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  燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)  
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                                   攀সŰ কথা 

 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) 쌇দেশর উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন একমাএ সরকাির 攀িত猀ান। 
উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর মা︿েম 쌇দেশর অথ 癤ৈনিতক উ틤য়ন 췝রাি탤ত করা এনিপও’র ল লذ�। এ লذ� অজ癤েনর 
অিভ攀ােয় এনিপও িবিভ틤 খাত, উপ-খাত এবং ĕর িশRসহ এসএমই ও িশR/쌇সবা 攀িতȀান খােত উৎপাদনশীলতা 
উ틤য়েন 횵েগাপেযাগী কলােকৗশল স┉িক癤ত 攀িশذণ, 쌇সিমনার/কম 癤শালা, পরামশ 癤 쌇সবা, কািরগরী সহায়তা 攀倡িত কায 癤Gম 
বাAবায়ন করেছ। এনিপও বছরǖাপী গেবষণা, কম 癤শালা, 쌇সিমনার ইত�ািদ আেয়াজন কের থােক। এনিপও জাপান㏸ 
এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ আগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর 쌇ফাকাল পেয়骫 িহেসেব আnজ癤ািতক মােনর কনসালেটি 쌇সবা 
攀দান কের থােক । জান 癤াল এবং ᄐেলন 攀কাশ করাও এনিপও এর িনয়িমত কাজ । এছাড়াও মাননীয় 攀ধানমiীর 
쌇ঘাষণাฏযায়ী, উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আোলেন পিরণত করা, 攀িতবছর ০২ অে䝘াবরেক “জাতীয় উৎপাদনশীলতা 
িদবস” পালন করা এবং সেব 癤াপির এ কায 癤Gম 쌇জারদার করার লেذ� িশR/쌇সবা/�িষ 쌇স䝘ের 쌇সরা 攀িতȀানেক 戱ী�িত 
戱椹প 攀িতবছর “燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤” 攀দান করা হে쇆 । এসব কােজ সহায়তার 
জ燈 攀িত 쌇স䝘র, 攀শাসন, িহসাব, লাইেГির, আই ইত�ািদ সািভ 癤স ইউিনট িনরলসভােব কাজ করেছ । এ 攀িতেবদেন 
০১ ˮলাই, ২০১৭ 쌇থেক ৩০ ˮন, ২০১৮ সমেয় এনিপও কㅳ癤ক পিরচািলত কায 癤Gেমর িববরণ উপ：হাপন করা হেয়েছ ।  

 

এিপও’র 쌇য সকল কম 癤কত癤া-কম 癤চারী বািষ 癤ক 攀িতেবদন 攀কােশ স┉ৃk রেয়েছন তােদর সকলেক আnিরক 
ধ燈বাদ জানাই । 
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তǔাবধােন : 
 

জনাব এস.এম. আশরাщামান           
পিরচালক (횵ж সিচব) 
এনিপও 
 
  
 
স┉াদনায় : 
 

০১।  জনাব 쌇মা: আ봁ল �সািTর                                                                 
    횵ж পিরচালক  
 
                                                                       
 
 
০২।  জনাব 쌇মাঃ 쌇মেহদী হাসান               

গেবষণা কম 癤কত癤া।  
 
 
সািব 癤ক সহেযািগতায় : 
 
০১। জনাব িরপন সাহা        
    গেবষণা কম 癤কত癤া। 
 
 
 
০২। িমেসস xরাইয়া সাবিরনা                  
           গেবষণা কম 癤কত癤া।  

 
攀কাশনায় :  



 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)  

$িচপ�  

অ︿ায় িবষয় 쁐Ȁা নٵর 

১ম 
অ︿ায় 

এনিপও’র পিরিচিত  

০১ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর অব㏸ান   
০২ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর ǖব㏸াপনা   
০৩ জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র ʢাদশতম সভা   
০৪ এনিপও’র ২০১৭-২০১৮ অথ 癤বছেরর উেȯখেযাā কায 癤Gম  
০৫ িসেজনস চাট 癤ার   

২য় 
অ︿ায় 

মাননীয় 攀ধানমiীর 쌇ঘাষণা  

০১ উৎপাদনশীলতােক ‘‘জাতীয় আোলন’’ িহেসেব গেড় 쌇তালা    
০২ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল  এওয়াড 癤  攀দান করা   
০৩ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালন করা  

৩য় 
অ︿ায় 

আnজ癤ািতক কায 癤Gম  
০১ এিপও’র 쌇ফাকাল পেয়骫 িহেসেব এনিপও’র কায 癤Gম  
০২ আnজ癤ািতক  Workshop  
০৩ ই-লািন 癤ং (e-Lerning)  
০৪ 쌇টকিনক�াল এLপাট 癤 সািভ癤স  (TES)  

৪থ 癤 
অ︿ায় 

আভ�nরীণ কায 癤Gম  
০১ িশR মiণালেয়র সােথ  এনিপও’র বািষ 癤ক কম 癤স┉াদন 惨িk 戱াذর  
০২ উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন এনিপও’র 攀িশذণ  
০৩ উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর লেذ� কাইেজন (KAIZEN) কম 癤$চী  
০৪ “ǖবহািরক 5S’’ শীষ 癤ক  কম 癤শালা  
০৫ 쌇টকসই উ틤য়ন লذ�মা�া বা SDG সংGাn  
০৬ জাতীয় ҁাচার 쌇কৗশল বাAবায়ন সংGাn  
০৭ আইিস িবষয়ক   

৫ম 
অ︿ায় 

অ燈া틤 কায 癤Gম  

০১ আন 쌇শাভাযা�া উৎযাপন  
০২ িবেশষ ‘쌇সবা স)াহ’ পালন  
০৩ জাতীয় পাবিলক সািভ癤স িদবস  
০৪ ত� অিধকার   
০৫ আপে9েডশন অফ এনিপও   
০৬ আিথ 癤ক ত�  



 
 

০৭ ফেটা āালারী  

攀থম-অ︿ায় 
এনিপও’র পিরিচিত 

 
উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)  

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) িশR মiণালেয়র অধীন এক সরকাির দ)র। 쌇দেশর 
উৎপাদনশীলতা কায 癤Gম xȀভুােব পিরচালনার লেذ� ১৯৮২ সােলর িডেসٵর মােস Зম ও জনশিk মiণালেয়র অধীেন 
“জাতীয় Зম উৎপাদনশীলতা পয 癤েবذণ ও পিরিনয়iণ 쌇কㄕ (এনিসএমএলিপ)” নােম এক উ틤য়ন 攀কR 菜হীত হয়। 
পরবতఅেত 攀কRর নাম পিরবত癤ন কের “বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা 쌇কㄕ (িবিপিস)” রাখা হয়। সব 癤েশেষ ১৯৮৯ সােল  
“বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা 쌇কㄕ (িবিপিস)” 攀কRেক উ틤য়ন খাত হেত সরকােরর িনয়িমত রাজ戱 বােজেট 
㏸ানাnরব 癤ক Зম ও জনশিk মiণালয় হেত  “燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)” নােম িশR মiণালেয় 
燈A করা হয়। এনিপও বাংলােদেশর জাতীয় অথ 癤ৈনিতক উ틤য়ন 췝রাি탤ত করার লেذ� িবিভ틤 খাত, উপ-খাত এবং ĕর 
িশRসহ এসএমই ও িশR/쌇সবা 攀িতȀান খােত উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন 횵েগাপেযাগী কলােকৗশল স┉িক癤ত 攀িশذণ, 
쌇সিমনার/কম 癤শালা, পরামশ 癤 쌇সবা, কািরগরী সহায়তা 攀倡িত কায 癤Gম বাAবায়ন কের আসেছ । এনিপও জাপান㏸ এিশয়ান 
쌇攀াডাকিভ আগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর 쌇ফাকাল পেয়骫 িহেসেব আnজ癤ািতক মােনর কনসালেটি 쌇সবা 攀দান কের 
থােক । 

 এছাড়াও মাননীয় 攀ধানমiীর 쌇ঘাষণাฏযায়ী, উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আোলেন পিরণত করা, 攀িতবছর ০২ 
অে䝘াবরেক “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস” পালন করা এবং সেব 癤াপির এ কায 癤Gম 쌇জারদার করার লেذ� 
িশR/쌇সবা/�িষ 쌇স䝘ের 쌇সরা 攀িতȀানেক 戱ী�িত 戱椹প  攀িতবছর “燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল 
এওয়াড 癤” 攀দান করা হে쇆 । 쌇দেশর আথ 癤-সামািজক উ틤য়ন 쌇ক 쌇টকসই করার জ燈 একমা� পথ হেলা অথ 癤নীিতর 攀িত 
খােতর কম 癤কাের উৎপাদনশীলতা ሜি করা। বত癤মান িবে সকল 攀গিতশীল রা䈁 ǖব㏸ায় উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন 
কায 癤Gমেক জাতীয় আোলন িহেসেব 戱ী�িত 쌇দয়া হে쇆 এবং রা䈁ীয় িশRনীিতর সােথ সামяh 쌇রেখ উৎপাদনশীলতা 
কায 癤Gমেক ধারাবািহক ও পিতগতভােব পিরচালনা করার জ燈 攀েয়াজনীয় অবকাঠােমা 臣ি猀 করা হে쇆 । এনিপও হেত 
স폓াবনাময় িশR/쌇সবা 쌇স䝘েরর 쌇攀াডাকিভ উ틤য়নকেR 쌇টকসই গেবষণা চালােনা ও উপায় উ〠াবনীলক ইেনােভশন 
কায 癤Gেমও চচ 癤া করা হে쇆 । 

িভশন ও িমশন  

িভশন 
· জাতীয় পথ攀দশ 癤ক িহেসেব উৎপাদন এবং ꈁণগতমান পিরচালনা করা।  

 

িমশন 
· িবিভ틤 কায 癤কর কম 癤$িচর মা︿েম উৎপাদন এবং ꈁণগতমান উ틤য়েনর জ燈 攀িতেযািগতালক 쌇সবা 攀দান। 



 
 

· 攀ািতȀািনক কাঠােমা িনম 癤াণ, 攀িশذণ,পরামশ 癤, গেবষণা এবং উ틤য়নলক কায 癤Gেমর মা︿েম দীঘ 癤 এবং 戱R 
পয 癤ােয় উৎপাদন এবং ꈁণগত পিতর উ틤িত সাধন করা।  

উেȁÖ ও কায 癤াবলী 
 

উেȁÖঃ 
· ሜহর জনেগাȀীর মে︿ উৎপাদনশীলতােবাধ 臣ি猀 করার লেذ� উোkা (攀েমাটার) এর ⵘিমকা পালন করা; 

· উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর লেذ� যথাযথ কলােকৗশল উ〠াবন ও নীিতমালা 攀ণয়েন সরকারেক পরামশ 癤 攀দান 
করা; 

· জাতীয় অথ 癤নীিতর িবিভ틤 খােত উৎপাদনশীলতা ሜির লেذ� িশR কারখানা ও 攀িতȀােনর কম 癤কত癤া ও 
কম 癤চারীেদর জ燈 িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 攀িশذণ কম 癤$িচ পিরচালনা করা; 

· িশR কারখানা ও 攀িতȀােন উৎপাদনশীলতার গিতধারা স�틤ত রাখার লেذ� পরামশ 癤 쌇সবা ও কনসালেটির 
মা︿েম 攀ভাবক বা ক�াটািল猀 িহসােব দািয়췝 পালন করা; 

· উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� সং9হ সংকলন এবং িবেষণসহ 攀িতেবদন 攀oতব 癤ক িবিভ틤 মহেল িবতরণ 
করার লেذ� ত� ভাার গঠন করা এবং 

· এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর িবিভ틤 কম 癤$িচ বাAবায়েন এনিপও, বাংলােদশ 쌇ফাকাল 
পেয়骫 এর দািয়췝 পালন করা । 

 

 

কায 癤াবলী:  
 

· উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর লেذ�  KAIZEN কম 癤$চীর মা︿েম কালেটী সািভ 癤স 攀দান করা; 

· উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন িবষয়ক 攀িশذণ; 

· িশR কারখানা ও 쌇সবা 攀িতȀােন ধারাবািহক ও পিতগতভােব উৎপাদনশীলতা সেচতনতা 攀চারািভযান; 

· উৎপাদনশীলতা গিতধারা অฏস躷ােনর লেذ� ই骫ারফাম 癤 쌇攀াডাকিভ ও িবজেনস িЫিনেকর আেয়াজন; 

· আnজ癤ািতক, জাতীয় ও আэিলক 쌇লেভেল উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 쌇সিমনার, িসে┉ািজয়াম, কম 癤শালা ইত�ািদ 
আেয়াজন করা; 

· িশR কারখানা ও 攀িতȀােন উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন 쌇কাষ গঠেন সহায়তা 攀দান এবং 

· উৎপাদনশীলতা সংGাn গেবষণা 攀িতেবদন 攀ণয়ন ও 쌇কইস 猀ািড পিরচালনা করা । 

 

 

 



 
 

 

 

এনিপও'র অগ 癤ােনা9াম 
সাংগঠিনক কাঠােমা (T O & E)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিরচালক 

৬৭ 
জনবল-৩ 

১´পিরচালক 
১´স扮টিলিপকার কাম 
কি┉ঃ অপাঃ 

১´অিফস সহায়ক 

 
횵ж-পিরচালক 

জনবল-৩ 
১´횵ж-পিরচালক 
১´স扮ট-�︳াঃ কাম কি┉ঃ 
অপাঃ 

১´ অিফস সহায়ক 

উঃ গঃ কঃ 
(রসায়ন িশR)  

উঃ গঃ কঃ 
(攀েকৗশল িশR)  
 

উঃ গঃ কঃ  
(ব┹ িশR) 
 

উঃ গঃ কঃ 
(পাট িশR) 
 

উঃ গঃ কঃ 
(쌇সবা খাত) 
 

উঃ গঃ কঃ 
(িচিন-খা ,磅︳-ও 

ĕর িশR) 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´ পিরঃ ত�াঃ 
১´স扮ট-�︳াذিরক 
কাম কি┉ঃ অপাঃ 
১´ অিফস 
সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´ পিরঃ ত�াঃ 
১´স扮ট-�︳াذিরক 
কাম কি┉ঃ অপাঃ 
১´ অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´ পিরঃ ত�াঃ 
১´স扮ট-�︳াذিরক 
কাম কি┉ঃ অপাঃ 
১´ অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´ পিরঃ ত�াঃ 
১´স扮ট-�︳াذিরক 
কাম কি┉ঃ অপাঃ 
১´ অিফস 
সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´ পিরঃ ত�াঃ 
১´স扮ট-�︳াذিরক 
কাম কি┉ঃ অপাঃ 
১´ অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১´উঃ গঃ কঃ 
২´ গঃ কঃ 
২´ পিরঃ ত�াঃ 
১´স扮ট-�︳াذিরক 
কাম কি┉ঃ অপাঃ 
১´ অিফস সহায়ক 

攀শাসিনক কম 癤কত癤া এ�ািসসেট骫 쌇攀া9ামার 
(আইিস 쌇সল) 

জনবল-১ 
১´ এ�িসসáা骫 쌇攀া9ামার  
 

জনবল-১৭ 
১´ 攀শাসিনক কম 癤কত癤া 
১´ িহসাব রذক 
১´ সহকারী লাইেГরীয়ান 
১´ উтমান সহকারী 
১´ 쌇টিলেফান অপােরটর 
১´ অিফস সহকারী কাম কি┉উটার �︳াذিরক (store-in-charge) 
১´ অিফস সহকারী কাম কি┉উটার �︳াذিরক  
      (despatch-in-charge) 
১´ অিফস সহকারী কাম কি┉উটার �︳াذিরক  
      (general administration) 
১´ অিফস সহকারী কাম কি┉উটার �︳াذিরক  
       (personnel administration) 
১´ িবল Ыাক癤 
১´ ফেটাকিপ অপােরটর 
২´ ︼াইভার 
১´ অিফস সহায়ক 
২´ দােরায়ান 
১´ xইপার 



 
 

 

 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর অব㏸ান 

এনিপও কায 癤ালয় বত癤মােন িশR মiণালেয়র িʢতলায় পিরচািলত হে쇆। এনিপও’র সািব 癤ক কায 癤Gমেক গিতশীল 

করার লেذ� সরকােরর রাজ戱 বােজেটর আওতায় 攀ায় ৬৫ 쌇কা টাকা ǖেয় এর িনজ戱 ভবন ঢাকার 쌇শের বাংলা নগর এ 

িনম 癤ােনর কাজ হােত 쌇নওয়া হেয়েছ যা বাAবায়েনর পেথ। ভবন িনিম 癤ত হওয়ার পর এনিপও িনজ戱 ভবেন এর কম 癤কা 

আেরা ǖাপকভােব পিরচািলত করেত সذম হেব ।  

এনিপও’র বত癤মান 쌇লাকবল ʢারা সম9 쌇দশǖাপী উৎপাদনশীলতা কায 癤Gম xচাᔜᔜেপ স┉াদন স폓ব হয় না। 

িবষয়েক সামেন 쌇রেখ এনিপও’র জনবল ሜিসহ ০৩ (চǎ9াম, 睬লনা ও রাজশাহী)  িবভাগীয় শহের আэিলক অিফস 

㏸াপন জন攀শাসন মiণালয় 쌇থেক অฏেমািদত হেয় বত癤মােন অথ 癤 মiণালয় 쌇থেক অฏেমাদেনর অেপذায় রেয়েছ। 

 

 



 
 

িশR মiণালয়, ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ । 

 

 
燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও ) এর িনিম 癤তǖ িনজ戱 ভবন  

ㄣট নং- এফ-২০/এ 
㏸ানঃ 쌇শের বাংলা নগর, ঢাকা । 

 



 
 

 
 

 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর ǖব㏸াপনা 
এনিপও’র কায 癤Gম xȀুভােব বাAবায়ন, পিরচালনা তথা জাতীয় অথ 癤নীিতর িবিভ틤 খাত ও কারখানা পয 癤ােয় 

উৎপাদনশীলতার গিত সэালেনর 攀েয়াজনীয় িদক িনেদ 癤শনা, নীিতমালা 攀ণয়ন ও কলােকৗশল িনধ 癤ারেণ 攀েয়াজনীয় পরামশ 癤 
쌇দওয়ার জ燈 এক জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ, এক জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤-িনব 癤াহী কিম এবং খাতওয়ারী ৮ 
উৎপাদনশীলতা উপেদ猀া কিম রেয়েছ। পিরষদ ও কিম সেহর িববরণ িনেȟ 쌇দওয়া হেলা। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক নীিত িনধ 癤ারণ এবং সরকারেক উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন পরামশ 癤 攀দােনর লেذ� সরকার পذ, 
মািলক পذ, Зিমক পذ, 쌇পশাজীবী, গেবষক, নীিত িনধ 癤ারক ও িশذািবেদর সম탤েয় ৩৫ সদh িবিশ猀 িনȟিলিখত এক বuপذীয়  
জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) রেয়েছ : 

১। িশR মiণালেয়র দািয়ে췝 িনেয়ািজত মাননীয় মiী     সভাপিত 
২। সিচব, িশR মiণালয়        সদh 
৩। সিচব, পিরকRনা মiণালয়       সদh 
৪। সিচব, ব┹ ও পাট মiণালয়       সদh 
৫। সিচব, �িষ মiণালয়        সদh 
৬। সিচব, বািণজ� মiণালয়        সদh 
৭। সিচব, সড়ক ও সড়ক পিরবহন িবভাগ,সড়ক 쌇যাগােযাগ ও 쌇সȳ মiণালয়  সদh 
৮। সিচব, 4ালানী ও খিনজ স┉দ িবভাগ, িব蝉�ৎ 4ালানী ও খিনজ স┉দ মiণালয় সদh 
৯। সিচব, িব蝉�ৎ িবভাগ, িব蝉�ৎ 4ালানী ও খিনজ স┉দ মiণালয়   সদh 
১০। সিচব, Зম ও কম 癤সং㏸ান মiণালয়       সদh 
১১। সিচব, ত� মiণালয়        সদh 
১২। উপাচায 癤, বাংলােদশ 攀েকৗশল ও 攀횵িk িবিবালয়    সদh 
১৩। উপাচায 癤, বাংলােদশ �িষ িবিবালয়, ময়মনিসংহ     সদh 
১৪। এিLিকউভ 쌇চয়ার̰ান, 쌇বপজা       সদh 
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ অথ 癤নীিত সিমিত      সদh 
১৬। সভাপিত, ইিяিনয়াস 癤 ইনিɉউশন অব বাংলােদশ     সদh 
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশR সিমিত      সদh 
১৮। সভাপিত, 쌇ফডােরশন অব বাংলােদশ 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ   সদh 
১৯। সভাপিত, বাংলােদশ এমㄣয়াস 癤 쌇ফডােরশন      সদh 
২০। সভাপিত, ঢাকা 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ     সদh 
২১। সভাপিত, বাংলােদশ 쌇চٵার অব ইাি䈁জ      সদh 
২২। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত      সদh 



 
 

২৩। সভাপিত, বাংলােদশ ˮট ি┿নাস 癤 এেসািসেয়শন     সদh 
২৪। সভাপিত, বাংলােদশ ব┹কল সিমিত                 সদh 
২৫। সভাপিত, জাতীয় 磅︳ ও ĕর িশR সিমিত,বাংলােদশ     সদh 
২৬। সভাপিত, বাংলােদশ গােম 癤骫স ̰াฏফ�াকচািরং এ এLেপাট 癤ারস এেসািসেয়শন  সদh 
২৭। সভাপিত, বাংলােদশ নীট ̰াฏফ�াকচারাস 癤 এ এLেপাট 癤ারস এেসািসেয়শন   সদh 
২৮। সভাপিত,  ইিяিনয়ািরং িশR মািলক সিমিত      সদh 
২৯। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন 癤চার এেসািসেয়শন      সদh 
৩০। সভাপিত, জাতীয় Зিমক লীগ        সদh 
৩১। সভাপিত, জাতীয় Зিমক পা 癤        সদh 
৩২। সভাপিত, বাংলােদশ 쌇Ǵড ইউিনয়ন 쌇কㄕ       সদh 
৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ 쌇Ǵড ইউিনয়ন সংঘ       সদh 
৩৪। সভাপিত, এিপও 쌇সাসাই ফর বাংলােদশ       সদh 
৩৫। পিরচালক, 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)         সদh-সিচব 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤িনব 癤াহী কিম (এনিপইিস)  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) কㅳ癤ক 菜হীত িসাnসহ বাAবায়েনর লেذ� িশR সিচব মেহাদেয়র 
সভাপিতে췝 িনȟিলিখত ২০ সদh িবিশ猀 এক জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤িনব 癤াহী কিম (এনিপইিস) রেয়েছ ।  

১। সিচব, িশR মiণালয়                   সভাপিত 
২। 쌇চয়ার̰ান, বাংলােদশ 쌇কিমক�াল ইাি䈁জ কেপ 癤ােরশন                সদh 
৩। 쌇চয়ার̰ান, বাংলােদশ ই┿াত ও 攀েকৗশল কেপ 癤ােরশন                সদh 
৪। 쌇চয়ার̰ান, বাংলােদশ 磅︳ ও ĕর িশR কেপ 癤ােরশন                সদh 
৫। 쌇চয়ার̰ান, বাংলােদশ পাটকল কেপ 癤ােরশন       সদh            
৬। 쌇চয়ার̰ান, বাংলােদশ ব┹কল কেপ 癤ােরশন       সদh            
৭। 쌇চয়ার̰ান, বাংলােদশ িচিন ও খা িশR কেপ 癤ােরশন                সদh           
৮। অিতিরk সিচব(攀)/ 횵ж-সিচব(攀শাসন-২),  িশR মiণালয়     সদh           
৯। সভাপিত, 쌇ফডােরশন অব বাংলােদশ 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ    সদh 
১০। সভাপিত, বাংলােদশ এমㄣয়াস 癤 쌇ফডােরশন       সদh 
১১। সভাপিত, বাংলােদশ 쌇চٵার অব ইাি䈁জ       সদh 
১২। সভাপিত, 쌇মেǴাপিলটন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ                সদh 
১৩। সভাপিত, ঢাকা 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ      সদh 
১৪। সভাপিত, জাতীয় 磅︳ ও ĕরিশR সিমিত  (নািসব)                          সদh 
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ গােম 癤骫স ̰াฏফ�াকচািরং এ এLেপাট 癤ারস এেসািসেয়শন             সদh 
১৬। 쌇攀িসেড骫, এিপও 쌇সাসাই ফর বাংলােদশ                  সদh 
১৭। সভাপিত, জাতীয় Зিমক লীগ                   সদh 
১৮। সভাপিত, জাতীয় Зিমক পা 癤                   সদh 
১৯। সভাপিত, বাংলােদশ 쌇Ǵড ইউিনয়ন 쌇কㄕ       সদh 
২০। পিরচালক, 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)                   সদh-সিচব 



 
 

 
 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র ʢাদশতম সভা  

িশR মiণালেয়র আওতাধীন 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর জাতীয় উৎপাদনশীলতা 
কায 癤Gমেক গিতশীল  করার লেذ� ২৫ এি攀ল, ২০১৮ তািরখ ᄐধবার 쌇বলা ১১.০০ িমিনেট িশR মiণালেয়র সেهلالج لجলন 
কেذ (কذ নং-৩০৬ ,৩য় তলা, ৯১ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা) জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র ʢাদশতম সভা 
অฏিȀত হয় । মাননীয় িশR মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� এমিপ (এনিপিস)’র ʢাদশতম সভার সভাপিত췝 কেরন। িশR 
মiণালেয়র     সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجাদ আ봁ȯাъ , িবিভ틤 মiণালয় ব  

, 쌇Ǵড বিড এবং িবিভ틤 এেসািসেয়শেনর 攀িতিনিধ সভায় অংশ9হণ কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র অฏমিতGেম 
পিরষেদর সদh সিচব জনাব এস. এম. আশরাщামান, পিরচালক (횵ж-সিচব), এনিপও জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ 
(এনিপিস)’র একাদশতম সভায় 菜হীত িসাnসেহর বাAবায়ন অ9গিত ও আেলাচ�$িচ ধারাবািহকভােব সভায় উপ：হাপন 
কেরন । 

সভায় এনিপও’র কেলবর ሜি, 횵েগাপেযাগীকরণ এবং দ)েরর আপে9েডশন ও আэিলক অিফস ：হাপেনর জ燈 
জন攀শাসন মiণালেয়র চািহদামেত 攀Aাব @ত জন攀শাসন মiণালেয় 쌇攀রেণর ǖব：হা িনেত বলা হয় ও িশR মiণালয় 
কㅳ癤ক সরকাির রাজ戱 তহিবল হেত “Capacity Building of National Productivity Organization 
(NPO) through Strengthening Professional Skill of NPO’s Personnel and Dissemination 
of Training and Awareness Program in Districts level”  শীষ 癤ক উ틤য়ন 攀কR 攀Aাব িশR মiণালেয় 
ㄣািনং উইং এ জমা 쌇দওয়ার ǖব：হা 9হণ করেত বলা হয়।  Зম উৎপাদনশীলতার 쌇লেভল িনধ 癤ারেণ উোগ 9হণ করায় 
এনিপও 쌇ক ধ燈বাদ ыাপন কেরন এবং �িষ, 쌇সবা ও িশR 쌇স䝘েরর উৎপাদনশীলতা 쌇লেভল িনধ 癤ারেণর জ燈 বছের ০১ 
হেলও সমীذা পিরচালনা করার উপর উপি㏸ত সকেল একমত 쌇পাষণ কেরন । 
 



 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র ʢাদশতম সভায়, মাননীয় িশR মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� এমিপ ও মiণালেয়র     সিচব 
জনাব 쌇মাহাهلالج لجাদ আ봁ȯাъ সহ িবিভ틤 মiণালয়, 쌇Ǵড বিড এবং িবিভ틤 এেসািসেয়শেনর 攀িতিনিধগণ। 

িশR মiণালেয়র মাননীয় ভার攀া) সিচব মেহাদয়েক ҁেভ쇆া 
 

গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকােরর সهلالج لجািনত ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম ২০ আগɉ ২০১৮ িশR 
মiণালেয় 쌇যাগদান কেরন । গত ২৬ আগɉ, ২০১৮ তািরেখ িশR মiণালেয়র ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম 
মেহাদয়েক এনিপও’র পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস. এম. আশরাщামান ল িদেয় ҁেভ쇆া জানান। এ সময় 
ভার攀া) সিচব মেহাদয়েক এনিপও এর িবিভ틤 কায 癤Gম স┉েক癤 অবিহত করা হয়।  



 
 

ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম মেহাদয়েক ল িদেয় ҁেভ쇆া জানাে쇆ন এনিপও’র পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান (횵ж 
সিচব)  ।  

িশR মiণালেয়র আওতাধীন দ)র/সং㏸ার মািসক সম탤য় সভায় সভাপিত췝 কেরন ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম । 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤-িনব 癤াহী কিম (এনিপইিস)-চȳদ 癤শ সভা অฏিȀত   

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤-িনব 癤াহী কিমর (এনিপইিস) চȳদ 癤শ সভা ১৩ 쌇সㄝٵর , ২০১৮ তািরখ িবকাল: 
৩.০০ টায় িশR মiণালেয়র সেهلالج لجলন কেذ অฏিȀত হয়। সভায় সভাপিত췝 কেরন িশR মiণালেয়র মাননীয় ভার攀া) 
সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম। সভায় আরও উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল 
ইসলাম, অিতিরk সিচব িমজ 巢ৎন নাহার 쌇বগম, এনিপও’র পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস. এম. আশরাщামান,  
িশR মiণালেয়র আওতাধীন িবিভ틤 দ)র/  সং㏸ার 攀ধান, িবিভ틤 মiণালয়, 쌇Ǵড বিড এবং এেসািসেয়শেনর 攀িতিনিধগণ। 



 
 

সভার ҁᔜেত সভাপিত মেহাদয় উপি㏸ত সকলেক 戱াগত জািনেয় এবং পারĩিরক পিরচয় পেব 癤র মা︿েম সভার কায 癤Gম 
ҁᔜ কেরন। সভাপিত মেহাদেয়র অฏমিতGেম জনাব এস. এম. আশরাщামান, পিরচালক ,এনিপও  জাতীয় 
উৎপাদনশীলতা কায 癤িনব 癤াহী কিমর কায 癤প� সভায় উপ㏸াপন কেরন। সভায় এনিপও দ)েরর আপে9েডশন ও আэিলক 
অিফস ㏸াপন, এনিপও’র জ燈 বরাȁ�ত জায়গায় ভবন িনম 癤াণ , এনিপওেক এক দذ 쌇পশাদারী 攀িতȀান িহেসেব গেড় 
쌇তালার লেذ� কািরগরী 攀কR 9হণ , 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤 - ২০১৭ যথাসমেয় 
攀দান  ,এনিপও  ,বাত癤াএবং  攀কাশ  ইত�ািদ  িবষেয় আেলাচনা ও িসাn হয় ।   

 

 

 

 

 

 

 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤-িনব 癤াহী কিমর চȳদ 癤শ সভায় সভাপিত췝 কেরন িশR মiণালেয়র মাননীয় ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম।  
 

 

 

 

 

 

 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤-িনব 癤াহী কিমর চȳদ 癤শ সভার সভাপিত িশR মiণালেয়র মাননীয় ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম সহ সভায় 
উপি㏸ত সهلالج لجািনত সদhেদর একাংশ । 



 
 

এনিপও কㅳ癤ক ২০১৭- ২০১৮ অথ 癤বছের স┉ািদত উেȯখেযাā 
কায 癤Gেমর িববরণ : 

বাংলােদেশর বত癤মান আথ 癤-সামািজক অব㏸া 쌇য সব সমhার সুهلالج لجখীন 쌇সꈁেলার মে︿ মাথািপ3 িনȟ উৎপাদন, 

স┉েদর যথাথ 癤 ǖবহাের ǖথ 癤তা, সэয় ও িবিনেয়ােগর অসমতা, উт জনসং~া ሜির হার, Gমবধ 癤মান 쌇বকার췝, 

攀횵িkগত অন9সরতােক অ燈তম সমhা িহেসেব িচি╅ত করা যায় । এ সব সমhা জাতীয় অথ 癤নীিতর 攀ሜি অজ癤েন 攀ধান 

অnরায় । জাতীয় অথ 癤নীিতেক এ 蝉猀চেGর আবতা হেত �k করার একমা� পথ অথ 癤নীিতর 攀িত খােতর কম 癤কাে 

উৎপাদনশীলতা ሜি করা । এ 쁐িথবীǖাপী 戱ী�ত এক বাAবতা যার ꈁᔜ췝 অฏভব কের বত癤মান িবে সকল 

攀গিতশীল রা䈁 ǖব㏸ায় উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন কায 癤Gমেক জাতীয় আোলন িহেসেব 戱ী�িত 쌇দওয়া হে쇆 এবং রা䈁ীয় 

িশRনীিতর সােথ সামяh 쌇রেখ উৎপাদনশীলতা কায 癤Gমেক ধারাবািহক ও পিতগতভােব পিরচালনার জ燈 攀েয়াজনীয় 

অবকাঠােমা 臣ি猀 করা হে쇆 । 

 
জাতীয় অথ 癤ৈনিতক উ틤য়েন িশRায়েনর 쌇যমন 쌇কান িবকR 쌇নই একইভােব xȀ ুিশRায়ন িনি┡ত করার লেذ� 

উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর 쌇কান িবকR 쌇নই । িশR িবকােশর জ燈 쌇যমন নȳন  নȳন িশR কারখানা 臣ি猀র 攀েয়াজন 

쌇তমিন এ সকল কারখানায় দذতা ও �নাফা ሜি কের লাভজনক 攀িতȀােন 椹পাnেরর জ燈 উৎপাদনশীলতা ሜিও 

একাnভােব অপিরহায 癤 । তাই এনিপও জাতীয় অথ 癤নীিতর িবিভ틤 খােত উৎপাদনশীলতা ሜির লেذ� সরকাির/쌇বসরকাির 

িবিভ틤 িশR ও 쌇সবা 攀িতȀােন কম 癤রত কম 癤কত癤া ও কম 癤চারীেদর দذতা ሜির লেذ� আেলাচ� সমেয় িনȟিলিখত 

উেȯখেযাā কায 癤াবলী স┉াদন কেরেছ ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

এনিপও’র ২০১৭-২০১৮ অথ 癤বছেরর উেȯখেযাā কায 癤Gম 

কায 癤Gম িবষয় সং~া মnǖ 

আnজ癤ািতক 
কায 癤Gম 

০১। আnজ癤ািতক 攀িশذণ/쌇সিমনার ০৩ ০৩ আnজ癤ািতক 攀িশذণ/쌇সিমনার মা︿েম িবিভ틤 
쌇দেশর ৬১ জন 攀িতিনিধেক 攀িশিذত করা হেয়েছ ।   

০২। ই-লািন 癤ং 쌇কাস 癤 ০৫ এিপও’র সহেযািগতায় #াক িবিবালয়, ঢাকায় ০৫ 
ই-লািন 癤ং 쌇কােস 癤 ১৪৮ জনেক 攀িশذণ 쌇দওয়া হেয়েছ ।  

০৩। 쌇টকিনক�াল এLপাট 癤 সািভ癤স ০৩ এিপও’র সহেযািগতায় ০৩ 攀িতȀােন 쌇টকিনক�াল 
এLপাট 癤 সািভ 癤স 攀দান করা হেয়েছ।  

অভ�nরীণ 
কায 癤Gম 

০১। 攀িশذণ ও কম 癤শালা ৫৭ ৫৭ 攀িশذণ কম 癤$িচর মা︿েম ২০৮২ জনেক 攀িশذণ 
攀দান করা হেয়েছ।  

০২। উৎপাদনশীলতা Кাস ሜি   
      িবষয়ক 攀িতেবদন 

০৯ উৎপাদনশীলতা Кাস-ሜি সংGাn ০৯ 攀িতেবদন 攀oত 
করা হেয়েছ। 

০৩। গেবষণা 攀িতেবদন ০২ ০২ গেবষণা 攀িতেবদন 攀oত করা হেয়েছ।  

০৪। জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস  
      পালন  

০১ 쌇দশǖাপী ০২ অে䝘াবর, ২০১৭ পালন করা হেয়েছ ।  

০৫। 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ   
      쌇কায়ািল এিLেল  এওয়াড 癤   
      攀দান 

১২ “燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল  
এওয়াড 癤-২০১৬” ১২ িশR/쌇সবা 攀িতȀানেক 攀দান করা 
হেয়েছ। 

০৬। Kaizen কম 癤$িচ বাAবায়ন ০৪ ০৪  攀িতȀােন কাইেজন কম 癤$িচ বাAবায়ন করা হেয়েছ। 
০৭। 5s ও QC সােক癤ল গঠণ ০৪ ০৪  攀িতȀােন 5s কম 癤$িচ বাAবায়ন করা হেয়েছ।  
০৮। জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ  
      (এনিপিস) সভা 

০১ জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) ০১ সভা 
অฏিȀত হেয়েছ ।   

০৯। কায 癤 িনব 癤াহী কিমর  
     (এনিপইিস) সভা 

০৩ কায 癤 িনব 癤াহী কিমর (এনিপইিস) ০৩ সভা অฏিȀত 
হেয়েছ।  

১০। উপেদ猀া কিমর সভা ০৯ 쌇স䝘র িভিক ০৯ উপেদ猀া কিমর সভা অฏিȀত 
হেয়েছ ।   

১১। আইিস িবষয়ক কায 癤Gম - এনিপও কায 癤ালেয় ই-ফাইিলং ও িডিজটাল হািজরা চা巢 
এবং িসিস ক�ােমরা ㏸াপন করা হেয়েছ । বত癤মােন 쌇ছাট 
আকােরর ৯২  দ)র/সং㏸ার মে︿   ই-ফাইিলং 
কায 癤Gেম এনিপও ১ম ㏸ােন অব㏸ান করেছ।  

১২। জাতীয় ҁাচার 쌇কৗশল  
      বাAবায়ন সংGাn 

- এনিপও পিরচালেকর 쌇নㅳে췝 এনিপও’쌇ত জাতীয় ҁাচার 
쌇কৗশল xর ও 戱াথ 癤কভােব বাAবায়ন হওয়ায় ২০১৭-১৮ 
অথ 癤বছেরর িশR মiণালেয়র আওতাধীন ১২ 
দ)র/সং㏸ার মে︿ এনিপও পিরচালক জনাব এস.এম. 
আশরাщামান “জাতীয় ҁাচার ິরㇰার-২০১৮” 攀া) 
হেয়েছন।  

১৩। 쌇টকসই উ틤য়ন লذ�মা�া   
      (SDG) সংGাn 

- ১৭  লذ� এর মে︿ কেয়ক লذ�েক (২, ৮, ৯, ১২) এর টােগ 癤ট 
২.৩, (৮.২, ৮.৫, ৯.৪, ৯.৫, ১২.৪, ১২.৫) িচি╅ত  কের ২০১৬ 
সােল কম 癤পিরকRনা 攀ণয়ন কের । 



 
 

িসেজনস চাট 癤ার 

১) নাগিরক 쌇সবা 

 

G. 
নং 

쌇সবার নাম 쌇সবা 攀দান পিত 

攀েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

এবং 
攀াি)㏸ান 

쌇সবার 
ó এবং 
পিরেশাধ 
পিত 

쌇সবা 
攀দােনর 

সময়সীমা 

দািয়췝攀া) কম 癤কত癤া 
(নাম, পদিব, 쌇ফান নٵর ও 

ইেমইল) 

(১
) 

(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 쌇দেশর মানবস┉দ 
উ틤য়েনর জ燈 
উৎপাদনশীলতা 
িবষয়ক 攀িশذণ 
攀দান  

১। সংি猀 攀িতȀান হেত দড়খাA 
9হণ  
২। কㅳ癤পেذর অฏেমাদন 9হণ 
৩। সংি猀 攀িতȀােন 攀িশذেণ 
$চী 攀দান 
৪। সংি猀 攀িতȀােন উপি㏸ত হেয় 
攀িশذণ 攀দান 

সংি猀 
攀িতȀােনর 
িনধ 癤ািরত 
īােড 
আেবদন 

িবনােó ৩০ িদন 

 
জনাব এ..এম 쌇মাজােهلالج لجল 
হক 
ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া  
쌇মাবাঃ ০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
mozammel_atmo1
@yahoo.com 
 

২ উৎপাদনশীলতা 
উ틤য়েনর লেذ� 
কনসালেটি বা 
পরামশ 癤 攀দান 

১।সংি猀 攀িতȀান 쌇থেক আেবদন 
9হণ 
২।কㅳ癤পেذর অฏেমাদন 9হণ 
৩। িনধ 癤ািরত 쌇সবা 攀দােনর জ燈 
সময় িনধ 癤ারণ কের 攀িতȀানেক 
অবিহতকরণ 
৪। 攀িতȀােন উপি㏸ত হেয় সংি猀 
쌇সবা 攀দান 

সংি猀 
攀িতȀােনর 
িনধ 癤ািরত 
īােড 

আেবদন িবনােó ৩০ িদন 

জনাব 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম 
ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া  
쌇মাবাঃ ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 
nazrul_islam_si 

@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

২) দা)িরক 쌇সবা 

G. 
নং 

쌇সবার নাম 쌇সবা 攀দান পিত 
攀েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

এবং 攀াি)㏸ান 

쌇সবার ó এবং  
পিরেশাধ পিত 

쌇সবা 
攀দােনর 
সময়সী

মা 

দািয়췝攀া) কম 癤কত癤া 
(নাম, পদিব, 쌇ফান 
নٵর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

燈াশনাল 
쌇攀াডাকিভ 
এ 
쌇কায়ািল 
এিLেল 
এওয়াড 癤 
攀দান।   

১। এনিপও’র 
ওেয়বসাইট ও পি�কায় 
িবыি)র মা︿েম দরখাA 
আহবান  
২। আেবদনকারী 
攀িতȀান 쌇থেক আেবদন 
9হণ  
৩। আেবদনপ� যাচাই 
বাছাইকরণ 
৪। অ�ােসসেম骫 কিমর 
িনধ 癤ািরত Gাইেটিরয়া 
অฏযায়ী নٵর 攀দান  
৫। ˮরী 쌇বােড 癤র 灿ড়াn 
িসাn 9হণ 
৬। ິরㇰার 攀া) 
攀িতȀানসহেক 
আฏȀািনকভােব ິরㇰার 
攀দান ।    

১। রণ�ত 
আেবদন ফরম 
২। 
আেবদনকারীর 
০১ (এক) কিপ 
ছিব 
৩। 攀িতȀােনর 
সুهلالج لجখভােগর ০১ 
(এক) কিপ ছিব 
৪। যথাযথ 
ɉ�াে┉র উপর 
হলফনামা 
৫। TIN 
সা 癤িফেকেটর 
কিপ  
৬। তে�র 
攀ামািণক 
দিললািদ 
৭। আেবদন 
ফরেমর টাকা 
ǖাংেক জমার 
রিশদ ।   

০৬ ক�াটাগরীেত ິরㇰার 
攀দান করা হয় । 攀েত�ক 
ক�াটাগরী অฏযায়ী আেবদন 
ফরেমর  ó পিরেশাধ করেত 
হয়। ক�াটাগরী িভিক ফরেমর 
ó িনȟ椹প : 
১। ক�াটাগরী-এ : ሜহৎ িশR-
৫০০০/- টাকা  
২। ক�াটাগরী-িব : মাঝারী 
িশR-৩০০০/-টাকা  
৩। ক�াটাগরী-িস : 磅︳ িশR-
২০০০/- টাকা  
৪। ক�াটাগরী-িড : মাইেGা 
িশR-১০০০/-টাকা  
৫। ক�াটাগরী-ই : ĕর িশR-
১০০০/- টাকা  
৬। ক�াটাগরী-এফ : রা䈁ায়া 
িশR 攀িতȀান-৪০০০/-  টাকা ।  
আেবদন ফরেমর ó বাবদ 
সংি猀 িফ সরকাির খােত (১-
৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) 쌇Ǵজারী 
চালােনর মা︿েম জমা িদেত 
হেব ।   

 
 

 
 
 
 

৬০ িদন  

জনাব 쌇মাঃ নজᔜল 
ইসলাম 
ঊF癤তন গেবষণা 
কম 癤কত癤া  
 ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 
 
nazrul_islam_si 
@yahoo.com 

২. 

উৎপাদনশীল
তা উ틤য়েনর 
লেذ� APO 
এর সহায়তায় 
쌇টকিনক�াল 
এLপাট 癤 
সািভ 癤স 攀দান। 

১। সংি猀 攀িতȀান হেত 

APO এর িনধ 癤ািরত 
ফরেম আেবদন 9হণ  
২। এনিপও’র কㅳ癤পেذর 

অฏেমাদেনর পর APO 
쌇ত আেবদনপ� 쌇攀রণ  

৩। APO যাচাই 
বাছাইেয়র পর 灿ড়াn 
অฏেমাদন 
৪। সংি猀 攀িতȀানেক 
অবিহতকরণ এবং সময় 
িনধ 癤ারণ  

APO এর 
িনধ 癤ািরত 
রণ�ত 

আেবদন ফরম 

১। এLপাট 癤 সািভ 癤স 9হেণর 
জ燈 এককালীন ৫০ ডলার। 
২। এLপাট 癤 থাকাকালীন সমেয় 
攀িতিদেনর জ燈 ১২ ডলার ।  
এনিপও’র পিরচালেকর 
অฏ&েল ডলােরর সমপিরমাণ 
েóর টাকা ক�াশ/쌇চক 
আকাের 攀দান করেত হেব ।  

 
 
 
 
০৬ মাস  

 
 
 
 
জনাব 쌇মাঃ 
মিনᔜщামান 
গেবষণা কম 癤কত癤া  
০১৯১৭৮২৭৮১৫ 
 
monir_npo01@
yahoo.com 



 
 

৫। সংি猀 攀িতȀােন 
এLপাট 癤 ʢারা 쌇সবা 
攀দান ।  

       
 
 
৩) অভ�nরীণ 쌇সবা  
 

G. 
নং 

쌇সবার নাম 쌇সবা 攀দান পিত 攀েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং 攀াি)㏸ান 

쌇সবার 
ó 
এবং 

পিরেশাধ 
পিত 

쌇সবা 
攀দােনর 

সময়সীমা 

দািয়췝攀া) কম 癤কত癤া 
(নাম, পদিব, 쌇ফান 
নٵর ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

Зািn 
িবেনাদন 3 
ও ভাতা 
ম悲ির 

১। আেবদনকারীর    
    িনকট হেত আেবদন  
    9হণ  
২। আেবদন 攀াি)র পর   
    যাচাই বাছাইকরণ 
৩। কㅳ癤পেذর  
     অฏেমাদন 9হণ 
৪। পে�র মা︿েম  
     আেবদনকারীেক  
    অবিহতকরণ 

১। 3 攀াīতার সনদ (攀েযাজ� 
쌇ذে�) 
২। আেবদনকারীর আেবদনপ� 

িবনা
쌇ó 

০৭ িদন 

জনাব 쌇মাঃ জuᔜল 
ইসলাম 
攀শাসিনক কম 癤কত癤া  
০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
 
zahurul1960 
@yahoo.com 

২. 

আฏেতািষক 
ও 쌇পনশন 
ম悲ির 

১। িনধ 癤ািরত ছেক 
আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন 9হণ 
২। আেবদন 攀াি)র পর 
যাচাই বাছাইকরণ 
৩। কㅳ癤পেذর 
অฏেমাদন 9হণ 
৪। পে�র মা︿েম 
আেবদনকারীেক 
অবিহতকরণ 

১। আেবদনকারী কㅳ癤ক রণ�ত 
쌇পনশন ফরম ও কাগজপ� সহ : 
আেবদনপ�, 쌇পনশন ফরম-৩, 
িসএও িশR মiণালয় কㅳ癤ক 쌇শষ 
쌇বতন সনদ ও চাĕরীর িববরণী-৩ 
কিপ, পাসেপাট 癤 সাইেজর ছিব-৪ কিপ, 
ন�না 戱াذর  ও প扮চ আ蚕েলর ছাপ-৩ 
কিপ, উরািধকারী 쌇ঘাষণাপ�-৩ 
কিপ, 쌇শষ কম 癤㏸েলর না-দািব সনদ-২ 
কিপ, িবভাগীয় মামলা 쌇নই -২ কিপ, 
জাতীয়তা সনদ-২ কিপ, অŰীকার-২ 
কিপ, অবসর আেদশ -২ কিপ, চাĕরী 
বিহ-১ কিপ, সরকাির বাসা সংGাn 
না-দািব, সকরাির গািড় ǖবহােরর না-
দািব (攀েয়াজনীয় 쌇ذে� সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ) । পািরবািরক 쌇পনশন 
(চাকিররত অব㏸ায় 钞ȳ�বরণ করেল) : 
আেবদনপ�, 쌇পনশন ফরম- ৪ কিপ, 
িসএও িশR মiণালয় কㅳ癤ক 쌇শষ 
쌇বতন সনদ ও চাĕরীর িববরিণ-৩ 
কিপ, পাসেপাট 癤 সাইেজর ছিব-৪ কিপ, 
ন�না 戱াذর ও প扮চ আ蚕েলর ছাপ- ৩ 
কিপ, উরািধকারী 쌇ঘাষণঅপ� ও 
নন-̰ািরজ সা 癤িফেকট -৩ কিপ, 

িবনা
쌇ó 

১৫ িদন 

জনাব 쌇মাঃ জuᔜল 
ইসলাম 
攀শাসিনক কম 癤কত癤া  
০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
 
zahurul1960 
@yahoo.com 



 
 

쌇শষ কম 癤㏸েলর না-দািব সনদ- ২ কিপ, 
িবভাগীয় মামলা 쌇নই- ২ কিপ, 
জাতীয়তা সনদ- ২ কিপ, সরকাির 
বাসা সংGাn না-দািব, অŰীকার প� -
২ কিপ, অিভভাবক মেনানয়ন সনদ- ৩ 
কিপ, 钞ȳ� জিনত সনদ -৩ কিপ । 

G. 
নং 

쌇সবার নাম 쌇সবা 攀দান পিত 
攀েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং 攀াি)㏸ান 

쌇সবার 
ó এবং 
পিরেশাধ 
পিত 

쌇সবা 
攀দােনর 
সময়সী

মা 

দািয়췝攀া) কম 癤কত癤া 
(নাম, পদিব, 쌇ফান নٵর ও 

ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. 

 
 
 
ভিবūৎ 
তহিবল অি9ম 

১। িনধ 癤ািরত ছেক 
আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন 9হণ 
২। আেবদন 攀াি)র 
পর যাচাই বাছাইকরণ 
৩। কㅳ癤পেذর 
অฏেমাদন 9হণ 
৪। পে�র মা︿েম 
আেবদনকারীেক 
অবিহতকরণ 

১। আেবদনপ� 
২। িসএও, িশR মiণালয় কㅳ癤ক 
ইx��ত ভিবūৎ তহিবেলর 
সংি猀 অথ 癤 বছেরর জমা ি╃প ।  

িবনােó ০৫ িদন 

জনাব 쌇মাঃ জuᔜল ইসলাম 
攀শাসিনক কম 癤কত癤া  
০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
 
 zahurul1960 
@yahoo.com 

 

৪) আপনার কােছ আমােদর 攀ত�াশা : 

Gিমক নং 攀িতiত/কাি߅ত 쌇সবা 攀াি)র লেذ� করণীয় 

০১ 戱য়ং সࡃণ 癤 আেবদন জমা 攀দান 

০২ যথাযথ 攀িGয়ায় 攀েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
০৩ সাذােতর জ燈 িনধ 癤ািরত সমেয়র েব 癤ই উপি㏸ত থাকা 

 

৫)   অিফেযাগ 攀িতকার ǖব㏸াপনা (GRS) 쌇সবা 攀াি)র অসW猀 হেল দািয়췝攀া) কম 癤কত癤ার সেŰ 쌇যাগােযাগ কᔜন।        
দািয়췝攀া) কম 癤কত癤ার কাছ 쌇থেক সমাধান পাওয়া না 쌇গেল িনেȟাk পিতেত 쌇যাগােযাগ কের আপনার সমhা অবিহত 
কᔜন ।  
 

Gিমক 
নং 

কখন 쌇যাগােযাগ করেবন কার সেŰ 쌇যাগােযাগ 
করেবন 

쌇যাগােযােগর Сকানা িনĩির 
সময়সীমা 

০১ 

দািয়췝 攀া) কম 癤কত癤া সমাধান 
িদেত না পারেল অিভেযাগ িনĩি কম 癤কত癤া 

(অিনক) 

জনাব 쌇মাঃ 쌇মাঃ আ봁ল �সািTর 
횵ж পিরচালক  
쌇মাবাঃ ০১৭২০১০৭০৩২ 
 npobangla@yahoo.com 

০৩ িদন 

০২ 

অিফেযাগ িনĩি কম 癤কত癤া 
িনিদ 癤猀 সমেয় সমাধান িদেত না 

পারেল 
আিপল কম 癤কত癤া 

জনাব এ 쌇ক এম রিফĕল ইসলাম 
횵ж সিচব, িশR মiণালয় 
쌇ফান : ৯৫৫২৭৪৯ 
akmrafiqul.islam3@gmail.com 

০৩ িদন 



 
 

০৩ 
আিপল কম 癤কত癤া িনিদ 癤猀 সমেয় 

সমাধান িদেত না পারেল 
মিiপিরষদ িবভােগর 

অিভেযাগ ǖব㏸াপনা 쌇সল 

অিভেযাগ 9হণ 쌇কㄕ 
৫ নং 쌇গইট, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা। 
 www.grs.gov.bd 

 

 

িʢতীয়-অ︿ায় 
攀ধানমiীর 쌇ঘাষণা  

 
উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আোলন 쌇ঘাষণা 

এনিপও গত ০২ অে䝘াবর, ২০১১ তািরেখ 쌇হােটল 椹পসী বাংলা, ঢাকা “Multilateral Conference on 

Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for 2021” শীষ 癤ক বuখী জাতীয় সেهلالج لجলেনর 
আেয়াজন কের।  সেهلالج لجলেনর উেʢাধনী অฏȀােন গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনা 
উপি㏸ত িছেলন। উk অฏȀােন মাননীয় 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনা ০৩ (িতন)  쌇ঘাষণা 攀দান কেরনঃ 

 
                                     쌇হােটল 椹পসী বাংলা, ঢাকা (০২ অে䝘াবর ২০১১) 
 

০১।  উৎপাদনশীলতােক ‘‘জাতীয় আোলন’’ িহেসেব গেড় 쌇তালা ।  
০২।  攀িত বছর 쌇ЗȀ িশR 攀িতȀান ও উোkার মােঝ ‘‘燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল  

এওয়াড 癤’’  攀দান করা এবং 
০৩।  攀িত বছর ০২ অে䝘াবর 쌇ক ‘‘ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’’ িহেসেব পালন করা। 
 



 
 

উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর জ燈 এ ঐিতহািসক 쌇ঘাষণা উৎপাদনশীলতা আোলনেক আেরা 쌇বগবান ও স钞 কেরেছ। 
 

  

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤 

০২ অে䝘াবর, ২০১১ তািরেখ 쌇হােটল 椹পসী বাংলা, ঢাকা “Multilateral Conference on 

Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for 2021”  শীষ 癤ক বuখী জাতীয় সেهلالج لجলেনর 

উেʢাধনী অฏȀােন গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনা 攀িত বছর 쌇ЗȀ িশR 攀িতȀান ও 

উোkার মােঝ ‘‘燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল  এওয়াড 癤’’  攀দােনর 쌇ঘাষনা 쌇দন।   

쌇হােটল 椹পসী বাংলা, ঢাকা (০২ অে䝘াবর ২০১১) 

 
এওয়াড 癤 攀দােনর লেذ� িবিভ틤 িশR 攀িতȀানেক ০৬ ক�াটাগরীেত ভাগ করা হয়। 

          (০১) ক�াটাগরী-এ : ሜহৎ িশR, জাতীয় িশRনীিত-২০১৬ এ বিন 癤ত সংыা অฏযায়ী ;  
        (৩০০ জন হেত ১০০০ জেনর মে︿ এবং অ燈া燈  শত癤 সােপেذ)  
 
(০২) ক�াটাগরী-িব : মাঝাির িশR, জাতীয় িশRনীিত-২০১৬ এ বিন 癤ত সংыা অฏযায়ী ; 
       (১২১ জন হেত ৩০০ জেনর মে︿ এবং অ燈া燈  শত癤 সােপেذ)  
 
(০৩) ক�াটাগরী-িস : 磅︳ িশR, জাতীয় িশRনীিত-২০১৬ এ বিন 癤ত সংыা অฏযায়ী ; 

 (১৬ জন হেত ৫০ জেনর মে︿ এবং অ燈া燈  শত癤 সােপেذ)  
 

(০৪) ক�াটাগরী-িড : মাইেGা িশR, জাতীয় িশRনীিত-২০১৬ এ বিন 癤ত সংыা অฏযায়ী ;  
(১৬জন হেত ৩০ জেনর মে︿ এবং অ燈া燈  শত癤 সােপেذ)  



 
 

 
 (০৫) ক�াটাগরী-ই : ĕর িশR, জাতীয় িশRনীিত-২০১৬ এ বিন 癤ত সংыা অฏযায়ী ; 

        (পািরবািরক সদhসহ সেব 癤াт ১৫ জেনর অিধক নয়) 
              (০৬) ক�াটাগরী-এফ: রা䈁ায় িশR 攀িতȀান ,কেপ 癤ােরশন/ সরকার িনয়িiত 攀িত猀ান সহ । 

攀Aািবত ິরㇰার 攀দােনর িবষেয় (এনিপও) যাবতীয় সািচিবক দািয়췝 পালন কের। 攀থেম জাতীয় 8দিনক পি�কা/ 
ইেলФিনক িমিডয়া এবং এনিপও'র ওেয়ব সাইেট িবыাপেনর মা︿েম িনধ 癤ািরত ফরেম আেবদন প� আহবান করা হয়। 
সকল সরকাির/ 쌇বসরকাির/ বuজািতক/ 쌇রিজ猀াড 癤 বাংলােদিশ িশR 攀িতȀান আেবদন করেত পারেব। তেব কমপেذ ০৩ 
(িতন) বৎসর উৎপাদন/ 쌇সবা কায 癤Gম চা巢 রেয়েছ এরকম িশR 攀িতȀান আেবদেনর 쌇যাā বেল িবেবিচত হেব। 

攀া) আেবদনপ� সহ এনিপও কㅳ癤ক যাচাই বাছাই ব 癤ক নٵর 攀দান করা হয়। নٵর 攀দােনর পর পরবতఅ 
কায 癤Gম 9হেণর জ燈 এ�ােসসেম骫 কিমর িনকট উপ㏸াপন করা হয়। ১১ (এগার) সদh িবিশ猀 এেসসেম骫 কিম 
Assessment criteria 쌇ত 攀দ 쌇মাট ১০০০ নٵর এর িভিেত আেবদনপ� ꈁেলা পরীذা-িনরীذা ও óায়ন 
কেরন।  

óায়েনর পর ক�াটাগরী িভিক 攀থম ০৫ (প扮চ)  攀িতȀান বাছাই ব 癤ক 灿ড়াn িনব 癤াচেনর জ燈 ০৭ (সাত) 
সদh িবিশ猀 ˮরী 쌇বােড 癤র িনকট উপ㏸াপন কেরন। 

 

 িবজয়ী 攀িতȀােনর জ燈 িনেȟাk ິরㇰার 攀দান করা হয়:  
 

 ০১। 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এওয়াড 癤 Ǵিফ ; 
 ০২।  燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এওয়াড 癤 সংGাn সনদপ� ;  
 ০৩। কমপেذ িতন বৎসর পাবিলিসর জ燈 এওয়ােড 癤র 쌇লােগার ǖবহার; 
 

"燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤"-২০১২ গত ১১ নেভٵর, ২০১৩ তািরেখ িশR 攀িতȀােনর 
উৎপাদনশীলতা ሜি ও উৎকষ 癤তা অজ癤েনর 쌇ذে� ꈁᔜ췝ণ 癤 অবদােনর 戱ী�িত 戱椹প িসরডাপ িমলনায়তেন 攀থমবােরর মত 
িনব 癤ািচত ১০  িশR 攀িতȀানেক 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤 攀দান করা হয় ।  

"燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤"-২০১৩ গত ০৯ আগ猀, ২০১৫ তািরেখ ব 癤াণী 쌇হােটেল 
িʢতীয় বােরর মত ১৭  攀িতȀানেক ০৬  ক�াটাগরীেত 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤  
攀দান করা হয়।। উk অฏȀােন উপি㏸ত িছেলন মাননীয় িশRমiী ও িসিনয়র সিচব মেহাদয় ।  

"燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤"-২০১৫ গত  ২৬ অ䝘বর, ২০১৬ তািরেখ ব 癤াণী 쌇হােটেল ১৮ 
 攀িতȀানেক ০৬  ক�াটাগরীেত 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤 攀দান করা হয়। উk 
অฏȀােন উপি㏸ত িছেলন মাননীয় িশRমiী ও িসিনয়র সিচব মেহাদয় । 

"燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤"-২০১৬ গত ১৮ এি攀ল, ২০১৮ তািরেখ বাংলােদশ িশRকলা 
একােডিম ,িচএশালা ভবেন ৪থ 癤 বােরর মত ১২  攀িতȀানেক ০৫  ক�াটাগরীেত 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল 
এিLেল এওয়াড 癤 攀দান করা হয়। উk অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকার 
িশR মiণালেয়র মাননীয় িশRমiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� এম িপ ও িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন জনাব 



 
 

কামরান  রাহমান, সভাপিত, বাংলােদশ এমㄣয়াস 癤 쌇ফডােরশন এবং উk অฏȀােন সভাপিত췝 কেরন িশR মiণালেয়র 
সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجাদ আ봁ȯাъ । 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤"-২০১৬ ১৮ এি攀ল ২০১৮ তািরখ বাংলােদশ িশRকলা  একােডিম ,িচএশালা 
ভবন।  
 



 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤-২০১৬ গত ১৮ এি攀ল ২০১৮ তািরখ বাংলােদশ িশRকলা একােডিম, িচএশালা 
ভবন।  

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤-২০১৬ এর জ燈 মেনানীত 攀িতȀানসেহর নাম, Сকানাঃ 

      ০১। ক�াটাগির “এ” : ሜহৎ িশR  
Gিমক নং 攀িতȀােনর নাম ও Сকানা  অব㏸ান 

১ ি攀িময়ার িসেম骫 িমল&স িলিমেটড 
 .쌇ক ভবন )১৩ তলা )  ,১৩ , কাওরান বাজার  ,ঢাকা।  

১ম 

২ মােক癤骫াইল ǖাংক িলিমেটড 
৬১  ,িদলĕশা বা/এ , ঢাকা -১০০০।  

২য় 

৩ আরএফএল ㄣািɉকস িলিমেটড 
攀াণ আরএফএল 쌇স骫ার  ,১০৫ ,ম︿বাéা , ঢাকা -১২১২ । 

৩য় 

 
০২। ক�াটাগির “িব” : মাঝাির িশR  
Gিমক নং 攀িতȀােনর নাম ও Сকানা  অব㏸ান 

১ বŰ ㄣািɉক ই骫ার燈াশনাল িলিমেটড 
攀াণ আরএফএল 쌇স骫ার, ১০৫  ,ম︿ বাéা , ঢাকা-১২১২। 

১ম 

২ 攀াণ ডস& িলিমেটড 
িস -১০৫/এ ,攀গিত 戱রণী , ম︿ বাéা  ,ꈁলশান , ঢাকা  -১২১২ ।  

২য় 

৩ 9ািফকিপপল  
ㄣট  -৭৬/এ ,쌇রাড -১১ , ━ক  -এম ,বনানী , ঢাকা -১২১৩।  

৩য় 

 
০৩। ক�াটাগির “িস” : 磅︳ িশR  



 
 

Gিমক নং 攀িতȀােনর নাম ও Сকানা  অব㏸ান 
১ রংິর ফাউিㄍ িলিমেটড 

攀াণ আরএফএল 쌇স骫ার, ১০৫  ,ম︿বাéা ,ঢাকা  -১২১২ । 
১ম 

২ িসন&쌇থক এেডিসভ 쌇কাং িল. 
মা틤ান ভবন  )৩য় তলা ), ১৫৬ ,颤র আহهلالج لجদ সড়ক, চǎ9াম - ৪০০০। 

২য় 

 
০৪। ক�াটাগির “িড” : মাইেGা িশR  
Gিমক নং 攀িতȀােনর নাম ও Сকানা  অব㏸ান 

১ একােডিমক ᄐক হাউস 
৩৮  ,িপ.쌇ক রায় 쌇রাড , বাংলাবাজার )৩য় তলা ), ঢাকা  -১১০০ । 

১ম 

    
 ০৫। ক�াটাগির “এফ” : রা䈁ায় িশR  

Gিমক নং 攀িতȀােনর নাম ও Сকানা  অব㏸ান 
১ 쌇কᔜ এ�া 쌇কা┉ািন  )বাংলােদশ (িলিমেটড  

ডাকঘর  :দশ 癤না , 쌇পৗরসভা  :দশ 癤না  
উপেজলা  :দা�ড়uদা , 쌇জলা : 惨য়াডাŰা । 

১ম 

২ ইɉান 癤 쌇কবল&স িলিমেটড 
উর পেতŰা, চǎ9াম। 

২য় 

৩ গাজী ওয়�ার氨 িলিমেটড 
২৮  -এফ আই.িড.িস 쌇রাড , কা巢রঘাট  ,চǎ9াম । 

৩য় 

 

িশR মiণালেয়র মাননীয় িশRমiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� এমিপ িনকট 쌇থেক এওয়াড 癤 9হণ 쌇কᔜ এ�া 쌇কা┉ািন  
িলিমেটড । 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤-২০১৬ এর এওয়াড 癤攀া) 攀িতȀানসেহর কম 癤কত癤ሜ । 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস – ২০১৭  

মাননীয় 攀ধানমiীর 쌇ঘাষণা অฏযায়ী 攀িত বছর ০২ অে䝘াবর 쌇ক ‘‘ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’’ িহেসেব 
পালন করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় এ বছরও 쌇দশǖাপী ০২ অে䝘াবর “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭” পালন 
করা হয়। জাতীয় পয 癤ােয় সেচতনতা 臣ি猀র মা︿েম 쌇দেশর িশR, �িষ ও 쌇সবাসহ িবিভ틤 খােত উৎপাদনশীলতা বাড়ােত এ 
িদবস উদযাপন করা হয়। এ বছর িদবেসর  攀িতপা িবষয় িনধ 癤ারণ করা হয় “쌇টকসই উ틤য়ন ও 攀ሜির জ燈 
উৎপাদনশীলতা” (Productivity for Sustainable Development and Growth)। িদবস উপলেذ 
মহামা燈 রা䈁পিত জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািমদ ও মাননীয় 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনা 쁐থক 쁐থক বাণী িদেয়েছন। িশR 
মiণালেয়র আওতাধীন 攀িতȀান 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) িদবস 쌇কㄕীয়ভােব উদযাপন 
উপলেذ িবAািরত কম 癤$িচ পালন কের। কম 癤$িচর অংশ িহেসেব ০২ অে䝘াবর 쌇সামবার সকাল ৮টায় রাজধানীর ওসমানী 
擦িত িমলনায়তন সংলё সড়ক 쌇থেক এক বণ 癤াঢ� 쌇শাভাযা�ার আেয়াজন করা হয়। িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব  জনাব 
쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এর 쌇নㅳে췝 িবিভ틤 মiণালয় এবং সরকাির-쌇বসরকাির 攀িতȀােনর কম 癤কত癤া, িশR-কারখানার মািলক, 
Зিমক ও কম 癤চািররা 쌇শাভাযা�ায় অংশ9হন কেরন।  

সকাল ১১ টায় রাজধানীর িসরডাপ িমলনায়তেন ‘쌇টকসই উ틤য়ন ও 攀ሜির জ燈 উৎপাদনশীলতা’ শীষ 癤ক এক 
쌇সিমনার অฏিȀত হয়। 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) আেয়ািজত এ 쌇সিমনাের বািণজ�মiী জনাব 
쌇তাফােয়ল আহেমদ 攀ধান অিতিথ এবং এফিবিসিসআইর সভাপিত জনাব 쌇মাঃ শিফউল ইসলাম (মিহউিȁন) িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন। 쌇সিমনাের সভাপিত췝 কেরন িশR মiণালেয়র সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ। 



 
 

쌇সিমনাের ল 攀ব躷 উপ㏸াপন কেরন বাংলােদশ 攀েকৗশল িবিবালেয়র উপাচায 癤 攀েফসর ডঃ সাইল ইসলাম এবং 
戱াগত বkǖ 攀দান কেরন এনিপও’র পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস. এম. আশরাщামান।   

 
মহামা燈 রা䈁পিত জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািমদ ত扮র বাণীেত বেলন, “쌇দেশর অথ 癤ৈনিতক ি㏸িতশীলতা ও 쌇টকসই 

উ틤য়েনর জ燈 উৎপাদনশীলতা ሜির 쌇কান িবকR 쌇নই । উৎপাদনশীলতা ሜি 쌇দেশর আথ 癤-সামািজক উ틤য়েনর পাশাপািশ 
জনগেণর জীবনযা�ার মােনা틤য়েন ꈁᔜ췝ণ 癤 অবদান রােখ। তাই অথ 癤নীিতর সকল খােত উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন 
অপিরহায 癤”। 
 

মাননীয় 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনা ত扮র বাণীেত বেলন, “জাতীয় অথ 癤নীিতেত উৎপাদনশীলতার ꈁর췝 অপিরসীম। 
উৎপাদনশীলতা 쌇দেশর সামি9ক অথ 癤নীিতর উ틤য়েনর গিতেক 췝রাি탤ত কের। এ 쌇দেশর উ틤য়ন তথা জনগেণর 
জীবনযা�ার মােনা틤য়েনর চািবকাС। সরকার ২০২১ সােলর মে︿ বাংলােদশেক এক ম︿ম আেয়র 쌇দেশ পিরণত করেত 
বপিরকর। এ লذ� অজ癤েন 攀েয়াজন �িষ, িশR ও 쌇সবা খােতর উৎপাদনশীলতা ሜিসহ 쌇টকসই উ틤য়ন। এজ燈 সব 癤Aেরর 
জনগেণর মােঝ উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতােবাধ 臣ি猀 করা 攀েয়াজন”। 

 
 쌇সিমনাের বািণজ�মiী সরকােরর উ틤য়েনর িবিভ틤 িদক উেȯখ কের বেলন, “বাংলােদশ সামািজক ও অথ 癤ৈনিতক 

সব 쌇ذে� পািকAান 쌇থেক এিগেয়। 쌇কােনা 쌇কােনা সামািজক 쌇ذে� ভারেতর 쌇থেকও এিগেয় বাংলােদশ। পা癤বতఅ 
ভারেতর ȳলনায় আমােদর উৎপাদনশীলতা শতকরা ৭০ শতাংশ। এটা আরও বািড়েয় ৯০ শতাংেশ উ틤ীত করেত হেব। 
বত癤মােন 쌇দেশর ৭০ শতাংশ মাฏষ িব蝉�ৎ ǖবহার করেছ। ২০২৪ সােলর মে︿ শতভাগ মাฏেষর জ燈 িব蝉�ৎ িনি┡ত 
করেত হেব”।  

িদবস উপলেذ িবিভ틤 쌇মাবাইল অপােরটরেদর মা︿েম নানা 쌇Зনী 쌇পশার মাฏেষর িনকট জাতীয় 
উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ এর ҁেভ쇆া বাত癤া সٵিলত ভেয়স কল ও এসএমএস 쌇攀রণ  করা হয়। িদবসর তাৎপয 癤 ȳেল 
ধের The Daily Observer, 8দিনক সমকাল, 8দিনক 쌇ভােরর কাগজ, 8দিনক কােলর কㄌ, 8দিনক আমােদর 
সময়, আমােদর অথ 癤নীিত ও The Asian Age জাতীয় 8দিনকꈁেলায় িবেশষ 쌇Gাড়প� 攀কাশ করা হয় । একই 
সােথ  মহামা燈 রা䈁পিত ও মাননীয় 攀ধানমiীর বাণী সٵিলত এক রিণকাও 攀কাশ করা হয় । এছাড়াও িবিভ ও 
িবিভ ওয়া┗癤 কㅳ癤ক িশR মiণালেয়র দািয়ে췝 িনেয়ািজত মাননীয় মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ�, িশR সিচব জনাব 
쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ ও এনিপও’র পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান এর সম탤েয় অฏিȀত টকেশা 攀চার এবং 
িদবেসর 攀থম 攀হের িবিভ ও িবিভ ওয়া┗癤 হেত জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর তাৎপয 癤 সরাসির স┇চার করা হয়।  

  



 
 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৮ র �ািলর ҁভ উেʢাধন 쌇ঘাষণা কেরন িশR মiণালেয়র মাননীয় ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম। 
 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৮ র �ািলর সমাপনী অฏȀােন উৎপাদনশীলতার ꈁᔜে췝র উপর বkǖ িদে쇆ন িশR মiণালেয়র মাননীয় 
ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম । 
 

 



 
 

 জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ র �ািলর ҁভ উেʢাধন 쌇ঘাষণা কেরন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ। 

 

   
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ এনিপও, িশR মiণালয় কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 



 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৮ উপলেذ আেয়ািজত 쌇সিমনাের উপি㏸ত িছেলন গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �িষমiী 
쌇বগম মিতয়া 쌇চৗ缠রী এমিপ এবং িশR মiণালেয়র মাননীয় ভার攀া) সিচব জনাব 쌇মাঃ আব蝉ল হািলম । 
 

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৮” উপলেذ� 攀কািশত  রিণকা।  
 



 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ আেয়ািজত 쌇সিমনাের বkǖ রাখেছন মাননীয় বািণজ�মiী জনাব 쌇তাফােয়ল আহেমদ। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ আেয়ািজত 쌇সিমনাের বkǖ রাখেছন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ   



 
 

   

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭” উপলেذ� 攀কািশত  রিণকা। 

 

িবিভ틤 쌇জলা উপেজলায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ পালেনর িক3 খিচ� 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ ফিরদິর 쌇জলা 攀শাসন কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 



 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ ĕিমȯা 쌇জলা 攀শাসন কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ ĕিড়9াম 쌇জলা 攀শাসন কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 

   



 
 

ㅳতীয়-অ︿ায় 
আnজ癤ািতক কায 癤Gম 

 
এনিপও এর আnজ癤ািতক 쌇যাগােযাগ 

এনিপও জাপান㏸ এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও), িব ǖাংক, জাপান ই骫ার燈াশনাল 쌇কা-
অপােরশন এেজি (জাইকা), আnজ癤ািতক Зম সং㏸া (আইএলও), 쌇স骫ার অফ ইি骫ে9েটড ᔜরাল 쌇ডেভলপেম骫 ফর 
এিশয়া এ া īািসিফক (িসরডাপ), ইত�ািদ আnজ癤ািতক 攀িতȀােনর সােথ 쌇যৗথভােব উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন িবষয়ক 
কায 癤Gম পিরচালনা কের থােক ।  

 

এিপও’র 쌇ফাকাল পেয়骫 িহেসেব এনিপও’র কায 癤Gম : 

এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এক আn:আэিলক সরকারী 攀িতȀান 
(InterGovernmental Regional Organization)। এনিপও বাংলােদেশ এিপও’র 쌇ফাকাল পেয়骫 িহেসেব এর 
কায 癤Gম বাAবায়ন কের থােক। এরই আওতায় 攀িত বৎসর এনিপও’র মা︿েম 쌇দেশর সরকারী ও 쌇বসরকারী পয 癤ােয়র 
কমপেذ ৫০-৬৫ জন কম 癤কত癤া  এবং 쌇Ǵড ইউিনয়েনর 攀িতিনিধ এিশয়া ও 攀শাn মহাসাগরীয় অэেলর 쌇দশসেহ এিপও 
কㅳ癤ক পিরচািলত উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন িবষয়ক িবিভ틤 攀িশذণ কম 癤$চীেত িনয়িমতভােব অংশ9হণ কের থােক। ২০১৭-
১৮ অথ 癤বছের বাংলােদশ িনȟিলিখত ৩৭  কম 癤$িচেত ৫৪ জন 攀িশذণাথఅ অংশ9হণ কের। এই ধরেনর 攀িশذণ এবং 
কম 癤শালার মা︿েম বাংলােদেশর অংশ9হণকারীরা উৎপাদনশীলতার িবিভ틤 কলােকৗশল স┉েক癤 িবAািরত ыান লাভ কের 
এবং িবিভ틤 쌇দশ তােদর উৎপাদনশীলতা ሜির মা︿েম িকভােব অথ 癤ৈনিতক উ틤য়েনর গিত তরাি탤ত করেছ তার সফলতার 
গR ভাগাভািগ কের। 

APO Project 2017-2018 

Sl.N
o. 

Name, Designation & 
Organization 

Total 
Participant 

Project Title Date & Venue 

01. a. Mr. Md. Dabirul Islam 

Additional Secretary, 
M/O.Indus. 

b. Mr. Md. Abdul Musabbir 

    Joint Director(cc), NPO. 

02 

Strategic Planning Workshop for 
Senior Planning Officers of NPOs 
and APO Liaison Officer 

19-21 July 

Japan 



 
 

Sl.N
o. 

Name, Designation & 
Organization 

Total 
Participant 

Project Title Date & Venue 

02 Mr. Firaz Ahmmad 

Statistical Investigator, 
NPO 

01 

Training Course on Development of 
Productivity Practitioners: 
Advanced 

17-28 July 

Malaysia 

03 a. Mr. S. M. Ashrafuzzaman 

    Director (Joint 
Secretary), NPO 

b. Mr. Md. Mahbubul Islam 

    Joint Secretary, M/O. 
Industries 

c. Mr. Md. Nazrul Islam 

    Senior Research Officer, 
NPO. 

 
 
 
 

03 

 

 

International Conference on 
Policies for Productivity Growth 

 

 

9-11 August 

Sri Lanka 

04 Mr. Md. Farid Uddin 

Senior Research Officer, 
NPO 

 

01 

Workshop on Productivity 
Measurement in the Higher 
Education Sector 

5-10 August 

Indonesia 

05 Dr. A K Fazlul Haque Bhiyan 

Professor 

Bangladesh Agriculture 
University 

 

01 

International Conference on 
Biofertilizers and Biopesticides 

8-11 August 

Republic of 
China 

06 a. Mr. Md. Jashim Uddin 
Badal 

    Deputy Secretary, M/O. 
Industries 

b. Mr. Ripon Saha 

    Research Officer, NPO. 

 

 

02 

Training Course on Basic 
Productivity Tools for SMEs 

21-25 August 

FIJI 

07 a. Ms. Suraiya Subrina  
Research Officer, NPO 

b. Mr. Md. Mehedi Hasan 
Research Officer, NPO 

 

02 
Workshop on the Common 
Assessment Framework for the 
Public Sector 

21-25 August 

Philippines 



 
 

Sl.N
o. 

Name, Designation & 
Organization 

Total 
Participant 

Project Title Date & Venue 

08 Mr. Md. Moshiur Rahman 

Deputy Secretary,  

Ministry of Industries 

01 

Training Course on Knowledge 
Management and Innovation for 
Local Government Authorities  

26-30 August 

IRAN 

 
09. 

Mr. Md. Zahurul Islam 

Administrative Officer, NPO 

 
01 

 

International Forum on 
Productivity 

12-14 
September 

Malaysia 

10. 
 

Mr. Biplop Chakma 

Executive Director 

Ashika Manabik Unnayan 
Kendra. 

 

 
 

01 

 

Training Course on Management 
Consultancy on Green Productivity 
Focusing on SMEs  

 

11-22 
September 

Republic of 
China 

11. a. Mr. Md. Rafiqul Alam 

    Assistant Secretary, M/O. 
Indus. 

b. Mr. G M Aminul Islam 

    Administrative Officer,  

    M/O. Industries. 

 
 
 
 

02 

 

 

International Conference on 
Material Flow Cost Accounting 

 

 

19-21 
September 

IRAN 

12. a. Mr. Md. Mofazzel 
Hossain 

    Principal, DAE 

b. Mr. SAMSM Shayeb 

    Joint Chief, BADC 

 
 
 

02 

 

Workshop on Climate Change 
Adaptation and Disaster Risk 
Management in Agriculture 

 

11-15 
September 

Sri Lanka 

13. Mr. Sukumar Chandra Das 

Joint Director, BRDB 

 

01 
Workshop on Advanced Farm 
Mechanization Crop Sector 

25-29 
SeptemberIndia 

 
14. 
 

Mr. Edi Amin Sarker 

Deputy Chief Engineer, 
BCIC 

 
01 

Workshop on Innovative 
Leadership and Talent 
Management for Public Sector 
Productivity 

2-6 October 

Sri Lanka 



 
 

Sl.N
o. 

Name, Designation & 
Organization 

Total 
Participant 

Project Title Date & Venue 

15. 
 
 
 

Mr. A K M Delwer Hussain 

Acting Chairman, BSFIC 

 
01 

Multicountry Observational Study 
Mission on Innovation in Value 
Added Agriculture in Japan  

10-14 October 

Japan 

 
 

 
16. 

 

a. Mr. S. M. Ashrafuzzaman 

    Director (Joint 
Secretary), NPO 
b. Ms. Farida Jahan 

    Joint Secretary, M/O. 
Agriculture 

 
 
 
 
 

02 

 

 

58th Workshop Meeting of Heads of 
NPOs 

 

 

24-26 October 

Republic of 
Korea. 

 
 
17. 

a. Mr.Shahidul Islam 

    Additional Secretary, 
M/O. Indus. 

b. Mr. Fahim Bin Asmat 

    Manager, SME 
Foundation 

 
 
 

02 

 

 

Training Course on Planning and 
Management of Community-based 
Rural Tourism 

 

 

24 Oct-1 Nov. 

IRAN 

18. Mr. Md. Munir Uz Zaman 

Vice President, NASCIB 

 
01 

Workshop on Total Productive 
Maintenance Application in SMEs 

30 Oct-3 
Nov.Republic of 
China 

19. Mr. Md. Masudur Rahman 

Manager, SME Foundation 

 
01 

Workshop  

20. a. Mr. Md. Tofazzal Hossain 

    DS, Ministry of 
Agriculture 

b. Mr. Md. Mustafa Kamal 

    MD, Joypurhat Sugar 
Mills Ltd. 

c. Mr. Md. Anwar Hossain 

 GM, Rongpur Sugar Mills 

 
 
 
 
 

03 

 

 

 

Asian Forum on Smart Agriculture: 
Futuristic Technologies for 
Sustainable Farming 

 

 

 

6-9 November 

Thailand 



 
 

Ltd. 

Sl.N
o. 

Name, Designation & 
Organization 

Total 
Participant 

Project Title Date & Venue 

 
21. 
 
 

Mr. AKM Rafiqul Islam 

Joint Secretary, M/O. 
Industries 

 
01 

Workshop on Corporate Social 
Responsibility in SMEs 

6-10 November 

Sri Lanka 

 
22. 

Mr. Md. Masudur Rahman 

Manager, SME Foundation 

 
01 

Workshop on Global Market Access 
Focusing on the Retail Industry 

13-17 
November 

Cambodia 

 
23. 

Mr. Md. Abdul Musabbir 

Joint Diector (cc), NPO 

 
 

01 

Workshop on Results-oriented 
Monitoring and Evaluation of 
Capacity  Development Programs 
and Project under the Program 
Development Fund 

13-15  
November  
Japan 

24. Mrs. Nasrin Rahim 

Manager, BSCIC 

 
01 

Training Course on Labor-
Management Relations in SMEs 

25-29 
November 

IRAN 

 
25. 

Mr. Md. Nazrul Islam 

Deputy Secretary, M/O. 
Industries 

 
01 

Workshop on Cold Chain and 
Logistics Management for Agrifood 
Products 

11-15 December 

FIJI 

26. a. Ms. Mahmuda Khanam 

    Joint Secretary, M/O. 
Industries 

b. Ms. Selima Ahmad 

    President, BWCCI 

 
 

02 

 

Forum on Women’s Labor Force 
Participation and Productivity 
Enhancement  

 

5-7 February  

Japan 

27. 
 

Mr. Md. Akibul Haque 

Research Officer (cc), NPO 

01 Training of Trainers on Lean 
Manufacturing for SMEs 

26 Feb.-2 March 

Pakistan 



 
 

 
28. 

a. Mr. Mohammad Hamidul 
Islam 

    Chief Chemist, BSFIC 

b. Mr. Md. Shohel Rana   

Manager (QualityControl)            
PRAN RFL Group 

 
 
 
 

02 

 

 

Forum on Strengthening Food 
Safety Standards  

 

 

5-8 March 

Sri Lanka 

Sl.N
o. 

Name, Designation & 
Organization 

Total 
Participant 

Project Title Date & Venue 

 

29. 
Mr. Mohammad Jahangir 
Hossain 

DGM, SME Foundation  

 
 

01 

Advanced Agribusiness 
Management Course for Executive 
and Managers  

5-9 March 

Indonesia 

30. Mr. Md. Jashim Uddin 
Badal 

Deputy Secretary, M/O. 
Industries 

 
 

01 

Study Mission on Productivity 
Enhancement through Application 
of Industry 4.0 in Japan 

6-9 March 

Japan 

31. 
 

Mr. Mohammad Shaheen 
Kamal 

Director, BCIC 

 
01 

Workshop on Developing 
Productivity Specialists  

12-16 March 

Philippines 

32. a. Mr. Muhammad 
Abdullah 

    Secretary, M/O. 
Industries 

b. Mr. S.M. Ashrafuzzaman 

    Director(Joint Secretary), 
NPO 

 
 
 
 

02 

 

 

60th Session of the APO Governing 
Body  

 

 

8-10 May 

Lao PDR 

33. a. Mr. AZM Sharif Hossain 

Senior Assistant Secretary,   
Ministry of Industries 

b. Ms. Dilruba Khatoon 

Deputy Chief Chemist, BCIC 

c. Mr. Md. Maksudur 
RahmanPersonal Officer, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

M/O. Industries 

d. Ms. Nahida Sultana 
Ratna 

    Statistical Investigator, 
NPO. 

 

04 Traning Course on Energy Efficiency 
and Conservation 

22-15 May 

Japan 

Sl.N
o. 

Name, Designation & 
Organization 

Total 
Participant 

Project Title Date & Venue 

34. Mr. Md. Nozir Ahmmod 
Miah 

Assistant Director, BSTI 

 
01 

Workshop on Food Quality and 
Safety Assurance in Modern Food 
Production System 

28 May-1 June 

Thailand 

35. Mr. Mohiuddin Mojumder 

Consultant, NASCIB 

 
01 

Training of Trainers in Total Quality 
Management for Industries 

4-8 June 

Republic of 
China 

36. Mr. Mohammad Tauhidul 
Iqbal 

Depty Director, DAE 

 
01 

Multicountry Observational Study 
Mission on Smart Rice Farming 

4-9 June 

Japan 

37. Mr. S. M. Ashrafuzzaman 

Director (Joint Secretary), 
NPO 

 
01 

Strategic Foresight Capability 
Building in the Public Sector for 
NPO Heads 

15-20 May 
Japan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

এিপও’র কম 癤$িচ ও  攀িশذনাথఅ 쌇攀রেণর সং~া 
 

এিপও কㅳ癤ক পিরচািলত িবগত সাত বছের অฏিȀত কম 癤$িচেত বাংলােদেশর অংশ9হণ 

সাল ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

কম 癤$িচর সং~া ২২ ২১ ৩০ ৩৭ ৪৬ 
৪৪ ৩৭ 

攀িশذণাথఅ 쌇攀রেণর  
সং~া 

৩০ ২৪ ৩৮ ৪৫ ৭৪ ৬২ ৫৪ 

 
  
 
  

 



 
 

쌇লখিচ�-০১ : এিপও’র (২০১১-১২ 쌇থেক ২০১৭-১৮) অথ 癤বছের অฏিȀত কম 癤$িচ ও  攀িশذনাথఅ 쌇攀রেণর সং~া। 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

গত ০৮-১০ 쌇ম, ২০১৮ লাও িপিডআর এ অฏিȀত এিপও এর ৬০ তম গভিন 癤ং বিডর সভায় বাংলােদশ 쌇থেক উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব 
ও এিপও কাি㹄 িডের䝘র ফর বাংলােদশ জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এবং এনিপও এর পিরচালক ও এিপও অࣜারেনভ কাি㹄 িডের䝘র ফর বাংলােদশ 
জনাব এস. এম. আশরাщামান।  

 

 
দিذণ 쌇কািরয়ার িসউেল গত ২৪-২৬ অে䝘াবর, ২০১৭ তািরেখ অฏিȀত িবিভ틤 쌇দেশর এনিপও 攀ধানেদর সেهلالج لجলেন বাংলােদশ এর এনিপও 攀ধান জনাব 
এস.এম. আশরাщামান (횵ж সিচব)  ও এিপও এর মহাসিচব িমɉার শািn কানকতানাপণ 癤 । 
 
 



 
 

 
গত ১৯-২১ ˮলাই, ২০১৭ জাপােনর 쌇টািকওেত অฏিȀত  Strategic Planning Workshop for Senior Planning 
Officers of NPOs and APO Liaison Officers 쌇攀া9ােম এিপও এর মহাসিচব শািn কানকতানাপণ 癤 এর সােথ িশR মiণালেয়র 
অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম এবং এনিপও এর 횵ㄛ- পিরচালক জনাব 쌇মাঃ আ봁ল �সািTর। 
 
 

 
গত ২১-২৫ অগাɉ, ২০১৭ তািরেখ িফিজর xভােত অฏিȀত  “Training Course on Basic Productivity Tools for SMEs”  
攀9ােম 攀িশذণ 쌇শেষ সনদ 9হণ করেছন িশR মiণালেয়র উপসিচব জনাব 쌇মাঃ জসীম উȁীন বাদল ও এনিপও এর গেবষণা কম 癤কত癤া িরপন সাহা।  



 
 

উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন এিপও’র Гাক িবিবালেয় বাAবািয়ত ই-লািন 癤ং 쌇কাস 癤 

এনিপও Global distance learning network এর মা︿েম এিপও এবং িব ǖাংেকর সহায়তায় এিপও 
কㅳ癤ক পিরচািলত উৎপাদনশীলতা ও 쌇কায়ািল সংGাn িবিভ틤 িবষেয়র উপর e-Learning 쌇কােস 癤 সরকারী/쌇বসরকারী 
攀িতȀােনর কম 癤কত癤া, ǖব㏸াপক, মািলক, কম 癤চারী ও িসিবএ 攀িতিনিধেদরেক িনয়িমত 攀িশذণ 攀দান কের থােক। e-
Learning 쌇কাস 癤 বাAবায়েনর ফেল 쌇দেশ বেস এিশয়ার অ燈া燈 িশেRা틤ত 쌇দেশ ǖব|ত উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর 
কলােকৗশলꈁেলা 쌇জেন 戱-戱 攀িতȀােন 攀েয়াগ করা স폓ব হে쇆। বাংলােদশ Global Distance Learning Centre 
Гাক িবিবালেয় বাAবািয়ত ই-লািন 癤ং 쌇কােস 癤 ২০০৮-০৯ 쌇থেক ২০১৭-১৮ অথ 癤 বছর পয 癤n 쌇মাট ৯৮৫ জন 攀িশذণাথఅেক 
e-Learning 쌇কাস 癤 এ 攀িশذণ 쌇দওয়া হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ 癤বছের ০৫ ই-লািন 癤ং 쌇কাস 癤 বাAবায়ন করা হেয়েছ 쌇যখােন 
িবিভ틤 মiণালয়, অিধদ)র, পিরদ)র, কেপ 癤ােরশন, 쌇বাড 癤, 戱ায়췝শািসত সং㏸া ও 쌇Ǵড বিডসহ 쌇বসরকাির 攀িতȀান পয 癤ােয় 
কম 癤রত ১৪৮ জন 攀িতিনিধ অংশ9হণ কের। 

 

২০১৭-১৮ অথ 癤বছের িনȟিলিখত ০৫  e-Learning 쌇কাস 癤 অฏিȀত হয় 

Gিমক 
নং 攀িশذেণর িবষয় সময়কাল 

攀িশذণাথఅর 
সং~া 

 
01. 

e-Learning course on Customer 
Satisfaction Management for the 
Service Sector.  

 
21-24 August 2017 

 

 
30 

 
02. 

e-Learning Course on ICT-based 
Services for Agricultural 
Extension  

 
03-06 October 2017 

 
28 

 
03. 

e-Learning Course on Green 
Productivity  

 
13-16 November 2017 

 
33 

 
04. 

e-Learning Course on Food 
Safety risk Management in food 
Supply Chain  

 
20-23 November 2017 

 
29 

 
05. 

e-Learning Course on 
Management Innovation in SME’s  

 
11-14 December 2017 

 
28 

 
    Total =  148 

 

 

 

 



 
 

 

 

এনিপও'র িবগত সাত বছের অฏিȀত e-Learning 쌇কাস 癤 

 সাল ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

攀িশذেণর সং~া ০৪ ০৫ ০৫ ০৩ ০৫ 
   ০৩ ০৫ 

攀িশذণাথఅর  সং~া ৯৪ ১২৫ ১১৫ ৭৬ ১১৭ ৭৩ ১৪৮ 

 

 

Óased -০২ : এনিপও'র  (২০১১-১২ embe ২০১৭-১৮) 14  বছের অনুিচত e-Learning Êearnin 
embe  । 



 
 

 

                             

쌇লখিচ�-০৩ : িবগত (২০১১-১২쌇থেক ২০১৭-১৮)14  বছের অনুিচত e-Learning 쌇কােস 癤 攀িশذনাথఅর সং~া । 

 
 



 
 

 
Гাক ইউিনভািস 癤েত ই-লািন 癤ং 攀িশذেণ 攀িশذণাথఅሜ । 

এিপও-এনিপও 쌇যৗথ উোেগ বাংলােদেশ অฏিȀত আnজ癤ািতক 쌇সিমনার  

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) বাংলােদেশ এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও)’র 
িলয়扮েজা অিফস িহেসেব এর কায 癤Gম বাAবায়ন কের থােক। এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এক 
আn:আэিলক সরকাির 攀িতȀান (Inter-Governmental Regional Organization)।  এিপও এর 
সদর দ)র জাপােনর 쌇টািকওেত অবি㏸ত। এিপও এর আওতায় এিশয়া ও 攀শাn মহাসাগরীয় অэেলর 쌇দশসেহ 쌇স䝘র 
িভিওক 攀িত অথ 癤বছের আnজ癤ািতক 쌇সিমনার/쌇攀া9াম কের থােক। 攀িত বছর বাংলােদেশও এ ধরেনর এক অথবা 
একর অিধক 쌇সিমনার অฏিȀত হয়। ২০০৮-০৯ 쌇থেক ২০১৭-১৮ অথ 癤 বছর পয 癤n 쌇মাট ২১  쌇সিমনার বাংলােদেশ 
অฏিȀত হেয়েছ।  ২০১৭-১৮ অথ 癤 বছের ০৩ আnজ癤ািতক Workshop ঢাকা㏸ ㏸ানীয় 쌇হােটেল অฏিȀত হয়। 攀িত 
ওয়াক癤শেপ এিপও সদhⵘk ১৫/১৭ 쌇দশ হেত 攀ায় ২০ 쌇থেক ২৫ জন কের Participant অংশ9হণ কেরন। এ 
সমA Workshop এর মা︿েম বাংলােদশসহ এিপও সদhⵘk 쌇দশসহ উৎপাদনশীলতা িবষেয় িবAািরত ধারণা 
লাভ করেত সذম হ쌇쇆।   

 

২০১৭-১৮ অথ 癤বছের িনȟিলিখত ০৩  আnজ癤ািতক 쌇সিমনার অฏিȀত হয় 



 
 

Gিম
ক নং 

 
攀িশذেণর িবষয় 

 

 
সময়কাল 

攀িশذণাথఅ
র সং~া 

 

 
01. 

Multicountry Observational 
Study Mission ICT Innovation 
in the service Sector.  

 
07-10 January, 2018 

 

 
20 

 
02. 

Training of Trainers in Total 
Productive Maintenance 
Applications for 
Manufacturing 

 
29 april -03 may, 2018 

 
18 

 
03. 

Workshop on Innovations in 
Post-harvest Handling of 
Perishables 

 
20-24 may, 2018 

 
23 

 

 

 

 

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ  
“ Multicountry Observational Study Mission ICT  Innovation in the 

service Sector ” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop. 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এবং এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর 쌇যৗথ 
উোেগ গত ০৭-১০ জাฏয়াির, ২০১৮ ইং তািরেখ FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul 
Islam Sharani, Purana Paltan, Dhaka-1000. “Multicountry Observational Study 
Mission ICT  Innovation in the service Sector” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক Workshop কম 癤$িচ 
অฏিȀত হয় । বিন 癤ত কম 癤$িচেত এিপও সদhⵘk 쌇দশ হেত ২৩ জন 攀িশذণাথఅ, ০৪ জন িরেসাস 癤 পারসন, ০১ জন এিপও 
攀িতিনিধ অংশ9হণ কেরন । উেʢাধনী অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকার 
িশR মiণালেয়র সهلالج لجািনত সিচব ও APO এর Country Director for Bangladesh জনাব 쌇মাহাهلالج لجাদ আ봁ȯাъ 
এবং সভাপিত췝 কেরন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম। আেরা উপি㏸ত িছেলন জাপান㏸ 
এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর 쌇সেGটািরেয়ট 쌇থেক আগত Program Officer Mr. Jun-Ho 
Kim. এ Workshop কম 癤$িচর উেʢাধনী অฏȀােন 戱াগত ভাষণ 攀দান কেরন 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন 



 
 

(এনিপও) এর পিরচালক (횵ж-সিচব) এবং APO এর Alternate Country Director for Bangladesh জনাব 
এস.এম. আশরাщামান ।  

 

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ ঢাকায় অฏি猀ত  “Multicountry Observational Study Mission ICT  

Innovation in the service Sector ” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop (০৭-১০ জাฏয়াির ২০১৮)। 

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ ঢাকায় অฏি猀ত  “Multicountry Observational Study Mission ICT  



 
 

Innovation in the service Sector ” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop (০৭-১০ জাฏয়াির ২০১৮) এর 攀িশذণাথఅর 
একাংশ। 

 
 

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ 
“ Training of Trainers in Total Productive Maintenance    

Applications for Manufacturing ” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop. 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এবং এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর 쌇যৗথ 
উোেগ ২৯ এি攀ল 쌇থেক ০৩ 쌇ম, ২০১৮ ইং তািরেখ FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul 
Islam Sharani, Purana Paltan, Dhaka-1000. “Training of Trainers in Total Productive 
Maintenance Applications for Manufacturing ” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক Workshop কম 癤$িচ 
অฏিȀত হয় ।  উেʢাধনী অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকার িশR 
মiণালেয়র সهلالج لجািনত অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ এনা�ল হক এবং সভাপিত췝 কেরন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব 
জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম। বিন 癤ত কম 癤$িচেত এিপও সদhⵘk 쌇দশ হেত ১৮ জন 攀িশذণাথఅ, ০৩ জন িরেসাস 癤 
পারসন অংশ9হণ কেরন। এ Workshop কম 癤$িচর উেʢাধনী অฏȀােন 戱াগত ভাষণ 攀দান কেরন 燈াশনাল 
쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর পিরচালক (횵ж-সিচব) এবং APO এর Alternate Country 
Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাщামান ।   

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ ঢাকায় অฏি猀ত  “ Training of Trainers in Total Productive Maintenance 

Applications for Manufacturing ” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop (২৯ এি攀ল – ০৩ 쌇ম ২০১৮) 



 
 

 

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ ঢাকায় অฏি猀ত  “ Training of Trainers in Total Productive Maintenance 

Applications for Manufacturing ” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop (২৯ এি攀ল – ০৩ 쌇ম ২০১৮) এর 攀িশذণাথఅর 

একাংশ। 

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ 
“Workshop on Innovations in Post-harvest Handling of 

Perishables” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop. 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এবং এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর 쌇যৗথ 
উোেগ ২০ - ২৪ 쌇ম, ২০১৮ ইং তািরেখ FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul Islam 

Sharani, Purana Paltan, Dhaka-1000. “Workshop on Innovations in Post-
harvest Handling of Perishables” শীষ 癤ক আnজ癤ািতক Workshop কম 癤$িচ অฏিȀত হয়। 
উেʢাধনী অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকার িশR মiণালেয়র সهلالج لجািনত 
অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম এবং সভাপিত췝 কেরন 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) 
এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান। বিন 癤ত কম 癤$িচেত এিপও সদhⵘk 쌇দশ হেত ২৩ জন 攀িশذণাথఅ, ০৩ 
জন িরেসাস 癤 পারসন অংশ9হণ কেরন। আেরা উপি㏸ত িছেলন জাপান㏸ এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) 
এর 쌇সেGটািরেয়ট 쌇থেক আগত Program Officer জনাব ডঃ 쌇শখ তানিভর 쌇হােসন । এ Workshop কম 癤$িচর 
উেʢাধনী অฏȀােন 戱াগত ভাষণ 攀দান কেরন 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর পিরচালক (횵ж-
সিচব) এবং APO এর Alternate Country Director for Bangladesh জনাব এস.এম. আশরাщামান ।  



 
 

 

এিপও ও এনিপও এর 쌇যৗথ উোেগ ঢাকায় অฏি猀ত  “Workshop on Innovations in Post-harvest Handling of 

Perishables”  শীষ 癤ক আnজ癤ািতক  Workshop (২০ - ২৪ 쌇ম ২০১৮) এর 攀িশذণাথఅর একাংশ। 

 

 

এিপও’র সহায়তায় Technical Expert Service (TES) 쌇攀া9াম 
 

এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও)’র সহায়তায় এনিপও 攀িত বছর Technical Expert 
Service (TES) 쌇দেশর িবিভ틤 িশR /쌇সবা 攀িতȀানসহেক 攀দান কের।  ২০০৮-২০০৯ হেত ২০১৭-১৮ পয 癤n এনিপও 
১৯ িশR /쌇সবা 攀িতȀানসেহর Technical Expert Service (TES) 攀দােনর মা︿েম উৎপাদনশীলতা ሜি 
করেত সহায়তা 攀দান কেরেছ। ২০১৭-১৮ অথ 癤 বছের এনিপও  Technical Expert Service (TES) ০৩ (িতন)   
িশR /쌇সবা 攀িতȀানসহেক 攀দান করা হেয়েছ। 

২০১৭-১৮ অথ 癤 বছের বাAবািয়ত ০৩ TES 쌇攀া9াম  

Gিমক 
নং 攀িতȀােনর নাম িবষয় এLপাট 癤 এর নাম তািরখ 

 
০১। 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ 
অগ 癤ানাইেজশন 
(এনিপও), 
 িশR মiণালয় 

TES on Productivity 
Measurement and 
Monitoring System for NPO 

Dr. Ku Minh 
Khuong, 
Singapore.  

২৭-২৯ নেভٵর, 
২০১৭ 



 
 

 
০২। 

বাংলােদশ পাওয়ার 
쌇ডেভলপেম骫 쌇বাড 癤 
(িবিপিডিব) 

Training Course on Green 
Productivity : Energy 
Efficiency and Green Energy 
Technologies.  

Dr. Jun hagi 
hara, Japan 

০৪-০৮ িডেসٵর, 
২০১৭ 

 
০৩। 

 
ইিসএম এবং ĕxমকিল  
x-ফ�া䝘রী, গাজীິর 

 
TES on Material Flow Cost 
Accounting (MFCA)  

Dr. Wichai 
Chatti 
Nnawat, 
Thailand.  

০৭-১৬ জাฏয়াির, 
২০১৮  

 

 TES on Material Flow Cost Accounting (MFCA) ইিসএম এবং ĕxমকিল x-ফ�া䝘রী, গাজীິর। 

এনিপও এর 쌇পশাজীবীেদর 쌇টকিনক�াল এLপাট 癤 সািভ 癤স 9হণ 
 

“Workshop on Productivity Measurement & Monitoring System for NPO 
Officials” িশেরানােম গত ২৭ নেভٵর, ২০১৭ তািরখ 쌇থেক ১ িডেসٵর, ২০১৭ তািরখ পয 癤n ০৫ (প扮চ) িদন ǖাপী 
এক কম 癤শালা এনিপও এর সেهلالج لجলন কেذ অฏিȀত হয় । এেত 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন িসŰাິর 燈াশনাল 
ইউিনভািস 癤র সহেযাগী অ︿াপক ড: ⵘ িমন খং । উk ওয়াক癤শেপর সম탤য়কারী িছেলন এনিপও এর পিরচালক (횵ж-
সিচব) জনাব এস.এম. আশরাщামান । এ কম 癤শালায় জাতীয় পয 癤ােয় উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করার পিত িনেয় 
আেলাচনা করা হয় । এছাড়া উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করার জ燈 িবিভ틤 উপা সং9হ, িবেষণ, ó সংেযাজেন 
উৎপাদনশীলতা পিরমাপ, 쌇মাট উপকরণ উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ইত�ািদ িবষেয় 攀িশذণ 攀দান করা হয় ।  
 



 
 

 
এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান ওয়াক癤শেপর সম탤য়কারী িহসােব কম 癤শালায় উপি㏸ত িছেলন। 攀িশذক িহেসেব 
উপি㏸ত িছেলন িসŰাິর 燈াশনাল ইউিনভািস 癤র সহেযাগী অ︿াপক ড: ⵘ িমন খং। 
 

 
ইএস কম 癤শালার সমাপনী অฏȀােন এনিপও’র পিরচালক, এLপাট 癤 ও এনিপও’র কম 癤কত癤া/কম癤চারীሜ। 
 

এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) 쌇সেGটারী 쌇জনােরল এর বাংলােদশ সফর  

এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) 쌇সেGটারী 쌇জনােরল িমɉার শািn কানকটানাপন 癤 ০৩ (িতন) 
িদেনর 쌇সৗজ燈 সফের গত ১৪ মাচ 癤, ২০১৮ বাংলােদেশ আেসন । তার সফর সŰী িহেসেব বাংলােদেশ আেসন এিপও এর 
쌇攀া9াম অিফসার ড. 쌇শখ তানিভর 쌇হােসন । িবমান বের তােক ҁেভ쇆া জানান 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন 
(এনিপও) এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান । সফেরর 攀থম িদন স躷�া ৭.০০ এিপও এর 쌇সেGটারী 
쌇জনােরল এর সهلالج لجােন নািসব এবং এিপও 쌇সাসাই ফর বাংলােদেশর 쌇যৗথ ǖব㏸াপনায় আেয়ািজত 8নশ 쌇ভােজ 쌇হােটল 
একাের অংশ9হণ কেরন । সফেরর ২য় িদন সকাল ১০.৩০ িমিনেট িতিন এনিপও’র কায 癤ালেয় আগমন করেল তােক ল 
িদেয় অিভনন জানান এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান । িমɉার শািn এনিপও এর কম 癤কত癤া-
কম 癤চারীেদর সােথ এনিপও কㅳ癤ক আেয়ািজত মতিবিনময় সভায় িমিলত হন । এিপও এর 쌇সেGটারী 쌇জনােরল িশR সিচব  



 
 

জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ মেহাদেয়র সােথ 쌇সৗজ燈 সাذাত কেরন।  সিচব মেহাদেয়র সংেগ 쌇সৗজ燈 সাذােতর সময় 
িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম, এিপও এর 쌇攀া9াম অিফসার ড. 쌇শখ তানিভর 쌇হােসন, 
এনিপও’র পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান উপি㏸ত িছেলন ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

এিপও এর 쌇সেGটারী 쌇জনােরল িশR সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ  এর সােথ 쌇সৗজ燈 সাذাত কেরন। (১৫ মাচ 癤, ২০১৮) 

এনিপও কায 癤ালেয় এিপও 쌇সেGটারী 쌇জনােরল িমɉার শািn কানকটানাপন 癤 । (১৫ মাচ 癤, ২০১৮) 

চȳথ 癤-অ︿ায় 
আভ�nরীণ কায 癤Gম 

 
িশR মiণালেয়র সােথ  এনিপও’র বািষ 癤ক কম 癤স┉াদন 惨িk 戱াذর 
 



 
 

          গত ২০ ˮন, ২০১৮ তািরেখ িশR মiণালেয়র সেهلالج لجলন কেذ ২০১৮-১৯ অথ 癤বছেরর জ燈 িশR মiণালেয়র সােথ 
এনিপও’র বািষ 癤ক কম 癤স┉াদন 惨িk 戱াذিরত হয়। উk বািষ 癤ক কম 癤স┉াদন 惨িk 戱াذর অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহসােব 
উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ�, এমিপ।  িশR সিচব  এর সভাপিতে췝 অฏȀােন 
উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র উতন কম 癤কত癤াሜ, িশR মiণালেয়র অধীন সবꈁেলা দ)র/ সং㏸ার 攀ধান।  উk 
অฏȀােন দ)র 攀ধানগণ তােদর িনজ িনজ 攀িতȀােনর পেذ বািষ 癤ক কম 癤স┉াদন 惨িk 戱াذর কেরন। এনিপও এর পذ 
쌇থেক এনিপও এর পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান িশR সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ   মেহাদেয়র সােথ 
বািষ 癤ক কম 癤স┉াদন 惨িk 戱াذর কেরন। এনিপও এর বািষ 癤ক কম 癤স┉াদন 惨িk এর 攀ধান িবষয়ꈁেলা িছল ৫০  
攀িতȀােন উৎপাদনশীলতার িবিভ틤 কলােকৗশল িবষেয় 攀িশذণ 攀দান করা, KAIZEN পিতেত ০৬  攀িতȀােন 
কনসালেটি সািভ 癤স 攀দান করা, িবিভ틤 攀িতȀােনর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক গিত 攀�িত িনধ 癤ারণ ব 癤ক ০৯  
উৎপাদশীলতা 攀িতেবদন 攀oত করা, উৎপাদনশীলতা িবষেয় সকল মহলেক সেচতন কের 쌇তালার জ燈 ২৪৫০০ 攀চার-
ິিAকা/쌇পা猀ার িবতরণ করা, 燈াশনাল 쌇攀াডিকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤 攀দান এবং 쌇দশǖািপ ০২ 
অে䝘াবর জাতীয় উৎপাদশীলতা িদবস পালন করা।  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
২০১৮-১৯ অথ 癤বছের বািষ 癤ক কম癤স┉াদন 惨িk 戱াذর অฏȀােন মাননীয় িশR মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� এম িপ মেহাদেয়র কােছ 戱াذিরত 
আপার কিপ ȳেল িদে쇆ন এনিপও এর পিরচালক জনাব জনাব এস. এম. আশরাщামান। 

উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন এনিপও’র 攀িশذণ 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) জাতীয় অথ 癤নীিতর িবিভ틤 খােত উৎপাদনশীলতা ሜির লেذ� 

২০১৭-১৮ অথ 癤বছের সরকাির/쌇বসরকাির িশR/쌇সবা 攀িতȀােনর কম 癤রত কম 癤কত癤া ও কম 癤চারীেদর মে︿ িনয়িমতভােব 

“উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন কলােকৗশল, Increasing Productivity at Work,  কারখানা পয 癤ােয় উৎপাদনশীলতা 

উ틤য়ন, 쌇攀াডাকিভ 侧লস এ 쌇টকিনেকর দذ ǖবহােরর মা︿েম উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন,  অপচয় 쌇রােধর মা︿েম 



 
 

উৎপাদনশীলতা ও পেàর ꈁণগতমান উ틤য়ন, পেàর ꈁণগতমান িনি┡তকরেণর মা︿েম উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন, িশR 

উোkা 臣ি猀 ও ǖবসা স┇সারন এবং 쌇কায়ািল ǖব㏸াপনা, কারখানা পয 癤ােয় 攀িতেযািগতালক উৎপাদনশীলতা ও 

পেàর ꈁণগতমান উ틤য়ন” শীষ 癤ক িশেরানােম িবিভ틤 攀িশذণ কম 癤$িচ পিরচালনা কের আসেছ । 쌇দেশর িবিভ틤 িশR/쌇সবা 

攀িতȀােন ২০১৭-১৮ অথ 癤বছের ৫৭  攀িশذণ পিরচালনা করার মা︿েম ২০৮২ জন 攀িশذণাথఅেদরেক উৎপাদনশীলতা 

িবষয়ক িবিভ틤 কলােকৗশেলর 攀িশذণ 攀দান করা হয় ।  

 
২০১৭-২০১৮ অথ 癤 বছেরর  ১২  쌇স䝘ের  攀িশذণ ও 攀িশذণাথఅর  সং~া 

 

쌇স䝘র 

 

রসায়ন 

 

쌇টনারী 
ও 

쌇লদার 

 

攀েকৗ
শল 

 

আই
 

 

磅︳ 
ও 

ĕর 

 

িচিন 
ও 

খা 

 

ব┹ 

িফস 
攀েসিসংও 

ফাই燈ািয়াল 
ই骫ারিমিডেয়

শন 

 

쌇সবা 

 

�িষ 

 

পাট 

পিরবহন, 
쌇যাগােযাগ 
ও পয 癤টন 

攀িশذেণর 
সং~া 

০৭ ০১ ০৫ ০১ ০৭ ০৩ ১০ ০৩ ০৭ ০৫ ০৭ ০১ 

攀িশذণাথఅর  
সং~া 

২৫৪ ২৫ ১৪৮ ২০ ১৯৩ ৭২ ৩৪৬ ১৫১ ৪৮৬ ১৬৯ ১৭১ ৪৭ 

 



 
 

                       
 

 



 
 

     

এনিপও'র িবগত  আট  বছেরর 攀িশذণ কম 癤$িচ 

 সাল ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
 攀িশذেণর 
সং~া 

২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ৩৫ ৩৯ ৪৯ ৫৭ 

攀িশذণাথఅর  
সং~া 

৭৮৬ ৮০৫ ৭৫০ ৭৭৪ ১২৬৮ ১৮০৬ ২২০৫ ২০৮২ 

 

 
쌇লখিচ�-০৪ :  ২০১০-১১ 쌇থেক ২০১৭-১৮ অথ 癤বছের অฏিȀত 攀িশذেণর সং~া । 

 
 

쌇লখিচ�-০৫ :  ২০১০-১১ 쌇থেক ২০১৭-১৮ অথ 癤বছের অฏিȀত 攀িশذেণ অংশ9হণকারীর সং~া । 



 
 

 
িডএিপ ফা 癤লাজার 쌇কা┉ানী িলঃ, রাŰািদয়া, চǎ9ােম “쌇攀াডাকিভ 侧লস এ 쌇টকিনেকর দذ ǖবহােরর মা︿েম উৎপাদনশীলতা 
উ틤য়ন” িবষয়ক 攀িশذণ কম 癤$িচর 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন এনিপও’র পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস.এম. আশরাщামান। 
攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ ফিরদ উিȁন, গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ রাˮ আহেমদ এবং 
攀শাসিনক কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ জuᔜল ইসলাম।  
 
 

 

 
ইউএমিস ˮট িমলস িলঃ, নরিসংদীেত "উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন 쌇কৗশল" শীষ 癤ক 攀িশذণ কম 癤$িচেত 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন 
এনিপও’র ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম, গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ আিকᄐল হক এবং গেবষণা কম 癤কত癤া (িসিস) 
িমেসস নািহদা xলতানা রǘা।  



 
 

 
িবিসক িসেলেট অฏিȀত “উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন িবষয়ক ০৩ িদনǖাপী 攀িশذণ কম 癤শালায় 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন এনিপও’র 
ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব �হাهلالج لجদ আিরщামান, গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ 쌇মেহদী হাসান এবং পিরসং~ান ত�াฏস躷ানকারী 
8সয়দ জােয়দ-উল-ইসলাম।   
 
 

 
 

িনটল মটর氨 িলিমেটড, িসেলেট অฏিȀত “উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন কলােকৗশল িবষয়ক ০৩ িদনǖাপী 攀িশذণ কম 癤শালায় 攀িশذক িহেসেব 
উপি㏸ত িছেলন এনিপও’র ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব �হাهلالج لجদ আিরщামান, গেবষণা কম 癤কত癤া 쌇মাছাهلالج لجৎ ফােতমা 쌇বগম এবং 
পিরসং~ান ত�াฏস躷ানকারী 8সয়দ জােয়দ-উল-ইসলাম।  



 
 

উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর লেذ� কাইেজন (KAIZEN) কম 癤$চী  
 

    িশR/ 쌇সবা 攀িতȀােন 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) কㅳ癤ক KAIZEN কায 癤Gম পিরচালনা 
করা হয় । KAIZEN এক জাপানী Management Technique যার ইংেরিজ ভাবাথ 癤 হে쇆 Change for 
better । বাংলােদেশর িবিভ틤 িশR 攀িতȀােন KAIZEN পিত বাAবায়ন কের উেȯখেযাā ǖয় ǖিতেরেক ১০-
২৫% উৎপাদনশীলতা ሜি স폓ব হেয়েছ ।  
 

 

পাট িশRখাত বাংলােদেশর িʢতীয় ሜহম র)ানী খাত । পাট িশR এ 쌇দেশর এক অিধক ó সংেযাজনশীল 
িশR খাত । উৎপাদনশীলতা ሜির জ燈 জᔜরী পদেذপ 9হণ করেল পাট িশRেক ິনᔜщীিবত করাসহ পাটজাত পà 
র)ানী ሜির মা︿েম জাতীয় অথ 癤নীিতেক শিkশালী করা 쌇যেত পাের । JICA এর সহায়তায় উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর 
লেذ� ০৮ (আট)  ( জনতা ˮট িমলস িলঃ,বালী ˮট িমলস িলঃ, নবাᔜন ˮট িমলস িলঃ ,Гড বারলপ ˮট ইাি䈁জ 
িলঃ , জনতা ˮট িমলস িলঃ,বালী ˮট িমলস িলঃ,নবাᔜন ˮট িমলস িলঃ,ও Гড বারলপ ˮট ইাি䈁জ িলঃ) এ 
KAIZEN কায 癤Gেম PDCA (Plan-Do-Check-Action) এবং 3s (Seri, Seiton and Seiso) পিতর 
মা︿েম িশR /쌇সবা 攀িতȀােন উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন িবষেয় 攀তذ� 攀িশذণ (OJT) কম 癤$চী বাAবায়ন  করা  হয় । 
এনিপও কনসালেট骫গণ ধারাবািহকভােব এেকর পর এক িবিভ틤 িশR 攀িতȀােন উৎপাদনশীলতা ሜিেত িনরলসভােব কাজ 
কের যাে쇆। িকW কাইেজন কায 癤Gম xȀুভােব বাAবায়েনর জ燈 এক 攀িতȀােন 攀ায় ০৬ মােসর 攀েয়াজন হয় । তাই 
এনিপও কনসালেট骫গণ কㅳ癤ক বছের ০২র অিধক কাইেজন কায 癤Gম বাAবায়ন স폓ব হয় না। অিধক সং~ক 攀িতȀােনর 
এই 쌇সবা 攀দােনর লেذ� এনিপও 攀ধানমiীর কায 癤ালেয়র a2i 攀কেRর অথ 癤ায়েণ Online KAIZEN শীষ 癤ক এক 
攀কR বাংলােদেশর পাট িশেR বাAবায়ন করেত যাে쇆। 攀কR বাAবািয়ত হেল 攀িতবছর কমপেذ ২০ পাটকেল এ 
쌇সবা 攀দান স폓ব হেব বেল আশা করা হে쇆। ফেল এ 쌇দেশর হারােনা পাট িশেRর ঐিতহ� ິনᔜার কের জাতীয় 
অথ 癤নীিতেত ꈁᔜ췝ণ 癤 অবদান রাখেত সذম হেব। এই 攀কR সারােদেশর িশR 攀িতȀােন বাAবায়েনর জ燈 ইেতামে︿ 
এনিপও কㅳ癤ক পিরকRনা 9হণ করা হেয়েছ। 

 
 

আnজ癤ািতক Зম সং㏸া (ILO) র সহায়তায় কাইেজন (KAIZEN) কম 癤$চী বাAবায়ন: 
 

আnজ癤ািতক Зম সং㏸া (ILO) র সহায়তায় 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর িবেশষыেদর 

মা︿েম KAIZEN পিতেত ২০০৯-২০১০ অথ 癤 বছের  ১০  (এেপL এেডলসী িলঃ, িপকাড 癤 (বাংলােদশ) িলঃ, 
óামাক癤 ট ওয়�ার িলঃ, নািবেㇰা িব渤ট এ 쌇Гড ফ�া䝘রী িলঃ, হীরা িব渤ট িলঃ, আল আমীন 쌇Гড এ 
িব渤ট িলঃ, 쌇পপেসা িব渤ট 攀াঃ িলঃ, বনল, িব আই ডি━উ  িস , ও আর এম িসেম骫 িলঃ) এ  চামড়া, 
쌇বকারী, িশিপং এবং ইেলФিনক িশR 攀িতȀােন সেহ কাজ করা হয় ।  

 
 
 
 



 
 

িদ িGেস骫 ˮট িমলস 쌇কাং িলিমেটড, 睬লনা এর উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন কাইেজন কম 癤$িচর উে〠াধনী অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব বkǖ 
রাখেছন এনিপও’র পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস.এম. আশরাщামান। 
 
 
 

      

 

 

 

쌇সানালী আ班 ইাি䈁জ িলিমেটড, দাউদকাি, ĕিমȯা এর উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন কাইেজন কম 癤$িচ বাAবায়েনর 
খ িচ� । 



 
 

সমেঝাতা ারক 戱াذর 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন  (এনিপও ) ও  এস আর এিশয়া, ইিসএম টওয়�ার, ĕxমকিল 
টওয়�ার এর মে︿  সমেঝাতা ারক 戱াذিরত 

 
쌇লদার িশেR উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন MFCA কায 癤Gম বাAবায়েনর লেذ� এিশয়ান 쌇攀াডাকিভ 

অগ 癤ানাইেজশন (এিপও) এর  Demonstration project এর আওতায় 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন  

(এনিপও), এস আর এিশয়া, ইিসএম টওয়�ার এবং ĕxমকিল টওয়�ার 쌇যৗথভােব গত ১৭ অে䝘াবর, ২০১৭ ইং তািরেখ 

এনিপও এর পিরচালক মেহাদেয়র কেذ এক সমেঝাতা ারক 戱াذিরত হয়। এর ফেল উৎপাদন 攀িGয়ায় ǖব|ত 

ক扮চামােলর অপচয় 쌇রােধর মা︿েম 攀িতȀানেক অিধক উৎপাদনশীল কের 쌇তালা যােব। এ পিত ǖবহােরর মা︿েম 

攀িতȀানসহ ǖয় Кােসর মা︿েম 攀িতেযাগী হেয় অিধকতর �নাফা লােভ সذম হেব। 

 
 

  
 
 এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান, এস আর এিশয়া, ইিসএম টওয়�ার এবং ĕxমকিল টওয়�ার এর মে︿    
  সমেঝাতা ারক িবিনময় করেছন (১৭ অে䝘াবর ২০১৭)। 
  



 
 

 
燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) ও বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ 

(িবডি━উিসিসআই) এর মে︿ সমেঝাতা ারক 戱াذিরত 
 

 
গত ১৩ িডেসٵর, ২০১৭ ইং তািরেখ িশR মiণালেয়র সেهلالج لجলন কেذ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন 

(এনিপও) ও বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ (িবডি━উিসিসআই) এর মে︿ উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
সমেঝাতা ারক 戱াذিরত হয় । অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 
쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ । অฏȀােন এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান ও বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব 
কমাস 癤 এ ইাি䈁জ (িবডি━উিসিসআই) এর সভাপিত 쌇সিলমা আহমদ সমেঝাতা ারেক 戱াذর কেরন ।  

 
এই সমেঝাতা ারক এর উেȁÖ হল বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ এর নারী উোkােদর 

攀িশذন, কম 癤শালা, 쌇সিমনার ইত�ািদর মা︿েম উৎপাদনশীলতা ሜি করা। অฏȀােন 攀ধান অিতিথ বেলন “এনিপও 쌇দেশর 
িশR খােত উৎপাদনশীলতা িবষেয় িবিভ틤 攀িশذণ 攀দান কের থােক । উৎপাদনশীলতা ሜির মা︿েম মািলক, Зিমক, রা䈁 
সবাই উপ�ত হয় এবং সরকােরর রাজ戱 ሜি পায় । এছাড়া 쌇ভাkা xলভ েó পà উৎপাদন করেত পাের। তাছাড়া এই 
সমেঝাতা ারক বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ (িবডি━উিসিসআই) এর মা︿েম উৎপাদনশীলতার 
쌇ذে� মাইলফলক িহেসেব িচি╅ত থাকেব”। িবডি━উিসিসআই এক অলাভজনক, অরাজৈনিতক সং㏸া যারা 쌇দশǖািপ 
নারীেদর অথ 癤ৈনিতক ও সামািজক ذমতায়েন কাজ করেছ।   
 

 
燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) ও বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ (িবডি━উিসিসআই) এর মে︿ 
উৎপাদনশীলতা িবষেয় সমেঝাতা ারক অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ 
আ봁ȯাъ। আরও উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব িমজ পরাগ, অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম,, এনিপও এর 
পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান, িবডি━উিসিসআই এর সভাপিত 쌇সিলমা আহমদ ও অ燈া燈রা । 



 
 

 
এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান, বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁জ (িবডি━উিসিসআই) এর সভাপিত 
쌇সিলমা আহমদ সমেঝাতা ারক িবিনময় করেছন (১৩ িডেসٵর ১৭)। 
 
 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) ও বাংলােদশ 쌇সাসাই ফর ফাম 癤ািসউক�াল 
攀েফশনালস (িবএসিপিপ) এর মে︿ সমেঝাতা ারক 戱াذিরত 

 
গত ১৩ মাচ 癤 ২০১৮ ইং তািরেখ িশR মiণালেয়র সেهلالج لجলন কেذ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন 

(এনিপও) ও বাংলােদশ 쌇সাসাই ফর ফাম 癤ািসউক�াল 攀েফশনালস (িবএসিপিপ) এর মে︿ উৎপাদনশীলতা িবষেয় 
সমেঝাতা ারক 戱াذিরত হয়। অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 
쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ। অฏȀােন এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান ও বাংলােদশ 쌇সাসাই ফর 
ফাম 癤ািসউক�াল 攀েফশনালস (িবএসিপিপ) এর সভাপিত অ︿াপক ইশিতয়াক মাহ�দ সমেঝাতা ারেক 戱াذর কেরন।  

 
এই সমেঝাতা ারক এর উেȁÖ হল এনিপও এবং িবএসিপিপ 쌇যৗথভােব 攀িতবছর চািহদা অฏযায়ী 戱 戱 쌇ذে� 

িবএসিপিপ সংি猀 攀িতȀােনর উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর লেذ� অnত ০২ 쌇টকিনক�াল এLপাট 癤 সািভ 癤স 쌇攀া9াম 
(ইএস) আেয়াজন করেব। এনিপও, এিপও’র  সহায়তায় উk 攀িশذেণর জ燈 এLপাট 癤 পারসন 쌇攀রণ করেব। সরকােরর 
椹পকR (িভশন)-২০২১ বাAবায়েন িশRেذে� 攀ሜির হার উ틤য়েনর জ燈 িশRখােতর উৎপাদনশীলতা ሜি একাn  
অপিরহায 癤 এই লেذ� িবএসিপিপ 쌇কㄕীয়ভােব 攀িতবছর উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর জ燈 কমপেذ ০২ 攀িশذণ/কম 癤শালার 
আেয়াজন করেব। এনিপও উk 攀িশذণ/কম 癤শালার জ燈 িরেসাস 癤 পারসন 쌇攀রণ করেব।  অฏȀােন 攀ধান অিতিথ বেলন 
“এনিপও 쌇দেশর িশR খােত উৎপাদনশীলতা িবষেয় িবিভ틤 攀িশذণ 攀দান কের থােক। তাছাড়া এই সমেঝাতা ারক 
বাংলােদশ 쌇সাসাই ফর ফাম 癤ািসউক�াল 攀েফশনালস (িবএসিপিপ)  এর মা︿েম উৎপাদনশীলতার 쌇ذে� মাইলফলক 
িহেসেব িচি╅ত থাকেব।   



 
 

 
燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) ও বাংলােদশ 쌇সাসাই ফর ফাম 癤ািসউক�াল 攀েফশনালস (িবএসিপিপ)এর মে︿ 
উৎপাদনশীলতা িবষেয় সমেঝাতা ারক অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ 
আ봁ȯাъ। আরও উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব িমজ পরাগ, অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম, এনিপও এর 
পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান, (িবএসিপিপ) এর সভাপিত অ︿াপক ইশিতয়াক মাহ�দ ও অ燈া燈রা । 

 

 
এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান ও বাংলােদশ 쌇সাসাই ফর ফাম 癤ািসউক�াল 攀েফশনালস (িবএসিপিপ) এর সভাপিত 
অ︿াপক ইশিতয়াক মাহ�দ  সমেঝাতা ারক িবিনময় কেরন (১৩ মাচ 癤 ২০১৮) । 



 
 

কম 癤শালাঃ 

বাংলােদশ 쌇কিমক�াল ইাি䈁জ কেপ 癤ােরশন (িবিসআইিস) এবং 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন 
(এনিপও) এর 쌇যৗথ উোেগ ১২ এি攀ল,২০১৮ তািরেখ িদনǖািপ  উৎপাদনশীলতা  উ틤য়ন িবষয়ক  

কম 癤শালাঃ 

বাংলােদশ 쌇কিমক�াল ইাি䈁জ কেপ 癤ােরশন (িবিসআইিস) এবং 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন  

(এনিপও)  এর 쌇যৗথ উোেগ  ১২ এি攀ল ২০১৮ তািরেখ িবিসআইিস ভবন এর 쌇সিমনার হেল “িদনǖািপ  উৎপাদনশীলতা  

উ틤য়ন িবষয়ক কম 癤শালা” অฏিȀত হয়। কম 癤শালয় 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব 

জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ। জনাব শাহ 쌇মাঃ আিমฏল হক, 쌇চয়ার̰ান, িবিসআইিস এর সভাপিতে췝 কম 癤শালায় িবেশষ 

অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন  জনাব এস. এম. আশরাщামান, পিরচালক এনিপও, জনাব 쌇মাঃ মাহᄐᄐল ইসলাম, 

পিরচালক(পিরকRনা), িবিসআইিস, জনাব 攀েকৗঃ 쌇মাঃ আলী আУাছ, পিরচালক(কািরগরী ও 攀েকৗ), িবিসআইিস ও 

জনাব 쌇মাঃ আᄐ তােহর ⵘঞঁা, সিচব িবিসআইিস। কম 癤শালায় (িবিসআইিস) এর িবিভ틤 পয 癤ােয়র ৭০ জন 攀িতিনিধ 

উপি㏸ত িছেলন। িদনǖািপ  উৎপাদনশীলতা  উ틤য়ন িবষয়ক কম 癤শালায় িনেȟাk 쌇মাট ০৩  িবষয় অn畅癤k িছল । 

এꈁেলা হল উৎপাদনশীলতার ল ধারনা, জাপানী ফাইভ এস পিতর ǖবহার এবং উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন জাপানী 

কাইেজন পিত । এনিপও’র  횵ж পিরচালক জনাব 쌇মাঃ আ봁ল �সািTর এবং িরসাচ 癤 অিফসার জনাব 쌇মাঃ রাˮ 

আহেهلالج لجদ িবষয়িভিক বkǖ উপ㏸াপন কেরন । 

 
“িদনǖািপ  উৎপাদনশীলতা  উ틤য়ন িবষয়ক কম 癤শালা”  উেʢাধনী অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব বkǖ রাখেছন িশRসিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ 
আ봁ȯাъ। 



 
 

 

“িদনǖািপ  উৎপাদনশীলতা  উ틤য়ন িবষয়ক কম 癤শালা” উেʢাধনী অฏȀােন উপি㏸ত সهلالج لجািনত 攀ধান অিতিথ, সভাপিত, িবেশষ অিতিথগণ এবং 
攀িশذণাথఅর একাংশ। 

 

িরেসাস 癤 পারসনেদর বkǖ 攀দান ও 攀িশذণাথఅেদর একাংশ । 

 



 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও), িশR মiণালয় এবং বাংলােদশ এমㄣায়া氨 쌇ফডােরশন 
এর  쌇যৗথ উোেগ গত ০১ মাচ 癤, ২০১৮ তািরখ িদন ǖাপী “ Seminar on Productivity for 

Better Future’ শীষ 癤ক কম 癤শালাঃ 

           燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এবং বাংলােদশ এমㄣায়া氨 쌇ফডােরশন এর  쌇যৗথ উোেগ 
গত ০১ মাচ 癤 ২০১৮ তািরখ িদনǖাপী “ Seminar on Productivity for Better Future’ শীষ 癤ক  쌇সিমনার 
Conference hall, MCCI, মিতিঝল, ঢাকায় অฏিȀত হয়। 쌇সিমনাের অিতিথ িহসােব উপি㏸ত িছেলন এনিপও এর 
পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান এবং বাংলােদশ এমㄣায়া氨 쌇ফডােরশন এর মহাসিচব জনাব ফাᔜক আহেমদ।  

          বত癤মােন তীГ 攀িতেযািগতালক িবে িশR কারখানা 쌇থেক ҁᔜ কের 쌇য 쌇কান ǖবসা বািণজ� ও 쌇সবা দানকারী 
攀িতȀান পিরচালনার 쌇ذে� উৎপাদনশীলতার 쌇কান িবকR 쌇নই। স┉েদর দذ ও কায 癤কর ǖবহার এবং পà ও 쌇সবার 
মান উ틤য়েন উৎপাদনশীলতা একমা� উপায়। িশR 攀িতȀােনর উ틤য়েনর লেذ� xȀ ুǖব㏸াপনার মা︿েম িকভােব সময় ও 
ǖয়েক সামяhণ 癤ভােব সম탤য় সাধনব 癤ক কম খরেচ অিধক ꈁণগত মানস┉틤 পà ও 쌇সবা উৎপাদন কের অিধকতর 
9াহক 臣ি猀 করা যায়, 쌇স িবষেয় আেলাচনা করা হয়।  এনিপও এর পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান বেলন, 
মাননীয় 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনা ০২ অে䝘াবর, ২০১১ উৎপাদনশীলতােক এক জাতীয় আোলন িহসােব 쌇ঘাষণা 
কেরেছন। উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর জ燈 এ ঐিতহািসক 쌇ঘাষণা উৎপাদনশীলতা আোলনেক আেরা 쌇বগবান ও স钞 
কেরেছ। িতিন আেরা বেলন এনিপও 쌇দেশর িশR খােত উৎপাদনশীলতা িবষেয় িবিভ틤 攀িশذণ 攀দান কের থােক এবং 
উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর লেذ�  KAIZEN কম 癤$চীর মা︿েম কালেটী সািভ 癤স 攀দান কের । জাতীয়, আnজ癤ািতক,  
আэিলক 쌇লেভেল উৎপাদনশীলতা িবষয়ক 쌇সিমনার, িসে┉ািজয়াম, কম 癤শালা ইত�ািদ আেয়াজন কের থােক। সরকােরর 
িভশন ২০২১ ও ২০৪১ বাAবায়েন উৎপাদনশীলতার িবকR 쌇নই । তাই সকলেক ঐক�বভােব উৎপাদনশীলতা উ틤য়েন 
কাজ করেত হেব। কম 癤শালায় িবিভ틤 মiণালয়, দ)র, পিরদ)র, 쌇বাড 癤, কেপ 癤ােরশন, ǖাংক, 戱ায়췝শািসত সং㏸া ও 쌇Ǵড 
বিডসহ  쌇বসরকাির 攀িতȀান পয 癤ােয় ৪২ জন 攀িতিনিধ উপি㏸ত িছেলন।    

“Seminar on Productivity for Better Future’ শীষ 癤ক  কম 癤শালায় িবিভ틤 মiণালয়, দ)র, পিরদ)র, 쌇বাড 癤, 
কেপ 癤ােরশন, ǖাংক, 戱ায়췝শািসত সং㏸া ও 쌇Ǵড বিডসহ  쌇বসরকাির 攀িতȀান পয 癤ােয় 攀িতিনিধগেনর একাংশ ।  



 
 

ঢাকা পাওয়ার িডসিǴিবউশন 쌇কাং (িডিপিডিস)  এবং  燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) 
কㅳ癤ক আেয়ািজত “ǖবহািরক 5S’’শীষ 癤ক  কম 癤শালা 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও), িশR মiণালয় এবং ঢাকা পাওয়ার িডি䈁িবউশন 쌇কাং 
(িডিপিডিস) এর 쌇যৗথ উোেগ ২৯ - ৩১ জাฏয়াির, ২০১৮ তািরখ ০৩ িদনǖাপী উৎপাদনশীলতা ሜিকেR কম 癤েذে� 
জাপানী 5S পিতর ǖবহািরক 쌇কৗশল বাAবায়ন শীষক癤 攀িশذণ 쌇কাস 癤 িডিপিডিস, কাটাবন, ঢাকায় 攀িশذণ কেذ 
অฏিȀত হয় হয়। উেʢাধনী অฏȀােন 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ  অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর িসিনয়র িরসাচ 癤 অিফসার 
জনাব এ  এম 쌇মাজােهلالج لجল হক 쌇কাস 癤 সম탤য়কারী িহেসেব এনিপও’র কম 癤কা এবং 쌇কােস 癤র িবষয়বo স┉েক癤 িবAািরত 
আেলাচনা কেরন। অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত 쌇থেক কম 癤শালার ҁভ উেʢাধন কেরন মাননীয় অিতিরk সিচব 
জনাব আᄐ তাজ 쌇মাঃ জািকর 쌇হােসন (এনিডিস), িনব 癤াহী পিরচালক (এডিমন অ�া আইচআর) িডিপিডিস। 

 

এনিপও ও ঢাকা পাওয়ার িডি䈁িবউশন 쌇কাং (িডিপিডিস) এর 쌇যৗথ উোেগ ঢাকায় অฏি猀ত  “ǖবহািরক 5S’’শীষ 癤ক  কম 癤শালা ।(২৯ 
জাฏয়ারী ২০১৮) 

 

উেʢাধনী অฏȀােন জনাব এ  এম 쌇মাজােهلالج لجল হক 쌇কাস 癤 সম탤য়কারী িবিভ틤 쌇সবার িবষেয় 攀িশذণ, কম 癤শালা, 
কাইেজন কম 癤$চী, জাপানীজ 5S কায 癤Gম বাAবায়ন, সেচতনতা 攀চারািভযান, িবিভ틤 攀িতȀােনর তে�র িভিেত 
উৎপাদনশীলতা Кাস-ሜি িবষয়ক 攀িতেবদন 攀oত, উৎপাদনশীলতা কম 癤কা বাAবায়েনর জ燈 িবিভ틤 কিমর 
কায 癤Gেমর বণ 癤না কেরন এবং 5S এর উপর এক মািࣜিমিডয়া 쌇攀েজে骫শন 쌇পপার উপ㏸াপন কেরন। 



 
 

5s : 
5S এক জাপানী ̰ােনজেম骫 পিত । জাপান 5S পিত 攀েয়াগ কের িবে তােদর অব㏸ান স�틤ত রাখেত  

সذম হেয়েছ। 5S এমন এক পিত যা কম 癤㏸েল 攀েয়াগ করেল বত癤মান অব㏸া 쌇থেক উ틤ততর অব㏸ায় 쌇প扮ছােনা স폓ব 
এবং এর জ燈 অিতিরk অেথ 癤র 攀েয়াজন হয় না। ҁ缠মা� িচnা 쌇চতনার এক侧 পিরবত癤ন আনেত হয়। 5S ইংেরজী বণ 癤 
‘‘S” িদেয় ҁᔜ ৫ জাপানী শㄩ 1) SEIRI (Sort), 2) SEITON (Systematize), 3) SEISO (Shine/Sweep), 4) SEIKETSU 

(Standardize) & 5) SHITSUKE (Sustain).  

 

01) SEIRI (Sort): SEIRI অথ 癤 বাছাই করা । বাছাই করেত 쌇গেল 攀থেম যা িক3 আেছ তােক 攀েয়াজনীয় এবং 
অ攀েয়াজনীয় এই 蝉ই ভােগ ভাগ করেত হেব । 攀েয়াজনীয় িজিনস 쌇রেখ অ攀েয়াজনীয় িজিনস অপসারণ করেত হেব ।  

 

02) SEITON (Systematize): 攀েয়াজনীয় িজিনসপ� এবং অ攀েয়াজনীয় িজিনসপ� বাছাই করার পর 攀েয়াজনীয় 
িজিনসপ� িনয়মতািiকভােক সাজােত হেব । 8দনিন জীবেন িক3 িজিনসপ� আেছ যা সব সময় কােজ লােগ তা হােতর 
কােছ রাখেত হেব 쌇যন হাত বাড়ােলই পাওয়া যায় । আবার িক3 িজিনসপ� 蝉ই িতন িদন পর পর 攀েয়াজন হয় তা এক侧 
蝉ের রাখেত হেব । এভােব কােজর পিরিধর উপর িনভ癤র কের সবিক3 সাজােত হেব । এর ফেল সময় 睬ব কম লাগেব, কম 癤 
পিরেবশ xর হেব এবং মানিসক 攀শািn আসেব, কােজর ꈁণগত মান ভাল হেব।  

 

03) SEISO (Shine/Sweep): পির┨ার করা। আসবাবপ�, যiপািত, কলকারখানা অথ 癤াৎ কম 癤㏸ল সব সময় 
পিরㇰার-পিরছ틤 রাখেত হেব। অপিরㇰার অব㏸ায় কাজ করেল িবিভ틤 蝉ঘ 癤টনা ও 蝉রােরাā অxখ হেত পাের । কােজই 
পিরㇰার-পির쇆틤তার 쌇কান িবকR 쌇নই ।  

 

04) SEIKETSU (Standardize): কােজর পিরেবশেক এমন এক পয 癤ােয় িনেয় 쌇যেত হেব 쌇যন 쌇কান 攀িতব躷কতা 
ছাড়া xরভােব কাজ স┉틤 হয়। 

 

05) SHITSUKE (Sustain): সব িক3 Сকঠাক করা হেলা িকW 쌇সটা ধের রাখা 쌇গল না তাহেল সব 쌇চ猀া ǖথ 癤তায় 
পয 癤বিসত হেব। কােজই যা িক3 অজ癤ন করা হয় তা Sustain (쌇টকসই) করেত হেব । সেচতনা 攀চার, কম 癤শালা ,Big 
Cleaning Day,  攀িশذণ,  攀ⵘিতর মা︿েম 5s পিতর অฏশীলন অǖাহত রাখেত হেব । এভােব 5s পিত অฏশীলেনর  
মা︿েম সাজােনা 쌇গাছােনা কম 癤পিরেবশ 8তির কের ǖিk এবং 攀িতȀােনর উ틤িতর ধারা সচল রাখেত হেব। যার বাAব 
উদাহরণ আজেকর আ缠িনক জাপান । 

 



 
 

쌇গালেটিবল 8বঠক 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ পালন উপলেذ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এবং 

জাতীয় 磅︳ ও ĕর িশR সিমিত, বাংলােদশ (নািসব) এর 쌇যৗথ উোেগ গত ২৭ 쌇সেㄝٵর, ২০১৭ইং, ১২ আিন ১৪২৪ 

ᄐধবার সকাল ১১.০০টায় 쌇হােটল ৭১ (পাল 癤ােম骫 হাউজ, ১৭৬ শহীদ 8সয়দ নজᔜল ইসলাম 쌇রাড, িবজয় নগর, ঢাকা) 

‘‘쌇টকসই উ틤য়ন ও 攀ሜির জ燈 উৎপাদনশীলতা’’ শীষ 癤ক এক 쌇গালেটিবল আেলাচনা সভা অฏিȀত হেয়েছ। িশR 

মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এর অฏপি㏸িতেত উk অฏȀােন 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত 

িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব xেষণ চㄕ দাস । িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন জনাব এ িব এম 

쌇খারেশদ আলম, 攀ধান িনব 癤াহী কম 癤কত癤া (অিতিরk সিচব), এনএসিডিস সিচবালয় । অฏȀােন সভাপিত췝 কেরন 燈াশনাল 

쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান । উk অฏȀােন 戱াগত বkǖ 

攀দান কেরন জনাব িমজ癤া 颤ᔜল গনী 쌇শাভন (িসআইিপ) সভাপিত, নািসব ও পিরচালক, এসএমই ফাউেশন।      
 

쌇গালেটিবল আেলাচনা সভায় উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব xেষণ চㄕ দাস, জনাব এ িব এম 쌇খারেশদ আলম,攀ধান 
িনব 癤াহী কম 癤কত癤া (অিতিরk সিচব), এনএসিডিস সিচবালয়,  燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর পিরচালক জনাব এস. এম. 
আশরাщামান, জনাব িমজ癤া 颤ᔜল গনী 쌇শাভন, সভাপিত, নািসব এবং অ燈া燈রা । (২৭ 쌇সেㄝٵর, ২০১৭)। 

 
 



 
 

জাতীয় ҁাচার 쌇কৗশল বাAবায়েন এনিপও’র কায 癤Gম  

 গণ攀জাতiী বাংলােদশ সরকার ২০১২ সােল জাতীয় ҁাচার 쌇কৗশল 攀ণয়ন কেরেছ। এ 쌇কৗশেলর ল লذ� হল 

ҁাচার চচ 癤া ও 蝉নఅিত 攀িতেরােধর মা︿েম রা䈁 ও সমােজ xশাসন 攀িতȀা করা। xখী-স钞 쌇সানার বাংলা গড়ার 攀ত�েয় 

攀ণীত 쌇কৗশেল ҁাচারেক 8নিতকতা ও সততা ʢারা 攀ভািবত আচরণগত উৎকষ 癤 এবং 쌇কান সমােজর কােলাীণ 癤 মানদō, 

攀থা ও নীিতর 攀িত আฏগত� িহসােব সংыািয়ত করা হেয়েছ। এ 쌇কৗশেল রা䈁 এ সমােজ ҁাচার 攀িতȀা সরকােরর 

সাংিবধািনক ও আইনগত ㏸ায়ী দািয়췝; xতরাং সরকারেক অǖাহতভােব এই লেذ� কায 癤Gম পিরচালনা করেত হেব মেম 癤 

উেȯখ আেছ। এরই ধারাবািহকতায় 攀ায় সকল মiণালয়/িবভাগ/অ燈া燈 রা䈁ীয় 攀িতȀানসহ ১ জাฏয়াির ২০১৫ 쌇থেক ৩০ 

ˮন ২০১৬ 쌇ময়ােদর জ燈 ҁাচার কম 癤-পিরকRনা ও বাAবায়ন অ9গিত পিরবীذণ কাঠােমা 攀ণয়ন কের। ২০১৬-২০১৭ 

অথ 癤-বছের মiণালয়/িবভাগ/সং㏸ার পাশাপািশ আওতাধীন দ)র/সং㏸ার জ燈 ҁাচার কম 癤-পিরকRনা ও বাAবায়ন 

অ9গিত পিরবীذণ কাঠােমা 攀ণয়ন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অথ 癤বছর হেত মiণালয়/িবভাগ/সং㏸া, আওতাধীন 

দ)র/সং㏸ার পাশাপািশ মাঠ পয 癤ােয়র িবভাগীয়, আэিলক এবং 쌇জলা ও উপেজলা পয 癤ােয়র কায 癤ালয়সহ জাতীয় ҁাচার 

쌇কৗশল কম 癤-পিরকRনা ও বাAবায়ন পিরবীذণ কাঠােমা 攀ণয়ন কের। মiণালেয়র িনেদ 癤শনা 쌇মাতােবক 燈াশনাল 

쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) কম 癤পিরকRনা 攀ণয়ন কের ।  

 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর ҁাচার িবষয়ক কম 癤কা পিরচালনা করার জ燈 িনㄛ 

বিণ 癤ত কম 癤কত癤াʢয়েক 쌇ফাকাল পেয়骫 ও িবকR  쌇ফাকাল পেয়骫 কম 癤কত癤া িনধ 癤ারণ করা হেয়েছ।  

 
 

Gিমক নং নাম ও পদিব দািয়췝 

 

০১. 

 
িমেসস আিবদা xলতানা 

গেবষণা কম 癤কত癤া 

 

쌇ফাকাল পেয়骫 

 

০২. 

 
জনাব 쌇মাঃ রাˮ আহেমদ 

গেবষণা কম 癤কত癤া 

 

িবকR 쌇ফাকাল পেয়骫 



 
 

ҁাচার চচ 癤ার জ燈 ິরㇰার/攀েণাদনা  

ҁাচার চচ 癤ায় উৎসাহ 攀দােনর লেذ� সরকার সকল মiণালয়/িবভাগ/সং㏸া ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ 
অথ 癤-বছেরর কম 癤-পিরকRনায় সরকাির কম 癤কত癤া-কম 癤চারীেদর জ燈 ҁাচার ິরㇰা 攀দােনর কায 癤Gম অnⵘ 癤k কেরেছ । 쌇স 
쌇攀িذেত, সরকাির কম 癤কত癤া-কম 癤চারীেদর ҁাচার চচ 癤ায় উৎসাহ 攀দােনর লেذ� সরকার ҁাচার ິরㇰার 攀দান 
নীিতমালা-২০১৭ 攀ণয়ন কের। মiণালয়/িবভাগ/অ燈া燈 রা䈁ীয় 攀িতȀােনর িনব 癤ািচত কম 癤চারীেদর ິরㇰার 攀দােনর 
উেȁেÖ এ নীিতমালা 攀ণয়ন করা হয়। । নীিতমালায় বিণ 癤ত $চক (Indicator)- িভিেত এবং 攀দ পিত অฏসরেণ 
এ ິরㇰার 攀দােনর জ燈 কম 癤চারী িনব 癤াচন করা হয় । ິরㇰার 攀দােনর জ燈 xপািরশ করার 쌇ذে� ҁাচার চচ 癤ার জ燈 
িনধ 癤ািরত ১৮ $চেক ৯০ নٵর এবং মiণালয়/িবভাগ/অ燈া燈 রা䈁ীয় 攀িতȀান/দ)র.সং㏸া কㅳ癤ক ধায 癤�ত অ燈া燈 
কায 癤Gেম ১০ নٵরসহ 쌇মাট ১০০ নٵর িবেবচনা করা হয়। এ নীিতমালা অฏসরেণ 攀িত অথ 癤বছের সরকাির কম 癤চারীেদর 
ҁাচার চচ 癤ার িনিম ິরㇰার 攀দান করা হয় । 

িশR মiণালেয়র ২০১৭-১৮ অথ 癤বছেরর জাতীয় ҁাচার 쌇কৗশল (NIS) কম 癤পিরকRনা বাAবায়েন িশR 
মiণালেয়র আওতাধীন ১২  দ)র/সং㏸ার মে︿ দ)র 攀ধান িহেসেব 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) 
এর পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস.এম. আশরাщামান “ জাতীয় ҁাচার ິরㇰার-২০১৮” ⵘিষত হন । ত扮র এ অজ癤ন 

এনিপও পিরবােরর জ燈 িবেশষ গেব 癤র ।  

মাননীয় িশR সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এর িনকট 쌇থেক “ জাতীয় ҁাচার ິরㇰার-২০১৮” 9হণ করেছন জনাব এস.এম. 
আশরাщামান , পিরচালক (횵ж সিচব) , এনিপও । 

 



 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) , িশR মiণালয় এর ২০১৭-২০১৮ অথ 癤 বছের জাতীয় ҁাচার 
쌇কৗশল (NIS) কম 癤পিরকRনা বাAবায়েন এনিপও এর “ জাতীয় ҁাচার ິরㇰার-২০১৮” 攀দান করা হয় । এনিপও এর 
쌇9ড - ১ হেত 쌇9ড -১০ 畅k কম 癤চারী জনাব 쌇মাঃ 쌇মেহদী হাসান, গেবষণা কম 癤কত癤া এবং 쌇9ড -১১ হেত 쌇9ড -২০ 畅k 
কম 癤চারী জনাব 쌇মাঃ 颤ᔜল uদা, স扮ট�︳াذিরক কাম কি┉উটার অপােরটর উk ິরㇰাের ⵘিষত করা হয়। ।  

এনিপও পিরচালক, জনাব এস.এম. আশরাщামান (횵ж সিচব) এর িনকট হেত “ জাতীয় ҁাচার ິরㇰার-২০১৮” িনে쇆ন জনাব 쌇মাঃ 
쌇মেহদী হাসান, গেবষণা কম 癤কত癤া । 

 এনিপও পিরচালক, জনাব এস.এম. আশরাщামান (횵ж সিচব) এর িনকট হেত “ জাতীয় ҁাচার ິরㇰার-২০১৮”  িনে쇆ন জনাব 쌇মাঃ 
颤ᔜল uদা, স扮ট�︳াذিরক কাম কি┉উটার অপােরটর । 



 
 

쌇টকসই উ틤য়ন লذ�মা�া বা SDG সংGাn  

জাতীসংঘ (UN) 쌇ঘািষত ২০৩০ সােলর মে︿ Sustainable Development Goals 

(SDGs) বা 쌇টকসই উ틤য়ন লذ�মা�া অজ癤ন করার জ燈 সরকােরর িসাn 쌇মাতােবক িশR মiণালেয়র আওতাধীন 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) ১৭  লذ� এর মে︿ কেয়ক লذ�েক (২, ৮, ৯, ১২) এর টােগ 癤ট ২.৩, 

(৮.২, ৮.৫, ৯.৪, ৯.৫, ১২.৪, ১২.৫) িচি╅ত  কের ২০১৬ সােল কম 癤পিরকRনা 攀ণয়ন কের । কম 癤পিরকRনা 8তরীেত 

সরকােরর Vison 2021 এবং 2041 쌇ক অজ癤েনর জ燈 বত癤মান ৭ম পэবািষ 癤ক পিরকRনার সােথ সামяh রাখা 

হেয়েছ । কম 癤পিরকRনা বাAবায়েনর জ燈 গত ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অথ 癤 বছের এনিপও তার িনয়িমত কােজর 

পাশাপািশ িক3 অিতিরk কায 癤Gম 9হণ কেরেছ । িশR মiণালেয়র পিরকRনা অিধশাখার মা︿েম কম 癤পিরকRনার 

হালনাগাদ ত�ািদ পিরবীذণ ও óায়ন 攀িতেবদন মiণালেয় 쌇攀রণ কেরেছ ।  

The United Nations Sustainable Development Summit for the adoption of the post -2015 development agenda and 
the Sustainable Development Goals will be held from 25-27 September 2015 in New York and convenced as a 
high-level plenary meeting of the General Assembly. 

 
 

 



 
 

এনিপও’র আইিস িবষয়ক কায 癤Gমঃ 

০১. Online Kaizen 攀কRঃ মাননীয় 攀ধানমiীর কায 癤ালেয়র এ侧আই (a2i) 攀কেRর সািভ 癤স ইেনােভশন 

ফা (SIF) এর অথ 癤ায়েন এনিপওেত Online Kaizen 攀কেRর কাজ চলমান রেয়েছ। 攀কেRর অংশ িহেসেব 
সফটওয়�ার 쌇ডেভলপেমে骫র কাজ 쌇শষ পয 癤ােয় রেয়েছ। 攀কR বাAবািয়ত হেল বত癤মােনর 쌇থেক ১৫ ꈁন 쌇বিশ 攀িতȀােন 
একই সােথ উৎপাদনশীলতা উ틤য়েনর জাপানী 쌇টকিনক “KAIZEN” বাAবায়ন ও মিনটিরং করা স폓ব হেব। 

০২. ওেয়বসাইট ㏸াপন :  জাতীয় ত� বাতায়েনর 쌇Вমওয়ােক癤র অধীেন এনিপও’র ওেয়বসাইট 
(www.npo.gov.bd) 8তরী করা হেয়েছ। এই ওেয়বসাইট িনয়িমতভােব হালনাগাদ করা হে쇆। । এর ফেল 
এনিপও এবং এনিপও’র কায 癤Gম স┉েক癤 সাধারণ জনগন জানেত পারেছ ।  এছাড়াও কম 癤পিরকRনা অฏযায়ী 
উৎপাদনশীলতা িবষয়ক িবিভ틤 攀িশذণ কম 癤$চী, 쌇সিমনার, 

ওয়াক癤শপ ইত�ািদ স┉েক癤 攀িশذণাথఅগণ জানেত পারেছ। িনেয়াগ িবыি), দরপ� িবыি), উৎপাদনশীলতা িদবস 
উপলেذ� বাত癤া, 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ এ 쌇কায়ািল এিLেল এওয়াড 癤 িবষয়ক ত� সাধারণ মাฏেষর 쌇দারেগারায় 
쌇পৗঁছােনা যাে쇆 ।  

০৩. দذ জনবল ʢারা আইিস 쌇সল ㏸াপনঃ এনিপও 쌇ত িডিজটাল কায 癤Gমেক গিতশীল করার লেذ� দذ 
আইিস জনবল ʢারা আইিস 쌇সল ㏸াপন করা হেয়েছ । এর ফেল এ দ)ের আইিস িবষয়ক কায 癤Gম িবিভ틤 쌇ذে� 
গিতশীলতা লাভ কেরেছ ।  
  

 ০৫.    িডিজটাল সরяামািদ সংGাnঃ এনিপও 攀েত�ক কম 癤কত癤ার িবপরীেত কি┉উটার EOI ⵘk করা হেয়েছ 
এবং উk কি┉উটার Gয় করা হেয়েছ । এছাড়া 攀েত�ক কম 癤কত癤ােক ি攀骫ার, ㇰ�ানার 攀দান করা হেয়েছ। এসব ǖবহােরর 
ফেল এনিপওেত িডিজটাল কায 癤Gেমর মা︿েম কম 癤 স┉াদেনর হার অেনক 쌇বেড়েছ। 

 ০৬.     ত� 攀횵িkর ǖবহার : ক) এনিপওেত ই-নিথ কায 癤Gম সফলভােব বাAবািয়ত হে쇆। উদাহরণ 戱椹প বলা 
যায়, সকল দ)র/সং㏸ার ই-নিথ কায 癤Gেমর িবAািরত িরেপাট 癤 (০১-১৫ ˮন, ২০১৮) অฏযায়ী এনিপও ২০৩ দ)র/সং㏸ার 
মে︿ ১ম ㏸ান অিধকার কেরেছ। সব 癤েশষ ০১-১৫ ˮলাই, ২০১৮ এর িরেপাট 癤 অฏযায়ী দ)র/সং㏸া (쌇ছাট ক�াটাগির) এর 
মে︿ এনিপও ১ম ㏸ান ধের 쌇রেখেছ।  

খ) সকল কম 癤কত癤ার জ燈 দা)িরক 쌇মইল 쌇খালা হেয়েছ । ফেল িবিভ틤 攀িতȀােনর সােথ প� এবং িবিভ틤 তে�র আদান-  
攀দান ই-쌇মইেলর মা︿েম করা স폓ব হে쇆।  

গ) িডিজটাল এেটনেড : ১৮ জাฏয়াির, ২০১৮ 쌇থেক এ দ)ের িডিজটাল এেটনেড কায 癤Gম ҁᔜ হেয়েছ।  

ঘ) Wi-fi Network ㏸াপন: এ দ)ের @তগিত স┉틤 Гডǖা ই骫ারেনট সংেযােগর পাশাপািশ  @তগিত স┉틤 
Wi-fi Network ㏸াপন করা হেয়েছ । এরফেল এ দ)েরর কম 癤কত癤া ও কম 癤চারীরা কি┉উটার, óাপটপ, áাব ও 
াট 癤েফান 쌇মাবাইেলর মা︿েম অনলাইন িভিক িবিভ틤 ত� জানেত ও 攀েয়াজনীয় 쌇ذে� ǖবহার করেত পারেছ।  
ঙ) িসিস িভ এর ǖবহার : এনিপও দ)ের এবং কনফাের ᔜেম িসিস িভর আওতায় আনা হেয়েছ। ফেল এনিপও 
পিরচালক তার অিফস কেذ ㏸ািপত িভ এবং তার 쌇মাবাইেলর মা︿েম 쌇য 쌇কান ㏸ান 쌇থেক কম 癤কত癤া ও কম 癤চারীেদর 
অব㏸ান পয 癤েবذণ করেত পােরন। 



 
 

পэম-অ︿ায় 
অ燈া틤 কায 癤Gম 

 
িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব মেহাদেয়র এনিপও অিফস পিরদশ 癤ন 

১৮ অে䝘াবর, ২০১৭ তািরেখ িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এনিপও অিফস পিরদশ 癤ন 
কেরন। এসময় তার সােথ উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব xেষণ চㄕ দাস, অিতিরk সিচব িমজ 
পরাগ ও অিতিরk সিচব জনাব 쌇মা: এনা�ল হক। এনিপও এর পিরচালক এস. এম. আশরাщামান মাননীয় সিচব 
মেহাদয়েক ল িদেয় ҁেভ쇆া জানান। এ সময় সিচব মেহাদয়েক এনিপও’র িবিভ틤 কায 癤Gম স┉েক癤 অবিহত করা হয়। 
সিচব মেহাদয় এনিপও এর কায 癤Gমেক আেরা গিতশীল ও 쌇বগবান করার লেذ িক3 িনেদ 癤শনা 攀দান কেরন।    

সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ মেহাদয়েক ল িদেয় ҁেভ쇆া জানাে쇆ন এনিপও’র পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান। 

িশR সিচব মেহাদয়েক ҁেভ쇆া ারক 攀দান কেরন এনিপও’র পিরচালক। এসময় অিতিরk সিচব জনাবxেষন চㄕ দাস ও অিতিরk সিচব 
িমজ পরাগ উপি㏸ত িছেলন।  



 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) কায 癤ালেয় ই-ফাইিলং কায 癤Gম ҁᔜ 
ও  িডিজটাল হািজরা এর ҁভ উেʢাধন 

 

এনিপওেত গত ১৮ জাฏয়াির, ২০১৮ তািরেখ িডিজটাল হািজরা ও ই-ফাইিলং কায 癤Gম এর ҁভ উেʢাধন কেরন 
িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ । সিচব মেহাদয় অত�n আন িচে মiণালেয়র পذ 쌇থেক 
এনিপওেক ধ燈বাদ ыাপন কেরন। িতিন িডিজটাল 쌇সবার মা︿েম এনিপও এর ভাবিত癤 বাড়েব এবং 戱쇆তা ও 
জবাবিদিহতা িনি┡ত হেব মেম 癤 আশাবাদ ǖk কেরন। 攀ধান অিতিথ িশR সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এনিপও’র 
সকল কম 癤কত癤া/কম 癤চারীর িডিজটাল হািজরা কায 癤Gেমর ҁভ উেʢাধন 쌇ঘাষনা কের জানান 쌇য এনিপও’র কােজর গিত 
ইেতামে︿ অেনক ሜি 쌇পেয়েছ। িতিন িডিজটাল হািজরা, িসিস ক�ােমরা ʢারা অিফেসর সািব 癤ক িনরাপা সহ কম 癤রতেদর 
গিতিবিধ পয 癤েবذেণর ǖব㏸া করায় আন 攀কাশ কেরন এবং এেত কের এনিপও’র কম 癤তৎপরতা আেরা অেনক ꈁণ ሜি 
পােব বেল 攀ত�াশা কেরন । 

 
িডিজটাল হািজরা এর আฏȀািনক ҁভ উেʢাধন কেরন িশR মiণালেয়র সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ (১৮ জাฏয়াির ২০১৮) । 
 

ই-ফাইিলং কায 癤Gম এর আฏȀািনক ҁভ উেʢাধন কেরন িশR মiণালেয়র সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাহ  ্(১৮ জাฏয়াির ২০১৮) 



 
 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) 쌇ত ই-নিথ িবষয়ক 攀িশذণ 
 

িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার অŰীকাের সরকার বu�খী কম 癤$িচ বাAবায়ন কের যাে쇆। ত�攀횵িk িনভ癤র এই ই-
쌇সবা 攀দান কায 癤Gেমর মা︿েম 戱R সময় ও ǖেয় এবং হয়রািন�k 쌇সবা 攀দান করাই সরকােরর লذ�।ইউএনিডিপর 
কািরগির সহায়তায় 攀ধানমiীর কায 癤ালয় কㅳ癤ক পিরচািলত একেসস 侧 ইনফরেমশন (a2i) কম 癤$িচ সরকােরর িবিভ틤 
মiণালয়, িবভাগ, অিধদ)রসহ অ燈া燈 অিফেস ই-쌇সবা 攀দান কায 癤Gেম কািরগির ও 쌇কান 쌇কান 쌇ذে� আিথ 癤ক সহায়তা 
攀দান কের আসেছ। 攀থেম ‘ĕইন-উইন’ বা সহেজ বাAবায়নেযাā উোেগর মা︿েম যা�া ҁᔜ করেলও বত癤মােন এসব 
মiণালয়, িবভাগ ও অিধদ)র িনজ戱 উোেগ ሜহৎ পিরসের ই-쌇সবা 攀দান কায 癤Gম পিরচালনা করেছ।  

সরকাির অিফেস গিত, 戱쇆তা ও দذতা ሜির মা︿েম জনগণেক 쌇সবা 攀দান ও কাগেজর ǖবহার কিমেয় পিরেবশবা躷ব 
অিফস 臣ি猀র লেذ� ই-ফাইিলং িসেɉম চা巢 করা হেয়েছ। ২০১০ সােল যেশার 쌇জলা 攀শাসেকর কায 癤ালেয় 쌇জলা ই-쌇সবা  
쌇কㄕ (িডইএসিস) নােম 攀থমবােরর মত ইেলФিনক ফাইিলং (ই-ফাইিলং) এর পাইলং ҁᔜ হয়। এরই ধারাবািহকতায় 
২০১১ সােল বাকী ৬৩ 쌇জলায় ই-쌇সবােকㄕ  (িডইএসিস) ㏸াপন হয় । এই উোগেক আেরা এিগেয় 쌇নয়ার জ燈 ২০১২ 
সােল 쌇নস ই-ফাইিলং নােম অিধকতর উ틤ত ই-ফাইিলং িসেɉম যেশার 쌇জলা 攀শাসেকর কায 癤ালয় এবং যেশােরর অ燈া燈 
সরকাির অিফেস পরীذালকভােব চা巢 করা হয়। এই িসেɉম বত癤মােন ইউএনিডিপর কািরগির সহায়তায় 攀ধানমiীর 
কায 癤ালয় কㅳ癤ক পিরচািলত  হে쇆। 

িডিজটাল বাংলােদশ বাAবায়েনর লেذ� এনিপও ও 攀ধানমiীর কায 癤ালেয়র a2i এর সমি탤ত 攀েচ猀ায় গত ২৭-২৮ 
িডেসٵর, ২০১৭ তািরখ ০২ িদনǖাপী ই-নিথ িবষয়ক 攀িশذণ এনিপও 쌇ত অฏিȀত হয় । অฏȀােন 攀িশذক িহেসেব 
িছেলন জনাব 쌇খােরেশদ আলম খান, উপ-সিচব ও 쌇ডােমন 쌇┿শািলɉ a2i 쌇攀া9াম, 攀ধানমiীর কায 癤ালয় এবং জনাব 
সত�িজৎ রায় দাশ, িসিনয়র সহকারী সিচব a2i 쌇攀া9াম, 攀ধানমiীর কায 癤ালয়। এেত এনিপও’র পিরচালক জনাব 
এস.এম. আশরাщামান ও এনিপও’র  সকল কম 癤কত癤া/কম 癤চারী উপি㏸ত িছেলন।  

 
a2i এর ০২ িদনǖাপী ই-নিথ িবষয়ক 攀িশذণ কম 癤$চী । (২৭-২৮ িডেসٵর, ২০১৭ 



 
 

 

এনিপও কㅳ癤ক 攀কািশত বািষ 癤ক 攀িতেবদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাত癤া (攀থম 
সং~া) এর 쌇মাড়ক উেㄛাচন 

 

১৪ 쌇ফOয়াির, ২০১৮ ইং সকাল ১১.০০ টায় িশR মiণালেয়র সেهلالج لجলন কেذ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ 
অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) কㅳ癤ক 攀কািশত বািষ 癤ক 攀িতেবদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাত癤া (攀থম সং~া) এর 쌇মাড়ক 
উেㄛাচন করা হয়। অฏȀােন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ  攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত 
িছেলন। আরও উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব িমজ পরাগ, অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ দািবᔜল 
ইসলাম, িশR মiণালেয়র আওতাধীন িবিভ틤 দ)র/সং㏸ার 攀ধান এবং এনিপও এর সকল কম 癤কত癤াሜ । অฏȀােন 
সভাপিত췝 কেরন এনিপও এর পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান। অฏȀােন 攀ধান অিতিথ তার বkেǖ িবিভ틤 
쌇স䝘ের উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার জ燈 এনিপও 쌇য কাজ কের তার 攀শংসা কেরন এবং এ দ)েরর কােজর পিরিধ অেনক 
িবশাল 쌇স ȳেল ধেরন । িতিন সিهلالج لجিলতভােব এ 蝉 攀কাশনার 쌇মাড়ক উেㄛাচন কেরন এবং 쌇দেশর িশRকারখানােক 
সািব 癤ক উ틤িতর জ燈 쌇জারােলাভােব এনিপও’র কায 癤Gম চািলেয় যাওয়ার আহবান জানান । 攀ধান অিতিথ এনিপও কㅳ癤ক 
攀থম বােরর মত বািষ 癤ক 攀িতেবদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাত癤া (১ম সং~া) 攀কাশ করায় এনিপও’র সকল 
কম 癤কত癤ােক ধ燈বাদ ыাপন কের এবং এই ধারা িনয়িমত ভােব অǖাহত রাখার জ燈 পরামশ 癤 攀দান কেরন ।   

 
এনিপও কㅳ癤ক 攀কািশত বািষ 癤ক 攀িতেবদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাত癤া (攀থম সং~া) এর 쌇মাড়ক উেㄛাচন কেরন িশR মiণালেয়র সিচব 
জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ । (১৪ 쌇ফOয়াির ২০১৮ ) 



 
 

জািতসংেঘর ইউইনিসিডিপ (United Nations Committee for 
development Policy) কㅳ癤ক বাংলােদশ-쌇ক উ틤য়নশীল 쌇দশ িহসােব 

쌇ঘাষণা উপলেذ 쌇দশˮেড় বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�া পালন 
 

১৫ মাচ 癤, ২০১৮ তািরেখ জািতসংঘ সদর দ)ের জািতসংেঘর UNCDP (United Nations Committee 

for development Policy) কㅳ癤ক বাংলােদশেক 戱েRা틤ত 쌇দশ (এলিডিস) 쌇থেক উ틤য়নশীল 쌇দশ িহেসেব উরেণর 

쌇যাāতা অজ癤ন সংGাn 쌇ঘাষণা 攀দান কের।  উ틤য়নশীল 쌇দশ িহেসেব বাংলােদেশর উরণ এক িবরাট সফলতা। এ সهلالج لجান 

বাংলােদেশর এ সهلالج لجান সম9 বাঙািল জািতর। 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনার বিলȀ 쌇নㅳ췝 ও 攀ыার কারেণই এ 戱ী�িত অজ癤ন 

স폓ব হেয়েছ যা আnজ癤ািতক পিরমেল বাংলােদেশর অব㏸ানেক আরও xসংহত করেছ। উ틤য়নশীল 쌇দশ িহেসেব 

উরেণর 쌇যাāতা অজ癤েনর ম︿ িদেয় িবে বাংলােদেশর ভাবিত癤 উшলতর হওয়ার রাজধানীসহ 쌇দশˮেড় ২২ মাচ 癤 

২০১৮ তািরেখ এক বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�া 쌇বর করা হয়। এ উপলেذ িশR মiণালয় ও তার দ)র সং㏸াꈁেলা এ বণ 癤াঢ� 

আন 쌇শাভাযা�ায় অংশ 9হন কের। বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�ায় উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় মiী জনাব 

আিমর 쌇হােসন আ� এম িপ। আরও উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ , 

অিতিরk সিচব িমজ পরাগ, অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম, দ)র 攀ধানগণ এবং অ燈া燈রা। 

বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�ায় উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� এমিপ। আরও উপি㏸ত িছেলন িশR 
মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এবং অ燈া燈রা। (২২ মাচ 癤 ২০১৮) 



 
 

বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�ায় উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ। আরও উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র 
অিতিরk সিচব িমজ পরাগ, অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম, এনিপও এর পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান এবং 
অ燈া燈রা। (২২ মাচ 癤 ২০১৮) 

বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�ায়  িবএিব’র মহা পিরচালক জনাব 쌇মাঃ মেনায়াᔜল ইসলাম এবং এনিপও’র  পিরচালক জনাব এস. এম. 
আশরাщামান সহ দ)েরর সকল কম 癤কত癤া/কম 癤চারীሜ। (২২ মাচ 癤 ২০১৮) 



 
 

বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�ায়  এনিপও’র  পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান সহ দ)েরর সকল কম 癤কত癤া/কম癤চারীሜ।(২২ মাচ 癤 ২০১৮) 

 

বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�ায়  এনিপও’র  সকল কম 癤কত癤া/কম 癤চারীሜ। (২২ মাচ 癤 ২০১৮) 



 
 

জািতসংেঘর ইউইনিসিডিপ (United Nations Committee for 
development Policy) কㅳ癤ক বাংলােদশ-쌇ক উ틤য়নশীল 쌇দশ িহসােব 

쌇ঘাষণা উপলেذ 쌇দশˮেড় িবেশষ ‘쌇সবা স)াহ’ পালন 
বাংলােদশ এখন উ틤য়নশীল 쌇দশ। 戱েRা틤ত 쌇দশ 쌇থেক বাংলােদশ উ틤য়নশীল 쌇দেশ উরেণর এ ঐিতহািসক সাফó 
অিজ癤ত হেয়েছ 攀ধানমiী 쌇শখ হািসনার 谗ঢ় 쌇নㅳ췝,馋রদিশ 癤তা,쌇মধা ও 攀ыার ফেল। উ틤য়নশীল 쌇দশ িহেসেব উরেণর 
쌇যাāতা অজ癤েনর ম︿ িদেয় িবে বাংলােদেশর ভাবিত癤 উшলতর হওয়ার রাজধানীসহ 쌇দশˮেড় ২০-২৫ মাচ 癤, ২০১৮ 
তািরখ পয 癤n িবেশষ 쌇সবা স)াহ পালন করা হয়। জনগেণর 쌇দারেগাড়ায় নাগিরক xিবধা 쌇পৗঁেছ িদেত সরকােরর িবিভ틤 
মiণালয়, অিধদ)র ও িবভােগর সম탤েয় 쌇সবা স)ােহর উোগ 쌇নওয়া হয়। এ কােজ স┉ৃk করা হেয়েছ 쌇জলা-
উপেজলােকও। 戱েRা틤ত 쌇থেক উ틤য়নশীল 쌇দেশর কাতাের 쌇যাāতা অজ癤েনর 戱ী�িত 쌇কন অিজ癤ত হেয়েছ এবং এেত 
쌇দেশর কী লাভ হেব, এসব িবষেয় জনগণেক ┿猀 ধারণা 쌇দওয়া, সরকােরর অজ癤নꈁেলা ȳেল ধরার পাশাপািশ িবেশষ 
쌇সবা 쌇দওয়া হয় জনগণেক।   

এ উপলেذ িশR মiণালেয়র িবিভ틤 দ)র ও সং㏸া এর উ〠াবনী 쌇সবা ও কম 癤কাō িনেয় মiণালেয়র িনচতলায় 攀দশ 癤নীর 
আেয়াজন কের। 燈াশনাল 쌇攀াডাি䝘িভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর উ〠াবনী 쌇সবা ও কম 癤কাō িনেয় 攀দশ 癤নীেত 
অংশ9হণ কের। িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ 攀দশ 癤নীেত অংশ 쌇নয়া ɉল ꈁেলা 阁ের 쌇দেখন। 
এ সময় তার সােথ উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ এনা�ল হক, বাংলােদশ এ�ােGিডেটশন 
쌇বােড 癤র মহাপিরচালক জনাব 쌇মাঃ মেনায়াᔜল ইসলাম, এনিপও’র পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান এবং 
অ燈া燈রা। এ উপলেذ িশR মiণালয় ও তার দ)র সং㏸াꈁেলা ২২ মাচ 癤 এক বণ 癤াঢ� 쌇শাভাযা�া 쌇বর কের।    

এনিপও’র ɉল পিরদশ 癤ন করেছন িশRmসিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ   তার সােথ উপি㏸ত িছেলন  এনিপও’র পিরচালক জনাব এস. এম. 
আশরাщামান এবং অ燈া燈রা (২১ মাচ 癤 ২০১৮)। 



 
 

এনিপও’র ɉেল এনিপও’র পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান (২১ মাচ 癤  ২০১৮)। 

 

 

এনিপও ɉেল এনিপও’র কম 癤কত癤াሜ (২০ মাচ 癤 ২০১৮)। 



 
 

জাতীয় পাবিলক সািভ 癤স িদবস  

২৩ ˮলাই, ২০১৭ তািরেখ জাতীয় পাবিলক সািভ 癤স িদবস-২০১৭ পািলত হয়। এ উপলেذ িশR মiণালেয়র 

সবꈁেলা দ)র/সং㏸া তােদর উ〠াবনী 쌇সবা ও কম 癤কাō িনেয় মiণালেয়র িনচতলায় 攀দশ 癤নীর আেয়াজন কের। 燈াশনাল 

쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর উ〠াবনী 쌇সবা ও কম 癤কাō িনেয় 攀দশ 癤নীেত অংশ9হণ কের। িশR মiণালেয়র 

মাননীয় মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� 攀দশ 癤নীেত অংশ 쌇নয়া ɉল ꈁেলা 阁ের 쌇দেখন। এ সময় তার সােথ উপি㏸ত 

িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় তৎকালীন িসিনয়র সিচব জনাব 쌇মাঃ 쌇মাশাররফ 쌇হােসন ⵘইয়া এনিডিস, অিতিরk 

সিচব জনাব xেষণ চㄕ দাস, অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম, এনিপও’র পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস. 

এম. আশরাщামান এবং অ燈া燈রা। এরপর িশR মiণালেয়র সামেন ㏸ািপত মেэ জাতীয় পাবিলক সািভ 癤স িদবস 

উপলেذ বkৃতা 攀দান কেরন িশR মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ�। িতিন সরকাির কম 癤কত癤ােদর 쌇সবার মান আেরা 

বাড়ােনার জ燈 িনেদ 癤শনা 攀দান কেরন।  

 

 
জাতীয় পাবিলক সািভ 癤স িদবস উপলেذ এনিপও এর উ〠াবনী 쌇সবা ও কম 癤কাō িনেয় 攀দশ 癤নীেত অংশ9হণ। 

 
 



 
 

ত� অিধকার  
সরকাির কাজকেম 癤 戱쇆তা ও জবাবিদিহতা িনি┡ত করেত সরকার ত� অিধকার আইন কেরেছ । এর মা︿েম 쌇য 

쌇কান 攀িতȀান স┉িক癤ত ত� 攀াি) সহজতর করা হেয়েছ । এই আইেনর অধীন 攀কাশেযাā যাবতীয় ত� এনিপও’র 

ওেয়বসাইেট 攀কাশ করা হেয়েছ । ত� অিধকার আইন-২০০৯ অฏযায়ী 쌇যসব ত� 攀দান করা বা︿তালক নয় 쌇সসব 

ত� ǖতীত অ燈 쌇কান ত� 쌇পেত িনধ 癤ািরত ফরেমর মা︿েম  অথবা সাদা কাগেজ অথবা ই-쌇মইেল দািয়췝 攀া) 

কম 癤কত癤ার িনকট আেবদন করেত হেব  । দািয়췝 攀া) কম 癤কত癤া অনিধক ২০ (িবশ) কম 癤িদবেসর মে︿ ত� সরবরাহ 

করেবন । ত� 攀দােন অপারগ হেল ১০ (দশ) কায 癤 িদবেসর মে︿ আেবদনকারীেক অবিহত করেত হেব । িনধ 癤ািরত 

সময়সীমা অিতGম হওয়ার পর 쌇কউ ত� না 쌇পেল িতিন আপীল িবভােগর কㅳ癤পেذর িনকট আপীল করেত পারেবন ।  

ত� অিধকার আইেন ত� সহেক ০৩ (িতন)  쌇Зিণেত ভাগ করা হেয়েছ। যথাঃ 

· 戱-攀েণািদত ত� 
· চািহবামা� 攀দােন বা︿ ত� 
· কিতপয় ত� 攀কাশ বা 攀দান বা︿তালক নয় 

 

戱-攀েণািদত তে�র তািলকাঃ 

· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশেনর সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ; 
· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশেনর কায 癤Gম ; 
· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশেনর কম 癤কত癤ােদর নাম, পদবী, দািয়췝 এবং 攀েযাজ� 쌇ذে� ফ�াL নٵর;   
· ই-쌇মইল Сকানা; 
· বািষ 癤ক 攀িতেবদন; 
· এনিপও’র বােজট 攀ыাপন (অฏ틤য়ন ও উ틤য়ন); 
· সকল 攀কািশত গেবষণা 攀িতেবদন; 
· ত� অিধকার আইন অฏযায়ী িনেয়ািজত দািয়췝 攀া) কম 癤কত癤া, আপীল কㅳ癤পذ ও ত� কিমশনারেদর নাম, 

পদবী ও Сকানা ;  
· এিপও’র সদh ⵘk 쌇দশ সেহর তািলকা; 
· ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার িবধান সােপেذ সামািজক িনরাপা, দাির︳ িবেমাচন কম 癤$চী 

সংGাn  ত�; 
· সকল িবыি)/쌇টার িবыি) ও  
· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)’র সভা সংGাn ত� । 

 

এই 쌇Зিণর আওতাⵘk ত�ꈁেলা এনিপও’র ওেয়বসাইেট  (www.npo.gov.bd) 攀কাশ করা হেয়েছ । 

 



 
 

চািহবামা� 攀দােন বা︿ তে�র তািলকাঃ 

· 8বেদিশক 攀িশذণ/িবেদশ Дমণ সংGাn ত�; 

· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও)’র উেȯখেযাā Gয় সংGাn সাধারণ ত�; 

· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশেনর বািষ 癤ক অিডট আপি ও িনĩি সংGাn ত� ও  

· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশেনর কম 癤কত癤ােদর 攀শাসিনক ও আিথ 癤ক ذমতা অপ 癤ণ সংGাn ত� ।   
 
 
쌇য সমA ত� 攀দান করা বা︿তালক নয়ঃ 

· ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় উেȯিখত ত�; 

· 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) সংGাn িসাn/িনেদ 癤শনা/অฏশাসন; 

· রা䈁ীয় িনরাপা ও 쌇গােয়া কােয 癤 িনেয়ািজত সং㏸া বা 攀িতȀান কㅳ癤ক 攀দ 攀িতেবদন ও 

· সরকািরভােব 쌇গাপনীয় িহেসেব 쌇ঘািষত/戱ী�ত ত� । 
 

  
           

ত� সরবরােহর জ燈 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশেনর দািয়췝 攀া) কম 癤কত癤ার নাম ও 
আপীল কㅳ癤পেذর ত�।  

 

দািয়췝 攀া)  কম 癤কত癤ার নাম ও পদবী 쌇মাবাইল/쌇ফান ও ইেমইল  
জনাব এ  এম 쌇মাজােهلالج لجল হক 

িসিনয়র িরসাচ 癤 অিফসার 
০১৫৫২৪৩২০৯৮ 

mozammel_atm01@yahoo.com 

 
 

 

আপীল কㅳ癤পেذর নাম ও পদবী 쌇মাবাইল/쌇ফান ও ইেমইল  
জনাব  쌇মাঃ আব蝉ল হািলম 

ভার攀া) সিচব 
িশR মiণালয় 

৯৫৬৭০২৪ 
indescoy@moind.gov.bd 

 

 



 
 

আপে9েডশন অফ এনিপও  
এনিপও’র সািব 癤ক কায 癤Gমেক গিতশীল করার লেذ� সরকােরর রাজ戱 বােজেটর আওতায় 攀ায় ৬৫ 쌇কা টাকা 

ǖেয় এর িনজ戱 ভবন িনম 癤ােনর কাজ হােত 쌇নওয়া হেয়েছ যা বাAবায়েনর পেথ। এনিপওেক অিধদ)ের 椹পাnর এবং এর 
অিফস 攀ধােনর পদময 癤াদা মহাপিরচালেক উ틤িতকরণ সাংগঠিনক কাঠােমা ິণ 癤িব燈াসসহ ০৩ (িতন)  িবভাগীয় শহের 
আэিলক অিফস ㏸াপন জন攀শাসন মiণালয় 쌇থেক অฏেমািদত হেয় বত癤মােন অথ 癤 মiণালয় 쌇থেক অฏেমাদেনর অেপذায় 
রেয়েছ। 

攀কেRর নামঃ “আ缠িনক xেযাগ xিবধাসহ 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এবং 쌇পেট骫,  িডজাইন    

                   ও 쌇Ǵডমাক癤স অিধদ)র (িডিপিড) এর অিফস ভবন িনম 癤াণ। 
 

攀কেRর 쌇ময়াদঃ 攀কেRর বাAবায়ন 쌇ময়াদকাল ৩০ ˮন, ২০১৮ পয 癤n ।  攀কRর 쌇ময়াদ িশR মiণালয় কㅳ癤ক  

                            আগামী ৩০ ˮন ২০১৯ পয 癤n ሜি করা হেয়েছ। 
 

攀াУিলত ǖয়ঃ   ৬৫৯২.৯২ লذ টাকা । 

জিমর পিরমাণ :  ০.৪২ একর,   ㄣট নং < এফ-২০/এ,  ㏸ান : 쌇শের বাংলা নগর , ঢাকা ।   
 

২০১৮-১৯ অথ 癤 বছেরর বরাȁঃ  ২০১৮-১৯ অথ 癤 বছেরর এিডিপেত ৫০.০০ লذ টাকা (রাজ戱 খাত ০৩.০০ লذ  

                                                  টাকা এবং লধন খােত ৪৭.০০ (লذ টাকা) বরাȁ পাওয়া 쌇গেছ।  
 

অ9গিতঃ  
  攀কেRর ল ভবন িনম 癤ােণর জ燈 সব 癤িনȟ দরদাতা (৪৪,৫৬,৬১,৮৯৮ টাকা) িহেসেব গত ১৯/০৬/২০১৭ তািরেখ 

জািমল ইকবাল এ বŰ িব┗াস 癤 িলঃ 쌇ক PWD কㅳ癤ক Notification of Award (NoA) এবং গত ১৬/০৭/২০১৭ 
তািরেখ কায 癤ােদশ 攀দান করা হেয়েছ ।  
 

মামলা সংGাn: 
攀কেRর জায়গায় অৈবধভােব অব㏸ানরত দখলদারেদর দখল�k করার জ燈 PWD কㅳ癤ক জারী�ত 쌇নােশর 

쌇攀িذেত দখলদারগণ মহামা燈 হাইেকাট 癤 িবভােগ িরট িপশন দািখল কের। উk িরেটর 쌇攀িذেত মহামা燈 আদালত গত 
১৩/০৪/২০১৭ তািরেখ 攀দ আেদেশ 쌇নােশর কায 癤কািরতা ২ (蝉ই) মােসর জ燈 ㏸িগত কের। ০৭ 쌇ম, ২০১৭ তািরেখ 
মাননীয় আপীল িবভাগ হেত ㏸িগতােদশ 攀ত�াহােরর আেবদন খািরজ কের ৮ স)ােহর মে︿ মামলা িনĩির জ燈 
িনয়িমত ҁনািনর িনেদ 癤শ 攀দান কেরন। মামলা ҁনািনর জ燈 কায 癤 তািলকায় অn畅癤k হেয়েছ। ০৩ 쌇ম, ২০১৮ তািরেখ 
মাননীয় িশR মiী 쌇টিলেফােন এ�াটিন 癤 쌇জনােরলেক মামলা @ত িনĩির জ燈 অฏেরাধ কেরন এবং ০৬ 쌇ম, ২০১৮ 
তািরেখ এনিপও’র পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান এ�াটিন 癤 쌇জনােরল এর সােথ 쌇দখা কেরন এবং মামলা 
@ত িনĩির 攀েয়াজনীয় ǖব㏸া 9হেণর জ燈 অฏেরাধ কেরন। মামলার িবষেয় এনিপও’র পিরচালক সাব 癤ذিণক এ�াটিন 癤 
쌇জনােরল ও 쌇ডິ এ�াট 癤িন 쌇জনােরেলর কায 癤ালেয় সরাসির সাذাত এবং 쌇ফােন 쌇যাগােযাগ অǖাহত রাখেছন।



 
 

নȳন এনিপও'র অগ 癤ােনা9াম ছিব 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক উপেদ猀া কিম   
এনিপও'র বত癤মান কায 癤Gম অথ 癤নীিতর 攀ধান খাতসহ যথা- পাট িশR, ব┹ িশR, রসায়ন িশR, 攀েকৗশল ওআই  িশR, 

িচিন ও খা িশR, 磅︳ ও  ĕর িশR, �িষ খাত এবং 쌇সবা খাতসেহ িব才ত । উেȯিখত খাত সেহর জ燈  এক কের 쌇মাট 
৮  উৎপাদনশীলতা িবষয়ক  উপেদ猀া কিম রেয়েছ । উপেদ猀া কিম সংি猀 쌇স䝘েরর উ틤য়েনর জ燈 িবিভ틤 পরামশ 癤 ও 
িনেদ 癤শনা 攀দান কেরন এবং কায 癤Gেমর অ9গিত পয 癤ােলাচনা কেরন।   

 

쌇সবা 쌇স䝘েরর উপেদ猀া কিম 
১। পিরচালক (কািরগির), িবআরিস পিরবহন ভবন, ঢাকা                                                               সভাপিত 
২। 攀ধান 攀েকৗশলী (উৎপাদন), ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা                                                     সদh 
৩। পিরচালক/ 쌇লােকােমই骫, বাংলােদশ 쌇রলওেয়, ঢাকা                                                             সদh 
৪। মহাǖব㏸াপক, 쌇সানালী ǖাংক, 攀ধান কায 癤ালয়, ঢাকা                                                             সদh 
৫। মহাǖব㏸াপক (িবপণন), িততাস āাস িডি┶িবউশন িল:, িততাস āাস ভবন, দিذণ অэল, ঢাকা         সদh 
৬। 쌇চয়ার̰ান, বাংলােদশ 쌇রাড Ǵােপাট 癤 অথির এর পেذ একজন ㏸ায়ী 攀িতিনিধ                            সদh 
৭। ǖব㏸াপনা পিরচালক, ঢাকা পাওয়ার িডি┶িবউশন 쌇কা┉ানী িল: এর পেذ একজন ㏸ায়ী 攀িতিনিধ        সদh 
৮। সভাপিত, বাংলােদশ Ǵাক মািলক সিমিত, ঢাকা                                                                      সদh 
৯। তǔাবধায়ক 攀েকৗশলী (িপএিড সােক癤ল), ওয়াসা ভবন,কাওরান বাজার, ঢাকা                               সদh 
১০। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা                                                                                               সদh 
১১। 횵ж-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা                                                                                          সদh 
১২।ঊ癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া, 쌇সবা খাত, এনিপও, ঢাকা                                                                সদh-সিচব 

 
 
�িষ 쌇স䝘েরর উপেদ猀া কিম 
 

১। মহা-পিরচালক, �িষ স┇সারণ অিধদ)র                সভাপিত 
২।পিরচালক (攀িশذণ), মৎh অিধদ)র         সদh 
৩। উপ-সিচব (攀ঃ-২) িশR মiণালয়         সদh 
৪। উপ-攀ধান (পিরকRনা), �িষ মiণালয়         সদh 
৫। পিরচালক (উৎপাদন), পҁ স┉দ অিধদ)র        সদh 
৬। উপ-পিরচালক, 쌇কㄕীয় �রগী খামার, ঢাকা        সদh 
৭। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদh 
৮। 횵ж-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদh 
৯। সভাপিত, বাংলােদশ 쌇পালিǴ এেসািসেয়শন        সদh 
১০। সভাপিত, বাংলােদশ এে9া-攀েসসর এেসািসেয়শন       সদh 



 
 

১১। ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া, এনিপও, ঢাকা             সদh-সিচব 

পাট 쌇স䝘েরর উপেদ猀া কিম 
 
 

১। পিরচালক (উৎপাদন ও পাট), বাংলােদশ পাটকল কেপ 癤ােরশন, ঢাকা ।             সভাপিত 

২।   পিরচালক, 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন, ঢাকা ।      সদh 

৩।   횵ж-পিরচালক, 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন, ঢাকা ।     সদh 

৪।   সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ ˮট িমল氨 এেসািসেয়শন (িবেজএমএ), ঢাকা ।   সদh 

৫।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ ˮট ি┿নাস 癤 এেসািসেয়শন (িবেজএমএ),  ঢাকা ।   সদh 

৬।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ ˮট ꈁডস এLেপাটাস 癤 এেসািসেয়শন , ঢাকা ।    সদh 

৭।    মহা-ǖব㏸াপক/উপ মহা-ǖব㏸াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ পাটকল কেপ 癤ােরশন, ঢাকা ।  সদh 
৮।    攀কR 攀ধান, লিতফ বাওয়ানী ˮট িমলস , ঢাকা  ।      সদh 

৯।    ǖব㏸াপনা পিরচালক, 쌇সানালী 肮শ ইাি䈁জ িলিমেটড, ঢাকা ।      সদh 

১০।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, জনতা ˮট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।       সদh 

১১।  িনব 癤াহী পিরচালক, আিকজ ˮট িমল氨 িলিমেটড, ঢাকা ।      সদh 
১২।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, নওয়াপাড়া ˮট িমল氨 িলিমেটড, ঢাকা ।     সদh 
১৩।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, 쌇মসাস 癤  ˮট ি┿নাস 癤  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদh 
১৪।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, আলহা4  ˮট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদh 
১৫।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, বালী  ˮট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদh 
১৬।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, হাসান ˮট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদh 
১৭।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, পারেটL ˮট িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদh 
১৮।  ǖব㏸াপনা পিরচালক, 쌇কায়ািল ˮট ইয়ান 癤 িমল氨  িলিমেটড, ঢাকা ।    সদh 
১৯।  ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া, পাট িশR শাখা, এনিপও, ঢাকা           সদh-সিচব 

 
রসায়ন, áানারী ও 쌇লদার 쌇স䝘েরর উপেদ猀া কিম 
 
 

১। পিরচালক (অঃদাঃ) (উৎপাদন ও গেবষণা), িবিসআইিস       সভাপিত 
২। মহা-ǖব㏸াপক/ঊF癤তন মহা-ǖব㏸াপক (আরিপিড), িবিসআইিস, ঢাকা     সদh 
৩। িনব 癤াহী 攀ধান, বাংলােদশ ইু�েলটর এ hািনটারীওয়�ার ফ�া䝘রী িলঃ, িমরິর, ঢাকা   সদh 
৪। িনব 癤াহী 攀ধান, 쌇কািহฏর 쌇কিমক�াল 쌇কাং িলঃ, (বাংলােদশ) ঢাকা      সদh  
৫। ǖব㏸াপক (攀েকৗশল ও উৎপাদনশীলতা, আইিসআই (বাংলােদশ) ̰াฏফ�াকচারার িলঃ,   সদh  
৬। ǖব㏸াপক (উৎপাদন), 쌇বিLমেকা ফাম 癤ািসউক�ালস িলিমেটড, টংগী, গাজীິর    সদh  
৭। বাংলােদশ এমㄣয়াস 癤 쌇ফডােরশন, মিতিঝল, ঢাকা       সদh 
৮। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদh  
৯। 횵ж-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদh 
১০। ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া, এনিপও, ঢাকা             সদh-সিচব 
 

 



 
 

 
িচিন ও খা িশR 쌇স䝘েরর উপেদ猀া কিম 
 

১। পিরচালক (উৎপাদন), বাংলােদশ xগার এ ড ইাি䈁জ কেপ 癤ােরশন    সভাপিত 
২। উপ-সিচব, িশR মiণালয়         সদh 
৩। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদh 
৪। মহাǖব㏸াপক (উৎপাদন),বাংলােদশ xগার এ ড ইাি䈁জ কেপ 癤ােরশন    সদh 
৫। সভাপিত, বাংলােদশ এে9া 攀েসিসং এেসািসেয়শন,       সদh  
৬। িসিনয়র ̰ােনজার, এইচ.আর.쌇Ǵিনং ও 쌇ডেভলপেম骫 কেপ 癤ােরট 쌇হড 쌇কায়াট 癤ার   সদh 
৭। ǖব㏸াপক (িবপণন), বাংলােদশ 蝉е উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলঃ    সদh 
৮। চীফ-অপােরং অিফসার, ইউনাইেটড xগার িমলস িলঃ      সদh  
৯। 횵ж-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদh 
১০। ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া, এনিপও, ঢাকা       সদh-সিচব 
 
 
磅︳ ও ĕর িশR  쌇স䝘েরর  উপেদ猀া কিম খাত  
 

১। পিরচালক (পিরকRনা), িবিসক, ঢাকা        সভাপিত 
২। সভাপিত, নািসব 쌇কㄕীয় িনব 癤াহী কিম, ঢাকা       সদh 
৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইিяিনয়ািরং িশR মািলক সিমিত, ঢাকা     সদh 
৪। এসএমই ফাউেশেনর একজন 攀িতিনিধ       সদh 
৫। উপেদ猀া, অথ 癤 ও ঋণ ǖব㏸াপনা, বাংলােদশ এমㄣয়াস 癤 এেসািসেয়শন, ঢাকা    সদh  
৬। উপমহাǖব㏸াপক (পিরচালনা ও রذণােবذণ), বাংলােদশ ত扮ত 쌇বাড 癤, ঢাকা   সদh 
৭। উপমহা-ǖব㏸াপক (পিরকRনা), িবিসক, ঢাকা।       সদh 
৮। 쌇চয়ার̰ান, 쌇টনাস 癤 এেসািসেয়শন, ঢাকা        সদh  
৯। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদh  
১০। 횵ж-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা        সদh 
১১। ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া, এনিপও, ঢাকা       সদh-সিচব 

 

攀েকৗশল ও আই 쌇স䝘েরর উপেদ猀া কিম 
 

১। পিরচালক, (উৎপাদন ও 攀েকৗশল) বাংলােদশ ই┿াত ও 攀েকৗশল কেপ 癤ােরশন ।   সভাপিত 
২। মহাǖব㏸াপক (উৎপাদন), 燈াশনাল উবস িলঃ, টংগী, গাজীິর     সদh 
৩। উ癤তন মহা-ǖব㏸াপক (উৎপাদন ও 攀েকৗশল), বাংলােদশ ই┿াত ও 攀েকৗশল কেপ 癤ােরশন । সদh 
৪। সভাপিত, বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব সফটওয়ার এ ইনফরেমশন সািভ 癤েসস (쌇বিসস)  সদh 
    িবএসআরএস ভবন (৬Ȁ তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 
৫। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলকিǴক�াল মােচ 癤াইস ̰াฏফ�াকচািরং এেসািসেয়শন ৬ িব.িস.িস  সদh            
    쌇রাড, ঢাকা।          
৬। মহাসিচব, ফাউিㄍ ওনাস 癤 এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, িবিসক িশR নগরী, বꈁড়া ।   সদh 
৭। মহাǖব㏸াপক (쌇টকিনক�াল), িবআরিব 쌇কবল ইাি䈁জ িলঃ, িবিসক িশR নগরী, ĕি猀য়া-৭০০০ । সদh 



 
 

৮। সভাপিত, বাংলােদশ ইিяিনয়ািরং িশR মািলক সিমিত, ঢাকা।      সদh 

৯।  পিরচালক, মানব স┉দ ǖব㏸াপনা িবভাগ (এইচ আর এম), িনটল িনলয় +প ৭১, মহাখালী,িস/এ,         সদh  
১০। এফিবিসিসআই,  ঢাকা এর একজন 攀িতিনিধ ।             সদh 
১১। বাংলােদশ এমㄣায়াস 癤 쌇ফডােরশন, ঢাকা এর একজন 攀িতিনিধ ।           সদh 
১২। সভাপিত বাংলােদশ ㄣািɉক ꈁডস ̰াฏফ�াকচারাস 癤 এ এLেপাট 癤াস 癤 এেসািসেয়শন, পࣜন টাওয়ার        সদh 

      xইট-৬০৩-৬০৪, ৮৭ ິরানা পࣜন লাইন (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০ ।      

১৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলকǴিনL ইেনােভভ ̰াฏফ�াকাচারাস 癤 এেসািসেয়শন  ১২৬-১৩১                  সদh 

      মিণິরীপাড়া, 쌇তজগ扮ও, ঢাকা ।         
১৪। সভাপিত, জাতীয় 磅︳ ও ĕর িশR সিমিত, বাংলােদশ (নািসব, 쌇মজবাহ উȁীন ㄣাজা (৭ম তলা)         সদh 

      ৯১ িনউ সাĕ癤লার 쌇রাড,쌇মৗচাক, ঢাকা- ১২১৭ ।         
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ হ�ািGাফটস ̰াฏফ�াকচারাস 癤 এ এLেপাট 癤াস 癤 এেসািসেয়শন (বাংলাGাফট)       সদh 
      িবএমিস ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার (৪থ 癤 তলা), ঢাকা-১২১৫।       
১৬। সভাপিত, িস┒ ̰াฏফ�াকচারাস 癤 এ এLেপাট 癤াস 癤 এেসািসেয়শন-বাংলােদশ, xইট নং-২ (৫ম তলা)        সদh 
      হাইওেয় 쌇হামস, ক-৩২/৬, 攀গিত সরিণ, শাহজাদິর, ꈁলশান, ঢাকা-১২১২।       
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ উইেমন 쌇চٵার অব কমাস 癤 এ ইাি䈁, (িবডি━উিসিসআই)ꈁলশান 쌇9স,       সদh 
     এপাট 癤েম骫-২ িস, ━ক-িসডি━উএস (িস), বাড়ী-৮, দিذণ এিভিনউ, ꈁলশান-১, ঢাকা-১২১২ ।  
১৮। 쌇攀িসেড骫, বাংলােদশ 쌇ফডােরশন অব উইেমন এ骫ারি攀িনয়াস 癤 (িবএফডি━উইএ) 쌇রড িGেস骫       সদh 
      টাওয়ার কনকড 癤, ১২ তলা, xইট-িব, ১৭ মহাখালী বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১২১২ ।  
১৯। পিরচালক (횵ж সিচব), 燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) ।         সদh 
২০। 횵ж-পিরচালক, এনিপও, িশR মiণালয়, ঢাকা-১০০০ ।             সদh 
২১। উF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া, এনিপও, িশR মiণালয়, ঢাকা-১০০০ ।                       সদh-সিচব 
 
 

ব┹ 쌇স䝘েরর উপেদ猀া কিম 

১। পিরচালক, (পিরচালন) বাংলােদশ ব┹ িশR কেপ 癤ােরশন,      সভাপিত 
২। মহা-ǖব㏸াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ ব┹ িশR কেপ 癤ােরশন,     সদh 
৩। অ︿ذ, 쌇টLটাইল ইাি䈁য়াল 쌇ডেভলপেম骫 쌇স骫ার, সাভার।     সদh 
৪। 쌇সেGটারী 쌇জনােরল, বাংলােদশ 쌇টLটাইল িমলস এেসািসেয়শন,     সদh 
৫। 쌇সেGটারী, বাংলােদশ 쌇┿শালাইজড 쌇টLটাইল িমলস এ পাওয়ার巢ম ইাি䈁জ এেসািসেয়শন,  সদh 
৬। 쌇সেGটারী, বাংলােদশ িনটওয়�ার ̰াฏফ�াকচারারস এ এLেপাটাস 癤 এেসািসেয়শন,   সদh 
৭। 쌇সেGটারী, বাংলােদশ 쌇টিরটাওয়াল এ িলেলন ̰াฏফ�াকচারারস এেসািসেয়শন,    সদh 
৮। সহ-সভাপিত, বাংলােদশ গােম 癤骫স ̰াฏফ�াকচারারস এ এLেপাটাস 癤 এেসািসেয়শন,   সদh 
৯। পিরচালক, এনিপও,          সদh 
১০। 횵ж-পিরচালক, এনিপও,         সদh 
১১। ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া         সদh-সিচব 

 

 



 
 

এনিপও'র বত癤মান ও সােবক পিরচালকሜের তািলকা 

Gিমক 
নং 

 
নাম 

쌇ময়াদকাল 

হইেত 쌇মাট 

০১। জনাব এ. 쌇ক. 쌇মাঃ িসরাজ উিȁন িড: /৮২ ৩০.১১.১৯৮৩ 

০২। জনাব 쌇মাঃ আ봁স শহীদ ০১.১২.১৯৮৩ ৩০.০৬.১৯৮৫ 

০৩। জনাব এ. আর. এম. আেনায়ার 쌇হাসাইন ০১.০৭.১৯৮৫ ০১.০৯.১৯৮৬ 

০৪। জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আᄐ িমিসর ০২.০৯.১৯৮৬ ১৬.০২.১৯৯২ 

০৫। জনাব 8সয়দ আহেমদ (চলিত দািয়췝) ১৭.০২.১৯৯২ ০১.১১.১৯৯৩ 

০৬। জনাব 攀ȯ ĕমার সাহা (অিত: দা:) ০২.১১.১৯৯৩ ০২.০৪.১৯৯৪ 

০৭। জনাব 쌇মাঃ ফজ巢র রব িময়া ০৩.০৪.১৯৯৪ ১২.০৯.১৯৯৬ 

০৮। জনাব 쌇মাঃ তাˮল ইসলাম ০৮.০৯.১৯৯৬ ৩০.০৬.১৯৯৯ 

০৯। জনাব িমজ癤া তাসা泵ক 쌇হাসাইন 쌇বগ (অিত: দা:) ০১.০৭.১৯৯৯ ০৬.১২.১৯৯৯ 

১০। জনাব 쌇শখ ฏᔜল ইসলাম (অিত: দা:) ০৭.১২.১৯৯৯ ২৯.১২.১৯৯৯ 

১১। জনাব 쌇মাঃ শিহ蝉ল হক ৩০.১২.১৯৯৯ ৩০.১২.২০০১ 

১২। ড. 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম (অিত: দা:) ০৩.০১.২০০২ ২৭.০১.২০০২ 

১৩। জনাব জািমᔜল আকতার ২৮.০১.২০০২ ২৭.০১.২০০৩ 

১৪। ড. 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম (চলিত দািয়췝) ১৫.০২.২০০৩ ১৬.০২.২০০৪ 

১৫। ড. 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম   ১৭.০২.২০০৪ ১৭.১১.২০১৫ 

১৬। জনাব 쌇মা: দািবᔜল ইসলাম (অিত: দা:)  ১৮.১১.২০১৫ ২৭.০৩.২০১৬ 

১৭। জনাব অিজত ĕমার পাল এফিসএ ২৭.০৩.২০১৬ ২১.১২.২০১৬ 

১৮। জনাব এস.এম. আশরাщামান ১৮-১২-২০১৬ অাবিধ 

 

 



 
 

কম 癤কত癤ােদর পিরিচিত 

নাম পদবী 쌇মাবাইল নং   ইেমল  
জনাব এস.এম.   
আশরাщামান 

      পিরচালক       ৯৫৬২৮৮৩ npobangla@yahoo.com 

জনাব 쌇মাঃ আ봁ল �সািTর 횵ж-পিরচালক (চ: 
দা:) 

০১৭২০-১০৭০৩২ 
৯৫৮৭৫০১ 

npobangla@yahoo.com 

জনাব এ  এম 쌇মাজােهلالج لجল 
হক 

ঊF癤তন গেবষণা 
কম 癤কত癤া 

০১৫৫২-৪৩২০৯৮ 
৯৫৮৮৪১৭ 

mozammel_atm01@yahoo.com 

জনাব 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম ঊF癤তন গেবষণা 
কম 癤কত癤া 

০১৫৫৬-৩৩২৫৬৮ nazrul_islam_si@yahoo.com 

জনাব �হাهلالج لجদ আিরщামান ঊF癤তন গেবষণা 
কম 癤কত癤া 

০১৯১৪-৭৫০০০৯ maz2021@yahoo.com 

জনাব 쌇মাঃ ফিরদ উিȁন ঊF癤তন গেবষণা 
কম 癤কত癤া 

০১৭১৬৯৯১৩৮৬ 
৯৫৮৫৬২৪ 

farid.npo64@yahoo.com 

쌇মাছাهلالج لجৎ ফােতমা 쌇বগম ঊF癤তন গেবষণা 
কম 癤কত癤া 

০১৫৫৭৩৮৬৭০৬ fatamabegumnpo@gmail.com 

জনাব 쌇মাঃ আিমฏল ইসলাম সহকারী 쌇攀া9ামার ০১৫৫৭৭৬৮০০৫ aminulnpo@gmail.com 

쌇মাছা: আিবদা xলতানা গেবষণা কম 癤কত癤া ০১৭২২১৪৩৪২৫ mostabedaeco@yahoo.com 

জনাব 쌇মাঃ রাˮ আহেهلالج لجদ গেবষণা কম 癤কত癤া ০১৯২০২৮১০৬০ ahammed_razu@yahoo.com 

জনাব িরপন সাহা গেবষণা কম 癤কত癤া ০১৭৩৯২৭৮৪৮১ Ripon.nop@gmail.com 

িমজ xরাইয়া সাবিরনা গেবষণা কম 癤কত癤া ০১৮৩১৪৭৯৬৭০ suraiyasubrina@gmail.com 

জনাব  쌇মাঃ 쌇মেহদী হাসান গেবষণা কম 癤কত癤া ০১৭১৬৯৮১৮১০ mehedinpo@gmail.com 

জনাব 쌇মাঃ জuᔜল ইসলাম 攀শাসিনক কম 癤কত癤া ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
৯৫৮৭৪৪৫ 

zahurul1960@yahoo.com 

জনাব 쌇মাঃ মিনᔜщামান গেবষণা 
কম 癤কত癤া(িস.িস) 

০১৭২৪৫৯৮৩৬১ monir_npo01@yahoo.com 

জনাব 쌇মাঃ আিকᄐল হক গেবষণা 
কম 癤কত癤া(িস.িস) 

০১৭৪০৫০৬৮৩৪ hmd.akibul@yahoo.com 

 

 



 
 

 

燈াশনাল 쌇攀াডাকিভ অগ 癤ানাইেজশন (এনিপও) এর জনবল 

অฏেমািদত জনবল 

১ম 쌇Зণী ২য় 쌇Зণী ৩য় 쌇Зণী ৪থ 癤 쌇Зণী 쌇মাট 

২১ ০১ ৩৩ ১২ ৬৭ 

 

কম 癤রত জনবল 

১ম 쌇Зণী ২য় 쌇Зণী ৩য় 쌇Зণী ৪থ 癤 쌇Зণী 쌇মাট 

১৩ ০১ ২৫ ০৭ ৪৬ 

 

车燈 পেদর িববরণ 

১ম 쌇Зণী ২য় 쌇Зণী ৩য় 쌇Зণী ৪থ 癤 쌇Зণী 쌇মাট 

০৮ - ০৮ ০৫ ২১ 
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ফেটা āালারী 

    

 

 

 

 
 

 

 

বণ 癤াঢ� আন 쌇শাভাযা�ায় উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় মiী জনাব আিমর 쌇হােসন আ� এম িপ। আরও উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র 
মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ এবং অ燈া燈রা।  

 

“ Seminar on Productivity for Better Future’ শীষ 癤ক  কম 癤শালায় এনিপও এর পিরচালক জনাব এস. এম. 
আশরাщামান এবং বাংলােদশ এমㄣায়া氨 쌇ফডােরশন এর মহাসিচব জনাব ফাᔜখ আহেমদ।  (০১ মাচ 癤 ২০১৮) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায 癤-িনব 癤াহী কিমর ʢাদশ তম সভায় সভাপিত িহসােব উপি㏸ত িছেলন িশR মiণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ 
আ봁ȯাъ। 
 

 
িবিভ틤 পাটকল 쌇থেক কম 癤শালায়  অংশ9হণকারী কম 癤কত癤ােদর সােথ িশR মiণালেয়র অিতিরk সিচব জনাব 쌇মাঃ দািবᔜল ইসলাম এবং এনিপও এর 
পিরচালক জনাব এস. এম. আশরাщামান। 



 
 

            

  
বািষ 癤ক 攀িতেবদন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাত癤া (攀থম সং~া) এর 쌇মাড়ক উেㄛাচন অฏȀােন উপিব猀 িশRসিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ, িশR 
মiণালেয়র উ癤তন কম 癤কত癤াሜ, িশR মiণালেয়র আওতাধীন দ)র/সং㏸ার 攀ধান, িবিভ틤 쌇Ǵড বিডর 攀িতিনিধ ও অ燈া燈রা। 

 

 

                    
 

 

 

পাট িশR 쌇স䝘েরর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক উপেদȀা কিমর ১৫তম সভা  

 

 

 

 

 

MFCA এর উপর 蝉ই িদেনর কম癤শালায় 攀ধান অিতিথ িহেসেব উপি㏸ত িছেলন িশRসিচব জনাব 쌇মাহাهلالج لجদ আ봁ȯাъ। 
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িদ িGেস骫 ˮট িমল িলঃ, টাউন খািলশິর, 睬লনায় “On The Job Training-(KAIZEN)” িবষয়ক 攀িশذণ কম 癤$িচর 攀ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি㏸ত িছেলন এনিপও’র পিরচালক (횵ж সিচব) জনাব এস.এম. আশরাщামান । িবেশষ অিতিথ িহেসেব  উপি㏸ত িছেলন িদ িGেস骫 ˮট 
িমল িলঃ, এর 攀কR 攀ধান জনাব আᄐল কালাম হাজারী।  攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম। 
 

 

 

 

 

 

 

 

এনিপও এর  কায 癤ালেয়  Big Cleaning Day  বাAবায়ন 

 
 
 
 



 
 

িদ িGেস骫 ˮট িমল িলঃ কাইেজন কম 癤$িচ বাAবায়ন 쌇ㄦাের কম 癤রত অব㏸ায় এনিপও’র ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম, 
গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব িরপন সাহা এবং গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ আিকᄐল হক ।  
 
 
 

 

 

“কারখানা পয 癤ােয় 攀িতেযাগীতালক উৎপাদনশীলতা ও পেàর ꈁণগত মান উ틤য়ন” িবষয়ক 攀িশذণ কম 癤$িচ 
শাъ জালাল ফা 癤লাইজার 쌇কা┉ানী িলঃ, 쌇ফ鲍গя, িসেলট 

 
    

 

 

 

 

বাংলােদশ এে9া 攀েসসরস এেসািসেয়শন (বাপা), িসেলেট “�িষ উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন কলােকৗশল” শীষ 癤ক 攀িশذণ কম 癤$িচর 攀ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি㏸ত িছেলন এনিপও’র পিরচালক জনাব এস.এম. আশরাщামান। এছাড়া 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন এনিপও’র ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া 
জনাব এ,,এম 쌇মাজােهلالج لجল হক, গেবষণা কম 癤কত癤া িমজ xরাইয়া সাবিরনা এবং পিরসং~ান ত�াฏস躷ানকারী জনাব 쌇মাঃ িরপন িময়া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

쌇মাবারকগনя  xগার িমলস িলিমেটড , িঝনাইদাই এ "উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন 쌇কৗশল" শী┨癤 攀িশذণ কম 癤শালায় 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন 
এনিপও’র ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব �হাهلالج لجদ আিরщামান, গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মেহদী হাসান এবং পিরসং~ান ত�াฏস躷ানকারী 
8সয়দ জােয়দ-উল-ইসলাম।  
 

 

 

 

 

     ǖবহািরক  জাপানী ফাইভ এস (5s) এর উপর  আেলাচনা                   িশR সহায়তা  쌇কㄕ, িবিসক, বꈁড়া  
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
এিসআই িলিমেটড, 쌇গাদনাইল, নারায়নগя “쌇攀াডাকিভ 侧লস এ 쌇টকিনেকর দذ ǖবহােরর মা︿েম উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন” শীষ 癤ক 攀িশذণ 
কম 癤শালায় 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ ফিরদ উিȁন ও গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ মিনᔜщামান। 
 
 



 
 

িনটল মটর氨 িলিমেটড, িসেলেট অฏিȀত “উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন কলােকৗশল িবষয়ক ৩ িদনǖাপী 攀িশذণ কম 癤শালায় 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন 
এনিপও’র ঊF癤তন গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব �হাهلالج لجদ আিরщামান, গেবষণা কম 癤কত癤া 쌇মাছাهلالج لجৎ ফােতমা 쌇বগম এবং পিরসং~ান ত�াฏস躷ানকারী 8সয়দ জােয়দ-
উল-ইসলাম।  
 

 
ইউএমিস ˮট িমলস িলঃ, নরিসংদীেত "উৎপাদনশীলতা উ틤য়ন 쌇কৗশল" শীষ 癤ক 攀িশذণ কম 癤$িচেত 攀িশذক িহেসেব উপি㏸ত িছেলন এনিপও’র ঊF癤তন গেবষণা 
কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ নজᔜল ইসলাম, গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মাঃ আিকᄐল হক এবং গেবষণা কম 癤কত癤া (িসিস) িমেসস নািহদা xলতানা রǘা।  
 
 
 



 
 

 

গত ২১-২৫ অগাɉ, ২০১৭ তািরেখ িফিলপাইেন অฏিȀত  “Training Course on Basic Productivity Tools for SMEs”  攀9ােম 
攀িশذণ 쌇শেষ সনদ 9হণ কেরন এনিপও এর গেবষণা কম 癤কত癤া িমজ xরাইয়া সাবিরনা এবং গেবষণা কম 癤কত癤া জনাব 쌇মেহদী হাসান । 

 



 
 

Opening Session on the training of Trainers on Lean Manufacturing
For SMEs. Islamabad, Pakistan.

26 Feb, 2018

                                    

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ আ�াই উপেজলা 攀শাসন, নওগ扮 কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 
 



 
 

 জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ 쌇জলা 攀শাসন, 쌇মৗলভীবাজার কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 

 

 

  জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ কLবাজার 쌇জলার চকিরয়া উপেজলা 攀শাসন কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 

 



 
 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৭ উপলেذ চǎ9াম 쌇জলা 攀শাসন কㅳ癤ক আেয়ািজত র �ািলর একাংশ। 

 

 

 



 
 

 

 


