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ককৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (২০২০-২০২১) 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে বাণষ িক কর্ িসম্পাদন চুণিে (APA) র্াণসক প্রণিরবদন 

র্ারসে নার্ঃ এণপ্রল/২০২1 
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প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ:  

১.গবাদিপশু-পাদির  

উৎপািন ও 

উৎপািনশীলতা বৃদি 

২৩ ১.১ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নন দিনেন উৎপািন উৎপাদিত দিনেন োত্রা (লক্ষ) ৫ ৪৩.০০ 4.29 36.43 84.73 

১.২ কৃদত্রে প্রজনন িম্প্রিারণ প্রজনননর িংিযা িংিযা (লক্ষ) ৫ ৩৯.০০ 3.54 35.10 90.00 

১.৩ ছাগল উৎপািন বৃদির লনক্ষয  িরকাদর প্রজনন ককনে 

প্রাকৃদতক ছাগী প্রজনন  

প্রজনন কৃত ছাগী িংিযা ১ ২৮৫০ 227 2642 92.70 

১.৪ িরকাদর িাোনর গাভীর বাছুর উৎপািন উৎপাদিত বাছুর িংিযা ১ ৬৫০ 45.0 511 78.62 

১.৫ িংকর জানতর গবাদিপশুর বাছুনরর তথ্য িংগ্রহ তথ্য িংগৃহীত বাছুর িংিযা (লক্ষ) ৪ ১৫.০০ 1.41 13.22 88.13 

১.৬ িরকাদর িাোনর ছাগনলর বাচ্চার উৎপািন উৎপাদিত বাচ্চা িংিযা ১ ১৫০০ 154 1147 76.47 

১.৭ িরকাদর িাোনর একদিননর হাাঁ ি েুরদগর বাচ্চা উৎপািন উৎপাদিত বাচ্চা িংিযা (লক্ষ) ৪ ৪০.০০ 3.86 30.51 76.27 

১.৮ পশু িািয নেুনা পরীক্ষাকরণ পদরক্ষীত নেুনা িংিযা ২ ৩৫০০ 138 3044 86.97 

২. গবাদিপশু-পাদির 

করাগ প্রদতনরাধ ও 

দনয়ন্ত্রণ 

২১ ২.১ টিকা উৎপািন উৎপাদিত টিকা োত্রা (ককাটি) ৪ ২৮.৫০ 3.33 27.13 95.21 

২.২ টিকা প্রিান িম্প্রিারণ টিকা প্রনয়াগকৃত 

পশু পাদির িংিযা 

িংিযা (ককাটি) ৪ ২৬.৫০ 2.35 23.82 89.87 

২.৩  করাগ দনণণয় করা পদরক্ষীত নেুনা িংিযা ৩ ৭৫০০০ 6460 73140 97.52 

২.৪ গবাদিপশুর দিদকৎিা প্রিান দিদকৎিাকৃত পশু িংিযা (ককাটি) ২ ১.০০ 0.09 1.66 165.92 
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২.৫ হাাঁ ি-েুরদগর দিদকৎিা প্রিান দিদকৎিাকৃত হাাঁ ি-

েুরদগ 

িংিযা (ককাটি) ২ ৮.৫০ 0.86 8.28 97.39 

২.৬ কপাষাপ্রাদণর দিদকৎিা প্রিান  দিদকৎিাকৃত 

কপাষাপ্রাদণ 

িংিযা ১ 
৩০০০০ 4752 45257 150.86 

২.৭ গবাদিপশু-পাদির করাগ অনুিন্ধানন নেুনা িংগ্রহ ও 

গনবষণাগানর কপ্ররণ 

কপ্ররীত নেুনা িংিযা ২ ৪৫০০০ 3855 39155 87.01 

২.৮ গবাদিপশু-পাদির দিদজজ িাদভণ লযান্স িাদভণ লযান্সকৃত 

িংিযা 

িংিযা ২ ৭৫০০ 714 7581 101.08 

২.৯ দি কভনেদরনাদর কেদিকযাল কযাম্প স্থাপন স্থাপনকৃত 

কভনেদরনাদর কযাম্প 

িংিযা ১ 
৩০০০ 211 3271 109.03 

৩.  োনবিম্পি 

উন্নয়ণ ও 

কেণিংস্হাননর 

িুন াগ িৃদি 

১৫ ৩.১ িাোদরনির প্রদশক্ষণ প্রিান প্রদশক্ষণ প্রাপ্ত  

িাোরী 

জন (লক্ষ) ৩ ২.০০ 0.18 1.26 63.07 

৩.২ ম াংস প্রক্রিয় জ তক রীদের প্রক্রিক্ষণ প্রে ন প্রক্রিক্ষণ প্র প্ত ম াংস 

প্রক্রিয় জ তক রী 

জন  (সাংখ্য ) ১ 
১৫০০০ 871.00 12397 82.65 

৩.৩ গবাদিপশু-পাদি পালনন িক্ষেতা বৃদিনত  উঠান 

ববঠনকর আনয়াজন 

আনয়াদজত উঠান 

ববঠক 

িংিযা ৪ ২৫০০০ 2107 23531 94.12 

উঠান ববঠনক 

অংশগ্রহণকারী 

জন 

(লক্ষ) 

৪ 
৩.০০ 0.26 3.05 101.76 

৩.৪ স্হায়ী ঘাি িাষ িম্প্রিারণ স্হায়ী ঘাি িাষকৃত 

জদে 

একর ৩ ৫০০০ 631.63 6446.45 128.93 

৪. দনরাপি প্রাদণজাত 

পণয (দুধ, ম াংস ও 

ক্রিম) উৎপািন, 

আেিানী ও রপ্তাদন 

১২ ৪.১ িাোর/দিিদেল/ হযািাদর পদরিশণন পদরিশণনকৃত 

িাোর/দিিদেল/ 

হযািাদর 

িংিযা ৪ 
৫০০০০ 5549 53568 107.14 

৪.২  কপাদি িাোর করদজনেশন ও নবায়ন  করদজদেকৃত িাোর িংিযা ২ ১০০০ 138 3006 300.60 
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বৃদিনত িহায়তা ৪.৩   গবাদিপশুর িাোর করদজনেশন ও নবায়ন করদজদেকৃত িাোর িংিযা ২ ২০০০ 368 5351 267.55 

৪.৪ দিিদেল এবং অনযানয প্রদতষ্ঠান করদজনেশন ও নবায়ন  করদজদেকৃত দিিদেল 

এবং প্রদতষ্ঠান 

িংিযা ২ ২০০ 24.00 154 77.00 

৪.৫ প্রাদণিম্পি দবষয়ক দবদভন্ন আইন বাস্তবায়নন কোবাইল 

ককােণ  পদরিালনা করা 

পদরিাদলত কোবাইল 

ককােণ  

িংিযা ২ ৬০০ 41.00 407 67.83 

৫. গবাদিপশু-পাদির 

কজননটিক দরনিািণ 

িংরক্ষণ ও উন্নয়ন 

৪ ৫.১ প্রজনন পাাঁ ঠা দবতরন দবতরণকৃত পাাঁ ঠা িংিযা ২ ৬৫০ 51.00 569 87.54 

৫.২ ককনদিনিে বুল বতরী বতরীকৃত বুল িংিযা ২ ১০০ 0.00 50.00 50.00 

 


