
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৭, ২০২১

বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

ঐিতহািসক, সাংিতক
ঐিতহ ও ািতক
ঐিতহ রায়
জনসাধারেণর সেচতনতা
ি;

৩৪

[১.১] পিরদশ নকারী দশ ক
[১.১.১] সাধারণ দশ ক সংা সংা ৪ ২৫০০০০ ২৪০০০০ ২৩০০০০ ২২০০০০ ২১০০০০ ৭২৩১৮

কািভড-১৯ মহামাির
কালীন সমেয় জাতীয়
জাঘর দশ কেদর জ ব
থােক। মা িসিমত
েযােগ অনলাইেন েকট
সংহ কের দশ কগণ
জাতীয় জাঘেরর ালাির
পিরদশ ন কেরন।

[১.১.২] িবেশষ দশ ক সংা সংা ১ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৬৮

[১.২] ল াাম
[১.২.১] ল সংা সংা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১

কািভড-১৯ মহামাির
কালীন সমেয় জাতীয়
জাঘর দশ কেদর জ ব
থােক। মা িসিমত
েযােগ অনলাইেন েকট
সংহ কের দশ কগণ
জাতীয় জাঘেরর ালাির
পিরদশ ন কেরন। ল
াাম ব থােক।

[১.২.২] পিরদশ নকারী ছা ছাী সংা ২ ৩০০০ ২৭০০ ২৩০০ ২০০০ ১৭০০ ৭০

[১.৩] িবেশষ দশ নী [১.৩.১] আেয়ািজত দশ নী সংা ৩ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ৫

[১.৪] সিমনার / িসোিজয়াম [১.৪.১] আেয়ািজত সিমনার িসোিজয়াম সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.৫] রণীয়-বরণীয় িেদর িনেয় আেলাচনা সভা [১.৫.১] আেয়ািজত আেলাচনা সভা সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৬

[১.৬] অান [১.৬.১] আেয়ািজত অান সংা ২ ৪ ৩ ২ ২ ১ ২

[১.৭] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর জ জশত বািষ কী
উযাপন, িবেশষ দশ নী, বৃতার আেয়াজন।

[১.৭.১] আেয়ািজত জশত বািষ কী উযািপত সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৭.২] আজািতক ািতস িচিশীর বব িবষয়ক িচকেম র একক
দশ নী

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৭.৩] লাকিশ ও লাক-সংিতেত বব এবং লাকগােন বব শীষ ক িবেষ
দশ নী।

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৭.৪] ববর কম ময় জীবেনর ওপর িবেশষ বৃতার আেয়াজন সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৮] িশ িকেশারেদর িনেয় আেয়ািজত সাংিতক অান [১.৮.১] আেয়ািজত সাংিতক অান সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৯] িবধা বিত ও িবেশষ চািহদা স িশ-িকেশারেদর িনেয়
অান

[১.৯.১] আেয়ািজত অান সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১০] বই / উয়ন মলায় অংশহণ [১.১০.১] অংশহণত বই মলা সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[১.১১] জাতীয় িদবসসহ উদযাপন [১.১১.১] জাতীয় িদবস উযাপন সংা সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪

[১.১২] বাংলােদশ জাতীয় জাঘেরর িতা বািষ কী পালন [১.১২.১] িতা বািষ কী পািলত সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৩] আজািতক জাঘর িদবস পালন [১.১৩.১] রিল/সিমনার/আেলাচনা সভা ইতািদ তািরখ ২ ১৮-০৫-২০২১ ২১-০৫-২০২১ ২৩-০৫-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৯-০৫-২০২১

[১.১৪] রণীয় বরণীয়েদর ক ইিতহাস সংহ [১.১৪.১] সংহীত সাাৎকার সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

াবর তািক,
ঐিতহািসক, সাংিতক
ও ািতক ঐিতেহর
িনদশ ন সংহ, সংরণ,
দশ ন ও গেবষণা,
কাশনা এবং
িবেনাদনলক অান
উপাপনা;

২৪

[২.১] িনদশ ন সংহ
[২.১.১] সংহত িনদশ ন সংা ৫ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১২২

[২.১.২] িনবিত িনদশ ন % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.২] িনদশ েনর ায়ী দশ নী [২.২.১] দিশ ত িনদশ ন সংা ৪ ৪১২০ ৪১১০ ৪১০০ ৪০৯০ ৪০৮০

[২.৩] িনদশ ন িতাপন [২.৩.১] িতািপত িনদশ ন সংা ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৯

[২.৪] িনদশ ন সংরণ [২.৪.১] সংরণত িনদশ ন সংা ৩ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৪০ ২৩৩

[২.৫] িনদশ ন িবষয়ক গেবষণা
[২.৫.১] গেবষণালক মৗিলক ব রচনা (সাদনা পিরষেদর অেমাদনসহ) সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[২.৫.২] কাশনা সংা ৩ ৩ ২ ২ ১ ১

[২.৬] দশ নী, সিমনার-িসোিজয়াম ও জাতীয় িদবস ও সাংিতক
অােনর অিডও িভয়াল ও িরিচ ডেমেশন তির

[২.৬.১] তিরত অিডও িভয়াল ডেম সংরণ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ২০

[২.৬.২] ধারণত িরিচ সংরণ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ২০

৩
আিনক জাঘের
উীতকরণ।

১৭

[৩.১] অবেজ আইিড ডাটােবেস নন সংহীত িনদশ েনর ত
সিেবশ।

[৩.১.১] নন িনদশ েনর ত সিলত রণত আইিড ফরম % ২ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.২] অবেজ আইিড ডাটােবেস সিেবিশত ডাটা সংেশাধন [৩.২.১] সংেশাধনত অবেজ আইিড ফরম সংা ২ ১৬৫০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩৫০ ৪০২

[৩.৩] ালাির আিনকীকরণ [৩.৩.১] আিনকীকরণত ালাির সংা ৩ ৩ ২ ২ ১ ১

[৩.৪] ি িবষয়ক ালািরেত লাইট এ সাউ শা িসেম
চাকরণ

[৩.৪.১] ি িবষয়ক ালািরেত লাইট এ সাউ শা িসেম চাত সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৫] সাশাল িমিডয়াল িকউেরেটািরয়াল কণ ার [৩.৫.১] ডেমাির আপেলাড সংা ২ ৩ ২ ১ ১ ১

[৩.৬] ভা য়াল ালািরেত অ করণ [৩.৬.১] নন অ  ালািরর সংা সংা ২ ৩ ২ ২ ১ ১

[৩.৭] িনরাপা বা আিনকায়ন [৩.৭.১] মণালেয় াব রণ তািরখ ২ ৩০-০৯-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৩০-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১

[৩.৮] জাতীয় জাঘর িবধানমালা সংেশাধন
[৩.৮.১] জাতীয় জাঘর (কম কতা ও কম চাির) চাির িবধানমালা ২০০৫
সংেশাধন াব মণালেয় রণ

তািরখ ২ ৩০-০৯-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৩০-১২-২০২০ ৩০-০১-২০২১

[৩.৯] ই-ক তির [৩.৯.১] তিরত ইক সংা ১ ২৬ ২৪ ২৩ ২৩ ২২ ১১



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৪

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৬

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২২-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৬

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, আগ ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২২.২৬

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১৮

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


