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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:

গত িতন বছের সব েমাট ১৬ কােস  ৩২জন মাার াফটসান ারা কািশের ১২ মােম সব েমাট ১৬৭ জনেক (১৪৯জন মিহলা ও
১৮জন ষ) িশণ দান করা হেয়েছ। কাপ উৎপাদেন উৎসাহ দােনর লে ৫জন ষ ও ২জন নারী কািশীেক কািশ পদক
দান করা হয়। গত িতন বছের সব েমাট মাসাপী লাকজ উৎসবসহ ৩৩ জাতীয় িদবস ও অা সাংিতক অােনর আেয়াজন করা
হেয়েছ। আেলাচ সমেয় বাংলােদেশর গৗরবগথা আমােদর এই নকিশকথা, নদীপােড়র িব ায় লাকিশ এবং ভােলাবাসার তামা-কাসা-
িপতল িশেরানােম গেবষণালক  কািশত হেয়েছ। গত অথ বছের বািষ ক কম সাদেন সংিত িবষয়ক মণালেয়র অধীন সেতর
দর/সংার মে বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন িতীয় ান অজন কের। গত বছর নাইেজিরয়া ও নপােল অিত ’
আজািতক লাকজ মলায় ফাউেশন কািশীসহ অংশহন কেরেছ। ঐিতহবাহী বড় সরদারবািড়র রোেরশন কাজ সািদত হওয়ার
পর দশ নাথেদর েবেশর জ উু করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািশ ও কািশীেদর িনভ রেযা কান ত ভাার না থাকায় ফাউেশেনর ওপর অিপ ত দািয়বলী চােপ সাদন অেনক েই
সব হে না। সেিেত বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন যথাযথ জিরেপর মােম দেশর িবিভ াে ছিড়েয় থাকা কািশসহ
সংি িশীেদর এক ত ভাার তির করা জরী।

ভিবৎ পিরকনা:

ফাউেশেনর ভিবৎ পিরকনাসেহর মে কািশীেদর পিরিচিতলক পিরণ  ত ভাার গেড় তালা, কাপ তিরর কম পিরেবশ
অযায়ী  কািশাম  চা,  নামধ কািশীেক  আজীবন  সাননা  দান,  কািশীেক  কাপ উৎপাদন  ও  িবপণেন  সহায়তা  দান,
সংহীত লাককািশের সকল িনদশ ন ের িডিজটাল ডেমেশন, কািশের উপর গেবষণালক  কাশ, কািশের মান উয়েন
মানসত িশণ দান অতম।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর জশতবািষ কী উপলে ল কেলেজর িশাথেদর িবনাে ফাউেশন পিরদশ ন,
ববেক িনেবিদত কের লাকজ মলা ও দশ নী, লাকজ সাংিতক অান, িশ িকেশারেদর িচাংকন, ছড়া ও ভাষণ আি
িতেযািগতা আেয়াজন;
লাককািশের সাের সেচতনতা ির লে দশাপী জিরপ কায ম, িতন লাকজ মলা, ই কািশী দশ নী ও
ডেমেশনসহ ইতািদ কায ম বাবায়ন;
লাককািশ শীষ ক ই গেবষণালক  কাশ;
ঐিতহবাহী লাককািশ তিরর ে উৎসাহদােন িতন িণর ৩জন কািশীেক রার দান;
কািশের মান উয়েন ২৫জন নারী ও ০৫জন ষ কািশের িবিভ মােম িশণ দান এবং
লাককািশের ায় ৬০০  িনদশ ন ের কাটালিগং
জাঘের দিশ ত লাককািশের িনদশ নসহ সংহীত সকল িনদশ ন ের ডেমেশন স করা
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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-

পিরচালক, বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন

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:



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ঐিতহবাহী লাককািশ অরাগী সংিতমন জািত।

১.২ অিভল (Mission)
অসান, সংহ, গেবষণা ও মান উয়েনর মােম ঐিতহবাহী লাককািশের উৎকষ  সাধন ও সার।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. লাককািশের সংহ, সংরণ ও সার
২. লাককািশের মান উয়ন ও উৎকষ  সাধন

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. লাককািশের সংহ, সংরণ ও দশ ন;
২. কািশ ও কািশীেদর পিরিচিতলক পিরণ  ত সংেহর লে জিরপ ও গেবষণালক কায ম;
৩. মলা, দশ নী ও অান আেয়াজেনর মােম লাককািশের িবষেয় সেচতনতা ি;
৪. পয ায়েম সংহীত লাককািশের িনদশ ন ের ডেমেশন ও কাটালগ তির;
৫. লাককািশের মান উয়েন িশণ দান ও ওয়াকসপ আেয়াজন;
৬. ঐিতহবাহী লাককািশের উয়েন উৎসাহ দােনর লে কািশীগণেক রার দান এবং
৭. িশ িকেশারেদর কািশের িত আহ ি ও অরাগী করা
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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

ফাউেশন পিরদশ েন আহ ি দশ নাথ ির হার % ১.৫ -১৩ ১ ২.০ ২.৫ েকট বইেয়র িড়, রিজার

লাক ও কািশের সংরণ ও িবকাশ
কাপ তিরেত িশণ া
জনবল ি

% ১৪.২৯ ১১ ১২ ১৩ ১৫
হািজরা রিজার, সািন/ভাতা
হেণর মাার রাল

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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]
লাককািশের
সংহ, সংরণ
ও সার

৫০

[১.১] লাককািশ
সংহ ও সংরণ

[১.১.১] সংহীত
িনদশ ন

সমি সংা ৬ ৪৬ ৫০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৬০ ৬৫

[১.২] লাককািশ মলা
আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ১২ ৪ ২ ৩ ২ ১ ১ ০ ৪ ৪

[১.৩] অান আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ১২ ১৫ ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.৩.২] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমান-এর
জশতবািষ কী

সমি সংা ৩ ০ ১ ৩ ২ ১ ১ ০ ০ ০

[১.৩.৩] িশাচায 
জয়ল আেবিদেনর
জ ও বািষ কী

সমি সংা ২ ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[১.৩.৪] অজম
িদবেস অজম
িশেদর পিরেবশনায়
সাংিতক অান

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৪] দশ নী আেয়াজন
[১.৪.১] আেয়ািজত
দশ নী

সমি সংা ৪ ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[১.৫] কািশীেক
রার দান

[১.৫.১] রার া
কািশী

সমি সংা ৪ ৪ ০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৬] জাঘর/ফাউেশন
পিরদশ ন

[১.৬.১] আগত
দশ নাথ

সমি সংা(ল) ৪ ৭.৮২ ৬.১০ ৬.৫০ ৬.৪০ ৬.৩০ ৬.২০ ৬.১০ ৬.০০ ৭.০০

[১.৭] লাকজ সাংিতক
অােন িশেদর
অংশহণ

[১.৭.১] অংশহণকারী
িশ

সমি সংা(জন) ২ ৩৬৫ ৩৮২ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৪৫০ ৫০০



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, 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]
লাককািশের
মান উয়ন ও
উৎকষ  সাধন

২৫
[২.১] লাককািশের
িশণ ও ওয়াকসপ
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
কাস 

সমি সংা ৬ ৭ ৩ ৩ ২ ১ ১ ০ ৪ ৫

[২.১.২] িশণ া
কািশী

সমি সংা ৬ ৭৭ ৮৪ ৩০ ২০ ১০ ১০ ০ ৪০ ৫০

[২.২] ডেমেশন ও
কাটালগ তির

[২.২.১] কাটালগত
িনদশ ন 

সমি সংা ৬ ৫০০ ৫৬৪ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৬২০ ৬৫০

[২.৩] লাককািশ
অসােন জিরপ

[২.৩.১] জিরপত
উপেজলা

সমি সংা ৪ ৩ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫

[২.৪] লাককািশের
ওপর গেবষণা ও কাশনা

[২.৪.১] কািশত
গেবষণা ের
পাুিলিপ ত

সমি সংা ১ ৩ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.৪.২] কািশত
গেবষণা  ণ

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.৪.৩] কািশত
সামিয়কী

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, 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 ৪ ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক
সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ৭ ১২ ১১ ১২ ১২

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

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৪



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, 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 ২০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০ ৮০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৬-১২-২০১৮ ১৫-০৬-২০২০ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ২৮-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ১৬-১২-২০১৮ ১৫-০৬-২০২০ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৮-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২২

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬৪ ৩২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০ ৫০

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

সমি জনঘা ১ ০ ০ ৫ ৪ ৫ ৫

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ১ ১



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, 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 ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

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

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

মিত % ২ ২০ ২০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০

[৩.৩.২] অিডট
আপি
িনিত

মিত % ১ ৫০ ২৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০২-০৮-২০১৯ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ ১০-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়

২ বােলাকাফা বাংলােদশ লাক ও কািশ ফাউেশন



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] লাককািশ সংহ
ও সংরণ

[১.১.১] সংহীত িনদশ ন
দেশর িবিভ অেলর ঐিতহবাহী কািশ মলা, কািশী অথবা িেদর কাছ
থেক লাককািশের িনদশ ন সংহ করা

গেবষণা শাখা,জাঘর শাখা
অিফস ারক,
রিজার েকর
কিপ

সংহীত িনদশ েনর রিজার
ক, আেলাকিচ

[১.২] লাককািশ মলা
আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত মলা
মাসাপী লাককািশেমলা ও লাকজ উৎসব, বশাখী মলা, জামদািন
মলা/অা মলা আেয়াজন

শাসন শাখা,িহসাব
শাখা,সংরণ শাখা,দশ ন
শাখা,গেবষণা শাখা,রিজেশন
শাখা িনরাপা শাখা

অিফস ারক

অিফস আেদশ, িনমণপ,
পাার, ানার, আেলাকিচ,
ওেয়ব সাইেট ত দশ ন,
িবাপন, সিবি



খসড়া দািখেলর সময়: মলবার, আগ ১৮, ২০২০ ১২:২১ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, আগ ১৮, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৩] অান আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত অান

শহীদ িদবস ও আজািতক মাভাষা িদবস পালন, মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
উদযাপন, চসংাি ও বষ বরণ উৎসব উদযাপন, জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর শাহাদাত বািষ ক ও জাতীয় শাক িদবস পালন, নবা উৎসব,
মহান িবজয় উৎসব, পৗষপাব ণ উদযাপন, েরাপন ও মৎ অবকরণ

শাসন শাখা,দশ ন শাখা অিফস ারক
অিফস আেদশ, িনমণপ,
পাার, ানার, আেলাকিচ,
ওেয়ব সাইেট ত দশ ন ইতািদ

[১.৩.২] জািতর িপতা
বব শখ িজর
রহমান-এর জশতবািষ কী

১০ জায়াির ববর েদশ তাবতন িদবস উপলে িদনাপী ববর ৭
মােচ র ভাষণ চার, ববর ভােয  াঘ  িনেবদন, বব ভােয র পাদেদেশ
হাজােরা ভের া িনেবদন, ‘বব ও বাংলােদেশর াধীনতা’ এ িবষেয় 
আেলাচনা। িবেকেল ববেক িনেবিদত কিবতা পাঠ ও জারী গান। ১৪ জায়াির
থেক অিত মাসাপী লাককািশ মলা ও লাকজ উৎসব ২০২১ ববেক
িনেবিদত ‘বব শতবষ  উদযাপন ও লাকজ উৎসব ২০২১’ নামকরেণ অিত
মলা ও লাকজ উৎসেব িবেশষভােব ববেক িনেবদন কের সিমনার, যাাপালা,
জাির-সাির গান, কিবতার আসর ও িশেদর অংশহেণ ছড়াপাঠ, তাান এবং
বণ াঢ আেয়াজেন সাংিতক অানমালার আেয়াজন। যথােযা ময াদায় জািতর
িপতা বব শখ মিজর রহমােনর ঐিতহািসক ৭ মােচ র ভাষণ উদযাপন উপলে
ববর ভাষণ সচার, বব ভােয  াঘ  িনেবদন। ১৭ই মাচ  জাতীয় িশ
িদবস ও ববর ভ জোৎসব উদযাপন উপলে ববর ভােয  াঘ 
িনেবদন, কিবতা আি, িদনাপী িশেদর অংশহেণ য া লী কাড সহ বণ াঢ
আেয়াজেন জশত বািষ কী উদযাপেন সাংিতক অানমালার আেয়াজন ও বব
মে  আেলাচনা। ২৬ মাচ  মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন
উপলে িদনাপী ানীয় বীর িেযাাগেণর অংশহেণ ববর ভােয  াঘ 
িনেবদন, বব ও বাংলােদশ িবষেয় উু আেলাচনা, সাংিতক অান
আেয়াজনসহ িেযাাগেণর ারক সাননা দান ও ববর ছিব সংবিলত
ারক চক দান ‘বব বাংলােদশ ি’ শীষ ক িচাংকন িতেযািগতা এবং
সাংিতক অানমালার আেয়াজন।

শাসন শাখা,দশ ন শাখা অিফস ারক
অিফস আেদশ, িনমণপ,
পাার, ানার, আেলাকিচ,
ওেয়ব সাইেট ত দশ ন ইতািদ

[১.৩.৩] িশাচায  জয়ল
আেবিদেনর জ ও
বািষ কী

িশাচায  জয়ল আেবিদেনর জবািষ কী উদযাপন ও বািষ কী পালন শাসন শাখা, দশ ন শাখা অিফস ারক
অিফস আেদশ, িনমণপ,
পাার, ানার, আেলাকিচ,
ওেয়ব সাইেট ত দশ ন ইতািদ

[১.৩.৪] অজম িদবেস
অজম িশেদর
পিরেবশনায় সাংিতক
অান

অজম িদবস পালন শাসন শাখা, দশ ন শাখা অিফস ারক
অিফস আেদশ, িনমণপ,
পাার, ানার, আেলাকিচ,
ওেয়ব সাইেট ত দশ ন ইতািদ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৪] দশ নী আেয়াজন [১.৪.১] আেয়ািজত দশ নী
কম রত কািশী দশ নী, কািশের ’ মােমর উপর িবেশষ দশ নীর
আেয়াজন

শাসন শাখা,দশ ন
শাখা,গেবষণা শাখা,রিজেশন
শাখা

অিফস ারক
অিফস আেদশ, ানার,
আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট ত
দশ ন ইতািদ

[১.৫] কািশীেক রার
দান

[১.৫.১] রার া
কািশী

িতন িণর কািশীেক ১ ভির ওজেনর ণ পদকসহ নগদ ৩০ হাজার টাকা ও
সাননা দান

শাসন শাখা,দশ ন
শাখা,রিজেশন শাখা

অিফস ারক
ণ পদক, সনদপ, ানার,
আেলাকিচ, ওেয়ব সাইেট ত
দশ ন ইতািদ

[১.৬] জাঘর/ফাউেশন
পিরদশ ন

[১.৬.১] আগত দশ নাথ ফাউেশন ও লাকিশ জাঘের আগত দিশ-িবেদিশ দশ নাথ
শাসন শাখা,দশ ন
শাখা,িনরাপা শাখা

িকট িবির
রিজার েকর
কিপ

েকট িড়, িকট িবি
রিজার

[১.৭] লাকজ সাংিতক
অােন িশেদর অংশহণ

[১.৭.১] অংশহণকারী িশ কািশের িবিভ মােম িশণ দােনর িনিম িতন কাস  পিরচালনা
শাসন শাখা,দশ ন
শাখা,গেবষণা শাখা

অিফস ারক
অিফস আেদশ, ানার,
আেলাকিচ ইতািদ

[২.১] লাককািশের
িশণ ও ওয়াকসপ
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত কাস  কািশের িবিভ মােম িশণ দােনর িনিম িতন কাস  পিরচালনা
শাসন শাখা,দশ ন
শাখা,গেবষণা শাখা

অিফস ারক
অিফস আেদশ, ানার,
আেলাকিচ ইতািদ

[২.১] লাককািশের
িশণ ও ওয়াকসপ
আেয়াজন

[২.১.২] িশণ া
কািশী

মাার াফটসান িদেয় অদ ৩০ জন নারী ষেক কািশের উপর িশণ
দান

শাসন শাখা,দশ ন
শাখা,গেবষণা শাখা

অিফস ারক
অিফস আেদশ, হািজরা রিজার,
ানার, আেলাকিচ ইতািদ

[২.২] ডেমেশন ও
কাটালগ তির

[২.২.১] কাটালগত
িনদশ ন 

ফাউেশেনর সংহীত সকল িনদশ ন েক পয ায়েম িডিজটালাইজসড কের
কাটালগ তির

গেবষণা শাখা,রিজেশন শাখা
কাটালগ বই,
আেলাকিচ

আেলাকিচ, ডেমশন ফরম
ইতািদ

[২.৩] লাককািশ
অসােন জিরপ

[২.৩.১] জিরপত উপেজলা
পয ায়েম উপেজলাওয়ারী কািশ ও কািশী িচিত করাসহ তােদর িবষেয়
যাবতীয় ত সংহ কের ডাটােবজ তির

শাসন শাখা,গেবষণা
শাখা,রিজেশন শাখা

অিফস ারক,
িরেপাট  কিপ

প, অিফস আেদশ, িরেপাট 

[২.৪] লাককািশের ওপর
গেবষণা ও কাশনা

[২.৪.১] কািশত গেবষণা
ের পাুিলিপ ত

কািশের উপর গেবষণালক ২ পািলিপ ত গেবষণা শাখা অিফস ারক ের সংা, িত 

[২.৪.২] কািশত গেবষণা
 ণ

কািশের উপর গেবষণালক ২  কাশ গেবষণা শাখা অিফস ারক ের সংা, িত 

[২.৪.৩] কািশত সামিয়কী
মাসাপী মলা, লাকজ উৎসব ও দশ নী উপলে রিণকা ণ ও বািষ ক
িতেবদন কাশ

দশ ন শাখা,গেবষণা শাখা অিফস ারক ের সংা, িত 
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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

অা
জলা শাসক কায ালয় ও উপেজলা
িনব াহী কম কতার কায ালয়

আেয়ািজত কাস 
িশণ ও ওয়াকসপ আেয়াজন ফাউেশেনর
কম কতা/কম চািরেদর আবাসন িবধা,িশণ ান িনধ ারণ
বাসহ সািব ক সহেযািগতা

ফাউেশেনর কম কতা/কম চািরেদর আবাসন
িবধা,িশণ ান িনধ ারণ না হেল িশণ ও ওয়াকসপ
আেয়াজন াহত হেব

িশণ ও ওয়াকসপ আেয়াজন
াহত হেব

অা
জলা শাসক কায ালয় ও উপেজলা
িনব াহী কম কতার কায ালয়

জিরপত উপেজলা
লাককািশ অসােন জিরপকারীেদর সািব ক
সহেযািগতা

জিরপকারীেদর সহেযািগতা না করেল জিরপ কাজ
সাদন াহত হেব

লাককািশ অসােন জিরপ
কায ম াহত হেব
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