
প্রকল্প সার-সংক্ষেপ 

 

১। প্রকক্ষল্পর নাম : পপাল্ট্রি গক্ষেষণা ও উন্নয়ন প ারদারকরণ প্রকল্প 

২। োস্তোয়নকারী সংস্থা : োংলাক্ষদশ প্রাল্ট্রণসম্পদ গক্ষেষণা ইনল্ট্রিটিউট 

৩। অনুক্ষমাল্ট্রদত ব্যয় : ১২৩৩৫.০০ লে টাকা 

৪। প্রকল্প পময়াদ : জুলাই, ২০১৯ হক্ষত জুন, ২০২৪ ল্ট্ররিঃ 

৫। অনুক্ষমাদক্ষনর তাল্ট্ররখ : ১৮ জুন ২০১৯ ল্ট্ররিঃ 

৬। প্রকল্প এলাকা : প্রধান পকন্দ্র, ল্ট্রেএলআরআই; পগাদাগাড়ী, রা শাহী; ভাঙ্গা, ফল্ট্ররদপুর; যক্ষশার সদর, যক্ষশার; সসয়দপুর, নীলফামারী; নাইেযংছল্ট্রড়, 

োন্দরোন। 

৭। প্রকক্ষল্পর উক্ষেশ্য : প্রকক্ষল্পর লেয: 

পপাল্ট্রি গক্ষেষণা ও উন্নয়ন প ারদারকরণ প্রকক্ষল্পর মাধ্যক্ষম পপাল্ট্রির ল্ট্রনরাপদ মাংস ও ল্ট্রিক্ষমর উৎপাদন বৃল্ট্রির লক্ষেয প্রক্ষয়া নীয় পেক্ষে 

গক্ষেষণালব্ধ প্রযুল্ট্রি উদ্ভােন 

প্রকক্ষল্পর সুল্ট্রনল্ট্রদ িষ্ট উক্ষেশ্য সমূহ (সুল্ট্রেধাক্ষভাগীসহ): 

ক) পপাল্ট্রির প্র াল্ট্রত সমূহ সংগ্রহ, সংরেণ,  াত উন্নয়ন এেং অল্ট্রধক মাংস ও ল্ট্রিম উৎপাদনশীল পেইন উদ্ভােন  

খ) ইনল্ট্রিটিউট কর্তিক উদ্ভাল্ট্রেত পপাল্ট্রি প্রযুল্ট্রিগুক্ষলার পভল্ট্রলক্ষিশন, সংস্কারকরণ এেং প্রক্ষয়া নীয়  প্রযুল্ট্রি উদ্ভােন 

গ) অপ্রচল্ট্রলত ও ল্ট্রেদ্যমান পপাল্ট্রি খাদ্য উপাদান সমূক্ষহর পুল্ট্রষ্টগতমান ল্ট্রনরুপন এেং গক্ষেষণার মাধ্যক্ষম সাশ্রয়ী মূক্ষে পপাল্ট্রির মাংস ও 

ল্ট্রিক্ষমর প্রল্ট্রিয়া াতকরণ ও ভ্ যালু এল্ট্রিশন  

ঘ) পপাল্ট্রি ল্ট্রেষয়ক ল্ট্রেল্ট্রভন্ন পেক্ষে গক্ষেষণা কায িিম গ্রহক্ষণর মাধ্যক্ষম ল্ট্রনরাপদ মাংস ও ল্ট্রিক্ষমর উৎপাদন বৃল্ট্রি 

ঙ) পপাল্ট্রি খামারীক্ষদর প্রযুল্ট্রিগত সহক্ষযাল্ট্রগতা প্রদান ও আর্ ি-সামাল্ট্র ক উন্নয়ন 

চ) ল্ট্রেএলআরআই এর পপাল্ট্রি ল্ট্রেষয়ক গক্ষেষণা কায িিক্ষমর গুণগতমান বৃল্ট্রির লক্ষেয পদশী-ল্ট্রেক্ষদশী ল্ট্রেল্ট্রভন্ন ল্ট্রেশ্বল্ট্রেদ্যালয় ও গক্ষেষণা প্রল্ট্রতষ্ঠান 

/োক্ষের সল্ট্রহত সমল্ট্রিত গক্ষেষণা কায িিম পল্ট্ররচালনার সুক্ষযাগ সৃল্ট্রষ্ট।  

৮। প্রকক্ষল্পর প্রধান 

কায িিম 

: ক) গক্ষেষণা কায িিম 

➢ পপাল্ট্রি প্র াল্ট্রতগুক্ষলা (মুরল্ট্রগ, হাঁস, পকাক্ষয়ল, রা হাঁস, টাল্ট্রকি, ল্ট্রতল্ট্রতর, কবুতর, উটপাল্ট্রখ) সংগ্রহ, সংরেণ ও  াত উন্নয়ক্ষনর  ন্য 

গক্ষেষণা কায িিম পল্ট্ররচালনা করা। এক্ষেক্ষে অল্ট্রধক মাংস উৎপাদনকারী পপাল্ট্রির প্র াল্ট্রত/ক্ষেইন উদ্ভােক্ষন ল্ট্রেক্ষশষ গুরুত্ব প্রদান করা 

হক্ষে।   
➢ ল্ট্রেএলআরআই কর্তিক উদ্ভাল্ট্রেত পপাল্ট্রি প্রযুল্ট্রিগুক্ষলা খামারী পয িাক্ষয় পভল্ট্রলক্ষিশন ও প্রক্ষয়া নীয় সংস্কার পূে িক তাক্ষদরক্ষক প্রার্ল্ট্রমক 

প্রল্ট্রশেক্ষণর মাধ্যক্ষম দেতা বৃল্ট্রি করা। 
➢ পপাল্ট্রি খামার ব্যেস্থাপনায় খাদ্য খরচ অল্ট্রধক হওয়ায় অপ্রচল্ট্রলত খাদ্য উপাদান সমূক্ষহর পুল্ট্রষ্টগতমান ল্ট্রনরুপন করা এেং সাশ্রয়ী মূক্ষে 

পপাল্ট্রির মাংস ও ল্ট্রিক্ষমর গুনগতমান মান বৃল্ট্রি করা (ক্ষভলু এল্ট্রিশন করা)। 
➢ পপাল্ট্রি ল্ট্রশক্ষল্পর সমস্যা ল্ট্রভল্ট্রিক গক্ষেষণা (ে িয ব্যেস্থানা, পরাগ দমন, ল্ট্রিম ও মাংস প্রল্ট্রিয়া াতকরণ, ো ার ব্যেস্থাপনা ইতযাল্ট্রদ) 

ও উন্নয়ন কায িিম সমূহ গ্রহক্ষণর মাধ্যক্ষম  নস্বাক্ষস্থযর  ন্য ল্ট্রনরাপদ মাংস ও  ল্ট্রিক্ষমর উৎপাদন বৃল্ট্রি করা। 
➢ পপাল্ট্রি মাংস ও ল্ট্রিম প্রল্ট্রিয়া াতকরক্ষণর  ন্য স্থানীয়ভাক্ষে “মক্ষিল পপাল্ট্রি প্রল্ট্রিয়া াত প্লান্ট ও কল্ট্রমউল্ট্রনটি” গঠন করা। এক্ষেক্ষে 

পরাক্ষ ন পপাল্ট্রি ল্ট্রমট, কযান্ড পপাল্ট্রি ল্ট্রমট, এগ পাউিার, ইয়ক ও এলবুল্ট্রমন পাউিার ইতযাল্ট্রদ ল্ট্রেক্ষেচনায় আনা হক্ষে।   
➢ পপাল্ট্রি গক্ষেষণা ও উন্নয়ন প ারদারকরণ (এসল্ট্রপআরল্ট্রি) প্রকল্প ও সাে পসন্টার স্থাপক্ষনর মাধ্যক্ষম পছাট, মাঝারী ও   োল্ট্রণল্ট্র যক 

খামারীক্ষদর লাগসই ও পটকসই প্রযুল্ট্রি উদ্ভােন করা ও প্রযুল্ট্রিগত সহক্ষযাল্ট্রগতা প্রদাক্ষনর মাধ্যক্ষম আর্ ি-সামাল্ট্র ক উন্নয়ন করা। 
➢  াতীয় ও আন্ত িাল্ট্রতক পয িাক্ষয় ল্ট্রেল্ট্রভন্ন সংস্থার সাক্ষর্ গক্ষেষণা ও উন্নয়ক্ষনর প্রক্ষয়া ক্ষন সহক্ষযাল্ট্রগতা বৃল্ট্রি করা। এর ফক্ষল 

ল্ট্রেজ্ঞানী/গক্ষেষক/ল্ট্ররসাচ ি পফক্ষলাক্ষদর গক্ষেষণার সেমতা বৃল্ট্রি পাক্ষে। 
➢ Good Agricultural Practice (GAP) এর আওতায় পপাল্ট্রি খামার গক্ষেষণায় GHP (Good 

Husbandry Practice) ও গক্ষেষণাগার পল্ট্ররচালনায় GLP (Good Laboratory Practice) ল্ট্রেক্ষেচনায় 

রাখক্ষত হক্ষে।    
খ) ল্ট্রনম িাণ কা  ও িয় কায িিম 

➢ সসয়দপুর, নীলফামারীক্ষত প্রকক্ষল্পর আঞ্চল্ট্রলক পকক্ষন্দ্রর  ন্য ভূল্ট্রম অল্ট্রধগ্রহণ। 

➢ এসল্ট্রপআরল্ট্রি এর প্রধান কায িালয় সাভার অল্ট্রফক্ষস, গক্ষেষণাগার ও পপাল্ট্রি গক্ষেষণা পসি ল্ট্রনম িাণ করা। 

➢ পগাদাগাড়ী, রা শাহীক্ষত প্রকক্ষল্পর আওতায় পপাল্ট্রি গক্ষেষণা পশি ল্ট্রনম িাণ। 

➢ উপ-ক্ষকন্দ্র সমূক্ষহর স্থান ল্ট্রনে িাচন ও গক্ষেষণা পসি ল্ট্রনম িাণ করা। 

➢ িয় পল্ট্ররকল্পনা ও ল্ট্রপল্ট্রপআর-২০০৮ আনুযায়ী প্রকক্ষল্পর সকল পণ্য সামগ্রী িয় করা। 

৯। জুন ২০১৯ ল্ট্ররিঃ পয িন্ত 

িমপুল্ট্রিত অগ্রগল্ট্রত 

: প্রক্ষযা য নয়। 

১০। সমস্যা (যল্ট্রদ র্াক্ষক) : অদ্যেল্ট্রধ উক্ষেখক্ষযাগ্য পকান প্রকার সমস্যা পল্ট্ররলল্ট্রেত হয়ল্ট্রন। 

 

(ি. পমািঃ সাক্ষ দুল কল্ট্ররম সরকার) 

প্রকল্প পল্ট্ররচালক 

পমাোইল নম্বর: ০১৭১২২২৩৬৩৫ 

ই-ক্ষমইল: sazdulkarim@yahoo.com 


