
প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে উদ্ভাবনী উরযারেে তাণিকা 

ক) উদ্ভাবনের ধরেঃ েতুে (আইডিয়া পর্ যানয়)  

ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের 

সংডিপ্ত ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়ে

যর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

1 উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

সদে, নেণসংদী 

ম াবাইি 

অযাপস এবং 

ওরেবসাইট 

ততেী 

ম াবাইি 

অযাপস এবং 

ওরেবরসইট 

ততেীে  াধ্যর  

প্রাণিসম্পরদে 

মসবাদান 

প্রাণিসম্পরদে 

মসবা 

েনেরিে 

মদােরোড়াে 

মপৌছারনা। 

ডাাঃ ণ ঠুন সেকাে 

মেরটণেনাণে সােজন, 

উপরেিা প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, সদে 

নেণসংদী। 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

৩০০০০/(ণিশ 

হাোে টাকা 

 াি) 

হযাঁ হযাঁ সাোরদরশে 

েনেি 

প্রাণিসম্পরদে 

মসবা পারব। 

ডাাঃ ম াাঃ 

েণিকুি 

ইসিা । 

০১৭১২১৬৪৯৬

১ 

২ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

সদে, 

ম ৌিেীবাোে 

োসােণনক 

পেীক্ষাে 

 াধ্যর  েেজ 

পেীক্ষা। 

োেীে প্রশ্রাব 

পেীক্ষাে 

 াধ্যর  োেীে 

েেজ পেীক্ষা 

 োেীে 

সঠিক েেজ 

পেীক্ষা 

ডাাঃ আে  

সািাউণিন, 

মেরটণেনাণে সােজন, 

উপরেিা প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, সদে , 

ম ৌিেীবাোে। 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

প্রণত ণকট 

৫০/-(পঞ্চাশ 

টাকা।) 

হযাঁ হযাঁ েবাণদপশু 

পািনকােী 

সঠিক কৃণি  

প্রেনন মসবা 

পারব। 

 

ঐ 

৩ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

মকশবপুে, 

যরশাে। 

একট খা াে 

একট ঘারসে 

প্লট।(মকশবপুে 

 রডি) 

উন্নত  ারনে 

ঘাস চারেে 

 াধ্যর  

খা ারেে 

খা ারেে 

োেীে খারযে 

চাণহদা পুেি। 

প্রাণিসম্পরদে 

উৎপাদন 

বাড়ারনা 

ডাাঃ অিরকশ কু াে 

সেকাে। মেরটণেনাণে 

সােজন, উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

মকশবপুে, যরশাে। 

পাইরিাটং 

পয জারে 

৩০০,০০০/ 

(ণতন িক্ষ 

টাকা  াি) 

না হযাঁ েবাণদপ্রাণিে 

খা ারেে েন্য 

কাচাঁ ঘাস 

ণনণিতকেি। 

ঐ 

৪ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

মশেপুে, বগুড়া, 

“স্বপ্ন মছাোঁে 

ণিঁণড়” 

বাণিণেযক 

ণেণিক মদণশ 

মুেেীে 

(অেোণনক) 

ডেরাপদ 

প্রাডণজ 

আডমনের 

উৎপাদে বৃডি 

িা: যমা: রায়হাে 

ডপএএ,নেনেডরোডর 

সাজযে, উপনজলা 

প্রাডণসম্পদ দপ্তর, 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

২০০০০০/(দুই 

িক্ষ টাকা 

 াি) 

হযাঁ হযাঁ ণনোপদ 

 াংস 

উৎপাদন ও 

ক জসংস্থান 

ডাাঃ ম াাঃ 

েণিকুি 

ইসিা । 

০১৭১২১৬৪৯৬



ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের 

সংডিপ্ত ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়ে

যর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

খা াে, 

মশেপুে, 

বগুড়া  রডি। 

যেরপুর,বগুড়া। 

 

বৃণি পারব ১ 

 

 

 

 

খ) উদ্ভাবনের ধরেঃ পাইলটং (পাইলটং পর্ যানয়) 

ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম 

ও ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, 

মকশবপুে, 

যরশাে। 

 একট খা াে 

একট ঘারসে 

প্লট।(মকশবপুে 

 রডি) 

উন্নত  ারনে ঘাস 

চারেে  াধ্যর  

খা ারেে খায 

চাণহদা পূেি 

প্রাণিসম্পরদে 

উৎপাদন 

বাড়ারনা 

ডাাঃ অিরকশ 

কু াে সেকাে। 

মেরটণেনাণে 

সােজন, উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে,মকশবপুে, 

যরশাে। 

পাইরিাটং 

পয জারে 

৩০০০০০/ 

(ণতন িক্ষ 

টাকা  াি) 

না হযাঁ প্রাণিসম্পরদে 

উন্নেন 

ডাাঃ ম াাঃ 

েণিকুি 

ইসিা । 

০১৭১২১৬৪৯

৬১ 

২ মেিা 

প্রাণিসম্পদ 

তৃিমূি পয জারে টকা 

প্রদান ক ীে 

ণনণিষ্ট এিাকাে 

মস্বচ্ছারসবীে 

েবাণদপ্রািীে 

মৃত্যয হাে 

ডা. নুরুল্লাহ ম াাঃ 

আহসান, মেিা 

পাইরিাটং 

পয জারে 

১০০০০/(দ

শ হাোে 

হযাঁ হযাঁ মৃত্যযহাে 

ক ারনা 

ঐ 



ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম 

ও ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

দপ্তে, িণেদপুে  াধ্যর  েবাণদপ্রাণি 

ও হাঁস-মুেেীে 

টকাদান মসবা 

সহেীকেি 

 াধ্যর  টকা দান ক ারনা প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা 

িণেদপুে। 

০১৭১২৭৫১৬১৬ 

টাকা) 

৩ সহকােী 

পণেচািক 

প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তে 

প্রাণিসম্পদ 

মসবারকন্দ্র 

মসবারকরন্দ্রে 

 াধ্যর  

প্রাণিসম্পরদে 

মসবা দান 

মদাে মোড়াে 

প্রাণিসম্পরদে

ে মসবা 

মপৌছারনা 

ম াাঃ আবুি 

কািা  আোদ, 

সহকােী 

পণেচািক, 

প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তে 

পাইরিাটং 

পয জারে 

২০০০০/(

ণবশ 

হাোে 

টাকা  াি) 

না হযাঁ উৎপাদন 

বাড়ারনা 

ঐ 

৪ মতেোঁও ম ররা 

থানা, ঢাকা 

তৃিমূি পয জারে 

েবাণদপ্রাণি পািন , 

েরু ম াটা 

তাোকেি, 

প্রণশক্ষি ও ঔেি 

সেবোহ 

 

প্রণশক্ষরিে 

 াধ্যর  

প্রাণিসম্পরদে 

উন্নেন। 

খা ােীরদে 

জ্ঞারনে পণেণি 

বৃণিে  াধ্যর  

প্রাণিসম্পরদে 

উন্নেন। 

ডা: িােহানা 

োহান,থানা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

মেঁেোও, ঢাকা, 

ম ররা। 

পাইরিাটং 

পয জারে 

২০০,০০০/

(দুই িক্ষ 

টাকা) 

হযাঁ হযাঁ  াংশ 

উৎপাদরন 

ব্যাপক ভুণ কা 

োখরব। 

 

ঐ 

৫ মেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, 

ব্রাহ্মিবাণড়ো 

েনেরনে 

মদােরোড়াে 

প্রাণিসম্পরদে মসবা 

মপৌছারনা 

ণনণিষ্ট এিাকাে 

এিাকাে ণনেণ ত 

প্রাণিসম্পরদে 

মসবা মপৌছারনা। 

 প্রাণিসম্পরদে 

উৎপাদন বৃণি। 

ডা.এণবএ  

সাইফুজ্জা ান, 

মেিা প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

ব্রাহ্মিবাণড়ো। 

পাইরিাটং 

পয জারে 

২০০০০/(

ণবশ 

হাোে 

টাকা  াি) 

হযাঁ হযাঁ মৃত্যযহাে 

ক ারনা ও 

উৎপাদন 

বাড়ারনা। 

 

ঐ 

৬ মেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে নওোঁ 

েনসরচতনতা 

বৃণিে  াধ্যর  

প্রািীে সংক্রা ক 

মোে প্রণতরোি ও 

ণনেন্ত্রি 

টকা ও 

কৃণ নাশক  

প্ররোরেে  াধ্যর  

েনেরনে 

সরচতনতা 

বাড়ারনা 

প্রাণিসম্পরদে 

উৎপাদন বৃণি। 

ডা: ম াছাাঃ 

শা ী  নাহাে, 

এণডএিও, 

নওোঁ। 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

২০০০০/(

ণবশ 

হাোে 

টাকা  াি) 

হযাঁ হযাঁ মৃত্যযহাে 

ক ারনা ও 

উৎপাদন 

বাড়ারনা। 

 

ঐ 

৭ মেিা গ্রা ণেণিক গ্রা  ণেণিক প্রাণিসম্পরদে ডাাঃ ম াাঃ আব্দুি পাইরিাটং ২০০,০০০/ না হযাঁ মৃত্যযহাে  



ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম 

ও ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, পঞ্চেড় 

েবাণদপশু  

ও হাস-মুেেীে 

মোে প্রণতরোি ও 

ণচণকৎসা মসবাে 

প্রাণিসম্পরদে 

কযাম্প স্থাপন 

কযণম্পং এে 

 াধ্যর  ণচণকৎসা 

মসবা  প্রদান। 

মসবা প্রদান  ণেদ, মেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা। 

পঞ্চেড় 

পয জারে। (দুই িক্ষ 

টাকা) 

ক ারনা ও 

উৎপাদন 

বাড়ারনা। 

ঐ 

৮ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, 

তজুমুণিন, 

মোিা 

ণডণেটাি পিণত 

ব্যবহারেে  াধ্যর  

কৃণি  প্রেনন 

সহেীকেন প্রকল্প 

ণব্রণডং িাইন 

অনুসারে ট্যাে 

িাোরনা 

ইনণব্রণডং মোি 

কো ও 

যথাযথ 

ণসর ন প্ররোে 

ডাাঃ পিাশ 

সেকাে, 

উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

তজুমুণিন 

মোিা। 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

২১০০০০০

/ (একুশ 

িক্ষ টাকা 

 াি) 

হযাঁ হযাঁ সঠিক কৃণি  

প্রেনন 

কোরনা 

 

ঐ 

৯ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, মশেপুে, 

বগুড়া, 

“স্বপ্ন মছাোঁে 

ণিঁণড়” 

বাণিণেযক 

ণেণিক মদণশ 

মুেেীে 

(অেোণনক) 

খা াে, মশেপুে, 

বগুড়া  রডি। 

প্রাডণজ 

ডেরাপদ 

আডমনের 

উৎপাদে বৃডি 

িা: যমা: রায়হাে 

ডপএএ, 

যেনেডরোডর 

সাজযে,উপনজলা 

প্রাডণসম্পদ 

দপ্তর,নেরপুর,বগু

ড়া। 

 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

২০০০০০/ 

(দুই িক্ষ 

টাকা  াি) 

হযাঁ হযাঁ ণনোপদ  াংস 

উৎপাদন ও 

ক জসংস্থান 

বৃণি পারব 

ঐ 

১০ প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তে, 

িা জরেট, 

ই-মেরটণেনাণে 

সাণেজস 

প্রাণিসম্পরদে 

মসবাসমূহরক 

ই- সাণেজরস 

রুপান্তে 

প্রাণিসম্পরদে 

মসবা 

সহেীকেি 

এবং ই-সাণে জরস 

রুপান্তে 

ডাাঃ ম াাঃ েণিকুি 

ইসিা , উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ ক জকতজা 

ও মিাকাি পরেন্ট 

ক জকতজা, 

ইরনারেশন, 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

১১৩০০০০

০/(এক 

মকাট মতে 

িক্ষ টাকা 

 াি) 

হযাঁ হযাঁ সাোরদরশে 

েনেি সহরে 

প্রাণিসম্পদ 

মসবা পারব। 

ঐ 



ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম 

ও ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

প্রাণিসম্পদ  

অণিদপ্তে 

1
1 

ণবোেীে 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, বণেশাি 

গ্রুপ ণেণিক ঘাস 

চারেে  াধ্যর  

প্রাণি পুণষ্টে মযাোন 

ণনণিতকেি। 

একট এিাকাে 

কৃেকরদে ণনরে 

েঠিত গ্রুরপে 

 াধ্যর  ঘাস 

চাে। 

প্রািী খায 

চাণহদা পুেরিে 

েন্য খুণব 

কায জকে। 

ডাাঃ কানাইিাি 

স্বি জকাে, 

উপপণেচািক, 

ণবোেীে প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, বণেশাি। 

 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

১০০০০/(দ

শ হাোে 

টাকা 

একক 

প্রণত) 

না হযাঁ পশু খারযে 

চাণহদা 

ণনণিতকেি। 

ঐ 

1
2 

কৃণি  পেনন 

ল্যাব, মো-

প্রেনন ও দুগ্ধ 

খা াে, সাোে, 

ঢাকা 

ম াবাইি 

এসএ এস এে 

 াধ্যর  

েবাণদপ্রাণিে 

ণচণকৎসা প্রদান 

 

১৬৩৫৮ মটাি 

ণি নম্বরে ণেং 

করে েবাণদ 

প্রাণিে ময মকান 

স স্যাে 

স ািান পাওো 

যাে। স স্যাে  

মদরশে ময মকান 

স্থান মথরক 

ণবরশে করে 

দুে জ  স্থান 

মথরক 

েবাণদপ্রাণিে 

মসবা প্রদান 

কো সম্ভব। 

ম াাঃ মসাহোব 

মহারসন, প্রাণিসম্পদ 

সম্প্রসােি ক জকতজা, 

এ আই ল্যাব, সাোে 

ঢাকা। 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

১,৪৫০,০০

০/(মচৌি 

িক্ষ 

পঞ্চাশ 

হাোে 

টাকা  াি) 

হযাঁ হযাঁ সাোরদরশে 

েনেি সহরে 

প্রাণিসম্পদ 

মসবা পারব। 

ঐ 

১৩ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, সদে, 

ম ৌিেীবাোে 

োসােণনক 

পেীক্ষাে  াধ্যর  

েেজ পেীক্ষা। 

োেীে প্রশ্রাব 

পেীক্ষাে  াধ্যর  

োেীে েেজ পেীক্ষা 

 োেীে সঠিক 

েেজ পেীক্ষা 

ডাাঃ আে  

সািাউণিন, 

মেরটণেনাণে 

সােজন, উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

সদে , 

ম ৌিেীবাোে। 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

প্রণত ণকট 

৫০/-

(পঞ্চাশ 

টাকা।) 

হযাঁ হযাঁ কৃণি  প্রেনন 

মসবা সহে 

হরব 

 

ঐ 

১৪ মেিা প্রািী 

হাসপাতাি, 

োণেপুে। 

প্রাণিসম্পরদে 

মটকসই উন্নেন ও 

তত্থ্যরসবা 

প্রাণিসম্পরদে 

তথ্যসমূহ 

সংগ্রহপূব জক 

ম াবাইি অযাপস 

উরযাক্তা ততেী 

ও 

প্রাণিসম্পরদে 

ণবণেন্ন প্রকাে 

ডাাঃ ম াাঃ 

ম াখরিছুে 

েহ ান, 

মেরটণেনােী 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

১৫০,০০০/

-(এক িক্ষ 

পঞ্চাশ 

হাোে 

হযাঁ হযাঁ সাোরদরশে 

প্রাণিসম্পদ 

ণবেরে 

উরযাক্তা ততেী 

 

ঐ 



ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম 

ও ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

এে  াধ্যর  গ্রাহক 

মসবা প্রদান 

তথ্য অযাপরসে 

 াধ্যর  

পাওো যারব। 

সােজন, মেিা 

প্রািী হাসপাতাি, 

োেীপুে। 

টাকা।) হরব। 

১৫ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, 

ফুিবাণড়ো, 

 ে নণসংহ। 

ণনোপদ ব্রেিাে 

 াংরশা উৎপাদন ও 

বাোেোত 

সহেীকেি। 

অেোণনক  াংস 

উৎপাদন ও 

বাোেোতকেি 

েনস্বাস্থয ও 

মটকসই 

প্রাণিসম্পরদে 

উন্নেন। 

ডাাঃ ম াাঃ 

ণ োনুে েহ ান, 

উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

ফুিবাণড়ো, 

 ে নণসংহ 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

- না হযাঁ মটকসই উন্নেন ঐ 

১৬ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে,সাদুল্লাপুে 

োইবান্ধা 

আধুণনক কৃণি  

প্রেননরসবাে 

 াধ্যর  েেজিােরিে 

হাে বৃণি,  ান 

সম্মত বাছুে এবং 

অণিক দুি উৎপাদন 

ণনণিতকেি 

আধুণনক ণবজ্ঞান 

সম্মত উপারে 

কৃণি  প্রেনন ও 

োেী ও বাছুরেে 

পণেচয জা। 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীি

তা বৃণি। 

ডাাঃ এ এসএ  

সারদকুে েহ ান, 

উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

সাদুল্লাপুে 

োইবান্ধা। 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

- না হযাঁ মটকসই উন্নেন ঐ 

১৭ মেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

 ে নণসংহ 

প্রাণন্তক কৃেরকে 

মদােরোড়াে োেী 

এবং বকনাে কৃণি  

প্রেনন মসবা প্রদান 

কৃণি  প্রেনন 

মসবা 

সহেিেযকেি 

কৃণি  প্রেনন 

প্রাপ্যতা 

ণনণিতকেি 

ডাাঃ ম াাঃ আবু 

সাইদ সেকাে, 

মেিা প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

 ে নণসংহ। 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

- না হযাঁ মটকসই উন্নেন ঐ 

১৮ উপরেিা হাঁস-মুেেীে কযাণম্পং এে মৃত্যযহাে ডাাঃ তসেদ পাইরিাটং - না হযাঁ মৃত্যযহাে ঐ 



ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম 

ও ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

প্রাণিসম্পদ 

দপে। 

আ তিী। 

বেগুনা 

টকাবীে ণবতেি, 

সহেীকেি 

 াধ্যর  টকা 

প্রদান 

ক ারনা আিতাি 

মহারসন, 

উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

আ তিী 

বেগুনা। 

পয জারে। ক ারনা 

১৯ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

ঠাকুেোও 

সদে, 

ঠাকুেোও 

কৃণি  প্রেনন 

কায জক্র  

সহেীকেি 

কৃণি  প্রেনন 

ব্যবস্থাপনা 

সম্প্রসােি 

েবাণদপ্রাণিে 

উৎপাদন বৃণি। 

ডাাঃ ম াাঃ আব্দুে 

েণহ , উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

ঠাকুেোও সদে, 

ঠাকুেোও। 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

- না হযাঁ উৎপাদন বৃণি ঐ 

২০ মেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, মুন্সীেঞ্জ। 

 স্কুি আংেীনাে 

ঘারসে বাোন। 

স্কুি আংেীনাে 

ঘারসে নাস জােী 

ততেীে  াধ্যর  

ঘাস চাে 

সম্প্রসােি 

পশুখারযে 

সহেিেযতা 

ডাাঃ কুমুদ েঞ্জন 

ণ ি, মেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

মুন্সীেঞ্জ। 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

একক 

প্রণত 

১০০০০/(দ

শ হাোে, 

টাকা) 

হযাঁ হযাঁ ব্যাপক ঘাস 

চাে বৃণি। 

ঐ 

২১ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, 

মদওোনেঞ্জ, 

ো ািপুে। 

কৃণি  প্রেনন 

কায জক্র  

সহেীকেি 

কৃণি  প্রেনন 

ব্যবস্থাপনা 

সম্প্রসােি 

েবাণদপ্রাণিে 

উৎপাদন বৃণি। 

ডাাঃ ম াাঃ 

মতািারেি 

আহ দ, 

উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা,মদওোন

েঞ্জ , ো ািপুে। 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

- না হযাঁ উৎপাদন বৃণি ঐ 

২২ ণনোপদ ব্রেিাে 

 াংস উৎপাদন 

ও বাোেোত 

অেোণনক  াংস 

উৎপাদন ও 

বাোেোতকেি 

েনস্বাস্থয ও 

মটকসই 

অেোণনক 

 াংস 

উৎপাদন ও 

ডাাঃ ওোণেে 

আহ দ, 

উপরেিা 

পাইরিাটং 

পয জারে। 

- না হযাঁ মটকসই উন্নেন ঐ 



ক্র. 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের োম উদ্ভাবনের সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম 

ও ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর 

পাইলটং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল 

পনয়ন্ট 

কম যকতযার 

োম, যফাে 

েম্বর 

সহেীকেি। প্রাণিসম্পরদে 

উন্নেন। 

মটকসই উন্নেন প্রাণিসম্পদ 

ক জকতজা, 

তাোকান্দা 

 ে নণসংহ 

 

 

গ) উদ্ভাবনের ধরেঃ যরডিনকটং (নরডিনকটং পর্ যানয়) 

ক্রণ ক 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের 

োম 

উদ্ভাবনের 

সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তে 

ইউণনেন 

প্রাণিসম্পদ 

মসবারকন্দ্র 

ইউণনেন 

পয জারে 

মসবারকন্দ্র 

স্থাপরনে 

 াধ্যর  

েবাণদপ্রাণিে 

মসবাদান 

প্রাণিসম্পরদে 

মসবা 

েনেরিে 

মদােরোড়াে 

মপৌছারনা। 

ডাাঃ অণ তাে 

চক্রবতী, উপসণচব, 

 ৎস্য ও প্রাণিসম্পদ 

 ন্ত্রিািে 

৮০ ট 

ইউণনেরন 

কায জক্র  

চি ান 

মকন্দ্র প্রণত 

৩০০০০০/(ণতন 

িক্ষ টাকা) 

হযাঁ হযাঁ েবাণদপ্রাণিে 

মৃত্যযহাে 

ক রব এবং 

উৎপাদন বৃণি 

পারব 

ডাাঃ ম াাঃ 

েণিকুি 

ইসিা । 

০১৭১২১৬৪৯৬১ 

২ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, সদে, 

ম ৌিেীবাোে 

োসােণনক 

পেীক্ষাে 

 াধ্যর  

েেজ 

পেীক্ষা। 

োেীে প্রস্রাব 

পেীক্ষাে 

 াধ্যর  েেজ 

পেীক্ষা। 

  সহরে 

োেীে সঠিক 

েেজ পেীক্ষা 

ডাাঃ আে  

সািাউণিন, 

মেরটণেনাণে সােজন, 

উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

সদে , 

ম ৌিেীবাোে। 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

প্রণত ণকট ৫০/-

(পঞ্চাশ টাকা।) 

হযাঁ হযাঁ সঠিক েেজ 

িােি পেীক্ষা 

ণনণিতকেি।  

ঐ 



ক্রণ ক 

নং 

দপ্তনরর োম উদ্ভাবনের 

োম 

উদ্ভাবনের 

সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত পানর 

পাইলটং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

৩ মেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, 

মুন্সীেঞ্জ। 

 স্কুি 

আংেীনাে 

ঘারসে 

বাোন। 

স্কুি 

আঙ্গীনাে 

ঘারসে 

নাস জােী 

ততেীে 

 াধ্যর  ঘাস 

চাে 

সম্প্রসােি 

পশুখারযে 

সহেিেযতা 

ডাাঃ কুমুদ েঞ্জন 

ণ ি, মেিা 

প্রাণিসম্পদ দপ্তে, 

মুন্সীেঞ্জ। 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

একক প্রণত 

১০০০০/(দশ 

হাোে, টাকা) 

হযাঁ হযাঁ ব্যাপক ঘাস 

চাে বৃণি। 

ঐ 

৪ উপরেিা 

প্রাণিসম্পদ 

দপ্তে, 

মশেপুে, 

বগুড়া, 

“স্বপ্ন 

মছাোঁে 

ণিঁণড়” 

বাণিণেযক 

ণেণিক 

মদণশ 

মুেেীে 

(অেোণনক) 

খা াে, 

মশেপুে, 

বগুড়া 

 রডি। 

প্রাডণজ 

ডেরাপদ 

আডমনের 

উৎপাদে বৃডি 

িা: যমা: রায়হাে 

ডপএএ, যেনেডরোডর 

সাজযে, 

উপনজলা 

প্রাডণসম্পদ 

দপ্তর,নেরপুর,বগুড়া। 

 

পাইিটং 

সম্পন্ন 

২০০০০০/(দুই 

িক্ষ টাকা 

 াি) 

হযাঁ হযাঁ ণনোপদ 

 াংস 

উৎপাদন ও 

ক জসংস্থান 

বৃণি পারব 

ঐ 

 

 

 

 

ঘ) উদ্ভাবনের ধরেঃ যরডিনকনেি (নরডিনকেে যেে / সম্পন্ন) 



ক্রণ ক 

নং 

দপ্তনরর 

োম 

উদ্ভাবনের 

োম 

উদ্ভাবনের 

সংডিপ্ত 

ডববরণ 

উদ্ভাবে 

গ্রহনণর 

যর্ৌডিকতা 

উদ্ভাবনকর 

োম ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্রনমর 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হনত পানর 

পাইলটং 

করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা যদনে 

বাস্তবায়েনর্াগ্য 

ডকো? 

প্রতযাডেত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কম যকতযার োম, 

যফাে েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তে 

ইউণনেন 

প্রাণিসম্পদ 

মসবারকন্দ্র 

প্রাণিসম্পদ 

অণিদপ্তরেে 

মসবাসমূহ 

ইউণনেন 

পয জারে 

মপৌছারনা। 

প্রাণিসম্পরদে 

মসবা 

েনেরিে 

মদােরোড়াে 

মপৌছারনা। 

ডাাঃ 

অণ তাে 

চক্রবতী, 

উপসণচব, 

 ৎস্য ও 

প্রাণিসম্পদ 

 ন্ত্রিািে 

৮০ ট 

ইউণনেরন 

কায জক্র  

চি ান 

মকন্দ্র প্রণত 

৩০০,০০০/(

ণতন িক্ষ 

টাকা) 

হযাঁ হযাঁ েবাণদপ্রাণিে 

মৃত্যযহাে 

ক রব এবং 

উৎপাদন বৃণি 

পারব 

ডাাঃ ম াাঃ েণিকুি 

ইসিা । 

০১৭১২১৬৪৯৬১ 

 

০১.১১.২০২০ 

    (ডাাঃ ম াাঃ েণিকুি ইসিা )                                                                                                                   

মিাকাি পরেন্ট ক জকতজা ইরনারেশন ও                                                                                                         

উপরেিা প্রাণিসম্পদ ক জকতজা                                                                                                                          

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তে, িা জরেট, ঢাকা।                                                                                                        


