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�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
(Overview of the Performance of National Productivity Organisation) 

 
সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 
 

সা�িতক বছর স�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ:  
গত ৩ (িতন) বছের এনিপও ক��ক  ১৬৯� �িশ�ণ �কােস �র মা�েম �মাট ৬০৪২ জন �িশ�ণাথ�েক উৎপাদনশীলতা 

িবষেয় �িশ�ণ �দওয়া হেয়েছ। এ সমেয় �মাট ১৪ � কম �শালায় ৮৮৬ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কের। এিশয়ান 

��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর সহেযািগতায় বাংলােদেশ  ০৯ � আ�জ�ািতক �সিমনার/কম �শালা স�� হেয়েছ, 

এই কম ��িচেত বাংলােদশসহ ১৮ � �দেশর �মাট ১৯৮ জন অংশ�হণ কের। বাংলােদশ হেত এিপও সদ��� �দেশ ১২৭� 

কম ��িচেত ১৯০ জন �িশ�ণাথ� �িশ�ণ �হণ কেরেছ। ০৫� কারখানায় এিপও ক��ক কািরগরী সহায়তা  �দান করা 

হেয়েছ।  উৎপাদনশীলতার ধারণা গণমা�েষর মােঝ �চােরর জ� ০২ অে�াবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস �দশ�ািপ 

(�জলা এবং উপেজলা পয �ােয়) পালন করা হেয়েছ।  

 
সম�া এবং চ�ােল�স�হ : 
এনিপও’র িনজ� ��িনং ইনি��উট এবং িবভাগীয় পয �ােয়  আ�িলক অিফস �াপন। সরকাির/েবসরকাির �িত�ােনর 
চািহদা�যায়ী  মানস�ত �িশ�ণ, গেবষণা, পরামশ � �সবা �দান।   
 
ভিব�ৎ পিরক�না : 
 এনিপও দ�রেক অিধদ�র এ উ�ীতকরণ এবং রাজশাহী, চ��াম ও �লনায় ০৩� আ�িলক অিফস িনম �াণ। অথ �নীিতর 
িবিভ� খাত ও উপখােত উৎপাদনশীলতার �লেভল পিরমাপ করা।  উৎপাদনশীলতা  িবষয়ক �িশ�ণ , পরামশ �  ও গেবষণার 
��ে� সরকাির �িত�ােনর সােথ সােথ �বসরকাির �িত�ােন �দ� �সবা স�সারণ করা। 
    
২০১৯-২০ অথ � বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হঃ   
 

 ৬৫ � �িত�ােন উৎপাদনশীলতার িবিভ� কলােকৗশল িবষেয় �িশ�ণ �দান করা; 

 KAIZEN প�িতেত ০৬ � �িত�ােন কনসালেটি� সািভ �স �দান করা; 

 িবিভ� �িত�ােনর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক গিত ��িত িনধ �ারণ �ব �ক ৯ � উৎপাদশীলতা  �িতেবদন ��ত করা; 

 উৎপাদনশীলতা িবষেয় সকল মহলেক সেচতন কের �তালার জ� ১১০০০০� �চার-�ি�কা/েপা�ার িবতরণ করা ; 

 �াশনাল ��াডিক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � ও Institutional Appreciation Award  
�দান;   

 �দশ�ািপ ০২ অে�াবর জাতীয় উৎপাদশীলতা িদবস পালন করা।  
 

 

 
 

৩ 
 



 

উপ�মিনকা (Preamble) 

 

 

ম�ণালয়/িবভাগস�হ এবং অওতাধীন দ�র/সং�াস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, 
�শাসন সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 
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এবং 

 

 সিচব, িশ� ম�ণালয়, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর মে� ২০১৯ সােলর �ন  মােসর ২৩ তািরেখ এই বািষ �ক 

কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল । 

 

 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন : 
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�সকশন ১ 

১.১ : �পক� (Vision)  

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

১.২ অিভল�� (Mission)   

উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� কারখানা ও �সবা �িত�ােন �িশ�ণ, পরামশ �, গেবষণা, কািরগরী সহায়তা ও উ�য়ন�লক িবিভ� 
কায ��েমর মা�েম ��/েসবার উৎপাদন �ি�, দ� জনবল �তির  ও প�িতর উ�য়ন । 
 

১.৩ �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ িবভােগর �কৗশলগত উে�� স�হ   

১। দ� জনবল �তিরর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� 
২। িশ� উ�য়েন �ী�িত ও সহায়তা �দান 
৩। উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা �ি� 
৪। উৎপাদনশীলতা িবষেয় গেবষণা �জারদারকরণ  
৫। উৎপাদনশীলতা িবষয়ক নীিত িনধ �ারন ও উ�য়ন   
 

১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে�� স�হ  

১। কম �স�াদেন গিতশীলতা আনয়ন ও �সবার মান �ি� 
২। দা�িরক কম �কাে� ��তা �ি� ও জবাবিদিহ িনি�তকরণ 
৩। আিথ �ক ও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন 
 

১.৪ কায �াবিল (Functions) : 

১। উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� যথাযথ কলােকৗশল উ�াবন ও নীিতমালা �ণয়েন সরকারেক পরামশ � �দান করা 
২। 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 ��চী পিরচালনা করা  
৩। িশ� কারখানা ও �িত�ােন উৎপাদনশীলতার গিতধারা স��ত রাখার লে�� পরামশ � �সবা ও কনসালেটি�র মা�েম  
     �ভাবক বা ক�াটািল� িহসােব দািয়� পালন করা  
৪। উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� সং�হ, সংকলন এবং িবে�ষণসহ �িতেবদন ��ত�ব �ক িবিভ� মহেল িবতরণ করার  
    লে�� ত� ভা�ার গঠন করা  
৫। বাংলােদেশ এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর িবিভ� কম ��চী বা�বায়েন সম�য় সাধন ; 
৬। �দশ�াপী উৎপাদনশীলতা িদবস পালন, �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান  ও �সিমনার      
    আেয়াজন  

 

 

৫ 



�সকশন ২ 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর  িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 

�ড়া� ফলাফল/ 
�ভাব 

(Outcome) 

কম �স�াদন 
 �চকস�হ 

(Performance 
Indicator) 

একক 
(Unit) 

��ত ল��মা�া 
২০১৯-২০ 

�ে�পণ িনধ �ািরত ল�মা�া অজ�েনর 
��ে� �যৗথভােব দায়ী 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহর নাম 

উপা��� 
(Source 
of Data) 

২০১৫-১৬ ২০১৮-১৯*  ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতীয় পয �ােয় 
উৎপাদনশীলতা  

�ি� 
 

�ম উৎপাদনশীলতা   টাকা  ১৫৮০০০ 

(�ায়)) 

১৬৩০০০ 

(�ায়)  

১৭২০০০ 

(�ায়)  

১৮২০০০ 

(�ায়) 

 ১৯৫০০০ 

(�ায়) 
এনিপও, িশ� ম�ণালয়, 
�িষ ম�ণালয়, �ম ও 
কম �সং�ান ম�ণালয়, 

িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ 
স�দ ম�ণালয়, 

মৎ� ও �ািণ স�দ 
ম�ণালয়, ব� ও পাট 

ম�ণালয়, িব�ান ও ��ি� 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার, 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়।  

এনিপও’র 
বািষ �ক 

�িতেবদন 

 
 
*সামিয়ক 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

৬ 



�সকশন ৩ 
�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

�কৗশলগত উে��  �কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান  

কায ��ম  কম �স�াদন �চক  একক   কম � 
স�াদন 
�চেকর 

মান 
 

��ত অজ�ন ল�� মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৯-২০  �ে�পণ 
২০১৯-

২০ 

�ে�পণ 
২০২০-২১ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

 
অসাধারণ অিত 

উ�ম 
উ�ম চলিত 

মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] দ� জনবল �তিরর 
মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� 

৩০ [১.১]  উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
�িশ�ণ �দান 
 

[১.১.১] পিরচালত �দশীয় �িশ�ণ 
�কাস � 

সং�া ১৪.৫ ৪৫ ৫৫ ৬৫ ৬৩ ৬২ ৬০ ৫৯ ৭০ ৭৫ 

[১.১.২] �িশি�ত জনবল  সং�া ৮ ১১২৫ ১৪৭৫ ১৭৯৪ ১৬৫৯ ১৬২৯ ১৬০০ ১৫৫০ ১৯৩০ ২০৮৫ 

[১.১.৩] পিরচািলত আ�জ�ািতক 
�িশ�ণ �কাস � 

সং�া ৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

[১.১.৪] �বেদিশক �িশ�েণ ��িরত 
�িশ�ণাথ�  

সং�া ০.৫ ৫৪ ৩৭ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ - - - 

[১.২] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
কম �শালা আেয়াজন 

[১.২.১] আেয়ািজত কম �শালা সং�া ২ ৩ ৩ ৫ ৩ ২ - - ৬ ৭ 

[২] িশ� উ�য়েন �ী�িত ও 
সহায়তা �দান 

১৪ [২.১] উৎপাদনশীলতা �ি�কে� 
Consultancy �সবা �দান 

[২.১.১] �দান�ত �সবা  সং�া ১০ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ - - ৭ ৮ 

 [২.২]  িশ� খােত অবদােনর 
জ� �র�ার এবং �ী�িত �দান 

[২.২.১.]   �দ� �াশনাল 
��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� 
এি�েল� এওয়াড �  

তািরখ ২.৫ 
 

১৬ ৩১.১২.১৯ ৩০.০৯.১৯ ১৫.১০. 
১৯ 

৩০.১০.
১৯ 

১৫.১১. 
১৯ 

০১.১২. 
১৯ 

৩০.৯.২০ ৩০.৯.২১ 

[২.২.২.] Institutional 

Appreciation Award. 
তািরখ ০.৫ - 

[২.৩]  �টকিনক�াল এ�পাট � 
সািভ �স (TES) �দান 

[২.৩.১]�দান�ত �টকিনক�াল 
এ�পাট � সািভ �স (TES)  

সং�া ১ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

[৩] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
সেচতনতা �ি� 

১২ [৩.১] �চার �ি�কা/েপা�ার 
িবতরণ 

[৩.১.১] িবতরণ�ত �চার 
�ি�কা/েপা�ার  

সং�া ৫ ২৪৫০০ ১০৪৩০০ ১১০০০০ ৯০.০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ১০৬০০০ ১০৮০০০ 

[৩.২] মাঠ পয �ােয় 
উৎপাদনশীলতা িদবস পালন  

[৩.২.১] �জলা পয �ােয় অ��ান সং�া ৩ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬১ ৬০ ৬৪ ৬৪ 

[৩.২.২] উপেজলা পয �ােয় অ��ান সং�া ২ ১৫০ ১৭৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ২৪০ ২৫০ 

[৩.৩] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
�সিমনার আেয়াজন 

[৩.৩.১] আেয়ািজত �সিমনার  সং�া ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৪ ৪ 

[৪] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
গেবষণা �জারদানকরণ 

১২ [৪.১.] উৎপাদনশীলতার গিত 
��িত িবষয়ক  �িতেবদন  

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

 [৪.২] উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 
গেবষণা স�াদন 

[৪.২.১] ��ত�ত গেবষণা 
�িতেবদন 

সং�া ৩ ২ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

      *সামিয়ক                                                                                                                                   ৭ 



 

 �কৗশলগত উে��  �কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান  

কায ��ম  
 

কম �স�াদন �চক  একক   কম � স�াদন 
�চেকর মান 

 

��ত অজ�ন ল�� মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৯-২০  �ে�পণ 
২০২০-২১ 

�ে�পণ 
২০২১-২২ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

 
অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত 

মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৫] উৎপাদনশীলতা 

িবষয়ক নীিত িনধ �ারন ও 

উ�য়ন 

৭ [৫.১] জাতীয় উৎপাদনশীলতা 

পিরষেদর সভা আেয়াজন 

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা সং�া ২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

[৫.২] উৎপাদনশীলতা 

কায �িনব �াহী কিম�র সভা 

আেয়াজন 

[৫.২.১]  আেয়ািজত সভা সং�া ২ ২ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

[৫.৩] �স�র িভি�ক উপেদ�া 

কিম�র সভা আেয়াজন  

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা সং�া ৩ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

 
 
     *সামিয়ক  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 



Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨ mg~n ২০১৯-২০ 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬  

�কৗশলগত উে��  
(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান   
 (Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ক  
(Activities) 

কম �স�াদন �চক  
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর মান  
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

ল��মা�ার মান ২০১৯-২০  
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত 
মান  

(Fair) 

চলিত 
মােনর িনে� 

(Poor)  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] কম �স�াদেন 
গিতশীলতা 
আনয়ন ও �সবার 
মান �ি�  

১০ 

[১.১] দ�েরর/সং�ার ই-
ফাইিলং প�িত বা�বায়ন  

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ 
�বহার  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ 
িন�ি��ত  

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[১.১.৩] ই-ফাইেল প� 
জারী�ত  

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[১.২] দ�র/সং�াক��ক 
িডিজটাল �সবা চা� করা 

[১.২.১] ��নতম এক� ন�ন  
িডিজটাল �সবা চা��ত  

তািরখ  ১ ১৫ �ফ�য়াির 
২০২০ 

১৮ মাচ � 

২০২০ 

২৫  মাচ �  

২০২০ 

৩০ এি�ল 
২০২০ 

৩০ �ম 

 ২০২০ 

[১.৩]দ�র/সং�াক��ক 
উ�াবনী উে�াগ/�� উ�য়ন 
�ক� বা�বায়ন  

[১.৩.১] ��নতম এক� ন�ন  
উ�াবনী উে�াগ/�� উ�য়ন 
�ক� চা��ত  

তািরখ ১ ১১ মাচ � 

 ২০২০ 

১৮ মাচ � 

২০২০ 

২৫ মাচ �  

২০২০ 

১ এি�ল 
২০২০ 

৮ এি�ল 
২০২০ 

[১.৪] �সবা সহিজকরণ [১.৪.১] ��নতম এক� �সবা 
সহিজকরণ �েসস �াপসহ 
সরকাির আেদশ জাির�ত  

তািরখ ০.৫ ১৫ অে�াবর 
২০১৯ 

২০ অ��াবর 

২০১৯ 
২০ 

অে�াবর 

২০১৯ 

২৮ 

অে�াবর 

২০১৯ 

৩০   

অে�াবর 

২০১৯ 

[১.৪.২] �সবা সহিজকরণ 
অিধে�ে� বা�বািয়ত  

তািরখ ০.৫ ১৫ এি�ল 
২০২০ 

৩০ এি�ল 

২০২০ 

১৫ �ম 

২০২০ 

৩০ �ম 

২০২০ 

১৫ �ন 

২০২০ 

[১.৫] িপআরএল ��র ২ মাস 
�েব � সংি�� কম �চািরর 
িপআরএল  ও �� নগদায়নপ� 
জারী করা   

[১.৫.১]িপআরএল আেদশ 
জাির�ত  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 [১.৫.২] �� নগদায়ন প� 
জাির�ত   

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

 

 

৯



 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬  
�কৗশলগত উে��  
(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান   
 (Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ক  
(Activities) 

কম �স�াদন �চক  
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান  

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�ার মান ২০১৯-২০  
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান  
(Fair) 

চলিত মােনর 
িনে� (Poor)  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

[১.৬] �� পেদর িবপরীেত 
িনেয়াগ �দান  

[১.৬.১] িনেয়াগ �দােনর জ� 
িব�ি� জাির�ত  

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

[১.৬.২] িনেয়াগ �দান�ত  % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

[১.৭] িবভাগীয় মামলা িন�ি�  [১.৭.১] িবভাগীয় মামলা 
িন�ি��ত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

[১.৮] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ  

[১.৮.১] সকল ত� 
হালনাগাদ�ত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১০



 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬  
�কৗশলগত উে��  
(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান   
 (Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ক  
(Activities

) 

কম �স�াদন �চক  
(Performance Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান  
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

ল��মা�ার মান ২০১৯-২০  
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম  
(Very Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান  
(Fair) 

চলিত মােনর 
িনে� (Poor)  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
 
 
 
 
 
[২] দা�িরক 
কম �কাে� ��তা 
�ি� ও জবাবিদিহ 
িনি�তকরণ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

৮ 

[২.১] বািষ �ক 
কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন  

[২.১.১] সরকাির কম �স�াদন �ি� �ব�াপনা সং�া� 
�িশ�ণসহ অ�া� িবষেয় �িশ�ণ আেয়ািজত 

জনঘ�া  ১ 
৬০     

[২.১.২] এিপএ �েমর মািসক সভার িস�া� বা�বািয়ত  % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.১.৩] বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র সকল �িতেবদন 
অনলাইেন দািখল  

সং�া  ১ 
৪ - - - - 

[২.১.৪] মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র ২০১৯-২০ অথ �বছেরর 
বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন পয �ােলাচনাে� ফলাবত�ক(feedback) 
�দ�  

তািরখ ০.৫ 
৩১ জা�য়াির 

২০২০ 
০৭ জা�য়াির 

২০২০ 

১০ 
�ফ�য়াির 
২০২০ 

১১ �ফ�য়াির 
২০২০ 

১৪ �ফ�য়াির 
২০২০ 

[২.২] জাতীয় 
��াচার �কৗশল 
ও ত� 
অিধকার 
বা�বায়ন   

[২.২.১] জাতীয় ��াচার  কম �পিরক�না  বা�বািয়ত    % ১ 
১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর বািষ �ক �িতেবদন 
ওেয়বসাইেট �কািশত   

ZvwiL ১ ১৫ অে�াবর  
২০১৯ 

১৫ নেভ�র 
২০১৯ 

১৫িডেস�
র  ২০১৯ 

১৫জা�য়াির 
২০১৯ 

৩১জা�য়াির  
২০১৯ 

[২.৩] 
অিভেযাগ 
�িতকার 
�ব�া 
বা�বায়ন    

[২.৩.১] িনিদ �� সমেয়র মে� অিভেযাগ 
িন�ি��ত   

% ০.৫ 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[২.৩.২] অিভেযাগ িন�ি� সং�া� মািসক 
�িতেবদন ম�ণালেয় দািখল�ত  

সং�া ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[২.৪] �সবা 
�দান �িত�িত 
হালনাগাদকরণ 
ও বা�বায়ন  

[২.৪.১] �সবা �দান �িত�িত হালনাগাদ�ত  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[২.৪.২]  িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক বা�বায়ন 
�িতেবদন ম�ণালেয় দািখল�ত  

সং�া ০.৫  ৪ ৩ ২ - - 

[২.৪.৩] �সবা�হীতােদর মতামত পিরবী�ণ �ব�া 
চা��ত   

তািরখ  ০.৫ ৩১ িডেস�র 
২০১৯ 

১৫ জা�য়াির 
২০২০ 

০৭ 
�ফ�য়াির 
২০২০ 

১৭ �ফ�য়াির 
২০২০ 

২৮ �ফ�য়াির 
২০২০ 

      

 

 ১১ 

 



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬  
�কৗশলগত উে��  
(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান   
 (Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ক  
(Activities) 

কম �স�াদন �চক  
(Performance 

Indicators) 

একক  
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর মান  
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

ল��মা�ার মান ২০১৯-২০  
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত 
মান  

(Fair) 

চলিত 
মােনর িনে� 

(Poor)  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আিথ �ক ও 
স�দ 
�াব�াপনার 
উ�য়ন  

৭ 

[৩.১] বােজট বা�বায়েন 
উ�য়ন  

[৩.১.১]  বােজট বা�বায়ন 
পিরক�না �ণীত  

তািরখ  ০.৫ ১৬ আগ� 
২০১৯ 

২০ আগ� 

২০১৯ 
২৪ 

আগ� 

২০১৯ 

২৮  

আগ� 

২০১৯ 

৩০     

আগ�  

২০১৯ 

[৩.১.২] ��মািসক বােজট 
বা�বায়ন �িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
(এিডিপ) বা�বায়ন  

[৩.২.১]বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
(এিডিপ) বা�বািয়ত  

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অিডট আপি� িন�ি� 
কায ��েমর উ�য়ন  

[৩.৩.১] ি�প�ীয় সভাই 
িন�ি�র জ� �পািরশ�ত 
অিডট আপি� 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অিডট আপি� 
িন�ি��ত  

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] �াবর ও অ�াবর 
স�ি�র হালনাগাদ তািলকা 
��ত করা  

[৩.৪.১] �াবর স�ি�র 
তািলকা হালনাগাদ�ত  

তািরখ ০.৫ ০৩    
�ফ�য়াির 
২০২০ 

১১       

�ফ�য়াির   

২০২০ 

১৮ 

�ফ�য়াির 

২০২০ 

২৫  

�ফ�য়াির 

২০২০ 

০৪ মাচ � 

২০২০  

 [৩.৪.২] অ�াবর স�ি�র 
তািলকা হালনাগাদ�ত 

তািরখ  ০.৫  ০৩    
�ফ�য়াির 
২০২০ 

১১       

�ফ�য়াির   

২০২০ 

১৮ 

�ফ�য়াির 

২০২০ 

২৫  

�ফ�য়াির 

২০২০ 

০৪ মাচ � 

২০২০  

[৩.৫] ই�ারেনট িবলসহ 
ইউ�িল� িবল পিরেশাধ  

[৩.৫.১] িবিসিস/িব�িসএল-
এর ই�ারেনট িবল পিরেশাধত 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.১] �টিলেফান িবল 
পিরেশাধত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] িব��ৎ  িবল 
পিরেশাধত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 

১২ 



 



 

সংেযাজনী ১ 

 

শ� সংে�প (Acronyms) 

 

        NPO         - �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন 

APO         - এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন 

ই-ফাইল      - ইেলকে�ািনক ফাইল  

িপ আর এল  -  �পা� িরটায়ারেম� িলভ  

িবিসিস       - বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল  

িব�িসএল   -  বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশন �কা�ািন িলিমেটড   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 



সংেযাজনী-২ : কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িত এর িববরণ 

�িমক 
নং 

কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী 
ইউিনট 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

ম�� 

 
 

১। 
 

[১.১]  উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
�িশ�ণ �দান 
 

[১.১.১] পিরচালত �দশীয় �িশ�ণ 
�কাস � 

�দেশর িশ� কারখানা স�েহর উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� উৎপাদনশীলতা �ি�র কলােকৗশল স�েক� 
�িশ�ণ �দােনর জ� এনিপও কম ��চী পিরচালনা কের। 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[১.১.২] �িশি�ত জনবল  �দেশর িশ� কারখানা স�েহর উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� দ� জনশি� �তিরর জ� উৎপাদনশীলতা 
�ি�র কলােকৗশল স�েক� এনিপও �িশ�ণ কম ��চী পিরচালনা কের। 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

 

[১.১.৩] পিরচািলত আ�জ�ািতক 
�িশ�ণ �কাস � 

উৎপাদনশীলতা �ি�র িবিভ� কলােকৗশল স�েক� ধারণা লােভর জ� এিপও’র সহায়তায় এনিপও এ 
কম ��চী পিরচালনা কের। 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[১.১.৪]  �বেদিশক �িশ�েণ 
��িরত �িশ�ণাথ� 

উৎপাদনশীলতা �ি�র িবিভ� কলােকৗশল স�েক� ধারণা লােভর জ� এিপও’র কম ��িচেত বাংলােদেশর 
সংি�� �িত�ান হেত �িশ�ণাথ� ��রণ করা হয়। 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

 

[১.২] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
কম �শালা আেয়াজন 

[১.২.১] আেয়ািজত কম �শালা উৎপাদনশীলতার িবিভ� কলােকৗশল স�েক� আরও ��� ধারণা �দােনর জ� কম �শালা  আেয়াজন 
করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

২। 

[২.১] উৎপাদনশীলতা 
�ি�কে� Consultancy 
�সবা �দান 

[২.১.১] �দান�ত �সবা  িবিভ� �িত�ানস�েহ িব�মান সম�া স�হ িচি�ত কের তা সমাধােনর জ� এ�পাট �েদর �ারা এ 
কায ��ম পিরচালনা করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[২.২]  িশ� খােত অবদােনর 
জ� �র�ার এবং �ী�িত 
�দান  

[২.২.১]  �দ� �াশনাল 
��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� 
এি�েল� এওয়াড � 

িশে�াে�া�াগণেক িশ� উ�য়েন উৎসািহত করার জ� িশ� ��ে� তােদর অবদােনর �ী�ত ��প িশ� 
ম�ণালয় ক��ক �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান করা হেয় থােক । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[২.২.২.] Institutional 
Appreciation 
Award. 

িশ� ও বািণজ� সং�া� এেসািসেয়শনেক িশ� উ�য়েন উৎসািহত করার জ� িশ� ��ে� তােদর 
অবদােনর �ী�ত ��প িশ� ম�ণালয় ক��ক Institutional Appreciation 
Award.�দান করা হেব । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[২.৩] �টকিনক�াল এ�পাট � 
সািভ �স (TES) �দান 

[২.৩.১]�দান�ত �টকিনক�াল 
এ�পাট � সািভ�স (TES)  

এিপও’র মা�েম জাপান �থেক এ�পাট � এেন িবিভ� কারখানা ও �িত�ােনর ��ি�গত সম�ার সমাধান 
করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

 

৩।  [৩.১] �চার �ি�কা/েপা�ার 
িবতরণ 

[৩.১.১] িবতরণ�ত �চার 
�ি�কা/েপা�ার  

�দেশর িশ� কারখানা ও �িত�ােনর �িমক, কম �কত�া-কম �চারী ও উে�া�ােদর উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
সেচতন কের �তালার জ� সেচতনতা�লক �চার �ি�কা ও �পা�ার িবতরণ করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[৩.২] মাঠ পয �ােয় 
উৎপাদনশীলতা িদবস পালন  
 
 

 

[৩.২.১] �জলা পয �ােয় অ��ান উৎপাদনশীলতা িবষেয় জনগণেক আরও সেচতন কের �তালা এবং উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন 
িহেসেব গেড় �তালার জ� �িত বছর ০২ অে�াবর “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস” পালেনর জ� �জলা 
�সাশক বরাবর  �পা�ার পাঠােনা হয় এবং িদবস পালেনর িনদ �শনা স�িলত প� ��রণ করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[৩.২.২] উপেজলা পয �ােয় অ��ান উপেজলা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালেনর জ� উপেজলা িনব �াহী অিফসার  বরাবর  �পা�ার সহ 
িদবস পালেনর িনদ �শনা স�িলত প� ��রণ করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

১৫



 

�িমক 

নং 

কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী 
ইউিনট 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

ম�� 

 [৩.৩] উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
�সিমনার আেয়াজন 

[৩.৩.১] আেয়ািজত �সিমনার  িবিভ� �িত�ােনর সােথ আরও �বিশ সম�য় করার জ� উৎপাদনশীলতা 
িবষয়ক �সিমনার করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

 
 
 

৪। 
 
 

[৪.১.] উৎপাদনশীলতার গিত 
��িত িবষয়ক  �িতেবদন  

[৪.১.১] ��ত�ত �িতেবদন �দেশর িশ� কারখানাস�েহর উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� উৎপাদনশীলতা 
�ি�র িবষেয় সমী�া �িতেবদন ��ত ও �কাশ করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

 

[৪.২] উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 
গেবষণা 

[৪.২.১] ��ত�ত গেবষণা 
�িতেবদন 

৭ম প�বািষ �ক পিরক�না ও SDG �ত গেবষণােক িবেশষ �জাড় �দওয়া 
হেয়েছ । এ জ� উৎপাদনশীলতা িবষয়ক আরও �বিশ গেবষণাধম� কাজ করা 
হেব। 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

 

  ৫। 

[৫.১] জাতীয় উৎপাদনশীলতা 
পিরষেদর সভা 

[৫.১.১] আেয়ািজত সভা এনিপও’র কাজকেম �র স�ক িদক িনেদ �শনা �দােনর জ� মাননীয় িশ� ম�ীর 
সভাপিতে� জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষেদর  সভা করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[৫.২] উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী 
কিম�র সভা 

[৫.২.১]  আেয়ািজত সভা এনিপও’র কাজকম �েক আরও গিতশীল করার জ� িশ� সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে�  কায �িনব �াহী কিম�র সভা করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

[৫.৩] �স�র িভি�ক উপেদ�া 
কিম�র সভা 

[৫.৩.১] আেয়ািজত সভা �স�র িভি�ক কাজকম �েক আরও গিতশীল এবং কাজকেম �র স�ক িদক 
িনেদ �শনা �দােনর জ� উপেদ�া কিম�র সভা করা হয় । 

এনিপও সং�া  
এনিপও’র  বািষ �ক 

�িতেবদন 

- 

 

 

 

 

 

 

 

১৬ 



 

সংেযাজনী-৩: অ� ম�ণালয়/ িবভােগর িনকট �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 

 

�িত�ােনর নাম সংি�� 
কায ��ম 

কম �স�াদন 
�চক 

উ� �িত�ােনর িনকট 
চািহদা/�ত�াশা 

চািহদা/ �ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না হেল স�া� �ভাব 

িশ� ম�ণালয়  
ও অথ � ম�ণালয় 

উৎপাদনশীলতা 
িবষয়ক 
গেবষণা 

গেবষণা  গেবষণার জ� অথ � বরা�  
 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� 
গেবষণার �কান িবক� নাই 

উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �াহত হেব  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ 


