
 
মাছ চােষর স াব  অথৈনিতক ও পুি গত উপকািরতার িদক েলা আজ সবজন ীকৃত। লাভজনক 
িভি েত মােছর চাষ অথাৎ বিশ কের উৎপাদন পেত হেল উ তমােনর খাদ  েয়াগ যমন 
অপিরহায তমিন একক বৃহ ম খরেচর িবষয়ও বেট। এ অব ার পিরে ি েত মাছ চাষেক 
লাভজনক কের ল েক সামেন রেখ মােছর সিঠক পুি  চািহদার িনিরেখ দশজ উপাদান 
ব বহাের মেূল র মৎস  খাদ  উৎপাদন ও যথাযথ েয়াগ প িত পূণ িবষয়। 
 

 অিধক ঘনে  পানা/বড় মাছ চাষ করা যায় 
  অ  সমেয় বড় আকােরর সু  ও সবল পানা উৎপাদন করা যায় 
 মােছর ত দিহক বৃি  িনি ত হয় 
 মাছ বা িচংিড় পানার বাচঁার হার বৃি  পায় 
 মাছ ও িচংিড় পুি র অভাবজিনত রাগ থেক মু  থােক 
 মাছ ও িচংিড়র রাগ িতেরাধ মতা বৃি  পায় 

 

জািত, বয়স ও আকার ভেদ মাছ ও িচংিড়র খাদ  চািহদা িভ তর হেয় থােক। িবিভ  জািতর 
মােছর পানার ে  দহ ওজেনর ১০-২৫%, আ ুেল পানার ে  দহ ওজেনর ৫-২০% এবং 
বড় মােছর জন  দহ ওজেনর ২-৫% হাের স ূরক খাদ  সরবরাহ করা আবশ ক। িবিভ  

জািতর মাছ ও িচংিড়র খােদ র চািহদা িনে র সারিণেত দয়া হেলা। 

জািত পানা মাছ ( দহ 
ওজেনরশতকরা 
হার) (%) 

আ ুেল পানা মাছ 
( দহ ওজেনর শতকরা 
হার) (%) 

বড় বা জনন ম মাছ 
( দহ ওজেনর শতকরা 
হার) (%) 

ই জাতীয় মাছ ১০-২০ ৫-১০ ২-৫ 
মা র জাতীয় মাছ ১০-২৫ ৫-১৫ ৩-৭ 
ক মাছ ১৫-২৫ ৫-২০ ৪-১০ 
িচংিড় ১০-২৫ ৫-১৫ ৩-৮ 



সুষম স ূরক খাদ  তির করেত হেল থেমই মােছর পুি  চািহদা স েক জানেত হেব। ই 
জাতীয় মােছর খােদ  আিমেষর চািহদা জািত ও জীবন র অনুযায়ী ২৫-৩৫% এর মেধ  থােক। 
িশং মা র জাতীয় মােছর (পা াসসহ) আিমেষর চািহদা জািত ও জীবন র ভেদ ৩০-৪০%, 
ক মােছর ৩৫-৪৫% এবং িচংিড়র ৩০-৪০% এর মেধ  থােক। মােছর যথাযথ পুি  সাধেনর জন  
খােদ  েয়াজনীয় হাের হ বা তল জাতীয় খাদ , শকরা, িভটািমন এবং খিনজ িম ণ থাকাও 

েয়াজন। মেন রাখেত হেব েয়াজনীয় সকল খাদ  উপাদান পিরিমত মা ায় না থাকেল 
আশানু প উৎপাদন পাওয়া যােব না। িনে র সারিণেত িবিভ  মােছর িবিভ  খাদ  উপাদােনর 

েয়াজনীয় মা া দান করা হেলাঃ 

 
জািত আিমষ(%) হ বা 

তল(%) 
শকরা(%) িভটািমন ও খিনজ 

িম ণ(%)  
পানা ৩০-৩৫  ৬-১০ ২৫-৩৩ ১.০-২.০ 
বড় মাছ ২৫-৩০  ৬-৮  ৩০-৪০  ০.৫-১.০ 

জনন ম মাছ ২৮-৩২  ৬-১০ ৩০-৩৬  ১.০-১.৫ 
    

পানা ৩৫-৪০  ১০-১২  ২৫-৩০  ১.০-২.০ 
বড় মাছ ৩০-৩৫  ৮-১০  ২৬-৩৪  ০.৫-১.০ 

জনন ম মাছ ৩২-৩৫  ৮-১০  ২৮-৩২  ১.০-১.৫ 
    

পানা ৪০-৪৫  ১০-১৫  ২৫-৩০  ১.৫-২.০ 
বড় মাছ ৩৫-৪০  ১০-১২  ২৮-৩৫  ০.৫-১.০ 

জনন ম মাছ ৩২-৩৮  ৮-১০  ২৮-৩৫  ০.৫-১.০ 
     

পানা ৩৫-৪০/৪০-৪৫  ১০-১২  ২৬-৩০  ১.৫-২.৫ 
বড় িচংিড় ৩০-৩৫/৩৫-৪০  ৮-১০  ২৮-৩২  ১.০-২.০ 

জনন ম িচংিড় ৩০-৩৫/৩৫-৪০  ৮-১০  ২৮-৩০  ১.৫-২.৫ 
 

বাংলােদশ মৎস  গেবষণা ইনি িটউট পিরচািলত "েদশীয় মৎস  খাদ  উপাদােনর াপ তা, 
বাজারদর এবং পুি মান" এর ওপর এক জিরপ গেবষণায় দখা যায় য, দেশ ৩৫িটরও বিশ 



সহজলভ  অেপ াকৃত  মেূল র পুি কর উপাদান রেয়েছ যা মৎস  ও িচংিড়র খাদ  িহেসেব 
ব ব ত হেত পাের। 
 আিমষ (Protein) জাতীয় খাদ  উপাদান: িফশ িমল, িমট ও বান িমল, রশমকীট িমল, 

িচংিড়র ড়া, কাকঁড়ার ড়া, বাড িমল, িতেলর খল, সিরষার খল, সয়ািবন িমল/ৈখল, 
নািরেকেলর খল, বাদােমর খল, ু িদপানা, কুিটপানা, হেল া, বাধঁাকিপ পাতা, ইত ািদ 
 তল (Lipid/Fat) জাতীয় খাদ  উপাদান: িফশ িমল, িমট ও বান িমল, রশমকীট িমল, 

সয়ািবন তল, মােছর তল, সিরষার খল, িতেলর খল ইত ািদ 
 শকরা (Carbohydrate) জাতীয় খাদ  উপাদান: চােলর কুড়ঁা, গেমর ভূিষ, গেমর আটা, ভূ ার 

আটা, িচটা ড়, ইত ািদ 
 

িবিভ  খাদ  উপাদান সহেযােগ মৎস  খাদ  তকােল িকছ িকছু উপাদােনর ব বহার মা া 
স েক সতক হওয়া অবশ ক। সব খাদ  উপাদানই এককভােব মৎস  খাদ  তিরেত ব ব ত হয় 
না। গেবষণায় দখা গেছ য, িকছু খাদ  উপাদান িনিদ  মা ার চেয় বিশ ব বহাের মাছ/িচংিড়র 
দিহক বৃি েত িতকর ভাব ফেল। িনেচ পুি মানসহ মৎস  খােদ  িবিভ  খাদ  উপাদােনর 
ব বহার মা া উে খ করা হেলাঃ 

খাদ  উপাদান আিমেষর মা া (%) তকৃত খােদ র ব বহার মা া (%) 
িফশ িমল  ৫০-৬৫ কান িনিদ  মা া নই 
রে র ড়া  ৭০-৯০ ১০% উে  নয় 
রশমকীট িমল  ৫৫-৬০ ২০% উে  নয় 

িচংিড় খাসা চূণ  ৪৫-৫০ ২৫% উে  নয় 
মরুিগর নািড়-ভূিড়  ৬০-৬৫ ৩০% উে  নয় 
িমট ও বান িমল  ৫০-৫৫ ৫০% উে  নয় 
ভু ার ড়া  ৮-১০ ৫০% উে  নয় 
 সিরষার খল ২৫-৩০ ২০% উে  নয় 
চােলর কুড়ঁা  ১০-১৫ ৫০% উে  নয় 
গেমর ভূিষ  ১২-১৬ ২০% উে  নয় 
 



বাংলােদেশ আধুিনক মৎস  চাষ িব ার লােভর সােথ সােথ বািণিজ ক িভি েত উৎপািদত মৎস  
খােদ র ব বহার ব াপকভােব বৃি  পেয়েছ। বতমােন দেশ ৬০িটরও অিধক িত ান মৎস  খাদ  
উৎপাদন ও বাজারজাত কের আসেছ। অিধকাংশ িত ানই পাংগাস, কাপ ও তলািপয়ার এবং 
িকছু িকছু িত ান িচংিড়, ক, মা র ও িশং-এর খাদ  উৎপাদন কের আসেছ। জািতিভি ক 
বািণিজ ক িভি েত উৎপািদত ছয় কার খাদ  যমনঃ রনু পানার জন  নাসারী (পাউডার); 
িবিভ  আকােরর পানার জন  িতন ধরেণর াটার ১-৩ ( াে ল/ াক); বাড়  মােছর ায়ার 
(িপেলট/দানাদার); বড় মাছ ধরার পূেব িফিনশার (িপেলট/ দানাদার) বাজারজাত হে । 
গেবষণায় দখা গেছ য, খাদ  উৎপাদনকারী িত ান েলার শতকরা ায় ৭৬ ভাগই মােছর 

জািতিভি ক পুি র চািহদার িনিরেখ উৎপািদত খােদ র ণগতমান, এবং খােদ  ব ব ত 
এিডিটবস, রাসায়িনক ব ািদ, য পািত, প ািকং উপাদান, এবং জব-িনরাপা া ইত ািদ ে  
উপযু মান বজায় রাখেছনা। অেনক িত ান িন মােনর 
খাদ  উপাদান ব বহার কের িন মােনর খাদ  উৎপাদন 
িবপনন করেছ। এসকল খাদ  ব বহাের মৎস  চাষীরা 
কাি ত উৎপাদন পাে  না। বািণিজ ক িভি েত উৎপািদত 
মৎস  খােদ র ণগতমান িনধারেণ এর বািহ ক অব া ও 
আকার, জব-রাসায়িনক গঠন, পুি মান, ভজাল ব  ও 
পুি  িবেরাধী উপাদােনর উপি হিত, জীবানু সং মন, 
িনরাপদ উৎপাদন, প ািকং, সংর ণ ািয় কাল ইত ািদ 
িবষয় িবেবচনা করা আবশ ক। বািণিজ ক িভি েত 
উৎপািদত ই জাতীয় মােছর খােদ  পুি মান িবেশষ কের 
আিমেষর পিরমাণ বয়স অনুযায়ী ২২-৩০%; তলািপয়ার 
২৪-২৮%; িশং-মা র জাতীয় মােছর (পা াসসহ) ৩০-
৪০%; ক মােছর ৩০-৪০; গলদা িচংিড়র ২৮-৩৫% এবং বাগদা িচংিড়র ৩৫-৪০% এর মেধ  
থাকা বা নীয়। উৎপািদত মৎস  খােদ  আ তা বা পািনর পিরমান শতকরা ১০-১২ ভােগর মেধ  
রাখা েয়াজন, তার বশী হেল ফাংগাস বা ছ াকজিনত কারেণ খাদ  তাড়াতািড় ন  হেত পাের। 
উৎপািদত খাদ  পির ার ও কনা অব হায় পিলিথন অথবা পিলিথেনর লাইিনংসহ পােটর ব ােগ 
বা লিমেনেটড পু  শ  কাগেজর ব ােগ প ািকং করা উিচৎ। ব ােগর মখু মিশন ারা বায়ুেরাধী 
কের ব  করেত হেব। প ােকটজাত খাদ  যথাযথভােব লেবল করেত হেব। লেবিলং এর মেধ  
সম  তথ  যথাঃ কান জািতর মাছ বা িচংিড়র খাদ  তার নাম, খােদ র ধরণ, খাদ  উপাদােনর 
তািলকা, বািণিজ ক নাম, উৎপাদনকারী িত ােনর নাম ও িঠকানা, রিজ শন না ার, পুি  
উপাদােনর ফাইল, েতর তািরখ এবং কত তািরখ পয  ব বহার করা যােব তা উে খ করেত 
হেব। 



বাংলােদেশর আথ-সামািজক াপেট মাছ-চাষীেদর স িতর কথা এবং পুকুের াকৃিতক 
খােদ র িবষয়িট িবেবচনায় রেখ কাপ/ ই জাতীয় মােছর পানা এবং িম চােষ মেূল র 
উ তমােনর স ূরক খােদ র সূ  সারণী ৪ এ দয়া হেলা। 
 

 
খাদ  উপাদান পানা মাছ (নাসারী খাদ )  িম  চােষর খাদ  

খাদ  উপাদােনর 
পিরমাণ(%) 

আিমেষর 
পিরমাণ(%) 

খাদ উপাদােনর 
পিরমাণ(%) 

আিমেষর 
পিরমাণ(%) 

িফশিমল (এ- ড) ২০.০০  ১২.০০  ১৫.০০  ৯.০০ 
িমট ও বান িমল ১২.০০ ০৫.৪০ ৫.০০ ২.২০ 
সিরষার/িতেলর খল ২০.০০  ০৭.০০  ২০.০০  ৭.০০ 
চােলর কুড়ঁা/গেমর ভূিষ  ৪২.০০  ৫.০০  ৪৪.৫০  ৫.০০ 
ভূ া/আটা (গম)  ৫.০০  ০.৬০  ১৫.০০  ১.৮০ 
িভটািমন ও খিনজ িম ণ  ১.০০  -  ০.৫০  - 
 ১০০.০০  ৩০.০০  ১০০.০০  ২৫.০০ 
খাদ  পা র হার(FCR)  ১.৫  -  ২.০  - 
 
িম চােষর খােদ র ণগতমান বৃি  এবং মলূ  কমােনার জন  ানীয়ভােব াি  সােপে  
িফশিমল এবং চােলর কুড়ঁার পিরমাণ কিমেয় ১০-২০% পয  সয়ািবন িমল ব বহার করা যেত 
পাের। িফশিমেলর পিরমাণ ৫% কিমেয় িমট এ  বানিমেলর পিরমাণ ৫% বাড়ােনা যেত পাের। 
একইভােব মা র/পা াস এবং ক মােছর খােদ র সূ  সারণী ৫ এবং ৬ এ দয়া হেলা। 
 

 খাদ  উপাদানসমহূ িনিদ  পিরমােণ মেপ িনেয় অ  অ  কের একিট পাে  ঢেল হাত িকংবা 
বলচা িদেয় কনা অব ায় এমনভােব মশােত হেব যােত একিট সমস  িম ণ তির হয় 
 এরপর অ  অ  কের পািন িমিশেয় ভালভােব হাত িদেয় নাড়েত হেব যােত িম ণিট একিট 

আঠােলা প  বা মে  পিরণত হয়। এই প  বা ম  হাত িদেয় চেপ চেপ গাল আকাের 
তির কের ভজা বা আ  খাদ  িহেসেব সরাসির মাছেক দয়া যেত পাের 



 সহজ প িতেত দশীয় যুি েত তির স িত িবএফআরআই উ ািবত  মূেল র সিম-
অেটা িপেলট মিশন  িপেলট বা দানাদার  খাবার এবং সাধারণ িপেলট মিশেন ভজা 
পেলট খাদ  তির করা যায় 

খাদ  উপাদান পানা মােছর খাদ  (৩৫% আিমষ) বড় মােছর খাদ  (২৮-৩০% আিমষ) 
ব বহার মা া 
(%) 

সরবরাহকৃত 
আিমষ (%) 

ব বহার মা া 
(%) 

সরবরাহকৃত 
আিমষ (%) 

িফশ িমল(এ-
ড)  

২৫.০০ ১৫.০০ ২০.০০ ১২.০০

িমট ও বান িমল ২০.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ৭.৫০ 
সিরষার/িতেলর 
খল

১৫.০০ ৫.৫০ ১৫.০০ ৫.৫০ 

চােলর কুড়ঁা ২৫.০০ ৩.০০ ২৫.০০ ৩.০০ 
ভূ া ১০.০০ ১.০০ ২০.০০ ২.০০ 
িচটা ড়/আটা ৪.০০ -  ৪.৫০  - 
িভটািমন ও 
খিনজ িম ণ  

১.০০  -  ০.৫০  - 

 ১০০.০০  ৩৫.০০  ১০০.০০  ৩০.০০ 
খাদ  পা র 
হার(FCR) 

১.৮০  -  ২.০০  - 

খাদ  উপাদান পানা মােছর খাদ  (৪০-৪৫% 
আিমষ)

বড় মােছর খাদ  (৩৫-৩৭% 
আিমষ)

ব বহার মা া 
(%) 

সরবরাহকৃত 
আিমষ (%) 

ব বহার মা া 
(%) 

সরবরাহকৃত 
আিমষ (%) 

িফশ িমল(এ- ড)  ৩০.০০ ১৮.০০ ২৫.০০ ১৫.০০
িমট ও বান িমল ২৫.০০ ১২.৫০ ২০.০০ ১০.০০
সিরষার/িতেলর খল ২০.০০ ৭.০০ ২০.০০ ৭.০০
চােলর কুড়ঁা ২০.০০  ২.৮০  ৩০.০০  ৪.০০ 



িচটা ড়/আটা/ময়দা ৪.০০ -  ৪.৫০  - 
িভটািমন ও খিনজ িম ণ  ১.০০  -  ০.৫০  - 
 ১০০.০০  ৪০.৩০ ১০০.০০  ৩৬.০০ 
িবএফআরআই উ ািবত মেূল র িপেলট মিশন িবগত ১৯৯৪ সেন বাংলােদশ মৎস  গেবষণা 
ইনি িটউট স ূন দশীয় প িতেত ানীয় মালামাল ব বহার কের অ সর চাষী পযােয় 
ব বহারেযাগ  মােছর দানাদার খাদ /েভজা িপেলট খাদ  তরীর থম মিশন উ াবন কের এবং 
১৯৯৮ সেন আরও উ ত মেডল উ াবন করা হয়। আদশসাইেজর ১০ হস পাওয়ার মতা 
স  িপেলট মিশনিটর উৎপাদন মতা িত ঘ ায় ১০০-১৫০ কিজ । উে িখত সাইেজর 
িপেলট মিশনিট তরীেত ২৫,০০০ টাকা ব য় হয় যা বতমান বাজার দেরর সােথ সাম স পণূ। 
পরবতীেত ২০০৫ সােল িবএফআরআই সহজ যুি েত দশীয় কাচঁামাল ব বহার কের  
মেূল র খামার উপেযাগী সিম-অেটা িপেলট মিশন উ াবন কের। যা িদেয়  িপেলট বা 
দানাদার  খাবার তরী করা যায়। ২০ হস পাওয়ার মতা স  সিম-অেটা িপেলট 
মিশনিটেত িত ঘ ায় ১৫০-২০০ কিজ  দানাদার বা িপেলট খাদ  তরী করা যায়। যার 

উৎপাদন খরচ পেড় ৬০,০০০ টাকা। ইেতামেধ  এই িপেলট মিশন ’িটই দেশর ছাট-মাঝারী 
ও বড় মৎস  চাষীেদর কােছ  দানাদার খাদ  তরীেত বশ জনি য়তা লাভ করায় দেশর 
িবিভ  এলাকায় এবং ানীয়ভােব ময়মনিসংেহর িবিভ  জায়গায় খামার উপেযাগী মৎস  খাদ  
তরীেত ব ব ত হে । িপেলট মিশন না থাকেল সূ ানুযায়ী খাদ  উপাদানসমেূহর িম েণ পািন 
িমিশেয় গালা বা বল তির কের ভজা বা আ  খাদ  িহেসেব সরাসির মাছেক দয়া যেত পাের । 
 

কনা িপেলট খাদ  বায়ুেরাধী পিলিথন/চেটর ব ায় অথবা কান পাে  মখু ব  কের ঠা া 
জায়গায় সংর ণ করেত হেব। মােঝ মােঝ সংরি ত িপেলট খাবার পুনরায় রােদ িকেয় রাখা 
উিচত। দাম ঘের সংরি ত িপেলট খাদ  মেঝেত না রেখ তা পাটাতেনর উপের রেখ সংর ণ 
করেত হেব।  িপেলট খাবার াি ক ব ােগ বায়ুেরাধী অব ায় বশীিদন সংর ণ করা যায়। 
সংরি ত িপেলট খাদ  ১-২ মােসর মেধ  ব বহার কের ফলা উিচত। তেব খােদ  এি ফাংগাল 
এেজ /এি -অি েড  ব বহার করেল তা ৩-৪ মাস পয  সংর ণ করা যায়। খাদ  েয়াগ হার 
ও প িত িনে  সারণীেত দ  হেলা 

খােদ র কার েয়াগ হার েয়াগমা া ও 
সময় 

েয়াগ প িত 
 



পানা মােছর খাদ  
বানাসারী খাদ  
(পাউডার ও 
দানাদার খাদ ) 

মােছর মাট দহ ওজেনর ১০-
২০% 

দিনক ৩-৪ বার পুকুেরর চারিদেক 
৬-৮িট িনিদ  
জায়গায় ছিড়েয় 
িদেত হেব। 

খাবার যাগ  মােছর 
খাদ  

কনা িপেলট খাদ  
 

মােছর মাট দহ ওজেনর ৬-১০% 
(মােছর গড় ওজন ১০০ ােমর 
নীেচ) এবং ২-৫% (মােছর 
গড় ওজন ১০০ ােমর উপের) 

দিনক ১-২ বার 
সকাল ও িবকাল 
বলা 
 

পুকুেরর চার 
পােড় ৪- ৬িট 
িনিদ  জায়গায় 
ছিড়েয় িদেতহেব। 

খাবার যাগ  মাছ চােষর ে  ১৫ িদেন/ মােস একবার এবং পানা মাছ চােষর ে  স ােহ 
একবার নমনুায়েনর মাধ েম মােছর দিহক বৃি র সােথ সম য় কের খাবােরর পিরমাণ িঠক 
করেত হেব। 
 

মৎস  খােদ র কাযকািরতা 
ধমুা  নগতমােনর উপর 

িনভর কের না, খাদ  েয়াগ 
কৗশেলর উপরও অেনকাংেশ 

িনভরশীল। পুি মান সিঠক 
খাদ  েয়াগ কৗশল অবল ন 
করা না হেল পুি মান সমৃ  
মৎস  খােদ র কাযকারীতাও ভাল হয় না। একিদন অ র অ র যথা েম উ  ও িন  আিমষ 
সমৃ  খাদ  েয়াগ কৗশল অবল েনর মাধ েম মােছর খাদ  ও মাছ উৎপাদন খরচ উে খেযাগ  
পিরমােন কমােনা স ব। এেত মােছর বধন বা উৎপাদন, িতিদন উ  পুি মান সমৃ  খাদ  
(চািহদা মািফক খােদ  আিমষ) েয়ােগর চেয় কম হয় না বরং কান কান কান ে  বশী 
হেয় থােক। ইনি িটউেটর মাঠ পযােয় চাষীেদর পুকুের পা াস চােষ দশীয় খাদ  
উপাদানসহেযােগ তরী িট স ূরক খাদ , একিট উ  আিমষ (পাংগােসর চািহদা মািফক ২৮% 
আিমষ)সমৃ  অন িট িন  আিমষ (১৪% আিমষ) সমৃ  খাদ  যথা েম একিদন অ র অ র 

েয়াগ কের ছয় মােসর চােষ আয়-ব েয়র িহেসেব মাট খােদ র শতকরা ২২% আিমষ অথাৎ 
মাট খাদ  খরেচর শতকরা ২৬% অপচয় রাধ করা স ব হেয়েছ। কারণ উ  আিমষ সমৃ  

খােদ   পাংগােসর উৎপাদন খরচ িনমড়ব আিমষ সমৃ  খােদ র চেয় কিজ িত ৬-৮ টাকা বশী 



হয়, ফেলএই প িতেত খাদ  েয়ােগ থম থেকই সরাসির উ  আিমষ সমৃ  খাদ  েয়ােগর 
চেয় নট মনুাফা ১.৫ ণ বশী পা য়া গেছ । 

 

 পিরেবশ-বা ব এবং সহেজই এডাপেটবল 
 মােছর উৎপাদন বাড়ােনার সােথ সােথ উৎপাদন বা খাদ  খরচ ব লাংেশ কমােনা যায় 
 সাধারণ এবং সহজ খাদ  েয়াগ প িত। যােত উ  আিমষ (পাংগােসর চািহদা মািফক ২৮% 

আিমষ) সমৃ  একিট খাদ  অন িট িন  আিমষ (১৪% আিমষ) সমৃ  অন  খাদ  যথা েম 
একিদন অ র অ র েয়াগ করা। 
 পুকুেরর মািট ও পািনর ণা ণ বজায় রাখেত সহায়ক। 

 

 পুি মান বজায় রাখার ােথ মৎস  খােদ   পিরমােন হেলও িফশিমল বা অন ান  ািণজ 
আিমষ (িমট ও বান িমল, বাড িমল, িচংিড়র ড়া, কাঁকড়ার চূণ, রশমকীট িমল, মরুিগ ও গ  
ছাগেলর নািড়ভূিড় ইত ািদ) এবং িভটািমন ও িমনােরল ি িম  ব বহার করেত হেব 
 বািণিজ কিভি েত মাছ চােষর জন  কনা িপেলট জাতীয় খাদ ই সবেচেয় উপেযাগী। এিট 

পািনেত অিধকতর ি িতশীল, অপচয় কম হয়, েয়াগ করা সহজ এবং কম তাপমা ায় 
সংর েণর েয়াজন হয় না 
 িতিদন একই সমেয় একই জয়াগায় খাদ  েয়ােগ খােদ র সেবা ম ব বহার িনি ত হয় 
 পুকুেরর পািনর তাপমা া এবং াকৃিতক খােদ র পিরমােণর ওপর িনভর কের খাদ  েয়ােগর 

হারও বাড়ােনা বা কমােনা যেত পাের। শীতকােল খাদ  েয়ােগর হার াভািবেকর চেয় অেধক 
বা িতন ভােগর এক ভাগ কিমেয় আনেত হেব। চ  শীেতর সময় তাপমা  বিশ কেম যায় বেল 
খাদ  েয়াগ ব  রাখেত হেব। 
 ী কােল যখন পুকুের পািন কেম তাপমা া বেড় যায় এবং পুকুের শ াওলার র পড়েল 

খাবার েয়াগ কিমেয় িদেত হেব বা ব  রাখেত হেব। 
 মােঝ মােঝ খাদ  েয়াগ ল পযেব ণ করেত হেব। েয়ােগর যেথ  সময় পের খাবার 
থেকেগেল বুঝেত হেব খােদ র পিরমাণ বিশ হে । সে ে  খােদ র পিরমাণ কিমেয় িদেত হেব। 

অবিশ  না থাকেল আে  আে  েয়াগমা া বাড়ােত হেব। 
 পািনেত শ াওলার পিরমাণ বেড় গেল ( িমং হেল) খাদ  েয়াগ কিমেয় িদেত হেব বা ব  

রাখেত হেব। শ াওলা দমন কের খাদ  েয়াগ আর  করেত হেব বা েয়াগ হার বাড়ােত হেব। 


