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পরিরিষ্ট-ক 
 

 

 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

জো প্রাণিসম্পদ কমকর্তা (…………) 

 

এফাং 

 

উ-পণরচাক, বফবাগীয় প্রাণণম্পদ দপ্তয (ফণযার) 

 

-এয ভদে স্বাক্ষণযত 

 

 

 

 

ফাণল িক কভ িম্পাদন চুণি 
 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১7 – জুন ৩০, ২০১8 
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সূণিত্র 
 

 

 
 

 

কভ িম্পাদদনয ার্ফ িক ণিত্র  

 
উক্রভণণকা 

 

সকন ১:  রূকল্প (Vision), াণবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফণর 

 

 

সকন 2: সকৌরগত উদেশ্য, াগ্রাণধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

াংদমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা এফাং ণযভা দ্ধণত 
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প্রাবিম্পদ অবধদপ্তরযয কভ িম্পাদদনয াণফ িক ণিত্র 

(Overview of the Performance of the Department) 
 

াম্প্রণতক াজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বণফষ্যৎ ণযকল্পনাাঃ 

 

প্রাণণম্পদ াণধদপ্তয সদদয প্রাণণজ াঅণভদলয িাণদা পুযদণয রদক্ষয গফাণদশু, াঁমুয ণগ ও দুগ্ধ উৎাদন বৃণদ্ধ াংযক্ষণ, সযাগ 

ণনয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি ভূণভকা ারন কযদে।  ২০১5-১6 অর্ িফছরয র্ির্ডর্রে র্িযমূরে প্রার্িম্পদ খারেয অফদান 

১.66% এফং প্রবৃর্িয ায ৩.21% (ফাাংরাদদ াথ িননণতক ভীক্ষা, ২০১6)। †gvU K…wlR wRwWwcÕ‡Z cÖvwYm¤ú` Lv‡Zi Ae`vb 

cÖvq 14.21% (cÖv°wjZ)| ZvQvov 2015-16 A_© eQ‡i cÖvwYm¤ú` Lv‡Z wRwWwci AvKvi  wQj 32,910 †KvwU UvKv 

(cÖv°wjZ) hv weMZ 2014-15 A_©eQ‡ii Zzjbvq 3023 ‡KvwU UvKv †ekx (weweGm, 2015-16)| ২০১5-১6 াথ ি ফেদয 

প্রাণণম্পদ খাদত উৎাণদত কাঁিা ও প্রণক্রয়াজাত ণ্য যপ্তাwন াঅয় ণের প্রায় ৪৩১৭.৮৬ সকাটি টাকা ( াআণণফ, ২০১৪ -১৫)। 
জনাংখ্যায প্রায় ২০% প্রতযক্ষ এফাং ৫০% দযাক্ষবাদফ প্রাণণম্পদ খাদতয ওয ণনব িযীর। াণধকন্ত প্রাণণজ াঅণভদলয প্রধান 

উৎ ভাং, দুধ ও র্ডরভয উৎাদন র্ফগে র্েন ফছরয মর্াক্ররভ 36.11%, 19.46% ও 17.16% বৃর্ি পরে পছ। ফতিভাদন ভাাং, 

দুধ ও ণিদভয জন প্রণত প্রাপ্যতা সফদে মথাক্রদভ ১০6.21 গ্রাভ/র্দন, ১ ২5.59 র্ভ.র্র/র্দন ও 75.06 টি/ফেয এ উন্নীত দয়দে মা 

সদদয ক্রভফধ িভান জনাংখ্যায প্রাণণজ াঅণভদলয িাণদা সভটাদত গুরুত্বপূণ ি ভূণভকা যাখদে । ণফগত ণতন ফেদয প্রাণণম্পদ সক্টদযয 

াজিনমূ ণনম্নরূ: 

 

উৎার্দে ণ্য ২০১3-১4 ২০১4-১5 ২০১5-১6 

ভাং (রক্ষ পভর্িক টন) ৪৫.20 ৫৮.৬০ 61.52 

দুধ (রক্ষ পভর্িক টন) ৬০.৯0 ৬৯.৭০ 72.75 

র্ডভ (পকাটি) ১০১৬.৮০ ১০৯৯.৫২ 1191.24 

 
 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূাঃ 
 

গফার্দশুয গুিগে ভানম্পন্ন খারেয অপ্রতুরো,  পযারগয প্রাদুব িাফ , সুষ্ঠু ংযক্ষি ও র্ফিন ব্যফিায অবাফ, প্রযুবিগত জ্ঞারনয 

অবাফ, রেতনতায অবাফ , প্ররিাদনামূরক উরযারগয অবাফ , উৎাদন াভগ্রীয উচ্চ মূল্য , িরফায়ু র্যফেিরনয প্রবাফ, ীর্ভে 

িনফর ইেযার্দ প্রার্িম্পদ উন্নেরন অন্যেভ চ্যাররঞ্জ।  
 

বণফষ্যৎ ণযকল্পনাাঃ  
 

ণবন ২০২১ ানুমায়ী জনপ্রণত দুধ, ভাাং ও ণিদভয িাণদায রক্ষভাত্রা মথাক্রদভ ১৫০ ণভণর/ণদন,  ১১০ গ্রাভ /ণদন ও ১০৪টি/ফেয 

পুযদণয জদে প্রাণণম্পদ াণধদপ্তয ণফণবন্ন উদযাগ গ্রণ কদযদে। ২০২০-২১ াদরয ভদে কাাংণখত উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা াজিদনয 

ণনণভদে  দুধ, ভাাং ও ণিভ উৎাদন মথাক্রদভ ৯২.৯৭, ৬৮.১৮ রক্ষ সভণিক টন এফাং  ১৭৬৬ সকাটিদত উন্নীতকযণ । গফাণদশু ও 

াণখয সযাগ ণনয়ন্ত্রণ, নজযদাণয, ণিণকৎা সফায গুণগত ভান উন্নয়ন এফাং সযাগ ানুন্ধান গদফলণাগায স্থান। । দুগ্ধ ও ভাাংর 

জাদতয গরু উৎাদন বৃণদ্ধয জে কৃণত্রভ প্রজনন কাম িক্রভ ম্প্রাযদণয ভােদভ গ রু-ভণদলয জাত উন্নয়ন । শু খাদযয যফযা 

ফাোদত উন্নত জাদতয ঘা িাল ম্প্রাযণ, টিএভাঅয  প্রযুণিয প্রিরন ও শু খাদযয ভান ণনয়ন্ত্রণ গদফলণাগায স্থান । তা’োো 

প্রাণণম্পদদয সটকাআ উৎাদন ণনণিত কযায াাাণ প্রাণণজ াঅণভদলয ণনযাো ণফধান, াঅাভয জনদগাষ্ঠীয পুণিয 

িাণদাপূযণ, যপ্তাণন াঅয় বৃণদ্ধ ও াণবষ্ঠ জনদগাষ্ঠীয াাং গ্রদণয ভােদভ কা র্িত াঅথ িাভাণজক উন্নয়ন ণনণিতকযণ। 
 

 

২০১7- ১8 াথ ি ফেদয ম্ভাব্য াজিনাঃ 
 

 গফাণদশুয উৎাদনীরতায বৃণদ্ধয ভােদভ দুধ, ভাাং এফাং ণিদভয উৎাদন মথাক্রদভ 82.20 রক্ষ সভণিক টন, 64.10 

রক্ষ সভণিক টন এফাং 1440.51 সকাটিদত উন্নীত কযা; 

 সযাগ প্রণতদযাদধ  ২2.50 সকাটি গফাণদশুদক টিকা প্রদান; 

 প্রাে 1.00 পকাটি পযাগাক্রান্ত গফার্দশু ও 8.50 পকাটি াঁ-মুযর্গয র্চ্র্কৎা প্রদান; 

 গফাণদশুয  জাত উন্নয়দন সদব্যাণ  প্রায় 35.00 রক্ষ গাবী সক কৃণত্রভ প্রজনন কযা; 

 গফাবদশু-াবি াররন ক্ষভতা বৃবিরত 18,000 উঠান বফঠক বযোরনা কযা; 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

উক্রভণণকা (Preamble) 
 

 

 
যকার্য দপ্তয/ংিামূরয প্রার্েষ্ঠার্নক দক্ষো বৃর্ি, স্বচ্ছো ও িফাফর্দর্ো পিাযদায কযা, সুান ংেকযন এফং ম্পরদয 

মর্ামর্ ব্যফায র্নর্িেকযরিয ভাধ্যরভ রূকল্প 2021 এয মর্ামর্ ফাস্তফােরনয ররক্ষয- 

 

 

 

জেরা প্রাবিম্পদ দপ্তয (………….) 

 

 
এফাং 

 

 
উ-র্যচ্ারক, র্ফবাগীে প্রাবিম্পদ দপ্তয (ফবযার) এয ভদে ২০১7 াদরয জুন ভাদয..........................তাণযদখ এাআ ফাণল িক 

কভ িম্পাদন চুণি স্বাক্ষণযত র। 
 

 
এাআ  চুণিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ণনম্নণরণখত ণফলয়মূদ ম্মত দরনাঃ 
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সকন ১: 
 

রূকল্প (Vision), াণবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফণর 

১.১ রূকল্প (Vision) : 

কদরয জে ণনযাদ, ম িাপ্ত ও ভানম্মে প্রাণণজ াঅণভল যফযাকযণ।  
১.২ াণবরক্ষয (Mission) :  

প্রার্িম্পরদয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃণদ্ধ এফাং মূল্য াংদমাজদনয ভােদভ প্রাণণজ াঅণভদলয িাণদাপুযণ। 
১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

       ১.৩.১ দপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

1. গফার্দশু-ার্খয  উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃর্ি। 

2. গফার্দশু-ার্খয পযাগ প্রর্েরযাধ ও র্নেন্ত্রি । 

3. ভানফম্পদ উন্নেি ও কভ িংস্ারনয সুরমাগ সৃর্ি।  

4. র্নযাদ প্রার্িিাে ণ্য উৎাদন, আভদানী ও যপ্তার্ন বৃর্িরে ােো । 

 

1.3.2 আবণিক জকৌলগর্ উদ্দেিসমূহ 

1. দক্ষতায রে ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন; 

        2. কাম িািবত, কভ ি বযরফ ও জফায ভারনান্নয়ন; 

3. দক্ষতা ও বনবতকতায উন্নয়ন; 

 4. েথ্য অর্ধকায ফাস্তফােন পিাযদাযকযি; 

 5. আবথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম িাফণর (Functions): 

1.4.1  দুধ, ভাং,ও র্ডরভয উৎাদন বৃর্ি কযা । 

1.4.2  গফার্দশু-ার্খয  র্চ্র্কৎা, পযাগ প্রর্েরযাধ ও র্নেন্ত্রি । 

1.4.3  গফার্দশু-ার্খয কৃর্িভ প্রিনন ম্প্রাযি । 

1.4.4  গফার্দশু-ার্খয পুর্ি উন্নেন । 

1.4.5  গফার্দশু-ার্খয িাে উন্নেন । 

1.4.6   প্রার্িম্পদ উৎাদন উকযি ও প্রার্িিাে খারেয ভান র্নেন্ত্রি এফং বফরদর্ক মূদ্রা অিিন । 

1.4.7  গফার্দশু-ার্খয খাভায ব্যফস্ানায উন্নেন। 

1.4.8  গফার্দশু-ার্খয বকার্রকভাি ংযক্ষি ও উন্নেন। 

1.4.9  প্রার্িম্পদ ম্পর্কিে গরফলিা ও উন্নেন। 

1.4.10  প্রার্িম্পদ ংক্রান্ত আইন, র্ফর্ধভারা ও নীর্েভারা প্রিেন, ারনাগাদকযি এফংফাস্তফােন । 

1.4.11  প্রার্িম্পদ র্ফলরে প্রর্ক্ষরিয ভাধ্যরভ ভানফম্পদ উন্নেন। 
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সকন 2 

সকৌরগত উদেশ্য, াগ্রাণধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষভাত্রামূ 

(পভাট ভান-8০) 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত াজিন রক্ষযভাত্রা/ণনণ িায়ক: ২০১7-১8 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction)  
২০১8-

১9 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction)  
২০১9-

20 

াাধাযণ াণত 

উেভ 

উেভ িরণত 

ভান 

িরণত 

ভাদনয 

ণনদম্ন 

২০১5-১6 ২০১৬-

১৭* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মন্ত্রিায়/ণবভাদ্দগর জকৌলগর্ উদ্দেিসমূহ 

1.গফার্দশু-

ার্খয  

উৎাদন ও 

উৎাদনীর

তা বৃর্ি 

 

 

22.00 1.1 কৃবিভ প্রেনন ম্প্রাযি প্রেনরনয ংখ্যা ংখ্যা 

(রক্ষ) 

10.০০ 34.54 34.50 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 35.20 35.40 

1.2 ছাগর উৎাদন বৃবিয 

ররক্ষে  যকাবয প্রেনন 

জকরে প্রাকৃবতক ছাগী প্রেনন 

কযা 

প্রেনন কৃত ছাগী  ংখ্যা 6.00 2328 2200 2400  2300 2200 2100 2000 

2450 2500 

1.3 ংকয োরতয 

গফাবদশুয ফাছুয উৎাদন 

উৎাবদত   

ফাছুরযয তথ্য 

ংগ্র 

ংখ্যা 

(রক্ষ) 

6.00 11.85 11.00 11.20  10.80 10.60 10.40 10.20 11.20 11.40 

2. গফার্দশু-

ার্খয পযাগ 

প্রর্েরযাধ ও 

র্নেন্ত্রি 

 

31 2.1 টিকা প্রদান ম্প্রাযি টিকা প্ররয়াগকৃত 

শুাবিয ংখ্যা  

ংখ্যা 

(জকাটি) 

8.00 24.17 22.00 22.50  22.00 21.50 21.00 20.50 22.60 22.70 

2.2 গফাবদশুয বেবকৎা 

প্রদান  

বেবকৎাকৃত শু  ংখ্যা 

(জকাটি) 

6.০০ 1.08 1.98 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 1.10 1.20 

2.3 াঁ-মুযবগয বেবকৎা 

প্রদান 

বেবকৎাকৃত াঁ-

মুযবগ  

ংখ্যা 

(জকাটি) 

6.00 8.02 7.82 8.50 8.40 8.30 8.20 8.10 8.60 8.70 

2.4 গফাবদশু-াবিয জযাগ 

অনুন্ধারন নমুনা ংগ্র ও 

গরফলিাগারয জপ্রযি 

জপ্রযীত নমুনা  ংখ্যা 6.00 - 17915 30000 25000 20000 15000 10000 30500 31000 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 
 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
 

 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 
 

 

একক 

(Unit) 
 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performane 

Indicators) 

প্রকৃত াজিন রক্ষযভাত্রা/ণনণ িায়ক: ২০১7-১8 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction)  
২০১8-

১9 

প্রদক্ষন 

(Proje

ction)  
২০১9-

20 

াাধাযণ াণত 

উেভ 

উেভ িরণত 

ভান 

িরণত 

ভাদনয 

ণনদম্ন 

২০১5-১6 ২০১৬-

১৭* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মন্ত্রিায়/ণবভাদ্দগর জকৌলগর্ উদ্দেিসমূহ 

2.5 গফাবদশু-াবিয 

বিবেে াবব িল্যান্স 

াবব িল্যান্সকৃত 

জযাগ ংক্রভরনয 

ংখ্যা 

ংখ্যা 5.00 - 3640 4000 3500 3000 2500 2000 4100 4200 

3.  

ভানফম্পদ 

উন্নেি ও 

কভ িংস্ারনয 

সুরমাগ সৃর্ি 

 

21 3.1 প্রশিক্ষণের মাধ্যণম 

িাভাবযয দক্ষতা  বৃর্িকযি 

প্রবক্ষি প্রাপ্ত  
খামারী 

সংখযা 

(লক্ষ) 

5.০০ - - 1.00  0.80 0.60 0.40 0.20 1.20 1.40 

3.2 গবাশিপশু-পাশখ পালণে 

সক্ষমতা বৃশিণত  উঠাে 

ববঠকের আণ াজে  

আণ াশজত উঠাে 

ববঠে 

সংখযা 5.00 - -   18000 17000 16000 15000 14000 
19000 20000 

3.3 গবাশিপশু-পাশখ পালণে 

সক্ষমতা বৃশিণত  উঠাে 

ববঠণে  অংিগ্রহকের জেয 

উদু্বিেরে 

উঠাে ববঠণে 

অংিগ্রহেোরী 

সংখযা 

(লক্ষ) 

5.00 - 0.73 1.80 1.60 1.40 1.00 0.60 

1.90 2.00 

3.4 ঘাস চাষ সমপ্রসারে ঘাস চাষেৃত জশম এের 6.00 679.40 693.60 700 600 500 400 300 720 740 

4. র্নযাদ 

প্রার্িিাে ণ্য 

উৎাদন, 

আভদানী ও 

যপ্তার্ন বৃর্িরে 

ােো  

6.00 4.1 শুিায আইন 

ফাস্তফায়রন িাভায/বপিবভর/ 

োোবয বযদ িন 

বযদ িনকৃত 

িাভায/ বপিবভর/ 

োোবয 

সংখযা 6.০০ 37925 40000 40500 40000 39500 39000 38500 40600 40700 
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ভাঠ ম িারেয  কাম িাররেয আফর্িক পকৌরগে উরেিমূ 

(পভাট ভান-২০) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

পকৌরগে 

উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

পকৌরগে 

উরেরিয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচ্ক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচ্রকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভািায ভান-২০১7-১8 

অাধাযি 

(Excellent) 

অর্ে উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চ্রর্ে ভান 

(Fair) 

চ্রর্েভারনয 

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষোয রে 

ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন 

চুর্ি ফাস্তফােন 

4 ২০১7-১8 অর্ ি ফছরযয খড়া ফার্ল িক 

কভ িম্পাদন চুর্ি দার্খর 

র্নধ িার্যে ভেীভায ভরধ্য খড়া চুর্ি 

ভন্ত্রিারে/র্ফবারগ দার্খরকৃে 

োর্যখ 1 17 এর্প্রর 19 এর্প্রর 20 এর্প্রর 23 এর্প্রর 25 এর্প্রর 

২০১7-১8 অর্ ি ফছরযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্ি ফাস্তফায়ন বযফীক্ষি 

বিভাবক প্রবতরফদন দাবিরকৃত ংখ্যা ১ 4 3 - - - 

২০১7-১8 অর্ ি ফছরযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্িয অধ ি ফার্ল িক মূোেন প্রর্েরফদন দার্খর 

র্নধ িার্যে োর্যরখ অধ ি ফার্ল িক মূোেন 

প্রর্েরফদন দার্খরকৃে 

োর্যখ ১ 15 িানুোর্য 16 িানুোর্য 17 িানুোর্য 18 িানুোর্য ২1 িানুোর্য 

২০১6-১7 অর্ ি ফছরযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন 

চুর্িয মূোেন প্রর্েরফদন দার্খর 

ফার্ল িক মূোেন প্রর্েরফদন দার্খরকৃে োর্যখ ১ 13 জুরাই 16 জুরাই 18 জুরাই 20 জুরাই 23 জুরাই 

কাম িািবত, কভ ি 

বযরফ  ও 

জফায 

ভারনান্নয়ন 

 

 

 

9 ভাঠ ম িারয়য কাম িারয় মূর কভরক্ষ  

একটি অনরাইন জফা োলুকযা 

অনরাইন জফা োলুকৃত োর্যখ 1 3১ বিরম্বয ৩১ োনুয়াবয 28 জপব্রুয়াযী - - 

দপ্তয ফা ংস্ায কভরক্ষ একটি জফপ্রবক্রয়া 

েীকৃত 

জফপ্রবক্রয়া েীকৃত তাবযি ১ 3১ বিরম্বয ৩১ োনুয়াবয 28 জপব্রুয়াযী 15 ভাে - 

উদ্ভাফনী উরোগ ও  Small 

Improvement Project (SIP) 
ফাস্তফােন 

উদ্ভাফনী উরোগ ফাস্তফার্েে তাবযি 1 4 িানুোর্য 11 িানুোর্য 18 িানুোর্য 25 িানুোর্য 31 িানুোর্য 

এআইব ফাস্তফাবয়ত % 1 25 - - - - 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ ি ংর্িি 

কভ িচ্াযীয র্আযএর, ছুটিয নগদােন ও 

পনন ভঞ্জুযীি মৄগৎ িার্য র্নর্িেকযি 

ংর্িি কভ িচ্াযীয র্আযএর ও ছুটিয 

নগদােন ি মৄগৎ িার্যকৃে 

% 1 ১০০ ৯০ ৮০ - - 

বটিরেন োর্ িায অনুমায়ী জফা প্রদান প্রকাবত বটিরেন োর্ িায অনুমায়ী জফা 

প্রদানকৃত 

% 1 100 90 80 70 60 

অর্বরমাগ প্রর্েকায ব্যফিা ফাস্তফােন র্নস্পর্ত্তকৃে অর্বরমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

জফা প্রতোী এফং দ িনাথীরদয েন্য 

র্য়ররর্ অরক্ষাগায (Waiting 

Room) এয ব্যফস্থা কযা 

বনধ িাবযত ভয়ীভায ভরে জফা প্রতোী 

এফং দ িনাথীরদয েন্য র্য়ররর্ 

অরক্ষাগায োলুকৃত 

তাবযি ১ 3১ বিরম্বয ৩১ োনুয়াবয 28 জপব্রুয়াযী - - 

পফায ভান ম্পরকি পফা গ্রীোরদয 

ভোভে র্যফীক্ষরিয ব্যফিা চ্ালু কযা 

পফা গ্রীোরদয ভোভে র্যফীক্ষরিয 

ব্যফিা চ্ালুকৃে 

তাবযি 1 31 বিরম্বয 31 োনুয়াযী 28 জপব্রুয়াবয - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

 

পকৌরগে 

উরেি 

(Strategic 

Objectives) 

 
পকৌরগে 

উরেরিয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচ্ক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচ্রকয ভান 

(Weight 

of PI) 

ক্ষযভািায ভান-২০১7-১8 

অাধাযি 

(Excellent) 

অর্ে উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চ্রর্ে ভান 

(Fair) 

চ্রর্েভারনয 

র্নরে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষো ও 

বনর্েকোয 

উন্নেন 

4 যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফিানা ংক্রান্ত 

প্রর্ক্ষি র্ফর্বন্ন র্ফলরে 

কভ িকেিা/কভ িচ্াযীরদয িন্য প্রর্ক্ষি 

আরোিন 

প্রর্ক্ষরিয ভে* িনঘন্টা 2 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

িােীে শুিাচ্ায পকৌর ফাস্তফােন ২০১7-১8 অর্ ি ফছরযয শুিাচ্ায ফাস্তফােন 

কভ ির্যকল্পনা এফং ফাস্তফােন র্যফীক্ষি 

কাঠারভা প্রিীে ও দার্খরকৃে 

োর্যখ 1 ১6 জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

র্নধ িার্যে ভেীভায ভরধ্য বিভার্ক 

র্যফীক্ষি প্রর্েরফদন দার্খরকৃে 

 

ংখ্যা 1 ৪ ৩ - - - 

েথ্য অর্ধকায 

ফাস্তফােন 

পিাযদাযকযি 

1 

 

 

 

েথ্য ফাোেন ারনাগাদকযি 

 

েথ্য ফাোেন ারনাগাদকৃে % 0.5 80 70 60 - - 

স্বপ্ররিাবদত তথ্য প্রকা 

 

স্বপ্ররিাবদত তথ্য প্রকাবত % 0.5 100 90 85 80 75 

আবথ িক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

2 অবির্ আবি বনষ্পবি কাম িক্ররভয উন্নয়ন অবির্ আবি বনষ্পবিকৃত % 2 ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

* ৬০ ঘন্টা প্রর্ক্ষরিয ভরধ্য অন্যযন ২০ ঘন্টা যকার্য কভ িম্পাদন ব্যফিানা ংক্রান্ত প্রর্ক্ষি অন্তর্ভ িি র্াকরফ।  
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াঅণভ সজরা প্রাণণম্পদ কভ িকতিা , গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয প্রাণণম্পদ াণধদপ্তদযয উ-ণযিারদকয ণনকট াঙ্গীকায 

কযণে সম, এাআ চুণিদত ফণণ িত পরাপর াজিদন দিি থাকফ। 
 
 

াঅণভ, উ-ণযিারক, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয প্রাণণম্পদ াণধদপ্তদযয  সজরা প্রাণণম্পদ কভ িকতিা এয ণনকট াঙ্গীকায 

কযণে সম, এাআ চুণিদত ফণণ িত পরাপর াজিদন প্ররোিনীে দমাণগতা প্রদান কযফ। 
 

 

 

 

 
স্বাক্ষণযত: 

 

 
 

 

 

---------------------------------- 
সজরা প্রাণণম্পদ কভ িকতিা                                                                                       তাণযখ  

পিরা প্রাণণম্পদ দপ্তয, -----------। 

  

 

 

 
                         

..........................................   

উ-ণযিারক                                                                                                       তাণযখ  

র্ফবাগীে প্রাণণম্পদ দপ্তয 

ফবযার। 
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ংরমািনী-১   

ব্দ ংরক্ষ (Acronyms)   

 

       

ক্রর্ভক নং 

 

আেক্ষযমূ ফি িনা 

 

 

 

1.  এআই কৃর্িভ প্রিনন (Artificial Insemination) 

2.  র্ফএরআযআই ফাংরারদ প্রার্িম্পদ গরফলিা প্রর্েষ্ঠান  

(Bangladesh Livestock Research Institute)  

3.  র্ফর্ফএ ফাংরারদ র্যংখ্যান ব্যযরযা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  র্ডএরএ প্রার্িম্পদ অর্ধদপ্তয (Department of Livestock 

Services) 

5.  ইর্র্ফ এক্সরাট ি প্ররভান ব্রুরযা 

(Export Promotion Bureau) 

6.  এপএও খাে ও কৃর্ল ংিা 

(Food and Agriculture Organization) 

7.  র্ির্ডর্ পভাট পদি উৎাদন 

(Gross Domestic Product) 

8.  এভওএপএর ভৎস্য ও প্রার্িম্পদ ভন্ত্রিারে 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

9.  এনর্িও পফযকার্য ংিা (Non Government Organization)  

10.  টিএভআয পটাটার র্ভক্সড পযন 

(Total Mixed Ration) 
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সংদ্দযােনী -২: কম তসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রিায়/ণবভাগ/সংস্থা এবং পণরমাপ পদ্ধণর্-এর ণববরি 

 

ক্রবভক 

নং 

কাম িক্যভ কভ ি ম্পাদন সূচ্কমূ র্ফফযি ফাস্তফােনকাযী 

দপ্তয/ংিা 

র্যভা ির্ে 

এফং উাত্তসূি 

াধাযি ভন্তব্য 

1. 2 কৃবিভ প্রেনন ম্প্রাযি প্রিনপনয ংখ্যা গফার্দশুয িাে উন্নেরি কৃর্িভ প্রিনন একটি ির্ে মায ভাধ্যরভ গাবীরক 

র্নর্দ িি ভরে কৃর্িভ উারে প্রিনন কযা ে । এটি গফার্দশুয িাে উন্নেন ের্া 

দুধ এফং ভাং উৎাদন বৃর্িয িন্য আফিক । কর পিরা কৃর্িভ প্রিনন পকন্দ্র, 

উরকন্দ্র এফং রেন্টমূর অর্বজ্ঞ  ভাঠকভী/কৃর্িভ প্রিনন কভীয ভাধ্যরভ ভাঠ 

ম িারে কৃর্িভ প্রিনন কাম িক্রভ র্যচ্ার্রে রে র্ারক।  

র্ড.এর.এ  র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

র্নের্ভে যািস্ব ও  

প্রকল্প কাম িক্রভ 

2. 3 ছাগর উৎাদন বৃবিয 

ররক্ষে  যকাবয প্রেনন 

জকরে প্রাকৃবতক ছাগী 

প্রেনন কযা 

প্রিননকৃে ছাগীয 

ংখ্যা 

র্নর্দ িি ভরে প্রাকৃর্েক উারে ব্লাক পফের িারেয প্রিননক্ষভ াঁঠা দ্বাযা 

ছাগীরক প্রিনন কযারনা ে । পদব্যাী ২২ টি পিরা কৃর্িভ প্রিনন পকরন্দ্রয 

ভাধ্যরভ এ কাম িক্রভ র্যচ্ার্রে রে র্ারক। ম িােক্ররভ একাম িক্রভ উরিরা ম িন্ত 

ম্প্রাযরিয র্যকল্পনা গ্রি কযা রেরছ। 

র্ড.এর.এ  র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

পদীে এই িাে 

ংযক্ষি কযা প্ররোিন 

3. 5 ংকয োরতয গফাবদশুয 

ফাছুয উৎাদন 

উৎার্দে ফাছুরযয েথ্য 

ংগ্র  

পদব্যাী কৃর্িভ প্রিনন পকন্দ্র, উরকন্দ্র ও রেরন্টয ভাধ্যরভ র্যচ্ার্রে এ.আই 

কাম িক্ররভয পরাপর র্ররফ উৎার্দে ংকয িারেয ফাছুয খাভাযী ও 

ার্যফার্যক ম িারে ারন কযা রে র্ারক এফং ভাঠ ম িারে ফাছুযগুররায েথ্য 

ংযক্ষি কযা ে ও যফেীরে প্রিনন কারি ব্যফায কযা ে।  
 

র্ড.এর.এ 

এফংরফযকার্য 

উরোিা   

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

ফাছুয মৃতুয প্রর্েরযারধয 

িন্য কভ িসূচ্ী/ উন্নেন 

প্রকল্প প্ররোিন 

4. 1

0 

টিকা প্রদান ম্প্রাযি টিকা প্ররোগকৃে শু-

ার্খ 

গফার্দশু-ার্খয পযাগ-প্রর্েরযাধ ক্ষভো সৃর্িয ররক্ষয টীকা প্রদান কযা রে 

র্ারক। র্বএপএ এফং অন্যান্য ভাঠ কভী ভাঠ ম িারে টীকা প্রদান করয র্ারক। 
র্ড.এর.এ, এনর্িও  

ও পফযকার্য 

উরোিা 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

উন্নেন প্রকল্প প্ররোিন 

5. 1

2 

গফাবদশুয বেবকৎা প্রদান র্চ্র্কৎাকৃে  শুয  পদরয প্রর্েটি উরিরা, পিরা প্রািী াাোর এফং পকন্দ্রীে প্রািী াাোরর 

র্ডএরএ এয পবরটর্যনাযী ািিন কর্তিক অসুি/পযাগাক্রান্ত গফার্দশুয র্চ্র্কৎা 

পফা প্রদান কযা রে র্ারক। 
 

র্ড.এর.এ এফং 

এভ.ও.এপ.এর 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

পভাফাইর পবরটর্যনার্য 

পফা প্ররোিন 

6. 1

3 

াঁ মুযবগয বেবকৎা 

প্রদান 

র্চ্র্কৎাকৃে  াঁ মুযবগ  পদরয প্রর্েটি উরিরা, পিরা প্রািী াাোর এফং পকন্দ্রীে প্রািী াাোরর 

র্ডএরএ এয পবরটর্যনাযী ািিন কর্তিক অসুি/পযাগাক্রান্ত াঁ মুযবগয  র্চ্র্কৎা 

পফা প্রদান কযা রে র্ারক। 
 

র্ড.এর.এ এফং 

এভ.ও.এপ.এর 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

পভাফাইর পবরটর্যনার্য 

পফা প্ররোিন 

7. 1

4 

গফাবদশু-াবিয জযাগ 

অনুন্ধারন নমুনা ংগ্র ও 

গরফলিাগারয জপ্রযি 

জপ্রযীত নমুনা উরেরা ম িায় জথরক গফাবদশু-াবিয জযাগ অনুন্ধারন বনয়বভত বফববন্ন জযারগয 

নমুনা ংগ্র করয বনকর্স্ত এপবিআইএর এ জপ্রযি কযা য়।  

র্ড.এর.এ র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

র্নের্ভে কাম িক্রভ 

8. 1

5 

গফাবদশু-াবিয বিবেে 

াবব িল্যান্স 

াবব িল্যান্সকৃত জযাগ 

ংক্রভরনয ংখ্যা 

উরেরা ম িায় জথরক গফাবদশু-াবিয বফববন্ন জযাগ ংক্রভি রয় থারক মা 

বনয়বভত তদাযবক কযা য় এফং জ অনুমায়ী জযাগ বনয়ণ্ত্িি কা য়িক্রভ গ্রি কযা 

য়। 

র্ড.এর.এ র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

র্নের্ভে কাম িক্রভ 

9. 1

6 

প্রবক্ষরিয ভােরভ 

িাভাযীয দক্ষতা বৃর্িকযি 

প্রবক্ষিপ্রাপ্ত িাভাযী ভাঠ ম িারেয খাভাযীরদয গফার্দশু-ার্খ াররন ক্ষভো বৃর্িয ররক্ষয 

প্রার্িম্পদ অর্ধদপ্তয কর্তিক খাভায ব্যফিানা, পযাগ র্নেন্ত্রি ও 

র্ড.এর.এ, এনর্িও  

এফং 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

উন্নেন প্রকল্প প্ররোিন 
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ক্রবভক 

নং 

কাম িক্যভ কভ ি ম্পাদন সূচ্কমূ র্ফফযি ফাস্তফােনকাযী 

দপ্তয/ংিা 

র্যভা ির্ে 

এফং উাত্তসূি 

াধাযি ভন্তব্য 

আত্মকভ িংিারনয সুরমাগ সৃর্িয ররক্ষয প্রর্ক্ষি কাম িক্রভ র্যচ্ার্রে রে র্ারক। 
 

পফযকার্য উরোিা 

10. 1

7 

গফাবদশু-াবি াররন 

ক্ষভতা বৃবিরত উঠান 

বফঠরকয আরয়ােন  

আরয়াবেত উঠান বফঠক ভাঠ ম িারেয কভ িযে কভ িকেিাগি ক্ষুদ্র এফং ভাঝাযী গফার্দশুয খাভায প্রর্েষ্ঠাে 

াধাযন উরোিাগিরক উঠান বফঠক এয ভােরভ কার্যগযী ও প্রমৄর্িগে ােো 

প্রদান করয র্ারক। 
 

র্ড.এর.এ  এফং 

পফযকার্য উরোিা 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

আধুর্নক প্রমৄর্ি 

প্ররোিন 

11. 1

8 

গফাবদশু-াবি াররন 

ক্ষভতা বৃবিরত উঠান 

বফঠরক অং গ্ররিয েন্য 

উদ্বুিকযি 

উঠান বফঠরক 

অংগ্রিকাযী 

ভাঠ ম িারেয কভ িযে কভ িকেিাগি ক্ষুদ্র এফং ভাঝাযী পার্ি খাভায প্রর্েষ্ঠাে 

কার্যগযী ও প্রমৄর্িগে ােো প্রদান কযায উরেরি উঠান বফঠরক অংগ্রি 

কযায িন্য খাভাযী ও াধাযি ভানুলরক উদু্বি করয র্ারকন।  

র্ড.এর.এ  এফং 

পফযকার্য উরোিা 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন আধুর্নক প্রমৄর্ি 

প্ররোিন 

12. 1

9 

ঘাস চাষ সম্প্রসারে ঘা চ্ালকৃে ির্ভ পডায এক প্রকারযয ব্যি ঘা মা গফার্দশুয প্ররোিনীে পুর্ি যফযা করয । 
পনর্োয, াযা, িাভ িান উন্নে িারেয ঘা । প্রার্িম্পদ অর্ধদপ্তরযয অধীরন 

যকার্য দুগ্ধ খাভায, র্ফর্বন্ন পিরা, উরিরা দপ্তরয এফং খাভাযীয িােগাে 

ঘারয না িাযী ও প্রদ িনী প্লট িান কযা রে র্ারক। 

র্ড.এর.এ, এনর্িও  

এফং 

পফযকার্য উরোিা 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

প্রর্ক্রোিােকযি 

প্রমৄর্িয আধুর্নকােন 

প্ররোিন 

13. 2

0 

শুিায আইন ফাস্তফায়রন 

িাভায/বপিবভর/ োোবয 

বযদ িন 

র্যদ িনকৃে খাভায/ 

র্পড র্ভর/ যাচ্ার্য 

র্ফর্বন্ন খাভায, র্পড র্ভর এফং যাচ্ার্যমূরয পযর্িরেন, রাইরন্স নফােন, 

প্রার্িম্পদ ংর্িি র্ফর্বন্ন আইন ও র্ফর্ধভারায পর ফাস্তফােন, খাভারযয 

ফারোর্র্কওর্যটি  ও ার্ফ িক গুিগে ভান যক্ষা এফং প্রার্িিিাে র্নযাদ খাে 

র্নর্িে কযায স্বারর্ ি প্রার্িম্পদ অর্ধদপ্তরযয র্ফর্বন্ন ম িারেয কভ িকেিাবৃন্দ কর্তিক 

র্নের্ভে র্যদ িন কযা ে। 
 

র্ড.এর.এ  এফং 

এভ.ও.এপ.এর 

র্ড.এর.এ এয 

ফার্ল িক প্রর্েরফদন 

র্নের্ভে কাম িক্রভ 

 


