
খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ংযমাজনী-৫: আ-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন কভ যখ্রযকল্পনা ফাস্তফায়ন, ২০২২-২০২৩ 

২য় ত্রৈভাখ্রক গ্রগখ্রি প্রখ্রিযফদন (যটাফয, ২০২২ - খ্রিযম্বয, ২০২২) 
 

দপ্তয/ংস্থায নাভঃ খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধভ য খ্রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ক্র ভ কভ যম্পাদন 

ক্ষেৈ 

ভান কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক একক কভ য 

ম্পাদন 

সূচযকয 

ভান 

রেযভাৈা ২০২২-২০২৩ ২য় ক্ষকায়ার্ যায (যটাফয-খ্রিযম্বয)  

াধাযণ খ্রি উত্তভ উত্তভ চরখ্রি ভান চরখ্রি 

ভাযনয খ্রনযে 

জযন খ্রজযি 

ভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১ 

[১] আ-গবর্ন্যান্স 

ও উদ্ভাফন 

ংক্রান্ত 

কাম যক্রক্ষভয 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষজাযদাযকযণ 

৩০ 

[১.১] ক্ষফা খ্রজকযণ / 

খ্রিখ্রজর্াআযজযনয ভাধ্যযভ 

উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] ক্ষফা খ্রজকযণ/খ্রিখ্রজর্াআযজযনয ভাধ্যযভ 

ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফাখ্রয়ি 
িাখ্রযখ ১০ ০৪/০৫/২৩ ১১/০৫/২৩ ১৮/০৫/২৩ ২৫/০৫/২৩ ৩১/০৫/২৩ 

৪র্ য ক্ষকায়ার্ যাযয 

ফাস্তফাখ্রয়ি যফ 
০.০০ 

[১.২] আিঃপূযফ য 

ফাস্তফাখ্রয়ি উদ্ভাফনী ধাযণা , 

খ্রজকৃি ও খ্রিখ্রজর্াআজকৃি 

ক্ষফায িার্াযফজ প্রস্তুি কযা 

এফং ক্ষফামূ চালু যাখা 

[১.২.১] আিঃপূযফ য ফাস্তফাখ্রয়ি উদ্ভাফনী ধাযণা , 

খ্রজকৃি ও খ্রিখ্রজর্াআজকৃি ক্ষফায িার্াযফজ প্রস্তুিকৃি 
িাখ্রযখ ২ ১৩/১০/২২ ২৭/১০/২২ ১০/১১/২২ -- -- 

৩য় ক্ষকায়ার্ যাযয 

ফাস্তফাখ্রয়ি যফ 
০.০০ 

[১.২.২] আিঃপূযফ য ফাস্তফাখ্রয়ি উদ্ভাফনী ধাযণা , 

খ্রজকৃি ও খ্রিখ্রজর্াআজকৃি ক্ষফামূ চালুকৃি 
িাখ্রযখ ৭ ০৪/০৫/২৩ ১১/০৫/২৩ ১৮/০৫/২৩ ২৫/০৫/২৩ ৩১/০৫/২৩ 

৪র্ য ক্ষকায়ার্ যাক্ষয 

ফাস্তফাখ্রয়ি যফ 
০.০০ 

[১.৩] আ-নখ্রর্য ব্যফায বৃখ্রি [১.৩.১] আ-পাআযর ক্ষনার্ খ্রনষ্পখ্রত্তকৃি % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 
অআখ্রি াওয়া ভাৈআ কযা 

যফ 
০.০০ 

[১.৪] ৪র্ য খ্রল্প খ্রফপ্লযফয 

ম্ভাব্য চযাযরঞ্জ ক্ষভাকাযফরায় 

অআন/খ্ররখ্র/কভ য-খ্রযকল্পনা 

প্রণয়ন এফং খ্রফলয়খ্রবখ্রত্তক 

কভ যারা অযয়াজন 

[১.৪.১] ৪র্ য খ্রল্প খ্রফপ্লযফয ম্ভাব্য চযাযরঞ্জ 

ক্ষভাকাযফরায় অআন/খ্ররখ্র/কভ য-খ্রযকল্পনা প্রণীি 
িাখ্রযখ ৪ ৩১/১০/২২ ১৬/১০/২২ ৩০/১১/২২ ১৫/১২/২২ ২৯/১২/২২ 

২৫.১০.২২ িাখ্রযযখ কভ য-

খ্রযকল্পনা প্রণীি যয়যে 
৪.০০ 

[১.৪.২] ৪র্ য খ্রল্প খ্রফপ্লযফয চযাযরঞ্জ ক্ষভাকাযফরায় 

খ্রফলয়খ্রবখ্রত্তক কভ যারা অযয়াখ্রজি 
ংখ্যা ৩ ২ -- ১ -- -- 

১২.১০.২২ িাখ্রযযখ ১ভ 

কভ যারা অযয়াখ্রজি যয়যে 
১.৫০ 

২ 
[২] প্রাখ্রিষ্ঠাখ্রনক 

দেিা বৃখ্রি 
২০ 

[২.১] িথ্য ফািায়ন 

ারনাগাদকযণ  

[২.১.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি (ত্রৈভাখ্রক 

খ্রবখ্রত্তযি) 
ংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

০৭.০৭.২২ ও ১৩.১০.২২ 

িাখ্রযযখ ারনাগাদ কযা যয়যে 
১.৫০ 

[২.২] আ-গবর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাফন কভ যখ্রযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] কভ যখ্রযকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্রখ্রেণ 

অযয়াখ্রজি 
ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

২১.১২.২২ িাখ্রযযখ ২য় 

প্রখ্রেণ অযয়াখ্রজি যয়যে 
০.৭৫ 

[২.২.২] আ-গবর্ন্যান্স কভ যখ্রযকল্পনা ফাস্তফায়ক্ষনয জর্ন্ 

ফযাদ্দকৃি র্ য ব্যখ্রয়ি 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

ফযাদ্দকৃি র্ য ব্যখ্রয়ি 

যয়যে 
০.৭৫ 

[২.২.৩] কভ যখ্রযকল্পনায ধ যফাখ্রল যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রখ্রিযফদন ভখ্রন্ত্রখ্রযলদ খ্রফবাক্ষগ ক্ষপ্রখ্রযি 
িাখ্রযখ ৩ ১৫/০১/২৩ ২২/০১/২৩ ৩১/০১/২৩ ০৯/০২/২৩ ১৬/০২/২৩ 

২য় ক্ষকায়ার্ যাযযয জর্ন্ 

প্রযমাজয নয় 
০.০০ 

[২.২.৪] অওিাধীন দপ্তয /ংস্থায ধ যফাখ্রল যক স্ব-

মূল্যায়ন প্রখ্রিযফদন ম যাযরাচনা ংক্রান্ত প্রখ্রিযফদন 

ভখ্রন্ত্রখ্রযলদ খ্রফবাক্ষগ ক্ষপ্রখ্রযি 

িাখ্রযখ ২ ৩১/০১/২৩ ০৯/০২/২৩ ১৬/০২/২৩ ২৩/০২/২৩ ২৮/০২/২৩ 
ভাঠ ম যাযয় 

ক্ষকান খ্রপ ক্ষনআ 
০.৫০ 

[২.২.৫] ক্ষদয/খ্রফযদয ফাস্তফাখ্রয়ি ন্যযনিভ একটি  

উদ্ভাফনী উযযাগ খ্রযদ যনকৃি 
িাখ্রযখ ৩ ৩১/০৫/২৩ ৩০/০৬/২৩ -- -- -- 

৪র্ য ক্ষকায়ার্ যাযয ফাস্তফাখ্রয়ি 

যফ 
০.০০ 

ক্ষভার্ = ৫০ - - - ৫০ - - - - - - ০৯ 

 

                  

খ্রনভ যর ক্ষযাজাখ্রযও 

খ্রচফ 

খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 


