
 

 
 



 



 

 
 
 



 



 

wসغ কথা 

 

 Dয Dকান Dদেশর অথ čৈনিতক ি┻িতশীলতা এবং উ�য়েনর লে,砀 উৎপাদনশীলতা 6িǃর Dকান িবক� Dনই। উৎপাদনশীলতার )〉氶 উপলি 

কের মাননীয় wধানম∩ী Dশখ হািসনা উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আেȁালন িহেসেব গেড় Dতালার Dঘাষণা Dদন । একই সােথ wিত বছর ০২ অে_াবর Dক 

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস” িহেসেব পালন এবং D缀« িশ� wিত«ান ও উে2াiার মােঝ “াশনার Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ 

এওয়াড č” wদােনর Dঘাষণা Dদন । সরকােরর dপক�-২০২১ ও dপক�-২০৪১ বা쬉বায়ন এবং Dটকসই উ�য়ন ল,砀মাmা ও ৪থ č িশ�িব�েবর চ砀ােলȀ 

Dমাকােবলার জ উৎপাদনশীলতা উ�য়ন অপিরহায č । 

 মাননীয় wধানম∩ীর Dঘাষণার সফল বা쬉বায়েনর জ জনবেলর সীমাবǃতা থাকা সে濾ও এনিপও’র Dপশাজীবী ⶐিiবগ č িনরলসভােব কাজ 

কের যাে᭧ । এ লে,砀 িনয়িমতভােব এনিপও িবিভ� খাত, উপ-খাত এবং ꌌ㼀র িশ�সহ এসএমই ও িশ�/Dসবা wিত«ান খােত wিশ,ণ, 

Dসিমনার/কম čশালা, পরামশ č Dসবা, কািরগরী সহায়তা w倡িত কায čdম বা쬉বায়ন করেছ । এছাড়া বছরⶐাপী গেবষণা, কম čশালা, Dসিমনার ইত砀ািদ 

আেয়াজন কের থােক এবং িবিভ� wিত«ােনর তC সংƻেহর মা‡েম উৎপাদনশীলতার গিত wؑিত িনণ čয় 场ব čক সম/া িচি╅ত কের সhাⶐ সমাধােনর 

উপায় বণ čনা 场ব čক িরেপাট č wণয়ন কের থােক । উৎপাদনশীলতা আেȁালনেক আরও Dজারদার করার জ Dদশⶐাপী ০২ অে_াবর ⶐাপকভােব জাতীয় 

উৎপাদনশীলতা িদবস পালন কের থােক। এ িদবেস Dজলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পয čােয়র জনগণেক সiৃ করা হে᭧ । এছাড়া জাপান┻ এিশয়ান 

Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এিপও) এর Dফাকাল পেয়ㄋ িহেসেব এনিপও কাজ কের থােক এবং এর িবিভ� আ0জčািতক Dwাƻাম এর মা‡েম 

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক িবিভ� Dদেশর অিভыতা এেদেশর জনগণেক অবিহত কের থােক । এভােব এনিপও উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে,砀 িবিভ� 

কম č郴চী ƻহেণর মা‡েম Dদেশর অথ čৈনিতক উ�য়েন কাজ কের যাে᭧ । এনিপও ১০ বছর Dময়াদী মা┷ার �ান wণয়ন কেরেছ যার মা‡েম Dদেশর 

উৎপাদনশীলতার w6িǃ ২০৩১ সাল নাগাদ ৫.৬% হেব আশা করা যায় । 

 আশা কির এ wিতেবদেনর মা‡েম এনিপও সেকč তC wািu সহজতর হেব । এ wিতেবদেন ০১ Êলাই, ২০১৯ Dথেক ৩০ Êন ২০২০ 

সমেয় এনিপও ক柴čক পিরচািলত কায čdেমর তC উপ┻াপন করা হেয়েছ । এ wিতেবদন wণয়েনর সােথ সৃi সকলেক আ0িরক ধবাদ জািনেয় এ 

wকাশনার সাফó কামনা করিছ ।  

                                                                                                                                            

                      িনি┡0 ꌌমার Dপা⨀ার 
           পিরচালক (�Ȳ সিচব) 

                                                                                                াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন 
 

 

 

 

 



বািষ čক wিতেবদন 
(০১ Êলাই, ২০১৯ Dথেক ৩০ Êন, ২০২০) 

ত濾াবধােন : 

জনাব িনি┡0 ꌌমার Dপা⨀ার      
পিরচালক (�Ȳ সিচব) 
এনিপও 
 
সাদনায় : 
 
০১।  জনাব এ 㼀 এম Dমাজাে�ল হক 
 ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা 
 
০২। Dমাছাঃ আিবদা Fলতানা       
           ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা  
   
০৩। জনাব Dমাঃ মিন〉щামান 
  গেবষণা কম čকতčা। 
  

 
সািব čক সহেযািগতায় : 
০১। িমেসস Fরাইয়া সাবিরনা        
 গেবষণা কম čকতčা। 
 

০২।       জনাব Dমা: তাির常ল ইসলাম        
 গেবষণা কম čকতčা। 
 

০৩। িমê ফারজানা হক 
  গেবষণা কম čকতčা। 
 

০৪।  জনাব এ এফ এম হাসান-উল-বা�া 
  পিরসংŜান তCা尀সㄙানকারী। 
 
 
 
wকাশনায়:  াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) 



   郴িচপm 

অ‡ায় িবষয় 尝«া নbর 

১ম অ‡ায় 

এনিপও’র পিরিচিত  
০১ াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) ০১-০২ 
০২ াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও)’র অগ čােনাƻাম  ০৩ 
০৩ াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) এর অব┻ান  ০৪ 

০৪ াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) এর ⶐব┻াপনা  ০৪-১২ 

০৫ মানব সদ ১৩-১৬ 
০৬ বােজট ও অিডট ১৬ 

০৭ মামলা ১৭ 
০৮ wকাশনা ১৭-১৮ 
০৯ িস㼀েজন’স চাট čার ১৮-২৬ 

২য় অ‡ায় 

মাননীয় wধানম∩ীর Dঘাষণা  
০১ মাননীয় wধানম∩ীর Dঘাষণা    ২৭ 
০২ াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č  ২৭-৩৪ 
০৩ জাতীয়  উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৯  ৩৪-৫৭ 

৩য় অ‡ায় 
এনিপও’র কায čdম (আ0জčািতক)  

০১ এিপও’র Dফাকাল পেয়ㄋ িহেসেব এনিপও’র কায čdম ৫৮-৬৫ 
০২ Dটকিনক砀াল এćপাট č সািভ čস (TES) ৬৬-৬৮ 

৪থ č অ‡ায় 

এনিপও’র কায čdম (আভ砀0রীণ)  
০১ বািষ čক কম čসাদন >িi বা쬉বায়ন ৬৯-৭১ 
০২ িবিভ� wিত«ােনর সােথ সমেঝাতা Úারক Àা,র  ৭২-৭৩ 
০৩ উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে,砀 এনিপও’র wিশ,ণ  ৭৪-৮২ 
০৪ Dসিমনার/আেলাচনা সভা/কম čশালা  ৮৩-৮৪ 
০৫ কনসালেটি⼀ সািভ čস ৮৪ 
০৬ গেবষণা wিতেবদন  ৮৪ 
০৭ Dটকসই উ�য়ন ল,মাmা বা SDG সংdা0 ৮৫ 
০৮ জাতীয় ဘǃাচার Dকৗশল বা쬉বায়েন এনিপও’র কায čdম  ৮৬-৮৯ 
০৯ আইিস㼀 িবষয়ক কায čdম ৯০-৯১ 

৫ম অ‡ায় 

অা কায čdম  
০১ Yিজবেষ č াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) এর কায čdম ৯১-৯৩ 
০২ মা┷ার �ান হ쬉া0র  ৯৩-৯৪ 
০৩ জাতীয় পাবিলক সািভ čস িদবস- ২০১৯ ৯৫ 
০৪ এনিপও’র নবিন�i কম čচারীেদর অবিহতকরণ Dকাস č ৯৬ 
০৫ তC অিধকার  ৯৭-৯৮ 
০৬ অিভেযাগ wিতকার ⶐব┻া ৯৮ 
০৭ এনিপও কম čকতčােদর পিরিচিত ৯৯-১০০ 
০৮ ফেটা©ালারী ১০১-১০৫ 
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১ম অ‡ায় 
 

এনিপও’র পিরিচিত: 
 

াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও): 
াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম∩ণালেয়র অধীন এক㼀 সরকাির দuর । Dদেশর উৎপাদনশীলতা 

কায čdম F«ুভােব পিরচালনার লে,砀 ১৯৮২ সােলর িডেসbর মােস 缀ম ও জনশিi ম∩ণালেয়র অধীেন “জাতীয় 缀ম উৎপাদনশীলতা 
পয čেব,ণ ও পিরিনয়∩ণ Dক� (এনিসএমএলিপ)” নােম এক㼀 উ�য়ন wক� হীত হয়। পরবত╋েত wক�㼀র নাম পিরবতčন কের 
“বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা Dক� (িবিপিস)” রাখা হয়। সব čেশেষ ১৯৮৯ সােল  “বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা Dক� (িবিপিস)” wক�㼀েক 
উ�য়ন খাত হেত সরকােরর িনয়িমত রাজÀ বােজেট ┻ানা0র场ব čক 缀ম ও জনশিi ম∩ণালয় হেত “াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 
অগ čানাইেজশন (এনিপও)” নােম িশ� ম∩ণালেয় 쬉 করা হয়। এনিপও বাংলােদেশর জাতীয় অথ čৈনিতক উ�য়ন 氶রািZত করার লে,砀 
িবিভ� খাত, উপ-খাত এবং ꌌ㼀র িশ�সহ এসএমই ও িশ�/Dসবা wিত«ান খােত উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �েগাপেযাগী কলােকৗশল 
সিকčত wিশ,ণ, Dসিমনার/কম čশালা, পরামশ č Dসবা, কািরগির সহায়তা w倡িত কায čdম বা쬉বায়ন কের আসেছ । এনিপও জাপান┻ 
এিশয়ান Dwাডাক㼀িভ㼀 আগ čানাইেজশন (এিপও) এর Dফাকাল পেয়ㄋ িহেসেব আ0জčািতক মােনর কনসালেটি⼀ Dসবা wদান কের থােক। 
এছাড়াও মাননীয় wধানম∩ীর Dঘাষণা尀যায়ী, উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আেȁালেন পিরণত করা, wিতবছর ০২ অে_াবরেক “জাতীয় 
উৎপাদনশীলতা িদবস” পালন করা এবং সেব čাপির এ কায čdম Dজারদার করার লে,砀 িশ�/Dসবা wিত«ােন Dসরা উে2াiােদরেক Àীؑিত 
Àdপ wিতবছর “াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ এওয়াড č” wদান করা হে᭧ । এনিপও হেত সhাবনাময় িশ�/Dসবা 
Dস_েরর Dwাডাক㼀িভ㼀 উ�য়নকে� গেবষণা চালােনা ও উㄅাবনীNলক ইেনােভশন কায čdেমও চচ čা করা হে᭧ ।  

 

িভশন,িমশন, Dকৗশলগত উে⨀ǒসNহ ও কায čাবলী: 
িভশন:  

উৎপাদনশীলতার উৎকষ č সাধেন এিপও畅i উ�ত DদশসNেহর সমমােন Dপৗঁছােনা । 

িমশন:  

উৎপাদনশীলতা 6িǃর জ কারখানা ও Dসবা wিত«ােন wিশ,ণ, পরামশ č, গেবষণা, কািরগির সহায়তা ও উ�য়নNলক িবিভ� কায čdম 
পিরচালনার মা‡েম ꊨⶐ/Dসবার উৎপাদন 6িǃ, দ, জনবল ペতির  ও কম č পǃিতর উ�য়ন। 
 
িবভােগর Dকৗশলগত উে⨀ǒসNহ : 

· উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা 臣িþসহ দ, জনবল ペতিরর মা‡েম উৎপাদনশীলতা 6িǃ; 

· িশ� উ�য়েন Àীؑিত ও উৎপাদনশীলতা 6িǃেত সহায়তা wদান; 

· wািত«ািনক স,মতা 6িǃ; 

· উৎপাদনশীলতা িবষেয় গেবষণা Dজারদারকরণ; 

· উৎপাদনশীলতা িবষয়ক নীিত িনধ čারেণ Fপািরশ wদান।    
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আবিǒক Dকৗশলগত উে⨀ǒ সNহ : 

· কম čসাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও Dসবার মান 6িǃ; 

· দাuিরক কম čকােō À᭧তা 6িǃ ও জবাবিদিহ িনি┡তকরণ; 

· আিথ čক ও সদ ⶐব┻াপনার উ�য়ন।  
 
 
কায čাবিল (Functions) : 
 

Ø জাতীয় অথ čনীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা 6িǃর লে,砀 িশ�কারখানা ও wিত«ােনর কম čকতčা ও কমčচারীেদর জ 

িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক wিশ,ণ কমč郴িচ পিরচালনা করা ; 

Ø উৎপাদনশীলতা উ�য়েন Consultancy Dসবা wদান করা; 

Ø উৎপাদনশীলতা িবষেয় জিরপ ও সমী,া এবং গেবষণা কায čdম পিরচালনা করা; 

Ø উৎপাদনশীলতা িবষয়ক তC ভা伀ার গঠন করা; 

Ø উৎপাদনশীলতা  উ�য়েনর জ সেচতনতা 臣িþ ও উlুǃকরণ ; 

Ø উৎপাদনশীলতা িবষেয় উlুǃকরেণর জ wচার সামƻী ペতরী ও িবতরণ করা; 

Ø কারখানা/wিত«ান পয čােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন Dকাষ গঠন ও এর কায čdেম সহায়তা করা;  

Ø উৎপাদনশীলতা 6িǃেত ыান ও অিভыতা িবিনমেয়র জ Dসিমনার/কম čশালা/আেলাচনা সভা আেয়াজন করা;  

Ø জাতীয় পয čােয় উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করা; 

Ø wিতবছর ০২ অে_াবর Dদশⶐাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালন করা; 

Ø িশ�/Dসবাখােত অবদােনর জ wিতবছর াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ এওয়াড č wদান  করা; 

Ø উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে,砀 নীিতমালা wণয়েন সরকারেক পরামশ č wদান এবং যথাযথ কলােকৗশল উㄅাবন করা; 

Ø বাংলােদেশ এিশয়ান Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এিপও) এর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক Dফাকাল পেয়ㄋ এর দািয়氶 পালন 

করা এবং এিশয়ান Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন  (এিপও) এর কম č郴িচ বা쬉বায়েনর লে,砀 আ0জčািতক wিশ,ণ, Dসিমনার, 

কম čশালা, þ砀ািড িম㼀ং, ই-লািন čং Dকাস č, Dটকিনক砀াল এćপাট č সািভčস (㼀ইএস) ইত砀ািদ কমčকাō বাংলােদেশ পিরচালনা ও বা쬉বায়ন 

করা।  
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এনিপও'র অগ čােনাƻাম: 
 

সাংগঠিনক কাঠােমা (T O & E) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিরচালক ৬৭ 

জনবল-৩ 

১´পিরচালক 
১´স扮টিলিপকার কাম কিঃ 
অপাঃ 

১´অিফস সহায়ক 

 
�Ȳ-পিরচালক 

জনবল-৩ 
১´�Ȳ-পিরচালক 
১´স扮ট-Yꊨাঃ কাম কিঃ 
অপাঃ 

১´অিফস সহায়ক 

উঃ গঃ কঃ 
(রসায়ন িশ�)  

উঃ গঃ কঃ 
(wেকৗশল িশ�)  
 

উঃ গঃ কঃ  
(ব┹ িশ�) 
 

উঃ গঃ কঃ 
(পাট িশ�) 
 

উঃ গঃ কঃ 
(Dসবা খাত) 
 

উঃ গঃ কঃ 
(িচিন-খা2 ,+ꊨ-ও 

ꌌ㼀র িশ�) 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´পিরঃতCাঃ 
১´স扮ট-Yꊨা,িরক 
কাম কিঃঅপাঃ 
১´অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´পিরঃতCাঃ 
১´স扮ট-Yꊨা,িরক 
কাম কিঃঅপাঃ 
১´অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´পিরঃতCাঃ 
১´স扮ট-Yꊨা,িরক 
কাম কিঃঅপাঃ 
১´অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´পিরঃতCাঃ 
১´স扮ট-Yꊨা,িরক 
কাম কিঃঅপাঃ 
১´অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´পিরঃতCাঃ 
১´স扮ট-Yꊨা,িরক 
কাম কিঃঅপাঃ 
১´অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´পিরঃতCাঃ 
১´স扮ট-Yꊨা,িরক 
কাম কিঃঅপাঃ 
১´অিফস সহায়ক 

wশাসিনক কম čকতčা এ砀ািসসেটㄋ Dwাƻামার 
(আইিস㼀 Dসল) 

জনবল-১ 
১´ এ砀িসসáাㄋ Dwাƻামার  
 

জনবল-১৭ 
১´wশাসিনক কম čকতčা 
১´িহসাব র,ক 
১´সহকারী লাইেГরীয়ান 
১´উтমান সহকারী 
১´Dটিলেফান অপােরটর 
১´অিফস সহকারী কাম কিউটার Yꊨা,িরক (store-in-charge) 
১´অিফস সহকারী কাম কিউটার Yꊨা,িরক  
(Despatch-in-charge) 
১´অিফস সহকারী কাম কিউটার Yꊨা,িরক  
 (General administration) 
১´অিফস সহকারী কাম কিউটার Yꊨা,িরক  
       (Personnel administration) 
১´িবল Ыাকč 
১´ফেটাকিপ অপােরটর 
২´︼াইভার 
১´অিফস সহায়ক 
২´দােরায়ান 
১´Fইপার 
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াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) এর অব┻ান: 

এনিপও কায čালয়㼀 বতčমােন িশ� ম∩ণালেয়র িlতলায় পিরচািলত হে᭧।এনিপও’র সািব čক কায čdমেক গিতশীল করার লে,砀 

সরকােরর রাজÀ বােজেটর আওতায় wায় ৬৫ Dকা㼀 টাকা ⶐেয় এর িনজÀ ভবন ঢাকার Dশের বাংলা নগর এ িনম čােনর কাজ হােত Dনওয়া 

হেয়েছ যা বা쬉বায়েনর পেথ। ভবন㼀 িনিম čত হওয়ার পর এনিপও িনজÀ ভবেন এর কম čকা伀 আেরা ⶐপকভােব পিরচািলত করেত স,ম 

হেব। 

াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) এর ⶐব┻াপনা: 

এনিপও’র কায čdম F«ুভােব বা쬉বায়ন, পিরচালনা তথা জাতীয় অথ čনীিতর িবিভ� খাত ও কারখানা পয čােয় উৎপাদনশীলতার গিত 
সэালেনর wেয়াজনীয় িদক িনেদ čশনা, নীিতমালা wণয়ন ও কলােকৗশল িনধ čারেণ wেয়াজনীয় পরামশ č Dদওয়ার জ এক㼀 জাতীয় 
উৎপাদনশীলতা পিরষদ, এক㼀 জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায č-িনব čাহী কিম㼀 এবং খাতওয়ারী ৮㼀 উৎপাদনশীলতা উপেদþা কিম㼀 রেয়েছ। 
পিরষদ ও কিম㼀 সNেহর িববরণ িনেc Dদওয়া হেলা। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস): 

জাতীয় িভিùক ধারাবািহক ও পǃিতগতভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে,砀 যথাযথ কলােকৗশল উㄅাবন ও নীিতমালা wণয়েন 
সরকারেক পরামশ č wদান, 6；ùর জনেগা«ীর মে‡ উৎপাদনশীলতা সেকč সেচতনতা Dবাধ 臣িþ, জাতীয় অথ čনীিতর িবিভ�খােত 
উৎপাদনশীলতা 6িǃর লে,砀 িশ� কারখানা ও wিত«ােন কম čরত কম čকতčা/কম čচািরেদর জ উৎপাদনশীলতা িবষয়ক wিশ,ণ wণয়ন ও 
পিরচালনা এবং উৎপাদনশীলতার গিতধারার উৎকষ č সাধন ও িনণ čেয়র লে,砀 wেয়াজনীয় কম č郴িচ ƻহেণর পরামশ č wদােনর লে,砀 সরকার 
প,, মািলক প,, 缀িমক প,, Dপশাজীবী, গেবষক, নীিত িনধ čারক ও িশ,ািবেদর সমZেয় ৩৯ সদ/ িবিশþ িনcিলিখত এক㼀 ব�প,ীয় 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) রেয়েছ : 

০১। িশ� ম∩নালেয়র  দািয়ে氶 িনেয়ািজত মাননীয় ম∩ী       সভাপিত 
০২। িশ� ম∩নালেয়র  দািয়ে氶 িনেয়ািজত মাননীয় wিতম∩ী      সদ/ 
০৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব, ؑিষ ম∩ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ/ 
০৪। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব, িশ� ম∩ণালয় ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।    সদ/ 
০৫। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব, পিরক�না িবভাগ, পিরক�না ম∩ণালয়, Dশের বাংলা নগর, ঢাকা । সদ/ 
০৬। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব, ব┹ ও পাট ম∩ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ/ 
০৭। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,  বািণজ砀 ম∩ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ/ 
০৮। সিচব,িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,    সদ/ 

সড়ক পিরবহন ও DসƵ ম∩ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।       
০৯। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,  4ালানী ও খিনজ সদ িবভাগ, িবᴜ砀ৎ 4ালানী ও    সদ/ 

খিনজ সদ ম∩ণালয়, বাংলােদশ, সিচবালয়, ঢাকা।       
১০। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব, িবᴜ砀ৎ িবভাগ, িবᴜ砀ৎ 4ালানী ও খিনজ সদ ম∩ণালয়,  সদ/ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।           
১১। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,  缀ম ও কম čসং┻ান ম∩ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  সদ/ 
১২। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,  তC ম∩ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ/ 
১৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,পিরসংŜান ও তC ⶐব㼰হাপনা িবভাগ, পিরক�না ম∩ণালয়।  সদ/ 
১৪। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,পিরেবশ ও বন ম∩ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  সদ/ 
১৫। ⶐব┻াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে伀শন, রেয়ল টাওয়ার ৪, পাㄓপথ, ঢাকা-১২১৫।   সদ/ 
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১৬। উপাচায č, বাংলােদশ wেকৗশল ও w�িi িবhিব2ালয়, ঢাকা।      সদ/ 
১৭। উপাচায č, বাংলােদশ ؑিষ িবhিব2ালয়, ময়মনিসংহ ।      সদ/ 
১৮। এিćিকউ㼀ভ Dচয়ারḀান, Dবপজা কমে�ć, হাউজ নং-১৯/িড, Dরাড নং-৬, ধানমি伀, ঢাকা ।  সদ/ 
১৯। সভাপিত,বাংলােদশ অথ čনীিত সিমিত, ৪/িস ই┴াটন গােড čন Dরাড, ঢাকা-১০০০।    সদ/ 
২০। সভাপিত, ইিȀিনয়াস č ইনি┷㼀উশন অব বাংলােদশ, রমনা, ঢাকা।     সদ/ 
২১। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত, নাভানা উসমান িলংক (Dলেবল-৪),    সদ/ 

বীরউùম মীর শওকত এিভিনউ, Dত八গাও )লশান িলংক Dরাড, ঢাকা-১২০৮। 
২২। সভাপিত, Dফডােরশন অব বাংলােদশ Dচbার অব কমাস č অ砀া伀 ই伀ািȃ, ৬০, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।  সদ/ 
২৩। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস č Dফডােরশন, Dচbার িবি┗ং, ১২২-১২৪, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।  সদ/ 
২৪। সভাপিত, ঢাকা Dচbার অব কমাস č অ砀া伀 ই伀ািȃ, ৬৫-৬৬, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।   সদ/ 
২৫। সভাপিত, বাংলােদশ Dচbার অব ই伀ািȃ, িবিসআইিস ভবন, ৩০-৩১ িদলꌌশা বা/এ, ঢাকা ।   সদ/ 
২৬। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত,আদমজী Dকাট č (৪থ č তলা), মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।   সদ/ 
২৭। সভাপিত, বাংলােদশ Êট ি┿নাস č এেসািসেয়শন, ৫৫/এ, 猖রানা প┕ন, ঢাকা ।    সদ/ 
২৮। সভাপিত, বাংলােদশ ব┹কল সিমিত, ইউিনক D吁ড Dসㄋার, Dলেভল-৮, ৮- পাㄓপথ, ঢাকা ।   সদ/ 
২৯। সভাপিত, সভাপিত, জাতীয় +ꊨ ও  ꌌ㼀র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব), Dমজবাহ উি⨀ন �াজা,   সদ/ 

৯১, িনউ সাꌌčলার Dরাড, ঢাকা। 
৩০। সভাপিত,বাংলােদশ গােম čㄋস Ḁা尀ফ砀াকচািরং এ伀 এćেপাট čারস এেসািসেয়শন,িবিজএমইএ কমেপć২৩/১ সদ/ 
 পাㄓপথ িলংক Dরাড, ঢাকা। 
৩১। সভাপিত,বাংলােদশ নীট Ḁা尀ফ砀াকচারাস এ伀 এćেপাট čারস এেসািসেয়শন, ২৩৩/১, িবিব Dরাড,   সদ/ 

Dwস Ыাব িবি┗ং, নারায়নগȀ-১৪০০ । 
৩২। সভাপিত, ইিȀিনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ৩৮, 㼀猖 Fলতান Dরাড, ঢাকা ।    সদ/ 
৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন čচার এেসািসেয়শন, িব/ ৭৭-৭৩ শিপং Dসㄋার, )লশান-১, ঢাকা ।   সদ/ 
৩৪। সভাপিত, জাতীয় 缀িমক লীগ, ২৩ িব,িব এিভিনউ, ঢাকা ।      সদ/ 
৩৫। সভাপিত, জাতীয় 缀িমক পা㼀, ৬৬ পাইিনয়ার Dরাড, কাকরাইল, ঢাকা ।    সদ/ 
৩৬। সভাপিত, বাংলােদশ D吁ড ইউিনয়ন Dক� ২৩/২, Dতাপখানা Dরাড (৪থ čতলা), ঢাকা ।   সদ/ 
৩৭। সভাপিত, বাংলােদশ D吁ড ইউিনয়ন সংঘ, ৮, বغবற এিভিনউ (৩য় তলা), ঢাকা ।    সদ/ 
৩৮। সভাপিত, এিপও Dসাসাই㼀 ফর বাংলােদশ, ১০/৭, ইকবাল Dরাড, Dমাহা�দ猖র, ঢাকা ।   সদ/ 
৩৯। পিরচালক, এনিপও।          সদ/-সিচব 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) সংdা0 কায čdম:  
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) এর চƵদ čশ তম সভা অ尀ি«ত: 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) এর চƵদ čশ তম সভা গত ২৪ িডেসbর, ২০১৯ তািরেখ ৩.০০ টায় িশ� ম∩ণালেয়র 
সে�লন কে, অ尀ি«ত হয় । উi সভায় সভাপিত氶 কেরন জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র স�ািনত সভাপিত ও িশ� 
ম∩ণালেয়র দািয়ে氶 িনেয়ািজত মাননীয় ম∩ী জনাব ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান, এমিপ । 
 
 সভাপিত উপি┻ত সকলেক Àাগত জািনেয় সভার কায čdম ဘ〉 কেরন । সভাপিতর অ尀মিতdেম পিরষেদর সদ/-সিচব ও 
এনিপও’র পিরচালক (�Ȳ সিচব) জনাব িনি┡0 ꌌমার Dপা⨀ার জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র সভায় কায čপm  উপ┻াপন 
কেরন ।  

সভায় 柴ণNল পয čােয় জনগেণর মে‡ উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ধারণার wসাের এক㼀 �েগাপেযাগী wামাà অ尀«ান িনম čাণ ও তা 
বাংলােদশ Dটিলিভশেন িনয়িমত wচােরর ⶐব┻া িনেত িনেদ čশনা িদেয়েছন িশ�ম∩ী ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান এমিপ। িতিন বেলন, 
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক এ অ尀«ােন িশ�, কল-কারখানা, ؑিষ খামারসহ সকল Dস_ের উৎপাদনশীলতা 6িǃর Dকৗশল এবং এর Fিবধা 
Ƶেল ধরেত হেব। সভায় িশ�ম∩ী আেরা বেলন, িশ�স＞ǃ বাংলােদশ িবিনম čােণর ল,砀 অজčেন সকল খােত কািнত হাের উৎপাদনশীলতা 
বাড়ােত হেব। এজ সরকাির-Dবসরকাির অংশীদািরে氶 উৎপাদনশীলতা 6িǃর wয়াস গিতশীল করেত হেব। িশ� ম∩ণালয় িহত 
উে2ােগর ফেল গত এক বছের সকল Dস_েরই গিতশীলতা এেসেছ। আগামী বছর এ㼀 আরও Dজারদার হেব। িতিন জািতর িপতার জㄛশত 
বািষ čকী উপলে, িশ� ম∩ণালয় চাؑত বغবற িশ� 猖র┴ােরর জ আেবদন করেত Dবসরকাির উে2াiােদর wিত আহবান জানান। 

সভায় িশ,া কািরꌌ砀লােম উৎপাদনশীলতা িবষয়ক কনেটㄋ অ0畅čিi, নারী উে2াiা সংগঠেনর সােথ এনিপও’র সমেঝাতা 
Úারক সই, াশনাল Dwাডাি_িভ㼀 মা┷ার �ান বা쬉বায়ন, এনিপও’র wািত«ািনক স,মতা 6িǃ ইত砀ািদ িবষেয় িব쬉ািরত আেলাচনা ও 
িসǃা0 হীত হয়। এর পাশাপািশ খাতিভিùক উৎপাদনশীলতা 6িǃর লে,砀 ইেতা场েব č গСত কিম㼀 )েলার কায čdম Nóায়ন এবং 
wেয়াজেন কিম㼀 猖নগ čঠেনর তািগদ Dদয়া হয়। 

সভায় জানােনা হয়, িবিভ� Dস_র ও সাব-Dস_ের উৎপাদনশীলতা 6িǃর লে,砀 睬ব িশগিগরই বাংলােদশ গােম čㄋ氨 
Ḁা尀ফ砀াকচারাস č অ砀া伀 এćেপাট čাস č অ砀ােসািসেয়শন (িবিজএমইএ), বাংলােদশ িনটওয়砀ার Ḁা尀ফ砀াকচারাস č অ砀া伀 এćেপাট čাস č 
অ砀ােসািসেয়শন (িবেকএমইএ) এবং Dলদার )ড氨 অ砀া伀 常টওয়砀ার Ḁা尀ফ砀াকচারাস č অ砀া伀 এćেপাট čাস č অ砀ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ 
(এলএফএমইএিব) এর সােথ এনিপও’র সমেঝাতা Úারক Àা,িরত হেব। এর ফেল Dদেশর ペতির Dপাশাক, িনটওয়砀ার ও চামড়া িশ�খােত 
উৎপাদনশীলতা বাড়েব বেল সভায় আশা wকাশ করা হয়। 

সভায় আরও জানােনা হয়, িশ�, Dসবা ও ؑিষখােতর উৎপাদনশীলতার 쬉র িনধ čারেণর লে,砀 এনিপও এক㼀 সমী,া পিরচালনা 
করেব। এ লে,砀 wিত«ান㼀 ইেতামে‡ wেয়াজনীয় woিত ƻহণ কেরেছ। 缀ম জিরেপর ফলাফল wকােশর পরপরই এ㼀 পিরচালনা করা 
হেব। এনিপও এ সমী,ার ফলাফল @ততার সােথ wকাশ করেব বেল সভায় তCwকাশ করা হয়। 

এেত তৎকালীন িশ�সিচব Dমাঃ আবᴜল হািলম, িশ�, বািণজ砀, পাট ও ব┹, ؑিষ এবং 缀ম ও কম čসং┻ান ম∩ণালয়, পিরক�না, 
পিরসংŜান ও তC Dযাগােযাগ, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক, 4ালানী ও খিনজ সদ, িবᴜ砀ৎ িবভােগর উFčতন কম čকতčা, Dবপজা, 
এফিবিসিসআই, িডিসিসআই, িবিসআই, িবিজএমইএ, িবেকএমইএ, নািসব, বাংলােদশ ইিȀিনয়ািরং িশ�মািলক সিমিত, বাংলােদশ Êট 
িমল氨 অ砀ােসািসেয়শন, এনিপও, বাংলােদশ এম�য়াস č Dফডােরশেনর wিতিনিধসহ কিম㼀র সংি┦þ সদ/রা উপি┻ত িছেলন। 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀 (এনিপইিস): 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ ক柴čক হীত উৎপাদনশীলতা সংdা0 যাবতীয় পরামশ č ও Fপািরশ বা쬉বায়ন ও পয čােলাচনা এবং াশনাল 
Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) এর কায čাবলী ত濾াবধান, িদক িনেদ čশনা ও সমZয় সাধন সহ িবিভ� িবষেয় িনেদ čশনা wদােনর 
লে,砀 িশ� সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে氶 িনcিলিখত ২২ সদ/ িবিশþ এক㼀 জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀 (এনিপইিস) 
রেয়েছ ।  
 

১। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভারwাu সিচব,িশ� ম∩ণালয়     সভাপিত 
২। Dচয়ারḀান, বাংলােদশ Dকিমক砀াল ই伀ািȃজ কেপ čােরশন     সদ/ 
৩। Dচয়ারḀান, বাংলােদশ ই┿াত ও wেকৗশল কেপ čােরশন     সদ/ 
৪। Dচয়ারḀান, বাংলােদশ +ꊨ ও ꌌ㼀র িশ� কেপ čােরশন     সদ/ 
৫।  Dচয়ারḀান, বাংলােদশ পাটকল কেপ čােরশন      সদ/ 
৬।  Dচয়ারḀান, বাংলােদশ ব┹কল কেপ čােরশন      সদ/ 
৭।  Dচয়ারḀান, বাংলােদশ িচিন ও খা2 িশ� কেপ čােরশন       সদ/ 
৮।  অিতিরi সিচব(w:)/�Ȳ-সিচব (wশাসন-২) িশ� ম∩ণালয়     সদ/ 
৯।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে伀শন,রেয়ল টাওয়ার ৪, পাㄓপথ, ঢাকা-১২১৫  সদ/ 
১০।  সভাপিত, Dফডােরশন অব বাংলােদশ Dচbার অব কমাস č এ伀 ই伀ািȃজ     সদ/ 
১১।  সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস č Dফডােরশন      সদ/ 
১২।  সভাপিত, বাংলােদশ Dচbার অব ই伀ািȃজ      সদ/ 
১৩।  সভাপিত, Dমে吁াপিলটন Dচbার অব কমাস č এ伀 ই伀ািȃজ     সদ/ 
১৪।  সভাপিত,  ঢাকা Dচbার অব কমাস č এ伀 ই伀ািȃজ      সদ/ 
১৫।  সভাপিত, জাতীয় +ꊨ ও ꌌ㼀র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব)     সদ/ 
১৬।  সভাপিত, বাংলােদশ গােম čㄋস Ḁা尀ফ砀াকচািরং এ伀 এćেপাটাস č এেসািসেয়শন    সদ/ 
১৭।  সভাপিত,বাংলােদশ উইেমন Dচbার অব কমাস č এ伀 ই伀ািȃ (িবডি━উিসিসআই),ঢাকা।  সদ/ 
১৮।  Dwিসেডㄋ, এিপও Dসাসাই㼀 ফর বাংলােদশ      সদ/ 
১৯।  সভাপিত, জাতীয় 缀িমক লীগ        সদ/ 
২০।  সভাপিত, জাতীয় 缀িমক পা㼀 č        সদ/ 
২১।   সভাপিত, বাংলােদশ D吁ড ইউিনয়ন Dক�      সদ/ 
২২।  পিরচালক, এনিপও         সদ/-সিচব 

  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) এর ১৪ তম সভায় সভাপিত氶 কেরন িশ� ম∩ণালেয়র দািয়ে氶 িনেয়ািজত মাননীয় ম∩ী 
জনাব ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান, এমিপ। সভায় আেরা উপি㼰হত িছেলন তৎকালীন িশ� সিচব জনাব Dমাঃ আবᴜল হািলম মেহাদয় 

এবং এনিপও পিরচালক (�Ȳ-সিচব) জনাব িনি┡0 ꌌমার Dপা⨀ারসহ পিরষেদর সদ/6ȁ। 
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জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀র ২০তম ভা>čয়াল সভা অ尀ি«ত: 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀র ২০তম ভা> čয়াল সভা  গত ২০ Êন, ২০২০ তািরখ সকাল ১১.০০ টায় অ尀ি«ত হয়। 
সভায় সভাপিত氶 কেরন মাননীয় িশ� সিচব জনাব Dক এম আলী আজম। সভাপিতর অ尀মিতdেম জনাব িনি┡0 ꌌমার Dপা⨀ার, 
পিরচালক, এনিপও জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀র কায čপm সভায় উপ┻াপন কেরন । উi সভায় এনিপও দuেরর 
আপেƻেডশন ও আэিলক অিফস ┻াপন, এনিপও’র জ বরা⨀ؑত জিমেত ভবন িনম čাণ, এনিপওেক এক㼀 দ, Dপশাধারী wিত«ান 
িহেসেব গেড় Dতালার লে,砀 কািরগির wক� ƻহন, এনিপও ক柴čক wিত«ান পয čােয় wেদয় À� ⶐয় স� আ0জčািতক মােনর 
Technical Expert Service (TES) Dসবা ƻহণ, Dস_র এবং সাব Dস_েরর Need Base কম č郴িচ ƻহণ ও িবিভ� D吁ডবিড এবং 
এনিপও’র Dমেমাের伀াম অফ আ伀ারþ砀াি伀ং Àা,র, বাংলােদশ কািরগির িশ,া কািরꌌলােম উৎপাদনশীলতা িবষয় অ0唱čiকরণ, 
এনিপও’র সহায়তায় িশ� ম∩ণালয় ১০(দশ) বছর Dময়াদী Bangladesh National Productivity Master Plan 2021-2030 
wনয়ণ, াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č ২০১৯ এবং ই⼀㼀㼀উশনাল অ砀াওয়াড č ২০১৯ wদান করা, এনিপও এর 
ষাㄛািসক জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাতčা (এনিপও বাতčা) wকাশ, াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) এর সািব čক কম čকাে伀র 
তCািদ িবষয়ক, ؑিষ, Dসবা ও িশ� Dস_েরর উৎপাদনশীলতা Dলেভল িনধ čারণ, উৎপাদনশীলতা সেকč ধারণা স┇সারেণর জ  
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক Dসিমনার, কমčশালা, আেলাচনা সভা আেয়াজন এবং Dকািভড-১৯ (কেরানা) ভাইরাস পরবত╋ পিরি┻িতেত 
এনিপও’র কায čdম গিতশীল করাসহ িবিভ� িবষয় িনেয় আেলাচনা করা  হয়। 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀 (এনিপইিস) এর ১৯তম সভা অ尀ি«ত: 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀 (এনিপইিস) এর ১৯তম সভা গত ২৩ DফOয়াির, ২০২০ তািরখ িশ� ম∩ণালেয়র 
সে�লন কে, অ尀ি«ত হয়। সভায় সভাপিত氶 কেরন তৎকালীন িশ� সিচব জনাব Dমাঃ আবᴜল হািলম।  

সভায় িশ� ম∩ণালেয়র অিতিরi সিচব িমজ ৎ常ন নাহার Dবগম, বাংলােদশ ই┿াত ও wেকৗশল কেপ čােরশেনর (িবএসইিস) 
Dচয়ারḀান জনাব Dমাঃ রইছ উি⨀ন, বাংলােদশ িচিন ও খা2 িশ� কেপ čােরশেনর (িবএসএফআইিস) Dচয়ারḀান জনাব সনৎ ꌌমার সাহা, 
এনিপও’র পিরচালক জনাব িনি┡0 ꌌমার Dপা⨀ার, িবিসআইিস’র পিরচালক জনাব Dমাঃ শাহীন কামাল, নািসব সভাপিত িমজčা 尀〉ল গিণ 
Dশাভন এবং এফিবিসিসআই, এমিসিসআই, িবিসআই, বাংলােদশ এম�য়াস č Dফডােরশন, িবেকএমইএ, িব㼀এমিস সহ কিম㼀 সংি┦þ 
wিত«ান ও D吁ডবিডর wিতিনিধরা উপি┻ত িছেলন। 

 
 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায čিনব čাহী কিম㼀র ১৯তম সভায় সভাপিত氶 কেরন িশ� ম∩ণালেয়র তৎকালীন িশ� সিচব জনাব Dমাঃ আবᴜল হািলম 
মেহাদয়। সভায় উপি┻ত িছেলন এনিপও পিরচালক (�Ȳ-সিচব) জনাব িনি┡0 ꌌমার Dপা⨀ার সহ পিরষেদর সদ/6ȁ। 
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উৎপাদনশীলতা িবষয়ক উপেদþা কিম㼀: 
 

এনিপও'র বতčমান কায čdম অথ čনীিতর wধান খাতসNহ যথা- পাট িশ�, ব┹ িশ�, রসায়ন িশ�, wেকৗশল ও আই㼀  িশ�, িচিন 
ও খা2 িশ�, +ꊨ ও  ꌌ㼀র িশ�, ؑিষ খাত এবং Dসবা খাতসNেহ িব̂ত । উি︁িখত খাত সNেহর জ এক㼀 কের Dমাট ৮ 㼀 
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক  উপেদþা কিম㼀 রেয়েছ । উপেদþা কিম㼀 সংি┦þ Dস_েরর উ�য়েনর জ িবিভ� পরামশ č ও িনেদ čশনা wদান 
কেরন এবং কায čdেমর অƻগিত পয čােলাচনা কেরন। 

Dসবা Dস_র: 
 

০১। পিরচালক (কািরগির), িবআর㼀িস পিরবহন ভবন, ঢাকা         সভাপিত 
০২। wধান wেকৗশলী (উৎপাদন), ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা      সদ/ 
০৩। পিরচালক/ Dলােকােমইㄋ, বাংলােদশ Dরলওেয়, ঢাকা      সদ/ 
০৪।  মহাⶐব┻াপক, Dসানালী ⶐাংক, wধান কায čালয়, ঢাকা                                                             সদ/ 
০৫।  মহাⶐব┻াপক (িবপণন), িততাস ©াস িডিȃিবউশন িল:, িততাস ©াস ভবন, দি,ণ অэল, ঢাকা  সদ/ 
০৬।  Dচয়ারḀান, বাংলােদশ Dরাড 吁া⼀েপাট č অথির㼀 এর পে, একজন ┻ায়ী wিতিনিধ    সদ/ 
০৭।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, ঢাকা পাওয়ার িডিȃিবউশন Dকাানী িল: এর পে, একজন ┻ায়ী wিতিনিধ  সদ/ 
০৮।  সভাপিত, বাংলােদশ 吁াক মািলক সিমিত, ঢাকা       সদ/ 
০৯।  ত濾াবধায়ক wেকৗশলী (িপএ伀িড সােকčল), ওয়াসা ভবন,কারওরান বাজার, ঢাকা    সদ/ 
১০।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
১১। �Ȳ-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
১২। ঊǃčতন গেবষণা কম čকতčা, Dসবা খাত, এনিপও, ঢাকা                                                             সদ/-সিচব 

ؑিষ Dস_র: 
০১। মহা-পিরচালক, ؑিষ স┇সারণ অিধদuর       সভাপিত 
০২। পিরচালক (wিশ,ণ), মৎ/ অিধদuর        সদ/ 
০৩। উপ-সিচব (wঃ-২) িশ� ম∩ণালয়        সদ/ 
০৪।  উপ-wধান (পিরক�না), ؑিষ ম∩ণালয়        সদ/ 
০৫। পিরচালক (উৎপাদন), পဘ সদ অিধদuর       সদ/ 
০৬।  উপ-পিরচালক, Dক�ীয় Yরগী খামার, ঢাকা       সদ/ 
০৭।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
০৮।  �Ȳ-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
০৯।  সভাপিত, বাংলােদশ Dপালি吁 এেসািসেয়শন       সদ/ 
১০।  সভাপিত, বাংলােদশ এেƻা-wেসসর এেসািসেয়শন       সদ/ 
১১।  ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও, ঢাকা       সদ/-সিচব 

 
পাট Dস_র: 
০১। পিরচালক (উৎপাদন ও পাট), বাংলােদশ পাটকল কেপ čােরশন, ঢাকা ।     সভাপিত 
০২।   পিরচালক, াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন, ঢাকা ।      সদ/ 
০৩।   �Ȳ-পিরচালক, াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন, ঢাকা ।     সদ/ 
০৪।   সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ Êট িমল氨 এেসািসেয়শন (িবেজএমএ), ঢাকা ।    সদ/ 
০৫।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ Êট ি┿নাস č এেসািসেয়শন (িবেজএমএ),  ঢাকা ।   সদ/ 
০৬।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ Êট )ডস এćেপাটাস č এেসািসেয়শন , ঢাকা ।    সদ/ 
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০৭। মহা-ⶐব┻াপক/উপ মহা-ⶐব┻াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ পাটকল কেপ čােরশন, ঢাকা ।   সদ/ 
০৮। wক� wধান, লিতফ বাওয়ানী Êট িমলস , ঢাকা  ।      সদ/ 
০৯।    ⶐব┻াপনা পিরচালক, Dসানালী 肮শ ই伀ািȃজ িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ/ 
১০।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, জনতা Êট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।       সদ/ 
১১।  িনব čাহী পিরচালক, আিকজ Êট িমল氨 িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ/ 
১২।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, নওয়াপাড়া Êট িমল氨 িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ/ 
১৩।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, Dমসাস č  Êট ি┿নাস č  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ/ 
১৪।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, আলহা4  Êট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ/ 
১৫।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, 场বালী  Êট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ/ 
১৬।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, হাসান Êট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ/ 
১৭।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, পারেটć Êট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ/ 
১৮।  ⶐব┻াপনা পিরচালক, Dকায়ািল㼀 Êট ইয়ান č িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ/ 
১৯। ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, পাট িশ� শাখা, এনিপও, ঢাকা      সদ/-সিচব 
 

রসায়ন, áানারী ও Dলদার Dস_র: 
১।  পিরচালক (উৎপাদন ও  গেবষণা), িবিসআইিস, ঢাকা        সভাপিত      
২। মহাⶐব┻াপক/ঊFčতন মহাⶐব┻াপক (আরিপিড),িবিসআইিস, ঢাকা       সদ/ 
৩। ⶐব┻াপনা পিরচালক, বাংলােদশ ইনF砀েলটর এ伀 /ািনটাির ওয়ার ফ砀া_ির িলঃ, ঢাকা   সদ/ 
৪। িনব čাহী wধান, Dকািহ尀র Dকিমক砀াল Dকাং িলঃ, ঢাকা।        সদ/  
৫। ⶐব┻াপনা পিরচালক, এিসআই িলঃ, ঢাকা        সদ/ 
৬।  িনব čাহী wধান, Dবিćমেকা ফাম čািসউ㼀ক砀ালস িলিমেটড।      সদ/ 
৭।  সভাপিত, বাংলােদশ áানাস č এেসািসেয়শন (BTA)      সদ/ 
৮। সভাপিত, Dলদার)ডস এ伀 常টওয়砀ার Ḁা尀েফকচারাস č এ伀 এćেপারটাস č এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, ঢাকা সদ/ 
৯।  সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস č Dফডােরশন, ঢাকা        সদ/ 
১০।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদ/ 
১১। �ё-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
১২।  ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, রসায়ন িশ� শাখা, এনিপও, ঢাকা      সদ/-সিচব 

 
িচিন ও খা2 িশ� Dস_র: 
০১।  পিরচালক (উৎপাদন), বাংলােদশ Fগার এ伀 常ড ই伀ািȃজ কেপ čােরশন     সভাপিত 
০২।  উপ-সিচব, িশ� ম∩ণালয়         সদ/ 
০৩।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
০৪।  মহাⶐব┻াপক (উৎপাদন),বাংলােদশ Fগার এ伀 常ড ই伀ািȃজ কেপ čােরশন    সদ/ 
০৫। সভাপিত, বাংলােদশ এেƻা wেসিসং এেসািসেয়শন,       সদ/  
০৬।  িসিনয়র Ḁােনজার, এইচ.আর.D吁িনং ও Dডেভলপেমㄋ কেপ čােরট Dহড Dকায়াট čার    সদ/ 
০৭। ⶐব┻াপক (িবপণন), বাংলােদশ ᴜе উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলঃ    সদ/ 
০৮।  চীফ-অপাের㼀ং অিফসার, ইউনাইেটড Fগার িমলস িলঃ      সদ/  
০৯।  �Ȳ-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
১০।  ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও, ঢাকা       সদ/-সিচব 
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+ꊨ ও ꌌ㼀র িশ� Dস_র: 
০১। পিরচালক (পিরক�না), িবিসক, ঢাকা        সভাপিত 
০২। সভাপিত, নািসব Dক�ীয় িনব čাহী কিম㼀, ঢাকা       সদ/ 
০৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইিȀিনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা     সদ/ 
০৪।  এসএমই ফাউে伀শেনর একজন wিতিনিধ        সদ/ 
০৫।  উপেদþা, অথ č ও ঋণ ⶐব┻াপনা, বাংলােদশ এম�য়াস č এেসািসেয়শন, ঢাকা    সদ/  
০৬।  উপমহাⶐব┻াপক (পিরচালনা ও র,ণােব,ণ), বাংলােদশ ত扮ত Dবাড č, ঢাকা    সদ/ 
০৭।  উপমহা-ⶐব┻াপক (পিরক�না), িবিসক, ঢাকা।       সদ/ 
০৮।  Dচয়ারḀান, Dটনাস č এেসািসেয়শন, ঢাকা        সদ/  
০৯।  পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/  
১০।  �Ȳ-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ/ 
১১।  ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও, ঢাকা       সদ/-সিচব 
 
wেকৗশল ও আই㼀 Dস_র: 
১। পিরচালক, (উৎপাদন ও wেকৗশল) বাংলােদশ ই┿াত ও wেকৗশল কেপ čােরশন ।    সভাপিত 
২। মহাⶐব┻াপক (উৎপাদন), াশনাল 㼀উবস িলঃ, টংগী, গাজী猖র      সদ/ 
৩। উǃčতন মহা-ⶐব┻াপক (উৎপাদন ও wেকৗশল), বাংলােদশ ই┿াত ও wেকৗশল কেপ čােরশন ।   সদ/ 
৪। সভাপিত, বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব সফটওয়ার এ伀 ইনফরেমশন সািভ čেসস (Dবিসস)   সদ/ 
    িবএসআরএস ভবন (৬« তলা), কারওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 
৫। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলকি吁ক砀াল মােচ č伀াইস Ḁা尀ফ砀াকচািরং এেসািসেয়শন ৬ িব.িস.িস   সদ/            
    Dরাড, ঢাকা।          
৬। মহাসিচব, ফাউিㄍ ওনাস č এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, িবিসক িশ� নগরী, ব)ড়া ।    সদ/ 
৭। মহাⶐব┻াপক (Dটকিনক砀াল), িবআরিব ক砀াবল ই伀ািȃজ িলঃ, িবিসক িশ� নগরী, ꌌিþয়া-৭০০০ ।                  সদ/ 
৮। সভাপিত, বাংলােদশ ইিȀিনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা।       সদ/ 
৯।  পিরচালক, মানব সদ ⶐব┻াপনা িবভাগ (এইচ আর এম), িনটল িনলয় +প৭১, মহাখালী,িস/এ,        সদ/  
১০। এফিবিসিসআই, ঢাকা এর একজন wিতিনিধ ।        সদ/ 
১১। বাংলােদশ এম�ায়াস č Dফডােরশন, ঢাকা এর একজন wিতিনিধ ।      সদ/ 
১২। সভাপিত বাংলােদশ �াি┷ক )ডস Ḁা尀ফ砀াকচারাস č এ伀 এćেপাট čাস č এেসািসেয়শন, প┕ন টাওয়ার         সদ/ 
      Fইট-৬০৩-৬০৪, ৮৭ 猖রানা প┕ন লাইন (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০ ।     
১৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলক吁িনć ইেনােভ㼀ভ Ḁা尀ফ砀াকাচারাস č এেসািসেয়শন  ১২৬-১৩১                 সদ/ 
      মিণ猖রী পাড়া, Dতজগ扮ও, ঢাকা ।         
১৪। সভাপিত, জাতীয় +ꊨ ও ꌌ㼀র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব, Dমজবাহ উ⨀ীন �াজা (৭ম তলা)     সদ/ 
      ৯১ িনউ সাꌌčলার Dরাড,Dমৗচাক, ঢাকা- ১২১৭ ।        
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ হ砀াি伀dাফটস Ḁা尀ফ砀াকচারাস č এ伀 এćেপাট čাস č এেসািসেয়শন (বাংলাdাফট)  সদ/ 
      িব㼀এমিস ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার (৪থ č তলা), ঢাকা-১২১৫।       
১৬। সভাপিত, িস┒ Ḁা尀ফ砀াকচারাস č এ伀 এćেপাট čাস č এেসািসেয়শন-বাংলােদশ, Fইট নং-২ (৫ম তলা)        সদ/ 
      হাইওেয় Dহামস, ক-৩২/৬, wগিত Úরণী, শাহজাদ猖র, )লশান, ঢাকা-১২১২।       
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ উইেমন Dচbার অব কমাস č এ伀 ই伀ািȃ, (িবডি━উিসিসআই))লশান Dƻস,   সদ/ 
     এপাট čেমㄋ-২ িস, ━ক-িসডি━উএস (িস), বাড়ী-৮, দি,ণ এিভিনউ, )লশান-১, ঢাকা-১২১২ ।  
১৮। Dwিসেডㄋ, বাংলােদশ Dফডােরশন অব উইেমন এㄋারিwিনয়াস č (িবএফডি━উইএ) Dরড িdেসㄋ   সদ/ 
      টাওয়ার কনকড č, ১২ তলা, Fইট-িব, ১৭ মহাখালী বািণিজ砀ক এলাকা, ঢাকা-১২১২ ।  
১৯। পিরচালক (�Ȳ সিচব), াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) ।     সদ/ 
২০। �Ȳ-পিরচালক, এনিপও, িশ� ম∩ণালয়, ঢাকা-১০০০ ।        সদ/ 
২১। উFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও, িশ� ম∩ণালয়, ঢাকা-১০০০ ।       সদ/-সিচব 
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ব┹ Dস_র: 
০১।  পিরচালক, (পিরচালন) বাংলােদশ ব┹ িশ� কেপ čােরশন,      সভাপিত 
০২।  মহা-ⶐব┻াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ ব┹ িশ� কেপ čােরশন,      সদ/ 
০৩।  অ‡,, Dটćটাইল ই伀ািȃয়াল Dডেভলপেমㄋ Dসㄋার, সাভার।      সদ/ 
০৪।  Dসেdটারী Dজনােরল, বাংলােদশ Dটćটাইল িমলস এেসািসেয়শন,     সদ/ 
০৫। Dসেdটারী, বাংলােদশ D┿শালাইজড Dটćটাইল িমলস এ伀 পাওয়ারম ই伀ািȃজ এেসািসেয়শন,   সদ/ 
০৬। Dসেdটারী, বাংলােদশ িনটওয়砀ার Ḁা尀ফ砀াকচারারস এ伀 এćেপাটাস č এেসািসেয়শন,    সদ/ 
০৭। Dসেdটারী, বাংলােদশ Dটিরটাওয়াল এ伀 িলেলন Ḁা尀ফ砀াকচারারস এেসািসেয়শন,    সদ/ 
০৮।  সহ-সভাপিত, বাংলােদশ গােম čㄋস Ḁা尀ফ砀াকচারারস এ伀 এćেপাটাস č এেসািসেয়শন,    সদ/ 
০৯। পিরচালক, এনিপও,          সদ/ 
১০।  �Ȳ-পিরচালক, এনিপও,         সদ/ 
১১। ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা         সদ/-সিচব 

 

 

উপেদþা কিম㼀র কায čdম: 

২০১৯-২০ অথ čবছের Dস_রিভিùক উপেদþা কিম㼀র সভার সংŜা: 

Dস_েরর 
নাম 

Dসবা Dস_র 
 

ؑিষ Dস_র 
 

পাট Dস_র রসায়ন, 
áানারী ও 
Dলদার Dস_র 
 

িচিন ও খা2 
িশ� Dস_র 
 

+ꊨ ও ꌌ㼀র 
িশ� Dস_র 
 

wেকৗশল 
ও আই㼀 
Dস_র 
 

ব┹ 
Dস_র 
 

সভার 
সংŜা 

- - - ০২ ০১ - ০১ - 
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   মানব সদ 
জনবল : 

wিত«ােনর নাম অ尀েমািদত পদ 场রণؑত পদ 车 পদ বছরিভিùক সংরি,ত 

(িরেটনশনؑত) 
অ┻ায়ী পদ 

猖〉ষ নারী Dমাট 场রণؑত  

পদ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

(৩+৪) 

(৬) 

(২-৫) 

(৭) 

এনিপও ৬৭ ৪৪ ১২ ৫৬ ১১ ০ 

 

 

জনবল (কম čকতčা/কম čচারীেদর সংŜা )

 

 

 

 

 

  

৬৭

৪৪

১২

৫৬

১১ ০
০

১০

২০

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

৮০

অনুেমািদত পদ পুㄢষ নারী Νমাট পূরণকৃত শূনぼপদ বছরিভিΕক
সংরিヂত

(িরেটনশনকৃত) 
অкায়ীপদ
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২০১৭-২০১৮ হেত ২০১৯-২০২০ অথ čবছর পয č0 িনেয়াগ: 

দuর/সং┻া বছর D缀িণ িভিùক িনেয়াগ সব čেমাট 

১ম D缀িণ ২য় D缀িণ ৩য় D缀িণ ৪থ č D缀িণ 猖〉ষ নারী Dমাট 

猖〉ষ নারী 猖〉ষ নারী 猖〉ষ নারী 猖〉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 čবছর পয č0 পেদা�িত: 

দuর/সং┻া বছর D缀িণিভিùক পেদা�িত Dমাট 

১ম D缀িণ ২য় D缀িণ ৩য় D缀িণ ৪থ č D缀িণ 猖〉ষ নারী 

猖〉ষ নারী 猖〉ষ নারী 猖〉ষ নারী 猖〉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 - - - - - - - - - - 

 
  



16 
 

২০১৮-২০১৯ হেত ২০১৯-২০২০ অথ čবছর পয č0 অবসর ƻহণ: 

 
২০১৯-২০২০ অথ čবছের wিশ,ণ (Dদেশ/িবেদেশ): 

 ইনহাউজ wিশ,ণ কম č郴িচ Dদেশর অভ砀0ের wিশ,ণ কম č郴িচ িবেদেশ wিশ,ণ কম č郴িচ 

Dƻড কম č郴িচর সংŜা কম č郴িচর 
সংŜা 

অংশƻহণকারীর সংŜা কম č郴িচর 
সংŜা 

অংশƻহণকারীর সংŜা 

 猖〉ষ নারী  猖〉ষ নারী 

১-৯ ৮ ৪ ৫ ১ ১২ ৮ ২ 

১০-১৩ ৮ ১ ২ - ৩ ৯ ৩ 

১৪-২০ ৮ - - - - - - 

Dমাট ২৪ ৫ ৭ ১ ১৫ ১৭ ৫ 

 

 

 

 

 

  

দuর/সং┻া অথ čবছর অবসর ƻহণ Dমাট 

১ম D缀িণ ২য় D缀িণ ৩য় D缀িণ ৪থ č D缀িণ 

猖〉ষ নারী 猖〉ষ নারী 猖〉ষ নারী 猖〉ষ নারী 猖〉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 čবছের Дমণ,পিরদশ čন 

দuর/সং┻া পয čায় অভ砀0রীণ 
Дমণ/পিরদশ čণ 

ペবেদিশক Dসিমনার/  

ওয়াকčশপ 

িবেদেশ এćেপাজার 
িভিজট 

ম0ⶐ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

এনিপও সং┻া wধান ০৩ ০৩ - - 

 

 

বােজট ও অিডট 
 

এনিপও’র ২০১৯-২০২০ অথ čবছেরর পিরচালন ⶐয় : 

                                                                                                                         (Dকা㼀 টাকায়) 

wিত«ােনর নাম Nল 
বােজট 

২০১৯-
২০২০ 

সংেশািধত 
বােজট 

২০১৯-
২০২০ 

২০১৯-২০২০ 
অথ čবছের ⶐিয়ত 
অেথ čর পিরমাণ 

বা쬉বায়ন অƻগিত 

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 আপিù সংdা0 তC (০১ Êলাই ২০১৯ Dথেক ৩০ Êন ২০২০ পয č0) (Dকা㼀 টাকায়) 

অথ čবছর অিডট আপিù Гডিশট 
জবােবর 
সংŜা 

িন┯িùؑত অিডট 
আপিù 

অিন┯� অিডট আপিù ম0ⶐ 

 িবেবচ砀 বছেরর 
আপিùর সংŜা  

dম猖িȀ唱ত 
Dমাট সংŜা 

টাকার 
পিরমাণ 

 

 সংŜা টাকার 
পিরমাণ 

সংŜা টাকার 
পিরমাণ 

 

২০১৯-২০২০ - - - - - - - - - 

 

 



18 
 

মামলা 

  িবভাগীয় মামলা িন┯িù: 

দuর/ সং┻া dম猖Ȁী唱ত 
Dমাট িবভাগীয় 
মামলার সংŜা 

wিতেবদনাধীন 
বছের 

দােয়রؑত  
িবভাগীয় 

মামলার সংŜা 

Dমাট 
মামলা 
সংŜা 

wিতেবদনাধীন বছের িন┯িùؑত  মামলার সংŜা বছর Dশেষ অিন┯� 
িবভাগীয় মামলার সংŜা 

চাꌌির>砀িত/ 
বরখা쬉 

অⶐাহিত অা 
দō 

Dমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

এনিপও - - - - - - - - 

 

সরকার ক柴čক/সরকােরর িব〉েǃ িবিভ� আদালেত দােয়রؑত মামলা : 

দuর/সং
┻ার নাম 

সরকাির 
সিù/Àাথ č 

র,ােথ č 
দuর/সং┻া 

ক柴čক 
দােয়রؑত 

dম猖িȀ唱ত 
মামলার 
সংŜা 

wিতেবদনা
ধীন 

অথ čবছের 
দােয়রؑত 
মামলার 
সংŜা 

সরকার 
ক柴čক 

দােয়রؑত 
Dমাট 

মামলার 
সংŜা 

সরকােরর 
িবপে,  

দােয়রؑত  

িরট মামলার  

সংŜা 

সব čেমাট মামলার 
সংŜা 

িন┯িùؑত 
Dমাট 

মামলার 
সংŜা 

Dমাট 
অিন┯� 
মামলার 
সংŜা 

ম0ⶐ 

২ ৩ ৪ ৫ 
(৩+৪) 

৬ ৭ 
(৫+৬) 

৮ ৯ 
(৭-৮) 

 

এনিপও - - - ১ ১ ১ - এনিপও এর 
িনজÀ ভবন 

িনম čাণ 
সংdা0 

  

wকাশনা 

২০১৯-২০২০ অথ čবছের এনিপও ক柴čক wকাশনা: 

wিত«ােনর 
নাম 

wকাশনার নাম wকাশনার ধরণ wচােরর ধরণ 

এনিপও বািষ čক wিতেবদন বািষ čক বই আকাের/ ওেয়ব-সাইেট 
wকাশ 

এনিপও বাতčা ষাㄛািষক ঐ 

উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে, Fেভ砀িনর বািষ čক ঐ 
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wিত«ােনর 
নাম 

wকাশনার নাম wকাশনার ধরণ wচােরর ধরণ 

াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেলি⼀ এওয়াড č উপলে, 
Fেভ砀িনর 

বািষ čক ঐ 

 
Dসবা wদান wিতiিত(Citizen’s Charter): 

 
 wিতiত DসবাসNহ: 

নাগিরক Dসবা 

dিম
ক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত wেয়াজনীয় 
কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

DসবাNó এবং  
পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. Dদেশর মানবসদ 

উ�য়েনর জ 
উৎপাদনশীলতা 
িবষয়ক Dদশীয় 
wিশ,ণ wদান  

সংি┦þ wিত«ােন উপি┻ত হেয় 
wিশ,ণ wদান 

wিত«ােনর 
আেবদনপm 

িবনাNেó ২০ িদন জনাব এ 㼀 এম Dমাজাে�ল হক 
ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

Dফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 
Dমাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইেমইল: 
mozammel_atm01@yaho

o.com 
২. উৎপাদনশীলতা 

িবষয়ক আ0জčািতক 
wিশ,ণ wদান 

িনধ čািরত ┻ান এবং তািরেখ 
আ0জčািতক িরেসাস č পারসনেদর 
মা‡েম  wিশ,ণ wদান 

সংি┦þ wিত«ােনর 
wিশ,ণাথ╋ 
মেনানয়ন পm 

িবনাNেó ০১ মাস জনাব Dমাঃ নজ〉ল ইসলাম 
ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

Dফান : +৮৮০২-৯৫৫৪৯৩৭ 
Dমাবা:+৮৮০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 

ইেমইল: 
nazrul_islam_si@yahoo.c

om 
 
 

৩. উৎপাদনশীলতা 
উ�য়েনর লে,砀 
কনসালেটি⼀ বা 
পরামশ č wদান 

wিত«ান হেত আেবদন wািuর পর 
সংি┦þ 
wিত«ােন উপি┻ত হেয় ০১ মাস অ0র 
অ0র ০৩ ধােপ সংি┦þ Dসবা wদান 
 

wিত«ােনর 
আেবদনপm 

িবনাNেó ০৩মাস জনাব এ 㼀 এম Dমাজাে�ল হক 
ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  

Dফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 
Dমাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

ইেমইল: 
mozammel_atm01@yaho

o.com 
৪. অিভেযাগ িন┯িù wাu অিভেযাগ তদ0场ব čক 

পmজাির/ইেমইেলর মা‡েম  
অিভেযাগ সংdা0 
আেবদন দািখল 
করেত হেব 

িবনাNেó ৩০ (িmশ) 
কম čিদবস 

GRS Dফাকাল পেয়ㄋ 
Dফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 

Dমাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল: 

mozammel_atm01@yaho
o.com 
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dিম
ক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত wেয়াজনীয় 
কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

DসবাNó এবং  
পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৫. তC অিধকার 

আইেনর আওতায় 
তC wদান 

পm জািরর মা‡েম/ই-Dমইেল  িনধ čািরত ফরেম 
আেবদন দািখল 
করেত হেব। 
 
দািয়氶wাu তC 
কম čকতčা এবং 
এনিপও’র 
ওেয়বসাইট 

তC অিধকার 
আইন ২০০৯ 

এ বিণ čত 
সরকাির িফ 

২০ ( িবশ) 
কম čিদবস 

দািয়氶wাu তC কম čকতčা 
Dফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 

Dমাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল: 

mozammel_atm01@yaho
o.com 

 
 

 
 

 
 

 

wািত«ািনক Dসবা: 

dিমক Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত 
wেয়াজনীয় কাগজপm 

এবং wািu┻ান 
DসবাNó এবং  
পিরেশাধ পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. াশনাল 

Dwাডাক㼀িভ㼀 
এ伀 Dকায়ািল㼀 
এিćেল⼀ 
অ砀াওয়াড č এবং 
ই⼀㼀টউশনাল 
এিwিসেয়শন 
অ砀াওয়াড č wদান 
 
 
 

এেসসেমㄋ কিম㼀 ও  
Êরী Dবােড čর 灿ড়া0 
িসǃা0 ƻহেণর পর 
猖র┨ার wাu 
wিত«ানসNহেক 
আ尀«ািনকভােব 
猖র┨ার wদান 

১। 场রণؑত আেবদন ফরম 
(আেবদন ফরম এনিপও হেত 
সংƻহ করেত হেব) 
২। আেবদনকারীর ১ (এক) কিপ 
ছিব 
৩। wিত«ােনর স�ুখভােগর ১ 
(এক) কিপ ছিব 
৪। যথাযথ ┷砀াের উপর 
হলফনামা 
৫। TIN সা㼀 čিফেকেটর কিপ 
৬। তেCর wামািনক দিললািদ 
৭। আেবদন ফরেমর টাকা 
ⶐাংেক জমার রিশদ 
 

০৭ 㼀 ক砀াটাগিরেত 猖র┨ার wদান করা 
হয়। wেত砀ক ক砀াটাগিরর আেবদন 
ফরেমর জ Nó পিরেশাধ করেত 
হয়। ক砀াটাগির িভিùক ফরেমর Nó 
িনcdপ: 
১। ক砀াটাগির-এ : 6হৎ িশ�-৫০০০/- 
টাকা 
 
২। ক砀াটাগির-িব : মাঝারী িশ�-
৩০০০/- টাকা 
৩। ক砀াটাগির-িস : +ꊨ িশ�-২০০০/- 
টাকা 
৪। ক砀াটাগির-িড : মাইেdা িশ�—
১০০০/- টাকা 
৫। ক砀াটাগির-ই : ꌌ㼀র িশ�—
১০০০/- টাকা 
৬। ক砀াটাগির-এফ : রা&ায়াù িশ� 
wিত«ান—৪০০০/- টাকা 
৭। ক砀াটাগির-িজ : Institutional 
Appreciation Award —
৫০০০/- টাকা 
 
আেবদন ফরেমর Nó বাবদ সংি┦þ 
িফ সরকাির খােত (১-৩৯৩৭-০০০০-
২৬৮১) D吁জাির চালােনর মা‡েম জমা 
িদেত হেব। 
 
 

০৬ মাস 
 

Dমাছা�ৎ ফােতমা Dবগম 
ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা , এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 
Dমাবা: +৮৮০১৫৫৭৩৮৬৭০৬ 

ইেমইল: 
fatamabegumnpo@yahoo.com
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অভ砀0রীণ Dসবা: 

dিমক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত 
wেয়াজনীয় কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

Dসবার 
Nó 
এবং  

পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. ১ম ও ২য় D缀ণীর 

কম čকতčােদর 缀াি0 
িবেনাদন 舱㼀 ও 
ভাতার আেবদন 
িন┯িù। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর 舱㼀 
ম悲েরর জ 
ম∩ণালেয় w쬉াব 
Dwরণ 
 

১। 舱㼀 wাīতার সনদ 
(িসএও হেত সংƻহ করেত 
হেব) 
২। আেবদনকারীর 
আেবদনপm 
 

িবনাNেó ০৫( প扮চ) িদন wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

২. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর  
কম čচারীেদর 缀াি0 
িবেনাদন 舱㼀 ও ভাতা 
ম悲ির 

ম悲িরপm জাির ১। আেবদনকারীর 
আেবদনপm 
 

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

৩. ১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদরেপনশন 
ম悲িরর আেবদন 
িন┯িù। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর Dপনশন 
ম悲েরর জ 
ম∩ণালেয় w쬉াব 
Dwরণ 
 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ 
কিপ                  
২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম悲ির পm-০১ কিপ 
৩। wত砀ািশত Dশষ Dবতন 
পm/Dশষ Dবতন পm (wেযাজ砀 
D,েm)-    ০১কিপ 
৪। Dপনশন ফরম  -   ০১ 
কিপ 
৫। সত砀ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। wাuⶐ Dপনশেনর ペবধ 

িবনাNেó ০৫(প扮চ) 
কম čিদবস 

 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

২. উৎপাদনশীলতা 
উ�য়েনর লে,砀 
APO এর 
সহায়তায় 
Dটকিনক砀াল 
এćপাট č সািভ čস 
wদান 

সংি┦þ wিত«ােন 
এćপাট č ক柴čক Dসবা 
wদান   

APO এর িনধ čািরত 场রণؑত 
আেবদন ফরম  
 
 
আেবদন ফরম এনিপও অিফস 
অথবা এনিপও’র ওেয়বসাইট 
Dথেক সংƻহ করেত হেব 

১। এćপাট č সািভčস ƻহেণর জ 
এককালীন ৫০ডলার । 
২। এćপাট č থাকাকালীন সমেয় 
wিতিদেনর জ ১২ ডলার। এনিপও’র 
পিরচালেকর অ尀&েল ডলােরর 
সমপিরমান Nেóর টাকা নগদ/Dচক 
আকাের wদান করেত হেব । 

০৬ মাস জনাব Dমাঃ মিন〉щামান 
গেবষণা কম čকতčা , এনিপও 

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

ইেমইল: 
monir_npo01@yahoo.com 

 
 

 
 

৩. কম čকতčা/কম čচা
রীেদর wিশ,ণ 
িফ wদান 

সংি┦þ দuর/সং┻ার 
অ尀&েল িজ.ও 
জািরকরণ। 
 

১। সংি┦þ wিত«ােনর িবল / 
ভাউচার 
২।  মেনানয়নপm 

িবনাNেó ০৫ িদন Dমাছাঃ আিবদা Fলতানা  
ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

Dমাবা: +৮৮০১৭২২১৪৩৪২৫ 
ইেমইল: 

mostabedaeco@yahoo.com
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dিমক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত 
wেয়াজনীয় কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

Dসবার 
Nó 
এবং  

পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
উùরািধকার Dঘাষণা পm - 
০৩কিপ 
৭। নYনা Àা,র ও হােতর 
প扮চ আং)েলর ছাপ - 
০৩কিপ 
৮। Dপনশন ম悲ির আেদশ-
০১কিপ 
৯।  পাওনািদর না-দািব সনদ 
-২ কিপ  
১০। িবভাগীয় মামলা Dনই-২ 
কিপ 
১১। জাতীয়তা সনদ -২ কিপ 
 

৪. ১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদর 
পািরবািরক Dপনশন 
(চাকিররত অব┻ায় 
＞Ƶ砀বরণ করেল) 
ম悲িরর আেবদন 
িন┯িù 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর Dপনশন 
ম悲েরর জ 
ম∩ণালেয় Dwরণ। 
 

১। চাকিরর িববরণী- ০১ 
কিপ                  
২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম悲ির পm-০১কিপ 
৩। wত砀ািশত Dশষ Dবতন 
পm/Dশষ Dবতন পm (wেযাজ砀 
D,েm)-    ০১কিপ 
৪। পািরবািরক Dপনশেনর 
আেবদন পm ফরম  -   
০১কিপ 
৫। সত砀ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। উùরািধকার সনদপm ও 
নন Ḁািরজ সা㼀 čিফেকট - 
০৩কিপ 
৭। নYনা Àা,র ও হােতর 
প扮চ আং)েলর ছাপ - 
০৩কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন 
এবং অবসর ভাতা ও 
আ尀েতািষক উেùালন করার 
জ ,মতা অপ čণ সনদ -০৩ 
কিপ 
৯। 
িচিকৎসক/Dপৗরসভা/ইউিনয়
ন পিরষদ 
Dচয়ারḀান/কাউি⼀লর ক柴čক 
wদù ＞Ƶ砀 সনদ পm-০১ 
কিপ 
১০। Dপনশন ম悲ির আেদশ-
০১কিপ 

িবনাNেó ০৫( প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

৫. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর  
কম čচারীেদর Dপনশন 

ম悲িরপm জাির ১। সািভ čস Uক/চাকিরর 
িববরণী- ০১ কিপ                 

িবনাNেó ০৫( প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 
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dিমক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত 
wেয়াজনীয় কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

Dসবার 
Nó 
এবং  

পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
ম悲ির ২। িপআরএল-এ গমেনর 

ম悲ির পm-০১ কিপ 
৩। wত砀ািশত Dশষ Dবতন 
পm/Dশষ Dবতন পm (wেযাজ砀 
D,েm)-    ০১কিপ 
৪। Dপনশন ফরম -   ০১ 
কিপ 
৫।পাসেপাট č সাইেজর  
সত砀ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। wাuⶐ Dপনশেনর ペবধ 
উùরািধকার Dঘাষণা পm - 
০৩কিপ 
৭। নYনা Àা,র ও হােতর 
প扮চ আং)েলর ছাপ -০৩কিপ 
৮। Dপনশন ম悲ির আেদশ-
০১কিপ 
৯।  যাবতীয় পাওনািদর না-
দািব সনদ -২ কিপ  
১০। িবভাগীয় মামলা Dনই-২ 
কিপ 
১১। জাতীয়তা সনদ -২ কিপ 
১২। অغীকারপm – ২ কিপ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

৬.  ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čচারীেদর 
পািরবািরক Dপনশন 
ম悲ির 

 
ম悲িরপm জাির 

১। সািভ čস Uক/চাকিরর 
িববরণী- ০১ কিপ                 
২। িপআরএল-এ গমেনর 
ম悲ির পm-০১কিপ 
৩। wত砀ািশত Dশষ Dবতন 
পm/Dশষ Dবতন পm (wেযাজ砀 
D,েm)-    ০১কিপ 
৪। পািরবািরক Dপনশেনর 
আেবদন পm ফরম -০১কিপ 
৫। সত砀ািয়ত ছিব ০৪ কিপ 
৬। উùরািধকার সনদপm ও 
নন Ḁািরজ সা㼀 čিফেকট - 
০৩কিপ 
৭। নYনা Àা,র ও হােতর 
প扮চ আং)েলর ছাপ- ০৩কিপ 
৮। অিভভাবক মেনানয়ন 
এবং অবসর ভাতা ও 
আ尀েতািষক উেùালন করার 
জ ,মতা অপ čন সনদ -০৩ 
কিপ 
৯। 
িচিকৎসক/Dপৗরসভা/ইউিনয়
ন পিরষদ 

িবনাNেó ০৫( প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 
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dিমক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত 
wেয়াজনীয় কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

Dসবার 
Nó 
এবং  

পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
Dচয়ারḀান/কাউি⼀লর ক柴čক 
wদù ＞Ƶ砀 সনদ পm-০১ 
কিপ 
১০। Dপনশন ম悲ির আেদশ-
০১কিপ 

৭. ১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদরভিবū 
তহিবেলর অিƻম 
ম悲র, অেফরতেযা© 
অিƻম ম悲র এবং 
灿ড়া0 উেùালেণর জ 
অথ č ম悲েরর   আেবদন 
িন┯িù 

 আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর ম悲েরর 
জ ম∩ণালেয় 
w쬉াব Dwরণ 
 

১। িনধ čািরত ফরেম 
দািখলؑত আেবদনপm 
২। িসএও, িশ� ম∩ণালয় 
ক柴čক ইF砀ؑত ভিবūত 
তহিবেলর  অথ č  জমা ি╃প 

িবনাNেó ০৩ (িদস) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

৮. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čকতčা ও 
কম čচারীেদর সাধারণ 
ভিবū তহিবল হেত 
অথ č ম悲র, 
অেফরতেযা© অিƻম 
ম悲র এবং 灿ড়া0 
উেùালেণর জ অথ č 
ম悲র 

ম悲িরপm জাির ১. িনধ čািরত ফরেম আেবদন 
২. িসএও, িশ� ম∩ণালয় 
ক柴čক  জমাؑত অেথ čর  ি╃প  

িবনাNেó ০৫  
(প扮চ)কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

৯. ১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদরবিহ: 
বাংলােদশ  舱㼀র 
আেবদন িন┯িù। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর 舱㼀 
ম悲েরর জ 
ম∩ণালেয় w쬉াব 
Dwরণ 

১। 舱㼀 wাīতার সনদ 
(িসএও হেত সংƻহ করেত 
হেব) 
২। আেবদনকারীর 
আেবদনপm 

িবনাNেó ০৫( প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১০. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čকতčা ও 
কম čচারীেদর বিহ: 
বাংলােদশ 舱㼀 ম悲ির 

ম悲িরপm ই-
Dমইল/ডােকযােগ 
আেবদনকারীর 
িনকট Dwরণ 

১) িনধ čািরত ছেক 
আেবদনপm 
২) যথাযথ ক柴čপ, ক柴čক 
wদù 舱㼀র wাīতা সনদ। 
 
আেবদন ফরম wািu┻ানঃ  
(১) এনিপও’র ওেয়বসাইট 
(২) িসএও, িশ� ম∩ণালয় 

িবনাNেó ০৫( প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১১. ১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদর DÀ᭧ায় 
অবসর ƻহণ এবং 
পদত砀ােগর আেবদন 
িন┯িù 

w쬉াব wািuর পর 
িব2মান 
িবিধ/িবধান/আইেন
র আেলােক যথাযথ 
ⶐব┻া ƻহেণর জ 
ম∩ণালেয় w쬉াব 
Dwরণ 

আেবদনকারীর আেবদনপm িবনাNেó ০৫( প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১২. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čকতčা ও 

ম悲িরপm জাির আেবদনকারীর আেবদনপm িবনাN
Dó 

০৫( প扮চ) wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 
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dিমক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত 
wেয়াজনীয় কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

Dসবার 
Nó 
এবং  

পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
কম čচারীেদর DÀ᭧ায় 
অবসর ƻহণ এবং 
পদত砀াগ 

কম čিদবস ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

 
১৩. 

১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদরিপআরএল
ও ১৮ মােসর 
óাƻাī ম悲েরর 
আেবদন িন┯িù 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর 
óাƻাī ম悲েরর 
জ ম∩ণালেয় 
w쬉াব Dwরণ 
 

১। আেবদনপm 
২। এসএসিস’র 
সা㼀 čেফেকেটর সত砀ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। wধান িহসাব র,ণ 
কম čকতčার কায čালয় Dথেক 
舱㼀 wাīতার সনেদর 
Nলকিপ। 
৪। চাꌌরী িববরণী 

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১৪. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čকতčা ও 
কম čচারীেদর 
িপআরএল ও ১৮ 
মােসর óাƻাī 
ম悲র 

ম悲িরপm জাির ১। আেবদনপm 
২। এসএসিস’র 
সা㼀 čেফেকেটর সত砀ািয়ত 
ফেটাকিপ 
৩। 舱㼀 wাīতার সনেদর 
Nলকিপ  
৪। সািভ čস Uক  

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১৫. 
 

১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদর  অিজčত 
舱㼀র আেবদন 
িন┯িù। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর 舱㼀 
ম悲েরর জ 
ম∩ণালেয় w쬉াব 
Dwরণ। 
 

১।  আেবদনপm 
২। 舱㼀 wাīতার সনদ 
(িসএও হেত সংƻহ করেত 
হেব) 
 

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১৬.  ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čকতčা ও 
কম čচারীেদর অিজčত 
舱㼀 ম悲র। 

ম悲িরপm জাির ১. আেবদনপm 
২. 舱㼀র িহসাব  

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১৭. ১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদর  w郴িত 
舱㼀র আেবদন 
িন┯িù। 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর 舱㼀 
ম悲েরর জ 
ম∩ণালেয় w쬉াব 
Dwরণ। 
 

১। আেবদনপm 
২। ডাiােরর পরামশ čপm 
 

িবনাNেó ০৩ (িতন) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১৮. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čকতčা ও 
কম čচারীেদর w郴িত 
舱㼀 ম悲র। 

ম悲িরপm জাির 
 

১। আেবদনপm 
২। ডাiােরর পরামশ čপm 
 

িবনাNেó ০৩ (িতন) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

১৯. ১ম ও ২য় D缀ণীর 
কম čকতčােদর  
অসাধারণ 舱㼀র 

আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
wািuর পর 舱㼀 

 আেবদনপm 
 

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
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dিমক 
নং 

Dসবার নাম Dসবা wদান পǃিত 
wেয়াজনীয় কাগজপm 

এবং wািu┻ান 

Dসবার 
Nó 
এবং  

পিরেশাধ 
পǃিত 

Dসবা wদােনর 
সময়সীমা 

দািয়氶wাu কম čকতčা 
(নাম, পদিব, Dফান নbর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
আেবদন িন┯িù। ম悲েরর জ 

ম∩ণালেয় w쬉াব 
Dwরণ। 
 

ajabber755@gmail.com 

২০. ৩য় ও ৪থ č D缀ণীর 
কম čকতčা ও 
কম čচারীেদর অসাধারণ 
舱㼀ম悲র। 

ম悲িরপm জাির  আেবদনপm িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

২১. সরকাির কম čচারীর 
চাꌌরীরত অব┻ায় 
＞Ƶ砀বরণ জিনত 
কারেণ আিথ čক অ尀দান 
সিকčত w쬉ােবর 
আেবদন  জনwশাসন 
ম∩ণালেয় Dwরেণর 
জ িশ� ম∩ণালেয় 
Dwরণ 

জনwশাসন 
ম∩ণালেয় Dwরেণর 
জ িশ� ম∩ণালেয় 
w쬉াব Dwরণ 

১. িনধ čািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসক ক柴čক wদù 
＞Ƶ砀  সনদপm 

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

২২. সরকাির কম čচারী 
চাকরীরত অব┻ায় 
)〉তর আহত হেয় 
┻ায়ী  অ,মতা জিনত 
কারেণর অ尀দান 
সিকčত w쬉ােবর 
আেবদন  জনwশাসন 
ম∩ণালেয় Dwরেণর 
জ িশ� ম∩ণালেয় 
Dwরণ 

জনwশাসন 
ম∩ণালেয় Dwরেণর 
জ িশ� ম∩ণালেয় 
w쬉াব Dwরণ 

১. িনধ čািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসক ক柴čক wদù 
অ,মতার সনদপm 

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

২৩. সরকাির কম čচারীর 
চাকরীরত অব┻ায় 
＞Ƶ砀বরণ জিনত 
কারেণ দাফন –কাফন  
বাবদ অনুদান 
সিকčত আেবদন 
কম čচারী কóান Dবােড č 
Dwরণ। 

কম čচারী কóাণ 
Dবােড č w쬉াব Dwরণ 

১. িনধ čািরত ফরেম আেবদন 
২. িচিকৎসেকর ＞Ƶ砀র  
সনদপm 

িবনাNেó ০৫ (প扮চ) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 

২৪. িলেয়ন ম悲েরর 
আেবদন িন┯িù 

আেবদন wািuর পর 
িলেয়ন ম悲েরর 
জ ম∩ণালেয় পm 
Dwরণ। 

১. িনেয়াগ পm 
২. যথাযথ ক柴čপে,র 
Fপািরশ 
৩. Yচেলকা 
 
 

িবনাNেó ০৩ (িদস) 
কম čিদবস 

wশাসিনক কম čকতčা, এনিপও। 
Dফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫ 

ইেমইল: 
ajabber755@gmail.com 
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অিভেযাগ wিতকার ⶐব┻াপনা (GRS) 
Dসবা wািuেত অসWþ হেল দািয়氶wাu কম čকতčার সেغ Dযাগােযাগ ক〉ন। তার কাছ Dথেক সমাধান পাওয়া না Dগেল িনেcাi পǃিতেত 
Dযাগােযাগ কের আপনার সম/া অবিহত ক〉ন। 

 

dিমক নং কখন Dযাগােযাগ 
করেবন 

কার সেغ Dযাগােযাগ 
করেবন 

Dযাগােযােগর Сকানা িন┯িùর 
সময়সীমা 

১ 
দািয়氶wাu 
কম čকতčা সমাধান 
িদেত না পারেল 

অিভেযাগ িন┯িù 
কম čকতčা(অিনক) 

নাম ও পদিব: জনাব এ 㼀 এম Dমাজাে�ল হক, 
ঊFčতন গেবষণা কম čকতčা, এনিপও 
৯১,মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০।  
Dফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭ 
Dমাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল:   mozammel_atm01@yahoo.com 

৩০ কায čিদবস 

২ 

অিভেযাগ িন┯িù 
কম čকতčা িনিদ čþ 
সমেয় সমাধান 
িদেত ⶐথ č হেল 

আিপল কম čকতčা 

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

২০ কায čিদবস 

৩ 

আিপল কম čকতčা 
িনিদ čþ সমেয় 
সমাধান িদেত ⶐথ č 
হেল   

মি∩পিরষদ িবভােগর 
অিভেযাগ ⶐব┻াপনা 
Dসল 

মি∩পিরষদ িবভাগ 
 

৬০ কায čিদবস 

 

আপনার (Dসবা গহীতার) কােছ আমােদর (Dসবা wদানকারীর) wত砀াশা 

dিমক নং wিতiত/কািлত Dসবা wািuর লে,砀 করণীয় 

১. িনধ čািরত ফরেম যথাযথভােব স彬ণ č তC সbিলত/সং�i তC সহকাের 场রণؑত আেবদন জমা wদান 

২. যথাযথ wিdয়ায় wেয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৩. wেযাজ砀 D,েm Dমাবাইল Dমেসজ/ ইেমইেলর িনেদ čশনা অ尀সরন করা 

৪. সা,ােতর জ িনধ čািরত সমেয়র 场েব čই উপি┻ত থাকা 

৫. অনাবǒক Dফান /তদিবর না করা 
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িlতীয়-অ‡ায় 
 

মাননীয় wধানম∩ীর Dঘাষণা: 
 

উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আেȁালন Dঘাষণা 
এনিপও গত ০২ অে_াবর, ২০১১ তািরেখ Dহােটল dপসী বাংলা, ঢাকা “Multilateral Conference on 

Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for 2021”শীষ čক ব�Nখী জাতীয় সে�লেনর আেয়াজন কের।  
সে�লেনর উেlাধনী অ尀«ােন গণwজাত∩ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় wধানম∩ী Dশখ হািসনা উপি┻ত িছেলন। উi অ尀«ােন মাননীয় 
wধানম∩ী Dশখ হািসনা ০৩ (িতন) 㼀 Dঘাষণা wদান কেরনঃ 

 
Dহােটল dপসী বাংলা, ঢাকা (০২ অে_াবর ২০১১) 

 
০১।  উৎপাদনশীলতােক ‘‘জাতীয় আেȁালন’’ িহেসেব গেড় Dতালা । 
০২। wিত বছর D缀« িশ� wিত«ান ও উে2াiার মােঝ ‘‘াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ এওয়াড č’’ 

wদান করা এবং 
০৩।  wিত বছর ০২ অে_াবর Dক ‘‘ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’’ িহেসেব পালন করা। 
 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ এ ঐিতহািসক Dঘাষণা উৎপাদনশীলতা আেȁালনেক আেরা Dবগবান ও স＞ǃ কেরেছ। 
 

াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č 
 

াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č-২০১৮ এবং ইনি┷㼀উশনাল এিwিসেয়শন Dd┷-২০১৮ 
wদান: 

িশ� খােত িবেশষ অবদােনর জ ৬« বােরর মত াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č-২০১৮ এবং 
wথম বােরর মত ইনি┷㼀উশনাল এিwিসেয়শন Dd┷-২০১৮ wদান কেরেছ িশ� ম∩ণালেয়র দuর এনিপও । গত ২৮ Êলাই, ২০১৯ 



29 
 

তািরেখ রাজধানীর িডে�ামা ইিȀিনয়াস č ইনি┷㼀উট িমলনায়তন, কাকরাইল এ িনব čািচত িশ�/Dসবা wিত«ােনর wিতিনিধেদর হােত wধান 
অিতিথ িহেসেব 猖র┴ােরর সনদ ও 吁িফ Ƶেল Dদন িশ� ম∩ী জনাব ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান এম.িপ । িশ� ম∩ণালেয়র সিচব জনাব 
Dমাঃ আবᴜল হািলেমর সভাপিতে氶 অ尀«ােন wধান অিতিথ িহেসেব উপি㼰হত িছেলন িশ� ম∩ী জনাব ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান, এম.িপ 
এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি┻ত িছেলন িশ� wিতম∩ী জনাব কামাল আহেমদ মÊমদার, এম.িপ । অ尀«ােন Àাগত বiⶐ রােখন 
এনিপও এর পিরচালক (�Ȳ সিচব) জনাব এস.এম. আশরা常щামান । অ尀«ােন উৎপাদনশীলতা 6িǃ ও উৎপািদত পেà উৎকষ čতা সাধেন 
)〉氶场ণ č অবদােনর Àীؑিত Àdপ ০৬㼀 ক砀াটাগিরেত ২৮㼀 D缀« িশ�/Dসবা wিত«ানেক াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ 
অ砀াওয়াড č-২০১৮ wদান করা হয় এবং wথম বােরর মত উৎপাদনশীলতা কায čdেম বিল« 唱িমকার ÀীؑিতÀ〉প ০৩㼀 ⶐবসায়ী সংগঠনেক 
ইনি┷㼀উশনাল এিwিসেয়শন Dd┷-২০১৮ wদান করা হয় । 

 

াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č-২০১৮ এবং  ইনি┷㼀উশনাল এিwিসেয়শন Dd┷-২০১৮ wদান অ尀«ােন িশ� ম∩ণালেয়র 
সিচব জনাব Dমাঃ আবᴜল হািলম মেহাদেয়র সভাপিতে氶 wধান অিতিথ িহেসেব উপি┻ত িছেলন িশ� ম∩ণালেয়র মাননীয় ম∩ী জনাব  ┬〉ল মিজদ 
মাহYদ �মান, এম.িপ িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি┻ত িছেলন িশ� ম∩ণালেয়র মাননীয় wিতম∩ী জনাব কামাল আহেমদ মÊমদার, এম.িপ।  

 

        অ尀«ােন wধান অিতিথর বiⶐ রাখেছন িশ� ম∩ণালেয়র মাননীয় ম∩ী জনাব ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান, এম.িপ। 
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অ尀«ােন িবেশষ অিতিথর বiⶐ রাখেছন িশ� ম∩ণালেয়র মাননীয় wিতম∩ী জনাব কামাল আহেমদ মÊমদার, এম.িপ। 

 

 

               অ尀«ােন সভাপিতর বiⶐ রাখেছন িশ� ম∩ণালেয়র সােবক সিচব জনাব Dমাঃ আবᴜল হািলম ।  
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             অ尀«ােন Àাগত বiⶐ wদান কেরন এনিপও’র পিরচালক (�Ȳ সিচব) জনাব এস.এম. আশরা常щামান ।  

猖র┴ারwাu wিত«ান)েলা হেলা: 

6হৎ িশ� ক砀াটাগিরর খা2 উপ-খােত িনব čািচত wিত«ান হে᭧- ময়মনিসংহ এেƻা িলিমেটড, ┴য়ার 常ড অ砀া伀 Dবভােরজ 
িলিমেটড ও অিলিক ই伀ািȃজ িলিমেটড। 6হৎ িশ� ক砀াটাগিরর Dকিমক砀াল উপ-খােত িনব čািচত wিত«ান হে᭧- Dবিćমেকা 
ফাম čািসউ㼀ক砀ালস িলিমেটড, এিসআই Dগাদেরজ এেƻােভট wাইেভট িলিমেটড ও অল�া┷ বাংলােদশ িলিমেটড । 6হৎ িশ� ক砀াটাগিরর 
ই┿াত ও wেকৗশল উপ-খােত িনব čািচত wিত«ান হে᭧-  বাংলােদশ ি┷ল ির-Dরািলং িমলস িলিমেটড, িবআরিব Dকবল ই伀ািȃজ 
িলিমেটড ও ইফাদ অেটাজ িলিমেটড । 6হৎ িশ� ক砀াটাগিরর অা িনব čািচত wিত«ান হে᭧- ┷砀া伀াড č ⶐাংক িলিমেটড, িГ㼀শ 
আেমিরকান Dটাⶐােকা বাংলােদশ Dকাািন িলিমেটড ও ওয়ালটন হাই-Dটক ই伀ািȃজ িলিমেটড । মাঝাির িশ� ক砀াটাগিরর িনব čািচত 
wিত«ান হে᭧- িডভাইন আই㼀 িলিমেটড, সা’দ Yসা DফিГć িলিমেটড ও িকউ এন এস কনেটইনার সািভ čেসস িলিমেটড । +ꊨ িশ� 
ক砀াটাগিরর িনব čািচত wিত«ান হে᭧- বغ Dবকারস িলিমেটড, সান Dবিসক Dকিমক砀ালস িলিমেটড ও মাসেকা ওভারিসস িলিমেটড । 
মাইেdা িশ� ক砀াটাগিরর িনব čািচত wিত«ান হে᭧- Úাট č Dলদার Dwাডা_স ও অনা িক伀ারগােট čন 渤ল । ꌌ㼀র িশ� ক砀াটাগিরর িনব čািচত 
wিত«ান হে᭧- হ Fখন U㼀কস ও হািমম óািসক িবউ㼀 পাল čার। রা&ায়濾 িশ� ক砀াটাগিরর িনব čািচত wিত«ান হে᭧- wগিত ই伀ািȃজ 
িলিমেটড, িচটাগাং  ইউিরয়া ফা㼀 čলাইজার িলিমেটড ও 睬লনা িশপইয়াড č িলিমেটড । এ ছাড়া ইনি┷㼀উশনাল এিwিসেয়শন Dd┷-২০১৮ 
এর জ িনব čািচত হেয়েছ জাতীয় +ꊨ ও ꌌ㼀র িশ� সিমিত, বাংলােদশ নািসব, বাংলােদশ িনটওয়砀ার Ḁা尀ফ砀াকচারাস č অ砀া伀 এćেপাট čাস č 
অ砀ােসািসেয়শন (িবেকএমইএ) এবং বাংলােদশ এেƻা-wেসসরস অ砀ােসািসেয়শন (বাপা) । 
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াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č-২০১৮ এবং ইনি┷㼀উশনাল  এিwিসেয়শন Dd┷-২০১৮ wাuেদর +প ছিব । 

 

 

াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 এ伀 Dকায়ািল㼀 এিćেল⼀ অ砀াওয়াড č-২০১৮ এবং ইনি┷㼀উশনাল  এিwিসেয়শন Dd┷-২০১৮ wদান অ尀«ােন আগত 
অিতিথ6েȁর একাংশ । 

 

 িশ� ম∩ণালেয়র মাননীয় ম∩ী জনাব  ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান, এম.িপ বেলন, তীГ wিতেযািগতাNলক আ0জčািতক পয čােয় 
wিতেযািগতার জ পেàর )ণগতমান বাড়ােনার Dকান িবক� Dনই। িতিন বেলন ⶐবসাবাㄙব িশ� ম∩ণালয় Dদেশর সhাবনাময় িশ� 
খাতসNেহর িবকােশ wেয়াজনীয় নীিত সহায়তা িদেয় আসেছ । এেত Dদেশর অথ čৈনিতক ┻িবরতা Dকেট Dগেছ । এখন অথ čনীিতেক আরও 
গিতশীল করার সময় এেসেছ বেল ম0ⶐ কেরন িশ� ম∩ী ।  
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 িশ� wিতম∩ী জনাব কামাল আহেমদ মÊমদার, এম.িপ বেলন, দািরꊨ িবেমাচন, অথ čৈনিতক স＞িǃ ও জীবনযাmার মােনা�য়েন 
উৎপাদনশীলতা 6িǃর wিত রা&ায়ù িশ� wিত«ান, Dবসরকাির িশ� উে2াiা ও ⶐবসায়ীেদর আেরা মেনােযাগী হেত হেব । ২০২১ Dথেক 
২০৩০ সাল পয č0 উৎপাদনশীলতার গড় বািষ čক w6িǃ ৫.৬ শতাংেশ উ�ীত করার Dয ল,砀মাmা িনধ čারণ করা হেয়েছ তা অজčেন িশ� 
wিত«ােনর কম╋ ও উৎপাদন wিdয়ার দ,তার মান 6িǃ করেত হেব । সরকােরর িবিভ� উৎসাহ উ⨀ীপনাNলক কায čdম বা쬉বায়েনর ফেল 
Dদেশর িশ� খােত নƵন মাmা �i হেয়েছ বেল উে︁খ কেরন িশ� wিতম∩ী । িশ� সিচব বেলন, বাংলােদশ সহЙাㄩ উ�য়ন অভীþ 
(এসিডিজ) অজčেন সফলতার Àা,র Dরেখ Dটকসই উ�য়ন অভীþ (এসিডিজ) অজčেন উৎপাদনশীলতা আেরা বাড়ােত হেব । অিধক দ,তা 
ও Dযা©তার সেغ সদ ⶐবহার করেল িশ� wিত«ােনর উৎপাদন বাড়েব এবং Dসই সেغ পিরেবশ Fরি,ত থাকেব বেল িতিন ম0ⶐ 
কেরন। অ尀«ােন 猖র┴ার wাuেদর মে‡ ময়মনিসংহ এেƻা িলিমেটেডর ⶐব┻াপনা পিরচালক ইিলয়াস ＞ধা ও িবেকএমইএ’র ভারwাu 
সভাপিত মনFর আহেমদ বiৃতা কেরন । িশ� উে2াiারা সরকােরর এ Àীؑিত wদােনর উে2াগেক Àাগত জানান । এ উে2াগ আগামী 
িদেন নƵন নƵন wিত«ানেক িনজ িনজ িশ� কারখানায় উৎপাদনশীলতা বািড়েয় জাতীয় অথ čৈনিতক অƻগিতেত ইিতবাচক অবদান রাখার 
অ尀েwরণা Dজাগােব বেল তারা ম0ⶐ কেরন । 
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wবতčেনর বছর Dথেক িবেবচনাধীন বছর পয č0( ২০১২-২০১৮) খাতিভিùক Dমাট 猖র┨ার: 

সাল ক砀াটাগির-এ: 
6হৎ িশ� 

 

ক砀াটাগির-
িব: মাঝাির 

িশ� 

 

ক砀াটাগ
ির-িস: 

+ꊨ িশ� 

 

ক砀াটাগ
ির-িড: 
মাইেdা 

িশ� 

 

ক砀াটাগ
ির-ই: 
ꌌ㼀র 
িশ� 

 

ক砀াটাগির-
এফ: 

রা&ায়ù িশ� 
wিত«ান 

,কেপ čােরশন/ 
সরকার 
িনয়ি∩ত 
wিত«ান 

সNহ 

ইনি┷㼀উ
শনাল 
এিwিসেয়
শন 
অ砀াওয়াড č 

Dমাট 

২০১২ ১ ১ ৩ ১ ১ ৩ - ১০ 
২০১৩ ৩ ৩ ৩ ২ ৩ ৩ - ১৭ 
২০১৪ মেনানয়ন Dদয়া 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 čেমাট 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 č0 সালিভিùকDমাট 猖র┨ারwদােনর সংŜা:
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        ২০১২-২০১৮ সাল পয č0  ক砀াটাগিরিভিùক Dমাট 猖র┨ার  wদােনর সংŜা:  

 

২০১২-২০১৮ সাল পয č0  ক砀াটাগিরিভিùক Dমাট 猖র┨ার  wদােনর সংŜা 

 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস - ২০১৯ 
 

অা বছেরর ায় গত ০২ অে_াবর, ২০১৯ তািরেখ সারা Dদশⶐাপী নানা আেয়াজেনর ম‡ িদেয় জাতীয় উৎপাদনশীলতা 
িদবস-২০১৯ পালন করা হয়। জাতীয় পয čােয় সেচতনতা 臣িþর মা‡েম Dদেশর িশ�, ؑিষ ও Dসবাসহ িবিভ�খােত উৎপাদনশীলতা বাড়ােত 
এই িদবস㼀 উদযাপন করা হয়। এ বছর িদবেসর Nল wিতপা2 িবষয় িছল Ò‰ewk¦K cÖwZ‡hvwMZvq Drcv`bkxjZvÕÕ (Productivity 
for Global Competitiveness) িদবস㼀 উপলে,砀 মহামা রা&পিত ও মাননীয় wধানম∩ী 尝থক 尝থক বাণী িদেয়েছন। িশ� 
ম∩ণালেয়র আওতাধীন wিত«ান াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 অগ čানাইেজশন (এনিপও) িদবস㼀 Dক�ীয়ভােব উদযাপন উপলে,砀 িব쬉ািরত 
কম č郴িচ পালন কের। 

 
কম č郴িচর অংশ িহেসেব ঐিদন সকাল ৮টায় রাজধানীর ওসমানী 擦িত িমলনায়তন সংলё সড়ক Dথেক এক বণ čাঢ砀 Dশাভাযাmার 

আেয়াজন করা হয়। সােবক িশ�সিচব জনাব Dমা:আবᴜল হািলম এর Dন柴ে氶 িশ� ম∩ণালয় এবং এর আওতাধীন িবিভ� Dস_র-
কেপ čােরশন ও সং┻ার ঊFčতন কম čকতčা, এনিপও, এিপও Dসাসাই㼀 ফর বাংলােদশ, নািসব, D吁ডবিড ও উে2াiা সংগঠেনর wিতিনিধ, 
িশ�-কারখানার মািলক, 缀িমক ও কম čচািররা Dশাভাযাmায় অংশƻহন কেরন। 
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Dশাভাযাmা Dশেষ িশ� ম∩ণালেয়র সামেন এক পথসভার আেয়াজন করা হয়। এেত বiতৃাকােল সােবক িশ�সিচব জনাব Dমাঃ 

আবᴜল হািলম বেলন, উৎপাদনশীলতা 6িǃর মা‡েম জনগেণর জীবনমান কািлত পয čােয় উ�ীত করেত wধানম∩ী Dশখ হািসনা 
উৎপাদনশীলতােক ‘জাতীয় আেȁালনｘ িহেসেব Dঘাষণা কেরেছন। িশ�, ؑিষ, Dসবাসহ সকলখােত উৎপাদনশীলতা বািড়েয় ২০২১ সােলর 
মে‡ ম‡ম আেয়র বাংলােদশ গেড় Dতালাই এ আেȁালেনর ল,砀। এ ল,砀 অজčেন সরকাির-Dবসরকাির পয čােয় পিরকি�তভােব 
উৎপাদনশীলতা 6িǃর উে2াগ িনেয় পà ও Dসবার )ণগতমােন উৎকষ čতা আনেত হেব। এজ িতিন িবিভ�খােত কম čরত 缀িমক, মািলক, 
কম čচাির, ⶐব┻াপকসহ সংি┦þ সবাইেক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক আেȁালেন সািমল হওয়ার আহবান জানান। 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর Dশাভাযাmার ဘভ উেlাধন Dঘাষণা কেরন িশ� ম∩ণালেয়র সােবক সিচব জনাব Dমাঃ আবᴜল হািলম 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে,砀 আেয়ািজত Dশাভাযাmার একাংশ 
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এছাড়া এ িদন সকাল ১১.০০ টায় রাজধানীর িসরডাপ িমলনায়তেন এক আেলাচনা সভা অ尀ি«ত হয়। াশনাল Dwাডাক㼀িভ㼀 

অগ čানাইেজশন (এনিপও) আেয়ািজত এ আেলাচনা সভায় িশ�ম∩ী জনাব ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান, এম.িপ wধান অিতিথ  িহেসেব 
উপি┻ত িছেলন। আেলাচনা সভায় সভাপিত氶 কেরন িশ� ম∩ণালেয়র সিচব জনাব Dমা: আবᴜল হািলম। অ尀«ােন Àাগত বiⶐ রােখন 
এনিপও’র ভারwাu পিরচালক জনাব Dমাহা�দ সালাউি⨀ন । এছাড়া িশ� ম∩ণালেয়র অিতিরi সিচব িমê ৎ常ন নাহার Dবগম এবং 
এনিপও’র িবদায়ী পিরচালক জনাব এস.এম. আশরা常щামান উi অ尀«ােন বiⶐ রােখন । 

 
িদবস㼀 উপলে,砀 মহামা রা&পিত ও মাননীয় wধানম∩ী 尝থক 尝থক বাণী িদেয়েছন। মহামা রা&পিত ত扮র বাণীেত বেলন, 

"উৎপাদনশীলতা জাতীয় অথ čনীিতর এক㼀 অপিরহায č  অغ । এ㼀 এক㼀 Dদেশর সামিƻক অথ čৈনিতক কায čdমেক 氶রািZত কের এবং 
উৎপাদন, সэয়, িবিনেয়াগ এবং কম čসং㼰হােনর Fেযাগ বাড়ােত )〉氶场ণ č 唱িমকা পালন কের । বাংলােদশ এখন িবেh উ�য়েনর Dরাল 
মেডল িহেসেব িবেবিচত হে᭧ । Dটকসই অথ čৈনিতক এবং সামািজক উ�য়েনর জ আমরা সব čা氶ক wেচþা চািলেয় যাি᭧ । উ�য়েনর ধারা 
চলমান রাখার জ আমােদরেক আেরা Dবিশ wিতেযািগতাNলক হেত হেব”।  

 ি坝িন ত扮র বাণীেত আরও বেলন, বাংলােদশ এখন উ�য়েনর মহাসড়ক এিগেয় চলেছ । নানািবধ wিত&লতা সে濾ও Dদেশর 
অথ čৈনিতক w6িǃর হার dমাগত বাড়েছ । সরকার dপক� ২০২১ এবং জািতসংঘ Dঘািষত Dটকসই উ�য়ন ল,砀মাmা ২০৩০ বা쬉বায়েন 谗ঢ় 
সংক�বǃ । এছাড়া ২০৪১ সােলর মে‡ বাংলােদশেক উ�ত Dদেশ dপা0েরর ল,砀 িনধ čারণ করা হেয়েছ । wিতেযািগতাNলক িবেh Dটকসই 
উ�য়েনর জ সেব čাтমােনর পà উৎপাদন ও Dসবা িনি┡ত করা অত砀0 )〉্氶场ণ č । Dসজ সকল অথ čৈনিতক Dস_েরর উৎপাদনশীলতা 
6িǃ করেত হেব ”। 

মাননীয় wধানম∩ী Dশখ হািসনা বেলন, “উৎপাদনশীলতা 睬বই )〉氶场ণ č কারণ এ㼀 w6িǃ ও আয়쬉র িনধ čারেণ wধান উপাদান 
িহেসেব কাজ কের । Dয Dদশ কম খরেচ অিধক )ণগত মানস� ꊨⶐ উৎপাদন করেব Dস Dদশ তেতা Dবিশ Fিবধাজনকভােব এিগেয় যােব 
। তাই উৎপাদনশীলতা 6িǃ ছাড়া অ Dকান িবক� নাই । ইেতামে‡ আমরা িনc ম‡ম আেয়র Dদেশ উ�ীত হেয়িছ । আমরা িভশন-২০২১ 
বা쬉বায়েনর 睬ব কাছাকািছ অব㼰হান করিছ । ২০৪১ সােলর মে‡ আমরা উ�ত স＞ǃ Dদেশ পিরণত হওয়ার সংক� িনেয়িছ । একই সমেয় 
সরকার ২০৩০ সােলর মে‡ জািতসংঘ Dঘািষত Dটকসই উ�য়ন ল,砀মাmা 场রণ করেত বǃপিরকর । এই ল,砀মাmা অজčন করেত সকল 
Dস_ের উৎপাদনশীলতা 6িǃ করা অপিরহায č । এজ জনগেণর মে‡ উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা 6িǃ জ〉ির ”। 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর Dশাভাযাmার সমাপনী বiⶐ wদান করেছন সােবক িশ� সিচব Rbve ‡gvt Ave`yj nvwjg 
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আেলাচনা অ尀«ােন িশ�ম∩ী জনাব ┬〉ল মিজদ মাহYদ �মান এম.িপ বেলন,G eQi RvZxq Drcv`bkxjZv w`e‡mi 
cÖwZcv`¨ welq wba©viY Kiv n‡q‡Q, ペবিhক wিতেযািগতায় 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|  

 
ি坝ি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 Í̄v 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 cȪ ‘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 ª̀æZ 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|  

ি坝ি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 বiেⶐ সােবক িশ� সিচব জনাব Dমাঃ আবᴜল হািলম বেলন, এসিডিজর িশ� সিকčত ল,砀 অজčেন দ,তার সেغ 
সীিমত সদ কােজ লাগােনার Dযা©তা অজčন করেত হেব । এ D,েm উৎপাদনশীলতা 6িǃ এক㼀 )〉氶场ণ č হািতয়ার । এর মা‡েম কম 
খরেচ ও কম সমেয় Dবিশ লাভবান হওয়ার Fেযাগ রেয়েছ । +ধা ও দািরꊨYi শাি0ময় 尝িথবী গেড় Ƶলেত উৎপাদনশীলতা 6িǃর Dকােনা 
িবক� Dনই বেল িতিন ম0ⶐ কেরন। উৎপাদনশীলতা 6িǃর মা‡েম এ পিরবতčেনর সােথ খাপ খাইেয় িনেত িতিন িশ� ম∩ণালেয়র 
কম čকতčা-কমčচারীেদর wিত আহবান জানান। 

অিতিরi সিচব িমê ৎ常ন নাহার বেলন, গতা尀গিতক উৎপাদেনর ধারা Dথেক Dবিরেয় আসেত হেব । সহজলভ砀 缀ম lারা 
উৎপাদনশীলতা 6িǃ করা সhব নয় । wিতেযািগতাNলক িবেh 㼀েক থাকেত উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার িবক� Dনই । wথাগত 猖রেনা 
উৎপাদন পǃিত বাদ িদেয় আ缠িনকায়েন Dজার িদেত হেব ।  

অ尀«ােন বiারা আরও বেলন, উৎপাদনশীলতার িবচাের এিশয়া wশা0 মহাসাগরীয় Dদশ)েলার মে‡ বাংলােদশ 
ƵলনাNলকভােব এখনও িপিছেয় রেয়েছ । উৎপাদনশীলতার উ�য়েন এনিপও wণীত মা┷ার �砀ান বা쬉বায়েনর মা‡েম আগামী চার বছেরর 
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মে‡ই জাতীয় পয čােয় উৎপাদনশীলতা িl)ণ করা সhব । তারা খাতিভিùক উৎপাদনশীলতা বাড়ােত জাপােনর 㼀িকউএম, কাইেজন, িসć 
িসগমা, ফাইভ এস ইত砀ািদ কায čকর Dকৗশল অ尀সরেণর পরামশ č Dদন । এর মা‡েম @ত উৎপাদনশীলতা বািড়েয় বাংলােদশ িশ�ায়েন 
কািнত গ0েⶐ Dপৗঁেছ যােব বেল তারা আশা wকাশ কেরন । 
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