গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কৃ ষি মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেে বার্ষথ ক উন্নয়ন কর্থ সূর্িরে প্রস্তার্বে
বোদ্দর্বহীনভারব সংযুক্ত অননুরর্ার্িে নেুন প্রকরেে সংর্িপ্ত-সাে

প্রকরেে নার্ : বীজ প্রেযয়ন কাযথ ক্রর্ জজােিােকেণ প্রকে
Strengthening Seed Certification Activities Project (SSCAP)

বাসত্মবায়নকােী সংস্থা :

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী
গাজীপুর-১৭০১

বাসত্মবায়ন কালঃ

জুলাই,২০১৫ হদত জুন,২০১৮পর্যন্ত
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1।

প্রকরেে নার্

:

(বাংলায়)

বীজ প্রতযয়ন কার্যক্রম জজারোরকরণ প্রকল্প
Strengthening Seed Certification Activities Project

(ইংরেজীরে)

2।

র্ন্ত্রণালয়/র্বভারেে

3।

:

কৃ ষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকােী সংস্থা

:

বীজ প্রতযয়ন এদজষন্স (এসষসএ)

4।

জসক্টে

:

কৃ ষি

5।

সাব-জসক্টে

:

ফসল

6।

বাস্তবায়নকাল

:

জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮ (৩ বছর)

7।

প্রাক্কর্লে বযয় ও

:

নার্

অর্যায়দনর উৎস

অর্থ ায়রনে উৎস

ষজওষব
(ববৈঃমুৈঃ)

(লি টাকায়)
ষজওষব অনুোন

8।

প্রকরেে প্রধান

9।

প্রকে এলাকা

প্রাক্কষলত বযয়

২৬৭৩৫.০০
(-)

প্রকল্প
সাহার্য
(আরষপএ)
-(-)

জমাট

২৬৭৩৫.০০
(-)

:

 নতু ন অনুদমাষেত প্রাষতষ্ঠাষনক কাঠাদমার উপদর্াগী অবকাঠাদমা

:

উন্নয়ন এবাং নতু ন অষফস ও গদবিণাগার স্থাপদনর মাধ্যদম এসষসএএর েক্ষতা বৃষি;
 প্রতযয়ন কার্যক্রদমর অধ্ীদন গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন বৃষির
মাধ্যদম শসয উৎপােনশীলতা বৃষির পাশাপাষশ খােয উৎপােন বৃষি;
 উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন ও সহজলভ্যতা ষনষিত
করার জনয এসষসএ-এর মাঠ পর্যাদয়র তোরকী কার্যক্রম এবাং বাজার
পষরবীক্ষণ জসবা সম্প্রসারণ;
 র্র্ার্র্ ষশক্ষা ও প্রষশক্ষদণর মাধ্যদম ষবষভ্ন্ন বীজ খাদত (বীজ
উৎপােন, বাজারজাতকরণ, মান ষনয়ন্ত্রণ ইতযাষে) সাংষিষ্ট মানব
সম্পে উন্নয়ন;
 বীজ ও জাত পরীক্ষণ পিষতর (ষবশুিতা; আর্দ্যতা; অাংকুদরাদ্গম
ক্ষমতা; সজীবতা; DUS, VCU, DNA ষফঙ্গার ষপ্রষটাং; সীড পযার্লষজ
ইতযাষে) কাষরগষর সুষবধ্াষে শষিশালীকরণ; এবাং
 একটি শষিশালী বীজ ষশল্প গঠন এবাং কৃ িক পর্যাদয় গুণগত
মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করাসহ নতু ন ক্ষু র্দ্ বীজ উৎপােকদের
প্রাষন্তক পর্যাদয় পষরষিত করা/বতরী ও তাদের কাষরগষর সহায়তা
প্রোন করা।
৬৪টি জজলার ৬৪টি সের উপদজলা/ষসটি কদপযাদরশন

উরদ্দশ্য

10। প্রস্তার্বে জনবল:
ক্রৈঃ নাং
১.
২.

পদের নাম
প্রকল্প পষরিালক
উপ-প্রকল্প পষরিালক

জেড
৫
৫

সাংখযা
১ জন
১ জন

ষনদয়াদগর প্রকৃ ষত
এসষসএ হদত জপ্রিদণ
এসষসএ হদত জপ্রিদণ
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৩.
৪.
৫.
৬.

ষসষনয়র মষনটষরাং ও ইভ্যালুদয়শন অষফসার
মষনটষরাং ও ইভ্যালুদয়শন অষফসার
ষহসাবরক্ষক

৭.
৮.
৯.
১০.

ড্রাইভ্ার
লযাবদরটরী এযাষসদেট
অষফস সহায়ক
ষিনার

সহকারী ষহসাব রক্ষক/ অষফস এষসদেট কাম কষম্পউটার
অপাদরটর

জমাট

11। প্রস্তার্বে র্ূল
কাযথ ক্রর্

:

৫
৯
১৪
১৬

১ জন
১ জন
১ জন
১ জন

এসষসএ হদত জপ্রিদণ
এসষসএ হদত জপ্রিদণ
এসষসএ হদত জপ্রিদণ
সরাসষর ষনদয়াগ

১৬
১৬
২০
২০

৭৭ জন
৩২ জন
২ জন
২১ জন
১৩৮
জন

সরাসষর ষনদয়াগ
সরাসষর ষনদয়াগ
সরাসষর ষনদয়াগ
সরাসষর ষনদয়াগ

 প্রধ্ান কার্যালয়, গাজীপুর-এ ১টি অষফস ভ্বন ও ১টি ডরদমটরী

ভ্বন ষনমযাণ;
 রাজশাহী এবাং িট্টোম জজলায় ২টি আঞ্চষলক বীজ প্রতযয়ন অষফস

ভ্বন ও বীজ গদবিণাগার (বীজ ও জাত পরীক্ষা সুষবধ্াসহ) ষনমযাণ;
 ১৪টি জজলায় (মাষনকগঞ্জ, ময়মনষসাংহ, ফষরেপুর, রাজবাড়ী, পাবনা,

বগুড়া, নীলফামারী, ঠাকুরগাাঁও, জমদহরপুর, কুষষ্টয়া, িু য়াডাঙ্গা,
ব্রাহ্মণবাষড়য়া, জফনী এবাং কক্সবাজার) ১৪টি অষফস ভ্বন ষনমযাণ;
 ১৮টি জসালার পযাদনল স্থাপন, ১৮২৩টি অষফস সরঞ্জাম, ২৭২২টি

আসবাবপত্র, ইউষপএস ষপ্রটারসহ ৭৫ জসট কষম্পউটার ক্রয়;
 প্রকদল্পর কার্যক্রম পষরিালনার জনয জমাট ১৩৮ জন জনবল ষনদয়াগ;
 মাঠ পর্যাদয় ষনয়ষমত পষরেশযন কার্যক্রম পষরিালনা এবাং বাজার

পষরবীক্ষদণর জনয ৭৬টি জীপ, ৮টি ডাবল জকষবন ষপক-আপ, ৮৩টি
জমাটর সাইদকল ক্রয়;
 বীজ প্রর্ুষি, প্রতযয়ন পিষত, বীজ সাংক্রান্ত আইন/নীষত, আধ্ুষনক

অষফস বযবস্থাপনা, তর্য প্রর্ুষি ইতযাষে ষবিদয় জ্ঞান ও দ্ক্ক্ষতা বৃষির
লদক্ষয
জমাট
৬৫,৫৬০
জনদক
(১৫০০
জন
এসষসএ/ষডএই/ষবএষডষস/ষবএমষডএ/নাসয-এর কমযকতয া, এসষসএ-এর
১৭০ জন কমযিারী, ষডএই/ষবএষডষস/ষবএমষডএ-এর ৪৮০০ জন মাঠ
পর্যাদয়র জনবল, আইষসটি/বীজ আইন/ইতযাষে ষবিদয় ৮০ জন,
২৭৬৩০ জন বীজ ষডলার, ৩১৩৮০ জন বীজ উৎপােক, িু ষিবি
কৃ িক ও বীজ আমোনীকারক, ) স্থানীয় প্রষশক্ষণ প্রোন;
 বীজ প্রতযয়ন ও মান ষনয়ন্ত্রণ ষবিদয় জমাট ৯০ জন কমযকতয ার

ববদেষশক প্রষশক্ষণ/ষশক্ষা সফর;
 সরকারী ও জবসরকারী পর্যাদয় বীজ প্রতযয়ন জসবা শষিশালী করা;
 কৃ িক পর্যাদয় সময়মদতা বীজ প্রতযয়ন জসবা প্রোন।

12। প্রকরেে জযৌর্ক্তকো :
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বাাংলাদেশ কৃ ষি প্রধ্ান জেশ এবাং পৃষর্বীর অনযতম জনবহুল রাষ্ট্র। জেদশর খােয ষনরাপত্তা ষনষিত
করার জনয মানসম্পন্ন প্রতযাষয়ত বীদজর মাধ্যদম ক্রমহ্রাসমান কৃ ষি জষমদত অষধ্ক ফসল ফলাদনা
প্রদয়াজন। জেদশর ফসল উৎপােন বৃষি এবাং খােয ষনরাপত্তার জনয উন্নত মাদনর বীজ একটি জমৌষলক
উপাোন। মানসম্পন্ন বীজ বযবহার কদর ফসদলর উৎপােন ১৫-২০ঃৈঃ বৃষি করা সম্ভব। তদব িাষহো
র্াকা সদেও সরকারী খাদত উন্নতমাদনর বীজ উৎপােন ও ষবতরদণর পষরমাণ কম হওয়ায় এবাং
জবসরকারী খাদত উন্নতমাদনর বীজ উৎপােদন সরকারী পৃষ্ঠদপািকতার অভ্াদবর কারদণ জেদশ
বতয মাদন উন্নতমাদনর বীদজর বযবহার অতযন্ত সীষমত। জেদশ পর্যাপ্ত পষরমাদণ বীজ প্রতযয়ন
গদবিণাগার এবাং উপর্ুি জনবদলর অভ্াদব কৃ িকদের কাদছ র্র্াসমদয় নযার্যমূদলয সহজলভ্য করা
সম্ভব হদে না।
বাাংলাদেদশ বীদজর মান ষনয়ন্ত্রদণর জনয বীজ প্রতযয়ন এদজষন্স (এসষসএ) োষয়ত্বপ্রাপ্ত। প্রষতষ্ঠানটি
১৯৭৪ সাদল স্থাষপত হয়। মাঠ পর্যাদয় তোরষকর মাধ্যদম এসষসএ বীদজর মান ষনয়ন্ত্রণ কদর র্াদক।
২০১৪ সাদল প্রষতষ্ঠানটির কাঠাদমা পুনগযঠন করা হয়। ফদল প্রষতষ্ঠানটির আঞ্চষলক কার্যালদয়র সাংখযা
৪ হদত ৭-এ উন্নীত হদয়দছ। জস সাদর্ ৩০টি মাঠ পর্যাদয়র কার্যালদয়র পষরবদতয ৬৪টি জজলা কার্যালয়
গঠন করা হদয়দছ এবাং আঞ্চষলক বীজ প্রতযয়ন গদবিণাগাদরর সাংখযা ১টি হদত ৭টিদত উন্নীত করা
হদয়দছ। পাশাপাষশ ৩৪৬টি পে বৃষি কদর জনবদলর সাংখযা ২২৩ হদত (কযাডার পে-৫৩টি, ১ম জেণীর
নন্-কযাডার পে- ১টি, ২য় জেণীর পে- ২টি, ৩য় জেণীর পে- ৮৪টি, ৪র্য জেণীর পে- ৮৩টি) ৫৬৯জত (কযাডার পে-২৫১টি, ১ম জেণীর নন্-কযাডার পে- ১টি, ২য় জেণীর পে- ১টি, ৩য় জেণীর পে১৪০টি, ৪র্য জেণীর পে- ১৭৬টি) পুনৈঃষনধ্যারণ করা হদয়দছ। নতু ন এ সকল কার্যালয়/গদবিণাগাদরর
অবকাঠাদমা ও কাষরগষর উন্নয়নসহ জনবদলর েক্ষতা বৃষির লদক্ষয প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর জনয প্রস্তাব
করা হদয়দছ।
13। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেে এর্ির্িরে অন্তভুথ র্ক্ত :
প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্য বছদরর এষডষপদত বরাদ্দষবহীনভ্াদব সাংর্ুি অননুদমাষেত নতু ন প্রকল্প
তাষলকাভ্ু ি (এষডষপ পৃৈঃ ৬৮৬, ক্রৈঃ ১৮)।
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