
                                        প্রাণিসম্পদ  অণিদপ্তরেে  ২০২০-২১ অর্ থবছরেে 

বাণষ থক কর্ থসম্পাদন চুণিে প্রর্ািক প্রপ্রেি সংক্রান্ত ণনরদ থণিকা 

ক্রমিক 
নং 

কাযক্রথর্ 

(Activities ) 

কাযক্রথরর্ে সূচক 

(Performance 

Indicators) 

অর্থরনে প্রেরে প্রয সকল প্রর্ািক সেবোহ 

কেরে হরব । 

১ গবাণদপশুে র্াে উন্নয়রন ণসরর্ন 

উৎপাদন 

উৎপাণদে ণসরর্ন ণসরর্ন উৎপাদন সংক্রান্ত প্রেণর্ষ্ট্রারেে স্ক্যান কণপ 

(সফট কণপ) ত্রের্াণসক ণিণিরে  প্রপ্রেি কেরে 

হরব।  

২ কৃণের্ প্রর্নন সম্প্রসােি কৃণের্ প্রর্নরনে সংখ্যা ণসরর্ন প্রাণপ্ত ও ণবেেি প্রেণর্ষ্ট্রারেে স্ক্যান কণপ 

(সফট কণপ) ত্রের্াণসক ণিণিরে    প্রপ্রেি কেরে 

হরব।  

৩ ছাগল উৎপাদন বৃণিে লরেয 

সেকাণে প্রর্নন প্রকরে ছাগী প্রর্নন 

প্রর্ননকৃে ছাগী ত্রের্াণসক ণিণিরে  প্রেwRóv‡ii ¯‹¨vb Kwc (সফট 

Kwc) †cÖiY কেরে হরব।  

৪ সেকাণে খার্ারে গািীে বাছুে 

উৎপাদন 

উৎপাণদে বাছুে miKvwi ỳ» I Mevw`  Lvgv‡i DrcvদিZ evQz‡ii 

‡iwRóv‡ii  স্ক্যান কণপ (সফট Kwc) ত্রের্াণসক 

ণিণিরে   প্রপ্রেি কেরে হরব। 

৫ সংকে র্ারেে গবাণদপশুে বাছুরেে 

েথ্য সংগ্রহ 

েথ্য সংগৃহীে বাছুে nvjbvMvিK…Z †iwRóªv‡ii স্ক্যান কণপ (সফট Kwc) 

ত্রের্াণসক ণিণিরে   প্রপ্রেি কেরে হরব। 

৬ সেকাণে খার্ারে ছাগরলে বাচ্চা 

উৎপাদন 

উৎপাণদে বাচ্চা nvjbvMvিK…Z †iwRóªv‡ii Z_¨ স্ক্যান কণপ (সফট 

Kwc) ত্রের্াণসক ণিণিরে   প্রপ্রেি কেরে হরব। 

৭ সেকাণে খার্ারে এক ণদরনে হাঁস-

মুেণগে বাচ্চা উৎপাদন 

উৎপাণদে বাচ্চা miKvwi n¨vPvwi‡Z nvm-gyiwMi ev”Pv Drcv`b 

‡iwRóv‡ii স্ক্যান Kwc (সফট Kwc) ত্রের্াণসক 

ণিণিরে   প্রপ্রেি কেরে হরব। 

৮ পশুখাদ্য নমুনা পেীো কেি পণেেীে নমুনা bgybvে নার্, cÖvwßi Drm¨ I cixÿvi bvg 

‡iwRóv‡i msiÿY এবং ZvwjKv K‡i ত্রের্াণসক 

ণিণিরে ¯̂vÿদিZ Kwc †cÖiY কেরে হরব। 

৯ টিকা উৎপাদন উৎপাণদে টিকা ‰ÎgvwmK wfwË‡Z wUKv Drcv`b msµvšÍ 

‡iwRóv‡iি ¯‹¨vb কণপ (সফট Kwc) ত্রের্াণসক 

ণিণিরে   প্রপ্রেি কেরে হরব। 

১০ টিকা প্রদান সম্প্রসােি টিকা প্ররয়াগকৃে পশুপাণখে 

সংখ্যা 

gvVch©v‡q wUKv প্রিানকৃত Lvgvi gvwj‡Ki 

bvg, wVKvbv I †gvevBj b¤̂েসহ ZvwjKv K‡i 

¯^vÿwiZ Kwc ত্রের্াণসক ণিণিরে   প্রপ্রেি কেরে 

হরব।  

১১ প্রোগ ণনি থয় কো পণেেীে নমুনা পণেেীে bgybvi ZvwjKv ˆZwi K‡i ¯^vÿwiZ Kwc 

ত্রের্াণসক ণিণিরে   প্রপ্রেি কেরে হরব। 

১২ গবাণদপশুে ণচণকৎসা প্রদান ণচণকৎসাকৃে গবাণদপশু ‰ÎgvwmK wfwË‡Z †iwRóv‡ii ¯‹¨vb Kwc (সফট 

Kwc) †cÖiY কেরে হরব। 

১৩ nuvm- gyiwMi wPwKrmv cÖ`vb wPwKrmvK…Z nuvm-gyiwM  ‰ÎgvwmK wfwË‡Z †iwRóv‡ii ¯‹¨vb Kwc (সফট 

Kwc) †cÖiY কেরে হরব। 

১৪ ‡cvlv cÖvwYi wPwKrmv cÖ`vb wPদকrmvK…Z †cvlv cÖvwY ‰ÎgvwmK wfwË‡Z †iwRóv‡ii ¯‹¨vb Kwc (সফট 

Kwc) †cÖiY কেরে হরব। 

১৫ Mevw`cï-cvwLi †ivM AbymÜv‡b 

bgybv msMÖn I M‡elYvMv‡i †cÖiY 

†cÖixZ bgybv ‰ÎgvwmK wfwË‡Z †iwRóv‡ii ¯‹¨vb Kwc (সফট 

Kwc) †cÖiY কেরে হরব। 

১৬ Mevw`cï-cvwLi wWwRR mvwf©j¨vÝ mvwf©j¨vÝ K…Z msL¨v 
mvwf©j¨vÝK…Z খামাি/খামািীি bvg, wVKvbv 

I †gvevBj b¤̂i সম্বদিত ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i  

‰ÎgvwmK wfwË‡Z  †cÖiY কেরে হরব। 

১৭ wd« †f‡Uwibvwi †gwWK¨vj K¨v¤ú 

¯’vcb 

¯’vcbK…Z †f‡Uwibvwi 

K¨v¤ú 

‡gwW‡Kj K¨v¤ú cwiPvjbv †iwRষ্টv‡ii ¯‹¨vb Kwc 

(সফট Kwc) ‰ÎgvwmK wfwË‡Z †cÖiY কেরে হরব। 



১৮ Lvgvwi‡`i cÖwkÿY cÖ`vb cÖwkÿY cÖvß Lvgvwi cÖwkÿY cÖvß Lvgvwi bvg, ঠিকানা I †gvevBj 

b¤^i সম্বদিত ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i  ‰ÎgvwmK 

wfwË‡Z  †cÖiY কেরে হরব। 

১৯ gvsm cÖwµqvRvZ Kvix‡`i cÖwkÿY 

cÖ̀ vb 

cÖwkÿY cÖvvß gvsm 

cÖwµqvRvZKvix 

cÖwkÿY cÖvß gvsm cÖwµqvRvZKvixি bvg, wVKvbv 

I †gvevBj b¤̂i  সম্বদিত ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i  

‰ÎgvwmK wfwË‡Z  †cÖiY কেরে হরব। 

২০ Mevw`cï-cvwLcvj‡b mÿgZv 

e„w×‡Z DVvb ˆeV‡Ki Av‡qvRb 

DVvb ˆeV‡K AskMÖnYKvix DVvb ˆeV‡K AskMÖnYKvix Lvgvwii bvg, wVKvbv 

I †gvevBj b¤̂i সম্বদিত ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i  

‰ÎgvwmK wfwË‡Z  †cÖiY কেরে হরব। 

২১ ¯’vqx Nvm Pvl m¤úªmviY ¯’vqx Nvm PvlK…Z Rwg Pvlxi bvg, wVKvbv, †gvevBj b¤̂i, Nv‡mi RvZ 

এবং Rwgi পদিমানmn    ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i 

‰ÎgvwmK wfwË‡Z  ‡cÖiY কেরে হরব। 

২২ Lvgvi/wdWwgj/ n¨vPvwi cwi`k©b cwi`k©bK…Z Lvgvi/ 

wdWwgj/ n¨vPvwi 

cwi`k©bK…Z Lvgvi/wdWদমি/হ্যাচািীি  bvg, 

wVKvbv, ‡gvevBj b¤̂i এবং cwি`k©‡bi ZvwiL 

D‡jøL c~e©K ZvwjKv  ¯̂vÿi K‡i ‰ÎgvwmK 

wfwË‡Z  ‡cÖiY কেরে হরব। 

২৩ †cvwëª Lvgvi †iwR‡óªkb I bevqb ‡iwRwóªK…Z †cvwëª Lvgvi Lvgvi gvwj‡Ki bvg, wVKvbv I ‡gvevBj b¤̂iসহ 

ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i ‰ÎgvwmK wfwË‡Z  ‡cÖiY 

কেরে হরব। 

২৪ Mevw`cïi Lvgvi †iwR‡óªkb I 

bevqb 

†iwRwóªK…Z/নবায়নকৃত 
Mevvw`cïi Lvgvi 

Lvgvi gvwj‡Ki bvg, wVKvbv I ‡gvevBj b¤̂iসহ 

ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i ‰ÎgvwmK wfwË‡Z  ‡cÖiY 

কেরে হরব। 

২৫ wdWwgj Ges Ab¨vb¨ cÖwZôvb 

†iwR‡ókb I bevqb 

†iwRwóªK…Z wdWwgj Ges 

cÖwZôvb 

†iwRwóªK…Z/bevqbK…Z wdWwgj Ges অনয 

cÖwZôvননি ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i ‰ÎgvwmK 

wfwË‡Z  ‡cÖiY কেরে হরব। 

২৬ cÖvwYm¤ú` welqK wewfb AvBb 

ev Í̄evq‡b †gvevBj †KvU© cwiPvjbv 

Kiv 

cwiPvwjZ †gvevBj †KvU©  †gvevBj †KvU© cwiPvwjZ cÖwZষ্ঠv‡bi bvg, 

wVKvbv I ‡gvevBি b¤̂i সম্বদিত ZvwjKv 

¯^vÿi K‡i  ‰ÎgvwmK wfwË‡Z  †cÖiY কেরে 

হরব। 

২৭ cÖRbb cuvVv weZib weZibK…Z cuvVv Lvgvণেে bvg, wVKvbv I ‡gvevBj b¤̂i  
সম্বদিত ZvwjKv ¯̂vÿi K‡i ‰ÎgvwmK wfwË‡Z  

†cÖiY কেরে হরব। 

২৮ †KbwW‡WU eyj ‰Zwi ˆZwiK…Z eyj  †KbwW‡WU eyj ˆZwii †iwRóv‡ii ¯‹¨vb Kwc 

(সফট Kwc) ‰ÎgvwmK wfwË‡Z  ‡cÖiY কেরে 

হরব। 

 

 


