
নানা টংরার জনন ও পানা উৎপাদন 
 
বাংলােদেশর দি ণা েল লানাপািনর িবিভ  জািতর মাছ উপকূলীয় জনেগা ীর জীবনধারণ ও 
দেশর অথনীিতেত অত  পূণ ভূিমকা রাখেছ। উপকূলীয় অ েলর এসব মােছর মেধ  
নানা টংরা (Mystus gulio) একিট অন তম মাছ। পূণবয়  একিট নানা টংরা মােছর গড় 

ওজন ১০০-১৫০ াম, এমনিক ২৫০ াম পয  হেত পাের। এ মাছ অত  সু া  হওয়ায় 
দেশর অভ রীণ ও আ জািতক বাজাের এর ব াপক চািহদা রেয়েছ। এক সময় উপকুলীয় 
াকৃিতক জলাশেয় এ মাছ চুর পিরমােণ পাওয়া যত। িক  িনিবচার আহরণ ও পিরেবশগত 

পিরবতেনর কারেণ এর াকৃিতক াপ তা মশ াস পাে । 
াকৃিতকভােব এ মােঝর াপ তা াস পাওয়ায় অভ রীণ বাজাের এর মলূ  অেনক বৃি  

পেয়েছ। এই এেদর সংর ণ ও সরবরাহ বৃি র লে  ইনি িটউেটর খুলনা জলার পাইকগাছা  
” লানাপািন ক ” এ মােছর কৃি ম জনন, পানা উৎপাদন ও আব  জলাশেয় চাষ কৗশল 
উ াবেন গেবষণ ক  হণ কের। ইিতমেধ  দেশ থমবােরর মেতা িনয়ি ত পিরেবেশ নানা 
টংরা মােছর ড িতপালন, কৃি ম  জনন ও পানা উৎপাদন কলােকৗশল উ াবেন সফলতা 

অজন করা স ব হেয়েছ যা এ বে  বণনা করা হেলা। 
 
নানা টংরা মােছর ড িতপালন 
 নানা টংরা মােছর জননকাল বছেরর ম হেত সে র মাস পয  িব তৃ। তেব, জুন 

হেত আগ  মাস এেদর জনেনর ভরা মৗসুম। 
 জনন মৗসুেমর ৩-৪ মাস পূেব ৪০-৫০ াম ওজেনর পু ষ ও ী নানা টংরা সং হ 

কের ২:১  অনপুােত িত শতাংেশ ৭০-৮০ িট হাের পুকুের মজুদ করেত হেব। 
 ড িতপালন পুকুেরর আয়তন ১৫-২৫ শতাংশ ও গভীরতা ১.০-১.৫ িমটার হেল 

ভােলা হয় ।পািনর লবণা তা ৫-১২ িপিপিট রাখেত হেব। 
 ড মােছর পিরপ তা আনয়েনর লে  সষুম খাবার িহেসেব চাউেলর কুড়া (১৫%), 

সিরষার খল (১৫%) এবং িফশিমেলর (৭০%) িম ণ িতিদন মােছর দহ ওজেনর 
শতকরা ৬-৭ ভাগ হাের ব বহার করেল ভাল ফল পাওয়া যায়। স ূরক খাদ  িতিদন 
সমভােগ সকাল এবং িবকােল সমভােগ ম াকাের অথবা আধা ভজা অব ায় িছিটেয় 

েয়াগ করেত হেব। 
 এ ছাড়া ড িতপালন পকুুের াকৃিতক খাবার উপাদেনর জন  িত শতাংেশ ৫ কিজ 

জব সার  গাবর/কে া ), ১০০ াম ইউিরয়া ও ২০০ াম িটএসিপ পযায় েম এক 
স াহ পর পর ব বহার করেত পাের। 



 জনন মৗসুেম উপকুলীয় াকৃিতক জলাশয় হেতও পিরপ  পু ষ ও ী টংরা মাছ 
সং হ কের জনন কােজ ব বহার করা যেত পাের। 
 
  

কৃি ম জনন কলােকৗশল  
পিরপ  ী ও পু ষ টংরা মােছর ড সনা করণ ও হ াচারীেত অভ করণ 
 পিরপ  ী মােছর পট ফালা থােক, জনেনি য় গালাকার এবং লালেচ- গালাপী বেণর 

হেয় থােক। পূণ পিরপ  অব ায় পেটর নীেচর িদেক হালকা চাপ িদেল ই একিট িডম 
বর হেয় আসেত দখা যায় 

 পিরপ  পু ষ মােছর জনেনি য় মাচাকৃিতর, পশীযু  এবং বাইেরর িদেক বিরেয় 
থােক। পণূ পিরপ  পু ষ মােছর পেটর নীেচর িদেক চাপ িদেল বিরেয় আেস। 

 কৃি ম জনন পিরেবেশ অভ করেণর জন  ড িতপালন পুকুর অথবা াকৃিতক 
উৎস  হেত  সংগৃহীত পিরপ  ী ও পু ষ মাছ েলােক িসেমে র তরী িস ান অথবা 
ফাইবার াস ট াে  ১৬-২৪ ঘ  রাখেত হেব। ড অভ করণ ট াে র পািনর 
লবণা তা ৫-১২ িপিপিটর মেধ  থাকা ভােলা। এ সময় মাছ েলােক কান খাদ  সরবরাহ 
করা যােব না। 

 
জনন হাপা তরী ও াপন 
 নানা টংরা মােছর জনেনর জন  ১২০ সিম X ৯০ সিম X ৯০ সিম ( দ. X . X উ.) 

আকাের াস নাইলন নেটর হাপা তরী কের হ াচারী অভ ের িসেমে র তরী িস ােণ 
াপন করেত হেব। একিট ৪.৫ িম X ১.৫ িম X ১িম ( দ. X . X উ.) আয়তেনর 

িস ােন উপেরা  আকােরর িতনিট হাপা াপন করা যায়। 
 াকৃিতকভােব পির ার পুকুর হেত পা  ারা পািন উে ালন কের তা ওভারেহড 

ট াংেকর মাধ েম িতিট িস ােন সরবরােহর ব ব া করেত হেব । ওবারেহড ট াংেক 
পািন উঠােনার সময় ছাট বড় িবিভ  আকােরর নুিড় পাথেরর মধ  িদেয় ছঁেক উঠােল 
ভােলা হয়। 

 িস ান/ি িডং হাপার পািনর লবনা তা ৫-১২ িপিপিট হেত হেব। 
 িস ােনর  পািনর আগমন ও িনগমনেক ি িত অব ায় িনয় েণ রেখ পািনর গভীরতা 

৭৫ স.িম. রাখেত হেব এবং িতিট ি িডং হাপার উপর একিট কের কৃি ম ঝরণার 
ব ব া করেত হেব। িবি ং হাপায় মৃ  এেরশেনর ব ব া করেল ভােলা হয়। 
 

 



হরেমান ইনেজকশন প িত ও জনন 
 নানা টংরা মােছর কৃি ম জনেনর জন  ”ওভাি ম” নােমর হরেমানিট ব বহার কের 

ভােলা ফল পাওয়া গেছ। এ হরেমানিট বাজাের তরল ও পাউডার অব ায় পাওয়া যায়। 
 কৃি ম জনেনর জন  ী ও পু ষ উভয় মাছেক একক মা ায় ১.৫-২.০ িমিল/েকিজ 

দহ ওজন িহসােব ওভাি ম মােছর পৃ  পাখনার গাড়ায় গভীর মাংসল অংেশ েয়াগ 
করেত হেব। 

  হরেমান ইনেজকশন দওয়ার পর উপের বিণত আকােরর িতিট হাপায় ১:২ অনুপােত 
ী ও পু ষ মাছ রাখেত হেব। উপের বিণত আকােরর িতিট হাপায় ২-৩ িট ী মাছ 

রাখাই য়। 
  ি িডং হাপায় মাছ ছাড়ার পর ঝণার মাধ েম পািন সরবরাহ করেত হেব। জননকােল 

আেশপােশর পিরেবশ যথাস ব কালাহলমু  রাখেত হেব। সাধারণতঃ স া বলায় 
তাপমা া কেম আসেল ইনেজকশন েয়ােগ ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। 

 ইনেজকশন েয়ােগর ৬-৭ ঘ  পর বািহঃসংগম ি য়ার মাধ েম এরা হাপােত িডম ছােড়। 
এ মােছর িডম আঠােলা এবং হাপােতই লেগ থােক । থম িডম দয়া থেক  কের 
১-২ ঘ  পর যখন মাছ েলা িব ােম চেল যায় তখন ড মাছ েলােক সাবধােন হাপা 
থেক সিরেয় ফলেত হেব। 

 
ি িডং হাপায় রণু িতপালন 
 সাধারণতঃ িডম ছাড়ার ১৮-২২ ঘ ার মেধ  িডম ফুেট রণু পানা বর হয় 
 িডম ফুেট রণুেপানা বর হওয়ার ৩৬-৪৮ ঘ া পর যখন িড  থিল শরীের শািষত হয় 

তখন রণুেপানােক য সহকাের সং হ কের এেরশনযু  াি েকর গামলায় ানা র 
করেত হয়। পূেব ব ব ত হাপা ৫ িপিপএম পটািশয়াম পারম া ােনট বণ ারা ধৗত 
কের নয়া ভােলা। 

 িডম ফুেট রণুেপানা বর হওয়ার ৩৬-৪৮ ঘ া পয  এেদর কান খাবার িদেত হয় না। এ 
সময় এরা শরীেরর িড  থিল হেত পুি  পেয় থােক। অিধকাংশ রণুেপানার িড  থিল 
শরীের শািষত হওয়ার পর, খাদ  েয়াগ করেত হেব। রণুেপানােক একিট পির ার 
কােঁচর িবকাের িনেয় সহেজই তা পরী া করা যায়। 

 খাদ  িহেসেব মরুগীর িস  িডেমর কুসুম পািনেত িলেয় ঘন ছাকঁনীর মাধ েম অ  অ  
কের েয়াগ করেত হেব। িডেমর কুসুম খাওয়ার পর রণুেপানার পট সাদােট দখা যায় 
এবং এ অব ায় এরা আর খাদ  হণ কের না । যখন অিধকাংশ পানা খাবার পােব তখন 
খাবার েয়াগ ব  করেত হেব, না হেল পািন ন  হেয় পানার িত হেত পাের। এভােব ৬ 
ঘ া পর পর রণুেপানােক খাওয়ােত হেব। 



 ি িডং হাপােত রণুেপানা িতপালেনর ৪-৫ িদন পর পানা েলা ৫-৬ িম.িম. আকােরর 
হেয় থােক। এ অব ায় এেদর নাসারী পুকুের মজুদ করেত হেব 

 যথাযথ ব ব াপনার মাধ েম একিট ১০০-১৫০ াম ওজেনর সু -সবল ও স ণূ 
পিরপ  মা নানা টংরা হেত ায় ৩০,০০০-৫০,০০০ রণুেপানা উৎপাদন করা স ব। 

 
নাসারী পকুুের পানা লালন-পালন 
নাসারী পকুুর িত 
 নাসারী পুকুেরর আয়তন ৫-১০ শতাংশ হেল ভােলা হয়। তেব ২-৩ শতাংেশর পুকুের ও 

রণু লালন করা যায় 
 পানা লালন-পালন পুকুেরর পািনর লবনা তা ৫-১০ িপিপিটর মেধ  হেল ভােলা হয় 

তেব এর থেক সামান  কম বা বশী লাবণা  পািনেত ও রণ ু পানা লালন-পালন করা 
যেত পাের 

 পুকুেরর পািনর গভীরতা ০.৮০-১.০ িমটার, তাপমা া ২৫-৩২° স., িপএইচ ৭.৫-৮.৫ 
এবং বীভুত অি েজন ৫-৬ িপিপএম বজায় রাখেত পারেল ভােলা ফলাফল পাওয়া যােব 

 পুরাতন পুকুেরর ে  পািন স ূণ সেচ ফেল রৗে  ভােলাভােব িকেয় িনেত হেব। 
নাসারী পকুুের যােত পানার জন  িতকর কান াণী (সাপ,ব াঙ,ইত ািদ) না থাকেত 
পাের বা েবশ করেত না পাের তার জন  পুকুেরর চারিদেক নাইলন নেটর বড়া দয়া 
উ ম 

 পুকুর িতর সময় িত শতাংেশ ১ কিজ চুন এবং ২০ কিজ গাবর েয়ােগর পর 
কেয়ক  সূ  নাইলন জােলর মধ  িদেয় পািন েবশ করেত হেব । যিদ পািনেত হাসঁ 
পাকার আিধক  দখা যায় তেব ২ িপিপএম হাের িডপটাের  েয়াগ করা যেত পাের 

 নাসারী পুকুের পািন েবশ করােনার ৪-৫ িদন পর পানা মজুেদর জন  উপযু  হেব। যিদ 
িডপটাের  েয়াগ করার েয়াজন হয় স ে  তা েয়ােগর ২৪ ঘ া পর পানা মজদু 
করেত হেব। নাসারী পুকুর িত পব এমনভােব স  করেত হেব যােত ি িডং হাপায় 
খাদ  েয়ােগর ৪-৫ িদন পেরই পানা মজুদ করা যায়। 

 
নাসারী পকুুের রণু পানা মজুদকরণ 
 নাসারী পকুুের ৫-৭ িদন বয়েসর ৫-৬ িমিম আকােরর রণু পানা িত শতাংেশ ৫,০০০-

১০,০০০ িট হাের মজদু করেত হেব। তেব, স ূরক খাবােরর পুি মান (৪০-৫০%) 
ািটন) ও পািনর াথিমক উৎপাদনশীলতার উপর িভি  কের এ মজুদ হার ১৫,০০০ 

পয  বাড়ােনা যেত পাের 



 রণুেপানার মজুেদর সময়  তােদর নাসারী  পকুুেরর পিরেবেশর সােথ খাপ খাইেয় নয়ার 
জন  েয়াজনীয় সময় (৩০-৪৫ িমিনট) ধের ধীের ধীের অভ করণ কের িনেত হেব। 

 
নাসারী পকুুের পানার খাদ  ব ব াপনা 
 পানা ছাড়ার পরিদন হেত িতিদন চাউেলর কুড়া (২৫%) সিরষার খল (১৫%) ও 

িফশিমল (৬০%) এর িম ণ স রুক খাদ  িহসােব ব বহার করেত হেব। সকল খাদ  
উপাদন িমিহ কের সামান  পািন িমিশেয় পকুুের িছিটেয় েয়াগ করেত হেব 

 থম, ি তীয়, তৃতীয় এবং চতুথ স াহ হেত পরবতী সমেয় যথা েম মােছর দহ 
ওজেনর শতকরা ৬০-৮০, ৩০-৫০, ২০-৩০, এবং ১০-১৫ ভাগ হাের খাদ  েয়াগ 
করেত হেব। খাদ  িদেন ইবার অথাৎ সকােল এবং িবেকেল সমভােগ েয়াগ করেত হেব 

 পকুুের াকৃিতক খাবার বৃি র জন  ৭ িদন অ র অ র িত শতাংেশ ৫-৬ কিজ গাবর, 
১০০-১৫০ াম ইউিরয়া এবং ১৫০-২০০ াম িটএসিপ পািনেত িলেয় পুকুের িছিটেয় 
িদেত হেব 

 উে িখত প িতেত খাদ  ও সার েয়াগ কের ৩০-৪৫ িদন লালন-পালন করেল ৪-৫ 
সিম আকােরর ৭০-৮০% নানা টংরার পানা পাওয়া যােব। এ আকােরর পানা চােষর 

জন  পুকুের ছাড়ার উপেযাগী। 
 

যুি  ব বহার স াবনা 
 নানা টংরার কৃি ম জনন এবং পানা উৎপাদন কলােকৗশল ব বহার কের উপকূলীয় 

অ েল এ মােছর হ াচারী কায ম র মাধ েম মৎস  চাষীেদর জন  নতুন অথৈনিতক 
কমসং ােনর সৃি  হেব 

 িনয়ি ত পিরেবেশ নানা টংরার জনন এবং পানা উৎপাদেনর মাধ েম বাংলােদেশর 
উপকূলীয় এলাকায় আব  জলাশেয় এ মােছর বািণজ ক চাষাবােদর ার উে ািচত হেব, 
যা এর চাষাবাদ স ারণ ও মবধমান চািহদা মটােত স ম হেব 

 াকৃিতক পিরেবশ হেত দশীয় এ মােছর আহরণ মা া কিমেয় এর সংর ণ কায ম 
হণ করা স ব হেব।    

 
পরামশ 
 জনন মৗসুেম ড মােছর পিরচযার ে  িবেশষ য বান হেত হেব। পানা উৎপাদেনর 

জন  সু  সবল এবং অ ত ড মাছ ব বহার িন ত করেত হেব 
 ি িডং হাপায় রণু পানােক খাদ  েয়ােগর ৪-৫ িদন পরই নাসারী পুকুের মজুদ করেত 

হেব কননা, এ সময় এেদর মেধ এেক অপরেক খেয় ফলার ব াপক বণতা দখা দয়। 



যিদ কান কারেণ নাসারী পুকুর ত করেত ২/১ িদন িবল  হয়, সে ে  এেদরেক 
িস াণ অেপ াকৃত কম ঘনে  রাখেত পারেল ভােলা হয় 

 ি িডং হাপা ও নাসারী পুকুেরর পািনর রাসায়িনক এবং ভৗত ণা ণ িনয়িমত পযেব ণ 
করেত হেব এবং সহনশীল পযােয় রাখেত হেব 

 পানা উৎপাদেনর সময় ব ব ত সকল য পািত এবং উপকরণ যথাস ব জীবণুমু  কের 
িনেত হেব 

 ড ও পানা লালন-পালেন আিমষ সমৃ  স ূরক খাবার সরবরাহ িন ত করেত হেব। 
মােছর া  এবং পিরপ তা ৭-১৫ িদন অ র অ র জাল টেন পযেব ণ করেত হেব।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


