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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:

বাংলােদশ িশকলা একােডিমর ণ  অজনেলার মে দেশর ণী িশীেদর সংিতর িবিভ ে অসামা অবদােনর জ সাননা
দান, জাতীয় িদবসসহ যথাযথ ময াদায় পালন, সংিতর িবিভ িবষেয়র উপর িশণ কায©ম পিরচালনা (নাটক, ত, তালয,
সীত, চাকলা, সতার, সেরাদ, শাীয় ত, শাীয় সীত) এবং িবািষ ক এশীয় চাকলা দশ নী, ঢাকা আট  সািমট, সাক হািাফট
ফিভাল, সাক ফাক ডা ফিভাল, এিশয়ান িথেয়টার সািমট, েলর িশকেদর জ ামাইন এেকশন িবষয়ক কম শালা এবং
নপাল আট  ফয়ার আেয়াজন করা হেয়েছ। ৬৪ যাাপালা িনম াণ, ববেক িনেয় নাটক িনম াণ, নাটক, চলি, আি, সংগীত, ত,
চাকলা, অাোেবক ও ফেটাািফসহ িশের িবিভ শাখায় দেশর িশ, িকেশার, ব ও বীণেদর অংশহেণ িশযের আেয়াজন করা
হেয়েছ। জাতীয় চাকলা দশ নী, নবীন িশী চাকলা দশ নী, ৪থ  জাতীয় ভায  দশ নী, ৭ই মােচ র ভাষণ িতেযািগতা,  ের জাতীয়
সংগীত িতেযািগতা আেয়াজন,  জাতীয় সংগীেতর ১০ হাজার িসিড িবতরণ, বাংলােদশ চলি উৎসব, বাংলােদশ সাংিতক উৎসব,
বাংলােদশ ৈদঘ  ও ামা চলি উৎসব, বাংলােদশ িশ চলি উৎসব, নাটক ‘মহাান’ িনম াণ, দেশর িবিভ বিমেত
ি িভিক পিরেবশ িথেয়টার ‘বনাথতলা থেক িজবনগর’ এবং ‘রংর কনেসনেশন কা’ িনম াণ, িশের আেলায় ভাষা
আোলন, িশের আেলায় মহান ি এবং িশের আেলায় বব শীষ ক অানমালা আেয়াজন।

সমা এবং চােলসহ:

জাতীয় সংিত ও ঐিতেহর সাের মৗলবাদী িচার ভাব এবং অপ-সংিতর আাসন িতেরােধর মােম দশীয় সংিতর িবকাশ ও
সংরণ, অবকাঠােমাগত উয়ন, িবধানমালা সংেশাধন, আইেসল গঠন, েকৗশল সল গঠন এবং কেরানাকালীন সংকট এই িতােনর
বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িশ সংিত ঋ জনশীল মানিবক বাংলােদশ গঠেনর লে উপেজলা পয ােয় সাংিতক ক িনম াণ, িবভাগীয়, জলা এবং উপেজলা
িশকলা একােডিমর জ েয়াজনীয় পদ ি, ইউেনোর সােথ কায ম পিরচালনা, জাতীয় িচশালার িশকেম র সংেহর পিরমাণ ি,
সাংিতক সংগঠনসেহর সােথ যৗথ কায ম পিরচালনা, িশ-িকেশার ও বেদর জ জনশীল সাংিতক িশণ কম শালা আেয়াজন,
 জাতীয় সংগীত িশেণর আেয়াজন, িশ-িকেশার ও বেদর জ সাংিতক িতেযািগতা এবং উৎসব আেয়াজন, হাওর সাংিতক
ক িনম াণ, কীয় এবং জলা িশকলা একােডিমসেহর সংার ও আিনকীকরণ, জলা িশকলা একােডিম িনম াণ, বাংলােদেশর
াত িশী ও কিবর নােম িতেক িনম াণ, উপেজলা সাংিতক ক িনম াণ, াধীনতার বণ জয়ী উদযাপন, বীণ, অিক, িবেশষ
চািহদা স িশ ও ািক জনেগাীর জ সাংিতক অান আেয়াজন এবং সংিত িবষয়ক , েলন ও পিকা কাশ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর জশত বািষ কী উদযাপন উপলে অান আেয়াজন;
 য়াত ণী িেদর রেণ অান আেয়াজন;
 নাটক, যাা, চলি, সীত, ত, আি এবং লনা িবষয়ক অান ও উৎসব আেয়াজন;
 জাতীয় িদবসসহ উদযাপন;
 জাতীয় ও জলা িভিক িশণ কম শালা আেয়াজন;
 জনশীল ও গেবষণালক ক ও পিকা কাশ;
 িবিভ উৎসব আেয়াজন;
 চাকলা দ শনী ও আট  কা আেয়াজন এবং
 দেশর ায় সাংিতক উপাদান সংহ, সংরণ ও গেবষণা।
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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 িশকলা একােডিম

এবং

সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িশ-সংিত ঋ জনশীল মানিবক বাংলােদশ।

১.২ অিভল (Mission)
জাতীয় সংিত ও ির উয়ন, সাংিতক ঐিতহ সংরণ ও সােরর মােম সকল মােষর জ িশ সংিতর আবহ তির
কের িশ-সংিত ঋ জনশীল মানিবক বাংলােদশ গঠন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. হাজার বছেরর ঐিতেহর িভিেত ভাষা আোলন ও িের বােধর চতনায় িশ সংিতর উৎকষ  সাধন
২. িশ সংিতর আবহ তির করার লে ািতািনক সমতা ি
৩. িশী ও সংিতকমর ণগতমান উয়ন এবং

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জনশীল ও মানিবক বাংলােদশ গেড় তালার  তকরা, িশিত সংিতকম গেড় তালা;
২. সাংিতক িবকােশর লে িবিভ িশণ ও সিমনার আেয়াজন;
৩. দশীয় সংিতর িবকােশর লে গেবষণা ও কাশনা কায ম পিরচালনা;
৪. সীত, ত, নাকলা, আি, চাকলা, যাা, লনা, অাোেবক, ফেটাািফ ও চলি িশের উয়ন কায ম
হণ;
৫. ইিতহাস ও ঐিতহিভিক সাংিতক অান পিরচালনা এবং
৬. আজািতক ে সাংিতক সহেযািগতা আদান-দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

জনশীল কম কাের বণতা ি

সাংিতক চচ া ি

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:০৭ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] হাজার
বছেরর
ঐিতেহর
িভিেত ভাষা
আোলন ও
িের
বােধর
চতনায় িশ
সংিতর
উৎকষ  সাধন

৫৭

[১.১] এেশ ফয়াির
আজািতক মাভাষা িদবস
উদযাপন

[১.১.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ৫৫৩ ১ ১ ১ ১

[১.২] িশকলা পদক দান
[১.২.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ৬৪ ১ ১ ১ ১

[১.৩] বাংলা নববষ  উদযাপন
[১.৩.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ৫৫৩ ১ ১ ১ ১

[১.৪] রবী জবািষ কী উদযাপন
[১.৪.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ৫৫৩ ১ ১ ১ ১

[১.৫] নজল জবািষ কী
উদযাপন

[১.৫.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ৫৫৩ ১ ১ ১ ১

[১.৬] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমান এর জশত
বািষ কী উপলে অান
আেয়াজন (ম/অনলাইন)

[১.৬.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৪ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৭] মনীষী ও ণীজনেদর জ
ও  বািষ কী উদযাপন

[১.৭.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ৪৩ ৪৩ ৪৩ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ৪৩ ৪৩

[১.৮] িবিভ সাংিতক অান
আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ২০ ২০ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০

[১.৯] না ও চলি িবভােগর
অান আেয়াজন

[১.৯.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ২০ ২০ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ১৫ ১৫

[১.১০] অাোেবক সংা
কায ম

[১.১০.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ৫০ ৫০ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ২৫ ২৫

[১.১১] িবেশষ চািহদা স
িশেদর জ অান

[১.১১.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:০৭ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১২] বীণেদর জ অান
আেয়াজন

[১.১২.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৩] নবা উৎসব
[১.১৩.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ৬৪ ১ ১ ১ ১

[১.১৪] িশ িকেশারেদর জ
অান আেয়াজন

[১.১৪.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৫] ঋিভিক অান
আেয়াজন

[১.১৫.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৬] যাা উৎসব
[১.১৬.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৭] লনা উৎসব
[১.১৭.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১৮] সমকালীন
িচকলা/িচকম  সংহ ও
সংরণ

[১.১৮.১] সংহ ও
সংরণ

সমি সংা ৩ ২০০ ২০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০

[১.১৯] চাকলা ও ফেটাািফ
িবষয়ক দ শনী

[১.১৯.১] দ শনী সমি সংা ৩ ১০ ১০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[১.২০] -েগাীর জ িবিভ
অােনর আেয়াজন

[১.২০.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ২ ২ ১ ২ ২

[১.২১] িিভিক সাংিতক
অান

[১.২১.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.২২] লাকসংগীত, সংহ ও
সংরণ

[১.২২.১] সংহ ও
সংরণ

সমি সংা ২ ১৩০০০ ৫০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:০৭ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] িশ
সংিতর আবহ
তির করার
লে
ািতািনক
সমতা ি

১৩

[২.১] চলি উৎসব
[২.১.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ৩ ৬৩ ১ ১ ১ ১

[২.২] জলা িশকলা
একােডিমেত বায/ বই/ িসিড
রণ

[২.২.১] বায/ বই/
িসিড রণ

সমি সংা ৩ ৬৩ ৬৩ ৬৩ ৬০ ৫৭ ৫৪ ৫১ ৬৩ ৬৩

[২.৩] জনশীল ও গেবষণা লক
পািলিপ কাশ

[২.৩.১] কাশনা সমি সংা ৩ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৪] কাটালগ ও ত লক
কাশনা

[২.৪.১] কাশনা সমি সংা ২ ৩ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৫] পিকা/ েলন কাশ [২.৫.১] কাশনা সমি সংা ২ ৬ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৩] িশী ও
সংিতকমর
ণগতমান
উয়ন এবং

৫

[৩.১] বাংলােদশ িশকলা
একােডিমেত িবিভ িবষেয়
িশণ আেয়াজন

[৩.১.১] িশণ
আেয়াজন

সমি সংা ২.৫ ১০ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০

[৩.২] বাংলােদশ িশকলা
একােডিমেত িবিভ িবষেয়
অংশহণকারী িশণাথ সংা

[৩.২.১] িশণাথ
সংা

সমি সংা ২.৫ ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৫০০ ৫০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:০৭ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:০৭ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:০৭ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশকলা একােডিম,  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 িশকলা একােডিম-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ িশকলা একােডিম

তািরখ

সিচব
সংিত িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়

২ বািশএ বাংলােদশ িশকলা একােডিম

৩ জ জলা শাসন

৪ জিশএ জলা িশকলা একােডিম

৫ উ উপেজলা শাসন

৬ উিশএ উপেজলা িশকলা একােডিম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ
মাণক

উপা


[১.১] এেশ ফয়াির আজািতক মাভাষা িদবস উদযাপন [১.১.১] আেয়ািজত অান

[১.২] িশকলা পদক দান [১.২.১] আেয়ািজত অান

[১.৩] বাংলা নববষ  উদযাপন [১.৩.১] আেয়ািজত অান

[১.৪] রবী জবািষ কী উদযাপন [১.৪.১] আেয়ািজত অান

[১.৫] নজল জবািষ কী উদযাপন [১.৫.১] আেয়ািজত অান

[১.৬] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর জশত বািষ কী উপলে অান আেয়াজন (ম/অনলাইন) [১.৬.১] আেয়ািজত অান

[১.৭] মনীষী ও ণীজনেদর জ ও  বািষ কী উদযাপন [১.৭.১] আেয়ািজত অান

[১.৮] িবিভ সাংিতক অান আেয়াজন [১.৮.১] আেয়ািজত অান

[১.৯] না ও চলি িবভােগর অান আেয়াজন [১.৯.১] আেয়ািজত অান

[১.১০] অাোেবক সংা কায ম [১.১০.১] আেয়ািজত অান

[১.১১] িবেশষ চািহদা স িশেদর জ অান [১.১১.১] আেয়ািজত অান

[১.১২] বীণেদর জ অান আেয়াজন [১.১২.১] আেয়ািজত অান

[১.১৩] নবা উৎসব [১.১৩.১] আেয়ািজত অান

[১.১৪] িশ িকেশারেদর জ অান আেয়াজন [১.১৪.১] আেয়ািজত অান

[১.১৫] ঋিভিক অান আেয়াজন [১.১৫.১] আেয়ািজত অান

[১.১৬] যাা উৎসব [১.১৬.১] আেয়ািজত অান

[১.১৭] লনা উৎসব [১.১৭.১] আেয়ািজত অান

[১.১৮] সমকালীন িচকলা/িচকম  সংহ ও সংরণ [১.১৮.১] সংহ ও সংরণ

[১.১৯] চাকলা ও ফেটাািফ িবষয়ক দ শনী [১.১৯.১] দ শনী

[১.২০] -েগাীর জ িবিভ অােনর আেয়াজন [১.২০.১] আেয়ািজত অান

[১.২১] িিভিক সাংিতক অান [১.২১.১] আেয়ািজত অান

[১.২২] লাকসংগীত, সংহ ও সংরণ [১.২২.১] সংহ ও সংরণ

[২.১] চলি উৎসব [২.১.১] আেয়ািজত অান

[২.২] জলা িশকলা একােডিমেত বায/ বই/ িসিড রণ [২.২.১] বায/ বই/ িসিড রণ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ
মাণক

উপা


[২.৩] জনশীল ও গেবষণা লক পািলিপ কাশ [২.৩.১] কাশনা

[২.৪] কাটালগ ও ত লক কাশনা [২.৪.১] কাশনা

[২.৫] পিকা/ েলন কাশ [২.৫.১] কাশনা

[৩.১] বাংলােদশ িশকলা একােডিমেত িবিভ িবষেয় িশণ আেয়াজন [৩.১.১] িশণ আেয়াজন

[৩.২] বাংলােদশ িশকলা একােডিমেত িবিভ িবষেয় অংশহণকারী িশণাথ সংা [৩.২.১] িশণাথ সংা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, আগ ১৩, ২০২০ ১২:০৭ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ১৭, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ মিপিরষদ িবভাগ আেয়ািজত অান অান আেয়াজেনর জ সািব ক সহেযািগতা কা সািব ক সহেযািগতা েয়াজন
এিপএ অযািয় কম িচ বাবায়ন করা সব হেব
না

মণালয় / িবভাগ
রা সবা িবভাগ, রা
মণালয়

আেয়ািজত অান অােন িনরাপা দান করা
অান ুভােব বাবায়েনর জ িনরাপার
েয়াজন

িনরাপার অভােব যেকান ধরেনর ঘ টনা ঘটেত
পাের


