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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি মন্ত্রণালয় 

 
 

 

 

 

 

               কমমসূষির প্রষতদবেন 

 
 

  বীজমান উন্নয়নন মাঠ প্রত্যয়ন আধুননকায়ন ও জজারদারকরণ কমমসূনি 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী 
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কমমসূনির  প্রনত্নবদন  

 

          ০১. কমমসূনির নাম: বীজমান উন্নয়নন মাঠ প্রত্যয়ন আধুননকায়ন ও জজারদারকরণ কমমসনূি 

 

         ০২. প্রশাসননক মন্ত্রণালয়/ নবভাগ:  কৃনি মন্ত্রণালয় 

 

         ০৩. বাসত্মবায়নকারী সংস্থা:  বীজ প্রত্যয়ন এনজন্সী 

 

         ০৪. কমমসূনিভুক্ত এলাকা:   
 

নবভাগ জজলা  উপনজলা 
৭টি ৬৪  - 

         

        ০৫.কমমসূনির উনেশয: 
 

(ক)  সাধারণ কৃিকনদর মানে উন্নত্মাননর প্রত্যানয়ত্ জেনণর ধান,গম,পাট ও আলু বীজ জবশী পনরমান 

সরবরাহ নননিত্         

    করার মাধযনমযথাসমনয় বীনজর িানহদা পরূণ করা। 

 

(খ) বত্ম মান নবদযমান জনবলনক আরও জবশী কাযমযক্রম এবং অনধক পনরমান বীজ ফসনলর মাঠ প্রত্যয়ন 

কাযমযক্রনমর অধীনন আনয়ন করা । 

 

(গ) জদনশ খাদয উৎপাদন বনৃি ও খাদয ননরাপত্তা নননিত্করনণর মাধযনম খানদয স্বয়ংসমূ্পণমত্া অজম ননর 

লক্ষ্য কৃিনকর জদারনগাড়ায় উন্নত্মাননর বীজ সরবরানহর উনেনশয মাঠ প্রত্যয়ন কাযমক্রমনক আরও 

শনক্তশালী ও কাযমকর করা। 

 

(ঘ) আমদাননকৃত্ বা স্থানীয় উৎপানদত্ ননম্নমাননর বীজ বযবহানর িািীনদরনক প্রত্ানরত্ হওয়ার হাত্ হনত্ 

রক্ষ্া করা। 

 

(ঙ ) প্রত্যানয়ত্ বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত্করনণর মাধযনম সরকারী-জবসরকারী পযমানয় বীজ নশল্প এবং 
িািীনদর আথম সামানজক অবস্থার উন্নয়ননর মাধযনম নজনিনপ বৃনিনত্ সহায়ত্া করা। 

 

(ি) উন্নত্মাননর প্রত্যানয়ত্ জেনণর বীজ উৎপাদন, বযবহার/সরবরাহ বৃনির মাধযনম জদনশ ভাল বীনজর 

িনহদা পূরণ এবং খাদয উৎপাদন বৃনি করা। 

 

(ছ) সরকারী ও জবসরকারী /এননজও প্রনত্ষ্ঠাননর কমমকত্ম া এবং বীজ নিলার/বীজ উৎপাদকনদর  প্রনশক্ষ্ণ 

প্রদাননর মাধযনম বীজ ফসনলর মাঠ প্রত্যয়ন কমমকান্ড গনত্শীল করা । 
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          ০৬. কমমসূিীর বযয়ঃ    ২০২.০০ লক্ষ্য (দইু জকাটি দইু লক্ষ্য ) টাকা 
 

          ০৭. অনুনমাদননর ত্ানরখ: ০৭-০২-২০১৩ নি: 

 

          ০৮. কমমসূনির বাসত্মবায়নকাল: জলুাই ২০১২ হনত্ জনু ২০১৫ নিঃ পযমন্ত 

 

 

    

 

 

 

 

                                      

 

 

09. কমমসূনি পনরিালক সম্পনকম ত্ ত্থযানদ: 

 

নাম ও পদবী 
পূণমকালী
ন  

খন্ডকালী
ন 

একানধক 

কমমসূনির জনয 
দানয়ত্বপ্রাপ্ত নকনা 

ত্ানরখ 

মন্তবয 
  জযাগদাননর বদলীর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

জমা: আবু ইউসুফ নময়া 
প্রধান বনহরাংগন ননয়ন্ত্রন 

অনফসার 

বীজ প্রত্যয়ন এনজন্সী, 
গাজীপুর 

 

- হাাঁ - 

১৯.০৩.২০১
৩ 

 

০৮.০২.২০১৫ 

 

 

অনত্নরক্ত 

দানয়ত্ব 

জমা: নুরম্নল আমীন 

পাটওয়ারী 
 উপ-পনরিালক (মাঠ 

প্রশাসন) 

বীজ প্রত্যয়ন এনজন্সী, 
গাজীপুর 

 

- হাাঁ - 
০৯-০২-

২০১৫ 

৩০-০৬-

২০১৫ 

অনত্নরক্ত 

দানয়ত্ব 

 

 

১0. অজম ন 

 

(নিনপনপ অনুসানর উনেশয) প্রকৃত্ অজম ন 

(ক)  সাধারণ কৃিকনদর মানে উন্নত্মাননর 

প্রত্যানয়ত্ জেণীর ধান,গম,পাট ও আলু বীজ জবশী 
পনরমান সরবরাহ নননিত্ করার মাধযনম যথাসমনয় 

বীনজর িানহদা পূরণ করা। 

 পূনবমর ১৫-১৮% স্থনল বত্ম মানন ২৫% এ উন্নীত্ হনয়নছ  

(খ)  বত্ম মান নবদযমান জনবলনক আরও জবশী 
কাযমযক্রম এবং অনধক পনরমান বীজ ফসনলর মাঠ 

প্রনশক্ষ্ণ প্রদাননর ফনল সংস্থার সকল জজলার নবদযমান জনবনলর 

কমমদক্ষ্ত্া বৃনি জপনয়নছ  
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প্রত্যয়ন কাযমযক্রনমর অধীনন আনয়ন করা ।  

 

(গ) জদনশ খাদয উৎপাদন বৃনি ও খাদয ননরাপত্তা 
নননিত্করনণর মাধযনম খানদয স্বয়ংসমূ্পণমত্া 
অজম ননর লনক্ষ্য কৃিনকর জদারনগাড়ায়  উন্নত্মাননর 

বীজ সরবরানহর উনেনশয মাঠ প্রত্যয়ন কাযমক্রমনক 

আরও শনক্তশালী ও কাযমকর করা। 

   

বীজ উৎপাদক ও কৃিক পযমানয় মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন 

নননিত্ করনণ সনিত্নত্া বৃনি জপনয়নছ 

(ঘ) আমদাননকৃত্ বা স্থানীয় উৎপানদত্ ননম্নমাননর 

বীজ বযবহানর িািীনদরনক প্রত্ানরত্ হওয়ার হাত্ 

হনত্ রক্ষ্ করা। 

 

বীজ উৎপাদক ও আমদানীকারকনদর মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন 

ও বাজারজাত্করনণ সনিত্নত্া বৃনি জপনয়নছ 

(ঙ) প্রত্যানয়ত্ বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত্করনণল 

মাধযনম সরকারী-জবসরকারী পযমানয় বীজ নশল্প এবং 
িািীনদর আথম সামানজক অবস্থার উন্নয়ননর মাধযনম 

নজনিনপ বৃনিনত্ সহায়ত্া করা। 

মানসম্পন্ন বীজ স্থানীয় ননম্ন মাননর বীনজর জিনয় জবশী দানম 

নবনক্র করার ফনল  নজনিনপ বনৃিনত্ অবদান রাখনছ  

(ি) উন্নত্মাননর প্রত্যানয়ত্ জেনণর বীজ উৎপাদন 

বযবহার/সরবরাহ বৃনির মাধযনম জদনশ ভাল বীনজর 

িনহদা পূরণ এবং খাদয উৎপাদন বৃনি করা। 

 

উন্নত্মাননর প্রত্যানয়ত্ জেনণর বীজ উৎপাদন বযবহার/ সরবরাহ 
এর মাধযনম বীজ উৎপাদন এলাকা ও বীজ উৎপাদননর পনরমান 

বৃনি জপনয়নছ  

(ছ) সরকারী ও জবসরকারী /এননজও প্রনত্ষ্ঠাননর 

কমমকত্ম া এবং বীজ নিলার/বীজ উৎপাদকনদর  

প্রনশক্ষ্ণ প্রদাননর মাধযনম বীজ ফসনলর মাঠ প্রত্যয়ন 

কমমকান্ড গনত্শীল করা । 

সরকারী ও জবসরকারী /এননজও প্রনত্ষ্ঠাননর কমমকত্ম া এবং বীজ 

নিলার/বীজ উৎপাদকনদর  প্রনশক্ষ্ণ প্রদাননর মাধযনম বীজ 

ফসনলর মাঠ প্রত্যয়ন কমমকান্ড গনত্শীল হনে 

 

 

 

 

 

১1. কমমসূনির বাসত্মবায়ননাত্তর অবস্থা ও ফলাফল নবনশস্নিণ: 

11.১.   কমমসূনির প্রভাব: 

প্রত্যক্ষ্: 

১।  কমমসূনিটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনন বীজ উৎপাদক, বীজ নিলার ও কৃিক পযমানয় সনিত্নত্া বৃনিনত্ 

উনলস্নখনযাগয অবদান রাখনছ। 

২।  কমমসূনি বাসত্মবায়ননর ফনল কৃিকগণ আধুননক িািাবাদ পিনত্নত্ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষ্ণ এবং 
গুদামজাত্করনণ জ্ঞানাজম ন কনরনছন।  

৩।  ফসনলর আধনুনক জাত্সমূহ কৃিকনদর মনধয সহজলভয হনে। 

 

পনরাক্ষ্: 

           ১।  বীজ নিলার, এসএএও প্রনশক্ষ্ণ, যন্ত্রপানত্ সরবরানহর মাধযনম বীজ উৎপাদন এলাকা এবং মানসম্পন্ন বীজ 

উৎপাদননর পনরমান বৃনি       
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                 জপনয়নছ।           

            ২।  প্রনশক্ষ্ণ ও জসনমনার/ওয়াকম শনপর মাধযনম প্রানত্ষ্ঠাননক কমমদক্ষ্ত্া বৃনি জপনয়নছ। 

            ৩।  মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনকারী/কৃিনকর সংখযা বৃনি জপনয়নছ। 

            ৪।  মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংগ্রহ, প্রনক্রয়াজাত্করণ, সংরক্ষ্ণ ও গুদামজাত্করণ ইত্যানদর কারনণ সাধারণ 

খাদয শসয অনপক্ষ্া  

                 বীজ নবক্রয় কনর কৃিকগণ ২৫%-৩০% জবশী মূলয পানেন, ফনল ত্ানদর আয় বৃনি জপনয়নছ এবং দানরদ্রত্া 
দরূীকরনণ উক্ত কমমসূনি  

                 উনলস্নখনযাগয অবদান রাখনছ। 

 

 

 

 


