গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ প্রতযয়ন ট্যাগ আধুষনকায়ন ও ষবতরণ
জজারোরকরণ কমম সূষি
(Modernization of Seed Certification Tag and Strengthening
Distribution Program)

বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সী
গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচির বাসত্মবায়নকাল : জুলাই ২০১৪ হজত্ জুন ২০১৭

১। প্রস্তাষবত কমম সূষির নাম

:

বীজ প্রতযয়ন ট্যাগ আধুষনকায়ন ও ষবতরণ

জজারোরকরণ কমম সূষি।
(Modernization of Seed Certification Tag and Strengthening Distribution Program)
২। বাসত্মবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা

: বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সী, গাজীপুর।

৩। প্রশাসষনক মন্ত্রণালয়/ষবভাগ

: কৃ চি র্ন্ত্রণালয়।

৪। প্রস্তাষবত কমম সূষির বাসত্মবায়নকাল
৫ । কর্মসূিীর বযয়

: জুলাই, ২০১৪ হজত্ জুন, ২০১৭ পর্মর্ত্ম।
: ০৫ ককাটি ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ।

৬। কর্মসূিীভু ক্ত এলাকাাঃ সর্গ্র বাাংলাজেশ
৭।

কর্মসূিী পচরিালকাঃ কৃ চিচবে কর্া: নাচসর উদ্দীন , উপ-পচরিালক, র্ান চনয়ন্ত্রন, এসচসএ ,

গাজীপুর
৮। কমম সূষির উদেশয ও জ ৌষিকতাাঃ
কৃ চি প্রধান বাাংলাজেজশ ফসল উৎপােজনর প্রধান উপকরণ হজে বীজ। আর ফলন বৃচির
র্ূজল রজয়জে ভাল র্াজনর প্রত্যাচয়ত্ বীজ। বীজ র্ানসম্পন্ন না হজল ককান ক্রজর্ই ভাল উৎপােন
আশা করা র্ায় না। শুধুর্াত্র ভাল বা র্ানসম্মত্ প্রত্যাচয়ত্ বীজ বযবহার কজর ফসজলর উৎপােন
শত্করা ১৫-২০ ভাগ বৃচি করা সম্ভব। এজনয কৃ চি চনভম র আর্াজের এ কেজশ প্রত্যাচয়ত্ বীজ
উৎপােন, সাংরক্ষণ ও চবত্রজণর উপর চবজশি গুরত্ব আজরাপ করজত্ হজব র্া বীজ নীচত্র সাজে
সার্ঞ্জসযপূণম।
বীজ প্রত্যয়ন এজজন্সীর স্বল্প জনবল এবাং অনযানয সুজর্াগ-সুচবধার আওত্ায়

চবচভন্ন

সরকারী ও কবসরকারী প্রচত্ষ্ঠান কত্ৃম ক কর্ পচরর্াণ প্রত্যাচয়ত্ র্াজনর বীজ উৎপাচেত্ হয় ত্া কেজক
ফসজলর ফলন বৃচি পাজে। এ প্রত্যাচয়ত্ র্াজনর বীজ উৎপােন ও সরবরাহ চনচিত্ করার লজক্ষয
কৃ িক র্াজত্ প্রত্াচরত্ না হয় কসজনয চবক্রজয়র সর্য় বীজজর পযাজকজট প্রত্যয়ন টযাগ সাংর্ুক্ত করা
হয়। বত্ম র্াজন কর্ প্রত্যয়ন টযাগ বযবহার করা

হয় ত্া চবচজ কপ্রস কেজক র্ুচিত্ ক্রচর্ক নম্বরচবহীন

এবাং চনরাপত্তা চিহ্নহীন র্া সহজজ জাচলয়াচত্র র্াধযজর্ অসৎিক্র োচপজয় ককান ককান সর্য়
চনম্নর্াজনর বীজজর পযাজকজট বযবহার করজত্ সক্ষর্ হয়। এজত্ িািীগণ ক্ষচত্গ্রস্থ হজেন এবাং প্রত্যয়ন
টযাগর্ুক্ত বীজজর পযাজকজটর

উপর ত্ারা আস্থা হাচরজয় কফলজেন। ফজল ভাল র্াজনর বীজ প্রাচি ত্ো

অচধক ফলন হজত্ িািী বচিত্ হজে। ত্াোড়া বীজ পচরবহজনর সর্য় সাধারণ র্াজনর কাগজজর
তত্রী প্রত্যয়ন টযাগ অজনক সর্য় হাচরজয়/চবচেন্ন বা চেজড় র্ায় এবাং সার্ানয বৃচি/পাচনজত্ নি হজয়
র্াওয়ার সম্ভাবনা োজক। এজত্ বীজ চিলার ও বযবসায়ীগণ ক্ষচত্গ্রস্থ হজেন। ত্াই সরকারীকবসরকারী পর্মাজয় উৎপাচেত্ বীজজর র্ান চনচিত্করজণর লজক্ষয বীজজর পযাজকজট সাংর্ুচক্তর জনয
প্রত্যয়ন টযাজগর র্ান আধুচনকায়ন ও চবত্রণ সাংক্রার্ত্ম অত্র কর্মসি
ূ ী প্রণয়ন করা হজয়জে।
উজলস্নখ্য

কর্,

১৯৯৬-২০০০

সন

পর্মন্ত

০৪

বৎসর

কর্য়ােী

‘‘বীজ প্রত্যয়ন

এজজন্সী

শচক্তশালীকরণ প্রকল্প‘‘ কনয়া হজয়চেল এবাং বত্ম র্াজন ২০১২-২০১৫ পর্মর্ত্ম ০৩ বৎসর কর্য়ােী
‘‘বীজর্ান উন্নয়জন র্াঠ প্রত্যয়ন কার্মক্রর্ আধুচনকায়ন ও কজারোরকরণ কর্মসূচি‘‘ িলর্ান চেল।
উক্ত প্রকল্পদ্বজয় বীজ ফসজলর র্াঠ প্রত্যয়ন কজারোরকরণ, জাত্ পরীক্ষা ও বীজ পরীক্ষা কার্মযক্রর্
বৃচি কপজলও প্রত্যয়ন টযাগ আধুচনকায়ন ও সর্য়র্ত্ চবত্রজণর কার্মক্রর্

গ্রহণ করা হয়চন। ফজল

অজনক সর্য় প্রত্যয়ন টযাগ নকল কজর অসৎিক্র চনম্নর্াজনর বীজ বাজারজাত্ করজে। এর্ত্াবস্থায়
এ কর্মসূিী িালু করা হজল এর সুফল িািী ও বীজ উৎপােনকারী ত্ো সকজলই উপকৃ ত্ হজবন।

কমম সূিীর উদেশযাঃ
1. ধান, পাট, গর্ ও আলু বীজজর প্রত্যয়ন টযাজগর র্ান আধুচনকায়ন।
2. প্রত্যয়নকৃ ত্ বীজজর িাচহো অনুর্ায়ী সঠিক সর্জয় প্রত্যয়ন টযাগ র্ুিণ।
3. প্রত্যয়ন টযাগসর্ূহ সঠিকভাজব সাংরক্ষন এবাং র্াঠ পর্মাজয় সর্য়র্ত্ চবত্রজনর বযবস্থাকরণ।
4. কেজশ খ্ােয উৎপােন বৃচি ও খ্ােয চনরাপত্তা চনচিত্করজণর র্াধযজর্ খ্াজেয স্বয়াংসম্পূণমত্া
অজমজনর লজক্ষয উন্নত্র্াজনর বীজ সরবরাজহর উজদ্দজশয বীজজর পযাজকজট প্রত্যয়ন টযাগ সাংর্ুচক্ত
কার্মক্রর্জক আরও শচক্তশালী এবাং কার্মকর করা।
5. স্থানীয়ভাজব উৎপাচেত্ বা আর্োচনকৃ ত্ চনম্নর্াজনর বীজ বযবহাজর িািীজেরজক প্রত্াচরত্ হওয়ার
হাত্ হজত্ রক্ষা করা।
6. সরকারী, কবসরকারী/এনচজও

প্রচত্ষ্ঠাজনর

কর্মকত্ম া এবাং

বীজ চিলার/বীজ উৎপােকজের

প্রচশক্ষণ প্রোজনর র্াধযজর্ র্ান সম্পন্ন বীজজর বযবহার বৃচি এবাং বীজজর পযাজকজট প্রত্যয়ন
টযাগ সাংর্ুচক্তর কর্মকান্ড শচক্তশালী করা।

জ ৌষিকতাাঃ
বাাংলাজেজশর অেমনীচত্র র্ূল িাচলকাশচক্ত হজে কৃ চি। কৃ চি চনভম র এই কেজশর খ্ােয, পুচি
িাচহো ও োচরি চবজর্ািজনর জনয প্রত্যয়ন টযাগ সাংর্ুক্ত উন্নত্র্াজনর প্রত্যাচয়ত্ (Certified) বীজ
বযবহার কজর ফসজলর উৎপােন বৃচি করা সম্ভব। চনজম্ন প্রত্যয়ন টযাগ আধুচনকায়ন ও চবত্রণ
কর্মসূিীর কর্ৌচক্তকত্া উজলস্নখ্ করা হজলা।
1. প্রতযাষয়ত বীদজর সরবরাহ বৃষধাঃ কর্মসূিীর র্াধযজর্ সর্য়র্ত্ ও িাচহো অনুর্ায়ী প্রত্যয়ন টযাগ
সাংর্ুক্ত প্রত্যাচয়ত্ র্াজনর বীজ উৎপােন ও সরবরাহ বৃচি চনচিত্ করা হজল ফসজলর ফলন ও
উৎপােন বৃচি পাজব।
2. প্রতযাষয়ত বীদজর িাষহো পূরণাঃ ক্রর্বধমর্ান জনসাংখ্যা বৃচির কারজণ খ্ােয উৎপােন বৃচি
করার লজক্ষয প্রত্যাচয়ত্ বীজজর

িাচহোও দ্রুত্ বৃচি পাজে। এ িাচহো পূরজণর লজক্ষয উৎপাচেত্

প্রত্যাচয়ত্ বীজজর প্রত্যয়ন টযাগ সাংর্ুচক্তর কর্মকান্ড আরও উন্নত্ এবাং সুসাংহত্ করা প্রজয়াজন।

3. ববদেষশক মুদ্রার সাশ্রয়াঃ চবচভন্ন উৎপােন কর্ৌসুজর্ প্রত্যাচয়ত্ বীজজর সরবরাহ বা প্রাপযত্া
সহজলভয করজত্ চবজেশ কেজক

চবচভন্ন ফসজলর ইনচিি ও হাইচিি বীজ আর্োচন করজত্ হয়।

এজত্ চবপুল পচরর্াণ তবজেচশক র্ুিা বযয় করজত্ হয়। এজক্ষজত্র উৎপাচেত্ প্রত্যাচয়ত্ বীজজর
পযাজকজট প্রত্যয়ন টযাগ সাংর্ুচক্তর কর্মকান্ডজক আরও শচক্তশালীকরজণর র্াধযজর্ অচধক পচরর্াণ
প্রত্যাচয়ত্ বীজ সরবরাহ করা হজল চবজেশ কেজক বীজ আর্োচনর পচরর্াণ হ্রাস পাজব। ফজল
একই সাজে চবপুল পচরর্াণ তবজেচশক র্ুিার সাশ্রয় হজব।
4. কমম সাংস্থান সৃষটাঃ কেজশ বীজ উৎপােন, বীজ পচকয়াজাত্করণ, বীজ সাংরক্ষণ ত্ো বীজ বযবসায়
ও বীজ চশজল্পর সাজে এক চবশাল জন কগাষ্ঠী জচড়ত্ চবধায় কৃ চি ও কৃ িজকর সাজে প্রত্যাচয়ত্
বীজ খ্াজত্র উন্নয়ন একান্ত অপচরহার্ম। এজত্ কৃ চির উৎপােন ও খ্ােয চনরাপত্তা চনচিত্করণ ও
েচরি শ্রচর্কজের কর্মসাংস্থাজন প্রধান কৃ চি উপকরণ বীজজর র্ান চনচিত্করজণর লজক্ষয প্রত্যয়ন
টযাগ আধুচনকায়ন ও চবত্রণ কর্মসি
ূ ী র্োেম ভূ চর্কা পালন করজত্ পাজর।

5. মষহলাদের উন্নয়নাঃ

কেজশ

বীজ

উৎপােজনর

শুরম্ন

হজত্

প্রচক্রয়াজত্করণ,

সাংরক্ষণ

এবাং

বাজারজাত্করণ পর্মন্ত চবজশিকজর বীজজর পযাজকজট টযাগ সাংজর্াজজন বহু সাংখ্যক র্চহলা শ্রচর্জকর
সম্পৃক্তত্া রজয়জে। ত্াই এ কর্মসূিী বাস্তবায়জনর র্াধযজর্ র্চহলাজের কর্মসাংস্থাজনর সুজর্াগ আরও

বৃচি পাজব। ফজল গরীব ও েুস্থ র্চহলাজের আেম-সার্াচজক অবস্থার উন্নয়ন হজব এবাং োচরিয
েূরীকরজণ সহায়ক ভূ চর্কা পালন করজব।

6. মন্ত্রণালদয়র জকৌশলগত উদেশয ও লদযয মাত্রার সাদে প্রস্তাষবত কমম সূষির সাংষিটতা : জাত্ীয়
বীজ নীচত্ ১৯৯৩ অনুর্ায়ী

উন্নত্ র্াজনর প্রত্যচয়ত্ বীজ উৎপােজনর র্াধযজর্ কৃ িজকর র্াজে

র্ান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ চনচিত্ করার কো বলা হজয়জে। প্রসত্মাচবত্ কর্মসূচি র্ন্ত্রণালজয়র
ককৌশলগত্ উজদ্দশয ও লক্ষয র্াত্রার সাজে সম্পূণম সার্ঞ্জসযপূণম।

৭। প্রস্তাষবত কমম সূষির আওতায় গৃহীতবয কা ম ক্রমসমূহ (Activities) এবাং কা ম ক্রমসমূদহর সম্ভাবয
ফলাফল (Out put)/ প্রভাব (Out come) :
কা ম ক্রম
১। বীজজর প্রত্যয়ন টযাজগর র্ান উন্নয়ন বীজ
ও র্ুিন

ফলাফল (Output)/প্রভাব (Out come)
চিলার/উৎপােকগজণর উৎপাচেত্ কনাটিফাইি

ফসজলর কর্ৌল, চভচত্ত ও প্রত্যাচয়ত্ কশ্রচণর বীজজর র্ান
প্রত্যয়জনর চনিয়ত্া চবধান হজব। ফজল িািী পর্মাজয়
র্ান সম্পন্ন বীজ প্রাচি চনচিত্ হজব।

২। প্রত্যয়ন টযাগ সাংরক্ষণ ও চবত্রণ চবক্রয় কর্ৌসুর্ শুরম্নর আজগই চবচভন্ন ফসজলর পর্মাি
বযবস্থার কজারোরকরণ

পচরর্াণ প্রত্যয়ন টযাগ সাংরক্ষণ করা র্াজব এবাং বীজ
উৎপােকগজণর িাচহো কর্াত্াজবক প্রত্যয়ন টযাগ সর্ূহ
সীল র্ারা/পূরণ কজর সর্য়র্ত্ চবত্রণ করা সম্ভব
হজব।

৩।

বীজ

চিলার/উৎপােনকারী

কর্মকত্ম াজের প্রচশক্ষণ প্রোন

ও বীজ প্রত্যয়ন টযাজগর গুরত্ব সম্পজকম

এবাং টযাগসর্ূহ

সঠিকভাজব পযাজকজট/বস্তায় সাংর্ুচক্তর চবিজয় সজিত্নত্া
বৃচি পাজব। ফজল িািী পর্মাজয় প্রত্যয়ন টযাগ সংযুক্ত

র্ান সম্পন্ন বীজজর সরবরাহ বৃচি পাজব।
৪। ওয়াকম শপ/জসচর্নার

বীজ প্রত্যয়ন টযাগ র্ূিণ, চবত্রণ ও পযাজকজট সাংর্ুচক্ত
চবিজয় সুপাচরশর্ালা প্রণয়ন করা র্াজব ।

৫। র্ন্ত্রপাচত্ ও র্ানবাহন সাংগ্রহ

প্রত্যয়ন টযাগ দ্রুত্ গননা, টযাজগ সীল র্ারা (পূরণ
করা) দ্রুত্ পচরবহন ইত্যাচে কার্মক্রর্ সঠিক সর্জয়
করা

র্াজব।

ত্াজত্

প্রত্যাচয়ত্

বাজারজাত্করণ

পর্মাজয়

প্রাচি

হজব

চনচিত্

বা

সর্য়র্ত্
এবাং

চর্চিত্করজণ ভু চর্কা রাখ্জব।

কেজশ

র্ানসম্পন্ন
র্ান

সম্পন্ন

খ্ােয

বীজ
বীজ

চনরাপত্তা

নতু ন প্রজনন বীজজর ট্যাগ

নতু ন ভিভি বীজজর ট্যাগ

পুরাতন প্রজনন বীজজর ট্যাগ

পুরাতন ভিভি বীজজর ট্যাগ

নতু ন প্রতযাভিত বীজজর ট্যাগ

পুরাতন প্রতযাভিত বীজজর ট্যাগ

আল্ট্রা িািজেট্ োইজট্ নতু ন ট্যাগ

নতু ন ট্যাজগর ববভিষ্ট্য :
১) প্রতিটি ট্যাগে ফ্রগে ০৬ (ছয়)রং এবং অপর পৃষ্ঠায় ০১ (এক) রং থাকগব।
২) তিরাপত্তা কাতিগি SCA লিখাটি ট্যাগের তবতিন্ন স্থাগি মুতিি থাকগব যা UV িাইট্
বযাতিি খাতি ল াগখ লেখা যাগবিা ।
৩) ক্রতমক িম্বর মুতিি থাকগব লপতিগেটিং কাতি বযবহার কগর ।
ম াট্ ট্যাগ ছাপাজনা :
কমমসূ ীর অধীগি ০৩ বছগর লমাট্ ট্যাে ছাপাগিা হগব ৩ লকাটি ২৭ িক্ষ (প্রায়) ।

