
 
  

পাহাড়ী ঘানায় পন প িতেত মাছ চাষ পাবত  এলাকায় বিতত মাছ চােষর একিট নতুন 
যুি । বৃহ র পাবত  চট ােম অবি ত ৬৮,৮০০ হ র আয়তন িবিশ  কা াই লেকর 

চারপাশ জেুড় রেয়েছ অগিণত পাহাড়ী ঘানা বা ীক। এসব ঘানায় অিধকাংশই বষায় েদর 
পািনর সােথ একাকার হেয় যায় এবং  মৗসুেম আংিশক পািন থােক বা িকেয় যায়। 
অিধকাংশ ঘানার মখু মূল লেকর সােথ সংযু  ও বািক িতনিদক পাহাড় ারা পিরেবি ত। 
এই যিু িট যথাযথ অসুসরেণর মাধ েম হ র িত ায় ২,৫০০ কিজ মৎস  উৎপাদন করা 
স ব। 

পাহাড়ী ঘানা েলা  কা াই লেকর সােথ সংযু  হেলও পৃথকভােব পন াপন কের মাছ 
চােষর মাধ েম য উৎপাদন পাওয়া যায় তা লেকর াভািবক মৎস  উৎপাদেনর চেয় ায় ৫ 
ণ বশী। কা াই লেক পেন মাছ চাষ উপেযাগী পাহাড়ী ঘানার সংখ া ায় ১,২০০িট, যার 
মাট জলায়তন ায় ৩,৮৮৭ হ র। এ সকল স াবনাময় পাহাড়ী ঘানা েলােক মাছ চােষর 
তাওতায় আনা গেল হ র িত ১টন িহেসেব সবিন¤œ ৩,৮৮৭ টন মাছ অিতির  উৎপািদত 
হেব। পাশাপািশ সহ ািধক  সুফলেভাগী বকার স দােয়র কমসং ােনর সুেযাগ সৃি  হেব। 
 

 কা াই লেকর চতু া  ায় ৩,৮৮৭ হ র জলায়তন িব ৃত সহ ািধক পাহাড়ী 
ঘানা বা ীক িনিবড়/আধা িনিবড় মাছ চােষর আওতায় িনেয় আসা 

 পাহাড়ী ঘানা েলােক মৗসুমী জলাশয় িহসােব কােজ লািগেয় িবক  মৎস  চাষ 
প িতেত কা াই লেকর সামি ক মৎস  উৎপাদন বৃি  করা 

 বকার যবু স দায় িবেশষ কের ানীয় িশি ত বকার যুবক ও যুব মিহলােদর জন  
আ কমসং ান সৃি  

 ানীয় জনসাধারেণর আথ-সামািজক অব ার উ য়ন। 
 

পাহাড়ী ঘানায় পেন মাছ চােষর সফলতা অেনকাংেশ িনভর কের ঘানার উপযু তা ও 
সিঠক ান িনবাচেনর ওপর। মাছ চােষর জন  ান িনবাচেনর ে  িন িলিখত িবষয় েলার 

িত িবেশষভােব ল  রাখা েয়াজনঃ 
 



 ঘানার মুখ যথাস ব স  এবং িভতেরর জলাশয় অেনক বড় হেত হেব (অেনকটা 
বলনুাকৃিত) 

 ঘানার পন িনমাণ েলর গভীরতা যথা স ব কম হওয়া বা নীয় 

 ঘানার ভতের জলাশেয়র তলেদশ যতদরূ স ব বািল, পাথর, গােছর িঁড় ইত ািদ মু  
এবং সমান হওয়া েয়াজন 

 মৗসুেমর অিধকাংশ সময় সিদক থেক বাতাস বািহত হয়, ঘানার েবশ মুখ তার 
উে া িদেক হওয়া ভাল। এেত কের াকৃিতক খাদ  কণা ( া টন) সহ ভাসমান 

াকৃিতক খাদ  বািহর থেক অিধক হাের পেনর িভতের েবশ কের এবং বর হেয় 
যায় কম। ফেল স ুরক খাদ  ও সার েয়ােগর বাড়িত খরচ কম হয় 

 ঘানার চারপাশ তুলনামূলকভােব জ ল ও ঝাপ-ঝাড় মু  এবং বষা ও  উভয় 
মৗসুেম যাতায়ােতর ব ব া ভাল থাকা েয়াজন। 

 

পন িনমােণর পূেব ঘানার চারপােশর জলজ আগাছা ও ঝাপ-ঝাড় কেট পির ার কের 
ফলেত হেব।  মৗসুেমই িনে া  িনমাণ সাম ী সং হ করেত হেবঃ 

 িসনেথিটক নটেলস জাল (১০ িম.িম. ফাঁস িবিশ ), িত রাল ১০০ িম. X ৩.৫ িম. 
(বাংলােদশী) অথবা িত রাল ১০০ িম. X ১.৫ িম. (িফিলপাইেন তরী) 

 ল া, স , সাজা ও পাকা মূলী বাঁশ (আঁড় বাধারঁ জন ) ও বরাক বাঁশ (খঁিটর জন ) 

 টায়ার কেডর সূতা (জাল সলাইেয়র জন ) ও টায়ার কেডর রিশ (আঁড় বাধারঁ জন  

 ১ থেক ৩ িম.  পিলিথন সীট (পািনেত রাসায়িনক ব  েয়ােগর সময় দরকার 
হেল)। 

 

 পন তরীর িনিদ  ােন ঘানার সংেযাগ মেুখ এপাড়-ওপাড় একই সািরেত ’িতন 
িমটার দেূর দেূর খুিঁট াপন করেত হেব। খুিঁটর মাথা যন লেকর পািনর সবািধক 
উ তার সমেয়ও অ তঃ ১ িমটার পািনর উপের থােক 

 খুিঁটর সােথ বড় ত া বাঁশ অথবা মাখলা বাঁেশর ল া বািত বা কাবািড় অথবা আ  মূলী 
বাঁশ িদেয় যতদূর স ব সাজা কের আঁড় বাধেঁত হেব 

 খুিঁট াপন ও আঁড় বাঁধা হেয় গেল খুিঁটর গাড়া বরাবর নীেচর মািটেত ০.৩ িমটার 
ন কের জাল িবিছেয় িচকন বািলর ব ার সাহােয  চাপা িদেয় অথবা বাঁশ/ লাহার 

এ াে েলর সাহােয  জাল লািগেয় িদেত হেব। য সকল ঘানায় পাহাড়ী ঢল নােম বা 



পািনর াত বশী স সব ােন ১ িমটার উচঁু বাঁেশর বানা অথবা নািরেকিল বড়া বা 
দাইজ া বড়া বেুন তলেদেশর মািটেত াপন কের িদেত হেব। 

 

ত বােড় এবং বাজার দর ও চািহদা বশী এ ধরেণর মােছর পানা অ ািধকার িদেত হেব। 
পািনর সব েরর খাবার খায় এবং পর েরর িতেযাগী না হয় এিদেক ল  রেখ ৪’’ ইি  বা 
তার চেয় আকােরর ই, কাতলা, িসলভার কাপ, াস কাপ, কািপও ও রাজপুিঁটর পানা 
যথা েম ৩০%, ২০%, ১০%, ১০%, ৫% এবং ২৫% হাের হ র িত ৮,০০০িট িহেসেব মজুদ 
করেত হেব। 
 

মােছর ভাল উৎপাদেনর জন  স ূরক খাদ  েয়াগ করেত হেব। স ূরক খাদ  িহেসেব 
িন িলিখত খাদ  ব বহার করা যায়ঃ 

 চােলর কুড়া ও খল যথা েম ৫০% ও ৫০%; অথবা 
 চােলর কুঁড়া, খল, ভুিষ, আটা ও িচটা ড় যথা েম ৩০%, ৫%, ১৫%, ৩% ও ২% এর 

িম ণ মােছর মাট ওজেনর ১ থেক ৫% হাের েয়াগ করেত হেব। 
 

স ূরক খােদ র পাশাপািশ ইউিরয়া ও িটএসিপ একে  িত মােস িত শতাংেশ ১০০ াম 
হাের েয়াগ করেত হেব।  
 

িতমােস কমপে  একবার জাল টেন মােছর রাগ-বালাই ও দিহক বৃি  পযেব ণ করেত 
হেব। বড়া ও জােল ময়লা-আবজনা ও শওলা জেম যােত পািন বােহ িব  না ঘেট এবং 
বািহর থেক কচুরীপানার চাপ এেস জাল িছঁেড় বা কাঠােমা ভে  না যায় এ জন  সাব িণক 
ল  ও তদারিকসহ েয়াজনীয় র ণােব েণর ব ব া করেত হেব। শীত মৗসুেম মােছর 
খাবার হেণর বণতা াস পেল পািনর উৎপাদনশীলতা ও খাবােরর েয়াজনীয়তা 
িবেবচনায় রেখ খাদ  ও সার েয়াগ কমােত বা বাড়ােত হেব। 
 

শীত মৗসুেম ঘানার চারপােশর জ ল, লতাপাতা ও আবজনা পঁেচ পািন কালেচ হেয় আেস। 
এ সময় পেন চাষকৃত মাছ রাগ-বালাই িবেশষ কের মােছর গােয় লালেচ দাগ ও ঘা দখা 
িদেত পাের। ঘানার যতটুকু আয়তেনর পািন এরকম কালেচ বা দূিষত হেয় আেস তা িহসাব 
কের িত শতাংেশ ১-১.৫ কিজ চুন ও ১-১.৫ কিজ লবণ েয়াগ করেত হেব এবং পািন 



যােত দূিষত না হয় বা এরকম কালেচ হেয় না আেস এ ব াপাের সতক থাকেত হেব। ঘানার 
চারপাশ পির ার রাখেল এবং লতা-পাতা পঁচা বা অন  কানভােব পািন দিূষত না হেল 
সাধারণতঃ এসব সমস া দখা যায় না। অেনক সময় বৃি  হেয় গেল এসব সমস া আর থােক 
না। তাছাড়া, ঘানার চারপাশ িদেয়  মা ায় চুন ও লবণ েয়াগ কেরও কখনও কখনও 
ভাল ফল পাওয়া যায়।  
 

পেন সাধারণতঃ পানা মজুেদর জন  মাস পর থেক বাজাের িবি  করার মত মাছ ধরা  
হয়, যা ১০-১২ মাস পয  চলেত পাের। রাজপুঁিটসহ ত বধনশীল মাছ মজেুদর ৩-৪ মাস 
পর থেক ধের িবি  করেত হেব। দশী/িবেদশী কাপ বা ই জাতীয় মাছ অব ােভেদ ৭-৮ 
মাস পর থেক আহরণ করেত হেব। ছাট মাছ ও অবাি ত মাছ পানা মজুেদর  থেক 
অব ােভেদ িত এক মাস পর পর ধের িবি  করেত হেব। সিঠক ােন পন াপন করা হেল 
ও যথাযথভােব যিু  অনুসরণ কের মাছ চাষ করেল হ র িত ায় ২,৫০০ কিজ মাছ 
উৎপাদন স ব। 
 

 অত  সতকতার সােথ ও যথা ােন পন তরীর জন  ঘানা িনবাচন করেত হেব 

 কান অব ােতই পেনর মুখ খালা রেখ বািহেরর মাছ ঢুিকেয় পািন াস পাওয়ার 
মৗসুেম ব  কের পন প িতর নােম লেকর মাছ আটিকেয় আহরণ করা যােব না। 

 ছাট আকােরর পানা এবং জুন-জুলাই মােছর পর পানা মজদু করা যােব না 
 যুি  অনুসরেণর ে  যােত কান কার ব ত য় না ঘেট স ব াপাের সতক থাকেত 

হেব। 


