
জজল াঃ পঞ্চগড়

গণন 

জ ৌশলগত পদ্ধতত

উদ্দেশয   র্যক্রম  মযসম্প দদ্দনর সূচ 

(Strategic (Activities) (Performance Indicator) এ  

Objectives)  (Unit)  

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ককৌশলগত উয়েশয
(১.১.১) নননমিত াকা উজেলা সড়ক সমনি নকিঃনমিঃ লক্ষ্যম ত্র ৩.০০

অজয ন ৪.০১
(১.১.২) নননমিত াকা ইউননয়ন সড়ক সমনি নকিঃনমিঃ লক্ষ্যম ত্র ২০.০০

অজয ন ৫.৬০
(১.১.৩) নননমিত াকা গ্রামীণ সড়ক সমনি নকিঃনমিঃ লক্ষ্যম ত্র ৪০.০০

অজয ন ২৮.২৮
(১.২) সড়জক নিে/কালভার্ি  ননমিাণ (১.২.১) নননমিত নিে/কালভার্ি সমনি তমাঃ লক্ষ্যম ত্র ৩৬.০০

অজয ন ৩৫.৫০
(১.৩) হার্ বাোর এবং গ্গ্রাথ গ্সন্টার উন্নয়ন (১.৩.১) উন্নীত হার্ বাোর/গ্গ্রাথ গ্সন্টার সমনি সংখ্য লক্ষ্যম ত্র ৩

অজয ন ১
(১.৪) বহুমুখী সাইজলান গ্েল্টার ননমিাণ (১.৪.১) নননমিত সাইজলান গ্সল্টার সমনি সংখ্য লক্ষ্যম ত্র ০

অজয ন ০
(১.৫) উজেলা কমজেক্স ভবন ননমিাণ (১.৫.১) নননমিত উজেলা কমজেক্স ভবন সমনি সংখ্য লক্ষ্যম ত্র ১

অজয ন ০
(১.৬) ল্লী এলাকায় কমিসংস্থান সৃনি (১.৬.১) সৃি কমিসংস্থান সমনি লক্ষ্ জনতদবস লক্ষ্যম ত্র ১২.০০

অজয ন ১২.২৩
(১.৭) সবুোয়ন (১.৭ .১) বৃক্ষজরাণ সমনি টি লক্ষ্যম ত্র ১০০০.০০

অজয ন -

জস শন ৩
ম ঠ পর্য দ্দের   র্যসমূদ্দের ২০২১-২০২২ অথযবছদ্দরর ব তি   মযসম্প দন চুতির ৪থ ত্রত্রম তস  (এতিল/২০২২- জনু/২০২২) অগ্রগতত িততদ্দবদন

.লক্ষ্যম ত্র /অজয ন

(July/2021- June/2022)

(১.১) কাাঁচা সড়ক াকাকরণ(১) ল্লী এলাকার 
গ্র্কসই অবকাঠাজমা 
উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
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(১.৮) াকা সড়ক রক্ষণাজবক্ষণ (১.৮.১) রক্ষণাজবক্ষণকৃত াকা সড়ক সমনি ত াঃতমাঃ লক্ষ্যম ত্র ১০০.০০
অজয ন ৮৯.৬১

(১.৯) গ্মাবাইল রক্ষণাজবক্ষণ (সড়ক) (১.৯.১) গ্মাবাইল রক্ষণাজবক্ষণকৃত াকা সড়ক সমনি ত াঃতমাঃ লক্ষ্যম ত্র ১০.০০
অজয ন ৯৫.৯৩

(১.১০) াকা সড়জক নননমিত নিে/কালভার্ি  
রক্ষণাজবক্ষণ

(১.১০.১) রক্ষণাজবক্ষণকৃত নিে/কালভার্ি সমনি তমাঃ লক্ষ্যম ত্র ৪০.০০

অজয ন ১৬৮.৭০

(২.১) গ্সচ খাল খনন ও ুনিঃখনন (২.১.১) খননকৃত গ্সচ খাল সমনি ত াঃতমাঃ লক্ষ্যম ত্র ১০.০০

অজয ন ১.২৫
(২.২) বনযা ননয়ন্ত্রণ বাাঁধ ননমিাণ/সংস্কার (২.২.১) নননমিত/সংস্কারকৃত বাাঁধ সমনি  ত াঃতমাঃ লক্ষ্যম ত্র ২.০০

অজয ন -

(২.৩) বনযা বযবস্থানার উজেেয গ্রগুজলর্র 
ননমিাণ/সংস্কার

(২.৩.১) নননমিত/সংস্কারকৃত গ্রগুজলর্র সমনি  সংখ্য লক্ষ্যম ত্র ৩

অজয ন ৪

(৩.১)নরকনিত গ্র্কসই ও নরজবে বান্ধব 
অবকাঠাজমা উন্নয়জনর েনয প্রকি প্রণয়ন

(৩.৩.১) ইনেনর মাধযজম মূলযায়নকৃত দরত্র সমনি  সংখ্য লক্ষ্যম ত্র ১৭০

অজয ন ৬৬

  

  

  

  

(৩) প্রনতিাননক 
সক্ষমতা উন্নয়ন

(২) কু্ষদ্রাকার গ্সচ 
কাঠাজমা উন্নয়ন ও 
সম্প্রসারণ

(১) ল্লী এলাকার 
গ্র্কসই অবকাঠাজমা 
উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
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