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  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

আঞ্চলরক লযচারক,     ক        ক  ক      ,  

প্রত্নতত্ত্ব অলধদপ্তয, খুরনা  ফলযার লফবাগ  

 

এফাং  

 

 

ভালযচারক, প্রত্নতত্ত্ব অলধদপ্তয এয ভদে স্বাক্ষলযত 

 

 

 

ফালল িক কভ িম্পাদন চুলি 

 

 

 

 

 

 

জুরাই-১, ২০২০- জুন ৩০, ২০২১ 
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সূলচত্র 

 

 

 

উক্রভলণকা 

কভ িম্পাদদনয ালফ িক লচত্র  

সকন ১ : রূকল্প, অলবরক্ষয, সক রগত উদদেশ্যসূহ, কাম িাফলর 

সকন ২ :  কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাূহ  

াংদমাজনী ১ : ব্দাংদক্ষ  

াংদমাজনী ২ : কভ িম্পাদন সূচকূহ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়ূহ এফাং লযভা দ্ধলত       

াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য লনকট সুলনলদ িষ্ট চালদা 
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উক্রভলণকা (Preamble) 

 

 

         যকালয দপ্তয/াংস্থাূহদয প্রালতষ্ঠালনক দক্ষতা বৃলদ্ধ, স্বচ্ছতা  জফাফলদল সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায লনলিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

  

আঞ্চলরক লযচারক, আঞ্চলরক লযচারদকয কাম িারয়,      ও            গ, প্রত্নতত্ত্ব অলধদপ্তয 

 

 

এফাং 

 

 

ভালযচারক, প্রত্নতত্ত্ব অলধদপ্তয এয ভদে ২০২০ াদরয জুন ভাদয ১০ তালযদে এই ফালল িক কভ িম্পাদন চুলি স্বাক্ষলযত দরা । 

 

 

     এই চুলিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ লনম্নলরলেত লফলয়ূহদ ম্মত দরন : 
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আঞ্চলরক লযচারদকয কাম িারয়, খুরনা  ফলযার লফবাদগয কভ িম্পাদদনয ালফ িক লচত্র  

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

Department of Archaeology)  

 

াম্প্রলতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বলফষ্যৎ লযকল্পনা  

 

 াম্প্রলতক ফছযূহদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনূহ 

 

খুরনা  ফলযার লফবাদগয সগ যফভয় ঐলতয  কৃলষ্ট মৃদ্ধ বযতায লনদ িনূহদয প্রত্নতালত্ত্বক জলয, অনুন্ধান, েনন, াংগ্র, প্রত্নফস্তুয 

লনফন্ধীকযণ, াংস্কায-াংযক্ষণ  প্রদ িন এফাং তদাংক্রান্ত গদফলণা  প্রকানাূহরক কাম িাফলরয ভােদভ খুরনা আঞ্চলরক লযচারক অলপ 

লফলবন্ন কাম িক্রভ চালরদয় মাদচ্ছ । 

 ০২টি সজরায় মথা: টুয়াোরী  াতক্ষীযাদত প্রত্নতালত্ত্বক জলয  অনুন্ধান কাম িক্রভ লযচারনা কযা ।  

 ০৪টি  প্রদ িনীদকন্দ্র/    ঘ : সভদযপুয আভঝুল      , বযতবায়না      , ক                         ও      

                             প্রদ িনীদকন্দ্র/    ঘ  উদবাধন  কযা।  

 ৫টি সজরায ৬টি প্রত্নস্থদর প্রত্নতালত্ত্বক েনন কাম িক্রভ লযচারনা।  মথা: (ফাদগযাট সজরায োন জাান ( :) ফত লবটা, 

চুড়াডাঙ্গা সজরায কালুযদার  চারুলরয়া লঢলফ, াতক্ষীযা সজরায ঝুলড়ঝাযা লঢলফ এফাং মদায সজরায বযতবায়না   

ডালরঝাড়া লঢলফ)।  

 ফলযার লফবাগীয় জাদুঘয  খুরনা লফবাগীয় জাদুঘয ম্পলকিত তথ্যত্র  আদরাকলচত্র ম্বলরত (ব্রুলয়য) প্রকা । 

 খুরনা  ফলযার লফবাদগয ৮টি প্রদ িনীদকন্দ্র/   ঘ  মথা: খুরনা লফবাগীয় জাদুঘয, ফলযার লফবাগীয় জাদুঘয, 

ফাদগযাট জাদুঘয, এভ.এভ. দত্তফাড়ী জাদুঘয, চাোয সয -ই- ফাাংরা স্মৃলত জাদুঘয, লরাইদ যফীন্দ্র স্মৃলত জাদুঘয,  

দলক্ষনলডল যফীন্দ্রনাথ ঠাকুদযয শ্বশুযফাড়ী এফাং আভঝুল নীরকুঠি সভদযপুয প্রদ িনীদকন্দ্র/   ঘসয াফ িক্ষলণক লনযাত্তায 

প্রদয়াজদন ল. ল. টিলব কযাদভযা স্থান কযা। 

 খুরনা  ফলযার লফবাদগয ৪টি প্রদ িনী সকন্দ্র/   ঘ   লশুকণ িায স্থান কযা। মথা: (ফলযার লফবাগীয় জাদুঘয, 

ফাদগযাট জাদুঘয, এভ. এভ. দত্তফাড়ী এফাং লরাইদ যফীন্দ্র কুঠিফালড়    ঘয)। 
  

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জূহ 

প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদযয প্রলত আকলল িত াংস্কৃলতভনষ্ক সভধাফী জালত  ভাজ গঠদনয জন্য ভগ্র দলক্ষণফদঙ্গ কাম িক্রভ লযচারনায 

জন্য দক্ষ জনলি, উযুি প্রালতষ্ঠালনক কাঠাদভায স্বল্পতা, অথ ি স্বল্পতা এফাং প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতয ম্পদকি জনদচতনায অবাফ 

    ক        ক  ক      ,      এ  অন্যতভ ভস্যা  চযাদরঞ্জ । অফযগ্রণ জলনত কাযদণ লফদ্যভান জনলি হ্রা াদচ্ছ। 

মুদ্র উকূরফতী অঞ্চর য়ায় জরফায়ুয প্রবাদফ প্রত্নস্থর ূহদ লযদফগত ক্ষয় এয কাযদণ দীঘ িদভয়াদী াংযক্ষণ প্রলক্রয়া ফাধাগ্রস্থ 

দচ্ছ। অলধকাাং াংযলক্ষত প্রত্নস্থদরয ভূলভ যকাদযয অনুকূর না থাকায় প্রত্নস্থর ূহদ উৎেনন, াংস্কায-াংযক্ষণ  

অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন ম্পাদদন প্রলতলনয়ত ভস্যা  চযদরদঞ্জয মুদোমুলে দত দচ্ছ। 

 

 বলফষ্যৎ লযকল্পনা  

দলক্ষণফদঙ্গয াাংস্কৃলতক  প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদযয াংস্কায-াংযক্ষণ, উৎকল ি াধন  লযচম িায জন্য দক্ষ জনলি ততলয কদয 

তাদদয ভােদভ তা কাম িকয কযা। এছাড়া প্রত্নতালত্ত্বক জলয, অনুন্ধান  উৎেনদন প্রাপ্ত  নতুন েননস্থর   লনদ িন ূহদয 

ডকুদভন্টন কযা প্রদ িনদমাগ্য কদয উস্থাদনয রদক্ষয কাজ কযা। ক্রভান্বদয় দীঘ িদভয়াদী ফদদাফস্ত  অলধগ্রদণয ভােদভ 

াংযলক্ষত প্রত্নস্থরূহদয ভূলভ প্রত্নতত্ত্ব অলধদপ্তদযয অধীদন আনা। 
 

 ২০২০-২০২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনূহ 

 

* ০২টি প্রত্নস্থদর প্রত্নতালত্ত্বক েনন কাম িক্রভ লযচারনা। 

* এ                            “      ও     ”     ক                   ক  । 

        * প্রত্নতালত্ত্বক লনদ িন (Antiquities) াংগ্র। 

      * ০১ টি প্রলক্ষণ সকাদ িয আদয়াজন। 

      * কারচাযার সলযদটজ টুু্লযজভ ফাস্তফায়দনয উদদ্যাগ গ্রণ । 
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সকন ১: 

 

    ক        ক  ক      ,     য রূকল্প (Vision), অলবরক্ষয (Mission) সক রগত উদদেশ্যসূহ (Strategic 

Objectives) এফাং কাম িাফলর (Functions): 

 

 

১.১ রূকল্প (Vision) :  প্রত্নতালত্ত্বক ঐলতদযয প্রলত দচতন াংস্কৃলতভনষ্ক জালত । 

    

 

১.২ অলবরক্ষয (Mission) : সদজ াংস্কৃলত, কৃলষ্ট, ইলতা, ঐলতয, প্রত্নতালত্ত্বক ম্পদদয াংস্কায, াংযক্ষণ, গদফলণা  উন্নয়দনয     

ভােদভ জালতয ভানলক লফকা  উৎকল ি াধন । 

 

 ১.৩ সক রগত উদদেশ্যসূহ (Strategic Objectives) : 

 

       ১.৩.১.   দলক্ষণফদঙ্গয প্রত্নতালত্ত্বক াাংস্কৃলতক ঐলতয াংযক্ষণ, প্রত্নতালত্ত্বক ম্পদদয লচলিতকযণ, াংস্কায-াংযক্ষণ, লযচম িা   

উৎকল ি াধন । 

     ১.৩.২   দলক্ষণফদঙ্গয কর প্রকায প্রত্নফস্তুয লনয়ন্ত্রণ, লযচারনা, প্রদ িন, সুযক্ষা  গদফলণা। 

 

১.৩.৩ আফল্যসক সক রগত উদদেশ্যসূহ: 

 

o দক্ষতায দঙ্গ ফালল িক কভ িম্পাদন চুলি ফাস্তফায়ন। 

o উদ্ভাফন  অলবদমাগ প্রলতকাদযয ভােদভ সফায ভাদনান্নয়ন। 

o প্রালনক াংস্কায  তনলতকতায উন্নয়ন। 

o তথ্য অলধকায  স্বপ্রদণালদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন। 

o আলথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

            

১.৪  কাম িাফলর (Functions) : 

 

১.৪.১.   দলক্ষণফদঙ্গয াাংস্কৃলতক ঐলতয,  প্রত্নফস্তু াংগ্র, াংযক্ষণ, লযচম িা  গদফলণা । 

১.৪.২.  Antiquities Act 1968 ( amendment in 1976) অনুমায়ী দলক্ষণফদঙ্গয প্রাচীন পুযাকীলতি সুযক্ষা, কর 

প্রকায প্রত্নফস্তুয লনয়ন্ত্রণ  লযচারনা । 

১.৪.৩.  দলক্ষণফদঙ্গয  কর প্রত্নস্থর  পুযাকীলতিয ব্যফস্থানা, াংস্কায, াংযক্ষণ  সভযাভত। 

১.৪.৪.        ক অনুন্ধান  েনদনয লযকল্পনা গ্রণ  কভ িসূচী অনুমায়ী প্রত্নস্থদর উৎেনন  অনুন্ধান লযচারনা । 

১.৪.৫.  ফনদমাগ্য প্রত্নফস্তুয সুযক্ষা, াংযক্ষণ  উস্থাদনয / প্রদ িদনয লনলভত্ত জাদুঘয/ প্রদ িনীদকন্দ্র  প্রলতষ্ঠা  লযচারনা । 

 

 



 

সকন ৩ 

সক রগত উদদেশ      ক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাূহ   

সক রগত 

উদদেশ্যস 

(Strategic 

Objectives) 

সক রগত 

উদদেশদ্যসয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

ক      

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ         

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/      ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-

21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অলত 

উত্তভ 

উত্তভ চরলত 

ভান 

চরলত 

ভাদনয 

লনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

   /      সক রগত উদদেশ্যসূহ 

১. খুরনা  

ফলযার 

লফবাদগয 

প্রত্নতালত্ত্বক 

াাংস্কৃলতক 

ঐলতয াংযক্ষণ, 

প্রত্নতালত্ত্বক 

ম্পদদয   

লচলিতকযণ, 

াংস্কায, াংযক্ষণ 

 উৎকল ি াধন  

 

 

 

 

৪০ 

১.১.১ প্রত্নতালত্ত্বক  

স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য 

লনদ িন 

লচলিতকযণ 

এ        

      

১.১.১ লচলিত 

স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য 

লনদ িন  

     াংখ্যা ৫ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬০ ১৫৯ ১৫৮ ১৫৭ ১৬২ ১৬৩ 

১.১.২        

ও          

     াংখ্যা ৪ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.১.৩      

        

     

     াংখ্যা ৪ - - ১     ১ ১ 

১.২ প্রত্নতালত্ত্বক 

স্থানা উৎেনন 

১.২.১ উৎেননকৃত 

স্থানা 

     াংখ্যা ৬ ২ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.২.২      ক 

খ           

     

     াংখ্যা ৪ - - ১     ১ ১ 

১.৩ প্রত্নতালত্ত্বক 

লনদ িন  প্রদ িন 

১.৩.১ দ িনাথী 

(প্রত্নস্থর) 

     াংখ্যা(রক্ষ)  ৮ ৫.৮০ ৬.০০ ৬.২০ ৬.০০ ৫.৮০ ৫.৭০ ৫.৬০ ৬.৩০ ৬.৪০ 

১.৩.২ আদয়ালজত 

প্রদ িনী  

     াংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৩.৩ সলভনায/ 

য়াকি 

 

     াংখ্যা ৪ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২. খুরনা  

ফলযার 

লফবাদগয কর 

প্রকায প্রত্নফস্তুয 

লনয়ন্ত্রণ, 

 

 

 

৩৫ 

২.১ গদফলণাূহরক 

ফই, নতুন প্রকানা 

াংগ্র  াংযক্ষণ 

২.১.১ াংগৃীত 

গদফলনাূহরক গ্রন্থ 

     াংখ্যা ৫ ৬০ ৬১ ৬২ ৬০ ৫৫ 

 

৫০ ৪০ ৬৩ ৬৪ 

২.১.২ প্রকালত গ্রন্থ/ 

সপাল্ডায/         

     াংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২.২ প্রত্নতালত্ত্বক 

াংস্কায-াংযক্ষণ 

২.২.১ স্থালতযক 

াংস্কায-াংযক্ষণ 

পূফ িফতী 

     াংখ্যা ৪ - - ১ - - - - ১ ১ 



 

সক রগত 

উদদেশ্যস 

(Strategic 

Objectives) 

সক রগত 

উদদেশদ্যসয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

ক      

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গ         

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/      ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-

21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অলত 

উত্তভ 

উত্তভ চরলত 

ভান 

চরলত 

ভাদনয 

লনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

লযচারনা, 

প্রদ িন, সুযক্ষা, 

গদফলণা , 

াংস্কায, াংযক্ষণ 

 উৎকল ি াধন 

ডকুদভদন্টন 

২.২.২ স্থালতযক  

াংস্কায-াংযক্ষণ 

কাম িক্রভ ম্পাদন 

 যফতী 

ডকুদভদন্টন 

     াংখ্যা ৪ - - ১ - - - - ১ ১ 

২.২.৩       / 

              

       ক      - 

      

     াংখ্যা ৪ - - ১ - - - - ১ ১ 

২.৩ প্রত্নফস্তু 

জাদুঘদয প্রদ িন 

২.৩.১ আগত 

দ িনাথী (জাদুঘয) 

     াংখ্যা(রক্ষ) ৪ ৫.৫ ৬.০ ৬.৫ ৬.০ ৫.৫ ৫.৪ ৫.৩ ৭.০ ৭.৫ 

২.৩.২  লশু 

দ িনাথী (জাদুঘয) 

     াংখ্যা(রক্ষ)  ৪ .৫০ .৬০ .৭০ .৬০ .৫০ .৪০ .৩০ .৮০ .৯০ 

২.৪ প্রত্নফাতিা 

প্রকাদয জন্য  

প্রলতদফদন সপ্রযণ   

২.৪.১ লনধ িালযত 

ভয় / তালযে 

তালযে তালযে ৩ ৩০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২১ 

২০ জুন 

 ২০২১ 

২৫ জুন 

২০২১ 

  ৩০ জুন 

 ২০২১ 

১০ জুরাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

২.৫       ক 

          

“      ও 

    ”          

স্থান ও 

     গ ক   

২.৫.১ লনধ িালযত 

ভয় / তালযে 

তালযে তালযে ২ - - ৭ ভাচ ি 

২০২১ 

১৭ ভাচ ি 

২০২১ 

২৬ ভাচ ি 

২০২১ 

১৪ 

এ    

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২১ 

৭ ভাচ ি 

২০২২ 

     গ  

ক   

৭ ভাচ ি 

২০২৩ 

     গ  

ক   



 

                ক  ক   গ         , ২০২০-২০২১ 

 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সক রগত উদদেশ্যস 

(Strategic Objectives) 

সক রগত 

উদদেশদ্যসয ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অলত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরলত ভান 

(Fair) 

চরলতভাদনয 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তলযক কভ িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃলদ্ধ  জফাফলদল 

লনলিতকযণ 

১১ 

  [১.১]      ক ক            

(এ  এ)        । 

[১.১.১] এলএ’য কর তত্রভালক 

        ও          ক     
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এলএ টিদভয ভালক বা অনুলষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২]       /                

                        
[১.২.১] ভতলফলনভয় বা অনুলষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]       গ    ক        

                 /          

     ক   

[১.৩.১]অফলতকযণ বা আদয়ালজত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                         

                  ক    
[১.৪.১]অফলতকযণ বা আদয়ালজত                 ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]                গ         

      ক               

ক         ক       

[১.৫.১]        ক                             ২ ৪ ৩    

 [২] কভ িম্পাদদন 

গলতীরতা আনয়ন  

সফায ভান বৃলদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নলথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নলথদত সনাট লনষ্পলত্তকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ষুদ্দ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ষুদ্দ্র উন্নয়ন 

উদদ্যাগ চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ িচাযীদদয প্রলক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১]     ক  ক           

              
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০      ও          ক 

ক       ক এ  এ            

      

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এলএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ িচাযীদক এলএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 



 

[৩] আলথ িক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফালল িক ক্রয় লযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় লযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পালদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফালল িক উন্নয়ন কভ িসূলচ 

(এলডল)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফালল িক উন্নয়ন কভ িসূলচ (এলডল) 

/ফাদজট ফাস্তফালয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]                 ক        

     
[৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]      গ          ও       

          ক                   

[৩.৪.১]      গ          ও       

          ক                    
    খ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

 

 

 * জনপ্রান প্রলক্ষণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্রলক্ষদণয আদয়াজন কযদত দফ। 

** ভলন্ত্রলযলদ লফবাদগয ই-গবন্যিান্প অলধাো দত প্রাপ্ত প্রলতদফদন। 

*** ভলন্ত্রলযলদ লফবাদগয ই-গবন্যিান্প অলধাো দত প্রাপ্ত প্রলতদফদন। 

****ভলন্ত্রলযলদ লফবাদগয শুদ্ধাচায অলধাো দত প্রাপ্ত প্রলতদফদন। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

ক্রলভক নাং ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

লফফযণ 

১। লফভ াংস্কৃলত লফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২। প্রঅ প্রত্নতত্ত্ব অলধদপ্তয 

৩। প্রজা প্রত্নতালত্ত্বক জাদুঘয 

৪। প্রকা প্রত্নতালত্ত্বক প্রকানা 

৫। আক আঞ্চলরক লযচারদকয কাম িারয় 

৬। প্রত্ন প্রত্নম্পদ  াংযক্ষণ 

৭। প্রদক  প্রদক র াো 

৮। ফাএ ফাাংরা একাদডভী 

৯। ফাজাজা ফাাংরাদদ জাতীয় জাদুঘয 

১০। ফালএ ফাাংরাদদ লল্পকরা একাদডভী 

১১। ফাদফা ফাাংরাদদ ম িটন সফাড ি 

১২। ফাক ফাাংরাদদ ম িটন কদ িাদযন 

১৩। ভলফ ভলন্ত্রলযলদ লফবাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

াংদমাজনী- ২:  কভ িম্পাদন সূচকূহ, ফাস্তফায়নকাযী ক          এফাং লযভা দ্ধলত-এয লফফযণ  

 

 

ক্রলভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক লফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউলনট লযভা দ্ধলত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

১. 

 

১.১) প্রত্নস্ানা, প্রত্নম্পদ    

স্থান্তান্তযদমাগ্য প্রত্নতালত্ত্বক 

লনদ িন লচলিতকযণ  

১.১.১) লচলিত স্ানা   

স্থান্তান্তযদমাগ্য লনদ িন  

নতুন প্রত্নলনদ িন অনুন্ধান  

াংগ্র  লচলিতকযণ 

আঞ্চলরক লযচারদকয 

কাম িারয়, খুরনা 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা  

উাত্তসূত্র  

১.১.১) ১। প্রত্নম্পদ সযলজষ্টায ২। ফালল িক প্রলতদফদন। 

 

১.২) প্রত্নতালত্ত্বক স্ানা 

উৎেনন 

১.২.১) উৎেননকৃত 

স্ানা 

লফদ্যভান  নতুন প্রত্নতালত্ত্বক 

স্ান অনুন্ধান  উৎেনন 

আঞ্চলরক লযচারদকয 

কাম িারয়, খুরনা 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা  

উাত্তসূত্র 

উাত্তসূত্র  

১.২.১) ১। আঞ্চলরক লযচারক দপ্তদযয প্রলতদফদন   

 

১.৩) প্রত্নতালত্ত্বক লনদ িন 

াংযক্ষণ  প্রদ িন 

১.৩.১) দ িনাথী লফলবন্ন প্রত্নতালত্ত্বক স্ানা দ িন াইট লভউলজয়াভ, 

আঞ্চলরক লযচারদকয 

কাম িারয়, খুরনা 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা  

উাত্তসূত্র  

১.৩.১) ১। টিদকট মুলড় ২। টাকা জভা সদয়ায চারান 

১.৩.২) ১। প্রদ িনীয প্রচায ২। অনুষ্ঠানসূচী 

২। সলভনায 

 

১.৩.২) প্রদ িনী  

আদয়ালজত 

 

উৎেনদনয য প্রাপ্ত প্রত্নম্পদ 

প্রদ িন 

১.৩.৩)               ক                

 

 

 

 

 

 

 

 

২. 

২.১) গদফলণাূহরক ফই, 

নতুন প্রকানা াংগ্র  

াংযক্ষণ 

২.১.১) াংগৃীত 

গদফলনাূহরক গ্রন্থ 

নতুন প্রকানা  সকলন্দ্রয়  রাইদেযী 

 প্রত্নতালত্ত্বক স্থাদনয রাইদেযীয 

জন্য াংগৃীত 

আঞ্চলরক লযচারদকয 

কাম িারয়, খুরনা 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাত্তসূত্র  

২. ১. ১)  ১। াংগ্র সযলজষ্ট্রায ২।  রাইদেযীয পুস্তক সয    য  ৩। গ্রণ 

চারান  

২.১.২)  ১।  লফতযণ সযলজষ্ট্রায  ২। ভজুদ সযলজষ্ট্রায  ৩। গ্রণ চারান  ৪। 

প্রালপ্ত স্বীকাযত্র 

 

২.১.২) প্রকালত গ্রন্থ/ 

সপাল্ডায 

প্রত্নতালত্ত্বক প্রকানা 

২.২) প্রত্নতালত্ত্বক জলয ২.২.১)উদজরা য়াযী 

 

গুরুত্ব অনুধাফন কদয উদজরা 

লনফ িাচন কদয জলয কাজ 

লযচারনা 

আঞ্চলরক লযচারদকয 

কাম িারয়, খুরনা 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাত্তসূত্র  

২.২.১)  ১। আঞ্চলরক লযচারক দপ্তদযয প্রলতদফদন 

 

২.২.২) পূফ িতী জলয পূফ িফতী জলয তথ্যালদয 



 

ক্রলভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক লফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউলনট লযভা দ্ধলত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

তথ্যালদয ডকুদভন্টন ডকুদভন্টন লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাত্তসূত্র  

২.২.২)  ১।  প্রকানা াো  আঞ্চলরক লযচারক দপ্তদযয প্রলতদফদন 

২.৩) প্রত্নফস্তু জাদুঘদয 

প্রদ িন 

 

২.৩.১) আগত দ িনাথী 

(জাদুঘয) 

াংগৃীত প্রত্নলনদ িন প্রত্নতালত্ত্বক 

লফলবন্ন াইট লভউলজয়াদভ 

দ িনাথীয জন্য প্রদ িন 

াইট লভউলজয়াভ, 

আঞ্চলরক লযচারদকয 

কাম িারয়, খুরনা 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাত্তসূত্র  

২.৩.১) ১।  টিদকট মুলড়  ২। টাকা জভা সদয়ায চারান 

 ২.৩.২)  ১। টিদকট মুলড়   

 

২.৩.২)  লশু দ িনাথী 

(জাদুঘয) 

াংগৃীত প্রত্নলনদ িন প্রত্নতালত্ত্বক 

লফলবন্ন াইট লভউলজয়াদভ লশু 

দ িনাথী  

২.৪) প্রকালত প্রলতদফদন 

(প্রত্নফাতিা) 

২.৪.১)লনধ িালযত ভয় / 

তালযে  

প্রত্নতালত্ত্বক েনন, াংস্কায  

াংযক্ষণ লফলদয় প্রলতদফদন স 

 

প্রধান কাম িারয় 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা/ফাস্তফ মাচাই 

উাত্তসূত্র  

২.৪.১)  ১। গ্রণ চারান ২। অনরাইদন প্রকা 

 

২.৫)       ক  

রাইদেযীদত  “ মুলিযুদ্ধ  

ফঙ্গফন্ধু” গ িারাযী স্থান 

২.৫.১)লনধ িালযত ভয় / 

তালযে 

জালতয লতা ফঙ্গফন্ধু সে 

মুলজবুয যভাদনয জন্তফালল িকী 

উরদক্ষয ম িটক  নতুন 

প্রজন্দক জালতয লতা ম্পদকি 

ঠিক ধাযণা প্রদান। 

 

প্রত্নতালত্ত্বক 

জাদুঘযূহ 

লযভা দ্ধলত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাত্তসূত্র  

২.৫.১)  ১।  রাইদেযীদত আগত াঠদকয াংেিা  ( সযলজস্ট্রায)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

াংদমাজনী-৩ 

অ        /    গ/    /      লনকট সুলনলদ িষ্ট কভ িম্পাদন চালদাূহ 

 

 

প্রলতষ্ঠাদনয নাভ াংলিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রলতষ্ঠাদনয লনকট চালদা/ 

প্রতযাা 

চালদা প্রতযাায সমালিকতা প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

সফাভলযক লফভান 

লযফন  ম িটন 

ভন্ত্রণারয় 

তথ্য উাদত্তয ভােদভ 

প্রত্নতালত্ত্বক স্ান ূহ 

ম িটকদদয লনকট উস্ান 

এফাং সমাগাদমাদগয ভােদভ 

দ িদনয ব্যফস্াকযণ 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদুঘয) 

[২.৩.২] লশু দ িনাথী (জাদুঘয) 

 

সফাভলযক লফভান লযফন  

ম িটন ভন্ত্রণারদয়য দ িনীয় স্থান 

ূহ দ িদনয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

ফাাংরাদদ ম িটন কদ িাদযন  

ম িটন সফাদড িয ভােদভ লনিয়তা। 

তথ্য উাদত্তয ভােদভ প্রত্নতালত্ত্বক স্ান ূহ 

ম িটকদদয লনকট উস্ান এফাং 

সমাগাদমাদগয ভােদভ দ িদনয ব্যফস্া কযা 

দর দ িক াংখ্যা বৃলদ্ধ াদফ । এদত যাজস্ব 

আয় বৃলদ্ধ দফ । 

দ িনাথী কভ দফ এফাং 

যাজস্ব আয় হ্রা াদফ । 

সজরা প্রাদকয 

কাম িারয় (াংলিষ্ট) 

প্রত্নতালত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী 

স্ান / এরাকায  ভূলভ 

অলধগ্রদণ ায়তাকযণ 

[১.১.১] লচলিত স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য লনদ িন 

[১.২.১] উৎেননকৃত স্থানা 

প্রত্নতালত্ত্বক লনদ িনূহ াংযক্ষদণ 

সজরা প্রাক কর্তিক ভূলভয 

তপলরস্থ ারনাগাদ তথ্যালদ সপ্রযণ 

 ালফ িক দমালগতা । 

প্রত্নতালত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী স্ান / এরাকায  

ভূলভ অলধগ্রদণয পদর সদদয ইলতা  

ঐলতয াংযক্ষদণ  ায়তা দফ । 

নতুন প্রত্নতালত্ত্বক স্থানা 

লচলিত / লনলিতকযণ / 

াংযক্ষণ কযা মাদফ না । 

স্বযা  ভন্ত্রণারয় 

(জনলনযাত্তা 

লফবাগ) 

প্রত্নতালত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী 

স্ান / এরাকায লনযাত্তা 

লফধান 

[১.১.১] লচলিত স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য লনদ িন 

[১.২.১] উৎেননকৃত স্থানা 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.২] লশু দ িনাথী (জাদুঘয) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদুঘয) 

প্রত্নম্পদ  প্রত্নস্থানায় আগত 

দ িনাথীদদয লনযাত্তা লফধান কযা 

প্রত্নম্পদ  প্রত্নস্থানায় আগত দ িনাথীদদয 

লনযাত্তা লফধাদনয ভােদভ সদদয প্রত্নম্পদ 

যক্ষা  এফাং আগত যাজস্ব আয় বৃলদ্ধ াদফ । 

সদদয প্রত্নম্পদ সুযক্ষায় 

ব্যাঘাত সৃলষ্ট দফ, দ িনাথী 

কভ দফ এফাং যাজস্ব আয় 

হ্রা াদফ । 

স্থানীয় যকায 

লফবাগ 

ম িটকদদয মাতায়াদতয 

ব্যফস্থা সুগভকযণ 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদুঘয) 

[২.৩.২] লশু দ িনাথী (জাদুঘয) 

প্রত্নতালত্ত্বক লনদ িন ূহদ 

ম িটকদদয বাদরা মাতায়াদতয 

ব্যফস্থা প্রলতষ্ঠা 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থা বাদরা দর সদল-লফদদল 

ম িটকদদয াংখ্যা বৃলদ্ধ াদফ। 

দ িনাথী কভ দফ এফাং 

যাজস্ব আয় হ্রা াদফ । 


