
বাংলােদশ চা গেবষণা ইনি উট 
কীটত  িবভাগ 

 

 

িভশন 
 

চােয়র পাকামাকড় িনয় েন গেবষণাল  সফল বালাই ব াপনা কৗশল বহার কের বাংলােদেশর  চা এর 
উৎপাদন ি  িনি ত করা। 

িমশন 
 

চােয়র পাকামাকড় িনয় েন সমি ত বালাই ব াপনা আওতায় ন ন কীটতাি ক ি  উ াবন এবং 
চিলত কীটতাি ক প িতর উ িতকরেণর মা েম িভশন অজন করা ।  

 

কায াবলী 
 

কীটত  হল াণীিব ােনর এক  ফিলত শাখা যখােন পাকামাকেড়র জীবনচ , বা সং ান, িতর িত 
ও তােদর দমন ব া িনেয় গেবষণা করা হয়। কীটত  িবভাগ িত াল  থেকই এসব পাকামাকেড়র 
জীবন চ , জীবৈবিচ  এবং আিধক  দমেন েগাপেযাগী ফিলত গেবষণা কায ম চািলেয় আসেছ। তাই 
কীটত  িবভােগর গেবষণা কায ম লত উপেযাগী কৗশল স  ও মাঠ পয ােয় স িত ণ, যা চা িশে র 
দনি ন ও দীঘ েময়াদী চািহদা রেণ স ম।  

 

িব আরআই এর কীটত  িবভােগর ল কায ম িল িন পঃ  
 

১. চােয়র পাকামাকড় িনয় েন েগাপেযাগী গেবষণা কায ম ফ েলশন ও পিরচালনা করা।  
২.   চা বাগােনর নাস ারী করার জ  মা  কীটত  িবভাগ িমেপাকা িবে ষণ কের িতেবদন দান।  
৩. চা বাগােনর বালাই সম া সেরজিমেন পয েব ন কের তার যথাযথ সমাধান দান।  
৪. চা বাগানস েহ তাৎ িণক প  কমে  সম ার সমাধান। 
৫. চােয় মাঠ পয ােয় কীটনাশেকর কায কািরতা িনণ য় ও িমতকরণ। 
৬. চা বাগােনর তাৎ িণক েয়াজেন সমেয়াপেযাগী িবিভ  সা লার ণয়ন। 
৭. তির চােয়র রিসিডউ িবে ষণ ও বািণিজ ক কীটনাশেকর ফর েলশন িবে ষণ। 
৮. িব আরআই ক ক পিরচািলত বািষ ক কাস  ও িপিজিড কােস  িশ েকর দািয়  পালন করা। 
৯. চােয়র বালাই ব াপনা িবষয়ক সিমনার ও কম শালা পিরচালনা করা। 
১০. সেব াপির পিরচালক, িব আরআইেক শাসিনক কােজ ও পিলিস তিরেত সি য় সহায়তা করা।   

 
চলমান গেবষণা কা ম 

 
১. চােয়র হেলােপি স (মশা) ও ি  দমেন স  ফেরামন াপ ও আঠােলা াপ এর বহার ায়ন। 
২.   চােয়র িতকর িমেপাকা িনয় েণ জব ি কারেকর ভাব ।  
৩. চােয়র হেলােপি স, লাল মাকড় ও িমেপাকা দমেন দশীয় গােছর িনয াস এর বহার ায়ন। 
৪. চােয়র পাকামাকড় িনয় েণ জব িনয় েকর স ান ও সনা করণ । 
৫. চােয়র পাকামাকড় িনয় েণ মাকড়শা িশকাির মতার ায়ন । 
৬. চােয়র িতকর িমেপাকা িনয় েণ পত েভাজী জীবা র এর বহার ায়ন।  
৭. চােয়র হেলােপি স, লাল মাকড়, উইেপাকা, িমেপাকা, জাবেপাকা ও ি  দমেন বালাইনাশেকর এর 

বহার ায়ন।  
৮. এক  আদশ  চা বাগােনর জ  বালাইনাশেকর িবচার ণ  বহার িমতকরণ। 



৯. চােয়র ি কা অ জীেবর উপর িমেপাকানাশক ব হােরর ভাব। 
১০.  চা গােছর শ থেক মগ পয  সচরাচর ব ত বালাইনাশেকর অপচয় িব াস িনণ য় ।  
 
 

কীটত  িবভােগর অজনস হ 
 

১. চােয়র পাকামাকেরর জিরপকরণ ও ধান িতকারক পাকামাকড় শনা করণ।  
২.   চােয়র ধান িতকারক পাকামাকেড়র জব বা সং ান পিরশীলন। 
৩. চােয়র ধান িতকারক পাকামাকেড়র িতর মা া িনণ য়।  
৪.   চােয়র পাকামাকড় দমেন  সমি ত প   ব াপনা কৗশল  িন পন।   
৫. চােয়র ধান িতকারক পাকামাকড় যমন- হেলােপি স, লাল মাকড়, উইেপাকা িতেরাধী 

ানজাত শনা করণ।  
৬. চােয়র িতকর িমেপাকা িনয় েণ জব িনয় ক জমন-িশকাির পাকা, পত েভাজী জীবা  

সনা করণ ও এর বহার।   
৭. চােয়র পাকামাকড় দমেন জব বালাইনাশক িহেসেব দশীয় গােছর িনয াস এর বহার।  
৮. চােয়র পাকামাকড় দমেন রাসায়িনক বালাইনাশেকর বহার িমতকরণ। 
৯. তরী চােয় কীটনাশেকর অবিশ াংশ িনণ য় ও িনরাপদ পাতা চয়নকাল িনধ ারন।  

 
ভিব ৎ পিরক না 

 

িনরাপদ চা উৎপাদেন চােয়র পাকামাকড় িনয় েন সমি ত বালাই ব াপনা সেব া ম বহার িনি তকরণ। 
 
 

কীটত  িবভােগর জনবল  
 
জনবল  অ েমািদত 

পা  
কম রত পেদর সং া  পেদর সং া 

১। ধান ব ািনক কম কতা (িপএসও) ১ - ১ 
২। উ তন ব ািনক কম কতা (এসএসও) ১ ১  - 
৩। ব ািনক কম কতা (এসও) ২ ২ -  
৪। উ তন খামার সহকারী (এসএফএ) ১ - ১ 
৫। গেবষণাগার সহায়ক (এলএইচ) ১ ১ - 
৬। অিফস সহায়ক (এমএলএসএস) ১ ১ - 

 
 
( মাহা দ শামীম আল মা ন)              
ঊ তন ব ািনক কম কতা               
ও িবভাগীয় ধান 
কীটত  িবভাগ।  
 
 


