
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিসাদরর কার্ যালয় 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী 

(কৃফি মন্ত্রণালয়) 

ফসরাজগঞ্জ। 

www.sca.sirajganj.gov.bd 

জসবা প্রোন প্রফতশ্রুফত (Citizen's Charter) 

রূপকল্পঃ মানসম্পন্ন বীদজর ফনশ্চয়তা। 

অফিলক্ষ্যঃ উচ্চ গুণাপুন সম্পন্ন ও প্রফতকুলতা সফিষ্ণু জাদতর মানসম্পন্ন বীজ উঁৎপােন ও ফবতরদণ উৎপােনকারীদের প্রতযয়ন জসবা প্রোন এবাং মাদকযট মফনটফরাং 

কার্ যক্রম জজারোরকরণ মাধ্যদম বীদজর মান ফনশ্চতকরণ। 

ক্র: 

নাং 

জসবার 

নাম 

জসবা প্রোদন সদব যাচ্চ 

সময় সি জসবা প্রোন 

প্রদ্ধফত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র ও 

িরম 

প্রাফ্থান 

প্রদয়াজনীয় 

কাজগপত্র/আদবেন িরম 

প্রাফ্থান 

জসবার মূল্য ও পফরদশাধ 

পদ্ধফত (র্ফে থাদক) 

োফয়ত্বপ্রা্ 

কম যকতযার পেবী, 

অফিফসয়াল 

জটফলদিান ও ই-

জমইল 

উর্ধ্যতন 

কম যকতযার পেবী, 

অফিফসয়াল 

জটফলদিান ও ই-

জমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
বীজ মাঠ 

প্রতযয়ন 

আউশ ধান- ১৫০ ফেন, 

আমন ধান- ১৭০ ফেন, 

গম- ১৫০ ফেন, জবাদরা 

ধান- ২০০ ফেন, পাট, 

জমস্তা, জকনাি- ১৫০ 

ফেন, আলু- ১৩০ ফেন, 

আখ- ২৩০ ফেন। 

১। ফনফে যষ্ট িদম য ও সমদয় 

আদবেন প্রাফ্। 

২। মাঠ পফরেশ যন। 

ফনধ যাফরত 

আদবেন িদম য 

ও ফনফে যষ্ট িদম য 

জরাপন পূব যবতী 

ও পরবতী 

প্রফতদবেন। 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিস 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.sca.gov.bd) 

 

প্রফত আদবেন ২০০/- টাকা 

িাদর জেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জকাড নাং- ১-৪৩৩৮-

০০০০-২০১৭ জত জমা ফেদত 

িদব। 

বীজ প্রতযয়ন 

অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

জজলা বীজ প্রতযয়ন 

বীজ অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

 

২ 

প্রতযয়ন 

ভূক্ত বীজ 

নমুনা 

সাংগ্রি ও 

পরীক্ষ্া 

িসল জিদে ৭-৩০ 

ফেদনর মদধ্য বীজ 

পরীক্ষ্ণ সম্পন্ন এবাং 

ফনধ যাফরত িদম য িলািল 

প্রোন। 

বীজ নমুনার 

সফিত বীদজর 

ফববরণ সম্বফলত 

ফনফে যষ্ট ছদক 

আদবেনপত্র। 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিস 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.sca.gov.bd) 

ফবফবধ িম য 

ফবশুদ্ধতা, অাংকুদরােগম 

ক্ষ্মতা ও আর্দ্ যতা পরীক্ষ্ার 

জন্য প্রফতটি ২০/- িাদর জমাট 

৬০/- টাকা জেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম পরীক্ষ্ণ ফি'র জকাড 

নাং ১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭ 

জত জমা ফেদত িদব। 

বীজ প্রতযয়ন 

অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

জজলা বীজ প্রতযয়ন 

বীজ অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

 

৩ 

প্রতযয়ন 

বফিরভূ যত 

বীজ 

নমুনা 

সাংগ্রি ও 

পরীক্ষ্া 

ফমফন ল্যাদব িসল জিদে 

৭-৩০ ফেদনর মদধ্য বীজ 

পরীক্ষ্ণ সম্পন্ন এবাং 

ফনধ যাফরত িদম য িলািল 

প্রোন। 

বীজ নমুনার 

সফিত বীদজর 

ফববরণ সম্বফলত 

ফনফে যষ্ট ছদক 

আদবেন পত্র। 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিস 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.sca.gov.bd) 

 

ফবশুদ্ধতা, অাংকুদরােগম 

ক্ষ্মতা ও আর্দ্ যতা পরীক্ষ্ার 

জন্য প্রফতটি ২০/- িাদর জমাট 

৬০/- টাকা জেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম পরীক্ষ্ণ ফি'র জকাড 

নাং ১-৪৩৩৮-০০০০-২০১৭ 

জত জমা ফেদত িদব। 

বীজ প্রতযয়ন 

অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

জজলা বীজ প্রতযয়ন 

বীজ অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

 

৪ 

প্রতযয়ন 

ট্যাগ 

সরবরাি 

৪০-৬০ ফেন বীজ 

পরীক্ষ্াগার িদত 

অনুদমাফেত িলািল 

প্রাফ্ সাদপদক্ষ্। 

ট্যাদগর 

চাফিোপত্র। 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিস 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.sca.gov.bd) 

ফবফবধ িম য 

প্রফতটি ট্যাগ ০.২০/- টাকা 

িাদর জেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম ট্যাগ ফি'র জকাড নাং 

১-৪৩৩৮-০০০০-২৬৮১ জত 

জমা ফেদত িদব। 

বীজ প্রতযয়ন 

অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

জজলা বীজ প্রতযয়ন 

বীজ অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

 

 

 

 

 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫ 

বীজ ফডলার 

সৃজন/ 

ফনবন্ধন 

নবায়ন 

৩ মাস 

ফনধ যাফরত িদম য 

আদবেন ও 

প্রদয়াজনীয় 

কাজগপত্র। 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিস 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.sca.gov.bd) 

ফবফবধ িম য 

১। আদবেন িদম যর সাদথ য 

সাংযুক্ত ছফব ১ কফপ। 

২। জাতীয় পফরচয় পদত্রর 

িদটাকফপ 

৩। ফনবফন্ধত লাইদসন্স/ 

জেড লাইদসন্স 

৪। বীজ পফরে যক কর্তযক বীজ 

ফডলার ফিসাদব ফনবন্ধদনর 

সুপাফরশ পত্র। 

৫। জেজারী চালদনর মূল 

কফপ 

৬। সীড এযাদসাফসদয়শদনর 

প্রতযয়ন পত্র। 

প্রফত নতুন ফনবন্ধদনর জক্ষ্দত্র 

৫০০/- এবাং ফনবন্ধন 

নবায়দনর জক্ষ্দত্র ৬০০/- টাকা 

িাদর জেজারী চালাদনর 

মাধ্যদম জকাড নাং ১-৪৩৩৮-

০০০০-২৬৮১ জত জমা ফেদত 

িদব। 

বীজ প্রতযয়ন 

অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

জজলা বীজ প্রতযয়ন 

বীজ অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

 

৬ 
মাদকযট 

মফনটফরাং 

অফিস কতযক 

পফরচালত সময় 

জিজাল ও 

ফনম্নমাদনর বীজ 

সনাক্তকদরনর জন্য 

জমাবাইল জকাট য 

পফরচালানা এবাং 

আইন জমাতাদবক 

ব্যবথা গ্রিণ 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিস 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.sca.gov.bd) 

 

- 

বীজ প্রতযয়ন 

অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

জজলা বীজ প্রতযয়ন 

বীজ অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

 

৭ 

বীজ ফডলার 

ও 

কৃিকদের 

প্রফশক্ষ্দণর 

আদয়াজন 

ব্যাচ ও ফবিয় 

জিদে ১-৫ ফেন। 

 

বীজ ফডলার ও 

কৃিক মদনানয়ন,  

অাংশগ্রিণ ও 

সাটি যফিদকট প্রোন 

জজলা বীজ প্রতযয়ন অফিস 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.sca.gov.bd) 

 

ফবনামূূ্দল্য 

বীজ প্রতযয়ন 

অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

জজলা বীজ প্রতযয়ন 

বীজ অফিসার 

(dsco.sirajganj 

@sca.gov.bd) 

 

 

 

 

 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী, (কৃফি মন্ত্রণালয়), ফসরাজগঞ্জ। 


