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রযচারক, ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেন 
 

এফাং 
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ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেদনয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation) 

াম্প্ররতক অজনন, চ্যালঞ্জ এবং ভববযৎ বরকল্পনা  

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ:  

প্ররতফছয “কারুরল্পী প্ররক্ষণ” কভ িসূরচ ফাস্তফায়দনয ধাযাফারকতায় গত রতন ফছদয 

লভাট ১৯টি লকাদ ি ৩৮জন প্ররক্ষক/ভাস্টাযক্রাপটম্যান (১৮জন ভররা  ২০জন 

পুরুল) দ্বাযা কারুরদল্পয ১৯টি ভােদভ (নকরকাঁথা, কাদেয কারুরল্প, লানাযগাঁদয়য 

রচরত্রত ারত-লঘাড়া-পুতুর, টরচত্র, াঁখারল্প, যাজাীয দখযাঁরড়,  লফতরল্প, 

কাগদজয কারুরল্প, ীতরাটি, তাভা-কাঁা-রতর,  াটজাত কারুণ্য,  মৃৎর লল্প-

ভাটিয পুতুর  লটা পুতুর,  তযরি, তারাতায াতাখা, লফাটরন াটি, াদটয 

রকা, লারায -দু’টি কারুরল্প ) ফ িদভাট ১৯০ জনফরদক (১৪৪জন ভররা  ৪৬জন 

পুরুল) প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। লদব্যাী কারুরল্পী জরয কভ িসূরচয ধাযাফারক 

কাম িক্রদভয আতায় নাযায়ণগি লজরায  াঁচটি উদজরা, ঢাকা লজরায াবায  

ধাভযাই এফাং ভারনকগি লজরায াটুরযয়া উদজরায়  ইদতাভদে জরয কাম িক্রভ 

ম্পন্ন  লয়দছ। কারুর্ল্পীকক কারুণয উৎাদকন উৎা  প্রদাদনয রদক্ষয ৯জন 

কারুর্ল্পীকক কারুর্ল্প দক কযা য় । এয ভকধযই র্তনজন নাযী কারুর্ল্পী । এছাড়া 

উদেখ্যদমাগ্য রকছু  লবৌতরনভ িাণ  াংস্কায কাজ লমভন: ঐরতযফাী ফড় যদাযফারড়য 

লযদস্টাদযন কাজ, লগাডাউদন কক্ষ রনভ িাণ,  পুরর কযাম্প,  লরদক লনৌভ্রভদণয জন্য ৫ 

প্রকাদযয কাদেয ঐরতযফাী লদর লনৌকা ততরয ইতযারদ  কাজ ম্পারদত দয়দছ।  

ফছযজুদড় যকারয রদফমূ, ভাব্যাী লরাককারুরল্প লভরা  লরাকজ উৎফ, 

তফাখী লভরা, লৌলদভরা, ফল িফযণ উরদক্ষ াাংস্কৃরতক অনুষ্ঠান, করফতাাে নানা 

প্রকায অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কযা দয়দছ। আকরাচয ভকয় চাযটি গদফলণামূরক গ্রন্থ 

প্রকারত দয়দছ। উদেখ্য, রফগত ৩ফছদয প্রায় ২৩ রক্ষ দ িনাথী পাউদেন রযদ িন 

কদযদছ। দ িনাথী প্রদফ রপ, ারকিাং স্থান ইজাযা, লভরায স্টর বাড়া, কারুণ্যয স্টর 

বাড়া, ফড়রদত ভাছ ধযা রপ ইতযারদ খাত লথদক পাউদেন আদরাচয ভদয় প্রায় 

৮.৪৫( আট লকাটি পঁয়তারে) রক্ষ টাকা আয় কদযদছ।    
ভস্যা এফাং চযাদরিমূ: 

পাউদেন প্ররতষ্ঠায য লথদক নানা যকভ কাম িক্রভ বৃরদ্ধয পদর ব্যফস্থানা  

প্রারনক লক্ষদত্র কাদজয রযরধ  ব্যাকতা বৃরদ্ধ লদয়দছ। রকন্তু ল অনুমায়ী ফাকজট 

জনফর ফাদড়রন। পদর কারুরল্প উন্নয়দনয গরতধাযা ফজায় যাখদত রফরবন্ন কাম িক্রভ 

ম্পাদন কযা কঠিন দয় দড়দছ। কারুরল্পীদদয কভ িরযদফ অনুমায়ী ভানম্মত 

কারুরল্পগ্রাভ না থাকায় কভ িযত কারুরদল্পয প্রদ িনী কযা মাদে না। ল াংদগ স্থান 

াংকুরান না য়ায় উদেখদমাগ্য াংখ্যক রনদ িন দ্রব্য জাদুঘদয প্রদ িন কযা ম্ভফ 

দে না।  
বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

কারুরল্পীদক আজীফন ম্মাননা প্রদান, প্রকৃরত কারুরল্পীদক কারুণ্য উৎাদন  

রফণদনয লক্ষদত্র ায়তা প্রদান, কারুরল্পীদদয রযরচরতমূরক রযপূণ ি তথ্য বাণ্ডায 

গদড় লতারা, কারুণ্য ততরয এফাং রফণন ব্যফস্থা প্রদ িদনয রনরভত্ত কভ িরযদফ 
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অনুমায়ী কারুরল্পগ্রাভ রনভ িাণ, াংগৃীত লরাককারুরদল্পয কর রনদ িন দ্রদব্যয 

রডরজটার ডকুদভন্টন,কারুরদল্পয উয গদফলণামূরক গ্রন্থ প্রকা,কারুরদল্পয ভান 

উন্নয়দন রনয়রভত প্ররক্ষণ প্রদান এফাং পাউদেদনয কাম িক্রভ ম িায়ক্রদভ লদব্যাী 

ছরড়দয় লদয়ায রদক্ষয লরাককারুরল্পমৃদ্ধ অঞ্চদর াখা প্ররতষ্ঠান গদড় লতারা । 

 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

 লরাককারুরদল্পয প্রাদয দচতনতা বৃরদ্ধয রদক্ষয লভরা, কারুরল্প প্রদ িনী, ডকুদভন্টন 

ইতযারদ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন; 

  কারুরল্প  কারুরল্পীদদয রযরচরতমূরক রযপূণ ি তথ্য বান্ডায গকে ততারায  রদক্ষয  

কুরভো লজরায দাউদকারি, চারিনা  ফড়ুযা উদজরা জরয; 

 লরাককারুরল্প ীল িক গদফলণামূরক গ্রন্থ প্রকা; 

 ঐরতযফাী লরাককারুরল্প ততরযয লক্ষদত্র উৎাদাদন  রতন লেরণয ৩জন  কারুরল্পীদক 

পুযস্কায প্রদান;  

 কারুরদল্পয ভান উন্নয়দন  ৫০জন নাযী  ৩০জন পুরুল  কারুরদল্পয রফবন্ন ভােদভ 

প্ররক্ষণ প্রদান এফাং 

 লরাককারুরদল্পয প্রায় ৫০০ টি রনদ িন দ্রদব্যয কযাটাররগাং।  
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 

 

রযচারক, ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেন 
  

এফাং 
 

রচফ, াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ভদে  

 

 

২০১৮ াকরয জুন ভাকয ২১ তারযলখ  

এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত লরন: 
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লকন ১: 

 

ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেদনয রূকল্প  (Vision) ,  

অরবরক্ষয  (Mission) , লকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

 

১.১. রূকল্প (Vision) 

ঐরতযফাী লরাককারুরল্প অনুযাগী াংস্কৃরতভনস্ক জারত  

 

১.২. অর্বরক্ষ্য (Mission)   

অনুন্ধান, াংগ্র, গদফলণা  ভান উন্নয়দনয ভােদভ ঐরতযফাী লরাককারুরদল্পয উৎকল ি াধন  

প্রায  

 

১.৩ লকৌরগত উদেশ্যমূ  (Strategic Objectives):  

১. লরাককারুরদল্পয াংগ্র, াংযক্ষণ, প্রায এফাং   

২. লরাককারুরদল্পয ভান উন্নয়ন  উৎকল ি াধন।   
 

 

১.৪ কাম িাফরর (  (Functions  

 

১. লরাককারুরদল্পয াংগ্র, াংযক্ষণ  প্রদ িন;  

২. কারুরল্প  কারুরল্পীদদয রযরচরতমূরক রযপূণ ি তথ্য াংগ্রদয রদক্ষয জরয  গদফলণামূরক  

কাম িক্রভ; 

৩. লভরা, প্রদ িনী  অনুষ্ঠান আদয়াজদনয ভােদভ লরাককারুরদল্পয রফলদয় দচতনতা বৃরদ্ধ; 

৪. ম িায়ক্রদভ াংগৃীত লরাককারুরদল্পয রনদ িন দ্রদব্যয ডকুদভন্টন  কযাটারগ ততরয; 

৫. লরাককারুরদল্পয ভান উন্নয়দন প্ররক্ষণ প্রদান  য়াকি আদয়াজন এফাং 

৬. ঐরতযফাী লরাককারুরদল্পয উন্নয়দন উৎা প্রদাদনয রদক্ষয কারুরল্পীগণদক পুযস্কায প্রদান। 
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লকন ২ 

 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

রবরত্তফছয 

২০১৬-১৭       

 

প্রকৃত 

২০১৭-১৮ ক্ষ্যমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ (Projection)   

রনধ িারযত  রক্ষযভাত্রা অজিদনয লক্ষদত্র লমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

[source of data] 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

পাউদেন রযদ িদন আগ্র সৃরি দিনাথী প্রফৃর্ি ায 

   (%) 

 

২৩.২৯ 

 

১ 

 

২ 

 

৩ 

 

৫ 

-- টিদকট ফইদয়য 

মুরড়, লযরজস্টায 

 

লরাককারুরল্প উৎাদদন ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ  উৎাদান  

 

কারুণয ততর্যকত প্রর্ক্ষ্ণ 

প্রাপ্ত জনফর প্রফৃর্ি 

   

ায 

 (%) 

 

০ 

 

 

১৬.৬৬ 

 

২০ 

 

২৫ 

 

৩০ 

-- ারজযা লযরজস্টায, 

ম্মারন/বাতা 

গ্রদণয ভাস্টায 

লযার 

*াভরয়ক (provisional)
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লকন ৩ 

ককৌলগত উলেলয, কাযনক্রমমূ, অগ্রাবধকার, কমনম্পাদন ূচ্ক এবং ক্ষ্যমাত্রা  

লকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

লকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রবরত্তফছয 

(Base 

Year)  

২০১৬-১৭ 

 প্রকৃত অজিন* 

২০১৭-১৮ 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

Projection 

২০২০-২১ অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয লকৌরগত উদেশ্যমূ 

১.লরাককারুরদল্পয 

াংযক্ষণ এফাং প্রায   

 

৩৮ 

১.১ লরাককারুরল্প াংগ্র 

 াংযক্ষণ 

১.১.১াংগৃীত   

       রনদ িন 

াংখ্যা ৬ ২৫ ৩৫ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৪১ ৪২ 

১.২ লরাককারুরল্প      

    লভরা আদয়াজন 

১.২.১আদয়ারজত   লভরা াংখ্যা ৮ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

১.৩ অনুষ্ঠান আদয়াজন  আদয়ারজত অনুষ্ঠান াংখ্যা ৮ ১২ ১২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬          ১৫ ১৬ 

১.৪ প্রদ িনী আদয়াজন   আদয়ারজত প্রদ িনী  ৪ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

১.৫ কারুরল্পীদক 

পুযস্কায প্রদান 

১.৩.১পুযস্কায   

   প্রাপ্ত কারুরল্পী 

াংখ্যা ৬ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩ 

১.৬জাদুঘয/পাউদেন 

রযদ িন 

  ১.৪.১আগত   

         দ িনাথী 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

৬ ৭.৫৬ ৭.৭৫ ৭.৮০ ৭.৭৮ ৭.৭৭ ৭.৭৬ ৭.৭৫ ৮.০০ ৮.৭৫ 

২.লরাককারুরদল্পয ভান 

উন্নয়ন  উৎক ি াধন।   

 

 

৩৭ 

২.১লরাককারুরদল্পয 

প্ররক্ষণ  য়াকি 

আদয়াজন। 

২.১.১আদয়ারজত  

        লকা ি  

াংখ্যা ৮ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৩ ২ ৮ ৮ 

 ২.১.২প্ররক্ষণ প্রাপ্ত  

কারুরল্পী 

াংখ্যা ৮ ৬০ ৭০ ৭৭ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৭ ৭৭ 

২.২ ডকুদভদন্টন  

কযাটারগ ততরয 

 ২.২.১কযাটারগ 

কৃত   রনদ িন দ্রব্য 

াংখ্যা 

 

৮ ২০০ ২০০ ২৫০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১০০ ২৫০ ২৫০ 

২.৩ লরাককারুরল্প 

অনুন্ধাদন জরয 

 ২.৩.১ জরযকৃত  

      উদজরা 

াংখ্যা ৬ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫ 

২.৪লরাককারুরদল্পয 

য গদফলণা  

প্রকানা 

 ২.৪.১ প্রকারত   

    গদফলণা গ্রলন্থয     

ান্ঠুররর প্রস্তুত 

াংখ্যা ৩ - - ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

২.৪.১ প্রকারতব্য  

    গদফলণা গ্রলন্থয     

     াণ্ডররর 

াংখ্যা ১ ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ২ 

২.৪.২ প্রকারত/মূরদ্রত   

    গদফলণা গ্রন্থ 

াংখ্যা ১ -- -- ১ ০ ০ ০ ০ ২ ২ 

 ২.৪.৩ প্রকারত   

          প্ররতদফদন  

াংখ্যা ২ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 
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দপ্তয/াংস্থায আফরশ্যক লকৌরগত উদেশ্যমূ 

(লভাট ভান-২৫) 

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

লকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

লকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফার্লিক কভিম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন 

তজাযদাযকযণ  
৩ 

ভাঠ মিাকয়য কামিারকয়য কে ২০১৮-১৯ 

অথিফছকযয ফার্লিক কভিম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষ্য ও 

ওকয়ফাইকট আকরাড 

ফার্লিক কভিম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষ্র্যত তারযখ ০.৫ ২০ জুন ২০১৮ ২১ জুন ২০১৮ ২৪ জুন ২০১৮ -- -- 

২০১৮-১৯ অথিফছকযয ফার্লিক কভিম্পাদন চুর্িয 

অধি-ফার্লিক ভূরযায়ন প্রর্তকফদন ংর্িষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাকগ দার্ির 

ভূরযায়ন প্রর্তকফদন দার্িরকৃত 

 
তারযখ ০.৫ ১৭ জানুয়ারয ২০১৯ ২০ জানুয়ার্য ২০১৯ ২১ জানুয়ার্য ২০১৯ ২২ জানুয়ার্য ২০১৯ ২৩ জানুয়ার্য ২০১৯ 

ভাঠ মিাকয়য কামিারকয়য  ২০১৮-১৯ অথিফছকযয 

ফার্লিক কভিম্পাদন চুর্িয অধি-ফার্লিক ভূরযায়ন 

প্রর্তকফদন  মিাকরাচনাকে পরাফতি ক 

(feedback) ভন্ত্রণারয়/র্ফবাকগ 

পরাফতি ক (feedback)  প্রদত্ত 

 
তারযখ 

১ ২৪ জানুয়ার্য ২০১৯ ৩১ জানুয়ার্য ২০১৯ ০৪ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ০৮ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ১১ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ 

যকার্য কভিম্পাদন ফযফস্থানা ির্তয অনযানয 

র্ফলকয় কভিকতি া/কভিচাযীকদয জনয প্রর্ক্ষ্ণ 

আকয়াজন  

আকয়ার্জত প্রর্ক্ষ্কণয ভয়  
 

জনঘন্টা ১ ৬০ - - - - 

কামিির্ত, কভির্যকফ ও তফায 

ভাকনান্নয়ন  
১০ 

ই- পাইর্রং ির্ত ফাস্তফায়ন  

ফ্রন্ট তডকেয ভাধযকভ গৃীত ডাক ই-

পাইর্রং র্কেকভ আকরাডকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইকর নর্থ র্নষ্পর্ত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইকর ত্র জাযীকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দপ্তয/ংস্থা কতৃি ক অনরাইন তফা চারু কযা  নুযনতভ একটি নতুন ই-ার্বি  চারুকৃত তারযখ ১ ১০ জানুয়ার্য ২০১৯ ২৪ জানুয়ার্য ২০১৯ ২৮ জানুয়ার্য ২০১৯ ৩১ ভাচি  ২০১৯ ৩০ এর্প্রর ২০১৯ 

দপ্তয/ংস্থা ও অধীনস্ত কামিারয়ভূকয উদ্ভাফনী 

উকদযাগ ও কু্ষ্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্বাফনী উকদযাগ ও কু্ষ্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) ভূকয ারনাগাদকৃত 

ডাটাকফইজ ওকয়ফাইকট প্রকার্ত  

তারযখ ১ ০৩ লপব্রুয়ারয ২০১৯ ১১ লপব্রুয়ারয ২০১৯ ১৮ লপব্রুয়ারয ২০১৯ 
২৫ লপব্রুয়ারয 

২০১৯ 
০৪ ভাচ ি ২০১৯ 

ডাটাকফজ অনুমায়ী নুযনতভ দুটি নতুন 

উদ্ভাফনী উকদযাগ/কু্ষ্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চারুকৃত 
তারযখ ১ ০৮ এরপ্রর ২০১৯ ২২ এরপ্রর ২০১৯ ০২ লভ ২০১৯ ১৬ লভ ২০১৯ ৩০ লভ ২০১৯ 

র্টিকজন্  চাটি ায ফাস্তফায়ন  

ারনাগাদকৃত র্টিকজন চাটি ায অনুমায়ী 

প্রদত্ত তফা 

 

% 

 

১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

তফাগ্রীতাকদয ভতাভত র্যফীক্ষ্ণ ফযফস্থা 

চারুকৃত 

তারযখ 
০.৫ ৩১ র্ডকম্বয ২০১৯ ১৫ জানুয়ার্য ২০১৮ ০৭ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ১৭ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ২৮ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

লকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

লকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অর্বকমাগ প্রর্তকায ফযফস্থা ফাস্তফায়ন 
 র্নর্দি ষ্ট ভকয়য ভকধয অর্বকমাগ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত  

% 
০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা ূকফি ংর্িষ্ট কভিচাযীয 

র্আযএর ও ছুটি নগদায়নত্র জার্য কযা  

র্আযএর আকদ জার্যকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জার্যকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আর্থিক ও ম্পদ 

ফযফস্থানায উন্নয়ন  
৯ 

অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত কামিক্রকভয উন্নয়ন  

র্ত্রক্ষ্ীয় বায় অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তয 

জনয ুার্যকৃত 

% 
১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ তার্রকা 

প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পর্ত্তয তার্রকা ারনাগাদকৃত তার্যি ১ ০৩ তপব্রুয়ার্য  ২০১৯ ১১ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ১৮ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ২৫ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ০৪ ভাচি  ২০১৯ 

অস্থাফয ম্পর্ত্তয তার্রকা ারনাগাদকৃত তার্যি ১ ০৩ তপব্রুয়ার্য  ২০১৯ ১১ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ১৮ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ২৫ তপব্রুয়ার্য ২০১৯ ০৪ ভাচি  ২০১৯ 

ফার্লিক উন্নয়ন কভিূর্চ ফাস্তফায়ন  ফার্লিক উন্নয়ন কভিূর্চ ফাস্তফার্য়ত 
% 

 ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অফযফহৃত/অকককজা মানফান র্ফদযভান নীর্তভারা 

অনুমায়ী র্নষ্পর্ত্তকযণ  
র্নষ্পর্ত্তকৃত 

তারযখ 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

ফককয়া র্ফদুযৎ র্ফর র্যকাধ কযা  র্ফদুযৎ র্ফর র্যকার্ধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

ূনয কদয র্ফযীকত র্নকয়াগ প্রদান  র্নকয়াগ প্রদানকৃত   াংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুিাচায তকৌর ও তথয 

অর্ধকায ফাস্তফায়ন তজাযদাযকযণ  
৩ 

জাতীয় শুিাচায কভির্যকল্পনা ও র্যফীক্ষ্ণ 

কাঠাকভা ফাস্তফায়ন  

তত্রভার্ক প্রর্তকফদন দার্িরকৃত াংখ্যা  ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুিাচায কভির্যকল্পনা ও 

র্যফীক্ষ্ণ কাঠাকভায় অেবূি ি রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফার্য়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথয ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

কর অনরাইন তফা তথয ফাতায়কন 

ংকমার্জত  
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথয ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

দপ্তয/ংস্থায ২০১৭-২০১৮ অথিফছকযয ফার্লিক 

প্রর্তকফদন প্রণয়ন ও ওকয়ফাইকট প্রকা  
ফার্লিক প্রর্তকফদন ওকয়ফাইকট প্রকার্ত তারযখ  ০.৫ ১৮ অকটাফয ২০১৮ ৩১ অকটাফয ২০১৮ ১৫ নকবম্বয ২০১৮ ২৯ নকবম্বয ২০১৮ ০৬ র্ডকম্বয ২০১৮ 
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আরভ, রযচারক,   
 

ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য  

ভাননীয় ভন্ত্রীয  প্ররতরনরধ তথা রচফ, াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য  রনকট অঙ্গীকায কযরছ লম, এ চুরিদত 

ফরণ িত পরাপর অজিদন দচি থাকফ।  

  

 

আরভ, াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য রচফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য 

প্ররতরনরধ রদদফ রযচারক, ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেদনয রনকট অঙ্গীকায কযরছ লম, এই 

চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ।  
 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

 

................................................. 

রযচারক                                                                               তারযখ 

ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেন 

 

 

 

 

 

.                   ......................................  

 রচফ                                    তারযখ  

াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্র: নাং ব্দ াংদক্ষ রফফযণ 

১ রফভ  াংস্কৃরত রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২ ফাদরাকাপা ফাাংরাদদ লরাক  কারুরল্প পাউদেন 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

 
 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউর্নট রযভা  

দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১.১ লরাককারুরল্প    

      াংগ্র  াংযক্ষণ 

১.১.১াংগৃীত রনদ িন লদদয রফরবন্ন অঞ্চদরয ঐরতযফাী কারুরল্পী এফাং লভরা  অন্যান্য 

ব্যরিদদয কাছ লথদক লরাককারুরদল্পয রনদ িন াংগ্র কযা  

গকফলণা ািা 

জাদুঘয ািা 

ফাস্তফ গণনা,  

ংগৃীত র্নদিকনয তযর্জোয ফুক  

 

 ১.২ লভরা, প্রদ িনী,   

  অনুষ্ঠান আদয়াজন 

১.২.১আদয়ারজত লভরা  ১. লৌলদভরা ২. ভাব্যাী লরাককারুরল্পদভরা  লরাকজ  উৎফ 

৩.তচত্রাংক্রারন্ত, তফাখীদভরা ফল িফযণ ৪.রল্পাচাম ি জয়নুর আদফরদদনয 

জদন্াৎফ উরদক্ষ জয়নুর লভরা আদয়াজন  

 

প্রান ািা 

র্াফ ািা 

ংযক্ষ্ণ ািা 

প্রদিন ািা 

গকফলণা ািা 

 তযর্জকেন ািা 

র্নযাত্তা ািা 

   ফাস্তফ গণনা, 

অরপ আদদ, র্নভন্ত্রণত্র, লাস্টায, ব্যানায, আদরাকরচত্র, 

দয়ফ াইদট তথ্য প্রদ িন   

 

১.২.২আদয়ারজত অনুষ্ঠান ১. ভাফযাী তরাকজ াংসৃ্কর্তক অনুষ্ঠান ২.ীদ র্দফ ও আেজি ার্তক 

ভার্তৃবালা র্দফ ারন ৩. জার্তয র্তা ফেফনু্ধ তি ভুর্জফুয যভাকনয  

জকন্াৎফ ও জাতীয় র্শু র্দফ উদমান ৪.ভান স্বাধীনতা ও জাতীয় 

র্দফ উদমান ৫. তচত্রংক্রার্ে,ও ফলিফযণ উৎফ উদমান ৬. আেি জার্তক 

জাদুঘয র্দফ ও যফীন্দ্র-নজরুর জয়েী  ৭.র্ল্পাচামি জয়নুর আকফর্দকনয 

ভৃতুযফার্লিকী ারন ৮. জার্তয র্তা ফেফনু্ধ তি ভুর্জফুয যভাকনয াাদাত 

ফার্লিকী ও জাতীয় তাক র্দফ ারন ৯. নফান্ন উৎফ ১০. ভান র্ফজয় 

উৎফ ১১. তৌলাফিণ উদমান ১২.র্ল্পাচামি জয়নুর আকফর্দকনয জকন্াৎফ 

উরকক্ষ্ অনুষ্ঠান আকয়াজন। ১৩. আেজি ার্তক জাদুঘয র্দফ ১৪. ফৃক্ষ্কযান 

ও ভৎয অফভুিকযণ।  

প্রান ািা 

প্রদিন ািা 

তযর্জকেন ািা 

 

ফাস্তফ গণনা,  

অরপ আদদ, র্নভন্ত্রণত্র, লাস্টায, ব্যানায, আদরাকরচত্র, 

দয়ফ াইদট তথ্য প্রদ িন ইতযারদ 

 

১.২.৩আদয়ারজত   

          প্রদ িনী  

তরাক অরংকায, তাভা-কাাঁ া-র্তর, তরাক ফাদযমন্ত্র  উয র্ফকল প্রদিনীয 

আকয়াজন 

প্রান ািা 

প্রদিন ািা 

তযর্জকেন ািা 

 

ফাস্তফ গণনা, 

অর্পআকদ, ফযানায, আকরাকর্চত্র, ওকয়ফ াইকট তথয প্রদিন 

ইতযার্দ 

 

১.৩ কারুরল্পীদক পুযস্কায প্রদান ১.৩.১পুযস্কায প্রাপ্ত কারুরল্পী এ ফছয র্তন তের্ণয কারুর্ল্পীকক উৎা ুযস্কায প্রদান কযা  প্রান ািা 

প্রদিন ািা 

তযর্জকেন ািা 

 

ফাস্তফ গণনা,  

স্বণিদক,নদত্র,ফযানায,আকরাকর্চত্র, ওকয়ফ াইকট তথয প্রদিন 

ইতযার্দ 

 

১.৪ জাদুঘয/পাউদেন রযদ িন   ১.৪.১আগত দ িনাথী পাউদেন, লরাকরল্প জাদুঘদয আগত লদর-রফদদর দ িনাথী, ম িটক  প্রান ািা 

প্রদিন ািা 

র্নযাত্তা ািা 

ফাস্তফ গণনা, 

টিদকট মুরড়, রফরক্র লযরজস্টায 
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২.১ লরাককারুরদল্পয প্ররক্ষণ  

য়াকি আদয়াজন 

২.১.১আদয়ারজত লকা ি  কারুর্কল্পয র্ফর্বন্ন ভাধযকভ প্রর্ক্ষ্ণ প্রদাকনয র্নর্ভত্ত  আটটি তকাি র্যচারনা  প্রান ািা 

প্রদিন ািা 

গকফলণা ািা 

 তযর্জকেন ািা 

 

ফাস্তফ গণনা, 

অর্প আকদ, ফযানায, আকরাকর্চত্র, ইতযার্দ 

 

 ২.১.২প্ররক্ষণ প্রাপ্ত কারুরল্পী উর্ির্িত তের্ণয কারুর্কল্পয উয অদক্ষ্ জনফরকক ভাোয ক্রাপটভযান 

র্দকয় ৮০জনকক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা   

প্রান ািা 

প্রদিন ািা 

গকফলণা ািা 

 তযর্জকেন ািা 

ফাস্তফ গণনা, 

অর্প আকদ,ার্জযা তযর্জোয,ফযানায,আকরাকর্চত্র, ইতযার্দ 

 

২.২ ডকুদভদন্টন  কযাটারগ  

ততরয 

 ২.২.১কযাটারগকৃত রনদ িন দ্রব্য পাউদেদনয াংগৃীত কর রনদ িন দ্রব্যদক ম িায়ক্রদভ রডরজটারাইজস্ 

কদয কযাটারগ ততরয  

প্রদিন ািা 

গকফলণা ািা 

 তযর্জকেন ািা 

ফাস্তফ গণনা, 

 আকরাকর্চত্র, ডকুকভন্টন পযভ ইতযার্দ  

 

২.৩ লরাককারুরল্প অনুন্ধাদন জরয  ২.৩.১ জরযকৃত উদজরা মিায়ক্রকভ উকজরাওয়াযী কারুর্ল্প ও কারুর্ল্পী র্চর্িত কযা তাকদয 

র্ফলকয় মাফতীয় তথয ংগ্র ককয ডাটাকফজ ততর্য  

প্রান ািা 

গকফলণা ািা 

 তযর্জকেন ািা 

ফাস্তফ গণনা, 

প্রশ্নত্র , অরপ আদদ,রযদাট ি  

 

২.৪ লরাককারুরদল্পয য  গদফলণা 

 প্রকানা 

 ২.৪.১ প্রকারত গদফলণা গ্রন্থ “তরাককর্ফতায় ফেফনু্ধ’ ীল িক গকফলণাভূরক গ্রন্থ প্রকা প্রদিন ািা 

গকফলণা ািা 

গ্রদন্থয াংখ্যা, মুরদ্রত গ্রন্থ  

 ২.৪.২ প্রকারত প্ররতদফদন  ভাব্যাী লভরা, লরাকজ উৎফ  প্রদ িনী উরদক্ষ স্মযরণকা  মুদ্রণ   

ফারল িক প্ররতদফদন প্রকা।  

প্রদিন ািা 

গকফলণা ািা 

র্াফ ািা 

গ্রদন্থয াংখ্যা, মুরদ্রত গ্রন্থ  
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াংদমাজনী ৩ :অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/রফবাদগয রনকট প্রতযারত সুরনরদ িি কভ িম্পাদন ায়তামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয ধযণ প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিি কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

াংরিি ভন্ত্রণারয় /রফবাদগয 

প্রতযারত ায়তা 

প্রতযাায লমৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

প্রতযাায ভাত্রা উদেখ 

করুন 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

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

-- -- -- -- -- -- -- 
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ফাংরাকদ তরাক ও কারুর্ল্প পাউকন্ডন 

তানাযগাাঁ ও, নাযায়ণগঞ্জ 

ংসৃ্কর্ত র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

স্মাযক নং: ৪৩.২৮.০০০০.১১১.১৬.৭১১.১৮/৪৯০ (ক)                                                তার্যি:  ২৬.০৪.২০১৮ 

 

ববয়: ২০১৮-২০১৯ অথনবছলরর বাবনক কমনম্পাদন চু্বি’র (APA) খড়া ংললাধন ূবনক  কেরণ েঙ্গ।  

ূত্র নং: ৪৩.০০.০০০০.১২৫.১৮.০৩৭.১৮.৫১৬  তাবরখ: ১২ এবে ২০১৮  

         
   উমুিি র্ফলয় ও ূকত্রয র্যকপ্রর্ক্ষ্কত ফাংরাকদ তরাক ও কারুর্ল্প পাউকন্ডকনয াকথ ভন্ত্রণারকয়য 

ফার্লিক কভিম্পাদন  চুর্িনাভায (APA)-য  িোয পট কর্  ই-তভইরতমাকগ এফং ৫ (াাঁ চ) প্রস্থ  াডি কর্  এ 

কে দয় অফগর্ত ও যফতী প্রকয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রকণয জনয তপ্রযণ কযা করা।    

 
                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                (যফীন্দ্র তগা) 

      র্যচারক 

ফাংরাকদ তরাক  ও কারুর্ল্প পাউকন্ডন 

            তপান:০২-৭৬৫৬৩৩১ 
   ই-তভইর director.s.museum@gmail.com 

বাযপ্রাপ্ত র্চফ 

ংসৃ্কর্ত র্ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাকদ র্চফারয়, ঢাকা। 
 

দৃর্ষ্ট আকি লণ:  জনাফ তভা : ওকত আরী 

   উর্চফ

mailto:director.s.museum@gmail.com
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