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Abbreviation

Elaboration

NSB

National Seed Board

DUS

Distinctness, Uniformity and Stability

VCU

Value for Cultivation and Uses

BARC

Bangladesh Agricultural Research Council

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

NARS

National Agricultural Research Systems

UPOV

International Union for the Protection of New Varieties of Plants
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Deoxyribonucleic Acid
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Seed Replacement Rate
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Seed Multiplication Ratio
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The Organisation for Economic Co-operation and Development

NSTL

National Seed Testing Laboratory
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Central Seed Testing Laboratory

GMO

Genetically Modified Organism

IP

Import Permit

EP

Export Permit

PC

Phytosanitary Certificate

SAARC
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South Asian Association for Regional Cooperation

SAC

SAARC Agriculture Centre

IPPC

International Plant Protection Convention

১. প্রস্তাফনা
ক্রভফধ ধভান জনংখ্যায খাদ্যচাহদা পূযণ কহযয়া আগাভী ২০২১ ালরয ভলে ফাংরালদলক ভেভ আলয়য এফং
২০৪১ ালরয ভলে একটি উন্নত সুখী ও মৃদ্ধ দদ হালফ উন্নীত কযা যকালযয অন্যতভ রক্ষ্য। ফীজহল্প ও
প্রমৄহিলত গহতীরতা আনয়ন প্রহতলমাহগতামূরক হফলে ফাংরালদলয কৃহল ব্যফস্থালক হফকহত কহযফায দক্ষ্লে
ফীজ নীহতয ভূহভকা অনস্বীকাম ধ। হফদ্যভান জাতীয় ফীজ নীহত-১৯৯৩ প্রণীত ইফায য প্রায় ২৫ ফৎয অহতক্রান্ত
ইয়ালছ। দীঘ ধ ভলয় ফীজহল্প ও কৃহল উন্নয়লন উলেখলমাগ্য হযফতধন ও অ্রগগহত াহধত ইয়ালছ। দকালনা দকালনা
দক্ষ্লে নূতন নূতন ভাো মৄি ইয়ালছ। আফাহদ ভূহভয হযভাণ কহভয়া মাওয়া জনংখ্যা বৃহদ্ধ, জরফায়ু হযফতধলনয
হফরূ প্রবাফ দভাকাহফরায় ফীজ নীহতলক মৄলগালমাগী কযা প্রলয়াজন।
কৃহলয উন্নয়লন ফীজই প্রধান ও ুখখ্য উকযণ। ফীজ বার না ইলর অন্যান্য উকযলণয ব্যফায পরপ্রসূ য় না,
কখনও কখনও ম্পূণ ধই অচয় য়। এইটা যীহক্ষ্ত দম, ভানম্পন্ন ফীজ ব্যফালয তকযা ১৫-২০ বাগ উৎাদন
বৃহদ্ধ কযা ম্ভফ। সুতযাং ভানম্পন্ন ফীজলক দকন্দ্রহফন্দু ধহযয়াই হস্থহতীর খাদ্য ও পুহি হনযাত্তা অজধলনয দকৌরগত
হযকল্পনা ্রগণ কহযলত ইলফ। কৃহল উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃহদ্ধলত উন্নত জাত ও ভালনয ফীলজয গুরুত্ব
অহযীভ। তাই দদল ভানম্পন্ন ফীলজয ব্যফায বৃহদ্ধ াইলতলছ। ফাহতলতলছ ভাুষল, ভূহভ ফাহতলতলছ না। ভাুষললয
খাদ্যচাহদা ক্রভাগত ফাহতয়াই চহরলতলছ, ফহধ ধত জনংখ্যায খাদ্য হনযাত্তা ফতধভান ভলয় কৃহলয মূর চযালরঞ্জ।
ফাংরালদলয ফতধভান জনংখ্যা প্রায় ১৬০ হভহরয়ন, ধাযণা কযা ইলতলছ ২০২০ ালরয ভলে তাা ফাহতয়া ১৭০
হভহরয়ন ইলফ। এভতাফস্থায়, স্বাধীনতায সুফণ ধ জয়হন্তলত আগাভী ২০২১ ালরয ভলে অহতহযি ৫-৬ হভহরয়ন টন
খাদ্যস্য উৎাদন কহযলত ইলর প্রলয়াজন একটি মৄলগালমাগী, ফাস্তফম্মত ও প্রহতশ্রুহতীর জাতীয় ফীজ নীহত।
২. হবন
দদল-হফলদল প্রহতলমাহগতা ক্ষ্ভ একটি আধুহনক, মৄলগালমাগী ও দটকই ফীজহল্প খাত গহতয়া দতারা।
৩. হভন
ক. চাহলম ধালয় ঠিক ভলয় ন্যায্যমূলে গুণগতভানম্পন্ন ফীজ যফযা কহযয়া পলরয উৎাদনীরতা বৃহদ্ধ;
খ. খাভায এফং চুহিফদ্ধ চাহল দজান ম্প্রাযণ, ফীজ প্রহক্রয়াজাতকযণ, ংযক্ষ্ণ সুহফধাহদ বৃহদ্ধ, আধুহনকীকযণ
ও হিারীকযণ;
গ. ফীজপ্রমৄহি স্তান্তয এফং দফযকাহয ম ধালয় ফীজহল্প উন্নয়লন লমাহগতা;
ঘ. যকাহয ও দফযকাহয খালতয ভলে গুণগতভানম্পন্ন ফীজ যফযাল ভ্বয়য় াধন; এফং
ঙ. প্রহতকূরতাহষ্ণু ও জীফপ্রমৄহিয ভােলভ উদ্ভাহফত উচ্চপরনীর ও াইহিড জালতয ফীজ উৎাদন ও
যফযা বৃহদ্ধ।
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৪. উলেশ্য ও হযহধ
এই নীহতভারায াহফ ধক উলেশ্য ইর দদলয কৃহল ও কৃললকয স্বাথ ধলক লফ ধাচ্চ অ্রগাহধকায হদয়া কাম ধকয ফীজখালতয
উন্নয়লনয জন্য হযকহল্পত ও হস্থহতীর এফং দফযকাহয হফহনলয়াগলক উৎাহত কহযফায রলক্ষ্য ফাস্তফধভী
ভলয়ালমাগী একটি কাঠালভা প্রহত্া কযা। ফীজ নীহতয ূড়তান্ত রক্ষ্য ইর এভন একটি ফাহণজযুখখী ফীজহল্প প্রহত্া
কযা, মাা দদীয় চাহদা পূযণপূফ ধক আঞ্চহরক ও আন্তজধাহতক ফীজহলল্পয হত প্রহতলমাহগতা কহযফায ক্ষ্ভতা
অজধন কহযলত াহযলফ। ফীজখালতয প্রহতটি উাদানলক হফলফচনাপূফ ধক এই নীহতভারায় কহতয় অ্রগাহধকাযলক্ষ্ে
হচহিত কযা ইয়ালছ; মাা ফীজ নীহত ফাস্তফায়লনয দকন্দ্রহফন্দু হালফ গণ্য কযা মায়।
সুহনহদ ধি উলেশ্য
৪.১ কৃললকয জন্য ভয়ভলতা ভানম্পন্ন ফীলজয জরবযতা হনহিতকযণ;
৪.২ ফীজ গলফলণা, উন্নয়ন, উৎাদন, প্রহক্রয়াজাতকযণ, গুদাভজাতকযণ ও কর অংীজলনয (Stakeholder)
হনকট উচ্চভালনয ফীজ হফতযলণয উয গুরুত্ব হদয়া ফাংরালদলয ফীজখালতয প্রবৃহদ্ধলক ায়তা প্রদান;
৪.৩ হযফতধনীর জরফায়ুলত খা খাওয়ালনায উলমাগী এফং জজফঘাত হষ্ণু (Biotic stress resistant) জাত
উদ্ভাফলনয জন্য গলফলণা, ফীজ উৎাদন এফং হফতযলণয সুলমাগ সৃহি;
৪.৪ ফাজালয যফযাকৃত ফীলজয ভহনটহযং, ফীজ যীক্ষ্া ও ভানহনয়ন্ত্রলণয সুলমাগ সৃহি;
৪.৫ আহথ ধক, কাহযগহয, হক্ষ্া এফং প্রহক্ষ্ণ ায়তায ভােলভ যকাহয ও দফযকাহয ফীজখালতয উন্নয়লন উৎা
প্রদান; এফং
৪.৬ আঞ্চহরক ও হফে-ফাজায উলমাগী ফীজ আভদাহন-যপ্তাহন দ্ধহত জীকযণ।
৫. ফীজখালতয ব্যফস্থানা
৫.১ কৃহল ভন্ত্রণারলয়য ফীজ অুষহফবাগ ফীজখাত ব্যফস্থানায হনফ ধাী দাহয়লত্ব থাহকলফ;
৫.২ ফীজ অুষহফবাগ জাতীয় ফীজ দফালড ধয হচফারয় হালফও দাহয়ত্ব ারন কহযলফ;
৫.৩ ফীজ অুষহফবাগ-এয কভধকাণ্ডমূ কৃহল ভন্ত্রণারলয়য অধীন জাতীয় ফীজ দফাড ধ (NSB) কর্তক
ধ প্রদত্ত হদক
হনলদ ধনায ভােলভ হযচাহরত ইলফ;
৫.৪ জাতীয় ফীজ দফাড ধ কৃহল ভন্ত্রণারলয়য ফীজখালতয উলদিামূরক কর্তধ ক্ষ্। দফাড ধ অংীজনলদয লফ ধাচ্চ দপাযাভ
হালফও ভূহভকা ারন কহযলফ;
৫.৫ জাতীয় ফীজ দফালড ধয কাহযগহয কহভটি নূতন জালতয হডইউএ (DUS), হবহইউ (VCU) ও উৎাদনীরতা
মাচাই কহযলফ এফং দইগুহরয অফুখহিয হফললয় জাতীয় ফীজ দফালড ধয হনকট সুাহয কহযলফ। হড প্রলভান
কহভটি প্রলতযক দভৌসুলভ প্রধান পলরয জাত ও দেহণহবহত্তক ফীজ উৎাদন, যফযা, প্রচায ও প্রায কভধসূহচ
প্রণয়ন কহযলফ;
৫.৬ কৃহল ভন্ত্রণারলয়য ফীজ অুষহফবাগ এফং যকাহয খালতয ভানম্পন্ন ফীজ যফযালয একভাে প্রহত্ান
হফএহডহয ফীজ ও উদ্যান উইংলক আধুহনকায়ন ও মৄলগালমাগী কযা ইলফ;
৫.৭ জাতীয় ফীজ দফালড ধ দফযকাহয খালতয মথামথ প্রহতহনহধত্ব হনহিত কযা ইলফ;
৫.৮ ফীলজয ভান হনয়ন্ত্রণ, প্রতযয়ন এফং ফীজ-ংক্রান্ত হফহধহফধান প্রলয়ালগ ফীজ প্রতযয়ন এলজহিলক আযও
মৄলগালমাগী ও আধুহনকায়ন কযা ইলফ;
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৫.৯ জাতীয় অথ ধনীহতয জন্য দকৌরগত গুরুত্ব-অুষালয কৃহল ভন্ত্রণারয় কর্তক
ধ পরমূলক দুইটি দেহণলত :
হনয়হন্ত্রত পর এফং অহনয়হন্ত্রত পর হালফ দঘালণা কযা অব্যাত থাহকলফ;
৫.১০ এই দেহণহফবাজন হফহবন্ন জাত ও ফীলজয উয ফীজ আইন এফং হফহধভারায ভােলভ হনয়ন্ত্রণ আলযালয স্তয
হনধ ধাযণ কলয। হনয়হন্ত্রত পর এফং জালতয তাহরকা ভলয় ভলয় জাতীয় ফীজ দফাড ধ কর্তক
ধ ংলাধন এফং
ারনাগাদ কযা ইলফ।
৬. গলফলণা এফং জালতয উন্নয়ন
৬.১ উহদ্ভদ প্রজনন ও তাায হত ংহিি হফহবন্ন হফলয়লক াহফ ধক গলফলণা কভধসূহচলত ায়তা প্রদান উচ্চ
অ্রগাহধকায হালফ ফার থাহকলফ;
৬.২ জাতীয় ম্পলদয লফ ধাত্তভ ব্যফায হনহিত কহযলত ‘ফাংরালদ কৃহল গলফলণা কাউহির’ (BARC) হনহফত
ম ধলফক্ষ্ণ, লমাহগতা ও ভ্বয়লয়য ভােলভ তাালদয হনজ হনজ অংীজলনয হত ‘কনারলটটিব গ্রু অন
ইন্টাযন্যানার এহ্রগকারচাযার হযাচ ধ’ (CGIAR)-এয হত কাম ধ কহযলফ;
৬.৩ কৃহল হফেহফদ্যারয়, যকাহয ও দফযকাহয প্রহত্ান এফং ফীজ দকাম্পাহন তাালদয স্ব-উলদ্যালগ অথফা জাতীয়
কৃহল গলফলণা হলেভ (NARS) এফং অন্যান্য যকাহয ও দফযকাহয প্রহত্ালনয হত দমৌথবালফ/
অংীদাহযত্ব/চুহিয ভােলভ উহদ্ভদ প্রজনন, গলফলণা এফং জাত উন্নয়লনয জন্য কাম ধ কহযলফ;
৬.৪ উহদ্ভদ প্রজনন কাম ধক্রলভ ায়তা প্রদানকলল্প ভন্ত্রণারয় যকাহয ও দফযকাহয প্রহত্ানলক প্রলয়াজনীয় তহফর
দমাগালনয হফলয়টি হফলফচনা কহযলফ এফং হফহবন্ন জালতয দভইনলটলনি হিহডং, জাভধপ্লাজভ ংযক্ষ্ণ ও প্রজনন,
ফীজ উৎাদলন যকায ায়তা প্রদান কহযলফ ;
৬.৫ জজফ ঘাতহষ্ণু (Biotic stress tolerant) এফং অজজফ ঘাতহষ্ণু (Abiotic stress tolerant) জালতয
গলফলণা ও উন্নয়লন হফলল গুরুত্ব দদওয়া ইলফ;
৬.৬ জালতয উন্নয়ন ও হনফ ধাচন প্রহক্রয়ায় কৃলকলদয অং্রগণমূরক (Participatory Variety Selection)
কাম ধক্রভলক উৎাহত কযা ইলফ এফং পলরয স্থানীয় জালতয উন্নয়লন যকাহয ও দফযকাহয খাতলক
উৎা প্রদান কযা ইলফ;
৬.৭ জীফপ্রমৄহিয গলফলণা ও উন্নয়লনয জন্য যকাহয এফং দফযকাহয খালতয কাম ধক্রভলক আযও দজাযদায কযা
ইলফ;
৬.৮ উচ্চপরনীর হফলদহ জালতয প্রফতধনলক উৎাহত কযা ইলফ;
৬.৯ জাত উন্নয়লনয কালম ধ যকাহয ও দফযকাহয উবয় খালত উহদ্ভলদয দকৌহরম্পদ ং্রগ, ংযক্ষ্ণ, জফহিযায়ন
এফং মূোয়ন ও ব্যফালযয উয গুরুত্ব প্রদান কযা ইলফ;
৬.১০ দকৌহরম্পদ ং্রগ, ংযক্ষ্ণ ও ব্যফস্থানায জন্য দকন্দ্রীয়বালফ একটি জাতীয় দকৌহরম্পদ প্রহত্ান
(National Plant Genetic Resources Institute) গঠন কযা ইলফ;
৬.১১ হলল্প ব্যফায উলমাগী পলরয জালতয উন্নয়লন ংহিি প্রহত্ালনয হত আলরাচনাপূফ ধক গলফলণা কভধসূহচ
্রগণ কযা ইলফ;
৬.১২ ফীজ হলল্পয উন্নয়লন দফযকাহয দকাম্পাহন এফং হফলদহ উৎাদকলদয হত অংীদাহযলত্বয ভােলভ কৃহল
গলফলণালক উৎা প্রদান কযা ইলফ; এফং
৬.১৩ দভইনলটলনি হিহডং প্রজনন ফীজ উৎাদলনয একটি অহফলেদ্য অং হালফ হফলফহচত ইলফ।
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৭. জাত অফুখিকযণ, প্রজ্ঞান এফং হনফন্ধন
৭.১ হনয়হন্ত্রত পলরয জাত অফুখহিয জন্য প্রচহরত দ্ধহত ম ধালরাচনাপূফ ধক ভলয় ভলয় জাতীয় ফীজ দফাড ধ
প্রলয়াজনীয় ংলাধনী আহনলত াহযলফ;
৭.২ হনয়হন্ত্রত পলরয জাতমূ জাতীয় ফীজ দফাড ধ কর্তক
ধ ূড়তান্ত অুষলভাদলনয য যকাহয দগলজলটয দ্বাযা প্রজ্ঞান
জাহয কযা ইলফ;
৭.৩ অহনয়হন্ত্রত পলরয জাত জাতীয় ফীজ দফালড ধ হনফন্ধন অব্যাত থাহকলফ এফং কর হনফহন্ধত অহনয়হন্ত্রত
পলরয জালতয জন্য একটি কহম্পউটাযাইজড প্রমৄহিহনবধয ডাটালফজ জতহয কযা ইলফ;
৭.৪ হনয়হন্ত্রত পলরয জালতয তাহরকা হনয়হভতবালফ জাতীয় ফীজ দফাড ধ কর্তক
ধ ম ধালরাচনা ও প্রকা কযা ইলফ।
দকালনা পলরয জাত দদলয কৃহলয জন্য ক্ষ্হতকয ফহরয়া প্রতীয়ভান ইলর জাতীয় ফীজ দফাড ধ উি জালতয
ফীজ হফক্রয় হনহলদ্ধ এফং প্রলয়াজনলফালধ জাতটিয ছাতকযণ/হনফন্ধন ফাহতর কহযলত াহযলফ;
৭.৫ দফযকাহয প্রহত্ান হনয়হন্ত্রত পলরয জাত গলফলণা ও উন্নয়লনয জন্য ফতধভালন প্রচহরত দ্ধহত অুষযণপূফ ধক
জাত ছাতকযলণয জন্য জাতীয় ফীজ দফালড ধ উস্থান কহযলত াহযলফ;
৭.৬ দম-কর স্থানীয় জাত (Land race varieties) দ্ধহতগতবালফ (Formal) ফা অং্রগণমূরক হনফ ধাচন-দকৌর
দ্বাযা উন্নততয কযা ইয়ালছ, দইগুহরলক হনফন্ধলনয হনহভত্ত জাতীয় ফীজ দফালড ধয হনকট দ কহযলত ইলফ।
তলফ, এই ব্যাালয জালতয সুহনহদ ধি হযহচহত এফং কৃললকয হনকট ্রগণলমাগ্যতা থাহকলত ইলফ এফং জাতীয়
ফীজ দফালড ধয পূফ ধাুষভহত ব্যতীত উি জালতয দজলনটিক ম্যালটহযয়ার হফহনভলয়য উলেলশ্য দদলয ফাইলয স্তান্তয
কযা মাইলফ না; এফং
৭.৭ হড.এন.এ. হপঙ্গাযহপ্রহন্টং প্রমৄহি ব্যফাযপূফ ধক পলরয জাত নািকযলণয জন্য একটি ভহ্বয়ত প্রলচিা ও
কভধসূহচ ্রগণ কযা ইলফ।
৮. জাত সুযক্ষ্া (Variety Protection)
৮.১ একটি আধুহনক ফীজহলল্পয উন্নয়লনয স্বালথ ধ প্রজননহফদ এফং কৃললকয দভধাস্বত্ব অহধকায ংযক্ষ্লণয (Plant
Variety and Farmers’ Rights Protection) হফললয় মথাীঘ্র ম্ভফ একটি আইন ও হফহধভারা
প্রণয়ন কযা ইলফ; এফং
৮.২ জালতয হফস্তাহযত অঙ্গজ জফহিয হনণ ধলয়য জন্য ফীজ প্রতযয়ন এলজহিয ভােলভ জাত যীক্ষ্ায কাম ধক্রভ
দজাযদায কযা ইলফ।
৯. ফীজ উৎাদন
৯.১ চুহিফদ্ধ চাহললদয ভােলভ ফীজ উৎাদন একটি সুপ্রহতহ্ত ব্যফস্থা। কৃলকলদয আলয়য একটি উায় হালফ
এফং ফীজ ম্পহকধত লচতনতা বৃহদ্ধয জন্য এই ব্যফস্থালক উৎা প্রদান কযা ইলফ;
৯.২ জাতীয় ফীজ দফালড ধয হড প্রলভান কহভটি পর উৎাদলনয রক্ষ্যভাো ঠিক যাহখফায হনহভত্ত চাললয
আওতাভুি ভূহভয হযভাণ, হড হযলপ্ললভন্ট দযট (SRR) এফং ফীজ ফধ ধলনয ায (SMR) অুষালয হফহবন্ন
পলরয জন্য চাহদাভাহপক ফীজ উৎাদলনয ারনাগাদ ফাহল ধক হযকল্পনা প্রণয়ন কহযলফ;
৯.৩ ভানম্পন্ন ফীলজয ব্যফায বৃহদ্ধ কহযফায জন্য স্থানীয় কৃললকয হনকট বালরা ফীলজয প্রচায, প্রায ও হফক্রয়
কাম ধক্রভলক উৎাহত কযা ইলফ;
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৯.৪ স্থানীয়বালফ যকাহয ও দফযকাহয খালত াইহিড জালতয ফীজ উৎাদন ও ম্প্রাযণ কাম ধক্রভলক উৎাহত
কযা ইলফ;
৯.৫ দম-কর পর ফাংরালদলয জন্য অথ ধজনহতক ও হযলফগত হফচালয উলমাগী; দইকর জালতয ফীলজয
প্রথাগত উৎাদনলক উৎাহত কযা ইলফ;
৯.৬ ফীজ গলফলণা, উন্নয়ন, প্রহক্রয়াজাতকযণ এফং ংযক্ষ্লণ দফযকাহয উলদ্যািালদয হফহনলয়াগলক যকায উৎা
প্রদান কহযলফ;
৯.৭ ‘উহদ্ভদ ঙ্গহনলযাধ আইন ও হফহধভারা’ এফং উমৄি হনযাত্তামূরক ব্যফস্থাহদ াললক্ষ্ পর সুযক্ষ্ায
ণ্যাভ্রগীয ব্যফাযলক উৎা প্রদান কযা ইলফ; এফং
৯.৮ কৃললকয হনকট হফক্রলয়য ভয় দাহধত কর ফীজলক অফশ্যই দরলফরমৄি ইলত ইলফ এফং তাালত এই ভলভধ
তকধফাতধা উলেখ থাহকলত ইলফ দম, দাহধত ফীজ যাায়হনক দ্রব্য হভহেত, পলর উা খাইফায অলমাগ্য।
১০. ফীলজয ভানহনয়ন্ত্রণ
১০.১ কৃলক ম ধালয় ভানম্পন্ন ফীলজয ব্যফায হনহিত কহযলত অহধকতয ম্পদ ও সুহফধাহদয ভােলভ
ভানহনয়ন্ত্রলণ যকাহয প্রহত্ান তথা ফীজ প্রতযয়ন এলজহিলক হিারীকযণ যকালযয হনকট অ্রগাহধকায
হালফ ফার থাহকলফ;
১০.২ ফীজ ব্যফায় অহনয়লভয জন্য ফীজ হডরাযলদয হফরুলদ্ধ াহস্তমূরক ব্যফস্থা ্রগণ কযা ইলফ; প্রলয়াজলন ফীজ
হডরায হনফন্ধন প্রতযয়নে ফাহতর কযা ইলফ;
১০.৩ াযালদলয প্রতযন্ত অঞ্চলর ফীজ ব্যফায় হনলয়াহজত ফীজ হডরাযলদয একটি সুশৃঙ্খর কাঠালভায অধীলন আনা
ইলফ;
১০.৪ ফীজ উৎাদন ও হফক্রলয়য জন্য প্রজনন, হবহত্ত, প্রতযাহয়ত এফং ভানলঘাহলত এই চাযটি দেহণয ফীলজয
দরলফহরং অতযাফশ্যকীয়। দমকর ব্যহি, দকাম্পাহন, যকাহয, দফযকাহয ংস্থা ফীলজয দেহণ ম্পলকধ
হনিয়তা প্রদান কহযলত চায়; তাালদযলক আলফদলনয হবহত্তলত ফীজ প্রতযয়ন এলজহি প্রতযয়নলফা প্রদান
কহযলফ;
১০.৫ কর ফীলজয দক্ষ্লে ‘আন্তজধাহতক ফীজ যীক্ষ্া হভহত’ (ISTA)-এয গাইডরাইন-অুষালয ফীজ যীক্ষ্ায
জন্য ফীজভান এফং ভাঠ ম ধালয় ওইহহড (The Organization for Economic Co-operation and
Development-OECD) গাইডরাইন অুষালয ভাঠভান এয হবহত্তলত জালতয যীক্ষ্া-হনযীক্ষ্ায কাম ধ
হযচাহরত ইলফ। অুষরূবালফ, ফীজ প্রতযয়নমূরক ট্যাগ প্রদান কহযফায হফহধ-দ্ধহতও ফীজংক্রান্ত জাতীয়
ফীজ দফালড ধয হদ্ধান্ত অুষালয ফীজভান হফধালনয হবহত্তলত হনধ ধাহযত ইলফ; এফং
১০.৬ আঞ্চহরক ও জফহেক ফাহণলজযয সুহফধালথ ধ ফীলজয ভানহনধ ধাযণী ভাকাঠি এফং প্রতযয়ন ব্যফস্থালক একইরূ
লস্যয জন্য প্রলমাজয প্রহতলফী দদমূলয হত াভঞ্জস্যপূণ ধ কযা ইলফ।
১১. ফীজ হফতযণ ও ফাজাযজাতকযণ
১১.১ ফীলজয প্রচায-প্রায, হফতযণ এফং হফক্রয় কহযফায দাহয়ত্ব হফএহডহ, দফযকাহয দকাম্পাহন এফং হডরাযলদয।
ফীজপ্রমৄহি ও ম্প্রাযণ দফাদালনয জন্য হডরাযলদয ক্ষ্ভতা বৃহদ্ধলত প্রহক্ষ্লণয উয গুরুত্ব প্রদান কযা
ইলফ;
১১.২ প্রহতলমাহগতামূরক ফীজখাত সৃজলনয রলক্ষ্য বর্তহধ ক মূলে ফীজ হফণন ক্রভা্বয়লয় হনরুৎাহত কযা ইলফ;
১১.৩ হফেস্ত উৎ ইলত ফীজ ব্যফালযয জন্য কৃললকয হনকট ফীলজয ভান ম্পলকধ লচতনতা সৃহি কযা একটি
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১১.৪
১১.৫
১১.৬

১১.৭

১১.৮

লফ ধাচ্চ অ্রগাহধকালযয হফলয় হালফ হফলফহচত ইলফ;
বালরা ফীজ ব্যফালয লচতনতা বৃহদ্ধয জন্য ফাংরালদ কৃহল উন্নয়ন কলধালযন, কৃহল ম্প্রাযণ অহধদপ্তয,
কৃহল তথ্য াহবধ, ফীজ প্রতযয়ন এলজহি এফং ফাংরালদ হড এলাহলয়ন ভহ্বয়তবালফ কাম ধ কহযলফ;
জাতীয় ফীজ দফাড ধ কর্তক
ধ দবািা এফং কৃললকয ছন্দ মাচাই কহযফায হনহভত্ত একটি ওলয়ফাইলটয ভােলভ
ফাজায তথ্য ং্রগ ও তাা প্রচালযয দকৌর হনধ ধাযণকলল্প হভহত লমাহগতা কহযলফ;
ফীলজয প্যালকলট ফাংরায় তথ্যাফহর সুস্পিবালফ উলেখ থাহকলত ইলফ; মাালত কৃলকযা লজই ফীজ
ম্পহকধত হফহবন্ন তথ্য বুহঝলত াহযলফ এফং লফ ধাচ্চ পরন অজধলনয জন্য ফীলজয ঠিক ব্যফায ম্পলকধ
জাহনলত াহযলফ;
প্রজনন ফীলজয অব্যফায দযাধকলল্প ফংবৃহদ্ধয জন্য হবহত্তফীজ ফধ ধনলক (Seed multiplication) উৎাহত
কযা ইলফ এফং পর উৎাদলনয জন্য ফাহণহজযক হবহত্তলত হবহত্তফীজ হফক্রয় কযালক হনরুৎাহত কযা
ইলফ; এফং
ফাজালয হনম্নভালনয দবজার ফীজ হফক্রয়, দভাতক ফা দরালগা নকর কহযফায ন্যায় জাহরয়াহত ফা অকভধ ফন্ধ
কহযলত কলঠায আইহন দলক্ষ্ ্রগণ কযা ইলফ।

১২. ফীজ হনযাত্তা এফং স্বয়ংম্পূণ ধতা (Seed Security and Self Sufficiency)
১২.১ অহধক হযভালণ ফীলজয প্রলয়াজনীয়তায দক্ষ্লে, দমভন-দানাদায স্য, াক-ফহজ, াট, আলু, র্তরা ইতযাহদ
ফীলজয চাহদা মথাম্ভফ দদহয় উৎাদলনয ভােলভ পূযণ কযা ইলফ;
১২.২ হফএহডহ এফং না ধভুি (NARS) প্রহত্ানমূলক উন্নতভালনয ধান, গভ, াট ও অন্যান্য ফীলজয
আৎকারীন ভজুদ ব্যফস্থা গহতয়া র্তহরলত ইলফ; মাালত প্রাকৃহতক দুলম ধাগ দদখা হদলর অথফা দকালনা
এরাকায় ফীজ যফযাল ঘাটহত ইলর ভানম্মত ফীজ যফযা কযা মায়; এফং
১২.৩ জাতীয় জরুহয হযহস্থহতলত ফীলজয চাহদা হভটাইফায জন্য গুণগত ভানম্মত ফীজ আৎকারীন ভজুদ
হালফ ংযক্ষ্ণ কহযলত দফযকাহয দকাম্পাহনলক উৎাহত কযা ইলফ।

১৩. অফকাঠালভা ও তথ্য যফযা
13.1 ভানম্মত ফীলজয ফহধ ধত চাহদা হভটাইলত নূতন অফকাঠালভা সৃহি কযা এফং হফদ্যভান অফকাঠালভালক
হিারী কহযফায কালম ধ উৎা প্রদান কযা ইলফ। ফীলজয ভান ফাতাইলত গলফলণা ও উন্নয়নমূরক কালম ধয
হফকাল অফকাঠালভা উন্নয়লন যকায দফযকাহয খাতলক লমাহগতা কহযলফ;
13.2 ফীজ প্রতযয়ন এলজহিয জাতীয় ফীজ যীক্ষ্াগায ও হফএহডহয দকন্দ্রীয় ফীজ যীক্ষ্াগাযলক আধুহনকায়ন কযা
ইলফ; মাালত যীক্ষ্াগায দুইটি আন্তজধাহতক ভান অজধনপূফ ধক আন্তজধাহতক ফীজ যীক্ষ্া হভহতয
অযাহক্রহডলটন অজধন কহযলত ালয। যকাহয ও দফযকাহয দক্টলয কভধযত ফীজ প্রমৄহিহফদ ও ফীজ
যীক্ষ্কলদয প্রহক্ষ্লণয জন্য এই যীক্ষ্াগায দুইটি ুখখ্য ভূহভকা ারন কহযলফ। দমলর্ত আভদাহন ও
যপ্তাহনকৃত ফীলজয যীক্ষ্ায প্রথভ ধা উহদ্ভদ ঙ্গহনলযাধ গলফলণাগালয ম্পন্ন ইয়া থালক দইলর্ত উহদ্ভদ
ঙ্গহনলযাধ উইং-এয অধীলন উহদ্ভদ ঙ্গহনলযাধ দকন্দ্রমূলয যীক্ষ্াগাযমূ আধুহনকীকযণ কযা ইলফ;
13.3 দফযকাহয প্রহত্ালনয ফীজ যীক্ষ্াগালযয ক্ষ্ভতা বৃহদ্ধ কহযয়া আন্তজধাহতক ফীজ যীক্ষ্া হভহতয
অযাহক্রহডলটন অজধন কহযফায জন্য যকায উৎা দমাগাইলফ;
13.4 ফীজ প্রহক্রয়াজাতকযণ দকলন্দ্র আধুহনক মন্ত্রাহত স্থালনয ভােলভ কাম ধকাহযতা বৃহদ্ধয রলক্ষ্য ফীজলাধন
অতযাধুহনক প্রমৄহিয করা-দকৌলরয ভােলভ ফীলজয গুণগতভান বৃহদ্ধ কযা ইলফ;
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13.5 হফএহডহ ক্ষ্ভতা অুষালয দফযকাহয খালতয উন্নয়লনয জন্য ফীজ প্রহক্রয়াজাতকযণ, ংযক্ষ্ণ ও
যীক্ষ্লণয দফা প্রদান কহযলফ। জাতীয় ফীজ দফাড ধ এই চাহদালক ফাহল ধক হবহত্তলত ম ধালরাচনা কহযলফ এফং
দফযকাহয খাতলক দফাদালনয হফললয় উৎা প্রদান কহযলফ; এফং
13.6 ফীজ উৎাদনকাযী প্রহত্ালনয নাভ, ঠিকানা এফং ফীলজয উৎাদন ও হফক্রলয়য হফফযণ ফীজ অুষহফবালগয
অধীন একটি কহম্পউটাযহনবধয তথ্যবান্ডায গহতয়া দতারা ইলফ। এই তলথ্যয ভােলভ দকন্দ্রীয় এফং দদলয
প্রহতটি অঞ্চলর যকাহয ও দফযকাহয দক্টলযয ফীলজয ব্যফায ও প্রাপ্যতা ম্পলকধ একটি স্পি ধাযণা সৃহি
ইলফ।
১৪. জীফপ্রমৄহিয ভােলভ উদ্ভাহফত জাত (Biotechnology, Transgenic and Molecular Breeding)
১৪.১ কৃহলখালতয উন্নয়লন জীফপ্রমৄহি গুরুত্বপূণ ধ ভূহভকা ারন কলয। এই প্রমৄহিলক দযাগফারাই, দাকাভাকত,
খযা, ফন্যা, রফণািতা নীর নূতন জালতয উদ্ভাফন এফং উৎাদনীরতা ও খালদ্যয পুহি, গুণাগুণ বৃহদ্ধলত
ব্যফায কহযফায হফললয় যকায উলদ্যাগ ্রগণ কহযলফ;
১৪.২ দজলনটিক ইহঞ্জহনয়াহযং প্রমৄহিয ভােলভ উদ্ভাহফত কর পলরয জাতলক ফাহণহজযক হবহত্তলত ছাতকযণ
কহযফায পূলফ ধ হযলফ ও জীফহনযাত্তায জন্য ‘ফাংরালদ জাতীয় জীফহনযাত্তা হফহধভারা, ২০১২’
(Biosafety Rules) এফং ‘জীফহনযাত্তা হনলদ ধহকা, ২০০৭’ (Biosafety Guidelines for
Bangladesh) অুষযণ কহযলত ইলফ;
১৪.৩ জীফহনযাত্তা হফলয়ক জাতীয় কহভটিয অুষলভাদনক্রলভ হজ.এভ.ও. পলরয ফীজ গলফলণায উলেলশ্য
আভদাহন কযা মাইলফ;
১৪.৪ ট্রািলজহনক জালতয পলরয ফাহণহজযক হবহত্তলত অফুখহিয য ফীজলক ‘ফাংরালদ জাতীয় জীফহনযাত্তা
হফহধভারা, ২০১২’ এফং ‘জীফহনযাত্তা হনলদ ধহকা, ২০০৭’-এয হফধানাফহর অুষযণপূফ ধক দদল হনফহন্ধত ও
ফাজাযজাত কহযলত ইলফ;
১৪.৫ ফাহণহজযকবালফ চাললয জন্য ছাতকযলণয য, ট্রািলজহনক জাতমূলক উহদ্ভদজাত সুযক্ষ্া আইলনয অধীন
ইনহিড জালতয উহদ্ভলদয জন্য প্রলমাজয একই দ্ধহতলত সুযক্ষ্া প্রদান কযা ইলফ;
১৪.৬ দদল আভদাহনকৃত ফীলজয দক্ষ্লে তাালদয ট্রািলজহনক জফহিয ম্পলকধ যপ্তাহনকাযক দদলয উমৄি
কর্তধ লক্ষ্য হনকট ইলত নদে থাহকলত ইলফ;
১৪.৭ ফীজ/ফন াভ্রগী ট্রািলজহনক প্ররমৄহিণ্য ইলর জীফহনযাত্তা-হফলয়ক জাতীয় কহভটিয অুষলভাদনক্রলভ তাা
আভদাহন কহযফায অুষভহত প্রদান কযা ইলফ;
১৪.৮ ট্রািলজহনক ফীজ/ফন াভ্রগী মহদ হফক্রলয়য জন্য যাখা য়, তাা ইলর তাালত জালতয হযহচহতমূরক
দরলফহরং থাহকলত ইলফ। কৃহলজাত পর, উকাহযতা, ট্রািলজহনক হজলনয নাভ এফং অন্যান্য প্রাহঙ্গক
তথ্যাহদ হযহচহত দরলফলর উলেখ কহযলত ইলফ; এফং
১৪.৯ দদল জীফপ্রমৄহিয ভােলভ উদ্ভাহফত জালতয ফন/লযাণ াভ্রগী যীক্ষ্ণ, নািকযণ এফং মূোয়লনয জন্য
অফকাঠালভা উন্নয়লনয উয গুরুত্ব প্রদান কযা ইলফ।
১৫. ফীজ আভদাহন ও যপ্তাহন
১৫.১ কৃহলয উৎাদনীরতা বৃহদ্ধ এফং যপ্তাহন আয় ফাতাইলত কৃলক ও উৎাদকলদয হনকট উন্নত জালতয ফীজ
জরবয কহযফায জন্য উদায আভদাহন নীহত ফজায় যাখা ইলফ;
১৫.২ ফীজ আভদাহন-যপ্তাহন ‘ফীজ আইন ও হফহধভারা’ এফং ‘উহদ্ভদ ঙ্গহনলযাধ আইন ও হফহধভারা’ অুষালয
হযচাহরত ইলফ;
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১৫.৩ আইন ও হফহধভারা দ্বাযা প্রহতহ্ত ফীজ আভদাহন-যপ্তাহনয হনয়ভাফহর ব্যফাযকাযীয উলমাগী হনলদ ধহকা
আকালয প্রকা কযা ইলফ। কর আলফদন ম ধালরাচনাপূফ ধক দমৌহিকবালফ এফং হফহধ অুষালয মথাীঘ্র
ম্ভফ আভদাহন অুষভহতে/যপ্তাহন অুষভহতে (IP/EP) প্রদান কযা ইলফ;
১৫.৪ দদলয অবযন্তলয হফক্রলয়য জন্য আভদাহনকৃত ফীজলক আইন এফং হফহধভারায় উহেহখত অঙ্কুলযাদগভ ক্ষ্ভতা,
হফশুদ্ধতা এফং স্বাস্থয ম্পহকধত নূযনতভ ভানদণ্ডমূ অফশ্যই ফজায় যাহখলত ইলফ। এই হফললয় হফলদহ
যফযাকাযীয হনকট ইলত হনহিত ওয়া ফীলজয ভানম্পহকধত প্রতযয়নে (PC) ফীজ ম্পূণ ধ হফক্রয় না
ওয়া ম ধন্ত আভদাহনকাযকলক ভজুদ যাহখলত ইলফ; এফং
১৫.৫ ফীজ যপ্তাহন বৃহদ্ধয জন্য ভহ্বয়ত প্রলচিা ্রগণ কযা ইলফ। এই কাম ধক্রলভ ায়তা প্রদালনয জন্য ফীজ যপ্তাহন
তথ্যবান্ডায সৃহি কযা ইলফ; দমইখালন ম্ভাব্য ফাজালযয তথ্যাহদ ংযক্ষ্ণ কযা ইলফ এফং উৎাদকগণলক
হফলদহ দক্রতালদয হত ংমৄু্ি কযা ইলফ। আন্তজধাহতক ফীজ-ংক্রান্ত কভধসূহচ এফং অযায দপাযালভ
হক্রয় অং্রগণ ফীজ যপ্তাহনয উন্নয়লন একটি অহযাম ধ ধা হালফ গণ্য কযা ইলফ।
১৬. অবযন্তযীণ ফীজখাত
১৬.১ াহফ ধক উৎাদন ব্যফস্থায় অপ্রাহত্াহনক উৎ ইলত প্রাপ্ত ফীজ একটি গুরুত্বপূণ ধ ভূহভকা ারন কহযয়া থালক।
এই ধযলনয ফীলজয ভালনান্নয়ন ঘটাইলত প্রলচিা চারালনা ইলফ;
১৬.২ চুহিফদ্ধ চাহললদয অুষসৃত উৎাদলনয বালরা প্রমৄহিলক ম্প্রাযলণয াহতয়ায হালফ কালম ধ রাগাইলত
উৎাহত কযা ইলফ; মাালত অপ্রাহত্াহনক উৎ ইলত প্রাপ্ত ফীলজয ভালনয উন্নহতাধন য় এফং ইায
ূড়তান্ত রক্ষ্য ইলরা কৃলকলদয হনয়হভতবালফ তাালদয ফীজ প্রহতস্থান কহযলত উৎাহত কযা ইলফ;
১৬.৩ একটি প্রহতলমাহগতাুখখী ও গহতীর ফীজখাত সৃহিয রলক্ষ্য দফযকাহয খালতয কভধকতধায ব্যাহপ্তলক ফীজখাত
ম্প্রাযণ কহযফায জন্য উৎাহত কযা ইলফ;
১৬.৪ জাত যীক্ষ্ণ এফং ফীলজয ভানহনয়ন্ত্রলণয ভলতা অহযাম ধ কাহযগহয ায়তা ও দফায দক্ষ্েমূল যকায
দফযকাহয খাতলক দকৌরগত াালয্যয দমাগান হদলফ। ভানফম্পদ উন্নয়লন প্রহক্ষ্লণয সুহফধাহদ যকাহয ও
দফযকাহয খালতয জন্য প্রলমাজয ইলফ;
১৬.৫ দফযকাহয খাতলকও ফীজ প্রমৄহি হফললয় স্ব স্ব প্রহত্ালন কভধযত ভানফম্পদলক প্রহহক্ষ্ত কহযলত
ইলফ; এফং
১৬.৬ ফীজহলল্পয উন্নয়লনয জন্য অুষলভাহদত ফীজ ব্যফায় হনলয়াহজত হফহবন্ন হভহতলক যকালযয হত কাম ধ
কহযলত উৎাহত কযা ইলফ।
১৭. ফীজখালতয জন্য অথ ধায়ন
১৭.১ জাতীয় হল্পনীহতয অধীন অ্রগাহধকাযপ্রাপ্ত ‘ফীজহল্প’-দক হফলল আহথ ধক ায়তা এফং নানাহফধ
উৎামূরক প্রলণাদনা ও ায়তায জন্য কৃহল ভন্ত্রণারয় ংহিি ভন্ত্রণারয় ও ফাংরালদ ব্যাংক এফং
প্রহত্ানমূলয হত যাভধপূফ ধক প্রলয়াজনীয় দলক্ষ্ ্রগণ কহযলফ;
১৭.২ ক্ষুদ্র ও প্রাহন্তক চাহললদয জন্য ভানম্মত ফীলজয প্রাপ্যতা হনহিতকযলণ যকায স্বল্পলভয়াহদ ফা দীঘ ধলভয়াহদ
হবহত্তলত এভনতয ায়তা প্রদালনয হফলয় হফলফচনা কহযলত াহযলফ মাা ফীলজয দযদাভ এফং হফক্রলয়
স্বাবাহফক ব্যাফাহয়ক হনয়লভয হত হকংফা জাতীয় স্বালথ ধয উলেশ্যপূযণকলল্প ফীজ হলল্পয উন্নয়লনয হত
াংঘহল ধক না য়;
১৭.৩ ফীজ ব্যফালয় হনলয়াহজত ব্যহি, দকাম্পাহন ফা প্রহত্ালনয জন্য স্বল্পসুলদ প্রাহত্াহনক ঋণপ্রাহপ্তলত যকায
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লমাহগতা প্রদান কহযলফ;
১৭.৪ ফীজ এফং ফীজ প্রহক্রয়াজাতকযণ মন্ত্রাহত লজ আভদাহন কহযলত যকায লমাহগতা প্রদান কহযলফ; এফং
১৭.৫ ফীজহলল্প হফহনলয়াগ কহযফায জন্য হফলদহ দকাম্পাহনলক উৎাহত কযা ইলফ, তলফ দইটা দকালনা স্থানীয়
দকাম্পাহনয হত দমৌথবালফ/অংীদাহযলত্ব ফা দয়ায ভাহরকানা হবহত্তলত ইলত ইলফ।
১৮. আঞ্চহরক এফং আন্তজধাহতক হফলয়
১৮.১ কাহযগহয ও দাদাহয দমাগালমাগ হিারী কহযফায জন্য দহক্ষ্ণ এীয় আঞ্চহরক লমাহগতা হভহত
(SAARC)-এয ন্যায় আঞ্চহরক ংগঠনমূল অং্রগণ কযা অব্যাত থাহকলফ। াকধ কৃহল তথ্যলকলন্দ্রয
(SAC)-এয অধীন প্রহতহ্ত াকধ হড ব্যাংক (SAARC Seed Bank)-এয কাম ধক্রভলক উৎাহত কযা
ইলফ;
১৮.২ হফহবন্ন পলরয ফীলজয আভদাহন-যপ্তাহন জতয কহযফায জন্য ফীলজয ভানদণ্ড হনধ ধাযণ ফা উহদ্ভদস্বাস্থয
হফলয়ক হনয়ভ-দ্ধহত ারলনয জন্য আঞ্চহরক উলদ্যাগলক ৃঢ়ভবালফ ভথ ধন জানালনা ইলফ;
১৮.৩ আন্তজধাহতক ফীজ যীক্ষ্া হভহত এফং ওইহহড-এয ন্যায় আন্তজধাহতক ংগঠনমূলয দস্যদ রাব
কহযফায প্রলচিালক অুষযণ কযা ইলফ, মাালত ফীলজয ভান ম্পলকধ লচতনতা বৃহদ্ধ ায়। অুষরূবালফ,
প্রাহঙ্গক আন্তজধাহতক কনলবননমূ, মথা—আন্তজধাহতক উহদ্ভদ ংযক্ষ্ণ কনলবনন (IPPC)-এয অধীন
দায়দাহয়ত্ব মথাম্ভফ ফাস্তফায়ন কযা ইলফ; এফং
১৮.৪ জাতীয় ফীজ দফাড ধ এফং অযায অংীজনলদয হত আলরাচনাক্রলভ যকায উহদ্ভদ জাত সুযক্ষ্া ম্পহকধত
আফশ্যকীয় আইন ম ধালরাচনা ও অুষলভাদলনয জন্য প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা ্রগণ কহযলফ।
১৯. আন্তজধাহতক উন্নয়ন ায়তা
১৯.১ উন্নয়ন প্রকল্প এফং দফযকাহয ংগঠনমূলক ফীজখালত অং্রগণ কহযলত উৎাহত কযা ইলফ;
১৯.২ ফীজহলল্পয দম-দকালনা াখালক হিারী কহযফায ন্যায় সুহনহদ ধি দকালনা কভধকালণ্ডয জন্য তহফলরয সুলমাগ
ম্পলকধ ফীজ অুষহফবাগ এফং জাতীয় ফীজ দফাড ধ-এয উলদ্যাগ অব্যাত থাহকলফ। একটি কভধহযকল্পনা প্রণয়লন
অ্রগাহধকাযমূরক কভধকাণ্ড হচহিত কহযয়া ায়তা প্রদালনয জন্য উন্নয়ন লমাগী ংস্থামূলক
আভন্ত্রণ জানালনা ইলফ; এফং
১৯.৩ কৃললকয আয় ফধ ধনমূরক ফা ফীজ হনযাত্তা উন্নততয কহযফায রলক্ষ্য াভাহজক-দগা্ীহবহত্তক উলদ্যাগলক
দজাযালরাবালফ উৎাহত কযা ইলফ।
২০. ভানফম্পদ উন্নয়ন
২০.১ ফীজ প্রমৄহি হফললয় প্রহক্ষ্ণলক লফ ধাচ্চ অ্রগাহধকায প্রদান কযা ইলফ;
২০.২ ফীজ প্রতযয়ন এলজহি, হডএই, হফএহডহ, না ধভুি যকাহয প্রহত্ান ও দফযকাহয প্রহত্ান এফং হফেহফদ্যারয়
ইলত কৃহল স্দাতক/স্দাতলকাত্তয হডহ্রগধাযীলদয ফীজপ্রমৄহি ও উহদ্ভদ প্রজনন হফললয় জ্ঞান অজধলনয জন্য
আন্তজধাহতক ম ধালয় ফীজহল্প ম্পলকধ হযহচহত রালবয জন্য একটি ভহ্বয়ত উলদ্যাগ ্রগণ কযা ইলফ; এফং
২০.৩ কৃহল ও উদ্যানতাহিক পলরয হফললয় কর প্রাহত্াহনক হক্ষ্া ও দাদাহয হক্ষ্ায াঠ্যসূহচলত প্রজনন,
গলফলণা, ফীজপ্রমৄহি, ফীজ ব্যাফা এফং ফীজহল্প ম্পলকধ ারনাগাদ তথ্য হন্নলফহত থাহকলফ।
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২১. ফাস্তফায়ন ও হযফীক্ষ্ণ
২১.১ যকায কর্তক
ধ অুষলভাদলনয য ‘জাতীয় ফীজ নীহত, ২০১৮’ কাম ধকয ইলফ এফং ইা
জাতীয় ফীজ দফাড ধ কর্তক
ধ ফাস্তফায়ন ও হযফীক্ষ্ণ কযা ইলফ;
২১.২ অুষলভাদলনয য ‘জাতীয় ফীজ নীহত, ২০১৮’ পুহস্তকা আকালয দগলজট প্রকাহত ইলফ এফং ংহিি
ওলয়ফাইটমূল দদওয়া ইলফ;
২১.৩ ফীজ নীহতলত হচহিত প্রধান প্রধান দক্ষ্েগুহর ফাস্তফায়লনয জন্য একটি কভধহযকল্পনা প্রণয়ন কযা ইলফ; এফং
২১.৪ জাতীয় ফীজ দফাড ধ, ফীজ অুষহফবাগ এফং ংহিি উকাযলবাগী অংীজনলদয ভ্বয়লয় নীহতভারা ফাস্তফায়ন
হযহস্থহত হনয়হভত ম ধালরাচনা ও মূোয়ন কযা ইলফ।

২২. উংায
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকায আা দালণ কলয দম, ‘জাতীয় ফীজ নীহত, ২০১৮’ কর যকাহয, দফযকাহয এফং
অংীজনলদয পূণ ধ ভথ ধন রাব কহযলফ। কৃহল উন্নয়লনয অন্যতভ উাদান ফীজহল্প উন্নয়লন করলক ায়তা প্রদালন
জাতীয় ফীজ নীহত অুষঘটক হালফ ভূহভকা যাহখলফ। কৃলক, দবািা ও জনগলণয চাহদাহবহত্তক একটি
প্রহতলমাহগতামূরক ফাজাযুখখী ফীজহলল্পয উন্নয়লন ফীজখালতয ংস্কায াধলন ‘জাতীয় ফীজ নীহত, ২০১৮’ প্রলয়াজনীয়
হদক-হনলদ ধনাও প্রদান কহযলফ।

H:\

, ২০১৮

(Babako Correction).doc

10

