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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

 

 

         যকারয দপ্তয / াংস্থাভদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা  জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

  

ভারযচারক, প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তয 

 

 

এফাং 

 

 

      রচফ, াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভদে ২০১৯ াদরয জুরাই ভাদয  

০৪ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র । 

 

 

 

     এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়ভদ ম্মত দরন : 
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প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তদযয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Department of Archaeology)  

 
 

 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা  

 

 াম্প্ররতক ফছযভদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনভ 

 

গত ৩ ফছদয ২২টি স্থাদন প্রত্নতারত্ত্বক েনন কাম িক্রভ চারাদনা য়। একই ভদয় ৩৪টি প্রত্নম্পদদক সগদজদেয ভােদভ াংযরক্ষত প্রত্নম্পদ 

স ালনা কযা দয়দছ। আদভ িরনয়ান চাচ ি, ইদ্রাকপুয দুগ ি, ভৄিাগাছা জরভদায ফারড়  ীরজদক াংস্কায কদয ম িেন ফান্ধফ কযা দয়দছ । 

ানাভ নগয,  সানাযগাঁ, নাযায়নগঞ্জদক াংস্কায কদয দ িকফান্ধফ কযা দয়দছ। রদনাজপুয কান্তরজউ ভরিয াংরগ্ন নতুন জাদু য রনভ িাণ 

কযা দয়দছ ।        যীদত জাদু য বফন রনভ িাণ ম্পন্ন দয়দছ। াউথ এরয়া ট্যযরযজভ ইনফ্রাস্ট্রাকচায সেবরদভন্ট প্রদজক্ট এয ভােদভ 

াাড়পুয (দাভপুয) সফৌদ্ধ রফায, ফদরগাছী, নগাঁ; ভাস্থানগড়, রফগঞ্জ, ফগুড়া; কান্তরজয ভরিয, কাাদযার, রদনাজপুয এফাং লাে গমু্বজ 

ভরজদ, ফাদগযাে এরাকায় ম িেন সুরফধায ব্যাক উন্নয়ন কযা দয়দছ । ঢাকা রফবাদগয গাজীপুয সজরা  সগাারগঞ্জ সজরায় জরয 

কাম িক্রভ ম্পন্ন  কযা দয়দছ। ফগুড়া সজরায ভাস্ানগদড়য  বফযাগীয রবো,  নগাঁ সজরায আগ্রারিগুন, নীরপাভাযী সজরায রফন্নায রদর , 

জরঢাকা উদজরায ধভ িারগড়, সেড়কাটি রতদলযোঙ্গা, ঞ্চগড় সজরায রবতযগড়, নযরাংদী সজরায অভযাজায গড়, সনত্রদকানায 

সযায়াইরফারড়, কুরভল্লায যাণী ভয়নাভরতয ফাাংদরা, ারতগাড়া ভৄড়া, ফাদগযাে সজরায োন জাাদনয ফত রবো, সভদযপুয সজরায 

আভঝুর নীরকুঠি, চুয়োঙ্গা সজরায কালুযদার, মদায সজরায বযত বয়না প্রভৃরত  প্রত্নস্থদর উৎেনন কাম িক্রভ রযচারনা কযা দয়দছ।   

  

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জভ 

 

প্রত্নতারত্ত্বক ঐরতদয আগ্রী জারত  ভাজ গঠদন  সদব্যাী কাম িক্রভ রযচারনায জন্য দক্ষ রফদলারয়ত জ্ঞানম্পন্ন জনরি এফাং 

উযুি প্রারতষ্ঠারনক কাঠাদভায স্বল্পতা  এ অরধদপ্তদযয অন্যতভ ভস্যা  চযাদরঞ্জ । 

 

 বরফষ্যৎ রযকল্পনা  

 

প্রধান কাম িারদয়য প্রদ িনীদকন্দ্র উমু্মিকযণ, নীরপাভাযী প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য, াতক্ষীযা প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য, ীকাদন্তয প্রাাদ  

ভৄিাগাছায়  প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য, পুটিয়া যাজফাড়ীদত প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য, যানী বফানী যাজফাড়ী  নারযনগয জরভদাযফাড়ীদত প্রত্নতারত্ত্বক 

জাদু য, ফীযকুৎা জরভদায ফাড়ী প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য, া সুজায তাোনায় সগৌড়  প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য, বযত বয়না প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য, 

কালুযদার প্রত্নপ্রদ িন সকন্দ্র, রফজ্ঞানী জগদী চন্দ্র ফসুয ফাড়ী, ইদ্রাকপুয দুগ ি জাদু য, তাড়াবফন প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য উমু্মিকযণ  

চরনরফর জাদু য াংস্কায রুকল্প-২০২১ ফাস্তফায়দনয াদথ ম্পৃি। 

 

সদদয াাংস্কৃরতক প্রত্নতারত্ত্বক ঐরতদযয াংস্কায-াংযক্ষণ, উৎকল ি াধন  রযচম িায জন্য  দক্ষ জনরি বতরযয রদক্ষয উযুি 

প্ররক্ষদণয  ব্যফস্থা কযা এফাং প্রত্নতারত্ত্বক উৎেনদন প্রাপ্ত রবতযগড়, ধভ িাদরয গড়, সভগারররথক ভনুদভন্টভ এফাং সুনাভগদঞ্জয রররয়া 

জরভদায ফাড়ী ফাদজে প্রারপ্ত াদদক্ষ তথ্য রচত্র বতরয কদয ব্যাক প্রচাদযয ব্যফস্থা কযা। 

 

সদদ রফদদদ প্ররক্ষাণাথীদদয প্ররক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ দক্ষ জনরি গদড় সতারায রযকল্পনা যদয়দছ । 

 

২০১৯-২০ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনভ 

 

 * ৭টি প্রত্নস্থদর  উৎেনন কাম িক্রভ রযচারনা ; 

 * ০৩টি উদজরায়                               ; 

                    * ৫৬০টি প্রত্নতারত্ত্বক রনদ িন (Antiquities) াংগ্র   রচরিতকযণ; 

 * জরয  ০৭টি েনন কাদজয         , প্রত্নতারত্ত্বক াংস্কায াংযক্ষণ প্ররক্ষণ, প্রত্নফস্তুয যাায়রনক াংযক্ষণ প্ররক্ষণ  

     এফাং ২০১৮-১৯ অথ িফছদয রনদয়াগপ্রাপ্তদদয সভৌররক প্ররক্ষণ প্রদান; 

                    * প্রত্নফাতিা প্রকা । 
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সকন ১ 

 

 

 

প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তদযয রূকল্প, অরব   , সকৌরগত উদেশ্যভ এফাং কাম িাফরর 

 

 

 

১.১ রূকল্প (Vision) :  প্রত্নতারত্ত্বক ঐরতয দচতন াংস্কৃরতভনষ্ক জারত । 

    

 

১.২  অরবরক্ষয (Mission) :  সদজ াংস্কৃরত, কৃরি, ইরতা, ঐরতয, প্রত্নতারত্ত্বক ম্পদদয াংস্কায, াংযক্ষণ, গদফলণা  

উন্নয়দনয ভােদভ জারতয   ভানরক রফকা    উৎকল ি াধন । 

 
                

 ১.৩ সকৌরগত উদেশ্যভ ( Strategic Objectives) : 

 

                 ১.৩.১ 

         ১.  সদদয প্রত্নতারত্ত্বক াাংস্কৃরতক ঐরতয াংযক্ষণ, প্রত্নতারত্ত্বক ম্পদদয  রচরিতকযণ, াংস্কায, াংযক্ষণ, রযচম িা     

                   উৎকল ি াধন  এফাং 

         ২. সদদয কর প্রকায প্রত্নফস্তুয রনয়ন্ত্রণ, রযচারনা, প্রদ িন, সুযক্ষা  গদফলণা । 

 

                  ১.৩.২  আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যভ 

 

১. দাপ্তরযক কভ িকাদে স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ  জফাফরদর রনরিতকযণ ; 

২. কভ িম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন  সফায ভান বৃরদ্ধ এফাং 

৩. আরথ িক  ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন । 

 

     

        

   ১.৪       কাম িাফরর ( Main Functions) : 

 

১.  জাতীয় াাংস্কৃরতক ঐরতয,  প্রত্নফস্তু াংগ্র, াংযক্ষণ, রযচম িা  গদফলণা ; 

২.  পুযাকীরতি আইন ১৯৬৮ (াংদারধত-১৯৭৬) অনুমায়ী প্রাচীন পুযাকীরতি সুযক্ষা, কর প্রকায প্রত্নফস্তয রনয়ন্ত্রণ,  

                              রযচারনা  প্রকানা; 

৩.   ফাাংরাদদদয কর প্রত্নস্থর  পুযাকীরতিয ব্যফস্থানা, াংস্কায, াংযক্ষণ  সভযাভত; 

৪.   অনুন্ধান  উৎেনদনয রযকল্পনা গ্রণ  কভ িসূরচ অনুমায়ী প্রত্নস্থদর উৎেনন    অনুন্ধান রযচারনা; এফাং 

৫.  ফনদমাগ্য প্রত্নফস্তুয সুযক্ষা, াংযক্ষণ  উস্থাদনয / প্রদ িদনয রনরভদত জাদু য   প্ররতষ্ঠা  রযচারনা । 

 



 

 

 

 

 

সকন ২   

 

 

প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তদযয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর / প্রবাফ (Outcome / Impact) 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর / প্রবাফ 

 (Outcome/Impact) 

 

কভ িম্পাদন সূচকভ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

প্রকৃত      

 রক্ষযভাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ  (Projection)   
রনধ িারযত  রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভন্ত্রণারয় / রফবাগ /  

াংস্াভদয নাভ 

 

উাতসূত্র 

[source(s)  

of data] 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

ঐরতারক স্থানা, জাদু য 

দ িদন আগ্র সৃরি 

দ িনাথী াংখ্যা 

 

বৃরদ্ধয ায 

াংখ্যা 

(রক্ষ)   

তকযা 

(%) 

৪৭.৭২ 

(১.০৯%) 

৪৮.৭৫ 

(১.০৮%) 

৪৯.৫০ 

(.৭৭%) 

৫০.০০ 

(০.৫১%) 

৫০.৫০ 

(০.৫০%) 

াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

সফাভরযক রফভান রযফন  ম িেন 

ভন্ত্রণারয়, সজরা প্রান। 

১. রফরক্রত 

টিরকদেয রাফ 

২. দ িনাথী    

সযরজস্ট্রায 

 

*াভরয়ক (provisional) তথ্য 



 

 

সকন ৩ 

সকৌরগত উদে       কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রাভ 
 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা / রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

Target / Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

)itcejorP

co(  

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

)itcejorPc

o(  

২০২১-২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

অাধাযণ অরত উতভ উতভ চররত ভান চররত ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তদযয সকৌরগত উদেশ্য 

১. সদদয প্রত্নতারত্ত্বক 

াাংস্কৃরতক ঐরতয 

াংযক্ষণ, প্রত্নতারত্ত্বক 

ম্পদদয   

রচরিতকযণ, াংস্কায, 

াংযক্ষণ  উৎকল ি 

াধন 

 

 

৪০ 

১.১ প্রত্নস্থানা, 

প্রত্নম্পদ  

স্থানান্তযদমাগ্য 

প্রত্নতারত্ত্বক রনদ িন 

রচরিতকযণ 

১.১.১রচরিত 

স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য 

রনদ িন  

াংখ্যা ৮ ৫৪০ ৫৫৫ ৫৬০ ৫৫৯ ৫৫৭ ৫৫৫ ৫৪০ ৫৬০ ৫৬০ 

১.২ প্রত্নতারত্ত্বক 

স্থানা উৎেনন 

১.২.১উৎেননকৃত 

স্থানা 

াংখ্যা ৭ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৮ 

১.৩ প্রত্নতারত্ত্বক 

রনদ িন াংযক্ষণ 

 প্রদ িন 

১.৩.১ দ িনাথী 

(প্রত্নস্থর) 

াংখ্যা(

রক্ষ)  

তকযা 

১৫ (২২) 

.৭৩% 

(২৩) 

৪.৫৪% 

(২৩.৫০) 

২.১৭% 

(২৩.২৫) 

১.০৮% 

(২৩.১৫) 

০.৬৫% 

(২৩) 

০.০০% 

(২২) 

-৪.৩৫% 

(২৩.৭৫) 

১.০৬% 

(২৪) 

১.০৫% 

১.৩.২ আদয়ারজত 

প্রদ িনী  

াংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.৩.৩ সরভনায  াংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

২. সদদয কর প্রকায 

প্রত্নফস্তুয রনয়ন্ত্রণ, 

রযচারনা, প্রদ িন, 

সুযক্ষা  গদফলণা  

 

 

৩৫ 

২.১গদফলণাভরক 

ফই, নতুন 

প্রকানা াংগ্র 

 াংযক্ষণ 

২.১.১ াংগৃীত 

গদফলনাভরক গ্রন্থ 

াংখ্যা ৫ ৪৬০ ৪৬৫ ৪৭০ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫০ ৪৭০ ৪৭৫ 

২.১.২ প্রকারত 

গ্রন্থ/ সপাল্ডায  

াংখ্যা ৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

২.২ প্রত্নতারত্ত্বক 

জরয 

২.২.১ উদজরা 

য়াযী 

াংখ্যা ৫ ২ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

২.২.২  পূফ িফতী 

জরয তথ্যারদয 

েকুদভন্টন  

      ৫ - ৩১ সভ 

২০১৯ 

৩১ সভ 

২০২০ 

 ১৫ জুন  

২০২০ 

২০জুন  

২০২০ 

  ৩০ জুন  

 ২০২০ 

৩০ জুরাই 

২০২০ 

৩১ সভ 

২০২১ 

৩১ সভ 

২০২২ 

২.৩ প্রত্নফস্তু 

জাদু দয প্রদ িন 

২.৩.১ আগত 

দ িনাথী 

(জাদু য) 

াংখ্যা(

রক্ষ)  

তকযা 

৫ (২৫.৭২) 

০.০৭৭% 

(২৫.৭৫) 

০.১১৬% 

(২৬) 

০.৯৭% 

(২৫.৯) 

০.৫৮% 

(২৫.৮) 

০.১৯% 

(২৫.৭৫) 

০.০০% 

(২৫.৬) 

-০.৫৮% 

(২৬.২৫) 

০.৯৬% 

(২৬.৫০) 

০.৯৫% 

২.৩.২  রশু 

দ িনাথী 

(জাদু য) 

াংখ্যা(

রক্ষ)  

তকযা 

৫ (.৫১) 

২% 

(.৫২৫) 

২.৯৪% 

(.৫২৮) 

০.৫৭% 

(.৫২৭) 

০.৩৮% 

(.৫২৬) 

০.১৯% 

(.৫২৫) 

০.০০% 

(.৫২) 

-০.৯৫% 

(.৫৩) 

০.৩৮% 

(.৫৪) 

১.৮৯% 

২.৪ প্রকারত 

প্ররতদফদন (প্রত্নফাতিা)   

২.৪.১ রনধ িারযত 

ভয় / তারযে 

তারযে ৩ ৩০জুন 

২০১৮ 

৩০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০২০ 

২০ জুন 

 ২০২০ 

২৫ জুন 

২০২০ 

  ৩০ জুন 

 ২০২০ 

১০ জুরাই 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

২.৫         

জাদু দয ভৄরজফ 

কণ িায স্থান 

২.৫.১ রনধ িারযত 

ভয় / তারযে 

তারযে ২ - - ৭ ভাচ ি 

২০২০ 

১৭ ভাচ ি 

২০২০ 

২৬ ভাচ ি 

২০২০ 

১৪ এরপ্রর 

 ২০২০ 

৩০ জুন 

 ২০২০ 

- - 



 

 

 

প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তদযয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যভ, ২০১৯-২০ 

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 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- ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উতভ 

(VeryGood) 

উতভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১]       

             

    ও          

         

 

৮ 

 

[১.১]ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত প্ররক্ষণ অন্যান্য রফলদয় প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

জন ন্টা ১ ৬০ 

 

৫৫ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ 

৭০ ৬০ 

[১.১.৩] ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয কর 

প্ররতদফদন অনরাইদন দারেকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ 

৩ ২ ১ - 

[১.১.৪] ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য ২০১৯-২০ 

অথ িফছদযয ফারল িক কভ িম্পাদন চুরিয 

অধ িফারল িক ভল্যায়ন প্ররতদফদন ম িাদরাচনাদন্ত 

পরাফতিক (feedback) প্রদত 

      ০.৫ 

৩১  

       , 

২০২০ 

০৭ 

       , 

২০২০ 

১০ 

       , 

২০২০ 

 

১১ 

       , 

২০২০ 

 

১৪ 

       , 

২০২০ 

[১.২]                    ও    

               

[১.২.১]                         

         
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ 

৮৫ ৮০ 

[১.২.২] ২০১৮-১৯                 

        ও                

      
১ 

১৫       , 

২০১৯ 

১৫      , 

২০১৯ 

১৫       , 

২০১৯ 

১৫        , 

২০২০ 

৩১        , 

২০২০ 

[১.৩] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] রনরদ িি ভদয়য ভদে অরবদমাগ 

রনষ্পরতকৃত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ 

৭০ ৬০ 

[১.৩.২] অরবদমাগ রনষ্পরত াংক্রান্ত ভারক 

প্ররতদফদন ভন্ত্রণারদয় দারেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ 

৯ ৮ 

[১.৪] সফা প্রদান প্ররত্রুতরত 

ারনাগাদকযণ  ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] সফা প্রদান প্ররত্রুতরত ারনাগাদকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

[১.৪.২] রনধ িারযত ভদয় বত্রভারক ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন ভন্ত্রণারদয় দারেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ 

১ - 

[১.৪.৩] সফাগ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযে ০.৫ 

৩১ রেদম্বয, 

২০১৯ 

১৫        , 

২০২০ 

০৭ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৭ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৮সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

[২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা 

আনায়ন  সফায 

ভান বৃরদ্ধ 

১০ 

[২.১] অরধদপ্তদয ই-পাইররাং দ্ধরত 

ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর াোয় ই-নরথ ব্যফায  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-পাইদর নরথ রনষ্পরতকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] অরধদপ্তয কর্তিক রেরজোর সফা 

চালু কযা 

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি নতুন রেরজোর সফা 

চালুকৃত 
তারযে ১ 

১৫ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৫ ভাচ ি, 

২০২০ 

৩১ ভাচ ি, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রর, 

২০২০ 

৩০ সভ,  

২০২০ 

[২.৩] অরধদপ্তয কর্তিক উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

[২.৩.১] ন্যযনতভ একটি নতুন উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তারযে ১ 

১১ ভাচ ি, 

২০২০ 

১৮ ভাচ ি, 

২০২০ 

২৫ ভাচ ি, 

২০২০ 

০১ এরপ্রর, 

২০২০ 

০৮ এরপ্রর, 

২০২০ 

 



 

 

 

 

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 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- ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উতভ 

(VeryGood) 

উতভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.৪] সফা রজকযণ 

[২.৪.১] ন্যযনতভ একটি সফা রজকযণ 

প্রদ ম্যা যকারয আদদ জারযকৃত 
তারযে ০.৫ 

১৫ অদক্টাফয, 

২০১৯ 

২০ অদক্টাফয, 

২০১৯ 

২৪ অদক্টাফয, 

২০১৯ 

২৮ অদক্টাফয, 

২০১৯ 

৩০ অদক্টাফয, 

২০১৯ 

[২.৪.২] সফা রজকযণ অরধদক্ষদত্র 

ফাস্তফারয়ত 
তারযে ০.৫ 

১৫ এরপ্রর, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রর, 

২০২০ 

১৫ সভ, 

 ২০২০ 

৩০ সভ,  

২০২০ 

১৫ জুন, 

২০২০ 

[২.৫] রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি 

াংরিি কভ িচাযীয রআযএর  ছুটি 

নগদায়নত্র জাযী কযা 

[২.৫.১] র আয এর আদদ জারযকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.৫.২] ছুটি নগদায়ন ত্র জারযকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ 
৭০ ৬০ 

[২.৬] শূন্য দদয রফযীদত রনদয়াগ 

প্রদান 

[২.৬.১] রনদয়াগ প্রদাদনয জন্য রফজ্ঞরপ্ত 

জারযকৃত 
% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ 

৫০ ৪০ 

[২.৬.২] রনদয়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

[২.৭] রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরত [২.৭.১] রফবাগীয় ভাভরা রনষ্পরতকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.৮] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ [২.৮.১] কর তথ্য ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[৩] আরথ িক  

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৭ 

[৩.১] ফাদজে ফাস্তফায়দন উন্নয়ন 

[৩.১.১] ফাদজে ফাস্তফায়ন রযকল্পনা প্রণীত তারযে ০.৫ 
১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] বত্রভারক ফাদজে ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন দারেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ 

১ - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরের) 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ (এরের) 

ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ 

৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অরেে আরত রনষ্পরত কাম িক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রক্ষীয় বায় রনষ্পরতয জন্য 

সুারযকৃত অরেে আরত 
% ০.৫ ৬০ 

৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অরেে আরত রনষ্পরতকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থাফয  অস্থাফয ম্পরতয 

ারনাগাদ তাররকা প্রস্তুত কযা 

[৩.৪.১] স্থাফয ম্পরতয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ০.৫ 

০৩ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ ি, 

২০২০ 

  [৩.৪.২] অস্থাফয ম্পরতয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ০.৫ 

০৩ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১১ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

১৮ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

২৫ সপব্রুয়ারয, 

২০২০ 

০৪ ভাচ ি, 

২০২০ 

[৩.৫] ইন্টাযদনে রফর ইউটিররটি রফর 

রযদাধ 

[৩.৫.১] রফরর/রফটিরএর-এয ইন্টাযদনে 

রফর রযদারধত 
% ১ ১০০ 

৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] সেররদপান রফর রযদারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] রফদুযৎ রফর রযদারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 *জনপ্রান প্ররক্ষণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্ররক্ষদণয আদয়াজন কযদত দফ। 

** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ই-গবন্যিান্প অরধাো দত প্রাপ্ত প্ররতদফদন। 

*** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ই-গবন্যিান্প অরধাো দত প্রাপ্ত প্ররতদফদন। 

****ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয শুদ্ধাচায অরধাো দত প্রাপ্ত প্ররতদফদন।



 

 

 

 

আরভ ভারযচারক, প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তয, রাদফ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় 

াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ, রচফ াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এয রনকে অঙ্গীকায কযরছ সম, 

আরভ চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচি  থাকফ । 

 

 আরভ, রচফ, াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় াংস্কৃরত 

রফলয়ক ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ রাদফ প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তদযয ভারযচারক এয রনকে অঙ্গীকায কযরছ সম, 

এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ । 

 

 

 

 

স্বাক্ষরযত : 

 

 

 

 

 

------------------------- 

ভারযচারক                                                                                      তারযে  

প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তয  

 

 

 

 

           ----------------------- 

         রচফ                                             তারযে  

         াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

ক্ররভক নম্বয ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

রফফযণ 

১। রফভ াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২। প্রঅ প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তয 

৩। প্রজা প্রত্নতারত্ত্বক জাদু য 

৪। প্রকা প্রত্নতারত্ত্বক প্রকানা 

৫। আক আঞ্চররক রযচারদকয কাম িারয় 

৬। প্রত্ন প্রত্নম্পদ  াংযক্ষণ 

৭। প্রদকৌ প্রদকৌর াো 

৮। ফাএ ফাাংরা একাদেরভ 

৯। ফাজাজা ফাাংরাদদ জাতীয় জাদু য 

১০। ফারএ ফাাংরাদদ রল্পকরা একাদেরভ 

১১। ফাদফা ফাাংরাদদ ম িেন সফাে ি 

১২। ফাক ফাাংরাদদ ম িেন কদ িাদযন 

১৩। ভরফ ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

াংদমাজনী- ২:  কভ িম্পাদন সূচকভ, ফাস্তফায়নকাযী            এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ  

ক্রঃনম্বয কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনে রযভা দ্ধরত এফাং উাতসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ১. 

১.১) প্রত্নস্ানা, প্রত্নম্পদ 

   স্থানান্তযদমাগ্য 

প্রত্নতারত্ত্বক রনদ িন 

রচরিতকযণ  

১.১.১) রচরিত 

স্ানা   

স্থানান্তযদমাগ্য 

রনদ িন  

নতুন প্রত্নরনদ িন অনুন্ধান  াংগ্র  

রচরিতকযণ 

প্রত্নতারত্ত্বক রফবাগীয় 

আঞ্চররক দপ্তয 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা  

উাতসূত্র  

১.১.১)   ১। প্রত্নম্পদ সযরজিায   ২। ফারল িক প্ররতদফদন 

 

১.২) প্রত্নতারত্ত্বক 

স্ানা উৎেনন 

১.২.১) উৎেননকৃত 

স্ানা 

রফযভান  নতুন প্রত্নতারত্ত্বক স্ান অনুন্ধান  

উৎেনন 

প্রত্নতারত্ত্বক রফবাগীয় 

আঞ্চররক দপ্তয  গদফলণা 

ভঞ্জুযী প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

 ১.২.১)  ১। আঞ্চররক রযচারক দপ্তদযয প্ররতদফদন   ২। সরভনায 

 

১.৩)প্রত্নতারত্ত্বক রনদ িন 

াংযক্ষণ  প্রদ িন 

১.৩.১) দ িনাথী রফরবন্ন প্রত্নতারত্ত্বক স্ানা দ িন  

প্রত্নতারত্ত্বক রফবাগীয় 

আঞ্চররক দপ্তয 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

১.৩.১)  ১। টিদকে ভৄরড়  ২। োকা জভা সদয়ায চারান 

১.৩.২ )  ১। প্রদ িনীয প্রচায    ২। অনুষ্ঠানসূচী 

 

১.৩.২) আদয়ারজত 

প্রদ িনী   

 

উৎেনদনয য প্রাপ্ত  রফযভান প্রত্নম্পদ প্রদ িন 

১.৩.৩) সরভনায প্রত্নতারত্ত্বক সরভনায আদয়াজন প্রধান কাম িারয় ও 

আঞ্চররক দপ্তয 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

১.৩.৩)  ১। প্রদ িনীয প্রচায    ২। অনুষ্ঠানসূচী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. 

২.১)গদফলণাভরক ফই, 

নতুন প্রকানা াংগ্র 

 াংযক্ষণ 

২.১.১) াংগৃীত 

গদফলনাভরক গ্রন্থ 

 

নতুন প্রকানা  সকরন্দ্রয়  রাইদেযী  প্রত্নতারত্ত্বক 

স্থাদনয রাইদেযীয জন্য াংগৃীত 

 

প্রকানা াো, প্রধান 

কাম িারয় 

 আঞ্চররক দপ্তয 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

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

২.১.২)  ১।  রফতযণ সযরজষ্ট্রায  ২। ভজুদ সযরজষ্ট্রায  ৩। গ্রণ চারান  ৪। প্রারপ্ত স্বীকাযত্র  

 

২.১.২) প্রকারত 

গ্রন্থ/ সপাল্ডায 

প্রত্নতারত্ত্বক প্রকানা 

২.২) প্রত্নতারত্ত্বক জরয ২.২.১)উদজরা 

য়াযী 

গুরুত্ব অনুধাফন কদয উদজরা রনফ িাচন কদয 

জরয কাজ রযচারনা 

 

 

 

প্রত্নতারত্ত্বক রফবাগীয় 

আঞ্চররক দপ্তয 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

২.২.১)  ১। আঞ্চররক রযচারক দপ্তদযয প্ররতদফদন 

 

২.২.২) পূফ িফতী 

জরয তথ্যারদয 

েকুদভন্টন 

পূফ িফতী জরয তথ্যারদয েকুদভন্টন রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

২.২.২)  ১।  প্রকানা াো  আঞ্চররক রযচারক দপ্তদযয প্ররতদফদন 

 

২.৩)প্রত্নফস্তু জাদু দয 

প্রদ িন 

 

 

 

২.৩.১) আগত 

দ িনাথী (জাদু য) 

াংগৃীত প্রত্নরনদ িন প্রত্নতারত্ত্বক রফরবন্ন াইে 

রভউরজয়াদভ দ িনাথীয জন্য প্রদ িন 

 

 

াইে রভউরজয়াভ, 

আঞ্চররক দপ্তয 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

২.৩.১) ১।  টিদকে ভৄরড়  ২। োকা জভা সদয়ায চারান 

 ২.৩.২)  ১। টিদকে ভৄরড়   

 

 

 

 
২.৩.২)  রশু 

দ িনাথী (জাদু য) 

াংগৃীত প্রত্নরনদ িন প্রত্নতারত্ত্বক রফরবন্ন াইে 

রভউরজয়াদভ রশু দ িনাথী  

২.৪) প্রকারত 

প্ররতদফদন (প্রত্নফাতিা) 

২.৪.১)রনধ িারযত 

ভয় / তারযে  

প্রত্নতারত্ত্বক েনন, াংস্কায  াংযক্ষণ রফলদয় 

প্ররতদফদন স 

 

প্রধান কাম িারয় 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা/ফাস্তফ মাচাই 

উাতসূত্র  

২.৪.১)  ১। গ্রণ চারান ২। অনরাইদন প্রকা 

 

২.৫)         

জাদু দয ভৄরজফ কণ িায 

স্থান 

২.৫.১)রনধ িারযত 

ভয় / তারযে 

জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু সে ভৄরজবুয যভাদনয 

জন্তফারল িকী উরদক্ষয ম িেক  নতুন 

প্রজন্দক জারতয রতা ম্পদকি ঠিক ধাযণা 

প্রদান। 

 

প্রত্নতারত্ত্বক জাদু যভ 

রযভা দ্ধরত 

১। ফাস্তফ গণনা 

উাতসূত্র  

২.৫.১)  ১। টিদকে ভৄরড়   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী-৩ 

অ         /      /     /       রনকে সুরনরদ িি কভ িম্পাদন চারদাভ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিি কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে চারদা/ প্রতযাা চারদা প্রতযাায সমারিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

সফাভরযক রফভান 

রযফন  ম িেন 

ভন্ত্রণারয় 

তথ্য উাদতয ভােদভ প্রত্নতারত্ত্বক 

স্ান ভ ম িেকদদয রনকে 

উস্ান এফাং সমাগাদমাদগয 

ভােদভ দ িদনয ব্যফস্াকযণ 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদু য) 

[২.৩.২] রশু দ িনাথী (জাদু য) 

 

সফাভরযক রফভান রযফন  ম িেন 

ভন্ত্রণারদয়য দ িনীয় স্থান ভ দ িদনয 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ফাাংরাদদ ম িেন 

কদ িাদযন  ম িেন সফাদে িয ভােদভ 

রনিয়তা। 

তথ্য উাদতয ভােদভ প্রত্নতারত্ত্বক স্ান 

ভ ম িেকদদয রনকে উস্ান এফাং 

সমাগাদমাদগয ভােদভ দ িদনয ব্যফস্া কযা 

দর দ িক াংখ্যা বৃরদ্ধ াদফ । এদত যাজস্ব 

আয় বৃরদ্ধ দফ । 

দ িনাথী কভ দফ এফাং যাজস্ব আয় 

হ্রা াদফ । 

সজরা প্রাদকয 

কাম িারয় (াংরিি) 

প্রত্নতারত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী স্ান 

/ এরাকায  ভূরভ অরধগ্রদণ 

ায়তাকযণ 

[১.১.১] রচরিত স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য রনদ িন 

[১.২.১] উৎেননকৃত স্থানা 

প্রত্নতারত্ত্বক রনদ িনভ াংযক্ষদণ সজরা 

প্রাক কর্তিক ভূরভয তপররস্থ ারনাগাদ 

তথ্যারদ সপ্রযণ  ারফ িক দমারগতা । 

প্রত্নতারত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী স্ান / এরাকায  

ভূরভ অরধগ্রদণয পদর সদদয ইরতা  

ঐরতয াংযক্ষদণ  ায়তা দফ । 

নতুন প্রত্নতারত্ত্বক স্থানা রচরিত / 

রনরিতকযণ / াংযক্ষণ কযা মাদফ 

না । 

 

স্বযা  ভন্ত্রণারয় 

(জনরনযাতা 

রফবাগ) 

 

 

প্রত্নতারত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী স্ান 

/ এরাকায রনযাতা রফধান 

[১.১.১] রচরিত স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য রনদ িন 

[১.২.১] উৎেননকৃত স্থানা 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.২] রশু দ িনাথী (জাদু য) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদু য) 

প্রত্নম্পদ  প্রত্নস্থানায় আগত 

দ িনাথীদদয রনযাতা রফধান কযা 

প্রত্নম্পদ  প্রত্নস্থানায় আগত দ িনাথীদদয 

রনযাতা রফধাদনয ভােদভ সদদয প্রত্নম্পদ 

যক্ষা  এফাং আগত যাজস্ব আয় বৃরদ্ধ াদফ । 

সদদয প্রত্নম্পদ সুযক্ষায় ব্যা াত 

সৃরি দফ, দ িনাথী কভ দফ এফাং 

যাজস্ব আয় হ্রা াদফ । 

স্থানীয় যকায 

রফবাগ 

ম িেকদদয মাতায়াদতয ব্যফস্থা 

সুগভকযণ 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদু য) 

[২.৩.২] রশু দ িনাথী (জাদু য) 

প্রত্নতারত্ত্বক রনদ িন ভদ ম িেকদদয 

বাদরা মাতায়াদতয ব্যফস্থা প্ররতষ্ঠা 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থা বাদরা দর সদর-রফদদর 

ম িেকদদয াংখ্যা বৃরদ্ধ াদফ। 

দ িনাথী কভ দফ এফাং যাজস্ব আয় 

হ্রা াদফ । 

 

 

 

 

 

 


