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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

 জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান র জশতবািষ কী উপলে ৫ তািক জাঘের িজব কণ ার াপন এবং এ দর এর
িনয়ণাধীন জাঘরসেহ ি ও বব ালারী াপন করা হেয়েছ।
 ত অিধদর, রাজশাহী ও রংর িবভােগর আওতায় য়া প অব মেমস এর অগ ত য়া রাজবািড় জাঘর দশ ক/পয টকেদর
জ উু করা হয়।
 িবিভ জলার জলা জজ, অিতির জলা জজ কক মামলা িনির পর িবিভ থানা থেক বশ িক বান পাথেরর িত ও অা
ব মহাান, পাহাড়র ও রংর তাজহাট তািক জাঘের জমা হণ করা হয়।
  বড়া  জলার  িশবগ  উপেজলার  ভা  িবহার,  মহাানগেড়র  বরাগীর  িভটা  এবং  নওগ  জলার  ধামইরহাট  উপেজলার  আািণ,
িদনাজর জলার পাব তীর উপেজলার ধােপর বাজার ােন তািক খনন কাজ পিরচালনা করা হয়।
 িসরাজগ জলার হামল নবর মির ও নওগ জলার পিতসর রবী কাছাির বািড় সংল রিথনাথ ইনিউট সংর-সংরণ
কাজ করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

 রাজশাহী ও রংর আিলক কায ালেয়র আওতায় বশ কেয়ক জাঘর চা করার জ জনবল েয়াজন। জাঘরসহ দশ ক/পয টকেদর
জ উু কের দয়া হেল তরা দেশর ইিতহাস ঐিতহ ও সংিত সেক ান লাভ করেত পারেবন।
 রাজশাহী  ও রংর িবভােগ অসং তািক িঢিব াচীন ইমারত এবং সদ অসংরিত িহেসেব রেয়েছ। উ সদ জির
িভিেত সংরিত রাকীিত িহেসেব ঘাষণা কের ত অিধদেরর অেল আনা েয়াজন।
 সািতক বছরেলােত িবিভ জলায় অসান ও জিরপ কায ম হণ করা েয়াজন। অথায় অিত ণ  ান জিরেপর
আওতায় না আসেল ত ংস ও িনি হেয় যােব।

ভিবৎ পিরকনা:

 ানসহ দশ ক বাব কের উপাপন করা। ানীয় অিধবাসীেদর সােথ িনেয় ানেলােক পয টন বাব কের গেড় তালা।
 রাজশাহী ও রংর িবভােগর াচীন াপত িনদশ নেলার অািধকার িভিেত অিধহণ বা ১নং খাস খিতয়ান হেল তা সরকােরর
িনকট হেত হােরর বা হণ করা।
 াচীন িনদশ নেলার সংার-সংরণ কের দশ ক/পয টকেদর কােছ উপাপন করা।
 ানীয় জনগণেক তািক িনদশ ন সেক সেচতনতা ির জ মতিবিনময় সভা/সিমনােরর আেয়াজন করা এবং তােদরেক পয টন
বাব নাগিরক িহসােব তির করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 পাবনা জলার তাড়াশ ভবন ও চপাইনবাবগ জলার িশবগ উপেজলার সংরিত রাকীিত তাহাখানা জাঘের পার করা
এবং জাঘর  দশ ক পয টকেদর জ উু কের দয়া।
 এক ােন তািক খনন, সক গেবষণা, িবেষণ ও কাশনার জ ণ া িতেবদন ণয়ন।
 তািক  বহনকারী ব সংহ ও তািলকাকরণ।
 জনসেচতনতার জ ণ  ানেলােত সিমনার ও মতিবিনময় সভার আেয়াজন। অংশীজেনর সভার আেয়াজন।
 অন জব িনংসহ কম কতা/কম চারীেদর িবিভ িশেণর আেয়াজন করা।
 ানীয় অিধবাসীেদর সােথ িনেয় কাজ করা এবং সামািজক আিকওলিজ গেড় তালা।
 িবিভ জলায় ছিড়েয় িছেয় থাকা সংরিত রাকীিত অিধহেণর বা করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

আিলক পিরচালক, আিলক পিরচালেকর দর, রাজশাহী ও রংর িবভাগ, বড়া

এবং

মহাপিরচালক,  ত  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................  তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

রাজশাহী ও রংর অেলর তািক সেদর উৎখনন গেবষণা ও িবেষেণর মােম াচীন ও িনভ রেযা ইিতহাস অসান
এবং বাালী জািতর াচীন ইিতহাস আিবােরর মােম িববািসর কােছ বাংলােদশেক গিব ত জািত িহসােব উপাপন করা।

১.২ অিভল (Mission)
দশজ সংিত, ি, ইিতহাস, ঐিতহ, তািক সেদর সংার-সংরণ, গেবষণা ও উয়েনর মােম জািতর মানিসক িবকাশ
ও উৎকষ  সাধন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. তািক ঐিতহ সংরণ, সদ িচিতকরণ, তািক খনন ও জিরপ পিরচালনা
২. তািক গেবষণা, কাশনা ও উৎকষ  সাধন এবং ািতািনক সমতা ি।
৩. দেশর ণ  বর সংরণ ও দশ ন
৪. সংরিত ঘািষত ও ত অিধদেরর িনয়ণাধীন সকল কার সেদর রা, সংার-সংরণ ও উৎকষ  সাধন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ান িচিত কের গেজট কাশ, ব সংহ, সংরণ ও পিরচয া।
২. রাকীিত আইন ১৯৬৮ (সংেশািধত-১৯৭৬) অযায়ী াচীন রাকীিত রা, সকল কার বর িনয়ণ ও
পিরচালনা।
৩. রাজশাহী ও রংর িবভােগর সকল ল ও রাকীিতর বাপনা, সংার, সংরণ ও মরামত।
৪. অসান ও উৎখনেনর পিরকনা হণ ও কম চী অযায়ী েল উৎখনন ও অসান পিরচালনা।
৫. বহনেযা বর রা, সংরণ ও উপাপেনর/দশ েনর িনিম তাড়াশ ভবন ও তাহাখানা জাঘর ও ািবত
অা ভবনেলা জাঘের পার।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ঐিতহািসক াপনা, জাঘর দশ েন আহ ি
[২০২০-২১ হেত ২০২৪-২৫ অথ বছর পয 
লমাা ৮৪ (রািশ) ল]

দশ নাথ (ল ও জাঘর)
িশ দশ নাথ (ল ও
জাঘর)

সংা ১৩.০৫ ২২.৯৫ ১৫ ১৬ ১৭
সংিত িবষয়ক মণালয়, বসামিরক িবমান
পিরবহন ও পয টন মণালয়, জলা শাসন।

১. িবিত িকেটর
িহসাব ২. দশ নাথ
রিজার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] তািক
ঐিতহ সংরণ,
সদ
িচিতকরণ,
তািক খনন
ও জিরপ
পিরচালনা

২০

[১.১] তািক
াপনা ও
ানারেযা
িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

[১.১.১] িচিত াপনা
ও ানারেযা
িনদশ ন

সমি সংা ৪ ২২৫ ১৭৮ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৬০ ১৭০

[১.১.২] উপেজলা
ওয়ারী জিরপ

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১.৩] জিরপ
িতেবদন ণয়ন

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১

[১.২] তািক
াপনা উৎখনন

[১.২.১] উৎখননত
াপনা

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১

[১.২.২] াথিমক খনন
িতেবদন ণয়ন

সমি সংা ৪ ২ ১ ১ ১ ১

[২] তািক
গেবষণা,
কাশনা ও
উৎকষ  সাধন
এবং
ািতািনক
সমতা ি।

১৮

[২.১] ণ/কাশনা

[২.১.১] িতেবদন
কাশ

সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ১

[২.১.২] /
ফাার/িশউর/জান াল
ণ/কাশ

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১

[২.২] ািতািনক
সমতা ি

[২.২.১] অভরীণ
িশণ (সশন)

সমি সংা ৪ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[২.৩] “বাতা”
কাশ

[২.৩.১] িনধ ািরত সময়
/ তািরখ

তািরখ তািরখ ৪ ২৫.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৪ ২৬.০৬.২৫

[২.৪] রাকীিতর
অিত

[২.৪.১] িনধ ািরত
সংা

সমি সংা ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] দেশর
ণ 
বর
সংরণ ও
দশ ন

১৬
[৩.১] তািক
িনদশ ন দশ ন ও
অা দশ নী

[৩.১.১] দশ নাথ
(ল ও জাঘর)

সমি সংা ৫ ১১.৯৫ ২১.৩৪৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৪ ১৫

[৩.১.২] সিমনার/
ওয়াকশপ

সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.১.৩] আেয়ািজত
দশ নী

সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.১.৪] িশ দশ নাথ
(ল ও জাঘর)

সমি সংা ১ ১.১০ ১.৩৪৪ ১.০০ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭ ০.০৬ ১.১০ ১.১৫

[৪] সংরিত
ঘািষত ও
ত
অিধদেরর
িনয়ণাধীন
সকল কার
সেদর
রা, সংার-
সংরণ ও
উৎকষ  সাধন

১৬
[৪.১] তািক
সংার-সংরণ

[৪.১.১] াপিতক
রাকীিতর সংার-
সংরণ ব বত
ডেমেশন

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.১.২] াপিতক
রাকীিতর সংার-
সংরণ

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.১.৩] াপিতক
রাকীিতর সংার-
সংরণ কায ম
সাদন ও পরবত
ডেমেশন

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১

[৪.১.৪] াপিতক
রাকীিতর রাসায়িনক
সংার- সংরণ

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আপক আিলক পিরচালেকর কায ালয়

২ অ ত অিধদর

৩ কা তািক কাশনা

৪ েকৗ েকৗশল শাখা

৫ জা তািক জাঘর

৬  সদ ও সংরণ

৭ বাএ বাংলা একােডিম

৮ বাজাজা বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

৯ বাপক বাংলােদশ পয টন কেপ ােরশন

১০ বাপেবা বাংলােদশ পয টন বাড 

১১ বািশএ বাংলােদশ িশকলা একােডিম

১২ মিব মিপিরষদ িবভাগ

১৩ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] তািক াপনা ও
ানারেযা িনদশ ন িচিতকরণ
এবং জিরপ সাদন

[১.১.১] িচিত াপনা ও ানারেযা িনদশ ন আিলক দর ও কাোিডয়ান দর
িত িচিত াপনা ও ানারেযা িনদশ েনর আেলাকিচ (সীল
ারসহ)

[১.১.২] উপেজলা ওয়ারী জিরপ
আিলক দর ও এর অধীন িবিভ দর হেত গঠনত জিরপ
দল

অিফস আেদশ, জিরেপর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[১.১.৩] জিরপ িতেবদন ণয়ন
আিলক দর ও এর অধীন িবিভ দর হেত গঠনত জিরপ
দল

জিরপ িতেবদন

[১.২] তািক াপনা উৎখনন
[১.২.১] উৎখননত াপনা

আিলক দর ও এর অধীন িবিভ দর হেত গঠনত খনন
দল

অিফস আেদশ, খনেনর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[১.২.২] াথিমক খনন িতেবদন ণয়ন
আিলক দর ও এর অধীন িবিভ দর হেত গঠনত খনন
দল

াথিমক খনন িতেবদন

[২.১] ণ/কাশনা
[২.১.১] িতেবদন কাশ আিলক দর ও ধান কায ালয় িতেবদন

[২.১.২] / ফাার/িশউর/জান াল ণ/কাশ কাোিডয়ান দর, আিলক দর এবং ধান কায ালয় কািশত / ফাার/িতেবদন

[২.২] ািতািনক সমতা ি [২.২.১] অভরীণ িশণ (সশন) আিলক দর ও জাঘর দর জারীত প, িশেণর হািজরা ও আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[২.৩] “বাতা” কাশ [২.৩.১] িনধ ািরত সময় / তািরখ আিলক দর ও কাোিডয়ান দর কািশত “বাতা” এর কিপ

[২.৪] রাকীিতর অিত [২.৪.১] িনধ ািরত সংা আিলক পিরচালেকর কায ালয়, রাজশাহী রাকীিতর অিত

[৩.১] তািক িনদশ ন দশ ন ও
অা দশ নী

[৩.১.১] দশ নাথ (ল ও জাঘর) আিলক দর ও কাোিডয়ান দর িকট গণনার মােম া দশ নাথর তের িহসাব (সীল ারসহ)

[৩.১] তািক িনদশ ন দশ ন ও
অা দশ নী

[৩.১.২] সিমনার/ ওয়াকশপ আিলক দর ও কাোিডয়ান দর এবং সাইট অিফসসহ জারীত প, সিমনার/ওয়াকশেপর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[৩.১.৩] আেয়ািজত দশ নী আিলক দর ও কাোিডয়ান দর জারীত প, দশ নীর আেলাকিচ (সীল ারসহ)

[৩.১.৪] িশ দশ নাথ (ল ও জাঘর) আিলক দর ও জাঘর দর
িকট গণনার মােম া িশ দশ নাথর তের িহসাব (সীল
ারসহ)

[৪.১] তািক সংার-সংরণ

[৪.১.১] াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ ব বত
ডেমেশন

আিলক দর ও েকৗশল শাখা সংার-সংরণ ব বত আেলাকিচ ডেমেশন (ারসহ)

[৪.১.২] াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ আিলক দর ও েকৗশল শাখা াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ এর আেলাকিচ

[৪.১.৩] াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ কায ম
সাদন ও পরবত ডেমেশন

াপিতক রাকীিতর সংার-সংরণ ব বত ডেমেশন সংার-সংরণ পরবত আেলাকিচ ডেমেশন (ারসহ)

[৪.১.৪] াপিতক রাকীিতর রাসায়িনক সংার- সংরণ আিলক দর ও ধান কায ালেয়র রসায়নাগার শাখা
সেদর রাসায়িনক সংার- সংরণ ব বত এবং পরবত
আেলাকিচ (সীল ারসহ)



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২১, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
তািক িনদশ ন দশ ন ও অা
দশ নী

দশ নাথ (ল ও জাঘর) জলা শাসেকর কায ালয় (সংি)
তািক িনদশ নসহ সংরেণ জলা শাসক কক িমর তফিসলসহ হালনাগাদ তািদ ও মতামত রণ
এবং সািব ক সহেযািগতা ।

তািক াপনা উৎখনন উৎখননত াপনা জলা শাসেকর কায ালয় (সংি) ান সংল িম সংা ও শাসিনক সহায়তা দান

তািক িনদশ ন দশ ন ও অা
দশ নী

দশ নাথ (ল ও জাঘর)
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয়

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালেয়র দশ নীয় ান সহ দশ েনর বা হেণর জ বাংলােদশ
পয টন কেপ ােরশন ও পয টন বােড র মােম িনয়তা।

তািক িনদশ ন দশ ন ও অা
দশ নী

িশ দশ নাথ (ল ও জাঘর)
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন
মণালয়

বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয টন মণালেয়র দশ নীয় ান সহ দশ েনর বা হেণর জ বাংলােদশ
পয টন কেপ ােরশন ও পয টন বােড র মােম িনয়তা।
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