
 

 

 
দ"র/সং&ার বািষ +ক কম +স.াদন 0ি1র কাঠােমা 

 
 

 

 
 

গণ6জাত9ী বাংলােদশ সরকার 
 
 
 
 
 
 
 

পিরচালক, বাংলােদশ ?লাক ও কাAিশB ফাউেEশন 
 

এবং 
 

সিচব, সংGিত িবষয়ক ম9ণালয় 
এর মেI JাKিরত 

 
 
 

বািষ +ক কম +স.াদন 0ি1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১ Mলাই, ২০২০ - ৩০ Mন, ২০২১ 
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RিচপS 
 
 
 

কম +স.াদেনর সািব +ক িচS 
 

 

উপTমিণকা 
 

 

?সকশন ১: UপকB, অিভলKX, ?কৗশলগত উেZ[স\হ এবং 6ধান কায +াবিল 
 

 

?সকশন ২: িবিভ` কায +Tেমর aড়াc ফলাফল/6ভাব (Outcome/Impact) 
 

 

?সকশন ৩: ?কৗশলগত উেZ[িভিdক কায +Tম, কম +স.াদন Rচক এবং লKXমাSাস\হ 
 

 

সংেযাজনী ১:  শeসংেKপ 
 

 

সংেযাজনী ২: কম +স.াদন Rচেকর পিরমাপ পfিত 
 

 

সংেযাজনী ৩: কম +স.াদন লKXমাSা অজ+েনর ?KেS মাঠ পয +ােয়র অgাg কায +ালেয়র িনকট        
iিনিদ +j চািহদা  
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বাংলােদশ ?লাক ও কাAিশB ফাউেEশন এর কম +স.াদেনর সািব +ক িচS 
(Overview of the Performance of Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation) 

 
সাkিতক অজ+ন, চXােলl এবং ভিবmৎ পিরকBনা 
 

• সাkিতক বছরস\েহর (৩ বছর) 6ধান অজ+নস\হ 
গত িতন বছের সব +েমাট ১৬q ?কােস + ৩২জন মাrার Tাফটসsান tারা কাAিশেBর ১২q মাIেম সব +েমাট 
১৬৭ জনেক (১৪৯জন মিহলা ও ১৮জন yAষ) 6িশKণ 6দান করা হেয়েছ। কাAপ{ উৎপাদেন উৎসাহ 
6দােনর লেKX ৫জন yAষ ও ২জন নারী কাAিশBীেক কাAিশB পদক 6দান করা হয়। গত িতন বছের 
সব +েমাট মাস}াপী ?লাকজ উৎসবসহ ৩৩q জাতীয় িদবস ও অgাg সাংGিতক অ~�ােনর আেয়াজন করা 
হেয়েছ। আেলাচX সমেয় বাংলােদেশর ?গৗরবগÅথা আমােদর এই নকিশকÅথা, নদীপােড়র িবÉ" 6ায় ?লাকিশB 
এবং ভােলাবাসার তামা-কাসা-িপতল িশেরানােম গেবষণা\লক ÑÖ 6কািশত হেয়েছ। গত অথ +বছের বািষ +ক 
কম +স.াদেন সংGিত িবষয়ক ম9ণালেয়র অধীন সেতরq দ"র/সং&ার মেI বাংলােদশ ?লাক ও কাAিশB 
ফাউেEশন িtতীয় &ান অজ+ন কের। গত বছর নাইেজিরয়া ও ?নপােল অ~ি�ত Ü’q আcজ+ািতক ?লাকজ 
?মলায়  ফাউেEশন কাAিশBীসহ অংশÑহন কেরেছ। ঐিতহXবাহী বড় সরদারবািড়র ?রেrােরশন কাজ 
স.ািদত হওয়ার পর দশ +নাথàেদর 6েবেশর জg উâু1 করা হেয়েছ। 

• সমãা এবং চXােলlস\হ 
কাAিশB ও কাAিশBীেদর িনভ +রেযাå ?কান তç ভাEার না থাকায় ফাউেEশেনর ওপর অিপ +ত দািয়éবলী 
iচাUেপ স.াদন অেনক ?KেSই সèব হেê না। ?সে6িKেত বাংলােদশ ?লাক ও কাAিশB ফাউেEশন 
যথাযথ জিরেপর মাIেম ?দেশর িবিভ` 6ােc ছিড়েয় থাকা কাAিশBসহ সংিëj িশBীেদর একq তç 
ভাEার íতির করা জAরী। 
 

• ভিবmৎ পিরকBনা 
ফাউেEশেনর ভিবmৎ পিরকBনাস\েহর মেI কাAিশBীেদর পিরিচিত\লক পিরìণ + তç ভাîার গেড় 
?তালা, কাAপ{ íতিরর কম +পিরেবশ অ~যায়ী কাAিশBÑাম চাÉ, Jনামধg কাAিশBীেক আজীবন সïাননা 
6দান, কাAিশBীেক কাAপ{ উৎপাদন ও িবপণেন সহায়তা 6দান, সংñহীত ?লাককাAিশেBর সকল 
িনদশ +ন óে}র িডিজটাল ডôেমেöশন, কাAিশেBর উপর গেবষণা\লক ÑÖ 6কাশ, কাAিশেBর মান 
উ`য়েন মানসïত 6িশKণ 6দান অgতম। 
 
২০২০-২১ অথ +বছেরর সèা} 6ধান অজ+নস\হ 
• জািতর িপতা বõবú ?শখ ûিজüর রহমান এর জâশতবািষ +কী উপলেK †ল কেলেজর িশKাথàেদর 
িবনা\ে° ফাউেEশন পিরদশ +ন, বõবúেক িনেবিদত কের ?লাকজ ?মলা ও 6দশ +নী, ?লাকজ সাংGিতক 
অ~�ান, িশ¢ িকেশারেদর িচSাংকন, ছড়া ও ভাষণ আ£িd 6িতেযািগতা আেয়াজন; 

• ?লাককাAিশেBর 6সাের সেচতনতা £িfর লেKX ?দশ}াপী জিরপ কায +Tম, িতনq ?লাকজ ?মলা, Üইq 
কাAিশBী 6দশ +নী ও ডôেমেöশনসহ ইতXািদ কায +Tম বা§বায়ন; 

• ?লাককাAিশB শীষ +ক Üইq গেবষণা\লক ÑÖ 6কাশ; 

• ঐিতহXবাহী ?লাককাAিশB íতিরর ?KেS উৎসাহদােন িতন ?•িণর ৩জন কাAিশBীেক yর¶ার 6দান;  

• কাAিশেBর মান উ`য়েন ২৫জন নারী ও ০৫জন yAষ কাAিশেBর িবিভ` মাIেম 6িশKণ 6দান এবং 

• ?লাককাAিশেBর 6ায় ৬০০ q িনদশ +ন óে}র কXাটালিগং  

• জাÜঘের 6দিশ +ত ?লাককাAিশেBর িনদশ +নসহ সংñহীত সকল িনদশ +ন óে}র ডôেমেöশন স.` করা 
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উপTমিণকা (Preamble) 
 

 
 সরকাির দ"র/সং&াস\েহর 6ািত�ািনক দKতা £িf, Jêতা ও জবাবিদিহ ?জারদার করা, iশাসন 
সংহতকরণ এবং স.েদর যথাযথ }বহার িনি®তকরেণর মাIেম  UপকB ২০২১ এর যথাযথ বা§বায়েনর 
লেKX- 

 
 
 

      পিরচালক, বাংলােদশ ?লাক ও কাAিশB ফাউেEশন 
 

এবং 
 
সিচব, সংGিত িবষয়ক ম9ণালয়, গণ6জাত9ী বাংলােদশ সরকার এর মেI ২০২০ 

সােলর ......................মােসর..........................তািরেখ এই বািষ +ক কম +স.াদন 0ি1 JাKিরত হল।   
 
এই  0ি1েত JাKরকারী উভয়পK িন©িলিখত িবষয়স\েহ সïত হেলন:  
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?সকশন ১ 
 

UপকB, অিভলKX, ?কৗশলগত উেZ[স\হ, 6ধান কায +াবিল 
  

 
১.১ UপকB: ঐিতহ%বাহী )লাককা,িশ. অ0রাগী সং5িতমন8 জািত।  
 

 
১.২ অিভলKX: অ0স;ান, সং<হ, গেবষণা ও মান উBয়েনর মাDেম ঐিতহ%বাহী )লাককা,িশে.র উৎকষ F 
সাধন ও Hসার।  

 
 
১.৩ ?কৗশলগত উেZ[স\হ:  

 
১.৩.১ দLর/সংMার )কৗশলগত উেOPসQহ 
১. )লাককা,িশে.র সং<হ, সংরRণ, Hসার এবং   
২. )লাককা,িশে.র মান উBয়ন ও উৎকষ F সাধন।   

 
 
১.৪ 6ধান কায +াবিল: 

 
১. ?লাককাAিশেBর সংÑহ, সংরKণ ও 6দশ +ন;  

২. কাAিশB ও কাAিশBীেদর পিরিচিত\লক পিরìণ + তç সংÑেহর লেKX জিরপ ও গেবষণা\লক  কায +Tম; 

৩. ?মলা, 6দশ +নী ও অ~�ান আেয়াজেনর মাIেম ?লাককাAিশেBর িবষেয় সেচতনতা £িf; 

৪. পয +ায়Tেম সংñহীত ?লাককাAিশেBর িনদশ +ন óে}র ডôেমেöশন ও কXাটালগ íতির; 

৫. ?লাককাAিশেBর মান উ`য়েন 6িশKণ 6দান ও ওয়াক+সপ আেয়াজন; 

৬. ঐিতহXবাহী ?লাককাAিশেBর উ`য়েন উৎসাহ 6দােনর লেKX কাAিশBীগণেক yর¶ার 6দান এবং 

৭. িশ¢ িকেশারেদর কাAিশেBর 6িত আÑহ ™িj ও অ~রাগী করা 
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!সকশন ২   

 
 দ(র/সং+ার িবিভ0 কায 23েমর 6ড়া8 ফলাফল/;ভাব (Outcome/Impact) 

 
 

6ড়া8 ফলাফল/;ভাব 
(Outcome/Impact) 

 

কম 2স<াদন =চকস?হ 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

  
;Bত অজ2ন 

 লFGমাHা 
২০২০-২১ 

;েFপণ   িনধ 2ািরত  লFGমাHা অজ2েনর 
!FেH !যৗথভােব দািয়Q;া(  

মRণালয়/িবভাগ/ সংTহাস?েহর 
নাম 

উপাV=H 
(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ফাউে^শন পিরদশ 2েন আ`হ 
aিb 

দশ 2নাথc ;dিeর হার (%) ১.৫ -১৩ ১ ২.০ ২.৫ -- fেকট বইেয়র 
iিড়, !রিজjার 
 

!লাক ও কাlিশেmর 
সংরFণ ও িবকাশ 

কাlপn oতিরেত 
;িশFণ ;া( জনবল 
;dিe 

(%) ১৪.২৯ ১১ ১২ ১৩ ১৫ -- হািজরা 
!রিজjার, 
সpািন/ভাতা 
`হেণর মাjার 
!রাল 
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!সকশন ৩ 
 

!কৗশলগত উেqrিভিVক কায 23ম, কম 2স<াদন =চক এবং লFGমাHাস?হ 
!কৗশলগত 
উেqr 

(Strategic 
Objectives) 

!কৗশলগত 
উেqেrর 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায 23ম 
(Activities) 

কম 2স<াদন  
=চক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা পeিত 
(Calculation 

method)  

 
একক 
(Unit) 

কম 2স<াদন  
=চেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

 ;Bত অজ2ন 
 

লFGমাHা/িনণ 2ায়ক ২০২০-২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

;েFপণ 
(Projection) 

২০২১-২২ 
;েFপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ অিত 
উVম 

উVম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেs   

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

 দ(র/সং+ার !কৗশলগত উেqrস?হ 
১. 

'লাককা+িশে/র 
সংর3ণ এবং 

7সার 

৫০ ১.১েলাককা+িশ/ 
সং9হ ও সংর3ণ 

১.১.১ সং<হীত 
িনদশ Aন 

সমিC সংDা ৬ ৪৬ ৫০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৬০ ৬৫ 

১.২ 'লাককা+িশ/ 
'মলা আেয়াজন 

১.২.১আেয়ািজত   
'মলা 

সমিC সংDা ১২ ৪ ২ ৩ ২ ১ ১ ০ ৪ ৪ 

১.৩ অKLান আেয়াজন ১.৩.১ আেয়ািজত 
অKLান 

সমিC সংDা 12 ১৫ ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬       ১১ ১২ 

১.৩.২ অNজম 
িদবেস অNজম 
িশOেদর 
পিরেবশনায় 
সাংQিতক অKLান 

সমিC সংDা ১ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ১ 

১.৩.৩ িশ/াচায A  
জয়Kল আেবিদেনর   
জT ও UVW  
বািষ Aকী  

সমিC সংDা ২ ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

১.৩.৪ জািতর িপতা 
বYবZ 'শখ 
\িজ]র রহমান-এর 
জTশতবািষ Aকী 
 

সমিC সংDা 3 -  ১ ৩ ২ ১ ১ ০ -- -- 
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!কৗশলগত 
উেqr 

(Strategic 
Objectives) 

!কৗশলগত 
উেqেrর 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায 23ম 
(Activities) 

কম 2স<াদন  
=চক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা পeিত 
(Calculation 

method)  

 
একক 
(Unit) 

কম 2স<াদন  
=চেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

 ;Bত অজ2ন 
 

লFGমাHা/িনণ 2ায়ক ২০২০-২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

;েFপণ 
(Projection) 

২০২১-২২ 
;েFপণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অসাধারণ অিত 
উVম 

উVম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেs   

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

১.৪ 7দশ Aনী আেয়াজন   ১.৪.১ আেয়ািজত 
7দশ Aনী 

সমিC সংDা ৪ ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

১.৫ কা+িশ/ীেক 
^র_ার 7দান 

১.৫.১ ^র_ার 7া` 
কা+িশ/ী 

সমিC সংDা ৪ ৪ ০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

১.৬জাaঘর/ফাউেeশন 
পিরদশ Aন 

  ১.৬.১ আগত 
দশ Aনাথh 

সমিC সংDা 
(ল3) 

৪ ৭.৮২ ৬.১০ ৬.৫০ ৬.৪০ ৬.৩০ ৬.২০ ৬.১০ ৬.০০ ৭.০০ 

১.৭ 'লাকজ 
সাংQিতক অKLােন 
িশOেদর অংশ9হণ 

১.৭.১অংশ9হণকারী 
িশO 

সমিC সংDা ২ ৩৬৫ ৩৮২ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৪৫০ ৫০০ 

২.েলাককা+িশে/র 
মান উiয়ন ও 
উৎকস A সাধন 

২৫ ২.১েলাককা+িশে/র 
7িশ3ণ ও ওয়াকAসপ 
আেয়াজন। 

২.১.১ আেয়ািজত 
'কাস A  

সমিC সংDা ৬ ৭ ৩ ৩ ২ ১ ১ ০ ৪ ৫ 

 ২.১.২ 7িশ3ণ 7া` 
কা+িশ/ী 

সমিC সংDা ৬ ৭৭ ৮৪ ৩০ ২০ ১০ ১০ ০ ৪০ ৫০ 

২.২ ডnেমেoশন ও 
কWাটালগ qতির 

 ২.২.১ কWাটালগrত 
িনদশ Aন st 

সমিC সংDা 
 

৬ ৫০০ ৫৬৪ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৬২০ ৬৫০ 

২.৩ 'লাককা+িশ/ 
অKসuােন জিরপ 

 ২.৩.১ জিরপrত 
উপেজলা 

সমিC সংDা ৪ ৩ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫ 

২.৪ 'লাককা+িশে/র 
ওপর গেবষণা ও 
7কাশনা 

 ২.৪.১ 7কািশত 
গেবষণা 9েvর 
পাwুিলিপ 7yত 

সমিC সংDা ১ ৩ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

২.৪.২ 7কািশতt 
গেবষণা 9v zsণ 

সমিC সংDা ১ ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 

 ২.৪.৩ 7কািশত   
         সামিয়কী   

সমিC সংDা ১ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২ 
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         আবিrক !কৗশলগত উেqrস?হ 
 

'কৗশলগত উে|} 
(Strategic Objectives) 

'কৗশলগত উে|ে}র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায A~ম 
(Activities) 

কম Aস�াদন Äচক 
(Performance Indicator)  

একক 
(Unit) 

কম Aস�াদন Åচেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

ল3WমাÇার মান  ২০২০-২১  
অসাধারণ 

(Excellent) 
অিত উÉম 

(Very 
Good) 

উÉম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিত মােনর 
িনেÑ 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দা`িরক কম Aকােe ÖÜতা áিà ও 
জবাবিদিহ িনিâতকরণ 

১০ 

[১.১] বািষ Aক কম Aস�াদন äিã 
(এিপএ) বাåবায়ন। 

[১.১.১] এিপএ’র সকল qÇমািসক 
7িতেবদন ওেয়বসাইেট 7কািশত 

সংDা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এিপএ Nেমর মািসক সভা 
অKিLত 

সংDা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] Oàাচার/উÉম চচ Aার 
িবষেয় অংশীজনেদর সেY 
মতিবিনময় 

[১.২.১] মতিবিনময় সভা অKিLত সংDা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অিভেযাগ 7িতকার 
tবèা িবষেয়  'সবা9হীতা 
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ 

[১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংDা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] 'সবা 7দান 7িতêিত 
িবষেয়  'সবা9হীতােদর 
অবিহতকরণ  

[১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত   সংDা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তë বাতায়ন হালনাগাদ 
সং~াí qÇমািসক 7িতেবদন 
উìAতন কîAপে3র িনকট '7রণ 

[১.৫.১]  qÇমািসক 7িতেবদন '7িরত সংDা ২ ৪ ৩    

[২] কম Aস�াদেন গিতশীলতা আনয়ন 
ও 'সবার মান áিà 

৯ 

[২.১] ই-নিথ বাåবায়ন [২.১.১] ই-নিথেত 'নাট িনïিÉrত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] িডিজটাল 'সবা  চাñকরণ 
[২.২.১] একN নVন িডিজটাল 'সবা 
চাñrত 

সংDা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] 'সবা সহিজকরণ 
[২.৩.১] একN  সহিজrত 'সবা 
অিধে3েÇ বাåবািয়ত 

সংDা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 
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[২.৪] কম Aচারীেদর 7িশ3ণ 
7দান 

[২.৪.১] 7েতWক  কম Aচািরর জó 
7িশ3ণ আেয়ািজত 

জনঘoা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ম '9ড ও তaìA 7েতWক 
কম Aচারীেক এিপএ িবষেয়  7দÉ 
7িশ3ণ 

জনঘoা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এিপএ বাåবায়েন 
7েনাদনা 7দান 

[২.৫.১] KWনতম একN আওতাধীন 
দ`র/ একজন কম Aচারীেক এিপএ 
বাåবায়েনর জó 7েনাদনা 7দানrত 

সংDা ১ ১ - - - - 

[৩] আিথ Aক ও স�দ tবèাপনার 
উiয়ন 

৬ 

 
[৩.১] বািষ Aক ~য় পিরক/না 
বাåবায়ন 
 

[৩.১.১] ~য় পিরক/না অKযায়ী ~য় 
স�ািদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বািষ Aক উiয়ন কম AÅিচ 
(এিডিপ)/বােজট বাåবায়ন 

[৩.২.১] বািষ Aক উiয়ন কম AÅিচ 
(এিডিপ) /বােজট বাåবািয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অিডট আপিÉ িনïিÉ 
কায A~েমর উiয়ন 

[৩.৩.১] িÇপ3ীয় সভায় উপèাপেনর 
জó মòণালেয় 7åাব '7িরত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অিডট আপিÉ িনïিÉrত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদrত èাবর ও 
অèাবর স�িÉর তািলকা 
মòণালয়/িবভােগ '7রণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদrত èাবর ও 
অèাবর স�িÉর তািলকা 
মòণালয়/িবভােগ '7িরত 

তািরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আিম, পিরচালক, বাংলােদশ /লাক ও কা1িশ2 ফাউে5শন,   
সিচব, সং8িত িবষয়ক ম<ণালয়/িবভাগ এর িনকট অCীকার করিছ /য এই HিIেত বিণ Jত 
ফলাফল অজJেন সেচL থাকব।  
 
আিম, সিচব, সং8িত িবষয়ক ম<ণালয়, বাংলােদশ /লাক ও কা1িশ2 ফাউে5শন, 
পিরচালক এর িনকট অCীকার করিছ /য এই HিIেত বিণ Jত ফলাফল অজJেন Oেয়াজনীয় 
সহেযািগতা Oদান করব। 
 
 
QাRিরত: 

 
 
 
 
 

 
---------------------------------------                       ----------------------------- 
পিরচালক        তািরখ 
বাংলােদশ /লাক ও কা1িশ2 ফাউে5শন 
 
 
 
 
 
---------------------------------------                    --------------------------------- 
সিচব         তািরখ 

 সং8িত িবষয়ক ম<ণালয় 
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সংেযাজনী ১ 
 

শUসংেRপ  
 

১ সিবম  সং'িত িবষয়ক ম,ণালয় 
২ বােলাকাফা বাংলােদশ 5লাক ও কা7িশ8 ফাউে:শন 
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সংেযাজনী ২ 
 

কম ,স-াদন /চকস1হ, বা4বায়নকারী কায ,ালয়স1হ এবং পিরমাপ প;িত-এর িববরণ 
>িমক 
ন?র 

কায ,>ম কম ,স-াদন /চক কায ,>েমর িববরণ বা4বায়নকারী 
অAিবভাগ, 

অিধশাখা, শাখা 

GদH Gমাণক Gমাণেকর উপাH /J 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১ ১.১ PলাককাQিশR 

সংSহ ও সংরUণ 
১.১.১ সংVহীত 
িনদশ ,ন 

Pদেশর িবিভW অXেলর ঐিতহZবাহী কাQিশR Pমলা, কাQিশRী 
অথবা \ি]েদর কাছ Pথেক PলাককাQিশেRর িনদশ ,ন সংSহ করা  

গেবষণা শাখা 
জা`ঘর শাখা 

অিফস cারক, 
Pরিজdার eেকর 

কিপ  

সংVহীত িনদশ ,েনর 
Pরিজfার eক, 
আেলাকিচJ 

২  ১.২ PলাককাQিশR 
Pমলা আেয়াজন 

১.২.১ আেয়ািজত 
Pমলা  

মাস\াপী PলাককাQিশRেমলা ও Pলাকজ উৎসব, iবশাখী Pমলা, 
জামদািন Pমলা 
 

Gশাসন শাখা 
িহসাব শাখা 
সংরUণ শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 
গেবষণা শাখা 
 Pরিজেjশন 

শাখা 
িনরাপHা শাখা 

 
 

অিফস cারক 

অিফস আেদশ, িনমkণপJ, 
Pপাfার, \ানার, 
আেলাকিচJ, ওেয়ব সাইেট 
তn Gদশ ,ন, িবoাপন, 
PGসিবoিp 

৩ ১.৩ অAqান 
আেয়াজন 

১.৩.১আেয়ািজত 
অAqান 

শহীদ িদবস ও আrজ,ািতক মািsভাষা িদবস পালন, মহান 
cাধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন, iচJসং>ািr ও বষ ,বরণ 
উৎসব উদযাপন, জািতর িপতা বtবu Pশখ vিজeর রহমােনর 
শাহাদাত বািষ ,কw ও জাতীয় Pশাক িদবস পালন, নবাW উৎসব, 
মহান িবজয় উৎসব, Pপৗষপাব ,ণ উদযাপন, yUেরাপন ও মৎz 
অবv]করণ  

Gশাসন শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 

অিফস cারক অিফস আেদশ, িনমkণপJ, 
Pপাfার, \ানার, 
আেলাকিচJ, ওেয়ব সাইেট 
তn Gদশ ,ন ইতZািদ 

1.৩.২ জািতর িপতা 
ব*ব+ ,শখ /িজ0র 
রহমান-এর 
জ5শতবািষ 7কী উদযাপন 
 

১০ জা?য়াির ব*ব+র Aেদশ CতDাবত7ন িদবস উপলেGD 
িদনHাপী ব*ব+র ৭ মােচ 7র ভাষণ Cচার, ব*ব+র ভাMেয 7 
NOাঘ 7D িনেবদন, ব*ব+ ভাMেয 7র পাদেদেশ হাজােরা ভেQর 
RSা িনেবদন, ‘ব*ব+ ও বাংলােদেশর Aাধীনতা’ এ িবষেয় 
/Q আেলাচনা। িবেকেল ব*ব+েক িনেবিদত কিবতা পাঠ ও 
জারী গান। ১৪ জা?য়াির ,থেক অ?ি^তH মাসHাপী 

Gশাসন শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 

অিফস cারক অিফস আেদশ, িনমkণপJ, 
Pপাfার, \ানার, 
আেলাকিচJ, ওেয়ব সাইেট 
তn Gদশ ,ন ইতZািদ 
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,লাককা_িশ` ,মলা ও ,লাকজ উৎসব ২০২১ ব*ব+েক 
িনেবিদত ‘ব*ব+ শতবষ 7 উদযাপন ও ,লাকজ উৎসব ২০২১’ 
নামকরেণ অ?ি^তH ,মলা ও ,লাকজ উৎসেব িবেশষভােব 
ব*ব+েক িনেবদন কের  ,সিমনার, যাbাপালা, জাির-সাির 
গান, কিবতার আসর ও িশcেদর অংশdহেণ ছড়াপাঠ, 
gতDা?^ান এবং বণ 7াঢD আেয়াজেন সাংiিতক অ?^ানমালার 
আেয়াজন। যথােযাj ময 7াদায় জািতর িপতা ব*ব+ ,শখ 
মিজ0র রহমােনর ঐিতহািসক ৭ মােচ 7র ভাষণ উদযাপন 
উপলেG ব*ব+র ভাষণ সlচার, ব*ব+ ভাMেয 7 NOাঘ 7D 
িনেবদন। 
১৭ই মাচ 7 জাতীয় িশc িদবস ও ব*ব+র cভ জে5াৎসব উদযাপন 
উপলেG ব*ব+র ভাMেয 7 NOাঘ 7D িনেবদন, কিবতা আnিo, 
িদনHাপী িশcেদর অংশdহেণ র Dালী ,pকাড 7সহ বণ 7াঢD আেয়াজেন 
জ5শত বািষ 7কী উদযাপেন সাংiিতক অ?^ানমালার আেয়াজন ও 
ব*ব+ /Qমেr /Q আেলাচনা। 
২৬ মাচ 7 মহান Aাধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন উপলেG 
িদনHাপী tানীয় বীর /িQেযাSাগেণর অংশdহেণ ব*ব+র 
ভাMেয 7 NOাঘ 7D িনেবদন, ব*ব+ ও বাংলােদশ িবষেয় উ5ুQ 
আেলাচনা, সাংiিতক অ?^ান আেয়াজনসহ /িQেযাSাগেণর 
vারক সwাননা Cদান ও ব*ব+র ছিব সংবিলত vারক ,চক 
Cদান ‘ব*ব+ বাংলােদশ /িQxS’ শীষ 7ক িচbাংকন 
Cিতেযািগতা এবং সাংiিতক অ?^ানমালার আেয়াজন। 

১.৩.৩ িশ`াচায 7 
জয়?ল আেবিদেনর জ5 
ও yzDবািষ 7কী 

িশ`াচায 7 জয়?ল আেবিদেনর জ5বািষ 7কী উদযাপন ও 
yzDবািষ 7কী পালন 

Gশাসন শাখা, 
Gদশ ,ন শাখা 

অিফস cারক অিফস আেদশ, িনমkণপJ, 
Pপাfার, \ানার, 
আেলাকিচJ, ওেয়ব সাইেট 
তn Gদশ ,ন ইতZািদ 

১.৩.৪ অ{জম িদবেস 
অ{জম িশcেদর 
পিরেবশনায় সাংiিতক 
অ?^ান 

অ{জম িদবস পালন Gশাসন শাখা, 
Gদশ ,ন শাখা 

অিফস cারক অিফস আেদশ, িনমkণপJ, 
Pপাfার, \ানার, 
আেলাকিচJ, ওেয়ব সাইেট 
তn Gদশ ,ন ইতZািদ 

৪ ১.৪ Gদশ ,নী ১.৪.১ আেয়ািজত 
Gদশ ,নী  

কম ,রত কাQিশRী Gদশ ,নী, কাQিশেRর `’{ মা|েমর উপর 
িবেশষ Gদশ ,নীর আেয়াজন । 

Gশাসন শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 

অিফস cারক অিফস আেদশ, \ানার, 
আেলাকিচJ, ওেয়ব সাইেট 
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আেয়াজন  গেবষণা শাখা 
Pরিজেjশন 

শাখা 

তn Gদশ ,ন ইতZািদ 

৫ ১.৫ কাQিশRীেক 
~র�ার Gদান 

১.৫.১ ~র�ার Gাp 
কাQিশRী 

িতন PÄিণর কাQিশRীেক ১ ভির ওজেনর cণ ,পদকসহ নগদ ৩০ 
হাজার টাকা ও সÇাননা Gদান 

Gশাসন শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 
Pরিজেjশন 

শাখা 

অিফস cারক cণ ,পদক, সনদপJ, 
\ানার, আেলাকিচJ, 
ওেয়ব সাইেট তn Gদশ ,ন 
ইতZািদ 

৬ ১.৬ 
জা`ঘর/ফাউেÉশন 
পিরদশ ,ন 

  ১.৬.১ আগত 
দশ ,নাথw 

ফাউেÉশন ও PলাকিশR জা`ঘের আগত Pদিশ-িবেদিশ দশ ,নাথw  Gশাসন শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 
িনরাপHা শাখা 

{িকট িবি>র 
Pরিজfার eেকর 

কিপ 

{েকট vিড়, {িকট িবি> 
Pরিজfার 

৭ ২.১ 
PলাককাQিশেRর 
GিশUণ ও 
ওয়াক,সপ 
আেয়াজন 

২.১.১ আেয়ািজত 
Pকাস ,  

কাQিশেRর িবিভW মা|েম GিশUণ Gদােনর িনিমH িতন{ Pকাস , 
পিরচালনা  

Gশাসন শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 
গেবষণা শাখা 

অিফস cারক অিফস আেদশ, \ানার, 
আেলাকিচJ, ইতZািদ 

 ২.১.২ GিশUণ Gাp 
কাQিশRী 

মাfার >াফটসÜান িদেয় অদU ৩০ জন নারী ~Qষেক 
কাQিশেRর উপর GিশUণ Gদান 

Gশাসন শাখা 
Gদশ ,ন শাখা 
গেবষণা শাখা 

অিফস cারক অিফস আেদশ, হািজরা 
Pরিজfার,\ানার, 
আেলাকিচJ ইতZািদ 

৮ ২.২ ডâেমেäশন 
ও কZাটালগ  iতির 

 ২.২.১ কZাটালগãত 
িনদশ ,ন å\ 

ফাউেÉশেনর সংVহীত সকল িনদশ ,ন å\েক পয ,ায়>েম 
িডিজটালাইজসড কের কZাটালগ iতির  

গেবষণা শাখা 
 Pরিজেjশন 

শাখা 

কZাটালগ বই, 
আেলাকিচJ 

আেলাকিচJ, ডâেমäশন 
ফরম ইতZািদ 

৯ ২.৩ PলাককাQিশR 
অAসéােন জিরপ 

 ২.৩.১ জিরপãত 
উপেজলা 

পয ,ায়>েম উপেজলাওয়ারী কাQিশR ও কাQিশRী িচিèত করাসহ 
তােদর িবষেয় যাবতীয় তn সংSহ কের ডাটােবজ iতির  

Gশাসন শাখা 
গেবষণা শাখা 
 Pরিজেjশন 

শাখা 

অিফস cারক, 
িরেপাট , কিপ 

GêপJ, অিফস আেদশ, 
িরেপাট , 

১০ ২.৪ 
PলাককাQিশেRর 
ওপর  গেবষণা ও 
Gকাশনা 

 ২.৪.১ Gকািশত 
গেবষণা Sেëর পাíিলিপ 
Gìত 

কাQিশেRর উপর গেবষণা1লক ২{ পাíিলিপ Gìত গেবষণা শাখা অিফস cারক Sেëর সংîা, vিåত Së 

 ২.৪.২ Gকািশত\ 
গেবষণা Së 1åণ 

কাQিশেRর উপর গেবষণা1লক ২{ Së Gকাশ গেবষণা শাখা অিফস cারক Sেëর সংîা, vিåত Së 

 ২.৪.৩ Gকািশত 
সামিয়কী  

মাস\াপী Pমলা, Pলাকজ উৎসব ও Gদশ ,নী উপলেU ïরিণকা 
våণ ও  বািষ ,ক Gিতেবদন Gকাশ 

Gদশ ,ন শাখা 
গেবষণা শাখা 

অিফস cারক Sেëর সংîা, vিåত Së 
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সংেযাজনী ৩ 
  

অñ মkণালয়/িবভাগ/দpর/সংóার িনকট òিনিদ ,d কম ,স-াদন চািহদাস1হ 
 

Gিতqােনর  নাম  সংিôd কায ,>ম কম ,স-াদন /চক উ] Gিতqােনর িনকট 
চািহদা/GতZাশা 

চািহদা/GতZাশার Pযৗি]কতা GতZাশা öরণ না হেল সõা\ 
Gভাব 

,জলা ও উপেজলা 
Cশাসন 

,জলা Cশাসক কায 7ালয় 
ও উপেজলা িনব 7াহী 
কম 7কত7ার কায 7ালয় 
 

আেয়ািজত Pকাস , GিশUণ ও ওয়াক,সপ আেয়াজন 
ফাউে}শেনর কম 7কত7া/কম 7চািরেদর 
আবাসন ~িবধা,CিশGণ tান িনধ 7ারণ 
Hবtাসহ সািব 7ক সহেযািগতা 

ফাউে}শেনর 
কম 7কত7া/কম 7চািরেদর আবাসন 
~িবধা,CিশGণ tান িনধ 7ারণ না 
হেল GিশUণ ও ওয়াক,সপ 
আেয়াজন Hাহত হেব 

GিশUণ ও ওয়াক,সপ 
আেয়াজন \াহত হেব 

,জলা ও উপেজলা 
Cশাসন 

,জলা Cশাসক কায 7ালয় 
ও উপেজলা িনব 7াহী 
কম 7কত7ার কায 7ালয় 
 

জিরপãত উপেজলা ,লাককা_িশ` অ?স�ােন 
জিরপকারীেদর সািব 7ক  সহেযািগতা 

জিরপকারীেদর  সহেযািগতা না 
করেল জিরপ কাজ সÄাদন 
Hাহত হেব  

PলাককাQিশR অAসéােন 
জিরপ কায ,>ম \াহত হেব 

 
 

 


