
 

রযড চিটাগাাং ক্যাটটর উন্নয়ন ও াংযক্ষণ প্রক্ল্প (২য় ম যায়) 
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প্রক্টল্পয নাভ (ফাাংরায়) : রযড চিটাগাাং ক্যাটটর উন্নয়ন ও াংযক্ষণ প্রক্ল্প (২য় ম যায়) 

প্রক্টল্পয নাভ (াআাংটযচিটত) : Red Chittagong Cattle (RCC) Improvement and 

Conservation Project (Phase-II) 

প্রক্ল্প ানুটভাদন ও রক্াড : ৭ াআ চডটম্বয’ ২০১৭ রক্াড-০৫-৪৪০৫-৫০০৫ 

প্রক্ল্প ফাস্তফায়নক্ার : িানুমাযী’ ২০১৮ াআটত চডটম্বয’ ২০২১ 

প্রক্টল্পয প্রাক্কচরত ব্যয় : ৩৪.৪২ রক্াটি টাক্া 

প্রক্টল্পয াথ যায়ন : ম্পূণ য চিওচফ 

উটযাগী ভন্ত্রণারয় : ভৎস্য ও প্রাচণম্পদ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রিাতন্ত্রী ফাাংরাটদ যক্ায 

ফাস্তফায়নক্াযী াংস্থা : ফাাংরাটদ প্রাচণম্পদ গটফলণা াআনচিটিউট (চফএরাঅযাঅাআ) 

 

চফএরাঅযাঅাআ রড াচপ, াবায, ঢাক্া,  নচিয়া (চযয়তপুয), চিপুয (টাঙ্গাাআর), ভয়ভনচাং দয, যািাযাট (কুচিগ্রাভ), 

রগাদাগাচি (যািাী), রক্ফপুয (মটায), জিন্তাপুয (চটরট), নাাআক্ষযাংছচি (ফান্দযফান),াতক্াচনয়া, াটািাচয, াঅটনায়াযা, 

টিয়া, িন্দনাাআ, ফাঁিাচর, ন্দী (িট্টগ্রাভ) 

 

১) ওটন চনউচিয়া ব্রীচডাং দ্ধচতটত াঅযচচ-য াংযক্ষণ,  

২) গ্রাভীন াঞ্চটরয রদচ গাবীটক্ াঅযচচ ফীি দ্বাযা ার চদটয় উন্নীত 

ফাংধয উৎাদন ও তাটদয উৎাদন দক্ষতা মািাাআ, 

৩) াঅযচচ-য টফ যাৎকৃষ্ট াটর (elite stock) ফ যাধুচনক্ রক্ৌর 

ও প্রযূচিয ব্যফায (উদাাঃ িীন-যস্য, াচধক্ চডম্বস্খরন ও ভ্রুন স্থানান্তয 

াআতযাচদ), 

৪) ভানফম্পদ উন্নয়টনয িন্য প্রচক্ষক্ (চফজ্ঞানী ও যক্াযী ক্ভ যক্তযা), 

কৃচিভ প্রিনন ক্ভী এফাং গাবী ারনক্াযী িাভাচয প্রচক্ষণ, 

৫) াঅযচচটক্ প্রিাযনায ভাধ্যটভ িাতীয় ম যাটয় তুটর ধযা এফাং এটক্ 

িাত চাটফ স্বীকৃচত ািযন। 
 

 

 

 

১) ক্চভউচনটি চবচিক্ াাংগ্রনমূরক্ াঅযচচ ওটন চনউচিয়া চব্রচডাং 

চটিভ িালুক্যণ (ONBS) 

২) এচনম্যার রযক্চড যাং চটিটভয াঅধূচনক্ায়ন 

৩) রিটনাভ চটক্াটয়চসাং এয উয ফ যাধূচনক্ (cutting edge) গটফলণা 

৪) াআনচবটরা ও াআনচবটবা ভ্রুন উৎাদন প্রযূচিয প্রটয়াটগ উচ্চভান ম্পন্ন 

াঅযচচ গাবীয দ্রুত ফাংবৃচদ্ধ ( in-vitro and in-vivo embryo 

technology) 

৫) াঅযচচ-য উয গটফলণা ও প্রযূচি ম্প্রাযন রফা রিাযদাযক্যণ 

৬) চফএরাঅযাঅাআ-য চযটপ্রাডাক্টিব ফাটয়াটটক্টনারচি ল্যাটফয াঅধুচনক্ায়ন 

৭) প্রচক্ষণ ও ভানফম্পদ উন্নয়ণ এফাং প্রিাযনা ও গণটিতনতা বৃচদ্ধ  

াচফ যক্ রমাগাটমাগাঃ ড. এ.এভ. িাাঙ্গীয রাটন, প্রধান জফজ্ঞাচনক্ ক্ভ যক্তযা ও প্রক্ল্প চযিারক্, রযড চিটাগাাং ক্যাটটর উন্নয়ন ও াংযক্ষণ 

প্রক্ল্প (২য় ম যায়), ফাটয়াটটক্টনারচি চফবাগ, ফাাংরাটদ প্রাচণম্পদ গটফলণা াআনচিটিউট (চফএরাঅযাঅাআ), াবায, ঢাক্া ১৩৪১  

রটচরটপানাঃ ০২-৭৭৯১৬৮৪; পযাক্স নাং- ০২-৭৭৯১৬৭৫; রভাফাাআরাঃ ০১৯২৪-৪৬৫৬২২; াআ-রভাআরাঃ smjhossainblri@yahoo.com  

ওটয়বাাআট চবচিটাঃ www.blri.gov.bd.com 
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