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বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�র কা� $সম্পা��দেনর স�শিবাং $কা শিচাত্র 
স�ম্প্রশিতকা অজা$ন, চা:�দেলাঞ্জ এবাং� 9শিবাংষ্যৎ পশিরকাল্পন�

 স�ম্প্রশিতকা বাংছরসমূদেহার (৩বাংছর) প্রY�ন অজা$নসমূহা

বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�র গুরুত্বপূণ $ অজা$নগুদেলা�র �দে! সে�দেশর গুণ� শিশল্প�দে�র স�স্কৃশিতর শিবাংশি9ন্ন সেক্ষদেত্র অস���ন্য
অবাং��দেনর জান্য সহাস্রা�শিYকা শিশল্প�দেকা সম্মা�নন� প্র��ন, জা�ত�য় শি�বাংসসমূহা র্যাথা�র্যাথা �র্যা $���য় প�লান, স�স্কৃশিতর শিবাংশি9ন্ন শিবাংষদেয়র
উপর প্রশিশক্ষণ কা�র্যা ©ক্র� পশিরচা�লান� (ন�টকা, নৃত:, আবৃশিl, চালাশিmত্র, র্যান্ত্রীসL�ত, অ:�দেক্র�দেবাংটিকা ত�লার্যান্ত্রী, সL�ত, চা�রুকালা�,
সেসত�র,  সদের��,  শ�স্ত্রী�য়  নৃত:,  শ�স্ত্রী�য়  সL�ত), ৬৪টি সেজালা�য় বাংLবাংন্ধুদেকা শিনদেয়  ৬৪টি ন�টকা শিন� $�ণ,  সেজালা�  পর্যা $�দেয়
বাং!ভূশি�দেত গণহাত:�র পশিরদেবাংশ শিথাদেয়ট�র শিন� $�ণ;  ন�টকা,  চালাশিmত্র,  আবৃশিl,  স�গ�ত,  নৃত:,  চা�রুকালা�,  অ:�দেক্র�দেবাংটিকা ও
ফদেট�গ্রা�শিফসহা শিশদেল্পর শিবাংশি9ন্ন শ�খা�য় সে�দেশর শিশশু,  শিকাদেশ�র,  যুবাং ও প্রবাং�ণদে�র অ�শগ্রাহাদেণ শিশল্পর্যাদেvর আদেয়�জান কার�
হাদেয়দেছ।  জা�ত�য় চা�রুকালা� প্র�শ $ন�,  নবাং�ন শিশল্প� চা�রুকালা� প্র�শ $ন�,  জা�ত�য় 9�স্কর্যা $ প্র�শ $ন�,  বাং��লা�দে�শ চালাশিmত্র উৎসবাং,
বাং��লা�দে�শ স��স্কৃশিতকা উৎসবাং,  বাং��লা�দে�শ স্বাল্পদৈ�র্ঘ্য $:  ও প্র���ণ্য চালাশিmত্র উৎসবাং,  বাং��লা�দে�শ শিশশু চালাশিmত্র উৎসবাং এবাং�
শিশদেল্পর আদেলা�য় বাংLবাংন্ধু শ�ষ $কা অনুষ্ঠা�ন��লা� আদেয়�জান কার� হাদেয়দেছ।  শিবাংগত ৩ বাংছদেরর আদেয়�শিজাত উৎসবাংগুদেলা�র �দে!
আরও রদেয়দেছ জা�ত�য় র্যা�ত্র� উৎসবাং, বাংLবাংন্ধু স��স্কৃশিতকা উৎসবাং, নৃত: উৎসবাং, জা�ত�য় শিপঠা� উৎসবাং ও পুতুলা ন�ট্য উৎসবাং।
২২টি সেজালা� শিশল্পকালা� একা�দে�শি� নবাং�য়ন,  বাং��লা�দে�দেশর প্রখ্যা�ত শিশল্প�,  কাশিবাং,  স�শিহাশিত:কা ও বাংদেরণ্য ব্যশি'বাংদেগ $র  ন�দে�
স��স্কৃশিতকা সেকান্দ্র শিন� $�ণ  (২১টি)  এবাং� ০৮টি শিবাং9�গ�য় সেজালা�  শিশল্পকালা�  একা�দে�শি� 9বাংন শিন� $�ণ  বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা�
একা�দে�শি�র স�ম্প্রশিতকা অজা$নসমূদেহার �দে! উদে�খাদের্যা�গ্য ।

 স�স্যা� এবাং� চা:�দেলাঞ্জসমূহা
জা�ত�য় স�স্কৃশিত ও ঐশিতদেহা:র প্রস�দের সে�Rলাবাং��� শশি'র পশ্চা��প� �দেন�9�বাং এবাং� অপ-স�স্কৃশিতর আগ্রা�সন প্রশিতদের�দেYর
��!দে� সে�শ�য় স�স্কৃশিতর স�রক্ষণ , শিবাংকা�শ , প্রচা�র ও বাং�দেজাদেটর অপ্রতুলাত� এবাং� কাদের�ন�কা�লা�ন স�কাট এই প্রশিতষ্ঠা�দেনর
বাংড়া চা:�দেলাঞ্জ।

 9শিবাংষ্যত পশিরকাল্পন�
শিশল্প স�স্কৃশিত ঋদ্ধা সৃজানশ�লা ��নশিবাংকা বাং��লা�দে�শ গঠাদেনর ��!দে� সকাদেলার  জান্য শিশল্প স�স্কৃশিত প্রস�দেরর লাদেক্ষ: উপদেজালা�
পর্যা $�দেয়  স��স্কৃশিতকা সেকান্দ্র শিন� $�ণ,  শিবাং9�গ�য়,  সেজালা�  এবাং�  উপদেজালা�  শিশল্পকালা�  একা�দে�শি�র জান্য প্রদেয়�জান�য়  প� সৃশিষ্ট,
ইউদেনদেস্ক�র স�দেথা ICH কা�র্যা $ক্র� পশিরচা�লান�, জা�ত�য় শিচাত্রশ�লা�র শিশল্পকাদে� $র স�গ্রাদেহার পশির��ণ বৃশিদ্ধা, সেজালা� ও উপদেজালা�
পর্যা $�দেয় শিশশু-শিকাদেশ�র ও যুবাংদে�র জান্য স��স্কৃশিতকা প্রশিতদের্যা�শিগত� ও সৃজানশ�লা স��স্কৃশিতকা কা� $কা�দে�র ��ন উন্নয়দেন প্রশিশক্ষণ
আদেয়�জান।  বাং��লা�দে�দেশর প্রখ্যা�ত শিশল্প�,  কাশিবাং,  স�শিহাশিত:কা ও বাংদেরণ্য ব্যশি'বাংদেগ $র ন�দে� স��স্কৃশিতকা সেকান্দ্র শিন� $�ণ  (২১টি),
ঢা�কা� ওদেপর� হা�উজা শিন� $�ণ এবাং� ১৮টি সেজালা� শিশল্পকালা� একা�দে�শি� শিন� $�ণ। ০৩ বাংছর সে�য়�শি� প্রস্তা�শিবাংত প্রকাল্পসমূদেহার �দে!
রদেয়দেছ র�ষ্ট্রপশিত সে��: আবাংদুলা হা�শি�� শিশল্পকালা� একা�দে�শি� ও আঞ্চশিলাকা স��স্কৃশিতকা সেকান্দ্র, ট�L�ইলাদেকা স��স্কৃশিতকা নগর�
শিহাদেসদেবাং প্রশিতষ্ঠা�কারণ, মু'�গ�ছ� স��স্কৃশিতকা সেকান্দ্র শিন� $�ণ এবাং� ৩০টি উপদেজালা� স��স্কৃশিতকা সেকান্দ্র শিন� $�ণ শ�ষ $কা প্রকাল্প ।

২০২২-২৩ অথা $ বাংছদেরর সম্ভা�ব্য প্রY�ন অজা$নসমূহা
 ৬৪ সেজালা�য় শিচার�য়ত বাং��লা� ন�টকা শিন� $�ণ;
 প্রয়�ত গুন� স��স্কৃশিতকা ব্যশি'ত্বদে�র স্মরদেন স্মৃশিতসl� 9শিবাংষ্যত অনুষ্ঠা�ন আদেয়�জান;
 জা�ত�য় শি�বাংসমূহা উ�র্যা�পন;
 ১০টি সৃজানশ�লা ও গদেবাংষণ� পুস্তাকা এবাং� ৫টি পশিত্রকা� প্রকা�শ;
 জা�ত�য় প h©v‡q ৩টি চা�রুকালা� প্র�শ $ন� ও ২টি আট $কা:�ম্পা আদেয়�জান;
 সে�দেশর লুপ্তপ্র�য় ৫০টি গ�ন স�গ্রাহা ও স�রক্ষণ;
 আন্তজা$�শিতকা সম্পাকা$ উন্নয়দেন স��স্কৃশিতকা কা�র্যা ©ক্র� গ্রাহাণ ।
 র্যা�ত্র�, নৃত: ও পুতুলা ন�ট্য শিনদেয় ৩টি উৎসবাং আদেয়�জান। 

প্রস্তা�বাংন�
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        �প্তর/স�স্থা� সমূদেহার প্র�শিতষ্ঠা�শিনকা �ক্ষত� বৃশিদ্ধা, স্বাচ্ছত� ও জাবাং�বাংশি�শিহা সেজা�র��র কার�, সুশ�সন  স�হাতকার
এবাং�সম্পাদে�র র্যাথা�র্যাথা ব্যবাংহা�র শিনশিশ্চাতকারদেণর ��!দে� রূপকাল্প ২০৪১ এর র্যাথা�র্যাথা বাং�স্তাবাং�য়দেনর লাদেক্ষ:-

�হা�পশিরচা�লাকা, বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�

এবাং�

সশিচাবাং, স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা �ন্ত্রীণ�লায়

এর �দে! ২০২২ স�দেলার ...............��দেসর ................ ত�শিরদেখা এই বাং�শিষ $কা কা� $সম্পা��ন চুশি' 
স্বা�ক্ষশিরত হালা।  

এই  চুশি'দেত স্বা�ক্ষরকা�র� উ9য়পক্ষ শিনম্নশিলাশিখাত শিবাংষয়সমূদেহা সম্মাত হাদেলান: 
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সেসকাশন-১

রূপকাল্প, অশি9লাক্ষ:, কা�র্যা $সম্পা��দেনর সেক্ষত্র প্রY�ন কা�র্যা $�বাংশিলা

১.১ রূপকাল্প:

শিশল্প-স�স্কৃশিত ঋদ্ধা সৃজানশ�লা ��নশিবাংকা বাং��লা�দে�শ।

১.২ অশি9লাক্ষ::

জা�ত�য় স�স্কৃশিত ও কৃশিষ্টর উন্নয়ন, স��স্কৃশিতকা ঐশিতহা: স�রক্ষণ ও প্রস�দেরর ��!দে� সকালা ��নুদেষর 
জান্য শিশল্প স�স্কৃশিতর আবাংহা তৈতশির কাদের শিশল্প-স�স্কৃশিত ঋদ্ধা সৃজানশ�লা ��নশিবাংকা বাং��লা�দে�শ গঠান।

১.৩.১ কা� $সম্পা��দেনর সেক্ষত্র:

কা. হা�জা�র বাংছদেরর ঐশিতদেহা:র শি9শিlদেত 9�ষ� আদে��লান ও মুশি'যুদেদ্ধার মূল্যদেবাং�দেYর সেচাতন�য় শিশল্প 
স�স্কৃশিত লা�লান; 

খা. শিশল্প� ও স�স্কৃশিত কা��র গুণগত ��ন উন্নয়ন এবাং�

১.৩.২

গ.

কা.

শিশল্প স�স্কৃশিতর আবাংহা তৈতশির কার�র লাদেক্ষ: প্র�শিতষ্ঠা�শিনকা সক্ষ�ত� বৃশিদ্ধা।

সুশ�সন ও স�স্ক�রমূলাকা কা� $সম্পা��দেনর সেক্ষত্র :

সুশ�সন ও স�স্ক�রমূলাকা কা�র্যা ©ক্র� সেজা�র��রকারণ।

১.৪ প্রY�ন কা�র্যা $�বাংশিলা:

কা. সৃজানশ�লা ও ��নশিবাংকা বাং��লা�দে�শ গদেড়া সেত�লা�র সেক্ষত্র প্রস্তুত কার�, সু-প্রশিশশিক্ষত স�স্কৃশিত কা�� 
গদেড়া সেত�লা�;

খা. স�স্কৃশিত চাচা $� শিবাংকা�দেশর লাদেক্ষ: শিবাংশি9ন্ন প্রশিশক্ষণ, সেসশি�ন�র আদেয়�জান এবাং� গদেবাংষণ� ও 
প্রকা�শন� কা�র্যা $ক্র� পশিরচা�লান�;

গ. জা�ত�য় শি�বাংস উ�র্যা�পন,ঋতুশি9শিlকা অনুষ্ঠা�ন এবাং� শিবাংশি9ন্ন উৎসবাং আদেয়�জান; 
র্ঘ্য. সL�ত, নৃত:, ন�ট্যকালা�, আবৃশিl, চা�রুকালা�, র্যা�ত্র�, পুতুলান�ট্য, অ:�দেক্র�দেবাংটিকা, ফদেট�গ্রা�শিফ ও 

চালাশিmত্র শিশদেল্পর উন্নয়ন কা�র্যা $ক্র� পশিরচা�লান�;
ঙ. সকাদেলার জান্য স��স্কৃশিতকা কা�র্যা $ক্র� পশিরচা�লান�;
চা. ইশিতহা�স ও ঐশিতহা:শি9শিlকা ��নসম্পান্ন সৃজানশ�লা স��স্কৃশিতকা অনুষ্ঠা�ন পশিরচা�লান�;
ছ. আন্তজা$�শিতকা সেক্ষদেত্র স��স্কৃশিতকা সহাদের্যা�শিগত� আ��ন-প্র��ন।
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সেসকাশন ২
বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�র শিবাংশি9ন্ন কা�র্যা $ক্রদে�র চূড়া�ন্ত ফলা�ফলা/ প্র9�বাং (Outcome/Impact)

চূড়া�ন্ত ফলা�ফলা/প্র9�বাং
কা� $সম্পা��ন
সূচাকাসমূহা

একাকা
প্রকৃত অজা$ন

লাক্ষ:��ত্র� 
২০২২-২৩

প্রদেক্ষপণ  শিনY $�শিরত  লাক্ষ:��ত্র� অজা$দেনর
সেক্ষদেত্র সের্যাRথা9�দেবাং ��শিয়ত্বপ্র�প্ত

�ন্ত্রীণ�লায়/শিবাং9�গ/
স�স্হা�সমূদেহার ন��

উপ�lসূত্র

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

সৃজানশ�লা কা� $কা�দে�র
প্রবাংণত� বৃশিদ্ধা

(৩% ২০২৬ স�লা
পর্যা ©ন্ত)

স��স্কৃশিতকা কা� $কা�দে�
অ�শগ্রাহাণকা�র� স�খ্যা� ১% ২% ৩% ৩% ৩%

বাং�শিশএ ও 
সেজাশিশএ

সেরশিজাষ্ট্র�র, 
নশিথা

6



সেসকাশন ৩ 
           কর্ম �সম্পা�দন পরি�কল্পন�

কা� $সম্পা��দেনর
সেক্ষত্র

  ��ন কা�র্যা $ক্র� কা� $সম্পা��ন 
সূচাকা

গণন�
পদ্ধাশিত একাকা

কা� $সম্পা��ন 
সূচাদেকার ��ন

 প্রকৃত অজা$ন
(শিবাংগত দুই অথা $বাংছদেরর)

২০২২-২০২৩ অথা $বাংছদেরর লাক্ষ:��ত্র�/শিনণ $�য়কা প্রদেক্ষপণ
(আগ��� দুই অথা $বাংছদেরর)

২০২০-
২০২১

২০২১-
২০২২

অস�Y�রণ অশিত
উl�

উl� চালাশিত
��ন

চালাশিত
��দেনর
শিনদেম্ন ২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

১.হা�জা�র বাংছদেরর
ঐশিতদেহা:র শি9শিlদেত
9�ষ� আদে��লান ও

মুশি'যুদেদ্ধার
মূল্যবাং�দেYর সেচাতন�য়
শিশল্প স�স্কৃশিত  লা�লান

২৫ ১.১ জা�ত�য় শি�বাংস উ�র্যা�পন আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

ত�শিরখা স�খ্যা� ৩ ০৭ ০৭ ০৭ ০৫ ০৩ ০২ ০১ ০৭ ০৭

১.২ বাং��লা�দে�শ স��স্কৃশিতকা উৎসবাং আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ২ - - ০১ - - - - ০১ ০১

১.৩ শিবাংশ্ব ন�ট্যশি�বাংস, শিবাংশ্ব পুতুলান�ট্য শি�বাংস, শিবাংশ্ব
শিশশু ন�ট্য শি�বাংস, শিবাংশ্ব নৃত: শি�বাংস, শিবাংশ্ব স�গ�ত

শি�বাংস উ�র্যা�পন

আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

     ত�শিরখা স�খ্যা� ৩ ০১ ০১ ০৫ ৪ ৩ ২ ১ ০৫ ০৫

১.৪ রবাং�ন্দ্র জান্মবাং�শিষ $কা� উ�র্যা�পন
আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

ত�শিরখা স�খ্যা�
৩

০১ ০১ ০১ - - - - ০১ ০১

১.৫ নজারুলা জান্মবাং�শিষ $কা�  উ�র্যা�পন
আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

ত�শিরখা স�খ্যা�
৩

০১ ০১ ০১ - - - - ০১ ০১

১.৬ লা�লান উৎসবাং 
আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা�
৩

- - ০১ - - - - ০১ ০১

১.৭ ��শিসকা স�ধুদে�লা� 
আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা�
৩

- - ১২ - - - - ০১ ০১

১.৮ বাং��লা�দে�শ শ�স্ত্রী�য় সL�ত ও শ�স্ত্রী�য়  নৃত:
উৎসবাং

আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ০১ - - - - ০১ ০১

১.৯ জা�ত�য় নৃত: উৎসবাং  আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ -
-

০১ - - - - ০১ ০১

১.১০ জা�ত�য় র্যান্ত্রীসL�ত উৎসবাং
 আদেয়�শিজাত

অনুষ্ঠা�ন স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ -
-

০১ - - - - ০১ ০১

১.১১  সেলা�কা স�স্কৃশিত উৎসবাং 
 আদেয়�শিজাত

অনুষ্ঠা�ন
স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ -

-
০১ - - - - ০১ ০১

১.১২ জা�ত�য় ন�ট্য উৎসবাং , শিশশু ন�ট্য , 
চালাশিmত্র ,পুতুলান�ট্য ও র্যা�ত্র� উৎসবাং 

আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ০৬ ০৫ ০৩ ০২ ০১

০৭ ০৭
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২. শিশল্প� ও
স�স্কৃশিতকা��র গুণগত

��ন বৃশিদ্ধা

২০

২.১ বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�দেত শিবাংদেশষ
প্রশিশক্ষণ আদেয়�শিজাত

প্রশিশক্ষণ
স�শিষ্ট স�খ্যা� ২ ১০ ১০ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১০ ১০

২.২অ:�দেক্র�দেবাংটিকা,ন�ট্যকালা�,র্যা�ত্র�,চালাশিmত্র,পুতুলান�
ট্য, শিবাংষয়কা কা� $শ�লা� 

কা� $শ�লা�
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা� ২ - - ২০ ১৮ ১৫ ১০ ০৫ ২০
২০

২.৩ কা� $কাত$�,কা� $চা�র�দে�র সক্ষ�ত� বৃশিদ্ধা আদেয়�শিজাত
প্রশিশক্ষণ

স�শিষ্ট স�খ্যা� ২ - ০৬ ০৪ ০২ - - - ০৬ ০৬

২.৪  সেলা�কা স�স্কৃশিত, ক্ষুদ্র নৃদেগ�ষ্ঠা�, শিশশু ও শিবাংদেশষ
চা�শিহা�� সম্পান্ন শিশশু, সL�ত,স�স্কৃশিত, ন�নতত্ত্ব ও

উm�রণ  শিবাংষদেয় প্রশিশক্ষণ কা� $শ�লা� 

কা� $শ�লা�
আদেয়�জান স�শিষ্ট স�খ্যা�

      
          ২ - - ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২

২.৫ চা�রুকালা� ও ফদেট�গ্রা�শিফ শিবাংষয়কা কা� $শ�লা�  কা� $শ�লা�
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
২

- - ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ০৪ ০৪

২.৬ এ:�শিপ্রশিশদেয়শন সেকা�স $ স�টি $শিফদেকাট সেকা�স $
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
          ২

- - ০৫ ০৪ ৩ ২ ১ ০৫ ০৫

২.৭ ভ্রা�ম্য��ন স��স্কৃশিতকা অনুষ্ঠা�ন কা� $শ�লা�
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
২

- - ০১ - - - - ০১ ০১

২.৮ জা�ত�য় স��স্কৃশিতকা প্রশিতদের্যা�শিগত� কা� $শ�লা�
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
১

- - ০১ - - - - ০১ ০১

২.৯ তৃণমূলা ��নুদেষর জান্য স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা অনুষ্ঠা�ন 
কা� $শ�লা�
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
১

- - ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ০৪ ০৪

২.১০ শিবাংশ্ব স�শিহাত: পশিরক্র�� শিবাংষদেয় সেসশি�ন�র 
সেসশি�ন�র
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
১

- - ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩

২.১১ অশি9বাং�বাংকা ও শিশক্ষকাদে�র শিনদেয় কা� $শ�লা� 
কা� $শ�লা�
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
১

- - ০২ ০১ - - - ০২ ০২

২.১২  উন্নয়ন ও স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা সেসশি�ন�র ও
অনুষ্ঠা�ন 

সেসশি�ন�র
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
১

- - ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩

২.১৩ ৬৪টি সেজালা�র প্রশিশক্ষকাদে�র শিনদেয় প্রশিশক্ষণ
কা� $শ�লা� 

কা� $শ�লা�
আদেয়�জান

স�শিষ্ট স�খ্যা�
১

- - ০১ - - - - ০১ ০১

৩.শিশল্প
স�স্কৃশিতর আবাংহা

তৈতশির  কার�

২৫ ৩.১ স্বাল্পদৈ� $র্ঘ্য: চালাশিmত্র, তথ্যশিচাত্র ও প্র���ন্যশিচাত্র
শিন� $�ণ

প্র���ন্যশিচাত্র
শিন� $�ণ

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩

৩.২ শিচার�য়ত বাং��লা� ন�টকা প্রদের্যা�জান� ন�টকা �ঞ্চ�য়ন স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ৬৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬৪ ৬৪

৩.৩ শিশল্পকালা� প�কা প্র��ন আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ০১ ০১ ০১ - - - - ০১ ০১

৩.৪ �ন�ষ� ও গুণ�জানদে�র জান্ম ও মৃতু: বাং�শিষ $কা�
উ�র্যা�পন

আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ৪৩ ৪৩ ৪৩ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ৪৩ ৪৩

৩.৫ সেলা�কাস�গ�ত, স�গ্রাহা ও স�রক্ষণ স�গ্রাহা ও
স�রক্ষণ

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ২০০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০
৫০ ৫০

৩.৬ শিবাংশি9ন্ন দূত�বাং�দেসর স�দেথা স��স্কৃশিতকা সম্পাকা$
উন্নয়দেনর লাদেক্ষ সেসশি�ন�র/অনুষ্ঠা�ন 

আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ০১ ০১ ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩

৩.৭  দুটি নৃত:ন�ট্য, ০৬ খা�নৃত: , ০২গ�শিত আদেলাখ্যা
শিন� $�ণ

আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০

৩.৮ শিলাটলা ম্য�গ�শিজান  প্র�শ $ন� ও সম্মা�নন� প্র�শ $ন� ও
সম্মা�নন�

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ০১ ০১ ০১ - - - - ০১ ০১

৩.৯ শিবাংদে�শ� শিশল্প�দে�র অ�শগ্রাহাদেণ অনুষ্ঠা�ন আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ২ ০১ ০১ ০২ ০১ - - - ০২ ০২

৩.১০ সে�শব্য�শিপ জাশিরপ ও স��ক্ষ�র ��!দে� ঐশিতহা:বাং�হা� স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ০১ - - - - ০১ ০১
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সেলা�কাশিশদেল্পর উৎকাষ $ স�Yন ত�শিলাকা� প্রনয়ণ
৩.১১  শিশল্প স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা সে�শ� শিবাংদে�শ� গ্রান্থ

স�গ্রাহা ও স�রক্ষণ
গ্রান্থ স�গ্রাহা ও

স�রক্ষণ
স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ২৫০ ২৩০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ২৫০ ২৫০

৩.১২ ICH উপ���দেনর ইনদে9নটশির� কা�র্যা ©ক্র�
সম্পা��ন কা�র্যা ©ক্র� সম্পা��ন স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ০১ - - - - ০১     

      ০১
৩.১৩  স�কা�লা�ন শিচাত্রকালা�/শিচাত্রকা� $ স�গ্রাহা ও

স�রক্ষণ
 স�গ্রাহা ও
স�রক্ষণ

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ২০ ১০ ১০০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১০ ১০

৩.১৪   চা�রুকালা� , ফদেট�গ্রা�শিফ ও 9�স্কর্যা © শিবাংষয়কা
প্র� $শন� 

প্র� $শন� স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ১০ ০৬ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১০ ১০

৩.১৫ শিবাংশি9ন্ন শিবাংষদেয় আট $ কা:�ম্পা 
আট $ কা:�ম্পা স�শিষ্ট স�খ্যা�

১
- - ০৬ ০৪ ০২ ০১ - ০৬ ০৬

৩.১৬ ক্ষুদ্র নৃ সেগ�ষ্ঠা�দে�র শিনদেয় উৎসবাং 
উৎসবাং আদেয়�জান স�শিষ্ট স�খ্যা� ২ - - ০১ - - - - ০১     

      ০১
৩.১৭  কা:�ট�লাগ ,পশিত্রকা� ও বুদেলাটিন প্রকা�শ

প্রকা�শন�
মুদ্রণ স�খ্যা� ১

০২ ০২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬
৩.১৮  সৃজানশ�লা ও গদেবাংষণ� মূলাকা প�ন্ডুশিলাশিপ ও

পুস্তাকা প্রকা�শ  মুদ্রণ স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ ০২ ০২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ - ০৬ ০৬

৩.১৯ অ:�দেক্র�দেবাংটিকা প্রশিশক্ষণ ও প্র�শ $ন�       
      প্র�শ $ন�

স�শিষ্ট স�খ্যা�
১

৫০ ২৫ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ২৫ ২৫

৩.২০ সেরপ�ট $শির ন�ট্য ও র্যা�ত্র�  প্রদের্যা�জান� আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ০২ ০১ - - - ০২ ০২

৩.২১  প্রশিতশ্রুশিতশ�লা,9�ওয়�ইয়� ,বাং�উলা ,প্রবাং�ন ও 
শিশশু শিকাদেশ�রদে�র জান্য অনুষ্ঠা�ন 

 আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪        ১২ ১২

৩.২২ আন্তজা$�শিতকা শিবাংদেশ্ব বাং��লা�দে�দেশর স�স্কৃশিত
শিবাংষয়কা অনুষ্ঠা�ন 

আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১০ ১০

৩.২৩ কাশিবাংত� প�ঠা ও আবৃশিl শিবাংষদেয় অনুষ্ঠা�ন  আদেয়�শিজাত
অনুষ্ঠা�ন

স�শিষ্ট স�খ্যা� ১ - - ০৩ ০২ ০১ - - ০৩ ০৩
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�প্তর  /  স�স্থা�  -  এর জা�ত�য় শুদ্ধা�চা�র সেকাRশলা কা� $  -  পশিরকাল্পন�  ,   ২০২২  -  ২০২৩  
�প্তর  /  স�স্থা�র ন��  :   বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�  

কা�র্যা $ক্রদে�র ন�� কা� $সম্পা��ন সূচাকা সূচাদেকার
��ন

একাকা বাং�স্তাবাং�য়দেনর
��শিয়ত্বপ্র�প্ত
ব্যশি'/প�

২০২২-২০২৩
অথা $বাংছদেরর
লাক্ষ:��ত্র�

বাং�স্তাবাং�য়ন অগ্রাগশিত পশিরবাং�ক্ষণ, ২০২২-২০২৩ �ন্তব্য
লাক্ষ:��ত্র�/
অজা$ন

১�
সেকা�য়�ট $�র

২র্যা»
সেকা�য়�ট $�র

৩র্যা»
সেকা�য়�ট $�র

৪থা $
সেকা�য়�ট $�র

সে��ট
অজা$ন

অশিজা$ত
��ন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১. প্র�শিতষ্ঠা�শিনকা ব্যবাংস্থা�……………………………….....
১.১ তৈনশিতকাত� কাশি�টির স9� আদেয়�জান স9�

আদেয়�শিজাত
১ স�খ্যা� সশিচাবাং, বাং�শিশএ

উপসশিচাবাং
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

৪
লাক্ষ:��ত্র� ১ ১ ১ ১

অজা$ন

১.২ তৈনশিতকাত� কাশি�টির স9�র শিসদ্ধা�ন্ত বাং�স্তাবাং�য়ন বাং�স্তাবাং�শিয়ত শিসদ্ধা�ন্ত ৪ % সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

১০০%
লাক্ষ:��ত্র� ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

অজা$ন

১.৩ সুশ�সন প্রশিতষ্ঠা�র শিনশি�l অ�শ�জাদেনর 
(stakeholders) অ�শগ্রাহাদেণস9�

অনুশিষ্ঠাত স9� ৪ স�খ্যা� �হা�পশিরচা�লাকা
উপসশিচাবাং
তৈসয়�� স�শিহা�� সেবাংগ�

৪
লাক্ষ:��ত্র� ১ ১ ১ ১
অজা$ন

১.৪ শুদ্ধা�চা�� স�ক্রা�ন্ত প্ররি�ক্ষণ আয়ো��জন প্ররি�ক্ষণ আয়ো��রিজত ২ স�খ্যা� সশিচাবাং, বাং�শিশএ
পশিরচা�লাকা, প্রশিশক্ষণ
শিবাং9�গ
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

৪
(১০০ জান)

লাক্ষ:��ত্র�
১

(২৫ জান)
১

(২৫ জান)
১

(২৫ জান)
১

(২৫ জান)
অজা$ন  

১.৫ কা� $-পশিরদেবাংশউন্নয়ন (টিও এ� ই ভু' অদেকাদেজা� 
��লা���লা শিনষ্পশিlকারণ/নশিথা শিবাংনষ্টকারণ/ পশিরষ্কা�র-
পশিরচ্ছন্নত�বৃশিদ্ধা/ �শিহালা�দে�র জান্য পৃথাকা 
ওয়�শরুদে�র ব্যবাংস্থা� কার�ইত:�শি� 

উন্নত 
কা� $-পশিরদেবাংশ

২ স�খ্যা� ও
ত�শিরখা

সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
আসফ উ� সে�Rলা�

৪
৩০-০৯-২০২২
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩০-০৯-২০২২

১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন

১.৬ আওত�Y�ন ��ঠা পর্যা $�দেয়র কা�র্যা $�লায় (প্রদের্যা�জা: 
সেক্ষদেত্র) কাতৃ$কা ��শিখালাকৃত জা�ত�য় শুদ্ধা�চা�র সেকাRশলা 
কা� $-পশিরকাল্পন� ও পশিরবাং�ক্ষণ প্রশিতদেবাং�দেনর ওপর 
শিফ�ব্য�কা প্র��ন 

শিফ�ব্য�কা
স9�/কা� $শ�লা� অনুশিষ্ঠাত

৪ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

৪
৩০-০৯-২০২২
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩০-০৯-২০২২

১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন
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কা�র্যা $ক্রদে�র ন�� কা� $সম্পা��ন সূচাকা সূচাদেকার ��ন একাকা বাং�স্তাবাং�য়দেনর
��শিয়ত্বপ্র�প্ত
ব্যশি'/প�

২০২২-২০২৩
অথা $বাংছদেরর
লাক্ষ:��ত্র�

বাং�স্তাবাং�য়ন অগ্রাগশিত পশিরবাং�ক্ষণ, ২০২২-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র�/
অজা$ন

১�
সেকা�য়�ট $�র

২র্যা»
সেকা�য়�ট $�র

৩য় সেকা�য়�ট $�র ৪থা $ সেকা�য়�ট $�র সে��ট
অজা$ন

অশিজা$ত
��ন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
২.  আশিথা $কা ব্যবাংস্থা�পন� উন্নয়ন ........................................................................
২.১ ২০২২-২৩ অথা $বাংছদেরর ক্রয়-পশিরকাল্পন� (প্রকাদেল্পর 
অনুদে��শি�ত বাং�শিষ $কা ক্রয় পশিরকাল্পন�সহা) ওদেয়বাংস�ইদেট 
প্রকা�শ

ক্রয়-পশিরকাল্পন�
ওদেয়বাংস�ইদেট প্রকা�শিশত

২ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
রক্ষণ�দেবাংক্ষণ 
প্রদেকাRশলা� 
উপপশিরচা�লাকা (অথা $)
আসফ উ� সে�Rলা�

৩১-০৭-২০২২ লাক্ষ:��ত্র� ৩১-০৭-২০২২
অজা$ন

২.২ অনুদে��শি�ত বাং�শিষ $কা ক্রয় পশিরকাল্পন�র র্যাথা�র্যাথা 
বাং�স্তাবাং�য়ন (প্রকাদেল্পর ক্রয় পশিরকাল্পন�সহা) 

ক্রয় পশিরকাল্পন�
বাং�স্তাবাং�শিয়ত

২ % সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
আসফ উ� সে�Rলা�

১০০%
লাক্ষ:��ত্র� ৫০% ১০০%

অজা$ন

২.৩  বাং�দেজাট বাং�স্তাবাং�য়ন বাং�দেজাট বাং�স্তাবাং�শিয়ত ৩ % সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপপশিরচা�লাকা (অথা $)
সে��: আলা সেহালা�লা
আসফ উ� সে�Rলা�

১০০%
লাক্ষ:��ত্র� ৫০% ২৫% ২৫%

অজা$ন

২.৪ প্রকয়োল্প� PSC ও PIC সভা� আয়ো��জন সভা� আয়ো��রিজত ৩ স�খ্যা� সশিচাবাং, বাং�শিশএ
প্রকাল্প পশিরচা�লাকা

২ লাক্ষ:��ত্র� ১ ১
অজা$ন

২.৫ প্রকাল্প স��শিপ্ত সেশদেষ প্রকাদেল্পর সম্পা� (র্যা�নবাং�হান, 
কাশিম্পাউট�র, আসবাং�বাং পত্র ইত:�শি�) শিবাংশিY সে��ত�দেবাংকা 
হাস্তা�ন্তর কার�

প্রকাদেল্পর সম্পা� শিবাংশিY
সে��ত�দেবাংকা হাস্তা�ন্তশিরত

৫ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
প্রকাল্প পশিরচা�লাকা
উপপশিরচা�লাকা (অথা $)

৩০-০৬-২০২৩ লাক্ষ:��ত্র� ৩০-০৬-২০২৩
অজা$ন

৩. শুদ্ধা�চা�র স�শিMষ্ট এবাং� দুন�শিত প্রশিতদের�দেY সহা�য়কা অন্য�ন্য কা�র্যা $ক্র�……………..১৮ (অগ্রা�শিYকা�র শি9শিlদেত ১ন� সহা নু:নত� চা�রটি কা�র্যা $ক্র�)
৩.১ সরকা�শির র্যা�নবাং�হাদেনর র্যাথা�র্যাথা ব্যবাংহা�র 
শিনশিশ্চাতকারণ 

ব্যবাংহা�র শিনশিশ্চাত কারন ৩ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
আসফ উ� সে�Rলা�
সে��: সেসশিলা� সেরজা�

৩
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন
৩.২  স্বাপ্রদেন�শি�ত9�দেবাং তথ্য হা�লান�গ�� কাদের 
ওদেয়বাংস�ইদেট প্রকা�শ

হা�লান�গ�কৃত শিনদে� $শিশকা� 
ওদেয়বাংস�ইদেট প্রকা�শ

৫ ত�শিরখা সশিচাবাং
শিপ আর ও

৪
৩০-০৯-২০২২
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩০-০৯-২০২২

১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন

৩.৩ সেজালা� পর্যা $�দেয় প্রশিশক্ষকাদে�র কা�র্যা $ক্র� পশিরবাং�ক্ষণ কা�র্যা $ক্র� পশিরবাং�ক্ষণ ৫ স�খ্যা� �হা�পশিরচা�লাকা
সশিচাবাং, বাং�শিশএ
পশিরচা�লাকা, প্রশিশক্ষণ 
শিবাং9�গ

১২ লাক্ষ:��ত্র� ২ ৪ ৪ ২
অজা$ন

৩.৪ সেজালা� পর্যা $�দেয় অনুশিষ্ঠাত শিবাংশি9ন্ন অনুষ্ঠা�দেনর 
পশিরবাং�ক্ষণ

অনুষ্ঠা�দেনর পশিরবাং�ক্ষণ 
প্রশিতদেবাং�ন

৫ স�খ্যা� �হা�পশিরচা�লাকা
সশিচাবাং, বাং�শিশএ
পশিরচা�লাকা, প্রশিশক্ষণ

১২ লাক্ষ:��ত্র� ২ ৪ ৪ ২
অজা$ন
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ই-Mfb©̈ vÝ ও উদ্ভা�বাংন কা� $পশিরকাল্পন� ২০২২-২০২৩ 

ক্র� 
কা� $সম্পা��ন সেক্ষত্র ��ন কা�র্যা $ক্র� কা� $সম্পা��ন

সূচাকা
একাকা কা� $সম্পা��ন

সূচাদেকার ��ন

লাক্ষ:��ত্র� ২০২২-২৩
অস�Y�রণ অশিত উl� উl� চালাশিত ��ন চালাশিত ��দেনর শিনদেম্ন$

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

 

১

[১] ই-গ9ন্য$�ন্স ও 
উদ্ভা�বাংন স�ক্র�ন্ত 
কা�র্যা $ক্রদে�র বাং�স্তাবাং�য়ন 
সেজা�র��রকারণ

৩৫

[1.1] †mev mnwRKiY 
/wWwRUvB‡Rk‡bi gva¨‡g D™¢vebx 
aviYv ev¯Íevqb

[1.1.1] †mev mnwRKiY /wWwRUvB‡Rk‡bi gva¨‡g 
by¨bZg GKwU D™¢vebx aviYv ev¯ÍevwqZ ত�শিরখা ১০ ০৪-০৫-২০২৩

১১/০৫/২০২৩
১৮-০৫-২০২৩

২৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

[1.2] BZtc~‡e© ev¯ÍevwqZ D™¢vebx 
aviYv, mnwRK…Z I wWwRUvBRK…Z 
†mevi WvUv‡eR cȪ ‘Z Kiv Ges 
†mevmg~n Pvjy ivLv 

[1.2.1] BZtc~‡e© ev¯ÍevwqZ D™¢vebx aviYv, mnwRK…Z 
I wWwRUvBRK…Z †mevi WvUv‡eR cȪ ‘ZK…Z  ত�শিরখা ২ ১৩/১০/২০২২

১৭/১০/২০২২
১০/১১/২০২২

- -

[1.3] B-bw_i e¨envi ew× [1.3.1] B-dvB‡j †bvU wb®úwËK…Z ত�শিরখা ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০%

[1.4] 4_© wkí wecø‡ei m¤¢ve¨ 
P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq 
AvBb/cwjwm/Kg©cwiKíbv cÖYqb 
Ges welqwfwËK Kg©kvjv Av‡qvRb

[১.৪.১] 4_© wkí wecø‡ei m¤¢ve¨ P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq 
AvBb/cwjwm/Kg©cwiKíbv cÖbxZ 

ত�শিরখা ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২

[১.৪.১] 4_© wkí wecø‡ei P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq 
welqwfwËK Kg©kvjv Av‡qvwRZ 

স�খ্যা� ৩             ২ - ১ - -

২
[২] প্র�শিতষ্ঠা�শিনকা �ক্ষত�
বৃশিদ্ধা 

১৫

তথ্য বাং�ত�য়ন হা�লান�গ��কারণ[২.১] [2.1.1] Z_¨ evZvqb nvjbvMv`K…Z  (ˆÎgvwmK 
wfwË‡Z) স�খ্যা� ৬ ৪ ৩

-
২ -

[2.2] B-Mfb¨©Ý I D™¢veb 
Kg©cwiKíbv ev¯Íevqb

[২.1.১] কা� $পশিরকাল্পন� বাং�স্তাবাং�য়ন স�ক্র�ন্ত প্রশিশক্ষণ 
আদেয়�শিজাত স�খ্যা� ৩ ৪ 3 ২ - -

[২.২.২] ই-Mfb©̈ vÝ Kg©cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ 
eivÏK…Z A_© e¨wqZ 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০%

[২.২.৪] কা� $পশিরকাল্পন�র অY $বাং�শিষ $কা স্বা-মূল্য�য়ন 
প্রশিতদেবাং�ন �শিন্ত্রীপশিরষ� শিবাং9�দেগ  ত�শিরখা ৩ ১৫/০১/২০২৩ ১২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩

[2.2.4] AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi Aa©evwl©K ¯ĝ~j¨vqb 
cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv msµvšÍ cÖwZ‡e`b gwš¿cwil` 
wefv‡M †cÖwiZ

ত�শিরখা ২ ৩১/০১/২০২৩
০৯/০২/২০২৩

১৬/০২/২০২৩
২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩

[২.২.৫] সে�দেশ/শিবাংদে�দেশ ev¯ÍevwqZ b~¨bZg GKwU D™¢vebx
D‡`¨vM cwi`k©bK…Z

ত�শিরখা ৩ ৩১/০৫/২০২৩
৩০/০৬/২০২৩

-
- -
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অরিভায়ো&�গ     প্ররিতক��     ব্যবস্থা�     স�ক্রা�ন্ত     কর্ম �  -  পরি�কল্পন�  ,   ২০২      2  -  ২০২      3  

ক�& �ক্রায়োর্ম�
ক্ষেক্ষত্র র্ম�ন ক�& �ক্রার্ম কর্ম �সম্পা�দন

সূচাক
একক কর্ম �সম্পা�দন

সূচায়োক� র্ম�ন

প্রকৃত
অজ�ন
2020
-21

প্রকৃত
অজ�ন
2021
-22

লক্ষ8র্ম�ত্র� 2022-2023

অস�ধা��ণ অরিত 
উত্তর্ম উত্তর্ম চালরিত 

র্ম�ন
চালরিত র্ম�য়োন� 
রিনয়ো< 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

প্র�রিতষ্ঠা�রিনক
ব্যবস্থা�পন� ৫

[১.১] অরিভায়ো&�গ রিনষ্পরিত্ত কর্ম �কত�� (অরিনক)
ও আরিপল কর্ম �কত��� তথ্য ওয়ো�বস�ইয়োK 
এব� রিজআ� এস সফKও�8�� (cÖ‡hvR¨ 
†ÿ‡Î) ত্রৈত্রর্ম�রিসক রিভারিত্তয়োত হা�লন�গ�দক�ণ

[১.১.১]  অরিনক ও 
আরিপল কর্ম �কত��� তথ্য
হা�লন�গ�দকৃত এব� 
ওয়ো�বস�ইয়োK 
আপয়োল�ডকৃত

স�খ্যা� 4 - - ৪ ৩ - - -

পরি�বQক্ষণ ও
সক্ষর্মত�বৃরিদ্ধা ২০

[1.2] রিনরিদ �ষ্ট সর্ময়ো� অনল�ইন/ অফল�ইয়োন
প্র�প্ত অরিভায়ো&�গ রিনষ্পরিত্ত 

[1.2.১] অরিভায়ো&�গ 
রিনষ্পরিত্তকৃত %

7
 

- - ৯০ ৮০ ৭০ 60 -

[1.3]  Awf‡hvM wb®úwË msµvšÍ  gvwmK
cÖwZ‡e`b DaŸ©Zb KZ…©cÿ eivei †cÖiY

[1.3.1] cÖwZ‡e`b 
†cÖwiZ

% 3 - - ৯০ ৮০ ৭০ 60 -

[২.1]  কর্ম �কত��/কর্ম �চা��Qয়োদ� অরিভায়ো&�গ
প্ররিতক�� ব্যবস্থা� এব� রিজআ�এস
সফKও�8�� রিবষ�ক প্ররি�ক্ষণ আয়ো��জন

[২.1.১] প্ররি�ক্ষণ 
আয়ো��রিজত স�খ্যা� 4 - - 2 1 - - -

ত্রৈত্রর্ম�রিসক রিভারিত্তয়োত পরি�বQক্ষণ এব�  [1.2]
ত্রৈত্রর্ম�রিসক  পরি�বQক্ষণ  প্ররিতয়োবদন  উর্ধ্ব�তন
কর্তৃ�পয়োক্ষ� রিনকK ক্ষেপ্র�ণ

ত্রৈত্রর্ম�রিসক[২.৩.১] 
রিতয়োবদন ক্ষেপ্ররি�তপ্র 

  স�খ্যা� ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.৪]  অরিভায়ো&�গ প্ররিতক�� ব্যবস্থা�পন�
রিবষয়ো�  ক্ষে[কয়োহা�ল্ডা��গয়োণ� সর্মন্বয়ো�
অবরিহাতক�ণ সভা� 

[২.৪.১] সভা� 
আয়ো��রিজত

স�খ্যা� ৪ - - ২ ১ - -
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ক্ষেসব�     প্রদ�ন     প্ররিতশ্রুরিত     ব�স্তব��ন     কর্ম �  -  পরি�কল্পন�  ,   ২০২      2  -  ২০২      3     

ক�& �ক্রায়োর্ম�
ক্ষেক্ষত্র র্ম�ন ক�& �ক্রার্ম কর্ম �সম্পা�দন

সূচাক
একক কর্ম �সম্পা�দ

ন সূচায়োক�
র্ম�ন

প্রকৃত
অজ�ন

2020-
21

প্রকৃত
অজ�ন

২০২ 1-
২ 2

লক্ষ8র্ম�ত্র� 2022-2023

অস�ধা��ণ অরিত উত্তর্ম উত্তর্ম চালরিত
র্ম�ন

চালরিত র্ম�য়োন�
রিনয়ো<

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 ১ 1 ১ 2 ১ 3

প্র�রিতষ্ঠা�রিনক
১ 8

[১.১]‰ÎgvwmK wfwË‡Z   ক্ষেসব� প্রদ�ন 
প্ররিতশ্রুরিত msµvšÍ পরি�বQক্ষণ করির্মটি
cybMVb 

[১.১.১]করির্মটি
 cybMwVZ

% 3 - - 4 3 2 1 -

[১.২] ‰ÎgvwmK wfwË‡Z ক্ষেসব� প্রদ�ন 
প্ররিতশ্রুরিত msµvšÍ cwiexÿY KwgwUi 
mfvi wm×všÍ ev Í̄evqb  

[১.২.১] wm×všÍ 
ev Í̄evwqZ Ges 
cÖwZ‡e`b †cÖwiZ

স�খ্যা� 4 - - 90 80 70 60 -

[1.3]ক্ষেসব� প্রদ�ন প্ররিতশ্রুরিত wel‡q
AvIZvaxb  `ßi/ms ’̄vi  mgš̂‡q
ˆÎgvwmK wfwË‡Z mfv Av‡qvRb|  

[1.3.1] mfv 
Av‡qvwRZ 

স�খ্যা� 2 - - ৪ ৩ ২ ১ -

[1.4]  ˆÎgvwmK wfwË‡Z †mev cÖ̀ vb 
cÖwZkÖæwZ nvjbvMv`KiY (AvIZvaxb 
`ßi/ms ’̄vmn)

[1.4.1] 
nvjbvMv`K…Z

স�খ্যা� 9 - - ৪ ৩ ২ ১ -

সক্ষর্মত� অজ�ন ১২

[2.1]   †mev  cÖ̀ vb  cÖwZkÖæwZ  welqK
Kg©kvjv/cÖwkÿY/‡mwgbvi Av‡qvRb 

[2.1.1] 
cÖwkÿY /Kg©kvjv 
Av‡qvwRZ 

স�খ্যা� 3 - - 2 1 - - -

[2.2] †mev cÖ̀ vb cÖwZkÖæwZ wel‡q 
†÷K‡nvìviM‡Yi mgš̂‡q AewnZKiY
mfv Av‡qvRb

[১.৩.১]অবরিহাতক�
ণ সভা� Av‡qvwRZ

স�খ্যা� 4 - - ২ ১ - - -
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তথ্য     অরিধাক��     কর্ম �পরি�কল্পন�     ২০২২  -  ২০২৩     

ক�& �ক্রায়োর্ম�
ক্ষেক্ষত্র র্ম�ন ক�& �ক্রার্ম কর্ম �সম্পা�দন

সূচাক
একক কর্ম �সম্পা�দ

ন সূচায়োক�
র্ম�ন

প্রকৃত
অজ�ন

2020-
21

প্রকৃত
অজ�ন

2021-
22

লক্ষ8র্ম�ত্র� 2022-2023

অস�ধা��ণ অরিত উত্তর্ম উত্তর্ম চালরিত 
র্ম�ন

চালরিত 
র্ম�য়োন� 
রিনয়ো< 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

প্র�রিতষ্ঠা�রিনক ৮
[1.1] Z_¨ AwaKvi AvBb Abyhvqx 
wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Z_¨ cÖvwßi 
Av‡e`b wb®úwË

[১.১.১] রিনধা ��রি�ত 
সর্ময়ো�� র্ময়োd তথ্য 
cÖvwßi Av‡e`b wb®úwË

      % 6 100% %90 %80 - -

সক্ষর্মত� বৃরিদ্ধা
১ 9

[1.2]¯̂ZtcÖ‡Yvw`Zfv‡e  প্রক��য়ো&�গ্য
mKj Z_¨  হা�লন�গ�দ কয়ো� ওয়ো�বস�ইয়োK
প্রক��

[১.৩.১] হা�লন�গ�দকৃত 
তথ্য ওয়ো�বস�ইয়োK প্রক�রি�ত

ত�রি�খ 4 01-12-
2022 15-01-2023 31-01-

2023 - -

[১.3] ব�রিষ �ক প্ররিতয়োবদন প্রক�� 
[১.3.১] wba©vwiZ mg‡q
ব�রিষ �ক প্ররিতয়োবদন 
প্রক�রি�ত 

ত�রি�খ ৩
১৫-১০-
২০23

১৫-0 ১-
২০ 23

31-01-
২০ 23 - -

[1.4] Z_¨ AwaKvi , 2009 Gi 5 aviv
Abymv‡i hveZxq Z‡_¨I K¨vUvjM I 
Bb‡W· ˆZix/nvjbvMv`KiY

[1.4.1] Z‡_¨i 
K¨vUvjM Bb‡W· 
cȪ ‘ZK…Z /nvjbvMv`&K…
Z

ত�রি�খ 3 31-12-
2022

15-01-2023 31-01-
2023

- -

[1.5] Z_¨ AwaKvi AvBb I wewaweavb 
m¤ú‡K© Rbm‡PZbZv e„w×KiY

[1.5.1] cÖPvi Kvh©µg 
m¤úbœ স�খ্যা� 4 ৩ ২ ১ - -

[1.6] Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 I Gi
wewagvjv cÖweavbgvjv, ¯̂ZtcÖ‡Yvw`Z 
Z_¨ cÖKvk wb‡`„wkKvmn mswkøó wel‡q 
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY Av‡qvRb

[1.6.1] cÖwkÿY 
Av‡qvwRZ স�খ্যা� 3 ৩ ২ ১ - -

[1.7] Z_¨ AwaKvi msµvšÍ cÖ‡Z¨KwU 
ˆÎgvwmK AMÖMwZ cÖwZ‡e`b wba©vwiZ 
mg‡q I‡qemvB‡U Z_¨ AwaKvi 
†meve‡· cÖKvk 

[1.7.1] ˆÎgvwmK 
AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 
I‡qemvB‡Ui Z_¨ 
Aw`Kvi †meve‡· 
cÖKvwkZ

স�খ্যা� 2 4 3 2 - -
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আশি�, �হা�পশিরচা�লাকা, বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি� শিহাদেসদেবাং সশিচাবাং, স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা �ন্ত্রীণ�লাদেয়র শিনকাট
অL�কা�র কারশিছ সের্যা এই চুশি'দেত বাংশিণ $ত ফলা�ফলা অজা$দেন সদেচাষ্ট থা�কাবাং। 

আশি�,সশিচাবাং, স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা �ন্ত্রীণ�লায় শিহাদেসদেবাং �হা�পশিরচা�লাকা, বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি� এর শিনকাট
অL�কা�র কারশিছ সের্যা এই চুশি'দেত বাংশিণ $ত ফলা�ফলা অজা$দেন প্রদেয়�জান�য় সহাদের্যা�শিগত� প্র��ন কারবাং।

স্বা�ক্ষশিরত:

---------------------------------------                       -----------------------------
�হা�পশিরচা�লাকা                    ত�শিরখা                                             
বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�

---------------------------------------                    ---------------------------------
সশিচাবাং       ত�শিরখা
স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা �ন্ত্রীণ�লায় 



স�দের্যা�জান� ১

শব্দ স�দেক্ষপ 

ক্র� ন� শব্দ স�দেক্ষপ শিবাংবাংরণ
১. উপ্র উপদেজালা� প্রশ�সন
২. উশিশএ উপদেজালা� শিশল্পকালা� একা�দে�শি�
৩. সেজাপ্র সেজালা� প্রশ�সন
৪. সেজাশিশএ সেজালা� শিশল্পকালা� একা�দে�শি�
৫. বাং�শিশএ বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�
৬. সশিবাং� স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা �ন্ত্রীণ�লায়

Acronyms

SI No  Acronyms Description
1. BSA Bangladesh Shilpakala Academy
2. DA District Administration
3. DSA District Shilpakala Academy
4. MCA Ministry of Cultural Affairs
5. UA Upazila Administration
6. USA Upazila Shilpakala Academy
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স�দের্যা�জান� ২ 
কা� $সম্পা��ন ব্যবাংস্থা�পন� ও প্র��ণকা

কা� $
ক্রশি�কা

ন� কা�র্যা $ক্র� কা� $সম্পা��ন সূচাকা বাং�স্তাবাং�য়নকা�র� অনুশিবাং9�গ, অশিYশ�খা�, শ�খা� লাক্ষ:��ত্র� অজা$দেনর প্র��ণকা

১ ২ ৩ ৪ ৫
১. ১.১ জা�ত�য় শি�বাংস উ�র্যা�পন ৩ স�গ�ত নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ, প্রদের্যা�জান� শিবাং9�গ আ�ন্ত্রীনপত্র / শিস্থার শিচাত্র/ অশিফস আদে�শ
২. ১.২ বাং��লা�দে�শ স��স্কৃশিতকা উৎসবাং ২ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/শি9শি�ও

৩.
১.৩ শিবাংশ্ব ন�ট্যশি�বাংস, শিবাংশ্ব পুতুলান�ট্য শি�বাংস, শিবাংশ্ব শিশশু ন�ট্য শি�বাংস, শিবাংশ্ব নৃত:

শি�বাংস, শিবাংশ্ব স�গ�ত শি�বাংস উ�র্যা�পন
৩ ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ, স�গ�ত নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শি9শি�ও/ শিস্থার শিচাত্র

৪. ১.৪ রবাং�ন্দ্র জান্মবাং�শিষ $কা� উ�র্যা�পন ৩ স�গ�ত নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ আ�ন্ত্রীনপত্র / শি9শি�ও/ শিস্থার শিচাত্র
৫. ১.৫ নজারুলা জান্মবাং�শিষ $কা� উ�র্যা�পন ৩ স�গ�ত নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শি9শি�ও/ শিস্থার শিচাত্র
৬. ১.৬ লা�লান উৎসবাং ৩ প্রদের্যা�জান� শিবাং9�গ আ�ন্ত্রীনপত্র / শিস্থার শিচাত্র /অশিফস আদে�শ
৭. ১.৭ ��শিসকা স�ধুদে�লা� ৩ প্রদের্যা�জান� শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র
৮. ১.৮ বাং��লা�দে�শ শ�স্ত্রী�য় সL�ত ও শ�স্ত্রী�য়  নৃত: উৎসবাং ১ স�গ�ত, নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র
৯. ১.৯ জা�ত�য় নৃত: উৎসবাং ১ প্রদের্যা�জান� শিবাং9�গ আ�ন্ত্রীনপত্র /শিস্থার শিচাত্র/অশিফস আদে�শ
১০. ১.১০ জা�ত�য় র্যান্ত্রীসL�ত উৎসবাং ১ স�গ�ত, নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ আ�ন্ত্রীনপত্র /শিস্থার শিচাত্র/অশিফস আদে�শ
১১. ১.১১  সেলা�কা স�স্কৃশিত উৎসবাং ১ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর আ�ন্ত্রীনপত্র /শিস্থার শিচাত্র/অশিফস আদে�শ
১২. ১.১২ জা�ত�য় ন�ট্য উৎসবাং , শিশশু ন�ট্য , চালাশিmত্র ,পুতুলান�ট্য ও র্যা�ত্র� উৎসবাং ১ ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ আ�ন্ত্রীনপত্র /শিস্থার শিচাত্র/অশিফস আদে�শ
১৩. ২.১ বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�দেত শিবাংদেশষ প্রশিশক্ষণ ২ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ হা�শিজার� শ�ট

১৪.
২.২অ:�দেক্র�দেবাংটিকা,ন�ট্যকালা�,র্যা�ত্র�,চালাশিmত্র,পুতুলান�ট্য, শিথাদেয়ট�র শি�জা�ইন ও

ন�টকা রচান� শিবাংষয়কা কা� $শ�লা� 
২

ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ
অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ হা�শিজার� শ�ট

১৫. ২.৩ কা� $কাত$�,কা� $চা�র�দে�র সক্ষ�ত� বৃশিদ্ধা ২ প্রশিশক্ষণ শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ হা�শিজার� শ�ট

১৬.
২.৪  সেলা�কা স�স্কৃশিত, ক্ষুদ্র নৃদেগ�ষ্ঠা�, শিশশু ও শিবাংদেশষ চা�শিহা�� সম্পান্ন শিশশু,

সL�ত,স�স্কৃশিত, ন�নতত্ত্ব ও উm�রণ শিবাংষদেয় প্রশিশক্ষণ কা� $শ�লা� ২ প্রশিশক্ষণ শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ হা�শিজার� শ�ট

১৭. ২.৫ চা�রুকালা� ও ফদেট�গ্রা�শিফ শিবাংষয়কা কা� $শ�লা� ২ চা�রুকালা� শিবাং9�গ হা�শিজার� শ�ট/ শিস্থার শিচাত্র/অশিফস আদে�শ

১৮.
২.৬ এ:�শিপ্রশিশদেয়শন সেকা�স $ আদেয়�জান (ন�টকা, চালাশিmত্র, স�গ�ত, নৃত: ও

চা�রুকালা�)
২ ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ, স�গ�ত, নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ, চা�রুকালা�

শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ হা�শিজার� শ�ট

১৯ ২.৭ ভ্রা�ম্য��ন স��স্কৃশিতকা অনুষ্ঠা�ন ২ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/শি9শি�ও
২০. ২.৮ জা�ত�য় স��স্কৃশিতকা প্রশিতদের্যা�শিগত� ১ প্রশ�সন শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/শিস্থার শিচাত্র/ব্য�ন�র
২১. ২.৯ তৃণমূলা ��নুদেষর জান্য স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা অনুষ্ঠা�ন ১ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ/ শি9শি�ও/ শিস্থার শিচাত্র
২২. ২.১০ শিবাংশ্ব স�শিহাত: পশিরক্র�� শিবাংষদেয় সেসশি�ন�র ১ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ/ শি9শি�ও/শিস্থার শিচাত্র
২৩. ২.১১ অশি9বাং�বাংকা ও শিশক্ষকাদে�র শিনদেয় কা� $শ�লা� ১ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ হা�শিজার� শ�ট

২৪. ২.১২  উন্নয়ন ও স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা সেসশি�ন�র ও অনুষ্ঠা�ন
১

ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শি9শি�ও/সেরজুদেলাশন/শিস্থার শিচাত্র

২৫. ২.১৩ ৬৪টি সেজালা�র প্রশিশক্ষকাদে�র শিনদেয় প্রশিশক্ষণ কা� $শ�লা� ১ প্রশিশক্ষণ শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ হা�শিজার� শ�ট
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২৬. ৩.১ স্বাল্পদৈ� $র্ঘ্য: চালাশিmত্র, তথ্যশিচাত্র ও প্র���ন্যশিচাত্র শিন� $�ণ ১ ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিসশি�
২৭. ৩.২ শিচার�য়ত বাং��লা� ন�টকা প্রদের্যা�জান� ১ ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ শি9শি�ও
২৮. ৩.৩ শিশল্পকালা� প�কা প্র��ন ১ গদেবাংষণ� ও প্রকা�শন� শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শি9শি�ও/শিস্থার শিচাত্র

২৯. ৩.৪ �ন�ষ� ও গুণ�জানদে�র জান্ম ও মৃতু: বাং�শিষ $কা� উ�র্যা�পন ১
ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ, স�গ�ত, নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ, চা�রুকালা�

শিবাং9�গ
অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ শিসশি�

৩০. ৩.৫ সেলা�কাস�গ�ত, স�গ্রাহা ও স�রক্ষণ ১ গদেবাংষণ� ও প্রকা�শন� শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শি9শি�ও/শিস্থার শিচাত্র/শিসশি�

৩১.
৩.৬ শিবাংশি9ন্ন দূত�বাং�দেসর স�দেথা স��স্কৃশিতকা সম্পাকা$ উন্নয়দেনর লাদেক্ষ

সেসশি�ন�র/অনুষ্ঠা�ন 
১ ইন্টা�রন্য�শন�লা কা�লাচা�র�লা সেকা� অশি� $দেনশন সেসলা অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ব্য�ন�র

৩২. ৩.৭  দুটি নৃত:ন�ট্য, ০৬ খা�নৃত: , ০২গ�শিত আদেলাখ্যা  শিন� $�ণ ১ প্রদের্যা�জান� শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ ত�শিলাকা�
৩৩. ৩.৮ শিলাটলা ম্য�গ�শিজান  প্র�শ $ন� ও সম্মা�নন� ১ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/শি9শি�ও
৩৪. ৩.৯ শিবাংদে�শ� শিশল্প�দে�র অ�শগ্রাহাদেণ অনুষ্ঠা�ন ২ ইন্টা�রন্য�শন�লা কা�লাচা�র�লা সেকা� অশি� $দেনশন সেসলা অশিফস আদে�শ/  শিস্থার শিচাত্র

৩৫.
৩.১০ সে�শব্য�শিপ জাশিরপ ও স��ক্ষ�র ��!দে� ঐশিতহা:বাং�হা� সেলা�কাশিশদেল্পর

উৎকাষ $ স�Yন
১ গদেবাংষণ� ও প্রকা�শন� শিবাং9�গ

অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র

৩৬. ৩.১১  শিশল্প স�স্কৃশিত শিবাংষয়কা সে�শ� শিবাংদে�শ� গ্রান্থ স�গ্রাহা ও স�রক্ষণ ১ গদেবাংষণ� ও প্রকা�শন� শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ত�শিলাকা�

৩৭. ৩.১২ ICH উপ���দেনর ইনদে9নটশির� কা�র্যা ©ক্র� সম্পা��ন ১ ক্ষুদ্র নৃ-সেগ�ষ্ঠা� সেসলা অশিফস আদে�শ / শিস্থার শিচাত্র

৩৮. ৩.১৩  স�কা�লা�ন শিচাত্রকালা�/শিচাত্রকা� $ স�গ্রাহা ও স�রক্ষণ ১ চা�রুকালা�  শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ / প্রকা�শন�/ শিস্থার শিচাত্র
৩৯. ৩.১৪   চা�রুকালা� , ফদেট�গ্রা�শিফ ও 9�স্কর্যা © শিবাংষয়কা প্র� $শন� ১ চা�রুকালা�  শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ / প্রকা�শন�

৪০. ৩.১৫ শিবাংশি9ন্ন শিবাংষদেয় আট $ কা:�ম্পা ১ চা�রুকালা�  শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ / শিস্থার শিচাত্র

৪১. ৩.১৬ ক্ষুদ্র নৃ সেগ�ষ্ঠা�দে�র শিনদেয় উৎসবাং ২ ক্ষুদ্র নৃ-সেগ�ষ্ঠা� সেসলা অশিফস আদে�শ / শি9শি�ও/শিস্থার শিচাত্র

৪২.
৩.১৭  কা:�ট�লাগ ,পশিত্রকা� ও বুদেলাটিন প্রকা�শ

১ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর, গদেবাংষণ� ও প্রকা�শন� শিবাং9�গ, চা�রুকালা� শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ / শিস্থার শিচাত্র/প্রকা�শন�

৪৩.
৩.১৮  সৃজানশ�লা ও গদেবাংষণ� মূলাকা প�ন্ডুশিলাশিপ ও প্রকা�শন� প্রকা�শ

১ গদেবাংষণ� ও প্রকা�শন� শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/ প্রকা�শন�

৪৪. ৩.১৯ অ:�দেক্র�দেবাংটিকা প্রশিশক্ষণ ও প্র�শ $ন� ১ ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র/শি9শি�ও

৪৫. ৩.২০ সেরপ�ট $শির ন�ট্য ও র্যা�ত্র�  প্রদের্যা�জান� ১ ন�ট্যকালা� ও চালাশিmত্র শিবাং9�গ অশিফস আদে�শ/ শিস্থার শিচাত্র

৪৬.
৩.২১  প্রশিতশ্রুশিতশ�লা,9�ওয়�ইয়� ,বাং�উলা ,প্রবাং�ন ও শিশশু শিকাদেশ�রদে�র জান্য

অনুষ্ঠা�ন 
১ �হা�পশিরচা�লাদেকার �প্তর অশিফস আদে�শ / শি9শি�ও/শিস্থার শিচাত্র

৪৭. ৩.২২ আন্তজা$�শিতকা শিবাংদেশ্ব বাং��লা�দে�দেশর স�স্কৃশিত উন্নয়দেন অনুষ্ঠা�ন ১ ইন্টা�রন্য�শন�লা কা�লাচা�র�লা সেকা� অশি� $দেনশন সেসলা অশিফস আদে�শ / শি9শি�ও/শিস্থার শিচাত্র

৪৮. ৩.২৩ কাশিবাংত� প�ঠা ও আবৃশিl শিবাংষদেয় অনুষ্ঠা�ন ১ স�গ�ত, নৃত: ও আবৃশিl শিবাং9�গ, অশিফস আদে�শ /শিস্থার শিচাত্র
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স�দের্যা�জান� ৩
অন্য অশিফদেসর সদেL স�শিMষ্ট কা� $সম্পা��ন সূচাকা সমূহা 

কা�র্যা $ক্র� কা� $সম্পা��ন সূচাকা সের্যা সকালা অশিফদেসর স�দেথা স�শিMষ্ট স�শিMষ্ট অশিফদেসর স�দেথা কা�র্যা $ক্র� স�ন্বদেয়র সেকাRশলা
সেজালা� এবাং� উপদেজালা� সমূদেহা অনুষ্ঠা�ন

আদেয়�জান
আদেয়�শিজাত অনুষ্ঠা�ন �শিন্ত্রীপশিরষ� শিবাং9�গ অনুষ্ঠা�ন আদেয়�জাদেন স�শিবাং $কা সহাদের্যা�শিগত�

অনুষ্ঠা�দেন শিনর�পl� অনুষ্ঠা�দেন শিনর�পl� স্বার�ষ্ট্র �ন্ত্রীণ�লায় অনুষ্ঠা�দেন শিনর�পl� প্র��ন কার�
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স�দের্যা�জান� ৫
�প্তর  /  স�স্থা�  -  এর জা�ত�য় শুদ্ধা�চা�র সেকাRশলা কা� $  -  পশিরকাল্পন�  ,   ২০২২  -  ২০২৩  

�প্তর  /  স�স্থা�র ন��  :   বাং��লা�দে�শ শিশল্পকালা� একা�দে�শি�  
কা�র্যা $ক্রদে�র ন�� কা� $সম্পা��ন সূচাকা সূচাদেকার

��ন
একাকা বাং�স্তাবাং�য়দেনর

��শিয়ত্বপ্র�প্ত
ব্যশি'/প�

২০২২-২০২৩
অথা $বাংছদেরর
লাক্ষ:��ত্র�

বাং�স্তাবাং�য়ন অগ্রাগশিত পশিরবাং�ক্ষণ, ২০২২-২০২৩ �ন্তব্য
লাক্ষ:��ত্র�/
অজা$ন

১�
সেকা�য়�ট $�র

২র্যা»
সেকা�য়�ট $�র

৩র্যা»
সেকা�য়�ট $�র

৪থা $
সেকা�য়�ট $�র

সে��ট
অজা$ন

অশিজা$ত
��ন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
১. প্র�শিতষ্ঠা�শিনকাব্যবাংস্থা�……………………………….....

১.১ তৈনশিতকাত� কাশি�টির স9� আদেয়�জান স9�
আদেয়�শিজাত

১ স�খ্যা� সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

৪
লাক্ষ:��ত্র� ১ ১ ১ ১

অজা$ন

১.২ তৈনশিতকাত� কাশি�টির স9�র শিসদ্ধা�ন্ত বাং�স্তাবাং�য়ন বাং�স্তাবাং�শিয়ত শিসদ্ধা�ন্ত ৪ % সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

১০০%
লাক্ষ:��ত্র� ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

অজা$ন

১.৩ সুশ�সন প্রশিতষ্ঠা�র শিনশি�l অ�শ�জাদেনর 
(stakeholders) অ�শগ্রাহাদেণস9�

অনুশিষ্ঠাত স9� ৪ স�খ্যা� �হা�পশিরচা�লাকা
উপসশিচাবাং
তৈসয়�� স�শিহা�� 
সেবাংগ�

৪
লাক্ষ:��ত্র� ১ ১ ১ ১
অজা$ন

1.4 শুদ্ধা�চা�� স�ক্রা�ন্ত প্ররি�ক্ষণ আয়ো��জন প্ররি�ক্ষণ আয়ো��রিজত ২ স�খ্যা� সশিচাবাং, বাং�শিশএ
পশিরচা�লাকা, 
প্রশিশক্ষণ
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

৪
(১০০ জান)

লাক্ষ:��ত্র�
১

(২৫ জান)
১

(২৫ জান)
১

(২৫ জান)
১

(২৫ জান)
অজা$ন

১.৫ কা� $-পশিরদেবাংশউন্নয়ন (টিও এ� ই ভু' অদেকাদেজা� 
��লা���লা শিনষ্পশিlকারণ/নশিথা শিবাংনষ্টকারণ/ পশিরষ্কা�র-
পশিরচ্ছন্নত�বৃশিদ্ধা/ �শিহালা�দে�র জান্য পৃথাকা 
ওয়�শরুদে�র ব্যবাংস্থা� কার�ইত:�শি� 

উন্নত 
কা� $-পশিরদেবাংশ

২ স�খ্যা�ও
ত�শিরখা

সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
আসফ উ� সে�Rলা�

৪
৩০-০৯-২০২২
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩০-০৯-২০২২

১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন

১.৬ আওত�Y�ন ��ঠা পর্যা $�দেয়র কা�র্যা $�লায় (প্রদের্যা�জা: 
সেক্ষদেত্র) কাতৃ$কা ��শিখালাকৃত জা�ত�য় শুদ্ধা�চা�র সেকাRশলা 
কা� $-পশিরকাল্পন� ও পশিরবাং�ক্ষণ প্রশিতদেবাং�দেনর ওপর 
শিফ�ব্য�কা প্র��ন 

শিফ�ব্য�কা
স9�/কা� $শ�লা� অনুশিষ্ঠাত

৪ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
জা�ন্ন�তুলা সেফরদে�Rস

৪
৩০-০৯-২০২২
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩০-০৯-২০২২

১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন
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কা�র্যা $ক্রদে�র ন�� কা� $সম্পা��ন সূচাকা সূচাদেকার ��ন একাকা বাং�স্তাবাং�য়দেনর
��শিয়ত্বপ্র�প্ত
ব্যশি'/প�

২০২২-২০২৩
অথা $বাংছদেরর
লাক্ষ:��ত্র�

বাং�স্তাবাং�য়ন অগ্রাগশিত পশিরবাং�ক্ষণ, ২০২২-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র�/
অজা$ন

১� সেকা�য়�ট $�র ২য় সেকা�য়�ট $�র ৩য় সেকা�য়�ট $�র ৪থা $ সেকা�য়�ট $�র সে��ট
অজা$ন

অশিজা$ত
��ন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

২.  আশিথা $কা ব্যবাংস্থা�পন� উন্নয়ন ........................................................................
২.১ ২০২২-২৩ অথা $বাংছদেরর ক্রয়-পশিরকাল্পন� (প্রকাদেল্পর 
অনুদে��শি�ত বাং�শিষ $কা ক্রয় পশিরকাল্পন�সহা) ওদেয়বাংস�ইদেট 
প্রকা�শ

ক্রয়-পশিরকাল্পন�
ওদেয়বাংস�ইদেট প্রকা�শিশত

২ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
রক্ষণ�দেবাংক্ষণ 
প্রদেকাRশলা� 
উপপশিরচা�লাকা (অথা $)
আসফ উ� সে�Rলা�0

৩১-০৭-২০২২ লাক্ষ:��ত্র� ৩১-০৭-২০২২
অজা$ন

২.২ অনুদে��শি�ত বাং�শিষ $কা ক্রয় পশিরকাল্পন�র র্যাথা�র্যাথা 
বাং�স্তাবাং�য়ন (প্রকাদেল্পর ক্রয় পশিরকাল্পন�সহা) 

ক্রয় পশিরকাল্পন�
বাং�স্তাবাং�শিয়ত

২ % সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
আসফ উ� সে�Rলা�

১০০%
লাক্ষ:��ত্র� ৫০% ১০০%

অজা$ন
২.৩  বাং�দেজাট বাং�স্তাবাং�য়ন বাং�দেজাট বাং�স্তাবাং�শিয়ত ৩ % সশিচাবাং, বাং�শিশএ

উপপশিরচা�লাকা (অথা $)
আলা সেহালা�লা
আসফ উ� সে�Rলা�

১০০%

লাক্ষ:��ত্র� ৫০% ২৫% ২৫%

অজা$ন

২.৪ প্রকয়োল্প� PSC ও PIC সভা� আয়ো��জন সভা� আয়ো��রিজত ৩ স�খ্যা� সশিচাবাং, বাং�শিশএ
প্রকাল্প পশিরচা�লাকা

২ লাক্ষ:��ত্র� ১ ১
অজা$ন

২.৫ প্রকাল্প স��শিপ্ত সেশদেষ প্রকাদেল্পর সম্পা� (র্যা�নবাং�হান, 
কাশিম্পাউট�র, আসবাং�বাং পত্র ইত:�শি�) শিবাংশিY সে��ত�দেবাংকা 
হাস্তা�ন্তর কার�

প্রকাদেল্পর সম্পা� শিবাংশিY
সে��ত�দেবাংকা হাস্তা�ন্তশিরত

৫ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
প্রকাল্প পশিরচা�লাকা
উপপশিরচা�লাকা (অথা $)

৩০-০৬-২০২৩ লাক্ষ:��ত্র� ৩০-০৬-২০২৩
অজা$ন

৩. শুদ্ধা�চা�র স�শিMষ্ট এবাং� দুন�শিত প্রশিতদের�দেY সহা�য়কা অন্য�ন্য কা�র্যা $ক্র�……………..১৮ (অগ্রা�শিYকা�র শি9শিlদেত ১ন� সহা নু:নত� চা�রটি কা�র্যা $ক্র�)
৩.১ সরকা�শির র্যা�নবাং�হাদেনর র্যাথা�র্যাথা ব্যবাংহা�র 
শিনশিশ্চাতকারণ 

ব্যবাংহা�র শিনশিশ্চাত কারন ৩ ত�শিরখা সশিচাবাং, বাং�শিশএ
উপসশিচাবাং
আসফ উ� সে�Rলা�
সে��: সেসশিলা� সেরজা�

৩
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন
৩.২  স্বাপ্রদেন�শি�ত9�দেবাং তথ্য হা�লান�গ�� কাদের 
ওদেয়বাংস�ইদেট প্রকা�শ

হা�লান�গ�কৃত শিনদে� $শিশকা� 
ওদেয়বাংস�ইদেট প্রকা�শ

৫ ত�শিরখা সশিচাবাং
শিপ আর ও

৪
৩০-০৯-২০২২
৩১-১২-২০২২
৩১-০৩-২০২৩
৩০-০৬-২০২৩

লাক্ষ:��ত্র� ১
৩০-০৯-২০২২

১
৩১-১২-২০২২

১
৩১-০৩-২০২৩

১
৩০-০৬-২০২৩

অজা$ন

৩.৩ সেজালা� পর্যা $�দেয় প্রশিশক্ষকাদে�র কা�র্যা $ক্র� পশিরবাং�ক্ষণ কা�র্যা $ক্র� পশিরবাং�ক্ষণ ৫ স�খ্যা� �হা�পশিরচা�লাকা
সশিচাবাং, বাং�শিশএ
পশিরচা�লাকা, প্রশিশক্ষণ 
শিবাং9�গ

১২ লাক্ষ:��ত্র� ২ ৪ ৪ ২
অজা$ন

৩.৪ সেজালা� পর্যা $�দেয় অনুশিষ্ঠাত শিবাংশি9ন্ন অনুষ্ঠা�দেনর 
পশিরবাং�ক্ষণ

অনুষ্ঠা�দেনর পশিরবাং�ক্ষণ 
প্রশিতদেবাং�ন

৫ স�খ্যা� �হা�পশিরচা�লাকা
সশিচাবাং, বাং�শিশএ
পশিরচা�লাকা, প্রশিশক্ষণ

১২ লাক্ষ:��ত্র� ২ ৪ ৪ ২
অজা$ন
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স�দের্যা�জান�- ৬
ই-Mfb©̈ vÝ ও উদ্ভা�বাংন কা� $পশিরকাল্পন� ২০২২-২০২৩ 

ক্র� 
কা� $সম্পা��ন সেক্ষত্র 

��ন
কা�র্যা $ক্র� কা� $সম্পা��ন

সূচাকা
একাকা কা� $সম্পা��ন

সূচাদেকার ��ন

লাক্ষ:��ত্র� ২০২২-২৩
অস�Y�রণ অশিত উl� উl� চালাশিত ��ন চালাশিত ��দেনর শিনদেম্ন$

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

 

১

[১] ই-গ9ন্য$�ন্স ও 
উদ্ভা�বাংন স�ক্র�ন্ত 
কা�র্যা $ক্রদে�র 
বাং�স্তাবাং�য়ন 
সেজা�র��রকারণ ৩৫

[1.1] †mev mnwRKiY 
/wWwRUvB‡Rk‡bi gva¨‡g D™
¢vebx aviYv ev¯Íevqb

[1.1.1] †mev mnwRKiY /wWwRUvB‡Rk‡bi 
gva¨‡g by¨bZg GKwU D™¢vebx aviYv 
ev¯ÍevwqZ 

ত�শিরখা ১০ ০৪-০৫-২০২৩
১১/০৫/২০২৩

১৮-০৫-২০২৩
২৫-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩

[1.2] BZtc~‡e© ev¯ÍevwqZ D™
¢vebx aviYv, mnwRK…Z I 
wWwRUvBRK…Z †mevi WvUv‡eR 
cȪ ‘Z Kiv Ges †mevmg~n Pvjy ivLv 

[1.2.1] BZtc~‡e© ev¯ÍevwqZ D™¢vebx aviYv,
mnwRK…Z I wWwRUvBRK…Z †mevi WvUv‡eR
cȪ ‘ZK…Z  

ত�শিরখা ২ ১৩/১০/২০২২
১৭/১০/২০২২

১০/১১/২০২২
- -

[1.3] B-bw_i e¨envi ew× [1.3.1] B-dvB‡j †bvU wb®úwËK…Z ত�শিরখা ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০%

[1.4] 4_© wkí wecø‡ei m¤¢ve¨ 
P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq 
AvBb/cwjwm/Kg©cwiKíbv 
cÖYqb Ges welqwfwËK 
Kg©kvjv Av‡qvRb

[১.৪.১] 4_© wkí wecø‡ei m¤¢ve¨ P¨v‡jÄ 
†gvKv‡ejvq AvBb/cwjwm/Kg©cwiKíbv 
cÖbxZ 

ত�শিরখা ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২

[১.৪.১] 4_© wkí wecø‡ei P¨v‡jÄ 
†gvKv‡ejvq welqwfwËK Kg©kvjv Av‡qvwRZ

স�খ্যা� ৩             ২ - ১ - -

২
[২] প্র�শিতষ্ঠা�শিনকা 
�ক্ষত� বৃশিদ্ধা 

১৫

তথ্য বাং�ত�য়ন 
হা�লান�গ��কারণ[২.১]

[2.1.1] Z_¨ evZvqb nvjbvMv`K…Z  
(ˆÎgvwmK wfwË‡Z) স�খ্যা� ৬ ৪ ৩

-
২ -

[2.2] B-Mfb¨©Ý I D™¢veb 
Kg©cwiKíbv ev¯Íevqb

[২.1.১] কা� $পশিরকাল্পন� বাং�স্তাবাং�য়ন স�ক্র�ন্ত 
প্রশিশক্ষণ আদেয়�শিজাত 

স�খ্যা� ৩ ৪ 3 ২ - -

[২.২.২] ই-Mfb©̈ vÝ Kg©cwiKíbv 
ev¯Íevq‡bi Rb¨ eivÏK…Z A_© e¨wqZ 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০%

[২.২.৪] কা� $পশিরকাল্পন�র অY $বাং�শিষ $কা স্বা-
মূল্য�য়ন প্রশিতদেবাং�ন �শিন্ত্রীপশিরষ� শিবাং9�দেগ  

ত�শিরখা ৩ ১৫/০১/২০২৩ ১২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩

[2.2.4] AvIZvaxb `ßi/ms¯’vi Aa©evwl©K 
¯ĝ~j¨vqb cÖwZ‡e`b ch©v‡jvPbv msµvšÍ 
cÖwZ‡e`b gwš¿cwil` wefv‡M †cÖwiZ

ত�শিরখা ২ ৩১/০১/২০২৩
০৯/০২/২০২৩

১৬/০২/২০২৩
২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩

[২.২.৫] সে�দেশ/শিবাংদে�দেশ ev¯ÍevwqZ b~¨bZg 
GKwU D™¢vebx D‡`¨vM cwi`k©bK…Z

ত�শিরখা ৩ ৩১/০৫/২০২৩
৩০/০৬/২০২৩

-
- -
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স�দের্যা�জান�- ৭

অরিভায়ো&�গ     প্ররিতক��     ব্যবস্থা�     স�ক্রা�ন্ত     কর্ম �  -  পরি�কল্পন�  ,   ২০২      2  -  ২০২      3  

ক�& �ক্রায়োর্ম�
ক্ষেক্ষত্র র্ম�ন ক�& �ক্রার্ম কর্ম �সম্পা�দন

সূচাক
একক কর্ম �সম্পা�দ

ন সূচায়োক�
র্ম�ন

প্রকৃত
অজ�ন
202
0-21

প্রকৃত
অজ�ন
202
1-
22

লক্ষ8র্ম�ত্র� 2022-2023

অস�ধা��
ণ

অরিত 
উত্তর্ম উত্তর্ম চালরিত 

র্ম�ন
চালরিত র্ম�য়োন� 
রিনয়ো< 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

প্র�রিতষ্ঠা�রিন
ক

ব্যবস্থা�পন� ৫

[১.১] অরিভায়ো&�গ রিনষ্পরিত্ত কর্ম �কত�� 
(অরিনক) ও আরিপল কর্ম �কত��� তথ্য 
ওয়ো�বস�ইয়োK এব� রিজআ� এস 
সফKও�8�� (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 
ত্রৈত্রর্ম�রিসক রিভারিত্তয়োত হা�লন�গ�দক�ণ 

[১.১.১]  অরিনক ও 
আরিপল কর্ম �কত��� 
তথ্য হা�লন�গ�দকৃত 
এব� ওয়ো�বস�ইয়োK 
আপয়োল�ডকৃত

স�খ্যা� 4 - - ৪ ৩ - - -

পরি�বQক্ষণ
ও

সক্ষর্মত�বৃ
রিদ্ধা

২০

[1.2]  রিনরিদ �ষ্ট সর্ময়ো� অনল�ইন/
অফল�ইয়োন প্র�প্ত অরিভায়ো&�গ রিনষ্পরিত্ত 

[1.2.১] অরিভায়ো&�গ 
রিনষ্পরিত্তকৃত %

7
 

- - ৯০ ৮০ ৭০ 60 -

[1.3]  Awf‡hvM  wb®úwË  msµvšÍ
gvwmK  cÖwZ‡e`b  DaŸ©Zb  KZ…©cÿ
eivei †cÖiY

[1.3.1] cÖwZ‡e`b 
†cÖwiZ

% 3 - - ৯০ ৮০ ৭০ 60 -

[২.1]  কর্ম �কত��/কর্ম �চা��Qয়োদ�
অরিভায়ো&�গ প্ররিতক�� ব্যবস্থা� এব�
রিজআ�এস সফKও�8�� রিবষ�ক
প্ররি�ক্ষণ আয়ো��জন

[২.1.১] প্ররি�ক্ষণ 
আয়ো��রিজত

স�খ্যা� 4 - - 2 1 - - -

ত্রৈত্রর্ম�রিসক  রিভারিত্তয়োত  পরি�বQক্ষণ  এব�
[1.2]  ত্রৈত্রর্ম�রিসক  পরি�বQক্ষণ
প্ররিতয়োবদন উর্ধ্ব�তন কর্তৃ�পয়োক্ষ� রিনকK
ক্ষেপ্র�ণ

ত্রৈত্রর্ম�রিসক[২.৩.১] 
রিতয়োবদন ক্ষেপ্ররি�তপ্র 

  স�
খ্যা�

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.৪]  অরিভায়ো&�গ প্ররিতক�� ব্যবস্থা�পন�
রিবষয়ো�  ক্ষে[কয়োহা�ল্ডা��গয়োণ� সর্মন্বয়ো�
অবরিহাতক�ণ সভা� 

[২.৪.১] সভা� 
আয়ো��রিজত স�খ্যা� ৪ - - ২ ১ - -
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স�দের্যা�জান�- ৮
 

ক্ষেসব�     প্রদ�ন     প্ররিতশ্রুরিত     ব�স্তব��ন     কর্ম �  -  পরি�কল্পন�  ,   ২০২      2  -  ২০২      3     

ক�& �ক্রায়োর্ম�
ক্ষেক্ষত্র র্ম�ন ক�& �ক্রার্ম কর্ম �সম্পা�দন

সূচাক
একক

কর্ম �সম্পা�
দন

সূচায়োক�
র্ম�ন

প্রকৃত
অজ�ন

2020-
21

প্রকৃত
অজ�ন

২০২ 1-
২ 2

লক্ষ8র্ম�ত্র� 2022-2023

অস�ধা��
ণ

অরিত
উত্তর্ম

উত্তর্ম চালরিত
র্ম�ন

চালরিত
র্ম�য়োন�
রিনয়ো<

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 ১ 1 ১ 2 ১ 3

প্র�রিতষ্ঠা�রিনক
১ 8

[১.১]‰ÎgvwmK wfwË‡Z   ক্ষেসব� 
প্রদ�ন প্ররিতশ্রুরিত msµvšÍ পরি�বQক্ষণ 
করির্মটি
cybMVb 

[১.১.১]করির্মটি
 cybMwVZ

% 3 - - 4 3 2 1 -

[১.২] ‰ÎgvwmK wfwË‡Z ক্ষেসব� প্রদ�ন
প্ররিতশ্রুরিত msµvšÍ cwiexÿY KwgwUi 
mfvi wm×všÍ ev Í̄evqb  

[১.২.১] wm×všÍ 
ev Í̄evwqZ Ges 
cÖwZ‡e`b †cÖwiZ

স�খ্যা� 4 - - 90 80 70 60 -

[1.3]ক্ষেসব� প্রদ�ন প্ররিতশ্রুরিত wel‡q
AvIZvaxb  `ßi/ms ’̄vi  mgš̂‡q
ˆÎgvwmK wfwË‡Z mfv Av‡qvRb|

[1.3.1] mfv 
Av‡qvwRZ 

স�খ্যা� 2 - - ৪ ৩ ২ ১ -

[1.4]  ˆÎgvwmK wfwË‡Z †mev 
cÖ̀ vb cÖwZkÖæwZ nvjbvMv`KiY 
(AvIZvaxb `ßi/ms ’̄vmn)

[1.4.1] 
nvjbvMv`K…Z

স�খ্যা� 9 - - ৪ ৩ ২ ১ -

সক্ষর্মত�
অজ�ন ১২

[2.1]   †mev  cÖ̀ vb  cÖwZkÖæwZ
welqK  Kg©kvjv/cÖwkÿY/‡mwgbvi
Av‡qvRb 

[2.1.1] 
cÖwkÿY 
/Kg©kvjv 
Av‡qvwRZ 

স�খ্যা� 3 - - 2 1 - - -

[2.2] †mev cÖ̀ vb cÖwZkÖæwZ wel‡q 
†÷K‡nvìviM‡Yi mgš̂‡q 
AewnZKiY mfv Av‡qvRb

[১.৩.১]অবরিহাতক
�ণ সভা� 
Av‡qvwRZ

স�খ্যা� 4 - - ২ ১ - - -
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স�দের্যা�জান�- ৯
তথ্য     অরিধাক��     কর্ম �পরি�কল্পন�     ২০২২  -  ২০২৩     

ক�& �ক্রায়োর্ম�
ক্ষেক্ষত্র র্ম�ন ক�& �ক্রার্ম কর্ম �সম্পা�দন

সূচাক
একক

কর্ম �সম্পা�দ
ন সূচায়োক�

র্ম�ন

প্রকৃত
অজ�ন
2020
-21

প্রকৃত
অজ�ন
2021
-22

লক্ষ8র্ম�ত্র� 2022-2023

অস�ধা��ণ অরিত উত্তর্ম উত্তর্ম চালরিত 
র্ম�ন

চালরিত 
র্ম�য়োন� 
রিনয়ো< 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

প্র�রিতষ্ঠা�রিনক ৮
[1.1] Z_¨ AwaKvi AvBb Abyhvqx 
wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Z_¨ cÖvwßi 
Av‡e`b wb®úwË

[১.১.১] রিনধা ��রি�ত 
সর্ময়ো�� র্ময়োd তথ্য 
cÖvwßi Av‡e`b 
wb®úwË 

      % 6 100% %90 %80 - -

সক্ষর্মত�
বৃরিদ্ধা

১ 9

[1.2]¯̂ZtcÖ‡Yvw`Zfv‡e
প্রক��য়ো&�গ্য mKj  Z_¨  হা�লন�গ�দ
কয়ো� ওয়ো�বস�ইয়োK প্রক��

[১.৩.১] 
হা�লন�গ�দকৃত তথ্য 
ওয়ো�বস�ইয়োK প্রক�রি�ত

ত�রি�খ
4 01-12-

2022
15-01-
2023

31-01-
2023 - -

[১.3] ব�রিষ �ক প্ররিতয়োবদন প্রক�� 
[১.3.১] wba©vwiZ 
mg‡q ব�রিষ �ক 
প্ররিতয়োবদন প্রক�রি�ত 

ত�রি�খ ৩ ১৫-১০-
২০23

১৫-0 ১-
২০ 23

31-01-
২০ 23 - -

[1.4] Z_¨ AwaKvi , 2009 Gi 5
aviv Abymv‡i hveZxq Z‡_¨I 
K¨vUvjM I Bb‡W· 
ˆZix/nvjbvMv`KiY

[1.4.1] Z‡_¨i 
K¨vUvjM Bb‡W· 
cȪ ‘ZK…Z 
/nvjbvMv`&K…Z

ত�রি�খ 3 31-12-
2022

15-01-
2023

31-01-
2023 - -

[1.5] Z_¨ AwaKvi AvBb I 
wewaweavb m¤ú‡K© Rbm‡PZbZv 
e„w×KiY

[1.5.1] cÖPvi 
Kvh©µg m¤úbœ স�খ্যা� 4 ৩ ২ ১ - -

[1.6] Z_¨ AwaKvi AvBb 2009 
I Gi wewagvjv cÖweavbgvjv, 
¯̂ZtcÖ‡Yvw`Z Z_¨ cÖKvk 
wb‡`„wkKvmn mswkøó wel‡q 
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cÖwkÿY 
Av‡qvRb

[1.6.1] cÖwkÿY 
Av‡qvwRZ স�খ্যা� 3 ৩ ২ ১ - -

[1.7] Z_¨ AwaKvi msµvšÍ 
cÖ‡Z¨KwU ˆÎgvwmK AMÖMwZ 
cÖwZ‡e`b wba©vwiZ mg‡q 
I‡qemvB‡U Z_¨ AwaKvi 
†meve‡· cÖKvk 

[1.7.1] ˆÎgvwmK 
AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 
I‡qemvB‡Ui Z_¨ 
Aw`Kvi †meve‡· 
cÖKvwkZ

স�খ্যা� 2 4 3 2 - -
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