
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

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%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

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
ইউেনো এবং
আইেসো
সিকত কাজ

৫৫

[১.১] ইউেনোর সংিত সংা কনেভনশন ও কায মেক
গিতশীল করা, ইউেনো কক হীত িবিভ কায ম ও
কম িচ অংশীজনেদর অবিহত করা।

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

সংা ১০ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১১

[১.২] 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 সহেযািগতা ও সৃতা ি।

[১.২.১] কম চীর আেয়াজেন িবিভ
লসহেক সৃ করা

াােমর সংা ১০ ৩ ২ ১

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

[১.৩.১] যথাসমেয় নিথ উপাপন সভার সংা ৮ ২ ১
ইউেনোর িনব াহী
বাড  সভা অিত
হয়িন।

[১.৪] ইউেনো পা িসেপশন াােমর আওতায় অেমািদত
০৪ ক বাবায়ন।

[১.৪.১] অেমািদত কের সংা কের সংা ২ ৪ ৩

ক বাবায়নকারী
সংাসহেক ২য়
িকির অথ  দান
করা হেয়েছ। ১৫
এিল ২০২২
তািরেখর মে
সংাসহ ড়া
িতেবদন দািখল
করেবন।

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

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

মেনানয়ন ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ৯

[১.৬] এসিডিজ ৪ বাবায়েনর লে আিলক এবং জাতীয়
পরামশ  সভা আেয়াজন ও এ িবষেয় সংিেদর অবিহতকরণ।

[১.৬.১] আিলক এবং জাতীয়
পরামশ  সভা আেয়াজন ও সংিেদর
অবিহতকরণ।

সভা ও
অবিহতকরেণর
সংা

৫ ৭ ৫ ৩ ২ ৫

[১.৭] আইেসোর িনব াহী বাড  সভা ও জনােরল কনফাের
এ অংশহণ, আইেসোর িনব াহী বাড  সভা ও জনােরল
কনফাের এ অংশহেণর জ বাংলােদশ িতিনিধ/
িতিনিধ দলেক িতলক সহেযািগতা দান করা।

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

সভার সংা ৫ ১ অিত হয়িন।



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৬, ২০২২

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%

২

িজববষ  ও
বাংলােদেশর
বণ জয়ী
উপলে
কায ম

১৫

[২.১] িজববষ  ও বাংলােদেশর বণ জয়ী উপলে
এএসিপেনট লসহেক িনেয় ইজ, রচনা ও িবতক
িতেযািগতার আেয়াজন করা।

[২.১.১] ০১  কের াাম াােমর সংা ৫ ৩ ২ ১ ১

[২.২] িজববষ  ও বাংলােদেশর বণ জয়ী উপলে বব
কন ার ও ি কন ার ত করা।

[২.২.১] ০১  বব কন ার ও ০১
ি কন ার

সংা ১০ ২

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


