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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:

২০১৯-২০ অথ বছর থেক ২০২১-২২ অথ বছর পয  মাট ৩ বছের বাংলােদশ িফ আকাইেভ ২৫৯ চলি (িফ ফরেমেট), ৭৩৫
িডিজটাল ফরেমেট চলি, ১০৮৬ চলি িবষয়ক বই, ২০৮ ফেটােসট/িচনা/িরিচ, ১২৩ চলিের পাার, ৭১ সামিয়কী ও
অা সামী সংহ; ৩১ গেবষণাকম  সাদন, ৩৪ সিমনার বাবায়ন, ১৬ বই ণ এবং ০৩ জান াল কাশ করা হেয়েছ। উ
িতন অথ বছের ২১৪ ণ ৈদঘ  চলি/ৈদঘ  চলি/তিচ/ ামািচ/সংবাদিচ/িনউজিরল িডিজটাল পিতেত পার করা হেয়েছ
এবং ১৭ জন িবিশ/চলি িের সাাৎকার/জীবনীিভিক ডেমরী তির করা হেয়েছ। বাংলােদশ িফ আকাইভ মহান
িেদধর অিডও িভিডও দিললািদ ও জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর কম ময় জীবেনর অিডও িভয়াল দিললািদ সংহ,
সংরণ ও িডিজটাল ফরেমেট পার কায ম িনিত কেরেছ। একই সােথ িজব শতবষ  এবং মহান াধীনতার বণ জয়ী পালন
উপল  জািতর  িপতা  বব  শখ  িজর  রহমান-এর  চািহদাত  অিডও  িভিডও  দিললািদ  িবিভ  মণালয়,  িবভাগ,  অিধদর,  দর,
সংােক সরবরাহ করা হেয়েছ যা সারা দশাপী দশ ন করা হেয়েছ এবং হে। বাংলােদশ িফ আকাইভ “দশী ও িবেদশী উৎস থেক
িের অিডও িভয়াল দিলল সংহ ও সংরণ এবং বাংলােদশ িফ আকাইেভর সমতা ি” শীষ ক এক উয়ন ক বাবায়ন
করেছ। কর বাবায়নকাল লাই ২০২১ হেত ন ২০২৪ এবং এর ািলত য় ধরা হেয়েছ ায় ৬৩.০০ কা টাকা।

সমা এবং চােলসহ:

বতমােন বাংলােদশ িফ আকাইেভর ধান সমা হে জনবল সংকট। তাছাড়া, পিরবতনশীল িবের সােথ তাল িমিলেয় চলি সংি
দ ও কায কর মানবসদ উয়ন আেরক বড় চােল। এছাড়া, চলি সংি িনয়িমত গেবষণা পিরচালনা, জান াল ও ক কােশর
মােম েয়াজনীয় তাবলী চলি সংিেদর অবিহত করার িবষয়ও বাংলােদশ িফ আকাইেভর এক ধরেনর চােল। িফ
িমউিজয়াম-এর  উয়ন  এবং  িডিজটাল  পিতেত  চলি  ানার  ও  সংরেনর  সংা  িকরণও  এক  চােল।  কেরানা  ভাইরােসর
াভােবর কারেণ ব হেয় যাওয়া িফয়াফ কংেেসর পরবত সভা বাংলােদেশ আেয়াজনও এক বড় চােল িহেসেব িবেবচনা করা হে।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলােদশ িফ আকাইেভর নবিনিম ত ভবেন িতানেক এক িবমােনর িফ আকাইেভ উীতকরণ। এজ িফ হসিপটােলর
মােনায়ন কের আজািতক মানস কের তালা। ািপত িফ ভের পাশাপািশ িবমােনর আেরা ০২ িফ ভ াপন এবং
িবমান  িফ ভের ু  রণােবণ ও  মােনায়ন।  চলি সংা  গেবষণার   িবিতকরণ  ও  গেবষণার  মােনায়ন।  চলিের
সংহ ি ও িডিজটাল পিতেত চলি ানার ও সংরেণর মােম বাংলােদশ িফ আকাইেভ দেশর হম িডিজটাল িফ
লাইেির (সংহশালা) গেড় তালা। এ লে কািরগরী সমতা ির জ বাংলােদশ িফ আকাইেভর কম কতা-কম চারীেদর দেশ-
িবেদেশ অিধকতর িশণ এবং দশ িবেদেশ ছিড়েয় িছেয় থাকা মহান িের অিডও-িভিডও েটজ, মহান িের দিললপািদ
সংহ কের বাংলােদশ িফ আকাইেভ সংরেণর মােম িের ইিতহাস িবিত রাধ করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

(১) িফ আকাইিভং িবষয়ক সিমনার অিত হেব ০৮; (২) চলি ও আকাইিভং িবষয়ক লাইেির সবা দান করা হেব
৬০০ জনেক; (৩) দশী-িবেদশী উৎস থেক চলি সংহ ও সংরণ করা হেব ২২০; (৪) িফ আকাইেভর লাইেিরেত বই,
সামিয়কী, ফেটােসট, ী, পাার ইতািদ সংহ করা হেব মাট ৪০০; (৫) চলি ও আকাইিভং িবষয়ক জান াল-০১ ও 
কাশ ০৫; (৬) চলি দশ নীর আেয়াজন করা হেব ৮০; (৭) এনালগ থেক িডিজটাল ফরেমেট পার করা হেব ৮০
িভয়াল  ডেমেক;  (৮)  িবিশ/চলি  িেদর  সাাৎকার/জীবনীিভিক  ডেম  তির  করা  হেব  ০৫;  (৯)  িফ
আকাইিভং িবষয়ক গেবষণাকম  সাদন করা হেব ০৮।
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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 িফ আকাইভ

এবং

সিচব, ত ও সচার মণালয়-এর মে ২০২২ 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর  মাননীয়  ধানমী  ঘািষত পক-২০২১  এবং  উয়ন অিভল-২০৪১  এর  সােথ  সময় কের
বাংলােদশ িফ আকাইেভ চলি ও চলি সংি ঐিতহ সংহ ও সংরণ েরা িয়ােক িডিজটাইেজশন করা।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদশ িফ আকাইেভ চলি কীক জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সংিতর লালন, িবকাশ ও ভিবত জের জ
সংরেণর পাশাপািশ এই িতানেক মােয় চলি িবষয়ক লখাপড়া, গেবষণা ও চলি চচ ার কিমেত পিরণত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সংিতর লালন, িবকাশ এবং সংরণ;
২. চলি ও টিলিভশনকম, গেবষক ও চলি িবষয়ক ছােদর জ সিমনার ও ওয়াকশপ আেয়াজন ও এতদসংি
সবা দান;
৩. চলি িবষয়ক গেবষণা ও কাশ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১।সংরেণর উেে দশীয় ও আজািতক উৎস থেক চলি সংহ করা। ২. া ও পদী চলি ণ, য় ও
িবিনমেয়র মােম সংহ ও সংরণ করা। ৩. সংহীত চলি িফ ভে িনয়িত তাপমাায় রণােবণ করা। ৪.
চলিের দীঘ কালীন সংরণ, িশা ও গেবষণা কায ম আেয়াজন করা। ৫. সংরেণর জ চলি সংা ,
সামিয়কী, কাশনা, গােনর বই, পাার, চারপ, িরিচ, পািলিপ ও আষিক ািদ সংহ করা। ৬. আকাইেভর
সংহ থেক িনয়িমত চলি দশ েনর বা হণ করা। ৭. চলি সংা িবষেয় লাইেিরেত পড়ানার েযাগ
সসারণ করা। ৮. চলিের ওপর সিমনার, িসোিজয়াম, ওয়াকশপ, সভা ইতািদর আেয়াজন করা। ৯. চলি
সংা িবষেয়  গেবষণা  কাশনার  বা  করা।  ১০.  চলি িেদর িনেয়  ডেমেশন তরী  করা।  ১১.  চলিের
ইিতহাস ও ঐিতহ জানার জ িফ িমউিজয়াম সসারণ করা। ১২. চলি িবষয়ক িফ অািিসেয়শন কাস  চা
করা। ১৩. সকল চলিেক দীঘ েময়ািদ সংরেণর উেে িডিজটাইেজশন করা। ১৪. বাংলােদেশর চলি িবষয়ক
ইিতহাস ও ঐিতহ সংরণ এবং দশ েনর বা করা। ১৫. বাংলােদশ িফ আকাইভেক চলি সংিতর িমলনেক
িহেসেব গেড় তালার বা করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

দেশর চলি ও চলি িবষয়ক সাংিতক
ঐিতহ সংহ ও সংরণ

চলি সংহ ও সংরণ সংা ৩২৮ ২৭৫ ২২০ ২২০ ২২০
দেরর মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

চলি িবষয়ক নন ত ও উপাের সিেবশ গেবষণাকম  সংা ০৯ ১০ ০৮ ০৮ ০৮
দেরর মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

আহী িবেগ র িনকট সবা সসারণ ও
উুকরণ

আহী িবেগ র িনকট সবা
সসারণ ও উুকরণ

সংা ১২০ ১০৯ ৮০ ৮০ ৮০
দেরর মািসক ও বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] জাতীয়
ইিতহাস, ঐিতহ ও
সংিতর লালন,
িবকাশ এবং
সংরণ;

৩৫

[১.১] চলি সংহ ও
সংরণ

[১.১.১] চলি
সংরণ

সমি সংা ২০ ৩২৮ ১১৯ ২২০ ১৯৮ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২২০

[১.২] চলি দশ নী
[১.২.১] চলি
দশ নী

সমি সংা ৫ ১২০ ২৭৬ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০ ৮০

[১.৩] এনালগ ফরেমেটর
চলি থেক িডিজটাল
ফরেমেট পার

[১.৩.১] এনালগ
ফরেমেটর চলি
থেক িডিজটাল
ফরেমেট পার

সমি সংা ৫ ৮০ ৭১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০ ৮০

[১.৪] িবিশ/চলি
িেদর
সাাৎকার/জীবনী িভিক
ডেমেশন তির

[১.৪.১] িবিশ/চলি
িেদর
সাাৎকার/জীবনী
িভিক ডেমেশন
তির

সমি সংা ৫ ৬ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[২] চলি ও
টিলিভশনকম,
গেবষক ও চলি
িবষয়ক ছােদর
জ সিমনার ও
ওয়াকশপ আেয়াজন
ও এতদসংি
সবা দান;

২০

[২.১] িফ আকাইেভর
লাইেির সকরণ (-
৩৪০, সামিয়কী-২০,
পাার-২০,
ফেটােসট/ি-২০)

[২.১.১] িফ
আকাইেভর লাইেির
সকরণ

সমি সংা ৫ ৪০০ ৬৭৪ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০

[২.২] িফ আকাইিভং
িবষয়ক সিমনার

[২.২.১] িফ
আকাইিভং িবষয়ক
সিমনার

সমি সংা ১০ ১০ ১১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[২.৩] আকাইিভং িবষয়ক
লাইেির সবা দান

[২.৩.১] আকাইিভং
িবষয়ক লাইেির সবা
দান

সমি সংা ৫ ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬০০ ৬০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] চলি
িবষয়ক গেবষণা ও
কাশ।

১৫

[৩.১] িফ ও িফ
আকাইিভং সংা
গেবষণা

[৩.১.১] িফ ও িফ
আকাইিভং সংা
গেবষণা

সমি সংা ৫ ৯ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[৩.২] িফ ও আকাইিভ ং
 কাশ (-৫, জান াল-
১)

[৩.২.১] িফ ও
আকাইিভ ং  কাশ

সমি সংা ১০ ৭ ৬ ৬ ৪ ৪ ৩ ৩ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িফয়াফ ফডােরশন অব ইারাশনাল িফ আকাইভস

২ িবএফএ বাংলােদশ িফ আকাইভ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] চলি সংহ ও সংরণ [১.১.১] চলি সংরণ িফ শাখা, িবএফএ চলি সংরেণর তািলকা

[১.২] চলি দশ নী [১.২.১] চলি দশ নী িফ শাখা, িবএফএ
চলি দশ নী ও উৎসব আেয়াজন সংা অিফস আেদশ,
চলিের তািলকা

[১.৩] এনালগ ফরেমেটর চলি থেক িডিজটাল ফরেমেট
পার

[১.৩.১] এনালগ ফরেমেটর চলি থেক িডিজটাল
ফরেমেট পার

কািরগির শাখা, বাংলােদশ িফ আকাইভ
িবেশষ চলি, সংবাদ িচ ও ামািচ সংহ ও িডিজটাল
ফরেমেট পােরর তািলকা

[১.৪] িবিশ/চলি িেদর সাাৎকার/জীবনী িভিক
ডেমেশন তির

[১.৪.১] িবিশ/চলি িেদর সাাৎকার/জীবনী
িভিক ডেমেশন তির

কািরগির শাখা, বাংলােদশ িফ আকাইভ
িবিশ চলি িেদর জীবনী িভিক ডেমেশন তরী
সংা অিফস আেদশ, িবিশ/চলি িেদর তািলকা

[২.১] িফ আকাইেভর লাইেির সকরণ (-৩৪০,
সামিয়কী-২০, পাার-২০, ফেটােসট/ি-২০)

[২.১.১] িফ আকাইেভর লাইেির সকরণ লাইেির শাখা, বাংলােদশ িফ আকাইভ িফ আকাইেভর লাইেিরেত িবিভ উপাদান সংেহর তািলকা

[২.২] িফ আকাইিভং িবষয়ক সিমনার [২.২.১] িফ আকাইিভং িবষয়ক সিমনার লাইেির শাখা, বাংলােদশ িফ আকাইভ সিমনার পপার, উপিিতর তািলকা, এ সংা অিফস আেদশ

[২.৩] আকাইিভং িবষয়ক লাইেির সবা দান [২.৩.১] আকাইিভং িবষয়ক লাইেির সবা দান লাইেির শাখা, বাংলােদশ িফ আকাইভ আকাইিভং িবষয়ক লাইেির সবা হণকারীর নােমর তািলকা

[৩.১] িফ ও িফ আকাইিভং সংা গেবষণা [৩.১.১] িফ ও িফ আকাইিভং সংা গেবষণা লাইেির শাখা, বাংলােদশ িফ আকাইভ
িফ ও আকাইিভং সংা গেবষণার অেমাদেনর কিপ, অিফস
আেদশ

[৩.২] িফ ও আকাইিভ ং  কাশ (-৫, জান াল-১) [৩.২.১] িফ ও আকাইিভ ং  কাশ লাইেির শাখা, বাংলােদশ িফ আকাইভ িফ ও আকাইিভং সংা কািশত ের তািলকা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১৮, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


