
 
২০২০-২০২১ সালের বিএআরআই কর্তকৃ উদ্ভাবিত জালতর তথ্যাব িঃ 

ক্রবিক 

নং 

ফসলের নাি জালতর নাি অিমুবি/ 

বনিন্ধলনর তাবরখ 

ফেন  

(টন/লেক্টর) 

প্রধান বিবিষ্ট্য 

1)  বতবস িাবর বতবস-২ 10-08-2020 1.15-1.55 • গালের উচ্চতা ৭৫-৮৫ সস.বস. 

• গালের সগাড়ার ব ক সেলক গুচ্ছ আকালর ৪-১০টি 

প্রধান কাজ সিড় েয় যা িাখা বিেীন 

• কান্ডগুলো সিাটা ও িি তাই সেলে পলরনা 

• প্রবতগালে ২৫-৭০ টি ফে ধলর 

• প্রবত কযাপসুলে ৭-১২ িীজ োলক 

• িীজ গুলো বিম্বাকৃবত িসৃন এিং চ্যাপ্টা 

• িীলজর রং সা ালট যা প্রচ্বেত নীো জাত সেলক 
সেলজই আো া করা যায় 

2)  সয়ািীন িাবর সয়ািীন-৭ 10-08-2020 1.88-2.44 • জাতটি খাট ও খাড়া প্রকৃবতর এিং খরা সেনিীে 

• িপন সেলক ফসে উঠালনা পযনৃ্ত ১১০-১২০ ব ন 

সিয় োলগ 

•  ানার আকার অলনক িড় (১০০ িীলজর ওজন 

১২-১৬ গ্রাি) 

• প্রবতটি শুটিলত ২-৩ কলর  ানা োলক 

• জাতটি পাতা সিাষক  

3)  জাি িাবর জাি-১ 10-08-2020 6.0 • উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• ভক্ষণলযাগ্য অংি ৮৩% 

• ফলের আকার িড় এিং প্রবতটি ফলের গড় ওজন 

৯.৬ সকবজ 

• একটি ৬ িের িয়সী গালের গড় উৎপা ন ৫৮.৭ 
সকবজ এিং ফে সংখ্যা ৬৬৭০টি 

• পাকা ফে কালো  এিং নরি 

• বিবষ্ট্ (টিএসএস- ১২.৪%) 

• ফে সংগ্রলের সিয়কাে িধ্য জুন সেলক িধ্য 
জুোই পযনৃ্ত 

4)  আি িাবর আি-১৩ 24-07-2020 5.0 • বিেম্ব সিৌসুিী জাত। ফে সংগ্রলের সিয় েলচ্ছ 
জুোই িালসর সিষ সপ্তাে সেলক আগস্ট এর প্রেি 

সপ্তাে 

• উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• প্রবতটি ফলের ওজন ২২০ গ্রাি এিং ফলের 
আকার ইলেপটিক 

• পবরপক্ক ফে পাকার সিয় োে/লিরুন রং েলয় 
োলক 

• ফলের ভক্ষণলযাগ্য অংি ৭৪.৬৭% 

• বিবষ্ট্ (টিএসএস- ২১%) 

• বভটাবিন এ সিাট সুগার যোক্রলি ০.৩৩ 
বি.গ্রা./১০০ গ্রা. ও ৮.০১% 

5)  আি িাবর আি-১৪ 31-12-2020 7.36 • িধ্যি নািী জাত। ফে সংগ্রলের সিয় জুন 
িালসর সিষ সপ্তাে েলত িধ্য জুোই পযনৃ্ত 

• উচ্চ ফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারীী্ 

• প্রবতটি ফলের গড় ওজন ৩২৭.০ গ্রাি এিং ফে 
সগাোকৃবতর। 

• পবরপক্ক ফে পাকার সিয় সবুজাভ েলু  রং এর 
েলয় োলক। 

• িাঁস েলু  রং এর দৃঢ় প্রকৃবতর বকন্তু সিিী পাকা 
অিস্থায় অবধক নরি েলয় যায়। 



ক্রবিক 

নং 

ফসলের নাি জালতর নাি অিমুবি/ 

বনিন্ধলনর তাবরখ 

ফেন  

(টন/লেক্টর) 

প্রধান বিবিষ্ট্য 

• িাবর আি -৬ এর তুেনায় ফলের 

গড়খালযাপলযাগী অংি সিিী (৭৭.৮৯%)। 

• সখলত খুি বিবষ্ট্ (গড় টিএসএস-২০.৬%) 

• েয় িের িয়সী গালের ফেন ২২৫ টি/গাে ও 
৭৩.৬৩ সকবজ/গাে। 

6)  আি িাবর আি-১৫ 01-11-2020 22.11 • অবধক বিেম্ব সিৌসুিী জাত্ ফে সংগ্রলের সিয় 
েলচ্ছ সিষ জুোইী্ 

• উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• প্রবতটি ফলের ওজন ৬৮০ গ্রাি ও ফে 
উপবৃত্তাকার 

• পবরপক্ক ফে পাকার সিয় েলু াভ সবুজ রং 
ধারণ কলর। 

• িাঁস েলু  রং এর িি প্রকৃবতর এিং সুগন্ধযুি। 

• ফলের খালযাপলযাগী অংি ৮২.৩৫% 

• বিবষ্ট্ (টিএসএস-২৪%) 

• বভটাবিন এ এিং সিাট সুগার যোক্রলি ০.৩৩ 
বি.গ্রা/১০০ গ্রা. ও ১৫.৭% 

7)  আি িাবর আি-১৬ 01-11-2020 24.12 • অবধক বিেম্ব সিৌসুিী জাত। ফে সংগ্রলের সিয় 
েলচ্ছ সিষ জুোই সেলক আগষ্ট্ এর সিষ সপ্তাে 

পযনৃ্ত 

• উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• প্রবতটি ফলের ওজন ৫৭১ গ্রাি এিং ফে 
উপবৃত্তাকার 

• পবরপক্ক ফে পাকার সিয় োেকা কিো রং েলয় 
োলক। 

• িাঁস কিো িলণরৃ, িি প্রকৃবতর এিং সুগন্ধযুি। 

• ফলের খালযাপলযাগী অংি ৮০.২% 

• বিবষ্ট্ (টিএসএস-২৫%) 

• বভটাবিন এ এিং সিাট সুগার যোক্রলি ০.২৪ 
বি.গ্রা./১০০ গ্রা. ও ২০.২৪% 

8)  আি িাবর আি-১৭ 01-11-2020 25.35 • বিেম্ব সিৌসুিী জাত। ফে সংগ্রলের সিয়: জুোই 
এর সিষ সপ্তাে সেলক আগষ্ট্ এর সিষ সপ্তাে 

পযনৃ্ত। 

• উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• প্রবতটি ফলের ওজন ৬৫০ গ্রাি ও ফে সগাোকার 

• পবরপক্ক ফে পাকার সিয় েলু াভ সবুজ রং েলয় 
োলক। 

• িাঁস েলু  রং এর িি প্রকৃবতর এিং সুগন্ধযুি। 

• ফলের খালযাপলযাগী অংি ৮৮.৪৬% 

• বিবষ্ট্ (টিএসএস-২৫.৫০%) 

• বভটাবিন এ এিং সিাট সুগার যোক্রলি ০.৩০ 
বি.গ্রা./১০০ গ্রাি ও ২১.৭১% 

9)  তরমুজ িাবর তরমুজ-১ 31-12-2020 40 • গাে প্রবত গলড় ফলের সংখ্যা ২-৩ টি 

• ফলের গড় ওজন ৪-৫ সকবজ 

• গলড় গাে প্রবত ফেন ১১-১২ সকবজ (প্রচ্বেত 
জালতর সচ্লয় প্রায় িতকরা ২৯.৮ ভাগ সিবি) 

• ফলের িাবে সপাকার আক্রিলণর িাত্রা গলড় 

িতকরা ১০.৮ ভাগ (লচ্ক জালতর চ্াইলত প্রায় 

িতকরা ২৫ ভাগ কি) 

10)  তরমুজ িাবর তরমুজ-২ 31-12-2020 30 • গাে প্রবত গলড় ফলের সংখ্যা ২-৩ টি 



ক্রবিক 

নং 

ফসলের নাি জালতর নাি অিমুবি/ 

বনিন্ধলনর তাবরখ 

ফেন  

(টন/লেক্টর) 

প্রধান বিবিষ্ট্য 

• ফলের গড় ওজন ৩.৫-৪.৫ সকবজ 

• গলড় গাে প্রবত ফেন ৭-৮ সকবজ (প্রচ্বেত জালতর 

সচ্লয় প্রায় িতকরা ২২ ভাগ সিবি) 

• ফলের িাবে সপাকার আক্রিলণর িাত্রা গলড় 

িতকরা ১০.৮ ভাগ (লচ্ক জালতর চ্াইলত প্রায় 

িতকরা ২৫ ভাগ কি) 

11)  ফেসা িাবর ফেসা-১ 31-12-2020 20 • ফসে সংগ্রলের সিয় সি-জুন 

• উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• ফলের ওজন ০.৬৬ গ্রাি 

• পাকা অিস্থায় ফলের রং সিগুনী 

• ফলের খালযাপলযাগী অংি ৮৮% 

• বিবষ্ট্ (টিএসএস-২৪%) 

12)  বতে িাবর বতে-৫ 19-01-2021 1.40-1.70 • সিৌসুিিঃ খবরফ-১ ও খবরফ-২ 

• গাে িাখাবিেীন ও পাতার রং োেকা সবুজ 

• শুটিগুলো েম্বালট ধরলনর তাই প্রবত শুটিলত 
িীলজর সংখ্যা সিিী োলক। 

• কারখানার কনলফকিনারী আইলটি বতরীলত 

সরাসবর ব্যিোর সযাগ্য 

• িীজ বসংলগে সকাট বিবিষ্ট্ যা বিল লি রপ্তানী 
সযাগ্য 

• জীিনকােিঃ ৮০-৯০ ব ন 

13)  আতা িাবর আতা-১ 03-02-2021 24.0 • উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• ফলের গড় ওজন ২৬১ গ্রাি 

• প্রবত গালে ফলের সংখ্যা গলড় ৩২২টি 

• ফলের ত্বক োেলচ্ িা ািী এিং আলেঁর রং ধূসর 

সা া 

• আট িের ফে ালনর উপলযাগী োলক 

14)  ক লিে িাবর ক লিে-২ 03-02-2021 20.0 • উচ্চফেনিীে ও বনয়বিত ফে ানকারী 

• ফলের গড় ওজন ৩৪৭ গ্রাি 

• প্রবত গালে ফলের সংখ্যা গলড় ১৬৬টি 

• ফলের সখাসা িা ািী, স্বা  টকবিবষ্ট্ এিং নরি 

•  ি িের ফে ালনর উপলযাগী োলক 

15)  মিমি আলু িাবর মিমি 

আলু-১৭ 

03-03-2021 ২২-২৫ • কন্দ লম্বাকৃমি ও অমিয়মিি। 

• কন্দমূললর চািড়া গগালামি এবং শাঁস গাঢ় 

গগালামি। 

•  প্রমি গালে কলন্দর সংখ্যা ৬-৭ টি। 

• জীিনকােিঃ ১২০-১৩০ ব ন। 

 


