চিলত প িতেত

টিক

তিরর িবিভ

অ া

কর িদক িল

যমন-ধুঁলা-কাঁদা,

মািছ, কুকু র, ইত ািদর সং মণ ও সেবাপির কীটনাশেকর ব বহার ছাড়া উ তমােনর
া

স ত

জন

টিক

তিরর

বাংলােদশ

গেবষণা

মৎস

ইনি

িটউট

(িবএফআরআই)

এর

সামু ি ক মৎস
ক

ও

ক বাজার

,

যুি
কতৃ ক

সাব িণক, অথাৎ রাত-িদন
২৪ ঘ া ব বহার উপেযাগী
ায়ার
সদ

উ ািবত

হেয়েছ।

উ ািবত এই নতু ন

ায়ারিটর নাম রাখা হেয়েছ
‘‘িবএফআরআই
ায়ার’’।
মাধ েম

এই

িফশ
ায়ারিটর

টিক তিরর

করা যায়। এই
ায়াের সৗর শি

া

স ত ও উ ত

ায়ারিটেত সৗর শি
না িব

ৎ শি

ণগতমান স

এবং িব

ৎ শি

ব ব ত হে

ইিট মেডল তির করা হেয়েছ। এই মেডল
ব

িতক মেডল বলা হয়। য ােন পযা

ব

িতক মেডল আর য ােন পযা

ব বহােরর জন উপেদশ

, উভয়ই

ব বহার করা যায়।

তার উপর িভি

কের আবার

ইিটেক যথা েম সৗর মেডল এবং
িব

িব

টিক মাছ তির

ৎ শি র

ৎ শি

দওয়া হয়। উভয় মেডেল,

াপ তা আেছ সখােন

নাই সখােন সৗর মেডল
সলু লেয়েডর ঢাকনা

থাকায় িবিভ

অ া

কর িদক িল যমন-ধুঁলাকাঁদা , মািছ, কুকু র, ইত ািদর সং মণ

ও সেবাপির কীটনাশেকর ব বহার ছাড়া উ তমােনর
হয় (িচ

া

স ত

টিক তির করা

১)।



অিধক পু ি ও উ ত



কীটনাশক মু



চািহদা অনু যায়ী িবিভ সু িবধা স িলত িবিভ মেডল ব বহার



সু িবধা অনু যায়ী মেডল পছ

া

,

ণগতমানস
স ত

টিক উৎপাদন

টিক উৎপাদন
কের ই ানু সাের সৗর ও িব

ৎ শি

ব বহার


রাদ হাক আর বৃ ি

হাক,

রাত-িদন ২৪ ঘ া ব বহার

িবএফআরআই

িফশ

ায়ােরর

উভয়

মেডেলর মূল কাঠােমা কােঠর তির এবং
আকার ও আকৃিতেত একই।
ারা ২.৫ ফু ট

, ২.৫

থেম কাঠ

ফু ট উ তা ও ৯

ফু ট দেঘর একটা আয়তাকার
এক ফু ট উচুেত

বাতাস

ইিট টােনল পর

র সংযু

কের একিট ১৮ ফু ট দেঘর

ায়ার টােনল তির করা হয়। টােনেলর এক মুেখ দরজা ও অন মুেখ

বর হওয়ার জন

নট লাগােনা হয়। দরজাযু

পাটাতেনর উপর একিট ফ ান ও একিট হটেপরট
কাল রং করা হয়।
া

ারা মািটর

াপন করা হয় যা দখেত অেনকটা আয়তাকার টােনেলর মত

মেন হয়। ৯ ফু ট দেঘর
একটা পূ ণা

ায়ার কাঠােমা তির কের ছয়িট পায়া

মুেখ একটা কােঠর

াপেনর ব ব া থােক। মেঝ

ায়ােরর উপের ৪৫˚ ঢালু কের ঢাকনা থােক।

ছাড়া অন ান সকল পােশ (ঢাকনা ও দরজাসহ)

ই

ধু মা

নেটর

ের ০.২ িম.িম.

পু ে র

সলু লেয়ড লািগেয় পূ ণা

সৗর মেডেলর এক
করা হয়।

াে

ায়ার তির করা হয় (িচ

একিট সালার প ােনল (২০/৩০ ইি

সালার প ােনেলর ফেটােভাি ক

শি েত

ৎ শি

াপন
ৎ

ৎ আেছ

য়। উভয় মেডেল,

েবশ কের ও কােলা অংেশ

ায়ােরর ভতেরর বাতাস গরম কের। এই

গরম বাতাস ফ ােনর মাধ েম মােছর উপর িদেয়
হয়।

যখােন িব

ব বহার করাই

সলু লেয়েডর মধ িদেয় সূয িকরণ িভতের
শািষত হেয় তাপমা া বািড়েয় দয় যা

আকােরর)

সল সূেযর তাপ শি েক িব

পা িরত কের ফ ান চালােনার ব ব া কের। িক

সখােন এই কােজর জন সরাসির িব

২)। অবশ

পিলিথেনর ঢাকনা থাকায় িবিভ

অ া

বািহত কের

ত মাছ

কােনা

কর িদক িল যমনঃ ধুঁলা-কাঁদা,

মািছ, কু কু র, ইত ািদ সং মণ ও সেবাপির কীটনাশেকর ব বহার ছাড়া উ তমােনর
া

স ত

টিক তির করা হয়।

িবেদেশ র ািনর জন ই হাক আর বাংলােদেশর অভ
সামথ বান
া

তােদর জন ই হাক,

স ত ও

ণগতমানস

রীন বাজােরর সেচতন ও

িবএফআরআই িফশ
টিক

তিরর জন

ায়ার ব বহার কের

িন িলিখত কায ণালী

অনু সরণ করা উিচতঃ


সাধারণভােব খাওয়ার উপেযাগী টাটকা মাছ জাগাড় কের (েকান অব ােতই
অিতির

পঁচামাছ ব বহার করা যােব না) পির ার পািন

ারা ধুেয় চকচেক

করা


মাছ িলেত

থেম

জািত ভেদ বাছাই করা ও পের একই

জািতর মধ

থেক আকার ও জিবক অব া (িডম/চিবর পিরমাণ) ভেদ বাছাই করা। বশী
চিব/িডম যু মাছ


টিক করার জন উপযু

জািত ও আকার ভেদ এবং
করা, আইশ ফলা ও

নয়

তার চািহদানু সাের মােছর নািড়-ভুঁিড় বর

াইস কের আংিশক কেট

িসং কের নওয়া। যমন,

ছু িট মােছর পেট অন মাছ থাকেল পট কেট নািড়-ভুঁিড় বর করা জ রী
িক

পচা ার

ে

পট কাটা জ রী নয় িক

াইস করা জ রী



িসং করা মাছ িল থেক অিতির

পািন ঝিরেয় িনেয় বড়শীর সাহােয মাথা

উপেরর িদেক িদেয় কােঠর আড়ােত সািরব ভােব
ঝু িলেয় িদেত হেব (িচ

১)। ল

ায়ােরর িনিদ

ােন

রাখেত হেব যন একিট মাছ থেক আর

একিট মাছ িকছু টা ফাঁকা থােক ও সহেজ সব মােছর উপর িদেয় বাতাস
চলাচল করেত পাের। একিট
জন


ায়াের সেবা

৫০ কিজ কাঁচা মাছ

কােনার

দওয়া যেত পাের

মাছ দয়া শষ হেল,

ায়ােরর মাঝামািঝ

ােন একঢিই ম াি মাম-িমিনমাম

থােমািমটার ঝু িলেয় িদেয় তাপমা া দেখ িনেত হেব। পের ঢাকনািট ব

কের

দরজা খুেল ফ ান চালু করেত হেব। তারপর তাপমা া ও রােদর উপি িত/
অনুপি িতর উপর িভি

কের হট-

ট ও তাপমা া িঠক করেত হেব


কেয়ক

ঘ া

পর

তদারকী কের হট-

পর

তাপমা া

ট ব

চালু

করেত হেব, সােথ সােথ হটলেভল

সিটং

েয়াজেন পিরবতন

কের তাপমা া যােত ৪৫-৫৫˚
থােক

েটর

সই ব াপাের সেচ

স.

থাকেত

হেব


একিদন

অিতবািহত

েয়াজেন ফ ান/হট-

হওয়ার

েটর কােছর মাছ িলেত িপছেনর িদেক এবং িপছেনর

মাছ িলেত সামেনর িদেক িদেয়


এইভােব একাধাের িতনিদন
কিজর (অথাৎ
কিজ

পর
কােনার সমতা আনা যেত পাের

কােনার পের

কনা মােছর ওজন যখন ১২-১৩

িত ০৪ কিজ কাঁচা মাছ ( পচা া ও ছু িড় মাছ)

টিক হেব তখন

টিক প ােকট করার উপযু

িকেয় ০১

হেব এবং

টিক

কিজ বা এক

কিজ

ায়ার থেক নািমেয় িনেত হেব


ায়ার

থেক নািমেয় ঘ া খােনেকর মেধ

আধা

আকােরর প ােকট কের রাখেত হেব। প ােকট কের অ িদন সংর েণর জন

পিলিথন, মাঝাির ময়ািদ সংর েণর জন
সংর েণর জন

াি েকর বয়ম ব বহার করা যেত পাের। সবেশেষ,

লেবল লািগেয় বাজারজাত/

চিলত প িতেত

সলুলেয়ড ও দীঘ ময়ািদ

দামজাত করা যেত পাের (িচ

টিক তিরর অ া

৩)।

কর িদক িল যমন-ধুঁলা-কাঁদা, মািছ, কু র,

ইত ািদর সং মণ ও সেবাপির কীটনাশেকর ব বহার ছাড়া উ তমােনর
ও

ণগতমানস

ইনি

িটউট কতৃ ক উ ািবত

টিক উৎপাদেন

ু

টিক

পিরচালনা করা হেয়েছ।
েয়াজনীয়

ায়ার

করার

জন

যুি িট অত

ও মাঝারী িশ

যু ি র মাঠ পযােয় স
উেদ া া সৃ ি

তির

সারেণর লে

স ত ও

ণগতমানস

রাখেব বেল আমরা দৃঢ়ভােব িব াস কির।

স ত
গেবষণা

কাযকর। তেব, এ

যু ি িট

বশী উপেযাগী। এ

ইিতমেধ ই িকছু

করেত পারেল বাংলােদেশর অভ
া

বাংলােদশ মৎস

উেদ া ােদর জন

যুি িট মাঠ পযােয় স

া

সারণ কের

িশ ণ কমসূচী
ু

ও মাঝারী

িরণ ও র ািন বাজােরর জন

টিক তিরর জন

পূ ণ অবদান

