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  গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

আঞ্চললক পলরচালক, প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর, খুলনা লবভাগ খুলনা 

 

এবাং  

 

মহাপলরচালক প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর এর মদে স্বাক্ষলরত 

 

 

 

বালষ িক কম িসম্পােন চুলি 
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আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয়, খুলনার কম িসম্পােদনর সালব িক লচত্র  

(Overview of the Performance of the Regional Directorate Office, Khulna, 

Department of Archaeology)  

 

সাম্প্রলতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভলবষ্যৎ পলরকল্পনা  

 

 সাম্প্রলতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

 

খুলনা ও বলরশাল লবভাদগর সগৌরবময় ঐলতহয, কৃলি ও সভযতার লনেশ িনসমূদহর প্রত্নতালত্ত্বক জলরপ, অনুসন্ধান, খনন, সাংগ্রহ, প্রত্নবস্তুর 

লনবন্ধীকরন, সাংস্কার-সাংরক্ষণ ও প্রেশ িন এবাং তৎসাংক্রান্ত গদবষণা ও প্রকাশনামূলক কার্ িাবললর জন্য খুলনা আঞ্চললক পলরচালক অলিস 

লবলভন্ন কার্ িক্রম চাললদয় র্াদে । 

 বাাংলাদেশ ও ভারদতর  প্রিাণমন্ত্রীদ্বয় KZ…©K লশলাইেদহ রবীন্দ্রকুঠি বালির সম্প্রসালরত উন্নয়ন কার্ িক্রদমর লভলিপ্রস্তর স্হাপন ।  

 বাাংলাদেদের পদে ইআরডি সডিব মদ ােয় ও ভারদের পদে ভারদের মাণ্যবর রাষ্ট্রদূে কর্তকৃ “ডেলাইে  রবীন্দ্র 

কুঠিবাড়ী, কুডিয়া এর সম্প্রসাডরে উন্নয়ন কার্কৃ্রম”- এর অর্নৃনডেক চুডি স্বাের। 

 SATIDP এর মােদম ষাট গমু্বজ মসলজে এলাকায় পর্ িটন সুলবিার উন্নয়ন । পর্ িটকদের সুলবিার জন্য সুলভলন্যর সপ, 

টয়দলট, লভলজটর সসড, ওয়াকওদয় ও সরস্ট হাউজ সুলবিালে বৃলদ্ধ । 

 ০৩টি সজলায় জলরপ ও অনুসন্ধান  এবাং ০২ লবভাদগর (খুলনা ও বলরশাল) সাংরলক্ষত পুরাকীলতিসমূদহর হালনাগাে জলরপ 

কার্ িক্রম পলরচালনা করা ।  

 ০২টি  প্রেশ িনীদকন্দ্র আমঝুলপ সমদহরপুর এবাং ভরতভায়না প্রেশ িনীদকন্দ্র উদদ্বািন  করা ।  

 ২টি প্রত্নস্থল র্থা: বাদগরহাট সজলার খান জাহাদনর বসত লভটা এবাং  চুিাডাঙ্গা সজলার কালুরদপাল ও চারুললয়া লিলবদত 

উৎখনন কার্ িক্রম পলরচালনা ।   

 “খুলনা লবভাদগরর গুরুত্বপূণ ি কদয়কটি পুরাকীলতির সাংস্কার-সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন” শীষ িক কম িসূলচর মােদম সবশ কদয়কটি 

প্রত্নস্থদলর সাংস্কার-সাংরক্ষণ, অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন, প্রত্নস্থদলর লববরণ সম্বললত ব্রুলশয়র প্রকাশনা প্রভৃলত কার্ িক্রম 

সম্পালেত হদয়দছ।   

 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

 

প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদহযর প্রলত আকলষ িত সাংস্কৃলতমনষ্ক সমিাবী জালত ও সমাজ গঠদনর জন্য সমগ্র েলক্ষণবদঙ্গ কার্ িক্রম পলরচালনার 

জন্য েক্ষ জনশলি, উপযুি প্রালতষ্ঠালনক কাঠাদমার স্বল্পতা, অথ ি স্বল্পতা এবাং প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতহয সম্পদকি জনসদচতনার অভাব 

আঞ্চডলক পডরিালদকর কার্াৃলয়, খুলনা এর অন্যতম সমস্যা ও চযাদলঞ্জ । অবসরগ্রহণ জলনত কারদণ লব্যমমান জনশলি ্াস। সমুদ্র 

উপকূলবতী অঞ্চল হওয়ায় জলবায়ুর প্রভাদব প্রত্নস্থল সমূদহ পলরদবশগত ক্ষয় এর কারদণ েী্ িদময়ােী সাংরক্ষণ প্রলক্রয়া বািাগ্রস্থ 

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

অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন সম্পােদন সমস্যা ও চযদলদঞ্জর মুদখামুলখ হদত হদে। 

 

 ভলবষ্যৎ পলরকল্পনা  

 

েলক্ষণবদঙ্গর সাাংস্কৃলতক ও প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদহযর সাংস্কার-সাংরক্ষণ, উৎকষ ি সািন ও পলরচর্ িার জন্য েক্ষ জনশলি ততলর কদর 

তাদের মােদম তা কার্ িকর করা । এছািা প্রত্নতালত্ত্বক জলরপ, অনুসন্ধান ও উৎখনদন প্রাপ্ত  নতুন খননস্থল  ও লনেশ িন সমূদহর 

ডকুদমন্টশন করাসহ  প্রেশ িনদর্াগ্য কদর উপস্থাপদনর লদক্ষয কাজ করা । ক্রমান্বদয় েী্ িদময়ােী বদদাবস্ত ও অলিগ্রহদণর মােদম 

সাংরলক্ষত প্রত্নস্থল সমূদহর ভূলম প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তদরর অিীদন আনা। 

 

 ২০১৮-১৯ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 

 * ০২টি প্রত্নস্থদল উৎখনন কার্ িক্রম পলরচালনা । 

                   *  প্রত্নতালত্ত্বক লনেশ িন (Antiquities) সাংগ্রহ । 

  *  চুয়াডাঙ্গা সজলার কালুরদপাল রাজার লিলব প্রত্নস্থল  সাংরক্ষণ ও প্রেশ িনীদকন্দ্র েশ িকদের জন্য উন্মুি করা  । 

*  র্দশার সজলার ইমামবািা প্রেশ িনীদকন্দ্র েশ িকদের জন্য উন্মুি করা  । 

                   *  ০১ টি প্রলশক্ষণ সকাদস ির আদয়াজন । 
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                   *  কালচারাল সহলরদটজ টু্লরজদমর বাস্তবায়দনর উদ্যমাগ গ্রহণ । 

উপক্রমলণকা (Preamble) 

 

 

 

         সরকালর েপ্তর / সাংস্থাসমূদহর প্রালতষ্ঠালনক েক্ষতা বৃলদ্ধ, স্বেতা ও জবাবলেলহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং 

সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার লনলিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

  

আঞ্চললক পলরচালক কার্ িালয়, খুলনা, প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর 

 

এবাং 

 

 

মহাপলরচালক, প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর এর মদে ২০১৮ সাদলর জুন মাদসর ১০ তালরদখ এই বালষ িক কম িম্পােন চুলি স্বাক্ষলরত হদলা । 

 

 

 

     এই চুলিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ লনম্নলললখত লবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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সসকশন ১: 

 

আঞ্চডলক পডরিালদকর কার্াৃলয়, খুলনার রূপকল্প / অলভকল্প (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবলল 

 

 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) :  প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদহযর প্রলত সদচতন সাংস্কৃলতমনষ্ক জালত । 

    

 

১.২  অলভলক্ষয (Mission) :  সেশজ সাংস্কৃলত, কৃলি, ইলতহাস, ঐলতহয, প্রত্নতালত্ত্বক সম্পদের সাংস্কার,   

                              সাংরক্ষণ, গদবষণা ও উন্নয়দনর মােদম জালতর   মানলসক লবকাশ ও উৎকষ ি সািন । 

 

                

 ১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ( Strategic Objectives) : 

 

       ১.৩.১.  েলক্ষণবদঙ্গর প্রত্নতালত্ত্বক সাাংস্কৃলতক ঐলতহয সাংরক্ষণ, প্রত্নতালত্ত্বক সম্পদের  লচলিতকরণ, সাংস্কার, সাংরক্ষণ, পলরচর্ িা ও  

উৎকষ ি সািন । 

     ১.৩.২   েলক্ষণবদঙ্গর সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর লনয়ন্ত্রণ, পলরচালনা, প্রেশ িন, সুরক্ষা ও গদবষণা । 

 

                ১.৩.৩  আবলশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

o েক্ষতার সদঙ্গ বালষ িক কম িসম্পােন চুলি বাস্তবায়ন । 

o উদ্ভাবন ও অলভদর্াগ প্রলতকাদরর মােদম সসবার মাদনান্নয়ন । 

o প্রশাসলনক সাংস্কার ও তনলতকতার উন্নয়ন । 

o তথ্য অলিকার ও স্বপ্রদণালেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন । 

o আলথ িক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন । 

            

১.৪  কার্ িাবলল ( Functions) : 

 

১.৪.১.   েলক্ষণবদঙ্গর সাাংস্কৃলতক ঐলতহয,  প্রত্নবস্তু সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, পলরচর্ িা ও গদবষণা । 

১.৪.২.  Antiquities Act 1968 ( amenment in 1976) অনুর্ায়ী েলক্ষণবদঙ্গর প্রাচীন পুরাকীলতি সুরক্ষা, সকল প্রকার 

প্রত্নবস্তুর লনয়ন্ত্রণ ও পলরচালনা । 

১.৪.৩.   েলক্ষণবদঙ্গর  সকল প্রত্নস্থল ও পুরাকীলতির ব্যবস্থাপনা, সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও সমরামত। 

১.৪.৪.   অনুসন্ধান ও উৎখনদনর পলরকল্পনা গ্রহণ ও কম িসূচী অনুর্ায়ী প্রত্নস্থদল উৎখনন ও অনুসন্ধান পলরচালনা । 

১.৪.৫.  বহনদর্াগ্য প্রত্নবস্তুর সুরক্ষা, সাংরক্ষণ ও উপস্থাপদনর / প্রেশ িদনর লনলমি জাদু্র/ প্রেশ িনীদকন্দ্র  প্রলতষ্ঠা ও পলরচালনা । 

 

 



 

সসকশন ২  

সকৌশলগত উদেশ্য,  কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন  

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষযমাত্রা / লনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

Target / Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপণ 

)nortectirn(  

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

)nortectirn(  

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অলত 

উিম 

উিম চললত 

মান 

চললত 

মাদনর 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্য 

১. খুলনা ও বলরশাল 

লবভাদগর  প্রত্নতালত্ত্বক 

সাাংস্কৃলতক ঐলতহয 

সাংরক্ষণ, প্রত্নতালত্ত্বক 

সম্পদের   লচলিতকরণ, 

সাংস্কার, সাংরক্ষণ ও 

উৎকষ ি সািন 

 

 

৪০ 

১.১ প্রত্নস্থাপনা, 

প্রত্নসম্পে ও 

স্থানান্তরদর্াগ্য 

প্রত্নতালত্ত্বক লনেশ িন 

লচলিতকরণ 

১.১.১স্থাপনা ও 

স্থানান্তরদর্াগ্য 

লনেশ িন লচলিত 

সাংখ্যা ৮ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৫৮ ১৫৮ ১৫৭ ১৫৬ ১৬০ ১৬১ 

১.২ প্রত্নতালত্ত্বক 

স্থাপনা উৎখনন 

১.২.১উৎখননকৃত 

স্থাপনা 

সাংখ্যা ৭ ২ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.৩ প্রত্নতালত্ত্বক 

লনেশ িন সাংরক্ষণ ও 

প্রেশ িন 

১.৩.১ েশ িনাথী 

(প্রত্নস্থল) 

সাংখ্যা ও 

শতকরা 

১৫ ৫.৬ ৫.৬ ৫.৮০ ৫.৭০ ৫.৬০ ৫.৫০ ৫.৪০ ৬.০০ ৬.২০ 

১.৩.২ আদয়ালজত 

প্রেশ িনী 

সাংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৩.৩ সসলমনার সাংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - -   

২. খুলনা ও বলরশাল 

লবভাদগর  সকল প্রকার 

প্রত্নবস্তুর লনয়ন্ত্রণ, 

পলরচালনা, প্রেশ িন, 

সুরক্ষা ও গদবষণা 

পলরচালনা 

 

 

৪০ 

২.১গদবষণামূলক 

বই, নতুন প্রকাশনা 

সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ 

২.১.১সাংগৃহীত 

গ্রন্থ 

সাংখ্যা ৫ - - ৬০ ৫৫ ৫০ 

 

৪০ ৩০ ৬১ ৬২ 

২.১.২ প্রকালশত 

গ্রন্থ / সিাল্ডার  

সাংখ্যা ৫ - - ১ - - - - ১ ১ 

২.২ প্রত্নতালত্ত্বক 

জলরপ 

২.২.১ উপদজলা 

ওয়ারী 

সাংখ্যা ৫ - - ১ - - - - ১ ১ 

২.২.২  পূব িবতী 

জলরপ তথ্যালের 

ডকুদমন্টশন  

সাংখ্যা ৫ - - ৩১সম ২০১৯ ১৫ জুন 

২০১৯ 

- - - ৩১ সম 

২০২০ 

২০ 

২.৩ প্রত্নবস্তু 

জাদু্দর প্রেশ িন 

২.৩.১ আগত 

েশ িনাথী 

(জাদু্র) 

সাংখ্যা ও 

শতকরা 

১০ ৪.৫ ৫.০ ৫.৫ ৫.৪ ৫.৩ ৫.২ ৫.১ ৬.০ ৬.৫ 

২.৩.২ লশশু 

েশ িনাথী 

(জাদু্র) 

সাংখ্যা ও 

শতকরা 

৫ - - .৫০ .৪০ .৩০ - - .৬০ .৭০ 

২.৪ হালনাগাে 

প্রলতদবেন  

২.৪.১ লনি িালরত 

সময় / তালরখ 

 ৫   ০১ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০১৯ 

২০ জুন 

২০১৯ 

  ২৫ জুন  

 ২০১৯ 

০১ জুলাই 

২০১৯ 

০১ জুন 

২০২০ 

০১ জুন 

২০২১ 

 



 

খুলনা আঞ্চললক কার্ িালদয়র আবলশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মান- ২০১৮-১৯ (Target Value 2018-19) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অলত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চললত মান 

(Fair) 

চললতমাদনর 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বালষ িক 

কম িসম্পােন 

চুলি বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অথ িবছদরর বালষ িক  কম িসম্পােন 

চুলির মূল্যায়ন প্রলতদবেন োলখল 
মূল্যায়ন প্রলতদবেন োলখলকৃত তালরখ ১ 

২৪ জুলাই 

২০১৮ 
২৯ জুলাই ২০১৮ 

৩০ জুলাই 

২০১৮ 

৩১ জুলাই 

২০১৮ 

০১ আগস্ট 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ িবছদরর বালষ িক  কম িসম্পােন 

চুলির অি িবালষ িক মূল্যায়ন প্রলতদবেন উর্ধ্িতন  

কর্তিদপক্ষর লনকট োলখল 

 মূল্যায়ন প্রলতদবেন োলখলকৃত সাংখ্যা ১ 
১৩ জানুয়ালর 

২০১৯ 

১৬ জানুয়ালর 

২০১৯ 

১৭ জানুয়ালর 

২০১৯ 

২০ জানুয়ালর 

২০১৯ 

২১জানুয়ালর 

২০১৯ 

সরকালর কম িসম্পেন ব্যবস্থাপনা পলদ্ধতসহ 

অন্যান্য লবষদয় কম িকতিা / কম িচাডরসের জন্য 

প্রলশক্ষণ আদয়াজন  

আদয়ালজত প্রলশক্ষদণর সময় জন্ণ্টা ১ ৬০ - - - - 

কার্ িপদ্ধলত, 

কম িপলরদবশ ও 

সসবার 

মাদনান্নয়ন 

৯ 

ই-িাইললাং পদ্ধলত বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট সডদস্কর মােদম গৃহীত ডাক ই-

িাইললাং লসদস্টদম আপদলাডকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-িাইদল নলথ লনষ্পলিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-িাইদল পত্র জারীকৃত** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাবনী উদ্যমাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

বাস্তবায়ন  

ন্যূনেম একটি উদ্ভাবনী উদযাগ / ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবাডয়ে 
তালরখ ১ 

৩১ লডদসম্বর 

২০১৮ 

০৭ জানুয়ালর 

২০১৯ 

১৪ জানুয়ালর 

২০১৯ 

২১ জানুয়ালর 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ালর 

২০১৯ 

ডসটিদেনস িার্াৃর বাস্তবায়ন 

হালনাগােকৃত লসটিদজনস চাট িার 

অনুর্ায়ী প্রেি সসবা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবাগ্রহীতাদের মতামত পলরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 
তালরখ ১ 

৩১ লডদসম্বর 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ালর 

২০১৯ 

৭ সিব্রুয়ালর 

২০১৯ 

১৭ সিব্রুয়ালর 

২০১৯ 

২৮ সিব্রুয়ালর 

২০১৯ 

অলভদর্াগ প্রলতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
লনলে িি সমদয়র মদে অলভদর্াগ 

লনষ্পলিকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

লপআরএল শুরুর ২মাস পূদব ি সাংলিি 

কম িচালরর লপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র 

জালর লনলিতকরণ  

লপআরএল আদেশ জালরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জালরকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আলথ িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৫ 

অলডট আপলি লনষ্পলি কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

ব্রিসীর্ েবাব প্রপ্রডরে % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অলডট আপলি লনষ্পলিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পলির হালনাগাে তাললকা 

প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পলির তাললকা  হালনাগােকৃত  তালরখ ১ 
৩ সফ্রবুয়ালর 

২০১৯ 

১৭ সফ্রবুয়ালর 

২০১৯ 

২৮ সফ্রবুয়ালর 

২০১৯ 

২৮ মাচ ি ২০১৯ ১৫ এলপ্রল 

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পলির তাললকা  হালনাগােকৃত  তালরখ ১ 
৩ সফ্রবুয়ালর 

২০১৯ 

১৭ সফ্রবুয়ালর 

২০১৯ 

২৮ সফ্রবুয়ালর 

২০১৯ 

২৮ মাচ ি ২০১৯ ১৫ এলপ্রল 

২০১৯ 

বালষ িক উন্নয়ন কম িসূলচ বাস্তবায়ন বালষ িক উন্নয়ন কম িসূলচ বাস্তবালয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 



 

 
 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

PI) 

লক্ষযমাত্রার মান- ২০১৮-১৯ (Target Value 2018-19) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অলত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চললত মান 

(Fair) 

চললতমাদনর 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

সকৌশল ও তথ্য 

অলিকার 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপলরকল্পনা ও পলরবীক্ষণ 

কাঠাদমা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপলরকল্পনা ও 

পলরবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত 
তালরখ ১ ১৫ জুলাই  ৩১ জুলাই  - - - 

লনি িালরত সমদয় তত্রমালসক প্রলতদবেন োলখল 
লনি িালরত সমদয় তত্রমালসক প্রলতদবেন 

োলখলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - 

- - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন  হালনাগােকৃত % ১ ১০০ 
 

৯০ 

 

৮০ 

 

- 
 

- 

 

 *জনপ্রশাসন প্রলশক্ষণ ্ানুয়াল অনুর্ায়ী উি প্রলশক্ষদণর আদয়াজন করদত হদব। 

** মলন্ত্রপলরষে লবভাদগর ই-গভন্যিান্স অলিশাখা হদত প্রাপ্ত প্রলতদবেন। 

*** মলন্ত্রপলরষে লবভাদগর ই-গভন্যিান্স অলিশাখা হদত প্রাপ্ত প্রলতদবেন। 

 



 

 

 

 

আলম আঞ্চললক পলরচালক, খুলনা লবভাগ, খুলনা প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তদরর মহাপলরচালক এর  লনকট অঙ্গীকার 

করলছ সর্, আলম চুলিদত বলণ িত িলািল অজিদন সদচি  থাকব । 

 

 আলম, মহাপলরচালক প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর এই চুলিদত বলণ িত িলািল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ালগতা প্রোন করব । 

 

 

 

 

স্বাক্ষলরত :  

 

 

 

 

 

 

 

আঞ্চললক পলরচালক                                                                                তালরখ  

খুলনা লবভাগ, খুলনা 

তালরখ  

 

 

 

 

         মহাপলরচালক                       তালরখ  

         প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর 

         তালরখ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

ক্রলমক নাং শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

লববরণ 

১। সলবম সাংস্কৃলত লবষয়ক মন্ত্রণালয় 

২। প্রঅ প্রত্নতত্ত্ব অলিেপ্তর 

৩। প্রজা প্রত্নতালত্ত্বক জাদু্র 

৪। প্রকা প্রত্নতালত্ত্বক প্রকাশনা 

৫। আপক আঞ্চললক পলরচালদকর কার্ িালয় 

৬। প্রত্ন প্রত্নসম্পে ও সাংরক্ষণ 

৭। প্রদকৌ প্রদকৌশল শাখা 

৮। বাএ বাাংলা একাদডমী 

৯। বাজাজা বাাংলাদেশ জাতীয় জাদু্র 

১০। বালশএ বাাংলাদেশ লশল্পকলা একাদডমী 

১১। বাপদবা বাাংলাদেশ পর্ িটন সবাড ি 

১২। বাপক বাাংলাদেশ পর্ িটন কদপ িাদরশন 

১৩। মলব মলন্ত্রপলরষে লবভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

সাংদর্াজনী- ২:  কম িসম্পােন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী  মন্ত্রণালয় / লবভাগ / সাংস্থার এবাং পলরমাপ পদ্ধলত-এর লববরণ 

  

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক লববরণ বাস্তবায়নকারী ইউলনট পলরমাপ পদ্ধলত এবাং 

উপািসূত্র 

সািারণ 

মন্তব্য 

১. ১.১) প্রত্নস্হাপনা, প্রত্নসম্পে 

ও   স্থান্তান্তরদর্াগ্য 

প্রত্নতালত্ত্বক লনেশ িন 

লচলিতকরণ  

১.১.১) স্হাপনা ও  

স্থান্তান্তরদর্াগ্য লনেশ িন লচলিত 

নতুন প্রত্নলনেশ িন অনুসন্ধান ও 

সাংগ্রহ ও লচলিতকরণ 

আঞ্চললক পলরচালদকর 

কার্ িালয়, খুলনা 

১। আঞ্চললক কার্ িালয় 

২। আঞ্চললক কার্ িালদয়র প্রলতদবেন  

৩। অলিনস্থ জাদু্র সমূদহর প্রলতদবেন 

৪। আঞ্চললক কার্ িালয় ও আঞ্চললক কার্ িালদয়র  

অলিনস্থ জাদু্র সমূদহর লনেশ িন সরলজস্ট্রার 

 

২. ২.১) প্রত্নতালত্ত্বক 

স্হাপনা উৎখনন 

২.১.১) উৎখননকৃত স্হাপনা লব্যমমান ও নতুন প্রত্নতালত্ত্বক 

স্হান অনুসন্ধান ও উৎখনন 

আঞ্চললক পলরচালদকর 

কার্ িালয়, খুলনা 

১। আঞ্চললক কার্ িালয় 

২। আঞ্চললক কার্ িালদয়র প্রলতদবেন 

 

৩. ৩.১) প্রত্নতালত্ত্বক 

লনেশ িন সাংরক্ষণ ও 

প্রেশ িন 

৩.১.১) েশ িনাথী লবলভন্ন প্রত্নতালত্ত্বক স্হাপনা েশ িন সাইট লমউলজয়াম,  

আঞ্চললক পলরচালদকর 

কার্ িালয়, খুলনা 

১। আঞ্চললক কার্ িালয় 

২। আঞ্চললক কার্ িালদয়র প্রলতদবেন 

৩।আঞ্চললক কার্ িালদয়র  অলিনস্থ জাদু্র 

সমূদহর টিদকট বলহর মুলি ও সরলজস্ট্রার 

 

৩.১.২) প্রেশ িনী  আদয়ালজত 

 

উৎখনদনর পর প্রাপ্ত প্রত্নসম্পে 

প্রেশ িন 

৪. ৪.১) গদবষণামূলক বই, 

নতুন প্রকাশনা সাংগ্রহ 

ও সাংরক্ষণ 

৪.১.১) সাংগৃহীত প্রন্থ নতুন প্রকাশনা  আঞ্চললক 

পলরচালদকর কার্ িালয়, 

খুলনালাইদেরী ও প্রত্নতালত্ত্বক 

স্থাদনর লাইদেরীর জন্য সাংগৃহীত 

সাইট লমউলজয়াম, আঞ্চললক 

পলরচালদকর কার্ িালয়, খুলনা 

১। আঞ্চললক কার্ িালয় 

২। আঞ্চললক কার্ িালদয়র প্রলতদবেন 

 

 

৪.১.২) প্রকালশত গ্রন্থ/ 

সিাল্ডার 

প্রত্নতালত্ত্বক প্রকাশনা 

৫. ৫.১) প্রলশক্ষণ 

আদয়াজন 

৫.১.১) আদয়ালজত প্রলশক্ষণ / 

অনুষ্ঠান / সকাস ি 

প্রত্নতালত্ত্বক লবলভন্ন লবষদয় 

প্রলশক্ষন আদয়াজন ও সসলমনার 

আদয়াজন 

আঞ্চললক পলরচালদকর 

কার্ িালয়, খুলনা 

১। আঞ্চললক কার্ িালয় 

২। আঞ্চললক কার্ িালদয়র প্রলতদবেন 

 

অাংশগ্রহণকৃত প্রলশনাথী 

৬. ৬.১) প্রত্নবস্তু জাদু্দর 

প্রেশ িন 

৬.১.১) আগত েশ িনাথী সাংগৃহীত প্রত্নলনেশ িন প্রত্নতালত্ত্বক 

লবলভন্ন সাইট লমউলজয়াদম 

েশ িনাথীর জন্য প্রেশ িন 

সাইট লমউলজয়াম, আঞ্চললক 

পলরচালদকর কার্ িালয়, খুলনা 

১। আঞ্চললক কার্ িালয় 

২। আঞ্চললক কার্ িালদয়র প্রলতদবেন 

 

৭. ৭.১) প্রকালশত 

প্রলতদবেন 

৭.১.১) লনি িালরত সময় / 

তালরখ  

প্রত্নতালত্ত্বক খনন, সাংস্কার ও 

সাংরক্ষণ লবষদয় প্রলতদবেন সপশ 

প্রিান কার্ িালয় ১। আঞ্চললক কার্ িালয় 

২। আঞ্চললক কার্ িালদয়র প্রলতদবেন 

 

 



 

 

সাংদর্াজনী ৩ :অন্যান্য েপ্তর / অলিেপ্তর / লবভাদগর লনকট  সুলনলে িি কম িসম্পােন চালহোসমূহ 

 

প্রলতষ্ঠাদনর নাম সাংলিি কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক উি প্রলতষ্ঠাদনর লনকট চালহো/ প্রতযাশা চালহো প্রতযাশার সর্ালিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

৩.১) সবসামলরক 

লবমান পলরবহন ও 

পর্ িটন মন্ত্রণালয় 

সেশী-লবদেশী 

পর্ িটকদের আগমন 

তথ্য উপাদির মােদম প্রত্নতালত্ত্বক 

স্হান সমূহ পর্ িটকদের লনকট 

উপস্হাপন এবাং সর্াগাদর্াদগর 

মােদম েশ িদনর ব্যবস্হা করণ 

সবসামলরক লবমান পলরবহন ও পর্ িটন 

মন্ত্রণালদয়র েশ িনীয় স্থান সমূহ েশ িদনর 

ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য বাাংলাদেশ পর্ িটন 

সবাদড ির মােদম লনিয়তা। 

তথ্য উপাদির মােদম প্রত্নতালত্ত্বক 

স্হান সমূহ পর্ িটকদের লনকট 

উপস্হাপন এবাং সর্াগাদর্াদগর মােদম 

েশ িদনর ব্যবস্হা করা হদল েশ িক 

সাংখ্যা বৃলদ্ধ হদল রাজস্ব আয় বৃলদ্ধ পাদব 

েশ িনাথী কম হদব 

৩.২) সজলা 

প্রশাসদকর 

কার্ িালয় 

(সাংলিি) 

ভূলম তিলসল 

প্রোন, 

ভূলম অলিগ্রহণ ও 

সীমানা লনি িারণ 

প্রত্নতালত্ত্বক স্থান ও পাশ্ববতী স্হান / 

এলাকার  ভূলম অলিগ্রহদণ 

সহায়তাকরণ  

প্রত্নতালত্ত্বক লনেশ িনসমূহ সাংরক্ষদণ সজলা 

প্রশাসক কর্তিক ভূলমর তিলসলস্থ 

হালনাগাে তথ্যালে সপ্ররণ ও সালব িক 

সহদর্ালগতা । 

প্রত্নতালত্ত্বক স্থান ও পাশ্ববতী স্হান / 

এলাকার  ভূলম অলিগ্রহদণর িদল 

সেদশর ইলতহাস ও ঐলতহয সাংরক্ষদণ  

সহায়তা হদব । 

নতুন প্রত্নতালত্ত্বক স্থাপনা 

লচলিত / লনলিতকরণ / 

সাংরক্ষণ করা র্াদব না । 

৩.৩) বাাংলাদেশ 

আনসার 

(সাংলিি েপ্তর) 

সাংরলক্ষত 

পুরাকীলতি ও 

জানু্র সমূদহর 

লনরাপিা লবিান 

করা 

সাংরলক্ষত পুরাকীলতি ও জানু্র 

সমূদহর লনরাপিা প্রোদন 

সহায়তাকরণ 

সাংরলক্ষত পুরাকীলতি ও জানু্র সমূদহর 

লনরাপিা প্রোন ও সালব িক সহদর্ালগতা । 

সাংরলক্ষত পুরাকীলতি ও জানু্র সমূদহর 

লনরাপিা প্রোদনর িদল সেদশর 

ইলতহাস ও ঐলতহয সাংরক্ষদণ  সহায়তা 

হদব । 

প্রত্নতালত্ত্বক স্থাপনা 

লনলিতকরণ / সাংরক্ষণ 

করা র্াদব না । 

 

 

 


