গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

কমম সূষির প্রষতদবেন

ভ্রামযমান বীজ পরীক্ষগার কমম সূষি
(Mobile Seed Testing Laboratory Programme)

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী
গাজীপুর-১৭০১ ।

কমম সষূ ির বাসত্মবায়নকালঃ জুলাই/২০১৩ হদত জুন/২০১৫ ষরঃ

ভ্রামযমান বীজ পরীক্ষগার কমম সূষি

কমম সষূ ির প্রষতদবেন

০১. কমম সূষির নাম

: ভ্রাম্যম্ান বীজ পরীক্ষগার কম্মসূচি

০২. প্রশাসষনক মন্ত্রণালয়

: কৃ চি ম্ন্ত্রণালয়

০৩. বাসত্মবায়নকারী সাংস্থা : বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সী
০৪. কমম সূষিভুক্ত এলাকা:
চবভাগ
১টি- ঢাকা

জজলা
৩টি- চকজ ারগঞ্জ, জ রপুর ও

৭টি-

গাজীপুর (সদর দপ্তর)

নাচলত্াবাড়ী

জ রপুর

উপজজলাসম্ূহ,

উপজজলা
জজলার সদর,

চকজ ারগঞ্জ

নকলা

জজলার

ও

সদর,

জহাজসনপুর ও
পাকুচিয়া উপজজলাসম্ূহ এবং গাজীপুর সদর
(সদর দপ্তর)
০৫. কমম সূষির উদেশয:
১. বীজ পরীক্ষা সুচবধা জদারজগাড়ায় চনজয় চগজয় কৃ িকজদর সংরচক্ষত্ ও বযবহৃত্বয বীজ পরীক্ষা কজর
বীজজর গুণগত্ম্ান সম্পজকম ত্াজদর অবচহত্করণ।
২. বীজজর বাজার ম্চনটচরং এর ম্াধযজম্ চিলারজদর সজিত্নত্া বৃচি এবং কৃ িকপর্মাজয় ম্ানসম্পন্ন বীজ
প্রাচপ্ত চনচিত্করণ।
৩. ম্ানসম্পন্ন বীজ বযবহার কজর ফসজলর উৎপাদন বৃচির ম্াধযজম্ আর্ম-সাম্াচজক অবস্থার উন্নয়ন ও
চস্থচত্ ীল খাদয

চনরাপত্তা চনচিত্ করার লজক্ষয কৃ িকজদর উদ্বুিকরণ।
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০৬. কমম সূিীর বযয়ঃ

193.024 লক্ষ (এক জকাটি চত্রানব্বই লক্ষ িচব্ব হাজার) টাকা;

০৭. অনুদমােদনর তাষরখ: ১১/০২/২০১৪
০৮. কমম সূষির বাসত্মবায়নকাল: জুলাই ২০১৩ হজত্ জুন ২০১৫ চরিঃ পর্মননন
09. কমম সূষি পষরিালক সম্পষকমত তথ্যাষে:
জম্া: হাসান কবীর
উপপচরিালক (অর্ম ও চহসাব)
বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সী, গাজীপুর ন
১0. অজমন
অজমন
কমম সূষির আওতায় একটি ষবদশিাষয়ত মমটিরযান সাংগ্রহ কদর বীজ পরীক্ষর প্রদয়াজনীয়
যন্ত্রপাষত দ্বারা সষিত কদর মসটিদক একটি ভ্রামযমান বীজ পরীক্ষগাদর পষরণত করা হদয়দে
এবাং কমম সূষিভুক্ত এলাকার কৃিকদের কাোকাষে উপদজলা পযম াদয় চগজয় ত্াজদর সংরচক্ষত্ বীজ
পরীক্ষা কজর বীজজর গুণগত্ম্ান সম্পজকম ত্াজদর অবচহত্ করা হজে। এজত্ কৃ িক পর্মাজয় ম্ানসম্পন্ন
বীজজর বযবহার বৃচি জপজয়জে।
কম্মসূচিভু ক্ত এলাকার বীজ চিলারজদর জদাকান হজত্ বীজ সম্ুনা সংগ্রহ কজর বীজ পরীক্ষাগাজর জসগুচলর
ম্ান র্ািাই কজর ফলাফল প্রদান করা হয়। এজত্ চবক্রজয়র জনয ম্জুদকৃ ত্ বীজজর ম্ান সম্পজকম চিলারগণ
জানজত্ পাজরন এবং চনম্নম্ানসম্পন্ন বীজ চবক্রয় বন্ধ রাখজত্ পাজরন বা সম্ভবম্জত্ ম্ান উন্নয়জনর জনয
প্রজিষ্টা গ্রহণ করজত্ পাজরন। এোড়া বীজজর ম্ান, ম্ানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বীজম্ান পরীক্ষার চবচভন্ন
পিচত্ ও জকৌ ল এর ওপর প্রচ ক্ষণ ও উদ্বুিকরণ কম্মসূচিজত্ চিলারজদর অম্ত্মভূম ক্ত করার ফজল ত্ারা
এ সকল চবিজয় অবচহত্ হজয়জেন র্া ত্াজদর বযবসাচয়ক ও জপ াগত্ দাচয়ত্ব পালজন গুরম্নত্বপূণম ভু চম্কা
পালন করজব এবং কৃ িক পর্মাজয় ম্ানসম্পন্ন বীজ প্রাচপ্তজত্ অবদান রাখজব।
কম্মসূচির আওত্ায় স্থানীয় প্র াসন, জনপ্রচত্চনচধ ও জনত্ৃ বৃি, ম্সচজজদর ইম্াম্, স্কু ল-ম্াদ্রাসার চ ক্ষকচ চক্ষকা, এনচজও প্রচত্চনচধ, সরকারী-জবসরকারী দপ্তজরর কম্মকত্ম া-কম্মিারীসহ বীজ উৎপাদনকারী ও
বযবহারকারী কৃ িক এবং বীজ চিলারজদর জনয বীজজর ম্ান, ম্ানসম্পন্ন বীজজর গুরম্নত্ব ও সনাক্তকরণ,
ম্ানসম্পন ও প্রত্যাচয়ত্ বীজ উৎপাদন ও বীজম্ান পরীক্ষার উপর উদ্বুিকরণ কম্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
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এজত্ কৃ িকগণ ম্ানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বযবহাজর উদ্বুি ও অনুপ্রাচণত্ হজয়জেন। ফজল ম্ানসম্পন্ন
বীজজর উৎপাদন, প্রাপযত্া ও বযবহার বৃচি পাজব এবং চনম্ণম্াজনর বীজ বযবহার হ্রাস পাজব। ম্ানসম্পন্ন
বীজ বযবহার বৃচি পাওয়ায় ফসজলর উৎপাদন ীলত্া ও ফলন বৃচির ফজল কৃ িক-কৃ িাণীর আর্মসাম্াচজক অবস্থার উন্নয়ন ঘটজব। এটি সাচবমকভাজব জদজ র চস্থচত্ ীল খাদয চনরাপত্তা অজমজন অবদান
রাখজব।

১1. কমম সূষির বাসত্মবায়দনাত্তর অবস্থা ও ফলাফল ষবদশস্নিণ:
১1.১. কমম সূষির প্রভাব:
প্রতযক্ষ প্রভাব: ম্ানসম্পন্ন বীজজর গুরুত্ব ও উৎপাদন জকৌ ল এবং বীজ পরীক্ষার পিচত্ সম্পজকম অবচহত্
হওয়ার ফজল বীজ উৎপাদনকারী ও বযবহারকারী কৃ িক-কৃ িাণী, বীজ চিলার ও সংচ স্নষ্ট বযচক্তবগম বীজজর
গুণগত্ ম্ান সম্পজকম অবচহত্ হজয়জেন, ভাল বীজ বযবহাজরর চবিজয় উদ্বুি হজয়জেন এবং বীজ বপজনর পূজবম
পরীক্ষাকজর/কচরজয় ত্ার ম্ান সম্পজকম চনচিত্ হওয়ার বযাপাজর দৃঢ় প্রত্যয়ী হজয়জেন। বীজ উৎপাদনকারী কৃ িককৃ িাণীর সংখযা এবং ম্ানসম্পন্ন বীজজর উৎপাদন ও বযবহার বৃচি জপজয়জে। ফসজলর উৎপাদন বৃচিজত্ এটি
অবদান রাখজে।
পদরাক্ষ প্রভাব: আধুচনক বীজ উৎপাদন প্রর্ুচক্ত, বীজ প্রচক্রয়াজাত্করণ, সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষার পিচত্র
ওপর স!চ স্নষ্টগণ ধারণা এবং প্রচ ক্ষণ লাভ কজরজেন। এজত্ ভাল জাজত্র অচধক পচরম্াণ বীজ কৃ িক পর্মাজয়
সহজলভয হজব এবং ক্রম্ান্বজয় ত্া বৃচি পাজব। কম্মসূচিটি বাসত্মবায়ন এবং ম্ানসম্পন্ন বীজ ও বীজ পরীক্ষার
গুরুত্ব সম্পজকম চপ্রন্ট ও ইজলকট্রচনক চম্চিয়ায় বযাপক প্রিাজরর ফজল সবমসত্মজর সজিত্নত্া বৃচি জপজয়জে। বীজ
পরীক্ষার প্রজয়াজনীয় উপকরণাচদ কৃ চি সম্প্রসারণ অচধদপ্তর ও বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সীর স্থানীয় অচফসসম্ূজহ
সরবরাজহর ফজল জসগুচলজত্ বীজ পরীক্ষার সুজর্াগ-সুচবধা সৃচষ্ট হজয়জে। কৃ িক কৃ িাণীগণ ঐ সকল স্থান হজত্ও
ত্াজদর বীজজর ম্ান পরীক্ষা কচরজয় চনজত্ পারজবন। এজত্ চনম্ণম্াজনর বীজ বযবহার হ্রাস পাজব এবং বীজ
প্রত্ারণার সুজর্াগ কজম্ আসজব।
১1.২ প্রর্ুচক্ত হস্তান্তর এবং প্রাচত্ষ্ঠাচনক সক্ষম্ত্া উন্নয়ন:
কম্মসূচিভু ক্ত এলাকার উপসহকারী কৃ চি কম্মকত্ম া, বীজ উৎপাদনকারী ও বযবহারকারী কৃ িক এবং বীজ
চিলারজদরজক আধুচনক বীজ উৎপাদন প্রর্ুচক্ত, বীজ প্রচক্রয়াজাত্করণ, সংরক্ষণ ও বীজজর গুণগত্ম্ান পরীক্ষার
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পিচত্র ওপর প্রচ ক্ষণ প্রদান করা হজয়জে। বীজ পরীক্ষার প্রজয়াজনীয় উপকরণাচদ কৃ চি সম্প্রসারণ অচধদপ্তর ও
বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সীর স্থানীয় অচফসসম্ূজহ সরবরাজহর ফজল জসগুচলজত্ বীজ পরীক্ষার সুজর্াগ-সুচবধা সৃচষ্ট
হজয়জে। নত্ু ন উদ্ভাবনী প্রয়াস চহজসজব বীজ পরীক্ষার সুজর্াগ-সুচবধাসহ ভ্রাম্যম্ান বীজ পরীক্ষারগার জম্াটরর্ান
স্থাচপত্ হজয়জে এবং ভ্রাম্যম্ান বীজ পরীক্ষাগাজরর কাজজর সহায়ক চবধায় জকন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, গাজীপুজর
চকেু প্রজয়াজনীয় র্ন্ত্রপাচত্ ও উপকরণ সরবরাহ করা হজয়জে।
১1.৩ কমম সূষির মাধ্যদম কমম সাংস্থান সৃষি:
কম্মসূচিভু ক্ত এলাকায় ম্ানসম্পন্ন বীজজর উৎপাদন ও বযবহার বৃচি জপজয়জে এবং বীজ উৎপাদনকারী কৃ িককৃ িাণীর সংখযা বৃচি জপজয়জে। জর্জহত্ু স্বাভাচবক ফসল উৎপাদজনর জিজয় ম্ানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও
সংরক্ষজণর জনয অচধক শ্রজম্র দরকার, ত্াই কম্মসূচিটি আওত্াভু ক্ত এলাকায় কৃ িক-কৃ িাণীর কমম সাংস্থান সৃষি
করজত্ সক্ষম্ হজয়জে এবং চবজ িত্: ফসল সংগ্রহ পরবত্ী প্রচক্রয়াজাত্করণ কার্মক্রজম্ ম্চহলাজদর অং গ্রহণ বৃচি
জপজয়জে।

১1.৪ কমম সূষির স্থায়ী প্রভাব:
কৃ িক-কৃ িাণী, বীজ চিলার ও উপসহকারী কৃ চি কম্মকত্ম াজদর জনয আজয়াচজত্ উদ্বুিকরণ সভা ও প্রচ ক্ষজণর
ম্াধযজম্ বীজ উৎপাদন, প্রচক্রয়াজাত্করণ, সংরক্ষণ ও বীজ পরীক্ষার ম্ত্ গুরম্নত্বপূণম চবিয়সম্ূজহর ওপর ত্াজদর
জ্ঞান, সক্ষম্ত্া ও দক্ষত্া

বৃচি জপজয়জে। বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সী ও কৃ চি সম্প্রসারণ অচধদপ্তজরর স্থানীয়

অচফসসম্ূজহ বীজজর গুণগত্ম্ান চনণমজয়র সুজর্াগ সৃচষ্ট হজয়জে। স্থানীয় প্র াসন, জনপ্রচত্চনচধ ও জনত্ৃ বৃি,
ম্সচজজদর ইম্াম্, স্কু ল-ম্াদ্রাসার চ ক্ষক-চ চক্ষকা, এনচজও প্রচত্চনচধ, সরকারী-জবসরকারী দপ্তজরর কম্মকত্ম াকম্মিারীসহ বীজ উৎপাদনকারী ও বযবহারকারী কৃ িক এবং বীজ চিলারজদর ম্জধয ম্ানসম্পন্ন বীজজ বযবহাজরর
গুরম্নত্ব সম্পজকম সজিত্নত্া ও অনুজপ্ররণা সৃচষ্ট হজয়জে।
এ সকল িিমা অবযাহত্ র্াকজব এবং অচধক পচরম্াণ ম্ানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বযবহাজরর ম্াধযজম্ ফসজলর
ফলন বৃচিজত্ স্থায়ী প্রভাব জফলজব।
১১.৫ জন প্রচত্চনচধ, গণযম্ানয বযচক্তবগম, স্থানীয় প্র াসন, চ কম্ন্ডলী, ধম্ীয় জনত্ৃম বৃি, ম্চহলা প্রচত্চনচধ প্রম্ুজখর
ম্ত্াম্ত্:
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কম্মসূচির আওত্ায় আজয়াচজত্ উদ্বুিকরণ, প্রচ ক্ষণ ও জসচম্নারসহ চবচভন্ন কার্মক্রজম্ স্থানীয় জন প্রচত্চনচধ,
গণযম্ানয বযচক্তবগম, স্থানীয় প্র াসজনর কম্মকত্ম াবৃি, স্কু ল-ম্াদ্রাসার চ ক্ষকম্ন্ডলী, ধম্ীয় জনত্ৃ বৃি, সাংবাচদক ও
ম্চহলা প্রচত্চনচধগণ সচক্রয় অং গ্রহণ কজরন। ত্ারা ভ্রাম্যম্ান বীজ পরীক্ষাগার কম্মসূচির কার্মক্রম্ অবযাহত্
রাখা ও ত্া আরও চবসত্মৃত্ করার পজক্ষ ত্াজদর ম্ত্াম্ত্ ও দৃঢ় আ াবাদ বযক্ত কজরন। চবচভন্ন সংবাদপত্র, পত্রপচত্রকা, জটচলচভ ন িযাজনল ও ইন্টারজনজট এ উদ্ভাবনীম্ূলক কম্মসূচিটির কার্মক্রম্ বযাপকভাজব প্রিাচরত্ হয়।

১২.০ কমম সূষি পষরিালদকর মত্মবয ও সুপাষরশ:
মমত্মবয: ভ্রাম্যম্ান বীজ পরীক্ষাগার কম্মসূচিটি এ জাত্ীয় প্রর্ম্ ইজনাজভটিভ উজদযাগ। কম্মসূচিটি সফলভাজব
সম্াপ্ত হজয়জে এবং পাইলট কম্মসুচি চহজসজব এটি উপকারজভাগী কৃ িক-কৃ িাণীসহ সংচ স্নষ্ট সকজলর দৃচষ্ট আকিমণ
কজরজে ও ইচত্বািক সাড়া জাচগজয়জে। জদজ র বীজজর জম্াট িাচহদার প্রায় ৭৫% বীজ কৃ িক পর্মায় জর্জক পূরণ
হজয় র্াজক। ত্াই ম্ানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বযবহার ও কৃ িক পর্মাজয় বীজ পরীক্ষা সুচবধার ম্াধযজম্ ফসজলর
ফলন বৃচি ত্র্া চস্থচত্ ীল খাদয চনরাপত্তা অজমন ও বজায় রাখার পজক্ষ এ জাত্ীয় কম্মসূচি অবদান রাখজত্ পাজর।
জর্জহত্ু বীজজর অংকুজরাদগম্ পরীক্ষার জনয প্রজাচত্জভজদ কজয়কচদন সম্য় লাগজত্ পাজর, ত্াই ভ্রাম্যম্ান বীজ
পরীক্ষাগাজরর স্বল্পকালীন অবস্থাজন বীজজর অংকুজরাদগম্ পরীক্ষার ফলাফল ত্াৎক্ষচণকভাজব প্রদান করা সম্ভব
হয় না।
সুপাষরশ:
১। বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদত এ জাতীয় কম্মসূচি িালু রাখা জর্জত্ পাজর র্াজত্ সংগৃহীত্ ভ্রাম্যম্ান বীজ
পরীক্ষাগার জম্াটরর্ানটি বযবহৃত্ হয় এবং কৃ িকজদর জদারজগাড়ায় বীজ পরীক্ষার সুচবধা এবং প্রজয়াজনীয়
প্রচ ক্ষণ অবযাহত্ রাখা র্ায়।
২। কম্মসূচি পচরিালকজক দাপ্তচরক চনজ দাচয়জত্বর অচত্চরক্ত চহজসজব চনজয়াচজত্ না কজর এলআর পজদর চবপরীজত্
পদায়ন করা হজল ভালভাজব দাচয়ত্ব পালন করজত্ পাজরন।
৩। কম্মসূচি সুষ্ঠুভাজব বাসত্মবায়জনর জনয প্রজয়াজনীয় লচজচিক সাজপাটম, র্ানবাহন সুচবধা এবং জনবল
সরবরাহ চনচিত্ করা প্রজয়াজন।
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৪। সম্াপ্ত কম্মসচূ ির কজলবর বৃচি কজর এটিজক প্রকল্প আকাজর ক্রম্ান্বজয় সারা জদজ সম্প্রসাচরত্ করার চবিয়টি
চবজবিনা করা জর্জত্ পাজর।
৫। উপ-সহকারী কৃ চি কম্মকত্ম াজদর প্রচ ক্ষণ কম্মসচূ ির জম্য়াদ বৃচি (১ চদজনর স্থজল ৩ চদন জম্য়াদী) করা জর্জত্
পাজর।
৬। বীজজর বাজার ও জদাকান পচরদ মন ও ম্চনটচরং কার্মাচদ জজারদার করা আব যক।
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