
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

বাংলােদশ িফ আকাইভ

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ
ও সংিতর লালন,
িবকাশ এবং সংরণ

৩৫

[১.১] চলি সংরণ [১.১.১] চলি সংরণ সংা ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫৯

[১.২] িবেশষ চলি, সংবাদিচ ও
ামািচ সংহ ও িডিজটাল
ফরেমেট সংরণ

[১.২.১] িবেশষ চলি,
সংবাদিচ ও ামািচ সংহ ও
িডিজটাল ফরেমেট সংরণ

সংা ৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৫৪

[১.৩] চলি দশ নী ও উৎসব
আেয়াজন

[১.৩.১] চলি দশ নী ও উৎসব
আেয়াজন

সংা ৫ ৭৫ ৬৭ ৬০ ৫২ ৪৫ ১০৮

[১.৪] দশী-িবেদশী উৎস হেত চলি
সংহ ব ক সংরণ

[১.৪.১] দশী-িবেদশী উৎস হেত
চলি সংহ ব ক সংরণ

সংা ১০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৭৫

[১.৫] িবিশ/ চলি িেদর
জীবনী িভিক ডেমেশন তরী

[১.৫.১] িবিশ/ চলি
িেদর জীবনী িভিক
ডেমেশন তরী

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

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 (বই-২০০, সামিয়কী-৫০,
পাার-৫০, ফেটােসট-১০০)

[২.১.১] িফ আকাইেভর লাইেির
সকরণ

সংা ৫ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৬০৬

[২.২] িফ আকাইিভং িবষয়ক
সিমনার

[২.২.১] িফ আকাইিভং িবষয়ক
সিমনার

সংা ১০ ৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ ২

[২.৩] আকাইিভং িবষয়ক লাইেির
সবা দান

[২.৩.১] আকাইিভং িবষয়ক
লাইেির সবা দান

সংা ৫ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৩৭২

৩
চলি িবষয়ক গেবষণা
ও কাশ

১৫

[৩.১] িফ ও িফ আকাইিভং
সংা গেবষণা

[৩.১.১] িফ ও িফ আকাইিভং
সংা গেবষণা

সংা ৫ ৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮

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

[৩.২.১] িফ ও আকাইিভং 
কাশ

সংা ১০ ৬ ৪ ৪ ৩ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


