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জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমানের জন্মেিবাতষ িকী ও মুতজববষ ি (২০২০-২০২১) উদযািে উিলনযে প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তনরর 

তেি িাতরি কম িিতরকল্পো বাস্তবায়ে অগ্রগতি এবং ভতিষৎ িতরকল্পো 

 

ক্রতমক

েং 

তবস্তাতরি কায িক্রম বাস্তবায়ে অগ্রগতি ভতিষৎ িতরকল্পো 

১. প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তরসহ অন্যান্য সকল 

দপ্তরসমূনহ এবং মাঠ িয িানয়র সকল 

কায িালনয় ১৭-২৬ মার্ ি এবং সকল জািীয় 

তদবনস আনলাকসজ্জা করা হনব। এছাড়া 

সকল দপ্তর ও কায িালনয় অতিদপ্তনরর উন্নয়ে 

কম িকান্ড, সরকানরর তেব িার্েী ইেনিহার-

2018 এবং প্রাতিসম্পদ খানির সাফল্য 

তবষয়ক িাোর ও তবলনবার্ ি স্হািে করা 

হনব| 

প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তরসহ অন্যান্য সকল 

দপ্তরসমূনহ ১৭-২৬ মার্ ি/২০২০ এবং সকল 

জািীয় তদবনস আনলাকসজ্জা করা হনয়নছ। 

প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তনরর উন্নয়ে কম িকান্ড 

তেনয় িাোর, তবলনবার্ ি অতিদপ্তরসহ তবতভন্ন 

দপ্তনর স্থািে করা হনয়নছ। 

ভতিষনি মুতজববষ ি (১৭মার্ ি ২০২০-

২০২১) উিলনযে প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তরসহ 

অন্যান্য সকল দপ্তরসমূনহ এবং মাঠ 

িয িানয়র সকল কায িালনয় ১৭-২৬ 

মার্ ি/২০২১ এবং সকল জািীয় তদবনস 

আনলাকসজ্জা অিাহি রাখা হনব। এছাড়া, 

সরকানরর উন্নয়ে কম িকান্ড তবষয়ক িাোর 

ও তবলনবার্ ি স্থািে বাস্তবায়ে করা হনব। 

২. প্রতি মানস 1 তদে তেশু তকনোরনদর জন্য 

বাংলানদে জািীয় তর্তড়য়াখাোর প্রাতিযাদুঘনর 

প্রনবে উনু্মক্ত থাকনব এবং বঙ্গবন্ধুর জীবে 

আদেি এবং তর্তড়য়াখাোর জীবজন্তু তবষয়ক 

অতর্ও তভজুয়াল শর্নমানেনেেে করা হনব। 

এছাড়া রংপুর তর্তড়য়াখাোর তেশুিানকি মানস 

১তদে তেশু তকনোরনদর জন্য উনু্মক্ত থাকনব 

এবং বঙ্গবন্ধুর জীবে আদেি ও তর্তড়য়াখাোর 

জীবজন্তু তবষয়ক অতর্ও তভজুয়াল 

শর্নমানেনেেে করা হনব। 

প্রতিমানসর ১ম সপ্তানহর ১ম রতববার  তেশু 

তকনোরনদর জন্য বাংলানদে জািীয় 

তর্তড়য়াখাোর প্রনবে উনু্মক্ত থানক এবং তেশু 

তকনোরনদর বঙ্গবন্ধুর জীবে আদেি ও 

তর্তড়য়াখাোর জীবজন্তু তবষয়ক অতর্ও তভজুয়াল 

শর্নমানেনেেে করা হনে। 

িাছাড়া, রংপুর তর্তড়য়াখাোর তেশুিানকি 

প্রতিমানসর ১ম সপ্তানহর ১ম রতববার তেশু 

তকনোরনদর জন্য উনু্মক্ত থানক।  

G কায িক্রম ভতিষনি অিাহি রাখা হনব 

Ges রংপুর তর্তড়য়াখাোয় তেশু 

তকনোরনদর বঙ্গবন্ধুর জীবে আদেি ও 

তর্তড়য়াখাোর জীবজন্তু তবষয়ক অতর্ও 

তভজুয়াল শর্নমানেনেেে  বাস্তবায়ে করা 

হনব। 

 

 

 

৩. সারানদনে প্রতি উিনজলার একটি গ্রানম 

েিভাগ টিকা, কৃতমোেক প্রদাে, বানয়াগ্যাস 

প্ল্োন্ট স্থািে এবং Climate Smart 

Livestock interventions  

মাধ্যনম স্মার্ ি লাইভস্টক তভনলজ তিতর করা 

হনব  

 

ইনিামনধ্য স্মার্ ি লাইভস্টক তভনলনজর 

িাতলকা প্রস্তুি করা হনয়নছ। িনব, কনরাো 

মহামারীর জন্য উক্ত কায িক্রম িতরপূি ি 

বাস্তবায়ে করা এখেও সম্ভব হয়তে। 

ভতিষনি উক্ত কায িক্রম বাস্তবায়নের 

মাধ্যনম সারানদনে প্রতি উিনজলার একটি 

গ্রানম েিভাগ টিকা, কৃতমোেক প্রদাে, 

বানয়াগ্যাস প্ল্োন্ট স্থািে এবং Climate 

Smart Livestock 

interventions  মাধ্যনম স্মার্ ি 

লাইভস্টক তভনলজ তিতর বাস্তবায়ে করা 

হনব । 

৪. তবোমূনল্য তর্তকৎসা শসবা জেগনির শদাড় 

শগাড়ায় শিৌছানোর জনন্য প্রতি সপ্তানহ ১টি 

ইউতেয়নে তি শভটিতরোতর শমতর্নকল কোম্প 

স্হািে করা হনব। 

উক্ত কায িক্রম র্লমাে রনয়নছ।  এch©šÍ 

mviv‡`‡k 

1960 wU তি শভটিতরোতর শমতর্নকল 

কোম্প স্হািে করা n‡q‡Q| 

ভতবষ্যনি উক্ত কায িক্রম অিাহি রাখা 

হনব। 

৫. শিাতি ও শর্ইতর খামারীনদর দযিা উন্নয়ে 

এবং তেরািদ মাংস উৎিাদনের জনন্য 

স্হােীয় খামারী ও মাংস 

প্রতক্রয়াজািকারীনদর প্রতেযি শজারদার 

করা হনব। 

উক্ত কায িক্রম র্লমাে রনয়নছ। এch©šÍ 

mviv‡`‡k 48 nvRvi খামারী Ges 6, 

601 Rb মাংস প্রতক্রয়াজািকারীনক 

প্রতেযি cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

ভতবষ্যনি উক্ত কায িক্রম অিাহি রাখা 

হনব। 

৬. কৃতিম প্রজেে সম্প্রসারি ও ভ্রূি স্হাোন্তর 

সংক্রান্ত তভতর্ও তিি, টিতভ তফলার এবং 

োটিকা প্রতিটি শজলা ও উিনজলানি কৃতিম 

প্রজেে শকনে প্রর্ার করা হনব।   

এছাড়া প্রতিটি উিনজলানি উন্নি জানির 

বাছুনরর প্রনজেী  প্রদে িে করা হনব। 

ইনিামনধ্য কৃতিম প্রজেে সম্প্রসারি ও ভ্রূি 

স্হাোন্তর সংক্রান্ত তভতর্ও তিি প্রস্তুি করা 

হনয়নছ এবং শজলা ও উিনজলায় প্রর্ার করা 

হনে। 

কনরাো মহামারীর জন্য উন্নি জানির 

বাছুনরর প্রনজেী প্রদে িে করা সম্ভব হয়তে। 

ভতিষনি তভতর্ও তিি, োটিকা প্রতি শজলা 

এবং উিনজলার কৃতিম প্রজেে শকনে 

প্রর্ানরর িবস্থা অিাহি রাখা হনব এবং 

উন্নি জানির বাছুনরর প্রনজেী প্রদে িনের 

িবস্থা বাস্তবায়ে করা হনব। 
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৭. প্রতিটি শজলায় একটি প্রাথতমক তবদ্যালয়/ 

মাদ্রাসা/এতিমখাোয়  স্কুল তমল্ক তফতর্ং এবং 

স্কুল এগ তফতর্ং কম িসূতর্ গ্রহি করা হনব। 

কনরাো মহামারীর জন্য উক্ত কায িক্রম গ্রহি 

করা সম্ভব হয়তে। 

সরকানরর তসদ্ধান্ত অনুযায়ী তেযাপ্রতিষ্ঠাে 

শখালা হনল উক্ত কমিসূতর্ বাস্তবায়ে করা হনব। 

৮. প্রনিেক তবভানগর একটি উিনজলানক 

তিতিআর মুক্ত এবং অন্য একটি উিনজলানক 

এফএমতর্ তেয়ন্ত্রি শঘাষিার জনন্য কম িসূতর্ 

গ্রহি করা হনব। 

ইনিামনধ্য, িঞ্চগড়, তদোজপুর এবং 

ঠাকুরগাঁও শজলার প্রতিটি উিনজলায় 

তিতিআর মুক্ত করার তেতমনে টিকা প্রদাে 

কায িক্রম সম্পন্ন হনয়নছ। GQvov iscyi 

wefv‡M Av‡iv 5 wU †Rjvq 

G Kvh©µg Pjgvb Av‡Q| 

ভতবষ্যনি প্রনিেক তবভানগর একটি 

উিনজলানক তিতিআর মুক্ত এবং অন্য 

একটি উিনজলানক এফএমতর্ তেয়ন্ত্রি 

শঘাষিার জনন্য কম িসূতর্ বাস্তবায়ে করা 

হনব। 

৯. প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তনরর আওিায় িতরর্াতলি 

শভনর্তরোতর কনলজসমূনহ এবং তর্নপ্ল্ামা 

ইেতস্টটিউর্সমূনহ (আইএলএসটি) জাতির 

তিিার জীবে আদেি তেনয় শসতমোনরর আনয়াজে 

করা হনব  

কনরাো মহামারীর জন্য তেযা প্রতিষ্ঠাে বন্ধ 

থাকায় উক্ত কায িক্রম গ্রহি করা সম্ভব হয়তে। 

সরকানরর তসদ্ধান্ত অনুযায়ী তেযাপ্রতিষ্ঠাে 

শখালা হনল প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তনরর আওিায় 

িতরর্াতলি শভনর্তরোতর কনলজসমূনহ এবং 

তর্নপ্ল্ামা ইেতস্টটিউর্সমূনহ (আইএলএসটি) 

জাতির তিিার জীবে আদেি তেনয় শসতমোনরর 

আনয়াজে করা হনব। 

১০. এলতর্তর্তি প্রকনল্পর আওিায়  ফারমাস ি 

তফল্ড স্কুল (এফএফএস) কাযক্রিম শজারদার 

করা হনব। 

ফারমাস ি তফল্ড স্কুল (এফএফএস) কাযক্রিম 

শজারদার করার জন্য FAO এর সানথ 

ইনিামনধ্য খসড়া চুতক্ত সম্পন্ন হনয়নছ। 

ভতবষ্যনি ফারমাস ি তফল্ড স্কুল 

(এফএফএস) কাযক্রিম বাস্তবায়ে করা হনব। 

১১. প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তর তবোমূনল্য ২৪ ঘন্টা 

িশু-িাতখর প্রাথতমক তর্তকৎসা শসবাসহ 

তবতভন্ন কায িক্রম খামারীনদর মানে 

শিৌছানোর জন্য শমাবাইল এস.এম.এস 

সাতভিস র্ালু কনরনছ, যার কাযক্রিম আনরা 

শজারদার করা হনব। 

উক্ত কায িক্রম র্লমাে রনয়নছ Ges 

শমাবাইল এস.এম.এস Ges AbjvB‡b 

খাvgvix‡`র প্রাথতমক wPwKrmv 

I Ab¨vb¨ †mev Pjgvb Av‡Q| 

ভতবষ্যনি শমাবাইল এস.এম.এস সাতভিস 

কাযক্রিম অিাহি রাখা হনব। 

 

১২. মুতজব বষ ি (২০২০) উিলনযে শদে িাতি 

র োতল, শোভাযািার আনয়াজে করা হনব। 

এছাড়া অতিদপ্তনরর ওনযবসাইনর্ বঙ্গবন্ধুর 

জন্মেি বাতষ িকী উদযািনের প্রাতিসম্পদ 

অতিদপ্তনরর কায িক্রম তলঙ্ক আকানর প্রদতে িি 

হনব এবং সকল কাযক্রিম হালোগাদ করা 

হনব। 

মুতজববষ ি (১৭মার্ ি/২০২০-২০২১) উিলনযে 

অতিদপ্তর সহ শদে িাতি সীতমি আকানর 

আনলার্ো সভা, শদায়া মাহতফনলর আনয়াজে 

করা হনয়নছ। এছাড়া, অতিদপ্তনরর 

ওনয়বসাইনর্ বঙ্গবন্ধুর জন্মেি বাতষ িকী 

উদযািনের প্রাতিসম্পদ অতিদপ্তনরর কায িক্রম 

তলঙ্ক আকানর প্রদে িি করা হনে এবং সকল 

কাযক্রিম হালোগাদ করা হনে। 

ভতিষনি মুতজববষ ি (১৭মার্ ি/২০২০ -

২০২১) উিলনযে অতিদপ্তর সহ শদে িাতি 

র োতল, শোভাযািার আনয়াজে অিাহি 

রাখা হনব। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন্মেি 

বাতষ িকী উদযািনের কায িক্রম প্রাতিসম্পদ 

অতিদপ্তনরর ওনয়ব সাইনর্ মুতজব েিবষ ি 

কি িানর হালোগাদ কাযক্রিম আিনলার্ 

র্লমাে থাকনব।  

 

১৩. সারা শদনে প্রতিটি উিনজলার একটি 

হাইস্কুনল প্রাতিজ আতমষ (দুি, মাংস ও তর্ম) 

এর প্রনয়াজেীয়িা সম্পনকি জেসনর্িেিা 

সৃতি করা হনব। 

কনরাো মহামারীর জন্য স্কুল বন্ধ থাকার উক্ত 

কায িক্রম গ্রহি করা সম্ভব হয়তে। 

স্কুনলর স্বাভাতবক কায িক্রম শুরু হনল সারা 

শদনে প্রতিটি উিনজলার একটি হাইস্কুনল 

প্রাতিজ আতমষ (দুি, মাংস ও তর্ম) এর 

প্রনয়াজেীয়িা সম্পনকি জেসনর্িেিা সৃতি 

বাস্তবায়ে  করা হনব। 

১৪. মুতজববষ ি উদযািে উিলনযে প্রাতিসম্পদ 

অতিদপ্তনরর শক্রাড়িি প্রকাে । 

শক্রাড়িি প্রকাে করা সম্ভব হয়তে। 

 

ভতিষনি শক্রাড়িি প্রকানের উনদ্যাগ 

বাস্তবায়ে  করা হনব। 
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১৫. পরিচ্ছন্ন বাাংলাদেশ গদে ত ালাি লদযে 

পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহি কার্ যক্রদমি 

প্রারিসম্পে কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ে করা । 

 

মুরিব বর্ যদক (১৭ মার্ ি/২০২০-২০২১) সামদন 

তিদে তেনজনদর অতফস আতঙ্গো িতরষ্কার-

িতরেন্ন রাখার মাধ্যনম পরিচ্ছন্ন বাাংলাদেশ 

গদে ত ালাি লদযে পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন 

শহি কার্ যক্রদমি প্রারিসম্পে অরিেপ্তদিি 

কম যপরিকল্পনা বাস্তবায়ে র্রমাে আনছ।  

ভতবষ্যনি উক্ত কায িক্রম র্লমাে রাখার 

মাধ্যনম িতরেন্ন গ্রাম-িতরেন্ন েহর 

কায িক্রনম প্রারিসম্পে অরিেপ্তদিি 

কম িিতরকল্পো বাস্তবায়ে শজারদার করা 

হনব। 

 

 


