
 



সীউইড (Seaweed)সাগরেে ল ানা জর  ননমনিত এক প্রকাে জ জ উনিদ (macro-algae) যা নিশ্বব্যানি 

গুরুত্বপূর্ ণ সামুনিক সম্পদ নিরসরি নিরিনিত। নিশ্বব্যানি প্রনত িছে প্রায় ২৬ নমন য়ন টন সীউইড িাষ কো িরয় থারক। 

এনিয়াে লদিগুর ারত ৮০% এে লিনি সীউইড  উৎিাদন করে থারক যাে মরে িীন, ইরদানননিয়া ও নিন িাইন উরেখরযাগ্য 

(এিএও ২০১৬)। আমারদে লদরি খািাে নিরসরি সীউইড এে জননপ্রয়তা না থাকর ও দনির্ এনিয়াে এে নিিা  িাজাে 

েরয়রছ। মানি খাদ্য নিরসরি ব্যিিাে ছাড়াও লডইেী, ঔষধ,লটক্সটাই  ও কাগজ সীউইড আগাে, কযােনজনান নকিংিা লজ  

জাতীয় িব্য ততনেরত কাঁিামা  নিরসরি িহু  ব্যিহৃত িয়। তাছাড়া জনমরত সাে, প্রানর্ খাদ্য ও  ির্ উৎিাদরনও সীউইড 

ব্যিিাে কো িয়। সীউইরড প্রচুে িনেমারন খননজ িব্য নিদ্যমান থাকায় খারদ্য অণুপুনি নিরসরি এে ব্যিিাে গ্রির্রযাগ্যতা 

লিরয়রছ।  

িরগািসাগরেে উিকূর  কক্সিাজাে লজ াে লটকনািসি লসন্টমার্ট ণন দ্বীি ও িাঁকখা ী লমািনাে আিিারিে িাথুরে ও 

প্যাোিন এ াকায় লজায়াে ভাটাে অন্তি ণতী স্থারনই অনধকািংি সীউইড লদখরত িাওয়া যায়। িানর্নজযক গুরুত্বসম্পন্ন অপ্রিন ত 

জ জসম্পরদে িাষািাদ ও ব্যিিাে লকৌি  উিািরনে  রিয ইননির্টউট গরিষর্া িনেিা না করে আসরছ। এ কম ণসূিীে 

আওতায় ইননির্টউরটে কক্সিাজােস্থ সামুনিক মৎস্য ও প্রযুনি লকন্দ্র লথরক পুনিমানসমৃদ্ধ এিিং িানর্নজযক গুরুত্বসম্পন্ন 

সীউইরডে গরিষর্া িনেিা না কো িরে। আমারদে জ িায়ুরত নরভম্বে লথরক এনপ্র  মাস িয ণন্ত প্রায় ৬ মাস সীউইড িাষ 

কো সম্ভি। তরি িারষে সরি ণাচ্চ অনুকূ  অিস্থা নিদ্যমান থারক জানুয়ানেী লথরক মাি ণ এই নতন মাস। গরিষর্া িয ণরিিরর্ এ 

িয ণন্ত উিকূর  প্রায় ১১৭ প্রজানতে সীউইড সনাি কো সম্ভি িরয়রছ, এেমরে ১০ প্রজানতে সীউইড িানর্নজযক গুরুত্বসম্পন্ন। 

িানর্নজযক গুরুত্বপূর্ ণ সীউইড ি : সবুজ সীউইড (Caulerpa racemosa, Enteromorpha intestinalis) 

িাদামী সীউইড (Colpomenia sinuosa,Dictyota dichotoma, Hydroclathrus clathratus, 

padina tetratromatica, sargassum oligocystum,sargassum ilicifolium) এিিং  া  

সীউইড (Hypnea musciformis, Asparagopsis taxiformis) প্রাথনমকভারি নতনর্ট িানর্নজযক গুরুত্বপূর্ ণ 

সীউইড প্রজানতে (Hypnea musciformis ,caulerpa racemosa, Enteromorpha 

intestinais) িাষ ব্যিস্থািনাে ওিে গরিষর্া কায ণক্রম িনেিা না কো িয়। প্রাপ্যতা ও অথ ণনননতক গুরুরত্বে আর ারক 

লদখা লগরছ লয, িািং ারদরিে উিকূ ীয় অঞ্চ  Hypnea musciformis  িাষ সি ণানধক  াভজনক ও িনেরিিিান্ধি। 

িািং ারদরিে সুনিিা  সমুি তসকত এিিং উিকূ ীয় অঞ্চর ে উিরযাগী িনেরিরি িনেকনিত িদ্ধনতরত িানর্নজযকভারি 

সামুনিক সীউইড িাষ অথ ণনীনতরত গুরুত্বপূর্ ণ ভূনমকা োখরত িারে। সামুনিক মাছ ও নিিংনড়/কাঁকড়াে িািািানি এই সীউইড 

িাষ ও েপ্তানন িািং ারদরিে ব্লু ইরকাননমরত উরেখরযাগ্য ভূনমকা োখরি ির  আিা কো যায়। তাছাড়া পুনিসমৃদ্ধ সীউইড 

আগামী নদরনে খাদ্য ননোিত্তায় অিদান োখরত িারে। তাই এখন লথরক আমারদে সীউইড িাষ প্রযুনি সম্প্রসাের্ এিিং এে 

ব্যিিাে সম্পরকণ সরিতন ও প্রস্তুত িওয়া উনিত।  

 

সীউইড িারষ স্থান ননি ণািন 

সীউইড িারষে সি তা শুধু িাষ প্রযুনিে ওিেই নয় িেিং উিযুি স্থারনে উিেও ননভণে করে। উিযুি স্থান ননি ণািন উিকূর  

সীউইড িারষে অন্যতম িতণ। সীউইরডে উৎিাদন ননভণে করে সঠিক ও যরথািযুি স্থান ননি ণািরনে ওিে। তাই সঠিক স্থান 

ননি ণািন অতযািিক। সীউইড Hypnea musciformis িারষে স্থান ননি ণািরনে লিরে লয সক  নিষরয়ে গুরুত্ব নদরত িরি তা 

ির াোঃ 

 ননোিদ আশ্রয়যুি স্থান লযমন িনিিা ী লেউ ও লরারতে প্রভািমুি স্থান 

 দূষর্মুি স্থান 

 িয ণাপ্ত িীজ/র্টস্যযে প্রাপ্যতা 

 িাষ উিাদারনে সিজ ভযতা  

 িয ণাপ্ত সূয ণার ারকে প্রাপ্যতযা 

 প্ররয়াজনীয় িানন ও মার্টে গুর্াগুর্ 

 সিজ যাতায়াত ব্যিস্থা 

সীউইড িারষ সিরিরয় গুরুত্বপূর্ ণ নিষয় ির া িানন ও মার্টে গুর্াগুর্ যািাই  



 

                                 সীউইড িারষে প্ররয়াজনীয় িনেমািক 

িনেমািক িাননরত মার্টরত 

 ির্ািতা ২২-৩৪ নিনিট ৩-৬ নিনির্ট 

তািমাো ২০-৩৪ নস নসয়াস ১০-২০নডনগ্র লস নসয়াস 

নিএইি ৭.৫-৮.৫ ৭.০-৭.৫ 

অনক্সরজন ৩-৭.৫ নমন /ন টাে ১-২ নমন /ন টাে 

িাননে স্বেতা  ৩৫-১০০ নসনম. - 

গভীেতা ১-১০নমটাে - 

লরারতে লিগ ২০-৪০ নসনম/লসরকন্ড - 

অযা কান ননর্ট ১০০-১২০ নিনিএম - 

 

িানন ও মার্টে উিরোি তিনিিয নিরিিনা করে কক্সিাজাে লজ াে সমুি উিকূ িতী লসন্টমার্ট ণন, ইনানী ও িাঁকখা ী এ াকাে 

লজায়াে ভাটাে অন্তিতী স্থারন সীউইড Hypnea musciformis এে িাষ িনেরিিিান্ধি ও  াভজনক। 

প্রজানত ননি ণািন  

িানর্নজযক গুরুত্বসম্পন্ন সীউইড Hypnea musciformis এে িীজ িা কার্টিং অিশ্যই সি , স্বাস্থযিান ও দাগমুি 

িরত িরি। Hypnea musciformis  লোরডািাইটা িরি ণে অন্তভূ ণি এিিং স্থানীয় ভাষায় সাগে লসমাই িা কুমােীে 

চু  নারম িনেনিত। 

 

 

 

সীউইড Hypnea musciformis  এে সনািকােী তিনিিযসমূি 

 মূ ত  া  িরর্ ণে তরি িয়স, িনেরিি ও সূয ণার ারকে তােতরেে কােরর্ নকনঞ্চত িীতাভ, িাদামী ও কার া িরর্ ণেও 

িরত িারে 

 ঘন সনন্ননিি কান্ড ও একান্তভারি িাখানিত 

 তদরঘ ণযে প্রায় ১০০ নসনম. িয ণন্ত িরত িারে 

 িাখাগুন  িীষ ণ প্যাঁিারনা 

 িাখাগুন  স্বে ও নেম কাঁটাে মত 



 

 

 

িাসস্থানোঃ Hypnea musciformis সাধাের্ত িাঁি, েনি, িড় িাথে, প্রিা  প্যাোিরনে গারছে কান্ড ও স্বাসমূ  

এিিং অন্য সীইউরডে উিরে জরে। লজায়াে ভাটাে মেিতীস্থারন এো ভার া জোয়। 

িারষে সময়োঃ িছরেে নরভম্বে লথরক এনপ্র  মাস িয ণন্ত কক্সিাজাে লজ াে উিকূ ীয় অঞ্চর ে িানন ও মার্টে গুর্াগুর্ থারক 

উৎকৃি,িনেরিিিান্ধি এিিং প্রজানত অনুকূ  তাই এই সময় Hypnea musciformis িারষে উিযুি সময়। 

 

সীউরডে িাষ 

িািং ারদরিে কক্সিাজাে উিকূ ীয় অঞ্চর  সীউইড িারষে নিনভন্ন িদ্ধনত লযমন  াইন আনুভূনমক জা  এিিং ঝু ন্ত েনি 

িদ্ধনত ব্যিিাে করে গরিষর্ায় লদখা লগরছ আনুভূনমক জা  িদ্ধনতরত Hypnea musciformis িারষে উৎিাদন লিনি 

এিিং অথ ণনননতকভারি  াভজনক। আনুভূনমক জা  িদ্ধনতে নকিাে ওিে এে উৎিাদারনে িনেমার্ ও খেি ননভণে করে। 

সীউইড িারষ ৪ নম ৪ নম. কাঠারমাে জা  ততনেে প্ররয়াজনীয় উিাদান ও খেি ননরে লদওয়া ির াোঃ 

 

উিাদান িনেমার্ মল্য (টাকা) 

িাঁি ০২র্ট ১৬০ 

প্লানিরকে ললাটস িা িয়া ১০র্ট ১৪০ 

নানেরকর ে লছািড়াে ততনে 

দনড় 

১০লকনজ ৫০০ 

িাথে িাধাে দনড়/নেম সুতা ০২ িারন্ড  ১০০ 

িাথে ০৪র্ট ০০ 

শ্রনমরকে মুজনে ০১ জন ৩০০ 

সি ণরমাট  ১২০০ 

 

সীউইড িারষ আনুভূনমক জা  িদ্ধনত 

সীউইড িারষে জন্য নানেরকর ে লছািড়াে েনি দ্বাো ৪ নম ৪ নম. জা  (২০ লসনম. িাঁসযুি) ততনে কেরত িরি (নিে-৩) 

জা র্টে িােিাি লমাটা েনি িা প্লানিরকে িাইি অথিা িাঁরিে িান  ব্যিিাে করে ৪ নম ৪ নম. লেম িা কাঠারমা ততনে 

কেরত িরি। লেরমে িােিারি িাের্ট ও মারে দুইর্ট িাঁরিে খুর্টে সারথ নে  করে জা র্ট লেঁরধ নদরত িরি যারত জা র্ট 

িাননে লেউ িা লরারতে সারথ লভরস না যায়। এেিে ১০র্ট প্লানিরকে ললাটাস িা িয়া জার ে সারথ আটনকরয় নদরত িরি। 

জা র্ট যারত সিসময় ০.৫-০১ নমটাে িয ণন্ত িাননে গভীেতায় থারক লসজন্য িােরকার্ায় িাের্ট িাথে (প্ররয়াজন অনুযায়ী 

(ওজলনে) লেঁরধ নদরত িরি।  

 



 

 

 

 সীউইড িারষে জন্য নতুন জে লনয়া অি িয়স্ক িাড়ন্ত ও গরড় ৫ লসনম.তদরঘ ণযে Hypnea musciformis  এে ৪ 

লকনজ িীজ িা কার্টিং জার ে েনিে িাঁরক িাঁরক আটনকরয় নদরত িরি এিিং সাগরেে জ োনিরত বৃনদ্ধে জন্য োখরত িরি।  

 

 

 

 

িীরজে ঘনত্বোঃ গরড় ৫ লসনম. িগ ণনমটারে প্রায় ১ লকনজ Hypnea musciformis এে িীজ/কার্টিং আটনকরয় নদরত 

িরি। 

িাষ ব্যিস্থািনা ও িনেিয ণাোঃ অন্য লয লকান প্রকাে জ জ িারষে সারথ তু না কের  সীউইড িাষ ব্যিস্থািনা অতযন্ত সিজ। 

িাষ িনেিয ণায় লকান প্রকাে সাে, ঔষধ িা কীটনািক ব্যভিাে কেরত িয় না ির  এর্ট কম ব্যয়িহু  ও িনেরিিিান্ধি। তরি 

সীউইড িারষে স্থান লরারতে কােরর্ জা  কাঠারমা সরে িা উরে না যায়। এছাড়াও যারত নিনভন্ন অরমরুদন্ডী প্রানর্ 

(লযমনোঃিামুক, কাঁকড়া,িান ণাক  ইতযানদ), লমরুদন্ডী প্রানর্ (লযমন: মাছ , সামুনিক কানছম) কীটিতগ িা িেজীিী প্রানর্ 

আক্রমর্ না করে লসনদরক লখয়া  োখরত িরি। 

 

আিের্ ও প্রনক্রয়াজাতকের্োঃ িীজ িিরনে শুরু লথরক িাষ অন্তিতীকা ীন সমরয় প্রনত ১৫ নদন অন্তে অন্তে সীউইরডে আিংনিক 

আিের্ কো যায়। সীউইরডে প্রায় ৫ লসনম. অিংি জার  লেরখ িানক অিংি পুনোয় বৃনদ্ধে জন্য োখা িয় যা িেিতী আিংনিক 

আিেরর্ে িীজ নিরসরি কাজ করে। এভারি িাত নদরয় নছরড় িা লকরট প্রনত ১৫ নদন অন্তে অন্তে সীউইরডে আিংনিক আিের্ 

কো যায়। গরিষর্া িয ণরিির্ লদখা লগরছ  ৪ নম ৪ নম. আনুভূনমক জা  ব্যিিাে করে লসন্টমার্ট ণরন প্রনত িগ ণনমটারে প্রায় 

৩০ লকনজ, িাঁকখা ীরত প্রায় ১৮ লকনজ এিিং ইনানীরত প্রায় ১৫ লকনজ  Hypnea musciformis প্রজানতে সীউইড 

উৎিাদন কো যায়। 



সীউইড আিেরর্ে িে িনেস্কাে িাননরত ধুরয় িাছাই করে িা কা সূয ণতারি িা িাতারস শুনকরয় নিনক্রে জন্য প্রস্তুত কো িয়। 

গরিষর্ায় লদখা লগরছ সূয ণতারি শুকারনা অরিিা িাতারস সীউইরডে গুর্ লিনি নিদ্যমান থারক। 

 

 

 

 

 

িাজােজাতকের্ ও অথ ণনননতক গুরুত্ব 

লসন্টমার্ট ণরনে উিকূ ীয় এ াকায় ৪ নম ৪ নম. আনুভূনমক জা  ব্যিিাে করে প্রনত ১৫ নদন অন্তে অন্তে প্রায় ৬০-৮০ লকনজ 

লভজা সীউইড উৎিাদন কো যায় যা শুকারনাে িে প্রায় ২০-২৫ লকনজ ওজরনে  Hypnea musciformis িাওয়া 

যায়। স্থানীয় িাজারে প্রনত লকনজ সি ণননে ১০০-১২০ টাকা দরে সীউইরডে নিনক্র করে প্রায় ২,০০০-৩,০০০ টাকা আয় কো 

যায়। এভারি মাে ১,২০০ টাকা ব্যরয় ততনেকৃত প্রনতর্ট ৪ নম ৪ নম. আনুভূনমক জা  ব্যিিাে করে এক লমৌসুরম (প্রায় ৬ 

মাস) ১২,০০০-১৮,০০০ টাকা উিাজণন কো যায়। কক্সিাজাে লজ ায় সাগে উিকূ ীয় লসন্টমার্ট ণন, ইনানী ও িাঁকখা ী 

এ াকায় স্থানীয় জনগন প্রাকৃনতকভারি জোরনা সীউইড সিংগ্রি করে তা সূয ণতারি শুনকরয় িাি ণতয এ াকাে উিজাতায় িাজারে 

প্রনত মর্ ৩,০০০-৫,০০০ টাকা দরে নিনক্র করে থারক। 

 

 

 

লযরিতু Hypnea musciformis উচ্চ পুনিসম্পন্ন একর্ট সীউইরডে প্রজানত তাই এর্ট ঔষনধ ও নিরিে কাঁিামা  

(কযাোনজনান) নিরসরি ব্যিিাে কো লযরত িারে। এরিরে িাস্তিমুখী িদরিি গ্রির্ করে স্থানীয় িাজারেে িানিদা পূেরর্ে 

িািািানি আন্তণজানতক িাজারেও েপ্তানী কো যারি। 

 

িোমি ণ 

 সীউইড িারষে স্থানর্ট অিশ্যই দূষর্মুি এিিং িনিিা ী লেউ ও লরারতে প্রভািমুি িরত িরি 



 সীউইড িারষে স্থানর্টে প্ররয়াজনীয় িানন ও মার্টে গুর্াগুর্ যািাই করে ননরত িরি 

 Hypnea musciformis এে িীজ িা কার্টিং অিশ্যই সি , স্বাস্থযিান ও দাগমুি িরত িরি 

 সীউইড িারষে জা র্ট যারত সিসময় ০.৫-০১ নম. িয ণন্ত িাননে গভীেতায় থারক লসনদরক লখয়া  োখরত িরি 

 সীউইড িারষে স্থান ও িাষ কাঠারমা ননয়নমত িয ণরিির্ কেরত িরি 

আিনেত সীউইড সোসনে সূরয ণে আর ারত না শুনকরয় িাতারসে মােরম শুকারনাই লশ্রয়। 

 

উিসিংিাে 

গরিষর্ায় লদখা লগরছ লসন্টমার্ট ণন, ইনানী ও িাঁকখা ী উিকূ ীয় এ াকাে মরে লসন্টমার্ট ণরনে িানন ও মার্টে গুর্াগুর্ সিরিরয় 

লিিী সীউইরডে িাষিান্ধি ও িনেরিি অনুকূ  তাই লসন্টমার্ট ণরন সীউইড Hypnea musciformis উৎিাদন 

সি ণানধক। িািং ারদরিে জনসিংখ্যাে নিোট অিংি উিকূর  িসিাস করে তারদে প্রধান কাজ ি  মাৎস্য আিের্, মৎস্য িাজাে 

ব্যিস্থািনা  ির্ িাষ ইতযানদ। নিিা  সমুরিে উিকূর  মানুরষে জরন্য নিকি আরয়ে উৎস িরত িারে সীউইড িাষ। এরত 

নিননরয়ারগে লতমন ঝুনক লনই। স্বি পু ুঁনজরত সীউইড িাষ একনদরক লযমন আরয়ে উৎস িরি লতমনন তারদে খাদ্যভাস 

িনেিতণরনে উচ্চ পুনিগুর্সম্পন্ন সীউইড প্ররয়াজনীয় পুনিে লযাগান নদরত িারে। সীউইড িাষ প্রযুনি আমারদে লদরি সামুনিক 

সম্পদ ব্যিিারেে লিরে একর্ট নতুন উরদ্যাগ। এরত দনেি জনসাধােরর্ে নিকি কম ণসিংস্থান স্যনিে িািািানি তারদে খাদ্য 

ননোিত্তায় অিদান োখরি। লদরিে নিপু  জনরগাষ্ঠীে পুনিে িানিদা পূেরর্ তাই সীউইড খাওয়াে অভযাস গরড় লতা া 

প্ররয়াজন। 

 

 



 


