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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:

বাংলা  একােডিমর  ত  নিমেনশন  ফাইেলর  িভিেত  পয়লা  বশােখর  মল  শাভাযাা  জািতসংেঘর  Intangible  Cultural
Heritage of Humanity-ত অ  হেয়েছ। ২০১৮ সােল আজািতক সািহত সেলেন ১১ দেশর শতািধক কিব ও লখক
অংশহণ কেরন। আজািতক ফাকেলার সামার ল পিরচালনা এবং বাংলা একােডিম ও নপাল একােডিমর মে সমেঝাতা ারক
ািরত হেয়েছ। মীর মশাররফ হােসেনর কালজয়ী উপাস িবষাদ িস-র ইংেরিজ অবাদ Ocean of Sorrow; বব শখ
িজর  রহমােনর  Prison  Diaries;  South  Asian  Heritage;  Folklore  :  New  Challenges;
Folklore in the Urban Context এবং Social Change and Folklore শীষ ক কািশত ৬ 
আজািতকভােব সমাত হেয়েছ। কলকাতা, লন ও জা আজািতক েমলায় অংশহণ। বব, জাতীয় ন, রবী-নজল-
শহীা-রােকয়াসহ িবিশ িবেগ র জ ও বািষ কীসহ ১৭৪ অান আেয়াজন করা হেয়েছ। বাংলা ও বাঙািলর ইিতহাস (ি
খসহ ৪ পব ), বাংলা ভাষা ও সািহত সিকত উেখেযা কায ম, অিভধান কাশ, িবিভ গেবষণা ও কাশনা শীষ ক কম িচর
আওতায় সব েমাট ১৭৭  ণয়ন ও কাশ করা হেয়েছ। আেলাকিচে বাংলা একােডিমর ইিতহাস, জািতর িপতা বব শখ িজর
রহমান রিচত কারাগােরর রাজনামচা, আমার দখা নয়াচীন; ববর ৭ই মােচ র ভাষণ : বমািক িবেষণ, শখ হািসনা : য পকথা 
পকথা নয়, বাংলা একােডিম িমত বাংলা বানােনর িনয়ম ও ৭ অবাদ , ববর জশতবািষ কী উপলে ববিবষয়ক ৩৬ 
এবং শখ িজর রহমান রিচত New China 1952 সহ সব েমাট ১৫৩  ও ২৭ পিকা ণনয় ও কাশ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলা ভাষা, সািহত, সংিত ও তিিভিক সবা ও দতা ির কায ম সাদেন েয়াজনীয় বােজেটর তা; িচরায়ত বাংলা
সািহত  িবিভ ভাষায়  অবাদ  কের বাংলা  সািহতেক িব দরবাের  বলভােব  পিরিচতকরেণর লে  দ অবাদক (িবিভ ভাষা)  এবং
জনবেলর অলতা। উপর, বতমান কািভড-১৯ পিরিিতেত াভািবক কায ম পিরচালনা করা অতম চােল হেয় দিড়েয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

বাংলা  একােডিম  বই  িবয়েকে অনলাইেন  বই  িবয় বা;  িহসাব  িবভােগর  িহসাব  বাপনা  এবং  সংি িবভােগ  িডিজটাইেজশন
কায ম হণ। িথতযশা সািহিতকেদর রচনাবিল ও বাংলা সািহেতর ািসক  কাশ; একােডিমর রার া ফেলােদর িনব ািচত
রচনা  কাশ;  াত  কিব,  সািহিতক  ও  গেবষকসহ  জাতীয়  নের  জীবনী  কাশ  এবং  িবের  ািসক  সািহত  ও  উেখেযা
রচনাসহ বাংলায় এবং বাংলা ভাষার উেখেযা  িবেদিশ ভাষায় অবাদ করার বা হণ। আজািতক/জাতীয়/আিলক সািহত ও
জাতীয় ভাষা উৎসেবর আেয়াজন। অমর এেশ বইেমলায় আজািতক মাা সংেযাজেনর পিরকনা হণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ববর জশতবািষ কী উপলে ববিবষয়ক ৪ , াধীনতার বণ  জয়ী উপলে ২ , গেবষণাধম ৩ ,
সংকলন িবষয়ক ২ , ভাষা ও সািহত িবষয়ক ১ , অিদত ২ , পা ও পাসহায়ক ২ , লাকজ সংিত ১
, ন িত ২০ সহ সব েমাট ৩৭  এবং ৮ পিকা ণয়ন ও কাশ।
১০ শাখায় ১০ জন িণিেক বাংলা একােডিম সািহত রার এবং ৪ কাশনা িতানেক ারক রার, ৭ জনেক বাংলা
একােডিম সানচক ফেলািশপ ও ২১ জনেক জীবনসদ/সাধারণ সদ পদ এবং ২ জনেক গেবষণা ি দান।
বাংলা একােডিম বিহ ত ১৮০ জন িশণাথেক কিউটার িশণ দান এবং একক বৃতা, সিমনার ও সাংিতক
অানসহ মাট ৩০ অােনর আেয়াজন।
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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, বাংলা একােডিম

এবং

সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৮ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:

Stamp
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

উ িিক, গেবষণািন, িবৎসমাজ ও ঐিতহমিত সংিতমন জািত

১.২ অিভল (Mission)
বাংলা ভাষা, সািহত ও সংিতর গেবষণা, কাশনা ও অবােদর মােম িগত ানিভিক এবং ঐিতহমিত সংিতমন
সমাজ গঠন

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. বাংলা ভাষা, সািহত, সংিত ও ঐিতেহর গেবষণা ও কাশনা
২. িমত বাংলা ভাষার চলন, সািহত ও সংিতর লালন, উৎকষ  ও িবকাশ
৩. বাংলা ভাষা, সািহত, সংিত ও ঐিতেহর উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জাতীয় আশা আকাার সে সংগিত রেখ বাংলা ভাষা, সািহত ও লাক-সংিতর গেবষণা উয়ন, লালন ও সার;
২.  বাংলা  ভাষার  ামা অিভধান,  িবেকাষ,  পিরভাষা,  াকরণ,  পি ও রফাের   ণয়ন,  কাশ  ও সহজলভ
করা;
৩. বাংলা শের িমত বানান ও উারণ িনধ ারেণর জ েয়াজনীয় বা হণ এবং িবান ও িিভিক দশ গড়ার
লে সব ের বাংলা ভাষা বহােরর জ গণকম চারীসহ সংিেদর িবেশষ িশেণর আেয়াজন করা;
৪. বাংলা ভাষায় উতর পয ােয় পা ও পাসহায়ক মৗিলক ও অিদত  এবং ভাষা-আোলন ও াধীনতা সংােমর
ইিতহাস সিকত গেবষণাধম ও সংকিলত  কাশ এবং বিহিব ে িবিবালেয়র পাঠেম বাংলা ভাষা ও সািহত
অ  করা;
৫. বাংলা ভাষার উেখেযা সািহতকম  িবেদিশ ভাষায় এবং িবেদিশ ভাষার উেখেযা সািহতকম  বাংলায় অবাদকরণ
এবং আজািতকভােব ানচচ ার পারিরক িবিনমেয়র  জারদার করার লে ভাষা, সািহত, সংিত, িবান িত
িবষয়ক সেলন, সভা ও সিমনার আেয়াজন এবং সমেঝাতা ারক সাদন;
৬. সািহত রার দান এবং বাংলা ভাষা, সািহত ও সংিত চচ ার ে আজািতক রার বতন এবং ফেলািশপ,
জীবনসদ ও সদপদ দান এবং
৭. ানিভিক িবৎসমাজ গঠেনর লে জনমােষর িনকট েয়াজনীয় ের সহজলভতার জ অমর এেশ েমলার
আেয়াজন ও দশ-িবেদেশর েমলায় অংশহণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

বইেমলায় দশ নাথেদর আহ ি (২০২৪-২৫
অথ বছেরর সা লমাা ৪০ ল)

দশ নাথর সংা (ল) সংা ৩৫ ১৫ ৩৫ ৩৭ ৩৮ সংিত িবষয়ক মণালয়
আচ ওেয় গণনার িত
কিপ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] বাংলা ভাষা,
সািহত, সংিত
ও ঐিতেহর
গেবষণা ও
কাশনা

২৫

[১.১] ববর
জশতবািষ কী উপলে
বব-িবষয়ক  ণয়ন

[১.১.১] ণীত  সমি সংা ১ ২৬ ১০ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[১.২] ববর
জশতবািষ কী উপলে
বব-িবষয়ক  কাশ

[১.২.১] কািশত  সমি সংা ১ ২৬ ১০ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৮

[১.৩] াধীনতার বণ  জয়ী
উপলে  ণয়ন

[১.৩.১] ণীত  সমি সংা ১ ৫ ২ ১ ৩ ৪

[১.৪] াধীনতার বণ  জয়ী
উপলে  কাশ

[১.৪.১] কািশত  সমি সংা ১ ৫ ২ ১ ৩ ৩

[১.৫] গেবষণাধম  ণয়ন [১.৫.১] ণীত  সমি সংা ১ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ২ ১ ৫ ৬

[১.৬] গেবষণাধম  কাশ
[১.৬.১] কািশত


সমি সংা ১ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ২ ১ ৫ ৬

[১.৭] সংকিলত  ণয়ন [১.৭.১] ণীত  সমি সংা ১ ৫ ২ ১ ২ ১ ৩ ৪

[১.৮] সংকিলত  কাশ [১.৮.১] কািশত  সমি সংা ১ ৫ ২ ১ ২ ১ ৩ ৪

[১.৯] অিভধান পিরমাজন ও
পিরবধ ন

[১.৯.১] পিরমাজন ও
পিরবধ ন

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১২:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১০] অিভধান কাশ
[১.১০.১] কািশত
অিভধান

সমি সংা ১ ৪ ১ ১ ২ ২

[১.১১] ভাষা ও সািহত
িবষয়ক  ণয়ন

[১.১১.১] ণীত  সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ২ ৩

[১.১২] ভাষা ও সািহত
িবষয়ক  কাশ

[১.১২.১] কািশত


সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ২ ৩

[১.১৩] অিদত  ণয়ন [১.১৩.১] ণীত  সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৪

[১.১৪] অিদত  কাশ
[১.১৪.১] কািশত


সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৪

[১.১৫] পা ও পা সহায়ক
 ণয়ন

[১.১৫.১] ণীত  সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৪

[১.১৬] পা ও পা সহায়ক
 কাশ

[১.১৬.১] কািশত


সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৪

[১.১৭] লাকজ সংিত
িবষয়ক  ণয়ন

[১.১৭.১] ণীত  সমি সংা ১ ৪ ২ ১ ১ ২ ৩

[১.১৮] লাকজ সংিত
িবষয়ক  কাশ

[১.১৮.১] কািশত


সমি সংা ১ ৪ ২ ১ ১ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১২:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১৯] ন িত ের
পিরমাজন ও সংরণ

[১.১৯.১] পিরমাজন
ও সংরণত 

সমি সংা ১ ১ ৩ ২ ১ ৩ ৪

[১.২০] পিরমাজন ও
সংরণত ন িত 
কাশ

[১.২০.১] কািশত


সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ৪

[১.২০.২] ণ
সংা

সমি সংা ১ ৩৬০০ ১৫০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১৫০০ ২৪০০

[১.২১] ন িত  কাশ

[১.২১.১] কািশত


সমি সংা ২ ১৮ ১৩ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২২

[১.২১.২] ণ
সংা

সমি সংা ১ ২০০০০ ১২৫০০ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ১৫০০০ ১৬৫০০

[১.২২] পিকা কাশ
[১.২২.১] কািশত
পিকা

সমি সংা ১ ৮ ১১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[২] িমত বাংলা
ভাষার চলন,
সািহত ও
সংিতর লালন,
উৎকষ  ও িবকাশ

২৫

[২.১] অান ও সিমনার
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
অান

সমি সংা ২ ৭২ ২৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৪০ ৪৫

[২.১.২]
অংশহণকারী

সমি সংা ২ ১১৮০ ১২৭০ ৮৫০ ৬৭৫ ৬৮০ ৫৯৫ ৫১০ ৯০০ ৯৫০

[২.২] কিউটার িশণ
দান (মািসক)

[২.২.১] আেয়ািজত
কাস 

সমি সংা ১ ৩ ১ ১ ২ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১২:৫২ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.২.২]
অংশহণকারী

সমি সংা ১ ৫৫২ ১৮০ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ৩৬০ ৫৫২

[২.৩] ািতািনক সমতা
ি

[২.৩.১] কম কতা ও
কম চারীেদর
আেয়ািজত িশণ
সশন

সমি সংা ২ ৫০ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ৩০ ৩২

[২.৩.২] সমসামিয়ক
িবষেয়র ওপর লািন ং
সশন

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ১০ ১৫

[২.৪] অমর এেশ বইেমলা
আেয়াজন

[২.৪.১]
অংশহণকারী
কাশনা িতান

সমি সংা ৫ ৪৬০ ৫৪০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৫৪০ ৫৫০

[২.৪.২] দশ নাথ
(ল)

সমি সংা ২ ৩৫ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

[২.৫]  িবয়
[২.৫.১] ের
িবয় (কা
টাকা)

সমি সংা ২ ২.৭৫ ২.২৮ ২.৩০ ২.৭ ১.৮৪ ১.৬১ ১.৩৮ ২.৩৫ ২.৪০

[২.৬] ভাষা-আোলন
জাঘর দশ ন

[২.৬.১]
পিরদশ নকারী

সমি সংা ১ ১০৭০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২২০০ ২৩০০

[২.৭] জাতীয় সািহত ও
লখক জাঘর দশ ন

[২.৭.১]
পিরদশ নকারী

সমি সংা ১ ১১৬০০ ২১০০ ১৯০০ ১৭০০ ১৫০০ ১৩০০ ১০০০ ২০০০ ২১০০

[২.৮] সাধারণ পিরষেদর
বািষ ক সভা আেয়াজন

[২.৮.১] আেয়ািজত
সভা

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.১৯ ২৬.১২.২০ ২৫.১২.২১ ০২.০১.২১ ০৯.০১.২১ ১৬.০১.২১ ২৩.০১.২১ ৩১.১২.২২ ৩০.১২.২৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১২:৫২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৮.২]
অংশহণকারী

সমি সংা ১ ১৩০০ ১১৪৫ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১৩০০ ১৩০০

[২.৯] সানচক ফেলািশপ
দান

[২.৯.১] নন
সানচক ফেলা

সমি সংা ১ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪ ১০ ১০

[২.১০] জীবনসদ ও
সাধারণ সদপদ দান

[২.১০.১] নন সদ সমি সংা ১ ২১ ২১ ২১ ১৫ ১০ ৫ ৪ ২১ ২১

[৩] বাংলা ভাষা,
সািহত, সংিত
ও ঐিতেহর
উয়ন

২০

[৩.১] বাংলা একােডিম
সািহত রার দান

[৩.১.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০২.২০ ১৮.০৩.২১ ০১.০২.২২ ০৫.০৩.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ০১.০২.২৩ ০১.০২.২৪

[৩.২] রবী রার দান
(২৫শ বশাখ)

[৩.২.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৫.২০ ০৮.০৫.২১ ০৮.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ১০.০৭.২২ ০৮.০৮.২২ ০৮.০৯.২২ ০৮.০৫.২৩ ০৮.০৫.২৪

[৩.৩] নজল রার দান
(১১ই জ)

[৩.৩.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ১০.০৭.২২ ০৮.০৮.২২ ০৮.০৯.২২ ২৬.০৫.২৩ ২৫.০৫.২৪

[৩.৪] মযহাল ইসলাম
কিবতা রার দান

[৩.৪.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ২৮.১২.১৯ ২৬.১২.২০ ২৫.১২.২১ ০১.০২.২২ ০৫.০৩.২২ ০৫.০৩.২২ ০৭.০৫.২২ ৩১.১২.২২ ৩০.১২.২৩

[৩.৫] সািহিতক মাহদ
বরকাহ ব সািহত
রার দান

[৩.৫.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ২৮.১২.১৯ ২৬.১২.২০ ২৫.১২.২১ ০১.০২.২২ ০৫.০৩.২২ ০৫.০৩.২২ ০৭.০৫.২২ ৩১.১২.২২ ৩০.১২.২৩

[৩.৬] মেহর কবীর িবান
সািহত রার দান

[৩.৬.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ২৮.১২.১৯ ২৫.১২.২১ ০১.০২.২২ ০৫.০৩.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ৩১.১২.২২ ৩০.১২.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৭] সা’দত আিল আখ
সািহত রার দান

[৩.৭.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ২৮.১২.১৯ ২৬.১২.২০ ২৫.১২.২১ ০১.০২.২২ ০৫.০৩.২২ ০৫.০৩.২২ ০৭.০৫.২২ ৩১.১২.২২ ৩০.১২.২৩

[৩.৮] হালীমা-সরীন
িবান রার দান

[৩.৮.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ২৮.১২.১৯ ২৫.১২.২১ ০৫.০৩.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ২৮.০২.২৩ ২৯.০২.২৪

[৩.৯] অাপক
মমতাজউীন আহমদ
নাজন রার

[৩.৯.১] যথাসমেয়
রার দান

তািরখ তািরখ ১ ২৫.১২.২১ ০১.০২.২২ ০৫.০৩.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ৩১.১২.২২ ৩০.১২.২৩

[৩.১০] নীর চৗরী িত
রার দান

[৩.১০.১] কাশনা
িতানেক দ
ারক রার

তািরখ তািরখ ১ ২৯.০২.২০ ২৮.০২.২১ ২৮.০২.২২ ০১.০২.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ২৮.০২.২৩ ২৯.০২.২৪

[৩.১১] িচরন সাহা িত
রার দান

[৩.১১.১] কাশনা
িতানেক দ
ারক রার

তািরখ তািরখ ১ ২৯.০২.২০ ২৮.০২.২১ ২৮.০২.২২ ০১.০২.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ২৮.০২.২৩ ২৯.০২.২৪

[৩.১২] রাকামান খান
দাদাভাই িত রার দান

[৩.১২.১] কাশনা
িতানেক দ
ারক রার

তািরখ তািরখ ১ ২৯.০২.২০ ২৮.০২.২১ ২৮.০২.২২ ০১.০২.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ২৮.০২.২৩ ২৯.০২.২৪

[৩.১৩] িশী কাইম চৗরী
িত রার দান

[৩.১৩.১] কাশনা
িতানেক দ
ারক রার

তািরখ তািরখ ১ ২৯.০২.২০ ২৮.০২.২১ ২৮.০২.২২ ০১.০২.২২ ০২.০৪.২২ ০৭.০৫.২২ ০৪.০৬.২২ ২৮.০২.২৩ ২৯.০২.২৪

[৩.১৪] ফেলা (বাংলা
একােডিম সািহত
রারা লখক)

[৩.১৪.১] নন
ফেলা

সমি সংা ৩ ৪ ১০ ৭ ৫ ৩ ২ ১ ৮ ৯

[৩.১৫] গেবষণাি দান [৩.১৫.১] গেবষক সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ৩ ৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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
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আিম, মহাপিরচালক, বাংলা একােডিম, সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, সংিত িবষয়ক মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, বাংলা একােডিম-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলা একােডিম

তািরখ

সিচব
সংিত িবষয়ক মণালয়

তািরখ

Stamp
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অপাআস অবাদ, পাক ও আজািতক সংেযাগ

২ কেচৗিশসা কবীর চৗরী িশসািহত রার

৩ কজউসা কিব জসীমউদদীন সািহত রার

৪ গসঅিব গেবষণা, সংকলন এবং অিভধান ও িবেকাষ

৫ িচসা িচরন সাহা িত রার

৬ জত জনসংেযাগ, তি ও িশণ

৭ জাসােলজা জাতীয় সািহত ও লখক জাঘর

৮ িনপ িনব াহী পিরষদ

৯ মাপ শাসন, মানবসদ উয়ন ও পিরকনা

১০ ফাজাম ফাকেলার, জাঘর ও মহােফজখানা

১১ বাএ বাংলা একােডিম

১২ বাএ বাংলা একােডিম াগার

১৩ বাএে বাংলা একােডিম স

১৪ বাএসা বাংলা একােডিম সািহত রার

১৫ িবিব িবয়, িবপণন ও ন ণ

১৬ ভাআজা ভাষা আোলন জাঘর

১৭ মইক মযহাল ইসলাম কিবতা রার

১৮ েচৗ নীর চৗরী িত রার

১৯ মকিবসা মেহর কবীর িবান সািহত রার

২০ র রবী রার

২১ রাখাদা রাকামান খান দাদাভাই িত রার

২২ িশকােচৗ িশী কাইম চৗরী িত রার

২৩ সপিম সংিত, পিকা ও িমলনায়তন

২৪ সিবম সংিত িবষয়ক মণালয়

২৫ সাআআসা সা’দত আিল আখ সািহত রার

২৬ সােমাবসা সািহিতক মাহদ বরকা ব সািহত রার

২৭ সও সয়দ ওয়ালীউা রার

২৮ হাশিব হািলমা-শরীন িবান রার
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] ববর জশতবািষ কী উপলে বব-িবষয়ক
 ণয়ন

[১.১.১] ণীত  গসঅিব, গেবষণা উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.২] ববর জশতবািষ কী উপলে বব-িবষয়ক
 কাশ

[১.২.১] কািশত  গসঅিব, গেবষণা উপিবভাগ কািশত 

[১.৩] াধীনতার বণ  জয়ী উপলে  ণয়ন [১.৩.১] ণীত  গসঅিব, গেবষণা ও সংকলন উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.৪] াধীনতার বণ  জয়ী উপলে  কাশ [১.৪.১] কািশত  গসঅিব, গেবষণা ও সংকলন উপিবভাগ কািশত 

[১.৫] গেবষণাধম  ণয়ন [১.৫.১] ণীত  গসঅিব, গেবষণা উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.৬] গেবষণাধম  কাশ [১.৬.১] কািশত  গসঅিব, গেবষণা উপিবভাগ কািশত 

[১.৭] সংকিলত  ণয়ন [১.৭.১] ণীত  গসঅিব, সংকলন উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.৮] সংকিলত  কাশ [১.৮.১] কািশত  গসঅিব, সংকলন উপিবভাগ কািশত 

[১.৯] অিভধান পিরমাজন ও পিরবধ ন [১.৯.১] পিরমাজন ও পিরবধ ন গসঅিব, অিভধান ও িবেকাষ উপিবভাগ অিভধান িবেশষেদর িতেবদন

[১.১০] অিভধান কাশ [১.১০.১] কািশত অিভধান গসঅিব, অিভধান ও িবেকাষ উপিবভাগ কািশত অিভধান

[১.১১] ভাষা ও সািহত িবষয়ক  ণয়ন [১.১১.১] ণীত  সপিম, সংিত উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.১২] ভাষা ও সািহত িবষয়ক  কাশ [১.১২.১] কািশত  সপিম, সংিত উপিবভাগ কািশত 

[১.১৩] অিদত  ণয়ন [১.১৩.১] ণীত  অপাআস, অবাদ উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.১৪] অিদত  কাশ [১.১৪.১] কািশত  অপাআস, অবাদ উপিবভাগ কািশত 

[১.১৫] পা ও পা সহায়ক  ণয়ন [১.১৫.১] ণীত  অপাআস, পাক উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.১৬] পা ও পা সহায়ক  কাশ [১.১৬.১] কািশত  অপাআস, পাক উপিবভাগ কািশত 

[১.১৭] লাকজ সংিত িবষয়ক  ণয়ন [১.১৭.১] ণীত  ফাজাম, ফাকেলার উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.১৮] লাকজ সংিত িবষয়ক  কাশ [১.১৮.১] কািশত  ফাজাম, ফাকেলার উপিবভাগ কািশত 

[১.১৯] ন িত ের পিরমাজন ও সংরণ [১.১৯.১] পিরমাজন ও সংরণত  িবিব, ন ণ উপিবভাগ পিরমাজন ও সংরণ িতেবদন/ কািশত 

[১.২০] পিরমাজন ও সংরণত ন িত  কাশ
[১.২০.১] কািশত  িবিব, ন ণ উপিবভাগ কািশত 

[১.২০.২] ণ সংা িবিব, ন ণ উপিবভাগ ণ আেদশ

[১.২১] ন িত  কাশ
[১.২১.১] কািশত  িবিব, ন ণ উপিবভাগ কািশত 

[১.২১.২] ণ সংা িবিব, ন ণ উপিবভাগ ণ আেদশ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.২২] পিকা কাশ [১.২২.১] কািশত পিকা
পিকা উপিবভাগ, গেবষণা উপিবভাগ,
জনসংেযাগ ও তি উপিবভাগ, ফাকেলার
উপিবভাগ

কািশত পিকা

[২.১] অান ও সিমনার আেয়াজন
[২.১.১] আেয়ািজত অান সপিম, সংিত উপিবভাগ অান কােলার/ আমণপ

[২.১.২] অংশহণকারী সপিম, সংিত উপিবভাগ আমণপ িবতরেণর তািলকা/ অংশহণকারীেদর উপিিতর িরিচ

[২.২] কিউটার িশণ দান (মািসক) [২.২.১] আেয়ািজত কাস  জত, িশণ উপিবভাগ িবাপন দান

[২.২] কিউটার িশণ দান (মািসক) [২.২.২] অংশহণকারী জত, িশণ উপিবভাগ অংশহণকারীর তািলকা

[২.৩] ািতািনক সমতা ি

[২.৩.১] কম কতা ও কম চারীেদর আেয়ািজত
িশণ সশন

মাপ, শাসন উপিবভাগ
অংশহণকারীর তািলকা/ িশণ আেদশ (কম কতা পয ােয় ২০ এবং
কম চারী পয ােয় ১০ সশেন িশণ দান করা হেব)

[২.৩.২] সমসামিয়ক িবষেয়র ওপর লািন ং
সশন

মাপ, শাসন উপিবভাগ

অংশহণকারীর তািলকা/ িশণ আেদশ (কম কতা ও কম চারী পয ােয়
এিপএ, ই-গভাা, ত অিধকার, সবা দান িতিত,
এসিডিজ,পবািষ কী পিরকনা, ডা ান ও িত পিরকনার ওপর
৫ সশেন িশণ দান করা হেব)

[২.৪] অমর এেশ বইেমলা আেয়াজন
[২.৪.১] অংশহণকারী কাশনা িতান িবিব ও শাসন উপিবভাগ আমণপ ও অংশহণকারী কাশনা িতােনর ড়া তািলকা

[২.৪.২] দশ নাথ (ল) িবয় ও িবপণন উপিবভাগ আরচয় (গণনাকারী ঢাকার গইট)

[২.৫]  িবয় [২.৫.১] ের িবয় (কা টাকা) িবয় ও িবপণন উপিবভাগ িবয় রিজার

[২.৬] ভাষা-আোলন জাঘর দশ ন [২.৬.১] পিরদশ নকারী ফাজাম, জাঘর ও মহােফজখানা উপিবভাগ উপিিত রিজার

[২.৭] জাতীয় সািহত ও লখক জাঘর দশ ন [২.৭.১] পিরদশ নকারী ফাজাম, জাঘর ও মহােফজখানা উপিবভাগ উপিিত রিজার

[২.৮] সাধারণ পিরষেদর বািষ ক সভা আেয়াজন [২.৮.১] আেয়ািজত সভা পিরষদ উপিবভাগ িবি/আমণপ/ছিব

[২.৮] সাধারণ পিরষেদর বািষ ক সভা আেয়াজন [২.৮.২] অংশহণকারী পিরষদ উপিবভাগ উপিিত রিজার

[২.৯] সানচক ফেলািশপ দান [২.৯.১] নন সানচক ফেলা পিরষদ উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সংবাদ িবি

[২.১০] জীবনসদ ও সাধারণ সদপদ দান [২.১০.১] নন সদ পিরষদ উপিবভাগ িনপ-কায িববরণী/ িবভাগীয় রিজার

[৩.১] বাংলা একােডিম সািহত রার দান [৩.১.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের কিপ

[৩.২] রবী রার দান (২৫শ বশাখ) [৩.২.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.৩] নজল রার দান (১১ই জ) [৩.৩.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.৪] মযহাল ইসলাম কিবতা রার দান [৩.৪.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.৫] সািহিতক মাহদ বরকাহ ব সািহত
রার দান

[৩.৫.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.৬] মেহর কবীর িবান সািহত রার দান [৩.৬.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.৭] সা’দত আিল আখ সািহত রার দান [৩.৭.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.৮] হালীমা-সরীন িবান রার দান [৩.৮.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.৯] অাপক মমতাজউীন আহমদ নাজন রার [৩.৯.১] যথাসমেয় রার দান সপিম, সংিত উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.১০] নীর চৗরী িত রার দান
[৩.১০.১] কাশনা িতানেক দ ারক
রার

গসঅিব িবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.১১] িচরন সাহা িত রার দান
[৩.১১.১] কাশনা িতানেক দ ারক
রার

গসঅিব িবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.১২] রাকামান খান দাদাভাই িত রার দান
[৩.১২.১] কাশনা িতানেক দ ারক
রার

গসঅিব িবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.১৩] িশী কাইম চৗরী িত রার দান
[৩.১৩.১] কাশনা িতানেক দ ারক
রার

গসঅিব িবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.১৪] ফেলা (বাংলা একােডিম সািহত রারা
লখক)

[৩.১৪.১] নন ফেলা পিরষদ উপিবভাগ
িনপ-এর অেমািদত বাংলা একােডিম সািহত রারােদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ

[৩.১৫] গেবষণাি দান [৩.১৫.১] গেবষক গসঅিব, গেবষণা উপিবভাগ
িনপ-অেমািদত বাংলা একােডিম গেবষণািা গেবষকেদর তািলকা/
সনদপের ফেটাকিপ
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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
অমর এেশ বইেমলা আেয়াজন দশ নাথ (ল) বাংলা একােডিম সংিত িবষয়ক মণালয়
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


