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প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরে ১৬/0১/২০২০ ণরিঃ তাণেরে জাণতে ণিতা বঙ্গবনু্ধ শেে মুজজবুে 
েহমারেে জন্মেতবাণষ িকী উদযািে উিলরযে প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তরেে ণেি িাণেত 
কম িসূণিে কম িিণেকল্পো বাস্তবায়ে অগ্রগণত ণবষয়ক আরলািো সভাে কায িণববেিী 

 
সভাপত িঃ  ডািঃ আবদুল জব্বার তিকদার 

মহাপতরচালক, প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তর 

সভার স্থানিঃ  প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তররর সরেলন কক্ষ 

 াতরখিঃ   ১৬/০১/২০২০ 

সময়িঃ   সকাল ১১.০০ ঘটিকা 

উপতস্থত র  াতলকািঃ িণেণেষ্ট-ক 

 
প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তররর মহাপতরচালক মরহাদরয়র সভাপত রে সভার কাজ শুরু করা হয়। 
সভাপত  উপতস্থ  সকলরক স্বাগ  জাতনরয় জাত র তপ া বঙ্গবনু্ধ শিখ মুজজবুর রহমারনর 
জন্মি বাতষ িকী উদযাপন উপলরক্ষে প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তররর তনি িাতর  কম িসূতচর কম িপতরকল্পনা 
বাস্তবায়ন যথাযথ তনজি  করার লরক্ষে আরলাচনা উপস্থাপরনর জনে উপরজলা প্রাতিসম্পদ 
কম িক িা, জনাব ফয়সাল শমরহদী হাসান শক আহবান জানান। সভায় উপতস্থ  কম িক িাগি 
জাত র তপ া বঙ্গবনু্ধ শিখ মুজজবুর রহমারনর জন্মি বাতষ িকী উদযাপন উপলরক্ষে প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তররর তনি িাতর  কম িসূতচর কম িপতরকল্পনা বাস্তবায়ন তবষরয় একম  শপাষি করর সরবার্চ্ি 
অগ্রাতিকার তদরয় এ তবষরয় কায িক্রম গ্রহি কররবন মরম ি জানান। 
তবস্তাতর  আরলাচনারে তনরমাক্ত তসদ্ধােসমূহ গহৃী  হয়িঃ 
 
ণসদ্ধান্তসমূহিঃ 
 

ক্রণম

কেং 
ণবস্তাণেত কায িক্রম আরলািো গৃহীত ণসদ্ধান্ত/মন্তবে বাস্তবায়রে 

 

১. প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তরসহ 
অনোনে সকল 
দপ্তরসমূরহ এবং মাঠ 
পয িারয়র সকল 

উপ-পতরচালক (বারজি) 
সভায় জানান শয, উপ-
পতরচালক, কৃজিম প্রজনন 
ও ঘাস উৎপাদন এর 

উপ-পতরচালক, কৃজিম 
প্রজনন ও ঘাস 
উৎপাদন এর শন ৃরে 
একটি ৫ সদরসের 
কতমটি গঠন করর 

৫ সদসে ণবণেষ্ট 
কণমটি 
উপ-পতরচালক, কৃজিম 
প্রজনন ও ঘাস উৎপাদন, 
আহবাহক 
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কায িালরয় ১৭-২৬ 
মাচি এবং সকল 
জা ীয় তদবরস 
আরলাকসজ্জা করা 
হরব। এছাড়া সকল 
দপ্তর ও কায িালরয় 
অতিদপ্তররর উন্নয়ন 
কম িকান্ড, সরকাররর 
তনব িাচনী ইির হার-
২০১৮ এবং 
প্রাতিসম্পদ খার র 
সাফলে তবষয়ক 
বোনার ও তবলরবাডি 
স্হাপন করা হরব 

শন ৃরে একটি ৫ সদরসের 
কতমটি গঠন করর 
মুজজববষ ি (২০২০) 
উপলরক্ষে অতিদপ্তর সহ 
অনোনে সকল দপ্তরর 
আরলাকসজ্জা, 
অতিদপ্তররর উন্নয়ন 
কম িকান্ড, সরকাররর 
তনব িাচনী ইির হার- ২০১৮ 
এবং প্রাতিসম্পদ খার র 
সাফলে তবষয়ক বোনার ও 
তবলরবাডি স্হাপন করা 
হরব।  
 াছাড়া, অতিদপ্তর সহ 
অনোনে দপ্তর তবরিষ করর 
বাংলারদি জা ীয় 
তচতড়য়াখানা, প্রাতিসম্পদ 
গরবষিা প্রত ষ্ঠান,মহাখালী 
সহ আলাউজিন শরারড 
প্রাতিসম্পদ স্থাপনায় 
তডসরপ্র স্কীন স্থাপন করা 
হরব। 

মুজজববষ ি উপলরক্ষে 
প্ররয়াজনীয় 
আরলাকসজ্জা, 
অতিদপ্তররর উন্নয়ন 
কম িকান্ড, সরকাররর 
তনব িাচনী ইির হার- 
২০১৮ এবং প্রাতিসম্পদ 
খার র সাফলে তবষয়ক 
বোনার ও তবলরবাডি 
স্হাপন করা হরব। 
তবলরবাডি এবং বোনারর 
শয সকল তবষয় থাকরব 
 া প্রিান কায িালয় শথরক 
সমন্বয় করা হরব এবং 
আগামী ২৩/০১/২০ 
 াতররখর মরিে 
মাঠপয িারয় শপ্ররি করা 
হরব। 

উপ-পতরচালক, প্রিাসন,  
ড. সসয়দ আলী আহসান, 
সংযুক্ত: প্রাতিসম্পদ 
উৎপাদন উপকরি ও 
প্রাতিজা  খারদের 
মানতনয়ন্ত্রি গরবষিাগার 
স্থাপন প্রকল্প 
ডািঃ শমািঃ আরনায়ার সাদা , 
উপ-প্রকল্প পতরচালক, 
সম ল ভূতমর  বসবাসর  
অনগ্রসর কু্ষদ্র নৃ-শগাটষ্ঠর 
আথ ি-সামাজজক ও জীবন 
মারনান্নয়রনর লরক্ষে সমতন্ব  
প্রাতিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প 
উপ-পতরচালক, বারজি,   
সদসে সতচব 

২. প্রত  মারস ১ তদন 
তিশু তকরিাররদর 
জরনে বাংলারদি 
জা ীয় তচতড়য়াখানার 
প্রাতিযাদুঘরর প্ররবি 
উনু্মক্ত থাকরব এবং 
বঙ্গবনু্ধর জীবন 
আদি ি এবং 
তচতড়য়াখানার 
জীবজন্তু তবষয়ক 
অতডও তভজয়ুাল 

তকউররির, বাংলারদি 
জা ীয় তচতড়য়াখানা সভায় 
জানান শয, আগামী ১ 
মাচি, ২০২০ শথরক 
প্রত মারসর ১ম সপ্তারহর 
১ম রতববার  তিশু 
তকরিাররদর জরনে 
বাংলারদি জা ীয় 
তচতড়য়াখানার প্রাতিযাদুঘরর 
প্ররবি উনু্মক্ত থাকরব। 

তকউররির, বাংলারদি 
জা ীয় তচতড়য়াখানা এর 
শন ৃরে ৫ সদসে তবতিষ্ট 
একটি কতমটি গঠন করা 
হরয়রছ যা আগামী 
মাচি/২০২০ মাস শথরক 
প্রত  মারসর ১ম রতববার 
সকাল ১০ িা শথরক দুপুর 
৪ িা পয িে তিশু 
তকরিাররদর জরনে 

তকউররির, বাংলারদি 
জা ীয় তচতড়য়াখানা এবং 
শডপুটি তকউররির, রংপুর 
তচতড়য়াখানা 
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শডরমারনরেিন করা 
হরব। এছাড়া রংপুর 
তচতড়য়াখানার 
তিশুপারকি মারস 
১তদন তিশু 
তকরিাররদর জনে 
উনু্মক্ত থাকরব এবং 
বঙ্গবনু্ধর জীবন 
আদি ি ও 
তচতড়য়াখানার 
জীবজন্তু তবষয়ক 
অতডও তভজয়ুাল 
শডরমারনরেিন করা 
হরব। 

 াছাড়া,  রংপুর 
তচতড়য়াখানার তিশুপারকি 
মারস ১তদন তিশু 
তকরিাররদর জনে উনু্মক্ত 
থাকরব এবং বঙ্গবনু্ধর 
জীবন আদি ি ও 
তচতড়য়াখানার জীবজন্তু 
তবষয়ক অতডও তভজয়ুাল 
শডরমারনরেিন করা হরব। 

বাংলারদি জা ীয় 
তচতড়য়াখানার 
প্রাতিযাদুঘরর প্ররবি 
উনু্মক্ত থাকরব। 
রংপুর তচতড়য়াখানায় 
মাচি/২০২০ মাস শথরক 
প্রত মারসর ৩য় মঙ্গলবার 
তিশুপারকি প্ররবি উনু্মক্ত 
থাকরব।   
উরেখে শয, উভয় 
কায িক্রমটি আগামী 
মাচি/২০২১ পযেি চলমান 
থাকরব। 

৩. সারারদরি প্রত  
উপরজলার একটি 
গ্রারম ি ভাগ টিকা, 
কৃতমনািক প্রদান, 
বারয়াগোস প্ল্োন্ট 
স্থাপন এবং Climate 
Smart Livestock 
interventions  
মািেরম স্মািি 
লাইভস্টক ণভরলজ 
স তর করা হরব  
 

পতরচালক (সম্প্রসারি) 
সভায় জানান শয, প্রত  
উপরজলায় একটি গ্রারম 
স্মািি লাইভস্টক তভরলজ 
স তর করা হরব শযখারন 
সহজ শযাগারযাগ বেবস্থা 
থাকরব।  াছাড়া, উক্ত 
মরডল তভরলজ এর সারভি 
করা, শহলথ 
কাডি/শরজজরেিন করা, 
উঠান সবঠক, ফডার 
শপ্রাডাকিন/কাটিং সাপ্ল্াই, 
টিকা প্রদান/ কৃতমনািক 
কম িসূচী, গরুর িোতগং 
করা সহ পরামি ি শকন্দ্র 
এবং সাইনরবাডি থাকর  
পারর। 

তবভাগীয় উপ-পতরচালক 
বৃন্দরক স্মািি লাইভস্টক 
তভরলজ এর  াতলকা 
আগামী ২৩ জানুয়াতরর 
মরিে প্রস্তু  করর 
শপ্রররির জনে অনুররাি 
করা হরলা।  

৫ সদসে ণবণেষ্ট কণমটি 
পতরচালক ,সম্প্রসারি, 

আহবাহক 
ডািঃ মলয় কুমার সুর, 
সহকারী পতরচালক 

(এল/আর) 
ডািঃ শমািঃ রতফকুল 
ইসলাম, উপরজলা 
প্রাতিসম্পদ কম িক িা 

(এল,আর),  
শমািঃ িামীম শহারসন 
উপরজলা প্রাতিসম্পদ 
কম িক িা (এল,আর), 

উপ-পতরচালক, প্রিাসন, 
সদসে সতচব 
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৪. তবনামূরলে তচতকৎসা 
শসবা জনগরির শদাড় 
শগাড়ায় শপৌছারনার 
জরনে প্রত  সপ্তারহ 
১টি ইউতনয়রন ণি 
শভটিণেোণে 
শমণিরকল কোম্প 
স্হাপন করা হরব। 

তবনামূরলে তচতকৎসা শসবা 
জনগরির শদাড় শগাড়ায় 
শপৌছারনার জরনে প্রত  মারস 
১টি ইউতনয়রন তি 
শভটিতরনাতর শমতডরকল 
কোম্প স্হাপন করা 
সমরয়াপরযাগী এবং 
গুরুরেপূি ি।  

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকরদর শন ৃরে 
সারারদরি তবনামূরলে 
তচতকৎসা শসবা জনগরির 
শদাড় শগাড়ায় শপৌছারনার 
জরনে প্রণত মারস ১টি 
ইউণেয়রে ণি 
শভটিণেোণে শমণিরকল 
কোম্প স্হািে করা 
হরব। এজনে আগামী 
২৩/০১/২০  াতররখর মরিে 
ইউতনয়রনর  াতলকা শপি 
করা হরব। 

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকবৃন্দ 

৫. শপাল্টি ও শডইতর 
খামারীরদর দক্ষ া 
উন্নয়ন এবং তনরাপদ 
মাংস উৎপাদরনর 
জরনে স্হানীয় 
খামারী ও মাংস 
প্রজক্রয়াজা কারীরদর 
প্রতিক্ষি শজারদার 
করা হরব। 

শপাল্টি ও শডইতর 
খামারীরদর দক্ষ া উন্নয়ন 
এবং তনরাপদ মাংস 
উৎপাদরনর জরনে 
স্হানীয় খামারী ও মাংস 
প্রজক্রয়াজা কারীরদর 
প্রতিক্ষি কায িক্রম চলমান 
ররয়রছ। 

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকরদর শন ৃরে 
শপাল্টি ও শডইতর 
খামারীরদর দক্ষ া 
উন্নয়ন এবং তনরাপদ 
মাংস উৎপাদরনর জরনে 
স্হানীয় খামারী ও মাংস 
প্রজক্রয়াজা কারীরদর 
প্রতিক্ষি শজারদার করার 
লরক্ষে ক জনরক 
প্রতিক্ষি শদয়া হরব  ার 
একটি  াতলকা  আগামী 
২৩/০১/২০  াতররখর মরিে  
শপি করা হরব। 

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকবৃন্দ 

৬. কৃজিম প্রজনন 
সম্প্রসারি ও ভ্রূি 
স্হানাের সংক্রাে 
ণভণিও ণিি, টিণভ 
ণিলাে এবং 
োটিকা প্রত টি 

প্রকল্প পতরচালক, AIET 
সভায় জানান শয, কৃজিম 
প্রজনন সম্প্রসারি ও ভ্রূি 
স্হানাের সংক্রাে তভতডও 
তিপ, টিতভ তফলার এবং 

প্রকল্প পতরচালক, AIET,  
কৃজিম প্রজনন 
সম্প্রসারি ও ভ্রূি 
স্হানাের সম্পকী  
তভতডও তিপ, টিতভ 
তফলার এবং নাটিকা  

৫ সদসে ণবণেষ্ট কণমটি 
উপ-পতরচালক, কৃজিম 
প্রজনন ও ঘাস চাষ উৎপাদন, 
আহবাহক 
ডািঃ শমািঃ জতসম উিীন, 
সহকারী পতরচালক, কৃজিম 
প্রজনন ও ঘাস চাষ উৎপাদন 
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শজলা ও 
উপরজলার  কৃজিম 
প্রজনন শকরন্দ্র 
প্রিাে কো হরব।   
এছাড়া প্রত টি 
উপরজলার   উন্নত 
জারতে বাছুরেে 
প্ররজেী  প্রদে িে 
করা হরব। 

নাটিকা প্রচার করা সম্ভব।  
 াছাড়াও, ত তন জানান 
শয,  কৃজিম প্রজনন শথরক 
প্রাপ্ত উন্ন  জার র 
বাছুররর প্ররজনী শিা 
প্রদি িন করা শযর  পারর। 

শপনড্রাইভ এ তনরয় ৮ টি 
তবভারগ শপ্ররি কররবন । 
শসখান শথরক  উপ-
পতরচালক মরহাদয়গি 
শজলা ও উপরজলায় 
শপ্ররি কররবন। উন্ন  
জার র বাছুররর প্ররজনী  
প্রদি িন তবষরয় আগামী 
২০/০১/২০  াতররখ প্রাক-
এতডতপ তমটিং এ তসদ্ধাে 
হরব।  

শমািঃ সতফকুর রহমান, বায়ার 
অতফসার, শকন্দ্রীয় শগা-প্রজনন 
ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা। 
ডািঃ রতফকুল ইসলাম, প্রকল্প 
পতরচালক, মতহষ উন্নয়ন 
প্রকল্প (২য় পয িায়) 
ড. শমািঃ শবলাল শহারসন, 
প্রকল্প পতরচালক, AIET, 
সদসে সতচব 

৭. প্রত টি শজলায় 
একটি প্রাথতমক 
তবদোলয়/ মাদ্রাসায় ও 
এত মখানায়   সু্কল 
তমল্ক তফতডং এবং 
সু্কল এগ তফতডং 
কম িসূতচ গ্রহি করা 
হরব। 

এলতডতডতপ প্রকল্প শথরক 
এই মূহরূ ি সু্কল তফতডং এর 
শকান অনুদান শনই।  
 রব তবকল্প তহরসরব 
তবভাগীয় উপ-
পতরচালকরদর সমন্বরয় 
সুতনতদষ্টি প্রাথতমক 
তবদোলয়/ মাদ্রাসায় ও 
এত মখানায় সু্কল তফতডং  
কম িসূতচ গ্রহি করা শযর  
পারর। 

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকরদর শন ৃরে 
সুণেণদষ্টি প্রাথণমক 
ণবদোলয়/মাদ্রাসায় 
তাণলকা করর আগামী 
২৩/০১/২০  াতররখর মরিে  
শপি করা হরব।  

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকবৃন্দ 

৮. প্রর েক তবভারগর 
একটি উপরজলারক 
তপতপআর মুক্ত এবং 
অনে একটি 
উপরজলারক 
এফএমতড তনয়ন্ত্রি 
শঘাষিার জরনে 
কম িসূতচ গ্রহি করা 
হরব। 

পতরচালক (সম্প্রসারি) 
সভায় জানান শয,  
প্রর েক তবভারগর একটি 
উপরজলারক তপতপআর 
মুক্ত এবং এফএমতড 
তনয়ন্ত্রি শঘাষিার জরনে 
কম িসূতচ গ্রহি করা হরব। 

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকরদর শন ৃরে 
আগামী ২৩/০১/২০ 
 াতররখর মরিে উপরজলার 
 াতলকা শপি করা হরব।  

প্রকল্প পতরচালক, 
তপতপআর  
শরাগ তনমূ িল এবং  
এফএমতড তনয়ন্ত্রি 
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৯. প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তররর আও ায় 
পতরচাতল  
শভরিতরনাতর 
করলজসমূরহ এবং 
তডরপ্ল্ামা 
ইনতস্টটিউিসমূরহ 
(আইএলএসটি) 
জাত র তপ ার জীবন 
আদি ি তনরয় 
শসতমনাররর আরয়াজন 
করা হরব  

প্রকল্প পতরচালক, 
প্রাতিসম্পদ উৎপাদন 
উপকরি ও প্রাতিজা  
খারদের মানতনয়ন্ত্রি 
গরবষিাগার স্থাপন সভায় 
জানান শয,  াাঁর প্রকল্প 
শথরক দুইটি শভরিতরনাতর 
করলরজ এবং একটি 
শকায়াতলটি কররাল লোরব 
শকন্দ্রীয় শসতমনার এর 
জনে প্ররয়াজনীয় আতথ িক 
সহায় া করা যারব এবং 
প্রকল্প পতরচালক, 
আইএলএসটি সভায় 
জানান শয, তডরপ্ল্ামা 
ইনতস্টটিউিসমূরহ 
(আইএলএসটি) জাত র 
তপ ার জীবন আদি ি তনরয় 
শসতমনাররর আরয়াজন করা 
হরব এবং করলরজর 
ছািছািীরদর তিক্ষাসফর 
তহরসরব বঙ্গবনু্ধর মাজার 
পতরদি িন করারনা হরব। 

শভরিতরনাতর করলজসমূরহ 
এবং তডরপ্ল্ামা 
ইনতস্টটিউিসমূরহ জাত র 
তপ ার জীবন আদি ি তনরয় 
শসতমনাররর আরয়াজন 
করা হরব এবং করলরজর 
ছািছািীরদর তিক্ষাসফর 
তহরসরব বঙ্গবনু্ধর মাজার 
পতরদি িন করারনা হরব।  
প্রকল্প পতরচালক, 
প্রাতিসম্পদ উৎপাদন 
উপকরি ও প্রাতিজা  
খারদের মানতনয়ন্ত্রি 
গরবষিাগার স্থাপন 
প্রকরল্পর আও ায় একটি 
শকন্দ্রীয় শসতমনাররর 
আরয়াজন করা হরব। 

প্রকল্প পতরচালক, 
প্রাতিসম্পদ উৎপাদন 
উপকরি ও প্রাতিজা  
খারদের মানতনয়ন্ত্রি 
গরবষিাগার স্থাপন 

এবং 
প্রকল্প পতরচালক, 
আইএলএসটি 
 

১০.  এলতডতডতপ 
প্রকরল্পর আও ায়  
ফারমাস ি তফল্ড সু্কল 
(এফএফএস) 
কাযক্রিম শজারদার 
করা হরব। 

সভায় জানারনা হয় শয, 
ফারমাস ি তফল্ড সু্কল 
(এফএফএস) কাযক্রিম 
শবি কায িকরী।  
এলতডতডতপ প্রকল্প এর 
আও ায় ফারমাস ি তফল্ড 
সু্কল (এফএফএস) 
কাযক্রিম শজারদার করা 
হরব। 

 এলতডতডতপ প্রকল্প এর 
আও ায় ফারমাস ি তফল্ড 
সু্কল (এফএফএস) 
কাযক্রিম শজারদার করা 
হরব। এ তবষরয় আগামী 
২০/০১/২০  াতররখ প্রাক-
এতডতপ তমটিং এ তসদ্ধাে 
হরব। 

প্রকল্প পতরচালক, 
এলতডতডতপ 
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১১. প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তর তবনামূরলে 
২৪ ঘন্টা পশু-পাতখর 
প্রাথতমক তচতকৎসা 
শসবাসহ তবতভন্ন 
কায িক্রম খামারীরদর 
মারে শপৌছারনার 
জনে শমাবাইল 
এস.এম.এস সাতভিস 
চাল ু করররছ যার 
কাযক্রিম আররা 
শজারদার করা হরব। 
 

শমািঃ িামীম শহারসন, 
ইউএলও (এল/আর) 
জানান শয, প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তর তবনামূরলে ২৪ 
ঘন্টা পশু-পাতখর প্রাথতমক 
তচতকৎসা শসবাসহ তবতভন্ন 
কায িক্রম খামারীরদর মারে 
শপৌৌঁছারনার জনে শমাবাইল 
এস.এম.এস সাতভিস চাল ু
ররয়রছ। তকন্তু, গ্রামীি 
শফান তদরয় এই শসবা 
শদওয়া যারে না  রব 
অতচররই গ্রামীি শফান 
ক ৃিপরক্ষর সারথ কথা 
বরল শমাবাইল এস.এম.এস 
সাতভিস কাযক্রিম আররা 
শজারদার করা হরব। 

আইতসটি কম িক িার 
শন ৃরে প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তর তবনামূরলে ২৪ 
ঘন্টা পশু-পাতখর 
প্রাথতমক তচতকৎসা 
শসবাসহ তবতভন্ন কায িক্রম 
খামারীরদর মারে 
শপৌছারনার জনে 
শমাবাইল এস.এম.এস 
সাতভিস চালু করররছ যার 
কাযক্রিম আররা 
শজারদার করা হরব। 
 

শমািঃ িামীম শহারসন, 
উপরজলা প্রাতিসম্পদ 
কম িক িা (এল/আর), 
আইতসটি িাখা 

১২. মুজজব বষ ি (২০২০) 
উপলরক্ষে শদি বোতপ 
রে্াতল, শিাভাযািার 
আরয়াজন করা হরব। 
এছাড়া অতিদপ্তররর 
ওরযবসাইরি বঙ্গবনু্ধর 
জন্মি  বাতষ িকী 
উদযাপরনর 
প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তররর 
কায িক্রম তলঙ্ক 
আকারর প্রদতি ি  
হরব এবং সকল 
কাযক্রিম হালনাগাদ 
করা হরব। 

পতরচালক (সম্প্রসারি) 
সভায় জানান শয, উপ-
পতরচালক, কৃজিম প্রজনন 
ও ঘাস উৎপাদন এর 
শন ৃরে একটি ৫ সদরসের 
কতমটি গঠন করর 
মুজজববষ ি (২০২০) 
উপলরক্ষে অতিদপ্তর সহ 
শদি বোতপ রে্াতল, 
শিাভাযািার আরয়াজন 
করা হরব। এছাড়া 
অতিদপ্তররর ওরয়বসাইরি 
বঙ্গবনু্ধর জন্মি  বাতষ িকী 
উদযাপরনর প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তররর কায িক্রম 

মুজজববষ ি (২০২০) 
উপলরক্ষে অতিদপ্তর সহ 
শদি বোতপ রে্াতল, 
শিাভাযািার আরয়াজন 
করা হরব। এছাড়া 
অতিদপ্তররর ওরয়বসাইরি 
বঙ্গবনু্ধর জন্মি  
বাতষ িকী উদযাপরনর 
প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তররর 
কায িক্রম তলঙ্ক আকারর 
প্রদতি ি  হরব এবং সকল 
কাযক্রিম হালনাগাদ করা 
হরব। 

৫ সদসে ণবণেষ্ট 
কণমটি 
 
ডািঃ শমািঃ িতফউল আহাদ 
সরদার, সহকারী পতরচালক, 
এতপরডতমওলজী ইউতনি, 
আহবাহক 
ডািঃ ফয়সাল  ালুকদার, 
উপরজলা প্রাতিসম্পদ 
কম িক িা,এতপরডতমওলজী 
ইউতনি,   
ডািঃ শমািঃ গাজী িাহ আলম, 
শভরিতরনাতর সাজিন, 
এতপরডতমওলজী ইউতনি, 
ডািঃ আরয়িা তসিীকা, 
উপরজলা প্রাতিসম্পদ কম িক িা 
(এল/আর)  
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তলঙ্ক আকারর প্রদতি ি  
হরব এবং সকল কাযক্রিম 
হালনাগাদ করা হরব। 

শমািঃ িামীম শহারসন, 
উপরজলা প্রাতিসম্পদ কম িক িা 
(এল/আর) সদসে সতচব 

 
১৩. সারা শদরি প্রত টি 

উপরজলার একটি 
হাইসু্করল প্রাতিজ 
আতমষ (দুি, মাংস ও 
তডম) এর 
প্ররয়াজনীয় া 
সম্পরকি 
জনসরচ ন া সৃটষ্ট 
করা হরব। 

প্রকল্প পতরচালক, 
আিুতনক পদ্ধত র  গরু 
হৃষ্টপুষ্টকরি সভায় জানান 
শয,  াাঁর প্রকল্প শথরক প্রত  
উপরজলায় আতথ িক সুতবিা 
শদওয়া যারব, যার  প্রত  
উপরজলায় নূেন ম একটি 
উর্চ্ মািেতমক তবদোলরয় 
প্রাতিজ আতমষ (দুি, মাংস 
ও তডম) এর প্ররয়াজনীয় া 
তনরয় জনসরচ না সৃটষ্ট 
করা যারব। 

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকরদর শন ৃরে 
প্রত  উপরজলায় একটি 
উর্চ্ মািেতমক তবদোলয় 
তনব িাচন করর 
প্ররয়াজনীয় তলফরলিসহ 
তবদোলরয়র শসতমনারর 
তকংবা হলরুরম এ তবষরয় 
সরচ ন ামূলক শপ্রাগ্রাম 
করা হরব। আগামী 
২৩/০১/২০  াতররখর মরিে 
প্রত টি উপরজলার 
নূেন ম ১ টি করর 
হাইসু্কল এর  াতলকা 
শপ্ররি করর  হরব। 

তবভাগীয় উপ-
পতরচালকবৃন্দ 

১৪. শক্রাড়পি প্রকাি মুজজববষ ি (২০২০) 
উপলরক্ষে প্রাতিসম্পদ 
অতিদপ্তররর পক্ষ শথরক 
একটি শক্রাড়পি প্রকাি 
করর  পারর শযখারন 
প্রাতিসম্পদ খার র 
অবদান, সারয়তন্টতফক 
শপপার সহ প্রাতিসম্পদ 
খার  ব িমান সরকাররর 
অবদান উরেখ করা শযর  
পারর। 

পতরচালক (গরবষিা, 
প্রতিক্ষি ও মূলোয়ন) এর 
শন ৃরে একটি কতমটি 
গঠন করর শক্রাড়পি 
প্রকারির উরদোগ করা 
হরব। 

৫ সদসে তবতিষ্ট 
কতমটি 

 
পতরচালক, গরবষিা, প্রতিক্ষি 
ও মূলোয়ন, আহবাহক 
ডািঃ নন্দ দুলাল টঠকাদার, 
উপরজলা প্রাতিসম্পদ কম িক িা 
(এল/আর) 
ডািঃ শমািঃ আরনায়ার সাদা , 
উপ-প্রকল্প পতরচালক, সম ল 
ভূতমর  বসবাসর  অনগ্রসর 
কু্ষদ্র নৃ-শগাটষ্ঠর আথ ি-সামাজজক 
ও জীবন মারনান্নয়রনর লরক্ষে 
সমতন্ব  প্রাতিসম্পদ উন্নয়ন 
প্রকল্প 
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ফয়সাল শমরহদী হাসান, 
উপরজলা প্রাতিসম্পদ কম িক িা 
(এল/আর) 
ড. এ তব এম খারলদুজ্জামান, 
সহকারী পতরচালক, খামার, 
সদসে সতচব 

১৫. পরিচ্ছন্ন বাাংলাদেশ 
গদে ত ালাি লদযে 
পরিচ্ছন্ন গ্রাম-
পরিচ্ছন্ন শহি 
কার্ যক্রদমি 
প্রারিসম্পে 
কম যপরিকল্পনা 
বাস্তবায়ন করা 
 

পরিচ্ছন্ন বাাংলাদেশ গদে 
ত ালাি লদযে পরিচ্ছন্ন 
গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহি 
কার্ যক্রদমি প্রারিসম্পে 
কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 
করা হরব তনরজরদর 
অতফস আতঙ্গনা পতরষ্কার-
পতরেন্ন রাখার মািেরম। 
এইরক্ষরি, মুজিব বর্ যদক 
(২০২০) সামদন তিদে 
পরিচ্ছন্ন বাাংলাদেশ গদে 
ত ালাি লদযে পরিচ্ছন্ন 
গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহি 
কার্ যক্রদমি প্রারিসম্পে 
কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 
করা হরব। 

উপ-পরিচালক, প্রারি 
ক্রয় ও উন্নয়ন শাোি 
তন ৃদে মুজিব বর্ যদক 
(২০২০) সামদন তিদে 
পরিচ্ছন্ন বাাংলাদেশ গদে 
ত ালাি লদযে পরিচ্ছন্ন 
গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহি 
কার্ যক্রদমি প্রারিসম্পে 
কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 
করা হরব। 
 

৫ সদসে ণবণেষ্ট 
কণমটি 

উপ-পরিচালক, প্রারি ক্রয় 
ও উন্নয়ন শাো, আহবাহক 
ডাাঃ কারবউন তনছা, 
ববজ্ঞারনক কম যক যা 
ডাাঃ তমাাঃ গািী শাহ 
আলম, তেদেরিনারি সািযন, 
এরপদডরমওলজি ইউরনে 
ড. আরিয়া আক্তাি, 
উপদিলা প্রারিসম্পে 
কম যক যা (এল/আি) 
তমাাঃ সুিাউল ইসলাম, 
উপদিলা প্রারিসম্পে 
কম যক যা (এল/আি) সেসে 
সরচব 

 
সভায় আে শকাে আরলািে ণবষয় ো থাকায় সভায় সকলরক িেেবাদ জ্ঞািে করে 
সভাে সমাণপ্ত শ াষো করেে। 
 

                                                                                                                                                     
স্বাযণেত 

                                                                                                                                          
ডািঃ আবদুল জব্বার তিকদার                                                                                                                     

মহাপতরচালক, প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তর 


