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জুলাই ২০১৮ হদে জুন ২০১৯ পর্ যন্ত  ষবআরআরই র্যর উ্াষবে  ২৬টি) জােসমূদহআ সাংষিপ্ত পষআষিষে 
 

ক্রষির 

নাং 

ফসদলআ নাি জাদেআ নাি ষনবন্ধদনআ 

োষআখ 

ফলন 

 টন/দহক্টআ) 

প্রধান ববষশষ্ট্য 

1)  রলু বাষআ রলু-৮০ ১৮-১০-২০১৮ ৩৫ - ৩৮  কান্ড সবুজ, িাঝাআী মিাটা এবং অ্যানথ াসায়াননথনর 
ষবস্তৃষে  খুব মবশী।  

 পাতা মাঝারী আকাথরর, গাঢ় সবুজ এবং ষশআায় 

অ্যানথ াসায়াননথনর ষবস্তৃষে খুব মবশী।  

 ৯০-৯৫ ষেদন রলু পষআপক্ক হয়।  

 আলু ষিম্বাকৃষে এবং মাঝানর আকৃনতর।  

 রলুআ চামড়া িসৃণ ও লাল আবাং শাঁস ক্রীি আাংদয়আ।  

2)  রলু বাষআ রলু-৮১ ০৪-০৪-২০১৯ ৩৮ - ৫০  কান্ড সবুজ এবং অ্যানথ াসায়াননথনর ষবস্তৃষে মনই।  

 পাতা রি মেউ মখলাদনা আবাং িধ্য ষশআায় 

অ্যানথ াসায়াননথনর ষবস্তৃষে খুব রি।  

 ৯০-৯৫ ষেদন রলু পষআপক্ক হয়।  

 আলু ষিম্বাকৃষে, মগালারাআ আবাং িধ্যি আকৃনতর।  

 রলুআ চামড়া িসৃণ ও হলুে, শাঁস হালরা হলুে।  

 ভাইআাস মআাগ সহনশীল।  

3)  ষিষষ্ট্ রলু বাষআ ষিষষ্ট্ রলু-১৬  ২০-১২-২০১৮ ৩০ - ৪০  জীবনরাল  ১২০-১৩০) ষেন।  

 গাছ প্রষে রদেআ সাংখ্যা গদে ৬টি। 

 রে লম্বাকৃষেআ ও  অষনয়ষিে । 

 শাঁদস রযাদআাটিদনআ পষআিান ১০৫ গ্রাি./১০০ গ্রাি।  

 শ্বাস ও পুষষ্ট্গুন ষবিাদআ গ্রহনদর্াগ্যো িাঝাআী। 

4)   বাষল য বাষআ বাষল য-৯ ১৯-০৮-২০১৮ ২.০ - ২.৫ 

 

 প্রষে গাদছ ৩টি রদআ রার্ যরআ কুষশ রদছ।  

 শীি ৮.৯ মসষি. লম্বা, শীদি োনা ৬ সাষআ ষবষশষ্ট্ হয় । 

 োনা মখাসামুক্ত খে বদণ যআ, ১০০০ োনাআ ওজন ৩৬ 
গ্রাি আবাং খে ৪.২ টন/দহক্টআ  

 জােটি ৯৭-৯৯ ষেদন পষআপক্ক হয়।  

 খআা প্রবণ আলারায় িাি রআাআ উপদর্াগী। 

5)    মছালা বাষআ মছালা-১১ ১৯-০৮-২০১৮ ১.২ - ১.৫  গাছ িাঝাআী রকৃষেআ ও খাো প্রকৃষেআ। 

 বীদজআ আাং উজ্জল বাোষি, ফুদলআ আাং মগালাপী। 

 শাখা প্রশাখাসহ মূল রাদে খদয়আী ষপগদিন্ট ষবদ্যিান 

 স্বল্প মিয়ােী  ১০০-১০৬ ষেন)। 

 িাআাত্নর মআাগ ষবষজআি অদনরটাই সহনশীল।  

6)  সূর্ যমুখী বাষআ সূর্ যমুখী-৩ ১২-১১-২০১৮ ১.৫ - ২.০  আ জােটি বািন রকৃষেআ।  

 গাদছআ উচ্চো ৮০ মসষি। 

 বীদজ মেদলআ পষআিাণ ৩৮-৪০%। 

 জীবনরাল ৮৪-১০৫ ষেন। বীজহাআ ৪১০-৮২০। 

 আ জােটি আষব ও খষআপ উভয় মিৌসুদি িাি রআা র্ায়। 



ক্রষির 

নাং 

ফসদলআ নাি জাদেআ নাি ষনবন্ধদনআ 

োষআখ 

ফলন 

 টন/দহক্টআ) 

প্রধান ববষশষ্ট্য 

7)  টদিদটা বাষআ টদিদটা-২০ ২০-১২-২০১৮ ৮০-৮৫  উচ্চ ফলনশীল, ভাইআাস প্রষেদআাধী, রগাি জাে।  

 ফল মছাট, মগালারাআ ও হলুে আাংদয়আ।  

 গাছ প্রষে গদে ফদলআ সাংখ্যা ২২০-২৩৮টি, গে ওজন 

১৭-১৮ গ্রাি। 

 ষবটা মরদআাটিন সমৃি আবাং টিআসআস ৫.৪৪ %  

8)  টদিদটা  বাষআ টদিদটা-২১ ১৯-০৮-২০১৮ ৮০ - ৯০   ররি যণীয় লাল আাং আআ রয়োরাআ রকৃষেআ ফল । 

 লাইদরাদপন সমৃি।  

 গাদছআ বৃষি ষিটাআষিদনট ধআদনআ। 

 গাছ প্রষে গদে ফদলআ সাংখ্যা ৪৬ টি আবাং গে ওজন 

৯২ গ্রাি।  

 ষফউদজষআয়াি ও ব্যারদটষআয়াল উইল্ট মআাগ 

প্রষেদআাধী। 

9)  টদিদটা  বাষআ হাইষিি টদিদটা-

১১ 

১৯-০৮-২০১৮ ৪৭ - ৫০  গদে গাছ প্রষে ফদলআ সাংখ্যা ২০ টি, গে ওজন ৭৬ 

গ্রাি 

 গাছ প্রষে গদে ফলন ১.৫০ মরষজ।  

 ফল ররি যণীয় লাল আাং আআ Oblong রকৃষেআ  

 মখদে নআি ও সুস্বাদু ।  

 ভাইআাস জষনে মআাদগআ প্রদরাপ খুবই রি।  

10)  সষজনা বাষআ সষজনা-১ ১৫-০১-২০১৯ ৪০ - ৪২  উচ্চ ফলনশীল, গাছ িাঝাআী উচু 

 সাআা বছআব্যাপী ফলোনরাআী। 

 ফলঝো আবাং মআাগ ও মপারা প্রষেদআাধী। 

 িারে ও টিপ বাণ য খুব রি।  

11)  ধুন্দুল বাষআ ধুন্দুল-১ ১৮-০৩-২০১৯ ৪২ - ৪৮  গাছ প্রষে ফদলআ সাংখ্যা ৯৭টি  

 গদে ওজন ২৩৬গ্রাি। 

 ফল ধআাআ পআ ৯৬ষেন পর্ যন্ত  সাংগ্রহ রআা র্ায়। 

 মখদে সুস্বাদু ও পুষষ্ট্রআ। 

12)  রআলা বাষআ হাইষিি রআলা-২ ১৮-০৩-২০১৯ ৩৫ - ৩৮  প্রষে গাদছ গদে ৪৫ টি রআলা ধদআ। 

 ফদলআ গে ওজন ১৪১.৩ গ্রাি। 

 গদে গাছ প্রষে ফলন ৫.৭ মরষজ। 

 ফদলআ িাষছ মপারাআ রক্রিদনআ িাত্রা রি। 

13)  রআলা বাষআ হাইষিি রআলা-৩ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫ - ২৮  জােটি খষআপ মিৌসুদি রবাে রআা র্ায়  

 বীজ বপদনআ  ১০০-১২০) ষেদনআ িদধ্য ফল ধদআ। 

  গাছ প্রষে গদে ৩৭ টি ফল ধদআ। 

 ফদলআ গে ওজন ১১২.৭ গ্রাি। 

 গদে গাছ প্রষে ফলন ৪.১৭ মরষজ। 

14)  রআলা বাষআ রআলা-৪  ১৯-০৮-২০১৮ ২২ - ২৫  উচ্চ ফলনশীল, গাছ প্রষে ফদলআ সাংখ্যা গদে ৪০ টি।  

 ফদলআ গে ওজন ১০৭ গ্রাি, গাছ প্রষে ফলন ৪ মরষজ  

 ফল িাঝাআী সবুজ, লম্বা মিাঙাকৃষেআ  আবাং 

রষিলযুক্ত।  

 জােটি ভাইআাস মআাগ সহনশীল। 

15)  ষিষষ্ট্ কুিো বাষআ হাইষিি ষিষষ্ট্ 

কুিো-২ 

১৮-০৩-২০১৯ ৪০ - ৫০  রাঁিা ফদলআ আাং গাঢ় সবুজ পষআপক্ক অবস্থায় বাোিী 
সবুজ। 

 গাছ প্রষে গদে ৮টি ফল ধদআ। ফদলআ গে ওজন ৩.৪২ 



ক্রষির 

নাং 

ফসদলআ নাি জাদেআ নাি ষনবন্ধদনআ 

োষআখ 

ফলন 

 টন/দহক্টআ) 

প্রধান ববষশষ্ট্য 

মরষজ। 

 ফদলআ িাাংশল অাংদশআ পুরুত্ব ৪.৬ মসষি.। 

 শাঁদসআ ষিষ্ট্ো ১১.০৫%। 

 

16)  ষিষষ্ট্ কুিো বাষআ হাইষিি ষিষষ্ট্ 

কুিো-৩ 

১৮-০৩-২০১৯ ৪৫ - ৫০  রাঁিা অবস্থায় গাঢ় সবুজ, পষআপক্ক অবস্থায় হালরা 
বাোিী  

 গাছ প্রষে গদে ১০ টি ফল ধদআ। 

 ফদলআ গে ওজন ২.৪২ মরষজ। 

 ফদলআ িাাংসল অাংদশআ পুআত্ব ৩.৭ মসষি.। 

 শাঁদসআ ষিষ্ট্ো ১১%। 

17)  পালাং শার বাষআ পালাং শার-২ ১০-০৪-২০১৯ ৩৪ - ৩৬  প্রষে গাদছ পাোআ সাংখ্যা ১৮-২০টি। 

 মআাপদনআ ৩৫-৪০ ষেন পআ পাো সাংগ্রহ রআা র্ায়। 

 পাো সাংগ্রদহআ সিয় পাো ওসবুজ আঙ ধাআণ রদআ। 

 গদে পাোআ বেঘ্য ২৯-৩২ মসষি. আবাং প্রস্থ ১২-১৫ 

মসষি.। 

 গাছ প্রষে পাোআ ভিণদর্াগ্য অাংশ ১২৬-১৩০ গ্রাি। 

 গে ফলন ৩৪-৩৬ টন/দহক্টআ। 

18)  মলবু বাষআ মলবু-৫  

 রলদম্বা মলবু) 

১৯-০৮-২০১৮ ২৫ - ২৮  উচ্চ ফলনশীল, ষনয়ষিে ও সাআা বছআ ফলোনরাআী।  

 ফল ষিম্বাকৃষে, বে সুগষন্ধযুক্ত, ম ারারাদআ ধদআ।  

 ফদলআ গে ওজন ২৬৮ গ্রাি। টিআসআস ৭.০৭%।  

 খাদদ্যাপদর্াগী অাংশ প্রায় ৮১.৮৭%।  

19)  জাআাদলবু বাষআ জাআাদলবু-১ ১৯-০৮-২০১৮ ১২ -১৫  উচ্চ ফলনশীল, ষনয়ষিে প্রচুআ ফলোনরাআী। 

 ফল লম্বাকৃষে ও বে, সাধাআনে আরর ভাদব ধদআ।  

 ফল মেখদে উজ্জ্বল সবুজ আবাং টিআসআস ৬.৭২%।  

 খাদদ্যাপদর্াগী অাংশ প্রায় ৬৯.৯৮%।  

 মলিন বাটাআ ফ্লাই ও লীফ িাইনাআ আআ রক্রিন রি।  

20)  বাোষবদলবু বাষআ বাোষবদলবু-৬ ১৯-০৮-২০১৮ ১১ -১৪  উচ্চ ফলনশীল, ষনয়ষিে ফলোনরাআী, নাষভ জাে, 
ফদলআ গে ওজন ১ মরষজ।  

 শাঁস ররি যনীয় লাল আাংদয়আ, খুব আসাদলা, নআি, 

সুস্বাদু ও সম্পুণ য ষেোষবহীন।  

 ফদলআ মরাি খুব সহদজ রলাো রআা র্ায়।  

 খাদ্যাপদর্াগী অাংশ ৫৭% । টিআসআস ৮.৫ %। 

 মআাগ ও মপারা-িারে আআ রক্রিণ রি।  

21)  অযাদভাদরদিা বাষআ অযাদভাদরদিা-১ ৩১-০৭-২০১৮ ১০ - ১২  উচ্চফলনশীল, ষনয়ষিে প্রচুআ ফলোনরাআী। 

 গাছ প্রষে ফদলআ সাংখ্যা ১৮৯টি ও গে ওজন ৫৬২ গ্রাি। 

 টিআসআস ১৪.৬% আবাং ফদলআ খাদদ্যাপদর্াগী অাংশ 

৭০.৪%। 

 মবটা রযাদআাটিদনআ পষআিান  ৫৪.৩ িা.গ্রাি/ ১০০ গ্রাি) । 

 অসম্পকৃ্ত িষব য ওদিগা-৬ আআ পষআিান ২০.২%। 

22)  মেঁয়াজ বাষআ মেঁয়াজ-৬ ১০-০৪-১৯ ১৬ - ২০  শীেরাদল িাদিআ উপদর্াগী, বাল্ব বে আবাং সুিি  

 সাংআিণদর্াগ্য উন্নেিাদনআ মবদআস্তা বেআীআ উপদর্াগী 
ও ভাল বীজ উৎপােনিি 

 শল্ক রদেআ গলা ষিরন, মগালারাআ, প্রষেটিআ গে 
ওজন ৩০-৪৫ গ্রাি, অষধর ঝাঁঝযুক্ত 

 জীবন রাল ১২০-১৪০ ষেন আবাং টিআসআস ১৫.৮% 

 ফলন: বীজ  ৮০০-৯৫০ মরষজ/দহক্টআ) 



ক্রষির 

নাং 

ফসদলআ নাি জাদেআ নাি ষনবন্ধদনআ 

োষআখ 

ফলন 

 টন/দহক্টআ) 

প্রধান ববষশষ্ট্য 

 মআাগবালাই মপারািারদেআ রক্রিন রি। 

23)  ষফষআষি বাষআ ষফষআষি-১ 

 

 ৩০-০৫-১৯  ১.৫ – 

২.০ 

 গাদছআ গে উচ্চো ২২-৩৫ মসষি. 

 গাছ প্রষে প্রা ষির শাখাআ সাংখ্যা গদে ৫-৬ টি 

 গাছ প্রষে পদিআ সাংখ্যা গদে ৩৬০-৪৬০ টি 

 প্রষে পদি বীদজআ সাংখ্যা গদে ৮-১০ টি 

 বীদজআ ফলন ০.৪-০.৫ টন/দহ. 

 মআাগ ও মপারািারদেআ প্রাদৃভ যাব খুবই রি হয় 

24)  মি ী বাষআ মি ী-৩ 

 

 

 ৩০-০৫-১৯  ২.০ - ২.৩  গাছ খাট হওয়ায় িাটিদে নুইদয় পদেনা আবাং খাো 
 াদর র্া ফলন বৃষিদে সহায়্ো রদআ। 

 গাছ প্রষে পদিআ সাংখ্যা গদে ৭০-৮০ টি 

 প্রষে পদি বীদজআ সাংখ্যা গদে ১২-১৫টি  

 গে জীবনরাল ১১০-১১৫ষেন 

 মআাগ ও মপারািারদেআ প্রাদূভ যাব খুবই রি 

25)  িষআি বাষআ িষআি-৪ 

 

 ৩০-০৫-১৯  ১৮ - ২০ 

(কাচা) 

৪.৫ - ৫.০ 

(শুকনা) 

 গাদছআ গে উচ্চো ৮০-১০০ মসষি. 

 গাছ প্রষে প্রা ষির শাখাআ সাংখ্যা গদে ৮-১০টি 

 পাো ও ফল সবুজ বদণ যআ 

 প্রষে গাদছ ফদলআ সাংখ্যা গদে ৪৮০-৫২০ টি আবাং 

ওজন ১২০০-১৪০০ গ্রাি 

 মআাগ ও মপারািারদেআ প্রাদূভ যাব খুবই রি হয় 

26)  পুষেনা বাষআ পুষেনা-১  ৩০-০৫-১৯  ১০ - ১২  গাদছআ গে উচ্চো ৮০-১০০ মসষি. 

 গাছ প্রষে প্রা ষির শাখাআ সাংখ্যা গদে ১৮-২০ টি  

 শাখা প্রষে পাোআ সাংখ্যা গদে ১৫-২০টি 

 পাোআ বেঘ্ যয ৩-৪ মসষি ও প্রস্থ ২.৫-৩.০ মসষি 

 মআাগ ও মপারািারদেআ প্রাদূভ যাব খুবই রি হয় 

 

 

 
 


