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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ  ভেটিরনাির  কাউিল (িবিভিস)  মহান  জাতীয়  সংসেদর  আইন  ারা    এক সংিবিধব  িতান।  এ  িতান  ভেটিরনাির
িশার মান উয়েনর জ BVC Standard for Veterinary Education নােম আজািতক মােনর এক মানদ
ণয়ন কেরেছ, যা বাংলােদেশর ১২ িশা িতােন বাবায়ন করা হে। এেদেশর ভেটিরনাির পশার গিতশীলতা ও জবাবিদিহতা ির
িনিম এবং ভেটিরনাির িশার মান িনয়েণর জ “িদ বাংলােদশ ভেটিরনাির াকশনাস  অােদশ-১৯৮২” ক সংেশাধন ও
সংেযাজেনর মােম ২০১৯ সােলর ১০ই লাই “বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল আইন - ২০১৯” নােম এক আইন জাির করা হেয়েছ।
িবগত ৩ বছের কাউিল ১৩৬৬জন ভেটিরনািরয়ানেক ভেটিরনাির াকশনাস  রিজেশন (িভ,িপ,আর) ও ১৪১২ াকশনাস  আইিড
কাড  (িপআইিস) দান কেরেছ। তাছাড়া পশাগত দতা ির জ মাট ৮৯৬ জন রিজাড  ভেটিরনাির কম শালায় ও ৩৩৭ জনেক
িশণ দান করা হেয়েছ। কাউিেলর অেল ১০ তলা িভেতর উপর ৫ তলা িবিশ ভবন িনম ােণর এক ক বাবায়ন করা হে।
উ কে কাউিেলর বহােরর জ পয া অিফস ক ছাড়াও, িশণ ক, কনফাের ম, লাইেির এবং অতািনক
অিিনব াপেকর েযাগ ি হেব। তাছাড়া জনবল ির লে ৬২ পদ জেনর াব জনশাসন মণালেয় িয়াধীন আেছ।

সমা এবং চােলসহ:

ভেটিরনাির  িশায় সমতা  আনয়ন,  িশার েযাগ  িবধা  িনিত করা,  অিধক কািরগির  ানস ািণ  িচিকৎসক তির  করা,  পশার
ণগতমান  বজায়  রাখা,  পশাজীবীেদর  মে  লা  রা  করা,  পশাজীবীেদর  কািরগির  ানেক  সময়  উপেযাগী  করা  এবং  ভেটিরনাির
িশা, পশা ও সবার মান উয়ন ও  িবেশেষ সসারণ করা অতম চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ভেটিরনাির িশা ও পশার মান উয়েন িশার মানদের বাবায়ন, িশা িতােন তদারিক ি, কাস  কািরলােম সমতা আনয়ন,
পশাজীবীেদর জ কম শালা/িশেণর আেয়াজন, ইিথকাল মানদ বজায় রাখা, পশাজীবীেদর চলমান িশা কায ম (CE) এর মে
রাখা, নারী ভেটিরনািরয়ােনর সংা ি, তা ও জবাবিদিহ িনিত করাসহ সামিক লা আনয়ন।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৪৪৫ জন িডিভএম িডীধারীেক ভেটিরনাির াকশনাস  রিজেশন (িভ,িপ,আর) দান।
ভেটিরনাির িশার ণগতমান উয়েনর জ ৯ ভেটিরনাির িশা িতান (িভ,ই,আই) সেরজিমন পিরদশ ন।
দতা ির জ ৫০০ জন ভেটিরনািরয়ানেক কম শালা ও িশণ দান।
৪৬০ জন পশাজীবীেক পিরচয় প (িপ,আই,িস) দান।
১৮  াকস ক (িপ,িস) পিরদশ ন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার জনােরল, বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল

এবং

সিচব,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়-এর  মে  ২০২০  সােলর  ............  মােসর  ........  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দ াকশনার ারা ািণর মানসত া সবা (ভেটিরনাির সািভ স) দান িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
ভেটিরনাির িশা ও পশার মান িনয়েণর মােম যথাযথ কািরগির ানস দ ভেটিরনাির াকশনার তির করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ণগত মান স ভেটিরনাির পশাজীবী িনিত করা;
২. ভেটিরনাির িশার মান উয়ন করা;
৩. কািরগির দতা স ভেটিরনাির াকশনার তির করা;
৪. ভেটিরনাির পশাজীবীেদর মােনায়েনর মােম েসবা িনিত করা।
৫. ভেটিরনািরেত নারী িশার সার।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  বাংলােদশ  ও  বাংলােদেশর  বািহের  অবিত  ভেটিরনাির  িতােনর  ভেটিরনাির  িবষেয়  িশাগত  যাতা  ও  দ
িডীর ীিত দান;
২. ভেটিরনাির াকশনারেদর িনবন, িনয়ণ এবং তাহােদর আইনগত অিধকার ও েযাগ-িবধা সংরণ করা;
৩. ভেটিরনাির িশা, পশা ও সবার মান িনয়ণ ও নীিতমালা ণয়ন এবং উহার উয়েনর জ গেবষণা ও সসারেণর
বা করা;
৪. ভেটিরনাির পশা ও পশাজীবীেদর দতা সমেয়াপেযাগী করা এবং রিজাড  ভেটিরনািরয়ানেদর উতর িডী বা
িশণ বা িবেশষািয়ত ােনর েযাগ ির জ িশেণর বা করা;
৫. অেপশাজিনত বা অৈনিতক কােজ িল ভেটিরনািরয়ান ও নন-ভেটিরনািরয়ানেদর িবচােরর আওতায় িনেয় আসা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

ভেটিরনাির পশাজীবীর সংা ি ভেটিরনাির সবার াতা সংা (জন/বছর) ৪৯৩ ৩৯৩ ৪৪৫ ৪৫০ ৪৬০ িবিভিস ও ভেটিরনাির িশা িতান
িবিভিস-এর বািষ ক
িতেবদন

পশাজীবীর কািরগরী দতা ি ভেটিরনাির পশার মান উয়ন সংা (জন/বছর) ৪৬১ ৩৬৭ ৫০০ ৫২০ ৫৪০ িবিভিস
িবিভিস-এর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ণগত মান
স ভেটিরনাির
পশাজীবী িনিত
করা;

৩৫

[১.১] ভেটিরনাির পশাজীবী
রিজেশন দান।

[১.১.১]
রিজেশনত
পশাজীবী

সমি সংা ২০ ৪৩০ ৪৪০ ৪৪৫ ৪০০ ৩৫৬ ৩১১ ২৬৭ ৪৫০ ৪৬০

[১.২] ভেটিরনাির াকস
ক পিরদশ ন ও তদারিক।

[১.২.১] পিরদশ নত
াকস ক

সমি সংা ৫ ১৪ ১৬ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২২

[১.৩] ইিথকাল মানদ
বাবায়ন।

[১.৩.১] নিতকতা
া পশাজীবী

সমি সংা ৫ ৩১০ ৩৩০ ৩৪০ ৩০৬ ২৭২ ২৩৮ ২০৪ ৩৫০ ৩৫৫

[১.৪] ভেটিরনাির াকস
কে িবনা্ে িচিকৎসা ও
কা দান কম চী (ববর
শততম জবািষ কী
উপলে)।

[১.৪.১] িচিকৎসা ও
কা দানত ািণ

সমি সংা ৫ ৫০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০

[২] ভেটিরনাির
িশার মান উয়ন
করা;

১৫

[২.১] িবিভিস-এর িশার
মানদ বাবায়েন তদারিক

[২.১.১] তদারিকত
িশা িতান

সমি সংা ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৪

[২.২] ভেটিরনাির িতান
পিরদশ ন/তদারিক।

[২.২.১] পিরদশ নত
িতান

সমি সংা ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৪

[২.৩] আসন সংা িেত
উকরণ।

[২.৩.১] উত
িতান

সমি সংা ৫ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৪

[৩] কািরগির
দতা স
ভেটিরনাির
াকশনার তির
করা;

১০
[৩.১] াকশনার আইিড
কাড  দান।

[৩.১.১] পিরচয়প
া পশাজীবী

সমি সংা ১০ ৪৩০ ৪৫০ ৪৬০ ৪১৪ ৩৬৮ ৩২২ ২৭৬ ৪৭০ ৪৭৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১২, ২০২০ ১৫:১০ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] ভেটিরনাির
পশাজীবীেদর
মােনায়েনর
মােম েসবা
িনিত করা।

১০

[৪.১] ভেটিরনাির
পশাজীবীেদর িশণ দান

[৪.১.১] িশণা
ভেটিরনাির
পশাজীবী

সমি সংা ৫ ১৫০ ১৮০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২২৫

[৪.২] ভেটিরনাির পশা ও
িশার মােনায়েনর জ
কম শালা আেয়াজন

[৪.২.১] কম শালায়
অংশহণকারী
ভেটিরনাির
পশাজীবী

সমি সংা ৫ ৩০০ ৩০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩১৫

[৫] ভেটিরনািরেত
নারী িশার
সার।

৫

[৫.১] ভেটিরনাির িশায়
অিধক সংক নারী
িশাথেক আ করার জ
উুকরণ সভা ও কম শালর
আেয়াজন করা।

[৫.১.১] অিত
উুকরণ
সভা/কম শালা

সমি সংা ৫ ৯৫ ১০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১২, ২০২০ ১৫:১০ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি
ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক
সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

[১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১২, ২০২০ ১৫:১০ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০ ৮০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫-০২-২০১৯ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৫-০৪-২০২২ ২৫-০৪-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০ ৬৪ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৫০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা
দানত

সমি সংা ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১২, ২০২০ ১৫:১০ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক
ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা
অযায়ী য়
সািদত

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ
(এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ৯৮.৮৯ ৫৩ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ২৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮২ ৮৫

[৩.৩.২] অিডট
আপি
িনিত

মিত % ১ ৬৬.৬৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৩-০২-২০২০ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১৫-০২-২০২২ ১৫-০২-২০২৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১২, ২০২০ ১৫:১০ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

আিম,  রিজার  জনােরল,  বাংলােদশ  ভেটিরনাির  কাউিল,  সিচব,  মৎ  ও  ািণসদ  মণালয়-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মৎ ও ািণসদ মণালয় িহসােব রিজার জনােরল, বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার জনােরল
বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল

তািরখ

সিচব
মৎ ও ািণসদ মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১২, ২০২০ ১৫:১০ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবিভিস বাংলােদশ ভেটিরনাির কাউিল

২ িভিপআর ভেটিরনাির াকশনাস  রিজেশন

৩ িভইআই ভেটিরনাির এেকশন ইনিউট

৪ িপিস াকস ক

৫ িপআইিস াকশনাস  আইিড কাড 

৬ িভএস ভেটিরনাির সবা / ভেটিরনাির সাজন

৭ এফআরিভ িফেমল রিজাড  ভেটিরনািরয়ান

৮ আরিভ রিজাড  ভেটিরনািরয়ান

৯ িডিভএম ডর অব ভেটিরনাির মিডিসন

১০ ওআইই (OIE) িব ািণা সংা (Office International Des Epizooties)

১১ িডএলএস িডপাট েম অব লাইভক সািভ েসস



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ১২, ২০২০ ১৫:১০ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৩, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] ভেটিরনাির পশাজীবী
রিজেশন দান।

[১.১.১] রিজেশনত
পশাজীবী

িডিভএম ােয়টেদর দতা এবং দািখলত তািদ যাচাইবাচাই ব ক ভেটিরনাির
াকশনাস  রিজেশন দান করা হয়। তাই রিজেশনত পশাজীবী (আরিভ)-এর
সংাই হেব পিরমােপর একক।

িবিভিস আরিভ-এর সংা
িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন
ও কাউিেল সংরিত
রিজার

[১.২] ভেটিরনাির াকস ক
পিরদশ ন ও তদারিক।

[১.২.১] পিরদশ নত
াকস ক

ভেটিরনািরয়ানরা াকস কে িক মােনর ভেটিরনাির সবা দান করেছ, ািণকাণ ও
ইিথকাল মানদ মেন চলেছ িকনা তা পিরদশ ন ও তদারিকর মােম ায়ন করা এবং
েয়াজনীয় পরামশ  দান করা। কােজই পিরদশ নত িপিস-এর সংাই ইহা িনণ ায়েকর
একক।

িবিভিস িপিস-এর সংা
িবিভিস-এর বািষ ক
িতেবদনিবিভিস-এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] ইিথকাল মানদ
বাবায়ন।

[১.৩.১] নিতকতা া
পশাজীবী

রিজাড  ভেটিরনাির াকশনারেদর শপথবাক পাঠ করােনা এবং বাংলােদশ ভেটিরনাির
কাউিল কক ণীত কাড অব ভেটিরনাির ইিথ ও ওআইই-এর াকস সংা
িনেদ শনা সেক অবগত করা। তরাং কতজন আরিভ-ক ইহা অবগত করা হেলা স সংাই
এ পিরমােপর একক।

িবিভিস আরিভ-এর সংা িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন

[১.৪] ভেটিরনাির াকস
কে িবনা্ে িচিকৎসা ও কা
দান কম চী (ববর শততম
জবািষ কী উপলে)।

[১.৪.১] িচিকৎসা ও কা
দানত ািণ

ভেটিরনািরয়ানরা াকস কে আগত ািণেদর িবনাে কা দােনর েয়াজনীয়
বা হণ করা। াকস কে কম রত ভেটিরনািরয়ান ও ািণ মািলকেদর ববর
জীবনী ও অবদান সেক অবগত করা। কােজই পিরদশ নত িপিস এবং িবনাে দ
কার সংাই ইহা িনণ ায়েকর একক।

িবিভিস
পিরদশ নত িপিস ও
দ কার সংা

িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন
ও কাউিেল সংরিত
রিজার

[২.১] িবিভিস-এর িশার মানদ
বাবায়েন তদারিক

[২.১.১] তদারিকত
িশা িতান

বাংলােদেশ বতমােন ৮ ভেটিরনাির িশা িতান থেক িডিভএম িডী দান করা হে
এবং আরও ৪ িতােন ভেটিরনাির িশা কায ম  হেয়েছ। ভেটিরনাির িশার মান
উয়েনর জ BVC Standard for Veterinary Education নয়ন
কেরেছ। উ মানদ িত িশা িতােন সমভােব বাবায়েনর লে তদারিক জারদার
ব ক ৩ িতােন তা সকভােব বাবায়ন করা। তাই িশার মানদ বাবায়নত িশা
িতান (VEI)-এর সংাই হেব কম সাদন চেকর মানদ।

িবিভিস ও িভইআই িভইআই-এর সংা িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন

[২.২] ভেটিরনাির িতান
পিরদশ ন/তদারিক।

[২.২.১] পিরদশ নত
িতান

কাউিেলর দািয়তা িতিনিধ দল/কম কতা িবিবালয় পিরদশ নব ক সংি িতােন
ভেটিরনাির িশার ভৗত অবকাঠােমাগত েযাগ িবধা, লাইেির, াবেরটির, খামার ও
িচং ভেটিরনাির হাসপাতাল ইতািদ আেছ িকনা এবং হােত-কলেম িক িশা দওয়া হে
তা সেরজিমন পিরদশ ন করেব। ইহাই পিরদশ নত িভইআই-এর পিরমােপর মানদ।

িবিভিস ও িভইআই িভইআই-এর সংা িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন

[২.৩] আসন সংা িেত
উকরণ।

[২.৩.১] উত
িতান

ভেটিরনাির িশার চািহদা বিশ থাকােত ভেটিরনাির িশা িতানেলােত িশাথী©দর
আসন সংা ির জ উোগ হণ করা হয়। এেে উত িভইআই-এর সংাই হেব
পিরমােপর একক।

িবিভিস ও িভইআই িভইআই-এর সংা িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.১] াকশনার আইিড কাড 
দান।

[৩.১.১] পিরচয়প া
পশাজীবী

খামারী বা ণল পযােয়র সবা হণকারীরা যথাযথ ািণ িচিকৎসক ারা ভেটিরনাির সবা
পাে িকনা তা িনিত করার জ েতক আরিভিপ ক াকশনাস  আইিড কাড  দান
করা হে। তাই পিরচয়া পশাজীবী (িপআইিস)- এর সংাই ইহার পিরমাপক।

িবিভিস িপআইিস-এর সংা
িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন
ও কাউিেল সংরিত
রিজার

[৪.১] ভেটিরনাির পশাজীবীেদর
িশণ দান

[৪.১.১] িশণা
ভেটিরনাির পশাজীবী

যেহ ভেটিরনাির পশা এক িবেশষািয়ত পশা তাই াকশনারেদর কািরগির দতা
সমেয়াপেয়াগী রাখার জ িশেণর আেয়াজন করা হয় এবং ববর শততম জবািষ কী
উপলে ববর জীবনী মিডউেল অ  করা। িশেণ অংশহণকারী পশাজীবী
(আরিভ)-এর সংাই এ পিরমােপর মানদ।

িবিভিস আরিভ-এর সংা িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন

[৪.২] ভেটিরনাির পশা ও
িশার মােনায়েনর জ
কম শালা আেয়াজন

[৪.২.১] কম শালায়
অংশহণকারী
ভেটিরনাির পশাজীবী

ভেটিরনাির িশা এক িবেশষািয়ত িশা। তাই াকশনারেদর কািরগির ান
সমেয়াপেয়াগী রাখার জ কম শালার আেয়াজন করা হয়। কম শালায় অংশহণকারী পশাজীবী
(আরিভ)-এর সংাই এ পিরমােপর মানদ।

িবিভিস আরিভ-এর সংা িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন

[৫.১] ভেটিরনাির িশায় অিধক
সংক নারী িশাথেক আ
করার জ উুকরণ সভা ও
কম শালর আেয়াজন করা।

[৫.১.১] অিত
উুকরণ সভা/কম শালা

নারী িশার সার ও নারীর মতায়ন এস.িড.িজ-এর অতম ল। তাই ভেটিরনাির
িশায় নারীর অংশহণ ি ও নারীর মতায়ন িনিত করার জ উ মািমক পয ােয়র
নারী িশাথেদর অবগতকরণ সভা/কম শালার মােম ভেটিরনাির িশায় উুকরণ করা
েয়াজন। এ িশায় নারীর সংা ির ফেল ভেটিরনাির িশার সােরর সােথ সােথ নারীর
মতায়ন িনিত হেব। তাই আেয়ািজত উুকরণ সভা/কম শালার সংাই হেব ইহার
পিরমাপক।

িবিভিস
আেয়ািজত উুকরণ
সভা/কম শালার
সংা

িবিভিস-এর বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
অা ভেটিরনাির িশা িতান পিরদশ নত িতান সবা দােনর েযাগ ি সবার মান ি ভেটিরনাির সবার মান বাধা হেব।

অা ভেটিরনাির িশা িতান উত িতান ভেটিরনাির িশার েযাগ ি ভেটিরনাির িশার েযাগ ি ভেটিরনাির িশার েযাগ বাধা হেব।

দর / সংা ািণসদ অিধদর পিরদশ নত াকস ক ত াি ও সহেযািগতা সবার মান উয়ন িচিকৎসা ও রাগ িতেরাধ কায েমর মান বাধা হেব।

অা ভেটিরনাির িশা িতান তদারিকত িশা িতান অবকাঠােমাগত ভৗত ও কািরগির সমতা ি ভেটিরনাির িশার মােনায়ন ভেটিরনাির িশার মান বাধা হেব।


