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সাদা 6সান খ8াত িচংিড় মূলত সাত$ীরাসহ 6দেশর দি$ণাAেলর পCাচ 6জলায় উৎপািদত হেয় থােক। 
6দেশর 6মাট উৎপািদত িচংিড়র িসংহভাগই উৎপাদন হেয় থােক সাত$ীরা 6জলায়। ইিতমেধ8 িচংিড় িশM 
িহসােব 6ঘাষণা করা হেয়েছ। িকR 6ঘের ভাইরােসর আTমােনর পাশাপািশ বাজার সUক দাম না থাকায় 
িচংিড় চােষ িবপযWেয়র আশXা 6দখা িদেয়েছ। ফেল িদেশহারা হেয় পেড়েছন 6জলার িচংিড় চািষরা। 
6খCাজ িনেয় জানা যায়, সাত$ীরার ৬[ উপেজলার অধWল$ 6হ]র জিমেত সাদা 6সানা খ8াত এই িচংিড় 
চাষ করা হয়। বাগদা িচংিড়র পাশাপািশ গলদা ও হিরণা 'জািতর মাছ চাষ হেয় থােক। এর মেধ8 বাগদা 
ও গলদা 6দেশর বাইের র`ািন হয় এবং হিরণা িচংিড় 6দেশর অভ8aরীণ বাজাের সরবরাহ করা হেয় 
থােক। িচংিড় র`ািন কের সাত$ীরা 6থেক বছের 'ায় 6দড় হাজার 6কা[ টাকার bবেদশীক মুdা অeজfত 



হয়। িকR চলিত ২০১৮ 6মৗসুেম িচংিড়েত ব8াপক হাের ভাইরাস ও মড়ক 6দখা 6দয়ায় চািষেদর 'ায় পেথ 
বসার উপTম হেয়েছ। একিদেক 6যমন 6রাগবালাইেয়র 'াদুভW াব, অন8িদেক িচংিড়র দাম কেম যাওয়ায় 
িদেশহারা হেয় পেড়েছন চািষরা। ফেল 6জলার 6ছাট বড় অসংখ8 িচংিড় চািষ পুঁিজপাiা হািরেয় সবWশাa 
হেত বেসেছন। চলিত 6মৗসুেম মড়েক 'ায় ১০০ 6কা[ টাকার উপের িচংিড় মাছ মের 6গেছ। তেব 6জলা 
মৎস8 অিধদ`েরর প$ 6থেক বলা হেj, 6ঘের পািন সMতা, পিরেবশ সkত না হওয়া এবং 6রন ু6পানা 
জীবানুমুl না হওয়ায় ভাইরাস 6দখা িদেj। 
 
সাত$ীরা 6জলা মৎস8 অিফস সূেm জানা 6গেছ, চলিত ২০১৮ 6মৗসুেম সাত$ীরার ছয়[ উপেজলার ৪৯ 
হাজার ১৬৩[ িনবিpত 6ঘের র`ািনজাত বাগদা িচংিড় চাষ করা হেয়েছ। এর মেধ8 সাত$ীরা সদর 
উপেজলায় ২ হাজার ১০৫[, তালায় ১ হাজার ২৯৫[, 6দবহাটায় ২ হাজার ৮২৯[, আশাrিনেত ১৩ 
হাজার ২১৭[, কািলগেt ১৪ হাজার ৫৫৯[ ও শ8ামনগর উপেজলায় ১৫ হাজার ১৫৮[ 6ঘের 
র`ািনজাত বাগদা িচংিড় চাষ করা হেয়েছ। যার উৎপাদন লে$ িনধWারণ করা হেয়েছ ২৭ হাজার ৫০০ 
6মuক টন। িবগত 6মৗসুেম উৎপাদেনর ল$8মাmা িছল ২৬ হাজার 6মuকটন।  
সাত$ীরার আশাrিন উপেজলার সরাপপুর vােমর িবিশw িচংিড় চািষ রােজ8xর দাশ জানান, িবগত 
৩০ 6থেক ৩৫ বছর যাবত িতিন র`ািনজাত িচংিড় উৎপাদন করেন। চলিত 6মৗসুেমও ২ হাজার ৫০০ 
িবঘা পিরমাণ জিমেত বাগদা িচংিড় চাষ কেরেছন। তেব গত এক দশেকর মেধ8 চলিত 6মৗসুেম িচংিড় চােষ 
সবWেyা $িতvz হেয়েছন বেল জানান িতিন। রােজ8xর দাশ বেলন, চলিত বছর উৎপাদন rর{র পর 
6থেক িচংিড়েত ব8াপক হাের মড়ক লােগ। িচংিড় 6vড হওয়ার কাছাকািছ এেসই 6ঘেরর মেধ8 মের সয়লাব 
হেয় 6গেছ। এেত অaত ২ 6কা[ টাকার উপের 6লাকসান হেয়েছ তার। তাছাড়া 6মৗসুেমর শেষর িদেক 
িচংিড়র ভােলা দাম পাওয়া যােj না। ফেল ব8াপক $িতvz হেয়েছন বেল জানান িতিন। 
িচংিড় চািষ সিমিতর সাধারণ স}াদক ডাlার আব~ল কালাম বাবলা জানান, চলিত 6মৗসুেম 'ায় 6দড় 
হাজার িবঘার 6ঘের বাগদা িচংিড় চাষ কেরেছন। িকR ভাইরােস আTাa হেয় 6ঘেরর অিধকাংশ িচংিড় 
মের 6গেছ। িতিন আেরা বেলন, ভাইরাস 6থেক র$া 6পেত চলিত 6মৗসুেম আধা-িনিবড় প�িতেত আেরা 
'ায় ১০০ িবঘা পিরমাণ পুক~ ের বাগদা িচংিড় চাষ কেরেছন। িকR তােতও মড়ক 6লেগ সমুদয় িচংিড় মের 
6গেছ। এেত ১ 6কা[ টাকার মত $িত হেয়েছ তার। িতিন আেরা বেলন, চলিত 6মৗসুেম 6জলায় িবিভ� 
িচংিড় 6ঘের মড়ক 6লেগ 6য পিরমাণ িচংিড় মারা 6গেছ তার মূল8 কমপে$ ১০০ 6থেক ১২০ 6কা[ টাকার 
মত হেব। 
 
সদর উপেজলার িফংিড় vােমর িচংিড় চািষ ইউিপ 6চয়ারম8ান সামছ~ র রহমান, 6গাে�ন 6হােসন ও 
জালাল উি�ন জানান, তারা 'েত8েক কম 6বিশ পিরমাণ িচংিড় চাষ কেরন। িকR চলিত ২০১৮ 6মৗসুেম 
ভাইরাসসহ অন8ান8 6রাগবালাইেয় 6ঘেরর িচংিড় মাছ মের যাওয়ায় তারা সমূহ $িতvz হেয়েছন। এর 
মেধ8 চলিত 6মৗসুেম সামছ~ র রহমােনর 'ায় ৩০ 6থেক ৩৫ লাখ টাকা 6লাকসান হেয়েছ। একই অবzা 
চািষ জালাল ও 6গাে�ন 6হােসেনর। 
 
সাত$ীরা 6জলা মৎস8 ব8বসায়ী সিমিতর সভাপিত 6মাঃ আ�ুর রব জানান, সPিত আaজW ািতক 
বাজাের িচংিড়র চািহদা কেম যাওয়ায় ভােলা দাম পােjন না চািষরা। দুই মাস আেগ 6য িচংিড় ৯০০ 
6থেক ১ হাজার টাকা 6কিজ দের িবিT হেয়েছ, তা এখন ৫৫০ 6থেক ৬০০ টাকা দােম িবিT হেj। ফেল 
চািষ ও ব8বসায়ী উভয় $িতvz হেjন। 
 



বাংলােদশ িচংিড় চািষ সিমিতর সােবক সভাপিত ডাlার আবতাফ~ �ামান জানান, 6দেশর উপক� লীয় 
6জলা সাত$ীরােত বািণিজ8ক ভােব িচংিড় চাষ rর{ হয় মূলত ১৯৭২ সােলর িদেক। এর আেগ 6তমন 
ভােব খ~ ব একটা আvহ িছেলা না সাধারণ চািষেদর। িকR ৭২ সােলর পর 6থেক যখন এ[ িবেদেশ 
র`ািন’র চািহদা বাড়েত লাগেলা তখন 6থেকই এ 6জলার মানুেষর মেধ8 িচংিড় চােষ আvহ বাড়েত 
থােক। িতিন বেলন, যখন 'াক� িতক উপােয় 6রন ু6পানা সংvহ কের 6ঘের চাষ করা হেতা তখন িচংিড়েত 
6রাগবালাইেয়র 'াদুভW াগ িছেলা না। িকR যখন 6থেক ক�বাজার িভি�ক হ8াচারীেত উৎপািদত 6পানার 
উপর চািষরা িনভW র হেলা তখন 6থেকই িচংিড়েত নানা ধরেনর 6রাগ বা ভাইরােস আTাa হেত থােক। 
সাত$ীরা 6জলা মৎস8 কমWকতW া 6মাঃ শহীদুল ইসলাম জানান, এ 6জলায় িচংিড়েত এেতা 6বিশ ভাইরাস 
6দখা 6দয়ার অেনক�েলা কারণ রেয়েছ। এর মেধ8 অন8তম কারন হেj 6ঘের পািন সMতা ও পিরেবশ 
সkত না হওয়া। 6জলার অিধকাংশ 6ঘের ৩ ফ~ ট পিরমাণ পািন থােক না। তাছাড়া অxাz8কর পিরেবেশ 
6ঘর bতির করা হেj এখােন। তাছাড়া 6য 6রন ু6পানা 6ঘের ছাড়া হয় তা স}ূণW জীবানুমুl নয়। 6মৗসুম 
6শেষ 6ঘেরর তলা (মা[) Uকমত rকােনা হয় না। 6য কারেণ পিরেবশ সkত না হওয়ায় 6ঘের মড়ক বা 
ভাইরাস 6লেগ মাছ মের যায়। তার পরও 6জলা মৎস8 অিধদ`েরর প$ 6থেক িবিভ� এলাকার িচংিড় 
চািষেদর পরামশW 6দয়া হেয় থােক যােত কের xাz8সkত িচংিড় চাষ করা যায়। 
  

Li 
	


