
খ্রিস্টান ধভীয় কল্যাণ ট্রাস্ট 

ফাখ্রল িক কভ িম্পাদন চুখ্রিয ৩য় ত্রৈভাখ্রক মূল্যায়ন প্রখ্রিবফদন 

(০১ জানুয়াখ্রয ২০২০ - ৩১ ভার্ ি ২০২০) 

 

ককৌরগি 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগি 

উবেবশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূর্ক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূর্বকয 

ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অজিন 
রক্ষ্যভাৈা/ননর্ যায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

অর্যন 
২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধাযণ 
অখ্রি 

উত্তভ 
উত্তভ 

র্রখ্রি 

ভান 

র্রখ্রি 

ভাবনয 

খ্রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ধভীয় 

প্রনিষ্ঠাননয 

ভাননান্নয়ন 

৫০ নিস্টান ধভীয় 

প্রনিষ্ঠান মূনক 

আনথ যক ায়িা প্রদান 

ফযাদ্দকৃি অথ য % ৪০ ৯০% ১০০% ৯৫% ৯৪% ৯৩% ৯২% ৯১% ৪থ য ককায়ার্ যানয 

অনুদান প্রদাননয 

কাম যক্রভ নক্রয়াধীন 

যনয়নে 

নিস্টান ধভীয় 

উানারনয়য 

িানরকা প্রর্য়ন 

িানরকাভুক্ত 

গীর্যা/ 

উানারয়  

ংখ্যা ১০ ৫৫০ ৫৯০ ৬২০ ৬১০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৬২৫ 

ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

২০ ারক-পুনযানিনদয 

প্রনক্ষর্ প্রদান 

প্রনক্ষর্াথী ংখ্যা ১০ ৯৪ ১০২ ১১০ ১০৭ ১০৪ ১০২ ১০০ ১১৫ 

োত্র ও যুফক-

যুফিীনদয প্রনক্ষর্ 

প্রদান 

প্রনক্ষর্াথী  ংখ্যা ১০ ২৪৭ ২৬১ ২৭০ ২৬৬ ২৬৪ ২৬১ ২৬০ ৪থ য ককায়ার্ যানয 

ফাস্তফায়ন কযা নফ 

নেিনিা বৃনি ৫ াম্প্রদানয়ক ম্প্রীনি 

প্রনিষ্ঠা ও ধভীয় উৎফ 

উরনক্ষে বা-

ভানফ আনয়ার্ন 

অংগ্রর্কাযী ংখ্যা ৫ ৪৮ ৭২ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭২ ৭০ ৪থ য ককায়ার্ যানয 

ফাস্তফায়ন কযা নফ 

 

র্রাভান ািা-২ 

 

 

 



ািা-০২ 
 

নিস্টান ধভীয় কল্যার্ ট্রানস্টয আফনিক ককৌরগি উনদ্দিমূ, ২০১৯-২০ 

(কভাট নম্বয-২৫) 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-৭ 

ককৌরগি 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগি 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুর্ক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূর্বকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাৈায ভান: ২০১৯-২০ 

অর্যন 
অাধাযণ 

(Excellent) 

অখ্রি উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

র্রখ্রি ভান 

(Fair) 

র্রখ্রি ভাবনয 

খ্রনবে (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] 

কভ িম্পাদবন 

গখ্রিীরিা 

আনয়ন ও 

কফায ভান 

বৃনি 

১০ 

[১.১] দপ্তয ংস্থায় ই-পাইখ্ররিং দ্ধখ্রি ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] কর াখায় ই-ননথ ব্যফায % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 
ইউর্ায আইনি 

াওয়ায 

নফলয়টি 

নক্রয়াধীন 

যনয়নে 

[১.১.২] ই-পাইবর নখ্রি খ্রনষ্পখ্রত্তকৃি % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[১.১.৩] ই-পাইবর ত্র র্াযীকৃি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[১.২] দপ্তয/িংস্থা কর্তিক খ্রিখ্রজটার কফা র্ালু কযা 
[১.২.১] ন্যযনিভ একটি নতুন খ্রিখ্রজটার কফা 

র্ালুকৃি 
িাখ্রযখ ১ 

১৫ কপব্রুয়াখ্রয, 

২০২০ 

১৫ ভার্ ি, 

২০২০ 

৩১ ভার্ ি, 

২০২০ 

৩০ এখ্রপ্রর, 

২০২০ 

৩০ কভ, 

২০২০ 
প্রনক্রয়াধীন 

[১.৩] দপ্তয/িংস্থা কর্তিক উদ্ভাফনী উবযাগ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী উবযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প র্ালুকৃি 
িানযখ ১ 

১১ ভার্ ি, 

২০২০ 

১৮ ভার্ ি, 

২০২০ 

২৫ ভার্ ি, 

২০২০ 

০১ এখ্রপ্রর, 

২০২০ 

০৮ এখ্রপ্রর, 

২০২০ 
প্রনক্রয়াধীন 

[১.৪] কফা নর্কযর্ 

[১.৪.১] ন্যেনিভ একটি কফা নর্কযর্ 

প্রন ম্যা যকানয আনদ র্ানযকৃি 
িানযখ ০.৫ 

১৫ অনটাফয, 

২০১৯ 

২০ অনটাফয, 

২০১৯ 

২৪ অনটাফয, 

২০১৯ 

২৮ অনটাফয, 

২০১৯ 

৩০ অনটাফয, 

২০১৯ 
প্রনক্রয়াধীন 

[১.৪.২] কফা নর্কযর্ অনধনক্ষনত্র 

ফাস্তফানয়ি 
িানযখ ০.৫ 

১৫ এখ্রপ্রর, 

২০২০ 

৩০ এখ্রপ্রর, 

২০২০ 

১৫ কভ, 

২০২০ 

৩০ কভ, 

২০২০ 

৩০ জুন, 

২০২০ 
প্রনক্রয়াধীন 

[১.৫] খ্রআযএর শুরুয ২ ভা পূবফ ি িংখ্রিষ্ট 

কভ ির্াযীয খ্রআযএর ও ছুটি নগদায়নৈ জাখ্রয কযা 

[১.৫.১] খ্রআযএর আবদ জাখ্রযকৃি  % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - প্রনমার্ে নয় 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়নত্র র্ানযকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - প্রনমার্ে নয় 

[১.৬] শূন্য নদয নফযীনি নননয়াগ প্রদান 

[১.৬.১] নননয়াগ প্রদাননয র্ন্য নফজ্ঞনপ্ত 

র্ানযকৃি 
% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - 

[১.৬.২] নননয়াগ প্রদানকৃি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - 

[১.৭] নফবাগীয় ভাভরা ননষ্পনি [১.৭.১] নফবাগীয় ভাভরা ননষ্পনিকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - প্রনমার্ে নয় 

[১.৮] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযর্ [১.৮.১] কর িথ্য ারনাগাদকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 



করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-৭ 

ককৌরগি 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগি 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুর্ক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূর্বকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাৈায ভান: ২০১৯-২০ 

অর্যন 
অাধাযণ 

(Excellent) 

অখ্রি উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

র্রখ্রি ভান 

(Fair) 

র্রখ্রি ভাবনয 

খ্রনবে (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] দাপ্তনযক 

কভ যকানে 

স্বচ্ছিা বৃনি ও 

র্ফাফনদন 

নননিিকযর্ 

৮ 

[২.১] ফানল যক কভ যম্পাদন চুনক্ত ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] যকানয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্রনক্ষর্ অন্যান্য নফলনয় প্রনক্ষর্ 

আনয়ানর্ি 

র্নঘন্টা ১ ৬০ - - - - প্রনক্রয়াধীন 

[২.১.২] ফাখ্রল িক কভ িম্পাদন চুখ্রিয কর 

প্রখ্রিবফদন অনরাইনন দাখ্রখরকৃি 
ংখ্যা ১ ৪ - - - - ৩ 

[২.১.৩] এনএ টিনভয ভানক বায নিান্ত 

ফাস্তফানয়ি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

[২.১.৪] ভাঠ ম যানয়য কাম যারনয়য ২০১৯-২০ 

অথ যফেনযয ফানল যক কভ যম্পাদন চুনক্তয 

অধ যফানল যক মূল্যায়ন প্রনিনফদন ম যানরােনানন্ত 

পরাফিযক (feedback) প্রদি 

িানযখ ০.৫ 
৩১ র্ানুয়ানয, 

২০২০ 

০৭ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১০ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১১ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১৪ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 
প্রনমার্ে নয় 

[২.২] জািীয় শুদ্ধার্ায ককৌর ও িথ্য অখ্রধকায 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] র্ািীয় শুিাোয কভ যনযকল্পনা 

ফাস্তফানয়ি 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ১০০ 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ য ফেনযয ফানল যক 

প্রনিনফদন ওনয়ফাইনর্ প্রকানি 
িানযখ ১ 

১৫ অনটাফয, 

২০১৯ 

১৫ ননবম্বয, 

২০১৯ 

১৫ নিনম্বয, 

২০১৯ 

১৫ র্ানুয়ানয, 

২০২০ 

৩১ র্ানুয়ানয, 

২০২০ 

০৪ আগষ্ট, 

২০১৯ 

[২.৩] অখ্রববমাগ প্রখ্রিকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

[২.৩.১] খ্রনখ্রদ িষ্ট ভবয়য ভবে অখ্রববমাগ 

খ্রনষ্পখ্রত্তকৃি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ 

[২.৩.২] অনবনমাগ ননষ্পনি ংক্রান্ত ভানক 

প্রনিনফদন ভন্ত্রর্ারনয় দানখরকৃি 
ংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - ৯ 

[২.৪] কফা প্রদান প্রনিশ্রুনি ারনাগাদকযর্ ও 

ফাস্তফায়ন 

[২.৪.১] কফা প্রদান প্রনিশ্রুনি ারনাগাদকৃি % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ১০০ 

[২.৪.২] ননধ যানযি ভনয় ত্রত্রভানক ফাস্তফায়ন 

প্রনিনফদন ভন্ত্রর্ারনয় দানখরকৃি 
ংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - ৩ 

[২.৪.৩] কফাগ্রীিানদয ভিাভি নযফীক্ষর্ 

ব্যফস্থা োলুকৃি 
িানযখ ০.৫ 

৩১ নিনম্বয, 

২০১৯ 

১৫ র্ানুয়ানয, 

২০২০ 

০৭ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১৭ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

২৮ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

২০১৮-১৯ 

অথ যফেনয 

ফাস্তফানয়ি 

ািা-০৩ 

 



করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ করাভ-৭ 

ককৌরগি 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগি 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুর্ক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূর্বকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাৈায ভান: ২০১৯-২০ 

অর্যন 
অাধাযণ 

(Excellent) 

অখ্রি উত্তভ 

(Very Good) 

উত্তভ 

(Good) 

র্রখ্রি ভান 

(Fair) 

র্রখ্রি ভাবনয 

খ্রনবে (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আনথ যক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৭ 

[৩.১] ফানর্র্ ফাস্তফায়ন উন্নয়ন 

[৩.১.১] ফানর্র্ ফাস্তফায়ন নযকল্পনা প্রর্ীি িানযখ ০.৫ 
১৬ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২০ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগষ্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৮ জুরাই, 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রভানক ফানর্র্ ফাস্তফায়ন 

প্রনিনফদন দানখরকৃি 
ংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - ৩ 

[৩.২] ফানল যক উন্নয়ন কভ যসূনে (এনিন) ফাস্তফায়ন 
[৩.২.১] ফানল যক উন্নয়ন কভ যসূনে (এনিন) 

ফাস্তফানয়ি 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ প্রনক্রয়াধীন 

[৩.৩] অনির্ আনি ননষ্পনি কাম যক্রনভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] নত্রক্ষীয় বায় ননষ্পনিয র্ন্য 

সুানযকৃি অনির্ আনি 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অনির্ ম্পন্ন 

য়নন 

[৩.৩.২] অখ্রিট আখ্রত্ত খ্রনষ্পখ্রত্তকৃি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
অনির্ ম্পন্ন 

য়নন 

[৩.৪] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পখ্রত্তয ারনাগাদ িাখ্ররকা 

প্রস্তুি কযা 

[৩.৪.১] স্থাফয ম্পখ্রত্তয িানরকা 

ারনাগাদকৃি 
িানযখ ০.৫ 

০৩ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১১ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১৮ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

২৫ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

০৪ ভাে য, 

২০২০ 

৩১ র্ানুয়ানয, 

২০২০ 

[৩.৪.২] অস্থাফয ম্পখ্রত্তয িানরকা 

ারনাগাদকৃি 
িানযখ ০.৫ 

০৩ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১১ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

১৮ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

২৫ কপব্রুয়ানয, 

২০২০ 

০৪ ভাে য, 

২০২০ 

৩১ র্ানুয়ানয, 

২০২০ 

[৩.৫] ইন্টাযননর্ নফর ইউটিনরটি নফর নযনাধ 

[৩.৫.১] নফনন/নফটিনএর-এয ইন্টাযননর্ 

নফর নযনানধি 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[৩.৫.২] কর্নরনপান নফর নযনানধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[৩.৫.৩] নফদ্যেৎ নফর নযনানধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

  

*াভনয়ক 
 

            

                    

   ননভ যর কযার্ানযও  

                        নেফ 

          নিস্টান ধভীয় কল্যার্ ট্রাস্ট 

ািা-০৪ 

 


