
 



 

বাাংলাদেদের অর্ থনীতিদি ত াংতি এতিট গুরুত্বপূর্ থ সম্পে। ত াংতি রপ্তানী কিদর বাাংলাদেে বছদর প্রায় ৩৫০০ কিাটি টািার 

ববদেতেি মুদ্রা আয় িদরদছ। ির্াতি আমাদের কেদে ত াংতি  াষ এখাদনা গিানুগতিি বা সনািন িদ্ধতিদি হদে। অন্যান্য 

ত াংতি উৎিােনিারী কেে কেখাদন কহক্টর প্রতি ২০০০-২৫০০ কিতি ত াংতি উৎিােন িরদছ, কসখাদন বাাংলাদেদের গি 

উৎিােন কহক্টর প্রতি মাত্র ২০০০-২৫০০ কিতি ত াংতি উৎিােন িরদছ, কসখাদন বাাংলাদেদের গি উৎিােন কহক্টর প্রতি মাত্র 

২০০-৩০০ কিতি। এরূি স্বল্প উৎিােদনর অন্যিম প্রধান িারর্ হদে ত াংতির করাগ ও মিি। ত াংতি মিদির প্রধান প্রধান 

উৎস্যগুদলা হদে খামাদর দুব থল ও রুগ্ন কিানা মজুে, খামাদর করাগ সাংক্রমদর্র সহায়ি িতরদবে, প্রদয়ািদনর তুলনায় পুতিির 

খাবাদরর অভাব, করাগ সাংক্রমার্িারী তবতভন্ন ধরদর্র িীবাণুর উিতিতি ও এদের সতক্রয় ভূতমিা। ভাল উৎিােন কিদি হদল 

ত াংতির করাগ সৃতিিারী িীবাণুর উিতিতি, িলােদয় িীবাণু প্রদবদের মাধ্যদম ও করাগ সাংক্রমর্ প্রতক্রয়া সম্পদিথ ধারর্া 

র্ািদি হদব। পুকুর বা কের োদি করাগ িীবাণু দ্বারা সাংক্রতমি না হয় কস রিম প্রতিদরাধ ব্যবিা গ্রহর্ িরদি হদব। 

 

ত াংতি করাদগর িারর্/সাংক্রমদর্র উৎস 

 করাগিীবাণু: ভাইরাস, ব্যািদটতরয়া, ছত্রাি, এিকিাষী িরিীতবর উিতিতি ও সতক্রয়িা। 

 িলােদয়র িলদেদে অতিতরক্ত িাল িাোর উিতিতি। 

 প্রতিকূল িলি িতরদবে। 

 িতনর কভৌি রাসায়তনি গুর্াবলীর হঠাৎ িতরবিথন (িািমাত্রা, লবর্াক্তিা ইিযাতে) 

 সুষম ও িতরতমি খাদের অভাব। 

 িতরদবেগি িীিন ও তবষতক্রয়া। 

 রুগ্ন (বাতহযিভাদব কেখদি সুি) কিানা মজুে। 

 খামাদর িীবাণুমুক্ত িাতন সরবরাহ 

 মাত্রাতিতরক্ত ত াংতি মজুে।  

খামাদর ত াংতির সাধারর্ করাদগর ববতেিয 

করাগিীবাণুর িারদর্ সৃি করাগ ের্াের্ভাদব তনরূির্ িিসাধ্য হদলও িাতরদবতমি িীিন বা পুতির অভাবিতনি করাগ তনরূিন 

কিমন িিসাধ্য নয়। খামাদর ত াংতির সাধারর্ করাদগর ববতেিযগুদলা তনম্নরূিঃ 

 ত াংতিদি দূব থল মদন হদব, ধীর গতিদি িাতনর উিতরভাদগ সাঁিার িাটদব।  

 ক্ষুধা মন্দা 

 কের/পুকুদরর িাদির িাদছ েল কেঁদধ মির গতিদি কোরাদেরা িরা। 

 েযািাদে, তববর্ থ রাং ধারর্। 

 কখালদস সাো/িাদলা োগ িিা। 

 কখালস নরম হদয় োওয়া: কখালস এতিনা, করাষ্ট্রাম, ইিযাতে কভদে োওয়া। 

 কেদহর উির আব থিনা িাো িমা হওয়া 

 ফুলিা িাদলা/ বাোমী/ কগালািী রাং ধারর্ িরা। 

 িাতিি বৃতদ্ধ ব্যহি হওয়া। 

খামাদর ত াংতি করাগ এবাং এর প্রতিদরাধ/প্রতিিার 

এিদিাষী িরিীবী সৃি করাগঃ এিদিাষী িরিীবী ত াংতির েরীদরর অভযন্তদর এবাং বতহরাদে সাংক্রমর্ িদর। বতহরাদে 

িরিীতব সাংখ্যা কবদি কগদল িা ত াংতির িন্য মারাত্মি ক্ষতিির। এতিদিাদমনসাল (epicomensal) এিদিাষী 

িরিীতব ত াংতির বতহরাাংদগ র্ািদি িছন্দ িদর।  

েখন খামাদরর িাতন গুর্াগুন খারাি হদয় োয়, িলায় প্রচুর িাো িমা হয়, িখন তসতলদয়টস (ciliate) ও সািদটতরয়া 

(suctoria) ত াংতির ফুলিা কখালস এবাং উিােদি আক্রান্ত িদর। তসতলদয়টস এর মদধ্য জুর্ামতনয়াম 

(zoothamnium) ও হযািদলাসদিাতরতিয়া (haplosporidia) ত াংতি কেদহর অভযন্তদর করাগ সৃতি িদর। 



মাইদক্রাসদিাতরতিয়ান সৃি করাগ Milk বা  cotton করাগ নাদমও িতরত ি। এই করাদগ ত াংতির কখালদসর নীদ  কেদহর 

মদধ্য অসাংখ্য কছাট কছাট কপার (Spore) বা কোটা কোটা দুধ বা তুলার মি সাো োগ কেখা োয়। কপার সৃতিিারী 

হযািদলাসদিাতরতিয়া ত াংতির িতরিাি নালীদি আক্রান্ত িদর। 

এিদিাষী িরিীতবর মদধ্য হযা ারীদি ত াংতি কিানায় এিদটাদিাদমনসাল তসতলদয়টস কেমন জুর্ামতনয়াম, এতিসটাইতলস 

(epistylist) ও ভাটি থদসলা (vorticella) আক্রমর্ িদর র্াদি। এর মদধ্য জুর্ামতনয়ামসবদ দয় মারাত্মি ক্ষতিির 

িরিীতব। অদনি সময় হযা ারীদি জুর্ামতনয়াদমর আক্রমদর্ কিানার ব্যািি মিি েদট। 

 এিদিাষী িরিীতব কেমন- জুর্ামতনয়াম, এতিসটাইতলস ও ভাটি থদসলা এবাং এতসদনটা ত াংতির বতহরাে আক্রান্ত 

িদর। 

 েখন খামাদরর িলায় প্রচুর িাো িমা হয় িখন এিদিাষী িরিীতব ফুলিা কখালস ও উিাদেদি আক্রান্ত িদর। 

 এিদিাষী িরিীতব কেমন- মাইদক্রাসদিাতরতিয়ান এর আক্রমদর্ কখালদসর নীদ  কেদহর মদধ্য অসাংখ্য কছাট কছাট 

কপার বা কোট কোটা দুধ বা তুলার মি সাো োগ কেখা োয়। 

 

 

 

 এিদিাষী িরিীতব সৃতি করাগ েমদন ২৫-৩০ তিতিএম হাদর েরমাতলন (formalin) প্রদয়াগ িরদি হয়। 

েরমাতলন তেদয় ত তিৎসার সময় িাতনদি িে থাপ্ত বায়ু প্রবাদহর ব্যবিা িরদি হদব। জুর্ামতনয়াদমর ত তিৎসায় 

জুর্ামতনসাইিও িাওয়া োয় বা হযা াতরদি ব্যবহার হদে। এিদিাষী মাইদক্রাসদিাতরতিয়ান ও 

হযািদলাসদিাতরতিয়ান আক্রান্ত ত াংতির এ িে থন্ত কিান ত তিৎসা কনই । িদব হযা ারী বা খামাদর িাতনর গুর্াগুর্ 

ভাল করদখ এিদিাষী িরিীবীর আক্রমর্ কর্দি করহাই িাওয়া োয়।  

 খামাদর িাতন/ মাটির কভৌি রাসায়াতনি গুর্াগুর্ ভাল করদখ এিদিাষী িরিীতবর আক্রমর্ কর্দি করহাই িাওয়া 

োয়।  

 অতিতরক্ত খাবার ও সার প্রদয়াগ কর্দি তবরি র্ািদি হদব। 

 িাতনদি দ্রবীভূি অতিদিদনর িতরমার্ বািাদি হদব। প্রদয়ািদন প্যাদিল হুইল (paddle wheel)  ব্যবহার 

িরদি হদব।  

  াদষর পূদব থ খামাদর ১.০ কিতি/েিাাংে হাদর চুন প্রদয়াগ িরদি হদব। 

 

ত াংতির ছাত্রািিতনি করাগ  

ত াংতি হযা ারী ও নস থারীদি লাভথাল মাইদিাতসস (larval mycosis) এিটি সাধারর্ করাগ। লাভথাল মাইদক্রাতসস এর 

িন্য োয়ী ল্যাদগতনতিয়াম (lahenidium) এবাং সাইদরালতিতিয়াম (sirolpidium sp) িািীয় প্রিাতি। আক্রান্ত 

কিানার েরীদর ও উিাদে ছত্রাদির মাইদসতলয়াম (mycelium) োখা প্রোখার মদিা তবস্তার লাভ িদর। কিানার আক্রান্ত 

িান হলুোভ রাং ধারর্ িদর ও পঁদ  োয়। কসখাদন আবার তবতভন্ন রিম ব্যািদটতরয়া আক্রান্ত িদর। লাভথাল মাইদিাতসস 

আক্রান্ত ত াংতির হঠাৎ মিি কেখা োয়। সাধারর্ি িরুর্ ও বয়স্ক ত াংতিদি ফুসতরয়াম প্রিাতির (Fusarium sp) 

ছত্রাি আক্রান্ত িদর র্াদি। এই প্রিাতির ছত্রাি ত াংতির িাঁটা কছিা ক্ষিিাদনর মদধ্য তেদয় তভিদর প্রদবে িদর। এই ছত্রাদির 

সাংক্রমদর্ ত াংতির আক্রান্ত িান কেমন- উিাে, কিতরওিি ও কলদি লালদ  োগ সৃতি হয়। ফুসাতরয়াম িািীয় ছাত্রাি ত াংতির 



িাদলা ফুলিা করাগ (black gill disease) সৃতির িন্যও োয়ী। এমন অবিা সাধারর্িঃ িখনই হয় েখন পুকুদরর 

িলায় প্রচুর পঁ া-িাো মাটি িমা হয়। আক্রান্ত ত াংতির ফুলিা পঁদ  োয় এবাং িাদলা রাং ধারর্ িদর। 

 

 িদয়ি প্রিাতির ছত্রাি কেমন ল্যাদগতনতিয়াম, ফুসতরয়াম, সাইদরালতিতিয়াম ত াংতি কিানার তবতভন্ন িে থাদয়, িরুর্ 

এবাং বয়স্ক ত াংতিদি আক্রান্ত িদর র্াদি। 

 ত াংতি কিানার েরীদর ও উিাদে ছত্রাদির মাইদসতলয়াম োখা- প্রোখার মি তবস্তার লাভ িদর এবাং কিানার আক্রান্ত 

িান হলুোভ রাং ধারর্ িদর ও পঁদ  োয়। 

 ফুসাতরয়াম প্রিাতির ছাত্রাি ত াংতির িাঁটা কছিা ক্ষি িাদনর মদধ্য তেদয় কেদহর অভযন্তদর প্রদবে িদর।  এই 

ছত্রাদির আক্রমদর্ আক্রান্ত িান, উিাঙ্গ ও কলদি লালদ  োগ সৃতি হয়। 

 ফুসতরয়াম িািীয় ছত্রাি ত াংতির িাদলা ফুলিা করাদগর িন্যও োয়ী। এমন অবিা িখনই হয় েখন পুকুদরর িলায় 

প্রচুর পঁ া িাো িমা হয়। 

 

 

 

ছত্রাি করাদগর প্রতিিার/ প্রতিদরাধ 

 ছত্রািিতনি করাদগর প্রার্তমি অবিায় খামাদরর ২০-২৫% িাতন িতরবিথন িরদি হদব। 

 করাদগর িীব্রিায় ০.১-০.২ তিতিএম মাত্রায় তমর্াইতলন ব্লু (methylene blue) দ্রবদর্ করাগাক্রান্ত ত াংতিদি 

কগাসল তেদি হদব। 

 হযা ারীদি প্রিনদনর পূদব থ প্রিননক্ষম মা ত াংতিদি ৫ তিতিএম কেেলান (treflan) তেদয় ১ েিার িন্য কগাসল 

তেদি হদব। 

 িাদলা োগ বা ফুসতরয়াম আক্রান্ত ত াংতির ভাল কিান ত তিৎসা কনই। এদক্ষদত্র পুকুদরর িলার িতরদবে ভাল রাখদি 

হদব িলা পঁ া িাোমুক্ত রাখদি হদব। 

 ফুসতরয়াম আক্রান্ত ত াংতিদি ১০ তিতিএম হাদর আদয়াতিন ২০ (Iodine)এ কগাসল িরাদি হদব। 

ত াংতির োউতলাং (Fouling) করাগঃ ত াংতির সারদেস োউতলাং বা ফুলিা করাগ কবেী েনদত্ব  াষ িরদল হদয় র্াদি। 

খামাদরর িাতনর িতরদবে অতধি দূতষি হদলও োউতলাং করাগ হয়। কেসব িীব ত াংতির োউতলাং করাদগর সদে িতিি িরা 

সাধারর্িঃ মুক্তিীতব। এসব িীব সাধারর্িঃ এতিিদমনসাল (epicomensal) বা এতিবাদয়াি (epibiont) এবাং 

ত াংতিদি কলদগ র্ািার িন্যই ব্যবহার িদর র্াদি। ক এসব িীব ত াংতিদি সরাসতর ক্ষতি িদর না তিন্তু ত াংতির েরীদর 

উিতরভাগ বা ফুলিায় কলদগ কর্দি সমস্যার সৃতি িদর। ত াংতির ফুলিায় িমা হদয় শ্বসন িাে থ বাধাপ্রাপ্ত িদর : কখালস 

িাল্টাদনা, খাবার গ্রহর্ এবাং  লা দল অসুতবধা সৃতি িদর। ত াংতির োউতলাং করাগ তবতভন্ন নাদম িতরত ি কেমন- ফুলিা করাগ, 

োউলি ফুলিা, িাদলা ফুলিা, বাোমী ফুলিা, তেলাদমিাস ফুলিা করাগ, ব্যািদটতরয়াল ফুলিা করাগ ইিযাতে। 

ত াংতির োউতলাং করাগ সহদিই সনাক্ত িরা োয়। োউতলাং সুতিিারী িীদবর মাধ্যদম িাতনর িাো, আবিথনা ইিযাতে ত াংতির 

েরীদর, ফুলিায় ও উিাদে িমা হয় এবাং ফুলিা ও উিাে িাদলা, বাোমী বা সবুিাভ রাং ধারর্ িদর। োউতলাং সৃতিিারী 

িীব ত াংতির কখালদসর উির ম্যাদটর মি স্তর সৃতি িদর। ত াংতির আক্রান্ত িান বা ত াংতি কিানার স্লাইি বিরী িদর অণুবীক্ষর্ 

েদে কেদখ এতিিদমনসাল এিদিাষী িরিীতব সনাক্ত িরা োয়। কেদহতু অতিতরক্ত েনত্ব এবাং িাতনর গুর্াগুর্ খারাি হদয় 

োওয়ার সদে োউতলাং করাগ সম্পিথযুক্ত, িাই  াষ িদ্ধতির সদে েনত্ব তনয়ের্ িরদি হদব এবাং খামার বা হযা ারীর িাতনর 



গুর্াগুর্ ভাল রাখদি হদব। িাতনর িলদেদে িাো না িমদল এবাং অতিতরক্ত খাবার িাতন নি না হদল সাধারর্িঃ এ করাগ হয় 

না। 

 

োউতলাং করাগ েমন 

  াষ িদ্ধতির সদে মজুে েনত্ব বিায় রাখদি হদব এবাং খামাদরর িাতনর গুর্াগুর্ ভাল রাখদি হদব। 

 িাতনর িলদেদে অতিতরক্ত িাল িাো না িমদল, অতিতরক্ত খাবার পঁদ  িাতন নি না হদল সাধারর্িঃ এ করাগ হয় 

না। িাই িাতনর িলদেদে োদি িাদলা িাো এবাং অতিতরক্ত খাবার িমদি না িাদর কসতেদি কখয়াল রাখদি হদব। 

 িাতনর গুর্াগুর্ ভাল রাখার িাোিাতে খামাদর ২৫-৩০ তিতিএম হাদর েরমাতলন প্রদয়াগ িদরও করাদগর সাংক্রমর্ 

হার িতমদয় আনা োয়। 

ব্যািদটতরয়ািতনি করাগ 

 ব্যািদটতরয়ািতনি করাগ তবদেষ িদর তভরতরওতসস (Vibriosis, তভবতরও প্রিাতি দ্বারা সৃি) ত াংতি হযা ারী 

এবাং খামাদরর অন্েিম প্রধান সমস্যা। 

 তভবতরওতসস করাগ িলি দূষর্, অনুন্নি খামার ব্যবিািনা এবাং সদব থািতর ত াংতির উির িতরদবেগি িীিদনর 

সমন্বদয় হদয় র্াদি।  

 এই করাদগ আক্রান্ত ত াংতির মৃতুযর হার খুব কবেী। আক্রান্ত ত াংতি িাদির তেদি আসদি র্াদি ও িাতনর উিতরভাদি 

অলসভাদব  লা ল িদর।  

 তভবতরওতসদস আক্রান্ত ত াংতির খাে নালী লাল রাং ধারর্ িদর । কখালস ও উিাদে ক্ষি বা িাদলা োগ কেখা োয়, 

অন্ধিাদর ট্াাংি বা পুকুরদি আদলাদিাজ্জ্বল কেখায়। 

 তভবতরওতসস করাগ সৃতিিারী ব্যািদটতরয়ার মদধ্য তভবতরও হাদভ থ (Vibrio harvy)  সবদ দয় মারাত্মি। এই 

ব্যািদটতরয়া টিএসএ বা কিএমএ (JMA) কেদট িাল ার িরদল অন্ধিাদর জ্জ্বলজ্জ্বল িদর ও সবুি আদলা তনঃসরর্ 

িদর।  

 

ব্যািদটতরয়ািতনি করাগ তনয়েন/ প্রতিদরাধ 

 ব্যািদটতরয়ািতনি করাদগর ত তিৎসায় প্রদয়ািন এতিবাদয়াটিি। তিন্তু প্রায়েঃই কেখা োয় অদনি এতিবাদয়াটিি 

কিান িাদিই লাদগ না। িাই স্বািযতবতধ অনুসরর্ িদর িতরদবে ব্যবিািনার উির গুরুত্ব তেদি হদব। 

 হযা ারীদি ত াংতি কিানা করাদগ আক্রান্ত হদল িাতন িতরবিথন িরা কেদি িাদর। খামাদরও সম্ভাব্য কক্ষদত্র প্রতি  ন্দ্রিদক্ষ 

২০-৪০% িাতন িতরবিথন করাগ প্রতিদরাধ সহায়ি। 

 লাভথাল ট্াাংদি কপ্রাবাদয়াটিি (probiotics) কেমন এতিতসন (Epicin) ব্যবহার িদর ক্ষতিির ব্যািদটতরয়া 

মুক্ত িরা কেদি িাদর।  

 আদয়াদিাদোর (Iodophore) ০.৫-১.০ তিতিএম মাত্রায় ব্যবহার িরা কেদি িাদর। 

 ইমতমউদনাতিমুদলি (Immunostimulant) ব্যবহার িদর করাগ প্রতিদরাধ ক্ষমিা বািাদনা োয়। 

 তনতষদ্ধ নয় এমন এতিবাদয়াটিি কেমন-ইরাইদরামাইতসন (Erythromycin) কসনতসটিতভটি কটি িদর তনতে থি 

মাত্রায় ব্যবহার িরা কেদি িাদর। 



 খামাদর এই করাগ তনয়ের্িদল্প অতিদটট্টাসাইতিন (Oxytetracyclin OTC) প্রতি কিতি খাবাদর ১-২ গ্রাম 

হাদর তমতেদয় ৫-৭ তেন ত াংতিদি খাওয়াদি হদব। এদক্ষদত্র অতিদটট্টাসাইতিন খাওয়াদনা কেদষ অন্তিঃ ১৫ তেন 

ত াংতি তবক্রয় িরা োদব না। িারর্ ত াংতির কেদহ তিছু তেন এ এতিবাদয়াটিদির িাে থিাতরিা র্ািদব ো মানুদষর 

কেদহর িন্য তনরািে নয়।  

 খামাদরর িলদেে সব থোই িতরেন্ন রাখদি হদব। 

 

 

ভাইরাসিতনি করাগ 

১৯৯৪ সাদল বাাংলাদেদে প্রর্ম ত াংতির কহায়াট পট করাগ কেখা োয়। ঐ সমদয় উক্ত করাদগ িিবািার অঞ্চদল ২১টি খামাদর 

ক্ষতিির িতরমার্ তছল ৫ তমতলয়ন মাতিথন িলার। এ করাদগর িারদর্ কেদে ত াংতি  াষ প্রতিবছর ক্ষতিগ্রি হদে।  

 ত াংতি করাদগর মদধ্য ভাইরাসসৃি করাগই সবদ দয় মারাত্মি এবাং সনাক্তিরর্ তুলনামূলিভাদব িটিল।  

 ভাইরাস করাদগর িারদর্ পৃতর্বীর তবতভন্ন কেদে ত াংতি তেদল্পর মারাত্মি ক্ষতি হদে। ভাইরাস এিবার সাংক্রতমি 

হদল দ্রুি ব্যািি মিি কেখা কেয়। 

 বাগো ত াংতিদি প্রর্ম সনাক্তকৃি ভাইরাস, মদনািন ব্যাকুদলাভাইরাস (Monodon baculovirkus)। 

এই ভাইরাদসর িারদর্ ক্ষতির মাত্রা িম হদলও ক্ষতির মাত্রা িম হদলও ক্ষতির মাত্রা কবদি োয়। 

 ২০ ধরদর্র সনাক্তকৃি ভাইরাদসর মদধ্য কহায়াইট পট তসনড্রম ভাইরাস (white spot syndrome 

virus, WSSV) সবদ দয় মারাত্মি। 

 কহায়াইট পট (WSS) করাদগ আক্রান্ত ত াংতির িযারাদিদসর উির ০.৫-২.০ তমতম ব্যাদসর কহায়াইট পট কেখা 

োয়। 

 

 

 এ করাগ হদল ত াংতি খাে গ্রহন িতমদয় কেয়, ত্বি তিলািালা হয় ও লালদ  কর্দি কগালািী রাং ধারর্ িদর।  

 আক্রান্ত ত াংতি অগভীর িাদন পুকুদরর িাদি িদিা হদি র্াদি। 

 সুি ত াংতি আক্রান্ত ত াংতিদি ভক্ষর্ িদর। 

 আক্রান্ত মা ত াংতি কিানা িাতন ও খাে এবাং প্রধানি কিাষাি ও অন্যান্য বাহি প্রার্ীর মাধ্যদম উক্ত ভাইরাস তবস্তার 

লাভ িদর। 

ত াংতি হযা ারী/ াদষ কহায়াইট পট করাগ প্রতিদরাধ 

 তিতসআর (polymerase chain Reaction PCR) িরীক্ষার মাধ্যদম ভাইরাসমুক্ত মা ত াংতি বাছাই 

িরা োয়। ভাইরাসমুক্ত মা ত াংতি হযা ারীদি ব্যবহার িদর ভাইরাসমুক্ত কিানা উৎিােন িরা সম্ভব। 



 হযা ারীদি উৎিাতেি ত াংতি কিানার (তিএল) মাধ্যদম ত াংতির কহায়াইট পট ভাইরাস করাদগর তবস্তার করাধ িরদি 

হদল হযা ারী কর্দি কিানা তবতক্রর পূদব থ তিতসআর িরীক্ষা দ্বারা ভাইরাসমুক্ত কিানা সনাক্ত িরদি হদব। 

 খামাদর শুধুমাত্র ভাইরাসমুক্ত (ভাইরাস তনদগটিভ) কিানা মজুি িরদি হদব। 

 

 

 

 

 

 

 হযা ারীদি স্বািতবতধ অনুসরর্, কধৌিিরর্ তবতভন্ন উৎদসর মা ত াংতি আলাো রাখা তনরািে হযাল্ডতলাং, বালু ইউতভ-

িাতেি তেল্টার (sand UN-cartridge) ব্যবহার এবাং িাতনর গুর্াগুর্ সাংরক্ষদর্র মাধ্যদম ভাইরাদসর 

তবস্তার করাধ িরদি হদব। 

 পুকুদর/কেদর ভাইরাস বাহি প্রার্ীর প্রদবে করাধ িরদি হদব। বাহি প্রার্ীর প্রদবে করাদধ িাতনর প্রদবেদ্বাদর তেল্টার 

কনট ব্যবহার িরদি হদব।  

 ভাইরাস বাহি িাঁিিার প্রদবে করাদধ পুকুদরর  ারতেদি মোরীর িাদলর কবিা (২ তম.তম োঁস তবতেি) তেদি হদব। 

 তিত াং িাউিার (Bleaching powder) ৪০-৫০ তিতিএম মাত্রায় পুকুদরর িাতনদি ব্যবহার িদর সব 

ধরদর্র প্রার্ী কমদর কেলদি হদব। রাসায়তনি িাউিাদরর িাে থিাতরিা নি হবার ির খামাদর ত াংতি কিানা মজুে 

িরদি হদব। 

 িাতনর গুর্াগুর্ স্বাভাতবি মাত্রায় করদখ ত াংতির উির িতরদবেগি িীিন িমাদি হদব। 

  াদষর প্রিার কভদে খামাদর চুন সার এবাং সুষম খাে সঠিি মাত্রায় প্রদয়াগ িরদি হদব। 

 করাদগর ঝঁতি িমাদি আবদ্ধ পুকুদর খামাদরর তনিস্ব িলাধাদর িতরদোতধি িাতন ব্যবহার িদর ত াংতি  াষ িমাদি 

হদব। 

 িাতনর মাধ্যদম করাদগর তবস্তার িমাদি সীতমি িাতন িতরবিথন িরদি হদব। 

 ত াংতি কিানা খামাদর ছািার পূদব থ এবাং  াষিালীন সমদয় তনয়তমি স্বািয িরীক্ষা, বেতনি গতিতবতধ ও খাে গ্রহদর্র 

প্রবর্িার উির নির রাখদি হদব। 

 করাগাক্রান্ত পুকুদর ব্যবহৃি িাল বা অন্যান্য সামগ্রী িীবাণুমুক্ত না িদর বা িিা করৌদদ্র ভালভাদব না শুতিদয় সুি 

পুকুদর ব্যবহার িরা োদব না। 

 ত াংতি খামাদর িাতন িতরবিথদনর সময় আদেিাদের করাগাক্রান্ত খামাদরর বিথয িাতন োদি ঢুিদি না িাদর কস 

ব্যািাদর সিিথ র্ািদি হদব। 

 কিান প্রিার অননুদমাতেি ( USFDA এবাং EU এর অনুদমােন কনই এমন) ঔষধ বা রাসায়তনি দ্রবৌ ত াংতি 

খামাদর/হযা ারীদি ব্যবহার িরা োদব না। 

করাগ হদল ত াংতির মিি েদট, উৎিােন িদম োয় এবাং গুর্গি মান হ্রাস িায়। েদল কভাক্তার তনিট ত াংতির গ্রহর্দোগ্যিা 

িদম োয়। উত্তম স্বািয ব্যবিািনার মাধ্যদম করাগিতনি িারদর্ ত াংতির ক্ষতির িতরমার্ তনয়েদর্ রাখা সম্ভব। 

করাগ প্রতিদরাদধর িন্য সঠিি তনয়দম কের প্রস্তুি িদর িলি িতরদবেদি ত াংতির অনুকূদল রাখা এবাং সঠিি েনদত্ব (সনািন 

িদ্ধতিদি ১৫০০ তিএল প্রতি তবোয় এবাং আধা তনতবি  াদষ ৪০০০-৫০০০ তিএল প্রতি তবোয়) ভাল মাদনর কিানা মজুে িদর 



সুষম খাে সরবরাহ ও িাতনর গুর্াতগুর্ রক্ষা িরা। এছািা ত াংতির করাগ প্রতিদরাধ ক্ষমিা বািাদনার িন্য কেদর ও খাবাদর 

কপ্রাবদয়টিিস ও ইমতমউদনাতষ।টমুদলি ব্যবহার িরা কেদি িাদর। মদন রাখদি হদব কে, উন্নিির খামার ব্যবিািনার মাধ্যদম 

করাগমুক্ত ত াংতির িাতিি েলন িাওয়া সম্ভব। 

 


