
 
 

 
Ò¯^cœ †Qvquvi wmuwoÓ evwYwR¨K wfwËK †`wk gyiwMi (AiMvwbK) Lvgvi †kicyi,e¸ov g‡Wj  

AR©bmg~n 
 

µwgK m~PK AR©b 

০১ মূল্যায়ন/স্বীকৃতি/ 
রাষ্ট্রীয় সম্মাননা অর্জন 

RvZxq ch©v‡q e¨w³MZ †kªwY‡Z RbcÖkvmb c`K 2019 AR©b| 

gywRee‡l©i we‡kl D‡`¨vM e¸ov †Rjv I ivRkvnx wefv‡M g‡WjwU m¤cÖmviY 

1g ¯’vb AR©b (†iwc‡Kkb K¨vUvMwi‡Z), RbcÖkvmb gš¿Yvjq I wefvMxq B‡bv‡fkb †kv‡Kwms 

2019 ivRkvnx| 

মতিপতরষদ তিভাগ (সমন্বয় ও সংস্কার) ও মৎস্য ও প্রাতিসম্পদ মিিালয় কর্তজক স্বপ্ন ছ োঁয়ার তিঁতি 

িাতিতর্িক তভতিক ছদশী মুরগীর (অরগাতনক) খামার ছশরপুর,িগুিা মডেলটি সম্প্রসারডির উডযাগ গ্রহি। 
ছেষ্ঠ উদ্ভািনী উডযাগ/ মডেল, প্রাতি সম্পদ তিভাগ,রার্শাহী ২০১৯ 

ছেষ্ঠ উদ্ভািনী প্রকল্প, িথ্য ও ছর্াগাডর্াগ মিিালয় ও ছর্লা প্রশাসডকর কার্ জালয়,িগুিার ইডনাডভশন 

ছশাডকতসং ২০১৯  

0২ mvgvwRK A_©‰bwZK 

cÖfve 

প্রায় দশ হার্ার পতরিার প্রিিক্ষ ও পডরাক্ষভাডি উডযাগটির সুফল ছভাগ করড । 

িগুিা ছর্লার ছশরপুর উপডর্লায় সািশিটি এিং ছদডশর অন্যান্য ছর্লায় প্রায় দুইশিটি স্বপ্ন ছ োঁয়ার 

তিঁতি িাতিতর্িক তভতিক ছদশী মুরগীর (অরগাতনক)/সম্পূি জ এতিিাডয়াটিক ছেরডয়ে মুক্ত খামার স্থাপডনর 

মাধ্যডম কম জসংস্থাডনর নতুন খাি তিরী ও তনরাপদ প্রাতির্ আতমডষর উৎপাদন বৃতি ছপডয়ড । 

প্রায় ৩০০ র্ন নারীডদর প্রিিক্ষ আতথ জক সািলম্বীিা অর্জন হডে। 

প্রায় এক হার্ার র্ন ছিকার উডযাক্তাডক তিনা সম্মাতনডি মুরতগ পালডন কাতরগতর প্রতশক্ষি প্রদান। 

bIMv †Rjvi †cvikvmn Ab¨ Dc‡Rjvq wf¶zK c~Y©evm‡b GB g‡WjwU m¤cÖmviY Kiv nq। 

পাতরিাতরক তনরাপদ পুতি সরিরাহ বৃতি ছপডয়ড । 

উডযাক্তা পাঠশালা স্থাপডনর মাধ্যডম প্রতশক্ষি অব্যাহি। 

দাতরদ্রিা তনমূ জল হডে। 

সামাতর্ক অিক্ষয় হ্রাস পাডে। 

তনরাপদ জ্বালানী (িাডয়াগ্যাস) ও তর্ি সাডরর (স্লাতর) উৎপাদন বৃতি পাডে। 

০৩ তনরাপদ প্রাতির্ 

আতমডষর উৎপাদন বৃতি 

তনরাপদ/অগ জাতনক সুষম খািার মুরতগডক সরিরাহ ও িাডয়াতসতকউতরটি ব্যিস্থা ছর্ারদারকরডির মাধ্যডম 

সম্পূি জ এএমআর/এতিিাডয়াটিক ছেরডয়ে মুক্ত মুরতগর মাংস ও তেম উৎপাদন বৃতি ও তিপনন। 

প্রতিটি খামাডর তনরাপদ মুরতগ পালন স্বাস্থি কাে জ সরিরাহ করা হডয়ড । 

প্রতিটি খামাডর িাডয়াতসতকউতরটি ব্যিস্থা ছর্ারদার করার লডক্ষি িাডয়াতসতকউতরটি তনডদ জশনা ও কীট 

ব্যিহার তনতিি করা হডয়ড ।  

ছশরপুর উপডর্লায় প্রায় ০৮ টি ছদতশ প্রযুতক্তর হিাচাতর স্থাপন। 

০৪ 
ছসিার মান বৃতি ও ছসিা 

প্রাতি সহর্ীকরি 
cÖhyw³i mgš̂‡q mgq,g~j¨ wfwRU (wUwmwf) Kwg‡q DbœZ †mevi gvb I †mev cÖvwß mnRxKiY| 

০৫ 
পতরদশ জন  

(অতফসীয়াল/ 
আন-অতফসীয়াল) 

িীরমুতক্তডর্ািা আলহাজ্ব ছমাোঃ হাতিির রহমান,মাননীয় র্ািীয় সংসদ,৪০িগুিা-৫ 

র্নাি ছশখ মুতর্বুর রহমান,সতচি,সমন্বয় ও সংস্কার,মতিপতরষদ তিভাগ 

র্নাি ছমাোঃ নুর-উর রহমান তপএএ, সতচি, আইতসটি মিিালয় 

র্নাি দুলাল কৃষ্ণ সাহা,অতরতিক্ত সতচি,র্নপ্রশাসন মিিালয় 

র্নাি তদনারুল ইসলাম, অতরতিক্ত সতচি,র্নপ্রশাসন মিিালয়। 

োোঃ তহডরশ রঞ্জন ছভৌতমক,মহাপতরচালক (প্রাক্তন),প্রাতিসম্পদ অতিদির,ঢাকা। 

র্নাি ছমাোঃ ফডয়র্ আহাম্মদ,ডর্লা প্রশাসক,িগুিা। 

িীরমুতক্তডর্ািা আলহাজ্ব ছমাোঃ মতর্ির রহমান মর্নু,ডচয়ারম্যান,উপডর্লা পতরষদ,ডশরপুর,িগুিা। 

র্নাি োোঃ ছশখ আতর্জুর রহমান, পতরচালক (প্রশাসন),প্রাতিসম্পদ অতিদির,ঢাকা। 

র্নাি কল্যাি কুমার মজুমদার, উপপতরচালক (প্রাক্তন),প্রাতিসম্পদ অতিদির,রার্শাহী তিভাগ। 

র্নাি োোঃ ছমাোঃ নাতসর উতিন, উপপতরচালক,প্রাতিসম্পদ অতিদির,রার্শাহী তিভাগ। 

র্নাি োোঃ ছমাোঃ রতফকুল ইসলাম িালুকদার,ডর্লা প্রাতিসম্পদ কম জকিজা,িগুিা। 

র্নাি ছমাোঃ তলয়াকি আলী ছসখ, উপডর্লা তনি জাহী অতফসার,ডশরপুর,িগুিা। 

প্রাতিসম্পদ অতিদির,িগুিার সকল পর্ জাডয় কম জকিজাবৃন্দ। 

৬৯িম ও ৭০িম বুতনয়াতদ প্রতশক্ষি ছকাডস জর কম জকিজাডদর মাঠ সংযুতক্ত। 

ছদডশর তিতভন্ন ছর্লা/উপডর্লা ছথডক উডযাক্তা ও তিতভন্ন ছেতি ছপশার মানুডষর পতরদশ জন। 

০৬ 
গিমাধ্যম ও অনলাইন 

তভতিক প্রচার 

ইডলকট্রতনক তমতেয়াোঃ িাংলাডদশ ছটতলতভশন,৭১ ছটতলতভশন,সময় ছটতলতভশন,চিডনল আই ছটতলতভশন, 

আনন্দ ছটতলতভশন, তির্য় িাংলা ছটতলতভশন, র্য়র্াত্রা ছটতলতভশন, দীি ছটতলতভশন। 

তপ্রি তমতেয়াোঃ িাংলাডদশ প্রতিতদন, ইডিফাক, অির্জাভার, যুগান্তর,কাডলর কণ্ঠ, আর্কাডলর খির,দৃতি 

প্রতিতদন ইিিাতদসহ প্রায় সকল অনলাইন পতত্রকায় ইতিিাচক প্রচার। 

০৭ 
সামাতর্ক ছর্াগাডর্াগ 

মাধ্যম 
প্রায় ২০ টি ইউটিউি চিাডনডল েকুডমিারী প্রচার। 

 


