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নিরাপদ আম সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, পনরবহণ, বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-নবক্রয়  

ফদলর রাজা আম। বাাংলাদদদশর প্রধাি অর্কৃরী ফল হদে আম। প্রনতবছর শত শত টি আম নিরাপদ উপাদয় 

সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ করার অভাদবই ধ্বাংস হদয় যায়। তাছাড়া শুধুমাত্র অসমদয় সাংগ্রহ ও অিনুদমানদত ক্ষনতকর 

রাসায়নিক ব্যবহাদরর ফদল িষ্ট হয় শত শত টি আম। বাাংলাদদশ নিরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ প্রনতবছর লদদশর 

প্রধাি প্রধাি আম উৎপাদিকারী লজলাসমূদহ আম উৎপাদদির সাদর্ সম্পৃক্ত চাষী, ব্যবসায়ী, গদবষক, 

জিপ্রনতনিনধ ও প্রশাসদির সমন্বদয় নিরাপদ আম উৎপাদদি সভা লসনমিার ও কমশৃালা কদর র্াদক। এবছর 

লিাদভল কদরািাভাইরাস (লকানভড-১৯) এর প্রভাদব কর্তপৃদক্ষর এ সকল কাযকৃ্রমসমূহ ব্যাহত হয়। তদুপনর 

নিরাপদ আম প্রানি আমাদদর সকদলর কাম্য। তাই নিরাপদ আম প্রানির লদক্ষয নিদে উদেনখত আম সাংগ্রদহর 

কযাদলন্ডার ও করণীয়সমূহ অবলম্বি করা প্রদযাজয।  

আম সাংগ্রদহর কযাদলন্ডার 

µ. bs ZvwiL Av‡gi RvZ 

০১ ১৫ লম লর্দক সকল প্রকার গুটি আম 

০২ ২০ লম লর্দক লগাপাল লভাগ 

০৩ ২৫ লম  রাণী পছন্দ এবাং লখিা বা লক্ষণ লভাগ 

০৪ ২৮ লম নহমসাগর বা নখরসাপাত 

০৫ ৬ জুি ল্যাাংড়া 

০৬ ১৫ জুি লর্দক আম্রপানল এবাং ফজনল 

০৭ ১০ জুলাই লর্দক আনিিা এবাং বারী আম-৪ 

 

  



করণীয় : 

১।  অপনরপক্ক আম বাজারজাত করা লর্দক সম্পূণরৃূদপ নবরত র্াকদত হদব। 

২।  বাজার লর্দক অপনরপক্ক আম ক্রয় লর্দক নবরত র্াকদত হদব। 

৩। গাছ লর্দক আম সাংগ্রদহর নিধাৃনরত সময়সীমা/কযাদলন্ডার অনুসরণ করদত হদব এবাং কৃনষ মন্ত্রণালদয়র 

নিদদনৃশত নিয়ম লমদিই আম সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, পনরবহি ও বাজারজাত করদত হদব। 

৪। আম পাকাদত অিনুদমানদত রাসায়নিক লযমি- কযালনসয়াম কাবাৃইড, নপনজআর (Plant 

Growth Regulator) ফরমানলি প্রভৃনত ব্যবহার িা করা। 

৫। পাকা আদমর প্রাকৃনতক রাং নচদি লক্রতা সাধারণদক আম কযাদলন্ডার অনুযায়ী আম ক্রয় করা।  

৬। আম নবদক্রতাদদর পাকা আদমর ঝুনড়দত একটি পাকা আম মাঝ বরাবর লকদট দুই টুকরা কদর রাখা। 

যাদত লক্রতাসাধারণ আদমর পনরপক্ক আটি লদদখ পাকা আম নচদি নিদত পাদর।  

৭। পাকা আদমর বণ ৃউজ্জ্বল িা হদয় ধুসর ও হলুদ-সবুজ নমশ্র লছাপযুক্ত হদল তা ক্ষনতকর রাসায়নিদকর 

প্রভাবযুক্ত হদত পাদর। 

৮। প্রাকৃনতকভাদব পাকা আদমর বণ/ৃরাং লযমি উজ্জ্বল ও নিগ্ধ হয় লতমনি পাকা আদমর বৃদে বা লবোঁটায় 

নমলদব নিনদষৃ্ট সুঘ্রাণ। নকন্তু ক্ষনতকর রাসায়নিক নদদয় পাকাদিা আদম লযমি উজ্জ্বল, নিগ্ধ বণ/ৃরাং ও 

নমলদবিা লতমনি নমলদব িা নমনষ্ট সুঘ্রাণ।  

৯। ফরমানলি মািব স্বাদস্থ্যর জন্য অতযে ক্ষনতকর রাসায়নিক। গদবষণায় প্রমানণত হদয়দছ- উনিদজাত 

ফসদল ফরমানলদির লকাি কাযকৃারীতা লিই। প্রাকৃনতকভাদবই পাকা ফদল সামান্য পনরমাণ ফরমানলি 

র্াদক যা মািবস্বাদস্থ্যর জন্য লমাদটই ক্ষনতকর িয়।  

১০। লক্রতার পছদন্দর আম (জাত) টিই লক্রতার নিকট নবদক্রতার নবনক্র করা আবশ্যক অর্াৃৎ ফজনল আদমর 

চানহদার লক্ষদত্র আনিনি আম নবনক্র িা করা। কারণ সততাই সদবাৃৎকৃষ্ট পন্থা। 

 

 

 

 

 

 

 



আম লচিার যত উপায়  

 

 

 

 

 

 

 

বাজার লর্দক আম নকদিদছি লগাপালদভাগ নকন্তু বাসায় এদস জািা লগদলা এটি রাণী পছন্দ। অর্বা ফজলী 

আদমর দাম নদদয় নকিদলি আনিিা। মধু মাদস আম নকিদত লগদল অদিদকই এ ধরদির সমস্যায় পদড়ি প্রায় 

কাছাকানছ সমদয় িািাি জাদতর আম বাজাদর আসায় পছদন্দর আম নকিদত নহমনশম খাি লক্রতারা। 

লকাি আম লদখদত লকমি? 

 বাজাদর লয জাদতর আম আমরা প্রর্দমই পাই লসটি হদলা 

লগাপালদভাগ। এটির গাদয় লদখদবি হলুদ লছাপ দাগ আদছ আর 

এটি নিদচর নদদক একটু সরু। এটি পাকদল হলুদ ভাব আদস। লম 

মাদসর নিতীয় সিাহ লর্দক এই আম বাজাদর পাওয়া যায়। 

 এটির কাছাকানছ আদরকটি আম আদছ রাণী পছন্দ। 

লগাপালদভাদগর মদতা এটির গাদয়ও হলুদ দাগ আদছ নকন্তু 

আকাদর হদব এটি লছাট। তাই লগাপালদভাদগর সাদর্ রাণী 

পছন্দ লমশাদল বুঝা যায় িা।  

 নখরসাপাত আম লম মাদসর লশদষ বা জুদির প্রর্ম সিাদহ 

বাজাদর আদস। এটি খুবই নমনষ্ট আম। নখরসাপাতটাই ঢাকায় 

নগদয় নহমসাগর হদয় যায়। নখরসাপাত আম একটু বড় 

আকাদর হয়। আদম হালকা দাগ আদছ। 

 আনিিা আর ফজলী আম লদখদত একই রকম। িা ঠকদত 

চাইদল জািদত হদব লয- আনিিা আমটি একটু লবনশ সবুজ। 

আর ফজলী আম একটু হলুদ হয়। আনিিার একটু লপট লমাটা 

হয়। আর ফজলীর লপট লমাটা হয় িা, লদখদত লম্বা ধরদির 

হয়। ফজলী আম যখি আদস তখি অন্য আম খুব একটা 

বাজাদর র্াদক িা। এটি জুলাইদয়র মাঝামানঝ বাজাদর আদস। 

তদব এটি ল্যাাংড়া লগাপালদভাদগর মদতা নমনষ্ট হয় িা।  



 বানর আম-২ লক্ষণদভাগ লচিার একমাত্র উপায় হদলা এটির িাক আদছ মাঝামানঝ স্থ্াদি। এটির 

নমষ্টতা কম, অদিদক বদল ডায়দবটিস আম। পাকদল এটির সুন্দর একটি হলুদ রাং আদস। সাধারণভাদব 

জুি মাদসর শুরুর নদদক এটি বাজাদর আদস।  

 রুপালী আম বা আম্রপানল বাজাদরর লসরা আম। এই আদমর নিদচর নদদক একটু সু ুঁচাদলা উপদর একটু 

লগাল। এই আম নমনষ্ট লবনশ, স্বাদদ অন্যরকম। 

 বাাংলাদদদশ এমি মানুষ িাই লয ল্যাাংড়া আম পছন্দ কদর িা। 

ল্যাাংড়া আম লদখদত নকছুটা লগালাকার এবাং মসৃণ। নিদচর 

নদদক এটির িাকটি লদখা যায়। এটি জুি মাদসর মাঝামানঝ 

বাজাদর আদস এবাং চামড়া খুবই পাতলা। 

 বানর আম-৪ আনিিার সাদর্ নবদদনশ একটি আদমর সাংকরায়দি এই উিাবি হদয়দছ। এই আম লচিার 

উপায় হদলা এর সুন্দর একটি রাং আদস। আর জুলাই মাদসর নিতীয় সিাহ লর্দক এটি বাজাদর আদস।  

পনরপক্ক আম লচিার উপায় :  

পাকা আদমর ববনশষ্টয হদলা এগুদলা লদখদত একটু হনলদাভ হয়। আর পানিদত নদদল এগুদলা ডুদব যায় যনদ আম 

পনরপক্ক হয়। 

 

স্বাস্থ্যকর আম খাওয়ার উপায়:  

এটা যনদ একটু মার্ায় রাখা যায় লকাি সমদয় লকাি আম পাকদব লস সমদয় লস আম খাদবা। তাহদল অসাধুরা 

অসমদয় আম এদি খাওয়াদত পারদব িা।  

 

 ড. সহদদব চন্দ্র সাহা 

 পনরচালক (এিদফাসদৃমন্ট) 

 বাাংলাদদশ নিরাপদ খাদ্য কর্তপৃক্ষ 

  লফাি : ০২-৫৫১৩৮৬০৫ 

 


