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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

উপ পররচালক,কৃরিম প্রজনন ও ঘাস উৎপােন, প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

 

এবং 

 

        (      ), প্রারণসম্পে অরিেপ্তর 

 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 
 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৭ – জুন ৩০, ২০১৮ 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

সূরচপি 
 

 

 
 

 

কম িসম্পােদনর সার্ব িক রচি  

 
উপক্রমরণকা 

 

সসকশন ১:  রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবং কার্ িাবরল 

 

 

সসকশন 2: সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবং লক্ষযমািাসমূহ 

 

 

 

সংদর্াজনী ১: শব্দসংদক্ষপ (Acronyms) 

 

সংদর্াজনী ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সংস্থা এবং পররমাপ পদ্ধরত 
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উপ পররচালক,কৃরিম প্রজনন ও ঘাস উৎপােন েপ্তদরর কম িসম্পােদনর সারব িক রচি 

(Overview of the Performance of the Deputy Director,Artificial Insemination & Fodder 
Cultivation,Department of Livestock Services) 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবং িরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ 

 

সেদশর প্রারণজ আরমদষর চারহো পুরদণর লদক্ষয গবারেপশুর জাত উন্নয়ন কদর দুি ও মাংদসর উৎপােন বৃরদ্ধর জন্য উপ পররচালক, 

কৃরিম প্রজনন ও ঘাস উৎপােন,সািার,প্রারণসম্পে অরিেপ্তর,বাংলাদেশ,ঢাকা গুরুত্বপূণ ি ভূরমকা পালন করদে। ভূরমহীন, রবত্তহীন ও 

সেদে োওয়া মানুদষর আদয়র উৎস রহদসদব উন্নত জাদতর গািী পালন গুরুত্বপূণ ি স্থান েেল কদর আদে। গ্রামবাংলার অদনক কৃষক 

শুধুমাি দুি রবরক্রর অর্ ি রেদয় তঁদের জীরবকা রনব িাহ কদর র্াদকন। এোড়াও এ অঞ্চদলর মানুদষর প্রারণজ আরমদষর চারহো 

পূরণ,কম িসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন,পূরঁজ রবরনদয়াগ,মাংস,দুি ও অন্যান্য প্রারণজাত পণ্য উৎপােদন স্বরনি িরতা অজিন,জজব সার 

উৎপােন কদর রাসায়রনক সাদরর উপর রনি িরশীলতা কমাদনা,জরমর উব িরা শরি বৃরদ্ধ,মাংস ও পশুজাত পণ্য রপ্তানী,পল্লী এলাকায় 

বাদয়াগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপদনর মােদম রবদুযৎ উৎপােন ইতযারেদত গবারেপশু পালন ব্যাপক ভূরমকা সরদে আসদে। গবারেপশুর জাত 

উন্নয়দন দুি উৎপােন বৃরদ্ধ সপদয়দে। ফলশ্রুরতদত প্রারণসম্পে অরিেপ্তদরর প্রতযক্ষ সহদর্াগীতায় ২৯৭৬ জন সবকার যুবকদক এ.আই 

সেকরনরশয়ান (সস্বচ্ছাদসবী) রহদসদব কম িসংস্থান সৃরি করা হদয়দে। বতিমাদন মাংস ও দুি জনপ্ররত প্রাপ্যতা সবদড় র্র্াক্রদম ১০6.21 

গ্রাম/র্িন ও ১২5.59 র্ম.র্ি/র্িন এ উন্নীত হদয়দে র্া সেদশর ক্রমবি িমান জনসংখ্যার প্রারণজ আরমদষর চারহো সমোদত গুরুত্বপূণ ি 

ভূরমকা রােদে। রবগত রতন বেদর কৃরিম প্রজনন ও ঘাস উৎপােন,প্রারণসম্পে অরিেপ্তর,বাংলাদেশ,ঢাকা েপ্তদরর  অজিনসমূহ 

রনম্নরূপ: 

 

উৎপার্িত পণ্য ২০১3-১4 ২০১4-১5 ২০১5-১6 

র্সমমন উৎপািন (র্সর্স/মাত্রা) 38,10,766 ৩৭,২০,১৭৭ ৪১,৫০,৪২২ 

কৃর্ত্রম প্রজনন (1ম প্রজনন সংখ্যা) ২৯,৭৬,৯৩৩ ৩২,৫৬,০০৪ ৩৪,৫৪,৮২০ 

সংকর জামতর বাচ্চা উৎপািন (সংখ্যা)   ৯,৫২,২৮৬ ১০,৬৬,৪৬৩ ১১,৮৫,৩০৯ 

স্বাভার্বক ছাগী প্রজনন (সংখ্যা)         ১,৬৪৭         ১,৯৬০        ২,৩২৮ 

 
 

সমস্যা এবং চযাদলঞ্জসমূহঃ 
 

গবারেপশুর গুণগত মানসম্পন্ন োদের অপ্রতুলতা, সরাদগর প্রাদুি িাব,                  ,              ,            

            , জলবায়ু পররবতিদনর প্রিাব, সীরমত জনবল ইতযারে প্রারণসম্পে উন্নয়দন অন্যতম চযাদলঞ্জ।  

 

িরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ  
 

রিশন ২০২১ অনুর্ায়ী বাংলাদেদশ জনপ্ররত দুি ও মাংসর চারহোর লক্ষমািা র্র্াক্রদম ২৫০ রমরল/রেন ও ১২০ গ্রাম/রেন পুরদণর 

জদন্য প্রারণসম্পে অরিেপ্তর রবরিন্ন উদোগ গ্রহণ কদরদে। ২০২০-২১ সাদলর মদে কাংরেত উন্নয়ন লক্ষযমািা অজিদনর রনরমদত্ত  দুি 

ও মাংস উৎপােন র্র্াক্রদম ৯২.৯৭ এবং ৬৮.১৮ লক্ষ সমরিক েন উন্নীতকরণ। দুগ্ধ ও মাংসল জাদতর গরু উৎপােন বৃরদ্ধর জন্য 

কৃরিম প্রজনন কার্ িক্রম সম্প্রসারদণর মােদম গরু-মরহদষর জাত উন্নয়ন এবং অরিক মাংস উৎপােন ক্ষমতা সম্পন্ন       গরুর 

জাত সংদর্াজন। পশু োদের সরবরাহ বাড়াদত উন্নত জাদতর ঘাস চাষ সম্প্রসারণ । তা’োড়া প্রারণসম্পদের সেকসই উৎপােন 

রনরিত করার পাশাপারশ প্রারণজ আরমদষর রনরাপত্তা রবিান, আপামর জনদগাষ্ঠীর পুরির চারহোপূরণ, রপ্তারন আয় বৃরদ্ধ ও অরিষ্ঠ 

জনদগাষ্ঠীর অংশ গ্রহদণর মােদম কার্িত আর্ িসামারজক উন্নয়ন রনরিতকরণ। 
 

 

২০১৭- ১৮ অর্ ি বেদর      সম্ভাব্য অজিনসমূহঃ 
 

 গবারেপশুর জাত উন্নয়দনর মােদম উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধর লদক্ষয দুি এবং মাংদসর উৎপােন র্র্াক্রদম 82.20 লক্ষ 

সমরিক েন এবং 64.10 লক্ষ সমরিক েদন উন্নীত করা; 

 গবারেপশুর  জাত উন্নয়দন ৪০.২০ লক্ষ মািা রসদমন উৎপােন করা; 

 গবারেপশুর  জাত উন্নয়দন সেশব্যারপ 35.00 লক্ষ গািী সক কৃরিম প্রজনন করা; 

 সমাে ১১.২০ লক্ষ শংকর জাদতর বাছুদরর তথ্য সংগ্রহ করা; 
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উপক্রমরণকা (Preamble) 
 

 
 

সরকারর েপ্তর/সংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা সজারোর করা, সুশাসন সংহতকরন এবং সম্পদের 

র্র্ার্র্ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

উপ       ,কৃরিম প্রজনন ও ঘাস উৎপােন,                

 

 

এবং 

 

 

পররচালক (সম্প্রসারণ),                   মদে ২০১৭ সাদলর জুন মাদসর ১৯ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত 

হল। 

 

 
এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ স্মতত হদলনঃ 
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সসকশন ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবং কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision)  

সকদলর জন্য রনরাপে, পর্ িাপ্ত ও মানস্মতত প্রারণজ আরমষ সরবরাহকরণ।  

১.২ অরিলক্ষয (Mission)   

প্রারণসম্পদের উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধ এবং মূল্য সংদর্াজদনর (Value addition) মােদম প্রারণজ আরমদষর 

চারহোপুরণ। 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

       ১.৩.১ েপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. গবারেপশু-পারের  উৎপােন ও             বৃরদ্ধ 

২. গবারেপশু-পারের সরাগ প্ররতদরাি ও রনয়ন্ত্রণ  

৩. মানবসম্পে উন্নয়ণ ও কম িসংস্হাদনর সুদর্াগ সৃরি  

৪. প্রারণজাত পণ্য উৎপােন, আমোনী ও রপ্তারন বৃরদ্ধদত সহায়তা  

৫. গবারেপশু-পারের সজদনটিক ররদসাস ি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন । 

 

১.৩.২                       

১.                                        

        ২.    র্য্ি    ,                             

৩.                       

 ৪. তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন সজারোরকরণ 

 ৫.                     । 

 

১.৪ কার্ িাবরল (Functions) 

১.৪.১    দুি, মাংস,ও রিদমর উৎপােন বৃরদ্ধ করা  

১.৪.২    গবারেপশু-পারের  রচরকৎসা, সরাগ প্ররতদরাি ও রনয়ন্ত্রণ  

১.৪.৩    গবারেপশু-পারের কৃরিম প্রজনন সম্প্রসারণ  

১.৪.৪     গবারেপশু-পারের পুরি উন্নয়ন  

১.৪.৫     গবারেপশু-পারের জাত উন্নয়ন  

১.৪.৬     প্রারণসম্পে উৎপােন উপকরণ ও প্রারণজাত োদের মান রনয়ন্ত্রণ এবং জবদেরশক মূা অা অজিন  

১.৪.৭     গবারেপশু-পারের োমার ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন 

১.৪.৮     গবারেপশু-পারের সকৌরলকমাণ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন 

১.৪.৯     প্রারণসম্পে সম্পরকিত গদবষণা ও উন্নয়ন 

১.৪.১০   প্রারণসম্পে সংক্রান্ত আইন, রবরিমালা ও নীরতমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন  

১.৪.১১   প্রারণসম্পে রবষদয় প্ররশক্ষদণর মােদম মানবসম্পে উন্নয়ন। 
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সসকশন 2 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবং লক্ষযমািাসমূহ 

(মমাট মান-8০) 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

strategic 

objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমািা/রনণ িায়ক: ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  

২০১৮-

১৯ 

প্রদক্ষপন 

(Proje

ction)  

২০১৯-

২০ 

অসািারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                               

১. গবারেপশু-

পারের উৎপােন 

ও 

            

বৃরদ্ধ 

 

 

৭০.০০ ১.১                    

              

                   

   ) 

২০.০০ ৪১.৫০ ৪০.০০ ৪০.২০ ৪০.০০ ৩৯.৮০ ৩৯.৬০ ৩৯.৪০ ৪০.৮০ ৪১.৬২ 

১.২                                   

   ) 

২০.০০ ৩৪.৫৪ ৩৪.৫০ ৩৫.০০ ৩৪.০০ ৩৩.০০ ৩২.০০ ৩১.০০ ৩৫.২০ ৩৫.৪০ 

১.৩                  

                  

                      

    

                   ১০.০০ ২৩২৮ ২২০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৪৫০ ২৫০০ 

১.৪             

                   

     

          

     

     

   ) 

২০.০০ ১১.৮৫ ১১.০০ ১১.২০ ১১.০০ ১০.৮০ ১০.৬০ ১০.৪০ ১১.৩০ ১১.৪০ 

২. গবারেপশু-

পারের 

সজদনটিক 

ররদসাস ি 

সংরক্ষণ ও 

উন্নয়ন  

১০.০০ ২.১                                 ১০.০০ - ২০ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৭.০০ ২৯.০০ 
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মাঠ পর্ িামের  কার্ িািমের আবর্িক মকৌশিগত উমেিসমূহ 

(মমাট মান-২০) 

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

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমািার মান-২০১৭-১৮ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার সদে 

বারষ িক 

কম িসম্পােন 

চুরি বাস্তবায়ন 

৪ ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর েসড়া বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরি োরেল 

রনি িাররত সময়সীমার মদে েসড়া চুরি 

মন্ত্রণালয়/রবিাদগ োরেলকৃত 

তাররে ১ ১৭ এরপ্রল ১৯ এরপ্রল ২০ এরপ্রল ২৩ এরপ্রল ২৫ এরপ্রল 

২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরি                 

                        সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরির অি ি বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেল 

রনি িাররত তাররদে অি ি বারষ িক মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন োরেলকৃত 

তাররে ১ ১৫ জানুয়ারর ১৬ জানুয়ারর ১৭ জানুয়ারর ১৮ জানুয়ারর ২১ জানুয়ারর 

২০১৬-১৭ অর্ ি বেদরর বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরির মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেল 

বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত তাররে ১ ১৩      ১৬      ১৮      ২০      ২৩      

         ,     

          

      

         

 

 

 

৯ মাঠ পর্ িাদয়র  কার্ িালয় সমূদহ       

                       

                  তাররে ১ ৩১        ৩১         ২৮         - - 

                                         

সসবা             

সসবা                   ১ ৩১        ৩১         ২৮         ১৫   চ ি - 

উদ্ভাবনী উদোগ ও  Small 

Improvement Project (SIP) 

বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদোগ বাস্তবারয়ত       ১ ৪ জানুয়ারর ১১ জানুয়ারর ১৮ জানুয়ারর ২৫ জানুয়ারর ৩১ জানুয়ারর 

                % ১ ২৫ - - - - 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সংরিি 

কম িচারীর রপআরএল, ছুটির নগোয়ন ও 

সপনশন মঞ্জুরীপি যুগপৎ জারর রনরিতকরণ 

সংরিি কম িচারীর রপআরএল ও ছুটির 

নগোয়ন পি যুগপৎ জাররকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

                                                                  

       

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনস্পরত্তকৃত অরিদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

                              

                          

                  

                                  

                          

               

      ১ ৩১        ৩১         ২৮         - - 

সসবার মান সম্পদকি সসবা গ্রহীতাদের 

মতামত পররবীক্ষদণর ব্যবস্থা চালু করা 

সসবা গ্রহীতাদের মতামত পররবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

      ১ ৩১        ৩১         ২৮         - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of PI) 

ক্ষযমািার মান-২০১৭-১৮ 

অসািারণ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very Good ) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতা ও 

জনরতকতার 

উন্নয়ন 

৪ সরকারর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ রবরিন্ন রবষদয় 

কম িকতিা/কম িচারীদের জন্য প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষদণর সময়* জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবায়ন ২০১৭-১৮ অর্ ি বেদরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন 

কম িপররকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

কাঠাদমা প্রণীত ও োরেলকৃত 

তাররে ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রনি িাররত সময়সীমার মদে জিমারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন োরেলকৃত 

 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অরিকার 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

১ 

 

 

 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

                 

 

                   % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

      

         

     

২                                                 % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

* ৬০ ঘন্টা প্রর্শক্ষমের মমে অন্যূন ২০ ঘন্টা সরকার্র কম িসপাদািন যবসবথাপাপনা সংরানাত প প্রর্শক্ষে অত পভুক িত থ কাকমব  
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সংদর্াজনী-১ 

শব্দ সংদক্ষপ (Acronyms)   

 

       

ক্ররমক নং 

 

আেক্ষরসমূহ বণ িনা 

 

 

 

1.  এআই কৃরিম প্রজনন  

Artificial Insemination 

2.  রবএলআরআই বাংলাদেশ প্রারণসম্পে গদবষণা প্ররতষ্ঠান  

Bangladesh Livestock Research Institute  

3.  রবরবএস বাংলাদেশ পররসংখ্যান ব্যযদরা 

Bangladesh Bureau of Statistics 

4.  রিএলএস প্রারণসম্পে অরিেপ্তর  

Department of Livestock Services 

5.  ইরপরব এক্সদপাে ি প্রদমাশন ব্রুদরা 

Export Promotion Bureau 

6.  এফএও োে ও কৃরষ সংস্থা 

Food and Agriculture Organization 

7.  রজরিরপ সমাে সেশজ উৎপােন 

Gross Domestic Product 

8.  এমওএফএল মৎস্য ও প্রারণসম্পে মন্ত্রণালয় 

Ministry of Fisheries and Livestock 

9.  এনরজও সবসরকারর সংস্থা  

Non Government Organization  

10.  টিএমআর সোোল রমক্সি সরশন 

Total Mixed Ration 
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         -২:                ,                         /                              

 

     

   

       কম ি সম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সংস্থা 

পররমাপ পদ্ধরত 

এবং উপাত্তসূি 

সািারণ মন্তব্য 

১                    

              

উৎপারেত রসদমন  অরিক দুগ্ধ উৎপােন জবরশিয সম্বরলত সুরপররয়র ষঁড় হদত রসদমন উৎপারেত হয়। 

দুি ও মাংস উৎপােন বৃরদ্ধর লদক্ষয এই রসদমন দ্বারা গািী/বকনাদক কৃরিম 

প্রজনন করাদনা হয়। রসদমন স্ট্র সকন্দ্রীয় সগা-প্রজনন সকন্দ্র সর্দক সজলা কৃরিম 

প্রজনন সকন্দ্র হদয় রবরিন্ন উপদকন্দ্র এবং পদয়ন্টসমূদহ উপ পররচালক,কৃরিম 

প্রজনন ও ঘাস উৎপােন,বাংলাদেশ,ঢাকা এর তত্ত্বাবিাদন সরবরাহ করা হদয় 

র্াদক ।  

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও ঘাস 

উৎপােন,বাংলাদেশ,

ঢাকা 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও 

ঘাস উৎপােন 

বাংলাদেশ,ঢাকা এর 

বারষ িক প্ররতদবেন 

রনয়রমত রাজস্ব ও  

প্রকল্প কার্ িক্রম 

২                  প্রজনদনর সংখ্যা গবারেপশুর জাত উন্নয়দণ কৃরিম প্রজনন একটি পদ্ধরত র্ার মােদম গািীদক 

রনরে িি সমদয় কৃরিম উপাদয় প্রজনন করা হয়। এটি গবারেপশুর জাত উন্নয়ন তর্া 

দুি এবং মাংস উৎপােন বৃরদ্ধর জন্য আবশ্যক। সকল সজলা কৃরিম প্রজনন সকন্দ্র, 

উপদকন্দ্র এবং পদয়ন্টসমূদহ অরিজ্ঞ  মাঠকমী/কৃরিম প্রজনন কমীর মােদম মাঠ 

পর্ িাদয় কৃরিম প্রজনন কার্ িক্রম পররচারলত হদয় র্াদক।  

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও ঘাস 

উৎপােন,বাংলাদেশ,

ঢাকা 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও 

ঘাস উৎপােন 

বাংলাদেশ,ঢাকা এর 

বারষ িক প্ররতদবেন 

রনয়রমত রাজস্ব ও  

প্রকল্প কার্ িক্রম 

৩                  

                  

                 

         

প্রজননকৃত োগীর 

সংখ্যা 

রনরে িি সমদয় প্রাকৃরতক উপাদয় ব্লাক সবেল জাদতর প্রজননক্ষম পঁঠা দ্বারা 

োগীদক প্রজনন করাদনা হয়। সেশব্যাপী ২২ টি সজলা কৃরিম প্রজনন সকদন্দ্রর 

মােদম এ কার্ িক্রম পররচারলত হদয় র্াদক। পর্ িায়ক্রদম এ কার্ িক্রম উপদজলা 

পর্ িন্ত সম্প্রসারদণর পররকল্পনা গ্রহণ করা হদয়দে। 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও ঘাস 

উৎপােন,বাংলাদেশ,

ঢাকা 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও 

ঘাস উৎপােন 

বাংলাদেশ,ঢাকা এর 

বারষ িক প্ররতদবেন 

সেশীয় এই জাত 

সংরক্ষণ করা প্রদয়াজন 

৪                     

               

               সেশব্যাপী কৃরিম প্রজনন সকন্দ্র, উপদকন্দ্র ও পদয়দন্টর মােদম পররচারলত এ.আই 

কার্ িক্রদমর ফলাফল রহদসদব উৎপারেত সংকর জাদতর বাছুর োমারী ও 

পাররবাররক পর্ িাদয় পালন করা হদয় র্াদক এবং মাঠ পর্ িাদয় বাছুরগুদলার তথ্য 

সংরক্ষণ করা হয় ও পরবতীদত প্রজনন কাদজ ব্যবহার করা হয়।  

 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও ঘাস 

উৎপােন,বাংলাদেশ,

ঢাকা এবং 

সবসরকারী উদোিা 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও 

ঘাস উৎপােন 

বাংলাদেশ,ঢাকা এর 

বারষ িক প্ররতদবেন 

বাছুর মৃতুয প্ররতদরাদির 

জন্য কম িসূচী/ উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রদয়াজন 

৫                                                                                      

                                  ।                           

                                                           

                                                         কৃরিম 

প্রজনন করা হয়। 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও ঘাস 

উৎপােন,বাংলাদেশ,

ঢাকা 

উপ পররচালক 

কৃরিম প্রজনন ও 

ঘাস উৎপােন 

বাংলাদেশ,ঢাকা এর 

বারষ িক প্ররতদবেন 

রনয়রমত রাজস্ব ও 

প্রকদল্পর কার্ িক্রম 
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