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েজলা: বরগুনা (1004) 
0অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 1অভীষ্ট 2উপােত্তর উৎস 

3১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর সন্তান পৰ্সবকােল দক্ষ 
সহায়তাকারীর উপিস্থিতর হার শতভাগ িনিশ্চত করা 

৩ 
5এসিভআরএস, 

িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম 
ও িজও েকাড 

  অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আমতলী 
(100409) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন ও 
সয্ািনেটশন বয্বহারকারী জনসংখয্ার 

হার শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through Small 

Area 
Estimation 

বামনা 
(100419) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার সয্ািনেটশন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through Small 

Area 
Estimation 

বরগুনা সদর 
(100428) 

তৃতীয় িলেঙ্গর শতভাগ জনেগাষ্ঠীর 
েটকসই পুনব র্াসন ও কম র্সংস্থান 

িনিশ্চতকরণ 
5 

উপেজলা সমাজেসবা 
কায র্ালয়, বরগুনা সদর 

েবতাগী 
(100447) 

১৫ বছর ও তদূধব্র্ বয়সী জনসংখয্ার 
মেধয্ ইন্টারেনট বয্বহারকারীর হার 
৫০ শতাংেশর েবিশ িনিশ্চত করা 

17 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২১ 

  খ) এসিভআরএস, 
িবিবএস 

পাথরঘাটা 
(100485) 

পৰ্িত ১০০০ জেন একজন পৰ্িশিক্ষত 
সব্াস্থয্কম� (ডাক্তার, নাস র্ ও 
িমডওয়াইফ) িনিশ্চত করা 

3 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

তালতলী 
(100490) 

(ক) দুেয র্াগজিনত মৃতুয্ সংখয্া ও 
িনেখাঁজ বয্িক্ত সংখয্া শূেনয্ নািমেয় 

আনা; (খ) পৰ্াকৃিতক দুেয র্ােগ সরাসির 
ক্ষিতগৰ্স্থ পিরবােরর সংখয্া অেধ র্েক 

নািমেয় আনা 

13 DDM 
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েজলা: বিরশাল (1006) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

নদী ভাঙেন ক্ষিতগৰ্স্থেদর শতভাগ পুনব র্াসন িনিশ্চতকরণ 1 

েজলা তৰ্াণ ও 
পুনব র্াসন 
কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, 
বিরশাল 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আৈগলঝাড়া 
(100602) 

কৃিষেত েটকসই েসচ িনিশ্চত করেত 
শতভাগ খাল সংস্কার/পুনঃখনন 

িনিশ্চত করা 
2 পাউেবা, বিরশাল 

বাবুগঞ্জ (100603) 
(ক) নদী ভাঙন েরােধ স্থায়ী বাঁধ 

িনম র্াণ; (খ) অপিরকিল্পতভােব নদী 
খনন/েডৰ্িজং/বালু উেত্তালন বন্ধ করা 

13 পািন উন্নয়ন েবাড র্ 

বােকরগঞ্জ 
(100607) 

শতভাগ গৰ্ােমর সােথ উপেজলা 
শহেরর সড়ক েযাগােযাগ বয্বস্থা 

িনিশ্চত করা 
9 

এলিজইিড, 
বােকরগঞ্জ 

বানারীপাড়া 
(100610) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত নূয্নতম 
৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান 

অিফস, 
বানারীপাড়া 

েগৗরনদী (100632) 
পােনর বািষ র্ক উৎপাদেনর পিরমাণ 

২৫ শতাংশ বৃিদ্ধ করা 
2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান 

অিফস, েগৗরনদী 

িহজলা (100636) 
কৃিষ উৎপাদেন ৈজবসার ও 

কীটপতঙ্গ দমেন ৈজব পৰ্যুিক্তর 
বয্বহার ৫০ শতাংশ বৃিদ্ধ 

2 
উপেজলা কৃিষ 
অিফস, িহজলা 

বিরশাল সদর 
(100651) 

িবেশষ অথ র্ৈনিতক অঞ্চল পৰ্িতষ্ঠা 
করা 

9 
বাংলােদশ 

অথ র্ৈনিতক অঞ্চল 
কতৃর্পক্ষ (েবজা) 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েমেহিন্দগঞ্জ 
(100662) 

(ক) নদী ভাঙন েরােধ স্থায়ী বাঁধ 
িনম র্াণ; (খ) নদী ভাঙেন ক্ষিতগৰ্স্থ 
শতভাগ জনগণেক পুনব র্াসন করা 

1 
পািন উন্নয়ন েবাড র্, 

বিরশাল 

মুলাদী (100669০) 
মৎেসয্র অভয়াশৰ্ম সম্পেকর্ সংিশ্লষ্ট 

এলাকার শতভাগ জনগণেক 
সংেবদনশীল করা 

14 
উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, মুলাদী 

উিজরপুর 
(100694) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 
মাদকেসবীর সংখয্া শূেনয্ নািমেয় 

আনা 
3 

েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ কায র্ালয়, 

বিরশাল 
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েজলা: েভালা (1009) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

 ১৫ বছেরর পূেব র্ নারীেদর িববােহর হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 5 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েভালা সদর 
(100918) 

চরাঞ্চেলর িশশুেদর মেধয্ পৰ্াথিমক িশক্ষা 
সমাপেনর হার শতভােগ উন্নীত করা 

4 
উপেজলা 

পৰ্াথিমক িশক্ষা 
অিফস, েভালা 

েবারহানউিদ্দন 
(100921) 

েতঁতুিলযা় ও েমঘনা নদীেক েকন্দৰ্ কের 
মৎসয্ গেবষণা েকন্দৰ্ ও মৎসয্ 

সংরক্ষণাগার িনম র্াণ 
14 

উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, 

েবারহানউদ্দীন 

চরফয্াশন 
(100925) 

(ক) মৎসয্ আহরেণর পিরমাণ ১০ শতাংশ 
বৃিদ্ধ করা; (খ) আহিরত মৎসয্ 

বাজারজাতকরেণ পৰ্েয়াজনীয় সংরক্ষণ 
বয্বস্থা চালুকরণ ও রপ্তািন পৰ্িকৰ্য়ায় 

সংযুক্ত করা 

14 
উপেজলা মৎসয্ 

অিফস, 
চরফয্াশন 

েদৗলতখান 
(100929) 

১৮ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার ২ 
শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

লালেমাহন 
(100954) 

(ক) মৎসয্ আহরেণর পিরমাণ ১৫ শতাংশ 
বৃিদ্ধ করা; (খ) রপ্তািনমুখী মৎসয্ 
সংরক্ষণাগার স্থাপন ও চালু করা 

14 
উপেজলা মৎসয্ 

অিফস, 
লালেমাহন 

মনপুরা 
 (100965) 

ভাঙনপৰ্বণ শতভাগ অংেশ েটকসই 
তীররক্ষা বাঁধ িনম র্াণ 

13 
পািন উন্নয়ন 

েবাড র্ 

তজুমিদ্দন 
(100991) 

েমঘনা নদীর তীরবত� ভাঙনপৰ্বণ শতভাগ 
অংেশ েটকসই তীররক্ষা বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন 

করা 
13 

পািন উন্নয়ন 
েবাড র্ 
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েজলা: ঝালকািঠ (1042) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

উচ্চ দািরদৰ্য্েরখার িনেচ বসবাসকারী জনসংখয্া ১০ 
শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা 

1 

বাংলােদেশর 
দািরদৰ্য্ 

মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ঝালকািঠ সদর 
(104240) 

চরম দািরেদৰ্য্র হার ৩ শতাংেশর 
িনেচ এবং দািরেদৰ্য্র হার ১০ 
শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা 

1 

বাংলােদেশর 
দািরদৰ্য্ 

মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

কাঠািলয়া 
(104243) 

িবষখালী নদী তীরবত� ভাঙনপৰ্বণ 
শতভাগ অংেশ েটকসই তীররক্ষা 

বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন করা 
13 

পািন উন্নয়ন 
েবাড র্ 

নলিছিট (104273) 

ক) কুিটর িশেল্পর সংখয্া িদব্গুণ 
করা; খ) কুিটরিশেল্প সম্পৃক্ত 
শতভাগ জনসংখয্ােক যথাযথ 

পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান 

8 

ক)  ক্ষুদৰ্ ও 
কুিটর িশল্প 

জিরপ, িবিবএস 
খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির ২০২২, 

িবিবএস 

রাজাপুর 
(104284) 

চরম দািরেদৰ্য্র হার ৩ শতাংেশর 
িনেচ এবং দািরেদৰ্য্র হার ১০ 
শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা 

1 

বাংলােদেশর 
দািরদৰ্য্ 

মানিচতৰ্, 
িবিবএস 
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েজলা: পটুয়াখালী (1078) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর সন্তান পৰ্সবকােল দক্ষ 
সহায়তাকারীর উপিস্থিতর হার শতভাগ িনিশ্চত করা 

3 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বাউফল 
(107838) 

(ক) নদী তীরবত� ভাঙনপৰ্বণ 
শতভাগ অংেশ েটকসই তীররক্ষা 

বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন করা; (খ) 
অপিরকিল্পতভােব নদী 

খনন/েডৰ্িজং/বালু উেত্তালন বন্ধ করা 

13 পািন উন্নয়ন েবাড র্ 

দশিমনা 
(107852) 

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর সন্তান 
পৰ্সবকােল দক্ষ সহায়তাকারীর হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
3 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

দুমিক 
(107855) 

উপেজলায় সব্াস্থয্খােতর সকল 
েসবােক তথয্পৰ্যুিক্তর মাধয্েম একিট 

প্লয্াটফেম র্ সংযুক্ত করা 
3 

উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার 

কায র্ালয়, দুমিক 

গলািচপা 
(107857) 

শতভাগ জিমেত আধুিনক কৃিষ 
যন্তৰ্পািত বয্বহার িনিশ্চত করা 

2 
উপেজলা কৃিষ 

অিফস, গলািচপা 

কলাপাডা় 
(107866) 

চােষর আওতাধীন শতভাগ 
আবাদেযাগয্ জিমর লবণাক্ততামুক্ত 

করা 
2 

ক) মৃিত্তকা সম্পদ 
উন্নয়ন ইন্সিটিটউট 
খ) উপেজলা কৃিষ 
অিফস, কলাপাড়া 

িমজর্াগঞ্জ 
(107876) 

পটুয়াখালী েজলা সদর পয র্ন্ত পায়রা 
নদীর উপর সংেযাগ েসতু ও 

ভাঙনপৰ্বণ অংেশ নদী রক্ষাবাঁধ 
িনম র্াণ 

9 

ক) সওজ, 
পটুয়াখালী; 
 খ) পাউেবা, 

িমজর্াগঞ্জ 

পটুয়াখালী সদর 
(107895) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত নূয্নতম 
৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
পটুয়াখালী সদর 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

রাঙ্গাবালী 
(107897) 

শতভাগ জনগণেক িবদুয্ৎ সুিবধার 
আওতায় আনা 

7 

ক) জনশুমাির ও    
গৃহগণনা ২০২১ 

খ) 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 
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েজলা: িপেরাজপুর (1079) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িনরাপদ খাবার পািন বয্বস্থাপনার সুিবধােভাগী 
জনসংখয্া শতভােগ উন্নীত করা 

6 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ভান্ডািরয়া 
(107914) 

ফসেলর িনিবড়তা িদব্গুেণ উন্নীত 
করা 

2 
উপেজলা কৃিষ 

অিফস, ভান্ডািরয়া 

কাউখালী 
(107947) 

উপেজলা সদেরর সােথ শতভাগ 
েগৰ্াথ েসন্টােরর সরাসির সড়ক 

েযাগােযাগ স্থাপন করা 
9 

এলিজইিড, 
কাউখালী 

মঠবাড়ীয়া 
(107958) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 
খ) SVRS   
Through 

Small Area 
Estimation 

নািজরপুর 
(107976) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
ও সয্ািনেটশন বয্বহারকারী 

জনসংখয্ার হার শতভােগ উন্নীত 
করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS   
Through Small 

Area 
Estimation 

িপেরাজপুর সদর 
(107980) 

শতভাগ জনগণেক িবদুয্ৎ সুিবধার 
আওতায় আনা 

7 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২১ 

খ) এসিভআরএস, 
িবিবএস 

েনছারাবাদ 
(107987) 

পৰ্িত ০৩িট ওয়ােড র্র িবপরীেত 
০১িট কের িশশু িবেনাদন েকন্দৰ্ 

পৰ্িতষ্ঠা 
11 

  ক) সব্রূপকাঠী 
েপৗরসভা 
খ) উপেজলা িনব র্াহী 
অিফসােরর 
কায র্ালয়, 
েনছারাবাদ 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ইন্দুরকানী 
(107990) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 
খ) SVRS 

Through 
Small Area 
Estimation 
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েজলা: বান্দরবান (2003) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বান্দরবান েজলােক েটকসই পয র্টন েজলা েঘাষণা কের 
পয র্টন িবকােশর জনয্ মাস্টার প্লান পৰ্ণয়ন 

9 

ক) পাব র্তয্ েজলা 
পিরষদ, 
বান্দরবান 

 খ) েজলা পৰ্শাসন, 
বান্দরবান 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আলীকদম 
(200304) 

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর সন্তান 
পৰ্সবকােল দক্ষ সহায়তাকারীর হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
3 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

বান্দরবান সদর 
(200314) 

পৰ্াথিমক ও মাধয্িমক স্তেরর শতভাগ 
িবদয্ালেয় িশক্ষাথ� ও িশক্ষকেদর 

আবািসক িশক্ষা বয্বস্থা িনিশ্চত করা 
4 

 ক) উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, বান্দরবন 
সদর 

খ) উপেজলা 
মাধয্িমক িশক্ষা 
অিফস, বান্দরবন 

সদর 

লামা (200351) 
পয র্টন িশেল্পর উন্নযে়নর মাধয্েম 

পয র্টন েক্ষেতৰ্ কম র্সংস্থান ৫০ শতাংশ 
ও তদূধব্র্ পয র্ােয় বৃিদ্ধ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

নাইক্ষয্ংছিড় 
(200373) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through Small 
rea Estimation 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েরায়াংছিড় 
(200389) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

  ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through Small 

Area 
Estimation 

রুমা 
 (200391) 

পৰ্াথিমক ও মাধয্িমক স্তেরর শতভাগ 
িবদয্ালেয় িশক্ষাথ� ও িশক্ষকেদর 

আবািসক িশক্ষা বয্বস্থা িনিশ্চত করা 
4 

ক) উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 
অিফস, রুমা 
খ) উপেজলা 

মাধয্িমক িশক্ষা 
অিফস, রুমা 

থানিচ  
(২00395) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 
খ) SVRS 

Through Small 
Area 

Estimation 
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েজলা: ব্ৰাহ্মণবািড়য়া (2012) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

সম্পৰ্ীিত উন্নয়েনর মাধয্েম সামািজক দব্েন্দব্র 
কারেণ সংঘিটত সংঘেষ র্ িনহেতর সংখয্া শূেনয্ 

নািমেয় আনা 
16 

পুিলশ 
সুপােরর 
কায র্ালয়, 

বৰ্াহ্মণবািডয়া় 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আখাউড়া 
(201202) 

উপেজলার আওতাধীন এলাকায় মাদক 
পাচার শূেনয্র েকাটায় নািমেয় আনা 

16 

ক)আখাউড়া 
থানা 

খ) মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ 

অিধদপ্তর, 
বৰ্াহ্মণবািড়য়া 

বাঞ্ছারামপুর 
(201204) 

আধুিনক মৎসয্ আহরণ েকন্দৰ্ স্থাপন 14 
উপেজলা 

মৎসয্ অিফস, 
বাঞ্ছারামপুর 

িবজয়নগর 
(201207) 

কম র্মুখী িশক্ষায় িশক্ষাথ�র সংখয্া 
েদড়গুেণ উন্নীতকরণ 

2 

ক) উপেজলা 
মাধয্িমক 

িশক্ষা অিফস, 
িবজয়নগর 

খ) কািরগির ও 
মাদৰ্াসা িশক্ষা 

েবাড র্ 

বৰ্াহ্মণবািড়য়া সদর 
(201213) 

চরম দািরেদৰ্য্র হার ৩ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 

বাংলােদেশর 
দািরদৰ্য্ 

মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

আশুগঞ্জ 
(201233) 

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর সন্তান 
পৰ্সবকােল দক্ষ সহায়তাকারীর হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
3 

SVRS 
Through 

Small 
Area 

Estimation 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কসবা (201263) 
১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 

মাদকেসবীর সংখয্া ৫ শতাংেশ নািমেয় 
আনা 

3 

েজলা 
মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ 

কায র্ালয়, 
বৰ্াহ্মণবািড়য়া 

নবীনগর 
(201285) 

পারস্পিরক সম্পৰ্ীিত উন্নয়েনর মাধয্েম 
সামািজক িববাদ সংকৰ্ান্ত মামলার হার 

৫ শতাংেশ নািমেয় আনা 
16 

নবীনগর থানা, 
বৰ্াহ্মণবািড়য়া 

নািসরনগর 
(201290) 

পৰ্াথিমক িশক্ষায় িশক্ষাথ�র গড় উপিস্থিত 
হার ৯০ শতাংেশ উন্নীতকরণ 

4 

উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, 
নািসরনগর 

সরাইল 
(201294) 

আধুিনক িমল্ক িচিলং প্লান্ট স্থাপন 8 

ক) িমল্ক-িভটা 
সমবায় 
অিফস, 

সরাইল খ)  
উপেজলা 

পৰ্ািণসম্পদ 
কায র্ালয়, 
সরাইল 
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েজলা: চাদঁপুর (2013) 
 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 
অভী
ষ্ট 

উপােত্তর 
উৎস 

নদী হেত মৎসয্ আহরেণর পিরমাণ ৪০ হাজার েমিটৰ্ক টেন উন্নীত 
করা 

14 

Yearboo
k of 

Fisheries 
Statistics

, DoF 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও িজও েকাড 
অগৰ্ািধকার 

লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 
অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

চাঁদপুর সদর 
 (201322) 

ক) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত মৃতুয্র হার; 

এবং খ) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত আঘাতপৰ্ােপ্তর 

হার অেধ র্েক নািমেয় আনা 

3 
চাঁদপুর সদর থানা, 

চাঁদপুর 

ফিরদগঞ্জ  
(201345) 

১৫ বছর ও তদূধব্র্ বয়সী 
জনসংখয্ার মেধয্ 

ইন্টারেনট বয্বহারকারীর 
হার ৫০ শতাংেশর েবিশ 

িনিশ্চত করা 

17 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২১ 

খ) এসিভআরএস, 
িবিবএস 

হাইমচর (201347) 

মৎসয্ আহরণ েমৗসুম 
বয্তীত অনয্ানয্ সমেয় 
পৰ্েণাদনা সুিবধােভাগী 
েজেলর হার শতভােগ 

উন্নীত করা 

8 
ক) উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, হাইমচর 

হাজীগঞ্জ (201349) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার 
খাবার পািন বয্বহারকারী 
জনসংখয্ার হার শতভােগ 

উন্নীত করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS  
Through Small 

Area 
Estimation 
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উপেজলার নাম ও িজও েকাড 
অগৰ্ািধকার 

লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 
অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কচুয়া (201358) 
েবকারেতব্র হার ২ 

শতাংেশর িনেচ নািমেয় 
আনা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

মতলব দিক্ষণ  
(201376) 

উপেজলা সদেরর সােথ 
শতভাগ ইউিনয়নেক 
সারাবছর বয্বহার 

উপেযাগী পাকা সড়ক 
িনম র্াণ িনিশ্চত করা 

9 
এলিজইিড, মতলব 

দিক্ষণ 

মতলব উত্তর  
(201379) 

ইিলশ আহরেণর পিরমাণ 
৩০ হাজার েমিটৰ্ক টেন 

উন্নীতকরণ 
14 

উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, মতলব 

উত্তর 

শাহরািস্ত  
(201395) 

(ক) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত মৃতুয্র হার এবং 

(খ) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত আঘাতপৰ্ােপ্তর 

হার অেধ র্েক নািমেয় আনা 

3 
শাহরািস্ত থানা, 

শাহরািস্ত 
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েজলা: চট্টগ্ৰাম (2015) 
 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 
 চট্টগৰ্ামেক েটকসই ও ঝুিঁকমুক্ত বাসেযাগয্ নগরীেত পিরণত 

করেত  
(ক) পাহাড়সহ ঝুিঁকপূণ র্ স্থােন বসবাসকারী জনসংখয্া 
শূেনয্ নািমেয় আনা;  
(খ) শতভাগ খাল ও জলাশয় দখলমুক্ত কের পুনঃখনন 
করা 

13 

ক) েজলা পৰ্শাসন, 
চট্টগৰ্াম 

খ) চট্টগৰ্াম িসিট 
কেপ র্ােরশন 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আেনাযা়রা 
(201504) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

 SVRS Through 
Small Area 
Estimation 

বাঁশখালী 
(201508) 

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর সন্তান 
পৰ্সবকােল দক্ষ সহায়তাকারীর হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
3 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

েবায়ালখালী 
(201512)  

ক্ষুদৰ্ ও কুিটর িশেল্পর সংখয্া িদব্গুণ 
করা 

9 

ক)  ক্ষুদৰ্ ও কুিটর 
িশল্প জিরপ, 

িবিবএস 
খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির ২০২২, 

িবিবএস 

চন্দনাইশ 
(201518) 

েলবু ও েপয়ারা ফসল বািণিজয্ক 
পৰ্িকৰ্য়াকরেণর পিরমাণ িদব্গুণ করা 

2 

ক) েজলা কৃিষ 
মােকর্িটং অিফস, 

চট্টগৰ্াম 
 খ) উপেজলা কৃিষ 
অিফস, চন্দনাইশ 

ফিটকছিড় 
(201533) 

সংরিক্ষত বনায়েনর িবদয্মান 
আয়তন বজায় রাখা 

15 বন অিধদপ্তর 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

হাটহাজারী 
(201537) 

কৃিষ জিমর উপিরভােগর মািট 
কতর্ন ও অপসারণ অেধ র্েক নািমেয় 

আনা 
2 

ক) উপেজলা 
পৰ্শাসন, হাটহাজারী 
খ)  উপেজলা কৃিষ 
অিফস, হাটহাজারী 

কণ র্ফুলী 
(201539) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন ও 
সয্ািনেটশন বয্বহারকারী 

জনসংখয্ার হার শতভােগ উন্নীত 
করা 

6 

ক) জনশুমাির ও  
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through Small 

Area Estimation 
েলাহাগাড়া 
(201547) 

চুনিত অভয়ারেণয্র শতভাগ েটকসই 
বয্বস্থাপনা ও সংরক্ষণ বজায় রাখা 

15 বন অিধদপ্তর 

মীরসরাই 
(201553) 

(ক) শতভাগ নদী পুনঃখনন 
িনিশ্চত করা;  

(খ) অপিরকিল্পত বাঁধ িনম র্াণ বন্ধ 
করা; 

(গ) পৰ্েয়াজনীয় স্লুইসেগট িনম র্াণ 
করা 

14 পািন উন্নয়ন েবাড র্ 

পিটয়া (201561) 

(ক) শতভাগ নদী পুনঃখনন 
িনিশ্চত করা;  

(খ) অপিরকিল্পত বাঁধ িনম র্াণ বন্ধ 
করা; 

(গ) পৰ্েয়াজনীয় স্লুইসেগট িনম র্াণ 
করা 

14 পািন উন্নয়ন েবাড র্ 

রাঙ্গুিনয়া 
(201570) 

পাহাড়ী পিতত শতভাগ জিমেত 
উন্নত জােতর ফলবাগান সৃজন করা 

2 

ক) উপেজলা কৃিষ 
অিফস, রাঙ্গুিনয়া 
খ) চট্টগৰ্াম বন 

িবভাগ 

রাউজান 
(201574) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, চট্টগৰ্াম 

সন্দব্ীপ 
 (201578) 

সকল েমৗসুেম বয্বহার উপেযাগী 
সড়েকর ২ িকেলািমটােরর মেধয্ 

বসবাসকারী জনসংখয্ার হার 
9 এলিজইিড, সন্দব্ীপ 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

শতভােগ উন্নীতকরণ 

সাতকািনয়া 
(201582) 

পাহাড় কতর্ন শূেনয্ নািমেয় আনা 11 
উপেজলা িনব র্াহী 

অিফস 

সীতাকুণ্ড 
(201586) 

জাহাজ ভাঙা িশেল্প দুঘ র্টনায় মৃতুয্র 
সংখয্া শূেনয্ নািমেয় আনা 

3 

ক) কলকারখানা 
পিরদশ র্ন অিধদপ্তর, 

চট্টগৰ্াম 
খ) বাংলােদশ 

পুিলশ, সীতাকুন্ড 
থানা 
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েজলা: কুিমল্লা (2019) 
 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

উচ্চ মাধয্িমক স্তের িবজ্ঞান িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ 
 শতাংেশ উন্নীতকরণ 

4 
মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বরুডা় 
 (201909) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

বৰ্াহ্মণপাডা় 
 (201915) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

বুিডচ়ং 
 (201918) 

কািরগির িশক্ষাথ�র সংখয্া িদব্গুণ করা 4 

(ক) েলবার েফাস র্ 
সােভ র্, িবিবএস 
(খ) SVRS, 

িবিবএস 
(গ) কািরগির 
িশক্ষা েবাড র্, 

ঢাকা 

চািন্দনা  
(201927) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

েচৗদ্দগৰ্াম  
(201931) 

খােদয্ িবষাক্ত রাসায়িনক পদােথ র্র 
বয্বহার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

2 

ক)  উপেজলা 
পৰ্শাসন, 
েচৗদ্দগৰ্াম 

খ) কৃিষ মােকর্িটং 
অিফস, কুিমল্লা 

সদর দিক্ষণ  
(201933) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

দাউদকািন্দ 
 (201936) 

ইিলয়টগঞ্জ েথেক দাউদকািন্দ পয র্ন্ত 
মহাসড়েকর পােশ িবকল্প রাস্তা/টাউন 

সািভ র্স চালুকরণ, ওভারপাস ও 
আন্ডারপাস শতভাগ িনম র্াণ 

সম্পন্নকরণ 

9 সওজ, কুিমল্লা 

েদিবদব্ার 
 (201940) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

েহামনা 
 (201954) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

আদশ র্ সদর  
(201967) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

লাকসাম  
(201972) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

লালমাই  
(201973) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

মেনাহরগঞ্জ  
(201974) 

পৰ্াথিমক িশক্ষায় ঝের পড়া িশক্ষাথ�র 
হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 

উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

েমঘনা  
(201975) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

মুরাদনগর  
(201981) 

দক্ষতার ধরন অনুযায়ী আইিসিট-েত 
দক্ষ যুবক ও বয়স্কেদর হার িদব্গুণ 

করা 
4 

Industry 
and labour 
wing, BBS 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

নাঙ্গলেকাট 
 (201987) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

িততাস  
(201994) 

শতভাগ িনরাপদ ফসল উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ িনিশ্চত করা 

2 

ক) েজলা কৃিষ 
মােকর্িটং অিফস, 

িততাস 
খ) উপেজলা 
কৃিষ অিফস, 

িততাস 
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েজলা: কক্সবাজার (2022) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কক্সবাজার েজলােক েটকসই পয র্টন নগরীেত 
 পিরণত করেত মহাপিরকল্পনা পৰ্ণয়ন 

9 

ক) কক্সবাজার 
উন্নয়ন কতৃর্পক্ষ;  

   খ) েজলা পৰ্শাসন, 
কক্সবাজার 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

চকিরয়া 
(202216) 

১০িট লবণ েশাধনাগার এবং ৫িট 
িচংিড় পৰ্িকৰ্য়াজাতকরণ কারখানা 

স্থাপন 
9 

ক) িশল্প মন্তৰ্ণালয়  
খ) উপেজলা 

পৰ্শাসন, চকিরয়া 

কক্সবাজার সদর 
(202224) 

পয র্টন িভিত্তক পিরকিল্পত নগরায়েনর 
লেক্ষয্ মাস্টারপ্লয্ান পৰ্ণয়ন ও শতভাগ 

বাস্তবায়ন িনিশ্চত করা 
9 

কক্সবাজার উন্নয়ন 
কতৃর্পক্ষ 

কুতুবিদয়া 
(202245) 

কুতুবিদয়া দব্ীেপর চারিদেক শতভাগ 
েবিড়বাঁধ িনম র্াণ করা 

13 পািন উন্নয়ন েবাড র্ 

মেহশখালী 
(202249) 

িশল্প ও েসবাখােত কম র্সংস্থােনর হার 
২৫ শতাংশ বৃিদ্ধ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

েপকুয়া 
(202256) 

১০িট লবণ েশাধনাগার এবং ৫িট 
িচংিড় পৰ্িকৰ্য়াজাতকরণ কারখানা 

স্থাপন 
9 

ক) িশল্প মন্তৰ্ণালয়  
খ) উপেজলা 

পৰ্শাসন, েপকুয়া 

রামু (202266) 

৩৪,৩৪২িট কৃষক পিরবারেক সরাসির 
আত্মিনেয়ােগর মাধয্েম পিরেবশ রক্ষা 

সম্পিকর্ত কম র্সৃজন কায র্কৰ্েম 
সম্পৃক্তকরণ 

13 

ক) বন িবভাগ, 
কক্সবাজার 

খ) উপেজলা 
পৰ্শাসন, রামু 

গ) উপেজলা কৃিষ 
অিফস, রামু 

েটকনাফ 
(202290) 

মৎসয্ উৎপাদন ও আহরণ ৫০ 
শতাংশ বৃিদ্ধ 

8 
ক) উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, েটকনাফ 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

উিখয়া 
(202294) 

সামািজক বনায়ন/ বৃক্ষেরাপেণর 
মাধয্েম উপেজলায় বনায়েনর 
আওতাধীন জিমর পিরমাণ ২৫ 

শতাংেশ উন্নীতকরণ 

15 বন অিধদপ্তর 
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েজলা: েফনী (2030) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আবাদেযাগয্ জিম েথেক ইট পৰ্স্তুেতর উেদ্দেশয্ 
উপরস্তেরর মািট কতর্ন ও অপসারণ শূনয্ শতাংেশ 

নািমেয় আনা 
2 

ক) েজলা কৃিষ অিফস, 
েফনী 

খ) মৃিত্তকা সম্পদ উন্নয়ন 
ইন্সিটিটউট 

গ) েজলা পৰ্শাসন, েফনী 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ছাগলনাইয়া 
(203014) 

২০২৫ সােলর মেধয্ িতন ফসলী 
জিমেত শতভাগ িনিবড়তা িনিশ্চত 

করা 
2 

উপেজলা কৃিষ 
অিফস, ছাগলনাইনা 

দাগনভূঞা 
(203025) 

২০২৫ সােলর মেধয্ আবাদেযাগয্ 
অনাবাদী কৃিষ জিমর শতভাগ 

চাষাবােদর আওতায় িনেয় আসা 
2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান অিফস, 

দাগনভূঞা 

েফনী সদর 
(203029) 

সকল সড়েকর দুই পাশসহ পৰ্ািন্তক 
ও পিতত ভূিম শতভাগ বনায়ন 

িনিশ্চত করা 
15 বন অিধদপ্তর 

ফুলগাজী 
(203041) 

আবাদেযাগয্ জিমর মািট কাটা ও 
অপসারেণর পিরমাণ শূনয্ শতাংেশ 

নািমেয় আনা 
2 

 ক) উপেজলা কৃিষ 
অিফস, ফুলগাজী  
  খ) উপেজলা 

পৰ্শাসন, ফুলগাজী 

পরশুরাম 
(203051) 

২০২৫ সােলর মেধয্ িসেলািনয়া, 
মহুরী ও কহুয়া নদী তীেরর শতভাগ 

এলাকায় স্থায়ী েবিড়বাঁধ িনম র্াণ 
13 পািন উন্নয়ন েবাড র্ 

েসানাগাজী 
(203094) 

২০৩০ সােলর মেধয্ শতভাগ 
জনসংখয্ােক দুেয র্াগ সহনীয় 

আবাসন বয্বস্থার আওতায় আনা 
11 

উপেজলা পৰ্শাসন, 
েসানাগাজী 
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েজলা: খাগড়াছিড় (2046) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

পয র্টন িশল্প উন্নয়েনর মাধয্েম পয র্টন িশল্প খােতর রাজসব্ 
আয় ৬০ শতাংশ বৃিদ্ধ করা 

9 

ক) খাগড়াছিড় 
পাব র্তয্ েজলা 

পিরষদ 
খ) েজলা পৰ্শাসন, 

খাগড়াছিড় 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িদঘীনালা 
(204643) 

২০২৫ সােলর মেধয্ (ক) শতভাগ 
িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন মানসম্পন্ন িশক্ষা 

উপকরণ; এবং (খ) শূনয্পেদর সংখয্া 
৫ শতাংেশর মেধয্ সীমাবদ্ধ রাখা 

4 
এিপএসিস, 

পৰ্াথিমক িশক্ষা 
অিধদপ্তর 

গুইমারা (204647) 
িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 

বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 
শতভােগ উন্নীত করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

খাগডা়ছিড ়সদর 
(204649) 

২০২৫ সােলর মেধয্ উপেজলার 
শতভাগ খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ 

2 আইইএস, িবিবএস 

লক্ষ্মীছিড় 
(204661) 

উপেজলার কৃিষপেণয্র উৎপাদন ২৫ 
শতাংশ বৃিদ্ধ করা 

২ 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
অিফস, লক্ষ্মীছিড় 

মহালছিড ়
(204665) 

২০২৫ সােলর মেধয্ আইিসিটেত দক্ষ 
জনশিক্তর হার েদড়গুণ করা 

4 
Industry and 
labour wing, 

BBS 

মািনকছিড ়
(204667) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন ও 
সয্ািনেটশন বয্বহারকারী 

জনসংখয্ার হার শতভােগ উন্নীত 
করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মািটরাঙ্গা 
(204670) 

পয র্টন খােত েশাভন কম র্সংস্থােনর 
লেক্ষয্ পৰ্িশক্ষণ বয্বস্থাসহ পয র্টন 

েকন্দৰ্ আধুিনকীকরণ 
8 

পাব র্তয্ েজলা 
পিরষদ, 

খাগড়াছিড় 

পানছিড ়(204677) 

২০২৫ সােলর মেধয্ পয র্টন খােত 
েশাভন কম র্সংস্থােনর লেক্ষয্ পৰ্িশক্ষণ 

বয্বস্থাসহ একিট পয র্টন েকন্দৰ্ 
পৰ্িতষ্ঠা 

8 

ক) বাংলােদশ 
পয র্টন েবাড র্; 

   খ) পাব র্তয্ েজলা     
পিরষ 

   গ) উপেজলা 
পৰ্শাসন 

রামগড ়(204680) 
২০২৫ সােলর মেধয্ িশল্পখােতর 
কম র্সংস্থান ১৫ শতাংশ বৃিদ্ধ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: লক্ষ্মীপুর (2051) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েমঘনা নদীর তীরবত� ভাঙনপৰ্বণ শতভাগ অংেশ  
েটকসই তীররক্ষা বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন করা 

13 পাউেবা, লক্ষীপুর 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কমলনগর 
(205133) 

েমঘনা নদী ভাঙন পৰ্িতেরােধ স্থায়ী 
বাঁধ িনম র্াণ 

13 
পািন উন্নয়ন 

েবাড র্ 

লক্ষ্মীপুর সদর 
(205143) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ােয় িবজ্ঞান 
িশক্ষাথ�র সংখয্া ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
4 

মাধয্িমক  ও উচ্চ 
মাধয্িমক িশক্ষা 
েবাড র্, কুিমল্লা 

রায়পুর 
 (205158) 

চরাঞ্চেল পৰ্াথিমক িশক্ষায় ঝেড় 
পড়া িশক্ষাথ�র হার শূেনয্ নািমেয় 

আনা 
4 

উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

রামগঞ্জ 
 (205165) 

ক্ষুদৰ্ ও কুিটর িশেল্পর সংখয্া িদব্গুণ 
করা 

4 

অথ র্ৈনিতক 
শুমাির-২০২৩ 
ক্ষুদৰ্ ও কুিটর 
িশল্প জিরপ, 

িবিবএস 

রামগিত 
 (205173) 

(ক) নদী ভাঙন েরােধ স্থায়ী বাঁধ 
িনম র্াণ; 

(খ) অপিরকিল্পতভােব নদী 
খনন/েডৰ্িজং/বালু উেত্তালন বন্ধ 

করা 

13 
পািন উন্নয়ন 

েবাড র্ 
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েজলা: েনায়াখালী (2075) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েনায়াখালী শহেরর জলাবদ্ধতা িনরসেন শতভাগ েডৰ্ন ও 
খালসমূহ দখলমুক্ত ও পিরষ্কার িনিশ্চত করা 

6 
েনায়াখালী 
েপৗরসভা 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েবগমগঞ্জ (207507) 
জলাবদ্ধতা িনরসেনর মাধয্েম 

শেসয্র িনিবড়তা ৪০ শতাংশ বৃিদ্ধ 
2 

উপেজলা কৃিষ 
অিফস, 

েবগমগঞ্জ 

চাটিখল (207510) 
আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত 

নূয্নতম ৫০ শতাংশ বজায় রাখা 
2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান 

অিফস, চাটিখল 

েকাম্পানীগঞ্জ 
(207521) 

শতভাগ মাধয্িমক িবদয্ালেয় (ক) 
িবষয়িভিত্তক িশক্ষক িনেয়াগ 
িনিশ্চত করা; (খ) কিম্পউটার 
লয্াব ও সােয়ন্স লয্াব স্থাপন ও 
িনয়িমত বয্বহার িনিশ্চতকরণ 

4 

উপেজলা 
মাধয্িমক িশক্ষা 

অিফস, 
েকাম্পানীগঞ্জ 

হািতযা়  
(207536) 

নদীভাঙন কবিলত শতভাগ 
ভূিমহীন পিরবারেক পুনব র্াসন 

িনিশ্চত করা 
11 

পািন উন্নয়ন 
েবাড র্, হািতয়া 

কিবরহাট  
(207547) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির 
ও গৃহগণনা 

২০২২ 
খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

েসনবাগ  
(207580) 

আবাদেযাগয্ জিমর ৮০ শতাংেশ 
জলাবদ্ধতার িনরসন 

2 
পাউেবা, 

েনায়াখালী 

েসানাইমুডী় 
(207583) 

সকল হাট-বাজাের ১িট কের বজর্য্ 
অপসারণ অবকাঠােমা িনম র্াণ 

12 স্থানীয় সরকার 
িবভাগ 

সুবণ র্চর (207585) 
িতৰ্ফসলী কৃিষ জিমর অনয্ কােজ 
বয্বহার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আনা অিফস 

েনাযা়খালী সদর 
(207587) 

গুণগত িশক্ষা িনিশ্চেত শতভাগ 
পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় মািল্টিমিডয়া 

ক্লাস কায র্কৰ্ম চালুকরণ 
4 

উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, 
েনায়াখালী 
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েজলা: রা�ামািট (2084) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

২০২৮ সােলর পূেব র্ ময্ােলিরয়া আকৰ্ান্ত মানুেষর সংখয্া শূেনয্ 
নািমেয় এেন পরপর ৩ বছর েস ধারাবািহকতা ধের রাখা 

3 
িসিভল সাজর্ন 

কায র্ালয়, 
রাঙ্গামািট 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বাঘাইছিড় 
(208407) 

স্থানীয় বনজ ও কৃিষ ফসেলর উৎপাদন 
হার িদব্গুণ করা 

2 

ক) উপেজলা 
পিরসংখয্ান 

অিফস, 
বাঘাইছিড়; 

 খ) উপেজলা 
কৃিষ অিফস, 
বাঘাইছিড় 

গ) বন িবভাগ, 
বাঘাইছিড় 

বরকল 
(208421) 

কণ র্ফুলী নদী তীেরর শতভাগ অৈবধ 
দখলমুক্ত করা 

14 
উপেজলা 

িনব র্াহী অিফস 

কাউখালী 
(208425) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 
মাদকেসবীর সংখয্া শূেনয্ নািমেয় 

আনা 
3 

েজলা 
মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ 

কায র্ালয়, 
রাঙ্গামািট 

িবলাইছিড় 
(208429) 

পৰ্িত ১০০০ জেন ময্ােলিরয়ায় 
আকৰ্ােন্তর সংখয্া শূেনয্ নািমেয় আনা 

3 

উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, 
িবলাইছিড় 

কাপ্তাই 
(208436) 

েবকারেতব্র হার ১ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

জুরাছিড় 
(208447) 

পৰ্াথিমক িশক্ষায় ঝের পড়ার িশক্ষাথ�র 
হার ৯ শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 
উপেজলা 

পৰ্াথিমক িশক্ষা 
অিফস, 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মেনাহরগঞ্জ 

লংগদু 
(208458) 

উপেজলা সদেরর সােথ শতভাগ 
ইউিনয়নেক সারাবছর বয্বহার 

উপেযাগী পাকা সড়ক িনম র্াণ িনিশ্চত 
করা 

9 
এলিজইিড, 

লংগদু 

নািনয়ারচর 
(208475) 

দক্ষতার ধরন অনুযায়ী আইিসিট-েত 
দক্ষ যুবক ও বয়স্কেদর হার িদব্গুণ করা 

4 
ইন্ডািষ্টৰ্ এন্ড 
েলবার উইং, 

িবিবএস 

রাজস্থলী 
(208478) 

৬০ শতাংশ খানার 
পুকুর/জলাশয়/আিঙনায় আধুিনক 

মৎসয্ চাষ, হাঁস-মুরিগ ও গবািদ পশু 
পালেনর আওতায় আনা 

2 

ক) উপেজলা 
পৰ্ািণসম্পদ 

অিফস, 
রাজস্থলী 

খ) উপেজলা 
মৎসয্ অিফস, 

রাঙ্গামািট 

রাঙ্গামািট সদর 
(208487) 

৬০ শতাংশ খানার 
পুকুর/জলাশয়/আিঙনায় আধুিনক 

মৎসয্ চাষ, হাঁস-মুরিগ ও গবািদ পশু 
পালেনর আওতায় আনা 

2 

ক) উপেজলা 
পৰ্ািণসম্পদ 

অিফস 
খ) উপেজলা 
মৎসয্ অিফস 
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েজলা: ঢাকা (3026) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ঢাকা মহানগেরর েমাট জনসংখয্ার তুলনায় বিস্তবাসী, 
অনানুষ্ঠািনক ও অপয র্াাপ্ত গৃহায়েনর আওতায় জনসংখয্ার 

অনুপাত অেধ র্েক নািমেয় আনা 
11 

বিস্ত শুমাির ও 
ভাসমান 

েলাকগণনা, 
িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ধামরাই 
 (302614) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত নূয্নতম 
৬০ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
অিফস, ধামরাই 

েদাহার  
(302618) 

আইিসিটেত নূয্নতম দক্ষতার হার 
৫০ শতাংেশ উন্নীতকরণ 

4 
ইন্ডািষ্টৰ্ এন্ড 
েলবার উইং, 

িবিবএস 

েকরাণীগঞ্জ 
(302638) 

ঝুিঁকপূণ র্ কােজ িনেয়ািজত 
িশশুশৰ্েমর হার শূনয্ শতাংেশ 

নািমেয় আনা 
8 

ক) খাতিভিত্তক 
িশশুশৰ্ম জিরপ, 

িবিবএস 
খ) কলকারখানা 
পিরদশ র্ন অিফস, 

ঢাকা 
নবাবগঞ্জ 

(302662) 
নবাবগেঞ্জর সােথ সংযুক্ত সকল 

ইউিনয়ন সড়ক শতভাগ পাকাকরণ 
9 

এলিজইিড, 
নবাবগঞ্জ 

সাভার  
(302672) 

শতভাগ িশল্পকারখানায় বজর্য্ 
পিরেশাধেনর জনয্ ইিটিপ স্থাপন 

িনিশ্চতকরণ 
১২ 

পিরেবশ 
অিধদপ্তর, ঢাকা 

েজলা 

েতজগাঁও 
(302690) 

বিস্তবাসীর সংখয্া অেধ র্েক নািমেয় 
আনা 

11 

বিস্ত শুমাির ও 
ভাসমান 

েলাকগণনা, 
িবিবএস 
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েজলা: ফিরদপুর (3029) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

১১-১৪ বছর বয়সীেদর মেধয্ পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপনীর 
হার শতভােগ উন্নীত করা 

4 
েজলা পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, ফিরদপুর 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আলফাডাঙ্গা 
(302903) 

শতভাগ িবদয্ালেয় িশক্ষার 
উপকরণ িহেসেব ইন্টারেনট ও 

কিম্পউটার বয্বহার িনিশ্চত করা 
4 BES, BANBEIS 

ভাঙ্গা  
(302910) 

উচ্চ মাধয্িমক পয র্ায় পয র্ন্ত 
আইিসিট িবষেয় পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্ত 
িশক্ষেকর হার শতভােগ উন্নীত 

করা 

4 BES, BANBEIS 

েবায়ালমারী 
(302918) 

তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত িবষেয় 
পৰ্িশক্ষণাথ�র সংখয্া ১০ শতাংশ 

বৃিদ্ধকরণ 
4 BES, BANBEIS 

চরভদৰ্াসন 
(302921) 

পৰ্াথিমক স্তের গিণেত অকৃতকােয র্র 
হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

ফিরদপুর সদর 
(302947) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

মধুখালী 
(302956) 

পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপনী হার 
শতভােগ উন্নীতকরণ 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

নগরকান্দা 
(302962) 

শতভাগ িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠােন িনরাপদ 
খাবার পািন এবং সাবান ও 

পািনসহ পৃথক হাত েধায়ার বয্বস্থা 
িনিশ্চতকরণ 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

সদরপুর 
(302984) 

পৰ্াথিমক স্তের িশক্ষাথ� ঝের পড়ার 
হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

সালথা 
(302990) 

সংগিঠত িশক্ষায় অংশগৰ্হেণর হার 
শতভাগ অজর্ন 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 
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েজলা: গাজীপুর (3033) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

(ক) আবাদেযাগয্ কৃিষজিমর ডাটােবইজ পৰ্ণয়ন; 
(খ) শতভাগ কৃিষজিমর বয্বহার িনিশ্চতকরণ 

2 
েজলা কৃিষ অিফস, 

গাজীপুর 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

গাজীপুর সদর 
(303330) 

শতভাগ পৰ্াকৃিতক জলাধার 
সংরক্ষণ ও েটকসই 
বয্বস্থাপনার মাধয্েম 
জীবৈবিচতৰ্য্ রক্ষা করা 

14 

ক) উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, গাজীপুর 

সদর 
খ) উপেজলা ভূিম 
অিফস, কািশয়ানী 

গ) পিরেবশ 
অিধদপ্তর, গাজীপুর 

েজলা 

কািলয়াৈকর 
(303332) 

শতভাগ িশল্পকারখানায় বজর্য্ 
পিরেশাধেনর জনয্ ইিটিপ 

স্থাপন িনিশ্চতকরণ 
১২ 

পিরেবশ অিধদপ্তর, 
গাজীপুর েজলা 

কালীগঞ্জ 
(303334) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত 
নূয্নতম ৫০ শতাংশ বজায় 

রাখা 
2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান অিফস, 

কালীগঞ্জ 

কাপািসয়া 
(303336) 

শতভাগ িশল্পকারখানায় বজর্য্ 
পিরেশাধেনর জনয্ ইিটিপ 

স্থাপন িনিশ্চতকরণ 
১২ 

পিরেবশ অিধদপ্তর, 
গাজীপুর েজলা 

শৰ্ীপুর (303386) 
শতভাগ কলকারখানায় নারী-
পুরুষ েবতন-ৈবষময্ দূরীকরণ 

5 
কলকারখানা 

পিরদশ র্ন অিধদপ্তর, 
গাজীপুর 
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েজলা: েগাপালগঞ্জ (3035) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ক) কম র্সংস্থান হার ৯০ শতাংেশ উন্নীত করা;   
খ) েবকারেতব্র হাের ২ শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও িজও েকাড অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েগাপালগঞ্জ সদর 
 (303532) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ 
করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

কািশযা়নী 
 (303543) 

পৰ্াকৃিতক জলাধার সংরক্ষণ 
শতভাগ িনিশ্চত করা 

14 

ক) উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, কািশয়ানী 
খ) উপেজলা ভূিম 
অিফস, কািশয়ানী 

েকাটালীপাডা় 
 (303551) 

মৎসয্ উৎপাদেনর পিরমাণ 
িদব্গুণ করা 

14 
উপেজলা মৎসয্ 

অিফস, 
েকাটালীপাড়া 

মুকসুদপুর 
 (303558) 

পৰ্াকৃিতক জলাধার সংরক্ষণ 
শতভাগ িনিশ্চত করা 

14 

ক) উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, মুকসুদপুর 
খ) উপেজলা ভূিম 
অিফস, মুকসুদপুর 

টুিঙ্গপাড়া 
 (303591) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ 
করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: িকেশারগঞ্জ (3048) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

খাদয্ িনরাপত্তাহীনতা সংকৰ্ান্ত অিভজ্ঞতার মাপকািঠর িভিত্তেত 
 মাঝাির ও তীবৰ্ খাদয্ িনরাপত্তাহীনতার বয্াপকতা 

 শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

2 
এফআইইএস, 

িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও িজও েকাড 
অগৰ্ািধকার 

লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 
অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

অষ্টগৰ্াম  
(304802) 

পয র্টন খােত 
কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ 

করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

বািজতপুর  
(304806) 

খাদয্শসয্ উৎপাদেনর 
পিরমাণ িদব্গুণ করা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
বািজতপুর 

ৈভরব 
 (304811) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর 
মেধয্ মাদকেসবীর সংখয্া 

শূেনয্ নািমেয় আনা 
3 

েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ কায র্ালয়, 

িকেশারগঞ্জ 

েহােসনপুর 
 (304827) 

ক্ষুদৰ্ ও কুিটরিশল্পসহ 
পৰ্ািন্তক েপশার মানুেষর 
মেধয্ ঋণ পৰ্দােনর েমাট 

পিরমাণ িদব্গুণ করা 

9 SME 
Foundation 

ইটনা  
(304833) 

ইেকাটুয্িরজেমর মাধয্েম 
দশ র্নাথ�র সংখয্া ৩০ 

শতাংশ বৃিদ্ধ করা 
8 

উপেজলা পৰ্শাসন, 
ইটনা  

কিরমগঞ্জ 
 (304842) 

আবাদেযাগয্ জিমর 
অনুপাত নূয্নতম ৬০ 
শতাংশ বজায় রাখা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
কিরমগঞ্জ 

কিটয়াদী 
 (304845) 

হাওর অঞ্চেলর জনগেণর 
কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ 

করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

িকেশারগঞ্জ সদর (304849) 
অসংকৰ্ামক েরােগ মৃতুয্র 
হার ২০ শতাংশ কিমেয় 

আনা 
3 

উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার কায র্ালয়, 
িকেশারগঞ্জ সদর 
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উপেজলার নাম ও িজও েকাড 
অগৰ্ািধকার 

লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 
অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কুিলয়ারচর (304854) 
িশল্পখােত কম র্সংস্থােনর 

হার িদব্গুণ করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

িমঠামইন  
(304859) 

হাওরিভিত্তক আধুিনক ও 
েটকসই পৰ্াকৃিতক মৎসয্ 

খামারিভিত্তক 
কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ 

করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

িনকলী  
(304876) 

পয র্টন খােত 
কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ 

করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

পাকুিন্দয়া 
 (৩04879) 

খাদয্ উৎপাদনকারী 
খানার সংখয্া ৫০ শতাংশ 

বজায় রাখা 
8 

ক) কৃিষ শুমাির, 
িবিবএস 

খ) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২, 

িবিবএস 

তাড়াইল  
(304892) 

েকাল্ড েস্টােরেজর সংখয্া 
িদব্গুণ করা 

2 
েজলা কৃিষ মােকর্িটং 

অিফস, চট্টগৰ্াম 
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েজলা: মাদারীপুর (3054) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

 (ক) গড় অিভবাসন বয্য় ৫০ শতাংশ কিমেয় আনা;  
 (খ) েমাট অিভবাসীর সংখয্া েদড়গুণ করা 

10 

 ক) LFS through 
Small Area 

Estimation, BBS; 
খ) েজলা জনশিক্ত 

কম র্সংস্থান ও পৰ্িশক্ষণ 
বুয্েরা অিফস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও িজও েকাড 
অগৰ্ািধকার 

লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 
অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কালিকিন  
(305440) 

গড় অিভবাসন 
বয্েয়র পিরমাণ ৪ 
লাখ টাকার িনেচ 

সীমাবদ্ধ রাখা 

10 
জনশিক্ত কম র্সংস্থান 
ও পৰ্িশক্ষণ বুয্েরা, 

মাদারীপুর 

মাদারীপুর সদর  
(305454) 

গড় অিভবাসন 
বয্েয়র পিরমাণ ৪ 
লাখ টাকার িনেচ 

সীমাবদ্ধ রাখা 

10 
জনশিক্ত কম র্সংস্থান 
ও পৰ্িশক্ষণ বুয্েরা, 

মাদারীপুর 

রাৈজর  
(305480) 

গড় অিভবাসন 
বয্েয়র পিরমাণ ৪ 
লাখ টাকার িনেচ 

সীমাবদ্ধ রাখা 

10 
জনশিক্ত কম র্সংস্থান 
ও পৰ্িশক্ষণ বুয্েরা, 

মাদারীপুর 

িশবচর 
 (305487) 

অিভবাসন 
পৰ্তয্াশীেদর 
ডাটােবইজ 

পৰ্ণয়েনর মাধয্েম 
শতভাগ কািরগির 

পৰ্িশক্ষণ 
িনিশ্চতকরণ 

10 
জনশিক্ত কম র্সংস্থান 
ও পৰ্িশক্ষণ বুয্েরা, 

মাদারীপুর 
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েজলা: মািনকগঞ্জ (3056) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কািরগির িশক্ষায় দক্ষ তরুণ (১৫-২৪ বছর) 
জনসংখয্ার হার িদব্গুণ করা 

4 

    (ক) েলবার েফাস র্   সােভ র্, 
িবিবএস 
(খ) SVRS, িবিবএস 

  (গ) কািরগির িশক্ষা েবাড র্, 
ঢাকা   

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েদৗলতপুর 
(305610) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার সয্ািনেটশন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

     ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

িঘওর 
 (305622) 

শতভাগ পৰ্াকৃিতক জলাধার সংরক্ষণ 
ও েটকসই বয্বস্থাপনার মাধয্েম 

জীবৈবিচতৰ্য্ রক্ষা করা 
14 

  ক) উপেজলা 
মৎসয্ অিফস, 

িঘওর 
  খ) উপেজলা 
ভূিম অিফস, 
কািশয়ানী 

 গ) পিরেবশ 
অিধদপ্তর, 

মািনকগঞ্জ েজলা 

হিররামপুর 
(305628) 

কািরগির িশক্ষা ও পৰ্িশক্ষেণ িশক্ষাথ� 
ও পৰ্িশক্ষণাথ�র সংখয্া িদব্গুণ করা 

4 

(ক) েলবার েফাস র্ 
সােভ র্, িবিবএস 

  (খ) SVRS, 
িবিবএস 

(গ) কািরগির 
িশক্ষা েবাড র্, 

ঢাকা 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মািনকগঞ্জ সদর 
(305646) 

কািরগির িশক্ষা ও পৰ্িশক্ষেণ িশক্ষাথ� 
ও পৰ্িশক্ষণাথ�র সংখয্া িদব্গুণ করা 

4 

 (ক) েলবার 
েফাস র্ সােভ র্,    
িবিবএস 

  (খ) SVRS, 
িবিবএস 
  (গ) কািরগির 
িশক্ষা েবাড র্,    
ঢাকা 

সাটুিরয়া 
(305670) 

কািরগির িশক্ষা ও পৰ্িশক্ষেণ িশক্ষাথ� 
ও পৰ্িশক্ষণাথ�র সংখয্া িদব্গুণ করা 

4 

(ক) েলবার েফাস র্ 
সােভ র্, িবিবএস 
(খ) SVRS, 

িবিবএস 
(গ) কািরগির 

িশক্ষা েবাড র্, ঢাকা 
িশবালয় 

(305678) 
বনয্ায় ক্ষিতগৰ্স্থ পিরবােরর সংখয্া 

অেধ র্েক নািমেয় আনা 
13 

িপআইও, 
িশবালয় 

িসংগাইর 
(305682) 

কািরগির িশক্ষা ও পৰ্িশক্ষেণ িশক্ষাথ� 
ও পৰ্িশক্ষণাথ�র সংখয্া িদব্গুণ করা 

4 

(ক) েলবার েফাস র্ 
সােভ র্, িবিবএস 
(খ) SVRS, 

িবিবএস 
(গ) কািরগির 

িশক্ষা েবাড র্, ঢাকা 
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েজলা: মুিন্সগঞ্জ (3059) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মাধয্িমক পয র্ােয়র িশক্ষাথ� ঝের পড়ার হার শূনয্ 
শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 BES, 
BANBEIS 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

গজািরয়া 
(305924) 

শতভাগ িশল্পকারখানায় বজর্য্ 
পিরেশাধেনর জনয্ ইিটিপ স্থাপন 

িনিশ্চতকরণ 
১২ 

পিরেবশ অিধদপ্তর, 
মুিন্সগঞ্জ 

েলৗহজং 
(305944) 

পৰ্াথিমক িশক্ষায় িশক্ষক-
িশক্ষাথ�র অনুপাত ১:৪০-এ উন্নীত 

করা 
4 

উপেজলা পৰ্াথিমক 
িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

মুিন্সগঞ্জ সদর 
(305956) 

পৰ্াথিমক স্তের িশক্ষাথ� ঝের 
পড়ার হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় 

আনা 
4 

উপেজলা পৰ্াথিমক 
িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

িসরাজিদখান 
(305974) 

পিল্ল সড়ক ও পিরেবশ বান্ধব 
আধুিনক যানবাহেনর অনুপাত ৯০ 

শতাংেশ উন্নীতকরণ 
9 

ক) বাংলােদশ 
সড়ক পিরবহন 

কতৃর্পক্ষ (BRTA), 
মুিন্সগঞ্জ; 

 খ) এলিজইিড, 
িসরাজিদখান 

শৰ্ীনগর 
(305984) 

পৰ্াথিমক স্তের িশক্ষাথ� ঝের 
পড়ার হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় 

আনা 
4 

উপেজলা পৰ্াথিমক 
িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

টংগীবািড় 
(305994) 

ধেলশব্রী নদীর নাবয্তা ৯৫ 
শতাংেশ উন্নীতকরণ 

14 পাউেবা, মুিন্সগঞ্জ 



েজলা ও উপেজলা পয র্ােয় এসিডিজ +১ অগৰ্ািধকার সূচেকর উপােত্তর উৎস ময্ািপং 

51 

েজলা: নারায়ণগঞ্জ (3067) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

নদ-নদী ও পৰ্াকৃিতক জলাশেয় প্লািস্টক আবজর্নার ঘনতব্ 
 ও রাসায়িনক উপাদােনর উপিস্থিত ৫০ শতাংশ হৰ্াসকরণ 

14 
পিরেবশ অিধদপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আডা়ইহাজার 
(306702) 

নদ-নদী ও পৰ্াকৃিতক জলাশেয় 
প্লািস্টক আবজর্নার ঘনতব্ ও 

রাসায়িনক উপাদােনর উপিস্থিত 
অেধ র্েক নািমেয় আনা 

14 
পিরেবশ অিধদপ্তর, 

নারায়ণগঞ্জ 

েসানারগাঁ  
(306704) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
ও সয্ািনেটশন বয্বহারকারী 

জনসংখয্ার হার শতভােগ উন্নীত 
করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 
খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

বন্দর  
(306706) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 
মাদকেসবীর সংখয্া শূেনয্ নািমেয় 

আনা 
3 

েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ কায র্ালয়, 

নারায়ণগঞ্জ 

নারায়ণগঞ্জ সদর 
(306758) 

আত্মকম র্সংস্থােন িনেয়ািজত নারীর 
হার িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

রূপগঞ্জ (306768) 
১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর 
হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 
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েজলা: নরিসংদী (3068) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট 
উপােত্তর 

উৎস 

৫ বছেরর কম বয়সী িশশুর জন্মিনবন্ধন হার শতভােগ উন্নীত করা 16 MICS, 
BBS 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও িজও েকাড অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েবলােবা  
(306807) 

বােয়ািভেলজ (িনরাপদ সবিজ 
েজান) স্থাপেনর মাধয্েম 
অরগািনক কৃিষ/কৃিষজ 

উৎপাদনশীলতা িদব্গুণ করা 

2 
উপেজলা কৃিষ 

অিফস, 
েবলােবা 

মেনাহরদী 
 (306852) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

নরিসংদী সদর 
 (306860) 

অিভবাসন পৰ্তয্াশী শতভাগ 
জনশিক্তেক িনবন্ধন ও 

কািরগির পৰ্িশক্ষেণর আওতায় 
আনা 

10 

জনশিক্ত 
কম র্সংস্থান ও 
পৰ্িশক্ষণ বুয্েরা, 
নরিসংদী সদর 

পলাশ  
(306863) 

শতভাগ িশল্পকারখানায় বজর্য্ 
পিরেশাধেনর জনয্ ইিটিপ 

স্থাপন িনিশ্চতকরণ 
১২ 

পিরেবশ 
অিধদপ্তর, 
নরিসংদী 

রাযপ়ুরা  
(306864) 

শতভাগ িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন 
িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার 

পািন ও সয্ািনেটশন 
িনিশ্চতকরণ 

4 

(ক) BES, 
BANBEIS  
(খ) APSC, 

DPE 

িশবপুর  
(306876) 

শতভাগ িশল্পকারখানায় বজর্য্ 
পিরেশাধেনর জনয্ ইিটিপ 

স্থাপন িনিশ্চতকরণ 
১২ 

পিরেবশ 
অিধদপ্তর, 
নরিসংদী 
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েজলা: রাজবাড়ী (3082) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

সবিজ ও মসলাজাতীয় ফসেলর  েটকসই উৎপাদন  
িনিশ্চতকরেণ (ক) িবষমুক্ত সবিজ মসলা জাতীয় ফসল  

(সিরষা, কােলািজরা, ধিনয়া ও েপঁয়াজ) উৎপাদেনর েমাট 
 পিরমাণ েদড়গুণ করা; (খ) স্থানীয় পৰ্িকৰ্য়াকরণ  
ও েটকসই সংরক্ষণ বয্বস্থা চালু;  (গ) আধুিনক  

 কৃিষবাজার বয্বস্থাপনা িনিশ্চতকরণ 

2 

ক) েজলা কৃিষ 
অিফস, রাজবাড়ী 
খ) েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
রাজবাড়ী 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বািলযা়কািন্দ 
(308207) 

সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ নরমাল েডিলভািরর হার 
৯০ শতাংেশ উন্নীতকরণ 

3 

উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, 
েভদরগঞ্জ 

েগাযা়লন্দ 
(308229) 

েদৗলতিদয়া পিততা পিল্লসহ সকল 
িশশুেদর পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপনী 

শতভাগ এবং মাধয্িমক িশক্ষা 
সমাপনী হার ৯৫ শতাংেশ উন্নীতকরণ 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

কালুখালী 
(308247) 

উৎপািদত কৃিষপেণয্র সংরক্ষণ ও 
িবপণন ৯০ শতাংেশ উন্নীতকরণ 

2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
রাজবাড়ী 

পাংশা 
(308273) 

উৎপািদত কৃিষপেণয্র আধুিনক 
সংরক্ষণ বয্বস্থা েদড়গুেণ উন্নীত করা 

2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
রাজবাড়ী 

রাজবািড় সদর 
(308276) 

িনরাপদ সবিজর উৎপাদন িদব্গুণ করা 2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান 

অিফস, রাজবািড় 
সদর 
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েজলা: শরীয়তপুর (3086) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

১৫ বছেরর পূেব র্ নারীেদর িববােহর হার শূনয্ 
 শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েভদরগঞ্জ 
(308614) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

ডামুডয্া  
(308625) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

েগাসাইরহাট 
(308636) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

নিড়য়া  
(308665) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

শরীয়তপুর সদর 
(308669) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

জািজরা  
(308694) 

চরম দািরেদৰ্য্র হার ৩ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 
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েজলা: টা�াইল (3093) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

শতভাগ কািরগির িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠােন বয্বহািরক পৰ্িশক্ষণ 
 সুিবধাসহ তাঁতিশল্প িবষয়ক েটৰ্ড েকাস র্ চালুকরণ 

4 
কািরগির িশক্ষা েবাড র্, 

ঢাকা 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বাসাইল 
(309309) 

আত্মকম র্সংস্থানমূলক 
অথ র্ৈনিতক কম র্কােণ্ড নারীর 
অংশগৰ্হেণর হার িদব্গুণ করা 

5 

ক) অথ র্ৈনিতক শুমাির 
২০২৩ 

খ) LFS through 
Small Area 
Estimation 

ভুযা়পুর 
(309319) 

আত্মকম র্সংস্থােন িনেয়ািজত 
নারীর হার িদব্গুণ করা 

8 
LFS through 
Small Area 

Estimation, BBS 

েদলদুযা়র 
(309323) 

পৰ্াথিমক স্তের িশক্ষাথ� ঝের 
পড়ার হার শূনয্ শতাংেশ 

নািমেয় আনা 
4 

উপেজলা পৰ্াথিমক িশক্ষা 
অিফস, মেনাহরগঞ্জ 

ধনবাড়ী 
(309325) 

নারী িশক্ষাথ�েদর মাধয্িমক 
িশক্ষা সমাপেনর হার িদব্গুণ 

করা 
4 

উপেজলা পৰ্াথিমক িশক্ষা 
অিফস, মেনাহরগঞ্জ 

ঘাটাইল 
(309328) 

(ক) জলাবদ্ধতা িনরসেন ঘাট, 
িবল, নদী ও পৰ্াকৃিতক 

জলাশয় দখলমুক্তকরণ; (খ) 
নাবয্তা িনিশ্চতকরেণ নদী 

পুনঃখনন করা 

14 পাউেবা, টাঙ্গাইল 

েগাপালপুর 
(309338) 

উৎপাদনশীল কম র্কােণ্ড নারীর 
অংশগৰ্হেণর হার ৫০ শতাংেশ 

উন্নীতকরণ 
5 

ক) অথ র্ৈনিতক শুমাির 
২০২৩ 

খ) LFS through 
Small Area 
Estimation 

কািলহাতী 
(309347) 

(ক) অপিরকিল্পতভােব নদী 
খনন বন্ধ করা; এবং (খ) 

অপিরকিল্পত বাঁধ িনম র্াণ বন্ধ 
করা 

14 পাউেবা, টাঙ্গাইল 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মধুপুর 
 (309357) 

আিদবাসী পিল্ল স্থাপেনর 
মাধয্েম ঐিতহয্বাহী মধুপুর 
গড় বেনর শতভাগ পুনরুদ্ধার 
কের েটকসই বন বয্বস্থাপনা 

িনিশ্চতকরণ 

15 বন িবভাগ, টাঙ্গাইল 

িমজর্াপুর 
(309366) 

শতভাগ স্থানীয় সংেযাগ 
সড়েক ভারী যানবাহন চলাচল 

িনয়ন্তৰ্েণ আনা 
9 

টৰ্ািফক িবভাগ, িমজর্াপুর, 
টাঙ্গাইল 

নাগরপুর 
(309376) 

েবকারেতব্র হার ৩ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

8 
LFS through 
Small Area 

Estimation, BBS 

সিখপুর 
(309385) 

১৫ বছেরর িনেচ 
বালয্িববােহর হার শূনয্ 
শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

টাঙ্গাইল সদর 
(309395) 

তাঁতিশল্প েটৰ্ড েকােস র্ 
িশক্ষাথ�র সংখয্া িদব্গুণ করা 

4 

ক.  কািরগির িশক্ষা 
েবাড র্ 

খ.  উপেজলা মাধয্িমক 
িশক্ষা অিফস, টাঙ্গাইল 

সদর 
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েজলা: বােগরহাট (4001) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

শতভাগ নদী ও খাল ২০২৫ সােলর মধয্ দখলমুক্ত কের  
২০৩০ সােলর মেধয্ খনন িনিশ্চত করা 

14 
পাউেবা, 

বােগরহাট 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বােগরহাট সদর 
(400108) 

(ক) দখলকৃত নদী ও পৰ্াকৃিতক 
জলাশয় উদ্ধার করা; (খ) পিরকিল্পত 
খনেনর মাধয্েম লবণাক্ততা দূরীকরণ 

14 
পাউেবা, 

বােগরহাট 

িচতলমারী 
(400114) 

(ক) জলাবদ্ধতা িনরসন; (খ) িবল, 
নদী ও পৰ্াকৃিতক জলাশয় 

দখলমুক্তকরণ; (গ) নদী পুনঃখনন 
করা 

14 
পাউেবা, 

বােগরহাট 

ফিকরহাট 
(400134) 

৫০ শতাংশ আবাদেযাগয্ জিমেত 
ৈজব (অগ র্ািনক) পদ্ধিতেত চাষাবাদ 

িনিশ্চতকরণ 
2 

উপেজলা কৃিষ 
অিফস, ফিকরহাট 

কচুয়া  
(400138) 

চরম দািরেদৰ্য্র হার ৩ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

েমাল্লাহাট 
(400156) 

(ক) জলাবদ্ধতা িনরসন; (খ) িবল, 
নদী ও পৰ্াকৃিতক জলাশয় 

দখলমুক্তকরণ; (গ) নদী পুনঃখনন 
করা 

14 
পাউেবা, 

বােগরহাট 

েমাংলা  
(400158) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

েমােড়লগঞ্জ 
(400160) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

Estimation 

রামপাল 
(400173) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

শরণেখালা 
(400177) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 
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েজলা: চুয়াডা�া (4018) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ব্লয্াক েবঙ্গল জােতর ছাগেলর সংখয্া েদড়গুেণ উন্নীত 
করা 

2 
েজলা পৰ্ািণসম্পদ 
অিফস, চুয়াডাঙ্গা 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আলমডাঙ্গা 
(401807) 

ব্লয্াক েবঙ্গল জােতর ছাগেলর 
সংখয্া িদব্গুণ করা 

2 
উপেজলা পৰ্ািণসম্পদ 
অিফস,আলমডাঙ্গা 

চুযা়ডাঙ্গা সদর 
(401823) 

পৰ্াথিমক স্তের িশক্ষাথ� ঝের পড়ার 
হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

দামুডহ়ুদা 
(401831) 

ব্লয্াক েবঙ্গল জােতর ছাগেলর 
সংখয্া িদব্গুণ করা 

2 
উপেজলা পৰ্ািণসম্পদ 
অিফস, দামুড়হুদা 

জীবননগর 
(401855) 

ব্লয্াক েবঙ্গল জােতর ছাগল 
উৎপাদন সম্পৰ্সারেণর লেক্ষয্ 
িপিপআর িটকা পৰ্দােনর হার 

শতভােগ উন্নীতকরণ 

2 
উপেজলা পৰ্ািণসম্পদ 
অিফস, জীবননগর 
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েজলা: যেশার (4041) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

হস্তিশেল্পর সংখয্া েদড়গুেণ উন্নীত করা 9 

ক)  বয্বসা 
সম্ভাবনাময় পৰ্িসদ্ধ, 

লুপ্তপৰ্ায় হস্ত ও 
কারুিশল্পজাত পণয্ 
জিরপ, িবিবএস  
খ) কুিটর িশল্প 
জিরপ, িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

   অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

অভয়নগর 
 (404104) 

(ক) ভবদেহর জলাবদ্ধতা িনরসেন 
েডৰ্িজং করা;  
(খ) অপিরকিল্পত বাঁধ িনম র্াণ বন্ধ 

করা;  
(গ) পৰ্েয়াজনীয় সংখয্ক পিরকিল্পত 
স্লুইসেগট িনম র্াণ 

14 পাউেবা, যেশার 

বাঘারপাড়া  
(404109) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

েচৗগাছা  
(404111) 

আধুিনক পিরবার পিরকল্পনা পদ্ধিত 
বয্বহাের সন্তুিষ্টর হার ৯০ শতাংেশ 

উন্নীত করা 
৩ 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

িঝকরগাছা  
(404123) 

কেপাতাক্ষ নদ দখলমুক্তকরণ ও 
পুনঃখনেনর মাধয্েম অবাধ পািন 

পৰ্বাহ িনিশ্চত করা 
14 পাউেবা, যেশার 

েকশবপুর 
 (404138) 

েমাট খাদয্শসয্ উৎপাদেনর পিরমাণ 
েদড়গুণ করা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
অিফস, েকশবপুর 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

   অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

যেশার সদর 
(404147) 

হস্তিশেল্পর সংখয্া িদব্গুণ করা 9 

ক) বয্বসা 
সম্ভাবনাময় 

পৰ্িসদ্ধ, লুপ্তপৰ্ায় 
হস্ত ও 

কারুিশল্পজাত পণয্ 
জিরপ, িবিবএস;  
খ) অথ র্ৈনিতক 

শুমাির, িবিবএস 

মিণরামপুর 
(404161) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

শাশ র্া  
(404190) 

গৰ্ামীণ সড়েকর শতভাগ পাকা 
িনিশ্চতকরণ 

9 এলিজইিড, শাশ র্া 
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েজলা: িঝনাইদহ (4044) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েটকসই কৃিষর আওতায় কৃিষ জিমর অনুপাত ৮০ 
 শতাংেশ উন্নীতকরণ 

2 
এফআইইএস, 

িবিবএস 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

হিরণাকুণ্ডু  
(404414) 

গণপিরবহেন নারী, িশশু, বৃদ্ধ ও 
পৰ্িতবন্ধীেদর জনয্ নূয্নতম ২০ 

শতাংশ আসন সংরক্ষণ িনিশ্চত 
করা 

11 
িবআরিটএ, 
িঝনাইদহ 

িঝনাইদহ সদর 
(404419) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর দািরদৰ্য্ 
মানিচতৰ্, িবিবএস 

কালীগঞ্জ  
(404433) 

গণপিরবহেন নারী, িশশু, বৃদ্ধ ও 
পৰ্িতবন্ধীেদর জনয্ নূয্নতম ২০ 

শতাংশ আসন সংরক্ষণ িনিশ্চত 
করা 

11 িবআরিটএ, কালীগঞ্জ 

েকাটচাঁদপুর 
(404442) 

উৎপাদন িশল্প এবং তথয্ ও 
েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত খােত নারী 
উেদয্াক্তার সংখয্া িদব্গুণ করা 

5 

ক) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির ২০২৩ 

খ) LFS 
through Small 

Area 
Estimation 

মেহশপুর  
(404471) 

উৎপাদন িশল্প এবং তথয্ ও 
েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত খােত নারী 
উেদয্াক্তার সংখয্া িদব্গুণ করা 

5 

ক) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির ২০২৩ 

খ) LFS 
through Small 

Area 
Estimation 

ৈশলকুপা  
(404480) 

সামািজক েকান্দল কিমেয় এেন 
িমথয্া মামলা দােয়েরর হার শূনয্ 

শতাংেশ নািমেয় আনা 
16 

ক. ৈশলকূপা থানা 
খ. েজলা জজর্ েকাট র্ 
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েজলা: খুলনা (4047) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িনরাপদ খাবার পািন বয্বস্থাপনার সুিবধােভাগী জনসংখয্া  
শতভােগ উন্নীত করা 

6 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বিটযা়ঘাটা 
(404712) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত নূয্নতম 
৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
কৃিষ পিরসংখয্ান 
বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 

দােকাপ  
(404717) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

Multiple 
Indicator 
Cluster 
Survey 
(MICS) 

Through 
Small Area 
Estimation 

ডুমুিরয়া  
(404730) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত নূয্নতম 
৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
কৃিষ পিরসংখয্ান 
বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 

িদঘিলয়া  
(404740) 

শতভাগ গৰ্ামীণ পাকা সড়ক িনিশ্চত 
করা 

9 
এলিজইিড, 
িদঘিলয়া 

কয়রা  
(404753) 

পৰ্াকৃিতক দুেয র্ােগ ক্ষিতগৰ্স্থ 
জনসংখয্া অেধ র্েক নািমেয় আনা 

13 িপআইও, কয়রা 

পাইকগাছা 
(404764) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

   ক) জনশুমাির  
ও গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

ফুলতলা  
(404769) 

পািন বয্বহাের শুদ্ধাচার িনিশ্চত করা 6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

রূপসা  
(404775) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

েতরখাদা  
(404794) 

পৰ্াক-পৰ্াথিমেক িশশুর 
অংশগৰ্হণকারীর হার শতভাগ 

িনিশ্চত করা 
4 

এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 
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েজলা: কুিষ্টয়া (4050) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

তাঁতিশেল্পর অধীন েমাট ইউিনট সংখয্া ১২০০০-এ 
 উন্নীত করা 

9 
ক)  তাঁত শুমাির, িবিবএস; 

  খ) বাংলােদশ তাঁত েবাড র্ 
গ) অথ র্ৈনিতক শুমাির, ২০২৩ 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েদৗলতপুর 
(405039) 

চরাঞ্চেলর জনগেণর সব্াস্থয্েসবা 
িনিশ্চতকরেণ (ক) সব্াস্থয্কম�র 

সংখয্া িদব্গুণ করা ও (খ) 
সব্াস্থয্েসবা খােত বরাদ্দ িদব্গুণ 

করা 

3 
Administrative 

data- Civil 
Surgeon Office 

েভডা়মারা 
(405015) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 
LFS through 
Small Area 

Estimation, BBS 

েখাকসা 
(405063) 

শতভাগ গৰ্ামীণ পাকা সড়ক 
িনিশ্চত করা 

9 এলিজইিড, েখাকসা 

কুমারখালী 
(405071) 

েমাট তাঁেতর সংখয্া েদড়গুেণ 
উন্নীত করা 

9 

ক) তাঁত শুমাির, 
িবিবএস; 

 খ) বাংলােদশ তাঁত 
েবাড র্ 

কুিষ্টয়া সদর 
(405079) 

পিরকিল্পতভােব গড়াই নদীর 
নূয্নতম ৮০ শতাংশ েডৰ্িজং 
কের েটকসই পৰ্বাহ িনিশ্চত 

করা 

14 পাউেবা, কুিষ্টয়া 

িমরপুর 
 (405094) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর 
হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় 

আনা 
5 

SVRS Through 
Small Area 
Estimation 
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েজলা: মাগুরা (4055) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

 ক) ১িট অথ র্ৈনিতক অঞ্চল পৰ্িতষ্ঠা করা;  
খ) িশল্পখােত কম র্সংস্থােনর অনুপাত েদড় গুেণ উন্নীত করা 

8 

ক) বাংলােদশ 
অথ র্ৈনিতক অঞ্চল 
কতৃর্পক্ষ (েবজা);  

খ) LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম  ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মাগুরা সদর 
 (405557) 

আত্মকম র্সংস্থােন িনেয়ািজত 
উেদয্াক্তার সংখয্া িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

মহম্মদপুর  
(405566) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

শািলখা  
(405585) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
ও সয্ািনেটশন বয্বহারকারী 

জনসংখয্ার হার শতভােগ উন্নীত 
করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

শৰ্ীপুর  
(405595) 

নারী উেদয্াক্তার সংখয্া েদড়গুেণ 
উন্নীত করা 

8 
অথ র্ৈনিতক শুমাির, 

িবিবএস 
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েজলা: েমেহরপুর (4057) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েশাভন কম র্সংস্থােনর হার েদড়গুণ করা 8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

গাংনী  
(405747) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত 
নূয্নতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
কৃিষ পিরসংখয্ান 
বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 

মুিজবনগর 
(405760) 

সমবায়িভিত্তক কৃিষ উেদয্ােগর 
সংখয্া ২০ শতাংেশ উন্নীতকরণ 

8 

ক) উপেজলা 
সমবায় অিফস, 
মুিজবনগর;  
খ) উপেজলা কৃিষ 
অিফস, মুিজবনগর 

েমেহরপুর সদর 
(405787) 

আত্মকম র্সংস্থােন িনেয়ািজত 
জনসংখয্ার হার িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: নড়াইল (4065) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কৃিষিভিত্তক িশেল্প কম র্সংস্থােনর অনুপাত িদব্গুেণ উন্নীত করা 8 

ক) SMI 
through 
Small Area 
Estimation, 
BBS  
খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির ২০২৩, 
িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কািলয়া  
(406528) 

মৎসয্ উৎপাদেনর পিরমাণ িদব্গুণ করা 14 

উপেজলা 
মৎসয্ 

অিধদপ্তর, 
কািলয়া 

েলাহাগড়া 
 (406552) 

স্থানীয় কৃিষ পণয্ বাজারকরেণর লেক্ষয্ 
নূয্নতম ৩িট কৃিষিভিত্তক িশল্প 

কলকারখানা স্থাপন 
9 

েজলা কৃিষ 
মােকর্িটং 
অিফস, 
নড়াইল 

নড়াইল সদর  
(406576) 

স্থানীয় কৃিষ পণয্ বাজারকরেণর লেক্ষয্ 
নূয্নতম ৩িট কৃিষিভিত্তক িশল্প 

কলকারখানা স্থাপন 
9 

েজলা কৃিষ 
মােকর্িটং 
অিফস, 
নড়াইল 
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েজলা: সাতক্ষীরা (4087) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মৎসয্ আহরণকারী েজেলেদর ডাটােবইজ হালনাগাদকরণ 1 
েজলা মৎসয্ অিফস, 

সাতক্ষীরা 
 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আশাশুিন 
(408704) 

পৰ্াকৃিতক দুেয র্ােগ মৃতুয্র সংখয্া 
এক-চতুথ র্াংেশ নািমেয় আনা 

13 িপআইও, আশাশুিন 

েদবহাটা 
(408725) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

কলােরায়া 
(408743) 

পৰ্াথিমক ও মাধয্িমক স্তের 
িশক্ষাথ� উপিস্থিতর হার শতভােগ 

উন্নীত করা 
4 

ক.  BES, 
BANBEIS 
খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 
অিধদপ্তর 

কািলগঞ্জ 
(408747) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

সাতক্ষীরা সদর 
(408782) 

সুপিরকিল্পত ও আধুিনক পৰ্যুিক্তর 
মাধয্েম মৎসয্ উৎপাদন িদব্গুণ 

করা 
14 

উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, সাতক্ষীরা 

সদর 

শয্ামনগর 
(408786) 

মৎসয্চাষী বান্ধব সুিবধা িনিশ্চত 
কের মৎসয্ উৎপাদন েদড়গুণ করা 

14 
উপেজলা মৎসয্ 

অিফস, শয্ামনগর 

তালা  
(408790) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
ও সয্ািনেটশন বয্বহারকারী 

জনসংখয্ার হার শতভােগ উন্নীত 
করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 
খ) SVRS 

Through 
Small Area 
Estimation 
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েজলা: জামালপুর (4539) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

যমুনা তীরবত� ভাঙনপৰ্বণ শতভাগ অংেশ েটকসই 
তীররক্ষা বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন করা 

13 পাউেবা, জামালপুর 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

 অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বকশীগঞ্জ 
(453907) 

পৰ্াথিমক স্তের িশক্ষাথ� ঝের পড়ার 
হার শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

েদওয়ানগঞ্জ 
(453915) 

নদীভাঙন কবিলত শতভাগ ভূিমহীন 
পিরবারেক পুনব র্াসন িনিশ্চত করা 

11 পৰ্কল্প বাস্তবায়ন 
কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, 

েদওয়ানগঞ্জ 

ইসলামপুর 
(453929) 

চরাঞ্চলসহ কম র্সংস্থােনর হার 
শতভােগ উন্নীতকরণ 

8 LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

জামালপুর সদর 
(453936) 

েবকারেতব্র হার ৩ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

মাদারগঞ্জ 
(453958) 

শতভাগ রাস্তা, বাঁধ ও খাসজিম 
বৃক্ষেরাপেণর আওতায় আনা 

15 সামািজক বন 
িবভাগ, 

জামালপুর 

েমলান্দহ 
(453961) 

নদীর শতভাগ এলাকা দখলমুক্তকরণ 14 ক) উপেজলা 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

 অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িনিশ্চত করা পৰ্শাসন, 
েমলান্দহ 

সিরষাবাডী় 
(453985) 

বন্ধ হেয় যাওয়া শতভাগ কলকারখানা 
পুনঃসচল করা 

9 খ) পাউেবা, 
জামালপুর 
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েজলা: ময়মনিসংহ (4561) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

এসএমই ঋণ িবতরেণর পিরমাণ িদব্গুণ করা 9 এসএমই ফাউেন্ডশন 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ভালুকা 
 (456113) 

ক্ষুদৰ্ ও মাঝাির িশেল্পর সংখয্া 
িদব্গুণ করা 

9 ক) ক্ষুদৰ্ ও কুিটর 
িশল্প জিরপ, 
িবিবএস; 

 খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির, িবিবএস 

েধাবাউড়া  
(456116) 

ক্ষুদৰ্ ও মাঝাির িশেল্পর সংখয্া 
িদব্গুণ করা 

9 ক) ক্ষুদৰ্ ও কুিটর 
িশল্প জিরপ, 
িবিবএস; 

 খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির, িবিবএস 

ফুলবািড়য়া  
(456120) 

ক) একিট কািরগির পৰ্িশক্ষণ েকন্দৰ্ 
স্থাপন;  

খ) কম র্সংস্থােনর হার েদড়গুণ বৃিদ্ধ 
করা 

8 ক) কািরগির িশক্ষা 
েবাড র্, ঢাকা 
খ)  LFS 

through Small 
Area 

Estimation, 
BBS 

গফরগাঁও  
(456122) 

ক্ষুদৰ্ ও মাঝাির িশেল্পর সংখয্া 
িদব্গুণ করা 

9 ক) ক্ষুদৰ্ ও কুিটর 
িশল্প জিরপ, 
িবিবএস; 

 খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির, িবিবএস 

েগৗরীপুর  
(456123) 

সকল েমৗসুেম চলাচেলর উপেযাগী 
সড়েকর ২ িকেলািমটােরর মেধয্ 
বসবাসকারী গৰ্ামীণ জনসংখয্ার 

হার শতভােগ উন্নীত করা 

9 

এলিজইিড, েগৗরীপুর 

হালুয়াঘাট 
 (456124) 

১৫ বছর বা তদূধব্র্ নারীেদর িবগত 
১২ মােস েযৗন িনয র্াতেনর 

16 ক. উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কম র্কতর্ার  
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উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িশকােরর হার শূনয্ শতাংেশ 
নািমেয় আনা 

কায র্ালয় 
খ.হালুয়াঘাট থানা 

ঈশব্রগঞ্জ  
(456131) 

কম র্স্থেল নারীবান্ধব পিরেবশ িনেয় 
সন্তুষ্ট নারীর সংখয্া ৮০ শতাংেশ 

উন্নীত করা 

8 LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

ময়মনিসংহ সদর  
(456152) 

নারী িনয র্াতেনর হার শূেনয্র 
েকাটায় নািমেয় আনা 

16 ক উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কম র্কতর্ার  

কায র্ালয় 
খ.ময়মনিসংহ সদর 

থানা 

মুক্তাগাছা  
(456165) 

ক্ষুদৰ্ ও মাঝাির িশেল্পর সংখয্া 
িদব্গুণ করা 

9 ক) ক্ষুদৰ্ ও কুিটর 
িশল্প জিরপ, 
িবিবএস; 

 খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির, িবিবএস 

নান্দাইল 
 (456172) 

১৫ বছর বা তদূধব্র্ নারীেদর িবগত 
১২ মােস েযৗন িনয র্াতেনর 

িশকােরর হার শূনয্ শতাংেশ 
নািমেয় আনা 

16 ক. উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কম র্কতর্ার  

কায র্ালয় 
খ. নান্দাইল থানা 

ফুলপুর (456181) 
পৰ্িত ১০০০ জেন বয়ঃসিন্ধকালীন 
সব্াস্থয্েসবা গৰ্হেণর হার িদব্গুণ করা 

3 উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার কায র্ালয়, 

ফুলপুর 

তারাকান্দা  
(456188) 

জলাবদ্ধতা িনরসেন িবল, নদী ও 
পৰ্াকৃিতক জলাশয় দখলমুক্তকরণ 

ও সংরক্ষেণর আওতায় আনা 

14 
পাউেবা, ময়মনিসংহ 

িতৰ্শাল  
(456194) 

নারী িনয র্াতেনর হার শূেনয্র 
েকাটায় নািমেয় আনা 

16 ক. উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক কম র্কতর্ার  

কায র্ালয় 
খ. িতৰ্শাল থানা 
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েজলা: েনত্ৰেকাণা (4572) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মাধয্িমক স্তের ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর অনুপাত ১০০:১০০ িনিশ্চত করা 4 BES, 
BANBEIS 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আটপাড়া (457204) 
মগড়া নদীর জিম পুনরুদ্ধার, খনন ও 

নদীর উভয় তীের অংশগৰ্হণমূক 
বনায়ন িনিশ্চতকরণ 

14 
সামািজক বন 

িবভাগ, েনতৰ্েকাণা 

বারহাট্টা (457209) 
দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 

নািমেয় আনা 
1 

বাংলােদেশর 
দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 

িবিবএস 

দুগ র্াপুর (457218) 

(ক) পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
শতভাগ এবং  

(খ) মাধয্িমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
৮০ শতাংেশ উন্নীত করা 

4 

ক.  BES, 
BANBEIS 
খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 

খািলয়াজুরী 
(457238) 

(ক) পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
শতভাগ এবং  

(খ) মাধয্িমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
৮০ শতাংেশ উন্নীত করা 

4 

ক.  BES, 
BANBEIS 
খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 

কলমাকান্দা 
(457240) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন ও 
সয্ািনেটশন বয্বহারকারী 

জনসংখয্ার হার শতভােগ উন্নীত 
করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 

Through 
Small Area 
Estimation 

েকন্দুয়া (457247) 
শতভাগ জনসংখয্ার জনয্ পিরচ্ছন্ন 

জব্ালািন ও েটকসই পৰ্যুিক্ত 
বয্বহােরর হার িনিশ্চত করা 

7 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

মদন (457256) 

(ক) পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
শতভাগ এবং 

 (খ) মাধয্িমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
৮০ শতাংেশ উন্নীত করা 

4 

ক.  BES, 
BANBEIS 

খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 

েমাহনগঞ্জ 
(457263) 

(ক) পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
শতভাগ এবং  

(খ) মাধয্িমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
৮০ শতাংেশ উন্নীত করা 

4 

ক.  BES, 
BANBEIS 
খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 

েনতৰ্েকাণা সদর 
(457274) 

পৰ্াথিমক িশক্ষা েশেষ সকল 
িশক্ষাথ�র পৰ্ােয়ািগক সব্াক্ষরতার হার 

শতভােগ উন্নীতকরণ 
4 BBS 

পূব র্ধলা (457283) 

(ক) পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
শতভাগ এবং 

 (খ) মাধয্িমক িশক্ষা সমাপেনর হার 
৮০ শতাংেশ উন্নীত করা 

4 

ক.  BES, 
BANBEIS 
খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 
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েজলা: েশরপুর (4589) 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 
বযস় ও ঘটনাস্থল েভেদ সব্ামী বিহভূ র্ত অনয্ েকােনা 

বয্িক্ত কতৃর্ক িবগত ১২ মােস েযৗন সিহংসতার 
িশকার ১৫ বছর বা তদূধব্র্ বয়সী নারী ও কনয্ার 

শতকরা হার অেধ র্েক নািমেয় আনা 

5 MICS, BBS 

 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও িজও েকাড অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িঝনাইগাতী  
(458937) 

গজনীসহ অনয্ানয্ 
অবকাশ/পয র্টন েকেন্দৰ্র 
আধুিনকায়ন সম্পন্ন করা 

8 
উপেজলা 
পৰ্শাসন, 
মুক্তাগাছা 

নকলা  
(458967) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 
মাদকেসবীর সংখয্া শূেনয্ 

নািমেয় আনা 
3 

েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ 

কায র্ালয়, 
েশরপুর 

নািলতাবাডী়  
(458970) 

েভাগাই নেদ ভাঙন েরােধ 
েটকসই স্থায়ী বাঁধ িনম র্াণ 

13 পাউেবা, েশরপুর 

েশরপুর সদর  
(458988) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত 
নূয্নতম ৫৫ শতাংশ বজায় 

রাখা 
2 

কৃিষ 
পিরসংখয্ান 

বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 

শৰ্ীবরদী  
(458990) 

১৫ বছেরর িনেচ 
বালয্িববােহর হার শূনয্ 
শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 
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েজলা: বগুড়া (5010) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

করেতায়া নদীর ৩০ িকেলািমটার ৈদঘ র্য্ এলাকা 
দুষণমুক্ত ও পুনঃখনন সম্পন্ন করা। 

6 
পাউেবা, বগুড়া 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আদমদীিঘ  
(501006) 

পৰ্াথিমক িশক্ষা সমাপনী হার 
শতভােগ উন্নীতকরণ 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

বগুড়া সদর  
(501020) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

ধুনট 
 (501027) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

দুপচাঁিচয়া  
(501033) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

 খ) SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

গাবতলী 
 (501040) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

কাহালু 
(501054) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 
খ) SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

নিন্দগৰ্াম 
(501067) 

ৈজব পদ্ধিতেত ফসল উৎপাদনকারী 
িবদয্মান কৃষেকর সংখয্া ২০ 

শতাংশ বৃিদ্ধ করা 
2 

উপেজলা কৃিষ অিফস, 
নিন্দগৰ্াম 
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উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

সািরয়াকািন্দ 
(501081) 

ৈজব পদ্ধিতেত ফসল উৎপাদনকারী 
িবদয্মান কৃষেকর সংখয্া ২০ 

শতাংশ বৃিদ্ধ করা 
2 

উপেজলা কৃিষ অিফস, 
সািরয়াকািন্দ 

শাজাহানপুর 
(501085) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

েশরপুর 
(501088) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

িশবগঞ্জ 
(501094) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 

েসানাতলা 
(501095) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 
SVRS Through 

Small Area 
Estimation 
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েজলা: জয়পুরহাট (5038) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর পৰ্সবকােল দক্ষ সব্াস্থয্কম�র 
উপিস্থিতর হার শতভাগ িনিশ্চতকরণ 

3 
এসিভআরএস, 

িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আেক্কলপুর 
(503813) 

২০৩০ সােলর মেধয্ শতভাগ িনরাপদ 
ও সব্াস্থয্সম্মত মুরিগর মাংস উৎপাদন 

ও সংরক্ষণ িনিশ্চতকরণ 
2 

উপেজলা 
পৰ্ািণসম্পদ 

অিফস, আেক্কলপুর 

জয়পুরহাট সদর 
(503847) 

১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীেদর সন্তান 
পৰ্সবকােল দক্ষ সহায়তাকারীর হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
3 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

কালাই 
(503858) 

দুিট কৃিষপণয্ সংরক্ষণাগার স্থাপন 2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
জয়পুরহাট 

েক্ষতলাল 
(503861) 

শতভাগ িনরাপদ খাদয্ উৎপাদন 
িনিশ্চত করা 

2 
উপেজলা কৃিষ 

অিফস, েক্ষতলাল 

পাঁচিবিব 
(503874) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 
মাদকেসবীর সংখয্া শূেনয্ নািমেয় 

আনা 
3 

েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ কায র্ালয়, 

জয়পুরহাট 

আেক্কলপুর 
(503813) 

২০৩০ সােলর মেধয্ শতভাগ িনরাপদ 
ও সব্াস্থয্সম্মত মুরিগর মাংস উৎপাদন 

ও সংরক্ষণ িনিশ্চতকরণ 
2 

উপেজলা 
পৰ্ািণসম্পদ 

অিফস, আেক্কলপুর 
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েজলা: নওগা ঁ(5064) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

শতভাগ খাল-িবল ও পুকুরসমূহ খনন ও 
সংস্কার সাধন িনিশ্চত করা 

14 পাউেবা, নওগাঁ 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আতৰ্াই  
(506403) 

আতৰ্াই নদীেত বহুমুখী পিরকল্পনার 
মাধয্েম একিট রাবার ডয্াম স্থাপন 

6 পাউেবা, নওগাঁ 

বদলগাছী 
(506406) 

(ক) েছাট যমুনা নদীেত স্থায়ী বাঁধ 
িনম র্াণ ও দখলমুক্তকরণ, (খ) 

অপিরকিল্পতভােব নদী 
খনন/েডৰ্িজং/বালু উেত্তালন বন্ধ করা 

13 পাউেবা, নওগাঁ 

ধামইরহাট 
(506428) 

স্থানীয় পয র্টন খােত িনেয়ািজত 
জনশিক্তর হার িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

মান্দা  
(506447) 

পয র্টন খােত কম র্সংস্থােনর হার 
িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

মহােদবপুর 
(506450) 

আতৰ্াই নদী সংস্কার কের পয র্টন 
েকন্দৰ্, মৎসয্ ও অিতিথ/পিরযায়ী 

পািখেদর অভয়াশৰ্ম স্থাপন 
14 পাউেবা,  নওগাঁ 

নওগাঁ সদর 
(506460) 

স্থানীয় পয র্টন খােত িনেয়ািজত 
জনশিক্তর হার িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িনয়ামতপুর 
(506469) 

শতভাগ খাল, িবল, নদী ও পুকুর 
সংস্কার ও উন্নয়ন 

14 

ক) পাউেবা, নওগাঁ 
খ) উপেজলা মৎসয্ 

অিফস, 
িনয়ামতপুর 

পত্নীতলা 
(506475) 

আধুিনক আম পৰ্িকৰ্য়াজাতকরণ 
কারখানা স্থাপন 

9 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
নওগাঁ 

েপারশা  
(506479) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত নূয্নতম 
৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
কৃিষ পিরসংখয্ান 
বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 

রাণীনগর 
(506485) 

(ক) েছাট যমুনা নদীেত স্থায়ী বাঁধ 
িনম র্াণ ও দখলমুক্তকরণ, (খ) 

অপিরকিল্পতভােব নদী 
খনন/েডৰ্িজং/বালু উেত্তালন বন্ধ করা 

13 পাউেবা, নওগাঁ 

সাপাহার 
(506486) 

(ক) আধুিনক আম পৰ্িকৰ্য়াকরণ প্লান্ট 
সুিবধাসহ একিট েকন্দৰ্ীয় আম বাজার 
স্থাপন এবং (খ) উপেজলার পৰ্িতিট 
ইউিনয়েন পাঁচিট কের শীতাতপ 

িনয়িন্তৰ্ত আম সংরক্ষণাগার স্থাপন 

2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
নওগাঁ 
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েজলা: নােটার (5069) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

শেসয্র িনিবড়তার হার ১০ শতাংশ বৃিদ্ধ করা 2 
েজলা কৃিষ অিফস, 

নােটার 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বাগািতপাডা় 
(506909) 

েজলা সদেরর সােথ ২০ 
িকেলািমটার সড়ক ও েরল 
েযাগােযাগ বয্বস্থার উন্নয়ন 

9   

   ক)  সওজ, 
বাগািতপাড়া  
 খ) েরল অিধদপ্তর,  
বাগািতপাড়া 

বডা়ইগৰ্াম 
(506915) 

ক্ষুদৰ্ নৃেগাষ্ঠীর মেধয্ চরম দািরেদৰ্য্র 
হার ৩ শতাংেশর িনেচ নািমেয় 

আনা 
1 

বাংলােদেশর দািরদৰ্য্ 
মানিচতৰ্, িবিবএস 

গুরুদাসপুর 
(506941) 

পৰ্াথিমক ও মাধয্িমক স্তের ছাতৰ্ ও 
িশক্ষেকর অনুপাত ২৫:১ 

িনিশ্চতকরণ 
4 

ক.  BES, 
BANBEIS 
খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 

লালপুর 
(506944) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

নলডাঙ্গা 
(506955) 

২০২৫ সােলর মধয্য় িবদয্মান 
শেসয্র িনিবড়তা ১০ শতাংশ বৃিদ্ধ 

করা 
2 

উপেজলা কৃিষ অিফস, 
নলডাঙ্গা 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

নােটার সদর 
(506963) 

স্থানীয় পয র্টন খােত িনেয়ািজত 
জনশিক্তর হার িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

িসংডা় 
(506991) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: চাপঁাইনবাবগঞ্জ (5070) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িনরাপদ আেমর উৎপাদন, িবপণন ও পৰ্িকৰ্য়াজাতকরণ 
কােজ কম র্সংস্থােনর অনুপাত ১০ শতাংেশ উন্নীত করা 

2 
LFS Through 

Small Area 
Estimation, BBS 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও  
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েভালাহাট 
(507018) 

উপেজলা পয র্ােয় েকন্দৰ্ীয় আম 
বাজার স্থাপনসহ পৰ্িত ইউিনয়েন 

অন্তত ১০িট কের িশতাতপ িনয়িন্তৰ্ত 
আম সংরক্ষণাগার স্থাপন 

2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

েগামস্তাপুর 
(507037) 

উপেজলা পয র্ােয় েকন্দৰ্ীয় আম 
বাজার স্থাপনসহ পৰ্িত ইউিনয়েন 

অন্তত ৫িট কের শীতাতপ িনয়িন্তৰ্ত 
আম সংরক্ষণাগার স্থাপন 

2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

নােচাল 
(507056) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 
খ) SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
সদর (507066) 

উপেজলা পয র্ােয় েকন্দৰ্ীয় আম 
বাজার স্থাপনসহ পৰ্িত ইউিনয়েন 

অন্তত ৫িট কের িশতাতপ িনয়িন্তৰ্ত 
আম সংরক্ষণাগার স্থাপন 

2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

িশবগঞ্জ 
(507088) 

৭০ শতাংশ আম ময্াংেগা পােল্প 
রূপান্তেরর সক্ষমতাসহ পৰ্েয়াজনীয় 

সংখয্ক প্লয্ান্ট স্থাপন 
2 

েজলা কৃিষ 
মােকর্িটং অিফস, 
চাঁপাইনবাবগঞ্জ 
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েজলা: পাবনা (5076) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আবােদর অধীন েমাট জিমর ৫০ শতাংেশ ৈজবসােরর 
বয্বহার িনিশ্চত করা 

2 
ক) েজলা কৃিষ অিফস, 

পাবনা 
খ) িবএিডিস, পাবনা 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আটঘিরয়া 
(507605) 

সবিজ সংরক্ষেণর জনয্ েকাল্ড 
েস্টােরজ স্থাপেনর মাধয্েম 

িবদয্মান ধারণ ক্ষমতা িদব্গুণ 
করা 

2 
েজলা কৃিষ মােকর্িটং 

অিফস, পাবনা 

েবড়া (507616) 

উপেজলার সােথ েগৰ্াথ েসন্টার 
সংেযাগ সড়কসমূেহর 

হাটবাজার সংলগ্ন অংশ শতভাগ 
পৰ্শস্তকরণ ও ভারী যানবাহন 

চলাচল উপেযাগী করা 

9 এলিজইিড, েবড়া 

ভাঙ্গুড়া (507619) 

িদলপাশা ইউিনয়েনর সােথ 
উপেজলা সংেযাাগ সড়ক পাকা 
করা ও পৰ্েয়াজনীয় সংখয্ক েসতু 

িনম র্াণ করা 

9 এলিজইিড, ভাঙ্গুড়া 

চাটেমাহর 
(507622) 

একিট গািল র্ক িরেসাস র্ েসন্টার 
স্থাপন 

2 
েজলা কৃিষ মােকর্িটং 

অিফস, পাবনা 

ফিরদপুর 
(507633) 

েজলা সংেযাগ সড়কিট 
ফুটপাতসহ দুই েলেন রূপান্তর 

9 এলিজইিড, ফিরদপুর 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ঈশব্রদী 
(507639) 

ঈশব্রদী উপেজলার সমিনব্ত 
উন্নয়েন দীঘ র্েময়ািদ েরাডময্াপ 

পৰ্ণয়ন 
9 

ক) উপেজলা পৰ্শাসন, 
ঈশব্রদী; 

 খ) ঈশব্রদী েপৗরসভা 

পাবনা সদর 
(507655) 

শতভাগ জলাধার সব্াভািবক 
পৰ্াকৃিতক অবস্থায় িফিরেয় আনা 

14 পাউেবা, পাবনা 

সাঁিথয়া (507672) 
ৈজবসার বয্বহােরর অনুপাত 

অেধ র্ক উন্নীতকরণ 
2 

উপেজলা কৃিষ অিফস, 
সাঁিথয়া 

সুজানগর 
(507683) 

পৰ্িত ইউিনয়েন পাট ও েপঁয়াজ 
কৰ্য় েকন্দৰ্ এবং সংরক্ষণাগার 

স্থাপন 
2 

েজলা কৃিষ মােকর্িটং 
অিফস, পাবনা 
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েজলা: রাজশাহী (5081) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আবাদেযাগয্ কৃিষজিমর অনুপাত ৬০ শতাংশ বজায় রাখা 2 
কৃিষ পিরসংখয্ান 
বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বাঘা  
(508110) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 
মাদকেসবীর সংখয্া শূেনয্ নািমেয় 

আনা 
3 

েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ কায র্ালয়, 

রাজশাহী 

বাগমারা 
(508112) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

চারঘাট 
(508125) 

স্থানীয় খেয়েরর উৎপাদন ৫০ শতাংশ 
বৃিদ্ধকরণ 

২ 
উপেজলা কৃিষ 
অিফস, চারঘাট 

দুগ র্াপুর 
(508131) 

২০২৫ সােলর মেধয্ ৫ শতাংশ 
কৃষেকর উৎপািদত পেণয্র বাজার 

িলংেকজ ৈতির করা 
2 

েজলা কৃিষ 
মােকর্িটং অিফস, 

রাজশাহী 

েগাদাগািড় 
(508134) 

৫িট কৃিষপণয্ সংরক্ষণাগার স্থাপন 2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
রাজশাহী 

েমাহনপুর 
(50815৩) 

েমাট আবাদেযাগয্ জিমর ১ শতাংশ 
পান চােষর আওতায় আনা 

2 
কৃিষ পিরসংখয্ান 
বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 

পবা  
(508172) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত নূয্নতম 
৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
অিফস, পবা 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

পুিঠযা়  
(508182) 

পুিঠয়া রাজবাড়ী ও তার অধীন 
দশ র্নীয় স্থানগুেলােত পয র্টেকর সংখয্া 

িদব্গুণ করা 
8 

পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর, 
পুিঠয়া 

তােনার 
(508194) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার পািন 
বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 

শতভােগ উন্নীত করা 
6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 

Through 
Small Area 
Estimation 
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েজলা: িসরাজগঞ্জ (5088) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

সকল নদীর তীরবত� ভাঙনপৰ্বণ অংেশর শতভােগ েটকসই 
তীররক্ষা বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন করা 

13 
পাউেবা, 

িসরাজগঞ্জ 
 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েবলকুিচ 
(508811) 

উপেজলা রক্ষা বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন 
করা 

13 
পাউেবা, 

িসরাজগঞ্জ 

েচৗহািল 
(508827) 

নদীভাঙন েথেক রক্ষার জনয্ েটকসই 
উপেজলা রক্ষা বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন 

করা 
13 

পাউেবা, 
িসরাজগঞ্জ 

কামারখন্দ 
(508844) 

৫০০০ প্লটিবিশষ্ট একিট িবেশষ 
িবিসক িশল্পনগরী স্থাপন 

9 

বাংলােদশ ক্ষুদৰ্ ও 
কুিটর িশল্প 

করেপােরশন, 
িসরাজগঞ্জ 

কাজীপুর 
(508850) 

পৰ্িতিট চের কৃিষপণয্ িবকৰ্য় েকন্দৰ্ 
স্থাপন 

2 
েজলা কৃিষ 

মােকর্িটং অিফস, 
িসরাজগঞ্জ 

রায়গঞ্জ 
 (508861) 

একিট িবেশষ কৃিষিভিত্তক িশল্পনগরী 
স্থাপন 

9 

বাংলােদশ ক্ষুদৰ্ ও 
কুিটর িশল্প 

করেপােরশন, 
িসরাজগঞ্জ 

শাহজাদপুর 
(508867) 

নদীভাঙন েথেক রক্ষার জনয্ 
উপেজলা রক্ষা বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন 

করা 
13 

পাউেবা, 
িসরাজগঞ্জ 

িসরাজগঞ্জ সদর 
(508878) 

যমুনা নদীর কয্ািপটাল েডৰ্িজং সম্পন্ন 
কের তীরবত� এলাকায় সৃষ্ট চের 

9 
বাংলােদশ ক্ষুদৰ্ ও 

কুিটর িশল্প 



েজলা ও উপেজলা পয র্ােয় এসিডিজ +১ অগৰ্ািধকার সূচেকর উপােত্তর উৎস ময্ািপং 

90 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

৫০০০ মাঝাির ও বৃহৎ িশল্প পৰ্িতষ্ঠান 
স্থাপেনর জনয্ িবেশষ অথ র্ৈনিতক 

েজান স্থাপন 

করেপােরশন, 
িসরাজগঞ্জ 

তাড়াশ (508889) 
সংরক্ষণ ও পৰ্িকৰ্য়াকরেণর জনয্ 

একিট আধুিনক মৎসয্ পৰ্িকৰ্য়াকরণ 
প্লান্ট স্থাপন 

14 
উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, তাড়াশ 

উল্লাপাড়া 
(508894) 

েবকারেতব্র হার ৩ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: িদনাজপুর (5527) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কৃিষিভিত্তক িশেল্প কম র্সংস্থােনর অনুপাত ২০ শতাংেশ 
উন্নীত করা 

8 

ক) SMI 

through 
Small Area 
Estimation, 

BBS  
খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির ২০২৩, 

িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িবরামপুর  
(552710) 

ক্ষুদৰ্ নৃেগাষ্ঠীর মেধয্ 
কম র্সংস্থােনর হার শতভাগ 

িনিশ্চত করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

বীরগঞ্জ  
(552712) 

েসচ কােজ ভূ-গভর্স্থ পািনর 
বয্বহার ৪০ শতাংেশর িনেচ 

নািমেয় আনা 
6 

পািন উন্নয়ন 
েবাড র্/িবএিডিস 

িবরল  
(552717) 

িবরল স্থলবন্দর চালুকরণ 9 
উপেজলা পৰ্শাসন, 

িবরল 

েবাচাগঞ্জ  
(552721) 

নদী-নালা, খাল-িবেল 
পিরচািলত দুষণিবেরাধী 

অিভযােনর সংখয্া িদব্গুণ করা 
6 

ক) পিরেবশ 
অিধদপ্তর, িদনাজপুর 
খ) উপেজলা পৰ্শাসন, 

েবাচাগঞ্জ 

িচিররবন্দর  
(552730) 

আবাদেযাগয্ জিমর অনুপাত 
নূয্নতম ৫৫ শতাংশ বজায় রাখা 

2 
কৃিষ পিরসংখয্ান 
বষ র্গৰ্ন্থ, িবিবএস 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ফুলবাড়ী  
(552738) 

িনরাপদ বয্বস্থাপনার খাবার 
পািন ও সয্ািনেটশন 

বয্বহারকারী জনসংখয্ার হার 
শতভােগ উন্নীত করা 

6 

ক) জনশুমাির ও 
গৃহগণনা ২০২২ 

খ) SVRS 

Through Small 
Area 

Estimation 

েঘাড়াঘাট  
(552743) 

ক্ষুদৰ্ নৃেগাষ্ঠীর মেধয্ 
কম র্সংস্থােনর হার শতভাগ 

িনিশ্চত করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

হািকমপুর  
(552747) 

১০ ও তদূধব্র্ বয়সীেদর মেধয্ 
মাদকেসবীর সংখয্া শূেনয্ 

নািমেয় আনা 
3 

েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ কায র্ালয়, 

িদনাজপুর 
কাহােরাল  

(552756) 
বনায়েনর আওতাধীন েমাট ভূিম 

২৫ শতাংেশ উন্নীতকরণ 
15 

বন িবভাগ, 
িদনাজপুর 

খানসামা 
 (552760) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

িদনাজপুর সদর  
(552764) 

চাল উৎপাদেনর পিরমাণ ১০ 
শতাংশ বৃিদ্ধ করা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
িদনাজপুর সদর 

নবাবগঞ্জ  
(552769) 

নবাবগঞ্জ জাতীয় উদয্ান ও 
আশুরার িবল পয র্টনেকেন্দৰ্ 

রূপান্তর করা 
8 

ক)  বন অিধদপ্তর, 
নবাবগঞ্জ 

খ) েজলা পিরষদ, 
িদনাজপুর 

পাব র্তীপুর  
(552777) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর দািরদৰ্য্ 
মানিচতৰ্, িবিবএস 
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েজলা: গাইবান্ধা (5532) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

চরাঞ্চেল অনাবাদী জিমর শতভাগ আবাদেযাগয্ 
জিমেত উন্নীতকরণ 

2 

ক) েজলা কৃিষ অিফস, 
গাইবান্ধা 

খ) েজলা পিরসংখয্ান 
অিফস, গাইবান্ধা 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও িজও েকাড অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ফুলছিড় (553221) 
েকাল্ড েস্টােরেজর সংখয্া 

িদব্গুণ করা 
2 

েজলা কৃিষ 
মােকর্িটং 
অিফস, 
ফুলছিড় 

গাইবান্ধা সদর (553224) 
পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় উপিস্থিতর 

হার শতভােগ উন্নীত করা 
4 

উপেজলা 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

েগািবন্দগঞ্জ (553230) 
েহািশয়াির িশেল্প কম র্সংস্থােনর 
সংখয্া ২৫ শতাংশ বৃিদ্ধ করা 

9 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

পলাশবাড়ী (553267) 
কৃিষিভিত্তক িশেল্প 

কম র্সংস্থােনর সংখয্া িদব্গুণ 
করা 

8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

সাদুল্লাপুর (553282) 
গবািদ পৰ্ািণ উৎপাদেনর 

সংখয্া িদব্গুণ করা 
2 উপেজলা 

পৰ্ািণসম্পদ 
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উপেজলার নাম ও িজও েকাড অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

অিফস, 
সাদুল্লাপুর 

সাঘাটা (553288) 
েরলওেয়র পিরতয্ক্ত ৬০০ 

িবঘা জিমেত কৃিষিভিত্তক িশল্প 
স্থাপন 

9 

ক) িবিসক, 
গাইবান্ধা 

খ) বাংলােদশ 
েরলওেয়, 
গাইবান্ধা 

সুন্দরগঞ্জ (553291) কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: কুিড়গ্ৰাম (৫৫৪৯) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েবকারেতব্র হার ৩ শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা ৮ 
LFS through Small 

Area Estimation, 
BBS 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ভুরুঙ্গামারী 
 (554906) 

অথ র্ৈনিতক অঞ্চল ও রপ্তািন 
পৰ্িকৰ্য়াজাতকরণ এলাকা স্থাপন 

9 

বাংলােদশ 
অথ র্ৈনিতক 

অঞ্চল কতৃর্পক্ষ 
(েবজা) 

চর রািজবপুর  
(554908) 

শতভাগ কিমউিনিট িক্লিনেক 
িচিকৎসক ও সব্াস্থয্কম�র উপিস্থিত ও 
পৰ্েয়াজনীয় িচিকৎসা সামগৰ্ীর পৰ্াপয্তা 

িনিশ্চত করা 

3 

উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার 

কায র্ালয়, চর 
রািজবপুর 

িচলমারী  
(554909) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

ফুলবাড়ী  
(554918) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

কুিডগ়ৰ্াম সদর  
(554952) 

নদীভাঙন েরােধ েটকসই বাঁধ িনম র্াণ 
সম্পন্ন করা 

13 
পাউেবা, 
কুিড়গৰ্াম 

নােগশব্রী 
 (554961) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 
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উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

রাজারহাট  
(554977) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 

েরৗমারী 
 (554979) 

বৰ্হ্মপুতৰ্ নেদর ভাঙন েরােধ েটকসই 
বাঁধ িনম র্াণ সম্পন্ন করা 

13 
পাউেবা, 
কুিড়গৰ্াম 

উিলপুর 
 (554994) 

েবকারেতব্র হার ২ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: লালমিনরহাট (5552) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

সড়ক দুঘ র্টনায় সংঘিটত মৃতুয্র হার পৰ্িত ১,০০,০০০ 
জেন ১.২ এ নািমেয় আনা 

3 
বাংলােদশ পুিলশ, 

লালমিনরহাট 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও  
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার 
লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক 

অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আিদতমারী  
(555202) 

কৃিষিভিত্তক িশেল্প 
কম র্সংস্থােনর সংখয্া 

িদব্গুণ করা 
8 

LFS through 
Small Area 

Estimation, BBS 

হাতীবান্ধা 
 (555233) 

শতভাগ জনগণেক িবদুয্ৎ 
সুিবধার আওতায় আনা 

7 এসিভআরএস, িবিবএস 

কালীগঞ্জ 
 (555239) 

ক) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত মৃতুয্র হার; 

এবং খ) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত আঘাতপৰ্ােপ্তর 

হার অেধ র্েক নািমেয় আনা 

3 
কালীগঞ্জ থানা, 
লালমিনরহাট 

লালমিনরহাট সদর 
 (555255) 

(ক) স্থায়ী বাঁধ িনম র্াণ; 
(খ) অপিরকিল্পতভােব 
নদী খনন/েডৰ্িজং/বালু 

উত্তলন বন্ধ করা 

13 পাউেবা, লালমিনরহাট 

পাটগৰ্াম  
(555270) 

ক) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত মৃতুয্র হার; 

এবং খ) সড়ক দুঘ র্টনায় 
সংঘিটত আঘাতপৰ্ােপ্তর 

হার অেধ র্েক নািমেয় আনা 

3 
পাটগৰ্াম থানা, 
লালমিনরহাট 
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েজলা: নীলফামারী (5573) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 
LFS through Small 

Area Estimation, BBS 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িডমলা 
 (557312) 

েমাট কম র্ক্ষম জনসংখয্ার ২০ 
শতাংশ উেদয্াক্তা সৃিষ্ট করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

েডামার  
(557315) 

কম র্সংস্থােনর হার ২০ শতাংশ বৃিদ্ধ 
করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

জলঢাকা 
 (557336) 

পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় উপিস্থিতর হার 
শতভােগ উন্নীত করা 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

িকেশারগঞ্জ 
 (557345) 

েবকারেতব্র হার ২ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

নীলফামারী সদর  
(557364) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর দািরদৰ্য্ 
মানিচতৰ্, িবিবএস 

ৈসযদ়পুর 
 (557385) 

ক্ষুদৰ্িশেল্পর সংখয্া েদড়গুণ করা 9 

ক) ক্ষুদৰ্ ও কুিটর 
িশল্প জিরপ, 
িবিবএস; 

 খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির, িবিবএস 
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েজলা: পঞ্চগড় (5577) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

স্থানীয় কৃিষিভিত্তক িশল্প কারাখানা 
পৰ্িতষ্ঠােনর সংখয্া িদব্গুণ করা 

9 

ক) SMI through 

Small Area 
Estimation, BBS  
খ) অথ র্ৈনিতক শুমাির 

২০২৩, িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আেটাযা়রী 
(557704) 

পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় উপিস্থিতর হার 
শতভােগ উন্নীত করা 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

েবাদা (557725) 
কৃিষিভিত্তক িশেল্প কম র্সংস্থােনর 

সংখয্া িদব্গুণ করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

েদবীগঞ্জ 
(557734) 

েবকারেতব্র হার ১ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

পঞ্চগড় সদর 
(557773) 

সব্াস্থয্ েসবা েকন্দৰ্সমূেহ শূনয্পেদর 
সংখয্া ৫ শতাংেশর িনেচ নািমেয় 

আনা 
3 

উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার 

কায র্ালয়, পঞ্চগড় 
সদর 

েতঁতুিলযা় 
(557790) 

কৃিষিভিত্তক িশেল্প কম র্সংস্থােনর 
সংখয্া িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
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েজলা: রংপুর (5527) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

কৃিষিভিত্তক িশেল্প কম র্সংস্থােনর অনুপাত িদব্গুণ করা 8 

ক) SMI through 

Small Area 
Estimation, BBS  
খ) অথ র্ৈনিতক শুমাির 

২০২৩, িবিবএস 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বদরগঞ্জ 
 (558503) 

েবকারেতব্র হার ১ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

গংগাচডা়  
(558527) 

দািরেদৰ্য্র হার ১০ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

1 
বাংলােদেশর 

দািরদৰ্য্ মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

কাউিনযা় 
 (558542) 

কম র্সংস্থােনর হার িদব্গুণ করা 8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

রংপুর সদর  
(558549) 

২০৩০ সােলর মেধয্ উপেজলার 
শতভাগ খাদয্ িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ 

2 
উপেজলা কৃিষ 
অিফস, রংপুর 

সদর 

িমঠাপুকুর  
(558558) 

সব্াস্থয্কম�র ঘনতব্ িদব্গুণ করা 3 

উপেজলা সব্াস্থয্ 
কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, 
িমঠাপুকুর 

পীরগাছা 
 (558573) 

১৫ বছেরর িনেচ বালয্িববােহর হার 
শূনয্ শতাংেশ নািমেয় আনা 

5 

SVRS 
Through 

Small Area 
Estimation 
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উপেজলার নাম ও 
 িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

পীরগঞ্জ  
(558576)  

উপেজলা সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ পৰ্বীণেদর জনয্ 
পৃথক েহলথ কন র্ার স্থাপন 

3 
উপেজলা সব্াস্থয্ 

কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, পীরগঞ্জ 

তারাগঞ্জ  
(558592) 

তামাক চােষর অধীন জিমর পিরমাণ 
শূেনয্ নািমেয় আনা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
অিফস, তারাগঞ্জ 
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েজলা: ঠাকুরগাওঁ (5594) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ক্ষুদৰ্ নৃেগাষ্ঠীভুক্ত শতভাগ িশশুেক পৰ্াথিমক 
িশক্ষায় ভিতর্ িনিশ্চত করা 

4 
েজলা পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিফস, ঠাকুরগাঁও 

উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

  অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বািলযা়ডাঙ্গী 
(559408)  

স্থানীয়ভােব উৎপািদত খাদয্শসয্ 
নষ্ট হওয়ার শতকরা ১০ ভােগ 

নািমেয় আনা 
2 

েজলা কৃিষ মােকর্িটং 
অিফস, রংপুর 

হিরপুর 
(559451) 

দািরদৰ্য্সীমার িনেচ বসবাসকারী 
শতভাগ জনগণেক সামািজক 

িনরাপত্তা েবষ্টিনর আওতায় আনা 
1 

বাংলােদেশর দািরদৰ্য্ 
মানিচতৰ্, িবিবএস 

পীরগঞ্জ 
(559482) 

শতভাগ িভক্ষুকেক পুনব র্াসেনর 
আওতায় আনা 

1 
Population and 

Housing 
Census, BBS 

রাণীশংৈকল 
(559486) 

নারী উেদয্াক্তার সংখয্া িদব্গুেণ 
উন্নীত করা 

8 

ক) LFS through 

Small Area 
Estimation, 

BBS  

খ) অথ র্ৈনিতক 
শুমাির, িবিবএস 

ঠাকুরগাঁও সদর 
(559494) 

ক্ষুদৰ্ নৃেগাষ্ঠীর শতভাগ িশশুেক 
পৰ্াথিমক িবদয্ালেয় ভিতর্ িনিশ্চত 

করা 
4 

উপেজলা পৰ্াথিমক 
িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 
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েজলা: হিবগঞ্জ (6036) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েটকসই েযাগােযাগ ও অবকাঠােমা বয্বস্থা উন্নয়েনর 
মাধয্েম ভৰ্মণকৃত পয র্টেকর সংখয্া ৩ গুেণ উন্নীত করা 

9 

ক) েজলা পৰ্শাসন, 
হিবগঞ্জ 

খ) েজলা পিরষদ, 
হিবগঞ্জ 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

আজিমরীগঞ্জ 
(603602) 

েবকারেতব্র হার ১ শতাংেশর িনেচ 
নািমেয় আনা 

8 

LFS 
through 

Small Area 
Estimation, 

BBS 

বাহুবল 
(603605) 

শতভাগ চা-শৰ্িমকেক সামািজক 
সুরক্ষা েবষ্টিন সুিবধার আওতায় আনা 

1 
উপেজলা 

সমাজেসবা 
অিধদপ্তর 

বািনয়াচং 
(603611) 

েমাট আয়তেনর নূয্নতম ৫০ শতাংশ 
জলাভূিমেত মৎসয্ অভয়াশৰ্ম গেড় 

েতালা 
14 

উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, 

বািনয়াচং 

চুনারুঘাট 
(603626) 

পয র্টেকর সংখয্া ৩ গুেণ উন্নীত করা 8 
উপেজলা 
পৰ্শাসন, 
চুনারুঘাট 

হিবগঞ্জ সদর 
(603644) 

শতভাগ পিতত কৃিষ জিম আবােদর 
আওতায় আনা 

2 
উপেজলা কৃিষ 
অিফস, হিবগঞ্জ 

সদর 

লাখাই 
(603668) 

ভাসমান কৃিষ কায র্কৰ্ম েদড়গুেণ 
উন্নীত করা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
অিফস, লাখাই 

মাধবপুর 
(603671) 

সীমান্তবত� অঞ্চেল মাদক পাচার 
শূেনয্র েকাটায় নািমেয় আনা 

16 
েজলা মাদকদৰ্বয্ 
িনয়ন্তৰ্ণ কায র্ালয় 

নবীগঞ্জ 
(603677) 

িবিবয়ানা গয্াসিফেল্ড উৎপািদত গয্াস 
সুিবধােভাগী জনসংখয্া শতভােগ 

উন্নীতকরণ 
7 

িবিবয়ানা 
গয্াসিফল্ড, 

নবীগঞ্জ 
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েজলা: েমৗলভীবাজার (6058) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

চা বাগােন বসবাসরত িশশুেদর মেধয্ পৰ্াথিমক িশক্ষা 
সমাপনী হার শতভােগ উন্নীত করা 

4 
েজলা পৰ্াথিমক 
িশক্ষা অিফস, 
েমৗলভীবাজার 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বড়েলখা 
 (605814) 

শতভাগ পিতত কৃিষজিমেত িনরাপদ 
সবিজ উৎপাদন িনিশ্চতকরণ 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান 
অিফস, বড়েলখা 

জুড়ী 
 (605835) 

(ক) পৰ্াক-পৰ্াথিমেক ভিতর্র হার 
িনিশ্চত করা; (খ) পৰ্াথিমক স্তের 

িশক্ষাথ� ঝের পড়ার হার শূনয্ 
শতাংেশ নািমেয় আনা 

4 

ক.  BES, 
BANBEIS 
খ.  এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক িশক্ষা 

অিধদপ্তর 

কমলগঞ্জ 
 (605856) 

চা-শৰ্িমক জনেগাষ্ঠীর মেধয্ আধুিনক 
জন্মিনয়ন্তৰ্ণ পদ্ধিতেত সন্তুিষ্টর হার 

৯০ শতাংেশ উন্নীতকরণ 
4 

উপেজলা পিরবার 
পিরকল্পনা অিফস 

কুলাউড়া 
 (605865) 

চা-শৰ্িমক, হাওড় অঞ্চেলর জনেগাষ্ঠী 
ও ক্ষুদৰ্ নৃেগাষ্ঠীর মেধয্ পৰ্াথিমক 
িশক্ষা সমাপেনর হার শতভােগ 

উন্নীতকরণ 

4 
উপেজলা পৰ্াথিমক 

িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

েমৗলভীবাজার সদর 
 (605874) 

পৰ্াক-পৰ্াথিমেক িশশুর 
অংশগৰ্হণকারীর হার শতভাগ 

িনিশ্চত করা 
4 

উপেজলা পৰ্াথিমক 
িশক্ষা অিফস, 
মেনাহরগঞ্জ 

রাজনগর 
 (605880) 

শতভাগ গৰ্ামীণ পাকা সড়ক িনিশ্চত 
করা 

9 
এলিজইিড, 
রাজনগর 

শৰ্ীমঙ্গল  
(605883) 

পয র্টেকর সংখয্া ৩ গুেণ উন্নীত করা 9 
উপেজলা পৰ্শাসন, 

শৰ্ীমঙ্গল 
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েজলা: সুনামগঞ্জ (6090) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

েটকসই েযাগােযাগ ও অবকাঠােমা বয্বস্থা উন্নয়েনর 
মাধয্েম ভৰ্মণকৃত পয র্টেকর সংখয্া ৩ গুেণ উন্নীত করা 

9 

ক)  েজলা পৰ্শাসন, 
সুনামগঞ্জ 

খ) েজলা পিরষদ, 
সুনামগঞ্জ 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

িবশব্ম্ভরপুর 
(609018) 

শতভাগ িবদয্ালেয় িনরাপদ খাবার 
পািন ও সয্ািনেটশন বয্বস্থা িনিশ্চত 

করা 
4 

ক.  BES, 
BANBEIS 

খ.  
এিপএসিস, 
পৰ্াথিমক 
িশক্ষা 

অিধদপ্তর 

ছাতক (609023) 
শতভাগ পিতত কৃিষজিম খাদয্ 

উৎপাদেনর আওতায় আনা 
2 

উপেজলা কৃিষ 
অিফস, ছাতক 

দিক্ষণ সুনামগঞ্জ 
(609027) 

শতভাগ নদী পুনঃখনন সম্পন্ন ও 
পািন িনষ্কাশেনর জনয্ রাবার 

ডয্াম্প/স্লুইচ েগইট িনম র্াণ করা 
6 

পাউেবা, 
সুনামগঞ্জ 

িদরাই (609029) 
শতভাগ কৃিষ যািন্তৰ্কীকরণ 

িনিশ্চতকরণ 
2 

উপেজলা কৃিষ 
অিফস, িদরাই 

ধম র্পাশা 
(609032) 

শতভাগ কিমউিনিট িক্লিনেক 
িচিকৎসক ও সব্াস্থয্কম�র উপিস্থিত 
ও পৰ্েয়াজনীয় িচিকৎসা সামগৰ্ীর 

পৰ্াপয্তা িনিশ্চত করা 

3 

উপেজলা 
সব্াস্থয্ 

কম র্কতর্ার 
কায র্ালয়, 
ধম র্পাশা 

েদাযা়রাবাজার 
(609033) 

িরেটইিনং ওয়ালসহ শতভাগ 
আরিসিস সড়ক িনম র্াণ িনিশ্চত করা 

9 

ক) উপেজলা 
স্থানীয় সরকার 

পৰ্েকৗশল 
অিফস;  
খ) েজলা 
সড়ক ও 
জনপথ 
অিফস; 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

জগন্নাথপুর 
(609047) 

হাওর অঞ্চেলর শতভাগ 
জনসংখয্ােক অনূয্ন ২ 

িকেলািমটােরর মেধয্ অিভঘাত 
সহনশীল ও পিরেবশবান্ধব পাকা 
সড়ক সুিবধার আওতায় আনা 

9 
এলিজইিড, 
জগন্নাথপুর 

জামালগঞ্জ 
(609050) 

চরম দািরেদৰ্য্র হার ৩ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

1 

বাংলােদেশর 
দািরদৰ্য্ 

মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

শাল্লা (609086) শতভাগ নদী খনন সম্পন্নকরণ 14 
পাউেবা, 
সুনামগঞ্জ 

সুনামগঞ্জ সদর 
(609089) 

চরম দািরেদৰ্য্র হার ৩ শতাংেশর 
িনেচ নািমেয় আনা 

1 

বাংলােদেশর 
দািরদৰ্য্ 

মানিচতৰ্, 
িবিবএস 

তািহরপুর 
(609092) 

হাওের নূয্নতম ১০০০িট হাঁসিবিশষ্ট 
খামােরর সংখয্া এক হাজাের 

উন্নীতকরণ 
2 

উপেজলা 
পৰ্ািণসম্পদ 

অিফস, 
তািহরপুর 
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েজলা: িসেলট (6091) 
অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

শতভাগ পিতত কৃিষজিম আবােদর আওতায় আনা 2 

ক) েজলা কৃিষ অিফস, 
িসেলট 

খ) েজলা পিরসংখয্ান 
অিফস, িসেলট 

 
উপেজলাসমূেহর অগৰ্ািধকার সূচক 

উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

বালাগঞ্জ 
(609108) 

খনন ও সংস্কারেযাগয্ শতভাগ নদী 
ও হাওেড়র খনন িনিশ্চত কের 
মৎসয্চােষর আওতায় আনা 

14 
ক) পাউেবা, িসেলট 
খ) উপেজলা মৎসয্ 
অিফস, বালাগঞ্জ 

িবয়ানীবাজার 
(609117) 

শতভাগ পিতত কৃিষ জিম আবােদর 
আওতায় আনা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
িবয়ানীবাজার 

িবশব্নাথ 
(609120) 

শতভাগ পিতত কৃিষ জিম আবােদর 
আওতায় আনা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
িবশব্নাথ 

েকাম্পানীগঞ্জ 
(609127) 

বালু ও পাথর আহরেণ িনেয়ািজত 
শৰ্মশিক্তর ৮০ শতাংেশর িবকল্প 

কম র্সংস্থান িনিশ্চত করা 
8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 

দিক্ষণ সুরমা 
(609131) 

শতভাগ পিতত কৃিষ জিম আবােদর 
আওতায় আনা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
দিক্ষণ সুরমা 

েফঞ্চুগঞ্জ 
(609135) 

কুিশয়ারা নদীর ভাঙন ৭৫ শতাংশ 
হৰ্াস করা 

13 পাউেবা, িসেলট 

েগালাপগঞ্জ 
(609138) 

শতভাগ পিতত কৃিষ জিম আবােদর 
আওতায় আনা 

2 
উপেজলা 

পিরসংখয্ান অিফস, 
েগাপালগঞ্জ 

েগায়াইনঘাট 
(609141) 

স্থানীয় পয র্টন খােত কম র্সংস্থােনর 
হার িদব্গুণ করা 

8 

LFS through 
Small Area 
Estimation, 

BBS 
ৈজন্তাপুর 

(609153) 
শতভাগ পিতত কৃিষ জিম আবােদর 

আওতায় আনা 
2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান অিফস, 
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উপেজলার নাম ও 
িজও েকাড 

অগৰ্ািধকার লক্ষয্মাতৰ্া/সূচক অভীষ্ট উপােত্তর উৎস 

ৈজন্তাপুর 

কানাইঘাট 
(609159) 

শতভাগ এক ফসলী কৃিষ জিমেক 
দুই বা িতন ফসলী জিমেত রূপান্তর 

করা 
2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান অিফস, 

কানাইঘাট 

ওসমানীনগর 
(609160) 

ইউিনয়নিভিত্তক শতভাগ উন্নয়ন 
পৰ্কল্প সমিনব্তভােব বাস্তবায়ন 

িনিশ্চত করা 
9 

উপেজলা পৰ্শাসন, 
ওসমানীনগর 

িসেলট সদর 
(609162) 

(ক) অনাবাদী কৃিষ জিমর পিরমাণ 
২ শতাংেশর িনেচ নািমেয় আনা (খ) 

পৰ্াকৃিতক জলাশেয়র বয্বহার ৮০ 
শতাংেশ উন্নীত করা 

2 

উপেজলা 
পিরসংখয্ান 

অিফস/উপেজলা 
কৃিষ অিফস/পািন 
সম্পদ মন্তৰ্ণালয় 

জিকগঞ্জ 
(609194) 

কৃিষ খােত িনেয়ািজত জনবেলর ৭৫ 
শতাংশেক কৃিষ ও উন্নত পুিষ্ট 
িবষেয় পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান করা 

8 
উপেজলা কৃিষ 

অিফস, জিকগঞ্জ 
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