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১৭ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: ২০১৯২০১৯--২০২০  উৎপাদনউৎপাদন  বছেরবছের  িভিিভি   ওও  মানেঘািষতমানেঘািষত  ণীরণীর  সবিজসবিজ  বীজবীজ  সং হসং হ  ল মা াল মা া  জািরজাির।।

সবিজ বীজ িবভােগর আওতায় ২০১৯-২০ উৎপাদন বছের রংপুর ও মেহরপুর সবিজ বীজ উৎপাদন খামার ও
ক: া: জােনর ২৩৩.৯৫ একর জিমেত ৫৫.৫১০ ম.টন সবিজ বীজ উৎপাদন ল মা া জাির করা হয়। মাঠ
পিরদশন কিমিটর িতেবদন ও সারােদেশ সবিজ বীেজর চািহদার িনিরেখ রংপুর ও মেহরপুর সবিজ বীজ
উৎপাদন খামার ও ক: া: জােন ণগত মানস  সবিজ বীেজর াপ তার িভি েত ২০১৯-২০ উৎপাদন বছের
শীতকালীন সবিজ বীেজর সং হ ল মা া িন িলিখতভােব িনধারণ করা হেলা

িবভােগর নাম খামার/ক: া: 
জােনর নাম

বীেজর ণী জিমর পিরমাণ 
(একর)

বীজ সং েহর 
ল মা া ( ম.টন)

সবিজ বীজ িবভাগ সবিজ বীজ 
উৎপাদন খামার

িভি  বীজ ৪৩.০০ ১৩.৮৭৫

সবিজ বীজ ক: া: 
জান

মানেঘািষত বীজ ১৯১.০০ ৫০.০২৫

২৩৪.০০ ৬৩.৯০০
িব : জাতওয়ারী শীতকালীন সবিজ বীেজর সং হ ল মা া পিরিশ  ‘ক’ ও ‘খ’ ত দান করা হেলা।

২। শীতবালীন সবিজ বিজ সং হ ল মা া িনধারেণ িবেবচ  িবষয়সমহূ:
 ক) িবিভ  জােতর সবিজ বীেজর স াব  াি র পিরমাণ।
 খ) মাঠ পিরদশন  কিমিটর িতেবদন।
 গ) সংি  সবিজ বীজ উৎপাদন খামার ও ক: া: জান ারা ঘাষনাকতৃ বীজ ট।
৩। বীজ সং হকালীন “সং হমান” অ যায়ী না হেল কান েমই বীজ সং হ করা যােব না।
৪। বীজ সং েহর আেগ অং েরাদগম মতা ও অ া  ণা ণ পরী া করেত হেব এবং কবলমা  মানস
বীজই সং হ করেত হেব।
৫। সদর দ েরর উৎপাদন ল মা ার িবপরীেত পিরদশন  কিমিট কতকৃ গৃহীত ফসেলর মাঠ ব তীত অ  কান
উৎস হেত া  বীজ, বীজ ি য়াজাতকরণ কে  হেনর জ  িবেবিচত হেব না। বীজ রেণর সময় চালােন

রণকারী দ েরর দািয় া  কমকতার  া র বা িত া র থাকেত হেব।
৬। বীজ ি য়াজাতকরণ কে  িরত বীজ িনধািরত সং হমান অ যায়ী অং েরাদগম মতা ব িতেরেখ
অ া  ণাবিল হনেযাগ  না হেল সংেগ সংেগই তা সংি  রেকর িনকট ফরত পাঠােত হেব। চালােনর
অপর পৃ ায় ফরেতর  কারণ উে খ করেত হেব। 
৭। াথিমকভােব গৃহীত সবিজ বীেজর অং েরাদগম মতা িনধািরত সং হমােনর না হেল া  ফলাফল উে খ
পূবক সবািধক ২১ (এ শ) িদেনর মেধ  সরবরাহকারীর িনকট বীজ ফরত পাঠােত হেব। এই সময় সীমার মােধ
বীজ ফরত পাঠােত ব থ হেল বা ফলাফল জানােনা না হেল উ  বীজ চড়ূা ভােব গৃহীত হেয়েছ বেল গণ  হেব।
৮। সবিজ বীজ ি য়াজাতকরণ ক , িমরপুর, ঢাকা এর দািয়ে  িনেয়ািজত কমকতা বীজ সং েহর পর বীেজর

১



ণা ণ ও ণগতমান বজায় রাখার জ  দায়ী থাকেবন।
৯। বীজ সং েহর অ গিত িতেবদন যু  পিরচালক (সবাজ বীজ), িবএিডিস, ঢাকা ক িত স ােহ িলিখতভােব
জানােত হেব।
১০। ল মা া অ যায়ী বীজ সং হ িনি ত করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ জানােনা হেলা।

৩০-৪-২০২০

উপপিরচালক, রংপুর/ মেহরপুর

এস এম আলতাফ হােসন
মহাব ব াপক

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২৮১.৩৭.০০৩.২০.৫৮/১(৪) তািরখ: ১৭ বশাখ ১৪২৭
৩০ এি ল ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
২) জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৩) অিতির  মহাব ব াপক, বীজ িবতরণ িবভাগ, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) সহকারী ব ি গত কমকতা, বীজ ও উদ ান উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন

৩০-৪-২০২০
এস এম আলতাফ হােসন 

মহাব ব াপক
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