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চলিত ২০২০-২১ �মৗ�েম বীজ�লা �য় প�িত

িবষয়: চলিত ২০২০-২১ �মৗ�েম বীজ�লা �য় প�িত অবিহতকরণ �সে�।

       চলিত ২০২০-২১ �মৗ�েম �লা উ�য়ন �বাড � মান�� বীেজর জ� �ি�ব� �লা চাষীেদর িনকট হেত বীজ উপেযাগী মানস�� বীজ�লা �য়

করেব। এ বীজ�লা িজিনং কের �া� বীজ পরবত� �মৗ�েম বপেনর জ� �লা চািষেদর মে� িবতরণ করা হেব। �লার ফলন, জাত এবং বীেজর মান

ও িব��তার উপর িনভ �রশীল িবধায় সংি�� সকলেক মানস�� বীজ�লা �য় িনি�ত করেত হেব। মানস�� বীজ�লা �য় �শষ হওয়ার পর
��মা� �েয়াজনেবােধ সদর দ�েরর �ব �া�মিত �হণ�ব �ক সাধারণ মােনর বীজ�লা �য় করা যােব। বীজ�লা �য়কােল িন�বিণ �ত প�িত
অ�সরণ করেত হেব।
১। বীজ�লা �য়/সং�েহর সািব �ক দািয়� সংি�� �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার উপর �� থাকেব। িতিনং সংি�� কটন ইউিনট অিফসার এর মা�েম

বীজ�লা �য় করেবন এবং সংি�� �লা উ�য়ন কম �কত�া বীজ�লা �েয়র কাজ তদািরক করেবন। �য়�ত বীজ�লা সং�হকােল সংি�� সহকারী

বীজ�লা সং�হ ও িজিনং কম �কত�া (এিজও) বীজ�লার মান যাচাই কের �হন করেবন। সংি�� বীজ উৎপাদন িবেশষ�/দািয়��া� িবেশষ� বীেজর

জ� বীজ�লা �েয়র কার ��ম িবেশষভােব ত�াবধান করেবন ।

২। �লা উ�য়ন �বাড � �লতঃ উ�তমােনর বীেজর জ� িব�� জােতর বীজ�লা �য় করেব । 

৩। �লা উ�য়ন �বাড � বীেজর জ� বীজ উৎপাদন �ক�� �ি�ব� বীজ উৎপাদনকারী চািষেদর িনধ �ািরত জিমেত উৎপািদত মানস�� বীজ উপেযাগী

বীজ�লা �য় করেব। বীজ�লার জাতগত িব��তা ��নপে� ৯৮% হেত হেব । এর �চেয় িন�মােনর বা কম িব��তা স�� বীজ�লা বীেজর জ�

�য় করা যােব না। বীেজর জ� বীজ�লা সং�হ ও �ি�য়াজাতকরেণর সকল পয়�ােয় িবেশষ সাবধানতা অবল�ন করেত হেব । জােতর িম�ন �রাধ

এবং বীেজর �ণগত মান িনি�ত করার �ােথ � বীেজর জ� িবিভ� ইউিনেট �য়�ত বীজ�লা স�ণ � আলাদাভােব সং�হ, সংর�ণ, পিরবহন, িজিনং ও

�ি�য়াজাতকরণ করেত হেব। �য়�ত বীজ�লার আ� �তার িনধ �ািরত হার িনি�ত করার জ� সংি�� সহকারী বীজ�লা সং�হ ও িজিনং কম �কত�া

এবং তলা উ�য়ন কম �কত�ােক িবেশষভােব �ব�া�হণ করেত হেব।

৪। �ি�ব� চািষেদর বীজ উৎপাদন �ক�� িনধ �ািরত জিমেত �লাগােছর মাঝামািঝ অংশ �থেক উঠােনা উ�ত মােনর বীজ�লা �য় করেত হেব।

উৎপািদত �মাট বীজ�লার ৭৫-৮০% বীজ�লা বীেজর জ� �য় করা যােব । অবিশ� বীজ�লা সদয় দ�েরর অ�েমাদন সােপে� অবীজ িহেসেব �য়

করা �যেত পাের।

৫। ভালভােব �কােনা, পিরপ�, �াভািবক রং এর এবং �পাকা-মাকেড়র আ�মন িবহীন বীজ�লা �য় করেত হেব। �রাগা�া� জিমেত উৎপািদত

বীজ�লা �কান অব�ােতই বীেজর জ� �য় যােব না।

৬। সদর দ�েরর �ব �া�মিত এবং িনধ �ািরত ল��মা�া অ�সাের সাধারণ চািষেদর উৎপাদন বী�লা �য় করা যােব । 

৭। �েত�ক �য় �কে� �য়েযা� মােনর বীজ�লার ন�না রাখেত হেব। যােত �লা চািষেদরেক সহেজই বীজ�লার মানস�েক� �ঝােনা যায়।

৮। সংি�� কটন ইউিনট অিফসার স�ক জাত, ওজন ও �ণগত মানস�� বীজ�লা �য় এবং ইউিনেট সংর�েণর জ� দায়ী থাকেবন । এ িবষেয়

�কান �কার ��-িব��িত ল�� করা �গেল সংি�� �লা উ�য়ন কম �কত�া ও �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া  তাৎ�িনক �ব�া �নেবন । 



2/11/2021 ডাক (৬) | অিফস ব�ব�াপনা

https://cdb.nothi.gov.bd 2/3

৯। বীজ�লা �য় কায ��ম ��ভােব পিরচালনার জ� �িত� ইউিনেট এক� ৩ (িতন) সদ� িবিশ� কিম� থাকেব। �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া,

সংি�� ইউিনেটর কটন ইউিনট অিফসার এবং ২জন �ন��ানীয় �লা চািষর সম�েয় উ� কিম� গঠন করেবন। কটন ইউিনট অিফসার কিম�র

আহবায়ক থাকেবন। সংি�� িসিডও, িসিসডও, বীজ উৎপাদন িবেশষ� ও উপ-পিরচালক িনিরড়ভাব মাঠ পিরদশ �ন কের �য় কাজ ত�াবধান করেবন।

 

১০। ��ায়াস � কাড � �দখােনা ছাড়া �কান বীজ�লা (বীেজর জ�) �য় কারা যােব না। উ� কােড � ইউিনট অিফেস রি�ত �রিজ�াের �রকড ��ত স�া�

ফলন উে�খ�ব �ক �েব �ই কটন ইউিনট অিফসার ও সংি�� কম �কত�ােদর সীল �া�র থাকেত হেব। এক �লচািষ যােত অ� �লা চািষর বীজ�লা

িব�য় করেত না পাের �সজ� উ� কােড � উি�িখত স�া� উৎপাদেনর ১০% এর �বশী তারত� ল�� করা �গেল সংি�� িসিডও,  িসিসডও এবং বীজ

উৎপাদন িবেশষ� তা সেরজিমেন যাচাই কের িনি�ত হওয়া পর পরবত� অব�া �নবন । 

১১। �কান অব�ােতই ফিড়য়ােদডর িনকট �থেক বীজ�লা �য় করা যােব না ।

১২। বীজ�লা �য় �কে� স�ােহর �কান এক� িনিদ �ি� িদেন  মানস�� বীজ �েকর চািষেদর বীজ�লা আনেত বলেত হেব। 

১৩। চাষী বীজ�লা �য় �কে� আনার পর �য়কারী কম �কত�া তা চেট বা ি�পেলর উপর ছিড়েয় িদেবন এবং কম �কত�া উ� বীজ�লার মান ও �না�ন

পরী�া কের �দখেবন। পরী�ার পর �হণেযা� মােনর িভি�েত �েয়র িন�য়তা �দয়ার পর �লা উ�য়ন �বােড �র চেটর ব�ায় বীজ�লা ভিত� কের

ওজন যে� মাপ �দেবন। ওজেনর পর ব�ার গােয় ইউিনেটর নাম, জাত, রিশেদর ন�র ও ওজন িলেখ �দামজাত/�ােক উঠােত হেব। সংি�� িসিডও

বীজ�লা �য়কােল মান িনয়�নকারী কম �কত�া িহেসেব দািয়� পালন করেবন।

১৪। বীেজর জ� �য়�ত বীজ�লা পির�ার ন�ন চেটর ব�ায় রাখেত হেব। �কান অব�ােতই পিলিথন/�াি�ক জাতীয় ব�া �বহার করা যােব না।

বীজ�লার ব�ার গােয় �ই পােশই লাল কািল িদেয় জােতর নাম, �েকর নাম, চািষ নাম, �রিজে�শন ন�র ও বীজ�লার পিরমান এবং বড় অ�ের �ই

পােশই লাল কািল িদেয় বীেজর জ� কথা� িলখেত হেব। সংর�ণ, পিরবহন, িজিনং ও �ি�য়াজাতকরণ কােল বীজ�লা বা �া� বীজ যােত �কান

ভােবই িমি�ত না হয় �সজ� সেব �া� সাবধানতা অবল�ন করেত হেব। সাধারন চািষেদর অবীজ বীজ�লার ব�ার গােয় একপােশ কােলা কািল িদেয়

উপেরা� ত�াবলী িলেখ রাখেত হেব। 

১৫। যিদ �কান কারেণ �য় িদবেস িসিডিব’র �ােক বীজ�লা িজিনং �কে� পিরবহন স�ব না হয় তাহেল ইউিনট �দােম �য পিরমান বীজ�লা সংর�ণ

স�ব �কবলমা� �স পিরমান বীজ�লা �য় করেত হেব। �ব � অ�েমাদন �িতেরেক অ�ায়ীভােব �দাম ভাড়া করা �ােক বীজ�লা পিরবহন করা
যােব না।
১৬। �েত�ক �য় �মেমার চার কিপ করেত হেব এবং তােত চািষর �রিজে�শন ন�র ও ��ায়াস � কােড �র ন�র উে�খ করেত হেব। �িত �কে� এক�

বীজ�লা �য় �রিজ�ার �লেত হেব। �িতিদন �েয়র পেরই যথাযথভােব তা �রণ করেত হেব। �েত�ক �মেমােত সনা�করণ বা মান িনধ �ারণ�লক

�া�র থাকেত হেব। �িত �মেমার এক কিপ ইউিনট অিফেস �রকেড �র জ� থাকেব।

১৭। বীজ�লার �� �চেকর মা�েম পিরেশাধ করেত হেব। �চেকর �িড়েত উ�া িদেক বীজ�লার পিরমান উে�খ �ব �ক চািষর �া�র বা �পসই

রাখেত হেব। �� পিরেশােধর �েব � সংি�� িসিডওেক বীজ�লার মান ও ওজন সমে� �ি�গতভােব পরী�া কের িনি�ত হেত হেব। চািষ �লা

উ�য়ন �বাড � �থেক �কান ঋণ িনেয় থাকেল বাংলােদশ �িষ �াংেকর িনধ �ািরত হাের �দসহ ঋেণর স�দয় টাকা কত�ন কের বীজ�লার �� পিরেশাধ

করেত হেব।

১৮। যিদ �কান কারেণ �য় িদবেস বীজ�লার �ে�র �চক না �দয়া যায় তা হেল �য় রিশেদ �লার �মাট ওজন ও �� িলেখ অপর ��ায় “টাকা

িডউ” শ� িলেখ �া�র ও সীল িদেত হেব এবং যখন টাকা পিরেশাধ করা হেব তখন �চক �হণ কারী চাষীর �াি� �া�র/�পসই িনেয় িডউ টাকা

শ� × (�স) িচ� িদেয় �কেট আবার �া�র করেত হেব।

১৯। বীজ�লা �েয়র জ� �েয়াজনীয় অথ � চািহদার িভি�েত �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�ার নােম �াংক �াফট/�প-অড �ােরর মারফত িকি�েত
�দান করা হেব। �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া সংি�� ইউিনট/সাব-ইউিনট পয �ােয় �াংক শাখার মা�েম চািষগণেক �চক মারফত বীজ�লার
�� পিরেশাধ করেবন। �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া এ বাবদ �াংক �াফট/�প-অড �ার মারফত অথ � নগেদ উঠােত পারেবন না। �লার ��
পিরেশাধ ছাড়া অ�া� আ�সাি�ক খরেচর জ� আলাদাভােব বরা� �দয়া হেব। এক উপ-খােতর অথ � অ� উপ-খােত খরচ করা যােব না।
২০। �লা চািষভাইেদর বীজ�লা �েয়র সময় যিদ ওজন বা আ� �তা অথবা অ� �কান িবষেয় আপি� বা মতা�র (িডসিপউট) এর উ�ব হয় এবং সােথ

সােথ িন�ি� করা স�ব না হয়, তাহেল ঐ বীজ�লা ব�াবি� কের ব�ার গােয় চািষর নাম, �কানা ও ওজন িলেখ ব�ার �খ �সলাই কের গালার

িদেয় গালার উপর চািষ ভাইেদর �া�র বা �পসই �রেখ চািষেক রিশদ িদেত হেব এবং �কে�র কম �কত�া ক��ক িবষয়� সে� সে� িসিসিডও �ক

অব�ই জানােত হেব। এর পর যিদ িন�ি� না হয় তেব িসিসিডও সে� সে� সংি�� অ�েলর উপ-পিরচালক �ক অবিহত করেবন। উপ-পিরচালক

সংি�� সকেলর উপি�িতেত আলাপ আেলাচনার মা�েম ফয়সালা করেবন।
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২১। �ি�ব� চািষেদর িনকট হেত স�ক মােনর বীজ�লা িনধ �ািরত দের �য় করেত হেব। চািষেক দর/�� �দােনর ��ে� �কান অিনয়েমর অিভেযাগ

পাওয়া �গেল এবং তা সত� বেল �মািনত হেল সংি�� কম �কত�া/কম �চারীর িব�ে� িবিধ �মাতােবক শাি��লক �ব�া �হণ করা হেব।

২২। �েরা �মৗ�েমর জ� বীজ�লা �েয়র এক� ��ু পিরক�না ঋণ �দানকারী �াংক শাখা, বীজ�লা �য়কারী িজনারেদর সােথ আেলাচনা কের

আেগই �তির করেত হেব। �াইেভট িজনার বা �লা উ�য়ন �বাড � ক��ক বীজ�লা �য়কােল �াংক ক��ক মেনািনত কম �চারীেক ঋণ আদােয়র �াপাের

সহেযাগীতা �দােনর জ� উপি�ত থাকেত অ�েরাধ জানােত হেব।

২৩। বীজ�লা �য় সং�া� যাবতীয় িবষেয়র ত�াবধােন থাকেবন মানস�� বীজ�লা বাজারজাতকরণ কিম�র সদ�গণ। তারা এ কায ��ম মিনটর

করেবন। �য় কােজ িনেয়ািজত কম �কত�াগণ তােদর সােথ সাব ��িনক �যাগােযাগ রাখেবন। সংি�� অ�েলর উ-পিরচালক এবং তােদর অিধন�

কম �কত�াগণ বীজ�লা �য় কায ��ম পয �েব�ণ করেবন এবং �কান সম�ার উ�ব হেল তা সােথ সােথ িনরসন করেবন।

২৪। অপিরপ� ও �ভজা বীজ�লা যােত �য়/িব�য় না করা হয় �স �াপাের সংি�� সকলেকই সত�ক থাকেত হেব। অপিরপ� ও �ভজা বীজ�লা উঠােল

ও �য় িব�য় করা হেল এর �িত স�েক� �াপক �চােরর মা�েম �লাচািষ ও �বসায়ীেদরেক সেচতন কের �লেত হেব।

২৫। �ত�ািয়তমােনর বীজ উৎপাদনকারী �ি�ব� চািষ এবং িবভাগীয় ঋণ আদেয়র �ােথ � তািলকা �� চািষেদর িনকট �থেক িনধ �ািরত মানস��

বীজ�লা �য় করেত হেব। উ� তািলকা সংি�� অ�েলর উপ-পিরচালক ক��ক অ�েমািদত হেত হেব। 

২৬। বীজ�লা �েয়র অ�গিত ১০ (দশ) িদন অ�র অ�র সদর দ�রেক অবিহত করেত হেব।
২৭। পরবত� িনেদ �শ না �দয়া পয �� এ আেদশ বলবৎ থাকেব।

৯-২-২০২১
ড. আলহাজ উি�ন আহাে�দ

িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ�তার �মা�সাের নেহ)◌ঃ 
১) উপপিরচালক, ঢাকা/রং�র/যেশার/চ��াম
২) �ধান �লা উ�য়ন কম �কত�া, ঢাকা/ময়মনিসংহ/রাজশাহী/ব�ড়া/ঠা�রগ�ও।/যেশার/�য়াডা�া/�ি�য়া/িঝনাইদহ/খাগড়াছিড়/রা�ামা�/বা�রবান।/
রং�রন
৩) কীটপত� িবেশষ�, আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �

৪) িহসাবর�ণ কম �কত�া (চলিত দািয়�), িহসাব শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �


