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নযাশনাল প্রাডাকটির্িটি অর্িানাইজেশন (এনর্পও) এর কর্িসম্পাদজনর সার্বিক র্চত্র 
(Overview of the Performance of National Productivity Organisation) 

 

সাম্প্রর্িক অেি ন, চযাজলঞ্জ এবং ির্বষযৎ পর্রকল্পনা 
 
সাম্প্রর্িক বছর সর্জূের (৩ বছর) রধান অেি নসর্েূ:  

গত ৩ (রতন্) বছদর এন্রপও কততগ ক  ১১৯  টি প্ররশক্ষণ প্কাদসগ প্মাট  ৪৯৫৯ জন্দক 
উৎপােন্শীলতা রবষদয় প্ররশক্ষণ প্েয়া হদয়দছ। এ ছাড়া প্মাট ১৭ টি কমগশালায় ৯২৪ জন্ 
অাংশগ্রহণ কদর । এ সমদয় এরশয়ান্ প্প্রাডাকটিরিটি অগগান্াইদজশন্ (এরপও) এর সহদর্ারগতায়  
০৭ টি আন্তজগ ারতক প্সরমন্ার/কমগশালা সম্পন্ন হদয়দছ।  এদত বাাংলাদেশসহ ১৮ টি প্েদশর প্মাট 
১৪৮ জন্  অাংশগ্রহণ কদর। ০৫টি কারখান্ায় এরপও কততগ ক কাররগরী সহায়তা  প্রোন্ করা 
হদয়দছ।  ০২ অদটাবর উৎপােন্শীলতা রেবস  প্জলা এবাং উপদজলা  পর্গাদয় পারলত হদয়দছ। 
এন্রপও’র রন্জস্ব িবন্ রন্মগাণ প্রকল্প সরকার কততগ ক অন্ুদমারেত ও রন্মগাদণর েরপত্র  আহবান্ 
করা হদয়দছ ।  

 
সর্সযা এবং চযাজলঞ্জসর্ূে : 



এন্রপও’র রন্জস্ব প্কান্ প্েরন্াং ইন্রিটিউট এবাং মাঠ পর্গাদয় প্কান্ আঞ্চরলক অরফস ন্া থাকায় 
মাঠ পর্গাদয় সীরমত প্সবা প্রোন্ করা হদে । এছাড়া  গদবষণা খাদত বাদজট বরাে ন্া থাকায়  
উৎপােন্শীলতা খাদত গদবষণার রবস্ততরত সম্ভব হদে ন্া । 
 
ির্বষযৎ পর্রকল্পনা : 
অথগন্ীরতর রবরিন্ন খাত ও উপখাদত উৎপােন্শীলতার প্লদিল পররমাপ করা ।  এন্রপও’র 
কার্গক্রমদক আরও গরতশীল করার জন্য এন্রপও প্ক অরযেপ্তর এ উন্নীতকরন্ এবাং রাজশাহী, 
চট্টগ্রাম ও খলুন্ায় ০৩টি আঞ্চরলক অরফস রন্মগাণ। এছাড়া উৎপােন্শীলতা  রিরিক প্ররশক্ষণ , 
পরামশগ  ও গদবষণার প্ক্ষদত্র সরকারর প্ররতষ্ঠাদন্র সাদথ সাদথ প্বসরকারর প্ররতষ্ঠাদন্র ও প্সবা 
সম্প্রসারন্। 
 
    
২০১৭-১৮ অর্ি বছজরর সম্ভাবয রধান অেি নসর্ূেঃ   
 

১। ৪৫টি প্ররতষ্ঠাদন্ উৎপােন্শীলতার রবরিন্ন কলাদকৌশল রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন্ করা; 
২। KAIZEN পদ্ধরতদত ০৪টি প্ররতষ্ঠাদন্ কন্সালদটরি সারিগ স প্রোন্ করা; 
৩। রবরিন্ন প্ররতষ্ঠাদন্র উৎপােন্শীলতা রবষয়ক গরত প্রকত রত রন্যগারণ পূবগক ৯টি জররপ 
প্ররতদবেন্ প্রস্তুত করা; 
৪। উৎপােন্শীলতা রবষদয় সকল মহলদক সদচতন্ কদর প্তালার জন্য ২৪৫০০টি প্রচার-
পুরস্তকা/প্পাষ্টার রবতরণ করা । 
৫। ন্যাশন্াল প্প্রাডরকটিরিটি এন্ড প্কায়ারলটি এরিদলি এওয়াডগ  প্রোন্ ।  
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প্সকশন-১: 

১.১ : রূপকল্প (Vision):  

 উৎপােন্শীলতার উৎকষগ সাযদন্ রবশ্ব মাদন্র প্ররতষ্ঠান্ । 

১.২ অর্িলক্ষ্য (Mission) :  

উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর জন্য কারখান্া ও প্সবা প্ররতষ্ঠাদন্ প্ররশক্ষণ, পরামশগ, গদবষণা, কাররগরী 
সহায়তা ও উন্নয়ন্মলূক রবরিন্ন কার্গক্রদমর মাযযদম দ্রবয/প্সবার উৎপােন্ বতরদ্ধ, গুণগত পদ্ধরতর 
উন্নয়ন্ এবাং েক্ষ জন্বল ততরর। 
 

১.৩ প্কৌশলর্ি উজেশযসর্ূে (Strategic Objectives) : 

১.৩.১ র্বিাজর্র প্কৌশলর্ি উজেশয সর্ূে :  

১। েক্ষ জন্বল ততররর মাযযদম উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধ ;  
২।রশল্প উন্নয়দন্ স্বীকত রত ও সহায়তা ; 
৩। উৎপােন্শীলতা রবষদয় গদবষণা প্জারোরকরণ ; 
৪।  উৎপােন্শীলতা রবষদয় সদচতন্তা বতরদ্ধ; 
৫। উৎপােন্শীলতা রবষয়ক ন্ীরত রন্যগারন্ ও উন্নয়ন্ ;  
 

১.৩.২ আবর্শযক প্কৌশলর্ি উজেশয সর্ূে : 

১। েক্ষতার সদে বারষগক কমগসম্পােন্ চুরি বাস্তবায়ন্; 
২। কার্গপদ্ধরত ও প্সবার মাদন্ান্নয়ন্; 
৩। আরথগক বযবস্থাপন্ার উন্নয়ন্: 
৪। েক্ষতা ও তন্রতকতার উন্নয়ন্; 
৫। তথয অরযকার ও স্বপ্রদণারেত তথয প্রকাশ বাস্তবায়ন্; 
 

১.৪ কার্িাবর্ল (Functions) : 

১। উৎপােন্শীলতা উন্নয়দন্র লদক্ষয র্থার্থ কলাদকৌশল উদ্ভাবন্ ও ন্ীরতমালা প্রণয়দন্ সরকারদক 
পরামশগ প্রোন্ করা; 



২। জাতীয় অথগন্ীরতর রবরিন্ন খাদত উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর লদক্ষয রশল্প কারখান্া ও প্ররতষ্ঠাদন্র 
কমগকতগ া ও কমগচারীদের  
    জন্য রন্য়রমতিাদব উৎপােন্শীলতা রবষয়ক প্ররশক্ষণ কমগসূচী পররচালন্া করা ; 
৩। রশল্প কারখান্া ও প্ররতষ্ঠাদন্ উৎপােন্শীলতার গরতযারা সমুন্নত রাখার লদক্ষয পরামশগ প্সবা 
ও কন্সালদটরির মাযযদম  
     প্রিাবক বা কযাটারলষ্ট রহসাদব োরয়ত্ব পালন্ করা ; 
৪। উৎপােন্শীলতা রবষয়ক তথয সাংগ্রহ, সাংকলন্ এবাং রবদেষণসহ প্ররতদবেন্ প্রস্তুতপবূগক রবরিন্ন 
মহদল রবতরণ করার  
    লদক্ষয তথয িান্ডার গঠন্ করা;  
৫। বাাংলাদেদশ এরশয়ান্ প্প্রাডাকটিরিটি অগগান্াইদজশন্ (এরপও) এর রবরিন্ন কমগসূচী বাস্তবায়দন্ 
সমন্বয় সাযন্ ; 
৬। প্েশবযাপী উৎপােন্শীলতা রেবস পালন্, ন্যাশন্াল প্প্রাডাকটিরিটি এন্ড প্কায়ারলটি এরিদলি 
এওয়াডগ  প্রোন্  ও প্সরমন্ার  আদয়াজন্ ;  
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প্সকশন-২ 

 

নযাশনাল প্রাডাকটির্িটি অর্িানাইজেশন (এনর্পও) এর  র্বর্িন্ন কার্িক্রজর্র চূড়ান্ত ফলাফল/রিাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত 
ফলাফল/ 
প্রিাব 

(Outcome) 

কমগসম্পােন্ 
 সূচকসমূহ 

(Performance 
Indicator) 

একক 
(Unit) 

প্রকত ত লক্ষযমাত্রা 
২০১৭-
১৮ 

প্রদক্ষপণ রন্যগাররত লক্ষমাত্রা 
অজগ দন্র প্ক্ষদত্র 
প্র্ৌথিাদব োয়ী 
মন্ত্রণালয়/রবিাগ/ 
সাংস্থাসমূদহর ন্াম 

উপািসূত্র 
(Source 
of Data) 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭* 

২০১৮-
১৯ 

২০১৯-
২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জাতীয় 
পর্গাদয় 

উৎপােন্শীল
তা  বতরদ্ধ 

 

প্ররশরক্ষত জন্বল  সাংখযা ১৫৩৬ ১২৬০ 
 

১২৯০ 
 
 

১৩৫০ 
 

১৩৮০ 
 

এন্রপও ও রশল্প 
মন্ত্রণালয় 

এন্রপও’র 
বারষগক 
প্ররতদবেন্ 

প্ররতষ্ঠাদন্ প্রোন্কত ত 
Consultancy প্সবা  

সাংখযা ২ ৩ ৪ ৪ ৫ এন্রপও ও রশল্প 
মন্ত্রণালয় 

প্ররতষ্ঠাদন্ 
বাস্তবায়ন্কত ত 

ফাইি এস কমগসূচী 

সাংখযা ০ ০ ৩ ৪ ৫ এন্রপও ও রশল্প 
মন্ত্রণালয় 

 
 
*সামরয়ক 
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প্সকশন-৩ 
প্কৌশলর্ি উজেশয, অগ্রার্ধকার, কার্িক্রর্, কর্িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসর্ূে 

প্কৌশলগত উদেশয  প্কৌশলগ
ত 

উদেদশয
র মান্  

কার্গক্রম  কমগসম্পােন্ সূচক  একক   কমগ 
সম্পােন্ 
সূচদকর 
মান্ 

 

প্রকত ত অজগ ন্ লক্ষয মাত্রা/রন্ণগায়ক ২০১৭-১৮  প্রদক্ষপণ 
২০১৮-
১৯ 

প্রদক্ষপণ 
২০১৯-
২০ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭* 

 

অসাযারণ অরত 
উিম 

উিম চলরত 
মান্ 

চলরত 
মাদন্র 
রন্দে 

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

[১] েক্ষ জন্বল ততররর 
মাযযদম উৎপােন্শীলতা 
বতরদ্ধ 

৩০ [১.১]  উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন্ 
 

[১.১.১] পররচালত প্েশীয় প্ররশক্ষণ 
প্কাসগ 

সাংখযা ১৮ ৩৯ ৩৯ ৪৫ ৪৪ ৪৩ ৪১ ৩৯ ৪৫ ৪৬ 

[১.১.২] পররচারলত আন্তজগ ারতক 
প্ররশক্ষণ প্কাসগ 

সাংখযা ৬ ১ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

[১.১.৩] আদয়ারজত ই-লারন্গাং প্কাসগ সাংখযা ৪ ৫ ৩ ৩ ২ ১ - - ৪ ৪ 
[১.২] উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় কমগশালা আদয়াজন্ 

[১.২.১] আদয়ারজত কমগশালা সাংখযা ২ ০ ৩ ৩ ২ ১ - - ৫ ৫ 

[২] রশল্প উন্নয়দন্ 
স্বীকত রত ও সহায়তা  

১৫ [২.১] উৎপােন্শীলতা 
বতরদ্ধকদল্প Consultancy 

প্সবা প্রোন্ 

[২.১.১] প্রোন্কত ত প্সবা  সাংখযা ১০ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৫ 

[২.২]  প্টকরন্কযাল এিপাটগ  
সারিগ স (TES) প্রোন্ 

[২.২.১]প্রোন্কত ত প্টকরন্কযাল 
এিপাটগ  সারিগ স (TES)  

সাংখযা ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 



[২.৩]রশল্প খাদত অবোদন্র 
জন্য পুরষ্কার এবাং স্বীকত রত 

[২.৩.১]  প্রেি ন্যাশন্াল 
প্প্রাডাকটিরিটি এন্ড প্কায়ারলটি 
এরিদলি এওয়াডগ  

সাংখযা ২ 
 

১৭ ১৮ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১৮ ১৮ 

[৩] উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় গদবষণা 
প্জারোন্করণ 

১৩ [৩.১.] উৎপােন্শীলতার 
গরত প্রকত রত রবষয়ক জররপ 
প্ররতদবেন্  

[৩.১.১] প্রস্তুতকত ত প্ররতদবেন্ সাংখযা ১০ ৮ ৪ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০ 

[৩.২] উৎপােন্শীলতা 
রবষয়ক গদবষণা 

[৩.২.১] প্রস্তুতকত ত গদবষণা 
প্ররতদবেন্ 

সাংখযা ৩ ০ ০ ২ ১ - - - ২ ২ 

[৪] উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় সদচতন্তা বতরদ্ধ 
 

 

 

 

 

১২ [৪.১] প্রচার পুরস্তকা/প্পাষ্টার 
রবতরণ 

[৪.১.১] রবতরণকত ত প্রচার 
পুরস্তকা/প্পাষ্টার  

সাংখযা ৫ ২১৯০০ ২৪১০০ ২৪৫০০ ২৪৩০
০ 

২৪২০০ ২৪১০
০ 

১৭০০০ ২৫০০০ ২৫৫০০ 

[৪.২] মাঠ পর্গাদয় 
উৎপােন্শীলতা রেবস 
পালন্  

 

[৪.২.১] প্জলা পর্গাদয় অন্ষু্ঠান্ সাংখযা ৩ ০ ০ ৬৪ ৫৮ ৫২ ৪৫ ৪০ ৬৪ ৬৪ 

[৪.২.২] উপদজলা পর্গাদয় অন্ষু্ঠান্ সাংখযা  ২  ০ ০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ২০০ ২৫০ 

[৪.৩] উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় প্সরমন্ার আদয়াজন্ 

 

[৪.৩.১] আদয়ারজত প্সরমন্ার  সাংখযা ২ ০ ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

-৭- 

 

 

 প্কৌশলগত উদেশয  প্কৌশলগ
ত 

উদেদশয
র মান্  

কার্গক্রম  
 

কমগসম্পােন্ সূচক  একক   কমগ 
সম্পােন্ 
সূচদকর 
মান্ 

 

প্রকত ত অজগ ন্ লক্ষয মাত্রা/রন্ণগায়ক ২০১৭-১৮  প্রদক্ষপণ 
২০১৮-
১৯ 

প্রদক্ষপণ 
২০১৯-
২০ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭* 

 

অসাযারণ অরত 
উিম 

উিম চলরত 
মান্ 

চলরত 
মাদন্র 
রন্দে 

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

[৫] উৎপােন্শীলতা 
রবষয়ক ন্ীরত রন্যগারন্ 
ও উন্নয়ন্ 

১০ [৫.১] জাতীয় 
উৎপােন্শীলতা পররষদের 
সিা 

[৫.১.১] আদয়ারজত সিা সাংখযা ৩ ০ ১ ১ - - - - ১ ১ 



[৫.২] উৎপােন্শীলতা 
কার্গরন্বগাহী করমটির সিা 

[৫.২.১]  আদয়ারজত সিা সাংখযা ৩ ১ ০ ২ ১ - - - ২ ২ 

[৫.৩] প্সটর রিরিক 
উপদেষ্টা করমটির সিা 

[৫.৩.১] আদয়ারজত সিা সাংখযা ৩ ০ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[৫.৪] এন্রপও’র অরফস 
রন্মগাণ  

[৫.৪.১] অরফস রন্মগাণ প্রকদল্পর 
প্টন্ডার মলূযায়ন্ ও ঠিকাোর 
বাছাই 

তাররখ ১ ০ ০ ৩১ মাচগ  ৩১ 
এরপ্রল 

৩১  
প্ম 

৩১ 
জনু্ 

- - - 

 
     *সামরয়ক  

 

 

 

 

 

 

 

 

-৮- 

 



সংর্ুর্ি-খ 
আবর্শযক প্কৌশলর্ি উজেশযসর্ূে 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 
প্কৌশগত 
উদেশয 

(Strategic 

Objectives) 

প্কৌশলগত 
উদেদশযর 
মান্ 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্গক্রম (Activities) কমগসম্পােন্ সূচক 
(Performance Indicator) 

একক   
(Unit) 

কমগসম্পােন্ 
সূচদকর 
মান্ 

(Weight of 

PI) 

লক্ষয মাত্রার মান্ ২০১৭-১৮ 
অসাযারণ 
(Excellent) 

অরত উিম 
(Very 
Good) 

উিম 
(Good) 

চলরত মান্ 
(Fair) 

চলরত মাদন্র 
রন্ে 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
েক্ষতার 

সদে বারষগক 
কমগসম্পােন্ 

চুরি 
বাস্তবায়ন্ 

 
 
৪ 

২০১৭-১৮ অথগ বছদরর খসড়া 
বারষগক কমগসম্পােন্ চুরি োরখল 

রন্যগাররত সময়সীমার 
মদযয খসড়া চুরি 
মন্ত্রণালয়/রবিাদগ 
োরখলকত ত 

তাররখ ০.৫ ১৯ এরপ্রল ২৩ এরপ্রল ২৫ এরপ্রল ২৬ এরপ্রল ২৭ এরপ্রল 

মাঠপর্গাদয়র কার্গালয়সমদূহর সদে 
২০১৭-১৮ অথগবছদরর বারষগক 
কমগসম্পােন্ চুরি স্বাক্ষর 

রন্যগাররত সময়সীমার 
মদযয চুরি স্বাক্ষররত 

তাররখ ১ ১৫ জনু্ ১৮ জনু্ ১৯ জনু্ ২০ জনু্ ২১ জনু্ 

২০১৬-১৭ অথগবছদরর বারষগক 
কমগসম্পােন্ চুরির মলূযায়ন্ 

প্ররতদবেন্ োরখল  

রন্যগাররত তাররদখ 
মলুযায়ন্ প্ররতদবেন্ 

োরখলকত ত 

তাররখ  ১ ১৬ জলুাই ১৮ জলুাই ১৯ জলুাই ২০ জলুাই ২৩ জলুাই 

২০১৭-১৮ অথগবছদরর বারষগক 
কমগসম্পােন্ চুরির বাস্তবায়ন্ 

পররবীক্ষণ 

তত্রমারসক প্ররতদবেন্ 
োরখলকত ত 

সাংখযা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথগবছদরর বারষগক 
কমগসম্পােন্ চুরির অযগবারষগক 
মলূযায়ন্ প্ররতদবেন্ োরখল 

রন্যগাররত তাররদখ 
অযগবারষগক মলূযায়ন্ 
প্ররতদবেন্ োরখলকত ত 

তাররখ ১ ১৪ 
জান্য়ুারর 

১৬ 
জান্য়ুারর 

১৮জান্য়ুা
রর 

২১ 
জান্য়ুারর 

২২ 
জান্য়ুারর 

 
কার্গপদ্ধরত 
ও প্সবার 
মাদন্ান্নয়ন্ 

 
৯ 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন্ ই-ফাইদল ন্রথ 
রন্ষ্পরিকত ত 

% ১  ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 
ইউরন্দকাড বযবহার রন্রিত করা ইউরন্দকাড বযবহার 

রন্রিতকত ত 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদবগ সাংরেষ্ট 
কমগচারীর রপআরএল ও ছুটি ন্গোয়ন্  

র্ুগপৎ জারর রন্রিতকরণ 

রপআরএল ও ছুটি 
ন্গোয়ন্ র্ুগপৎ 

জাররকত ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রসটিদজন্স্ চাটগ ার অন্রু্ায়ী প্সবা 
প্রোন্ 

প্রকারশত রসটিদজন্স্ 
চাটগ ার অন্রু্ায়ী প্সবা 

প্রোন্কত ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 
 

অরিদর্াগ প্ররতকার বযবস্থা বাস্তবায়ন্ রন্ষ্পরিকত ত অরিদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
প্সবার মান্ সম্পদকগ  প্সবা গ্রহীতাদের 
মতামত পররবীক্ষদণর বযবস্থা চাল ু

করা 

প্সবার মান্ সম্পদকগ  
প্সবা গ্রহীতাদের মতামত 
পররবীক্ষদণর বযবস্থা 

চালকুত ত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ েইুটি অন্লাইন্ 
প্সবা চাল ুকরা 

কমপদক্ষ েইুটি অন্লাইন্ 
প্সবা চালকুত ত 

তাররখ ১ ৩১ 
রডদসম্বর 

৩১ 
জান্য়ুারর 

২৮ 
প্ফব্রুয়ারর 

- - 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ ৩টি 
প্সবাপ্ররক্রয়া সহজীকত ত 

 

কমপদক্ষ ৩টি 
প্সবাপ্ররক্রয়া সহজীকত ত 

তাররখ ১ ৩১ 
রডদসম্বর 

৩১ 
জান্য়ুারর 

২৮ 
প্ফব্রুয়ারর 

১৫ মাচগ  - 

েপ্তর/সাংস্থা ও অযীন্স্থ 
কার্গালয়সমদূহর উদ্ভাবন্ী উদেযাগ ও 

উদ্ভাবন্ী উদেযাগ ও 
SIP সমদূহর ডাটাদবজ 

প্রস্তুতকত ত 

তাররখ ১ ৪ জান্য়ুারর ১১ 
জান্য়ুারর 

১৮ 
জান্য়ুারর 

২৫ 
জান্য়ুারর 

৩১ 
জান্য়ুারর 



Small Improvement Project 
(SIP) বাস্তবায়ন্ 

উদ্ভাবন্ী উদেযাগ ও 
SIP প্ররিদকদটড 

সাংখযা ১ ২৫ ২০ ১৫ ১০  

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 
প্কৌশগত 
উদেশয 

(Strategic 

Objectives) 

প্কৌশলগত 
উদেদশযর 
মান্ 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্গক্রম (Activities) কমগসম্পােন্ সূচক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কমগসম্পােন্ 
সূচদকর 
মান্ 

(Weight 

of PI) 

লক্ষয মাত্রার মান্ ২০১৭-১৮ 
অসাযারণ 

(Excellence) 
অরত উিম 
(Very 
Good) 

উিম 
(Good) 

চলরত মান্ 
(Fair) 

চলরত মাদন্র 
রন্ে 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আরথগক 
বযবস্থাপন্ার 
উন্নয়ন্ 

৩ 

অরডট আপরি রন্ষ্পরি  অরডট আপরি 
রন্ষ্পরিকত ত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর/অস্থাবর সম্পরির হালন্াগাে 
তারলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পরির 
হালন্াগাে তারলকা  

তাররখ ১ ১ প্ফব্রুয়ারর ১৫ 
প্ফব্রুয়ারর 

২৮ 
প্ফব্রুয়া
রর 

২৮ মাচগ  ১৫ এরপ্রল 

অস্থাবর সম্পরির 
হালন্াগাে তারলকা 

তাররখ ০.৫ ১ প্ফব্রুয়ারর ১৫ 
প্ফব্রুয়ারর 

২৮ 
প্ফব্রুয়া
রর 

২৮ মাচগ  ১৫ এরপ্রল 

েপ্তর/সাংস্থায় কলযান্ কমগকতগ া রন্দয়াগ 
করা 

কলযান্ কমগকতগ া 
রন্দয়াগকত ত ও ওদয়ব 
সাইদট প্রকারশত 

তাররখ ০.৫ ১৫ 
অদটাবর 

২৯ 
অদটাবর 

১৫ 
ন্দিম্বর 

৩০ 
ন্দিম্বর 

১৪ 
রডদসম্বর 

েক্ষতা ও 
তন্রতকতার 
উন্নয়ন্ 

 
 

২ 

সরকারর কমগসম্পােন্ বযবস্থাপন্া 
সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণসহ রবরিন্ন রবষদয় 
কমগকতগ া/কমগচারীদের জন্য প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন্ 

প্ররশক্ষদণর সময় জন্ঘ
ন্টা 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার প্কৌশল বাস্তবায়ন্ ২০১৭-১৮ অথগবছদরর 
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন্ 
কমগপররকল্পন্া এবাং 
বাস্তবায়ন্ পররবীক্ষণ 
কাঠাদমা প্রণীত ও 

োরখলকত ত 

তাররখ ০.৫ ১৩  
জলুাই 

৩১ জলুাই - - - 

রন্যগাররত সময়সীমার 
মদযয তত্রমারসক 

পররবীক্ষণ প্ররতদবেন্ 
 োরখলকত ত 

 
 
 
 

সাংখযা 
 

০.৫ 
 
 
 
 

৪ ৩ - - - 
 
 
 
 
 
 
 

তথয 
অরযকার ও 
স্বপ্রদণারেত 
তথয প্রকাশ 
বাস্তবায়ন্ 

২ 

তথয বাতায়ন্ হালন্াগােকরণ তথযবাতায়ন্ 
হালন্াগােকত ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রদণারেত তথয প্রকাশ স্বপ্রদণারেত তথয 
প্রকারশত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বারষগক প্ররতদবেন্ প্রণয়ন্ ও প্রকাশ বারষগক প্ররতদবেন্ 
ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররখ ১ ১৫ 
অদটাবর 

২৯ 
অদটাবর 

১৫ 
ন্দিম্বর 

৩০  
ন্দিম্বর 

১৪ 
রডদসম্বর 

 

-১০-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

সংজর্ােনী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

NPO    ন্যাশন্াল প্প্রাডাকটিরিটি 
অগগান্াইদজশন্ 
 

APO   এরশয়ান্ প্প্রাডাকটিরিটি 
অগগান্াইদজশন্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-১২- 



সংজর্ােনী-২ : কর্িসম্পাদন সূচকসর্ূে, বাস্তবায়নকারী র্ন্ত্রণালয়/র্বিার্/সংস্থা এবং পর্রর্াপ পদ্ধর্ি এর র্ববরণ 

ক্রর্র্
ক 
নং 

কার্িক্রর্ কর্িসম্পাদন 
সূচক 

র্ববরণ বাস্তবায়ন
কারী 
ইউর্নট 

পর্রর্াপ পদ্ধর্ি এবং 
উপাত্তসূত্র 

সাধা
রণ 
র্ন্তবয 

 
 
১। 
 

[১.১]  উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় প্ররশক্ষণ প্রোন্ 
 

[১.১.১] পররচালত 
প্েশীয় প্ররশক্ষণ প্কাসগ 

প্েদশর রশল্প কারখান্া সমূদহর উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর লদক্ষয 
উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর কলাদকৌশল সম্পদকগ  প্ররশক্ষণ প্রোদন্র জন্য 
এন্রপও কমগসচূী পররচালন্া কদর। 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[১.১.২] পররচারলত 
আন্তজগ ারতক প্ররশক্ষণ 
প্কাসগ 

উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর রবরিন্ন কলাদকৌশল সম্পদকগ  যারণা লাদির 
জন্য এরপও’র সহায়তায় এন্রপও এ কমগসচূী পররচালন্া কদর। 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[১.১.৩] আদয়ারজত ই-
লারন্গাং প্কাসগ 

উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর রবরিন্ন কলাদকৌশল সম্পদকগ  যারণা লাদির 
জন্য এরপও’র সহায়তায় এন্রপও রিরডও কন্ফাদরদির মাযযদম এ 
কমগসূচী পররচালন্া কদর। 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[১.২] উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় কমগশালা 
আদয়াজন্ 

[১.২.১] আদয়ারজত 
কমগশালা 

উৎপােন্শীলতার রবরিন্ন কলাদকৌশল সম্পদকগ  আরও সুষ্পষ্ট যারণা 
প্রোদন্র জন্য কমগশালা  আদয়াজন্ করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

২। 

[২.১] উৎপােন্শীলতা 
বতরদ্ধকদল্প Consultancy 

প্সবা প্রোন্ 

[২.১.১] প্রোন্কত ত 
প্সবা  

রবরিন্ন প্ররতষ্ঠান্সমূদহ রবেযমান্ সমসযা সমূহ রচরিত কদর তা 
সমাযাদন্র জন্য এিপাটগ দের দ্বারা এ কার্গক্রম পররচালন্া করা হয় 
। 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[২.২]  রশল্প খাদত 
অবোদন্র জন্য পুরষ্কার 
এবাং স্বীকত রত 

[২.২.১]প্রোন্কত ত 
প্টকরন্কযাল এিপাটগ  
সারিগ স (TES)  

রশদল্পাদেযািাগণদক রশল্প উন্নয়দন্ উৎসারহত করার জন্য রশল্প প্ক্ষদত্র 
তাদের অবোদন্র স্বীকত ত স্বরূপ রশল্প মন্ত্রণালয় কততগ ক ন্যাশন্াল 
প্প্রাডাকটিরিটি এন্ড প্কায়ারলটি এরিদলি এওয়াডগ  প্রোন্ করা হদয় 
থাদক । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[২.৩] প্টকরন্কযাল 
এিপাটগ  সারিগ স (TES) 
প্রোন্ 

[২.৩.১]  প্রেি 
ন্যাশন্াল 
প্প্রাডাকটিরিটি এন্ড 
প্কায়ারলটি এরিদলি 
এওয়াডগ  

এরপও’র মাযযদম জাপান্ প্থদক এিপাটগ  এদন্ রবরিন্ন কারখান্া ও 
প্ররতষ্ঠাদন্র প্রর্ুরিগত সমসযার সমাযান্ করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

 
 

[৩.১.] 
উৎপােন্শীলতার গরত 
প্রকত রত রবষয়ক জররপ 

[৩.১.১] প্রস্তুতকত ত 
প্ররতদবেন্ 

প্েদশর রশল্প কারখান্াসমূদহর উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর লদক্ষয 
উৎপােন্শীলতা বতরদ্ধর রবষদয় সমীক্ষা প্ররতদবেন্ প্রস্তুত ও প্রকাশ 
করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 



 
৩। 
 
 

প্ররতদবেন্  

[৩.২] উৎপােন্শীলতা 
রবষয়ক গদবষণা 

[৩.২.১] প্রস্তুতকত ত 
গদবষণা প্ররতদবেন্ 

৭ম পঞ্চবারষগক পররকল্পন্া ও SDG প্ত গদবষণাদক রবদশষ প্জাড় 
প্েওয়া হদয়দছ । এ জন্য উৎপােন্শীলতা রবষয়ক আরও প্বরশ 
গদবষণাযমী কাজ করা হদব। 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

 

   

 

-১৩- 

 

ক্রর্র্
ক 
নং 

কার্িক্রর্ কর্িসম্পাদন 
সূচক 

র্ববরণ বাস্তবায়ন
কারী 
ইউর্নট 

পর্রর্াপ পদ্ধর্ি এবং 
উপাত্তসূত্র 

সাধা
রণ 
র্ন্তবয 

 
 
 
৪। 
 

      
[৪.১] প্রচার 
পুরস্তকা/প্পাষ্টার 
রবতরণ 

[৪.১.১] রবতরণকত ত 
প্রচার পুরস্তকা/প্পাষ্টার  

প্েদশর রশল্প কারখান্া ও প্ররতষ্ঠাদন্র শ্ররমক, কমগকতগ া-কমগচারী ও 
উদেযািাদের উৎপােন্শীলতা রবষদয় সদচতন্ কদর প্তালার জন্য 
সদচতন্তামূলক প্রচার পুরস্তকা ও প্পাষ্টার রবতরণ করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[৪.২] মাঠ পর্গাদয় 
উৎপােন্শীলতা 
রেবস পালন্  
 
 

 

[৪.২.১] প্জলা পর্গাদয় 
অন্ষু্ঠান্ 

উৎপােন্শীলতা রবষদয় জন্গণদক আরও সদচতন্ কদর প্তালা এবাং 
উৎপােন্শীলতাদক জাতীয় আদদালন্ রহদসদব গদড় প্তালার জন্য 
প্ররত বছর ০২ অদটাবর “জাতীয় উৎপােন্শীলতা রেবস” পালদন্র 
জন্য প্জলা প্রসাশক বরাবর  প্পাষ্টার পাঠাদন্া হয় এবাং রেবস 
পালদন্র রন্েগশন্া সম্বরলত পত্র প্প্ররণ করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[৪.২.২] উপদজলা 
পর্গাদয় অন্ষু্ঠান্ 

উপদজলা পর্গাদয় উৎপােন্শীলতা রেবস পালদন্র জন্য উপদজলা 
রন্বগাহী অরফসার  বরাবর  প্পাষ্টার সহ রেবস পালদন্র রন্েগশন্া 
সম্বরলত পত্র প্প্ররণ করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 



[৪.৩] 
উৎপােন্শীলতা 
রবষদয় প্সরমন্ার 
আদয়াজন্ 

[৪.৩.১] আদয়ারজত 
প্সরমন্ার  

রবরিন্ন প্ররতষ্ঠাদন্র সাদথ আরও প্বরশ সমন্বয় করার জন্য 
উৎপােন্শীলতা রবষয়ক প্সরমন্ার করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

  ৫। 

[৫.১] জাতীয় 
উৎপােন্শীলতা 
পররষদের সিা 

[৫.১.১] আদয়ারজত 
সিা 

এন্রপও’র কাজকদমগর সঠিক রেক রন্দেগশন্া প্রোদন্র জন্য মান্ন্ীয় 
রশল্প মন্ত্রীর সিাপরতদত্ব জাতীয় উৎপােন্শীলতা পররষদের  সিা 
করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[৫.২] 
উৎপােন্শীলতা 
কার্গরন্বগাহী করমটির 
সিা 

[৫.২.১ 
]  আদয়ারজত সিা 

এন্রপও’র কাজকমগদক আরও গরতশীল করার জন্য রশল্প সরচব 
মদহােদয়র সিাপরতদত্ব  কার্গরন্বগাহী করমটির সিা করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[৫.৩] প্সটর 
রিরিক উপদেষ্টা 
করমটির সিা 

[৫.৩.১] আদয়ারজত 
সিা 

প্সটর রিরিক কাজকমগদক আরও গরতশীল এবাং কাজকদমগর সঠিক 
রেক রন্দেগশন্া প্রোদন্র জন্য উপদেষ্টা করমটির সিা করা হয় । 

এন্রপও সাংখযা  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 

[৫.৪] এন্রপও’র 
অরফস রন্মগাণ 

[৫.৪.১] অরফস রন্মগাণ 
প্রকদল্পর প্টন্ডার 
মলূযায়ন্ ও ঠিকাোর 
বাছাই 

এন্রপও’র কাজকমগদক আরও গরতশীল করার জন্য আগারগাাঁও এ 
এন্রপও ও রডরপরডরপ’র রন্জস্ব িবন্ রন্মগাদণর প্রকদল্পর প্টন্ডার 
মূলযায়ন্ ও ঠিকাোর বাছাই এর কাজ চলদছ। 

এন্রপও তাররখ  
এন্রপও’র  বারষগক 

প্ররতদবেন্ 

- 
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সংজর্ােনী-৩: অনয র্ন্ত্রণালয়/ র্বিাজর্র র্নকট সরু্নর্দি ষ্ট কর্িসম্পাদন চার্েদাসর্ূে 

 

রর্িষ্ঠাজনর 
নার্ 

সংর্িষ্ট 
কার্িক্রর্ 

কর্িসম্পাদন 
সূচক 

উি রর্িষ্ঠাজনর 
র্নকট 

চার্েদা/রিযাশা 

চার্েদা/ রিযাশার 
প্র্ৌর্িকিা 

রিযাশা পরূণ না েজল 
সম্ভাবয রিাব 

রশল্প 
মন্ত্রণালয়, 
জন্প্রশাসন্ 
মন্ত্রণালয় ও 

অথগ 
মন্ত্রণালয় 

সকল কার্গক্রম  সকল 
কমগসম্পােন্ 
সূচক  

এন্রপওদক অরযেপ্তদর 
উন্নীতকরণ ও ০৩ টি 
আঞ্চরলক অরফস 

রন্মগান্ 

শতিাগ কমগসম্পােন্ 
সূচক অজগ দন্র জন্য  

শতিাগ কমগসম্পােন্ সচূক 
অজগ ন্ বযাহত হদব  

রশল্প 
মন্ত্রণালয়  ও 

অথগ 
মন্ত্রণালয় 

উৎপােন্শীলতা 
রবষয়ক 
গদবষণা 

গদবষণা  গদবষণার জন্য অথগ 
বরাে  

 

উৎপােন্শীলতা 
উন্নয়দন্র জন্য 

গদবষণার প্কান্ রবকল্প 
ন্াই 

উৎপােন্শীলতা উন্নয়ন্ 
বযাহত হদব  
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