
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

সংয াজনী-৮: তথ্য খ্রধকার খ্রিষয়ক িাখ্রষ িক কর্ম ি-খ্ররকল্পনা িাস্তিায়ন, ২০২২-২০২৩ 

২য় ত্রৈর্মাখ্রসক গ্রগখ্রত প্রখ্রতযিদন (যটাির, ২০২২ - খ্রিযসম্বর, ২০২২) 
 

দপ্তর/সংস্থার নার্মঃ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম ি খ্রিষয়ক র্মন্ত্রণালয় 

কা িক্রযর্মর 

ক্ষেৈ 

র্মান কা িক্রর্ম কর্ম িসম্পাদন সূচক একক কর্ম ি 

সম্পাদন 

সূযচযকর 

র্মান 

প্রকৃত 

জিন 

২০২০

-২১ 

প্রকৃত 

জিন 

২০২১

-২২ 

লেযর্মাৈা ২০২২-২০২৩ ২য় ক্ষকায়ার্ িার (যটাির- খ্রিযসম্বর) 

 স াধ ার ণ খ্রত 

উত্তর্ম 

উত্তর্ম চলখ্রত 

র্মান 

চলখ্রত 

র্মাযনর 

খ্রনযে 

জিন খ্রজিত 

র্মান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - - 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪  

প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক ১০ 
[১.১] তথ্য খ্রধকার অআন নু ায়ী খ্রনধ িাখ্ররত 

সর্মযয়র র্মযে তথ্য প্রাখ্রপ্তর অযিদন খ্রনষ্পখ্রত্ত 

[১.১.১] খ্রনধ িাখ্ররত সর্মযয়র র্মযে 

তথ্য প্রাখ্রপ্তর অযিদন খ্রনষ্পখ্রত্ত 
% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% -- -- 

তথ্য প্রাখ্রপ্তর অযিদন 

াওয়া  ায়খ্রন 
১.৫০ 

সের্মতা বৃখ্রি ১৫ 

[২.১] স্বপ্রযণাখ্রদতভাযি প্রকাশয াগ্য সকল 

তথ্য হালনাগাদ কযর ওযয়িসাআযর্ প্রকাশ 

[২.১.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওযয়িসাআযর্ প্রকাখ্রশত 
তাখ্ররখ ০৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
-- -- 

৩০.১২.২০২২ তাখ্ররযখ 

হালনাগাদকৃত তথ্য ওযয়িসাআযর্ 

প্রকাশ করা হযয়যে 
১.০০ 

৩০-০৬-

২০২২ 
-- -- -- -- 

০৫.০৭.২০২২ তাখ্ররযখ হালনাগাদ 

তথ্য প্রকাশ করা হযয়যে 

[২.২] িাখ্রষ িক প্রখ্রতযিদন প্রকাশ  
[২.২.১] খ্রনধ িাখ্ররত সর্মযয় 

িাখ্রষ িক প্রখ্রতযিদন প্রকাখ্রশত 
তাখ্ররখ ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
-- -- 

১৩.১০.২০২২ তাখ্ররযখ প্রকাশ 

ওযয়িসাআযর্ করা হযয়যে 
০.০০ 

[২.৩] তথ্য খ্রধকার অআন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা নুসাযর  ািতীয় তযথ্যর কযার্ালগ ও 

আনযিক্স ত্রতখ্রর/হালনাগাদকরণ 

[২.৩.১] তযথ্যর কযার্ালগ ও 

আনযিক্স প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগাদকৃত 

তাখ্ররখ ০৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
-- -- প্রখ্রক্রয়াধীন ০.০০ 

[২.৪] তথ্য খ্রধকার অআন ও খ্রিখ্রধখ্রিধান 

সম্পযকি জনসযচতনতা বৃখ্রিকরণ 

[২.৪.১] প্রচার কা িক্রর্ম 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ -- -- প্রখ্রক্রয়াধীন ০.০০ 

[২.৫] তথ্য খ্রধকার অআন, ২০০৯ ও এর 

খ্রিখ্রধর্মালা, প্রখ্রিধানর্মালা, স্বতঃপ্রযনাখ্রদত 

তথ্য প্রকাশ খ্রনযদ িখ্রশকাসহ সংখ্রিষ্ট খ্রিষযয় 

কর্ম িকতিা/কর্ম িচারীযদর প্রখ্রশেণ অযয়াজন 

[২.৫.১] প্রখ্রশেণ অযয়াখ্রজত সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ -- -- 
০১.১২.২০২২ তাখ্ররযখ ২য় 

প্রখ্রশেণ অযয়াখ্রজত হযয়যে 
১.০০ 

[২.৬] তথ্য খ্রধকার সংক্রান্ত প্রযতযকটি 

ত্রৈর্মাখ্রসক গ্রগখ্রত প্রখ্রতযিদন খ্রনধ িাখ্ররত সর্মযয় 

ওযয়িসাআযর্র তথ্য খ্রধকার ক্ষসিািযক্স প্রকাশ 

[২.৬.১] ত্রৈর্মাখ্রসক গ্রগখ্রত 

প্রখ্রতযিদন ওযয়িসাআযর্র তথ্য 

খ্রধকার ক্ষসিািযক্স প্রকাখ্রশত 

সংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১ -- 

৩০.১২.২০২২ তাখ্ররযখ 

ওযয়িসাআযর্র তথ্য খ্রধকার 

ক্ষসিািযক্স প্রকাশ করা হযয়যে 

০.৫০ 

ক্ষর্মার্ = ২৫ - - - ২৫ - - - - - - - - ০৪ 

 

                  

খ্রনর্ম িল ক্ষরাজাখ্ররও 

সখ্রচি 
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