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২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেে সংর োধিত বোধষথক উন্নয়ন কর্থসূধিরত 

প্রস্তোধবত বেোদ্দধবহীনভোরব সংযকু্ত অননুরর্োধিত নতুন প্রকরেে সংধিপ্ত-

সোে 
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২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরেে সংর োধিত বোধষথক উন্নয়ন কর্থসূধিরত 

প্রস্তোধবত বেোদ্দধবহীনভোরব সংযকু্ত অননুরর্োধিত নতুন প্রকরেে সংধিপ্ত-

সোে 
 

১।  র্ন্ত্রণোলরয়ে নোর্ :  কৃষি মন্ত্রণালয় 
 

২। বোসত্মবোয়নকোেী সংস্থোঃ          বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী  
 

৩। সসক্টেঃ            কৃষি 
 

৪। সোব-সসক্টেঃ           ফসল 
 

৫। প্রকরেে নোর্ঃ বোংলোয়: বীজ প্রতযয়রনে উদ্ভোবনী প্রকে 

            ইংরেজীরত- Seed Certification’s Innovative Project (SCIP) 
 

৬। বোসত্মবোয়ন কোলঃ  জলুাই,২০১৬ হদত জনু,২০২১পর্যন্ত 
 

৭। প্রোক্কধলত বযয়ঃ   মমাট: ১৭১৬৪.২৮ (এক ত একোত্তে সকোটি সিৌষধি 

লককক আঠো  হোজোে টোকো) 
 (লক্ষ টাকায়)  স্থানীয় মুদ্রা:   ১৭১৬৪.২৮ 

    ববদেষশক মূদ্রা-  ০.০০ 
 

৮। অর্থোয়ন বযবস্থোঃ  মমাট-   ১৭১৬৪.২৮ 

            (লক্ষ টাকায়)  ষজওষব-   ১৭১৬৪.২৮ 

    প্রকল্প সাহার্য-   - 

    টাকাাংশ-    
 

৯। অনরুর্োিন পযথোয়ঃ  অননুদমাষেত।  

 

১০। প্রকরেে উরদ্দ য: 
 

 (ক) কৃষি প্রধান মেশ আমাদের এই বাাংলাদেশ এবাং কৃষিদত সষবদশি উন্নষত সাধন 

করার মত আবহাওয়া, জলবায়ু এবাং উবযর মাটি আদে আমাদের, র্া ষবসৃ্তত পৃষিবীর খবু কম 

মেদশই আদে। মুক্তবাজার অিযনীষতর এই র্ুদগ আমাদের কৃষিই পাদর সদগৌরদব মািা উঁচু কদর 

অনানয মেদশর সাদি মটক্কা ষেদত। মেশ স্বাধীদনর পদর ৭.৫ মকাটি জনসাংখযা অধুযষিত 

বাাংলাদেদশ ষেল খােয ঘাটষত; প্রকারন্তদর মেশ মিদক গদে প্রষত বের ১% হাদর কৃষি জষমর 

ষবলুষি সাধদনর পদরও আমাদের কৃষি আজ অদনক উন্নত, মেশ খাদেয সয়ম্ভর। আমাদের মেশ 

মিদক রিানী হদে চাল, আলু, চা , শাক সবষজ সহ নানাষবধ কৃষিজ পণয। স্বাধীনাতাদতার 

বাাংলাদেদশ  ঈিযণীয় উন্নষত হদয়দে কৃষি মসক্টদর আর কৃষি মসক্টদর সবদচ মবশী  উৎকিয 
সাষধত হদয়দে আওয়ামী লীগ সরকাদরর ষবষিন্ন শাসনামদল, মসজদনয আওয়ামী সরকার 

স্বীকৃষত মপদয়দয় ‘‘কৃধষ বোন্ধব’’ সরকার ষহদসদব। এই সরকাদরর শাসনামদল কৃষি 
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মন্ত্রণালদয়র অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অষধেির ও বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদত র্ুগান্তকারী  
ষরষিষজট বাসত্মবায়দনর ফদল এই ে’ুটি প্রষতষ্ঠাদন পদোন্নষতর সুদর্াগ সহ কযাডার ও নন 

কযাডাদরর কদয়ক হাজার নতুন পে সৃষজত হদয়দে। ফদল মেদশর আপামর কৃষি এবাং কৃিদকর 

জীবনমান বষৃির জদনয  এ সরকার মর্ বিপষরকর মসটা বলাই বাহুলয।  

 

ভোল বীরজ ভোল ফসল এবং সকবল র্োনসম্পন্ন ভোল বীজ বযবহোে করে সয 

সকোন ফসরলে ফলন ১৫-২০ ভোগ পযথন্ত বোড়োরনো সম্ভব। এই উদেশয এবাং লক্ষযদক 

সামদন মরদখ বীদজর গুণগতমাদনর উৎকিযতা সাধন এবাং কৃিক পর্যাদয় িাল বীজ মপৌঁোদনা 
এবাং মিজাল বীদজর ষনয়ন্ত্রক ষহদসদব মরগুদলটারী প্রষতষ্ঠান ষহদসদব বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী 
(Seed Certifications Agency: SCA) কাজ কদর িাদক। র্িার্ি পষৃ্ঠদপািকতার অিাব 

মহতু চার েশদকরও অষধক পুরাতন এই সম্পূণয সরকারী প্রষতষ্ঠানটির মকান শ্রীবৃষি ঘদটষন 

এবাং এখাদন লাদগষন মকান আধুষনকতার পরশ ও উদ্ভাবদনর মোয়ঁা। অিচ উদ্ভাবনী ও 

নান্দষনক অদনক কমযকান্ড পষরচালনার মাধযদম প্রষতষ্ঠানটির অদনক শ্রীবষৃি করাদনা সম্ভব। 

 

 বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী  মাঠ মান ও বীজমাদনর র্িার্ি পরীক্ষা সাদপদক্ষ কষতপয় 

মঘাষিত বীদজর (ধান ,গম, পাট, আখ, আলু, মকনাফ ও মমস্তা) প্রষতটি বস্তা ও পযাদকদটর জদনয 
সবুজ টযাগ (মমৌল বীজ বা Breeder Seed), সাো টযাগ (ষিষত বীজ বা Foundation Seed) 

ও নীল টযাগ (প্রতযাষয়ত বীজ বা Certified Seed) এই ষতন ধরদনর মখাোই করা 
(Embossing Tag) টযাগ সরবরাহ কদর িাদক । এসব টযাদগর উপদর বীদজর উৎপােক, 

গুণগত মান এবাং বীজমাদনর মময়াে ইতযাকার তিয ষলষপবি িাদক। েবুযল সুরষক্ষত এসব 

টযাগ হর হাদমশাই নকল হওয়ার খবর পাওয়া র্ায় ফদল কৃিক এবাং সাধারণ মানুদির কাদে 

এসব টযাদগর আসল নকল মবাঝা মবশ কষ্টকর। এ বযাপাদর আইনগত বযবস্থা মনয়ার আদগই 
প্রতাষরত ও ক্ষষতগ্রস্থ হদয় পদেন কৃিদকরা। বস্ত্তত: তিয প্রর্ুষক্ত আর ষবেযুষতদনর 

(Electronic) এই র্ুদগ এ ধরদনর েবুযল সুরষক্ষত টযাগ এদকবাদরই অচল এবাং মসদকদল। 

প্রতযাষয়ত টযাগ ষডষজটালাই্জড করা সহ ষনদনাক্ত উদেশয ও লক্ষযদক সামদন ষনদয় প্রস্তাষবত 

এই প্রকল্পটি প্রনয়দনর উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে: 

 

 কৃিদকদের মক আধুষনক ষডষজটাল টযাগ সরবরাদহর বযবস্থা করা র্া নকল হওয়ার 

মকান ধরদনর সুদর্াগ মনই। সাধারণ বীজ মেতা বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী কৃতয ক ষডষজটাল টযাগ 

সম্বষলত প্রতযাষয়ত বীজ পযাদকট েয় করদত পারদবন, র্ার মাধযদম কৃিক খুব সহদজই ঐ 

টযাদগর একটা ষনষেযষ্ট স্ক্র্যাচ নম্বদর (Special Scratch Number ) মফান কদর আইষিআর 

(IVR: Instant Voice Recording) বা কু্ষদে বাতয ার (Message) মাধযদম ঐ বীদজর সকল 

তিয জানদত পারদবন। এটি নকল হওয়ার নযূনতম মকান অবকাশ মনই এবাং প্রষতটি 

ষডষজটযাল টযাদগর ষসষরয়াল নম্বর আগামী শত শত বেদর বেদরও ষরষপট হওয়ার মকান 

সুদর্াগ মনই কারণ এটা মসন্ট্রাল সািয ার মিদক স্বয়াংষেয়িাদব বরাে করা হদব। 
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  মেদশর মকািায় সরকারী ও মবসরকারীিাদব  কতটুকু কী পষরমাণ বীদজর জদনয 
বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী কতৃয ক প্রতযয়ন টযাগ সরবরাহ করা হদে মস তিয সাদি সাদি মন্ত্রণালয় 

সহ সের েিদরর মর্ মকউ র্খন ইদে জানদত পারদবন, র্াদেরদক শুধমুাত্র administrative 

entrance মেয়া হদব। 

  মেদশর সকল ষবিাগীয় ও মজলা অষফস মক এদকবাদর কাগজশণূয (Paperless) 

অষফস ষহদসদব পষরণত  করা। মজলা , ষবিাগীয় অষফদসর মর্ মকান তিয অষফদসর ষনষেযষ্ট 

কষম্পউটাদর টাইপ করার সাদি সাদি মসসব তিযমালা মজদন র্াদবন সের েির এবাং কৃষি 

মন্ত্রণালয় আবার সের েিদরর মকান তিয সাদি সাদি জানদত পারদবন কৃষি মন্ত্রণালয়। ফদল 

মকান ষরদপাদটয র জদনয আর কাউদক তাগাো মেয়ার েরকার হদব না। র্ার র্তটুকু েরকার 

মসই ষরদপাটয  ষতষন সাদি সাদি মজদন র্াদবন র্াদেরদক শুধু ষনষেযষ্ট পাস ওয়াডয  সরবরাহ করা 
হদব। 

‘‘বীজ কল সসন্টোে’’ স্থাপন করা হদব ,মর্খান মিদক বীজ উৎপােক ও মেক 

মহাল্ডারদের মক আইষিআর’র মাধযদম (IVR: Instant Voice Recording)  এবাং বীজ 

ষবদশিদের সাদি সরাসষর কিা বলার সুদর্াগ সৃষষ্ট করা; 
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীর সের েির, ষবিাগ ও মজলার প্রষতটি প্রষতটি 

অষফদস এদক অদনযর সাদি ষিষডও কনফাদরষন্সাং এর মাধযদম মর্াদগাদর্াগ এবাং িাচুয য়াল 

প্রষশক্ষণ পষরচালনা করার বযবস্থা গ্রহণ করা। 

  প্রস্তাষবত এই নান্দষনক প্রকদল্পর মাধযদম বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষধেির, সকল বীজ উৎপােক (সরকারী , মবসরকারী এবাং নাসযিূক্ত স্বায়ত্বশাষসত 

প্রষতষ্ঠান) বীজ ষডলার এবাং সাংষিষ্ট মেকদহাল্ডারদের মক ICT based Modern  Seed 

Technology ষবিদয় Hi-tech প্রষশক্ষণ প্রোদনর মাধযদম প্রষশষক্ষত কদর মতালা। 

 বীজ ষডলারদের হালনাগাে তিয সরবরাহ করা এবাং বীজ ষনবন্ধন মেয়ার সাদি 

সাদি বীজ ষনবন্ধনকারী বযষক্তর তিয র্াদত ওদয়বসাইদট চদল আদস মসজদনয মসই ষলঙ্কটি 

সম্পদকয  বীজ ষনবন্ধদনর চূোন্ত অনুদমােনকারী কৃষি মন্ত্রণালদয়র সাংষিষ্ট মডস্ক কমযকতয ার 

জানা িাকদব। ফদল চাষহবামাত্র মগাটা মেদশর এদকবাদর তরতাজা ষনবষন্ধত বীজ ষডলারদের 

তিয পাওয়ার বযবস্থা ষনষিত করা। 

মকন্দ্রীয়িাদব একটা  ‘‘সীড ব্লগ’’ বতরী করা হদব মর্খাদন বীজ সাংোন্ত মর্ মকান 

তিয উপাত মতামত পরামশয মেয়ার পণূয স্বাধীনতা সাংষশস্নষ্ট সকদলর জদনয উন্মকু্ত রাখা হদব। 

ফদল বীজ মসক্টদরর উন্নয়দনর লদক্ষয আমজনতার সুস্পষ্ট প্রষতফলন পাওয়া র্াদব এখান 

মিদক। 

 বীজ নদলজ বযাাংক বতষর কদর মসটার ওদয়ব ষলঙ্ক করা হদব র্াদত কদর বীজ 

ষবিয়ক অনলাইন মসবা মপদত পাদরন মর্ মকউ মর্দকান সময়। 

 প্রষতটি মজলায় ‘‘কধর্ধউধনটি ইন্টোেরনট সেধডও সোধভথ স’’ চালাদনা হদব র্ার 

মাধযদম মর্ মকউ র্খন তখন বীজ সম্পষকয ত তিযাষে জানদত পারদবন ষনদজদের স্থানীয় 

িািায়, মসইসাদি কৃষি ষবিয়ক মজলার অনানয তিযমালা জানারও বযবস্থা িাকদব। 
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 আরএস (RS: Remote Sensing) এবাং ষজআইএস (GIS:Geographic 

information system) বযবহাদরর মাধযদম মকান্ এলাকায় মকান্ বীজ উৎপােদনর 

উপদর্াষগতা মকমন এ ধরদনর এলাকা উপদর্াগী ওদয়ব ষিষতক (Web Based) তদিযর 

ডাটাদবজ বতষর করা । মসইসাদি সযাদটলাইদটর তিয ষবদিিণ কদর জানা র্াদব ষকিাদব মেদশর 

মকান মজলার কৃষি জষম কীিাদব কতটা কদম র্াদে। আদরা জানা র্াদব আবহাওয়ার েম 

পষরবতয দনর তিযমালা এবাং িষবিযদতর করণীয় । 

 অনলাইন এবাং অফলাইন মমাবাইল এযাপস্ বতষর করার মাধযদম বীজ সাংোন্ত সকল 

তিয সাংষিষ্ট সকদল জানাদনার বযবস্থা করা ইন্টারদনট সাংদর্াগ োোই। 

  সদবযাপষর সোশয় ‘‘কৃধষবোন্ধব’’  সরকাদরর অগ্রাষধকার ‘‘কৃধষ’’ এবাং ‘‘তর্য 
প্রযধুক্ত’’ খাদতর অপূবয সমন্বদয়র মাধযদম এই প্রকদল্পর বাস্তব ফলাফল মেদশ ষবদেদশ সকদলর 

েষৃষ্ট আকিযদণ সক্ষম হদব। এখাদন ষবদশিিাদব লক্ষণীয় মর্ কৃষি মক্ষদত্র বাাংলাদেদশর অদনক 

প্রর্ুষক্ত আজ বষহষবযদে সমােতৃ হদে। আমাদের েঢ়ৃ ষবোস বীজ মসক্টদর ষবদশি কদর বীজ 

প্রতযয়দনর ষডষজটাল টযাগ সরবরাহ এবাং ষডষজটাল মসবা সম্প্রসারদণ মগাটা ষবদের মদধয এই 

প্রকদল্পর বাস্তব ফলাফল একটা অনযরকদমর প্রিাব মফলদত মর্ সক্ষম হদব একিা ষনষবযধায়  

মজার ষেদয় বলা র্ায়। ষবদের অদনক মেদশ হদরক প্রকাদরর ষডষজটাল টযাদগর (RFID, NFC 

ইতযাষে টযাগ) বযবস্থা িাকদলও বীজ মসক্টদর এ ধরদনর প্রকল্পটি হদব র্ুগান্তকারী এবাং পৃষিবীর 

মদধয একমাত্র উোহরণ সৃষষ্টকারী । 

 

 

১১ । প্রকরেে বোস্তব ফলোফল: (িষ্ঠ পঞ্চবাষিযক পষরকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠাদমাদত 

(১ম খন্ড পৃৃঃ ১৭৪) ষচষিত মক্ষদত্র লক্ষযমাত্রা অজয দন প্রস্তাষবত প্রকল্প কী কী অবোন রাখদব): 

 

(ক)  প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল সাধারণ বীজ মেতা বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী কতৃয ক 

ষডষজটাল টযাগ সম্বষলত প্রতযষয়ত বীজ পযাদকট েয় করদত পারদবন । 

(খ) মেদশর মকািায় সরকারী ও মবসরকারীিাদব  কতটুকু কী পষরমাণ বীদজর জদনয 
বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী কতৃয ক প্রতযয়ন টযাগ সরবরাহ করা হদে মস তিয সাদি সাদি 

মন্ত্রণালয় সহ বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীর সকল েির হদত পাওয়া র্াদব। মকান্ ষডলার বা 
মকান বীজ উৎপােক প্রষতষ্ঠান মকান্ মমৌসুদম মকান্ জাদতর কী কী বীজ কী পষরমাদণ 

উৎপােন করদেন মসসদবর আপদডট তিয পাওয়া র্াদব। 

(গ) মেদশর ৭টি ষবিাগীয় এবাং ৬৪ টি মজলা অষফস এদকবাদর কাগজশণূয 
(Paperless) অষফস ষহদসদব পষরণত  হদব। 

(ঘ) বীজ ষডলারদের হালনাগাে তিয সহ বীজ প্রতযয়দনর র্াবতীয় তিয চাষহবা মাত্র 

মন্ত্রণালয় সহ মগাটা মেদশর সকল ষবিাগীয় ও মজলা অষফস জানদত পারদব।  

(ঙ) প্রকদল্পর মময়াে মশদি বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী, কৃষি সম্প্রসারণ অষধেির, সকল 

বীজ উৎপােক (সরকারী , মবসরকারী এবাং নাসযিূক্ত স্বায়ত্বশাষসত প্রষতষ্ঠান) বীজ 
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ষডলার এবাং সাংষিষ্ট মেকদহাল্ডারা ICT based Modern  Seed Technology 

সম্পষকয ত ষবদশিাষয়ত োনাজয ন করদবন; র্া ষনকট অতীদত কখদনা হয়ষন। 

(চ) ‘‘বীজ কল সসন্টোে’’ , মজলার ‘‘কধর্ধউধনটি ইন্টোেরনট সেধডও সোধভথ স’’ 

ও ‘‘ বীজ নরলজ বযোংক ’’ মিদক বীজ উৎপােক ও মেক মহাল্ডার  আইষিআর 

(IVR)  এবাং বীজ ষবদশিদের পরামশয গ্রহণ করদত পারদবন । 

(ে) কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীর সের েির, ষবিাগ ও মজলার প্রষতটি 

অষফদস এদক অদনযর সাদি িাচুয য়াল মর্াগাদর্াগ ও প্রষতষষ্ঠত হদব। 

(জ)  বীজ সাংোন্ত মর্ মকান তিয উপাত মতামত পরামশয মেয়ার পণূয স্বাধীনতা 
সাংষশস্নষ্ট সকদলর জদনয উন্মকু্ত রাখা হদব এবাং মসই অনুর্ায়ী জাতীয় বীজ উন্নয়ন 

কার্যেদমর পরবতী  বযবস্থা মনয়ার অষপরসীম সুদর্াগ সৃষষ্ট হদব। 

(ঝ) খারাপ বীজ বযবহার কদর কৃিকরা মর্িাদব প্রষতষনয়ত প্রতাষরত হদেন, মসটা 
মিদক সম্পূণযরূদপ মরহায় পাদবন; ফদল প্রকল্প মশদি  কৃিদকর আষিযক অবস্থার উন্নষত 

হদব । 

(ঞ) প্রকল্প বাস্তবায়ন মশদি অদনদকই বীজ উৎপােদনর বযাপাদর আগ্রহী হদব উঠদবন, 

ফদল বীজ উৎপােকদের আষিযক অবস্থার উন্নষত হদব এবাং অনানয কৃষি পদণযর সাদি 

সাদি অদনক মেদশ িাল মাদনর বীদজর চাষহো সৃষষ্ট সাদপদক্ষ বীজ রিাষনর বার 

অবাষরত হদব।  

(ট) প্রস্তাষবত প্রকল্পটি শতিাগ পষরদবশ বান্ধব; সুতরাাং এখাদন পষরদবশ েিুদণর মকান 

অবকাশ মনই; 

(ঠ) বীজ মাোই ঝাোই এবাং সাংরক্ষদণর সাদি মষহলাদের ষনষবে সম্পকয  রদয়দে; 

সুতরাাং এখাদন নারীদের সম্পৃক্ততার মাধযদম নারী ক্ষমতায়দনর পিও সুগম হদব। 

(ড) োষরদ্র ষবদমাচদন প্রিাবৃঃ  
প্রকল্পটি বাস্তবায়দনর ফদল বীজ মসক্টদরর উন্নষতর সাদি সাদি মসখাদন অদনক মানুদির 

কমযসাংস্থাদনর সুদয়াগ সৃষষ্ট হদব, প্রকল্প কার্যেদমর ফদল বগযাচািী সহ প্রাষন্তক, কু্ষদ্র ও 

মাঝারী কৃিক এবাং মষহলাগন প্রকদল্পর সুষবধাদিাগী ষহদসদব গণয হদবন। কমযসাংস্থাদনর 

সুদর্াগ সৃষষ্ট ও সকল মেনীর কৃিদকর আয় বৃষির মাধযদম োষরদ্র ষবদমাচন সম্ভব হদব। 

ফসদলর ফলন বৃষি সহ প্রকদল্পর মাধযদম সরকাদরর োষরদ্র ষবদমাচদনর লক্ষ অষজয ত 

হদব। সদবযাপষর, খােয ষনরাপতা ও সামাষজক ঝুষক মমাকাদবলায় সহায়ক হদব।  

(ঢ) নারী ও ষশশুদের কলযাদন প্রিাবৃঃ  
কমযসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃষষ্ট হওয়ায় েষমদকর চাষহো বৃষি পাদব এবাং নারী েষমকগন 

কাজ করার সুদর্াগ পাদব। তারা বীজ ফসদলর শসয কতয ন, প্রষেয়াজাতকরণ, সাংরক্ষণ 

ও বাজারজাতকরদণ িূষমকা রাখদত পারদব। তাদের আয় বৃষি পাদব, জীবনমাদনর 

উন্নয়ন ঘটদব।  

(ণ) পষরদবদশর ওপর প্রিাবৃঃ পষরদবদশর ওপর প্রসত্মাষবত প্রকদল্পর মকান ষবরূপ 

প্রিাব মনই । 
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১২। প্রকল্প এলাকা  :  সমগ্র বাাংলাদেশ 
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