
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১২, ২০২১

বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১২, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

১। ইউেনো ও
আইেসোর সােথ
বাংলােদেশর
িবিভ মণালয়
ও সংার মে
কােজর সময় ও
সক জারদার
করা।

৭৫

[১.১] ইউেনো পন য়, নবায়ন, িবিনময় সংা কাজ।
[১.১.১] পন াির ০১ মােসর মে পন
রণ (ত াির উপর িনভর)

মাস ২ ০১
পন নবায়েনর
কান আেবদন
পাওয়া যায়িন।

[১.২] ইউেনো ও আইেসো সংা ফেলািশপ, ি, রার
সংহ করা ও মেনানয়ন িয়া স করা। ফেলািশপ, ি,
রার সংা ত িবিভ মণালয় ও সংি সংায় রণ।

[১.২.১] মেনানয়ন অেমাদন ও মেনানয়ন
রেণর জ সকল দািরক কাজ করা।

মেনানয়ন ১৮ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১০

[১.৩] Associated Schools Project Network
কম িচ চলমান রাখা। জাতীয় ও আজািতক িবিভ কায ম পালন
করার ম িদেয় Associated Schools Project
Network কম িচেত িশক, ছা-ছাীেদর অংশহেণ
সহেযািগতা ও সৃতা ি।

[১.৩.১] কম চীর আেয়াজেন িবিভ লসহেক
সৃ করা।

সৃ
িতােনর
সংা

১০ ০২ ০১ ২০

[১.৪] আইেসোর িনব াহী বাড  সভা ও জনােরল কনফাের এ
অংশহণ।

[১.৪.১] বাংলােদশ সিকত িবিভ িবষয় েল
ধরা ও বাংলােদেশর সােথ অা সদ রাের
িশা, িবান, ি ও সাংিতক
আঃসহেযািগতার  ত করা।

সভার সংা ৫ ০১

[১.৫] ইউেনোর সংিত সংা কনেভনশন ও কায মেক
গিতশীল করা, কম শালা ও সিমনােরর মােম সংিেদর
ইউেনোর সংিত সংা কনেভনশন সেক সেচতন করা।

[১.৫.১] বিণ ত িবষেয় হীত জাতীয় এবং
আজািতক উোগ/কায ম সংা বাৎসিরক
ত সংিেদর অবিহতকরণ।

সংা ৫ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ৬

[১.৬] এসিডিজ ৪ বাবায়েনর লে সরকাির, বসরকাির
সহেযািগতায় আিলক এবং জাতীয় পরামশ  সভা আেয়াজেনর
উোগ হণ।

[১.৬.১] সরকাির, বসরকাির সহেযািগতায়
আিলক এবং জাতীয় পরামশ  সভা আেয়াজন।

সভার সংা ৫ ০২ ০১

এক সভা লাইেত
অিত হেত যাে।
প ন মােস দান
করা হেয়েছ।

[১.৭] ইউেনো পা িসেপশন াাম ২০২০-২১ এর আওতায় ৭
ক াব রণ।

[১.৭.১] ড়াভােব অেমািদত কের সংা। ক সংা ১০ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ২

নন আরও 
ােজ ইউেনো
কক অেমািদত
হয়। মাট ০৬
ােজ এর
কায ম চলমান
আেছ।

[১.৮] ইউেনোর িনব াহী বাড  সভা ও সাধারণ সভায় বাংলােদশ
িতিনিধদেলর অংশহণ। নিথ উপাপন, সার-সংেপ ত,
াশনাল টেম তির, এেজা িিফং তির।

[১.৮.১] যথাসমেয় নিথ উপাপন এবং
বাংলােদশ িতিনিধদেলর অংশহণ।

সভার সংা ১০ ০২ ০১ ১

[১.৯] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশতবািষ কী
উদযাপন।

[১.৯.১] াােমর সংা। সংা ১০ ০১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১২, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১২, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ০৭-০৪-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও
ত েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ১২, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৮৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

অিডট
আপি
িনির
জ
িতেবদন
পাঠােনা
হয়।

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


