
ঘের  উ ত প িতেত বাগদা িচংিড় চাষ 
 
এেদেশ স েরর দশক থেক  িচংিড় চাষ  হেলও অদ ািবিধ চাষ প িতর তমন 
উে খ যাগ  উ য়ন হয়িন । সমেয়র ব বধােন গতানুগিতক চাষ প িত এখনও 
আধুিনক নয় । তাই িচংিড় ঘেরর সািবক পিরেবশ থেক িবপয , আ মণ হয় 
নানা রাগ-জীবাণুর এবং সেবাপির উৎপাদন হার অত া  কম হয়। ঘেরর 
অবকাঠােমাগত িত থেক  কের পানা মজুদ, পািন ও মািট ব ব াপনা, 
সার, চুন ও খাদ  েয়াগ বা া  ব ব াপনা ইত ািদ ে  ােয়ািগক ােনর 
অভাবই মলুতঃ উৎপাদন বৃি র ধান অ রায়। উ ত প িতেত ঘর িত ও 
মজুদ পরবতী ব ব াপনায় উ য়ন সাধেনর মাধ েম অেনকাংেশ উৎপাদন বাড়ােনা 
স ব। 
 
ঘর িনবাচন ও িত 
 জায়ােরর পািন ারা সরাসির ও সহেজ পািন পিরবতন করা যায় এমন ঘর 

িনবাচন করেত হেব। পািন উঠানামা করােনার জন  অন  ঘেরর উপর 
িনভরশীল হেল চলেব না। 

 ঘেরর আয়তন ০.৫-১.০ হ র হেল ব ব াপনা সহজ হেব। 
 ফ য়ারী মােসর মাঝামািঝ সমেয় ঘেরর পািন িকেয় তলেদেশ পযা  

সূযােলাক লাগােত হেব। 
 ঘেরর তলেদশ সমান করেত  হেব। ঘের পািনর গড় গভীরতা ১.০-১.২ 

িমটার ধের রাখার জন  পাড় যথাস ব উচু ঁও মজবুত করেত হেব। 
 ঘেরর পাড় ও তলেদশ ভালভােব মরামত করেত হেব যােত পািন চুইেয় না 

যায় বা অন  ঘেরর পািন েবশ করেত না পাের। 
 অতঃপর পািন উ লন গট–এ বােঁশর পাটা ও নাইলেনর মশারী নট িদেয় 

ীন তির করেত হেব। যােত পািন উে ালেনর সময় অবােধ অবাি ত মাছ 
বা াণী েবশ করেত না পাের। 
 



নাসারী তির 
 ঘেরর যেকান একপােশ মািটর বাঁশ বা বােঁশর চট ও নাইলেনর নট িদেয় 

িঘের ঘেরর আয়তেনর ৫-৭ ভাগ আকােরর নাসারী তির করেত  হেব। 
 পানার াথিমক অব ায় আ েয়র জন  নাসারীেত পিরিমত পিরমাণ বােঁশর 

কি  বা কেনা নািরেকল বা খজুর পাতা পুেত িদেত হেব। এেত একিদেক 
যমন পানার আ য় হেব অন িদেক জ ােনা পিরফাইটন পানার াথিমক 
খাদ  িহসােব ব ব ত হেব। 

 
ঘর ও নাসারী ব ব াপনা 
 মািটর িপএইচ এর িভি  কের নাসারী ও ঘের পিরিমত হাের চুন েয়াগ 

করেত হেব। ঘর ও নাসারী তকালীন সমেয় তলেদেশ ও পাহােড়র উপর 
অংশ পয  হ র িত ২০০-২৫০ কিজ হাের ডেলামাইট ও ক ালিসয়াম 
অ াইড এর িম ণ েয়াগ করা যেত পাের অথবা পাথেুর চুন ও 
ক ালিসয়াম অ াইড এর িম ণ ১:১ অনুপােত েয়াগ করা যেত পাের 
িকংবা ধমুা  ডেলামাইট বা পাথুের চুন উি িখত হাের িছিটেয় েয়াগ করা 
যেত পাের। 

 চুন েয়ােগর ৩-৭ িদন পের ীিনং কের ঘর ও নাসারীেত ৫০-৬০ সিম. 
জায়ােরর পািন ঢুকােত হেব যােত অবাি ত ও রা ু েস মাছ ঘের েবশ 
করেত না পাের। 

 পািন উে ালেনর পর ২৫ িপিপএম হাের ি িচং পাউডার েয়াগ করা যেত 
পাের। এেত অবাি ত ও  অন ান  রা ু েস মাছ ও াণী মারা যােব। 

 অতপর ঘর ও নাসারীর পািনেত ২-২.৫ িপিপএম হাের ইউিরয়া, ৩-৩.৫ 
িপিপএম হাের িটএসিপ, ০.৬-০.৮ িপিপএম হাের পটাশ সার এবং হ র 

িত ৩০ কিজ হাের িচটা ড় েয়াগ করা যেত পাের। সার েয়ােগর ৫-৭ 
িদেনর মেধ  ঘের পযা  াকৃিতক খাদ  ( াংটন) উৎপ  হেব বেল আশা 
করা যায়। যিদ াথিমক উৎপাদনশীলতা কম হয় তাহেল পুনরায় থম 



ব বহােরর অেধক পিরমাণ সার েয়াগ করা যেত পাের । সার েয়ােগর ৩-
৫ িদেনর মেধ  ঘের পযা  াকৃিতক খাদ  উৎপ  হেব। 

 
িচংিড় পানা মজুদকরণ,খাদ  েয়াগ ও চাষ ব ব াপনা 
 সার েয়ােগর ৭ িদন পের ঘেরর পািনেত পযা  াকৃিতক খাদ  উৎপ  হেল 

ঘেরর জন  েয়াজনীয় িত হ ের ৫০,০০০িট বাগদা পানা অভ করণ 
কের নাসারীেত মজুদ করেত হেব 

 পানা মজুেদর পেরর িদন হেত পিরিমত পিরমাণ খাদ  সকাল-স ায় 
িছিটেয় েয়াগ করেত হেব 

 নাসারীেত পানা মজুেদর ১৪-২১ িদন পের নাসারী উ ু  কের আ ুলী 
পানা লালন পুকুের অবমু  করেত হেব 

 ঘেরর িনিদ  ােন েয়াজনীয় খাবার েয়াগ করেত হেব। 
 
িচংিড়র খাবার সরবরােহর পিরমাণ 
স াহ খাবােরর পিরমাণ (ৈদিহক ওজেনর) খাবােরর ধরণ 
১ম স াহ  ১০০%  নাসারী 
২য় স াহ ৬০%  খাবার 
৩য় স াহ  ৩০%  নাসারী 
৪থ স াহ হেত আহরণ 
পয  

৩-৫%  খাবার 
নাসারী  
খাবার  
িপেলট  
খাবার 

 িচংিড়র বয়স ১ মাস হেল পির ত পািন উে ালন কের পািনর গভীরতা ১ 
িমটার করেত  হেব। 

 পািনর িপএইচ ৭.৫ এর নীেচ নামেল বা সকাল স ার মেধ  পািনর িপএইচ 
এর পাথক  ০.৫ এর বশী হেল ঘেরর পািনেত ৬.০-৮.০ িপিপএম হাের 



ডেলা চুন পািনেত িমিশেয় েয়াগ করেত হেব । আবার কান কারেণ পািনর 
িপএইচ বেড় ৯.০ এর উপের গেল পিরিমত পির ত পািন যাগ করেত 
হেব। 

  পািনেত াকৃিতক খাবার অপযা  হেল বা পািনর তা ৩৫ সিম. এর 
উপের হেল ০.৫-১.০ িপিপএম হাের ইউিরয়া, ১.২-১.৫ িপিপএম হাের 
িটএসিপ এবং েয়াজেন ০.৩-০.৪ িপিপএম হাের পটাশ সার পািনেত 
িমিশেয় েয়াগ করা যেত পাের। 

  ঘেরর পািনর তা যিদ কেম যায় তাহেল পির ত পািন  যাগ করেত 
হেব। ঘেরর পািন সূযােলােক য পিরমাণ কমেব তা িত অমাবশ া-পূিণমায় 
জায়ােরর পির ত পািন ারা তা পূরণ করেত হেব। 

 িচংিড়র া  পিরচযার জন  িত ৭ িদন অ র িচংিড় ধের পযেব ণ করেত 
হেব । এে ে , িচংিড়র খালস ও স রণ পাখনায় অ ালিজ ও  জুথামিনয়াম 
দখা যেত পাের । চুন েয়াগ ও পির ত পািন সংেযাজেনর মাধ েম এই 
সমস া থেক পির াণ পাওয়া যেত পাের। 

 এই প িতেত পিরচযা করেল ৯০ িদেনর মেধ  বাগদা িচংিড়র গড় ওজন 
২৫-৩০ াম হেব। এমতাব ায়, িত অমবশ া ও পূিণমার জায়ােরর সময় 
ঘের াপ (চা ) িদেয় বা ঝাঁিক জাল ফেল বড় িচংিড় আহরণ করেত হেব 
এবং ছাট িচংিড়েক বড় হওয়ার সুেযাগ কের িদেত হেব। শষ পযােয় 
(১২০-১৩০িদেন) ঘর কােনার মাধ েম স ূণ িচংিড় আহরণ করা যেত 
পাের। 

 
উৎপাদন 
 যেথাপযু  ব ব াপনার মাধ েম িচংিড়র বঁেচ থাকার হার ৬০-৭০% হেব 

বেল আশাকরা যায়। এেত িত হ ের ৮০০-৯০০ কিজ বাগদা িচংিড়র 
উৎপাদন পাওয়া যেত পাের যা গতানুগিতক চাষ প িতর উৎপাদেনর চেয় 
৩-৪ ন বশী। 

 



 
পরামশ  
 ঘের নাইলন নট িদেয় নাসারী তিরর পিরবেত মািট ারা বাধ িদেয় নাসারী 

করেল বশী িনরাপদ হেব। 
 ঘেরর পািনর উপযু  ণা ণ সংর েণর জন  পিরিমত গভীরতার পািন 

অবশ ই ধের রাখেত হেব। তাছাড়া অিধক তাপমা ার সময় বীভুত 
অি েজন কেম যেত পাের এবং িচংিড়র মড়ক দখা িদেত পাের। 

 ঘেরর পািন চুইেয় যাওয়া বা অন  ঘর হেত পািন আসা অবশ ই ব  করেত 
হেব। অন থায় পািনর উপযু  ণা ণ ধের রাখা স ব হেব না এবং রােগর 
সং ামণ হওয়ার আশা া বেড় যােব। 

 িচংিড়র জন  িনয়িমত পিরমাণ মত 
সুষম খাদ  েয়াগ করেত হেব। 
খাদ  েয়াগ বশী হেল তা পঁেচ 
ঘেরর পািন ন  হেব, বীভুত 
অি েজন কেম যেত পাের বা 
অনাকাংিখত গ াস যমন, 
হাইে ােজন সালফাইড ও 
অ ােমািনয়ার মা া বেড় যেত 
পাের। তাই খাবােরর  ব বহার মােঝ মােঝ িচংিড়র খাবার হেণর বলতা 
ল  করেত হেব এবং েয়াজেন খাবার কম বা বশী করেত হেব 

  ঘের যােত জলজ আগাছা না হয় সিদেক খয়াল রাখেত হেব। যিদ জলজ 
আগাছা থােক  তাহেল সার েয়ােগর পূেব তা অবশ ই পির ার করেত হেব 
নতুবা সার েয়ােগর ফেল জলজ আগাছার উপ প বেড় যেত পাের 

 পািনেত যিদ বীভূত অি েজন এর মা া দীঘ সময় ৩.৫ িপিপএম এর নীেচ 
থােক তাহেল পির ত পািন সংেযাজন করেত হেব বা বাতাস স ালেনর 
ব ব া করেত হেব। পািন সংেযাজন এবং বৃি র পের েয়াজেন ৬-৮ 
িপিপএম হাের ডেলা চুন পািনেত েল েয়াগ করেল ভাল ফল পাওয়া যােব।  



 


