জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০ অর্ থ বছরেে বারে কর্তক
থ উদ্ভারবত জারতে সংরিপ্ত বর্ থনা
ক্ররিক
নং

ফসরলে নাি

জারতে নাি

অবমুরি/
রনবন্ধরনে
তারেখ

ফলন
)হেক্টে/টন(

অপ্রধান দানাদাে (২টি জাত)
1)
কাউন
বারে কাউন৪-

১৮-০৭-২০১৯

৩.৫-৪.০

2)

বারে হজায়াে১-

১৩২০২০/০১/

৩৬.৩-৫.

িসলা ফসল (৪টি জাত)
3)
পুরদনা
বারে পুরদনা২-

১৮-০৭-২০১৯

১৩-১৬

4)

িলুক

বারে িলুক১-

১৮-০৭-২০১৯

5)

অন থারিন্টাল
িরেচ

বারে অন থারিন্টাল িরেচ- ১৭-০৬-২০২০
১

হজায়াে

প্রধান ববরিষ্ট্য

• জাতটিে কান্ড িি ও গাছ তুলনামূলক খাট
তাই ঝড়বাতারস সেরজ হেরল ও হেরে পরড়না
• গারছে গড় উচ্চতা ১০৫ হসহি.
• জাতটিে ফলন েরব হিৌসুরি গরড় ৩ ৫৩.
টন/হেক্টে
• োজাে দানাে ওজন ২গ্রাি ৫৫.
• জাতটি েরব হিৌসুরি ১০৮ রদরন পরেপক্ক েয়
• কান্ড িি ও িজবুত
• হপরনরকল হসাজা ও দৃঢ়
• পাতা রবস্তৃত বড় ও সািান্য হকাকড়ারনা
• ১০০০ দানাে ওজন ৩৮ গ্রাি
• জীবনকাল ১৪৩১-৫৭ রদন

• ইো রবরুৎ জাতীয় উরদ্ভদ এবং সাো বছে চাষ
উপর াগী
• পাতাে বদর্ঘ থয ৫হস ৬-.রি৩ ও প্রস্ে .-৪ হস.রি.
• ইোে ফুল সাদা পাপথল বরর্ থে• ইোে বংিরবস্তাে বীজকান্ড ও ধাবরকে ,
িাধ্যরি কো ায়
• এই জারতে জীবনকাল ১৩০রদন ১৫০২.০-২.৪
• এটি িীতকালীন জাত
• এ জারতে জীবনকাল ১২০রদন ১২৫• গারছে উচ্চতা ১২০হস ১৩০-.রি.
• প্ররত গারছে আরেল সংখ্যা ৮০৯০টি• প্ররত আরেরল আরেল হলরটে সংখ্যা ১৪১৬টি• প্ররত আরেল হলরট বীরজে সংখ্যা ১১১৩টি• প্ররত ১০০০ বীরজে ওজন প্রায় ৪গ্রাি ২.৪-০.
টরব ৩০০-৪০০ • িীতকালীন জাতটরব লাগারল সাো বছে চাষ ,
)গ্রাি/গাছ(
কো ায়
িারে ৮০০-৯০০ • কান্ড নলাকাে এবং রগরট হকান দাগ হনই
)গ্রাি/গাছ( • প্ররত গারছ প্রার্রিক ডারলে সংখ্যা টি)১০-৮(
• গারছে পাতা সবুজ এবং রডোকাে
• ফল উর্দ্থমূখীপাপরড় সাদা এবং পাপরড়ে ,
রকনাো হবগুনী
• জীবনকাল ২১০রদন ২৪০-

ক্ররিক
নং

ফসরলে নাি

6)

জারতে নাি

অবমুরি/
রনবন্ধরনে
তারেখ

বারে অন থারিন্টাল িরেচ- ১৭-০৬-২০২০
২

ফল (১টি জাত)
7)
আি

বারে আি১২-

০৮-০৮-২০১৯

সরি (৭ টি জাত)
8)
হবগুন

বারে হবগুন১১-

২৬-০৬-২০২০

9)

10)

11)

ফলন
)হেক্টে/টন(

প্রধান ববরিষ্ট্য

• ফলন গাছ প্ররত টরব ৩৫০ গ্রাি জরিরত ৪০০৯০০-৮০০
টরব ৩৫০-৪৫০ • িীতকালীন জাতটরব লাগারল সাো বছে চাষ ,
)গ্রাি/গাছ(
কো ায়
িারে ৮০০- • প্ররত গারছ প্রার্রিক ডারলে সংখ্যা টি)১১-৯(
১০০০
• পাতা োলকা সবুজ রচকন এবং লো
)গ্রাি/গাছ(
• ফল উর্দ্থমূখীরচকন এবং লো ,
• গাছ প্ররত ফলন টরব ৩৫০ গ্রাি জরিরত ৪৫০৯০০-৮০০
• জীবনকাল ২১০রদন ২৪০২৮.-৩.০

• অরধক নাবী জাতফল সংগরেে সিয় আগস্ট ,
হর্রক হসরেেে
• প্ররতটি ফসরলে ওজন ৪৩৫ গ্রাি ও ফল
লোরট
• িাঁস কিলা েংরয়েিি প্রকৃরতে এবং ল্যংড়া ,
আরিে িত সুবাসযুি
• ফরলে েির্র াগ্য অংি ৮২%, টিএসএস
২৩%

৪৫-৫ )েরব( • মুি পোগারয়ত ফসল
৩০-৩৫ )খরেপ( • সাো বছে ব্যাপী চাষ উপর াগী
• পাতা সবুজ ও খাড়া
• গাছ প্ররত ফল ১৭২০টি• জীবনকাল ১১০-১২৫ রদন
বারে হবগুন,১২২৬-০৬-২০২০ ৬০-৮০ )েরব( • মুি পোগারয়ত ফসল
৩০-৩৫ )খরেপ( • সাো বছে ব্যাপী চাষ উপর াগী
• পাতা সবুজ ও খাড়া
• গাছ প্ররত ফল ১০১২টি• জীবনকাল ১১০-১২৫ রদন
বারেোইরিড হবগুন৫- ২৬-০৬-২০২০
৫০-৫৫
• বছে ব্যাপী োইরিড জাত
• গাছ প্ররত ফল ২০টি ২৪• ফরলে ওজন ১০০গ্রাি ১৮০• জীবন কাল ৯০ রদন ৯৫-)িীতকাল), ৫০ ৮০রদন গ্রীষ্ম কাল
বারে োইরিড হবগুন৬- ২৬-০৬-২০২০
৫৫-৫৫
• বছে ব্যাপী োইরিড জাত
• গাছ প্ররত ফল ২০টি ২৪• ফরলে ওজন ১২০গ্রাি ১৩০• ফল হবগুনী ও oblong আকৃরতে

ক্ররিক
নং

ফসরলে নাি

জারতে নাি

অবমুরি/
রনবন্ধরনে
তারেখ

ফলন
)হেক্টে/টন(

12)

ফুলকরপ

বারে ফুলকরপ৩-

২৬-০৬-২০২০

১৬-১৬

13)

বেবটি

বেবটি২-

২৬-০৬-২০২০

১৫-১৮

14)

ধুন্দুল

বারে ধুন্দুল২-

২৬-০৬-২০২০

৫০-৫৫

বারে রলরলয়াি১-

২৫-০৬-২০২০

• ২৫০০০০
)টি/রে.(

বারে রলরলয়াি২-

২৫-০৬-২০২০

২৫০০০০
• )টি/রে.(

বারে রজপরসারফলা১-

২৫-০৬-২০২০

১৯০০০০
• )টি/রে.(

ফুল ( ৩ টি জাত)
15) রলরলয়াি

16)

17)

রজপরসারফলা

কন্দাল ফসল (১১টি জাত)

প্রধান ববরিষ্ট্য

• ফুল হফারট ৬০ রদন ৬৫-)িীতকাল), ৫০ ৬০রদন গ্রীষ্ম কাল
• এই জাতটি তাপসরেষ্ণু
• কারন্ডে গড় ওজন ৪১৫ গ্রাি
• স্থানীয়োরব বীজ উৎপাদন সম্ভব
• কারন্ডে েং ধবধরব সাদা ও টাইট প্রকৃরতে
• জীবনকাল রদন )৮০-৭৫(
• ফলন ১৫ হিরিক টন ১৬-/ হেক্টে
• খারটা প্রকৃরতে গাছ
• সাো বছে ব্যাপী চাষর াগ্য
• জীবনকাল (৬০-৭০রদন )
• গাছ প্ররত বেবটি ৩০৩২টি• কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ বরর্ থে েঙ ধাের্ করে
• ফরলে গড় ওজন ১৯৩গ্রাি ৫০.
• গাছ প্ররত গড় ফরলে সংখ্যা ১৩০টি
• ফল লোয় প্রায় ৬হস ৮-.রি
• জীবনকাল ১৫০১৬০রদন• ফলন ৫০ হিরিক টনহেক্টে /
• িীতকালীন ফুল
• আকষথনীয় রক্রি কালাে
• স্পাইক ৮২ হসপ থন্ত লো েয় .রি.
• প্ররত স্পাইরক ১১টি ফুল ধরে
• সংেির্ কাল ১০ রদন
• ফুরলে ব্যাসাধ থ ১৭ হসপ থন্ত েয় .রি.
• িীতকালীন ফুল
• আকষথনীয় েলুদ েংয়ে
• স্পাইক ৮০ হসপ থন্ত লো েয় .রি.
• প্ররত স্পাইরক ০৮টি ফুল ধরে
• সংেির্ কাল ১২ রদন
• ফুরলে ব্যাসাধ থ ২০ হসপ থন্ত েয় .রি.
• িীতকালীন ফুল
• আকষথনীয় সাদা েংয়ে
• স্পাইক ৮০ হসপ থন্ত লো েয় .রি.
• প্ররত স্পাইরক ০৮টি ফুল ধরে
• সংেির্ কাল ১২ রদন
• হপাকিাকড় ও হোগ সেনিীল

ক্ররিক
নং

ফলন
)হেক্টে/টন(

প্রধান ববরিষ্ট্য

বারে আলু-৮২

অবমুরি/
রনবন্ধরনে
তারেখ
১৯-০৯-২০১৯

৩৮-৪২

19)

বারে আলু-৮৩

১৯-০৯-২০১৯

৪৩-৪৮

20)

বারে আলু-৮৪

১৯-০৯-২০১৯

৩৭-৪৩

21)

বারে আলু-৮৫

১৯-০৯-২০১৯

৪০-৪৫

22)

বারে আলু-৮৬

১৯-০৯-২০১৯

৩৮-৪৪

23)

বারে আলু-৮৭

১৯-০৯-২০১৯

৪৫-৬১

24)

বারে আলু-৮৮

১৯-০৯-২০১৯

৪৩-৫২

25)

বারে আলু-৮৯

১৯-০৯-২০১৯

৩৫-৪০

• ৯০ রদরন আলু পরেপক্কতা লাে করে। ৯৫• আলু খাট রডোকৃরতহর্রক ও রডোকৃরত ,
িাঝারে আকারেে।
• আলুে চািড়া িসৃর্তা িাঝারে ও েং েলুদ ,
িাঁরসে েং েলূদ।
• ৯০ রদরন আলু পরেপক্কতা লাে করে। ৯৫• আলু লো রডোকৃরত ও িাজারে আকারেে।
• আলুে চািড়া িসৃর্ ও েং লালিাঁরসে েং ,
োলকােলূদ।
• আলুে চািড়া িসৃর্তা িাঝারে ও েং েলুদ ,
িাঁরসে েং েলূদ।
• হচাখ অগেীে ও হচাখ আলুরত সিোরব
রবন্যস্ত।
শুদ্ধ পদ থার্ ১৮% ৮০.
• আলু লো রডোকৃরতরডোকৃরত ও িাজারে ,
আকারেে।
• আলুে চািড়া িসৃর্তা িাঝারে ও েং লাল ,
িাঁরসে েং েলূদ।
• ৯০ রদরন আলু পরেপক্কতা লাে করে। ৯৫• আলু লো রডোকৃরত ও িাজারে আকারেে।
• আলুে চািড়া িসৃর্ ও েং লালিাঁরসে েং ,
োলকােলূদ।
• হচাখ অগেীে ও হচাখ আলুরত সিোরব
রবন্যস্ত।
• শুদ্ধ পদ থার্ ১৮%)৭৮.১৮-০৯.১৭( ০৮.
• ৯০ রদরন আলু পরেপক্কতা লাে করে। ৯৫• আলু লো রডোকৃরতরডোকৃরত ও িাজারে ,
আকারেে।
• হচাখ অগেীে ও হচাখ আলুরত সিোরব
রবন্যস্ত।
• শুদ্ধ পদ থার্ ১৮%)৩৩.২০-৫৪.১৭( ৯০.
• ৯০ রদরন আলু পরেপক্কতা লাে করে। ৯৫• আলু লো রডোকৃরতরডোকৃরত ও িাজারে ,
আকারেে।
• হচাখ অগেীে ও হচাখ আলুরত সিোরব
রবন্যস্ত।
• শুদ্ধ পদ থার্ ১৯%)২৯.২১-৬৩.১৭( ৩০.
• আলু রডোকৃরত ও িাজারে আকারেে।
• আলুে চািড়াে িসৃর্তা িাঝারে ও েং েলুদ ,
িাঁরসে েং োলকা েলূদ।

18)

ফসরলে নাি
আলু

জারতে নাি

ক্ররিক
নং

ফসরলে নাি

জারতে নাি

অবমুরি/
রনবন্ধরনে
তারেখ

ফলন
)হেক্টে/টন(

26)

বারে আলু-৯০

১৯-০৯-২০১৯

৩৮-৪০

27)

বারে আলু৯-১

১৯-০৯-২০১৯

৩৩-৪১

বারে সারেবীকচু১-

০৩২০২০-০৩-

৯০৯৫-

বারে হখসােী৬-

২৫-০৬-২০২০

১.৩৭-১.৮৭

28) কচু

ডাল ফসল (১টি জাত)
29) হখসােী

প্রধান ববরিষ্ট্য

• হচাখ অগেীে ও হচাখ আলুরত সিোরব
রবন্যস্ত।
• শুদ্ধ পদ থার্ ১৮%)৫৮.১৯-৫৫.১৭( ৩৩.
• ৯০ রদরন আলু পরেপক্কতা লাে করে। ৯৫• আলু রডোকৃরত ও িাঝরে আকারেে।
• হচাখ অগেীে ও হচাখ আলুরত সিোরব
রবন্যস্ত।
• শুদ্ধ পদ থার্ ১৮%)১২.১৯-৫৫.১৭( ৪৯.
• ৯০ রদরন আলু পরেপক্কতা লাে করে। ৯৫• আলুে চািড়া িসৃর্তা িাঝারে ও েং েলুদ ,
িাঁরসে েং েলূদ।
• হচাখ অগেীে ও হচাখ আলুরত সিোরব
রবন্যস্ত।
• শুদ্ধ পদ থার্ ১৮%)৯৩.১৯-১০.১৮( ৮০.
• গলা চুলকানীমুি।
• করন্দে গড় ওজন ২২ হকরজেির্র াগ্য ,
৯২ অংি প্রায়%।
• দীর্ঘ থ সংেির্কাল, প্রায় ৬০ রদন।
• এ জাতটিে গড় ফলন ৯০ টনহেক্টে।/
• উচ্চ পুরষ্ট্িান সমৃদ্ধ রপরপএি ৯৪ আয়েন(,
রবটাি/সি ৫৮ কযারোটিন-, স্টাচ থ ৭৪ও %
৯ হপ্রাটিন%(।
• একক ও সার্ী ফসল রেরসরব চাষর াগ্য
• হোপা আিন ধারনে সারর্ সার্ী ফসল
রেরসরব অরধক উপর াগী
• গারছ উচ্চতা ৭৫হস ৯৮-.রিপ থন্ত .
• জীবনকাল ১০৮রদন ১১৮• গাছ প্ররত পড ৩৪৪৬টি-

