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আশ্বলাচয বিষয়-  



মশাঃ বিশ্বশ্বর সি বাবধ্ক প্রাণনাশক 
প্রাণী 

Mosquitoes Are the Deadliest Animals on Earth 



 WHO স্ত্রী মশাশ্বক, 
প্রাণী জগশ্বের 
সিশ্বচশ্বয় মারাত্মক 
প্রাণনাশক প্রাণী 
বিসাশ্বি ফ াষণা 
বৈশ্বয়শ্বে ২০১৫ সাশ্বল। 
প্রবেিের প্রায় বিশ 
লক্ষ মানুষ মশািাবিে 
ফরাশ্বগ আক্রান্ত িয়। 
প্রায় ৪,৭৫,০০০মানুষ  
মারা যায় মশািাবিে 
বিবভন্ন ফরাশ্বগ। আর 
ফকাশ্বনা প্রাণী—এমনবক 
সাপ, িা , বসংি, 
িাবে, কুবমর, িাঙ্গর—
ফকানটাই এে ফিবশ 
মানুষ মাশ্বর না।



 মশািাবিে 
ফরাগ শুধ্ু 
ফিঙু্গশ্বে 
প্রবেিের 
আক্রান্ত িয়  
প্রায় ৩.৯ 
বমবলয়ন 
মানুষ 



Kingdom - Animalia 

Phylum - Arthropoda 

Class – Insecta 

Order (28) – Diptera 

Family (3) – Culicidae 

Genus (41)- Aedeomyia, Aedes, 

Anopheles, Armigeres, 
Coquillettidia,Culex, Ficalbia, 
Malaya, Mansonia, 
Mimomyia,Ochlerotatus, 

Orthopodomyia, 

Toxorhynchites, Tripteroides, 
Uranotaenia 

Species- 3539 (WRBU, 2018). 

প্রাবণজগশ্বে মশার ফেবণগে অিস্থান 

10 mm (0.4 inch ) লম্বা কু্ষদ্র 
এই প্রাবণটট প্রাবণজগশ্বের  
Arthropoda পশ্বি বর অন্তভূবক্ত Diptera িশ্বগ বর 
Culicidae পবরিাশ্বরর প্রাণী। এখন পয বন্ত 
112 টট গশ্বণর অধ্ীশ্বন ৩৫৩৯ টট 
প্রজাবের মশাশ্বক সনাক্ত করা সম্ভি 
িশ্বয়শ্বে। িাংলাশ্বৈশ্বশ  শনাক্ত িশ্বয়শ্বে ১২৩ 
প্রজাবে। ফরাগ সটৃিকারী জীিানুর িািক 
িা ফভক্টর বিশ্বসশ্বি মশাশ্বৈর মশ্বধ্য 
বিশ্বশষভাশ্বি উশ্বেখশ্বযাগয গণগুশ্বলা-  
Aedes, Anopheles, Armigeres, Culex, 

Mansonia 



সবিপৈী পেংগ প্রাণী মশার রশ্বয়শ্বে 
বেনশ্বজাড়া পা। 
 ফৈি মস্তক, িক্ষ, উৈশ্বর বিভক্ত।  
সামশ্বনর একশ্বজাড়া পাখা উড়শ্বে সািাযয 
কশ্বর। মশার িানায় বশরা এিং মার্জবন 
িরাির আশঁ রশ্বয়শ্বে। 
 ফপেশ্বনর Haltere নামক ফোট, ক্ষয়প্রাপ্ত 
পাখা ফজাড়া ভারসাময রক্ষা কশ্বর। ফৈি 
আইশ দ্বারা আিেৃ।  
মস্তশ্বক একশ্বজাড়া পুঞ্জাবক্ষ, ৈুটট পুঞ্জাবক্ষর 
প্রশ্বেযকটটশ্বে রশ্বয়শ্বে  প্রায় ৬১০-৯০০ টট 
পয বন্ত একক চকু্ষ িা ওমাটটবিয়াম। 
একশ্বজাড়া অযাবিনা রশ্বয়শ্বে।  



জীিন পদ্ধবি ও জীিন আচরণ 
শুধু্মাত্র স্ত্রী মশা রক্ত খায়। যা 
োশ্বৈর বিম পবরপক্কোর জনয 
প্রশ্বয়াজন। পুরুষ মশারা  ুল,  ল, 
ও উর্িশ্বৈর রস খায়, কামড়ায় না। 
 

স্ত্রী মশা শ্বাস এিং  াশ্বম উে্পাবৈে 
কাি বন িাই অক্সাইি এিং অক্টানল 
সনাক্ত কশ্বর রক্তমাংশ্বসর ফিাস্ট সিান 
কশ্বর। যখন একটট মবিলা মশা CO2  

িায়ুশ্বে অনুভি কশ্বর, উৎসটট না 
পাওয়া পয বন্ত ফস উশ্বড় যায়। 
 মশার িাচঁার জনয রশ্বক্তর প্রশ্বয়াজন 
িয় না েশ্বি োশ্বৈর বিশ্বমর বিকাশ্বশর 
জনয রশ্বক্তর মশ্বধ্য ফপ্রাটটশ্বনর 
প্রশ্বয়াজন িয়। 
 



জীিনচক্র: 

মশা চারটট ধ্াশ্বপর সাশ্বে সম্পূণ ব রূপান্তবরে িয়। 
স্ত্রী মশা স্থায়ী জশ্বলর পশৃ্বের উপশ্বর বিম ফৈয়; বকেু 

প্রজাবে িুশ্বি যাওয়ার ঝঁুবকপূণ ব , োই সযােঁশ্বসঁশ্বে 

মাটটশ্বে বিম । লাভবা িযাচ কশ্বর এিং পাবনশ্বে িাস 

কশ্বর। 
 লাভবা শ্বাস বনশ্বে সাই ন িযিিার কশ্বর। এক 

ফেশ্বক ৈুই সপ্তাশ্বির মশ্বধ্য, লাভবা বপউপাশ্বে 

রূপান্তবরে িয়।  
 

বপউপা ফখশ্বে পাশ্বর না েশ্বি জশ্বলর পশৃ্বে ভাসমান 

অিস্থায় সর্ক্রয় িশ্বে পাশ্বর। প্রাপ্তিয়স্করা 
সাধ্ারণে ১-৩ বৈশ্বনর মশ্বধ্য উর্িে িয় এিং 
উড়শ্বে প্রস্তুে না িওয়া পয বন্ত পশৃ্বের উপশ্বর িশ্বস 

োশ্বক।  
 

প্রাপ্তিয়স্ক স্ত্রী মশা ৈুই সপ্তাি ফেশ্বক ৈুই মাস ফিশঁ্বচ 

োশ্বকন; প্রাপ্তিয়স্ক পুরুষরা ফকিল এক সপ্তাি 

ফিশঁ্বচ োকশ্বে পাশ্বর। 













কামড়াননার সময়ঃ 
সাধ্ারণভাশ্বি মশারা সিযাশ্বিলা িা রাশ্বের প্রেম বৈশ্বক ৈংশন কশ্বর েশ্বি প্রজাবেশ্বভশ্বৈ 
প্রচুর বভন্নো রশ্বয়শ্বে। উৈািরণস্বরূপ A. stephensi গভীর রাশ্বে কামড়াশ্বে পেন্দ কশ্বর। 
বকন্তু স্ত্রী A. aegypti ফক বৈশ্বনর ফিলায় কামড়াশ্বে ফৈখা যায়। 
প্রজনন অভ্যাসঃ 
সাধ্ারণে Anopheline মশারা বিম পাড়ার জনয পবরষ্কার পাবন পেন্দ কশ্বর; Culicine 
পেন্দ কশ্বর ফনাংরা ও ৈবূষে পাবন পেন্দ কশ্বর; Aedes পেন্দ কশ্বর কৃর্ত্রমভাশ্বি জশ্বম 
োকা পাবন। Mansonia বকেু বনবৈবি জলজ উর্িৈযুক্ত পাবনশ্বে বিম ফপশ্বড় োশ্বক।  
বিশ্রাম অভ্যাসঃ 
মশা বৈশ্বনর ফিলা অিকার ও শীেল ফকাশ্বণ বনশ্বজশ্বৈর লুবকশ্বয় রাশ্বখ। বকেু মশা  শ্বরর 
বভেশ্বর (এশ্বডাব বলয়া) আর বকেু িাইশ্বর (এশ্বক্সাব বলয়া) অিস্থান কশ্বর।  শ্বরর বভেশ্বরর 
জায়গার মশ্বধ্য আশ্বে  শ্বরর অিকার ফকাণ, ফৈয়াশ্বলর উপশ্বরর বৈশ্বক, েবি িা 
 াবন বচাশ্বরর বপেশ্বন ইেযাবৈ। িাবিশ্বরর লুকাশ্বনার জায়গার মশ্বধ্য আশ্বে উর্িৈ গুল্ম, 
গাশ্বের ফ াকর, ফগায়াল র ও ফৈয়াল ইেযাবৈ। 
বিস্তারঃ 
মশা িাোশ্বসর ফরাে দ্বারা িশ্বয় না ফগশ্বল োশ্বৈর িংশিরৃ্ির জায়গা ফেশ্বক খুি ফিবশ 
ৈশূ্বর উশ্বড় যায় না। বিচরশ্বণর পবরসর প্রজাবেশ্বভশ্বৈ বভন্ন িয় এিং ১১ বকশ্বলাবমটার 
পয বন্ত িশ্বে পাশ্বর। বিমান ও জািাশ্বজর  শ্বল ফৈশ ফেশ্বক ফৈশ্বশ মশার বিস্তাশ্বরর সম্ভািনা 
িরৃ্ি ফপশ্বয়শ্বে।



Toxorhynchities গশ্বণর অন্তভুবক্ত মশা অনযানয মশার লাভবা ফখশ্বয় 
মশা বনয়ন্ত্রশ্বণ ভূবমকা রাখশ্বলও Anopheles, Aedes, Culex, Mansonia 

ইেযাবৈ গশ্বণর স্ত্রী মশা গুশ্বলা পরজীিী বিশ্বসশ্বি প্রাণীশ্বৈশ্বি 
মরনিযাবধ্ - মযাশ্বলবরয়া, ফিঙু্গ, এনশ্বস াবলটটস, বচকুনগুবনয়া, 
ইশ্বয়শ্বলা ব ভার, ফগাৈ ফরাগসি নানান মারাত্মক সি ফরাগ সটৃি 
কশ্বর। কু্ষদ্র এই প্রাণীটটশ্বক ৈমন করা সিজ নয়। 



•বকউশ্বলক্স মশা োর বিমগুশ্বলা পাড়ার পর ফসগুশ্বলাশ্বক 
একসাশ্বে লাবগশ্বয় একটা ফভলার আকৃবে ফৈয়। এর 
 শ্বল বিমগুশ্বলা একসাশ্বে ফলশ্বগ ফেশ্বক পাবনশ্বে ফভশ্বস 
োকশ্বে পাশ্বর, পাবনর ফরাশ্বে িাবরশ্বয় যায় না। 
বিমগুশ্বলা একটট ফভলার আকৃবে বৈশ্বল ফয ফসটা 
সিশ্বচশ্বয় ভাশ্বলাভাশ্বি ফভশ্বস োকশ্বে পারশ্বি, চারশ্বকাণা, 
িা ফগালাকৃবে িশ্বল ফয পারশ্বি না, এিং বিশ্বমর নীশ্বচ 
ফয একটু  াকঁা জায়গা োকশ্বল ো সিশ্বচশ্বয় 
ভাশ্বলাভাশ্বি পাবনশ্বে ফভশ্বস োকশ্বে পারশ্বি—এই জ্ঞান 
মশার কাশ্বে কীভাশ্বি এল, ফসটা এক বিস্ময়।। কারণ 
পুরুষ মশা শুধ্ুই  ুল- শ্বলর রস ফখশ্বয় োশ্বক। 
একমাত্র স্ত্রী মশাই প্রাণীর রক্ত খায় এিং মযাশ্বলবরয়ার 
ও ফিঙু্গর মশ্বো ভয়ংকর অসুখ েড়ায়। 



বরশ্বয়ল-টাইম ফরকবিবং পরীক্ষা-বনরীক্ষার মাধ্যশ্বম মাধ্যশ্বম, ওয়াবশংটন 
বিশ্ববিৈযালশ্বয়র এক ৈল গশ্বিষক আবিষ্কার কশ্বরশ্বে - মশার মর্স্তষ্ক কীভাশ্বি োর 
ৈুটট সংশ্বিৈনশীল বসশ্বস্টম; ৈৃটি এিং ঘ্রাণশর্ক্তশ্বক কাশ্বজ লাবগশ্বয় খাৈয বিশ্বসশ্বি 
রক্ত গ্রিন করার জনয মানুষসি অনযানয উষ্ণ রশ্বক্তর ফপাষক ফৈি িা ফিাস্টশ্বক 
সনাক্ত কশ্বর োশ্বক। এশ্বক্ষশ্বত্র মশা প্রায় ১০০  ুট ৈরূ ফেশ্বক ঘ্রাণ বনশ্বয়, প্রায় 
১৫-২০ ুট ৈুশ্বরর িস্তু ফৈখশ্বে পায়। মশার ঘ্রাণ বসশ্বস্টম যখন ফপাষক ফৈি 
ফেশ্বক কাি বন-িাই-অক্সাইি,  যাট বনবৈবি রাসায়বনক সংশ্বকে সনাক্ত কশ্বর, েখন 
মর্স্তশ্বস্ক টিগাশ্বরর নযায় কাজ শুরু িয়, পুঞ্জাবক্ষর বভজয়ুাল বসশ্বস্টমশ্বক কাশ্বজ 
লাবগশ্বয় মশা োর চারপাশ স্কযান কশ্বর উড়ার গবে সুবনবৈবি কশ্বর এিং ফিাস্ট ফৈি 
ফেশ্বক রক্ত খায়। মশা সিার গাশ্বয়র গি পেন্দ কশ্বরনা। োই কাোকাবে সিার 
ফৈি ফেশ্বক রক্ত গ্রিন কশ্বর না। কাউশ্বক মশা ফিবশ কামড়ায়, আিার কাউশ্বক 
কম। ফিাশ্বির গাশ্বয়র গি োরা মশ্বনও রাশ্বখ। বকভাশ্বি কু্ষদ্র এই প্রাণী এে সি 
বসিান্ত গ্রিন কশ্বর ো ফভশ্বিই আশ্চয বয িওয়া যায়। মশার মর্স্তষ্ক বকভাশ্বি োর 
কাবক্ষে ফিাস্ট সনাক্ত কশ্বর ো জানশ্বে পারশ্বল োশ্বৈর ৈমন করা অশ্বনকটাই 
সিজ িশ্বি। এবশয়ান টাইগার মশা মানুশ্বষর িাসস্থাশ্বনর কাোকাবে োকশ্বলও উড়ার 
পবরবধ্ প্রায় ৩০০ ুট। এোড়া ফিবশরভাগ প্রজাবের বিস্তার ১-২মাইশ্বলর মশ্বধ্য 
িশ্বলও কারও  কারও বিস্তার প্রায় ৭ মাইল োশ্বক। আর এিারটটকা িযবেে 
পবৃেিীর সি বত্রই মশারা িাস কশ্বর। মশার মর্স্তশ্বস্ক বনবৈবি ফিাপামাইন স্তর োশ্বক 
যা োশ্বৈরশ্বক োশ্বৈর িাসস্থান ফেশ্বক ফকাোয় যাশ্বিনা ফকাোয় যাশ্বি বগশ্বয়
বকভাশ্বি ব শ্বর আসশ্বি এসি বনশ্বৈবশনা ফৈয়। একটট কু্ষদ্র মশা মানুশ্বষর জীিশ্বনর 
জনয যেটা বিপজ্জনক িশ্বে পাশ্বর েেটাই মানুষশ্বক ফশখাশ্বে পাশ্বর
অশ্বনকবকেু।



বিষয় এবডস বকউনলক্স  

জম্মাশ্বনার স্থান পাশ্বত্র জমা পবরস্কার 
পাবন 

ফেন, ফিািা, নৈবমা, 
ফনাংড়া পাবন 
 

মূল প্রজনন  ফমৌসুম জনু-ফসশ্বেম্বর বিশ্বসম্বর- মাচব 
                                                         

সমবিি মশক িযিস্থাপনা 
পবরশ্বিশগে বনয়ন্ত্রণ পাত্র অপসারণ এিং 

উবিশ্বয় রাখা 
 

ফিািা নালা পবরষ্কার  

রাসায়বনক বনয়ন্ত্রণ  বকং, লাবভবসাইি 
 

 বকং, লাবভবসাইি 
 

জীিজ বনয়ন্ত্রণ কবপশ্বপািস গাবি মাে 
জনসম্পকৃ্তো সম্পকৃ্তো এিং 

সিশ্বযাবগো
সম্পকৃ্তো এিং 
সিশ্বযাবগো



                আপনার মূলযিান সময় বৈশ্বয় 
ফশানার জনয  

ধ্নযিাৈ 


