
1 

 

ককৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (২০২০-২০২১) 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে বাণষ িক কর্ িসম্পাদন চুণিে (APA) র্াণসক প্রণিরবদন 

র্ারসে নার্ঃ নরেম্বে/২০২০ 

ককৌশলগি 

উরেশ্য 

  

ককৌশলগি 

উরেরশ্যে 

র্ান 

কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন 

সূচক 
 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূচরকে র্ান 
 

লক্ষ্যর্াত্রা 

(২০২০-২১) 

অর্িন 

নরেম্বে / 

২০২০ 

ক্রর্পুণিি 

(জুলাই- নরেম্বে, 

২০২০) 

অর্িরনে হাে, % 
 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে ককৌশলগি উরেশ্যসমূহ:  

১.গবাণদপশু-পাণিে  

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলিা বৃণি 

২৩ ১.১ গবাণদপশুে র্াি উন্নয়রন ণসরর্ন উৎপাদন উৎপাণদি ণসরর্ন র্াত্রা (লক্ষ্) ৫ 
৪৩.০০ 3.32 18.85 43.84 

১.২ কৃণত্রর্ প্রর্নন সম্প্রসােি প্রর্নরনে সংখ্যা সংখ্যা (লক্ষ্) ৫ 
৩৯.০০ 3.45 17.31 44.38 

১.৩ ছাগল উৎপাদন বৃণিে লরক্ষ্য  সেকাণে প্রর্নন ককরে 

প্রাকৃণিক ছাগী প্রর্নন  

প্রর্নন কৃি ছাগী সংখ্যা ১ 
২৮৫০ 275 1330 46.67 

১.৪ সেকাণে িার্ারে গােীে বাছুে উৎপাদন উৎপাণদি বাছুে সংখ্যা ১ 
৬৫০ 62 254 39.08 

১.৫ সংকে র্ারিে গবাণদপশুে বাছুরেে িথ্য সংগ্রহ িথ্য সংগৃহীি 

বাছুে 

সংখ্যা (লক্ষ্) ৪ 
১৫.০০ 1.32 6.38 42.53 

১.৬ সেকাণে িার্ারে ছাগরলে বাচ্চাে উৎপাদন উৎপাণদি বাচ্চা সংখ্যা ১ 
১৫০০ 138 477 31.80 

১.৭ সেকাণে িার্ারে একণদরনে হাঁস মুেণগে বাচ্চা 

উৎপাদন 

উৎপাণদি বাচ্চা সংখ্যা (লক্ষ্) ৪ 
৪০.০০ 3.27 13.54 33.84 

১.৮ পশু িাদ্য নমুনা পেীক্ষ্াকেি পণেক্ষ্ীি নমুনা সংখ্যা ২ 
৩৫০০ 227 1912 54.63 

২. গবাণদপশু-পাণিে 

কোগ প্রণিরোি ও 

ণনয়ন্ত্রি 

২১ ২.১ টিকা উৎপাদন উৎপাণদি টিকা র্াত্রা (রকাটি) ৪ 
২৮.৫০ 3.18 10.54 36.98 

২.২ টিকা প্রদান সম্প্রসােি টিকা প্ররয়াগকৃি 

পশু পাণিে সংখ্যা 

সংখ্যা (রকাটি) ৪ 
২৬.৫০ 2.18 10.66 40.23 

২.৩  কোগ ণনি িয় কো পণেক্ষ্ীি নমুনা সংখ্যা ৩ 
৭৫০০০ 9564 38478 51.30 
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ককৌশলগি 
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অর্িরনে হাে, % 
 

২.৪ গবাণদপশুে ণচণকৎসা প্রদান ণচণকৎসাকৃি পশু সংখ্যা (রকাটি) ২ 
১.০০ 0.05 0.43 43.00 

২.৫ হাঁস-মুেণগে ণচণকৎসা প্রদান ণচণকৎসাকৃি হাঁস-

মুেণগ 

সংখ্যা (রকাটি) ২ 
৮.৫০ 0.92 3.93 46.18 

২.৬ কপাষাপ্রাণিে ণচণকৎসা প্রদান  ণচণকৎসাকৃি 

কপাষাপ্রাণি 

সংখ্যা ১ 
৩০০০০ 4665 17329 57.76 

২.৭ গবাণদপশু-পাণিে কোগ অনুসন্ধারন নমুনা সংগ্রহ ও 

গরবষিাগারে কপ্রেি 

কপ্রেীি নমুনা সংখ্যা ২ 
৪৫০০০ 4327 19301 42.89 

২.৮ গবাণদপশু-পাণিে ণিণর্র্ সাণে িল্যান্স সাণে িল্যান্সকৃি 

সংখ্যা 

সংখ্যা ২ 
৭৫০০ 1244 3732 49.76 

২.৯ ণি কেরেণেনাণে কর্ণিকযাল কযাম্প স্থাপন স্থাপনকৃি 

কেরেণেনাণে কযাম্প 

সংখ্যা ১ 
৩০০০ 263 1625 54.17 

৩.  র্ানবসম্পদ 

উন্নয়ি ও 

কর্ িসংস্হারনে 

সুরর্াগ সৃণি 

১৫ ৩.১ িার্াণেরদে প্রণশক্ষ্ি প্রদান প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত  

িার্ােী 

র্ন (লক্ষ্) ৩ 
২.০০ 0.08 0.35 17.60 

৩.২ মাংস প্রধক্রয়াজাতকারীদ্দদর প্রধশক্ষ্ণ প্রদান প্রধশক্ষ্ণ প্রাপ্ত 

মাংস 

প্রধক্রয়াজাতকারী 

জন  (সংখ্যা) ১ 

১৫০০০ 643 5523 36.82 

৩.৩ গবাণদপশু-পাণি পালরন সক্ষ্র্িা বৃণিরি  উঠান 

ববঠরকে আরয়ার্ন 

আরয়াণর্ি উঠান 

ববঠক 

সংখ্যা ৪ 
২৫০০০ 2281 11516 46.06 

উঠান ববঠরক 

অংশগ্রহিকােী 

র্ন 

(লক্ষ্) 

৪ 
৩.০০ 0.28 1.29 42.97 

৩.৪ স্হায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসােি স্হায়ী ঘাস 

চাষকৃি র্ণর্ 

একে ৩ 
৫০০০ 604.29 3352.32 67.05 

৪. ণনোপদ 

প্রাণির্াি পণ্য (দুি, 

১২ ৪.১ িার্াে/ণিিণর্ল/ হযাচাণে পণেদশ িন পণেদশ িনকৃি 

িার্াে/ণিিণর্ল/ 

সংখ্যা ৪ 
৫০০০০ 4919 25514 51.03 
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মাংস ও ধিম) 

উৎপাদন, আর্দানী 

ও েপ্তাণন বৃণিরি 

সহায়িা 

হযাচাণে 

৪.২  কপাণি িার্াে কেণর্রেশন ও নবায়ন  কেণর্ণেকৃি িার্াে সংখ্যা ২ 
১০০০ 305 1914 191.40 

৪.৩   গবাণদপশুে িার্াে কেণর্রেশন ও নবায়ন কেণর্ণেকৃি িার্াে সংখ্যা ২ 
২০০০ 942 3549 177.45 

৪.৪ ণিিণর্ল এবং অন্যান্য প্রণিষ্ঠান কেণর্রেশন ও 

নবায়ন  

কেণর্ণেকৃি 

ণিিণর্ল এবং 

প্রণিষ্ঠান 

সংখ্যা ২ 
২০০ 0 92 46.00 

৪.৫ প্রাণিসম্পদ ণবষয়ক ণবণেন্ন আইন বাস্তবায়রন 

কর্াবাইল ককাে ি পণেচালনা কো 

পণেচাণলি 

কর্াবাইল ককাে ি 

সংখ্যা ২ 
৬০০ 46 120 20.00 

৫. গবাণদপশু-পাণিে 

কর্রনটিক ণেরসাস ি 

সংেক্ষ্ি ও উন্নয়ন 

৪ ৫.১ প্রর্নন পাঁঠা ণবিেন ণবিেিকৃি পাঁঠা সংখ্যা ২ 
৬৫০ 102 353 54.31 

৫.২ ককনণিরিে বুল বিেী বিেীকৃি বুল সংখ্যা ২ 
১০০ 0 20 20.00 

 


