
সিলেট বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন

ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন 

(র্েুাই 

হলত সেপ্টেম্বর)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন
ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন (র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক অর্জন

ক্রমুঞ্জিত অর্জন 

(র্েুাই হলত 

সিলেম্বি/২২)

সিলেট ০.০০৯ ০.০২ ০.০২ ০.৩২৭৫ ০.০৮৪৪ ০.০৮৪৪ ০.০২৭ ০.০০৭ ০.০০৭

সমৌেভীবার্াি ০.১০৪৪ ০.০২৮২৫ ০.০২৮২৫ ০.২৭ ০.০৪৪১ ০.০৪৪১ ০.০১৯ ০.০০৫৪ ০.০০৫৪

হসবগি ০.০৬২৪ ০.০১০৭৬ ০.০১০৭৬ ০.২৮৮ ০.০৫১১ ০.০৫১১ ০.০২ ০.০০৫ ০.০০৫

িুনামগি ০.৮৪৬ ০.০১২২৩ ০.০১২২৩ ০.৩ ০.০৩২৭ ০.০৩২৭ ০.০২ ০.০০৫৬ ০.০০৫৬

সিভালের ম াট ০.৩৫ ০.০৭১২৪ ০.০৭১২৪ ১.১৯ ০.২১২৩ ০.২১২৩ ০.০৯ ০.০২৩৩ ০.০২৩৩

সিভালের 

না 

মেোর না   সনি বাসিত কার্ বক্রল র না 

টটকা প্রদান িম্প্রিারণ (মকাটট)
িংকর োলতর েিাসদপশুর 

িাছুলরর তথয িংগ্রহ (েক্ষ) েিাসদপশুর সিসকৎিা প্রদান (মকাটট)

এসপএ-এর ত্রৈ াসিক প্রসতলিদলনর প্র াণক মপ্ররলণর ছক



সিভালের 

না মেোর না 

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন
ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন (র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন
ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন (র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক

 অর্জন
ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন (র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২২)

   সিলেট   সিলেট ০.১৪ ০.০৩৮ ০.০৩৮ ৪০৬. ১৪৪. ১৪৪. ৮০১ ২১৯ ২১৯

  সিলেট  সমৌেভীবার্াি ০.১ ০.০২৩২ ০.০২৩২ ৩৫৬ ১৫৫ ১৫৫ ৫৫১ ১৫২ ১৫২

   সিলেট   হসবগি ০.১১ ০.০২৮২ ০.০২৮২ ৩৮৬ ১২১ ১২১ ৫৬১ ১৬০ ১৬০

  সিলেট   িুনামগি ০.১২ ০.০২৯৯ ০.০২৯৯ ৩৯৬ ৯৯ ৯৯ ৬৯১ ১৭৫ ১৭৫

  সিলেট  ৪ টট ০.৪৭ ০.১১৯৩ ০.১১৯৩ ১৫৪৪ ৫১৯ ৫১৯ ২৬০৪ ৭০৬ ৭০৬

 সনি বাসিত কার্ বক্রল র না 

েিাসদপশু-পাসির মরাে অনুিন্ধালন 

ন ুনা িংগ্রহ ও েলিষণাোলর মপ্ররণ 

মপাষা প্রাসনর সিসকৎিা প্রদান (িংিযা)
হাাঁি- ুরসের সিসকৎিা প্রদান (মকাটট)

এসপএ-এর ত্রৈ াসিক প্রসতলিদলনর প্র াণক মপ্ররলণর ছক



সিভালের 

না 

মেোর না 

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন

ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন 

(র্েুাই 

হলত 

সিলেবি/২

২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন
ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন (র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন
ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন (র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন 

(র্েুাই হলত 

সিলেম্বি/২

২)

১৮৪ ৫৬ ৫৬   সিলেট  সিলেট ১০০ ৪১ ৪১ ৫১০০ ১৪০৯ ১৪০৯ ৩৯০ ৮৮ ৮৮

১২৫ ৩৬ ৩৬    সিলেট সমৌেভীবার্াি ৭০ ২৭ ২৭ ৩৭০০ ৭৭৩ ৭৭৩ ৩২০ ১০ ১০

১৪৪ ৪৩ ৪৩    সিলেট  হসবগি ৮০ ২৮ ২৮ ৩৯০০ ৫৯৪ ৫৯৪ ৩৩৩ ২০ ২০

১৫৪ ৩৯ ৩৯  সিলেট  িুনামগি ৯০ ২৪ ২৪ ৪৩০০ ১০৭৮ ১০৭৮ ৩৬০ ৭৭ ৭৭

৬০৭ ১৭৪ ১৭৪   সিলেট   ৪ টট ৩৪০ ১২০ ১২০ ১৭০০০ ৩৮৫৪ ৩৮৫৪ ১৪০৩ ১৯৫ ১৯৫

 সনি বাসিত কার্ বক্রল র না  সনি বাসিত কার্ বক্রল র না 

িা াসরলদর প্রসিক্ষণ প্রদান (িংিযা)  াংি প্রক্রক্রয়াোতকারীলদর 

প্রসিক্ষণ প্রদান (িংিযা)

েিাসদপশু-পাসির সডক্রেে 

িাসভবেযান্স (িংিযা)

এসপএ-এর ত্রৈ াসিক প্রসতলিদলনর প্র াণক মপ্ররলণর ছক এসপএ-এর ত্রৈ াসিক প্রসতলিদলনর প্র াণক মপ্ররলণর ছক

সি মভলটসরনাসর ম সডকযাে কযাম্প 

স্থাপন (িংিযা)



সিভালের 

না 

মেোর 

না 

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন

ক্রমুঞ্জিত অর্জন 

(র্েুাই হলত 

সিলেম্বি/২২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন 

(র্েুাই হলত 

সিলেম্বি/২

২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন

ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন 

(র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২

২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন 

(র্েুাই হলত 

সিলেম্বি/২২

)

২২১ ২২১  সিলেট  সিলেট ৯২০ ১৮৯.৫৮ ১৮৯.৫৮ ১১৬৩ ৩৪১ ৩৪১ ৬৬ ১২ ১২

১৩৬ ১৩৬  সিলেট সমৌেভীবার্াি ৬৩৩ ১৩১.৪ ১৩১.৪ ৮১৪ ২২২ ২২২ ৪৬ ৬ ৬

১৬০ ১৬০ সিলেট  হসবগি ৬৬০ ১৫৮.৯৮ ১৫৮.৯৮ ৮৪৩ ২৩৩ ২৩৩ ৫২ ৭ ৭

২০২ ২০২  সিলেট  িুনামগি ৭১০ ১৭৮. ১৭৮. ৯৫৩ ২৪৭ ২৪৭ ৫৬ ৯ ৯

৭১৯ ৭১৯  সিলেট  ৪ টট ২৯২৩ ৬৫৭.৯৬ ৬৫৭.৯৬ ৩৭৭৩ ১০৪৩ ১০৪৩ ২২০ ৩৪ ৩৪

 সনি বাসিত কার্ বক্রল র না 

েিাসদপশু-পাসি পােলন িক্ষ তা 

িৃক্রিলত আলয়াক্রেত উঠান 

এসপএ-এর ত্রৈ াসিক প্রসতলিদলনর প্র াণক মপ্ররলণর ছক এসপএ-এর ত্রৈ াসিক প্রসতলিদলনর প্র াণক মপ্ররলণর ছক

মপাে্টি িা ার মরক্রেলেিন ও 

নিায়লনর িংিযা

 সনি বাসিত কার্ বক্রল র না 

িা ার/সিড স ে/হযািাসর 

পসরদি বলনর িংিযা

স্থায়ী ঘাি িাষ িম্প্রিারণ (একর)



সিভালের 

না 

মেোর 

না 

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন 

(র্েুাই হলত 

সিলেম্বি/২

২)

বাৎিসিক 

েক্ষ্যমাত্রা

ত্রত্রমাসিক 

অর্জন
ক্রমুঞ্জিত 

অর্জন (র্েুাই 

হলত 

সিলেম্বি/২২)

  সিলেট   সিলেট ৯৫ ৩৬ ৩৬ ২০ ৯ ৯

  সিলেট সমৌেভীবার্াি ৫১ ১২ ১২ ১০ ৩ ৩

সিলেট  হসবগি ৭০ ১৯ ১৯ ১৩ ০ ০

 সিলেট  িুনামগি ৭৫ ১৮ ১৮ ১৬ ৪ ৪

 সিলেট  ৪ টট ২৯১ ৮৫ ৮৫ ৫৯ ১৬ ১৬

স্মািক নং-৩৩.০১.০০০০.২০৬.০১.০১৭.২১-৫০০         তাসিখ :৬/১০/২০২২ সি:

                                             স্বাক্ষ্সিত/-০৫/০৪/২০২২                                        ০৫/০৪/২০২২০৬/১০/২০২২

ড. সমাহাম্মদ র্াসকি সহালিন

সিচােক

সবভাগীয় প্রাসণিম্পদ দপ্তি

সিলেট সবভাগ, সিলেট।

অনুসেস: িদয় অবগসত ও প্রলয়ার্নীয় বযবস্থা গ্রহলণি র্নয সপ্রসিত হলো।

১। সিচােক, িম্প্রিািণ, প্রাসণিম্পদ অসধদপ্তি, বাংোলদশ, ঢাকা।

২। দপ্তি নসথ।

এসপএ-এর ত্রৈ াসিক প্রসতলিদলনর প্র াণক মপ্ররলণর ছক

েিাসদপশুর িা ার িা ার 

মরক্রেলেিন ও নিায়লনর িংিযা

প্রাসণিম্পদ সিষয়ক সিসভন্ন আইন 

িাস্তিায়লন ম ািাইে মকাটব 

 সনি বাসিত কার্ বক্রল র না 


