
ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর

এবং

সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৬ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২০ ................................... 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িষ িনভ র বাংলােদেশর আথ সামািজক উয়ন ও অযাায় ািণসদ অিধদর ণ  িমকা পালন করেছ। দেশর ািণজ আিমেষর
চািহদা  রেণর  ে  গবািদপ,  হস-রিগ  ও  ধ  উৎপাদন  িসহ  সংরণ,  রাগ  িনয়ণ  ও  জাত  উয়েন  এখােত  রেয়েছ  অভাবনীয়
সাফ। এ ধারাবািহকতায় সিত বাংলােদশ মাংস উৎপাদেন য়ংসণ  হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ বছের িজিডিপেত িরে ািণসদ
খােতর  অবদান  ১.৪৭%  এবং  ির  হার  ৩.৪৭%  (িবিবএস,  ২০২০)।  মাট  িষজ  িজিডিপ’ত  ািণসদ  খােতর  অবদান  ১৩.৪৬%।
তাছাড়া ২০১৮-১৯ অথ  বছের ািণসদ খােত িজিডিপর আকার িছল ৪৩২১২ কা টাকা যা িবগত ২০১৭-১৮ অথ  বছেরর লনায়
৩৫৮৭.৪০ কা টাকা বিশ (িবিবএস, ২০২০) । অিধক, ২০১৮-১৯ অথ  বছের ািণসদ খােত উৎপািদত কচা ও িয়াজাত প রািন
আয় িছল ায় ১৮৫৬.৪০ কা টাকা (ইিপিব, ২০১৮-১৯)। জনসংার ায় ২০% ত এবং ৫০% পেরাভােব ািণসদ খােতর ওপর
িনভরশীল। ািণজ আিমেষর ধান উৎস মাংস, ধ ও িডেমর উৎপাদন িবগত িতন বছের যথােম ায় ৭%, ১৪% ও ১২% ি পেয়েছ।
২০১৯-২০ অথ বছের মাংস, ধ ও িডেমর জন িত াতা বেড় যথােম ১২৬.২০ াম/িদন, ১৭৬.৬৩ িম.িল/িদন ও ১০৪.২৩ /বছর এ
উীত হেয়েছ যা দেশর মবধ মান জনেগাীর ািণজ আিমেষর চািহদা মটােত ণ  িমকা রাখেছ।

সমা এবং চােলসহ:

গবািদপর ণগত মানস খাের অলতা, রােগর াভাব, ু সংরণ ও িবপণন বার সংকট, লাগসই ি েয়ােগর অভাব,
অসেচতনতা, েণাদনালক উোেগর সংকট, উৎপাদন সামীর উ , জলবা পিরবতেনর ভাব, সীিমত জনবল ও বােজট ািণসদ
উয়েন অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িজব বেষ র কম পিরকনা, সরকােরর িনব াচনী অীকার, অম পবািষ কী কম পিরকনা এবং ২০৩০ সােলর মে এসিডিজ অজেন
ািণজাত  পের  যথাযথ  উৎপাদন  িনিত  করার  লে  বাজার  বার  সংেযাগ  জারদারকরণ,  পের  বখীকরণ,  ড  সফ
িনিতকরণ এবং কােটল ইনের বা বতন করা হেব। উত জােতর ঘাস চাষ সসারণ, এমআর ির চলন, উৎপাদন
উপকরণ এবং ািণজাত খাের মান িনয়ণ গেবষণাগার, গবািদ প-পািখর রাগ িনয়ণ, িচিকৎসা সবার ণগত মান উয়ন এবং রাগ
অসান গেবষণাগার াপন করা হেব ।  ও মাংসল জােতর গ উৎপাদন ির জ িম জনন কায ম সসারেণর মােম গ-
মিহেষর  জাত  উয়ন  করা  হেব।  তাছাড়া  ািণসেদর  টকসই  উৎপাদন  িনিত  করার  পাশাপািশ  ািণজ  আিমেষর  িনরাপা  িবধান,
আপামর জনেগাীর ির চািহদারণ, রািন আয় ি ও অিভ জনেগাীর অংশ হেণর মােম কািত আথ সামািজক উয়ন
িনিতকরণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

গবািদপর জাত উয়ন ও সংরেণ ৪৩.০০ ল মাা িসেমন উৎপাদন কের দশািপ ৩৯.০০ ল গাভী/বকনা ক িম জনন
করা;
রাগ িতেরােধ ২৮.৫০ কা কা উৎপাদন এবং ২৬.৫০ কা গবািদপ-পািখেক ক কা দান;
মৎ খা ও পখা আইন-২০১০ এবং পখা িবিধমালা-২০১৩ বাবায়েন ৫০০০০  খামার/িফডিমল/হাচাির পিরদশ ন করা;
গবািদপ-পািখ পালেন সমতা িেত ২৫০০০  উঠান বঠক পিরচালনা করা;
গবািদপ ও হসরিগর খাে ও অা ািণজাত পের নগত মান িনয়েণ ৬০০  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা;
জীব িনরাপা ও িনরাপদ ািণজ খা িনিতকে খামারী পয ােয় ১০০০  পাি খামার রিজেশন ও নবায়ন এবং ২০০০ 
গবািদপর খামার রিজেশন ও নবায়ন করা;
মাংস িয়াজাতকারীেদর দতা ির জ মাট ১৫০০০ জন মাংস িয়াজাতকারী (কসাই) ক িশণ দান করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর

এবং

সিচব,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়-এর  মে  ২০২০  সােলর  ............  মােসর  ........  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সকেলর জ পয া, িনরাপদ ও মানসত ািণজ আিমষ সরবরাহকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ািণসেদর  উৎপাদন  ও  উৎপাদনশীলতা  ি  এবং    সংেযাজেনর  (Value  addition)  মােম  ািণজ  আিমেষর
চািহদারণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. গবািদ প-পািখর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. গবািদ প-পািখর িচিকৎসা, রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ
৩. মানবসদ উয়ন ও কম সংােনর েযাগ ি
৪. িনরাপদ ািণজাত প (ধ, মাংস ও িডম) উৎপাদন ও রািন িেত সহায়তা
৫. গবািদ প-পািখর জেনক িরেসাস  সংরণ ও উয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ধ, মাংস,ও িডেমর উৎপাদন ি করা
২. গবািদ প-পািখর িচিকৎসা, রাগ িতেরাধ ও িনয়ণ
৩. গবািদ প-পািখর িম জনন সসারণ
৪. গবািদ প-পািখর ি উয়ন
৫. গবািদ প-পািখর জাত উয়ন
৬. ািণসদ উৎপাদন উপকরণ ও ািণজাত খাের মান িনয়ণ এবং বেদিশক া অজন
৭. গবািদ প-পািখর খামার বাপনার উয়ন
৮. গবািদ প-পািখর কৗিলকমান সংরণ ও উয়ন
৯. ািণসদ সিকত গেবষণা ও উয়ন
১০. ািণসদ সংা আইন, িবিধমালা ও নীিতমালা ণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাবায়ন
১১. ািণসদ িবষেয় িশেণর মােম মানবসদ উয়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

ধ উৎপাদন ি জনিত েধর াতা পিরমাণ (িমিল/িদন) ১৬৫.০৭ ১৭৫.৬৩ ১৯০.০০ ২০৫.০০ ২২০.০০
িবএলআরআই, িমিভটা, উয়ন
সহেযাগী সংা

ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা এবং িবিবএস।

মাংস উৎপাদন ি
জনিত মাংেসর
াতা

পিরমাণ (াম/িদন) ১২৪.৯৯ ১২৬.২০ ১৩২.০০ ১৩৬.০০ ১৪০.০০ িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী সংা
ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা এবং িবিবএস।

িডম উৎপাদন ি
জনিত িডেমর
াতা

পিরমাণ
(সংা/বছর)

১০৩.৮৯ ১০৪.২৩ ১২০.০০ ১৩২.০০ ১৪২.০০ িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী সংা
ািণসদ অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ অথ ৈনিতক
সমীা এবং িবিবএস।

জাতীয় রািনেত
ািণসদ পের আয় ি

রািন আয়
মান (কা
টাকা)

১৮৫৬.৪০ ১২৫৬.০০ ১৯০০ ২১০০ ২৩০০
বািণজ মণালয়, রািন উয়ন েরা,
উয়ন সহেযাগী সংা

রািন উয়ন েরা, বাংলােদশ াংক
এর িতেবদন এবং িবিবএস।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] গবািদ প-
পািখর উৎপাদন
ও
উৎপাদনশীলতা
ি

২৩

[১.১] গবািদপর জাত
উয়েন িসেমন উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত
িসেমন

সমি
মাা
(ল)

৫ ৪৪.৫১ ৪৩.৭৯ ৪৩.০০ ৪২.৬০ ৪২.৩০ ৪২.০০ ৪১.৫০ ৪৪.০০ ৪৫.০০

[১.২] িম জনন
সসারণ

[১.২.১] জনেনর
সংা

সমি
সংা
(ল)

৫ ৪১.২৮ ৩৯.৫২ ৩৯.০০ ৩৮.৫০ ৩৮.২০ ৩৮.০০ ৩৭.৫০ ৪০.০০ ৪২.০০

[১.৩] ছাগল উৎপাদন
ির লে সরকাির
জনন কে ছাগী জনন

[১.৩.১] জনন ত
ছাগী

সমি সংা ১ ২৬৬৭ ২৮৫৬ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭৫০ ২৬৮০ ২৬০০ ২৯৫০ ৩২০০

[১.৪] সরকাির খামাের
গাভীর বার উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত
বার

সমি সংা ১ ৬৩৩ ৬০১ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ৬০০ ৬৬৫ ৬৮০

[১.৫] সংকর জােতর
গবািদপর বােরর ত
সংহ

[১.৫.১] ত
সংহীত বার

সমি
সংা
(ল)

৪ ১৩.১২ ১৩.৪৩ ১৫.০০ ১৪.৫০ ১৪.০০ ১৩.৫০ ১৩.০০ ১৬.০০ ১৭.০০

[১.৬] সরকাির খামাের
ছাগেলর বাা উৎপাদন

[১.৬.১] উৎপািদত
বাা

সমি সংা ১ ১৩৮১ ১৩৮১ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১৬০০ ১৭০০

[১.৭] সরকাির খামাের
একিদেনর হস রিগর
বাা উৎপাদন

[১.৭.১] উৎপািদত
বাা

সমি
সংা
(ল)

৪ ৫২.৭৬ ৩৫.৫২ ৪০.০০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৪২.০০ ৪৪.০০

[১.৮] প খা ননা
পরীাকরণ

[১.৮.১] পিরীত
ননা

সমি সংা ২ ৩১৬২ ২২২৬ ৩৫০০ ৩৩৫০ ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ৩৮০০ ৪০০০

[২] গবািদ প-
পািখর িচিকৎসা,
রাগ িতেরাধ
ও িনয়ণ

২১

[২.১] কা উৎপাদন
[২.১.১] উৎপািদত
কা

সমি
মাা
(কা)

৪ ২৭.৫২ ২৩.৪৯ ২৮.৫০ ২৭.৫০ ২৬.৫০ ২৫.৫০ ২৪.৫০ ৩০.০০ ৩২.০০

[২.২] কা দান
সসারণ

[২.২.১] কা
েয়াগত পপািখর
সংা

সমি
সংা
(কা)

৪ ২৫.৯৩ ২৩.০১ ২৬.৫০ ২৬.০০ ২৫.৫০ ২৫.২০ ২৪.০০ ২৮.০০ ৩০.০০

[২.৩] রাগ িনণ য় করা
[২.৩.১] পিরীত
ননা

সমি সংা ৩ ৮৮০৭৭ ৮৭০০৪ ৭৫০০০ ৭৪৫০০ ৭৪০০০ ৭৩০০০ ৭২০০০ ৭৬০০০ ৭৮০০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৪] গবািদপর িচিকৎসা
দান

[২.৪.১] িচিকৎসাত
গবািদপ

সমি
সংা
(কা)

২ ১.২০ ০.৯৪ ১.০০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০.৯৫ ০.৯০

[২.৫] হস-রিগর
িচিকৎসা দান

[২.৫.১] িচিকৎসাত
হস-রিগ

সমি
সংা
(কা)

২ ৯.১৬ ৮.৩১ ৮.৫০ ৮.৪০ ৮.৩০ ৮.২০ ৮.১০ ৮.৪০ ৮.৩০

[২.৬] পাষাািণর
িচিকৎসা দান

[২.৬.১] িচিকৎসাত
পাষাািণ

সমি সংা ১ ৬৪৯৬৪ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ৩২০০০ ৩৫০০০

[২.৭] গবািদপ-পািখর
রাগ অসােন ননা
সংহ ও গেবষণাগাের
রণ

[২.৭.১] রীত ননা সমি সংা ২ ৩২৭২২ ৩৯৬২৯ ৪৫০০০ ৪৩৫০০ ৪২০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৪৬০০০ ৪৮০০০

[২.৮] গবািদ প-পািখর
িডিজজ সািভ া

[২.৮.১]
সািভ াত সংা

সমি সংা ২ ৪৭৯৯ ৯৪৩৪ ৭৫০০ ৭৩০০ ৭১০০ ৬৯০০ ৬৭০০ ৮০০০ ৮৫০০

[২.৯] ি ভেটিরনাির
মিডকাল কা াপন

[২.৯.১] াপনত
ভেটিরনাির কা

সমি সংা ১ ৩৩১৭ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪০০ ৩৫০০ ৪০০০

[৩] মানবসদ
উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি

১৫

[৩.১] খামািরেদর িশণ
দান

[৩.১.১] িশণ া
খামাির

সমি
জন
(ল)

৩ ১.৭৬ ১.৭২ ২.০০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৪০ ১.২০ ২.১০ ২.২০

[৩.২] মাংস
িয়াজাতকারীেদর
িশণ দান

[৩.২.১] িশণ
া মাংস
িয়াজাতকারী

সমি
জন
(সংা)

১ ২৯৪৮ ১৫৭৯৩ ১৫০০০ ১৩০০০ ১১০০০ ৯০০০ ৭০০০ ১৭০০০ ১৯০০০

[৩.৩] গবািদপ-পািখ
পালেন সমতা িেত
উঠান বঠেকর আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

সমি সংা ৪ ২৯০০৬ ২৩৬২৫ ২৫০০০ ২৩৫০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ২৬০০০ ২৭০০০

[৩.৩.২] উঠান
বঠেক
অংশহণকারী

সমি
জন
(ল)

৪ ২.৪৩ ৩.৩৬ ৩.০০ ২.৮০ ২.৬০ ২.৪০ ২.২০ ৩.৫০ ৪.০০

[৩.৪] হায়ী ঘাস চাষ
সসারণ

[৩.৪.১] হায়ী ঘাস
চাষত জিম

সমি একর ৩ ৯৭৭.৮৩ ৬১০৩.০৪ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫৫০০ ৬০০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] িনরাপদ
ািণজাত প
(ধ, মাংস ও
িডম) উৎপাদন
ও রািন িেত
সহায়তা

১২

[৪.১] খামার/িফডিমল/
হাচাির পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ নত
খামার/ িফডিমল/
হাচাির

সমি সংা ৪ ৪৫৭৬০ ৫৩৫৮৬ ৫০০০০ ৪৮৫০০ ৪৬৫০০ ৪৪৫০০ ৪৩০০০ ৫৩০০০ ৫৫০০০

[৪.২] পাি খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.২.১] রিজিত
পাি খামার

সমি সংা ২ ৬৮০ ১০৫৭ ১০০০ ৮৫০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১২০০ ১৪০০

[৪.৩] গবািদপর খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৩.১] রিজিত
গবািদপর খামার

সমি সংা ২ ৯৮৫ ২৫২৭ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৫০০

[৪.৪] িফডিমল এবং
অা িতান
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৪.১] রিজিত
িফডিমল এবং
িতান

সমি সংা ২ ১৫৯ ১৯২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ২২০ ২৪০

[৪.৫] ািণসদ িবষয়ক
িবিভ আইন বাবায়েন
মাবাইল কাট  পিরচালনা
করা

[৪.৫.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৪১৭ ২৭৩ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৬৫০ ৭০০

[৫] গবািদ প-
পািখর জেনক
িরেসাস  সংরণ
ও উয়ন

৪
[৫.১] জনন পঠা িবতরন

[৫.১.১] িবতরনত
পঠা

সমি সংা ২ ৫৯০ ৫৭৩ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৭০০ ৮০০

[৫.২] কনিডেডট ল তির [৫.২.১] তিরত ল সমি সংা ২ ৬৫ ৭২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক
সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১০ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৬

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৬

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৫

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৬৬.৫৮ ৭১ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০ ৮৫

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ০৩-০১-২০১৯ ২৯-১২-২০১৯ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৪-০২-২০২২ ১৩-০২-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ০৩-০২-২০১৯ ১২-০১-২০২০ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৪-০২-২০২২ ২৩-০২-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৬০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪ ৬ ৮

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা
দানত

সমি সংা ১ ৩ ১ ২ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা
অযায়ী য়
সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ
(এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ৯৮ ৮৭.৩৬ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৮২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮৫

[৩.৩.২] অিডট
আপি
িনিত

মিত % ১ ৭২ ৯০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০২০ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর, সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
ািণসদ অিধদর

তািরখ

সিচব
মৎ ও ািণসদ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআই িম জনন (Artificial Insemination)

২ িবএলআরআই
বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা িতান (Bangladesh Livestock
Research Institute)

৩ িবিবএস বাংলােদশ পিরসংান েরা (Bangladesh Bureau of Statistics)

৪ িডএলএস ািণসদ অিধদর (Department of Livestock Services)

৫ ইিপিব এেপাট  েমাশন েরা (Export Promotion Bureau)

৬ িজিডিপ মাট দশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product)

৭ এমওএফএল
মৎ ও ািণসদ মণালয় (Ministry of Fisheries and
Livestock)

৮ এনিজও বসরকাির সংা (Non Government Organization)

৯ এসিডিজ টকসই উয়ন অভী (Sustainable Development Goal)

১০ এমআর টাটাল িমড রশন (Total Mixed Ration)



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] গবািদপর জাত উয়েন
িসেমন উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত িসেমন

অিধক ধ উৎপাদন বিশ সিলত েপিরয়র ষড় হেত িসেমন উৎপািদত হয়। ধ ও মাংস
উৎপাদন ির লে এই িসেমন ারা গাভী/বকনােক িম জনন করােনা হয়। উৎপািদত
িসেমন কীয় গা-জনন ক, সাভার এবং রাজশাহী আিলক ক থেক জলা িম
জনন ক হেয় িবিভ উপেক এবং পেয়সেহ উপ-পিরচালক (এ/আই) –এর
তাবধােন সরবরাহ করা হেয় থােক ।

িম জনন ও ঘাস
উৎপাদন শাখা এবং
ক কায ম

উৎপািদত িসেমন সংা
িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা

[১.২] িম জনন সসারণ [১.২.১] জনেনর সংা

গবািদপর জাত উয়েন িম জনন এক পিত যার মােম গাভীেক িনিদ  সমেয়
িম উপােয় জনন করা হয়। এ গবািদপর জাত উয়ন তথা ধ এবং মাংস উৎপাদন
ির জ আবক। সকল জলা িম জনন ক, উপেক এবং পেয় সেহ অিভ
মাঠকম/িম জনন কমর মােম মাঠ পয ােয় িম জনন কায ম পিরচািলত হেয়
থােক।

সসারণ শাখা এবং
ক কায ম

জননত গবািদপর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা

[১.৩] ছাগল উৎপাদন ির
লে সরকাির জনন কে
ছাগী জনন

[১.৩.১] জনন ত ছাগী

িনিদ  সমেয় ািতক উপােয় াক বল জােতর জননম পঠা ারা ছাগীেক জনন
করােনা হয়। দশাপী ২২  জলা িম জনন ক এবং সরকাির ছাগল উয়ন খামােরর
মােম এ কায ম পিরচািলত হেয় থােক। পয ায়েম এ কায ম উপেজলা পয 
সসারেণর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

সসারণ এবং
উৎপাদন শাখা

জননত ছাগীর সংা
িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] সরকাির খামাের গাভীর
বার উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত বার

সরকাির ০৮  গা-জনন ও  খামাের িনয়িমত কায েমর অংশ িহেসেব বার উৎপাদন,
পালন এবং পরবতেত জনেনর উেে বত হয়। তাছাড়া বােগরহাট জলায় অবিহত
এক সরকাির মিহষ উয়ন খামােরও মাংস ও ধ উৎপাদন ির উেে মিহেষর গািভর
বার উৎপাদন, পালন এবং পরবতেত জনেনর উেে বত হয়।

উৎপাদন শাখা উৎপািদত বােরর সংা
িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] সংকর জােতর গবািদপর
বােরর ত সংহ

[১.৫.১] ত সংহীত
বার

দশাপী িম জনন ক, উপেক ও পেয়ের মােম পিরচািলত এ.আই কায েমর
ফলাফল িহেসেব উৎপািদত সংকর জােতর বার খামারী ও পািরবািরক পয ােয় পালন করা
হেয় থােক এবং মাঠ পয ােয় বারেলার ত সংরণ করা হয় ও পরবতেত জনন কােজ
বহার করা হয়।

সসারণ শাখা
সংকর জােতর উৎপািদত
বােরর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] সরকাির খামাের ছাগেলর
বাা উৎপাদন

[১.৬.১] উৎপািদত বাা
সরকাির ০৭  ছাগল উয়ন খামাের িনয়িমত কায েমর অংশ িহেসেব াকেবল ছাগেলর
বাা উৎপাদন, পালন এবং পরবতেত মাঠ পয ােয় ছাগেলর জনেনর উেে বত হয়।

উৎপাদন শাখা
উৎপািদত ছাগেলর বাার
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭] সরকাির খামাের
একিদেনর হস রিগর বাা
উৎপাদন

[১.৭.১] উৎপািদত বাা
সরকাির হস-রিগ খামাের উৎপািদত একিদেনর হস-রিগর বাা পাি খামার সসারেণ
উোােদর মােঝ সরবরাহ করা হেয় থােক।

উৎপাদন শাখা
সরকাির খামাের উৎপািদত
হস-রিগর বাার সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.৮] প খা ননা
পরীাকরণ

[১.৮.১] পিরীত ননা
পখাের ণগত মান সত রাখার লে াণী ি গেবষণাগার, মান িনয়ণ গেবষণাগার
এবং জলা াণী হাসপাতােলর ািণি িমিন গেবষণাগাের পখাের ননা পরীা এবং
িবেষণ করা হয়।

ািণ ি শাখা এবং
িকউিস াব

প খাের পিরীত
ননার সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] কা উৎপাদন [২.১.১] উৎপািদত কা
উৎপািদত কা গবািদপ ও পািখর িবিভ মারাক রােগর িতেষধক িহেসেব বত হয়।
ািণসদ গেবষণা িতান, ািণসদ অিধদর কক ১৭ কােরর কা উৎপাদন ও মাঠ
পয ােয় সরবরাহ করা হয়।

গেবষণা, িশণ ও
ায়ন শাখা

কা উৎপাদেনর ডাজ
িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা

[২.২] কা দান সসারণ
[২.২.১] কা েয়াগত
পপািখর সংা

গবািদপ-পািখর রাগ-িতেরাধ মতা ির লে কা দান করা হেয় থােক। িভএফএ
এবং অা মাঠ কম মাঠ পয ােয় কা দান কের থােক।

সসারণ শাখা
কা েয়াগত গবািদপর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা

[২.৩] রাগ িনণ য় করা [২.৩.১] পিরীত ননা
১  কীয় ািণেরাগ অসান গেবষণাগার এবং ৭  আিলক ািণেরাগ অসান
গেবষণাগাের গবািদপ-পািখর রাগ িনণ েয়র লে ননা পরীা করা হয়।

গেবষণা, িশণ এবং
ায়ন শাখা

রাগ িনণ েয়র জ পিরীত
ননার সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] গবািদপর িচিকৎসা
দান

[২.৪.১] িচিকৎসাত
গবািদপ

দেশর িত উপেজলা, জলা াণী হাসপাতাল এবং কীয় াণী হাসপাতােল ভেটিরনাির
সাজন কক অ/রাগাা গবািদপর িচিকৎসা সবা দান করা হেয় থােক।

সসারণ শাখা
িচিকৎসাত গবািদপর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা

[২.৫] হস-রিগর িচিকৎসা
দান

[২.৫.১] িচিকৎসাত
হস-রিগ

দেশর িত উপেজলা, জলা াণী হাসপাতাল এবং কীয় াণী হাসপাতােল িডএলএস এর
ভেটিরনাির সাজন কক অ/রাগাা হস রিগর িচিকৎসা সবা দান করা হেয় থােক।

সসারণ শাখা
িচিকৎসাত হস-রিগর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা

[২.৬] পাষাািণর িচিকৎসা
দান

[২.৬.১] িচিকৎসাত
পাষাািণ

দেশর িত উপেজলা, জলা াণী হাসপাতাল এবং কীয় াণী হাসপাতােল ভেটিরনাির
সাজন কক অ/রাগাা পাষাািণর িচিকৎসা সবা দান করা হেয় থােক।

সসারণ শাখা
িচিকৎসাত পাষাািণর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৭] গবািদপ-পািখর রাগ
অসােন ননা সংহ ও
গেবষণাগাের রণ

[২.৭.১] রীত ননা
উপেজলা পয ায় থেক গবািদপ-পািখর রাগ অসােন িবিভ কার ননা সংহ কের
িসিডআইএল বা িনকটহ এফিডআইএল এ রণ করা হয়।

সসারণ শাখা রীত ননার সংা
িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৮] গবািদ প-পািখর িডিজজ
সািভ া

[২.৮.১] সািভ াত
সংা

উপেজলা পয ায় থেক খামাের বা খামািরর বািড়েত গবািদপ-পািখর িবিভ রাগ সংমণ
হেয় থােক যা িনয়িমত তদারিক করা হয় এবং স অযায়ী রাগ িনয়ণ কায ম হণ করা
হয়।

সসারণ শাখা
গবািদ প-পািখর িডিজজ
সািভ া এর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[২.৯] ি ভেটিরনাির
মিডকাল কা াপন

[২.৯.১] াপনত
ভেটিরনাির কা

জনগেণর দারেগাড়ায় গবািদপ পািখর িচিকৎসা সবা পৗঁেছ দয়ার জে উপেজলা
ািণসদ দেরর উোেগ িত উপেজলায় মােস ১ ি ভেটিরনাির মিডকাল কা
াপন করা হেব। এসময় িবনাে গবািদপর িচিকৎসা সবা দান, ঔষধ ও িমনাশক
সরবরাহ, কা দান এবং অা পরামশ  দান করা হেব।

সসারণ শাখা
াপনত ভেটিরনাির
কাের সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১৯, ২০২০ ০০:২৯ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১৯, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.১] খামািরেদর িশণ দান
[৩.১.১] িশণ া
খামাির

মাঠ পয ােয়র খামািরেদর গবািদপ-পািখ পালেন সমতা ির লে ািণসদ অিধদর
কক খামার বাপনা, রাগ িনয়ণ ও আকম সংােনর েযাগ ির লে িশণ
কায ম পিরচািলত হেয় থােক। উে য, ািণসদ অিধদেরর রাজ ও উয়ন
বােজেটর আওতায় খামাির িশণসহ এ কায েমর আওতা থাকেব।

সসারণ শাখা এবং
ক কায ম

িশণ া খামািরর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] মাংস
িয়াজাতকারীেদর িশণ
দান

[৩.২.১] িশণ া
মাংস িয়াজাতকারী

মাঠ পয ােয় িবিভ গবািদপর জবাইখানায় সক এবং াসত উপােয় প জবাই, চামড়া
ছাড়ােনা, মাংস সংরণ ও িবয়, জবাই খানার ািণজ উপজাত (র, হাড়, র, পাকিল
িত) সংরণ ইতািদ িবষেয় মাংস িয়াজাতকারীেদর (কসাই) িশণ কায ম
পিরচািলত হেয় থােক। এ িশণ িনরাপদ মাংস উৎপাদেন জনােথ  ািণসদ
অিধদেরর রাজ ও উয়ন বােজেটর আওতায় পিরচািলত হেয় থােক।

সসারণ শাখা এবং
ক কায ম

িশণ া মাংস
িয়াজাতকারীর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] গবািদপ-পািখ পালেন
সমতা িেত উঠান বঠেকর
আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত
উঠান বঠক

মাঠ পয ােয়র কম রত কম কতাগণ  এবং মাঝারী গবািদপ-পািখর খামার িতায় ও
গবািদপ-পািখ পালেন সাধারণ উোাগণেক উঠান বঠক এর মােম কািরগরী ও
িগত সহায়তা দান কের থােক।

সসারণ শাখা
আেয়ািজত উঠান বঠেকর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩.২] উঠান বঠেক
অংশহণকারী

মাঠ পয ােয়র কম রত কম কতাগণ  এবং মাঝারী গবািদপ-পািখর খামার িতায় ও
গবািদপ-পািখ পালেন কািরগরী ও িগত সহায়তা দান করার উেে উঠান বঠেক
অংশহণ করার জ খামারী ও সাধারণ মাষেক উু কের থােকন।

সসারণ শাখা
উঠান বঠেক
অংশহণকারীর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৪] হায়ী ঘাস চাষ সসারণ
[৩.৪.১] হায়ী ঘাস
চাষত জিম

ফডার এক কােরর সজ ঘাস যা গবািদপর েয়াজনীয় ি সরবরাহ কের। নিপয়ার,
পারা, জাম ান এবং া উত জােতর ঘাস। ািণসদ অিধদেরর অধীেন সরকাির 
খামার, িবিভ জলা, উপেজলা দের এবং খামারীর জায়গায় অিধদেরর কম কতা কম চারীর
পরামেশ  হায়ী ঘােসর নাস ারী ও দশ নী ট াপন করা হেয় থােক।

সসারণ শাখা
হায়ী ঘাস চাষত জিমর
পিরমাণ

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] খামার/িফডিমল/ হাচাির
পিরদশ ন

[৪.১.১] পিরদশ নত
খামার/ িফডিমল/ হাচাির

িবিভ খামার, িফড িমল এবং হাচািরসেহর রিজেশন, লাইেস নবায়ন, ািণসদ
সংি িবিভ আইন ও িবিধমালার সফল বাবায়ন, খামােরর বােয়ািসিকওির ও সািব ক
ণগত মান রা এবং ািণজাত িনরাপদ খা িনিত করার ােথ  ািণসদ অিধদেরর
িবিভ পয ােয়র কম কতা কক িনয়িমত পিরদশ ন করা হয়।

িড.এল.এস
পিরদশ নত খামার/
িফডিমল/ হাচািরর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] পাি খামার রিজেশন
ও নবায়ন

[৪.২.১] রিজিত
পাি খামার

মাঠ পয ােয় খামারীেদর ািণসদ উপকরণািদ সরবরাহ করার জে এবং খামােরর ণগত
মান রার জে িডএলএস কক পাি খামােরর (য়লার,লয়ার, হস,
হাচারী/ােরক) রিজেশন ও নবায়ন করা হেয় থােক।

সসারণ এবং খামার
শাখা

রিজিত পাি
খামােরর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৩] গবািদপর খামার
রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৩.১] রিজিত
গবািদপর খামার

মাঠ পয ােয় খামারীেদর ািণসদ উপকরণািদ সরবরাহ করার এবং খামােরর নগত মান
রার জে িডএলএস কক গ, ছাগল/ভড়া ও মিহেষর খামােরর রিজেশন ও নবায়ন
করা হেয় থােক।

সসারণ এবং খামার
শাখা, িড.এল.এস

রিজিত গবািদ পর
খামােরর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৪.৪] িফডিমল এবং অা
িতান রিজেশন ও নবায়ন

[৪.৪.১] রিজিত
িফডিমল এবং িতান

ািণসদ সংি িফডিমল, িভটািমন িমনােরল িিম, িফড এিডভস ও অা পখা
আমদানী, রানী ও িয়াজাতকরণ িতানেক রিজেশন দান ও নবায়ন করা হেয়
থােক।

খামার শাখা, িডএলএস
রিজি এবং নবায়নত
িফডিমেলর সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.৫] ািণসদ িবষয়ক িবিভ
আইন বাবায়েন মাবাইল কাট 
পিরচালনা করা

[৪.৫.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

ািণজাত প, পখাের ভজাল, িবিভ রাসায়িনক অপ বা ফরমািলন িমিতকরণ
রােধ ািণসদ অিধদেরর কম কতােদর সমেয় িনব াহী ািজেট এবং িলশ/য া ব
বািহনীর সদেদর সহগেযািগতায় হাট-বাজার, পখা মদাগার, পখা কারখানা,
ািণজাত প িয়াজাতকারী িতান িত ােন অিভযান পিরচালনা করা হয়।

িড.এল.এস এর
উপেজলা, জলা এবং
িবভাগীয় দর

পিরচািলত মাবাইল
কােট র সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা

[৫.১] জনন পঠা িবতরন [৫.১.১] িবতরনত পঠা
ছাগী জনেনর জ উোগী খামািরেদরেক সরকাির ছাগল উয়ন খামার হেত জনন
উপেযাগী াকেবল পঠা িবতরণ করা হেয় থােক।

উৎপাদন শাখা
িবতরনত জনন পঠার
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন

[৫.২] কনিডেডট ল তির [৫.২.১] তিরত ল

অিধক জিনক ণাণ স এবং দেশর আবহাওয়া উপেযাগী গবািদপর জাত উয়েন
ােভন ল তির করা েয়াজন। এ জে মাঠ পয ায় থেক যাচাই বাছাই কের অিধক
জেনক ণাণ স ষড় বার সংহ কের কনিডেডট ল (জনন উপেযাগী ষড়) তির
করা হয়। যা থেক িসেমন সংহ কের িম জনন করা হয়। পরবিতেত কনিডেডট ল
থেক েভণ ল (ষাড়) ঘাষণা করা হেয় থােক।

িম জনন এবং ঘাস
উৎপাদন শাখা এবং
ক কায ম

তিরত কনিডেডট েলর
সংা

িড.এল.এস এর বািষ ক
িতেবদন এবং
অথ ৈনিতক সমীা
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা ািণসদ অিধদর পিরচািলত মাবাইল কাট 
ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন বাবায়েন
মাবাইল কাট  পিরচালনা করা

সহেযািগতা অাহত থাকা এবং
িকরণ

শাসন ও িলশ িবভােগর অংশহণ আবক। শাসন ও িলশ
িবভােগর েয়াজনীয় সহেযািগতা পাওয়া সােপে অিধক সংক
অিভযান পিরচালনা করা যােব।


