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আঞ্চিলক পিরচালক, আঞ্চিলক পিরচালেকর কায র্ালয়,  
ত্নতত্তব্ aিধদপ্তর, খুলনা o বিরশাল িবভাগ  

 
eবং  

 
 

মহাপিরচালক, ত্নতত্তব্ aিধদপ্তর eর মেধয্ সব্াক্ষিরত 
 
 
 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
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uপকর্মিণকা (Preamble) 
 

 
         সরকাির দপ্তর/সংস্থাসমূেহর ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা o জবাবিদিহ েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ eবং 
সম্পেদর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম রূপকল্প 3132 যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 
 
  
আঞ্চিলক পিরচালক, আঞ্চিলক পিরচালেকর কায র্ালয়, খুলনা, ত্নতত্তব্ aিধদপ্তর 
 
 

eবং 
 
 

মহাপিরচালক, ত্নতত্তব্ aিধদপ্তর eর মেধয্ 312৯ সােলর জুন মােসর 28 তািরেখ ei বািষ র্ক কম র্ম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষিরত হেলা । 
 
 
     ei চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী uভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন : 
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আঞ্চিলক পিরচালেকর কায র্ালয়, খুলনার কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ   
(Overview of the Performance of the Regional Directorate Office, Khulna, Department of 

Archaeology)  
 

সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা  
 

 সা িতক বছরসমূেহর (4 বছর) ধান aজর্নসমূহ 
 

খুলনা o বিরশাল িবভােগর েগৗরবময় ঐিতহয্ o কৃিষ্ট সমৃদ্ধ সভয্তার িনদশ র্নসমূেহর ত্নতািত্তব্ক জিরপ, aনুসন্ধান, খনন, সংগর্হ, ত্নবস্তুর 
িনবন্ধীকরণ, সংস্কার-সংরক্ষণ o দশ র্ন eবং তদসংকর্ান্ত গেবষণা o কাশনামূলক কায র্াবিলর মাধয্েম খুলনা আঞ্চিলক পিরচালক aিফস 
িবিভন্ন কায র্কর্ম চািলেয় যােচ্ছ । 
 16িট েজলায় যথা: কুিষ্টয়া, েমেহরপুর, নড়াiল, চূয়াডাঙ্গা o পটুয়াখালীেত ত্নতািত্তব্ক জিরপ o aনুসন্ধান eবং 13 

িবভােগর (খুলনা o বিরশাল) সংরিক্ষত পুরাকীিতর্সমূেহর হালনাগাদ জিরপ কায র্কর্ম পিরচালনা করা ।  
 15িট  দশ র্নীেক / জাদুঘর: েমেহরপুর আমঝুিপ নীলকুিঠ, ভরতভায়না যেশার, কালুেপাল রাজারিভটা চূয়াডাঙ্গা o হাজী 

মুহাম্মদ মহসীেনর iমামবাড়া যেশার দশ র্নীেক / জাদুঘর uেদব্াধন  করা।  
 4 িট েজলার 5িট ত্নস্থেল ত্নতািত্তব্ক খনন কায র্কর্ম পিরচালনা।  যথা: (বােগরহাট েজলার খান জাহান (র:) বসত িভটা, 

চুড়াডাঙ্গা েজলার কালুরেপাল o চারুিলয়া িঢিব eবং সাতক্ষীরা েজলার ঝুিড়ঝারা িঢিব)।  
 “খুলনা িবভােগর গুরুতব্পূণ র্ কেয়কিট পুরাকীিতর্র সংস্কার-সংরক্ষণ o uন্নয়ন” শীষ র্ক কম র্সূিচর মাধয্েম গুরুতব্পূণ র্ কেয়কিট 

ত্নস্থেলর সংস্কার-সংরক্ষণ, aবকাঠােমাগত uন্নয়ন, ত্নস্থেলর সম্পিকর্ত তথয্প  o ামানয্িচ  ৈতির সমব্িলত ( িশয়র) 
কাশ ভৃিত কায র্কর্ম সম্পািদত হেয়েছ।   

 খুলনা o বিরশাল িবভােগর 8 িট দশ র্নীেক /জাদুঘর যথা: খুলনা িবভাগীয় জাদুঘর, বিরশাল িবভাগীয় জাদুঘর, 
বােগরহাট জাদুঘর, eম.eম. দত্তবাড়ী জাদুঘর, চাখার েশর -i- বাংলা স্মৃিত জাদুঘর, িশলাiদহ রবী  স্মৃিত জাদুঘর eবং 
দিক্ষনিডিহ রবী নাথ ঠাকুেরর শব্শুরবাড়ী দশ র্নীেক /জাদুঘের সাব র্ক্ষিণক িনরাপত্তার েয়াজেন িস. িস. িটিভ কয্ােমরা 
স্থাপন করা। 

 খুলনা o বিরশাল িবভােগর 5 িট দশ র্নী েক /জাদুঘের িশশুকণ র্ার স্থাপন করা। যথা: (বিরশাল িবভাগীয় জাদুঘর, 
বােগরহাট জাদুঘর, eম. eম. দত্তবাড়ী eবং িশলাiদহ রবী  কুিঠবািড় জাদুঘর)। 
  

 সমসয্া eবং চয্ােলঞ্জসমূহ 
ত্নতািত্তব্ক ঐিতেহয্র িত আকিষ র্ত সংস্কৃিতমনষ্ক েমধাবী জািত o সমাজ গঠেনর জনয্ সমগর্ দিক্ষণবেঙ্গ কায র্কর্ম পিরচালনার 
জনয্ দক্ষ জনশিক্ত, uপযুক্ত ািতষ্ঠািনক কাঠােমার সব্ল্পতা, aথ র্ সব্ল্পতা eবং ত্নতািত্তব্ক ঐিতহয্ সম্পেকর্ জনসেচতনার aভাব 
আঞ্চিলক পিরচালেকর কায র্ালয়, খুলনা eর aনয্তম সমসয্া o চয্ােলঞ্জ । aবসরগর্হণ জিনত কারেণ িবদয্মান জনশিক্ত াস পােচ্ছ। 
সমু  uপকূলবত  aঞ্চল হoয়ায় জলবায়ুর ভােব ত্নস্থল সমূেহ পিরেবশগত ক্ষয় eর কারেণ দীঘ র্েময়াদী সংরক্ষণ িকর্য়া বাধাগর্স্থ 
হেচ্ছ। aিধকাংশ সংরিক্ষত ত্নস্থেলর ভূিম সরকােরর aনুকূল না থাকায় ত্নস্থল সমূেহ uৎখনন, সংস্কার-সংরক্ষণ o 
aবকাঠােমাগত uন্নয়ন সম্পাদেন িতিনয়ত সমসয্া o চয্েলেঞ্জর মুেখামুিখ হেত হেচ্ছ। 
 

 ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা  
দিক্ষণবেঙ্গর সাংস্কৃিতক o ত্নতািত্তব্ক ঐিতেহয্র সংস্কার-সংরক্ষণ, uৎকষ র্ সাধন o পিরচয র্ার জনয্ দক্ষ জনশিক্ত ৈতির কের 
তােদর মাধয্েম তা কায র্কর করা। eছাড়া ত্নতািত্তব্ক জিরপ, aনুসন্ধান o uৎখনেন াপ্ত  নতুন খননস্থল  o িনদশ র্ন সমূেহর 
ডকুেমন্টশন করাসহ দশ র্নেযাগয্ কের uপস্থাপেনর লেক্ষয্ কাজ করা। কর্মানব্েয় দীঘ র্েময়াদী বেন্দাবস্ত o aিধগর্হেণর মাধয্েম 
সংরিক্ষত ত্নস্থলসমূেহর ভূিম ত্নতত্তব্ aিধদপ্তেরর aধীেন আনা। 
 

 312৯-31 aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ 
 

* 13িট ত্নস্থেল ত্নতািত্তব্ক খনন কায র্কর্ম পিরচালনা। 
* e দপ্তেরর aিধনস্ত িতিট জাদুঘর o লাiে রীেত বঙ্গবন্ধু গয্ালারী o কণ র্ার স্থাপন করা। 

        * ত্নতািত্তব্ক িনদশ র্ন (Antiquities) সংগর্হ। 
      * সাতক্ষীরা েজলায় ত্নতািত্তব্ক িনদশ র্ন েক ীক জাদুঘর িনম র্াণ o দশ র্কেদর জনয্ uনু্মক্ত করা  । 
      * 12 িট িশক্ষণ েকােস র্র আেয়াজন । 
      * কালচারাল েহিরেটজ টু্িরজম বাস্তবায়েনর uেদয্াগ গর্হণ । 
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েসকশন 2: 
 

আঞ্চিলক পিরচালেকর কায র্ালয়, খুলনার রূপকল্প (Vision), aিভলক্ষয্ (Mission) েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ (Strategic 
Objectives) eবং কায র্াবিল (Functions): 

 
 

2.2 রূপকল্প (Vision) :  ত্নতািত্তব্ক ঐিতেহয্র িত সেচতন সংস্কৃিতমনষ্ক জািত । 
    
 

2.3  aিভলক্ষয্ (Mission) : েদশজ সংস্কৃিত, কৃিষ্ট, iিতহাস, ঐিতহয্, ত্নতািত্তব্ক সম্পেদর সংস্কার, সংরক্ষণ, গেবষণা o     
uন্নয়েনর মাধয্েম জািতর মানিসক িবকাশ o uৎকষ র্ সাধন । 

 
                

 2.4 েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ ( Strategic Objectives) : 
 

       2.4.2.   দিক্ষণবেঙ্গর ত্নতািত্তব্ক সাংস্কৃিতক ঐিতহয্ সংরক্ষণ, ত্নতািত্তব্ক সম্পেদর  িচিহ্নতকরণ, সংস্কার, সংরক্ষণ, পিরচয র্া o  
uৎকষ র্ সাধন । 

     2.4.3   দিক্ষণবেঙ্গর সকল কার ত্নবস্তুর িনয় ণ, পিরচালনা, দশ র্ন, সুরক্ষা o গেবষণা । 
 
2.4.4  আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ : 

 
o দক্ষতার সেঙ্গ বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন । 
o uদ্ভাবন o aিভেযাগ িতকােরর মাধয্েম েসবার মােনান্নয়ন । 
o শাসিনক সংস্কার o ৈনিতকতার uন্নয়ন । 
o তথয্ aিধকার o সব্ েণািদত তথয্ কাশ বাস্তবায়ন । 
o আিথ র্ক বয্বস্থাপনার uন্নয়ন । 

            
2.5  কায র্াবিল (Functions) : 
 

2.5.2.   দিক্ষণবেঙ্গর সাংস্কৃিতক ঐিতহয্,  ত্নবস্তু সংগর্হ, সংরক্ষণ, পিরচয র্া o গেবষণা । 
2.5.3.  Antiquities Act 1968 ( amendment in 1976) aনুযায়ী দিক্ষণবেঙ্গর াচীন পুরাকীিতর্ সুরক্ষা, সকল 

কার ত্নবস্তুর িনয় ণ o পিরচালনা । 
2.5.4.  দিক্ষণবেঙ্গর  সকল ত্নস্থল o পুরাকীিতর্র বয্বস্থাপনা, সংস্কার, সংরক্ষণ o েমরামত। 
2.5.5.  ত্নতািত্তব্ক aনুসন্ধান o খনেনর পিরকল্পনা গর্হণ o কম র্সূচী aনুযায়ী ত্নস্থেল uৎখনন o aনুসন্ধান পিরচালনা । 
2.5.6.  বহনেযাগয্ ত্নবস্তুর সুরক্ষা, সংরক্ষণ o uপস্থাপেনর / দশ র্েনর িনিমত্ত জাদুঘর/ দশ র্নীেক   িতষ্ঠা o পিরচালনা । 

 
 



 

েসকশন 3  
েকৗশলগত uেদ্দশয্,  aগর্ািধকার, কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদন সূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ 

েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

eকক 
(Unit)

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

কৃত aজর্ন
 

লক্ষয্মা া / িনণ র্ায়ক 312৯-31
Target / Criteria Value for FY 2018-19) 

েক্ষপণ
)Projection(  

3131-32 

েক্ষপণ 
)Projection(  

3132-33 

3128-29 3129-2৯* 

aসাধারণ aিত 
uত্তম 

uত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

211% ৯1% 91% 81% 71%
2 3 4 5 6 7 8 9 ৯ 21 22 23 24 25 26 

ত্নতত্তব্ aিধদপ্তেরর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
2. খুলনা o বিরশাল 
িবভােগর  ত্নতািত্তব্ক 
সাংস্কৃিতক ঐিতহয্ 
সংরক্ষণ, ত্নতািত্তব্ক 
সম্পেদর   িচিহ্নতকরণ, 
সংস্কার, সংরক্ষণ o 
uৎকষ র্ সাধন 
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2.2 ত্নস্থাপনা, ত্নসম্পদ 
o স্থানান্তরেযাগয্ 
ত্নতািত্তব্ক িনদশ র্ন 
িচিহ্নতকরণ 

2.2.2 স্থাপনা o 
স্থানান্তরেযাগয্ 
িনদশ র্ন িচিহ্নত 

সংখয্া 9 269 26৯ 271 26৯ 269 268 267 272 273 

2.3 ত্নতািত্তব্ক স্থাপনা 
uৎখনন 

2.3.2 uৎখননকৃত 
স্থাপনা 

সংখয্া 8 3 3 3 2 - - - 3 3 

2.4 ত্নতািত্তব্ক 
িনদশ র্ন সংরক্ষণ o 
দশ র্ন 

2.4.2 দশ র্নাথ
( ত্নস্থল) 

সংখয্া o 
শতকরা

26 6.7 6.91 7.11 6.91 6.81 6.71 6.61 7.31 7.41 

2.4.3 আেয়ািজত 
দশ র্নী 

সংখয্া 6 2 2 2 - - - - 2 2 

2.4.4 েসিমনার সংখয্া
 

6 2 2 2 - - - - 2 2 

3. খুলনা o বিরশাল 
িবভােগর  সকল কার 
ত্নবস্তুর িনয় ণ, 
পিরচালনা, দশ র্ন, 
সুরক্ষা o গেবষণা 
পিরচালনা 

 
 

51 

3.2গেবষণামূলক বi, 
নতুন কাশনা সংগর্হ 
o সংরক্ষণ 

3.2.2 সংগৃহীত 
গর্ন্থ 

সংখয্া 6 - 71 72 66 61
 

51 41 73 74 

3.2.3 কািশত 
গর্ন্থ /েফাল্ডার  

সংখয্া 6 - 2 2 - - - - 2 2 

3.3 ত্নতািত্তব্ক জিরপ 3.3.2 uপেজলা 
oয়ারী 

সংখয্া 6 - 2 2 - - - - 2 2 

3.3.3  পূব র্বত  
জিরপ তথয্ািদর 
ডকুেমন্টশন  

সংখয্া 6 - 42 েম 312৯ 42 েম
3131 

26 জুন 
3131 

- - - 42 েম 
3132 

42 েম 
3133 

3.4 ত্নবস্তু জাদুঘের 
দশ র্ন 

3.4.2 আগত 
দশ র্নাথ  
(জাদুঘর) 

সংখয্া o 
শতকরা

21 6.1 6.6 7.1 6.6 6.5 6.4 6.3 7.6 8.1 

3.4.3 িশশু 
দশ র্নাথ  
(জাদুঘর) 

সংখয্া o 
শতকরা

6 - .61 .71 .61 .51 .41 .31 .81 .91 

3.5 কািশত 
িতেবদন ( ত্নবাতর্া)   

3.5.2 িনধ র্ািরত 
সময় / তািরখ 

তািরখ 4 41জুন
3129 

41 জুন 312৯ 26 জুন
3131 

31 জুন
 3131 

36 জুন
3131 

 41 জুন
 3131 

21 জুলাi
3131 

41 জুন 3132 41 জুন 
3133 

3.6 ত্নতািত্তব্ক 
জাদুঘের মুিজব কণ র্ার 
স্থাপন 

3.6.2 িনধ র্ািরত 
সময় / তািরখ 

তািরখ 3 - -
 

8 মাচ র্ 
3131 

28 মাচ র্ 
3131 

37 মাচ র্ 
3131 

25 eি ল
 3131 

41 জুন
 3131 

- - 



 

মাঠ পয র্ােয়র আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ, 312৯-3131 
 

কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 কলাম-7
েকৗশলগত uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত uেদ্দেশয্র 
মান (Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক
 (Performance Indicator) 

 

eকক
(Unit) 

কম র্সম্পাদন সূচেকর
মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষমা ার মান 312৯-3131
aসাধারণ

(Excellent) 
aিত uত্তম

(Very 
Good)

uত্তম
(Good) 

চলিত মান
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেম্ন (Poor) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

[2] দাপ্তিরক 
কম র্কােন্ড সব্চ্ছতা 
বৃিদ্ধ o জবাবিদিহ 
িনিশ্চতকরণ 
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[2.2] বািষ র্ক
কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
বাস্তবায়ন 

[2.2.2] সরকাির কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা সংকর্ান্ত
িশক্ষণসহ aনয্ানয্ িবষেয় িশক্ষণ আেয়ািজত 

জনঘন্টা 1.6 71 - - - - 

[2.2.3 eিপe িটেমর মািসক সভার িসদ্ধান্ত
বাস্তবািয়ত 

% 1.6 211 ৯1 91 - - 

[2.2.4] 3129-2৯ aথ র্বছেরর বািষ র্ক
কম র্সম্পাদন চুিক্তর মূলয্ায়ন িতেবদন uধব্র্তন 
কতৃর্পেক্ষর িনকট দািখল 

তািরখ 1.6 35 জুলাi, 
312৯ 

3৯
জুলাi, 
312৯ 

41জুলাi, 
312৯ 

42
জুলাi, 
312৯ 

12 আগস্ট, 
312৯ 

[2.2.5] 312৯-31 aথ র্বছেরর বািষ র্ক
কম র্সম্পাদন চুিক্তর aধ র্-বািষ র্ক মূলয্ায়ন 
িতেবদন uধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট দািখল 

তািরখ 1.6 24 জানুয়াির, 
3131 

27
জানুয়াির, 

3131 

28
জানুয়াির, 

3131 

31
জানুয়াির, 

3131 

32 জানুয়াির, 
3131 

[2.3] জাতীয় শুদ্ধাচার
েকৗশল o তথয্ aিধকার 
বাস্তবায়ন 

[2.3.2] জাতীয় শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবািয়ত % 2.1 211 ৯6 ৯1 96 - 

[2.4] aিভেযাগ
িতকার বয্বস্থা 
বাস্তবায়ন 

[2.4.2] িনিদ র্ষ্ট সমেয়র মেধয্ aিভেযাগ
িনষ্পিত্তকৃত 

% 1.6 211% ৯1% 91% 81% - 

[2.4.3] aিভেযাগ িনষ্পিত্ত সংকর্ান্ত মািসক
িতেবদন uধব্র্তন aিফেস দািখলকৃত 

সংখয্া 1.6 23 22 21 ৯ - 

[2.5] েসবা দান
িত িত হালনাগাদকরণ 

o বাস্তবায়ন 

[2.5.2] েসবা দান িত িত হালনাগাদকৃত % 2 ৯1% 91% 81% 71% - 

[2.5.3] িনধ র্ািরত সমেয় ৈ মািসক বাস্তবায়ন
িতেবদন ঊধব্র্তন aিফেস দািখলকৃত 

সংখয্া 1.6 5 4 3 - - 

[2.5.4] েসবাগর্হীতােদর মতামত পিরবীক্ষণ
বয্বস্থা চালুকৃত 

তািরখ 1.6 42
িডেসমব্র, 
312৯ 

26
জানুয়ারী, 

3131 

18
েফ য়ারী, 

3131 

28
েফ য়ারী, 

3131 

39 
েফ য়ারী, 

3131 

[3] কম র্সম্পাদেন 
গিতশীলতা আনয়ন 
o েসবার মান বৃিদ্ধ 

9 

[3.2] i-ফাiিলং পদ্ধিত
বাস্তবায়ন 

[3.2.2] সকল শাখায় i-নিথ বয্বহার % 2 211 ৯1 91 81 71 

[3.2.3] i-ফাiেল নিথ িনষ্পিত্তকৃত % 2 81 76 71 66 61 

[3.2.4] i-ফাiেল প জারীকৃত % 2 71 66 61 56 51 

[3.3] uদ্ভাবনী uেদয্াগ
/ক্ষু  uন্নয়ন কল্প 
বাস্তবায়ন 

[3.3.2] নূনয্তম eকিট uদ্ভাবনী uেদয্াগ/ক্ষু
uন্নয়ন কল্প চালুকৃত 

তািরখ 2 22 মাচ র্, 
3131 

29 মাচ র্, 
3131 

36 মাচ র্,  
3131 

2 eি ল,  
3131 

9 eি ল,  
3131 

[3.4] িপ আর eল শুরুর [3.4.2] িপ আর eল আেদশ জািরকৃত % 2.1 211 ৯1 91 - - 



 

কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 কলাম-7
েকৗশলগত uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত uেদ্দেশয্র 
মান (Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন সূচক
 (Performance Indicator) 

 

eকক
(Unit) 

কম র্সম্পাদন সূচেকর
মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষমা ার মান 312৯-3131
aসাধারণ

(Excellent) 
aিত uত্তম

(Very 
Good)

uত্তম
(Good) 

চলিত মান
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেম্ন (Poor) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 
3 মাস পূেব র্  সংিশ্লষ্ট
কম র্চারীর িপ আর eল o 
ছুিট নগদায়নপ  জারী 
করা 

[3.4.3] ছুিট নগদায়নপ জািরকৃত % 2.1 211 ৯1 91 - - 

[3.5] তথয্ বাতায়ন
হালনাগাদকরণ 

[3.5.2] aিফেসর সকল তথয্ হালনাগাদকৃত % 3 211 ৯1 91 - - 

[4] আিথ র্ক o 
সম্পদ বয্বস্থাপনার 

uন্নয়ন 
7 

[4.2] বােজট বাস্তবায়েন
uন্নয়ন 

[4.2.2] বােজট বাস্তবায়ন পিরকল্পনা ণীত তািরখ 2 27 আগষ্ট, 
312৯ 

31 আগষ্ট, 
312৯ 

35 আগষ্ট, 
312৯ 

39
আগষ্ট, 
312৯ 

41 আগষ্ট, 
312৯ 

[4.2.3] ৈ মািসক বােজট বাস্তবায়ন িতেবদন
দািখলকৃত 

সংখয্া 2 5 4 - - - 

[4.3] স্হাবর o aস্থাবর
সম্পিত্তর হালনাগাদ 
তািলকা স্তুত করা 

[4.3.2] স্হাবর সম্পিত্তর তািলকা হালনাগাদকৃত তািরখ 1.6 14 েফ য়ারী, 
3131 

22
েফ য়ারী, 

3131 

29
েফ য়ারী, 

3131 

36
েফ য়ারী, 

3131 

15 মাচ র্, 
3131 

[4.3.3]aস্হাবর সম্পিত্তর তািলকা হালনাগাদকৃত তািরখ 1.6 14 েফ য়ারী, 
3131 

22
েফ য়ারী, 

3131 

29
েফ য়ারী, 

3131 

36
েফ য়ারী, 

3131 

15 মাচ র্, 
3131 

[4.4] aিডট আপিত্ত
িনস্পিত্ত কায র্কর্েমর 
uন্নয়ন 

[4.4.2] টসীট জবাব ে িরত % 1.6 71 66 61 56 51 

[4.4.3] aিডট আপিত্ত িনস্পিত্তকৃত % 1.6 61 56 51 46 41 

[4.5] iন্টারেনট িবলসহ
iuিটিলিট িবল পিরেশাধ 

[4.5.2] িবিসিস/িবিটিসeল-eর iন্টারেনট িবল
পিরেশািধত 

% 2.1 211 ৯6 ৯1 96 91 

[4.5.3] েটিলেফান িবল পিরেশািধত % 1.6 211 ৯6 ৯1 96 91 

[4.5.4] িবদুয্ৎ িবল পিরেশািধত % 1.6 211 ৯6 ৯1 96 91 

 
 

 * জন শাসন িশক্ষণ ময্ানুয়াল aনুযায়ী uক্ত িশক্ষেণর আেয়াজন করেত হেব। 
** মি পিরষদ িবভােগর i-গভনয্র্ান্স aিধশাখা হেত াপ্ত িতেবদন। 
*** মি পিরষদ িবভােগর i-গভনয্র্ান্স aিধশাখা হেত াপ্ত িতেবদন। 
****মি পিরষদ িবভােগর শুদ্ধাচার aিধশাখা হেত াপ্ত িতেবদন। 



 

 
 
 

সংেযাজনী-2 
 



 

 
শব্দসংেক্ষপ (Acronyms) 

 
 

কর্িমক নং শব্দ সংেক্ষপ
(Acronyms) 

িববরণ

2। সিবম সংস্কৃিত িবষয়ক ম ণালয়
3। a ত্নতত্তব্ aিধদপ্তর
4। জা ত্নতািত্তব্ক জাদুঘর
5। কা ত্নতািত্তব্ক কাশনা
6। আপক আঞ্চিলক পিরচালেকর কায র্ালয়
7। ত্ন ত্নসম্পদ o সংরক্ষণ
8। েকৗ েকৗশল শাখা
9। বাe বাংলা eকােডমী
৯। বাজাজা বাংলােদশ জাতীয় জাদুঘর
21। বািশe বাংলােদশ িশল্পকলা eকােডমী
22। বাপেবা বাংলােদশ পয র্টন েবাড র্
23। বাপক বাংলােদশ পয র্টন কেপ র্ােরশন
24। মিব মি পিরষদ িবভাগ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

সংেযাজনী- 3:  কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকারী  ম ণালয় / িবভাগ / সংস্থার eবং পিরমাপ পদ্ধিত-eর িববরণ 
  

কর্িমক 
নমব্র 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক িববরণ বাস্তবায়নকারী iuিনট পিরমাপ পদ্ধিত eবং
uপাত্তসূ  

সাধারণ 
মন্তবয্ 

 
 
 
 
 

2. 
 

2.2) ত্নস্হাপনা, ত্নসম্পদ o  
স্থান্তান্তরেযাগয্ ত্নতািত্তব্ক 
িনদশ র্ন িচিহ্নতকরণ  

2.2.2) িচিহ্নত স্হাপনা o 
স্থান্তান্তরেযাগয্ িনদশ র্ন  

নতুন ত্নিনদশ র্ন aনুসন্ধান o 
সংগর্হ o িচিহ্নতকরণ 

আঞ্চিলক পিরচালেকর 
কায র্ালয়, খুলনা 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা  
uপাত্তসূ   
2.2.2) 2। ত্নসম্পদ েরিজষ্টার 3। বািষ র্ক িতেবদন। 

2.3) ত্নতািত্তব্ক স্হাপনা 
uৎখনন 

2.3.2) uৎখননকৃত 
স্হাপনা 

িবদয্মান o নতুন ত্নতািত্তব্ক 
স্হান aনুসন্ধান o uৎখনন 

আঞ্চিলক পিরচালেকর 
কায র্ালয়, খুলনা 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা  
uপাত্তসূ  
uপাত্তসূ   
2.3.2) 2। আঞ্চিলক পিরচালক দপ্তেরর িতেবদন 
 3। েসিমনার 

2.4) ত্নতািত্তব্ক িনদশ র্ন 
সংরক্ষণ o দশ র্ন 

2.4.2) দশ র্নাথ  িবিভন্ন ত্নতািত্তব্ক স্হাপনা দশ র্ন সাiট িমuিজয়াম, 
আঞ্চিলক পিরচালেকর 
কায র্ালয়, খুলনা 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা  
uপাত্তসূ   
2.4.2) 2। িটেকট মুিড় 3। টাকা জমা েদoয়ার চালান 
2.4.3) 2। দশ র্নীর চার 3। aনুষ্ঠানসূচী 

2.4.3) দশ র্নী  
আেয়ািজত 
 

uৎখনেনর পর াপ্ত ত্নসম্পদ 
দশ র্ন 

2.4.4) েসিমনার ত্নতািত্তব্ক েসিমনার আেয়াজন

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

3.2) গেবষণামূলক বi, 
নতুন কাশনা সংগর্হ o 
সংরক্ষণ 

3.2.2) সংগৃহীত 
গেবষনামূলক গর্ন্থ 

নতুন কাশনা  েকি য়  লাiে রী 
o ত্নতািত্তব্ক স্থােনর লাiে রীর 
জনয্ সংগৃহীত 

আঞ্চিলক পিরচালেকর 
কায র্ালয়, খুলনা 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা 
uপাত্তসূ   
3. 2. 2)  2। সংগর্হ েরিজ ার 3।  লাiে রীর পুস্তক েরিজ ার  4। গর্হণ 
চালান  
3.2.3)  2।  িবতরণ েরিজ ার  3। মজুদ েরিজ ার  4। গর্হণ চালান  5। 
ািপ্ত সব্ীকারপ  

3.2.3) কািশত গর্ন্থ/ 
েফাল্ডার 

ত্নতািত্তব্ক কাশনা

3.3) ত্নতািত্তব্ক জিরপ 3.3.2)uপেজলা oয়ারী
 

গুরুতব্ aনুধাবন কের uপেজলা 
িনব র্াচন কের জিরপ কাজ 
পিরচালনা 

আঞ্চিলক পিরচালেকর 
কায র্ালয়, খুলনা 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা 
uপাত্তসূ   
3.3.2)  2। আঞ্চিলক পিরচালক দপ্তেরর িতেবদন 3.3.3) পূব র্ত  জিরপ 

তথয্ািদর ডকুেমন্টশন 
পূব র্বত  জিরপ তথয্ািদর 
ডকুেমন্টশন পিরমাপ পদ্ধিত

2। বাস্তব গণনা 
uপাত্তসূ   
3.3.3)  2।  কাশনা শাখা o আঞ্চিলক পিরচালক দপ্তেরর িতেবদন 



 

কর্িমক 
নমব্র 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক িববরণ বাস্তবায়নকারী iuিনট পিরমাপ পদ্ধিত eবং
uপাত্তসূ  

সাধারণ 
মন্তবয্ 

3.4) ত্নবস্তু জাদুঘের 
দশ র্ন 

 

3.4.2) আগত দশ র্নাথ  
(জাদুঘর) 

সংগৃহীত ত্নিনদশ র্ন ত্নতািত্তব্ক 
িবিভন্ন সাiট িমuিজয়ােম 
দশ র্নাথ র জনয্ দশ র্ন 

সাiট িমuিজয়াম, 
আঞ্চিলক পিরচালেকর 
কায র্ালয়, খুলনা 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা 
uপাত্তসূ   
3.4.2) 2।  িটেকট মুিড়  3। টাকা জমা েদয়ার চালান 
 3.4.3)  2। িটেকট মুিড়   

3.4.3)  িশশু দশ র্নাথ  
(জাদুঘর) 

সংগৃহীত ত্নিনদশ র্ন ত্নতািত্তব্ক 
িবিভন্ন সাiট িমuিজয়ােম িশশু 
দশ র্নাথ   

3.5) কািশত িতেবদন 
( ত্নবাতর্া) 

3.5.2)িনধ র্ািরত সময় / 
তািরখ  

ত্নতািত্তব্ক খনন, সংস্কার o 
সংরক্ষণ িবষেয় িতেবদন েপশ ধান কায র্ালয় 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা/বাস্তব যাচাi 
uপাত্তসূ   
3.5.2)  2। গর্হণ চালান 3। aনলাiেন কাশ 

3.6) ত্নতািত্তব্ক জাদুঘের 
মুিজব কণ র্ার স্থাপন 

3.6.2)িনধ র্ািরত সময় / 
তািরখ 

জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ 
মুিজবুর রহমােনর জন্মশতবািষ র্কী 
uপলেক্ষয্ পয র্টক o নতুন 
জন্মেক জািতর িপতা সম্পেকর্ 
সিঠক ধারণা দান। 

ত্নতািত্তব্ক 
জাদুঘরসমূহ 

পিরমাপ পদ্ধিত
2। বাস্তব গণনা 
uপাত্তসূ   
3.6.2)  2। িটেকট মুিড়   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

সংেযাজনী-4 
aনয্ ম ণালয় / িবভাগ/ দপ্তর / সংস্থার িনকট সুিনিদ র্ষ্ট কম র্সম্পাদন চািহদাসমূহ 

 
িতষ্ঠােনর নাম সংিশ্লষ্ট কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক uক্ত িতষ্ঠােনর িনকট চািহদা/ তয্াশা চািহদা তয্াশার েযািক্তকতা তয্াশা পূরণ না হেল 

সম্ভাবয্ ভাব 
েবসামিরক 
িবমান পিরবহন 
o পয র্টন 
ম ণালয় 

তথয্ uপােত্তর মাধয্েম 
ত্নতািত্তব্ক স্হান সমূহ 
পয র্টকেদর িনকট uপস্হাপন 
eবং েযাগােযােগর মাধয্েম 
দশ র্েনর বয্বস্হাকরণ 

[2.4.2] দশ র্নাথ  ( ত্নস্থল)
[3.4.2] আগত দশ র্নাথ  (জাদুঘর) 
[3.4.3] িশশু দশ র্নাথ  (জাদুঘর) 
 

েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন 
ম ণালেয়র দশ র্নীয় স্থান সমূহ দশ র্েনর 
বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ বাংলােদশ পয র্টন 
কেপ র্ােরশন o পয র্টন েবােড র্র মাধয্েম 
িনশ্চয়তা। 

তথয্ uপােত্তর মাধয্েম ত্নতািত্তব্ক 
স্হান সমূহ পয র্টকেদর িনকট 
uপস্হাপন eবং েযাগােযােগর মাধয্েম 
দশ র্েনর বয্বস্হা করা হেল দশ র্ক 
সংখয্া বৃিদ্ধ পােব । eেত রাজসব্ আয় 
বৃিদ্ধ হেব । 

দশ র্নাথ  কম হেব eবং 
রাজসব্ আয় াস পােব । 

েজলা শাসেকর 
কায র্ালয় 
(সংিশ্লষ্ট) 

ত্নতািত্তব্ক স্থান o পাশব্বত  
স্হান / eলাকার  ভূিম 
aিধগর্হেণ সহায়তাকরণ 

[2.2.2] িচিহ্নত স্থাপনা o স্থানান্তরেযাগয্ 
িনদশ র্ন 
[2.3.2] uৎখননকৃত স্থাপনা 

ত্নতািত্তব্ক িনদশ র্নসমূহ সংরক্ষেণ েজলা 
শাসক কতৃর্ক ভূিমর তফিসলস্থ 
হালনাগাদ তথয্ািদ ে রণ o সািব র্ক 
সহেযািগতা । 

ত্নতািত্তব্ক স্থান o পাশব্বত  স্হান / 
eলাকার  ভূিম aিধগর্হেণর ফেল 
েদেশর iিতহাস o ঐিতহয্ সংরক্ষেণ  
সহায়তা হেব । 

নতুন ত্নতািত্তব্ক স্থাপনা 
িচিহ্নত / িনিশ্চতকরণ / 
সংরক্ষণ করা যােব না । 

সব্রা  ম ণালয় 
(জনিনরাপত্তা 
িবভাগ) 

ত্নতািত্তব্ক স্থান o পাশব্বত  
স্হান / eলাকার িনরাপত্তা 
িবধান 

[2.2.2] িচিহ্নত স্থাপনা o স্থানান্তরেযাগয্ 
িনদশ র্ন 
[2.3.2] uৎখননকৃত স্থাপনা 
[2.4.2] দশ র্নাথ  ( ত্নস্থল) 
[3.4.3] িশশু দশ র্নাথ  (জাদুঘর) 
[3.4.2] আগত দশ র্নাথ  (জাদুঘর) 

ত্নসম্পদ o ত্নস্থাপনায় আগত 
দশ র্নাথ েদর িনরাপত্তা িবধান করা 

ত্নসম্পদ o ত্নস্থাপনায় আগত 
দশ র্নাথ েদর িনরাপত্তা িবধােনর 
মাধয্েম েদেশর ত্নসম্পদ রক্ষা  eবং 
আগত রাজসব্ আয় বৃিদ্ধ পােব । 

েদেশর ত্নসম্পদ সুরক্ষায় 
বয্াঘাত সৃিষ্ট হেব, দশ র্নাথ  
কম হেব eবং রাজসব্ আয় 
াস পােব । 

স্থানীয় সরকার 
িবভাগ 

পয র্টকেদর যাতায়ােতর 
বয্বস্থা সুগমকরণ 

[2.4.2] দশ র্নাথ  ( ত্নস্থল)
[3.4.2] আগত দশ র্নাথ  (জাদুঘর) 
[3.4.3] িশশু দশ র্নাথ  (জাদুঘর) 

ত্নতািত্তব্ক িনদশ র্ন সমূেহ পয র্টকেদর 
ভােলা যাতায়ােতর বয্বস্থা িতষ্ঠা 

েযাগােযাগ বয্বস্থা ভােলা হেল েদিশ-
িবেদিশ পয র্টকেদর সংখয্া বৃিদ্ধ পােব। 

দশ র্নাথ  কম হেব eবং 
রাজসব্ আয় াস পােব । 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


