
 



 মাছের মমশ্রচাষ হছ া একই পুকুছর মিমিন্ন প্রজামির মাছের একছে চাষ। এই পদ্ধমির উছেশ্য হছ া পুকুছর সি স্তছরর 

খািাছরর পূর্ ণ ব্যিহাছরর মাধ্যছম মাছের উৎপাদন বৃমদ্ধ করা। রুই, কাি া, মৃছে , কা িাউশ, মিেছহড, কমনকাপ ণ ইিযামদ 

মােছক কাপ ণ জািীয় মাে ি া হয়। এসি মাে পুকুছরর মিন্ন মিন্ন স্তছর িসিাস কছর এিং মিমিন্ন স্তছরর খািার খায় অর্ ণাৎ 

সি প্রজামির মাে সাধারর্ি সি স্তছরর খািার খায় না। কাি া ও মস িার কাপ ণ পুকুছরর উপছরর স্তছরর, রুই মধ্য স্তছরর 

এিং মৃছে  , কা িাউশ ও কামপ ণও ি ছদছশর খািার খায়। আিার সি প্রজামির মাে একই ধরছর্র খািার খায় না এিং 

মিমিন্ন প্রজামির মাে মিমিন্ন ধরছর্র প্রাকৃমিক খািার খখছয় র্াছক। পুকুর-দীমি িা খে খকান জ াশছয় খেমন ফাইছটাপ্লাঙ্কটন 

(ক্ষুছদ উমিদ) এিং জুপ্লাঙ্কটন (ক্ষুছদ প্রামর্) োড়াও খপমরফাইটন, খিনছর্াস, েম ি তৃর্ ও প্রার্ীর অিমশষ্াংশ মিদ্যমান র্াছক। 

মস িার কাপ ণ প্রধানি ফাইছটাপ্লাঙ্কটন, কাি া প্রধানি জপ্লাঙ্কটন, রুই প্লাঙ্কটন ও খপমরফাইন এিং মৃছে  কা িাউস ও 

কামপ ণও মাে ি ছদছশর পঁচা তৃর্, খিনছর্াস খখছয় র্াছক। মমশ্রচাছষর জন্য পুকুর মনি ণাচছনর জন্য মনছচর মিষয়সমূহ  ক্ষ 

রাখছি হছি।  

 

মমশ্র চাছষর উছেশ্য 

 পুকুছরর সক  স্তছরর প্রাকৃমিক খািাছরর সছি ণাচ্চ ব্যিহার মনমিি করা 

 প্রমিছোেী নয় এমন মিমিন্ন প্রজামির মাে একছে চাষ করা 

 পুকুছর পচন মিয়া কম হয় িছ  পামনর গুর্াগুর্ িাছ া র্াছক 

 অছপক্ষকৃি কম ঝুঁমকছি খিমশ মুনাফা অজণন সম্ভি 

 

পুকুর মনি ণাচছনর খক্ষছে মিছিচয মিষয়সমূহ 

 মমশ্রচাছষর জন্য কমপছক্ষ ৭-৮ মাস পামন র্াছক এ রকম, অছপক্ষকৃি িড় আকৃমির পুকুর হছ  িাছ া হয়।  

 পুকুছরর আয়িন ২০ শিাংছশর খচছয় িড় এিং পামনর েড় েিীরিা ৫-৬ ফুট র্াকা আিশ্যক 

 পুকুর পাছড় িড় োেপা া না র্াকা িাঞ্ছনীয়। 

 

পুকুর প্রস্তুমির ধাপসমূহ 

 

মােচাছষ পুকুর প্রস্তুমির গুরুত্ব অপমরসীম। মাছের দদমহক বৃমদ্ধ ও খরােমুক্ত র্াকার অনুকূ  পমরছিশ সৃমষ্র জন্যই মিজ্ঞানসম্মি 

উপাছয় পুকুর প্রস্তুমি আিশ্যক। িাই খপানা মজুছদর পূছি ণ িাছ ািাছি পুকুর প্রস্তুি করছি হছি। 

 পুকুছরর পাড় িাঙ্গা র্াকছ  খমরামি কছর িা খেঁছধ মজবুি করছি হছি।  

 পুরািন পুকুছরর ি ছদছশ পঁচা কাদা র্াকছ  িা তুছ  খফ ছি হছি। 

 পাছড় খ াপ  াড় র্াকছ   িা পািা পুকুছর পছড় পছচ মেছয় পামন নষ্ করছি পাছর। মাে খখছকা প্রামর্ খেমন সাপ, 

উদমিড়া , গুইসাপ পামনছি আশ্রয় মনছয় মাে খখছি পাছর। িাই পুকুছরর আোো, পাছড়র খ াপ  াড় পমরস্কার 

করছি হছি।  

 পুকুর শুকাছনার মাধ্যছম রাক্ষুছস মাে (খশা , েজার,খিায়া ,টামক ইিযামদ)  এিং অিামঞ্ছি মাে (ম া, খে া, পু ুঁটি, 

চান্দা, দাড়মকনা ইিযামদ) সম্পূর্ ণিাছি সমরছয় খফ ছি হছি।  

 পুকুর শুকাছনার সম্ভি না হছ  প্রমি শিাংছশ ৫০ গ্রাম  (৪ ফুট পামনর েিীরিায়) খরাছটনন প্রছয়াে কছর অিামিি 

ও রাক্ষুছস মাে অপসারর্ করখি হছি। 



 অিামিি ও রাক্ষুছস মাে অপসারর্ করার পর প্রমি শিাংছশ ১.০ খকমজ চুন সমস্ত পুকুছর প্রছয়াে করছি হছি। 

 চুন প্রছয়াছের ৩-৪ মদন পর প্রমি শিাংছশ ০৬-০৮ খকমজ হাছর খোির সার সমস্ত পুকুছর মেটিছয় মদছি হছি।  

 খোির সার প্রছয়াছের ৩ মদন পছর প্রমি শিাংছশ ১০০ গ্রাম ইউমরয়া ও ৫০ গ্রাম টিএসমপ পুকুছর ব্যিহার করছি 

হছি। 

 

প্রজামি মনি ণাচন ও খপানা মজুদ 

মমশ্র চাছষর জন্য সফ িা মনিণর কছর প্রজামি মনি ণাচছনর ওপর। প্রজামি মনি ণাচছনর খক্ষছে মনম্নম মখি মিষয়গুছ া মিছিচনা 

করা উমচি। 

 িাজাছর খে সি প্রজামির মাছের চামহদা খিমশ 

 িাং াছদছশর পমরছিছশ খে প্রজামির দদমহক বৃমদ্ধর হার খিমশ  

 অমধক িনছত্ব খে সি প্রজামির স্বািামিক বৃমদ্ধর হার ও িাঁচার হার খিমশ 

 খে সি প্রজামির খপানা সহছজ পাওয়া োয় 

 খে সি প্রজামির কম  খপ্রাটিনমুক্ত খাছদ্য স্বািামিকিাছি িাছড় 

 খে সি প্রজামি সহছজ খরাছে আিান্ত হয় না 

 খপানা মজুছদর হার 

 িাছ া উৎপাদন পাওয়ার জন্য সুস্থ ও সি  খপানা মনমদষ্ণ হাছর মজুদ করা উমচি 

 প্রমি শিাংছশ ১০-১২ খসমম আকাছরর ৪৫-৬০ টি চাছপর খপানা (over wintered) মজুদ করা খেছি পাছর 

 িাোড়া প্রমি শিাংছশ অমিমরক্ত ১০টি রাজপু ুঁটির খপানা মজুদ করছ  িাছ া ফ  পাওয়া োয় 

 খপানা প্রামির ওপর খপানা মজুছদর সময় মনিণর কছর। িছি মাচ ণ খর্ছক নছিম্বর মাস পে ণন্ত মাচ দ্রুি িাছড় মিধায় 

খপানা মাচ ণ মাছসর মছধ্যই মজুদ করছি পারছ  িাছ া হয়। মমশ্র চাছষর জন্য খপানা মজুছদর সংখ্যা সারমর্ ১ এ খদয় 

হছ া। 

 

সারমর্ ১ঃ  মমশ্রচাছষর জন্য মনি ণামচ ণি মিমিন্ন প্রজামির মাছের খপানা 

 

মাছের প্রজামি প্রমি শিাংছশ সংখ্যা 

রুই ৬-৮ 

কাি া ৩-৪ 

মৃছে  ৮-১০ 

মস িার কাপ ণ ৯-১২ 

কামপ ণও ২-৩ 

গ্রাসকাপ ণ ২-৩ 

মছনাছসক্স মেফট খি ামপয়া ১৫-২০ 

খমাট ৪৫-৬০ 

 

   



সার ও খাদ্য ব্যিস্থাপনা 

উপযুক্ত পমরছিছশ দক্ষ ব্যিস্থাপনায় সার ও খাদ্য প্রছয়াছের ওপর মাছের উৎপাদন িহু াংছশ মনিণরশী । িাই সঠিক মনয়ছম 

খাদ্য অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ মিষয়। অছপক্ষাকৃি িাছ া উৎপাদছনর জন্য মনম্নিমর্ ণি পদ্ধমিছি সার ও খাদ্য প্রছয়াে করা উমচি।  

 

সম্পূরক খাদ্য প্রছয়াে 

 পুকুছর িব্যহৃি সাছর খে প্রাকৃমিক খাদ্যকর্া জছে িাছি মাছের পুমষ্ সম্পূর্র্ হয় না, িাই মাছের দ্রুি বৃমদ্ধর জন্য 

প্রাকৃমিক খাছদ্যর পাশাপামশ সম্পূরক খািার সরিরাহ করছি হয়।  

 সম্পূরক খািার মহছসছি চাছ র কুুঁড়া (৮০%), সমরষার দখ  (১৫%) ও মফশমম  (০৫%) এর মমশ্রর্ পুকুছর সরিরাহ 

করা খেছি পাছর। 

 মাে োড়ার পছরর মদন খর্ছক প্রমিমদন সকাছ  মজুদকৃি মাছের ওজছনর শিকরা ২-৫ িাে সম্পূরক খাদ্য মদছি 

হছি।  

 সিাছহ ১ মদন সম্পূরক খািার সরিরাহ িন্ধ রাখছি হছি। িাোড়া খমি া মদছনর খাদ্য সরিরাহ করা খর্ছক মিরি 

র্াকছি হছি। 

 মাে মজুছদর পর প্রমি মাছস একিার জা  খটছন মাছের নমুনায়ছনর মাধ্যছম েড় ওজছনর খজছন খািাছরর পমরমার্ 

িাড়াছি হছি। নমুনায়ন সম্ভি না হছ  মনছচর েছক িমর্ ণি হাছর খািার খদয়া খেছি । 

 সারমর্ ২ঃ  নমুনায়ন সম্ভি না হছ  মনম্নম মখি েছক িমর্ ণি হাছর খািার খদয়া খেছি পাছর। 

 

মাছের প্রজামি প্রমি শিাংছশ সংখ্যা 

প্রর্ম ৪.০ 

মিিীয় ৮.০ 

 তৃিীয় ১৫.০ 

চতুর্ ণ ২৪.০ 

পিম ৩০.০ 

ষষ্ঠ ৩৫.০ 

সমিম ৪২.০ 

 গ্রাসকাপ ণ নরম িাস খায়। িাই এ মাছের জন্য নরম কমচ িাস, ক্ষুছদ পানা, ক াপািা প্রমিমদন সকাছ  ও মিকাছ  

সরিরাহ করছি হছি। 

 িাস পািা োছি পুকুছর েমড়ছয় না পছড় িার জন্য িাঁশ মদছয় দিমর আয়িকাছরর খিষ্নীর মছধ্য িাস সরিরাহ করছি 

হছি। 

 িাস সরিরাছহর ১-২ িন্টা পর পুকুছর সম্পূরক খািার মদছ  গ্রাসকাপ ণ সম্পূরক খািার খিমন খাছি না। ফছ  অন্যান্য 

মাে খিমশ খাদ্য গ্রহছনর সুছোে পাছি ,ফছ  মাছের খমাট উৎপাদন বৃমদ্ধ পাছি। 

 

সার প্রছয়াে 

 পুকুছর প্রচুর পমরমাছর্ মাছের প্রাকৃমিক খািার জোছনার জন্য টিএসমপ মদছি হছি। 

 এিাছি পে ণায়িছম  অজজি ও দজি সার পুকুছর প্রছয়াে করছ  মাছের উৎপাদন িাছ া হয়। 



 পুকুছরর পামন েমদ অিযামধক সবুজ রং ধারর্ কছর িা হছ  সার প্রছয়াে িন্ধ রাখছি হছি। 

 

ব্যিস্থাপনা 

 পুকুছরর আোো সি ণদা পমরস্কার রাখছি হছি 

 খপানা োড়ার পর প্রমিমদন সকাছ  ও  মিকাছ  পুকুর পাছড় মেছয় খপানার চ াচ  এিং েমিমিমধ  ক্ষয রাখছি হছি 

 পুকুছরর পামন দ্রুি কছম খেছ  অন্য খকান উৎস হছি মিশুদ্ধ পামন সরিরাছহর ব্যিস্থা মনছি হছি 

 খকান মাে মছর খিছস উঠছ  মরার কারর্ জানার খচষ্া করছি হছি। খরাে হছ  িা সনাক্ত কছর খরাে মনরামছয়র 

ব্যিস্থা মনছি হছি 

 পামনর স্বচ্ছিা ৮ খসমন্টমমটাছরর মনছচ খনছম খেছ  সার ও খািার খদয়া িন্ধ রাখছি হছি 

 পামনছি অমক্সছজন অিাি হছ  মাে পামনর উপছর উছঠ খামি খখছি র্াছক। এ অিস্থায় মিশুদ্ধ অমক্সছজন বৃমদ্ধকারক 

ঔষধ ব্যিহার করছি হছি। 

 মাছ  মাছ  হররা খটছন পুকুছরর ি ায় মিষাক্ত গ্যাস দূর করার ব্যিস্থা মনছি হছি 

 খে মােগুছ া মিমি িা খাওয়ার উপছোেী হছয় োছি খসগুছ া ধছর খফ ছি হছি। িাহছ  খোট আকাছরর মােগুছ া 

িাড়ার সুছোে পাছি 

 মাে চাষ শুরু করার পর ব্যছয়র মহসাি মনয়মমি ম মপিদ্ধ করছি হছি 

 

খরােিা াই ও প্রমিকার 

 

সুস্থ ও সি  খপানা মজুদ করছ  এিং মনয়মমি ও পমরমমি সার, খািার প্রছয়াছে সাধারর্ি খরাছের প্রাদুিণাি খদখা োয় না। 

খে খকান অব্যিস্থপনার জন্য পুকুছরর মাে মনম্নম মখি খরােসমূহ খদখা খেছি পাছর। 

আগুছ ামসস (মাছের উকুন)ঃ  সাধারর্ি মাছের পাখনা ও আঁছশর ফাঁছক আরগু াস নামক এক প্রকার পরজীিী িারা মাে 

আিান্ত হছয় র্াছক। কাপ ণজািীয় মাছের এসি পরজীিী খদখার ফছ  োছয় ক্ষছির সৃমষ্ হয়। িাোড়া পুকুছরর মােছক এসি 

পরজীিী খদখার ফছ  োছয় ক্ষছির সৃমষ্ হয়। িাোড়া পুকুছর মােছক খুি খোটছোটি করছি খদখা োয়। এ অিস্থায় আিান্ত 

পুকুছর প্রমি িনমমটার পামনছি ০.৫ গ্রাম হাছর মডপটাছরক্স প্রছয়াে করছি হছি। এিাছি সিাহ অন্তর পরপর মিনিার 

মডপটাছরক্স প্রছয়াে উকুন পুছরাপুমর ধ্বংস হছয় োয়।  

ক্ষি খরাে  মাে সাধারর্ি শীিকাছ  এ খরাছে আিান্ত হছয় র্াছক। শুরুছিই মাছের খদছহ  া  খোট দাে খদখা োয় এিং 

েছিণর সৃমষ্ হয়। িাই শীছির প্রারছম্ভ পুকুছর ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন খেন চুন প্রছয়াে, সম্ভি হছ  প্রমি সিাছহ পামন সরিরাহ 

করছ  এ খরাছের প্রাদুিণাি কম হছয় র্াছক। 

পমরছিশেি প্রিাি  চাষকৃি পুকুর অিযন্ত পুরাছনা িা অমিমরক্ত কদ ণমাক্ত হছ  পুকুছরর ি ছদছশ অমিমরক্ত গ্যাস সৃমষ্ হছি 

পাছর। এ অিস্থায় পুকুছরর পামন খিা া না কছর হররা খটছন পুকুছরর ি ছদশ গ্যাস দূর করা খেছি পাছর। িাছি পুকুছরর 

পমরছিশ উন্ন হছি। 

মাছ  মাছ  জা  খটছন মাে খরাোিন্ত হছয়ছে মকনা িা পরীক্ষা কছর খদখছি হছি। খরাে হছ  প্রমিকাছরর ব্যিস্থা অিশ্যই 

গ্রহর্ করছি হছি। িছি খরাে প্রমিকাছরর খচছয় প্রমিছরাধই উত্তম পন্থা। 

 

মাে আহরর্ 



 উমিমখি পদ্ধমিছি রুই জািীয় মাে ৬-৭ মাছস এিং রাজপু ুঁটি ও মেফট খি ামপয় ৩-৪ মাছসই খািার উপছোেী 

এিং মিিয়ছোগ্য হয় 

 মাে ধরার জন্য  ামক জা  টানা খিড়জা  ব্যিহার করা খেছি পাছর। িাজাছর মিিয় হছ  খুি খিাছর মাে ধরার 

কাজ শুরু করা উমচি 

 এ পদ্ধমিছি মাছের মমশ্রচাষ কছর খহক্টর প্রমি এক ফসছ  ৫.৫-৬.০ টন মাে উ]পাদন করা োয় 

 

সারমর্ ৩ : মমশ্রচাছষর এক খহক্টর পুকুছর মাে উৎপাদছনর আয়-ব্যছয়র মহসাি 

 

খাি পমরমার্ মূল্য (টাকা) 

ব্যয় -  

 পুকুছর িামষ ণক পত্তনী - ৫০,০০০ 

 সংস্কারজমনি ব্যয়  ১০,০০০ 

উপকরর্ামদ   

 খরাছটনন ৪ খকমজ ১,০০০ 

 চুন ২৫০ খকমজ ৪,০০০ 

 মাছের খপানা ১১,২৫০ ৩৩,০০০ 

সার   

 খোির ১৫,০০ খকমজ ১৫,০০০ 

 ইউমরয়া ৩৫০ খকমজ ৩,৫০০ 

 টিএসমপ ১৭৫ খকমজ ৫,২৫০ 

খাদ্য   

 চাছ র কুুঁড়া ৯,৬০০ খকমজ ১,৪৪,০০০ 

 সমরষার দখ  ১,৮০০ খকমজ ৪৫,০০০ 

 মফশ মম  ৬০০ খকমজ ৩০,০০০ 

 জা  মদছয় মাে ধরা - ৩,০০০ 

 মিমিধ - ৫০,০০০ 

প্রকৃি ব্যয়  

মূ ধছনর ব্যাক সুদ ৮% (েমদ ঋর্ খনয় হয়) 

সি ণছমা ব্যয় 

৩,৯৩,৭৫০ 

৩১,৫০০ 

৪,২৫,২৫০ 

আয়   

মাে মিমি (প্রমি খকমজ ১৩০ টাকা হাছর) 

৫,৫০০ খকমজ 

প্রকৃি মুনাফা 

 

৭,১৫,০০০ 

২,৮৯,৭৫০ 

  


