
 



কুচিয়া মাছ বাাংলাদেদে কুইচ্চা কুইিা, কুদি, কুদিা ইত্যাচে নাদম পচিচিত্।কচিয়া ইাংদিজী নামগুদলা হদলা Gangetic, 

Rice eel, Mud eel বা Swamp eel। এটি chordata Monopterus গদেি আওত্াভুক্ত একটি 

প্রজাচত্। কুচিয়াি ববজ্ঞাচনক নাম Monopterus cuchia ত্দব ককান কেেী কািদকি মদত্ এটি Amphipnous 

cuchia, Unibranchap ertura cuchia নাদমও অচিচহত্। বাাংলাদেে, িািদত্ি উত্তািঞ্চল,কনপাল, 

মায়ানমাি এবাং পাচকস্তান কুচিয়াি আবাসভূচম চহদসদব পচিচিত্। 

কুচিয়াি ফুলকা চবলুপ্ত ত্দব শ্বাস প্রশ্বাদসি জন্য মাথাি দুইপাদে থদল আকৃচত্ি অঙ্গ িদয়দছ। কুচিয়াি েিীি লম্বা কবলনাকৃচত্ি 

এবাং স্লাইম চন:সচিত্ হয় চবধায় েিীি চপচিল হদয় থাদক ফদল চবপদেি সময় সামদন এবাং চপছদন িলািল কিদত্ পাদি। 

আপাত্দৃচিদত্ কুচিয়া মাছদক আইচবহীন মদন হদলও প্রকৃত্পদে এি গাদয় ক্ষুদ্রাকৃচত্ি আঁইে চবদ্যমান যাি কবেীিিাগ অাংেই 

িামড়াি নীদি সচিত্ থাদক। এছাড়া কম গিীি জলােদয় এিা সহদজই বাস কিদত্ পাদি। কুচিয়া মাটিদত্ গত্ত কদি বা জলজ 

আবজতনা নীদি থাকদত্ পছন্দ কদি। বাাংলাদেদেি হাওড়, বাওড়, খাল চবল পঁিা পুকুি ধানদেত্ এবাং বন্যাপ্লাচবত্ অঞ্চদল 

এদেি পাওয়া যায়। কুচিয়া মাটিদত্ গত্ত কদি বা জলজ আবজতনা নীদি থাকদত্ পছন্দ কদি। কুচিয়া িাক্ষুদস স্বিাদবি ও 

চনোিি প্রাচে। প্রকৃচত্দত্ কুচিয়া কছাট কছাট কপাকামাকড়, জীবন্ত কছাট মাছ, কেঁদিা, োমুক চিনুকসহ অদমরুেন্ডী প্রাচে কখদয় 

জীবন ধািে কদি থাদক। 

বাাংলাদেদেি উপজাচত্ জনদগাষ্ঠীি মাদি এই মাছ ব্যাপক জনচপ্রয়। উপজাচত্ সম্প্রোয় চবশ্বাস কদি কয এই মাছ কখদল 

োচিচিক দূব তলত্া, িক্তশূন্যত্া, এজমা, িক্তেে এবাং ডায়দবটিকস ইত্যাচে কিাগমসূহ কথদক পচিত্রাে পাওয়া যায়। এই মাদছি 

বায়ুথচল ত্াজা বা শুকনা অবস্থায় কখদল এজমা এবাং বাত্ জ্বি আি বাদড় না। কুচিয়া মাদছি স্যযপ বা মাাংদসি চবচিন্ন ধিদেি 

হাব তস চমচেদয় কাচি িান্না কদি এচনচময়া পাইলস ইত্যাচে কিাগ কসদি যায়। চবচিন্ন গদবষোয় প্রকাচেত্ প্রচত্দবেনও ত্াঁদেি 

এই চবশ্বমাদনি সাদথ একমত্ কপাষে কদি। এছাড়া পুচিমান চবদবিনায় অন্যান্য মাদছি তুলনায় কুচিয়া মাদছ পুচিি পচিমাে 

কবচে। িেেদযাগ্য প্রচত্ ১০০ কুচিয়া মাদছ প্রায় ১৮.৭ গ্রাম কপ্রাটিন, ০.৮ গ্রাম িচব ত, ২.৪ গ্রাম কাব তহাইদেট, ১৪০০ মাইদরা 

গ্রাম চিটাচমন, ১৮৫ গ্রাম কযালচসয়াম িদয়দছ। এছাড়া ১০০ গ্রাম কুচিয়া মাছ ৩০০ চকদলাকযালচিি কবচে খাদ্য েচক্তি কযাগান 

চেদত্ পাদি। সপ তাকৃচত্ বা অন্যান্য কািদে কুচিয়া মাছ বাাংলাদেদেি সব তসাধািদেি কাদছ জনচপ্রয় না হদলও আন্তজতাচত্ক 

বাজাদি এি ব্যাপক িাচহোি কািদে এই মাদছি বাচেচজযক মূল্য অদনক।   

 

কুচিয়া মাদছি প্রজনন ববচেিয 

প্রজনন কমৌস্যদম সাধািেত্ স্ত্রী কুচিয়া মাদছি গাদয়ি িাং গাঢ় হলুে এবাং পুরুষ কুচিয়া মাছ কাদলা বদে তি হদয় থাদক। কযদহতু 

কুচিয়া মাছ চলঙ্গ পচিবত্তন কিদত্ সেম ত্াই শুধুমাত্র বাচহযক বদে তি উপি চিচত্ত কদি পুরুষ এবাং স্ত্রী কুচিয়া মাছদক আলাো 

কিা সম্ভব নয়। ত্দব প্রজনন কমৌস্যদম স্ত্রী কুচিয়া মাদছি কযৌনাঙ্গ এবাং কপট চকছুটা স্ফীত্ হয়। পুরুষ কুচিয়া মাছ স্ত্রী কুচিয়া 

মাদছি তুলনায় আকাদি কছাট হদয় থাদক। কুচিয়া মাছ বছদি একবাি মাত্র প্রজনন কদি থাদক। প্রকৃচত্দত্ ২০০-৪০০ গ্রাম 

ওজদনি কুচিয়া মাছ পচিপক্ক হদয় থাদক এবাং গদড় ২৫০-৬৫০ টি চডম ধািে কদি। চডম পাড়াি জন্য চজগ জাগ গত্ত কদি 

থাদক। এচপ্রল মাদসি কেষ সপ্তাহ কথদক জুন পয তন্ত কুচিয়া মাছ প্রজনন কায ত সম্পােন কদি থাদক। চনদজদেি বত্িী গদত্ত চডম 

কেয় এবাং কসখাদনই চডম ফুদট বাচ্চা কবি হয়। এই সময় কুচিয়া খুব কাদছ কথদক চডম পাহাড়া কেয় এবাং বাবা কুচিয়া 

আেপাদেই অবস্থান কদি। চডম ফুদট বাচ্চা কবি হওয়া কথদক শুরু কদি চডম্বথচল চন:কোচষত্ না হওয়া পয তন্ত বাচ্চাগুদলাদক মা 

কুচিয় েরি আরমন কথদক িো কদি। 

 

  



কুচিয়া মাদছি চনয়চিত্ প্রজনন ককৌেল 

ব্রুড প্রচত্পালন পুকুি চনব তািন ও প্রস্তুত্কিে 

 

 

 

 

পুকুদিি আয়ত্ন ৩-১০ েত্াাংে হদল িাল। কযদহতু কুচিয়া মাটিি অদনক নীি পয তন্ত গত্ত কদি এক পুকুি কথদক অন্য পুকুদি 

িদল যায় কসদহতু চনধ তাচিত্ পুকুদি কুচিয়াদক িাখাি জন্য পুকুদিি ত্লদেে এবাং পাড় পাকা কিা সম্ভব হদল িাল নতুবা গ্লাস 

নাইলদনি কনট বা কিচিন বা কমাটা পচলচথন চেদয় পুকুদিি ত্লদেে এবাং পাড় কেদক চেদত্ হদব। গ্লাস নাইলদনি কনট বা 

কিচিন বা কমাটা পচলচথদনি উপি কমপদে ২-৩ চফট মাটি চেদত্ হদব। পুকুদিি একপাদে কদম্পাদেি স্তুপ অথবা সািা 

পুকুদি ১ ইচঞ্চ পচিমাে কদম্পাে চেদত্ হদব। পুকুদিি পচিমাদে কচুিীপানা থাকদত্ হদব। চবদেষ কদি প্রজনন কমৌস্যদম 

কচুিীপানা পুকুদি ৩/৪ িাদগি কবচে পচিমাদে থাকদত্ হদব। কযদহতু কুচিয়া কম গিীিত্া সম্পন্ন পুকুি বা চবদল পাওয়া যায় 

ত্াই ত্াদেি উপদযাগী পচিদবে বত্িীি লদেয প্রজনন কাদল পাচনি গিীিত্া সদব তাচ্চ ১ ফুট পয তন্ত িাখা উত্তম। কফব্রুয়াচি কথদক 

মাি ত মাদসি মদে ২৫০-৩৫০ গ্রাম ওজদনি ব্রুড কুচিয়া মাছ সাংগ্রহ কিদত্ হদব। সাংগৃহীত্ ব্রুড কুচিয়াদক নতুন পচিদবদেি 

সাদথ খাপ খাওয়াদনা জন্য হযািাচিদত্ বা পুকুদি স্থাচপত্ হাপায় কিদখ ৫-৭ চেন পচিিয তা কিদত্ হদব। আহিে পদ্ধচত্ি 

জটিলত্াি কািদে সাংগৃহীত্ অচধকাাংে কুচিয়া মুদখ আঘাত্ থাদক। 

 

 

 

এছাড়া সাংগ্রহকািীিা কুচিয়া েীঘ তচেন অচধক ঘনদে কিৌবাচ্চায় বা োদম মজুে িাদখ চবধায় কপদটি চনদিি চেদক কিাপ কিাপ 

িক্ত জমাট বাঁধা অবস্থায় থাদক। আঘাত্প্রাপ্ত বা েিীদি িক্ত জমাট থাকা ব্রুড কুচিয়াদক আলাো কদি আঘাদত্ি পচিমাে 

চবদবিনা কদি ০.২-০.৫ চমচল এচিবাদয়াটিক কিনামাইচসন প্রদয়াগ কিদত্ হদব। স্বাস্থযগত্ চেক চবদবিনা কদি প্রদয়াজদন 

একই হাদি ২য় বাি এচিবাদয়াটিক প্রদয়াগ কিদত্ হদব। 

ব্রুড কুচিয়া মজুে 

স্যস্থ সবল ব্রুড কুচিয়াি পুরুষ এবাং স্ত্রী সনাক্ত কিাি পি ১৫০-২৫০ গ্রাম ওজদনি পুরুষ কুচিয়া এবাং ২৫০-২৩০ গ্রাম ওজদনি 

স্ত্রী কুচিয়া মাছদক প্রস্তুত্কৃত্ পুকুদি ১:২ অনুপাদত্ েত্াাংদে ৩০টি কদি মজুে কিদত্ হদব। 

খাদ্য প্রদয়াগ 

খাদ্য চহদসদব জীচবত্ মাছ ও োমুক সিবিাদহি পাোপাচে সম্পূিক খাদ্য প্রদয়াগ কিদত্ হদব। ১০০ গ্রাম সম্পূিক খাদদ্য 

মাদছি মন্ড (৫০%), কিওয়া শুটকী কথদক প্রস্তুত্কৃত্ চফসচমল (৪০%), কুুঁড়া (৫%) এবাং আটা (৫%) চেদত্ হদব। কুচিয়া 

চনোিি প্রাচে চবধায় প্রচত্চেন সন্ধ্যাি পি চনধ তাচিত্ কেদত্ খাদ্য প্রদয়াগ কিা উত্তম।  

কবচব কুচিয়া সাংগ্রহ 



প্রজনদনি জন্য উপযুক্ত পচিদবে বত্িী হদল কম-জুন মাদসি মদে ব্রুড প্রচত্পালন পুকুি কথদক কপানা সাংগ্রহ কিা সম্ভব। মূলত্: 

চডম্বথচল চন:কোচষত্ হওয়াি পি কপানাগুদলা বাবা-মাদয়ি আেয় কছদড় কচুিীপানাি কেখদি উদে আদস এবাং কসখাদন খাদদ্যি 

সন্ধ্ান কদি। কম মাদসি ১ম সপ্তাদহ চকছু পচিমাদে কচুিীপানা উঠিদয় পিীো কদি কেখদত্ হদব। কপানা প্রাচপ্ত চনচিত্ হদল 

প্রাথচমকিাদব গ্লাস নাইলদনি বত্িী হাপাি মােদম কচুিীপানা সাংগ্রহ কদি পুকুি পাদড় বা সমত্ল স্থাদন উঠিদয় আনদত্ হদব। 

১৫-২০ চমচনদটি জন্য হাপাি মুখ হালকািাদব কেঁদধ িাখদত্ হদব। অত্:পি হাপাি বাঁধন খুদল আলদত্ািাদব উপি কথদক 

কচুিীপানা কিদড় সচিদয় কফলদত্ হদব। ইদত্ামদে জমা হওয়া কপানা গুদলাদক সাংগ্রহ কদি প্রাথচমকিাদব হযািািীদত্ বা 

পুকুদি পূব ত কথদক স্থাচপত্ চফল্টাি কনদটি হাপায় মজুে কিদত্ হদব। কযদহতু সকল মাছ একই পচিপক্ক হয় না ত্াই কম মাদস 

কচুিীপানা কথদক কপানা সাংগ্রদহি পি পয তন্ত পচিমাদে কচুিীপানা পুনিায় চেদত্ হদব। ১৫ চেন অন্তি অন্তি কচুিীপানা পিীো 

কদি কেখদত্ হদব এবাং একই পদ্ধচত্দত্ কপানা সাংগ্রহ কিদত্ হদব।  

কপানা লালন পাল ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা 

কুচিয়াি কপানা েীদলি কে বা চসদেদমি কিৌবাচ্চায় বা পুকুদি চফল্টাি কনদটি হাপায় লালন পালন কিা যায়। কে বা কিৌবাচ্চা 

বা হাপায় আয়ত্কাি বা বগ তাকাি হদত্ পাদি। সাধািেত্ মাদছি কেদত্র ৩টি অথ তাৎ কিণু কপানা ধানী কপানা এবাং আঙ্গুচল কপানা 

পয তাদয় পৃথক পৃথক িাদব পচিিয তা কিা হদয় থাদক। কুচিয়াি কপানা ও ৩টি ধাদপ প্রচত্পালন কিদত্ হয়। কে বা কিৌবাচ্চায়  বা 

হাপায় কুচিয়াি কপানা লালন পালদনি কেদত্র ওজদনি উপি চিচত্ত কদি ধাদপ ধাদপ খাদ্য পচিবত্তন কিদত্ হদব। কপানা মজুদেি 

পি পিই কিাপাদলা কেখি যুক্ত  

 

 

 

কচুিীপানা চকছু পচিমাদে সিবিাহ কিদত্ হদব। কযদহতু এটি ১ম ও ২য় ধাদপি কপানাি আেয়স্থল চহদসদব কাজ কদি কসদহতু 

কচুিীপানা সাংগ্রহ কদি সহদজই কপানা নমুনায়ন কিা সম্ভব। কুচিয়া মাছ স্বপ্রজাচত্দিাচগ প্রাচে চবধায় প্রচত্টি ধাদপ স্বাস্থ্য 

পিীোকালীন সমদয় অদপেকৃত্ কছাট এবাং দুব তল কপানা গুদলাদক আলাো কিদত্ হদব। 

১ম ধাদপ অথ তাৎ কবচব কুচিয়া/গ্লাস ইল প্রচত্পালন 

চডম্বথচল চন:কোচষত্ হওয়া কপানাদক কবচব কুচিয়া বা গ্লাস ইল বলা হয়। কবচব কুচিয়াি গাদয়ি িাং গাঢ় বাোমী বা কাদলা 

বদে তি হয়। এই পয তাদয়ি কপানা প্রচত্পালন কেদত্র প্রচত্বগ ত চমটাদি ৪০০-৫০০টি কুচিয়াি কপানা মজুে কিা যায়। কবচব কুচিয়া 

মজুদেি পি পয তাপ্ত পচিমাদে জুপাাংটন সিবিাহ কিদত্ হদব এবাং কবচব কুচিয়া মজুদেি ২-৩ চেন পি সম্ভব হদল িাঁজপু ুঁটি 

অথবা কয ককান মাদছি সদ্য প্রস্ফুটিত্ কিণু সিবিাহ কিদল িাল ফলাফল পাওয়া যায়। ত্দব জুপ্লাাংটন সিবিাহ অব্যাহত্ 

িাখদত্ হদব। ৩-৪ চেন অন্তি অন্তি কপানাি স্বাস্থয পয তদবেে কদি অদপোকৃত্ কছাট কপানা গুদলাদক আলাো কিদত্ হদব।  

২য় পয তাদয় কুচিয়াি কপানা প্রচত্পালন 

 



 

 

সাধািেত্: ১০-১৫টি কপানাি ওজন ১ গ্রাম হদল এই পয তাদয়ি অন্ততভুক্ত হয়। এই কেদত্র প্রচত্ বগ ত চমটাদি ১৫০-২০০ টি কুচিয়াি 

কপানা মজুে কিা যায়। এই পয তাদয় জীচবত্ টিউচবদফি সিবিাহ কিদত্ হদব। এজন্য কে বা কিৌবাচ্চায় টিউচবদফি কবড বত্চি 

কিদত্ হদব। ত্দব হাপায় কপানা লালন পালদনি কেদত্র টিউচবদফি কুচি কুচি কদি ককদট সিবিাহ কিদত্ হদব। এই সময় ৫-

৭ চেন পিপি কপানাি স্বাস্থয পিীো কদি অদপোকৃত্ কছাট কপানা গুদলাদক আলাো কিদত্ হদব।  

 ৩য় পয তাদয় কুচিয়াি কপানা প্রচত্পালন 

সাধািেত্: ৪-৫ গ্রাম ওজদনি কপানা এই পয তাদয়ি অন্ততভূক্ত হয়। এই কেদত্র প্রচত্ বগ ত চমটাদি ৭৫-১০০টি কুচিয়াি কপানা মজুে 

কিা যায়। এই পয তাদয় খাদ্য চহদসদব জলজকপাকা (হাঁস কপাকা) জীচবত্ বা মৃত্ অবস্থায় সিবিাহ কিা কযদত্ পাদি। পাোপাচে 

সম্পূিক খাদ্য চহদসদব কপানাি কেহ ওজদনি ১০-১৫% পয তন্ত মাদছি িত্তা সন্ধ্যাি পি সিবিাহ কিদল িাল ফলাফল পাওয়া 

যায়। ত্দব এই সমদয় কে বা কিৌবাচ্চায় স্বািন্দযদবাধ কদি। বাজাি উপদযাগী কুচিয়া উৎপােদনি জন্য কপানাি ওজন ১৫-২০ 

গ্রাম হদল ব্রুড প্রচত্পালদনি ন্যায় কপানা একই পদ্ধচত্দত্ প্রস্তুত্কৃত্ পুকুদি মজুে কিদত্ হদব। ত্দব কপানাি ওজন ৪০-৫০ গ্রাম 

হদল িাল ফলাফল পাওয়া যায়।  

মজুেপূব ত মাদছি স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা 

চনজস্ব ব্যবস্থাপনায় পয তাপ্ত পচিমাদে মজুে উপদযাগী কপানা প্রাচপ্ত সম্ভব না হদল প্রাকৃচত্ক পচিদবে কথদক সনাত্ন পদ্ধচত্দত্ 

কুচিয়া সাংগ্রহ কিা হদল আঘাত্জচনত্ কািদে মাদছি েিীদি েত্ সৃচি হদত্ পাদি। সময়মদত্া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহে না কিদল 

এ েত্ মাদছি মৃতুযি কািেও হদত্ পাদি। কুচিয়া সাংগ্রদহি পিপিই পাঁি চপচপএম পটাচসয়াম পািম্যাঙ্গাদনট চেদয় ১ ঘিা 

কগাসল কচিদয় মাছগুদলাদক পয তদবেে হাপা/চসোন ত কমপদে ৪৮ ঘিা কিদখ চেদত্ হদব। পদি স্যস্থ, সবল মাছগুদলাদক 

ককবলমাত্র মজুে কিদত্ হদব। 

কপানা মজুে 

মে কফব্রুয়াচি কথদক মে মাি ত অথ তাৎ ফাল্গুন মাদস উৎপাচেত্ কপানা/প্রকৃচত্ কথদক ৪০-৫০ গ্রাম ওজদনি কুচিয়া মাদছি কপানা 

সাংগ্রহ কদি মজুেপূব ত যথাযথ স্বাস্থয পিীো কিাি পি প্রচত্ েত্াাংদে ৪০০টি হাদি স্যস্থ সবল কপানা চসোন ত কনট পচিদবচিত্ 

পুকুদি মজুে কিদত্ হদব। ত্দব মজুদেি পূদব ত চসোন ত/কনট কবচিত্ পুকুদি কহলাঞ্চা চেদত্ হদব। 

খাদ্য ব্যবস্থাপনা 

িাক্ষুদস স্বিাদবি হকলও কুচিয়াি সম্পূিক খাদ্য গ্রহে কদি। িাষকালীন পুদিা সময়জুদড় কুচিয়া মাছদক প্রচত্চেন কেহ ওজদনি 

৩-৫% খাবাি প্রদয়াগ কিদত্ হদব। মাদছি আকাি এবাং জলবায়ুি ওপি চবদেষত্ ত্াপমাত্রাি ত্ািত্দম্যি ওপি চিচত্ত কদি 

সম্পূিক খাদ্য প্রদয়াগ কিা উচিত্। গদবষোয় কেখা যায়, কুচিয়া ২০ কথদক ৩৫ চডচগ্র কস, পয তন্ত ত্াপামাত্রায় খাবাি গ্রহে কদি। 

ত্দব ২৫ কথদক ৩০চডচগ্র কস. ত্াপামাত্রায় কবচে স্বািন্দদবাধ কদি। কুচিয়াি সম্পূিক খাদ্য চহদসদব মাদছি িত্তা অদটা 

িাইসচমদলি কুুঁড়া চফেচমল কিওয়া মাছ এবাং আটা চমচেদয় প্রদয়াগ কিা কযদত্ পাদি। খাবাি অপিয় কিাদধ চফচডাং কেদত্ 

খাবাি সিবিাহ কিা উত্তম। সম্পূিক খাদ্য ছাড়াও মাদছি জীচবত্ কপানা সিবিাহ কিদল িাদলা উৎপােন আো কিা যায়। 

চনম্ন ছদক কুচিয়াি ১০০ গ্রাম সম্পূিক খাদ্য বত্চিি জন্য চবচিন্ন উপকিদেি ত্াচলকা কেয়া হদলা 

 

  



সািচে ১: কুচিয়াি ১০০ গ্রাম সম্পূিক খাদদ্য চবচিন্ন উপকিদেি পচিমাে 

 

খাদদ্যি উপকিে পচিমাে (গ্রাম) আনুমাচনক মূল্য 

মাদছি িত্তা ৫০০.০০ ৩০.০০ 

চফেচমল ৪০০.০০ ৩২.০০ 

কুুঁড়া ৫০.০০ ১.০০ 

আটা ৫০.০০ ১.৫০ 

কমাট= ১০০০.০০ ৬৪.৫০ 

আহিে ও উৎপােন 

মাদছি ওজন এবাং বাজাদি িাচহোি ওপি চনিতি কদি কুচিয়াি আহিে কিদত্ হদব। সঠিক ব্যবস্থাপনায় ৬-৭ মাস িাষ কিদল 

কুচিয়া গদড় ২০০-২৫০ গ্রাম হদয় থাদক। গদবষোয় কেখা যায়, চসোন ত/কনট পচিদবচিত্ পুকুদি এ মাদছি কেঁদি থাকাি হাি 

৯০ কথদক ৯৭%। িাষ ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকদল েত্াাংদে ৭০-৭৫ ককচজ কুচিয়া উৎপাচেত্ হয়। চনম্ন ছদক েত্াাংে প্রচত্ 

কুচিয়া িাদষি আয়-ব্যদয়ি চবদেষে কেয়া হদলাোঃ 

সািচে ২: প্রচত্ েত্াাংে পুকুদি কুচিয়া িাদষি আয়-ব্যদয়ি চবদেষে 

আয়-ব্যদয়ি খাত্ পচিমাে (টাকা) 

কনট বত্চি বাবে ব্যয় ১,০০০.০০ 

কপানাি মূল্য (৪০০টি, প্রচত্টি ৫/-) ২,০০০.০০ 

খাদ্য খিি (১৪৪ ককচজ, প্রচত্ ককচজ ৬৪.৫০ টাকা) ৯,২৮৮.০০ 

চবচবধ খিি ১,০০০.০০ 

কমাট ব্যয়= ১৩,২৮৮.০০ 

মাদছি চবরয় মূল্য (৭২.০ ককচজ, ৩২৫/প্রচত্ ককচজ) ২৩,৪০০.০০ 

প্রকৃত্ আয়= ১০,১১২.০০ 

আয়-ব্যদয়ি অনুপাত্= ১:০.৭৬ 

এফচসআি ২.০ 

 

কুচিয়াি কিাগবালাই ব্যবস্থাপনা 

কযদহতু কুচিয়া মাটিদত্ গত্ত কদি এবাং ময়লা আব তজনাি মদে বসবাস কদি এবাং িামড়াি আঁে অদৃশ্য থাদক ত্াই কুচিয়া 

সহদজই কিাগ এবাং পিজীচব দ্বািা আরান্ত হদত্ পাদি। এ জন্য কুচিয়াি স্বাস্থয ব্যবস্থাপনা চনদয় সত্কত থাকা প্রদয়াজন। 

সাধািেত্ কুচিয়া মাছ চনম্নচলচখত্ কিাদগ আরান্ত হদত্ পাদি।  

১) েত্ কিাগ বা আলসাি চডচজজ 

অন্যান্য  মাদছি মদত্া েত্ কিাগ বা আলসাি চডচজজ কুচিয়াি অন্যত্ম প্রধান কিাগ চহদসদব চবদবচিত্। এ কিাদগি আরমদন 

কুচিয়াি েিীদি চনম্ন চলচখত্ লেেগুদলা প্রকাে পায় 

 

 প্রাথচমক পয তাদয় মাদছি গাদয় কছাট কছাট লাল োগ কেখা কেয়। 

 রমান্বদয় লাল োদগি স্থদল গিীি েদত্ি সৃচি হয়। 

 কলদজি অগ্রিাদগ এ কিাদগি আরমে হদল কলজ খদস পদড়। 

 মাছ খাদ্য গ্রহে কদি না এবাং পয তায়রদম মৃতুযি চেদক ধাচবত্ হয়। 

 আরান্ত মাছদক পাচন কথদক উদে আগাছাি ওপি অলসিাদব পদড় থাকদত্ কেখা যায়। 

প্রচত্কাি বা চনয়িে 

 মাছ মজুদেি আদগ প্রচত্ েত্াাংদে ১ ককচজ হাদি চুন প্রদয়াগ কদি পুকুি জীবাণুমুক্ত কিদত্ হদব। 



 আরান্ত মাছদক ০.১-০.২ চম.গ্রাম/ককচজ হাদি কিনামাইচসন অযাচিবাদয়াটিক ইনদজকোন প্রদয়াগ কিদত্ হদব। 

প্রদয়াজদন সপ্তাহ অন্তি ২য় কডাজ প্রদয়াগ কিদত্ হদব। 

পিজীবীজচনত্ কিাগ 

আণুচবেচেক চবচিন্ন প্রকাি ক্ষুদ্রজীব কথদক শুরু কদি কজাঁক পয তন্ত কুচিয়াি েিীদি বাস কিদত্ পাদি। কুচিয়াি েিীদি পিজীবী 

আরমদেি ফদল চনম্নচলচখত্ লেেগুদলা কেখা যায় 

 মাছ অস্বািাচবকিাদব িলািল বা লাফালাচফ কিদত্ থাদক। 

 মাছ খাবাি গ্রহে কিা বন্ধ্ কদি কেয় ফদল রমান্বদয় মাছ দূব তল হদয় পদড়। 

 ককান ককান পিজীবীি আরমদে মাদছি িামড়ায় কছাট কছাট সাো োগ কেখা যায়। 

প্রচত্কাি বা চনয়িে 

 আরন্ত মাছদক ৫০ চপচপএম ফিমাচলন বা ২০০ চপচপএম লবে পাচনদত্ ১চমচনট ধদি কগাসল কিাদত্ হদব। 

 আরান্ত পুকুদিি হাপা ৫০ চপচপএম ফিমাচলন বা ২০০ চপচপএম লবে পাচনদত্ ধুদয় কড়া কিাদে ১-২ চেন িাদলািাদব 

শুচকদয় চনদত্ হদব। 

 পুকুদিি পাচন সম্পূে তিাদব পচিবত্তন কদি ত্লদেদে প্রচত্ েত্াাংদে ৫০০ গ্রাম হাদি লবে বা ১ ককচজ হাদি চুন প্রদয়াগ 

কিদত্ হদব। 

পুচিহীনত্াজচনত্ কিাগ 

শুধু জীবাণু বা পিজীবীি কািদেই মাছ েচত্গ্রস্ত হয় না। প্রদয়াজনীয় পুচিি অিাবও মাদছি পয তাপ্ত বৃচদ্ধি অন্তবায়। 

পুচিহীনত্াজচনত্ কিাদগি লেেগুদলা চনম্নরূপ হদয় থাদক 

 মাদছি বৃচদ্ধ হাি কদম যায়। 

 েিীদিি তুলনায় মাদছি মাথা বড় হদয় যায়। 

 অস্বািাচবক হাদি মাদছি ওজন কমদত্ থাদক এবাং মাছ িলািদলি েচক্ত হাচিদয় কফদল। 

 ধীদি ধীদি মাছ মৃতুযি চেদক ধাচবত্ হয়। 

প্রচত্কাি বা চনয়িে 

 পুচি সমৃদ্ধ খাদ্য িাচহো অনুযায়ী সিবিাহ কিদত্ হদব। 

িাইিাসজচনত্ কিাগ 

কুচিয়া মাছ িাইিাসজচনত্ কিাদগও আরান্ত হদত্ পাদি। ত্দব Iridovirus প্রকৃচত্ি িাইিাস দ্বািা সাধািেত্ কবচে আরান্ত 

হয়। এ িাইিাস শ্বাসযদি আরমে কদি চবধায় প্রাথচমক পয তাদয় কিাদগি লেে বাচহযকিাদব কত্মন প্রকাে পায় না। ত্ািপিও 

চনম্নচলচখত্ লেেগুদলা দ্বািা এ কিাদগি েনাক্ত কিা সম্ভব 

 আরান্ত মাছ দুব তল ও ফযাদকদে বে ত ধািে কদি ঐজ্জ্বল্য হািায়। 

 আরান্ত দুব তল মাদছ িক্তশূন্যত্া কেখা কেয়। 

 আরান্ত হওয়াি কদয়ক চেদনি মদে ব্যাপক মড়ক কেখা কেয়। 

প্রচত্কাি বা চনয়িন 

িাইিাসজচনত্ কিাদগি স্যচনচে তি ককাদনা প্রচত্কাি না থাকদলও পুকুদি সঠিক পাচন ব্যবস্থাপনাি মােদম এ কিাদগি আরমে 

কথদক পচিত্রাে পাওয়া যায়। 

কপানা প্রচত্পালদনি সত্কত্তা 

 কে বা কিৌবাচ্চায় বা হাপায় কপানা প্রচত্পালদনি কেদত্র কচুিীপানা অল্প পচিমাদে চেদত্ হদব 

 কচুিীপানাি পচিমাে কবচে হদল নাইদোদজদনি আচধদকযি কািদে কপানাি মৃতুযিহাি কবদড় কযদত্ পাদি 

 কচুিীপানা তুদল সহদজই কপানাি নমুোয়ন কিা যায় 

 পুকুদি কজাঁদকি আরমে যাদত্ না হয় কস চেদক লে িাখদত্ হদব 

 কজাঁদকি আরমে হদল প্রাদু তিাদবি উপি চিচত্ত কদি পুকুদি পাচন কচমদয় েত্াাংদে ২৫০-৩৫০ গ্রাম লবে প্রদয়াগ 

কদি ৭-৮ ঘিা পি পাচন সিবিাহ কিদত্ হদব 



 টিউচবদফি কবড বত্িী কদি কপানা প্রচত্পালন কিদল সম আকাদিি কপানা পাওয়া যায় এবাং এদত্ কপানাি কেঁদি 

থাকাি হািও অদনক কবচে ত্দব ককানিাদবই টিউচবদফদিি কবদড জীচবত্ হাঁসদপাকা সিবিাহ কিা যাদব না। 

কুচিয়া িাদষ সত্কতত্া 

 কহদলঞ্চা প্রদয়াদগি সময় লেয িাখদত্ হদব কযন কহদলঞ্চাি সদঙ্গ ককাদনা প্রকাি েচত্কি পিজীবী িদল না আদস। 

 কহদলঞ্চাি পচিমাে কবচে হদল মাদি কা কচমদয় চেদত্ হদব। নতুবা নাইদোদজন আচধদকযি কািদে মাদছি গাদয় 

কফাসকা পদড় যা পিবত্ীদত্ ঘা এ পচিেত্ হদত্ পাদি।  

 পয তাপ্ত খাবাদিি অিাদব ও িাক্ষুদস স্বিাদবি কািদন এক মাছ অন্য মাছদক েচত্গ্রস্ত কিদত্ পাদি। আঘাত্প্রাপ্ত, 

েচত্গ্রস্ত এবাং পুচিহীন মাদছি বাজািমূল্য অদনক কম।   

 


