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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

• ১৫ ম ২০১৮ তািরখ ইউেনো, ঢাকা অিফস ও িবএনিসইউ’র যৗথ উোেগ ইউেনো কক কািশত Global Education
Monitoring Report 2017/8 এর মাড়ক উোচন ও িবতরণ াাম আেয়াজন।
• ২৪ জায়াির ২০১৯ তািরেখ বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন ও মািমক ও উ িশা িবভােগর যৗথ আেয়াজেন আজািতক িশা
িদবস উপলে আেলাচনা অােনর আেয়াজন করা হয়। ধান অিতিথ িহেসেব উপিত িছেলন মাননীয় িশামী ডা. দী মিন এম.িপ.,
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপিত িছেলন মাননীয় উপমী জনাব িহল হাসান চৗরী এম.িপ. এবং সভাপিত কেরন মািমক ও উ িশা
িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব মাঃ সাহরাব হাসাইন।
• ৭ই মাচ  ২০১৯ তািরেখ ইউেনোর ইারাশনাল মেমাির অব া ওয়া রিজার সব কােলর  বাঙািল জািতর িপতা বব
শখ িজর রহমােনর ৭ই মােচ র ঐিতহািসক ভাষেণর উপর এক আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। অােন ধান অিতিথ িহেসেব
উপিত িছেলন ডা. দী মিন এম.িপ., মাননীয় মী, িশা মণালয় ও চয়ারপাস ন, বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন, িবেশষ অিতিথ
িহেসেব উপিত িছেলন জনাব মিহল হাসান  চৗরী  এম.িপ.,  মাননীয় উপমী  এবং সভাপিত কেরন মািমক ও উ িশা  িবভােগর
িসিনয়র সিচব জনাব মাঃ সাহরাব হাসাইন।
• ২০১৯ সােল ইউেনো পা িসেপশন াাম ২০১৮-১৯ এর আওতায় অেমািদত ৫ ক বাবািয়ত হয়।
• ২৫ জায়াির ২০২০ তািরেখ আজািতক মাভাষা ইউেট বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন আেয়ািজত ইউেনো ঘািষত
আজািতক িশা িদবস -২০২০ অােন িবিভ িবালয় ও কেলেজর ছা-ছাী এবং িশক-িশিকা অংশহণ কের। ধান অিতিথ
িহেসেব উপিত িছেলন মাননীয় িশামী ডা. দী মিন এম.িপ.; জনাব নশী শাহাীন আহেমদ, সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ
এবং সভাপিত কেরন মািমক ও উ িশা িবভােগর সিচব জনাব মা. মাহব হােসন।

সমা এবং চােলসহ:

কান কান দর/সংা/িতােনর সােথ কাজ করার সময় বেদিশক/আজািতক সংার চািহদা মাতােবক সময়মত ত পাওয়া না পেল
কাজ করেত সমার ি হয়। এেে সংি দর/সংা/িতােনর থেক ত রেণ িবল এবং কখেনা কখেনা আজািতক সংা
কক িনধ ািরত সময়সীমার তাই  কারণ।

কেরানা উত অবায় াভািবক কায ম অাহত রাখা।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনেদ শনার আেলােক ইউেনো ও আইেসোর সােথ বাংলােদেশর অা িতানসেহর কােজর সময় করা। ইউেনো ও
আইেসোসহ সদ রাসেহর সােথ বাংলােদেশর সেকায়েন কাজ করা এবং উ িতানসেহর সােথ কাজ করার ে রাীয়
াথ েক াধা দয়া।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ইউেনো কক অেমািদত ০৪ ক বাবায়েনর কাজ স করা।
Associated Schools Project Network াাম অাহত রাখা।
ইউেনো িনব াহী বাড  সভা/জনােরল কনেফের এ বাংলােদশ িতিনিধদেলর অংশহেণ িিক সহেযািগতা দান করা।
ইউেনো ও আইেসো সংা ফেলািশপ, ি, রার সংহ করা ও মেনানয়ন িয়া স করা।
িবএনিসইউ অিফস আজািতক মাভাষা ইনিউট ভবেন ানার করা।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

ড সেটাির জনােরল, বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন

এবং

সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২১  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িশা ও সংিতর মােম শাি ও সি (Peace and Prosperity through Education & Culture)

১.২ অিভল (Mission)
িশা,  সংিত,  িবান,  সামািজক  িবান  এবং  ত ও  যাগােযােগর  সেহর  েগাপেযাগী  উয়ন  ও  আিনকায়েনর  লে
ইউেনো ও আইেসোর সােথ দেশর িবিভ সরকাির ও বসরকাির িতােনর কােজর সময় সাধন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ইউেনো এবং আইেসো সিকত কাজ
২. িজববষ  ও বাংলােদেশর বণ জয়ী উপলে কায ম

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১) িশা, িবান, সংিত এবং ত ও যাগােযাগ ে সরকার ও বসরকাির িতানসহেক সহেযািগতা করা। ২)
ি, রার, িশা ইতািদ িবষয় সংা কাজ সমাধা করা। ৩) জাতীয় ও আজািতক িদবসসহ পালন করা যা িব
শাি ও িশা সসারেণ িমকা রােখ। ৪) ASPnet সংা বিক কম কাে ছা ও িশকেদর অংশহেণ
সহেযািগতা করা। ৫) িপািক সক ির মােম িবের অা াশনাল কিমশেনর সােথ িশা ও সংিত ের
িবিভ যৗথ কম িচ হণ ও বাবায়ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

১। জাতীয় ও আজািতক িবিভ
কায ম পালন করার ম িদেয়
Associated Schools
Project Network কম িচেত
িশক, ছা-ছাীেদর অংশহেণ
সহেযািগতা ও সৃতা ি।

কম চীর আেয়াজেন িবিভ
লসহেক সৃকরণ

াােমর
সংা

কম চী চেলেছ।
কম চী অাহত
আেছ।

০২
আমণ/িনেদ শনা
অযায়ী কম িচ
বাবািয়ত হেব।

আমণ/িনেদ শনা
অযায়ী কম িচ
বাবািয়ত হেব।

িবএনিসইউ ও অা
িতান

ইউেনো

২। আইেসোর িনব াহী বাড  সভায়
অংশহণ।

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

সভার সংা
অংশহণ করা
হেয়েছ।

অংশহণ করা
হেয়েছ।

০১ অংশহণ করা হেব। অংশহণ করা হেব। িবএনিসইউ, আইেসো আইেসো

৩। ইউেনোর িনব াহী বাড  সভা ও
সাধারণ সভায় বাংলােদশ
িতিনিধদেলর অংশহণ।

যথাসমেয় নিথ উপাপন এবং
বাংলােদশ িতিনিধ দেলর
অংশহণ।

সভার সংা
অংশহণ করা
হেয়েছ।

অংশহণ করা
হেয়েছ।

০২ অংশহণ করা হেব। অংশহণ করা হেব।
িশা মণালয়,
িবএনিসইউ, ইউেনো

ইউেনো

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: হিতবার, এিল ২৯, ২০২১ ১৩:০৪ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ০২, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

সমি সংা ১০ ২২ ২৪ ১৫ ১৩ ১২ 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

সমি াােমর সংা ১০ ৩ ১ 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 সমি সভার সংা ৮ ১ ২ ২ ১

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

[১.৪.১] অেমািদত কের সংা সমি কের সংা ২ ৫ ৪ ৪ ৩

[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।

সমি মেনানয়ন ১৫ ১৬ ২১ ১০ ৮ ৭ ৬

[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।

সমি
সভা ও
অবিহতকরেণর
সংা

৫ ৮ ৫ ৭ ৫ ৩ ২

[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।

সমি সভার সংা ৫ ১ ১ ১

[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 সমি াােমর সংা ৫ ১ ৩ ২ 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

সমি সংা ১০ ২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  ড  সেটাির  জনােরল,  বাংলােদশ  ইউেনো  জাতীয়  কিমশন,  সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,
িশা মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়  িহসােব  ড  সেটাির  জনােরল,  বাংলােদশ
ইউেনো জাতীয় কিমশন-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

ড সেটাির জনােরল
বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ASPnet Associated Schools Project Network

২ BNCU Bangladesh National Commission for UNESCO

৩ ICESCO
The Islamic World Educational, Scientific and
Cultural Organization.

৪ UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization

৫ ইমিল ইারাশনাল মাদার াংেয়জ ইনিউট

৬ িবএনিসইউ: বাংলােদশ ইউেনো জাতীয় কিমশন
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর

মাণক
[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

সংিত শাখা প, নিথ

[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 আইিস শাখা
িতােনর সংা,
াােমর নাম, প,
ছিব

[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 ইউেনো শাখা প, নিথ

[১.৪] ইউেনো পা িসেপশন াােমর আওতায় অেমািদত ০৪ ক বাবায়ন। [১.৪.১] অেমািদত কের সংা ইউেনো শাখা প

[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।

ি, রার শাখা প, নিথ

[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।

িশা শাখা প

[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।

আইেসো শাখা প

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

[২.১.১] ০১  কের াাম
আইিস, শাসন ও অথ 
শাখা

প, নিথ

[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 শাসন ও অথ  শাখা
নিথ, ছিব, েযাজ
ডেম
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ

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

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

সংিত িবষয়ক মণালয় প

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

যথাসমেয় নিথ উপাপন
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা
মণালয়

প, নিথ


