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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

উদজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা 

 

এফাং 

 

জজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, গাইফান্ধা  

 

 

-এয ভদে        

 

 

 

 

ফাণল মক কভ মম্পাদন চুণি 

(Annual Performance Agreement-APA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ০১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

সূচীত্র: 

 

 

   উক্রভণনকা 

 

   কভ মম্পাদদনয াণফ মক ণচত্র 

 

 জকন  ১:    কল্প (Vision), অণবরক্ষ্য (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফরী 

 

 

    জকন  2:   কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্ভাত্রা মূ 

 

 

 

 

    াংদমাজনী  ১:           (Acronyms) 

 

    াংদমাজনী  ২:   কভ মম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফাং ণযভা দ্ধণত 

 

    াংদমাজনী  3:  কভ মম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজমদনয জক্ষ্দত্র ভাঠ ম মাদয়য অন্যান্য কাম মারদয়য ণনকট সুণনণদ মষ্ট চাণদা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

উক্রভণণকা (Preamble) 

 

 

যকাণয দপ্তয/াংস্থামূদয ভদে প্রাণতষ্ঠাণনক   তা বৃণদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফণদণতা জজাযদায কযা, সুান াংতকযন এফাং ম্পদদয 

মথামথ ব্যফায ণনণচিততকযদনয ভােদভ  কল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয     - 

 

 

 

উদজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা 

 

 

এফাং 

 

 

জজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, গাইফান্ধা 

 

-এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয 17 তাণযদে এই  

ফাণল মক কভ মম্পাদন চুণি স্বা   ত দরা। 

 

 

 

এই চুণিদত     কাযী উবয়   ণনম্নণরণেত ণফলয়মূদ ম্মত দরনঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ক (      ),                  কভ মম্পাদদনয াণফ মক ণচত্র 

(Overview of the Performance of the Director (Extension), Department of Livestock Services) 
 

াম্প্রণতক অজমন, চযাদরঞ্জ এফাং বণফষ্যৎ ণযকল্পনা 

 

াম্প্রণতক ফছযমূদয প্রধান অজমনমূঃ 

প্রাণণম্পদ অণধদপ্তয ফাাংরাদদদয প্রাণণজ আণভদলয চাণদা পুযদণয রদক্ষ্য গফাণদশু, াঁ-মুযণগ ও দুগ্ধ উৎাদন বৃণদ্ধ 

াংযক্ষ্ণ, জযাগ ণনয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ম ভূণভকা ারন কযদছ। এ ধাযাফাণকতায় ম্প্রণত ফাাংরাদদ ভাাং উৎাদদন 

স্বয়াংম্পূণ ম দয়দছ। ২০১7-১8 অথ মফছদয ণজণডণদত ণস্থযমূদে প্রাণণম্পদ োদতয অফদান ১.54% এফাং প্রবৃণদ্ধয ায ৩.40% 

(ণফণফএ, ২০১৮)। জভাট কৃণলজ ণজণডণ’জত প্রাণণম্পদ োদতয অফদান  ১৩.৪৬%। তাছাড়া ২০১৭-১৮ অথ ম ফছদয প্রাণণম্পদ 

োদত ণজণডণয আকায  ণছর ৩৯৬২৪.৬০ জকাটি টাকা  মা ণফগত ২০১৬-১৭ অথ ম ফছদযয তুরনায় ৩৫৯৮.৪০ জকাটি টাকা জফী 

(ণফণফএ, ২০১৮)।    ক  ২০১৭-১৮ অথ ম ফছদয প্রাণণম্পদ োদত উৎাণদত কাঁচা ও প্রণক্রয়াজাত ণ্য য     আয় ণছর প্রায় 

৪৪৮৩.৭৭ জকাটি টাকা (ইণণফ, ২০১৭-১৮)। জনাংখ্যায প্রায় ২০% প্রতযক্ষ্ এফাং ৫০% দযাক্ষ্বাদফ প্রাণণম্পদ োদতয ওয 

ণনবমযীর। প্রাণণজ আণভদলয প্রধান উৎ ভাাং, দুধ ও ণডদভয উৎাদন ণফগত ণতন ফছদয মথাক্রদভ ১৮.0১%, ২৯.2৯% ও 

3০.২8% বৃণদ্ধ জদয়দছ। তাই ফতমভাদন ভাাং, দুধ ও ণডদভয জন প্রণত প্রাপ্যতা জফদড় মথাক্রদভ 121.১৯ গ্রাভ/ণদন, 15৮.১১ 

ণভ.ণর/ণদন ও 9৫.২7 টি/ফছয এ উন্নীত দয়দছ মা জদদয ক্রভফধ মভান জনাংখ্যায প্রাণণজ আণভদলয চাণদা জভটাদত গুরুত্বপূণ ম 

ভূণভকা যােদছ। ণফগত ণতন ফছদয প্রাণণম্পদ জক্টদযয অজমনমূ ণনম্নরূ: 

 

উৎাণদত ণ্য ২০১৫-১৬ 2016-17 ২০১৭-১৮ 

ভাাং (রক্ষ্ জভণিক টন) 61.52 71.54 ৭২.৬০ 

দুধ (রক্ষ্ জভণিক টন) 72.75 92.83 ৯৪.০৬ 

ণডভ (জকাটি) 1191.24 1493.31 ১৫৫২.০০ 

 
 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূঃ 

গফাণদশুয গুণগত ভানম্পন্ন োদেয অপ্রতুরতা, জযাদগয প্রাদুবমাফ, সুষ্ঠু াংযক্ষ্ণ ও ণফণন ব্যফস্থায অবাফ,              

                              ক                                    জরফায়ু ণযফতমদনয প্রবাফ, ীণভত 

জনফর ইতযাণদ প্রাণণম্পদ উন্নয়দন অন্যতভ চযাদরঞ্জ।  

 

বণফষ্যৎ ণযকল্পনাঃ  

যকাদযয ণনফ মাচনী ইদতায-২০১৮ এফাং 2030 াদরয ভদে জটকই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDG) অজমদনয ণনণভদে প্রাণণজাত দণ্যয 

মথামথ উৎাদন ণনণচিতত কযায রদক্ষ্য ফাজায ব্যফস্থায াংদমাগ জজাযদাযকযণ, দণ্যয ফহুমূেীকযণ, ফুড জপটি ণনণচিততকযণ এফাং 

কযাদটর ইনসুদযন্স ব্যফস্থা প্রফতমন কযা দফ। গফাণদশু ও াণেয জযাগ ণনয়ন্ত্রণ, নজযদাণয, ণচণকৎা জফায গুণগত ভান উন্নয়ন 

এফাং জযাগ অনুন্ধান গদফলণাগায স্থান কযা দফ। দুগ্ধ ও ভাাংর জাদতয গরু উৎাদন বৃণদ্ধয জন্য কৃণত্রভ প্রজনন কাম মক্রভ 

ম্প্রাযদণয ভােদভ গরু-ভণদলয জাত উন্নয়ন। শু োদেয যফযা ফাড়াদত উন্নত জাদতয ঘা চাল ম্প্রাযণ, টিএভআয 

    য প্রচরন ও শু োদেয ভান ণনয়ন্ত্রণ গদফলণাগায স্থান। তাছাড়া প্রাণণম্পদদয জটকই উৎাদন ণনণচিতত কযায াাাণ 

প্রাণণজ আণভদলয ণনযাো ণফধান, আাভয জনদগাষ্ঠীয পুণষ্টয চাণদাপূযণ, যপ্তাণন আয় বৃণদ্ধ ও অণবষ্ঠ জনদগাষ্ঠীয অাং গ্রদণয 

ভােদভ কাণিত আথ মাভাণজক উন্নয়ন ণনণচিততকযণ। দফ মাণয, প্রাণণম্পদ অণধদপ্তদযয াদথ াংণিষ্ট SDG এয 9 টি অবীষ্ট ও 

28 টি রক্ষ্ভাত্রা অজমদন প্রাণণম্পদ অণধদপ্তয ইদতাভদে ণফণবন্ন কাম মক্রভ গ্রণ কদযদছ মা 2030 াদরয SDG  এফাং যকাদযয 

ণনফ মাচনী ইদতায ফাস্তফায়দন গুরুত্বপূণ ম ভূণভকা যােদফ। 
 

 

২০১৯ - ২০ অথ ম ফছদয প্রধান ম্ভাব্য অজমনমূঃ 
 

 গফাণদশুয জাত উন্নয়ন ও াংযক্ষ্দণ 43.00 রক্ষ্ ভাত্রা ণদভন উৎাদন কদয জদব্যাণ 3৮.50 রক্ষ্ গাবী/ফকনাদক 

কৃণত্রভ প্রজনন কযা ; 

 জযাগ প্রণতদযাদধ  2৬.০০ জকাটি গফাণদশু-ােীদক টিকা প্রদান; 

 ভৎস্য োে ও শু োে আইন, ২০১০ এফাং শুোে ণফণধভারা, ২০১৩ ফাস্তফায়দন ৫০০০০ টি োভায/ণপডণভর/যাচাণয 

ণযদ মন কযা; 

        -                       2৫000           ক          কযা; 

 গফাণদশু ও াঁ-মুযণগয োে ও অন্যান্য প্রাণণজাত দণ্যয গুনগত ভান ণনয়ন্ত্রদণ 400 টি জভাফাইর জকাট ম ণযচারনা; 

                                     ক                 ৬০০                                    

৯০০                                   ক    

     1.00  ক                      8.50  ক      -         ক        ; 

              ক       (ক      )              1000০    ক    ক            ক  । 

 



 

  

 

জকন  ১: 

 

রূকল্প (Vision), অণব   (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফরী: 

1.1 রূকল্প (Vision): 

কদরয জন্য ণনযাদ, ম মাপ্ত ও ভানম্মত প্রাণণজ আণভল যফযা কযা। 

1.2 অণব   (Mission): 

প্রাণণম্পদদয উৎাদন, উৎাদনীরতা বৃণদ্ধ এফাং মূে াংদমাজদনয (Value addition) ভােদভ প্রাণণজ 

আণভদলয চাণদা পুযন। 

1.3 জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

1.3.1 অণধদপ্তদযয জকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

1. গফাণদশু-াণেয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃণদ্ধ 

2. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ও কভ মাংস্থাদনয সুদমাগ সৃণষ্ট 

3. গফাণদ শু-াণেয জযাগ  প্রণতদযাধ  ও  ণনয়ন্ত্রন 

4. ণনযাদ প্রাণণজাত  ণ্য (দুধ, ভাাং ও ণডভ) উৎাদন, আভদানী ও  যপ্তাণন  বৃণদ্ধদত  ায়তা 

5. গফাণদ শু-াণেয জজদনটিক ণযদা ম  াং     ও  উন্নয়ন 

1.3.2 আফণশ্যক জকৌরগত  উদেশ্য মূঃ 

1.      ক  কভ মম্পাদন  চুণি  ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ 

2. কাম মদ্ধণত, কভ ম ণযদফ  ও জফায  ভাদনান্নয়ন 

3. আণথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায  উন্নয়ন 

4. জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর ও তথ্য  অণধকায ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ। 

 

1.4 কাম মাফরী (Functions): 

1.4.1 প্রাণণম্পদ াংক্রান্ত আইন, ণফণধভারা ও নীণতভারা  প্রনয়ন, ারনাগাদ কযন এফাং ফাস্তফায়ন  

1.4.2 দুধ, ভাাং ও ণডদভয উৎাদন বৃণদ্ধ কযা  

1.4.3 গফাণদ শু-াণেয ণচণকৎা, জযাগ প্রণতদযাধ ও ণনয়ন্ত্রন 

1.4.4 গফাণদ শু-াণেয কৃণত্রভ প্রজনন ম্প্রাযণ 

1.4.5 গফাণদ শু-াণেয পুণষ্ট উন্নয়ন 

1.4.6 প্রাণণম্পদ উৎাদন উকযন ও প্রাণণজাত োদেয ভান ণনয়ন্ত্রন এফাং বফদদণক মুদ্রা অজমন 

1.4.7 গফাণদ শু-াণেয োভায ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

1.4.8 গফাণদ শু-াণেয জকৌণরকভান াং    ও উন্নয়ন 

1.4.9 প্রাণণম্পদ ম্পণকমত গদফলণা ও উন্নয়ন 

1.4.10 প্রাণণম্পদ াংক্রান্ত আইন, ণফণধভারা ও নীণতভারা ফাস্তফায়ন 

1.4.11 প্রাণণম্পদ ণফলদয় প্র       ভােদভ ভানফম্পদ উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

জকন 2 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাণধকায কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্ভাত্রামূ 

(দভাট ভান-8০) 

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) 

প্রকৃত  অজমন রক্ষ্যভাত্রা/ণনণ মায়ক: ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্ন 

(Projecti

on)  
২০২০-2১ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projec

tion)  

২০2১-

2২ 

অাধাযণ অণত 

উেভ 

উেভ চরণত 

ভান 

চরণত 

ভাদনয 

ণনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                ক              

1. গফাণদশু-

াণেয  

উৎাদন ও 

            

বৃণদ্ধ 

 

 

25  .                                      5.০০ 9806 ১৪৮৮৪ ১৩৪০০ ১২০৬০ ১০৭২০ ৯৩৮০ ৮০৪০ ১৫০০০ ১৫৫০০ 

1.2   ক        

                     

          

          

     

     10.00 2945 ২৭৫৭ ৪৪০৮ ৩৯৬৭ ৩৫২৬ ৩০৮৬ ২৬৪৫ 
৪৫০০ 4৬00 

2. গফাণদশু-

াণেয জযাগ 

প্রণতদযাধ ও 

ণনয়ন্ত্রণ 

 

28  .   ক               ক          

  -            

      ৮.00 368788 ৫৩০৫১২ 5১১000 ৪৫৯৯০০ ৪০৮৮০০ ৩৫৭৭০০ ৩০৬৬০০ 52৫000 550000 

 .              ক    

      

   ক      শু        5.০০ ১৮৭০৯ ১৬২৪০ ২১০০০ ১৮৯০০ ১৬৮০০ ১৪৭০০ ১২৬০০ ২১২০০ ২১৫০০ 

 .     -         ক    

     

   ক         -

      

      5.00 ৯৯৬২৮ ১১৬১৮৭ ১১০০০০ ৯৯০০০ ৮৮০০০ ৭৭০০০ ৬৬০০০ 120000  ২৫000 

 .         -           

                    

                

                 ৪.00 65 ৬৬ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ 
৯২ ৯৫ 

 .5        -      

               

           

             

     

     3.00 8 ১০ 1৮ ১৬ ১৪ ১৩ ১১ 1৯ ২০ 

  2.৬               

     ক  ক         

           

     ক  ক    

        

     ২.০০ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 

  2.৭                ক    

      

            

   ক         

     ১.০০ - - ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১৬ ১৮ 

3.ভানফম্পদ 17  .                

                বৃণদ্ধকযণ 

           

       

      ৫.০০ 134 - ৩১০ ২৭৯ ২৪৮ ২১৭ ১৮৬ ৩২০  ৩0 



 

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) 

প্রকৃত  অজমন রক্ষ্যভাত্রা/ণনণ মায়ক: ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্ন 

(Projecti

on)  
২০২০-2১ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projec

tion)  

২০2১-

2২ 

অাধাযণ অণত 

উেভ 

উেভ চরণত 

ভান 

চরণত 

ভাদনয 

ণনদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                ক              

উন্নয়ণ ও 

কভ মাংস্াদনয 

সুদমাগ সৃণষ্ট 

 

 .                

ক             বৃণদ্ধকযণ 

           

ক    

     ২.00 - - ১৪ ১৩ ১১ ১০ ৮ ১৬ ১৮ 

 .         -           

                  

    ক          

             

   ক 

     

 

3.00 25 ৪০ ৫২ ৪৭ ৪2 ৩৬ ৩১ ৫৫ ৬0 

         ক 

      ক    

     3.00 230 ৪০০ ৫২৫ ৪৭৩ ৪২০ ৩৬৮ ৩১৫ ৫৩০ 5৫0 

 .                                ক  4.00 0.48 ১.৮২ ৭.৫০ ৬.৭৫ ৬.০০ ৫.২৫ ৪.৫০ ৮.00 ৮.50 

4. ণনযাদ 

প্রাণণজাত ণ্য 

উৎাদন, 

আভদানী ও 

যপ্তাণন বৃণদ্ধদত 

ায়তা  

10.00  .            

                       

                

          

               

        

     ৪.০০ 70 ৯০ 90 81 72 63 54 10৫ 110 

 .              

                 

         

      

     2.00 - ১ 1 - - - - 2 4 

 .                 

                 

         

      

     ২.00 - - ১ - - - - ২ ৩ 

 .              ক 

                   

         ক             

ক   

         

         ক    

     2.00 - - 1 - - - - 2 3 

 

*     ক 

 

 

 

 

 

 



 

 

ভাঠ ম মাদয়য  কাম মারদয়য আফণশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ, 20১৯-২০ 

(দভাট ভান-২০) 

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

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান- ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অণত উেভ 

(Very 

Good) 

উেভ 

(Good) 

চরণত ভান 

(Fair) 

চরণতভাদনয 

ণনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাণল মক 

কভ মম্পাদন 

চুণি ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

3 ২০১7-১8 অথ ম ফছদযয  ফাণল মক কভ মম্পাদন 

চুণিয মূোয়ন প্রণতদফদন দাণের 

মূোয়ন প্রণতদফদন দাণেরকৃত  তাণযে 1 24 জুরাই, 

2018 

29 জুরাই, 

2018 

30 জুরাই, 

2018 

31 জুরাই, 

2018 

01 আগস্ট, 

2018 

২০১8-১9 অথ ম ফছদযয ফাণল মক কভ মম্পাদন 

চুণিয অধ ম-ফাণল মক মূোয়ন প্রণতদফদন দাণের 

মূোয়ন প্রণতদফদন দাণেরকৃত তাণযে ১ 13 জানুয়াণয, 

2019 

16 জানুয়াণয, 

2019 

17 জানুয়াণয, 

2019 

20 জানুয়াণয, 

2019 

21 জানুয়াণয, 

2019 

যকাণয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধণত 

অন্যান্য ণফলদয় কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয জন্য 

প্রণক্ষ্ণ আদয়াজন 

আদয়াণজত প্রণক্ষ্দনয ভয় জনঘন্টা
*
 ১ 60 ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ 

ক         ক   

          

      

         

 

 

 

 

9  

 -                    

                        ক  -

                       

% 1 80 70 60 55 50 

 -                 
**

 % ১ 50 45 40 35 30 

ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত
***

 % 1 40 35 30 25 20 

উদ্ভাফনী উদোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

নূন্যতভ একটি উদ্ভাফনী উদোগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফাণয়ত 

তাণযে 1 31 ণডদম্বয, 

2018 

            

2019 

            

2019 

            

2019 

            

2019 

                                                       

          

% 1 80 75 70 60 50 

                            

            

      1 31 ণডদম্বয, 

2018 

 5          

2019 

            

2019 

            

2019 

            

2019 

অণবদমাগ প্রণতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন ণনণদ মস্ট ভদয়য ভদে  অণবদমাগ 

ণনস্পণেকৃত 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 50 

ণআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ম াংণিষ্ট 

কভ মচাযীয ণআযএর ও ছুটি নগদায়ন ত্র 

জাণয ণনণচিততকযণ 

                   % ১ 100 90 80 - - 

ছুটি নগদায়ন জাণযকৃত % 1 100 90 80 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 
 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন সূচক 

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

ক্ষ্যভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অণত উেভ 

(Very 

Good) 

উেভ 

(Good) 

চরণত ভান 

(Fair) 

চরণতভাদনয 

ণনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

    ক       

         

     

5                 ক             ব্রডীট জফাফ জপ্রণযত % 0.5 ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

                  % 0.5 50 45 40 35 30 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পণেয ারনাগাদ 

তাণরকা প্রস্তুত কযা 

               ক             তাণযে 1 03 জপব্রুয়াযী, 

2019 

17 জপব্রুয়াযী, 

2019 

28 জপব্রুয়াযী, 

2019 

         

2019 

 5       

2019 

                ক             তাণযে 1 03 জপব্রুয়াযী, 

2019 

17 জপব্রুয়াযী, 

2019 

28 জপব্রুয়াযী, 

2019 

         

2019 

 5       

2019 

     ক      ক                   ক      ক               % 2 100 95 90 85 80 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

জকৌর ও তথ্য 

অণধকায 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

3 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ মণযকল্পনা ও ণযফীক্ষ্ণ 

কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ মণযকল্পনা ও 

ণযফীক্ষ্ণ কাঠাদভা প্রণীত 

তাণযে 1 15 জুরাই, 

2018 

31 জুরাই, 

2018 

- - - 

                         ক         

      

 

 

                         ক 

                

 

াংখ্যা 1 4 3 - - - 

                  ক                        % 1 100 90 80 - - 

 

* জনপ্রান প্রণক্ষ্ণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্রণক্ষ্ণ আদয়াজন কযদত দফ। 

** ভণন্ত্রণযলদ ণফবাদগয ই-গবমন্যান্স অণধাো দত প্রাপ্ত প্রণতদফদন। 

*** ভণন্ত্রণযলদ ণফবাদগয ই-গবমন্যান্স অণধাো দত প্রাপ্ত প্রণতদফদন। 

 

 



 

আণভ, উদজরা  প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা গণপ্রজাতন্ত্রী  ফাাংরাদদ  যকাদযয  প্রাণণম্পদ  অণধদপ্তদযয  জজরা 

প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, গাইফান্ধা এয  ণনকট  অঙ্গীকায  কযণছ  জম , এই  চুণিদত ফণণ মত  পরাপর  অজমদন দচষ্ট থাকদফা। 

 

 

আণভ, জজরা প্রাণণম্পদ কভ মকতমা, গাইফান্ধা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয  প্রাণণম্পদ অণধদপ্তদযয উদজরা  প্রাণণম্পদ 

কভ মকতমা, াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা এয ণনকট অঙ্গীকায কযণছ জম, এই              পরাপর  অজমদন প্রদয়াজনীয় দমাণগতা প্রদান 

কযদফা। 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

াংদমাজনী-১   

ব্দ াংদক্ষ্ (Acronyms)   

 

ক্রণভক নাং 

 

আেক্ষ্যমূ ফণ মনা 

 

 

 

1.  এআই কৃণত্রভ প্রজনন (Artificial Insemination) 

2.  ণফএরআযআই ফাাংরাদদ প্রাণণম্পদ গদফলণা প্রণতষ্ঠান  

(Bangladesh Livestock Research Institute)  

3.  ণফণফএ ফাাংরাদদ ণযাংখ্যান ব্যযদযা 

 (Bangladesh Bureau of Statistics) 

4.  ণডএরএ প্রাণণম্পদ অণধদপ্তয (Department of Livestock 

Services) 

5.  ইণণফ এক্সদাট ম প্রদভান ব্রুদযা 

(Export Promotion Bureau) 

6.  এপএও োে ও কৃণল াংস্থা 

(Food and Agriculture Organization) 

7.  ণজণডণ জভাট জদজ উৎাদন 

(Gross Domestic Product) 

8.  এভওএপএর ভৎস্য ও প্রাণণম্পদ ভন্ত্রণারয় 

(Ministry of Fisheries and Livestock) 

9.  এনণজও জফযকাণয াংস্থা (Non Government Organization)  

10.  টিএভআয জটাটার ণভক্সড জযন 

(Total Mixed Ration) 

11.           ক              Sustainable Development Goals) 



  

         -২  

ক          ক            ক    ক                                   

 

   ক 

   

ক      কভ ম ম্পাদন সূচকমূ ণফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

ণযভা দ্ধণত এফাং 

উােসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

1. 2                  প্রজনজনয াংখ্যা গফাণদশুয জাত উন্নয়দণ কৃণত্রভ প্রজনন একটি দ্ধণত মায ভােদভ গাবীদক ণনণদ মষ্ট 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 

2. 3                        

  ক          ক   

     ক           ক   

প্রজননকৃত ছাগীয াংখ্যা ণনণদ মষ্ট ভদয় প্রাকৃণতক উাদয় ব্লাক জফঙ্গর জাদতয প্রজননক্ষ্ভ াঁঠা দ্বাযা ছাগীদক 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 দয়দছ। 

ণড.এর.এ  ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

জদীয় এই জাত াংযক্ষ্ণ 

কযা প্রদয়াজন 

3. 5   ক                 

            

উৎাণদত ফাছুদযয তথ্য 

াংগ্র  

জদব্যাী কৃণত্রভ প্রজনন জকন্দ্র, উদকন্দ্র ও দয়দন্টয ভােদভ ণযচাণরত এ.আই 

কাম মক্রদভয পরাপর ণদদফ উৎাণদত াংকয জাদতয ফাছুয োভাযী ও াণযফাণযক 

ম মাদয় ারন কযা দয় থাদক এফাং ভাঠ ম মাদয় ফাছুযগুদরায তথ্য াংযক্ষ্ণ কযা য় ও 

যফতীদত প্রজনন কাদজ ব্যফায কযা য়।  

 

ণড.এর.এ এফাং 

জফযকাণয উদোিা   

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ফাছুয মৃতুয প্রণতদযাদধয 

জন্য কভ মসূচী/ উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রদয়াজন 

4. 1

0 

 ক              টিকা প্রদয়াগকৃত শু-াণে গফাণদশু-াণেয জযাগ-প্রণতদযাধ ক্ষ্ভতা সৃণষ্টয রদক্ষ্য টিকা প্রদান কযা দয় থাদক। 

ণবএপএ এফাং অন্যান্য ভাঠ কভী ভাঠ ম মাদয় টিকা প্রদান কদয থাদক। 

ণড.এর.এ, এনণজও  

ও জফযকাণয উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রদয়াজন 

5. 1

2 

            ক         ণচণকৎাকৃত  শু জদদয প্রণতটি উদজরা, জজরা প্রাণী াাতার এফাং জকন্দ্রীয় প্রাণী াাতাদর 

ণডএরএ এয জবদটণযনাযী াজমন কর্তমক অসুস্থ/দযাগাক্রান্ত 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 

6. 1

3 

             ক         ণচণকৎাকৃত            জদদয প্রণতটি উদজরা, জজরা প্রাণী াাতার এফাং জকন্দ্রীয় প্রাণী াাতাদর 

ণডএরএ এয জবদটণযনাযী াজমন কর্তমক অসুস্থ/দযাগাক্রান্ত            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 

7. 1

4 

       -           

                    

                

                           ক        -                                            

     ক     ক                   ক     ।  

ণড.এর.এ ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

8. 1

5 

       -            

         

                

             

                ক        -                              ক           

     ক ক                                ক          ক     । 

ণড.এর.এ ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

ণনয়ণভত কাম মক্রভ 

9. 1

6 

                      

     বৃণদ্ধকযণ 

                ভাঠ ম মাদয়য োভাযীদদয গফাণদশু-াণে ারদন ক্ষ্ভতা বৃণদ্ধয রদক্ষ্য প্রাণণম্পদ 

অণধদপ্তয কর্তমক োভায ব্যফস্থানা, জযাগ ণনয়ন্ত্রণ ও আত্মকভ মাংস্থাদনয সুদমাগ সৃণষ্টয 

রদক্ষ্য প্রণক্ষ্ণ কাম মক্রভ ণযচাণরত দয় থাদক। 

 

ণড.এর.এ, এনণজও  

এফাং জফযকাণয 

উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রদয়াজন 

10. 1

7 

       -           

                 

    ক          

                ক ভাঠ ম মাদয়য কভ মযত কভ মকতমাগণ ক্ষুদ্র এফাং ভাঝাযী গফাণদশুয োভায প্রণতষ্ঠায় াধাযন 

উদোিাগণদক         ক          কাণযগযী ও প্রমৄণিগত ায়তা প্রদান কদয 

থাদক। 

 

ণড.এর.এ  এফাং 

জফযকাণয উদোিা 

ণড.এর.এ এয 

ফাণল মক প্রণতদফদন 

আধুণনক প্রমৄণি প্রদয়াজন 

11. 1       -                    ক ভাঠ ম মাদয়য কভ মযত কভ মকতমাগণ ক্ষুদ্র এফাং ভাঝাযী জাণট্রি  োভায প্রণতষ্ঠায় কাণযগযী ও ণড.এর.এ  এফাং ণড.এর.এ এয আধুণনক প্রমৄণি প্রদয়াজন 



  

   ক 

   

ক      কভ ম ম্পাদন সূচকমূ ণফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

ণযভা দ্ধণত এফাং 

উােসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

8                  

    ক              

    ক   

      ক    প্রমৄণিগত ায়তা প্রদান কযায উদেদশ্য উঠান বফঠদক অাংগ্রণ কযায জন্য োভাযী ও 

াধাযণ ভানুলদক উদ্বুদ্ধ কদয থাদকন।  

জফযকাণয উদোিা ফাণল মক প্রণতদফদন 

12. 1

9 

               ঘা চালকৃত জণভ পডায এক প্রকাদযয ব্যজ ঘা মা গফাণদশুয প্রদয়াজনীয় পুণষ্ট যফযা কদয। জনণয়ায, 

াযা, জাভ মান উন্নত জাদতয ঘা। প্রাণণম্পদ অণধদপ্তদযয অধীদন যকাণয দুগ্ধ োভায, 

ণফণবন্ন জজরা, উদজরা দপ্তদয এফাং োভাযীয 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 

13. 2

0 

                   

                      

        

ণযদ মনকৃত োভায/ ণপড 

ণভর/ যাচাণয 

ণফণবন্ন োভায, ণপড ণভর এফাং যাচাণযমূদয জযণজদেন, রাইদন্স নফায়ন, প্রাণণম্পদ 

াংণিষ্ট ণফণবন্ন আইন ও ণফণধভারায পর ফাস্তফায়ন, োভাদযয ফাদয়াণণকওণযটি  ও 

াণফ মক গুণগত ভান যক্ষ্া এফাং প্রাণণজজাত ণনযাদ োে ণনণচিতত 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        -3 

কভ মম্পাদন রক্ষ্যভাত্রা অজমদনয জক্ষ্দত্র ভাঠ ম মাদয়য অন্যান্য কাম মারদয়য ণনকট সুণনণদ মষ্ট চাণদা 
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ক   
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       ক   

                            

   ক।                      

                                

   ক    ক                 ক   

    । 

 


