
ক মােছর পানা উৎপাদন ও চাষ ব ব াপনা 
 

ক মাছ বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুেষর কােছ আবহমান কাল ধের একিট অত  অিভজাত ও জনি য় মাছ িহসােব 
পিরিচত । এ মাছিট খেত অত  সু া ,পিু কর এবং কম চিবযু  । জীব  অব ায় বাজারজাত করা যায় িবধায় এ 
মােছর বাজার মলূ  তুলনামূলকভােব বশী । অতীেত এ মাছিট খাল, িবল, পকুুর, ডাবা, হাওড়, বাওড় এবং াবন 
ভূিমেত চুর পিরমােন পাওয়া যত । িক  দেশ বন া িনয় ণ ও সেচর জন  বাধ িনমান, াকৃিতক জলাশেয় 
পিলমািট পেড় মশ ভরাট হেয় গভীরতা কেম যাওয়া, িশ কারখানার বজ , পৗর ও কৃিষজ আবজনার জন  পািনর 

দষূণ, িনিবচাের মাছ আহরন আর সই সােথ মােছর রাগবালাই বৃি র কারেণ অভ রীণ জলাশেয় এ মাছিটর 
াচুযতা কেম যাে । পাশাপািশ নদী-নালা, খাল-িবল, াবন ভূিম ও মাহনায় াকৃিতক িবচরণ ও জনন  

িবন  হেয় যাওয়ায় মাছিট ইেতামেধ  িবপ  জািতর মাছ বেল িচি ত হেয়েছ। দশীয় জািতর অত  মলূবান এ 
মাছিটর িবলিু  রাধকে  বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউেটর ময়মনিসংহ  া পািন কে র িব ানীরা িনিবড় 
গেবষণার এর কৃি ম জনন, পানা উৎপাদন ও চাষ যুি  উ াবেন সফলতা লাভ কেরেছ। ফল িতেত ক মােছর 
পানা াি  ও চাষ প িত যমন সুগম হেয়েছ তমিন এ মাছিটেক িবলিু র হাত হেত র া কের এর জীবৈবিচ  

সংর েণর পথ ও উে ািচত হেয়েছ। 
 
ক মােছর বিশ  

 এেদর আব  পািনেত বশী দখেত পাওয়া যায়। 
 এরা কদমা  তলার মািটেত, গেত, িনমি ত গােছর িড়র তলায় বা সড়ুে  বসবাস করেত পছ  কের। 
 ক মাছ সাধারণতঃ আগাছা, কচুরীপানা এবং ডালপালা অধু িষত জলাশেয় ে  বসবাস কের থােক। 
 কম গভীরতা স নড়ব পকুুের এেদর চাষ করা যায়। 
 অিতির  সন অ  ঁথাকায় এরা বাতাস থেক অি েজন িনেয় দীঘসময় বেচ থাকেত পাের িবধায় জীিবত 

অব ায় বাজারজাত করা যায়। 
 এরা কম রাগবালাই ও িব প াকৃিতক জলজ পিরেবেশ অত  সহনশীল। 

 
কৃি ম জনন ও চাষ ব ব াপনা 
 

ড মােছর পিরচযা 
 

াকৃিতক জলাশয় থেক িডেস র- ফ “য়ারী মােস সু  সবল ও রাগমু  মাছ সং হ কের কৃি ম জনেনর জন  
ড তরী করেত হেব। ড তরীর জন  িনবুিণত উপােয় পকুুর িত ও ব ব াপনা করেত হয়ঃ 
 ড মােছর পুকুর পিরিমত চনু, সার ও গাবর িদেয় ত করেত হেব। 
 পকুুের পািনর গড় গভীরতা ১.০ িমটার রাখেত হেব। 
 মাছ মজেুদর আেগ ১৫০-২০০ িপিপএম পটািসয়াম পারম া ােনট বা লবন জেল গাছল িদেয় মজদু করা 

যেত পাের। 
 সষুম পিরপ  “ড মাছ পেত হেল পকুুেরর িত শতাংশ আয়তেন ৮০-১০০ িট ক মাছ মজদু করেত 

হেব। 
 িতিদন মােছর দিহক ওজেনর ৬-১০% স ূরক খাবার (৩৫-৪০% আিমষ সমৃ ) েয়াগ করেত হেব। 
 পকুুের িনয়িমত জাল টেন “ড মােছর া  পরী া করেত হেব। 



 জনন পুকুের গেড় ১.০ িমটার পািনর গভীরতা রাখার জন  িব  পািনর সরবরাহ করেত হয়। 
 

জনন ম ী ও পু ষ মাছ সনা করণ 
 

জনন ঋতুেত পিরপ  ী ও পু ষ মাছ িনুিলিখত বিশ সমহু পযেব েণ সহেজ সনা  করা যায়ঃ 
ী মাছ পু ষ মাছ 

 গােয়র রং হালকা বাদামী এবং ব  ও াণী 
পাখনা উ ল বাদামী বণ ধারন কের। 

 পট বশ ফালা ও নরম এবং আে  চাপ িদেল 
পিরপ  িডম বিরেয় আেস। 

 পেট হালকা চাপ িদেল জননইি েয়র ীিত 

ল  করা যায়। 

 ব  ও াণী লাল বণ দখা যায়। 
 পেট হালকা চাপ িদেল সাদা িম  বিরেয় 

আেস।  
 পু ষ ও ী মাছ সাধারণত আকাের কান 

পাথক  নই। 
 

 
কৃি ম জনন 
 
ক মােছর জনন কাল  হয় এি ল মাস হেত এবং 
অব হত থােক জলুাই মাস পয । কৃি ম জনেনর 
ধাপসমহু িন পঃ 
 

 জনেনর জন  হরেমান ইনেজকশন দয়ার ৮-
১০ ঘ া আেগ ড ক মাছ িসেম  িস ােণ 
ািপত গা ানাইলেনর হাপায় ানা র করা 

হয়। 
 এসময় পািনেত অি েজন িনি ত করার জন  

হাপায় কৃি ম ঝণার বাহ িদেত হেব। 
 ী ও পু ষ উভয় মাছেক ১িট কের িপটুইটারী 

বেণর ইনেজকশন িদেত হয়। 
 িত কিজ ী মােছর জন  ৮-১০ িমিল াম িপিজ এবং পু ষ মােছর জন  ৪ িমিল াম িপিজ ব  পাখানর 

নীেচ ইনেজকশান িদেত হেব। এে ে  ইনেজকশান েয়ােগর জন  ১.০ িম.িল. িসির  ব বহার করা যেত 
পাের। 

 িপিজ ইনেজকশন দয়ার পর ী ও পু ষ মাছেক ১:১ অনপুােত হাপােত রেখ কৃি ম ঝণার বাহ িদেত 
হয়। 

 সাধারণতঃ হরেমান ইনেজকশন দয়ার ৬-৭ ঘ া পর াকৃিতক জনেনর মাধ েম িডম িদেয় থােক। িডম 
ছাড়ার পর যত ত স ব মাছ েলােক সতকতার সােথ হাপা থেক সিরেয় ফলেত হেব । 

 তাপমা ার উপর িনভর কের ২২-২৪ ঘ া পর িডম ফুেট রণু পানা বর হয় এবং পরবতী ২-৩ িদন 
হাপােতই রাখেত হয় । 

 িডম ফাটার ৬০ ঘ া পয  রণুেপানা কুসমু থিল থেক পিু  হন কের থােক 

 ৬০ ঘ া পর রণুেপানােক খাবার িহসেব িস  িডেমর কুসেুমর বণ িদেন ৪ বার িদেত হেব 



 ৫০-৬০ াম ওজেনর ১০িট ী মােছর রণুর জন  একিট িস  কুসেুমর চার ভােগর এক ভাগ িতবার 
সরবরাহ করেত হয়। 

 হাপােত রণু পানােক এভােব ২৪-৩৬ ঘ া খাওয়ােত হেব। এ অব ায় রণু পানােক নাসারী পুকুের 
মজেুদর ব ব া িনেত হেব। 

 
নাসারী পকুুের পানা লালন 
 
পকুুর িনবাচন ও িত 
 

 নাসারী পকুুেরর আয়তন ২০-৪০ শতাংশ এবং গভীরতা ০.৮-১.০ িমটার হেল ভাল হয়। 
 পকুুর িকেয় অবাি ত াণী র করা উ ম, তেব পকুুর কােনা স ব না হেল হেল িত শতাংেশ ২ ফুট 

পািনর গভীরতায় ৩০-৪০ াম রােটনন েয়াগ করেত হেব। 
 নাসারী পকুুেরর চারপােশ ১.০ িমটার উচু মশারীর জাল িদেয় িঘের িদেত হেব। 
 রােটনন েয়ােগর ৫ িদন পর িত শতাংেশ ১.০ কিজ হাের কিল চুন সম  পকুের িছিটেয় েয়াগ করেত 

হেব 

 চনু েয়ােগর ৩ িদন পর পকুুের িত শতাংেশ 
৪ কিজ গাবর িদেত হেব। 

 হাসঁেপাকা ও িতকারক াংকটন ংশ করার 
জন  রণ ুমজেুদর ২৪ ঘ া আেগ িত শতাংেশ 
২০ াম হাের িডপটাের  অবশ ই েয়াগ 
করেত হেব। 

 
রণূ পানা মজদু 

 
 মজদুকৃত পুকুের ৪-৫ িদন বয়েসর রণু পানা 

িত শতাংেশ ২৫,০০০-৩০,০০০ িট হাের 
মজদু করা যেত পাের। 

 িত শতাংেশ ম ৩ িদন ২িট কের িডেমর কুসমু সকাল, পরু ও িবেকেল িছিটেয় িদেত হেব। 
 ৪-৭ িদন: সকােল ও পেুর ৩িট িডম ও িবেকেল ৫০ াম আটার বণ িত শতাংেশ সরবরাহ করেত 

হেব। 
 ৮-১২ িদন: সকাল, পরু ও িবেকেল ১০০ াম হাের িত শতাংেশ ৪০% ািটন সমৃ  নাসারী খাদ  িদেত 

হেব। 
 ১৩-২০ িদন: সকাল, পরু ও িবেকেল ২০০ াম হাের িত শতাংেশ ৪০% ািটন সমৃ  নাসারী খাদ  

িদেত হেব। 
 রণুেপানা ছাড়ার ২০-২৫ িদন পর চারা পানায় পিরণত হয়, যা চােষর পুকুের মজুেদর জন  উপেযাগী 

 
ক মােছর চাষ 

 
আব  জলাশয় অথাৎ পকুুের ক মােছর বৃি র হার খবু সে াষজনক নয়। তেব এ মাছ ভা ােদর িনকট খবু ি য় 
িবধায় বাজাের চরু চািহদা রেয়েছ। পকুুের এ মাছ চােষর কলােকৗশল িনে  সি েবিশত হেলাঃ 



 
পকুুর িত 
 

 ক মাছ চােষর জন  ৪-৫ মাস পািন থােক এ রকম ১৫-৫০ শতাংেশর পকুুর িনবাচন করেত হেব। 
 পকুুর সেচ পািন িকেয় অবাি ত মাছ ও াণী দরূ করেত হেব। 

 পানা মজেুদর পূেব িত শতাংেশ ১.০ কিজ হাের কিল চনু েয়াগ আবশ ক। 
 চনু েয়ােগর ৫ িদন পের পানা মজুেদর ব ব া িনেত হেব। 

 
 
 
পানা মজদু ও ব ব াপনা 

 
 তকৃত পকুুের িত শতাংেশ ২-৩ াম ওজনের সু -সবল ২০০ িট পানা মজদু করেত হেব। 
 পানা মজেুদর িদন থেক ৩৫-৪০% ািটন সমৃ  স ূরক িপেলট খাদ  মােছর দহ ওজেনর ২০-৪% 

হাের সকাল, পরু ও িবকােল পকুুের িছিটেয় সরবরাহ করেত হেব। 
 িত ১৫ িদন পর পর জাল টেন মােছর বৃি  পযেব ণ কের খাবােরর পিরমাণ িনধারণ করেত হেব। 
 ক মােছর পকুুের চুর প−◌া◌ংটেনর আিধক  পিরলি ত হেয় থােক, এই াংকটন িনয় েনর জন  িত 

শতাংেশ ৮-১০ িট মেনােস  তলািপয়া ও ২-৩ িট িসলভার কােপর পানা মজদু করা যেত পাের। 
 
মাছ আহরণ ও উৎপাদন 
 
আধা িনিবড় প িতেত ক মাছ চাষ করেল ৪-৫ মােসর মেধ  ৪০-৫০ াম ওজেনর হেব। এ সময় জাল টেন এবং 
পকুুেরর সম  পািন িকেয় মাছ ধরার ব ব া িনেত হেব। এ প িতেত ৫-৬ মােস হ র িত ১,৮০০-২,০০০ কিজ 
মাছ উৎপাদন করা স ব। 
 
আয়-ব য় 
 
এক হ র জলাশেয় ৫-৬ মােস ১.৫-২.০ ল  টাকা িবিনেয়াগ কের ১.৫-১.৮০ ল  টাকা মনুাফা অজন করা স ব। 
 
সমস া 
 
ক মােছর কৃি ম জনন ও চাষ কায েম িনুিলিখত সমস সমহু পিরলি ত হয়ঃ 

 
 ক মােছর “ড িনয়মমািফক পিরচযা না করেল কৃি ম জনেন উৎপািদত রণুর বাঁচার হার কম হয়। 
 নাসারী পকুুের হাঁস পাকা, ব াঙঁািচ, সাপ ইত ািদ িতকর াণীর উপি িত ল  করা যায়। 
 বষা মৗসুেম ক মাছ জনেনর জন  পকুুর হেত বর হেয় যায়। 
 সাধারণত শীতকােল ক মাছ রাগাμ◌া  হওয়ার স াবনা থােক। 

 
পরামশ 
 
উপেরা  সমস াসমহু িনরসেনর জন  িন বিনত িবষয়সমহু িবেবচনা করা যেত পােরঃ 

 ড ও চাষকৃত মাছেক িনয়িমতভােব ৩৫-৪০% ািটনসমৃ  খাদ  সরবরাহ করেত হেব। 



 নাসারী পুকুের রণু পানা ছাড়ার পূেব িতকর হাসঁেপাকা, ব াঙািচ বা সাপসহ অন ান  িতকর াণী দূর 
করেত হেব। 

 চাষকৃত পকুুেরর চািরিদেক পািনর া  ঘেস নট বা বােঁশর বানা িদেয় অবশ ই িঘের িদেত হেব, যােত 
কের ক মাছ পকুুর হেত বর হেয় না যেত পাের। 

 শীতকােল পকুুের ক মােছর ত রাগ দখা দয়ার স াবনা বশী, তাই শীতকােল চাষ না করাই উ ম। 
 
 


