
১. প্রযুক্তির নাম : এইচসি 95 

 

২. অবমুক্তির সন : 1995 

৩. উদ্ভাবণের পদ্ধসি : সবশুদ্ধ িাসর সিব বাচি 

৪. প্রযুক্তির ববসিষ্ট্য : ✓  পািা ও কান্ড িম্পুে ব িবুজ, পািা খসন্ডি, করলাকৃসি।  

✓  ফুণলর রঙ ক্রীম রঙ এর সিিণর হাল্কা হলুদ।  

✓  পািা ও কান্ড িম্পূে ব িবুজ।  

✓  পািা খসন্ডি  ও করিলাকৃসি। 

৫. প্রযুক্তির উপক্ত াক্তিতা : ককিাফ-এইচসি-২ এর কচণে অসিক বাণোমাি িম্পন্ন। আঁি উজ্জ্বল।  উঁচু, সিচু ও মাঝাসর 

িব জসমণিই বপি উপণ াগী। জলাবদ্ধিা িহিিীল। 

৬. উৎপাদণির কমৌসুম : খসরফ-1 

৭. বপি িমে : বচণের প্রথম- মধ্য ববিাখ (15 মাচ ব- 30 এসপ্রল) 

৮. বীণজর হার  : িাসরণি 15-18 ককসজ/ণহক্টর এবং সিটিণে 20-25 ককসজ/ণহক্টর 

৯. প্রযুসির চাষাবাদ পদ্ধসি : জসম বিরী ও বীজ বপি:  

জসমর প্রকার কিণদ আড়াআসড় 3-5 বার গিীর চাণষর পর 2-3 বার মই সদণে জসমর মাটি 

সমসহ করা প্রণোজি। এিাড়া আিানুরূপ বীজ গজাণিার লণযয জসম আগািামুি করা 

প্রণোজি। সিটিণে ও িাসরণি উিে পদ্ধসিণি বীজ বপি করা  াে। প্রসি কহক্টণর 3.0-3.5 

লয গাি রাখা প্রণোজি। িাসরণি বপি করণল িাসর কথণক িাসরর দূরত্ব 30 কি.সম. এবং 

গাি কথণক গাণির দূরত্ব হণব 6-7 কি.সম.। িাসরণি বীজ বপি করণল গাণির পসরচ বা করা 

িহজ হে এবং এি ফলিও বৃসদ্ধ পাে। 

িাণরর পসরমাি ও প্রণোগ পদ্ধসি: 

 প্রসি কহক্টর জসমর জন্য ইউসরো 130 ককসজ, টিএিসপ 25 ককসজ এবং এমওসপ 40 ককসজ 

পসরমাে িার দরকার। িণব শুকণিা কগাবর িার ব্যবহার করা হণল প্রসি হাজার ককসজ শুকণিা 

কগাবর িার ব্যবহাণরর জন্য 11 ককসজ ইউসরো, 10 ককসজ টিএিসপ এবং 10 ককসজ এমওসপ 

িার সিি বাসরি মাোর কচণে কম প্রণোগ করণি হণব। 

•  কগাবর িার অবশ্যই বীজ বপণির 2-3 িপ্তাহ পূণব ব জসমণি প্রণোগ করণি হণব। 

•  বীজ বপণির সদি সিি বাসরি মাোর অণি বক পসরমাি ইউসরো প্রথম সকসি সহিাণব এবং 

িম্পূে ব মাোর টিএিসপ এবঙ এমওসপ িার জসমণি কিষ চাণষ প্রণ াগ কণর মই সদণে 

মাটির িাণথ িাল কণর সমসিণে সদণি হণব। 

•  সিিীে সকসি ইউসরো িার অথ বাৎ সিি বাসরি মাোর বাকী অণি বক ইউসরো িার গাণির 45 

সদি বেণি িামান্য শুকণিা মাটির িাণথ সমসিণে জসমণি প্রণোগ করণি হণব। িণব লযয 

রাখণি হণব ক ি প্রণ াগকালীি জসমণি প বাপ্ত রি থাণক এবং প্রণোগকৃি িার গাণির 

কসচ পািা ও ডগাে িা লাণগ। 

আন্ত:পসরচ বা: 

•      বীজ বপণির এক হণি দুই িপ্তাহ পর জসমর কজা অনু ােী আচড়া সদণি হণব। এ িমে 

চারার িংখ্যা ঘি হণল প্রাথসমক িাণব চারা পািলা করা  াে।  



•      গাণির বেি 40-45 সদণির মণধ্য একবার সিড়ািী সদণে আগািা পসরস্কার করা হে 

এবং সুস্থ িবল গাি করণখ দুব বল ও সচকি গাি তুণল কফলণি হণব। 

•      িািারিিঃ এ জাণি করাগ বালাই এর আক্রমি কম িণব গাণি করাগ বালাই কদখা সদণল 

করাগ বালাই এর আক্রমি অনু ােী ঔষুি প্রণোগ করণি হণব। 

•      অসিক আঁি ফিণলর জন্য প্রাথসমক পসরচ বা খুবই গুরুত্বপূে ব। িাই সিড়ািী ও পািলা 

করণি অবণহলা করণল গাণির বৃসদ্ধ ব্যাহি হে। ফণল ফলি কণম  াে। 
  

ফিল িংগ্রহ, শুকাণিা ও গুদাম জািকরে:  

গাণির বেি 110 কথণক 120 সদি হণল এ জাণির গাি কাটা  াে এবং ফলি িাল পাওো 

 াে। সচকি ও কমাটা গাি আলাদা িাণব আটি কেঁণি পািা ঝসরণে কগাড়া 3/4 সদি এক ফুট 

পাসিণি ডুসবণে রাখণি হণব। পণর পসরস্কার পাসিণি জাক সদণি হণব। জাক খুব পুরু িা কণর 

খড় বা কচুরী পািা সদণে কেণক কদওো হণব। আঁি  াণি কবিী পণচ িা  াে কিসদণক কখোল 

রাখণি হণব। এ আঁি  ি পসরস্কার কণর কিাো  াে িিই উজ্জ্বল হে। কিাো আঁি বাঁণির 

আণড় শুকাণিা উসচি। মাটিণি শুকাণল মেলা হণে আঁণির মাি খারাপ হে। আঁি শুকাণিার 

পর বাণন্ডল কেঁণি গুদামজাি ও বাজারজাি করা হে। কাগজ সিণে ব্যবহাণরর জন্য 

বাণোমাি সহণিণব এ ফিল কাটা হণল হাল্কা আঁটি কেঁণি দাঁড় কসরে রাখণি হণব। এি পািা 

ঝরার িণে িণে কাণন্ড জলীে বাষ্প কণম  াণব এবং কান্ড পচা প্রসিহি হণব। 

বীজ উৎপাদি ও িংরযে: 

 আঁণির জন্য বপিকৃি গাি কথণক আিানুরূপ বীজ পাওো িম্ভব িে। িাই কাসিি পসরমাি 

বীজ উৎপাদণির জন্য সিিটি পদ্ধসিণি িাবী ককিাফ বীজ উৎপাদি করা  াে।  থা- 

১) িরািসর বীজ বপি পদ্ধসি 

এ পদ্ধসিণি বীজ উৎপাদণির জন্য মধ্য জুলাই কথণক আগষ্ট্ মাণির কিষ (শ্রাবে কথণক 

িাণের মাঝামাসঝ) পh©ন্ত সকছুটা উচুুঁ এবং জলাবদ্ধিা মুি জসমণি পািলা কণর (প্রসি 

িিণক 40-50 গ্রাম) বীজ বপি করণি হে। 

2) কাটিং বা ডগা করাপি পদ্ধসি 

গাণির বেি 100-110 সদি হণল ডগা (1.5-2.0 ফুট) িারাণলা ছুসর বা চাকু সদণে ককণট 3-

4 টুকরা কণর (প্রসি টুকরাে কমপণয 3টি পব ব থকাণি হণব) প বাপ্ত আে বিািমৃদ্ধ জসমণি 

িাসর কণর উত্তর মুখী কাি (45 সডগ্রী ককাে) কণর 5-6 ইসি দুণর দুণর লাগাণি হণব। কাটিং 

লাগাণিার আণগ বড় পািা গুণলা কফণল সদণি হণব। এ পদ্ধসিণি প্রসি িিক জসমণি 2.5-

3.0 ককসজ বীজ িহণজই উৎপাদি করা  াে। 

3) চারা করাপি পদ্ধসি 

উচু জসমণি 3সম: x 1সম: িাইণজর বীজিলা বিরী কণর আষাঢ় মাণি (15 জুি কথণক 15 

জুলাই) বীজ বপি কণর চারা উৎপন্ন করা হে। চারার বেি 30-35 সদি হণল চারাগুণলা 

করাপণির উপযুি হে। কমঘলা সদণি অথবা িন্ধ্যার আণগ  খি করাদ থাণকিা িখি চারা 

করাপি করা িাল। 

বীজ ফিল িংগ্রহ ও বীজ িংরযে 



বীজ ফিল ককণট 2-3 সদি করাণদ শুসকণে সিণল ফলগুণলা কফণট  াে এবং িারপর লাঠি 

সদণে মাসড়ণেং িহণজই বীজ িংগ্রহ করা  াে। গাণির িিকরা 70-80 িাগ ফল বাদামী 

রং িারি করণল গাণচর কগাড়া িণমি ককণট ফিল িংগ্রহ করণহ হণব। প বাপ্ত শুকাণিা বীজ 

ঠান্ডা কণর প্লাসষ্ট্ণকর কযাি, টিি, কাঁণচর পাে ইিযাসদণি িণর মুখ িালিাণব (বায়ুণরািী) বন্ধ্ 

কণর গণরর মণধ্য এক ককাণে ঠান্ডা স্থাণি রাখণল 1/2  বির বীজ িাল থাণক। 

  
১০. জীবিকাল : 120-150 সদি (আণির জন্য) 150-210 সদি (বীণজর জন্য) 

১১. ফলন : 2.৮0-৩.৩0 টি/ণহ. 

 


