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১ম অ�ায় 
 

এনিপও’র পিরিচিত: 
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও): 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম�ণালেয়র অধীন এক� সরকাির দ�র । �দেশর উৎপাদনশীলতা 

কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার লে�� ১৯৮২ সােলর িডেস�র মােস �ম ও জনশি� ম�ণালেয়র অধীেন “জাতীয় �ম উৎপাদনশীলতা 

পয �েব�ণ ও পিরিনয়�ণ �ক� (এনিসএমএলিপ)” নােম এক� উ�য়ন �ক� �হীত হয়। পরবত�েত �ক��র নাম পিরবত�ন কের 

“বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা �ক� (িবিপিস)” রাখা হয়। সব �েশেষ ১৯৮৯ সােল  “বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা �ক� (িবিপিস)” �ক��েক 

উ�য়ন খাত হেত সরকােরর িনয়িমত রাজ� বােজেট �ানা�র�ব �ক �ম ও জনশি� ম�ণালয় হেত “�াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ �ানাইেজশন (এনিপও)” নােম িশ� ম�ণালেয় �� করা হয়। এনিপও বাংলােদেশর জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত করার লে�� 

িবিভ� খাত, উপ-খাত এবং ��র িশ�সহ এসএমই ও িশ�/�সবা �িত�ান খােত উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �েগাপেযাগী কলােকৗশল 

স�িক�ত �িশ�ণ, �সিমনার/কম �শালা, পরামশ � �সবা, কািরগির সহায়তা ��িত কায ��ম বা�বায়ন কের আসেছ । এনিপও জাপান� 

এিশয়ান ��াডাক�িভ� আগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �ফাকাল পেয়� িহেসেব আ�জ�ািতক মােনর কনসালেটি� �সবা �দান কের থােক। 

এছাড়াও মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা�যায়ী, উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালেন পিরণত করা, �িতবছর ০২ অে�াবরেক “জাতীয় 

উৎপাদনশীলতা িদবস” পালন করা এবং সেব �াপির এ কায ��ম �জারদার করার লে�� িশ�/�সবা �িত�ােন �সরা উে�া�ােদরেক �ী�িত 

��প �িতবছর “�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �” �দান করা হে� । এনিপও হেত স�াবনাময় িশ�/�সবা 

�স�েরর ��াডাক�িভ� উ�য়নকে� গেবষণা চালােনা ও উ�াবনী�লক ইেনােভশন কায ��েমও চচ �া করা হে� ।  

 

িভশন,িমশন, �কৗশলগত উে��স�হ ও কায �াবলী: 

িভশন:  

উৎপাদনশীলতার উৎকষ � সাধেন এিপও�� উ�ত �দশস�েহর সমমােন �পৗঁছােনা । 

িমশন:  

উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� কারখানা ও �সবা �িত�ােন �িশ�ণ, পরামশ �, গেবষণা, কািরগির সহায়তা ও উ�য়ন�লক িবিভ� কায ��ম 

পিরচালনার মা�েম ��/�সবার উৎপাদন �ি�, দ� জনবল �তির  ও কম � প�িতর উ�য়ন। 
 

িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ : 

 উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা �ি�সহ দ� জনবল �তিরর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি�; 

 িশ� উ�য়েন �ী�িত ও উৎপাদনশীলতা �ি�েত সহায়তা �দান; 

 �ািত�ািনক স�মতা �ি�; 

 উৎপাদনশীলতা িবষেয় গেবষণা �জারদারকরণ; 

 উৎপাদনশীলতা িবষয়ক নীিত িনধ �ারেণ �পািরশ �দান।    
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আবি�ক �কৗশলগত উে�� স�হ : 

 কম �স�াদেন গিতশীলতা আনয়ন ও �সবার মান �ি�; 

 দা�িরক কম �কাে� ��তা �ি� ও জবাবিদিহ িনি�তকরণ; 

 আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন।  
 
 
কায �াবিল (Functions) : 
 

 জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ�কারখানা ও �িত�ােনর কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� 

িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ কম ��িচ পিরচালনা করা ; 

 উৎপাদনশীলতা উ�য়েন Consultancy �সবা �দান করা; 

 উৎপাদনশীলতা িবষেয় জিরপ ও সমী�া এবং গেবষণা কায ��ম পিরচালনা করা; 

 উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� ভা�ার গঠন করা; 

 উৎপাদনশীলতা  উ�য়েনর জ� সেচতনতা �ি� ও উ�ু�করণ ; 

 উৎপাদনশীলতা িবষেয় উ�ু�করেণর জ� �চার সাম�ী �তরী ও িবতরণ করা; 

 কারখানা/�িত�ান পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন ও এর কায ��েম সহায়তা করা;  

 উৎপাদনশীলতা �ি�েত �ান ও অিভ�তা িবিনমেয়র জ� �সিমনার/কম �শালা/আেলাচনা সভা আেয়াজন করা;  

 জাতীয় পয �ােয় উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করা; 

 �িতবছর ০২ অে�াবর �দশ�াপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালন করা; 

 িশ�/�সবাখােত অবদােনর জ� �িতবছর �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান  করা; 

 উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� নীিতমালা �ণয়েন সরকারেক পরামশ � �দান এবং যথাযথ কলােকৗশল উ�াবন করা; 

 বাংলােদেশ এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক �ফাকাল পেয়� এর দািয়� পালন 

করা এবং এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন  (এিপও) এর কম ��িচ বা�বায়েনর লে�� আ�জ�ািতক �িশ�ণ, �সিমনার, 

কম �শালা, ��ািড িম�ং, ই-লািন �ং �কাস �, �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স (�ইএস) ইত�ািদ কম �কা� বাংলােদেশ পিরচালনা ও বা�বায়ন 

করা।  
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এনিপও'র অগ �ােনা�াম: 
 

সাংগঠিনক কাঠােমা (T O & E) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিরচালক ৬৭ 

জনবল-৩ 

১পিরচালক 

১স�টিলিপকার কাম কি�ঃ 

অপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

 
��-পিরচালক 

জনবল-৩ 

১��-পিরচালক 

১স�ট-��াঃ কাম কি�ঃ 

অপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

উঃ গঃ কঃ 
(রসায়ন িশ�)  

উঃ গঃ কঃ 
(�েকৗশল িশ�)  

 

উঃ গঃ কঃ  
(ব� িশ�) 

 

উঃ গঃ কঃ 
(পাট িশ�) 

 

উঃ গঃ কঃ 
(�সবা খাত) 

 

উঃ গঃ কঃ 
(িচিন-খা� ,��-ও 

��র িশ�) 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২পিরঃত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃঅপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২পিরঃত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃঅপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 

১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২পিরঃত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃঅপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 

১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২পিরঃত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃঅপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২পিরঃত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃঅপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২পিরঃত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃঅপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

�শাসিনক কম �কত�া এ�ািসসেট� ��া�ামার 
(আইিস� �সল) 

জনবল-১ 
১ এ�িসস�া� ��া�ামার  

 

জনবল-১৭ 

১�শাসিনক কম �কত�া 

১িহসাব র�ক 

১সহকারী লাইে�রীয়ান 

১উ�মান সহকারী 

১�টিলেফান অপােরটর 

১অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক (store-in-charge) 

১অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক  
(Despatch-in-charge) 
১অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক  
 (General administration) 
১অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক  
       (Personnel administration) 

১িবল �াক� 

১ফেটাকিপ অপােরটর 

২�াইভার 

১অিফস সহায়ক 

২দােরায়ান 

১�ইপার 
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�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর অব�ান: 

এনিপও কায �ালয়� বত�মােন িশ� ম�ণালেয়র ি�তলায় পিরচািলত হে�।এনিপও’র সািব �ক কায ��মেক গিতশীল করার লে�� 

সরকােরর রাজ� বােজেটর আওতায় �ায় ৬৫ �কা� টাকা �েয় এর িনজ� ভবন ঢাকার �শের বাংলা নগর এ িনম �ােনর কাজ হােত �নওয়া 

হেয়েছ যা বা�বায়েনর পেথ। ভবন� িনিম �ত হওয়ার পর এনিপও িনজ� ভবেন এর কম �কা� আেরা �পকভােব পিরচািলত করেত স�ম 

হেব। 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �ব�াপনা: 

এনিপও’র কায ��ম ��ুভােব বা�বায়ন, পিরচালনা তথা জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খাত ও কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতার গিত 

স�ালেনর �েয়াজনীয় িদক িনেদ �শনা, নীিতমালা �ণয়ন ও কলােকৗশল িনধ �ারেণ �েয়াজনীয় পরামশ � �দওয়ার জ� এক� জাতীয় 

উৎপাদনশীলতা পিরষদ, এক� জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �-িনব �াহী কিম� এবং খাতওয়ারী ৮� উৎপাদনশীলতা উপেদ�া কিম� রেয়েছ। 

পিরষদ ও কিম� স�েহর িববরণ িনে� �দওয়া হেলা। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস): 

জাতীয় িভি�ক ধারাবািহক ও প�িতগতভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� যথাযথ কলােকৗশল উ�াবন ও নীিতমালা �ণয়েন 

সরকারেক পরামশ � �দান, ���র জনেগা�ীর মে� উৎপাদনশীলতা স�েক� সেচতনতা �বাধ �ি�, জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ�খােত 

উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ� কারখানা ও �িত�ােন কম �রত কম �কত�া/কম �চািরেদর জ� উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ �ণয়ন ও 

পিরচালনা এবং উৎপাদনশীলতার গিতধারার উৎকষ � সাধন ও িনণ �েয়র লে�� �েয়াজনীয় কম ��িচ �হেণর পরামশ � �দােনর লে�� সরকার 

প�, মািলক প�, �িমক প�, �পশাজীবী, গেবষক, নীিত িনধ �ারক ও িশ�ািবেদর সম�েয় ৩৯ সদ� িবিশ� িন�িলিখত এক� ব�প�ীয় 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) রেয়েছ : 

০১। িশ� ম�নালেয়র  দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী       সভাপিত 
০২। িশ� ম�নালেয়র  দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় �িতম�ী      সদ� 
০৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, �িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 

০৪। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, িশ� ম�ণালয় ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।    সদ� 

০৫। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, পিরক�না িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা । সদ� 

০৬। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 

০৭। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  বািণজ� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 

০৮। সিচব,িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,    সদ� 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।       

০৯। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও    সদ� 

খিনজ স�দ ম�ণালয়, বাংলােদশ, সিচবালয়, ঢাকা।       

১০। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়,  সদ� 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।           

১১। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  সদ� 

১২। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  ত� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 

১৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,পিরসং�ান ও ত� �ব�হাপনা িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয়।  সদ� 

১৪। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,পিরেবশ ও বন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  সদ� 

১৫। �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন, রেয়ল টাওয়ার ৪, পা�পথ, ঢাকা-১২১৫।   সদ� 
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১৬। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়, ঢাকা।      সদ� 

১৭। উপাচায �, বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, ময়মনিসংহ ।      সদ� 

১৮। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা কমে��, হাউজ নং-১৯/িড, �রাড নং-৬, ধানমি�, ঢাকা ।  সদ� 

১৯। সভাপিত,বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত, ৪/িস ই�াটন গােড �ন �রাড, ঢাকা-১০০০।    সদ� 

২০। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ, রমনা, ঢাকা।     সদ� 

২১। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত, নাভানা উসমান িলংক (�লেবল-৪),    সদ� 

বীরউ�ম মীর শওকত এিভিনউ, �ত�গাও �লশান িলংক �রাড, ঢাকা-১২০৮। 

২২। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�, ৬০, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।  সদ� 

২৩। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন, �চ�ার িবি�ং, ১২২-১২৪, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।  সদ� 

২৪। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�, ৬৫-৬৬, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।   সদ� 

২৫। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�, িবিসআইিস ভবন, ৩০-৩১ িদল�শা বা/এ, ঢাকা ।   সদ� 

২৬। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত,আদমজী �কাট � (৪থ � তলা), মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।   সদ� 

২৭। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন, ৫৫/এ, �রানা প�ন, ঢাকা ।    সদ� 

২৮। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত, ইউিনক ��ড �স�ার, �লেভল-৮, ৮- পা�পথ, ঢাকা ।   সদ� 

২৯। সভাপিত, সভাপিত, জাতীয় �� ও  ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব), �মজবাহ উি�ন �াজা,   সদ� 

৯১, িনউ সা��লার �রাড, ঢাকা। 

৩০। সভাপিত,বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন,িবিজএমইএ কমেপ�২৩/১ সদ� 

 পা�পথ িলংক �রাড, ঢাকা। 

৩১। সভাপিত,বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন, ২৩৩/১, িবিব �রাড,   সদ� 

��স �াব িবি�ং, নারায়নগ�-১৪০০ । 

৩২। সভাপিত, ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ৩৮, �� �লতান �রাড, ঢাকা ।    সদ� 

৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �চার এেসািসেয়শন, িব/ ৭৭-৭৩ শিপং �স�ার, �লশান-১, ঢাকা ।   সদ� 

৩৪। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ, ২৩ িব,িব এিভিনউ, ঢাকা ।      সদ� 

৩৫। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা�, ৬৬ পাইিনয়ার �রাড, কাকরাইল, ঢাকা ।    সদ� 

৩৬। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক� ২৩/২, �তাপখানা �রাড (৪থ �তলা), ঢাকা ।   সদ� 

৩৭। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ, ৮, ব�ব� এিভিনউ (৩য় তলা), ঢাকা ।    সদ� 

৩৮। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ, ১০/৭, ইকবাল �রাড, �মাহা�দ�র, ঢাকা ।   সদ� 

৩৯। পিরচালক, এনিপও।          সদ�-সিচব 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) সং�া� কায ��ম:  
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) এর চ�দ �শ তম সভা অ�ি�ত: 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) এর চ�দ �শ তম সভা গত ২৪ িডেস�র, ২০১৯ তািরেখ ৩.০০ টায় িশ� ম�ণালেয়র 
সে�লন কে� অ�ি�ত হয় । উ� সভায় সভাপিত� কেরন জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র স�ািনত সভাপিত ও িশ� 
ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এমিপ । 
 
 সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন । সভাপিতর অ�মিত�েম পিরষেদর সদ�-সিচব ও 
এনিপও’র পিরচালক (�� সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র সভায় কায �প�  উপ�াপন 
কেরন ।  

সভায় �ণ�ল পয �ােয় জনগেণর মে� উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ধারণার �সাের এক� �েগাপেযাগী �ামা� অ��ান িনম �াণ ও তা 
বাংলােদশ �টিলিভশেন িনয়িমত �চােরর �ব�া িনেত িনেদ �শনা িদেয়েছন িশ�ম�ী ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ। িতিন বেলন, 
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক এ অ��ােন িশ�, কল-কারখানা, �িষ খামারসহ সকল �স�ের উৎপাদনশীলতা �ি�র �কৗশল এবং এর �িবধা 
�েল ধরেত হেব। সভায় িশ�ম�ী আেরা বেলন, িশ�স�� বাংলােদশ িবিনম �ােণর ল�� অজ�েন সকল খােত কাি�ত হাের উৎপাদনশীলতা 
বাড়ােত হেব। এজ� সরকাির-�বসরকাির অংশীদািরে� উৎপাদনশীলতা �ি�র �য়াস গিতশীল করেত হেব। িশ� ম�ণালয় �িহত 
উে�ােগর ফেল গত এক বছের সকল �স�েরই গিতশীলতা এেসেছ। আগামী বছর এ� আরও �জারদার হেব। িতিন জািতর িপতার জ�শত 
বািষ �কী উপলে� িশ� ম�ণালয় চা��ত ব�ব� িশ� �র�ােরর জ� আেবদন করেত �বসরকাির উে�া�ােদর �িত আহবান জানান। 

সভায় িশ�া কাির��লােম উৎপাদনশীলতা িবষয়ক কনেট� অ�� �ি�, নারী উে�া�া সংগঠেনর সােথ এনিপও’র সমেঝাতা 
�ারক সই, �াশনাল ��াডাি�িভ� মা�ার �ান বা�বায়ন, এনিপও’র �ািত�ািনক স�মতা �ি� ইত�ািদ িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা ও 
িস�া� �হীত হয়। এর পাশাপািশ খাতিভি�ক উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� ইেতা�েব � গ�ত কিম� �েলার কায ��ম ��ায়ন এবং 
�েয়াজেন কিম� �নগ �ঠেনর তািগদ �দয়া হয়। 

সভায় জানােনা হয়, িবিভ� �স�র ও সাব-�স�ের উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� �ব িশগিগরই বাংলােদশ গােম ��� 
�া�ফ�াকচারাস � অ�া� এ�েপাট �াস � অ�ােসািসেয়শন (িবিজএমইএ), বাংলােদশ িনটওয়�ার �া�ফ�াকচারাস � অ�া� এ�েপাট �াস � 
অ�ােসািসেয়শন (িবেকএমইএ) এবং �লদার �ড� অ�া� �টওয়�ার �া�ফ�াকচারাস � অ�া� এ�েপাট �াস � অ�ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ 
(এলএফএমইএিব) এর সােথ এনিপও’র সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেব। এর ফেল �দেশর �তির �পাশাক, িনটওয়�ার ও চামড়া িশ�খােত 
উৎপাদনশীলতা বাড়েব বেল সভায় আশা �কাশ করা হয়। 

সভায় আরও জানােনা হয়, িশ�, �সবা ও �িষখােতর উৎপাদনশীলতার �র িনধ �ারেণর লে�� এনিপও এক� সমী�া পিরচালনা 
করেব। এ লে�� �িত�ান� ইেতামে� �েয়াজনীয় ��িত �হণ কেরেছ। �ম জিরেপর ফলাফল �কােশর পরপরই এ� পিরচালনা করা 
হেব। এনিপও এ সমী�ার ফলাফল �ততার সােথ �কাশ করেব বেল সভায় ত��কাশ করা হয়। 

এেত তৎকালীন িশ�সিচব �মাঃ আব�ল হািলম, িশ�, বািণজ�, পাট ও ব�, �িষ এবং �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়, পিরক�না, 
পিরসং�ান ও ত� �যাগােযাগ, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক, �ালানী ও খিনজ স�দ, িব��ৎ িবভােগর উ��তন কম �কত�া, �বপজা, 
এফিবিসিসআই, িডিসিসআই, িবিসআই, িবিজএমইএ, িবেকএমইএ, নািসব, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ�মািলক সিমিত, বাংলােদশ �ট 
িমল� অ�ােসািসেয়শন, এনিপও, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশেনর �িতিনিধসহ কিম�র সংি�� সদ�রা উপি�ত িছেলন। 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� (এনিপইিস): 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ ক��ক �হীত উৎপাদনশীলতা সং�া� যাবতীয় পরামশ � ও �পািরশ বা�বায়ন ও পয �ােলাচনা এবং �াশনাল 
��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর কায �াবলী ত�াবধান, িদক িনেদ �শনা ও সম�য় সাধন সহ িবিভ� িবষেয় িনেদ �শনা �দােনর 
লে�� িশ� সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে� িন�িলিখত ২২ সদ� িবিশ� এক� জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� (এনিপইিস) 
রেয়েছ ।  
 

১। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,িশ� ম�ণালয়     সভাপিত 
২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন     সদ� 
৩। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন     সদ� 
৪। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন     সদ� 
৫।  �চয়ার�ান, বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন      সদ� 
৬।  �চয়ার�ান, বাংলােদশ ব�কল কেপ �ােরশন      সদ� 
৭।  �চয়ার�ান, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন       সদ� 
৮।  অিতির� সিচব(�:)/��-সিচব (�শাসন-২) িশ� ম�ণালয়     সদ� 
৯।  �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন,রেয়ল টাওয়ার ৪, পা�পথ, ঢাকা-১২১৫  সদ� 
১০।  সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 
১১।  সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 
১২।  সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 
১৩।  সভাপিত, �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 
১৪।  সভাপিত,  ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ      সদ� 
১৫।  সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব)     সদ� 
১৬।  সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন    সদ� 
১৭।  সভাপিত,বাংলােদশ উইেমন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি� (িবডি�উিসিসআই),ঢাকা।  সদ� 
১৮।  ��িসেড�, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 
১৯।  সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 
২০।  সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �        সদ� 
২১।   সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 
২২।  পিরচালক, এনিপও         সদ�-সিচব 

  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) এর ১৪ তম সভায় সভাপিত� কেরন িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী 
জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এমিপ। সভায় আেরা উপি�হত িছেলন তৎকালীন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম মেহাদয় 

এবং এনিপও পিরচালক (��-সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ারসহ পিরষেদর সদ���। 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�র ২০তম ভা� �য়াল সভা অ�ি�ত: 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�র ২০তম ভা��য়াল সভা  গত ২০ �ন, ২০২০ তািরখ সকাল ১১.০০ টায় অ�ি�ত হয়। 
সভায় সভাপিত� কেরন মাননীয় িশ� সিচব জনাব �ক এম আলী আজম। সভাপিতর অ�মিত�েম জনাব িনি�� �মার �পা�ার, 
পিরচালক, এনিপও জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�র কায �প� সভায় উপ�াপন কেরন । উ� সভায় এনিপও দ�েরর 
আপে�েডশন ও আ�িলক অিফস �াপন, এনিপও’র জ� বরা��ত জিমেত ভবন িনম �াণ, এনিপওেক এক� দ� �পশাধারী �িত�ান 
িহেসেব গেড় �তালার লে�� কািরগির �ক� �হন, এনিপও ক��ক �িত�ান পয �ােয় �েদয় �� �য় স�� আ�জ�ািতক মােনর 
Technical Expert Service (TES) �সবা �হণ, �স�র এবং সাব �স�েরর Need Base কম ��িচ �হণ ও িবিভ� ��ডবিড এবং 
এনিপও’র �মেমাের�াম অফ আ�ার��াি�ং �া�র, বাংলােদশ কািরগির িশ�া কাির�লােম উৎপাদনশীলতা িবষয় অ�� ��করণ, 
এনিপও’র সহায়তায় িশ� ম�ণালয় ১০(দশ) বছর �ময়াদী Bangladesh National Productivity Master Plan 2021-2030 
�নয়ণ, �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড � ২০১৯ এবং ই���উশনাল অ�াওয়াড � ২০১৯ �দান করা, এনিপও এর 
ষা�ািসক জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাত�া (এনিপও বাত�া) �কাশ, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর সািব �ক কম �কাে�র 
ত�ািদ িবষয়ক, �িষ, �সবা ও িশ� �স�েরর উৎপাদনশীলতা �লেভল িনধ �ারণ, উৎপাদনশীলতা স�েক� ধারণা স�সারেণর জ�  
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �সিমনার, কম �শালা, আেলাচনা সভা আেয়াজন এবং �কািভড-১৯ (কেরানা) ভাইরাস পরবত� পিরি�িতেত 
এনিপও’র কায ��ম গিতশীল করাসহ িবিভ� িবষয় িনেয় আেলাচনা করা  হয়। 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� (এনিপইিস) এর ১৯তম সভা অ�ি�ত: 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� (এনিপইিস) এর ১৯তম সভা গত ২৩ �ফ�য়াির, ২০২০ তািরখ িশ� ম�ণালেয়র 
সে�লন কে� অ�ি�ত হয়। সভায় সভাপিত� কেরন তৎকালীন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম।  

সভায় িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব িমজ �ৎ�ন নাহার �বগম, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশেনর (িবএসইিস) 
�চয়ার�ান জনাব �মাঃ রইছ উি�ন, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশেনর (িবএসএফআইিস) �চয়ার�ান জনাব সনৎ �মার সাহা, 
এনিপও’র পিরচালক জনাব িনি�� �মার �পা�ার, িবিসআইিস’র পিরচালক জনাব �মাঃ শাহীন কামাল, নািসব সভাপিত িমজ�া ��ল গিণ 
�শাভন এবং এফিবিসিসআই, এমিসিসআই, িবিসআই, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন, িবেকএমইএ, িব�এমিস সহ কিম� সংি�� 
�িত�ান ও ��ডবিডর �িতিনিধরা উপি�ত িছেলন। 

 
 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�র ১৯তম সভায় সভাপিত� কেরন িশ� ম�ণালেয়র তৎকালীন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম 
মেহাদয়। সভায় উপি�ত িছেলন এনিপও পিরচালক (��-সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার সহ পিরষেদর সদ���। 
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উৎপাদনশীলতা িবষয়ক উপেদ�া কিম�: 
 

এনিপও'র বত�মান কায ��ম অথ �নীিতর �ধান খাতস�হ যথা- পাট িশ�, ব� িশ�, রসায়ন িশ�, �েকৗশল ও আই�  িশ�, িচিন 

ও খা� িশ�, �� ও  ��র িশ�, �িষ খাত এবং �সবা খাতস�েহ িব�ত । উি�িখত খাত স�েহর জ� এক� কের �মাট ৮ � 

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক  উপেদ�া কিম� রেয়েছ । উপেদ�া কিম� সংি�� �স�েরর উ�য়েনর জ� িবিভ� পরামশ � ও িনেদ �শনা �দান 

কেরন এবং কায ��েমর অ�গিত পয �ােলাচনা কেরন। 

�সবা �স�র: 
 

০১। পিরচালক (কািরগির), িবআর�িস পিরবহন ভবন, ঢাকা         সভাপিত 

০২। �ধান �েকৗশলী (উৎপাদন), ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা      সদ� 

০৩। পিরচালক/ �লােকােমই�, বাংলােদশ �রলওেয়, ঢাকা      সদ� 

০৪।  মহা�ব�াপক, �সানালী �াংক, �ধান কায �ালয়, ঢাকা                                                             সদ� 

০৫।  মহা�ব�াপক (িবপণন), িততাস �াস িডি�িবউশন িল:, িততাস �াস ভবন, দি�ণ অ�ল, ঢাকা  সদ� 

০৬।  �চয়ার�ান, বাংলােদশ �রাড �া�েপাট � অথির� এর পে� একজন �ায়ী �িতিনিধ    সদ� 

০৭।  �ব�াপনা পিরচালক, ঢাকা পাওয়ার িডি�িবউশন �কা�ানী িল: এর পে� একজন �ায়ী �িতিনিধ  সদ� 

০৮।  সভাপিত, বাংলােদশ �াক মািলক সিমিত, ঢাকা       সদ� 

০৯।  ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িপএ�িড সােক�ল), ওয়াসা ভবন,কারওরান বাজার, ঢাকা    সদ� 

১০।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 

১১। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 

১২। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, �সবা খাত, এনিপও, ঢাকা                                                             সদ�-সিচব 

�িষ �স�র: 
০১। মহা-পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র       সভাপিত 

০২। পিরচালক (�িশ�ণ), মৎ� অিধদ�র        সদ� 

০৩। উপ-সিচব (�ঃ-২) িশ� ম�ণালয়        সদ� 

০৪।  উপ-�ধান (পিরক�না), �িষ ম�ণালয়        সদ� 

০৫। পিরচালক (উৎপাদন), প� স�দ অিধদ�র       সদ� 

০৬।  উপ-পিরচালক, �ক�ীয় �রগী খামার, ঢাকা       সদ� 

০৭।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 

০৮।  ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 

০৯।  সভাপিত, বাংলােদশ �পালি� এেসািসেয়শন       সদ� 

১০।  সভাপিত, বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন       সদ� 

১১।  ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, ঢাকা       সদ�-সিচব 

 

পাট �স�র: 
০১। পিরচালক (উৎপাদন ও পাট), বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন, ঢাকা ।     সভাপিত 

০২।   পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন, ঢাকা ।      সদ� 

০৩।   ��-পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন, ঢাকা ।     সদ� 

০৪।   সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট িমল� এেসািসেয়শন (িবেজএমএ), ঢাকা ।    সদ� 

০৫।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন (িবেজএমএ),  ঢাকা ।   সদ� 

০৬।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট �ডস এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন , ঢাকা ।    সদ� 
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০৭। মহা-�ব�াপক/উপ মহা-�ব�াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন, ঢাকা ।   সদ� 

০৮। �ক� �ধান, লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস , ঢাকা  ।      সদ� 

০৯।    �ব�াপনা পিরচালক, �সানালী �শ ই�াি�জ িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১০।  �ব�াপনা পিরচালক, জনতা �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।       সদ� 

১১।  িনব �াহী পিরচালক, আিকজ �ট িমল� িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১২।  �ব�াপনা পিরচালক, নওয়াপাড়া �ট িমল� িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৩।  �ব�াপনা পিরচালক, �মসাস �  �ট ি�নাস �  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৪।  �ব�াপনা পিরচালক, আলহা�  �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৫।  �ব�াপনা পিরচালক, �বালী  �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১৬।  �ব�াপনা পিরচালক, হাসান �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১৭।  �ব�াপনা পিরচালক, পারেট� �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৮।  �ব�াপনা পিরচালক, �কায়ািল� �ট ইয়ান � িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৯। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, পাট িশ� শাখা, এনিপও, ঢাকা      সদ�-সিচব 

 

রসায়ন, �ানারী ও �লদার �স�র: 
১।  পিরচালক (উৎপাদন ও  গেবষণা), িবিসআইিস, ঢাকা        সভাপিত      

২। মহা�ব�াপক/ঊ��তন মহা�ব�াপক (আরিপিড),িবিসআইিস, ঢাকা       সদ� 
৩। �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ ইন��েলটর এ� �ািনটাির ওয়ার ফ�া�ির িলঃ, ঢাকা   সদ� 
৪। িনব �াহী �ধান, �কািহ�র �কিমক�াল �কাং িলঃ, ঢাকা।        সদ�  
৫। �ব�াপনা পিরচালক, এিসআই িলঃ, ঢাকা        সদ� 
৬।  িনব �াহী �ধান, �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড।      সদ� 
৭।  সভাপিত, বাংলােদশ �ানাস � এেসািসেয়শন (BTA)      সদ� 

৮। সভাপিত, �লদার�ডস এ� �টওয়�ার �া�েফকচারাস � এ� এ�েপারটাস � এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, ঢাকা সদ� 

৯।  সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন, ঢাকা        সদ� 

১০।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদ� 

১১। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 

১২।  ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, রসায়ন িশ� শাখা, এনিপও, ঢাকা      সদ�-সিচব 

 

িচিন ও খা� িশ� �স�র: 

০১।  পিরচালক (উৎপাদন), বাংলােদশ �গার এ� �ড ই�াি�জ কেপ �ােরশন     সভাপিত 
০২।  উপ-সিচব, িশ� ম�ণালয়         সদ� 
০৩।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 
০৪।  মহা�ব�াপক (উৎপাদন),বাংলােদশ �গার এ� �ড ই�াি�জ কেপ �ােরশন    সদ� 
০৫। সভাপিত, বাংলােদশ এে�া �েসিসং এেসািসেয়শন,       সদ�  
০৬।  িসিনয়র �ােনজার, এইচ.আর.��িনং ও �ডেভলপেম� কেপ �ােরট �হড �কায়াট �ার    সদ� 
০৭। �ব�াপক (িবপণন), বাংলােদশ �� উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলঃ    সদ� 
০৮।  চীফ-অপাের�ং অিফসার, ইউনাইেটড �গার িমলস িলঃ      সদ�  
০৯।  ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 
১০।  ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, ঢাকা       সদ�-সিচব 
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�� ও ��র িশ� �স�র: 
০১। পিরচালক (পিরক�না), িবিসক, ঢাকা        সভাপিত 
০২। সভাপিত, নািসব �ক�ীয় িনব �াহী কিম�, ঢাকা       সদ� 
০৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা     সদ� 
০৪।  এসএমই ফাউে�শেনর একজন �িতিনিধ        সদ� 
০৫।  উপেদ�া, অথ � ও ঋণ �ব�াপনা, বাংলােদশ এম�য়াস � এেসািসেয়শন, ঢাকা    সদ�  
০৬।  উপমহা�ব�াপক (পিরচালনা ও র�ণােব�ণ), বাংলােদশ ত�ত �বাড �, ঢাকা    সদ� 
০৭।  উপমহা-�ব�াপক (পিরক�না), িবিসক, ঢাকা।       সদ� 
০৮।  �চয়ার�ান, �টনাস � এেসািসেয়শন, ঢাকা        সদ�  
০৯।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ�  
১০।  ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 
১১।  ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, ঢাকা       সদ�-সিচব 

 

�েকৗশল ও আই� �স�র: 
১। পিরচালক, (উৎপাদন ও �েকৗশল) বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন ।    সভাপিত 

২। মহা�ব�াপক (উৎপাদন), �াশনাল �উবস িলঃ, টংগী, গাজী�র      সদ� 

৩। উ��তন মহা-�ব�াপক (উৎপাদন ও �েকৗশল), বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন ।   সদ� 

৪। সভাপিত, বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব সফটওয়ার এ� ইনফরেমশন সািভ �েসস (�বিসস)   সদ� 

    িবএসআরএস ভবন (৬� তলা), কারওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 

৫। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলকি�ক�াল মােচ ��াইস �া�ফ�াকচািরং এেসািসেয়শন ৬ িব.িস.িস   সদ�            
    �রাড, ঢাকা।          
৬। মহাসিচব, ফাউি� ওনাস � এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, িবিসক িশ� নগরী, ব�ড়া ।    সদ� 

৭। মহা�ব�াপক (�টকিনক�াল), িবআরিব ক�াবল ই�াি�জ িলঃ, িবিসক িশ� নগরী, �ি�য়া-৭০০০ ।                  সদ� 

৮। সভাপিত, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা।       সদ� 

৯।  পিরচালক, মানব স�দ �ব�াপনা িবভাগ (এইচ আর এম), িনটল িনলয় �প৭১, মহাখালী,িস/এ,        সদ�  
১০। এফিবিসিসআই, ঢাকা এর একজন �িতিনিধ ।        সদ� 

১১। বাংলােদশ এম�ায়াস � �ফডােরশন, ঢাকা এর একজন �িতিনিধ ।      সদ� 

১২। সভাপিত বাংলােদশ �াি�ক �ডস �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন, প�ন টাওয়ার         সদ� 
      �ইট-৬০৩-৬০৪, ৮৭ �রানা প�ন লাইন (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০ ।     
১৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলক�িন� ইেনােভ�ভ �া�ফ�াকাচারাস � এেসািসেয়শন  ১২৬-১৩১                 সদ� 
      মিণ�রী পাড়া, �তজগ�ও, ঢাকা ।         
১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব, �মজবাহ উ�ীন �াজা (৭ম তলা)     সদ� 
      ৯১ িনউ সা��লার �রাড,�মৗচাক, ঢাকা- ১২১৭ ।        
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ হ�াি��াফটস �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন (বাংলা�াফট)  সদ� 
      িব�এমিস ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার (৪থ � তলা), ঢাকা-১২১৫।       
১৬। সভাপিত, িস� �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন-বাংলােদশ, �ইট নং-২ (৫ম তলা)        সদ� 
      হাইওেয় �হামস, ক-৩২/৬, �গিত �রণী, শাহজাদ�র, �লশান, ঢাকা-১২১২।       
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ উইেমন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�, (িবডি�উিসিসআই)�লশান ��স,   সদ� 
     এপাট �েম�-২ িস, �ক-িসডি�উএস (িস), বাড়ী-৮, দি�ণ এিভিনউ, �লশান-১, ঢাকা-১২১২ ।  
১৮। ��িসেড�, বাংলােদশ �ফডােরশন অব উইেমন এ�ারি�িনয়াস � (িবএফডি�উইএ) �রড ি�েস�   সদ� 
      টাওয়ার কনকড �, ১২ তলা, �ইট-িব, ১৭ মহাখালী বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১২১২ ।  
১৯। পিরচালক (�� সিচব), �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ।     সদ� 
২০। ��-পিরচালক, এনিপও, িশ� ম�ণালয়, ঢাকা-১০০০ ।        সদ� 

২১। উ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, িশ� ম�ণালয়, ঢাকা-১০০০ ।       সদ�-সিচব 
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ব� �স�র: 
০১।  পিরচালক, (পিরচালন) বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন,      সভাপিত 
০২।  মহা-�ব�াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন,      সদ� 
০৩।  অ��, �ট�টাইল ই�াি�য়াল �ডেভলপেম� �স�ার, সাভার।      সদ� 
০৪।  �সে�টারী �জনােরল, বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস এেসািসেয়শন,     সদ� 

০৫। �সে�টারী, বাংলােদশ ��শালাইজড �ট�টাইল িমলস এ� পাওয়ার�ম ই�াি�জ এেসািসেয়শন,   সদ� 

০৬। �সে�টারী, বাংলােদশ িনটওয়�ার �া�ফ�াকচারারস এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন,    সদ� 

০৭। �সে�টারী, বাংলােদশ �টিরটাওয়াল এ� িলেলন �া�ফ�াকচারারস এেসািসেয়শন,    সদ� 

০৮।  সহ-সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচারারস এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন,    সদ� 

০৯। পিরচালক, এনিপও,          সদ� 

১০।  ��-পিরচালক, এনিপও,         সদ� 

১১। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া         সদ�-সিচব 

 

 

উপেদ�া কিম�র কায ��ম: 

২০১৯-২০ অথ �বছের �স�রিভি�ক উপেদ�া কিম�র সভার সং�া: 

�স�েরর 

নাম 

�সবা �স�র 

 

�িষ �স�র 

 

পাট �স�র রসায়ন, 

�ানারী ও 

�লদার �স�র 

 

িচিন ও খা� 

িশ� �স�র 

 

�� ও ��র 

িশ� �স�র 

 

�েকৗশল 

ও আই� 

�স�র 

 

ব� 

�স�র 

 

সভার 
সং�া 

- - - ০২ ০১ - ০১ - 
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   মানব স�দ 

জনবল : 

�িত�ােনর নাম অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ বছরিভি�ক সংরি�ত 

(িরেটনশন�ত) 
অ�ায়ী পদ 

��ষ নারী �মাট �রণ�ত  

পদ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

(৩+৪) 

(৬) 

(২-৫) 

(৭) 

এনিপও ৬৭ ৪৪ ১২ ৫৬ ১১ ০ 

 

 

জনবল (কম �কত�া/কম �চারীেদর সং�া )

 

 

 

 

 

  

৬৭

৪৪

১২

৫৬

১১ ০
০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

৮০

অনুেমািদত পদ পু�ষ নারী �মাট পূরণকৃত শূন� পদ বছরিভি�ক

সংরি�ত

(িরেটনশনকৃত) 

অ�ায়ী পদ
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২০১৭-২০১৮ হেত ২০১৯-২০২০ অথ �বছর পয �� িনেয়াগ: 

দ�র/সং�া বছর ��িণ িভি�ক িনেয়াগ সব �েমাট 

১ম ��িণ ২য় ��িণ ৩য় ��িণ ৪থ � ��িণ ��ষ নারী �মাট 

��ষ নারী ��ষ নারী ��ষ নারী ��ষ নারী    

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(৩+৫+৭+৯) 

(১২) 

(৪+৬+৮+১০) 

(১১+১২) 

এনিপও ২০১৭-২০১৮ - - - - - - - - - - - 

২০১৮-২০১৯ - - - - ৮ ২ ৪ ১ ১২ ৩ - 

২০১৯-২০২০ ১ ১ - - - - - - ১ ১  

 

 

২০১৭-২০১৮ হেত ২০১৯-২০২০ অথ �বছর পয �� পেদা�িত: 

দ�র/সং�া বছর ��িণিভি�ক পেদা�িত �মাট 

১ম ��িণ ২য় ��িণ ৩য় ��িণ ৪থ � ��িণ ��ষ নারী 

��ষ নারী ��ষ নারী ��ষ নারী ��ষ নারী   

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(৩+৫+৭+৯) 

(১২) 

(৪+৬+৮+১০) 

এনিপও ২০১৭-২০১৮ - - - - - - - - - - 

২০১৮-২০১৯ ০২ ০২ - - - - - - ০২ ০২ 

২০১৯-২০ - - - - - - - - - - 
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২০১৮-২০১৯ হেত ২০১৯-২০২০ অথ �বছর পয �� অবসর �হণ: 

 

২০১৯-২০২০ অথ �বছের �িশ�ণ (�দেশ/িবেদেশ): 

 ইনহাউজ �িশ�ণ কম ��িচ �দেশর অভ��ের �িশ�ণ কম ��িচ িবেদেশ �িশ�ণ কম ��িচ 

��ড কম ��িচর সং�া কম ��িচর 
সং�া 

অংশ�হণকারীর সং�া কম ��িচর 
সং�া 

অংশ�হণকারীর সং�া 

 ��ষ নারী  ��ষ নারী 

১-৯ ৮ ৪ ৫ ১ ১২ ৮ ২ 

১০-১৩ ৮ ১ ২ - ৩ ৯ ৩ 

১৪-২০ ৮ - - - - - - 

�মাট ২৪ ৫ ৭ ১ ১৫ ১৭ ৫ 

 

 

 

 

 

  

দ�র/সং�া অথ �বছর অবসর �হণ �মাট 

১ম ��িণ ২য় ��িণ ৩য় ��িণ ৪থ � ��িণ 

��ষ নারী ��ষ নারী ��ষ নারী ��ষ নারী ��ষ নারী 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

(৩+৫+৭+৯) 

(১২) 

(৪+৬+৮+১০) 

এনিপও ২০১৮-২০১৯ ০২ - - - ০৩ - - - ০৫ - 

২০১৯-২০২০  - ০১ - - - - - ০১ - 
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২০১৯-২০ অথ �বছের �মণ,পিরদশ �ন 

দ�র/সং�া পয �ায় অভ��রীণ 
�মণ/পিরদশ �ণ 

�বেদিশক �সিমনার/  

ওয়াক�শপ 

িবেদেশ এ�েপাজার 
িভিজট 

ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

এনিপও সং�া �ধান ০৩ ০৩ - - 

 

 

বােজট ও অিডট 

 

এনিপও’র ২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর পিরচালন �য় : 

                                                                                                                         (�কা� টাকায়) 

�িত�ােনর নাম �ল 

বােজট 

২০১৯-

২০২০ 

সংেশািধত 

বােজট 

২০১৯-

২০২০ 

২০১৯-২০২০ 

অথ �বছের �িয়ত 

অেথ �র পিরমাণ 

বা�বায়ন অ�গিত 

২০১৯-২০ 

(%) 

২০১৮-১৯ 

(%) 

২০১৭-১৮ 

(%) 

২০১৬-১৭ 

(%) 

২০১৫-১৬ 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

এনিপও ৬.৫৬ ৬.৬৭ ৪.৬৩ ৬৯.৪২ ৯৫.৪৬ ৯৩.৮৬ ৯৮.১৭ ৯৭.৫৩ 

 

অিডট আপি� সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৯ �থেক ৩০ �ন ২০২০ পয ��) (�কা� টাকায়) 

অথ �বছর অিডট আপি� �ডিশট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি��ত অিডট 
আপি� 

অিন�� অিডট আপি� ম�� 

 িবেবচ� বছেরর 
আপি�র সং�া  

�ম�ি��ত 
�মাট সং�া 

টাকার 
পিরমাণ 

 

 সং�া টাকার 
পিরমাণ 

সং�া টাকার 
পিরমাণ 

 

২০১৯-২০২০ - - - - - - - - - 
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মামলা 

  িবভাগীয় মামলা িন�ি�: 

দ�র/ সং�া �ম��ী�ত 
�মাট িবভাগীয় 
মামলার সং�া 

�িতেবদনাধীন 
বছের 

দােয়র�ত  
িবভাগীয় 

মামলার সং�া 

�মাট 
মামলা 
সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের িন�ি��ত  মামলার সং�া বছর �শেষ অিন�� 
িবভাগীয় মামলার সং�া 

চা�ির��িত/ 
বরখা� 

অ�াহিত অ�া� 
দ� 

�মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

এনিপও - - - - - - - - 

 

সরকার ক��ক/সরকােরর িব�ে� িবিভ� আদালেত দােয়র�ত মামলা : 

দ�র/সং
�ার নাম 

সরকাির 
স�ি�/�াথ � 

র�ােথ � 
দ�র/সং�া 

ক��ক 
দােয়র�ত 

�ম�ি��ত 
মামলার 
সং�া 

�িতেবদনা
ধীন 

অথ �বছের 
দােয়র�ত 
মামলার 
সং�া 

সরকার 
ক��ক 

দােয়র�ত 
�মাট 

মামলার 
সং�া 

সরকােরর 
িবপে�  

দােয়র�ত  

িরট মামলার  

সং�া 

সব �েমাট মামলার 
সং�া 

িন�ি��ত 
�মাট 

মামলার 
সং�া 

�মাট 
অিন�� 
মামলার 
সং�া 

ম�� 

২ ৩ ৪ ৫ 
(৩+৪) 

৬ ৭ 
(৫+৬) 

৮ ৯ 
(৭-৮) 

 

এনিপও - - - ১ ১ ১ - এনিপও এর 
িনজ� ভবন 

িনম �াণ 
সং�া� 

  

�কাশনা 

২০১৯-২০২০ অথ �বছের এনিপও ক��ক �কাশনা: 

�িত�ােনর 
নাম 

�কাশনার নাম �কাশনার ধরণ �চােরর ধরণ 

এনিপও বািষ �ক �িতেবদন বািষ �ক বই আকাের/ ওেয়ব-সাইেট 
�কাশ 

এনিপও বাত�া ষা�ািষক ঐ 

উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে� �েভ�িনর বািষ �ক ঐ 
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�িত�ােনর 
নাম 

�কাশনার নাম �কাশনার ধরণ �চােরর ধরণ 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েলি� এওয়াড � উপলে� 
�েভ�িনর 

বািষ �ক ঐ 

 

�সবা �দান �িত�িত(Citizen’s Charter): 
 

 �িত�ত �সবাস�হ: 

নাগিরক �সবা 

�িম
ক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং  
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. �দেশর মানবস�দ 

উ�য়েনর জ� 
উৎপাদনশীলতা 
িবষয়ক �দশীয় 
�িশ�ণ �দান  

সংি�� �িত�ােন উপি�ত হেয় 
�িশ�ণ �দান 

�িত�ােনর 
আেবদনপ� 

িবনা�ে� ২০ িদন জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

�ফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 
�মাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইেমইল: 
mozammel_atm01@yaho

o.com 
২. উৎপাদনশীলতা 

িবষয়ক আ�জ�ািতক 
�িশ�ণ �দান 

িনধ �ািরত �ান এবং তািরেখ 

আ�জ�ািতক িরেসাস � পারসনেদর 

মা�েম  �িশ�ণ �দান 

সংি�� �িত�ােনর 
�িশ�ণাথ� 
মেনানয়ন প� 

িবনা�ে� ০১ মাস জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

�ফান : +৮৮০২-৯৫৫৪৯৩৭ 
�মাবা:+৮৮০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 

ইেমইল: 
nazrul_islam_si@yahoo.c

om 
 
 

৩. উৎপাদনশীলতা 
উ�য়েনর লে�� 
কনসালেটি� বা 
পরামশ � �দান 

�িত�ান হেত আেবদন �াি�র পর 
সংি�� 
�িত�ােন উপি�ত হেয় ০১ মাস অ�র 
অ�র ০৩ ধােপ সংি�� �সবা �দান 
 

�িত�ােনর 
আেবদনপ� 

িবনা�ে� ০৩মাস জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

�ফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 
�মাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইেমইল: 
mozammel_atm01@yaho

o.com 
৪. অিভেযাগ িন�ি� �া� অিভেযাগ তদ��ব �ক 

প�জাির/ইেমইেলর মা�েম  
অিভেযাগ সং�া� 
আেবদন দািখল 
করেত হেব 

িবনা�ে� ৩০ (ি�শ) 
কম �িদবস 

GRS �ফাকাল পেয়� 
�ফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 

�মাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল: 

mozammel_atm01@yaho
o.com 

mailto:nazrul_islam_si@yahoo.com
mailto:nazrul_islam_si@yahoo.com
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�িম
ক 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং  
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৫. ত� অিধকার 

আইেনর আওতায় 
ত� �দান 

প� জািরর মা�েম/ই-�মইেল  িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদন দািখল 
করেত হেব। 
 
দািয়��া� ত� 
কম �কত�া এবং 
এনিপও’র 
ওেয়বসাইট 

ত� অিধকার 
আইন ২০০৯ 

এ বিণ �ত 
সরকাির িফ 

২০ ( িবশ) 
কম �িদবস 

দািয়��া� ত� কম �কত�া 
�ফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 

�মাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল: 

mozammel_atm01@yaho
o.com 

 
 

 
 

 
 

 

�ািত�ািনক �সবা: 

�িমক �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবা�� এবং  

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. �াশনাল 

��াডাক�িভ� 

এ� �কায়ািল� 

এি�েল� 

অ�াওয়াড � এবং 

ই��টউশনাল 

এি�িসেয়শন 

অ�াওয়াড � �দান 

 

 

 

এেসসেম� কিম� ও  

�রী �বােড �র �ড়া� 

িস�া� �হেণর পর 

�র�ার �া� 

�িত�ানস�হেক 

আ��ািনকভােব 

�র�ার �দান 

১। �রণ�ত আেবদন ফরম 

(আেবদন ফরম এনিপও হেত 

সং�হ করেত হেব) 

২। আেবদনকারীর ১ (এক) কিপ 

ছিব 

৩। �িত�ােনর স�ুখভােগর ১ 

(এক) কিপ ছিব 

৪। যথাযথ ��াে�র উপর 

হলফনামা 

৫। TIN সা� �িফেকেটর কিপ 

৬। তে�র �ামািনক দিললািদ 

৭। আেবদন ফরেমর টাকা 

�াংেক জমার রিশদ 

 

০৭ � ক�াটাগিরেত �র�ার �দান করা 

হয়। �েত�ক ক�াটাগিরর আেবদন 

ফরেমর জ� �� পিরেশাধ করেত 

হয়। ক�াটাগির িভি�ক ফরেমর �� 

িন��প: 

১। ক�াটাগির-এ : �হৎ িশ�-৫০০০/- 

টাকা 

 

২। ক�াটাগির-িব : মাঝারী িশ�-

৩০০০/- টাকা 

৩। ক�াটাগির-িস : �� িশ�-২০০০/- 

টাকা 

৪। ক�াটাগির-িড : মাইে�া িশ�—

১০০০/- টাকা 

৫। ক�াটাগির-ই : ��র িশ�—

১০০০/- টাকা 

৬। ক�াটাগির-এফ : রা�ায়া� িশ� 

�িত�ান—৪০০০/- টাকা 

৭। ক�াটাগির-িজ : Institutional 

Appreciation Award —

৫০০০/- টাকা 

 

আেবদন ফরেমর �� বাবদ সংি�� 

িফ সরকাির খােত (১-৩৯৩৭-০০০০-

২৬৮১) ��জাির চালােনর মা�েম জমা 

িদেত হেব। 

 

 

০৬ মাস 

 

�মাছা�ৎ ফােতমা �বগম 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া , এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
�মাবা: +৮৮০১৫৫৭৩৮৬৭০৬ 

ইেমইল: 
fatamabegumnpo@yahoo.com 

mailto:mozammel_atm01@yahoo.com
mailto:mozammel_atm01@yahoo.com
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অভ��রীণ �সবা: 

�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� 

এবং  

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ১ম ও ২য় ��ণীর 

কম �কত�ােদর �াি� 

িবেনাদন �� ও 

ভাতার আেবদন 

িন�ি�। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর �� 
ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব 
��রণ 
 

১। �� �া�তার সনদ 

(িসএও হেত সং�হ করেত 

হেব) 

২। আেবদনকারীর 

আেবদনপ� 

 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) িদন �শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

২. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর  
কম �চারীেদর �াি� 
িবেনাদন �� ও ভাতা 
ম�ির 

ম�িরপ� জাির ১। আেবদনকারীর 

আেবদনপ� 

 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

৩. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদরেপনশন 
ম�িরর আেবদন 
িন�ি�। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর �পনশন 
ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব 
��রণ 
 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ 
কিপ                  
২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম�ির প�-০১ কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন 
প�/�শষ �বতন প� (�েযাজ� 
��ে�)-    ০১কিপ 
৪। �পনশন ফরম  -   ০১ 
কিপ 
৫। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। �া�� �পনশেনর �বধ 

িবনা�ে� ০৫(প�চ) 
কম �িদবস 

 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

২. উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েনর লে�� 

APO এর 

সহায়তায় 

�টকিনক�াল 

এ�পাট � সািভ�স 

�দান 

সংি�� �িত�ােন 

এ�পাট � ক��ক �সবা 

�দান   

APO এর িনধ �ািরত �রণ�ত 

আেবদন ফরম  

 

 

আেবদন ফরম এনিপও অিফস 

অথবা এনিপও’র ওেয়বসাইট 

�থেক সং�হ করেত হেব 

১। এ�পাট � সািভ �স �হেণর জ� 

এককালীন ৫০ডলার । 

২। এ�পাট � থাকাকালীন সমেয় 

�িতিদেনর জ� ১২ ডলার। এনিপও’র 

পিরচালেকর অ��েল ডলােরর 

সমপিরমান �ে�র টাকা নগদ/�চক 

আকাের �দান করেত হেব । 

০৬ মাস জনাব �মাঃ মিন��ামান 
গেবষণা কম �কত�া , এনিপও 

৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
�মাবা: +৮৮০১৯১৭৮২৭৮১৫ 

ইেমইল: 
monir_npo01@yahoo.com 

 
 

 
 

৩. কম �কত�া/কম �চা
রীেদর �িশ�ণ 
িফ �দান 

সংি�� দ�র/সং�ার 
অ��েল িজ.ও 
জািরকরণ। 
 

১। সংি�� �িত�ােনর িবল / 
ভাউচার 
২।  মেনানয়নপ� 

িবনা�ে� ০৫ িদন �মাছাঃ আিবদা �লতানা  
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

�মাবা: +৮৮০১৭২২১৪৩৪২৫ 
ইেমইল: 

mostabedaeco@yahoo.com 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� 

এবং  

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

উ�রািধকার �ঘাষণা প� - 
০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর 
প�চ আং�েলর ছাপ - 
০৩কিপ 
৮। �পনশন ম�ির আেদশ-
০১কিপ 
৯।  পাওনািদর না-দািব সনদ 
-২ কিপ  
১০। িবভাগীয় মামলা �নই-২ 
কিপ 
১১। জাতীয়তা সনদ -২ কিপ 
 

৪. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর 
পািরবািরক �পনশন 
(চাকিররত অব�ায় 
���বরণ করেল) 
ম�িরর আেবদন 
িন�ি� 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর �পনশন 
ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��রণ। 
 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ 
কিপ                  
২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম�ির প�-০১কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন 
প�/�শষ �বতন প� (�েযাজ� 
��ে�)-    ০১কিপ 
৪। পািরবািরক �পনশেনর 
আেবদন প� ফরম  -   
০১কিপ 
৫। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। উ�রািধকার সনদপ� ও 
নন �ািরজ সা� �িফেকট - 
০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর 
প�চ আং�েলর ছাপ - 
০৩কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন 
এবং অবসর ভাতা ও 
আ�েতািষক উে�ালন করার 
জ� �মতা অপ �ণ সনদ -০৩ 
কিপ 
৯। 
িচিকৎসক/�পৗরসভা/ইউিনয়
ন পিরষদ 
�চয়ার�ান/কাউি�লর ক��ক 
�দ� ��� সনদ প�-০১ 
কিপ 
১০। �পনশন ম�ির আেদশ-
০১কিপ 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

৫. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর  
কম �চারীেদর �পনশন 

ম�িরপ� জাির ১। সািভ �স �ক/চাকিরর 
িববরণী- ০১ কিপ                 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 



23 
 

�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� 

এবং  

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ম�ির ২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম�ির প�-০১ কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন 
প�/�শষ �বতন প� (�েযাজ� 
��ে�)-    ০১কিপ 
৪। �পনশন ফরম -   ০১ 
কিপ 
৫।পাসেপাট � সাইেজর  
সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। �া�� �পনশেনর �বধ 
উ�রািধকার �ঘাষণা প� - 
০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর 
প�চ আং�েলর ছাপ -০৩কিপ 
৮। �পনশন ম�ির আেদশ-
০১কিপ 
৯।  যাবতীয় পাওনািদর না-
দািব সনদ -২ কিপ  
১০। িবভাগীয় মামলা �নই-২ 
কিপ 
১১। জাতীয়তা সনদ -২ কিপ 
১২। অ�ীকারপ� – ২ কিপ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

৬.  ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �চারীেদর 
পািরবািরক �পনশন 
ম�ির 

 
ম�িরপ� জাির 

১। সািভ �স �ক/চাকিরর 
িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম�ির প�-০১কিপ 
৩। �ত�ািশত �শষ �বতন 
প�/�শষ �বতন প� (�েযাজ� 
��ে�)-    ০১কিপ 
৪। পািরবািরক �পনশেনর 
আেবদন প� ফরম -০১কিপ 
৫। সত�ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। উ�রািধকার সনদপ� ও 
নন �ািরজ সা� �িফেকট - 
০৩কিপ 
৭। ন�না �া�র ও হােতর 
প�চ আং�েলর ছাপ- ০৩কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন 
এবং অবসর ভাতা ও 
আ�েতািষক উে�ালন করার 
জ� �মতা অপ �ন সনদ -০৩ 
কিপ 
৯। 
িচিকৎসক/�পৗরসভা/ইউিনয়
ন পিরষদ 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� 

এবং  

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

�চয়ার�ান/কাউি�লর ক��ক 
�দ� ��� সনদ প�-০১ 
কিপ 
১০। �পনশন ম�ির আেদশ-
০১কিপ 

৭. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদরভিব� 
তহিবেলর অি�ম 
ম�র, অেফরতেযা� 
অি�ম ম�র এবং 
�ড়া� উে�ালেণর জ� 
অথ � ম�েরর   আেবদন 
িন�ি� 

 আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর ম�েরর 
জ� ম�ণালেয় 
��াব ��রণ 
 

১। িনধ �ািরত ফরেম 
দািখল�ত আেবদনপ� 
২। িসএও, িশ� ম�ণালয় 
ক��ক ই���ত ভিব�ত 
তহিবেলর  অথ �  জমা ি�প 

িবনা�ে� ০৩ (িদস) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

৮. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর সাধারণ 
ভিব� তহিবল হেত 
অথ � ম�র, 
অেফরতেযা� অি�ম 
ম�র এবং �ড়া� 
উে�ালেণর জ� অথ � 
ম�র 

ম�িরপ� জাির ১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িসএও, িশ� ম�ণালয় 
ক��ক  জমা�ত অেথ �র  ি�প  

িবনা�ে� ০৫  

(প�চ)কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

৯. ১ম ও ২য় ��ণীর 

কম �কত�ােদরবিহ: 

বাংলােদশ  ��র 

আেবদন িন�ি�। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর �� 
ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব 
��রণ 

১। �� �া�তার সনদ 

(িসএও হেত সং�হ করেত 

হেব) 

২। আেবদনকারীর 

আেবদনপ� 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১০. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর বিহ: 
বাংলােদশ �� ম�ির 

ম�িরপ� ই-
�মইল/ডােকযােগ 
আেবদনকারীর 
িনকট ��রণ 

১) িনধ �ািরত ছেক 
আেবদনপ� 
২) যথাযথ ক��প� ক��ক 
�দ� ��র �া�তা সনদ। 
 
আেবদন ফরম �াি��ানঃ  
(১) এনিপও’র ওেয়বসাইট 
(২) িসএও, িশ� ম�ণালয় 

িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১১. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর ���ায় 
অবসর �হণ এবং 
পদত�ােগর আেবদন 
িন�ি� 

��াব �াি�র পর 
িব�মান 
িবিধ/িবধান/আইেন
র আেলােক যথাযথ 
�ব�া �হেণর জ� 
ম�ণালেয় ��াব 
��রণ 

আেবদনকারীর আেবদনপ� িবনা�ে� ০৫( প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১২. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 

ম�িরপ� জাির আেবদনকারীর আেবদনপ� িবনা�
�� 

০৫( প�চ) �শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� 

এবং  

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

কম �চারীেদর ���ায় 
অবসর �হণ এবং 
পদত�াগ 

কম �িদবস ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

 

১৩. 

১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদরিপআরএল
ও ১৮ মােসর 
�া��া� ম�েরর 
আেবদন িন�ি� 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর 
�া��া� ম�েরর 
জ� ম�ণালেয় 
��াব ��রণ 
 

১। আেবদনপ� 
২। এসএসিস’র 
সা� �েফেকেটর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। �ধান িহসাব র�ণ 
কম �কত�ার কায �ালয় �থেক 
�� �া�তার সনেদর 
�লকিপ। 
৪। চা�রী িববরণী 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 
কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১৪. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর 
িপআরএল ও ১৮ 
মােসর �া��া� 
ম�র 

ম�িরপ� জাির ১। আেবদনপ� 
২। এসএসিস’র 
সা� �েফেকেটর সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। �� �া�তার সনেদর 
�লকিপ  
৪। সািভ �স �ক  

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১৫. 

 

১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  অিজ�ত 
��র আেবদন 
িন�ি�। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর �� 
ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব 
��রণ। 
 

১।  আেবদনপ� 
২। �� �া�তার সনদ 

(িসএও হেত সং�হ করেত 

হেব) 

 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১৬.  ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর অিজ�ত 
�� ম�র। 

ম�িরপ� জাির ১. আেবদনপ� 
২. ��র িহসাব  

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১৭. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  ��িত 
��র আেবদন 
িন�ি�। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর �� 
ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব 
��রণ। 
 

১। আেবদনপ� 
২। ডা�ােরর পরামশ �প� 
 

িবনা�ে� ০৩ (িতন) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১৮. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর ��িত 
�� ম�র। 

ম�িরপ� জাির 
 

১। আেবদনপ� 
২। ডা�ােরর পরামশ �প� 
 

িবনা�ে� ০৩ (িতন) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

১৯. ১ম ও ২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর  
অসাধারণ ��র 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�াি�র পর �� 

 আেবদনপ� 
 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
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�িমক 

নং 
�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

�� 

এবং  

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

আেবদন িন�ি�। ম�েরর জ� 
ম�ণালেয় ��াব 
��রণ। 
 

ajabber755@gmail.com 

২০. ৩য় ও ৪থ � ��ণীর 
কম �কত�া ও 
কম �চারীেদর অসাধারণ 
��ম�র। 

ম�িরপ� জাির  আেবদনপ� িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

২১. সরকাির কম �চারীর 
চা�রীরত অব�ায় 
���বরণ জিনত 
কারেণ আিথ �ক অ�দান 
স�িক�ত ��ােবর 
আেবদন  জন�শাসন 
ম�ণালেয় ��রেণর 
জ� িশ� ম�ণালেয় 
��রণ 

জন�শাসন 
ম�ণালেয় ��রেণর 
জ� িশ� ম�ণালেয় 
��াব ��রণ 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসক ক��ক �দ� 
���  সনদপ� 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

২২. সরকাির কম �চারী 
চাকরীরত অব�ায় 
��তর আহত হেয় 
�ায়ী  অ�মতা জিনত 
কারেণর অ�দান 
স�িক�ত ��ােবর 
আেবদন  জন�শাসন 
ম�ণালেয় ��রেণর 
জ� িশ� ম�ণালেয় 
��রণ 

জন�শাসন 
ম�ণালেয় ��রেণর 
জ� িশ� ম�ণালেয় 
��াব ��রণ 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসক ক��ক �দ� 
অ�মতার সনদপ� 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

২৩. সরকাির কম �চারীর 
চাকরীরত অব�ায় 
���বরণ জিনত 
কারেণ দাফন –কাফন  
বাবদ অুনদান 
স�িক�ত আেবদন 
কম �চারী ক�ান �বােড � 
��রণ। 

কম �চারী ক�াণ 
�বােড � ��াব ��রণ 

১. িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসেকর ���র  
সনদপ� 

িবনা�ে� ০৫ (প�চ) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 

২৪. িলেয়ন ম�েরর 
আেবদন িন�ি� 

আেবদন �াি�র পর 
িলেয়ন ম�েরর 
জ� ম�ণালেয় প� 
��রণ। 

১. িনেয়াগ প� 
২. যথাযথ ক��পে�র 
�পািরশ 
৩. �চেলকা 
 
 

িবনা�ে� ০৩ (িদস) 

কম �িদবস 

�শাসিনক কম �কত�া, এনিপও। 
�ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 

ajabber755@gmail.com 
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অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) 

�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত 
�যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 

 

�িমক নং কখন �যাগােযাগ 

করেবন 

কার সে� �যাগােযাগ 

করেবন 

�যাগােযােগর �কানা িন�ি�র 

সময়সীমা 

১ 

দািয়��া� 

কম �কত�া সমাধান 

িদেত না পারেল 

অিভেযাগ িন�ি� 

কম �কত�া(অিনক) 

নাম ও পদিব: জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক, 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
�ফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 
�মাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল:   mozammel_atm01@yahoo.com 

৩০ কায �িদবস 

২ 

অিভেযাগ িন�ি� 

কম �কত�া িনিদ �� 

সমেয় সমাধান 

িদেত �থ � হেল 

আিপল কম �কত�া 

নাম ও পদিব: জনাব �মাহা�দ সালাউি�ন 
�� সিচব, িশ� ম�ণালয়, ৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-
১০০০।  
�ফান (অিফস): +৮৮০২-৯৫৫২৭৪৯ 
�ফান (বাসা): +৮৮০২-৫৮৩১৪১৮৪ 
�মাবাইল: +৮৮০১৫৫২৪১০০১৩ 
ইেমইল: jspc@moind.gov.bd 

২০ কায �িদবস 

৩ 

আিপল কম �কত�া 

িনিদ �� সমেয় 

সমাধান িদেত �থ � 

হেল   

মি�পিরষদ িবভােগর 

অিভেযাগ �ব�াপনা 

�সল 

মি�পিরষদ িবভাগ 

 
৬০ কায �িদবস 

 

আপনার (�সবা গহীতার) কােছ আমােদর (�সবা �দানকারীর) �ত�াশা 

�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১. িনধ �ািরত ফরেম যথাযথভােব স�ণ � ত� স�িলত/সং�� ত� সহকাের �রণ�ত আেবদন জমা �দান 

২. যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৩. �েযাজ� ��ে� �মাবাইল �মেসজ/ ইেমইেলর িনেদ �শনা অ�সরন করা 

৪. সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 

৫. অনাব�ক �ফান /তদিবর না করা 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

ি�তীয়-অ�ায় 
 

মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা: 
 

উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন �ঘাষণা 

এনিপও গত ০২ অে�াবর, ২০১১ তািরেখ �হােটল �পসী বাংলা, ঢাকা “Multilateral Conference on 

Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for 2021”শীষ �ক ব��খী জাতীয় সে�লেনর আেয়াজন কের।  

সে�লেনর উে�াধনী অ��ােন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা উপি�ত িছেলন। উ� অ��ােন মাননীয় 

�ধানম�ী �শখ হািসনা ০৩ (িতন) � �ঘাষণা �দান কেরনঃ 

 
�হােটল �পসী বাংলা, ঢাকা (০২ অে�াবর ২০১১) 

 

০১।  উৎপাদনশীলতােক ‘‘জাতীয় আে�ালন’’ িহেসেব গেড় �তালা । 
০২। �িত বছর ��� িশ� �িত�ান ও উে�া�ার মােঝ ‘‘�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �’’ 

�দান করা এবং 
০৩।  �িত বছর ০২ অে�াবর �ক ‘‘ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’’ িহেসেব পালন করা। 
 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� এ ঐিতহািসক �ঘাষণা উৎপাদনশীলতা আে�ালনেক আেরা �বগবান ও স�� কেরেছ। 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড � 
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৮ এবং ইনি��উশনাল এি�িসেয়শন ���-২০১৮ 

�দান: 
িশ� খােত িবেশষ অবদােনর জ� ৬� বােরর মত �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৮ এবং 

�থম বােরর মত ইনি��উশনাল এি�িসেয়শন ���-২০১৮ �দান কেরেছ িশ� ম�ণালেয়র দ�র এনিপও । গত ২৮ �লাই, ২০১৯ 
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তািরেখ রাজধানীর িডে�ামা ইি�িনয়াস � ইনি��উট িমলনায়তন, কাকরাইল এ িনব �ািচত িশ�/�সবা �িত�ােনর �িতিনিধেদর হােত �ধান 

অিতিথ িহেসেব �র�ােরর সনদ ও �িফ �েল �দন িশ� ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এম.িপ । িশ� ম�ণালেয়র সিচব জনাব 

�মাঃ আব�ল হািলেমর সভাপিতে� অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�হত িছেলন িশ� ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ 

এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার, এম.িপ । অ��ােন �াগত ব�� রােখন 

এনিপও এর পিরচালক (�� সিচব) জনাব এস.এম. আশরা��ামান । অ��ােন উৎপাদনশীলতা �ি� ও উৎপািদত পে� উৎকষ �তা সাধেন 

����ণ � অবদােনর �ী�িত ��প ০৬� ক�াটাগিরেত ২৮� ��� িশ�/�সবা �িত�ানেক �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� 

অ�াওয়াড �-২০১৮ �দান করা হয় এবং �থম বােরর মত উৎপাদনশীলতা কায ��েম বিল� �িমকার �ী�িত��প ০৩� �বসায়ী সংগঠনেক 

ইনি��উশনাল এি�িসেয়শন ���-২০১৮ �দান করা হয় । 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৮ এবং  ইনি��উশনাল এি�িসেয়শন ���-২০১৮ �দান অ��ােন িশ� ম�ণালেয়র 

সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম মেহাদেয়র সভাপিতে� �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব  ��ল মিজদ 

মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার, এম.িপ।  

 

        অ��ােন �ধান অিতিথর ব�� রাখেছন িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ। 
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অ��ােন িবেশষ অিতিথর ব�� রাখেছন িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার, এম.িপ। 

 

 

               অ��ােন সভাপিতর ব�� রাখেছন িশ� ম�ণালেয়র সােবক সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম ।  
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             অ��ােন �াগত ব�� �দান কেরন এনিপও’র পিরচালক (�� সিচব) জনাব এস.এম. আশরা��ামান ।  

�র�ার�া� �িত�ান�েলা হেলা: 

�হৎ িশ� ক�াটাগিরর খা� উপ-খােত িনব �ািচত �িত�ান হে�- ময়মনিসংহ এে�া িলিমেটড, �য়ার �ড অ�া� �বভােরজ 

িলিমেটড ও অিলি�ক ই�াি�জ িলিমেটড। �হৎ িশ� ক�াটাগিরর �কিমক�াল উপ-খােত িনব �ািচত �িত�ান হে�- �বি�মেকা 

ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড, এিসআই �গাদেরজ এে�ােভট �াইেভট িলিমেটড ও অল�া� বাংলােদশ িলিমেটড । �হৎ িশ� ক�াটাগিরর 

ই�াত ও �েকৗশল উপ-খােত িনব �ািচত �িত�ান হে�-  বাংলােদশ ি�ল ির-�রািলং িমলস িলিমেটড, িবআরিব �কবল ই�াি�জ 

িলিমেটড ও ইফাদ অেটাজ িলিমেটড । �হৎ িশ� ক�াটাগিরর অ�া� িনব �ািচত �িত�ান হে�- ��া�াড � �াংক িলিমেটড, ি��শ 

আেমিরকান �টা�ােকা বাংলােদশ �কা�ািন িলিমেটড ও ওয়ালটন হাই-�টক ই�াি�জ িলিমেটড । মাঝাির িশ� ক�াটাগিরর িনব �ািচত 

�িত�ান হে�- িডভাইন আই� িলিমেটড, সা’দ �সা �ফি�� িলিমেটড ও িকউ এন এস কনেটইনার সািভ �েসস িলিমেটড । �� িশ� 

ক�াটাগিরর িনব �ািচত �িত�ান হে�- ব� �বকারস িলিমেটড, সান �বিসক �কিমক�ালস িলিমেটড ও মাসেকা ওভারিসস িলিমেটড । 

মাইে�া িশ� ক�াটাগিরর িনব �ািচত �িত�ান হে�- �াট � �লদার ��াডা�স ও অন�া িক�ারগােট �ন �ল । ��র িশ� ক�াটাগিরর িনব �ািচত 

�িত�ান হে�- �হ �খন ��কস ও হািমম �ািসক িবউ� পাল �ার। রা�ায়� িশ� ক�াটাগিরর িনব �ািচত �িত�ান হে�- �গিত ই�াি�জ 

িলিমেটড, িচটাগাং  ইউিরয়া ফা� �লাইজার িলিমেটড ও �লনা িশপইয়াড � িলিমেটড । এ ছাড়া ইনি��উশনাল এি�িসেয়শন ���-২০১৮ 

এর জ� িনব �ািচত হেয়েছ জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ নািসব, বাংলােদশ িনটওয়�ার �া�ফ�াকচারাস � অ�া� এ�েপাট �াস � 

অ�ােসািসেয়শন (িবেকএমইএ) এবং বাংলােদশ এে�া-�েসসরস অ�ােসািসেয়শন (বাপা) । 
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�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৮ এবং ইনি��উশনাল  এি�িসেয়শন ���-২০১৮ �া�েদর �প ছিব । 

 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৮ এবং ইনি��উশনাল  এি�িসেয়শন ���-২০১৮ �দান অ��ােন আগত 
অিতিথ�ে�র একাংশ । 

 

 িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব  ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ বেলন, তী� �িতেযািগতা�লক আ�জ�ািতক পয �ােয় 

�িতেযািগতার জ� পে�র �ণগতমান বাড়ােনার �কান িবক� �নই। িতিন বেলন �বসাবা�ব িশ� ম�ণালয় �দেশর স�াবনাময় িশ� 

খাতস�েহর িবকােশ �েয়াজনীয় নীিত সহায়তা িদেয় আসেছ । এেত �দেশর অথ �ৈনিতক �িবরতা �কেট �গেছ । এখন অথ �নীিতেক আরও 

গিতশীল করার সময় এেসেছ বেল ম�� কেরন িশ� ম�ী ।  
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 িশ� �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার, এম.িপ বেলন, দাির� িবেমাচন, অথ �ৈনিতক স�ি� ও জীবনযা�ার মােনা�য়েন 

উৎপাদনশীলতা �ি�র �িত রা�ায়� িশ� �িত�ান, �বসরকাির িশ� উে�া�া ও �বসায়ীেদর আেরা মেনােযাগী হেত হেব । ২০২১ �থেক 

২০৩০ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার গড় বািষ �ক ��ি� ৫.৬ শতাংেশ উ�ীত করার �য ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ তা অজ�েন িশ� 

�িত�ােনর কম� ও উৎপাদন �ি�য়ার দ�তার মান �ি� করেত হেব । সরকােরর িবিভ� উৎসাহ উ�ীপনা�লক কায ��ম বা�বায়েনর ফেল 

�দেশর িশ� খােত ন�ন মা�া �� হেয়েছ বেল উে�খ কেরন িশ� �িতম�ী । িশ� সিচব বেলন, বাংলােদশ সহ�া� উ�য়ন অভী� 

(এসিডিজ) অজ�েন সফলতার �া�র �রেখ �টকসই উ�য়ন অভী� (এসিডিজ) অজ�েন উৎপাদনশীলতা আেরা বাড়ােত হেব । অিধক দ�তা 

ও �যা�তার সে� স�দ �বহার করেল িশ� �িত�ােনর উৎপাদন বাড়েব এবং �সই সে� পিরেবশ �রি�ত থাকেব বেল িতিন ম�� 

কেরন। অ��ােন �র�ার �া�েদর মে� ময়মনিসংহ এে�া িলিমেটেডর �ব�াপনা পিরচালক ইিলয়াস �ধা ও িবেকএমইএ’র ভার�া� 

সভাপিত মন�র আহেমদ ব�ৃতা কেরন । িশ� উে�া�ারা সরকােরর এ �ী�িত �দােনর উে�াগেক �াগত জানান । এ উে�াগ আগামী 

িদেন ন�ন ন�ন �িত�ানেক িনজ িনজ িশ� কারখানায় উৎপাদনশীলতা বািড়েয় জাতীয় অথ �ৈনিতক অ�গিতেত ইিতবাচক অবদান রাখার 

অ�ে�রণা �জাগােব বেল তারা ম�� কেরন । 
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�বত�েনর বছর �থেক িবেবচনাধীন বছর পয ��( ২০১২-২০১৮) খাতিভি�ক �মাট �র�ার: 

সাল ক�াটাগির-এ: 
�হৎ িশ� 

 

ক�াটাগির-
িব: মাঝাির 

িশ� 

 

ক�াটাগ
ির-িস: 

�� িশ� 

 

ক�াটাগ

ির-িড: 

মাইে�া 

িশ� 

 

ক�াটাগ
ির-ই: 
��র 
িশ� 

 

ক�াটাগির-
এফ: 

রা�ায়� িশ� 
�িত�ান 

,কেপ �ােরশন/ 
সরকার 
িনয়ি�ত 
�িত�ান 

স�হ 

ইনি��উ
শনাল 
এি�িসেয়
শন 
অ�াওয়াড � 

�মাট 

২০১২ ১ ১ ৩ ১ ১ ৩ - ১০ 

২০১৩ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ৩ - ১৭ 

২০১৪ মেনানয়ন �দয়া হয়িন  

২০১৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ - ১৮ 

২০১৬ ৩ ৩ ২ ১ - ৩ - ১২ 

২০১৭ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৩ - ১৬ 

২০১৮ ১৫ ৩ ৩ ২ ২ ৩ ৩ ৩১ 

সব �েমাট ২৮ ১৬ ১৭ ১০ ১১ ১৮ ৩ ১০৪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

১০

১৭

০

১৮

১২

১৬

৩১
২০১২

২০১৩

২০১৪

২০১৫

২০১৬

২০১৭

২০১৮

২০১২-২০১৮ সাল পয �� সালিভি�ক �মাট �র�ার �দােনর সং�া:
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        ২০১২-২০১৮ সাল পয ��  ক�াটাগিরিভি�ক �মাট �র�ার  �দােনর সং�া:  

 

২০১২-২০১৮ সাল পয ��  ক�াটাগিরিভি�ক �মাট �র�ার  �দােনর সং�া 

 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস - ২০১৯ 
 

অ�া� বছেরর �ায় গত ০২ অে�াবর, ২০১৯ তািরেখ সারা �দশ�াপী নানা আেয়াজেনর ম� িদেয় জাতীয় উৎপাদনশীলতা 

িদবস-২০১৯ পালন করা হয়। জাতীয় পয �ােয় সেচতনতা �ি�র মা�েম �দেশর িশ�, �িষ ও �সবাসহ িবিভ�খােত উৎপাদনশীলতা বাড়ােত 

এই িদবস� উদযাপন করা হয়। এ বছর িদবেসর �ল �িতপা� িবষয় িছল Ò‰ewk¦K cÖwZ‡hvwMZvq Drcv`bkxjZvÕÕ (Productivity for 

Global Competitiveness) িদবস� উপলে�� মহামা� রা�পিত ও মাননীয় �ধানম�ী �থক �থক বাণী িদেয়েছন। িশ� 

ম�ণালেয়র আওতাধীন �িত�ান �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) িদবস� �ক�ীয়ভােব উদযাপন উপলে�� িব�ািরত 

কম ��িচ পালন কের। 

 

কম ��িচর অংশ িহেসেব ঐিদন সকাল ৮টায় রাজধানীর ওসমানী �িত িমলনায়তন সংল� সড়ক �থেক এক বণ �াঢ� �শাভাযা�ার 

আেয়াজন করা হয়। সােবক িশ�সিচব জনাব �মা:আব�ল হািলম এর �ন�ে� িশ� ম�ণালয় এবং এর আওতাধীন িবিভ� �স�র-

কেপ �ােরশন ও সং�ার ঊ��তন কম �কত�া, এনিপও, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ, নািসব, ��ডবিড ও উে�া�া সংগঠেনর �িতিনিধ, 

িশ�-কারখানার মািলক, �িমক ও কম �চািররা �শাভাযা�ায় অংশ�হন কেরন। 
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�শাভাযা�া �শেষ িশ� ম�ণালেয়র সামেন এক পথসভার আেয়াজন করা হয়। এেত ব�ৃতাকােল সােবক িশ�সিচব জনাব �মাঃ 

আব�ল হািলম বেলন, উৎপাদনশীলতা �ি�র মা�েম জনগেণর জীবনমান কাি�ত পয �ােয় উ�ীত করেত �ধানম�ী �শখ হািসনা 

উৎপাদনশীলতােক ‘জাতীয় আে�ালন’ িহেসেব �ঘাষণা কেরেছন। িশ�, �িষ, �সবাসহ সকলখােত উৎপাদনশীলতা বািড়েয় ২০২১ সােলর 

মে� ম�ম আেয়র বাংলােদশ গেড় �তালাই এ আে�ালেনর ল��। এ ল�� অজ�েন সরকাির-�বসরকাির পয �ােয় পিরকি�তভােব 

উৎপাদনশীলতা �ি�র উে�াগ িনেয় প� ও �সবার �ণগতমােন উৎকষ �তা আনেত হেব। এজ� িতিন িবিভ�খােত কম �রত �িমক, মািলক, 

কম �চাির, �ব�াপকসহ সংি�� সবাইেক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক আে�ালেন সািমল হওয়ার আহবান জানান। 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর �শাভাযা�ার �ভ উে�াধন �ঘাষণা কেরন িশ� ম�ণালেয়র সােবক সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে�� আেয়ািজত �শাভাযা�ার একাংশ 
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এছাড়া এ িদন সকাল ১১.০০ টায় রাজধানীর িসরডাপ িমলনায়তেন এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। �াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ �ানাইেজশন (এনিপও) আেয়ািজত এ আেলাচনা সভায় িশ�ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ �ধান অিতিথ  িহেসেব 

উপি�ত িছেলন। আেলাচনা সভায় সভাপিত� কেরন িশ� ম�ণালেয়র সিচব জনাব �মা: আব�ল হািলম। অ��ােন �াগত ব�� রােখন 

এনিপও’র ভার�া� পিরচালক জনাব �মাহা�দ সালাউি�ন । এছাড়া িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব িম� �ৎ�ন নাহার �বগম এবং 

এনিপও’র িবদায়ী পিরচালক জনাব এস.এম. আশরা��ামান উ� অ��ােন ব�� রােখন । 

 

িদবস� উপলে�� মহামা� রা�পিত ও মাননীয় �ধানম�ী �থক �থক বাণী িদেয়েছন। মহামা� রা�পিত ত�র বাণীেত বেলন, 

"উৎপাদনশীলতা জাতীয় অথ �নীিতর এক� অপিরহায �  অ� । এ� এক� �দেশর সামি�ক অথ �ৈনিতক কায ��মেক �রাি�ত কের এবং 

উৎপাদন, স�য়, িবিনেয়াগ এবং কম �সং�হােনর �েযাগ বাড়ােত ����ণ � �িমকা পালন কের । বাংলােদশ এখন িবে� উ�য়েনর �রাল 

মেডল িহেসেব িবেবিচত হে� । �টকসই অথ �ৈনিতক এবং সামািজক উ�য়েনর জ� আমরা সব �া�ক �েচ�া চািলেয় যাি� । উ�য়েনর ধারা 

চলমান রাখার জ� আমােদরেক আেরা �বিশ �িতেযািগতা�লক হেত হেব”।  

 ি�িন ত�র বাণীেত আরও বেলন, বাংলােদশ এখন উ�য়েনর মহাসড়ক এিগেয় চলেছ । নানািবধ �িত�লতা সে�ও �দেশর 

অথ �ৈনিতক ��ি�র হার �মাগত বাড়েছ । সরকার �পক� ২০২১ এবং জািতসংঘ �ঘািষত �টকসই উ�য়ন ল��মা�া ২০৩০ বা�বায়েন �ঢ় 

সংক�ব� । এছাড়া ২০৪১ সােলর মে� বাংলােদশেক উ�ত �দেশ �পা�েরর ল�� িনধ �ারণ করা হেয়েছ । �িতেযািগতা�লক িবে� �টকসই 

উ�য়েনর জ� সেব �া�মােনর প� উৎপাদন ও �সবা িনি�ত করা অত�� ��্��ণ � । �সজ� সকল অথ �ৈনিতক �স�েরর উৎপাদনশীলতা 

�ি� করেত হেব ”। 

মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা বেলন, “উৎপাদনশীলতা �বই ����ণ � কারণ এ� ��ি� ও আয়�র িনধ �ারেণ �ধান উপাদান 

িহেসেব কাজ কের । �য �দশ কম খরেচ অিধক �ণগত মানস�� �� উৎপাদন করেব �স �দশ তেতা �বিশ �িবধাজনকভােব এিগেয় যােব 

। তাই উৎপাদনশীলতা �ি� ছাড়া অ� �কান িবক� নাই । ইেতামে� আমরা িন� ম�ম আেয়র �দেশ উ�ীত হেয়িছ । আমরা িভশন-২০২১ 

বা�বায়েনর �ব কাছাকািছ অব�হান করিছ । ২০৪১ সােলর মে� আমরা উ�ত স�� �দেশ পিরণত হওয়ার সংক� িনেয়িছ । একই সমেয় 

সরকার ২০৩০ সােলর মে� জািতসংঘ �ঘািষত �টকসই উ�য়ন ল��মা�া �রণ করেত ব�পিরকর । এই ল��মা�া অজ�ন করেত সকল 

�স�ের উৎপাদনশীলতা �ি� করা অপিরহায � । এজ� জনগেণর মে� উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা �ি� জ�ির ”। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর �শাভাযা�ার সমাপনী ব�� �দান করেছন সােবক িশ� সিচব Rbve ‡gvt Ave`yj nvwjg মেহাদয় 
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আেলাচনা অ��ােন িশ�ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এম.িপ বেলন,G eQi RvZxq Drcv`bkxjZv w`e‡mi cÖwZcv`¨ 
welq wba©viY Kiv n‡q‡Q, �বি�ক �িতেযািগতায় উৎপাদনশীলতা বা Productivity for Global Competitiveness| welqwUi 
wk‡ivbv‡gi g‡a¨B Gi ¸iæZ¡ wbwnZ i‡q‡Q e‡j Avwg g‡b Kwi|  

 
ি�িনবেলন, eZ©gv‡b wek¦e¨vcx 4th Industrial RevolutionGi aviv e‡q Pj‡Q| G wecø‡ei d‡j Artificial 

Intelligence Ges Information Technology Gi we¯Ívi N‡U‡Q| †ivewUK †UK‡bvjwR, b¨v‡bv-†UK‡bvjwR, ev‡qv-†UK‡bvjwR 

BZ¨vw`i Avwe®‹vi I Drcv`b cÖwµqvq G¸‡jvi cÖ‡qvM evo‡Q| d‡j wewfbœ wkíLv‡Z eZ©gv‡b AmvaviY cwieZ©b jÿ¨ Kiv hv‡”Q| wk‡ívbœZ 

†`k¸‡jv Gme cÖhyw³ e¨envi K‡i ¸YMZgv‡bi Value-added Product Drcv`b Ki‡Q Ges Zv‡`i Drcvw`Z cY¨ Abvqv‡m wek¦evRvi 

`Lj Ki‡Q| G ai‡Yi cÖhyw³MZ cwieZ©b evsjv‡`‡ki wkíLv‡Zi Rb¨ bZzb P¨v‡jÄ wn‡m‡e †`Lv w`‡q‡Q| DbœZ †`k¸‡jvi mv‡_ cÖwZ‡hvwMZv 
K‡i evsjv‡`wk cY¨‡K wek¦evRv‡i wU‡K _vK‡Z n‡”Q| Avevi c‡Y¨i g~j¨I cÖwZ‡hvwMZvq wU‡K _vKvi ‡ÿ‡Î GKwU ¸iæZ¡c~Y© d¨v±i| †h †`‡ki 

cY¨ Zzjbvg~jKfv‡e m¯Ív A_P ¸YMZgv‡bi w`K †_‡K DbœZ, †m †`‡ki cY¨B eZ©gv‡b `vc‡Ui mv‡_ wek¦evRv‡i wU‡K Av‡Q|wek¦evRv‡ii G 
ai‡Yi wØgyLx P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq evsjv‡`‡ki D‡`¨v³v‡`i‡KI cÖ¯‘Z _vK‡Z n‡e| Zv‡`i‡K Zzjbvg~jKfv‡e Kg `v‡g wek¦gv‡bi cY¨ 

Drcv`‡bi mÿgZv AR©b Ki‡Z n‡e| G‡ÿ‡Î Drcv`bkxjZvi Dbœqb GKwU ¸iæZ¡c~Y© nvwZqvi| G †KŠkj GK w`‡K †hgb KuvPvgvj mvkÖq K‡i 
c‡Y¨i `vg Kgv‡e, Ab¨w`‡K †Zgwb c‡Y¨i ¸YMZgv‡bi wbðqZv †`‡e| d‡j Avgv‡`i wkícY¨ wek¦evRv‡i RbwcÖq n‡e|  

B‡Zvg‡a¨ K‡qKwU wkíLv‡Z Avgiv cÖwZ‡hvwMZvg~jK mÿgZv AR©b K‡iwQ| Avgv‡`i ˆZwi †cvkvK eZ©gv‡b we‡k¦ wØZxq ¯’vb AwaKvi 
K‡i Av‡Q| Avgv‡`i Ilya 150wUiI †ewk †`‡k ißvwb n‡”Q| evsjv‡`‡k wbwg©Z RvnvR †WbgvK©, Rvg©vwb, †b`vij¨vÛm&, wdbj¨vÛmn BD‡iv‡ci 
D‡jøL‡hvM¨ †`k¸‡jv‡Z ißvwb n‡”Q| BD‡iv‡ci †`k¸‡jv‡Z evBmvB‡Kj ißvwb‡Z Avgiv Z…Zxq ¯’v‡b i‡qwQ| Avgv‡`i wkc wimvBwK¬s wkíLvZ 

`ªæZ weKwkZ n‡”Q| evsjv‡`k GLb we‡k¦i RvnvR cybtcÖwµqvRvZKiY wk‡í AMÖMvgx 5wU †`‡ki Ab¨Zg|  

K…wl Drcv`‡bI Avgv‡`i mvdj¨ A‡bK| K…wlLv‡Z Drcv`bkxjZv evov‡Z Avgv‡`i miKvi wbišÍi cÖqvm Ae¨vnZ †i‡L‡Q| d‡j MZ 

GK `k‡K K…wl Drcv`‡b Avgiv Cl©Yxq mvdj¨ AR©b K‡iwQ| Bwjk gvQ Drcv`‡b Avgiv we‡k¦ cÖ_g, cvU Drcv`‡b wØZxq, mewR Drcv`‡b 
Z…Zxq, avb, wgVv cvwbi gvQ I QvMj Drcv`b PZz_©, QvM‡ji gvsm ißvwb‡Z cÂg, Avjy Drcv`‡b mßg, Avg Drcv`‡b Aóg, Pv Drcv`‡b beg 
Ges dj Drcv`‡b `kg ’̄v‡b i‡qwQ|  

ি�িন আরও বেলন, mviv c„w_ex‡ZB Drcv`bkxjZv e„w×i cÖwZ‡hvwMZv Pj‡Q| G‡Z wU‡K _vKvi Rb¨ Avgv‡`i‡KI wkí, K…wl, 

†mevmn mKjLv‡Z Drcv`bkxjZv e„w×i D‡`¨vM Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| Zvn‡jB evsjv‡`wk cY¨ wek¦ cÖwZ‡hvwMZvq wU‡K _vKvi gZ mÿgZv I 

†hvM¨Zv AR©b Ki‡e| GeQi RvZxq Drcv`bkxjZv w`e‡mi cÖwZcv`¨ welqwU †mw`K we‡ePbv ‡i‡LB wba©viY Kiv n‡q‡Q| GwU evsjv‡`‡ki 
†cÖÿvc‡U AZ¨šÍ mg‡qvc‡hvMx e‡j Avwg g‡b Kwi| 

সভাপিতর ব�ে� সােবক িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম বেলন, এসিডিজর িশ� স�িক�ত ল�� অজ�েন দ�তার সে� 

সীিমত স�দ কােজ লাগােনার �যা�তা অজ�ন করেত হেব । এ ��ে� উৎপাদনশীলতা �ি� এক� ����ণ � হািতয়ার । এর মা�েম কম 

খরেচ ও কম সমেয় �বিশ লাভবান হওয়ার �েযাগ রেয়েছ । �ধা ও দাির��� শাি�ময় �িথবী গেড় �লেত উৎপাদনশীলতা �ি�র �কােনা 

িবক� �নই বেল িতিন ম�� কেরন। উৎপাদনশীলতা �ি�র মা�েম এ পিরবত�েনর সােথ খাপ খাইেয় িনেত িতিন িশ� ম�ণালেয়র 

কম �কত�া-কম �চারীেদর �িত আহবান জানান। 

অিতির� সিচব িম� �ৎ�ন নাহার বেলন, গতা�গিতক উৎপাদেনর ধারা �থেক �বিরেয় আসেত হেব । সহজলভ� �ম �ারা 

উৎপাদনশীলতা �ি� করা স�ব নয় । �িতেযািগতা�লক িবে� �েক থাকেত উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার িবক� �নই । �থাগত �রেনা 

উৎপাদন প�িত বাদ িদেয় আ�িনকায়েন �জার িদেত হেব ।  

অ��ােন ব�ারা আরও বেলন, উৎপাদনশীলতার িবচাের এিশয়া �শা� মহাসাগরীয় �দশ�েলার মে� বাংলােদশ 

�লনা�লকভােব এখনও িপিছেয় রেয়েছ । উৎপাদনশীলতার উ�য়েন এনিপও �ণীত মা�ার ��ান বা�বায়েনর মা�েম আগামী চার বছেরর 

মে�ই জাতীয় পয �ােয় উৎপাদনশীলতা ি��ণ করা স�ব । তারা খাতিভি�ক উৎপাদনশীলতা বাড়ােত জাপােনর �িকউএম, কাইেজন, িস� 

িসগমা, ফাইভ এস ইত�ািদ কায �কর �কৗশল অ�সরেণর পরামশ � �দন । এর মা�েম �ত উৎপাদনশীলতা বািড়েয় বাংলােদশ িশ�ায়েন 

কাি�ত গ�ে� �পৗেঁছ যােব বেল তারা আশা �কাশ কেরন । 
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িদবস� উপলে�� িবিভ� �মাবাইল অপােরটরেদর মা�েম আপামর জনগেণর িনকট জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ এর 

�েভ�া বাত�া স�িলত ভেয়স কল ও এসএমএস ��রণ  করা হেয়েছ। িদবস�র তাৎপয � �েল ধের �দিনক বাংলােদেশর খবর, �দিনক 

�ভােরর কাগজ, �দিনক জনক�, �দিনক �গা�র, �িতিদেনর সংবাদ, আমােদর ন�ন সময়, �দিনক বত�মান কথা ও TheAsian 

Ageপি�কায় িবেশষ ��াড়প� �কাশ করা হয় । একই সােথ  মহামা� রা�পিত ও মাননীয় �ধানম�ীর বাণী স�িলত এক� �রিণকাও 

�কাশ করা হয় । এছাড়াও িব�িভ ও িব�িভ ওয়া�� ক��ক িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব  ��ল মিজদ মাহ�দ 

�মা�ন, এম.িপ, িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম মেহাদয় ও এনিপও’র সােবক পিরচালক জনাব এস.এম. আশরা��ামান এর 

সম�েয় অ�ি�ত টকেশা ঐ িদন  িব�িভ ও িব�িভ ওয়া�� হেত সরাসির স�চার করা হয়। 

 

�দশ�াপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ উদযাপন : 
 

িবিভ� কম ��িচর ম� িদেয় �দশ�াপী বণ �াঢ�ভােব পালন করা হেয়েছ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯। এ বছর িদবস� 

িবিভ� �জলা ও উপেজলায় পালন করা হয়। এ উপলে�� িদবস�র তাৎপয � �েল ধের �জলা �শাসন,উপেজলা �শাসন, জাতীয় �� ও 

��র িশ� সিমিত, িবিসক, বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ, �ানীয় জন�িতিনিধ এবং �বসায়ীেদর সম�েয় আেলাচনা সভা 

ও �শাভাযা�া অ�ি�ত হয়। িবিভ� �জলা এবং উপেজলার জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯উদযাপেনর িক� িচ� িনেচ �েল ধরা হল : 

 
ঢাকা িবভাগ ও এর আওতাধীন িবিভ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ উদযাপন: 

 

গাজী�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

                 জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ গাজী�র �জলায় যথােযা� ময �াদায় পািলত হেয়েছ। জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-

২০১৯ উপলে�� ০২ অে�াবর �জলা �শাসন ও িবিসক, গাজী�র এর উে�ােগ র �ািল ও আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। উ� অ��ােন �ধান 

অিতিথ িহসােব উপি�ত িছেলন জনাব এস. এম. তির�ল ইসলাম,�জলা �শাসক, গাজী�র। অ��ােন সভাপিত� কেরন িছেলন জনাব �মা: 

আ� নাসার উি�ন,অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক), গাজী�র। এছাড়া জন�িতিনিধ, রাজৈনিতক �ন���,  িবিভ� দ�েরর কম �কত�া�� 

এবং গাজী�র �জলায় অবি�ত িশ� কলকারখানার মািলক ও �িমক��  উপি�ত িছেলন। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে�� �কািশত ��েভিনর �মাড়ক উে�াচন করেছন মাননীয় িশ�ম�ী জনাব জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ 
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গাজী�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

গাজী�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

শরীয়ত�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

                 জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ শরীয়ত�র �জলায় যথােযা� ময �াদায় পািলত হেয়েছ। জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-

২০১৯   উপলে�� ০২ অে�াবর �জলা �শাসন এর উে�ােগ র �ািল ও আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। উ� আেলাচনা অ��ােন �ধান অিতিথ 

িহেসেব উপি�ত িছেলন জনাব �মা; আ� তােহর ,�জলা �শাসক, শরীয়ত�র। অ��ােন জন�িতিনিধ, রাজৈনিতক �ন���,  িবিভ� দ�েরর 

কম �কত�া�� সহ িশ� কলকারখানার মািলক ও �িমক��  উপি�ত িছেলন। 
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শিরয়ত�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

 

শিরয়ত�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

ময়মনিসংহ িবভাগ: 
 

�ন�েকানা �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

                 জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ �ন�েকানা �জলায় যথােযা� ময �াদায় পািলত হেয়েছ। জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-

২০১৯ উপলে�� ০২ অে�াবর �জলা �শাসন এর উে�ােগ র �ািল ও আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। উ� অ��ােন �ধান অিতিথ িহসােব 

উপি�ত িছেলন �ন�েকানা �জলার �জলা �শাসক। এছাড়া অ��ােন জন�িতিনিধ, রাজৈনিতক �ন���, িবিভ� দ�েরর কম �কত�া�� সহ 

িশ� কলকারখানার মািলক ও �িমক��  উপি�ত িছেলন। 
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�ন�েকানা �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

 

�ন�েকানা �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

ময়মনিসংহ �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

গত ০২ অে�াবর, ২০১৯ তািরেখ �জলা �শাসন, ময়মনিসংহ ক��ক “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯” উদযাপন করা 

হেয়েছ । এর �িতপা� িবষয় িছল “ �বি�ক �িতেযািগতায় উৎপাদনশীলতা (Productivity for Global Competitiveness)” এ 

উপলে� বণ �াঢ� র �ািল, �সিমনার, আেলাচনা সভার আেয়াজেনর মা�েম িদবস� উদযাপন করা হেয়েছ । ঐিদন টাউন হল �া�ণ �থেক 

হেয় শহর �দি�ণ কের র �ািল� �জলা �শাসেকর কায �ালেয় এেস �শষ হেয়েছ । 

পরবত�েত অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) মেহাদেয়র সভাপিতে� “ �বি�ক �িতেযািগতায় উৎপাদনশীলতা (Productivity for 

Global Competitiveness)”শীষ �ক এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয় । উ� অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�হত িছেলন জনাব 
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�মা. িমজা�র রহমান, �জলা �শাসক, ময়মনিসংহ । এছাড়াও �জলা িবিসক কায �ালয়, ময়মনিসংহ, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত 

(নািসব), �চ�ার অব কমাস �, ময়মনিসংহসহ অ�া� ��ডবিড/এেসািসেয়শন উ� আেলাচনা সভায় অংশ�হণ কেরন ।  

 

 

ময়মনিসংহ �জলায় জাতীয়  উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

ময়মনিসংহ �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 
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জামাল�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

                 জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ জামাল�র �জলায় যথােযা� ময �াদায় পািলত হেয়েছ। জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-

২০১৯ উপলে�� ২ অে�াবর �জলা �শাসন এর উে�ােগ র �ািল ও আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। উ� অ��ােন �ধান অিতিথ িহসােব 

উপি�ত িছেলন জনাব �মা: এনা�ল হক, �জলা �শাসক ও �জলা �ািজে�ট, জামাল�র। অ��ােন আরও উপি�ত িছেলন �ানীয় 

জন�িতিনিধ, রাজৈনিতক �ন���, িবিভ� দ�েরর কম �কত�া�� সহ িশ� কলকারখানার মািলক ও �িমক��  । 

 

জামাল�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 
জামাল�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

চ��াম িবভাগ: 

 
খাগড়াছিড় পাব �ত�েজলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলায় “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস িদবস-২০১৯ ” উদযাপন উপলে� �চােরর জ� �া� �পা�ার �জলা 

ও উপেজলার িবিভ� ����ণ � ও ��মান �হানস�েহ টাঙােনা হেয়েছ । “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯ ” উদযাপেনর িদন ০২ 

অে�াবর ২০১৯ তািরখ �হানীয় �চ�ার অফ কমাস � এ� ই�াি�জ ও বাংলােদশ �� ও ��র িশ�, িবিসক, খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলােক 

স�ৃ� কের �জলা �শাসেনর উে�ােগ �হানীয় গ�মা� �ি�বগ �, �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র সরকাির ও �বসরকাির দ�েরর ঊ��তন 

কম �কত�া, খাগড়াছিড় �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ এর সহসভাপিত, পিরচালক��, িবিসক, খাগড়াছিড় পাব �ত� �জলা �শাসন এর 
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কম �কত�া ও কম �চারীেদর উপি�হিতেত সকাল ১০.০০টায় খাগড়াছিড় টাউন হল �া�ণ �থেক “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস -২০১৯” এর 

�িতপা� িবষয় “�বি�ক �িতেযািগতায় উৎপাদনশীলতা” এর উপর এক� বণ �াঢ� �শাভাযা�া অ�ি�ত হয় এবং �শাভাযা�া� �জলা 

�শাসেকর কায �ালয়, খাগড়াছিড় �ত এেস �শষ হয় । �শাভাযা�া �শেষ খাগড়াছিড় �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র সে�লন কে� জাতীয় 

উৎপাদনশীলতা িদবেসর ��� ও তাৎপেয �র উপর আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। আেলাচনা সভায় �জলা �শাসেনর িবিভ� কম �কত�া, 

খাগড়াছিড় �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ এর পিরচালক�্�, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� সং�হার কম �কত�া�্�, জন�িতিনিধ, সরকাির 

ও �বসরকাির িবিভ� দ�েরর িবভাগীয় �ধানগণ, গ�মা� �ি�বগ � অংশ�হণ কেরন। স�ািনত ব�াগণ উৎপাদনশীলতােক আরও মজ�ত 

কাঠােমার উপর দ�ড় করােনার লে�� � � ��ে� ফল�� কায ��ম �হেণর উপর ���ােরাপ কেরন ।  

 

খাগড়াছিড় �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

 

খাগড়াছিড় �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 
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রাঙামা� পাব �ত� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

  গত ০২ অে�াবর ২০১৯ ি�ঃ তািরেখ রাঙামা� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস ২০১৯ যথাযথভােব উদযাপন করা হেয়েছ। 

িদবস� উপলে� �জলা �শাসন ক��ক বণ �াঢ� র �ালী ও আেলাচনাসভা আেয়াজন করা হয়। উ� র �ালী ও আেলাচনা সভায় বাংলােদশ �� 

ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক), জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত (নািসব) ও �চ�ার অব কমাস � এর সদ���, গ�মা� �ি�বগ �, 

�ানীয় উে�া�া, গণমা�মকম�সহ িবিভ� ��িণ �পশার �লাকজন অংশ�হণ কেরন। 

 

রাঙামা� �জলায়  জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

 

রাঙামা� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 
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�লনা িবভাগ: 
 

বােগরহাট �জলার �মােরলগ� উপেজলায়  জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

০২ অে�াবর ২০১৯ ি�ঃ তািরখ �মােরলগ� উপেজলা পয �ােয় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে� �মােরলগ� 

উপেজলা �শাসন ক��ক র �ািল ও আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। র �ািল �শেষ আেলাচনা সভায় ব�� রােখন, উপেজলা িনব �াহী অিফসার, 

জনাব �মাঃ কাম��ামান ও উপেজলা �িষ অিফসার জনাব �মাঃ মা�দ �হােসন পলাশ ও উপেজলা িসিনয়র মৎ� অিফসার জনাব �নব 

�মার িব�াসসহ অ�া� �ি�বগ �।  

 

বােগরহাট �জলার �মােরলগ� উপেজলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 
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বােগরহাট �জলার �মােরলগ� উপেজলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

�ি�য়া �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

০২ অে�াবর ২০১৯ ি�ঃ তািরখ �ি�য়া �জলা পয �ােয় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�  �জলা �শাসেনর 

উে�ােগ �ি�য়া �গার িমলস িল:, �রইনউইক যে��র এ� �কাং, িবআরিব �প এবং িবিসক �ি�য়াসহ  িবিভ� সরকাির �বসরকাির 

�িতিনিধেদর িনেয় সকাল ১০.০০ টায় র �ািল অ�ি�ত হয়। এছাড়া র �ািলেশেষ এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়।  

 

 

�ি�য়া �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 
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রাজশাহী িবভাগ: 

ব�ড়া �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

�জলা �শাসন, ব�ড়া’র উে�ােগ ০২ অে�াবর ২০১৯ ি�ঃ তািরখ সকাল ৯.৩০ টায় বণ �াঢ� র �ািল ও ১০.০০টায় �জলা �শাসেকর 

সে�লন ক� ‘করেতায়া’য় আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয় । এেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�হত িছেলন জনাব ফেয়জ আহা�দ, �জলা 

�শাসক, ব�ড়া । এছাড়া অিতির� �জলা �শাসক��, এি�িকউ�ভ �ািজে�ট��, নািসব এর সভাপিত জনাব � জামান িনেকতা, িবিসক 

এর উপমহা�ব�হাপক, �বসায়ী��, �জলা পয �ােয়র কম �কত�া��, জন�িতিনিধ��সহ অ�া� গ�মা� �ি�বগ � উ� আেলাচনা সভায় 

উপি�হত িছেলন । 

  

নওগ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

গত ০২ অে�াবর, ২০১৯ তািরখ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস, ২০১৯ �জলা �শাসন, নওগ�, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� 

করেপােরশন (িবিসক) এবং নওগ� �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ এর উে�ােগ �যৗথভােব উদযািপত হয় । �হীত কম ��িচ �মাতােবক 

সকাল ০৯.৩০ টায় �জলা �শাসক, নওগ� এর �ন�ে� িবিভ� দ�েরর কম �কত�া-কম �চারী, সাংবািদক��, িবিসক িশ� নগরী মািলক 

সিমিতর সদ���, নওগ� �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ এর �িতিনিধ��, িবিসেকর কম �কত�া-কম �চারী এবং �িমক কম �চারীগেণর 

সম�েয় এক র �ািল নওগ� সািক�ট হাউজ �থেক �� হেয় নওগ� কােল�েরট চ�ের �শষ হয় । র �ািল �শেষ িদবস�র �িতপা� িবষেয় �জলা 

�শাসক, নওগ� এর সে�লন কে� এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। আেলাচনা সভায় �জলা �শাসক, নওগ� �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�হত িছেলন । সভায় অংশ�হণকারী ব�াগণ জাতীয় উৎপাদনশীলতার উপর ��� িদেয় ত�েদর ��বান ব�� �দান কেরন এবং 

�টকসই উ�য়ন ও ��ি�র জ� উৎপাদনশীলতার উপর ��� আেরাপ কেরন ।  

 

নওগ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 
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নওগ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

িসরাজগ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

ড. ফা�ক আহা�দ, �জলা �শাসক িসরাজগ� এর সভাপিতে� গত ২৫ �সে��র ২০১৯ ি�. তািরেখ সকাল ১০.০০ ঘ�কায় 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস, ২০১৯ উদযাপন উপলে�� শহীদ শাম�ি�ন সে�লন ক� �জলা �শাসেকর কায �ালয় িসরাজগ� এ এক� 

��িত�লক সভা করা হয় । এ উপলে�� ০২ অে�াবর ২০১৯ ি�. তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ�কায় িশ�, কল-করখানা ও �বসা �িত�ােনর 

সােথ সংি�� সকল কম �কত�া ও �িমক��, ��িসেড�, �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি� িসরাজগ�, সকল �বসায়ী সংগঠন, গ�মা� 

�ি�বগ � এবং কম �কত�া-কম �চারীগণেক িনেয় �ানার সহেযােগ �জলা �শাসেকর কায �ালয় িসরাজগ� এর স�ুখ হেত র �ািল �� হেয় শহেরর 

�ধান �ধান সড়ক হেয় এ কায �ালয় এেস �শষ হয় । র �ািল �শেষ শহীদ শাম�ি�ন সে�লন ক�, �জলা �শাসেকর কায �ালয় িসরাজগ� এ 

উপি�হত �ি�বেগ �র সম�েয় এক� �সিমনােরর আেয়াজন করা হয় । এ সময় এ িদবস স�েক� মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শা�লক এক� 

িভিডও �দশ �ন করা হয় । �সিমনােরর �� আেলাচনায় উপি�হত সদ�গণ অংশ�হণ কেরন এবং এ িদবস পালেনর আব�কতা আেছ মেম � 

মতামত �দান কেরন । এ �দেশ সকল ��ে� দ�তা বািড়েয় জনসং�ােক মানবস�েদ পিরণত কের ২০২১ সােলর মে� ম�ম আেয়র 

�দশ এবং ২০৪১ সােলর মে� উ�ত �দশ িহেসেব মাননীয় �ধানম�ীর �� বা�বায়ন করা এ িদবেসর �ল ল�� মেম � সবাই মতামত �� 

কেরন । �জলা �শাসক মেহাদয় বেলন-�বি�ক �িতেযািগতায় বাংলােদেশর সকল জনশি�র দ�তা বািড়েয় খা�, ঔষধপ�ািদসহ এ 

�দেশর �িত� প� সেব �া� �ণগতমান িহেসেব সারা িবে� পিরিচিত লাভ করেল এ �দশ �িথবীর মে� �সরা এবং উ�ত �দশ িহেসেব 

িবেবিচত হেব । �দশেক সামেনর িদেক এিগেয় িনেত উৎপাদেনর সকল ��ে� িনেয়ািজত জনশি�র দ�তা বািড়েয় এ িদবেসর �িতপা� 

�বি�ক �িতেযািগতায় উৎপাদনশীলতা বা�বায়েন �দশ �বসা ও িশে� িনেয়ািজত �িমকসহ উপি�হত �িমক��েক ����ণ � �িমকা 

পালন করার পরামশ � �দান কেরন । পিরেশেষ িতিন উপি�হত সকলেক ধ�বাদ �াপন কের �সিমনােরর সমাি� �ঘাষণা কেরন । 
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িসরাজগ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

 

িসরাজগ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 
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রং�র িবভাগ: 

িদনাজ�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৯ উ� যাপন উপলে� িবগত ০২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ�কায় িদনাজ�র 

�জলা �শাসেকর কায �ালয় �া�ন �থেক সংি�� সরকাির দ�রস�েহর কম �কত�া/কম �চারী, �জলা িবিসক কায �ালেয়র সদ���, �চ�ার অব 

কমােস �র �িতিনিধ��, এনিজও �িতিনিধ এবং িশ� �িত�ােনর �িতিনিধগেণর অংশ�হেণ এক বণ �াঢ� র �ািল অ�ি�ত হয়। র �ািল �শেষ 

�জলা �শাসেকর সভাপিতে� িদবস�র �িতপা� ও তাৎপেয �র উপর এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। অিতির� �জলা �শাসক (সািব �ক) 

এর সভাপিতে� উ� আেলাচনা অ��ােন �ধান অিতিথ িছেলন �জলা �শাসক জনাব ��ল আিমন িমঞা। 

 

িদনাজ�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

িদনাজ�র �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 
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ঠা�রগ�ও �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৯ উ� যাপন উপলে� ঠা�রগ�ও �জলায় িবগত ০২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ সকাল ১০.০০ 

ঘ�কায় সরকাির দ�রস�েহর কম �কত�া/কম �চারী, �জলা িবিসক কায �ালেয়র সদ���, �চ�ার অব কমােস �র �িতিনিধ��, এনিজও 

�িতিনিধ এবং িশ� �িত�ােনর �িতিনিধগেণর অংশ�হেণ এক বণ �াঢ� র �ািল অ�ি�ত হয়। র �ািল �শেষ �জলা �শাসেকর সভাপিতে� 

িদবস�র �িতপা� ও তাৎপেয �র উপর এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। উ� আেলাচনা সভায় ২০১২ ি��া� �থেক ২০১৯ ি��া� পয �� 

সময়কােলর �দেশর িবিভ� ����ণ � খােত উৎপাদন �ি�র �লনা�লক িচ� পাওয়ার পেয়� এর মা�েম উপ�হাপন করা হয়।  

ঠা�রগ�ও �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা 

 

 

ঠা�রগ�ও �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

 

লালমিনরহাট �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 
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লালমিনরহাট �জলা সদের ০২ অে�াবর, ২০১৯ ি�. “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯” উদযাপন উপলে� র �ািলও 
আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয় । উ� র �ািল ও আেলাচনা সভায় রাজৈনিতক �ন���, গ�মা� �ি�বগ �, সরকাির কম �কত�া, 
সাংবািদক, �বসায়ী, িশ�ািবদ এবং উৎপাদেনর সােথ জিড়ত �ি�বগ �  অংশ�হণ কেরন ।  
 
 
 
 

প�গড় �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৯ উ� যাপন উপলে� প�গড় �জলায় িবগত ০২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ সকাল ১০.০০ 

ঘ�কায় সরকাির দ�রস�েহর কম �কত�া/কম �চারী, �জলা িবিসক কায �ালেয়র সদ���, �চ�ার অব কমােস �র �িতিনিধ��, এনিজও 

�িতিনিধ এবং িশ� �িত�ােনর �িতিনিধগেণর অংশ�হেণ এক বণ �াঢ� র �ািল অ�ি�ত হয়। র �ািল �শেষ �জলা �শাসেকর সভাপিতে� 

িদবস�র �িতপা� ও তাৎপেয �র উপর এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়।  

প�গড় �জলায়  জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

 
 
 
 
 
 
 

িসেলট িবভাগ 
 

http://www.sylhetdiv.gov.bd/
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িসেলট �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৯ উ� যাপন উপলে� িবগত ০২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ সকাল ১০.০০ ঘ�কায় �জলা 

�শাসেকর কায �ালয় �া�ন �থেক সংি�� সরকাির দ�রস�েহর কম �কত�া/কম �চারী, �জলা িবিসক কায �ালেয়র সদ���, �চ�ার অব 

কমােস �র �িতিনিধ��, এনিজও �িতিনিধ এবং িশ� �িত�ােনর �িতিনিধগেণর অংশ�হেণ এক বণ �াঢ� র �ািল অ�ি�ত হয়। র �ািল �শেষ 

�জলা �শাসেকর সভাপিতে� িদবস�র �িতপা� ও তাৎপেয �র উপর এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়।  

 

িসেলট �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল 

 

িসেলট �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা অ��ান 

 

 

 

িসেলট �জলায় দি�ণ �রমা উপেজলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৯ উ� যাপন উপলে� িবগত ০২ অে�াবর ২০১৯ তািরখ  উপেজলা �শাসেনর উে�ােগ 

উপেজলা কায �ালয় �া�ন �থেক িবিভ� �িতিনিধগেণর অংশ�হেণ এক বণ �াঢ� র �ািল অ�ি�ত হয়। র �ািল �শেষ িদবস�র �িতপা� ও 

তাৎপেয �র উপর এক আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়।  

 

িসেলট �জলায় দি�ণ �রমা উপেজলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা অ��ান 

 

িসেলট �জলায় দি�ণ �রমা উপেজলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল   

 

 

 

 

 

�মৗলভীবাজার �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 
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িবগত ০২/১০/২০১৯ি�ঃ তািরেখ �মৗলভীবাজার  �জলায় আন�ঘন পিরেবেশ “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯” উদযাপন 

করা হয় । সকাল ৯.৩০ ঘ�কায় �জলা পয �ােয়র সকল সরকাির/�বসরকাির �িত�ােনর কম �কত�া/কম �চারী, সাংবািদক, �শীল সমাজ, �ল 

ও কেলেজর ছা�-ছা�ী িশ�ক ও জন�িতিনিধেদর িনেয় বণ �াঢ� র �ািলর আেয়াজন করা হয় । উ� র �ািল �জলা শহেরর ����ণ � পেয়� 

�দি�ণ কের �জলা �শাসেকর কায �ালয় �া�েন এেস �শষ হয় । র �ািল �শেষ  িদবেসর তাৎপয � �েল ধের এবং “�বি�ক �িতেযািগতায় 

উৎপাদনশীলতা” িদবেসর এই �িতপা� িবষয়েক �ক� কের এক আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। আেলাচনা সভায় িবিসেকর 

�িতিনিধ, জন�িতিনিধ, �চ�ার অব কমােস �র �িতিনিধ, সরকার কম �কত�া এবং �বসরকারী সং�হার �িতিনিধগণ অংশ �হণ কেরন । 

তাছাড়াও “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯” এর �পা�ার �জলা পয �ােয় দশ �নীয় �হােন লাগােনা হয় । 

হিবগ� �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

 গত ০২ অে�াবর ২০১৯ তািরেখ হিবগ� �জলা �শাসেনর আেয়াজেন জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস� যথাযথভােব পালন করা 

হয়। িদবস� উদযাপন উপলে� সকাল ১০:০০ ঘ�কায় হিবগ� কােল�েরট �া�ণ হেত বণ �াঢ� র �ািলর আেয়াজন করা হয়। র �ািল� শহর 

�দি�ণ কের �নরায় কােল�েরট �া�েণ এেস সমা� হয়। অতঃপর �জলা �শাসেকর সে�লন কে� �জলা পয �ােয়র সকল সরকাির 

কম �কত�া, গ�মা� �ি�বগ �, িবিসক, নািসব, �চ�ার অব কমাস �, �ষক �িতিনিধ ও �বসায়ী �িতিনিধেদর সম�েয় এক আেলাচনা সভা 

অ�ি�ত হয় ।   জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর এবােরর  �িতপা� “�বি�ক �িতেযািগতায়  উৎপাদনশীলতা” (Productivity for 

Global Competitiveness ) এ িবষেয় উ�ু� আেলাচনায় ব�াগণ িনজ িনজ আি�েক ব�� �দান কেরন। আেলাচনায় সকল 

আেলাচক �বি�ক �িতেযািগতায় উৎপাদনশীলতার িবক� �নই মেম � অিভমত �� কেরন।  এিজএম, িবিসক (ভার�া�), হিবগ�;  জনাব 

 �দওয়ান িময়া, পিরচালক, �চ�ার অব কমাস �, হিবগ�; ডা: �মা: ইসহাক িময়া, �জলা �াণী স�দ কম �কত�া;  জনাব ��ল হাসান শরীফ, 

�জলা �িতিনিধ, ইউএনিব ও আমােদর সময়; জনাব �মা: আলমগীর খান সােদক, �িতিনিধ, িব�িভ, হিবগ�; জনাব আশীষ �মার �ির, 

�ব �ধান, �রড ি�েস�, হিবগ�; জনাব তাহিমনা �বগম িগিন, সভাপিত, নজ�ল একােডমী, হিবগ� ও জনাব �মা: শাম�ল �দা, সভাপিত, 

�বসায়ী ক�াণ সিমিত (�কস), হিবগ� ��খ ব�াগণ �খী ও স�� �দশ িবিনম �ােণ উৎপাদনশীলতার উপর ��� আেরাপ কের ব�� 

�দান কেরন। �িত� �স�ের উ�ত ��ি� �বহার কের �খী ও স�� �দশ িবিনম �ােণ কাজ করার উপর সভায় ���ােরাপ করা হয়। 

�দশেক স��শালী করার লে�� উৎপাদনশীলতা �ি� অপিরহায � িবধায়  �ােম-গে� িবষয়� ব�ল �চােরর িনিম� �পা�ার, িলফেলট আেরা 

অিধক পিরমােণ িবতরেণর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� সরকােরর �ি� আকষ �ণ করা হয় । 

বিরশাল িবভাগ: 

�ভালা �জলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন: 

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯” উদযাপন উপলে�� ০২ অে�াবর, ২০১৯ তািরখ সকাল ৯.৩০ ঘ�কায় �জলা �শাসেকর 

কায �ালয় হেত এক� �সি�ত ও বণ �াঢ� র �ািল �জলা শহেরর �ধান সড়ক �দি�ণ কের । র �ািল�ত �জলা �শাসেনর কম �কত�া/কম �চারী, 

জন�িতিনিধ, বীর �ি�েযা�া, �জলা পয �ােয়র সকল সরকাির/আধা-সরকাির/�ায়�শািসত ����ণ � দ�র/সং�হা �ধান, �জলা সদেরর 

িবিভ� িশ�া �িত�ােনর িশ�ক��,�বসায়ী, ি�� ও ইেলক�িন� িমিডয়ার সাংবািদক�� অংশ�হণ কেরন । র �ািল পরবত� �জলা 

�শাসেকর সে�লন কে� জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর তাৎপয � ও ��� স�েক� এক� আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয় । 

 

 

 

 

�তীয় অ�ায় 
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এনিপও’র কায ��ম (আ�জ�ািতক): 
 

এিপও’র �ফাকাল পেয়� িহেসেব এনিপও’র কায ��ম : 

এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এক� আ�:আ�িলক সরকারী �িত�ান (Inter Governmental 

Regional Organization)। এনিপও বাংলােদেশ এিপও’র �ফাকাল পেয়� িহেসেব এর কায ��ম বা�বায়ন কের থােক। এরই আওতায় 

�িত বৎসর এনিপও’র মা�েম �দেশর সরকারী ও �বসরকারী কম �কত�ারা এিপও ক��ক পিরচািলত উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক িবিভ� 

�িশ�ণ কম ��িচেত িনয়িমতভােব অংশ�হণ কের থােক। ২০১৯-২০ অথ �বছের বাংলােদশ হেত িন�িলিখত ২৬� কম ��িচেত ৩৮ জন 

�িশ�ণাথ� অংশ�হণ কের।  

 

List of APO Participants (২০১৯-২০২০) 

 

Sl.No Name, Designation & Organization Project Title Date & Venue 

1. 

Mr. S.M. Ashrafuzzaman 

Director (Joint Secretary) 

NPO 

Strategic Planning Workshop for Senior 

Planning Officers of NPOs 

9-11 July, 2019 

Japan 

Ms. LuthfunNahar Begum 

Additional Secretary  

Ministry of Industries 

2. Mr. Md. Mofidul Islam  

Deputy Secretary 

Ministry of Industries 

Workshop on the Use of Smart 

Technology to Raise Productivity in the 

Service Sector 

22-25 July, 2019 

Singapore 

3. 

Mr. Ripon Saha 

Research Officer 

NPO 

Development of Public-sector Productivity 

Specialists (APO Certified  

Public-sector Productivity Specialists 

22-26 July, 2019 

Thailand 

Mst. Nahida Sultana Ratna 

Research Officer 

NPO 

4. Mr. Md. Ariful Islam 

Administrative Officer 

Ministry of Industries 

 

Training of Trainers on Assistance 

Systems for Cyberphysical Facilities 

5-9 August, 

2019 Republic 

of China 

 

5. 

 
 

Ms. Nilufar Jesmin Khan 

Senior Assistant Secretary 

Ministry of Industries 

Workshop on Advanced Strategic 

Management for Enhancing Productivity 

12-16 August, 

2019 Fiji 

Ms. Suraiya Subrina 

Research Officer 

NPO 

6. Mr. Md. Nazeem Hassan Satter 

General Manager  

Small & Medium Enterprise Foundation  

   

Workshop on Developing a Roadmap for 

Industry 4.0 

19-23 August, 

2019 Republic 

of China 
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Mr. Asif Ayub 

Additional Secretary 

Bangladesh Employers Federation 

7. 

ড. �মাঃ জসীমউি�ন 

অ�াপক, �ি�কা, পািন ও পিরেবশ িবভাগ 

ঢাকা িব�িব�ালয় 

4th International Conference on 

Biofertilizers and Biopesticides: Integrated 

Pest Management  

20-23, 2019 

Republic of 

China 

ড. �মাঃ িমজা�র রহমান 

অ�াপক, কীটত� িবভাগ 

�শের বাংলা �িষ িব�িব�ালয় 

জনাব �মাঃ শাম�ল আলম আক� 

িসইও এ� ফাউ�ার 

�ীন এ�াে�া 

8. 

Mr. A.F.M. Amir Hussain 

Deputy Secretary 

Ministry of Industries 

 

Training of Trainers in Foresight 

Management and Scenario Development 

for Development Planners 

26-30 August, 

2019 Malaysia 

Mr. Md. Farid Uddin 

Senior Research Officer 

NPO 

9. Mr. Mir Mohammad Iqbalhossan 

Assistant General Manager 

Akij Food and Beverage Limited 

Organic Agroindustry Development 

Leadership Course in Asia 

9-13, 2019 

September, 

Combodia 

10. Mr. Md. AnwarulAlam 

Deputy Secretary 

Ministry of Industries 

Workshop on Agricultural Transformation 30 Sep-4 Oct, 

2019, Indonesia 

11. Ms. Kimyea Ferdausi 

Assistant Manager 

SME Foundation  

Workshop on Trends in the Development 

of Traditional Craft Villages in the 

Industry 4.0 Era  

2-4 October, 

2019, Vietnam 

12. 

Dr. Mohammad Khurshid Alam 

Principal Scientific Officer 

Bangladesh Agricultural Research 

Institute   

Workshop on Application of Smart 

Organic Agriculture Models and 

Traccability Systems for Agricultural 

Products  

7-11 October, 

2019, Vietnam 

Ms. Kh. Mumtahenah Siddiquee 

Deputy Manager  

Bangladesh Sugar and Food Industries 

Corporation 

13. 

Mr. Md. Maksudur Rahman 

Assistant Secretary 

Ministry of Industries 

Workshop on Delivering Citizen-centered 

Public Service and Driving Innovation 

7-11 October, 

2019, 

Philippines 

Mr. Md. Moniruzzaman 

Research Officer 

NPO  

14. Mr. A.T.M. Mozammel  Haque 

Senior Research Officer 

NPO, Ministry of Industries 

Workshop on Measuring, Monitoring and 

Evaluation Regulatory Performance for 

Productivity and Competitiveness 

7-11 October, 

2019, Malaysia 
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15. 

Ms. Fawzia Nahar Islam 

Additional Secretary 

Ministry of Industries 

60th Workshop Meeting of Heads of NPOs 22-24 October, 

2019, China 

Mr. Md. Nazrul Islam  

APO Liaison Officer for Bangladesh 

National Productivity Organisation 

(NPO) 

Ministry of Industries 

16. 

Dr. Mohammad Anowar Hossain 

Bhuiyan 

Deputy Agriculture Director 

Bangladesh Academy for Rural 

Development (BARD) 

Workshop on Smart Farming Models 4-8 November, 

2019, Thailand 

17. 

Mr. Md. Mukhlesur Rahman Akand 
Deputy Secretary 

Ministry of Industries 

International Conference on “Public-sector 

Productivity” 

14-16 

November, 

Philippines 
Mr. Md. Razu Ahammed 

Research Officer 

National Productivity Organisation 

(NPO) 

18. 
Mr. Md. Iliyas Mahmud 
Assistant Director 

Department of Environment 

Workshop on “The Formulation and Study 

of Spatial Development, Climate Change 

and the Environment for Agricultural 

Transformation” 

18-22 

November, 

Philippines 

19. Mr. Shyam Sundar Saha 
Programme Head (IDP & CEP) 

BRAC 

Workshop on “Rural Community 

Development for Sustainable and Inclusive 

Growth” 

18-22 

November, Fiji 

20. 
Mr. Md. Shah AlamBabu 

Member  

Bangladesh Agro Processors Association 

  

Workshop on 

“Value-added Agriculture” 

18-22 

November, 

Pakistan 

21. Ms. Maksuda Shilpi 

Deputy Secretary 

Ministry of Industries 

Training of Trainers on “Big Data 

Analytics for Public-sector Productivity” 

25-29 

November, 

Thailand 

22. 
Mr. Mohammad Salauddin 

Director (AC) & Joint Secretary  

National Productivity Organisation 

Ministry of Industries 

Steering Committee Meeting of 

“Task force for a New APO Vision and 

Strategy 2025” 

25-26 

November 2019 

Japan 

23. Mr. Md. Taher Jamil 
Director 

Bangladesh Standards and Testing 

Institution (BSTI) 

Workshop on “Food Safety Regulations 

and Related Issues” 

16-20 

December, 2019 

Lao PDR 

24. Ms. Fatama Begum  

Senior Research Officer 

National Productivity Organisation   

Workshop on “Sustainable Productivity” 16-20 December 

2019 

Japan 
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25. Mr. Nishchinta Kumer Podder 

Director (Joint Secretary) NPO 

2nd Task force Meeting for a New APO Vision 
and Strategy 2025  

25-26 Febuary 

2020 Vietnam 

(face to face) 

26. 

Mr. K M Ali Azam,  

Secretary, MoI 

62nd Session of the APO Governing Body  8 June 2020 

Virtually 

Mr. Nischinta Kumer Podder 

Director (Joint Secretary) NPO 

 

 

 

 
 

 

 

 

িরপাবিলক অব চায়নােত গত ২২-২৪ অে�াবর, ২০১৯ তািরেখ অ�ি�ত িবিভ� �দেশর এনিপও �ধানেদর সে�লেন উপি�ত িছেলন বাংলােদেশ এিপও 
িলয়ােজ� অিফসার জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম এবং িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব িমজ �ফৗিজয়া নাহার ইসলাম। 

Workshop on Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity, Nadi, Fiji  (12- 16) 
August, 2019 শীষ �ক ০৫িদন �াপী �িশ�ণ �শেষ �প ফেটােসশেন উপি�হত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র িসিনয়র সহকাির সিচব িমজ 
িন�ফার �জসিমন খান এবং এনিপও এর  গেবষণা কম �কত�া িমজ �রাইয়া সাবিরনা। 
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62nd Session of APO Governing Body 
 
গত ৮ �ন, ২০২০ সােল 62nd Session of APO Governing Body ��া�াম� ভা� �য়ালভােব অ�ি�ত হয়। সভায় 
এনিপও, বাংলােদেশর পে� অংশ�হণ কেরন এিপও কাি� িডের�র জনাবেক এম আলী আজম, সিচব, িশ� ম�ণালয়, 
এিপও অ�ারেনট কাি� িডের�র জনাব িনি�� �মার �পা�ার, পিরচালক, এনিপও এবং এিপও িলয়�েজা অিফসার 
জনাব নজ�ল ইসলাম, ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও। সভায় �কািভড-১৯ মহামারী �ারা উ�ািপত মহামারীর 
অ�েল স�ি� িফিরেয় আনার িবষেয় এিপও ত�র অব�ান �� কের। �া��, অথ �নীিত, খা�, �র�া এবং িশ�াসহ 
মানিবক কায �কলােপর সম� ��ে� এই মহামারী �ারা �� গভীর ও �াপক িব� স�েক� এিপও’র উে�গ �কাশ করা 
হয়। এছাড়া িবিভ� িশে� িবেশষত উৎপাদন পিরেসবা এবং �িষ খােত উ�াবনী ও �বহািরক সমাধান এর �াপাের 
আেলাকপাত করা হয়।  �সই লে�� এিপও এক� িবেশষ এ�াকাউ� চা� কেরেছ যা �কািভড-১৯ মহামারীর ��ে� 
����ণ � �িমকা পালন করেব।  পিরেশেষ এিপও �কািভড-১৯ পরবত� �েগ �টকসই, অ�� �ি��লক এবং উ�াবনী 

Workshop on Sustainable Productivity, Tokyo, Japan. (16-20 December,2019) শীষ �ক ০৫িদন �াপী �িশ�ণ 
�শেষ �প ফেটােসশেন এনিপও এর ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম । 
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�ন��াধীন উ�য়েনর লে�� তার সদ� অথ �নীিত এবং অংশীদারেদর সােথ এক� শি� িহেসেব তার কায ��ম চািলেয় 
যাওয়ার �ত�েয়র উপর �জার �দান করা হয়। 
 

 

62nd Session of APO Governing Body  অ��ােনর ভা� �য়াল অিধেবশেন বাংলােদেশর এিপও কাি� িডেরকটর মাননীয় িশ� সিচব  জনাব �ক 
এম আলী আজম সহ অ�া� �দেশর �িতিনিধ�� । 
 

 

 

 

 

এনিপও এবং Nanyang  Polytechnic International এরসােথ সমেঝাতা �ারেকর অংশ 
িহেসেব Specialist Program: 

 
�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ও এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �যৗথ উেদােগ বাংলােদেশর 

িবিভ� �স�ের উৎপাদনশীলতা, �ণগতমান, উ�াবন ও �িতেযািগতা �ি�র লে�� Bangladesh National Productivity Master 

Plan 2021-2030 �ণয়ন কেরেছ। Master Plan বা�বায়েনর লে�� িশ� ম�ণালয় ও এর আওতা�� দ�র/সং�াস�েহর জনবেলর 

স�মতা �ি�র জ� গত ০১ আগ�, ২০১৯ তািরখ িসংগা�র� Nanyang  Polytechnic Internationalএর সােথ িশ� ম�ণালেয়র 

Productivity and Innovation Management Program িবষয়ক সমেঝাতা �ারক �া�িরত হেয়েছ। সমেঝাতা �ারেকর 

আেলােক Nanyang  Polytechnic International িতন� �িশ�ণ কম ��িচর ক. Leaders Program  খ. Managers 

Program গ. Specialist Program) মা�েম প�চ� �ােচ (�িত �ােচ ২৪ জন) �মাট ১২০ জনেক �িশ�ণ �দােনর িবষেয় িস�া� 

হেয়িছল। এর মে� গত ২-২২ �ফ�য়াির, ২০২০ তািরখ ২১ (এ�শ) িদন�াপী Specialist Program #1 অ�ি�ত হেয়িছল। এ ��া�ােম 

এনিপও �থেক ০৯ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। উ� ��া�াম� পয �েব�ণ করার জ� এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� 

�মার �পা�ার  গত (০৫-১২) �ফ�য়াির, ২০২০ তািরখ অংশ�হণ কেরিছেলন। এছাড়া (০৩-০৯) নেভ�র, ২০১৯ Leaders 

Programএ এনিপও �থেক ০৩ জন,  (১০-২৩) নেভ�র, ২০১৯ Managers Program #1এ এনিপও �থেক ০৪ জন ,(৫-



 

১৮) জা�য়াির, ২০২০ Managers Program#2

Program#1এ এনিপও �থেক ০৯ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কের । 

 

 

এনিপও এবং Nanyang Polytechnic International

(��সিচব
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Managers Program#2 �ত এনিপও �থেক ০৩ জন, (২-২২) �ফ�য়াির

জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কের ।  

Nanyang Polytechnic Internationalএর সােথ সমেঝাতা �ারেকর অংশ িহেসেব Specialist Program
��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার সহ অ�া� �িশ�ণাথ��� । 

�ফ�য়াির, ২০২০ Specialist 

 
Program-এ এনিপও পিরচালক 
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এনিপও এবং নািনয়াং পিলেটকিনক এর সােথ সমেঝাতা �ারেকর অংশ িহেসেব Managers Program#1-এ এনিপও �থেক 

অংশ�হণকারী চারজন সহ �মাট �িশ�ণাথ� ��। 



67 
 

Technical Expert Service (TES): 
 

এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও)’র সহায়তায় এনিপও �িত বছর িবিভ� িশ�/�সবা �িত�ানস�হেক 

Technical Expert Service (TES) �দান কের।২০১৯-২০ অথ �বছের ০৩ (িতন) � �িত�ানেক Technical Expert Service 

(TES) �দান করা হেয়েছ। 

২০১৯-২০ অথ � বছের বা�বািয়ত ০৩ � TES ��া�াম 

�িমক 
নং 

িবষয় �িত�ােনর নাম তািরখ এ�পাট � এর নাম 

১. TES on “Labour Management 
Cooperation” 

�াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ০৯-১৩ িডেস�র, 
২০১৯ 

Mr. Kenichi Kumagai, 
Japan. 

 

২. Technical Expert Servive (TES) 
on Knowledge Management 

 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 

২৪-২৮ 
নেভ�র,২০১৯ 

Mr. Prabakaran S/O 
Achuthan Nair, 

Singapore 

 
 
 
 

৩. 

 
 
 
 

TES on Lean Manufacturing 
System and Applications. 

 
 
 
 

বাংলােদশ এম�য়াস � 
�ফডােরশন (িবইএফ) 

 
 

 
০৩-০৫ �সে��র, 

২০১৯ 

 

 

Mr.George Wong, 
Singapore 
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 “Labour Management Cooperation” শীষ �ক �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স : 
 

গত ০৯-১৩ িডেস�র, ২০১৯ ইং তািরখ পয �� APO TES on Labour Management Cooperationএর উপর ০৫ 
(প�চ) িদন �াপী এক� �িশ�ণ এনিপও এর সে�লন কে� অ�ি�ত হয় । উ� �িশ�েণর উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ  িছেলন 
এনিপও পিরচালক (�� সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার। এেত �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন জাপান �াশনাল �লবার ফাউে�শন 
এর উপেদ�া  �কিনিচ �মাগাই । প�চ িদন�াপী এ �িশ�ণ ��া�ােম এনিপও এর সকল কম �কত�াগণ অংশ�হণ কেরন । উ� �িশ�েণ �ম 
উৎপাদনশীলতা এবং �কারেভদ, সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা, কেপ �ােরট �সা�াল �রসপি�িবিল�, �িফট �শয়ািরং ডাটােবজ 
ইত�ািদ িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হয় ।  

 

 

 

 

 

  

এনিপও �পশাজীবীেদর “Technical Expert Servive (TES) on Labour Management Cooperation”শীষ �ক উে�াধনী অ��ােন �ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন এনিপও পিরচালক (�� সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার ।  
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Knowledge Management Cooperation শীষ �ক �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স: 

 
গত ২৪-২৮ নেভ�র, ২০১৯ তািরখ পয �� APO TES on Knowledge Management Cooperationএর উপর ০৫ (প�চ) িদন 

�াপী এক� কম �শালা এনিপও এর সে�লন কে� অ�ি�ত হয়। উ� কম �শালার উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ  িছেলন িশ� ম�ণালেয়র 
অিতির� সিচব িমজ �ৎ�ন নাহর �বগম। এেত �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন ি�ি�পাল ক�ালেট� �কিডআই এিশয়া �াইেভট 
িলিমেটড এবং িস�া�েরর িবেশষ� এর জাপান �াশনাল �লবার ফাউে�শন এর উপেদ�া িম�ার �ভা নায়ার। প�চ িদন�াপী এ 
কম �শালায় এনিপও এর সকল কম �কত�া অংশ�হণ কেরন । উ� কম �শালা উৎপাদনশীলতার সােথ িশে�র স�ক�, ��াক�ক�াল ৫এস এবং 
কাইেজন, নেলজ �ােনেজ� এর সােথ উৎপাদনশীলতার স�ক�, ��াডাক�িভ�র িবিভ� �লস িবষেয় আেলাচনা হয় । 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

এনিপও কম �কত�ােদর“Technical Expert Servive (TES) on Knowledge Management” শীষ �ক এর উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব িমজ �ৎ�ন নাহার �বগম ।  
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চ�থ � অ�ায় 

এনিপও’র আভ��রীন কায ��ম: 

 
বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৮-১৯ বা�বায়েন এনিপও’র �থম �হান অজ�ন: 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৮-১৯ বা�বায়েন �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম�ণালেয়র িবিভ� দ�র 

ও সং�ার মে� সেব �া� ন�র অজ�ন কের । ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) এবং জাতীয় ��াচার �র�ার �দান 

অ��ান� গত ০৬ জা�য়াির, ২০২০ তািরখ িশ� ম�ণালেয়র সে�লন কে�  অ�ি�ত হয়। এেত �ধান অিতিথ িছেলন মাননীয় িশ� ম�ী 

জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এমিপ। িবেশষ অিতিথ িছেলন মাননীয় িশ� �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার, এমিপ । 

সভাপিত� কেরন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম । �ধান অিতিথ মাননীয় িশ� ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এমিপ এর 

িনকট �থেক ��� এবং সা� �িফেকট �হণ কেরন এনিপও পিরচালক জনাব িনি�� �মার �পা�ার এবং এনিপওর সােবক পিরচালক 

জনাব এস.এম. আশরা��ামান।   

 

মাননীয় িশ� ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ এর কাছ �থেক ��� �হণ কেরন এনিপও পিরচালক জনাব িনি�� 
�মার �পা�ার এবং এনিপও সােবক পিরচালক জনাব এস. এম. আশরা��ামান । এ সময় মাননীয় িশ� �িতম�ী জনাব কামাল 

আহেমদ ম�মদার এমিপ এবং িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম উপি�ত িছেলন । 
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িশ� ম�ণালেয়র সােথ এনিপও’র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�র: 
 

গত ০৭ �লাই, ২০২০ তািরেখ ভার�য়াল ��াটফরেম ২০১৯-২০ অথ �বছেরর জ� িশ� ম�ণালেয়র সােথ এনিপও’র বািষ �ক 

কম �স�াদন �ি� �া�িরত হয়। এনিপও এর প� �থেক এনিপও এর পিরচালক জনাব িনি�� �মার �পা�ার িশ� সিচব জনাব �ক এম 

আলী আজম মেহাদেয়র সােথ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�র কেরন।  

 

২০১৯-২০ অথ �বছের বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন অ�গিত: 

�কৗশলগত 

উে��  

কায ��ম  কম �স�াদন �চক  ল�� মা�া �াইেটিরয়া মান/২০১৯-২০  

(Target/Criteria Value for FY 2019-20)  

�মাট অজ�ন 

(�লাই ১৯-  

�ন ২০ পয ��) 

�া� ন�র 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত মােনর 

িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২  ৩ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১২ ১৩ 

[১] দ� 

জনবল 

�তিরর 

মা�েম 

উৎপাদনশীল

তা �ি� 

[১.১]  উৎপাদনশীলতা িবষেয় 

�িশ�ণ �দান 

 

[১.১.১] পিরচািলত �দশীয় 

�িশ�ণ �কাস � 

৬৫ ৬৩ ৬২ ৬০ ৫৯ ৪৬ ৮.৭ 

[১.১.২] �িশি�ত জনবল  ১৭৯৪ ১৬৫৯ ১৬২৯ ১৬০০ ১৫৫০ ১৪৩৯ ৮ 

[১.১.৩] পিরচািলত 

আ�জ�ািতক �িশ�ণ �কাস � 

৩ ২ ১ - - - ৩.৫ 

[১.১.৪] �বেদিশক �িশ�েণ 

��িরত �িশ�ণাথ�  

৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ - ৪৭ ০.৫ 

[১.২] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 

কম �শালা আেয়াজন 

[১.২.১] আেয়ািজত কম �শালা ৫ ৩ ২ - - ৮ ২ 

[২] িশ� 

উ�য়েন 

�ী�িত ও 

সহায়তা 

�দান 

[২.১] উৎপাদনশীলতা �ি�কে� 

Consultancy  �সবা �দান 

[২.১.১] �দান�ত �সবা  ৬ ৫ ৪ - - ৫ ১০ 

 [২.২]  িশ� খােত অবদােনর 

জ� �র�ার এবং �ী�িত �দান 

[২.২.১.] �দ� �াশনাল 

��াডাক�িভ� এ� 

�কায়ািল� এি�েল� 

এওয়াড �  

৩০.০৯.১

৯ 

১৫.১০. 

১৯ 

৩০.১

০.১৯ 

১৫.১১. 

১৯ 

০১.১২. 

১৯ 

বা�বািয়ত ৩ 

[২.২.২.] Institutional 

Appreciation 

Award. 

[২.৩] �টকিনক�াল এ�পাট � 

সািভ �স (TES) �দান 

[২.৩.১] �দান�ত 

�টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স 

(TES) 

৩ ২ ১ - - বা�বািয়ত ১ 
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দ�েরর কায ��ম  স�হ বা�বায়েনর জ� �া� ন�রঃ ৬৪.৪ 

দ�েরর আবি�ক  উে�� স�হ বা�বায়েনর জ� �া� ন�রঃ ২১.৯ 

�মাট �া� ন�রঃ ৮৬.৩০ 

  

[৩] 

উৎপাদনশীল

তা িবষেয় 

সেচতনতা 

�ি� 

[৩.১] �চার �ি�কা/�পা�ার 

িবতরণ 

[৩.১.১] িবতরণ�ত �চার 

�ি�কা/�পা�ার  

১১০০০০ ৯০.০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ১০৩৮০০ ৪.৫ 

[৩.২] মাঠ পয �ােয় 

উৎপাদনশীলতা িদবস পালন  

[৩.২.১] �জলা পয �ােয় 

অ��ান 

৬৪ ৬৩ ৬২ ৬১ ৬০ বা�বািয়ত ৩ 

[৩.২.২] উপেজলা পয �ােয় 

অ��ান 

২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ বা�বািয়ত ২ 

[৩.৩] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 

�সিমনার আেয়াজন 

[৩.৩.১] আেয়ািজত �সিমনার ৩ ২ ১ - - ২ ১.৮ 

[৪]উৎপাদ

নশীলতা 

িবষেয় 

গেবষণা 

�জারদান

করণ 

[৪.১.] উৎপাদনশীলতার গিত 

��িত িবষয়ক  �িতেবদন  

[৪.১.১] ��ত�ত �িতেবদন ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৮.৫ 

[৪.১.২] �পািরশ বা�বায়েনর 

হার 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৬০ ০ 

[৪.২] উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 

গেবষণা স�াদন 

[৪.২.১] ��ত�ত গেবষণা 

�িতেবদন 

২ ১ - - - - ০ 

[৫] 

উৎপাদনশীল

তা িবষয়ক 

নীিত 

িনধ �ারন ও 

উ�য়ন 

[৫.১] জাতীয় উৎপাদনশীলতা 

পিরষেদর সভা আেয়াজন 

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা ১ - - - - ১ ২ 

[৫.২] উৎপাদনশীলতা 

কায �িনব �াহী কিম�র সভা 

আেয়াজন 

[৫.২.১]  আেয়ািজত সভা ৩ ২ ১ - - ৩ ২ 

[৫.৩] �স�র িভি�ক উপেদ�া 

কিম�র সভা আেয়াজন  

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৪ ১.৮ 
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�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও ) এর সেথ িবিভ� �িত�ােনর  সমেঝাতা �ারক �া�র: 

 
জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খাত ও উপখােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� �যৗথ অংশীদািরে�র িভি�েত কাজ করার জ� িশ� ম�ণালেয়র 
আওতাধীন �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর সােথ িবিভ� �িত�ােনর  সমেঝাতা �ারক �া�িরত হয় ।  
 

�িমক 
নং  

�িত�ােনর নাম সমেঝাতা �ারক �া�েরর তািরখ 

১ জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব) ২৫/০৪/২০১৭ 

২ বাংলােদশ উইেমন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ (িবডি�উিসিসআই) ১৩/১২/২০১৭ 

৩ বাংলােদশ �সাসাই� ফর ফাম �ািসউ�ক�ালস �েফশনাল (িবএসিপিপ) ১৩/০৩/২০১৮ 

৪ বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন (িবইএফ)  ০৫/০২/২০১৮ 

৫ ইনফরমাল �স�র ই�াি� ি�লস কাউি�ল (আইএসআইএসিস) ০৬/০৫/২০১৯ 

৬ ঢাকা �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি� (িডিসিসআই) ০৭/১১/২০১৯ 

৭ বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ(িবিসআই) ১৯/০৮/২০২০  

৮ ঢাকা উইেমন �চ�ার অবকমাস � এ� ই�াি� (িডডি�উিসিসআই) ১৯/০৮/২০২০ 
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�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এবং ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি� (িডিসিসআই) এর মে� 
সমেঝাতা �ারক �া�িরত: 

 
�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এবং ঢাকা �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি� (িডিসিসআই) এর মে� গত ৭ 

নেভ�র, ২০১৯ তািরেখ এক� সমেঝাতা �ারক �া�িরত হয় ।  
 

 মাননীয় িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলেমর উপি�িতেত সমেঝাতা �ারেক এনিপও’র পে� ভার�া� পিরচালক (�� 
সিচব) জনাব �মাহা�দ সালাউি�ন এবং িডিসিসআই’র পে� সংগঠেনর সভাপিত ওসামা তাসীর �া�র কেরন । িশ� ম�ণালেয় 
আেয়ািজত এ অ��ােন ম�ণালেয়র উ��তন কম �কত�া এবং িডিসিসআই’র কম �কত�াগণ উপি�ত িছেলন ।  
 

 সমেঝাতা �ারক অ�যায়ী উৎপাদনশীলতা উ�য়েন সরকাির দ�র �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) সােথ 
�বসরকাির সংগঠন ঢাকা �চ�ার অব  কমাস � অ�া� ই�াি� (িডিসিসআই) �স�ব�ন িহেসেব কাজ করেব।  
  
 সােবক িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম ত�র ব�ে� সমেঝাতা �ারক �া�েরর উে�াগেক �দেশর িশ�খােতর উ�য়েন 
এক� মাইল ফলক িহেসেব উে�খ কেরন । িতিন বেলন,  �ষাল �কা� জনসং�ার বাংলােদশ �ত অথ �ৈনিতক স�ি�র মহাসড়ক ধের 
এিগেয় যাে� । ইেতামে� িশ� খাতসহ সকল �স�ের ইিতবাচক পিরবত�ন এেসেছ এবং িব� স�দায় বাংলােদেশর এ �ণগত পিরবত�েনর 
�শংসা করেছ । সমেঝাতা �ারক �া�েরর ফেল �দেশর িবিভ� িশ�খাত ও উপখােত উৎপাদনশীলতা �ি�র �য়াস �জারদার হেব । এ 
��া� অ�সরণ কের অ�া� �চ�ার ও ��ড বিড উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� এ ধরেনর উে�ােগ সািমল হেব বেল িতিন আশা �কাশ 
কেরন ।  
 

 অ��ান�েত িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব িমজ �ৎ�ন নাহার �বগম, িবএসইিস’র পিরচালক জনাব নারায়ণ চ� �দবনাথ, 
িবএসএফআইিস’র পিরচালক জনাব মীর জ��ল ইসলাম, িবিসক এর পিরচালক জনাব �মাঃ আব�ল মা�ান, িবিসআইিস’র পিরচালক 
জনাব �মাঃ শাহীন কামাল, নািসব এর সভাপিত িমজ�া ��ল গিণ �শাভনসহ সরকাির ঊ��তন কম �কত�াগণ ও িবিভ� ��ডবিডর �িতিনিধরা 
উপি�ত িছেলন। 
 

 

 
 

 

 

সােবক িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম এর উপি�িতেত এনিপও’র ভার�া� পিরচালক (�� সিচব) জনাব �মাহা�দ সালাউি�ন এবং িডিসিসআই এর 
সভাপিত ওসামা তাসীর িনজ িনজ �িত�ােনর পে� সমেঝাতা �ারক �া�র কেরন । 
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উৎপাদনশীলতা উ�য়েন এনিপও’র �িশ�ণ: 
�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে��২০১৯-২০ 

অথ �বছের সরকাির/�বসরকাির িশ�/�সবা �িত�ােনর কম �রত কম �কত�া ও কম �চারীেদর মে� িনয়িমতভােব “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন 
কলােকৗশল, Increasing Productivity at Work,কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন, ��াডাক�িভ� �লস এ� �টকিনেকর 
দ� �বহােরর মা�েম উৎপাদনশীলতা উ�য়ন, অপচয় �রােধর মা�েম উৎপাদনশীলতা ও পে�র �ণগতমান উ�য়ন, পে�র �ণগতমান 
িনি�তকরেণর মা�েম উৎপাদনশীলতা উ�য়ন, িশ� উে�া�া �ি� ও �বসা স�সারন এবং �কায়ািল� �ব�াপনা, কারখানা পয �ােয় 
�িতেযািগতা�লক উৎপাদনশীলতা ও পে�র �ণগতমান উ�য়ন” শীষ �ক িশেরানােম িবিভ� �িশ�ণ কম ��িচ পিরচালনা কেরেছ। এ 
অথ �বছের ৪৬ � �িশ�ণ পিরচালনা করার মা�েম ১৪৩৯ জন �িশ�ণাথ�েদরেক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক িবিভ� কলােকৗশেলর �িশ�ণ 
�দান করা হয় ।  
 

২০১৯-২০২০ অথ �বছেরর ১১ � �স�েরর �িশ�ণ ও �িশ�ণাথ�র সং�া 
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২০১৯-২০২০অথ �বছেরর অ�ি�ত �িশ�েণর �িশ�ণাথ�র সং�া 
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�মে�ােসম িসেম� িলিমেটড, ��ীগ�, ঢাকায় “অপচয় �রােধর মা�েম উৎপাদনশীলতা” শীষ �ক �িশ�ণ �শেষ সমাপনী অ��ােন উপি�ত 
িছেলন এনিপও’র �� পিরচালক জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক এবং গেবষণা কম �কত�া িমজ �রাইয়া সাবিরনা ।  
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ই�াণ � �কবলস িলিমেটড, উ�র পেত�া, চ��াম “��াডাক�িভ� �লস এ� �টকিনেকর দ� �বহােরর মা�েম উৎপাদনশীলতা উ�য়ন” শীষ �ক 
�িশ�েণ �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন এনিপও’র ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া িমজ আিবদা �লতানা এবং গেবষণা কম �কত�া জনাব �মাঃ 
মিন��ামান। 

�জেনিসস ফ�াশন িলিমেটড, গাজী�র, ঢাকায় “��াডাক�িভ� �লস এ� �টকিনেকর দ� �বহােরর মা�েম উৎপাদনশীলতা উ�য়ন” শীষ �ক �িশ�ণ �শেষ 
সমাপনী অ��ােন উপি�ত িছেলন এনিপও’র ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম, গেবষণা কম �কত�া জনাব িরপন সাহা এবং পিরসং�ান 
ত�া�স�ানকারী জনাব িফেরাজ আহেমদ। 
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�া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড, �লনায় “স�েদর দ� ও কায �করী �বহার িনি�তকরেণর মা�েম পাটকেলর উৎপাদন ও পে�র �ণগতমান �ি�” 
শীষ �ক �িশ�ণ �কােস �র উে�াধনী অ��ােন উপি�ত িছেলন এনিপও’র ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম, গেবষণা কম �কত�া জনাব 
�মাঃ আিক�ল হক এবং গেবষণা কম �কত�া িমজ নািহদা �লতানা র�া ।  

আফতাব িফড ��াডা�স িলিমেটড, �পগ�, নারায়নগ� “অপচয় �রােধর মা�েম উৎপাদনশীলতা” শীষ �ক �িশ�ণ �শেষ �প ফেটােসশেন উপি�ত িছেলন 
এনিপও’র �� পিরচালক জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক এবং গেবষণা কম �কত�া িমজ �রাইয়া সাবিরনা ।  
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কণ ��লী �পপার িমলস িলিমেটড, কা�াই, রা�ামা�েত “��াডাক�িভ� �লস এ� �টকিনেকর দ� �বহােরর মা�েম উৎপাদনশীলতা উ�য়ন” িবষয়ক 
�িশ�ণ কম ��িচর �ধান অিতিথ িহেসেব ব�� �দান করেছন এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার । �িশ�ক িহেসেব 
উপি�ত িছেলন ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া জনাব ফিরদ উি�ন এবং গেবষণা কম �কত�া �সয়দ জােয়দ-উল ইসলাম । 
 

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক), রং�ের “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক �িশ�ণ �কাস �র” উে�াধনী  অ��ােন উপি�ত িছেলন এনিপও’র 
গেবষণা কম �কত�া জনাব রা� আহে�দ। 
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যেশাের অবি�ত �রসেকা িব�ট এ� ��ড ফ�া�ির িলিমেটড এ  “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কলােকৗশল” িবষয়ক �িশ�ণ �কােস �র �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার । �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন গেবষণা  কম �কত�া জনাব �মাঃ রা� 
আহে�দ । 
 

 

নারায়নগে� অবি�ত অিলি�ক ই�াি�জ িলিমেটড এ “কারখানা �ব�াপনা ও উৎপাদনশীলতা” শীষ �ক �িশ�েণ �ধান অিতিথ িহেসেব ব�� �দান 
করেছন এনিপও  ��-পিরচালক জনাব এ�এম �মাজাে�ল হক । �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন গেবষণা কম �কত�া িমজ �রাইয়া সাবিরনা । 
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লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলিমেটড, �ডমরা, ঢাকায় “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কৗশল” শীষ �ক �িশ�েণ �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন এনিপও 
উ��তন গেবষণা  কম �কত�া জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম, গেবষনা কম �কত�া জনাব  �মাঃ আিক�ল হক এবং গেবষনা কম �কত�া িমজ নািহদা �লতানা র�া 
। 
 

 

�ক� উ� িব�ালয়, দশ �না, �য়াডা�ােত “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কৗশল” শীষ �ক �িশ�েণ �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন এনিপও’র উ��তন 
গেবষণা কম �কত�া �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম, গেবষণা কম �কত�া জনাব িরপন সাহা এবং পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী জনাব িফেরাজ আহেমদ । 
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িমিন�ার হাইেটক পাক� ইেলক�িন� িলিমেটড, গাজী�র এ “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কলােকৗশল” শীষ �ক �িশ�ণ কম ��িচেত �িশ�ক িহেসেব 
উপি�ত িছেলন এনিপও’র ঊ��তন গেবষণা  কম �কত�া �মাছা�ৎ আিবদা �লতানা এবং গেবষণা কম �কত�া জনাব �মাঃ মিন��ামান । 

 

 

িকেশায়ান ��া�  িলিমেটড, আ�াবাদ, চ��াম এ “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কলােকৗশল” শীষ �ক �িশ�ণ কম ��িচেত �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন 
এনিপও’র ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া জনাব �হা�দ আির��ামান এবং গেবষণা কম �কত�া জনাব �মাঃ �মেহদী হাসান । 
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উৎপাদনশীলতা ও �কািভড-১৯ িবষয়ক অনলাইন �িশ�ণ 

চলমান কেরানা ভাইরাস পিরি�িতেত এনিপও’র �িশ�ণ কম ��িচ �া��িবিধ অ�সরণ কের পিরচালনা করার লে�� অনলাইন 

�িশ�ণ কম ��িচর উে�াগ �হণ করা হয় । এ জ� �থেম �ফস�ক লাইভ ও পের Zoom Meeting App  এর মা�েম �িশ�ণ 

কম ��িচর আেয়াজন করা হয়। �স অ�যায়ী গত ১১ �ম, ২০২০ তািরখ সকাল ১১.৩০ িমিনেট এিনপও’র �� পিরচালক জনাব এ � এম 

�মাজাে�ল হক কেরানা ভাইরাস পিরি�িতেত  5S এর ��� এবং ১৭ �ম, ২০২০ তািরখ সকাল ১১.৩০ িমিনেট এনিপওর গেবষণা 

কম �কত�া জনাব রা� আহেমদ Understanding Business Excellence Framework িবষয়ক অনলাইন �িশ�েন ব�� 

উপ�াপন কেরন । �িশ�েণর �ধান আেলাচক িছেলন এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার। �িশ�ণ�েলােত 

িবিভ� িশ� �িত�ােনর �ায় একশত �িশ�নাথ� অংশ�হণ কের।

 

�ফস�ক লাইেভ কেরানা ভাইরাস পিরি�িতেত ৫এস এর ��� িবষয়ক �িশ�ণ পিরচালনা করেছন এনিপও’র �্�-পিরচালক জনাব এ�এম �মাজাে�ল হক । 

 

 

Zoom Meeting App এর মা�েম �িশ�ক এনিপও’র গেবষণা কম �কত�া �মাঃ রা� আহে�দ সহ �িশ�ণাথ�েদর একাংশ। 
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�সিমনার / আেলাচনা সভা / কম �শালা: 

“Productivity Improvement through Maintaining Proper quality Management in light 
Engineering Sector” িবষয়ক �সিমনার 
 
 

গত ১৮ মাচ �, ২০২০ তািরখ �হােটল ৭১, িবজয়নগর, ঢাকায় “Productivity Improvement through Maintaining 

Proper quality Management in light Engineering Sector” িবষয়ক এক� �সিমনার অ�ি�ত হেয়িছল। উ� �সিমনার� 

আেয়াজন কের �যৗথভােব িবজেনস �েমাশন কাউি�ল (িবিপিস) ও জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব)। নািসেবর 

সভাপিত িমজ�া ��ল গিণ �শাভন এর সভাপিতে� �সিমনাের �ধান অিতিথ িছেলন মাননীয় িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম। 

�সিমনাের Light Engineering িবষয়ক �ব� উপ�াপন কেরন এনিপও পিরচালক জনাব িনি�� �মার �পা�ার।  এনিপও পিরচালক 

ত�র Light Engineering িবষয়ক �বে� এ িশে�র  ভিব�ৎ, �বসা, �সারতা, �িতব�কতা ইত�ািদ িবিভ� িবষয় �েল ধেরন।  

 

 
িবিপিস এবং নািসব এর �যৗথ সহেযািগতায় আেয়ািজত “Productivity Improvement through Maintaining Proper Quality 
Management Light Engineering Sector” িবষয়ক �সিমনাের উপি�ত িছেলন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম, এনিপও পিরচালক 
(��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার ও নািসব সভাপিত িমজ�া ��ল গিণ �শাভন। 

 

এনিপও’র কম �কত�া ও কম �চািরেদর জ� উ�াবেন স�মতা �ি�র লে�� �ই িদন �াপী �িশ�ণ  

 
গত ১৮ মাচ �, ২০২০ তািরেখ এনিপও’র কম �কত�া ও কম �চািরেদর জ� উ�াবেন স�মতা �ি�র লে�� �ইিদন �াপী এক �িশ�ণ অ�ি�ত হয়।  

�িশ�ণ�র উে�াধন কেরন এনিপও পিরচালক জনাব িনি��  �মার �পা�ার। উ� �িশ�েণ �িশ�ক িহেসেব উপি�ত িছেলন a2i �কে�র �িশ�ক 

জনাব আ�ল মােলক।  উ� �িশ�েণ �ই িদন�াপী সরকাির িবিভ� দ�ের উ�াবনী �লক কম �কা� উপ�াপন করা হয়। �সসব কম �কা�েক আর ও 

িকভােব সহজীকরণ করা যায় তার িবিভ� উদাহরণ �েল ধরা হয়।  
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উ�াবেন স�মতা �ি�র লে�� �ই িদন �াপী �িশ�ণ এর উে�াধনী ব�� �দান কেরন এনিপও’র পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার 

�পা�ার ।  

 
 

কনসালেটি� সািভ �স: 
 
 

কনসালেটি� সািভ �স এর মা�েম �কান �িত�ােন িবরাজমান সম�া িচি�ত �ব �ক সম�া সমাধােনর মা�েম িব�মান 

স�দ(�ম, য�পািত, কাচামাল, অথ � এবং ত�) কােজ লািগেয় �িত�ােনর উৎপাদনশীলতা �ি� করা হয় । ২০১৯-২০ অথ �বছের ০৬� 

�িত�ােন কনসালেটি� সািভ �স �দান করা হয় ।  

 

গেবষণা �িতেবদন 

২০১৯-২০২০ অথ �বছের “Effectiveness of Productivity Improvement Training Program of NPO” এবং 

Bangladesh’s Leather Sector: Conditions, Challenges And Countermeasures  শীষ �ক �� গেবষণার কায ��ম 

�হন করা হয় । কেরানার কারেন উ� �� গেবষণার কায ��ম গত অথ �বছের সমা� করা স�ব হয় নাই।   
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�টকসই উ�য়ন ল��মা�া বা SDG সং�া� 

জািতসংঘ (UN) �ঘািষত ২০৩০ সােলর মে� Sustainable Development Goals (SDGs) বা �টকসই উ�য়ন 
ল��মা�া অজ�ন করার জ� সরকােরর িস�া� �মাতােবক িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 
১৭ � ল�� এর মে� �ধা �ি� (�ধার অবসান, খা� িনরাপ�া ও উ�ত �ি�মান অজ�ন এবং �টকসই �িষর �সার) এবং িশ�, উ�াবন ও 
অবকাঠােমা (অিভঘাত সহনশীল অবকাঠােমা িনম �ান, অ�� �ি��লক ও �টকসই িশ�ায়েনর �বধ �ন এবং উ�াবনার �সারণ) শীষ �ক লে��র 
আওতায় ২০১৯-২০২০ অথ �বছের িবিভ� কায ��ম বা�বায়ন কেরেছ।  

 

 এসিডিজর ল�� কম ��িচস�হ ২০১৯-২০২০ অথ �বছের বা�বায়ন 
অ�গিত 

লীড িহেসেব  ০২: �ধা �ি� (�ধার অবসান, 
খা� িনরাপ�া ও উ�ত �ি�মান 
অজ�ন এবং �টকসই �িষর 
�সার) 

খা� �ি�য়াজাতকরণ ও �িষ িভি�ক 
�িত�ােন �িশ�ণ �দান (২০১৮-১৯ �থেক 
২০২০-২১) 

১০০% বা�বায়ন হেয়েছ 

০৯: িশ�, উ�াবন ও 

অবকাঠােমা (অিভঘাত সহনশীল 

অবকাঠােমা িনম �ান, 

অ�� �ি��লক ও �টকসই 

িশ�ায়েনর �বধ �ন এবং 

উ�াবনার �সারণ) 

উৎপাদনশীলতা উ�য়ন ও উে�া�া উ�য়ন 
িবষেয় �িশ�ণ �দান (২০১৮-১৯ �থেক 
২০২০-২১) 

১০০% বা�বায়ন হেয়েছ 

০৯: িশ�, উ�াবন ও 

অবকাঠােমা (অিভঘাত সহনশীল 

অবকাঠােমা িনম �ান, 
অ�� �ি��লক ও �টকসই 
িশ�ায়েনর �বধ �ন এবং 
উ�াবনার �সারণ) 

এনািজ� কনজারেভশন, অপচয় �রাধ এবং �ীন 
��াডাক�িভ� িবষেয় �িশ�ণ �দান (২০১৮-
১৯ �থেক ২০২০-২১) 

১০০% বা�বায়ন হেয়েছ 

�কা-লীড 
িহেসেব  

- - - 

এেসািসেয়ট 
িহেসেব 

- - - 
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জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন এনিপও’র কায ��ম: 

জাতীয় ��াচার �কৗশল এর �ল ল�� হল �ন�িত �িতেরােধর মা�েম রা� ও সমােজ �শাসন �িত�া করা। এ �কৗশেল রা� ও সমােজ 

��াচার �িত�া সরকােরর সাংিবধািনক ও আইনগত �ায়ী দািয়�; �তরাং সরকারেক অ�াহতভােব এই লে�� কায ��ম পিরচালনা 

করেত হেব । এরই ধারাবািহকতায় �ায় সকল ম�ণালয়/িবভাগ/অ�া� রা�ীয় �িত�ানস�হ ০১ জা�য়াির ২০১৫ �থেক ৩০ �ন ২০১৬ 

�ময়ােদর জ� ��াচার কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন কের। ২০১৬-২০১৭ অথ �-বছের 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার পাশাপািশ আওতাধীন দ�র/সং�ার জ� ��াচার কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা 

�ণয়ন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অথ �বছর হেত ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া, আওতাধীন দ�র/সং�ার পাশাপািশ মাঠ পয �ােয়র িবভাগীয়, 

আ�িলক এবং �জলা ও উপেজলা পয �ােয়র কায �ালয়স�হ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা �ণয়ন 

কের। ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �মাতােবক �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এ বছরও জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না 

২০১৮-১৯  �ণয়ন কেরেছ । এছাড়া বত�মান সরকােরর িনব �াচনী ইশেতহার ২০১৮ অ�ে�দ ৩.৩ এ ‘দ�, �সবা�খী ও জবাবিদিহ�লক 

�শাসন �িত�া’র কথা বলা হেয়েছ।  

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর ��াচার িবষয়ক কম �কা� পিরচালনা করার জ� িন� বিণ �ত কম �কত�ােক 

�ফাকাল পেয়� কম �কত�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ।  

 

 

��াচার চচ �ার জ� �র�ার/�েণাদনা: 

জাতীয় ��াচার �কৗশল (NIS) কম �পিরক�না বা�বায়েনর জ� �ণীত নীিতমালা অ�যায়ী �াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর ২০১৯-২০২০ অথ � বছের “ জাতীয় ��াচার �র�ার” �দান করা হয় । এ লে�� গ�ত ০৩ সদ�েদর বাছাই 

কিম� ��ড-১ হেত ��ড-১০ �� কম �চারী জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক, �� পিরচালক (অ:দা) এবং ��ড-১১ হেত ��ড-২০ �� 

কম �চারী িম� শারিমন �লতানা, অিফস সহাকারী কাম কি�উটার অপােরটর �ক উ� �র�ােরর জ� মেনানীত কের। পের �র�ার 

িহেসেব তােদর সা� �িফেকট এবং এক মােসর �বিসেকর সমপিরমাণ অেথ �র �চক �েল �দয়া হয় ।  

এছাড়া, এনিপও ২০২০-২০২১ অথ �বছের ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর িনিম� কম �পিরক�না �ণয়ন কের মি�পিরষদ িবভােগ ��রণ 

কেরেছ এবং ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয়েছ।  

এনিপ’ওর উ�ম চচ �াস�হ 

এনিপ’ওর  উ�মচচ �ার তািলকা �ণয়ন কের ম�ণালেয়  ��রণ করা হয়। উ�ম চচ �াস�হ িন��প: 
 
উ�ম চচ �া (Best Practice)        
 
            �শাসন সংহতকরেণর মা�েম উ�ত নাগিরক �সবা িনি�ত এবং সরকােরর নানািবধ নীিত ও �কৗশল বা�বায়ন করেত 
সা�িতক সমেয় অেনক�েলা ইিতবাচক পিরবত�ন সািধত হেয়েছ । জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন এ সকল উে�াগ �িতিনয়ত ন�ন 
ন�ন মা�া �যাগ করেছ । এ ��ে� িবিভ�  দ�র অেনক �ছাট �ছাট ইেনােভশন বা উ�াবনী উে�াগ �হণ ও বা�বায়ন করেছ । এ সকল 
ইেনােভশন ��ত �সবা �াথ�গেণর কাি�ত �সবা �াি�র সময় কমােনার লে��ই �হীত। 
 

�িমক নং নাম ও পদিব দািয়� 

০১.         জনাব �মাঃ �মেহিদ হাসান 
গেবষণা কম �কত�া 

�ফাকাল পেয়� 



88 
 

 ইেনােভশন এমন এক ধরেণর কাজ, এেত সবসময় সাফ� নাও আসেত পাের । তাই বেল  ইেনােভশন িক� �থেম থাকেত পাের 
না । এ� ��তই এক� নীির�া�লক �ব�া । এসকল ��ে� �দখা যায় �য, িক� �ছাট �ছাট ভাল কােজর চচ �া হয় তাহেল ইেনােভশেনর 
মা�েম প�িতগত পিরবত�ন আনার ��ে� ইিতবাচক ফল পাওয়া যায় ।  
 
 তেব এ চচ �া যিদ ��ই সরকাির �সবা �দােন বা সরকাির দ�র/পিরদ�ের সীমাব� থােক তাহেল এ� �হৎ পিরসের �বহার 
হওয়ার �েযাগ হরােনার আশংকা �থেক যায় । এ িবষয়� িবেবচনায় িনেয় এনিপও, িশ� ম�ণালয় ক��ক িক� �ছাট �ছাট ভাল কােজর 
(good practice) উে�াগ �হণ করা হেয়েছ । 
 
 এ সকল �ছাট �ছাট ভাল চচ �া�েলা সরকাির দ�েরর গি� �পিরেয় �হ�র সমােজর নানান অংশেক স�ৃ� করেছ । এ ল�� 
অজ�েনর মা�েম �হ�র সমােজ উ�ম চচ �ার যা�াপথ িক�টা হেলও ম�ণতর হেব বেল আশা করা যায় ।  
 
 
�িজবেষ � �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর কায ��ম: 
 

�াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�শতবািষ �কীেত এনিপও িবেশষ কায ��ম �হণ কেরেছ। 
�িজববষ � উপলে� এনিপও গত ১৫ মাচ �, ২০২০ তািরখ িবেশষ 5S �ড বা�বায়ন শীষ �ক কম �শালা অ�ি�ত হয় । এনিপও এর পিরচালক 
জনাব িনি�� �মার �পা�ার (�� সিচব) িবেশষ ৫এস কম �শালার উে�াধন কেরন।  
 
অিফিসয়াল নিথ িন�ি�েত ই-নিথর �বহার: 
 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর সকল অিফিসয়াল নিথ িন�ি�েত ই-নিথ �ব�ত হে� । ফল�িতেত 
অিফেস কাগেজর �বহার সীিমত হেয়েছ । আগ� ২০২০ এ সরকাির ১৮৯� দ�র-সং�ার মে� ই-নিথ কায ��েম �াশনাল ��াডাক�িভ� 
অগ �ানাইেজশন (এনিপও) �থম �ান অজ�ন কেরেছ। 
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িনয়িমত দা�িরক ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ: 
 
 নাগিরক ত� �সবা িনি�তকরেণ �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর সকল কায ��ম িনয়িমত দা�িরক ওেয়বসাইেট 
(www.npo.gov.bd) হালনাগাদ করা হে� ।  
 

বাংলােদশ �াশনাল ��াডাক�িভ� মা�ার�ান (২০২১-২০৩০) সং�া� ওয়াক�শপ আেয়াজন:  
 
 এিপও ক��ক �ণীত �াশনাল ��াডাক�িভ� মা�ার�ান (২০২১-২০৩০) বা�বায়েনর লে�� এনিপও �ত ৫� কিম� গঠন করা 
হেয়েছ । কিম��েলা িবিভ� ম�ণালেয়র সােথ িনয়িমত সভা আেয়াজন কেরেছ । তাছাড়াও মা�ার�ান বা�বায়েনর িনিমে� ০৫-১১-
২০২০ ইং তািরেখ এক� ওয়াক�শপ আেয়াজন করা হেয়েছ ।  
 
 

ভা� �য়াল �াটফেম � সভা আেয়াজন: 
 
 �কািভড-১৯ জিনত পিরি�িতেত সরকাির সভাস�েহ সরাসির অংশ�হেণর �েযাগ সীিমত থাকায় �ম �াটফেম � িনয়িমত িবিভ�  
িবষয় স�িক�ত সভার আেয়াজন করা হে� ।  
 

অনলাইন �িশ�ণ: 

চলমান কেরানা ভাইরাস পিরি�িতেত এনিপও’র �িশ�ণ কম ��িচ �া��িবিধ অ�সরণ কের পিরচালনা করার লে�� অন লাইন 

�িশ�ণ কম ��িচর উে�াগ �হণ করা হয় । এ জ� �থেম �ফস�ক লাইভ ও পের Zoom Meeting App এর মা�েম �িশ�ণ 

কম ��িচর আেয়াজন করা হয়। �স অ�যায়ী গত ১১ �ম, ২০২০ তািরখ সকাল ১১.৩০ 5S এর ��� এবং ১৭ �ম, ২০২০ তািরখ সকাল 

১১.৩০ িমিনেট Understanding Business Excellence Framework িবষয়ক অনলাইন �িশ�ন অ�ি�ত হয় । �িশ�েণর 

�ধান আেলাচক িছেলন এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার। �িশ�ণ�েলােত িবিভ� িশ� �িত�ােনর �ায়  

একশত �িশ�নাথ� অংশ�হণ কের। 

 

�ক� সং�া� ত�: 

�ক� -১: 
�কে�র নাম: “আ�িনক �েযাগ �িবধাসহ �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন )এনিপও (এবং �পেট� ,  িডজাইন ও ��ডমাক�স 

অিধদ�র )িডিপিড� ( এর অিফস ভবন িনম �াণ। 
 

�কে�র �ময়াদ:  �কে�র বা�বায়ন �ময়াদকাল ৩০ �ন, ২০১৮ পয ��। �য় �ি� �িতেরেক �কে�র �ময়াদ ৩য় বার িশ� ম�ণালয় 

ক��ক ৩০ �ন ২০২১ পয �� �ি� করা হেয়েছ।  

�া�িলত �য়: ৬৫৯২.৯২ ল� টাকা । 

জিমর পিরমাণ: ০.৪২একর,�ট নং: এফ-২০/এ,  �ান : �শেরবাংলানগর , ঢাকা। 
  

অ�গিত : 

 �কে�র �ল ভবন িনম �ােণর জ� সব �িন� দরদাতা ৪৪, ৫৬, ৬১, ৮৯৮ টাকা (িহেসেব গত ১৯/০৬/২০১৭ তািরেখ 

জািমল ইকবাল এ� ব� িব�াস � িলঃ �ক PWD ক��ক IFIC Action of Award (NoA) এবং গত ১৬/০৭/২০১৭ তািরেখ 

কায �ােদশ �দান করা হেয়েছ ।  
 

http://www.npo.gov.bd/
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মামলা সং�া�: 

�কে�র জায়গায় অৈবধভােব অব�ানরত দখলদারেদর দখল�� করার জ� PWD ক��ক জারী�ত �না�েশর 

��ি�েত দখলদারগণ মহামা� হাইেকাট � িবভােগ িরট িপ�শন দািখল কের। উ� িরেটর ��ি�েত মহামা� আদালত গত ১৩/০৪/২০১৭ 

তািরেখ �দ� আেদেশ �না�েশর কায �কািরতা ২ (�ই) মােসর জ� �িগত কের। ০৭ �ম, ২০১৭ তািরেখ মাননীয় আপীল িবভাগ হেত 

�িগতােদশ �ত�াহােরর আেবদন খািরজ কের ৮ স�ােহর মে� মামলা� িন�ি�র জ� িনয়িমত �নািনর িনেদ �শ �দান কেরন। মামলা� 

�নািন চলেছ  এবং মামলার িবষেয় এনিপও’র পিরচালক সাব ��িণক এ�াটিন � �জনােরল ও �ড�� এ�াট �িন �জনােরেলর কায �ালেয় সরাসির 

সা�াত এবং �ফােন �যাগােযাগ অ�াহত রাখেছন। 

 

�ক�-২:  

‘�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন(এনিপও) এর জনবেলর স�মতা �ি� এবং �দশ�াপী উৎপাদনশীলতা িবষয় অবিহতকরণ’। 

�কে�র �ময়াদ: জা�য়ারী, ২০২০ হেত িডেস�র, ২০২২ 

�া�িলত �য়: ১০০১.৯৬ ল� টাকা । 

অ�গিত:    ২০২০-২১ অথ �বছের এিডিপেত বরা� রেয়েছ ১০০.০০ ল� টাকা। (এক �কা�)। �কে�র �ক� পিরচালকসহ অ�া� 
জনবেলর (�মাট ৬ জন) িনেয়াগ �দান করা হেয়েছ। ইিত�েব �  �ক�� িন� অ�ািধকার তািলকায় অ���� থাকায় �কে�র কায ��ম �� 
করা স�ব হয়িন।  গত ১০/১১/২০২০ তািরেখ অথ � িবভাগ ক��ক জারী�ত পে� ২০২০-২১ অথ �বছেরর �য় পিরক�নার সং�� তািলকা 
�মাতােবক �ক��র অ��েল ১০০.০০ ল� টাকা এিডিপ বরা� (সংরি�ত বােদ) রাখায় অথ � ছােড়র জ� ম�ণালেয় প� ��রণ করা 
হেয়েছ।    
 

আইিস� ও ইেনােভশন সং�া� কায ��ম 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) �-উে�ােগ এবং সরকােরর িবিভ� নীিতমালা অ�যায়ী িডিজটালাইেজশেনর নানািবধ 
কায ��ম বা�বায়ন কের যাে�। এনিপওেত �য সকল িডিজটাল কায ��ম চলমান রেয়েছ তা িন��প:  

জাতীয় ত� বাতায়েনর অধীেন ওেয়বসাইট �াপন: জাতীয় ত� বাতায়েনর ��মওয়ােক�র অধীেন এনিপও’র ওেয়বসাইট 
(www.npo.gov.bd) �তরী করা হেয়েছ যা িনয়িমত হালনাগাদ করা হে�। এর ফেল এনিপও এবং এনিপও’র কায ��ম স�েক� 
সাধারণ জনগন জানেত পারেছ ।  এনিপও’র সকল ����ণ � কায �াবলীর হালনাগাদ ত� ওেয়বসাইেট সি�েবশ করা হয়। 

 .বাংলা �ডােমইেন এনিপওঃ এনিপও ইেতামে� .bd �ডােমইন এর পাশাপািশ .বাংলা �ডােমইেন �রিজে�শন এবং িডএনএস আপেলাড 
করা হেয়েছ। এর ফেল এনিপও’র ওেয়বসাইট npo.gov.bd এর পাশাপািশ এনিপও.বাংলা ওেয়ব এে�েসর মা�েম  �াউজ করা যাে�। 

 Online Kaizen সফটওয়�ার ��তঃ  KAIZEN উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর এক� জাপািন �টকিনক। �িত�ান পয �ােয় পিরদশ �েনর 
মা�েম  KAIZEN কম ��িচ বা�বায়েনর পাশাপািশ অনলাইেনও KAIZEN কম ��িচ বা�বায়ন ও মিনটিরং করা হে�। 

উৎপাদনশীলতা �াস-�ি� িবষয়ক �িতেবদন ��ত িবষয়ক সফটওয়�ারঃ উৎপাদনশীলতা �াস-�ি� িবষয়ক �িতেবদন ��েতর লে�� 
ত� সং�েহর জ� সফটয়�ার ��ত করা হেয়েছ। এর ফেল উৎপাদনশীলতা �াস-�ি� িবষয়ক �িতেবদন ��েতর জ� �িত�ান িভি�ক 
ত� অনলাইেনই সং�হ করা যাে�। এর ফেল উৎপাদনশীলতা �াস-�ি� িবষয়ক �িতেবদন �েব �র �লনায় অেনক কম সমেয় ��ত করা 
যাে�।  

দ� জনবল �ারা আইিস� �সল �াপনঃ এনিপও �ত িডিজটাল কায ��মেক গিতশীল করার লে�� ই-গভ��া� ও আইিস� শাখা রেয়েছ। 
বত�মােন এেত একজন সহকারী ��া�ামার কম �রত রেয়েছন। ই-গভ��া� ও আইিস� শাখােক শি�শালীকরেণর জ� এনিপও ক��ক 
��ািবত জনবল �ি�র তািলকায় এই শাখায় কেয়কজন জনবেলর তািলকা অ�� �� করা হেয়েছ । এর ফেল এ দ�ের আইিস� িবষয়ক 
কায ��ম িবিভ� ��ে� আরও গিতশীলতা লাভ করেব। 

http://www.npo.gov.bd/
http://npo.gov.bd/
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িডিজটাল সর�ামািদ সং�া�ঃ এনিপও �েত�ক কম �কত�ার জ� ই�ারেনট সংেযাগ সহ কি�উটার �দান করা হেয়েছ। এছাড়া �েত�ক 
কম �কত�ােক ি��ার, ��ানার �দান করা হেয়েছ। এসব �বহােরর ফেল এনিপওেত িডিজটাল কায ��েমর মা�েম কম � স�াদেনর হার 
অেনক �বেড়েছ। 

িডিজটাল এেটনেড� : দ�ের িডিজটাল এেটনেড� িসে�ম চা� রেয়েছ। এেত সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর অিফেস িনয়িমত উপি�িত 
ও ��ান িনি�ত করা স�ব হে�। 

Wi-fi Network �াপন: এ দ�ের �তগিত স�� �ড�া� ই�ারেনট সংেযােগর পাশাপািশ  �তগিত স�� Wifi 
Network �াপন করা হেয়েছ । এর ফেল এ দ�েরর কম �কত�া ও কম �চারীরা কি�উটার, �াপটপ, �াব ও �াট �েফান �মাবাইেলর মা�েম 
অনলাইন িভি�ক িবিভ� ত� জানেত ও �েয়াজনীয় ��ে� �বহার করেত পারেছ। 

িডিজটাল কনফাের� �বাড � �াপনঃ �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন(এনিপও) এর সভা কে� ও কনফাের� �েম �ই� কনফাের� 
�বাড � �াপন করা হেয়েছ । এর ফেল ��েজে�শন সহ ব��খী কােজ এই �বাড � �বহার করা  হে� । 

িসিস ক�ােমরাঃ এনিপও দ�েরর সকল জায়গায় এবং কনফাের� �েম িসিস ক�ােমরা �াপন করা হেয়েছ। এর ফেল িডিজটাল নজরদািরর 
মা�েম িনরাপ�া �জারদার করা স�ব হেয়েছ । 

ই-নিথ: এ দ�ের ই-নিথ কায ��ম সফলভােব বা�বায়ন হে�। িশ� ম�ণালয় সহ অ�া� সকল �িত�ােন ই-নিথর মা�েম প� ��রণ করা 
হে�। এছাড়াও ই-নিথ িসে�েমর মে� আগত সকল পে�র কায ��ম ই-নিথর মা�েম স�াদন করা হে�।  

  

�কািভড-১৯ কালীন ত�-��ি�র �বহারঃ 

 এনিপিস, এনিপইিস এবং উপেদ�া কিম�র িবিভ� সভা অনলাইেনর মা�েম স�ন করা হে�। 

 এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর সােথ িবিভ� সভা, �িশ�ণ, কম �শালা এবং �ইএস িনয়িমত অনালাইেনর 
মা�েম  করা হে�।  

 উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ �ফস�ক এর মা�েম �চার করা হেয়েছ।  

    
ভিব�ৎ পিরক�না:  
০১। উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ �হেণর জ� অনলাইন অ�াি�েকশন িসে�ম চা�করণ।  
০২। উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ �হণকারীেদরেক �েট সা� �িফেকট �দােনর জ� অনলাইন অ�াি�েকশন িসে�ম চা�করণ। 
০৩। �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড � এর আেবদন �হেণর জ� অনলাইন অ�াি�েকশন িসে�ম চা�করণ। 
০৪। অনলাইেন �িশ�েণ �দােনর জ�  িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম �াপন। 
০৫। এনিপও’র ��ােরর মালামাল �ব�াপনার জ� ইনেভ�রী �ােনজেম� সফটওয়�ার ��ত।  

 
 
 
 
 
 

প�ম-অ�ায় 
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অ�া� কায ��ম 
 

�িজবেষ � �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর কায ��ম: 

 
�াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�শতবািষ �কীেত এনিপও িবেশষ কায ��ম �হণ কেরেছ। 

�িজববষ � উপলে� এনিপও গত ১৫ মাচ �, ২০২০ তািরখ িবেশষ 5S �ড বা�বায়ন শীষ �ক কম �শালা অ�ি�ত হয় । এনিপও এর পিরচালক 
জনাব িনি�� �মার �পা�ার (�� সিচব) িবেশষ ৫এস কম �শালার উে�াধন কেরন। িতিন বেলন “�িজব বষ � বাংলােদেশর জ� অত�� 
����ণ � বছর। এই বেষ � সকেলর িচ�া �চতনা এবং কেম � ব�ব�’র জীবন দশ �ন ও আদশ �েক �িতফিলত করার �ত�য় িনেয় এনিপও কাজ 
করেব। এ লে�� এনিপও িবেশষ 5S �ড বা�বায়েনর কম ��িচ �হণ কেরেছ। এনিপও অিফসেক এক� মেডল অিফেস �পা�েরর জ� এই 
কায ��ম অত�� ����ণ �। এই কম ��িচ �িজব বেষ � িনয়িমত ভােব চলেত থাকেব।” কম �শালায় এনিপও এর সকল কম �কত�া ও কম �চাির 
অংশ�হণ কের। এনিপও ক��ক আেয়ািজত সকল �িশ�ণ �কােস � “ব�ব�’র জীবনী এবং তার িশ� ও উৎপাদনশীলতা ভাবনা” শীষ �ক 
এক� �সশন অ�� �� থাকেব। এনিপও এর অভ��রীন িডসে�েত বছর�াপী ব�ব�র উপর িবিভ� ড�েম�ির ও �ামা�িচ� �দশ �েনর 
কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। �িতিদন সকােল সকল কম �কত�া-কম �চারীেদর সম�েয় িবেশষ ধরেণর উ�ীপনা�লক ব�� ও শপথ িনেয় 
অিফস �� করেব। এছাড়া ব�ব�’র িবিভ� উি� স�িলত িবেশষ ধরেণর ��াি�ং �ানার �তরী করা হেয়েছ। 

 
 

 
�িজব বষ � উপলে� িবেশষ 5s �ড বা�বায়ন শীষ �ক কম �শালার উে�াধন  কেরন এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার। 

 

 
 
জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর জ�শতকািষ �কী উপলে�  ১৭ মাচ �, ২০২০ এ এনিপও’র কম ��িচ: 

 
জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান এর জ�শতকািষ �কী উপলে� গত ১৭ মাচ �, ২০২০ সকােল িশ� ম�ণালয় �া�েন 

�ািপত ব�ব�র �র �ােল �ল িদেয় এনিপও’র পে� ��া�িল অপ �ণ করা হয় । ��া�িল অপ �ণ কেরন এনিপও এর পিরচালক (��সিচব) 

জনাব িনি�� �মার �পা�ার । ��া�িল অপ �েণর সময় এনিপও’র ��-পিরচালক জনাব এ�এম �মাজাে�ল হক তার সােথ উপি�ত 

িছেলন।  

 
পরবত�েত িশ� ম�ণালয় এর সে�লন কে� এ িদবেসর তাৎপয � �েল ধের এক� আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়।  অ��ােন �ধান 

অিতিথ িছেলন মাননীয় িশ� �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার, এমিপ। অ��ান� সভাপিত� কেরন িশ� সিচব জনাব �মাঃ 
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আ�ল হািলম। এ আেলাচনা সভায় এনিপও’র প� �থেক �কািশত জািতর িপতার জ�শতকািষ �কীর �লােগা স�িলত �ারক �কাট �িপন 

মাননীয় িশ� �িতম�ী ও িশ� সিচব মেহাদয় মেহাদয়েক পিড়েয় �দন  এনিপও’র পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার ।  
 

 
িশ� ম�ণালেয়র �া�েন �ািপত ব�ব�র �র �ােল ��া�িল অপ �ণ করেছন এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার এবং �্�-পিরচালক জনাব 

এ�এম �মাজাে�ল হক । 

 
 

 
  
 মাননীয় িশ� �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার এমিপেক           িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম মেহাদয়েক জািতর িপতার 
 জািতর িপতার জ�শতবািষ �কীর �লােগা স�িলত �ারক �কাট �িপন            জ�শতবািষ �কীর �লােগা স�িলত �ারক �কাট �িপন পিড়েয় িদে�ন 
 পিড়েয় িদে�ন এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার। এনিপও পিরচালক (��সিচব) জনাব িনি�� �মার �পা�ার ।  
 
 

 
এিপও ক��ক উৎপাদনশীলতার উ�য়েন �ণীত দশ বছরেময়ািদ মা�ার �ান হ�া�র:  
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বাংলােদেশর িশ�, �সবা, �িষসহ িবিভ�খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� জাপানিভি�ক এিশয়ান ��াডাক�িভ�  
অগ �ানাইেজশন (এিপও) ক��ক �িণত দশ বছর �ময়ািদ ‘বাংলােদশ �াশনাল ��াডাক�িভ� মা�ার ��ান ২০২১-২০৩০’ গত ২২ �লাই, 
২০১৯ তািরখ িশ� ম�ণালেয় আেয়ািজত এক অ��ােন এিপও’র �সে�টাির �জনােরল ড. শাি� কনক তানাপন � মাননীয় িশ�ম�ী জনাব 
��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ এর িনকট হ�া�র কেরন ।  

িশ�সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলেমর সভাপিতে� আেয়ািজত অ��ােন �াগত ব�� �দান কেরন �াশনাল ��াডাক�িভ� 
অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর সােবক পিরচালক (�� সিচব) জনাব এস.এম. আশরা��ামান। এেত মা�ার ��ােনর িবিভ� িদক �েল 
ধেরন িস�া�েরর উৎপাদনশীলতা �কৗশল িবষয়ক িবেশষ� ড. উন িকন চাং।  

অ��ােন মাননীয় িশ�ম�ী বেলন, �ধানম�ী �শখ হািসনার �েযা� �ন�ে� বাংলােদশ উ�য়েনর মহাসড়ক ধের �ত এিগেয় 
চেলেছ। িবগত দশ বছের আওয়ামী লীগ সরকােরর �িহত কম ��িচর ফেল �দেশর িশ�খাত �সংহত হেয়েছ। �মাট জাতীয় উৎপাদেন 
িশ�খােতর অবদান �েমই �বেড় চেলেছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের িজিডিপেত িশ�খােতর অবদান ৩৫.১৪ শতাংেশ উ�ীত হেয়েছ, যা ২০১৭-
১৮ অথ �বছের িছল ৩৩.৭১ শতাংশ। �াধীনতার �বণ � জয়�ী এবং জািতর িপতার জ�শতবািষ �কী উপলে� �ণীত এ মা�ার �ান 
বা�বায়েনর ফেল জাতীয় অথ �নীিতেত ইিতবাচক পিরবত�ন আনেব। 

 

 

 

িশ�ম�ী আরও বেলন, �ে�া�ত �দশ �থেক উ�রেণর পর বাংলােদশ এখন ম�ম আেয়র �দশ হেত চেলেছ। �পক� ২০৪১ 
অ�যায়ী উ�ত �দেশ পিরণত হওয়ার জ� বাংলােদশ স�ক পেথই অ�সর হে�। িতিন অথ �ৈনিতক উ�য়েনর অিভযা�া �জারদাের িশ�সহ 
িবিভ�খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র ওপর ��� আেরাপ কেরন।মা�ার �ান �ণয়েনর জ� িতিন জাপানিভি�ক এিপও’র �শংসা কের 
বেলন এর মা�েম ভিব�েত এনিপও এবং এিপও’র মে� ি�পাি�ক স�ক� ও অংশীদাির� �জারদার হেব ।  

এিপও’র �সে�টাির �জনােরল বেলন, দশবছর �ময়ািদ মা�ার �ানপয �ায়�েম বা�বায়ন করেল বাংলােদেশ অথ �ৈনিতক উ�য়েনর ধারা 
�বগবান হেব। এ� বা�বায়েনর মা�েম �া�িতক �েয �াগ এবং জলবা� পিরবত�েনর �িঁক �মাকােবলা কের বাংলােদেশর �িষ, িশ�, 
�সবাসহ িবিভ�খােত উৎপাদনশীলতা �জারদার হেব। িতিন বাংলােদশ সরকার �িহত অথ �ৈনিতক উ�য়ন কম ��িচর �শংসা কের বেলন 
বাংলােদেশর উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর অংশীদার হেত �পের এিপও গিব �ত।  

মাননীয় িশ� ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ এর কােছ এিপও ক��ক �ণীত দশ বছর �ময়াদী মা�ার �ান হ�া�র কেরন এিপও’র �সে�টাির 
�জনােরল ড. শাি� কনকতানাপণ �। হ�া�র অ��ােন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম, এনিপও’র সােবক পিরচালকসহ ম�ণালেয়র ঊ��তন কম �কত�া 

উপি�ত িছেলন । 
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উে��, দশবছর �ময়ািদ  এ মা�ার �ােন বাংলােদেশর িবিভ�খােত উৎপাদনশীলতা ��ি�র িচ� �েল ধের তা উ�য়েনর �কৗশল 

�ণয়ন করা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, ১৯৯৫ �থেক ২০১৬ সােলর মে� বাংলােদেশর �ম উৎপাদনশীলতা ৩.৮ শতাংশ হাের �বেড়েছ। 

এে�ে� এিপও সদ��� এিশয়ার ২০�েদেশর গড় ��ি� হার ২.৫ শতাংশ। এ মা�ার �ান বা�বায়েনর মা�েম বাংলােদেশর িশ�খােত 

উৎপাদনশীলতা �ি�র পাশাপািশ পে�র �ণগতমান, �িতেযািগতার স�মতা ও উ�াবনী দ�তা সে�াষজনক পয �ােয় উ�ীত হেব। এ মা�ার 

�ােন ২০২১-২০৩০ সােলর মে� বািষ �ক গড় উৎপাদনশীলতা ��ি� ৫.৬ শতাংেশ উ�ীত করার ল�� িনধ �ারণ করা হেয়েছ। এর মে� 

�িষখােতগেড় ৫.৪ শতাংশ, িশ�খােত ৬.২ শতাংশ এবং �সবাখােত ৬.২ শতাংশ উৎপাদনশীলতা বাড়েব বেলআশা করা হে�। 

 

জাতীয় পাবিলক সািভ �স িদবস ২০১৯ 

গত ২৩ �লাই,২০১৯ তািরখজাতীয় পাবিলক সািভ �স িদবস২০১৯পািলত হেয়েছ। এ উপলে�িশ� ম�ণালেয়র িবিভ� দ�র ও সং�া 
�েলাতােদর উ�াবনী �সবা ও কম �কা� িনেয় ম�ণালেয়র িনচ তলায় �দশ �নীর আেয়াজন কের। �াশনাল ��াডাি�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর 
উ�াবনী �সবা ও কম �কা� িনেয় �দশ �নীেত অংশ�হণ কের। িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ এবং িশ� 
ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার  �দশ �নীেত অংশ �নয়া �ল �েলা �ের �দেখন। এ সময় আেরা  উপি�ত িছেলন িশ� 
ম�ণালেয়র সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম, অিতির� সিচব িমজ পরাগ, অিতির� সিচব িমজ �ৎ�ন নাহার �বগম, এনিপও’র সােবক পিরচালক 
(�� সিচব) জনাব এস. এম. আশরা��ামান এবং এনিপও’র অ�া� কম �কত�াগণ ।   িশ� ম�ণালেয়র সামেন �ািপত মে� জাতীয় পাবিলক সািভ �স 
িদবসউপলে� ব�ৃতা রােখন মাননীয় িশ� ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ এবং মাননীয় িশ� �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ 
ম�মদার, এমিপ । মাননীয় িশ� ম�ী িতিন সরকাির কম �কত�ােদর �সবার মান আেরা বাড়ােনার জ� িনেদ �শনা �দান কেরন। 

 

 

 

 

জাতীয় পাবিলক সািভ �স ২০১৯ উপলে� িশ� ম�ণালেয়র সামেন �ািপত মে� উপিব� িছেলন মাননীয় িশ�ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ, 
মাননীয় িশ� �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার এমিপ এবং িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম । 
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এনিপওর নবিন�� কম �চারীেদর অবিহতকরণ �কাস � অ�ি�ত 
এনিপও এর নবিন��  কম �চারীেদর কেম � উ�ীপনা �ি�র লে�� গত (২৫-২৯) আগ�, ২০১৯  তািরেখ প�চ িদন �াপী অবিহতকরণ �কাস �, 

িবয়াম ফাউে�শন, ক�বাজার আ�িলক �কে� অ�ি�ত হয় । উ� অবিহতকরণেকাস �এর উে�াধনী  অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�হত িছেলন 

এনিপও সােবক পিরচালক (��-সিচব) জনাব এস.এম. আশরা��ামান এবং সভাপিত� কেরন িবয়াম ফাউে�শন, ক�বাজার আ�িলক �ক� এর 

পিরচালক জনাব �মাঃ আেনায়ার পাশা । 

 

 

 

 

ত� অিধকার: 

সরকাির কাজকেম � ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করেত সরকার ত� অিধকার আইন কেরেছ । এর মা�েম �য �কান 

�িত�ান স�িক�ত ত� �াি� সহজতর করা হেয়েছ । এই আইেনর অধীন �কাশেযা� যাবতীয় ত� এনিপও’র ওেয়বসাইেট �কাশ করা 

হেয়েছ । ত� অিধকার আইন-২০০৯ অ�যায়ী �যসব ত� �দান করা বা�তা�লক নয় �সসব ত� �তীত অ� �কান ত� �পেত িনধ �ািরত 

ফরেমর মা�েম  অথবা সাদা কাগেজ অথবা ই-�মইেল দািয়� �া� কম �কত�ার িনকট আেবদন করেত হেব  । দািয়� �া� কম �কত�া অনিধক 

২০ (িবশ) কম �িদবেসর মে� ত� সরবরাহ করেবন । ত� �দােন অপারগ হেল ১০ (দশ) কায � িদবেসর মে� আেবদনকারীেক অবিহত 

করেত হেব । িনধ �ািরত সময়সীমা অিত�ম হওয়ার পর �কউ ত� না �পেল িতিন আপীল িবভােগর ক��পে�র িনকট আপীল করেত 

পারেবন ।  

ত� অিধকার আইেন ত� স�হেক ০৩(িতন) � ��িণেত ভাগ করা হেয়েছ। যথাঃ 

 �-�েণািদত ত� 

 চািহবামা� �দােন বা� ত� 

 কিতপয় ত� �কাশ বা �দান বা�তা�লক নয় 
 

এনিপও’র�-�েণািদত তে�র তািলকাঃ 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ; 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর কায ��ম ; 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর কম �কত�ােদর নাম, পদবী, দািয়� এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র; 

প�চ িদন �াপী অবিহতকরণেকাস � এর উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব ব�� �দান করেছন এনিপও’র সােবক পিরচালক (�� সিচব) জনাব এস. এম় 
আশরা��ামান। 
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 ই-�মইল �কানা; 

 বািষ �ক �িতেবদন; 

 এনিপও’র বােজট ��াপন (অ��য়ন ও উ�য়ন); 

 সকল �কািশত গেবষণা �িতেবদন; 

 ত� অিধকার আইন অ�যায়ী িনেয়ািজত দািয়� �া� কম �কত�া, আপীল ক��প� ও ত� কিমশনারেদর নাম, পদবী ও 
�কানা ; 

 এিপও’র সদ� �� �দশ স�েহর তািলকা; 

 ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার িবধান সােপে� সামািজক িনরাপ�া, দাির� িবেমাচন কম ��িচ সং�া�  ত�; 

 সকল িব�ি�/�ট�ার িব�ি� ও  

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)’র সভা সং�া� ত� । 
 

এই ��িণর আওতা�� ত��েলা এনিপও’র ওেয়বসাইেট (www.npo.gov.bd)�কাশ করা হেয়েছ । 

চািহবামা� �দােন বা� তে�র তািলকাঃ 

 �বেদিশক �িশ�ণ/িবেদশ �মণ সং�া� ত�; 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)’র উে�খেযা� �য় সং�া� সাধারণ ত�; 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর বািষ �ক অিডট আপি� ও িন�ি� সং�া� ত� ও  

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর কম �কত�ােদর �শাসিনক ও আিথ �ক �মতা অপ �ণ সং�া� ত�। 

�য সম� ত� �দান করা বা�তা�লক নয়ঃ 
 ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় উে�িখত ত�; 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) সং�া� িস�া�/িনেদ �শনা/অ�শাসন; 

 রা�ীয় িনরাপ�া ও �গােয়�া কােয � িনেয়ািজত সং�া বা �িত�ান ক��ক �দ� �িতেবদন ও 

 সরকািরভােব �গাপনীয় িহেসেব �ঘািষত/�ী�ত ত� । 

 
 

ত� সরবরােহর জ� �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর দািয়� �া� কম �কত�ার নাম ও আপীল ক��পে�র ত�। 

দািয়� �া�  কম �কত�ার নাম ও পদবী �মাবাইল/�ফান ও ইেমইল  

জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

�ফাকাল পেয়� 

০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
mozammel_atm01@yahoo.com 

 

িম� আিবদা �লতানা 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
িবক� �ফাকাল পেয়� 

০১৭২২১৪৩৪২৫ 
mostabedaeco@yahoo.com 
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অিভেযাগ �িতকার �ব�া 

জনগেণর িনকট জবাবিদিহতা িনি�তকরণ, �সবার মােনা�য়ন এবং �শাসন সংহতকরেণর মা�েম �ভাগাি�িবহীন জনেসবা িনি�তকরণই 

অিভেযাগ �িতকার �ব�ার �ল উে��। এনিপও’র অিভেযাগ �িতকার �ব�ার আেলােক িবিভ� কায ��েমর মে� রেয়েছ 

কম �কত�া/কম �চারীেদর সংি�� িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ �দান, সভা অ��ান এবং �চারণা�লক কম ��িচ �হণ । 

২০১৯-২০ অথ �বছের অিভেযাগ িন�ি� সং�া� ত�  

�ব �বত� বছর �থেক 

আগত অিভেযাগ 

িবেবচ� বছের 

�া�  

�মাট 

�া� অিভেযাগ 

অিভেযাগ িন�ি� �মাট িন�ি��ত 

অিভেযােগর সং�া 

�মাট অিন�� অিভেযােগর 

সং�া 

   �মািণত অ�মািণত   

(৩) (৪) (৫) 

(৩+৪) 

(৬) (৭) (৮) 

(৬+৭) 

(৯) 

(৫-৮) 

- - - - - - - 

 

এনিপও’রকম �কত�ােদর পিরিচিত: 

নাম পদবী �মাবাইল নং ইেমইল 

জনাব িনি�� �মার �পা�ার পিরচালক 
০১৬৮৭-৩৮৩৮২২ 

৯৫৬২৮৮৩ 
npobangla@yahoo.com 

জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
০১৫৫২-৪৩২০৯৮ 

৯৫৮৮৪১৭ 
mozammel_atm01@yahoo.com 

জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
০১৫৫৬-৩৩২৫৬৮ 

৯৫৮৭৫০১ 
npobangla@yahoo.com 

nazrul_islam_si@yahoo.com 

জনাব �হা�দ আির��ামান ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া ০১৯১৪-৭৫০০০৯ maz2021@yahoo.com 

জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
০১৭১৬-৯৯১৩৮৬ 

৯৫৮৫৬২৪ 
farid.npo64@yahoo.com 

�মাছা�ৎ ফােতমা �বগম ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া ০১৫৫৭-৩৮৬৭০৬ fatamabegumnpo@gmail.com 

�মাছা: আিবদা �লতানা ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া ০১৭২২-১৪৩৪২৫ mostabedaeco@yahoo.com 

জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম সহকারী ��া�ামার ০১৫৫৭-৭৬৮০০৫ aminulnpo@gmail.com 

জনাব �মাঃ রা� আহে�দ গেবষণা কম �কত�া ০১৯২০-২৮১০৬০ ahammed_razu@yahoo.com 

mailto:npobangla@yahoo.com
mailto:mozammel_atm01@yahoo.com
mailto:npobangla@yahoo.com
mailto:nazrul_islam_si@yahoo.com
mailto:maz2021@yahoo.com
mailto:farid.npo64@yahoo.com
mailto:fatamabegumnpo@gmail.com
mailto:mostabedaeco@yahoo.com
mailto:aminulnpo@gmail.com
mailto:ahammed_razu@yahoo.com
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জনাব িরপন সাহা গেবষণা কম �কত�া ০১৭৩৯-২৭৮৪৮১ ripon.nop@gmail.com 

িমজ �রাইয়া সাবিরনা গেবষণা কম �কত�া ০১৮৩১-৪৭৯৬৭০ suraiyasubrina@gmail.com 

জনাব  �মাঃ �মেহদী হাসান গেবষণা কম �কত�া ০১৭১৬-৯৮১৮১০ mehedinpo@gmail.com 

জনাব �মাঃ মিন��ামান 
গেবষণা কম �কত�া ০১৭২৪-৫৯৮৩৬১ monir_npo01@yahoo.com 

জনাব �মাঃ আিক�ল হক গেবষণা কম �কত�া ০১৭৪০-৫০৬৮৩৪ hmd.akibul@yahoo.com 

িমজ নািহদা �লতানা র�া 
গেবষণা কম �কত�া ০১৭৪৮-২১৯০৫০ nahida_npo@yahoo.com 

�সয়দ জােয়দ উল ইসলাম 
গেবষণা কম �কত�া ০১৭৪৮-২১৯০৫০ nahida_npo@yahoo.com 

জনাব তাির�ল ইসলাম 
গেবষণা কম �কত�া ০১৭২৩-৮৪২৮০৯ itarif007@gmail.com 

িমজ ফারজানা হক  
গেবষণা কম �কত�া ০১৬৭৪-৯৬৩৯০৮ ferjanahoque@gmail.com 

জনাব িফেরাজ আহেমদ   পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৯১২-৫১৭২১১ firazsi99@gmail.com 

জনাব �মাঃ িরপন িময়া 
পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৭১৭-৩৪৯২১৯ ripan213@gmail.com 

জনাব �মাঃ িলমন লা� পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৭১৭-৬৭৫১৬৫ 65limon.math@gmail.com 

জনাব �মাঃ হাসান �মা�া পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৭২৪-৯৭৪৮৫৭ mehedihasan83603@gmail.com 

িমজ জা�া�ল �ফরেদৗস পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৭৭৭-৬৩৪৪৪৫ Jannat.npo@gmail.com 

িমজ নাজ��াহার পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৯১৬-৫২৬২৯৯ nazmunnaharrupa457@gmail.com 

জনাব এস.এম. নাই�র  রহমান পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৬৭৫-৩১৭৮২৬ naimurrahman.si.npo@gmail.com 

জনাব এ এফ এম হাসান-উল-বা�া পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৭৩৭-৩২৯৫২২ npobanna@gmail.com 

জনাব �মাঃ রািজব �হাসাইন পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৭৩৯-৯০৫৫০৭ rajibju42@gmail.com 

জনাব এস.এম. জসীম উ�ীন পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী ০১৭২৩-০৩৪৮৯৮ jasim.zoha@gmail.com 
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mailto:rajibju42@gmail.com
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ফেটা �ালারী 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৮ এবং ইনি��উশনাল  এি�িসেয়শন ���-২০১৮ �দান অ��ােন উপি�ত িশ� ম�ণালেয়র 

মাননীয় ম�ী জনাব  ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ, িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব কামাল আহেমদ ম�মদার, এম.িপ এবং িশ� ম�ণালেয়র সােবক 

সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম মেহাদয় সহ �র�ার �া� �িত�ােনর �িতিনিধ��। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা অ��ােন ব�� রাখেছন মাননীয়  িশ�ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে�� �কািশত ��েভিনর �মাড়ক উে�াচন করেছন মাননীয় িশ�ম�ী জনাব জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন, এম.িপ 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা অ��ােন  ব�� রাখেছন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম মেহাদয় 
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িশ� ম�ী জনাব ��ল মিজদ মাহ�দ �মা�ন এমিপ এর কােছ এিপও ক��ক দশ বছর �ময়াদী মা�ার ��ান হ�া�র কেরন এিপও’র �সে�টাির �জনােরল ড. 

শাি� কনকতানাপণ �। হ�া�র অ��ােন িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম, এনিপও পিরচালকসহ ম�ণালেয়র অ�া� ঊ��তন কম �কত�া উপি�ত িছেলন । 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর �শাভাযা�ার উে�াধন �ঘাষণা করেছন সােবক িশ� সিচব জনাব �মা: আব�ল হািলম মেহাদয় 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) এর ১৪ তম সভায় সভাপিত� কেরন িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী জনাব ��ল মিজদ 
মাহ�দ   �মা�ন, এমিপ। সভায় আেরা উপি�হত িছেলন সােবক িশ� সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম মেহাদয় এবং এনিপও পিরচালক (��-সিচব) জনাব 
িনি�� �মার �পা�ার । আরও উপি�ত িছেলন িশ� ম�নালেয়র ঊ��তণ কম �কত�া��। 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৯ এবং ইনি��উশনাল  এি�িসেয়শন ���-২০১৯ �দােনর লে�� িসেলট িবভােগ অ�ি�ত 

কম �শালায় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয় অিতির� সিচব িম� �ৎ�ন নাহার �বগম । 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৯ এর র �ািলর �ভ উে�াধন �ঘাষণা কেরন িশ� ম�ণালেয়র সােবক সিচব জনাব �মাঃ আব�ল হািলম 

 

 

 

 

 

 

 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� অ�াওয়াড �-২০১৯ এবং ইনি��উশনাল  এি�িসেয়শন ���-২০১৯ �দােনর লে�� চ��াম িবভােগ অ�ি�ত 

কম �শালায় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন পিরচালক (�� সিচব), এনিপও জনাব  িনি�� �মার �পা�ার 


	১। 	পরিচালক (উৎপাদন ও  গবেষণা), বিসিআইসি, ঢাকা  						সভাপতি     
	১২। 	ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, রসায়ন শিল্প শাখা, এনপিও, ঢাকা 					সদস্য-সচিব
	২০১৮-২০১৯ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত অবসর গ্রহণ:
	প্রাতিষ্ঠানিক সেবা:
	অভ্যন্তরীণ সেবা:
	আপনার (সেবা গহীতার) কাছে আমাদের (সেবা প্রদানকারীর) প্রত্যাশা
	২০১২-২০১৮ সাল পর্যন্ত  ক্যাটাগরিভিত্তিক মোট পুরষ্কার  প্রদানের সংখ্যা

	 “Labour Management Cooperation” শীর্ষক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস :
	Knowledge Management Cooperation শীর্ষক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস:

	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত:
	উৎপাদনশীলতা ও কোভিড-১৯ বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ
	এনপিও’র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ 
	বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টারপ্লান (২০২১-২০৩০) সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ আয়োজন: 

