
পকুুের রাজপুিঁট মাছ চাষ 
 

আমােদর দেশ এ মাছিট থাই সরপুিঁট নােম পিরিচত। উ  ফলনশীল এ মাছিট 
১৯৭৭ সােল থাইল া  হেত এেদেশ আনা হয়। এরা দখেত অেনকটা আমােদর 
দশীয় সরপুঁিট মােছর মত। তেব এ মােছর বৃি র হার দশীয় সরপুিঁট অেপ া ৪০-
৫০% বশী। িবএফআরআই এ মােছর নামকরণ কেরেছ রাজপুিঁট। বতমােন 
রাজপুিঁট এেদেশ একিট জনি য় চাষেযাগ  মাছ িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরেছ। 
ফলেনর িদক থেক এ মাছিট অন  য কান দশীয় পুঁিট মােছর চেয় অিধক 
উৎপাদনশীল। অ  খরেচ ও সহজ ব ব াপনায় মৗসুমী ও বাৎসিরক পুকুের এ 
মােছর চাষ করা যায় িবধায় এর চােষর ব াপক সার ঘেটেছ। মৎস  চাষীেদর 
িনেজেদর িনত িদেনর মােছর চািহদা িমটােনার পর বাড়িত আেয়র ব ব া করেত এ 
মাছ িনঃসে েহ পূণ ভূিমকা পালন করেছ। 
 

রাজপুিঁট মােছর বিশ  

 অিধক উৎপাদনশীল জােতর মাছ 

 য কান কার পুকুর, ডাবা বা পিতত চলাশেয় চাষ যাগ  

 ই জাতীয় মােছর সােথ িম চাষ স ব 

 এ মাছ ৪-৬ মােসর মেধ  আহরণ যাগ  

  সহজ চাষ ব ব াপনা িবেশষ কের ঘালা পািনেত ও ধান েত চাষ স ব। 
 

মৗসুমী পকুুের রাজপুিঁট মােছর একক চাষ 

পুকুর িত 
 

পুকুর িতর ওপর মাছ চােষর সফলতা ব লাংেশ িনভর কের। স কারেণ পানা 
মজুেদর পূেব অবশ ই পুকুর ভালভােব ত কের িনেত হেব। রাজপুঁিট মাছ চােষ 
পুকুর িতর ধাপ িন পঃ 
 



 সাধারণতঃ ১০-৩০ শতাংশ আয়তেনর য কান মৗসুমী পুকুর যখােন পািনর 
গভীরতা ১.০-১.৫ িমটার থােক এমন সব পুকুর রাজপুিঁট চাষ চােষর জন  
উপেযাগী 

 পানা মজুেদর পূেব পুকুেরর পাড় ভালভােব মরামত করেত হেব যােত বন ার 
পািন বা বৃি র পািন পুকুের ঢুকেত না পাের 

 জলজ আগাছা িহেসেব পুকুের কচুরী পানা, টাপা পানা ও ত জাতীয় শওলা 
দখা যায়। মােছর পানা মজেুদর পূেব এই সম  জলজ আগাছা ভালভােব 
পির ার করেত হেব 

 রা ু েস ও অন ান  মাছ পুকুর হেত সিরেয় ফলেত হেব। সাধারণতঃ মৗসুমী 
পুকুর িকেয় যায় িবধায় রা ু েস মাছ থােক না। যিদ কান কারেণ পানা 
মজুেদর পূেব পুকুর পািন অবিশ  থােক সখােন রা ু েস মাছ থেকেত পাের। 
তাই জাল টেন অথবা রােটনন (০.৫-১ িমটার পািনর জন  ২০-৩০ 
াম/শতাংশ) েয়াগ কের এসব মাছ অপসারণ করা যায় 

 আগাছা ও রা ু েস মাছ অপসারেণর পর িত শতাংেশ ১.০-১.৫ কিজ 
কিলচুন পািনেত েল পুকুের িছিটেয় িদেত হেব 

 চুন েয়ােগর ৩ িদন পর জব সার িহেসেব িত শতাংেশ ৪-৬ কিজ গাবর 
সম  পুকুের িছিটেয় িদেত হেব 

 সার েয়ােগর ৪-৫ িদন পর পািনর রং সবুজাভ হেব, এ পিরেবেশ রাজপুিঁটর  

পানা মজুেদর ব ব া িনেত হেব। 
 

মােছর পানা মজুদ 
 

  সার েয়ােগর ৩-৪ িদন পর ৫-৭ স.িম. আকােরর রাজপুঁিটর পানা একক 
চােষ িত শতাংেশ ৭০-৮০িট কের মজুদ করা যেত পাের 

 পানা ছাড়ার পেরর িদন থেক মােছর দহ ওজেনর শতকরা ৪-৬ ভাগ হাের 
চাউেলর কুঁড়া (৮০%) ও সিরষার খল (২০%) এর িম ণ খাদ  িহেসেব 

েয়াগ করেত হেব 



 িত মােস একবার জাল টেন মােছর বৃি  পযেব ণ কের খাবােরর পিরমাণ 
িনধারণ করেত হেব 

 স ূরক খােদ র পাশাপািশ াকৃিতক খাবার উৎপাদেনর জন  ২ স াহ অ র 
পুকুেরর িত শতাংেশ ৪-৬ কিজ গাবর িছিটেয় িদেত হেব। 
 

রাজপুিঁট আহরণ ও উৎপাদন/আয় 
 

 উে িখত প িতেত ৫-৬ মাস চাষ করার পর মােছর ওজন ১৫০-১৭০ াম 
ওজেনর হেয় থােক 

 পুকুর থেক খবু সকােল মাছ আহরণ করেত হেব, যােত জীিবত বা তাজা 
অব ায় বাজাের িবি  কের অিধক মনুাফা অজন করা যায় 

 পুকুর না িকেয় বড় জাল টেন সম  মাছ আহরণ করা যায় 

 আধা-িনিবড় প িতেত রাজপুিঁট মাছ চাষ কের ৫-৬ মােস িত শতাংেশ ১০ 
থেক ১২ কিজ মাছ উৎপাদন করা স ব। একক চাষ প িতেত সম  
উৎপাদন খরচ বাদ িদেয় িত শতাংশ হেত ৬ মােস ৫০০-৬০০ টাকা মুনাফা 
করা স ব। 

 

মৗসুমী পকুুের রাজপুিঁটর িম চাষ 
 

মৗসুমী পুকুের রাজপুিঁটর একক চাষ অথবা িম  চাষ করা যায়। য সম  পুকুর 
অেপ াকৃত বড় সসব পুকুের রাজপুিঁটর িম চােষ অিধক লাভ করা স ব। 
 

পানা মজদু 
 

যথািনয়েম পুকুর িত এবং চুন ও সার েয়াগ করার পর িত শতাংেশ িনে  

বিণত হাের ৫-৭ স.িম. আকােরর সু  ও সবল পানা মজুদ করেত হেবঃ 
 

জািত সংখ া/শতাংশ 

রাজপুিঁট  ৫০-৬০ 
মেনােস  পু ষ িফট তলািপয়া  ১০-১২ 



িসলভার কাপ  ৫-৬ 
িমরর কাপ  ৫-৬ 
 
  

খাবার সরবরাহ ও সার েয়াগ 

 পুকুের পানা মজুেদর পরিদন থেক িতিদন সকােল ও িবকােল স ূরক 
খাদ  সরবরাহ করেত হেব 

 পানার মাট ওজেনর ৫-৮% হাের চােলর কুঁড়া (৮০%) ও সিরষার খল 
(২০%) এর িম ণ খাবার িহেসেব েয়াগ করেত হেব 

 পানা মােছর ওজন বৃি  সােথ সােথ খাবােরর পিরমাণও বাড়ােত হেব। সজন  
িত মােস একবার জাল টেন মােছর নমনুায়ন কের মাট ওজন িনধারণ 

কের খাবােরর পিরমাণ বৃি  করেত হেব 

 পুকুের সরবরাহকৃত খাবােরর অেধক কেনা অব ায় িছিটেয় এবং বাকী 
অেধক িভিজেয় বল বা ম  আকাের িদেত হেব 

  চােলর কুঁড়া ও সিরষার খল ছাড়াও রাজপুিঁটর জন  ু িদপানা, নরম ঘাস, 

শওলা ইত ািদ দয়া যেত পাের 

  স ূরক খােদ র পাশাপািশ পুকুের মােছর াকৃিতক খাদ  বৃি  জন  িত 
শতাংেশ ৫-৬ কিজ গাবর ১৫ িদন অ র অ র েয়াগ করেত হেব। 

 

চাষ ব ব াপনা 
 পুকুের পানা মজদু করার পর কত িল িবষেয়র িত ল  রাখেত হেব। 

যমন-মাছ িঠকমত খাদ  হণ করেছ িকè◌া। সকােলর িদেক মাছ ভেস উেঠ 
মখু হা কের খািব খাে  িকনা ইত ািদ। যিদ দখা যায় মাছ িবেশষ কের 
সকােলর িদেক পািনর উপিরভােগ ভেস উেঠ মখু হা কের খািব খাে , তখন 
বঝুেত হেব পুকুের অি েজেনর অভাব বা ঘাটিত দখা িদেয়েছ। এ অব ায় 
লািঠ িদেয় পািনেত আঘাত কের, পািন নেড়েচেড় িদেয় বা পুকুের হরড়া টেন 
পািনত অি েজন বৃি  করা যায় 



 পািনর রং সবজু থাকা অব ায় পুকুের সার ব বহার করা উিচত হেব না। 
পুকুের পািনর তা বৃি  পেল িত স ােহ সার েয়াগ করা যেত পাের। 

 িত ২ মাস অ র অ র পুকুের ২০০-২৫০ াম চুন পািনেত েল বণ 
তরী কের সম  পুকুের িছিটেয় িদেত হেব 

 পুকুেরর পিরেবশ য কান কারেণ অ া কর হেল মােছর রাগ-বালাই দখা 
িদেত পাের। িবেশষ কের শীতকােল এসব মােছর রাগ-বালাই বশী দখা যায়। 
এ সময় মােছর শরীের সাধারণতঃ লাল ত িচ  দখা যায়। এ রােগর জন  
তাৎ িণক ব বস‘ঊথা িহেসেব পুকুের িত শতাংেশ ৫০০ াম চুন ও ৫০০ 
াম লবণ েয়াগ করেল ভাল ফল পাওয়া যায়। উে খ , পুকুের রাগ-বালাই 
দখা দওয়া মা  েয়াজনীয় ব ব া হণ করেত হেব 

 পুকুেরর পািন কেম গেল বািহর হেত িব  পািন সরবরাহ করার ব ব া 
িনেত হেব। 

 

আহরণ ও উৎপাদন 

 উে িখত প িতেত ৫ থেক ৬ মাস চােষর পর রাজপুিঁট ১৪০-১৭০ াম, 

িগফট তলািপয়া ১৮০-২০০ াম, িসলভার কাপ ও িমরর কাপ ৪০০-৬০০ 
াম হেয় থােক। এ অব ায় মাছ িল িবি র জন  ধরা যেত পাের। রাজপুঁিটর 

িম চােষ ৫-৬ মােস শতাংশ িত ১৪ থেক ১৬ কিজ মাছ উৎপাদন করা 
স ব 

 রাজপুিঁটর িম চাষ প িতেত সম  উৎপাদন খরচািদ িনবাহ কের িত শতাংশ 
হেত ৫-৬ মােস ৫০০-৬০০ টাকা মনুাফা করা স ব। 

 

চাষ ব ব াপনায় সমস া 
 

রাজপুিঁট মাছ চােষ িন বিণত সমস া দখা যায়ঃ 
 

 ণগতমানস  ভাল জােতর পানার অভাব 

 পািনর ভৗত রাসায়িনক ণা ন মাছ চােষর উপেযাগী না থাকেল মােছর বৃি  
আশানু প হয় না 



 শীতকােল পুকুের মাছ রাগা া  হেত পাের 

 িন  তাপমা া অথাৎ পুকুেরর পািনর তাপমা া ২৪০ স. এর নীেচ নেম গেল 
মােছর বৃি র হার কেম যায় 

 পিরেবশ দূষেণ রাজপুঁিট মাছ সহেজই রাগা া  হেত পাের িবধায় এর চাষ 
িকছুটা ঝুিঁকপূণ।  

 

পরামশ 
 

উে িখত সমস া সমাধােনর জন  িন িলিখত িবষয় িবেবচনা করা যেত পােরঃ 
 

 মৗসুমী ডাবা, জলাশয় পিতত ফেল না রেখ সখােন রাঁজপুিঁটর চাষ করা 
লাভজনক 

 পািনর ণা ণ মাছ চােষর উপেযাগী রাখার জন  িনয়িমত চুন ও সার েয়াগ 
করেত হেব 

 িব প পিরেবেশ রাজপুিঁট মাছ রাগা া  হওয়ার বণতা আেছ িবধায় সিঠক 
পুকুর িত, দিূষত পািনর েবশ রাধ ও উ ত জলজ পিরেবশ িনি ত 
করেত হেব 

 শীত মৗসুেমর পূেবই মাছ আহরেণর ব ব া িনেত হেব 

 পুকুের মােছর তেরাগ দখা িদেল িত শতাংেশ ১ কিজ চুন ও ১ কিজ 
লবণ েয়াগ করেত হেব।  

 


