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সূণিপত্র 
 

 

 
 

 

কম িসম্পােদনর সার্ব িক ণিত্র  

 
উপক্রমণণকা 

 

সসকশন ১:  রূপকল্প (Vision), অণিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবং কার্ িাবণল 

 

 

সসকশন 2: সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাণিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

 

সংদর্াজনী ১: শব্দসংদক্ষপ (Acronyms) 

 

সংদর্াজনী ২: কম িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সংস্থা এবং পণরমাপ পদ্ধণত 
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        প্রাণণসম্পে েপ্তদরর কম িসম্পােদনর সাণব িক ণিত্র 

(Overview of the Performance of the Division) 
 

সাম্প্রণতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবং িণবষ্যৎ পণরকল্পনাঃ 

 

        প্রার্মসপদ দ দতর সেদশর প্রাণণজ আণমদষর িাণহো পুরদণর লদক্ষয গবাণেপশু ও হঁসমুরণগর উৎপােন বৃণদ্ধসহ সংরক্ষণ, 

সরাগ ণনয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা পালন করদে। ২০১5-১6 অর্ িবছরর র্ির্ির্িরে র্িরমূরে প্রার্মসপদ দ খারের 

অবদান ১.66% এবং প্রবৃর্ির হার ৩.21% (বাংলাদেশ অর্ িননণতক সমীক্ষা, ২০১6)। †gvU K…wlR wRwWwcÕ‡Z cÖvwYm¤ú` Lv‡Zi 

Ae`vb cÖvq 14.21% (cÖv°wjZ)| ZvQvov 2015-16 A_© eQ‡i cÖvwYm¤ú` Lv‡Z wRwWwci AvKvi  wQj 32,910 †KvwU 

UvKv (cÖv°wjZ) hv weMZ 2014-15 A_©eQ‡ii Zzjbvq 3023 ‡KvwU UvKv †ekx (weweGm, 2015-16)| ২০১5-১6 অর্ ি 

বেদর প্রাণণসম্পে খাদত উৎপাণেত কঁিা ও প্রণক্রয়াজাত পণ্য রপ্তাwন আয় ণেল প্রায় ৪৩১৭.৮৬ সকাটি টাকা (ইণপণব, ২০১৪-১৫)। 

জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রতযক্ষ এবং ৫০% পদরাক্ষিাদব প্রাণণসম্পে খাদতর ওপর ণনি িরশীল। অণিকন্ত প্রাণণজ আণমদষর প্রিান 

উৎস মাংস, দুধ ও র্িরমর উৎিাদন র্বগে র্েন বছরর যর্াক্ররম 36.11%, 19.46% ও 17.16% বৃর্ি পিরেরছ। বতিমাদন মাংস, 

দুি ও ণিদমর জন প্রণত প্রাপ্যতা সবদে র্র্াক্রদম ১০6.21 গ্রাম/র্দন, ১২5.59 র্ম.র্ল/র্দন ও 75.06 টি/বের এ উন্নীত হদয়দে র্া 

সেদশর ক্রমবি িমান জনসংখ্যার প্রাণণজ আণমদষর িাণহো সমটাদত গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা রাখদে। এই সপ্রক্ষাপদট ণবগত ণতন বেদর 

        প্রাণণসম্পে       অজিনসমূহ ণনম্নরূপ: 

 

উৎিার্দে িণ্য ২০১3-১4 ২০১4-১5 ২০১5-১6 

মাংস (লক্ষ পমর্িক টন) 2.87 2.70 3.86 

দুধ (লক্ষ পমর্িক টন) 4.99 3.19 3.50 

র্িম (পকাটি) 49.96 61.02 70.00 

 
 

সমস্যা এবং িযাদলঞ্জসমূহঃ 
 

গবার্দিশুর গুমগে মানসপদ ন্ন খারের অপ্রতুলো, পরারগর প্রাদুর্ িাব, সুষ্ঠু সংরক্ষম ও র্বিমন ব্যবিার অর্াব,              

    ,              ,                        ,                    , িলবায়ু ির্রবেিরনর প্রর্াব, সীর্মে 

িনবল ইেযার্দ প্রার্মসপদ দ উন্নেরন অন্যেম চ্যারলঞ্জ।  

 

িণবষ্যৎ পণরকল্পনাঃ  
 

ণিশন ২০২১ অনুর্ায়ী জনপ্রণত দুি, মাংস ও ণিদমর িাণহোর লক্ষমাত্রা র্র্াক্রদম ১৫০ ণমণল/ণেন, ১১০ গ্রাম/ণেন ও ১০৪টি/বের 

পুরদণর জদে ণবিাগীয় প্রাণণসম্পে েপ্তর ণবণিন্ন উদযাগ গ্রহণ কদরদে। গবাণেপশু ও পাণখর সরাগ ণনয়ন্ত্রণ, নজরোণর, ণিণকৎসা 

সসবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং সরাগ অনুসন্ধান গদবষণাগার স্থাপন।  দুগ্ধ ও মাংসল জাদতর গরু উৎপােন বৃণদ্ধর জে কৃণত্রম প্রজনন 

কার্ িক্রম সম্প্রসারদণর মােদম গরু-মণহদষর জাত উন্নয়ন এবং অণিক মাংস উৎপােন ক্ষমতা সম্পন্ন       গরুর জাত সংদর্াজন।। 

পশু খাদযর সরবরাহ বাোদত উন্নত জাদতর ঘাস িাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর     র প্রিলন ও পশু খাদযর মান ণনয়ন্ত্রণ 

গদবষণাগার স্থাপন। তা’োো প্রাণণসম্পদের সটকসই উৎপােন ণনণিত করার পাশাপাণশ প্রাণণজ আণমদষর ণনরাপত্তা ণবিান, 

আপামর জনদগাষ্ঠীর পুণির িাণহোপূরণ, রপ্তাণন আয় বৃণদ্ধ ও অণিষ্ঠ জনদগাষ্ঠীর অংশ গ্রহদণর মােদম কার্িত আর্ িসামাণজক 

উন্নয়ন ণনণিতকরণ। 
 

 

২০১7- ১8 অর্ ি বেদর      সম্ভাব্য অজিনসমূহঃ 
 

 গবাণেপশুর উৎপােনশীলতার বৃণদ্ধর মােদম দুি, মাংস এবং ণিদমর উৎপােন র্র্াক্রদম 3.72 লক্ষ সমণিক টন, 3.75 

লক্ষ সমণিক টন এবং 92.5 সকাটিদত উন্নীত করা; 

 সরাগ প্রণতদরাদি  0.65 সকাটি গবাণেপশু-পাণখদক সক  টিকা প্রোন; 

 প্রাে 8.00 লক্ষ পরাগাক্রান্ত গবার্দিশু ও  42.00 লক্ষ  হঁস-মুরর্গর র্চ্র্কৎসা প্রদান; 

 গবাণেপশুর  জাত উন্নয়দন সেশব্যাণপ  প্রায় 0.55 লক্ষ গািী সক কৃণত্রম প্রজনন করা; 

        -                       2100                    করা; 
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উপক্রমণণকা (Preamble) 
 

 

 
সরকার্র দতর/সংিাসমূরহর প্রার্েষ্ঠার্নক দক্ষো বৃর্ি, স্বচ্ছো ও িবাবর্দর্হো পিারদার করা, সুশাসন সংহেকরন এবং সপদ রদর 

যর্াযর্ ব্যবহার র্নর্িেকররমর মাযমেরম পকিকপ 2021 এর যর্াযর্ বাস্তবােরনর লরক্ষয- 

 

 

  -       ,         প্রার্মসপদ দ দতর, র্সরলট 

 
এবং 

 

 
               ),                   মদে ২০১7 সাদলর জুন মাদসর 19 তাণরদখ এই বাণষ িক কম িসম্পােন চুণি 

স্বাক্ষণরত হল। 

 

 
এই  চুণিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ণনম্নণলণখত ণবষয়সমূদহ স্মতত হদলনঃ 
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সসকশন ১: 
 

রূপকল্প (Vision), অণিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবং কার্ িাবণল 

১.১ পকিকপ (Vision) : 

সকদলর জে ণনরাপে, িয িাত ও মানসম্মে প্রাণণজ আণমষ সরবরাহকরণ।  

১.২ অণিলক্ষয (Mission) :  

প্রার্মসপদ রদর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃণদ্ধ এবং মূল্য সংদর্াজদনর (Value addition) মােদম প্রাণণজ আণমদষর 

িাণহোপুরণ। 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

       ১.৩.১ েপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

1. গবার্দিশু-িার্খর  উৎিাদন ও             বৃর্ি। 

2. গবার্দিশু-িার্খর পরাগ প্রর্েররাধ ও র্নেন্ত্রম । 

3. মানবসপদ দ উন্নেম ও কম িসংস্হারনর সুরযাগ সৃর্ি।  

4. প্রার্মিাে িণ্য উৎিাদন, আমদানী ও রতার্ন বৃর্িরে সহােো । 

5. গবার্দিশু-িার্খর পিরনটিক র্ররসাস ি সংরক্ষম ও উন্নেন । 

 

1.3.2               উ       

                                        ; 

        2.          ,                            ; 

                       ; 

 4. েথ্য অর্ধকার বাস্তবােন পিারদারকরম; 

                         

 

১.৪ কার্ িাবণল (Functions): 

1.4.1  দুধ, মাংস,ও র্িরমর উৎিাদন বৃর্ি করা । 

1.4.2  গবার্দিশু-িার্খর  র্চ্র্কৎসা, পরাগ প্রর্েররাধ ও র্নেন্ত্রম । 

1.4.3  গবার্দিশু-িার্খর কৃর্িম প্রিনন সম্প্রসারম । 

1.4.4  গবার্দিশু-িার্খর পুর্ি উন্নেন । 

1.4.5  গবার্দিশু-িার্খর িাে উন্নেন । 

1.4.6   প্রার্মসপদ দ উৎিাদন উিকরম ও প্রার্মিাে খারের মান র্নেন্ত্রম এবং ববরদর্শক মূদ্রা অিিন । 

1.4.7  গবার্দিশু-িার্খর খামার ব্যবস্হািনার উন্নেন। 

1.4.8  গবার্দিশু-িার্খর বকার্লকমাম সংরক্ষম ও উন্নেন। 

1.4.9  প্রার্মসপদ দ সপদ র্কিে গরবষমা ও উন্নেন। 

1.4.10  প্রার্মসপদ দ সংক্রান্ত আইন, র্বর্ধমালা ও নীর্েমালা বাস্তবােন । 

1.4.11  প্রার্মসপদ দ র্বষরে প্রর্শক্ষরমর মাযমেরম মানবসপদ দ উন্নেন। 
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সসকশন 2 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাণিকার কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবং লক্ষমাত্রাসমূহ 

(পমাট মান-8০) 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/ণনণ িায়ক: ২০১7-১8 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  
২০১8-

১9 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  
২০১9-

20 

অসািারণ অণত 

উত্তম 

উত্তম িলণত 

মান 

িলণত 

মাদনর 

ণনদম্ন 

২০১5-১6 ২০১6-

১7* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                       উ       

1.গবার্দিশু-

িার্খর  

উৎিাদন ও 

         

   বৃর্ি 

 

 

25                                       

   ) 

15 ০০ 0.48 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.56 0.57 

1.2            

                   

     

          

     

     

   ) 

10.00 0.15 0.16 0.18  0.17 0.16 0.15 0.14 

0.19 0.20 

2. গবার্দিশু-

িার্খর পরাগ 

প্রর্েররাধ ও 

র্নেন্ত্রম 

 

28                                 

              

     

     ) 

10.00 060 0.66 0.65  0.64 0.63 0.62 0.61 0.66 0.67 

2.2                  

      

          িশু       

   ) 

5 ০০ - 8.0 8.0 7.50 7.0 6.5 6.0 8.5 9.0 

2.3    -              

     

             -

      

     

   ) 

5.00 - 32.0 42.0 40.0 38.0 36.0 34.0 44.0 46.0 

           -           

                    

                

                 5.00 - 1875 1875 1850 1825 1800 1775 1900 1925 

2.5        -      

               

           

             

     

     3.00 - 187 300 290 280 270 260 310 320 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

 

কম িসম্পােন 

সূিদকর মান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/ণনণ িায়ক: ২০১7-১8 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  
২০১8-

১9 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  
২০১9-

20 

অসািারণ অণত 

উত্তম 

উত্তম িলণত 

মান 

িলণত 

মাদনর 

ণনদম্ন 

২০১5-১6 ২০১6-

১7* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                       উ       

3.  

মানবসপদ দ 

উন্নেম ও 

কম িসংস্হারনর 

সুরযাগ সৃর্ি 

 

17 3.1                              
       

       5 ০০ - - 7000 6800 6600 6400 6200 7200 7400 

3.2        -           

                   

               

             

     

      4.00 - -   2100 2050 2000 1950 1900 2150 2200 

           

           

      

 

4.00 - - 21000 20500 20000 19500 19000 21500 22000 

3.3                                এ   4.00 80.96 85.6 85.0 82.0 80.0 78.0 76.0 88.0 90.0 

4. র্নরািদ 

প্রার্মিাে িণ্য 

উৎিাদন, 

আমদানী ও 

রতার্ন বৃর্িরে 

সহােো  

10               

                       

                

          

               

        

      10 ০০ 2448 3100 3100 3075 3050 3025 3000 3150 3200 

 



8 

 

মাঠ িয িারের  কায িালরের আবর্িক পকৌশলগে উরেিসমূহ 

(পমাট মান-২০) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

পকৌশলগে 

উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

পকৌশলগে 

উরেরির মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িসপদ াদন সূচ্ক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসপদ াদন 

সূচ্রকর মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমািার মান-২০১7-১8 

অসাধারম 

(Excellent) 

অর্ে উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চ্লর্ে মান 

(Fair) 

চ্লর্েমারনর 

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষোর সরে 

বার্ষ িক 

কম িসপদ াদন 

চুর্ি বাস্তবােন 

4 ২০১7-১8 অর্ ি বছররর খসড়া বার্ষ িক 

কম িসপদ াদন চুর্ি দার্খল 

র্নধ িার্রে সমেসীমার মরযমে খসড়া চুর্ি 

মন্ত্রমালে/র্বর্ারগ দার্খলকৃে 

োর্রখ 1 17 এর্প্রল 19 এর্প্রল 20 এর্প্রল 23 এর্প্রল 25 এর্প্রল 

২০১7-১8 অর্ ি বছররর বার্ষ িক কম িসপদ াদন 

চুর্ি                 

                        সংখ্যা ১ 4 3 - - - 

২০১7-১8 অর্ ি বছররর বার্ষ িক কম িসপদ াদন 

চুর্ির অধ ি বার্ষ িক মূোেন প্রর্েরবদন দার্খল 

র্নধ িার্রে োর্ররখ অধ ি বার্ষ িক মূোেন 

প্রর্েরবদন দার্খলকৃে 

োর্রখ ১ 15 িানুোর্র 16 িানুোর্র 17 িানুোর্র 18 িানুোর্র ২1 িানুোর্র 

২০১6-১7 অর্ ি বছররর বার্ষ িক কম িসপদ াদন 

চুর্ির মূোেন প্রর্েরবদন দার্খল 

বার্ষ িক মূোেন প্রর্েরবদন দার্খলকৃে োর্রখ ১                                         

         ,     

          

      

         

 

 

 

9 মাঠ িয িারের  কায িালে সমূরহ       

                       

                  োর্রখ 1  ১         ১                    - - 

                                 

       

                      ১  ১         ১                           - 

উদ্ভাবনী উরোগ ও  Small 

Improvement Project (SIP) 
বাস্তবােন 

উদ্ভাবনী উরোগ বাস্তবার্েে       1 4 িানুোর্র 11 িানুোর্র 18 িানুোর্র 25 িানুোর্র 31 িানুোর্র 

                % 1 25 - - - - 

র্িআরএল শুরুর ২ মাস পূরব ি সংর্িি 

কম িচ্ারীর র্িআরএল, ছুটির নগদােন ও 

পিনশন মঞ্জুরীিি যুগিৎ িার্র র্নর্িেকরম 

সংর্িি কম িচ্ারীর র্িআরএল ও ছুটির 

নগদােন িি যুগিৎ িার্রকৃে 

% 1 ১০০ ৯০ ৮০ - - 

                                                                  

       

% 1 100 90 80 70 60 

অর্র্রযাগ প্রর্েকার ব্যবিা বাস্তবােন র্নস্পর্ত্তকৃে অর্র্রযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

                              

                          

                  

                                  

                          

               

      ১  ১         ১                    - - 

পসবার মান সপদ রকি পসবা গ্রহীোরদর 

মোমে ির্রবীক্ষরমর ব্যবিা চ্ালু করা 

পসবা গ্রহীোরদর মোমে ির্রবীক্ষরমর 

ব্যবিা চ্ালুকৃে 

      1                                 - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

পকৌশলগে 

উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

 
পকৌশলগে 

উরেরির মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িসপদ াদন সূচ্ক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসপদ াদন 

সূচ্রকর মান 

(Weight 

of PI) 

ক্ষযমািার মান-২০১7-১8 

অসাধারম 

(Excellent) 

অর্ে উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চ্লর্ে মান 

(Fair) 

চ্লর্েমারনর 

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষো ও 

বনর্েকোর 

উন্নেন 

4 সরকার্র কম িসপদ াদন ব্যবিািনা সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষমসহ র্বর্র্ন্ন র্বষরে 

কম িকেিা/কম িচ্ারীরদর িন্য প্রর্শক্ষম 

আরোিন 

প্রর্শক্ষরমর সমে* িনঘন্টা 2 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

িােীে শুিাচ্ার পকৌশল বাস্তবােন ২০১7-১8 অর্ ি বছররর শুিাচ্ার বাস্তবােন 

কম িির্রকপনা এবং বাস্তবােন ির্রবীক্ষম 

কাঠারমা প্রমীে ও দার্খলকৃে 

োর্রখ 1 ১6 জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

র্নধ িার্রে সমেসীমার মরযমে বিমার্সক 

ির্রবীক্ষম প্রর্েরবদন দার্খলকৃে 

 

সংখ্যা 1 ৪ ৩ - - - 

েথ্য অর্ধকার 

বাস্তবােন 

পিারদারকরম 

1 

 

 

 

েথ্য বাোেন হালনাগাদকরম 

 

েথ্য বাোেন হালনাগাদকৃে % 0.5 80 70 60 - - 

                 

 

                   % 0.5 100 90 85 80 75 

      

         

     

2                                                 % 2 ৫০ ৪৫ ৪০  ৫  ০ 

* ৬০ ঘন্টা প্রর্শক্ষরমর মরযমে অন্যযন ২০ ঘন্টা সরকার্র কম িসপদ াদন ব্যবিািনা সংক্রান্ত প্রর্শক্ষম অন্তর্ভ িি র্াকরব। 
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সংরযািনী-১   

শব্দ সংরক্ষি (Acronyms)   

 

       

ক্রর্মক নং 

 

আেক্ষরসমূহ বম িনা 

 

 

 

1.  এআই কৃর্িম প্রিনন (Artificial Insemination) 

2.  র্বএলআরআই বাংলারদশ প্রার্মসপদ দ গরবষমা প্রর্েষ্ঠান  

(Bangladesh Livestock Research Institute)  

3.  র্বর্বএস বাংলারদশ ির্রসংখ্যান ব্যযররা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  র্িএলএস প্রার্মসপদ দ অর্ধদতর (Department of Livestock Services) 

5.  ইর্ির্ব এক্সরিাট ি প্ররমাশন ব্রুররা 

(Export Promotion Bureau) 

6.  এফএও খাে ও কৃর্ষ সংিা 

(Food and Agriculture Organization) 

7.  র্ির্ির্ি পমাট পদশি উৎিাদন 

(Gross Domestic Product) 

8.  এমওএফএল মৎস্য ও প্রার্মসপদ দ মন্ত্রমালে 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

9.  এনর্িও পবসরকার্র সংিা (Non Government Organization)  

10.  টিএমআর পটাটাল র্মক্সি পরশন 

(Total Mixed Ration) 
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         -২:                                          /         প    প প   -         

 

     

   

       কম ি সপদ াদন সূচ্কসমূহ র্ববরম বাস্তবােনকারী 

দতর/সংিা 

ির্রমাি িির্ে 

এবং উিাত্তসূি 

সাধারম মন্তব্য 

1. 2                  প্রিনরনর সংখ্যা গবার্দিশুর িাে উন্নেরম কৃর্িম প্রিনন একটি িির্ে যার মাযমেরম গার্ীরক 

র্নর্দ িি সমরে কৃর্িম উিারে প্রিনন করা হে। এটি গবার্দিশুর িাে উন্নেন ের্া 

দুধ এবং মাংস উৎিাদন বৃর্ির িন্য আবিক। সকল পিলা কৃর্িম প্রিনন পকন্দ্র, 

উিরকন্দ্র এবং িরেন্টসমূরহ অর্র্জ্ঞ  মাঠকমী/কৃর্িম প্রিনন কমীর মাযমেরম মাঠ 

িয িারে কৃর্িম প্রিনন কায িক্রম ির্রচ্ার্লে হরে র্ারক।  

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতর 

এর বার্ষ িক 

প্রর্েরবদন 

র্নের্মে রািস্ব ও  

প্রকপ কায িক্রম 

2. 5                     

               

               পদশব্যািী কৃর্িম প্রিনন পকন্দ্র, উিরকন্দ্র ও িরেরন্টর মাযমেরম ির্রচ্ার্লে এ.আই 

কায িক্ররমর ফলাফল র্হরসরব উৎিার্দে সংকর িারের বাছুর খামারী ও 

িার্রবার্রক িয িারে িালন করা হরে র্ারক এবং মাঠ িয িারে বাছুরগুরলার েথ্য 

সংরক্ষম করা হে ও িরবেীরে প্রিনন কারি ব্যবহার করা হে।  

 

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর এবং পবসরকার্র 

উরোিা   

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতর 

এর বার্ষ িক 

প্রর্েরবদন 

বাছুর মৃতুয প্রর্েররারধর 

িন্য কম িসূচ্ী/ উন্নেন 

প্রকপ প্ররোিন 

3. 1

0 

                টিকা প্ররোগকৃে িশু-

িার্খ 

গবার্দিশু-িার্খর পরাগ-প্রর্েররাধ ক্ষমো সৃর্ির লরক্ষয টীকা প্রদান করা হরে 

র্ারক। র্র্এফএ এবং অন্যান্য মাঠ কমী মাঠ িয িারে টীকা প্রদান করর র্ারক। 

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর, এনর্িও  ও 

পবসরকার্র উরোিা 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতর 

এর বার্ষ িক 

প্রর্েরবদন 

উন্নেন প্রকপ প্ররোিন 

4. 1

2 

                      র্চ্র্কৎসাকৃে  িশুর  পদরশর প্রর্েটি উিরিলা, পিলা প্রামী হাসিাোল এবং পকন্দ্রীে প্রামী হাসিাোরল 

র্িএলএস এর পর্রটর্রনারী সািিন কর্তিক অসুি/পরাগাক্রান্ত গবার্দিশুর র্চ্র্কৎসা 

পসবা প্রদান করা হরে র্ারক। 

 

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

বার্ষ িক প্রর্েরবদন 

পমাবাইল পর্রটর্রনার্র 

পসবা প্ররোিন 

5. 1

3 

                  

     

র্চ্র্কৎসাকৃে            পদরশর প্রর্েটি উিরিলা, পিলা প্রামী হাসিাোল এবং পকন্দ্রীে প্রামী হাসিাোরল 

র্িএলএস এর পর্রটর্রনারী সািিন কর্তিক অসুি/পরাগাক্রান্ত            র্চ্র্কৎসা 

পসবা প্রদান করা হরে র্ারক। 

 

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর, 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

পমাবাইল পর্রটর্রনার্র 

পসবা প্ররোিন 

6. 1

4 

       -           

                    

                

                                    -                                       

                                             

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর, 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

র্নের্মে কায িক্রম 

7. 1

5 

       -            

         

                

             

                         -                                   

                                                              

    

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর, 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

র্নের্মে কায িক্রম 

8. 1

6 

                                  মাঠ িয িারের খামারীরদর গবার্দিশু-িার্খ িালরন সক্ষমো বৃর্ির লরক্ষয 

প্রার্মসপদ দ অর্ধদতর কর্তিক খামার ব্যবিািনা, পরাগ র্নেন্ত্রম ও 

আত্মকম িসংিারনর সুরযাগ সৃর্ির লরক্ষয প্রর্শক্ষম কায িক্রম ির্রচ্ার্লে হরে র্ারক। 

 

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর, এনর্িও  এবং 

পবসরকার্র উরোিা 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

উন্নেন প্রকপ প্ররোিন 

9.         -                             মাঠ িয িারের কম িরে কম িকেিাগম ক্ষুদ্র এবং মাঝারী গবার্দিশুর খামার প্রর্েষ্ঠাে র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ র্বর্াগীে আধুর্নক প্রযুর্ি 
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       কম ি সপদ াদন সূচ্কসমূহ র্ববরম বাস্তবােনকারী 

দতর/সংিা 

ির্রমাি িির্ে 

এবং উিাত্তসূি 

সাধারম মন্তব্য 

                 

               

এবং সুষ্ঠর্ারব        -           সাধারন উরোিাগমরক              

      কার্রগরী ও প্রযুর্িগে সহােো প্রদান করর র্ারকন। 

দতর  এবং 

পবসরকার্র উরোিা 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

প্ররোিন 

           

           

মাঠ িয িারের কম িরে কম িকেিাগম ক্ষুদ্র এবং মাঝারী পিার্ি খামার প্রর্েষ্ঠাে এবং 

সুষ্ঠর্ারব        -            কার্রগরী ও প্রযুর্িগে সহােো প্রদান করার 

উরেরি উঠান ববঠরক অংশগ্রহম করার িন্য খামারী ও সাধারম মানুষরক উদু্বি 

করর র্ারকন।  

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর এবং 

পবসরকার্র উরোিা 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

আধুর্নক প্রযুর্ি 

প্ররোিন 

10. 1

9 

               ঘাস চ্াষকৃে ির্ম ফিার এক প্রকাররর সব্যি ঘাস যা গবার্দিশুর প্ররোিনীে পুর্ি সরবরাহ করর। 

পনর্িোর, িারা, িাম িান উন্নে িারের ঘাস। প্রার্মসপদ দ অর্ধদতররর অধীরন 

সরকার্র দুগ্ধ খামার, র্বর্র্ন্ন পিলা, উিরিলা দতরর এবং খামারীর িােগাে 

ঘারসর নাস িারী ও প্রদশ িনী লট ট িািন করা হরে র্ারক। 

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর, এনর্িও  এবং 

পবসরকার্র উরোিা 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

প্রর্ক্রোিােকরম 

প্রযুর্ির আধুর্নকােন 

প্ররোিন 

11. 2

0 

                   

                      

        

ির্রদশ িনকৃে খামার/ 

র্ফি র্মল/ হযাচ্ার্র 

র্বর্র্ন্ন খামার, র্ফি র্মল এবং হযাচ্ার্রসমূরহর পরর্িরেশন, লাইরসন্স নবােন, 

প্রার্মসপদ দ সংর্িি র্বর্র্ন্ন আইন ও র্বর্ধমালার সফল বাস্তবােন, খামাররর 

বারোর্সর্কওর্রটি  ও সার্ব িক গুমগে মান রক্ষা এবং প্রার্মিিাে র্নরািদ খাে 

র্নর্িে করার স্বারর্ ি প্রার্মসপদ দ অর্ধদতররর র্বর্র্ন্ন িয িারের কম িকেিাবৃন্দ কর্তিক 

র্নের্মে ির্রদশ িন করা হে। 

 

র্বর্াগীে প্রার্মসপদ দ 

দতর 

র্বর্াগীে 

প্রার্মসপদ দ দতররর  

 

র্নের্মে কায িক্রম 

 


