
 



                          উৎপাদনশীলতা উন্নয়নন নযাশনাল প্রাডাকটিভিটি 

অর্ গানাইনেশন (এনভপও) 
 

    ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) ভশল্প মন্ত্রণালজের অধীন্ একটি সরকাভর 

দপ্তর। প্দজশর উৎিাদন্শীলতা কার্ গক্রম সুষ্ঠুিাজে িভরচালন্ার লজযয ১৯৮২ সাজলর ভডজসম্বর 

মাজস শ্রম ও েন্শক্তি মন্ত্রণালজের অধীজন্ “োতীে শ্রম উৎিাদন্শীলতা ির্ গজেযণ ও 

িভরভন্েন্ত্রণ প্কন্দ্র (এন্ভসএমএলভি)” ন্াজম একটি উন্নেন্ রকল্প র্ৃহীত হে। িরেতীজত রকল্পটির 

ন্াম িভরেতগন্ কজর “োাংলাজদশ উৎিাদন্শীলতা প্কন্দ্র ( ভেভিভস )” রাাা হে। সে গজশজষ ১৯৮৯ 

সাপ্ল  “োাংলাজদশ উৎিাদন্শীলতা প্কন্দ্র ( ভেভিভস)” রকল্পটিজক উন্নেন্ াাত হজত সরকাজরর 

ভন্েভমত রােস্ব োজেজি স্থান্ান্তরিূে গক শ্রম ও েন্শক্তি মন্ত্রণালে হজত  “ন্যাশন্াল 

প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও)” ন্াজম ভশল্প মন্ত্রণালজে ন্যস্ত করা হে। এন্ভিও 

োাংলাজদজশর োতীে অর্ গনন্ভতক উন্নেন্ ত্বরাভিত করার লজযয ভেভিন্ন াাত, উি-াাত এোং 

কুটির ভশল্পসহ এসএমই ও ভশল্প/জসো রভতষ্ঠান্ াাজত উৎিাদন্শীলতা উন্নেজন্ র্ুজর্ািজর্ার্ী 

কলাজকৌশল সম্পভকগত রভশযণ, প্সভমন্ার/কম গশালা, িরামশ গ প্সো, কাভরর্ভর সহােতা রিৃভত 

কার্ গক্রম োস্তোেন্ কজর আসজে । এন্ভিও োিান্স্থ এভশোন্ প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ 

 (এভিও) এর প্োাকাল িজে  ভহজসজে আন্তেগাভতক মাজন্র কন্সালজিক্ত  প্সো রদান্ কজর র্াজক 

। এোড়াও মান্ন্ীে রধান্মন্ত্রীর প্ াষণান্ুর্ােী, উৎিাদন্শীলতাজক োতীে আজদালজন্ িভরণত 

করা, রভতেের ০২ অজটােরজক “োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেস” িালন্ করা এোং সজে গািভর এ 

কার্ গক্রম প্োরদার করার লজযয ভশল্প/জসো রভতষ্ঠাজন্ প্সরা উজদযািাজদরজক স্বীকৃভত স্বরূি 

রভতেের “ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি এন্ড প্কাোভলটি এক্তিজল  এওোডগ” রদান্ করা হজে। 

এন্ভিও হজত সম্ভােন্ামে ভশল্প/জসো প্সটজরর প্রাডাকটিভিটি উন্নেন্কজল্প র্জেষণা চালাজন্া ও 

উদ্ভােন্ীমূলক ইজন্াজিশন্ কার্ গক্রজমও চচগা করা হজে ।  

 

ভিশন, ভিশন ও কার্ গাবলী 

রূপকল্প (Vision): 

উৎিাদন্শীলতার উৎকষ গ সাধজন্ এভিওিুি উন্নত প্দশসমূজহর সমমাজন্ প্িৌৌঁোজন্া । 

অভিলক্ষ্য (Mission) : 

উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির েন্য কারাান্া ও প্সো রভতষ্ঠাজন্ রভশযণ, িরামশ গ, র্জেষণা, 

কাভরর্ভর সহােতা ও উন্নেন্মূলক ভেভিন্ন কার্ গক্রজমর মাধযজম দ্রেয/প্সোর উৎিাদন্ েৃক্তি, 

গুণর্ত িিভতর উন্নেন্ এোং দয েন্েল ততভর। 

প্কৌশলর্ত উনেশযসিূহ (Strategic Objectives) 

১)  দয েন্েল ততভরর মাধযজম উৎিাদন্শীলতা েৃক্তি ; 

২)  ভশল্প উন্নেজন্ স্বীকৃভত ও সহােতা ; 

৩)  উৎিাদন্শীলতা ভেষজে র্জেষণা প্োরদারকরণ ; 

৪)  উৎিাদন্শীলতা ভেষজে সজচতন্তা েৃক্তি; 

৫)  উৎিাদন্শীলতা ভেষেক ন্ীভত ভন্ধ গারন্ ও উন্নেন্ ; 

আবভশযক প্কৌশলর্ত উনেশযসিূহ 

১)  কম গ সম্পাদজন্ র্ভতশীলতা আন্েন্ ও প্সোর মান্ েৃক্তি;  

২)  দাপ্তভরক কম গকাজন্ড স্বেতা েৃক্তি ও েোেভদভহ ভন্ক্তিতকরণ; 

৩) আভর্ গক ও সম্পদ েযেস্হার উন্নেন্; 



 কার্ গাবভল (Functions) 

১) উৎিাদন্শীলতা উন্নেজন্র লজযয র্র্ার্র্ কলাজকৌশল উদ্ভােন্ ও ন্ীভতমালা রণেজন্ 

সরকারজক িরামশ গ রদান্ করা; 

২) োতীে অর্ গন্ীভতর ভেভিন্ন াাজত উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির লজযয ভশল্প কারাান্া ও 

রভতষ্ঠাজন্র কম গকতগা ও কম গচারীজদর েন্য    

    ভন্েভমতিাজে উৎিাদন্শীলতা ভেষেক রভশযণ কম গসূচী িভরচালন্া করা ; 

৩) ভশল্প কারাান্া ও রভতষ্ঠাজন্ উৎিাদন্শীলতার র্ভতধারা সমুন্নত রাাার লজযয িরামশ গ 

প্সো ও কন্সালজিক্ত র মাধযজম   

    রিােক ো কযািাভলষ্ট ভহসাজে দাভেত্ব িালন্ করা ; 

৪) উৎিাদন্শীলতা ভেষেক তর্য সাংগ্রহ, সাংকলন্ এোং ভেজেষণসহ রভতজেদন্ রস্তুতিূে গক 

ভেভিন্ন মহজল ভেতরণ করার লজযয  

    তর্য িান্ডার র্ঠন্ করা; 

৫) োাংলাজদজশ এভশোন্ প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এভিও) এর ভেভিন্ন কম গসূচী 

োস্তোেজন্ সমিে সাধন্ ; 

৬) প্দশেযািী উৎিাদন্শীলতা ভদেস িালন্, ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি এন্ড প্কাোভলটি 

এক্তিজল  অযাওোডগ রদান্  ও   

    প্সভমন্ার আজোেন্ ; 

 

 

 

                           উন্নত বাাংলানদশ ভবভনি গানে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব   শীষ গক 

প্সভিনার 

 

ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) এর েন্েজলর সযমতা েৃক্তি এোং প্দশেযািী 

উৎিাদন্শীলতা ভেষে অেভহতকরণ শীষ গক রকল্প োস্তোেজন্র অাংশ ভহজসজে  “উন্নত োাংলাজদশ 

ভেভন্ম গাজণ উৎিাদন্শীলতার গুরুত্ব ” শীষ গক একটি প্সভমন্ার র্ত ২৪ ভডজসম্বর, ২০২০ তাভরজা 

ন্রভসাংদীজত অন্ুটষ্ঠত হে । প্সভমন্াজর রধান্ অভতভর্ ভেজলন্ ভশল্পমন্ত্রী েন্াে ন্ূরুল মক্তেদ 

মাহমুদ হুমােূন্ এমভি এোং ভেজশষ অভতভর্ ভেজলন্ েন্াে আব্দলু মভতন্ িূঞা, প্চোরমযান্, 

ন্রভসাংদী প্েলা িভরষদ ও োাংলাজদশ যুদ্র ও কুটির ভশল্প সভমভত (ন্াভসে) এর সিািভত েন্াে 

েন্াে ভমেগা ন্ূরুল র্ভণ প্শািন্, ভসআইভি প্সভমন্াজর স্বার্ত েিেয এোং মূল রেন্ধ উিস্হািন্া 

কজরন্  এন্ভিও িভরচালক েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার (র্ুগ্ম সভচে) । প্সভমন্াজর সিািভতত্ব 

কজরন্ ন্রভসাংদীর প্েলা রশাসক ও প্েলা মযাক্তেজেি তসেদা োারহান্া কাউন্াইন্ । এোড়া 

ন্াভসে প্কন্দ্রীে িভরচালন্া িষ গদ, ভেভিন্ন যুদ্র ও কুটিরভশল্প রভতষ্ঠাজন্র রভতভন্ভধর্ণ উিস্ভহত 

ভেজলন্। ভশল্পমন্ত্রী েন্াে ন্ূরুল মক্তেদ মাহমুদ হুমােূন্ এমভি েজলন্, োভতর ভিতা েঙ্গেনু্ধ প্শা 

মুক্তেেুর রহমান্ যুদ্র ও মাঝাভর ভশল্প রযা করার েন্য ভন্ে হাজত কুটির ভশল্প র্জড় তুজলভেজলন্। 

েঙ্গেনু্ধর ভন্ে হাজত র্ড়া এ ভশল্পজক রযা করার েন্য ভশল্প মন্ত্রণালে কতৃ গক রধান্মন্ত্রী প্শা 

হাভসন্া মহতী উজদযার্ গ্রহণ কজরজেন্। ভতভন্ আরও েজলন্, সমগ্র িৃভর্েীজতই উৎিাদন্শীলতা 

েৃক্তির রভতজর্াভর্তা চলজে । এজত টিজক র্াকার েন্য আমাজদরজকও ভশল্প, কৃভষ, প্সোসহ সকল 

াাজত উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির উজদযার্ অেযাহত রাাজত হজে। তাহজলই োাংলাজদভশ িণয ভেশ্ব 

রভতজর্াভর্তাে টিজক র্াকার মত সযমতা ও প্র্ার্যতা অক্তেগত হজে। প্সভমন্াজর প্দশেযািী 



উৎিাদন্শীলতা ভেষেটি অেভহত করার েন্য এন্ভিও প্র্ কাে করজে তার ভেস্তাভরত ভেেরণ  

তুজল ধরা  হে । 

        

 
 
 “উন্নত োাংলাজদশ ভেভন্ম গাজণ উৎিাদন্শীলতার গুরুত্ব ” শীষ গক প্সভমন্াপ্র েিেয রদান্ করজেন্ মান্ন্ীে 

ভশল্পমন্ত্রী 

েন্াে নূ্রুল মক্তেদ মাহমুদ হুমােূন্, এমভি । 
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                    “উন্নত োাংলাজদশ ভেভন্ম গাজণ উৎিাদন্শীলতার গুরুত্ব ” শীষ গক প্সভমন্াজর মজে উিস্ভহত 

অভতভর্েদৃ। 

 

 
           

 “উন্নত োাংলাজদশ ভেভন্ম গাজণ উৎিাদন্শীলতার গুরুত্ব ” শীষ গক প্সভমন্াপ্র েিেয রদান্ করজেন্ 

এন্ভিও িভরচালক (র্ুগ্ম সভচে) েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার। 

 

                                                                                           ৩ 

োতীয় উৎপাদনশীলতা ভদবস ২০২০ উদর্াভপত 



   র্ত ০২ অজটাের, ২০২০ তাভরা  প্দশেযাভি োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেস িালন্ করা হজেজে 

। োতীে ির্ গাজে সজচতন্তা সৃটষ্টর লজযয প্দজশর ভশল্প , কৃভষ ও প্সোসহ ভেভিন্ন াাজত 

উৎিাদন্শীলতা োড়াজত এই ভদেসটি উদর্ািন্ করা হে । এ েের ভদেসটির রভতিাদয  ভেষে 

ভেল  “োভতর ভিতার স্বজের প্সান্ার োাংলা ভেভন্ম গাজণ  উৎিাদন্শীলতা ” (Productivity in 

building Golden Bengal the dream of the Father of the Nation)। ভদেসটি উিলজয 

মহামান্য রাষ্ট্রিভত ও মান্ন্ীে রধান্মন্ত্রী িৃর্ক িৃর্ক োণী ভদজেজেন্ । ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি 

অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) চলমান্ কজরান্া িভরস্ভহভতর কারজণ িাচুগোল ভেভিন্ন কম গসূভচ িালন্ 

কজর ।  

োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেস ২০২০ উিলজযয ০২ অজটাের, ২০২০ সকাল ১০.০০ িাে 

িাচুগোল এক আজলাচন্া সিা অন্ুটষ্ঠত হে। আজলাচন্ার সিার রধান্ অভতভর্ মান্ন্ীে ভশল্পমন্ত্রী 

েন্াে ন্ূরুল মক্তেদ মাহমুদ হুমােূন্, এমভি  মজহাদে রাষ্ট্রীে েরুরী কাজে েযস্ত র্াকাে িাচুগোল 

সিাে অাংশগ্রহণ করজত িাজরন্ভন্ । উি আজলাচন্া সিাে মান্ন্ীে ভশল্প রভতমন্ত্রী েন্াে কামাল 

আহজমদ মেমুদার এম ভি ভেজশষ অভতভর্ ভহসাজে উিস্ভহত ভেজলন্ । অন্ুষ্ঠাজন্ সিািভতত্ব 

কজরন্ ভশল্প মন্ত্রণালজের সুজর্ার্য সভচে েন্াে প্ক এম আলী আেম । অন্ুষ্ঠাজন্ স্বার্ত েিেয 

রদান্ কজরন্ এন্ভিও িভরচালক (র্ুগ্ম সভচে) েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার । এোড়া  েিেয 

রাজান্ ভশল্প মন্ত্রণালজের অভতভরি সভচে ভমে লুৎোুন্ ন্াহার প্ের্ম । উি আজলাচন্া সিাে ভশল্প 

মন্ত্রণালজের ঊধ গেতন্ কম গকতগােৃদ, ভশল্প মন্ত্রণালজের ভেভিন্ন দপ্তর/সাংস্হার রভতভন্ভধ, এন্ভিও 

কম গকতগােৃদসহ ভেভিন্ন ভশল্প রভতষ্ঠাজন্র রভতভন্ভধেৃদ েমু এর মাধযজম অাংশগ্রহণ কজরন্।  

 

আজলাচন্া অন্ুষ্ঠাজন্ ভশল্প রভতমন্ত্রী েন্াে কামাল আহজমদ মেমুদার এমভি েজলন্, উন্নত 

প্দশগুজলার মত োাংলাজদজশ উৎিাদন্শীলতার সাংসৃ্কভত চচগা ক্রমািজে প্োরদার হজে । কজরান্া 

িভরস্ভহভত প্র্জক উত্তরণ  টিজে প্দজশর অর্ গনন্ভতক কার্ গক্রমজক শক্তিশালী করজত ২০২০-২১ 

অর্ গ েেজর ৮.২ শতাাংশ রেৃক্তি অেগজন্র লযয ভন্ধ গারণ করা হজেজে । এ লযয অেগজন্ ভশল্প 

াাজতর অেদান্ েৃক্তির েন্য সামভগ্রক ভশল্প াাতজক রজোেন্ীে সকল ধরজণর সহােতা রদান্ 

অেযাহত রাাার েন্য ভশল্প মন্ত্রণালে ও এর আওতাধীন্ দপ্তর সাংস্হার সোইজক ভশল্প রভতমন্ত্রী 

ভন্জদগশন্া রদান্ কজরন্ । রভতমন্ত্রী উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির লজযয ভশল্প কারাান্ার িভরজেশ 

সুরযার িাশািাভশ শ্রভমজকর ভন্রািত্তা,  কম গিভরজেশ উন্নেন্, স্বাস্হয ঝুুঁ ভক প্মজন্ চলা 

অিচেজরাধ ও কাুঁচামাজলর র্র্ার্র্ েযেহাজরর মাধযজম জ্ঞান্ভিভত্তক ভশল্পােজন্র অভতমাত্রা 

প্োরদার করার েন্য মাভলক-শ্রভমকসহ সাংভেষ্ট সোর রভত আহোন্ োন্ান্ । ভেজশষ অভতভর্র 

েক্তৃতাে ভশল্প মন্ত্রণালজের অভতভরি সভচে ভমে লুৎোুন্ ন্াহার প্ের্ম েজলন্, উৎিাদন্শীলতা 

েৃক্তি প্িজল শ্রভমক, মাভলক, সরকার সোই লািোন্ হজে । ভতভন্ েজলন্, শুধু শ্রজমর মাধযজম 

উৎিাদন্শীলতা েৃক্তি করা সম্ভে ন্ে, আধুভন্ক ররু্ক্তিভিভত্তক িভরজেশ োন্ধে উচ্চ 

উৎিাদন্শীলতা ভশল্প েযেস্হািন্ার চচগা করা রজোেন্। এন্ভিও িভরচালক েন্াে ভন্ক্তিন্ত 

কুমার প্িাদ্দার েজলন্, এভশোন্ প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেজশজন্র তর্য অন্ুর্ােী ২০১২ সাজলর 

ির প্র্জক োাংলাজদজশর উৎিাদন্শীলতা েৃক্তি প্িজেজে । প্দশেযািী উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির েন্য 

এভশোন্ প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ এর সহােতাে ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি 



অর্ গান্াইজেশন্ উজদযাজর্ ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান্ ২০২১-২০৩০ রণেন্ করা 

হজেজে। 

সিািভতর েিজেয ভশল্প সভচে েজলন্, সম্পজদর সজে গাচ্চ েযেহার ভন্ক্তিত করজত হজল 

উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির প্কান্ ভেকল্প প্ন্ই । উচ্চ উৎিাদন্শীলতাে এভর্জে র্াকা প্দশ ভসঙ্গািুজরর 

রসাংজর্ উজো কজর ভশল্প সভচে েজলন্, ভসঙ্গািুর ভক প্কৌশল ও কার্ গিিভত কাজে লাভর্জে 

উৎিাদন্শীলতা েৃক্তি কজরজে প্সটি আমাজদরজক ও করজত হজে এোং প্সগুজলা প্দজশ রজোর্ 

করজত হজে।  

অন্ুষ্ঠাজন্ োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেস ২০২০ উদর্ািন্ উিলজয “োভতর ভিতার স্বজের 

প্সান্ার োাংলা ভেভন্ম গাজণ উৎিাদন্শীলতা” শীষ গক স্মরভন্কা্র প্মাড়ক উজমাচন্ করা হে।  

 

৪ 

 

      

োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেস-২০২০ উিলজয িাচুগোল  আজলাচন্া সিাে মান্ন্ীে ভশল্প রভতমন্ত্রী  েন্াে 

কামাল আহজমদ মেমুদার এমভি , এোং  ভশল্প সভচে েন্াে প্ক এম আলী আেম । 



 

উৎিাদন্শীলতা ভদেস-২০২০ উিলজয েমু আজলাচন্া সিাে অাংশগ্রহণকাভর অভতভর্েৃদজদর একাাংশ 

 

৫ 

োভতর ভপতা বঙ্গবনু্ধ প্শখ িুজেবুর রহিান এর ৪৫ তি শাহাদাৎ বাভষ গকী 

উপলনক্ষ্  ১৫ আর্স্ট   ২০২০ এ এনভপওরর কি গসূভি 

 
োভতর ভিতা েঙ্গেনু্ধ প্শা মুক্তেেুর রহমান্ এর ৪৫ তম শাহাদাৎ োভষ গকী উিলজয  ১৫ 

আর্স্ট ,  ২০২০ সকাজল ভশল্প মন্ত্রণালে রাঙ্গজন্ স্থাভিত েঙ্গেনু্ধর মূর যাজল োুল ভদজে এন্ভিও’র 

িজয শ্রিাঞ্জভল অি গণ করা হে । শ্রিাঞ্জভল অি গণ কজরন্ এন্ভিও এর িভরচালক  (র্ুগ্মসভচে) 

েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার । শ্রিাঞ্জভল  অি গজণর সমে এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা 

েন্াে এ টি এম প্মাোজেল হক এোং ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা েন্াে প্মাোঃ ন্েরুল ইসলাম  

উিভস্থত ভেজলন্।  

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278859252447811&set=pcb.1673019532871872&__cft__%5b0%5d=AZWUlAuVoHHoRj_JUeWVP8vb_KePrnVQnfPKpvNg3xZ7iPFMVKdXmwul5LYxXsxQ7yLw2kdKrsYmn245L_na6mUnMdO-OfJBHMp0bWYULmH2yfjMDQTyBZoi6Df6Sf0fSDMgq8Pvd6xgwXiiq5nivXvqw943wm1yRHNMfpP1YrN24zyy7lYkDsXbbvnaE6BF-eA&__tn__=*bH-R


 

 

োভতর ভিতা েঙ্গেনু্ধ প্শা মুক্তেেুর রহমান্ এর ৪৫ তম শাহাদাৎ োভষ গকী উিলজয  েঙ্গেনু্ধর মরূ যাজল োুল 

ভদজে এন্ভিও’র 

িজয শ্রিাঞ্জভল অি গণ কজরন্ েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার িভরচালক  (র্গু্মসভচে), এন্ভিও। 

 

 

 

               এনভপওরর কি গকতগা ও কি গিাভরনদর েনয উদ্ভাবন ও প্সবা 

সহেীকরে ভবষনয় ভদন বযাপী কি গশালা  

 
      র্ত ২৭ অজটাের  , ২০২০ তাভরজা এন্ভিও’র কম গকতগা ও কম গচাভরজদর েন্য উদ্ভােজন্ 

সযমতা েৃক্তির লজযয ভদন্েযািী এক কম গশালা অন্ুটষ্ঠত হে।  কম গশালাটির উজবাধন্ কজরন্ 

এন্ভিও িভরচালক েন্াে ভন্ক্তিন্ত  কুমার প্িাদ্দার। উি কম গশালাে রভশযক ভহজসজে উিভস্থত 

ভেজলন্ a2i রকজল্পর রভশযক তসেদা ন্াভহদা হাভেো, উিসভচে, োভন্েয মন্ত্রণালে । উি 

রভশযজণ ভদন্েযািী সরকাভর ভেভিন্ন দপ্তজর উদ্ভােন্ী মূলক কম গকান্ড উিস্থািন্ করা হে। প্সসে 

কম গকান্ডজক আরও ভকিাজে সহক্তেকরণ করা র্াে তার ভেভিন্ন উদাহরণ তুজল ধরা হে। এোড়া 

এন্ভিওর কম গকাণ্ডজক আরও ভকিাজে উদ্ভােন্ী ও সহক্তেকরণ করা র্াে তার ভেভিন্ন প্ল্যান্ র্্রুি 

ওোকগ এর মাধযজম প্রজে  করা হে। 

     

 

৬ 

 



 

 

 

উদ্ভােন্ ও প্সো সহক্তেকরণ ভেষজে  ভদন্ েযািী কম গশালার উজবাধন্ী েিেয রদান্ কজরন্ এন্ভিও’র 

িভরচালক (র্ুগ্মসভচে) 

েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার । 

 

নযাশনাল প্রাডাকটিভিটি অর্ গানাইনেশন (এনভপও) এবাং ঢাকা উইনিন 

প্িম্বার অব কিাস গ এন্ড ইন্ডাভি  (ভডডভিউভসভসআই ) এবাং নযাশনাল 

প্রাডাকটিভিটি অর্ গানাইনেশন (এনভপও) এবাং বাাংলানদশ প্িম্বার অব 

ইন্ডাভি (ভবভসআই) এর িনযয সিন াতা স্মারক স্বাক্ষ্র 
 

োতীে অর্ গন্ীভতর ভেভিন্ন াাত ও উিাাজত উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির লজযয প্র্ৌর্ 

অাংশীদাভরজত্বর ভিভত্তজত কাে করার েন্য ভশল্প মন্ত্রণালজের আওতাধীন্ ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি 

অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) এোং ঢাকা উইজমন্ প্চম্বার অে কমাস গ অযান্ড ইন্ডাভে 

 ( ভডডভিউভসভসআই) এোং ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) এোং োাংলাজদশ 

প্চম্বার অে ইন্ডাভে ( ভেভসআই) এর মজধয র্ত ১৯ আর্স্ট , ২০২০ তাভরজা দুই রভতষ্ঠাজন্র মজধয 

সমজঝাতা স্মারক স্বাযভরত হে। ভশল্প সভচে েন্াে প্ক এম আলী আেম এর উিভস্থভতজত 

সমজঝাতা স্মারজক এন্ভিও’র িজয এন্ভিও িভরচালক  ( রু্গ্ম সভচে) েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার 

প্িাদ্দার এোং ভডডভিউভসভসআই’র িজয সাংর্ঠজন্র সিািভত ভমে ন্াে োারহান্া এোং 

োাংলাজদশ প্চম্বার অে ইন্ডাভে  ( ভেভসআই) এর িজয সাংর্ঠন্টির  সহ সিািভত ভমে রীভত 

চক্রেতী স্বাযর কজরন্ । ভশল্প মন্ত্রণালজে আজোক্তেত এ অন্ুষ্ঠাজন্ মন্ত্রণালজের উর্ধ্ গতন্ কম গকতগা 

এোং ডভ ডভিউভসভসআই’র এোং ভেভসআই এর   কম গকতগার্ণ উিভস্থত ভেজলন্ । সমজঝাতা স্মারক 

অন্ুর্ােী উৎিাদন্শীলতা উন্নেজন্ ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) এর সাজর্ 

সাংর্ঠন্ ঢাকা উইজমন্ প্চম্বার অে কমাস গ অযান্ড ইন্ডাভে  ( ভডডভিউভসভসআই) এোং োাংলাজদশ 

প্চম্বার অে ইন্ডাভে ( ভেভসআই)  প্সতুেন্ধন্ ভহজসজে কাে করজে।  



 

  

 

 

 

 

 

৭ 

 

ভেভিন্ন ভশল্প াাত ও উিাাজত উৎিাদন্শীলতা োড়াজত এন্ভিও এোং ভডডভিউভসভসআই’র প্র্ৌর্ 

উজদযাজর্ রভত েের কমিজয ৫টি রভশযণ কম গশালা আজোেন্ করজে । এন্ভিও এসে 

কম গশালাে ভরজসাস গ িারসন্ প্ররণ করজে । অন্যভদজক ভডডভিউভসভসআই এসে রভশযজণর 

েযেিার েহন্ করজে। িাশািাভশ ভডডভিউভসভসআই প্কক্তন্দ্রেিাজে রভতেের উৎিাদন্শীলতা 

উন্নেজন্র লজযয প্সভমন্ার/কম গশালা আজোেন্ করজে। এন্ভিও এসে কম গসূভচ োস্তোেজন্ 

কাভরর্ভর সহােতা প্দজে। এোড়া ভডডভিউভসভসআই রভতেের ০২ অজটাের োতীে 

উৎিাদন্শীলতা ভদেস উদর্ািজন্ এন্ভিওজক সহােতা করজে। এর অাংশ ভহজসজে োতীে 

উৎিাদন্শীলতা ভদেজসর ভেভিন্ন কম গসূভচজত ভডডভিউভসভসআই এর রধান্ কার্ গালে এোং সদসয 

রভতষ্ঠান্গুজলা রজোেন্ীে সহােতা প্দজে।  

 

সমজঝাতা স্মারজক আরও উজো করা হে, এন্ভিও রভতেের ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অযান্ড 

প্কাোভলটি এক্তিজল  অযাওোডগ রদাজন্র ভেজ্ঞভপ্ত র্র্াসমজে ভডডভিউভসভসআই’র কার্ গালজে 

প্ররণ করজে । প্স অন্ুর্ােী ভডডভিউভসভসআই সদসয রভতষ্ঠান্গুজলাজক অেভহত এোং আজেদজন্ 

উদ্েুি করজে । উিে রভতষ্ঠান্ এভশোন্ প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এভিও) রদত্ত 

প্িকভন্কযাল এিিািগ সাভিগস কম গসূভচ োস্তোেজন্ িারস্পভরক সহােতার ভিভত্তজত কাে করজে 

েজলও সমজঝাতা স্মারজক উজো করা হে ।  

  

 

      এোড়া ভেভিন্ন ভশল্প াাত ও উিাাজত উৎিাদন্শীলতা োড়াজত এন্ভিও এোং ভেভসআই’র প্র্ৌর্ 

উজদযাজর্ রভত েের  রভশযণ কম গশালা আজোেন্ করজে । এন্ভিও এসে কম গশালাে ভরজসাস গ 

িারসন্ প্ররণ করজে । অন্যভদজক ভেভসআই এসে রভশযজণর েযেিার েহন্ করজে। িাশািাভশ 

ভেভসআই প্কক্তন্দ্রেিাজে রভতেের উৎিাদন্শীলতা উন্নেজন্র লজযয রভতেের ০২ টি 

প্সভমন্ার/কম গশালা আজোেন্ করজে। এন্ভিও এসে কম গসূভচ োস্তোেজন্ কাভরর্ভর সহােতা প্দজে 

। এোড়া ভেভসআই রভতেের ০২ অজটাের োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেস উদর্ািজন্ এন্ভিওজক 

সহােতা করজে । এর অাংশ ভহজসজে োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেজসর ভেভিন্ন কম গসূভচজত 

ভডডভিউভসভসআই এর রধান্ কার্ গালে এোং সদসয রভতষ্ঠান্গুজলা রজোেন্ীে সহােতা প্দজে । 

সমজঝাতা স্মারজক আরও উজো করা হে, এন্ভিও রভতেের ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অযান্ড 

প্কাোভলটি এক্তিজল  অযাওোডগ রদাজন্র ভেজ্ঞভপ্ত র্র্াসমজে ভেভসআই’র কার্ গালজে প্ররণ করজে। 

প্স অন্ুর্ােী ভেভসআই সদসয রভতষ্ঠান্গুজলাজক অেভহত এোং আজেদজন্ উদ্েুি করজে । উিে 

রভতষ্ঠান্ এভশোন্ প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এভিও) রদত্ত প্িকভন্কযাল এিিািগ সাভিগস 



কম গসূভচ োস্তোেজন্ িারস্পভরক সহােতার ভিভত্তজত কাে করজে েজলও সমজঝাতা স্মারজক উজো 

করা হে ।  

 

ভশল্প সভচে েন্াে প্ক এম আলী আেম  তা ুঁর েিজেয এ সমজঝাতা স্মারক স্বাযজরর 

উজদযার্জক প্দজশর ভশল্পাাজতর উন্নেজন্ একটি মাইল োলক ভহজসজে উজো কজরন্ । ভতভন্ েজলন্, 

সজতর প্কাটি েন্সাংাযার োাংলাজদশ দ্রতু অর্ গনন্ভতক সমৃক্তির মহাসড়ক ধজর এভর্জে র্াজে । 

ইজতামজধয ভশল্প াাতসহ সকল প্সটজর ইভতোচক িভরেতগন্ এজসজে এোং ভেশ্ব সম্প্রদাে 

োাংলাজদজশর এ গুণর্ত িভরেতগজন্র রশাংসা করজে । সমজঝাতা স্মারক স্বাযজরর োজল প্দজশর 

ভেভিন্ন ভশল্পাাত ও উিাাজত উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির রোস প্োরদার হজে । এ দৃষ্টান্ত অন্ুসরণ 

কজর অন্যান্য প্চম্বার ও প্েড েভড উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির লজযয এ ধরজন্র উজদযাজর্ সাভমল হজে 

েজল ভতভন্ আশা রকাশ কজরন্ । অন্ুষ্ঠান্টিজত ভশল্প মন্ত্রণালজের অভতভরি সভচে ভমে লুৎোুন্ 

ন্াহার প্ের্ম, ভেএসইভস’র িভরচালক েন্াে ন্ারােণ চন্দ্র প্দেন্ার্, ভেএসএোআইভস’র 

িভরচালক েন্াে মীর েহুরুল ইসলাম, ভেভসআইভস’র িভরচালক েন্াে প্মাোঃ শাহীন্ কামাল, 

ন্াভসে এর সিািভত ভমেগা ন্ুরুল র্ভণ প্শািন্সহ সরকাভর ঊর্ধ্ গতন্ কম গকতগা ও ভেভিন্ন প্েডেভডর 

রভতভন্ভধরা উিভস্থত ভেজলন্।  
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               ভশল্প সভচে েন্াে প্ক এম আলী আেম  এর উিভস্থভতজত এন্ভিও’র িভরচালক (র্ুগ্ম সভচে) 

েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার   

       এোং  ভডডভিউভসভসআই এর সিািভত ভমে ন্াে োারহান্া  ভন্ে ভন্ে রভতষ্ঠাজন্র িজয সমজঝাতা 

স্মারজক স্বাযর কজরন্। 

 

         

 

            ভশল্প সভচে েন্াে প্ক এম আলী আেম  এর উিভস্থভতজত এন্ভিও’র িভরচালক (র্ুগ্ম সভচে) েন্াে 

ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার এোং ভেভসআই এর  সহ সিািভত ভমে রীভত চক্রেতী  ভন্ে ভন্ে রভতষ্ঠাজন্র 

িজয সমজঝাতা স্মারক ভেভন্মে কজরন্। 



 

৯ 

নযাশনাল প্রাডাকটিভিটি অর্ গানাইনেশন (এনভপও)  ও বাাংলানদশ কু্ষ্দ্র ও 

কুটির ভশল্প সভিভত  (নাভসব ) এর িনযয সিন াতা িুজি স্বাক্ষ্ভরত 

 ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও)  ও োাংলাজদশ যুদ্র ও কুটির ভশল্প সভমভত  

 (ন্াভসে ) এর মজধয সমজঝাতা চুক্তি স্বাযর র্ত ০৯ ভডজসম্বর, ২০২০ তাভরা  “ন্যাশন্াল 

প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্(এন্ভিও) এর েন্েজলর সযমতা েৃক্তি ও প্দশেযািী 

উৎিাদন্শীলতা ভেষে অেভহতকরণ ” শীষ গক রকল্প োস্তোেজন্র লজযয এন্ভিও ও ন্াভসে এর 

মজধয একটি সমজঝাতা চুক্তি স্বাযর হে। এন্ভিও'র িভরচালক েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার 

 (র্ুগ্ম সভচে) মজহাদজের উিভস্থভতজত এন্ভিও'র িজয সমজঝাতা চুক্তি স্বাযর কজরন্ উি 

রকজল্পর রকল্প িভরচালক ও এন্ভিওর ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা েন্াে এ টি এম প্মাোজেল 

হক এোং ন্াভসে এর িজয স্বাযর কজরন্ ন্াভসে সিািভত েন্াে ভমেগা ন্ূরুল র্ভণ প্শািন্, 

ভসআইভি । 

 

এন্ভিও ও ন্াভসে এর মজধয  সমজঝাতা চুক্তি হস্তান্তজরর েভে  । 

এনভপও কি গকতগানদর েনয  Business Excellence Framwork  শীষ গক 

প্িকভনকযাল এক্সপািগ সাভিগস 



এন্ভিও কম গকতগাজদর েন্য “Business Excellence Framwork” শীষ গক প্িকভন্কযাল এিিািগ 

সাভিগস র্ত ১৯-২৩ েলুাই, ২০২০ তাভরা ির্ গন্ত প্িকভন্কযাল এিিািগ সাভিগস on “Business 

Excellence Framwork” এর উির (িাুঁচ) ভদন্ েযািী একটি কম গশালা িাচুগোল িাজে অন্ুটষ্ঠত হে । 

কম গশালাটি উজবাধন্ কজরন্ এন্ভিও িভরচালক  (র্ুগ্ম সভচে) েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার। 

এজত রভশযক ভহজসজে েিেয রদান্ কজরন্ ভসঙ্গািুজরর ভেজশষজ্ঞ এোং হকভলাংক এন্ড সাভিগজসস 

রাইজিি ভলভমজিড এর মযাজন্ক্তোং ভডজরটর ও ভরক্ত িাল কন্সালজি  ভমস্টার েেগ ওোাং । িাুঁচ 

ভদন্েযািী এ কম গশালাে এন্ভিও’র সকল কম গকতগা অাংশগ্রহণ কজর । উি কম গশালাে ভেেজন্স 

এক্তিজল  প্েমওোকগ ভক, এটি ভকিাজে ভেজশ্বর ভেভিন্ন প্দজশ োস্তোেন্ হে, ভকিাজে িভরমাি হে  

ইতযাভদ ভেষে ভন্জে আজলাচন্া হে । 

১০ 

                                      

 

          TES on  “Business Excellence Framwork” কম গশালাে িাচুগোল প্রাগ্রাজমর র্্রুি েভে । 

 

 

                                         অভিভসয়াল নভি ভনস্পভিনত ই-নভির বযবহার 

 
 ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) এর সকল অভোভসোল ন্ভর্ 

ভন্স্পভত্তজত ই-ন্ভর্ েযেহৃত হজে । োলশ্রুভতজত অভোজস কার্জের েযেহার সীভমত হজেজে । 



আর্ষ্ট ২০২০ এ সরকাভর ১৮৯টি দপ্তর-সাংস্থার মজধয ই-ন্ভর্ কার্ গক্রজম ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি 

অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) রর্ম স্থান্ অেগন্ কজরজে। 
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উৎপাদনশীলতা উন্নয়নন এনভপওরর রভশক্ষ্ে 

ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) োতীে অর্ গন্ীভতর ভেভিন্ন াাজত 

উৎিাদন্শীলতা েৃক্তির লজযয ২০২০-২১ অর্ গেেজরর রর্ম ০৬ মাজস সরকাভর/জেসরকাভর 



ভশল্প/জসো রভতষ্ঠাজন্র কম গরত কম গকতগা ও কম গচারীজদর মজধয ভন্েভমতিাজে “উৎিাদন্শীলতা 

উন্নেন্ কলাজকৌশল, কারাান্া ির্ গাজে উৎিাদন্শীলতা উন্নেন্, প্রাডাকটিভিটি িুলস এন্ড 

প্িকভন্জকর দয েযেহাজরর মাধযজম উৎিাদন্শীলতা উন্নেন্, অিচে প্রাজধর মাধযজম 

উৎিাদন্শীলতা ও িজণযর গুণর্তমান্ উন্নেন্, ভশল্প উজদযািা উন্নেন্ ও েযেসা সম্প্রসারণ, 

প্কাোভলটি েযেস্থািন্া, কারাান্া ির্ গাজে রভতজর্াভর্তামূলক উৎিাদন্শীলতা ও সেুে 

উৎিাদন্শীলতা” শীষ গক ভশজরান্াজম ভেভিন্ন রভশযণ কম গসূভচ িভরচালন্া কজর আসজে । প্দজশর 

ভেভিন্ন ভশল্প/জসো রভতষ্ঠাজন্ ২০২০-২১ অর্ গেেজরর েলুাই প্র্জক ভডজসম্বর ির্ গন্ত ২৪টি রভশযণ 

কম গসূভচ িভরচালন্া করার মাধযজম ৭৮২ েন্ রভশযণার্ীজদরজক উৎিাদন্শীলতা ভেষেক ভেভিন্ন 

কলাজকৌশজলর রভশযণ রদান্ করা হে। 
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রভশযজণর সাংাযার প্লাভচত্র 

 

                                     

 

রভশক্ষ্োিীর সাংখযার প্লখভিত্র 
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প্েম েিু ভলোঃ, মসুভলমোর্, মেদান্দীভ , প্োদা, িের্ড় এ "সম্পজদর দয ও কার্ গকরী েযেহার 

ভন্ক্তিতকরজণর মাধযজম িািকজলর উৎিাদন্শীলতা ও িজণযর গুণর্ত মান্ েৃক্তি" শীষ গক রভশযণ 

কম গসূভচজত উিভস্থত ভেজলন্ এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা েন্াে প্মাোঃ ন্েরুল ইসলাম, র্জেষণা 

কম গকতগা েন্াে প্মাোঃ আভকেুল হক এোং র্জেষণা কম গকতগা ভমে ন্াভহদা সুলতান্া রত্না এোং িভরসাংাযান্ 

তর্যানু্সন্ধান্কারী ভলমন্ লােু। 

 

প্েঙ্গল র্্রুি অে ইন্ডাভেে, সািার,ঢাকা এ  “উৎিাদন্শীলতা উন্নেন্ কলাজকৌশল ” শীষ গক 

রভশযণ কম গসূভচজত উিভস্থত ভেজলন্ এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা েন্াে এ টি এম প্মাোজেল 

হক এোং র্জেষণা কম গকতগা ভমে সুরাইো সােভরন্া ।  

১৪ 
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ভে আর ভে কযােলস কুটষ্টোে “প্রাডাকটিভিটি িুলস এন্ড প্িকভন্জকর দয েযেহাজরর মাধযজম 

উৎিাদন্শীলতা উন্নেন্” শীষ গক রভশযণ অনু্ষ্ঠাজন্ উিভস্থত ভেজলন্ এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা 

ভমে আভেদা সুলতান্া ,র্জেষণা কম গকতগা েন্াে ভরিন্ সাহা এোং িভরসাংাযান্ তর্যানু্সন্ধান্কারী েন্াে 

হাসান্ উল োন্না।  

 

 



টি প্ক োুিওেযার, চট্টগ্রাম এ  “উৎিাদন্শীলতা উন্নেন্ কলাজকৌশল ” শীষ গক রভশযণ কম গসূভচজত 

উিভস্থত ভেজলন্ এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা েন্াে োভরদ উক্তদ্দন্ এোং র্জেষণা কম গকতগা েন্াে 

োজেদ উল ইসলাম। 

১৫ 

 

 

িযারার্ন্ িাম্প , ন্ওুঁর্াজত “প্রাডাকটিভিটি িুলস এন্ড প্িকভন্জকর দয েযেহাজরর মাধযজম 

উৎিাদন্শীলতা উন্নেন্” শীষ গক রভশযণ অনু্ষ্ঠাজন্ উিভস্থত ভেজলন্ এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা 

প্মাোেৎ োাজতমা প্ের্ম, র্জেষণা কম গকতগা েন্াে ভরিন্ সাহা ।  

 

Bangladesh National Productivity Master Plan Fy 2021-2030 এর Goal-

04 এর অযীন Strategic Thrust অনুর্ায়ী সাংভিষ্ট Ministry/ Division/ 

Organization এর অযাকশন প্ল্যান রেয়ননর লনক্ষ্য কি গশালা অনুটিতঃ 

  Bangladesh National Productivity Master Plan Fy 2021-2030 এর Goal-04: “Robust 

business Enablers Propelling development and growth of enterprise and sectors” 

Strategic thrust অন্ুর্ােী প্রাডমযাি রণেজন্র লজযয র্ত ০৫-১১-২০২০ তাভরা এন্ভিও’র 

সজেলন্ কজয ভদন্েযািী এক কম গশালা অন্ুটষ্ঠত হজেজে। কম গশালাে মূল রেন্ধ উিস্থািন্ কজরন্ 

এন্ভিও ’র িভরচালক (র্ুগ্মসভচে) েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার এোং সোলজকর িূভমকা িালন্ 

কজরন্ এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা  েন্াে এটিএম প্মাোজেল হক। কম গশালাে মূায 

আজলাচক ভহজসজে উিভস্থত ভেজলন্ ভমে লুৎোুন্ ন্াহার প্ের্ম অভতভরি সভচে (রশাসন্) ভশল্প 



মন্ত্রণালে। আজলাচক ভহজসজে আরও উিভস্থত ভেজলন্ েন্াে েসীম উদ্দীন্ োদল, উিসভচে, 

ভশল্প মন্ত্রণালে এোং েন্াে প্মাোঃ কামরুজ্জামান্, উিসভচে, িভরকল্পন্া মন্ত্রণালে। উি 

কম গশালাে Goal-4 এর েন্য র্টঠত thematic group এর ভেভিন্ন সদসয উিভস্থত ভেজলন্।  

 

কম গশালার শুরুজত ভমে লুৎোুন্ ন্াহার প্ের্ম, অভতভরি সভচে (রশাসন্), ভশল্প মন্ত্রণালে 

তার মূলযোন্ েিেয প্িশ কজরন্। ভতভন্ তা ুঁর েিজেয Productivity Master Plan এর গুরুত্ব ও 

রজোেন্ীেতা অন্ুিে কজর কম গশালাে অাংশগ্রহজণর েন্য সকলজক ধন্যোদ োন্ান্। ভতভন্ 

Action Plan রস্তুজতর েন্য রজোেন্ীে ভদক ভন্জদগশন্া রদান্ কজরন্। রজোেজন্ এভশোন্ 

প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এভিও) এর সহােতাে ভেভিন্ন কার্ গক্রম গ্রহণ করার েন্য 

এন্ভিওজক িরামশ গ রদান্ কজরন্।  

 

১৬ 

 

এোড়া এন্ভিও’র িভরচালক (র্ুগ্মসভচে) েন্াে ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার তার েিেয প্িশ 

কজরন্। ভতভন্ তা ুঁর েিজেয ভশল্প মন্ত্রণালে কতৃ গক র্টঠত Goal ভিভত্তক ০৫টি কভমটির কার্ গক্রম 

আজলাচন্া কজরন্ এোং Goal-4 এর েন্য র্টঠত কভমটির কার্ গক্রম ভেস্তাভরত আজলাচন্া কজরন্। 

এরির এন্ভিও’র ঊর্ধ্ গতন্ র্জেষণা কম গকতগা েন্াে মুহােদ আভরোুজ্জামান্ ও ভমে আভেদা 

সুলতান্া Master Plan এোং এর Strategic thrust ৮,৯,১০ এর ভেস্তাভরত আজলাচন্া কজরন্ এোং 

ভকিাজে Action Plan রস্তুত করজত হজে প্স ভেষজে উিস্থািন্ প্িশ কজরন্। এরির আজলাচকর্ণ 

ভেভিন্ন ভেষজে তা ুঁজদর সুভচভন্তত মতামত প্িশ কজরন্। তা ুঁরা ভশযা ও রভশযজন্র গুণর্তমান্ 

উন্নেজন্ গুরুত্ব রদাজন্র কর্া েজলন্। র্জেষণার েন্য ভেভিন্ন প্কাম্পান্ীজক অর্ গ রদাজন্র কর্া ও 

তা ুঁরা আজলাচন্া কজরন্। ভেভিন্ন প্কাম্পান্ী মান্সেত র্জেষকজদর ভদজে তা ুঁজদর চাভহদা অন্ুর্ােী 

র্জেষণা করজত িাজর। ৮ম ও ৯ম িেোভষ গক িভরকল্পন্ার সাজর্ Master Plan প্ক সমিে করা 

এোং এর রভতষ্ঠার ভদজক তা ুঁরা গুরুত্ব আজরাি কজরন্। ভেভিন্ন রভতষ্ঠাজন্র একটি Master Plan 

োস্তোেন্ প্সল র্ঠন্ করা এোং অন্য প্দজশর সাোলয সজরেভমজন্ িভরদশ গজন্র েন্য প্সসে 

প্দপ্শর সাজর্ চুক্তি কজর তা ভিক্তেি করার েযেস্থা করার ভেষজে ও ভেজ্ঞ আজলাচকর্ণ আজলাচন্া 

কজরন্। এরির ভেভিন্ন সদসয তাজদর মতামত উিস্থািন্ কজরন্। 
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  National Productivity Organisation (NPO) on productivity development: 

The National Productivity Organisation (NPO) is a government department under the Ministry of 

Industries. In December 1982, a development project named "National Centre for Monitoring 

Labor Productivity (NCMLP)" was adopted under the Ministry of Labor and Manpower to 

ensure smooth functioning of the country's productivity activities. The project was later renamed 

"Bangladesh Productivity Center (BPC)". Lastly in 1989, the "Bangladesh Productivity Center 

(BPC)" project was transferred from the development sector to the government's regular revenue 

budget and transferred from the Ministry of Labor and Manpower to the Ministry of Industries in 

the name of "National Productivity Organisation (NPO). In order to accelerate the national 

economic development of Bangladesh, NPO has been implementing training, seminar, 

workshops, consultancy services, technical assistance, etc. in various economic sectors, sub-

sectors and cottage industries, including SMEs. As the focal point of the Asian Productivity 

Organization (APO) in Japan, NPO provides international level consultancy services. 

Also, as per the announcement of Hon'ble Prime Minister, turn productivity into a national 

movement, observe "National Productivity Day" on 2nd October every year and above all to 

strengthen this activity "National Productivity and Quality Excellence Award" is being given 

every year in recognition of the best entrepreneurs in industries/services. Research and 

Innovation activities are also being practiced to develop the productivity of potential industries / 

services sector from NPOs. 

Vision, Mission and Activities 

 Vision 

To reach in equal position among APO’s developed countries in order  to promote productivity. 

Mission 

To create efficient manpower , improvement of systems and increase product/service of 

products through different productive activities like training in factories and service oriented 

institutions consultancy, research, technical expert service for increasing productivity . 

  

Strategic Objectives 

  

1. Increase productivity through creating efficient manpower. 

2. Recognition and assistance to improve industries. 

3. Increase awareness about productivity. 

4. Emphasis on productivity oriented research. 

5. Productivity related policy adaptation and improvement. 
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Compulsory Strategic Objectives: 
  

1. Improve dynamism in performance and increase the quality service. 

2. To ensure transparency and accountability in official activities. 

3. Improvement of monetary and resource management. 

  

Functions: 

  

1. Provide Consultancy to government about innovation of appropriate tools and techniques and 

policy adaptation in order to increase productivity. 

2. To conduct productivity related training program regularly in factories and organizations 

officials to increase productivity in different levels of national economy. 

3. Responsible as a catalyst through consultancy services in order to maintain the trend of 

productivity in factories and organizations. 

4. Making productivity oriented reports including data collection, compilation and analysis and 

to form a database for providing reports to different groups. 

5. Coordination to implement different programs of 'Asian Productivity Organization (APO)' in 

Bangladesh. 

6. Observe National Productivity Day across the country and provide National Productivity & 

Quality Excellence Award and Organize seminar. 
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Seminar on "Importance of Productivity in Building a Better Bangladesh" 

 

A seminar on “Importance of Productivity in Building a Better Bangladesh” was held on 

December 24, 2020 in Narsingdi as part of the implementation of the National Productivity 

Organization (NPO) Manpower Capacity Building and Countrywide Productivity Awareness 

Project. The chief guest at the seminar was Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun MP, Hon'ble 

Minister, Ministry of Industries and the special guest was Mr. Abdul Matin Bhuiyan, Chairman, 

Narsingdi District Council and Mr. Mirza Nurul Gani Shovon, President of Bangladesh Small 

and Cottage Industries Association (NASCIB) and NPO Director Mr. Nishchinta Kumar Podder 

(Joint Secretary) delivered the welcome address and keynote address at the  Seminar. Deputy 

Commissioner and District Magistrate, Narsingdi Mrs. Syeda Farhana Kaunin presided over the 

seminar. Besides, representatives of NASCIB Central Board of Directors, some representatives 

from various small and cottage industries were also present. Hon'ble Minister, Ministry of 

Industries Nurul Majid Mahmud Humayun MP said Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman set up cottage industries with his own hands to protect small and medium 

industries. The Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has taken a grand initiative by the 

Ministry of Industries to protect this hand-made industry of Bangabandhu. He added that there is 

competition to increase productivity all over the world. In order to survive in this, we also have 

to continue the initiatives to increase productivity in all sectors including industry, agriculture 

and services. Only then Bangladeshi products will acquire the capability and qualification to 

survive in the global competition. NPO is working to raise awareness on productivity issues 

across the country has been informed in detail in the seminar.  

 
           Hon'ble Minister, Ministry of Industries, Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP is  

         addressing a seminar titled "Importance of Productivity in Building a Better Bangladesh" 
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       Guests attending the seminar on "Importance of Productivity in Building a Better Bangladesh" 

 

 

 
          NPO Director (Joint Secretary) Mr. Nishchinta Kumar Podder, is speaking at a seminar 

           on "Importance of Productivity in Building a Better Bangladesh".  
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National Productivity Day 2020 is celebrated 
 

National Productivity Day has been observed across the country on October 2, 2020. This day is 

celebrated to increase productivity in various sectors of the country including industry, 

agriculture and services with the aim of creating awareness at the national level. The theme of 

the year was "Productivity in Building the Golden Bengal of the Father of the Nation's Dream". 

On the occasion of the day, His Excellency the President and the Hon'ble Prime Minister have 

given separate messages. The National Productivity Organization (NPO) carries out a variety of 

virtual programs due to the ongoing Corona situation. On the occasion of National Productivity 

Day 2020, a virtual discussion meeting was held on October 2, 2020 at 10.00 am. The chief guest 

of the discussion meeting was the Hon'ble Minister, Ministry of Industries Mr. Nurul Majid 

Mahmud Humayun, MP could not attend the virtual meeting as he was busy with state’s 

emergency work. Hon'ble State Minister, Ministry of Industries, Mr. Kamal Ahmed Majumder 

MP was present as the special guest in the discussion meeting. Mr. K M Ali Azam, Secretary, 

Ministry of Industries presided over the function. NPO Director (Joint Secretary) Mr. Nishchinta 

Kumar Podder gave a welcome address on the occasion. Besides, Additional Secretary of the 

Ministry of Industries Ms. Lutfun Nahar Begum also spoke. The discussion meeting was 

attended by senior officials of the Ministry of Industries, representatives of various departments / 

agencies of the Ministry of Industries, NPO officials and representatives of various industrial 

organizations through Zoom app.  
 

 Hon'ble State Minister, Ministry of Industries, Mr. Kamal Ahmed Majumder MP said 

that the culture of productivity will be gradually strengthened in Bangladesh like the developed 

countries of the world. To overcome the Corona situation and strengthen the country's economic 

activities, a target of 8.2 percent growth has been set for the fiscal year 2020-21. The Hon'ble 

State Minister, Ministry of Industries directed the Ministry of Industries and all its affiliated 

departments to continue providing all necessary assistance to the overall industrial sector to 

increase the contribution of the industrial sector in achieving this goal. The Hon'ble State 

Minister, Ministry of Industries called upon all concerned, including employers and workers, to 

strengthen the knowledge-based industrialization by protecting the environment of the factories 

as well as safety of the workers, development of working environment, prevention of wastage of 

health risks and proper use of raw materials. 
  

 Speaking as the special guest, Ms. Lutfun Nahar Begum, Additional Secretary, 

Ministry of Industries, said that if productivity increases, workers, owners and the government 

will all be benefited. She said that it is not only possible to increase productivity through labor, 

but also to practice modern technology-based environmentally friendly high productivity 

industry management. NPO Director Mr. Nishchinta Kumar Podder said that according to the 

Asian Productivity Organization (APO), Bangladesh's productivity has increased since 2012.  

The National Productivity Master Plan 2021-2030 has been formulated by the National 

Productivity Organization with the support of the Asian Productivity Organization (APO) to 

increase productivity across the country. Speaking on the occasion, the Secretary, Ministry of 

Industries said there was no alternative to increasing productivity to ensure maximum utilization 

of resources. Referring to Singapore, a leading country in terms of high productivity, the  
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 Secretary, Ministry of Industries said, "We also need to know what strategies and 

procedures that Singapore has adopted to increase productivity and they have to be applied in the 

country”. 
 

On the occasion of National Productivity Day 2020, a commemorative package titled 

"Productivity in Building the Golden Bengal of the Father of the Nation's Dream" was unveiled 

at the event. 

 
 

Hon'ble State Minister, Ministry of Industries Mr. Kamal Ahmed Majumder MP and Secretary, Ministry 

of Industries, Mr. K M Ali Azam in a virtual discussion meeting on the occasion of National Productivity 

Day-2020. 
 

 
           Part of the guests participating in the Zoom discussion meeting on the occasion of  

                  National Productivity Day-2020 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278859252447811&set=pcb.1673019532871872&__cft__%5b0%5d=AZWUlAuVoHHoRj_JUeWVP8vb_KePrnVQnfPKpvNg3xZ7iPFMVKdXmwul5LYxXsxQ7yLw2kdKrsYmn245L_na6mUnMdO-OfJBHMp0bWYULmH2yfjMDQTyBZoi6Df6Sf0fSDMgq8Pvd6xgwXiiq5nivXvqw943wm1yRHNMfpP1YrN24zyy7lYkDsXbbvnaE6BF-eA&__tn__=*bH-R
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NPO program on August 15, 2020 on the occasion of the 45th martyrdom 

anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 
 

On the occasion of the 45th martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman, flowers were laid at the mural of Bangabandhu at the premises of the Ministry 

of Industries on the morning of August 15, 2020 to pay homage on behalf of NPO. Mr. 

Nishchinta Kumar Podder, Director (Joint Secretary) of NPO paid tributes. Mr. ATM Mozammel 

Haque, Senior Research Officer, NPO and Mr. Md. Nazrul Islam, Senior Research Officer, NPO 

were present on the occasion. 

 

 
 

On the occasion of the 45th martyrdom anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur 

Rahman, Mr. Nishchinta Kumar Podder, Director (Joint Secretary) of NPO paid tributes by offering 

flowers at the mural of Bangabandhu at the premises of the Ministry of Industries on the morning of 

August 15, 2020 on behalf of NPO.  
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Concerning innovation and service facilitation for NPO officers and 

employees, Day-long workshop 

 

On October 27, 2020, a day-long workshop was held for NPO officers and employees on 

capacity building. The workshop was inaugurated by Mr. Nishchinta Kumar Podder, NPO 

Director. The workshop was attended by A2i Project Trainer Syeda Nahida Habiba, Deputy 

Secretary, Ministry of Commerce. 

During the training, innovative activities were presented in various government departments 

throughout the day. Various examples are given on how to further facilitate those activities. In 

addition, various plans on how to further innovate and simplify NPO activities are presented 

through group work. 

 

 

 
        The Director (Joint Secretary) of NPO delivered the inaugural address of the 

          day-long workshop on Innovation and Service Facilitation. 
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Memorandum of Understanding signed between National Productivity Organization 

(NPO) and Dhaka Women's Chamber of Commerce and Industry (DWCCI) and National 

Productivity Organization (NPO) and Bangladesh Chamber of Industry (BCI) 
 

 

To work on the basis of joint ventures to increase productivity in various sectors and sub-sectors 

of the national economy the National Productivity Organization (NPO) under the Ministry of 

Industry and the Dhaka Women's Chamber of Commerce and Industry (DWCCI) and the 

National Productivity (NWGC) A memorandum of understanding was signed between the two 

organizations on August 19, 2020. In the presence the Secretary of the Ministry Industries  

Mr. K M Ali Azam, on behalf of NPO Mr. Nishchinta Kumar Podder (Joint Secretary), Director 

NPO, on behalf of the DWCCI Ms. Naz Farhana (President) and on behalf of the BCI, Ms. Preeti 

Chakrabarty (Vice-President) signed the MoU. The function, organized at the Ministry of 

Industries, was attended by senior officials of the ministry and officials of DWCCI and BCI. 

According to the MoU, the Dhaka Women's Chamber of Commerce and Industry (DWCCI) and 

the Bangladesh Chamber of Industry (BCI) will act as bridges with the National Productivity 

Organization (NPO) to improve productivity.          
 

NPO and DWCCI will jointly organize at least 5 training workshops every year to increase 

productivity in various industries and sub-sectors. The NPO will send resource persons to these 

workshops. On the other hand, DWCCI will bear the cost of these trainings. In addition, DWCCI 

will organize seminars/workshops every year to improve productivity centrally. NPO will 

provide technical assistance for the implementation of these programs. In addition, DWCCI will 

assist NPOs in celebrating National Productivity Day on October 2 every year. As part of this, 

DWCCI Head Office and member organizations will provide necessary assistance to various 

programs of National Productivity Day. 
 

The Memorandum of Understanding (MoU) further states that the NPO will forward the 

notification of the National Productivity and Quality Excellence Award to the DWCCI office in a 

timely manner. Accordingly, DWCCI will inform the member organizations and motivate them 

to apply. The MoU also noted that the two organizations would work on the basis of mutual 

assistance in implementing the Technical Expert Service Program provided by the Asian 

Productivity Organization (APO). 
 

In addition, NPOs and BCI will jointly conduct training workshops every year to increase 

productivity in various industries and sub-sectors. The NPO will send resource persons to these 

workshops. On the other hand, BCI will bear the cost of these trainings. Besides, BCI will 

organize 02 seminars/workshops every year to improve productivity centrally. NPO will provide 

technical assistance for the implementation of these programs. Besides, BCI will help NPOs to 

celebrate National Productivity Day on October 2 every year. As part of this, DWCCI's head 

office and member organizations will provide necessary assistance in various programs of 

National Productivity Day. The memorandum of understanding further states that the NPO will 

send the notification of awarding the National Productivity and Quality Excellence Award to the  
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 BCI office in a timely manner. Accordingly, the BCI will inform the member 

organizations and motivate them to apply. The MoU also noted that the two organizations would 

work on the basis of mutual assistance in implementing the Technical Expert Service Program 

provided by the Asian Productivity Organization (APO). 

Industry Secretary Mr. KM Ali Azam in his speech referred to the initiative of signing the MoU 

as a milestone in the development of the country's industrial sector. He said Bangladesh, with a 

population of 17 crore, is fastly moving along the highway of economic prosperity.  

Positive changes have already taken place in all sectors including the industrial sector and the 

world community is appreciating this qualitative change in Bangladesh. The signing of the MoU 

will intensify efforts to increase productivity in various industries and sub-sectors of the country. 

He hoped that other chambers and trade bodies would follow suit and join such initiatives to 

increase productivity. Ms. Lutfun Nahar Begum, Additional Secretary, Ministry of Industries, 

Mr. Narayan Chandra Debnath, Director, BSEC, Mr. Mir Zahurul Islam, Director, BSFIC, Mr. 

Md. Shahin Kamal, Director, BCIC, Mr. Mirza Nurul Gani Shovon, President, Nasib and other 

senior government officials and representatives of different trade bodies were present on the 

occasion. 

 

 
            NPO Director (Joint Secretary) Mr. Nishchinta Kumar Podder and DWCCI President  

            Ms. Naz Farhana signed the MoU on behalf of their respective organizations in 

           the presence of the Secretary of the Ministry of Industries Mr. K M Ali Azam. 
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        In the presence of Industries Secretary K M Ali Azam, NPO Director (Joint Secretary) 

        Mr. Nishchinta Kumar Podder and BCI Vice President Ms. Preeti Chakraborty exchanged 

        MoUs on behalf of their respective organizations. 

 

 

Memorandum of Understanding signed between National Productivity 

Organization (NPO) and Bangladesh Small and Cottage Industries 

Association (NASCIB) 

       

To implement the project titled "Capacity Building of National Productivity Organization (NPO) 

and Raising Productivity Awareness Nationwide" a Memorandum of Understanding (MoU) 

signed between National Productivity Organization (NPO) and Bangladesh Small and Cottage 

Industries Association (NASCIB) on December 09, 2020. In the presence of NPO Director Mr. 

Nishchinta Kumar Podder (Joint Secretary) on behalf of NPO Mr. ATM Mozammel Haque, 

Project Director and Senior Research Officer and on behalf of NASCIB Mr. Mirza Nurul Gani 

Shovan (President & CIP) signed the MoU. 
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                Picture of  handing over of MoU between NPO and NASCIB. 

 

 

Technical Expert Service titled “Business Excellence Framework” for NPO 

Officers 

 

Technical Expert Service for NPO Officers a five day workshop on Technical Expert Service on 

“Business Excellence Framework” was held virtually from July 19-23, 2020. The workshop was 

inaugurated by Mr. Nishchinta Kumar Podder, (Joint Secretary) Director of NPO.  

Singapore Expert and Managing Director of Hawklink & Services Pvt. and Principal Consultant 

Mr. George Wang spoke as an instructor. 

The five-day workshop was attended by all NPO officials. The workshop discusses what is the 

Business Excellence Framework, how it is implemented in different countries of the world, how 

it is measured, etc. 
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         Group photo of the virtual program at the TES on “Business Excellence Framework” workshop 

 

Use of e-documents in official document disposal 

 

E-documents are being used in the disposal of all official documents of the National Productivity 

Organization (NPO). As a result, the use of paper in the office has been limited. In August, 2020 

among 189 government departments the National Productivity Organization (NPO) has been 

ranked first regarding e-documents. 
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NPO training in productivity development 

     In order to increase productivity in various sectors of the national economy, the National 

Productivity Organization (NPO) has been conducting various training programs about 

"Productivity development techniques, productivity development at the factory level, 

productivity development through efficient use of productivity tools and techniques, productivity 

and product quality development through waste prevention, industrial entrepreneur development 

and business expansion, quality management, competitive productivity at the factory level and 

green productivity" on a regular basis among the officers and employees of government / private 

industries / service organizations in the first six months of FY 2020-21. By conducting 24 

training programs from July to December of FY 2020-21 in different industries / services of the 

country, 782 trainees were imparted training in various techniques related to productivity. 
 

   
 

Number of Trainings 
 

 
Graph of number of trainees 
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 Mr. Md. Nazrul Islam, Senior Research Officer, NPO, Mr. Md. Akibul Haque, Research 

Officer, NPO were present at the training program on “Jute Mill Enhancing Productivity and Quality of 

Products by Ensuring Efficient and Efficient Use of Resources” at Jem Jute Ltd., Muslimbagh, 

Maidandighi, Boda, Panchagarh and research officer Ms. Nahida Sultana Ratna and statistical 

Investigator  Limon Labu were also present. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=379756710025194&set=pcb.1718791474961344&__cft__%5b0%5d=AZXpo_RhJaOc4U0cxDjYad922icu82Qbe5pjvEUqcy93OabXMWuz3WWFpVFppNVQYdPSUgQ1D6-v08Ee_MvjZdLhaK7rizyS1YHpqe09J9Fc2jHL9bpMn6gDg0ic5YogazMbMsRAs8zv3MRtAj6SFN1VNIIpe3chp6JhvPAufzJVPM2MY685I0nPTO-WvbfeIZk&__tn__=*bH-R


 

 

 

 

 
Mr. ATM Mozammel Haque, Senior Research Officer , NPO and Ms. Suraiya Sabrina,                     

Research Officer, NPO attended the training program on “Productivity Development Techniques”  

at Bengal Group of Industries, Savar, Dhaka. 

 

 
     Moshammat. Abida Sultana, Senior Research Officer, NPO, Mr. Ripon Saha, Research Officer, 

NPO and Mr. Hasan Ul Banna, Statistical Investigator were present at the training program 

on “Improving Productivity through Efficient Use of Productivity Tools and Techniques” 

at BRB Cables Kushtia. 
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        Mr. Farid Uddin, Senior Research Officer, NPO and Mr. Zayed-ul-Islam, Research    
    Officer, NPO were present at the training program on “Productivity Development Techniques”   
      at TK Footwear, Chittagong. 

  

 
Moshammat Fatema Begum, Senior Research Officer, NPO and Mr. Ripon Saha, Research 

Officer, NPO were present at the training program on “Improving Productivity through 

Efficient Use of Productivity Tools and Techniques” at Paragon Pump, Naoga. 
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Workshop was held to prepare the action plan of the concerned Ministry / 

Division / Organization as per the Strategic Thrust under Goal-04 of 

Bangladesh National Productivity Master Plan Fy 2021-2030: 
 

Accordingly, a day-long workshop was held in the conference room of NPO on 05-11-2020 with 

the aim of preparing a roadmap. Goal-04 of Bangladesh National Productivity Master Plan Fy 

2021-2030: “Robust business Enablers Propelling development and growth of enterprise and 

sectors” Strategic thrust. Mr. Nishchinta Kumar Podder, Director (Joint Secretary) of NPO 

presented the keynote address at the workshop and Mr. ATM Mozammel Haque, Joint Director 

of NPO acted as moderator. Ms. Lutfun Nahar Begum Additional Secretary (Administration) 

Ministry of Industries was present as the keynote speaker at the workshop. Also present as 

negotiators were Mr. Jasim Uddin Badal, Deputy Secretary, Ministry of Industries and Mr. Md. 

Kamruzzaman, Deputy Secretary, Ministry of Planning. The workshop was attended by various 

members of the thematic group formed for Goal-4. 

 

 At the beginning of the workshop, Ms. Lutfun Nahar Begum, Additional Secretary 

(Administration), Ministry of Industries, delivered her valuable remarks. In his speech, she 

thanked everyone for participating in the workshop realizing the importance and necessity of 

Productivity Master Plan. She gives necessary directions for preparation of Action Plan. She also 

advises NPOs to undertake various activities with the assistance of Asian Productivity 

Organization (APO) if required. 

 

Mr. Nishchinta Kumar Podder, Director (Joint Secretary), NPO also spoke on the occasion. In 

his speech, he discussed the activities of 05 Goal based committees constituted by the Ministry 

of Industries and discussed in detail the activities of the committee formed for Goal-4. Mr. 

Muhammad Arifuzzaman and Ms. Abida Sultana, Senior Research Officers of NPO then 

discussed in detail the Master Plan and its Strategic thrust 8,9,10 and gave a presentation on how 

to prepare an Action Plan. The negotiators then presented their thoughtful views on various 

issues. They stressed the importance of improving the quality of education and training. They 

also talked about paying different companies for research. Different companies can do research 

according to their needs with quality researchers. They emphasized the importance of 

coordinating the Master Plan with the 8th and 9th Five Year Plans and its establishment. The 

wise negotiators also discussed about setting up a Master Plan Implementation Cell of different 

organizations and making arrangements to visit other countries by signing agreements with them 

to inspect the success of other countries. The various members then presented their views. 
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COVID and Productivity: Bangladesh Perspective 

                                                                        

The COVID-19 pandemic, also known as the corona virus pandemic, is an ongoing global 

pandemic of corona virus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory 

syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2). The virus was first identified in December 2019 

in Wuhan, China. The first case of COVID-19 was identified in Bangladesh on March 8, 2020, 

and the first death from the virus was recorded on March 18. COVID-19 has severely damaged 

the global economy in addition to taking its toll on health and human life. The world is going 

through a deep recession, which is expected to leave lasting scars on the economic and financial 

indicators. COVID-19 is an ongoing pandemic that is evolving rapidly. As such, its trajectories 

are unknown. Predicting its economic impact is difficult and predictions are likely to be 

unreliable. Globalization, labor mobility and small firms may all fall victims to the crisis if the 

world does not succeed in reopening borders, refraining from trade and currency wars and 

focusing on policies to boost productivity. On the upside, the broad adoption of new technologies  

such as IT skills during the epidemic and strong reallocation pressures may provide an 

independent boost on productivity as we come out of the crisis. The world entered into the 

COVID crisis in the midst of a 15-year-long productivity growth slowdown. While much 

debated, there is not yet a consensus on its causes. Regardless, the potential effects of the current 

partial shutdown of the world economy on the trajectory of productivity growth is a critical 

question. Not only small economies but also big economies like industrialized United Kingdom, 

United States, China, Japan, Germany, and France have had a huge negative impact. Global 

stock markets have collapsed. At the start of the corona outbreak, 33 lakh people lost their jobs 

in the United States in just three weeks. And the following week, it was revealed that 66 lakh 

people were looking for jobs in that country. The World Trade Union (WTU) warned on April 6, 

2020 that the corona could reduce world trade by 13 to 32 percent by 2020. According to the 

agency, the volume of world trade in 2020 will be less than the global economic recession of 

2008-09. Corona's devastating clutches have affected approximately 7 billion people around the 

world. The effects of the Corona can be heard in the footsteps of the economic downturn, but at 

the same time the wealth of billionaires and trillionaires is inflating. To address the economic 

impact of the Corona epidemic, the government has announced an incentive package of Tk 

72,500 core for various categories of industries and services.  

 

Suraiya Subrina 

Research Officer, NPO 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic#COVID-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic#COVID-19
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Severe_acute_respiratory_syndrome_coronavirus_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://en.wikipedia.org/wiki/China
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As a result of rapid announcement of incentives and its implementation, the country's 

industrial sector is gradually turning around. If these initiatives are implemented, the export 

opportunities will be strengthened by meeting the domestic demand. Besides, 100 economic 

zones are being set up for domestic and foreign investors. Covid-19 has changed the pace of the 

world economy. As a result, the profession has changed. Developed countries are leaning 

towards Knowledge Industry instead of Labor-intensive Industry. How to compensate for 

Corona's losses by increasing the number of modern technology-based industries is now their 

idol. All their efforts are being directed towards how to increase productivity mechanically by 

reducing the use of human labor in the production process. This has created new opportunities 

for shifting labor intensive manufacturing industry from different countries of the world to 

Bangladesh. Bangladesh's huge internal market, increasing purchasing power of the people and a 

large workforce are further strengthening this possibility. The government has liberalized 

investment policy to take advantage of the opportunity to relocate industries. Due to this, foreign 

direct investment in the potential industrial sectors of this country will increase in the coming 

days. We should keep in mind that increasing productivity involves efficient use of various 

materials or factors of production, prevention of waste of raw materials and time, efficiency of 

workers or human resources, work ethic and interest, risk-free production-friendly environment 

and improved human resource management. Therefore, we should follow a tested industrialized 

partner like Japan. Efforts are being made to accelerate the productivity movement. 

The National Productivity Organization (NPO) is working to improve productivity. To this end, 

NPO has formulated a 10-year National Productivity Master Plan with the technical assistance of 

Japan which might be key factor to overcome this pandemic situation. Through the 

implementation of this master plan, productivity in the industrial sector of Bangladesh will be 

increased as well as product quality, competitiveness and innovative skills will be raised to a 

satisfactory level. Due to the efforts of NPO, labor productivity of Bangladesh has increased at 

the rate of 3.6 percent between 1995-2016. In this case, the average growth rate of the 20 Asian 

countries that are members of the Asian Productivity Organization (APO) is 2.5 percent. 

According to the master plan, the average annual productivity of the country will be increased at 

the rate of 5.6 percent between 2021 and 2030. The target is to increase productivity at an 

average rate of 5.4 percent in agriculture, 6.2 percent in industry and 6.2 percent in services.The 

focus of policymakers right now is on controlling Covid-19 in the short term and then starting to 

reopen the economy in a controlled way. Once this has been accomplished, some longer-term 

and possibly irreversible damage may become visible.   

Globalization, labor mobility and small firms may all still fall victim to the crisis if the world 

does not succeed in reopening borders, refraining from trade and currency wars and focusing on 

policies to boost productivity. On the upside, the broad adoption of new technologies – such as 

IT skills during the epidemic and strong reallocation pressures may provide an independent boost 

on productivity as we come out of the crisis. 
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                                                                   দুটি কর্া. . . . . . . . . . . . . 

ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি অর্ গান্াইজেশন্ (এন্ভিও) এর প্িশােীেীরা প্দজশর অর্ গন্ীভতর 

সকল  াাজত উৎিাদন্শীলতা উন্নেজন্র েন্য কাে কজর র্াজে । একটি সমৃিশালী োভত র্ঠজন্ 

উৎিাদন্শীলতাজক োতীে আজদালন্ র্জড় প্তালার প্কান্ ভেকল্প প্ন্ই । উৎিাদন্শীলতার 

গুরুত্ব উিলভি কজর মান্ন্ীে রধান্মন্ত্রী প্শা হাভসন্া উৎিাদন্শীলতাজক োতীে আজদালন্ 

ভহজসজে র্জড় প্তালার প্ াষণা প্দন্। একই সাজর্ রভত েের ০২ অজটােরজক “োতীে 

উৎিাদন্শীলতা ভদেস” ভহজসজে িালন্ এোং প্শ্রষ্ঠ ভশল্প/জসো রভতষ্ঠাজন্র উজদযািার মাজঝ 

 “ন্যাশন্াল প্রাডাকটিভিটি এন্ড প্কাোভলটি এক্তিজল  এওোডগ” রদাজন্র প্ াষণা প্দন্ ।  

সরকাজরর রূিকল্প ২০২১ সাজলর মজধয  োাংলাজদশজক ভশল্পসমৃি মধযম আজের  প্দশ ও ২০৪১ 

সাজলর মজধয উন্নত-সমৃি প্দশ ভহজসজে িভরণত করা এোং প্িকসই উন্নেন্ লযযমাত্রার 

চযাজলঞ্জসমূহ প্মাকাজেলার েন্য উৎিাদন্শীলতা উন্নেন্ অিভরহার্ গ ।  

এন্ভিও’র প্িশােীেী েন্েজলর সীমােিতা র্াকা সজেও োাংলাজদজশর োতীে 

অর্ গনন্ভতক উন্নেজন্ উৎিাদন্শীলতা েৃক্তিজত ভন্রলসিাজে  কাে কজর র্াজে । প্স লজযয 

ভন্েভমত উৎিাদন্শীলতা ভেষেক রভশযণ ও রচারণামূলক কার্ গক্রম, ভডক্তেিাল অন্লাইন্ 

সাভিগস রদাজন্র েন্য প্িকসই ওজেেসাইি র্ঠন্, প্সটর ভিভত্তক োতীে ির্ গাজে 

উৎিাদন্শীলতার প্লজিল ভন্ধ গারণ, র্জেষণা এোং উদ্ভােন্ীমূলক কম গসভূচ গ্রহণ, মাঠ ির্ গাজে 

েন্সজচতন্তা র্জড় প্তালা এোং সকল প্েডেভডজক উৎিাদন্শীলতা আজদালজন্ সক্তক্রে 

অাংশগ্রহণ ভন্ক্তিত করার কার্ গক্রম িভরচালন্া করা হজে । এোড়া এন্ভিও’র কার্ গক্রম 

সম্পভকগত ডকুজম াভর ভোল্ম রণেন্ এোং আধুভন্ক ডািাজেে রণেজন্র উজদযার্ গ্রহণ করা 

হজেজে । উৎিাদন্শীলতাজক োতীে আজদালজন্ িভরণত করার েন্য ০২ অজটাের, ২০১৯ 

েযািকিাজে িালন্ করা হে । প্দশেযািী র্র্ার্র্িাজে োতীে উৎিাদন্শীলতা ভদেস উদর্ািজন্র 

লজযয প্েলা, উিজেলা, ভেভিন্ন  প্েডেভড এোং ইউভন্েন্ ির্ গাজের েন্র্ণজক সমৃ্পি করার 

েন্য সাংভেষ্ট সকল দপ্তজরর সহজর্াভর্তা গ্রহণ করা হে ।  

উৎিাদন্শীলতা ভেষেক এন্ভিও োতগা রকাজশর সাজর্ সাংভেষ্ট ওোভকগাং কভমটির ভন্েভমত 

সরকাভর দাভেজত্বর িাশািাভশ অভতভরি সমজে এ  কােটি সম্পন্ন কজর র্াজক । িভরজশজষ 

উৎিাদন্শীলতা ভেষেক “এন্ভিও োতগা” এ র্া ুঁরা প্লাা ও িরামশ গ ভদজে সহােতা রদান্ কজরজেন্ 

তা ুঁজদর রভত রইল কৃতজ্ঞতা ও অভিন্দন্ ।  

সম্পাদনা পভরষদ 

 
ভন্ক্তিন্ত কুমার প্িাদ্দার 



সিািভত ও িভরচালক (রু্গ্ম-সভচে) 

এন্ভিও, ভশল্প মন্ত্রণালে 

 

   

  

    

 
 

 

 

 

 

             রকাশনায়ঃ নযাশনাল প্রাডাকটিভিটি অর্ গানাইনেশন (এনভপও)  ভশল্প িবন  

৯১  িভতজ ল বা/এ  ঢাকা-১০০০ 

ই-প্িইলঃ npobd1982@gmail.com   Web: www.npo.gov.bd  

Facebook: National Productivity Organisation (NPO)  Bangladesh 

 
প্মাোঃ ন্েরুল ইসলাম 

সদসয ও ঊর্ধ্ গতন্ 

র্জেষণা কম গকতগা 

এন্ভিও, ভশল্প মন্ত্রণালে 

ভরিন্ সাহা 

সদসয ও র্জেষণা 

কম গকতগা  এন্ভিও, 

ভশল্প মন্ত্রণালে 

প্মাোঃ প্মজহদী হাসান্ 

সদসয ও র্জেষণা 

কম গকতগা    এন্ভিও, 

ভশল্প মন্ত্রণালে 

সুরাইো সােভরন্া 

সদসয সভচে ও র্জেষণা 

কম গকতগা এন্ভিও, ভশল্প 

মন্ত্রণালে 
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