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সূণচপত্র 
 

 

 
 

 

কম িসম্পােদনর সার্ব িক ণচত্র  

 
উপক্রমণণকা 

 

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

 

 

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

 

 

 

সংদর্াজনী ১: শব্দসংদক্ষপ (Acronyms) 

 

সংদর্াজনী ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সংস্থা এবং পণরমাপ পদ্ধণত 
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                 কম িসম্পােদনর সাণব িক ণচত্র 

(Overview of the Performance of the Department) 
 

সাম্প্রণতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবং িণবষ্যৎ পণরকল্পনাঃ 

 

প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর সেদশর প্রাণণজ আণমদষর চাণহো পুরদণর লদক্ষয গবাণেপশু, হঁসমুরণগ ও দুগ্ধ উৎপােন বৃণদ্ধসহ সংরক্ষণ, সরাগ 

ণনয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা পালন করদে। ২০১5-১6 অর্ িবছরে র্ির্ির্িরে র্িেমূরে প্রার্িসম্পদ খারেে অবদান 

১.66% এবং প্রবৃর্িে হাে 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 কঁচা 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 র্িরমে উৎিাদন র্বগে র্েন বছরে 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 চাণহো সমটাদত গুরুত্বপূণ ি ভূণমকা রাখদে। ণবগত ণতন বেদর প্রাণণসম্পে সসক্টদরর 

অজিনসমূহ ণনম্নরূপ: 

 

উৎিার্দে িণ্য ২০১3-১4 ২০১4-১5 ২০১5-১6 

মাংস (লক্ষ পমর্িক টন) ৪৫.20 ৫৮.৬০ 61.52 

দুধ (লক্ষ পমর্িক টন) ৬০.৯0 ৬৯.৭০ 72.75 

র্িম (পকাটি) ১০১৬.৮০ ১০৯৯.৫২ 1191.24 

 
 

সমস্যা এবং চযাদলঞ্জসমূহঃ 
 

গবার্দিশুে গুিগে মানসম্পন্ন খারেে অপ্রতুলো, পোরগে প্রাদুর্ িাব, সুষ্ঠু সংেক্ষি ও র্বিিন ব্যবিাে অর্াব,              

    ,              ,                        ,                    , িলবায়ু ির্েবেিরনে প্রর্াব, সীর্মে 

িনবল ইেযার্দ প্রার্িসম্পদ উন্নেরন অন্যেম চ্যারলঞ্জ।  

 

িণবষ্যৎ পণরকল্পনাঃ  
 

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

পুরদণর জদে প্রাণণসম্পে অণিেপ্তর ণবণিন্ন উদযাগ গ্রহণ কদরদে। ২০২০-২১ সাদলর মদে কাংণখত উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিদনর 

ণনণমদে  দুি, মাংস ও ণিম উৎপােন র্র্াক্রদম ৯২.৯৭, ৬৮.১৮ লক্ষ সমণিক টন এবং ১৭৬৬ সকাটিদত উন্নীতকরণ। গবাণেপশু ও 

পাণখর সরাগ ণনয়ন্ত্রণ, নজরোণর, ণচণকৎসা 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 চাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর 

    র প্রচলন ও পশু খাদযর মান ণনয়ন্ত্রণ গদবষণাগার স্থাপন। তা’োো প্রাণণসম্পদের সটকসই উৎপােন ণনণিত করার পাশাপাণশ 

প্রাণণজ আণমদষর ণনরাপো ণবিান, আপামর জনদগাষ্ঠীর পুণির চাণহোপূরণ, 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 82.20 লক্ষ সমণিক টন, 64.10 

লক্ষ সমণিক টন এবং 1440.51 সকাটিদত উন্নীত করা; 

 র্নোিদ প্রার্িিাে িণ্য েপ্তার্ন বৃর্িরে সহােো প্রদারন 160টি  পিার্ি খামাে পের্িরেশন; 

 র্নোিদ প্রার্িিাে িণ্য েপ্তার্ন বৃর্িরে সহােো প্রদারন 150টি  গবার্দিশুে খামাে পের্িরেশন; 

                      আই           50        ই                        । 
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উপক্রমণণকা (Preamble) 
 

 

 
সেকার্ে দপ্তে/সংিাসমূরহে প্রার্েষ্ঠার্নক দক্ষো বৃর্ি, স্বচ্ছো ও িবাবর্দর্হো পিােদাে কো, সুশাসন সংহেকেন এবং সম্পরদে 

যর্াযর্ ব্যবহাে র্নর্িেকেরিে মাধ্যরম রূিকল্প 2021 এে যর্াযর্ বাস্তবােরনে লরক্ষয- 

 

 

        (                  ,                

 

 
এবং 

 

 
মহাির্েচ্ালক,                   মদে ২০১7 সাদলর  জুন মাদসর..........................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 রূিকল্প (Vision) : 

সকদলর জে ণনরাপে, িয িাপ্ত ও মানসম্মে প্রাণণজ আণমষ সেবোহকরণ।  

১.২ অণিলক্ষয (Mission) :  

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

চাণহোপুরণ। 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

       ১.৩.১ েপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

1. গবার্দিশু-িার্খে  উৎিাদন ও             বৃর্ি। 

2. গবার্দিশু-িার্খে পোগ প্রর্েরোধ ও র্নেন্ত্রি । 

3. মানবসম্পদ উন্নেি ও কম িসংস্হারনে সুরযাগ সৃর্ি।  

4. প্রার্িিাে িণ্য উৎিাদন, আমদানী ও েপ্তার্ন বৃর্িরে সহােো । 

5. গবার্দিশু-িার্খে পিরনটিক র্েরসাস ি সংেক্ষি ও উন্নেন । 

 

1.3.2                       

                                        ; 

        2.          ,                            ; 

                       ; 

 4. েথ্য অর্ধকাে বাস্তবােন পিােদােকেি; 

    আ                    

 

১.৪ কার্ িাবণল (Functions): 

1.4.1  দুধ, মাংস,ও র্িরমে উৎিাদন বৃর্ি কো । 

1.4.2  গবার্দিশু-িার্খে  র্চ্র্কৎসা, পোগ প্রর্েরোধ ও র্নেন্ত্রি । 

1.4.3  গবার্দিশু-িার্খে কৃর্িম প্রিনন সম্প্রসােি । 

1.4.4  গবার্দিশু-িার্খে পুর্ি উন্নেন । 

1.4.5  গবার্দিশু-িার্খে িাে উন্নেন । 

1.4.6   প্রার্িসম্পদ উৎিাদন উিকেি ও প্রার্িিাে খারেে মান র্নেন্ত্রি এবং ববরদর্শক মূদ্রা অিিন । 

1.4.7  গবার্দিশু-িার্খে খামাে ব্যবস্হািনাে উন্নেন। 

1.4.8  গবার্দিশু-িার্খে বকার্লকমাি সংেক্ষি ও উন্নেন। 

1.4.9  প্রার্িসম্পদ সম্পর্কিে গরবষিা ও উন্নেন। 

1.4.10  প্রার্িসম্পদ সংক্রান্ত আইন, র্বর্ধমালা ও নীর্েমালা প্রিেন, হালনাগাদকেি এবংবাস্তবােন । 

1.4.11  প্রার্িসম্পদ র্বষরে প্রর্শক্ষরিে মাধ্যরম মানবসম্পদ উন্নেন। 
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সসকশন 2 

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

(পমাট 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 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/ণনণ িায়ক: ২০১7-১8 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপন 

(Projec

tion)  
২০১8-১9 

প্রদক্ষপন 

(Projec

tion)  
২০১9-20 

অসািারণ অণত 

উেম 

উেম চলণত 

মান 

চলণত 

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 

                               

1. র্নোিদ 

প্রার্িিাে িণ্য 

উৎিাদন, 

আমদানী ও 

েপ্তার্ন বৃর্িরে 

সহােো  

 

80.00                     

      ) 

         

      

     20.00 111 150 160 150.00 140.00 130.00 120.00 163.00 166.00 

1.2                

        ) 

         

      

     20.00 129 140 150 140.00 130.00 120.00 110.00 153.00 156.00 

                    

                

         

            

        

     20.00 - - 36 34 32 30 28 

37 38 

                  

      আই           

     ই                 

    

         

     ই        

     20.00 - - 50 40 30 20 10 52 54 
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মাঠ িয িারেে  কায িালরেে আবর্িক পকৌশলগে উরেিসমূহ 

(পমাট মান-২০) 

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

পকৌশলগে 

উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

পকৌশলগে 

উরেরিে মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচ্রকে মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমািাে মান-২০১7-১8 

অসাধােি 

(Excellent) 

অর্ে উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চ্লর্ে মান 

(Fair) 

চ্লর্েমারনে 

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষোে সরে 

বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন 

চুর্ি বাস্তবােন 

4 ২০১7-১8 অর্ ি বছরেে খসড়া বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন চুর্ি দার্খল 

র্নধ িার্েে সমেসীমাে মরধ্য খসড়া চুর্ি 

মন্ত্রিালে/র্বর্ারগ দার্খলকৃে 

োর্েখ 1 17 এর্প্রল 19 এর্প্রল 20 এর্প্রল 23 এর্প্রল 25 এর্প্রল 

২০১7-১8 অর্ ি বছরেে বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্ি                 

                        সংখ্যা ১ 4 3 - - - 

২০১7-১8 অর্ ি বছরেে বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্িে অধ ি বার্ষ িক মূোেন প্রর্েরবদন দার্খল 

র্নধ িার্েে োর্েরখ অধ ি বার্ষ িক মূোেন 

প্রর্েরবদন দার্খলকৃে 

োর্েখ ১ 15 িানুোর্ে 16 িানুোর্ে 17 িানুোর্ে 18 িানুোর্ে ২1 িানুোর্ে 

২০১6-১7 অর্ ি বছরেে বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্িে মূোেন প্রর্েরবদন দার্খল 

বার্ষ িক মূোেন প্রর্েরবদন দার্খলকৃে োর্েখ ১       ই       ই       ই       ই       ই 

         ,     

          

      

          

 

 

 

9 মাঠ িয িারেে  কায িালে সমূরহ       

        ই              

    ই             োর্েখ 1  ১         ১                    - - 

                                 

       

                      ১  ১         ১                           - 

উদ্ভাবনী উরোগ ও  Small 

Improvement Project (SIP) 
বাস্তবােন 

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

  আই            % 1 25 - - - - 

র্িআেএল শুরুে ২ মাস পূরব ি সংর্িি 

কম িচ্ােীে র্িআেএল, ছুটিে নগদােন ও 

পিনশন মঞ্জুেীিি যুগিৎ িার্ে র্নর্িেকেি 

সংর্িি কম িচ্ােীে র্িআেএল ও ছুটিে 

নগদােন িি যুগিৎ িার্েকৃে 

% 1 ১০০ ৯০ ৮০ - - 

                                                                  

       

% 1 100 90 80 70 60 

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

                              

                          

                  

                                  

                          

               

      ১  ১         ১                    - - 

পসবাে মান সম্পরকি পসবা গ্রহীোরদে 

মোমে ির্েবীক্ষরিে ব্যবিা চ্ালু কো 

পসবা গ্রহীোরদে মোমে ির্েবীক্ষরিে 

ব্যবিা চ্ালুকৃে 

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

 

পকৌশলগে 

উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

 
পকৌশলগে 

উরেরিে মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন সূচ্ক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচ্রকে মান 

(Weight 

of PI) 

ক্ষযমািাে মান-২০১7-১8 

অসাধােি 

(Excellent) 

অর্ে উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চ্লর্ে মান 

(Fair) 

চ্লর্েমারনে 

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষো ও 

বনর্েকোে 

উন্নেন 

4 সেকার্ে কম িসম্পাদন ব্যবিািনা সংক্রান্ত 

প্রর্শক্ষিসহ র্বর্র্ন্ন র্বষরে 

কম িকেিা/কম িচ্ােীরদে িন্য প্রর্শক্ষি 

আরোিন 

প্রর্শক্ষরিে সমে* িনঘন্টা 2 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

িােীে শুিাচ্াে পকৌশল বাস্তবােন ২০১7-১8 অর্ ি বছরেে শুিাচ্াে বাস্তবােন 

কম িির্েকল্পনা এবং বাস্তবােন ির্েবীক্ষি 

কাঠারমা প্রিীে ও দার্খলকৃে 

োর্েখ 1 ১6 জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

র্নধ িার্েে সমেসীমাে মরধ্য বিমার্সক 

ির্েবীক্ষি প্রর্েরবদন দার্খলকৃে 

 

সংখ্যা 1 ৪ ৩ - - - 

েথ্য অর্ধকাে 

বাস্তবােন 

পিােদােকেি 

1 

 

 

 

েথ্য বাোেন হালনাগাদকেি 

 

েথ্য বাোেন হালনাগাদকৃে % 0.5 80 70 60 - - 

                 

 

                   % 0.5 100 90 85 80 75 

আ     

         

     

2      আ                             আ            % 2 ৫০ ৪৫ ৪০  ৫  ০ 

* ৬০ ঘন্টা প্রর্শক্ষরিে মরধ্য অন্যযন ২০ ঘন্টা সেকার্ে কম িসম্পাদন ব্যবিািনা সংক্রান্ত প্রর্শক্ষি অন্তর্ভ িি র্াকরব। 
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10 

 

 

সংরযািনী-১   

শব্দ সংরক্ষি (Acronyms)   

 

       

ক্রর্মক নং 

 

আেক্ষেসমূহ বি িনা 

 

 

 

1.  এআই কৃর্িম প্রিনন (Artificial Insemination) 

2.  র্বএলআেআই বাংলারদশ প্রার্িসম্পদ গরবষিা প্রর্েষ্ঠান  

(Bangladesh Livestock Research Institute)  

3.  র্বর্বএস বাংলারদশ ির্েসংখ্যান ব্যযরো 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  র্িএলএস প্রার্িসম্পদ অর্ধদপ্তে (Department of Livestock 

Services) 

5.  ইর্ির্ব এক্সরিাট ি প্ররমাশন ব্রুরো 

(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 প্রার্িসম্পদ মন্ত্রিালে 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

9.  এনর্িও পবসেকার্ে সংিা (Non Government Organization)  

10.  টিএমআে পটাটাল র্মক্সি পেশন 

(Total Mixed Ration) 
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         -২:                                          /                    -         

 

     

   

       কম ি সম্পাদন সূচ্কসমূহ র্ববেি বাস্তবােনকােী 

দপ্তে/সংিা 

ির্েমাি িির্ে 

এবং উিাত্তসূি 

সাধােি মন্তব্য 

1. 1                

      ) 

                                                                         

                                                    

      ,     ,    ,                                         

 

র্ি.এল.এস  এবং 

এম.ও.এফ.এল 

র্ি.এল.এস এে 

বার্ষ িক প্রর্েরবদন 

র্নের্মে কায িক্রম 

2. 2                

        ) 

                                                                         

                                        -                   

                               

 

র্ি.এল.এস  এবং 

এম.ও.এফ.এল 

র্ি.এল.এস এে 

বার্ষ িক প্রর্েরবদন 

র্নের্মে কায িক্রম 

3. 3                 

                

                 

           

                    ,                      ,              

           আ     ,                                        

                           

র্ি.এল.এস  এবং 

এম.ও.এফ.এল 

র্ি.এল.এস এে 

বার্ষ িক প্রর্েরবদন 

র্নের্মে কায িক্রম 

4. 5                     

আই                ই  

                   

              ই  

      

          ,              ,                                

                                                             

                                         -     ,              , 

             ,                                          

                        

র্ি.এল.এস, 

এম.ও.এফ.এল এবং 

উিরিলা ও পিলা 

প্রশাসন 

                

       , 

                

        

               

                   

           

        

         

            

Cognizance 
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         -3:                                                               

 

 

                                                                    

                       

       

                                             

                        

                

              ই                            আই   

              ই        

             

                

                

                            আ             

                                             

                                    

 

 

 

 

 

 


