বত#মান 'কািভড-১৯ পিরি0িতেত িচংিড় চািষেদর
জন8 পরামশ #
১। িপএল &দরীেত মজুদ করেল ভােলা ফল পাওয়া যােব;
•

&কািভড-১৯ এর পিরি<িতেত লকডাউন এর কারেণ িচংিড় চােষর Dেয়াজনীয় উপকরণসমূহ
(critical inputs) সহজলভT নয় এবং অিধক দােম Wয় করেত হেX। লকডাউন উেঠ &গেল িচংিড়
চােষর Dেয়াজনীয় উপকরণসমূহ সহজলভT হেব।

•

অপরিদেক এিDল–&ম মােস অিধক তাপমা]ায় িচংিড়র পীড়ন হেত পাের তাই &ম মােসর &শেষর
িদেক অথবা জুন মােস িপএল মজুদ করেল িচংিড় অিধক/Dখর তাপমা]ার পীড়ন &থেক রcা পােব
এবং &রােগর Dাদুভাd ব কম হেব।

•

বতdমান পিরি<িতেত িচংিড়র আfজdািতক বাজার অেনকটা কম এবং বাজার অিনhiত হেয়
পেড়েছ। তাই &দরীেত িপএল মজুদ করেল কেরানা পিরি<িত উkিত হেল আfজdািতক বাজার
lাভািবক হেব, এবং ভােলা বাজার মূলT পাওয়া যােব ।

২। িচংিড় চােষর মজুদ ঘনo কমােনা; অথাৎ
d Dিত শতাংেশ ৮০-১০০ sট িপএল মজুদ কের বড় আকােরর
িচংিড় (৫০-৬০ vাম) আহরণ করেত হেব। ফেল িচংিড় চােষ ঝু ঁ িক কেম যােব এবং চািষরা অিধক লাভবান
হেব।

৩। অবশTই সু<-সবল এসিপএফ িপএল মজুদ করেত হেব।

৪। কম ঘনেoর িচংিড় চােষ ভােলা মােনর সyূরক খাবােরর সােথ িসনবােয়াsটক Dিত একেরর জনT ১০
&কhজ রাইস পিলেশর সােথ ২ &কhজ &সািডয়াম বাই কাবেনট
d
এবং ২০-৩০ vাম &Dাবােয়াsটক ৫০ িলটার
পািনেত ৪৮ ঘ}া িভhজেয় রাখার পর &ছঁ েক ~বণsট সারা &ঘের িছsটেয় িদেত হেব। পরবত•েত ১ম &ডােজর
অেধক
d পিরমাণ ২য় ও ৩য় &ডােজ এবং চাষকালীন সমেয় স€ােহ কমপেc একবার বা Dেয়াজেন
একািধবার Dেয়াগ করা &যেত পাের। মেন রাখেবন &কান ভােবই বািড়র •তির বা িন‚মােনর খাবার বTবহার
করা যােব না।

৫। মজুদ পূব-ব1ব2াপনা;
/
•

পুকুর Dƒিত এমনভােব করেত হেব &যন তলেদশ ভােলাভােব „কােনা যায়, ৩-৪ ইh… নীচ পযf
d
&কান &ভজা মাsট না থােক এবং „কেনা &মৗসুেমও পুকুেরর পািনর গভীরতা ৩-৫ ফুট থােক।।

•

•জব-িনরাপ‡া &Dােটাকল পুেরাপুিরভােব পালন করেত হেব। পুকুেরর চারপাশ ৫ ফুট চওড়া &নট
িদেয় &ঘরার পর ৫০০ মাইেWান িফˆার &নট িদেয় ভােলাভােব ২-৩ ধােপ &ছঁ েক পািন উে‡ালন
করেত হেব।

•

পািন ২-৩ িদন ভােলাভােব িথতােনার পর পির‰ার পািনেত ২৫-৩০ িপিপএম মা]ায় িŠিচং পাউডার
বTবহার কের পািন পিরেশাধন করেত হেব।

•

পুকুের পািন উে‡ালন করা হেয়েছ িক‹ বাজাের িŠিচং পাউডার পাওয়া যােX না &সেcে] Dিতিদন
২-৩ বার আড়াআিড়ভােব হররা বা &চইন টানেল পুকুেরর তলেদেশ শTাওলা জŒােনা &রাধ করা
স•ব হেব। পরবত•েত যখন িŠিচং পাওয়া যােব তখন ২৫-৩০ িপিপএম মা]ায় িŠিচং পাউডার
বTবহার কের পািন পিরেশাধন কের কমপেc ১৫ িদন পর পািনর lXতা ৪০-৪৫ &সিম হেল
এসিপএফ িপএল মজুদ করেত হেব।

•

িŠিচং পাউডার Dেয়ােগর পেরর িদন &থেক „Ž কের িপএল মজুেদর পূবিদন
d
পযf
d একই িনয়েম
হররা বা &চইন টানার কাজsট করেত হেব। এেত পুকুেরর তলেদেশ শTাওলা জŒােনার স•াবনা
এেকবােরই কম যােব।

wek¦e¨vcx gnvgvix COVID-19 Gi cÖfv‡e wPswoi ¯’vbxq evRvi g~j¨ K‡g
†M‡j I idZvwb AwbwðqZvi ‡cÖÿvc‡U Drcv`b e¨q n«vm K‡i Ges gybvd
AR©‡bi Rb¨ c`‡¶cmg~n |
1. 500 gvBµb wdëvi ‡bU 2-3 av‡c e¨envi K‡i weøwPs e¨envi n«vm Kiv;
2. gRy` NbZ¡ cÖwZ eM© wgUv‡i 3-4 Uv e`‡j 2-3 Uv (cÖwZ GK‡i 14,000
†_‡K Kwg‡q 10,000 Uv) n«vm Kiv;
3. c«Z¨vwkZ wPswoi Mo IRb 40 M«vg ‡_‡K evwo‡q 50 MÖvg IR‡b
AvniY Kiv Kiv;
4. ch©vß c«vK…wZK Lv`¨ (Ry-cøvsKUb) Drcv`‡bi gva¨‡g Lv‡`¨i
GdwmAvi 1:1.1 †_‡K 1:0.9 DbœZ Kiv
5. wPswoi evRvi K‡g †M‡jI Drcvw`Z wPswoi IRb 40 M«vg ‡_‡K e„w×
K‡i 50 M«vg Kiv n‡j weµq g~‡j¨ GKB _vK‡e |

COVID-19 পিরি$িতর অধীেন ত+ লনামূলক আয়-ব5য় এর িবে8ষণ
RjvqZb: 1.0 GKi (100 †Wwmg¨vj); †gvU Rwgi AvqZb: 1.30 GKi
weeiY

1. eøy-‡bU w`‡q †Niv euvk I `womn

MZ eQi
(2019) e¨q

8,000/-

eZ©gvb eQi
(2020) e¨q

8,000/-

2. K¨vUIqv©K, ‡ivc-jvBb, wdW †PwKs ‡Uª

6,000/-

6,000/-

3. 500 gvBµb wdëvi †bU

1,000/-

1,000/-

4. weøwPs cvDWvi (240 ‡KwR @ 60 UvKv/‡KwR †_‡K
4.
Kwg‡q 120 †KwR @ 70 UvKv/‡KwR cÖ‡qvM Kiv; 15%
5. Pzb
K…wlPyb Ges W‡jvPzb)
g~j¨ (†cvovPzb,
e„w×)

14,400/-

8,400/-

7,000/-

7,000/-

6. GmwcGd †cvbv (cÖwZ eM©wgUv‡i 3-4wU @ 1.00
6.
5. UvKv †_‡K Kwg‡q cÖwZ eM©wgUv‡i 2-3wU @ 0.75
UvKv); 10,000 wU/GKi (GmwcGd †cvbv 20-25% Kg
7. wPswoi
g~‡j¨) Lv`¨ cÖZ¨vwkZ GdwmAvi (1:1 n‡Z Kwg‡q 1:09)

14,000/-

7,500/-

48,000/-

45,500/-

8. wmbev‡qvwUK
(ivBm cvwjm, †mvwWqvg evBg~j¨ e„w×)

2,500/-

5,000/-

Kv‡e©v‡bU,
‡cÖvev‡qvwUK)
9. fvjgv‡bi
‡cÖvev‡qvwUK

10,000

10,000

10. mvi Ges wgbv‡ij

10,000

10,000

11.AvniY eve` LiP

4,000

4,000

12.kÖwgK eve` LiP

30,000

30,000

13. Ab¨vb¨ LiP

11,000

11,000

165,900/-

153,400/-

32,750/-

32,750/-

cÖ‡qvRbxq Lv`¨ 337 †KwR @ 135 UvKv/‡KwR (~15%

‡gvU
Rwgi jxR g~j¨

ZyjbvgyjK Av‡qi we‡kølY
weeviY
1. cÖZ¨vwkZ evuPvi nvi
2. Drcvw`Z wPswoi Mo IRb (cÖwZwU)
3. cÖZ¨vwkZ ‡gvU Drcv`b
4. cÖZ¨vwkZ weµqg~j¨ (aviYv Kiv n‡”Q GKB

MZ eQi (2019)
75%

eZ©gvb eQi
(2020)
75%

40 MÖvg

50 MÖvg

400 ‡KwR/GKi 375 ‡KwR/GKi
900
UvKv/‡KwR

880
UvKv/‡KwR

5. ‡gvU weµqgyj

360,000/-

330,000/-

6. ‡gvU jvf/GKi (GK dmj 2020)

194,100/-

176,600/-

(330,000-153,400=176,600 UvKv
7. bxU jvf/GKi (jxRg~j¨, my` Ges AePq LiP ev‡`)

161,350/-

143,850/-

8. bxU jvf cÖwZ †n±i

398,535/-

355,309

‡MÖ‡Wi weµq g~j¨ 20% Kg n‡e)

355,309/9. cÖwZ †KwR wPswo Drcv`b LiP
(we:`ª: wKQz wKQz DcKi‡Yi g~j¨ e„w×i m‡Ë¡I
cÖwZ †KwR wPswoi Drcv`b LiP GKB n‡e)

6সফ9ট 6টকিনক1াল 9টম
উইন্রক ইBারন1াশনাল, বাংলােদশ।

UvKv 497 (40
MÖvg/wPswo)

UvKv 496 (50
MÖvg
/wPswo)

