
গত এক দশকক প্রাণিসম্পদ খাকতর উকেখক াগ্য অর্জন 

ভৎস্য ও প্রাণিম্পদ ভন্ত্রিারয়েয অধীন প্রাণিম্পদ অণধদপ্তয ফাাংরায়দয়য প্রাণিম্পদ খায়েয অন্যেভ সফাদানকাযী ও ণনেন্ত্রক 

াংস্থা। ণনযাদ প্রাণিজ আণভয়লয যফযা ণনণিেকয়ে প্রাণিম্পদ অণধদপ্তয়যয ণযয়লফাভ খাভাযীয আণিনা ম যন্ত ণফস্তৃে। 

প্রণেষ্ঠারগ্ন সেয়ক প্রাণিম্পদ অণধদপ্তয গফাণদশু-াণখয সযাগ ণনেন্ত্রি ও প্রণেকায, গফাণদশুয উৎাদনীরো বৃণি, উয়যাক্তা সৃণি 

ও দক্ষো উন্নেন, প্রাণিপুণি উন্নেন, প্রাণিজাে য়েয বযালু সেইন ও ফাজায ব্যফস্থানা প্রভৃণে সক্ষয়ে পরোয ায়ে কাজ কয়য 

মায়ে। ণফগে এক দয়ক প্রাণিম্পয়দয Key Performance Indicator (KPI) েো- দুধ, ভাাং ও ণিভ উৎাদন 

ফহুরাাংয় বৃণি সয়েয়ে। প্রাণিম্পদ খায়ে ণফগে এক দয়ক যকায়যয উয়েখয়মাগ্য দয়ক্ষ ও অজযনভ ণনম্নরূ : 

 

 ২০২০-২১ অে যফেয়য প্রাণিম্পদ উখায়ে ণজণিণয প্রবৃণিয ায ৩.৮০ োাং এফাং কৃণলজ ণজণিণয়ে প্রাণিম্পদ খায়েয 

অফদান ১৩.১০ োাংয় উন্নীে য়েয়ে। এই সক্টয়যয ায়ে প্রেযক্ষবায়ফ প্রাে ২০ োাং এফাং য়যাক্ষবায়ফ ৫০ োাং 

ভানুল জণিে। 

 দুধ উৎাদন : দুয়ধয সেকই উৎাদন ণনণিেকয়ে গফাণদশুয জাে উন্নেন, দুধ ও দুগ্ধজাে য়েয ফাজায ব্যফস্থানায 

উন্নেন, ভানণনেন্ত্রি ও জরবযো ণনণিে কযা এফাং দুধ ায়নয অবযা গয়ি সোরাে সুদূয প্রাযী উয়যাগ গ্রি কযা 

য়েয়ে। ২০২০-২১ অে যফেয়য দুয়ধয উৎাদন ণের ১১৯.৮৫ রক্ষ সভণিক েন, মা ২০১০-২০১১ অে যফেয়যয তুরনাে ৪ গুি বৃণি 

াওোে জনপ্রণে প্রাপ্যো ১৯৩.৩৮ণভণর/ণদন এ উন্নীে য়েয়ে। ণফগে দয়ক কৃণেভ প্রজনন প্রভেণক্তয ম্প্রাযি, জাে উন্নেন 

ও উৎাদনীরো বৃণি এফাং সিইণয স্টয়কয াংখ্যাগে উত্থান দুগ্ধ উৎাদন বৃণিয়ে ভর ণনোভক ণয়য়ফ কাজ কয়যয়ে।   

 ভাাং উৎাদন : যকায়যয নীণেগে ােোয সপ্রক্ষায়ে সাণি সক্টয়য অব্যাে ণফণনসোগ ও ফাণিণজযকােন ঘয়েয়ে। গে 

কয়েক ফেয়য গফাণদশুয অবফধ ফাণিজয সযায়ধয প্রেযক্ষ প্রবায়ফ গফাণদশু হৃিপুিকযয়িয ফাণিণজযক উয়যাগ ব্যাকবায়ফ 

ম্প্রাণযে য়েয়ে। পরস্বরূ, ফাাংরায়দ ভাাং উৎাদয়ন স্বোংম্পূি যো অজযন কয়যয়ে। গে এক দয়ক ভাাং উৎাদন ৪.২৫ 

গুি বৃণি সয়ে ২০২০-২১ অে যফেয়য ৮৪.৪০ রক্ষ সভণিক েয়ন উন্নীে য়েয়ে এফাং জনপ্রণে প্রাপ্যো দাঁণিয়েয়ে ১৩৬.১৮ 

গ্রাভ/ণদন। 

 ণিভ উৎাদন : সদয়য আফাওো উয়মাগী সরোয াঁ-ভৄযণগয জাে উন্নেন, গ্রযান্ড প্যায়যন্ট স্টক ও প্যায়যন্ট স্টক খাভায 

স্থান, ফাণিণজযক খাভায ম্প্রাযি এফাং ভানম্মে সাণি খায উৎাদয়ন ণফণনয়োয়গয পয়র ণিভ উৎাদয়ন উচ্চ প্রবৃণি 

অণজযে য়েয়ে। ২০২০-২১ অে যফেয়য ণিয়ভয উৎাদন ণের ২০৫৭.৬৪ সকাটি, মা ২০১০-২০১১ অে যফেয়যয উৎাদয়নয 

(৬০৭.৮৫ সকাটি) তুরনাে ৩.৪ গুি বৃণি াওোে ফেযভায়ন ণিয়ভয জনপ্রণে প্রাপ্যো ১২১.১৮ টি/ফেয এ উন্নীে য়েয়ে। 

 গে এক দয়ক প্রাণিজাে ে উৎাদয়নয ধাযাফাণকোে , সদ ফেযভায়ন ভাাং ও ণিভ উৎাদয়ন স্বোংম্পূি য। সদয় 

ভাাংয়য োণদা েবাগ পূযি কয়য ণফয়দয় যপ্তাণনয সুয়মাগ সৃণি য়েয়ে। 

 ণফগে ভয়ে সকাযফাণনয শুয ফাজায ণের আভদাণন ণনব যয। যকায গৃীে ণফণবন্ন উয়যাগ ফাস্তফােয়নয পয়র গফাণদশু 

হৃিপুিকযি উয়েখয়মাগ্য ায়য বৃণি সয়েয়ে। গে ৪ (োয) ফেয়য সদয় উৎাণদে গফাণদশু দ্বাযা সকাযফাণনয শুয োণদা 

পূযি ম্ভফ য়েয়ে। ঈদুর-আমা/২০২১ উরয়ক্ষয সকাযফাণনয়মাগ্য গফাণদশু প্রস্তুে ণের ১.১৯ সকাটি এফাং সকাযফাণন য়েয়ে 

০.৯১ সকাটি। ণযাংখ্যানদৃয়ি প্রাে ২৮ রক্ষ সকাযফাণনয়মাগ্য গফাণদশু উদ্বৃত্ত ণের এফাং সকাযফাণনয শুয ফাজায়য প্রাে 

৪৬৪৩০.০৫ সকাটি োকা সরনয়দন য়েয়ে। সরনয়দনকৃে অয়ে যয ণাংবাগ ধনীক সেিী সেয়ক প্রাণন্তক জনয়গাষ্ঠীয কায়ে 

স্তান্তণযে য়েয়ে। 

 জাে উন্নেন ও কৃণেভ প্রজনন কাম যক্রসভয অাং ণায়ফ ২০১০-১১ অে যফেয়য গফাণদশুয ণয়ভন উৎাদয়নয ণযভান ণের 

২৫.৮৪ রক্ষ সিাজ, মা ২০২০-২১ অে যফেয়য সফয়ি দাঁণিয়েয়ে ৪৪.৪১ রক্ষ সিাজ। গবাদিপশুর উৎপািনশীলতা বৃদির লক্ষ্যে 



২০২০-২১ অে যফেয়য সদব্যাী ৪,৬৯৪ টি কৃণেভ প্রজন ন উয়কন্দ্র /য়েন্ট এয ভাধ্যয়ভ ৪৩.৬৫ রক্ষ গাবীয়ে কৃণেভবায়ফ 

প্রজনন কযা য়েয়ে। 

 িান্সফাউন্ডাযী প্রাণিয়যাগ প্রণেয়যায়ধয জন্য সদয়য ণফভান, স্থর ও ভৄদ্র ফন্দয়য ২৪টি সকাোয়যন্টাইন সস্টন স্থান কযা য়েয়ে। 

 ভানফম্পদ উন্নেন কাম যক্রয়ভয অাং ণয়য়ফ ২টি সবয়েণযনাণয কয়রজ এফাং ৫টি প্রাণিম্পদ ণিয়লাভা ইনণস্টটিউে স্থাণে 

য়েয়ে। 

 প্রাণিজাে য়েয ভান ণনেন্ত্রি এফাং ণফয়দয় যপ্তানীয রয়ক্ষয সদয় প্রেভফায়যয ভে Accredited এফাং ISO নদ প্রাপ্ত 

সকাোণরটি কয়রার ল্যাফয়যেণয স্থান কযা য়েয়ে। 

 ণফগে ১৯৫৮ ার সেয়ক গফাণদশুয ণযন্ডাযয়ি নাভক বাইযাজণনে বোফ সযায়গয প্রয়কাস সদয়য উত্তয-পূফ যাঞ্চয়র প্রাে 

২ রক্ষ গফাণদশুয ভতুয ে। এ অফস্থাে সযাগটি ণনভ যর কযায রয়ক্ষয াযায়দয় গে কয়েক দয়ক গফাণদশুয়ে ণযন্ডাযয়ি 

টিকা প্রয়োয়গয পয়র ২০১০ ায়র World Organization for Animal Health (OIE) কর্তযক 

ফাাংরায়দয়ক ণযন্ডাযয়ি ভৄক্ত সঘালিা কয়য। 

 গফাণদশুয উৎাদনীরো বৃণিয রয়ক্ষয ম্পূি য বফজ্ঞাণনক িণেয়ে ০৯টি প্রুয়বন বুর (Proven Bull) উৎাণদে 

য়েয়ে। ফেযভায়ন প্রুয়বন বুয়র’য ণয়ভন দ্বাযা কৃণেভ প্রজনন কাম যক্রভ ণযোণরে য়ে, পয়র সদয় অণধক দুধ ও ভাাং 

উৎাদনীর গাবীয াংখ্যা বৃণি সয়েয়ে। 

 ণফগে এক দয়ক প্রাণিম্পদ অণধদপ্তয কর্তযক সভাে প্রাে ৯২ রক্ষ সফকায ভেফক, ভেফ ভণরা, দুস্থ ভণরা, ভূণভীন ও প্রাণন্তক 

কৃলকয়ক গফাদীশু ও াঁ-ভৄযগী ারন ণফলেক প্রণক্ষি প্রদান কয়য আত্ম-কভ যাংস্থায়নয সুয়মাগ সৃণি  কযা য়েয়ে। 

 ণিণজোরাইয়জয়নয অাং ণয়য়ফ প্রাণিম্পদ অণধদপ্তয কৃলক খাভযীয়দযয়ক প্রাণিম্পদ রারনারন, ণেণকৎা সফা 

সময়কান ধযয়নয ভস্যায জন্য সম সকান সভাফাইর য়ে সোর ণি ১৬৩৫৮ নম্বয়য এ.এভ.এ কয়য যাভ য াওো মায়ে। 

 সফা জীকযয়িয অাং ণয়য়ফ প্রাণিম্পদ অণধদপ্তয সাণি ও সিইণয খাভায সযণজয়েন ও নফােন এফাং শুখায ও 

ঔলধ আভদাণনয এনওণ প্রদান কাম যক্রভ ণিণজোরাইজ কযা য়েয়ে। 

 


