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ককৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (২০21-২০২2) 

প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে বাণষ িক কর্ িসম্পাদন চুণিে (APA) র্াণসক (জানুয়ােী, 20২2) প্রণিরবদন 
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প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে ক্সকৌশলগি উরেশ্যসমূহ:  

1.গবাণদপশু-পাণিে  

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলিা বৃণি 

২2 1.১ গবাণদপশুে জাি উন্নয়রন ণসরর্ন উৎপাদন উৎপাণদি ণসরর্ন র্াত্রা (লক্ষ্) ৫ 44.00 3.44 25.97 59.02 

1.২ কৃণত্রর্ প্রজনন সম্প্রসােি প্রজনরনে সংখ্যা সংখ্যা (লক্ষ্) ৫ 40.00 3.30 23.50 58.75 

1.৩ ছাগল উৎপাদন বৃণিে লরক্ষ্য  সেকাণে প্রজনন ক্সকরে 

প্রাকৃণিক ছাগী প্রজনন  

প্রজনন কৃি ছাগী সংখ্যা 1 2900 260 1905 65.69 

1.৪ সেকাণে িার্ারে গাভীে বাছুে উৎপাদন উৎপাণদি বাছুে সংখ্যা 1 650 62 513 78.92 

1.৫ সংকে জারিে গবাণদপশুে বাছুরেে িথ্য সংগ্রহ িথ্য সংগৃহীি বাছুে সংখ্যা (লক্ষ্) ৪ 15.00 1.37 9.37 62.47 

1.৬ সেকাণে িার্ারে ছাগরলে বাচ্চাে উৎপাদন উৎপাণদি বাচ্চা সংখ্যা 1 1500 106 826 55.07 

1.৭ সেকাণে িার্ারে একণদরনে হাঁস মুেণগে বাচ্চা উৎপাদন উৎপাণদি বাচ্চা সংখ্যা (লক্ষ্) 3 40.00 3.92 22.42 56.05 

1.৮ পশু িাদ্য নমুনা পেীক্ষ্াকেি পণেক্ষ্ীি নমুনা সংখ্যা 2 4000 671 2431 60.78 

2. গবাণদপশু-পাণিে 

ক্সোগ প্রণিরোি ও 

ণনয়ন্ত্রি 

2১ 2.1 টিকা উৎপাদন উৎপাণদি টিকা র্াত্রা (রকাটি) ৪ 32.00 2.30 19.88 62.13 

2.2 টিকা প্রদান সম্প্রসােি টিকা প্ররয়াগকৃি পশু 

পাণিে সংখ্যা 

সংখ্যা ক্সকাটি) ৪ 30.00 2.55 16.16 53.85 

2.3  ক্সোগ ণনি িয় কো পণেক্ষ্ীি নমুনা সংখ্যা ৩ 80000 8264 49243.0 61.55 

2.4 গবাণদপশুে ণচণকৎসা প্রদান ণচণকৎসাকৃি পশু সংখ্যা 

(রকাটি) 

3 1.10 0.106 0.67 60.82 
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2.5 হাঁস-মুেণগে ণচণকৎসা প্রদান ণচণকৎসাকৃি হাঁস-

মুেণগ 

সংখ্যা 

(রকাটি) 

২ 9.00 0.909 6.06 67.28 

২.৬ ক্সপাষাপ্রাণিে ণচণকৎসা প্রদান  ণচণকৎসাকৃি 

ক্সপাষাপ্রাণি 

সংখ্যা ১ 
35000 4819 29409 84.03 

2.৭ গবাণদপশু-পাণিে ক্সোগ অনুসন্ধারন নমুনা সংগ্রহ ও 

গরবষিাগারে ক্সপ্রেি 

ক্সপ্রেীি নমুনা সংখ্যা 1 46000 4247 27170 59.07 

2.৮ গবাণদপশু-পাণিে ণিণজজ সাণভ িল্যান্স সাণভ িল্যান্সকৃি সংখ্যা সংখ্যা ২ 8000 828 5531 69.14 

২.৯ ণি ক্সভরেণেনাণে ক্সর্ণিকযাল কযাম্প স্থাপন স্থাপনকৃি ক্সভরেণেনাণে 

কযাম্প 

সংখ্যা ১ 
3500 279 2976 85.03 

3.  র্ানবসম্পদ 

উন্নয়ি ও 

কর্ িসংস্হারনে 

সুরর্াগ সৃণি 

13 3.1 িার্াণেরদে প্রণশক্ষ্ি প্রদান প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত  িার্ােী জন (লক্ষ্) ৩ 2.00 0.337 1.64 82.10 

3.2 মাংস প্রধক্রয়াজাতকারীদ্দদর প্রধশক্ষ্ণ প্রদান প্রধশক্ষ্ণ প্রাপ্ত মাংস 

প্রধক্রয়াজাতকারী 

জন (সংখ্যা) 2 
15000 1086 9669 64.46 

3.৩ গবাণদপশু-পাণি পালরন সক্ষ্র্িা বৃণিরি  উঠান ববঠরকে 

আরয়াজন 

আরয়াণজি উঠান 

ববঠক 

সংখ্যা 3 26000 2439 16021 61.62 

উঠান ববঠরক 

অংশগ্রহিকােী 

জন (লক্ষ্) 2 3.10 0.32 2.08 67.10 

3.৪ স্হায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসােি স্হায়ী ঘাস চাষকৃি 

জণর্ 

একে 3 5500 501.87 4495.39 81.73 

4. ণনোপদ 

প্রাণিজাি পণ্য (দুি, 

মাংস ও ধিম) 

উৎপাদন, আর্দানী 

ও েপ্তাণন বৃণিরি 

সহায়িা 

11 4.1 িার্াে/ণিিণর্ল/ হযাচাণে পণেদশ িন পণেদশ িনকৃি 

িার্াে/ণিিণর্ল/ 

হযাচাণে 

সংখ্যা 3 
51000 5210 36217 71.01 

4.2  ক্সপাণি িার্াে ক্সেণজরেশন ও নবায়ন  ক্সেণজণেকৃি িার্াে সংখ্যা 2 1200 141 1052 87.67 

4.3   গবাণদপশুে িার্াে ক্সেণজরেশন ও নবায়ন ক্সেণজণেকৃি িার্াে সংখ্যা 2 2400 325 2825 117.71 
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4.4 ণিিণর্ল এবং অন্যান্য প্রণিষ্ঠান ক্সেণজরেশন ও নবায়ন ক্সেণজণেকৃি ণিিণর্ল 

এবং প্রণিষ্ঠান 

সংখ্যা 2 250 0 142 56.80 

4.5 প্রাণিসম্পদ ণবষয়ক ণবণভন্ন আইন প্ররয়ারগ ক্সর্াবাইল ক্সকাে ি 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাণয়ি ক্সর্াবাইল 

ক্সকাে ি 

সংখ্যা 2 650 50 305 46.92 

5. গবাণদপশু-পাণিে 

ক্সজরনটিক ণেরসাস ি 

সংেক্ষ্ি ও উন্নয়ন 

3 5.1 প্রজনন পাঁঠা ণবিেন ণবিেিকৃি পাঁঠা সংখ্যা 2 700 39 240 34.29 

5.2ণিণি; বুল বিেী বিেীকৃি বুল সংখ্যা 1 40 0 42 105.00 

 


