
প্রকল্প ব্রীফ 

১.০  প্রকল্পল্পর শিল্পরোনোম   : প্রোশিপুশির উন্নয়ল্পন উন্নত জোল্পতর ঘোস চোষ সম্প্রসোরি ও লোগসই প্রযুশি      

                                          হস্তোন্তর প্রকল্প 

২.১  উল্পযোগী মন্ত্রিোলয়   : মৎস্য ও প্রোশিসম্পদ মন্ত্রিোলয়, বোাংলোল্পদি সশচবোলয়, ঢোকো 

২.২   বোস্তবোয়নকোরী সাংস্থো   : প্রোশিসম্পদ অশিদপ্তর, বোাংলোল্পদি, ঢোকো 

৩.০  প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য ও লক্ষ্যমোত্রো  :  

ক) খোমোরী  পর্ যোল্পয় 8,970 টি  উচ্চ উৎপোদনিীল উন্নত জোল্পতর ঘোস চোষ প্রদি যনী প্লট স্থোপন; 

খ) শবজ্ঞোনসম্মত ও আধুশনক পদ্ধশতল্পত কাঁচো ঘোস সাংরক্ষ্ল্পির জন্য 17,940 টি খোমোল্পর লোগস 

প্রযুশি    (সোইল্পলজ ও হহ) হস্তোন্তর; 

গ) 89,700 জন  প্রোশন্তক, ক্ষুদ্র ও মোঝোরী খোমোরীল্পক প্রোশিপুশি সাংক্রোন্ত আধুশনক পদ্ধশত ও 

হকৌিল শবষয়ক প্রশিক্ষ্ি  প্রদোন । 

সুশবিোল্প োগী : প্রকল্প এলোকোর খোমোরীগি/প্রোশনজ আশমষ(দুি ও মোাংস) গ্রহিকোরী তথো হদল্পির আপোমর 

জনসোিোরি 

৪.০ প্রকল্পল্পর বোস্তবোয়নকোল   : শুরুর তোশরখ : ০১-০১-২০২১ 

       সমোশপ্তর তোশরখ : ৩১-১২-২০২৪ 

৫.০ প্রকল্পল্পর প্রোক্কশলত ব্যয় (লক্ষ্  টোকো)  : হমোট      :  ১১৭৪৯.০০ 

  শজওশব   :  ১১৭৪৯.০০     

৬.০ প্রকল্প এলোকো    :  

 

শব োগ হজলো উপল্পজলো হমোট 

ইউশনয়ন 

মন্তব্য 

৮ ৬৪ ৪৭৫ ৪৪৮৫ 

শপইশস স োর শসন্ধোন্ত অনুর্োয়ী ৩(শতন) টি পোব যতয হজলোর ২৬ (ছোশিি) টি উপল্পজলো 

হল্পত হমোট ৯ (নয়) টি উপল্পজলো প্রকল্পল্প অন্তর্ভ যি করো হল্পয়ল্পছ । এর মল্পে রাঙ্গামাটি 

জেলায় ( সদর, ক্প্তাই ও  নাননয়ারচর), খাগড়াছনড় জেলায় ( সদর, মাটিরাঙ্গা ও 

রামগড় ) এবং বান্দরবান জেলায় ( সদর, নাইক্ষণছনড় ও লামা) উপজেলা অন্তভূক্ত 

রজয়জছ । 

  

৭.০ প্রকল্পল্পর পটর্ভশম : আমোল্পদর সমোজ ও অথ যনীশতল্পত প্রোশিসম্পল্পদর আবদোন ব্যপক ও বহুমুখী। কৃশষ প্রিোন জনবহুল 

বোাংলোল্পদল্পি পুশি শনরোপত্তো, সুষম পুশি, হবকোর সমস্যোর সমোিোন ও আত্মকম যসাংস্থোন সৃশি, ববল্পদশিক মুদ্রো অজযন, কৃশষ জশমর 

উব যরতো, নোরীর ক্ষ্মতোয়ন এবাং হমিো সম্পন্ন জোশত গঠল্পনর জন্য অপশরহোর্ য খোত হল্পলো প্রোশিসম্পদ খোত। শ্রমঘি, তুলনোমূলক স্বল্প 

শবশনল্পয়োগ এবাং স্বল্প র্ভশমল্পত বোস্তবোয়নল্পর্োগ্য শবিোয় অনুকুল জোতীয় হপ্রক্ষ্োপল্পট হদল্পি প্রোশিসম্পদ শিল্প দ্রুত শবকোি লো  করল্পছ।আর 

তোই শবগত কল্পয়ক বছর িল্পর শজশিশপল্পত প্রোশিসম্পদ উপ-খোল্পতর প্রবৃশদ্ধর হোর লক্ষ্িীয় োল্পব বৃশদ্ধ হপল্পয়ল্পছ। গত শতন অথ যবছল্পর 

প্রোশিসম্পদ খোল্পতর প্রবৃশদ্ধর হোর র্থোক্রল্পম ৩.৩২, ৩.৪০ ও ৩.৪৭ িতোাংি । তোছোড়ো এ খোত হল্পত প্রশত বছরই আয় হল্পচছ 

উল্পেখল্পর্োগ্য পশরমোন ববল্পদশিক মুদ্রো। 
 

 

প্রোশিসম্পদ অশিদপ্তল্পরর রুপকল্প বো vision হল্পে প্রোশিসম্পল্পদর উৎপোদন ও উৎপোদনিীলতো বৃশদ্ধ এবাং মূল্য সাংল্পর্োজল্পনর মোেল্পম 

সকল্পলর জন্য শনরোপদ, পর্ যোপ্ত ও মোনসম্মত প্রোশিজ আশমষ সরবরোহ করো। জোশতসাংঘ ২০২১ সোল্পলর ২৬ হেরুয়োরী বোাংরোল্পদি স্বল্প 

উন্নত হদি হথল্পক উন্নয়নিীল হদল্পি উত্তরল্পন সুপোশরি কল্পরল্পছ। তোই পর্ যোয়ক্রল্পম  উন্নত হদল্পির তোশলকোয় উন্নীত হল্পত হগল্পল বদনশিন 

খোয তোশলকোয় প্রোশিজ আশমল্পষর আশিকয বোড়োল্পত হল্পব। কোরি উন্নত হদি হওয়োর স্বপ্ন পূরল্পি সবোর আল্পগ প্রল্পয়োজন স্বোস্থযবোন ও 

হমিোবী জোশত। র্োর জন্য প্রল্পয়োজন পর্ যোপ্ত  পুশি ও শনরোপদ প্রোশিজ আশমষ। এ লক্ষ্যল্পক সোমল্পন হরল্পখ সরকোর ‘শ িন ২০২১ ও 

শ িন ২০৪১’ হঘোষিো শদল্পয়ল্পছ, হর্খোল্পন অন্যোন্য খোল্পতর ন্যোয় প্রোশিসম্পল্পদর উৎপোদন বৃশদ্ধর তোশগদ হদয়ো হল্পয়ল্পছ। 

আমোল্পদর হদল্পি জশমর স্বল্পতো তোই দুি উৎপোদন বৃশদ্ধর লল্পক্ষ্য গবোশদ পশুর সাংখ্যো বৃশদ্ধ নয় বরাং উৎপোদনিীলতো বৃশদ্ধর শদল্পকই 

নজর শদল্পত হল্পব। শকন্তু গবোশদপশুর উৎপোদনিীলতো বৃশদ্ধর জন্য গবোশদপশুর প্রিোন খোয কাঁচো ঘোল্পসর ব্যোপক ঘোটশত রল্পয়ল্পছ এবাং 



একথো বলো র্োয় হর্ বোাংলোল্পদল্পি প্রোশিসম্পদ উন্নয়ল্পনর জন্য প্রোশিখোল্পযর শবল্পিষ কল্পর কাঁচো ঘোল্পসর অপর্ যোপ্ততোই প্রিোন সমস্যো। প্রোপ্ত 

তথ্য ও উপোত্ত অনুসোল্পর হদখো র্োয় হর্, বোাংলোল্পদল্পি গবোশদপশুর কাঁচো ঘোল্পসর প্রোপ্যতো মোত্র ২.০ হথল্পক ২.৫ হকশজর মত ; র্ো শবশ ন্ন 

উৎস হথল্পক হর্মন-রোস্তোরপোর, অনোবোশদ জশম, বোশড়র আিপোি, বাঁি, জশমর আইল প্রভৃশত হথল্পক সরবরোহ পোওয়ো র্োয়। অথচ 

শুধুমোত্র গরু ও মশহল্পষর জন্য গল্পড় কাঁচো ঘোল্পসর প্রল্পয়োজন কমপল্পক্ষ্ 12 হকশজ/শদন। 

শবশবএস এর তথ্য অনুসোল্পর (২০০৬) আমোল্পদর হদল্পি রোস্তোর পোড়, বাঁি, পশতত জশম শমল্পল প্রোয় ০.৬ শমশলয়ন হহক্টর চোরি র্ভশম 

রল্পয়ল্পছ। র্শদও এ সকল চোরনর্ভশমল্পত বছল্পরর একটো সমল্পয় শকছু পশরমোন প্রোকৃশতক ঘোস উৎপন্ন হয় এবাং র্োর উৎপোদন দক্ষ্তোর 

পশরমোন কাঁচো অবস্থোয় প্রোয় ২০ টন/ল্পহক্টর। শকন্তু শুস্ক সমল্পয় শবল্পিষ কল্পর শিল্পসম্বর - এশপ্রল মোল্পস এ সকল চোরি র্ভশমল্পত হকোন 

কাঁচো ঘোস থোল্পকনো। ফল্পল এখোন হথল্পক গবোশদ পশু হতমন হকোন উল্পেখল্পর্োগ্য পশরমোন খোয আহরি করল্পত পোল্পরনো। 

এখোল্পন আরও উল্পেখ্য হর্, চোরি র্ভশম শুধু গবোশদপশুর জন্যই জরুরী নয়, পশরল্পবি রক্ষ্োর জল্পন্যও জরুরী। গল্পবষিোয় হদখো শগল্পয়ল্পছ 

হর্, চোরি র্ভশমল্পত প্রোকৃশতক ঘোস মৃশত্তকোর বজব পদোল্পথ যর বৃশদ্ধসহ কোব যন সাংরক্ষ্ল্পি ও জলবোয়ু পশরবতযল্পন গুরুত্বপূি য র্ভশমকো পোলন 

কল্পর।   

বতযমোল্পন বোাংলোল্পদল্পি বোশনশজযক শ শত্তল্পত প্রোশিসম্পদ লোলন পোলন করো শুরু হল্পয়ল্পছ। বোাংলোল্পদল্পি জনসাংখ্যো হর্মন বৃশদ্ধ পোল্পে, 

একই সোল্পথ দ্রুত নগরোয়ল, মোনুল্পষর ক্রয়ক্ষ্মতো বৃশদ্ধ, জীবন র্োত্রোর পশরবতযন এবাং পশরবশতযত খোযো োল্পসর কোরল্পি প্রোশনজ উৎস 

হল্পত মোনুল্পষর হপ্রোটিন হজোগোল্পনর শবিোল চোপ রল্পয়ল্পছ। ফল্পল হদল্পি উৎপোশদত দুি ও মোাংল্পসর চোশহদো শদন শদন হবল্পড়ই চলল্পছ 

ফলশ্রুশতল্পত  দুি ও মোাংল্পসর উৎপোদন প্রশত বছর বোড়ল্পলও প্রোপ্যতো ও চোশহদোর মল্পে এখনও ব্যোপক ঘোটশত রল্পয় হগল্পছ।  

পশরসাংখ্যোন হথল্পক হদখো র্োয় হর্, হদল্পি সবুজ ঘোল্পসর হমোট উৎপোদন ৩৪.৬৫ শমশলয়ন হমশিক টন (সূত্র:Sarker.Nr,Cattle 

Feed National Level Value Chain Assessment, June ২০১৭) র্ো হদল্পি হমোট গবোশদপশুর জন্য প্রল্পয়োজন 155.93 শমশলয়ন 

হমশিক টল্পনর তুলনোয় এল্পকবোল্পরই নগণ্য। বত©মোল্পন হর্ পশরমোন কাঁচো ঘোস উৎপোদন হল্পে বশি যত প্রকল্পল্পর মোেল্পম আমরো ২০২৪ 

সোল্পলর মল্পে কাঁচো ঘোল্পসর উৎপোদন শিগুন করোর পশরকল্পনো রল্পয়ল্পছ। এর ফল্পল কাঁচো ঘোল্পসর প্রোপ্যতো বৃশদ্ধর মোেল্পম গবোশদপশুর 

উৎপোদনিীলতো বৃশদ্ধ পোল্পব র্োর ফলশ্রুশতল্পত খোমোরীল্পদর দুি উৎপোদন খরচ কোাংশখত মোত্রোয় কল্পম আসল্পব। হস লল্পক্ষ্য বত©মোল্পন 

হর্ পশরমোন জশমল্পত ঘোস উৎপোদন হল্পে একই পশরমোন জশমল্পত উন্নত জোল্পতর অশিক উৎপোদিীল কাঁচো ঘোস চোল্পষর মোেল্পম ঘোল্পসর 

উৎপোদন শিগুন করো সম্ভব।  

 

৮.০  প্রকল্পল্পর ব্যবস্থপনো কোঠোল্পমো। 

 

মৎস্য ও প্রোশিসম্পদ মন্ত্রিোলয় 

 

প্রোশিসম্পদ অশিদপ্তর 

 

 

                       প্রকল্প বোস্তবোয়ন ইউশনট                                                                       উপল্পজলো পর্ যোয় 

                                                                                                             

                                                                                               

                                                   ,              

 

            

 

 

 

9. প্রকল্প গ্রহণের য ৌক্তিকতা:  

প্রকল্প পশরচোলক-১ জন 

উপ-পকল্প পশরচোলক-১ জন  

মশনটশরাং অশফসোর-১ জন 

শহসোব রক্ষ্ক-১ জন  

অশফস সহকোরী কোম কশম্পউটোর মুদ্রোক্ষ্শরক-১ জন 

গোশড় চোলক-২জন ,  অশফস সহোয়ক-১ জন 

কশমউশনটি এক্সল্পটনিন এল্পজন্ট  

৪৭৫ জন 



       ক) গবাদিপ্রাদির পুদি উন্নয়নে খামারীনির সনেতেতা বৃদির জেয পুদি দবষয়ক প্রাদিসম্পি অদিিপ্তনরর এ প্রকল্পটির  

             মািযনম খামারীনির আর্থ-সামাদজক উন্নয়নে সহায়তা প্রিাে; 

        খ)  দুি ও মাাংস উৎপািে বৃদির িারাবদহকতা রক্ষার জেয প্রদিক্ষনের মািযনম খামারীনির প্রাদিপুদি দবষয়ক   

            জ্ঞােনক অদিকতর সমৃ্মি করা; 

        গ)  িরীদ্র জেনগাদির জীবেমাে উন্নয়নে অল্প জায়গায় অদিক উৎপািেিীল উন্নত জানতর ঘাস োনষর মািযনম স্বল্প   

             খরনে গবাদিপশু পালনে খামারীনির উদু্বি করা । 

        ঘ) আদর্থকভানব লাভজেক পশু উৎপািে বৃদির লনক্ষয অদিক উৎপািেিীল পুদিমাে সমৃ্মি উন্নত জানতর কাাঁ ো ঘাস  

            সম্প্রসারি এবাং দবদভন্ন প্রযুদি বযবহানর খামারীনির উদু্বি করার মািযনম প্রাদিপুদির উন্নয়ে সািে । 

 

বতথ মানে বাাংলানিনি উৎপাদিত গবাদিপশুর প্রিাে খািয কাাঁ ো ঘানসর অপ্রতুলতা এবাং খামারীনির প্রাদিপুদি দবষয়ক জ্ঞানের অভানবর কারনি 

গবাদিপশুর উৎপািে ও স্বাস্থ্য কাাংদখত পযথানয় ো পপ াঁছানোর ফনল দুি ও মাাংস উৎপািনে সমৃ্পি খামারীগনির পনক্ষ  লাভজেকভানব খামার 

পদরোলো করা সম্ভব হনে ো। খামারীনির উন্নত ও অদিক পুদি সমৃ্মি ঘাস োনষ উদু্বি কনর ঘানসর উৎপািে অদিকমাত্রায় বৃদি করা এবাং 

খামারীনির প্রাদিপুদি দবষয়ক জ্ঞােনক অদিকতর সমৃ্মি করার মািযনম স্বাস্থ্যসম্মত দুি ও মাাংস উৎপািে বৃদির লনক্ষয আনলােয প্রকল্পটি গ্রহি করা 

হনয়নছ। 

 

10. প্রকনল্পর প্রিাে প্রিাে কাযথক্রম: 
  

ক) উচ্চ উৎপোদনিীল উন্নত জোল্পতর  স্থোয়ী/অস্থোয়ী ঘোল্পসর প্রদি যনী প্লট স্থোপনঃ 

 উচ্চ উৎপোদনিীল জোল্পতর ঘোস (ল্পনশপয়োর পোকচাং ১, হনশপয়োর, পোরো,জোম যোন,জোমু্ব, র্ভট্টো,ওটস, শলগুশমনোস ঘোস ও অন্যোন্য) 

খোমোরীল্পদর মোল্পঝ জনশপ্রয় করোর লল্পক্ষ্য মোঠ পর্ যোল্পয় প্রকল্পর্ভি ৪৭৫ টি উপল্পজলোর প্রশতটি ইউশনয়ল্পন ২ জন কল্পর হমোট (৪৪৮৫ টি 

ইউশনয়নx ৪৪৮৫ x২জন) ৮৯৭০ জন খোমোরীল্পক কমপল্পক্ষ্ ১০ িতোাংি জশমল্পত (পশতত বো অনুব যর জশম) উচ্চ উৎপোদনিীল উন্নত 

জোল্পতর ঘোস চোল্পষর সাদবক সহনযাদগতা হল্পব। এর ফল্পল হমোট ৮৯৭০টি প্রদি যশন প্লল্পট ৮৯৭ একর জশম উচ্চ উৎপোদনিীল জোল্পতর ঘোস 

চোল্পষর আওতোয় আসল্পব।  

 

খ) প্রোশিপুশি শবষয়ক প্রযুশি প্রদি যনঃ 

 হেকল্পহোল্ডোর কনসোলল্পটিন ওয়োকযসল্পপর শসন্ধোন্ত হমোতোল্পবক প্রমোশনত প্রোশিপুশি প্রযুশি সোইল্পলজ ও হহ খোমোরী পর্ যোল্পয় কৃষকল্পদর 

মোল্পঝ জনশপ্রয় করোর লল্পক্ষ্য প্রকল্প বোস্তবোয়নকোলীন সমল্পয়  শনব যোশচত ৪৭৫ টি উপল্পজলোর প্রশতটি ইউশনয়ল্পন ২ টি কল্পর সোইল্পলজ  ও  

২ টি কল্পর হহ  প্রযুশি  প্রদি যন/হস্তোন্তর করো হল্পব।  

গ) অশিক হপ্রোটিন সম্মদৃ্ধ ঘোল্পসর বীজ শবতরিঃ 

 হেকল্পহোল্ডোর কনসোলল্পটিন ওয়োকযসল্পপর শসন্ধোন্ত হমোতোল্পবক খোমোরীল্পদর ঘোস চোল্পষ উিুদ্ধ করোর জন্য ৪৭৫ টি উপল্পজলোর ৪৪৮৫টি 

ইউশনয়ল্পনর প্রশতটিল্পত ২ জন কল্পর শনব যোশচত খোমোরীর প্রল্পতযকল্পক ১ (এক) হকশজ কল্পর  (৪৪৮৫ টি ইউশনয়ন x২জন ) ৮৯৭০ জন 

খোমোরী মোল্পঝ হমোট ৮৯৭০ হকশজ অশিক হপ্রোটিন সমৃ্মদ্ধ উন্নত জোল্পতর কাঁচো ঘোল্পসর বীজ (শলগুশমনোস জোতীয় ঘোস)  শবনোমূল্পল্য 

শবতরি করো হল্পব।  

ঘ) কশমউশনটি এক্সল্পটনিন এল্পজন্টঃ  

উপল্পজলো পর্ যোল্পয় প্রকল্পল্পর কোর্ যক্রম সঠিক োল্পব বোস্তবোয়ল্পনর শনশমত্ত উপল্পজলো প্রোশিসম্পদ কম যকতযোল্পক সহল্পর্োগীতো করোর জন্য প্রশত 

উপল্পজলোয় ১ জন কল্পর হমোট ৪৭৫ জন  কশমউশনটি  এক্সল্পটনিন এল্পজন্ট (CEA) সাংযুি করো হল্পব।  

 

ঙ) প্রশিক্ষ্িঃ  

 কম যকতযো প্রশিক্ষ্িঃ প্রকল্প চলোকোলীন সমল্পয় ৬৪ জন হজলো প্রোশিসম্পদ কম যকতযো, ৪৭৫জন উপল্পজলো প্রোশিসম্পদ কম যকতযোল্পক  1 

(এক) শদল্পনর প্রশিক্ষ্ক প্রশিক্ষ্ি হকোস য (TOT) প্রদোন করো হল্পব ।  



কশমউশনটি এক্সল্পটনিন এল্পজন্ট (শসইএ) প্রশিক্ষ্িঃ ৪৭৫ জন কশমউশনটি এক্সল্পটনিন এল্পজন্ট (শসইএ) হক “প্রশিক্ষ্ক প্রশিক্ষ্ি 

হকোস য (TOT) এর মোেল্পম অশিক উৎপোদনিীল উন্নত জোল্পতর ঘোস পশরশচশত ও ঘোস চোষ হকৌিল, গবোশদপশুর খোয 

ব্যবস্থোপনো, কাঁচো ঘোস সাংরক্ষ্ি পদ্ধশত “সোইল্পলজ ও “হহ”,গবোশদপশুর খোয ব্যবস্থোপনো, হোল্পত-কলল্পম ঘোস চোষ,সোইল্পলজ ও 

হহ প্রস্তুত প্রিোলী, ঘোস চোল্পষ লো -ক্ষ্শতর শহসোব ইতযোশদ শবষল্পয় আধুশনক কলোল্পকৌিল সাংক্রোন্ত এবাং পশরল্পবি সাংরক্ষ্ি 

শবষল্পয় খোমোরীল্পদর সল্পচতনতো সৃশির লল্পক্ষ্য ৩(শতন)শদল্পনর আবোশসক প্রশিক্ষ্ি প্রদোন করো হল্পব র্োরো পরবতীল্পত উপল্পজলো 

পর্ যোল্পয়  ঘোস চোষ ব্যবস্থোপনোয় ও প্রযুশি প্রদি যন ও হস্তোন্তল্পর মোিোর হিইনোর শহসোল্পব কোজ করল্পবন।  

 

খোমোরী প্রশিক্ষ্িঃ শনব যোশচত ৪৭৫ টি উপল্পজলোয় হমোট ৪৪৮৫ টি ইউশনয়ন রল্পয়ল্পছ। প্রশতটি ইউশনয়ল্পন ২০ জন কল্পর ৪৭৫ টি 

উপল্পজলোয় ৪৪৮৫ টি ইউশনয়ল্পন সব যল্পমোট  (৪৪৮৫টি ইউশনয়ন x ২০জন) ৮৯৭০০ জন শনব যোশচত খোমোরীল্পক উচ্চ 

উৎপোদনিীল (HYV) উন্নত জোল্পতর ঘোস পশরশচশত ও ঘোসচোল্পষর কলোল্পকৌিল, গবোশদপশুর খোয ব্যবস্থোপনো, কাঁচো ঘোস 

সাংরক্ষ্ি পদ্ধশত সোইল্পলজ এবাং হহ ও পশরল্পবি সাংরক্ষ্ি ইতযোশদ শবষল্পয় ২ (দুই) শদল্পনর প্রশিক্ষ্ি প্রদোন করো হল্পব।  

চ) শফি এশিটি স (শ টোশমন-শমনোল্পরল শপ্রশমক্স) এবাং কৃশমনোিক শবতরিঃ 

গবোশদপ্রোশির সু-স্বোল্পস্থযর জন্য শনয়শমত কৃশমমুিকরি করো অতীব জরুরী। কৃশমমুি করল্পির পর গবোশদপ্রোশিল্পক অশিক পুশি সমৃ্মদ্ধ 

খোবোল্পরর হর্োগোন হদয়ো প্রল্পয়োজন। এ শবষল্পয় এল্পদল্পির খোমোরীগি হমোল্পটই সল্পচতন নল্পহ।  এ লল্পক্ষ্য এ প্রকল্পল্পর মোেল্পম খোমোরীল্পদর 

সল্পচতন করোর লল্পক্ষ্য ৪৭৫ টি উপল্পজলোয় ৮৯৭০০ জন শনব যোশচত খোমোরীল্পদর গবোশদপশুর জন্য প্রল্পতযকল্পক ১ (এক) হকশজ কল্পর 

শ টোশমন-শমনোল্পরল শপ্রশমক্স ও ২০ (শবি)টি কল্পর কৃশমনোিক শবতরি করো হল্পব।  

 ছ) হকন্দ্রীয় হগো- প্রজনন ও দুগ্ধ খোমোর, স োর, ঢোকোয় ঘোস চোষঃ 

 হজলো ও উপল্পজলো প্রোশিসম্পদ দপ্তল্পরর কযোম্পোস নোস যোরী স্থোপন ও হদিব্যোপী আগ্রহী খোমোরীল্পদর মোল্পঝ অশিক পুশি সমৃ্মদ্ধ উচ্চ 

উৎপোদনিীল জোল্পতর  ঘোল্পসর কোটিাং / বীজ  সরবরোহ করোর লল্পক্ষ্য  প্রকল্প চলোকোলীন সমল্পয় হকন্দ্রীয় হগো-প্রজনন ও দুগ্ধ খোমোর, 

সো োর, ঢোকোয় খোমোল্পরর  ৫০ একর জশমল্পত  শবশ ন্ন িরল্পনর উচ্চ উৎপোদনিীল জোল্পতর  স্থোয়ী ও অস্থোয়ী ঘোস এর  (ল্পনশপয়োর 

পোকচাং ১, হনশপয়োর, পোরো, জোম যোন, ওটস, র্ভট্টো ও শলগুশমনোস ঘোস) নোস যোরী স্থোপন ও উন্নয়ন করো হল্পব ।  

 জ) লশজশিকস সাংগ্রহঃ 

 প্রোশিপুশির উন্নয়ল্পন উন্নত জোল্পতর ঘোস চোষ সম্প্রসোরি ও লোগসই প্রযুশি হস্তোন্তর প্রকল্পল্পর কোর্ যক্রম মোঠ পর্ যোল্পয় সল্পরজশমল্পন 

তদোরশক ও পরীশবক্ষ্ি এবাং চলমোন রোখোর জন্য সমোপ্ত প্রকল্প “প্রোশিপুশি উন্নয়ন ও প্রযুশি হস্তোন্তর প্রকল্প (২য় পর্ যোয়)” এ  ক্রয়কৃত 

পোল্পজল্পরো শজপ নাং-ঢোকো হমল্পিো ঘ ১৫-৬৬৪৮ এবাং িোবল হকশবন শপক-আপ নাং- ঢোকো হমল্পিো ঠ-১৩-৪৫৫৩  অত্র প্রকল্পল্পর 

বোস্তবোয়ন ও মশনটশরাং কোল্পজ ব্যবহৃত হল্পব। 

হকন্দ্রীয় হগো-প্রজনন ও দুগ্ধ খোমোর, সো োর এর  নোস যোরীল্পত চোষোবোদ, জশম প্রস্তুত, হগোবর সোর প্রল্পয়োগ, পোশন হসচ,ঘোস কোটো, ঘোস  

চশপাং, ঘোস পশরবহন, হসচ প্রল্পয়োগ  ইতযোশদ কোর্ যক্রম পশরচোলনোর জন্য  ১ টি িোক্টর, ১ টি ফিোর হোল্পব যিোর, ২ টি হোইল্পরোশলক িশল,  

১ (এক) টি চপোর হমশিন ও ২ টি শিপ টিউবওল্পয়ল ক্রয় করো হল্পব।  এ ছোড়ো মোল্পঠর কোর্ যক্রম পর্ যল্পবক্ষ্ল্পনর জন্য ২ টি মটর সোইল্পকল 

ক্রয় করো হল্পব।  

ঘোস উৎপোদল্পন জনসল্পচতনতো সৃশে 

অশিক উৎপোদনিীল উন্নত জোল্পতর ঘোস চোষ ও গবোশদপশুর পুশির উন্নয়ল্পন জনসল্পচতনতো বৃশদ্ধর লল্পক্ষ্য প্রকল্পল্প ব্যোপক 

প্রচোল্পরর ব্যবস্থো রোখো হল্পয়ল্পছ। হর্মন- টিশ  শফলোর, িকুল্পমন্টশর, শবজ্ঞোপন ইতযোশদ প্রস্তুতপূব যক পশত্রকো/হমগোশজন/হটশলশ িন ইতযোশদ 

প্রচোর মোেল্পম প্রচোর করো করো হল্পব এবাং খোমোরীল্পদর মোল্পঝ বুকল্পলট শবতরি করো হল্পব র্োল্পত কল্পর হদিব্যোপী  খোমোরীল্পদর মোল্পঝ 

প্রোশিপুশি শবষল্পয় ব্যোপক সল্পচতনতো বৃশদ্ধ পোয়। 


