পেন মাছ চাষ
কান উ ু

বা আব

জলাশেয় এক বা একািধক িদক বাঁেশর বানা, বড়া, জাল বা অন

কান উপকরণ িদেয় িঘের উ

জলাশেয় মাছ মজু দ কের চাষ করােক পেন মাছ চাষ

বেল। দেশ মৎস উৎপাদেন ব ব ত হে

না এমন বৃ হদাকৃিতর জলাশয়, সঁচ খাল

িক া রা ার পা

যু ি

খাল ইত ািদেত পন

বৃ ি সহ কমসং ােনর সু েযাগ সৃ ি
নদী, হাওর, বাঁওড় বন া

ধরেণর খাল, মরা

ামীণ জনেগা ীেক স

ৃ

দূর করা স ব। পেন মাছ চােষর বিশ

বড়া/জাল শলাশেয়র মািটেত
সংেযাগ বা

করা স ব। পন প িতেত িবিভ

ািবত জলাভূিমেত

উৎপাদন বাড়ােনাসহ বকার

ব বহােরর মাধ েম মােছর উৎপাদন
কের মােছর
হেলা পেনর

ািথত থােক এবং পেনর পািনর সােথ বািহেরর পািনর

বাহ িবদ মান থােক।

পেন লাভজনকভােব মাছ চােষর জন

ান িনবাচন অত

পূ ণ। যসব বৃ হৎ

জলাশয় সাধারণভােব চােষর আওতায় আনা স ব নয় সসব জলাশয় পেন মাছ চােষর
জন িনবাচন করা যেত পাের। তেব য সম
বা পাথর

ারা আবৃ ত,

বল

হওয়ার স াবনা আেছ ও

জলাশেয়র তলেদশ অত

াত িবদ মান, পািন দূষণসহ ঝেড়া হাওয়ায় আ া
নৗযান চলাচল কের

স সকল

জলাশেয়র য কান

ােন পন তরী করা যেত পাের।

এক

ােন

ান হেত অন

ান বা িদেয় উ ু

েয়াজনেবােধ অ

সমেয় পন

ানা র ও তরী করা যায়। বৎসের অ তঃ ৬-৮ মাস পািন

থােক এমন মৗসুমী জলাশয় যমন- সচ
নদ-নদীর খাড়ী অ ল

অসমান, বািল

কে র খাল, সংেযাগ খাল, মরা নদ-নদী এবং

পেন মাছ চােষর জন

উপযু ।

দেশর দি ণা েলর

লানাপািনেত বৃ হৎ ঘেরর জিমর মািলকানা অনু যায়ী পন তরী কের িনিবড়ভােব িচংিড়
চাষ করা স ব। কা াই

দ, এমনিক দেশর সমু

তরী কের মাছ চাষ করার উ

উপকূেলর অগভীর অ েলও পন

ল স বনা রেয়েছ।

বাঁশ, গােছর ডাল, নানা উপকরণ িদেয় তরী বড়া িকংবা জাল িদেয় পন তরী করা যায়।

সাধারণতঃ জলাশেয়র

কম হেল খােলর এক পাশ

থেক আেরক পাশ পয

আড়াআিড়ভােব খুঁিট পু ঁেত বড়া িদেয় পন তরী করা যায়। জাল িদেয় রা দয়ার সময়
ল

রাখেত হেব যন জােলর ফাঁস ১০ িম.িম. এর চেয় বিশ না হয়। পন তিরর

সময় টায়ার কড জাল বা নটেলস পিলিথন জালও ব বহার করা

েয়াজন। জলাশেয়র

ধরেণর ওপর পেনর আকার িনভর কের। জলাশেয়র মািলকানা, ব ব াপনা ইত ািদর
ওপর িনভর কের ১.০ হেত ১০.০ হ র আয়তেনর য কান আকৃিতর জলাশেয় পন
িনমাণ করা

যেত পাের।

পেনর আয়তন খুব

বিশ বড় হেল কখনও কখনও

ব ব াপনার অসু িবধা দখা দয়। আবার আয়তেন অত

ছাট হেল তু লনামূলকভােব

বড় পেনর চেয় িনমাণ ব য় বিশ পেড়। সাধারণঃ ১ হেত ৫ হ র আয়তেনর পন মাছ
চাষ ও ব ব াপনার িদক থেক সবেচেয় ভাল।
য এলাকায় পািন

বাহ

তলেদেশর মািটর মেধ

বিশ

সসব এলাকায় বাঁশ

ারা উঁচু বানা

তির কের

বিশ কের বানা পু ঁেত িদেত হেব। পািনর চােপ তলেদেশর বািল

বা নরম মািট যন সের না যায় সিদেক ল

রাখেত হেব। মহাল, বন বাঁেশর বড়া বা

বানা ও বরাক বাঁেশর খুিট সাধারণতঃ ১-২ বৎসর ব বহার করা যায়। তেব কােঠর খুঁিট
২-৩ বৎসর িটেক। গীটিবহীন জাল ৪-৫ বৎসর ব বহার করা যায় আবার টায়াড কড
জােলর আয়ু াল ২-৩ বৎসর। বানা তরীর জন ব ব ত নািরেকল কেয়র ও িসনেথিটক
রিশ ১-২ বছর িটেক থােক। এছাড়া বড়া বাঁধার জন ব ব ত িজআই তােরর আয়ু াল
১-২ বৎসর।

পন তরীর পর জাল টেন জলাশয় হেত যতদূর স ব রা ু েস মাছ (েবায়াল, আইড়,
শাল, গজার, টািক, িচতল, ফিল, ইত ািদ) এবং অবাি ত মাছ বেল, পু ঁিট, দারিকনা, মলা,
চািপলা, চাঁ া, ইত ািদ) ও আগাছা (কচুরীপানা, টাপাপানা, কলমীলতা, হেল া, ইত ািদ)
দমন করেত হেব।

পেন চােষর জন

জািত িনবাচন একিট পু

মাছ ছাড়েত হেব যারা পারনর সকল
যােদর

পূ ণ িবষয়। িবিভ

জািতর এমন সব

েরর খাবার খায়, যােদর খাদ িশকল সংি

পানা সহেজ সং হ করা যায় এবং অ

,

সমেয় চাষ কের লাজাের িবি র

উপেযাগী হয়। এসব িদক িবেবচনা কের
াস কাপ, রাজপু ঁিট, তলািপয়া, পা াস

ই, কাতলা, মৃ ে

, িসলভার

কাপ, িবগেহড কাপ,

জািতর মাছ পেন চাষ করার জন অত

উপেযাগী। তাছাড়া পেন গলদা িচংিড় চাষ করাও স ব।

অিধক ফলেনর জন সু

ও সবল পানা িনিদ

হাের মজু দ করা

েয়াজন। পানা

মজু েদর সময় পানার আকার কান েমই ১০ স.িম. এর কম না হয়। কারণ ছাট
পানা পেনর বড়া বা জােলর ফাঁস িদেয় বর হেয় যাওয়ার স াবনা থােক। এছাড়াও
পন থেক অবাি ত ও রা ু েস মাছ স

ূণ েপ সিরেয় ফলা অেনক সময় স ব হয়

না। তাই ১০ স.িম. চেয় ছাট পানা খেয় ফলার স াবনা থােক।
পেন হ র

িত ১৫ হার, কমপে

িবগেহড কাপ,

১০ স.িম. আকােরর

ই, কাতলা, মৃ ে

,

িসলভার/

াসকাপ, রাজপু ঁিট, তলািপয়া, পা াস মাছ যথা েম ৩০:৫:২০:২৫:২০

অনু পােত মজু দ করা যেত পাের। পেন িগফট জাতীয় তলািপয়া এবং পা াস মােছর
একক চাষও করা যেত পাের।

মজু দকৃত মােছর মাট ওজেনর ২.৩% হাের সহজলভ খাদ যথাঃ খল, কুঁড়া, ভূিষ, আটা,
িচটা ড়, ইত ািদ

েয়াগ করেত হেব। স

ূ রক খােদ র অনু পােত যথা েম খল ৩৫%,

কুঁড়া ৩০% , ভূিষ ৩০% , আটা ৩%, িচটা ড় ২% হেল ভাল হয়।
মােছর কান
িনেত হেব।

কার রাগ বা দিহক বৃ ি র সমস া দখা িদেল তা
িত মােস একবার মােছর নমু না সং হ কের মােছর বৃ ি

খােদ র পিরমাণ সম য় কের বিধত হাের খাদ
বড়া বা জােল কান প
এ প অব ার সৃ ি

অনু যায়ী স

ূ রক

েয়াগ করেত হেব। এছাড়াও পেনর

িত হেয়েছ িক না স িবষেয় িবেশষভােব ল

অেনক সময় পেনর বড়া ও জােল ময়লা, আবজনা জেম পািনর

রাখেত হেব।

বাহ ব

হেয় যায়।

হেল বড়া ও জাল পির ার করা না হেল পািনর চােপ জাল িছঁেড়

যেত পাের ও বড়া ভে

যেত পাের। মাছ সংর ণ, স

পিরচযার জন সাব িণকভােব পন সংল
পেন

িতকােরর ব ব া

ূরক খাদ

েয়াগ ও পন

এলাকায় লাক পাহারা থাকা আবশ ক।

পানা মজু েদর ৬-৮ মাস চােষর পরই িবি েযাগ

মাছ পাওয়া যায়।

যসব

জলাশেয় সারা বছর পািন থােক সসব জলাশয় হেত বাৎসিরক িভি েত মাছ আহরণ
করা যেত পাের।

পেন মাছ চাষ বৃ হৎ জলাশেয় হেয় থােক িবধায় মাছ চুিরর স াবনা থােক। এ সমস া
সমাধােনর জন

পেন সমাজিভি ক মাছ চাষ অিধক ফল সু । এেত সমােজর িবিভ

েরর জনগেণর অংশ হেণর ফেল ব ব াপনা সু ু হয় এবং অিধক উৎপাদন পাওয়া
যায়।

ামীণ বকার যু বক/যু বতী, আনসার/িভিডিপ সদস , গরীব

ঃ

মিহলা, ভূিমহীন

জনগণেক িনেয় সংগঠেনর মাধ েম একি ত কের পেন মাছ চােষ অংশ হণ করােনা
যায়।

ােমর দির

মিহলারা অত

উৎসাহ ও িনপুনতার সােথ পন তরী , বাঁেশর বানা

ও বড়া তরী, মাছ চাষ, খাবার তরী ও সরবরাহ, পাহারা দয়াসহ যাবতীয় কাজ করেত
পাের। এভােব

ামীণ মিহলােদরেকও পেন মাছ চােষ স

ৃ

কের অথৈনিতকভােব

াবল ী করা যায়।

উি িখত প িতেত পেন মাছ চাষ করেল বছের ৫-৬ টন/েহ. মাছ উৎপাদন করা স ব।
জলাশেয় পািনর

ািয়

ও মােছর

জািত অনু যায়ী বছের ১-২ বার মাছ আহরণ করা

যেত পাের।



অপিরকি তভােব পা বতী কৃিষ জিমেত কীটনাশেকর
িতকর

ভাব

ফলেত পাের। তাই খাল বা

েয়াগ পেন মাছ চােষ

সচ এলাকায় অপিরকি ত

কীটনাশেকর ব বহার রাধ করেত হেব


পেন চাষকৃত মােছর িনয়িমত
স

া

পরী াসহ বানা, জাল ইত ািদর অব া

েক িনয়িমত পযেব ণ করেত হেব।

িতকর জলজ

ািণ যমন কাঁকড়া

পেনর জাল যােত কেট ফলেত না পাের সজন চােষর আেগই খােলর কাঁকড়া
অপসারেণর ব ব া িনেত হেব।

