
খুরনা উন্নয়ন কর্তৃক্ষ 

খুরনা। 
আ-গবর্ন্ৃান্স ও উদ্ভাফন কভৃরযকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

ক্রভ কভৃম্পাদন ক্ষক্ষত্র ভান কামকৃ্রভ কভৃম্পাদন সূচক একক কভৃম্পাদ

ন সূচককয 

ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২২-২০২৩ 

াধাযণ রি উত্তভ উত্তভ চররি ভান চররি ভাকনয 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ আ-গবরৃ্ন্ান্স ও 

উদ্ভাফন ংক্রান্ত 

কামকৃ্রকভয 

ফাস্তফায়ন 

ক্ষ াযদাযকযণ 

৩০ [১.১] ক্ষফা 

র কযণ/রির টাআক কনয ভাধ্যকভ 

উদ্বাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] ক্ষফা র কযণ/রির টাআক কনয 

ভাধ্যকভ ন্যযনিভ একটি উদ্ভাফনী ধাযণা 

ফাস্তফারয়ি 

িারযখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.২] আিঃপূকফ ৃফাস্তফারয়ি উদ্ভাফনী 

ধাযণা, র কৃি ও রির টাআ কৃি 

ক্ষফায িাটাকফ  প্রস্তুি কযা এফং 

ক্ষফামূ চালু যাখা 

[১.২.১] আিঃপূকফ ৃফাস্তফারয়ি উদ্ভাফনী ধাযণা, 

র কৃি ও রির টাআ কৃি ক্ষফায িাটাকফ  

প্রস্তুিকৃি 

িারযখ ২ ১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ - - 

[১.২.২] আিঃপূকফ ৃফাস্তফারয়ি উদ্ভাফনী ধাযণা, 

র কৃি ও রির টাআ কৃি ক্ষফামূ চালুকৃি 

িারযখ ৭ ০৪/০৫/২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩ 

[১.৩] আ-নরিয ব্যফায বৃরি [১.৩.১] আ-পাআকর ক্ষনাট রনষ্পরত্তকৃি 

 

িারযখ ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ৃরল্প রফপ্লকফয ম্ভাব্য চযাকরঞ্জ 

ক্ষভাকাকফরায় 

অআন/ররর/কভৃরযকল্পনা প্রণয়ন 

এফং রফলয়রবরত্তক কভৃারা অকয়া ন। 

[১.৪.১] ৪ি ৃরল্প রফপ্লকফয ম্ভাব্য চযাকরঞ্জ 

ক্ষভাকাকফরায় অআন/ররর/কভ-ৃরযকল্পনা 

প্রণীি 

িারযখ ৪ ৩০/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১১/২০২২ 

[১.৪.২] ৪ি ৃরল্প রফপ্লকফয চযাকরঞ্জ ক্ষভাকাকফরায় 

রফলয়রবরত্তক কভৃারা অকয়ার ি 

ংখ্যা ৩ ২ 

 

- ১ - - 

২ [২] প্রারিষ্ঠারনক 

ক্ষভিা বৃরি 

 [২.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযণ [২.১.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি (ত্রত্রভারক 

রবরত্তকি) 

ংখ্যা ৬ ৪ ৩ - ২ - 

[২.২] আ-গবরৃ্ন্ান্স ও উদ্ভাফন 

কভৃরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] কভৃরযকল্পনা ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ অকয়ার ি 

 

ংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ - - 

[২.২.২] আ-গবরৃ্ন্ান্স কভৃরযকল্পনা ফাস্তফায়কনয 

 র্ন্ ফযাদ্দকৃি ি ৃব্যরয়ি 

 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কভৃরযকল্পনায ধফৃারলকৃ স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিকফদন ভরিরযলদ রফবাকগ ক্ষপ্ররযি 

িারযখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] অওিাধীন দপ্তয/ংস্থায ধফৃারলকৃ 

স্বমূল্যায়ন প্ররিকফদন মাৃকরাচনা ংক্রান্ত 

প্ররিকফদন ভরিরযলদ রফবাকগ ক্ষপ্ররযি 

িারযখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 

[২.২.৫] ক্ষদক/রফকদক ফাস্তফারয়ি ন্যযনিভ 

একটি উদ্ভাফনী উকযাগ রযদনৃকৃি  

িারযখ ৩ ৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ - - - 

            

 


