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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

এবং

সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত িতন অথ বছের ৫৪৫ িনদশ ন সংহ করা হেয়েছ। KOICA-এর সহেযািগতায় ‘আিনক ির মােম সাংিতক ঐিতহ
সংরণ’ শীষ ক ক বাবায়ন করা হেয়েছ। ১৬ (ারােকাটা) ও ২৩ (অশ) নর ালাির সিতকরেণর কাজ সাদন করা হেয়েছ।
৪৩ নর ‘মানব সভতার ইিতহাস’ শীষ ক ালাির ও ৪৪ নর ালািরর ইজারা কণ ার আিনকায়ন এবং ৪৫ নর ‘াচীন ভারতীয়
সভতার ইিতহাস’ শীষ ক নন ালাির উপাপন করা হেয়েছ। সওয়ার মইনেটেন িতান িনেয়াগ, অনলাইন েকং বা বতন,
বােয়ােমিক এেটনেড িসেম বতন, লােগজ কাউার তির, ইউেনোর ICH-এ বাংলােদেশর নকিশকথােক অ  করার িনিম
The Traditional Art of Nakshi Kantha নােম ICH কক িনধ ািরত ফরম রণ কের রণ করা হেয়েছ। ৩
জলায় (হিবগ, নেকানা ও চােম) ৩জন বের িের িত ক িনম াণ কাজ সাদন করা হেয়েছ। াধীনতা জাঘেরর ালাির
সংার কাজ সাদন করা হেয়েছ। ভারেতর পিমবের রবীভারতী িবিবালেয় (জাড়াসেকা ঠারবাড়ী) বাংলােদশ ালাির িনম াণ
কাজ সাদন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনবেলর পশাগত িশেণর অভাব, পয া ও উপেযাগী ািতািনক কাঠােমা না থাকা, ার ও ার বাপনা আিনকায়ন, ালাির
সিতকরেণ আিনক ধারণা ও ির বহার। কািভড-১৯ ভাইরাসজিনত কারেণ জাতীয় জাঘের াভািবক কায ম বাবায়ন করা
চােল হেয় দািড়েয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

ািতক ইিতহাস জাঘর শীষ ক ক, জাতীয় চারেনতার িনজ জলায় চার িত জাঘর িনম াণ শীষ ক ক, বাংলােদশ জাতীয়
জাঘেরর ভা য়াল িমউিজয়াম শীষ ক ক, য়ংিয় অি িনব াপন ক ও বাংলােদশ জাতীয় জাঘের রিত িনদশ নসেহর বণ নালক
কাটালগ ণয়ন িবষয়ক ক, বাংলােদশ জাতীয় জাঘেরর িনদশ ন ার আিনকায়ন, সংার ও উয়ন শীষ ক ক। সংািপত
কামাইজড সফটওয়ার উয়ন এবং সাভ ার DR (Disaster Recovery) বা বতন শীষ ক ক। িডিজটাল াগার ণয়ন
এবং সাধারণ ও িনদশ ন ার ােনজেম িসেম সফটওয়ার বতন। সকল ালািরেত িডিজটাল কোেন সংাপন ও উয়ন। অিডও
গাইড বা বতন। ালািরেত VR (Virtual Reality) িসেম সংাপন। লাইট এ সাউ শা সংার ও উয়ন। িনদশ ন
িভিক ডেম ান কের সংরণ করা। িসেলট িবভাগীয় জাঘর, জামালর ি সংাম জাঘর, াশনাল িহি িমউিজয়াম, ল বাস
ও ামাণ দশ নী বাস বতন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ১৫৫ িনদশ ন সংহ ।
• ৪১৫ িনদশ ন সংরণ।
• ৩ ালাির সংােরর কাজ স করা।
• ৮জন রণীয়-বরণীয় িেদর িনেয় আেলাচনা।
• সংহীত িনদ শেনর ত অবেজ আইিড ডাটােবেস সংরণ।
• ৫জন রণীয়-বরণীয় িেদর ক ইিতহাস সংহ।
• ৭ সিমনার/িসোিজয়াম আেয়াজন।
• াধীনতা জাঘের বব কণ ার াপন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

এবং

সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ৩০ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জাতীয় ইিতহাস, সাংিতক ঐিতহ ও জীবৈবিচ সংরেণ সেচতন জািত ।

১.২ অিভল (Mission)
জনসাধারেণর জ আিনক ির সমেয় ঐিতহািসক ও ণ  িনদশ নসহ সংহ, সংরণ, গেবষণা, দশ ন, কাশনা এবং
িবেনাদনলক আকষ ণীয় দশ নীর মােম জািতর মানিসক িবকাশ ও উৎকষ  সাধন ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ঐিতহািসক, সাংিতক ঐিতহ ও ািতক ঐিতহ রায় জনসাধারেণর সেচতনতা ি;
২. াবর তািক, ঐিতহািসক, সাংিতক ও ািতক ঐিতেহর িনদশ ন সংহ, সংরণ, গেবষণা, কাশনা,
িবেনাদনলক অান উপাপনা ও দশ ন;
৩. জাঘেরর সমতা ি।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. অাবর তািক িনদশ ন, ঐিতহািসক, সাংিতক ও ািতক ঐিতেহর িনদশ ন সংহ, সংহীত িনদশ নািদর যথাযথ
িনরাপা িবধান ও িবানিভিক সংরণ ও উয়ন;
২. জাঘর কিক, িনদশ নিভিক গেবষণা ও কাশনা;
৩. আিনক ির মােম িশা ও িবেনাদনলক দশ নী;
৪. িবেশষািয়ত দশ নী, সিমনার, িসোিজয়াম ও সাংিতক অান দশ েনর মােম ইিতহাস, ঐিতহ ও জীবৈবিচ
রায় সেচতনতা ি করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

দশ নাথ / জনগেণর আহ
ি

দশনাথর সংা (২০২৫ সােল
দশ নাথর লমাা ৮,০০,০০০ (আট
ল) জন)

সংা ৪১৪৫৮৯ ১১৪৩০৪ ১২০০০০ ১৩০০০০ ১৪০০০০
রা মণালয়, িশা মণালয়, পয টন
কেপ ােরশন এবং সংিত িবষয়ক মণালয়।

িবিত েবশ েকট,
িরেপাট , িহসাব শাখার
তয়নপ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ঐিতহািসক,
সাংিতক
ঐিতহ ও
ািতক ঐিতহ
রায়
জনসাধারেণর
সেচতনতা ি;

২৫

[১.১] পিরদশ নকারী
দশ ক

[১.১.১] সাধারণ দশ ক
সংা

সমি জন ২ ৪১৪৫৮৯ ১১৪৩০৪ ১২০০০০ ১১৮০০০ ১১৬০০০ ১১৪০০০ ১১২০০০ ১৩০০০০ ১৪০০০০

[১.১.২] িবেশষ দশ ক সমি জন ১ ১০৬৩ ২৬৮ ৩০০ ২৮৫ ২৮০ ২৬৮ ২৬০ ৪৫০ ৫০০

[১.২] ল াাম
[১.২.১] ল সংা সমি সংা ১ ২৪১ ১ ৫ ৪ ৩ ১ ১ ১০ ১৫

[১.২.২] পিরদশ নকারী
ছা-ছাী

সমি জন ১ ১৮২৭২ ৭০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৭০ ৫০ ৩০০ ৪০০

[১.৩] সিমনার /
িসোিজয়াম

[১.৩.১] আেয়ািজত
সিমনার িসোিজয়াম

সমি সংা ৪ ৫ ৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯

[১.৪] রণীয়-বরণীয়
িেদর িনেয়
আেলাচনা সভা

[১.৪.১] আেয়ািজত
আেলাচনা সভা

সমি সংা ২ ৪ ৭ ৮ ৭ ৭ ৭ ৫ ৯ ১০

[১.৫] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমান-এর জ জশত
বািষ কী উযাপন

[১.৫.১] বব িত
িনদশ েনর দশ নী

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৫.২] বব ও
ি িবষয়ক
িচকম  দশ নী

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৫.৩] লাকিশ ও
লাক-সংিতেত
বব এবং লাকগােন
বব শীষ ক িবেশষ
দশ নী

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৫.৪] ববর
কম ময় জীবেনর ওপর
িবেশষ বৃতার
আেয়াজন

সমি সংা ১ ১ ৩ ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ৫ ৫

[১.৬] িশ িকেশারেদর
িনেয় আেয়ািজত
সাংিতক অান

[১.৬.১] আেয়ািজত
সাংিতক অান

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ২৮, ২০২১ ১৭:৫৪ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

[১.৭.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৮] জাতীয় িদবসসহ
উযাপন

[১.৮.১] উযািপত
জাতীয় িদবসসহ : ১৫
আগ, ১৬ িডেসর,
২১ ফয়াির, ৭ মাচ ,
১৭ মাচ , ২৬ মাচ 

সমি সংা ৬ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৫ ২ ৬ ৬

[১.৯] আজািতক
জাঘর িদবস পালন

[১.৯.১]
র্যািল/সিমনার/
আেলাচনা সভা ইতািদ

তািরখ তািরখ ২ ১৮.০৫.১৯ ১৮.০৫.২২ ২১.০৫.২২ ২৩.০৫.২২ ২৫.০৫.২২ ১৮.০৫.২৩ ১৮.০৫.২৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ২৮, ২০২১ ১৭:৫৪ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

২৩

[২.১] িনদশ ন সংহ

[২.১.১] সংহত
িনদশ ন

সমি সংা ২ ১৫৩ ১৫২ ১৫৫ ১৫৪ ১৫৩ ১৫২ ১৪০ ১৫৮ ১৬০

[২.১.২] িনবিত
িনদশ ন

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[২.২] িনদশ েনর ায়ী
দশ নী

[২.২.১] দিশ ত
িনদশ ন

গড় সংা ২ ৪১১৭ ৪১২০ ৪২০০ ৪১৫০ ৪১০০ ৪০৫০ ৪০০০ ৪২১০ ৪২২০

[২.৩] িনদশ ন
িতাপন

[২.৩.১] িতািপত
িনদশ ন

সমি সংা ৩ ৫০ ৬০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৪০

[২.৪] িনদশ ন সংরণ
[২.৪.১] সংরণ
(িটেম)ত িনদশ ন

সমি সংা ৩ ২৯২ ৪০২ ৪১৫ ৪১০ ৪০৫ ৪০২ ৩৯০ ৪২০ ৪৩০

[২.৫] িনদশ ন িবষয়ক
গেবষণা

[২.৫.১] গেবষণালক
পািলিপ রচনা
(সাদনা পিরষেদর
অেমাদনসহ)

সমি সংা ৩ ৬ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.৫.২] গেবষণালক
কাশনা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.৬] কাশনা [২.৬.১] কাশনা সমি সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ২৮, ২০২১ ১৭:৫৪ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

[২.৭.১] তিরত
অিডও িভয়াল
ডেম সংরণ

গড় % ১ ৭০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ৯০ ১০০

[২.৭.২] ধারণত
িরিচ সংরণ

গড় % ১ ৭০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ৯০ ১০০

[২.৮] রিকা তির
[২.৮.১] িনদশ েনর
তিরত রিকা

সমি সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪

[২.৯] লাইেিরেত পাঠ
সবা দান

[২.৯.১] সবা হণত
গেবষক

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[২.১০] রণীয়
বরণীয়েদর ক
ইিতহাস সংহ

[২.১০.১] সংহীত
সাাৎকার

সমি সংা ২ ১৬ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ২৮, ২০২১ ১৭:৫৪ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] জাঘেরর
সমতা ি।

২২

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

[৩.১.১] নন িনদশ েনর
ত সিলত রণত
আইিড ফরম

গড় % ১ ৮০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০

[৩.২] অবেজ আইিড
ডাটােবেস সিেবিশত
ডাটা
সংেশাধন/পিরমাজন

[৩.২.১]
সংেশাধন/পিরমাজনত
অবেজ আইিড ফরম

সমি সংা ১ ১৬০৩ ১৫৫০ ১৬০০ ১৫৮০ ১৫৬০ ১৫৫০ ১৩৫০ ১৭০০ ১৭৫০

[৩.৩] অবেজ আইিড
ডাটােবেস সিেবিশত
ডাটা ভিরিফেকশন

[৩.৩.১] ভিরফাইড
অবেজ আইিড ফরম

সমি সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[৩.৪] ালাির
আিনকীকরণ

[৩.৪.১]
আিনকীকরণত
ালাির

সমি সংা ২ ০ ১ ৩ ২ ১ ১ ১ ৩ ৪

[৩.৫] াধীনতা
জাঘের বব কণ ার
াপন।

[৩.৫.১] াপনত
কণ ার

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৬] ভা য়াল
িকউেরেটািরয়াল কণ ার
তির।

[৩.৬.১] তিরত
কণ ােরর সংা

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, সের ২৮, ২০২১ ১৭:৫৪ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, নেভর ১০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৭] িনরাপা বা
আিনকায়ন

[৩.৭.১] সংািপত
িসিস কােমরা আইিপ
কােমরােত পারত

সমি সংা ২ ৬৪ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩২

[৩.৮] জাতীয় জাঘর
িবধানমালা সংেশাধন

[৩.৮.১] জাতীয়
জাঘর িবধানমালা
সংেশাধন াব
মণালেয় রণ

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৩.৯] ই-ক তির
[৩.৯.১] তিরত ই-
ক

সমি সংা ১ ২৮ ২৬ ৩০ ২৯ ২৭ ২৬ ২৪ ৩১ ৩২

[৩.১০] িনদশ ন িবষয়ক
িবেশষ দশ নী

[৩.১০.১] আেয়ািজত
দশ নী

সমি সংা ৪ ৭ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৫ ৬

[৩.১১] বই/উয়ন
মলায় অংশহণ

[৩.১১.১] অংশহণত
মলা

সমি সংা ১ ৩ ১ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩

[৩.১২] অভরীণ
িশণ

[৩.১২.১] আেয়ািজত
িশণ (সশন)

সমি সংা ২ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ৩৪ ৩৬

[৩.১৩] সমসামিয়ক
িবষেয় িশণ

[৩.১৩.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ২ ৩ ২ ১ ১ ১ ৪ ৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় জাঘর, সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় জাঘর-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

তািরখ

সিচব
সংিত িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ বাজাজা বাংলােদশ জাতীয় জাঘর

২ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] পিরদশ নকারী দশ ক
[১.১.১] সাধারণ দশ ক সংা জনিশা িবভাগ েকট িবয় িহসাব রিজার

[১.১.২] িবেশষ দশ ক জনিশা িবভাগ িবেশষ দশ ক আগমণ ও পিরদশ ন িহসাব রিজার

[১.২] ল াাম
[১.২.১] ল সংা জনিশা িবভাগ ল াােম অংশহণত ল সংার িহসাব রিজার

[১.২.২] পিরদশ নকারী ছা-ছাী জনিশা িবভাগ
ল াােম অংশহণত ছাছাী সংা ও অা ছাছাী
সংা িহসাব রিজার

[১.৩] সিমনার / িসোিজয়াম [১.৩.১] আেয়ািজত সিমনার িসোিজয়াম িকউেরেটািরয়াল ও সংি িবভাগসহ আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৪] রণীয়-বরণীয় িেদর িনেয় আেলাচনা সভা [১.৪.১] আেয়ািজত আেলাচনা সভা জনিশা িবভাগ আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৫] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর
জ জশত বািষ কী উযাপন

[১.৫.১] বব িত িনদশ েনর দশ নী ইিতহাস ও পদী িশকলা িবভাগ আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৫.২] বব ও ি িবষয়ক িচকম  দশ নী সমকালীন িশকলা ও িবসভতা িবভাগ আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৫.৩] লাকিশ ও লাক-সংিতেত বব এবং
লাকগােন বব শীষ ক িবেশষ দশ নী

জািতত ও অলংকরণ িশকলা িবভাগ আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৫.৪] ববর কম ময় জীবেনর ওপর িবেশষ বৃতার
আেয়াজন

জনিশা িবভাগ আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৬] িশ িকেশারেদর িনেয় আেয়ািজত সাংিতক
অান

[১.৬.১] আেয়ািজত সাংিতক অান িশা শাখা আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

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

[১.৭.১] আেয়ািজত অান িশা শাখা আমণপ/অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৮] জাতীয় িদবসসহ উযাপন
[১.৮.১] উযািপত জাতীয় িদবসসহ : ১৫ আগ, ১৬
িডেসর, ২১ ফয়াির, ৭ মাচ , ১৭ মাচ , ২৬ মাচ 

জনিশা িবভাগ অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[১.৯] আজািতক জাঘর িদবস পালন [১.৯.১] র্যািল/সিমনার/ আেলাচনা সভা ইতািদ জনিশা িবভাগ অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[২.১] িনদশ ন সংহ
[২.১.১] সংহত িনদশ ন িকউেরেটািরয়াল িবভাগ ও এোেরশন শাখা অেমািদত িনবন ফরম

[২.১.২] িনবিত িনদশ ন রিজেশন শাখা ফা এি একেসশন রিজার/শাখার তয়নপ

[২.২] িনদশ েনর ায়ী দশ নী [২.২.১] দিশ ত িনদশ ন িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ ালাির রিজার/িনরাপা শাখার তয়ন বা িতেবদন।

[২.৩] িনদশ ন িতাপন [২.৩.১] িতািপত িনদশ ন িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ তািলকাসহ সংি িবভােগর তয়নপ

[২.৪] িনদশ ন সংরণ [২.৪.১] সংরণ (িটেম)ত িনদশ ন সংরণ রসায়নাগার িবভাগ তািলকাসহ সংরণ রসায়নাগার িবভােগর তয়নপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৫] িনদশ ন িবষয়ক গেবষণা
[২.৫.১] গেবষণালক পািলিপ রচনা (সাদনা পিরষেদর
অেমাদনসহ)

কাশনা শাখা ও সংি কিম সংি সাদনা পিরষেদর অেমািদত পািলিপসেহর তািলকা

[২.৫.২] গেবষণালক কাশনা কাশনা শাখা ও সংি কিম কািশত গেবষণা 

[২.৬] কাশনা [২.৬.১] কাশনা কাশনা শাখা কািশত /কাশনা

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

[২.৭.১] তিরত অিডও িভয়াল ডেম সংরণ িতিচশ শাখা তািলকাসহ সংি শাখা ধােনর তয়নপ ও আেলাকিচ

[২.৭.২] ধারণত িরিচ সংরণ ফেটাািফ শাখা সংি শাখা ধােনর তয়নপ/আেলাকিচ

[২.৮] রিকা তির [২.৮.১] িনদশ েনর তিরত রিকা িডসে শাখা রিকা/আেলাকিচ

[২.৯] লাইেিরেত পাঠ সবা দান [২.৯.১] সবা হণত গেবষক লাইেির শাখা তািলকাসহ লাইেির শাখা ধােনর পতয়নপ

[২.১০] রণীয় বরণীয়েদর ক ইিতহাস সংহ [২.১০.১] সংহীত সাাৎকার

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

[৩.১.১] নন িনদশ েনর ত সিলত রণত আইিড ফরম িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ িনদশ েনর িনিদ  তািলকাসহ সংি িবভাগসেহর পতয়নপ।

[৩.২] অবেজ আইিড ডাটােবেস সিেবিশত ডাটা
সংেশাধন/পিরমাজন

[৩.২.১] সংেশাধন/পিরমাজনত অবেজ আইিড ফরম িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ িনদশ েনর িনিদ  তািলকাসহ সংি িবভাগসেহর পতয়নপ।

[৩.৩] অবেজ আইিড ডাটােবেস সিেবিশত ডাটা
ভিরিফেকশন

[৩.৩.১] ভিরফাইড অবেজ আইিড ফরম িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ
ফিরফাইডত িনদশ েনর তািলকাসহ সংি িবভাগসেহর
পতয়নপ

[৩.৪] ালাির আিনকীকরণ [৩.৪.১] আিনকীকরণত ালাির িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ অিফস আেদশ/ আেলাকিচ/নিথ

[৩.৫] াধীনতা জাঘের বব কণ ার াপন। [৩.৫.১] াপনত কণ ার

[৩.৬] ভা য়াল িকউেরেটািরয়াল কণ ার তির। [৩.৬.১] তিরত কণ ােরর সংা িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ/আইিস শাখা সাশাল িমিডয়ার (জাতীয় জাঘেরর ইউউব চােনল) িল।

[৩.৭] িনরাপা বা আিনকায়ন
[৩.৭.১] সংািপত িসিস কােমরা আইিপ কােমরােত
পারত

িনরাপা শাখা কায ােদশ ও তািলকাসহ িনরাপা শাখার তয়নপ।

[৩.৮] জাতীয় জাঘর িবধানমালা সংেশাধন
[৩.৮.১] জাতীয় জাঘর িবধানমালা সংেশাধন াব
মণালেয় রণ

শাসন শাখা াব রেণর প

[৩.৯] ই-ক তির [৩.৯.১] তিরত ই-ক আকাইভস শাখা অনলাইন িল

[৩.১০] িনদশ ন িবষয়ক িবেশষ দশ নী [৩.১০.১] আেয়ািজত দশ নী িকউেরেটািরয়াল িবভাগসহ অিফস আেদশ/আমণপ/আেলাকিচ

[৩.১১] বই/উয়ন মলায় অংশহণ [৩.১১.১] অংশহণত মলা কাশনা শাখা//আইিস শাখা/লাইেির শাখা অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[৩.১২] অভরীণ িশণ [৩.১২.১] আেয়ািজত িশণ (সশন) শাসন শাখা/িবভাগসহ/আইিস শাখা/ অিফস আেদশ/আেলাকিচ

[৩.১৩] সমসামিয়ক িবষেয় িশণ [৩.১৩.১] আেয়ািজত িশণ শাসন শাখা/িবভাগ ও শাখাসহ অিফস আেদশ / আেলাকিচ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

রণীয়-বরণীয় িেদর িনেয় আেলাচনা সভা আেয়ািজত আেলাচনা সভা সংিত িবষয়ক মণালয়
আেবদেনর পিরেিেত য় বরা াির উপর বাবায়ন অগিত
িনভরশীল।

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর জ জশত
বািষ কী উযাপন

বব িত িনদশ েনর দশ নী সংিত িবষয়ক মণালয় শাসিনক অেমাদন

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর জ জশত
বািষ কী উযাপন

বব ও ি িবষয়ক িচকম  দশ নী সংিত িবষয়ক মণালয় শাসিনক অেমাদন

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর জ জশত
বািষ কী উযাপন

লাকিশ ও লাক-সংিতেত বব এবং লাকগােন
বব শীষ ক িবেশষ দশ নী

সংিত িবষয়ক মণালয় শাসিনক অেমাদন

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর জ জশত
বািষ কী উযাপন

ববর কম ময় জীবেনর ওপর িবেশষ বৃতার
আেয়াজন

সংিত িবষয়ক মণালয় শাসিনক অেমাদন

বই/উয়ন মলায় অংশহণ অংশহণত মলা সংিত িবষয়ক মণালয় শাসিনক অেমাদন

অবেজ আইিড ডাটােবেস সিেবিশত ডাটা ভিরিফেকশন ভিরফাইড অবেজ আইিড ফরম অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
ডাটা সার/সাভ ার অবকাঠােমা মইনেটের জ েয়াজনীয় অথ  বরা
অাহত রাখা সােপে বাবায়ন অগিত িনভরশীল।

অবেজ আইিড ডাটােবেস সিেবিশত ডাটা সংেশাধন/পিরমাজন সংেশাধন/পিরমাজনত অবেজ আইিড ফরম অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
ডাটা সার/সাভ ার অবকাঠােমা মইনেটের জ েয়াজনীয় অথ  বরা
অাহত রাখা সােপে বাবায়ন অগিত িনভরশীল।

অবেজ আইিড ডাটােবেস নন সংহীত িনদশ েনর ত সিেবশ নন িনদশ েনর ত সিলত রণত আইিড ফরম অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
ডাটা সার/সাভ ার অবকাঠােমা মইনেটের জ েয়াজনীয় অথ  বরা
অাহত রাখা সােপে বাবায়ন অগিত িনভরশীল।

াধীনতা জাঘের বব কণ ার াপন। াপনত কণ ার অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
শাসিনক অেমাদন/েয়াজনীয় অথ  বরা সােপে বাবায়ন অগিত
িনভরশীল।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


