
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

আঞ্চললক পলরচালক, আঞ্চলিক পলিচািককি কার্ যািয়,  

প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর, ঢাকা ও ময়মনল িংহ লিভাগ  

 

এবাং  

 

 

মহাপলরচালক, প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর এর মদে স্বাক্ষলরত 

 

 

 

 

বালষ িক কম িসম্পােন চুলি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 

 

 



2 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ১৯ 

সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ ২০ 
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কম য ম্পাদকনি  ালি যক লচত্র  

 াম্প্রলিক অজযন, চযাকিঞ্জ এিিং ভলিষ্যৎ পলিকল্পনা 

 

সাম্প্রলতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহঃ 

 

ঢাকা ও ময়মনলসাংহ লবিাদগর সগৌরবময় ঐলতহয ও কৃলি সমৃদ্ধ সিযতার লনেশ িনসমূদহর প্রত্নতালত্ত্বক জলরপ, অনুসন্ধান, খনন, সাংগ্রহ, 

প্রত্নবস্তুর লনবন্ধীকরণ, সাংস্কার-সাংরক্ষণ ও প্রেশ িন এবাং তেসাংক্রান্ত গদবষণা ও প্রকাশনামূলক কার্ িাবললর মােদম ঢাকা আঞ্চললক 

পলরচালক অলিস লবলিন্ন কার্ িক্রম চাললদয় র্াদে । 

 

 সগাপালগঞ্জ সজলার ০৩টি উপদজলা (সগাপালগঞ্জ সের, মুকসুেপুর, কালশয়ানী) এবাং লকদশারগঞ্জ সজলার ০৪ টি উপদজলায় 

(ভিরব, কুললয়ারচর, কটিয়ালে, পাকুলিয়া) প্রত্নতালত্ত্বক জলরপ ও অনুসন্ধান কার্ িক্রম পলরচালনা করা হদয়দছ।  

 নিল িংলদ ক্ষজিাি ওয়ািী প্রত্নস্থি এিিং লককশািগঞ্জ ক্ষজিাি পাকুলিয়া উপকজিাি শাহ গিীবুল্লাহি মাজাকি খনন কাজ 

পলিচািনা কিা হকয়কে।  

 িালিয়াটি জলমদাি িালড়, ক্ষিওিা জলমদাি িালড়, মুক্তাগাো জলমদাি িালড়, পানাম ল টি, শশীিজ, িািিাগ দুগ©, মুকসুদপুি 

কাচািী িালড়,  াভাকিি িাজা হলিশ চন্দ্র প্রা াদ, কুতুি ম লজদ ও ইদ্রাকপুি দুকগ য  িংস্কাি কিা হকয়কে। 

 ঢাকাি ধানমলি ঈদগাহ এি  িংস্কাি হ অবিধ স্থাপনা উকেদ ও বাগান উন্নয়নসহ সসৌির্ ি বি িদনর কাজ করা হদয়দছ।  

  াম্প্রলিক  মকয় ময়মনল িংহ জাদুঘি শশীিজ ভিকন স্থানান্তি কিা হকয়কে। 

 িেিন্ধুি জন্মশিিালষ যকী উপিকেয জাদুঘি মূকহ লিকশষ কর্ যাি স্থাপন এিিং অন্যান্য আনুষ্ঠালনকিা  ম্পন্ন কিা হকয়কে। 

 লিকশষ চালহদা ম্পন্ন লশশুকদি লিনামূকে ও লিকশষ সুলিধাি মাধ্যকম জাদুঘি ও  াইট পলিদশ ©ক্ষনি ব্যিস্থা ক্ষনওয়া হকি। 

 লজলঞ্জিা প্যাকি  এি  িংস্কাি  ম্পন্ন কিা হকয়কে। 

 লবগত লতন বছদর প্রায় ৫ লক্ষালিক সেলশ-লবদেলশ পর্ িটক ঢাকা ও ময়মনলসাংহ লবিাদগর অিীনস্থ প্রত্নস্থল সমূহ পলরেশ িন 

কদরদছন এবাং উি খাত সেদক উদেখদর্াগ্য পলরমাণ রাজস্ব সাংগৃহীত হদর়্েদছ। 

 ঐলতহালসক সরাজ গাদড িনদক পর্ িটন বান্ধব লহদসদব গদে সতালার জন্য বাগান উন্নয়নসহ সসৌির্ ি বি িদনর কাজ করা হদয়দছ।  

 লবলিন্ন জাতীয় লেবদস লশশুদের মানলসক লবকাশ সািদনর লদক্ষয লবলিন্ন িরদনর প্রলতদর্ালগতার আদয়াজন করা হদয় োদক। 

লবদশষ চালহো সম্পন্ন লশশুদের জন্য প্রত্নস্থল সমূহ পলরেশ িদনর ব্যবস্থা করা হদয় োদক। 

 

জালতর লপতার জন্মশত বালষ িকী উপলদক্ষয ঢাকা আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালদয়র অিীন সকল জাদুঘর/প্রত্নস্থদল মুলজব কণ িার 

স্থাপন এবাং ঢাকা আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালদয় “মুলিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু’’ গ্যালারী স্থাপন করা হদয়দছ। 

 
 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদহযর প্রলত আকলষ িত সাংকৃতিলতমনক ম সমিাবী জালত ও সমাজ গেদনর জন্য সমগ্র ঢাকা ও ময়মনলসাংহ লবিাদগ কার্ িক্রম 

পলরচালনার জন্য েক্ষ জনশলি, উপযুি প্রালতষ্ঠালনক কাোদমার স্বল্পতা, অে ি স্বল্পতা এবাং প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতহয সম্পদকি জনসদচতনার 

অিাব আঞ্চলিক পলিচািককি কার্ যািয়, ঢাকা এি অন্যতম সমস্যা ও চযাদলঞ্জ । অবসরগ্রহণ জলনত কারদণ লবদ্যমান জনশলি হ্রাস 

পাদে। অলিকাাংশ সাংরলক্ষত প্রত্নস্থদলর ভূলম সরকাদরর অনুকূল না োকায় প্রত্নস্থল সমূদহ উৎখনন, সাংস্কার-সাংরক্ষণ ও 

অবকাোদমাগত উন্নয়ন সম্পােদন প্রলতলনয়ত সমস্যা ও চযদলদঞ্জর মুদখামুলখ হদত হদে। 

িিযমান ক্ষকালভড-১৯ পলিলস্থলিকি দশ যর্ার্থীকদিকক জাদুঘি ও প্রত্নস্থিমুখী কিাি মাধ্যকম িাজস্ব আয় বৃলি কিা, র্র্থা মকয় খননকার্ য 

পলিচািনা কিা এিিং স্থযাপলিযক পুিাকীলিয  মূকহি  িংস্কাি- িংিের্ কার্ যক্রম র্র্থার্র্থভাকি  ম্পন্ন কিা প্রত্নিত্ত্ব অলধদপ্তকিি অন্যিম 

 মস্যা ও চযাকিঞ্জ। 
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িলবষ্যৎ পলরকল্পনা  

ঢাকা ও ময়মনলসাংহ লবিাদগ সাাংকৃতিলতক ও প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদহযর সাংস্কার-সাংরক্ষণ, উৎকষ ি সািন ও পলরচর্ িার জন্য েক্ষ জনশলি 

ততলর কদর তাদের মােদম তা কার্ িকর করা। এছাো প্রত্নতালত্ত্বক জলরপ, অনুসন্ধান ও উৎখনদন প্রাপ্ত  নতুন খননস্থল  ও লনেশ িন 

সমূদহর ডকুদমন্টশন করাসহ প্রেশ িনদর্াগ্য কদর উপস্থাপদনর লদক্ষয কাজ করা। ক্রমান্বদয় অলিগ্রহদণর মােদম সাংরলক্ষত 

প্রত্নস্থলসমূদহর ভূলম প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তদরর অিীদন আনা। 

 

২০২১-২২ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 

* ০১ টি উপদজলায় জলরপ পলরচালনা। 

* ০১ টি উপদজলায় উৎখনন পলরচালনা। 

* এ দপ্তকিি অলধনস্ত প্রলিটি জাদুঘি ও িাইকেিীকি ‘‘মুলিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু’’ গ্যািািী ও কর্ যাি এি  মৃw×  াধন। 

        * প্রত্নতালত্ত্বক লনেশ িন (Antiquities) সাংগ্রহ। 

      * ০১ টি প্রলশক্ষণ সকাদস ির আদয়াজন । 

      * কালচারাল সহলরদটজ টু্লরজম বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ । 

      * মুলজববষ ি উপলদক্ষয অসহায় ও েলরদ্র জনসািারদণর মাদে খাদ্য ও বস্ত্রসামগ্রী লবতরণ।  
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প্রস্তািনা 

প্রালতষ্ঠালনক েক্ষতা বৃলদ্ধ, স্বেতা ও জবাবলেলহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্োর্ে ব্যবহার লনলিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

আঞ্চললক পলরচালক, আঞ্চলিক পলিচািককি কার্ যািয়,  

প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর, ঢাকা ও ময়মনল িংহ লিভাগ  

 

এবাং  

 

মহাপলরচালক, প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর 
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সসকশন ১:  

 

 রূপকল্প, অলিলক্ষয, কম য ম্পাদকনি ক্ষেত্র এবাং কার্ িাবলল 

 

১.১ রূপকল্প: প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতহয সদচতন সাংকৃতিলতমনক ম জালত । 

 

১.২ অলিলক্ষয: সেশজ সাংকৃতিলত, কৃলি, ইলতহাস, ঐলতহয, প্রত্নতালত্ত্বক সম্পদের সাংস্কার, সাংরক্ষণ, গদবষণা ও 

উন্নয়দনর মােদম জালতর   মানলসক লবকাশ ও   উৎকষ ি সািন এিিং প্রালিষ্ঠালনক  েমিা বৃলি। 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র : 

১) ক্ষদকশি প্রত্নিালত্ত্বক  ািংস্কৃলিক ঐলিহয  িংিের্, প্রত্নিালত্ত্বক  ম্পকদি লচলিিকির্, প্রত্নিালত্ত্বক খনন ও      

জলিপ পলিচািনা; 
২) ক্ষদকশি  কি প্রকাি প্রত্নিস্তুি লনয়ন্ত্রর্, সুিো,  িংস্কাি,  িংিের্ ও উৎকষ য  াধন; 

৩) ক্ষদকশি  কি প্রত্নিস্তুি  িংিের্, প্রদশ যন ও উৎকষ য  াধন এিিং 
৪) প্রত্নিালত্ত্বক গকিষর্া, প্রকাশনা ও উৎকষ য  াধন এিিং প্রালিষ্ঠালনক  েমিা বৃলি। 
 

 

        সুশা ন ও  িংস্কািমূিক কম য ম্পাদকনি ক্ষেত্র: 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

 

১.৪ কার্ িাবলল: 

১.  জাতীয় সাাংকৃতিলতক ঐলতহয,  প্রত্নবস্তু সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, পলরচর্ িা ও গদবষণা ; 

২. পুরাকীলতি আইন ১৯৬৮ (সাংদশালিত-১৯৭৬) অনুর্ায়ী প্রাচীন পুরাকীলতি সুরক্ষা, সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর     লনয়ন্ত্রণ,     

পলরচালনা ও প্রকাশনা; 

৩. বাাংলাদেদশর সকল প্রত্নস্থল ও পুরাকীলতির ব্যবস্থাপনা, সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও সমরামত; 

৪. অনুসন্ধান ও উৎখনদনর পলরকল্পনা গ্রহণ ও কম িসূলচ অনুর্ায়ী প্রত্নস্থদল উৎখনন ও   অনুসন্ধান পলরচালনা;   এবাং 

৫.  বহনদর্াগ্য প্রত্নবস্তুর সুরক্ষা, সাংরক্ষণ ও উপস্থাপদনর / প্রেশ িদনর লনলমদে জাদুঘর   প্রলতষ্ঠা ও পলরচালনা । 
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ক্ষ কশন ২ 

লিলভন্ন কার্ যক্রকমি চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফিাফি/প্রভাি 

 

কম য ম্পাদন 

সূচক মূহ 

 

একক 

 

প্রকৃি অজযন 

িেযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রকেপর্   লনধ যালিি িেযমাত্রা 

অজযকনি ক্ষেকত্র ক্ষর্ৌর্থভাকি 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রর্ািয়/লিভাগ/ 

 িংস্হা মূকহি নাম 

 

উপাত্তসূত্র 

 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ঐলতহালসক স্থাপনা, 

জাদুঘর েশ িদন আগ্রহ 

সৃলি 

[২০২৪-২৫ অর্থ যিেি পর্ যন্ত 

িেযমাত্রা ৭৮ িে ২৬ 

হাজাি টাকা] 

েশ িনােী (প্রত্নস্থল) 

েশ িনােী (জাদুঘর) 

লশশু েশ িনােী (জাদুঘর) 

 

সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

 

১৪.০০ 

 

১৮.৬৪ ১৪.৫০ ১৪.৭০ ১৪.৯২ সাংকৃতিলত লবষয়ক 

মন্ত্রণালয়, সবসামলরক 

লবমান পলরবহন ও পর্ িটন 

মন্ত্রণালয়, সজলা প্রশাসন। 

১. লবলক্রত 

টিলকদটর লহসাব 

২. েশ িনােী    

সরলজস্ট্রার 
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সসকশন ৩  র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

কম য ম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রি মান কার্ যক্রম কম িসম্পােন সূচক গর্না 

পিলি 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 
 প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/লনর্ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অলত 

উেম 

উেম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদে 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কম য ম্পাদন ক্ষেত্র মূহ  

[১] প্রত্নিালত্ত্বক ঐলিহয 

 িংিের্, প্রত্ন ম্পদ 

লচলিিকির্, প্রত্নিালত্ত্বক খনন 

ও জলিপ পলিচািনা 

২০ ১.১ প্রত্নতালত্ত্বক  

স্থাপনা ও 

স্থানান্তরদর্াগ্য লনেশ িন 

লচলিতকরণ এিিং 

জলিপ  ম্পাদন 

১.১.১ লচলিত 

স্থাপনা ও 

স্থানান্তরদর্াগ্য 

লনেশ িন 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১২৫ ১২৭ ১৩০ ১২৮ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১৩৫ ১৪০ 

১.১.২ উপকজিা 

ওয়ািী জলিপ 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

১.১.৩ জলিপ 

প্রলিকিদন প্রর্য়ন 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

১.২ প্রত্নতালত্ত্বক 

স্থাপনা উৎখনন 

১.২.১উৎখননকৃত 

স্থাপনা 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

১.২.২ প্রার্থলমক 

খনন প্রলিকিদন 

প্রর্য়ন 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

[২] ক্ষদকশি  কি প্রত্নিস্তুি 

 িংিের্, প্রদশ যন ও উৎকষ য 

 াধন 

২০ ২.১ প্রত্নতালত্ত্বক 

লনেশ িন  প্রেশ িন ও 

অন্যান্য প্রদশ যনী 

২.১.১ েশ িনােী 

(প্রত্নস্থল) 

 মলষ্ট সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৫ ৫.৩০ ৫.৪০ ৫.৫০ ৫.৪৫ ৫.৪০ ৫.৩৫ ৫.৩০ ৫.৬০ ৫.৭০ 

২.১.২ 

সসলমনার/ওয়াকিশপ 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

২.১.৩ আদয়ালজত 

প্রেশ িনী 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৩ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

২.২ প্রত্নবস্তু জাদুঘদর 

প্রেশ িন 

২.২.১ আগত 

েশ িনােী (জাদুঘর) 

 মলষ্ট সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৫ ৮.৫০ ৮.৭০ ৮.৮০ ৮.৭৫ ৮.৭০ ৮.৬০ ৮.৫৫ ৮.৯০ ৯.০০ 

২.২.২  লশশু 

েশ িনােী (জাদুঘর) 

 মলষ্ট সাংখ্যা 

(লক্ষ) 

৩ .২০ .২০ .২০ .১৮ .১৫ .১২ .১০ .২০ .২২ 
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কম য ম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রি মান কার্ যক্রম কম িসম্পােন সূচক গর্না 

পিলি 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 
 প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/লনর্ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অলত 

উেম 

উেম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদে 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৩] প্রত্নিালত্ত্বক গকিষর্া, 

প্রকাশনা ও উৎকষ য  াধন 

এিিং প্রালিষ্ঠালনক  েমিা 

বৃলি 

১৮ ৩.১ গদবষণামূলক 

বই, নতুন প্রকাশনা 

সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ 

৩.১.১ সাংগৃহীত 

গদবষনামূলক গ্রন্থ 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৫ ৬১ ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬২ ৬৫ 

৩.১.২ প্রকালশত 

গ্রন্থ/ সিাল্ডার/ 

ব্রলশয়ার/ খনন বা 

জলরপ প্রলিকিদন 

গ্রন্থ 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৩ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

৩.২ প্রালিষ্ঠালনক 

 েমিা বৃলি 

৩.২.১ অভযন্তিীর্ 

প্রলশের্ (ক্ষ শন) 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৩   ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

৩.৩ “প্রত্নবাতিা” 

প্রকাশ    

৩.৩.১ লনি িালরত 

সময় / তালরখ 

িালিখ িালিখ ৪ ১৫ জুন 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

২৫ জুন 

২০২২ 

২০ জুন 

২০২২ 

  ১৫ জুন 

২০২২ 

১০ জুন      

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

৩০ জুন 

২০২৪ 

৩.৪ মুলজিিষ য 

উপিকেয বৃেকিাপন 

কম যসূলচ গ্রহর্ 

৩.৪.১ লনি িালরত 

সাংখ্যা 

 মলষ্ট  িংখ্যা ৩   ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০   

[৪]  িংিলেি ক্ষঘালষি ও 

প্রত্নিত্ত্ব অলধদপ্তকিি 

লনয়ন্ত্রর্াধীন  কি প্রকাি 

প্রত্ন ম্পকদি সুিো,  িংস্কাি, 

 িংিের্ ও উৎকষ য  াধন 

১২ ৪.১ প্রত্নতালত্ত্বক 

সাংস্কার-সাংরক্ষণ 

৪.১.১ স্থাপলতযক 

পুিাকীলিযি সাংস্কার-

সাংরক্ষণ পূব িবতী 

ডকুদমদন্টশন 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

৪.১.২ স্থাপলতযক 

পুরাকীলতির  সাংস্কার-

সাংরক্ষণ কার্ িক্রম 

সম্পােন ও পরবতী 

ডকুদমদন্টশন 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

৪.১.৩ স্থাপলিযক 

পুিাকীলিযি 

িা ায়লনক  িংস্কাি- 

সাংরক্ষণ 

 মলষ্ট সাংখ্যা ৪ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 



10 
 

কম য ম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেকত্রি মান কার্ যক্রম কম িসম্পােন সূচক গর্না 

পিলি 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 
 প্রকৃত অজিন 

লক্ষযমাত্রা/লনর্ যায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসািারণ অলত 

উেম 

উেম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদে 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সুশা ন ও  িংস্কািমূিক কম য ম্পাদকনি ক্ষেত্র  

সুশোসন ও সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ ১) শুিাচাি 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধোচোর 

 র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

 

ক্রমপুলঞ্জভুি 

 

প্রাপ্ত 

নম্বি 10          

২) ই-গভন্যযান্স/ 

উদ্ভািন 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যযান্স/ 

উদ্ভািন 

কম যপলিকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 

 

 

ক্রমপুলঞ্জভুি 

 

প্রাপ্ত 

নম্িি 10          

৩) অলভকর্াগ 

প্রলিকাি 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অলভকর্াগ 

প্রলিকাি 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিালয়ি 

 

 

ক্রমপুলঞ্জভুি 

 

প্রাপ্ত 

নম্বি 

4          

৪) ক্ষ িা প্রদান 

প্রলিশ্রুলি 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষ িা প্রদান 

প্রলিশ্রুলি 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিালয়ি 

 

 

ক্রমপুলঞ্জভুি 

 

প্রাপ্ত 

নম্বি 

3          

৫) িথ্য অলধকাি 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িথ্য অলধকাি 

কম যপলিকল্পনা 

িাস্তিালয়ি 

 

ক্রমপুলঞ্জভুি 

 

প্রাপ্ত 

নম্বি 

3          
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 িংকর্াজনী-১ শব্দ িংকেপ 

 

ক্রলমক নম্বর শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

লববরণ 

১। সলবম সাংকৃতিলত লবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২। প্রঅ প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর 

৩। প্রজা প্রত্নতালত্ত্বক জাদুঘর 

৪। প্রকা প্রত্নতালত্ত্বক প্রকাশনা 

৫। আপক আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয় 

৬। প্রত্ন প্রত্নসম্পে ও সাংরক্ষণ 

৭। প্রদকৌ প্রদকৌশল শাখা 

৮। বাএ বাাংলা একাদডলম 

৯। বাজাজা বাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর 

১০। বালশএ বাাংলাদেশ লশল্পকলা একাদডলম 

১১। বাপদবা বাাংলাদেশ পর্ িটন সবাড ি 

১২। বাপক বাাংলাদেশ পর্ িটন কদপ িাদরশন 

১৩। মলব মলন্ত্রপলরষে লবিাগ 
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 িংকর্াজনী- ২: 

কম য ম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রমার্ক 

ক্রলমক নম্বর কার্ যক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুলবিাগ, অলিশাখা, শাখা িেযমাত্রা অজযকনি প্রমাণক 

১ ১.১ প্রত্নতালত্ত্বক  

স্থাপনা ও 

স্থানান্তরদর্াগ্য লনেশ িন 

লচলিতকরণ এিিং 

জলিপ  ম্পাদন 

১.১.১ লচলিত স্থাপনা ও 

স্থানান্তরদর্াগ্য লনেশ িন 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা প্রলিটি লচলিত স্থাপনা ও স্থানান্তরদর্াগ্য 

লনেশ িদনর আদলাকলচত্র তাললকা ( ীি 

স্বাক্ষরসহ) 

১.১.২ উপকজিা ওয়ািী 

জলিপ 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা অলফ  আকদশ, জলিকপি আকিাকলচত্র 

 ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

১.১.৩ জলিপ 

প্রলিকিদন প্রর্য়ন 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা  প্রার্থলমক জলিপ প্রলিকিদন 

১.২ প্রত্নতালত্ত্বক স্থাপনা 

উৎখনন 

১.২.১ উৎখননকৃত আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা অলফ  আকদশ, খনকনি আকিাকলচত্র  

( ীি স্বাক্ষরসহ) 

১.২.২ প্রার্থলমক খনন 

প্রলিকিদন প্রর্য়ন 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা প্রার্থলমক খনন প্রলিকিদন 

২ ২.১ প্রত্নতালত্ত্বক 

লনেশ িন  প্রেশ িন 

২.১.১ েশ িনােী 

(প্রত্নস্থল) 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা টিলকট গর্নাি মাধ্যকম প্রাপ্ত দশ যনার্থীি 

িকথ্যি লহ াি  ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

২.১.২ সসলমনার/ওয়াকিশপ লিল্ড অলিসাদরর শাখা, আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়,  

প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর, ঢাকা 

জািীকৃি পত্র,  সসলমনার/ওয়াকিশদপর 

আকিাকলচত্র 

 ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

২.১.৩ আদয়ালজত প্রেশ িনী সহকারী পলরচালদকর শাখা, আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়,  

প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর, ঢাকা 

জািীকৃি পত্র, প্রদশ যনীি আকিাকলচত্র 

 ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

২.২ প্রত্নবস্তু জাদুঘদর 

প্রেশ িন 

২.২.১ আগত েশ িনােী 

(জাদুঘর) 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা টিলকট গর্নাি মাধ্যকম প্রাপ্ত দশ যনার্থীি 

িকথ্যি লহ াি  ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

২.২.২  লশশু েশ িনােী আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা টিলকট গর্নাি মাধ্যকম প্রাপ্ত লশশু দশ যনার্থীি 

িকথ্যি লহ াি  ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

৩ ৩.১ গদবষণামূলক বই, 

নতুন প্রকাশনা সাংগ্রহ 

ও সাংরক্ষণ 

৩.১.১ সাংগৃহীত 

গদবষনামূলক গ্রন্থ 

প্রশাসন শাখা, আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়,  প্রত্নতত্ত্ব 

অলিেপ্তর, ঢাকা 

সাংগৃহীত গদবষনামূলক গ্রদন্থর আদলাকলচত্র 

তাললকা  ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

৩.১.২ প্রকালশত গ্রন্থ/ 

সিাল্ডার/ ব্রলশয়ার/ খনন 

সহকারী পলরচালদকর শাখা, আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়,  

প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর, ঢাকা 

প্রকালশত গ্রন্থ/ সিাল্ডার/প্রলতদবেন 
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বা জলরপ প্রলিকিদন গ্রন্থ 

৩.২প্রালিষ্ঠালনক 

 েমিা বৃলি 

৩.২.১ অভযন্তিীর্ প্রলশের্ 

(ক্ষ শন) 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা জািীকৃি পত্র, প্রলশেকর্ি হালজিা ও 

আকিাকলচত্র ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

৩.৩ “প্রত্নবাতিা” 

প্রকাশ    

৩.৩.১ লনি িালরত সময় / 

তালরখ 

প্রশাসন শাখা, আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়,  প্রত্নতত্ত্ব 

অলিেপ্তর, ঢাকা 

প্রকালশি  “প্রত্নিািযা” এি কলপ 

৩.৪ মুলজিিষ য 

উপিকেয বৃেকিাপন 

কম যসূলচ গ্রহর্ 

৩.৪.১ লনি িালরত সাংখ্যা আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা বৃেকিাপকনি আকিাকলচত্র 

৪ ৪.১ প্রত্নতালত্ত্বক 

সাংস্কার-সাংরক্ষণ 

৪.১.১ স্থাপলতযক 

পুিাকীলিযি সাংস্কার-

সাংরক্ষণ পূব িবতী 

ডকুদমদন্টশন 

 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা সাংস্কার-সাংরক্ষণ পূব িবতী আদলাকলচত্র এবাং 

ড্রলয়াং (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) ডকুদমদন্টশন  

(স্বাক্ষরসহ) 

৪.১.২ স্থাপলতযক 

পুরাকীলতির  সাংস্কার-

সাংরক্ষণ কার্ িক্রম 

সম্পােন ও পরবতী 

ডকুদমদন্টশন 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা সাংস্কার-সাংরক্ষণ পরবতী আদলাকলচত্র 

ডকুদমদন্টশন (স্বাক্ষরসহ) 

৪.১.৩  স্থাপলিযক 

পুিাকীলিযি িা ায়লনক 

 িংস্কাি-  িংিের্ 

আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা প্রত্ন ম্পকদি িা ায়লনক  িংস্কাি-  িংিের্ পূি যিিী 

এিিং পিিিী আকিাকলচত্র ( ীি স্বাক্ষরসহ) 

 

 

 

 

 

 



15 
 

সাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অলফক ি  কে  িংলিষ্ট কম য ম্পাদন সূচক মূহ 

 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক ক্ষর্ কি অলফক ি  াকর্থ  িংলিষ্ট  িংলিষ্ট অলফক ি  াকর্থ কার্ যক্রম  মন্বকয়ি ক্ষকৌশি 

১.১ প্রত্নতালত্ত্বক  স্থাপনা ও 

স্থানান্তরদর্াগ্য লনেশ িন 

লচলিতকরণ এিিং জলিপ 

 ম্পাদন 

১.১.১ লচলিত স্থাপনা ও স্থানান্তরদর্াগ্য লনেশ িন সজলা প্রশাসদকর কার্ িালয় (সাংলিি) প্রত্নিালত্ত্বক লনদশ যন মূহ  িংিেকর্ ক্ষজিা প্রশা ক কর্তযক ভূলমি িফল ি হ হািনাগাদ 

িথ্যালদ ও মিামি ক্ষপ্রির্ এিিং  ালি যক  হকর্ালগিা । 

   

১.২ প্রত্নতালত্ত্বক স্থাপনা উৎখনন ১.২.১ উৎখননকৃত স্থাপনা সজলা প্রশাসদকর কার্ িালয় (সাংলিি) প্রত্নস্থান  িংিগ্ন ভূলম  িংক্রান্ত ও প্রশা লনক  হায়িা প্রদান 

ক্ষজিা পুলিশ সুপাি প্রত্নস্থাকনি  ালি যক লনিাপত্তা লনলিি কিা 

২.১ প্রত্নতালত্ত্বক লনেশ িন  প্রেশ িন 

ও অন্যান্য প্রেশ িনী 

২.১.১ েশ িনােী (প্রত্নস্থল) সবসামলরক লবমান পলরবহন ও পর্ িটন মন্ত্রণালয় সবসামলরক লবমান পলরবহন ও পর্ িটন মন্ত্রণালদয়র েশ িনীয় স্থান সমূহ েশ িদনর ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য বাাংলাদেশ পর্ িটন কদপ িাদরশন ও পর্ িটন সবাদড ির মােদম লনিয়তা। 

জনলনিাপত্তা লিভাগ, স্বিাষ্ট্র মন্ত্রর্ািয় প্রত্ন ম্পদ ও প্রত্নস্থাপনায় আগি দশ যনার্থীকদি লনিাপত্তা লিধান কিা 

২.২ প্রত্নবস্তু জাদুঘদর প্রেশ িন ২.২.১ আগত েশ িনােী (জাদুঘর) 

২.২.২  লশশু েশ িনােী 

সবসামলরক লবমান পলরবহন ও পর্ িটন মন্ত্রণালয় সবসামলরক লবমান পলরবহন ও পর্ িটন মন্ত্রণালদয়র েশ িনীয় স্থান সমূহ েশ িদনর ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য বাাংলাদেশ পর্ িটন কদপ িাদরশন ও পর্ িটন সবাদড ির মােদম লনিয়তা। 

জনলনিাপত্তা লিভাগ, স্বিাষ্ট্র মন্ত্রর্ািয় প্রত্ন ম্পদ ও প্রত্নস্থাপনায় আগি দশ যনার্থীকদি লনিাপত্তা লিধান কিা 
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সাংদর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যাকয়ি কার্ যািকয়ি জািীয় শুিাচাি ক্ষকৌশি কম য-পলিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

আঞ্চললক/মাে পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নাম: আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, ঢাকা লবিাগ, ঢাকা। 

কার্ যক্রকমি নাম কময ম্পাদন সূচক 

 

সূচককি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়কনি

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্থ যিেকিি 

িেযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগলি পলিিীের্, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক্ষকায়াট যাি 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৪র্থ য 

ক্ষকায়াট যাি 

ক্ষমাট 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রালিষ্ঠালনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ ননলিকিা কলমটি  ভা আদয়াজন  ভা আকয়ালজি ২  িংখ্যা আঞ্চলিক 

পলিচািক 

৪ িেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননলিকিা কলমটির  ভাি ল িান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিালয়ি 

ল িান্ি 

৩ % -ঐ- ১০০% িেযমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজযন      

১.৩ সুশা ন প্রলিষ্ঠাি লনলমত্ত অিংশীজকনি 

(stakeholders) অিংশগ্রহকর্   ভা 

অনুলষ্ঠি  ভা ২  িংখ্যা আঞ্চলিক 

পলিচািক 

২ িেযমাত্রা ১ - - ১    

অজযন      

১.৪ অিংশীজকনি অিংশগ্রহকর্   ভাি 

ল িান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিালয়ি ল িান্ত   ৩ % -ঐ- ১০০% িেযমাত্রা ৫০%   ৫০%    

অজযন      

১.৫ কময-পলিকিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযলিলধ 

অনু ির্/টিওএিইভুক্ত অকককজা 

মািামাি লিনষ্টকির্/পলিষ্কাি-পলিেন্নিা 

বৃলি ইিযালদ  

উন্নত কম ি-

পলরদবশ 

 ৫  িংখ্যা 

ও 

িালিখ 

 হকািী 

পলিচািক 

৪ িেযমাত্রা 

 

       ১ 

২৮-০৯-২১ 

      ১ 

২৮-১২-২১ 

      ১ 

৩০-৩-২২ 

      ১ 

২৮-০৬-২২ 

   

অজযন      

১.৬ আঞ্চললক/মাে পর্ িাদয়র কার্ িালয় 

কর্তযক প্রর্ীি জািীয় শুিাচাি ক্ষকৌশি 

কম য-পলিকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রমাল ক 

পলিিীের্ প্রলিকিদন েপ্তর/সাংস্থায় 

দালখি ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলাডকরণ  

 কম য-পলিকল্পনা  

ও নত্রমাল ক 

প্রলিকিদন 

দালখিকৃি ও 

আপকিাডকৃি  

  ৩ িালিখ  হকািী 

পলিচািক 

এিিং  িংলিó 
অলফ  

 হকািী 

১৫-১০-২১  

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

িেযমাত্রা 

 

১৫-১০-২১  ১৫-০১-২২ ১৫-০৪-২২ ১৫-০৭-২২    

অজযন      

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাললকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেে পুরস্কার   ২ তালরখ আঞ্চলিক 

পলিচািক 

ও  িংলিó 

কলমটি 

     ২০-০৬-২২    
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কার্ যক্রকমি নাম কময ম্পাদন সূচক 

 

সূচককি 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়কনি

দালয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যলক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্থ যিেকিি 

িেযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগলি পলিিীের্, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

িেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক্ষকায়াট যাি 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৪র্থ য 

ক্ষকায়াট যাি 

ক্ষমাট 

অজযন 

অলজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  সসবা প্রোন ও ক্রদয়র সক্ষদত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ লপলপএ ২০০৬-এি ধািা ১১(২) ও 

লপলপআি ২০০৮-এি লিলধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২১-২২ অর্থ য িেকিি ক্রয়-

পলিকল্পনা  ওকয়ি াইকট প্রকাশ 

ক্রয়-পলিকল্পনা 

ওকয়ি াইকট 

প্রকালশি 

৪ িালিখ  হকািী 

পলিচািক 

ও ক্রয় 

কলমটি 

 িেযমাত্রা ৩১-০৮-২১       

অজিন      

২.২ ক্ষ িা প্রদাকনি ক্ষেকত্র ক্ষিলজস্টাকি 

প্রকদয় ক্ষ িাি লিিির্ ও ক্ষ িাগ্রহীিাি 

মিামি  িংিের্ 

সরলজস্টার 

হালনাগােকৃত 

    ৬ িালিখ  হকািী 

পলিচািক 

 িেযমাত্রা  ২৫-১২-২১      

অজিন      

৩. শুিাচাি  িংলিষ্ট এিিং দুনীলি প্রলিকিাকধ  হায়ক অন্যান্য কার্ যক্িম……………..  

৩.১লনয়লমি প্রলশের্ প্রদান প্রলশের্ ৪  িংখ্যা আঞ্চলিক 

পলিচািক 

৪ িেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন      

৩.২লিদুযৎপালন ও জ্বািানীি (কিি /গ্যা ) 

এি  কি যাত্তম ব্যিহাি লনলিিকির্ 

 াশ্রয়ী ব্যিহাি 

লনলিিকির্ 

৪ %  হকািী 

পলিচািক 

১০০% িেযমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজযন      

৩.৩ টিলকট লিহলন প্রত্নΖি মূকহ আগি 

দশ©নার্থীকদি ক্ষিলজষ্টাকিি মাধ¨ক্ষম লহ াি 

 িংিের্ 

 ৪ ৪ আঞ্চলিক 

পলিচািক 

১৫-১০-২১  

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

িেযমাত্রা ১৫-১০-২১  ১৫-০১-২২ ১৫-০৪-২২ ১৫-০৭-২২    

অজযন      

৩.৪ ময়মি ক্ষপনশন  িংক্রান্ত কার্ যালদ 

 ম্পন্ন লনলিি কিা। 

 ময়মি ক্ষপনশন 

 ম্পন্ন কিা। 

৪ 

% 

 হকািী 

পলিচািক ও 

লহ াি/ 

প্রশা ন শাখা 

১০০% িেযমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজযন      

৩.৫ ই-িাইললাং ই-ফাইলিিং ৪ %  ১০০% িেযমাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজযন      
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সংয োজনী ৬:  

অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রমর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্োণ  একক 

 

কর্যসম্পাদন 

সূচমকি র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ামনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) 

ও আরপল  র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযে 

ত্রৈর্োরস  রিরিযত হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকতযাি তথ্য হালনাগাদকৃত এবং 

ওমেবসাইমে আপমলাডকৃত 

হোলনোগোদ সম্পযের 

সর োরর পৈ, 

ওযয়বসোইযের রলং  

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীেণ 

ও 

সের্তাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন 

প্রোপ্ত অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি 

সংক্রোন্ত র্োরস  প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ 

বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি প্ররতযবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ 

প্ররত োর ব্যবস্থো এবং রজআরএস 

সফেওয়যোর রবষয়  প্ররশক্ষণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ আযয়োরজত 

অরফস আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, উপরস্থরতর 

হোরজরো 

সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তমত পরিবীেণ এবং 

ত্রত্রর্ারসক পরিবীেণ প্ররতমবদন উর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকে ক্ষপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররতমবদন 

ক্ষপ্ররিত 

পররবীক্ষণ প্ররতযবদন 
  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ 

সিো  

[২.৪.১] সিো অনুরিত 

সিোর  ো মরববরণী 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭: 

 কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রমর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্যসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্োণ  

 

একক 

 

কর্যসম্পাদ

ন সূচমকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরত উত্তর্ উত্তর্ 
চলরত 

র্ান 

চলরত র্ামনি 

রনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত পরিবীেণ 

করর্টিি রসিান্ত বাস্তবােন 

[১.১.১] রসিান্ত 

বাস্তবারেত 
বোস্তবোয়ন প্ররতযবদন % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রৈর্োরস  

রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযে  

প্ররত ত্রৈর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

ওযয়বসোইযে 

হোলনোগোদকৃত কসবো 

প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সের্তা অর্যন 

ও পরিবীেণ 
১৫ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 

প্ররশক্ষণ আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, 

প্ররশক্ষণোর্থীযদর 

তোরল ো, হোরজরোশীে 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষমে 

ক্ষেকমহাল্ডািগমণি সর্ন্বমে অবরহতকিণ 

সভা আমোর্ন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরিত 

সিোর  ো মরববরণী সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: 

 তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্থ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

কার্ যক্রমর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্যসম্পাদন 

সূচমকি র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  চলরত র্ান 

চলরত 

র্ামনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ৮ 

[১.১] রনধ যারিত সর্মেি র্মে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিত 

সর্মেি র্মে তথ্য 

প্রদানকৃত 

কর্যরদবস ৫   ২০ - - -  

 

[১.২] দারেত্বপ্রাপ্ত/ রবকল্প দারেত্বপ্রাপ্ত 

কর্ যকতযার পযদ  র্ ম তমো রনযয়োগ 

রনেরর্তকিণ 

[১.২.১]  র্ম তমো 

রনযয়োগকৃত 
কর্যরদবস ৩   ০ ১ ৩ ৫  

 

সের্তা বৃরদ্ধ 
১৭ 

[১.৩] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কমি ওযয়বসোইযে প্র োশ 

[১.৩.১] হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযে 

প্র োরশত 

তারিখ 

 
৫   ৩১-১২-২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 
২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২  

[১.৪] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.৪.১] বোরষ ম  

প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ৩   ১৫-১০-২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 
১৫-১২-২০১৯   

[১.৫]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসামি র্াবতীে তমথ্যি কযাোগিী  

ও কযাোলক ত্রতরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.৫.১]  তমথ্যি 

কযাোগিী  ও কযাোলক 

প্রস্তুতকৃত 

তারিখ ৫   ৩১-১২-২০২১ 
১০-০১-

২০২২ 
২০-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২  

[১.৬] তথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পমকয র্নসমচতনতা বৃরিকিণ 

[১.৬.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পে 
সংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

[১.৭] তথ্য অরি োর রবষযয় কর্যকতযামদি 

প্ররিেণ আমোর্ন    

[১.৭.১] প্ররিেণ 

আমোরর্ত সংখ্যা  ২   ৩ ২ ১   
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