
 

 

 

 



মিথ োজীমিথের িোধ্যথি তেলোমিয়ো ও তেটমির মিশ্রচোষ 

 

ভূমিিোাঃ মিথ োজীিীথের অ থ হথলো দুথটো মেন্ন প্রজোমের দুথটো প্রোণী যমি এিথে িসিোস িরোর সিয় িরস্পথরর ক্ষমে সোধন 

নো িথর উিরন্তু িরস্পরথি সোহোয্য সহথযোমিেোর িোধ্যথি তেঁথচ  োথি। সোধোরণে তেলোমিয়ো ও তেটমির এিথে চোষ উদ্ভট 

িথন হথে িোথর। িোরণ তেটমির িোাংসোশী িোছ এিাং তেলোমিয়ো উেথেোজী। এথে তেটমি সমুিয় তেলোমিয়ো তেথয় তেলোর 

ি ো। সোধোরণ অিস্থোয় েোই হথয়  োথি। সোমুমিি িোৎস্য ও প্রযুমি তিন্দ্র িথিষণোর িোধ্যথি এিন এিটি িদ্ধমে উদ্ভোিন 

িথরথছ যোথে তেটমি ও তেলোমিয়োর এিথে এিটো মনমি থষ্ট সিয় িয থন্ত মিশ্র চোষ সম্ভি। 

আিরো জোমন তেটমি সোমুমিি িোছ েথি এরো স্বোদু িোমনথেও িসিোস িরথে িোথর। িোাংলোথিথশর উিকূলীয় অঞ্চথলর 

তজলোসমূথহর নিী ,নোলোি েোল মিথল এি সিয় এথির প্রচুর তিেো তযে। িেথিোথন জনসাংখ্যোর চোথি উিকূলীয় ম্যোনথরোে 

িনোঞ্চল ধ্বাংস, উিকূথল মচাংমি চোষ প্রসোর লোে এিাং অমেমরি ধরোর েথল তেটমি মিন মিন দুষ্প্রোপ্য হথয় উথেথছ। তেটমি 

চোথষর প্রধোন অন্তরোয় হথে এথির িোাংসোশী স্বেোি এিাং জীিন্ত মশিোথরর প্রমে এথির আিষ থন। এছোিো এথির প্রচুর িমরিোথণ 

তিোনো প্রোপ্যেোও সহজ নয়। িথিষণোিোথর িরীক্ষো িথর িথেো তিথছ ১ তিমজ িমরিোণ তেটমি উৎিোিথন ১১.৪ তিমজ জীিন্ত 

িোথছর প্রথয়োজন। প্রোকৃমেি উৎস ত থি সাংগৃহীে তেটমি আিদ্ধ অিস্থোয় িরো িোছ েোদ্য মহথসথি রহণ িথর নো। এথিরথি 

কৃমেি েোিোর অেযস্থ িরোথে হথল খুি তছোট অিস্থোয় তিোনো সাংরহ িথর ধীথর ধীথর িরো িোছ িো িোনোিোর েোিোথর অেযস্থ 

িরোথে হয়। কৃমেি েোিোথর চোষ িরোর জন্য হযোচোরী উৎিোমিে তেটমি তিোনো উত্তি।  

িোাংলোথিথশর আ থ সোিোমজি অিস্থোয় তপ্রমক্ষথে ট্রোস মেশ িো প্রোমণজ আমিষ সমৃদ্ধ িোনোিোর েোথদ্য তেটমির চোষ অেযন্ত ব্য 

িহুল হিোর ি ো। আথলোচয মিশ্রচোষ িদ্ধমেথে তেটমির জন্য তিোন কৃমেি েোিোর িো িোইথর ত থি িরো িো জীমিে িোছ েোদ্য 

মহথসথি ব্যিহোথরর প্রথয়োজনীয়েো তনই। এ সম্পথিথ মিস্তোমরে আথলোচনো িরো হথলো। 

 মিশ্রচোথষ তেটমি ছোিো অন্য তয িোছটি মনি থোচন িরো হথয়থছ েো হথলো তেলোমিয়ো। তেলোমিয়ো মিথিশী িোছ হথলও মিিে 

িথয়ি িশথি িোাংলোথিথশ এই িোছ িহুল প্রচমলে ও আথলোমচে িোছ হথয় উথেথছ। তেলোমিয়োর প্রধোন গুণ হথলো এরো পুকুর 

িো জলোশথয় প্রোকৃমেি িদ্ধমেথে িছথর এিোমধি িোর তিোনো ছোথি। এথির তিোনো তেঁথচ  োিোর হোর অন্য তয তিোন িোথছর 

তুলনোয় তিমশ। এর িষ্ট সমহষূ িোছ আিদ্ধ িোমনথে এরো দ্রুে িাংশ মিস্তোর িরথে িোথর। এরো প্ল্যোঙ্িটন ও তশওলো জোেীয় 

েোিোর তেথয় তেঁথচ  োথি। কৃমেি েোিোর মহথসথি চোথলথর কুুঁিো িো িথির ভূমসর সোহোথয্যও এথির উচ্চ ঘনথে চোষ িরো যোয়। 

তেলোমিয়োর অন্যেি প্রধোন বিমশষ্টয হথে এরো স্বোদুিোমনর িোছ িথল িমরমচে হথলও লিণোি িোমনথেও িসিোস, িাংশমিস্তোর 

ও বৃমদ্ধপ্রোপ্ত হয়। েোই উিকূলীয় জলোশথয় তযেোথন িোৎসমরি লিণোিেোর উেোনোিো ব্যোিি তস সি স্থোথন তেটমি ও তেলোমিয়ো 

মিশ্র চোষ িরো যোয়।  

তেলোমিয়ো ও তেটমির মিশ্র চোথষ এথির উিথরোি বিমশষ্টয ছোিোও তয মিষয়টির উির তজোর তিওয়ো হথয়থছ েো হথলো তেটমির 

জীিন্ত মশিোথর আরহ এিাং তেলোমিয়োর সোরো িৎসর তিোনো উৎিোিন সক্ষিেো। এই মিশ্র চোথষ তেটমি তেলোমিয়োর তিোনো 

তেথয় িি হথে  োথি মিন্তু ব্রুড তেলোমিয়ো (প্রননক্ষি পুরুষ ও স্ত্রী তেলোমিয়ো) ক্ষমে সোধন িরথে িোথর নো। এথক্ষথে তেলোমিয়ো 

তিোনো সরিরোহ িথর তেটমির েোথদ্যর তযোিোন মিথয় েোর উিিোর িথর আর তেটমি তেলোমিয়োর অমে উৎিোমিে তিোনো 

সমরথয় তেলোমিয়োথি দ্রুে বৃমদ্ধথে সহোয়েো হথি। এইেোথি এই মিশ্র চোষথি মসিিোথয়োটিি (Symbiotic) িো 

মিথ োজীমিথের উিোহরণ মহথসথি িন্য িরো যোয়।  

 

 মিশ্রচোথষর উথেেথযোগ্য প্রো মিি অিস্থোয় পুকুথর মিছুটো িি আকৃমের তেলোমিয়ো ছোিথে হথি। 

 তেলোমিয়ো তিোনো তিওয়ো শুরু িরোর ির তছোট আকৃমের তেটমি তিোনো ছোিথে হথি, যোথে এরো িি তেলোমিয়োথি 

আক্রিণ িরথে নো িোথর। 

 তেটমির জন্য কৃমেিেোথি েোদ্য সরিরোথহর প্রথয়োজন তনই। 

 সোর প্রথয়োথির িোধ্যথি পুকুথর তেলোমিয়োর প্রোকৃমেি েোথদ্যর উৎিোিন িোিোথে হথি এিাং প্রথয়োজথন িি িোিী কুুঁিো 

িো ভূমস ব্যিহোর িরো যোথি। 

 প্রো মিি অিস্থোয় ৬ িোথসর জন্য চোষ িরো হথল তেলোমিয়ো ও তেটমির অনুিোে হথি ১০:১। 



 ১ িৎসথরর ির তেটমি ও তেলোমিয়োর মিশ্রচোষ লোেজনি হথিনো। িোরণ এ সিথয় তেটমি ব্রুড তেলোমিয়ো েোিোর 

উিযুি হথয় িথি। 

 এই মিশ্রচোষ স্বোদুিোমন তলোনোিোমন িো সোমুমিি িোমনথেও চোষ িরো তযথে িোথর। 

 চোষ শুরু িরোর সিয় মিমেন্ন আিোথরর তেলোমিয়ো ছোিথল ক্ষমে তনই। মিন্তু িি তছোট তেটমি ছোিো হথল িি তেটমি 

তছোট তেটমি তেথয় তেলথে িোথর। 

 তেলোমিয়োর সোথ  মিশ্রচোথষ উৎিোমিে তেটমি অমধি চমি থ যুি ও সুস্বোদু হথয়  োথি। 

 এই মিশ্রচোষ উিকূলীয় তয তিোন ধরথনর িোটির জলোশথয় িরো তযথে িোথর।  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই মিশ্র চোথষ প্রো মিিেোথি িরণীয়াঃ 

 মিশচোষ শুরু িরোর সিয় এমপ্রল ত থি জুন। এ সিথয় প্রোকৃমেি উৎস ত থি তিোনো তেটমি িোওয়ো যোয়। 

 তেটমি তিোন প্রোমপ্তর ১ ত থি তিি িোস পূথি থ পুকুর বেমর িরথে হথি। 

 তেটমি তিোনো ছোিোর ১ িোস পূথি থ পুকুথর তেলোমিয়ো ছোিথে হথি। যোথে তেলোমিয়ো তিোনো ছোিোর উিথযোিী হয়। 



 প্রো মিিেোথি পুকুর িয থোপ্ত প্ল্যোঙ্কটন জোেীয় েোিোথরর উৎিোিন মনমিে িরথে হথি। 

 সমুিয় তেটমি তিোনো এিথে পুকুথর ছোিো েোথলো এথে িি তেটমি তছোট মেটমি তেথয় তেলথে িোরথিনো। 

 তিোন িোরথণ পুকুর তেলোমিয়োর তিোনো উৎিোিন মিলমিে হথল তেটমি তিোনোও তিমরথে ছোিথে হথি। 

 

পুকুর বেমরাঃ 

তয তিোন সোইথজর পুকুর এই মিশ্র চোথষ উিথযোিী। িরীক্ষোমূলি েোথি ৫ শেোাংশ ২০ শেোাংশ, ৩৫ শেোাংশ, ৬০ শেোাংশ ১.১ 

এির এিাং ৪ এির উিকূলীয় পুকুথর এই মিশ্রচোথষ েোথলো েলোেল িোওয়ো তিথছ। আিরো িেথিোথন এই পুমস্তিোয় এি এির 

সিিমরিোথণ পুকুর মিশ্রচোষ সম্পথিথ আথলোচনো িরথিো। 

আথিই িলো হথয়থছ তয তিোন ধরথণর িোটির পুকুর এই মিশ্রচোথষর জন্য উিথযোিী। িোলু, তিোআাঁশ, এথটল এিাং অম্লেোযুি 

(Acid sulphate soil) তিোটিথে সথন্তোষজনি েলোেল িোওয়ো তিথছ। পুকুর বেরীর সিয় প্রো মিিেোথি েলো শুমিথয় 

২০০ তিমজ চুন প্রথয়োি িরথে হথি। চুন প্রথয়োথির ির পুকুথর িোমন েমেথ িরথে হথি। এেোথন উথেখ্য, উিকূলীয় এলোিোর 

ম্যোনগ্রুি িনোঞ্চল িমরস্কোর নো িথরও তেলোমিয়ো ও তেটমির মিশ্রচোষ িরো তযথে িোথর। তস তক্ষথে তেলোমিয়োর জন্য তিমশ 

িমরিোথণ কৃমেি েোিোর প্রথয়োি িরথে হথি। 

িোমন প্রথিশ িরোথনোর ির পুকুথর এির প্রমে ২০ তিমজ ইউমরয়ো, ৩০ তিমজ টি এস মি ও ১০ তিমজ িটোশ সোর প্রথয়োি িরথে 

হথি। সোর প্রথয়োথির ির িোমন সবুজ রাং ধোরণ িরথল প্রজননক্ষি তেলোমিয়ো এিথর ১৬০০০ মহথসথি ছোিথে হথি। এেোথন 

উথেখ্য এিসোথ  এে অমধি সাংখ্যি তেলোমিয়ো সাংরহ িরো নো তিথল তেটমি তিোনো ছোিোর তিশ িথয়ি িোস পূথি থই পুকুর 

বেমর িথর িি িমরিোথণ ব্রুড তেলোমিয়ো অ িো তছোট তেলোমিয়ো ছোিথলও চলথি। এই তেলোমিয়োথি প্রোকৃমেি েোথদ্য এিাং 

প্রথয়োজথন কৃমেি েোিোর মহসোথি চোথলর কুুঁিো িথির ভূমষ ৭৫% এিাং বেল ২৫% েোইথয় দ্রুে  তেলোমিয়োর সাংখ্যো বৃমদ্ধ িরো 

তযথে িোথর। ইিোমনাং তিথশ প্রোপ্ত মিেট (GIFT)জোেীয় তেলোমিয়ো ও মিশ্র চোথষ ব্যিহোর িরো তযথে িোথর এথে েলোেল 

আথরো েোথলো হথি। পুকুর বেমর এিাং তেলোমিয়ো ছোিো িয থন্ত লক্ষয রোেথে হথি তযোথে পুকুথর িয থোপ্ত প্রোকৃমেি েোদ্য উৎিন্ন 

হয়। GIFT তেলোমিয়ো ব্যিহোর িরো হথল লিণোিেো ২০ মিমিটির তিমশ হওয়ো উমচৎ নয়।  

তেটমি অিমুিিরণাঃ 

পুকুথর তছোট আিোথরর তেলোমিয়োর তিোনো তিেো তিওয়োর ির তেটমি তিোনো অিমুি িরথে হথি। প্রো মিিেোথি ৬ িোথসর 

জন্য চোষ মনধ থোরণ িরো হথল ৮০০০ তেলোমিয়োর মিিরীথে ৮০০ তেটমি তিোনো অিমুি িরথে হথি। এি িৎসথরর জন্য চোষ 

িরো হথল ১৬০০ তেলোমিয়োর মিিরীথে ৮০০ তেটমি তিোনো অিমুি িরথে হথি। এি িৎসথরর জন্য চোষ িরো হথল ১৬০০০ 

তেলোমিয়োর মিিরীথে ৮০০ তেটমিই  োিথি। তেটমি ছোিোর সিয় ১০-১৫ রোি ওজথনর তেটমি ছোিো উত্তি এরো সহথজই 

তেলোমিয়ো তিোনোথি েোদ্য মহসোথি রহণ িথর। মিছুটো িি আিোথরর তেটমি ছোিো হথল এরো সহথজই তেলোমিয়ো তিোনোথি 

েোদ্য মহথসথি তযিন রহণ িথর নো তেিমন েোথি তেলোমিয়োর তছোট তিোনো প্রো মিি অিস্থোয় এথির েোথদ্যর তযোিোন মিথয় উেথে 

িোথর নো। িয থোপ্ত তেলোমিয়ো সাংরহ িরো নো তিথল এি িৎসথরর চোথষ ৮০০০ তেলোমিয়োমর মিিরীথে ৮০০ তেটমি ছোিো তযথে 

িোথর। েথি এ তক্ষথে ৬ িোস ির অথধ থি িমরিোণ তেটমি তুথল িোজোরজোে িরোর প্রথয়োজন িিথে িোথর।  

 

মিশ্রচোথষর প্রো মিি িয থথিক্ষণাঃ 

প্রো মিিেোথি তেলোমিয়ো ও তেটমি তিোনো ছোিোর ির পুকুর ২/১ িোস প্রচুর িমরিোথণ তেলোমিয়োর তিোনো তিেো যোথি। এ সিথয় 

ব্রুড তেলোমিয়ো ক্ষীণিোয় তিেোথি। িোরণ পুকুথরর এিই প্রোকৃমেি েোথদ্য এরো েোি িসোথি। এথে দ্রুে তেলোমিয়োর েোথদ্যর 

ঘোটমে তিেো মিথে িোথর। পুকুথর তেলোমিয়োর সাংখ্যো তিমশ িথন হথল এথির মিছু িমরিোণ কৃমেি েোিোর  োিথল কৃমেি েোিোর 

সরিরোথহর প্রথয়োজন তনই। িোরণ এথে িোমনর গুণিেিোন মিনষ্ট হথে িোথর। িোমন স্বে হথয় তিথল পুকুথর এির প্রমে ১০ 

তিমজ ইউমরয়ো ১৫ তিমজ টিএসমি এিাং ৫ তিমজ িটোশ ১৫ মিন অন্তর প্রথয়োি িরো িরিোর। িথন রোেথে হথি সোর প্রথয়োি 

তরৌি উজ্জ্বল মিথন তেোথরর মিথি িরো উমচে। পুকুথর িোমনর উচ্চেো ১.২-১.৫ মিটোর িো ৪ ত থি ৫ ফুট রোেো েোল। পুকুথর 

যমি তেলোমিয়ো ছোিো কুুঁথচো মচাংমি এিাং িাঁিিো জোেীয় প্রোণী  োথি েথি তেটমি তিোনো প্রো মিি অিস্থোয় েোথদ্যর জন্য এথির 

উিরই মনেথর িরথি। তেলোমিয়ো ছোিো অন্য জোেীয় িোছ  োিথলও এরো প্র থি তেলোমিয়ো িোি মিথয় এথির আক্রিণ িথর 

সোিোি িরথি। তেলোমিয়োর মিথে এিাং বুথির মনথচর মিথি শি িাঁটো  োিোয় প্রো মিি অিস্থোয় এরো তেলোমিয়ো তেিন িছন্দ 

িথর নো। এথে ঘোিিোিোর িোরণ তনই মিছু মিথনর িোথেই পুকুথর তেলোমিয়ো ছোিো অন্য ধরতণর িোছ মচাংমি িো িাঁিিো তশষ 



হথয় যোথি এিাং তেটমি সম্পূণ থেোথি েোথদ্যর জন্য তেলোমিয়োর উির মনেথর িরথি। অমেজ্ঞেোয় তিেো তিথছ তেটমি ও 

তেলোমিয়োর মিশ্রচোথষ উৎিোমিে তেটমি অোঃির তেলোমিয়ো ছোিো অন্য তিোন জীিন্ত িো মৃে েোিোর রহণ িথর নো।  

মিশ্রচোথষ পুকুর িমরচয থো 

পুকুথর মিশ্রচোষ চলোিোলীন তেিন মিথশষ িমরচয থোর প্রথয়োজন িথি নো। শুধু িোে লক্ষয রোেথে হথি তেলোমিয়োর িয থোপ্ত েোিোর 

পুকুথর আথছ মিনো এিাং তেটমির েোদ্য উিথযোিী তছোট তেলোমিয়ো পুকুথর আথছ মিনো। তেলোমিয়োর দ্রুে িাংশ মিস্তোথরর জন্য 

িোথে িথধ্য কৃমেি েোিোর তযিন চোথলর কুুঁিো িো িথির ভূমষ ব্যিহোর িরথে হথি। েথি লক্ষয রোেথে হথি যোথে তিোন ক্রথিই 

প্রথয়োজথনর অমেমরি কৃমেি েোিোর প্রথয়োি িরো নো হয়। তেোরথিলো পুকুথর শুিনো কুুঁিো িো ভূমষ ছমিথয় মিথল তেলোমিয়ো 

তেথস উথে েো রহণ িথর। এথে এথির সাংখ্যো সম্পথিথ ধোরণো িরো যোয়। তেলোমিয়ো আিোথর িি হথয় তিথল এরো তেথস নোও 

উেথে িোথর। েথি মিশ্র চোথষ িয থোপ্ত তছোট তেলোমিয়োর উিমস্থমে পুকুথর প্রথয়োজনীয় ব্রুড আথছ িথল ধোরণো তিয়। তেটমি 

সোধোরণে রোমে তিলো জীিন্ত েোিোর রহণ িথর। এছোিো এরো িোমনর উিথরর স্তথর তেিন আথস নো মিধোয় এথির িয থোথিক্ষণ 

িরো িষ্টির। োঁমি জোল মিথয় ধথর এথির স্বোথস্থর অিস্থো লক্ষয িরো তযথে িোথর। েথি তছোট অিস্থোয় োঁমি জোল ব্যিহোথর 

তেটমি তিোনো িো তছোট আিোথরর তেটমি োঁস তলথি মৃতুয িরণ িরথে িোথর। এ ব্যোিোথর যত্নশীল হথে হথি। 

 

স্বোদুিোমন, আধো তলোনোিোমন িো তলোনোিোমনথে মিশ্রচোষাঃ 

আথিই উথেে িরো হথয়থছ এথির স্বোদু ও তলোনো উেয় িোমনথেই চোষ িরো সম্ভি। তেটমি স্বোদু িো তলোনো িোমনথে সিেোথি 

বৃমদ্ধপ্রোপ্ত হয়। তেলোমিয়ো স্বোদু িো তলোনোিোমনথে এিই হোথর বৃমদ্ধ তিথলও তিমশ লিণোি িোমনথে (৩০-৩৫)মিমিটি এথির িাংশ 

মিস্তোথরর হোর িথি যোয়। েোই সম্ভি হথল মিশ্রচোষ ২০-২৫ মিমিটি লিণোিেোর উথধ থ নো িরো েোল। অিশ্য তেটমির তিোনো 

লিণোিেোর িোরথণ িি উৎিোমিে হথে িথন িরো হথল পুকুথর স্বোদু িোমন প্রথিশ িমরথয় লিণোিেো িিোথনো তযথে িোথর। 

তেলোমিয়ো ও তেটমির মিশ্র চোথষ   GIFT জোথের তেলোমিয়োর ব্যিহোর িরো হথল লিণোিেো ২০ মিমিটির উথধ থ নো  োিোই 

েোথলো। িোরণ এর অমধি লিণোিেোর মিেট জোথের তেলোমিয়োর েি ত থি রিক্ষরণ হথে িোথর এিাং এর রিক্ষরণ প্রমক্রয়ো 

েথি ঘোথয়র সৃমষ্ট িরথে িোথর। 

 

মিশ্রচোথষ তেলোমিয়োর ব্যিহোরাঃ 

িরীক্ষমূলি তেলোমিয়ো ও তেটমির মিশ্রচোথষ তিেো তিথছ তিোজোমিিো এিাং নোইথলোটিিো জোথের তেলোমিয়ো প্রচুর তিোনো 

উৎিোিন িরথলও এথির তিথহ িোাংথসর িমরিোণ তুলনোমূলিেোথি িি। অ চ মিেট তেলোমিয়ো এিই হোথর তিোনো উৎিোিন 

িথর েথি এথির তিথহ তুলনোমূলিেোথি িোাংথসর িমরিোণ তিমশ মিধোয় এরো তেটমির উত্তি েোদ্য। েথি িরীক্ষোয় তিেো তিথছ 

মিেট জোেীয় তেলোমিয়ো, তিোজোমিিো িো নোইথলোটিিো অথিক্ষো মিছুটো িি লিণোিেো সহনশীল, েোই ২০ মিমিটির উথধ থর 

লিণোি িোমনথে তেটমির সোথ  মিেট জোথের তেলোমিয়োর মিশ্রচোষ নো িরো েোথল। ঐ তক্ষথে তিোজোমিিো িো নোইথলোটিিো 

েোল েলোেল মিথি। অিশ্য আিোথির তিথশ এেথনো মিেট জোথের তেলোমিয়ো প্রসোর তেিন ঘথটমন। 

িরীক্ষমূলি মিশ্রচোথষ তিেো তিথছ স্ত্রী জোেীয় তেলোমিয়ো অথিক্ষো পুরুষ তেলোমিয়ো দ্রুে বৃমদ্ধপ্রোপ্ত হয়। েোই ১ িৎসথরর অমধি 

যমি এই চোষ প্রমক্রয়ো চোলু রোেো হয় েথি িি তেটমি (১িৎসথর তেটমি ১তিমজ িো েথেোমধি ওজথনর হথে িোথর) তছোট 

আিোথরর ব্রুড স্ত্রী তেলোমিয়োথিও আক্রিণ িথর েোদ্য মহসোথি ব্যিহোর িথর। সোমুমিি িোৎস্য ও প্রযুমি তিথন্দ্রর ৫ শেোাংথশর 

িথিষণো পুকুথর ১০টি তেটমি আিোই িছথর িথি ৩৪০০ রোি ওজথনর হয় এিাং প্রোয় সি স্ত্রী তেলোমিয়ো সোিোি িথর তেথল। 

এথিরথি িরিেীথে অন্য পুকুথর ত থি জীিন্ত তেলোমিয়ো েোিোর মহসোথি সরিরোহ িরো হথেো। মিশ্রচোথষ তেটমির িতেো 

িোাংসোশী িোছ প্রধোণে েোথদ্যর জন্য পুকুথর উৎিোমিে তেলোমিয়োর উির মনেথরশীল। এথির বৃমদ্ধ িাঁচোর হোর সম্পূণ থেোথি মনেথর 

িথর পুকুথর মি হোথর তেলোমিয়োর উৎিোিন হথে েোর উির। ঠিি মি অনুিোথে তেটমি ও তেলোমিয়ো ছোিথে হথি েো তির 

িরোর জন্য সোমুমিি িোৎস্য ও প্রযুমি তিথন্দ্র মিমেন্ন অনুিোথে তেলোমিয়ো ও তেটমি চোষ িথর তয েলোেল িোওয়ো তিথছ েোর 

মিছু মনথে উথেে িরো হথলো। 

 

১। এিটি ২ শেোাংথশর পুকুর (বিঘ থয-৮০ ফুট, প্রস্থ-২৫ ফুট, িেীরেো ৫ ফুট িাংমক্রথটর িোি মিমশষ্ট) ৫০০ ব্রুড তেলোমিয়োর 

সোথ  ৮টি তেটমির তিোনো (িথি ২০ রোি) ছোিোর ৬ িোস ির এিটি তেটমি িথি ১ তিমজর উির বৃমদ্ধপ্রোপ্ত হয়। পুকুথর সোর 

ও কুুঁিো প্রথয়োথির েথল এে তিমশ িমরিোথণ তিোনো উৎিোমিে হয় তয তেটমি েোর এি অাংশ িোে তেথয় তশষ িরথে তিথরমছল। 



৬ িোস ির ৩৬ তিমজ তিোনো তেলোমিয়ো আহরণ িরো হয়। ব্রুড তেলোমিয়ো ছোিোর সিয় এথির িি ওজন মছল ৩৫ রোি। ৬ 

িোস ির এথির িি ওজন িাঁিোয় িোে ৫৭ রোথিএিাং িাঁচোর হোর ৮০% এর িথেো। এথে তিেো যোয় িি সাংখ্যি তেটমির 

জন্য তেলোমিয়োর তিোনো মনয়ন্ত্রণ িরো যোয়মন। অেযোমধি তেলোমিয়োর উৎিোিথনর িোরথণ ব্রুড তেলোমিয়ো েোদ্যেোথি তেিন িি 

হথে িোথর নো। যমিও অল্প সাংখ্যি তেটমির িোরথণ এথির বৃমদ্ধ েোল মছল এিাং তিোন তেটমি িোরো যোয়মন। এই চোষটি িরো 

হয় স্বোদুিোমনথে।  

 

২। িরীক্ষমূলিেোথি ৪ এির ম্যোনথরোে িনোঞ্চথলর এিটি পুকুথর ১২০০০ িোেোিোমে আিোথরর (২০-২৫ রোি) তেলোমিয়ো 

ছোিোর ১৯ মিন ির ত থি ৭০ মিন িয থন্ত মিমেন্ন উৎস ত থি সাংগৃহীে ৩২৬৫টি তেটমি তিোনো ছোিিোর (িি ওজন, ১৫ রোি 

ত থি ২৫০ রোি), ১ িৎসর ১ িোস ির পুকুর শুমিথয় িোে ৫৫০ টির িথেো (১৭%) তেটমির এিাং ৪৩০০ এর িথেো তেলোমিয়ো 

আহমরে হয়। এথক্ষথে তেটমির িি ওজন িোওয়ো যোয় ৭৮০ রোি (সথি থোচ্চ ৭ তিমজ এিাং সি থমনে ২১৭ রোি) িক্ষোন্তথর 

তেলোমিয়োর িি ওজন িোওয়ো যোয় ৪৫০ রোথির িথেো। এেোথন লক্ষযণীয় মিমেন্ন আিোথরর তেটমি মিমেন্ন সিথয় ছোিোর েথল 

এথির বৃমদ্ধ তযিন সিোনেোথি হয়মন তেিমনেোথি তিোনো তেলোমিয়োর অেোথি িি তেটমি তছোট তেটমিথি তেথয় তেথলথছ। চোষ 

চলোিোলীন িরীক্ষমূলিেোথি িি আিোথরর তেটমি ধথর তিট িোটোর ির এথির িোিস্থলীথে তছোট তেটমি িোওয়ো মিথয়মছল।  

েদুিমর িি সাংখ্যি তেলোমিয়ো ছোিোর েথল এরো িয থোপ্ত তিোনো উৎিোিন িরথে িোথরমন। েোই তেটমি েোদ্যোেোথি তছোট 

তেটমি ধথর তেথয়থছ। এছোিোও িোেোিোমে আিোথরর তেলোমিয়োর সোথ  ২০০ রোি িো েথেোমধি ওজথনর তেটমি প্রো মিি 

অিস্থোয় ছোিোর েথল এরো তেলোমিয়োর তিোনোর সোথ  সোথ  তছোট আিোথরর ব্রুড তেলোমিয়োও তেথয় তেথলমছল। উথেখ্য, চোথষর 

তশষ মিথি পুকুথর তেলোমিয়োর তিোনো তেিন মছলনো এিাং ধরো িিো তেলোমিয়োর ৯০% েোিই মছল পুরুষ জোেীয়। এথে তিেো 

যোয় সঠিি অনুিোথে ব্রুড তেলোমিয়ো এিাং তেটমি ছোিো নো হথল এ জোেীয় মিশ্রচোষ িদ্ধমে েোল েলোেল িথয় আনথি নো। 

 

৩। তেলোমিয়ো ও তেটমির সঠিি অনুিোে মনধ থোরথণর জন্য ৮টি ৫ শেোাংথশর পুকুথর (পূথি থর উথেমেে আিোর) ৬ িোস িথর 

দু’ িোর িরীক্ষোমূলি চোথষ প্রোপ্ত েলোেথল তিেো যোয় এিথর ৮০০ হোথর তেটমি এিাং ২৪০০ ত থি ৪৮০০ হোথর তেলোমিয়ো 

ছোিো হথল ব্রুড তেলোমিয়ো দ্রুে িি হয় এিাং ৬ িোথস এথির িি ওজন ৩৫০ রোি িো েথেোমধি হয়। মিন্তু তেটমি িয থোপ্ত েোিোর 

িোয় নো মিধোয় এথির বৃমদ্ধ িোস িোয় এিাং মিছু মিছু তেটিমি িোরো িথি। এিথর ৮০০ তেটমির সোথ  ৭০০০-৮০০০ তেলোমিয়ো 

ছোিো হথল ৬ িোথস িথি তেটমির ওজন ৫০০ রোি িো েথেোমধি এিাং তেলোমিয়োর িি ওজন ২০০-২৫০ রোি িো েথেোমধি 

হথয়  োথি। এথে তিেো যোয় ৬ িোথসর চোথষ তেটমি তিোটোমুটি িোজোরজোে উিথযোিী হয়। তেলোমিয়োও দ্রুে বৃমদ্ধ িোয়। এর 

িোরণ হথলো তেলোমিয়ো প্রচুর তিোনো উৎিোিন িরথলও এরো তেটমির েোদ্য মহসোথি ব্যিহৃে হয় িথল িি তেলোমিয়োর সোথ  

েোথদ্যর জন্য প্রমেথযোমিেো িথর নো। ৬ িোস িথর ১০টি তেলোমিয়ো তয িমরিোণ তিোনো উৎিোিন িথর এথে ১টি আধো তিমজ 

ওজথনর তেটমির প্রোেযোমহি প্রথয়োজনীয় েোথদ্যর তযোিোন তিয়ো এথির িথক্ষ সম্ভি হয় নো। এথক্ষথে দুথটো িোজ িরো তযথে 

িোথর, ৬ িোস চোথষর ির অথধ থি িমরিোণ তেটমি ধথর িোজোরজোিরো হথল পুকুথর তেটমি ও ব্রুড তেলোমিয়োর অনুিোে িাঁিোথি 

১:২০। এই অনুিোথে িরিেী ৬ িোস িয থন্ত মিশ্রচোষ চোমলথয় যোওয়ো সম্ভি। িোরণ ২০টি তেলোমিয়ো তয িমরিোণ তিোনো উৎিোিন 

িরথি েোথে ১টি তেটমির েোথদ্যর অেোি হথি নো। এি িৎসর ির এই মিশ্রচোষ চোমলথয় যোওয়ো অ থননমেি দৃমষ্টথিোণ ত থি 

লোেজনি নয়।  

 

৪। িোর িোস িো ১ িৎসর ব্যোিী এিথর ৮০০ তেটমি এিাং ১৬০০০ তেলোমিয়োর মিশ্রচোথষ তিেো তিথছ এই অনিোে িোয থিরী 

েথি এথক্ষথে তেলোমিয়োর জন্য প্রেযহ কৃমেি েোিোর মহথসথি চোথলর কুুঁিো িথির ভূমষ ইেযোমি প্রথয়োি িরথে হয়। এথে তিোন 

তিোন সিয় িোমন দুমষে হিোর সম্ভিনো  োথি। এথক্ষথে মিথশষ িথর শুষ্ক তিৌসুথি িোমন িমরিেথথনর প্রথয়োজন হথে িোথর। েথি 

সোর প্রথয়োথি পুকুথর িয থোপ্ত প্রোকৃমেি েোথদ্যর উৎিোিন মনমিে িরো তিথল উচ্চ ঘনথে তেলোমিয়ো অ থোৎ এিথর ১৬০০০টি 

িয থন্ত রোেো িষ্টসোধ্য নয়। এথে িৎসথর এি এিথর সোথি মেন টন ত থি ৪ টন তেলোমিয়ো এিাং ৭০০-৮০০ তিমজ তেটমি 

আহরণ সম্ভি। এই উচ্চ ঘনথে চোষ িোথল িথিষণো পুকুথর অিশ্য ১টি প্যোথডল হুইল ব্যিহোর িরো হয় যোথে পুকুথর অমিথজন 

স্বল্পেো তিেো নো তিয়। িোমণমজযিেোথি পুকুথর এে উচ্চ ঘনথে এেথনো তেলোমিয়ো ষ্টমিাং িথর তিেো হয়মন েথি আথরো িি 

ঘনথে তেলোমিয়ো ষ্টমিাং িথরও উৎসোহজনি েলোেল িোওয়ো তিথছ। এ ত থি তিেো যোয় উিকূলীয় অঞ্চথলর মিমেন্ন ধরথণর 

জমিথে এিাং মিমেন্ন িোেোর লিণোিেোয় তেলোমিয়ো ও তেটমির মিশ্রচোষ চোষীথির অ থননমেিেোথি লোেিোন িরথি। 



 

৫। উিকূলীয় অঞ্চথল তেটমি চোথষর অন্যেি প্রধোন অন্তরোয় হথে সঠিি সিথয় িয থোপ্ত তেটমি তিোনো সাংরহ িরো। পূথি থ 

িোাংলোথিথশর উিকূল েোথি প্রচুর তেটমি তিোনো িোওয়ো তিথলও িেথিোথন মচাংমি চোষ প্রসোথরর েথল মিন মিন তেটমির তিোনো 

ও িোজোরজোে উিথযোিী তেটমি িথি যোথে। এর িোরণ হথলো পূথি থ উিকূলীয় অঞ্চথল এথির প্রচুর প্রোকৃমেি মিচরণ তক্ষথে 

 োিথলও িেথিোথন েো তনই। েদুিমর মচাংমি চোথষর তক্ষথে তেটমি শত্রু মহথসথি মিথিমচে। এরো িোাংসোশী িথল মচাংমি েোিোথর 

প্রথিশ িরথল মচাংমি তেথয় উৎিোিন িমিথয় তেথল। েোই চোষীরো মিমেন্ন উিোথয় তেটমি তিোনো মনধন িথর  োথিন। উিকূলীয় 

অঞ্চথল মচাংমি তিোনো ধরোর িোরথণও প্রচুর িমরিোথণ তেটমি তিোনো নষ্ট হয়। েোই অদূর েমিষ্যথে তিথশ তেটমির তিোনো 

হযোচোরীথে উৎিোিন ছোিো মিিল্প  োিথিনো। এেথনো িোাংলোথিথশ হযোচোরীথে তেটমি তিোনো উৎিোিন প্রথচষ্টোয় সোেল্য অমজথে 

হয়মন। এর অন্যেি প্রধোন িোরণ য োসিথয় তেটমি ব্রুড সাংরহ। প্রোকৃমেি উৎস ত থি সাংগৃহীে ব্রুড এিাং চোষকৃে তেটমির 

ব্রুড ব্যিহোর িথর তিোনো উৎিোিথনর প্রথচষ্টো চলথছ। সোমুমিি িৎস্য প্রযুমি তিন্দ্র, মিএেআরআই ত থি মিশ্রচোথষর িোধ্যথি 

তেটমির ব্রুড উৎিোিথনর ব্যিস্থো হোথে তনয়ো হথয়থছ। ব্রুড উৎিোিন িোথল অিশ্য মিশ্রচোথষ  োিথছ নো । এই িয থোথয় িি 

আিোথরর তেটমি িি আিোথরর তেলোমিয়োও তেথয় তেথল। তেলোমিয়ো ও তেটমির অনুিোে ২০:১ তরথে ১৫ িোস িয থন্ত চোলু 

রোেো সম্ভি হথয়মছল। ইথেোিথধ্য তেটমির প্রোয় সমুিয় স্ত্রী তেলোমিয়ো তেথয় তেথল। িরিেীথে অন্য পুকুর ত থি তেলোমিয়ো 

প্রমেমিন ধথর তেটমি পুকুথর সরিরোথহর িোধ্যথি ৩ িৎসর ৬ িোথস ৬-৮ তিমজ ওজথনর তেটমি উৎিোিন সম্ভি হথয়থছ। যো 

িরীক্ষোমূলিেোথি ব্রুড মহথসথি হযোচোরীথে ব্যিহৃে হথে। তেলোমিয়োর সোথ  উৎিোমিে তেটমি ব্রুথডর সুমিধোর মিি হথলো 

হযোচোরীথে রোেো অিস্থোয় এথির েোদ্য মনথয় সিস্যো হয় নো। দুই এিমিন ির ির জীিন্ত তেলোমিয়ো েোিোর মহথসথি ব্যিহোর 

িরথলই চথল। িক্ষোন্তথর প্রোকৃমেি উৎস ত থি সাংগৃহীে তেটমি ব্রুডথি হযোচোরীথে রোেো হথল এরো প্রো মিি অিস্থোয় তিোন 

েোদ্যই রহণ িরথে চোয় নো। েোই এ ি ো িলো যোয় উিকূলীয় অঞ্চথল িোমণমজযি মেমত্তথে তেলোমিয়ো ও তেটমির মিশ্রচোষ 

তযিন লোেজনি হথি, তেিমনেোথি েমিষ্যথে হযোচোরীথে ব্যিহোর উিথযোিী ব্রুড তেটমি উৎিোিথনও এিই িদ্ধমের ব্যিহোর 

িরো তযথে িোথর। 

 



 


