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প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে ইর ারেশ  ও সসবা সহজিকেি সংক্রান্ত তথ্যাণদ 

ক) উদ্ভাবনের ধরেঃ েতুে (আইডিয়া পর্যানয়) 

ক্রমিক 
নং 

দপ্তরেে নাি উদ্ভাবরনে 
নাি 

উদ্ভাবরনে 
সংমিপ্ত মববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি ও ঠিকানা কা যক্ররিে 
অগ্রগমত 

বাস্তবায়রনে 
জনয কত 
অর্য বযয় 
হরত পারে 

পাইলটং 
কো 
হরয়রে 
মকনা? 

সাো যদরে 
বাস্তবায়নর াগয 

মকনা? 

প্রতযামেত 
ফলাফল 

যফাকাল পরয়ন্ট কিযকতয াে 
নাি, যফান নম্বে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
 

 
১ 

প্রাণিসম্পদ 
অণিদপ্তর 

খামার ররজিষ্ট্রেশষ্ট্রের 

মাধ্যষ্ট্রম 

প্রাজিসম্পষ্ট্রের রসবা 

প্রোে 

িযানুরয়ল/ মিমজটাল 
খািাে যেমজরেেন  

কো হরব । 
প্রামবসম্পরদে যসবা 
প্রদান এবং খািাে 
সিূরহে যগাবে/িল 
বযবস্থাপনা কো 

হরব। 

নাগণরক সসবা 
সহজীকরন 

ডা।ষ্ট্রমাোঃ রজিকুল ইসলাম, যফাকাল 
পরয়ন্ট ও ইউএলও  প্রাজিসম্পে 

অজিেপ্তর, িাম মষ্ট্রেট, ঢাকা। 

০১৭১২১৬৪৯৬১, 

rislamdls,gmail.com 

 
আইণিয়া 
পর্ যায়য় 

৫০০,০০০/- না হ্া াঁ খামায়রর 
উন্নন 

ডা।ষ্ট্রমাোঃ রজিকুল ইসলাম, যফাকাল 
পরয়ন্ট ও ইউএলও  প্রাজিসম্পে 

অজিেপ্তর, িাম মষ্ট্রেট, ঢাকা। 

০১৭১২১৬৪৯৬১, 

rislamdls,gmail.com 

২ প্রাণিসম্পদ 
অণিদপ্তর 

তৃেমূল পর্ মাষ্ট্রে 

টিকাপ্রোে কমীর 

মাধ্যষ্ট্রম েবাজেপ্রাজি 

ও হাঁস-মুরজের টিকা 

প্রোে রসবা 

সহিীকরি 

তৃেমূল পর্ মাষ্ট্রে টিকাপ্রোে 

কমীর মাধ্যষ্ট্রম েবাজেপ্রাজি 

ও হাঁস-মুরজের টিকা প্রোে 

রসবা সহিীকরি 

নাগণরক সসবা 
সহজীকরন 

িা. নূরুল্লাহ যিা. আহসান 
যজলা প্রামণসম্পদ 

কিযকতয া,ফমেদপুে, 01712-
751816, 

dlofaridpur71@gmail.com 

পাইলট িং 
সম্পন্ন 
হয়য়য়ে 

৪০০,০০০/ 
 াকা 

হ্া াঁ 
 

হ্া াঁ 
 

প্রাণিসম্পয়দর 
উন্নয়ন 

িা. নূরুল্লাহ যিা. আহসান 
যজলা প্রামণসম্পদ 

কিযকতয া,ফমেদপুে, 01712-
751816, 

dlofaridpur71@gmail.com 
৩ প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তর 
প্রামনসম্পদ যসবা 
যকন্দ্র 

প্রামনসম্পদ যসবা 
যকন্দ্র 

নাগণরক সসবা 
সহজীকরন 

জনাব যিাোঃ আবুল কালাি 
আজাদ 

সহকােী পমেচালক, সেকােী 
হাাঁস্ম-িুেগী খািাে, কুমিল্লা, 

01716-474944, 
ulosadardls@gmail.com 

পাইলট িং 
সম্পন্ন 
হয়য়য়ে 

 হ্া াঁ হ্া াঁ প্রাণিসম্পয়দর 
উন্নয়ন 

জনাব যিাোঃ আবুল কালাি 
আজাদ 

সহকােী পমেচালক, সেকােী 
হাাঁস্ম-িুেগী খািাে, কুমিল্লা, 

01716-474944, 
ulosadardls@gmail.com 

৪ প্রাণিসম্পদ 
অণিদপ্তর 

তৃিমূল পর্ মাষ্ট্রে 

েবাজেপ্রাজি পালে ও 

েরু রমাটাতািাকরি 

প্রজশক্ষি ও ঔষি 

সরবরাহ 

তৃিমূল পর্ মাষ্ট্রে েবাজেপ্রাজি 

পালে ও েরু 

রমাটাতািাকরি প্রজশক্ষি 

ও ঔষি সরবরাহ 

নাগণরক সসবা 
সহজীকরন 

ডাোঃিারহাো িাহাে 

রেষ্ট্রটজরোজর সািমে, চাাঁদপুে সদে, 
চাাঁদপুে। 

01734-049681, 
fjrisha@gmail.com>, 

পাইলট িং 
সম্পন্ন 
হয়য়য়ে 

 হ্া াঁ হ্া াঁ প্রাণিসম্পয়দর 
উন্নয়ন 

ডাোঃিারহাো িাহাে 

রেষ্ট্রটজরোজর সািমে, চাাঁদপুে সদে, 
চাাঁদপুে। 

01734-049681, 
fjrisha@gmail.com>, 

৫ প্রাণিসম্পদ 
অণিদপ্তর 
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খ) উদ্ভাবনের ধরেঃ পাইলটিং (পাইলটিং পর্যানয়) 

ক্রমিক 
নং 

দপ্তরেে 
নাি 

উদ্ভাবরনে নাি উদ্ভাবরনে 
সংমিপ্ত মববেণ 

উদ্ভাবন 
গ্রহরণে 

য ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি ও ঠিকানা কা যক্ররিে 
অগ্রগমত 

বাস্তবায়রনে 
জনয কত অর্য 
বযয় হরত পারে 

পাইলটং 
কো 
হরয়রে 
মকনা? 

সাো যদরে 
বাস্তবায়নর াগয 

মকনা? 

প্রতযামেত 
ফলাফল 

যফাকাল পরয়ন্ট কিযকতয াে নাি, 
যফান নম্বে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
১  গ্রুপজেজিক ঘাস চাষ্ট্রষর 

মাধ্যষ্ট্রম প্রাজিপুজির রর্াোে 

জেজিতকরি 

গ্রুপজেজিক ঘাস চাষ্ট্রষর 

মাধ্যষ্ট্রম প্রাজিপুজির রর্াোে 

জেজিতকরি 

সরকাণর 
সসবা 
সহজীকরন 

ডা. কাোই লাল স্বি মকার 

রিলা প্রাজিসম্পে কম মকতমা,মাগুরা, 

01712-167061, 
kanailalswornaker@gmail.com, 

সয়তাষজনক ১০০,০০০/ না হ্া াঁ প্রাণিসম্পয়দর 
উন্নয়ন 

ডা. কাোই লাল স্বি মকার 

রিলা প্রাজিসম্পে কম মকতমা,মাগুরা, 

01712-167061, 
kanailalswornaker@gmail.com, 

  
সু্কল আণিনায় 
ঘায়সর বাগান 

সু্কল আণিনায় 
ঘায়সর বাগান 

সরকাণর 
সসবা 
সহজীকরন 

িা. কুমুদরঞ্জন ণমত্র 
সজলা প্রাণিসম্পদ কম মকতমা, িুন্সীগঞ্জ, 
01712-553350  

kumudranjan_10@yahoo.com,,  

সয়তাষজনক ১০,০০০/ হ্া াঁ হ্া াঁ প্রাণিসম্পয়দর 
উন্নয়ন 

িা. কুমুদরঞ্জন ণমত্র 
সজলা প্রাণিসম্পদ কম মকতমা, িুন্সীগঞ্জ, 
01712-553350  

kumudranjan_10@yahoo.com,,  
  

ই-
সেয় ণরনাণরসাণেযস: 
প্রাণিসম্পদ সসবা 
সহজীকরি 

ই-
সেয় ণরনাণরসাণেযস: 
প্রাণিসম্পদ সসবা 
সহজীকরি 

সরকাণর 
সসবা 
সহজীকরন 

ি. সসয়দ আলী আহসান,  
সহকােী পমেচালক 
(এল/আর),প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর, 
বািংলায়দশ, ঢাকা।, 01715-
156911, 
ahasan67@gmail.com 

সয়তাষজনক ১১,৫০০,০০০/ হ্া াঁ হ্া াঁ প্রাণিসম্পয়দর 
উন্নয়ন 

ি. সসয়দ আলী আহসান,  
সহকােী পমেচালক 
(এল/আর),প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর, 
বািংলায়দশ, ঢাকা।, 01715-
156911, 
ahasan67@gmail.com 

  প্রামণসম্পরদে যটকসই 
উন্নয়ন এবং 
তর্যরসবা 
 

প্রামণসম্পরদে যটকসই 
উন্নয়ন এবং 
তর্যরসবা 
 

সরকাণর 
সসবা 
সহজীকরন 

িা. যিাোঃ যিাখরলেুে েহিান 
মিএস, যজলা প্রামণ হাসপাতাল, 
গাজীপুে, muklesdls@gmail.com 

সয়তাষজনক ৫০০,০০০/ হ্া াঁ হ্া াঁ প্রাণিসম্পয়দর 
উন্নয়ন 

িা. যিাোঃ যিাখরলেুে েহিান 
মিএস, যজলা প্রামণ হাসপাতাল, 
গাজীপুে, muklesdls@gmail.com 
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গ) উদ্ভাবনের ধরেঃ ররডিনকটিং (ররডিনকটিং পর্যানয়) 

ক্রমিক 
নং 

দপ্তরেে নাি উদ্ভাবরনে 
নাি 

উদ্ভাবরনে 
সংমিপ্ত মববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররিে 
অগ্রগমত 

বাস্তবায়রনে 
জনয কত 
অর্য বযয় 
হরত পারে 

পাইলটং 
কো 
হরয়রে 
মকনা? 

সাো যদরে 
বাস্তবায়নর াগয 

মকনা? 

প্রতযামেত 
ফলাফল 

যফাকাল পরয়ন্ট 
কিযকতয াে নাি, যফান 

নম্বে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
১ প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তর 
ইউনিয়ি 

প্রানিসম্পদ 

সসবাকেন্দ্র 

ইউনিয়ি প্রানিসম্পদ 

সসবাকেন্দ্র চালুেরি 

ও সসবাদাি 

নাগণরক সসবা 
সদার সগাড়ায় 
সপ ৌঁোয়না। 

িাোঃ অমিতাি চক্রবত্তী 
উপসমচব, িৎসয ও প্রামণসম্পদ 
িন্ত্রণালয়,01712206644, 
amitavodvm@gmail.com,   

সয়তাষজনক প্রণি সকন্দ্র 
২০০,০০০/- 

হ্া াঁ হ্া াঁ সয়তাষজনক িাোঃ অমিতাি চক্রবত্তী 
উপসমচব, িৎসয ও প্রামণসম্পদ 
িন্ত্রণালয়,01712206644, 
amitavodvm@gmail.com,   

 

ঘ) উদ্ভাবনের ধরেঃ ররডিনকনেি (ররডিনকশে রশষ / সম্পন্ন) 

ক্রমিক 
নং 

দপ্তরেে 
নাি 

উদ্ভাবরনে 
নাি 

উদ্ভাবরনে সংমিপ্ত 
মববেণ 

উদ্ভাবন গ্রহরণে 
য ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি ও 
ঠিকানা 

কা যক্ররিে 
অগ্রগমত 

বাস্তবায়রনে 
জনয কত 
অর্য বযয় 
হরত পারে 

পাইলটং 
কো হরয়রে 
মকনা? 

সাো যদরে 
বাস্তবায়নর াগয 

মকনা? 

প্রতযামেত 
ফলাফল 

যফাকাল পরয়ন্ট 
কিযকতয াে নাি, 
যফান নম্বে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
 

প্রর াজয নরহ 
 

 

 


