
গলদা িচংিড়র উ ত নাসারী ব ব াপনা 
 
গলদা িচংিড় া পািনর সবেচেয় বড় িচংিড়। িব ব াপী গলদা িচংিড়র মবধমাণ চািহদা, াদ এবং মূেল র কারেণ 
বাংলােদেশ িতবছর গলদা িচংিড়চাষ ত স সািরত হে । উ ত চােষর যুি  উ াবন ও স সািরত হওয়ায় 
িচংিড়র পানার চািহদা ও উ েরা র বৃি  পাে । সারা দেশ া পািনর ায় সকল জলাশেয়ই গলদা িচংিড় চাষ 
করা স ব। পকুুের সহেজইঅত  লাভজনক ভােব গলদা িচংিড় চাষ করা যায়। গলদা িচংিড় চােষ অন তম সমস া 
হেলা পানা তথা নাসারী ব ব াপনা প িত। 
 

 িসেমে ড ট াংক বা চািড়েত গলদা িচংিড়র নাসারী ব ব াপনা 
 
িসেমে ড ট াংক, চািড় বা াি েকর ট াংেক গলদা িচংিড়র িপএল িতপালন করা যায়। ঘেরর 

িভতের বা বািড়র আি নায় এই প িতেত নাসারী করা যায়। এই প িতেত গলদা িচংিড়র িপএল 

িতপালেনর ে  িনুিলিখত সুিবধা পাওয়া যায়ঃ 
 আলাদা পকুুেরর েয়াজন নই এবং পুকুর তরীর ঝােমলা নই। 
 য কান সময় ই া করেলই িপএল এর 

অব া পযেব ণ করা যায়। 
 পকুুেরর মত জুেভনাইল সং হ করা ক সাধ  

নয়। সহেজই জেুভনাইল সং হ করা যায়। 
 অন  জািতর িচংিড় থােকনা বেল জেুভনাইল 

সনা  করেণ কান ঝােমলা নই। 
 পকুের নাসারী করেল ৪৫ িদেনর কম সমেয় 

জেুভনাইল সং হ করা যায় না। আেলাচ  
প িতেত চাষী ১ মাস বা তার চেয় কম 
সমেয়ও জেুভনাইল সং হ করেত পাের। 
 

১. িসেমে ড ট াংক তরী 
 
িসেমে ড ট াংক িবিভ  আকােরর হেত পাের। ট াংেকর আকার িনভর করেব িক পিরমান িপএল িতপালন করা 
হেব তার ওপর। তেব ৩ িমটার দঘ , ২ িমটার  এবং ১ িমটার উ তার ট াংক হেল ব ব াপনা সহজ হয়। 
ট াংেকর তলায় িসেমে র আরিসিস ঢালাই সহ চািরিদেক ২৫ সিম. ইেটর গাথনুী িদেয় দয়াল তরী করেত হেব। 
ট াংেকর তলার এক পােশ ৮ সিম. িছ  কের একিট পাইপ লাগােত হেব যােত কের জেুভনাইল আহরেণর সময় 
ট াংেকর পািন স ণূ েপ পাইপ ারা বর কের ফলা যায়। িপএল িতপালেনর সময় এই পাইপ ব  রাখেত হেব। 
যিদ পাইেপর মাধ েম ট াংেক পািন সরবরােহর ব ব া থােক, তাহেল ট াংেকর চুড়া থেক ১২ সিম. নীেচ পািন 

েবেশর জন  পাইপ সংযু  করেত হেব। ট াংক থেক অিতির  পািন বর করার জন  ট াংেকর চুড়া থেক ২৫ 
সিম. নীেচ পািন বর করার জন  পাইপ সংযু  করেত হেব। ল  রাখেত হেব যন পািন বর করার পাইপ পািন 
েবেশর পাইেপর তুলনায় বিশ মাটা হয়, যােত ট াংেক পািন জেম উপিচেয় পড়েত না পাের। পািন বর করার 

পাইেপর মেুখ জেজট বা অন  কানিচকন মেসর কাপড় বেধ িদেত হেব যন িপএল পািনর সােথ বর হেত না 
পাের। 
 



ক) িপএল পিরবহন 
 
গলদা িপএল এর পিরবহেনর ঘন  িনভর কের পিরবহেনর দরূ  ও িপএল সাইেজর ওপর। রে র ওপর িভি  
কের পিলিথন ব ােগ ১/৩ ভাগ পািন এবং ২/৩ ভাগ অি েজন িদেয় ৮ িলটার পািনেত ১০০০-২০০০ িপএল ৮-১০ 
ঘ া পিরবহন করা যায়। র  যত বিশ হেব ব ােগ িপএল এর ঘন  তত কম হেত হেব।  
 
কাপ জাতীয় মােছর পানা পিরবহেনর সময় খাবার দান ব  কের টকসই করেত হয় িক  গলদা িচংিড়র িপএল 
পিরবহেনর পূেব িপএলেক ভালভােব অিটিময়া বা কা াড খাওয়ােত হেব। এমনিক৬ ঘ ার অিধক সময় পিরবহন 
সমেয়র েএ িতিট ব ােগ িপএল এর সােথ িকছু আিটিময়া নিপ িদেল ভাল হয়। কননা, িপএল জািতেভাজী, 
ু ধা লাগেল একিট অন িটেক খেয় ফেল। অেনক সময় খেত না পারেলও আহত কের এবং পরবতী সময় আহত 

িপএল নাসারীেত মারা যায়। পিরবহেনর সময় ব ােগর পািনর তাপমা া যােত বিশ বৃি  না পায় স ব ব া করেত 
হেব। তাপমা া কম থাকেল িপএল এর িবপাক কম হয়, ফেল পিরবহনকােল িপএল বল হেয় পেড়না। ৬ ঘ ার 
অিধক পিরবহন সমেয়র ে  পিরবহন ব ােগ িপএল এর আ য় ল িহেসেব িকছু জলজ আগাছা িদেল ভাল হয় 
যােত পিরবহনকােল খালস পিরবতনকারী বল িপএল আ য় িনেত পাের। 
 
খ) িপএল মজদু 
 
িপএল মজেুদর সময় িপএল ভিত পিলিথন ব াগ ট াংেকর পািনেত বশ িকছু ন ভািসেয় রেখ তাপমা ায় সমতা 
আনােত হেব। তারপর ব ােগর মখু খুেল িনেজর হাত বা থােমািমটার িদেয় ব াগ এবং ট াংেকর পািনর তাপমা ার 
ব বধান দখেত হেব। তাপমা া সমান না হওয়া পয  ব ােগর িকছু পািন ট াংেক এবং ট াংেকর িকছু পািন ব ােগ 

েবশ করােত হেব। উভয় পািনর তাপমা া সমান হেল ব াগিট কাত কের ধের বাইের থেক িভতেরর িদেক ােতর 
ব ব া করেত হেব এবং ােতর িবপরীেত িপএল ধীের ধীের ট াংেকর পািনেত চেল যােব। পািনর তাপমা া 
২০˚ সলিসয়াস এর নীেচ থাকেল িপএল ছাড়া যােব না। মৃ  ঠা া আবহাওয়ায় িপএল ছাড়া ভাল। সকাল বা িবকােল 
িপএল ছাড়াই উ ম। কড়া রােদ এবং বৃি র মেধ  িপএল ছাড়া উিচত নয়। িপএল মজেুদর পরিদন ট াংেকর তলায় 
িকছু মৃত িপএল দখা যেত পাের। এেত ভেয়র িকছু নই। এেক বেল মজদুকালীন মৃতু  (Stocking Mortality)। 
গলদা িচংিড়র িপএল এর ে  এই মতুৃ  খবুই াভািবক। তেব ম িদন য সম  িপএল িটেক থােক পরবিত সময় 
স েলা সহেজ মের না। লািভ িতপালন ট াংক থেক িপএল ধরা, গণনা করা এবং প ািকং করার সময় য সম  

িপএল আঘাত া  হয়, নাসারীেত মজুেদর ২৪ ঘ ার মেধ  ঐ সকল িপএল মারা যায়। এজন  িপএল েয়র সময় 
ল  রাখেত হেব যন িপএল কানভােব আঘাত া  না হয়। 
 
গ) ট াংেক আ য় ল াপন 
 

থেম ভাল মােনর পািন ারা ট াংক বা চািড় ভিত করেত হেব। পািন ভিতর পর িপএল মজেুদর পূেবই আ য় ল 
াপন করেত হেব। খালস বদেলর সময় িপএল বল থােক। আবার সব িপএল একই সমেয় খালস বদলায় না। 
খালস বদলােনার সময় সবল িপএল বল িপএলেক খেয় ফেল। এছাড়াও িপএল খাবার হেণর পর কান িকছুর 

গােয় বেস থােক। এজন  আ য় ল িহেসেব নািরেকল, তাল বা খজরু গােছর কেনা পাতা, পাতা ঝড়ােনা কি সহ 
বােঁশর মাথা, ভা া াি ক পাইপ, গােছর পাতািবহীন ডালপালা ব বহার করা যায়। নািরেকল বা তােলর কেনা ডাল 

বা পাতা ব বহার করা িনরাপদ। িকছুিদন পর আ য় েল শওলা হেত পাের, শওলা হেল আ য় ল উিঠেয় পির ার 
কের পনুরায় াপন করেত হেব। 
 



ঘ) খাদ  সরবরাহ 
 
জ-ু াংকটন সরবরাহঃ িচংিড়র িপএল এর ি য় খাবার জ-ু াংকটন । াণী জাতীয় াংকটনেক জ-ু াংকটন এবং 
উি দ জাতীয় াংকটনেক ফাইেটা- াংকটন বেল। াকৃিতকভােবই পািনেত াংকটন তরী হয়। সার েয়ােগর 
ফেল পকুুের াংকটন পিরমান বৃি  পায়। পািনেত ফাইেটা- াংকটন বিশ থাকেল পািনর রং সবুজ হয় এবং জ-ু

াংকটন বিশ থাকেল পািনর রং বাদামী হয়। উি দ াংকটন জ-ু াংকটেনর খাদ  িহেসেব ব বহƒত হয়। একিট  
কােঁচর ােস বা িবকাের পকুুর থেক পািন িনেয় সূেযর আেলােত ধরেল জ-ু াংকটন দখা যায়। পকুুের জব সার 

েয়াগ করেল জ-ু াংকটেনর পিরমান বৃি  পায়।  
 
পকুুের াংকটেনর পিরমান কম থাকেল িত শতাংেশ ১০০ াম ইউিরয়া, ৭৫ াম িটএসিপ এবং ৭ কিজ পচঁা 
গাবর সার েয়াগ করেত হেব। ট াংেক ব াপকভােব িপএল িতপালন করেত হেল চুর পিরমান জ-ু াংকটেনর 
েয়াজন হেব। 

 
াংকটন নট ারা পকুুেরর িবিভনড়ব ােন ৩/৪ বার াংকটন ধরেল চুর পিরমান াংকটন সংগৃহীত হেব। 

বালিতেত পুকুেরর পািন না িনেয় নাসারী ট াংেকর পািন িকংবা িটউবওেয়েলর পািন িনেত হেব। কননা পকুুেরর 
পািনেত রাগ জীবানু থাকেত পাের যা িপএল এর জন  িতকর। এজন  আেগ থেক ৫/৬ িলটার পািনসহ একিট 
বালিত তরী রাখেত হেব। 
 

াংকটেনর সােথ ছাট জােতর িচংিড় বা মােছর পানা, হাসঁেপাকা, কীটপত  এবং অন ান  ময়লা আবজনা থাকেত 
পাের। এজন  থেম াংকটন ছেঁক িনেত হেব। াংকটন ছাকার জন  মশারীর কাপড় উ ম। একিট বালিত বা 
গামলার উপর মশারীর কাপড় বেধ তার উপর াংকটনসহ পািন ঢালেত হেব। এেত পািনর সােথ াংকটন বালিত 
বা গামলায় জমা হেব এবং অন ান  ময়লা আবজনা বা কীটপত  মশারীর মেধ  আটেক থাকেব। অতঃপর াংকটন 
িমি ত পািন একিট ছাট মগ বা াস ারা নাসারী ট াংেক িদেত হেব। াংকটন দওয়ার সময় ল  রাখেত হেব 
যন িত িমিলিলটার পািনেত কমপে  ৪/৫ িট জ-ু াংকটন থােক। দিনক ২ বার সকােল এবং িবকােল 

ট াংিকেত জ-ু াংকটন দান করেত হেব।  
 
স রূক খােদ  সরবরাহঃ গলদা িচংিড়র স রূক খাদ  তিরর জন  খাদ  উপাদান এমনভােব বাছাই করেত হেব 
যােত স িলেত আিমষ, সড়বহ, শকরা ও খিনজ পদাথ চরু পিরমােণ িবদ মান থােক। গলদা িচংিড়র খাদ  তিরেত 
সচরাচর ব বহারেযাগ  উপাদান লা হেলাঃ িফশ িমল, রশমকীট িমল, িচংিড়র ড়ঁা, শামেুকর মাংস, সয়ািবন, খল, 

িতেলর খল, সিরষার খল, ভু া, চাউেলর কুড়ঁা, গেমর ভুিস, আটা, িচটা ড় ইত ািদ। িপএল অব ায় গলদা িচংিড়র 
আিমষ ও েহর চািহদা যথা েম ৩৫-৪০% ও ১০-১২%। 
 
ঙ) ব ব াপনা 
 
ট াংেক যিদ পাইেপর মাধ েম সাব িনক পািন সরবরােহর ব ব া থােক তাহেল িতিদন ২/৩ ঘ া কের পািন 
সরবরাহ করেত হেব। পািন সরবরােহর ব ব া না থাকেল ৩ িদন পরপর ২০-৩০% পািন পিরবতন করেল ভাল হয়। 
তেব পািনর ণগতমােনর উপর িভি  কের পািন পিরবতেনর হার িনণয় করেত হেব। পািন পিরবতেনর সময় 
সাইফিনং কের ট াংক থেক পািন ফেল িদেত হেব এবং নতুন পািন ভরেত হেব। ট াংক থেক সাইফিনং কের পািন 
ফেল দয়ার সময় ল  রাখেত হেব যন পািনর সােথ িপএল বর হেয় না যায়। এজন  রাবােরর পাইেপর মাথায় 

িচকন মেসরকাপড় বঁেধ িদেত হেব িকংবা াি েকর ঝুিড়র চািরিদেক জেজট কাপড় পিচেয় িনেয় ঝুিড়র অেধক 



অংশ পািনেত ডুিবেয় ঝুিড় থেক সাইফিনং কের পািন বাইের ফলেত হেব। িপএল িতপালনকােল ট াংেকর তলায় 
িপএল এর খালস, মৃত জ-ু াংকটন ও অন ান  ময়লা আবজনা জমা হয়। এজন  মােঝ মােঝ সাইফিনং কের এসব 
ময়লা আবজনা বর কের ফলেত হেব। িনয়িমত সাইফিনং করা না হেল জমা ময়লা পেঁচ পািনর ণগতমান ন  
হেয় যায়। ফেল িপএল মারা যেত পাের। 
 
িসেমে ড ট াংেক িত ঘনিমটাের ১৫০০-২০০০ িপএল িতপালন করেত চাইেল অবশ ই এ ােরটর এর মাধ েম 
ট াংেক বাতাস সরবরাহ করেত হেব। 
 
চ) জেুভনাইল সং হ 
 
জেুভনাইল সং েহর জন  ট াংেকর আকােরর সংে  স িতপণূ মশারীর েয়াজন। মশারীর ই াে  ইিট ল া কািঠ 
সংযু  করেত হেব। তারপর ট াংেকর এক াে  ই পােশ ই জন দািড়েয় কািঠর সিহত মশারীর সংযু  া  
ট াংেকর তলেদেশ াপন করেত হেব। অতঃপর কািঠর উপেরর া  এবং মশারীর উপেরর অংশ ধের একপাশ থেক 
অন পােশ টেন িনেয় উপের উঠােত হেব। এভােব ৩/৪ বার জেুভনাইল ধরার পর ৮০-৯০% জেুভনাইল ধরা পড়েব। 
অবিশ  জেুভনাইল ধরার জন  ট াংেকর পািন সাইফিনং প িতেত কিমেয় িনেত হেব। অতঃপর ট াংেকর তলার 
পাইেপর বািহেরর অংেশ হাপা লািগেয় পাইেপর মুখ খেুল িদেল পািনর সােথ জেুভনাইল বর হেয় আসেব। তেব 
সম  পািন বর হবার পর ও ট াংেক িকছু জেুভনাইল থাকেব। ট াংেক নেম স েলােক হাত িদেয় ধরেত হেব। ধরার 
সময় ল  রাখেত হেব- িপএল যন আঘাত া  না হয়। এছাড়াও িপএল ধরার পর য পাে  রাখা হেব স পাে  
অিধক ঘনে িপএল যন মারা না যায় স িবষেয়ও খয়াল রাখেত হেব। 
 
২. চািড়েত বা ফাইবার াস ট াংেক িপএল িতপালন 
 
অ  আেয়র চাষীরা সহেজই চািড়েত বা ফাইবার াস ট ংেক িপএল িতপালন করেত পােরন। য সকল চাষী 
িসেমে ড ট াংক তরী করেত অপারগ িকংবা অ  পিরমাণ িপএল িতপালন করেত চান তারা অিত সহজভােব 
চািড়েত বা ােফ িপএল িতপালন করেত পােরন। আমােদর দেশ অেনক চাষীেদর বাড়ীেতই িসেমে ড চািড় থােক। 
না থাকেলও অ  খরেচ চািড় বা ফাইবার াস ট াংক য় করা যায়। এে ে  চািড় বা ফাইবার াস ট াংক পািন 
ারা ভিত করেত হেব। িচংিড়র িপএল এর আ েযর জন  বাঁেশর কি , কেনা নািরেকল বা তােলর পাতা ইত ািদ 
ারা আ য় ল তরী করেত হেব। পািনেত অি েজন সরবরােহর জন  অবশ ই এ ােরটেরর ব ব া করেত হেব । 

হ াচারী থেক িপএল সং হ কের িত িলটার পািনেত ৫িট কের িপএল মজদু করেত হেব। যিদ একিট চািড়েত ২০০ 
িলটার পািন ধের তেব ১০০০ িপএল মজদু করেত হেব। িপএল মজেুদর পর পূেবর িনয়ম অনসুাের দিনক ২ বার জ-ু

াংকটন খাবার িহসােব িদেত হেব। জ-ু াংকটেনর পিরমান কম হেল এর পাশাপািশ িপেলেটড নাসারী খাবার দয়া 
যায়। তেব অিতির  খাদ  সাইফিনং কের অবশ ই বর কের িদেত হেব। ৩িদন পর পর ৩০-৪০% পািন পিরবতন 
করেত হেব। ৩০-৩৫িদন িতপালেনর পর িপএল জেুভনাইল-এ পিরণত হেব যা আহরণ কের মজদু পুকুের ছাড়া 
যায়। 
 
৩. হাপায় নাসারী ব ব াপনা 
 

া ীক চাষীেদর জন  হাপায় গলদা িচংিড়র িপএল িতপালন খবুই উপেযাগী । অেনক া ীক চাষী আেছ যােদর 
িসেমে ড ট াংক তরী করার সামথ নই, তারা কম খরেচ হাপায় িপএল িতপালন করেত পােরন। তাছাড়াও য 
সকল চাষী াথিমকভােব অ  কের িচংিড় চাষ  করেত চান তােদর জন  হাপায় নাসারী করা উপেযাগী । 



ক) হাপা তরী ও াপন 
 
হাপা তরী করার জন  ব ব ত নেটর িছ  অবশ ই এমন সু  হেত হেব যােত িপএল িছ  িদেয় বর হেয় যেত না 
পাের । এছাড়াও নট এমন হেত হেব যন সহেজ কাকঁড়ায় কাটেত না পাের । এজন  াস নাইলন নট ারা হাপা 
তরী করেল ভাল হয় । হাপার আকার িনভর কের িক পিরমাণ িপএল একিট হাপায় িতপালন করা হেব তার  
উপর । তেব ৩-৪ ঘন িমটােরর হাপা ব ব াপনার জন  ভাল। হাপা আয়তাকার অথবা বগাকার উভয়ই হেত পাের । 
হাপা তরীর সময় এমনভােব সলাই িদেত হেব যন সহেজ খুেল না যায় । 
 
পকুুেরর য ােন বাতাস কম লােগ তমন ােন হাপা াপন করেত হেব। েম হাপার আকার অনসুাের চার কানায় 
চারিট খূিট পতুেত হেব। এরপর খিুটর সােথ হাপা শ  কের বাধঁেত হেব। হাপার তলা যন পকুুেরর মািট থেক 
উপের থােক স িবষেয় খয়াল কের হাপা বাঁধেত হেব। পািনর নীেচ ১ িমটার এবং উপের ০.২৫ িমটার পিরমাণ হাপা 
থাকেত পাের। হাপা এমন পকুুের াপন করেত হেব য পুকুেরর পািনর ণগত মান ভাল এবং পািনেত পযা  
পিরমােণ াকৃিতক খাবার িবদ মান আেছ। পকুুের পািন সরবরােহর ব ব া থাকেল ভাল হয়। কননা পকুুেরর 
পািনেত অি েজেনর পিরমান কেম গেল িকংবা ণগত মান স¤পিকত অন  কান সমস  হেল িপএল মারা 
যেত পাের। 

 
খ) আ য় ল াপন ও িপএল মজদু 
 
খালস বদেলর সময় দবূল িচংিড়র আ েয়র জন  হাপায় আ য় ল াপন করেত হেব। নািরেকেলর ডােলর 

মাঝামািঝ কেট মাথার অংশ িকেয় হাপায় আ য় েলর জন  ব বহার করা যায়। এছাড়া তালগােছর িকংবা 
খজরুগােছর ডাল িকেয়ও আ য় েলর জন  ব বহার করা যেত পাের। তেব এ ে  ল  রাখেত হেব ডালপালা 
যন বিশ ভাির না হয়। িপএল পিরবহণ এবং মজেুদর ে  পূেব বিণত িনয়ম অনসুরণ করেত হেব। হাপায় িপএল 

এর মজদু ঘন  িনভর কের পকুুেরর পািনর ণগত মােনর ওপর। যিদ পুকুেরর পািনর ণগত মান ভাল থােক এবং 
পিরবতেনর সুেযাগ থােক তাহেল িত ঘনিমটাের ৭০০-৮০০ িপএল মজদু করা যায়। আর যিদ পকুুের পািন দয়া বা 
পিরবতেনর সুেযাগ না থােক তাহেল িত ঘনিমটাের ৫০০-৬০০ িপএল মজদু করা িনরাপদ। 
 
গ) হাপায় খাদ  সরবরাহ 
 
হাপায় িপএল ক িক পিরমাণ খাবার িদেত হেব তা িনভর কের পুকুেরর াকৃিতক খােদ র উপি িতর ওপর। 

াকৃিতক খােদ র পিরমাণ বিশ থাকেল স রূক খাদ  কম ব বহােরর েয়াজনহয়। িপএল মজুেদর থম ১৫ িদন 
ভাল বািণিজ ক নাসারী িফড খাওয়ােত হেব। হাপায় িপএল ক দিনক ২ বার েত খাবার িদেত হেব। এক ঘন 
িমটার হাপার জন  চারেকানায় চারিট  াপন করেত হেব। েলা রিশর সাহােয  হাপার চার কানায় ািপত 
খিুট েলার সােথ ঝুিলেয় রাখা যায়। খাবার দােনর সময় ল  রাখেত হেব েত পূেব দওয়া খাবার অবিশ  আেছ 
িক না। যিদ থােক তাহেল খাবােরর পিরমাণ িকছুটা কমােত হেব, আর না থাকেল খাবােরর পিরমাণ িকছুটা বাড়ােত 
হেব। কৃি ম খাবােরর পাশাপািশ পকুুের যন পযা  াকৃিতক খাবার থােক, স ব ব া করেত হেব। যিদ পযা  

াকৃিতক খাবার না থােক তাহেল িত শতাংেশ ৭৫ াম িটএসিপ, ১০০ াম ইউিরয়া ও ৫ কিজ গাবর িদেত হেব। 
তেব সময়, কাল ও ানেভেদ সােরর পিরমাণ হরেফর হেত পাের। 
 
 
 
 



ঘ) ব ব াপনা 
 
পকুুেরর পািনর সােথ হাপার পািনর সাব িণক যাগােযাগ থাকেত হেব যন পকুুর থেক হাপায় অি েজন এবং 

াকৃিতক খাদ  সরবরাহ হেত পাের। এজন  হাপায় শওলা জেম যন িছ  ব  না হেয় যায় স িদেক ল  রাখেত 
হেব। এলে  িকছুিদন পরপর হাপার কাপেড় জেম থাকা ময়লা ও শওলা পির ার করেত হেব। হাপার পকুুেরর 
পািনর ণগত মান র া করেত হেব। পকুুেরর পািন খারাপ হেল পািন পিরবতন করেত হেব। মােঝ মেধ  হাপা 
উিঠেয় িপএল এর া  পরী া করেত হেব। 
 
ঙ) জেুভনাইল সং হ 
 
হাপায় এক মাস িপএল িতপালন কের জেুভনাইল মজদু পকুুের ছাড়া যায়। তেব অব ার ওপর িভি  কের এক 
মােসর কম বিশ সময়ও হাপায় নাসারী করা যায়। হাপা থেক জুেভনাইল সং হ করা সবেচেয় সহজ। য কান 
সময় হাপা উিঠেয় সহেজই জুেভনাইল ধরা যায়। হাপায় িপএল এর বাচঁার হার ৭০-৭৫% হেয় থােক। 
 
চ) জেুভনাইল পিরবহন 
 
িনকটবতী জায়গায় পিরবহেনর জন  হািড় এবং রবিত জায়গায় পিরবহেনর জন  অি েজন ব াগ ব বহার কের 
গলদা িচংিড়র জেুভনাইল এক জায়গা থেক অন  জায়গায় নওয়া যায়। 
জেুভনাইল পিরবহেনর েয়াজনীয় িবষয় েলা িনে  উে খ করা হলঃ 

 নাসারী থেক জেুভনাইল ধের মজদু পুকুের নয়ার জন  বালিত, 

গামলা বা পািতল ব বহার করা যায়। মজদু ঘন  জেুভনাইেলর 
আকার ও রে র ওপর িনভর কের। জেুভনাইল ধরা, বাছাই এবং 
পিরবহেনর সময় যন অি েজেনর তা না ঘেট সিদেক অবশ ই 
ল  রাখেত হেব। অিধক ঘনে  জেুভনাইল পিরবহন না করাই 
ভাল। পািতেল বা ােম িত িলটার পািনেত ১ মাস বয়েসর ৫০-
৬০ িট জেুভনাইল ৬ ঘ া রে  পিরবহন করা যায়। বাতাস দােনর ব ব া না থাকেল মজদু ঘন  আরও 
কমােত হেব। 

 অিধক দরূে  পিরবহেনর জন  অি েজন পিল ব াগ উ ম। অি েজেনর পিল ব ােগ জেুভনাইেলর ঘন  
রে র ওপর িভি  কের িঠক করেত হেব। িতিলটার পািনেত এক মাস বয়েসর ১০০িট জেুভনাইল ৬ 

ঘ ার দরূে  পিরবহন করা যায়। জেুভনাইেলর আকার বড় হেল মজদু ঘন  কিমেয় িদেত হেব। 
 অি েজন ব ােগ দড়/ ই মাস বয়েসর জেুভনাইল পিরবহেনর সময় সতক থাকেত হেব। কারন বড় 

আকােরর জেুভনাইল মাথার কাটা (েরা াম) দারা ব াগ িছ  কের িদেত পাের। এজন  এে ে  অবশ ই 
িবক  ব ব া িহসােব াম বা পািতল রাখেত হেব। কান ব াগ িছ  হেয় গেল ঐ ব ােগর জেুভনাইল াম 
বা পািতেলর পািনেত ানা র করেত হেব। সুেযাগ থাকেল ব াগসহ অি েজন সরবরােহর ব ব াও রাখা 
যায়। 

 িচংিড় জািতেভাজী। অিধক সময় পিরবহন কােল ু ধার তাড়নায় শ  পানা বল েলােক খেয় ফলেত 
পাের। এজন  িত ব ােগ িকছু ভাত খাদ  িহেসেব দওয়া যায়। 

 পািনর তাপমা া বৃি র সােথ সােথ অি েজন চািহদা বেড় যায়। তাই পিরবহনকােল পািনর তাপমা া কম 
রাখার চ া করেত হেব। 

 


