
ধান েত মাছ চাষ 
ধান েত িনিদ  সময় ধের বষার পািন জেম থােক যা িনঃসে েহ মাছ চােষর জন  একিট আদশ পিরেবশ। ধান 

েত ব ব ত সার, গাবর ইতািদ, পািন ও মািটর সােথ িমেশ াকৃিতকভােব খাবার তির কের যা মাছ উৎপাদেনর 
জন  খবুই উপেযাগী। এই সেুযাগেক কােজ লািগেয় ধান েত মাছ চােষর যুি  ব বহার কের একজন চাষী ধান 
উৎপাদেনর সােথ সােথ বাড়িত আয়ও পেত পাের । আমন ও বােরা ই মৗসেুমই ধান েত মাছ চাষ করা স ব 
। তেব আমন মৗসেুম ধান েত মাছ চাষ বশী লাভজনক । সচ সিুবধার আওতাধীন য সম  ধান জিম রেয়েছ 
সসকল জিমেত  ব েয় এবং  পির েম ধােনর পাশাপািশ মাছ উৎপাদন করা স ব। ধান েত মাছ চাষ 
যুি  ামীণ দির  জনেগা ীেক ধ ুঅথই যাগান দয় না সই সােথ তােদর পিু ও িনি ত কের। 

 
ধান েত মাছ চােষর সিুবধা 
 
 একই জিম থেক ধােনর সােথ অিতির  ফসল িহেসেব মাছ পাওয়া যায় সতুরাং জিমর সেবা ম ব বহার স ব। 

 
 ধান েত আগাছা কম জে  এবং অিন কারী পানা-মাকড় মাছ খােয় ফেল। ফেল ধানে েত কীটনাশক 

ব বহােরর েয়াজন হয় না। 
 
 মােছর চলােফরার মাধ েম েতর কাদামািট উলটপালট হয় ফেল জিম হেত ধােনর পে অিধকতর পিু  
হণেযাগ  হয়। 

 
 মােছর িব া সার িহসােব ধান েতর উবরা শি  বৃি  কের। 

 
ধান েত চাষ প িত 
 
সাধারণত: ই প িতেত ধান েত মাছ চাষ করা যায়ঃ 
১. ধােনর সােথ মােছর চাষ 

 
 একই জিমেত ধান ও মাছ একে  চাষ করা হয়। 

 
 আমন মৗসুেম মাঝাির উচঁু জিমেত যখােন ৪-৬ মাস বৃি  পািন জেম থােক সখােন ধােনর সােথ মাছ চাষ করা 

যায়। 
 বােরা মৗসুেম সচ সিুবধার আওতাধীন জিমেত এ যুি  ব বহার করা যায় । 

 
২. ধােনর পের মােছর চাষ 
 
 বাংলােদেশর য সম  জিম বষাকােল ািবত হয় এবং রাপা আমন চাষ করা হয় না সখােন এ প িতেত মাছ 

চাষ করা যায়। 
 



মাছ চােষর জন  জিম িনবাচন 
সব ধান ত মাছ চােষর জন  উপেযাগী নয় । ধান েত মাছ চােষর সফলতা িনভর কের জিম িনবাচেনর ওপর । 
জিম িনবাচেনর সময় িনš§িলিখত িবষয়সমূেহর িদেক ল  রাখেত হেব। জিম িনবাচেনর সময় িবেবচনাধীন 
িবষয়সমহুঃ 
 সাধারণত: দা-আঁশ, বেল দা-আঁশ এবং এেটল মািটর পািন ধারণ মতা এবং উবরা শি েবিশ িবধায় এসব 

মািটর জিম ধান েত মাছ চােষর জন  উপেযাগী। 
 
 অিত উঁচু অথাৎ পািন ধের রাখােত পাের না এবং অিধক নীচু জিম অথাৎ সহেজই ািবত হয় স সব জিম মাছ 

চােষর অনুপেযাগী। 
 
 বন ার পািন েবশ কের না এ প উচঁ ুজিমই মাছ চােষর উপেযাগী। 

 
 বােরা মৗসুেম চােষর ে  সেচর সবুে াব  থাকেত হেব। 

 
ধান ত তকরণ 
 
 যথাযথভােব চাষ ও মই িদেয় ধান চােষর চিলত িনয়েম জিম ত করেত হেব। এেত একিদেক যমন ত 

আগাছামু  হেব তমিন জিম কাদা হেয় ধান রাপেণর উপযু  হেব। 
 
 েতর চারপােশর আইল কমপে  ০.৩ িমটার বা ১ ফুট উঁচু ও ১ ফুট চওড়া কের তরী করেত হেব। তেব 

আইেলর উ তা িনভর করেব জিমর অব ােনর ওপর। 
 
 জিমর য অংশ অেপ াকৃত ঢাল ু স অংেশ জিমর শতকরা ২-৩ ভাগ এলাকা জেুড় কমপে  ২-৩ ফুট গভীর 

একিট ডাবা খনন করেত হেব, যা েতর কাণায়, পােশ বা মেধ  হেত পাের । 
 
  বা খরা মৗসেুম অথবা অন  কান কারেণ জিমর পািন িকেয় গেল উ  গত মােছর জন  সামিয়ক 

আ য় ল িহেসেব কাজ কের। 
 
 জিম তিরর জন  চিলত িনয়েমই জিমেত সার, গাবর ইত ািদ েয়াগ কের ধান রাপণ করেত হেব । 

 
ধােনর জাত িনবাচন 
 
ধােনর জাত িনবাচেন যসব িবষয় ল  রাখেত হেবঃ 
 
 সমি ত ধান-মাছ চােষর ে  য জােতর ধান বশী পািন সহ  করার মতা রােখ এবং ফলনও বশী সই জাত 

িনবাচন করেত হেব । 
 



 আমন মৗসুেমর জন  িব আর-৩ (িবপব), িব আর-১১ (মু া), িব আর-১৪ (গাজী) এবং বােরা মৗসুেমর জন  
িব আর-১৪ ও িব আর-১৬ ইত ািদ উ  ফলনশীল জােতর ধান উপেযাগী। 
 
 ধােনর সােথ মােছর চােষর জন  ধােনর চারা অবশ ই সািরব ভােব রাপণ করেত হেব। সে ে  সাির থেক 

সািরর দরূ  ২০-২৫ সিম. এবং গাছা থেক গাছার দূর  ১৫-২০ সিম. রাখােত হেব। 
 
মােছর জািত িনবাচন 
 
মােছর জািত িনবাচন ল নীয় িবষয়সমূহঃ 
 অগভীর পািনেত চাষ করা যায় এমন জািতর মাছ িনবাচন করেত হেব। 

 
 কম অি েজেন বাচঁেত পাের এমন জািতর মাছ। 

 
 ত বধনশীল জািতর মাছ িনবাচন করেত হেব। যমন- রাজপুিঁট, িমরর কাপ, মেনােস  িগফট তলািপয়া 

ইত ািদ । 
 
মােছর পানা মজদু 
 ধান েত ধান রাপেণর পরপরই পানা মজদু করেত হয় না, রাপেনর পর ধােনর চারামািটেত িশকড় মেল 

শ  হেত ও ধােনর কুশী গজােত ১০-১৫ িদন সময় লােগ । এ জন  ১৫-২০ িদন পর ধান েত মােছর পানা মজদু 
করেত হয়। 
 
 জিমেত কমপে  ১০-১৫ সিম. পািন থাকা অব ায় িত শতাংেশ ১৫-২০িট ৫-৭ সিম.আকােরর 

রাজপুিঁট/মেনােস  িগফট তলািপয়া/ িমরর কােপর পানা ছাড়েত হেব। 
 
 উভয় জােতর মাছ একে  চাষ করার ে  িত শতাংেশ ৮িট রাজপুিঁট ও ৭িট িমরর কােপর পানা ছাড়া যেত 

পাের। 
 
 সকােল অথবা িবকােল অথাৎ যখন পািন ঠা া থােক তখন েত পানা মজদু করা উিচত। এ িনয়েম পানা 

মজদু করেল ধান চাষকালীন সমেয়র অথাৎ ১০০-১২০ িদেনর মেধ ই মাছ খাওয়ার ও িব েয়র উপেযাগী হেয় 
থােক। 
 
 মেনােস  িগফট তলািপয়ার িম চাষ না কের একক চাষ করেত হেব। 

 
ধান েত পািন ব ব াপনা 
 
 মাছ ধান েত থাকা অব ায় সবসময় পািন থাকেত হেব। াথিমক অব ায় েত পািনর গভীরতা ১০-১৫ 
সিম. থাকেত পাের, তেব মােছর বৃি র সােথ সােথ পািনর গভীরতা বাড়ােত হেব। 

 



 যিদ কান সময় বাইের থেক পািন সরবরােহর েয়াজন হয়, তখন পকুুর বা ভূগভ  পািন সরবরাহ করেত হেব। 
 
 ইঁ র, কাকঁড়া ও অন ান  াণী যােত আইেল গত না কের সিদেক খয়াল রাখেত হেব। 

 
 অিতির  বৃি র পািন জেম ত প−◌ািবত হওয়ার আশংকা থাকেল অেপ কৃত ঢাল ুঅংেশ আইেলর িকছু জায়গা 
ভে  বাঁেশর বানা বা ছাঁকিনযু  পাইপ িদেয় অিতির  পািন বর কের িদেত হেব। 

 
 ধান েত াকৃিতকভােব উৎপািদত খাবারই মােছর বৃি র জন  যেথ । তেব াকৃিতক খাবােরর অপযা তা 

পিরলি ত হেল েয়াজনেবােধ মােছর খাবার িহেসেব ু িদপানা বা চােলর কুড়ঁা সরবরাহ করা যেত পাের। 
 
 চিলত িনয়েম জব বা অৈজব সার েয়াগ করেত হেব। 

 
 সমি ত বালাই ব ব াপনা (IPM) প িতেত পাকা-মাকড় দমন করা যেত পাের। 

 
 ধান েতর মাছেক ডাবা বা নালায় না েরর পর েয়াজনীয় মা ায় কীটনাশক েয়াগ করেত হেব। 

 
 কীটনাশক ব বহােরর পর বৃি  হেল ৫-৭ িদন পর মাছ েলােক েত যাওয়ার সেুযাগ কের িদেত হেব। আর যিদ 

বৃি  না হয় স ে  ৫-৭ িদন পর সেচর মাধ েম পনুরায় মাছেক সম  জিমেত চলাচেলর সেুযাগ কের িদেত হেব। 
 
 কীটনাশক ব বহােরর উপযু  সময় হেলা িবেকল বলা কারণ এ সময় ধােনর পাতা  থােক। 
 পােশর েত কীটনাশক িছটােনা হেল ল  রাখেত হেব যন কীটনাশক িমি ত পািন কান েমই মােছর েত 
েবশ না কের। 

 
 ধান র ার জন  জিমেত কীটনাশক েয়ােগর েয়াজন হেল মাছেক আইেলর সাহােয  গেত আটেক রাখেত হেব। 

 
 অিতির  গরমবা খরার সময় েত গেতর পািন ঠা া রাখার জন  গেতর িকছু অংেশ কচুিরপানা রাখেত হেব । 

 
 েতর পািনর েয়াজেনর তুলনায় কেম গেল ত সেচর ব ব া করেত হেব। 

 
ধান েত মাছ আহরণ 
 
 ধান পাকার পর েতর পািন কিমেয় ধান কাটার ব ব া িনেত হেব, এসময় মাছ আে  আে  ডাবায় চেল যােব 

এবং মাছ ধরেত হেব। 
 
 ধান েত সমি ত প িতেত মাছ চাষ করেল ৩-৪ মােস হক িত ৩২৫-৩৫০ কিজ মাছ এবং ২.০-২.৫ টন 

মােছর ফলন পাওয়া যায়। 
 



 অেনক ে  দখা গেছ য, ধােনর সােথ মাছ চাষ করেল ধােনর ফলন গেড় ায় শতকরা ১৫ ভাগ বিশ হয়। 
এেত চাষীরা অিধক মনুাফা অজন কের থােক। 
 
পরামশ 
 
 ধান েত কীটনাশক ব বহাের সতক থাকেত হেব। 

 
 অিত বৃি েত যন ধান ত ািবত না হয় অথবা খরায় ধান ত পুিকেয় না যায় সিদেক খয়াল রাখেত হেব। 

 
 চাষীেক দিনক সকাল ও িবকােল ধানে ত পযেব ণ করেত হেব। 


