
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুউম্বমা বিম্বেেম্বরর মম্বযে পবরম্বিে েংরক্ষণ অবযদপ্তরম্বক (DEPARTMENT OF 
ENVIRONMENTAL CONSERVATION, DEC) ক্লারপাইবরফে িেিহার বর্বিদ্ধ করার বর্ম্বদন ে 

বদম্ব়েম্বের্  
  

DEC ক্লারপাইবরফম্বের িা়েিী়ে িেিহার বর্বিদ্ধ করম্বে দ্রুে িেিস্থা গ্রহণ করম্বি  
  

2020 এর বিম্বেেম্বরর মম্বযে েকল ক্ক্ষম্বে ক্লারপাইবরফম্বের িেিহার বর্বিদ্ধ করার বর়্েম কার্নকর 
হম্বি, শুযুমাে আম্বপল গাম্বের গুঁবি ক্ে করার জর্ে িেিহার করা র্াম্বি র্া 2021 এর জলুাইম্ব়ে 

বর্বিদ্ধ করা হম্বি  
  

কীটর্ােক বর্ম্ব়ে র্েুর্ বিবযবর্ম্বিয র্েুর্ ই়েকন ার রক্ষা করম্বি উম্বেখম্বর্াগে প্রবেকূল জর্স্বাস্থে 
প্রভাি ক্েম্বক, বিম্বেি কম্বর বেশুম্বদর জর্েকীটর্ােম্বকর ক্ক্ষম্বে র্েুর্ বিবযবর্ম্বিয বর্উ ই়েকন  

িােীম্বদর রক্ষা করম্বি উম্বেখম্বর্াগে প্রবেকূল জর্স্বাস্থে প্রভাি ক্েম্বক, বিম্বেি কম্বর বেশুম্বদর ক্ক  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ DEC কে নর্মদনশ নদম়েমের্, কলারপাইনরফমের বা়েবী়ে বযবহার 
নর্নিদ্ধ েরমে দ্রুে বযবস্থা নর্মে। DEC 2020 এর নিমেম্বমরর মমযয, আমপল গামের গুঁনি কে 
েরা োিা েব রেম বযবহামরর জর্য কলারপাইনরফে নর্নিদ্ধ েরার নর়্েম রাখমব। 2021 জলুাইম়ের 
মমযয েব যরমের বযবহামরর জর্য কলামরাপাইমরাফে নর্নিদ্ধ েরা হমব। এই োজগনল গরুত্বপূেন 
প্রনেকূল জর্স্বাস্থয প্রভাব কেমে নর্উ ই়েেন  বােীমদর রক্ষা েরমব, নবমশি েমর নশশুমদর।  
  
"কলারপাইনরফে এেটি েীটর্াশে যা মার্ুমির মমযয গরুের স্বাস্থয েমেযা েনৃি েরমে েম্ভব," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম এই নবিাক্ত পদামেনর বযবহার নর্নিদ্ধ েরার জর্য রাজয পনরমবশ 
েংরক্ষে অ্নযদপ্তরমে নর্মদনশ নদনি যামে নর্উ ই়েমেন র পনরবারগমলা নবপজ্জর্ে রাো়েনর্ে পদােন 
অ্যো েংস্পশন র্া পা়ে।“  
  
2001 োল কেমে আবানেে বযবহামরর জর্য অ্রগামর্াফেমফট েীটর্াশে কলারপাইনরফে নর্নিদ্ধ েরা 
হমলও, বেন মামর্ পঞ্চাশ যরমের নবনভন্ন পমেয বযবহামরর জর্য অ্র্ুমমানদে, যার নেংহভাগ েৃনি 
উৎপাদমর্ বযবহামরর জর্য নর্বনিে। েনি়ে উপাদামর্র কমাট কক্ষমে কলারপাইনরফমের েবমেম়ে বি 
েৃনি বাজার হল ভুট্টা। এ োিাও ে়োনবর্, ফল ও বাদাম গাে, ব্রামেলে োউট, ব্রমোনল, এবং 
ফুলেনপ, বীজ নেনেৎো, েহ অ্র্যার্য োনরর ফেমলর উপর বযবহার েরা হ়ে। অ্ েৃনি বযবহামরর 
মমযয আমে গল্ফ কোেন, ঘাে, নির্ হাউজ, এবং অ্-োঠামমাগে উি নিমেন্ট কযমর্ ইউটিনলটি খুুঁটি 



 

 

এবং কবিা। ববজ্ঞানর্ে গমবিো়ে কদখা কগমে কলারপাইনরফে র্বজােে ও কোট নশশুমদর স্না়েুেমের 
নবোমশর ক্ষনে েরমে পামর। অ্রগামর্াফেমফমটর প্রেবোলীর্ েংস্পশন জ্ঞার্ী়ে ক্ষমো হ্রাে েরমে 
পামর, কমাটর কিমভলপমমন্ট এবং মমর্ামযাগ ঘাটনে/হাইপারঅ্যানিনভটি নিেিন ার (Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD) ঘটামে পামর।  
  
কলারপাইনরফে নেেু কক্ষমে শুযুমাে নর্নদনি কপাো কেমে বযবহামরর জর্য নেনিে পমেয পাও়ো যা়ে। 
American plum borer এবং Rosy apple aphid এর নবরুমদ্ধ এটি নবমশিভামব োযনের। এোিাও, 
েীটর্াশে প্রনেমরামযর এেটি উপা়ে নহোমব, নেনেত্ো বীজ কযমর্ বালাই বযবস্থাপর্া অ্র্যার্য পদ্ধনে 
েমে কলারপাইনরফে বযবহার েরা কযমে পামর। কযমর্ নর্উ ই়েেন  এবং আমশপামশর রাজযগনলমে 
আিমোত্বে প্রজানে অ্র্ুপ্রমবশ েমর, কযমর্ black stem borer, বালাই বযবস্থাপর্া েরঞ্জাম োমদর 
নবস্তার এবং পরবেী ক্ষনে প্রনেমরাময প্রম়োজর্।  
  
েীটর্াশে প্রম়োগ এমর্ এেটি পদ্ধনেমে েরমে হমব যা জর্স্বাস্থয এবং পনরমবশ এর প্রনে 
েংরক্ষেশীল ও নর্উই়েেন  কেট এেটি নর়্েেে কপ্রািামমর োমে নবমশি েমর েীটর্াশে পযনামলাের্া ও 
নর্বির্, নর়্েেে নর়্েেেগনল বাস্তবা়ের্ এবং েমী েুরক্ষার মার্ প্রম়োমগর জর্য নবমশিভামব 
পনরেনিে। রাজয আইর্ অ্ববয নর়্েেে শনক্তর এেটি নবসৃ্তে পনরেীমা েহ, নর্নদনি ফেমলর 
েীটর্াশে বযবহার েীনমে েরার ক্ষমো, নর্নদনি অ্বস্থার প্রম়োগ েীনমে, এবং পেয নর্বির্ 
বানেমলর ক্ষ্মো DEC কে প্রদার্ েমর।  
  

###  
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