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রযরষ্ট-ক 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাণণম্পদ দপ্তয,ঠাকুযগাঁও । 
 

উণযচারক 

ণফবাগীয় প্রাণণম্পদ দপ্তয, যাংপুয ণফবাগ, যাংপুয 

  

এফাং 

 

জজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, ঠাকুযগাঁও  

 

-এয ভদে স্বাক্ষণযত 

 

ফাণল মক কভ মম্পাদন চুণি 

 

 

জুরাই ১, ২০১৯-  জুন ৩০, ২০২০ণরিঃ। 
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সূণচত্র 
 

 

 

 

 

কভ মম্পাদদনয াণফ মক ণচত্র  

 

উক্রভণণকা 

 

জকন ১:  রূকল্প (Vision), অণবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফণর। 

 

 

জকন 2: জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাণধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

 

াংদমাজনী ১: ব্দ ংক্ষে (Acronyms) 

 

াংদমাজনী ২: কভ মম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা এফাং ণযভা দ্ধণত 
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জজরা প্রারিম্পদ দপ্তয ঠাকুযগাঁও এয কভ মম্পাদদনয াণফ মক ণচত্র  

(Overview of the Performance of the District livestock office) 

 

 াম্প্রণতক অজমন, চযাদরঞ্জ এফাং বণফষ্যৎ ণযকল্পনািঃ 

 

প্রাণণম্পদ অণধদপ্তয জদদয প্রাণণজ আণভদলয চাণদা পুযদণয রদক্ষয গফাণদশু, াঁমুযণগ ও দুগ্ধ উৎাদন বৃণদ্ধ াংযক্ষণ, জযাগ 

ণনয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ম ভূণভকা ারন কযদে। উজেখজমাগ্য। ২০১7-১8 অথ মফেদয ণজণডণদত ণস্থযমূদে প্রাণণম্পদ 

খাদতয অফদান ১.54% এফাং প্রবৃণদ্ধয ায  ৩.40% (ফাাংরাদদ অথ মননণতক ভীক্ষা, ২০১8)। †gvU K…wlR wRwWwcÕ‡Z cÖvwYm¤ú` 

Lv‡Zi Ae`vb cÖvq 13.62% (cÖv°wjZ)| ZvQvov 201৬-1৭ A_© eQ‡i cÖvwYm¤ú` Lv‡Z wRwWwci AvKvi  wQj ৩9,624 

†KvwU UvKv (weweGm, 2017-১8 )| ফতমভাদন দুধ, ভাাং ও ণডদভয জন প্রণত প্রাপ্যতা জফদে মথাক্রদভ ১ ২২.০০ ণভ.ণর/ণদন, 

১০২.৬২ গ্রাভ/ণদন ও ৭০.২৬ টি/ফেয এ উন্নীত দয়দে মা জদদয ক্রভফধ মভান জনাংখ্যায প্রাণণজ আণভদলয চাণদা জভটাদত 

গুরুত্বপূণ ম ভূণভকা যাখদে। ণফগত ণতন ফেদয প্রাণণম্পদ  জক্টদযয  AR©bmg~ ণনম্নরূ: 

 

উৎাণদত ণ্য ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

দুধ (রক্ষ জভণিক টন) ০.৩৭  ০.৫২ ০.৬৪ 

ভাাং (রক্ষ জভণিক টন) ০.৩২    ০.৩৭   ০.৪৫ 

ণডভ (জকাটি) ১১.২০ ১২.৪০ ১৪.০  

 
 

মস্যা এবং চ্যালঞ্জমূঃ 

 

গবাদদশুর গুণগত মানম্পন্ন খালের প্রতুতা,  সুষ্ঠু ংরক্ষণ ও দবণন ব্যবস্থার ভাব, ররালগর প্রাদুভ ভাব , প্রযুক্তিগত জ্ঞানের 

অভাব, সনেতেতার অভাব , প্রন াদোমূলক উনযানগর অভাব , উৎপাদে সামগ্রীর উচ্চ মূল্য , জবায়ু দরবতভলনর প্রভাব আতযাদদ 

প্রাদণম্পদ উন্নয়লন ন্যতম চ্যালঞ্জ।  

 

ভদবষ্যৎ দরকল্পনাঃ  

 

দভলন ২০২১ নুযায়ী জনপ্রদত দুধ, মাং ও দিলমর চ্াদদার ক্ষমাত্রা যথাক্রলম ১৫০ দমদ/দদন,  ১১০ গ্রাম /দদন ও ১০৪টি/বছর 

পুরলণর জলন্য প্রাদণম্পদ দধদপ্তর  দবদভন্ন উলোগ গ্রণ কলরলছ। ২০২০-২১ ালর মলে কাংদখত উন্নয়ন ক্ষযমাত্রা জভলনর 

দনদমলে ২০১৮-১৯ থ ভবছলর দুধ, মাং ও দিম উৎাদন যথাক্রলম ০.৭০, ০.৮৫ ক্ষ রমদিক টন এবং ১৬ রকাটিলত উন্নীত করার 

দরকল্পনা রনয়া লয়লছ । দুগ্ধ ও মাং জালতর গরু উৎাদন বৃদির জন্য কৃদত্রম প্রজনন কায ভক্রম ম্প্রারলণর মােলম গ রু-

মদলর জাত উন্নয়ন ও ররাগ দনয়ন্ত্রণ। শু খালের রবরা বাড়ালত উন্নত জালতর ঘা চ্া ম্প্রারণ, টিএমঅর প্রযুক্তির প্রচ্ন 

ও শু খালের মান দনয়ন্ত্রণ গলবণাগার স্থান  আতযাদদ কায ভক্রম গ্রণ করা লয়লছ। তা’ছাড়া প্রাদণম্পলদর রটকআ উৎাদন 

দনদিত করার ালাাদল প্রাদণজ অদমলর দনরাো দবধান, অামর জনলগাষ্ঠীর পুদির চ্াদদাপূরণ, রপ্তাদন অয় বৃদি ও দভষ্ঠ 

জনলগাষ্ঠীর ংল গ্রলণর মােলম কাংদখখত অথ ভামাদজক উন্নয়ন দনদিত করা। 
  
 

২০১9- 20  অথ ম ফেদয ম্ভাব্য অজমনিঃ  

 গফাণদশুয  জাত উন্নয়দন  প্রায় ০.512 রক্ষ গাবী জক কৃণত্রভ প্রজনন কযা;  

 গফাণদশুয উৎাদনীরতায বৃণদ্ধয ভােদভ দুধ, ভাাং এফাং ণডদভয উৎাদন বৃণদ্ধকযণ 

 উন্নত প্রমৄণিদত গফাণদশু ারদন খাভাযীয দচতনতা বৃণদ্ধকযণ; 

 জযাগ প্রণতদযাদধ ০.28 জকাটি গফাণদশুদক টিকা প্রদান; 
 

 প্রায় ১.০৩৪৫ রক্ষ জযাগাক্রান্ত গফাণদশু ও ৫.৪৩ রক্ষ াঁ-মুযণগয ণচণকৎা প্রদান কযা।  

 গফাণদশুয  জাত উন্নয়দন জদব্যাণ  প্রায়  রক্ষ গাবী জক কৃণত্রভ প্রজনন কযা। 

 জযাগ নুন্ধাক্ষন ৪৯২ টি নমুনা ংগ্র কক্ষয গক্ষফলিাগাক্ষয জপ্রযি কযা।  

 গফারদশু-ারি ারক্ষন েভতা বৃরিক্ষত  ২৬২  উঠান বফঠক রযচারনা কযা। 

 ০৫ টি গফারদশু ও ০৫ টি াঁমুযগীয খাভায জযণজদেন কযা। ০৫ টি জভাফাইর জকাট ম ণযচারনা কযা। 

 ৩৪ একয জণভদত স্থায়ী ঘা চাল ম্প্রাযণ কযা। 

 ৪৩০ টি খাভায/ণপডণভর/যাচাযী ণযদ মণ কযা।  

 ২১ টি ণি জবদটণযনাণয জভণডদকর কযাম্প ণযচারনা কযা।  

 ৮৬  টি ণডণজজ াণব মদরন্স ণযচারনা কযা। 
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উক্রভণণকা (Preamble) 

 

 

 

যকাণয দপ্তয/ াংস্থামূদয ভদে প্রাণতষ্ঠাণনক দক্ষতাবৃণদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফণদণতা জজাযদাযকযা,সুান 

াংতকযন এফাং ম্পদদয ব্যফায ণনণিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ- 

 

উণযচারক 

ণফবাগীয় প্রাণণম্পদ দপ্তয, যাংপুয ণফবাগ, যাংপুয 

এফাং 

জজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, ঠাকুযগাঁও , এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয ১৮ তাণযদখ এই ফাণল মক কভ মম্পাদনা 

চুণি স্বাক্ষণযত র। 

 

 

 

এই চুণিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ণনম্নণরণখত ণফলয়মূদ ম্মত দরনিঃ 
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জকন ১: 

 

রূকল্প (Vision) অণবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফণর- 

১.১ রূকল্প (Vision)ঃিঃ 

কদরয জন্য ণনযাদ, ম মাপ্ত ও ভানম্মত প্রাণণজ আণভল যফযাকযণ।  

১.২ অণবরক্ষয (Mission) :  

প্রাণণম্পদদয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃণদ্ধ এফাং মূে াংদমাজদনয ভােদভ প্রাণণজ আণভদলয চাণদাপুযণ। 

১.৩ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

       ১.৩.১ দপ্তদযয জকৌরগত উদেশ্যমূিঃ 

১) গফাণদশু-াণখয  উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃণদ্ধ। 

২) গফাণদশু-াণখয জযাগ প্রণতদযাধ ও ণনয়ন্ত্রণ । 

৩) ভানফম্পদ উন্নয়ণ ও কভ মাংস্াদনয সুদমাগ সৃণি।  

৪) ণনযাদ প্রাণণজাত ণ্য উৎাদন, আভদানী ও যপ্তাণন বৃণদ্ধদত ায়তা । 

 

১.৩.২ অফরিক জকৌরগত উক্ষেিমূঃ 

১) দেতায ক্ষে ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন। 

        ২) কাম িািরত, কভ ি রযক্ষফ ও জফায ভাক্ষনান্নয়ন। 

৩) দেতা ও বনরতকতায উন্নয়ন। 

 ৪) তথ্য অণধকায ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ।  

 ৫) অরথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম মাফণর (Functions): 

১.৪.১  দুধ, ভাাং,ও ণডদভয উৎাদন বৃণদ্ধ কযা । 

১.৪.২ গফাণদশু-াণখয  ণচণকৎা, জযাগ প্রণতদযাধ ও ণনয়ন্ত্রণ । 

১.৪.৩  গফাণদশু-াণখয কৃণত্রভ প্রজনন ম্প্রাযণ । 

১.৪.৪ গফাণদশু-াণখয পুণি উন্নয়ন । 

১.৪.৫  গফাণদশু-াণখয জাত উন্নয়ন । 

১.৪.৬ প্রাণণম্পদ উৎাদন উকযণ ও প্রাণণজাত খাদেয ভান ণনয়ন্ত্রণ এফাং বফদদণক মূদ্রা অজমন । 

১.৪.৭ গফাণদশু-াণখয খাভায ব্যফস্ানায উন্নয়ন। 

১.৪.৮ গফাণদশু-াণখয বকাণরকভাণ াংযক্ষণ ও উন্নয়ন। 

১.৪.৯ প্রাণণম্পদ ম্পণকমত গদফলণা ও উন্নয়ন। 

১.৪.১০ প্রাণণম্পদ াংক্রান্ত আইন, ণফণধভারা ও নীণতভারা ফাস্তফায়ন । 

১.৪.১১ প্রাণণম্পদ ণফলদয় প্রণক্ষদণয ভােদভ ভানফম্পদ উন্নয়ন। 
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ফাণল মক কভ মম্পাদন চুণি  

(অথ মফেয-২০১৯-২০) 

জকৌরগত উদেশ্যমূ (ণনধ মাণযত ভান ভান-৮০) 

জকৌরগত 

উদেশ্য (Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক (Performance 

Indicators) 

একক (Unit) 

 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান (Weight 

of Performane 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা /ণনণ মায়কিঃ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অাধাযণ 

১০০% 

(Excellent) 

অণত উত্তভ 

৯০% 

(Very good) 

উত্তভ 

৮০% 

(Good) 

চরণত ভান 

৭০% 

(Fair) 

চরণত ভাদনয ণনদম্ন 

৬০% 

(Poor) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

১.গফাণদশু-াণখয  উৎাদন 

ও উৎাদনীরতা বৃরি 

১০ ১.১ যকাযীবাক্ষফ কৃরিভ প্রজনন ম্প্রাযি। প্রজননকৃত গাবী ংখ্যা (রে)  ০৫.০০ ০.৫১২  ০.৪৬০৮ ০.৪০৯৬ ০.৩৫৮৪ ০.৩০৭২ 

১.২ ংকয জাক্ষতয ফাছুক্ষযয তথ্য ংগ্র। উৎারদত ফাছুক্ষযয তথ্য ংগ্র ংখ্যা (রে) ০৫.০০ ০.১৮১৯  ০.১৬৩৭১ ০.১৪৫৫২ ০.১২৭৩৩ ০.১০৯১৪ 

২.গফাণদশু-াণখয জযাগ 

প্রণতদযাধ ও ণনয়ন্ত্রণ 

৩০ ২.২ যকাযীবাক্ষফ টিকা প্রদান ম্প্রাযি টিকা প্রদয়াগকৃত শু াণখ। ংখ্যা (জকাটি) ০৫.০০ ০.২৮২২৪০৫  ০.২৫৪০ ০.২২৫৮ ০.১৯৭৬ ০.১৬৯৩ 

২.৩ গফাণদশুয ণচণকৎা প্রদান ণচণকৎা প্রদানকৃত গফাণদশু ংখ্যা(জকাটি)  ০৫.০০ ০.০১০৩৪৪৫  ০.০০৯৩১ ০.০০৮২৭৭ ০.০০৭২৪ ০.০০৬৩ 

২.৪ াঁ-মুযগীয ণচণকৎা প্রদান ণচণকৎা প্রদানকৃত াঁ-মুযগী ংখ্যা (জকাটি) ০২.৫০ ০.০৫৪৩১  ০.০৪৮৮৭৯ ০.০৪৩৪৪৮ ০.০৩৮০১৭ ০.০৩২৫৮৬ 

২.৫ জালা প্রাণণয ণচণকৎা প্রদান ণচণকৎা প্রদানকৃত জালা প্রাণণ ংখ্যা  ০২.৫০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ 

২.৬ গফাণদশু াণখয জযাগ অনুন্ধাদন 

নমুনা াংগ্র ও গদফলণাগাদয জপ্রযণ। 

াংগৃণত ও জপ্রণযত নমুনা ংখ্যা ০২.৫০ ৪৯২  ৪৪৩ ৩৯৩ ৩৪৪ ২৯৫ 

২.৭ গফাণদশু াণখয ণডণজজ াণব মদরন্স াণব মদরন্সকৃত জযাগ াংক্রভন ংখ্যা ১০.০০ ৮৬  ৭৭ ৬৯ ৬০ ৫২ 

২.৮ ণি জবদটণযনাণয জভণডদকর কযাম্প 

স্থান। 

স্থানকৃত ণি কযাম্প াংখ্যা ংখ্যা ০২.৫০ ২১  ১৯ ১৭ ১৫ ১২ 

৩. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ও 

কভ মাংস্থাদনয সুদমাগ সৃণি 

২০ ৩.১ খাভাযী প্রণক্ষণ প্রদান প্রণণক্ষত খাভাযী ংখ্যা (রে) ০৫.০০ ০.০২৪১৫   ০.০২১৭ ০.০১৯৩২ ০.০১৬৯ ০.০১৪৪৯ 

৩.২ ভাাং প্রণক্রয়াজাতকাযীদদয প্রণক্ষণ 

প্রদান। 

প্রণণক্ষত ভাাং প্রণক্রয়াজাতকাযী ংখ্যা ০২.৫০ ৭০  ৬৩ ৫৬  ৪৯ ৪২ 

৩.৩ (ক) উঠান বফঠদকয অদয়াজন আদয়াণজত উঠান বফঠক ংখ্যা ০৫.০০ ২৬০  ২৩৪ ২০৮ ১৮২ ১৫৬ 

৩.৩ (খ) উঠান বফঠদক অাংগ্রণকাযী বফঠদক অাংগ্রণকাযী ংখ্যা ০২.৫০ ০.০২৬০   ০.০২৩৪ ০.০২০৮ ০.০১৮২ ০.০১৫৬  

৩.৪ স্থায়ী ঘা চাল ম্প্রাযণ ঘা চালকৃত জণভয ণযভান একয  ০৫.০০ ৩৪  ৩০.৬ ২৭.২ ২৩.৮ ২০.৪ 

৪. ণনযাদ প্রাণণজ ণ্য 

উৎাদন ও যপ্তাণন বৃণদ্ধদত 

ায়তা 

২০ ৪.১ খাভায/ণপডণভর/ মাচাযী ণযদ মণ ণযদ মণকৃত 

খাভায/ণপডণভর/ মাচাযী 

ংখ্যা ০৫.০০ ৪৩০  ৩৮৭ ৩৪৪ ৩০১ ২৫৮ 

৪.২ জাণি খাভায জযণজদেন ও নফায়ন ণনফণন্ধত ও নফায়নকৃত জাণি 

খাভায 

ংখ্যা ০২.৫০ ০৫ ৪ ৪ ৩ ৩ 

৪.৩ গফাণদশুয খাভায জযণজদেন ও 

নফায়ন  

ণনফণন্ধত ও নফায়নকৃত 

গফাণদশুয খাভায 

ংখ্যা ০২.৫০ ০৫ ৪  ৪ ৩ ৩ 

৪.৪ জভাফাইর জকাট ম ণযচারনা ণযচাণরত জভাফাইর জকাট ম ংখ্যা ১০.০০ ০৫  ৪ ৪ ৩ ৩ 
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 আফণশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (ণনধ মাণযত ভান ২০) 

জকৌরগত 

উদেশ্য (Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

strategic 

objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ মম্পাদন 

সূচক (Performance Indicators) 

একক (Unit) 

 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান (Weight of 

Performane 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা /ণনণ মায়কিঃ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অাধাযণ 

১০০% 

(Excellent) 

অণত উত্তভ 

৯০% 

(Very good) 

উত্তভ 

৮০% 

(Good) 

চরণত ভান 

৭০% 

(Fair) 

চরণত ভাদনয ণনদম্ন 

৬০% 

(Poor) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

১.দাপ্তণযক কভ মকাদে 

স্বচ্ছতা বৃণদ্ধ ও জফাফণদণ 

ণনণিতকযণ 

০৬.০০ ১.১ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন। ১.১.১ যকাযী কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্ররেি 

ন্যান্য রফলক্ষয় প্ররেি ক্ষয়ারজত। 

জনঘন্টা   ০.৫ ৬০ -- -- -- -- 

১.১.২ এরএ টিক্ষভয ভারক বায রিান্ত ফাস্তফায়ন % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

১.১.৩ ২০১৮-১৯ থ িফছক্ষযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয মুল্যায়ন 

প্ররতক্ষফদন উিিতন কর্তিক্ষেয রনকট দারির। 

তারযি ০.৫ ২৪ জুরাই ২০১৯ ২৯ জুরাই ২০১৯ ৩০ জুরাই ২০১৯ ৩১ জুরাই ২০১৯ ১ আগি ২০১৯ 

১.১.৪ ২০১৮-১৯ থ িফছক্ষযয ধ ি-ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয 

মুল্যায়ন প্ররতক্ষফদন উিিতন কর্তিক্ষেয রনকট দারির। 

তারযি ০.৫ ১৩ জানুয়াযী ২০২০ ১৬ জানুয়াযী ২০২০ ১৭ জানুয়াযী 

২০২০ 

২০ জানুয়াযী 

২০২০ 

২১ জানুয়াযী ২০২০ 

১.২ জাতীয় শুিচায জকৌর ও তথ্য রধকায 

ফাস্তফায়ন। 

১.২.১ জাতীয় শুিাচায কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত। % ১.০ ১০০ ৯৫ ৮০ ৮৫ -- 

১.৩ রবক্ষমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন। ১.৩.১ রনরদ িষ্ট ভক্ষয়য ভধ্য রবক্ষমাগ রনস্পরিকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -- 

১.৩.২ রবক্ষমাগ রনস্পরি ংক্রান্ত ভারক প্ররতক্ষফদন উিিতন 

রপক্ষ দারিরকৃত। 

াংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ০৯ -- 

১.৪ জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকযি ও 

ফাস্তফায়ন। 

১.৪.১ জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ারনাগাদকৃত।  % ১.০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

১.৪.২ রনধ িারযত ভক্ষয় বিভারক ফাস্তফায়ন প্ররতক্ষফদন উিিতন 

রপক্ষ দারিরকৃত। 

াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ -- -- 

১.৪.৩ জফা গ্ররতাক্ষদয ভতাভত রযফীেি ব্যফস্থা চালুকৃত। তাণযখ ০.৫ ৩১ ণডদম্বয ২০১৯ ১৫ জানুয়াযী ২০২০ ০৭ জপব্রুয়াযী 

২০২০ 

১৭ জপব্রুয়াযী 

২০২০ 

২৮ জপব্রুয়াযী ২০২০ 

২. কভ িম্পাদক্ষন 

গরতীরতা অনয়ন ও 

জফায ভান বৃরি। 

০৮.০০ ২.১ ই-পাইণরাং দ্ধণত ফাস্তফায়ন ২.১.১ কর াখায় ই- নণথ ব্যফায % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

২.১.২ ই- পাইদর নণথ ণনস্পণত্তকৃত। % ১.০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

২.১.৩ ই-পাইদর ত্র জাণযকৃত। % ১.০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

২.২ উদ্ভাফণন উদোগ / ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

২.২.১ নুন্যতভ একটি উদ্ভাফণন / ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত। তাণযখ ১.০ ১১ ভাচ ম ২০২০ ১৮ ভাচ ম ২০২০ ২৫ ভাচ ম ২০২০ ১ এণপ্রর  ২০২০ ৮ এণপ্রর  ২০২০ 

২.৩ ণআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ম াংণিি 

কভ মচাযীয ণআযএর ও ছুটি নগদায়ন ত্র  

জাণয কযা।  

২.৩.১ ণআযএর আদদ জাযীকৃত। % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

২.৩.১ ছুটি নগদায়ন ত্র জাযীকৃত। % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

২.৪ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ। ২.৪.১ অণপদয কর তথ্য ারনাগাদকৃত। % ২.০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

৩. অরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

০৬.০০ ৩.১ ফাদজট ফাস্তফায়দন উন্নয়ন। ৩.১.১ ফাদজট ফাস্তফায়ন ণযকল্পনা অনুদভাণদত। তাণযখ ১.০ ১৬ আগি ২০১৯ ২০ আগি ২০১৯ ২৪ আগি ২০১৯ ২৮ আগি ২০১৯ ৩০ আগি ২০১৯ 

৩.১.২  বত্রভাণক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্রণতদফদন দাণখরকৃত। তাণযখ ১.০ ৪ ৩ -- -- -- 

৩.২ স্থাফয ও অস্থাফয ম্পণত্তয ারনাগাদ 

তাণরকা প্রস্তুত কযা। 

৩.২.১ স্থাফয ম্পণত্তয তাণরকা ারনাগাদকৃত। তাণযখ ০.৫ ৩ জপব্রুয়াযী ২০২০ ১১ জপব্রুয়াযী ২০২০ ১৮ জপব্রুয়াযী 

২০২০ 

২৫ জপব্রুয়াযী 

২০২০ 

৪ ভাচ ম ২০২০ 

৩.২.২ অস্থাফয ম্পণত্তয তাণরকা ারনাগাদকৃত। তাণযখ ০.৫ ৩ জপব্রুয়াযী ২০২০ ১১ জপব্রুয়াযী ২০২০ ১৮ জপব্রুয়াযী 

২০২০ 

২৫ জপব্রুয়াযী 

২০২০ 

৪ ভাচ ম ২০২০ 

৩.৩ অণডট আণত্ত ণনস্পণত্ত কাম মক্রদভয 

উন্নয়ন। 

৩.৩.১ ব্রডীট জফাফ জপ্রণযত। % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

৩.৩.১ অণডট আণত্ত ণনস্পণত্তকৃত। % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৩.৪ ইন্টাযদনট ণফর ইউটিণরটি ণফর 

ণযদাধ 

৩.৪.১ ণফণণ/ণফটিণএর এয ইন্টাযদনট ণফর ণযদাণধত। % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 ৩.৪.২ জটণরদপান ণফর ণযদাণধত। % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.৪.৩ ণফদুযৎ ণফর ণযদাণধত। % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 

জজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা 

                                                      ঠাকুযগাঁও 
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কাম িারয়মূক্ষয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয ভয়সূচী (এরএ কযাক্ষরন্ডায) ২০১৯-২০ 

 

 

ভয়ীভা রফলয় ফাস্তফায়নকাযী কর্তিে 

ক) ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি প্রিয়ন ও অনুদভাদন 

১৯ ভাচ ি,২০১৯ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি প্রস্তুক্ষতয জন্য ভাঠ ম িাক্ষয়য রপ 

মূক্ষক নুক্ষযাধ জ্ঞান। 

ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা 

২০ ভাচ ি-০৫ এরপ্রর ২০১৯ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ংক্রান্ত নীরতভারায উয ভাঠ 

ম িাক্ষয়য কভ িকতিাক্ষদয প্ররেি প্রদান। 

ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থা 

১৯ এরপ্রর ২০১৯ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয ১ভ িড়া প্রস্তুতকযি ংরিষ্ট কাম িারক্ষয়য কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা টিভ। 

২৫ এরপ্রর ২০১৯ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয ১ভ িড়া নুক্ষভাদন ংরিষ্ট কাম িারক্ষয়য প্রধান  

০৩ জভ ২০১৯ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয চুড়ান্ত িড়া উিিতন কর্তিক্ষেয 

রনকট জপ্রযি 

ংরিষ্ট কাম িারয়  

২৪ জভ ২০১৯ ভাঠ ম িাক্ষয়য রপমূক্ষয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয িড়া 

ম িাক্ষরাচনা 

উিিতন কাম িারক্ষয়য কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা টিভ। 

৩১ জভ ২০১৯ উিিতন কাম িারক্ষয়য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা টিক্ষভয সুারয 

ন্তিভুি কক্ষয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি চুড়ান্তকযি। 

উিিতন কাম িারক্ষয়য কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা টিভ। 

১৪ জুন ২০১৯ ভাঠ ম িাক্ষয়য রপমূক্ষয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

নুক্ষভাদন 

উিিতন কাম িারক্ষয়য ফাক্ষজট 

ব্যফস্থানা করভটি। 

২০ জুন ২০১৯ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বােয স্ব স্ব উিিতন কাম িারয় 

২৫ জুন ২০১৯ স্ব স্ব কাম িারক্ষয়য ওক্ষয়ফাআক্ষট ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি প্রকা ংরিষ্ট কাম িারয়  

ি. কভ িস্মাদন রযফীেি 

ভধ্য ক্ষটাফয ২০১৯ 

ভধ্য জানুয়াযী ২০২০ 

ভধ্য এরপ্রর ২০২০ 

কভ িম্পাদন রেভািায রফযীক্ষত বিভারক গ্রগরত 

ম িাক্ষরাচনা 

স্ব স্ব উিিতন কাম িারয় 

গ. কভ িম্পাদন মুল্যায়ন 

১৯ জুরাআ ২০১৯ ২০১৮-১৯ থ িফছক্ষযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয ফারল িক 

মুল্যায়ন প্ররতক্ষফদন প্রস্তুতকযি 

ংরিষ্ট কাম িারক্ষয়য কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা টিভ। 

২৪ জুরাআ ২০১৯ ২০১৮-১৯ থ িফছক্ষযয ফারল িক মুল্যায়ন প্ররতক্ষফদন উিিতন 

কর্তিক্ষেয রনকট দারির 

ংরিষ্ট কাম িারয়  

০৯ অগষ্ট ২০১৯  ২০১৮-১৯ থ িফছক্ষযয ফারল িক মুল্যায়ন প্ররতক্ষফদন ম িাক্ষরাচনা স্ব স্ব উিিতন কাম িারয় 

১৩ জানুয়াযী ২০২০ ২০১৯-২০ থ িফছক্ষযয ধ ি-ফারল িক মুল্যায়ন প্ররতক্ষফদন প্রিয়ন ও 

ংরিষ্ট দপ্তয/ংস্থায় জপ্রযি। 

ংরিষ্ট কাম িারক্ষয়য কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা টিভ। 

২৪ জানুয়াযী ২০১৯ ২০১৯-২০ থ িফছক্ষযয ধ ি-ফারল িক মুল্যায়ন প্ররতক্ষফদন 

ম িাক্ষরাচনাক্ষন্ত পরাফতিক (রপডব্যাক) প্রদান 

স্ব স্ব উিিতন কাম িারয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

       

ক্রণভক নাং 

 

আেক্ষযমূ ফণ মনা 

 

 

 

১ এআই কৃণত্রভ প্রজনন (Artificial Insemination) 

      ২ ণফএরআযআই ফাাংরাদদ প্রাণণম্পদ গদফলণা প্রণতষ্ঠান  

(Bangladesh Livestock Research Institute)  

৩ ণফণফএ ফাাংরাদদ ণযাংখ্যান ব্যযদযা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

৪ ণডএরএ প্রাণণম্পদ অণধদপ্তয (Department of Livestock 

Services) 

৫ ইণণফ এক্সদাট ম প্রদভান ব্রুদযা 

(Export Promotion Bureau) 

৬ এপএও খাে ও কৃণল াংস্থা 

(Food and Agriculture Organization) 

৭ ণজণডণ জভাট জদজ উৎাদন 

(Gross Domestic Product) 

৮ এভওএপএর ভৎস্য ও প্রাণণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

৯ এনণজও জফযকাণয াংস্থা (Non Government Organization)  

১০ টিএভআয জটাটার ণভক্সড জযন 

(Total Mixed Ration) 



১৩ 

ংক্ষমাজনী -২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রিারয়/রফবাগ/ংস্থা এফং রযভা িরত-এয রফফযি 

 

ক্ররভক নং কাম িক্রভ কভ ম ম্পাদন সূচকমূ ণফফযণ ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থা ণযভা দ্ধণত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১ কৃরিভ প্রজনন ম্প্রাযি প্রজনজনয াংখ্যা গফাণদশুয জাত উন্নয়দণ কৃণত্রভ প্রজনন একটি দ্ধণত মায ভােদভ গাবীদক ণনণদ মি ভদয় কৃণত্রভ উাদয় প্রজনন 

কযা য়। এটি গফাণদশুয জাত উন্নয়ন তথা দুধ এফাং ভাাং উৎাদন বৃণদ্ধয জন্য আফশ্যক । কর জজরা কৃণত্রভ 

প্রজনন জকন্দ্র, উদকন্দ্র এফাং দয়ন্টমূদ অণবজ্ঞ  ভাঠকভী/কৃণত্রভ প্রজনন কভীয ভােদভ ভাঠ ম মাদয় কৃণত্রভ 

প্রজনন কাম মক্রভ ণযচাণরত দয় থাদক।  

ণড.এর.এ  ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত যাজস্ব ও  প্রকল্প 

কাম মক্রভ 

২ ছাগর উৎাদন বৃরিয রক্ষেয  যকারয 

প্রজনন জকক্ষে প্রাকৃরতক ছাগী প্রজনন 

কযা 

প্রজননকৃত োগীয াংখ্যা ণনণদ মি ভদয় প্রাকৃণতক উাদয় ব্লাক জফঙ্গর জাদতয প্রজননক্ষভ াঁঠা দ্বাযা োগীদক প্রজনন কযাদনা য় । 
জদব্যাী ২২ টি জজরা কৃণত্রভ প্রজনন জকদন্দ্রয ভােদভ এ কাম মক্রভ ণযচাণরত দয় থাদক । ম মায়ক্রদভ একাম মক্রভ 

উদজরা ম মন্ত ম্প্রাযদণয ণযকল্পনা গ্রণ কযা দয়দে। 

ণড.এর.এ  ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

জদীয় এই জাত াংযক্ষণ 

কযা প্রদয়াজন 

৩ ংকয জাক্ষতয গফারদশুয ফাছুয 

উৎাদন 

উৎাণদত ফাছুদযয তথ্য 

াংগ্র  

জদব্যাী কৃণত্রভ প্রজনন জকন্দ্র, উদকন্দ্র ও দয়দন্টয ভােদভ ণযচাণরত এ.আই কাম মক্রদভয পরাপর ণদদফ 

উৎাণদত াংকয জাদতয ফাছুয খাভাযী ও াণযফাণযক ম মাদয় ারন কযা দয় থাদক এফাং ভাঠ ম মাদয় 

ফাছুযগুদরায তথ্য াংযক্ষণ কযা য় ও যফতীদত প্রজনন কাদজ ব্যফায কযা য়।  

ণড.এর.এ এফাংদফযকাণয 

উদোিা   

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ফাছুয মৃত্যয প্রণতদযাদধয 

জন্য কভ মসূচী/ উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রদয়াজন 

৪ টিকা প্রদান ম্প্রাযি টিকা প্রদয়াগকৃত শু-াণখ গফাণদশু-াণখয জযাগ-প্রণতদযাধ ক্ষভতা সৃণিয রদক্ষয টীকা প্রদান কযা দয় থাদক । ণবএপএ এফাং অন্যান্য ভাঠ 

কভী ভাঠ ম মাদয় টীকা প্রদান কদয থাদক। 
ণড.এর.এ, এনণজও  ও 

জফযকাণয উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রদয়াজন 

৫ গফারদশুয রচরকৎা প্রদান ণচণকৎাকৃত  শু  জদদয প্রণতটি উদজরা, জজরা প্রাণী াাতার এফাং জকন্দ্রীয় প্রাণী াাতাদর ণডএরএ এয জবদটণযনাযী 

াজমন কর্তমক অসুস্থ/জযাগাক্রান্ত গফাণদশুয ণচণকৎা জফা প্রদান কযা দয় থাদক। 
ণড.এর.এ এফাং 

এভ.ও.এপ.এর 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

জভাফাইর জবদটণযনাণয জফা 

প্রদয়াজন 

৬ াঁ মুযরগয রচরকৎা প্রদান ণচণকৎাকৃত  াঁ মুযরগ  জদদয প্রণতটি উদজরা, জজরা প্রাণী াাতার এফাং জকন্দ্রীয় প্রাণী াাতাদর ণডএরএ এয জবদটণযনাযী 

াজমন কর্তমক অসুস্থ/জযাগাক্রান্ত াঁ মুযরগয  ণচণকৎা জফা প্রদান কযা দয় থাদক। 
ণড.এর.এ এফাং 

এভ.ও.এপ.এর 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

জভাফাইর জবদটণযনাণয জফা 

প্রদয়াজন 

৭ গফারদশু-ারিয জযাগ নুন্ধাক্ষন নমুনা 

ংগ্র ও গক্ষফলিাগাক্ষয জপ্রযি 

জপ্রযীত নমুনা উক্ষজরা ম িায় জথক্ষক গফারদশু-ারিয জযাগ নুন্ধাক্ষন রনয়রভত রফরবন্ন জযাক্ষগয নমুনা ংগ্র কক্ষয রনকটস্ত 

এপরডঅআএর এ জপ্রযি কযা য়।  

ণড.এর.এ ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

৮ গফারদশু-ারিয রডরজজ ারব িল্যান্স ারব িল্যান্সকৃত জযাগ 

ংক্রভক্ষনয ংখ্যা 

উক্ষজরা ম িায় জথক্ষক গফারদশু-ারিয রফরবন্ন জযাগ ংক্রভি ক্ষয় থাক্ষক মা রনয়রভত তদাযরক কযা য় এফং 

জ নুমায়ী জযাগ রনয়ণ্ত্িি কায়িক্রভ গ্রি কযা য়।  

ণড.এর.এ ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

৯ রি জবক্ষটরযনারয জভরডক্ষকর কযাম্প স্থান স্থানকৃত রি কযাম্প ংখ্যা ভাঠ ম মাদয় গফাণদশু াণখ ারনকাযীদদয জবদটণযনাণয জফা জদ্বাযদগাোয় জৌোদনায রদক্ষ প্রতযন্ত অঞ্চদর এই 

কযাম্প ণযচারনা কযা দফ। 

ণড.এর.এ ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

১০ প্ররেক্ষিয ভাধ্যক্ষভ িাভাযীয দেতা 

বৃণদ্ধকযণ 

প্ররেিপ্রাপ্ত িাভাযী ভাঠ ম মাদয়য খাভাযীদদয গফাণদশু-াণখ ারদন ক্ষভতা বৃণদ্ধয রদক্ষয প্রাণণম্পদ অণধদপ্তয কর্তমক খাভায 

ব্যফস্থানা, জযাগ ণনয়ন্ত্রণ ও আত্মকভ মাংস্থাদনয সুদমাগ সৃণিয রদক্ষয প্রণক্ষণ কাম মক্রভ ণযচাণরত দয় থাদক। 
ণড.এর.এ, এনণজও  এফাং 

জফযকাণয উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রদয়াজন 

১১ গফারদশু-ারি ারক্ষন েভতা বৃরিক্ষত 

উঠান বফঠক্ষকয অক্ষয়াজন  

অক্ষয়ারজত উঠান বফঠক ভাঠ ম মাদয়য কভ মযত কভ মকতমাগণ ক্ষুদ্র এফাং ভাঝাযী গফাণদশুয খাভায প্রণতষ্ঠায় াধাযন উদোিাগণদক উঠান 

বফঠক এয ভাধ্যক্ষভ কাণযগযী ও প্রমৄণিগত ায়তা প্রদান কদয থাদক। 
ণড.এর.এ  এফাং 

জফযকাণয উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

আধুণনক প্রমৄণি প্রদয়াজন 

১২ গফারদশু-ারি ারক্ষন েভতা বৃরিক্ষত 

উঠান বফঠক্ষক ং গ্রক্ষিয জন্য 

উদ্বুিকযি 

উঠান বফঠক্ষক ংগ্রিকাযী ভাঠ ম মাদয়য কভ মযত কভ মকতমাগণ ক্ষুদ্র এফাং ভাঝাযী জাণি খাভায প্রণতষ্ঠায় কাণযগযী ও প্রমৄণিগত ায়তা 

প্রদান কযায উদেদশ্য উঠান বফঠদক অাংগ্রণ কযায জন্য খাভাযী ও াধাযণ ভানুলদক উদ্বুদ্ধ কদয থাদকন।  

ণড.এর.এ  এফাং 

জফযকাণয উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন আধুণনক প্রমৄণি প্রদয়াজন 

১৩ ঘা চাল ম্প্রাযি ঘা চালকৃত জণভ পডায এক প্রকাদযয ব্যজ ঘা মা গফাণদশুয প্রদয়াজনীয় পুণি যফযা কদয । জনণয়ায, াযা, জাভ মান উন্নত 

জাদতয ঘা। প্রাণণম্পদ অণধদপ্তদযয অধীদন যকাণয দুগ্ধ খাভায, ণফণবন্ন জজরা, উদজরা দপ্তদয এফাং খাভাযীয 

জায়গায় ঘাদয না মাযী ও প্রদ মনী প্লট স্থান কযা দয় থাদক। 

ণড.এর.এ, এনণজও  এফাং 

জফযকাণয উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

প্রণক্রয়াজাতকযণ প্রমৄণিয 

আধুণনকায়ন প্রদয়াজন 

১৪ শুিাদ্য অআন ফাস্তফায়ক্ষন 

িাভায/রপডরভর/ যাচারয রযদ িন 

ণযদ মনকৃত খাভায/ ণপড 

ণভর/ যাচাণয 

ণফণবন্ন খাভায, ণপড ণভর এফাং যাচাণযমূদয জযণজদেন, রাইদন্স নফায়ন, প্রাণণম্পদ াংণিি ণফণবন্ন আইন 

ও ণফণধভারায পর ফাস্তফায়ন, খাভাদযয ফাদয়াণণকওণযটি  ও াণফ মক গুণগত ভান যক্ষা এফাং প্রাণণজজাত 

ণনযাদ খাে ণনণিত কযায স্বাদথ ম প্রাণণম্পদ অণধদপ্তদযয ণফণবন্ন ম মাদয়য কভ মকতমাবৃন্দ কর্তমক ণনয়ণভত 

ণযদ মন কযা য়। 

ণড.এর.এ  এফাং 

এভ.ও.এপ.এর 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

১৫ িাভাযমূ জযরজক্ষেন ও নফায়ন নফায়নকৃত খাভাযমূ গফাণদশু ও ামুযগীয খাভাযমূ আইন ও ণফণধয আদরাদক ণযচারনায জন্য জযদেন এফাং নফায়ন কযা 

দফ। 

ণড.এর.এ ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

১৬ জভাফাআর জকাট ি রযচারনা ণযচাণরত জভাফাইর জকাট ম ণনযাদ খাে  ণনণিৎ কযায রদক্ষ জভাফাইর জকাট ম ণযচণরত দফ। ণড.এর.এ ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

 


