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মসু্কইটন 
মশার লার্ভা দমননর জনয ননার্াললউরন সমৃদ্ধ একটট লনয়লিত ফরমুনলশন  



মসু্কইটন 
 

০.১২লি ননার্াললউরন ইননসলিসাইড 

মশার লার্ভা দমননর জনয ননার্াললউরন সমৃদ্ধ একটট লনয়লিত ফরমুনলশন  

 

 

নরাডানির বৈলশষ্ট্যসমূহঃ 

মশার লার্ভা দমনের জেয মসু্কইটন ০.১২লি নোর্াললউরে একটি অেেয, যুগান্তকারী 

আলিষ্কার 

 মসু্কইটন ০.১২লি নোর্াললউরে জলজ পলরনিনশ মশার অপলরেত জীিে চনের উন্নয়নে 

িা াঁধার মাধযনম (ন াি জলজ পলরনিনশ পূর্ ভাঙ্গ  মশায় রূপান্তনর িা াঁধার মাধযনম) একটি কায ভকরী 

উপায় সরিরাহ কনর 

মসু্কইটন ০.১২লি নোর্াললউরে ইেনসলিসাইড মশার নমালটিং ধানপ িা াঁধা প্রদানের মাধযনম 

শুধুমাত্র অপলরেত ধানপ প্রর্াি নেনল। েনল, পূর্ ভাঙ্গ পলরর্ত ধানপর নপস্ট ও উপকালর 

নপাকামাকনের উপর নকাে প্রর্াি নেনল ো। 

 লনয়লিতর্ানৈ অৈমুক্তকরন (লরললজ)  

মসু্কইরনের এই নপনিনেড েরমুনলশেটি ততলর করা হনয়ন  যানত সক্রেয় উপাদাে, নোর্াললউরে, 

এর লেয়লিতর্ানি অিমুক্ত (লরললজ) করা যায়। এই লালর্ভসাইডটি অতযন্ত লধরস্থীর হার ও গলতনত 

অিমুক্ত হয় যানত জলজ পলরনিনশ মশার দমে প্রক্রেয়া  দীর্ ভালয়ত হয়।   

লার্ভাল সলুযশনঃ   

 মশার জলজ পলরনিনশর উন্নয়নে িা াঁধা প্রদানের মাধযনম মসু্কইরে  পূর্ ভাঙ্গ মশানক লেয়িে কনর। 

োলতশীনতাষ্ণ অঞ্চনল এই েরমুনলশেটি প্রলত নমৌসুনম একিার প্রনয়ানগ ৬ মাস পয ভন্ত কায ভকরী 

থানক। তনি, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় সারা ি নর ২-৩ িার প্রনয়ানগ মশা 

কায ভকারীর্ানি দমে করা নযনত পানর।  



 

 রনয়াগ নেত্রঃ    

মসু্কইটন ০.১২লি নোর্াললউরে ইেনসলিসাইড শুধুমাত্র জলাশনয় প্রনয়াগ করা যায় যাহা 

সরাসলর োলার সানথ সিংযুক্ত েয়।   

স্থায়ী ৈা অস্থায়ী নেত্র যাহা মশার লার্ভা উন্নয়নন সাহাযয কনরঃ 

চাষািাদ অনযাগয কৃলষ ও অকৃলষজাত অখাদয অঞ্চল, োলা-েদভমার জায়গা, নসচ ও নেক্রজিংকৃত 

জায়গা, নডইলর ও নপাল্টির োলা িা জলাশয়, অেযােয পশুর িজভযজাত োলা িা জলাশয়, 

পশুপালনের োলা িা জলাশয়, কারখাোর িজভযজাত োলা িা জলাশয়, পলরতযক্ত পুকুর িা জলাশয়, 

কানের সূ্তপকৃত জায়গা, লেস্কাশনের োলা-েদভমা, গান র গুলে িা গতভ, পালখর নগাসনলর জায়গা, 

কারখাোর পলরতযক্ত জলাশয় িা োলা, িৃটির জনম থাকা পালে, জনম থাকা  ানদর পালে, পলরতযক্ত 

সুইলমিংপুল, জলাশয়, পলরতযক্ত যােিাহে, পালে জনম থাকার জায়গা (নযমে, িায়ার, িনির পাত্র, 

কযাে, ও অেযােয কনেইোর), িহেনযাগয পালের পাত্র িা কনেইোর এিিং অেযােয প্রাকৃলতক এিিং 

মেুষযসিৃ জলাধানরর জায়গা।  

নকন মসু্কইটন?    

• দীর্ ভস্থায়ী, ধীর প্রক্রেয়ায় অিমুক্ত (লরললজ) হওয়ার েরমুনলশে (WHO সুপালরশকৃত) 

• ১ গ্রাম িযািনলি লদনয় ১০ ললিার পালের উৎনস প্রনয়াগ করা যায়  

• সকল ধরনের মশার লার্ভা নযমে নডঙু্গ, লিকনগুলনয়া, মযানললরয়া ইতযালদ  

লেয়িনে িযিহারনযাগয   

• শুকনো অিস্থায় রাখা যায় 

• অেযােয লালর্ভসাইড নযমে িযালসলাস থুলরক্রিয়াক্রিস (Bacillus thuringiensis israelensis, 

bti) এর মত অকায ভকর েয়  

• জনম থাকা পালের উৎনসর জেয একটি আদশ ভ পর্য। নযমে, েুনলর িি, পালের িযাঙ্ক, 

গান র গতভ, িায়ার, সরু োলা-েদভমা, কিিাকশে িযাঙ্ক,  ানদর িযাঙ্ক ও জলাশয় ইতযালদ।  

• ১৮০ লদে পয ভন্ত কায ভকালরতা   

 

  

নরক্রজনেশে েিং- লিএইিলি ১০৭১, কৃলষ মির্ালয়, গর্প্রজাতিী িািংলানদশ সরকার,   

নরক্রজনেশে নহাল্ডারঃ রুসল আইলিএম (ৈাাংলানদশ) ললঃ, িাসা ৫৬ (৭ম তলা), দারুস সালাম নরাড, লমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬, 

িািংলানদশ, ই-নমইলঃ info@russellipmbd.com, www.russellipmbd.com ,  

mailto:info@russellipmbd.com
http://www.russellipmbd.com/


 

 

 

রনয়াগমাত্রা ও ৈযৈহারঃ     

মসু্কইটন ০.১২লি নোর্াললউরে ইেনসলিসাইড সরকারীর্ানি মশা লেয়ির্ কম ভসূচীনত 

(দক্ষ ও নপশাদার নপস্ট কনরাল অপানরির, িালের মাললকনদর িা অেযােয মশা মাল  কনরাল 

অপানরিরনদর দ্বারা) িযিহার করা নযনত পানর।   

মসু্কইটন ০.১২লি এর রনয়াগ মাত্রা 

িালনর িলরমান  

(ললটার)  

লিনলনটর সাংখ্যা  
(কম বজৈিদার্ ভ সমৃদ্ধ ) 

লিনলনটর সাংখ্যা  
(উচ্চ বজৈিদার্ ভ সমৃদ্ধ ) 

রনয়াগ মাত্রা  

 (গ্রাম)*  

১০ িা কম  ১ ২ ১-২  

৫০ ৫ ১০ ৫-১০ 

২৫০ ২৫ ৫০ ২৫-৫০ 

৫০০ ১০০ ২০০ ১০০-২০০ 

১২৫০ ২৫০ ৫০০ ২৫০-৫০০ 

*প্রলতটি লপনলনির ওজে ১ গ্রাম (০.১২ লপলপএম) 

যখে ন াি আকানরর মশার প্রজেে অঞ্চল নযমে কনেইোনর মসু্কইরে প্রনয়াগ করা হয়, তখে লার্ভার লিকাশ িা িৃক্রি 

৪-৬ মাস পয ভন্ত স্থায়ীর্ানি িা াঁধাপ্রাপ্ত হয়। পরিতীনত লার্ভা নদখা নযনত পানর তনি তারা পূর্ ভাঙ্গ হনত পানর ো। একিার 

প্রনয়ানগ একটি নমৌসুম র্ানলার্ানি লেয়ির্ করা যায়। মাত্রালধক প্রনয়াগ করনিে ো।    

 

িলরনৈশক ও ৈাজারজাতকারকঃ  

টটএনক ইন্টারনযাশনাল 

    িাসা# ২০, নরাড ৯৯, গুলশাে -২, ঢাকা -১২১২, িািংলানদশ 

    ই-নমইলঃ takcorporation20@gmail.com 

    নোেঃ +৮৮-০২৮৮৩৭২৩০, ৮৮৩৭২৩১   

রস্তুতকারকঃ  

রুসল আইলিএম ললঃ, ইউনক  

ইউলেি ৪৫, োস্টভ এলর্লেউ, ডীসাইড ইন্ডালেয়াল পাকভ, ডীসাইড, লিেসায়ার, যুক্তরাজয, 

ই-নমইলঃ info@russellipm.com,  

www.russellipm.com  

mailto:info@russellipm.com
http://www.russellipm.com/
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