
1 

 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে বাণষিক কর্িসম্পাদন চুণিে ণবণিন্ন লক্ষ্যর্াত্রাে ণবপেীরে চেুর্ি ককায়ার্ি াে (এণপ্রল-জুন, ২০21) এে প্রণেরবদন 
ক ৌশলগত 
উদ্দেশয 

ক ৌশলগত 
উদ্দেদ্দশযর 
মান 

কার্যক্রম কমযসম্পাদন 
সূচক একক লক্ষমাত্রা/ 

অর্য ন 
অসাধারণ অতি 

উত্তম উত্তম চলতি 
মান 

চলতি 
মাননর 
তননে 

সনতাষর্ন

ক নয় 
চলমান 
(%) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
1.গবাণদপশু-
পাণিে  উৎপাদন 
ও উৎপাদনশীলতা 
বৃণি 
 

২৩.00 1.১ গবাদদপশুর জাত উন্নয়নন দিনেন উৎপাদন উৎপাদদত 
দিনেন 

োত্রা 
(লক্ষ) 

লক্ষোত্রা ৪৩.০০      
   

অজজ ন 
12.26      

1.২ কৃদত্রে প্রজনন িম্প্রিারণ প্রজনননর 
িংখ্যা 

িংখ্যা 
(লক্ষ) 

লক্ষোত্রা ৩9.0০      
 

অজজ ন 12.24      

1.৩ ছাগল উৎপাদন বৃদির লনক্ষয  িরকাদর 
প্রজনন ককনে প্রাকৃদতক ছাগী প্রজনন করা 

প্রজনন কৃত 
ছাগী 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ২৮৫০      
 

অজজ ন 719      

1.৪ িরকাদর খ্াোনর গাভীর বাছুর উৎপাদন উৎপাদদত বাছুর িংখ্যা লক্ষোত্রা ৬৫০      
 

অজজ ন 187      

1.৫ িংকর জানতর গবাদদপশুর বাছুনরর তথ্য 
িংগ্রহ 

তথ্য িংগৃহীত 
বাছুর 

িংখ্যা 
(লক্ষ) 

লক্ষোত্রা ১৫.০০      
 

অজজ ন 
4.56      

1.৬ িরকাদর খ্াোনর ছাগনলর বাচ্চার উৎপাদন উৎপাদদত বাচ্চা িংখ্যা লক্ষোত্রা ১৫০০      
 

অজজ ন 528 

      

1.৭ িরকাদর খ্াোনর একদদননর হাাঁ ি েুরদগর বাচ্চা 
উৎপাদন 

উৎপাদদত বাচ্চা িংখ্যা 
(লক্ষ) 

লক্ষোত্রা ৪০.০০      
 

অজজ ন 12.04      

1.৮ পশু খ্াদয নেুনা পেীক্ষ্াকরণ পদরক্ষীত নেুণা িংখ্যা লক্ষোত্রা ৩৫০০      
 

অজজ ন 885      

2. গবাণদপশু-
পাণিে কোগ 
প্রণেরোি ও 
ণনয়ন্ত্রি 

 

২১.০০ 2.1 টিকা উৎপাদন উৎপাদদত টিকা োত্রা 
ককাটি) 

লক্ষোত্রা ২৮.৫০       
অজজ ন 7.22  

 
 

    

2.2 টিকা প্রদান িম্প্রিারণ টিকা িংখ্যা লক্ষোত্রা ২৬.৫০       



2 

 

ক ৌশলগত 
উদ্দেশয 

ক ৌশলগত 
উদ্দেদ্দশযর 
মান 

কার্যক্রম কমযসম্পাদন 
সূচক একক লক্ষমাত্রা/ 

অর্য ন 
অসাধারণ অতি 

উত্তম উত্তম চলতি 
মান 

চলতি 
মাননর 
তননে 

সনতাষর্ন

ক নয় 
চলমান 
(%) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
প্রনয়াগকৃত 
পশুপাদখ্র 
িংখ্যা 

(ককাটি) 
অজজ ন 9.66      

2.3  করাগ দনণজয় করা পদরক্ষীত নেুণা িংখ্যা লক্ষোত্রা ৭৫০০০      
 

অজজ ন 
19628 

     

2.4 গবাদদপশুর দিদকৎিা প্রদান দিদকৎিাকৃত 
পশু 

িংখ্যা 
(ককাটি) 

লক্ষোত্রা ১.০০      
 

অজজ ন 0.27      

2.5 হাাঁ ি-েুরদগর দিদকৎিা প্রদান দিদকৎিাকৃত 
হাাঁ ি-েুরদগ 

িংখ্যা 
(ককাটি) 

লক্ষোত্রা ৮.৫০      
 

অজজ ন 2.42      

২.৬ কপাষা প্রাদণর দিদকৎিা প্রদান দিদকৎিাকৃত 
কপাষাপ্রাদণ 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ৩০০০০      
 

অজজ ন 
12022 

     

2.৭ গবাদদপশু-পাদখ্র করাগ অনুিন্ধানন নেুনা 
িংগ্রহ ও গনবষণাগানর কপ্ররণ 

কপ্ররীত নেুনা িংখ্যা লক্ষোত্রা ৪৫০০০      
 

অজজ ন 
14987      

 2.৮ গবাদদপশু-পাদখ্র দিদজজ িাদভজ লযান্স িাদভজ লযান্সকৃত 
িংখ্যা 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ৭৫০০      
 

অজজ ন 
2415      

২.৯ দি কভনেদরনাদর কেদিকযাল কযাম্প স্থাপন স্থাপনকৃত 
কভনেদরনাদর 
কযাম্প 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ৩০০০      

 
অজজ ন 

1337 

 
     

3.  র্ানবসম্পদ 
উন্নয়ি ও 
কর্িসংস্হারনে 
সুর াগ সৃণি 

15 3.1 খ্াোদরনদন প্রদশক্ষণ প্রদান প্রদশক্ষণ প্রাপ্ত  
খ্াোরী 

জন (লক্ষ) লক্ষোত্রা ২.০০      
 

অজজ ন 1.12 

      

৩.২ র্াংস প্রণিয়াজােকােীরদে প্রণিক্ষ্ি প্রদান প্রণিক্ষ্ি প্রাপ্ত 
র্াংস 
প্রণিয়াজােকােী 

সংিযা 
(জন) 

লক্ষোত্রা ১৫০০০      
 

অজজ ন 10112 

      



3 

 

ক ৌশলগত 
উদ্দেশয 

ক ৌশলগত 
উদ্দেদ্দশযর 
মান 

কার্যক্রম কমযসম্পাদন 
সূচক একক লক্ষমাত্রা/ 

অর্য ন 
অসাধারণ অতি 

উত্তম উত্তম চলতি 
মান 

চলতি 
মাননর 
তননে 

সনতাষর্ন

ক নয় 
চলমান 
(%) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
3.3 গবাদদপশু-পাদখ্ পালনন িক্ষেতা বৃদিনত  
উঠান ববঠনকর আনয়াজন 

আনয়াদজত 
উঠান ববঠক িংখ্যা 

লক্ষোত্রা ২৫০০০      
 

অজজ ন 
7038      

উঠান ববঠনক 
অংশগ্রহণকারী 

িংখ্যা 
(লক্ষ) 

লক্ষোত্রা ৩.০০      
 

অজজ ন 
0.86      

3.4 স্হায়ী ঘাি িাষ িম্প্রিারণ ঘাি িাষকৃত 
জদে 

একর লক্ষোত্রা ৫০০০      
 

অজজ ন 
1990.82      

4. ণনোপদ 
প্রাণিজাে পিয 
উৎপাদন, 
আর্দানী ও 
েপ্তাণন বৃণিরে 
সহায়ো 

12.00 4.1 পশুখ্াদয আইন বাস্তবায়নন খ্াোর/দিিদেল/ 
হযািাদর পদরদশজন 

পদরদশজনকৃত 
খ্াোর/ 
দিিদেল/ 
হযািাদর 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ৫০০০০      

 
অজজ ন 25172 

      

4.2 কপাদি খ্াোর করদজনেশন ও নবায়ন করদজদেকৃত 
খ্াোর 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ১০০০      
 

অজজ ন 
374      

4.3 গবাদদপশুে খ্াোর করদজনেশন ও নবায়ন করদজদেকৃত 
খ্াোর 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ২০০০      
 

অজজ ন 
886      

4.4 দিিদেল এবং অনযানয প্রদতষ্ঠান করদজনেশন 
ও নবায়ন 

করদজদেকৃত 
দিিদেল এবং 
প্রদতষ্ঠান 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ২০০      
 

অজজ ন 86 

      

4.5 প্রাদণিম্পদ দবষয়ক দবদভন্ন আইন বাস্তবায়নন 
কোবাইল ককােজ  পদরিালনা করা 

পদরিাদলত 
কোবাইল ককােজ  

িংখ্যা লক্ষোত্রা ৬০০      
 

অজজ ন 310 

      

5. গবাণদপশু-
পাণিে কজরনটিক 
ণেরসাসি সংেক্ষ্ি 
ও উন্নয়ন 

4.00 5.1 প্রজনন পাাঁ ঠা দবতরন দবতরনকৃত 
পাাঁ ঠা 

িংখ্যা লক্ষোত্রা ৬৫০      
 

অজজ ন 
208      

5.2 ককনদিনিে বুল বতরী বতরীকৃত বুল িংখ্যা লক্ষোত্রা ১০০      
 

অজজ ন ০      
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ক ৌশলগত 
উদ্দেশয  

ক ৌশলগত 
উদ্দেদ্দশযরমান  

 ার্যক্রম   মযসম্পাদনসুচ   এ    লক্ষমাত্রা/ অর্য ন  

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ 
অসািােি 

(Excellent) 
অণে উত্তর্ 
(Very 
Good) 

উত্তর্ 
(Good) 

চলণে র্ান 
(Fair) 

চলণের্ারনে ণনরে 
(Poor) 

সনতাষর্নক  
নয় 

চলমান (%) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তণেক 
কর্িকারে স্বচ্ছো 
বৃণি ও জবাবণদণহ 

ণনণিেকেি 
১0 

[১.১] বাদষজক কেজিম্পাদন িুদি (এদপএ) 
বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এণপএ’ে সকল 
ত্রত্রর্াণসক প্রদতনবদন 
ওনয়বিাইনে প্রকাদশত 

িংখ্যা 
লক্ষোত্রা ৪ 

- - - - 
  

অজজ ন 1 

[১.১.২] এণপএ টিরর্ে র্াণসক 
সিা অনুণিে 

সংিযা 
লক্ষোত্রা ১২ 

১১ - - -   
অজজ ন ৩ 

[১.২] শুিািার/উত্তে িিজ ার দবষনয় 
অংশীজননদর িনে েতদবদনেয় 

[১.২.১] র্েণবণনর্য় সিা 
অনুণিে 

িংখ্যা 
লক্ষোত্রা ৪ 

৩ ২ - -   
অজজ ন 1 

[১.৩] অদভন াগ প্রদতকার বযবস্থা দবষনয়  
কিবাগ্রহীতা /অংশীজননদর অবদহতকরণ 

[১.৩.১]অবণহেকেি সিা 
আরয়াণজে 

িংখ্যা 
লক্ষোত্রা ৪ 

৩ ২ - - 
  

অজজ ন - 
[১.৪] কিবা প্রদান প্রদতশ্রুদত দবষনয়  
কিবাগ্রহীতানদর অবদহতকরণ  

[১.৪.১]অবণহেকেি সিা 
আরয়াণজে   

         
িংখ্যা 

লক্ষোত্রা ৪ 
৩ ২  -   

অজজ ন 2 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ িংক্রান্ত 
বত্রোদিক প্রদতনবদন উর্ধ্জ তন কতৃজ পনক্ষর 
দনকে কপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রোদিক প্রদতনবদন 
কপ্রদরত 

        
িংখ্যা  

লক্ষোত্রা ৪ 
৩    

  
অজজ ন 1 

[২] কর্িসম্পাদরন 9 [২.১]ই-নণর্ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নণর্রে কনার্ % লক্ষোত্রা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   
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গণেিীলো আনয়ন 
ও কসবাে র্ান বৃণি 

ণনষ্পণত্তকৃে অজজ ন 4.58 

[২.২]দিদজোল কিবা িালু করণ  
[২.2.1]  একটি নেুন  
দিদজোল কিবা িালুকৃে 

        
িংখ্যা 

লক্ষোত্রা ১৫-২-২১ 
১৫-3-২১ ১৫-4-২১ ১৫-5-২১    

অজজ ন 2.2.2021 

[২.3] কসবা সহণজকেি [২.3.১] একটি সহণজকৃে 
কসবা অণিরক্ষ্রত্র কাস্তবাণয়ে 

সংিযা লক্ষোত্রা 2৫-২-২১ 2৫-৩-২১- 2৫-৪-২১ 2৫-৫-২১ -   
অজজ ন 1.8.2020 

[২.4] কর্িচােীরদে প্রণিক্ষ্ি প্রদান 

[২.4.১] প্রনতযক  কেজিাদরর 
জনয প্রদশক্ষণ আনয়াদজত 

জনঘন্টা লক্ষোত্রা 5০ 4০ 3০ 2০ -   
অজজ ন 22.21 

[২.4.২] ১০ে কগ্রি ও তদুর্ধ্জ  
প্রনতযককেজিারীনক এদপএ 
দবষনয়  প্রদত্ত প্রদশক্ষণ 

জনঘন্টা 
লক্ষোত্রা ৫ 

৪ - - - 
  

অজজ ন 6.79 

[২.5] এণপএ বাস্তবায়রন প্ররনাদনা প্রদান 

[২.5.১] নুযনের্ একটি 
আওোিীন দপ্তে/ একজন 

কর্িচােীরক এণপএ বাস্তবায়রনে 
জনয প্ররনাদনা প্রদানকৃে 

সংিযা 
লক্ষোত্রা ১ 

- - - - 

 - 

অজজ ন ১ 

[৩] আণর্িক ও 
সম্পদ বযবস্থাপনাে 

উন্নয়ন 
৬ 

 
[৩.১] বাণষিক িয় পণেকল্পনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] িয় পণেকল্পনা 
অনু ায়ী িয় সম্পাণদে % 

লক্ষোত্রা ১০০ 
৯০ ৮০ - - 

  

অজজ ন 40 

[৩.২] বাণষিক উন্নয়ন কর্িসূণচ 
(এণিণপ)/বারজর্ বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাণষিক উন্নয়ন 
কর্িসূণচ (এণিণপ) /বারজর্ 

বাস্তবাণয়ে 
% 

লক্ষোত্রা ১০০ 
৯০ ৮০ - - 

  
অজজ ন 30.19 

[৩.৩] অদিে আপদত্ত দনষ্পদত্ত কা জক্রনের 
উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অদিে আপদত্ত 
দনষ্পদত্তকৃত % 

লক্ষোত্রা ৫০ 
৪০ ৩০ ২৫ -   

অজজ ন ৫০ 

[৩.৪] হালনাগাদকৃতস্থাবর ও অস্থাবর 
িম্পদত্তর তাদলকা উর্জতন অদিনি কপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর 
ও অস্থাবর িম্পদত্তর তাদলকা 
উর্জতন অদিনি কপ্রদরত 

তাদরখ্ 
লক্ষোত্রা ১৫-১২-২০ 

১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
  

অজজ ন ১৫-১২-২০ 

 


