
�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 
িশ� ম�ণালয়  

সাংগঠিনক কাঠােমা (T O & E)    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

উঃ গঃ কঃ 
(রসায়ন িশ�)  

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক  
    কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ Awdm mnvqK 

 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
    কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ Awdm mnvqK 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
    কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ Awdm mnvqK 

 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
     কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ Awdm mnvqK 

জনবল-৭ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

১স�ট-��া�িরক 
    কাম কি�ঃ অপাঃ 

১ Awdm mnvqK 

জনবল-৮ 
১উঃ গঃ কঃ 

২ গঃ কঃ 

২ পিরঃ ত�াঃ 

২ অিফস সহঃ কাম কি�ঃ ��াঃ 

১ Awdm mnvqK 

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 ��-

এ�ািসসেট� ��া�ামার (আইিস� 
�সল)

�শাসিনক কম �কত�া 

জনবল-1 

১ এ�িসস�া� ��া�ামার  
 

 

জনবল-১৭ 

১ �শাসিনক কম �কত�া 

১ িহসাব র�ক 

১ সহকারী লাইে�রীয়ান 

১ উ�মান সহকারী 

১ �টিলেফার 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 ফেটাKwc Acv‡iUi 

২ �াইভার 

১ Awdm mnvqK 

২
যানবাহন ও �� সর�ামািদর িববরণ 

যানবাহন 

৩  মাইে�াবাস 

৬  �মাটর সাইেকল 

৩  বাই-সাইেকল 

সর�ামািদ 

৭   কি�উটার 

২   ফেটাকিপ �মিশন 

২   �ি�েক�ং �মিশন 

২   এয়ার কি�শনার 

৫   টাইপরাইটার (ইংেরিজ) 
১১ টাইপরাইটার (বাংলা) 
 
 

১    মাইে�ােফান িসে�ম 

১    ইেলকি�ক টাইপরাইটার 

৬    িডসেপ�-কাম-ি�ি�ং         
         ক�াল�েলটর 

১    ওভারেহড �েজ�র 

১    মাি�িমিডয়া �েজ�র 

১    ফ�া� �মিশন 

২২  পেকট ক�াল�েলটর 

১    (৫+২৫) িপএিবএ� 

১    �া�ফােরি� �মকার 

১    ইেলকি�ক ��নিসল কাটার 

১    �পপার কাটার 

 

জনবেলর সারসংে�প 
�িমক 

নং 

পেদর নাম �বতন ��ল (জাঃেবঃে�ঃ 
২০০৯ এর) 

পদ সং�া 

 �থম ��নী 
১. পিরচালক  ২২২৫০-৩১২৫০/- ০১(এক) 

২. ��-পিরচালক  ১৮৫০০-২৯৭০০/-  ০১(এক) 

৩. উ��তন গেবষণা কম �কত�া  ১৫০০০-২৬২০০/- ০৬(ছয়) 

৪. গেবষণা কম �কত�া  ১১০০০-২০৩৭০/-  ১২(বার) 

৫. এ�িসস�া� ��া�ামার  ১১০০০-২০৩৭০/-  ১(এক) 

 ি�তীয় ��ণী 
৬. �শাসিনক কম �কত�া  ৮০০০-১৬৫৪০/-  ০১(এক) 

 �তীয় ��ণী 
৭. পিরঃ ত�া�স�ানকারী  ৫৯০০-১৩১২৫/-  ১২(বার) 
৮. িহসাব র�ক  ৫৫০০-১২০৯৫/-  ০১(এক) 
৯. সহকারী লাইে�রীয়ান  ৫৫০০-১২০৯৫/-  ০১(এক) 
১০. স�টিলিপকার কাম কি�ঃ অপােরটর৫ ৫০০-১২০৯৫/-  ০১(এক) 
                                                               

১১. উ�মান সহকারী  ৫২০০-১১২৩৫/-  ০১(এক) 
১২. স�ট ��া�িরক কাম কি�ঃঅপােরটর ৫২০০-১১২৩৫/-  ০৬(ছয়) 
                                                              

১৩. অিফস সহঃকাম কি�ঃ ��া�িরক ৪৭০০-৯৭৪৫/-  ০৬(ছয়) 
১৪. িবল �াক�                            ৪৭০০-৯৭৪৫/-  ০১(এক) 
১৫. �টিলেফান অপােরটর                ৪৭০০-৯৭৪৫/-  ০১(এক) 
১৬. �াইভার                              ৪৭০০-৯৭৪৫/-  ০২(�ই) 
১৭. ফেটাKwc Acv‡iUi         ৪৪৮০-৮৫৯০/-  ০১(এক) 

 চ�থ � ��ণী 
২০. Awdm mnvqK  ৪১০০-৭৭৪০/-  ৯(নয়) 
২১. wbivcËv cÖnix  ৪১০০-৭৭৪০/-  ২(�ই) 
২২. cwi”QbœZv Kg©x  ৪১০০-৭৭৪০/-  ১(এক) 

--------------------------------------------------------------------------- 
                                                        সব �েমাট ৬৭ (সাতষি�) 
 
 
 

উঃ গঃ কঃ = উ��তন গেবষণা কম �কত�া 
গঃ কঃ = গেবষণা কম �কত�া 
পিরঃ ত�াঃ = পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১০. পিরক�না দিললসহ সরকারী নীিতমালায়  উৎপাদন-
শীলতা কনেস� সংেযাজন ও বা�বায়েন পরামশ � 
�দান; 

১১.  কারখানা পয �ােয় ম�রীর সিহত উৎপাদনশীলতার   
�যাগ�� �াপেন প�িতগত উপায় িনণ �েয়র �াপাের  
সমী�া পিরচালনা ও সরকারেক পরামশ � �দান করা; 

১২. �টািকও� এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন  
(এিপও) এর �ফাকাল পেয়� িহেসেব    উৎপাদনশীলতা 
উ�য়ন িবষয়ক কায ��ম বা�বায়েনর  দািয়� পালন 
করা এবং এিপও সদ��� অ�া�  �দেশর (২০�) 
সংেগ উৎপাদনশীলতা কম �কা� িবষেয় �যাগােযাগ র�া 
করা; এবং    

১৩.  কম ��চী বা�বায়েনর লে�� �বেদিশক �িশ�ণ, 
�সিমনার, কম �শালা, �ািড � িম�ং, �টকিনক�াল এ�পাট � 
সািভ �স ইত�ািদ কম �কা� বাংলােদেশ পিরচালনা ও 
বা�বায়ন করা।  

কায �াবলীঃ 
১. উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� সেচতনতা �ি� ও উ�ু�করণ; 
২. উৎপাদনশীলতার উপর �িশ�ণ পিরচালনা; 
৩. উৎপাদশীলতা জিরপ ও সমী�া এবং গেবষণা  কায ��ম 

পিরচালনা; 
৪. উৎপাদনশীলতা ত� ভা�ার গঠন ও স�ি�করণ; 
৫. উৎপাদনশীলতা িবষেয় উ�ু�করেণর জ� �চার সাম�ী  �তির 

ও িবতরণ; 
৬. উৎপাদনশীলতা উ�য়েন কনসালেট�ী �সবা �দান; 
৭. কারখানা/�িত�ান পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন 

ও ইহার কায ��েম সহায়তা �দান; 
৮. উৎপাদশীলতা �ি�েত �ান ও অিভ�তা িবিনমেয়র জ� 

�সিমনার/কম �শালা/আেলাচনা সভা আেয়াজন;   
৯.  উৎপাদনশীলতা পিরমােপর িনণ �য়ক উ�াবন;     

পিরচালক ৬৭ 

জনবল-৩ 

১পিরচালক 

১স�টিরিপকার কাম কি�ঃ 
অপাঃ 

১Awdm mnvqK 

 

��-পিরচালক 

জনবল-৩ 
১��-পিরচালক 

১স�ট-��াঃ কাম কি�ঃ 
অপাঃ 

১ Awdm mnvqK 


