
খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ংযমাজনী-৬: খ্রবযমাগ প্রখ্রিকায ব্যফস্থা ংক্রান্ত কভ ম-খ্রযকল্পনা ফাস্তফায়ন, ২০২২-২০২৩ 

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

 

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

কাম মক্রযভয 

ক্ষেৈ 

ভান কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূচক একক কভ ম 

ম্পাদন 

সূযচযকয 

ভান 

প্রকৃি 

জমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

জমন 

২০২১-

২২ 

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

  াধ াযণ খ্রি 

উত্তভ 

উত্তভ চরখ্রি 

ভান 

চরখ্রি 

ভাযনয 

খ্রনযে 

জমন খ্রজমি 

ভান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রাখ্রিষ্ঠাখ্রনক ১৪ 

[১.১] খ্রবযমাগ খ্রনষ্পখ্রত্ত কভ মকিমা 

(খ্রনক) ও অখ্রর কভ মকিমায িথ্য 

ওযয়ফাআযর্ এফং খ্রজঅযএ 

পর্ওয়যাযয (প্রযমাজয ক্ষেযৈ ) 

ত্রৈভাখ্রক খ্রবখ্রত্তযি ারনাগাদকযণ 

[১.১.১] খ্রনক ও অখ্রর 

কভ মকিমায িথ্য 

ওযয়ফাআযর্ ও খ্রজঅযএ 

পর্ওয়যাযয ারনাগাদকৃি / 

অযরািকৃি 

ংখ্যা ৪ -- -- ৪ ৩ -- -- -- 

২৯.১২.২০২২ িাখ্রযযে 

ারনাগাদ ও ওযয়ফাআযর্ 

অযরাি কযা যয়যে 

১.০০ 

[১.২] খ্রনখ্রদ মষ্ট ভযয় নরাআযন / 

পরাআযন প্রাপ্ত খ্রবযমাগ খ্রনষ্পখ্রত্ত 

[১.২.১] খ্রবযমাগ 

খ্রনষ্পখ্রত্তকৃি 
% ৭ -- -- ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

২য় ক্ষকায়ার্ মাযয ক্ষকান 

খ্রবযমাগ াওয়া মায়খ্রন 
১.৭৫ 

[১.৩] খ্রবযমাগ খ্রনষ্পখ্রত্ত ংক্রান্ত 

ভাখ্রক প্রখ্রিযফদন উর্ধ্মিন কর্তমে 

ফযাফয ক্ষপ্রযণ 

[১.৩.১] ভাখ্রক 

প্রখ্রিযফদন ক্ষপ্রখ্রযি 
% ৩ -- -- ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

যটাফয, নযবম্বয ও খ্রিযম্বয 

-২০২২ ভাযয ভাখ্রক 

প্রখ্রিযফদন ক্ষপ্রযণ কযা যয়যে 

০.৭৫ 

খ্রযফীেণ 

ও েভিা 

জমন 

১১ 

[২.১] ত্রৈভাখ্রক খ্রবখ্রত্তযি খ্রযফীেণ 

এফং ত্রৈভাখ্রক খ্রযফীেণ প্রখ্রিযফদন 

উর্ধধ মিন কর্তমযেয খ্রনকর্ ক্ষপ্রযণ 

[২.১.১] ত্রৈভাখ্রক 

প্রখ্রিযফদন ক্ষপ্রখ্রযি 
ংখ্যা ৩ -- -- ৪ ৩ ২ ১ -- 

৩০.১২.২০২২ িাখ্রযযে ২য় 

ত্রৈভাখ্রক খ্রযফীেণ 

প্রখ্রিযফদন ক্ষপ্রযণ কযা যয়যে 

০.৭৫ 

[২.২] কভ মকিমা/কভ মচাযীযদয ভন্বযয় 

খ্রবযমাগ প্রখ্রিকায ব্যফস্থা এফং 

খ্রজঅযএ পর্ওয়যায খ্রফলয়ক 

ক্ষখ্রভনায/কভ মারা/প্রখ্রেণ অযয়াজন 

[২.২.১] 

প্রখ্রেণ/ক্ষখ্রভনায/ 

কভ মারা অযয়াখ্রজি 

ংখ্যা ৪ -- -- ২ ১ -- -- - 
৩য় ও ৪র্ ম ক্ষকায়ার্ মাযয 

অযয়াজন কযা যফ 
০.০০ 

[২.৩] খ্রবযমাগ প্রখ্রিকায ব্যফস্থানা 

খ্রফলযয় ক্ষস্টকযাল্ডাযগযণয ভন্বযয় 

ফখ্রিকযণ বা অযয়াজন 

[২.৩.১] ফখ্রিকযণ 

বা অযয়াখ্রজি 
ংখ্যা ৪ -- -- ২ ১ -- -- -- 

৩য় ও ৪র্ ম ক্ষকায়ার্ মাযয 

অযয়াজন কযা যফ 
০.০০ 

ক্ষভার্ = ২৫ - - - ২৫ - - - - - - - - ৪.২৫ 

 

 

                  

খ্রনভ মর ক্ষযাজাখ্রযও 

খ্রচফ 

খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 


