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বািষ �ক �িতেবদন ২০১৫-১৬ 
 
 

ত�াবধােন : 
 

জনাব অিজত �মার পাল এফিসএ 
পিরচালক (অিতির� সিচব) 
এনিপও 

 

স�াদনায় : 
 

        ১। জনাব �মা: আ�ল �সাি�র 
            �� পিরচালক (চ: দা:)    
       
       ২। জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক 
           ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
      
      ৩। িম� আিবদা �লতানা 
  গেবষণা কম �কত�া।  
 

 

সািব �ক সহেযািগতায় : 
 

 ১। জনাব �মাঃ িরপন িময়া 
 পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী। 
   

 ২। িম� শারমীন আ�ার 

 অিফস সহকারী কাম.কি�উটার ��া�িরক। 
  

 

�কাশনায় :  
জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম 
�শাসিনক কম �কত�া  

 

 

 

 



 
 

�চীপ� 

�িমক 
নং 

িবষয়ব� ��া নং 

১.১ এনিপও’র পিরিচিত ১ 

১.২ িভশন ও িমশন  ১ 

১.৩ এনিপও’র কায �াবিল ১ 

২.১ এনিপও'র অগ �ােনা�াম  ২ 

২.২ এনিপও'র বত�মান ও সােবক পিরচালক�ে�র তািলকা ৩ 

২.৩ এনিপও'র জনবল ৩ 

২.৪ কম �কত�ােদর পিরিচিত ও �মাবাইল ন�র ৪ 

২.৫ ২০১৫-১৬ অথ �বছের িপআরএল এ কম �রত কম �কত�ােদর তািলকা ৪ 

৩.১ এনিপও'র �ব�াপনা  ৫-১০ 

৩.২ এনিপও এর আ�জ�ািতক �যাগােযাগ ১১-২০ 

৩.৩ উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালন �ঘাষণা ২০ 

৩.৩ উৎপাদনশীলতা িদবস ২০-২১ 

৩.৪ �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � ২১-২৪ 

৩.৫ উ�য়ন �ক� ২৫ 

৩.৬ আপে�েডশন অফ এনিপও ২৫ 

৪.১ এনিপও’র ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর উে�খেযা� কায ��ম ২৫ 

৪.২ এনিপও'র িবগত সাত বছেরর �িশ�ণ কম ��িচ ২৬ 

৪.৩ �টকসই উ�য়ন ল��মা�া (SDG) সং�া� ২৭ 

৪.৪ জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়েন এনিপও’র কায ��ম ২৭ 

৪.৫ এনিপও’র আইিস� িবষয়ক কায ��ম ২৭-২৮ 

৫.০ আিথ �ক ত� ২৮-২৯ 

৬.০ ত� অিধকার আইন ২০০৯ এর আেলােক ত� �াি� সং�া� ৩০-৩১ 

৭.০ িস�েজন চাট �ার ৩২-৩৩ 

৮.০ ফেটা�ালাির ৩৪-৩৬ 

 



 
 

এনিপও’র পিরিচিত: 

 �া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�" �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। 

জাতীয় এবং কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা �ি�, উৎপাদনশীলতা  উ�য়ন কম ��চী বা�বায়নসহ 

ব��খী কায ��েমর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� তথা জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়ন তরাি�ত করার লে�� এনিপও কায ��ম 

পিরচালনা কের আসেছ। এনিপও আমােদর �দেশর একমা� �িত�ান যা সরকােরর উৎপাদনশীলতা নীিত �ণয়ন ও 

বা�বায়েনর কাজ কের থােক। এছাড়া উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ ও গেবষণার কাজও কের থােক ।  
 

�পক� (Vision):  

 উৎপাদনশীলতার উৎকষ � সাধেন িব� মােনর �িত�ান । 

 

অিভল�� (Mission) :  

  উৎপাদনশীলতা �ি�র জ� কারখানা ও �সবা �িত�ােন �িশ�ণ, পরামশ �, গেবষণা, কািরগরী সহায়তা ও উ�য়ন�লক 

িবিভ� কায ��েমর মা�েম ��/�সবার উৎপাদন �ি�, �ণগত প�িতর উ�য়ন এবং দ� জনবল �তির। 

 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। 

 

 

 

 

১ 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 

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 ১৭.১১.২০৫ 
১৬। জনাব �মা: দািব�ল ইসলাম (অিত: দা:)  ১৮.১১.২০১৫ ২৭.০৩.২০১৬ 

১৭। জনাব অিজত �মার পাল এফিসএ ২৭.০৩.২০১৬ অ�াবিধ 

 

এনিপও'র  জনবল: 

পেদর নাম অ�েমািদত পদ কম �রত �� পদ 
�থম ��নী ২১ ০৯ ১২ 
ি�তীয় ��নী ০১ ০১ ০০ 
�তীয় ��নী ৩৩ ২৯ ০৪ 
চ�থ � ��নী ১২ ১০ ০২ 

�মাট ৬৭ ৫১ ১৬ 
 

 

 

 

৩ 



 
 

কম �কত�ােদর পিরিচিতঃ 

নাম পদবী �মাবাইল নং 

জনাব অিজত �মার পাল এফিসএ পিরচালক ০১৭১২-৭৭৩৪৯৬ 
৯৫৬২৮৮৩ 

জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র ��-পিরচালক (চ: দা:) ০১৭২০-১০৭০৩২ 
৯৫৮৭৫০১ 

জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক  িসিনয়র িরসাচ � অিফসার ০১৫৫২-৪৩২০৯৮ 
৯৫৮৮৪১৭ 

জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম িসিনয়র িরসাচ � অিফসার ০১৫৫৬-৩৩২৫৬৮ 

জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর িসিনয়র িরসাচ � অিফসার ০১৯১১-৬৫৬৫৫৭ 

জনাব �হা�দ আির��ামান িরসাচ � অিফসার ০১৯১৪-৭৫০০০৯ 

জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন িরসাচ � অিফসার ০১৭১৬৯৯১৩৮৬ 
৯৫৮৫৬২৪ 

জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম সহকারী ��া�ামার ০১৫৫৭৭৬৮০০৫ 

িমেসস ফােতমা �বগম িরসাচ � অিফসার ০১৮৭১০৮৩৩৫৮ 

িমেসস আিবদা �লতানা িরসাচ � অিফসার ০১৭২২১৪৩৪২৫ 

জনাব �মাঃ জ��ল ইসলাম �শাসিনক কম �কত�া ০১৭১১৫৮৬৭৭৭ 
৯৫৮৭৪৪৫ 

জনাব �মাঃ রা� আহে�দ িরসাচ � অিফসার (িস.িস) ০১৯২০২৮১০৬০ 

জনাব �মাঃ মিন��ামান িরসাচ � অিফসার (িস.িস) ০১৭২৪৫৯৮৩৬১ 

জনাব �মাঃ �মাঃ আিক�ল হক িরসাচ � অিফসার (িস.িস) ০১৭৪০৫০৬৮৩৪ 

 

২০১৫-১৬ অথ �বছের িপআরএল এ গমন�ত কম �কত�ােদর তািলকা :  

নাম পদবী �মাবাইল নং 

ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম পিরচালক ০১৭১২৭৭৩৪৯৬ 

জনাব আব�ল বাকী �চৗ�রী ��-পিরচালক ০১১৯৯৩৯৬২৬১ 

জনাব �মাঃ মেনায়ার �হােসন িসিনয়র িরসাচ � অিফসার ০১৯১২১৬৮৮৪৭ 

িমেসস মাহ�বা �বগম িসিনয়র িরসাচ � অিফসার ০১৭৬২১২০৬৮০ 

�ােন� নাথ তা�কদার িপ এ � পিরচালক ০১৮১৯১২৬৮১৯ 

 

৪ 

 



 
 

�া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� 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� 

 

৫ 



 
 

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     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� 

 

৬ 



 
 

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

িচিন ও খা� িশ�, �� ও  ��র িশ�, �িষ খাত এবং �সবা খাতস�েহ িব�ত । উে�িখত খাত স�েহর জ� ১০ সদ� 

িবিশ� এক� কের �মাট ৮ � উৎপাদনশীলতা 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 খাত: 

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 খাত :  

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� 

 

৭ 



 
 

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 খাত : 
 

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

২। মহা�ব�াপক/ঊ��তন মহা-�ব�াপক (উৎপাদন িবভাগ), বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন, ঢাকা সদ� 

৩। �ক� �ধান, লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলঃ, ঢাকা      সদ� 

৪। এি�িকউ�ভ ডাইের�র, আলীজান �ট িমলস িলঃ, ঢাকা      সদ� 

৫। �ােনিজং ডাইের�র, জনতা �ট িমলস িলঃ, ঢাকা      সদ� 

৬।কািরগরী উপেদ�া, আলহা� �ট িমলস িলঃ, ঢাকা      সদ� 

৭। �ড�� �ােনিজং ডাইের�র, �বালী �ট িমলস িলঃ, ৬৬, িদল�শা বা/এ, ঢাকা   সদ� 

৮। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 

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

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

 

 

রসায়ন, �ানারী ও �লদার খাত :  
 

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 

 
 
 

৮ 
 



 
 

িচিন ও খা� িশ� খাত : 
 

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� 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 খাত :  

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

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

৩। ঊ��তন মহা-�ব�াপক (উৎপাদন ও �েকৗশল), বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশন সদ� 

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

৫। মহাসিচব, ফাউি� ওনাস � এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ, িবিসক িশ� নগরী, ব�ড়া   সদ� 

৬। মহা�ব�াপক (�টকিনক�াল), িবআরিব �কবল ই�াি�জ িলঃ     সদ� 

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

৮। বাংলােদশ এম�য়াস � এেসািসেয়শন ক��ক মেনানীত একজন সদ�    সদ� 

 

 

 

৯ 



 
 

৯। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা         সদ� 

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

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

 

ব� খাত :  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 



 
 

 

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 : 

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 । ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের বাংলােদশ িন�িলিখত ৪৬ � কম ��িচেত অংশ�হণ কেরঃ 

APO Project 2015-2016 

Sl. 

No. 

Project Title Date & Venue No. of 

participant 

1 Strategic Planning Workshop for APO Liaison 

Officer 

01-03  July, 

2015, Japan 

01 

2 TRC on Lean Production Systems in 

Agribusiness to Improve the Productivity & 

Sustainability of Agribusiness SMEs 

06-10 July, 

2015, Philippines 

02 

3 Training of Trainers and Consultants in Green 

Productivity 

06-24 Jul,2015  

Republic of China.      

02 

4 Advanced Agribusiness Management Course 

for Executives and Managers 

20-24 July,2015. 

Thailand. 

01 

5 Training Course on Management Consultancy 

with Special Focus on Green Productivity 

27 Jul-05 Aug. 

2015 Nadi, Fiji. 

02 

6 Workshop on Change Management in the 

Public Sector 

1-13 August, 2015,  

Sri Lanka 

01 

7 Workshop on Productivity Promotion Practices 

& Strategies for NPOs 

25-28 Aug. 

2015, Singapore 

01 

8 Workshop on Innovation, Incubation, and 

Entrepreneurship. 

24-28 Aug.2015  

Republic of China. 

02 

 

১১ 
 



 
 

Sl. 

No. 

Project Title Date & Venue No. of 

participant 

9 Workshop on Material Flow Cost Accounting 24-28 Aug. 

2015,  Indonesia 

02 

10 Workshop on Agricultural  Productivity 

Management 

22-26 Aug. 

2015 IR  Iran 

02 

11 Observational Study Mission on Innovation and 

Competitiveness in SMEs 

25-28 Aug.,2015  

Republic of Korea. 

01 

12 TRC on Value Addition to Agricultural 

Products for  Increasing Productivity 

07-13 Sept., 

2015, Sri Lanka 

01 

13 International Conference on Applications of the 

Green Productivity Approach in New and 

Emerging Industries 

15-17 Sept.2015 

 Republic of China 

02 

14 MOS Mission on Revitalizing Rural Economics 

for More Inclusive Development 

14-18 Sept.2015 

Republic of China 

01 

15 Co-ordination Meeting of Research on 

Institution offering Productivity Course 

28 Sept.-02 Oct. 2015, 

Vietnam 

01 

16 Workshop on Labor Management Relations 28 Sept.-02 Oct. 2015, 

Japan 

01 

17 Workshop on Diversity Management & Human 

Capital Strategy 

06-09 Oct. 

2015, Pakistan. 

02 

18 TRC on Business Excellence for SMEs 12-15  Oct.   

2015, Singapore 

02 

19 Workshop Meeting of Heads of NPOs 20-22 Oct.2015,  

Singapore 

02 

20 Coordination Meeting of Expert for the 

Research on Agricultural Policies in Asia 

29-30 Oct. 

2015, Japan 

01 

21 TRC Development of Productivity Practitioners 

: Advanced Program 

15 Oct.-06 Nov.2015 

Malaysia 

02 

22 Workshop on Measurement of Productivity in 

the Public Sector 

09-13 Nov. Philippines 01 

23 Top Management Forum with Focus on Smart 

Grids and Green Productivity 

17-19 Nov. 2015 

Republic of Korea. 

02 

24 Workshop for Women on Productivity Tools & 

Techniques for Micro & Small Agri Food 

Processing Business 

16-20 Nov.2015 

Malaysia 

02 

25 TRC on Industrial Engineering Techniques for 

Improvement in SMEs Productivity 

23-27 Nov.2015 

Fiji 

02 

26 MSM on Solar & Renewable Energy 23-27 Nov.2015 

Japan 

02 

১২ 

Sl. Project Title Date & Venue No. of 



 
 

No. participant 

27 MOSM on SMEs Development 30 Nov.-04 Dec.2015,  

Sri Lanka 

01 

28 Workshop on Climate Change Resilient 

Agricultural Systems 

30 Nov.-04 Dec.2015, 

Pakistan 

01 

29 Workshop on Need Assessment of Member 

Countries in Improving Public Sector 

Productivity & Performance 

08-10 Dec.2015 

Philippines 

 02 

30 TRC on Energy Conservation 15-26 Feb. 2016 Japan 06 

31 TRC on Lean Manufacturing System 15-26 Feb. 2016 

Malaysia 

03 

32 TRC on Green Productivity 21-25 March. 2016,Fiji 01 

33 Innovation and Competitiveness in SMEs 29 March-1 April. 2016 01 

34 Conference on Female Workforce participation 

& Productivity Enhancement 

5-7 April, 2016 Japan 01 

35 58th Session of the APO Governing Body 19-21 April 2016 

Indonesia 

01 

36 TRC on Business Excellence for the Public 

Sector 

23-27 May. 2016,Fiji 02 

37 Forum on Labor Management Relations for 

Policy Makers 

17-19 May, 2016 Japan 03 

38 Workshop on Strengthening Institution Offering 

Productivity course 

16-19 May, 2016 

Indonesia 

01 

39 Workshop on Advanced Renewable Energy 14-18 May, 2016 Iran 02 

40 MO SM on Food Safety Management Systems 23-28 May, 2016 

Japan 

01 

41 Workshop on Knowledge Management for 

SME Top Management 

6-10 June, 2016 

Cambodia 

01 

42 Asia Environ Economics Conference 8-10 June, 2016  

Thailand 

02 

42 Workshop on Best Practices of Knowledge 

Management 

14-17 June , 2016 

Mongolia 

01 

43 M O SM on Ag Innovation in Japan to Increase  

Production 

6-10 June, 2016 Japan 01 

44 Workshop on Social Marketing and Networking 

for NPOs 

21-24 June, 2016  

Srilanka 

02 

45 Workshop on Sustainable Community Dev. 27 Jun-03 July, 2016, 

Republic of Korea 

01 

46 TRC on Dev. of Productivity Practitioners 6 June-01 July, 2016, 

Philippines 

01 
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এিপও ক��ক পিরচািলত িবগত সাত বছের অ�ি�ত কম ��িচেত বাংলােদেশর অংশ�হণ 
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�লখিচ�-১ : এিপও’র িবগত সাত বছের(২০০৯-১০ �থেক ২০১৫-১৬) অ�ি�ত কম ��িচর  সং�া 

 

   
     �লখিচ�-২ : এিপও’র িবগত সাত বছের(২০০৯-১০ �থেক ২০১৫-১৬) অ�ি�ত কম ��িচেত বাংলােদশী �িশ�নাথ� অংশ�হেনর সং�া 

১৪ 

 

 



 
 

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

উৎপাদনশীলতা ও �কায়ািল� সং�া� িবিভ� িবষয় �যমন- ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, SA8000, 

CSR, Knowledge Management 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�। ২০১৫-১৬ অথ �বছের িন�িলিখত ০৫ � e-Learning �কাস � অ�ি�ত হয়ঃ  

 

SL Title Duration Total No. of 

Participants 

1. e-Learning Course on Business Excellence for the 

Public Sector 

5-8 October, 

2015 

23 

2. e-Learning Course on Business Excellence for the 

Service Industry 

9-12 November 

2015 

24 

3. e-Learning Course on Good Agricultural Practice 

(GAP) for Greater Market Access 

13-15 October, 

2015 

24 

4. e-Learning Course on Knowledge Management 

(KM) for SMEs Top Management 

16-19 

November, 

2015 

23 

5. e-Learning Course on Non Chemical Pest 

Management in Agriculture 

7-9 December, 

2015 

23 
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এনিপও'র িবগত সাত বছের অ�ি�ত e-Learning �কাস � 
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�লখিচ�-৩ : এনিপও'র িবগত সাত বছের(২০০৯-১০ �থেক ২০১৫-১৬) অ�ি�ত e-Learning �কােস �র সং�া 

 

 

 
�লখিচ�-৪ : িবগত সাত বছের(২০০৯-১০ �থেক ২০১৫-১৬) অ�ি�ত e-Learning �কােস � অংশ�হণকারীর সং�া 
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উে��েয গত (১৬-২৮) আগ�, ২০১৫ �হােটল ৭১, এ এনিপও এবং এিপও'র �যৗথ উে�ােগ DON 

(Development of NPO) ��া�াম অ�ি�ত হয় । “Institutional Strengthening of NPO through the 

Development of Productivity Practitioners” িশেরানােম এই ��িনং �কাস � অ�ি�ত হেয়েছ । উ� �কােস � 

বাংলােদেশর সরকারী ও �বসরকারী �িত�ান �থেক ২৫ জন �িতিনিধ অংশ�হণ কের । এিপও’র �ই জন এ�পাট � এই 

��িনং �কাস � পিরচালনা কেরন ।  

২০১৫-১৬ অথ � বছেরর এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এবং �াশনাল ��াডাক�িভ� 

অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �যৗথ উ�ােগ ০৩� আ��জািতক �িশ�ণ কম ��চী অ�ি�ত হয় । আ��জািতক �িশ�ণ কম ��চী 

স�েহর িব�ািরত িন��পঃ- 

“Mainstreaming Climate Change Adaptation in Agriculture” শীষ �ক কম �শালা গত ২৫-২৮ এি�ল 

২০১৬ ফার� �হােটল এ� িরেসাট �স এ অ�ি�ত হয় । উ� কম �শালায় ১৫� �দেশর �মাট ২৬ জন �িতিনিধ অংশ�হণ 

কেরন। �িষর উ�য়েণ জলবা�র পিরবত�ন, জাতীয় �িষ উ�য়েন জলবা� পিরবত�েনর �কৗশল িনধ �ারণ এবং এিপও 

সদ��� �দেশ জলবা� পিরবত�েনর একশন �ান �তির করা িছল এই কম ��চীর উে�� । 

 

“Workshop on Mainstreaming Climate Change Adaptation in Agriculture” 
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“Workshop on Mainstreaming Climate Change Adaptation in Agriculture” 

 “Training Course for Energy Management System Auditors: ISO 50001 শীষ �ক” 

�সিমনার িবগত ০৮-০৫-১৬ হেত ১২-০৫-২০১৬ তািরখ, ফার� �হােটল এ� িরেসাট �স এ অ�ি�ত হয়  । উ� �সিমনাের 

বাংলােদশসহ এিপও’র  সদ��� ১৫� �দশ হেত �মাট ২৭ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন । িশ� �িত�ান স�েহর 

�ালানী খরচ কমােত এবং �িত�ােনর �ালানী কম ��মতা উ�ত করেত ঊ��তন ও দািয়�শীল কম �কত�ােদর ISO 50001 

প�িতর �ধান উপাদান স�েক� �িশ�ণ �দান করা এই কম ��চীর �ধান উে�� িছল ।  

 

“Training Course for Energy Management System Auditors: ISO 50001” 

১৮ 

 



 
 

 

“Training Course for Energy Management System Auditors: ISO 50001” 

  “International Training Course on Organic Agro industry  Development 

Leadership Course in Asia” িবষয়ক �িশ�ণ কম ��িচ গত ২৮ �ম-০৩ �ন, ২০১৬ ব�ড়া, বাংলােদশ এ অ�ি�ত 

হয় । উ�  �িশ�ণ কম ��চীেত বাংলােদশসহ এিপও’র  সদ��� ১৫� �দশ হেত �মাট ২৭ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ 

কেরন । উ� �িশ�ণ কম ��চীর উে�� িছল �জব িশে� �ন��দানকারী �িত�ােনর উৎপাদনশীলতা এবং �িষর �টকসই 

উ�য়েনর জ� িব��াপী �জব �িষিশে�র সা�িতক ও উঠিত উ�য়ন স�েক� অংশ�হণকারীেদর ধারণা �দান করা । 

এছাড়া �িষিশ� �ব�াপনায় �নটওয়ািক�ং িকভােব আরও উ�ত করা যায় এ স�েক� ধারণা �দান করা হয় ।  

 

“International Training Course on Organic Agro industry  Development Leadership Course in Asia” 
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উ� আ��জািতক �িশ�ণ কম ��চীর উে�াধনী অ��ােন  এনিপও পিরচালক (�� সিচব), জনাব অিজত �মার 

পাল এফিসএ উপি�ত �থেক �াগত ব�� �দান কেরন । �ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালেয়র মাননীয় 

�িতম�ী জনাব মিশউর রহমান রা�া �ধান অিতিথ িহেসেব উ� �িশ�ণ কম ��চীেত উপি�ত িছেলন । 

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।  

 

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। 

 

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 জাতীয়ভােব 

সারা �দশ�াপী ‘‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস’’ পালন করা হেয়েছ । 

এবােরর উৎপাদনশীলতা িদবেসর �িতপা� “�পক�-২০২১ বা�বায়েন �েয়াজন বিধ �ত উৎপাদনশীলতা অথ �াৎ 

Achieve vision 2021 through increased productivity”। উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে� বণ �াঢ� 

i¨vjxi আেয়াজন করা হয় ।  

২০ 



 
 

 

i¨vjx‡Z িবিভ� সরকারী/ �বসরকারী �িত�ােনর কম �কত�া-কম �চারীসহ িশ� ম�ণালেয়র উ� পদ� কম �কত�াগণ 

অংশ�হণ কেরন । জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে� িসরডাপ িমলনায়তেন এক �সিমনােরর আেয়াজন করা হয় । 

উ� �সিমনাের উপি�ত িছেলন বািণজ� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব �তাফােয়ল আহেমদ । এছাড়া ম�ণালেয়র 

সিচবসহ অ�া� উ� পদ� কম �কত�াগণ উপি�ত িছেলন । �সিমনাের �ব� উপ�াপন কেরন ড. খ�কার �গালাম 

�মায়াে�ম, অিতির� গেবষণা পিরচালক, িসিপিড। উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে� মহামা� রা�পিত, �ধানম�ী, িশ� 

ম�ী, �িষ ম�ী, �ম �িতম�ী, এফিবিসিসআই এর সভাপিত, িশ� সিচব, এিপও �সে�টারী �জনােরল এর বাণী এবং 

বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন উৎপাদনশীলতা আে�ালন ও এনিপও’র �িমকা স�িলত �ব�সহ এক� িবেশষ 

��াড়প� �কাশ করা হয়। এ উপলে� �দেশর বের� �ি�গেণর �লখাসহকাের এক� �রিণকাও �কাশ করা হয়। 

 

উৎপাদনশীলতা িদবস উপলে� i¨vjx 

�া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� (২৫০ জেনর অিধক কম �রত �িমক/কম �চারী) 

  (খ) ক�াটাগরী-িব : মাঝাির িশ� (১০০-২৫০ জন কম �রত �িমক/ কম �চারী) 

 ২১ 



 
 

 

(গ) ক�াটাগরী-িস : �� িশ� (২৫-৯৯ জন কম �রত �িমক/কম �চারী) 

  (ঘ) ক�াটাগরী-িড : মাইে�া িশ� (১০-২৪ জন কম �রত �িমক/কম �চারী) 

  (ঙ) ক�াটাগরী-ই : ��র িশ� (পািরবািরক সদ�েদর �াধা� িবিশ� িশ� �িত�ান যার জনবল সেব �া� ১০ জন) 

  (চ) ক�াটাগরী-এফ: রা�ায়� িশ� �িত�ান  

 

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

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

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

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 । গত ৯ আগ� ২০১৫ তািরেখ �ব �াণী �হােটেল ি�তীয় বােরর মত 

�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান অ��ােনর আেয়াজন করা হয় । উ� অ��ােন উপি�ত 

িছেলন মাননীয় িশ�ম�ী ও িসিনয়র সিচব মেহাদয় । এবার ১৭ � �িত�ানেক ৬ � ক�াটাগরীেত এওয়াড � �দান করা হয়। 

�র�ার �া� �িত�ানস�হ হেলা : 

 
 

২২ 
 



 
 

ক�াটাগরী-এ (�হৎ িশ�) 
১। ি��শ আেমিরকান �টা�ােকা বাংলােদশ �কা�ানী িলিম�ড 

২। �লনা িশপইয়াড � িলিমেটড 

৩। িব আর িব �কবল ই�াি�জ িলিমেটড 

 
ক�াটাগরী-িব (মাঝারী িশ�) 
৪। এনািজ��াক ইেল�িন� িলিমেটড 

৫। তামাই নীট ফ�াশন িলঃ 

৬। িস আই িব এল �টকেনালিজ কনসালেট�স িলঃ 

 
ক�াটাগরী-িস (�� িশ�) 
৭। �মসাস � রিন এ�াে�া ইি�িনয়ািরং 

৮। ি�� �কিমক�াল �কা�ানী িলঃ 

৯। �রিজ�া� ই�াি�জ িলঃ 

 
ক�াটাগরী-িড (মাইে�া িশ�) 
১০। খান �বেকলাইট ��াডা�স 

১১। ব�ন সমাজ উ�য়ন সং�া (িবএসইউএস) 

 
ক�াটাগরী-ই (��র িশ�) 
১২। অধরা িবউ� পাল �ার এ� হ�াি��াফট ��িনং �স�ার 

১৩। িপ�ন 

১৪। �হ �খন 

 
ক�াটাগরী-এফ (রা�ায়� িশ�) 
১৫। য�না ফা� �লাইজার �কা�ানী িলিমেটড 

১৬। আ�গ� ফা� �লাইজার এ� �কিমক�াল �কা�ানী িলিমেটড 

১৭। �াশনাল �উবস িলিমেটড 

 

 

২৩ 



 
 

 

 

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

 

 

মাননীয় িশ�ম�ীর কাছ �থেক �র�ার �হণ করেছন �লনা িশপইয়াড � িলঃ এর �ব�াপনা পিরচালক 

 

২৪ 

উ�য়ন �ক� :  



 
 

 ক) গত ১০/১১/২০১৫ তািরেখ একেনক সভায় “Construction of Office Building for National 

Productivity Organisation (NPO) and Department of Patents, Designs & Trademarks 

(DPPT) With Modern Facilities”  শীষ �ক �ক�� শত� সােপে� একেনক অ�েমাদন করা হেয়েছ । একেনক 

সভার শত� �মাতােবক ৬৬৫৪.১১ ল� টাকার িডিপিপ �ণ �গঠন কের িশ� ম�ণালেয়র মা�েম পিরক�না কিমশেন ��রণ 

করা হেয়েছ ।   

 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 সহাপিরচালেক উ�িতকরণসহ সাংগঠিনক কাঠােমা �ণ �িব�ােসর ��াব ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ ।   

 

এনিপও’র ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর উে�খেযা� কায ��ম 

কায ��ম একক ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর অজ�ন 
�িশ�ণ ও কম �শালা  সং�া ৩৯ 

�িশ�ণ �হণকারীর সং�া ১৮০৬ 
গেবষণা �িতেবদন  সং�া ৮ 
�ি�কা / �পা�ার িবতরণ  সং�া ২১৯০০ 
আ�জ�ািতক �িশ�ন/ �সিমনার  সং�া ৩ 
ই-লািন �ং �কাস �  সং�া ৫ 
কারখানায় ফাইভ এস ও িকউিস সােক�ল 
�েয়াগ  

সং�া ২৮ 

KAIZEN কম ��চী বা�বায়ন  সং�া ২ 

�টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স (TES) �দান সং�া ১ 

িশ� খােত অবদােনর জ� �র�ার এবং 
�ী�িত 

সং�া ১৭ 

সেচতনতা �চারািভযান সং�া ২০ 
উপা� সং�হ সং�া ৮১ 
�বসরকারী সং�ার সােথ আেলাচনা সং�া ১৯ 

 

 

২৫ 



 
 

এনিপও'র িবগত সাত বছেরর �িশ�ণ কম ��িচ 

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

২৪ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ৩৫ ৩৯ 

 
�িশ�ণাথ�র  
সং�া 

৭২৯ ৭৮৬ ৮০৫ ৭৫০ ৭৭৪ ১২৬৮ ১৮০৬ 

 

 
           �লখিচ�-৫ : িবগত সাত বছের(২০০৯-১০ �থেক ২০১৫-১৬) অ�ি�ত �িশ�েণর সং�া 
 

     
       �লখিচ�-৬ : িবগত সাত বছের(২০০৯-১০ �থেক ২০১৫-১৬) অ�ি�ত �িশ�েণ অংশ�হণকারীর সং�া 

 

২৬ 

 



 
 

�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�ে� ৪ (চার) 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। 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� ।  

 

২।  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 ।  

 

৩। 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 ।   

 

৪। ি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� ২০১৫-১৬ 

অথ �বছর �থেক এক� কি�উটার �কনা হেয়েছ । অবিশ� ১২ � কি�উটার �কনার জ� ২০১৬-১৭ অথ �বছের অথ � বরা� 

পাওয়া �গেছ । আশা করা যাে�, এই ১২ � কি�উটার �কনা স�ব হেল এনিপও �ত িডিজটাল কায ��ম আরও �বগবান 

করা যােব ।  

 

 

 

২৭ 



 
 

৫। 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� ।   
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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। 

৩০ 

 



 
 

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 �মাঃ �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস 
িসিনয়র সিচব 

৯৫৬৭০২৪ 
indescoy@moind.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

৩১ 



 
 

িস�েজনস চাট �ার 

নাগিরক �সবা 

�. 
নং 

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

এবং �াি��ান 

�সবার 
�� 
এবং  

পিরেশাধ 

�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 

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

িবনা�ে� ৩০ িদন 

 
জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র 
��-পিরচালক (চ: দা:)  
�ফান : ৯৫৮৭৫০১ 
�মাবাঃ ০১৭২০১০৭০৩২ 
ইেমইল : 
npobangla@yahoo.com 

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 

 

 

 

 

 

 

৩২ 

      



 
 

�ািত�ািনক �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. �া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�-
২৫০০/- টাকা  
২। ক�াটাগরী-িব : মাঝারী 
িশ�-১৫০/-টাকা  
৩। ক�াটাগরী-িস : �� িশ�-
১০০০/- টাকা  
৪। ক�াটাগরী-িড : মাইে�া 
িশ�-৫০০/-টাকা  
৫। ক�াটাগরী-ই : ��র িশ�-
৫০০/- টাকা  
৬। ক�াটাগরী-এফ : রা�ায়া� 
িশ� �িত�ান-২০০০/-  টাকা ।  
িহসােবর নাম : িডিডও, 
এনিপও 
িহসাব ন�র : ৩৩০০৮৭০৬ 
�সানালী �াংক (িশ� ভবন) 
কেপ �ােরট শাখা ।    

 
 

 
 
 
 

০৬ মাস  

 
 
 
 
জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র 
��-পিরচালক (চ: দা:)  
�ফান : ৯৫৮৭৫০১ 
�মাবাঃ ০১৭২০১০৭০৩২ 
ইেমইল : 
npobangla@yahoo.com  

২. উৎপাদনশী
লতা 
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 আ�ল �সাি�র 
��-পিরচালক (চ: দা:)  
�ফান : ৯৫৮৭৫০১ 
�মাবাঃ  ০১৭২০১০৭০৩২ 
ইেমইল : 
npobangla@yahoo.com  

    ৩৩   



 
 

ফেটা �ালারী 

      
                 উৎপাদনশীলতা িদবস-২০১৫ উপলে�� আেয়ািজত �সিমনাের উপি�ত মাননীয়  বািণজ� ম�ী ও অ�া� স�ািনত অিতিথ�� 

 

             
                  ফারস �হােটল এ� িরেসাট � এ আেয়ািজত আ�জ�ািতক কম �শালায় ব�� িদে�ন িশ� ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব মেহাদয় 

 

 

 

 

 

৩৪ 



 
 

          
                 ফারস �হােটল এ� িরেসাট � এ আেয়ািজত আ�জ�ািতক কম �শালায় এনিপও’র পিরচালক অিজত �মার পাল এফিসএ 

        
                          কাফেকা �ত আেয়ািজত �িশ�েণ �িশ�ণাথ�েদর সােথ এনিপও’র িরেসাস � পারসন�� 

 

 

 

 

 

৩৫ 



 
 

     
                                         �াক িব�িব�ালেয় আেয়ািজত ই-লািন �ং �কােস � অংশ�হণকারী�� 

 

 
িশ� ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব মেহাদয় এনিপও’র সােবক িলয়ােজ� অিফসার জনাব আ�ল বাকী �চৗ�রীেক কােজর �ী�িত স�প স�ান �চক 

�ফেলা সনদ �দান করেছন 

 

 

 

 

৩৬ 


