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Agenda

• Preview of the last meeting minutes and 

action points

• Department of Livestock Services (DLS) 

presentation: strategic directions & priorities 

for the partners

• Livestock mapping: 5W reporting for the 

livestock partners

• Livestock Partner's Focal Point Selection

• Partner's presentation on Livestock by 

ACDI/VOCA

• AoB



Preview of the last meeting minutes and action points

Who Action When
FSS
Partners

Send 5W template to partners for review
Provide feedback on the template

15 November 2021
21 November 2021

FSS
Partners

Share Focal Points nomination criteria/recommendations to Partners
Nominate organization’s Focal Point

15 November 2021
21 November 2021

FSS Arrange a general meeting with the Department of Livestock Services

for future engagement and participation

17 November 2021

FSS Create and share a Livestock folder with existing documents on

Google Drive

28 November 2021

FSS Organize monthly livestock partners meeting on every last Wednesday

of month.

24 November 2021

FSS
Partners

Topics to be further developed as suggested during the meeting:

List of livestock service providers

Livestock partner’s activity tracker and dashboard

Draft livestock distribution guidelines.

31 Dec 2021
31 Dec 2021
28 Feb 2022



DLS presentation: 
Strategic Directions & 
Priorities



একনজরে জজলা

প্রাণিসম্পদদপ্তে,

কক্সবাজাে Gi Kvh©µg

Wvt ‡R¨vwZg©q †fŠwgK

†Rjv cÖvwYm¤c` Awdmvi

K·evRvi



কক্সবাজার
জজলার
মানচিত্র



• (K) AvqZb - 2,491.86 eM© wKt wgt |

• (L) Dc‡Rjvi msL¨v - 08 wU |

• (M) †cŠimfv - 04 wU |

• (N) BDwbq‡bi msL¨v - 71 wU |

• (O) †gŠRvi msL¨v - 188 wU |

• (P) MÖv‡gi msL¨v - 992 wU |

• (Q) †gvU cwievi - 2,29,434 wU

• (R) †gvU RbmsL¨v - 23,69,892 Rb |

†Rjvi mvaviY Z_¨



চবভাগীয় প্রচিষ্ঠান

ক) জজলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর – ০১ টি

খ) জজলা প্রাচি হাসপািাল – ০১ টি

গ) কৃত্রত্রম প্রজনন উপককন্দ্র – ০৮ টি

ঘ) কৃত্রত্রম প্রজনন পকয়ন্ট - ২১ টি

ঙ) উপকজলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর – ০৮ টি

প্রাণিসম্পদ ণবভাগীয় সাধােি তথ্য



প্রাণিসম্পদ ণবভাগীয় সাধােি তথ্য

পশু-পাচখর সংখ্াাঃ-
•ক) গরু - ৪,৬০,৩৯০

•খ) মচহষ - ২৫,১৮৫
•গ) ছাগল -১,৫২,২২৫
•ঘ) জভড়া - ১৯,৫৯০
•ঙ) শুকর - ১৩৫
•ি) জঘাড়া - ৯৮
•ছ) জদশী জমারগ-মুরচগ - 1580200



•জ) জলয়ার মুরচগ - ১৩,১৪,৭০০
•ঝ) ব্রয়লার - 18,91,500

•ঞ) জসানালী মুরচগ - ২,১৯,০০০
•ি) হা াঁস - ১,৪৭,৩০০
•ঠ) কবুির - ১,৩৮,৯০০
•ড) জকাকয়ল - ১৩,২০০
•ঢ) িাচকি - ৪,১০০

প্রাণিসম্পদ ণবভাগীয় সাধােি তথ্য (চলমান)



জজলায় জমাট শূনয পরদে সংখ্যা

১। উপকজলা প্রাচিসম্পদকম িকিিা - ০3 জন

২। জভকিচরনাচর সাজিন - ০3জন

৩। উপ-সহকারী প্রাচিসম্পদঅচিসার (সম্প্রসারি) - ১০জন

৪। উপ-সহকারী প্রাচিসম্পদঅচিসার (প্রাচি স্বাস্থ্্) - ০১জন

৫। উপ-সহকারী প্রাচিসম্পদঅচিসার (কৃত্রত্রম প্রজনন) - ০২জন

৬।অচিস সহকারী কাম-কম্পম্পউিারঅপাকরির - ০৬জন

৭ । জেসার - ০৮জন

৮।অচিস সহায়ক - ০২জন

৯। G¨vwb‡gj G‡Ub‡W›U - ০১জন



evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³(APA) Abyhvqx কক্সবাজাে ‡Rjvi 2021-2022 (অরটাবে/২০২১

পর্ যন্ত) mv‡ji m¤úªmviY Kvh©µ‡gi evwl©K jÿ¨gvÎv I AR©bt

µt

bs
Kvh©µ‡gi bvg

evwl©K

লক্ষ্যমাত্রা
AR©b

AR©‡bi 

nvi

1 K…wÎg cÖRbb m¤úªmviY ( jÿ) 22000 6928 31.49

2 msKi Rv‡Zi evQzi Drcv`b (jÿ) 7900 2659 33.66

3 wUKv cÖ`vb (‡KvwU)

K) Mevw`cï 222000 53688 24.18

L) nuvm-gyiwM 2500000 715900 28.64

4 wPwKrmv cÖ`vb (‡KvwU)

K) Mevw`cïi wPwKrmv cÖ`vb 140000 45158 32.26

L) nuvm-gyiwM wPwKrmv cÖ`vb 640000 271757 42.46



µt

bs
Kvh©µ‡gi bvg

evwl©K

লক্ষ্যমাত্রা

evwl©K 

AR©b

AR©‡bi 

nvi

5 ‡cvlv cÖvYxi wPwKrmv cÖ`vb (msL¨v) 500 178 35.6

6
Mevw`cï-cvwLi †ivM AbymÜv‡b bgybv msMÖn I 

M‡elYvMv‡i †cÖiY (msL¨v) 
640 152 23.75

7 Mevw`cï-cvwLi wWwRR mvwf ©‡jÝ (msL¨v) 105 58 55

8 wd« †f‡Uwibvwi ‡gwW‡Kj K¨v¤ú ¯’vcb (msL¨v) 40 15 37.5

9 Lvgvwi cÖwkÿY cÖ`vb (লক্ষ্) 2400 374 15.58

10 gvsm cÖwµqvRvZKvix‡`i cÖwkÿY cÖ`vb(msL¨v) 200 46 23

11
K) DVvb ˆeV‡Ki Av‡qvRb (msL¨v) 335 105 31.82

L) DVvb ˆeV‡K AskMÖnYKvix (লক্ষ্) 4000 1316 32.9

1২ ¯’vqx Nvm Pvl m¤úªmviY (GKi) 50 18.4 36.8



µt

bs
Kvh ©µ‡gi bvg

evwl©K

লক্ষ্যমাত্রা

evwl©K 

AR©b

AR©‡bi 

nvi

13
Lvgvi / wdW wgj / হ্যাচােী cwi`k©b

(সংখ্যা)
785 256 32.82

14
Mevw`cïi Lvgvi †iwR‡óªkb I bevqb

(msL¨v)
25 15 60

15 ‡cvwëª Lvgvi †iwR‡óªkb I bevqb (msL¨v) 18 7 38.89

16 ‡gvevBj †KvU© cwiPvjbv Kiv (msL¨v) 8 0 00

17
Drcv`b Z_¨ t  

K) `ya (jt †gt Ub)
.9 0.35653 39.61

L) gvsm ( jt †gt Ub) 1 .3672 36.72

M)  wWg  (†KvwU) 25 10.42 41.68



weMZ 5 eQ‡ii জরাগ প্রচিকরাকে গবাচদ পশুর টিকা প্রদান (সংখ্া)

িথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-

২০১৯

২০১৯-২০২০ 2020-2021

১৬০৮১১ ১৬৭৪৮০ ১৭৭৭৫০ 192472 260420



১৪০০০০
১৫০০০০
১৬০০০০
১৭০০০০
১৮০০০০
১৯০০০০
২০০০০০

weMZ 5 eQ‡ii জরাগ প্রচিকরাকে গবাচদ পশুর টিকা প্রদান (সংখ্া)

িথ্্



weMZ 5 eQ‡ii জরাগ প্রচিকরাকে হা াঁস-মুরচগর

টিকা প্রদান (সংখ্া) Zথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-2021

২১৮৪৪০০ ২১০৮০০০ ২৩৫০০০০ ২৫৫০৪০০ 3122000



০
৫০০০০০
১০০০০০০
১৫০০০০০
২০০০০০০
২৫০০০০০
৩০০০০০০

Chart Title

weMZ 5 eQ‡ii জরাগ প্রচিকরাকে হা াঁস-মুরচগর টিকা প্রদান (সংখ্া)

িথ্্



weMZ 5 eQ‡ii গবাচদপশু ও হা াঁস-মুরচগর চিচকৎসা প্রদান (সংখ্া) Zথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-2021

১৭২৬২৭ ১৪০০২৫ ১৪৭৯৬৩ ১৩৬৫৫৮ 120209

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-2021

১৫৬০৮০১ ১৩৭৫৯৩৩ ৯৯৪৭৯০ ৬৫৭৩৯৮ 578681



weMZ 5 eQ‡ii কৃত্রত্রমপ্রজননসম্প্রসােি ওসংকেজারতে বাচ্চা উৎপাদন (সংখ্যা)
Zথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-2021

১৬০৯৭ ১৯২৫৮ ২০৩৩৮ ২০১৩৯ 22265

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 2020-21

৫২৩১ ৫৩৬৫ ৬৩২৮ ৭১০৯ 7861



০
৫০০০
১০০০০
১৫০০০
২০০০০
২৫০০০

weMZ 5 eQ‡ii কৃত্রত্রমপ্রজননসম্প্রসােি ও সংকেজারতে

বাচ্চা উৎপাদন (সংখ্যা) Zথ্্



weMZ 5 eQ‡ii প্রচশক্ষকির মাে্কম খামারীর দক্ষিা বতৃ্রিকরি (সংখ্া)
Zথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-2021

৭২৫৬ ৯৪৭ ৬৭০ ৯৮৬ 2438



weMZ 5 eQ‡ii চডম উৎপাদন (জকাটি) Zথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-

2021

৯.৯৬০৫৬১৪ ১২.৪৬৪৬৭ ১৩.৬৯৮৭৮৭ ১৬.৭৮৬৪২ 17.787



weMZ 5 eQ‡ii দুে উৎপাদন(লক্ষ জমটিক িন) Zথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-2021

০.৫৪১০১ ০.৫৫৫৫৬ ০.৬৪০৪৫৯ ০.৬৮০৫৬ .71056



weMZ 5 eQ‡ii মাংস উৎপাদন(লক্ষ জমটিক িন) িথ্্

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ 2020-2021

০.৩৫৭৫৬ ০.৫১৫২৫ ০.৬৯১৮৮৬ ০.৭৫৩১৩ .80313



Pjgvb cÖKímg~n

1| cÖvwYm¤ú` I †WBix Dbœqb cÖKí

2|AvaywbK cÖhyw³‡Z Miæ üó-cyóKiY cÖKí

3| wcwcAvi ‡ivM wbg~©j I ÿziv †ivM wbqš¿b cÖKí

4| gwnl Dbœqb cÖKí

5| mgZj f‚wg‡Z emevmiZ AbMÖmi ÿz`ª b„-‡Mvwói Av_© mvgwRK I Rxeb gv‡bvbœq‡bi j‡ÿ

mgwš^Z cÖvwYm¤ú` Dbœqb cÖKí (2q ch©vq)|

6| DcK ‚jxq PivÂ‡j mgwš^Z cÖvwYm¤ú` Dbœqb cÖKí|

7| b¨vkvbvj GwMÖKvjPvi †UK‡bvjRx cÖKé, †dR-2 



সমসযা ও চযারলঞ্জ

• Pvib fzwgi Rwg `Lj I Nvm Pv‡li f‚wgi Afve

•গবাচদপশুর সনািন পালন ব্বস্থ্াপনা,

•সকিিনিারঅভাকব কৃত্রত্রম প্রজননপ্রযুত্রি গ্রহকনঅনীহা,

• cÖvwY Lv‡`¨I A¯^vfvweK g~j¨ e„w×

•প্রািীজাি উৎপাদসমূকহর আপদকালীন সংরক্ষি ও চবপনন

ব্বস্থ্ার ঘািচি,

• cÖvwYR c‡b¨i g~j¨ ms‡hvR‡bi gva¨‡g weKí cb¨ ‰Zix Kivi D`¨³vi Afve



সমসযা ও চযারলঞ্জ (চলমান)

•bZzb জরাকগর প্রাদুভিাব I gnvgvix,

•প্রযুত্রিগিজ্ঞাকনর ঘািচি,

•e¨vsK প্রকিাদনাi অভাব I †Kvb †Kvb †ÿ‡Î weZi‡b Ae¨e ’̄vcbv ,

•চনরাপদ খাদ্ উৎপাদকন চবচভন্ন সুকযাগ সুwবো I gwbUwis

AcÖZzj

•উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্,

•জলবায়ু পচরবিিকনর প্রভাব|

• Rbej I gvV ch©‡q Kvh©µg gwbUwis Gi hvbevn‡bi Afve ইি্াচদ



ভণবষ্যৎ পণেকল্পনা

✓ কৃষক পয িাকয়আেুচনক প্রযুত্রিসমূহ জপৌকছ জদয়া ।

যাকি ককর িারাআেুচনক পিচিকি প্রাচিসম্পদ লালন
পালনককর িাকদরআত্মসামাত্রজকঅবস্থ্ার উন্নচি
ঘিাকি পাকর ।

✓ (এস চড ত্রজ এর লক্ষ্মাত্রা-১- দাচরদ্র চবকমািন)



ভণবষ্যৎ পণেকল্পনা (চলমান)

➢ গবাচদ পশুপাচখ লালন পালনসহআেুচনক পিচিসমুহ হস্তান্তর এর ব্বস্থ্া

করা।

➢ গবাচদ পশুপাচখর সংখ্া বতৃ্রিরজন্ চবচভন্ন উন্নিপ্রযতু্রি জযমন

✓ কৃত্রত্রম প্রজনন, 

✓ wbivc` cÖvwbR cb¨ Drcv`b I evRviRvZKib, 

✓ wi‡d«mvm© প্রচশক্ষি

✓ মকডল খামার প্রচিষ্ঠা ইি্াচদ

➢ (এস চড ত্রজ এর Awfó-২ কু্ষো মুত্রি)



ভণবষ্যৎ পণেকল্পনা (চলমান)

➢ খামারী, সাোরি জনগি, িাম িাচসস্ট, প্রশাসন ইি্াচদ সকল জস্টাক জহাল্ডারকদর

সাকথ্ চনকয় Mevw`cï I nvum-gyiMxcvjb, Lvgvi ’̄vc‡b DØyÏ, wPwKrmv wbwðZ K‡i cÖvwbR Drcv`b

e„w× I Anti Microbial Resistance (AMR) সম্পককি সকিিনিা বতৃ্রিকরি এর

লকক্ষ্

✓ সভা,জসচমনার, চলিকলি চবিরি ইি্াচদ কায িক্রম ‡Rvi`viকরি এবং

✓ জরত্রজস্টাডি ডািাকরর জপ্রসত্রক্রপশন ছাড়া এচন্টবকয়াটিক চবত্রক্র না করার

মহামান্ হাইককাকিির রায় বাস্তবায়কনর জন্ সকিিনিা বতৃ্রি, প্রিার প্রিারিা

ইি্াচদ বতৃ্রিকরা এবং

✓ প্রকয়াজকন জমাবাইল জকাকিিরআওিায়আনা।

➢ (এস চড ত্রজ এর Awfó -৩- সু স্বাস্থ্্)



ভণবষ্যৎ পণেকল্পনা (চলমান)

• নারী পুরুকষর সমিার জন্ চবচভন্ন উঠান ববঠক, জিচনং

ইি্াচদকি নারী ও পুরুকষরঅনুপাি সমান রাখা ।

(এস চড ত্রজ এর লক্ষ্মাত্রা-৫-চলংগ সমিা)

•পচরচ্ছন্নজ্বালাচন এর লকক্ষ্ চবচভন্ন জপাল্টি ও জডইচর খামাকরর বজি্

দ্বারা বাকয়াগ্াস প্লান্ট স্থ্াপনকায িক্রম জজাড়দার করা ।

•(এস চড ত্রজ এর লক্ষ্মাত্রা-৭- নবায়নকযাগ্ ও ব্য়সাে্ জ্বালানী )



ভণবষ্যৎ পণেকল্পনা (চলমান)

•স্থ্ল জীকবর সকল চনরাপত্তা প্রদাকনর জন্ সারাবছর জগাখাকদ্র

জন্ উন্নিজাকির ঘাকসর

•ক্াম্পাস নাস িাচর,

•সাইকলজ ইি্াচদ প্রযুত্রি সম্পককি কৃষককদর মাকঝ হাকি-কলকম

প্রচশক্ষি প্রদাকনর ব্বস্থ্া করা।

•(এস চড ত্রজ এর লক্ষ্মাত্রা-১৫- ভূচমর জিকসই ব্বহার )



জজলা প্রাচিসম্পদ দপ্তর
কক্সবাজার এর সম্প্রসারি
কায িক্রকমর চস্থ্র চিত্র।
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Livestock mapping: 5W reporting for the livestock partners



Livestock focal point selection

The proposed criteria for the livestock focal are (recommended):

- Experienced in livestock intervention.

- Academic qualification in livestock background e.g., Veterinary science, Animal 

Husbandry or Agriculture.

- Working in Cox’s Bazar for the livestock program for a minimum 3 years.

- Experience in coordinating the livestock activities with relevant stakeholders 
including government e.g., Department of Livestock Services.

Registration: link

Deadline: 28 November 2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3bxeKNNiIphJKsY1VlFN7Y41UNzQ2MlkwVTdVT0dPRUNCVU9JTFVSNVdWRC4u
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Dhaka, October 10, 2021

Feed the Future Bangladesh Livestock and Nutrition Activity: An overview
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ACTIVITY 

AREA

• 21 districts in zone 
of influence 

• 2 districts in zone 
of resilience



RESULT 

FRAMEWORK
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IMPLEMENTATION APPROACH



PARTNER LOGO GOES 
HERE (click slide master to 

add)

ANTICIPATED RESULTS

• 1 million cattle and goat farming 
households benefitted through 
4,500 livestock service providers 
(LSPs) with improved capacity 

• 100% increase in productivity for 
local breed and 225% increase for 
crossbreed 

• 75% increase in sales for at least 
50% of farmers 
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… CONTINUED (ANTICIPATED RESULTS)

• 60% increase in household 
consumption of safe and 
diversified dairy and meat products 

• 50% increase in number of LSPs 
providing financial advisory 
services 

• 30% more women and youth 
farmers’ participation in livestock 
association 

• 5 ICT apps scaled up reaching 1,700 
LSPs 
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CONSORTIUM  

• Sub awardee 

– mPower Social Enterprise

• Resource partner: 

– Norman Borlaug Institute for International 
Agriculture at Texas A&M, and 

– The Feed the Future’s Food Safety 
Innovation Lab at Purdue University  
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ILLUSTRATIVE PARTNERS 

• GOB partners (e.g., DLS, BLRI, BSTI)

• Local organizations (e.g., BDDF and 

VEA)

• Universities (e.g., Chittagong and 

Patuakhali)

• Other assistance activities (e.g., Digital 

Agriculture activity, RDC, CSISA MEA, 

CSISA III, BNA, Ujjiban, Nobo Jatra, 

FAO-ECTAD, and LDDP)

• Private sector partners, like seed, feed, 

and AH firms, large dairy, FSPs, and local 

training institutes) 

• Local media outlets (e.g., bdnews24.com, 

Financial Express, Business Standard)
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EXPERIENCES

❖ Excellent partnership with GO and public and private partners.

❖ Community in the whole catchment area is very positive towards activity support.

❖ Activity with partners bearing fruitful result in transforming communities.

❖ Women empowerment gets a momentum.

❖ Youth engagement and empowerment in farming practices is on rise.
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CHALLENGES

❑ Traditional feeding practices to livestock in many farming families which geared to lesser productivity

in milk and meat production.

❑ Regularity in providing livestock services to community.

❑ Successful AI conception rate into the farming community.

❑ Champions are needed to scale up some activities like youth nutrition, women inclusion in mainstream

market operation etc
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LESSONS LEARNED

❑ Continuing of fodder cultivation into the previous fodder deficit areas contributing to milk and meat

production at household level.

❑ Women are engaged in profitable dairy business and are gradually interested in producing homemade

dairy diversified items for home consumption.

❑ Capacity development of women entrepreneurs in male headed activities like artificial insemination to

dairy cows, treating and vaccinating livestocks.

❑ Capacity development of male LSPs using mPower application.

❑ Meat consumption at household level has grown

❑ Hygiene maintenance during feeding time has increased.
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❑ Active WhatsApp group helped in quick communication

❑ Resource sharing 

❑ Increased demand for other innovative technologies among farmers like 

fodder chopper machine, milking machine, improved and  quality semen, 

nutrition dense concentrate food, milk chilling machine, Biodigester 

technology, cream separator machine etc.

❑ Dedicated monthly activity and resource planning resulted in faster 

adoption/uptake of the technology 

LESSONS LEARNED



We envision a world 
in which people are
empowered to 
succeed in the global 
economy.

www.acdivoca.org

50 F Street Northwest, Washington, D.C. 20001
+1 202 469 6000 | acdivoca.org | Follow Us @acdivoca
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Livestock Partner's Meeting Frequency

- Monthly Meeting | the last Wednesday of every month

- Next meeting 29th December, 2021.


