
প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়তে ণিএলআরআই এর অিদাে 

প্রািী প্রজাণের উৎপাদে দক্ষো োতদর ককৌণলকমাে েথা িংশগে উৎপাদেশীলো এিং োতদর কে পণরতিতশ পালে করা হয় োর 

উপর ণের্ ভরশীল। স্বাধীেোততারকাতল িাংলাতদতশর অণধকাংশ গিাণদ প্রািী ও কপাণি প্রজাণে ণিল কদশী জাতের। এসকল কদশী প্রািী 

ও কপাণি প্রজাণের উৎপাদে দক্ষো ণিল অতেক কম। জাণের ণপো স্বাধীেো পরিেী সমতয় মানুতের খাদ্য োণলকায় দুধ, ণিম ও 

মাংতসর গুরুত্ব ণিতিচোয় ণেতয় কদশী প্রজাণের প্রািী ও কপাণির উৎপাদে দক্ষো িাড়াতোর জন্য োোধরতের যুগান্তকারী পদতক্ষপ 

গ্রহি কতরে। এর মতে উতেখতোগ্য কাে ভক্রম হতে ১৯৭২ সাতল ণেউণজল্যান্ড কথতক প্রজেতের জন্য উন্নে জাতের কর্ড়া আমদাণে করা 

এিং ১৯৭৩ সাতল গরুতে কৃণিম প্রজেে কাে ভক্রম শুরু করা। জাণের ণপো িঙ্গিন্ধু কশখ মুণজবুর রহমাতের শাহাদৎ পরিেী সমতয় 

গিাণদ প্রািী ও কপাণির জাে উন্নয়ে কাে ভক্রতম িাঁধাগ্রস্থ হয়। পরিেীতে ১৯৯৬ সাতল মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কশখ হাণসোর কেতৃতত্ব গঠিে 

সরকার প্রাণিসম্পদ উন্নয়তে গতিেিা ও সম্প্রসারি কাে ভক্রতম ণিণেতয়াগ িাড়াতে থাতকে। এরই ধারািাণহকোয় কদতশ প্রািী ও কপাণি 

সম্পতদর উন্নয়তে কদতশ োোণিধ কাে ভক্রম গ্রহি ও িাস্তিায়ে করা হয়। এর ফলশ্রুণেতে কদতশ প্রাণিজ আণমতের উৎপাদে িাড়তে 

থাতক এিং িেভমাতে কদশ মাংস ও ণিম উৎপাদতে সয়ংসম্পুি ভ। কদশজ দুধ উৎপাদে জােীয় চাণহদার ৭৭.৬ শোংশ পূরি করতি।  

 

ণিএলআরআই  

িাংলাতদশ প্রাণিসম্পদ গতিেিা ইেণিটিউট (ণিএলআরআই), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালতয়র আওোধীে কদতশর প্রািী ও 

কপাণিসম্পদ উন্নয়তে একটি জােীয় গতিেিা প্রণেষ্ঠাে। ১৯৮৪ সাতল মহামান্য রাষ্ট্রপণের ২৮ েং অণি ভন্যান্স এর মােতম 

ণিএলআরআই প্রণেণষ্ঠে হয় এিং ১৯৮৬ সাল কথতক ণিএলআরআই এর কম ভোিা শুরু হয়। কপাণি ও প্রাণিসম্পতদর উৎপাদে সমস্যা 

ণচণিেকরি, জাে উদ্ভািে, খাদ্য ও পুণি, স্বাস্থয ও ব্যিস্থাপো ণিেতয় কটকসই প্রযুণি উদ্ভািে, আথ ভ-সামাণজক মূল্যায়ে ও পরীক্ষি, 

প্রাথণমক সম্প্রসারি এিং প্রযুণি প্রচাতরর পাশাপাণশ খাদ্য ণেরাপতা, প্রাণিজ উপকরি ও কপ্রািাতের র্যালু এযাণিশে, খামারী ও 

উতদ্যািাতদর পরামশ ভ কসিা ও ণশল্পায়তে ণিএলআরআই োর সক্ষমোর মতে কম ভদাণয়ত্বগুতলা পালে করতি। অথ ভনেণেক প্রবৃণি সমৃি 

প্রণেতিশী িড় কদশগুতলার মাতে সুণিধাজেক কর্ৌগণলক অিস্থাতে দাঁণড়তয় ণিশ্বখাদ্য সংকট ও পণরিেভেশীল আিহাওয়া কমাকাতিলা 

এিং সতি ভাপণর ণিশ্বায়ে প্রণেতোণগোয় কটকসই জােীয় অথ ভনেণেক অজভতে সহায়ক আঞ্চণলক ও আন্তজভাণেক প্রবৃণি সহায়ক 

গতিেিার কক্ষিগুতলা সম্প্রসারতি ণিএলআরআই েৎপর। 

 

রূপকল্প (Vision) 

প্রাণিসম্পদের উন্নয়দে জাতীয় চাণিোর ণেরীদে গদেষিা কার্ যক্রম পণরচালো ও প্রযুণি উদ্ভােে। 

 

অণিলক্ষ্য (Mission) 

প্রাণিসম্পদের উৎপােে সমস্যা ণচণিতকরি এেং গদেষিালব্ধ জ্ঞাে ও প্রযুণি প্রদয়াদগর মাধ্যদম প্রাণিসম্পদের উৎপােে ও 

উৎপােেশীলতা বৃণি কদর প্রাণিজ আণমদষর চাণিো পূরি। 

 

লক্ষ্য ও উদেশ্য (Aims and Objectives) 

 উন্নততর গদেষিা পণরচালো ও টেকসই প্রযুণি উদ্ভােে 

 উদ্ভাণেত প্রযুণির মাধ্যদম োদ্য ও প্রাণিজ পুণির ঘােণত পূরি 

 সম্ভেোময় টেশী প্রাণিসম্পদের সংরক্ষ্ি, উন্নয়ে এেং েংশবৃণিকরি 

 প্রাণিসম্পে পালদে েক্ষ্ মােে সম্পে উন্নয়ে 

 োণরদ্র্য ণেদমাচে 

 

 



প্রধাে কার্ যােলী (Main functions) 

১) গদেষিার মাধ্যদম টেদশর প্রাণিসম্পদের টমৌণলক সমস্যা শোিক্রদম তা সমাধাদের উপায় ণেধ যারি ো ণচণিত করা;  

২) প্রাণিসম্পদের ণেণিন্ন প্রকার টরাগ দ্রুত সোিকরি এেং তার ণচণকৎসার জন্য উপদর্াগী পিণত উদ্ভােে করা;  

৩) প্রাণিসম্পে উৎপােদের উপর ণেণিন্ন প্রকার ব্যকদেণরয়া, িাইরাস, ছত্রাক এেং পরজীণে ধারা সৃি টরাগ এেং তাদের সংক্রমি  

প্রিাে ণেি যদয় ইণপদেণমওলণজকযাল গদেষিা পণরচালো করা;  

৪) প্রািী ও টপাণিদত ণেণিন্ন প্রকার জীোণু দ্বারা সৃি রদগর ণেষদয় প্রািীর শরীদরর টরাগ প্রণতদরাধ ব্যেস্থা সংক্রান্ত গদেষিা এেং 

টরাদগর র্থার্থ প্রণতদষধক উৎপােদের জন্য লাগসই প্রযুণি উদ্ভােে করা;  

৫) দুধ, মাংস ও কষ যি শণি উৎপােে বৃণি সিায়ক প্রাণিসম্পদের উন্নত জাত উদ্ভােে এেং ণেম ও মাংদসর উৎপােে বৃণি সিায়ক 

টপাণির উন্নত জাত উদ্ভােে করা;  

৬) প্রািী োদদ্যর উৎপােে ও সংরক্ষ্ি পিণতর উন্নয়ে এেং কৃণষণিণিক উপজাত, উণিি ও অপ্রচণলত োদ্য সামগ্রীর সদে যাচ্চ ব্যেিার 

ণেণিত করা; 

৭) আপেকালীে সমদয় প্রাণিোদ্য র্গাদের লদক্ষ্য েীঘ যদময়াদে সংরক্ষ্িদর্াগ্য প্রাণিোদ্য প্রস্তুতকরদির টকৌশল উদ্ভােে করা; 

৮) প্রািী িইদত মানুদষ সংক্রমিদর্াগ্য টরাগ এেং আন্তঃদেশীয় প্রাণিদরাগ প্রণতদরাধকদল্প গদেষিার মাধ্যদম উি টরাগ ণের্ম যদলর লদক্ষ্য 

ণেণিন্ন প্রকার মােসম্পন্ন টিকা উদ্ভােে করা; 

৯) প্রািী িদত মানুদষ সংক্রমিদর্াগ্য টরাগ ণেয়ন্ত্রদি ‘একস্বাস্থয (One Health)’ ণেষয়ক গদেষিা পণরচালো করা;  

১০) প্রািীর সুস্বাস্থয রক্ষ্া ও উৎপােে বৃণি ণেণিতকরদির ব্যেস্থাপো টকৌশদলর উন্নয়ে করা;                   

১১) প্রািীসম্পদের ণচণকৎসায় ঔষধ ণিসাদে টেশীয় গাছগাছড়ার ঔষণধ গুোগুি মুল্যায়ে এেং উিার ব্যেিাদরর সম্ভােো পরীক্ষ্া করা; 

১২) প্রাণিস্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্ণতকর গাছ ণচণিত করা ও তার ণেরূপ প্রিাে ণেি যয় ও প্রণতকাদরর উপায় শোি করা;  

১৩) প্রাণিজ পন্য সংগ্রি, সংরক্ষ্ি এেং প্রণক্রয়াজাতকরদির লদক্ষ্য উিার পচে টরাধ এেং সংরক্ষ্দির টক্ষ্দত্র গুিগতমাে েজায় রাোর 

উদেদশ্য প্রদয়াজেীয় ও উন্নত পিণত উদ্ভােে করা;  

১৪) প্রািী এেং উৎপাণেত প্রাণিজপন্য সংক্রান্ত ণেণিন্ন উপাোদের উৎপােে ব্যয় ণেি যয় করা;  

১৫) ক্রমেণধ যষ্ণু জেসংখ্যার এই টেদশ প্রাণিসম্পদের উৎপােে বৃণির লদক্ষ্য নূতে নূতে প্রযুণি, জ্ঞাে উদ্ভােে ও উন্নয়ে করা;  



১৬) প্রাণিসম্পদের উপর গদেষিালব্ধ ফলাফদল প্রদয়াগ সংক্রান্ত কার্ যক্রদমর জন্য মাঠ পর্ যাদয়র সংণিি েপ্তরসর্মদির সমন্বয় ও ণেয়ন্ত্রি 

করা;  

১৭) জাতীয়িাদে গুরুত্বপূি য ণেদেচোয় প্রাণিসম্পে ণেষয়ক ণেণিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত টসণমোর, আদলাচো সিা ো কম যশালা আদয়াজে 

করা;  

১৮) টপাণি ও প্রাণিসম্পে উন্নয়দের লদক্ষ্য োদয়াদেকদোলণজ ও ন্যাদো টেকদোলণজ ণেষয়ক গদেষিা কার্ যক্রম পণরচালো করা;  

১৯) অঞ্চলণিণিক টপাণি এেং প্রাণিসম্পদের উপর গদেষিা কম য পণরচালো করা;  

২০) প্রাণিসম্পদের উপর গদেষিা সংক্রান্ত তথ্য কৃষদকর ণেকে টপৌৌঁছাদো;  

২১) প্রাণিসম্পে এেং তা িদত উৎপাণেত পদন্যর োজারজাতকরি সংক্রান্ত সমস্যা ণেি যয় এেং প্রাণিজপদের টেণিণেন্যাসসি তা 

োজারজাতকরদি উপযুি পিণতর উন্নয়ে করা;  

২২) ণেরাপে প্রাণিজ োদ্য ণেষয়ক গদেষিা পণরচালো করা;  

২৩) প্রািী েদজযর প্রকৃণত ও েহুমুেী উপদর্াণগতা এেং উিার পণরদেশ োন্ধে ব্যেস্থাপোর উপর গদেষিা পণরচালোক্রদম পিণত উদ্ভােে 

করা; 

২৪) ণেএলআরআই আইদের উদেশ্য পূরিকদল্প টকাে ব্যণি ো প্রণতষ্ঠাে এেং টেণশ-ণেদেণশ োতা সংস্থার সণিত চুণি সম্পােে করা; 

২৫) ণেএলআরআই আইদের উদেশ্য পূরিকদল্প প্রদয়াজেীয় অন্যান্য কার্ যােলী সম্পােে করা। 

 

ণিএলআরআই এর অজভে 

ণিএলআরআই এর োিা শুরুর সময় হতে অদ্যিণধ প্রািী ও কপাণির উৎপাদে, স্বাস্থয, খাদ্য ও পুণি সংক্রান্ত োো ণিেতয় কমাট ৯১ টি 

প্রযুণি ও প্যাতকজ উদ্ভািে কতরতি। এসি প্রযুণিগুতলার খােওয়ারী পণরসংখ্যাে ণেম্নরূপ- 

প্রযুণির ধরি প্রযুণি প্যাদকজ টমাে 

প্রািী উৎপােে ১৪ ৮ ২২ 

টপাণি উৎপােে ১১ ৭ ১৮ 

প্রাণিস্বাস্থয ২৪ ৩ ২৭ 

প্রািী োদ্য ও পুণি ব্যেস্থাপো ২৩ ১ ২৪ 

টমাে ৭২ ১৯ ৯১ 

 



ণিএলআরআই উদ্ভাণিে প্রযুণিগুতলা প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, িাংলাতদশ কৃণে গতিেিা কাউণন্সল এিং অন্যান্য সরকারী ও কিসরকারী 

সংস্থা এিং উতদ্যািাগতির মােতম খামারী পে ভাতয় ব্যিহৃে হতে। ণিগে ২০০৮ সাল কথতক ণিএলআরআই উদ্ভাণিে উতেখতোগ্য 

প্রযুণিগুতলা হতে- 

 ণিএলআরআই কলয়ার কেইে-১ (শুভ্রা) ও ণিএলআরআই কলয়ার কেইে-২ (স্বি ভা) জাতের ণিমপাড়া মুরগীর জাে উদ্ভািে 

 এমণসটিণস োতমর মংস উৎপাদেকারী মুণগর জাে উন্নয়ে 

 কিাল পিণেতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষি প্রযুণি 

 উন্নে জাতের কদশী মুরণগ উৎপাদতে ণিজ্ঞাে সন্মে ককৌশল 

 এণর্য়াে ইেফ্লুতয়ঞ্জা করাতগর (H5N1) এইচআই (HI) পরীক্ষার জন্য এইচএ (HA) এণিতজে 

 ণফি মািার, খামারগুরু, ণিণিং ম্যাতেজার প্রভৃণে কমািাইল অযাণিতকশে 

 গতিেিাগাতর ভ্রুি উৎপাদে পিণে 

 উচ্চ ফলেশীল ঘাতসর জাে কেণপয়ার ৩ ও ৪ উদ্ভািে 

 োপ সণহষ্ণু ণপণপআর র্যাকণসে উদ্ভািে 

 কপাণি খামারীতদর জন্য জীি-ণেরাপতা মতিল উদ্ভািে 

 ণপণপআর ও কগাট-পক্স করাগ ণেি ভতয়  EISA পিণে 

 েড়কা, িাদলা, গলাফুলা ও ক্ষুরাতরাতগর ককৌশলগে দমে  

 ণমল্ক ণরতিসার (Milk replacer) ও িাট ভার খাদ্য   

 ণমোণমক্স  

 কযালণসয়াম-ফযাটি এণসি সল্ট  

 কি ভে প্যাতলট ণফি 

 প্রজেদের জন্য মণিষ ষাঁড় ণেে যাচে ও পালে ব্যেস্থাপো 

 মণিষ োমাদর জীে-ণেরাপিা ব্যেস্থাপো 

 মণিষ োমাদর অন্তঃপরজীেী ো কৃণম েমে মদেল 

 মণিদষর ইস্ট্রাস ণসেদক্রাোইদজশে প্রযুণি 

 শস্য-উপজাত ণিণিক প্রািী োদ্য ণিসাদে টিএমআর প্রযুণি 

 ণেরাপে মাংস উৎপােদে মণিষ হৃিপুিকরি প্রযুণি 

 টেণশ টিড়া িদত োণিণজযক ণিণিদত োংলা ল্যাম্ব (টিড়ার মাংশ) উৎপােে 

 পািাড়ী অঞ্চদল টিড়া পালে টকৌশল 

 োণিণজযক টপাণি োমাদরর কণমউণেটি োদয়াণসণকউণরটি মদেল 

 ফোদরর োদয়াদমণিকযাল র যাংণকং ুল 

 টমাোইল এেং ওদয়ে ণিণিক তথ্য ণলণপেিকরি ও সংরক্ষ্ি এযাণিদকশদের উন্নয়ে 

 সেণজ েজযয টথদক প্রাণিোদ্য উৎপােে প্রযুণি  

  

 

 



 

 

 

প্রাণিসম্পদ খাতে গতিেিার অিদাে 

গতিেিায় কদখা কগতি কে, প্রাণিসম্পদ গতিেিায় ণিণেতয়াগ বৃণির ফতল জােীয় ণজণিণপতে প্রাণিসম্পতদর অিদাে বৃণি পাতে। গতিেিা 

ফলাফতলর ণর্ণততে কদখা োয় কে, শুধমাি গতিেিায় ১.৬৫ ণমণলয়ে টাকা ব্যতয় উদ্ভাণিে প্রযুণি প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যিহাতরর ফতল 

িিতর প্রাণিসম্পদ ণজণিণপ ৩০৪৪.৫৬ ণমণলয়ে টাকায় উন্নীে হয়। এর ফতল িিতর প্রায় ২৯১৩.৯৩ ণমণলয়ে টাকার আমদাণেজণেে 

ব্যয় সাশ্রয় হয়। ণিএলআরআই এ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত গতিেিা শুরুর পূতি ভ িাৎসণরক গড় প্রাণিসম্পদ ণজণিণপ ণিল ১৩০.৬৩ ণমণলয়ে 

টাকা (১৯৭৩/৭৪ কথতক ১৯৯১/৯২)। গতিেিায় ণিণেতয়াগ পরিেীতে সমতয় িাৎসণরক গড় প্রাণিসম্পদ ণজণিণপ বৃণি কপতয় ৩০৪৪.৫৬ 

ণমণলয়ে টাকা হতয়তি (১৯৯২/৯৩ কথতক ২০০৯/১০)। এরই ধারািাণহকোয় মন্ত্রিালয় প্রণে িির ণিএলআরআই-এ গতিেিা ব্যয় বৃণি 

করতি। প্রাণিসম্পদ খাতে প্রণে িির ণজণিণপ বৃণির অন্যান্য কারিগুতলার মতে প্রযুণি সম্প্রসারি, ভূেভকী প্রদাে, িাজার ব্যিস্থা 

সহজীকরি উতেখতোগ্য। 

প্রযুণি হস্তান্তর 

ণিলআরআই কভতৃক উদ্ভািণে প্রযুণি ও প্যাকতজসমূহতর মতে ৭৪টি প্রযুণি/প্যাকতজ প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর, িাংলাতদশ কৃণে গতিেিা 

কাউণন্সল এিং অন্যান্য সরকারী ও কিসরকারী সংস্থা এিং উতদ্যািাগতির মােতম খামারী পে ভাতয় ব্যিহাতরর জন্য হস্তান্তর করা 

হতয়তি।  
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খামারী পে ভাতয় অণধক ব্যিহৃে প্রযুণিসমূহ 

 গরু হৃিপুিকরি প্রযুণি 

 উচ্চ ফলেশীল ফিার চাে জাে (তেণপয়ার ৩ ও ৪) 

 সাইতলজ প্রযুণি 

 ণিএলআরআই উন্নীে কদশী জাতের মুরগী 

 স্বি ভা জাতের ণিমপাড়া মুরগী  

 ণিএলআরআই উণন্নে আরণসণস জাতের গরু 

 মাণল্ট কালার কটণিল ণচতকে (এমণসটিণস) োতমর মংস উৎপাদেকারী মুণগর জাে  

 পািাড়ী অঞ্চদল টিড়া পালে টকৌশল 

 ণমোণমক্স  

 িাগতলর ণপণপআর করাতগর র্যাণক্সে  

 গরু ও মণহতের খুরা করাতগর ণিতোজী র্যাণক্সে 

 েড়কা, িাদলা, গলাফুলা ও ক্ষুরাতরাতগর ককৌশলগে দমে মতিল 

 কিাল পিণেতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষি প্রযুণি 

 কি ভে প্যাতলট ণফি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কদশী কর্ড়ার উল, পাট এিং তুলার সুোর সমন্বতয় কেরীকৃে 

িস্ত্র সামগ্রী (২০১৭) 
শুভ্রা মুরণগ হস্তান্তর (২০১২) 



ণিএলআরআই কতৃভক সংরক্ষি ও উন্নয়েকৃে উতেখতোগ্য কদশী জাতের গিাণদপ্রাণি ও কপাণি প্রজাণেসমূহ- 

 

প্রজাণে জাে গতিেিা কাে ভক্রম 

শুরুর িির 

গতিেিা ফলাফল 

গরু করি ণচটাগাং কযাতটল ২০০২ দদণেক দুধ উৎপাদে ২.৫ - ৩.৫ ণলটার কথতক ৪.০ - 

৫.০ ণলটাতর উন্নীে হতয়তি। 

ণিএলআরআই কযাতটল ণিি িা 

ণিণসণি-১ (পািো) 

১৯৯৪ দদণেক দুধ উৎপাদে ৩.০–৪.০ ণলটার কথতক ৫.০-

৬.০ ণলটাতর উন্নীে হতয়তি। 

মুণন্সগঞ্জ কযাতটল ২০১৪ দদণেক দুধ উৎপাদে ৩.৫ - ৪.০ ণলটার কথতক ৪.০ 

– ৪.৫ ণলটাতর উন্নীে হতয়তি। 

মণহে কদশী েদীর মণহে ২০০২ দদণেক দুধ উৎপাদে ২.৫ - ৩.৫ ণলটার কথতক ৪.০ - 

৫.০ ণলটাতর উন্নীে হতয়তি। 

গয়াল কদশী ১৯৯০ সংরক্ষি করা হতে। 

হণরি মায়া হণরি ২০১২ সংরক্ষি করা হতে। 

িাগল ব্লাক কিঙ্গল িাগল ১৯৯৮ দদণহক ওজে এিং ণলটার সাইজ বৃণি কপতয়তি। 

েমুোপাণর িাগল ২০০২ দুধ উৎপাদে বৃণি কপতয়তি। 

কর্ড়া েমুো আিিাণহকা অঞ্চতলর কর্ড়া ২০০০ দদণহক ওজে বৃণি কপতয়তি। 

িতরন্দ্র অঞ্চতলর কর্ড়া ২০০০ দদণহক ওজে বৃণি কপতয়তি। 

উপকুলীয় অঞ্চতলর কর্ড়া ২০০০ দদণহক ওজে বৃণি কপতয়তি। 

মুরণগ েে-কিসণক্রপ্ট কদশী ২০১০ িাৎসণরক ণিম উৎপাদে ১১০-১২০টি কথতক ১৭০-

১৮০টি কে উন্নীে হতয়তি।  

গলাণিলা ২০১০ িাৎসণরক ণিম উৎপাদে ১২০-১৩০টি কথতক ১৭০-

১৮০টি কে উন্নীে হতয়তি।  

ণহণল ২০১০ িাৎসণরক ণিম উৎপাদে ৯০-১০০টি কথতক ১৩০-

১৪০টি কে উন্নীে হতয়তি।  

করি জঙ্গল ফাউল (িন্য মুরণগ) ২০০৭ সংরক্ষি করা হতে। 

ণিএলআরআই 

উদ্ভাণিে 

িাণেণজযক মুরণগ 

শুভ্রা ২০১১ িাৎসণরক ণিম উৎপাদে ২৮৫-২৯০টি। 

স্বি ভা ২০১৮ িাৎসণরক ণিম উৎপাদে ২৯০-৩০০টি। 

এমণসটিণস ২০১৯ এমণসটিণস ৮ সপ্তাহ িয়তস ৯৫০ কথতক ১০০০ গ্রাম 

হয় এিং এফণসআর হতে ২.৩-২.৪। 

হাঁস কদশী কাল (োতগস্বরী) ২০০১ িাৎসণরক ণিম উৎপাদে ১৩০-১৪০টি কথতক ২৩০-

২৪০টি কে উন্নীে হতয়তি।  

কদশী সাদা (রুপালী) ২০০১ িাৎসণরক ণিম উৎপাদে ১২০-১৩০টি কথতক ২২০-

২৩০টি কে উন্নীে হতয়তি।  

 

প্রযুণি প্রণশক্ষি ও কাণরগণর সহায়ো 

ণিএলআরআই উদ্ভাণিে প্রযুণি সমূতহর খামারী পে ভাতয় পরীক্ষি এিং প্রাথণমক সম্প্রসারতির লতক্ষয প্রণে িির ণিণর্ন্ন সরকাণর ও 

কিসরকাণর সংস্থা, খামারী ও উতদ্যািা পে ভাতয় েতযমাে সরকাদরর আমদল ণেগত ১২ েছদর প্রায় ১০ িাজার জে োছাইকৃত োমারী ও 

উদদ্যািাদক প্রািী পালে ণেষদয় প্রণশক্ষ্ি প্রোে করা িদয়দছ। এিাড়াও, প্রণে িির গতড় প্রায় ১০০০ জে োমারী/উদদ্যািাটক 

ণেোর্মদল্য কাণরগণর পরামশ ভ প্রদাে করা হয়। প্রণে িির িাণে ভক প্রণেতিদে, গতিেিালব্ধ জ্ঞাে ও ফলাফলসহ প্রতসণিং ও জাে ভাল এিং 

প্রযুণি ব্যিহারীকারীতদর জন্য িই, বুকতলট, কফাল্ডার, ণলফতলট ইেযাণদ প্রকাণশে হয়। ণিএলআরআই এর কম ভকান্ড এিং প্রাণিসম্পদ 



উন্নয়তের েথ্যাণদসহ িিতর চারিার ণিএলআরআই ণেউজতলটার প্রকাণশে হতে। এিাড়াও, ণিজ্ঞােীগি ণেয়ণমের্াতি খামারী ও 

উতদ্যািাগিতক ণিোমূতল্য পরামশ ভ ও কসিা প্রদাে কতর আসতি। 

 

খামারী পে ভাতয় উন্নে জাম ভিাজম সরিরাহঃ  

ণিএলআরআই উদ্ভাণিে উন্নে জাতের িাগতলর পাঠা, কর্ড়ার পাঠা, প্রজেে োঁড়, হাঁস ও মুরণগর এক ণদতের িাচ্চা ও ণিম খামরীতদর 

মাতে স্বল্প মূতল্য সরিরাহ করা হতয় থাতক। োর ফলশ্রুণেতে খামারী পে ভাতয় প্রািী ও কপাণি প্রজাণের উৎপাদে দক্ষো বৃণি পাতে। 

একই সাতথ খামারী পে ভাতয় উন্নে জাতের ঘাস ও অন্যান্য ফিার জাতের কাটিং ও িীজও ণিণর্ন্ন সমতয় স্বল্প মূতল্য সরিরাহ করা হতয় 

থাতক। 

 

ণিগে িিরগুতলাতে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়তের খণেয়ােঃ 

 

কদতশ দুধ ণিম ও মাংতসর পণরসংখ্যাে (১৯৯০-২০২০): 

 

 

সরকাতরর পঞ্চিাণে ভক/ণি-িাণে ভক পণরকল্পোয় প্রাণিসম্পদ খাতে ণিণেতয়াগ  
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সরকাদর পঞ্চোণষ যক পণরকল্পো



কদতশ ১৯৭১ – ২০২১ সাল পে ভন্ত মাথাণপছু দুধ, মাংস ও ণিতমর চাণহদার ণিপরীতে প্রাপ্যো- 

পতের োম 
১৯৭১ ২০২১ 

চাণহদা প্রাপ্যো চাণহদা প্রাপ্যো 

দুধ (মাথাণপছু ণমণল/ণদে) ২৫০ ১৭.০০ ২৫০ ১৯৩.৩৮ 

মাংস (মাথাণপছু গ্রাম/ণদে) ১২০ ৪.০ ১২০ ১৩৬.১৮ 

ণিম (মাথাণপছু সংখ্যা/িির ১০৪ ৪.০ ১০৪ ১২১.১৮ 

(Data Source: First five year plan (1973-78) 

 

কদতশ দুতধর লক্ষমািা, উৎপাদে ও প্রাপ্যো (১৯৭৩-২০২৫) 

 ১ম পঞ্চ িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(১৯৭৩-১৯৭৮) 

২য় পঞ্চ 

িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(১৯৮০-

১৯৮৫) 

১ম পঞ্চ 

িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(১৯৮৫-

১৯৯০) 

৪থ ভ পঞ্চ 

িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(১৯৯০-

১৯৯৫) 

৫ম পঞ্চ 

িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(১৯৯৭-

২০০২) 

৬ষ্ঠ পঞ্চ 

িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(২০১১-

২০১৫) 

৭ম পঞ্চ 

িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(২০১৫-

২০২০) 

৮ম পঞ্চ 

িাণে ভক 

পণরকল্পো 

(২০২০-

২০২৫) 

লক্ষযমািা (লক্ষ টে)  ১০.২৭ ১২.১৮ ১৩.৯০ ১৪.৮০ ১৬.০০ ১৪০.৪৮ ১৫০.৩৪ ১৬০.৩৬ 

উৎপাদে (লক্ষ টে) ৪.২৭ ৮.৭৪ ১৩.২৬ ১৪.১২ ২০.৫৮ ৬০.৯৭ ৯০.৪২  

মাথাণপছু প্রাপ্যো 

(ণমণল/ণদে) 

৪১.৯০ ৭১.৮০ ৯৫.৪০ ১০৫.২০ ১১০.০০ ১২২.০০ ১৬১.৬৯ ২৫০.০০ 

 

 

কদতশ গিাণদপ্রাণি ও কপাণি প্রজাণের পণরসংখ্যাে 

প্রািী প্রজাণে গিাণদপ্রাণি ও কপাণির সংখ্যা 

১৯৭০ ১৯৭৫ ১৯৮৪ ২০০৬ ২০১১ ২০১৬ ২০২১ 

গরু (ণমণলয়ে) ২৫.৮৯ ২৫.১২ ২১৪,৯৫ ২২৮ ২৩১.২১ ২৩৭.৮৫ ২৪৫.৪৫ 

মণহে (ণমণলয়ে) ০.৮০ ০.৭৭ ৫.৬৭ ১১.৬০ ১৩.৯৪ ১৪.৭১ ১৫.০০ 

কর্ড়া (ণমণলয়ে) ৯.৫০ ৮.৭০ ৬.৯৭ ২৫.৭০ ৩০.২০ ৩৩.৩৫ ৩৬.৭৯ 

িাগল(ণমণলয়ে) ২৮.৮৮ ২৬.৪৫ ১৩৫.৫৮ ১৯৯.৪০ ২৪১.৪৯ ২৫৭.৬৬ ২৬৬.০৪ 

মুরণগ (ণমণলয়ে) ৬৩.৫৫ ৪৮.৯৬ ৬১০.৯৩ ১৯৪৮.২০ ২৩৪৬.৮৬ ২৬৮৩.৯৩ ৩০৪১.০৬ 

হাঁস (ণমণলয়ে) ২.৬৪ ২.০৪ ১২.৬১ ৩৮১.৭০ ৪৪১.২০ ৫২২.৪০ ৬১৭.৪৬ 

 

ণর্শে ২০২১ অনুোয়ী জেপ্রণে দুধ ও মাংতসর চাণহদা েথাক্রতম ণদতে ২৫০ ণমণলণলটার ও ১২০ গ্রাম এিং জেপ্রণে ণিতমর চাণহদা 

িিতর ১০৪টি পূরতির লতক্ষয মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রিালয় এেং এর সংস্থাসর্মি ও প্রাণিসম্পদ অণধদপ্তর ণিণর্ন্ন উতদ্যাগ গ্রহি কতর। 

ইদতামদধ্যই, ২০২১ সাতলর লক্ষযমািা অজভতের জন্য দুধ, মাংস ও ণিম উৎপাদে েথাক্রতম ১১৯ দশণমক ৮৫লাখ কমণিক টে, ৮৪ 

দশণমক ৪০ লাখ কমণিক টে এিং ২০৫৭ দশণমক ৬৪ ককাটিতে উন্নীে হতয়তি। পাশাপাণশ মাংস ও ণেম উৎপােদে োংলাদেশ 

ইদতামদধ্যই স্বয়ংসম্পূি যতা অজযে কদরদছ। 



গেপ্রজাতন্ত্রী োংলাদেশ সরকাদরর সণেিা এেং গৃিীত উদদ্যাগ কদতশর প্রাণিসম্পতদর উৎপাদে বৃণিটত গুরুত্বপূি য ভূণমকা পালে করদছ, 

তারই ধারাোণিকতায় োংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদেষিা ইেণিউে ণেরলসিাদে গদেষিা চাণলয়া র্াদছ এেং  ণেণিন্ন ধরদির প্রযুণি 

উদ্ভােে করদছ র্া প্রাণিসম্পে অণধেদপ্তর মাধ্যদম সারাদেদশ প্রাণন্তক োমারীদের মাদে ছণড়দয় ণেদত সক্ষ্ম িদয়দছ। ণকন্তু এই খাে 

সম্প্রসারতির সতঙ্গ কে ঝুঁণক ও চযাতলঞ্জ আমাতদর সামতে আসতি, কসগুতলা দক্ষোর সতঙ্গ কমাকাণিলা করার মতো প্রস্তুণে ণেতয়ই 

প্রাণিসম্পদ খােতক সম্প্রসারি করতে হতি।প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদে, প্রণক্রয়াকরি ও ি্ে প্রণক্রয়া অন্যান্য খাতের কচতয় ণর্ন্ন ও জটিল। 

এ প্রণক্রয়া সমণন্বের্াতি গতড় তুলতে ো পারতল জেস্বাতস্থে্ের ঝুঁণক অতেক কিতড় োতি। েতুে করাগ উদ্ভতির সৃণি হতি। এর ফতল ণশল্পটি 

হুমণকর মুতখ পড়তি। ককাতো ফাঁকতফাকর থাকতল মারাত্মক করাগ ও র্াইরাস িণি়িতয় পি়িার আশঙ্কা থাতক। োই এ খাতের উন্নয়তের 

কক্ষতি এ খাতের সতঙ্গ জণি়িে সি পক্ষতক একতি সমণন্বে হতয় কাজ করতে হতি। 


