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ক ৌশলগত উদ্দেশয, অগ্রাধি ার,  ার্যক্রম,  মযসম্পাদন সূচ  এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (২০21-২০২2) 
প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে বাণষিক কর্িসম্পাদন চুণিে (APA) র্াণসক (ডিসেম্বর, 20২1) প্রণিরবদন 

 
র্ারসে 
নার্ঃAvMó/20২
1কর্িসম্পাদরনে 
ক্সেত্র  

কর্িসম্পাদন 
ক্সেরত্রে 
র্ান 

কার্িক্রর্ কর্িসম্পাদন 
সূচক  

একক কর্িসম্পাদন 
সূচরকে 
র্ান  

লক্ষ্যর্াত্রা/ 
ণনিায়ক 

(২০২1-২2) 

অর্ি ন 
ডিসেম্বর,
20২1 

ক্রর্পুণিি 
(রু্লাই-- 
ণিরসম্বে) 

২1) 

অর্ি রনে 
হাে, %  

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে ক্সকৌশলগি উরেশযসরূ্হ:  
1.গবাডিপশু-পাডির  
উৎপািন ও 
উৎপািনশীলতা বৃডি 

২2 1.১ গবাডিপশুর জাত উন্নয়সন ডেসেন উৎপািন উৎপাডিত ডেসেন োত্রা (লক্ষ) ৫ 44.00 3.13 22.53 51.20 

1.২ কৃডত্রে প্রজনন েম্প্রোরণ প্রজনসনর েংিযা েংিযা (লক্ষ) ৫ 40.00 3.34 20.20 50.50 

1.৩ ছাগল উৎপািন বৃডির লসক্ষয  েরকাডর প্রজনন ককসে 
প্রাকৃডতক ছাগী প্রজনন  

প্রজনন কৃত ছাগী েংিযা 1 2900 265 1645 56.72 

1.৪ েরকাডর িাোসর গাভীর বাছুর উৎপািন উৎপাডিত বাছুর েংিযা 1 650 74 451 69.38 

1.৫ েংকর জাসতর গবাডিপশুর বাছুসরর তথ্য েংগ্রহ তথ্য েংগৃহীত বাছুর েংিযা (লক্ষ) ৪ 15.00 1.31 8.00 53.33 

1.৬ েরকাডর িাোসর ছাগসলর বাচ্চার উৎপািন উৎপাডিত বাচ্চা েংিযা 1 1500 263 720 48.00 

1.৭ েরকাডর িাোসর একডিসনর হাাঁ ে েুরডগর বাচ্চা উৎপািন উৎপাডিত বাচ্চা েংিযা (লক্ষ) 3 40.00 3.53 18.50 46.25 

1.৮ পশু িািয নেুনা পরীক্ষাকরণ পডরক্ষীত নেুনা েংিযা 2 4000 330 1760 44.00 
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2. গবাডিপশু-
পাডির করাগ 
প্রডতসরাধ ও ডনয়ন্ত্রণ 

2১ 2.1 টিকা উৎপািন উৎপাডিত টিকা োত্রা (ককাটি) ৪ 32.00 3.30 17.58 54.94 

2.2 টিকা প্রিান েম্প্রোরণ টিকা প্রসয়াগকৃত পশু 
পাডির েংিযা 

েংিযা ককাটি) ৪ 30.00 2.85 13.61 45.35 

2.3  করাগ ডনণণয় করা পডরক্ষীত নেুনা েংিযা ৩ 80000 7863 40979 51.22 

2.4 গবাডিপশুর ডিডকৎো প্রিান ডিডকৎোকৃত পশু েংিযা 
(ককাটি) 

3 1.10 0.102 0.56 51.09 

2.5 হাাঁ ে-েুরডগর ডিডকৎো প্রিান ডিডকৎোকৃত হাাঁ ে-েুরডগ েংিযা 
(ককাটি) 

২ 9.00 0.907 5.14 57.09 

২.৬ কপাষাপ্রাডণর ডিডকৎো প্রিান  ডিডকৎোকৃত 
কপাষাপ্রাডণ 

েংিযা ১ 35000 4496 24590 70.26 

2.৭ গবাডিপশু-পাডির করাগ অনুেন্ধাসন নেুনা েংগ্রহ ও 
গসবষণাগাসর কপ্ররণ 

কপ্ররীত নেুনা েংিযা 1 46000 4612 22923 49.83 

2.৮ গবাডিপশু-পাডির ডিডজজ োডভণ লযান্স োডভণ লযান্সকৃত েংিযা েংিযা ২ 8000 819 4703 58.79 

২.৯ ডি কভসেডরনাডর কেডিকযাল কযাম্প স্থাপন স্থাপনকৃত কভসেডরনাডর 
কযাম্প 

েংিযা ১ 3500 361 2697 77.06 

3.  োনবেম্পি 13 3.1 িাোডরসির প্রডশক্ষণ প্রিান প্রডশক্ষণ প্রাপ্ত  
িাোরী 

জন (লক্ষ) ৩ 2.00 0.293 1.31 65.25 
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উন্নয়ণ ও 
কেণেংস্হাসনর 
েুস াগ েৃডি 

3.2 মাংস প্রধক্রয়াজাত ারীদ্দদর প্রধশক্ষ্ণ প্রদান প্রধশক্ষ্ণ প্রাপ্ত মাংস 
প্রধক্রয়াজাত ারী 

জন (সংখ্যা) 2 15000 2268 8583 57.22 

3.৩ গবাডিপশু-পাডি পালসন েক্ষেতা বৃডিসত  উঠান 
ববঠসকর আসয়াজন 

আসয়াডজত উঠান 
ববঠক 

েংিযা 3 26000 2437 13582 52.24 

উঠান ববঠসক 
অংশগ্রহণকারী 

জন (লক্ষ) 2 3.10 0.32 1.76 56.77 

3.৪ স্হায়ী ঘাে িাষ েম্প্রোরণ স্হায়ী ঘাে িাষকৃত 
জডে 

একর 3 5500 646.97 3993.52 72.61 

4. ডনরাপি 
প্রাডণজাত পণয 
(দুি, মাংস ও 
ধিম) উৎপািন, 
আেিানী ও রপ্তাডন 
বৃডিসত েহায়তা 

11 4.1 িাোর/ডিিডেল/ হযািাডর পডরিশণন পডরিশণনকৃত 
িাোর/ডিিডেল/ 
হযািাডর 

েংিযা 3 51000 5138 31007 60.80 

4.2  কপাডি িাোর করডজসেশন ও নবায়ন  করডজডেকৃত িাোর েংিযা 2 1200 184 911.00 75.92 

4.3   গবাডিপশুর িাোর করডজসেশন ও নবায়ন করডজডেকৃত িাোর েংিযা 2 2400 396 2500.00 104.17 

4.4 ডিিডেল এবং অনযানয প্রডতষ্ঠান করডজসেশন ও নবায়ন করডজডেকৃত ডিিডেল 
এবং প্রডতষ্ঠান 

েংিযা 2 250 0 142.00 56.80 

4.5 প্রাডণেম্পি ডবষয়ক ডবডভন্ন আইন প্রসয়াসগ কোবাইল 
ককােণ  বাস্তবায়ন 

বাস্তবাডয়ত কোবাইল 
ককােণ  

েংিযা 2 650 97 255 39.23 

5. গবাডিপশু- 3 5.1 প্রজনন পাাঁ ঠা ডবতরন ডবতরণকৃত পাাঁ ঠা েংিযা 2 700 37 201 28.71 
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পাডির কজসনটিক 
ডরসোেণ েংরক্ষণ ও 
উন্নয়ন 

5.2ডিডি; বুল বতরী বতরীকৃত বুল েংিযা 1 40 0 42 105.00 

 


