
 

   /                                   

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

          , প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তয 

 

    

 

ধিফ, াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

এয ভদে স্বাক্ষধযত 

 

 

 

ফাধল িক কভ িম্পাদন চুধি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 
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সূধিত্র 

 

 

 

         

 

৩ 

                                    

 

৪ 

সকন ১: রূকল্প, অধবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যভ এফাং প্রধান কাম িাফধর 

 

৫ 

সকন ২: ধফধবন্ন কাম িক্রদভয           /     (Outcome/Impact) 

 

৬ 

সকন ৩: সকৌরগত উদেশ্যধবধিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রাভ 

 

৭ 

         ১:          

 

১২ 

         ২: কভ িম্পাদন সূিদকয ধযভা দ্ধধত 

 

১৩ 

         ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য ধনকট        

সুধনধদ িষ্ট িাধদা  

 

১৫ 
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প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তদযয                       

(Overview of the Performance of the Department of Archaeology) 

 

 

           ,                ৎ         

 

                 (৩    )                

গত ৩ ফছদয ২২টি স্থাদন প্রত্নতাধত্ত্বক খনন কাম িক্রভ িারাদনা য়। ৩১টি প্রত্নম্পদদক সগদজদটয ভােদভ াংযধক্ষত প্রত্নম্পদ সঘালনা 

কযা দয়দছ। আদভ িধনয়ান িাি ি, ইদ্রাকপুয দুগ ি, ভৄিাগাছা জধভদায ফাধি  ীরজ, ানাভ নগযদক ম িটন ফান্ধফ কযা দয়দছ। 

ধদনাজপুদয                      ও        যীদত ধফন্নাধদধঘ প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয বফন ধনভ িাণ কযা দয়দছ। াউথ এধয়া 

ট্যযধযজভ ইনফ্রাস্ট্রাকিায সডবরদভন্ট প্রদজক্ট এয ভােদভ াািপুয (দাভপুয) সফৌদ্ধ ধফায, ভাস্থানগি, কান্তধজয ভধিয এফাং লাট 

গমু্বজ ভধজদ এরাকায় ম িটন সুধফধা ফািাদনা দয়দছ । গাজীপুয  সগাারগঞ্জ সজরায় জধয কাম িক্রভ ম্পন্ন  কযা দয়দছ। ফগুিা 

সজরায বাসু ধফায, ভাস্ানগদিয  বফযাগীয ধবটা, নীরপাভাযীয ধফন্নাধদধঘ, ধভ িারগি, ঞ্চগদিয ধবতযগি, নযধাংদীয 

অভযাজায গি, সনত্রদকানায সযায়াইরফাধি, কুধভল্লায যাণী ভয়নাভধতয ফাাংদরা                                   , 

                                           , ফাদগযাদটয খান জাাদনয ফত ধবটা, সভদযপুদযয আভঝুধ নীরকুঠি, 

চুয়াডাঙ্গায কালুযদার  িারুধরয়া ধঢধফ, াতক্ষীযায  ঝুধিঝাযা ধঢধফ, মদাদযয বযত বয়না  ডাধরঝািা প্রত্নধঢধফ প্রভৃধত  প্রত্নস্থদর 

উৎখনন কাম িক্রভ ধযিারনা কযা দয়দছ।   

* জাধতয ধতায জন্ত ফাধল িকী উরদক্ষয কর প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘদয  ভৄধজফ কণ িায স্থান কযা দয়দছ। 

 

                    

প্রত্নতাধত্ত্বক ঐধতদয আগ্রী জাধত  ভাজ গঠদন  সদব্যাী কাম িক্রভ ধযিারনায জন্য দক্ষ ধফদলাধয়ত জ্ঞানম্পন্ন জনধি এফাং 

উযুি প্রাধতষ্ঠাধনক কাঠাদভায স্বল্পতা  এ অধধদপ্তদযয অন্যতভ ভস্যা  িযাদরঞ্জ । 

 

               

প্রধান কাম িারদয়য প্রদ িনীদকন্দ্র উমু্মিকযণ, নীরপাভাযী প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, ীকাদন্তয প্রাাদ  ভৄিাগাছায়  প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, 

পুটিয়া যাজফািীদত প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, যানী বফানী যাজফািী  নাধযনগয জধভদাযফািীদত প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, া সুজায 

তাখানা সগৌি প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, বযত বয়না   প্রদ িনী সকন্দ্র , কালুযদার প্রত্নপ্রদ িনী সকন্দ্র, ধফজ্ঞানী জগদী িন্দ্র ফসুয ফািী, 

ইদ্রাকপুয দুগ ি জাদুঘয, তািাবফন প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয উমু্মিকযণ, াতক্ষীযা প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয ধনভ িাণ কাজ শুরু  িরনধফর 

জাদুঘয াংস্কায রুকল্প-২০২১ ফাস্তফায়দনয াদথ ম্পৃি। 

সদদয াাংস্কৃধতক প্রত্নতাধত্ত্বক ঐধতদযয াংস্কায-াংযক্ষণ, উৎকল ি াধন  ধযিম িায জন্য  দক্ষ জনধি বতধযয রদক্ষয উযুি 

প্রধক্ষদণয  ব্যফস্থা কযা এফাং প্রত্নতাধত্ত্বক উৎখনদন প্রাপ্ত ধবতযগি, ধভ িাদরয গি, সভগাধরধথক ভনুদভন্টভ এফাং সুনাভগদঞ্জয 

রধরয়া জধভদায ফািী ফাদজট প্রাধপ্ত াদদক্ষ তথ্য ধিত্র বতধয কদয ব্যাক প্রিাদযয ব্যফস্থা কযা। 

 

সদদ ধফদদদ প্রধক্ষাণাথীদদয প্রধক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ দক্ষ জনধি গদি সতারায ধযকল্পনা যদয়দছ । 

২০২০-২১                            

                                        

* ৭টি প্রত্নস্থদর  উৎখনন কাম িক্রভ ধযিারনা ; 

* ৪টি উদজরায়                               ; 

* ৫৬০টি প্রত্নতাধত্ত্বক ধনদ িন (Antiquities) াংগ্র   ধিধিতকযণ; 

* জধয  ০৭টি খনন কাদজয         , প্রত্নতাধত্ত্বক াংস্কায াংযক্ষণ প্রধক্ষণ, প্রত্নফস্তুয যাায়ধনক াংযক্ষণ প্রধক্ষণ এফাং       

   িরভান ধনদয়াগ কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা। 

* প্রত্নফাতিা প্রকা । 

* জাধতয ধতায জন্ত ফাধল িকী উরদক্ষয প্রত্নতাধত্ত্বক রাইদেযীভদ "ভৄধিযুদ্ধ  ফঙ্গফন্ধু" গ্যারাযী স্থান। 
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সকন ১ 

 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তদযয রূকল্প, অধবরক্ষয, সকৌরগত উদেশ্যভ, প্রধান কাম িাফধর 

  

 

১.১ রূকল্প: প্রত্নতাধত্ত্বক ঐধতয দিতন াংস্কৃধতভনষ্ক জাধত । 

 

 

১.২ অধবরক্ষয: সদজ াংস্কৃধত, কৃধষ্ট, ইধতা, ঐধতয, প্রত্নতাধত্ত্বক ম্পদদয াংস্কায, াংযক্ষণ, গদফলণা  উন্নয়দনয ভােদভ 

জাধতয   ভানধক ধফকা    উৎকল ি াধন । 

 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যভ:  

              ১.৩.১ 

         ১.  সদদয প্রত্নতাধত্ত্বক াাংস্কৃধতক ঐধতয াংযক্ষণ, প্রত্নতাধত্ত্বক ম্পদদয  ধিধিতকযণ, াংস্কায, াংযক্ষণ     

                   উৎকল ি াধন  এফাং 

         ২. ২. সদদয কর প্রকায প্রত্নফস্তুয ধনয়ন্ত্রণ, ধযিারনা, প্রদ িন, সুযক্ষা, গদফলণা , াংস্কায, াংযক্ষণ  উৎকল ি াধন। 

 

 

 

১.৪ প্রধান কাম িাফধর: 

 

১.  জাতীয় াাংস্কৃধতক ঐধতয,  প্রত্নফস্তু াংগ্র, াংযক্ষণ, ধযিম িা  গদফলণা ; 

২.  পুযাকীধতি আইন ১৯৬৮ (াংদাধধত-১৯৭৬) অনুমায়ী প্রািীন পুযাকীধতি সুযক্ষা, কর প্রকায প্রত্নফস্িয ধনয়ন্ত্রণ,  

                              ধযিারনা  প্রকানা; 

৩.   ফাাংরাদদদয কর প্রত্নস্থর  পুযাকীধতিয ব্যফস্থানা, াংস্কায, াংযক্ষণ  সভযাভত; 

৪.   অনুন্ধান  উৎখনদনয ধযকল্পনা গ্রণ  কভ িসূধি অনুমায়ী প্রত্নস্থদর উৎখনন    অনুন্ধান ধযিারনা; এফাং 

৫.  ফনদমাগ্য প্রত্নফস্তুয সুযক্ষা, াংযক্ষণ  উস্থাদনয / প্রদ িদনয ধনধভদি জাদুঘয   প্রধতষ্ঠা  ধযিারনা । 
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      ২   

 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তদযয ধফধবন্ন কাম িক্রদভয চূিান্ত পরাপর / প্রবাফ (Outcome / Impact) 

 

 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicator) 

    

(Unit) 

  

         

 
        

২০২০-২১ 

        
                         

                        

      /     /            

    

       

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ঐধতাধক স্থানা, জাদুঘয 

দ িদন আগ্র সৃধষ্ট 

দ িনাথী াংখ্যা 

 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

 

৪৮.৭৫ 

 

৪৯.৫০ 

 

৪৮.৭৩ 

 

৪৮.৮৪ 

 

৪৮.৯৫ 

 

াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয়, 

সফাভধযক ধফভান ধযফন  

ম িটন ভন্ত্রণারয়, সজরা প্রান। 

১. ধফধক্রত 

টিধকদটয ধাফ 

২. দ িনাথী    

সযধজস্ট্রায 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্যধবধিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রাভ 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-

21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অধত 

উিভ 

উিভ িরধত 

ভান 

িরধত 

ভাদনয 

ধনদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

   /      সকৌরগত উদেশ্যভ 

১. সদদয 

প্রত্নতাধত্ত্বক 

াাংস্কৃধতক 

ঐধতয াংযক্ষণ, 

প্রত্নতাধত্ত্বক 

ম্পদদয   

ধিধিতকযণ, 

াংস্কায, াংযক্ষণ 

 উৎকল ি াধন  

 

 

 

 

৪০ 

১.১ প্রত্নতাধত্ত্বক  

স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য 

ধনদ িন 

ধিধিতকযণ 

         

      

১.১.১ ধিধিত 

স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য 

ধনদ িন  

     াংখ্যা ৫ ৫৫৫ ৫৬০ ৫৬০ ৫৫৫ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ৫৬০ ৫৬০ 

১.১.২        

ও          

     াংখ্যা ৪ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১  ৫ ৫ 

১.১.৩      

        

     

     াংখ্যা ৪   ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

১.২ প্রত্নতাধত্ত্বক 

স্থানা উৎখনন 

১.২.১ উৎখননকৃত 

স্থানা 

     াংখ্যা ৬ ৮ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৮ 

১.২.২        

খ           

     

     াংখ্যা ৪   ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

১.৩ প্রত্নতাধত্ত্বক 

ধনদ িন  প্রদ িন 

১.৩.১ দ িনাথী 

(প্রত্নস্থর) 

     াংখ্যা(রক্ষ)  ৮ ২৩ 

 

২৩.৫০ 

 

২৩.৫৫ 

 

২৩.৫৪ ২৩.৫২ ২৩.৫০ ২৩.৪৫ ২৩.৬০ 

 

২৩.৬৫ 

১.৩.২ আদয়াধজত 

প্রদ িনী  

     াংখ্যা ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.৩.৩ সধভনায/ 

য়াকি 

 

     াংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬ 

২. সদদয কর 

প্রকায প্রত্নফস্তুয 

ধনয়ন্ত্রণ, 

 

 

২.১ গদফলণাভরক 

ফই, নতুন প্রকানা 

াংগ্র  াংযক্ষণ 

২.১.১ াংগৃীত 

গদফলনাভরক গ্রন্থ 

     াংখ্যা ৫ ৪৬৫ ৪৭০ ৪৭০ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫০ ৪৭৫ ৪৭৫ 

২.১.২ প্রকাধত গ্রন্থ/ 

সপাল্ডায/         

     াংখ্যা ৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculatio

n method)  

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-

21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অধত 

উিভ 

উিভ িরধত 

ভান 

িরধত 

ভাদনয 

ধনদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ধযিারনা, 

প্রদ িন, সুযক্ষা, 

গদফলণা , 

াংস্কায, াংযক্ষণ 

 উৎকল ি াধন 

 

৩৫ 

২.২ প্রত্নতাধত্ত্বক 

াংস্কায-াংযক্ষণ 

২.২.১ স্থাধতযক 

াংস্কায-াংযক্ষণ 

পূফ িফতী 

ডকুদভদন্টন 

     াংখ্যা ৪   ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

২.২.২ স্থাধতযক  

াংস্কায-াংযক্ষণ 

কাম িক্রভ ম্পাদন 

 যফতী 

ডকুদভদন্টন 

     াংখ্যা ৪   ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

২.২.৩       / 

              

              - 

      

     াংখ্যা ৪   ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

২.৩ প্রত্নফস্তু 

জাদুঘদয প্রদ িন 

২.৩.১ আগত 

দ িনাথী (জাদুঘয) 

     াংখ্যা(রক্ষ) ৪ ২৫.৭৫ 

 

২৬ 

 

২৪.৬৫ 

 

২৪.৬০  ২৪.৫৫ ২৪.৫০ ২৪ ২৪.৭০ ২৪.৭৫ 

২.৩.২  ধশু 

দ িনাথী 

(জাদুঘয) 

     াংখ্যা(রক্ষ)  ৪ .৫২৫ 

 

.৫২৮ .৫৩ 

 

.৫০ .৪৫ .৪০ .৩৫ .৫৪ .৫৫ 

২.৪ প্রকাধত 

প্রধতদফদন (প্রত্নফাতিা)   

২.৪.১ ধনধ িাধযত 

ভয় / তাধযখ 

তাধযখ তাধযখ ৩ ৩০ জুন 

২০১৯ 

১৫ জুন 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২১ 

৫ জুরাই 

২০২১ 

১০ জুরাই 

২০২১ 

১৫ জুরাই 

২০২১ 

৩১ জুরাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

২.৫         

          

“      ও 

    ”          

স্থান ও 

           

২.৫.১ ধনধ িাধযত 

ভয় / তাধযখ 

তাধযখ তাধযখ ২ -  ৭ ভাি ি 

২০২১ 

১৭ ভাি ি 

২০২১ 

২৬ ভাি ি 

২০২১ 

১৪ 

     

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২১ 

৭ ভাি ি 

২০২২ 

        

    

৭ ভাি ি 

২০২৩ 
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         আফধশ্যক সকৌরগত উদেশ্যভ 

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 
সকৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অধত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

িরধত ভান 

(Fair) 

িরধতভাদনয 

ধনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তধযক কভ িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃধদ্ধ  জফাফধদধ 

ধনধিতকযণ 

১০ 

  [১.১]                 

    (    )        । 

[১.১.১] এধএ’য কর বত্রভাধক 

        ও                
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এধএ টিদভয ভাধক বা অনুধষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২]       /          

                    

          

[১.২.১] ভতধফধনভয় বা অনুধষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                

                      

/                   

[১.৩.১]অফধতকযণ বা আদয়াধজত      ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                  

                    

          

[১.৪.১]অফধতকযণ বা আদয়াধজত                 ২ ৪ ৩ ২ 
 

- 

[১.৫]                    

                      

                   

     

[১.৫.১]                                      ২ ৪ ৩    

 [২] কভ িম্পাদদন 

গধতীরতা আনয়ন  

সফায ভান বৃধদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-নধথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নধথদত সনাট ধনষ্পধিকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] ধডধজটার সফা  িালুকযণ [২.২.১] একটি নতুন ধডধজটার সফা িালুকৃত াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] সফা ধজকযণ 
[২.৩.১] একটি  ধজকৃত সফা অধধদক্ষদত্র 

ফাস্তফাধয়ত 
াংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] কভ িিাযীদদয প্রধক্ষণ প্রদান 
[২.৪.১]                          

        
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 
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[২.৪.২] ১০      ও            

                          

      

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এধএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] নুযনতভ একটি আতাধীন দপ্তয/ 

একজন কভ িিাযীদক এধএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আধথ িক  ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১]         ক্রয় ধযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় ধযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাধদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাধল িক উন্নয়ন কভ িসূধি 

(এধডধ)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাধল িক উন্নয়ন কভ িসূধি (এধডধ) 

/ফাদজট ফাস্তফাধয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অধডট আধি ধনষ্পধি 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১]                      

                      
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অধডট আধি ধনষ্পধিকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                 ও 

                   

      /             

[৩.৪.১]                 ও       

                   /             
    খ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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         ১ 

 

         

 

 

 
ক্রধভক নম্বয ব্দ াংদক্ষ 

(Acronyms) 

ধফফযণ 

১। ধফভ াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২। প্রঅ প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তয 

৩। প্রজা প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয 

৪। প্রকা প্রত্নতাধত্ত্বক প্রকানা 

৫। আক আঞ্চধরক ধযিারদকয কাম িারয় 

৬। প্রত্ন প্রত্নম্পদ  াংযক্ষণ 

৭। প্রদকৌ প্রদকৌর াখা 

৮। ফাএ ফাাংরা একাদডধভ 

৯। ফাজাজা ফাাংরাদদ জাতীয় জাদুঘয 

১০। ফাধএ ফাাংরাদদ ধল্পকরা একাদডধভ 

১১। ফাদফা ফাাংরাদদ ম িটন সফাড ি 

১২। ফাক ফাাংরাদদ ম িটন কদ িাদযন 

১৩। ভধফ ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ 
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         ২          

কভ িম্পাদন সূিকভ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়ভ এফাং ধযভা দ্ধধত-এয ধফফযণ 

 

ক্রধভক 

নম্বয 

       কভ িম্পাদন সূিক কাম িক্রদভয ধফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অনুধফবাগ, অধধাখা, 

াখা 

প্রদি প্রভাণক                 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. 

১.১. প্রত্নতাধত্ত্বক  স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য ধনদ িন 

ধিধিতকযণ          

      

১.১.১) ধিধিত 

স্ানা   

স্থানান্তযদমাগ্য ধনদ িন  

নতুন প্রত্নধনদ িন অনুন্ধান, াংগ্র  ধিধিতকযণ প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১। প্রত্নম্পদ সযধজষ্টায    

২। ফাধল িক প্রধতদফদন 

১.১.২        

ও          

গুরুত্ব অনুধাফন কদয উদজরা ধনফ িািন কদয জধয কাজ 

ধযিারনা 

প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১।                  

২।                 

১.১.৩      

             

                           প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১।                

১.২) প্রত্নতাধত্ত্বক স্ানা 

উৎখনন 

১.২.১) উৎখননকৃত 

স্ানা 

ধফদ্যভান  নতুন প্রত্নতাধত্ত্বক স্ান অনুন্ধান  উৎখনন প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয  

গদফলণা ভঞ্জুযী প্রাপ্ত প্রধতষ্ঠান 

ফাস্তফ গণনা 

 

১। আঞ্চধরক ধযিারক দপ্তদযয 

প্রধতদফদন    

২। সধভনায 

১.২.২        খ   

             

খ                         প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১। খ             

১.৩)প্রত্নতাধত্ত্বক ধনদ িন 

প্রদ িন 

১.৩.১) দ িনাথী ধফধবন্ন প্রত্নতাধত্ত্বক স্ানা দ িন 

 

 প্র     ও         খ , প্রধান 

কাম িারয় এফাং আঞ্চধরক দপ্তয 

ফাস্তফ গণনা 

 

১। টিদকট ভৄধি   

২। টাকা জভা সদয়ায িারান 

১.৩.২) আদয়াধজত 

প্রদ িনী   

উৎখনদনয য প্রাপ্ত  ধফদ্যভান প্রত্নম্পদ প্রদ িন প্রধান কাম িারয় ও 

আঞ্চধরক দপ্তয 

ফাস্তফ গণনা 

 

১। প্রদ িনীয প্রিায            

২। অনুষ্ঠানসূিী 

১.৩.৩) সধভনায / 

য়াকি 

প্রত্নতাধত্ত্বক সধভনায / য়াকি আদয়াজন প্রধান কাম িারয় ও 

আঞ্চধরক দপ্তয 

ফাস্তফ গণনা 

 

১। প্রদ িনীয প্রিায    

২। অনুষ্ঠানসূিী 

 

 

 

 

 

 

২. 

২.১)গদফলণাভরক ফই, 

নতুন প্রকানা াংগ্র  

াংযক্ষণ 

২.১.১) াংগৃীত 

গদফলনাভরক গ্রন্থ 

নতুন প্রকানা  সকধন্দ্রয়  রাইদেযী  প্রত্নতাধত্ত্বক স্থাদনয 

রাইদেযীয জন্য াংগৃীত 

 

প্রকানা াখা, প্রধান কাম িারয় 

 আঞ্চধরক দপ্তয 

ফাস্তফ গণনা 

 

 

১। াংগ্র সযধজষ্ট্রায  

২।  রাইদেযীয পুস্তক সয    য   

৩। গ্রণ িারান  

২.১.২) প্রকাধত 

গ্রন্থ/ সপাল্ডায/ 

প্রধতদফদন 

প্রত্নতাধত্ত্বক প্রকানা প্রকানা াখা, প্রধান কাম িারয় 

 আঞ্চধরক দপ্তয 

ফাস্তফ গণনা 

 

১।  ধফতযণ সযধজষ্ট্রায   

২। ভজুদ সযধজষ্ট্রায  ৩। গ্রণ িারান 

৪। প্রাধপ্ত স্বীকাযত্র 

২.২) প্রত্নতাধত্ত্বক াংস্কায-

াংযক্ষণ 

২.২.১ স্থাধতযক 

াংস্কায-াংযক্ষণ 

পূফ িফতী ডকুদভদন্টন 

                    -             

                  

প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১। আঞ্চধরক ধযিারক দপ্তদযয 

ডকুদভন্টন 

২.২.২ স্থাধতযক  

াংস্কায-াংযক্ষণ 

কাম িক্রভ ম্পাদন  

যফতী ডকুদভদন্টন 

                    -            

                  

প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১। আঞ্চধরক ধযিারক দপ্তদযয 

ডকুদভন্টন 



14 
 

 ২.২.৩       /       

                 

     -       

             /                             - 

                             

           খ ,               

ও 

প্রত্নতাধত্ত্বক ধফবাগীয় আঞ্চধরক দপ্তয 

ফাস্তফ গণনা 

 

১।               -         

        

২.৩)প্রত্নফস্তু জাদুঘদয 

প্রদ িন 

 

 

২.৩.১) আগত 

দ িনাথী (জাদুঘয) 

াংগৃীত প্রত্নধনদ িন প্রত্নতাধত্ত্বক ধফধবন্ন াইট ধভউধজয়াদভ 

দ িনাথীয জন্য প্রদ িন 

াইট ধভউধজয়াভ, আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১।  টিদকট ভৄধি   

২। টাকা জভা সদয়ায িারান 

২.৩.২)  ধশু 

দ িনাথী (জাদুঘয) 

াংগৃীত প্রত্নধনদ িন প্রত্নতাধত্ত্বক ধফধবন্ন াইট ধভউধজয়াদভ 

ধশু দ িনাথী  

াইট ধভউধজয়াভ, আঞ্চধরক দপ্তয ফাস্তফ গণনা 

 

১। টিদকট ভৄধি   

২.৪) প্রকাধত প্রধতদফদন 

(প্রত্নফাতিা) 

২.৪.১)ধনধ িাধযত ভয় 

/ তাধযখ  

প্রত্নতাধত্ত্বক খনন, াংস্কায  াংযক্ষণ ধফলদয় প্রধতদফদন 

স 

প্রকানা াখা, প্রধান কাম িারয় ফাস্তফ 

গণনা/ফাস্তফ 

মািাই 

১। গ্রণ িারান  

২। অনরাইদন প্রকা 

২.৫         

          “      ও 

    ”          স্থান 

ও            

২.৫.১)ধনধ িাধযত 

ভয় / তাধযখ 

ম িটক  নতুন প্রজন্দক ভৄধিযুদ্ধ  জাধতয ধতা 

ম্পদকি ঠিক ধাযণা প্রদান। 

 

প্রত্নতাধত্ত্বক রাইদেযীভ 

ফাস্তফ গণনা 

 

১। াংগ্র সযধজষ্ট্রায  

২।  রাইদেযীয পুস্তক সয    য   

৩। গ্রণ িারান  
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াংদমাজনী ৩ 

  

অন্য ভন্ত্রণারয়/ধফবাগ/দপ্তয/াংস্থায ধনকট সুধনধদ িষ্ট কভ িম্পাদন িাধদাভ 

 

প্রধতষ্ঠাদনয নাভ াংধিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্রধতষ্ঠাদনয ধনকট িাধদা/ প্রতযাা িাধদা প্রতযাায সমাধিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

সফাভধযক ধফভান 

ধযফন  ম িটন 

ভন্ত্রণারয় 

তথ্য উাদিয ভােদভ প্রত্নতাধত্ত্বক 

স্ান ভ ম িটকদদয ধনকট 

উস্ান এফাং সমাগাদমাদগয 

ভােদভ দ িদনয ব্যফস্াকযণ 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদুঘয) 

[২.৩.২] ধশু দ িনাথী (জাদুঘয) 

 

সফাভধযক ধফভান ধযফন  ম িটন 

ভন্ত্রণারদয়য দ িনীয় স্থান ভ দ িদনয 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ফাাংরাদদ ম িটন 

কদ িাদযন  ম িটন সফাদড িয ভােদভ 

ধনিয়তা। 

তথ্য উাদিয ভােদভ প্রত্নতাধত্ত্বক স্ান 

ভ ম িটকদদয ধনকট উস্ান এফাং 

সমাগাদমাদগয ভােদভ দ িদনয ব্যফস্া কযা 

দর দ িক াংখ্যা বৃধদ্ধ াদফ । এদত যাজস্ব 

আয় বৃধদ্ধ দফ । 

দ িনাথী কভ দফ এফাং যাজস্ব আয় 

হ্রা াদফ । 

সজরা প্রাদকয 

কাম িারয় (াংধিষ্ট) 

প্রত্নতাধত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী স্ান 

/ এরাকায  ভূধভ অধধগ্রদণ 

ায়তাকযণ 

[১.১.১] ধিধিত স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য ধনদ িন 

[১.২.১] উৎখননকৃত স্থানা 

প্রত্নতাধত্ত্বক ধনদ িনভ াংযক্ষদণ সজরা 

প্রাক কর্তিক ভূধভয তপধরস্থ ারনাগাদ 

তথ্যাধদ সপ্রযণ  াধফ িক দমাধগতা । 

প্রত্নতাধত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী স্ান / এরাকায  

ভূধভ অধধগ্রদণয পদর সদদয ইধতা  

ঐধতয াংযক্ষদণ  ায়তা দফ । 

নতুন প্রত্নতাধত্ত্বক স্থানা ধিধিত / 

ধনধিতকযণ / াংযক্ষণ কযা মাদফ 

না । 

 

স্বযা  ভন্ত্রণারয় 

(জনধনযািা 

ধফবাগ) 

 

 

প্রত্নতাধত্ত্বক স্থান  াশ্বফতী স্ান 

/ এরাকায ধনযািা ধফধান 

[১.১.১] ধিধিত স্থানা  

স্থানান্তযদমাগ্য ধনদ িন 

[১.২.১] উৎখননকৃত স্থানা 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.২] ধশু দ িনাথী (জাদুঘয) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদুঘয) 

প্রত্নম্পদ  প্রত্নস্থানায় আগত 

দ িনাথীদদয ধনযািা ধফধান কযা 

প্রত্নম্পদ  প্রত্নস্থানায় আগত দ িনাথীদদয 

ধনযািা ধফধাদনয ভােদভ সদদয প্রত্নম্পদ 

যক্ষা  এফাং আগত যাজস্ব আয় বৃধদ্ধ াদফ । 

সদদয প্রত্নম্পদ সুযক্ষায় ব্যাঘাত 

সৃধষ্ট দফ, দ িনাথী কভ দফ এফাং 

যাজস্ব আয় হ্রা াদফ । 

স্থানীয় যকায 

ধফবাগ 

ম িটকদদয মাতায়াদতয ব্যফস্থা 

সুগভকযণ 

[১.৩.১] দ িনাথী (প্রত্নস্থর) 

[২.৩.১] আগত দ িনাথী (জাদুঘয) 

[২.৩.২] ধশু দ িনাথী (জাদুঘয) 

প্রত্নতাধত্ত্বক ধনদ িন ভদ ম িটকদদয 

বাদরা মাতায়াদতয ব্যফস্থা প্রধতষ্ঠা 

সমাগাদমাগ ব্যফস্থা বাদরা দর সদধ-ধফদদধ 

ম িটকদদয াংখ্যা বৃধদ্ধ াদফ। 

দ িনাথী কভ দফ এফাং যাজস্ব আয় 

হ্রা াদফ । 

 

 

 


