
২০১৯-২০ অর্ থ বছররর বার্ থক কম থম্পাদন চুর্ি’র ত্রৈমার্ক (এপ্রিল-জুন/২০২০) অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন 

সকলন-২ প্রত্নিত্ত্ব অর্িদপ্তররর আঞ্চর্ক পর্রচাক কায থায়, খুনা এর সকৌলগি উরেশ্য, কায থক্রম, কম থম্পাদন সূচক এবং ক্ষ্যমাৈামূ 

সকৌলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম থম্পাদন 

সূচরকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অজথন 

 

ক্ষ্যমাৈা     

/র্নর্ থায়ক ২০১৯-

২০ 

Target 

/Criteria 

Value for FY 

2019-20 

অািারর্ 

১০০% 

প্রকৃি অজথন 

 

 

 

 

মন্তব্য 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১ম অি থবার্ থক 

(জুাই-র্িরম্বর)১৯ 

২য় অি থবার্ থক 

(জানুয়ার্র-জুন)২০ 

১ম  

ত্রৈমার্ক 

(জুাই-

সরেম্বর)১৯ 

২য় 

ত্রৈমার্ক 

(অরটাবর-

র্িরম্বর)১৯ 

৩য় 

ত্রৈমার্ক 

(জানুয়ার্র-

মাচ থ)২০ 

৪র্ থ 

ত্রৈমার্ক 

(এর্প্র-

জুন)২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ 

প্রত্নিত্ত্ব অর্িদপ্তররর সকৌলগি উরেশ্যমূ 

 

 

১. খুনা  বর্রলা 

র্বভারগর প্রত্নিার্ত্ত্বক 

াংস্কৃর্িক ঐর্িয 

ংরক্ষ্র্ প্রত্নিার্ত্ত্বক 

ম্পরদর র্চর্িিকরর্ , 

ংরক্ষ্র্  ংরক্ষ্র্ 

উৎক থ ািন 

 

 

 

 

     ৪০ 

১.১  প্রত্নস্থাপনা, প্রত্নম্পদ  

স্থানান্তর সযাগ্য প্রত্নিার্ত্ত্বক 

র্নদল থন র্চর্িিকরর্ 

১.১.১. স্থাপনা  

স্থানান্তররযাগ্য র্নদল থন 

র্চর্িি 

ংখ্যা ৮ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ৪০ ৬০ ৩০ ৩০ ব থরমাট-১৬০ টি 

স্থাপনা  

স্থানান্তররযাগ্য 

র্নদল থন র্চর্িি করা 

রয়রছ। 

১.২. প্রত্নিার্ত্ত্বক স্থাপনা 

উৎখনন 

১.২.১. উৎখননকৃি 

স্থাপনা 

ংখ্যা ৭ ২ ২ ২ - ১ ১ - ব থরমাট-২টি 

১.৩ প্রত্নিার্ত্ত্বক র্নদল থন 

ংরক্ষ্র্  প্রদল থন 

১.৩.১ দল থনার্ী 

(প্রত্নস্থ) 

ংখ্যা  

লিকরা 

১৫ ৫.৬ ৮.৩৮ ৬.০০ ১.৮৭ ১.৬১ ৩.৩৫ - ৬.৮৩ 

১.৩.২ আরয়ার্জি 

প্রদল থনী 

ংখ্যা ৫ ১ ১ ১ ১ - - - 
০১-০৯-২০১৯ সর্রক 

০৭-০৯-২০১৯  িার্রখ 

পয থন্ত প্রদল থনী ম্পন্ন 

করা রয়রছ। 

১ .৩. ৩ সর্মনার ংখ্যা ৫ ১ ৩ ১ - - ১ - 
২০ সেব্রুয়ারী/২০২০ 

মার সর্মনার 

আরয়াজন  ম্পাদন  

করা রয়রছ। 

 

 

 

২.  খুনা  বর্রলা 

র্বভারগর ক প্রকার 

প্রত্নবস্তু র্নয়ন্ত্রর্ , 

পর্রচানা, প্রদল থন, 

সুরক্ষ্া  গরবর্া 

পর্রচানা 

 

 

       ৪০ 

২.১ গরবর্ামূক বই, 

নতুন প্রকালনা ংগ্র  

ংরক্ষ্র্ 

২.১.১ ংগৃীি গ্রন্থ ংখ্যা ৫ - ৬০ ৬১ ২২ ১৭ - ২২ 
সর্ বম োট ৬১টি র্ই ক্রয় 

করো হময়মে। 

২.১.২ প্রকার্লি 

গ্রন্থ/সোল্ডার 

ংখ্যা ৫ - ২ ১ - - - ১  

২.২ প্রত্নিার্ত্ত্বক জর্রপ ২.২.১ উপরজা য়ারী ংখ্যা ৫ - ৫ ১ - ২ - - 
শ্যামনগর  কাীগঞ্জ 

২টি উপরজায় জরীপ 

ম্পন্ন করা রয়রছ। 

২.২.২ পূব থবিী জর্রপ 

িথ্যার্দর  িকুরমন্টলন  

ংখ্যা ৫ - ২৮ ৩১ সম ২০২০ - - - ২৪ সম 

২০২০ 

পটুয়াখাী সজার 

জর্রপ িথ্যার্দর 

িকুরমরন্টলন প্রস্তুি 

করর প্রিান কায থায় 

ঢাকায় সপ্ররন করা 

রয়রছ। 

২.৩ প্রত্নবস্তু জাদুঘরর 

প্রদল থন 

২.৩.১ আগি দল থনার্ী 

(জাদুঘর) 

ংখ্যা  

লিকরা 

১০ ৫.০ ৮.১১ ৬.০ ৩.০৬ ১.৭২ ৩.৬৪ - ৮.৪২ 

২.৩.২ র্লশু দল থনার্ী 

(জাদুঘর) 

ংখ্যা  

লিকরা 

৫ - .৫৬ .৬০ .০৬৮ .১১১ .২৬৭ - .৪৪৬ 

২.৪ প্রকার্লি প্রর্িরবদন 

(প্রত্নবািথা) 

২.৪.১ র্নি থার্রি ময়/ 

িার্রখ 

িার্রখ ৩ ৩০জুন 

২০১৮ 

৩০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন ২০২০ - - - - 
প্রিান কায থায় প্রকাল 

কররব। প্রত্নবািথার িথ্য 

যর্ামরয় প্রিান 

কায থারয় সপ্ররর্ করা 

রয়রছ। 



সকৌলগি 

উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম থম্পাদন 

সূচরকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃি অজথন 

 

ক্ষ্যমাৈা     

/র্নর্ থায়ক ২০১৯-

২০ 

Target 

/Criteria 

Value for FY 

2019-20 

অািারর্ 

১০০% 

প্রকৃি অজথন 

 

 

 

 

মন্তব্য 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১ম অি থবার্ থক 

(জুাই-র্িরম্বর)১৯ 

২য় অি থবার্ থক 

(জানুয়ার্র-জুন)২০ 

১ম  

ত্রৈমার্ক 

(জুাই-

সরেম্বর)১৯ 

২য় 

ত্রৈমার্ক 

(অরটাবর-

র্িরম্বর)১৯ 

৩য় 

ত্রৈমার্ক 

(জানুয়ার্র-

মাচ থ)২০ 

৪র্ থ 

ত্রৈমার্ক 

(এর্প্র-

জুন)২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ 

২.৫ প্রত্নিার্ত্ত্বক 

জাদুঘরর মুর্জব কর্ থার 

স্থাপন 

২.৫.১ র্নি থার্রি ময়/ 

িার্রখ 

িার্রখ ২ - - 

 

৭ মাচ থ ২০২০ - ২০ 

র্িরম্বর/

২০১৯ 

- - 
র্িরম্বর/২০১৯ 

আঞ্চর্ক পর্রচারকর 

কায থায়, খুনা  এর 

র্নয়ন্ত্রর্ািীন আটটি 

জাদুঘরর  মুর্জব কর্ থার 

স্থাপন করা রয়রছ। 

প্রত্নিত্ত্ব অর্িদপ্তররর আঞ্চর্ক পর্রচাক কায থায়, খুনা এর আবর্শ্যক সকৌলগি উরেশ্যমূ 
 

 

 

 

 

কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ কাম-৭ 

সকৌলগি উরেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম থম্পাদন 

সূচরকর মান 

(Weight of 

PI) 

ক্ষ্যমাৈার 

মান-২০১৯-২০ 

(Target 

Value 2019-

20) 

১ম অি থবার্ থক 

(জুাই-র্িরম্বর)১৯ 

২য় অি থবার্ থক 

(জানুয়ার্র-জুন)২০ 

১ম 

ত্রৈমার্ক 

(জুাই-

সরেম্বর)১৯ 

২য় 

ত্রৈমার্ক 

(অরটাবর-

র্িরম্বর)১৯ 

৩য় 

ত্রৈমার্ক 

(জানুয়ার্র-

মাচ থ)২০ 

৪র্ থ 

ত্রৈমার্ক 

(এর্প্র-জুন)২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১] দাপ্তর্রক কম থকারে স্বচ্ছিা 

বৃর্ি  জবাবর্দর্ র্নর্িিকরর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

 

 

 

 

 

[১.১] বার্ থক কম থম্পাদন চুর্ি বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রকার্র কম থম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা ংক্রান্ত প্রর্লক্ষ্র্ অন্যান্য 

র্বরয় প্রর্লক্ষ্র্ আরয়ার্জি 

জনঘন্টা ০.৫ ৬০ ১৫ জনঘন্টা ২০ জনঘন্টা ৭ জনঘন্টা ১৮ জনঘন্টা 

[১.১.২] এর্পএ টিরমর মার্ক ভার 

র্িান্ত বাস্তবার্য়ি 

% ০.৫ ১০০ ২০% ৫০% ৫০% ১০০% 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্ থবছররর বার্ থক 

কম থম্পাদন চুর্ির মূল্যায়ন প্রর্িরবদন 

উর্ধ্থিন কর্তথপরক্ষ্র র্নকট দার্খ 

িার্রখ ০.৫ ২৪ জুাই, 

২০১৯ 

২৭-৮-২০১৯ 

িার্রখ 

প্রর্িরবদন 

দার্খ 

- - - 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্ থবছররর বার্ থক 

কম থম্পাদন চুর্ির অি থ-বার্ থক মূল্যায়ন 

প্রর্িরবদন উর্ধ্থিন কর্তথপরক্ষ্র র্নকট 

দার্খ 

িার্রখ ০.৫ ১৩ জানুয়ার্র, 

২০২০ 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

০৯-০১-২০২০ 

িার্রখ অি থবার্ থক 

প্রর্িরবদন দার্খ 

করা রয়রছ 

২৫ জুন, ২০২০ 

[১.২] জািীয় শুিাচার সকৌল  িথ্য 

অর্িকার বাস্তবায়ন 

[১.২.১] জািীয় শুিাচার কম থপর্রকল্পনা 

বাস্তবার্য়ি 

% ১.০ ১০০ ২৫% ৫০% ২৫% ১০০% 

[১.৩] অর্ভরযাগ প্রর্িকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন [১.৩.১] র্নর্দ থষ্ট মরয়র মরে অর্ভরযাগ 

র্নষ্পর্িকৃি 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 



কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ কাম-৭ 

সকৌলগি উরেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম থম্পাদন 

সূচরকর মান 

(Weight of 

PI) 

ক্ষ্যমাৈার 

মান-২০১৯-২০ 

(Target 

Value 2019-

20) 

১ম অি থবার্ থক 

(জুাই-র্িরম্বর)১৯ 

২য় অি থবার্ থক 

(জানুয়ার্র-জুন)২০ 

১ম 

ত্রৈমার্ক 

(জুাই-

সরেম্বর)১৯ 

২য় 

ত্রৈমার্ক 

(অরটাবর-

র্িরম্বর)১৯ 

৩য় 

ত্রৈমার্ক 

(জানুয়ার্র-

মাচ থ)২০ 

৪র্ থ 

ত্রৈমার্ক 

(এর্প্র-জুন)২০ 

[১.৩.২] অর্ভরযাগ র্নষ্পর্ি ংক্রান্ত 

মার্ক প্রর্িরবদন উর্ধ্থিন অর্ের 

দার্খকৃি 

ংখ্যা ০.৫ ১২ ৩ ৩ ৩ ৩ 

 

[১.৪] সবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ানাগাদকরর্  

বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] সবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি 

ানাগাদকৃি 

% ১ ৯০% ৫০% ৫০% ১০০% ১০০% 

[১.৪.২] র্নি থার্রি মরয় ত্রৈমার্ক 

বাস্তবায়ন প্রর্িরবদন ঊর্ধ্থিন অর্ের 

দার্খকৃি 

ংখ্যা ০.৫ ৪ ১ ১ ১ ১ 

[১.৪.৩] সবাগ্রীিারদর মিামি 

পর্রবীক্ষ্র্ ব্যবস্থা চালুকৃি 

িার্রখ ০.৫ ৩১ 

র্িরম্বর, ২০১৯ 

২৫-৯-২০১৯ - - - 

 

 

 

 

[২] কম থম্পাদরন গর্িলীিা 

আনয়ন  সবার মান বৃর্ি 

 

 

 

 

৮ 

 

[২.১] ই-োইর্ং পির্ি বাস্তবায়ন 

[২.১.১] ক লাখায় ই-নর্র্ ব্যবার 

 

% ১ ১০০ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

[২.১.২] ই-োইর নর্র্ র্নষ্পর্িকৃি % ১ ৭০ ৮৫% ৮৫% ৯৫% ৯৮% 

[২.১.৩] ই-োইর পৈ জারীকৃি 

 

% ১ ৬০ ৮৫% ৯০% ৯৫% ৯৮% 

[২.২] উদ্ভাবনী উরযাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূন্যিম একটি উদ্ভাবনী 

উরযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃি 

িার্রখ ১ ১১ মাচ থ, ২০২০ চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

উদ্ভাবনী উরযাগ   

চালুকৃি 

জানুয়ারী/২০২০ সর্রক 

উদ্ভাবনী উরযাগ   

চালুকৃি 

[২.৩] র্প আর এ শুরুর ২ মা পূরব থ  ংর্িষ্ট 

কম থচারীর র্প আর এ  ছুটি নগদায়ন পৈ 

জারী করা 

[২.৩.১] র্প আর এ আরদল জার্রকৃি % ১.০ ১০০ চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান প্রর্ক্রয়া 

[২.৩.২] ছুটি নগদায়নপৈ জার্রকৃি % ১.০ ১০০ চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান প্রর্ক্রয়া 

[২.৪] িথ্য বািায়ন ানাগাদকরর্ [২.৪.১] অর্েরর ক িথ্য 

ানাগাদকৃি 

% ২ ১০০ ৮০% ৮৫% ৯৫% ১০০% 

[৩] আর্র্ থক  ম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৬ [৩.১] বারজট বাস্তবায়রন উন্নয়ন [৩.১.১] বারজট বাস্তবায়ন পর্রকল্পনা 

প্রর্ীি 

িার্রখ ১ ১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৯ আগস্ট, 

২০১৯ 

- - - 

[৩.১.২] ত্রৈমার্ক বারজট বাস্তবায়ন 

প্রর্িরবদন দার্খকৃি 

ংখ্যা ১ ৪ ১ ১ ১ ১  

[৩.২] স্াবর  অস্থাবর ম্পর্ির ানাগাদ 

িার্কা প্রস্তুি করা 

[৩.২.১] স্াবর ম্পর্ির িার্কা 

ানাগাদকৃি 

িার্রখ ০.৫ ০৩ সেব্রুয়ার্র, 

২০২০ 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

০২-০২-২০২০ 

তোপ্ররখ স্াবর 

ম্পর্ির 

- 



কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ কাম-৭ 

সকৌলগি উরেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌলগি 

উরেরশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায থক্রম 

(Activities) 

কম থম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম থম্পাদন 

সূচরকর মান 

(Weight of 

PI) 

ক্ষ্যমাৈার 

মান-২০১৯-২০ 

(Target 

Value 2019-

20) 

১ম অি থবার্ থক 

(জুাই-র্িরম্বর)১৯ 

২য় অি থবার্ থক 

(জানুয়ার্র-জুন)২০ 

১ম 

ত্রৈমার্ক 

(জুাই-

সরেম্বর)১৯ 

২য় 

ত্রৈমার্ক 

(অরটাবর-

র্িরম্বর)১৯ 

৩য় 

ত্রৈমার্ক 

(জানুয়ার্র-

মাচ থ)২০ 

৪র্ থ 

ত্রৈমার্ক 

(এর্প্র-জুন)২০ 

িার্কা 

ানাগাদকৃি 

[৩.২.২] অস্াবর ম্পর্ির িার্কা 

ানাগাদকৃি 

িার্রখ ০.৫ ০৩ সেব্রুয়ার্র, 

২০২০ 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

০২-০২-২০২০ 

তোপ্ররখ 

অস্াবর 

ম্পর্ির 

িার্কা 

ানাগাদকৃি 

- 

[৩.৩] অর্িট আপর্ি র্নস্পর্ি কায থক্ররমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্রটীট জবাব সপ্রর্রি 

 

% ০.৫ ৬০ ১০০% - - ১০০% 

[৩.৩.২] অর্িট আপর্ি র্নস্পর্িকৃি % ০.৫ ৫০ চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান 

প্রর্ক্রয়া 

চমান প্রর্ক্রয়া 

[৩.৪] ইন্টাররনট র্ব ইউটির্টি র্ব 

পর্ররলাি 

[৩.৪.১] র্বর্র্/র্বটির্এ-এর 

ইন্টাররনট র্ব পর্ররলার্িি 

% ১.০ ১০০ ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০% 

[৩.৪.২] সটর্রোন র্ব পর্ররলার্িি % ০.৫ ১০০ ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০% 

[৩.৪.৩] র্বদুযৎ র্ব পর্ররলার্িি % ০.৫ ১০০ ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০% 

  


