
বিপন্ন প্রজাবির মহাশ াল মাশের পপানা উৎপাদন ও চাষ ব্যিস্থাপনা 

 

উপমহাশদশ  পপাট বি  বহশেশি েমাদৃি মহাশ াল মাে িাাংলাশদশ  বিদ্যমান বিপন্ন প্রজাবির কার্প জািীয় মাশের মশে 

অন্যিম। কশয়ক দ ক আশেও িাাংলাশদশ র পাহাবি অঞ্চশল (পেমন- ময়মনবোংহ, বেশলট, বদনাজপুর এিাং পাি বিয চট্রগ্রাম) 

খরশরািা নদী,ঝর্ বা , পলক এিাং পাশ্বিিী খাশল বিশল ২টি প্রজাবি মহাশ াশলর (Tor tor Putiora) প্রাচুে বিা বেল। 

বিবিন্ন মনুষ্যসৃষ্ট এিাং প্রজননশেত্র ক্রমান্বশয় বিনষ্ট হশয় োশে। িশল প্রাকৃবিক জল শয় মহাশ াশলর প্রাপ্যিা মারাত্মকিাশি  

হ্রাে পপশয় মােটি প্রায় বিলুবির পশে। মােটির জীিবিবচত্র হ্রাশের অন্যিম কারর্ বহশেশি কাপ ব জািীয় অন্যান্য মাশের তুলনায় 

এর অিযন্ত কম বিম ধারর্ েমিাশকও (৬,০০০-১১,০০০/পকবজ) বচবিি করা হয়। িবর্ বি কারর্েমূহ বিশিচনায় পরশখ 

বিলুিপ্রায় মাশের জীিবিবচত্র রোয় িাাংলাশদ  মৎস্ে েশিষর্া ইনবিটিউট েশিষর্া কম বসূবচ িাস্তিায়ন কশরশে। প্রাকৃবিক 

পবরশিশ  এর জীিবিবচত্র োংরেশর্র অাং  বহশেশি ইনবিটিউশট প্রজনশনর মােশম উৎপাবদি পপানা বিবিন্ন জলজ পবরশিশ  

অিমুবি কাে বক্রম অব্যাহি রশয়শে।  

 

মহাশ াল মাশের বিব ষ্টয 

 পাহাবি খরশরািা নদী, ঝর্ বা এিাং পলক এশদর মূল আিােস্থল 

  ীিকাশল অশপোকৃি বনম্ন িাপমাত্রায় এ মােটি প্রজনন কশর োশক 

 কাপ ব প্রজাবির অন্যান্য মাশের োশে এর বমশ্রচাষ করা োয় 

 পরাে  প্রবিশরাধ েমিা অিযন্ত পিব  িশল এ মােটি োধারর্ি পরােক্রান্ত হয় না 

 

বনয়বিি প্রজনন ও পপানা উৎপাদন পকৌ ল 

ব্রুি মাে ব্যিস্থাপনা পকৌ ল 

 োধারর্ি নশিম্বর-জানুয়াবর পে বন্ত মহাশ াল েি বানুকূল প্রজননকাল, েখন পুকুশরর পাবন িাপমাত্রা ১৭-২২ বিবগ্র পে. 

িজায় োশক 

 োরািের পাবন োশক এমন ৪-৫ ফুট েিীর পুকুর প্রজননেম মাশের জন্য েিশচশয় উপশোেী  

 প্রজনন পমৌসুশমর ১-২ মাে পূশি ব স্ত্রী ও পুরুষ মাে আলাদা পুকুশর মজুদ করশি হয় 

 ব্রুি মহাশ াল মাে পহক্টর প্রবি ১,০০০-১,৫০০ টি মজুদ করশল েিশচশয় িাশলা িলািল পাওয়া োয় 

 মাশের পবরপক্কিা বৃবি করার জন্য প্রবিবদন পুকুশর ২-৩ ঘন্টা পবরস্কার পাবন েরিরাহ করার ব্যিস্থা োকশল িাশলা 

হয় 

 মজুদকৃি ব্রুি মােশক ২৫% পপ্রাটিন েমৃি খাদ্য পদহ ওজশনর ৪-৫% হাশর প্রবিবদন েরিরাহ করশি হশি 



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

পে বায়ক্রশম প্রশয়াে করশি হশি 

প্রজননেম মাে বনি বাচন, বনয়বিি প্রজনন ও পপানা প্রবিপালন 

 

 প্রজনন পমৌসুশম পবরপক্ক স্ত্রী বিম্বা য় বিশি িবিব োশক িশল পপট পিালা ও স্ফীি হয় এিাং িে পাখনা মসৃন োশক 

 পুরুষ মাশের িে পাখনা খেখশে এিাং জননাশের োমান্য উপশর চাপ বদশল োদা বমল্ট পির হশয় আশে 

 বনবষি বিমগুশলাশক কশয়কিার বিপটিউিওশয়শলর পাবন বদশয় ধুশয় বিশমর আঠালুিাি দূর কশর হযাবচাং জাশর 

স্থাপন করা হয় 

 োধারর্ি ২১-২৩ বিবগ্র পে. পাবনর িাপমাত্রায় ৭২-৮০ ঘন্টা পর বিম ফুশট লাবি ব পির হশয় আশে। মহাশ াল মাশের 

বিশমর পবরস্ফুটশনর হার ৭০-৭৫% হশয় োশক 

 লাবি বর িয়ে পাঁচ বদন হশল এশদর খািার বহশেশি হাঁে মুরেীর বিশমর বেি কুসুম েরিরাহ করা হয় এিাং এ েময়ই 

পরণুশপানা আঁতুি পুকুশর োিার উপশোেী হয়। এ পিবিশি উৎপাবদি পরণুশপানার িাঁচার হার ৮০-৯৫% হশয় োশক 

 

নাে বাবর পুকুশর পপানা লালন পকৌ ল 

মহাশ াশলর নাে বাবর ব্যিস্থাপনার েময় বনম্নবলবখি বিষয়গুশলা বিশ ষিাশি বিশিচনায় রাখশি হশিেঃ 

 নাে বাবর পুকুশরর আয়িন ১০-২০  িাাং  এিাং েিীরিা ০.৮০-১.০ বমটার হশি হশি 

 পুকুশর পাবনর ইনশলট ও আউটশলট োকা নাে বাবর পুকুশরর পাবনর গুর্াগুর্ ব্যিস্থাপনায় অিযন্ত িলপ্রসু 

 োধারর্ কাপ ব জািীয় মাশের নাে বাবর ব্যিস্থাপনার মি মহাশ াশলর নাে বাবর পুকুর পেশক বিবিন্ন ধরশর্র জলজ 

আোো পেমন-কচুবরপানা, পটাপা পানা, ক্ষুবদ পানা এিাং িন্তু জািীয় প ওলা দমন করশি হশি 

 অিেঃপর পুকুর শুবকশয় িা পরাশটনন (১ বপবপএম) প্রশয়াে কশর রাক্ষুশে ও অন্যান্য অিাবঞ্চি মাে দমন করশি হশি 

 শুষ্ক পুকুশরর িলশদশ  িা বনধ বাবরি েিীরিায় পাবনশি প্রবি  িাাংশ  ১০ পকবজ হাশর পোির প্রশয়াে করশি হশি 

 পোির প্রশয়াশের ৫-৬ বদন পর পুকুশরর পাবন হালকা িাদামী রাং ধারর্ করশল পুকুর পপানা মজুশদর উপশোেী হয় 

 পপানা মজুশদর ২৪ ঘন্টা পূশি ব প্রবি  িাাংশ  ১০ বমবল. হাশর প্রশয়াে কশর হাঁে পপাকােহ অন্যান্য অবনষ্টকারী পপাকা 

িা িি আকাশরর জুযাপ্লাঙ্কটন দমন করা োয় 

 নাে বাবর পুকুশর ৫ বদন িয়শের পরণুশপানা (১.১২-১.২৫ পেবম.) প্রবি  িাাংশ  ২,৪০০টি (৬০০,০০০টি/পহক্টর) েিাশি 

হশি 

 নাে বিাবর পুকুশর পপানা মজুশদর পর েম্পূরক খািার বহশেশি ১ম েিাশহ নাে বাবর বিি এিাং পরিিী ৬ েিাহ িাট বার-

১ বিি পপানার বদবহক ওজশনর ৭-১০ িাে হাশর প্রশয়াে করশি হশি 

 প্রবি েিাশহ একিার নমুনায়ন কপর পপানার স্বাস্থয পরীোর মােশম খািাশরর পবরমার্ েমন্বয় করা আিশ্যক 

 এিাশি ২ মাে পপানা লালন পালশনর পর পপানার আকার েখন ৬.০-৭.০ পেবম. হশল চাশষর পুকুশর োিার উপশোেী 

হয় 

 

আহরর্ ও উৎপাদন 

 নাি বাবর পুকুশর ২ মাে লালশনর পে বাক্রশম জাল পটশন এিাং পুকুর শুবকশয় চারা পপানা আহরর্ করা হয় 

 এ ধরশর্র নাে বাবর ব্যিস্থাপনায় পহক্টর প্রবি েশি ৫.০-৫.৫ লে আঙ্গুলী পপানা উৎপাদন করা োয় 



মহাশ াল মাশের বমশ্রচাষ ব্যিস্থাপনা 

আধুবনক মৎস্য চাশষ রুই জািীয় মাশের োশে মহাশ াল মাশের বমশ্রচাষ করা োয়। িশল পুকুশরর েকল স্তশরর পাবন 

উৎপাদন ীলিাশক েম্পূর্ ব কাশজ লাবেশয় কাবিি পবরমাশর্ মাশের উৎপাদন বৃবি করা োয়। পুকুশরর বিবিন্ন স্তশর বিদ্যমান 

েি ধরশর্র প্রাকৃবিক খাশদ্যর পুশরাপুবর ব্যিহার বনবিি কশর মাশের উৎপাদন বৃবি হশলা বমশ্রচাশষর প্রধান উশেশ্য। 

বমশ্রচাশষর ধাপেমূহ োংশেশপ বনশম্ন ির্ বনা করা হশলােঃ 

 

পুকুর বনি বাচন ও প্রস্তুবি 

মহাশ াল মাশের চাষ পিবি অশনকটা কাপ ব জািীয় মাশের চাষ পিবির মিই। বনশম্ন োংশেশপ পুকুর বনি বাচন ও চাষ পিবির 

ধাপগুশলা ির্ বনা করা হশলােঃ 

 বমশ্রচাশষর জন্য পুকুশরর আয়িন ৪০-১০০  িাাং  এিাং িেশর ৮-১২ মাে ১.০-১.৫ বমটার পাবন োশক এরকম 

পুকুর বনি বাচন করা পেশি পাশর 

 জলজ আোো পেমন-কচুবরপানা, কলমীিল, পহশলঞ্চা ইিযাবদ প কিেহ দমন করা প্রশয়াজন 

 পুকুর শুবকশয় অেিা পরাশটনন পাউিার প্রশয়াে কশর রাক্ষুশে ও অিাবঞ্চি মাে দমন করশি হশি 

 স্বাস্থযকর পবরশিশ  ও উৎপাদন ীলিা বৃবির জন্য প্রবি পহক্টশর ২৫০ পকবজ হাশর চুন বেটিশয় বদশি হশি 

 চুন প্রশয়াশের ৩-৪ বদন পর প্রবি পহক্টশর ১২.৫ পকবজ ইউবরয়া এিাং ২৫ পকবজ টিএেবপ োর প্রশয়াে করশি হশি 

 

পপানা মজুদ 

  কাবিি উৎপাদন পপশি হশল ৫-৬ ইবঞ্চ আকাশরর সুস্থ ও েিল পপানা প্রবি পহক্টশর ৭৫০০টি মজুদ করশি হশি 

 বিবিন্ন প্রজাবির মাশের পপানা মজুশদর জন্য বনশম্নর োরবর্ অনুেরর্ করা পেশি পাশরেঃ 

 

মাশের প্রজাবি মজুদ হার 

(%) 

মজুদ ঘনত্ব 

(োংখ্যা/পহক্টর) 

কািলা ৪০ ৩,০০০ 

রুই ৩০ ২,২৫০ 

মৃশেল ১৫ ১,১২৫ 

বেলিার কাপ ব ১৫ ১,১২৫ 

 

 

েম্পূরক খাদ্য ও োর প্রশয়াে ব্যিস্থাপনা  পকৌ ল 

 মাশের দ্রুি বৃবির জন্য প্রাকৃবিক খাশদ্যর পা াপাব  পুকুশর েম্পূরক খািার েরিরাহ করশি হশি। 

 মাে োিার পশরর বদন পেশক মজুদকৃি পপানার বদবহক ওজশনর  িকরা ২-৪ িাে হাশর চাশলর কুুঁিা ৪০%, েশমর 

ভূবে ২০%, েবরষার বখল ২০%, এিাং বিেবমল ২০% একশত্র বমব শয় িল আকাশর পুকুশর কবিপয় বনবদষ্টব জায়োয় 

েরিরাহ করশি হশি। 

 প্রবিমাশে নমুনায়ন কশর মাশের স্বাস্থয পরীোেহ মাশের বদবহক ওজশনর েবহি েবেবি পরশখ েম্পূরক খাশদ্যর 

েমন্বয় করশি হশি 



 পপানা োিার পর ২০ বদন অন্তর প্রাকৃবিক খাশদ্যর প্রাপ্যিা োশপশে প্রবি পহক্টশর ১২.৫ পকবজ ইউবরয়া ও ২৫ পকবজ 

টিএেবপ পে বায়ক্রশম প্রশয়াে করশি হশি 

 প্রবি েিাশহ পাবনর গুর্াগুর্ পেমন-িাপমাত্র, অবিশজন, বপএইচ, পমাট োরত্ব ইিযাবদ  পে বশিের্ করশি হশি 

 

মাে আহরর্ ও উৎপাদন 

 পপানা মজুশদর ৮-১০ মাে পর জাল পটশন িা পুকুর শুবকশয় মাে আহরর্ করশি হশি 

 জীবিি িা িাজা মাে িাজাশর বিবক্র কশর অবধক মুনািা পাওয়ার লশেয েময়মি মাে আহরর্ বনবিি করশি হশি 

 িাৎেবরক পুকুশর ৮-১০ মাে বমশ্রচাশষ মহাশ াল মাে ৬০০-৮০০ গ্রাম ওজশনর হশয় োশক 

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

পকবজ উৎপাদন পাওয়া োয়। 

 


