাত্নক। আবখর জবমবত উপকারী দপাকামাকবড়র সাংখ্যা ৫০টি; 

এরা প্রতযক্ষ ো পবরাক্ষভাবে আখ িাষীবের উপকার কবর র্াবক। গবেষণার বেবভন্ন বেবকর মবে ক্ষবতকর ও উপকারী 

দপাকামাকড়  সিাক্তকরণ, ক্ষবতর ধরণ, আক্রমবির লক্ষণ, ক্ষবতর পবরমাি বেবেিিা কবর দপাকাগুবলাবক মুখ্য (major), 

দগৌণ (minor) ভাবগ ভাগ, তাবের জীেি বৃত্তামত্ম ও প্রজিম সাংখ্যা, দমৌসুবম প্রাচুর্ যতা প্রভৃবত বিরূপণ করা। তবে কীটততে 

বেভাবগর মূল কাজ বেবভন্ন পদ্ধবতবত ক্ষবতকর দপাকামাকড় েমবির উপর গবেষণা পবরকল্পিা প্রণয়ি ও োসত্মোয়বির 

মােবম েমি বেষয়ক প্রযুবক্ত উদ্ভােি করা। কীটতত্ত্ব বেভাগ আখ োড়াও  সুগারবেট, তাল ও দখজুর গাবের দপাকামাকড় 

েমি ব্যেস্থাপিার উপর গবেষণা পবরিালিা কবর র্াবক। প্রধাি প্রধাি েমি পদ্ধবতগুবলার মবে ১) সেিেীল জাবতর 

িাষাোে ২) কৃবষতাবত্বক েমি ব্যেস্থা ৩) র্াবিক েমি ব্যেস্থা ৪) জজবেক েমি ব্যেস্থা এোং ৫) সে যবেষ করণীয় বেবসবে 

রাসায়বিক কীটিােবকর সাোবে েমি ব্যেস্থা। এ োড়াও উবদ্ভজ্জ উপকরণ, দফবরামি ট্যাপ এোং অনুজীবের সাোবে 

দপাকামাকড় েমি ব্যেস্থার গবেষণা কার্ যক্রম প্রণয়ি করা েবয় র্াবক। সবে যাপবর, দপাকামাকবড়র সমবিত েমি 

ব্যেস্থাপিার উপর গবেষণা কবর র্াবক। আখ িাষী, বেএসএফআইবস/বিবিকল কর্তযপক্ষ এোং কৃবষ সম্প্রসারণ অবধেপ্তবরর 

আেোবি আবখর মাঠ পবরেে যি ও দপাকামাকড় বিয়িবণ সুপাবরে প্রণয়ি কীটততে বেভাবগর কাজ। িাষী, সম্প্রসারণ কমী 

ও সম্প্রসারণ কম যকতযাসে ও সাংবেস্নষ্ট বেবভন্ন দেণী/দপোর দলাকবক সমবিত দপাকামাকড় েমি ব্যেস্থাপিা বেষবয় প্রবেক্ষণ 

প্রোি ও  গবেষণালব্ধ ফলাফল তর্া সুপাবরেসমূে বলফবলট, বুকবলট, প্রবতবেেি ও জেজ্ঞাবিক প্রেন্ধ আকাবর জাি যাবল 

প্রকাে করাও কীটততে বেভাবগর কার্ যক্রবমর আওতাভূক্ত।  


