
আলু চাষের বিস্তাবরত বিিরণী 

 

আলু এর জাষতর তথ্য  

জাষতর নাম : িাবর আলু-১ 

জনবিয় নাম : হীরা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮০ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : চযাপ্টা গগালাকার, আকার মাঝারী গেষক িড়, ত্বক মসৃণ এিাং রাং হালকা হলুে, শাঁষের রাং হালকা হলুে এিাং গচাখ 

বকবিৎ গভীর ও োংখ্যা গিশী। দ্রুত ি বধনশীল। 

উচ্চতা (ইবি) : ২৩-৩০ 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৬২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : িীজ িপষনর ৬০-৬৫ বেনপর আগাম গতালা যায়। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪ 

জনবিয় নাম : আইলো 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকার, আকার মাঝারী, অমসৃণ ত্বক গেখষত হালকা হলুে িষণ বর, শাঁে, ফযাকাষে হলুে এিাং গচাখ অগভীর। িগুড়া 

ও রাংপুর অিষল গেবশ আলুর চাে কবমষয় এ জাত চাে করা যায় এিাং গেবশ আলুর মতই তা অষনকবেন োংরিণ করা যায়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 



িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭ 

জনবিয় নাম : িায়ামন্ট 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকার, মাঝারী গেষক িড় আকৃবতর।ত্বক মসৃণ হালকা হলষে। শাঁে হালকা হলষে ও গচাখ অগভীর। জাতটি োরা 

গেষশ চাে করা যায় । নষ্ট্ কম হয় িষল কৃেক বনষজরাই িীজ করষত পাষর । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৮ 

জনবিয় নাম : কাবি বনাল 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

আলু বিম্বাকার, মাষঝ মষধ্য বকছুটা েরু লম্বাকার হয়, মাঝারী আকার , ত্বক মেণ ও লাল , শাঁে ফযাকাষে হলুে এিাং গচাখ অগভীর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 



উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১১ 

জনবিয় নাম : চমক 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৩ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার, মাঝারী আকৃবতর, ত্বক মসৃণ ও রাং হালকা হলুে, গচাখ অগভীর।  

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : উচ্চ ফলনশীল এিাং নষ্ট্ কম হয় িষল কৃেক চাে কষর লাভিান হন । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত।  

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১২ 

জনবিয় নাম : ধীরা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার, মাঝারী আকৃবতর, ত্বক মসৃণ ও হালকা হলুে িষণ বর, শাঁষের রাং ফযাকাষে োো, গচাখ বকবিৎ গভীর। তাপ 

োংরিণ িমতা গিবশ,তাই বহমাগার বিহীন এলাকায় ৩-৪ মাে োংরিণ করা যায়। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮১ – ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 



উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১৩ 

জনবিয় নাম : গ্রাষনালা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯০ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : গগাল-বিম্বাকার, মাঝারী আকৃবতর, ত্বক অমসৃণ, হালকা তামাষট হলুে িণ ব,শাঁে ফযাকাষে হলুে, গচাখ অগভীর।  

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : জাত টি বিষেষশ রপ্তাবনষযাগ্য । আলু ৪-৫ মাে ঘষর োংরিণ করা যায় ।  

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮১ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১৫ 

জনবিয় নাম : বিষনলা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার, মাঝারী আকৃবতর, ত্বক মসৃণ ও হালকা হলুে িষণ বর, শাঁের রাং হলুে এিাং গচাখ অগভীর।  

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : োংরিণ িমতা গিবশ এিাং আকে বণীয় রষের িষল চাে গিবশ হয়।। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 



উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১৬ 

জনবিয় নাম : আবরন্দা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকার, ত্বক মসৃণ, ত্বক ও শাঁে হালকা হলুে, অগভীর গচাখ।োরা গেষশ চাে করা যায় । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

গরাগ িবতষরাধ িমতা : আলুর ইষয়াষলা ভাইরাে গরাগ 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১৭ 

জনবিয় নাম : রাজা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার ও মাঝারী ধরষণর, ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল লাল িষণ বর, শাঁে হালকা হলুে ও আঠাষলা, গচাখ হালকা গভীর।  

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : োরা গেষশ চাে করা যায় । আলু আঠাষলা ও গখষত সুস্বাদু । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 



িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১৮ 

জনবিয় নাম : িারাকা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকৃবতর চযাপটা, িড় আকৃবতর, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁে ফযাকাষে হলুে,অগভীর গচাখ। জাত টি গেি োই ও অন্যান্য 

িবিয়াজাতকরষণর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-১৯ 

জনবিয় নাম : বিন্টষজ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার গেষক লম্বাকৃবতর, মাঝারী গেষক িড় আকৃবতর, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁে ফযাকাষে হলুে, অগভীর গচাখ।  

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িবিয়াজাতকরষণর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮১ - ১০০ 



গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

গরাগ িবতষরাধ িমতা : আলুর ইষয়াষলা ভাইরাে গরাগ 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২০ 

জনবিয় নাম : জারলা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯০ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার গেষক লম্বাকৃবতর , মাঝারী গেষক িড় আকৃবতর, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁে ফযাকাষে হলুে, অগভীর গচাখ। 

িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২১ 

জনবিয় নাম : িষভষন্টা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট(িাবর ) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার গেষক লম্বাকৃবতর, মাঝারী গেষক িড় আকৃবতর, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁে ফযাকাষে হলুে, অগভীর গচাখ।  

জাষতর ধরণ : উফশী 



জাষতর বিবশষ্ট্য : লিণাক্ত এলাকার উপষযাগী, োধারণ োংরিণাগাষর েীঘ ববেন বেন সুপ্তািস্তায় োষক । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

গরাগ িবতষরাধ িমতা : আলুর ইষয়াষলা ভাইরাে গরাগ 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২২ 

জনবিয় নাম : বেকত 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯০ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : গগালাকার গেষক গগালাকৃবত বিম্বাকার, মাঝারী গেষক িড় আকৃবতর, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁে ফযাকাষে হলুে, হালকা গভীর 

গচাখ। লিণাক্ত এলাকার উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২৩ 

জনবিয় নাম : আলট্রা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 



ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য :  বিম্বাকার গেষক লম্বাষট, িড় আকৃবতর, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁে ফযাকাষে হলুে, গচাখ অগভীর।  

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : রপ্তানী ও িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ – ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২৪ 

জনবিয় নাম : ডুরা  

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৭ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার গেষক লম্বাষট, িড় আকৃবতর, ত্বক লাল, শাঁে ফযাকাষে হলুে, গচাখ অগভীর। রপ্তানী ও িবিয়াজাতকরণ 

উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭ 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২৫ 

 

জনবিয় নাম : এেষটবরক্স 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 



জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার গেষক লম্বাকৃবতর, মাঝারী গেষক িড় আকৃবতর, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁে ফযাকাষে হলুে, গচাখ অগভীর। 

িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তা 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২৬ 

জনবিয় নাম : গফলবেনা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার গেষক লম্বাকৃবতর, িড়, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁে ফযাকাষে হলুে, অগভীর গচাখ। িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২৭ 

জনবিয় নাম : বিবরট 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৭ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 



জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকৃবত গেষক লম্বাকৃবত। আলুর রাং োো, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁের রাং হলুোভ োো ও গচাখ অগভীর। 

িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২৮ 

জনবিয় নাম : গলবি গরাষেটা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৭ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকার, রাং লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হলুোভ োো। গচাখ হালকা গভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর 

উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১২২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-২৯ 

জনবিয় নাম : কাষরজ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৭ 

ফলষনর গুণগত বিবশষ্ট্য : গগাল গেষক বিম্বাকৃবতর। আলুর লাল রাংষয়র, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হলুোভ োো। গচাখ হালকা গভীর। 

িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 



জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৮১ - ১০৫ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২০-২৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩০ 

জনবিয় নাম : গমবরবিয়ান 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকৃবতর, রাং োো ও ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হালকা হলুোভ বিম। গচাখ অগভীর।িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩১ 

জনবিয় নাম : োবগটা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকৃবত, িড়, রাং হালকা হলুোভ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হালকা হলুোভ। গচাখ অগভীর।িবিয়াজাতকরণ 

উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২২ - ১৬২ 



গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩২ 

জনবিয় নাম : কুইবি 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকৃবত গেষক লম্বাকৃবত। আলুর আকার িড় এিাং ত্বক হলুে। আলুর শাঁষের রাং হালকা হলুোভ। গচাখ 

অগভীর।িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২২ - ১৬২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩৩ 

জনবিয় নাম : আলষমরা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকৃবত গেষক লম্বাকৃবত। আলুর রাং হলুে, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হালকা হলুোভ। গচাখ অগভীর।িবিয়াজাতকরণ 

উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 



উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩৪ 

জনবিয় নাম : লরা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকার ও মাঝারী আকৃবতর। আলুর রাং লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং গাঢ় হলুে। গচাখ হালকা 

অগভীর। িবিয়াজাতকরণ উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩৫ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৭ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং িাোমী (হলুোভ), ত্বক মেণ। আলুর শাঁষের রাং হালকা বিম। গচাখ 

অগভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২২ - ১৮২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৪৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 



িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩৬ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : বিম্বাকৃবত গেষক লম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং লাল ও অগভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২২ - ১৬২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩৮ 

জনবিয় নাম : ওষমগা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য :আলু লম্বা-বিম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং হালকা িাোমী (হলুোভ), ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হালকা বিম। 

গচাখ হালকা অগভীর।িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 



তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৩৯ 

জনবিয় নাম : গিবলবন 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : লম্বা-বিম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং হালকা িাোমী, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হালকা বিম ও গচাখ হালকা 

অগভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৪২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪০ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত গেষক লম্বা। আলুর রাং হলুে, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং বিম। গচাখ মধ্যম অগভীর। 

িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪২ - ২২৩ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৫-৫৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 



 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪১ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকার গেষক চযাপ্টা গগালাকার আকাষরর। আলুর রাং গাঢ় লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং হালকা হলুে। 

িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫৪ - ১৭৮ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৮-৪৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭।। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪২ 

জনবিয় নাম : এবজলা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু লম্বা বিম্বাকৃবত ও মধ্যম গেষক িড় আকাষরর। আলুর রাং হালকা হলুে, চামড়া মসৃন। আলুর শাঁষের রাং বিম। গচাখ 

হালকা অগভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১৬২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 



জাষতর নাম : িাবর আলু-৪৩ 

জনবিয় নাম : এটলাে 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু লম্বা বিম্বাকৃবত ও মধ্যম গেষক িড় আকাষরর। আলুর রাং হালকা হলুে, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁষের রাং বিম। গচাখ 

হালকা অগভীর। পবিয়াজাতকরন ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ২০২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪৪ 

জনবিয় নাম : এলগার 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত ও ম্যধম গেষক িড় আকাষরর। আলুর রাং হলুে, চামড়া মসৃন। আলুর শাষের রাং বিম। গচাখ হালকা 

অগভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ২০২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪৫ 

জনবিয় নাম : গিবফ 



উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং হালকা হলুে, চামড়া মসৃন। আলুর শাঁষের রাং হালকা হলুে। গচাখ 

অগভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ২০২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৫-৫০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪৬ 

জনবিয় নাম : এলবি ৭ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকৃবত গেষক খাষটা বিম্বাকৃবত ও মাধ্যম গেষক িড় আকাষরর। আলুর রাং হালকা হলুে, চামড়া গমাটামুটি মসৃন। 

আলুর শাঁষের রাং বিম। গচাখ মাঝাবর গভীর।িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২২ - ১৬২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৪০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

গরাগ িবতষরাধ িমতা : নাবি ধ্বো 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪৭ 

জনবিয় নাম : গনই 



উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত ও গ াট গেষক মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং হলুে, চামড়া মসৃন। আলুর শাঁষের রাং হালকা হলুে। 

গচাখ মধ্যম অগভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮৩ - ১৮৫ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৫.১৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪৮ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত গেষক বিম্বাকৃবত মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং হলুে, শাঁষের রাং হালকা হলুে। গচাখ মধ্যম অগভীর। 

িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭৬ - ১৭৭ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৩.৪২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৪৯ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 



গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকৃবত গেষক খাষটা বিম্বাকৃবতর,  মধ্যম আকাষরর। আলু চামড়ার রাং হলুে, শাঁষের রাং বিম ও অগভীর গচাখ 

বিবশষ্ট্। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮৫ – ১৯০ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৬.৪৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫০ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকৃবত গেষক খাষটা বিম্বাকৃবতর মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়ার রাং লাল, শাঁষের রাং হালকা হলুে। গভীর গচাখ 

বিবশষ্ট্। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮৮ - ১৮৯ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৬.৫৯ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫১ 

জনবিয় নাম : গিলাষরাো 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 



জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত গেষক বিম্বাকৃবতর মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়ার রাং লাল, শাঁষের রাং হলুে এিাং গচাষখর গভীরতা 

মধ্যম। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬০ - ১৭০ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪০.৫২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫২ 

জনবিয় নাম : লািাবিয়া 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু িড় আকাষরর, খাষটা বিম্বাকৃবত গেষক বিম্বাকৃবতর। চামড়ার রাং হলুে, শাঁষের রাং হালকা হলুে। অগভীর গচাখ 

বিবশষ্ট্। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭৭ - ১৭৮ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৩.৭৯ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫৩ 

জনবিয় নাম : এলবি-৬ 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 



জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকৃবত গেষক খাষটা বিম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং গাড় লাল, চামড়া গমাটামুটি মসৃণ। আলুর শাঁষের 

রাং হালকা হলুে। গচাখ গভীর। িবিয়াজাতকরণ ও খািার এর উপষযাগী । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৩০ - ১৩৭ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩২-৩৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

গরাগ িবতষরাধ িমতা : নাবি ধ্বো 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫৪ 

জনবিয় নাম : বমউবজকা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু মাঝাবর আকাষরর, বিম্বাকৃবত গেষক লম্বা বিম্বাকৃবতর। চামড়ার রাং হলুে, শাঁষের রাং হালকা হলুে। গা  মধ্যম উচ্চতা 

েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং কান্ড েবুজ এিাং গগাড়ার বেষক এষথাোয়াবনন গিবশ। পাতা িড় আকাষরর, মাঝারী গেউ গখলাষনা । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬৬ - ১৬৭ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪১.১৯ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫৬ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 



জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত গেষক মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়ার রাং লাল (ষিগুনী), চামড়া মসৃণ, শাষের রাং হলুে। গভীর 

গচাখ বিবশষ্ট্। গা  মধ্যম উচ্চতা েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং কান্ড েবুজ। ৪-৬ টি কান্ড োষক। পাতা িড় আকাষরর, মাঝারী গেউ 

গখলাষনা । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪৯ - ১৫০ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৬.৬৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫৭ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু লম্বা বিম্বাকৃবত ও মধ্যম গেষক িড় আকাষরর। আলুর রাং হলুে, চামড়া মসৃন, আলুর শাঁষের রাং োো। গচাখ মধ্যম 

গভীর। গা  মধ্যম উচ্চতা েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং কান্ড েবুজ বকন্তু গগাড়ার বেষক এষথাোয়াবনন গিশী । পাতা িড় আকাষরর, 

মাঝারী গেউ গখলাষনা । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫০ - ১৫৫ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৭.৭৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫৮ 

জনবিয় নাম : এলমাষন্ডা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 



জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকৃবত গেষক লম্বা বিম্বাকৃবতর িড় আকাষরর। আলুর চামড়া মসৃণ, রাং হলুে, শাঁষের রাং িীম। মধ্যম উচ্চতা 

েম্পন্ন, পাতা িড় আকাষরর, মাঝারী গেউ গখলাষনা । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৮১ - ১৮২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৪.৬১ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৫৯ 

জনবিয় নাম : গমষটা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকৃবত মধ্যম গেষক িড় আকাষরর। আলুর চামড়ার রাং হলুে, শাঁষের রাং িীম এিাং গচাখ অগভীর। গা  মধ্যম 

উচ্চতা েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং কান্ড েবুজ । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭৩ - ১৭৮ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৩.৫৩ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬০ 

জনবিয় নাম : বভভালবি 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 



জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু লম্বাষট গেষক গিবশ লম্বাষট মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়ার রাং হলুে, শাঁষের রাং িীম এিাং গচাখ অগভীর। গা  

মধ্যম উচ্চতা েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং কান্ড েবুজ এিাং গগাড়ার বেষক এষথাোয়াবনন কম। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭০ - ১৭২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪২.০৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬১ 

জনবিয় নাম : ভলুবময়া 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত গেষক লম্বা বিম্বাকৃবতর।আলুর চামড়ার রাং হলুে, শাঁষের রাং হালকা হলুে।গা  মধ্যম উচ্চতা েম্পন্ন 

ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং কান্ড েবুজ এিাং গগাড়ার বেষক এষথাোয়াবনন কম। পাতা মধ্যম আকার, কম গেউ গখলাষনা এিাং মধ্য বশরায় 

এষথাোয়াবনন গনই। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৬০ - ১৬৫ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৯.৯৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬২ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 



জাষতর বিবশষ্ট্য : গা  মধ্যম উচ্চতা েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং গষড় ৪-৬ টি কান্ড োষক। গা  বকছুটা খাড়া িকৃবতর ও শাখা িশাখা 

মধ্যম। কান্ড েবুজ মাঝাবর ধরষনর গমাটা । পাতা মাঝাবর আকাষরর ও মধ্যম গেউ গখলাষনা। আলু বিম্বাকৃবত গেষক লম্বা বিম্বাকৃবতর ও 

মধ্যম গেষক িড় আকাষরর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭৭ - ১৭৮ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৩.৭ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬৩ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকার গেষক খাষটা বিম্বাকৃবত ও িড় আকাষরর। আলুর চামড়ার রাং আষপষলর মত লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর 

শাঁষের রাং হলুে। গচাখ মধ্যম গভীর এিাং গচাখ আলুষত েমভাষি বিন্যস্ত গা  বকছুটা খাড়া িকৃবতর ও শাখা িশাখা মধ্যম। কান্ড েবুজ 

মাঝাবর ধরষনর গমাটা । 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৭০ - ১৮০ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৪৩.২৯ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬৪ 

জনবিয় নাম : গলাভা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 



জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়ার রাং হলুে ও মসৃণতা মাঝরী, শাঁষের রাং হালকা হলুে। অগভীর 

গচাখ বিবশষ্ট্ এিাং গচাখ আলুষত েমভাষি বিন্যস্ত। গা  বকছুটা খাড়া িকৃবতর ও শাখা িশাখা মধ্যম।পাতা মাঝাবর আকাষরর ও মধ্যম গেউ 

গখলাষনা। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫১ – ১৫২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৭.৩১ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬৫ 

জনবিয় নাম : গরাোষগাল্ড 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকৃবতর ও মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়া মসৃণ ও রাং লাল, শাঁষের রাং হলুে। অগভীর গচাখ বিবশষ্ট্ এিাং গচাখ 

আলুষত েমভাষি বিন্যস্ত। গা  বকছুটা খাড়া িকৃবতর ও শাখা িশাখা মধ্যম। পাতা মাঝাবর আকাষরর ও খুিই কম গেউ গখলাষনা। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৩০ - ১৪০ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৩.০৬ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬৬ 

জনবিয় নাম : পাষমলা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 



জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকৃবত গেষক লম্বা বিম্বাকৃবতর ও মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়া মসৃণ ও রাং লাল, শাঁষের রাং হালকা হলুে। 

অগভীর গচাখ বিবশষ্ট্ এিাং গচাখ আলুষত েমভাষি বিন্যস্ত। গা  বকছুটা খাড়া িকৃবতর ও শাখা িশাখা মধ্যম। পাতা মাঝাবর আকাষরর ও 

খুিই কম গেউ গখলাষনা। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৩৯ - ১৪০ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৪.৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬৭ 

জনবিয় নাম : জরবজনা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত ও মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়া মসৃন ও রাং গাঢ় হলুে শাঁষের রাং হলুে। অগভীর গচাখ বিবশষ্ট্ 

এিাং গচাখ আলুষত েমভাষি বিন্যস্ত নয়। গা  মধ্যম উচ্চতা েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ এিাং গষড় ৪-৬ টি কান্ড োষক।পাতা মাঝাবর 

আকাষরর ও খুিই কম গেউ গখলাষনা। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৪৫ - ১৫৫ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৬.৯৩ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ গকবজ - ৭ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৬৮ 

জনবিয় নাম : আটলাবন্টক 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 



জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকার (চাপা) ও মধ্যম আকাষরর। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী রাং হলুে, শাঁষের রাং োো এিাং গচাষখর 

গভীরতা মধ্যম। গচাখ আলুষত েমভাষি বিন্যস্ত নয়।গা  মধ্যম উচ্চতা েম্পন্ন ইন্টারবমবিষয়ট টাইপ।পাতা মাঝাবর আকাষরর ও খুিই কম 

গেউ গখলাষনা। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫০ – ১৫২ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩১.৭২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৫ - ৬ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : জানুয়ারীর ৩য় েপ্তাহ গেষক গফব্রুয়ারীর ২য় েপ্তাহ পয বন্ত। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭০ 

জনবিয় নাম : গিেটিবন 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত গেষক গগালাকার এিাং মাঝারী আকাষরর। আলুর চামড়ার মসৃণতা  মাঝারী এিাং রাং হলুে, শাঁষের 

রাং হলুে। গচাষখর গগাড়ার বেষকর রাং লাল এিাং গভীরতা মধ্যম। গচাখ আলুষত েমভাষি োষক না। অাংকুর মাঝারী আকাষরর এিাং 

বিম্বাকৃবতর। এ জাতটি িবিয়াজাতকরষণর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১৭ - ১৫৪ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৯-৩৮ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর)  

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ (ষফব্রুয়াবর - মাচ ব) 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, েপ্তম োংস্করন, গেষপ্টম্বর, ২০১৭।  

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭১ 

জনবিয় নাম : িবল 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 



গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু গগালাকার এিাং মাঝারী আকৃবতর।আলুর গচাষখর গভীরতা মাঝারী। আলুর চামড়া  অমসৃণ  এিাং রাং হলুে। শাঁষের 

রাং হলুে। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯৩ - ১৫৮ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৩-৩৯ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর) । 

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ(ষফব্রুয়াবর - মাচ ব)। 

তষথ্যর উৎে : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট , ২৫/০২/২০১৮  

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭২ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৭ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবত এিাং মাঝারী গেষক িড় আকাষরর। আলুর চামড়া মসৃণ এিাং রাং লাল। আলুর শাঁষের রাং হলুে। 

গচাখ অগভীর। এ জাতটি তাপ এিাং লিণাক্ততা েহনশীল। খািাষরর উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪৬ - ১৪৯ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ১১-৩৭ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর) । 

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ(ষফব্রুয়াবর - মাচ ব)। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, েপ্তম োংস্করন, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭৩ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৮৭ 

http://www.bari.gov.bd/


জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকৃবত গেষক লম্বাষট ধরষণর এিাং মধ্যম আকাষরর। আলুর রাং োো, চামড়া মসৃণ। শাষের রাং বিম। গচাখ হালকা 

গভীর। অাংকুর মাঝারী চওড়া। এ জাতটি তাপ েহনশীল এিাং খািার উপষযাগী। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৪৬ - ১৪৯ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ১১-৩৭ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর)  

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ(ষফব্রুয়াবর - মাচ ব)  

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, েপ্তম োংস্করন, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭৪ 

জনবিয় নাম : িাষে বষলানা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু বিম্বাকৃবত গেষক লম্বা বিম্বাকৃবতর এিাং িড় আকাষরর। আলুর চামড়ার মসৃণতা  মাঝারী এিাং রাং হলুে, শাঁষের রাং 

বিম। গচাখ অগভীর এিাং গচাখ আলুষত েমভাষি োষক। শুষ্ক পোে ব ১৭.৬৫%। অাংকুর মাঝারী আকাষরর এিাং কবনকযাল আকৃবতর। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১৫১ - ২৭৩ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩৭-৬৭ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর)  

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ(ষফব্রুয়াবর - মাচ ব) 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, েপ্তম োংস্করন, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭৫ 

জনবিয় নাম : মষন্টকাষল বা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৭৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 



জাষতর বিবশষ্ট্য :আলু খাষটা বিম্বাকৃবত এিাং মাঝারী আকাষরর। আলুর চামড়ার মসৃণতা  মাঝারী এিাং রাং লাল। শাঁষের রাং োো।ষচাখ 

অগভীর এিাং গচাখ আলুষত েমভাষি োষক। শুষ্ক পোে ব ১৭.৮১ %। কম েমষয় পবরপক্ক হয় এিাং খািার আলু বহোষি ভাল। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ৯৫ – ২১৫ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৪-৫৩ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর)  

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ(ষফব্রুয়াবর - মাচ ব) 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, েপ্তম োংস্করন, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭৬ 

জনবিয় নাম : কারুষো 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু খাষটা বিম্বাকৃবতর, গগালাকার এিাং মাঝারী আকাষরর। আলুর চামড়ার মসৃণতা  মাঝারী এিাং রাং হলুে। গচাখ 

গভীরতা মাঝারী এিাং আলুষত গচাখ েমভাষি োষক না। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১২ - ১৮০ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৮-৪৪ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ গকবজ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর) । 

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ(ষফব্রুয়াবর - মাচ ব)   

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, েপ্তম োংস্করন, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর আলু-৭৭ 

জনবিয় নাম : োষপ বাবমরা 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ৯৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : আলু লম্বা বিম্বাকৃবতর এিাং িড় আকাষরর। আলুর চামড়া মসৃণ এিাং রাং লাল। গচাখ অগভীর এিাং গচাখ আলুষত েমভাষি 

োষক। শুষ্ক পোে ব ১৯.৭২%। 



শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১১৩ - ১৭১ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ২৮-৪২ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ৬ - ৮ 

উপষযাগী ভূবমর গেণী : মাঝাবর উচু 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : কাবতবষকর ৩য় েপ্তাহ গেষক অগ্রাহায়ষনর ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর)   

ফেল গতালার েময় : মাষঘর ৩য় েপ্তাহ গেষক ফাল্গুষনর ২য় েপ্তাহ(ষফব্রুয়াবর - মাচ ব)    

গরাগ িবতষরাধ িমতা : নাবি ধ্বো 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, েপ্তম োংস্করন, গেষপ্টম্বর, ২০১৭।  

 

জাষতর নাম : িাবর টি বপ এে-১ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০৩ 

জাষতর ধরণ : উন্নত জাত 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িকৃত িীজ, গেখষত অষনকটা টষমষটা িীষজর মত, খুিই গ াট। িকৃত িীজ গেষক উৎপাবেত টিউিারষলট গ াট গেষক 

মাঝাবর ধরষনর গগাল-বিম্বাকার, ত্বক মসৃন উজ্জল বিম রষের। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২১ - ১৪১ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫  

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২-২.৫ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মষধ্য- কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর 

মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : মধ্য ফাল্গুন গেষক মধ্য বচত্র (ষফব্রুয়ারী-মাচ ব)  

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

জাষতর নাম : িাবর টি বপ এে-২ 

জনবিয় নাম : গনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট (িাবর) 

গড় জীিনকাল িায় (বেন): ১০৩ 

জাষতর ধরণ : আধুবনক 

জাষতর বিবশষ্ট্য : িকৃত িীজ গেষক উৎপাবেত টিউিারষলট গ াট গেষক মাঝাবর ধরষনর গগাল - বিম্বাকার, ত্বক মসৃণ হালকা তামাষট হলুে 

রষের। শাঁে ফযাকাষে হলষে, গচাখ বকবিৎ গভীর। 



শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১২১ - ১৪১ 

গহক্টর িবত ফলন (টন) : ৩০-৩৫ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর পবরমান : ২-২.৫ গকবজ 

উপষযাগী মাটি : গোআঁশ, গিষল-ষোআঁশ 

উৎপােষনর গমৌসুম : রবি 

িপষনর উপযুক্ত েময় : উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বর িেম েপ্তাহ),েবিণািষল অগ্রহায়ষণর ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বর মাষের 

মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। 

ফেল গতালার েময় : মধ্য ফাল্গুন গেষক মধ্য বচত্র (ষফব্রুয়ারী-মাচ ব)  

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

আলু এর পুবষ্ট্মাষনর তথ্য  

পুবষ্ট্মান : আলুর  পুবষ্ট্গুন নানাবিধ গযমন খবনজ পোে ব, আঁশ, খাদ্যশবক্ত, আবমে, কযালবেয়াম, আয়রন, কযাষরাটিন,বভটাবমন বি-১, 

বভটাবমন বি-২ ও শকবরা ইতযাবে। িবত ১০০ গ্রাম খািার উপষযাগী আলুষত রষয়ষ  ৯৭ বকষলাকযালবর, ৭৪ েশবমক ৭ গ্রাম পাবন, ২২ েশবমক 

৬ গ্রাম শকবরা, ১ েশবমক ৬ গ্রাম আবমে, শূন্য েশবমক ৬ গ্রাম গেহ, শূন্য েশবমক ৪ গ্রাম আঁশ, ১১ বমবলগ্রাম কযালবেয়াম, শূন্য েশবমক ৭ 

বমবলগ্রাম গলাহা, ১০ বমবলগ্রাম বভটাবমন-বে ও শূন্য েশবমক শূন্য ৩ বমবলগ্রাম বভটাবমন বি-১। এ  াড়া আলুর গখাোয় আষ  বভটাবমন-এ, 

পটাবশয়াম, গলাহা, বভটাবমন-বে ও খাদ্য আঁশ। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িাইবর, কৃবে তথ্য োবভ বে. ২০১৭। 

 

 

আলু এর িীজ তলার তথ্য  

িণ বনা : কষয়কটি চাে ও মই বেষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর জবম বতবর করুন। লাইন গেষক লাইন দূরত্ব ২০ ইবি এিাং গা  গেষক গাষ র দূরত্ব ৬ 

ই্বি রাখষত হষি। িীজ মাটির ১.৫-২.০ ইবি গভীষর িপন কষর গভলী বতবর করষত হষি। 

িীজতলা িস্তুতকরণ : আলু চাষে িীজতলার িষয়াজন গনই। 

িীজতলা পবরচচ বা : আলু চাষে িীজতলার িষয়াজন গনই। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

আলুর চােপদ্ধবত : 

চােপদ্ধবত : কষয়কটি চাে ও মই বেষয় মাটি ঝুরঝুষর কষর জবম বতবর করুন। উত্তরািষল মধ্য কাবতবক (নষভম্বষরর িেম েপ্তাহ), েবিণািষল 

অগ্রহায়ণ ১ম েপ্তাহ গেষক ২য় েপ্তাহ (নষভম্বষরর মাষের মধ্য গেষক গশে েপ্তাহ)। িবত একষর িীষজর হার িায় ৬০০ গকবজ। গরাপষণর দূরত্ব 

৬০x২৫ গে.বম (আস্ত আলু) এিাং ৪৫x১৫ গে.বম (কাটা আলু)। বিনা চাষেও আলু উৎপােন করা যায় । 

গেষিষত্র  আলু োমান্য গেষক অেিা না গেষক মাটিষত ২৪ইবি x ১০ইবি দূষর গরাপণ করষত হষি। গরাপষণর পর আলুর োবর কচুরীাপানা 

অেিা খড় ১৭-২০ গেবম পুরু কষর গেষক বেষত হয়। এষত মাটিষত পয বামত্ম রে োকষি। এষিষত্র কাটা আলু ব্যিহার করা বনরাপে নয়। 

এভাষি আলু উৎপােষন গতমন পবরচয বার িষয়াজন হয় না। এ পদ্ধবতষত আলু োধারণত মাটির উপরই উৎপন্ন হয়। এ পদ্ধবতষত কাবি বনাল, 

িায়ামন্ট িভৃবত উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যিহার করষত হষি। 

জবম গশাধন েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িীজ গশাধন েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ


 

আলু এর মাটি এিাং োর িািস্থাপনার তথ্য  

মৃবত্তকা : পাবন জষম না এমন গিষল গোআঁশ গেষক গোআঁশ মাটি। 

মৃবত্তকা পরীিা গষিেণাগাষরর ঠিকানা : 

মৃবত্তকা েম্পে উন্নয়ন ইনবিটিউট বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

োর পবরবচবত : 

োর পবরবচবত বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

গভজাল োর গচনার উপায় : 

গভজাল োর শনাক্তকরণ েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

গভজাল োর গচনার উপায় বভবিও 

ফেষলর োর সুপাবরশ : 

োষরর নাম শতক িবত োর 

ইউবরয়া ১ গকবজ 

টিএেবপ ৭০০ গ্রাম 

পটাশ ৪০০ গ্রাম 

বজপোম ৭০০ গ্রাম 

বজাংক ২৫ গ্রাম  

গিাবরক এবেি ৬০ গ্রাম 

গগাির ৪০ গকবজ    

 েমুেয় গগাির, টিএেবপ, পটাশ, বজপোম, েস্তা এিাং অষধ বক ইউবরয়া োর জবম বতবরর গশে চাষে েময় মাটিষত িষয়াগ করষত 

হষি। েমুেয় গগাির, টিএেবপ, পটাশ, বজপোম, েস্তা এিাং অষধ বক ইউবরয়া োর জবম বতবরর গশে চাষে েময় মাটিষত িষয়াগ করষত হষি। চারা 

গরাপষণর ৩০-৩৫ বেন পর অিবশষ্ট্ ইউবরয়া মাটি গতালার েময় িষয়াগ করষত হষি। অম্লীয় গিষল মাটির জন্য শতাাংশ িবত ৩২০-৪০০ গ্রাম 

ম্যাগষনবেয়াম োলষফট এিাং গিষল মাটির জন্য ৩০-৪০ গ্রাম গিারণ োর িষয়াগ করষল ভাল ফলন পাওয়া যায়। 

অনলাইন োর সুপাবরশ বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

আলু এর গেচ িািস্থাপনার তথ্য  

গেচ ব্যিস্থাপনা : আলুর অবধকাাংশ মুল মাটির কম গভীরতায় োকায় েময়মত গেচ িষয়াগ না করষল মাটিষত পাবন ঘাটবতর েরুণ ফলন 

কষম যায়। আলুর বতনটি োংষিেনশীল বৃবদ্ধ পয বায় রষয়ষ  গয েময় গেচ িষয়াগ একান্ত অপবরহায ব।  

িেম গেচ : িীজ আলু িপষনর ২০-২৫ বেষনর মষধ্য (ষিালন গির হওয়া পয বাষয়) 

বিতীয় গেচ : িীজ আলু িপষনর ৪০-৪৫ বেষনর মষধ্য (গুটি গির হওয়া পয বাষয়) 

তৃতীয় গেচ : িীজ আলু িপষনর ৬০-৬৫ বেষনর মষধ্য (গুটি বৃবদ্ধ পয বাষয়) 

গেচ এমনভাষি িষয়াগ করষত হয় গযন গাষ র গগাড়ার মাটি ভালভাষি বভষজ। গভীর িা অগভীর নলকূপ িা ভূ-উপবরস্থ পাবন হষত পবলবেন 

হুে পাইপ িা ফাষরা (নালা) পদ্ধবতষত গেচ িষয়াগ করাই উত্তম।  

গেচ ও বনকাশ পদ্ধবত : অবতবরক্ত গেষচর েরুণ যাষত গাষ র গগাড়ায় জলািদ্ধতা না হয় গেবেষক গখয়াল রাখষত হষি। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him
https://www.youtube.com/watch?v=zg86ss_aW6c
http://www.frs-bd.com/


 

 

 

আলু এর আগা ার তথ্য  

আগা ার নাম : কাঁটানষট 

আগা া জন্মাষনার গমৌসুম : রবি ও খবরফ । এবিল - জুলাই মাষে ফুল উৎপােন ও িীজ পাষক। 

আগা ার ধরন : িহু িে বজীিী। কান্ড শাবয়ত, িহুশাখা বিবশষ্ট্। 

িবতকাষরর উপায় : জবম ভালভাষি বনড়াবন বেষয় ধািক, মূল বশকড় িা াই করুন। 

তষথ্যর উৎে : েবিণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগা ার নাম : িথুয়া 

আগা া জন্মাষনার গমৌসুম : রবি ও খবরফ 

আগা ার ধরন : িে বজীবি 

িবতকাষরর উপায় : জবম ভালভাষি বনড়াবন বেষয়  িা াই করুন। 

তষথ্যর উৎে : েবিণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

 

আগা ার নাম : মুো/ভাোইল 

আগা া জন্মাষনার গমৌসুম : রবি ও খবরফ। জুন - অষক্টাির মাষে ফুল উৎপােন ও িীজ পাষক। 

আগা ার ধরন : িহুিে বজীিী 

িবতকাষরর উপায় : 

জবম ভালভাষি বনড়াবন বেষয় ধািক, মূল কন্দ  িা াই করুন। 

তষথ্যর উৎে : েবিণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩। 

  

আগা ার নাম : দুি বা 

আগা া জন্মাষনার গমৌসুম : রবি ও খবরফ । এবিল - জুলাই মাষে ফুল উৎপােন ও িীজ পাষক। 

আগা ার ধরন : িহু িে বজীিী। কান্ড শাবয়ত, িহুশাখা বিবশষ্ট্। 

িবতকাষরর উপায় : জবম ভালভাষি বনড়াবন বেষয় ধািক, মূল বশকর িা াই করুন। 

তষথ্যর উৎে : 

িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট  

কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে),১২/০২/২০১৮ 

 

 

 

আলু এর আিহাওয়া এিাং দুষয বাষগর তথ্য  

 

http://www.bari.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/


িাাংলা মাষের নাম : বচত্র 

ইাংষরবজ মাষের নাম : এবিল 

ফেল ফলষনর েময়কাল : রবি 

দুষয বাষগর নাম : ভারী বৃবষ্ট্ 

দুষয বাগ পূি বিস্তুবত : ফল পবরপক্ক হষল তা তুষল গফলুন। 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য গপষত বিক করুন 

দুষয বাগকালীন/দুষয বাগ পরিতী িস্তুবত : অবতবরক্ত পাবন দ্রুত গির কষর বেন । 

িস্তুবত : নালা বতবর রাখুন যাষত অবতবরক্ত পাবন দ্রুত গির কষর গেয়া যায়। 

তষথ্যর উৎে : েবিণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল , নষভম্বর, ২০১৩ । 

 

িাাংলা মাষের নাম : গপৌে 

ইাংষরবজ মাষের নাম : জানুয়ারী 

ফেল ফলষনর েময়কাল : রবি 

দুষয বাষগর নাম : ঘনকুয়াশা 

দুষয বাগ পূি বিস্তুবত : আিহাওয়ার কারষণ  ত্রাক আিমণ হষত পাষর তাই বনয়বমত গিত পবরেশ বন করষত হষি । 

কৃবে আিহাওয়ার তথ্য গপষত বিক করুন 

দুষয বাগকালীন/দুষয বাগ পরিতী িস্তুবত :  ত্রাষকর আিমণ গেখা বেষল ম্যানষকাষজি জাতীয়  ত্রাকনাশক (ষযমন িাইষেন এম-৪৫) ২০ গ্রাম 

১০বলটার পাবনষত বমবশষয় ৫ শতক জবমষত গাষ  গে করুন। 

িস্তুবত : বনয়বমত গিত পবরেশ বন করুন ,  ত্রাকনাশক োংগ্রষহ রাখুন । 

তষথ্যর উৎে : েবিণািষলর উপষযাগী কৃবে িযুবক্ত, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা কাউবিল, নষভম্বর, ২০১৩ 

 

 

আলু এর গপাকার তথ্য  

গপাকার নাম : আলুর সুতলী গপাকা 

গপাকা গচনার উপায় : আলুর সুতলী গপাকার মে আকাষর গ াট, ঝালরযুক্ত, েরু িানা বিবশষ্ট্ িাোবম হয়। পূণ বাঙ্গ কীড়া োোষট িা হাল্কা 

গগালাপী িষণ বর এিাং ১৫-২০ বম.বম লম্বা হষয় োষক। 

িবতর ধরণ : কীড়া আলুর মষধ্য লম্বা সুড়ঙ্গ কষর আলুর িবত কষর োষক। 

আিমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : আলূ 

গপাকার গযেি স্তর িবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : িাবড়ষত োংরবিত আলু শুকনা িাবল,  াই, তুে, অেিা কাষঠর গুড়ার একটি পাতলা স্তর (আলুর উপষর ০.৫ গেবম) বেষয় গেষক 

বেষত হষি। আলু োংরিণ করার আষগ সুতলী গপাকা আিান্ত আলু গিষ  গফষল বেষত হষি। 

পূি ব-িস্তুবত : পবরচ্ছন্ন চাোিাে। জবম পয বষিিণ।িালাইনাশক ব্যিহাষরর পুষি ব পবরপক্ক ফল োংগ্রহ করুন। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে)), ১২/০২/২০১৮।   

 

http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
http://www.ais.gov.bd/site/page/e94d22c6-e29d-48c4-a012-4463dccd3b80/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE
http://www.ais.gov.bd/


গপাকার নাম : পাতা সুড়ঙ্গকারী গপাকা 

গপাকা গচনার উপায় : িয়স্ক গপাকা গেখষত খুি গ াট ও ধুের িষণ বর । 

িবতর ধরণ : ক্ষুদ্র কীড়া পাতার দুইপাষশর েবুজ অাংশ গখষয় গফষল। তাই পাতার উপর আঁকা িাঁকা গরখার মত োগ পষড় এিাং পাতা শুবকষয় 

ঝষড় যায়। 

আিমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায়, চারা 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : পাতা 

গপাকার গযেি স্তর িবত কষর : কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : আিমণ গিবশ হষল োয়াবমেক্সাম+ষিাোয়ারাবনবলিল জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ভবলউম গলবক্স ৫ বমবলবলটার অেিা ১মুখ ) 

অেিা োইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার পাবনষত 

বমবশষয় িবত ৫ শতষক গে করষত হষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। কীটনাশক গে করায় েতকবতা অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : পবরচ্ছন্ন চাোিাে । জবম পয বষিিণ। িালাইনাশক ব্যিহাষরর পুষি ব  পবরপক্ক ফল োংগ্রহ করুন এিাং কীটনাশক ব্যিহাষরর এক 

েপ্তাষহর আষগ ফল োংগ্রহ অেিা িাজারজাত করন গেষক বিরত োকুন । 

অন্যান্য : আঠাষলা হলুে ফাঁে স্থাপন করা । 

হলুে ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : েমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফেষলর িবতকারক গপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট, ২০১৭।  

 

গপাকার নাম : আলুর বল বিটল 

গপাকা গচনার উপায় : গ াট কাষলা রষের গপাকা, বপষঠ লাল এিাং িাোবম রষের োগ আষ । 

িবতর ধরণ : পূণ ব িয়স্ক ও িাচ্চা উভয়ই িবত কষর । পূণ ব িয়স্করা চারা গাষ র গিবশ িবত কষর । এরা পাতা গ াট গ াট ব দ্র কষর খায় । 

আিমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায়, চারা 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : পাতা 

গপাকার গযেি স্তর িবত কষর : গফজ -১ , পূণ ব িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : োইপারষমবিন জাতীয় কীটনাশক (ষযমন ওস্তাে ২০ বমবলবলটার অেিা ম্যাবজক অেিা কট ১০ বমবলবলটার) িবত ১০বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক গে করষত হষি ১০-১২ বেন পরপর ২/৩ িার। কীটনাশক গে করায় েতকবতা অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : বনয়বমত জবম পবরে বশন করুন। িাল পুষত পাবখ িোর ব্যিস্থা করুন। 

অন্যান্য : হাত জাল িারা গপাকা োংগ্রহ কষর গমষর গফলা ।আিান্ত গাষ   াই ব টাষনা । ৫০০ গ্রাম বনম িীষজর শাঁে বপষে ১০ বলটার পাবনষত 

১২ ঘন্টা বভবজষয় গরষখ তা গেঁষক আিান্ত গিষত গে করষল উপকার পাওয়া গযষত পাষর । 

তষথ্যর উৎে : েমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফেষলর িবতকারক গপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট। 

 

গপাকার নাম : জাি গপাকা 

গপাকা গচনার উপায় : খুি গ াট েবুজাভ োো, নরম গেহ বিবশষ্ট্। 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1YWh-qAOvBAqnZ_q_DaC3XvzRXKmh0D8k
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


িবতর ধরণ : পাতা, ফুল ও কবচ ফষলর রে চুষে খায়।তা াড়া এই গপাকা হলুে গমাজাইক ভাইরাে গরাগ  ড়ায়। 

আিমষণর পয বায় : িাড়ন্ত পয বায়, চারা 

গপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ ব িয়স্ক, কীড়া 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , িগা 

গপাকার গযেি স্তর িবত কষর : লাভ বা , পূণ ব িয়স্ক , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : আিমণ গিবশ হষল ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অেিা টিষিা ৭-১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার 

পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক গে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। কীটনাশক গে করায় েতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আষগর ফেষলর নাড়া িা অিবশষ্ট্ অাংশ ভালভাষি ধ্বাংে করা । আগা া, মরা পাতা ও আিজবনা পবরষ্কার করষত হষি। বনয়বমত 

জবম পয বষিিন করষত হষি। 

অন্যান্য : োিানযুক্ত পাবন গে করা যায় অেিা আধাভাঙ্গা বনমিীষজর পাবন (১ বলটার পাবনষত ৫০ গ্রাম বনমিীজ গভষঙ্গ ১২ ঘন্টা বভবজষয় 

গরষখ গেঁষক বনষত হষি) আিান্ত গাষ  ১০ বেন পর পর ৩ িার গে করষল গপাকা বনয়ন্ত্রন করা যায়। এ াড়াও তামাষকর গুড়া (১০গ্রাম), 

োিাষনর গুড়া (৫গ্রাম) ও বনষমর পাতার রে িবত বলটার পাবনষত বমবশষয় ব্যিহার করা যায়। হলুে আষলাক ফাঁে ব্যিহার করুন।  

হলুে ফাঁে বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে :  েমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফেষলর িবতকারক গপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট। কৃবে  তথ্য  োবভ বে  (এআইএে),১২/০২/২০১৮ 

 

গপাকার নাম : কাটুই গপাকা 

গপাকা গচনার উপায় : গ াট আকাষরর মে, হালকা িাোবম। এরা বনশাচর অে বাৎ রাষত এষের গিবশ গেখা যায়। কীড়ার রাং গিগুনী গেষক 

িাোবম গিগুনী। এই গপাকা মাটিষত োষক। 

িবতর ধরণ : রাষত চারার গগাড়া গকষট গফষল। চারা েষল পষড় অেিা শুবকষয় মারা গযষত পাষর। 

আিমষণর পয বায় : চারা 

গপাকামাকড় জীিনকাল : পূণ ব িয়স্ক 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : কাষন্ডর গগাঁড়ায় 

গপাকার গযেি স্তর িবত কষর : লাভ বা , কীড়া 

ব্যিস্থাপনা : আিমণ গিবশ হষল কারটাপ জাতীয় কীটনাশক ( গকয়ার ৫০ এেবপ অেিা োনটাপ ৫০ এেবপ ২০ বমবল / ৪ মূখ ) অেিা 

ল্যামিা-োইহযাষলাবিন জাতীয় কীটনাশক ( কযারাষট ২.৫ ইবে অেিা ফাইটার প্লাে ২.৫ ইবে ১৫ বমবল / ৩ মূখ ) ১০ বলটার িবত ৫ শতষক 

গে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। কীটনাশক গে করায় েতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : জবম গভীর ভাষি চাে বেষত হষি এিাং গরাষে শুবকষয় বনষল ভাল হয়। জবম আগা া মুক্ত রাখষত হষি। বনয়বমত জবম পয বষিিন 

করষত হষি। 

অন্যান্য : েকাল গিলায় গকষট গেয়া চারার আষশপাষশর মাটি খুষড় কীড়া োংগ্রহ কষর গমষর গফলুন। জবম পবরষ্কার কষর আিজবনা এক 

জায়গায় োরারাত জমা কষর রাখষল গপাকা গেখাষন এষে জমা হষি, পষরর বেন েকাষল গপাকা েহ আিজবনা পুষড় গফলষত হষি। গেচ বেন 

এিাং গিষতর মাটি আলগা কষর বেন । 

তষথ্যর উৎে : েমবিত িালাই ব্যিস্থাপনা ও বিবভন্ন ফেষলর িবতকারক গপাকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা 

ইনবিটিউট। কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে),১২/০২/২০১৮ 

 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1YWh-qAOvBAqnZ_q_DaC3XvzRXKmh0D8k
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/


 

 

 

আলু এর গরাষগর তথ্য  

 

গরাষগর নাম : অন্তর ফাঁপা গরাগ 

গরাষগর কারণ : অপরজীিী জবনত গরাগ 

িবতর ধরণ : িড় িড় আলুর গকষে অেম ফাঁপা অাংশ সৃবষ্ট্ হয়। পাষশর গকাে েমূহ খেখষে ও িাোবম িণ ব ধারণ কষর যা িাবহর গেষক বুঝা 

যায় না। 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : আলূ 

ব্যিস্থাপনা : এই গরাষগর িবতকাষরর উপায় হল কম দূরষত্বর িপন, সুেম োর ব্যিহার করা ও বনয়বমত গেচ িোন করা । 

তষথ্যর উৎে : কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

গরাষগর নাম : বভতষরর কাষলা োগ 

গরাষগর কারণ : অপরজীিী জবনত গরাগ 

িবতর ধরণ : টিউিাষরর গকে কাষলা িা নীলষচ কাষলা রাং ধারণ কষর। অবক্সষজষনর অভাি গিবশ হষল েমস্ত টিউিারই কাষলা হষয় গযষত 

পাষর। আিান্ত অাংশ োংকুবচত হষয় গেঁষপ গযষত পাষর। 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : আলূ 

ব্যিস্থাপনা : এই গরাষগর িবতকাষরর উপায় হল উচ্চ তাপমাত্রায় োংরিণ না করা ও গুোষম িাতাে চলাচষল ব্যিস্থা রাখা। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

গরাষগর নাম : আলুর শুকষনা পচা গরাগ 

গরাষগর কারণ :  ত্রাক 

িবতর ধরণ : আলুর গাষয় বকছুটা গভীর কাষলা োগ পষড়। আলুর বভতষর গতব হষয় যায়। িেম পচন যবেও বভজা োষক পষর তা শুবকষয় 

শক্ত হষয় যায়। আিান্ত অাংষশ গগালাকার ভাঁজ এিাং কখষনা কখষনা গঘালাষট োো  ত্রাক জাবলকা গেখা যায়। 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : আলূ 

ব্যিস্থাপনা : আলু ভালভাষি িা াই কষর োংরিণ করষত হষি। যোযে বকউবরাং কষর আলু গুোমজাত করষত হষি। িাইষেন এম ৪৫ দ্রিণ 

(০.২%) িারা িীজ আলু গশাধন করষত হষি। িস্তা, ঝুবড় ও গুোমজাত আলু ৫% ফরমাবলন বেষয় গশাধন করষত হষি। 

িীজ গশাধন েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : কৃবে তথ্য োবভ বে(এআইএে), ১২/০২/২০১৮। 

 

গরাষগর নাম : গগাল আলুর স্কযাি গরাগ 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/


গরাষগর কারণ : ব্যাকষটবরয়া 

িবতর ধরণ : এ গরাষগর আিমষণ আলুর গা এিষড়া গেিষড়া হষয় যায়, োগ পষড় এিাং আলুর গাষয় গষতবর সৃবষ্ট্ হয়। 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : আলূ 

ব্যিস্থাপনা : জবমষত অবতবরক্ত ইউবরয়া ব্যিহার না করা। জবমষত শতাাংশ িবত ১৮০ গ্রাম বজপোম িষয়াগ করা। গরাগ েহনশীল জাত 

গযমন িাবর আলু ২৫, িাবর আলু ২৮, িাবর আলু ৩১, িাবর আলু ৩৪, িাবর আলু ৪১ চাে করা গযষত পাষর । জবমষত গহক্টর িবত ১২০ গকবজ 

বজপোম োর ব্যিহার করষত হষি। অষনক েময় গেষচর তারতষম্যর কারষন োে গরাগ হষত পাষর। গেজন্য আলু লাগাষনার ৩০-৩৫ বেন 

পয বন্ত গকান অিস্থাষত গযন মাটির রষের ঘাটবত না হয় গেবেষক গখয়াল রাখষত হষি। আলু উষত্তালষনর েময় মাটিষত রে গিবশ োকষল োে 

গরাগ হষত পাষর। গাষ র িয়ে ৭০ বেন হষল গেচ গেয়া িন্ধ করষত হষি। 

পূি ব-িস্তুবত : পবরবমত ও েময় মত োর ব্যিহার করা। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে),১২/০২/২০১৮ 

 

গরাষগর নাম : পাউিারী বমলবিউ 

গরাষগর কারণ :  ত্রাক 

িবতর ধরণ : পাতা ও গাষ র গাষয় োো পাউিাষরর মত োগ গেখা যায়, যা ধীষর ধীষর েমস্ত পাতায়  বড়ষয় পষড় । আিমণ গিশী হষল 

পাতা হলুে িা কাষলা হষয় মারা যায় । 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : োলফার জাতীয়  ত্রাকনাশক গযমন ( কুমুলাে ৪০ গ্রাম িা গগইষভট িা মষনাবভট ২০ গ্রাম অেিা কাষি বন্ডাবজম গ্রুষপর 

 ত্রাকনাশক গযমন: গগাল্ডাবজম িা এমষকাবজম ১০ বমবল ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় গে করুন ।  ত্রাকনাশক গে করায় েতকবতা 

অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : আগাম িীজ িপন করা, সুেম োর ব্যিহার করা। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ োংস্করণ,গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে),১২/০২/২০১৮  

 

গরাষগর নাম : নাবি ধ্বো 

গরাষগর কারণ :  ত্রাক 

িবতর ধরণ : পাতার উপর ফযাকাষশ অেিা বফষক েবুজ রষের গগালাকার অেিা এষলাষমষলা পাবন গভজা োগ পষড়। কুয়াশা ন্ন গমঘলা 

আিহাওয়ায় োগ োংখ্যা ও আকার দ্রুত িাড়ষত োষক। গাষ র পাতা ও কাণ্ড িাোমী গেষক কালষচ আকার ধরণ কষর। আিমষণর তীব্রতা 

গিবশ হষল গাষ র কাণ্ড ও েবুজ ফষলও গরাষগর লিণ িকাশ পায়। গরাষগর লিণ গেখা গেিার ৩-৪ বেষনর মষধ্য গা  ঝলষে যায় ও দ্রুত 

মহামাবর আকাষর  বড়ষয় পষড়। 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : ম্যানষকাষজি জাতীয়  ত্রাকনাশক গযমন (বরষিাবমল গগাল্ড অেিা িাইষেন -এম-৪৫ ২০ গ্রাম ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় ১২ 

বেন পরপর গে করা  ত্রাকনাশক গে করায় েতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/


িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : গরাগ িবতষরাধ জাত চাে করা গযমন িাবর আলু ৪৩, িাবর আলু ৫৩ এিাং িাবর আলু ৭৭। িীজ গশাধন করা।  

িীজ গশাধন েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ োংস্করণ,গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে),১২/০২/২০১৮ 

 

গরাষগর নাম : েষল পড়া গরাগ 

গরাষগর কারণ :  ত্রাক /ব্যাকষটবরয়া 

িবতর ধরণ : িেষম কবচ পাতা েষল পষড় িা বনষচর িয়স্ক পাতা বিি বণ হষয় যায়। িেম বেষক গাষ র অাংশ বিষশে, কষয়ক বেন পষর পুষরা 

গা  েষল পষড়। আিান্ত কাষন্ডর বভতষরর অাংশ কাল িাোবম রে ধারন কষর, পাবন গ্রহষণ িাঁধা গেয়। গাষ র গগাড়ার িায় ২ ইবি িাল গকষট 

পাবনষত ৫-১০ বমবনট বভবজষয় রাখষল কাটা অাংশ হষত গকান রে গির না হয় ,পাবনর রষের গকান পবরিতবন না হয় তাহষল  ত্রাষকর আিমণ 

বুঝষত হষি। গির হষল ব্যাকষটবরয়ার আিমন । 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় , চারা 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : কাণ্ড , পাতা 

ব্যিস্থাপনা :  ত্রাষকর আিমণ হষল ম্যানষকাষজি জাতীয়  ত্রাকনাশক গযমন ( বরষিাবমল গগাল্ড ২০ গ্রাম) অেিা কাি বাবন্ডজম জাতীয় 

 ত্রানাশক গযমন (এইমষকাবজম ৫০;অেিা গগাল্ডাবজম ৫০০ ইবে ১০ বমবল /২ মুখ ) ১০ বল পাবনষত বমবশষয় ৭ বেন পরপর ৩ িার গাষ র 

গগাড়ায় ও মাটিষত গে করুন। আিমণ গিাবশ হষল িেম গেষক িবত বলটার পাবনষত ২গ্রাম গরাভরাল বমবশষয় গে করুন।  ত্রাকনাশক গে 

করায় েতকবতা অিলম্বন করষত হষি।ব্যাষক্টবরয়ার আিমণ হষল গিষতর মাটিষত বিঘািবত ২ গকবজ হাষর বিবচাং পাউিার ব টাষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : শস্য পয বাষয় মাঠ পবরেশ বন। চাষের আষগ িবত শতাাংষশ ১-২ গকবজ িষলা চুন ব্যিহার। ফেল কাটার পর আিান্ত জবম ও তার 

আষশ-পাষশর জবমর নাড়া পুবড়ষয় গফলুন। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ োংস্করণ,গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে),১২/০২/২০১৮ 

 

গরাষগর নাম : আলুর ইষয়াষলা ভাইরাে গরাগ 

গরাষগর কারণ : ভাইরাে 

িবতর ধরণ : এর গরাগ হষল গাষ  হলুে ও গাঢ় েবুজ গ াপ গ াপ গমাজাইক করা পাতা গেখা গেয় এিাং পাতা কুুঁকষড় যায়। আিান্ত পাতা 

হলষে হষয় যায়, বিবচত্র আকাষরর োগ গেখা যায়, কুকষড় যায়। গা  গ াট হষয় যায়। 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : িাড়ন্ত পয বায় , চারা 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : পাতা 

ব্যিস্থাপনা : জাি গপাকা এ গরাষগর িাহক, তাই এষের েমষনর জন্য ইবমিাষিাষরাবিি জাতীয় কীটনাশক (ষযমন এিমায়ার অেিা টিষিা ৭-

১০ বমবলবলটার / ২মুখ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় িবত ৫ শতষক গে করষত হষি ১০ বেন পরপর ২/৩ িার। কীটনাশক গে করায় 

েতকবতা অিলম্বন করষত হষি। 

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : গরাগমুক্ত গা  গেষক িীজ োংগ্রহ করা ।ষিত গেষক আিান্ত গা  তুষল গফলষত হষি। 

অন্যান্য : আিান্ত গা  োংগ্রহ কষর ধ্বাংে করা । 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
http://www.ais.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ োংস্করণ,গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

কৃবে তথ্য োবভ বে (এআইএে),১২/০২/২০১৮ 

 

 

গরাষগর নাম : আলুর কাষলা িা নরম পচা গরাগ 

গরাষগর কারণ : ব্যাষক্টবরয়া 

িবতর ধরণ : মাষঠ গাষ র গগাড়ায় কাষলা োগ পড়ষল তাষক কাষলা পচা এিাং গা  ও টিউিার আিান্ত হষল নরম পচা গরাগ িষল । আিান্ত 

গাষ র টিউিার পষচ যায় । োংরবিত আলুষত এ গরাষগ আিান্ত আলু পষচ যায় এিাং পচা আলুষত এক ধরষণর উগ্র গষন্ধর সৃবষ্ট্ হয়। চাপ বেষল 

আলু গেষক রে গিবরষয় আষে যা অন্য সুস্থ আলুষক আিমন কষর । আিান্ত অাংশ িাোবম রাংষয়র ও নরম হয় যা েহষজই সুস্থ অাংশ গেষক 

আলাো করা যায় 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : চারা , পূণ ব িয়স্ক , ফষলর িাড়ন্ত পয বায় 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : কাণ্ড , ফল 

ব্যিস্থাপনা : জবমষত কষয়কিার োনাোর ফেল চাে কষর আিার আলু চাে করা। বিকল্প গপােক গযমন: আগা া পবরস্কার রাখা ও ফেষলর 

পবরতযাক্ত অাংশ ধ্বাংে করা । 

অন্যান্য : আিান্ত গা  গেষক িীজ োংগ্রহ করষিন না । 

তষথ্যর উৎে : কৃেষকর জানালা ওষয়িোইট,১২/০২/২০১৮ 

 

গরাষগর নাম : আগাম ধ্বো 

গরাষগর কারণ :  ত্রাক 

িবতর ধরণ : িেষম বনষচর পাতায় গ াট গ াট কাষলা গেষক িাোবম চিাকার োগ গেখা যায়। োষগর চাবরবেক হলুে েবুজ িলয় গেখা যায়। 

যা গেখষত আষনকটা গগা- গচাষখর মত। আিমন গিবশ হষল অষনকগুষলা োগ একষত্র বমষশ যায়। গা  হলষে হষয় পাতা নুষয় পষড় এিাং 

অকাষল মারা যায়। 

ফেষলর গয পয বাষয় আিমণ কষর : পূণ ব িয়স্ক 

ফেষলর গয অাংষশ আিমণ কষর : কাণ্ড , পাতা , ফল 

ব্যিস্থাপনা : পাতায় ২/১টি োগ গেখার োষে োষে িবত বলটার পাবনষত ইষিাবিয়ন িা গমনষকাষজি জাতীয়  ত্রাকনাশক ( গযমন: গরাভরাল 

িা িাইষেন এম ৪৫ ২০ গ্রাম ) ১০ বলটার পাবনষত বমবশষয় গে করুন ।  ত্রাকনাশক গে করায় েতকবতা অিলম্বন করষত হষি।  

িালাইনাশক ব্যিহাষরর েতকবতা েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

িালাইনাশষকর বিস্তাবরত তষথ্যর জন্য বভবজট করুন 

পূি ব-িস্তুবত : িীজ গশাধন করা, পবরবমত ও েময় মত োর ব্যিহার করা। 

িীজ গশাধন েম্পষকব বিস্তাবরত জানষত বিক করুন 

অন্যান্য : আিান্ত গা  োংগ্রহ কষর ধ্বাংে করা ।টষমষটা গিষতর পাষশ আলু চাে করা গেষক বিরত োকুন। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাত িই,িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট,৬ষ্ঠ োংস্করণ,গেষপ্টম্বর, ২০১৭। কৃেষকর জানালা 

ওষয়িোইট,১২/০২/২০১৮  

 

 

আলু এর ফেল তলা এিাং োংরিষণর তথ্য  

ফেল গতালা : গমঘলা িা বৃবষ্ট্র বেষন আলু গতালা ঠিক না। েকাষলর েমষয় আলু উঠাষনা ভাল। আলু েম্পূণ বভাষি পবরপক্ক হষল তুলষত হয়। 

আলু উঠাষনার ৭-১০ বেন আষগ গাষ র গগাড়া গকষট গফলা েরকার। আলু গতালার েময় লিয রাখুন গযন গকাোল িা লাঙ্গষলর আঘাষত আলু 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/home.html
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/home.html
http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/home.html


গকষট না যায়। োধারণত িস্তায় আলু ভরার েময় প্লাবিষকর ঝুবড় িা গামলা ব্যিহার করা উত্তম। আলু োংগ্রহ গশষে যত তাড়াতাবড় ে্ভবি 

িাবড়ষত বনন। যবে গকান কারষণ আলু গিষত রাখষত হয় তা হষল  ায়াযুক্ত জায়গায় বিব ষয় পাতলা কাপড়/খড় বেষয় গেষক রাখুন। 

ফেল োংরিষণর পূষি ব : িাবড়ষত এষন আলু পবরস্কার, শুকষনা  ায়াযুক্ত জায়গায় রাখুন।আলু োংগ্রহ করা েম্পূণ ব গশে হষল ১-৭ বেন পবরষ্কার 

ঠান্ডা জায়গায় আলু বিব ষয় গরষখ পাতলা কাপড় বেষয় গেষক রাখষল আলুর গাষয়র িত গেষর যাষি ও গপাকার আিমণ গেষক োংগৃহীত আলু 

রিা পাষি। কাটা, ফাটা, েবুজ, গরাগািান্ত আলু িা াই কষর আলাো কষর বতনটি গগ্রি ( িড়, মাঝাবর ও গ াট) কষর জাষলর মত চষটর 

িস্তায় ভষর বহমাগাষর পাঠান। 

িবিয়াজাতকরণ : আলুর বেঙ্গাড়া, আলু পুবড়, আলুর বচপে, িযাকারে, আলুরচপ ইতযাবে েচরাচর গেখা যায়।  িাবর আলু-২৫ গেি োই 

এিাং িাবর আলু-২৮ বচপস্ এর জন্য উপষযাগী। 

োংরিণ : িা াই করা আলু ঠান্ডা ও িাতােযুক্ত ঘষর োংরিণ করষত হষি।োংরবিত আলু ৪-৬ ইবি উঁচু কষর গমষঝষত বিব ষয় রাখা 

েরকার। এ াড়া িাষশর বতবর মাচায়, ঘষরর তাষক িা গচৌবকর বনষচ আলু বিব ষয় রাখা গযষত পাষর।োংরবিত আলু ১০-১৫ বেন পর বনয়বমত 

িা াই করষত হষি। গরাগািান্ত, গপাকা লাগা ও পচা আলু গেখা মাত্র গফষল বেষত হষি। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

আলু এর িীজ উৎপােন এিাং োংরিষণর তথ্য  

িীজ উৎপােন : সূষয বর আষলা পষড় এমন  উচু িা মাঝবড় উচু , গিষল িা গিষল গোঁআশ মাটি বনি বাচন করুন। জবম েমতল এিাং গেচ বনকাষশর 

ব্যিস্থা রাখুন। জবম গভীর চাে বেষয় বকছুবেন গরাষে শুবকষয় বনন যাষত গরাগিালাই , আগা া বিনষ্ট্ হয়। আড়াআবড় চাে ও মই বেষয় জবম 

ঝুর ঝুষর কষর বনন, এষত আলুর টিউিার গঠন ভাল হষি। ।  িীজ আলু উৎপােষনর জন্য অন্য জাষতর আলু গেষক ৩০ বমটার এিাং 

েমষগাত্রীয় অন্য ফেল ( টষমট, গিগুন, মবরচ ইতযাবে ) গেষক ১৫ বমটার দুরত্ব িজায় রাখুন। িীজ আলু উৎপােষনর জন্য অিশ্যই িতযাবয়ত 

িীজ ব্যিহার করুন।  

িীজ োংরিণ: অবধক বেন িীজ আলু োংরিষণর জন্য  বহমাগার েিষচষয় উপযুক্ত স্থান । তষি এ গিষত্র কাটা, গেতলা িা গরাগিালাই 

আিান্ত  আলু িা াই কষর  বতনটি গগ্রি ( িড়, মাঝাবর ও গ াট) কষর জাষলর মত চষটর িস্তায় ভষর বহমাগাষর রাখষত হষি।  

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

 

 

আলু এর কৃবে উপকরণ  

 

িীজিাবপ্ত স্থান : িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ বাষরশন (বিএবিবে) িীজ বিিয়ষকষের তথ্য গপষত বিক করুন 

োর ও িালাইনাশক িাবপ্তস্থান : োর বিলাষরর তথ্য গপষত বিক করুন 

বনকটস্থ িাজাষরর অনুষমাবেত িালাইনাশক বিষিতার বনকট হষত িালাইনাশষকর গময়াে যাচাই কষর িালাইনাশক বকনুন। 

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ, গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

িাাংলাষেশ কৃবে উন্নয়ন কষপ বাষরশন (বিএবিবে) । 

 

 

আলু এর কৃবে যন্ত্রপাবত  

যষন্ত্রর নাম : মই 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর িমতা : কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : জবম চাষে ব্যিহার করা হয় 

http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.badc.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0


যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : োেয়ী মূল্য, েহজ িাপ্য ও েহষজ িহন গযগ্য। 

রিণাষিিণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন গেষক পবরষ্কার কষর রাখুন 

তষথ্যর উৎে : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফেল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় োংষশাবধত), কৃবে েম্প্রোরণ অবধেপ্তর (বি এ 

ই), খামারিাড়ী, ফাম বষগট, োকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

যষন্ত্রর নাম : গকাোল 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর িমতা : হস্ত চাবলত/ কাবয়ক েম 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : আইল  াঁটা, গেচ ও বনকাশ নালা  বতবর। কম জবমর জন্য ফেল গতালা ও জবম  পবরচয বায় ব্যিহার হয়।।  

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : োেয়ী মূল্য, েহজ িাপ্য ও েহষজ িহন গযগ্য। 

রিণাষিিণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও পাবন গেষক পবরষ্কার কষর রাখুন 

তষথ্যর উৎে : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফেল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় োংষশাবধত), কৃবে েম্প্রোরণ অবধেপ্তর (বি এ 

ই), খামারিাড়ী, ফাম বষগট, োকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

যষন্ত্রর নাম : চাোিাষে জবম কবেষণ পাওয়ার টিলার 

যষন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যষন্ত্রর পবরচালনা পদ্ধবত : বিষজল চাবলত 

যষন্ত্রর িমতা : িচলবত পাওয়ার টিলার গযখাষন ৫-৬টি চাষের িষয়াজন হয়, হাই বিি গরাটাবর টিলার বেষয় গেখাষন ১-২টি চাে যষেষ্ট্। তা 

একটি উন্নত মানষর শুকনা জবম চােষর যন্ত্র। ১২অশ্ব শবক্ত েম্পন্ন। 

যষন্ত্রর উপকাবরতা : িবত ঘন্টায় ০.১ হক্টষর (২৪ শতাাংশ) জবম চাে করষত পার। িচবলত  টিলাষরর তুলনায় ৫০% েময় ও অে ব োেয় হয়। 

যষন্ত্রর বিবশষ্ট্য : যন্ত্রষর গরাটাবর গিি শ্যাফট উচ্চ গবতষত  ঘুষর  বিধায়জবমর গেলা খুি গ াট হয় ও মাটি ভাল গুুঁড়া িা বমবহ হয়। 

রিণাষিিণ : ব্যিহাষরর পর মাটি ও কাোপাবন পবরস্কার কষর রাখুন। িষয়াজষন অবভজ্ঞ গমকাবনক বেষয় যন্ত্র পরি বতী কাষজর জন্য গমরামত 

কষর বনন। 

তষথ্যর উৎে : খামার যাবন্ত্রকীকরন এর মাধ্যষম ফেল উৎপােন বৃবদ্ধ িকল্প- ২য় পয বায় (২য় োংষশাবধত), কৃবে েম্প্রোরণ অবধেপ্তর (বি এ 

ই), খামারিাড়ী, ফাম বষগট, োকা-১২১৫, জানুয়াবর ,২০১৮। 

 

 

আলু এর িাজারজাতকরষণর তথ্য  

িোগত ফেল পবরিহন ব্যিস্থা : িাঁষশর ঝুবড়, চষটর িস্তা, গঠলা গাবড়, বরক্সা ভযান, গরুর গাবড়, গনৌকা ইতযাবে ।  

আধুবনক ফেল পবরিহন ব্যিস্থা : প্লাবিষকর ঝুবড়, ব দ্রযুক্ত চষটর িস্তা, পাওয়ার ট্রবল, বমবন ট্রাক, ট্রাক।  

িোগত িাজারজাত করণ : স্থানীয় িাজাষর খুচরা/ পাইকাবড় বিিয়। 

আধুবনক পদ্ধবতষত িাজারজাত করণ : িবিয়াজাত কষর আড়ৎ োষরর মাধ্যষম বহমযুক্ত কাভ বাি ভযাষন দূরিতী িাজার, সুপার মাষকবট, ও 

বিষেষশ বিপণন করুন।  

ফেল িাজারজাত করষনর বিস্তাবরত তথ্য গপষত বিক করুন 

  

তষথ্যর উৎে : কৃবে িযুবক্ত হাতিই, িাাংলাষেশ কৃবে গষিেণা ইনবিটিউট, ৬ষ্ঠ োংস্করণ,গেষপ্টম্বর, ২০১৭। 

http://www.dam.gov.bd/


 


