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প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর কম িসম্পােদনর সাংণক্ষপ্ত ণিত্র 

(Overview of the Performance of the Department) 

 

 

           ,                 ৎ         
 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সেদশর প্রাণণজ আণমদষর িাণহো পুরদণর লদক্ষয গবাণেপশু, হাঁসমুরণগ ও দুগ্ধ উৎপােন বৃণদ্ধসহ সাংরক্ষণ, সরাগ 

ণনয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা পালন করদে। জাতীয় ণজণিণপদত প্রাণণসম্পে খাদতর অবোন ১.৭৮% এবাং প্রবৃণদ্ধর হার 

২.৮৩% (বাাংলাদেশ অর্ িননণতক সমীক্ষা, ২০১৪)। ২০১৪-১৫ অর্ ি বেদর প্রাণণসম্পে খাদত উৎপাণেত কাঁিা ও প্রণক্রয়াজাত পণ্য 

রপ্তাwন আয় ণেল প্রায় ৪৩১৭.৮৬ সকাটি টাকা (ইণপণব, ২০১৪-১৫)। জনসাংখ্যার প্রায় ২০% প্রতযক্ষ এবাং ৫০% পদরাক্ষিাদব 

প্রাণণসম্পে খাদতর ওপর ণনি িরশীল। দুি, মাাংস  ও ণিদমর উৎপােন ণবগত ণতন বেদরর ব্যবিাদন বৃণদ্ধ সপদয়দে র্র্াক্রদম ৭৬%, 

৯৩% ও ৩৯% । বতিমাদন দুি, মাাংস ও ণিদমর জন প্রণত প্রাপ্যতা সবদে র্র্াক্রদম ১২২.০০ ণম.ণল/ণেন, ১০২.৬২ গ্রাম/ণেন ও 

৭০.২৬ টি/বের এ উন্নীত হদয়দে।        অণত সম্প্রণত বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান কর্তিক উভাবাণবত শুভ্রা জাতটি 

সেদশর সপাণি ণশদল্পর ণবকাদশ উদেখদর্াগ্য ভুণমকা রাখদব। 

 

 

সসক্টর-সাংণিষ্ট সমস্যা ও িযাদলঞ্জ  

 

গবাণেপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদের অপ্রতুলতা, সুষ্ঠু সাংরক্ষণ ও ণবপণন ব্যবস্থার অিাব, সরাদগর প্রাদুি িাব,              

                                            ,                    , জলবায়ু পণরবতিদনর প্রিাব ইতযাণে 

প্রাণণসম্পে উন্নয়দন অন্যতম িযাদলঞ্জ।  

 

িণবষ্যৎ পণরকল্পনা 

 

ণিশন ২০২১ অনুর্ায়ী জনপ্রণত দুি, মাাংস ও ণিদমর িাণহো র্র্াক্রদম ১৫০ ণমণল/ণেন, ১১০ গ্রাম/ণেন ও ১০৪টি/বের পুরদণর লদক্ষয 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  ণবণিন্ন উদোগ গ্রহণ কদরদে। ২০২০-২১ সাদলর মদে ইণিত উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিদনর লদক্ষয  দুি, মাাংস 

ও ণিম উৎপােন র্র্াক্রদম ৯২.৯৭  লক্ষ সমণিক টন, ৬৮.১৮ লক্ষ সমণিক টন এবাং ১৭৬৬ সকাটিদত উন্নীত করা। দুগ্ধ ও মাাংসল 

জাদতর গরু উৎপােন বৃণদ্ধর জন্য কৃণত্রম প্রজনন কার্ িক্রম সম্প্রসারদণর মােদম গরু-মণহদষর জাত উন্নয়ন ও সরাগ ণনয়ন্ত্রণ। পশু 

খাদের সরবরাহ বাোদত উন্নত জাদতর ঘাস িাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর এর প্রিলন ও পশু খাদের মান ণনয়ন্ত্রণ গদবষণাগার স্থাপন 

ইতযাণে কার্ িক্রম গ্রহণ। প্রাণণসম্পদের সটকসই উৎপােন ণনণিত করার পাশাপাণশ প্রাণণজ আণমদষর ণনরাপত্তা ণবিান, আপামর 

জনদগাষ্ঠীর পুণষ্টর িাণহোপূরণ, রপ্তাণন আয় বৃণদ্ধ ও অণিষ্ঠ জনদগাষ্ঠীর অাংশ গ্রহদণর মােদম কাাংণখখত আর্ িসামাণজক উন্নয়ন 

ণনণিত করা। 
 

 

২০১৫- ১৬ অর্ ি বেদর সম্ভাব্য অজিনঃ 

 
 

 গবাণেপশুর  জাত উন্নয়দন সেশব্যাণপ  প্রায় ৩৩.২৫ লক্ষ গািী সক কৃণত্রম প্রজনন করা; 

 উন্নত প্রযুণিদত গবাণেপশু পালদন প্রায় ১১.৬০ লক্ষ খামারীদক প্রণশক্ষণ প্রোন; 

 সরাগ প্রণতদরাদি প্রায় ২১.৫৮ সকাটি টিকা উৎপােন এবাং ২০.০০ সকাটি গবাণেপশুদক টিকা প্রোন; 

                           ২৮০০                    ; 

 গবাণেপশু ও হাঁসমুরণগ  উৎপােন বৃণদ্ধ ও উন্নয়দন ৪টি প্রযুণি উভাবাবন। 
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উপক্রমণণকা (Preamble) 
 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র আওতািীন প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর োণয়দত্ব ণনদয়াণজত 

মহাপণরিালক  

 

 
এবাং 

 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালদয়র োণয়দত্ব ণনদয়াণজত মাননীয় মন্ত্রীর প্রণতণনণি ণহদসদব সণিব, মৎস্য 

ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রণালয়-এর মদে ২০১৫ সাদলর অদক্টাবর মাদসর  ১৪ তাণরদখ এই বাণষ িক কম িসম্পােন চুণি স্বাক্ষণরত হল।   

 

 

 
এই  চুণিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ণনম্নণলণখত ণবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ  
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সসকশন ১ 
 

 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর রূপকল্প (Vision), অণিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবণল 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

সকদলর জন্য ণনরাপে, পর্ যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণণজ আণমষ ণনণিতকরণ।  

১.২ অণিলক্ষয (Mission) :  

প্রাণণজ পদণ্যর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃণদ্ধ এবাং মূল্য সাংদর্াজদনর মােদম প্রাণণজ আণমদষর িাণহোপুরণ। 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

       ১.৩.১ অণিেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. গবাণেপশু ও হাঁস-মুরণগর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃণদ্ধ । 

২. মানবসম্পে উন্নয়ন ও কম িসাংস্হাদনর সুদর্াগ সৃণষ্ট।  

       ৩. গবাণেপশুর সরাগ প্রণতদরাি এবাং ণনয়ন্ত্রণ। 

৪. প্রাণণজাত পণ্য রপ্তাণন বৃণদ্ধদত সহায়তা। 

 

১.৩.২ আবণশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

১.                                         

২. উভাবাবন ও অণিদর্াগ প্রণতকাদরর মােদম সসবার মাদনান্নয়ন।  

৩.      ও ননণতকতার উন্নয়ন। 

৪. তথ্য অণিকার ও স্বপ্রদণাণেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন। 

৫. আণর্ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 
 

১.৪ কার্ িাবণল (Functions): 

১. প্রাণণসম্পে সাংক্রান্ত আইন, ণবণিমালা ও নীণতমালা প্রণয়ন, হালনাগাে করা এবাং আইনগত কাঠাদমা সুদৃঢ়করণ । 

২.  মাাংস, দুি ও ণিদমর উৎপােন বৃণদ্ধ করা । 

৩.  গবাণেপশু ও হাঁস-মুরণগর কৃণত্রম প্রজনন সম্প্রসারণ । 

৪. গবাণেপশু ও হাঁস-মুরণগর পুণষ্ট উন্নয়ন । 

৫.  গবাণেপশু ও হাঁস-মুরণগর সকৌণলতাণত্বক গুণাগুণ সাংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন । 

৬.গবাণেপশু ও হাঁস-মুরণগর সরাগ প্রণতদরাি ও ণনয়ন্ত্রণ । 

৭. গবাণেপশু সর্দক উৎপাণেত পদণ্যর গুণগতমান ণনণিতকরণ এবাং রপ্তাননতত সহায়তা । 

৮. প্রাণণসম্পে উন্নয়দন সুষ্ঠু ব্যবস্হাপনা, গদবষণা কার্ িক্রম ও মানবসম্পে উন্নয়ন। 
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সসকশন ২ 

 
প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন কার্ িক্রদমর           /প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চুোন্ত ফলাফল /প্রিাব  চুোন্ত ফলাফল সূিক 

 

একক 

 

ণিণত্ত বের 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত 

অজিন * 

২০১৪-১৫ 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রদক্ষপন 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষপন 

২০১৭-১৮ 

ণনি িাণরত লক্ষমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌর্িাদব োণয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ 

ণবিাগ/ সাংস্থাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

 

দুি উৎপােন বৃণদ্ধ জনপ্রণত দুদির প্রাপ্যতা ওজন 

(ণমণল/ণেন) 

১০৮.৬৬ ১২২.০০ ১২৬.২৪ ১৩১.৩১ ১৩৬.২১ ণমল্কণিটা, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন,  

বাাংলাদেশ 

অর্ িননণতক সমীক্ষা 

মাাংস উৎপােন বৃণদ্ধ 

জনপ্রণত মাাংদসর 

প্রাপ্যতা 

ওজন  

(গ্রাম/ণেন) 

৮০.৬৪ ১০২.৬২ ১০৩.৬২ ১০৫.০০ ১০৬.৩৩ উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন,  

বাাংলাদেশ 

অর্ িননণতক সমীক্ষা 

ণিম উৎপােন বৃণদ্ধ 

জনপ্রণত ণিদমর 

প্রাপ্যতা 

সাংখ্যা/বের ৬৬.২০ ৭০.২৬ ৭৬.২৩ ৮২.১৩ ৮৭.৮৫ উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তদরর এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন,  

বাাংলাদেশ 

অর্ িননণতক সমীক্ষা 

প্রাণণসম্পে পদণ্যর 

রপ্তাণন আয়  

রপ্তাণন আয় মূল্যমান 

(†KvwU 

টাকা) 

৯০৬০.৬৯ ৪৩১৭.৮৬ ৪৪০৪.২২ ৪৪৯২.৩০ ৪৫৮২.১৫ বাণণজয মন্ত্রণালয়, রপ্তাণন উন্নয়ন 

ব্যযদরা, উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা 

রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যযদরা 

ও বাাংলাদেশ ব্যাাংক 

এর প্রণতদবেন। 

*সামণয়ক 
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সসকশন ৩ 
সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাণিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

                   ক ৌশলগত উতেশ্যসমূহ: 

        

      

 

      

  

        

    

 

       

 

         

     

 

এ   

 

         

           

 

     

বছ  

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৪-১৫ 

লক্ষযমাত্রা/ণনণ িায়ক ২০১৫-২০১৬ প্রদক্ষপন 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষপন 

২০১৭-১৮ 

অসািারণ অণত উত্তম উত্তম িলণত 

মান 

িলণত 

মাদনর ণনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১. গবাণেপশু ও 

হাঁস-মুরণগর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা 

বৃণদ্ধ  

৪২.০০ 

 

 

১.১                   

    

                   

(  ) 

৫.০০ ৩৮.২৪ ৩৭.১৯ ৩৮.২৫ ৩৭.৯৮ ৩৭.৭১ ৩৭.৪৪ ৩৭.১৯ ৩৯.২৭ ৪০.০৫ 

১.২            

       

              

      

      

(  ) 

৬.০০ ২৯.৭৪ ৩২.৫০ ৩৩.২৫ ৩৩.০৬ ৩২.৮৭ ৩২.৬৮ ৩২.৫০ ৩৪.১৭ ৩৪.৮৫ 

১.৩                   

    

               

      

      ৪০০ ১৯৫৭ ১৯৬০ ২০০০ ১৯৯০ ১৯৮০ ১৯৭০ ১৯৬০ ২০৪০ ২০৮০ 

১.৪                    

         

                

      

      ৩.০০ ৫৩২      ৫৫৭ ৫৭৫ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৬০ ৫৫৭ ৫৮৫ ৫৯৫ 

১.৫                  

       

             

            

      

(  ) 

৪.০০ ৯.৫২ ১০.৬৭ 10.80 10.77 10.74 10.71 ১০.৬৭ ১১.২৭ ১১.৪৯ 

১.৬              

            

                   ৪.০০ ৯৬১ ২৩২০ ১৬০০ ১৪৪০ ১২৮০ ১১২০ ৯৬১ ১৬৩২ ১৬৬৪ 

১.৭ এ                   

      ।  

                   

(  ) 

৫.০০ ১৪.৯৭ ২২.১৬ ২৩.২৭ ২২.৯৯ ২২.৭১ ২২.৪৩ ২২.১৬ ২৩.৭৪ ২৪.২১ 

১.৮               

পরীক্ষা      

                   ৫.০০ ১৫৯১ ২৭৬১ ২৮০০ ২৭৯০ ২৭৮০ ২৭৭০ ২৭৬১ ২৮৫৬ ২৯১৩ 

১.৯                    

                     

                   ৬.০০ ১ ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৫ ৫ 

২. মানবসম্পে 

উন্নয়ন ও 

কম িসাংস্হাদনর 

সুদর্াগ সৃণষ্ট 

২০.০০ 

  

২.১                   

    

                    

(  ) 

৬.০০ ১০.১৫ ১১.০৫ ১১.৬০ 11.46 11.32 11.18 ১১.০৫ ১১.৮৩ ১২.০৭ 

২.২                     

(       ) 

                  ৩.৫০ ২১০০০ ২৬২১৬ 26300 26279 26258 26237 ২৬২১৬ 26400 26500 

২.৩                     

(     ) 

                  ৩.৫০ ১৮৩৬৯ ৩৮৫১৩ ৩৮৬০০ 38578 38556 38534 ৩৮৫১৩ 38650 38700 

২.৪                                  এ   ৪.০০ ৫২৫.৬৭ ৬৭৭.৭৬ ৬৮০.০০ 679.44 678.88 678.32 ৬৭৭.৭৬ ৬৯০.০০ ৭০০.০০ 

২.৫                                     

     

      ৩.০০ ১৪২৪ ২১৮০ ২২০০ ২১৯৫ ২১৯০ ২১৮৫ ২১৮০ ২২৪৪ ২২৮৮ 
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এ   

 

         

           

 

     

বছ  

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৪-১৫ 

লক্ষযমাত্রা/ণনণ িায়ক ২০১৫-২০১৬ প্রদক্ষপন 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষপন 

২০১৭-১৮ 

অসািারণ অণত উত্তম উত্তম িলণত 

মান 

িলণত 

মাদনর ণনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩. গবাণেপশুর 

সরাগ প্রণতদরাি 

এবাং ণনয়ন্ত্রণ 

২০.০০ 

  

৩.১                   

    

                 

     ) 

৪.০০ ২০.৫৬ ১৯.১৫ ২১.৫৮ ২১.৩৩ ২১.০৭ ২০.৮২  ২০.৫৬ ২২.০২ ২২.৪৬ 

৩.২                            

         

      

     ) 

৬.০০ ১৭.৭১ ১৯.৯২ ২০.০০ ১৯.৯৮ ১৯.৯৬ ১৯.৯৪ ১৯.৯২ ২০.৪০ ২০.৬০ 

৩.৩                   

    

                   ৪.০০ ৪৫০৭৩ ৫৫৭৩০ ৫৭৫২৬ ৫৭০৭৭ ৫৬৬২৮ ৫৬১৭৯ ৫৫৭৩০ ৫৮৬৭৬ ৫৯৮৪৯ 

৩.৪             

           

           

         

      

     ) 

৬.০০ ৬.১৮ ৭.৭৫ ৭.৮০ ৭.79 7.78 7.77 ৭.৭৫ ৭.৯৫ ৮.১১ 

৪. প্রাণণজাত পণ্য 

রপ্তাণন বৃণদ্ধদত 

সহায়তা 

৩.০০ 

৪.১      /      / 

                

                / 

      /         

      ৩.০০ ৩০৪৪৪ ৩১০৬৬ ৩১৭০০ ৩১৫৪২ ৩১৩৮৪ ৩১২২৬ ৩১০৬৬ ৩২৩৩৪ ৩২৯৮০ 

*সামণয়ক  
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খ) আবনশ্য  ক ৌশলগত উতেশ্যসমূহ 

 

ক ৌশলগত উতেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 
উতেতশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

                                                                               
 ার্র্ক্যম                       

 (Activities) 

                                                                                          
 ম যসম্পাদন সূচ                            

(Performance Indicator) 

               
এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 
সূচত র মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান- ২০১৫-১৬ (Target Value-2015-16) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলনত মান 

(Fair) 

চলনত মাতনর 

ননতে (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তার সতে 

বানষ য  

 ম যসম্পাদন চুনি 

বাস্তবায়ন 

৩ বানষ য   ম যসম্পাদন চুনি স্বাক্ষ্র  ননধ যানরত সময়সীমার মতে চুনি স্বাক্ষ্নরত তানরখ ১ ১৫ অতটাবর ১৯ অতটাবর ২২ অতটাবর ২৬ অতটাবর ২৯ অতটাবর 

বানষ য   ম যসম্পাদন চুনি বাস্তবায়ন 

পনরবীক্ষ্ণ 
দানখলকৃত অধ যবানষ য  ও ত্রত্রমানস  

প্রনততবদন 
সংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ -   - 

মাঠ পর্ যাতয়র  ার্ যালয়সমূতহর সতে 

বানষ য   ম যসম্পাদন সম্পন যত 

সমত াতা স্মার  স্বাক্ষ্র 

সমত াতা স্মার  স্বাক্ষ্র সংর্ক্ান্ত পনরপত্র 
জানরকৃত 

তানরখ ১ ২৮ এনপ্রল 
২০১৬ 

৫ কম ২০১৬ ১২ কম ২০১৬ ১৯ কম ২০১৬ ২৬ কম ২০১৬ 

দক্ষ্তা ও 

ত্রননত তার উন্নয়ন 
৩  ম য তযা/ ম যচারীতদর প্রনশক্ষ্ণ 

আতয়াজন 
প্রনশক্ষ্তণর সময় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন দপ্তর/সংস্থার ত্রননত তা  নমটি গঠিত তানরখ ১ ২৯ অতটাবর ০৮ নতেম্বর ১৫ নতেম্বর ২২ নতেম্বর ২৯ নতেম্বর 

দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার  ম যপনর ল্পনা প্রণীত তানরখ ১ ১ নিতসম্বর ০৭ নিতসম্বর ১৪ নিতসম্বর ২১ নিতসম্বর ২৮ নিতসম্বর 

তথ্য অনধ ার ও 

স্বপ্রতণানদত তথ্য 

প্র াশ বাস্তবায়ন 

২ তথ্য প্র াশ ননতদ যনশ া বাস্তবায়ন মন্ত্রণালতয়র তথ্য প্র াশ ননতদ যনশ া অনুসাতর 
তথ্য প্র ানশত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

 ম য তযা ননতয়াগ 
দপ্তর/সংস্থার দানয়ত্বপ্রাপ্ত  ম য তযার নাম ও 
কর্াগাতর্াতগর ঠি ানার সঙ্কলন ওতয়বসাইতে 

প্র ানশত  

তানরখ ০.৫ ১৫ অতটাবর ২৯ অতটাবর ১৫ নতেম্বর ৩০ নতেম্বর ১৫ নিতসম্বর 

দপ্তর/সংস্থার বানষ য  প্রনততবদন প্রণয়ন দপ্তর/সংস্থার বানষ য  প্রনততবদন ওতয়বসাইতে 

প্র ানশত  

তানরখ ০.৫ ০১ নতেম্বর ০৮ নতেম্বর ১৫ নতেম্বর ২২ নতেম্বর ২৯ নতেম্বর 

উদ্ভাবন ও 

অনেতর্াগ 

প্রনত াতরর 

মােতম কসবার 
মাতনান্নয়ন 

৫ পনরবনতযত ফরম্যাতে মন্ত্রণালয়/নবোগ 
এবং মাঠ পর্ যাতয়র দপ্তরসমূতহর 

নসটিতজনস চাে যার প্রণয়ন 

পনরবনতযত ফরম্যাতে দপ্তর/সংস্থার 
নসটিতজনস চাে যার ওতয়বসাইতে প্র ানশত  

তানরখ ১ ০১ নতেম্বর ০৮ নতেম্বর ১৫ নতেম্বর ২২ নতেম্বর ২৯ নতেম্বর 

অনেতর্াগ প্রনত ার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন দপ্তর/সংস্থার অনেতর্াগ প্রনত ার কফা াল 
পতয়ন্ট ননতয়াগকৃত  

তানরখ ১ ০১ নতেম্বর ০৮ নতেম্বর ১৫ নতেম্বর ২২ নতেম্বর ২৯ নতেম্বর 

নাগনরত র নন ে হতত প্রাপ্ত অনেতর্াগ 

ননষ্পনত্তকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কসবা প্রনর্ক্য়ায় উদ্ভাবন  ার্ যর্ক্ম 

বাস্তবায়ন 

দপ্তর/সংস্থার  মপতক্ষ্ এ টি  তর অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 

তানরখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন 

২০১৬ 

১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

দপ্তর/সংস্থার  মপতক্ষ্ এ টি  তর  
কসবাপ্রনর্ক্য়া সহজীকৃত  

তানরখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন 
২০১৬ 

১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

আনথ য  

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
২ বাতজে বাস্তবায়ন  নমটির  ম যপনরনধ 

র্থার্থোতব অনুসরণ 
বাতজে বাস্তবায়ন পনর ল্পনা (Budget 

Implementation Plan) প্রণীত ও 

দানখলকৃত ত্রত্রমানস  বাতজে বাস্তবায়ন 

প্রনততবদন  

সংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

অনিে আপনত্ত ননষ্পনত্ত  ার্ যর্ক্তমর 

উন্নয়ন 
বছতর অনিে আপনত্ত ননষ্পনত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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সাংদর্াজনী-১  শব্দ সংতক্ষ্প            

 

 

ক্রণমক নাং আেক্ষরসমূহ বণ িনা 

1.  এআই কৃণত্রম প্রজনন (Artificial Insemination) 

2.  ণবএলআরআই বাাংলাদেশ প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান  
(Bangladesh Livestock Research Institute)  

3.  ণবণবএস বাাংলাদেশ পণরসাংখ্যান ব্যযদরা 
 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  ণিএলএস প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর  
(Department of Livestock Services) 

5.  ইণপণব এক্সদপাট ি প্রদমাশন ব্রুদরা 
(Export Promotion Bureau) 

6.  এফএও খাে ও কৃণষ সাংস্থা 
(Food and Agriculture Organization) 

7.  ণজণিণপ সমাট সেশজ উৎপােন 
(Gross Domestic Product) 

8.  এলণজইণি স্থানীয় সরকার ও প্রদকৌশল ণবিাগ  
(Local Government and Engineering Department) 

9.  এমওএফএল মৎস্য ও প্রাণণসম্পে মন্ত্রনালয় 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

10.  এনণজও সবসরকাণর সাংস্থা 
(Non Government Organization) 

11.  টিএমআর সটাটাল ণমক্সি সরশন 
(Total Mixed Ration) 

12.  ণিএফএ সিদটণরনাণর ণফল্ড এযণসসদটন্ট 
(Veterinary Field Assistant) 
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সাংদর্াজনী- ২: কম িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ণবিাগ/সাংস্থা এবাং পণরমাপণ পদ্ধণত-এর ণববরণ 
 

       কম ি সম্পােন 

সূিকসমূহ 

ণববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পণরমাপ পদ্ধণত 

এবাং উপাত্তসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

১.১       

                

উৎপাণেত 

ণসদমন  

অণিক দুগ্ধ উৎপােন নবণশষ্টয সম্বণলত সুণপণরয়র ষাঁে হদত ণসদমন উৎপাণেত হয়। দুি উৎপােন 

বৃণদ্ধর লদক্ষয এই ণসদমন দ্বারা গািী/বকনাদক কৃণত্রম প্রজনন করাদনা হয়। ণসদমন স্ট্র সকন্দ্রীয় 

সগা-প্রজনন সকন্দ্র সর্দক সজলা কৃণত্রম প্রজনন সকন্দ্র হদয় ণবণিন্ন উপদকন্দ্র এবাং পদয়ন্টসমূদহ 

উপ-পণরিালক (এ/আই) -এর তত্ত্বাবিাদন সরবরাহ এবাং গািী/বকনাদক কৃণত্রম প্রজনন করাদনা 

হদয় র্াদক।  

ণি.এল.এস  ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রদয়াজন 

১.২            

       

প্রজননকৃত 

গািীর সাংখ্যা 
গবাণেপশুর জাত উন্নয়দণ কৃণত্রম প্রজনন একটি পদ্ধণত র্ার মােদম গািীদক ণনণে িষ্ট সমদয় 

কৃণত্রম উপাদয় প্রজনন করা হয়। এটি গবাণেপশুর জাত উন্নয়ন তর্া দুি এবাং মাাংস উৎপােন 

বৃণদ্ধর জন্য আবশ্যক। সকল সজলা কৃণত্রম প্রজনন সকন্দ্র, উপদকন্দ্র এবাং পদয়ন্টসমূদহ অণিজ্ঞতা 

সম্পন্ন মাঠকমী/কৃণত্রম প্রজনন কমীর মােদম মাঠ পর্ িাদয় কৃণত্রম প্রজনন কার্ িক্রম পণরিাণলত 

হদয় র্াদক।  

ণি.এল.এস  ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রদয়াজন 

১.৩              

         

প্রজননকৃত 

োগীর সাংখ্যা 

ণনণে িষ্ট সমদয় প্রাকৃণতক উপাদয় উন্নত জাদতর প্রজননক্ষম পাঁঠা দ্বারা োগীদক প্রজনন করাদনা 

হয়। সেশব্যাপী ২২ টি সজলা কৃণত্রম প্রজনন সকদন্দ্রর মােদম এ কার্ িক্রম পণরিাণলত হদয় র্াদক। 

ণি.এল.এস  ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

সেশীয় এই জাত 

সাংরক্ষণ করা 

প্রদয়াজন 

১.৪             

                

উৎপাণেত 

বাছুদরর সাংখ্যা 

সরকাণর ০৮ টি সগা-প্রজনন ও দুগ্ধ খামাদর ণনয়ণমত কার্ িক্রদমর অাংশ ণহদসদব বাছুর উৎপােন, 

পালন এবাং পরবতীদত প্রজনদনর উদেদশ্য ব্যবহ্রত হয়। 

ণি.এল.এস  ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রদয়াজন 

১.৫            

             

উৎপাণেত সাংকর 

জাদতর বাছুর  

সেশব্যাপী ২২ টি সজলা কৃণত্রম প্রজনন সকদন্দ্রর মােদম পণরিাণলত এ.আই কার্ িক্রদমর ফলাফল 

ণহদসদব উৎপাণেত সাংকর জাদতর বাছুর খামারী ও পাণরবাণরক পর্ িাদয় পালন করা হদয় র্াদক 

র্া দুি ও মাাংস উৎপােদন ব্যাপক ভূণমকা রাখদে।  

ণি.এল.এস 

এবাংদবসরকাণর 

উদোিা   

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

বাছুর মৃতুয 

প্রণতদরাদির জন্য 

কম িসূিী/ উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রদয়াজন 

১.৬        

             

     

 উৎপাণেত বাচ্চা  সরকাণর ০৫ টি সগা-প্রজনন ও দুগ্ধ খামাদর ণনয়ণমত কার্ িক্রদমর অাংশ ণহদসদব বাছুর উৎপােন, 

পালন এবাং পরবতীদত ব্ল্যাক সবঙ্গল জাদতর োগদলর প্রজনদনর উদেদশ্য ব্যবহৃত হয়। 

ণি.এল.এস  ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

সেশীয় এই জাত 

সাংরক্ষণ করা 

প্রদয়াজন 

১.৭ এ       

            

      ।  

উৎপাণেত 

মুরণগর বাচ্চা  

সরকাণর হাঁস-মুরণগ খামাদর উৎপাণেত একণেদনর মুরণগর বাচ্চা সপাণি খামার সম্প্রসারন এবাং 

সেশীয় মুরণগর উন্নয়দন সরবরাহ করা হদয় র্াদক। 

ণি.এল.এস এবাং 

সবসরকাণর উদোিা 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

আধুণনক প্রযুণি 

প্রদয়াজন 

১.৮         

      পরীক্ষা      

পণরক্ষীত  নমুনা  পশুখাদের গুণগত মান সমুন্নত রাখার লদক্ষয প্রাণী পুণষ্ট গদবষণাগার, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর এবাং 

সজলা প্রাণী পুণষ্ট ণমণন গদবষণাগাদর পশুখাদের নমুনা পরীক্ষা এবাং ণবদিষণ করা হয়। 

ণি.এল.এস, 

ণব.এল.আর.আই  এবাং 

সবসরকাণর উদোিা 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

সকন্দ্রীয় ও মাঠ 

পর্ িাদয় গদবষণাগার 

প্রদয়াজন 

১.৯            

      

উভাবাণবত প্রযুণি গবাণেপশু ও পাণখর উন্নয়দন ণব.এল.আর.আই নতুন প্রযুণির উভাবাবন কদর র্াদক। এসকল 

প্রযুণি প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর মােদম মাঠ পর্ িাদয় সম্প্রসারণ করা হয়। 

ণব.এল.আর.আই  এবাং 

ণি.এল.এস 

ণব.এল.আর.আই 

এর বাণষ িক 

প্রণতদবেন  

- 
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       কম ি সম্পােন 

সূিকসমূহ 

ণববরণ বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পণরমাপ পদ্ধণত 

এবাং উপাত্তসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

২.১        

               

প্রণশণক্ষত খামারী  মাঠ পর্ িাদয়র খামারীদের গবাণেপশু ও পাণখ পালদন সক্ষমতা বৃণদ্ধর লদক্ষয প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর কর্তিক খামার ব্যবস্থাপনা, সরাগ ণনয়ন্ত্রণ ও আত্মকম িসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃণষ্টর লদক্ষয 

প্রণশক্ষণ প্রোন করা হদয় র্াদক। 

ণি.এল.এস, এনণজও  

এবাং 

সবসরকাণর উদোিা 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রদয়াজন 

২.২            

         

(       ) 

স্থাণপত  খামার  ণিএলএস ক্ষুদ্র এবাং মাঝারী গরুর খামার প্রণতষ্ঠায় কাণরগরী ও প্রযুণিগত সহায়তা প্রোন কদর 

র্াদক। 

ণি.এল.এস  এবাং 

সবসরকাণর উদোিা 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

আধুণনক প্রযুণি 

প্রদয়াজন 

২.৩            

         (     ) 

স্থাণপত  খামার ণিএলএস ক্ষুদ্র এবাং মাঝারী সপাণি খামার প্রণতষ্ঠায় কাণরগরী ও প্রযুণিগত সহায়তা প্রোন 

কদর র্াদক। 

ণি.এল.এস  এবাং 

সবসরকাণর উদোিা 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন - 

২.৪               

     

স্থাণপত  নাস িারী ফিার এক প্রকাদরর সব্যজ ঘাস র্া গবাণেপশুর প্রদয়াজনীয় পুণষ্ট সরবরাহ কদর। সনণপয়ার, পারা, 

জাম িান উন্নত জাদতর ঘাস। প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর অিীদন সরকাণর দুগ্ধ খামার, ণবণিন্ন সজলা 

এবাং উপদজলা েপ্তদর ঘাদসর নাস িারী ও প্রেশ িনী প্লট স্থাপন করা হদয় র্াদক। 

ণি.এল.এস, এনণজও  

এবাং 

সবসরকাণর উদোিা 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

প্রণক্রয়াজাত প্রযুণির 

আধুণনকায়ন 

প্রদয়াজন 

২.৫           

          

স্থাণপত  

বাদয়াগ্যাস প্লযান্ট  

এটি একটি আধুণনক প্রযুণি র্ার মােদম পশু বজিয  (সগাবর ও সপাণি ণলটার) ণরসাইণলাং 

প্রণক্রয়ায় শণি উৎপাণেত হয় এবাং পণরদবশ দূষণ সর্দক রক্ষা পাওয়া র্ায়। প্রাণণসম্পে 

অণিেপ্তর খামারী পর্ িাদয় বাদয়াগ্যাস প্লযান্ট স্থাপদন কাণরগরী ও প্রযুণিগত সহায়তা প্রোন কদর 

র্াদক। 

ণি.এল.এস,  

এল.ণজ.ই.ণি  এবাং 

এনণজও 

 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 
- 

৩.১            

           

উৎপাণেত টীকা  উৎপাণেত টীকা গবাণেপশু ও পাণখর ণবণিন্ন মারাত্মক সরাদগর প্রণতদষিক ণহদসদব ব্যবহত হয়। 

প্রাণণসম্পে গদবষণা প্রণতষ্ঠান, প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর কর্তিক ১৭ প্রকাদরর টীকা উৎপােন ও মাঠ 

পর্ িাদয় সম্প্রসারণ করা হয়। 

ণি.এল.এস  ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন ণনয়ণমত কার্ িক্রম 

৩.২        

       

টীকা প্রদয়াগকৃত 

গবাণেপশু  

গবাণেপশু ও পাণখর সরাগ-প্রণতদরাি ক্ষমতা সৃণষ্টর লদক্ষয টীকা প্রোন করা হদয় র্াদক। ণিএফএ 

এবাং অন্যান্য মাঠ কমী মাঠ পর্ িাদয় টীকা প্রোন কদর র্াদক। 

ণি.এল.এস, এনণজও  ও 

সবসরকাণর উদোিা 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রদয়াজন 

৩.৩            

           

পণরক্ষীত নমুনা  প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর ১ টি সকন্দ্রীয় সরাগ অনুসন্ধান গদবষণাগার এবাং ৭ টি মাঠ পর্ িাদয় সরাগ 

অনুসন্ধান গদবষণাগাদরর মােদম ল্যাবদরটরী সটকণনণশয়ান এর সহায়তায় সরাগ ণনণ িদয়র লদক্ষয 

নমুনা পরীক্ষা কদর র্াদক। 

ণি.এল.এস এবাং 

এম.ও.এফ.এল 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

ণনয়ণমত কার্ িক্রম 

৩.৪             

           

ণিণকৎসাকৃত  

গবাণেপশু ও 

পাণখ  

সেদশর প্রণতটি উপদজলা, সজলা প্রাণী হাসপাতাল এবাং সকন্দ্রীয় প্রাণী হাসপাতাদল সরণজষ্টাি ি 

সিদটণরনাণরয়ান কর্তিক অসুস্থ/সরাগাক্রান্ত গবাণেপশু ও পাণখর ণিণকৎসা সসবা প্রোন করা হদয় 

র্াদক। 

ণি.এল.এস এবাং 

এম.ও.এফ.এল 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

সমাবাইল 

সিদটণরনাণর সসবা 

প্রদয়াজন 

৪.১ 

     /      / 

                

পণরেশ িনকৃতখা

মার/ ণফি ণমল/ 

হযািাণর 

ণবণিন্ন খামার, ণফি ণমল এবাং হযািাণরসমূদহর সরণজদস্ট্রশন, লাইদসন্স নবায়ন, প্রাণণসম্পে 

সাংণিষ্ট ণবণিন্ন আইন ও ণবণিমালার সফল বাস্তবায়ন, খামাদরর সাণব িক গুণগত মান রক্ষা এবাং 

প্রাণণজজাত ণনরাপে খাে ণনণিত করার স্বাদর্ ি প্রাণণসম্পে অণিেপ্তদরর ণবণিন্ন পর্ িায়র 

কম িকতিাগন ণনয়ণমত পণরেশ িন কদর র্াদকন। 

ণি.এল.এস  এবাং 

এম.ও.এফ.এল 

ণি.এল.এস এর 

বাণষ িক প্রণতদবেন 

ণনয়ণমত কার্ িক্রম 

 

 

 


