
  গণপজজতনন বজবলজদদশ সরকজর
 কক ষষ মনণজলয়

    ববজ পততয়ন ককররকম জজকরদকরকরণ পকল

Strengthening Seed Certification Activities Project

 বজসবজয়নকজরন সবসজ

   বনজ পততয়ন এদজনন (এসষসএ)
গজজনপপর-১৭০১।

 বকসবকয়নককলল জজলকই,    ২০১৮ হতত জজন ২০২৩



 পকদলর সজর-সবদকপ

১.০  পকদলর ষশদরজনজম :     বনজ পততয়ন কজররকম জজজরদজরকরণ পকল

Strengthening Seed Certification 
Activities Project (SSCAP).

২.১  উতদতকগব মনণকলয়/  ববভকগ :  কক বষ মনণকলয়

২.২   বকসবকয়নককরব সসসক
(সসসকসমমহ)

:    ববজ পততয়ন এতজনব (এসবসএ)

২.৩   পবরকলনক কবমশতনর সসবশষ
ববভকগ

:  ফসল উইস

৩.০    পকতলর উতদশত ও
 লকতমকতক (সজববধকতভকগবসহ)

(    বজতলট আককতর বলখতত
হতব   । পবরমকণ এবস/  অথবক

    শতকরক হকতর উতলখ করতত
হতব)

:  পধজন উদদশত: 
      বনজ পততয়ন কজররকম শষকশজলন করজর মজধতদম (  উনত জজদতর

মজনসমন)         বনদজর মজন রজচজই শতকরজ ২৫ ভজগ জথদক ৩৫ ভজদগ
      উননত কদর ফসদলর উ পজদন ও উ পজদনশনলতজ বকষদৎ ৎ ,  জদদশ
         জটকসই খজদত ও পপষষ ষনরজপতজ অজর ন এবব কক ষক কক ষজণনর আথর-

  সজমজষজক অবসজর উনয়ন  ।
 

 ষনষদর ষ উদদশতসমমহ: 

১) অনজতমকবদত সকসগঠবনক ককঠকতমকর উপতরকগব অবককঠকতমক উন্নয়ন

এবস নতজ ন অবফস ও ববজ পরবককগকর সকপতনর মকধততম এসবসএ-

এর সকমতক বকবদ;
[

২)  পততয়ন ককররকতমর আওতকয় মকনসমন্ন ববজ উ পকদন বকবদরৎ
মকধততম শতসতর উ পকদনশবলতক ও খকদত উ পকদন বকবদৎ ৎ ;

৩)  মকনসমন্ন ববজ উ পকদন ও কক ষক পররকতয় তকর সহজলভততকৎ
বনবশ্চিত করকর জনত এসবসএ-এর মকঠ পররকতয়র তদকরকব  ককররকম

এবস বকজকর পবরববকণ জসবক  সম্প্রসকরণ;

৪)  ববতজর  জককৌবলক  ববশুদতক  বনবশ্চিতকরতণর  লতকত  বপ-জপকষ

কতনকল জগক-আউট জটষ পবরচকলনক করক;

৫)  জকত ছকড়করণ জজকরদকরকরতণর/  বনবন্ধতনর লতকত বডিইউএস

(DUS=  Distinctness,  Uniformity,  Stability)  জটষ  এবস

বডিএনএ বফসগকর বপবনস ককররকতমর সকমতক বকবদ; এবস

৬)  পবশকতণর  মকধততম  ববজ  কমরককতন্ডে  (উ পকদনৎ ,

বকজকরজকতকরণ, মকন বনয়নণ ইততকবদ) সসবশষ মকনব সমদ উন্নয়ন।



৪.০   পকতলর বকসবকয়নককল

ক)  শুরর তকবরখ

খ)  সমকবপর তকবরখ

:

:

:

জজলকই, ২০১৮

জজন, ২০২৩

৫.১    পকতলর পককবলত বতয় (লক
টকককয়)

:  জমকট
     বজওবব

  বনজস অথর
 অনতকনত

: ৭৮৩৭.৭৭
: ৭৮৩৭.৭৭
:  পদরজজত নয়
:  পদরজজত নয়

৫.২     ববতদবশক মমদকর বববনময় হকর
(তকবরখসহ)
( ৎৎ উ স :  বকসলকতদশ
বতকসক)

:  পতরকজত নয়।

৬.০   অথরকয়তনর ধরণ : :
৬.১    ৎৎ অথরকয়তনর ধরণ ও উ স :

(  লক টকককয়)
ৎৎউ স

ধরণ
 বজওবব (ববতদবশক

 মমদক )
 বনজস অথরকয়ন

(  ববতদবশক মমদক)
 অনতকনত (  উতলখ করতত

হতব)
১ ২ ৩ ৪

ঋণ -  পতরকজত নয়  পতরকজত নয়
অনজদকন ৭৮৩৭.৭৭  পতরকজত নয়  পতরকজত নয়
ইকজ তইবট -  পতরকজত নয়  পতরকজত নয়

 অনতকনত (   উতলখ করতত
হতব)

-  পতরকজত নয়  পতরকজত নয়

জমকট ৭৮৩৭.৭৭


	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

