
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আরকাইভস ও াগার অিধদ র 

সং িত িবষযক় ম ণালয ়
৩২, িবচারপিত এস.এম. মােশদ সরিণ 

আগার াও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.nanl.gov.bd

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১১.৩৪.০০১.১৮.১ তািরখ: 
০৭ জা য়াির ২০২২

২৩ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় অিধদ েররঅিধদ েরর   ২০২১২০২১--২২২২   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি  (APA)  (APA) এরএর   ২য়২য়  মা িসকমািসক
((অে াবরঅে াবর -- িডেস রিডেস র //২০২১২০২১) ) অ গিতঅ গিত   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

আরকাইভস ও াগার অিধদ েরর ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  (APA) এর ২য়২য়  মা িসকমািসক
((অে াবরঅে াবর -- িডেস রিডেস র //২০২১২০২১) ) অ গিতঅ গিত   িতেবদনিতেবদন   এতৎসে  সং  কের রণ করা হেলা। 

সং ি : ২য় মািসক (অে াবর-িডেস র/২০২১) অ গিত িতেবদন।

৭-১-২০২২

সিচব, সং িত িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।

ফিরদ আহমদ ইঁয়া
মহাপিরচালক

ফান: ০২-৪৮১১৭৬৯৫
ফ া : ০২-৫৮১৫৩৬৭১

ইেমইল: dg@nanl.gov.bd

ারক ন র: ৪৩.২৫.০০০০.০১১.৩৪.০০১.১৮.১/১(৬) তািরখ: ২৩ পৗষ ১৪২৮
০৭ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (লাইে ির), পিরচালক এর দ র, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
২) া ামার, আই  শাখা, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৩) া ামার, আইিস  সল, সং িত িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৪) িচফ িববিলও াফার/উপপিরচালক, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক (আরকাইভস), আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালেকর ি গত সহকাির, আরকাইভস ও াগার অিধদ র, ঢাকা।

৭-১-২০২২
মাঃ আ  দাউদ 
িববিলও াফার

১



া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৪, ২০২২

আরকাইভস ও াগার অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িিক কাশনা
ও সংহীত
নিথপের সমেয়
জাতীয় তভাার
সকরণ

২৫

[১.১] নন ও মৗিলক
কাশনা সংহকরণ

[১.১.১] সংহীত কাশনা সংা ৫ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০৪০

[১.২] গেবষক ও পাঠক
সবা

[১.২.১] গেবষক ও পাঠক
আগমন

জন ৮ ১০৭৫০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৫১৯৫

[১.৩] ISBN নর
দান

[১.৩.১] ইত ISBN সংা ৬ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ২৫৮০

[১.৪] আরকাইভাল
নিথপ সংহ

[১.৪.১] সংহীত নিথপ সংা ৬ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ২৪৩

২

সংহীত কাশনা
ও আরকাইভাল
নিথপ
িয়াকরণ ও
সংরণ

২৫

[২.১] তসামী
অাকেসশন/ িণকরণ/
ডাটাএির মােম
িডিজটাল কাটালগ
তির/ জাতীয় পির
জ পািলিপ ণয়ন
ও কাশ

[২.১.১] বই অাকেসশন সংা ৫ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ২৭০৯

[২.১.২] বইেয়র িণকরণ নর
দান

সংা ৫ ৭৫০০ ৭৪০০ ৭৩০০ ৭২০০ ৭১০০ ৬১২৮

[২.১.৩] বই ও পিকার
িডিজটাল কাটালগ তির

সংা ৫ ৭৫০০ ৭৪০০ ৭৩০০ ৭২০০ ৭১০০ ৭৭১৫

[২.১.৪] জাতীয় পির
পািলিপ ণয়ন

তািরখ ২ ৩০-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ৩০-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩০-০৫-২০২২

[২.১.৫] জাতীয় পি কাশ তািরখ ১ ১৬-০৬-২০২২ ১৮-০৬-২০২২ ১৯-০৬-২০২২ ২২-০৬-২০২২ ২৬-০৬-২০২২

[২.২] নিথপ
িয়াকরণ, বই,
পপিকা ও নিথপ
মরামত ও বধাইকরণ

[২.২.১] নিথপ িয়াকরণ সংা ৫ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ১৩০১৮

[২.২.২] বই, পপিকা ও
নিথপ মরামত ও বধাই

ভিলম ২ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৩০৯



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

সংরিত কাশনা
ও নিথপের
িডিজটাইেজশন ও
ািতািনক
সমতা িকরণ

২০

[৩.১] তসামীর
িডিজটাইেজশন
(ািনং) এবং
আরকাইভস িদবস
উদযাপন

[৩.১.১] বই, পপিকা ও
নিথপ িডিজটাইজকরণ

সংা ৪ ২৫০০০০ ২৪৯০০০ ২৪৮০০০ ২৪৭০০০ ২৪৬০০০ ৮৬৫২৬

[৩.১.২] আজািতক আরকাইভস
িদবস

তািরখ ৪ ০৯-০৬-২০২২

[৩.২] পশাগত ও
অভরীণ িশণ
দান

[৩.২.১] আরকাইভস ও াগার
পশাজীবীেদর িশণ দান

জন ২ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৫৪

[৩.২.২] অিধদেরর
কম কতা/কম চারীেদর অভরীণ
িশণ দান

জনঘা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[৩.৩] সিমনার ও
ওয়াকশপ আেয়াজন
এবং সেচতনতা
িলক কায ম

[৩.৩.১] সিমনার ও ওয়াকশপ
আেয়াজন করা

সংা ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.৩.২] িবিভ মণালয়,
দরসংা, িবভাগ ও জলা
পয ােয় সেচতনতা িলক সভা

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ০৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

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 ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


