
সুসমন্বিত চাষ ব্যব্স্থায়
প্রানীপালন



সুসমন্বিত চাষ ব্যব্স্থায় প্রাণীর ভূন্বমকা

সুসমন্বিত চাষষর অনয উপাদান গুন্বলর সষে আন্তঃসম্পকক থাকষব্

প্রাণীর ন্বিয়ার মাধ্যষম কৃন্বষ উপকৃত হষব্

কৃন্বষ অব্ন্বিষ্াাংি ন্বদষয় প্রানীপালন হষব্

িন্বির অপচয় সব্কন্বনম্ন হষব্

প্রাণীর ন্বব্ষ্ঠা অনযানয উপাদাষনর কাষে লাগষব্



সুসমন্বিত চাষ ব্যব্স্থায় মুরগী পালন

মুরগীর ন্বব্ন্বভন্ন ররাগ লক্ষণ ও ন্বচন্বকৎসা

ব্য়স অনুযায়ী মুরগীর টীকাকরণ

মুরগীর খাব্ার

মুরগী চাষষর উপকরণ

মুরগীর ব্াসস্থান

মুরগী পালষনর উষেিয



মুরগী পালষনর উষেিয

• মুরগীর পায়খানা মাষের খাব্ার হষব্ এব্াং জেব্সার হষব্
• মুরগী ব্াগাষনর রপাকা খাষব্
• মুরগী মান্বটর ওপর চরষল মান্বটর স্বাস্থয ভাষলা হষব্
• ন্বিম ও মাাংস রথষক পান্বরপান্বরক পুন্বষ্ হষব্
• ব্ান্বির ও কৃন্বষে ফসষলর অব্ন্বিষ্াাংি খাদয ন্বহসাষব্ কাষে লাগষব্
• পন্বরব্াষরর আয় ব্ািষব্
• ব্সত ব্ান্বির রোষটা েন্বম উৎপাদষনর কাষে লাগষব্
• মুরগীর পালক ন্বদষয় রিৌন্বখন ন্বেন্বনস ব্ানাষনা যাষব্



মুরগীর ব্াসস্থান

• মুরগীর ঘরন্বট পুকুষরর ওপষর হষব্
• মান্বট রথষক ১.৫-২ ফুট উঁচুষত হষব্
• পূব্ক-পন্বিম এ লম্বা হষব্
• মুরগী ঘষর হাওয়া চলাচল সন্বিকভাষব্ হওয়া প্রষয়ােন
• ঘষরর উচ্চতা ৫-৬ ফুষটর রব্িী হষব্ না
• মুরগী প্রন্বত কমপষক্ষ ২ ব্গকফুট োয়গা থাকা দরকার
• োল ন্বঘষর ব্াগাষনর মষধ্য মুরগী োিষত হষব্ (অধ্ক মুিােন পদ্ধন্বতষত)
• মুরগী চরার স্থান ও কৃন্বষ কাষের স্থান, প্রন্বত মরশুষম অদল-ব্দল হষব্



মুরগী চাষষর উপকরণ

ন্বনরাপদ
মুরগী ঘর

খাব্াষরর
পাত্র ও
সন্বিক
খাব্ার

েষলর পাত্র
ও পন্বরষ্কার
েল

ব্ান্বল স্নাষনর
পাত্র

ন্বিনুক/কাঁক
র/চুনাপাথ
ররর পাত্র

ন্বিম পািার
ব্াক্স

মুরগী চরার
স্থান

সন্বিক
ন্বচন্বকৎসা



মুরগীর খাব্ার

• পাউরুন্বটর টুকষরা দুষধ্ ন্বভন্বেষয় ন্বনঙষর িুষরা কষর খাওয়াষনা১ম ৩ ন্বদন ব্াচ্চা মুরগীর খাব্ার

• খুব্ রোষটা কষর ভাঙা গম, ভুট্টা, চাষলর গুঁষিা, ন্বিষমর রখাসা, চুনাপাথষরর গুঁষিা
ন্বমন্বিষয় খাওয়াষত হষব্

৩ ন্বদন পর রথষক ন্বতন মাস অব্ন্বধ্
ব্াচ্চার খাব্ার

• চাষলর খুদঃ লাল কঁুষিাঃ সষষক রখালঃ নুন ও িাকসব্ন্বে = ৩০ ভাগঃ ২৫ ভাগঃ
৩৫ ভাগঃ ১০ ভাগন্বতন মাস পর রথষক ব্াচ্চার খাব্ার

• অযাষোলা ও োংন্বল কচুর িাঁটা ন্বসদ্ধ, ভুট্টার খুদ, অল্প রখাল, সন্বির পাতা, 
সুব্াবু্ষলর পাতা, রগঁন্বি, গুগন্বল, ন্বিনুক ন্বমন্বিষয় খাওয়াষনাস্বল্প মুষলয প্রাপ্ত ব্য়স্ক মুরগীর খাব্ার



ব্য়স অনুযায়ী মুরগীর টীকাকরণ
ি.  নাং. মুরগীর ব্য়স টীকার নাম রয ররাষগর প্রন্বতষষধ্ক

১ ০-৩ ন্বদন মাষরক্স ন্বটকা মাষরক্স
২ ৪-৭ ন্বদন RDF-১ রান্বনষক্ষত
৩ ১.৫ মাস RDF-১ (বু্স্টার রিাে) রান্বনষক্ষত
৪ ২ মাস ফাউল পক্স ব্সন্ত
৫ ৪.৫ মাস RDF-২B রান্বনষক্ষত
৬ ৯ মাস RD লযাষসট রান্বনষক্ষত
৭ এরপর যতন্বদন মুরগী থাকষব্ ২ মাস অন্তর RD লযাষসট রান্বনষক্ষত

Note: ৬ মাষসর মষধ্য মুরগী ন্বব্ন্বি কষর রদওয়া রব্িী লাভেনক। ন্বিম ফুন্বটষয় ব্াচ্চা করার েনয, প্রন্বত ১০
ন্বট মুরগী প্রন্বত ১ন্বট রতেী রমারগ রাখষলই হয়।



মুরগীর ন্বব্ন্বভন্ন ররাষগর লক্ষণ ও ন্বচন্বকৎসা
ি. নাং ররাষগর নাম ররাগ লক্ষণ ররাষগর ন্বচন্বকৎসা
১ কৃন্বম মুরগীর ওেন কষম, ন্বিম কম পাষি, পাতলা পায়খানা ও

অণুব্ীক্ষণ যষে রদখষল মষল কৃন্বম রদখা যায়
পাইপারন্বেন ন্বলকুইি আধ্ ন্বমন্বল েষল ন্বমন্বিষয় প্রষতযকন্বট

মুরগীষক খাওয়াষনা
২ রান্বনষক্ষত চুন পায়খানা কষর, রচাখ, নাক, মুখ ন্বদষয় েল পষি, রটষন

রটষন শ্বাস রনয়, িানা ও পা অব্ি হষয় যায়, খাওয়া ব্ন্ধ
কষর রদয়

ন্বনয়ন্বমত ন্বটকাকরণই এই ররাষগর একমাত্র ন্বচন্বকৎসা।
আিান্ত মুরগীর ন্বচন্বকৎসা কষর খুব্ একটা লাভ হয় না।

৩ ব্সন্ত পাষয়, নাষক, মুষখ, িঁুন্বটষত রোষটা রোষটা লাল ঘা, মুরগী
রখষত চায় না ও ন্বিম পািা ব্ন্ধ কষর রদয়

ন্বনয়ন্বমত ন্বটকাকরণ করাষনা
তৎক্ষণাৎ পশু ন্বচন্বকৎসকষক খব্র রদওয়া

৪ রি
আমািয়

রি রমিাষনা পাতলা পায়খানা, লাল িঁুন্বট ফযাকাষস হষয়
যাওয়া, পালক উসষকা খুসষকা ও রচাখ ব্ন্ধ কষর ন্বিমাষনা

২৫ গ্রাম সালফান্বিন্বমন্বিন ১ ন্বলটার েষল গুষল ৪ ন্বদন ধ্ষর
খাওয়াষত হষব্

৫ মাষরক্স িানা িুষল পিা, পা অব্ি হষয় যাওয়া, গলা রব্ঁষক যাওয়া ও
পাতলা পায়খানা

ন্বিম ফুষট ব্াচ্চা হওয়ার ন্বতন ন্বদষনর মাথায় ন্বটকা রদওয়া

৬ কষলরা সাদা ব্া সবু্ে রষঙর পাতলা পায়খানা, রিাঁট ও কাষনর লন্বত
কাষলা হষয় যাওয়া, িরীষরর তাপ ব্ািা ও দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস

সালফান্বিন্বমন্বিন ন্বলকুইি ১ ন্বলটার েষল ১ চামচ গুষল ৩ ন্বদন
খাওয়াষত হষব্



মুরগীর ওপর প্রষনাত্তর পব্ক



সুসমন্বিত চাষ ব্যব্স্থায় হাঁস পালন

হ াঁস প লনের উনেশ্য

হ াঁনসর ব সস্থ ে ও হ াঁস প লনের উপকরণ

হ াঁনসর খ ব র

হ াঁনসর পররচর্ য 

হ াঁনসর রর গ লক্ষণ ও রচরকৎস 



হাঁস পালষনর উষেিয

হ াঁনসর মল

ম নের

উপ নেয়

খ েয

হ াঁস ধ ে

ম নে চরনল

ধ নের ফলে

রবশ্ী হনব

অল্প খ ব নর

হ াঁসপ লে

সম্ভব

হ াঁনসর রিম

ও ম াংস

রেনক

পররব নরর

পুষ্টি হনব

হ াঁনসর রর গ

কম হয় ও

পররচর্ য কর 

র্ য় সহনে

সহনে ব চ্চ 

উৎপ েে

কর র্ য়



হাঁষসর ব্াসস্থান ও হাঁস পালষনর উপকরণ
• পন্বরষ্কার রিাব্া হাঁস চরার েনয প্রষয়ােন

• ন্বদষনর রব্লা ন্বব্শ্রাষমর েনয পুকুষরর এক প্রাষন্ত (ব্ান্বির কাোকান্বে ও পাি রথষক ন্বকেুটা
দূষর) রনট ন্বঘষর ও েষলর ওপর কাষির পাটাতন কষর রনওয়া যায়

• রাষত থাকার েনয প্রাপ্ত ব্য়স্ক হাঁস-ন্বপেু ৩ ব্গক ফুট োয়গার একন্বট ন্বনরাপদ, শুষ্ক ঘষরর
প্রষয়ােন

• রমষিষত ২ ইন্বি পুরু কষর কুচাষনা খি, ধ্াষনর তুষ ব্া কাষির গুঁষিা রব্োষত হষব্

• হাঁষসর ন্বিম পািার েনয, রাষত থাকার ঘষরর রমষিষত গতক কষর িুন্বি ব্ন্বসষয় খি ন্বদষয়
রাখষত হষব্



হাঁষসর পন্বরচযকা
• হাঁস ব্াচ্চা েন্মাষনার পষর প্রথম ১ ন্বদন শুধু্ গু্লষকাে ন্বমন্বশ্রত েল খাওয়াষত হষব্
• এরপর ২-৩ ন্বদন খাব্ারষক েষলর সষে ন্বমন্বিষয় একটু রভো রভো কষর কাি
রব্াষিকর ওপর েন্বিষয় রখষত ন্বদষত হষব্ (ব্ান্বস খাব্ার রদওয়া যাষব্ না) 

• ব্াচ্চার ব্য়স ৩-৪ সপ্তাহ হষল, তারপর েষল োিা উন্বচত
• ৪.৫ মাস ব্য়ষস হাঁস ন্বিম পাষি
• উব্কর ন্বিম পাওয়ার েনয স্ত্রী ও পুরুষ হাঁষসর অনুপাত = ৫:১
• ন্বিম রথষক ব্াচ্চা রব্ষরাষত ২৮ ন্বদন সময় লাষগ
• হাঁস রথষক প্রথম ২-৩ ব্ের লাভেনক ভাষব্ ন্বিম পাওয়া যায়
• হাঁষসর গি আয়ু হল ১২ ব্ের



হাঁষসর খাব্ার

ব্াচ্চা হাঁস (০-৩
সপ্তাহ)

ভুট্টা ভাঙাঃগম ভাঙাঃব্াদাম রখালঃশুটন্বক মাষের গুঁষিাঃচাষলর কুঁষিাঃলব্ন = ২৫
রকন্বেঃ৩৫ রকন্বেঃ২৫ রকন্বেঃ৫ রকন্বেঃ৮ রকন্বেঃ২ রকন্বে

ব্ািন্ত হাঁস (৮-
১৬ সপ্তাহ)

ভুট্টা ভাঙাঃগম ভাঙাঃব্াদাম রখালঃশুটন্বক মাষের গুঁষিাঃচাষলর কুঁষিাঃলব্ন = ৪০
রকন্বেঃ২৫ রকন্বেঃ১৫ রকন্বেঃ৮ রকন্বেঃ১০ রকন্বেঃ২ রকন্বে

ন্বিম পািা হাঁস
(১৬ সপ্তাষহর

রব্িী)  

ভুট্টা ভাঙাঃগম ভাঙাঃব্াদাম রখালঃশুটন্বক মাষের গুঁষিাঃচাষলর কুঁষিাঃন্বিনুক কুন্বচঃলব্ন = 
৩০ রকন্বেঃ২০ রকন্বেঃ২০ রকন্বেঃ৮ রকন্বেঃ১৭ রকন্বেঃ৩ রকন্বেঃ২ রকন্বে



হাঁষসর ররাগ লক্ষণ ও ন্বচন্বকৎসা
ররোগের নোম ররোগের লক্ষণ ররোগের চিচিৎসো সোবধোনতো

ি ক রেগ প লক উসনক খুসনক , গ নয়র ত পম ত্র 

রবশ্ী ও প নয়র প ত র তল য় রফ ল 
ে কনব

প্রেনম ২ সপ্ত হ বয়নস, 
এরপর ১০ সপ্ত হ বয়নস, 
এরপর ২৪ সপ্ত হ বয়নস

টীক রেনত হয়। এরপর প্ররত

বের ২ব র কনর টীক রেনত
হয়

রেয়রমত টীক ে করনল এই

ভ ইর স ঘষ্টটত রর গষ্টট
আটক নে র্ য় ে 

কৃরম রর গ প লনকর রনের উজ্জ্বলত কমনত

ে কনব, ওেে কনম র্ নব, অপুষ্টি ও
রক্ত ল্পত হনব

প ইপ রজেে/অয লবুম 

ওষুধ রচরকৎসনকর সনে
পর মশ্ যকনর খ ওয় নত হনব

েম স অন্তর কৃরমে শ্ক
খ ওয় নে উরচত

উকুে ও এাঁটুরল হ াঁনসর গ নয় রেখ র্ নব ও ম ষ্টট খুাঁড়নত
ে কনব

বুটক্স রমশ্ নে েনল (৫
রমরল ওষুধ ৫ রলট র েনল) 

স্ন ে কর নত হনব

অনেক হ াঁস গ ে গ রে কনর
একসনে র খ র্ নব ে 

খ নেয রবষজিয় রবশ্ী রেে ধনর রখনল ম র র্ য় রতাঁ তুল রগ ল েল খ ওয় নত
হনব

ে ত ধর , সয াঁতসয াঁনত পুরনে 

খ ব র ে খ ইনয়, ট টক 
খ ব র খ ওয় নত হয়



হাঁষসর ওপর প্রষনাত্তর পব্ক



সুসমন্বিত চাষ ব্যব্স্থায় োগল পালন

ে গল প লনের উনেশ্য

ভ নল ে নতর ে গনলর গুণ গুণ

ে গনলর ব সস্থ ে

ে গনলর খ ব র

ে গনলর গভয বস্থ য় ও প্রেেনে পররচর্ য 

ে গনলর রর গ প্ররতনর ধ



োগল পালষনর উষেিয
োগষলর পায়খানা ন্বদষয়

জেব্সার জতন্বর

ফসষলর অব্ন্বিষ্াাংি ও
আগাোষক কাষে লাগাষনা

দুধ্ ও মাাংস রথষক
পন্বরব্াষরর পুন্বষ্

পন্বরব্াষরর ব্ািন্বত আয়

োগল খুব্ সহষে ও অল্প
খরষচ পালন করা যায়

ব্াোষর সারা ব্ের োগষলর
চান্বহদা থাষক



ভাষলা োষতর োগষলর গুণাগুণ
• চওিা ও রোষটা আকাষররমাথাঃ

• উঁচু, ন্বনচু নয় (সমান) দাঁতঃ

• উভয় ন্বদক রথষক রসাো, লম্বা ও সরুকাঁধ্ঃ

• সুিাম পাঁেরযুি ও অপ্রষয়ােনীয় রপিীমুি, চওিা ও গভীর রপটবু্ক ও রপটঃ

• রদষহর গিন অনুযায়ী লম্বা, মেবু্ত ও রসাোপাঃ

• এমনভাষব্ মান্বটষত রলষগ থাকষব্, যাষত রদষহর ওেন প্রন্বত পাষয় সমানভাষব্ ব্ন্বিত হয়কু্ষরঃ

• সুিাম, রপিীমুি, সরল ন্বিরদাঁিাযুি ও স্বাস্থযব্ানরদষহর গিনঃ

• পন্বরষ্কার চকচষক এব্াং গাষয়র সষে রলপষট থাকষব্রলামঃ

• নরম ও ন্বনষটাল ব্াঁট হষব্, ব্াঁট োিা পালাষনর সব্কত্র রলাম থাকষব্পালানঃ



োগষলর ব্াসস্থান

ঘরন্বট রখালাষমলা থাকষব্, শুধু্ িীতকাষল গরম
রাখার েনয চারন্বদক চট ন্বদষয় ঢাকা থাকষব্

প্রাপ্ত ব্য়স্ক োগল
প্রন্বত ১০ ব্গকফুট
োয়গা প্রষয়ােন

ঘষরর রমষি রথষক ১.৫-২ ফুট উঁচু
কষর পাটাতন কষর োগল রাখষত হষব্
এব্াং রমাট ঘষরর উচ্চতা ৬ ফুট হষব্

ঘষরর চাল োওয়া
থাকষব্, যাষত কষর
ব্ষকার েল, কুয়ািা
ইতযান্বদ ঘষর প্রষব্ি

না কষর



োগষলর খাব্ার

• োগল সব্ন্বকেুই খায় (রতষতা, ন্বমন্বষ্, টক, রনানতা, কাঁটা যুি এমনন্বক তীব্র গন্ধযুি
ঘাসও খায়) 

• ভাষতর মাি, িাষলর ভুন্বস, শুঁন্বট োতীয় গাষের পাতা ইতযান্বদ খাওয়াষল োগষলর
মাাংস ও দুধ্ ভাষলা হয়

• োগষলর েনয মেুত খাব্ারঃ
িাষলর ভুন্বসঃ গষমর ভুন্বসঃ ব্াদাম রখালঃ খাব্ার লব্ণ = 

২০ রকন্বেঃ ১০ রকন্বেঃ ১০ রকন্বেঃ ৪০০ গ্রাম
• ১ রকন্বে মেুত খাব্ার + ৩ রকন্বে সবু্ে ঘাস পাতা + ৩ রকন্বে কাটা খি + ৫০
গ্রাম লব্ন = ৪-৬ন্বট প্রাপ্ত ব্য়স্ক োগল (১ ন্বদষনর খাব্ার) 



োগষলর গভকাব্স্থায় ও প্রেনষন পন্বরচযকা
• ব্ল্যাক রব্েল োগল ৫ মাস পর রথষক উপযুি হষলও ৮ মাস পর রথষক গভক ধ্ারণ
করাষনা উন্বচত (২১ ন্বদন অন্তর সুষযাগ থাষক) 

• গভকধ্ারষণর ১৫০ ন্বদন ব্া ৫ মাস পষর ব্াচ্চা হয়
• প্রসষব্র ১ সপ্তাহ আষগ ও ১ সপ্তাহ পর পযকন্ত সহেপাচয খাব্ার ন্বদষত হষব্
• রপষট সামানয আঘাত হষলও গভকপাত হষত পাষর
• খান্বল না শুষত ন্বদষয়, খি রোষটা রোষটা কষর রকষট ব্া কাষির গুঁষিার ওপষর রিায়াষত
হষব্ (ব্াচ্চা ও মা) 

• প্রসষব্র ১ মাস আষগ রথষক দুধ্ রদায়াষনা ব্ন্ধ করষত হষব্
• ব্াচ্চাষক পন্বরষ্কার করষত ও দুধ্ খাওয়াষত সাহাযয করষত হষব্
• ব্াঁট িি হষয় রগষল নুন পুঁটুন্বলর রসঁক ন্বদষত হষব্
• অস্বাভান্বব্ক ন্বকেু রদখষল িািাষরর পরামিক ন্বনষত হষব্



োগষলর ররাগ প্রন্বতষরাধ্
ররাষগর
নাম

ররাষগর
ধ্রন ররাষগর লক্ষণ ররাষগর ন্বচন্বকৎসা সাব্ধ্ানতা

োগষলর
ব্সন্ত সাংিামক

রিাঁট, মুখ, পালান, ব্াঁট, রলষের ন্বনষচ ও
রদষহর ন্বব্ন্বভন্ন স্থাষন ব্সন্ত গুন্বট রব্র

হয়, রদষহর তাপমাত্রা বৃ্ন্বদ্ধ পায়, নাক ও
রচাখ ন্বদষয় েল পষি

ন্বতন মাস ব্য়ষস ১ম ব্ার ও এরপর ব্েষর ১ ব্ার Goat 
Pox এর টীকা ন্বদষত হয়।

আিান্ত হষয় রগষল আলাদা ররষখ H2O2 ও েল ন্বমন্বিষয়
মুেষত হয় ও Anti-biotic রখষত ন্বদষত হয়

অসুস্থ োগষলর
শ্বাসপ্রশ্বাস ও ক্ষষতর
মাধ্যষম অনযষদর
েন্বিষয় যায়

ন্বনউষমান্বনয়া সাংিামক নাষক সন্বদক, খাষদয অন্বনচ্ছা, রকাষ্ঠকান্বিনয
ও োগষলর রদৌব্কলয

ব্েষর ২ব্ার CCPP ভযাকন্বসন (কাষনর িগায় চামিার
নীষচ) 

আিান্ত হষয় রগষল Anti-biotic রখষত ন্বদষত হয় ও
আলাদা করষত হয়

োগল যাষত েষল না
রভষে ও রভো

ব্াসস্থাষন না থাষক তা
রদখষত হষব্।

এঁষষা ররাগ
(FMD) সাংিামক প্রব্ল জ্বর, ন্বেষভ রফাস্কা ও ঘা, কু্ষষর

ঘা, রখষত চায় না ও খুঁন্বিষয় চষল

রক্ষা-ওভযাক ন্বটকা ৪ মাস ব্য়ষস ১ব্ার, এরপর ৯ মাস
অন্তর

আিান্ত হষয় রগষল রেষটাষপন্বনন্বসন্বলন ন্বটকা তািাতান্বি ঘা
সারাষনা ও জ্বর কমাষনার েনয রব্ান্বলন ওষুধ্ খাওয়াষনা

প্রেনন ক্ষমতা কন্বমষয়
রদয়, গভকপাত ও
গভকধ্ারষনও ন্বব্লম্ব

রদখা যায়

োগষলর
রেগ

(PPR)
সাংিামক

প্রচণ্ড জ্বর, রচাখ ও নাক ন্বদষয় েল
পিা, রচাষখর রকাষণ ন্বপঁচুন্বট, মুষখ ঘা, 
ন্বিমুন্বন ভাব্, খাষদয অন্বনহা,  িাষয়ন্বরয়া

এব্াং শ্বাসকষ্

একব্ার ন্বটকা ন্বদষল ৩ ব্েষরর েনয ররাগ প্রন্বতষরাধ্
ক্ষমতা জতন্বর হষয় যায়

আিান্ত হষয় রগষল জ্বর কমাষনার ওষুধ্ ও ঘা কমাষনার
ন্বটকা ন্বদষত হয়।

তৎক্ষণাৎ সান্বরষয় রতালার েনয হাইপার ইন্বমউন ন্বসরাম
ন্বিরাষত ইষেক্ট করা যায়

ন্বটকার দাম খুব্ই কম
ন্বকন্তু ররাষগর ন্বচন্বকৎসা
করষত অষনক রব্িী

খরচ হয়।



োগষলর ররাগ প্রন্বতষরাধ্
ররাষগর নাম ররাষগর ধ্রন ররাষগর লক্ষণ ররাষগর ন্বচন্বকৎসা সাব্ধ্ানতা

োগষলর কৃন্বম অসাংিামক

রদহ েীণকিীণক, পাতলা পায়খানা, রপট
িুষল যায়, রলাম উষি যায় ও রুক্ষ
হষয় যায়। োগষলর মষল কৃন্বম রদখা
যায়, তষব্ খান্বল রচাষখ রদখা যায় না।

৩ মাস অন্তর কৃন্বমনািক ওষুধ্ খাওয়াষত হষব্।
আিান্ত হষয় রগষল কৃন্বমর ধ্রণ িনাি কষর
(রগাল কৃন্বম, ন্বফতা কৃন্বম ও ফু্লক) রসই অনুযায়ী
ওষুধ্ ও ব্য়স অনুযায়ী মাত্রা ন্বিক করষত হয়।

ন্বনয়ন্বমত কৃন্বম নািক না
খাওয়াষল অনয ররাষগর
ন্বচন্বকৎসায় ন্বটকা ন্বদষল
রসগুন্বলও কাে করষত

পাষর না।

এিাষরাটন্বক্সন্বময়া সাংিামক

শ্বাস প্রশ্বাষস কষ্ হয়, প্রচণ্ড রপষট ব্যথা
কষর এব্াং েটপট কষর, রপট রফালা, 
পাতলা পায়খানা, মাাংসষপিীষত টান ও

মৃদু কম্পন

১-১.৫ মাস ব্য়ষসর ব্াচ্চাষক ন্বটকা ন্বদষত হষব্ এব্াং ২১
ন্বদন পষর বু্স্টার রিাে ন্বদষত হষব্। এরপর ব্েষর ২

ব্ার ন্বদষত হয়।
আিান্ত োগষলর ন্বচন্বকৎসা করা যায় না।

েল ও খাষদযর মাধ্যষম
সাংিন্বমত হয়

োগষলর উকুন অসাংিামক
উকুন রদখা যায়, রলাম উজ্জ্বলতা হান্বরষয়
খষস পষি, গাষয় রখাসপাঁচিা োতীয় ঘা

সৃন্বষ্ হয়

বু্টক্স প্রন্বত ন্বলটার েষল ২ ন্বমন্বল কষর ন্বমন্বিষয় োগষলর
গাষয় রে করষত হয়

অনয ন্বব্ন্বভন্ন ররাষগর ব্াহষকর
কাে কষর, তাই ব্াসস্থান
পন্বরষ্কার রাখা খুব্ প্রষয়ােন

রপট ফাঁপা অসাংিামক
ভীষণভাষব্ রপট ফুষল যায়, খাওয়া ও
োব্রকাটা ব্ন্ধ কষর রদয়, পায়খানা ব্ন্ধ
হষত পাষর ব্া পাতলা েষলর মষতা হষব্

তৎক্ষণাৎ পশু ন্বচন্বকৎসষকর সষে রযাগাষযাগ করষত
হষব্, ন্বভটান্বমন B12 ইষেকিান ন্বদষত হয়, প্রষয়ােষন
সযালাইন ও রপট ফুন্বটষয় গযাস ব্ার করষত হয়

কাষব্কাহাইষেট োতীয় খাদয
একসষে রব্িী খাওয়াষনা

যাষব্ না।

গলাষফালা অসাংিামক

রচায়াষলর নীষচর অাংি ফুষল যায়, শ্বাস-
প্রশ্বাষস কষ্ হয়, ন্বিমুন্বন হষব্, খাওয়া ও
োব্রকাটা ব্ন্ধ হষয় যায়, রদষহর মাাংস
রপিী কাঁপষত থাষক ও প্রব্ল জ্বর হয়

H.S. ভযাকন্বসন প্রথষম েয় মাস ব্য়ষস ও পষর প্রন্বত
ব্ের একব্ার কষর ন্বটকা ন্বদষত হয়।

আিান্ত হষল তৎক্ষণাৎ পশু ন্বচন্বকৎসষকর সষে
রযাগাষযাগ করা।

ন্বনয়ন্বমত ন্বটকা রদওয়াই এই
ররাষগর ন্বব্রুষদ্ধ প্রন্বতষরাধ্

গিার উপায়



োগষলর ওপর প্রষনাত্তর পব্ক



সুসমন্বিত চাষ ব্যব্স্থায় মৎসয চাষ

ম ে চ নষর

উনেশ্য

ম নের সুস্থ

ও সবল

ে ক র

লক্ষণ

পুকুর ততরর

কর র

উপ য়

ম ে রেব য চে
ম নের

খ ব র

ম নের

রর গব ল ই



মাে চাষষর উষেিয

• েল সম্পষদর ব্হুমুখী ব্যব্হার
• অনযানয প্রাণী সম্পষদর ব্েকযষক সন্বিক কাষে ব্যব্হার করা
• পন্বরব্াষরর ন্বব্কল্প আষয়র পথ
• মাে চাষ অল্প পন্বরশ্রষম, স্বল্প ব্যষয় ও অল্প সময় লান্বগষয় সহষে করা সম্ভব্
• পন্বরব্াষরর পুন্বষ্র চান্বহদা রমটাষনা



মাষের সুস্থ সব্ল থাকার লক্ষণ

সুস্থ ও সব্ল
মাে

স্বচ্ছ ও
উজ্জ্বল রচাখ

উজ্জ্বল লাল
কানষকা

মাষের
রলেন্বট িি

রদখষত
রেৌলুস এব্াং
উজ্জ্বলতা
স্বাভান্বব্ক

আঁি িরীষরর
সাষথ

িিভাষব্
লাগাষনা

ন্বসি আঁি, 
ন্বকন্বিৎ
ন্বপন্বচ্ছল



পুকুর জতন্বর করার উপায়

• কচুরীপানা, রটাপাপানা ও অনযানয আগাো পুকুর রথষক তুষল রফলা (মাে োিার ৩০ ন্বদন আষগ)   
• এরপর পুকুষর চুন ন্বদষত হষব্ (৩০-৪০ রকন্বে/ ন্বব্ঘা) 
• ৬-৭ ন্বদন পর কাঁচা রগাব্র ন্বদষয় পুকুর জতন্বর (১৬০০ রকন্বে/ ন্বব্ঘা) 
• ২১ ন্বদন পষর েষলর pH (৭.৫-৮.৫) রমষপ ন্বনষত হষব্
• pH এর মাত্রা প্রষয়ােষনর রচষয় রব্িী থাকষল রতঁতুল ব্া আমিা গাষের িাল দুন্বদন রফষল রাখষত হষব্
• pH এর মাত্রা প্রষয়ােষনর রচষয় কম থাকষল আব্ার চুন েিাষত হষব্ (ন্বব্ঘাষত ২০ রকন্বে ব্া তার কম) 
• মাে োিার আষগ অল্প পুকুষরর েষল ন্বকেুক্ষণ ধ্ষর চারাষপানাগুন্বলষক সইষয় ন্বনষত হষব্
• এরপর পুকুষর মাে োিা সম্ভব্ হষব্
• সারাব্ের ৫-৬ ফুট েল পুকুষর থাকা প্রষয়ােন



মাে ন্বনব্কাচন
• ন্বমশ্র চাষষর মূলনীন্বতঃ
➢একই পুকুষর ন্বব্ন্বভন্ন খাদযাভযাষসর মাে ন্বনব্কাচন করা
➢পুকুষরর আয়তন অনুযায়ী ন্বব্ন্বভন্ন প্রোন্বতর মাষের সাংখযার অনুপাত ন্বনণকয় করা
➢স্থান ও খাদয ন্বনষয় মাষেষদর মষধ্য রকান প্রন্বতদ্বন্বিতা থাকষব্ না
➢কম োয়গায় ও কম সমষয় সম্ভাব্য সষব্াচ্চক ফলন সীমায় রপৌঁোষনা

• সাধ্ারণত ৬ ধ্রষনর মাে ন্বনষয় ন্বমশ্র চাষ করা যায়ঃ কাতলা, রুই, মৃষগল, ন্বসলভার কাপক, গ্রাস কাপক ও মাগুর
• ন্বব্ঘা প্রন্বত ১০০০ন্বট চারাষপানা পুকুষর োিা যায়, এর মষধ্য ৬ ধ্রষনর মাষের অনুপাতঃ কাতলা ১০০, 
ন্বসলভার কাপক ২০০, রুই ৩০০, গ্রাস কাপক ১০০, মৃষগল ১৫০ ও মাগুর ১৫০ (আেুষলর সাইষে) 

• গলদা ন্বচাংন্বিও এরসষে রযাগ করা রযষত পাষর, ন্বব্ঘায় ৪০০-৫০০ন্বট োিা যায়।



মাে খাব্ার
• খাদয ন্বনব্কাচষনর মুলন্বনন্বতঃ
➢সহষে, স্থানীয়ভাষব্ রোগাি করা সম্ভব্ ও এন্বট সস্তা দাষমর
➢মাষের আগ্রহ আষে এন্বট গ্রহণ করার
➢মাষের বৃ্ন্বদ্ধষত সাহাযয কষর
➢মাে ন্বব্ন্বি কষর যা টাকা হষব্, তা খাব্াষরর খরচার তুলনায় অষনক রব্িী হষব্

• মাষের প্রথম ও সষব্কাৎকৃষ্ খাব্ার হল মুরগী ও হাঁষসর পায়খানা, রগাব্র, সন্বি ও খাব্াষরর অব্ন্বিষ্াাংি

• চাষলর কুঁষিা ও সরষষর রখাল, ১:১ ওেন অনুপাষত ন্বমন্বিষয় (খাষদযর পন্বরমাণ, মাষের রমাট ওেষনর িতকরা ২-৪ ভাগ) ব্যব্হার
করষত হয়

• অষধ্কক পন্বরমাণ শুকষনা ও ব্ান্বক অষধ্কক পন্বরমাণ েষল রমষখ মন্ডাকাষর পুকুষরর ২-৩ োয়গায় েিাষনা হয় (প্রন্বতন্বদন ন্বনন্বদকষ্ সমষয়)

• তষব্ গ্রাস কাপক এই খাদয খায় না, তার েনয িাঁন্বি ব্া ঘাস ন্বদষত হয়, তষব্ িাঁন্বিষক অব্িযই রব্ষ্নীর মষধ্য রাখষত হষব্

• মাগুর মাে রাষত্র খাব্ার খায়, তার েনয ২ ভাগ শুকষনা মাষের গুঁষিার সষে ১ ভাগ চাষলর গুঁষিা ন্বমন্বিষয় এব্াং সষন্ধযর পর রখষত
ন্বদষত হয়



মাষের ররাগব্ালাই
• মাষের ররাগব্ালাই এর কারণঃ
➢অপুন্বষ্ঃ অপযকাপ্ত প্রাকৃন্বতক ও পন্বরপূরক খাষদযর রযাগান
➢ররাগ সাংিমণঃ ব্যাকষটন্বরয়া, রপ্রাষটাষোয়া, ভাইরাস ও েত্রাকেন্বনত কারণ
➢েল ও তলষদষির মান্বটর দূষণঃ পুকুষরর েষল দ্রব্ীভূত অন্বক্সষেন মাত্রা কম, পুকুষরর নীষচ পুরু মান্বটর স্তর, 
প্রষয়ােষনর তুলনায় pH-এর মাত্রা কম ব্া রব্িী, ন্বব্ষাি গযাস

➢সন্বিক পন্বরচযকার অভাব্ঃ মেুত পুকুষরর মাষের সাংখযা প্রষয়ােষনর তুলনায় রব্িী, আহত ব্ীে রপানার ব্যব্হার
পুকুষরর গুণগতমান ন্বিক না থাকা
ি. 
নাং. ররাষগর নাম ররাগ লক্ষণ প্রন্বতকার

১। রলে, পাখনা ও আঁি খষস পষি
যাওয়া

পাখনা ও রলষের প্রান্তসীমায় সাদা ররখা, আিান্ত অাংি
ফযাকাষি সাদা, ন্বকেুটা রফালাভাব্, ধ্ীষর ধ্ীষর পাখনা ও
রলষের ক্ষয়, রখষয় যাওয়া ভাব্ ও খষস পিা। প্রন্বতন্বদন

সকাষল ন্বকেু ন্বকেু মাে মষর ভাসষত থাষক।

১। প্রন্বত রকন্বে খাব্াষরর সষে প্রথষম ১০০ ন্বমন্বলগ্রাম, পষরর
২ন্বদন ৫০ ন্বমন্বলগ্রাম, রিষষর ২ন্বদন ২৫ ন্বমন্বলগ্রাম কষর ৭
ন্বদন রটরামাইন্বসন ব্ন্বি অল্প েষল গুষল খাওয়াষত হষব্
২। খাব্ার রদওয়ার ২-৩ ঘণ্টা পষর ন্বব্ঘা প্রন্বত ৮-১০ রকন্বে
ন্বহসাষব্ সাধ্ারণ লব্ণ ৩-৪ ন্বদন পরপর েিাষত হষব্
৩। েষল ২০০-২৫০ গ্রাম পটান্বিয়াম পারমযাোষনট েষল
গুষল েিাষত হষব্ (ন্বব্ঘা প্রন্বত) 



ি. 
নাং. ররাষগর নাম ররাগ লক্ষণ প্রন্বতকার

২। কানষকা পচা মাষের কানষকার রভতষর ফুলষকার লাল রঙ
ফযাকাষি হষয় প্রায় সাদা হষয় যায় ও অষকষো
হষয় যায়, মাষের শ্বাসকষ্ হয় ও মারা যায়

১। োল ন্বদষয় আিান্ত মাে ধ্ষর ৩% লব্ণ েষল (১০০ ভাগ েষল ৩ ভাগ লব্ণ) ন্বমন্বিষয় ৫-
১০ ন্বমন্বনট িুন্বব্ষয় ররষখ তারপর েষল রেষি ন্বদষত হষব্। এরকম ২-৩ ন্বদন অন্তর রমাট ২-৩
ব্ার করষল ররাষগর উপিম হয়
২। ন্বব্ঘা প্রন্বত েষল ২০০-২৫০ গ্রাম পটান্বিয়াম পারমযাোষনট েষল গুষল েিাষত হষব্ (৭ ন্বদন
অন্তর রমাট ২ব্ার)   

৩। ব্সন্ত ররাগ পাখনার ও িরীষরর অনযানয অাংষি ন্বব্ষিষ কষর
ফুলষকায়, ন্বকেুটা রগালাকার অথব্া আলন্বপষনর

িগার মষতা রোষটা রোষটা সাদা দাগ
(িীতকাষল ও কাতলা মাষে রব্িী রদখা যায়)

১। োল ন্বদষয় আিান্ত মাে ধ্ষর ৫% লব্ণ েষল (১০০ ভাগ েষল ৫ ভাগ লব্ণ) ন্বমন্বিষয় ২-৩
ন্বমন্বনট িুন্বব্ষয় ররষখ তারপর েষল রেষি ন্বদষত হষব্। এরকম ২-৩ ন্বদন অন্তর রমাট ৩-৪ ব্ার
করষল ররাষগর উপিম হয়
২। ভাদ্র মাস রথষক রপৌষ মাস পযকন্ত খাব্ার ন্বহসাষব্ কাঁচা রগাব্র কম ব্যব্হার করষত হষব্
৩। পারষল িীষতর আষগই কাতলা মাে ন্বকেু ধ্ষর ন্বব্ন্বি কষর ন্বদষত হষব্

৪। রপষট েল
েমা ব্া উদরী

ররাগ

িরীষরর ন্বব্ন্বভন্ন অাংষি েল েষম, ন্বব্ষিষ কষর
রপষটর অাংিটা রযন সামষনর ন্বদষক িঁুষক থাষক, 
িরীর ফুষল যায় ও রচাখ ব্াইষরর ন্বদষক রব্ন্বরষয়

আসষত চায়

১। রব্িীরভাগ ররাগািান্ত মাে ন্বব্ন্বি কষর ন্বদষত হয়
২। সুস্থ মাে, সদয ব্া কম আিান্ত মােষক ৫ ppm (১ ন্বলটার েষল ৫ ন্বমন্বলগ্রাম) পটান্বিয়াম
পারমযাোষনষটর দ্রব্ষন ১-২ ন্বমন্বনট িুন্বব্ষয় পুকুষর রেষি ন্বদষত হয়
৩। েষলও ১-২ ppm পটান্বিয়াম পারমযাোষনট েিাষত হয়

৫। কৃন্বম ররাগ পুকুষরর পাষির ন্বদষক এষস মাে গা ঘষষত থাষক, 
কৃন্বমর হুল রফাটাষনার েনয। ফুলকার ওপষর ও
রদষহ অন্বতন্বরি লালার ক্ষরণ হয় ও মাষের
শ্বাসকষ্ হয় ও ন্বদনন্বদন ন্বব্ব্ণক হষয় যায়

১০০ ন্বলটার েষল ২৫ ন্বমন্বলন্বলটার ফরমযান্বলন ভাষলাভাষব্ ন্বমন্বিষয় ন্বনষয় আিান্ত মােষক ঐ
ন্বমশ্রষন ন্বকেুক্ষণ ররষখ ন্বদষল মাষের মষধ্য থাকা চযটা কৃন্বম মষর যায়। এর ন্বকেুক্ষণ পষর
মােষক পুকুষর রেষি ন্বদষত হয়।

৬। মাষের উকুন সুষতার মষতা সরু সরু উকুন মাষের িরীষরর রি
শুষষ খায়, যেণায় েটপট কষর ও রিষষ মারা

যায়। (রুই ও গ্রাস কাপক) 

০.৫-১.০ ppm মাত্রায় গযামান্বক্সন পুকুষরর েষল ব্যব্হার করষল ২৪ ঘণ্টার মষধ্যই মাষের গা
রথষক উকুন খষস পষি ও মষর যায়।

৭। ক্ষত ররাগ মাষের রদষহ চাকা চাকা রিাি লাল রষঙর ক্ষত
ব্া ঘা রদখা যায়।

১ ন্বদন অন্তর ২-৩ ব্ার ১ ppm মাত্রায় পুকুষর পটান্বিয়াম পারমযাোষনট েিাষল এই ররাষগর
উপিম হয়।



মাষের ওপর প্রষনাত্তর পব্ক




