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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

পিরচালক, িবভাগীয় ািণসদ দর, ঢাকা

এবং

মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

২০১৯-২০,২০২০-২১,২০২১-২২ অথ বছর:
ঢাকা িবভাগ এলিডিস পয ােয় উরেণর াপেট এবং ঢাকা িবভােগর মবিধ  জনসংার ািণজ আিমেষর (ধ, িডম ও মাংস) চািহদা
মটােত  উৎপাদন  ও  উৎপাদনশীলতা  িেত  িবমান  ািণসেদর  সংরণ,  সসারণ  ও  জাত  উয়ন  ে  অভাবনীয়  অবদান  রেখ
চলেছ।
সািতক অথ বছরসেহ(২০১৯-২০,২০২০-২১,২০২১-২২) গবািদপর জাত উয়েন যথােম ১১.৬২, ১০.৭৩ ও ১১.৮৮ ল জননম
গাভী/বকনােক  িম  জনেনর  আওতায়  আনা  হেয়েছ।  উৎপািদত  সংকর  জােতর  বােরর  সংা  যথােম  ৩.৫৯,  ৩.৫৭,  ও  ৪.২১ল।
িবমান ািণসেদর সংরণ ও সসারেণ যথােম ৫.৮৫,  ৫.৮৮ ও ৭.০০৫ কা গবািদপ-পািখেক কা দান করা  হেয়েছ এবং
যথােম ৪.০৫, ৩.১০ ও ৩.৩৭ কা গবািদ প-পািখেক িচিকৎসা দান করা হেয়েছ। খামািরর সমতা ি, খামার বাপনার উয়ন
ও খামার সসারেণ যথােম ০.২৮, ০.৪৩৯ ও ০.৫২৭ ল খামািরেক িশণ দানসহ যথােম ৩৫০৪, ৪৪৯৯ ও ৫০৩৫  উঠান বঠক
আেয়াজন করা  হেয়েছ। িনরাপদ ও মানসত ািণজ আিমষ উৎপাদেন যথােম ৯৯৩৯,  ১০৬৬৫ ও ১১৬৮০ খামার/  িফড িমল/ হাচাির
পিরদশ ন; ৫১৩৬, ২০০৫ ও ২৬৩১ জন মাংস িয়াজাতকারীেদর িশণ এবং ৭৬, ৮৯ ও ১২০  মাবাইল কাট  পিরচালনা করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

গবািদ পপািখ ণগত মানস খাের অলতা, আিবভাবেযা রাগ াভাব, ু সংরণ ও িবপণন বার অভাব, লাগসই ির
ঘাটিত, খা িনরাপদতা (ড সফ),  সংেযাজনকারী উোেগর ঘাটিত, উৎপাদন সামীর উ, জলবা পিরবতেনর ভাব,
খামািরর সেচতনতা ও বাপনাগত ােনর ঘাটিত, সীিমত জনবল ািণসদ উয়েন অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

খা িনরাপা  িনিত বাজার  বার  সংেযাগ  জারদারকরণ,  পের বখীকরণ,  িনরাপদ ও মানসত উৎপাদন বার  চলন করা
হেব। গবািদ প-পািখর রাগ িনয়ণ, নজরদাির ি িচিকৎসা সবার মান উয়ন এবং রাগ অসান গেবষণাগার আিনকীকরণ করা হেব।
ধ  ও  মাংস  উৎপাদন  িেত  িম  জনন  ির সসারণ  অাহত রাখা  হেব।  খামািরর  সমতা  িেত  িশণ ও  উঠান  বঠক
জারদারকরণসহ ািণজাত প উৎপাদন ও িবপণেন খা িনরাপদতা িনিত করেত ািণসদ সিকত িবিভ আইন, িবিধ ও
নীিতমালার অসরেণ মাবাইল কােট র আওতা ি করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

গবািদ প-পািখর রাগ িতেরােধ ৭.১৭ কা মাা কা েয়ােগর মােম ভাকিসেনশন কাযেমর সসারণ ঘটােনা হেব ও
নজরদাির বা জারদাের ১৮০০ িডিজজ সািভ েল পিরচালনা করা হেব।
রাগ িতকাের ০.২২ কা গবািদপ ও ৩ কা পািেক উত িচিকৎসা সবা দােনর বা হণ করা হেব।
খামািরর সমতা ি,  খামার বাপনার উয়ন ও খামার সসারেণ ০.৪২ল খামািরেক িশণ দান ও ৪৯০০  উঠান
বঠক পিরচালনা করা হেব।
গবািদ পর জাত উয়েন ৯.৯৮ ল জননম গাভী/বকনােক িম জনেনর আওতায় আনয়ন এবং ৩.৫৯ ল সংকর জােতর
অিধক উৎপাদনশীল বার উৎপাদন করা।
িনরাপদ ও মানসত াণীজ আিমষ উৎপাদেন ১০৮৪৯  খামার/িফড িমল/হাচাির পিরদশ ন,২৭০০ জন মাংস
িয়াজাতকারীেদর িশণ এবং ১৪৩ মাবাইল কাট  বাবায়ন করা হেব।
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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-

পিরচালক, িবভাগীয় ািণসদ দর, ঢাকা

এবং

মহাপিরচালক,  ািণসদ  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

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

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ধ, মাংস ও িডেমর উৎপাদন ি
২. গবািদপ ও পাষা াণীর িচিকৎসা দান
৩. কা দান, িডেজজ সািভ েল, ননা পরীা বা হন ও ি ভেটিরনাির কা পিরচালনার মােম রাগ
িতেরাধ  ও  িনয়ণ
৪. জাত উয়েন িম জনন ি সসারণ এবং সংকর জােতর বােরর ত সংহ
৫. গবািদপর ি উয়েন ায়ী ঘাষ চাষ সসারণ
৬. ািণসেদর সসারণ ও খামার বা উয়েন উঠান বঠক আেয়াজন ও িশণ দান
৭. মাংস িয়াজাতকারী িশণ, খামার/িফডিমল/হাচারী পিরদশ ন, বািণিজক খামার রিজেশন ও নবায়ন এবং
মাবাইল কাট  বাবায়েনর মােম মানসত াণীজ আিমষ উৎপাদন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ধ উৎপাদন ি জনিত েধর াতা
পিরমান
(িমিল/িদন)

৩০.৫৭ ল
ম.টন

৩১.০১ ল ম.
টন

৩৩.৮০ ল ম.
টন

৩৪.১ ল ম. টন ৩৫.২ ল ম. টন
িবএলআরআই, িমিভটা,
উয়নসহেযাগী সংা

আওতাধীন জলা
ািণসদ দরসেহর
িতেবদন

মাংস উৎপাদন ি
জনিত মাংেসর
াতা

পিরমান
(াম/িদন)

১৭.৯০ ল ম.
টন

১৮.২৪ ল ম.
টন

১৮.৫৮ ল ম.
টন

১৮.৭১ ল ম. টন ১৯.০১ ল ম. টন
িবএলআরআই, উয়ন সহেযাগী
সংা

আওতাধীন জলা
ািণসদ দরসেহর
িতেবদন

িডম উৎপাদন ি
জনিত িডেমর
াতা

পিরমান (সংা/
বছর)

৫৪৮.৩৬ কা ৫৬০.৩৭ কা ৫৬১.৯২ কা ৫৬৬.২৮ কা ৫৭০.৩৯ কা
িবএলআরআই, উয়নসহেযাগী
সংা

আওতাধীন জলা
ািণসদ দরসেহর
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ১৬:২৭ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ৩০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

৩৯

[১.১] কা দান
সসারণ

[১.১.১] কা েয়াগত
পপািখ

সমি
সংা
(কা)

১০ ৫.৮৮ ৭.০০৫ ৭.১৭ ৭.১০ ৭.০০ ৬.৯০ ০ ৭.২ ৭.২৫

[১.২] গবািদপ পািখর
িচিকৎসা দান

[১.২.১] িচিকৎসাত
গবািদপ

সমি
সংা
(কা)

৭ ০.২৪৯ ০.২১৮১ ০.২২ ০.২১ ০.২০ ০.১৯ .১৮ .২৩ .২৪

[১.৩] হস রিগর
িচিকৎসা দান

[১.৩.১] িচিকৎসাত
হস-রিগ

সমি
সংা
(কা))

৬ ২.৮৬ ৩.১৬১ ৩.০০ ২.৯৮ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০ ৩.১০ ৩.১৫

[১.৪] পাষাািণর
িচিকৎসা দান

[১.৪.১] িচিকৎসাত
পাষা ািণ

সমি সংা ২ ২০০৬৮ ২৮৮৪০ ২৪০০০ ২৩৮০০ ২৩৭০০ ২৩৬৫০ ২৩৬০০ ২৪৫০০ ২৫০০০

[১.৫] গবািদপ পািখর
রাগ অসােন নণা
সংহ কের
গেবষণাগাের রণ

[১.৫.১] িরত ননা সমি সংা ৫ ৮৮০৪ ১০২০৬ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১০০০০ ৯৯৫০ ১০৪০০ ১০৫০০

[১.৬] গবািদপপািখর
িডেজজ সািভ েল

[১.৬.১] পিরচািলত
সািভ েল

সমি সংা ৫ ৩০৯৬ ১৯০৬ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭৪০ ১৭৩০ ১৭২০ ১৮৩০ ১৮৫০

[১.৭] ি ভেটিরনাির
মিডেকল কা
পিরচালনা

[১.৭.১] পিরচািলত
ভেটিরনাির মিডেকল
কা

সমি সংা ৪ ৪২১ ৬১৫ ৬৬৪ ৬৫৫ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬৭০ ৬৭৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] মানবসদ
উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি

১৯

[২.১] খামািরেদর
িশণ দান

[২.১.১] িশনা
খামারী

সমি
সংা
(ল)

৬ ০.৪৩৯ ০.৫৩০ ০.৪২ ০.৪০ ০.৩৫ ০.৩০ .৪৩ .৪৩ .৪৪

[২.২] মাংস
িয়াজাতকারীেদর
িশণ দান

[২.২.১] িশনা
মাংস িয়াজাতকারী

সমি
সংা
(ল)

৪ ২০০৫ ২৬৩১ ২৭০০ ২৬৫০ ২৬৪০ ২৬৩০ ২৬০০ ২৭৫০ ২৮০০

[২.৩] গবািদপ-পািখ
পালেন সমতা
িেত ওঠান বঠক
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত উঠান
বঠক

সমি সংা ৪ ৪৪৯৯ ৫০৩৫ ৪৯০০ ৪৮৫০ ৪৮৩০ ৪৮২০ ৪৮০০ ৪৯৫০ ৫০০০

[২.৪] ায়ী ঘাষ চাষ
সসারণ

[২.৪.১] ায়ী ঘাস
চাষত জিম

সমি একর ৫ ১৮৯৯ ১৭৭০ ১৬৫০ ১৬৪০ ১৬৩০ ১৬২০ ১৬০০ ১৭০০ ১৭২০

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

১২

[৩.১] খামার/িফড
িমল/হাচারী পিরদশ ন

[৩.১.১] পিরদশ নত
খামার/িফডিমল/হাচাির

সমি সংা ৩ ১০৬৬৫ ১১৬৮০ ১০৮৪৯ ১০৮০০ ১০৭৫০ ১০৭০০ ১০০০০ ১০৯০০ ১০৯৫০

[৩.২] পাি
খােমােরর রিজেশন
ও নবায়ন

[৩.২.১] রিজিত
পাি খামার

সমি সংা ২ ১৩৭ ৩৫৫ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৫০ ৪২০ ৪৪০

[৩.৩] গবািদপ
খামােরর রিজেশন
ও নবায়ন

[৩.৩.১] রিজিত
গবািদপর খামার

সমি সংা ২ ২৫১ ৬০৮ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪০০ ৪৬০ ৪৭০

[৩.৪] ািণসদ
িবষয়ক িবিভ আইন
েয়ােগ মাবাইল কাট 
পিরচালনা করা

[৩.৪.১] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ৫ ৮৯ ১২০ ১৪৩ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২০ ১৪৫ ১৫০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পিরচালক, িবভাগীয় ািণসদ দর, ঢাকা, মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, ািণসদ অিধদর িহসােব পিরচালক, িবভাগীয় ািণসদ দর, ঢাকা-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
িবভাগীয় ািণসদ দর, ঢাকা

তািরখ

মহাপিরচালক
ািণসদ অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিপিব (EPB) এেপাট  েমাশন েরা (Export Promotion Bureau)

২ এ আই (AI) িম জনন (Artificial Insemination)

৩ এনিজও (NGO) বসরকারী সংা (Non-Government Organization)

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

৫ এসিডিজ (SDG) টকসই উয়ন অভী (Sustainable Development Goal)

৬ িজিডিপ (GDP) মাট দশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product)

৭ এমআর (TMR) টাটাল িমড রমন (Total Mixed Ration)

৮ িডএলএস (DLS) ািণসদ অিধদর (Department of Livestock Services)

৯ িবএলআরআই (BLRI)
বাংলােদশ ািণসদ গেবষণা িতান (Bangladesh Livestock
Research Institute)

১০ িবিবএস (BBS) বাংলােদশ পিরসংান েরা (Bangladesh Bureau of Statistics)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কা দান সসারণ [১.১.১] কা েয়াগত পপািখ
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[১.২] গবািদপ পািখর িচিকৎসা দান [১.২.১] িচিকৎসাত গবািদপ
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[১.৩] হস রিগর িচিকৎসা দান [১.৩.১] িচিকৎসাত হস-রিগ
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[১.৪] পাষাািণর িচিকৎসা দান [১.৪.১] িচিকৎসাত পাষা ািণ
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[১.৫] গবািদপ পািখর রাগ অসােন নণা
সংহ কের গেবষণাগাের রণ

[১.৫.১] িরত ননা
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[১.৬] গবািদপপািখর িডেজজ সািভ েল [১.৬.১] পিরচািলত সািভ েল
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[১.৭] ি ভেটিরনাির মিডেকল কা
পিরচালনা

[১.৭.১] পিরচািলত ভেটিরনাির মিডেকল
কা

উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[২.১] খামািরেদর িশণ দান [২.১.১] িশনা খামারী
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[২.২] মাংস িয়াজাতকারীেদর িশণ দান [২.২.১] িশনা মাংস িয়াজাতকারী
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[২.৩] গবািদপ-পািখ পালেন সমতা িেত
ওঠান বঠক আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত উঠান বঠক
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[২.৪] ায়ী ঘাষ চাষ সসারণ [২.৪.১] ায়ী ঘাস চাষত জিম
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[৩.১] খামার/িফড িমল/হাচারী পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত খামার/িফডিমল/হাচাির
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[৩.২] পাি খােমােরর রিজেশন ও নবায়ন [৩.২.১] রিজিত পাি খামার
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন

[৩.৩] গবািদপ খামােরর রিজেশন ও নবায়ন [৩.৩.১] রিজিত গবািদপর খামার
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৩.৪] ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন েয়ােগ
মাবাইল কাট  পিরচালনা করা

[৩.৪.১] পিরচািলত মাবাইল কাট 
উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির
হাসপাতালসহ

আওতাধীন জলার উপেজলা ািণসদ দর ও ভেটিরনাির হাসপাতালসেহর
সমিত িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

ািণসদ িবষয়ক িবিভ আইন
েয়ােগ মাবাইল কাট  পিরচালনা করা

পিরচািলত মাবাইল কাট 
িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা িবভাগ ড
ইেপর জনােরল অব িলশ

উপেজলা পয ােয় মাবাইল কাট  পিরচালনায় শাসন ও জনিনরাপা িবভােগর সিয় সহেযািগতা আবক।
কপের মৗিখক/ িলিখত আেবদেনর িেত ানীয় শাসন িনধ ািরত সমেয় মাবাইল কাট  পিরচালনা কের
থােক।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




