বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ক) ভূণিকা
বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট (ণবএলআরআই) িৎস্য ও প্রাণিসম্পে িন্ত্রিালদের অধীন দেদশর প্রািী

ও

দ াণিসম্পে উন্নেদন ণনদোণিত একিাত্র িাতীে গদবষিা প্রণতষ্ঠান। ১৯৮৪ সাদল িহািান্য রাষ্ট্র ণতর ২৮ নাং অণড িন্যান্স এর
িাধ্যদি ণবএলআরআই প্রণতণষ্ঠত হে এবাং ১৯৮৬ সাল দেদক ণবএলআরআই এর কিিযাত্রা শুরু হে। রবতীদত ২০১৮ সাদল
উণিণিত অধ্যাদেশ রণহতক্রদি িাতীে সাংসদে বাাংলাদেশ প্রাণিসম্পে গদবষিা ইনণিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সদনর ৫৩ নাং
আইন) াশ করা হে। িাননীে িন্ত্রী, িৎস্য ও প্রাণিসম্পে িন্ত্রনালদের সভা ণতদে ১৫ সেস্য ণবণশষ্ট ণরচালনা দবাড ি এর উ র
ণবএলআরআই এর সাণব িক ণরচালনার োণেে ন্যস্ত এবাং িহা ণরচালক ণবএলআরআই এর মুখ্য ণনব িাহী। ঢাকার অদুদর সাভাদর
ণবএলআরআই এর প্রধান কায িালে অবণিত এবাং এর াঁচটি আঞ্চণলক দকন্দ্র রদেদে। আঞ্চণলক দকন্দ্রগুদলা ০১। ণসরািগঞ্জ
দিলার শাহিােপুর উ দিলার বাঘাবাড়ী ঘাট, ০২। বান্দরবান দিলার নাইক্ষ্যাংেণড় উ দিলা, ০৩। রািশাহী দিলার দগাোগাড়ী
উ দিলা, ০৪। ফণরেপুর দিলার ভাঙ্গা উ দিলা এবাং ০৫। যদশার দিলার সের উ দিলাে অবণিত। অণত সম্প্রণত,
ণনলফািাণর দিলার সসেেপুদর দ াণি গদবষিা দকন্দ্র িা ন করার কাি শুরু হদেদে।
ি) রূ কল্প (Vision)
প্রাণিসম্পদের উন্নেদন িাতীে চাণহোর ণনরীদি গদবষিা কায িক্রি ণরচালনা ও প্রযুণি উদ্ভাবন।
গ) অণভলক্ষ্য (Mission)
প্রাণিসম্পদের উৎ ােন সিস্যা ণচণিতকরি এবাং গদবষিালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুণি প্রদোদগর িাধ্যদি প্রাণিসম্পদের উৎ ােন ও
উৎ ােনশীলতা বৃণি কদর প্রাণিি আণিদষর চাণহো পূরি।
ঘ) ২০২০-২১ অে ি বেদরর ইনণিটিউদটর উদিিদযাগ্য অিিন/সাফল্য


ণচত্রঃ সণচব িদহােদের নাইক্ষ্যাংেণড় আঞ্চণলক দকন্দ্র ণরেশিন
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১) প্রযুণি উদ্ভাবন
১.১) বাণিণিযকভাদব োগল ও দভড়া ালদন “সাশ্রেী কিণিট ণ দলট ণফড”
িলবায়ু ও আে ি-সািাণিক অবিার ণরবতিদনর সাদে সাদে বতিিাদন োগল ও দভড়া চারি ভূণি কিাে ণনম্ন উৎ ােনশীলতা
এবাং প্রািীর দুব িল প্রিনন ঘদট। ণ দলট ণফড বাণিণিযক দভড়া এবাং োগল উৎ ােদনর িন্য িল-ণফণডাং িণতর ণবকাশ করদত
এবাং াশা াণশ ণ দলট ণফদডর বাণিণিযক উৎ ােদনর িন্য ণফড উৎ ােনকারী উদযািাদের সহােতা করদত াদর।
প্রযুণির ণববরি


বাণিণিযক োগল ও দভডা উৎ ােদনর িন্য ৪০% রাদফি (ধাদনর িড়) এবাং ৬০% োনাোর ণিশ্রি ব্যবহার করা হে।



রাইস দ াণলশ ৫০%, ভুট্টা ক্রাশ ১৬%, সযাণবন িাবার ২০%, দিালাদসস ১০%, লবি ২%, ণডণসণ ১%, ণভটাণিনিণনি ণপ্রণিক্স ০.৫%, দ ণলট বাইন্ডার ০.৫% দ্বারা োনাোর ণিশ্রি ণিশ্রি প্রস্তুত করা ।



প্রদযািনীয ণরিাদি াণন এবাং pellet বাইন্ডার দযাগ কদর ভালভাদব ণিণশ্রত করা উণচত দযন দর প্যাদলটগুণল
সতণর করার িন্য দ দলটিাং দিণশদনর িধ্য ণেদয দযদত াদর।



এর দর তািা ও কাঁচা প্যাদলটগুণল দরৌদ্র শুকদনা কদর োগল/দভডাদক িাওযাদনার িন্য সাংরক্ষ্ি করা।



োগল/দভডাদক সম্পূি ি প্যাদলট ণফড প্রণতণেন দুবার (সকাল ৯ টা এবাং ণবকাল ৪ টা) য িাপ্ত ণরিাদি িাওোন হে।



বাণিণিযক ণভণিদত আবি অবিাে ালন করা হে ফদল পুণষ্ট, প্রিনন ও স্বািয ণবষদে সঠিকভাদব যত্ন দনওো সম্ভব ও
স্বািয ব্যবিা না করার িাধ্যদি কাণিত উৎ ােন াওো যাে।


প্রযুণির উ দযাণগতা
সারা বের এবাং সিগ্র বাাংলাদেশ।

প্রযুণির আণে িক সুণবধা এবাং িীবনিান উন্নেদন ভূণিকা


এই ব্যবিাটি সুষি পুণষ্টর সরবরাহ ণনণিত কদর, ণফদডর অ চে হ্রাস কদর, িাওোর ব্যে হ্রাস কদর এবাং ণনম্নিাদনর,
নন-দভািয উ িাত ণ্যগুণলদক সুস্বাদু এবাং উচ্চ পুণষ্টকর ণফদড রূ ান্তর কদর উৎ ােন সব িাণধক কদর দতাদল।



ঘাদসর অপ্রতুলতার ণবকল্প ণহদসদব ব্যবহার বরা যাে



কিণিট ণ দলট ণফড িাওোদনার ফদল প্রচণলত িণতর তুলনাে সেণনক ওিন বৃণির হার ও ণবণসআর ১.৯৩(১.১৬)
দবণশ এবাং যদেষ্ট কি এফণসআর ৫.৭(৮.৩২) াওো যাে।
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ণচত্রঃ ণরসাচ ি ণরণভউ ওোকিশ উদদ্বাধন


১.২) চলিান গদবষিা কায িক্রি
অত্র ইনণিটিউদট প্রাণিসম্পে উন্নেদন দবশ ণকছু গুরুেপূি ি গদবষিা কায িক্রি চলিান রদেদে। চলিান উদিিদযাগ্য গদবষিা
কায িক্রিগুদলার িদধ্য উদিিদযাগ্য হদলা

আরণসণস গরুর িাত উন্নেন ও সাংরক্ষ্ি- গদবষিার িাধ্যদি ণনউণিোস হাদড ি িাতটির সেণনক দুধ উৎ ােন ২-৩ ণলটার দেদক
৫-৬ ণলটাদর উন্নীত হদেদে। িাতটির সম্প্রসারদির লদক্ষ্য আরণসণস ষাঁড় প্রাণিসম্পে অণধেপ্তরসহ ণবণভন্ন দবসরকাণর
প্রণতষ্ঠাদন ণবতরি করা হদেদে। প্রাণিসম্পে অণধেপ্তর ষাঁড় দেদক বীি সাংগ্রহ কদর দেদশর ণবণভন্ন এলাকাে ণবতরি করদে।

ণচত্রঃ উন্নেনকৃত দরড ণচটাগাাং কযাদটল
মুন্সীগঞ্জ কযাদটল সাংরক্ষ্ি ও উন্নেন -মুন্সীগঞ্জ কযাদটল িাতটি দযন ণবলুপ্ত না হে দস লদক্ষ্য িাতটির সাংরক্ষ্িসবণশষ্টযােন ,
এবাং উৎ ােন েক্ষ্তা বাড়াদনার িন্য ণবএলআরআই গদবষিা কায িক্রি বাস্তবােন কদর আসদে। ণবএলআরআই কর্তিক উন্নেনকৃত
মুন্সীগঞ্জ িাদতর ষাঁড় দেদক ণসদিন সাংগ্রহ কদর তা িাঠ য িাদে কৃণত্রি প্রিনদনর সম্প্রসারি কায িক্রি চলিান রদেদে এবাং
িািারী য িাদে এ িাদতর সাংখ্যা ণেন ণেন বৃণি াদে।
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অণধক িাাংস উৎ ােনশীল গরুর িাত উদ্ভাবন- দেশীে আবহাওো উ দযাগী অণধক িাাংস উৎ ােনশীল (২ বৎসর বেদস ∫ ৬.৫
িায রু ান্তর েক্ষ্তাে ন্যযনতি ৩০০ দকণি সেণহক ওিন) গরুর িাত উদ্ভাবদনর লদক্ষ্য ব্রাহিাদনর াশা াণশ শ্যাদরাদলইস,
ণসদিন্টাল এবাং ণলদিাণসন িাদতর ণবফ ণব্রড ব্যবহার কদর সাংকর িাদতর িাাংস উৎ ােনকারী গরুর িাত উন্নেন কায িক্রি
চলিান রদেদে। প্রােণিক ফলাফদল দেিা যাে দয, প্রেি প্রিদের সাংকর িাদতর গরুগুদলা ২ বৎসর বেদস (িাদকিট এি) ৫০০৫৫০ দকণি সেণহক ওিন প্রাপ্ত হদে।

ণবদিনটাল
(♀ ণবণসণব১-×♂ ণসদিন্টাল)

বাণলি
(♀ণবণসণব-১×♂শ্যাদরাদলইস)

ণবমুণসন
(♀ণবণসণব-১ × ♂ণলমুণসন)

ব্রাহিান সাংকর
(♀ণবণসণব-১×♂ ব্রাহিান)

ণবণসণব-১

দেশী মুরণগর িাত উন্নেন ও সাংরক্ষ্ি- িায ব্যবিা না এবাং ণবজ্ঞানণভণিক গদবষিা ণরচালনা কদর লালন ালদনর িাধ্যদি
দেশী িাত উন্নেন করা হদেদে। িানীে দেশীে িাদতর তুলনাে এ মুরগীর ণডি উৎ ােন প্রাে ৩ গুদিরও দবণশ দতিণন সেণহকভাদব
দ্রুত বধ িনশীল হওোে ৮ সপ্তাদহই বািারিাত করা যাে।

দেশীে িাদতর মুরগীর িাত উদ্ভাবন ও বাণনণিযণককরি - ণবএলআরআই কর্তিক উদ্ভাণবত দেশীে ণরবতিনশীল আবহাওো
উ দযাগী অণধক িাাংস উৎ ােনকারী মুরণগর িাতটি হদলা িাণি কালার দটণবল ণচদকন (এিণসটিণস)। উদ্ভাণবত িাতটি দুই
িাদস গদড় এক দকণি ওিন হে। এই মুরণগর িাাংস সুস্বাদু তাই বািাদর ব্যা ক চাণহো রদেদে। তাই িাতটির সম্প্রসারদির িন্য
আফতাব বহুমুিী ফািিস ণলণিদটড এর সাদে কায িক্রি চলিান রদেদে।

ণচত্র: িাণি কালার দটণবল ণচদকন (এিণসটিণস)
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িািারী য িাদে প্রিনন কাদি ণবএলআরআই উন্নীত দেশী িাদতর প্রািী ও দ াণি ব্যবহাদরর িাধ্যদি িানীেভাদব দেশী প্রিাণত ও
িাতসমূদহর দুধ, ণডি ও িাাংস উৎ ােন েক্ষ্তা বৃণি াদে। যা িািারীর াণরবাণরক পুণষ্ট সরবরাহ এবাং আে ি সািাণিক
উন্নেদন অবোন রািদে।


ণচত্রঃ িািারী িাঠ ণেবস



১.৩) প্রােণিক সম্প্রসারি দসবাঃ ণসটিদিন চাট িার অন্যযােী অত্র ইনণিটিউট নাগণরকদের ণবণভন্ন দসবা প্রোন কদর োদক। গত
২০২০-২১ অে ি বেদর প্রােণিক সম্প্রসারি কায িক্রদি আওতাে দিাট ৭৯২ িন িািারীদক প্রাণিসম্পে ণবণভন্ন ণবষদের ও র
রািশি প্রোন কদরদে।

ণচত্রঃ ণবএলআরআইএ মুণিব গ্যালাণর উদদ্বাধন
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ঙ) ণনব িাচনী ইশদতহার তো বতিিান সরকাদরর ইশদতহাদরর সাংণিষ্ট েফা বাস্তবােন অগ্রগণত:
ক্রণিক নাং

বতিিান সরকাদরর ইশদতহাদরর সাংণিষ্ট েফা

১

২০২৩-এর িদধ্য হাস-মুরণগর সাংখ্যা ণদ্বগুি ২০২৩ সাদলর িদধ্য হাঁস-মুরগীর সাংখ্যা ণদ্বগুি করার লদক্ষ্য
করার প্রদোিনীে েদক্ষ্ গ্রহি করা হদব।

ণবএলআরআই এর কিিসূণচ
ণবএলআরআই দ াণি উৎ ােন সাংণিষ্ট ণবণভন্ন গদবষিা
কায িক্রি ণরচালনা করদে। বতিিাদন ণবএলআরআই এ দ াণি
উৎ ােন ও গদবষিা দিারোরকরদির লদক্ষ্য “দ াণি গদবষিা
ও উন্নেন দিারোরকরি প্রকল্প” নাদি একটি উন্নেন প্রকল্প
ণরচাণলত হদে এবাং “দেশী মুরগীর গদবষিা দিারোরকরি,
সাংরক্ষ্ি ও উন্নেন প্রকল্প” প্রকল্প নাদি আদরকটি উন্নেন প্রকল্প
প্রণক্রোধীন রদেদে।

২

প্রািী িায, গবাণে শুর ঔষুধ ত্র ও ণচণকৎসা প্রািী িায, গবাণে শুর ঔষধ ত্র ও ণচণকৎসা ব্যে হ্রাস ও
ব্যে হ্রাস ও সহিপ্রাপ্য করার ও র দিার সহিপ্রাপ্যতার লদক্ষ্য ণবএলআরআই সাংণিষ্ট গদবষিা কায িক্রি
দেওো হদব। দস-সদঙ্গ এগুদলার িন্য যাদত

ণরচালনা কদর আসদে। এোড়াও বিিয প্রণক্রোিাতকরি

ভাদলা োি াওো যাে, তার িন্য বািার- সুণবধার উন্নেদনর লদক্ষ্য ণবএলআরআইএ ণবণভন্ন গদবষিা
ব্যবিা ও বিিয প্রণক্রোিাতকরি সুণবধার কায িক্রি চলিান রদেদে এবাং এ সাংণিষ্ট একটি উন্নেন প্রকল্প
আরও উন্নেন করা হদব।
৩

িিা দেো হদেদে।

দোট ও িাঝাণর আকাদরর দুগ্ধ ও দ াণি দোট ও িাঝাণর আকাদরর দুগ্ধ ও দ াণি িািার প্রণতষ্ঠা এবাং
িািার প্রণতষ্ঠার িন্য সহি শদতি ঋি, এর সাংখ্যা বৃণির লদক্ষ্য ণবএলআরআই ণনেণিত প্রযুণি
প্রদোিনিদতা ভতুণি ক, প্রযুণিগত রািশি ও প্রণশক্ষ্দির আদোিন কদর োদক এবাং প্রােণিক সম্প্রসারি
নীণত-সহােতা বৃণি কদর তা অব্যাহত রািা দসবার অাংশ ণহসাদব অত্র ইনণিটিউট নাগণরকদের ণনেণিত
হদব।

প্রযুণিগত রািশি ও নীণত সহােতা প্রোন কদর োদক। গত
২০২০-২১ অে ি বেদর দিাট ৪৪৩ িন িািারী/উদযািাদক
ণবণভন্ন প্রযুণিণভণিক প্রণশক্ষ্ি প্রোন করা হদেদে। এোড়াও,
সব িদিাট ২৯৪ িন ণবজ্ঞানী/কিিকতিাদক ণবণভন্ন ণবষদে প্রণশক্ষ্ি
প্রোন করা হদেদে। উদিখ্য দয, গত ২০২০-২১ অে ি বেদর
প্রােণিক সম্প্রসারি কায িক্রদির আওতাে সব িদিাট ৭৯২ িন
িািারীদক প্রাণিসম্পে সম্পকীত প্রযুণি রািশি প্রোন করা
হদেদে।

৪

সাণব িক কৃণষ িাদত প্রাণিসম্পে উ িাদতর এ লদক্ষ্য গদবষিা কায িক্রি ণরচালনা এবাং প্রযুণি উদ্ভাবদনর
অবোন ১৪.৩১ শতাাংশ। এটাদক আরও বৃণি িাধ্যদি ণবএলআরআই ণনরলসভাদব কাি কদর যাদে।
করা হদব।
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ণচত্রঃ িত ণবণনিে সভা
চ) ইদনাদভশন সাংক্রান্ত কায িক্রি:
উদ্ভাবনী আইণডোঃ ণবএলআরআই বতিিাদন ১১ টি আইণডো ণনদে কাি করদে তম্মদধ্য “ণবএলআরআই ণফডিািার দিাবাইল
অযা স” এবাং “িািার গুরু” উদ্ভাবনী আইণডো দুইটি িাঠ য িাদে দরণিদকশন হদে, ০২ টি আইণডো, (১. ণবএলআরআই দডইণর
ণব্রণডাং ম্যাদনিার ও ২. ণবএলআরআই প্রযুণি িী) িাঠ য িাদে াইলটিাং চলিান রদেদে; ০৭ টি আইণডো (১. দ াণি প্রযুণি
দসবা প্রোদন ওোনি সাণভিস, ২. ণবএলআরআই দসবা দকন্দ্র, ৩. গ্রীনওদে অযা স, ৪. িািার ণরকল্পনাে ণবএলআরআই দহল
লাইন, ৫. ল্যাদব নমুনা রীক্ষ্ার ফলাফল প্রাণপ্ত, ৬. Mobile Vaccination Camp ও ৭. গবাণে শুর দরাগ
ব্যবিা না ও প্রণতদরাদধর িন্য দিাবাইল অযা সতণর) প্রােণিক য িাদে রদেদে, তেদধ্য গ্রীনওদে অযা স টি বতিিাদন গুগল দি
দিাদর াওো যাদে এবাং প্রােণিকভাদব কায িক্রি শুরু কদরদে।
িাঠ য িাদে বািবােনাধীন প্রকল্প ণরেশিনঃ গত ৫ িান্যোণর, ২০২১ খ্ীঃ তাণরদি ণবএলআরআই ইদনাদভশন টিি সাভার
উ দিলার ানদধাো গ্রাদি “ণবএলআরআই দডইণর ণব্রণডাং ম্যাদনিার” অযা সটির াইলটিাং কায িক্রদির অগ্রগণত ণরেশিন
কদরন। এসিে ইদনাদভশন টিি িািার িাণলদকর সাদে অযা দসর উ দযাগীতা, কায িকাণরতা, সুণবধা ও অসুণবধা সহ ণবণভন্ন
ণবষদে আদলাচনা কদরন। এোড়াও গত ২৪ িান্যোণর, ২০২১ খ্ীঃ তাণরদি ইদনাদভশন টিি যদশার সের উ দিলার শাহপুর ও
আড় াড়া এলাকাে ণবএলআরআই কর্তিক াইলটিাংকৃত “িািার গুরু” উদ্ভাবনী আইণডোটি সরিণিদন ণরেশিন ও নদলি
দশোণরাং কায িক্রি ণরচালনা কদর।
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ে) SDG-র লক্ষ্যিাত্রা অিিদনর অগ্রগণত
দটকসই উন্নেন অভীষ্ট (SDGs) অিিদনর িন্য একটি কিি ণরকল্পনা প্রিেন কদর ইদতািদধ্য িৎস্য ও প্রাণিসম্পে িন্ত্রিালদে
দপ্ররি করা হদেদে। উি কিি ণরকল্পনাে চলিান প্রকল্প, ২০১৬-২০২০ সাল য িন্ত প্রস্তাণবত প্রকদল্পর ণশদরানাি ও সম্ভাব্য বাদিট
এবাং ২০২১-২০৩০ ণখ্ঃ দিোেকাদলর প্রকল্প/কায িক্রি অন্তভূিি করা হদেদে। দটকসই উন্নেন অভীষ্ট অিিদনর িন্য অত্র
ইনণিটিউদটর আওতাে ৬টি উন্নেন প্রকল্প চলিান আদে।

ণচত্রঃ এণডণ

য িাদলাচনা সভা

ি) িাতীে শুিাচার দকৌশল চচ িার ণববরি
শুিাচার পুরস্কার নীণতিালা-২০১৭ এর আদলাদক ২০২০-২১ অে িবেদর ণবণভন্ন দগ্রদডর ৫ িন কিিচাণরদক প্রদিােনামূলক পুরস্কার
প্রোন করা হে। এোড়া, ইনণিটিউদটর ণবণভন্ন দগ্রদডর কিিচাণরগিদক “শুিাচার অন্যশীলন ও প্রদোগ” ণশদরানাদি প্রণশক্ষ্ি
কিিসূণচর আওতাে শুিাচার ণবষদে প্রণশক্ষ্ি প্রোন করা হে।
উ সাংহার
িান সম্পন্ন ও ণনরা ে প্রাণিি আণিদষর ঘাটণত পূরি ও দটকসই প্রযুণি উদ্ভাবদনর লদক্ষ্য ণবএলআরআই এর ণবজ্ঞানীগি
ণনরলস ভাদব কাি কদর যাদে। ণবণভন্ন প্রণতকূলতা স্বদেও অত্র ইনণিটিউট িাননীে প্রধানিন্ত্রীর ণনে িশনা ও বতিিান সরকাদরর
সাংণিষ্ট প্রণতশ্রুণত বাস্তবােনসহ ণনরা ে প্রাণিি আণিষ উৎ ােদন প্রযুণিগত সহােতা প্রোদন অত্র ইনণিটিউট বি ণরকর।
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