
উপকূলীয় অ েল গলদা িচংিড় ও মেনােস  তলািপয়ার িম চাষ কলােকৗশল 
 
বশিকছু বৎসর যাবৎ িবিভ  কারেণ বাগদা িচংিড় চােষর জনি য়তা াস পাওয়ায় চাষীরা িবক  

চাষ িহসােব গলদা িচংিড় চােষ মেনােযাগ িদে ন। এর ধান কারণ েলা হেলা, বাগদার চেয় 
গলদা িচংিড়েত রাগ বালাই কম হয়। ১৪ িপিপিট লবণা  পািনেতও গলদা িচংিড় চাষ করা যায় 
এবং বাগদার চেয় গলদার চাষ কের অিধক উৎপাদন ও মনুাফা পাওয়া যায় । ফেল, দেশ গলদা 
িচংিড়র আবাদী জিমর পিরমাণ যমন বাড়েছ তমিন উৎপাদন মা েয় বৃি  পাে । বতমােন 
উপকূলীয় ও অ-উপকূলীয় অেনক চাষীই গলদার সােথ অপিরকি তভােব িবিভ  ধরেনর মাছ 
চাষ করেছন । আমােদর দেশ বশীরভাগই সনাতন প িতেত গলদা িচংিড় চাষ হে । এ 
প িতেত এর উৎপাদন হেলা মা  ৩০০-৪০০ কিজ/েহ র। িক  িবে র অন ান  দেশ এর 
উৎপাদন অেনক বশী । উ ত ব ব াপনা কলােকৗশেলর মাধ েম এর বতমান উৎপাদন হার 
ব েণ বৃি  করার িবপলু স বনা রেয়েছ।  
আধা লবণা  ও িমি  পািনর অেনক রকেমর মাছ যমন-পারেশ, খরকুন,ু খর লা, ভা ান, 
িচ া, তলািপয়া, ই ইত ািদর অভ রীণ বাজাের চুর চািহদা ও মূল  রেয়েছ। এরা রা ু েস 
মােছর দলভু  নয়। এেদর মেধ  তলািপয়া জলবায়ুর পিরবতন, পািরপাি ক উ ায়ন, পািনর 
গভীরতা ও লবণা ার ব াপক পিরবতন সহেজই সহ  করেত পাের । এসকল মাছ জলাশেয়র 
উপর ও মধ  েরর খাবার ব বহার কের থােক এবং িচংিড়র সােথ খাবার ও বাস ান িনেয় তমন 

িতেযািহতা কের না।  তাছাড়া, পািনেত সবসময় এরা ছুটাছুিট করায় পািন অনবরত আে ািলত 
হেয় থােক। এেত পািনেত বিশ পিরমােণ অি েজন বীভতু হয়, জলাশেয় উৎপ  িবষা  গ াস 
সহেজই বর হেয় যায়। এেদর মল সার িহসােব ব ব ত হয় ও াকৃিতক খাদ  উৎপাদেন 
সহায়তা কের। ফেল জলাশেয় ব ু পণূ পিরেবশ িবরাজ কের । উে িখত িবষয় েলা িবেবচনায় 
এেন িনয়ি ত পিরেবেশ িচংিড় ও মাছ একে  চােষর মাধ েম উৎপাদন ও মনুাফা বৃি র জন  
”বােগর হাট জলায় িচংিড় গেবষণা কে  াপন ক ” এর অথায়েন ইনি িটউেটর 
বােগরহাট   ”িচংিড় গেবষণা ক ” থেক গলদা িচংিড়র সােথ তলািপয়া ও অন ান  মাছ 
চােষর কলােকৗশল উ াবেনর উে েশ  ক  ও মাঠ পযােয়  গেবষণা পিরচালনা করা হয়। 
গেবষণার ফলাফেল দখা যায় য, গলদা িচংিড় ও তলািপয়ার িম চােষ চাষীরা চুর মনুাফা 
অজন করেত পােরন । পাশাপািশ পািরবািরক পিু র চািহদা ও অেনকটা পরূণ হেয় থােক । 
গেবষণার ফলাফেলর িভি েত গলদা িচংিড় ও তলািপয়ার িম চাষ কলােকৗশল িনে  আেলাচনা 
করা হেলা: 
 
 



১। ঘর িনবাচন 
িচংিড়/মাছ চােষ মািটর  অপিরসীম। কারণ মািটর ণা ণ যিদ িঠক না থােক তাহেল 
িচংিড়/মাছ চাষ কের মনুাফা অজন করা যায় না। উবর মািটেত ফসল যমন ভােলা হয় তমিনই 
িচংিড় চােষর জন  ও উবর মািটর ঘর দরকার। এ জন  দাআশঁ ও এেঁটল মািটর ঘর এেদর 
চােষর জন  ভােলা। মািটর িপএইচ ৬.০-৬.৫ হেল ভাল অবশ ই াবণ বা দষূণ মু  হেত হেব। 
এিসড সালেফট মািটর ঘর িচংিড় চােষর জন  উপযু  নয়। ঘেরর সােথ জায়ার-ভাটার 
খাল/নদীর সংেযাগ থাকেল ভাল হয়। ঘেরর আয়তন ৩০-৫০ শতাংশ হেল ব ব াপনাকরা সহজ 
হয়। িচংিড়/মােছর উৎপাদন ভাল পেত হেল পািনর গভীরতা অবশ ই ৩-৪ ফুট হওয়া উিচত। 
গভীরতা ৪ ফুট হেল আরও ভাল হয়।  গভীরতা কান েমই এেদর চােষর জন  ভাল নয়। 
 
২। ঘর তকরণ 
উ ম েপ ঘর ত সাফল জনক িচংিড় চােষর থম পণূ ধাপ।এর মাধ েম ঘেরর 
অনাকাংিখত াণী অপসারণ কের কাি ত জািতর জন  াকৃিতক খােদ র যাগান বাড়ােনা 
যায়। আমােদর দেশর অিধকাংশ িচংিড় চাষীই িচংিড় লালন-পালেনর জন  াকৃিতক খাবােরর 
উপরই বিশ মা ায় িনভরশীল। এ কারেণ ঘর িতর ে  আমােদর আরও বিশ মেনােযাগী 
হেত হেব। ঘর েতর জন  ায় ১-১.৫ মােসর েয়াজন হয়। ঘর িকেয় তলেদেশর 
কাদা/পিল অপসারণ করা, তলেদেশ সমান করা, পাড় বাধঁা/েমরামত করা, তলেদেশ চাষ দয়া, 
ছাকঁনী ( ীন) াপন কের পািন সরবরাহ করা, অবাি ত াণী অপসারণ করা, চুন ও সার  

েয়াগ ইত ািদ কাজ ঘর িতর অ ভূ । িনে  ঘর িতর ধাপসমহূ বণনা করা হেলা: 
 
পািন অপসারণ 
িচংিড়সহ অন ান  সাদা মাছ আহরেণর পর পরবতী মৗসুেমর জন  ঘর িতকে  ঘর থেক 
সম  পািন বর কের দয়াই উ ম। এমনভােব পািন বর করেত হেব যন ঘেরর কাথাও কান 
পািন না থােক। 
 
ঘর কােনা 
ঘর এমনভােব কােত হেব যন তলার মািট ৩.৩-৬.০ সিম গভীর পয  ফঁেট যায়। এ 

অব ায় একজন মানুষ ঘেরর তলার উপর িদেয় সহেজ হঁেট যেত পারেব এবং তােত মািটর 
উপর ধ ুপােয়র ছাপ দখা যােব িক  পা মািটেত দেব যােব না। কােনার ফেল আবজনা দরূ 
হয়, তলার মািট পির ার হয় এবং িতকর জীবাণু মারা যায়। 
 
 



তলার মািট সরােনা 
মািট কােনার পর তলেদেশর অিতির  পীকৃত জব পদাথ, গ  যু  কােলা মািট ঘর থেক 
সিরেয় ফলা উিচত। এরপর ঘেরর তলা ভােলাভােব সমতল কের িনেত হয় এবং পািন সহেজ 
বর হওয়ার জন  ঘেরর তলা িনগমন পেথর িদেক িকছুটা ঢালু হেব। 

 
পাড় বাধঁা/েমরামত  
ঘেরর িভতেরর অংশ থেক মািট কেট পুকুেরর চািরপাে  শ , মজবুত, শ  ও দঢ়ৃ পাড় 
তরী করেত হেব। পােড় মািট এমনভােব বসােত হেব যন পােড় কান গত বা িছ  না থােক। 
পােড়র িবিভ  ধরেণর িছ  ব  করার জন  পােড়র মাঝ বরাবর কমপে  ১.০ িম. গভীর পয  
মাটা পিলিথন সীট াপন করা হয়। চািরপাে র পািনর সেবা তার মা ার চেয় ধান বােঁধর 

উ তা কমপে  ১.০িম. বিশ হেল ভাল হয় । ধান বাঁেধর চেয় সহায়ক বাধঁ েলার উ তা 
তুলনামলূকভােব কম হেয় থােক। 
 
চুন ও সার েয়াগ 
মািটর িতকর জীবাণু ংস ও িচংিড়/মােছর অনুকূল পিরেবশ তরীর জন  পাড় বাঁধা/েমরামত 
করার পর হ র িত ২৫০ কিজ চুন {CaO এবং CaMg (CO3)2=৩:১} ঘেরর পাড়সহ তলায় 
ভালভােব িছিটেয় েয়াগ করেত হয়। পাড়া চুেনর সােথ ডেলাচুন ব বহােরর ফেল মািটর বাফার 

মতা (অ - ারে র মা ার মধ বতী ি তাব া) বৃি  পায়। মািটর জব পাদােথর পিরমাণ ৩% 
এর কম হেল নাইে ােজন জাতীয় সার (১০০-১২৫ কিজ/েহ) এবং াবােয়ািট  (সুপার 
বাইওিটক, অ াকুয়া মিজক) (১০-১৫ কিজ/েহ) ব বহার করেল মািটর ণগত মান বৃি  পায়। 
 
চাষকরণ  
চুন েয়ােগর পর ঘেরর তলার মািট পাওয়ার িটলার িদেয় ৬-৮ স.িম. গভীর পয  চাষ করার 
ফেল চুন ভালভােব মািটর সােথ িমেশ যায় এবং এর কাযকািরতা বৃি  পায়। চাষ দয়ার ফেল 
মািট ভালভােব উলট-পালট হয়, িনেচর মািট বায়ুর সং েশ আেস, জারণ-ি য়া রাি ত হয় 
এবং পুি  উপাদান অবমু  হয়। ফেল মািটর ণা ণ বৃি  পায়। 
 
বড়া দয়া 
ছাট মস সাইেজর নাইলন জাল িদেয় ঘেরর চািরপাে  বড়া দয়া হয়। বড়া দয়ায় কাকঁড়া, 

ব াঙ,কুেঁচ, শামকু এবং জীবাণুবাহক অন ান  িতকর ানী ঘের েবশ করেত পাের না। বড়ার 
উ তা ায় ১.০ িম. হেল ভাল হয়। 
 



নাসারী প িত 
মলূ ঘের ছাড়ার আেগ মলূ ঘেরর একিট অংেশ অিধক ঘনে  পানা ছেড় ৪-৬ স াহ লালন 
পালন করাই হল নাসারী ব ব াপনা। এ প িতর মাধ েম চাষকালীন সমেয় িচংিড়/মােছর মৃতু  
হার ব লাংেশ াস করা যায়। িবিভ  ধরেণর নাসারী প িত রেয়েছ। সাধারণত মূল ঘেরর একিট 
কাণায় নাসারী পকুুর তরী করা ভাল । অেনক ে  নাসারী পকুুেরর পাড় মািট িদেয় তরী 

করা হয়। এে ে , মলূ ঘের জায়ােরর পািন ঢাকােনা হেল নাসারী পুকুর/টেপ পািন েবশ  
কের। ভাটায় ঘর থেক পািন বর করেল টেপর পািনও কেম যায়। অেনক সময়, পুকুেরর এক 
কাণায় বােশঁর েমর সােথ ু  ফাঁেসর নাইলন নট ভালভােব বঁেধ ায় ১.০-১.৫ িম. উচু 
ঘরা ও কের নাসারী পুকুর তরী করা যায় । নাসারী পুকুেরর আয়তন হেব মলূ ঘেরর 

আয়তেনর ৫-৭ ভাগ । নাসারী পুকুের নাইলন নট এবং বােঁশর কি / কেনা নারেকল পাতা 
পুেঁত িদেল এ েলা িচংিড়  পানার আ য় ল িহেসেব ব ব ত হেত পাের। এ েলার উপর 
জ ােনা পিরফাইটন পানার পছ নীয় াকৃিতক খাদ  িহেসেব ব ব ত হয়। তাছাড়া, এ েলা 
িবিভ  ধরেণর শ র আ মণ থেকও ছাট ছাট পানােক র া কের থােক। 
 
জ রী িনগমন পথ 
বষা মৗসুেম কখেনা কখেনা অিত বষেণ পািনর উ তা বেড় যায়। ঘেরর পািনর সবািধক 
উ তায় পােড়র িভতর কেয়কিট িপিভিস পাইপ বিসেয় িদেল এই পথ িদেয় অিতির  পািন 
সহেজই বর কের দয়া যায়। 
 

ীন/বানা াপন 
রা ু েস মাছ বা ািণ যমন- ভটিক, টংরা, বেল, কাঁকড়া ইত ািদ কারেণ পানার মতুৃ  ও হার 
ব েণ বেড় যায়। জায়ােরর পািনর সােথ এসব ািণ সহেজই ঘের ঢুেক পেড়। পািনর 

েবশ/িনগমন পেথ ীন (বাঁেশর পাটা ও নাইলেনর জাল িদেয় তরী) াপন কের রা ু েস ািণ 
িতেরাধ করা যায়। 

 
পািনর উৎস 
িনকটবতী নদী/খাল থেক ধােপ ধােপ ি িনং এর মাধ েম ছঁেক পিরমাণ মত পািন ঘের ঢুকােনা 
ভাল। পািনর গভীরতা কমপে  ১.০ িম. থাকা উিচত। িচংিড়র মড়ক ও কম উৎপাদেনর ধান 
কারণই হল পািনর অপযা  গভীরতা। 
 
 
 



অনাকাংিখত ািণ অপসারণ 
জায়ােরর পািনর সােথ িবিভ  ািণর িডম, লািভ ও পানা নানাভােব ঘের চেল আেস। এসব 
ািণ খাদ  ও বাস ান িনেয় কাি ত ািণর সােথ িতেযািগতা কের থােক। সুেযাগ পেলই 

রা ু েস ািণ কাি ত ািণেক খেয় ফেল। একািধকবার জাল টেন এসব ািণ িনয় ণ করা 
যায়। িক  সকল ে  তা ভাল ফল বেয় আেন না। িবিভ  ধরেণর রাসায়িনক পদাথ ব বহার 
কের এসব ািণ দরূ করা যায়, যা খুবই কাযকর, ত এবং কম ঝােমলা পূণ। এে ে  কাযকর 
রাসায়িনক পদাথ েলা হেলা- রােটনন, ম য়া ওেয়ল কক, িট সীড কক, ফসেটাি ন টবেলট 
ইত ািদ। রােটনন, ম য়া ওেয়ল কক, িট সীড কক বাজাের সবসময় পাওয়া যায় এবং এেদর 

েয়াগ মা া হেলা যথা েম ৩.০ িপিপএম, ২০০.০-২৫০.০িপিপএম এবং  
৭৫-১০০.০িপিপএম। ফসেটাি ন/কুইক এবং টবেলট সবসময় বাজাের পাওয়া যায় না। শতাংশ 

িত এই টবেলট ২-৩ িট ব বহার করার পর এসব পদােথর িবষি য়া ায় ৭-১০ িদন পয  
থােক। 
 
চুন ও সার েয়াগ 
ঘের েয়াজনীয় মা ায় চুন ব বহার করা ঘর িতর একিট পণূ অংশ। চুেনর ব িবধ 

উপকািরতা রেয়েছ । িবিভ  ধরেণর চুন যমন- পাড়/পাথর/কুইক চুন 
(CaO),কিল/হাইে ড/ে ক চুন {Ca(OH)2}, কৃিষজ (CaCO3) এবং ডেলাচুন { CaMg (CO3)2} 
ইত ািদ বাজাের পাওয়া যায় এ েলার িভতর ডেলাচুন সবেচেয় বশী কাযকর। িক  এিট 
সবসমেয় বাজাের পাওয়া যায় না । পাড়া/কৃিষজ চুন সাধারণত ঘের ব বহার করা হয়। হ র 

িত ২৫০ কিজ চুন ঘেরর তলায় এবং পােড় িছিটেয় েয়াগ করেত হয়। মািটর িপএইচ এর 
ওপর িভি  কের ঘের চুন েয়ােগর মা া সারিণ-১ এ দান করা হেলা। কিল চুন এবং পাড়া 
চুেনর পিরমাণ কৃিষজ চুেনর সমান যা বিণত সূে র মাধ েম িনণয় করা যায়:  
CaCO3 =০.৭৫ Ca(OH)2= ০.৫ CaO।  
চুন েয়ােগর পর পরবতী কাজ হেলা ঘের অৈজব সার যমন- ইউিরয়া, িটএসিপ (ি পল সপুার 
ফসেফট), ডএিপ (ডাই-অ ােমািনয়াম ফসেফট) এবং এমিপ (িমউেরট অব পটাস) ইত ািদ 
ব বহার করা।  চুন েয়ােগর ৩-৫ িদন পর ইউিরয়া, িটএসিপ এবং এমিপ ইত ািদ সার একে  
হ র িত ব বহার মা া হেলা যথা েম ২০-২৫ কিজ, ৩০-৩৫ কিজ এবং ৬-৮ কিজ। 

এসকল সার পািনেত াংকটন উৎপাদন িনি ত কের। বালিত বা গামলায় পিরমাণমত সার িনেয় 
ধীের ধীের বালিতেত পািন যাগ কের সম  সার পািনর সােথ িমেশ সম  ঘের িছিটেয় েয়াগ 
করেত হয়। সার েয়ােগর ৫-৭ িদেনর মেধ  পািনেত াকৃিতক খাদ  জ ােনার ফেল পািনর রং 
যখন সবুজ হেয় যায় তখনই ঘের িচংিড়/সাদা মােছর পানা ছাড়ার উপযু  সময়। পানা 
মজুেদর পরবতী পযােয় ইউিরয়া ও িটএসিপ পািনর রং এর ওপর িভি  কের একই হাের বা 



অেধক বা এক চতুথাংশ হাের েয়াজেন ৭-১০ িদন পর পর েয়াগ করেত হয়। 
ইউিরয়া/িটএসিপ এর পিরবেত জব সার িহেসেব েয়ােগর জন  িত শতাংেশ ২০০ াম 
চাউেলর কুড়া, ১০০/২০০ াম িচটা ড় ও ১-১.৫ চা চামচ পিরমাণ ই  ব বহার করা যায়। 
উপাদান েলা েয়াজনীয় পিরমাণ পািনেত ২৪ ঘ  িভিজেয় রাখার পর ছঁেক ধ ুপািন ঘের 
সমানভােব েয়াগ করেত হয় এবং অবিশ াংশ পনুরায় িভিজেয় রাখেত হয় । এভােব পর পর ৩ 
িদন উ  সার েয়াগ করেত হয়। 
 
সারিণ ১. ঘেরর তলার মািটর িপএইচ এর ওপর িভি  কের চুন েয়ােগর মা া। 
মািটর িপএইচ ক ালিসয়াম কাবেনট এর মা া  কিজ/শতাংশ) 

ায় ৭.০ ০.৮~১.০ 
৫.০~৬.৫ ৪.০~৮.০ 
৪.০~৫.০ ১২.০~১৬.০ 
 
৩. পানা মজদু 
সার ব বহােরর ৫-৭ িদন পর ঘের পযা  পিরমাণ াকৃিতক খাদ  উৎপ  হেল পািনর রং সবুজ 
বা হালকা বাদািম রং ধারণ কের। সি  িড  বা হাত কনুই পয  পািনেত ডুিবেয় াকৃিতক 
খােদ র পযা তা পরী া করা যায়। পযা  পিরমাণ াকৃিতক খাদ  জ ােনার পরই িচংিড়/মােছর 
জুেভনাইল/আ ুেল পানা/েপানা মজদু করেত হয়। ী/মায়া িচংিড় পানার চেয় পু ষ িচংিড় 
পানা মজদু করাই উ ম। পু ষ িচংিড় ত বড় হয়। এেদর বাজাের চািহদা বিশ এবং দামও 
বিশ। প া ের ী িচংিড় বড় হেত অেনক সময় েয়াজন হয়, বাজাের এেদর চািহদা এবং 

মলূ ও কম। িচংিড় িপল এর চেয় জুেভনাইল মজুদ করেল ভাল হয়। কারণ জুেভনাইল মজদু 
করার পর ৫-৬ মােসর মেধ ই বাজারজাত করা যায়। িক , িপএল লালন-পালন কের 
বাজারজাত করেত সময় লােগ ায় ১২-১৪ মাস । মাচ/এি ল মােস িচংিড় ও মােছর পানা 
সং হ কের িনিদ  হাের ঘের মজুদ করেত হয় (সারিণ-২)। ২িট উৎস থেক িচংিড় পানা সং হ 
করা যায়, যথা- াকৃিতক ও হ াচারী।  হ াচারীর পানার চেয় াকৃিতক/নদীর পানার দাম বিশ 
এবং এরা তাড়াতািড় বড় হয়। ঘের মেনােস  তলািপয়া ব িতত অন  জােতর তলািপয়া ছাড়া 
উিচত নয়। কারণ অন  জােতর তলািপয়া ছাড়ার পর ২-৩ মােসর মেধ ই বা া িদেত  কের 
এবং খাদ  ও বাস ান িনেয় িতেযািগতায় অংশ নয়ায় িচংিড় ও কাি ত মােছর ভাল উৎপাদন 
পাওয়া যায় না। 
 
 
 



সারিণ ২. িত শতাংেশ পানা ছাড়ার পিরমাণ। 
িচংিড়/মােছর নাম পানার সংখ া পানার আকার 

(ইি ) নমনুা-১ নমনুা-২ নমনুা-৩ 
গলদা িচংিড়  ১০০ িট ৮০ িট  ৮০ িট  ৪-৫ 
মেনােস  তলািপয়া  ৪০ িট  ৪০ িট  ২৮ িট  ১-২ 

ই   - - ১২ িট  ১০-১২ 
ভাল উৎপাদেনর জন  িচংিড় ও অন ান  মােছর সু  ও সবল বড় সাইেজর পানা িনবাচন করা 
আবশ ক। নতুবা আশানু প উৎপাদন পাওয়া যায় না। িচংিড় অত  সংেবদনশীল াণী। তাই 
সকােল িকংবা িবকােল ঠা া পিরেবেশ এেদর পানা পিরবহন করেত হয়। পানা সরাসির ঘের 
ছাড়া উিচত নয়। ঘের ছড়ার পূেব ভালভােব নতুন পিরেবেশর সােথ অভ  কের পানা মজুদ 
করা উিচত। িচংিড় ও মােছর পানা এক সােথ না ছেড় িচংিড় ছাড়ার ২৫-৩০ িদন পর মােছর 
পানা ছাড়াই উ ম। ভাল উৎপাদন ও অিধক মনুাফা পেত হেল সারিণ-২ এ দ  নমনুা-৩ 

অেপ া নমনুা-১ নতুবা নমনুা-২ অনুযায়ী পানা ছাড়াই উ ম। কািরগির ান, আিথক সামথ, 
খামার ব ব াপনা ইত ািদর উপর িভি  কের মজুদ ঘন  কমেবিশ হেত পাের। তেব ভাল 
উৎপাদন িনি ত করেত হেল সিঠক মা ায় পানা মজুেদর কান িবক  নাই। 
 
সু  পানা চনার উপায় 
 সু ,সবল ও িনেরাগ পানার রং উ ল ও চকচেক হয় এবং গােয় কান প দাগ থােক 

না। পরজীিব িকংবা ফাংগাস ারা আ া  হওয়ার কান ল ণ দেহ দখা যায় না  
 পা  বা পিলিথন ব ােগর তলেদেশ পানা জেড়া হেয় থােক না । সামান  শ  বা কান 

িকছুর উপি িতেত পানা চতুিদেক ছুটাছুিট করেত থােক 
  গামলায় পািনসহ িকছু পানা িনেয় মৃ  ােতর সৃি  করেল িকছু ণ পরই পানা 

িবপরীেত চলাচল করেত থােক 
  পু  পাখনা (ইউেরাপড) ব িতক পাখার মত ছড়ােনা থােক এবং করাত (েরা াম) 

থােক সাজা। 
 
ভাল উৎপাদন পেত হেল অবশ ই উপের বিণত পানার বিশ সমহূ িবেবচনায় রেখ পানা 
িনবাচন ও য় করা অতীব জ রী। বাজার/আড়ৎ থেক ছাট-বড় আকােরর পানা য় না কের 
একই আকােরর পানা য় করাই উ ম। 
 
 
 



৪. খাদ  েয়াগ ও ব ব াপনা 
িচংিড় ও মাছ চােষর জন  খাদ  একিট অত  েয়াজনীয় উপকরণ। ত বৃি র জন  াকৃিতক 
খােদ র পাশাপািশ িতিদন এেদরেক স ূরক খাদ  দয়া েয়াজন এবং খাদ  অবশ ই পুি সমৃ  
হেত হেব। খােদ র ণগতমােনর ওপর উৎপাদন ব লাংেশ িনভরশীল। ঘের ব ব ত খােদ র মান 
ও খােদ র পিরমাণ িচংিড়/মােছর া  ও পািনর ণগত মানেক সরাসির ভািবত কের। চাষ 
ব ব াপনায় ধ ু খােদ র জন ই মাট পিরচালনা ব েয়র ায় ৪০-৫০ ভাগ অথ© ব য় হয়। 
সরবরাহকৃত খাদ  অব ব ত থাকেল যমন আিথক অপচয় হয় তমিন অিতির  খাদ  পেচ 
ঘেরর পিরেশ ন  হয়। এছাড়া খাদ  া স ত  না হেল িচংিড় এবং ভা া উভেয়রই িত 

হেত পাের। 
চােলর কুড়া, আটা, কেনা মােছর েড়া/িমট এ  বান, সিরষার খল, িঝনুক  চূণ, িভটািমন 
ইত ািদ উপাদান মােছর জন  খাবার িহসােব ব বহার করা যায়। পানা ছাড়ার িদন হেতই ঘের 
খাবার েয়াগ করেত হেব। কুড়া ৪৫ ভাগ, আটা ২৩ ভাগ, টিক ড়া ২০ ভাগ, খল ১০ ভাগ, 
িঝনুেকর ড়া ১ ভাগ ও িভটািমন ১ ভাগ একে  িমিশেয় তকৃত খাবার মােছর পানার 
দিহক ওজেনর ৫-৩ ভাগ হাের িতিদন সকােল ও িবেকেল েয়াগ করা যায়। খল পািনর মেধ  
২৪ ঘ া িভিজেয় রেখ অন ান  খাদ  উপাদােনর সােথ িমিশেয় খাবার তরী করেত হয় । িবিভ  
খাদ  উপাদােনর সম েয় খামাের তকৃত চািহদা পিরমাণ িতিদনকার খাবার ঐ  িদনই ঘের 

েয়াগ করাই উ ম। িচংিড় খাবার দয়ার অ ত: ২৫-৩০ িমিনট আেগ মােছর খাবার েয়াগ 
করেত হয়। এেত মােছর ু ধা িমেট যাওয়ায় িচংিড়র খাবার িনেয় মাছ িতেযািগতা কের না। 
িপেলেটড খাবার ( সৗিদ বাংলা শাল িফড বা কায়ািলিট িফড) িকংবা বাজাের া  িবিভ  
ধরেনর খাদ  উপাদান একে  িমিশেয় ম  বা গা া তরী কের িচংিড়র খাবার িহসােব েয়াগ 
করা যায়। িনে  সারিণ-৩ এ উে িখত ছক অনুযায়ী িচংিড়র খাবার ত কের িতিদন ব বহার 
করা যায় িকংবা ভােলাভােব িকেয় পরবতীেত ব বহােরর জন  সংর ণ কেরও রাখা যায়। 
 
সারিণ-৩.গলদা িচংিড়র মানস ত খাদ  তরীর িবিভ  উপাদােনর পিরমাণ। 
খাদ  উপাদান িপএল খাদ (%) মজুদ ঘের িচংিড়র খাদ (%) 

নমনুা- ১ নমনুা-২
  

নমনুা-৩
  

নমনুা-১
  

নমনুা-২
  

নমনুা-৩ 

চাউেলর কুড়া ৪৩  ৪৫  ১৬  ৩৮  ২৪  ২৮ 
চাউেলর ু দ ১০ - - - - - 
িমট ও বান চূণ - - ২২  ১০  ২০ - 
মােছর ড়া(িফশ ২০  ৮  ২৫  ২০  ১৫  ৩০ 



িমল)  
সিরষার/িতেলর 
খল  

৫  
 

৩০  ১৫  ১০  ১৫  ৩০ 

ভূ া ড়া  - - ১৬ - ২০ - 
িচটা ড়/আটা/ময়দা
  

২০  ১৫ ৫  ২০  ৫  ১০ 

িঝনুক চূণ  ১ ১ - ১ - ১ 
িভটািমন ও খিনজ 
িম ণ 

১ ১ ১ ১ ১ ১ 

খাদ  খরচ ও অপচয় কমােনার জন  িচংিড়েক িপেলট খাবার দয়াই ভাল। ঘের িচংিড়র মাট 
দহ ওজেনর অনুপােত িনিদ  সময় পর পর খাবার েয়াগ করেত হয়। িতিদন খাদ  দািনেত 

(িফিডং ) খাবার েয়াগ করেল ভাল হয়। এক িবঘা আয়তেনর একিট ঘের সাধারণত ২-৩ িট 
খাদ দািন ব বহার করা যায়। খাদ দািন ব বহােরর মাদ েম েয়াগকৃত খাবার অবিশ   থেক যায় 
িক-না তা থেক খাবার  হেনর পিরমাণ িনণয় কের তদনযুায়ী িচংিড়র খাবার চািহদা সহেজই 
িন পণ করা যায়। িচংিড়র মাট দহ ওজেনর ৫-৩ ভাগ হাের দিনক ২-৩ বা ৩-৪ বার িনিদ  
সময়সূিচ অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করেত হয়। েত কবার খাবার েয়ােগর আেগ  েয়অজনীয় 
খাবার ’ ভাগ কের অেধক খাদ দািনেত এবং বাকী অেধক ঘেরর িনিদ  কেয়কিট ােন েয়াগ 
করেল ভাল হয়। তেব িকছু িদন পর পর (১০-১২িদন) খাবার েয়ােগর ান পিরবতন কের িনেল 
পািনর ণা ণ ভাল থােক এবং দিূষত গ াস সৃি  হওয়ার সুেযাগ কেম যায়। িচংিড়র খাবার 
সবসময় মােছর খাবােরর পর সরবরাহ করেত হয়। 
 
৫. পািন ব ব াপনা 
পািনর ণা ণ িনয়ামকসমহূ একিট অন িটর সােথ ঘিন ভােব স কযু । কাি ত উৎপাদেনর 
জন  অবশ ই পািনর িবিভ  ণা ণ স েক ান থাকেত হেব এবং ভালভােব পািনর 
ব ব াপনার উপর  িদেত হেব। িনে  পািনর কিতপয় ণা েনর উপর আেলাকপাত করা 
হেলাঃ 
       গভীরতাঃ বাংলােদেশর অিধকাংশ িচংিড় চােষর ঘের পািনর গভীরতা খবুই কম। অিধক 
গরেমর সমেয় পুকুেরর তলার ছাট-বড় িবিভ  ধরেণর উি দ মারা যায় এবং পচঁেত থােক। এসব 
উি েদর পচঁেনর ফেল পািনেত অ ে র সৃি  হয়, যাহা িচংিড় ও মােছর জন  িতকর ।  পািনর 
গভীরতা অবশ ই ৪ ফুট হেল সবেচেয় ভাল হয়। গভীরতা কম হেল পািনর তাপমা া বেড় যায়। 
িচংিড় িবিভ ভােব পীিড়ত হেয় পেড় এবং িবিভ  রাগজীবাণু ারা আ া  হেয় ধীের ধীের মারা 



যায়। কাি ত মা ার গভীরতা থাকেল হঠাৎ কের তাপমা া, িপএইচ ও লবণা তা একসােথ 
উঠা-নামা কের না। িক  হঠাৎ বৃি পােতর ফেল কম গভীরতার ঘের উপেরা  ণা ণ েলা ত 
উঠা-নামা করেত থােক। িচংিড় এ ধরেণর ত পীিড়ত হেয় মারা যায়। এভােব কেম যাওয়া 
িচংিড় অেনকটা লালেচ রেঙর হেয় যায় এবং আে  আে  পচেত থােক ও ঘেরর পিরেবশ ন  
হেয় যায়।  
        তাপমা াঃ জলজ ািণকুেলর জন  তাপমা া একিট অত  অত াবশ কীয় িনয়ামক। 
িচংিড়র বধন, জনন, খাবার হণ, উৎপাদন এবং অন ান  জিবক কাযাবলী পািনর তাপমা া 
ারা িনয়ি ত হেয় থােক। িচংিড় চােষর উ ম তাপমা া হেলা ২৫-৩১° স.। অনকূুল মা ায় 

তাপমা া রাখার জন  পািনর গভীরতা অবশ ই সিঠক মা ায় রাখেত হেব। নেচৎ তাপমা া 
সহনশীল মা ার বিশ হেয় যায়, যা িচংিড়র জন  খুবই িতকর। তাপমা া বেড় গেল বািহর 
থেক পািন দয়ার ব ব া করেত হেব। আদশ গভীরতায় তাপমা া খবু বিশ উঠা-নামা কের না। 

বাদলা/বষা িদেন পািনর তাপমা া ও িপএইচ কেম যাওয়ায় িচংিড় অসু  ও দবল হেয় পেড় এবং 
ধীের ধীের মারা যায়। এ অব ায় ১/২ িদন পর পর পািনর গভীরতার ওপর িভি  কের শতাংশ 

িত ১০০-২৫০ াম হাের চুন েয়ােগ অেনক ভাল ফল পাওয়া যায়। 
      লবণা তাঃ িচংিড় বেচঁ থাকার ওপর লবণা তার ভাব  তাপমা ার মত এতটা কট 
নয়। ঘেরর লবণ তা বৃি পাত ও জেলা ােসর ফেল ব াপক পিরবতন হয়। িক  হঠাৎ এর 
পিরবতন িচংিড়র জন  িতকর িবধায় পািনর অনুকূল গভীরতা বজায় রাখা অত  েয়াজন। 
গলদা িচংিড় ১৪ িপিপিট পয  লবণা তা সহ  করেত পাের। অপরিদেক, তলািপয়া ১৮-২০ 
িপিপিট এবং ই মাছ ১২-১৩ িপিপিট পয  সহ  করেত পাের। 
            ার ঃ জলাশেয়র উৎপাদনশীলতা িনয় েণ ারে র ভূিমকা খুবই পণূ। খবু 
কম বা খুবই বিশ ার  াথিমক উৎপাদনশীলতার জন  অনুকূল নয়। ার  বৃি র সােথ 
পািনর াকৃিতক উবরতা ও বৃি  পায়। িচংিড় চােষর জন  উপযু  ারে র মা া হেলা ৬০-১৮০ 
িম া/িল। িনয়িমত মানস  চুন ব বহােরর মাধ েম ার  িনয় েণ রাখা যায়।  
               িপএইচঃ িচংিড়/মাছ চােষর জন  িপএইচ একিট পূণ িনয়ামক। এিট পািনর 
অ ত ও ার  িনেদশ কের। অিধকাংশ জলাশেয়র পািনর িপএইচ হেলা ৬.৫-৮.৫। িচংিড় 
চােষর জন  িনরেপ  িপএইচ (৭.০) বা হালকা ার ই ভাল, অথাৎ চােষর জন  উ ম িপএইচ 
হেলা ৭.০-৮.৫। এেক পািনর পা স বলা হয়। বশাখ/ৈজ /আষাঢ় মােস ঘের পািন কম থােক 
এবং হঠাৎ বৃি পাত হেল পািনর িপএইচ হঠাৎ খবু বিশ উঠা-নামা করেত থােক। িপএইচ এর 
এ প পিরবতন িচংিড় সহ  করেত না পের পীিড়ত হেয় মারা যায়। পািন পিরবতন ও চুন 

েয়ােগ এর মা া িনয় েণ রাখা যায়। 
              বীভূত অি েজনঃ িতিট জলজ ািণর জন ই অি েজন খুবই পণূ। িচংিড় ও 
মােছর বধন,খাদ  হণ ও ভাল উৎপাদেনর জন  এিট অত াবশ কীয় উপাদান। পািনর তাপমা া, 



শাররীক অব া, বয়স, িদেনর 
সময়, জািত, ঋতু, খাদ  হণ 
ইত ািদর ওপর অি েজেনর 
অনুকূল মা া হেলা ৪.০ িম া/িল 
চেয় বিশ । গভীরতা কম হেল 

গরম মৗসুেম িদেনর বলায় 
পািনর তাপমা া বাড়েত থােক । 
এেত িচংিড়সহ অন ান  মাছ 
চতুিদেক ছুটাছুিট করেত থােক এবং অি েজেনর অভােব এরা ধীের ধীের মারা যায়। পচনশীল 
পদােথর অি েজন হেণর কারেণ অেনক সময় শষ রাে  এর ঘাটিত মারা ক পযায় পৗঁছায়। 
তাই জলজ উি দ ও তলার কাদা  িনয় েণ রাখা উিচত। পািন পিরবতন/বৃি  ও অ ােরশেনর 
মাধ েম ঘেরর অি েজেনর তা দরূ করা যায়। 
                 অ ােমািনয়াঃ িচংিড় ও মােছর মলমূ  এবং িবিভ  ধরেনর জলজ উি দর পচেনর  
ফেল পািনেত অ ােমািনয়া গ াস উৎপ  হেয় থােক। আন-আেয়ানাইজড অ ােমািনয়া জলজ ািণ 
িবেশষ কের িচংিড় ও মাছ এর জন  অত  িতকর। আন-আেয়ানাইজড অ ােমিনয়ার মা া ১ 
িম া/িল এর চেয় বিশ হেল তা িচংিড়র জন  িবপদজনক। িচংিড়র বধেনর উপর খারাপ ভাব 
পড়েত থােক। িচংিড় চােষর জন  উ ম মা া হেলা ০.১ িম া/িল এর চেয় কম। কম গভীরতায় 
উ  তাপমাত ায় পািনর অন ান  েয়াজনীয় ণাবিল অনুকূল মা ায় না থাকার কারেণ এর 
তী তা বাড়েত থােক। ফেল পািন দিূষত হেয় যায় এবং আে  আে  িচংিড়/মাছ অ ান হেয় মারা 
যায়। িবেশষ কের গরমকােল অিধকাংশ ঘেরর িচংিড় এ অব ার িশকার হেয় থােক। সিঠক 
গভীরতার ঘেরর তলেদশ আগাছামু  রাখেল এ ধরেণর অসুিবধা হয় না। পািন পিরবতন ও 
মানস ত চুন েয়াগ কের এর মা া িনয় েণ রাখা যায়। 
               হাইে ােজন সালফাইডঃ সকল জলজ জীেবর জন  এিট একিট িবষা  গ াস ।এর 
গ  অেনকটা পচা িডেমর মত। অত ািধক জব পদাথ পচেনর ফেল ঘেরর তলেদেশ এিট উৎপ  
হেয় থােক। পািনেত এর মা া ০.০৩ িম া/িল এর চেয় কম হেল জলজ পিরেবশ ভাল থােক । 
জব  পদাথ পচন ি য়ায় অি েজেনর ঘাটিত হেত থােক এবং অন ান  অত াবশ কীয় 
িনয়ামক েলার মা া এ অব ায় অনুকূেল না থাকায় এই গ ােসর িবষা তার মা া বেড় যায়। 
এর উ  ও ঝাঁঝােলা গে  িচংিড়/মাছ ধীের ধীের অসু  হেয় মারা যায়। চুন েয়াগ, পািন 
পিরবতন নতুবা পািনর আয়তন বৃি র মাধ েম উৎপ  িবষা  গ ােসর মা া িনয় েণ রাখা যায়। 
৬. সার েয়াগ 
চাষকােল ঘেরর পািনর কািঙ ত রং হে  বাদািম সবুজ বা হলুদাভ সবুজ। পািনেত াংকটেনর 
(উি দ ও ািণকণা) উপি িতর কারেণ এসব রং হেয় থােক। াংকটেনর আিধক  বা তার 



কারেণ পািনর রং পিরবিতত হেয় থােক এবং একই ঘের বছেরর িবিভ  সমেয় পািনর রেঙ 
পাথক  দখা যায়। তাই িনয়িমত ভােব াংকটেনর াচুযতা পরী া কের ঘের সার েয়াগ 
করেত হয় । িচংিড়/মাছ ছাড়ার পর থেক এেদর াকৃিতক খাদ  িন য়তার জেন  পািনর রং 
পযেব ণ কের ৭-১০ িদন পর পর িত শতাংেশ ৫০ াম ইউিরয়া ও ১০০ াম িটএসিপ নতুবা 
১০০ াম ইউিরয়া ও ১০০ াম িটএসিপ পািনেত ভালভােব েল ব বহার করেল ভাল ফল 
পাওয়া যায়। অৈজব সােরর পিরবেত জব সার িহসােব শতাংশ িত ১০০ াম চাউেলর কুড়া, 
৫০ াম িচটা ড় ও আধা চা চামচ ই  একে  একিট পাে  পয  পিরমাণ পািনেত িভিজেয় 
রেখ ২৪ ঘ া পর নাইলন নট িদেয় ছেঁক ধ ুপািনটুকু সম  ঘের ভালভােব িছিটেয় েয়াগ 

করা যায়। অবিশ াংশ আবার পািনেত িভিজেয় রেখ ২৪ ঘ া পর ছঁেক পািনটুকু ঘের ব বহার 
করেত হয়। এভােব পর পর ৩ িদন এ কাজিট করেত হয়। নেটর মাধ েম িনঃসৃত পািন ঘের 

েয়াগ করেল পািনেত চুর ািণকণা জে  যা িচংিড়/মােছর উ ম খাবার। কান অব ােতই 
সার িহসােব ািণর িব া ব বহার করা যােব না কারণ এেত িতকর িবিভ   রকেমর জীবাণু 
থােক, যা মানবেদেহ িবিভ  ধরেণর রাগ সৃি  কের থােক। পািনর গভীরতার উপর িনভর কের 
সােরর মা া কমেবিশ কের িনেত হয়। বৃি  বাদেলর িদেন সার েয়াগ করা উিচত নয়। রৗ  
উ ল িদেন সকাল ৯-১০ টায় সার েয়াগ করেত হয়। াকৃিতক খাদ  ও উপি িত িবেবচনায় 
রেখ সােরর মা া কমেবিশ করেত হয়। পির ার আেলািকত িদেন সকাল ১০-১১ টায় পািনেত 

হাত কুনুই পয  ডুবােল তালু দখা গেল িকংবা সি  িড  ডুবােনার পর িডে র সাদা অংশ 
যিদ দখা যায় তাহেল বুঝেত হেব পািনেত খােদ র পিরমাণ কম আেছ এবং ঘের সার েয়াগ 
করা উিচত।  
 
৭. া  ও অন ান  ব ব াপনা 
িচংিড়/মাছ ঘের ছাড়ার পরবতী মাস থেক িনয়িমত (১০-১৫ িদন অ র) জাল িদেয় এেদর ধের 
ওজন বৃি , দেহর বািহ ক অব া ও রাগ-বালাই ারা আ া  হেয়েছ িকনা তা পরী া করেত 
হয়। রােগর ল ণ িহেসেব িচংিড়র ে  খালস নরম ও পাতলা গােয় কােলা কােলা দাগ, লজ 
ভা া ও পচন ধরা, ফুলকােত কােলা কােলা দাগ পড়া ও পচন ধরা, গােয় শ াওলার আবরণ 
পড়া, খালেস পরজীিব লেগ থাকা, এে না, পা ও লজ খেস পড়া, খালস শ  হেয় যাওয়া, 
ইত ািদ এবং সাদা মােছর ে  লজ ও পাখনা ভা া ও পঁচা, পটফুেল যাওয়া, মাথা বড় শরীর 
িচকন ইত ািদ দখা যায়। দিূষত পািন, ভজাল খাদ  ও সার এবং গভীরতা িচংিড়/মােছর রােগ 
আ া  হেল খামার থেক এেদর সংখ া কিমেয় ত পািন পিরবতন ও পািনর পিরমাণ  বৃি র 
ব ব া িনেত হেব। নতুবা িনকট  মৎস  অিফসােরর পরামশ িনেত হেব। িচংিড় অত  
সংেবদনশীল, নরম ও বল ািণ তাই খুব ত িচিকৎসার ব ব া িনেত হেব। তেব অবশ ই মেন 
রাখেত হেব রােগর  িতেরাধই িতকােরর চেয় উ ম ব ব া। িকছুিদন পর পর জাল টেন 



িচংিড়/মােছর বৃি র িহেসেব 
রাখেত হয় ও ওজন বৃি র 
অনুপােত িতিদেনর খাবারর 
পিরমাণ িনণয় কের েয়াগ 
করেত হয়। া  পরী া ও 
ওজন নয়ার কাজ সকােলর 
ঠা া পিরেবেশ স  করাই 
ভাল। খামার সবসময় আগাছা 
মু  রাখেত হয়। এেত তলায় 
কান ধেরেণর িবষা  গ াস 

উৎপ  হেত পাের না এবং 
পচনশীল পদাথ না থাকায় অি েজন াস পাওয়ার স াবনা ও থােক না। মােঝ মােঝ খামাের 
এেলােমেলাভােব জাল টানেল অিতির  খাদ  পচেন সৃ  গ াস বিরেয় যায় ও জেম থাকা খাদ  
পুনুরায় ব ব ত হয় এবং িচংিড়/মােছর অনুকূল পিরেবশ বজায় থােক। 
 
৮. িচংিড়/মাছ আহরণ ও উৎপাদন 
িচংিড়র জুেভনাইল ৪-৫ াম, তলািপয়া ১.৫-২.০ াম এবং ই ২০০-২৫০ াম ওজেনর 
মজুদ করেল ৫-৬ মােসর মেধ  বাজারজাতকরেণর উপেযাগী হয়। তেব তলািপয়া ৪-৪.৫ মােসই 
ধের ফলা যায়। িকছু িকছু িচিড়/মাছ খুব তাড়াতািড় বড় হেয় থােক। আংিশক ও স ণূ এ 
’ভােব খামার থেক এেদর আহরণ করা যায়। বড় িচংিড়/মাছ েলা যিদ চা  ( প)/ঝািক জাল 

িদেয় ধের ফলা হয় তাহেল বািক েলা বড় হওয়ার সুেযাগ পায় এবং এেত সািবক উৎপাদন 
বেড় যায়। স কারেণ অেনক সময় আংিশক আহরেণ অথৈনিতকভােব বিশ লাভবান হওয়া 

যায়। তাছাড়া আংিশক আহরেণ চুির ও াকৃিতক েযােগর ঝুিঁকও অেনক কেম যায়। 
িচংিড়/মােছর আকার, বাজার চািহদা, মলূ , ঝঁুিক এবং খামােরর সািবক অব া িবেবচনা কের 
িচংিড়/মাছন ধরেত হয়। ঠা া ও ভােলা আবহাওয়া িবেশষ কের ভার বলা িচংিড়/মাছ ধরার 
উ ম সময় । এ ছাড়া ানীয় বাজার সময় ও িবেবচনায় রাখা উিচত। িচংিড়/মাছ ধরার পর 
ম েতই ভাল পির ার পািন িদেয় এ েলা ভালভােব ধইুেয় বরফ িদেয় া কর পাে  সংর ণ 
কের বাজারজাতকরেণর জন  ত পিরবহেনর ব ব া করেত হয়। িচংিড় ধের ফেল রাখেল এেত 
তাড়াতািড় পচন ধের এবং নরম হেয় যায়। নরম ও পচা িচংিড়র বাজার মলূ  খুবই কম অেনক 
সময় িবি র অেযাগ  হেয় পেড়। ভাল দাম পেত হেল িচংিড়/মােছর ণগত মান অ ু  রাখার 

িত অবশ ই দািয় শীল হেত হেব। 



িচংিড় গেবষণা ক  থেক পিরচািলত গেবষণার ফলাফল থেক দখা যায় ১৮০ িদন (৬ মাস) 
চাষ ময়ােদ গলদা িচংিড় গড় ওজন ৮৪ াম ও বাঁচার হার ৬৩% এবং ১৫০ িদেন তলািপয়ার 
গড় ওজন ১৪৯ াম ও বাচঁার হার ৭৩% িহেসেব হ র িত মাট ২,১৩৩ কিজ (১,০৪৬ 
কিজ িচংিড়+১,০৮৭ কিজ তলািপয়া) িচংিড় ও তলািপয়া পাওয়া যায়। একই ময়ােদ গলদা-
তলািপয়ার সােথ ই মাছ চাষ কের হ র িত এেদর মাট উৎপাদন দািঁড়েয়েছ ১,৬৫৬ কিজ 

এবং একক গলদা চােষ হ ের গলদার উৎপািদত পিরমাণ হেলা মা  ১,১০৫ কিজ যা 
িম চােষর চেয় অেনক কম। 
 
৯. আয় ও ব য়  
এক হ র একিট খামাের গলদা িচংিড় ও তলািপয়া চাষ কের হ র িত ৪.২ ল  টাকা খরচ 
কের ৬.৬ ল  টাকার িচংিড় ও মাছ িবি  কের ২.৩ ল  টাকা মনুাফা অজন করা যায়। িচংিড়র 
আ জািতক বাজার মলূ  ি িতশীল থাকেল আরও বিশ মনুাফা পাওয়া স ব। তাই পিরকি ত ও 
আধুিনক উ ত যুি র মাধ েম গলদার সােথ তলািপয়ার িম  চাষ করেল গতানুগিতক চােষর 
চেয় অেনক ণ বিশ মনুাফ অজন করা স ব। 

 
সতকতা ও পরামশ 
 পািনর গভীরতা ৩-৪ ফুট রাখেত হেব 
  একই আকােরর েয়াজনীয় সংখ ক সু -সবল জেুভনাইল/েপানা মজুদ করা উিচত এবং 

পানা সরাসির খামাের মজদু করা উিচত। 
 িনয়িমত েয়াজনীয় পিরমাণ মানস ত খাদ  ও সার েয়াগ করেত হেব। িক  কান 

ািণর িব া জব সার িহসােব ব বহার করা যােব না। 
 হাসঁ/মরুগীর খাবার িচংিড়/মােছর খামাের খাবার িহেসেব ব বহার করা যােব না। 
 িনিষ  কান এি বােয়ািট  িচংিড়/মােছর খামাের ব বহার করা যােব না  
 পািনর গভীরতার উপর িভি  কের িত মােস অ র একবার মানস ত পাড়া/ডেলা চুন 

খামাের েয়াগ করা উিচত 
 তলা আগাছা মু  রাখেত হেব। মািটেত গ াস সৃি  হেল সামিয়কভােব খাবার ব  রাখেত 

হেব এবং জাল টানেত হেব 
  পািনর রং সবুজ থাকা অব ায় কান কার সার েয়াগ করা যােব না 
 মােঝ মােঝ পািন ও মািট পরী া করা উিচত। কান ধরেণর অসুিবধা হেল সােথ সােথ 

িনকট  উপেজলা মৎস  অিফসার বা কান মৎস  িবেশষে র পরামশ িনেত হেব। 


