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িমক 
নং 

ফসেলর 
নাম 

জােতর নাম ফলন (টন/ হ র) ধান বিশ  

১. সীম বাির সীম-৯ সীম ১৫ -১৬ 
বীজ ৭-৯ 

 

বড় ও পু  বীজ। কিঁচ ঁিট সবিজ িহেসেব খাওয়া যায়। সীেমর 
িঁট চ া া ও হালকা সবুজ বেণর। ১০০ বীেজর ওজন ১৩০ 
ােমরও বশী ( চিলত সীেমর ৫০-৭৫ াম) 

২. সীম বাির সীম-১০ সীম ১২.৫ -১৫.৫ 
বীজ ৫.৫-৮.৫ 

 

বড় ও পু  বীজ। কিঁচ ঁিট সবিজ িহেসেব খাওয়া যায়। সীেমর 
িঁট ল া চালু ও গাঢ় সবুজ বেণর। ১০০ বীেজর ওজন ১২৯ 
ােমরও বশী ( চিলত সীেমর ৫০-৭৫ াম) 

৩. িমি  আল ু বাির িমি  আলু -১৪ ৩০-৪০ পাতা খাঁজ কাটা, কিচ ও বয়  পাতার বণ সবুজ। গাছ িত 
কে র সংখ া গেড় ৮িট। কে র ওজন ৬৬০ াম ও আকার 
ল ােট। িত ১০০ াম শাঁেস িবটা ক ােরািটেনর পিরমান ৪.৯২ 
িম. া. এবং ায় ই মাস সংর ণ করা যায়। বপন হেত কতন 
পয  ১২০-১৩০ িদন লােগ। 

৪. িমি  আল ু বাির িমি  আলু -১৫ ৩০-৪০ পাতা খাঁজ কাটা নয়, কিচ ও বয়  পাতার বণ সবুজ। গাছ িত 
কে র সংখ া গেড় ৮িট। কে র ওজন ৬৮৩ াম ও আকার 
ল ােট ও অিনয়িমত। িত ১০০ াম শাঁেস িবটা ক ােরািটেনর 
পিরমান ৪.৪১ িম. া. এবং ায় ই মাস সংর ণ করা যায়। 
বপন হেত কতন পয  ১২০-১৩০ িদন লােগ। 

৫. দা িচিন বাির দা িচিন-১ ২৮৫ 
( কিজ/ হ র) 

জাতিট উ  ফলনশীল এ িজংক সম ৃ , খরা ও লবণা  সহনশীল, 
বাকল ান যু্ , আকষণীয় বাদামী রংেয়র এবং অিতমা ায় 
উ ায়ী তল রেয়েছ, বাকেলর গাছ  িত ফলন ৭১৪ াম, সম  
বাংলােদেশ চাষাবােদর উপেযাগী। 

৬. গম বাির গম-৩৩ ৩.৯৫ জাতিট উ  ফলনশীল, তাপ সহনশীল, দানা সাদা চকেচক ও 
আকাের মাঝারী, জীবন কাল ১১০-১১৫ িদন, শীষ ল া, িত 
শীেষ দানার সংখ া ৪২-৪৭, হাজার দানার ওজন ৪৫-৫২ াম, 
া  রাগ িতেরাধী, পাতায় দাগ রাগ সহনশীল, মিরচা রাগ 
িতেরাধী। 

৭. আল ু বাির আল-ু৭৮ ৪৪.৭১ এ আগাম জাতিট উ  ফলনশীল, ত বধনশীল, মধ  উ তা 
স  এবং গেড় ৪-৬িট কা ড থােক, ৮৫-৯০ িদেন আলু পিরপ  
হয়, আলু ল ােট গালাকার, আলুর রং লাল, চামড়া লাল ও শাঁষ 
হালকা হলুদ। 

৮. আল ু বাির আল-ু৭৯ ৪০.৬৪ এ আগাম জাতিট উ  ফলনশীল, ত বধনশীল, খাবার আলু 
িহেসেব িনবািচত, গাছ মধ ম উ তা স  এবং গেড় ৪-৬িট 
সবুজ কা ড থােক, এে াসায়ািনন এর িব ৃিত আেছ, ৮৫-৯০ 
িদেন আলু পিরপ  হয়, আলু ল ােট মধ ম বড় আকােরর, আলুর 
রং লাল, চামড়া হালকা ও মস ৃ ন ও শাঁষ হালকা হলুদ। 

৯. ল বাির ল-৫ ১২.৭৯ জাতিট উ  ফলনশীল িতিট ফেলর ওজন ১৬.১৫ াম, িবিচ খুব 
ছাট খােদ ােপােযাগী অংশ ৯৪% এবং িটএসএস ১৮% া , 

মচমেচ ও টক ফল আচার তরীর উপেযাগী। 
 


