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বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী এর ২০২০-2১ অি যবছদরর বাষি যক প্রষতদবেন 

 

(ক)  প্রষতষ্ঠান গঠদনর প্রপ্রযাপট: 

 

 বাাংলাদেদশর প্রিম জাতীয় পঞ্চবাষি যক পষরকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্ যাদয় বীদজর মান ষনয়ন্ত্রণকারী সাংস্থা ষহদসদব 

১৯৭৪ সাদলর ২২ জানুয়াষর বীজ অনুদমােন সাংস্থা প্রষতষষ্ঠত হয়। পরবতীদত ২২ নদেম্বর ১৯৮৬ তাষরদখ এর ’’বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী’’ 

নামকরণ করা হয়। প্রষতষ্ঠালগ্ন প্রিদক সরকাষর ও প্রবসরকাষর পর্ যাদয় উৎপাষেত ও বাজারজাতকৃত ষনয়ষন্ত্রত  সদলর (ধান, গম, পাট, আলু, 

আখ, প্রমস্তা ও প্রকনা ) বীদজর প্রতযয়ন ও মান ষনয়ন্ত্রদণ সাংস্থাটি গুরুত্বপূণ য ভূষমকা পালন কদর আসদছ। জাতীয় বীজনীষতর আদলাদক প্রেদশ 

একটি শষক্তশালী বীজ ষশল্প গদে প্রতালার ষনষমদত্ত এর প্রতযয়ন প্রসবার আওতায় রদয়দছ বীজ  সদলর জাত পরীযাপূব যক ছােকরণ/ষনবন্ধন, 

মাঠ পষরেশ যন ও প্রতযয়ন, পরীযাগাদর ও কদরাল  াদম য বীদজর মান পরীযণ, প্রতযয়ন ট্যাগ ইস্যযকরণ, মাদকযট মষনটষরাং এবাং বীজ আইন 

ও ষবষধমালা লাংঘনকারীদের ষবরুদি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সাংস্থাটির সকল কাষরগরী কম যকান্ড বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় বীজ নীষত 

১৯৯৩, বীজ আইন (সাংদশাধন) ১৯৯৭, বীজ আইন (সাংদশাধন) ২০০৫, বীজ আইন ২০18, বীজ ষবষধমালা 2020 ও জাতীয় বীজ প্রবাদড যর 

ষসিান্ত অনুর্ায়ী পষরচাষলত হদয় িাদক। সরকার কর্তযক সাংস্থার অনুদমাষেত নতুন জনবল কাঠাদমা অনুর্ায়ী প্রমাট পদের সাংখ্যা ৬৩৩। তার 

মদধ্য ষবষসএস কৃষি কযাডারভূক্ত পদের সাংখ্যা ২৫১।  বতযমান সাাংগঠষনক কাঠাদমা অনুয়ায়ী প্রেদশর ৭টি ষবোদগ ৭টি আঞ্চষলক বীজ 

প্রতযয়ন অষ স ও বীজ পরীযাগার এবাং ৬৪টি প্রজলায় ৬৪টি প্রজলা বীজ প্রতযয়ন অষ স অন্তভূ যক্ত রদয়দছ। 

  

ষেশন: 

মানসম্পন্ন বীদজর ষনশ্চয়তা। 

 

ষমশন:  
 

উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন ও প্রষতকূলতা সষহষ্ণু জাদতর মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন ও ষবতরদণ উৎপােনকারীদের প্রতযয়ন প্রসবা প্রোন 

এবাং মাদকযট মষনটর এর মাধ্যদম বীদজর মান ষনষশ্চতকরণ।  

 

 প্রষতষ্ঠাদনর কার্ যাবলী: 
 

 

১) প্রর্ প্রকান প্রঘাষিত জাত ও প্রজাষতর বীজ প্রতযয়ন ; 
 

২) ষনবষন্ধত অন্যান্য জাদতর বীজ প্রতযয়ন ; 
 

৩) বীজ প্রতযয়দনর উদেশ্য উৎপােন, প্রষিয়াজাতকরণ, সাংরযণ ও প্রলদবষলাং এর পিষত ষনধ যারণ এবাং চুোন্তোদব অনুদমাষেত বীদজর 

জাত সঠিক ষকনা এবাং এই ষবষধমালার অধীন প্রতযয়দনর জন্য এদত অাংকুদরােগদমর হার, ষবশুিতার হার আর্দ্ যতার পষরমান ও বীদজর 

মাদনর এরূপ অন্যান্য ববষশষ্ট্য আদছ ষকনা, তা ষনষশ্চত করা ; 
 

৪) প্রকান জাদতর বা প্রজাষতর বীজ প্রতযয়দনর জন্য আদবেনপত্র প্রাষির পর বপনকৃত বীদজর উৎস বীজ প্রতযয়ন এদজষন্স কর্তযক প্রতযয়নকৃত 

হদয়ষছল ষকনা, এই ষবষধমালা অনুসাদর বীজ িদয় প্ররকড য আদছ ষকনা এবাং ষ  পষরদশাধ হদয়দছ ষকনা তা র্াচাই করা ; 
 

৫) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), ষবজাত বাচাই (Rouging), র্ষে প্রদয়াজন হয়, এবাং সাংষিষ্ট্ জাদতর বা প্রজাষতর স্যষনষে যষ্ট্ অন্যান্য 

ষবিয়াষের (Factors) ন্যযনতম মান সব যো বজায় রাখাসহ বীজ মাদঠ প্রতযয়দনর জন্য ষনধ যাষরত গ্রহণীয় মাত্রার অষতষরক্ত বীজ বাষহত 

প্ররাদগর উপষস্থষত র্াদত না িাদক তা ষনষশ্চত করদত মাঠ পষরেশ যন করা ; 
 

৬) অন্য জাদতর বা প্রজাষতর বীদজর ষমশ্রণ ঘদটদছ ষকনা তা প্রেখদত বীজ প্রষিয়াজাতকরণ প্রকন্দ্র পষরেশ যন করা ; 

 

৭) মাঠ পষরেশ যন, বীজ প্রষিয়াজাতকরণ প্রকন্দ্র পষরেশ যন, নমুনা ষবদিিণ এবাং ষচষিতকরণ, প্রলদবষলাং, ষসষলাংসহ প্রতযয়নপত্র প্রোন 

স্যচারূোদব সম্পন্ন হদে ষকনা তা ষনষশ্চত করা ; 

 

 



 

 

৮) বীজ ব্যবসায়ী কর্তযক বাজারজাতকৃত বীদজর ধারদকর সাদি সাংর্যক্ত প্রলদবদল বষণ যত বীদজর মান তাদত ষবধৃতরূদপ সঠিক আদছ ষকনা তা 

বাজারজাত পরবতী নমুনা পরীযা পিষত বারারা তোরষক করা এবাং মান সম্পদকয সদচতনতা ষ্ষষ্ট্র উদেশ্য তার  লা ল বীজ 

ব্যবসায়ীগণদক অবগত করা ; 

 

৯) ষডইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীযার অাংশ ষহসাদব জাদতর চষরত্রগত ববষশষ্ট্য ও গুনাবলীর 

কম যকান্ড (Varietal description activities) পষরচালনা করা এবাং প্রস সকল জাদতর কার্ যকারীতা পরীযার (VCU: Value for 

Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবাং ষবষেন্ন স্থাদন পরীযদণর ব্যবস্থা করা ; 
 

১০) ষবষেন্ন  সদলর বীদজর গুদণর ন্যযনতম মান, সময় পূনষব যদবচনা ও অনুদমােদনর জন্য স্যপাষরশ করা ; 

 

১১) প্রতযাষয়ত বীদজর উৎপােদন উৎসাহ ষ্ষষ্ট্র লদযয বীজ ব্যবসায়ী ও প্রতযাষয়ত বীদজর তাষলকা প্রকাশসহ ষশযামূলক কম যসূষচ পষরচালনা 

করা ; 

 

১২) প্রতযাষয়ত বীদজর উৎপােদনর জন্য প্রর্ বীজ বপণ করা হদয়দছ তা এ ষবষধমালার অধীন বপণদর্াগ্য ষছল ষকনা র্াচাই করদত প্রদয়াজনীয় 

তথ্য সাংরযণ করা ; 

 

১৩) প্ররাগ ও কীট-পতদের বারারা সহদজ আিান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্ যকারীতা (Poor Performance) এর জন্য প্রবাড যদক 

জাত প্রতযাহাদরর পরামশ য প্রোন। 

 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী’র উইাং ওয়ারী কার্ যিম: 

 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীর পষরচালক এই এদজন্সীর প্রশাসষনক প্রধান ষহদসদব োষয়ত্ব পালন কদরন। বতযমাদন এ এদজন্সীদত প্রমাট 

৫৬৯ জন কম যকতযা-কম যচারীর পে রদয়দছ। তন্মদধ্য ২৫১টি পে ষবষসএস (কৃষি) কযাডারভুক্ত। বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদত ৩টি কাষরগরী উইাং 

রদয়দছ-           

ক) প্রশাসন ও অি য  উইাং           

খ) মাঠ প্রশাসন, পষরকল্পনা ও মষনটষরাং উইাং           

গ) সীড প্ররগুদলশন ও মান ষনয়ন্ত্রণ উইাং  

 

(ক) প্রশাসন ও অি য উইাং: 

 

সাংস্থার র্াবতীয় প্রশাসষনক ও অি যননষতক কার্ যাবলী পষরচালনা ও সম্পােন করা এবাং পষরচালক, বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী প্রক 

সহায়তা প্রোন করা এই উইাং এর োষয়ত্ব। অষতষরক্ত পষরচালক এ উইাং এর প্রধান ষহদসদব োষয়ত্ব পালন কদরন। প্রশাসন এবাং অি য ও 

ষহসাব শাখাবারদয়র মাধ্যদম এই উইাং এর কার্ যাবলী সম্পাষেত হদয় িাদক। 

 

১) প্রশাসন শাখা:  

 

-সাংস্থার কম যকতযা-কম যচারীদের ষনদয়াগ, বেষল, শ্রাষন্ত ষবদনােন, ষসদলকশন প্রগ্রড, টাইম প্রেল সাংিান্ত কার্ যাষে সম্পােন। 

-অবকাঠাদমা রযনাদবযণ এবাং র্ানবাহন িয় ও রযনাদবযণ সাংিান্ত কার্ যাষে সম্পােন। 

-এদজন্সীদত কম যকতযা ও কম যচারীদের েযতা বৃষির লদযয বীজ প্রর্যষক্ত ষবিয়ক প্রষশযণসহ কষম্পউটার প্রষশযণ, অষ স প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনা এবাং ষহসাব ষবিয়ক প্রষশযদণর ব্যবস্থা করা। 

-এদজন্সীর বাষি যক প্রষতদবেন মুর্দ্ণ ও ষনয়ষমত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইদেষর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

-কৃষি মন্ত্রণায়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সাংস্থার চাষহত ষরদপাট যসমূহ প্রণয়ন ও প্রপ্ররণ। 

-এছাোও এদজন্সীর অন্যান্য প্রশাসষনক কার্ যাষে সম্পােন। 

 

 

 



 

 

২) অি য ও ষহসাব শাখা:  

- সাংস্থার বাৎসষরক বাদজট প্রণয়ন এবাং অধীনস্ত অষ সসমূদহ বাদজট বরাে প্রোন। 

- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান ষহসাবরযণ অষ স এর চাষহো প্রমাতাদবক ষরদপাট য প্রণয়ন ও প্রপ্ররণ। 

- কম যকতযা-কম যচারীগদণর প্রবতনসহ আনুিাষেক ষবল বতষর ও সরকাষর প্রেজাষর হদত উদত্তালন। 

- ষবষধদমাতাদবক অি যননষতক ষনরীযা কার্ যাষে পষরচালনা। 

- এদজন্সীর ষবষেন্ন প্রকল্প ও কম যসূষচসমূদহর অি যননষতক কম যকান্ড পষরচালনায় সহায়তা প্রোন।  

 

(খ) মাঠ প্রশাসন, পষরকল্পনা ও মষনটষরাং উইাং : 

 

এ উইাং মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, বীদজর মান ষনয়ন্ত্রণ ও পষরকল্পনা এবাং মষনটষরাং  প্রসবা প্রোন কদর আসদছ। এদজন্সীর বীজ 

প্রতযয়ন কার্ যিদমর আওতায় মাঠ পষরেশ যন ও বীজ পরীযণ এবাং পষরকল্পনা ও মষনটষরাং কার্ যিম এর উইাং মাধ্যদম পষরচাষলত হদয় 

িাদক। উইাং প্রধান ষহদসদব একজন অষতষরক্ত পষরচালক র্াবতীয় কম যকান্ড পষরচালনা কদর িাদকন। এ উইাং এর ষতনটি শাখা রদয়দছ। র্িা-   

 

১) মাঠ প্রশাসন শাখা:       

 

সারাদেদশ ৬৪ জন প্রজলা বীজ প্রতযয়ন কম যকতযার মাধ্যদম মাঠ পষরেশ যন কার্ যিম পষরচালনা করা হদয় িাদক। প্রজলা বীজ 

প্রতযয়ন  কম যকতযার কম যকান্ড তোরষক ও মষনটষরাং এর জন্য প্রেদশর ৭টি অঞ্চদল ৭জন আঞ্চষলক বীজ প্রতযয়ন কম যকতযা রদয়দছন। 

উদেখদর্াগ্য মাঠ কার্ যিদমর মদধ্য রদয়দছ: 

 

- প্রজনন, ষেষত্ত, প্রতযাষয়ত প্রশ্রষণর বীজ  সদলর মাঠ পষরেশ যন, পর্ যদবযণ ও প্রতযয়ন প্রোন। 

- গদবিণা প্রষতষ্ঠান, ষবএষডষস এবাং অন্যান্য সরকাষর ও প্রবসরকাষর সাংস্থার বীজ উৎপােন, বীজ প্রষিয়াজাতকরণ, সাংরযণ কার্ যিম 

মষনটষরাং এবাং নমুনা সাংগ্রহ কদর পরীযার জন্য পরীযাগাদর প্রপ্ররণ। 

- সরকাষর মুর্দ্ণালয় হদত ট্যাগ মুর্দ্ণপূব যক সদন্তািজনক  লা দলর ষেষত্তদত আঞ্চষলক কার্ যালদয়র মাধ্যদম সাংষশস্নষ্ট্ প্রজলা বীজ প্রতযয়ন 

কম যকতযা কর্তযক বীজ প্রষিয়াজাতকরণ প্রকদন্দ্র ট্যাগ সরবরাহ ষনষশ্চত ও তোরষক করা । 

- অনুদমাষেত বীজ ষডলার কর্তযক ষবষিত বীদজর মান সঠিক আদছ ষকনা র্াচাই করার লদযয প্রোকান পষরেশ যন, মাদকযট মষনটষরাং ও নমুনা 

সাংগ্রহ কদর পরীযাগাদর প্রপ্ররণ। 

- প্রজনন প্রশ্রষণর বীদজর জন্য সবুজ, ষেষত্ত প্রশ্রষণর বীদজর জন্য সাো ও প্রতযাষয়ত প্রশ্রষণর বীদজর  জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সাংদর্াজন 

করার কার্ যিম তোরষক করা হয়। 

-  সদলর Inbreed এবাং Hybrid জাদতর অঞ্চলষেষত্তক মাঠ মূল্যায়ন কম যকান্ড পষরচালনা করা। 

- Truthfully Labeled Seed (TLS) বা মান প্রঘাষিত বীদজর গুণগত মান র্াচাই করা। 

- এছাোও বীদজর মান ষনয়ন্ত্রদণর জন্য প্রেদশর নেীবন্দর, স্থলবন্দর ও ষবমানবন্দদর ষবদেশ প্রিদক আগত বীদজর নমুনা পরীযাগাদর প্রপ্ররণ 

এবাং  লা ল সাংষিষ্ট্ র তাষন/ আমোষনকারকদক অবষহত করা হয়।  

 

২) বীজ পরীযা শাখা:    

   

এ শাখার অধীদন ১টি প্রকন্দ্রীয় বীজ পরীযাগার, ৭টি ষবোদগ আঞ্চষলক বীজ প্রতযয়ন কম যকতযার অধীদন ১টি কদর প্রমাট ৭টি 

আঞ্চষলক বীজ পরীযাগার ও ২৫টি প্রজলায় প্রজলা বীজ প্রতযয়ন অষ সাদরর কার্ যালদয় স্থাষপত ২৫টি ষমষন বীজ পরীযাগার আদছ। এসব 

পরীযাগাদর বীদজর ষবশুিতা, অাংকুদরােগম যমতা, বীদজর আর্দ্ যতা পরীযা করা হদয় িাদক।  

এছাোও এ শাখা কর্তযক পষরচাষলত বীজ পরীযা সাংিান্ত অন্যান্য কার্ যিদমর মদধ্য রদয়দছ: 

 

- প্রেদশর ষবষেন্ন গদবিণা প্রষতষ্ঠান প্রর্মন BRRI, BARI, BINA, BJRI হদত উৎপাষেত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবাং 

ষবএষডষস, প্রবসরকাষর উৎপােক ও এনষজও কর্তযক উৎপাষেত ষেষত্ত এবাং প্রতযাষয়ত বীদজর বীজমান পরীযা কদর  লা ল সাংষিষ্ট্ 

প্রষতষ্ঠানদক অবষহত করা। 



 

 

- মাদকযট মষনটষরাং কার্ যিদমর আওতায় সাংগৃহীত সকল প্রকার প্রঘাষিত ও অদঘাষিত  সদলর বীদজর নমুনা সাংগ্রহপূব যক জাতীয় ও 

আঞ্চষলক বীজ পরীযাগাদর বীজ মান পরীযা কদর  লা ল সাংষিষ্ট্ ষডলার/উৎপােনকারী এবাং কৃষি মন্ত্রণালয়দয়র বীজ উইাংদক অবষহত 

করা । 

- কৃষি সম্প্রসারণ অষধেিদরর অধীন পষরচাষলত প্রকল্পসমূদহর আওতায় চািী পর্ যাদয় উৎপন্ন ষবষেন্ন  সদলর বীদজর মান র্াচাই কদর 

 লা ল প্রপ্ররণ। 

- কৃষি সম্প্রসারণ অষধেিদরর উষিে সাংরযণ উইাং এর অধীদন সাংগষনদরাধ প্রকন্দ্রসমূহ কর্তযক প্রপ্রষরত ষবষেন্ন  সদলর বীদজর নমুনা পরীযা 

কদর  লা ল মন্ত্রণালয়সহ সাংষিষ্ট্ সকলদক প্রপ্ররণ করা। 

- আন্তজযাষতক বীজ পরীযা সাংস্থা (International Seed Testing Association) এর Referee Sample Testing কার্ যাষে স্যষ্ঠেুাদব 

পষরচালনা করা।  

 

৩। পসরকল্পিা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা  

 

- ই-কৃষি প্রসবা ও আইষসটি কার্ যিম সাংিান্ত সাষব যক ষবিয় তোরষক করা। 

- সাংস্থার সাষব যক ষবিয় ষবদবচনা কদর  প্রস্তাষবত প্রকল্পসমূদহর পষরকল্পনা প্রণয়দন ও পষরবীযণ কার্ যিদমর ব্যবস্থা গ্রহন। 

- মাঠ পর্ যাদয় চলমান প্রকল্পসমূদহর বাস্তবায়ন কার্ যিম ষনয়ষমত পর্ যদবযণ ও তোরষক প্রষতদবেন প্রণয়ন করা। 

- চলমান প্রকল্পসমূদহর ষনয়ষমত মূল্যায়ন প্রষতদবেন এবাং সমাি প্রকল্পসমূদহর সাষব যক মূল্যায়ন কার্ যিম পষরচালনা করা। 

- ষবষেন্ন কম যসূষচ/প্রকল্প বাস্তবায়দনর কাদজ মূল্যায়ন ও পষরবীযদণর ব্যবস্থা তোরক করা। 

- বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদত কম যরত সকল কম যচারীর হালনাগাে ডাটাদবজ বতষরকরণ। 

-অনলাইন ষরদপাটি যাং এর ব্যবস্থা চালুকরণ। 

 

(গ) সীড প্ররগুদলশন ও মান ষনয়ন্ত্রণ উইাং  

 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী প্রজােোরকরণ প্রকদল্পর সহায়তায় ১৯৯৫ ইাং সাদল সাংস্থায় জাত পরীযণ কার্ যিম শুরু হয়।  পরবতীদত 

১৯৯৭ সাদল ১২ একর কদরাল  াম য প্রষতষষ্ঠত হওয়ার পর ষনয়ষমত োদব জাত পরীযণ কার্ যিম বৃষি প্রপদয়দছ। এছাো, ২০০৯ সদন ষডএনএ 

ষ োর ষপ্রষটাং (DNA finger-printing) এর প্রািষমক স্যষবধাসহ একটি জাত পরীযাগার স্থাষপত হয়। এ উইাং এর মূল উদেশ্য হদলা: 

প্রনাটি াইড  সদলর নতুন জাত ছােকরদণ সমন্বয় সাধন ও ছােকৃত ষবষেন্ন জাদতর প্রকৌষলক ষবশুিতা সাংরযণ এবাং সাংষিষ্ট্ নীষতমালা, 

আইন, ইতযাষে প্রণয়ন সাংিান্ত কার্ যাষে সম্পােন করা। এ উইাং এর প্রধান ষহদসদব অষতষরক্ত পষরচালক কম যরত রদয়দছন। এ উইাং এর 

কার্ যিম সীড প্ররগুদলশন ও মান ষনয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যদম পষরচাষলত হদয় িাদক। 

 

১) সীড প্ররগুদলশন শাখা:  

 

- সাংস্থার ষবষেন্ন নীষতমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয় এর ষনদে যশনা প্রমাতাদবক নীষতমালা ও আইন প্রণয়দন সহায়তা প্রোন করা।  

- সাংস্থার আইনগত ষবষেন্ন সমস্যা সাংষিষ্ট্ উইাংদক পরামশ য বারারা সহদর্াষগতা প্রোন।  

- সাংষিষ্ট্ ষবষেন্ন নীষতমালা/ আইনকানুন র্যদগাপদর্াগীকরদণ প্রদয়াজনীয় পেদযপ গ্রহণ করা।    

 

২) মান ষনয়ন্ত্রণ শাখা :  

 

- প্রনাটি াইড  সদলর জাত ছােকরণ কার্ যিদমর আওতায় উিাষবত  সদলর ষড ইউ এস (DUS) (Distinctness, Uniformity and 

Stability) প্রটস্ট সম্পােন করা। বীজ ষবষধমালা, ১৯৯৮ এর ধারা ৬ অনুসাদর বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীর োষয়ত্ব ষহদসদব এই প্রটদস্টর কার্ যিম 

পষরচাষলত হদয় িাদক।   

- প্রষস্তাষবত জাদতর সনাক্তকারী ববষশদষ্ট্যর একটি বণ যনা (Descriptor) বতষর করা হয়। এই প্রটদস্টর মাধ্যদম Breeder’s Right প্রষতষষ্ঠত 

হয় এবাং  সদলর জাত হনন (Varietal Piracy) প্রিদক রযা পায়।  



 

 

- ষপ্র-প্রপাস্ট কদরাল ও প্রগ্রা-আউট প্রটস্ট (Pre-Post Control & Grow-out Test) : প্রজনন, ষেষত্ত ও প্রতযাষয়ত প্রশ্রষণর প্রর্ সব লট বীজ 

পরীযায় অনুদমাষেত মাদনর পাওয়া র্ায়, প্রস সব লদটর পূব যগৃহীত নমুনার একাাংশ হদত বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী’র কদরাল  াদম য  সল 

উৎপােন কদর সাংষিষ্ট্ শাখার কম যকতযাগণ অ  টাইপ/ ষবজাত সনাক্তকরদণর মাধ্যদম জাদতর প্রকৌষলক ষবশুিতা ষনরূপন কদরন। অত:পর 

 সদলর উপর্যক্ত পর্ যাদয় মাঠ ষেবস অনুষ্ঠান কদর ত্রুটিপূণ য নমুনা প্লদটর লটসমূহ হদত মাঠ পর্ যাদয় উৎপাষেত বীজ  সদলর মাঠ প্রতযয়নকারী 

কম যকতযা এবাং বীজ উৎপােনকারী সাংস্থার প্রষতষনষধগণদক সদরজষমদন পষরেশ যদনর ব্যবস্থা করা হয় এবাং জষমগুষল ষনষবে পর্ যদবযদণর 

মাধ্যদম অ টাইপ/ ষবজাত প্ররাষগাং এর পরামশ য প্রোন করা হয়। এটি বীজ  সদলর জাদতর ষবশুিতা রযায় গুরুত্বপূণ য ভূষমকা পালন কদর।  

- ষবষেন্ন অঞ্চদল প্রনাটি াইড  সদলর উিাষবত নতুন ইনষেড ও হাইষেড জাদতর মাঠ মূল্যায়ন কার্ যিম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন  লা ল 

সাংকলন কদর প্রষতদবেন, জাতীয় বীজ প্রবাদড যর কাষরগরী কষমটি সোয় ছােকরণ ও ষনবন্ধদনর স্যপাষরশ প্রণয়দনর ষনষমদত্ত উপস্থাপন করা। 

 

 

(খ) জনবল    

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদক পূনগ যঠন ও শষক্তশালী করার পেদযপ ষহদসদব অত্র সাংস্থার জনবল কাঠাদমা পূনগ যঠন কদর ২২৩ হদত 

633 এ উন্নীত করা হদয়দছ এবাং প্রেদশর প্রষতটি ষবোদগ আঞ্চষলক বীজ প্রতযয়ন অষ স ও বীজ পরযাগার এবাং প্রষতটি প্রজলায় প্রজলা বীজ 

প্রতযয়ন অষ স স্থাপন করা হদয়দছ। 

 

ছক-১ : প্রষতষ্ঠাদনর জনবল সাংিান্ত তথ্য 

ি.নাং. প্রগ্রড নাং 
জনবল 

মন্তব্য 
অনুদমাষেত কম যরত শূন্য 

1 প্রগ্রড 1 0 0 0  

2 প্রগ্রড 2 1 1 0  

3 প্রগ্রড 3 10 ৬ ৪  

4 প্রগ্রড 4 0 0 0  

5 প্রগ্রড 5 7৮ ৫৯ ১9  

6 প্রগ্রড 6 4 4 0  

7 প্রগ্রড 7 0 0 0  

8 প্রগ্রড 8 0 0 0  

9 প্রগ্রড 9 159 ৪৪ 1১৫  

10 প্রগ্রড 10 1 0 1  

11 প্রগ্রড 11 3 3 0  

12 প্রগ্রড 12 0 0 0  

13 প্রগ্রড 13 11 0 11  

14 প্রগ্রড 14 12 6 6  

15 প্রগ্রড 15 0 0 0  

16 প্রগ্রড 16 178 7৮ 10০  

17 প্রগ্রড 17 0 0 0  

18 প্রগ্রড 18 3 ০ 3  

19 প্রগ্রড 19 0 0 0  

20 প্রগ্রড 20 173 1১০ ৬৩  

 প্রমাট 633 31১ 322  

 

*৩০ জুন ২০21 তাষরদখর তথ্য 

 

 



 

 

 ২০20-21 অি যবছদর কম যকতযা/কম যচরী ষনদয়াগ ও পদোন্নষত ষবিয়ক তথ্য 

প্রষতদবেনাধীন বছদর পদোন্নষত নতুন ষনদয়াগ প্রোন 

মন্তব্য 

কম যকতযা কম যচারী প্রমাট কম যকতযা 
কম যচারী  

(স্থায়ী পদে) 

কম যচারী  

(আউট 

প্রসাষস যাং) 

প্রমাট 

০ ১ ১ ০ ০ ০ - - 

- 1 1 - - - - - 

 

(গ) মানব সম্পে উন্নয়ন: 

ছক-২ : (ক) মানব সম্পে উন্নয়ন (প্রষশযণ) 

ি.নাং. প্রগ্রড নাং 
প্রষশযণ 

মন্তব্য 
অেযন্তরীন ববদেষশক ইন হাউজ অন্যান্য প্রমাট 

1 প্রগ্রড 1-9 ১৪৬ 0 6৩ ৩৪ ২৪৩  

2 প্রগ্রড 10 0 0 0 0 0  

3 প্রগ্রড 11-20 ২০ 0 ৩৪২ 0 ৩৬২  

 প্রমাট ১৬৬ জন 0 জন ৪০৫ জন ৩৪ জন ৬০৫ জন  

 

ছক-২ : (খ) মানব সম্পে উন্নয়ন (উচ্চষশযা) 

ি.নাং. প্রগ্রড নাং 
প্রষশযণ 

মন্তব্য 
ষপএইচষড এম.এস অন্যান্য প্রমাট 

1 প্রগ্রড 1-9 - - - - ২০২০-2১ অি যবছদর প্রেদশর 

অেযন্তদর ও ষবদেদশ উচ্চষশযাদি য 

প্রকান কম যকতযা গমন কদরনষন। 

 

2 প্রগ্রড 10 - - - - 

3 প্রগ্রড 11-20 - - - - 

 প্রমাট - - - - 

 

 

 

ছক-২ : (গ) ববদেষশক প্রসষমনার/ ওয়াকযশপ/ এক্সদপাজার ষেষজট 

 

ি.নাং. প্রগ্রড নাং 
প্রষশযণ 

মন্তব্য 
প্রসষমনার ওয়াকযশপ এক্সদপাজার ষেষজট প্রমাট 

1 প্রগ্রড 1-9 - - - - ২০২০-2১ অি যবছদর ববদেষশক 

প্রসষমনার/ ওয়াকযশপ/ এক্সদপাজার 

ষেষজদট ষবদেদশ প্রকান কম যকতযা 

গমন কদরনষন। 

2 প্রগ্রড 10 - - - - 

3 প্রগ্রড 11-20 - - - - 

 প্রমাট - - - - 

 

 



 

 

 

 

 প্রসষমনার/ওয়াকযশপ সাংিান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ প্রিদক ৩০ জুন ২০2১ পর্ যন্ত) 

 

প্রেদশর অেযন্তদর প্রসষমনার/ওয়াকযশদপর সাংখ্যা প্রসষমনার/ওয়াকযশদপ অাংশগ্রহণকারীদের সাংখ্যা 

১ ২ 

2৪ টি ৮৮০ জন 

 

 (ঘ) উদেখদর্াগ্য কর্ যিম: 

1. জাত অবমুক্তকরণ/ ষনবন্ধন 
 

  ২০20-২০21  অি যবছদর প্রমাট 1০৩টি নতুন উিাষবত সাষরর (ধাদনর ৮3টি, গদমর 1৬টি এবাং পাদটর 4টি) DUS test 

(Distinctness, Uniformity and Stability) সম্পােন করা হয় এবাং প্রমাট ২৬টি সাষরর (ধাদনর 1৬টি, গদমর ৪টি এবাং আদখর ৪টি) 

VCU test (Value for Cultivation and Uses) সম্পােন করা হয়। উদেষখত DUS ,VCU test এর সদন্তািজনক  লা দলর 

ষেষত্তদত এ পর্ যন্ত  প্রমাট 17টি জাত (ধাদনর ৫টি, গদমর ২টি, পাদটর ১টি এবাং আদখর ২টি )  NSB (National Seed Board) কর্তযক 

অবমুক্ত করা হয়। 

            বীদজর গুণগত মাদনর ষনশ্চয়তার জন্য ষপ্র-প্রপাস্ট কদরাল প্রগ্রা-আউট প্রটস্ট পরীযার মাধ্যদম প্রমাট ২০০৩টি (আমন ধাদনর 

৫6৯টি, প্রবাদরা ধাদনর ৫৬৮টি, আউশ ধাদনর 1৭৩টি, গদমর ২২০টি,  আলুর 383টি এবাং পাদটর ৯০টি) বীজ লদটর পরীযা সম্পন্ন করা 

হদয়দছ। 

             ২০২০-২০2১ অি যবছদর হাইষেড জাদতর প্রমাট ৭৫টি (আমন ১৯টি, প্রবাদরা 5১টি এবাং আউশ ৫টি) জাদতর আঞ্চষলক োয়াল 

বাস্তবায়ন করা হয়। সদন্তািজনক  লা দলর ষেষত্তদত এ পর্ যন্ত প্রমাট ২৬টি (আমন ১২ টি এবাং প্রবাদরা ১৪টি) হাইষেড ধাদনর জাত ষনবষন্ধত 

হদয়দছ। (জাতীয় বীজ প্রবাদড যর 10৫ তম সো পর্ যন্ত)।  

 

2. বীজ প্রতযয়ন:  

২০20-২০21 অি যবছদর বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী কর্তযক প্রমাট প্রতযষয়ত বীদজর পষরমান 93,932 প্রম. টন। 

 

3. বীজ পরীযা: 
 

২০20-২০21 অি যবছদর প্রনাটি াইড  সদলর ষবষেন্ন জাদতর সব যদমাট 6,372টি নমুনার ষবশুিতা, আর্দ্ যতা ও অাংকুদরােগম 

পরীযা সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

 

4. প্রতযয়ন ট্যাগ ষবতরণ: 

 

২০20-২০21 অি যবছদর ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি প্রনাটি াইড  সদলর 47,12১টি প্রজনন, 90,640টি প্রাক-ষেষত্ত, 

55,37,498টি ষেষত্ত ও ৯4,54,062টি প্রতযাষয়ত সহ প্রমাট 1,51,29,321টি ট্যাগ ষবতরণ করা হদয়দছ। 

 

 

5. বীজ  সদলর মাঠ পষরেশ যন কার্ যিদমর প্রষতদবেনঃ 

 

২০20-২০21 অি যবছদর মাঠ প্রতযয়নকৃত জষমর পষরমাণ ৪১,৮৪৩ প্রহক্টর। 



 

 

            6. মাদকযট মষনটষরাং প্রষতদবেন: 

 

২০20-২০21 অি যবছদর বীজ প্রতযর্ন এজন্সী কর্তযক মদকযট মষনটষরাং এর মাধ্যদম প্রমাট 6,11৮টি নমুনা সাংগ্রহ এবাং পরীযা করা 

হদয়দছ  । 

 

     7. আইষসটি প্রযদত্র উন্নয়ন: 
 

 সাংস্থার সাষব যক ষবিয় ষবদবচনা কদর প্রস্তাষবত কম যসূষচ ও প্রকল্পসমূদহর পষরকল্পনা প্রণয়ন ও পষরবীযণ কযার্িদমর ব্যবস্থা গ্রহণ করা । 

 ই-কৃষি প্রসবা ও আইষসটি কার্ যিম সাংিান্ত সাষব যক ষবিয় তোরষক করা । 

 মাঠ পর্ যাদয় চলমান কম যসূষচ ও প্রকল্পসমূদহর বাস্তবায়ন কার্ যিম ষনয়ষমত পর্ যদবযণ ও তোরষক প্রষতদবেন প্রণয়ন করা । 

 চলমান প্রকল্পসমূদহর ষনয়ষমত মূল্যায়ন প্রষতদবেন এবাং সমাি প্রকল্পসমূদহর সাষব যক মূল্যায়ন কার্ যিম পষরচালনা করা । 

 ষবষেন্ন কম যসূষচ/ প্রকল্প বাস্তবায়দনর কাজ মূল্যায়ন ও পষরবীযদণর ব্যবস্থা তোরক করা । 

 বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদত কম যরত সকল কম যচারীর হালনাগাে ডাটাদবস বতরীকরণ । 

 অনলাইন ষরপটি যাং এর ব্যবস্থা চালুকরণ । 

 

 

        8. প্রকাশনা :  

২০২০-২০2১ অি যবছদর ধান (ইনষেড ও হাইষেড), গম, আলু ও ইয  সদলর জাত উন্নয়ন, ছােকরণ ও ষনবন্ধীকরণ পিষত , বীজ 

প্রতযয়ন এদজন্সীর বাষি যক প্রষতদবেন , ষল দলট (জাত পরীযাগার পষরষচষত) এবাং ষল দলট (বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীর কার্ যিম) প্রকাশ করা 

হদয়দছ । 

(ঙ) উন্নয়ন প্রকল্প:  

 

ি. নাং প্রকল্প ও কম যসূষচর নাম 
বতযমান অি যবছদর এষডষপদত 

বরাে (দকাটি টাকায়) 

৩০ জুন ২০20 পর্ যন্ত প্রমাট 

ব্যয় অগ্রগষতর হার 

১ ২ ৩ ৪ 

1. বীজ প্রতযয়ন কার্ যিম প্রজােোরকরণ প্রকল্প 17.15 97.62% 

 
 

ছ) অন্যান্য ষবদশি অজযন বা স্বীকৃষত: প্রদর্াজয নয়। 

 
 

জ) উদেখদর্াগ্য সা ল্য: প্রদর্াজয নয়। 

 

ঝ) ছষব: আলাো সাংর্যষক্ত। 

 

 

ঞ) উপসাংহার: 

  

  প্রষতষ্ঠালগ্ন প্রিদক সরকাষর ও প্রবসরকাষর পর্ যাদয় উৎপাষেত ও বাজারজাতকৃত ষনয়ষন্ত্রত  সদলর বীদজর প্রতযয়ন ও মান ষনয়ন্ত্রদণ 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী গুরুত্বপূণ য ভূষমকা পালন কদর আসদছ। প্রেদশ একটি শষক্তশালী বীজ ষশল্প গদে প্রতালার ষনষমদত্ত এর প্রতযয়ন প্রসবার 

আওতায় রদয়দছ বীজ  সদলর জাত পরীযা পূব যক ছােকরণ/ষনবন্ধন, মাঠ পষরেশ যন ও প্রতযয়ন, পরীযাগাদর ও কদরাল  াদম য বীদজর মান 

পরীযণ, প্রতযয়ন ট্যাগ ইস্যযকরণ, মাদকযট মষনটষরাং এবাং বীজ আইন ও ষবষধমালা লাংঘনকারীদের ষবরুদি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। 

 



 

 

 

 

ট) ষনব যাহী সারসাংদযপ: 

 

২০২০-২০2১ সদন প্রমাট 1০৩টি নতুন উিাষবত সাষরর DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবাং ২৬টি 

VCU (Value for Cultivation and Uses) test সম্পােন করা হয়। উদেষখত DUS ,VCU test এর সদন্তািজনক  লা দলর 

ষেষত্তদত এ পর্ যন্ত  প্রমাট 17টি জাত NSB (National Seed Board) কর্তযক অবমুক্ত করা হয়। এ সমদয় 4১,৮৪3 প্রহক্টর জষমর মাঠ 

প্রতযয়ন প্রেয়া হয় এবাং প্রমাট প্রতযষয়ত বীদজর পষরমান ৯৩,৯৩2 প্রম. টন। ২০২০-২০2১ অি যবছদর ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি 

প্রনাটি াইড  সদলর 47,12১টি প্রজনন, 90,640টি প্রাক-ষেষত্ত, 55,37,498টি ষেষত্ত ও ৯4,54,062টি প্রতযাষয়ত সহ প্রমাট 

1,51,29,321টি ট্যাগ ষবতরণ করা হদয়দছ। এ সমদয় মার্কেট মষনটষরাং এর মাধ্যদম প্রমাট ৬,১১8টি নমুনা সাংগ্রহ এবাং পরীযা করা হয়। 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                           ১১.০৮.২০২১ 
 

                       আবদুর রাজ্জাক 

 পষরচালক 

                                       প্র ান: ৪৯২72200 

                                                     dir.sca.gov.bd@gmail.com 
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