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 ককৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (২০22-২০২3) 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে বাণষ িক কর্ িসম্পাদন চুণিে (APA) র্াণসক (জুলাই, 2022)  প্রণিরবদন 
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প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে ক্ষকৌশলগি উরেশ্যসমূহ:  

1.গবাণদপশু-পাণিে  

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলিা বৃণি 

২0 1.১ গবাণদপশুে র্াি উন্নয়রন ণসরর্ন উৎপাদন উৎপাণদি ণসরর্ন র্াত্রা (লে) 3 45.00 3.90 3.90 8.67 

1.২ কৃণত্রর্ প্রর্নন সম্প্রসােি প্রর্নরনে সংখ্যা সংখ্যা (লে) 4 41.00 3.14 3.14 7.66 

1.৩ ছাগল উৎপাদন বৃণিে লরেয  সেকাণে প্রর্নন 

ক্ষকরে প্রাকৃণিক ছাগী প্রর্নন  

প্রর্নন কৃি ছাগী সংখ্যা 2 ৩০০০ 240 240 8.00 

1.৪ সেকাণে িার্ারে গাভীে বাছুে উৎপাদন উৎপাণদি বাছুে সংখ্যা 2 ৭০০ 89 89 12.71 

1.৫ সংকে র্ারিে গবাণদপশুে বাছুরেে িথ্য সংগ্রহ িথ্য সংগৃহীি বাছুে সংখ্যা (লে) 2 15.50 1.34 1.34 8.65 

1.৬ সেকাণে িার্ারে ছাগরলে বাচ্চাে উৎপাদন উৎপাণদি বাচ্চা সংখ্যা 2 ১৫৫০ 148 148 9.55 

1.৭ সেকাণে িার্ারে একণদরনে হাঁস মুেণগে বাচ্চা 

উৎপাদন 

উৎপাণদি বাচ্চা সংখ্যা (লে) 3 40.00 2.41 2.41 6.03 

1.৮ পশু িাদ্য নমুনা পেীোকেি পণেেীি নমুনা সংখ্যা 2 ৪২০০ 604 604 14.38 

2. গবাণদপশু-পাণিে 

ক্ষোগ প্রণিরোি ও 

ণনয়ন্ত্রি 

16 2.1 টিকা উৎপাদন উৎপাণদি টিকা র্াত্রা (রকাটি) 2 32.50 1.138 1.138 3.50 

2.2 টিকা প্রদান সম্প্রসােি টিকা প্ররয়াগকৃি পশু পাণিে 

সংখ্যা 

সংখ্যা ক্ষকাটি) 3 31.40 0.87 0.87 2.75 

2.3  ক্ষোগ ণনি িয় কো পণেেীি নমুনা সংখ্যা 2 ৮২০০০ 5311 5311 6.48 

2.4 গবাণদপশুে ণচণকৎসা প্রদান ণচণকৎসাকৃি পশু সংখ্যা 

(রকাটি) 

1 1.15 0.108 0.108 9.39 

2.5 হাঁস-মুেণগে ণচণকৎসা প্রদান ণচণকৎসাকৃি হাঁস-মুেণগ সংখ্যা 

(রকাটি) 

1 9.22 0.868 0.868 9.41 

২.৬ ক্ষপাষাপ্রাণিে ণচণকৎসা প্রদান  ণচণকৎসাকৃি ক্ষপাষাপ্রাণি সংখ্যা ১ ৩৯৩৮৩ 4790 4790 12.16 
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2.৭ গবাণদপশু-পাণিে ক্ষোগ অনুসন্ধারন নমুনা সংগ্রহ ও 

গরবষিাগারে ক্ষপ্রেি 

ক্ষপ্রেীি নমুনা সংখ্যা 2 ৪৬৭০৪ 3218 3218 6.89 

2.৮ গবাণদপশু-পাণিে ণিণর্র্ সাণভ িল্যান্স সাণভ িল্যান্সকৃি সংখ্যা সংখ্যা ২ ৮৩১৯ 706 706 8.49 

২.৯ ণি ক্ষভরেণেনাণে ক্ষর্ণিকযাল কযাম্প  পণেচালনা কো পণেচাণলি ক্ষভরেণেনাণে কযাম্প সংখ্যা 2 ৩৬০০ 394 394 10.94 

3.  র্ানবসম্পদ উন্নয়ি 

ও কর্ িসংস্হারনে 

সুরর্াগ সৃণি 

13 3.1 িার্াণেরদে প্রণশেি প্রদান প্রণশেি প্রাপ্ত  িার্ােী র্ন (লে) 4 2.07 0.121 0.121 5.85 

3.2 মাংস প্রধক্রয়াজাতকারীদ্দদর প্রধশক্ষ্ণ প্রদান প্রধশক্ষ্ণ প্রাপ্ত মাংস 

প্রধক্রয়াজাতকারী 

জন (সংখ্যা) 2 
১৫৪৪৬ 862 862 5.58 

3.৩ গবাণদপশু-পাণি পালরন সের্িা বৃণিরি  উঠান 

ববঠরকে আরয়ার্ন 

আরয়াণর্ি উঠান ববঠক সংখ্যা 3 ২৬৭৮২ 2215 2215 8.27 

3.৪ স্হায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসােি স্হায়ী ঘাস চাষকৃি র্ণর্ একে 4 8362 729.87 729.87 8.73 

4. ণনোপদ প্রাণির্াি 

পণ্য  উৎপাদন, 

আর্দানী ণনয়ন্তি ও 

েপ্তাণন বৃণিরি সহায়িা 

11 4.1 িার্াে/ণিিণর্ল/ হযাচাণে পণেদশ িন পণেদশ িনকৃি িার্াে/ণিিণর্ল/ 

হযাচাণে 

সংখ্যা 3 ৫২২৩২ 5056 5056 9.68 

4.2  ক্ষপাণি িার্াে ক্ষেণর্রেশন ও নবায়ন  ক্ষেণর্ণেকৃি িার্াে সংখ্যা 2 ১৬৭৮ 81 81 4.83 

4.3   গবাণদপশুে িার্াে ক্ষেণর্রেশন ও নবায়ন ক্ষেণর্ণেকৃি িার্াে সংখ্যা 2 ২৬৪৮ 117 117 4.42 

4.4 ণিিণর্ল এবং অন্যান্য প্রণিষ্ঠান ক্ষেণর্রেশন ও 

নবায়ন 

ক্ষেণর্ণেকৃি ণিিণর্ল এবং 

প্রণিষ্ঠান 

সংখ্যা 2 ৩০০ 0 0 0.00 

4.5 প্রাণিসম্পদ ণবষয়ক ণবণভন্ন আইন প্ররয়ারগ ক্ষর্াবাইল 

ক্ষকাে ি বাস্তবায়ন 

বাস্তবাণয়ি ক্ষর্াবাইল ক্ষকাে ি সংখ্যা 2 ৭৮০ 24 24 3.08 

5. গবাণদপশু-পাণিে 

ক্ষর্রনটিক ণেরসাস ি 

সংেেি ও উন্নয়ন 

10 5.1 প্রর্নন পাঁঠা ণবিেন ণবিেিকৃি পাঁঠা সংখ্যা 5 ৭৫০ 67 67 8.93 

5.2ণিণি; বুল বিেী বিেীকৃি বুল সংখ্যা 5 ৫০ 24 24 48.00 
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