
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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
সংা
কায ম,
বাংলােদেশর
িবিভ মণালয়
ও সংার মে
কােজর সময়
ও সক
জারদার করা।

৭০

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

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

মেনানয়ন সংা ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ৪

[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
অংশহেণ সহেযািগতা ও সৃতা ি।

[১.২.১] কম চীর আেয়াজেন িবিভ
লসহেক সৃ করা।

াােমর সংা ১০ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ৩

[১.৩] আইেসোর িনব াহী বাড  সভা ও জনােরল
কনফাের এ অংশহণ। এর জ বাংলােদশ
িতিনিধ/িতিনিধ দলেক িতলক সহেযািগতা দান
করা, কায প ত করা ও আেয়াজক সংা/দেশর সােথ
যাগােযাগ করা।

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

সভার সংা ১০ ০১ ১

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

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

সংা ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০

[১.৫] বাংলােদেশ িশার িবিভ ের এসিডিজ-৪
বাবায়েনর লে সভা, কম শালা, সিমনার আেয়াজন

[১.৫.১] এসিডিজ-৪ বাবায়েনর লে
সভা, কম শালা, সিমনার আেয়াজন।

আেয়ািজত সভা, কম শালা,
সিমনােরর সংা

৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ২

[১.৬] ইউেনোর িশা সংা কায ম সংিেদর
অবিহতকরণ এবং িবষয়িভিক কম কাে অংশহেণর
লে িতিনিধ মেনানয়ন সংা কায ম হণ।

[১.৬.১] িশা সংা কায ম
সংিেদর অবিহতকরণ এবং
িবষয়িভিক কম কাে অংশহেণর
লে িতিনিধ মেনানয়ন।

অবিহতকরণ/িতিনিধ
মেনানয়ন সংা

১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ৫

[১.৭] ইউেনো পা িসেপশন াাম ২০২২-২৩ এর
আওতায় ৭ ক াব রণ।

[১.৭.১] ড়াভােব অেমািদত কের
সংা।

ক সংা ৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ৪

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

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

সংা ৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ৪

[১.৯] বাংলােদেশ ািতক িবান িবষেয় এসিডিজ ১৪
বাবায়েনর লে সভা, কম শালা, সিমনার আেয়াজন।

[১.৯.১] এসিডিজ-১৪ বাবায়েনর লে
সভা, কম শালা, সিমনার আেয়াজন।

আেয়ািজত সভা/
কম শালা/সিমনােরর সংা

৫ ০১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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


