
সেকশন ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

স াদ্দনর নামঃ দধক্ষ্ণাঞ্চল, বাপাউদ্দবা, বধরশাল। 
সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

/ধনণ যায়ক 

২০2১-

২২ 

২য় ক োয়োর্ টোর পর্ টন্ত 

অর্টন 

(জুলোই, ২০২১ হতে 

ডিতেম্বর, ২০২১ 

পর্ টন্ত) 

(achievement) 

 োতর্র অবস্থোন ও কেইতনর্েহ 

পডরমোন 

মন্তব্য 

01 02 03 04 05 ০৬ ০৭ ০৮ 

[১] নদীর নাব্যতা 

বৃধি, বন্যা ধনয়ন্ত্রণ ও 

নদী ভাঙ্গন প্রধতদ্দরাি 

ব্যবস্থা স ারদারকরণ; 

[১.১] বাঁদ্দির 

মাধ্যদ্দম বন্যা 

প্রধতদ্দরাি ও ধনয়ন্ত্রণ   

[১.১.১] বাঁি ধনম যাণ ধকঃধমঃ     

[১.১.২] বাঁি পুনঃধনম যাণ/ সমরামত/ পুনরাকৃধতকরণ 

ধকঃধমঃ ৬.০০ ১.০০ 

বরিশাল জেলাি সাতলা-বাগধা 

প্রকল্পেি জ াল্ডাি পুনব বাসন প্রকেঃ 

৬.০০ রকরি (আংরশক) 

কাে 

চলিান 

 

ধকঃধমঃ 10.00 2.00 

র ল্পিােপুি জেলাি িঠবারিয়া 

উ ল্পেলাি জ াল্ডাি ৩৯/২ রি জচ. 

1.500 রক.রি. জেল্পক জচ. 2.680 

রক.রি. = 1.180 রক.রি. এবং 

বাদুিা-ভরগিেপুি জচ. 1.300 

রক.রি. জেল্পক জচ. 2.120 রক.রি. = 

0.820 রক.রি. জিাট=2.00 রক.রি. 

কাে 

চলিান 

জিাট (বাঁি পুনঃধনম যাণ/ সমরামত/ পুনরাকৃধতকরণ) ধকঃধমঃ ১৬.০০০ ৩.০০০  

[১.২] নদী তীদ্দর 

ভাঙ্গন প্রধতদ্দরাি 

[১.২.১] নদী তীর েংরক্ষ্ণ 

ধকঃধমঃ ১.৫০০ ০.৯০০ 

জিঘনা নদীি ভাঙ্গন হল্পত বরিশাল 

জেলাি জিল্পহন্দীগঞ্জ উ ল্পেলাি 

উলারনয়া-জগারবন্দপুিঃ 1.৫০ রকরি 

(আংরশক) 

কাে 

চলিান 

ধকঃধমঃ ০.৩০০ ০.১৩০ 

 টুয়াখালী জেলাধীন বাউফল 

উ ল্পেলাি ধুরলয়া লঞ্চঘাট হল্পত 

বরিশাল জেলাধীন বাল্পকিগঞ্জ 

উ ল্পেলাি দুগ বা াশাঃ ০.৩০০ রকরি 

(আংরশক) 

কাে 

চলিান 

ধকঃধমঃ ০.৩০০ ০.০০ 

বরিশাল জেলাি জগৌিনদী উ ল্পেলাি 

জহাসনাবাদ বাোি, লঞ্চঘাট ও 

তৎসংলগ্ন এলাকাঃ ০.৩০০ রকরি 

(আংরশক) 

জিারবলা

ইল্পেশন 

চলিান 

ধকঃধমঃ ২.২০০ ০.৮০০ 

বরিশাল জেলাি সদি উ ল্পেলাধীন 

চিবারিয়াঃ 2.200 রকরি 

(আংরশক) 

কাে 

চলিান 

ধকঃধমঃ ০.১১০ ০.৪০০ 

জভালা জেলাি জদৌলতখান 

উ ল্পেলাধীন জদৌলতখান জ ৌিসভা ও 

চরকঘাট এবং অন্যান্য অরধকতি 

ঝুঁরকপূর্ ব এলাকাঃ ড িঃডমিঃ ৩৯.০ 

হতে ড িঃডমিঃ ৩৯.৪০ পর্ টন্ত 

(আংরশক) 

কাে 

চলিান 

ধকঃধমঃ 0.200 0.150 

র ল্পিােপুি জেলাি ভান্ডারিয়া 

উ ল্পেলাি জ াট কানুয়ায় জচ. ০.250 

রক.রি. জেল্পক জচ.০.365 

রক.রি.=০.১1৫ রক.রি. এবং 

ভান্ডারিয়া উ ল্পেলাি রভটাবরিয়া 

ইউরনয়ল্পন জচ. ০.৪25 রক.রি. জেল্পক 

জচ.০.৪৬০ রক.রি.=০.035 রক.রি. 

জিাট 0.150 রক.রি. (স্থায়ী নদী তীর 

েংরক্ষ্ণ) 

কাে 

চলিান 

ধকঃধমঃ 0.150 0.150 র ল্পিােপুি জেলাি জন ািাবাদ 

উ ল্পেলাি জকৌরিখািা ইউরনয়ন 

জচ. ০.০০০ রক.রি. জেল্পক 

জচ.০.১৫০ রক.রি.=০.১৫০ 

রক.রি.( অস্থায়ী নদী তীর েংরক্ষ্ণ) 

কাে 

চলিান 

জিাট (নদী তীর েংরক্ষ্ণ)= ৪.৭৬০ ২.৫৩০  

[১.৩] নদ-নদীর 

নাব্যতা বৃধি, 

তীরবতী  নপদ্দদ 

[১.৩.১] সে াদ্দরর মাধ্যদ্দম নদী পুনঃখনন 

ধকঃধমঃ ৪.৬০০ ২.৩০০ 

কমঘনো নদী, লোলতমোহন, ড িঃডমিঃ 

৭০.০০০ হতে ড িঃডমিঃ ৭৭.০০০ এর 

মধ্যবেী 

কাে 

চলিান 



সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

/ধনণ যায়ক 

২০2১-

২২ 

২য় ক োয়োর্ টোর পর্ টন্ত 

অর্টন 

(জুলোই, ২০২১ হতে 

ডিতেম্বর, ২০২১ 

পর্ টন্ত) 

(achievement) 

 োতর্র অবস্থোন ও কেইতনর্েহ 

পডরমোন 

মন্তব্য 

01 02 03 04 05 ০৬ ০৭ ০৮ 

বন্যার প্রদ্দকাপ হ্রাে 

এবং নদীদ্দত  াগ্রত 

ডুদ্দবাচর অপোরণ 

নদী তীদ্দর ভাঙ্গন 

ঝুঁধক হ্রােকদ্দে নদী 

সেধ ং/পুনঃখনন 

ড িঃডমিঃ ৪.৪৪০ ৩.০০০ 

কেঁতুডলয়ো নদী, েরফ্যোশন, ড িঃডমিঃ 

১৪৬.৫০০ হতে ড িঃডমিঃ ১৫৮.৬০০ 

এর মধ্যবেী 

কাে 

চলিান 

জিাট (সে াদ্দরর মাধ্যদ্দম নদী পুনঃখনন) ড িঃডমিঃ ৯.০৪০ ৫.৩০০  

[১.৩.২] এক্সকাদ্দভটদ্দরর মাধ্যদ্দম নদী পুনঃখনন ধকঃধমঃ     

[২] হাওর ও 

উপকূলীয় অঞ্চদ্দলর 

উন্নয়ন; 

[২.১] পধরচালন 

বাদ্দ দ্দট কাধবটা 

প্রকদ্দের মাধ্যদ্দম 

আগাম বন্যায় 

হাওদ্দর ফেলহাধন 

সরাি 

[২.১.১] ডুবন্ত বাঁি ধনম যাণ/ পুনঃধনম যাণ/ সমরামত/ 

পুনরাকৃধতকরণ 

ধকঃধমঃ     

[২.১.২] নদী ও খাদ্দলর উপর অস্থায়ী সলা ার 

ধনম যাণ 

েংখ্যা     

[২.২] উপকূলীয় 

এলাকায় বন্যা 

প্রধতদ্দরািকদ্দে বাঁি 

সটকেই করা 

[২.২.১] উপকূলীয় বাঁি ধনম যাণ/ পুনঃধনম যাণ/ 

সমরামত/ উচুঁকরণ 

ধকঃধমঃ     

[২.২.২] উপকূলীয় বাঁদ্দির ঢাল প্রধতরক্ষ্া ধকঃধমঃ     

[৩] সেচ ব্যবস্থার 

সুষম, েমধিত ও 

সটকেই উন্নয়ন; 

[৩.১] ভূ-পধরস্থ সেচ 

সুধবিার েম্প্রোরণ 

[৩.১.১] সেচ খাল খনন/ পুনঃখনন  ধকঃধমঃ ১০.০০ ১.৫০ বরিশাল জেলাি সাতলা-বাগধা; 

১০.০০০ রকরি 

কাে 

চলিান 

[৩.১.২] সেচ কাঠাদ্দমা ধনম যাণ/ পুনঃধনম যাণ/ 

সমরামত/ পুনব যােন 

েংখ্যা ৬.০০ ২.০০  বরিশাল জেলাি সাতলা-বাগধা 

জ াল্ডাি; ৬টি 

কাে 

চলিান 

েংখ্যা ৪.০০ ৩.০০ জভালা জেলাি চিফযাশন উ ল্পেলা; 

৪টি 

কাে 

চলিান 

জিাট (সেচ কাঠাদ্দমা ধনম যাণ/ পুনঃধনম যাণ/ সমরামত/ 

পুনব যােন) 

েংখ্যা ১০.০০০ ৬.৫০০  

[3.2] নদ-নদী ও 

খাদ্দলর মাধ্যদ্দম 

বন্যার পাধন 

ধনষ্কাশন কদ্দর কৃধষ 

েহায়ক পধরদ্দবশ 

সৃধি 

[৩.২.১] ধনষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন ধকঃধমঃ ১০.০০০ ৬.৫০০   

[৩.২.২] পাধন ধনয়ন্ত্রণ কাঠাদ্দমা ধনম যাণ েংখ্যা 
৬.০০ ৩.০০ 

জভালা জেলাি ের কু ডর মু ডর, 

েরফ্যোশন। 

কাে 

চলিান 

[৩.২.৩] পাধন ধনয়ন্ত্রণ কাঠাদ্দমা পুনঃধনম যাণ/ 

সমরামত/পুনব যােন 

েংখ্যা ৫.০০ ২.০০ বরিশাল জেলাি সাতলা-বাগধা 

জ াল্ডাি; ৫টি 

কাে 

চলিান 

[৩.3] প্রকে 

সুধবিাদ্দভাগীদ্দদর 

ধনদ্দয় 

অংশীদাধরত্বমূলক 

পাধন ব্যবস্থাপনা 

কার্ যক্রদ্দমর 

েম্প্রোরণ 

[৩.৩.১] পাধন ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এদ্দোধেদ্দয়শন গঠন েংখ্যা     

[৩.৩.২] গঠনকৃত পাধন ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ 

এদ্দোধেদ্দয়শন ধনবন্ধন 

েংখ্যা     

[৩.৩.৩] ধনবধন্ধত কৃষক েদস্যদ্দদর প্রধশক্ষ্ণ প্রদান েংখ্যা     

[৪] পাধন েম্পদ খাদ্দত 

েরকাদ্দরর ধবধবি 

নীধত ধনি যারণী 

কার্ যদ্দকৌশল ও 

ধনদ্দদ যশনার বাস্তবায়ন 

এবং অন্যান্য ; 

[৪.১] মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রীর 

প্রধতশ্রুধত বাস্তবায়ন  

[৪.১.১] োমধগ্রক প্রধতশ্রুধতর বাস্তবায়ন 

(বাস্তবায়নদ্দর্াগ্য প্রধতশ্রুধত ৫০টি) 

শতাংশ     

[৪.২]  লবায়ু 

পধরবতযন ঝুঁধক 

সমাকাদ্দবলায় 

“ লবায়ু পধরবতযন 

টাস্ট্র ফান্ড 

(ধেধেটিএফ)” 

অর্ যায়দ্দন প্রকে 

বাস্তবায়ন 

[৪.২.১] চলমান প্রকেেমূদ্দহর বাস্তবায়ন েমাপ্তকরণ েংখ্যা     

[৪.3] সদশব্যাপী 

বাঁদ্দির ঢাল, খাদ্দলর 

পাড় এবং 

বাপাউদ্দবা’র ধন স্ব 

 ায়গায় 

বৃক্ষ্দ্দরাপদ্দণর 

মাধ্যদ্দম েবু ায়ন 

[৪.3.১] বৃক্ষ্দ্দরাপদ্দণর দদর্ঘ যয 

ধকঃধমঃ ৫.০০ ০.০০ 
 

ভ োলো ভেলো। 

 

 

 

 

 

 

 

 



সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা 

/ধনণ যায়ক 

২০2১-

২২ 

২য় ক োয়োর্ টোর পর্ টন্ত 

অর্টন 

(জুলোই, ২০২১ হতে 

ডিতেম্বর, ২০২১ 

পর্ টন্ত) 

(achievement) 

 োতর্র অবস্থোন ও কেইতনর্েহ 

পডরমোন 

মন্তব্য 

01 02 03 04 05 ০৬ ০৭ ০৮ 

[৪.৪] বাংলাদ্দদশ 

সেল্টা প্ল্যান ২১০০ 

এর আওতাভূক্ত 

কার্ যক্রম বাস্তবায়ন 

[৪.৪.১] স াট নদী, খাল ও  লাশয় পুনঃখনন ধকঃধমঃ ৪.০০ ২.২০ েমির মৃধো বোেোর, পোতোবুমিয়ো, 

িমিষডোঙ্গ, দশমিিো, পটুয়োখোলী। 

(ড িঃডমিঃ ০.০০ কেত  ০.৬০০, 

ড িঃডমিঃ ২.৮৬০ কের  ৩.৭৬০, 

ড িঃডমিঃ ৬.৮০ কেত  ৭.৫০০) 

কাে 

চলিান 

[৪.৪.২] নদী ধেদ্দেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-

করদ্দতায়া-ফুলদ্দ াড়-হুরাোগর নদী ধেদ্দেম) 

ধকঃধমঃ     

[৪.৫] 

পধরকেনািমী 

কার্ যক্রম বাস্তবায়ন 

[৪.৫.১] েম্পাধদত েমীক্ষ্া েংখ্যা     

[৪.৬] নকো ও 

পধরকেনািমী 

কাদ্দ র  ন্য উপাত্ত 

েংগ্রহকরণ 

[৪.৬.১] নদ-নদীর ক্রে সেকশন  রীপ করণ েংখ্যা     

[৪.৭] বন্যা পূব যাভাে 

েম্পদ্দকয স্থানীয় 

পর্ যাদ্দয় 

 নেদ্দচতনতা বৃধি 

(েমোমধয়ক লাধন যং 

সেশন) 

[৪.৭.১] স্থানীয় পর্ যাদ্দয় কম যশালা আদ্দয়াধ ত েংখ্যা     

 


