
 

বাংলােদেশ া  পািনেত চারিট জািত ও সমেু /েলানাপািনেত ১১ জািতর 
কাঁকড়া পাওয়া যায়। এর মেধ  বাংলােদেশর উপকূলীয় অ েল া  জািত হেলা 
মাড াব বা ীন াব বা ম ান ভ াব যা বািনিজ ক ভােব অত  পূণ। 
ানীয় ভাষায় এেক শীলা কাঁকড়া বেল। অবাি ত াণী িহেসেব জ ােনা কাঁকড়া, 

িচংিড়র ন ায় িবেদেশ র ািন  হওয়ােত কাঁকড়া চাষ ও ফ ােটিনং এর িবষয়িট 
উপকূলীয় অ েলর জনসাধারেণর মােঝ িবেশষ আ েহর সৃি  কেরেছ। কাকঁড়া 
র ািন কের বাংলােদশ িত বছর িবপুল পিরমাণ বেদিশক মু া অজন কের থােক। 

বাংলােদেশর উপকূলীয় অ েল অিধকাংশ কাঁকড়া চাষীরা দীঘিদন থেক বােঁশর 
বানা িদেয় ঘরা জলাশেয় কাঁকড়ার ফ ােটিনং কের আসেছ। বােঁশর বানা িদেয় ঘরা 
জলাশেয় কাঁকড়া ফ ােটিনং এ িন িলিখত অসুিবধাসমূহ পিরলি ত হয়ঃ 

 জলাশেয়র কাদায়/গেত লুিকেয় থাকার ফেল মজুদকৃত িতিট কাকঁড়ার 
গানােডর পিরপ তা/পিরপু তা সময়মত পরী া করা স ব হয় না। 

 মজুেদর পর কত সংখ ক কাঁকড়া জীিবত আেছ তা সিঠকভােব জানা যায় 
না। 

 েয়াগকৃত খাবােরর মেধ  কাঁকড়া িক পারমাণ খাদ  হণ করেছ স 
স েক িনি ত হওয়া যায় না। ফেল, খাদ  েয়াগজিনত অযািচত ব য় বেড় 
যায়। 

 মজুদকৃত িতিট কাকঁড়ােক তাৎ িণকভােব পরী া করা স ব হয় না 
িবধায় িড াশয় পিরপু  হেলও সময়মত আহরণ করা যায় না।  
 

উপেরা  অসুিবধাসমূহ দূরীকরেণর লে  গেবষণার মাধ েম খাচঁায় কাকঁড়া 
ফ ােটিনং কৗশল উ াবন করা হেয়েছ। 

 



 খাঁচায় মজদুকৃত য কান কাঁকড়ার গানােডর পিরপ তা তাৎ িণকভােব 
পরী া করা যায়।

 কাঁকড়ার বাঁচার হার সিঠকভােব িন পণ করা যায়।
 খাঁচায় িতিট েকাে  একিট কের কাঁকড়া মজুদ করায় একিট অন িটেক 

আ মণ করেত পাের না।
 েত কিট কাঁকড়ােক সমানভােব খাদ  েয়াগ করা স ব হয়। ফেল, খাবােরর 

অপচয় রাধ হয় এবং মজুদকৃত কাকঁড়ার মেধ  খাবার িনেয় কান 
িতেযািগতা হয় না। 

 খাঁচায় কাঁকড়া ফ ােটিনং করার ফেল পুকুেরর বাকী অংেশ অন ান  মাছ চাষ 
কের একই ভূিম হেত অিধক ফসল পাওয়া স ব। 

 

 

পিরপ  শ  বাঁশ ১.৫—২.০ সিম. মাটা ফািল কের িচকন সুতা িদেয় বানা তরী 
করেত হেব। এরপর বানা েলােক পাশাপািশ সংযু  কের ছাট ছাট েকা  
(২৫X২৫X৩০ সিম.) িবিশ  খাচঁা  তরী করেত হেব। িতিট েকাে র আয়তন িঠক 
রেখ খাচঁার মাট আয়তন বাড়ােনা বা কমােনা যেত পাের। খাঁচার উপেরর ঢাকনা 
এমনভােব বাঁধেত হেব যন কাঁকড়া বিরেয় যেত না পাের এবং িনয়িমত খাদ  

সরবরােহ কান অসিুবধার সৃি  না হয়। 
 

উপকূলীয় নদীর কম াত 
স  অংেশ, নদীর স  
চ ােনেল িকংবা ঘের খাচঁা 
াপনকরা যেত পাের। খাচঁা 

এমনভােব াপনকরেত হেব, 

যােত খাচঁা পািনর উপের 



অ ত ৩—৫ সিম. ভেস থােক এবং জায়ার ভাটায় 

খাচঁা উঠানামা করেত পাের। 
 

কাঁকড়া ফ ােটিনং এর জন  অপিরপ  িড াশয়যু  (েখাসা কাঁকড়া), সু -সবল, 

সকল পা স  ী কাঁকড়া (১৮০ াম বা ত ুধ) খাঁচার িতিট েকাে  একিট 
কের মজদু করেত হেব। কারণ এই ওজেনর কাঁকড়া সেবা  ডভূ  হওয়ায় 
অিধক মূেল  িবি  হেয় থােক। তেব মজুদেযাগ  কাকঁড়ার াচুয তা কম হেল ১৭৫ 
াম ওজেনর ী কাকঁড়াও মজুদ করা যেত পাের। কারণ িড াশয় পিরপ  হওয়ার 

পর উ  কাকঁড়ার ওজন ১৮০ াম হেয় যােব। 
 

খাবার িহেসেব  মূেল র মাছ যমন তলািপয়া, িসলভার কাপ এবং গ  ছাগেলর 
নািড়-ভূিড়, িচংিড়র মাথা, শামকু-িঝনুেকর মাংস, কুই া ইত ািদ ছাট ছাট টুকেরা 
কের, কাঁকড়ার দহ ওজেনর ৫—৮% হাের খাচঁার িতিট েকাে  দিনক সকাল ও 
িবকােল সরবরাহ করেত হেব। 
 

খাচঁায় মজেুদর ৮—১০ িদন পর কাঁকড়ার িড াশয় পিরপ  হেয়েছ িকনা তা দিনক 
পরী া করেত হেব। কাঁকড়ােক আেলার িবপরীেত ধরেল যিদ কাঁকড়ার ই পােশর 
পােয়র গাড়ার মধ  িদেয় আেলা অিত ম না কের তাহেল বুঝেত হেব কাঁকড়ার 
িড াশয় পিরপ  হেয়েছ। পরীি ত কান কাঁকড়ার িড াশয় অপিরপ  থাকেল 
তােক পুনরায় িনিদ  েকাে  রেখ পূেবর িনয়েম খাবার সরবরাহ করেত হেব। 
অ কার ােন টচ লাইেটর আেলা িদেয়ও িড াশেয়র পিরপ তা পরী া 
করা যায়। কেয়কিদন পর পর খাচঁা পির ার করেত হেব যােত খাঁচার ফাকঁ েলা 
ব  হেয় না যায়। 
 



সাধারণতঃ ১০—১২ িদেনর মেধ ই কাকঁড়ার িড াশয় পিরপ  হেয় যায়। পিরপ  
কাঁকড়া আহরণ কের িবেশষ িনয়েম াি েকর িফতা/নাইলন রিশ িদেয় িচমটাযু  
পা িট বঁেধ ফলেত হেব। এ সময় খয়াল রাখেত হেব যন পা ভে  না যায়। 
কারণ, পা ভা া কাঁকড়ার বাজার মূল  অেনক কম। ধৃত কাঁকড়ােক িডেপােত িডং 
অনুযায়ী িব য় করেত হেব। 
 

 খাচঁা তরীর সময় বাঁেশর ফািলর ফাঁক এমন রাখেত হেব যােত কান 
অব ােতই কাঁকড়ার পা ফাঁক িদেয় ঢুেক ভে  না যায়। 

 বশী াত স  ােন খাঁচা াপন করেল ােতর বেগ কাঁকড়ার পা ভে  
যেত পাের, এমনিক খাঁচার আকৃিতও পিরবতন হেয় যেত পাের। 

 বষায় কম লবণা  পািনেত এবং শীতকােল কম তাপমা ায় কাঁকড়ার 
মৃতু হার বেড় যায় িবধায় এ সমেয় কাঁকড়া মজুদ না করাই ভােলা । 

 কাঁকড়ার িড াশেয়র পিরপ তা অেনকাংেশই িনভর কের যথাযথ খাবার 
সরবরােহর উপর। অতএব, িনয়িমত খাবার সরবরােহর িত িবেশষ য বান 
হেত হেব। 


