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সংয াজনী-৭: সসবা প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি বাস্তবায়ন কর্ম ম-খ্রিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

২য় ত্রৈর্মাখ্রসক গ্রগখ্রি প্রখ্রিযবদন (যটাবি, ২০২২ - খ্রিযসম্বি, ২০২২) 

 

দপ্তি/সংস্থাি নার্মঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম ম খ্রবষয়ক র্মন্ত্রণালয় 

কা মক্রযর্মি 

সেৈ 

র্মান কা মক্রর্ম কর্ম মসম্পাদন সূচক একক কর্ম ম 

সম্পাদন 

সূযচযকি 

র্মান 

প্রকৃি 

জমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

জমন 

২০২১-

২২ 

লেযর্মাৈা ২০২২-২০২৩ ২য় সকায়ার্ মাি (যটাবি - খ্রিযসম্বি) 

 স াধ ািণ খ্রি 

উত্তর্ম 

উত্তর্ম চলখ্রি 

র্মান 

চলখ্রি 

র্মাযনি 

খ্রনযে 

জমন খ্রজমি 

র্মান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রাখ্রিষ্ঠাখ্রনক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্মাখ্রসক খ্রিখ্রত্তযি সসবা 

প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি সংক্রান্ত খ্রিবীেণ 

কখ্রর্মটি পুনগ মঠন 

[১.১.১] কখ্রর্মটি 

পুনগ মঠিি 
সংখ্যা ৩ -- -- ৪ ৩ ২ ১ -- 

২৯.১২.২০২২ িাখ্রিযে কখ্রর্মটি 

পুনগ মঠন কযি ওযয়বসাআযর্ 

অযলাি কিা হযয়যে 

০.৭৫ 

[১.২] ত্রৈর্মাখ্রসক খ্রিখ্রত্তযি সসবা 

প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি সংক্রান্ত খ্রিবীেণ 

কখ্রর্মটিি সিাি খ্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] খ্রসদ্ধান্ত 

বাস্তবাখ্রয়ি এবং 

প্রখ্রিযবদন সপ্রখ্রিি 

% ৪ -- -- ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

২য় ত্রৈর্মাখ্রসক খ্রিবীেণ 

কখ্রর্মটিি সিাি খ্রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন হাি ১০০% 

১.০০ 

[১.৩] সসবা প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি খ্রবষযয় 

অওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি সর্মন্বযয় 

ত্রৈর্মাখ্রসক খ্রিখ্রত্তযি সিা অযয়াজন 

[১.৩.১] সিা 

অযয়াখ্রজি 
সংখ্যা ২ -- -- ৪ ৩ ২ ১ -- 

১৯.১০.২০২২ িাখ্রিযে ২য় 

ত্রৈর্মাখ্রসক সিা নুখ্রষ্ঠি হযয়যে 
০.৫০ 

[১.৪] ত্রৈর্মাখ্রসক খ্রিখ্রত্তসি সসবা 

প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি হালনাগাদকিণ 

(অওিাধীন দপ্তি/সংস্থাসহ) 

[১.৪.১] 

হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৯ -- -- ২ ১ -- -- -- 

০৬.০৭.২০২২ িাখ্রিযে হালনাগাদ 

কযি ওযয়বসাআযর্ অযলাি কিা 

হযয়যে। ৩য় সকায়ার্ মাসি পুনিায় 

হালনাগাদ কযি ওযয়বসাআযর্ 

অযলাি কিা হযব। 

০.০০ 

সের্মিা 

জমন 
৭ 

[২.১] সসবা প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি 

খ্রবষয়ক কর্ম মশালা/প্রখ্রশেণ/ 

সসখ্রর্মনাি অযয়াজন 

[২.১.১] প্রখ্রশেণ/ 

কর্ম মশালা 

অযয়াখ্রজি  

সংখ্যা ৩ -- -- ২ ১ -- -- -- 
৩য় ও ৪র্ ম সকায়ার্ মাযি ২টি 

প্রখ্রশেণ অযয়াজন কিা হযব 
০.০০ 

[২.২] সসবা প্রদান প্রখ্রিশ্রুখ্রি খ্রবষযয় 

সস্টকযহাল্ডািগযণি সর্মন্বযয় 

বখ্রহিকিণ সিা অযয়াজন 

[২.২.১] 

বখ্রহিকিণ সিা 

অযয়াখ্রজি 

সংখ্যা ৪ -- -- ২ ১ -- -- -- 
৩য় ও ৪র্ ম সকায়ার্ মাযি 

বখ্রহিকিণ সিা নুখ্রষ্ঠি হযব 
০.০০ 

সর্মার্ = ২৫ - - - ২৫ - - - - - - - - ২.২৫ 

 

                  

খ্রনর্ম মল সিাজাখ্রিও 

সখ্রচব 
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