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২০০৯-২০২০ সাল পর্ যন্ত বীজ অনুষবভাদগর উদেখদর্াগ্য কার্ যক্রম
১। বীজ ষিলার ষিবন্ধি প্রতযয়ি প্রোি ২৬৬৩৫ জি ব্যষি/প্রষতষ্ঠাি :
ষিবষন্ধত বীজ ষিলারগণ সারা বাাংলাদেদশর প্রতযন্ত অঞ্চদল গুণগতমািসম্পন্ন বীজ উৎপােি, সরবরাহ ও
ষবপণদির সাদে জষিত। তারা িাষি পর্ যাদয় উন্নত জাত ও মাদির ষবষভন্ন প্রকার োিাোর, শাকসবষজ, িাল ততল
ও মসলা জাতীয় ফসদলর বীজ ষবষক্র কদর। বীজ ষিলারগণ বীজ আইি,২০১৮ ও বীজ ষবষিমালা, ২০২০ মমদি
বীজ ব্যবসা কদর। এছািাও তারা উচ্চফলিশীল/আধুষিক/হাইষিি জাত গদবিণা কদর জাত উদ্ভাবি কদর এবাং
তার বীজবি যি কদর ষিলার এবাং িাষি পর্ যাদয় ষবষক্র কদর।
২। উফশী িাদির ৬৫টি জাত অবমুিকরণ :
বাাংলাদেশ িাি গদবিণা ইিষিটিউট (ষি) হদত ষিিাি-৫১ হদত ষিিাি-৯৬ পর্ যন্ত সব যদমাট ৪৬টি িাদির জাত
অবমুি করা হদয়দছ। বাাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গদবিণা ইিষিটিউট (ষবিা) হদত ষিিাি-৮ হদত ষবিািাি-২৪
পর্ যন্ত মমাট ১৭টি উফশী জাদতর িাি অবমুি করা হদয়দছ। এছািাও বাাংলাদেশ কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় হদত ১টি,
বঙ্গবন্ধু মশখ মুষজবুর রহমাি কৃষি ষবশ্বষবদ্যালয় হদত ১টি এবাং রাজশাহী ষবশ্বষবদ্যালয় হদত ১টি িাদির জাত
অবমুি করা হদয়দছ। এসব জাদতর অদিকগুদলা প্রষতকূলতা সষহষ্ণু ও পুষিসমৃি মেদশর ষবষভন্ন অঞ্চদল উফশী
জাতগুদলা কৃিক পর্ যাদয় আবাে করা হদে।
৩। হাইষিি িাদির ১৩১টি জাত ষিবন্ধি :
বািদছ মানুি, কমদছ জষম। তাই কম জষমদত অষিক ফলদির জন্য বতযমাি সরকার ১৯৯৬ সাদল ক্ষমতায়
োকাকালীি মেদশ হাইষিি িাদির জাত প্রবতযি কদর এবাং হাইষিি িাদির আবােী এলাকা কৃষির ষিষমত্ত একটি
িীষতমালা প্রণয়ি কদর। উি িীষতমালার আওতায় ষেদি ষেদি হাইষিি িাি িাদির জিষপ্রয়তা বৃষি পাদে।
বাাংলাদেশ িাি গদবিণা ইিষিটিউট হদত অদ্যাবষি ৭টি হাইষিি িাদির জাত উদ্ভাবি করা হদয়দছ; র্া জাতীয়
বীজ মবাি য কর্তক
য ষিবন্িি মেয়া হদয়দছ। এছািাও ষবষভন্ন মবসরকাষর মকাম্পাষির অনুকূদল ১৩৪টি হাইষিি
িাদির জাত ষিবন্ধি মেয়া হদয়দছ। বতযমাদি মেদশ মবাদরা মমৌসুদম সদব যাচ্চ প্রায় ৮,৫০০-৯,৫০০ মহক্টর জষমদত
আবাে হদে। উদেখ্য মর্, হাইষিি িাদির ফলিশীলতা ইিষিি িাদির মিদয় ২০% মবশী। ২০০১ সাদল মর্খাদি
৯০% বীজ আমোষি করা হদতা; বতযমাদি মেদশই ৯০% বীজ উৎপােি কদর িাষি পর্ যাদয় ষবষক্র করা হদে।
হাইষিি িাদির গি ফলি ৭.৫-১০ মম.টি/মহক্টর।
৪। গদমর ৯টি জাত অবমুিকরণ :
বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইিষিটিউট (বাষর) হদত গদমর ৮টি এবাং বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবিণা ইিষিটিউট
হদত গদমর ১টি উফশী জাত অবমুি করা হদয়দছ। এগুদলার মদে বাষর গম-৩২ কৃিক পর্ যাদয় খুবই জিষপ্রয় এবাং
তাপসষহষ্ণু। তাছািা ষবিষিউএমআর হদত হাইষিি ভুট্টার ১টি জাত ও পপকদণ যর ২টি জাদতর ষিবন্ধি মেয়া
হদয়দছ।
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৫। উন্নত আলুর ৬২টি জাত অবমুিকরণ :
কৃষি গদবিণা ইিষিটিউদটর কন্দাল ফসল গদবিণা মকদের মােদম উচ্চফলিশীল আলুর ৬২টি জাত অবমুি
করা হদয়দছ; জাতগুদলার ফলিশীলতা মহক্টর প্রষত ২৫-৩৫ মম.টি/মহক্টর। জাতগুদলা আবাদের ফদল মেদশ ষবগত
কদয়ক বছর মসখাদি ৪.৫-৫.০০ লক্ষ মহক্টর জষমদত ৯০ লক্ষ মম. টি হদত ১ মকাটি ১০ লক্ষ মম.টি আলু
উৎপাষেত হদে।
৬। পাট জাতীয় ফসদলর ১১টি জাত অবমুিকরণ :
বাাংলাদেশ পাট গদবিণা ইিষিটিউট (ষবদজআরআই) কর্তক
য পাট ও পাট জাতীয় ফসদলর ১১টি জাত অবমুি
করা হদয়দছ; তন্মদে মমস্তা-২টি, মকিাফ-২টি, মতািা-৩টি ও মেষশ-৪টি। ষবদজআরআই মতািা পাট-৮ একটি
উফশী ও উন্নতমাদির জাত; র্া ফলি মবশী ও আঁদশর মাি ভাল। এ জাদতর বীজ উৎপােি কদর ভারতীয় পাট
বীজ আমোষি কমাদিা র্াদব।
৭। হাইষিি ভুট্টার ৩৫০টি জাত ষিবন্ধি :
বতযমাদি ভুট্টা একটি োিাোর অে যকরী ফসল। এর বহুমুখী ব্যবহার এবাং িাষহোর কারদি মেদশ প্রষতবছরই ভুট্টার
আবাে বৃষি পাদে এবাং িাষিরা হাইষিি জাদতর ভুট্টা আবাে কদর লাভবাি হদে। জাতীয় বীজ মবাি য কর্তক
য
৩৫০টি হাইষিি জাদতর ভুট্টার ষিবন্ধি মেয়া হদয়দছ। জাতগুদলার ফলিশীলতা মহক্টর প্রষত গদি ৮-১২ মম. টি।
৮। শাক-সবষজর ৩৫০০টি জাত ষিবন্ধি :
ষবষভন্ন িরদণর শীতকালীি ও গ্রীষ্মকালীি শাক-সবষজর ৩৫০০টি জাদতর ষিবন্ধি মেয়া হদয়দছ; এদের মদে
অদিকগুদলা জাত সারাবছর আবাে করা র্ায়; ফদল বছরব্যাপী অদমৌসুদমও ষবষভন্ন িরদণর শাক-সবষজ বাজাদর
পাওয়া র্াদে। এদত কদর িাষিরা লাভবাি হদে এবাং জিগদণর পুষির িাষহোর মর্াগাি মেয়া সম্ভব হদে।
৯। ফদলর ১০০টি জাত ষিবন্ধি :
জাতীয় বীজ মবাি য কর্তক
য আম, কাঁঠাল, মপয়ারা, তরমুজ ও মেঁদপসহ ষবষভন্ন মেষশ ও ষবদেষশ ফদলর ১০০টি
জাদতর ষিবন্ধি মেয়া হদয়দছ। এদের মদে ষকছু জাত সারাবছরই আবাে করা র্ায়। ফদল িাষিদের অে য ও পুষি
দুদটাই মর্াগাি হদে এবাং িাষিরা লাভবাি হদে।
১০। ফুদলর ১০টি জাত ষিবন্ধি :
ফুদলর ১০টি জাত ষিবন্ধি মেয়া হদয়দছ। জাতগুদলা বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইিষিটিউট কর্তক
য অবমুি করা
হদয়দছ। ফদল বতযমাদি মেদশই ষবষভন্ন িরদণর ষবদেষশ ফুদলর আবাে হদে এবাং ফুল িাষিরা লাভবাি হদে।
১১। বীজ আইি-২০১৮ প্রণয়ি :
সরকার মকাদিা ফসল বা জাদতর বীজ উৎপােি, ষবক্রয়, সাংরক্ষণ, আমোষি, রপ্তাষি, ষবষিদয়াগ বা অন্যভাদব
সরবরাহ সাংক্রান্ত ষবিদয় ষিয়ন্ত্রণ এবাং এর মাণেণ্ড ষিি যারদণর জন্য যুদগাপদর্াগী ও বাস্তবসম্মতভাদব বীজ আইি২০১৮ বাাংলাদেশ মগদজদটর অষতষরি সাংখ্যায় প্রকাশ কদরদছ। এ আইদি সরকাষর এবাং মবসরকাষর মসক্টরদক
সমাি সুদর্াগ প্রোি করা হদয়দছ। ফদল সুিম প্রষতদর্াষগতার মােদম বাজাদর গুণগতমািসম্পন্ন বীজ সরবরাহ
বৃষি পাদব।

J:\20200826\AST-2 File\Cabinet file\Success Story\2019-30 th June 2020.doc

2

১২। বীজ ষবষিমালা-২০২০ প্রণয়ি :
বীজ আইি-২১৮ এর িারা-৩১ এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার বীজ ষবষিমালা-২০১৮ এর মগদজদট প্রকাশ কদরদছ;
র্া মেদশ একটি সুশৃঙ্খল ও সুসাংগঠিত বীজ ব্যবসার কাঠাদমা গঠদি উদেখদর্াগ্য ভূষমকা রাখদব। সরকাষর ও
মবসরকাষর মসক্টদর বীজ কমযকাদণ্ড ষিদয়াষজত ব্যষি ও প্রষতষ্ঠািসমূহদক বীজ ষবষিমালা-২০২০ অনুসরণ কদর
গুণগত মািসম্পন্ন উচ্চফলিশীল জাদতর বীজ িাষি পর্ যাদয় সরবরাহ করার জন্য বাস্তবসম্মত ও যুদগাপদর্াগী
কদর এই ষবষিমালা প্রিয়ি করা হদয়দছ।
১৩। উষদ্ভদের জাত সাংরক্ষি আইি-২০১৯ প্রণয়ি :
বতযমাদি ষবষভন্ন গদবিণা প্রষতষ্ঠাি হদত ষবষভন্ন িরদণর ফসদলর উচ্চফলিশীল ও হাইষিি জাত অবমুি করা
হদয়দছ এই সব জাদতর উপর ষবষভন্ন প্রষতষ্ঠাি ও গদবিকদের অষিকার সুরক্ষার জন্য International Union
for Plant Variety Protection (UPOV) এর গাইিলাইি অনুর্ায়ী উষদ্ভদের জাত সাংরক্ষণ আইি-২০১৯
প্রণয়ি করা হদয়দছ; র্া ইদতামদে মগদজট আকাদর প্রকাষশত হদয়দছ। এ আইদির ফদল জাত উদ্ভাবদির সাদে
জষিত ষবজ্ঞািীদের মমিাস্বত্ব সাংরক্ষণ করা র্াদব।
১৪। উষদ্ভে সাংগষিদরাি আইি ২০১১ প্রণয়ি :
উষদ্ভে ও উষদ্ভেজাত দ্রব্যাষের আন্তজযাষতক পষরবহদির পষরদপ্রষক্ষদত বাাংলাদেদশর অভযন্তদর মপাকামাকি,
মরাগবালাই অনুপ্রদবশ ও ষবস্তারদরাি এবাং উষদ্ভে স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ এতেসাংক্রান্ত আনুিষঙ্গক ও সহায়ক ব্যবস্থ্াষে
গ্রহদণর জন্য উষদ্ভে সাংগষিদরাি আইি-২০১১ মগদজট আকাদর প্রকাশ কদরদছ।
১৫। উষদ্ভে সাংগষিদরাি ষবষিমালা ২০১৮ প্রণয়ি :
উষদ্ভে সাংগষিদরাি আইি, ২০১১ এর িারা ৩৯ এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল সরকার যুদগাপদর্াগী ও বাস্তবসম্মতভাদব
উষদ্ভে সাংগষিদরাি ষবষিমালা-২০১৮ মগদজট আকাদর প্রকাশ কদরদছ। বাাংলাদেশ Bangladesh Plant
Protection Convention (IPPC) এ স্বাক্ষরোতা মেশ ষহসাদব উষদ্ভে ও উষদ্ভেজাত দ্রব্যাষের আন্তজযাষতক
পষরবহি এই ষবষিমালা অনুর্ায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর উষদ্ভে সাংগষিদরাি উইাংদয়র মােদম বাস্তবায়ি
করা হয়।
১৬। ইিষিি িাদির জাত মূল্যায়ি ও ষিবন্ধি ষিদে যষশকা প্রণয়ি :
মেদশ গদবিণার মােদম উদ্ভাষবত এবাং আমোিীকৃত হাইষিি িাদির জাত মূল্যায়দির জন্য জাতীয় বীজ মবাি য
কর্তক
য ষিবষন্ধকরণ ও ছািকরদণর উদেদে হাইষিি িাদির জাত মূল্যায়ি ও ষিবন্ধি ষিদে যষশকাটি মগদজট
আকাদর প্রকাশ করা হদয়দছ।
১৭। ইিষিি িাদির জাত মূল্যায়ি ও ছািকরণ পিষত :
িাি একটি ষিয়ষন্ত্রত প্রিাি খাদ্যশস্য জাতীয় ফসল। মেদশ বতযমাদি সরকাষর ও মবসরকাষর মসক্টর হদত বীজ
আইি-২০১৮ অনুর্ায়ী িাদির জাত অবমুি করা হদে। এ ষিদে যষশকাটি প্রণয়দির ফদল ১টি পষরেন্ন পিষতদত
ইিষিি িাদির জাত মূল্যায়ি ও ছািকরণ করা র্াদব, র্া সকল অাংশীজিদের ষিকট সমাি সুদর্াগ ষিষিত
করদব।
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১৮। ইিষিি গদমর জাত মূল্যায়ি ও ছািকরণ পিষত-২০১৯ :
গম একটি গুরুত্বপূণ য অে যকরী ফসল। বতযমাদি বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইিষিটিউট হদত প্রায় ৩৪টি গদমর জাত
অবমুি করা হদয়দছ। গদমর জাত মূল্যায়দির জন্য এ পিষতটি ২০১৯ সাদল মগদজট আকাদর প্রকাশ করা
হদয়দছ।
১৯। বীজ আলুর টিসুয কালিার ল্যাবদরটষর ষিবন্ধি ষিদে যষশকা-২০১৯ :
আলু বতযমাদি আমাদের মেদশ একটি গুরুত্বপূণ য অে যকরী ফসল। স্বল্পজীবিকাল ও অষিক ফলদির কারদণ আলু
িাদি িাষিদের আগ্রহ মবশী। পূদব য বাাংলাদেদশ ব্যবহৃত বীজ আলুর অষিকাাংশ আমোষি করা হদতা। বতযমাদি
মেদশ প্রায় ৩৫টি টিসুয কালিার ল্যাদবরটষরর মােদম মেদশই উন্নত ও উফশী জাদতর বীজ আলু উৎপােি করা
হদে। এ ষিদে যষশকাটি বাস্তবায়দির মােদম সরকাষর ও মবসরকাষর মসক্টদরর ষিয়ন্ত্রিািীি টিসুয কালিার
ল্যাবদরটষরগুদলার ষিবন্ধদির মােদম একই ছাতার িীদি ষিদয় আসা হদব, র্াদত এর মষিটষরাং ও মূল্যায়ি সহজ
হয় এবাং গুণগতমাি ষিষিত করা র্ায়।
২০। আলুর জাত উন্নয়ি, ছািকরণ ও ষিবন্ধীকরণ পিষত :
সরকার আলুর গদবিণা কার্ যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাদব পষরিালিার স্বাদে য আলুর জাত উন্নয়ি ছািকরণ ও
ষিবন্ধদির জন্য একটি গাইিলাইি প্রিয়ি কদরদছ; র্া ইদতামদে মগদজট আকাদর প্রকাশ করা হদয়দছ। এ
গাইিলাইদির মােদম আলুর উন্নত জাত অবমুিকরণ ও ষিবন্ধীকরদণর ষবিদয় সুষ্পি ষিদে যশিা পাওয়া র্াদব।
২১। িাস যারী গাইিলাইি-২০০৯ প্রণয়ি :
মেদশ বতযমাদি িারা ও কলম ষবক্রদয়র জন্য সরকাষর ও মবসরকাষর পর্ যাদয় অদিকগুদলা িাস যারী রদয়দছ।
িাস যারীগুদলাদত ষবষভন্ন প্রকার মেষশ ষবদেষশ শাক-সবষজ, ফলমূল ও ফুদলর িারা ও কলম ষবক্রয় করা হয়। এসব
িারা ও কলদমর গুণগতমাি রাখার জন্য িাস যারীগুদলাদক কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর হদত প্রেত্ত ষিবন্ধদির
মােদম একটি সুসাংগঠিত কাঠাদমার আওতায় ষিদয় আসা হদয়দছ। িাস যারী গাইিলাইদি িারা ও কলদমর
গুণগতমাি রক্ষা ও মার্তগাদছর তবষশিয ও উৎস সম্পদকয ষবস্তাষরত বণ যিা করা হদয়দছ।

মমো: আজিম উজিন
প্রধোন বীিতত্ত্বজবদ
বীি অনুজবভোগ, কৃজি মন্ত্রণোলয়।
ম োন : ৯৫৪০২৩৮
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