
গলদা িচংিড়র আগাম ড উৎপাদন 
 

বাংলােদেশর িহমািয়ত িচংিড় র ানী বািণেজ  গলদা িচংিড়র (Macrobrachium rosenberii) 
ভুিমকা িদন িদন বৃি  পাে । এই িচংিড় চােষর িতব কতা েলার মেধ  সময়মত মজেুদর জন  
ণগত মানস  পানার অ াপ তা অন তম। গলদা িচংিড়র চােষর সময় তুলনামলকভােব 
বশী (৬-৮ মাস)। এই িচংিড়র ড তরীর জন  সবানুকুল তাপমা া হে  ২৮-৩২° স. । শীত 
মৗসেুম তাপমা া কম থাকার কারেণ সাধারণত মােচর  শষ হেত এি ল মােস গলদার ড 

সহজ াপ  হয় এবং এরপর পানা তিরেত ায় ৪০ িদন সময় লােগ । এেত চাষীেদর কােছ 
গলদার পানা ম মােসর শষ নাগাদ সহজ াপ  হয় এবং এরপর পানা হেত বাজারজাত 
উপেযাগী িচংিড় তিরর জন  ৪-৫ মােসর বশী সময় পাওয়া যায় না। কারণ নেভ র মাস হেত 
পািনর তাপমা া ২০ স. এর নীেচ নেম  যায় এবং এই তাপমা ায় গলদার বৃি  বাধা  হয়। 
এর ফেল চাষী আিথকভােব িত  হয় যিদ ফ য়ারী  মােস গলদার  ড সহজ াপ  করা 
যায়, তাহেল মােচ ও শষ নাগাদ  চাষীেদর কােছ পানা  সহজ াপ  করা যােব । এেত চাষী 
বাজারজাত উপেযাগী গলদা িচংিড় তিরর জন  যেথ  সময় পােব। এ লে  গলদার আগাম ড 
উৎপাদন বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট এর বােগরহাট জলায় িচংিড় গেবষণা কে  
াপন কে র অথায়েন খুলনার পাইকগাছা  লানাপািন ক  গেবষণা পিরচালনা করা হয় । 
া  গেবষণা ফলাফেল দখা গেছ, ীন হাউজ প িতেত শীত মৗসুেম তাপমা া িনয় েণর 

মাধ েম গলদা িচংিড়র ড উৎপাদন করা স ব। 
 
পুকুর িনবাচন ও িত 
যএলাকায় পুকুেরর পািন েয়াজনেবােধ পিরবতেনর ব ব া করা যায়, স এলাকায় ীন হাউজ 

প িতেত আগাম পিরপ  গলদা িচংিড় উৎপাদন পকুুর িনবাচন করা বা নীয় । তাছাড়া,      
ীন হাউজ পুকুেরর জন  এমন ান িনবাচন করা আবশ ক, যখােন সাব িনক সূেযর আেলা 

পাওয়া স ব হেব। সাধারণতঃ পুকুেরর আকৃিত আয়াতাকার এবং আয়তন ১৮০-২০০ বগিমটার 
হেল ীন হাউজ তির এবং এর সািবক ব ব াপনায় সুিবধা হয়। 
 
ীন হাউজ তরী 

শীত মৗসুেম অথাৎ নেভ র হেত ফ য়ারী পয  পুকুেরর পািনর তাপমা া গলদা িচংিড়র 
জনন অে র উ য়ন উপেযাগী  মা ায় (২৮-৩২° স.) রাখার জন  পকুুেরর উপের ীন হাউজ 

তরী করা হয় ।এ ধরেনর হাউজ তরীর জন  থেম বাঁেশর চটা িদেয় দাচালাকৃিত ম তরী 
করা হয় । এই েমর উপের  পিলিথন িদেয় এমনভােব ঢেক দয়া হয় যােত কাথাও কান 
ফাঁক না থােক এবং েয়াজেন তাপমা া িনয় েণর জন  পােশ িকয়দংশ খুেল দয়া যায়। 



দাচালার ম এমনভােব াপন করেত হয়, যােত ই চালার মাঝ বরাবর পািন হেত চালার 
দরূ  ১৮০-২০০ স.িম. থােক। এেত ীন হাউেজর িভতের তাপমা া িনয় ণ সহজ হেব। 
পিলিথেনর পু  ০.৪-০.৫ িমিলিমটার হেল িনিদ  মা ায় তাপমা া িনয় েণ সুিবধা হয় । 
অিধক পু  পালিথন ব বহােরর ফেল তাপমা ার অিত বৃি েত িচংিড়র পীড়ন হেত পাের । 
পিলিথন যােত বাতােস উড়েত না পাের সজন  একিট বাঁেশর চটার তরী ম পিলিথেনর উপের 
াপন করা যেত পাের। 

 
পুকুর িত 
পুকুেরর তলা হেত ৬-৮ সি িমটােরর বশী কাদা তুেল ফেল, িত ১০০ বগিমটাের ২.৫০ 
কিজ হাের পাথুের চুন িছিটেয় েয়াগ করেত হেব। এরপর পুকুের ১.০-১.৫ িমটার উ তা পয  

পািন সরবরাহ কের ২৫ িপিপএম হাের পািনেত ডেলা চুন েয়াগ করেত হেব। পািনেত াকৃিতক 
খাদ  অপযা  হেল ২.০-২.৫ িপিপএম হাের ইউিরয়া এবং ২.৫-৩.০ িপিপএম হাের িটএসিপ 
সার েয়াগ করা যেত পাের । িচংিড়র আ েয়র জন  পুকুের বােঁশর কি  িদেয় ২/৩ ােন ঝাপঁ 
তরী করা যেত পাের, যা িচংিড়র খালস পা ােনার সময় আ য় ল িহসােব কাজ করেব। 
 
িচংিড় মজদু 
নেভ র মােসর ২য় স ােহ যখন সাধারনতঃ পুকুেরর পািনর তাপমা া কমেত  কের তখনই 
ীন হাউজযু  পুকুের িচংিড় মজুদ করেত হেব। িত ই বগিমটাের ১িট অথাৎ িত শতাংেশ 

২০িট হাের বাছাইকৃত সু  সবল ী ও পু ষ িচংিড় ৫:১ অনুপােত পকুুের মজুদ করেত হেব। 
িতিট ী িচংিড়র ওজন ৬০-৮০ াম এবং পু ষ িচংিড়র ওজন১০০-১২০ াম হওয়া বা নীয়। 
ী িচংিড়র ওজন যত বশী হেব তত িডেমর পিরমাণ ও বাজার মলূ  বশী হেব। মজদকৃত পু ষ 

িচংিড়র ি তীয় চলন পদ যােত নীল ও ল া হয় সিদেক খয়াল রাখেত হেব। কারণ, এ ধরেনর 
পু ষ িচংিড় জনন ি য়ায় অিধকতর সি য় থােক। 
 
খাদ  সরবরাহ 
গলদা িচংিড়র ড তরীর জন  ৪৫% ািটনসমৃ  দানাদার খাদ  সরবরাহ করা েয়াজন। 

িতিদন সকােল ও িবকােল মাট মজুদকৃত িচংিড়র ওজেনর ৩-৪% হাের খাদ  সরবরাহ করেত 
হেব । িত কিজ িচংিড়র খােদ  ১-২ িমিল হাের কড িলভার তল িমিশেয় িনেয় েয়াগ করেল 
িডম পিরপ তা রাি ত হেত সহায়ক হয়। 
 
 
 



পািন ব ব াপনা 
ীন হাউজ প িতেত গলদা িচংিড়র আগাম ড উৎপাদেন পকুুেরর পািন ব ব াপনা অত  

পূণ । পািনর তাপমা া পিরমােপর জন  পকুুের সব িনকভােব একিট থােমািমটার ঝুিলেয় 
রাখেত হেব এবং সকাল- পুর-িবকােল পুকুেরর পািনর তাপমা া ৩২° স. এর বশী হেয় যায় 
তাহেল পিলিথেনর িকয়দংশ খুেল িদেয় তাপমা া িনয় ণ করেত হেব । িপএইচসহ পািনর 
অন ান  না ন যথাযথ মা ায় রাখার জন  িত পেনর িদন অ র পািনেত ১০-১৫ িপিপএম 
হাের ডেলাচুন েয়াগ করেত হেব। পািনর তা যিদ ৩০ সি িমটােরর চেয় কেম যায় তাহেল 
পুকুেরর ১০-১৫% পািন পির ার া  িকংবা অ  লানা (২-৩ িপিপিট) পািন িদেয় পিরবতন 
করেত হেব । অিধক লবনা  পািন িচংিড়র পিরপ তায় িবল  ঘটােত পাের। এছাড়া িত পেনর 
িদন অ র পািনেত চুন েয়ােগর পূেব িকছু পািন পিরবতন করেল ভাল ফল পাওয়া যােব। তেব 
কানভােবই একবাের ১০% এর বশী পািন পিরবতন করা উিচত হেব না । এেত তাপমা া 

অিধক কেম িগেয় িচংিড়র পীড়ন হেত পাের । িচংিড়র গােয় কােলা দাগ বা শ াওলা পিরলি ত 
হেল, িত ১০০ বগিমটাের ৩৫০-৪০০ াম হাের িজওলাউট েয়াগ করা যেত পাের।  
 
িচংিড়র পিরপ তা পরী া 
মজুেদর পেনর িদন পর থেক িত সাত িদন অ র ঝািঁক জাল টেন  িচংিড়র পিরপ তা পরী া 
করেত হেব। িচংিড়র পেট কমলা রংেয়র িডম পিরলি ত হেলই স িচংিড় ধের পানা 
উৎপাদেনর জন  হ াচারীেত ানা র করা যেত পাের । গেবষণার াথিমক ফলাফেল দখা যায় 
য, স ণূ শীত মৗসুেম পুকুের ীন হাউজ প িতেত শীততাপ িনয় েণর মাধ েম গলদা িচংিড়র 
জনন ম ড উৎপাদন করা স ব। 

 
আয়-ব য় 
শত বগিমটার একিট পকুুের গলদা িচংিড়র ড উৎপাদেনর জন  টাকা ৭,৭৪০/-ব য় কের 

টাকা ১২,৬১২/- নীট মনুাফা হেত পাের। 
 
পরামশ 

 পুকুেরর উপের এমনভােব ীন হাউজ তরী করেত হেব যােত বাতােস পিলিথন খুেল না 
যায় 

 মজুেদর জন  সু  ও সবল িচংিড় িনবাচন করা বা নীয় 
 পুকুের পািন ব ব াপনার উপর যথাযথ  িদেত হেব।      


