
সকন ৩ 

সকৌরগত উদ্দেশ্য, গ্রাধধকায, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ 

স াদ্দনয নাভঃ        ,         ,       । 
সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

রক্ষ্যভাত্রা 

/ধনণ যায়ক ২০2১-

২২ 

১ম ক োয়োর্ টোর পর্ টন্ত 

অর্টন 

(জুলোই, ২০২১ হতে 

কেতেম্বর, ২০২১ 

পর্ টন্ত) 

(achieveme

nt) 

 োতর্র অবস্থোন ও 

কেইতনর্েহ পররমোন 

মন্তব্য 

01 02 03 04 05 ০৬ ০৭ ০৮ 

 [১] নদীয নাব্যতা 

বৃধি, ফন্যা ধনয়ন্ত্রণ ও 

নদী বাঙ্গন 

প্রধতদ্দযাধ ব্যফস্থা 

স াযদাযকযণ; 

[১.১] ফাঁদ্দধয ভাধ্যদ্দভ ফন্যা 

প্রধতদ্দযাধ ও ধনয়ন্ত্রণ   

[১.১.১] ফাঁধ ধনভ যাণ ধকঃধভঃ     

[১.১.২] ফাঁধ পুনঃধনভ যাণ/ সভযাভত/ 

পুনযাকৃধতকযণ 

ধকঃধভঃ ৬.000 1.00                   -

                   

            

    

      

[১.২] নদী তীদ্দয বাঙ্গন 

প্রধতদ্দযাধ 

[১.২.১] নদী তীয ংযক্ষ্ণ ধকঃধভঃ ১.৫০০ 0.100                 

                 

                 

       -        । 

    

      

ধকঃধভঃ ০.৩০০ 0.00                  

              

                

               

                

        । 

        

     

     । 

ধকঃধভঃ ০.৩০০ 0.00                      

                  

               

            । 

     

      

         

ধকঃধভঃ ২.২০০ 0.100                  

                  । 

    

      

ধকঃধভঃ ০.১১০ 0.00             

                   

                   

                

               

     । 

     

      

         

       ৪.৪৪০ 0.200  

[১.৩] নদ-নদীয নাব্যতা বৃধি, 

তীযফতী  নদ্দদ ফন্যায 

প্রদ্দকা হ্রা এফং নদীদ্দত 

 াগ্রত ডুদ্দফাচয াযণ নদী 

তীদ্দয বাঙ্গন ঝুঁধক হ্রাকদ্দে 

নদী সেধ ং/পুনঃখনন 

[১.৩.১] সে াদ্দযয ভাধ্যদ্দভ নদী 

পুনঃখনন 

ধকঃধভঃ ৪.৪৪০ 0.00                     

                   

                   

                  

     । 

      । 

ধকঃধভঃ ৫.৬০০. 0.00          -      

               

                     

                  । 

      । 

      ১০.০৪০ ০.০০  

[১.৩.২] এক্সকাদ্দবটদ্দযয ভাধ্যদ্দভ 

নদী পুনঃখনন 

ধকঃধভঃ     

[২] াওয ও 

উকূরীয় ঞ্চদ্দরয 

উন্নয়ন; 

[২.১] ধযচারন ফাদ্দ দ্দট 

কাধফটা প্রকদ্দেয ভাধ্যদ্দভ 

অগাভ ফন্যায় াওদ্দয 

পরাধন সযাধ 

[২.১.১] ডুফন্ত ফাঁধ ধনভ যাণ/ 

পুনঃধনভ যাণ/ সভযাভত/ 

পুনযাকৃধতকযণ 

ধকঃধভঃ     

[২.১.২] নদী ও খাদ্দরয উয 

স্থায়ী সলা ায ধনভ যাণ 

ংখ্যা     

[২.২] উকূরীয় এরাকায় 

ফন্যা প্রধতদ্দযাধকদ্দে ফাঁধ 

সটকআ কযা 

[২.২.১] উকূরীয় ফাঁধ ধনভ যাণ/ 

পুনঃধনভ যাণ/ সভযাভত/ উচুঁকযণ 

ধকঃধভঃ     

[২.২.২] উকূরীয় ফাঁদ্দধয ঢার 

প্রধতযক্ষ্া 

ধকঃধভঃ     

[৩] সচ ব্যফস্থায 

সুলভ, ভধিত ও 

[৩.১] ভূ-ধযস্থ সচ সুধফধায 

ম্প্রাযণ 

[৩.১.১] সচ খার খনন/ পুনঃখনন  ধকঃধভঃ 10.000 1.500                   -

     । 

    

      



সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

রক্ষ্যভাত্রা 

/ধনণ যায়ক ২০2১-

২২ 

১ম ক োয়োর্ টোর পর্ টন্ত 

অর্টন 

(জুলোই, ২০২১ হতে 

কেতেম্বর, ২০২১ 

পর্ টন্ত) 

(achieveme

nt) 

 োতর্র অবস্থোন ও 

কেইতনর্েহ পররমোন 

মন্তব্য 

01 02 03 04 05 ০৬ ০৭ ০৮ 

সটকআ উন্নয়ন; [৩.১.২] সচ কাঠাদ্দভা ধনভ যাণ/ 

পুনঃধনভ যাণ/ সভযাভত/ পুনফ যান 

ংখ্যা ৬.000  .00         

2৫%) 

                  -

     । 

    

      

     ৪.000 ৪.00         

২৫%) 

                    

      । 

    

      

      10.000   .00         

২৫%) 

 

[3.2] নদ-নদী ও খাদ্দরয 

ভাধ্যদ্দভ ফন্যায াধন ধনষ্কান 

কদ্দয কৃধল ায়ক ধযদ্দফ 

সৃধি 

[৩.২.১] ধনষ্কান খার 

খনন/পুনঃখনন 

ধকঃধভঃ     

[৩.২.২] াধন ধনয়ন্ত্রণ কাঠাদ্দভা 

ধনভ যাণ 

ংখ্যা ৬.000  .00         

১৫%) 

                    

      । 

    

      

[৩.২.৩] াধন ধনয়ন্ত্রণ কাঠাদ্দভা 

পুনঃধনভ যাণ/ সভযাভত/পুনফ যান 

ংখ্যা 5.000  .00         

 ৫%) 

                  -

     । 

    

      

[৩.3] প্রকে সুধফধাদ্দবাগীদ্দদয 

ধনদ্দয় ংীদাধযত্বমূরক াধন 

ব্যফস্থানা কাম যক্রদ্দভয 

ম্প্রাযণ 

[৩.৩.১] াধন ব্যফস্থানা গ্রু/ 

এদ্দাধদ্দয়ন গঠন 

ংখ্যা     

[৩.৩.২] গঠনকৃত াধন ব্যফস্থানা 

গ্রু/ এদ্দাধদ্দয়ন ধনফন্ধন 

ংখ্যা     

[৩.৩.৩] ধনফধন্ধত কৃলক 

দস্যদ্দদয প্রধক্ষ্ণ প্রদান 

ংখ্যা     

[৪] াধন ম্পদ 

খাদ্দত যকাদ্দযয 

ধফধফধ নীধত ধনধ যাযণী 

কাম যদ্দকৌর ও 

ধনদ্দদ যনায ফাস্তফায়ন 

এফং ন্যান্য ; 

[৪.১] ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রধতশ্রুধত ফাস্তফায়ন  

[৪.১.১] াভধগ্রক প্রধতশ্রুধতয 

ফাস্তফায়ন (ফাস্তফায়নদ্দমাগ্য 

প্রধতশ্রুধত ৫০টি) 

তাং     

[৪.২]  রফায়ু ধযফতযন ঝুঁধক 

সভাকাদ্দফরায় “ রফায়ু 

ধযফতযন টাস্ট্র পান্ড 

(ধধটিএপ)” থ যায়দ্দন প্রকে 

ফাস্তফায়ন 

[৪.২.১] চরভান প্রকেমূদ্দয 

ফাস্তফায়ন ভাপ্তকযণ 

ংখ্যা     

[৪.3] সদব্যাী ফাঁদ্দধয ঢার, 

খাদ্দরয াড় এফং ফাাউদ্দফা’য 

ধন স্ব  ায়গায় বৃক্ষ্দ্দযাদ্দণয 

ভাধ্যদ্দভ বু ায়ন 

[৪.3.১] বৃক্ষ্দ্দযাদ্দণয দদঘ যয ধকঃধভঃ     

[৪.৪] ফাংরাদ্দদ সডল্টা প্ল্যান 

২১০০ এয অওতাভূক্ত 

কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

[৪.৪.১] স াট নদী, খার ও  রায় 

পুনঃখনন 

ধকঃধভঃ ৪.০০০ ০.৩০০         -            

               

৩.০০০            

৩.৩০০) 

    

       

[৪.৪.২] নদী ধদ্দেভ পুনঃখনন 

(ফাঙ্গারী-কযদ্দতায়া-ফুরদ্দ াড়-

হুযাাগয নদী ধদ্দেভ) 

ধকঃধভঃ     

[৪.৫] ধযকেনাধভী কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

[৪.৫.১] ম্পাধদত ভীক্ষ্া ংখ্যা     

[৪.৬] নকা ও ধযকেনাধভী 

কাদ্দ য  ন্য উাত্ত 

ংগ্রকযণ 

[৪.৬.১] নদ-নদীয ক্র সকন 

 যী কযণ 

ংখ্যা     

[৪.৭] ফন্যা পূফ যাবা ম্পদ্দকয 

স্থানীয় ম যাদ্দয়  নদ্দচতনতা 

বৃধি (ভাভধয়ক রাধন যং 

সন) 

[৪.৭.১] স্থানীয় ম যাদ্দয় কভ যারা 

অদ্দয়াধ ত 

ংখ্যা     

 


