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 বািষ �ক �িতেবদন ২০১৬-১৭ 

 

ত�াবধােন : 
 

জনাব এস.এম. আশরা��ামান           
পিরচালক (�� সিচব) 
এনিপও 

 

 
স�াদনায় : 
 

১।  জনাব �মা: আ�ল �সাি�র                                                                 
    �� পিরচালক (চ: দা:)  
 
                                                                       
২।   জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর                                                     
        ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
 

 
৩।  �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম               

গেবষণা কম �কত�া।  

 

 

সািব �ক সহেযািগতায় : 

 
১।  জনাব �সয়দ জােয়দ-উল ইসলাম,          
    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী।  

 
২। জনাব �মাঃ কিবর আহেমদ                  

স�ট-��া�িরক কাম-কি�উটার অপােরটর। 
  

 

 

�কাশনায় :  
�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 



 
 

�চীপ� 

�িমক 
নং 

িবষয়ব� ��া নং 

১.১ এনিপও’র পিরিচিত  

১.২ িভশন ও িমশন   

১.৩ এনিপও’র কায �াবিল  

২.১ এনিপও'র অগ �ােনা�াম   

২.২ এনিপও'র বত�মান ও সােবক পিরচালক�ে�র তািলকা  

২.৩ এনিপও'র জনবল  

২.৪ কম �কত�ােদর পিরিচিত, �মাবাইল ন�র ও ইেমইল  

৩.১ এনিপও'র �ব�াপনা   

 জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র ১১তম সভা অ�ি�ত  

৩.২ এনিপও এর আ�জ�ািতক �যাগােযাগ  

৩.৩ উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন �ঘাষণা  

৩.৩ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস  

৩.৪ �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �  

৩.৫ উ�য়ন �ক�  

৩.৬ আপে�েডশন অফ এনিপও  

৪.১ এনিপও’র ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর উে�খেযা� কায ��ম  

৪.২ এনিপও'র িবগত আট বছেরর �িশ�ণ কম ��িচ  

৪.৩ �টকসই উ�য়ন ল��মা�া (SDG) সং�া�  

৪.৪ জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন এনিপও’র কায ��ম  

৪.৫ এনিপও’র আইিস� িবষয়ক কায ��ম  

৫.০ আিথ �ক ত�  

৬.০ ত� অিধকার আইন ২০০৯ এর আেলােক ত� �াি� সং�া�  

৭.০ িস�েজন চাট �ার  

৮.০ ফেটা�ালাির  

 



 
 

 
 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)  
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম�ণালেয়র অধীন এক� সরকাির দ�র । �দেশর 

উৎপাদনশীলতা কায ��ম ��ুভােব পিরচালনার লে�� ১৯৮২ সােলর িডেস�র মােস �ম ও জনশি� ম�ণালেয়র অধীেন 

“জাতীয় �ম উৎপাদনশীলতা পয �েব�ণ ও পিরিনয়�ণ �ক� (এনিসএমএলিপ)” নােম এক� উ�য়ন �ক� �হীত হয়। 

পরবত�েত �ক��র নাম পিরবত�ন কের “বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা �ক� (িবিপিস)” রাখা হয়। সব �েশেষ ১৯৮৯ সােল  

“বাংলােদশ উৎপাদনশীলতা �ক� (িবিপিস)” �ক��েক উ�য়ন খাত হেত সরকােরর িনয়িমত রাজ� বােজেট 

�ানা�র�ব �ক �ম ও জনশি� ম�ণালয় হেত  “�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)” নােম িশ� ম�ণালেয় 

�� করা হয়। এনিপও বাংলােদেশর জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত করার লে�� িবিভ� খাত, উপ-খাত এবং ��র 

িশ�সহ এসএমই ও িশ�/�সবা �িত�ান খােত উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �েগাপেযাগী কলােকৗশল স�িক�ত �িশ�ণ, 

�সিমনার/কম �শালা, পরামশ � �সবা, কািরগরী সহায়তা ��িত কায ��ম বা�বায়ন কের আসেছ । এনিপও জাপান� এিশয়ান 

��াডাক�িভ� আগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �ফাকাল পেয়� িহেসেব আ�জ�ািতক মােনর কনসালেটি� �সবা �দান কের 

থােক । এছাড়াও মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা�যায়ী, উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালেন পিরণত করা, �িতবছর ০২ 

অে�াবরেক “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস” পালন করা এবং সেব �াপির এ কায ��ম �জারদার করার লে�� িশ�/�সবা 

�িত�ােন �সরা উে�া�ােদরেক �ী�িত ��প �িতবছর “�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �” 

�দান করা হে� । এনিপও হেত স�াবনাময় িশ�/�সবা �স�েরর ��াডাক�িভ� উ�য়নকে� �টকসই গেবষণা চালােনা ও 

উপায় উ�াবনী�লক ইেনােভশন কায ��েমও চচ �া করা হে� । এনিপও’ র �পক� (Vision) হে� উৎপাদনশীলতার উৎকষ � 

সাধেন িব�মােনর �িত�ান । এ অিভলে�� (Mission) �পৗছােনার জ� উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� কারখানা ও �সবা 

�িত�ােন �িশ�ণ, পরামশ �, গেবষণা, কািরগরী সহায়তা ও উ�য়ন�লক িবিভ� কায ��েমর মা�েম ��/�সবার উৎপাদন 

�ি�, �ণগত প�িতর উ�য়ন এবং দ� জনবল �তিরর �য়াস চালােনা হে� ।  

 

কায �াবিল (Functions) : 

১। উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� যথাযথ কলােকৗশল উ�াবন ও নীিতমালা �ণয়েন সরকারেক পরামশ � �দান করা; 

২। জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ� কারখানা ও �িত�ােনর কম �কত�া ও কম �চারীেদর 

জ� িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ কম ��চী পিরচালনা করা ; 

৩। উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �ান ও অিভ�তা িবিনমেয়র জ� �সিমনার/আেলাচনা সভা/কম �শালার আেয়াজন করা; 

৪। িশ� কারখানা ও �িত�ােন উৎপাদনশীলতার গিতধারা স��ত রাখার লে�� পরামশ � �সবা ও কনসালেটি�র মা�েম 

�ভাবক বা ক�াটািল� িহসােব দািয়� পালন করা ; 

৫।  উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� সং�হ, সংকলন এবং িবে�ষণসহ �িতেবদন ��ত�ব �ক িবিভ� মহেল িবতরণ             

     করার  লে�� ত� ভা�ার গঠন করা এবং  

৬।  বাংলােদেশ এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর িবিভ� কম ��চী বা�াবায়েন �ফাকাল পেয়� এর  

     দািয়� পালন করা। 

 



 
 

 

 

এনিপও'র অগ �ােনা�াম 
সাংগঠিনক কাঠােমা (T O & E)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পিরচালক 

৬৭ 

জনবল-৩ 

১পিরচালক 

১স�টিলিপকার কাম 

কি�ঃ অপাঃ 

১অিফস সহায়ক 

 
��-পিরচালক 

জনবল-৩ 

১��-পিরচালক 

১স�ট-��াঃ কাম কি�ঃ 

অপাঃ 

১ অিফস সহায়ক 

 

উঃ গঃ কঃ 
(রসায়ন িশ�)  

উঃ গঃ কঃ 
(�েকৗশল িশ�)  

 

উঃ গঃ কঃ  
(ব� িশ�) 

 

উঃ গঃ কঃ 
(পাট িশ�) 

 

উঃ গঃ কঃ 
(�সবা খাত) 

 

উঃ গঃ কঃ 
(িচিন-খা� ,��-ও 

��র িশ�) 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ অিফস 
সহায়ক 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 

১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 

১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ অিফস 
সহায়ক 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ অিফস সহায়ক 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ অিফস সহায়ক 

�শাসিনক কম �কত�া এ�ািসসেট� ��া�ামার 
(আইিস� �সল) 

জনবল-১ 
১ এ�িসস�া� ��া�ামার  

 

জনবল-১৭ 
১ �শাসিনক কম �কত�া 

১ িহসাব র�ক 

১ সহকারী লাইে�রীয়ান 

১ উ�মান সহকারী 

১ �টিলেফান অপােরটর 

১ অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক (store-in-charge) 

১ অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক  

      (despatch-in-charge) 

১ অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক  

      (general administration) 

১ অিফস সহকারী কাম কি�উটার ��া�িরক  

       (personnel administration) 

১ িবল �াক� 

১ ফেটাকিপ অপােরটর 

২ �াইভার 

১ অিফস সহায়ক 

২ দােরায়ান 

১ �ইপার 



 
 

 

এনিপও'র বত�মান ও সােবক পিরচালক�ে�র তািলকা: 

�িমক 
নং 

নাম �ময়াদকাল 
হইেত  �মাট 

১। জনাব এ. �ক. �মাঃ িসরাজ উি�ন িড: /৮২ ৩০.১১.১৯৮৩ 
২। জনাব �মাঃ আ�স শহীদ ০১.১২.১৯৮৩ ৩০.০৬.১৯৮৫ 
৩। জনাব এ. আর. এম. আেনায়ার �হাসাইন ০১.০৭.১৯৮৫ ০১.০৯.১৯৮৬ 
৪। জনাব �মাহা�দ আ� িমিসর ০২.০৯.১৯৮৬ ১৬.০২.১৯৯২ 
৫। জনাব �সয়দ আহেমদ (চলিত দািয়�) ১৭.০২.১৯৯২ ০১.১১.১৯৯৩ 
৬। জনাব ��� �মার সাহা (অিত: দা:) ০২.১১.১৯৯৩ ০২.০৪.১৯৯৪ 
৭। জনাব �মাঃ ফজ�র রব িময়া ০৩.০৪.১৯৯৪ ১২.০৯.১৯৯৬ 
৮। জনাব �মাঃ তা�ল ইসলাম ০৮.০৯.১৯৯৬ ৩০.০৬.১৯৯৯ 
৯। জনাব িমজ�া তাসা�ক �হাসাইন �বগ (অিত: দা:) ০১.০৭.১৯৯৯ ০৬.১২.১৯৯৯ 
১০। জনাব �শখ ��ল ইসলাম (অিত: দা:) ০৭.১২.১৯৯৯ ২৯.১২.১৯৯৯ 
১১। জনাব �মাঃ শিহ�ল হক ৩০.১২.১৯৯৯ ৩০.১২.২০০১ 
১২। ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম (অিত: দা:) ০৩.১১.২০০২ ২৭.০১.২০০২ 
১৩। জনাব জািম�ল আকতার ২৮.০১.২০০২ ২৭.০১.২০০৩ 
১৪। ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম (চলিত দািয়�) ১৫.০২.২০০৩ ১৬.০২.২০০৪ 
১৫। ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম   ১৭.০২.২০০৪ ১৭.১১.২০১৫ 
১৬। জনাব �মা: দািব�ল ইসলাম (অিত: দা:)  ১৮.১১.২০১৫ ২৭.০৩.২০১৬ 

১৭। জনাব অিজত �মার পাল এফিসএ ২৭.০৩.২০১৬ ২১.১২.২০১৬ 

১৮। জনাব এস.এম. আশরা��ামান ১৮-১২-২০১৬ অ�াবিধ 

 

এনিপও'র  জনবল: 

পেদর নাম অ�েমািদত পদ কম �রত �� পদ 
�থম ��নী ২১ ১১ ১০ 
ি�তীয় ��নী ০১ ০১ ০০ 
�তীয় ��নী ৩৩ ২৯ ০৪ 
চ�থ � ��নী ১২ ১০ ০২ 

�মাট ৬৭ ৫১ ১৬ 
 

 

 

 



 
 

 

কম �কত�ােদর পিরিচিতঃ 

নাম পদবী �মাবাইল নং  
জনাব এস.এম. 
আশরা��ামান 

পিরচালক  
৯৫৬২৮৮৩ 

npobangla@yahoo.com 

জনাব �মাঃ আ�ল 
�সাি�র 

��-পিরচালক (চ: 
দা:) 

০১৭২০-১০৭০৩২ 
৯৫৮৭৫০১ 

npobangla@yahoo.com 

জনাব এ � এম 
�মাজাে�ল হক  

ঊ��তন গেবষণা 
কম �কত�া, 

০১৫৫২-৪৩২০৯৮ 
৯৫৮৮৪১৭ 

mozammel_atm01@yahoo.com 

জনাব �মাঃ নজ�ল 
ইসলাম 

ঊ��তন গেবষণা 
কম �কত�া, 

০১৫৫৬-৩৩২৫৬৮ 

nazrul_islam_si@yahoo.com 

জনাব �মাঃ আমান উ�াহ 
ফিকর 

ঊ��তন গেবষণা 
কম �কত�া, 

০১৯১১-৬৫৬৫৫৭ amanullah.fakir@yahoo.com 

জনাব �হা�দ 
আির��ামান 

ঊ��তন গেবষণা 
কম �কত�া, 

০১৯১৪-৭৫০০০৯ maz2021@yahoo.com 

জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন ঊ��তন গেবষণা 
কম �কত�া, 

০১৭১৬৯৯১৩৮৬ 
৯৫৮৫৬২৪ 

farid.npo64@yahoo.com 

�মাছা�ৎ ফােতমা �বগম গেবষণা কম �কত�া ০১৫৫৭৩৮৬৭০৬ fatamabegumnpo@gmail.com 

জনাব �মাঃ আিম�ল 
ইসলাম 

সহকারী ��া�ামার ০১৫৫৭৭৬৮০০৫ aminulnpo@gmail.com 

�মাছা: আিবদা �লতানা গেবষণা কম �কত�া ০১৭২২১৪৩৪২৫ mostabedaeco@yahoo.com 

জনাব �মাঃ রা� 
আহে�দ 

গেবষণা কম �কত�া ০১৯২০২৮১০৬০ ahammed_razu@yahoo.com 

জনাব িরপন সাহা  গেবষণা কম �কত�া ০১৭৩৯২৭৮৪৮১ ripon.npo@gmail.com 

িমজ �রাইয়া সাবিরনা  গেবষণা কম �কত�া  suraiyasubrina@gmail.com 

জনাব  �মাঃ �মেহদী 

হাসান  

গেবষণা কম �কত�া ০১৭১৬৯৮১৮১০ mehedinpo@gmail.com 

জনাব �মাঃ জ��ল 
ইসলাম 

�শাসিনক কম �কত�া ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
৯৫৮৭৪৪৫ 

zahurul1960@yahoo.com 

জনাব �মাঃ মিন��ামান গেবষণা 
কম �কত�া(িস.িস) 

০১৭২৪৫৯৮৩৬১ monirnpo82@gmail.com 

জনাব �মাঃ আিক�ল হক গেবষণা 
কম �কত�া(িস.িস) 

০১৭৪০৫০৬৮৩৪  

 

 



 
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �ব�াপনাঃ  

এনিপও’র কায ��ম ��ুভােব বা�বায়ন, পিরচালনা তথা জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খাত ও কারখানা পয �ােয় 

উৎপাদনশীলতার গিত স�ালেনর �েয়াজনীয় িদক িনেদ �শনা, নীিতমালা �ণয়ন ও কলােকৗশল িনধ �ারেণ �েয়াজনীয় পরামশ � 

�দওয়ার জ� এক� জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ, এক� জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �-িনব �াহী কিম� এবং খাতওয়ারী ৮� 

উৎপাদনশীলতা উপেদ�া কিম� রেয়েছ। পিরষদ ও কিম� স�েহর িববরণ িনে� �দওয়া হেলাঃ- 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদঃ   

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক নীিত িনধ �ারণ এবং সরকারেক উৎপাদনশীলতা উ�য়েন পরামশ � �দােনর লে�� সরকার প�, 

মািলক প�, �িমক প�, �পশাজীবী, গেবষক, নীিত িনধ �ারক ও িশ�ািবেদর সম�েয় ৩৫ সদ� িবিশ� িন�িলিখত এক� ব�প�ীয়  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) রেয়েছ : 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 

১। িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী     সভাপিত 

২। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সদ� 

৩। সিচব, পিরক�না ম�ণালয়       সদ� 

৪। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়       সদ� 

৫। সিচব, �িষ ম�ণালয়        সদ� 

৬। সিচব, বািণজ� ম�ণালয়        সদ� 

৭। সিচব, সড়ক ও সড়ক পিরবহন িবভাগ,সড়ক �যাগােযাগ ও �স� ম�ণালয়  সদ� 

৮। সিচব, �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয় সদ� 

৯। সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়   সদ� 

১০। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়       সদ� 

১১। সিচব, ত� ম�ণালয়        সদ� 

১২। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়    সদ� 

১৩। উপাচায �, বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, ময়মনিসংহ     সদ� 

১৪। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা       সদ� 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত      সদ� 

১৬। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ     সদ� 

১৭। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত      সদ� 

১৮। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ   সদ� 

১৯। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 

২০। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 

২১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 

২২। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত      সদ� 

২৩। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন     সদ� 

২৪। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত      সদ� 

২৫। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত,বাংলােদশ     সদ� 



 
 

২৬। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন  সদ� 

২৭। সভাপিত, বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন   সদ� 

২৮। সভাপিত,  ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত      সদ� 

২৯। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �চার এেসািসেয়শন      সদ� 

৩০। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 

৩১। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �        সদ� 

৩২। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�       সদ� 

৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ       সদ� 

৩৪। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ       সদ� 

৩৫। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)         সদ�-সিচব 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�ঃ  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) ক��ক �হীত িস�া�স�হ বা�বায়েনর লে�� িশ� সিচব মেহাদেয়র 

সভাপিতে� িন�িলিখত ২০ সদ� িবিশ� এক� জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� আেছ ।  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 
 

১। সিচব, িশ� ম�ণালয়         সভাপিত 
২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন     সদ� 
৩। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন     সদ� 
৪। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন     সদ� 
৫। �চয়ার�ান, বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন       সদ� 

৬। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ব�কল কেপ �ােরশন       সদ� 
৭। �চয়ার�ান, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন     সদ� 
৮। অিতির� সিচব(�)/ ��-সিচব(�শাসন-২),  িশ� ম�ণালয়     সদ� 
৯। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ    সদ� 
১০। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন       সদ� 
১১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ       সদ� 
১২। সভাপিত, �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 
১৩। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ      সদ� 
১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��রিশ� সিমিত  (নািসব)               সদ� 
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন  সদ� 
১৬। ��িসেড�, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ                  সদ� 
১৭। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 
১৮। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �        সদ� 
১৯। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�       সদ� 
২০। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)          সদ�-সিচব 
 
 



 
 

উৎপাদনশীলতা িবষয়ক উপেদ�া কিম�ঃ   
এনিপও'র বত�মান কায ��ম অথ �নীিতর �ধান খাতস�হ যথা- পাট িশ�, ব� িশ�, রসায়ন িশ�, �েকৗশল ওআই�  

িশ�, িচিন ও খা� িশ�, �� ও  ��র িশ�, �িষ খাত এবং �সবা খাতস�েহ িব�ত । উে�িখত খাত স�েহর জ�  এক� 

কের �মাট ৮ � উৎপাদনশীলতা িবষয়ক  উপেদ�া কিম� রেয়েছ । উপেদ�া কিম� সংি�� �স�েরর উ�য়েনর জ� 

িবিভ� পরামশ � ও িনেদ �শনা �দান কেরন এবং কায ��েমর অ�গিত পয �ােলাচনা কেরন।   

�সবা �স�েরর উপেদ�া কিম� 

১। পিরচালক (কািরগির), িবআর�িস পিরবহন ভবন, ঢাকা                                                          সভাপিত 

২। �ধান �েকৗশলী (উৎপাদন), ওয়াপদা ভবন, মিতিঝল, ঢাকা                                                     সদ� 

৩। পিরচালক/ �লােকােমই�, বাংলােদশ �রলওেয়, ঢাকা                                                             সদ� 

৪। মহা�ব�াপক, �সানালী �াংক, �ধান কায �ালয়, ঢাকা                                                             সদ� 

৫। মহা�ব�াপক (িবপণন), িততাস �াস িডি�িবউশন িল:, িততাস �াস ভবন, দি�ণ অ�ল, ঢাকা         সদ� 

৬। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �রাড �া�েপাট � অথির� এর পে� একজন �ায়ী �িতিনিধ                            সদ� 

৭। �ব�াপনা পিরচালক, ঢাকা পাওয়ার িডি�িবউশন �কা�ানী িল: এর পে� একজন �ায়ী �িতিনিধ        সদ� 

৮। সভাপিত, বাংলােদশ �াক মািলক সিমিত, ঢাকা                                                                      সদ� 

৯। ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িপএ�িড সােক�ল), ওয়াসা ভবন,কাওরান বাজার, ঢাকা                               সদ� 

১০। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা                                                                                               সদ� 

১১। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা                                                                                          সদ� 

১২।ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, �সবা খাত, এনিপও, ঢাকা                                                                সদ�-সিচব 
 

�িষ �স�েরর উপেদ�া কিম�: 
 

১। মহা-পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র                সভাপিত 

২।পিরচালক (�িশ�ণ), মৎ� অিধদ�র         সদ� 

৩। উপ-সিচব (�ঃ-২) িশ� ম�ণালয়         সদ� 

৪। উপ-�ধান (পিরক�না), �িষ ম�ণালয়         সদ� 

৫। পিরচালক (উৎপাদন), প� স�দ অিধদ�র        সদ� 

৬। উপ-পিরচালক, �ক�ীয় �রগী খামার, ঢাকা        সদ� 

৭। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদ� 

৮। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদ� 

৯। সভাপিত, বাংলােদশ �পালি� এেসািসেয়শন        সদ� 

১০। সভাপিত, বাংলােদশ এে�া-�েসসর এেসািসেয়শন       সদ� 

১১। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, ঢাকা             সদ�-সিচব 

 

 

 

পাট �স�েরর উপেদ�া কিম�: 



 
 

 
 

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

২।   পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন, ঢাকা ।      সদ� 

৩।   ��-পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন, ঢাকা ।     সদ� 

৪।   সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট িমল� এেসািসেয়শন (িবেজএমএ), ঢাকা ।   সদ� 

৫।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন (িবেজএমএ),  ঢাকা ।   সদ� 

৬।    সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট �ডস এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন , ঢাকা ।    সদ� 

৭।    মহা-�ব�াপক/উপ মহা-�ব�াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন, ঢাকা ।  সদ� 

৮।    �ক� �ধান, লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস , ঢাকা  ।      সদ� 

৯।    �ব�াপনা পিরচালক, �সানালী �শ ই�াি�জ িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১০।  �ব�াপনা পিরচালক, জনতা �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।       সদ� 

১১।  িনব �াহী পিরচালক, আিকজ �ট িমল� িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১২।  �ব�াপনা পিরচালক, নওয়াপাড়া �ট িমল� িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৩।  �ব�াপনা পিরচালক, �মসাস �  �ট ি�নাস �  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৪।  �ব�াপনা পিরচালক, আলহা�  �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৫।  �ব�াপনা পিরচালক, �বালী  �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১৬।  �ব�াপনা পিরচালক, হাসান �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।      সদ� 

১৭।  �ব�াপনা পিরচালক, পারেট� �ট িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।     সদ� 

১৮।  �ব�াপনা পিরচালক, �কায়ািল� �ট ইয়ান � িমল�  িলিমেটড, ঢাকা ।    সদ� 

১৯।  ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, পাট িশ� শাখা, এনিপও, ঢাকা           সদ�-সিচব 
 

রসায়ন, �ানারী ও �লদার �স�েরর উপেদ�া কিম� 
 
 

১। পিরচালক (অঃদাঃ) (উৎপাদন ও গেবষণা), িবিসআইিস       সভাপিত 
২। মহা-�ব�াপক/ঊ��তন মহা-�ব�াপক (আরিপিড), িবিসআইিস, ঢাকা     সদ� 
৩। িনব �াহী �ধান, বাংলােদশ ই�ু�েলটর এ� �ািনটারীওয়�ার ফ�া�রী িলঃ, িমর�র, ঢাকা   সদ� 
৪। িনব �াহী �ধান, �কািহ�র �কিমক�াল �কাং িলঃ, (বাংলােদশ) ঢাকা      সদ�  
৫। �ব�াপক (�েকৗশল ও উৎপাদনশীলতা, আইিসআই (বাংলােদশ) �া�ফ�াকচারার িলঃ,   সদ�  
৬। �ব�াপক (উৎপাদন), �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড, টংগী, গাজী�র    সদ�  
৭। বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন, মিতিঝল, ঢাকা       সদ� 
৮। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদ�  
৯। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা          সদ� 
১০। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, ঢাকা             সদ�-সিচব 

 

িচিন ও খা� িশ� �স�েরর উপেদ�া কিম� 
 

১। পিরচালক (উৎপাদন), বাংলােদশ �গার এ� �ড ই�াি�জ কেপ �ােরশন    সভাপিত 
২। উপ-সিচব, িশ� ম�ণালয়         সদ� 
৩। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 
৪। মহা�ব�াপক (উৎপাদন),বাংলােদশ �গার এ� �ড ই�াি�জ কেপ �ােরশন    সদ� 



 
 

৫। সভাপিত, বাংলােদশ এে�া �েসিসং এেসািসেয়শন,       সদ�  
৬। িসিনয়র �ােনজার, এইচ.আর.��িনং ও �ডেভলপেম� কেপ �ােরট �হড �কায়াট �ার   সদ� 
৭। �ব�াপক (িবপণন), বাংলােদশ �� উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলঃ    সদ� 
৮। চীফ-অপাের�ং অিফসার, ইউনাইেটড �গার িমলস িলঃ      সদ�  
৯। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 
১০। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, ঢাকা       সদ�-সিচব 
 
 
�� ও ��র িশ�  �স�েরর  উপেদ�া কিম� খাত : 
 

১। পিরচালক (পিরক�না), িবিসক, ঢাকা        সভাপিত 
২। সভাপিত, নািসব �ক�ীয় িনব �াহী কিম�, ঢাকা       সদ� 
৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা     সদ� 
৪। এসএমই ফাউে�শেনর একজন �িতিনিধ       সদ� 
৫। উপেদ�া, অথ � ও ঋণ �ব�াপনা, বাংলােদশ এম�য়াস � এেসািসেয়শন, ঢাকা    সদ�  
৬। উপমহা�ব�াপক (পিরচালনা ও র�ণােব�ণ), বাংলােদশ ত�ত �বাড �, ঢাকা   সদ� 
৭। উপমহা-�ব�াপক (পিরক�না), িবিসক, ঢাকা।       সদ� 
৮। �চয়ার�ান, �টনাস � এেসািসেয়শন, ঢাকা        সদ�  
৯। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ�  
১০। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা        সদ� 
১১। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, ঢাকা       সদ�-সিচব 

 

�েকৗশল ও আই� �স�েরর উপেদ�া কিম� 
 

১। পিরচালক, (উৎপাদন ও �েকৗশল) বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন ।   সভাপিত 

২। মহা�ব�াপক (উৎপাদন), �াশনাল �উবস িলঃ, টংগী, গাজী�র     সদ� 

৩। উ��তন মহা-�ব�াপক (উৎপাদন ও �েকৗশল), বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন ।  সদ� 

৪।  সভাপিত, বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব সফটওয়ার এ� ইনফরেমশন সািভ �েসস (�বিসস)  সদ� 

িবএসআরএস ভবন (৬� তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 

৫। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলকি�ক�াল মােচ ��াইস �া�ফ�াকচািরং এেসািসেয়শন    সদ� 

৬ িব.িস.িস �রাড, ঢাকা।          
৬। মহাসিচব, ফাউি� ওনাস � এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, িবিসক িশ� নগরী, ব�ড়া ।   সদ� 

৭। মহা�ব�াপক (�টকিনক�াল), িবআরিব �কবল ই�াি�জ িলঃ, িবিসক িশ� নগরী, �ি�য়া-৭০০০ । সদ� 

৮। সভাপিত, বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা।      সদ� 

৯।  পিরচালক, মানব স�দ �ব�াপনা িবভাগ (এইচ আর এম), িনটল িনলয় �প    সদ� 
৭১, মহাখালী, িস/এ, ঢাকা-১২১২ । 

১০। এফিবিসিসআই,  ঢাকা এর একজন �িতিনিধ ।       সদ� 

১১। বাংলােদশ এম�ায়াস � �ফডােরশন, ঢাকা এর একজন �িতিনিধ ।     সদ� 

১২। সভাপিত বাংলােদশ �াি�ক �ডস �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন, প�ন টাওয়ার 

�ইট-৬০৩-৬০৪, ৮৭ �রানা প�ন লাইন (৭ম তলা), ঢাকা- ১০০০ ।     সদ� 
১৩। সভাপিত, বাংলােদশ ইেলক�িন� ইেনােভ�ভ �া�ফ�াকাচারাস � এেসািসেয়শন 



 
 

১২৬-১৩১ মিণ�রীপাড়া, �তজগ�ও, ঢাকা ।        সদ� 
১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব, �মজবাহ উ�ীন �াজা (৭ম তলা) 

৯১ িনউ সা��লার �রাড,�মৗচাক, ঢাকা- ১২১৭ ।        সদ� 
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ হ�াি��াফটস �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন (বাংলা�াফট) সদ� 

িব�এমিস ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার (৪থ � তলা), ঢাকা-১২১৫।       
১৬। সভাপিত, িস� �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন-বাংলােদশ, �ইট নং-২ (৫ম তলা) সদ� 

হাইওেয় �হামস, ক-৩২/৬, �গিত সরিণ, শাহজাদ�র, �লশান, ঢাকা-১২১২।       
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ উইেমন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�, (িবডি�উিসিসআই)   সদ� 

�লশান ��স, এপাট �েম�-২ িস, �ক-িসডি�উএস (িস), বাড়ী-৮, দি�ণ এিভিনউ,  
�লশান-১, ঢাকা-১২১২ ।   

১৮। ��িসেড�, বাংলােদশ �ফডােরশন অব উইেমন এ�ারি�িনয়াস � (িবএফডি�উইএ)   সদ� 
�রড ি�েস� টাওয়ার কনকড �, ১২ তলা, �ইট-িব, ১৭ মহাখালী বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১২১২ ।  

১৯। পিরচালক (�� সিচব), �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ।    সদ� 
২০। ��-পিরচালক, এনিপও, িশ� ম�ণালয়, ঢাকা-১০০০ ।       সদ� 

২১। উ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও, িশ� ম�ণালয়, ঢাকা-১০০০ ।            সদ�-সিচব 
 

ব� �স�েরর উপেদ�া কিম�: 

১। পিরচালক (পিরচালক), বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন,      সভাপিত 

২। মহা-�ব�াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন,     সদ� 

৩। অ��, �ট�টাইল ই�াি�য়াল �ডেভলপেম� �স�ার, সাভার।     সদ� 

৪। �সে�টারী �জনােরল, বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস এেসািসেয়শন,     সদ� 

৫। �সে�টারী, বাংলােদশ ��শালাইজড �ট�টাইল িমলস এ� পাওয়ার�ম ই�াি�জ এেসািসেয়শন,  সদ� 

৬। �সে�টারী, বাংলােদশ িনটওয়�ার �া�ফ�াকচারারস এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন,   সদ� 

৭। �সে�টারী, বাংলােদশ �টিরটাওয়াল এ� িলেলন �া�ফ�াকচারারস এেসািসেয়শন,    সদ� 

৮। সহ-সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচারারস এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন,   সদ� 

৯। পিরচালক, এনিপও,          সদ� 

১০। ��-পিরচালক, এনিপও,         সদ� 

১১। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া         সদ�-সিচব 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র ১১তম সভা অ�ি�ত 

 

িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর জাতীয় উৎপাদনশীলতা 

কায ��মেক গিতশীল  করার লে�� গত ২৬ �ফ�য়ারী, ২০১৭ ি�ঃ রিববার �বলা ১১.৩০ িমিনেট িশ� ম�ণালেয়র 

সে�লনকে� (ক� নং-৩০৬ ,৩য় তলা, ৯১ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা) জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)’র ১১তম 

সভা অ�ি�ত হয় । মাননীয় িশ� ম�ীর অ�পি�িতেত িশ� ম�ণালেয়র        িসিনয়র সিচব , িবিভ� ম�ণালেয়র �িতিনিধ, 

িবিভ� ��ড বিডর �িতিনিধ এবং িবিভ� এেসািসেয়শেনর �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন । এনিপও’র পিরচালক জনাব 

এস.এম. আশরা��ামান এর স�ালনায় গত ১০ম সভার �হীত িস�া�স�েহ বা�বায়ন অ�গিতর উপর িব�ািরত 

আেলাচনা হয়। সভায় �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ১৯৮৯ সাল �থেক এ পয �� জাতীয় পয �ােয় 

উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও)’র সহায়তায় আ�িনক �ল� এ� �টকিন� 

এর মা�েম িবিভ� িশ�/�সবা �িত�ােন উৎপাদনশীলতা �ি�েত অবদান �রেখ আসেছ । সারা �দশ �াপী এ কায ��মেক 

আরও �জারদার করারলে�� এনিপও’র কেলবর �ি� ও �েগাপেযাগীকরেণর জ� এ দ�রেক ৩� আ�িলক অিফসসহ 

অিধদ�ের  �পা�র করার উপর উপি�ত সকেল একমত �পাষণ কেরন । 

 
 

 
 

এনিপও এর আ�জ�ািতক �যাগােযাগঃ  

এনিপও জাপান� এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও), জাপান ই�ার�াশনাল �কা-অপােরশন  

এেজি� (জাইকা), আ�জ�ািতক �ম সং�া (আইএলও), �স�ার অফ ইি�ে�েটড �রাল �ডেভলপেম� ফর এিশয়া এ� �া 

�ািসিফক (িসরডাপ) ইত�ািদ আ�জ�ািতক �িত�ােনর সােথ �যৗথভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক কায ��ম 

পিরচালনা কের থােক ।  

এিপও’র �ফাকাল পেয়� িহেসেব এনিপও’র কায ��ম : 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষেদর ১১তম সভা  



 
 

এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এক� আ�:আ�িলক সরকারী �িত�ান (Inter-

Governmental Regional Organization)। এনিপও বাংলােদেশ এিপও’র �ফাকাল পেয়� িহেসেব এর কায ��ম 

বা�বায়ন কের থােক । এরই আওতায় �িত বৎসর এনিপও’র মা�েম �দেশর সরকারী ও �বসরকারী পয �ােয়র কমপে� 

৭০-৮০ জন কম �কত�া  এবং ��ড ইউিনয়েনর �িতিনিধ এিশয়া ও �শা� মহাসাগরীয় অ�েলর �দশস�েহ এিপও ক��ক 

পিরচািলত উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক িবিভ� �িশ�ণ কম ��চীেত িনয়িমতভােব অংশ�হণ কের থােক । ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের বাংলােদশ িন�িলিখত ৪৩ � কম ��িচেত অংশ�হণ কেরঃ 

APO Project 2016-2017 

Sl.N

o. 

Name, Designation & 

Organization 
Total 

Participant 

Project Title Date & Venue 

01. Md.Altaf Uddin 

Sheikh 

Director, BSCIC 
01 

Workshop on Sustainable 

Community Dev. 
27 Jun-03 July 

Republic of 

Korea 

02 Mr. Mohd Istiaque 

Jahan 

System Analist, M/O 

Ind. 

01 

TRC on Dev. of Productivity 

Practitioners 

6 June-01 July 

Philippines 

03 Mr. Ziaur Rahman Khan 

JS, M/O. Ind. Mr. 

 

01 TOP Management Forum 12-14 July 

Republic of 

Korea 

04 Mr. Md. Abdul Musabbir 

Joint Director, NPO 

01 Workshop on Strategic Planning 

APO Liaison Officer 

19-21 July 

Japan 

05 Mr.Md. Jashim Uddin 

Associate Professor 

Dhaka University 

01 Asian Food Agri Business 

Conferences 

1-7 July 

Srilanka 

06 Mr. Faisal  Mahmud 

Sajeeb FCA, 

Senior Manager 

Golden Harvest. 

 

01   

7 Mr. Ajit Kumar Paul 

Director, NPO 

 

01 International Conference on 

Public Sector Productivity 

09-11 August 

Malaysia. 

8 a.Mr. Abul Kashem 

JS. M/O Ind. 

b. Mr. Ajit Kumar Paul 

Director, NPO 

c. Mr. Pratul Kumar Saha 

Deputy Secy, M/O Ind. 

3 

Workshop on Management of 

Consultancy Activities of NPOs 

15-19 August 

fiji 

 Mr, Md, Nazir 

Ahmmad Miah 
01 Advanced Training Course 

on Certificatio9n of Organic 

22-24 August 

Iran  



 
 

9. Asstt. Dirctor, BSTI 

 

Products 

10. 

 

a. Mr. Ajit Kumar Paul 

Director, NPO 

b. Mr.Md. Noor Ali 

Khan 

Professor, BAU 

02 Conference on Raising 

Productivity in Higher 

Education 

29 Aug-1 

Sept, 

Indonesia 

11. a.  Mr. Md. 

Arifuzzaman 

RO, NPO 

b.  Syed Jayed Ul Islam 

SI, NPO 

02 TRC on Dev. Pro. 

Practitioners 

Advanced Program 

8-26 August 

Malaysia 

12. a. Mr. ATM Mozammel 

Haque 

SRO, NPO 

b. Mr. Md. Farid 

Uddin 

RO, NPO 

02 TRC on Strengthening NPOs 6-9 Sept. 

Republic of 

Korea 

13. a.  Mr. Mohd. Fazlur 

Rhaman 

DS, M/O Ind 

b. Ms Abeda Sultana 

RO, NPO 

02 Asian Food & Agribusiness 

Conference 

26-28 Oct. 

Indonesia 

 

14. 

 

a. Mr. Md. Amanullah 

Fakir 

SRO, NPO 

b. Mr. Mohd Wahikdur 

Rahmakn 

Asstt. GM 

Energy Pac 

Electronics Ltd. 

02 MO SM on Advanced Energy 

Technology 

1-5 Oct. Iran 

 

15. 

 

Mr. Basudeb Acharjee 

JS, M/O Ind. 
01 TRC on Business Excellence 

for SMEs 

24-27 Oct 

Singapore 

16. 

 

 

 

Mr. Golam Noor 

Senior Manager 

Compliance Group 

01 TRC on Food Safety 

Management Systme 

3-7 Oct. Rep. 

of China 

 

17. 

a. Mr. Ajit Kumar Paul 

FCA 

Director & Joint 

Secretary, NPO 

b. Mr. Md. Mahbubul 

Islam 

02 57th Workshop Meeting of 

Heads of NPOs 

19-21 Oct. 

Malaysia 



 
 

Joint Secy, M/O Ind. 

 

 

18. 

a. Mr. Wajhi Ahmed 

Chairman, Advent 

Pharma Ltd 

b. Ms. Shahmina Isha 

Mannan 

Asst. Secy, FBCCI 

02 Conference on Customer 

Satisfaction Measurement & 

CS Index Development for 

the Service Industry 

4-6 October 

ROC 

19. Mr. K M Johir Faruk 

Vice President, 

NASCIB 

01 MOSM on Industrial 

Engineering Techniques for 

Productivity Improvement in 

SMEs 

7-10 

November 

Singapore 

 

20. a. Mrs. Fawzia Nahar 

Islam 

Joint Secretary, M/O. 

Inds. 

b.Mr. Md. 

Badruzzaman 

Hyder, Deputy 

Secretary 

Ministry of Industries. 

01 Workshop on Developing the 

APO Public Sector 

Leadership Framework 

14-18 Nov. 

Philippines 

21. Mr. Md. Aminul Haque 

Bhuiyan, DGM, 

Sadharan Bima 

Corporation 

01 Workshop on Policies 

Impacting National 

Productivity Growth in APO 

Member Countries 

10-18 Nov.  

FIJI 

 

 

22. 

 

 

Ms. Nahida Sultana 

Ratna 

Statistical 

Investigator, NPO 

01 TRC for Women on 

Productivity Tools & 

Techniques 

7-11 Nov. 

India 

 

 

 

23. 

 
a. Mr. Washiful Hoque 

DGM, Shadaran Bima 

Corp. 

b. Dr. Sheikh Mehedee 

Mohd 

Joint Director, RDA, 

Bogra 

02  
Workshop on Agricultural 

Insurance Systems 

 
28 Nov-2 Dec 

Philippines 

 

24. 

Mrs. Ferdousi Begum 

Deputy Secretary 

Ministry of Industries 

01 Workshop on Sustainable 

Assessment of Agribusiness 

Enterprises 

 
28 Nov-4 Dec 

Indonesia 
  

 

25. a. Mr. Jashim Uddin 

Badal 
02 MOSM on Strengthening 

Public-private-sector 

5-9 

December 



 
 

Deputy Secretary, 

M/O.Inds 

b.  Mr. Md. Shamim 

Rana 

Deputy Manager,BCIC 

Partnerships in Developing 

Competitive Agribusiness  

Malaysia 

 

26. 

Ms. Keya Khan 

Deputy Secretary, 

M/O. Indus 

01 Workshop on Developing the 

APO Tool Kit for Designing 

and Implementing  

5-9 

December 

Japan 

 Mr. Ajit Kumar Paul 

Director (Addl. 

Secretary), NPO 

01 Research on Change 

Management in the Public 

sector. 

7-9 

December 

Thailand 

27. a.    Mr. Md. Mahbubul 

Islam 

JS, M/O Industries, 

Dhaka 

 

b.   Mr. Salah Uddin 

Ibne Syed 

Deputy Director 

BARD 

02 Workshop on the 

Development of Productive 

Rural Communities through 

Social Enterprise 

6-10 Feb. 

2017 

Combodia 

 

28. 

 

Mr. Mohd. Siddiqur 

Rahman 

Producer(News) 

BTV 

01 Multi-country Observational 

Study Mission for Mass 

Media Practitioners on 

Innovation and Productivity 

Promotion in SMEs 

20-24 Feb 

2017 

Japan 

29. Mr. Mrs. Hasina 

Begum 

Assistant Secretary 

Ministry of Industries 

01 Training Course on Business 

Excellence for SMEs 

28 Feb-3 Mar 

Singapore 

 

30. 

 
Mr. S. M. Abdul Aziz 

Managing Director 

North Bengal Sugar 

Mills Ltd. 

01  
Advanced Agribusiness 

Management Course for 

Executives and Managers 

 
27 Feb-3 Mar  

Indonesia 

31. a. Mr. Abdul Baqui 

Chow. 

Former Joint 

Director,NPO 

b. Mr. Mirza Nurul 

Ghani 

Shovon, President, 

NASCIB 

c.  Mr. A T M 

Mozammel 

Haque, SRO, NPO 

03 APO Alumni Form on 

Innovations and Best 

Practices on Productivity 

Promotion 

14-17 March, 

Japan 

 Mrs. Shamim Sultana 01 Top Management Forum on 14-16 March 



 
 

32. Deputy Secretary 

Ministry of Industries 

Knowledge Management for 

SMEs 

Republic of 

Korea 

33. a. Mr. Md. Mosharraf 

Hossain 

Bhuiyan, ndc 

Secretary,  M/O, 

Industries 

b. Mr. S M 

Ashrafuzzaman 

Director (Joint 

Secretary), 

NPO 

02 59th  Session of the APO 

Governing Body 

10-12 April 

IRAN 

34. a. Mr. S M 

Ashrafuzzaman 

Director (Joint 

Secretary), 

NPO 

b. Mr. Md. Aminur 

Rahman 

Deputy Secretary, 

M/O. Ind. 

02 Workshop on Public Sector 

Leadership 

15-19 May 

Philippines 

35. Mrs. Abeda Sultana 

Research Officer, 

NPO 

01 Training Course on 

Development of Productivity 

Practitioners: Basic Course 

8 May- 2 June 

Philippines 

36. a. Mr. AKM Rafiqul 

Islam 

Joint Secretary, M/O 

Indus. 

b.  Mr. Md. Abul Khair 

Deputy Secy, M/O Ind. 

c.   Most. Fatama 

Begum 

Research Officer, 

NPO 

03 International Environment 

and Economic Forum 

11-13 May 

Vietnam 

37. Mrs. Fawzia Nahar 

Islam 

Joint Secretary, M/O 

Ind. 

02 Workshop on Management 

Consultancy in TQM 

24-28 April, 

FIJI 

38. Mr. Abul Kashem 

Addl. Secy, M/O, Ind. 

 

 OSM on Innovation in Food 

Value Chain Management 

15-20 May 

Japan 

39. Mr. Mohd. Zaker 

Hossain 

Deputy Secy, M/O, Ind. 

01 OSM on Community 

Development for Achieving 

Inclusive Growth 

15-19 May 

Korea 

 



 
 

40. Mr. Mirza Nurul 

Ghani 

Shovon, President, 

NASCIB 

 

 

01 OSM on Public Sector 

Productivity for High Level 

Officials 

22-26 May  

ROC 

41. Kazi Anwarul Islam 

Director (HR), Nitol 

Niloy Group 

01 International Conference on 

Industry 4.0 and the Future 

Productivity 

23-25 May 

ROC 

42. Mr. Dilip Kumar 

Sharma 

Additional Secretary 

Ministry of Industries 

 

01 Training Course on Business 

Excellence for Senior 

Assessors 

29 May-2 

June FIJI 

43 

. 

Mr. Abu Monjoor 

Sayeef 

AGM, SME 

Foundation 

01 OSM on Innovation and 

Competitiveness in SMEs  

19-23 June  

Korea 

 

 

 

 
এিপও ক��ক পিরচািলত িবগত সাত বছের অ�ি�ত কম ��িচেত বাংলােদেশর অংশ�হণ 

 সাল ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
কম ��িচর সং�া ২৩ ২২ ২১ ৩০ ৩৭ ৪৬ ৪৩ 
�িশ�ণাথ� ��রেণর  
সং�া 

৩০ ৩০ ২৪ ৩৮ ৪৫ ৭৪ ৬২ 



 
 

 
  

�লখিচ�-১ : এিপও’র িবগত আট বছের (২০০৯-১০ �থেক ২০১৬-১৭) অ�ি�ত কম ��িচর  সং�া 

 

 
 

�লখিচ�-২ : এিপও’র িবগত আট বছের (২০০৯-১০ �থেক ২০১৬-১৭) অ�ি�ত কম ��িচেত বাংলােদশী �িশ�নাথ� 

অংশ�হেনর সং�া 

এিপও’র কম ��িচর  সং�া 

এিপও’র কম ��িচেত  �িশ�নাথ� ��রেণর সং�া 

 



 
 

 

১৯ 

এছাড়া এনিপও Global distance learning Network এর মা�েম এিপও ক��ক পিরচািলত 

উৎপাদনশীলতা ও �কায়ািল� সং�া� িবিভ� িবষয় �যমন- Value Addition to Agro food Products, , 

Total Productive Maintenance (TPM) Applications in SMEs, ও Innovative 

Approaches in Marketing of Agro food Products, ইত�ািদর উপর e-Learning �কােস � 

সরকারী/�বসরকারী �িত�ােনর কম �কত�া, �ব�াপক, মািলক, কম �চারী ও িসিবএ �িতিনিধেদরেক িনয়িমত �িশ�ণ �দান 

কের থােক । e-Learning �কাস � বা�বায়েনর ফেল �দেশ বেস এিশয়ার অ�া� িশে�া�ত �দেশ �ব�ত উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েনর কলােকৗশল�েলা �জেন �-� �িত�ােন �েয়াগ করা স�ব হে�। ২০১৬-১৭ অথ �বছের িন�িলিখত ০৩ � e-

Learning �কাস � অ�ি�ত হয়ঃ  

�িমক 
নং 

�িশ�েণর িবষয়  
 

সময়কাল �িশ�ণাথ�র 
সং�া  

 
১. e-Learning course on Value Addition to 

Agro food Products. 
29 August -
1September  2016,  

২২ 

২. e-Learning Course on Total Productive 
Maintenance (TPM) Applications in SMEs 

21-24 November 2016 ২৮ 

৩. e-Learning Course on Innovative 
Approaches in Marketing of Agro food 
Products 

5-8 December 2016 ২৩ 

Total = ৭৩ 

 
 
 
 

এনিপও'র িবগত সাত বছের অ�ি�ত e-Learning �কাস � 

 সাল 
২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�িশ�েণর 
সং�া 

৫ ৪ ৪ ৫ ৫ ৩ ৫ 
 

৩ 

 �িশ�ণাথ�র  
সং�া 

১১৫ ৭৯ ৯৪ ১২৫ ১১৫ ৭৬ ১১৭ ৭৩ 



 
 

 

�লখিচ�-৩ : এনিপও'র িবগত আট বছের (২০০৯-১০ �থেক ২০১৬-১৭) অ�ি�ত e-Learning �কােস �র সং�া 
 

 

�লখিচ�-৪ : িবগত আট বছের (২০০৯-১০ �থেক ২০১৬-১৭) অ�ি�ত e-Learning �কােস � �িশ�নাথ�র সং�া 

 

 

   

ই লািনং �কােস �র সং�া 

ই লািনং �কােস �র �িশ�নাথ� সং�া 



 
 

২১ 

এিপও-এনিপও �যৗথ উে�ােগ বাংলােদেশ অ�ি�ত আ�জ�ািতক �সিমনার  

এিপও-এনিপও �যৗথ উে�ােগ বাংলােদেশ ২০১৬-১৭ অথ � বছের ৩� আ�জ�ািতক Workshop ঢাকা� �ানীয় �হােটেল অ�ি�ত 

হয় । �িত� ওয়াক�শেপ এিপও সদ��� ১৮/১৯� �দশ হেত �ায় ৩০ জন কের Participant অংশ�হণ কেরন । এ সম� 

Workshop এর মা�েম বাংলােদশসহ এিপও সদ��� �দশস�হ উৎপাদনশীলতা িবষেয় �াপক ধারণা লাভ করেত স�ম হেয়েছ ।  

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এবং �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর 

�যৗথ উ�ােগ ০৩� আ��জািতক ওয়াক�শপ কম ��চী স�েহর িব�ািরত িন��পঃ- 

এিপও ও এনিপও এর �যৗথ উে�ােগ Material Flow Cost Accounting শীষ �ক আ�জ�ািতক 
Workshop অ�ি�ত: 

 
এিপও-এনিপও’র �যৗথ উে�ােগ Workshop on Material Flow cost Accounting, 27-30 March, 2017, Dhaka 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এবং এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �যৗথ উে�ােগ গত ২৭-৩০ মাচ �, 

২০১৭ ইং তািরেখ FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, Purana 

Paltan, Dhaka-1000. “Workshop on Material Flow Cost Accounting” শীষ �ক আ�জ�ািতক 

Workshop কম ��িচ উে�াধনী অ��ান অ�ি�ত হয় । উ� উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী 

বাংলােদশ সরকােরর িশ� ম�ণালেয়র স�ািনত িসিনয়র সিচব ও APO এর Country Director for Bangladesh 

জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইয়া এনিডিস এবং সভাপিত� কেরন িশ� ম�ণালেয়র �েযা� অিতির� সিচব জনাব �েষণ চ� দাস । 

আেরা উপি�ত িছেলন জাপান� এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �সে�টািরেয়ট �থেক আগত Program 

Officer, Mr. Ta-Te  Yang. এ Workshop কম ��িচর উে�াধনী অ��ােন �াগত ভাষণ �দান কেরন �াশনাল 

��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর পিরচালক (��-সিচব) এবং APO এর Country Alternate Director for 

Bangladesh জনাব এস.এম. আশরা��ামান । উ� Workshop এ ০৩জন িবেদশী �নামধ� িরেসাস � �ীকারসহ দি�ণ 

এিশয়ার ১৫� �দেশর �মাট ২৬ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন ।  

 

এিপও ও এনিপও এর �যৗথ উে�ােগ ঢাকায় অ�ি�ত  Material Flow Cost Accounting শীষ �ক আ�জ�ািতক Workshop. 

( ২৭-৩০ মাচ � ২০১৭) 



 
 

২২ 

 

এিপও ও এনিপও এর �যৗথ উে�ােগ ঢাকায় অ�ি�ত  Material Flow Cost Accounting শীষ �ক আ�জ�ািতক Workshop এর 
�িশ�ণাথ�র একাংশ 

এিপও ও এনিপও এর �যৗথ উে�ােগ ঢাকায় অ�ি�ত  Roles of Producers’ Association and 

Farmers’ Cooperatives  শীষ �ক আ�জ�ািতক Workshop: 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এবং এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �যৗথ উে�ােগ গত ২৩-

২৭ এি�ল, ২০১৭ ইং তািরেখ FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, 

Purana Paltan, Dhaka-1000. “Emerging Roles of Producers’ Association and 

Farmers’ Cooperatives” শীষ �ক আ�জ�ািতক কম ��িচ অ�ি�ত হয় । উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িশ� ম�ণালেয়র স�ািনত িসিনয়র সিচব ও APO এর Country Director for 

Bangladesh জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইয়া এনিডিস এবং সভাপিত� কেরন িশ� ম�ণালেয়র �েযা� অিতির� সিচব জনাব 

�েষণ চ� দাস । উে�াধনী অ��ােন অ�েদর মে� এনিপও’র পিরচালক ও ��-সিচব জনাব এস.এম. আশরা��ামান, এিপও’র �িতিনিধ 

িজ� ইয়ান ব�� রােখন । ০৫(প�চ) িদন�াপী এ আ�জ�ািতক �িশ�ণ কম �শালায় কে�ািডয়া, িফিজ, ভারত, ই��ােনিশয়া, মালেয়িশয়াসহ 

অ�া� �দেশর �মাট ২৩ জন �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন ।  

 



 
 

এিপও ও এনিপও এর �যৗথ উে�ােগ ঢাকায় অ�ি�ত  Roles of Producers’ Association and Farmers’ Cooperatives  
শীষ �ক আ�জ�ািতক Workshop .( ২৩-২৭ এি�ল ২০১৭) 

 

এিপও ও এনিপও এর �যৗথ উে�ােগ ঢাকায় অ�ি�ত   Workshop Successful Models of 

Integrated Farming শীষ �ক আ�জ�ািতক Workshop. ( 07-11 May , 2017) 
 
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এবং এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �যৗথ উে�ােগ গত ০৭-

১১ �ম, ২০১৭ ইং তািরেখ FARS Hotel & Resorts, 212, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, 

Purana Paltan, Dhaka-1000. “Workshop on Successful Models of Integrated 

Farming” শীষ �ক আ�জ�ািতক কম ��িচ অ�ি�ত হয় । বিন �ত কম ��িচেত এিপও সদ��� �দশ হেত ২৫জন �িশ�ণাথ� ৬জন িরেসাস � 

পারসন ১জন এিপও �িতিনিধ অংশ�হণ কেরন । উ� কম ��িচর উে�াধনী অ��ােন িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব �েষণ চ� দাস 

�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক কম ��িচ �ভ উে�াধন কেরন এবং অ��ােন সভাপিত� কেরন িশ� ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব 

�মাঃ দািব�ল ইসলাম । এিপও’র �িষ িবভােগর ��া�াম অিফসার Dr. Shaikh Tanveer Hossain এিপও �সে�টারী 

�জনােরেলর পে� ব�� পাঠ কেরন । এনিপও পিরচালক (��-সিচব) জনাব এস.এম. আশরা��ামান �াগত ব�� �দন ।  

 

 

এিপও ও এনিপও এর �যৗথ উে�ােগ ঢাকায় অ�ি�ত   Workshop Successful Models of Integrated Farming শীষ �ক 

আ�জ�ািতক Workshop. ( 07-11 May , 2017) 

 
এছাড়াও এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর সহেযািগতায়, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 

�টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স (TES) �দান কের থােক। পাবিলক ও �াইেভট �স�েরর �কা�ািন/সং�া স�েহর �ােনেজিরয়াল ও �টকিনক�াল 

সামেথ �র ��ে� যথাযথ সািভ �স �দােনর মা�েম শি�শালী করা এিপও’র �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স এর উে��। এিপও’র িবেশষ�েদর 

িনকট �থেক �েয়াজনীয় কািরগরী দ�তা ও �টকিনক�াল সািভ �স স�হ �হণ �ব �ক সংি�� �িত�ান অিজ�ত দ�তা কােজ লািগেয় 

উৎপাদনশীলতা �ি� করেত পাের । এই সািভ �স �হেণর ��ে� িনেয়াগ�ত �েত�ক এ�পােট �র জ� এিপওেক এককালীন ৫০ ডলার এবং 

সািভ �স �হণকালীন সমেয় �িতিদেনর জ� ১২ ডলার সম পিরমাণ �দশীয় ��া �দান করেত হয়। এছাড়া এ�পাট �েদর অভ��রীণ যাতায়াত খরচ 

ও অ�া� �ানীয় �য় সািভ �স �হণকারী �িত�ান/সং�ােক �দান করেত হয়। এ�পাট �েদর িবমান ভাড়া, �হােটল ভাড়া এবং �দিনক ভাতা 

এিপও বহন কের থােক। এ সািভ �স �হেণর �ময়াদ ১ স�াহ হেত ২ স�াহ পয �� হেত পাের। �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স �হেণ আ�হী 

�িত�ানেক এিপও’র িনধ �ািরত ফরেম আেবদন করেত হয়।  



 
 

 

২৫ 

উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন �ঘাষণাঃ 
এনিপও িবগত ০২ অে�াবর ২০১১ তািরেখ �হােটল �পসী বাংলায় “মাি� �াটারাল কনফাের� অন ��াডাক�িভ� �ভেম� ইন 

বাংলােদশ ��ােটিজ ফর ২০২১” শীষ �ক ব��খী জাতীয় সে�লেনর আেয়াজন কের।  সে�লেনর উে�াধনী অ��ােন গণ�জাত�ী বাংলােদশ 

সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা উপি�ত িছেলন।উ� অ��ােন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা  

িতন� �ঘাষণা �দন যথা:  

  

১।  উৎপাদনশীলতােক ‘‘জাতীয় আে�ালন’’ িহেসেব গেড় �তালা ।  
২।  �িত বছর ��� িশ� �িত�ান ও উে�া�ার মােঝ ‘‘�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল�          এওয়াড �’’  

�দান করা এবং 
 
৩।  �িত বছর ০২ অে�াবর �ক ‘‘ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’’ িহেসেব পালন করা । উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� এ 

ঐিতহািসক �ঘাষণা উৎপাদনশীলতা আে�ালনেক আেরা �বগবান ও স�� কেরেছ। 
 

‘‘ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’’  

মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা অ�যায়ী ০২ অে�াবর ২০১২ তািরেখ এনিপও ক��ক �থমবার, ০২ অে�াবর ২০১৩ তািরেখ ি�তীয়বার, 

০২ অে�াবর ২০১৪ তািরেখ �তীয় বার এবং ০২ অে�াবর, ২০১৫ তািরেখ চ�থ � বার, ২০১৬ তািরেখ প�মবার জাতীয়ভােব  �দশ�াপী  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ পালন করা হেয়েছ । 

জাতীয় পয �ােয় উৎপাদনশীলতা িবষয়ক কম �কা� বা�বায়েনর লে�� �েত�ক বছেরর �ায় এ বছরও গত ০২ অে�াবর, ২০১৬ 

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেস”  সরকারী-�বসরকারী কম �কত�া/কম �চারী, ��ড ইউিনয়ন, বিণক মািলক সিমিতর �িতিনিধ, িবিভ� িশ�া 

�িত�ােনর �িতিনিধ, িবিভ� িশ� ও �সবা �িত�ােনর কম �কত�া-কম �চারীেদর সম�েয় এক� বণ �াঢ� �শাভাযা�ার আেয়াজন করা হয় এবং 

এফিবিসিসআই এর সে�লন কে� এক� �সিমনার ও এনিপও’র সে�লন কে� এক� আেলাচনা সভা অ�ি�ত হয়। �িতপা� িবষয় “�টকসই 

��ি�র জ� উৎপাদনশীলতা অপিরহায �” (Higher Productivity for Sustainable Growth) শীষ �ক �সিমনাের �ব� উপ�াপন 

কেরন ইি�িনয়ার এ.এন.এম.শিহ��াহ, িসিনয়র �ােনজেম� কাউি�ল, িবআইএম। উ� �সিমনাের �িষ ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী �বগম 

মিতয়া �চৗ�রী �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন । িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �িষ সিচব জনাব �মাহা�দ মঈনউ�ীন 

আব��া�,  এফিবিসিসআই এর সভাপিত জনাব আ�ল মাত�ব আহমাদ ও  জাতীয় ম�রী ও উৎপাদন কিমশন-২০১৫ এর �চয়ার�ান জনাব 

�মাঃ নজ�ল ইসলাম খ�ন । এবাের “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর”   �িতপা� িবষেয়র উপর িবিভ� ��ণী/�পশার জনগেণর িনকট জাতীয় 

উৎপাদনশীলতা িদবেসর �েভ�া বাত�া স�িলত Robo- call ও এসএমএস ��রণ  করা হেয়েছ । িদবস�র তাৎপয � �েল ধের জাতীয় 

�দিনক চার� পি�কা Daily Observer, �দিনক সমকাল, �দিনক কালেবলা ও �দিনক ইে�ফােক রিঙন ��াড়প� �কাশ ও মহামা� 

রা�পিত ও মাননীয় �ধানম�ীর বাণী স�িলত এক� �রিণকাও �কাশ করা হয় । এছাড়াও িব�িভ ও িব�িভ ওয়া�� ক��ক িশ� ম�ণালেয়র 

দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী এবং িসিনয়র সিচব মেহাদয়সহ এফিবিসিসআই এর সভাপিত ও এনিপও’র পিরচালক সম�েয় অ�ি�ত 

টকেশা �চার এবং িদবেসর �থম �হের রাত ১২.০০ টায় িব�িভ ও িব�িভ ওয়া�� হেত জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর তাৎপয � সরাসির 

স�চার করা হয় । �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)’র �িশ�ণ কে� জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবেসর উপর �রিচত কিবতা 

ও মেনা� সাং�িতক অ��ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ । 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািলর একাংশ 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে�� র �ািল  

 

 



 
 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  ব�ড়া �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�  
এর বণ �াঢ� র �ািল 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  আেলাচনা সভা 



 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  জয়�রহাট �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�  
এর বণ �াঢ� র �ািল 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  উপেজলা �শাসন, পলাশবাড়ী, গাইবা�া  
এর বণ �াঢ� র �ািল 

 



 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  উপেজলা �শাসন, ��রগ�, গাইবা�া  
এর বণ �াঢ� র �ািল 

 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  �জলা �শাসন, হিবগ�  

এর বণ �াঢ� র �ািল ও আেলাচনা সভা । 
 



 
 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  �জলা �শাসন, িসেলট  

এর বণ �াঢ� র �ািল ও আেলাচনা সভা । 
 

 
জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  আমরা �দেশর শি� (আেদশ)  

এর বণ �াঢ� র �ািল । 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে��  বণ �াঢ� র �ািল । 
 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেলাচনা সভা   
�জলা �শাসন, বােগরহাট। 

 



 
 

 

 

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬” উপলে� �রিণকা �মাড়ক উে�াচন কেরন �িষ ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী �বগম মিতয়া �চৗ�রী । 

 

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬” উপলে�� �কািশত  �রিণকা  

 

�সিমনাের  �ধান অিতিথর ব�� �দান কেরন  মাননীয় �িষ ম�ী �বগম মিতয়া �চৗ�রী এমিপ। 



 
 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �: 

  িবগত ২০১১ সােলর ০২ অে�াবর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ব�প�ীয় সে�লেন মাননীয় �ধানম�ী "�াশনাল 

��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �" �দােনর �ঘাষণা �দন। �র�ার �দােনর লে�� িবিভ� িশ� 

�িত�ানেক ৬� ক�াটাগরীেত ভাগ করা হয়। �যমন:  

   

(ক) ক�াটাগরী-এ : �হৎ িশ�, জাতীয় িশ�নীিত-২০১৬ এ বিন �ত সং�া অ�যায়ী 

        (৩০০ জন হেত ১০০০ জেনর মে� এবং অ�া�  শত� সােপে�)  

(খ) ক�াটাগরী-িব : মাঝাির িশ�, জাতীয় িশ�নীিত-২০১৬ এ বিন �ত সং�া অ�যায় 

       (১২১ জন হেত ৩০০ জেনর মে� এবং অ�া�  শত� সােপে�)  

(গ) ক�াটাগরী-িস : �� িশ�, জাতীয় িশ�নীিত-২০১৬ এ বিন �ত সং�া অ�যায়ী 

 (১৬ জন হেত ৫০ জেনর মে� এবং অ�া�  শত� সােপে�)  

(ঘ) ক�াটাগরী-িড : মাইে�া িশ�, জাতীয় িশ�নীিত-২০১৬ এ বিন �ত সং�া অ�যায়ী  

(১৬জন হেত ৩০ জেনর মে� এবং অ�া�  শত� সােপে�)  

  

  (ঙ) ক�াটাগরী-ই : ��র িশ�, জাতীয় িশ�নীিত-২০১৬ এ বিন �ত সং�া অ�যায়ী 

      (পািরবািরক সদ�সহ সেব �া� ১৫ জেনর অিধক নয়)  

  (চ) ক�াটাগরী-এফ: রা�ায়� িশ� �িত�ান ,কেপ �ােরশন/ সরকার িনয়ি�ত �িত�ান স�হ 

��ািবত �র�ার �দােনর িবষেয় (এনিপও) যাবতীয় সািচিবক দািয়� পালন কের। �থেম জাতীয় �দিনক পি�কা/ 

ইেল�িনক িমিডয়া এবং এনিপও'র ওেয়ব সাইেট িব�াপেনর মা�েম িনধ �ািরত ফরেম আেবদন প� আহবান করা হয়। 

সকল সরকাির/ �বসরকাির/ ব�জািতক/ �রিজ�াড � বাংলােদিশ িশ� �িত�ান আেবদন করেত পারেব। তেব কমপে� ৩ 

বৎসর উৎপাদন/ �সবা কায ��ম চা� রেয়েছ এরকম িশ� �িত�ান আেবদেনর �যা� বেল িবেবিচত হেব। 

�া� আেবদনপ� স�হ এনিপও ক��ক যাচাই বাছাই �ব �ক ন�র �দান করা হয়। ন�র �দােনর পর পরবত� 

কায ��ম �হেণর জ� এ�ােসসেম� কিম�র িনকট উপ�াপন করা হয়। ১১ (এগার) সদ� িবিশ� এেসসেম� কিম� 

Assessment criteria �ত �দ� �মাট ১০০০ ন�র এর িভি�েত আেবদনপ� �েলা পরী�া-িনরী�া ও ��ায়ন কেরন।  

 



 
 

 

��ায়েনর পর ক�াটাগরী িভি�ক �থম ৫ (প�চ) � �িত�ান বাছাই �ব �ক �ড়া� িনব �াচেনর জ� ০৭ (সাত) সদ� 

িবিশ� �রী �বােড �র িনকট উপ�াপন কেরন। িবজয়ী �িত�ােনর জ� িনে�া� �র�ার �দান করা হয়:  

 ১। �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এওয়াড � �িফ ; 

 ২।  �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এওয়াড � সং�া� সনদপ� ; 

 ৩। কমপে� িতন বৎসর পাবিলিস�র জ� এওয়ােড �র �লােগার �বহার  

"�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �"-১২, গত ১১ নেভ�র, ২০১৩ তািরেখ িশ� 

�িত�ােনর উৎপাদনশীলতা �ি� ও উৎকষ �তা অজ�েনর ��ে� ����ণ � অবদােনর �ী�িত ��প িসরডাপ িমলনায়তেন 

�থমবােরর মত িনব �ািচত ১০ � িশ� �িত�ানেক �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান করা 

হয় । "�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �"-১৩ গত ৯ আগ� ২০১৫ তািরেখ �ব �াণী �হােটেল 

ি�তীয় বােরর মত ১৭ � �িত�ানেক ৬ � ক�াটাগরীেত �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান 

�দান করা হয়।। উ� অ��ােন উপি�ত িছেলন মাননীয় িশ�ম�ী ও িসিনয়র সিচব মেহাদয় । এবার �াশনাল 

��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � -২০১৫  ১৮ � �িত�ানেক ৬ � ক�াটাগরীেত এওয়াড � �দান করা হয়। 

�র�ার �া� �িত�ানস�হ হেলা : 

ক�াটাগরী-এ (�হৎ িশ�)                                                ক�াটাগরী-িব (মাঝারী িশ�) 
�িত�ােনর নাম        �িত�ােনর নাম           
১। এিথ� এ�াডভা� �টকেনালজী িলিমেটড    ১। হাইেডলবাগ �িসেম� বাংলােদশ িলঃ           

২। ইরা ইনেফােটক িলঃ     ২। কণ ��লী ফা� �লাইজার �কা�ানী িলঃ        

৩। অল�া� বাংলােদশ িলঃ     ৩। �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড       
  
 

ক�াটাগরী-িস (�� িশ�)     ক�াটাগরী-িড (মাইে�া িশ�) 
   

�িত�ােনর নাম            �িত�ােনর নাম   
১। িডভাইন আই� িলিমেটড      ১। ব�ন সমাজ উ�য়ন সং�া (িবএসইউএস)   
২। ি�� �কিমক�াল �কা�ানী িলঃ     ২। তারা মাক�া    
৩। �মসাস � রিন এে�া ইি�িনয়ািরং    ৩। উইেম� ফ�াশন ওয়া��   
  

ক�াটাগরী-ই (��র িশ�)                                     রা�ায়� িশ� 
�িত�ােনর নাম           �িত�ােনর নাম 

১। �মি�ম ই�ার�াশনাল ��িডং �কাং    ১। য�না ফা� �লাইজার �কা�ানী  িলিমেটড 

২। অ�না িবউ� পাল �ার এ� �ীন �কয়ার      ২। �গিত ই�াি�জ িলিমেটড 

৩। �িতেবশী �িশ�ণ �ক� ও ��র িশ� উ�য়ন  সং�া   ৩। আ�গ� ফা� �লাইজার এ� �কিমক�াল 
�কা�ানী িলিমেটড    



 
 

 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � -২০১৫ 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-১৫  �দান অ��ােন উপি�ত মাননীয় িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� 

 

মাননীয় িশ�ম�ীর কাছ �থেক �র�ার �হণ করেছন ব�ন সমাজ উ�য়ন সং�া (িবএসইউএস) এর �ব�াপনা পিরচালক 



 
 

 

 

মাননীয় িশ�ম�ীর কাছ �থেক �র�ার �হণ করেছন ি�� �কিমক�াল �কা�ানী িলঃ এর �ব�াপনা পিরচালক 

উ�য়ন �ক� :  
  ক) আ�িনক �েযাগ �িবধাসহ �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এবং �পেট� িডজাইন 

ও ��ডমাক�স অিধদ�র (িডিপিড�) এর অিফস ভবন িনম �াণ শীষ �ক �ক��র গত ১০/১১/২০১৫ তািরেখ একেনক সভায় 
অ�েমািদত  হেয়েছ । একেনেক অ�েমািদত �ক��র জিমর পিরমানঃ ০.৪২ একর , �ট নং- এফ-২০/এ, �ানঃ �শের 
বাংলা নগর, ঢাকা ।  একেনক সভার শত� �মাতােবক ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সােল মে� ৬৫৯২.৯২ ল� টাকার 
িডিপিপ �ণ �গঠন কের িশ� ম�ণালেয়র মা�েম পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ ।    িনম �ািণত  �ক��র জায়গা 
অৈবধ দখলদারগণেক অপসারেণর জ� গত ০৩/০৪/২০১৭ এবং ২৮/০৩/২০১৭ ি�ঃ তািরেখ উপ িবভাগীয় �েকৗশলী, 
�শের বাংলা নগর, গণ�ত� উপ িবভাগ-৫ ঢাকা ক��ক তািরেখ �না�শ জারী করা হয় । উ� �না�শ�য় পিরে��েত িনব �াহী 
পিরচালক, আইন ও শািলস �ক� মাহামা� হাইেকাট � িডিভশেন বি� অপসারেণর িনেদ �শ �িগত করার আেবদন  জানায় । 
বি�বাসীেদর আেবদেনর ��ি�েত মাহামা� হাইেকাট � িডিভশন উপ িবভাগীয় �েকৗশলী, �শের বাংলা নগর গণ�ত� উপ 
িবভাগ-৫, ক��ক অপসারন �ব �ক বি� খািল করার িনেদ �েশর উপর ২ মােসর �িগত আেদশ �দন । 
 

 খ) জাপানী অথ � বছর ২০১৭ এ জাপানী কািরগির সহায়তায় এ দ�েরর জনবেলর �পশাগত কােজর দ�তা উ�য়ন কে� 

�লাই-২০১৭ হেত �ন-২০১৯ সমেয় বা�বায়নেযা� “Capacity Building of National Productivity 

Organisation (NPO) through Strengthening  professional skill of NPO’s personnel and 

technology transfer” শীষ �ক �ক� ��াব� অথ �ৈনিতক স�ক� িবভােগ ��রণ করা হেয়েছ । 

আপে�েডশন অফ এনিপও : 
এনিপও এর কেলবর �ি� এবং �েগাপেযাগীকরেণর লে�� এনিপওেক অিধদ�ের �পা�র এবং এর অিফস 

�ধােনর পদময �াদা মহাপিরচালেক উ�িতকরণসহ সাংগঠিনক কাঠােমা �ণ �িব�ােসর ��াব ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ ।   

 



 
 

 

এনিপও’র ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর উে�খেযা� কায ��ম 

কায ��ম একক ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর অজ�ন 
�িশ�ণ ও কম �শালা  সং�া ৫৩ 

�িশ�ণ �হণকারীর সং�া ২২০৫ 
গেবষণা �িতেবদন  সং�া ৮ 
�ি�কা / �পা�ার িবতরণ  সং�া ২৫২০০ 

উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক  কম �শালা 
সং�া ৪ 

�িশ�ণ �হণকারীর সং�া ৩৮৪ 
আ�জ�ািতক �িশ�ন/ �সিমনার  সং�া ৩ 
ই-লািন �ং �কাস �  সং�া ৩ 
কারখানায় ফাইভ এস ও িকউিস সােক�ল �েয়াগ  সং�া ৩২ 
কারখানায় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ সং�া ১৭ 

KAIZEN কম ��চী বা�বায়ন  সং�া ৩ 

�টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স (TES) �দান সং�া ------ 

িশ� খােত অবদােনর জ� �র�ার এবং �ী�িত সং�া ১৮ 
সেচতনতা �চারািভযান সং�া ২৩ 
উপা� সং�হ সং�া ১১৪ 
�বসরকারী সং�ার সােথ আেলাচনা সং�া ২০ 
 উৎপাদনশীলতা  িবষক উপেদ�া কিম�র সভা সং�া ১০ 
 জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ(এনিপিস) সং�া ০১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

এনিপও'র িবগত  আট  বছেরর �িশ�ণ কম ��িচ 

 সাল ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
 �িশ�েণর 
সং�া 

২৪ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ৩৫ ৩৯ ৪৯ 

 
�িশ�ণাথ�র  
সং�া 

৭২৯ ৭৮৬ ৮০৫ ৭৫০ ৭৭৪ ১২৬৮ ১৮০৬ ২২০৫ 

           

 
 

 

     
 

�লখিচ�-৫ : িবগত আট বছের (২০০৯-১০ �থেক ২০১৬-১৭) অ�ি�ত  �িশ�েণর সং� 

 

এনিপও ক��ক পিরচািলত �িশ�েণ  সং�া 



 
 

 

 
 

       �লখিচ�-৬ : িবগত িবগত আট বছের (২০০৯-১০ �থেক ২০১৬-১৭) অ�ি�ত  �িশ�েণ অংশ�হণকারীর সং�া 

 

বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন এবং �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)ক��ক 

আেয়ািজত “বাজার জাতকরণ ও স�সারণ’’শীষ �ক  কম �শালাঃ 

গত ১১ �লাই, ২০১৬ ইং তািরেখ �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন(এনিপও) এবং বাংলােদশ ই�াত ও 

�েকৗশল কেপ �ােরশন ,ঢাকা এর �যৗথ উে�ােগ “বাজার জাতকরণ ও স�সারণ”শীষ �ক  কম �শালা বা�বায়ন করা 

হয় ।  

 

উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ  �াশনাল ��াডাক�িভ অগ �ানাইেজশেনর পিরচালক �� সিচব জনাব অিজত �মার পাল 

এফিসএ  “বাজার জাতকরণ ও স�সারণ” শীষ �ক  কম �শালার �ভ উে�াধন কেরন । �ধান অিতিথ  তার ব�ে� 

বেলন �� বাজার অথ �নীিতর �েগ �িথবীর সকল �দেশর জ� প� এবং ��ি�র আমদািন ও র�ািন করেত হেল িব� 

বািণজ� সং�া/ওয়া� ��ড অগ �ানাইেজশন (WTO) িনয়মাবিল স�েক� জানা একা� �েয়াজন।িশ� উ�য়েনর জ� 

এনিপও ক��ক পিরচািলত �িশ�েণ �িশ�ণাথ�র সং�া 



 
 

 

WTO এর �য সকল িনয়মাবলী �বশী �েয়াজন হে� Trade Related Aspects of Intellectual 

Property Right সং�া� �মধা�� �ি� যা সংে�েপ ি�পস(TRIPS) Agreement। TRIPS এর 

শত�া�সাের WTO এর সদ� �� এক �দেশর প� অ� অপর �দেশর বাজাের �েবেশর অ�মিত �দান করেত 

হেব।িতিন আেরাও �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালেয়র অধীন� উৎপাদনশীলতা উ�য়ন 

িবষয়ক কায ��ম পিরচালনার জ� এক� �পশাদারী সরকাির �িত�ান । অ� �িত�ান Productivity and Quality 

Improvement এর জ� সরকারী-�বসরকারী িবিভ� িশ� কারখানােক দ�, উৎপাদনশীল এবং বত�মান িব�ায়েনর 

�েগ �িতেযাগীতা�লক �িত�ােন পিরনত করার লে�� িনয়িমতভােব ব��খী কায ��ম পিরচালনা কের থােক যার মে� 

�িশ�ণ, �সিমনার/কম �শালা আেয়াজন, গেবষণা�লক �িতেবদন �তির, কনসালেট�ী সািভ �স সেচতনতা �চারািভযান 

��িত অ�তম । তাছাড়া �িত�ােনর চািহদা অ�সাের এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর সহায়তায় 

�টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স (�ইএস) �দান কের থােক । িতিন বেলন, অেনেকই মেন কেরন ‘��াডাকশন’ বাড়েলই 

‘��াডাক�িভ�’ বাড়েব। এটা �ক নয় বরং ‘��াডাক�িভ�’ বাড়েলই ‘��াডাকশন’ বাড়েব। িতিন আরও বেলন �য, 

এনিপও কাইেজন প�িত �েয়ােগর মা�েম িবিভ� িশ� �িত�ােনর উৎপাদনশীলতা �ি� তথা িরেজকশন �রট কমােত 

স�ম হেয়েছ । িবেশষ কের �ট িমলস স�েহ এ প�িতর �েয়ােগর ফলাফল �বই উৎসাহ��ক ।  িতিন বেলন,  ২ 

অে�াবর, ২০১১ তািরেখ বত�মান সরকােরর মাননীয় �ধান ম�ী  �শখ হািসনা উৎপাদনশীলতা ব�প�ীয় সে�লেন ৩� 

িবষেয় �ঘাষণা �দন । (১) উৎপাদনশীলতােক এক� জাতীয় আে�ালন িহেসেব �ঘাষণা কেরন। (২) �িত বছর ২ অে�াবর 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উদযাপন করা হেব । এবং (৩) Productivity and Quality Excellence Award �দান 

।আেলাচ� কম �শালায় সভাপিত িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন এর  

পিরচালক(উৎপাদন) ও �� সিচব জনাব কামাল উি�ন।  ত�র ব�ে� বেলন, �� উৎপাদন বাড়ােলও চলেব না, 

�িত�ােনর উ�িতর জ� উৎপাদনশীলতা �ি� করা আব�ক।  িতিন সকল �িশ�ণাথ�েদর মেনােযাগ ও আ�িরকতার 

সােথ �কাস �� স�� করার জ� অ�েরাধ জানান । উ� কম �শালায়  5s এর উপর ব�� উপ�াপন কেরন  িমেসস �সিলনা 

�বগম,উ��তন গেবষণা কম �কত�া , এনিপও। 

 

সমাপনী অ��ানঃ 

কম �শালার  সমাপনী অ��ােন সভাপিত  �িশ�েনর সমাপনী ব�ে� বেলন  উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর িবিভ� কলা-�কৗশল 

স�কভােব অ�শীলন ছাড়া উৎপাদনশীলতা �ি� করা স�বপর নয় । আেলাচ� কম �শালা  �থেক �িশ�ণাথ�রা এ সকল 

কলা-�কৗশল স�েক� ��� ধারনা ও �ান লাভ করেত স�ম হেয়েছ যা আমােদর �ক আেরা দ� ও কায �করী কের 

�লেত িবেশষ সহায়ক �িমকা পালন করেব ।  িতিন আেরাও বেলন,   কম �শালা� যেথ� ফল�� হেয়েছ এবং �ি� ও 

জীবেনর উ�িতর গিতধারােক আেরা �রাি�ত করেব । সকল �িশ�ণাথ� অত�� মেনােযাগ ও আ�িরকতার সােথ 

কম �শালা� �শষ  করায় সবাইেক আ�িরক অিভন�ন ও ধ�বাদ জানান এবং অ��ােনর সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

 

 



 
 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালয় এবং বাংলােদশ ���ােসবী সংগঠন 

�ফডােরশন এর  �যৗথ উে�ােগ গত ১২ িডেস�র ২০১৬ তািরখ িদন �াপী “িশ� উে�া�া উ�য়ন ও �বসা 

স�সারণ” শীষ �ক  কম �শালাঃ 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালয় এবং বাংলােদশ ���ােসবী সংগঠন �ফডােরশন এর  

�যৗথ উে�ােগ গত ১২ িডেস�র ২০১৬ তািরখ িদন �াপী “িশ� উে�া�া উ�য়ন ও �বসা স�সারণ” শীষ �ক  

কম �শালাজাতীয় ��াগার ভবন, ব�ব� এ�ািভিনউ, ঢাকায় অ�ি�ত হয় । 

�কােস �র উে��ঃ 

 বত�মােন তী� �িতেযািগতা�লক িবে� িশ� কারখানা �থেক �� কের �য �কান �বসা বািণজ� ও �সবা দানকারী 

�িত�ান পিরচালনার ��ে� উৎপাদনশীলতার �কান িবক� �নই । স�েদর দ� ও কায �কর �বহার এবং পে�র �সবার 

মান উ�য়েন উৎপাদনশীলতা একমা� উপায় । িশ� �িত�ােনর উ�য়েনর লে�� ��ু �ব�াপনার মা�েম িকভােব সময় ও 

�য়েক  �সাম���ণ �ভােব সম�য় সাধন�ব �ক কম খরেচ অিধক �ণগত মানস�� প� ও �সবা উৎপাদন করতঃ 

অিধকতর �াহক �ি� করা যায়, �স িবষেয় আেলাচনার উে�ে� আেলাচ� কম �শালা বা�বায়ন করা হেয়েছ ।   

কম �শালার িবষয়ব�ঃ 

 কম �শালায় িদন �াপী িনে�া� �মাট ৪ � িবষয় অ�� �� িছল ।  

1. উৎপাদনশীলতার �ল ধারণা; 
2. উৎপাদনশীলতা উ�য়েন ফাইভ এস প�িতর �েয়াগ; 
3. উৎপাদনশীলতা উ�য়েন িলন �টকিনকস এ� �লস- ইিলিমেনশন ওেয়ে�জ; 
4. সফল িশ� উে�া�ার �বিশ�� ও �নাবিল । 
 

এনিপও’র িসিনয়র িরসাচ � অিফসার,  জনাব এ � এম  �মাজাে�ল হক,  িরসাচ � অিফসার িমজ আিবদা �লতানা এবং 

জনাব �মাঃ রা� আহেমদ  উ� িবষয়�িলর উপর ব�� উপ�াপন কেরন ।  

উে�াধনী অিধেবশনঃ 

     



 
 

 

      �ধান অিতিথ : জনাব অিজত �মার পাল এফিসএ, পিরচালক(অিতির� সিচব), এনিপও 

িবেশষ অিতিথ : জনাব আলহা� বীর �ি�েযা�া �মাঃ এনা�ল হক, �চয়ার�ান, আইন সহায়তা                       

�ক�(আসক) ফাউে�শন 

 : জনাব আহেমদ �হােসন চ�ন, পিরচালক, আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন 

 : জনাব িফেরাজ আলম �মন, সদ� এফিবিসিসআই এবং পিরচালক, আইন সহায়তা 

�ক�(আসক)ফাউে�শন 

 : জনাব �মাঃ জিহ�ল ইসলাম, পিরচালক, �সাসাই� ফর অবজারেভশন এ� ��স এ�াকশন 

 :  জনাব �মাঃ আব�ল �সাি�র, ��-পিরচালক, এনিপও 

 সভাপিত : জনাব �মাঃ সাম�ল হক, সভাপিত, বাংলােদশ ���ােসবী সংগঠন �ফডােরশন 

     �াগত ব�� : জনাব �মাঃ মাহা�র আলম �শখ রােসল িপিভএম, পিরচালক, আনসার ও িভিডিপ উ�য়ন    

�াংক 

         �কাস � সম�য়কারী : জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক, উ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও । 

          িরেসাস � পারসন : (১) জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক, উ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও। 

  (২) িমজ আিবদা �লতানা, গেবষণা কম �কত�া ,এনিপও। 

  (৩) জনাব �মাঃ রা� আহেমদ, গেবষণা কম �কত�া ,এনিপও। 

        �িশ�নাথ�র সং�া : ২১৫ জন। 

         কম �শালার �ান  : জাতীয় ��ভবন িমলনায়তন, ৫/িস, ব�ব� এিভিনউ, �িল�ান, ঢাকা । 

 আনসার ও িভিডিপ উ�য়ন �াংক এর পিরচালক জনাব �মাঃ মাহা�র আলম �শখ রােসল িপিভএম �থেম �াগত 

ব�� উপ�াপন কেরন । এর পর এেক এেক জনাব আহেমদ �হােসন চ�ন, পিরচালক, আইন সহায়তা �ক�(আসক) 

ফাউ�েশন, জনাব িফেরাজ আলম �মন, সদ� এফিবিসিসআই এবং পিরচালক, আইন সহায়তা �ক�(আসক)ফাউ�েশন, 

জনাব �মাঃ জিহ�ল ইসলাম, পিরচালক, �সাসাই� ফর অবজারেভশন এ� ��স এ�াকশন, জনাব আলহা� বীর �ি�েযা�া 

�মাঃ এনা�ল হক, �চয়ার�ান, আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন ও জনাব �মাঃ আব�ল �সাি�র, ��-পিরচালক, 

এনিপও তােদর ব�� উপ�াপন কেরন ।  জনাব �মাঃ আব�ল �সাি�র, ��-পিরচালক, এনিপও বেলন, উৎপাদনশীলতা 

�তীত �দশ, জািত, অ� �কা�ানী ও �ি�গত জীবেন চলা �বই ক�কর। এ �থেক উে�ারেণর একমা� উপায় হল 

উৎপাদনশীলতা ও পে�র �নগত মােনা�য়ন। 

 

 



 
 

 

 �ধান অিতিথ জনাব অিজত �মার পাল এফিসএ বেলন, উৎপাদনশীলতা এক� জাতীয় আে�ালন। সরকাের 

িভশন ২০২১ ও ২০৪১ বা�বায়েন উৎপাদনশীলতার িবক� �নই । তাই সকলেক ঐক�ব�ভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়েন 

কাজ করেত হেব। 

  �কাস � সম�য়কারী জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক তার ব�ে� এনিপও’র কম �কা� স�েক� সকলেক অবিহত 

কেরন।  িতিন এনিপও’র িবিভ� �সবার িবষেয় �িশ�ণ, কম �শালা, কাইেজন কম ��চী, জাপানীজ ৫এস কায ��ম বা�বায়ন, 

সেচতনতা �চারািভযান, িবিভ� �িত�ােনর তে�র িভি�েত গেবষণা �িতেবদন ��ত, উৎপাদনশীলতা কম �কা� 

বা�বায়েনর জ� িবিভ� কিম�র কায ��েমর বণ �না কেরন । তাছাড়া মাননীয় �ধানম�ী গত ২ অে�াবর, ২০১১ তািরেখ 

িতন� �ঘাষণা �দান কেরন । �স �মাতােবক জনাব হক মাননীয় �ধান ম�ীর �ঘাষণার িব�ািরত আেলাচনায় উে�খ কেরন 

�য, উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন িহেসেব সারােদেশ ছিড়�য় িদেত হেব, ২ অে�াবরেক জাতীয় উৎপাদনশীলতা 

িদবস পালন এবং �দেশর �সরা িশ� �িত�ােন ৬� ক�াটাগরীেত ৩� কের �মাট আঠােরা� �িত�ােন �াশনাল 

��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান করেত হেব ।  তাছাড়া জনাব হক এিপও’র িবিভ� কায ��ম 

বা�বায়ন ও এিপও’র �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স িবষেয় িব�ািরত আেলাকপাত কেরন ।  িতিন আরও বেলন 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর �কান িবক� �নই। িব� বাজাের �েক থাকেত হেল উৎপাদনশীলতা ও পে�র �নগত মান �ি� 

করা আব�ক। এেত �দশ, জািত, মািলক, �িমক সকেলই উপ�ত হেব। উে�াধনী অ��ান পিরচালনা  কেরন  পিরচালক, 

�সাসাই� ফর অবজারেভশন এ� ��স এ�াকশন জনাব �মাঃ জিহ�ল ইসলাম ।  

 িরেসাস � পাস �নেদর ব�� �দান, হ�া�আউট ও পাওয়ার পেয়ে�র সফট কিপ িবতরণ, পাওয়ার পেয়ে�র মা�েম 

ব�� উপ�াপন, আকষ �ণীয় িপকচার �দশ �ন এবং  উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �পা�ার ও িলফেলট িবতরণ, উে�া� 

আেলাচনা ও �কাস � ��ায়ন পব � অ�ি�ত হয় । 

 এরপর িরেসাস � পারসনগণ তােদর িনজ িনজ �পপার উপ�াপন কেরন । �থেম �মাছাঃ আিবদা �লতানা 

উৎপাদনশীলতার �ল ধারণা, ��� ও ইহার �ফল স�েক� আেলাচনা কেরন । এরপর জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েন জাপানী ৫ এস প�িতর �বহার স�েক� আেলাচনা কেরন । এরপর জনাব �মাঃ রা� আহেমদ 

সফল িশ� উে�া�ার �বিশ�� ও �নাবিল স�েক� আেলাচনা কেরন । সব �েশষ জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েন লীন �টকিনকস এ� �লস ইিলিমেনশন ওেয়ে�জ স�েক� আেলাচনা কেরন । 

 সমাপনী অ��ানঃ 

কম �শালার সমাপনী ব�ে� বাংলােদশ ���ােসবী সংগঠন �ফডােরশন এর সভাপিত জনাব �মাঃ সাম�ল হক 

বেলন  উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর িবিভ� কলা-�কৗশল স�কভােব অ�শীলন ছাড়া উৎপাদনশীলতা �ি� করা স�বপর নয় । 

আেলাচ� কম �শালা  �থেক �িশ�ণাথ�রা এ সকল কলা-�কৗশল স�েক� ��� ধারনা ও �ান লাভ করেত স�ম হেয়েছ যা 

আমােদর �ক আেরা দ� ও কায �করী কের �লেত িবেশষ সহায়ক �িমকা পালন করেব। সকল �িশ�ণাথ� অত�� 

মেনােযাগ ও আ�িরকতার সােথ কম �শালা� �শষ  করায় সবাইেক আ�িরক অিভন�ন ও ধ�বাদ জানান এবং অ��ােনর 

সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

   



 
 

 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালয় এবং আইন সহায়তা 

�ক�(আসক) ফাউে�শন এর  �যৗথ উে�ােগ গত ২৮ �ফ�য়ারী ২০১৭ তািরখ িদন �াপী “উে�া�া 

উ�য়েন �বসা �ব�াপনা ও বাজারজাতকরণ’ শীষ �ক  কম �শালার �িতেবদন । 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালয় এবং আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন এর  

�যৗথ উে�ােগ গত ২৮ �ফ�য়াির ২০১৭  তািরখ িদন �াপী “উে�া�া উ�য়েন �বসা �ব�াপনা ও বাজারজাতকরণ’’ 

শীষ �ক  কম �শালা জাতীয় ��াগার ভবন, ব�ব� এ�ািভিনউ, ঢাকায় অ�ি�ত হয় । 

�কােস �র উে��ঃ 

 উৎপাদনশীলতা �তীত �দশ, জািত, অ� �কা�ানী ও �ি�গত জীবেন চলা �বই ক�কর। এ �থেক উে�ারেণর 

একমা� উপায় হল উৎপাদনশীলতা ও পে�র �নগত মােনা�য়ন। স�েদর দ� ও কায �কর �বহার এবং পে�র �সবার 

মান উ�য়েন উৎপাদনশীলতা একমা� উপায় । িশ� �িত�ােনর উ�য়েনর লে�� ��ু �ব�াপনার মা�েম িকভােব সময় ও 

�য়েক  �সাম���ণ �ভােব সম�য় সাধন�ব �ক কম খরেচ অিধক �ণগত মানস�� প� ও �সবা উৎপাদন করতঃ 

অিধকতর �াহক �ি� করা যায়, �স িবষেয় আেলাচনার উে�ে� আেলাচ� কম �শালা বা�বায়ন করা হেয়েছ ।   

কম �শালার িবষয়ব�ঃ 

 কম �শালায় িদন �াপী িনে�া� �মাট ৩ � িবষয় অ�� �� িছল ।  

1. উৎপাদনশীলতার �ল ধারণা, ��� ও ইহার �ফল; 

2. উৎপাদনশীলতা উ�য়েন জাপানী  ফাইভ এস প�িতর �বহার; 

3. উৎপাদনশীলতা উ�য়েন িলন �টকিনকস এ� �লস- ইিলিমেনশন ওেয়ে�জ;  

 �কাস � সম�য়কারী এবং এনিপও’র িসিনয়র িরসাচ � অিফসার,  জনাব এ � এম  �মাজাে�ল হক এবং িরসাচ � 

অিফসার জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন উ� িবষয়�িলর উপর ব��  উপ�াপন কেরন । 

উে�াধনী অিধেবশনঃ 



 
 

      

 

�ধান অিতিথ  : জনাব আলহা� বীর �ি�েযা�া �মাঃ এনা�ল হক, �চয়ার�ান, 

   আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন  

উে�াধন কেরন :  জনাব �মাঃ আব�ল �সাি�র, ��-পিরচালক, এনিপও 

�ধান আেলাচক : জনাব �মাঃ সাম�ল হক, িনব �াহী পিরচালক, আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন  

িবেশষ অিতিথ  : জনাব উইং কমা�ার(অবঃ) �মাঃ ফজ�ল হক, উপেদ�া, আইন সহায়তা �ক�(আসক) 

ফাউে�শন  : জনাব �মাঃ মাহা�র আলম �শখ রােসল িপিভএম, পিরচালক,  

   আনসার ও িভিডিপ উ�য়ন �াংক 

 : জনাব আহেমদ �হােসন চ�ন, পিরচালক, আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন 

 : জনাব �মাঃ জিহ�ল ইসলাম, পিরচালক, আইন সহায়তা �ক� (আসক) ফাউে�শন 

�াগত ব�� : খ�কার সাই�ল ইসলাম সজল, সভাপিত(ঢাকা িবভাগ),  

  আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন 

�কাস � সম�য়কারী : জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক, উ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও । 

িরেসাস � পারসন : (১) জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক, উ��তন গেবষণা কম �কত�া, এনিপও। 

  (২) জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন, গেবষণা কম �কত�া, এনিপও।   

�িশ�নাথ�র সং�া : ১৩২ জন। 

কম �শালার �ান : জাতীয় ��ভবন িমলনায়তন, ৫/িস, ব�ব� এিভিনউ, �িল�ান, ঢাকা । 



 
 

 খ�কার সাই�ল ইসলাম সজল, সভাপিত (ঢাকা িবভাগ), আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন �থেম �াগত 

ব�� উপ�াপন কেরন । এর পর এেক এেক জনাব �মাঃ সাম�ল হক, িনব �াহী পিরচালক, আইন সহায়তা �ক�(আসক) 

ফাউে�শন , জনাব উইং কমা�ার(অবঃ) �মাঃ ফজ�ল হক, উপেদ�া, আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউে�শন, জনাব 

�মাঃ মাহা�র আলম �শখ রােসল িপিভএম, পিরচালক, আনসার ও িভিডিপ উ�য়ন �াংক,  জনাব আহেমদ �হােসন চ�ন, 

পিরচালক, আইন সহায়তা �ক�(আসক) ফাউ�েশন, জনাব �মাঃ জিহ�ল ইসলাম, পিরচালক, আইন সহায়তা 

�ক�(আসক) ফাউে�শন এবং জনাব �মাঃ আব�ল �সাি�র, ��-পিরচালক, এনিপও তােদর ব�� উপ�াপন কেরন ।  

জনাব �মাঃ আব�ল �সাি�র, ��-পিরচালক, এনিপও বেলন, উৎপাদনশীলতা এক� জাতীয় আে�ালন। সরকাের িভশন 

ও িমশন বা�বায়েন উৎপাদনশীলতার িবক� �নই । তাই সকলেক ঐক�ব�ভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়েন কাজ করেত 

হেব। উৎপাদনশীলতা �তীত �দশ, জািত, অ� �কা�ানী ও �ি�গত জীবেন চলা �বই ক�কর। এ �থেক উে�ারেণর 

একমা� উপায় হল উৎপাদনশীলতা ও পে�র �নগত মােনা�য়ন। �কাস � সম�য়কারী জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক তার 

ব�ে� এনিপও’র কম �কা� স�েক� সকলেক অবিহত কেরন। �ধান অিতিথ জনাব আলহা� বীর �ি�েযা�া �মাঃ এনা�ল 

 

 হক বেলন, উৎপাদনশীলতা িশে�র সােথ স�িক�ত । তাই িশ� �িত�ােনর উ�িত করেত হেল অব�ই 

উৎপাদনশীলতা �ি� করেত হেব । এ ধরেণর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক কম �শালা আেয়াজেনর জ� এনিপওেক িতিন 

ধ�বাদ জানান । 

 িরেসাস � পারসনগণ তােদর িনজ িনজ �পপার উপ�াপন কেরন । �থেম জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন উৎপাদনশীলতার 

�ল ধারণা, ��� ও ইহার �ফল স�েক� আেলাচনা কেরন । এরপর জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েন জাপানী ৫ এস প�িতর �বহার এবং  উৎপাদনশীলতা উ�য়েন লীন �টকিনকস এ� �লস ইিলিমেনশন ওেয়ে�জ 

স�েক� আেলাচনা কেরন । 

 সমাপনী অ��ানঃ 

�কাস � সম�য়কারী জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক তার সমাপনী ব�ে� বেলন, কম �শালা� ন�ন উে�া�ােদর 

জ� �বই উপকাের আসেব এবং তারা িনজ িনজ কম �ে�ে� তা কােজ লািগেয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন ঘটােত পারেব । এর 

পর �কাস � সম�য়কারী সকল �িশ�ণাথ�েদর ধ�বাদ জািনেয় অ��ােনর সমাি� �ঘাষণা কেরন।   

 

বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং  িশ� মািলক সিমিত এবং  �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ক��ক 

আেয়ািজত “�বহািরক 5S’’শীষ �ক  কম �শালার �িতেবদন 

 

  গত ৩০ এি�ল, ২০১৭ইং তািরেখ �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন(এনিপও) এবং বাংলােদশ 

ইি�িনয়ািরং  িশ� মািলক সিমিত, ঢাকাএর �যৗথ উে�ােগ “�বহািরক 5S’’শীষ �ক  কম �শালা  বা�বায়ন করা হয় ।  

 



 
 

 

 

 

 

উে�াধনী অ��ানঃ  

 উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ  �াশনাল ��াডাক�িভ অগ �ানাইেজশেনর �� পিরচালক জনাব আ�ল �সাি�র  

“�বহািরক 5S’’শীষ �ক  কম �শালার �ভ উে�াধন কেরন । �ধান অিতিথ  তার ব�ে� বেলন �াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালেয়র অধীন� উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক কায ��ম পিরচালনার জ� এক� 

�পশাদারী সরকাির �িত�ান । অ� �িত�ান Productivity and Quality Improvement এর জ� সরকারী-

�বসরকারী িবিভ� িশ� কারখানােক দ�, উৎপাদনশীল এবং বত�মান িব�ায়েনর �েগ �িতেযাগীতা�লক �িত�ােন পিরনত 

করার লে�� িনয়িমতভােব ব��খী কায ��ম পিরচালনা কের থােক যার মে� �িশ�ণ, �সিমনার/কম �শালা আেয়াজন, 

গেবষণা�লক �িতেবদন �তির, কনসালেট�ী সািভ �স সেচতনতা �চারািভযান ��িত অ�তম । তাছাড়া �িত�ােনর চািহদা 

অ�সাের এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর সহায়তায় �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স (�ইএস) �দান কের 

থােক । িতিন বেলন, অেনেকই মেন কেরন ‘��াডাকশন’ বাড়েলই ‘��াডাক�িভ�’ বাড়েব। এটা �ক নয় বরং 

‘��াডাক�িভ�’ বাড়েলই ‘��াডাকশন’ বাড়েব। িতিন আরও বেলন �য, এনিপও কাইেজন প�িত �েয়ােগর মা�েম িবিভ� 

িশ� �িত�ােনর উৎপাদনশীলতা �ি� তথা িরেজকশন �রট কমােত স�ম হেয়েছ । িবেশষ কের �ট িমলস স�েহ এ 

প�িতর �েয়ােগর ফলাফল �বই উৎসাহ��ক । �িশ�ণ �কােস � সভাপিত িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ 

ইি�িনয়ািরং  িশ� মািলক সিমিত, ঢাকা এর  সভাপিত  জনাব আ�র রা�াক।  ত�র ব�ে� বেলন, �� উৎপাদন 

বাড়ােলও চলেব না, �িত�ােনর উ�িতর জ� উৎপাদনশীলতা �ি� অপিরহায �।  এনিপও �থেক আগত �িতিনিধ দল িবিভ� 

�দশ হেত �িশ�ণ �হন  কের �য  �ান ল� কেরেছন তা বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং  িশ� মািলক সিমিত আেয়ািজত 

কম �শালায় উপি�ত �িশ�ণ �হনকারীেদর  আেরা দ� ও কায �করী কের �লেব । িতিন আেরা বেলন, এনিপও এক� 

সরকারী �িত�ান িহেসেব ���ায় ি� সািভ �স �দান করেত এেসেছন, যা �বই �শংসনীয় । এজ� এনিপও ক��প� এবং 

আগত সকল িরেস �াস পারসনেদর িতিন ধ�বাদ জানান। িতিন সকল �িশ�ণাথ�েদর মেনােযাগ ও আ�িরকতার সােথ 

�কাস �� স�� করার জ� অ�েরাধ জানান । 

উে�াধনী অ��ােন �িশ�ণ �কাস � সম�য়কারীর দািয়� পালন কেরন জনাব আমান উ�াহ ফিকর, উ��তন গেবষণা 

কম �কত�া , এনিপও। উ� �িশ�ণ কম ��চীেত ব�� উপ�াপন কেরন : জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর,উ��তন গেবষণা 



 
 

কম �কত�া ,এনিপও, �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম, গেবষণা কম �কত�া ,এনিপও এবং �সয়দ জােয়দ-উল ইসলাম  পিরসং�ান 

ত�া�স�ানকারী, এনিপও। 

5s : 

5s এক� জাপানী �ােনজেম� প�িত । জাপান 5s প�িত �েয়াগ কের িবে� তােদর অব�ান স��ত রাখেত  

স�ম হেয়েছ। 5s এমন এক� প�িত যা কম ��েল �েয়াগ করেল বত�মান অব�া �থেক উ�ততর অব�ায় �প�ছােনা স�ব 

এবং এর জ� অিতির� অেথ �র �েয়াজন হয় না। ��মা� িচ�া �চতনার এক� পিরবত�ন আনেত হয়। 5s ইংেরজী বণ � ‘‘S” 

িদেয় �� ৫� জাপানী শ� 1) SEIRI (Sort), 2) SEITON (Systematize), 3) SEISO (Shine/Sweep), 4) SEIKETSU 

(Standardize) & 5) SHITSUKE (Sustain). 

 

 

 

1) SEIRI (Sort): SEIRI অথ � বাছাই করা । বাছাই করেত �গেল �থেম যা িক� আেছ তােক �েয়াজনীয় এবং 

অ�েয়াজনীয় এই �ই ভােগ ভাগ করেত হেব । �েয়াজনীয় িজিনস �রেখ অ�েয়াজনীয় িজিনস অপসারণ করেত হেব ।  

2) SEITON (Systematize): �েয়াজনীয় িজিনসপ� এবং অ�েয়াজনীয় িজিনসপ� বাছাই করার পর �েয়াজনীয় 

িজিনসপ� িনয়মতাি�কভােক সাজােত হেব । �দনি�ন জীবেন িক� িজিনসপ� আেছ যা সব সময় কােজ লােগ তা হােতর 

কােছ রাখেত হেব �যন হাত বাড়ােলই পাওয়া যায় । আবার িক� িজিনসপ� �ই িতন িদন পর পর �েয়াজন হয় তা এক� 

�ের রাখেত হেব । এভােব কােজর পিরিধর উপর িনভ�র কের সবিক� সাজােত হেব । এর ফেল সময় �ব কম লাগেব, কম � 

পিরেবশ ��র হেব এবং মানিসক �শাি� আসেব, কােজর �ণগত মান ভাল হেব।  

3) SEISO (Shine/Sweep): পির�ার করা। আসবাবপ�, য�পািত, কলকারখানা অথ �াৎ কম ��ল সব সময় পির�ার-

পিরছ� রাখেত হেব। অপির�ার অব�ায় কাজ করেল িবিভ� �ঘ �টনা ও �রােরা� অ�খ হেত পাের । কােজই পির�ার-

পির��তার �কান িবক� �নই ।  

4) SEIKETSU (Standardize): কােজর পিরেবশেক এমন এক� পয �ােয় িনেয় �যেত হেব �যন �কান �িতব�কতা 

ছাড়া ��রভােব কাজ স�� হয়। 

5) SHITSUKE (Sustain): সব িক� �কঠাক করা হেলা িক� �সটা ধের রাখা �গল না তাহেল সব �চ�া �থ �তায় 

পয �বিসত হেব। কােজই যা িক� অজ�ন করা হয় তা Sustain (�টকসই) করেত হেব । সেচতনা �চার, কম �শালা ,Big 

Cleaning Day,  �িশ�ণ,  ��িতর মা�েম 5s প�িতর অ�শীলন অ�াহত রাখেত হেব । এভােব 5s প�িত অ�শীলেনর  

মা�েম সাজােনা �গাছােনা কম �পিরেবশ �তির কের �ি� এবং �িত�ােনর উ�িতর ধারা সচল রাখেত হেব। যার বা�ব 

উদাহরণ আজেকর আ�িনক জাপান । 

সমাপনী অ��ানঃ 



 
 

কম �শালার  সমাপনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন  িছেলন বাংলােদশ ইি�িনয়ািরং  িশ� মািলক 

সিমিত, ঢাকা এর  সভাপিত  জনাব আ�র রা�াক । সভাপিত �িশ�েনর সমাপনী ব�ে� বেলন  উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েনর িবিভ� কলা-�কৗশল স�কভােব অ�শীলন ছাড়া উৎপাদনশীলতা �ি� করা স�বপর নয় । আেলাচ� কম �শালা  

�থেক �িশ�ণাথ�রা এ সকল কলা-�কৗশল স�েক� ��� ধারনা ও �ান লাভ করেত স�ম হেয়েছ যা আমােদর �ক 

আেরা দ� ও কায �করী কের �লেত িবেশষ সহায়ক �িমকা পালন করেব ।  �কাস � সম�য়কারী তার সমাপনী ব�ে� 

বেলন,   কম �শালা� যেথ� ফল�� হেয়েছ এবং �ি� ও জীবেনর উ�িতর গিতধারােক আেরা �রাি�ত করেব । সকল 

�িশ�ণাথ� অত�� মেনােযাগ ও আ�িরকতার সােথ কম �শালা� �শষ  করায় সবাইেক আ�িরক অিভন�ন ও ধ�বাদ 

জানান এবং অ��ােনর সমাি� �ঘাষণা কেরন। 

 

 

 

 

 
সমেঝাতা �ারক �া�রঃ 
 

উৎপাদনশীলতা আে�ালনেক �বগবান ও �দেশর সামি�ক উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� িশ� উে�া�ােদর �াপক 
অংশ�হণ িনি�েতর লে�� ২৫-০৪-২০১৭ তািরেখ এনিপও এবং নািসব এর মে� এক� সমেঝাতা �ারক �া�র করা 
হেয়েছ । এছাড়াও এফিবিসিসআই, বাংলােদশ উইেমন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ (িবডি�উিসিসআই), বাংলােদশ 
�চ�ার অব ই�াি�জ (িবিসআই)সহ িবিভ� ��ড বিডর সােথ খসড়া সমেঝাতা �ারক �া�র করার উে�াগ �হণ করা 
হেয়েছ । 

 

 উৎপাদনশীলতা িবষয়েক পা���েক  অ�� �ি�করণঃ 
 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) ও উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�র 
সভার িস�া� �মাতােবক উৎপাদনশীলতা িবষেয় �ল  পয �ােয়র ছা�-ছা�ীেদর সেচতন কের গেড় �তালার লে�� ৬�, ৭ম 
ও ৮ম ��ণীর পা���েক উৎপাদনশীলতা িবষয় অ�� �ি�র �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করা হেয়েছ । 
 

 

 উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� কাইেজন (KAIZEN) কম ��চীঃ 
 

িশ�/ �সবা �িত�ােন �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ক��ক KAIZEN কায ��ম পিরচালনা করা 
হয় । KAIZEN এক� জাপানী Management Technique যার ইংেরিজ ভাবাথ � হে� Change 
for better । বাংলােদেশর িবিভ� িশ� �িত�ােন KAIZEN প�িত বা�বায়ন কের উে�খেযা� �য় �িতেরেক 
১০-২৫% উৎপাদনশীলতা �ি� স�ব হেয়েছ ।  

 

পাট িশ�খাত বাংলােদেশর ি�তীয় �হ�ম র�ানী খাত । পাট িশ� এ �দেশর এক� অিধক �� সংেযাজনশীল িশ� 
খাত । উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� জ�রী পদে�প �হণ করেল পাট িশ�েক �ন��ীিবত করাসহ পাটজাত প� র�ানীর 
�াপকতা �ি�র মা�েম জাতীয় অথ �নীিতেক শি�শালী করা �যেত পাের । JICA এর সহায়তায় উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েনর লে�� ৮(আট)� ( জনতা �ট িমলস িলঃ,�বালী �ট িমলস িলঃ, নবা�ন �ট িমলস িলঃ ,�ড 



 
 

বারলপ �ট ই�াি�জ িলঃ , জনতা �ট িমলস িলঃ,�বালী �ট িমলস িলঃ,নবা�ন �ট িমলস িলঃ,ও �ড বারলপ �ট 

ই�াি�জ িলঃ) এ KAIZEN কায ��েম PDCA (Plan-Do-Check-Action) এবং 3s (Seri, 
Seiton and Seiso) প�িতর মা�েম িশ� /�সবা �িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষেয় �ত�� �িশ�ণ 
(OJT) কম ��চী বা�বায়ন  করা  হয় । এনিপও কনসালেট�গণ ধারাবািহকভােব এেকর পর এক িবিভ� িশ� �িত�ােন 
উৎপাদনশীলতা �ি�েত িনরলসভােব কাজ কের যাে� । 

 

 আ�জ�ািতক �ম সং�া (ILO) র সহায়তায় কাইেজন (KAIZEN) কম ��চী বা�বায়ন: 
 

আ�জ�ািতক �ম সং�া (ILO) র সহায়তায় �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর িবেশষ�েদর 

মা�েম KAIZEN প�িতেত ২০০৯-২০১০ অথ � বছের  ১০�  (এেপ� এেডলসী িলঃ,িপকাড � (বাংলােদশ) 
িলঃ,�া�মাক� �ট ওয়�ার িলঃ, নািবে�া িব�ট এ� ��ড ফ�া�রী িলঃ , হীরা িব�ট িলঃ , আল আমীন ��ড 
এ� িব�ট িলঃ,�পপেসা িব�ট �াঃ িলঃ, বন�ল, িব আই ডি�উ � িস , ও আর এম িসেম� িলঃ) এ  চামড়া, 
�বকারী, িশিপং এবং ইেল�িনক িশ� �িত�ােন স�েহ কাজ করা হয় ।  

 
 
 

 
 
 

 এিপও’র সহায়তায় TES (Technical Expert Service) �দানঃ 
 

এিপও’র সহায়তায় ২০০৭-২০০৮ হেত ২০১৫-১৬ পয �� ১৯� িশ� /�সবা �িত�ানস�েহর TES (Technical 
Expert Service) �দােনর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� করা হেয়েছ ।  
 

�টকসই উ�য়ন ল��মা�া বা SDG সং�া� :  

সরকােরর িস�া� �মাতােবক SDG চ�ােল� �মাকািবলার জ� �েত�ক দ�র/সং�ােক ল�� ও অভী� িচি�ত 

কের কম � পিরক�না ��ত করেত বলা হেয়েছ । িনেদ �শনা অ�যায়ী �টকসই উ�য়ন ল��মা�ার চ�ােল� বা�বায়েনর জ� 

এনিপও’র ল�� ও অভী� িচি�ত করা হেয়েছ এবং �স অ�যায়ী কম �পিরক�না ��ত কের ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ ।   

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন এনিপও’র কায ��ম : 

 জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর জ� এনিপও’র পিরচালেকর �ন�ে� ০৬ (ছয়) সদ� িবিশ� �নিতকতা 

কিম� গঠন করা হেয়েছ । এছাড়া ম�ণালেয়র িনেদ �শনা �মাতােবক কম �পিরক�না ��ত করা হেয়েছ । �নিতকতা কিম� 

উ� কম �পিরক�না অ�যায়ী �হীত কায ��ম যথাযথভােব বা�বায়েনর দািয়� পালন কের থােক । এছাড়া এনিপও’র 

িনয়িমত �িশ�ণ কম ��চীেত ��াচার িবষয় অ�� �� রাখা হয় ।  

 

এনিপও’র আইিস� িবষয়ক কায ��মঃ  ‘ 

১. Online Kaizn’ �ক�ঃ মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র এ�আই (a2i) ��া�ােমর সািভ �স 

ইেনােভশন ফা� (SIF) হেত “KAIZEN Online” নামক �ক� অ�েমািদত হেয়েছ এবং এ� বা�বায়েনর 

লে�� ১৮৪০০০০ (আঠার ল� চি�শ হাজার) টাকা বরা� পাওয়া �গেছ ।  �ক�� বা�বািয়ত হেল বত�মােনর �থেক ১৫ 



 
 

�ন �বিশ �িত�ােন একই সােথ উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জাপানী �টকিনক “KAIZEN” বা�বায়ন ও মিনটিরং করা 

স�ব হেব । 

২. ওেয়বসাইট �াপনঃ �াশনাল ওেয়বেপাট �ােলর অধীেন ওেয়বসাইট িনম �ান কের �েয়াজনীয় ত� 

আপেলাড করা হেয়েছ। এর ফেল এনিপও এবং এনিপও’র কায ��ম স�েক� সাধারণ জনগন জানেত পারেছ ।  এছাড়াও 

কম �পিরক�না অ�যায়ী উৎপাদনশীলতা িবষয়ক িবিভ� �িশ�ণ কম ��চী, �সিমনার,ওয়াক�শপ ইত�ািদ স�েক� 

�িশ�ণাথ�গণ জানেত পারেছ। িনেয়াগ িব�ি�, দরপ� িব�ি�, উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে�� বাত�া, �াশনাল 

��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � িবষয়ক ত� সাধারণ মা�েষর �দারেগারায় �পৗঁছােনা যাে� ।  

৩. দ� জনবল �ারা আইিস� �সল �াপনঃ এনিপও �ত িডিজটাল কায ��মেক গিতশীল করার লে�� দ� 

আইিস� জনবল �ারা আইিস� �সল �াপন করা হেয়েছ । এর ফেল এ দ�ের আইিস� িবষয়ক কায ��ম িবিভ� ��ে� 

গিতশীলতা লাভ কেরেছ ।  

৪. Wi-fi Network �াপন: এ দ�ের �তগিত স�� �ড�া� ই�ারেনট সংেযােগর পাশাপািশ  �তগিত 

স�� Wi-fi Network �াপন করা হেয়েছ । এেত এ দ�েরর কম �কত�া ও কম �চারীরা কি�উটার, �াপটপ, �াব ও 

�াট �েফান �মাবাইেলর মা�েম অনলাইন িভি�ক িবিভ� ত� জানেত ও �েয়াজনীয় ��ে� �বহার করেত পারেছ ।   

 

 

 

৫. িডিজটাল সর�ামািদ সং�া�ঃ এনিপও �ত কি�উটার, ি��ার, ��ানার, ফেটাকিপয়ার ইত�ািদ  �বহার 

কের �দনি�ন কায ��ম পিরচালনা করা হে� ।  িক� সকল কম �কত�ােক কি�উটার �দান করা স�ব না হওয়ায় িডিজটাল 

কায ��েম �িতব�কতা আেছ ।  তেব স�িত আরও ১৩ � কি�উটার � এ� ই �� হেয়েছ । এর মে� ২০১৬-১৭ 

অথ �বছর �থেক ১২ � কি�উটার �কনা হেয়েছ ।  

 

৬. ত� ��ি�র �বহারঃ 

 (ক) অ� দ�েরর সকল কম �কত�ােদর ই-�মইল আইিড �খালা হেয়েছ । এর ফেল �েব � �যসব   ��ে�  পে�র হাড �কিপ �দয়া 

হেতা �স সকল অেনক ��ে� ই-�মইেলর মা�েম প� ��রণ করা হে� ।  (খ) এ দ�ের ইউিনেকােডর অধীন বাংলা 

ফ�(িনকষ) �বহার করা হে� ।(গ) �ে�� ি��ার �বহােরর মা�েম কাগেজর �বহার �াস করা হে� ।   

 

আিথ �ক ত� 

৩৯৩৭  -�শনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন  
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 ০০০০ �শনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন  

অ��য়ন রাজ� �য় 

৪৫০০ অিফসারেদর �বতন  
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৪৭৫৫ �িফন ভাতা        ৮৩ ১০৮   

৪৭৬৫ যাতায়াত ভাতা        ১২৫ ১৫০  
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ত� অিধকার :  

সরকাির কাজকেম � ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করেত সরকার ত� অিধকার আইন কেরেছ । এর মা�েম �য �কান 

�িত�ান স�িক�ত ত� �াি� সহজতর করা হেয়েছ । এই আইেনর অধীন �কাশেযা� যাবতীয় ত� এনিপও’র 

ওেয়বসাইেট �কাশ করা হেয়েছ । ত� অিধকার আইন-২০০৯ অ�যায়ী �যসব ত� �দান করা বা�তা�লক নয় �সসব 

ত� �তীত অ� �কান ত� �পেত িনধ �ািরত ফরেমর মা�েম  অথবা সাদা কাগেজ অথবা ইেমইেল দািয়� �া� কম �কত�ার 

িনকট আেবদন করেত হেব  । দািয়� �া� কম �কত�া অনিধক ২০ (িবশ) কম �িদবেসর মে� ত� সরবরাহ করেবন । ত� 

�দােন অপারগ হেল ১০ (দশ) কায � িদবেসর মে� আেবদনকারীেক অবিহত করেত হেব । িনধ �ািরত সময়সীমা অিত�ম 

হওয়ার পর �কউ ত� না �পেল িতিন আপীল িবভােগর ক��পে�র িনকট আপীল করেত পারেবন ।  

ত� অিধকার আইেন ত� স�হেক িতন� ��িণেত ভাগ করা হেয়েছ- 

 �-�েণািদত ত� 

 চািহবামা� �দােন বা� ত� 

 কিতপয় ত� �কাশ বা �দান বা�তা�লক নয় 

 

�-�েণািদত তে�র তািলকাঃ 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর কায ��ম  



 
 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর কম �কত�ােদর নাম, পদবী, দািয়� এবং �েযাজ� ��ে� ফ�া� ন�র   

 ই-�মইল �কানা 

 বািষ �ক �িতেবদন 

 এনিপও’র বােজট ��াপন (অ��য়ন ও উ�য়ন) 

 সকল �কািশত গেবষণা �িতেবদন 

 ত� অিধকার আইন অ�যায়ী িনেয়ািজত দািয়� �া� কম �কত�া, আপীল ক��প� ও ত� কিমশনারেদর নাম, 
পদবী ও �কানা   

 এিপও’র সদ� �� �দশ স�েহর তািলকা 

 ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারার িবধান সােপে� সামািজক িনরাপ�া, দাির� িবেমাচন কম ��চী 
সং�া�  ত� 

 সকল িব�ি�/�ট�ার িব�ি� 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)’র সভা সং�া� ত� 

এই ��িণর আওতা�� ত��েলা এনিপও’র ওেয়বসাইেট  (www.npo.gov.bd) �কাশ করা হেয়েছ। 

 

 

 

চািহবামা� �দােন বা� তে�র তািলকাঃ 

 �বেদিশক �িশ�ণ/িবেদশ �মণ সং�া� ত� 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)’র উে�খেযা� �য় সং�া� সাধারণ ত� 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর বািষ �ক অিডট আপি� ও িন�ি� সং�া� ত� 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর কম �কত�ােদর �শাসিনক ও আিথ �ক �মতা অপ �ণ সং�া� ত�   

 

�য সম� ত� �দান করা বা�তা�লক নয়ঃ 

 ত� অিধকার আইন-২০০৯ এর ৭ ধারায় উে�িখত ত� 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) সং�া� িস�া�/িনেদ �শনা/অ�শাসন 

 রা�ীয় িনরাপ�া ও �গােয়�া কােয � িনেয়ািজত সং�া বা �িত�ান ক��ক �দ� �িতেবদন 

 সরকািরভােব �গাপনীয় িহেসেব �ঘািষত/�ী�ত ত� 

  

ত� সরবরােহর জ� �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশেনর দািয়� �া� কম �কত�ার নাম ও আপীল ক��পে�র ত�।  

দািয়� �া�  কম �কত�ার নাম ও পদবী �মাবাইল/�ফান ও ইেমইল  
 জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 
িসিনয়র িরসাচ � অিফসার 

০১৫৫২৪৩২০৯৮ 



 
 

 

 

 

আপীল ক��পে�র নাম ও পদবী �মাবাইল/�ফান ও ইেমইল  
জনাব  �মাহা�দ আ��া� 

সিচব 

৯৫৬৭০২৪ 
ইেমইল : abdullah.abdullah@gmail.com 

indescoy@moind.gov.bd 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

িস�েজনস চাট �ার 

২.১) নাগিরক �সবা 

�. 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

এবং 
�াি��ান 

�সবার 
�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও 

ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ �দেশর মানবস�দ 

উ�য়েনর জ� 
উৎপাদনশীলতা 
িবষয়ক �িশ�ণ 
�দান  

১। সংি�� �িত�ান হেত দরখা� 
�হণ 
২। ক��পে�র অ�েমাদন �হণ 
৩। সংি�� �িত�ােন �িশ�েণ 
�চী �দান 
৪। সংি�� �িত�ােন উপি�ত হেয় 
�িশ�ণ �দান 

সংি�� 
�িত�ােনর 
িনধ �ািরত 
�ােড 
আেবদন 

িবনা�ে� ৩০ িদন 

 
জনাব এ.�.এম �মাজাে�ল 
হক 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  
�মাবাঃ ০১৫৫২৪৩২০৯৮ 
ইেমইল : 
mozammel_atmo
1 

২ উৎপাদনশীলতা 
উ�য়েনর লে�� 
কনসালেটি� বা 
পরামশ � �দান 

১।সংি�� �িত�ান �থেক আেবদন 
�হণ 
২।ক��পে�র অ�েমাদন �হণ 
৩। িনধ �ািরত �সবা �দােনর জ� 
সময় িনধ �ারণ কের �িত�ানেক 
অবিহতকরণ 
৪। �িত�ােন উপি�ত হেয় সংি�� 
�সবা �দান 

সংি�� 
�িত�ােনর 
িনধ �ািরত 
�ােড 

আেবদন িবনা�ে� ৩০ িদন 

জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  
�মাবাঃ ০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 
ইেমইল : 

nazrul_islam_si 
@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

২.২) দা�িরক �সবা 

�. 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং  
পিরেশাধ প�িত 

�সবা 
�দােনর 
সময়সী

মা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান 
ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

�াশনাল 
��াডাক�িভ� 
এ� 
�কায়ািল� 
এি�েল� 
এওয়াড � 
�দান।   

১। এনিপও’র 
ওেয়বসাইট ও পি�কায় 
িব�ি�র মা�েম দরখা� 
আহবান  
২। আেবদনকারী 
�িত�ান �থেক আেবদন 
�হণ  
৩। আেবদনপ� যাচাই 
বাছাইকরণ 
৪। অ�ােসসেম� কিম�র 
িনধ �ািরত �াইেটিরয়া 
অ�যায়ী ন�র �দান  
৫। �রী �বােড �র �ড়া� 
িস�া� �হণ 
৬। �র�ার �া� 
�িত�ানস�হেক 
আ��ািনকভােব �র�ার 
�দান ।    

১। �রণ�ত 
আেবদন ফরম 
২। 
আেবদনকারীর 
১(এক) কিপ 
ছিব 
৩। �িত�ােনর 
স�ুখভােগর ১ 
(এক) কিপ ছিব 
৪। যথাযথ 
��াে�র উপর 
হলফনামা 
৫। TIN 
সা� �িফেকেটর 
কিপ  
৬। তে�র 
�ামািণক 
দিললািদ 
৭। আেবদন 
ফরেমর টাকা 
�াংেক জমার 
রিশদ ।   

৬� ক�াটাগরীেত �র�ার 
�দান করা হয় । �েত�ক 
ক�াটাগরী অ�যায়ী আেবদন 
ফরেমর  �� পিরেশাধ করেত 
হয়। ক�াটাগরী িভি�ক ফরেমর 
�� িন��প : 
১। ক�াটাগরী-এ : �হৎ িশ�-
৫০০০/- টাকা  
২। ক�াটাগরী-িব : মাঝারী 
িশ�-৩০০০/-টাকা  
৩। ক�াটাগরী-িস : �� িশ�-
২০০০/- টাকা  
৪। ক�াটাগরী-িড : মাইে�া 
িশ�-১০০০/-টাকা  
৫। ক�াটাগরী-ই : ��র িশ�-
১০০০/- টাকা  
৬। ক�াটাগরী-এফ : রা�ায়া� 
িশ� �িত�ান-৪০০০/-  টাকা ।  
আেবদন ফরেমর �� বাবদ 
সংি�� িফ সরকাির খােত (১-
৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) ��জারী 
চালােনর মা�েম জমা িদেত 
হেব ।   

 
 

 
 
 
 

৬০ িদন  
জনাব �মাঃ নজ�ল 
ইসলাম 
ঊ��তন গেবষণা 
কম �কত�া  
�মাবাঃ 
০১৫৫৬৩৩২৫৬৮ 
ইেমইল : 

nazrul_islam_si 
@yahoo.com 

২. 

উৎপাদনশীল
তা উ�য়েনর 
লে�� APO 
এর সহায়তায় 
�টকিনক�াল 
এ�পাট � 
সািভ �স �দান। 

১। সংি�� �িত�ান হেত 

APO এর িনধ �ািরত 
ফরেম আেবদন �হণ  
২। এনিপও’র ক��পে�র 

অ�েমাদেনর পর APO 
�ত আেবদনপ� ��রণ  

৩। APO যাচাই 
বাছাইেয়র পর �ড়া� 
অ�েমাদন 
৪। সংি�� �িত�ানেক 
অবিহতকরণ এবং সময় 
িনধ �ারণ  
৫। সংি�� �িত�ােন 
এ�পাট � �ারা �সবা 
�দান ।  

APO এর 
িনধ �ািরত 
�রণ�ত 

আেবদন ফরম 

১। এ�পাট � সািভ �স �হেণর 
জ� এককালীন ৫০ ডলার। 
২। এ�পাট � থাকাকালীন সমেয় 
�িতিদেনর জ� ১২ ডলার ।  
এনিপও’র পিরচালেকর 
অ��েল ডলােরর সমপিরমাণ 
�ে�র টাকা ক�াশ/�চক 
আকাের �দান করেত হেব ।  

 
 
 
 
০৬ মাস  

 
 
 
 
জনাব �মাঃ 
মিন��ামান 
গেবষণা কম �কত�া 
(িসিস) 
�মাবাঃ  
০১৯১৭৮২৭৮১৫ 
ইেমইল : 

monir_npo01@
yahoo.com 

       

 



 
 

 
২.৩) অভ��রীণ �সবা  

�. 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত 

�েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার 
�� 
এবং 

পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান 
ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. 

�াি� 
িবেনাদন �� 
ও ভাতা 
ম�ির 

১। আেবদনকারীর 
িনকট হেত আেবদন 
�হণ  
২। আেবদন �াি�র পর 
যাচাই বাছাইকরণ 
৩। ক��পে�র 
অ�েমাদন �হণ 
৪। পে�র মা�েম 
আেবদনকারীেক 
অবিহতকরণ 

১। �� �া�তার সনদ (�েযাজ� 
��ে�) 
২। আেবদনকারীর আেবদনপ� 

িবনা�
�� 

০৭ িদন 

জনাব �মাঃ জ��ল 
ইসলাম 
�শাসিনক কম �কত�া  
�মাবাঃ 
০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
ইেমইল : 

zahurul1960 
@yahoo.com 

২. 

আ�েতািষক 
ও �পনশন 
ম�ির 

১। িনধ �ািরত ছেক 
আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন �হণ 
২। আেবদন �াি�র পর 
যাচাই বাছাইকরণ 
৩। ক��পে�র 
অ�েমাদন �হণ 
৪। পে�র মা�েম 
আেবদনকারীেক 
অবিহতকরণ 

১। আেবদনকারী ক��ক �রণ�ত 
�পনশন ফরম ও কাগজপ� স�হ : 
আেবদনপ�, �পনশন ফরম-৩�, 
িসএও িশ� ম�ণালয় ক��ক �শষ 
�বতন সনদ ও চা�রীর িববরণী-৩ 
কিপ, পাসেপাট � সাইেজর ছিব-৪ কিপ, 
ন�না �া�র  ও প�চ আ�েলর ছাপ-৩ 
কিপ, উ�রািধকারী �ঘাষণাপ�-৩ 
কিপ, �শষ কম ��েলর না-দািব সনদ-২ 
কিপ, িবভাগীয় মামলা �নই -২ কিপ, 
জাতীয়তা সনদ-২ কিপ, অ�ীকার-২ 
কিপ, অবসর আেদশ -২ কিপ, চা�রী 
বিহ-১ কিপ, সরকাির বাসা সং�া� 
না-দািব, সকরাির গািড় �বহােরর না-
দািব (�েয়াজনীয় ��ে� সত�ািয়ত 
ফেটাকিপ) । পািরবািরক �পনশন 
(চাকিররত অব�ায় ���বরণ করেল) : 
আেবদনপ�, �পনশন ফরম- ৪ কিপ, 
িসএও িশ� ম�ণালয় ক��ক �শষ 
�বতন সনদ ও চা�রীর িববরিণ-৩ 
কিপ, পাসেপাট � সাইেজর ছিব-৪ কিপ, 
ন�না �া�র ও প�চ আ�েলর ছাপ- ৩ 
কিপ, উ�রািধকারী �ঘাষণঅপ� ও 
নন-�ািরজ সা� �িফেকট -৩ কিপ, 
�শষ কম ��েলর না-দািব সনদ- ২ কিপ, 
িবভাগীয় মামলা �নই- ২ কিপ, 
জাতীয়তা সনদ- ২ কিপ, সরকাির 
বাসা সং�া� না-দািব, অ�ীকার প� -
২ কিপ, অিভভাবক মেনানয়ন সনদ- ৩ 
কিপ, ��� জিনত সনদ -৩ কিপ । 

িবনা�
�� 

১৫ িদন 

জনাব �মাঃ জ��ল 
ইসলাম 
�শাসিনক কম �কত�া  
�মাবাঃ 
০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
ইেমইল : 

zahurul1960 
@yahoo.com 



 
 

    
 

   

�. 
নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 
�� এবং 
পিরেশাধ 
প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 
(নাম, পদিব, �ফান 
ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩. 

ভিব�ৎ 
তহিবল 
অি�ম 

১। িনধ �ািরত ছেক 
আেবদনকারীর িনকট 
হেত আেবদন �হণ 
২। আেবদন �াি�র পর 
যাচাই বাছাইকরণ 
৩। ক��পে�র 
অ�েমাদন �হণ 
৪। পে�র মা�েম 
আেবদনকারীেক 
অবিহতকরণ 

১। আেবদনপ� 
২। িসএও, িশ� ম�ণালয় ক��ক 
ই���ত ভিব�ৎ তহিবেলর 
সংি�� অথ � বছেরর জমা ি�প ।  

িবনা�ে� ০৫ িদন 

জনাব �মাঃ জ��ল 
ইসলাম 
�শাসিনক কম �কত�া  
�মাবাঃ 
০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
ইেমইল : 

zahurul1960 
@yahoo.com 

৩) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা : 

�িমক 
নং 

�িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

০১ �য়ং স�ণ � আেবদন জমা �দান 

০২ যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 
০৩ সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 

৪) অিফেযাগ �িতকার �ব�াপনা (GRS) �সবা �াি�র অস�� হেল দািয়��া� কম �কত�ার সে� �যাগােযাগ ক�ন । 

তার কাছ �থেক সমাধান পাওয়া না �গেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন ।  

�িমক 
নং 

কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� �যাগােযাগ 
করেবন 

�যাগােযােগর �কানা িন�
ি�র 
সময়
সীমা 

০১ 

দািয়� �া� কম �কত�া সমাধান 
িদেত না পারেল 

অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
(অিনক) 

জনাব �মাঃ �মাঃ আ�ল �সাি�র 
�� পিরচালক (চ: দা:) 
�মাবাঃ ০১৭২০১০৭০৩২ 

ইেমইল : npobangla 

@yahoo.com 

০৩ 
িদন 

০২ 

অিফেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত না 

পারেল 
আিপল কম �কত�া 

জনাব এ �ক এম রিফ�ল ইসলাম 
�� সিচব, িশ� ম�ণালয় 
�ফান : ৯৫৫২৭৪৯ ,ইেমইল 

:akmrafiqul.islam3@gmail.com 

০৩ 
িদন 

০৩ 

আিপল কম �কত�া িনিদ �� সমেয় 
সমাধান িদেত না পারেল মি�পিরষদ িবভােগর 

অিভেযাগ �ব�াপনা �সল 

অিভেযাগ �হণ �ক� 
৫ নং �গইট, বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা 
ওেয়ব : www.grs.gov.bd 

 



 
 

ফেটা �ালারী 

 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও ) এর িনিম �ত� িনজ� ভবন  

জিমর পিরমানঃ ০.৪২ একর 
�ট নং- এফ-২০/এ 

�ানঃ �শের বাংলা নগর, ঢাকা । 
�া�িলত �য়ঃ ৬৫৯২.৯২ ল� টাকা  । 

�ময়াদঃ ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ 



 
 

 

 

ন�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড� -২০১৫ এর অনু�ান�েলর �েবশ 

পথ   

 

 

 

 

 

 

 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-২০১৫ �দান অ��ােনর �তারণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� ,এম.িপ �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-২০১৫ 

�দান অ��ান উে�াধন কেরন  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�র�ার িবতরণী অ��ােন উপি�ত(ব� �থেক) এফিবিসআই এর সােবক সভাপিত জনাব আ�ল মাত�ব আহমাদ, িবডার 
িনব �াহী �চয়ার�ান জনাব কাজী �মাঃ আিম�ল ইসলাম, মাননীয় িশ� ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� এমিপ, সােবক িশ� 
সিচব জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া  এবং এনিপও’র সােবক পিরচালক জনাব অিজত �মার পাল 
 

          
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-২০১৫ �দান অ��ােন উপি�ত অিতিথ�ে�র একাংশ 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

      এনিপও এবং নািসব এর  �যৗথ উে�ােগ জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৬ এর �িতপা� িবষেয়  
 �গালেটিবল  �বঠক আেলাচনা  

 

                   

িশ� ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব জনাব �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস এর সােথ পিরচালক, এনিপও জনাব এস. 
এম. আশরা��ামান এর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-১৮ �া�র ও �া�িরত বািষ �ক কম �স�াদন �ি�প� হ�া�র 

 



 
 

                     
 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর সহেযািগতার লে�� এনিপও এবং নািসব এর মে�  
সমেঝাতা �ারক (এমওইউ) �া�র 

 

 

�েকৗশল ও আই� �স�েরর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক উপেদ�া কিম�র ১৬তম সভা 

 



 
 

 

পাট িশ� �স�েরর উৎপাদনশীলতা িবষয়ক উপেদ�া কিম�র ১৫তম সভা  

 

 

এনিপও এর  কায �ালেয়  Big Cleaning Day  বা�বায়ন 

 



 
 

 

কিরম �ট িমল� িলিমেটড ,�ডমরা ,ঢাকায় উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� কাইেজন (KAIZEN) কম ��চীর আওতায়  
ি�িনং Machine পিরদশ �ন 

 

 

“কারখানা পয �ােয় �িতেযাগীতা�লক উৎপাদনশীলতা ও পে�র �ণগত মান উ�য়ন” িবষয়ক �িশ�ণ কম ��িচ 
শা� জালাল ফা� �লাইজার �কা�ানী িলঃ, �ফ�গ�, িসেলট 

 



 
 

       

    হাজী দােনশ িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালয়, িদনাজ�র ।                        �ার �ট িমল� িলঃ, �লনা।  

 

     

     �বহািরক  জাপানী ফাইভ এস (5s) এর উপর  আেলাচনা                   িশ� সহায়তা  �ক�, িবিসক, ব�ড়া  

      

   র�ানী �ি�য়াজাতকরণ এলাকা, ঢাকা ।                   আ�জ�ািতক মানবািধকার সং�া আইন সহায়তা �ক� (আশক) ফাউে�শন ।  



 
 

                                                                      

�ফডােরশন অফ বাংলােদশ �চ�াস � অফ কমাস � অ�া� ই�াি� (এফিবিসিসআই) এর সভাপিতর সােথ  

এনিপও’র মত িবিনময় সভা 

 

   

“Effective Policy of Enhanced National                                 এনিপও এর  কায �ালেয়  Big Cleaning Day 

 Productivity of Agro Processed Products” 

 শীষ �ক �সিমনারবাংলােদশ এে�া �েসসরস এেসািসেয়শন (বাপা) , ঢাকা । 

 

                                                                                     

 



 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল  

বাংলােদশ কন�্যমারা রাইটস �সাসাই� (িবিসআরএস),আসক ফাউে�শন ,ব�ড়া।  

 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল ও আেলাচনা সভা।  

�জলা �শাসন, হিবগ�। 

 

 



 
 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভায় ব�� রাখেছন  

�জলা �শাসক, গাইবা�া। 

 

 

 

�জলা �শাসন, নীলফামারী। 

 



 
 

 

 

ব�ড়া �জলা �শাসন ক��ক আেয়ািজত বণ �াঢ� র �ািল 



 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত র �ািল   

�জলা �শাসন, বােগর হাট। 

 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা, মাদারী�র। 

 



 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত বণ �াঢ�  র �ািল ও আেলাচনা সভা।  

উপেজলা �শাসন, পলাশবাড়ী, গাইবা�া। 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত আেলাচনা সভা।  

�জলা �শাসন, িবিসক ও রাজশাহী �গার িমলস িলঃ, রাজশাহী। 

 



 
 

 

উপেজলা �শাসন, আলীকদম, বা�রবান ক��ক আেয়ািজত আেলাচনা সভা । 

 

 

 

 

 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস- ২০১৬ উদযাপন উপলে�� আেয়ািজত বণ �াঢ� র �ািল ও আেলাচনা  সভা। 

উপেজলা �শাসন, �লবাড়ী, িদনাজ�র। 



 
 

 

 

Members of  59th Session of the APO Governing Body Meeting along with    Mr. 

Md.Mosharraf Hossain Bhuiyan, ndc . Senior Secretary, Ministry of Industries & APO Country 

Director, Bangladesh. (Held in Theran, Republic of Iran .10-12 April ,2017) 

 

 

Workshop on Public-Sector Leadership head of NPO Bangladesh Mr. S.M 
Ashrafuzzaman (joint secretary) attended the workshop (Held in 15-19 May 2017 
Manila, Philippines). 



 
 

 

 

Strategic Planning Workshop for Senior Planning Officers of NPO and APO Liaison Officers  
(19-21July 2017, Japan) 

 

 

 

 

�গিত ই�াি�জ িলিমেটড ,চ��ােম অ�ি�ত  �িশ�ণ কম ��িচর একাংশ  



 
 

 

লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস ,�ডমরা  অ�ি�ত  �িশ�ণ কম ��িচেত  সনদপ� িবতরেণর একাংশ  

 

এিপও এবং িব��াংেকর সহায়তায় ��াবাল �ডেভলপেম� লািন �ং �নটওয়ােক�র আওতায় বাংলােদশ Global Distance 

Learning Centre, �াক িব�িব�ালয়,ঢাকা। 
 
 



 
 

 

জাতীয় পাবিলক সািভ �স িদবস-২০১৭ 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-২০১৫ �া�েদর কেয়কজন 

 

সমা� 



 
 

 

 


