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বীজ বববিমালা, ২০১৮ 

১। সংবিপ্ত বির ানাম 

এই বববিমালা বীজ বববিমালা, ২০১৮ নারম অবিবিত িইরব; 

২। সংজ্ঞা  

  ববষয় বা প্রসংরে  পব পন্থী ক ান ব ছু না থাব রল, এই বববিমালায় 

 ( )“প্রতযয়ন ট্যাে” অথ থ সুবনবদ থষ্ট আকৃবত  ট্যাে বা কলরবল যািা প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  প্রদত্ত বীজ সনরদ  অথ থ 

প্র াি  র ; 

 (খ) “প্রতযবয়ত বীজ” অথ থ এমন বীজ যািা বীজ আইন  এবং এই বববিমালা  অিীন প্রদত্ত প্রতযয়রন  স ল িতথ পূ ণ 

 র  এবং প্রতযয়ন ট্যাে সংযুক্ত িা  ও ইিা  অর্ন্থভূক্ত িইরব; 

 (ে) “ফ ম” অথ থ এই বববিমালা  সংরযাবজত ফ ম; 

(ঘ) বীজ আইন” অথ থ বীজ অধ্যারদি, ১৯৭৭ এ   বিতক্ররম বীজ আইন ২০১৮; 

(ঙ) “উৎস” অথ থ বীজ উৎপাদন া ী কদি এবং কয কিরে বববিন্ন উৎরস  বীজ বমবিত থার  কস কিরে কলরবরল 

বীরজ  প্ররতয  উৎরস  িত  া িার   উরেখ থাব রব; 

(চ) “ প্রবক্রয়াজাত  ণ” অথ থ পব ষ্কা   ণ, শু ারনা, কিািন, কেব ং এবং অন্যান্য  ম থ ান্ড যািা বীরজ  ববশুদ্ধতা ও 

অংকুর াদরোম িমতা পব বত থন  ব রত পার  এবং ইিা  ফরল বীরজ  মান বনি থা রন পূণ: প ীিা  প্ররয়াজন িইরত 

পার  ব ন্তু প্যার বজং ও কলরববলং এই  ম থ ারন্ড  অর্ন্থভূক্ত িইরব না; 

(ছ) “বীজ বিল্প” অথ থ ক ান বিল্প বা প্রবতষ্ঠান যািা ব্যবসা  জন্য বীজ উৎপাদন  র  বা বীরজ  উন্নয়ন, সং িণ, 

প্রবক্রয়াজাত  ণ, ববক্রয় বা বববনমরয়  ব্যবসা পব চালনা  র ; 

(জ) “কিাবিত” অথ থ বনবদষ্টথ ক াে-জীবাণু, কপা া-মা ড় বা অন্য ক ান বালাই এ  আক্রমণ হ্রাস, বনয়ন্ত্রণ বা 

প্রবতর ারি  উরেরে বীজ ক ান উপাদান প্ররয়াে বা এমন ক ান পদ্ধবত েিণ ।  

(U)‘‘বীজ ডিলার’’ অর্ থ কৃডিকাজজ ব্যবহাজরর উজেজে ককাজনা ফসল বা জাজের বীজ ব্যবসাডিক ডিডিজে উৎপাদন অর্বা 

ডবক্রি, সংরক্ষণ, আমদাডন, রপ্তাডন, ডবডনমি বা অন্য ককাজনা িাজব সরবরাজহর কাজজ ডনজিাডজে ককাজনা ব্যডি, ডকন্তু ব্যডিগে 

ব্যবহাজরর জন্য অর্বা ডনজজ বা অন্য ককাজনা ব্যডির মাধ্যজম স্থানীি হাট-বাজাজর ডবক্রজির উজেজে উৎপাদন বা মজুদকারী 

ককাজনা কৃিক ইহার অন্তর্ভথি হইজবন না; 

ঠ)  াব েব   বমটি’: বববি ৪ কমাতারব  জাতীয় বীজ কবার থ   াব েব   বমটি। 

 ) “বনয়বন্ত্রত ফসল বা জাত”-অথ থ বীজ আইরন  িা া ৭ এ  উপ-িা া (২) এ  অিীরন  কয ক ান ফসল বা জাত ।এই 

বববিমালায় অর্ন্থভূক্ত বিরসরব ইবতমরধ্য স  া ী কেরজট্ কনাটিবফর িরন  মাধ্যরম কয সমস্ত ফসরল  বীজ মান/মাঠমান বনি থা ণ 

  া িরয়রছ তা বনয়বন্ত্রত ফসল বিরসরব েণ্য িরব। 

(ঢ) ব্যবহৃত বীজ( User Seed)- বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  প্রতযবয়ত কিনী  বীজ যািা কৃষ  ফসল উৎপাদরন  

জ্ন্ন্য ব্যবিা    রব। 
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ন) কলরবল:- বববি কমারতারব  বনি থাব ত তথ্যসমুি যা সঠি িারব ববশ্বস্ততা  (Truthfully) সবিত ব  া   র্তথ  

আববে িারব বীজ ববক্রয়/ ববত ণ  ারল বীজ ব্যারে/ প্যার রট্ লাোরনা থা রব । 

৩। কবার থ   ায থাবলী বনম্নরুপ: 

 ( ) বীজ বিরল্প  উন্নয়ন ও বব ারি যাবতীয়  ম থ ারন্ড উৎসািপ্রদান;  

(খ) স  াব  বীজ প ীিাোর   উপযুক্ততা ও  ায থাবলী বনি থা ণ; 

(ে) বীজ আইরন  উরেে পূ ণ রল্প কয ক ান ফসলর  বনয়বন্ত্রত ফসল কঘাষণা  ব রত পা রব; 

(ঘ) বীরজ  ক ান বনয়বন্ত্রত জাতর  ছাড়  ণ বা বনবন্ধণ এবং প্রতযািা  বা অবলুপ্ত   রত পা রব ; 

(ঙ) বীজ প ীিা , ববরেষন ও প্রতযয়ন সর্ম্থ ীয় মানদন্ড বা  ায থিা া বনি থা ণ ; 

(চ) বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  ভূবম া ও দাবয়ত্ব  বনি থা ণ; 

(ছ) বীজ বন াপত্তা প্রবক্রয়া সর্ম্র থ স  া র  প ামি থ প্রদান; 

(জ) বাংলারদরি উৎপাবদত ফসরল  স্থানীয়িারব উদ্ভাববত বা আমদাবনকৃত জারত  বনবন্ধণ  ব বা  ব্যবস্থা েিণ; 

(ঝ) বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী   মাঠ পয থারয়  ম থ ত থারদ  মাধ্যরম বাংলারদরি  বীজ ব লা  বনবন্ধণ এ  ব্যবস্থা েিণ; 

(ঞ) বীজ সংক্রার্ন্  ায থাবলী সুষ্ঠিারব পব চালনা  উরেরে, এই বববি  সংরে সংরযাবজত ফ ম পব বত থরন  ব্যবস্থা 

েিণ; 

(ট্) বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  জাত মূল্যায়ন ও বীজ প ীিাসি বীজ প্রতযয়ন সংবেষ্ট অন্যান্য বফরস  িা  বনি থা রণ  

সুপাব ি   া; 

(ঠ) বীজ আইন এ  উরেে পূ ণ রল্প, অন্য কয ক ান  থায বা দাবয়ত্ব সর্ম্াদন   া । 

 

 

 

৪।জাতীয় বীজ কবার থ   াব েব   বমটি  সদস্যবৃন্দ বনম্নরুপ: 

১ wbe©vnx †Pqvig¨vb, evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj, dvg©‡MU, XvKv -1215| সিাপবত 

২ wefvMxq cÖavb, †KŠwjZË¡ I Dw™¢` cÖRbb wefvM, evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vjq, gqgbwmsn| সদস্য 

৩ wefvMxq cÖavb, †KŠwjZË¡ I Dw™¢` cÖRbb wefvM, e½eÜz ‡kL gywRei ingvb, K…wl 

wek¦we`¨vjq, MvRxcyi| 

সদস্য 

৪ cwiPvjK (M‡elYv), evsjv‡`k myMvi µc M‡elYv Bbw÷wUDU, Ck¦i`x, cvebv| সদস্য 
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৫ cwiPvjK (m‡iRwgb) K…wl m¤cÖmviY Awa`ßi, Lvgvievox, XvKv-1215| সদস্য 

৬ cwiPvjK (K…wl) evsjv‡`k cvU M‡elYv Bbw÷wUDU, XvKv-1215| সদস্য 

৭ cwiPvjK (M‡elYv) evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU, MvRxcyi-1701| সদস্য 

৮ cwiPvjK (M‡elYv) evsjv‡`k গম ও ভূট্টা M‡elYv Bbw÷wUDU, দিনাজপুর সদস্য 

৯ cwiPvjK (M‡elYv) evsjv‡`k ধান M‡elYv Bbw÷wUDU, MvRxcyi-1701 সদস্য 

১০ m`m¨ cwiPvjK (km¨), evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj, dvg©‡MU, XvKv-1215 সদস্য 

১১ অবতব ক্ত পব চাল ( সী  ক গুরলিন ও মান বনয়ন্ত্রণ) সদস্য 

১২ প্রবতবনবি, এসআ ব আই, ফাম থরেট্, ঢা া সদস্য 

১৩ gnve¨e¯’vcK (exR), weGwWwm, ঢাকা সদস্য 

১৪ cwiPvjK (M‡elYv) evsjv‡`k cigvYy K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU, gqgbwmsn| সদস্য 

১৫ cÖavb exR ZË¡we`, exR DBs, K…wl gš¿Yvjq, evsjv‡`k mwPevjq, XvKv -1000| সদস্য 

১৬ KUb G‡MÖvbvwgó, Z~jv M‡elYv cÖwk¶Y I exR ea©b Lvgvi, kªxcyi, MvRxcyi| সদস্য 

১৭ mfvcwZ evsjv‡`k mxW G‡mvwm‡qkb সদস্য 

১৮ কৃষক প্রদিদনদধ, সদস্য 

১৯ পদরচালক, বীজ প্রিযয়ন এজজন্সী, গাজীপুর  সদস্য সবচব 

 জাতীয় বীজ কবার থ  াব েব  ববষয়  জাত ছাড়  ণসি যাবতীয় ববষরয় জাতীয় কবার থ সুপাব ি প্রদান   রবন। কবা থ 

প্ররয়াজরন কয ক ান সময় সদরস্য  সংখ্যা  ম কববি   রত পা রবন। 

৫। কবা থ বা  বমটি  সদস্যেরণ  ভ্রমন িাতা ও দদবন  িাতা 

    কবা থ এবং  বমটি  সদস্যেণ  বমটি বা কবার থ  ক ান সিায় অংিেিণ   া  কিরে বনম্নববণ থত িার  ভ্রমন িাতা ও 

দদবন  িাতা উরত্তালন  ব রত পাব রবন- 

( ) এ জন স  াব  সদস্য স  াব  বববি কমাতারব  ভ্রমন িাতা এবং দদবন  িাতা প্রাপ্য িইরবন এবং কয উৎস 

িইরত তািা  কবতন িাতা উরত্তাবলত িয় কসই এ ই উৎস িইরত বতবন উিা উরত্তালন  ব রত পাব রবন ও কবা থ  র্তথ  

বনি থাব ত সম্মানী িাতাও পাইকবন;  

(খ) কবস  াব  সদস্য স  া   র্তথ , সময় সময়, এতদুরেরে জা ীকৃত সািা ণ আরদি দ্বা া বনি থাব ত ভ্রমন িাতা 

এবং দদবন  িাতা প্রাপ্য িইরবন ও কবার্   র্তথ  বনি থাব ত সম্মানী িাতাও পাইকবন। 

৬। বীজ প ীিাোর    ায থাবলী 
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 ( ) বীজ প ীিা  ফলাফরল সামঞ্জস্যতা আনয়রন  লরিয কদবি-ববরদবি  বীজ প ীিোর   সিরযাবেতায় বীজ প ীিা 

 ম থসূচী  উরযাে েিণ এবং কয ক ান ফসরল  বীরজ  জাত ও প্রজাবত  নমুনা ও তথ্য সং িণ; 

(খ) বীজ প ীিা  পদ্ধবত  সবিত সংবেষ্ট ব্যবক্তরদ  প্রবিিরণ  ব্যবস্থা েিণ; 

(ে) অন্যান্য উৎস িইরত প্রাপ্ত বীজ প ীিা   ণ পূ থব  মান সর্ম্র থ বনয়বমত উপাত্ত প্রস্তুত  ণ এবং উক্ত উপাত্ত 

কবার থ  বন ট্ উপস্থাপন   া; 

(ঘ) কবা থ  র্তথ  বনবদ থষ্টকৃত প্রবক্রয়া বা পদ্ধবত অনুস রণ  মাধ্যরম বীরজ  নমুনা ববরেষণ; 

(ঙ) স  া   র্তথ , সময় সময়, প্রদত্ত ববববি  ায থ সর্ম্াদন । 

৭। বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী   ায থাবলী 

 বীজ আইন দ্বা া অবপ থত  ায থাবলী ছাড়াও এরজন্সী বনম্নববণ থত  ায থাবলী সর্ম্াদন  ব রব- 

( ) জাতীয় বীজ কবার থ  অনুরমাবদত বীজমান ও মাঠমান অনুযায়ী কয ক ান ফসরল  জাত ও প্রজাবত  বীজ প্রতযয়ন 

 ায থক্রম পব চালনা; 

খ) প্রতযয়ন  ায থক্রম ব বজট্ালাইরজিরন  জন্য অনলাইন বসরেম প্রবতথন; 

(ে) চূড়ার্ন্িারব প্রতযয়নকৃত ফসরল  জারত  সঠি তা(True to the variety) বনবিত  ণ ও  বপ্র-কপাষ্ট  ররাল মাঠ 

পব িরন  মাধ্যরম প্রতযয়নকৃত বীজ লরট্  ক ৌবল  ববশুদ্ধতা যাচাই 

ঘ)  প্রতযয়নকৃতব্য বীরজ  উৎপাদন, প্রবক্রয়াজাত  ণ, সং িণ ও কলরববলং এ  পদ্ধবত বনি থা ণ; 

ঙ) প্রতযয়নকৃতব্য বীরজ  অংকুর াদেম িা , ববশুদ্ধতা  িা , আর্দ্থতা  পব মাণ ও বীজ মারন  অন্যান্য দববিষ্ট ্য বনবিত 

  া; 

(চ) কয ক ান ফসরল  বীজ প্রতযয়রন  জন্য আরবদনপে প্রাবপ্ত  প  বপনকৃতব্য বীরজ  উৎরস  সঠি তা বীজ প্রতযয়ন 

এরজন্সী  র্তথ  যাচাইকৃত িইয়াবছল ব না, এই বববিমালা অনুসার  বীজ ক্ররয়  ক   থ আরছ ব না এবং বফ পব রিাি 

িইয়ারছ ব না তািা যাচাই   া; 

ছ) মাঠমান বনবিত  রণ  জন্য মাঠ পব দি থন   া; 

 (জ) অন্য জারত  বা প্রজাবত  বীরজ  বমিণ ঘটিরতরছ ব না তািা কদবখরত বীজ প্রবক্রয়াজাত  ণ ক ন্দ্র পব দি থন 

  া; 

(ঝ) মাঠ পব দি থন, বীজ প্রবক্রয়াজাত  ণ ক ন্দ্র পব দি থন, নমুনা ববরেষণ এবং বচবিত  ণ, কলরববলং, বসবলংসি 

প্রতযয়নপত্  প্রদান দ্রূততা  সবিত িইরতরছ ব না তা বনবিত   া। 

 (ঞ) বীজ ব লা   র্তথ  বাজা জাতকৃতব্য বীরজ  িা র   সবিত সংযুক্ত কলরবরল ববণ থত বীরজ  মারন  সঠি তা আরছ 

ব না উিা কপাষ্ট  ররাল নমুনা প ীিা পদ্ধবত দ্বা া তদা ব    া এবং প্রাপ্ত মারন  ফলাফল বীজ ব্যবসাবয়েণর  

অবেত   ণ পূব থ  বনম্নমারন  ফলাফরল  ববষরয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা েিণ; 

(ট্) ব ইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) প ীিা  অংি বিরসরব  জারত  

চব েেত দববিষ্টয ও গুনাবলী   ম থ ান্ড (Varietal description activities) পব চালনা   া এবং  কসই স ল 
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জারত   ায থ াব তা প ীিা  ( VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য বববিন্ন স্থারন প ীিরন  

ব্যবস্থা   া; 

(ঠ) বববিন্ন ফসরল  বীরজ  গুনেত ন্যযনতম মান, সময় সময়, পূন থ ববরবচনা ও অনুরমাদরন  জন্য সুপাব ি   া ; 

( ) প্রতযাবয়ত বীরজ  উৎপাদরন উৎসাি সৃবষ্ট  লরিয প্রতযাবয়ত বীরজ  উৎস ও বীজ ব লার   তাবল া প্র ািসি 

বিিা মূল   ম থসূচী পব চালনা   া; 

(ঢ) প্রতযাবয়ত বীজ উৎপাদরন  জন্য কয স ল বীজ বপন   া িইয়ারছ উিা এই বববিমালা  অিীন বপনরযাগ্য বছল 

ব না যাচাই  ব রত প্ররয়াজনীয় তথ্য সং িণ   া; 

(ণ) ক াে,  ীট্ পতরে  দ্বা া সিরজ আক্রমণ প্রবণ এবং ক্রমােত বনম্নপরযােীতা (Poor stability 

performance) িওয়া  বিবত্তরত কবা থর  কয ক ান ফসরল  জাত প্রতযািার   প ামি থ প্রদান; প্রতযািা কৃত জাত 

ক ৌবলসর্ম্দ বিরসরব সং িণ ; 

ত) জাতীয় বীজ কবার থ  বনবন্ধনকৃত জাত সমুরি  ক ফাব  নমুনা দীঘ থরময়াদী সং িন ও প্ররয়াজরন ব এনএ বফংো  

বপ্রবটং এ  ব্যবস্থা েিণ   রব। 

থ) বীজ আইরন  িা া ১৩ উপ-িা া ২(ঞ) কমাতারব  আইরন  ববিানাবলী  ায থ     া   লরিয আইন লেণ া ী 

ব্যবক্ত  ববরুরদ্ধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা েিণ । 

 

৮।জাত ছাড়  ণ: 

 ) জাত ছাড়   ণ প্রতযাবি প্রবতষ্ঠান বা ব্যবক্ত  সংবেষ্ট ববষরয় েযাজুরয়ট্ ব েীিা ী প্রবিবিত প্রজননববদ থাব রত 

িইরব। এছাড়া জাত উদ্ভাবরন  সারথ সংবেষ্ট প্ররয়াজনীয় অব াঠারমা তথা বনজস্ব মাঠ ও ল্যবর ট্ ী থাব রত িইরব। 

খ)জাত ছাড়   রণ  জন্য আরবদন ফ ম ১  এ উরেবখত স ল তথ্য আব্যবি িারব সংরযাজন  ব রত িইরব। 

ে) জাতীয় বীজ কবা থ  র্তথ  অনুরমাবদত জাত মূল্যায়ন পদ্ধবত (Guidline)অনুস ণ   রত িরব। 

৯। জাত বা প্রজাবত  বনবন্ধী  রণ  আরবদন 

(১) ক ান বীজ ব লা র  কঘাবষত ফসরল  জাত বা প্রজাবত সমূরি  বনবন্ধী  ণারথ থ ফ ম ১  অনুযায়ী বীজ প্রতযয়ন 

এরজন্সী  মাধ্যরম জাতীয় বীজ কবা থ ব াবর  আরবদন   রত িরব; 

(২) উপ-বববি (১) এ  অিীন আরবদনপে প্রাবপ্ত  প , বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  ফসরল  জাত বা প্রজাবত 

প্ররয়াজনীয় প ীিা  ব্যবস্থা েিণ  ব রব; 

(৩) উপ-বববি (২) এ  অিীন প ীিা  ফলাফল প্রাবপ্ত  প , কবা থ আরবদরন  উপ  বসদ্ধার্ন্ প্রদান পূর্ব  উিা বীজ 

প্রতযয়ন এরজন্সী  মাধ্যরম আরবদন া ীর  অববিত  ব রব; 

(৪) আরবদনপে মঞ্জু    া িইরল কবা থ বনবন্ধরন  এ টি প্রতযয়নপে প্রদান  ব রব; 
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(৫) ক ান বীজ ব লা র  অরঘাবষত ফসরল  জাত বা প্রজাবত সমূরি  বনবন্ধী  ণারথ থ ফ ম ১খ বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  

মাধ্যরম জাতীবয় বীজ কবা থ ব াব  আরবদন  ব রত িইরব এবং কবা থ বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  মাধ্যরম আরবদন যাচাই/ 

প ীিা  ব্যবস্থা েিণ  ব রব। 

১০। বীজ ব লা  বনবন্ধী  রণ  আরবদন 

(১)  বীজ ব লার   বনবন্ধী  ণারথ থ ফ ম ২  অনুযায়ী  ব লার   ি ণ( -বীজ উৎপাদন া ী ও উদ্ভাবন া ী,খ-বীজ 

প্রবক্রয়াজাত  ণ ও প্যার ট্জাত  ণ ে- আমদানী ও  প্তানী   , ঘ- পাই া ী ও খুচ া ববরক্রতা) অনুযায়ী আরবদন 

 ব রত িইরব; বনবন্ধী  ণ অনলাইরন প্রবতথন এ  প  অনলইরন আরবদন   রত িরব। 

(২) উপ-বববি (১) এ  অিীন আরবদনপে প্রাবপ্ত  প , কবার থ  পরি সংবেষ্ট কজলা বীজ পব দি থ  আরবদনপরে ববণ থত 

তথ্যাবদ  সতযতা যাচাই  ব রব এবং আরবদরন  উপ  বসদ্ধার্ন্ প্রদান পূব থ  উিা আরবদন া ীর  অববিত  ব রব; 

(৩) আরবদনপে মঞ্জু    া িইরল কবা থ  পরি কজলা বীজ প্রতযয়ন অবফস, বনবন্ধরণ  এ টি প্রতযয়নপে প্রদান 

 ব রব; 

(৪) বীজ ব লার   ক বজরেিন নবায়রণ  জন্য  ফ ম ২খ অনুযায়ী  আরবদন  ব রত িইরব; 

১১। কমনরট্ন্যান্স বিব ং (Maintainance breeding)-  

 ) জাতীয় বীজ কবা থ  র্তথ  বনববন্ধত কয ক ান ফসরল  জাত উদ্ভাবন া ী প্রবতষ্ঠান/ ব্যবক্ত  সংবেষ্ট প্রজননববদ 

কমনরট্ন্যান্স বিব ং যাবতীয়  লা ক ৌিল প্ররয়াে  র  বংি প স্প ায় বনউবিয়া  বীজ উৎপাদন ও সং িণ  ব রব।  

১২। বীরজ  উৎস ও কিবণ- 

(১) কয ক ান ফসরল  জাত বা প্রজাবত  বীজ বনম্ন ববণ থত বতন কিবণ  িইরব, যািা বীজ প্রেয়ন এরজন্সী  র্তথ  

প্রতযয়নকৃত িইরত িইরব। 

( ) প্রজননবীজ (Breeder seed)- এই বীরজ  উৎস িইরব বনউবিয়া  বীজ । যা বিবত্ত বীরজ  প্রথম ও ববি থত 

উৎস বিসারব ববরববচত িইরব এবং এই কিবণ  বীজ উদ্ভাবন া ী প্রবতষ্ঠান তা  বনজস্ব জবমরত প্রজননববরদ  প্রতযি 

তত্ত্বাবিারন উৎপাদন  ব রব । এই বীজ শুধুমাে বীজ বি থণ  ায থক্ররম ব্যবহৃত িইকব । প্রজনন বীজ ববত ণ  ারল 

ববরবচয ববষয় িরব বনববন্ধত ব লা , যারদ  বিবত্ত বীজ ও প্রতযবয়ত বীজ উৎপাদরন   াব েব  ও অব াঠামােত সিতা 

থা রত িরব। 

(খ) বিবত্ত বীজ (Foundation seed) এই বীরজ  উৎস িইরব প্রজনন বীজ।যা প্রতযবয়ত বীরজ  ববি থত উৎস 

বিরসরব ববরববচত িইরব। এই বীজ শুধুমাে বীজ বি থণ  ায থক্ররম ব্যবহৃত িইকব এবং চাষী পয থারয় ব্যবহৃত বীজ(User 

Seed) বিরসরব ব্যবিা    া যাইরব না ।  

(ে) প্রতযাবয়ত বীজ (Certified seed)- ইিা বিবত্ত বীরজ  বংিি  বিরসরব উৎপাবদত িইরব । প্ররয়াজরন জাতীয় 

বীজ কবার থ  অনুরমাদন ক্ররম প্রতযবয়ত বীরজ  বংিি  বিরসরবও শুধুমাে এ বা  বীজ বি থণ   া যাইরব; 

(ঘ) ববশ্বস্ত বীজ/ মান কঘাবষত বীজ (Truthfully labeled seed) যািা বিবত্ত, প্রতযাবয়ত, কমাড় কৃত 

(Labeled) বা সময় সময় বনবদ থষ্টকৃত অন্য ক ান বীরজ  বংিি  িইরব, যািা  িা র  বনি থাব তিারব উিা  গুনাবলী 
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ববণ থত থাব রব এবং এই কিবণ  বীরজ  বীজমান ও মাঠমান অবেই প্রতযাবয়ত বীরজ  সমমারন  িইরত িইরব। এই 

কিনী  বীরজ  িলুদ  ং এ  কলরবল থা রব ।  

 ১৩। প্রতযয়নপে মঞ্জুর   আরবদন 

 ) আর্ন্থজাবত  সংস্থা (OECD) এ  বনয়ম অনুসার  প্রবতটি  রর্ম্ক্ট এব য়া  জন্য বীজ আইন িা া ১৪ এ  উপিা া 

১ এ  অিীরন প্রতযয়নপে মঞ্জুর    জন্য ফ ম ৩ অনুযায়ী বীজ প্রেয়ন এরজন্সী ব াব  এ আরবদন  ব রত িইরব;  

খ) অনলইন প্রতযয়ন পদ্ধবত পবত থরন  প  বনিাব থত ফরম থ বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী ব াব  আরবদন  ব রত িইরব। 

 

 

১৪।প্রতযয়নপে মঞ্জুর   বফস 

বীজ আইন িা া ১৪ এ  উপিা া ১ এ  অিীন ফ ম ৩ অনুসার  প্ররতয  আরবদনপরে  সবিত জাতীয় বীজ কবা থ 

 র্তথ  বনি থাব ত অথ থ কেজা ী চালারন   বিদ জমা বদরত িইরব। 

১৫। প্রতযয়রন  জন্য আরবদনকৃত বীজ মাঠ েিন এবং বাবতল- 

বববি ১১ এ  অিীন আরবদনপে প্রাবপ্ত  প  বনি থাব ত মাঠমান অনুসার  বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  বীজ মাঠ  

পব দি থরন  বিবত্তরত ফ ম ৪ এ  মাধ্যরম মাঠ প্রতযয়ন এবং ফ ম ৫ এ  মাধ্যরম মাঠ বাবতরল  বসদ্ধার্ন্ বাবতরল  

বসদ্ধার্ন্ আরবদন া ীর  অববিত  ব রব । 

১৬ । লট্ নম্ব  ও লট্ স্থানার্ন্ - 

(১) লট্ নম্ব  বনরম্ন ববণ থতিারব বলবপবদ্ধ   রত িরব 

( )বীজ ব লার   ক বজরেিন নম্ব /(খ) বীজ এ  উৎপাদন বষ থ/(ে) বীজ উৎপাদন কমৌসুম(০১=খব প১,০২= খব প২ 

ও ০৩= বব)/(ঘ) লরট্  ক্রবম  নং (০০১) 

(উদাি ণ:০০০০০/২০১৬-১৭/০৩/০০১) 

(২) লট্ স্থানার্ন্ - 

বনয়বন্ত্রত ফসরল  প্রতযয়ন  ায থক্রম চলা ারল বীজ লরট্  ক ান রুপ স্থানার্ন্র   কিরে বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী িইরত 

স্থানার্ন্র   চালান সংরযাজন  ব রত িইরব । 

১৭। প্রতযয়নপে মঞ্জু  

 প্রবতটি প্রতযয়নপে বীজ আইরন  িা া ১৪ এ  উপিা া (২) এ  অিীন ফ ম ৬ এ বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  উক্ত 

িা া  ববিান অনুসার  বনম্নববণ থত িতথসারপরি প্ররয়াজনীয় সরর্ন্াষজন  যাচাইরয়  পর  মঞ্জু   ব রত িইরব ।  

  (১)বীজ আইরন  িা া ১৪ এ  উপিা া (২) এ  অিীন কয বীজ ব লা র  প্রতযয়নপে প্রদান   া িইরব বতবন বীরজ  

প্রবতটি বীজািার  এ টি প্রতযয়ন ট্যাে সংরযাজন  ব রবন এবং উক্ত ট্যারে বনম্নববণ থত তথ্যাবদ থাব রব যথা: 

( ) প্রতযয়ন এরজন্সী  নাম ও ঠি ানা; 
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(খ) বীরজ  জাত ও প্রজাবত  নাম; 

(ে) বীরজ  লট্ নম্ব ; 

(ঘ) বীজ ব লার   নাম, বনবন্ধন নম্ব  ও ঠি ানা; 

(ঙ) প্রতযয়নপে প্রদারন  ও কময়াদ উত্তীণ এ  তাব খ; 

(চ) প্রতযাবয়ত বীজ বনরুপন থারথ যথাযথ বচি(ট্যারে   ং); 

(ছ) বীরজ  কিবণ (প্রজনন, বিবত্ত ও প্রতযাবয়ত) বচবিত  ব বা  জন্য যথাযথ িব্দ ব্যবিা ; 

(জ) বীরজ  বপন বা ক াপরন  সময় াল; 

(ঝ) বীজ কিাবিত না অরিাবিত; কিাবিত িইরল, “খায, পশু-খায ব ংবা কতল বিসারব ব্যবিা    া যাইরব না” বলরখ 

বচবহৃত  ব রত িইরব; 

(ঞ) কময়াদ উত্তীণ বীজ ক ি ব্যবিা   ব রল উিা বনজ দাবয়রত্ত্ব ব্যবিা  বরল েণ্য িইরব এবং কস কিরে বীরজ  

স্বত্তাবি া ী প্রবতষ্ঠান উক্ত বীজ ব্যবিা  া ী  ক ান প্র া  িবত  দায় দাবয়ত্ব েিণ  ব রবন; 

(ট্) বীজািার  সংরযাবজত বসল ব ংবা প্রতযায়ন ট্যাে ক ান ববকৃত থাব রল কসই বীজ ক্রয়   া অনুবচত; 

(২) বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  প্রতযয়ন ব্যতীত ক ান ফসরল  বীজর  প্রজনন বীজ, বিবত্ত বীজ ও প্রতযবয়ত বীজ বিরসরব 

নাম  ণ   া যাইরব না;  

(৩) প্রতযায়ন ট্যারে   ং প্রজনন বীরজ  জন্য সবুজ, বিবত্ত বীরজ  জন্য সাদা এবং প্রতযাবয়ত বীরজ  জন্য নীল 

িইরব।ক ান ক্ররমই প্যার ট্জাত বীরজ  প্রতযয়ন ট্যারে  অনুরূপ অন্যর ান ট্যাে ব্যবিা    া যাইরব না ; 

(৪) প্রতযায়ন এরজন্সী কযইরূপ বনি থা ণ  ব রব কসইরূপ উপ  ণ দ্বা া প্রতযবয়ত বীরজ  বীজািার   সীল ও আ া  

বনি থা ণ  ব রত িইরব এবং যবদ ক ানিারব বীরজ  ট্যাে বা সীল িবতেস্থ   া িয় বা তা সব রয় কফলা িয় তািা 

িইরল ক ান অবস্থারতই বীরজ  পাে বা প্যার ট্ ববক্রয়   া যাইরব না । 

(৫) প্রতযয়নপে প্রাপ্ত ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠান ববক্ররয়  জন্য স ব ািকৃত বীরজ  প্রবতটি লরট্  ববস্তাব ত তথ্যাবদ এমনিারব 

সং িণ  ব রবন যািারত প বতীরত পব দি থরন  সময় প্রবতটি বীজািার  প্রতযায়ন ট্যাে ও লট্ নম্ব  অনুসার  সনাক্ত 

  া যায় এবং ববরিষ  র  কয সব বীরজ  কময়াদ ২ বৎস  কসই স ল বীরজ  কিরে উক্ত তথ্যাবদ সঠি িারব সং িণ 

 ব রত িইরব। 

(৬) প্রতযয়নপে প্রাপ্ত ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠান “বীজ পব দি থ ” অথবা প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  বলবখতিারব দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কয 

ক ান  ম থ ত থার  এরজন্সী  পরি ক ান প্র া  কনাটিি প্রদান বা কনাটিি ব্যতীত বীজ উৎপাদন খামার   আবেনা, 

প্রবক্রয়াজাত  ণ ক ন্দ্র গুদাম ও ববক্রয় ক ন্দ্র যুবক্তসংেত কয ক ারনা সমরয় প্ররবি এবং পব দি থন  ব রত অনুমবত 

বদরত বাধ্য থাব রব । 

(৭) প্রতযয়নপে প্রাপ্ত ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠান “বীজ পব দি থ ” অথবা প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  বলবখতিারব দাবয়ত্ব প্রাপ্ত কয 

ক ান  ম থ ত থার  এই বববি  অিীন সং বিত সব ক বজো  এবং ক   থপে পব দি থন এবং বীরজ  নমুনা সংেি 

 ব বা  অনুমবত প্রদান  ব রব এবং কয িতথ সারপরি প্রতযয়নপে প্রদান   া িইয়াবছল কসই স ল িতথ সঠি িারব 

পালন   া িইরতরছ ব না তািা বনণ থয়  ব বা  উরেরে পব দি থর   চাবিদা কমাতারব  প্ররয়াজনীয় তথ্যাবদ স ব াি 

 ব রব। 
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(৮) প্রতযয়নপে প্রাপ্ত ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠান প্রতযয়ন এরজন্সী  অনুর ারি বীরজ  প্রবতটি লট্ বা লট্সমূি িইরত প ীিা  

জন্য চাবিদা কমাতারব  পয থাপ্ত পব মাণ বীরজ  নমুনা স ব াি  ব রব । 

(৯) প্রতযয়নপে প্রাপ্ত ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠান দফা ৮ এ  অিীন কয লট্ িইরত এরজন্সীর  নমুনা স ব াি   া িইয়ারছ কসই 

লরট্  বীজ ববক্রয়  ব রত বা ববক্ররয়  ক ান পদরিপ বনরত পাব রব না যতিণ না প্রতযয়ন এরজন্সী ববক্ররয়  বনরদ থি 

প্রদান  র  । 

(১০) বীজ আইরন  অিীন বনবদ থষ্টকৃত বীজ মান অনুসার  বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  প্রতযয়নপে প্রাপ্ত ব্যবক্ত বা 

প্রবতষ্ঠারন  বীরজ  ক ান লরট্  অংি ববরিরষ  গুণেত মান বা ববশুদ্ধতা সঠি  পাওয়া যায়বন মরম থ প বতীরত ক ান 

বনরদ থি প্রদান   া িইরল, উক্ত ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠান উক্ত লরট্  অববিষ্ট বীজ ববক্রয় বন্ধ  ব রব এবং ববরিষ 

পব বস্থবতরত, সম্ভবপ  িইরল, উক্ত লট্ িইরত ইরতামরধ্য বববক্রত বীজসমূি কফ ত লইবা  ব্যবস্থা েিণ  ব রব । 

 (১১) প্রতযয়নপে প্রাপ্ত ব্যবক্ত বা প্রবতষ্ঠান বীজ আইন এবং বববিমালা  ববিানসমূি মাবনয়া চবলরব এবং উক্ত ব্যবক্ত বা 

প্রবতষ্ঠান বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  জাব কৃত বনরদ থিনা জাব   অনুর্ধ্থ ১ মারস  মরধ্য তা বাস্তবায়ন  ব রত বাধ্য 

থাব রব । 

১৮ । আবপল 

(১) বীজ আইরন  িা া ১৬ উপ-িা া (১) এ  অিীন প্ররতয টি আবপল বলবখত িইরত িইরব এবং ইিা  সবিত প্রতযয়ন 

এরজন্সী  কয বসদ্ধারর্ন্  ববরুরদ্ধ আবপল   া িইয়ারছ তািা  এ টি  বপ সংরযাজন  ব রত িইরব এবং প্রবতটি 

বসদ্ধারর্ন্  উপ  আপবত্ত   া ণ, ক ান ব্যাখ্যা ও ববরেষণ ব্যবতর র , সংবিপ্ত ও সুবনবদ থষ্টিারব উরেখ  ব রত িইরব। 

(২) প্ররতয  আপীল আরবদরন  সরে দুই িাজা  ট্া া  কেজা ী চালারন   বিদ সংরযাজন  ব রত িইরব। 

(৩) প্রবতটি আবপল আরবদন া ী  র্তথ  ব্যবক্তেত িারব বা এতদুরেরে তৎ র্তথ  বলবখতিারব দাবয়ত্ব প্রাপ্ত এরজরট  

মাধ্যরম বা ক বজবি  া রযারে কপ্র ণ  ব রত িইরব। 

১৯) আবপল  র্তথপি অনুস নীয়  ায থ প্দ্দ্ধবত 

 আবপল বনষ্পবত্ত  কিরে কবা থ  র্তথ  এতদুরেরে েঠিত আবপল  র্তথপি The Code of Civil Procedure, 

1908(V of 1908) এ  অিীন ক ান আদালত ক ান ব বক্র বা আরদরি  উপ  বসদ্ধার্ন্ প্রদারন  কয প্দ্দ্ধবত অনুস ণ 

 র  কসই এ ই প্দ্দ্ধবত অনুস ণ  ব রব। 

 (২০) কলরববলং বা মাব থং 

   কয ক ান ফসরল  জাত বা প্রজাবত  বীজ বদ্ধ (বসল্ড) িা র  বা প্যার রট্ ববক্রয়  ব রত িইরল ঐ িা   বা 

প্যার রট্ এই বববিমালায় উরেবখত দফা ২১ কমাতারব  উিা কলরবল বা মা থ  ব রত িইরব এবং উক্ত মা থ বা কলরবল 

বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  অনুরমাদন পূব থ  ববক্রয় বা ববত ণ  ব রত িইরব। 

  

 

(২১) কলরবল বা মার থ উরেবখত ববষয়সমূি 

 প্রবতটি কলরবল বা মার থ বনম্নববণ থত সুবনবদ থষ্ট তথ্যাবদ থাব রব- 
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( ) জাত ও প্রজাবত  নাম; 

(খ) বীরজ  লট্ বনরদ থি  নম্ব ; 

(ে) বীরজ  অংকুর াদেম এবং ববশুদ্ধতা  িত  া িা  ও অন্যান্য গুণাবলী; 

(ঘ) কমবে  পদ্ধবতরত বীরজ  সঠি  ওজন বা সংখ্যা; 

(ঙ) প ীিা  তাব খ; 

(চ) কময়াদ উত্তীণ তাব খ; 

(ছ) যবদ িা র   বীজ কিাবিত িইয়া থার , তািা িইরল উিারত বনম্নববণ থত তথ্যাবদ সংযুক্ত  ব রত িইরব; 

      (১)  বীজ কিািন   া িইয়ারছ মরম থ বববৃবত; 

      (২) বীরজ ব্যবহৃত  াসায়বন  এবং অন্যান্য র্দ্ব্যাবদ  ববব ণ ; 

      (৩) যবদ এমন ক ান  াসায়বন  পদাথ থ দ্বা া বীজ কিািণ   া িয় যািা কিািরন  প ও বীরজ ববযমান থার  এবং 

উিা মানুষ বা স্তন্যপায়ী প্রাণী  কিরে িবত   িইরব, তািা িইরল এ টি সত ী  ণ ববজ্ঞবপ্ত, কযমন-“খায বা কতল 

বিরসরব ব্যবিা    া িইরব না এবং ববষাক্ত র্দ্রব্য  জন্য অবেই” ববষ” িব্দটি যা স্পষ্ট মুবর্দ্ত লাল কলরবলযুক্ত  র  

প্রদি থন  ব রত িইরব। 

(জ) কয ব্যবক্ত বীজ ববক্ররয়  প্রস্তাব  র , ববক্রয়  র  বা অন্যিারব স ব াি  র  এবং বযবন গুনেতমান এ  জন্য দায়ী 

তািা  নাম ও ঠি ানা। 

(২২)  িা   মাব থং ও কলরববলং  ণ পদ্ধবত  

 (১)মা থ বা কলরবল বববি কমাতারব  বনি থাব ত বীরজ  ববব ণ সঠি িারব িা র   উপ  দৃবষ্টোহ্য স্থারন সংযুক্ত 

থাব রব।প্যার ট্কৃত এই বীজ অন্যর ান কমাড়র  আবৃত   া  কিরে অনুরূপ িারব মা থ বা কলরবলকৃত ও পাঠরযাগ্য 

িইকত িইকব।  

(২) উপ-িা া (১) এ যািা ব ছু থাকু  না ক ন, শুধুমাে প্যাব ং, পব বিন ব ংবা ববত রণ  জন্য ব্যবহৃত ক ান স্বচ্ছ 

আব ণ বা   যাপা , খাাঁচা বা অন্যান্য কমাড়  সমুি মাব থং বা কলরবল   া  প্ররয়াজন িইরব না । 

(৩) কয কিরে এই বববিসমূরি  ক ান ববিান দ্বা া িা র   উপ  ক ান কলরবরল ক ান ববব ণ প্রদি থন   া প্ররয়াজন 

িয়, কস কিরে ঐ স ল ববব ণ কলরবরল প্রদি থন না  র  িা র   োরয় অরমাচনীয়  াবল দ্বা া প্রদি থন   া যাইরত 

পার । 

২৩। মা থ অথবা কলরবরল বমথ্যা বা ববভ্রাবর্ন্   তথ্য অর্ন্থভূবক্ত না   া 

 মা থ বা কলরবরল এমন ক ান ববব ণ, দাবব, নক্সা, ক ৌিল, চট্ দা  নাম বা িব্দ সংরিপ থাব রত পাব রব না যািারত 

িা র   বিত বীজ সর্ম্থর  বমথ্যা অথবা ববভ্রাবর্ন্ দত ী িয়।  মা থ অথবা কলরবল বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  ট্যারে  

অনুর াপ আ া  ও  ং এ  সংযুক্ত   া যারব না 

 

(২৪) আইন অথবা বববিমালা  সবিত অসেবতপূণ থ ক ান ববব ণ মা থ বা কলরবরল উরেখ না   া 

 মা থ বা কলরবরল বীজ আইন অথবা এই বববিমালা  ক ান বববি  উরেখ অথবা বীজ আইন বা বববিমালা  বববি  দ্বা া 

আবে ীয় ক ান ববব ণ সর্ম্থব ত মর্ন্ব্য, উরেখ, ব্যাখ্যা বা কঘাষণা থাব রব না যািা প্রতযি বা পর াি িারব 

বববিমালা  ববণ থত বনি থাব ত ববব ণর  ববতব থত  র  বা পব ব থতন সািন  র । 

২৫। দাবয়রত্ব  অস্বীকৃবত  
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কয ক ান ফসরল  জাত বা প্রজাবত  বীরজ  মা থ বা কলরবল বা ববজ্ঞাপরণ এমন ক ান ববব ণ থাব রব না যািা বীজ 

আইন বা ইিা  অিীন বববিমালা  বববিরত ববণ থত মা থ, কলরবল বা ববজ্ঞাপরন প্রদবি থত িইবা  বাধ্যবাি তার  অস্বী া  

 র । 

২৬। বীজ আইন িা া ৮ এ উবেবখত বীজ ব লা  বিরসরব বনরয়াবজত ক ান ব্যবক্ত  র্তথ  অনুস ণীয় িতথাবলী - 

(১) কয ক ারনা বীজ ব লা  কয ক ান ফসরল  জারত  বা প্রজাবত  বীজ িা র   োরয় কময়াদ উত্তীণ থ তাব রখ  প  বীজ 

ববক্রয়, ববক্ররয়  জন্য প্রস্তাব, মজুদ, বববনময় বা অন্য ক ারনািারব ববত ণ  ব রত পাব রব না । 

(২) কয ক ারনা বীজ ব লা  বীজ িা র   োরয়  মা থ/ কলরবল পব বত থন  ব রত, মুবছরত বা ববকৃত  ব রত পাব রব 

না। 

(৩) কয ক ারনা বীজ ব লা  বীজ লরট্  সমস্ত বীজ ববক্ররয়  প   মপরি দুই বৎস  কসই লরট্  বববক্রত বীরজ  

সমুদয় তথ্য এমনিারব সং িণ  ব রব যািারত সিরজ পব দি থন   া যায় এবং প্রতযয়ন ট্যারে  বীজ লট্ নম্ব  দ্বা া 

সিরজ কচনা যায় এবং পব পূণ থ তরথ্য  অংি বিরসরব কবা থ  র্তথ  সময় সময় কযইরূপ বনি থা ণ   া িয় কসইরূপ 

পব মাণ বীরজ  নমুনা সং বিত  াবখরবন । 

(৪) কয ক ারনা বীজ ব লা  অন্য ক ারনা বনবন্ধীত বীজ ব লা  বা তািা  বনবন্ধীত বীরজ  নাম বা কে মা থ বীজ িা র  

কলরবলযুক্ত  ব য়া বীজ ববক্রয়  ব রত পাব রব না । 

(৫) কয ক ারনা বীজ ব লা  বীজ পব দি থ  অথবা বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  র্তথ  বলবখতিারব িমতাপ্রাপ্ত  ম থ ত থার  

বীরজ  নমুনা লইরত বা কপাে- ররাল  ায থক্রম ও প ামরি থ  জন্য তথ্য সংেি  ব রত সিরযাবেতা   রবন । 

(৬) অরঘাবষত ফসরল  বীজ প্যার রট্ বাজা  জারত  কিরে  কলরবরল  তথ্যাবদ বীজ আইন এ  িা া ১০, ২৩ এবং 

বববি ১২ এ  অনুস ণ   রত িরব। 

২৭।বীজ ববরেষ  ও বীজ ক ােতত্ত্বববরদ  কযাগ্যতা 

ক ারনা ব্যবক্ত বীজ ববরেষ  বিরসরব বনরয়াে লারি  কযাগ্য িইরবন না, যবদ বতবন স  া   র্তথ  স্বীকৃত ক ারনা 

ববশ্বববযালয় কথর  কৃবষরত স্নাত  ব েী না িন এবং বববসএস কৃবষ  যা া   ম থ ত থােণর  কেরজট্ প্রজ্ঞাপন দা া বীজ 

ববরেষ  ও বীজ ক ােতত্ত্বববদ বিরসরব প্রদায়ন  ব রব । 

 

২৮।বীজ ববরেষ  ও বীজ ক ােতত্ত্বববরদ  দাবয়ত্ব 

বীজ ববরেষ  ও বীজ ক ােতত্ত্বববরদ  দাবয়ত্ব িইরব বনম্নরূপ: 

( ) ববরেষরণ  জন্য বীরজ  নমুনা েিণ ারল বীজ আইন িা া ২২ এ  উপ-িা া (১) এ  দফা অনুসার  বীজব্যাে 

মা থ ও সীলযুক্ত আরছ ব না বা বািন অক্ষুন্ন আরছ ব না তািা বনবিত   া; 

(খ) বীজ আইন ও এই বববিমালা  ববিানাবলী অনুসার  বীজ নমুনা ববরেষণ   া; 

(ে) বীজ ববরেষরণ  ফলাফরল  প্রবতরবদন বীজ প্রতযয়ন এরজন্সীর  এবং উিা   বপ কয স ল ব্যবক্ত, খামা  বা 

এরজবন্স  বন ট্ িইরত নমুনা সংেি   া িইয়ারছ তািারদ র  স ব াি   া; 

(ঘ)  বীজ প ীিা  ফলাফল সর্ম্ব থত  ম থ ারন্ড  মাবস  ও বাৎসব   প্রবতরবদন বীজ  প্রতযয়ন এজন্সীরত পাঠারনা; 
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(ঙ) বীজ ববরেষন ও ফলাফল ববত রন  মরধ্য সময় স্বল্পতা  কিরে কট্বলরফান, ই-কমইল, কমাবাইল বা বাত থাবাির   

মাধ্যরম বীজ লরট্  বনম্নমারন  ফলাফল কয ব্যবক্ত  বন ট্ িইরত বীজ নমুনা সংেি   া িইয়ারছ তািার  অববিত   া 

। 

২৯। বীজ পব দি থর   কযাগ্যতা ও দাবয়ত্ব এলা া পালন 

 ) ক ারনা ব্যবক্ত বীজ পব দি থ  বিরসরব বনরয়াে লারি  কযাগ্য িইরবনা , যবদ বতবন স  া   র্তথ   স্বীকৃত  ক ান 

ববশ্বববযালয় িইরত কৃবষরত স্নাত  ব বে প্রাপ্ত না িন । বব, বস, এস (কৃবষ)  যা া ভূক্ত বীজ প্রতযয়ন এরজন্সীরত 

 ম থ ত  ম থ ত থােণ স্ব স্ব কজলায় বীজ পব দি থর    দাবয়ত্ব পালন  ব রবন । 

খ) প্ররতয  বীজ পব দি থ  কপনাল ক া  ১৮৬০ সরন  ৪৫ নং আইন (Act XLV of 1860) এ  িা া ২১ অনুযায়ী 

স  া ী  ম থচা ী ববলয়া েণ্য িইরব এবং স  া   র্তথ  এতদুরেরে বনি থাব ত  র্তথপরি  অিীনস্থ িইরবন।  

৩০। বীজ পব দি থর   দাবয়ত্ব  

 বীজ আইন বনি থাব ত দাবয়ত্ব ছাড়াও এ জন পব দি থ  বনম্নরূপ দাবয়ত্ব পালন  ব রবন: 

( ) বীজ প্রতযয়ন প্রবক্রয়া  আওতায় কয স ল স্থারন ক ান ফসরল  জাত বা প্রজাবত  বীজ উৎপাদন, 

প্রবক্রয়াজাত  ণ, মজুদ বা ববক্রয়   া িয় কস স ল স্থারন বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  পব দি থ  প্ররয়াজনানুসার  পব দি থন 

 ব রবন; 

(খ) প্রতযয়রন  স ল িতথ যথাযথিারব অনুসৃত িইরতরছ মরম থ যাচাই পূব থ  সরর্ন্াষ্ট িইরবন; 

(ে) বীজ আইন বা বববিমালা  ববিানাবলী  লঙ্ঘন  ব য়া ক ান কিবণ  বীজ উৎপাদন, মজুদ বা ববক্ররয়  জন্য প্রদবি থত 

িইরতরছ মরম থ সরন্দরি  উরর্দ্  িইরল প্ররয়াজনরবারি নমুনা সংেি  ব য়া ববরেষরণ  জন্য কপ্র ণ  ব রবন; 

(ঘ) বীজ আইন বা বববিমালা  ববিানাবলী  লঙ্ঘন সর্ম্ব থত তািা  বন ট্ বলবখত অবিরযাে সর্ম্থর  তদর্ন্  ব রবন; 

ঙ) তোবি ও জব্দ  ণ- বীজ আইন ও বববিমালা  ববিান িংরে   া রণ সংবেষ্ট বীজ ক  ট্ থ, ক বজষ্টা  ও অন্যান্য র্দ্ব্য 

তোবি ও জব্দ  ব রবন; 

(চ) নমুনা সংেি এবং জব্দ  ণসি তািা  দাবয়ত্ব পালনাবস্থায় স ল পব দি থন ও তৎ র্তথ  গৃিীত ব্যবস্থা   ক   থ 

সং িণ  ব রবন এবং উিা   বপ এতদলরিয কযরূপ বনরদ থি প্রাপ্ত িন, প্রতযয়ন এরজন্সী  সংবেষ্ট ব্যবক্তরদ  বা খামা  

(Farms) গুবলরত স ব াি  ব রবন ; 

(ছ) স  া   র্তথ  িমতাপ্রাপ্ত, িইরল আমদাবনকৃত ক ান িা র  ( রটইনার ) বীজ আইন বা এই বববিমালা  ববিান 

অনুসার  আমদাবন   া বনবষদ্ধ এবং উিা  পব পন্থী ক ান বীজ  বিয়ারছ মরম থ সরন্দরি   া ণ কদখা বদরল  রটইনা টি 

আট্   ব রবন; 

 (জ) বীজ আইন বা বববিমালা  ববিান লঙ্ঘন  ব রল আইনানুে ব্যবস্থা েিণ  ব রবন; এবং 

(ঝ) স  া  এবং কবা থ  র্তথ  ন্যস্ত এইরূপ অন্যান্য দাবয়ত্ব পালন  ব রবন। 

(ঞ) বববি ২৬ এ  ৬ উপঅনুরচ্ছদ অনুস রন ব্যথ থতা  কিরে বীজ আইন এ  িা া ১৯ এ  উপ-িা া ৫ কমাতারব  

ব্যবস্থা বনরবন । 

ট্) বীজ আইরন িা া ২৪(১) এবং ২৭ এ  কপ্রবিরত বীজ পব দি থ  বলবখত অবিরযাে  ব রব যা আদালত  র্ত থ আমল 

কযাগ্য িইরব। 



C:\Users\AST2\Downloads\Seed Rules-18 (03-6-18).doc                                                                                                          13 

 

ঠ) বীজ পব দি থ  ব ংবা স  া /এসবসএ  র্তথ  দাবয়ত্ব প্রাপ্ত ক ান  ম থ ত থা স ল ববশ্বারস তা  উপ  অবপ থত দাবয়ত্ব 

পালরন  জন্য ক ান বনম্ন/উচ্চত  আদালত এবং ববিােীয় ব্যবস্থা/ মামলা  সম্মখুীন িইরত িইকব না। 

৩১। বীজ নমুনা ও হ্যান্ডবলং এ  ি ন 

কবা থ  র্তথ  বনি থাব ত পদ্ধবতরত বীজ ববরেষরন  জন্য ক ান কিবণ  বীরজ  জাত বা প্রজাবত  নমুনা পব ষ্কা  শু রনা 

পারে সংেি  ব রত িইরব এবং যরথষ্ট িক্ত  র  বন্ধ  ব রত িইরব যািারত উিা বনবচ্ছর্দ্ থার  ও বাবির   আর্দ্থতা 

প্ররবি  ব রত না পার  এবং সতথ তা  সবিত সীলোলা  ব রত িইরব। 

৩২। িা র   োরয় কলরবল ও ঠি ানা সংযুক্ত  ণ 

ববরেষরণ  জন্য নমুনা সম্ববলত বীজ িা   সঠি িারব কলরবলযুক্ত  ব রত িইরব এবং পারস থরল  ঠি ানা সঠি  িইরত 

িইরব । ববরেষরণ  জন্য কপ্রব ত নমুনা িা র   কলরবরল বনরমাক্ত তথ্যাবদ  উরেখ থাব রত িইরব- 

( ) ক্রবম  নম্ব ; 

(খ) অবফরস  পদবীসি কপ্র র   নাম; 

(ে) যািা  বন ট্ িইরত নমুনা সংেি   া িইয়ারছ তািা  নাম; 

(ঘ) নমুনা সংেরি  তাব খ ও স্থান; 

(ঙ) ববরেষরণ  জন্য কপ্রব ত বীরজ  জাত এবং প্রজাবত; 

(চ) বীরজ  পব মাণ; 

(ছ) বীজ নমুনায় সংরযাবজত বপ্রজা রিটিরি , যবদ থার , ি ন ও পব মাণ । 

জ) অফা কৃত বীরজ  ব লার   বনজস্ব কঘাবষত মানসমুি 

 

৩৩। নমুনা কমাড় বদ্ধ, বািা এবং সীল   রণ  পদ্ধবত 

ববরেষরণ  জন্য কপ্রব ত বীজ নমুনা বনম্নববণ থত পদ্ধবতরত কমাড় বদ্ধ  ব রত, বাাঁবিরত এবং সীলরমাি   ব রত িইরব- 

 )  পব বিরন  সময় বীজািার   বছবপ সত থতা  সবিত এমন িারব বন্ধ  ব রত িইকব যািারত ফাাঁ া না থার ; 

(খ) প বতীরত পােটি কবি িক্ত পুরু  ােজ দ্বা া সর্ম্পথণিারব কমাড়াইরত িইরব এবং  ােরজ  প্রার্ন্ পব চ্ছন্নিারব িাাঁজ 

 ব য়া োম বা অন্য ক ান আঠারলা র্দ্ব্য দ্বা া আট্ ারত িইকব; 

(ে) ােরজ  কমাড় টি পুন ায় িক্ত তা  ও সূাঁতা দ্বা া লম্বালবম্ব ও আড়াআবড় দৃঢ়িারব বাাঁবিরত িইরব । অত:প  উক্ত 

তা  বা সূাঁতা  বাাঁিন সীলোলা  মাধ্যরম  ােরজ  কমাড়র   উপ  এরট্ বদরত িরব যািা  উপ  কপ্র ণ া ী   মপরি 

চা টি পৃথ  ও স্পষ্ট সীলরমাি  থাব রব, কস গুবল  এ টি কমাড়র   উপর , এ টি বনরচ এবং অন্য দুটি কমাড়র   োরয় 

থাব রব ।তা  বা সূাঁতা  বে াসমূি সীলোলা দ্বা া ঢাব য়া বদরত িইরব এবং উিারত কপ্র র   সীলরমাি  থাব রব। 

৩৪। আরদরি  ফ ম 

বীজ আইরন  িা া ১৯ এ  উপ-িা া (১) এ  দফা ( ) এ  অিীন বীজ পব দি থ   র্তথ  ফ ম ৭ এ বলবখতিারব 

আরদি প্রদান  ব রত িইরব। 

৩৫। ক  থ পে েিণ 

 ক ান বীজ পব দি থ  ক ান ক  থ , ক বজিা ,  কুরমট বা অন্য ক ান মালামাল জব্দ  ব রল সংবেষ্ট ব্যবক্তর  ফ ম ৮ 

এ এ টি  বিদ প্রদান  ব রত িইরব। 

৩৬।  ববরেষর   বন ট্ নমুনা  কপ্র ণ পদ্ধবত  
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বীজ ববরেষর   ঠি ানায় বীজ ববরেষরণ  জন্য কপ্রব ত বীজ নমুনা ফ ম ৯ এ এ টি স্মা   পরে  সবিত সীলোলা 

 ব য়া ক বজবি  ার  অথবা িারত িারত কপ্র ণ  ব রত িইরব । 

৩৭।স্মা   পে ও সীরল  ছাপ পৃথ িারব কপ্র ণ  

স্মা   পরে   বপ এবং সীরল  নমুনা ছাপ পৃথ িারব বীজ ববরেষর   বন ট্ ক বজবি  ার  অথবা  িারত িারত অথবা  

িমতা প্রদানকৃত বাির   মাধ্যরম কপ্র ণ  ব রত িইরব । 

 

 

 

৩৮।নমুনায় বপ্রজা রিটিি সংরযাজন 

বীজ আইরন  অিীন বীজ প ীিা  উরেরে বীজ নমুনা সংেি া ী ক ান পব দি থ  নমুনা পয থরবিরণ  যরথাপযুক্ত 

অবস্থা বজায়   াবখরত সময় সময় কযরূপ বনি থা ণ  ব রব কসরূপ এ টি বপ্রজা রিটিি, বীজ নমুনায়  সংরযাজরন  

ব্যবস্থা বনরব। 

৩৯।কলরবরল বপ্রজা রিটিরি  ি ণ ও পব মাণ উরেখ 

ক ান নমুনা বপ্রজা রিটিি সংরযাজন   া িইরল, সংরযাবজত বপ্রজা রিটিরি  ি ন ও পব মাণ স্পষ্টিারব িা র   োরয় 

সংযুক্ত কলরবরল উরেখ  ব রত িইরব। 

৪০।নমুনা ববরেষণ 

প্যার ট্ প্রাবপ্ত  প  বীজ ববরেষ  বা তৎ র্তথ  এতদুরেরে বলবখতিারব িমতাপ্রাপ্ত অবফসা  উিা খুবলরবন এবং 

প্যার রট্  উপর   সীলরমাি  এ  অবস্থা ক   থ  ব রবন । 

৪১।কনাটিরি  ফ ম  

ক ান ব্যবক্ত  বন ট্ িইরত বীজ পব দি থ  নমুনা সংেি  ব রত চাবিরল, কসই ব্যবক্তর  বীজ আইরন  িা া ২০ এ  

উপ-িা া (১) এ  দফা ( ) অিীন ফ ম ১০ এ কনাটিি প্রদান  ব রত িইরব । 

৪২। ব রপারট্ থ  ফ ম 

 বীজ আইরন  িা া ২২ এ  উপ-িা া (২) এ  দফা ( ) অিীন বীজ ববরেষরণ  ফলাফল ব রপাট্ থ ফ ম ১১ অনুযায়ী 

বববল বা কপ্র ণ  ব রত িইরব । 

৪৩। বফস 

বীজ আইরন  িা া ২০ এ  উপ-িা া (২)এ  দফা (ে) অিীন বীজ প ীিাোর   ফলাফরল  ব রপাট্ থ এ  জন্য 

প ীবিত  বীরজ  নমুনা প্রবত প্ররদয় বফস স  ার   পূব থানুরমাদনক্ররম কবা থ  র্তথ  সময় সময় বনি থাব ত িইরব । 

৪৪।নমুনা সং িণ  



C:\Users\AST2\Downloads\Seed Rules-18 (03-6-18).doc                                                                                                          15 

 

  বীজ আইরন  িা া ২০ এ  উপ-িা া (২) এ  দফা (ে) এ  অিীন বীরজ  নমুনা জীবনীিবক্ত িা ারনা জবনত িবত 

দূ ী  ণারথ থ ঠান্ডা ও শুস্ক পব রবরি এবং কপা া-মা ড় বা Bu`y র াি  িা র  সং িণ  ব রত িইরব । প্রবতটি িা   

উপযুক্ত  ীট্নাি  দ্বা া পব রিাবিত  ব রত িইরব এবং কপা া-মা রড়  উপর্দ্ব এড়াইবা  জন্য বীজ সং িণ  ির  

কিাাঁয়া  সািারে জীবানুমুক্ত  ব রত িইরব ।প্রবতটি নমুনা গুদামজাত  ব বা  পূরব থ সুষম ও সমআকৃবত  উৎকৃষ্টমারন  

িা র  কমাড় জাত  ব রত িইরব ।  

৪৫। স্মা র   ফ ম 

অধ্যারদরি  িা া বীজ আইরন  িা া ১৯ এ  উপ-িা া (৩) এ  অিীন ফ ম ১২ এ স্মা   প্রস্তুত  ব রত িইরব। 
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                                                    ফ ম ১  

(বববি ৭ র্দ্ষ্টব্য) 

কঘাবষত ফসরল  জাত বা প্রজাবত  বনবন্ধণ ফ ম 

 অংি-১ প্রস্তাববত জাত/  াবিিা  এ   াব েব  তথ্য 

১। আরবদন া ী  নাম ও ঠি ানা (নতুন জারত  উন্নয়রন  জন্য দাবয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যবক্ত): 

২। ) কয জাত িইরত নতুন জারত  উদ্ভব িইয়ারছ তািা  উবদ্ভদতাবত্ত্ব  নাম: 

খ) কেিন নম্ব  

ে) প্রস্তাববত প্রচবলত নাম: 

৩।জাত/ াবিিা  এ  উৎস: 

 ) সূচনা            :   

খ) উৎস কদি          : 

ে) মূল কেিন নম্ব    : 

ঘ) বংি পব চয় নম্ব    : 

ঙ) িত  া িা     : 

৪ ।নতুন জারত  পব রবিেত (Ecological) চাবিদা: 
 ) কমৌসুম       : 

খ) মৃবত্ত া          : 

ে) পাবন           : 

ঘ) অন্য ক ান তথ্য: 

৫।নতুন জারত  কৃবষ তাবত্ব  (Agronomical) চাবিদা: 
 ) চাষ পদ্ধবত: 

খ) প্রবত কিক্টর  বীরজ  িা : 

ে) ক াপন দূ ত্ব    : 

ঘ) প্রবত কিক্টর  োরছ  সংখ্যা: 

ঙ) প্রবত কিক্টর  সার   প্ররয়াজনীয়তা: 

চ) মারঠ ফসরল  জীবন াল/কময়াদ: 

(বীজ িইরত বীজ) 

৬। পণ্য ব্যবিার   জন্য যবদ ববরিষ প্রবক্রয়াজাত  রণ  প্ররয়াজন িয়, তািা িইরল উিা  ববব ণ। 

৭। িরস্য  ব্যবিা  কযাগ্য অংরি  নাম: 

৮। ক াে কপা া  প্রবতবক্রয়া  উপ  ক ান প ীিা   া িইয়া থাব রল উিা  ববব ণ: 

 ) প্রাকৃবত  (প ীবিত কমৌসুম/বৎসর   সংখ্যা): 

খ) কৃবেম: 

৯। নতুন জারত  অন্য ক ান ববরিষ দববিরষ্ট  বণ থনা: 

১০। বনম্নবলবখত প ীিাগুরলা িইয়া থাব রল উিা  বণ থনা : 

 ) অেোমী সাব   ফলন প ীিা  : 

খ) আঞ্চবল  ফলন প ীিা  : (RYT) 

ে) খামার  ফলন প ীিা  : কৃষর   মারঠ অবিরযােপে ফলন প ীিা (AZART) 
ঘ) কৃবষতাবত্ব  প ীিা  : 

 

১১। অবতব ক্ত তথ্যাবলী: 

 

অংি-২ প্রজাবত  সংবিপ্ত প্রবতরবদন 

১। ) প্রজণন র্দ্রব্য  উৎস   : 

খ) প্রজাবত উন্নয়রন  পদ্ধবত: 
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২। ) নতুন প্রজাবত  সামবে  অেসংস্থান (Morphology) 
খ)  াবিিার   প্রামাবন তা সনাক্ত া ী দববিষ্টয : 

৩। ) কৃবষ-পব রবি অঞ্চরল (Agro- Ecological zone) জাতটি  উপযুক্ততা : 

খ) উপযুক্ত িস্য ববন্যারস  বণ থনা, যবদ থার  : 

৪।সা  ও পাবন ব্যবস্থাপনাসি অনুকূল চাষ পব চয থা  বণ থনা: 

 ) ক াপণ: 

খ) সা  প্ররয়াে: 

ে) পাবন ব্যবস্থাপনা: 

৫। ) আদি থ ফলন প ীিা  ফলাফল এবং নতুন প্রজাবত সর্ম্র থ তািারদ  ব্যাখ্যা ।আদর্ি ফলন প ীিা  ফলাফল 

উক্ত বছর  স্থানবিবত্ত  চলমান সরব থাত্তম জারত  তুলনীয় দববিরষ্টয  সারথ ফলন পাথ থ য সুস্পষ্টিারব পব বচবত  ব য়া 

বদরব (২-৩ কমৌসুম/বছর   ফলাফলসি): 

খ) ক ান প্রজাবত  প্রতযািার   প ামি থ থাব রল তািা  নাম: 

৬। িস্য সংেি পদ্ধবত: 

৭। ) প্রবক্রয়াজাত  ণ এবং গুদামজাত  রণ   পদ্ধবত (ক ান নতুন পদ্ধবত  প্ররয়াজন িইরল তািা  বণ থনা): 

খ) গুদামজাত  ণ প ীিা  ফলাফল: 

১) প্রাকৃবত  অবস্থায়: 

২) িীতাতপাবস্থায় (ববরিষ প্র া  /পদ্ধবত): 

৮। ) কিৌত উপাদান (আ া , আকৃবত, দানা, ওজন ইতযাবদ) : 

আ া /আকৃবত: 

বুনট্ (Texture)  : 

বণ থ   : 

িাজা  দানা  ওজন (োম) : 

বীরজ  সুপ্ততা    : 

খ)  াসায়বন  উপাদান, পুবষ্টেত অবস্থা এবং  ান্না  উপরযাবেতা (কিাজয র্দ্রব্য  কিরে): 

ে)  পুনরুদ্ধার   অনুপাত (Recovery ratio) কযখারন প্ররযাজয : 

ঘ) িাো চারল  অনুপাত (কযখারন প্ররযাজয)  : 

৯। ক াে বালইরয়  প্রবতবক্রয়া   : 

১০। বীজ বিরসরব ব্যবহৃত উবদ্ভরদ  অংি:   

১১।  ) বীজ উৎপাদরন  পদ্ধবত (মুক্ত প াোবয়ত জাত বা িাইবির   জন্য গৃিীতব্য ববরিষ সতথ তা, পৃথ ী  ণ মান, 

বীরজ  জীবনী িবক্ত ১২ মাস পযর্ন্থ ববি থত  ণ এবং ববরিষ গুদামজাত  রণ  প্ররয়াজনীয়তা): 

খ) অংেসংস্থানেতিারব (Morphologically)  াছা াবছ (most similar) জাত/জাতসমূরি  তাবল া : 

ে)  ব ইউএস  কট্ে এ  আরলার    াছা াবছ (most similar) জাত/জাতসমূরি  তাবল া : 

১২। ) ক  বা ক াথায় প্রজণনববরদ  প্রজণন  বীজ উৎপাদন   রব। 

খ) কমৌসুমওয়া ী/বাৎসব   ব  পব মান প্রজনন বীজ স ব াি   া কযরত পার । 

ে) ক   বিবত্ত বীজ ও প্রতযাবয়ত বীজ উৎপাদন   রব এবং উৎপাদন া ী  মতামত  কনয়া িরয়রছ ব  না ? 

ঘ) ব এই যখন কৃষর   মারঠ জাত উন্নয়ন সংস্থা  সিরযাবেতা প্রদি থণী েিরন সম থথ িরব তখন  তগুবল প্রদি থণী   রত 

িরব ? 

ঙ) উপর  উবেবখত সব তথ্য ও ফসল সংেরিাত্ত  এবং বীজ উৎপাদন সম্ববলত এ টি বাংলা প্রযুবক্ত অনুবলবপ 

এতদসংরে সংরযাবজত িইল। 

আরবদন া ী  দস্তখত 

                                                                                                              (সীল) 
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ফ ম ১খ 

                                                      (বববি ৭ র্দ্ষ্টব্য) 

                      অবনয়ন্ত্রবত (Non-notified) ফসরল  জাত বা প্রজাবত  বনবন্ধন ফ ম 

প্রাপ  

সদস্য-সবচব 

জাতীয় বীজ কবা থ 

বাংলারদি সবচবালয়, ঢা া 

কৃবষ মন্ত্রনালয় 

১। ক ার্ম্ানী /বীজ ব্যবসাবয়   নাম ও ঠি ানা, ক বজরিিন/ ব্যবসা  লাইরসন্স নম্ব সি (অনুবলবপ সংযুক্ত  ব রত 

িইরব): 

২। আরবদন া ী  নাম ও ঠি ানা (নতুন জারত  উন্নয়রন  জন্য দাবয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যবক্ত): 

৩।কয জাত িইরত নতুন জারত  উদ্ভব িইয়ারছ তািা  উবদ্ভদতাবত্ত্ব  নাম: 
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৩ ।  ক বজরেিরন  জন্য প্রস্তাববত প্রচবলত নাম: 

৪।।নতুন জারত  পব রবিেত (Ecological) চাবিদা: 
 ) সূচনা            :   

খ) উৎস কদি          : 

৫। প্রজণনববরদ  নাম: 

৬।নতুন জারত  কৃবষ তাবত্ব  (Agronomical) চাবিদা: 
 ) চাষ পদ্ধবত: 

খ) প্রবত কিক্টর  বীরজ  িা : 

ে) ক াপন দূ ত্ব    : 

ঘ) প্রবত কিক্টর  োরছ  সংখ্যা: 

ঙ) প্রবত কিক্টর  সার   প্ররয়াজনীয়তা: 

চ) মারঠ ফসরল  জীবন াল/কময়াদ: 

(বীজ িইরত বীজ) 

৭। পন্য ব্যবিার   জন্য যবদ ববরিষ প্রব য়াজাত  রণ   প্ররয়াজন িয়, তািা িইরল উিা  ববব ণ: 

৮। িরস্য  ব্যবিা  কযাগ্য অংরি  নাম: 

৯। ক াে কপা া  প্রবতবক্রয়া  উপ  ক ান প ীিা   া িইয়া থাব রল উিা  ববব ণ: 

প্রাকৃবত  (প ীবিত কমৌসুম /বৎসর   সংখ্যা): 

১০। নতুন জারত  অন্য ক ান ববরিষ সনাক্ত া ী দববিরষ্ট  বণ থনা: 

১১। বনম্নবলবখত প ীিাগুরলা িইয়া থাব রল উিা  বণ থনা : 

 ) আঞ্চবল  ফলন প ীিা (যবদ   া িইয়া থার ) : 
খ) খামার  ফলন প ীিা  : 

ে) কৃবষতাবত্ব  প ীিা  : 

                                                                                                   আরবদন া ী  দস্তখত 

                                                                                                              (সীল) 

 

 

ফ ম ২  
                                                        (বববি ৮ র্দ্ষ্টব্য) 

                                            বীজ ব লা  ক বজরেিন ফ ম 

ব াব  

বীজ পব দি থ  

………(কজলা) 
১।নাম          : 

২। বপতা   নাম: 

৩। মাতা  নাম : 

৪।ঠি ানা      : 

 ) বত থমান কযাোরযাে ঠি ানা: 

কমাবাইল নম্ব  : 

ইরমইল নম্ব       : 

জাতীয় পব চয়পে নম্ব : 

খ) স্থায়ী ঠি ানা    : 

ে) বীরজ  কদা ারন  নাম ও ঠি ানা : 

৫।জন্মতাব খ/বয়স: 



C:\Users\AST2\Downloads\Seed Rules-18 (03-6-18).doc                                                                                                          20 

 

৬। ব লার   ি ন (উৎপাদন া ী ও উদ্বাবন া ী/ বীজ আমদাবন ও  প্তানী া  /পাই া ী ও খুচ া ববরক্রতা/ বীজ 

প্রবক্রয়াজাত া   ও প্যার ট্ া ী) 

৭। বীজ ববষরয়  ারজ  পব মান (ট্ন)….উৎপাদন/ববক্রয়/আমদানী ও  প্তানী/প্রবক্রয়াজাত  ণ (ববেত দুই বৎস ) 

৮।বীজ ব্যবসা  অবিজ্ঞতা………….. বৎস  (কয ক ান অবফস কথর /স  া ী প্রবতষ্ঠান বা এরজন্সী  প্রতযয়নপে 

সংযুক্ত  ব রত িইরব): 

৯। পছরন্দ  ববষয় (বীজ সর্ম্ব থত): 

১০। ক ার্ম্ানী  ক বজরিিন/ ব্যবসা  লাইরসন্স নম্ব  (যবদ থার  অনুবলবপ সংযুক্ত  ব রত িইরব): 

১১।এতদসর্ম্ব থত অন্য ক ারনা তথ্য: 

১২।কেজা ী চালারন  ক া  নম্ব  :১-৪৩৩৮-০০০০-২৬৮১ নম্বর  বনিাব থত বফ জমা বদরত িরব। 

                                                                                         আরবদন া ী  দস্তখত 

                                                                                           (সীল) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফ ম ২খ 
                                                        (বববি ৮ র্দ্ষ্টব্য) 

                                          বীজ ব লা  ক বজরেিন নবায়ন আরবদন ফ ম 

ব াব  

বীজ পব দি থ  

………(কজলা) 
১।নাম          : 

২। বপতা   নাম: 

৩। মাতা  নাম : 

৪।ঠি ানা      : 

 ) বত থমান কযাোরযাে ঠি ানা: 

কমাবাইল নম্ব  : 

ইরমইল নম্ব       : 

জাতীয় পব চয়পে নম্ব : 

খ) স্থায়ী ঠি ানা    : 

ে) বীরজ  কদা ারন  নাম ও ঠি ানা : 

৫।জন্মতাব খ/বয়স: 

৬। ব লার   ি ন  :  
ক)উৎপাদন া ী /উদ্বাবন া ী  
খ)  আমদাবন ও  প্তানী া   

ে) পাই া ী ববরক্রতা 

ঘ)/ খুচ া ববরক্রতা 

ঙ) বীজ প্রবক্রয়াজাত া   
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৭। বীজ ববষরয়  ারজ  পব মান (ট্ন)….উৎপাদন/ববক্রয়/আমদানী ও  প্তানী/প্রবক্রয়াজাত  ণ (ববেত দুই বৎস ) 

৮। ক ার্ম্ানী  ক বজরিিন/ ব্যবসা  লাইরসন্স নম্ব  (যবদ থার  অনুবলবপ সংযুক্ত  ব রত িইরব): 

৯।এতদসর্ম্ব থত অন্য ক ারনা তথ্য: 

১০।কেজা ী চালারন  ক া  নম্ব  :১-৪৩৩৮-০০০০-২৬৮১ নম্বর  বনিাব থত বফ জমা বদরত িরব। 

                                                                                     

 

 

 

 

              আরবদন া ী  দস্তখত 

                                                                                           (সীল) 

 

 

 

 

     ফ ম ৩ 

                                                  বীজ প্রতযয়রন  আরবদনপে 

                                                        (বববি ১০ র্দ্ষ্টব্য) 

ক্রবম  নম্ব …………                                                   ক বজরিিন নম্ব ………………… 

                                                                               কজলা এবং ক্রবম  নম্ব …………… 

১।আরবদন া ী  নাম : 

২। জাতসি ফসরল  নাম: 

৩। োম……………………….ইউবনয়ন……………………… 

 া ঘ ……………………….. থানা………………………………… 

কজলা……………………... 
 

৪। প্লরট্  অবস্থান (কমৌজা ম্যাপসি) 

কমৌজা  

নাম 

 প্লট্ নম্ব   জবম  পব মাণ 

(কিক্ট ) 

 জাত  বীরজ  কিবণ   ফসল  তথরন  

সম্ভাব্য তাব খ 

      

 

 

৫। ক বজরিিন নম্ব  

৬। বপনতব্য বীরজ  উৎস (ট্যাে নম্ব  এবং ট্যারে  অন্যান্য তথ্য উরেখপূব থ    বপ স্ংযুক্ত  ব রত িইরব): 

৭। বপন/ক াপরন  তাব খ : 

                                                                                  আরবদন া ী  দস্তখত 

                                                                                   (সীল) 
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(বদ্বতীয় অংি) 

অবি া  প্রাপ্ত  ম থ ত থা/ বীজ উৎপাদন প্রবতষ্ঠারন  প্রবতবনবি/ বীজ উৎপাদরন  ক ার্ম্ানী  র্তথ  বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী  

বন ট্ স ব ারি  তথ্যাবলী 

১। বপন/ক াপরন  পূরব থ( ম থসূবচ) 

উৎপাদন বৎস  বীজ উৎপাদন 

খামা /কজান অথবা 

এব য়া  নাম 

ব্ল /সাবএব য়া  

নাম 

ফসরল  নাম ফসরল  জাত কয কিবণ  বীজ 

উৎপাদন   া 

িইকব 

বীজ উৎপাদন 

এব য়া(কি:) 

বীজ 

উৎপাদন(ক বজ) 

 

২।বপন/ক াপরন  সমাবপ্ত  প  

উৎপাদ

ন বৎস  

বীজ উৎপাদন 

খামা / কজান 

অথবা এব য়া  

নাম 

ব্ল / 

সাব 

এব য়া  

নাম 

োম, 

ইউবনয়ন 

এবং 

থানা 

ফসরল  

নাম 

ফসরল  

জাত 

কয কিবণ  

বীজ 

উৎপাদন 

  া 

িরব 

বীরজ  

উৎস 

উৎপাদর   

নাম 

প্লট্ 

নম্ব  

বীজ 

উৎপাদন 

এব য়া 

(কি:) 

ক াপরন  

তাব খ 

 

৩।ফুল আসা  প  

উৎপাদন 

বৎস  

বীজ উৎপাদন 

খামা / কজান 

অথবা এব য়া  

নাম 

ব্ল / 

সাব 

এব য়া  

নাম 

োম 

ইউবনয়ন 

এবং 

থানা 

ফসরল  

নাম 

ফসরল  

জাত 

কয কিবণ  

বীজ 

উৎপাদন 

  া 

িরব 

বীরজ  

উৎস 

উৎপা

দর   

নাম 

প্লট্ 

নম্ব

  

বীজ 

উৎপাদ

ন 

এব য়া 

(কি:) 

 সম্ভব্য 

বীজ প্রাবপ্ত 

(ক বজ) 

সম্ভব্য 

ফসল 

 তথরন  

তাব খ 

 

৪। ফসল  তথরন  প  

বীজ প্রবক্রয়াজাত  ণ 

ক রন্দ্র  নাম/কজান এবং 

বীজ সং িনাোর   স্থান 

বীজ সংেরি  

বৎস  

বীজ 

উৎপাদরন  

বৎস  

উৎপাদনএব য়া  

বা স্থারন  নাম 

ফসরল  নাম ফসরল  

জাত 

বীরজ  

কিবণ 

প্রবতষ্ঠান বা 

ক ার্ম্ানী 

 র্তথ  প্রদত্ত 

লট্ নম্ব  

লরট্ 

বীরজ  

পব মান(ট্ন) 

 

অবি া প্রাপ্ত ক ার্ম্াবন/ প্রবতষ্ঠারন  প্রবতবনবি  
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স্বাক্ষ  ও সীল 

                                                              

 

 

 

                                                              ফ ম -৪ 

                                                   বীজ প্রতযয়রন  আরবদনপে 

                                                         (বববি ১২ র্দ্ষ্টব্য) 

      েিণারদি 

ব রপাট্ থ নম্ব …………………..                                                               

তাব খ………………………. 

ঠি ানা……………………….                                       ক বজরিিন নম্ব …………… 

……………………………. 

……………………………. 

আরবদন পরে  নম্ব ……………. 

ফসরল  নাম………………….. 

জাত………………………… 

ক বজরিিন নম্ব ………………. 

ব্যবহৃত বীরজ  কিবণ……………. 

প্লট্ নম্ব ……………………… 

জবম  পব মান (কি:)……………. 

পূব থবতী ফসরলর  নাম…………… 

বপন/ক াপরন  তাব খ…………… 

ক ান কিবণ  বীজ উৎপাদন   া িরব: প্রজনন………………..বিবত্ত………………………. 

                                                   প্রতযাবয়ত…………………………….. 

এই পব দি থরন বীজ ফসরল  পয থায়………………………….. 

সম্ভাব্য ফসল  তথরন  তাব খ……………………………….. 

পৃথ ী  ণ দূ ত্ব(বমট্া )………………………………….. 
বীজ বাবিত ক ারে  নাম……………………………………….. 
অন্য ফসরল  োছ………………………………………. 

আোছা্ (প্র া  এবং সংখ্যা)……………………………….. 

মারঠ েননা 

িত  া িা   

েণনা  সংখ্যা অফট্াইপ/অন্য জাত 

 

অন্য ফসল 

 

আপবত্ত   আোছা বীজ বাবিত ক াোক্রার্ন্ োছ 

অফট্াইপ: 

অন্য জাত: 

অন্য ফসল: 

বীজ বাবিত: 

ক াোক্রার্ন্ োছ: 

১     

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

৭     

৮     

৯     
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১০     

 

ফ ম- ৪ (চলমান) 

ইিা ব  চূড়ার্ন্ প্রবতরবদন?...................................................................................................... 

প্রবত কিক্টর  বীরজ  সম্ভাব্য ফলন:…………………………………………………………… 

উৎপাদ  অথবা তা  প্রবতবনবি ব  পব দি থরন  সময় উপবস্থত বছল?....................................................... 

প্রতযায়রন  জন্য এই ফসল ব  মান বনবিত  র  ?.......................................................................... 

মর্ন্ব্য…………………………………………………………………………………... 

 ত কিক্ট  জবম মাঠ মান বনবিত  র …………………………………………………………. 

পব দি থরন  তাব খ……………… 

উৎপাদ / চাষী  স্বাি : 

তাব খ………                                                                         বীজ প্রতযয়ন  ম থ ত থা  স্বাি  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                         ফ ম -৫ 

                                                      (বববি ১২ র্দ্ষ্টব্য) 
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                                                         বাবতলারদি 

কমসাস থ………………………………..                            তাব খ……………… 

 া ঘ :……………………………… 

োম:…………………………………                      ইউবনয়ন:………………… 

থানা:…………………………………                     কজলা:…………………….. 

জনাব, 

অবত দু:কখ  সবিত জানারনা যাইরতরছ কয,……………………জারত …………………… 

এ  ……………………….প্লট্ নম্ব …………………… পব দি থরন বনি থাব ত মাঠ মান বনবিত না 

িওয়ায় বাবতল   া িইল। 

     বনম্নববন থত বনি থাব ত মাঠ মারন  ববষয়গুবল মারঠ ববস্তাব ত পয থরবিণ পূব থ  বীজ মাঠ বাবতল বনবিত   া িরয়রছ: 

 ) পৃথ ী  ণ দূ ত্ব:……………………………………………. 

খ)অন্য জারত  বমিণ:…………………………………………… 

ে)অন্য ফসরল  বমিণ:…………………………………………… 

ঘ) আপবত্ত   আোছা:…………………………………………… 

ঙ) েরম  লুজ স্মাট্ বা এবং পৃথ ী  ণ:…………………………….... 

চ)ফসরল  পূব থ ইবতিাস:…………………………………………. 

ছ) অবতব ক্ত বীজ বাবিত ক াে:…………………………………….. 

  

বীজ প্রতযয়ন   ম থ ত থা  সুপাব ি 

……………………..ইিা বনবিত  র  কয, বাবতলকৃত প্লট্ কথর  উৎপাবদত ফসল ক ারনা ক্ররমই বীজ বিরসরব 

ব্যবিা    া যারব না। তরব বীজ ব্যতীত অন্য ক ারনা উরেরে ব্যবিা    া যাইকব। 

বমিণ, আোছা এবং ক াোক্রার্ন্ োছ বীজ মাঠ কথর  উঠিরয় কফলা  ব্যবস্থা বনরত িইকব এবং পূন: মাঠ পব দি থন 

 ব রত িরব। 

বীজ পব দি থর   স্বাি : 

প্রবতরবদরন  তাব খ: 

অনুবলবপ: উৎপাদ /আঞ্চবল  বীজ প্রতযয়ন  ম থ ত থা/পব চাল , বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী। 

                                

                                                         

 

ফ ম -৬ 

                                                      (বববি ১৩ র্দ্ষ্টব্য)    

                                                        বীজ প্রতযয়ন 

ট্যাে নম্ব ………………….. 

ফসল……………………… 

জাত……………………… 

 এই বীজ বাংলারদরি  জাতীয় বীজ কবা থ  র্তথ  প্রণীত বীজ মানর  বনবিত  ণ। 
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                                                                                  পব চাল  

                                                                            বীজ প্রতযয়ন এরজন্সী 

প্রতযাবয়ত বীজমান 

ববশুদ্ধতা(সব থবনম্ন)……………………………% 

অন্য বীজ (সরব থাচ্চ)………………………….% 

আোছা  বীজ (সরব থাচ্চ)………………………………সংখ্যা/ক বজ 

জড়পদাথ থ (সরব থাচ্চ)…………………………..% 

অংকুর াদেম(সব থবনম্ন)………………………………% 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফ ম -৭ 

                                                      (বববি ৩০ র্দ্ষ্টব্য)    

আরদি ফ ম 

প্রবত, 

    (ব্যবসাবয়  নাম ও ঠি ানা) 

   ………………………. 

   ………………………. 

   ……………………… 

    কযরিতু আপনা  তত্ত্বাবিারন বনম্নববণ থত বীরজ   িনারবিণ বববি এবং বীজ আইন এ  িা া ১০ এ  ববিান লংবঘত 

িইয়ারছ ববলয়া আবম মরন  ব । 

    কযরিতু আবম বীজ আইন িা া ১৯ (১) এ  ববিান 

কমাতারব  উক্ত বীরজ  ে  অয…………….২০……..ইং তাব খ িইরত……………….. 

বদরন  মরধ্য িস্তার্ন্  না   াসি বনম্নবলবখত ত্রুটিগুবল মুক্ত   া  প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা কনয়া  জন্য অনুর াি  ব রতবছ। 
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……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

স্থান ………………….. 

তাব খ…………………. 

                                                                                              বীজ পব দি থ  

                                                                                                     (সীল) 

বীরজ  ে  ববব নী: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

তাব খ…………………. 

                                                                                বীজ পব দি থ  

                                                                                                     (সীল) 

                                                         

 

 

 

 

                                                           ফ ম -৮ 

                                                      (বববি ৩১ র্দ্ষ্টব্য)    

     ক  থ  সং িরণ  জন্য গৃিীত ফ ম 

প্রবত, 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

বীজ আইন,  িা া ১৯ (১) এ  ববিান 

কমাতারব  বনরম্ন ববণ থত তথ্যাবলী……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………..এ  আবেনা িইরত অয জব্দ   া িইল। 

অবস্থান…………………………………. 

স্থান…………………………………….. 

                                                                                             বীজ পব দি থ  

                                                                                                  (সীল) 

ক   থ এ  ববস্তাব ত ববব ণ : 

…………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

তাব খ…………………….. 

                                                                               বীজ পব দি থ  

                                                                                                   (সীল) 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফ ম -৯ 

                                                      (বববি ৩২ র্দ্ষ্টব্য)    

                                        বীজ ববরেষর   বন ট্ নমুনা কপ্র রণ  ফ ম 

প্রবত, 

বীজ ববরেষ  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

  বীজ আইন,  িা া ১৯ (১) ( )  এবং /বা ২০(২) (খ) ও (ে) এ ববণ থত ববিান কমাতারব  বনরম্ন উরেবখত বীজ 

নমুনাগুরলা প ীিা   া  বনবমরত্ত এতদসংরে কপ্রব ত িল । 

১। নমুনা  ক্রবম  নং:…………………………… 

২।নমুনা সংেরি  তাব খ ও স্থান :…………………………….. 

৩। দাবখলকৃত বীজ নমুনা  প ীিা  ববব ণ: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

তাব খ…………………….. 

                                                                               বীজ পব দি থ  

                                                                                                     (সীল) 

                                                       



C:\Users\AST2\Downloads\Seed Rules-18 (03-6-18).doc                                                                                                          29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফ ম -১০ 

                                                      (বববি ৩৭ র্দ্ষ্টব্য) 

কনাটিি ফ ম 

    

 

  প্রবত 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

  এতদ্বা া আপনার  অবেত   ারনা যারচ্ছ কয, বীজ আইন  িা া ২০(১) ( )  এ  প্রচবলত ববিান কমাতারব  আপনা  

গুদারম  ে  বীজ প ীিা  উরেরে উক্ত গুদাম িইরত বীজ নমুনা সংেরি  জন্য আবম বনম্ন স্বাি  া ী  এ ার্ন্িারব 

ইচ্ছা কপাষণ  ব রতবছ।  

 

 

তাব খ…………………….. 

                                                                                               বীজ পব দি থ  

                                                                                                     (সীল) 
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ফ ম -১১ 

                                                      (বববি ৩৮ র্দ্ষ্টব্য)    

   বীজ প ীিা  ব রপাট্ থ 

 

বীজ ফসরল  নাম…………………………..       জাত……………………………….. 

নমুনা প্রাবপ্ত  তাব খ……………………….. …        প ীিা  তাব খ……………………… 

বীরজ  কিবণ………………………………….        ববশুদ্ধতা……………………………% 

পব মাণ……………………………………….        অংকুর াদেম িমতা………………..% 

লট্ নম্ব ……………………………………..         আর্দ্থতা…………………………….% 

ক ফার ন্স/ক া  নম্ব ………………………….             

( ) ববশুদ্ধতা ববরেষণ 

ববশুদ্ধ বীজ(%) জড় পদাথ থ(%) অন্যান্য ফসরল  বীজ(%) আোছা  বীজ(সংখ্যা/  

ক বজ) 

    

(খ)  ববশুদ্ধ বীরজ  অংকুর াদেম িমতা প ীিা 

চূড়ার্ন্ েণনায় স্বািাবব  

চা া(%) 

অস্বািাবব  চা া(%) িক্ত বীজ(%) সরতজ অ-অ্ংকুব ত 

বীজ (%) 

মৃত বীজ 

(%) 

     

         

স্মা   নং…………                                                                 তাব খ……………………. 

                                                                                    বীজ ববরেষ  

                                                                                                     (সীল) 
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অবেবত ও প্ররয়াজনীয় ব্যবস্থা েিরন  জন্য কপ্র ণ   া িরলা: 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ফ ম -১২ 

(বববি ৪১ র্দ্ষ্টব্য) 

স্মা   ফ ম 

প্রবত, 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

  বীজ ববরেষ   র্তথ  এ ই   ম প ীিা   া  জন্য বনরম্ন উরেবখত বীরজ  নমুনা আবম  

অয……………………………………………………………..কত অববস্থত 

………………………………………………………………….প্রবতষ্ঠান কথর  

সংেি  ব লাম। 

 

                                                                                         বীজ পব দি থর   স্বাি  ও 

                                                                                                     (সীল) 

তাব খ……………………………………..                এলা া………………………. 

সংগৃিীত নমুনা  ক ন্দ্র/ প্রবতষ্ঠারন  প্রবতবনবি  স্বাি  : 

স্বািী  স্বাি : 

১। 

২। 

 

 

 

 

 

 

 

 


