
বিপন্ন প্রজাবির মাছের মহাছ াল মাছের পপানা উৎপাদন ও চাষ ব্যিস্থাপনা 

 

উপমহাছদছ  পপাট বি  বহছেছি েমাদৃি মহাছ াল মাে িাাংলাছদছ  বিদ্যমান বিপন্ন প্রজাবির কার্প জািীয় মাছের মছে 

অন্যিম। কছয়ক দ ক আছেও িাাংলাছদছ র পাহাবি অঞ্চছল (পেমন- ময়মনবোংহ, বেছলট, বদনাজপুর এিাং পাি বিয চট্রগ্রাম) 

খরছরািা নদী,ঝর্ বা , পলক এিাং পাশ্বিিী খাছল বিছল ২টি প্রজাবি মহাছ াছলর (Tor tor Putiora) প্রাচুে বিা বেল। 

বিবিন্ন মনুষ্যসৃষ্ট এিাং প্রজননছেত্র ক্রমান্বছয় বিনষ্ট হছয় োছে। িছল প্রাকৃবিক জল ছয় মহাছ াছলর প্রাপ্যিা মারাত্মকিাছি  

হ্রাে পপছয় মােটি প্রায় বিলুবির পছে। মােটির জীিবিবচত্র হ্রাছের অন্যিম কারর্ বহছেছি কাপ ব জািীয় অন্যান্য মাছের তুলনায় 

এর অিযন্ত কম বিম ধারর্ েমিাছকও (৬,০০০-১১,০০০/পকবজ) বচবিি করা হয়। িবর্ বি কারর্েমূহ বিছিচনায় পরছখ 

বিলুিপ্রায় মাছের জীিবিবচত্র রোয় িাাংলাছদ  মৎস্য েছিষর্া ইনবিটিউট েছিষর্া কম বসূবচ িাস্তিায়ন কছরছে। প্রাকৃবিক 

পবরছিছ  এর জীিবিবচত্র োংরেছর্র অাং  বহছেছি ইনবিটিউছট প্রজনছনর মােছম উৎপাবদি পপানা বিবিন্ন জলজ পবরছিছ  

অিমুবি কাে বক্রম অব্যাহি রছয়ছে।  

 

 

মহাছ াল মাছের বিব ষ্টয 

 পাহাবি খরছরািা নদী, ঝর্ বা এিাং পলক এছদর মূল আিােস্থল 

  ীিকাছল অছপোকৃি বনম্ন িাপমাত্রায় এ মােটি প্রজনন কছর োছক 

 কাপ ব প্রজাবির অন্যান্য মাছের োছে এর বমশ্রচাষ করা োয় 

 পরাে  প্রবিছরাধ েমিা অিযন্ত পিব  িছল এ মােটি োধারর্ি পরােক্রান্ত হয় না 

 

বনয়বিি প্রজনন ও পপানা উৎপাদন পকৌ ল 

ব্রুি মাে ব্যিস্থাপনা পকৌ ল 

 োধারর্ি নছিম্বর-জানুয়াবর পে বন্ত মহাছ াল েি বানুকূল প্রজননকাল, েখন পুকুছরর পাবন িাপমাত্রা ১৭-২২ বিবগ্র পে. 

িজায় োছক 

 োরািের পাবন োছক এমন ৪-৫ ফুট েিীর পুকুর প্রজননেম মাছের জন্য েিছচছয় উপছোেী  

 প্রজনন পমৌসুছমর ১-২ মাে পূছি ব স্ত্রী ও পুরুষ মাে আলাদা পুকুছর মজুদ করছি হয় 



 ব্রুি মহাছ াল মাে পহক্টর প্রবি ১,০০০-১,৫০০ টি মজুদ করছল েিছচছয় িাছলা িলািল পাওয়া োয় 

 মাছের পবরপক্কিা বৃবি করার জন্য প্রবিবদন পুকুছর ২-৩ ঘন্টা পবরস্কার পাবন েরিরাহ করার ব্যিস্থা োকছল িাছলা 

হয় 

 মজুদকৃি ব্রুি মােছক ২৫% পপ্রাটিন েমৃি খাদ্য পদহ ওজছনর ৪-৫% হাছর প্রবিবদন েরিরাহ করছি হছি 

 পুকুছরর উৎপাদন ীলিা িজায় রাখার জন্য পহক্টর প্রবি ২৫ পকবজ ইউবরয়া ও ৪০ পকবজ টিএেবপ ১৫ বদন পর পর 

পে বায়ক্রছম প্রছয়াে করছি হছি 

প্রজননেম মাে বনি বাচন, বনয়বিি প্রজনন ও পপানা প্রবিপালন 

 

 প্রজনন পমৌসুছম পবরপক্ক স্ত্রী বিম্বা য় বিছি িবিব োছক িছল পপট পিালা ও স্ফীি হয় এিাং িে পাখনা মসৃন োছক 

 পুরুষ মাছের িে পাখনা খেখছে এিাং জননাছের োমান্য উপছর চাপ বদছল োদা বমল্ট পির হছয় আছে 

 বনবষি বিমগুছলাছক কছয়কিার বিপটিউিওছয়ছলর পাবন বদছয় ধুছয় বিছমর আঠালুিাি দূর কছর হযাবচাং জাছর 

স্থাপন করা হয় 

 োধারর্ি ২১-২৩ বিবগ্র পে. পাবনর িাপমাত্রায় ৭২-৮০ ঘন্টা পর বিম ফুছট লাবি ব পির হছয় আছে। মহাছ াল মাছের 

বিছমর পবরস্ফুটছনর হার ৭০-৭৫% হছয় োছক 

 লাবি বর িয়ে পাঁচ বদন হছল এছদর খািার বহছেছি হাঁে মুরেীর বিছমর বেি কুসুম েরিরাহ করা হয় এিাং এ েময়ই 

পরণুছপানা আঁতুি পুকুছর োিার উপছোেী হয়। এ পিবিছি উৎপাবদি পরণুছপানার িাঁচার হার ৮০-৯৫% হছয় োছক 

 

নাে বাবর পুকুছর পপানা লালন পকৌ ল 

মহাছ াছলর নাে বাবর ব্যিস্থাপনার েময় বনম্নবলবখি বিষয়গুছলা বিছ ষিাছি বিছিচনায় রাখছি হছিেঃ 

 নাে বাবর পুকুছরর আয়িন ১০-২০  িাাং  এিাং েিীরিা ০.৮০-১.০ বমটার হছি হছি 

 পুকুছর পাবনর ইনছলট ও আউটছলট োকা নাে বাবর পুকুছরর পাবনর গুর্াগুর্ ব্যিস্থাপনায় অিযন্ত িলপ্রসু 

 োধারর্ কাপ ব জািীয় মাছের নাে বাবর ব্যিস্থাপনার মি মহাছ াছলর নাে বাবর পুকুর পেছক বিবিন্ন ধরছর্র জলজ 

আোো পেমন-কচুবরপানা, পটাপা পানা, ক্ষুবদ পানা এিাং িন্তু জািীয় প ওলা দমন করছি হছি 

 অিেঃপর পুকুর শুবকছয় িা পরাছটনন (১ বপবপএম) প্রছয়াে কছর রাক্ষুছে ও অন্যান্য অিাবঞ্চি মাে দমন করছি হছি 

 শুষ্ক পুকুছরর িলছদছ  িা বনধ বাবরি েিীরিায় পাবনছি প্রবি  িাাংছ  ১০ পকবজ হাছর পোির প্রছয়াে করছি হছি 

 পোির প্রছয়াছের ৫-৬ বদন পর পুকুছরর পাবন হালকা িাদামী রাং ধারর্ করছল পুকুর পপানা মজুছদর উপছোেী হয় 

 পপানা মজুছদর ২৪ ঘন্টা পূছি ব প্রবি  িাাংছ  ১০ বমবল. হাছর প্রছয়াে কছর হাঁে পপাকােহ অন্যান্য অবনষ্টকারী পপাকা 

িা িি আকাছরর জুযাপ্লাঙ্কটন দমন করা োয় 

 নাে বাবর পুকুছর ৫ বদন িয়ছের পরণুছপানা (১.১২-১.২৫ পেবম.) প্রবি  িাাংছ  ২,৪০০টি (৬০০,০০০টি/পহক্টর) েিাছি 

হছি 

 নাে বিাবর পুকুছর পপানা মজুছদর পর েম্পূরক খািার বহছেছি ১ম েিাছহ নাে বাবর বিি এিাং পরিিী ৬ েিাহ িাট বার-

১ বিি পপানার বদবহক ওজছনর ৭-১০ িাে হাছর প্রছয়াে করছি হছি 

 প্রবি েিাছহ একিার নমুনায়ন কছর পপানার স্বাস্থয পরীোর মােছম খািাছরর পবরমার্ েমন্বয় করা আিশ্যক 

 এিাছি ২ মাে পপানা লালন পালছনর পর পপানার আকার েখন ৬.০-৭.০ পেবম. হছল চাছষর পুকুছর োিার উপছোেী 

হয় 



 

আহরর্ ও উৎপাদন 

 নাি বাবর পুকুছর ২ মাে লালছনর পে বাক্রছম জাল পটছন এিাং পুকুর শুবকছয় চারা পপানা আহরর্ করা হয় 

 এ ধরছর্র নাে বাবর ব্যিস্থাপনায় পহক্টর প্রবি েছি ৫.০-৫.৫ লে আঙ্গুলী পপানা উৎপাদন করা োয় 

মহাছ াল মাছের বমশ্রচাষ ব্যিস্থাপনা 

আধুবনক মৎস্য চাছষ রুই জািীয় মাছের োছে মহাছ াল মাছের বমশ্রচাষ করা োয়। িছল পুকুছরর েকল স্তছরর পাবন 

উৎপাদন ীলিাছক েম্পূর্ ব কাছজ লাবেছয় কাবিি পবরমাছর্ মাছের উৎপাদন বৃবি করা োয়। পুকুছরর বিবিন্ন স্তছর বিদ্যমান 

েি ধরছর্র প্রাকৃবিক খাছদ্যর পুছরাপুবর ব্যিহার বনবিি কছর মাছের উৎপাদন বৃবি হছলা বমশ্রচাছষর প্রধান উছেশ্য। 

বমশ্রচাছষর ধাপেমূহ োংছেছপ বনছম্ন ির্ বনা করা হছলােঃ 

 

পুকুর বনি বাচন ও প্রস্তুবি 

মহাছ াল মাছের চাষ পিবি অছনকটা কাপ ব জািীয় মাছের চাষ পিবির মিই। বনছম্ন োংছেছপ পুকুর বনি বাচন ও চাষ পিবির 

ধাপগুছলা ির্ বনা করা হছলােঃ 

 বমশ্রচাছষর জন্য পুকুছরর আয়িন ৪০-১০০  িাাং  এিাং িেছর ৮-১২ মাে ১.০-১.৫ বমটার পাবন োছক এরকম 

পুকুর বনি বাচন করা পেছি পাছর 

 জলজ আোো পেমন-কচুবরপানা, কলমীিল, পহছলঞ্চা ইিযাবদ প কিেহ দমন করা প্রছয়াজন 

 পুকুর শুবকছয় অেিা পরাছটনন পাউিার প্রছয়াে কছর রাক্ষুছে ও অিাবঞ্চি মাে দমন করছি হছি 

 স্বাস্থযকর পবরছিছ  ও উৎপাদন ীলিা বৃবির জন্য প্রবি পহক্টছর ২৫০ পকবজ হাছর চুন বেটিছয় বদছি হছি 

 চুন প্রছয়াছের ৩-৪ বদন পর প্রবি পহক্টছর ১২.৫ পকবজ ইউবরয়া এিাং ২৫ পকবজ টিএেবপ োর প্রছয়াে করছি হছি 

 

পপানা মজুদ 

  কাবিি উৎপাদন পপছি হছল ৫-৬ ইবঞ্চ আকাছরর সুস্থ ও েিল পপানা প্রবি পহক্টছর ৭৫০০টি মজুদ করছি হছি 

 বিবিন্ন প্রজাবির মাছের পপানা মজুছদর জন্য বনছম্নর োরবর্ অনুেরর্ করা পেছি পাছরেঃ 

 

মাছের প্রজাবি মজুদ হার 

(%) 

মজুদ ঘনত্ব 

(োংখ্যা/পহক্টর) 

কািলা ৪০ ৩,০০০ 

রুই ৩০ ২,২৫০ 

মৃছেল ১৫ ১,১২৫ 

বেলিার কাপ ব ১৫ ১,১২৫ 

 

 

েম্পূরক খাদ্য ও োর প্রছয়াে ব্যিস্থাপনা  পকৌ ল 

 মাছের দ্রুি বৃবির জন্য প্রাকৃবিক খাছদ্যর পা াপাব  পুকুছর েম্পূরক খািার েরিরাহ করছি হছি। 



 মাে োিার পছরর বদন পেছক মজুদকৃি পপানার বদবহক ওজছনর  িকরা ২-৪ িাে হাছর চাছলর কুুঁিা ৪০%, েছমর 

ভূবে ২০%, েবরষার বখল ২০%, এিাং বিেবমল ২০% একছত্র বমব ছয় িল আকাছর পুকুছর কবিপয় বনবদষ্টব জায়োয় 

েরিরাহ করছি হছি। 

 প্রবিমাছে নমুনায়ন কছর মাছের স্বাস্থয পরীোেহ মাছের বদবহক ওজছনর েবহি েবেবি পরছখ েম্পূরক খাছদ্যর 

েমন্বয় করছি হছি 

 পপানা োিার পর ২০ বদন অন্তর প্রাকৃবিক খাছদ্যর প্রাপ্যিা োছপছে প্রবি পহক্টছর ১২.৫ পকবজ ইউবরয়া ও ২৫ পকবজ 

টিএেবপ পে বায়ক্রছম প্রছয়াে করছি হছি 

 প্রবি েিাছহ পাবনর গুর্াগুর্ পেমন-িাপমাত্র, অবিছজন, বপএইচ, পমাট োরত্ব ইিযাবদ  পে বছিের্ করছি হছি 

 

মাে আহরর্ ও উৎপাদন 

 পপানা মজুছদর ৮-১০ মাে পর জাল পটছন িা পুকুর শুবকছয় মাে আহরর্ করছি হছি 

 জীবিি িা িাজা মাে িাজাছর বিবক্র কছর অবধক মুনািা পাওয়ার লছেয েময়মি মাে আহরর্ বনবিি করছি হছি 

 িাৎেবরক পুকুছর ৮-১০ মাে বমশ্রচাছষ মহাছ াল মাে ৬০০-৮০০ গ্রাম ওজছনর হছয় োছক 

 পহক্টর প্রবি কািলা ২,২০০-২,৪০০ পকবজ রুই ১,৫০০-১,৭০০ পকবজ, মৃছেল ৭০০-৭৫০ পকবজ মহাছ াল ৬৫০-৭০০ 

পকবজ উৎপাদন পাওয়া োয়। 

 


