
মা র মােছর পানা উৎপাদন ও চাষ ব ব াপনা 
 

বাংলােদেশর িজওল মাছ েলার মেধ  মা র মাছ অন তম। এিট সু া , পিু কর এবং কম চিবযু । মােছ কাঁটা কম 
থাকায় িশ েদর জন  িবেশষ উপেযাগী। িশং মােছর মত মা র মােছর ও অিতির  সন অ  রেয়েছ ফেল এরা জলজ 
পিরেবেশর বাইেরও অেনক ণ বেঁচ থাকেত পাের। জীব  অব ায় বাজারজাত করার সিুবধা থাকায় এই মাছিটও 

অিধক মূেল  িব য় করা যায়। 
অতীেত াকৃিতক উৎস থেক চুর পিরমান মা র মাছ পাওয়া যত। বতমােন পিরেবশ দষূণ এবং অন ান  কারেণ 
মা র মােছর জনন এবং িবচরণ  ংস হওয়ায় মাছিট খবুই কম পিরমােন পাওয়া যায়। বাংলােদশ মৎস  

গেবষণা ইনি িটউট কতৃক কৃি ম জনেনর মাধ েম পানা উৎপাদন এবং চাষ যুি  উ ািবত হওয়ায় জনি য় 
এই মাছিট বািণিজ কভােব চােষর সেুযাগ বৃি  পেয়েছ। আধিুনক চাষ প িত েয়ােগর ফেল মা র মােছর উৎপাদন 
বৃি র সােথ সােথ মাছিটেক িবলিু র হাত থেক অেনকাংেশ র া করা স ব। 
 
মা র মােছর চাষ বিশ       

 অিধক ঘনে  দশী মা র মাছ চাষ করা যায়। 
 জীব  অব ায় বাজারজাত করা যায়। 
 তুলনামূলকভােব বাজারমলূ  অন ান  িজওল মােছর 

চেয় অিধক। 
 

জনন ও চাষ ব ব াপনা 
 

জনন ম মাছ সং হ ও পিরচযা 
 কৃি ম জনেনর জন  িডেস র- ফ “য়ারী মােস 

াকৃিতক উৎস থেক সু  সবল ী ও পু ষ মাছ সং হ 
করেত হেব। 

 িত হ ের ১০,০০০িট মাছ মজদু করেত হেব। 
 মজদুকৃত মাছ েলােক িতিদন দেহর ওজেনর শতকরা 

৫-৬ ভাগ হাের স ুরক খাবার সরবরাহ করেত হেব। 
 বাজাের চিলত বািনিজ ক ভােব উৎপািদত খাবার ব বহার করা যেত পাের অথবা শতকরা ৪০ ভাগ 

িফশিমল, ২০ ভাগ, সিরষার খল, ২০ ভাগ চােলর কুড়া, ১৫ ভাগ গেমর ভূিষ, ৪ভাগ িচটা ড় এবং ১ ভাগ 
িভটািমন ি িম  সহেযােগ এই খাবার তরী করা যেত পাের। খােদ  ািটন এর পিরমাণ ৩০ শতাংশ 
রাখেত হেব। 

 মােঝ মােঝ জাল টেন মােছর া  পরী া করেত হেব। 
 
কৃি ম জনন 

 দশী মা র মাছ সাধারণত ম থেক আগ  পয  জনন কের থােক। 
 জনেনর জন  পিরপ  ী ও পু ষ মাছ বাছাই করেত হেব। 

 
জনন ম ী ও পু ষ মাছ সনা করণ 

ী মাছ  পু ষ মাছ 



 ী মাছ তুলনামলুকভােব পু ষ মাছ অেপ া 
আকাের ছাট। 

 পট ফালা এবং নরম থাকেব জনেনি য় 
গাল, লালেচ এবং একটু ফালা থােক। 

 ী মােছর পেট হালকাভােব চাপ িদেল িডম 

’একিট কের বর হেয় আসেব। 
 িডেমর রং হালকা সবজু থেক বাদামী বেণর 

এবং িকছুটা  হেব। 
  

 পু ষ মাছ আকাের অেপ াকৃত বড় 

 পু ষ মােছর জনেনি য় ল ােট এবং সচূােলা 
থােক। 

 জনেনি য় পিরপ  অব ায় লালেচ রং এর 

হয়। 
 

 
 পকুুর থেক মাছ ধের ৬-৮ ঘ া িসেমে র ট াংক বা হাপায় রেখ পািনর বাহ িদেত হেব। 

 
হরেমান ইনেজকশন েয়াগ 
 

 দশী মা র মােছর ে  ধু মা  ী মাছিটেকই হরেমান ইনেজকশন িদেত হয়। 
 মােছর পিরপ তা এবং জনন সমেয়র উপর িভি  কের ৮০-১২০ িম. া. িপিজ (িপটুইটারীগ ) ব বহার 

করা হয়। 
 ইনেজকশন দয়ার ১৬-১৮ ঘ ার মেধ  মাছ িডম িদেয় থােক। 
 পু ষ মােছর পেট কেট াশয় বর কের ০.৯% লবণ বেণ িমিশেয় ানুর বণ তরীকরা হয়। 
 ী মােছর পেট চাপ িদেয় িডম বর করা হয় এবং ানরু বেণর সংেগ িমিশেয় িডম িনিষ  করা হয়। 
 িনিষ  িডম ততার সংেগ েত ৭-১০ স. িম. পািনেত ছিড়েয় িদেত হেব যােত িডম েলা জমাট বঁেধ 

না যায়। 
 েত মাগত পািনর ঝরনা িদেত হেব। 
 তাপমা ার উপর িনভর কের ২৪-৩০ ঘ ার মেধ  িডম ফুেট রনু পানা বর হেয় আেস। 

 
রনু পানা িতপালন 

 িডম ফাটার ৪/৫ িদন পর রনু পানােক িডেমর কুসমু, িটউিবেফ  ওয়াম (Tubifex spp) অথবা জ-ু াংকটন 
খেত দয়া হয়। 

 
অ লুী পানা উৎপাদন 

 নাসারী পকুুের ৫-১০ িদন বয়েসর ধানী পানা মজদু কের এক থেক দড় মােসর মেধ  অ লুী পানা 
পাওয়া যায়। 

 নাসারী পকুুর সিঠকভােব ত কের ৫-১০ িদন বয়েসর ধানী পানা শতাংশ িত ৮০০০-১০,০০০ িট 
পয  মজদু করা যেত পাের। 

 নাসারী পকুুর ১ িমটার উচু জাল িদেয় িঘের িদেত হেব যােত িতকর ব াঙ, সাপ পকুুের েবশ করেত না 
পাের। 

 াথিমকভােব িতিদন দহ ওজেনর ২-৩ ণ খাবার ই বাের খাওয়ােত হেব। 
 খাদ  িহেসেব বািনিজ কভােব উৎপািদত িচংিড় বা পা ােসর নাসারী িফড ব বহার করা যেত পাের। থম 

ই িতন িদন িস  িডেমর কুসমু এবং ময়দা সমপিরমােন িমিশেয় িছিটেয় িদেল ভােলা হয়। 
 পানা ছাড়ার ৩০-৪৫ িদন এর মেধ  পানার আকার গেড় ৫-৭ স.িম. হয়। 



 পকুুর ছাড়াও ীেলর , িসেমে র চৗবা া িকংবা জােলর খাঁচায়ও অ ুলী পানা উৎপাদন করা যেত 
পাের। 

 িত বগিমটাের ১০০-২০০ িট ধানী পানা মজদু কের ৩০-৪০ িদন পর অ লুী পানা পাওয়া যায়। 
 এ ে  খাদ  িহেসেব িচংিড় নাসারী িফড অথবা জ-ু াংকটন খাদ  িহেসেব দয়া যেত পাের। 
 মা র মাছ চাষ এর জন  ১-১.৫ িমটার গভীরতা িবিশ  পকুুর উপযু । 
 পকুুেরর পাড় মরামত কের পকুুর থেক রা ু েস মাছ সিরেয় ফলেত হেব। 
 পকুুর িকেয় ফলেত পারেল সবেচেয় ভােলা হয়। 
 িত শতাংেশ ১ কিজ চুন, ১০ কিজ গাবর, ১০০ াম ইউিরয়া এবং ১০০ াম িট. এস.িপ. সার েয়াগ 

কের পকুুর তরী করেত হেব। 
 সার েয়ােগর ৪-৫ িদন পর পকুুেরর পািন সবজু বা হালকা বাদামী হেল পকুুের শতাংশ িত ৩০০-৫০০িট 

পানা মজদু করেত হেব। 
 পকুুর এক িমটার উচু জাল িদেয় িঘের িদেত হেব।  

 
খাদ  েয়াগ 

 মােছর দেহর ওজেনর ৪-৫% হাের িদেন ইবার খাবার িদেত হেব। 
 খাবাের ািটেনর পিরমান ৩০-৩৫% হেল ভাল হয়। 
 খাবার িহেসেব বািনিজ কভােব উৎপািদত ক াটিফশ িফড 

িকংবা িনেমড়ব উেল−িখত ফমলুা অনযুায়ী খাবার তরী 
কের দয়া যেত পােরঃ 

খাদ  উপাদান ফমূলা ১ ফমূলা-২ 

িফশ িমল  
বান এ  িমট িমল  
সিরষার খল  
চােলর কুড়া  
গেমর ভূিষ  
িচটা ড়  
িভটািমন ও খিনজ 
লবন  

৪০%  
০  
২০%  
২০%  
১৫%  
৪%  
১%  

২৫% 

১৫% 

২০% 

২০% 

১৫% 

৪% 

১% 

 
রাগ ব ব াপনা 

 দশী মা র মাছ একটু শ  কৃিতর মাছ হওয়ায় রাগ ব িধ খুব একটা দখা যায় না। 
 পািনর ণা ণ ন  হেল মােছ ঘা দখা িদেত পাের। এই রােগ িত শতাংেশ ১ কিজ হােরচনু ১ কিজ 

লবণ ই বাের িতন িদন অ র েয়াগ করেত হেব। 
 এছাড়াও িত মােস পকুুের ১/২ কিজ হাের চুন েয়াগ করেল পািনর ণা ণ ভােলা থােক। 
 কান কারেণ পািনর না ন ন  হেল বািহর থেক পির ার শীতল পািন সরবরাহ করেত হেব। 

 
মাছ আহরণ ও উৎপাদন 

 পকুুের জাল টেন বশীর ভাগ মাছ ধরেত হেব। 
 স ণূ মাছ আহরণ করেত হেল পুকুর িকেয় ফলেত হেব। 



 সু ভুােব পিরচযা করেল ৬-৮ মােস হ র িত ৬০০০-৮০০০ কিজ পয  উৎপাদন হেত পাের। 
 
আয়/ব য়        
 

 হ র িত উৎপাদন ৬০০০-৮০০০ কিজ। 
 হ র িত উৎপাদন খরচ ৬,৫০০০০-৮,৫০০০০ টাকা। 
 হ র িত মনুাফা ১১,০০০০০-১৩,০০০০০ টাকা। 

 
পরামশ 

 ড ও মজদুকৃত মাছেক িনয়িমত সষুম খাবার সরবরাহ করেত হেব। 
 নাসারী পকুুের ধানী পানা ছাড়ার পূেব হাসঁ পাকা, ব াঙািচ ইত ািদ অপসারণ করেত হেব। 
 নাসারী পকুুর জাল িদেয় িঘের িদেত হেব। 
 চােষর পকুুেরর পাড় উঁচু রাখেত হেব যােত বষায় মাছ বর হেয় যেত না পাের। 
 সু  সবল পানা মজদু করেত হেব। 
  িনয়িমত জাল টেন মােছর া  পরী া করেত হেব। 
 পািনর না েনর িত খয়াল রাখেত হেব। 


