প্রসঙ্গ কথা
বাাংলাদেদের শেল্পায়দের রূপকার হাজার বছদরর শ্রেষ্ঠ বাঙাশল জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু শ্রেখ মুশজবুর রহমাদের লাশলি স্বপ্ন শ্রসাোর
বাাংলা গড়ার প্রিযয় শেদয় িার সুদ াগ্য উত্তরসূশর বিতমাে সরকাদরর মােেীয় প্রধােমন্ত্রী শ্রেখ হাশসো ২০৩১ সাদলর মদে বাাংলাদেেদক উচ্চ
মেম আদয়র এবাং ২০৪১ সাদলর মদে উন্নি ও সমৃদ্ধ বাাংলাদেে গড়ার রূপকল্প গ্রহণ কদরদছে। একটি সমৃদ্ধ ও উন্নি জাশি গঠদে
উৎপােেেীলিাদক জািীয় আদদালে শহদসদব গদড় শ্রিালার শ্রকাে শবকল্প শ্রেই। এরই ধারাবাশহকিায় জাশির শপিার স্বদপ্নর শ্রসাোর বাাংলা
শবশেমতাদণ ২০১১ সাদল ০২ অদটাবরদক মােেীয় প্রধােমন্ত্রী শ্রেখ হাশসো ‘জািীয় উৎপােেেীলিা শেবস’ শহদসদব শ্র াষণা কদরে।

ত
ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও) মােেীয় প্রধােমন্ত্রী শ্র াশষি উৎপােেেীলিাদক জািীয় আদদালে শহদসদব
গদড় শ্রিালার মােদম শ্রেদের অথ তনেশিক উন্নয়ে ত্বরাশবিি করদি কাজ কদর াদে।
চতুথ ত শেল্পশবপ্লদবর চযাদলঞ্জ এবাং
শ্রেকসই উন্নয়ে লক্ষ্যমাত্রার চযাদলঞ্জসমূহ শ্রমাকাদবলার জন্য শবশিন্ন পশরকল্পো গ্রহণ কদরদছ। এ লক্ষ্য অজতদে এবাং দ্রুি বধ তেেীল শবশ্ব
ত
অথ তেীশির সাদথ িাল শমশলদয় চলার অশিপ্রাদয় ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও) শবশিন্ন খাি, উপ-খাি এবাং কুটির
শেল্পসহ এসএমই ও শেল্প/শ্রসবা প্রশিষ্ঠা
উৎপােেেীলিা উন্নয়দে যুদগাপদ াগী কলাদকৌেল সম্পশকতি প্রশেক্ষ্ণ, শ্রসশমোর/কমতোলা,
পরামেত শ্রসবা, কাশরগরী সহায়িা প্রভৃশি কা তক্রম বাস্তবায়ে করদছ। শেল্প, শ্রসবা ও কৃশষ শ্রসটদরর আওিাধীে প্রশিষ্ঠাে সমূদহর
কমতকিতা/কমতচারী ও েশমকদের েক্ষ্িা উন্নয়দের
ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি
ত
অগাোইদজেে(এেশপও)
প্রশেক্ষ্ণ কমতসূশচ পশরচালো কদর থাদক। এেশপও প্রশি অথ তবছ একাশধক গদবষণা কা তক্রম পশরচালো
কদর থাদক। সম্প্রশি এেশপও’র গদবষণা কা তক্রদমর অাংে শহদসদব শেল্প মন্ত্রণালদয়র উৎপােেেীলিা পশরমাদপর জন্য “Productivity
Measurement and Analysis of the Ministry of Industries” েীষ তক গদবষণা কা তক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। এছাড়া এেশপও
েপ্তদরর শ্রেশোং কমতসূশচর চাশহো ও থাথ তিা াচাইদয়র জন্য “Effectiveness of Productivity Improvement Training
Program of NPO” এবাং শজশডশপদি শ্রলোর শ্রসটদরর অবোে আদরা বৃশদ্ধ করার জন্য “Bangladesh Leather Sector
Condition, Challenges and Opportunites” েীষ তক গদবষণা পশরচালো করা হদয়দছ। গদবষণা কা তক্রদমর পাোপাশে এেশপও
শবশিন্ন প্রশিষ্ঠাদের িথ্য সাংগ্রদহর মােদম উৎপােেেীলিার গশি প্রকৃশি শেণ তয় পূব তক সমস্যা শচশিি কদর সম্ভাব্য সমাধাদের উপায় বণ তো
পূব তক শরদপাে ত প্রণয়ে কদর থাদক। জাে তাল এবাং বুদলটিে প্রকাে করাও এেশপও এর শেয়শমি কাজ।
ও শ্রোশকওস্থ Gwkqvb
†cÖvWvKwUwfwU AM©vbvB‡Rkb (GwcI) Gi evsjv‡`‡k †dvKvj c‡q›U wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb
Ges GwcI Gi
(২১টি)
mg~‡ni m‡½ Drcv`bkxjZv Kg©KvÛ wel‡q wbqwgZ †hvMv‡hvM রক্ষ্া
এছাড়াও
”
এর শিশত্তদি শেল্প, শ্রসবা ও কৃশষ শ্রসট র শ্রসরা প্রশিষ্ঠােদক স্বীকৃশি স্বরূপ প্রশিবছর “ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি এন্ড শ্রকায়াশলটি এশিদলন্স
অযাওয়াড ত এবাং ইন্সটিটিউেোল এশপ্রশসদয়েে অযাওয়াড ত” প্রোে করা
।
ও
এ প্রশিদবেদে ০১ জুলাই, ২০২০ শ্রথদক ৩০ জুে, ২০২১ সমদয় এেশপও কর্ততক পশরচাশলি কা তক্রদমর শববরণ উপস্থাপে করা
হদয়দছ।

এেশপও’র শ্রস সকল কমতকিতা-কমতচারী বাশষ তক প্রশিদবেে ২০২০-২১ প্রকাদে সম্পৃক্ত রদয়দছে িাদের সকলদক আন্তশরক ধন্যবাে
জাোই।

মুহম্মে শ্রমসবাহুল আলম
মহাপশরচালক (অশিশরক্ত সশচব)
ত
ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও)

বাশষ তক প্রশিদবেে
(০১ জুলাই, ২০২০ শ্রথদক ৩০ জুে, ২০২১)

িত্ত্বাবধাদে :
(

)

এেশপও।
সম্পােো

:

০১।

জোব শ্রমাোঃ েজরুল ইসলাম
ঊর্ধ্তিে গদবষণা কমতকিতা

০২

শ্রমাছাোঃ আশবো সুলিাো
ঊর্ধ্তিে গদবষণা কমতকিতা

০৩।

সসয়ে জাদয়ে-উল ইসলাম
গদবষণা কমতকিতা।

০৪।

জোব শ্রমাোঃ শলমে লাবু
পশরসাংখ্যাে িথ্যানুসন্ধােকারী।

০৫।

জোব এস.এম. োইমুর রহমাে
পশরসাংখ্যাে িথ্যানুসন্ধােকারী।

০৬

শমজ্ োশহো সুলিাো রত্না
গদবষণা কমতকিতা

ত
প্রকােোয়: ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও)

সূশচপত্র
অোয়

১ম অোয়

২য় অোয়

৩য় অোয়

৪থ ত অোয়

৫ম অোয়

শবষয়
এেশপও’র পশরশচশি
ত
০১ ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও)
ত
ত
০২ ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও)’র অগাদোগ্রাম
ত
০৩ ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও) এর অবস্থাে
ত
০৪ ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও) এর ব্যবস্থাপো

পৃষ্ঠা েম্বর

০৫
০৬

১৯
২০-২১

মােব সম্পে
বাদজে ও অশডে

০৭ মামলা
০৮ প্রকােো
০৯ শসটিদজে’স চাে তার
মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর শ্র াষণা
০১ মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর শ্র াষণা
০২ ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি এন্ড শ্রকায়াশলটি এশিদলন্স অযাওয়াড ত
০৩ জািীয় উৎপােেেীলিা শেবস-২০২০
এেশপও’র কা তক্রম (আন্তজতাশিক)
০১ এশপও’র শ্র াকাল পদয়ন্ট শহদসদব এেশপও’র কা তক্রম
০২ শ্রেকশেকযাল এিপাে ত সাশিতস (TES)
এেশপও’র কা তক্রম (আিযন্তরীণ)
০১ বাশষ তক কমতসম্পােে চুশক্ত বাস্তবায়ে
০২ শবশিন্ন প্রশিষ্ঠাদের সাদথ সমদ ািা স্মারক স্বাক্ষ্র
০৩ উৎপােেেীলিা উন্নয়দের লদক্ষ্য এেশপও’র প্রশেক্ষ্ণ
০৪ শ্রসশমোর/আদলাচো সিা/কমতোলা
০৫ কেসালদেশন্স সাশিতস
০৬ গদবষণা প্রশিদবেে
০৭ শ্রেকসই উন্নয়ে লক্ষ্মাত্রা বা SDG সাংক্রান্ত
০৮ জািীয় শুদ্ধাচার শ্রকৌেল বাস্তবায়দে এেশপও’র কা তক্রম
০৯ আইশসটি শবষয়ক কা তক্রম
অন্যান্য কা তক্রম
০১ মাস্টার প্লাে হস্তান্তর
ত
০২ মুশজবদষ ত ন্যােোল শ্রপ্রাডাকটিশিটি অগাোইদজেে
(এেশপও) এর কা তক্রম
০৩ িথ্য অশধকার
০৪ অশিদ াগ প্রশিকার ব্যবস্থা
০৫ এেশপও কমতকিতাদের পশরশচশি

১-২
৩
৪
৪-১৯

২১-২২
২২
২৩-৩১
৩২
৩২-৪০
৪০-৬৩
৬৪-৭০
৭০-৭২
৭৩-৮০
৮০-৮২
৮২-১০৭
১০৭-১১১
১১১-১১২
১১২
১১২-১১৩
১১৩-১১৪
১১৫
১১৬-১২০
১২০-১২২
১২২-১২৩
১২৩-১২৪
১২৪-১২৫

১ম অধ্যায়

এনপিও’র িপরপিপি
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)
গ
বাাংলাজেজশর আর্ গ-সামাপেক উন্নয়জন ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয় পনরলস িাজব নানা মুখী কমগকান্ড
বাস্তবায়জনর মাধ্যজম সরকাজরর উন্নয়জনর মহা সড়জক সাপমল হজয় গুরুত্বপূণ গ অবোন রাখজে। োিীয় অর্ গননপিক উন্নয়ন ও পশল্পায়জনর এ
গ
যুজর্ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) পশল্প কারখানা/ প্সবা রপিষ্ঠাজন েক্ষ েনবল তিরীর িাশািাপশ মুনাফা বৃপিসহ
লািেনক রপিষ্ঠাজন রূিান্তজরর েন্য বিগমান সরকাজরর গৃপহি েনকল্যাণমূখী পবপিন্ন কমগসূপি েক্ষিার সপহি বাস্তবায়ন করজে। ন্যাশনাল
গ
প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) পশল্প মন্ত্রণালজয়র অীীন একটি সরকাপর ে্র। ১৯৮২ সাজলর পডজসম্বর মাজস শ্রম ও েনশপি
মন্ত্রণালজয়র অীীজন “োিীয় শ্রম উৎিােনশীলিা ির্ গজবক্ষণ ও িপরপনয়ন্ত্রণ প্কন্দ্র (এনপসএমএলপি)” নাজম একটি উন্নয়ন রকল্প স্থািন করা
হয়। িরবিীজি রকল্পটির নাম “বাাংলাজেশ উৎিােনশীলিা প্কন্দ্র (পবপিপস)” রাখা হয়। এরির ২০-০৯-৮৯ িাপরজখ সাংস্থািন মন্ত্রণালজয়র
গ
এক আজেজশর মাধ্যজম “বাাংলাজেশ উৎিােনশীলিা প্কন্দ্র (পবপিপস)” প্ক “ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)” নামকরণ
কজর এটিজক একটি ে্র পহজসজব শ্রম ও েনশপি মন্ত্রণালয় হজি পশল্প মান্ত্রণালজয়র রশাসনাীীজন ন্যাস্ত করা হয়। এরির পশল্প মন্ত্রণালজয়র
আজেশ নাং পশম/রপশ/৩/ নরঅ/রশাসন ১/৮৯/৬৯ িাপরখ ২৩-৩-৮৯ প্মািাজবক প্র্জেট পবজ্ঞপ্র মাধ্যজম “ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
গ
অর্ানাইজেশন
(এনপিও)” ে্রটিজক সরকাজরর পনয়পমি রােস্বখাজি স্থানান্তর করা হয়।
োিীয় অর্ গননপিক উন্নয়জন পশল্পায়জনর প্কান পবকল্প প্নই। একইিাজব সুষ্ঠ পশল্পায়ন পনপিি করার লজক্ষে উৎিােনশীলিা
উন্নয়জনর প্কান পবকল্প প্নই। পশল্প পবকাজশর েন্য প্র্মন নতুন পশল্প কারখানা ৃষপটিরর রজয়ােন , প্িমপন এ সকল কারখানার েক্ষিা ও মুনাফা
বৃপি কজর লািেনক রপিষ্ঠাজন রূিান্তজরর েন্য উৎিােনশীলিা বৃপিও একান্তিাজব অিপরহার্ গএনপিও বাাংলাজেজশর োিীয় অর্ গননপিক
উন্নয়ন ত্বরাপিি করার লজক্ষে পবপিন্ন খাি, উি-খাি এবাং কুটির পশল্পসহ এসএমই ও পশল্প/প্সবা রপিষ্ঠান খাজি উৎিােনশীলিা উন্নয়জন
যুজর্ািজর্ার্ী কলাজকৌশল সম্পপকগি রপশক্ষণ, প্সপমনার/কমগশালা, িরামশগ প্সবা, কাপরর্পর সহায়িা রভৃপি কার্ গক্রম বাস্তবায়ন কজর আসজে।
গ
এনপিও োিানস্থ এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি আর্ানাইজেশন
(এপিও) এর প্ফাকাল িজয়ন্ট পহজসজব আন্তেগাপিক মাজনর কনসালজটপি প্সবা
রোন কজর র্াজক। এোড়াও মাননীয় রীানমন্ত্রীর প্ াষণানুর্ায়ী, উৎিােনশীলিাজক োিীয় আজদালজন িপরণি করা, রপিবের ০২
অজটাবরজক “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস” িালন করা এবাং সজব গািপর এ কার্ গক্রম প্োরোর করার লজক্ষে পশল্প/প্সবা রপিষ্ঠাজন প্সরা
উজযািাজেরজক স্বীকৃপি স্বরূি রপিবের “ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি এওয়াড গ” রোন করা হজে।
পিশন:
উৎিােনশীলিায় সজব গাচ্চ উৎকষ গ সাীন।
পমশন:
উৎিােনশীলিা বৃপির েন্য কারখানা ও প্সবা রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ, িরামশগ, র্জবষণা, কাপরর্পর সহায়িা ও উন্নয়নমূলক পবপিন্ন কার্ গক্রম
িপরিালনার মাধ্যজম উৎিােনশীলিায় সজব গাচ্চ উৎকষ গ সাীন।
পবিাজর্র প্কৌশলর্ি উজেশ্যসমূহ :







উৎিােনশীলিা পবষজয় সজিিনিা ৃষপটিরসহ েক্ষ েনবল তিপরর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা বৃপি;
পশল্প উন্নয়জন স্বীকৃপি ও উৎিােনশীলিা বৃপিজি সহায়িা রোন;
রাপিষ্ঠাপনক সক্ষমিা বৃপি;
উৎিােনশীলিা পবষজয় র্জবষণা প্োরোরকরণ;
উৎিােনশীলিা পবষয়ক নীপি পনী গারজণ সুিাপরশ রোন।

আবপশ্যক প্কৌশলর্ি উজেশ্য সমূহ :





কমগসম্পােজন র্পিশীলিা আনয়ন ও প্সবার মান বৃপি;
ো্পরক কমগকাজে স্বেিা বৃপি ও েবাবপেপহ পনপিিকরণ;
আপর্ গক ও সম্পে ব্যবস্থািনার উন্নয়ন।

1

কার্ গাবপল (Functions) :
 োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে পশল্প কারখানা ও রপিষ্ঠাজনর কমগকিগা ও কমগিারীজেরেন্য
পনয়পমিিাজব উৎিােনশীলিা পবষয়ক রপশক্ষণ কমগসূপি িপরিালনা।
 পশল্প কারখানা ও রপিষ্ঠাজন উৎিােনশীলিার র্পিীারা সমুন্নি রাখার লজক্ষে িরামশগ প্সবা ও কনসালজটপির মাধ্যজম রিাবক বা
কোটাপলটির পহসাজব োপয়ত্ব িালন।
 উৎিােনশীলিা পবষয়ক িথ্য সাংগ্রহ, সাংকলন এবাং পবজেষণসহ রপিজবেন রস্তুিসহ পশল্প ও প্সবা রপিষ্ঠাজন পবিরণ করার
লজক্ষে িথ্য িান্ডার র্ঠন;
 োিীয় ির্ গাজয় উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে ১০ বের ব্যািী Bangladesh National Productivity Master Plan
FY 2021-2030 বাস্তবায়ন করা এবাং ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি মাটিরার প্লান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়জন সমিয়জকর ভূপমকা
িালন;
 প্টাপকওস্থ Gwkqvb †cÖvWvKwUwfwU AM©vbvB‡Rkb (GwcI) Gi evsjv‡`‡k †dvKvj c‡q›U wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Kiv Ges
GwcI Gi m`m¨‡`k mg~‡ni (২১) m‡½ Drcv`bkxjZv Kg©KvÛ wel‡q wbqwgZ †hvMv‡hvM রক্ষা। বাাংলাজেজশ এপশয়ান
গ
প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) এর পবপিন্ন কমগসূপি বাস্তবায়জন সমিয়;
 উৎিােনশীলিা উন্নয়জনর লজক্ষে র্র্ার্র্ কলাজকৌশল উদ্ভাবন ও নীপিমালা রণয়জন সরকারজক িরামশগ রোন।
 cÖপি eQi b¨vkbvj †cÖvWvKwUwfwU GÛ †KvqvwjwU এপিজলি অোওয়াড গ এবাং ইিটিটিউশনাল এপরপসজয়শন অোওয়াড গ© cÖ`vb।
 cÖwZ eQi 02 A‡±vei রােীানীসহ প্েজশর সকল পবিার্ প্েলা, উিজেলা ির্ গাজয় RvZxq Drcv`bkxjZv w`em cvjন Ges G
Dcj‡ÿ †mwgbvi, wm‡¤úvwRqvg I Kg©kvjvi Av‡qvRb।
 পশজল্পর পবপিন্ন †m±iwfwËK †cÖvWvKwUwfwU †j‡fj wba©viY Ges M‡elYv Kvh©µg cwiPvjbv। Drcv`bkxjZv Dbœqb Kvh©µg
ev¯Íevq‡b RvZxq Ges AvšÍR©vwZK cÖwk¶Y, †mwgbvi, Kg©kvjv,স্ট্োপড, wgwUs, †UKwbK¨vj G·cvU© mvwf©m BZ¨vw` Kg©KvÛ
cwiPvjbv

,

।
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গ
অর্াজনাগ্রাম:

এনপিও'র

3

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) কার্ গালয়টির অবস্থান
এনপিও কার্ গালয়টি বিগমাজন ৯১,
,
-১০০০ পশল্প মন্ত্রণালজয়র পিিলায়
। এনপিও’র সাপব গক কার্ গক্রমজক
র্পিশীল করার লজক্ষে সরকাজরর রােস্ব বাজেজটর আওিায় রায় ৬৫ প্কাটি টাকা ব্যজয় এর পনেস্ব িবন ঢাকার প্শজর বাাংলা নর্র এ
পন
কাে হাজি প্নয়া হজয়জে র্া বাস্তবায়জনর িজর্। িবনটি পনপমগি হওয়ার ির এনপিও পনেস্ব িবজন এর কমগকান্ড আজরা ব্যিকিাজব
িপরিাপলি করজি সক্ষম হজব।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর ব্যবস্থািনা
এনপিও’র কার্ গক্রম সুষ্ঠুিাজব বাস্তবায়ন, িপরিালনা ির্া োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাি ও কারখানা ির্ গাজয় উৎিােনশীলিার র্পি
সঞ্চালজনর রজয়ােনীয় পেক পনজে গশনা, নীপিমালা রণয়ন ও কলাজকৌশল পনী গারজণ রজয়ােনীয় িরামশগ প্েওয়ার েন্য একটি োিীয়
উৎিােনশীলিা িপরষে, একটি োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গ-পনব গাহী কপমটি এবাং খািওয়ারী ৮টি উৎিােনশীলিা উিজেটিরা কপমটি রজয়জে।
িপরষে ও কপমটি সমূজহর পববরণ পনজে প্েওয়া হজলা।

১
সপি

, ০ ১
প্র্ার্োন উিলজক্ষে এনপিও িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর ফুল পেজয় শুজিো োনান।

পশল্প সপিব

োপকয়া সুলিানা

এনপিও এর িক্ষ প্র্জক ফুজলল শুজিো রোন কজরন এনপিও'র িপরিালক েনাব পনপিন্ত
কুমার প্িাোর।
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। পশল্প

পশল্প সপি

এনপিও কার্ গালয় িপরেশগন

পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা র্ি ০৮ আর্স্ট্, ২০২১ খ্ীীঃ িপরজখ এনপিও কার্ গালয় িপরেশগন কজরন। িপরেশগন প্শজষ সপিব পবপিন্ন
পেক পনজে গশনা রোন কজরন।

পশল্প সপিব োপকয়া সুলিানা

ও

।

৪

ও

০ ১
ও
১
০ ১
পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি, পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল
আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা
ও
।

১
০ ১
পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি,
পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা মজহােয়।
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১
০ ১
পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে
হুমায়ূন, এমপি, মাননীয় পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা
।

১

১

০ ১
ও

,

০ ১

,

,
aapppak
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ও

।

১

০ ১

১
০ ১
।
পশল্প মন্ত্রী
েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি, পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব েনাব োপকয়া
সুলিানা। এোড়া
মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রণালজয়র পবপিন্ন ে্র, অপীে্র এবাং কজিগাজরশজনর কমগকিগাবৃদ উিপস্থি পেজলন।

১
০ ১
পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে
হুমায়ূন, এমপি, মাননীয় পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা ।

ও
৩১
০ ১

৪

ও

ও
।
পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি, পবজশষ অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন মাননীয়
পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং ডা. প্মাীঃ েয়নুল ইসলাম, মহাসপিব, সন্ধানী োিীয় িক্ষুোন সপমপি।
অনুষ্ঠানটি সিািপিত্ব কজরন পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা মজহােয়।

৩১

পশল্প মন্ত্রণালজয় পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা
০ ১
ও
ও

সিািপিজত্ব

৪
।

।
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োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস)
োিীয় পিপিক ীারাবাপহক ও িিপির্িিাজব উৎিােনশীলিা উন্নয়জনর লজক্ষে র্র্ার্র্ কলাজকৌশল উদ্ভাবন ও নীপিমালা রণয়জন
সরকারজক িরামশগ রোন, বৃহ্ত্ির েনজর্াষ্ঠীর মজধ্য উৎিােনশীলিা সম্পজকগ সজিিনিা প্বাী ৃষপটির, োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্নখাজি
উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে পশল্প কারখানা ও রপিষ্ঠাজন কমগরি কমগকিগা/কমগিাপরজের েন্য উৎিােনশীলিা পবষয়ক রপশক্ষণ রণয়ন ও
িপরিালনা এবাং উৎিােনশীলিার র্পিীারার উৎকষ গ সাীন ও পনণ গজয়র লজক্ষে রজয়ােনীয় কমগসূপি গ্রহজণর িরামশগ রোজনর লজক্ষে সরকার
িক্ষ, মাপলক িক্ষ, শ্রপমক িক্ষ, প্িশােীবী, র্জবষক, নীপি পনী গারক ও পশক্ষাপবজের সমিজয় ৩৯ সেস্য পবপশটির পনেপলপখি একটি বহুিক্ষীয়
োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) রজয়জে :
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।

পশল্প মন্ত্রনালজয়র োপয়জত্ব পনজয়াপেি মাননীয় মন্ত্রী
পশল্প মন্ত্রনালজয়র োপয়জত্ব পনজয়াপেি মাননীয় রপিমন্ত্রী
পসপনয়র সপিব/ সপিব, কৃপষ মন্ত্রণালয়, বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, পশল্প মন্ত্রণালয় ৯১, মপিপিল বা/এ, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, িপরকল্পনা পবিার্, িপরকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্শজর বাাংলা নর্র, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, বস্ত্র ও িাট মন্ত্রণালয়, বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, বাপণেে মন্ত্রণালয়, বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, সড়ক িপরবহন ও মহাসড়ক পবিার্,
সড়ক িপরবহন ও প্সতু মন্ত্রণালয়, বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, জ্বালানী ও খপনে সম্পে পবিার্, পবদ্যেৎ জ্বালানী ও
খপনে সম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাজেশ, সপিবালয়, ঢাকা।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, পবদ্যেৎ পবিার্, পবদ্যেৎ জ্বালানী ও খপনে সম্পে মন্ত্রণালয়,
বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, শ্রম ও কমগসাংস্থান মন্ত্রণালয়,বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, িথ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, িপরসাংখ্যান ও িথ্য ব্যবস্হািনা পবিার্, িপরকল্পনা মন্ত্রণালয়।
পসপনয়র সপিব/ সপিব, িপরজবশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাাংলাজেশ সপিবালয়, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, এসএমই ফাউজন্ডশন, রজয়ল টাওয়ার ৪, িান্থির্, ঢাকা-১২১৫।
উিািার্ গ, বাাংলাজেশ রজকৌশল ও রযুপি পব্ববপবযালয়, ঢাকা।
উিািার্ গ, বাাংলাজেশ কৃপষ পব্ববপবযালয়, ময়মনপসাংহ ।
এপিপকউটিি প্িয়ারম্যান, প্বিো কমজপ্লি, হাউে নাং-১৯/পড, প্রাড নাং-৬, ীানমপন্ড, ঢাকা ।
সিািপি,বাাংলাজেশ অর্ গনীপি সপমপি, ৪/পস ইস্কাটন র্াজড গন প্রাড, ঢাকা-১০০০।
সিািপি, ইপিপনয়াস গ ইনপস্ট্টিউশন অব বাাংলাজেশ, রমনা, ঢাকা।
সিািপি, বাাংলাজেশ ঔষী পশল্প সপমপি, নািানা উসমান পলাংক (প্লজবল-৪),
বীরউিম মীর শওকি এপিপনউ, প্িজঁর্াও গুলশান পলাংক প্রাড, ঢাকা-১২০৮।
সিািপি, প্ফডাজরশন অব বাাংলাজেশ প্িম্বার অব কমাস গ অোন্ড ইন্ডাপি, ৬০, মপিপিল বা/এ, ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ এমপ্লয়াস গ প্ফডাজরশন, প্িম্বার পবপডাং, ১২২-১২৪, মপিপিল বা/এ, ঢাকা ।
সিািপি, ঢাকা প্িম্বার অব কমাস গ অোন্ড ইন্ডাপি, ৬৫-৬৬, মপিপিল বা/এ, ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ প্িম্বার অব ইন্ডাপি, পবপসআইপস িবন, ৩০-৩১ পেলকুশা বা/এ, ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ িাটকল সপমপি,আেমেী প্কাট গ (৪র্ গ িলা), মপিপিল বা/এ, ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ জুট পিনাস গ এজসাপসজয়শন, ৫৫/এ, পুরানা িল্টন, ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ বস্ত্রকল সপমপি, ইউপনক প্েড প্সন্টার, প্লজিল-৮, ৮- িান্থির্, ঢাকা ।
সিািপি, সিািপি, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি, বাাংলাজেশ (নাপসব), প্মেবাহ উপেন প্লাো,
৯১, পনউ সাকুগলার প্রাড, ঢাকা।
সিািপি,বাাংলাজেশ র্াজমগন্টস ম্যানুফোকিাপরাং এন্ড এিজিাট গারস এজসাপসজয়শন,পবপেএমইএ কমজিি২৩/১
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সিািপি
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

৩১।
৩২।
৩৩।
৩৪।
৩৫।
৩৬।
৩৭।
৩৮।
৩৯।

িান্থির্ পলাংক প্রাড, ঢাকা।
সিািপি,বাাংলাজেশ নীট ম্যানুফোকিারাস এন্ড এিজিাট গারস এজসাপসজয়শন, ২৩৩/১, পবপব প্রাড,
প্রস ক্লাব পবপডাং, নারায়নর্ি-১৪০০ ।
সিািপি, ইপিপনয়াপরাং পশল্প মাপলক সপমপি, ৩৮, টিপু সুলিান প্রাড, ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ ফাপন গিার এজসাপসজয়শন, পব/ ৭৭-৭৩ শপিাং প্সন্টার, গুলশান-১, ঢাকা ।
সিািপি, োিীয় শ্রপমক লীর্, ২৩ পব,পব এপিপনউ, ঢাকা ।
সিািপি, োিীয় শ্রপমক িাটি, ৬৬ িাইপনয়ার প্রাড, কাকরাইল, ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ প্েড ইউপনয়ন প্কন্দ্র ২৩/২, প্িািখানা প্রাড (৪র্ গিলা), ঢাকা ।
সিািপি, বাাংলাজেশ প্েড ইউপনয়ন সাং , ৮, বঙ্গবন্ধু এপিপনউ (৩য় িলা), ঢাকা ।
সিািপি, এপিও প্সাসাইটি ফর বাাংলাজেশ, ১০/৭, ইকবাল প্রাড, প্মাহাম্মেপুর, ঢাকা ।
িপরিালক, এনপিও।

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সপিব

োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) সাংক্রান্ত কার্ গক্রম
োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) এর ১৬ িম িার্চয়গ াল সিা অনুপষ্ঠি
োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) এর ১৬ িম সিা র্ি ০৭ মাি গ, ২০২১ িাপরজখ পশল্প মন্ত্রণালজয়র সজম্মলন কজক্ষ
(িার্চয়গ াল) অনুপষ্ঠি হয়। সিায় সিািপিত্ব কজরন োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস)’র সম্মাপনি সিািপি ও পশল্প মন্ত্রণালজয়র
োপয়জত্ব পনজয়াপেি মাননীয় মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি ।
সিািপি উিপস্থি সকলজক স্বার্ি োপনজয় সিার কার্ গক্রম শুরু কজরন। সিািপির অনুমপিক্রজম িপরষজের সেস্য-সপিব ও
এনপিও’র িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস)’র সিায় কার্ গিত্র উিস্থািন
কজরন।
সিায় বাাংলাজেশ কাপরর্পর পশক্ষা কাপরকুলাজম উৎিােনশীলিা অন্তভূগিকরণ, উৎিােনশীলিা সম্পজকগ ীারণা সম্প্রসারজনর েন্য
উৎিােনশীলিা পবষয়ক প্সপমনার, কমগশালা ও আজলািনা সিা আজয়ােন, এনপিও ে্জরর আিজগ্রজডশন ও আঞ্চপলক অপফস স্থািন,
এনপিও িবন পনমগাণ, এনপিও’র রাপিষ্ঠাপনক সক্ষমিা বৃপি, প্সটর এবাং সাব প্সটজরর Need Base কমগসূপি গ্রহজণর িাশািাপশ পবপিন্ন
প্েডবপডর সাজর্ প্মজমাজরন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্োপন্ডাং স্বাক্ষর, ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড গ রোন, পশল্প, প্সবা
গ
এবাং কৃপষ প্সটজরর প্লজিল পনী গারণ, ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
র্জবষণা কার্ গক্রম িপরিালনা করা এবাং ন্যাশনাল
প্রাডাপটপিটি মাস্ট্ার প্লান বাস্তবায়ন সহ পবপিন্ন পবষজয় পবস্তাপরি আজলািনা ও পসিান্ত গৃহীি হয়।

পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি, মাননীয় পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব
েনাব প্ক এম আলী আেম।
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০

, ০ ১

১

।

োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) এর ১৫ িম িার্চয়গ াল সিা অনুপষ্ঠি
োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) এর ১৫ িম সিা র্ি ১৮ অজটাবর, ২০২০ িাপরজখ এবাং ১৬ িম সিা র্ি ০৭
গ,
মাি ২০২১ িাপরজখ পশল্প মন্ত্রণালজয়র সজম্মলন কজক্ষ (িার্চয়গ াল) অনুপষ্ঠি হয়। সিায় সিািপিত্ব কজরন োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে
(এনপিপস)’র সম্মাপনি সিািপি ও পশল্প মন্ত্রণালজয়র োপয়জত্ব পনজয়াপেি মাননীয় মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি। সিায়
পশল্প মন্ত্রণালজয়র মাননীয় রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম সহ োিীয়
উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) এর সকল সেস্যবৃদ উিপস্থি পেজলন। সিায় সিািপির অনুমপিক্রজম িপরষজের সেস্য-সপিব ও
এনপিও’র িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস)’র সিায় কার্ গিত্র উিস্থািন
কজরন।

োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে (এনপিপস) এর ১৫ িম সিায় উিপস্থি পেজলন পশল্প মন্ত্রণালজয়র মাননীয় মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন এমপি, পশল্প
মন্ত্রণালজয়র মাননীয় রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম সহ িপরষজের সেস্যবৃদ।
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োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটি (এনপিইপস)
োিীয় উৎিােনশীলিা িপরষে কর্তগক গৃহীি উৎিােনশীলিা সাংক্রান্ত র্াবিীয় িরামশগ ও সুিাপরশ বাস্তবায়ন ও ির্ গাজলািনা এবাং ন্যাশনাল
গ
প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর কার্ গাবলী িত্ত্বাবীান, পেক পনজে গশনা ও সমিয় সাীন সহ পবপিন্ন পবষজয় পনজে গশনা রোজনর
লজক্ষে পশল্প সপিব মজহােজয়র সিািপিজত্ব পনেপলপখি ২২ সেস্য পবপশটির একটি োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটি (এনপিইপস)
রজয়জে ।
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।

পসপনয়র সপিব/ সপিব, পশল্প মন্ত্রণালয়
প্িয়ারম্যান, বাাংলাজেশ প্কপমকোল ইন্ডাপিে কজিগাজরশন
প্িয়ারম্যান, বাাংলাজেশ ইিাি ও রজকৌশল কজিগাজরশন
প্িয়ারম্যান, বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প কজিগাজরশন
প্িয়ারম্যান, বাাংলাজেশ িাটকল কজিগাজরশন
প্িয়ারম্যান, বাাংলাজেশ বস্ত্রকল কজিগাজরশন
প্িয়ারম্যান, বাাংলাজেশ পিপন ও খায পশল্প কজিগাজরশন
অপিপরি সপিব (র:)/যুগ্ম-সপিব (রশাসন), পশল্প মন্ত্রণালয়
ব্যবস্থািনা িপরিালক, এসএমই ফাউজন্ডশন,রজয়ল টাওয়ার ৪, িান্থির্, ঢাকা-১২১৫
সিািপি, প্ফডাজরশন অব বাাংলাজেশ প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে
সিািপি, বাাংলাজেশ এমপ্লয়াস গ প্ফডাজরশন
সিািপি, বাাংলাজেশ প্িম্বার অব ইন্ডাপিে
সিািপি, প্মজোিপলটন প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে
সিািপি, ঢাকা প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে
সিািপি, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি, বাাংলাজেশ (নাপসব)
সিািপি, বাাংলাজেশ র্াজমগন্টস ম্যানুফোকিাপরাং এন্ড এিজিাটাস গ এজসাপসজয়শন
সিািপি,বাাংলাজেশ উইজমন প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপি (পবডপিউপসপসআই),ঢাকা।
প্রপসজডন্ট, এপিও প্সাসাইটি ফর বাাংলাজেশ
সিািপি, োিীয় শ্রপমক লীর্
সিািপি, োিীয় শ্রপমক িাটি গ
সিািপি, বাাংলাজেশ প্েড ইউপনয়ন প্কন্দ্র
িপরিালক, এনপিও

সিািপি
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সপিব

োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির (এনপিইপস) এর ৩ িম িার্চয়গ াল সিা অনুপষ্ঠি
োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির (এনপিইপস) এর ৩ িম িার্চয়গ াল সিা র্ি ১৩ োনুয়াপর, ২০২১ িাপরজখ
অনুপষ্ঠি হয়। সিায় সিািপিত্ব কজরন পশল্প মন্ত্রণালজয়র সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা। সিািপির অনুমপিক্রজম েনাব পনপিন্ত কুমার
প্িাোর, িপরিালক, এনপিও োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির কার্ গিত্র সিায় উিস্থািন কজরন। উি সিায় এনপিও ে্জরর
আিজগ্রজডশন ও আঞ্চপলক অপফস স্থািন, এনপিও’র েন্য বরােকৃি েপমজি িবন পনমগাণ, এনপিওজক একটি েক্ষ প্িশাীারী রপিষ্ঠান
পহজসজব র্জড় প্িালার লজক্ষে কাপরর্পর রকল্প গ্রহন, এনপিও কর্তগক রপিষ্ঠান ির্ গাজয় রজেয় স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন আন্তেগাপিক মাজনর Technical
Expert Service (TES) প্সবা গ্রহণ, প্সটর এবাং সাব প্সটজরর Need Base কমগসূপি গ্রহণ ও পবপিন্ন প্েডবপড এবাং এনপিও’র
প্মজমাজরন্ডাম অফ আন্ডারটিরোপন্ডাং স্বাক্ষর, বাাংলাজেশ কাপরর্পর পশক্ষা কাপরকুলাজম উৎিােনশীলিা পবষয় অন্তভূগিকরণ, এনপিও’র
সহায়িায় পশল্প মন্ত্রণালয় ১০(েশ) বের প্ময়ােী Bangladesh National Productivity Master Plan 2021-2030 রণয়ন, ন্যাশনাল
প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড গ ২০১৯ এবাং ইিটিটিউশনাল অোওয়াড গ ২০১৯ রোন করা, এনপিও এর ষান্মাপসক
গ
োিীয় উৎিােনশীলিা বািগা (এনপিও বািগা) রকাশ, ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর সাপব গক কমগকাজন্ডর িথ্যাপে
পবষয়ক, কৃপষ, প্সবা ও পশল্প প্সটজরর উৎিােনশীলিা প্লজিল পনী গারণ, উৎিােনশীলিা সম্পজকগ ীারণা সম্প্রসারজণর েন্য উৎিােনশীলিা
পবষয়ক প্সপমনার, কমগশালা, আজলািনা সিা আজয়ােন এবাং প্কাপিড-১৯ (কজরানা) িাইরাস িরবিী িপরপস্থপিজি এনপিও’র কার্ গক্রম
র্পিশীল করাসহ পবপিন্ন পবষয় পনজয় আজলািনা করা হয়।
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োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির ২২িম সিা ২৫ এপরল, ২০২১ িাপরজখ িার্চয়গ াপল অনুপষ্ঠি হয়। মাননীয় পশল্প সপিব মজহােয় সিায় সিািপিত্ব
কজরন। পশল্প মন্ত্রণালজয়র অপিপরি সপিব (রশাসন) পমে লুৎফুন নাহার প্বর্ম মজহােয় উিসপিব পমে পনলুফার প্েসপমন খান সহ পবপিন্ন ে্র/ সাংস্থার
রীানর্ন এবাং পবপিন্ন পশল্প রপিষ্ঠাজনর রপিপনপীর্ন এবাং প্েডবপডর রপিপনপীর্ন সিায় অাংশগ্রহণ কজরন। সিাটি সঞ্চালনা কজরন উৎিােনশীলিা
কার্ গপনব গাহী কপমটির সেস্য সপিব, এনপিও'র িপরিালক ও সরকাজরর যুগ্ম সপিব েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর মজহােয়।

োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির (এনপিইপস) এর

িম িার্চয়গ াল সিা অনুপষ্ঠি

োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির ২িম সিায় সিািপিত্ব কজরন পশল্প মন্ত্রণালজয়র িৎকালীন পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম। সিায়
উিপস্থি পেজলন এনপিও িপরিালক (যুগ্ম-সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর সহ িপরষজের সেস্যবৃদ।

সিায় পশল্প মন্ত্রণালজয়র অপিপরি সপিব পমে লুৎফুন নাহার প্বর্ম, বাাংলাজেশ ইিাি ও রজকৌশল কজিগাজরশজনর (পবএসইপস)
প্িয়ারম্যান েনাব প্মাীঃ রইে উপেন, বাাংলাজেশ পিপন ও খায পশল্প কজিগাজরশজনর (পবএসএফআইপস) প্িয়ারম্যান েনাব সনৎ কুমার সাহা,
এনপিও’র িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর, পবপসআইপস’র িপরিালক েনাব প্মাীঃ শাহীন কামাল, নাপসব সিািপি পমেগা নুরুল র্পণ
প্শািন এবাং এফপবপসপসআই, এমপসপসআই, পবপসআই, বাাংলাজেশ এমপ্লয়াস গ প্ফডাজরশন, পবজকএমইএ, পবটিএমপস সহ কপমটি সাংপেটির
রপিষ্ঠান ও প্েডবপডর রপিপনপীরা উিপস্থি পেজলন।
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োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির ২১িম িার্চয়গ াল সিা অনুপষ্ঠি
োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটি এর ২১িম সিা র্ি ১৩.০১.২০২১ িাপরজখ অনলাইন প্লোটফরজম অনুপষ্ঠি হয়।
সিািপিত্ব কজরন মাননীয় পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম। ওয়াপকগাং প্িিার উিার উিস্থািন কজরন উি কপমটির সেস্য সপিব ও
এনপিও'র িপরিালক(যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর।

োিীয় উৎিােনশীলিা কার্ গপনব গাহী কপমটির ১িম সিায় সিািপিত্ব কজরন পশল্প মন্ত্রণালজয়র িৎকালীন পশল্প সপিব েনাব পশল্প সপিব েনাব প্ক এম
আলী আেম মজহােয়। সিায় উিপস্থি পেজলন এনপিও িপরিালক (যুগ্ম-সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর সহ িপরষজের সেস্যবৃদ।

উৎিােনশীলিা পবষয়ক উিজেটিরা কপমটি
(এনপিও)
বিগমান কার্ গক্রম
অর্ গনীপির রীান খািসমূহ
র্র্া- িাট পশল্প, বস্ত্র পশল্প, রসায়ন পশল্প, রজকৌশল ও আইটি পশল্প, পিপন ও খায পশল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প, কৃপষ খাি এবাং প্সবা খািসমূজহ
পবস্তৃি
খাি সমূজহর েন্য একটি কজর প্মাট ৮ টি উৎিােনশীলিা পবষয়ক উিজেটিরা কপমটি রজয়জে । উিজেটিরা কপমটি সাংপেটির
প্সটজরর উন্নয়জনর েন্য পবপিন্ন িরামশগ ও পনজে গশনা রোন কজরন এবাং কার্ গক্রজমর অগ্রর্পি ির্ গাজলািনা কজরন।

প্সবা প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির
কার্ গপনব গাহী কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর পবপিন্ন প্সবা রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ, প্সপমনার,
ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস রোন সহ এনপিও’র পবপিন্ন কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে প্সবা প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন
রপিষ্ঠাজনর িাপয়জত্বপনজয়াপেি ব্যপিজের পনজয় প্সবা প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি র্ঠন করা হয়।

প্সবা প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি
সিািপি:

 িপরিালক (কাপরর্পর), পবআরটিপস িপরবহন িবন, ঢাকা
সেস্য:







িপরিালক, এনপিও,পশল্প মন্ত্রণালয়।
রীান রজকৌশলী (উৎিােন), ওয়ািো িবন, মপিপিল, ঢাকা।
িপরিালক/ প্লাজকাজমইন্ট, বাাংলাজেশ প্রলওজয়, ঢাকা।
মহাব্যবস্থািক, প্সানালী ব্যাাংক, রীান কার্ গালয়, ঢাকা ।
মহাব্যবস্থািক (পবিণন), পিিাস গ্যাস পডপিপবউশন পল:, পিিাস গ্যাস িবন, েপক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা।
প্িয়ারম্যান, বাাংলাজেশ প্রাড োিজিাট গ অর্পরটি এর িজক্ষ একেন স্থায়ী রপিপনপী।
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 ব্যবস্থািনা িপরিালক, ঢাকা িাওয়ার পডপিপবউশন প্কাম্পানী পল: এর িজক্ষ একেন স্থায়ী রপিপনপী।
 সিািপি, বাাংলাজেশ োক মাপলক সপমপি, ঢাকা।
 িত্ত্বাবীায়ক রজকৌশলী (পিএন্ডপড সাজকগল), ওয়াসা িবন,কারওরান বাোর, ঢাকা।
সেস্য-সপিব:
 ঊিগিন র্জবষণা কমগকিগা, প্সবা খাি, এনপিও, ঢাকা।

কৃপষ প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির কার্ গপনব গাহী
কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর কৃপষ প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ,
প্সপমনার, ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস রোন সহ এনপিও’র পবপিন্ন কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে কৃপষ প্সটজরর আওিাীীন
পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর িাপয়জত্বপনজয়াপেি ব্যপিজের পনজয় কৃপষ প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি র্ঠন করা হয়।

কৃপষ প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি
সিািপি:
 মহা-িপরিালক, কৃপষ সম্প্রসারণ অপীে্র।

সেস্য:









িপরিালক, এনপিও,পশল্প মন্ত্রণালয়।
িপরিালক (রপশক্ষণ), মৎস্য অপীে্র।
উি-সপিব (রীঃ) পশল্প মন্ত্রণালয়।
উি-রীান (িপরকল্পনা), কৃপষ মন্ত্রণালয়।
িপরিালক (উৎিােন), িশু সম্পে অপীে্র।
উি-িপরিালক, প্কন্দ্রীয় মুরর্ী খামার, ঢাকা।
সিািপি, বাাংলাজেশ প্িালপে এজসাপসজয়শন।
সিািপি, বাাংলাজেশ এজগ্রা-রজসসর এজসাপসজয়শন।

সেস্য-সপিব:
 ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, ঢাকা।

িাট প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির কার্ গপনব গাহী
কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর িাট প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন পশল্প/ রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ,
প্সপমনার, ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস রোন সহ এনপিও’র পবপিন্ন কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে িাট প্সটজরর আওিাীীন
পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর িাপয়জত্ব পনজয়াপেি ব্যপিজের পনজয় িাট প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি র্ঠন করা হয়।

িাট প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি
সিািপি:
 িপরিালক (উৎিােন ও িাট), বাাংলাজেশ িাটকল কজিগাজরশন, ঢাকা ।

সেস্য:
গ
 িপরিালক, ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন,
ঢাকা ।
 সিািপি/মহা-সপিব, বাাংলাজেশ জুট পমলস্ এজসাপসজয়শন (পবজেএমএ), ঢাকা ।
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সিািপি/মহা-সপিব, বাাংলাজেশ জুট পিনাস গ এজসাপসজয়শন (পবজেএমএ), ঢাকা ।
সিািপি/মহা-সপিব, বাাংলাজেশ জুট গুডস এিজিাটাস গ এজসাপসজয়শন , ঢাকা ।
মহা-ব্যবস্থািক/উি মহা-ব্যবস্থািক (উৎিােন), বাাংলাজেশ িাটকল কজিগাজরশন, ঢাকা ।
রকল্প রীান, লপিফ বাওয়ানী জুট পমলস , ঢাকা।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, প্সানালী আঁশ ইন্ডাপিে পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, েনিা জুট পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা ।
পনব গাহী িপরিালক, আপকে জুট পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, নওয়ািাড়া জুট পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, প্মসাস গ জুট পিনাস গ পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, আলহাজ্ব জুট পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, পূবালী জুট পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, হাসান জুট পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, িারজটি জুট পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা ।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, প্কায়াপলটি জুট ইয়ান গ পমলস্ পলপমজটড, ঢাকা।

সেস্য-সপিব:
 ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, িাট পশল্প শাখা, এনপিও, ঢাকা।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর িাট পশল্প প্সটজরর উিজেটিরা কপমটির ২০ িম সিা র্ি ৩০ পডজসম্বর, ২০২০ পখ্ীঃ িাপরখ সকাল ১১.০০
টিকায় পবজেএমপস, আেমেী প্কাট গ(এজনি-১), মপিপিল, ঢাকা অনুপষ্ঠি হয়। সিায় সিািপিত্ব কজরন উিজেটিরা কপমটির সম্মাপনি সিািপি ও পবজেএমপস'র এর
িপরিালক (উৎিােন ও িাট) েনাব হায়োর োহান ফারাস। সিায় পবজেএমএ এবাং পবজেএসএ এর রপিপনপীসহ পবপিন্ন িাটকজলর রপিপনপীবৃদ উিপস্থি পেজলন।

,
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ও

রসায়ন, ট্যানারী ও প্লোর প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির
কার্ গপনব গাহী কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর রসায়ন, ট্যানারী ও প্লোর প্সটজরর আওিাীীন
পবপিন্ন পশল্প রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ, প্সপমনার, ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস ও অপি স্বল্পব্যজয় আন্তেগাপিক মানসম্পন্ন প্টকপনকোল এিিাট গ
সাপিগস (TES) বাস্তবায়ন কজর র্াজক। এোড়াও র্ণরোিন্ত্রী বাাংলাজেশ সরকাজরর মাননীয় রীানমন্ত্রীর প্ াষনানুর্ায়ী এনপিও ২০১২ সাল
হজি উৎিােনশীলিাজক “োিীয় আজদালন” পহজসজব র্জড় প্িালা, রপিবের ০২ অজটাবরজক “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস” িালন করা
এবাং রপিবের প্শ্রষ্ঠ পশল্প/প্সবা রপিষ্ঠান ও উজযািাজেরজক স্বীকৃপি স্বরুি “ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি এওয়াড গ”
রোন করা র্াজক। এনপিও’র সাপব গক কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে খািওয়ারী রসায়ন, ট্যানারী ও প্লোর প্সটজরর উিজেটিরা
কপমটি র্ঠন করা হয়।

রসায়ন, ট্যানারী ও প্লোর প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি
সিািপি
 িপরিালক (উৎিােন ও র্জবষণা), পবপসআইপস, ঢাকা।

সেস্য










িপরিালক, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়।
মহাব্যবস্থািক/ঊর্ধ্গিন মহাব্যবস্থািক (আরপিপড), পবপসআইপস, ঢাকা।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, বাাংলাজেশ ইনসুেজলটর এন্ড স্যাপনটাপর ওয়ার ফোটপর পলীঃ, ঢাকা।
পনব গাহী রীান, প্কাপহনুর প্কপমকোল প্কাাং পলীঃ, ঢাকা।
ব্যবস্থািনা িপরিালক, এপসআই পলীঃ, ঢাকা।
পনব গাহী রীান, প্বপিমজকা ফামগাপসউটিকোলস পলপমজটড।
সিািপি, বাাংলাজেশ ট্যানাস গ এজসাপসজয়শন (BTA)।
সিািপি, প্লোরগুডস এন্ড ফুটওয়োর ম্যানুজফকিারাস গ এন্ড এিজিারটাস গ এজসাপসজয়শন অব বাাংলাজেশ, ঢাকা।
সিািপি, বাাংলাজেশ এমপ্লয়াস গ প্ফডাজরশন, ঢাকা ।

সেস্য-সপিব
 ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, রসায়ন পশল্প শাখা, এনপিও, ঢাকা

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয় এর রসায়ন ও ট্যানাপর ও প্লোর পশল্প প্সটজরর উিজেটিরা কপমটির ১৭ িম সিা র্ি ১২
োনুয়াপর, ২০২১ খ্ীীঃ িাপরখ দ্যপুর ১২.০০ টায় পবপসআইপস সজম্মলন কজক্ষ (৫ম িলা), মপিপিল ঢাকায় অনুপষ্ঠি হয়। সিায় সিািপিত্ব কজরন উিজেটিরা
কপমটির সম্মাপনি সিািপি ও পবপসআইপস এর িপরিালক(উৎিােন ও র্জবষণা ) েনাব প্মাীঃ শাপহন কামাল । রীান অপিপর্ পহসাজব উিপস্থি পেজলন
েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর িপরিালক ( যুগ্ম-সপিব), এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয় ।
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পিপন ও খায পশল্প প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির কার্ গপনব গাহী
কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর পিপন ও খায প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন পশল্প/ রপিষ্ঠাজন
রপশক্ষণ, প্সপমনার, ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস রোন সহ এনপিও’র পবপিন্ন কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে পিপন ও খায
প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর িাপয়জত্ব পনজয়াপেি ব্যপিজের পনজয় পিপন ও খায প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি র্ঠন করা হয়।

পিপন ও খায প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি
সিািপি:
 িপরিালক (উৎিােন), বাাংলাজেশ সুর্ার এন্ড ফুড ইন্ডাপিে কজিগাজরশন
সেস্য:
 িপরিালক, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়।

 উি-সপিব, পশল্প মন্ত্রণালয়।
 মহাব্যবস্থািক (উৎিােন),বাাংলাজেশ সুর্ার এন্ড ফুড ইন্ডাপিে কজিগাজরশন।
 সিািপি, বাাংলাজেশ এজগ্রা রজসপসাং এজসাপসজয়শন।
 পসপনয়র ম্যাজনোর, এইি.আর.প্েপনাং ও প্ডজিলিজমন্ট কজিগাজরট প্হড প্কায়াট গার।
 ব্যবস্থািক (পবিণন), বাাংলাজেশ দ্যগ্ধ উৎিােনকারী সমবায় ইউপনয়ন পলীঃ।
 িীফ-অিাজরটিাং অপফসার, ইউনাইজটড সুর্ার পমলস পলীঃ।
সেস্য-সপিব:
 ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা,পিপন ও খায পশল্প শাখ, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ ।

ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির কার্ গপনব গাহী
কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন পশল্প/
রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ, প্সপমনার, ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস রোন সহ এনপিও’র পবপিন্ন কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে ক্ষুদ্র ও
কুটির পশল্প প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর িাপয়জত্ব পনজয়াপেি ব্যপি ও পবপিন্ন প্েডবপড পনজয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প উিজেটিরা কপমটি
র্ঠন করা হয়।

ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প উিজেটিরা কপমটি
সিািপি:
 িপরিালক (িপরকল্পনা), পবপসক, ঢাকা

সেস্য:









িপরিালক, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়।
সিািপি, নাপসব প্কন্দ্রীয় পনব গাহী কপমটি, ঢাকা
সিািপি, বাাংলাজেশ ইপিপনয়াপরাং পশল্প মাপলক সপমপি, ঢাকা
এসএমই ফাউজন্ডশজনর একেন রপিপনপী
উিজেটিরা, অর্ গ ও ঋণ ব্যবস্থািনা, বাাংলাজেশ এমপ্লয়াস গ এজসাপসজয়শন, ঢাকা
উিমহাব্যবস্থািক (িপরিালনা ও রক্ষণাজবক্ষণ), বাাংলাজেশ িাঁি প্বাড,গ ঢাকা
উিমহা-ব্যবস্থািক (িপরকল্পনা), পবপসক, ঢাকা।
প্িয়ারম্যান, প্টনাস গ এজসাপসজয়শন, ঢাকা

সেস্য-সপিব
 ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ ।
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রজকৌশল ও আইটি প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির কার্ গপনব গাহী
কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর রজকৌশল ও আইটি প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন পশল্প/
রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ, প্সপমনার, ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস রোন সহ এনপিও’র পবপিন্ন কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে
রজকৌশল ও আইটি প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর িাপয়জত্ব পনজয়াপেি ব্যপি ও পবপিন্ন প্েডবপড পনজয় রজকৌশল ও আইটি প্সটজরর
উিজেটিরা কপমটি র্ঠন করা হয়।

রজকৌশল ও আইটি প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি
সিািপি:
 িপরিালক, (উৎিােন ও রজকৌশল) বাাংলাজেশ ইিাি ও রজকৌশল কজিগাজরশন ।

সেস্য:



















িপরিালক, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়।
মহাব্যবস্থািক (উৎিােন), ন্যাশনাল টিউবস পলীঃ, টাংর্ী, র্ােীপুর।
উিগিন মহা-ব্যবস্থািক (উৎিােন ও রজকৌশল), বাাংলাজেশ ইিাি ও রজকৌশল কজিগাজরশন ।
সিািপি, বাাংলাজেশ এজসাপসজয়শন অব সফটওয়ার এন্ড ইনফরজমশন সাপিগজসস (প্বপসস),পবএসআরএস িবন (৬ষ্ঠ িলা),
কারওরান বাোর, ঢাকা-১২১৫ ।
সিািপি, বাাংলাজেশ ইজলকপেকোল মাজি গন্ডাইস ম্যানুফোকিাপরাং এজসাপসজয়শন ৬ পব.পস.পস , প্রাড, ঢাকা।
মহাসপিব, ফাউপি ওনাস গ এজসাপসজয়শন অব বাাংলাজেশ, পবপসক পশল্প নর্রী, বগুড়া ।
মহাব্যবস্থািক (প্টকপনকোল), পবআরপব কোবল ইন্ডাপিে পলীঃ, পবপসক পশল্প নর্রী, কুপটিরয়া-৭০০০ ।
সিািপি, বাাংলাজেশ ইপিপনয়াপরাং পশল্প মাপলক সপমপি, ঢাকা।
িপরিালক, মানব সম্পে ব্যবস্থািনা পবিার্ (এইি আর এম), পনটল পনলয় গ্রুি৭১, মহাখালী,পস/এ,
এফপবপসপসআই, ঢাকা এর একেন রপিপনপী ।
বাাংলাজেশ এমপ্লায়াস গ প্ফডাজরশন, ঢাকা এর একেন রপিপনপী ।
সিািপি বাাংলাজেশ প্লাপস্ট্ক গুডস ম্যানুফোকিারাস গ এন্ড এিজিাট গাস গ এজসাপসজয়শন, িল্টন টাওয়ার, সুইট-৬০৩-৬০৪, ৮৭
পুরানা িল্টন লাইন (৭ম িলা), ঢাকা- ১০০০ ।
সিািপি, বাাংলাজেশ ইজলকেপনি ইজনাজিটিি ম্যানুফোকািারাস গ এজসাপসজয়শন, ১২৬-১৩১, মপণপুরী িাড়া, প্িের্াঁও, ঢাকা ।
সিািপি, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি, বাাংলাজেশ (নাপসব, প্মেবাহ উেীন প্লাো (৭ম িলা) ,৯১ পনউ সাকুগলার
প্রাড,প্মৌিাক, ঢাকা- ১২১৭ ।
সিািপি, বাাংলাজেশ হোপন্ডক্রাফটস ম্যানুফোকিারাস গ এন্ড এিজিাট গাস গ এজসাপসজয়শন (বাাংলাক্রাফট), পবটিএমপস িবন, ৭-৯
কাওরান বাোর (৪র্ গ িলা), ঢাকা-১২১৫।
সিািপি, পসল্ক ম্যানুফোকিারাস গ এন্ড এিজিাট গাস গ এজসাপসজয়শন-বাাংলাজেশ, সুইট নাং-২ (৫ম িলা), হাইওজয় প্হামস, ক-৩২/৬,
রর্পি স্মরণী, শাহোেপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
সিািপি, বাাংলাজেশ উইজমন প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপি, (পবডপিউপসপসআই)গুলশান প্গ্রস, এিাট গজমন্ট-২ পস, িকপসডপিউএস (পস), বাড়ী-৮, েপক্ষণ এপিপনউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
প্রপসজডন্ট, বাাংলাজেশ প্ফডাজরশন অব উইজমন এন্টারপরপনয়াস গ (পবএফডপিউইএ) প্রড পক্রজসন্ট, টাওয়ার কনকড গ, ১২ িলা,
সুইট-পব, ১৭ মহাখালী বাপণপেেক এলাকা, ঢাকা-১২১২ ।

সেস্য-সপিব:
 উর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, রজকৌশল ও আইটি পশল্প শাখা, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ ।
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বস্ত্র প্সটর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লক্ষে বাস্তবায়জনর উজেজশ্য পশল্প সপিব মজহােজয়র প্নর্তজত্ব র্ঠিি সাংপেটির কার্ গপনব গাহী
কপমটির পনজে গশাবলী বাস্তবায়নসহ এনপিও’র বাপষ গক কমগিপরকল্পনা অনুসাজর বস্ত্র প্সটজরর আওিাীীন পবপিন্ন পশল্প/ রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ,
প্সপমনার, ওয়াকগশি, কনসালজটপি সাপিগস রোন সহ এনপিও’র পবপিন্ন কমগকান্ড আজরা ত্বরাপিি করার লজক্ষে বস্ত্র প্সটজরর আওিাীীন
পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর িাপয়জত্ব পনজয়াপেি ব্যপি ও পবপিন্ন প্েডবপড পনজয় বস্ত্র প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি র্ঠন করা হয়।

বস্ত্র প্সটজরর উিজেটিরা কপমটি
সিািপি:
 িপরিালক, (িপরিালন) বাাংলাজেশ বস্ত্র পশল্প কজিগাজরশন।

সেস্য:









িপরিালক, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়।
মহা-ব্যবস্থািক (উৎিােন), বাাংলাজেশ বস্ত্র পশল্প কজিগাজরশন।
অধ্যক্ষ, প্টিটাইল ইন্ডাপিয়াল প্ডজিলিজমন্ট প্সন্টার, সািার।
প্সজক্রটারী প্েনাজরল, বাাংলাজেশ প্টিটাইল পমলস এজসাপসজয়শন।
প্সজক্রটারী, বাাংলাজেশ প্িশালাইেড প্টিটাইল পমলস এন্ড িাওয়ারলুম ইন্ডাপিে এজসাপসজয়শন।
প্সজক্রটারী, বাাংলাজেশ পনটওয়োর ম্যানুফোকিারারস এন্ড এিজিাটাস গ এজসাপসজয়শন।
প্সজক্রটারী, বাাংলাজেশ প্টপরটাওয়াল এন্ড পলজলন ম্যানুফোকিারারস এজসাপসজয়শন।
সহ-সিািপি, বাাংলাজেশ র্াজমগন্টস ম্যানুফোকিারারস এন্ড এিজিাটাস গ এজসাপসজয়শন।

সেস্য-সপিব:



ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ ।

উিজেটিরা কপমটির কার্ গক্রম
২০২০-২১অর্ গবের প্মাট ০৮টি উিজেটিরা কপমটির সিা অনুপষ্ঠি হয়।
প্সটজরর নাম

প্সবা প্সটর

কৃপষ প্সটর

সিার সাংখ্যা

-

০১

িাট প্সটর রসায়ন, ট্যানারী
ও প্লোর প্সটর
০১

০৩

পিপন ও খায
পশল্প প্সটর

ক্ষুদ্র ও কুটির
পশল্প প্সটর

রজকৌশল ও
আইটি প্সটর

বস্ত্র প্সটর

০১

০১

০১

-

মানব সম্পে
গ
েনবল : ন্যাশনাল প্রাডাকটিপি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর অনুজমাপেি িজের প্মাট সাংখ্যা ৬৬টি। বিগমাজন পূরণকৃি িজের সাংখ্যা ৫৪টি
এবাং শূন্য িজের সাংখ্যা ১২টি।
রপিষ্ঠাজনর নাম

অনুজমাপেি িে
পুরুষ

পূরণকৃি িে
নারী

(১)

(২)

(৩)

(৪)

এনপিও

৬

৪

১২
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প্মাট পূরণকৃি
িে
(৫)
(৩+৪)
৫৪

শূন্য িে

বেরপিপিক সাংরপক্ষি
(পরজটনশনকৃি) অস্থায়ী িে

(৬)
(২-৫)
১

(৭)

০

গ
২০২০-২১ অর্ গবের ির্ গন্ত পনজয়ার্: ২০২০-২১ অর্ গ বেজর ন্যাশনাল প্রাডাকটিপি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)প্ি ৯ম প্গ্রজডর ০১ েন কমগকিগা
পনজয়ার্ করা হয়।
ে্র/
সাংস্থা

বের

সব গজমাট

প্শ্রপণ পিপিক পনজয়ার্
১ম প্শ্রপণ

(১)

(২)

২০২০-২০২১

২য় প্শ্রপণ

৪র্ গ প্শ্রপণ

৩য় প্শ্রপণ

পুরুষ

পুরুষ

নারী

পুরুষ

নারী

পুরুষ

নারী

পুরুষ

নারী

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

(১০)

১

-

-

-

-

-

-

-

নারী

প্মাট
(১১+১২)

(১১)

(১২)

(৩+৫+৭+৯)

(৪+৬+৮+১০)

১

-

১

গ
২০২০-২১ অর্ গবের ির্ গন্ত িজোন্নপি: ২০২০-২১ অর্ গ বেজর ন্যাশনাল প্রাডাকটিপি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)প্ি প্কান কমগকিগা ও কমগিারী
িজোন্নপি িায় নাই।
ে্র/
সাংস্থা
(১)

বের

প্শ্রপণপিপিক িজোন্নপি
১ম প্শ্রপণ
২য় প্শ্রপণ
পুরুষ
নারী
পুরুষ
নারী
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

(২)
২০২০-২০২১

-

-

-

-

প্মাট
৩য় প্শ্রপণ
পুরুষ
নারী
(৭)
(৮)
-

-

৪র্ গ প্শ্রপণ
পুরুষ নারী
(৯)
(১০)
-

-

পুরুষ

নারী

(১১)
(৩+৫+৭+৯)
-

(১২)
(৪+৬+৮+১০)
-

গ
২০২০-২১ অর্ গবের ির্ গন্ত অবসর গ্রহণ: ২০২০-২১ অর্ গ বেজর ন্যাশনাল প্রাডাকটিপি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)প্ি ০১ েন কমগকিগা অবসর
গ্রহণ কজরন।
ে্র/
সাংস্থা

(১)

অর্ গবের

(২)

২০২০-২০২১

১ম প্শ্রপণ
পুরুষ
নারী

অবসর গ্রহণ
২য় প্শ্রপণ
৩য় প্শ্রপণ
পুরুষ
নারী
পুরুষ
নারী

(৩)

(৫)

০১

(৪)

-

-

(৬)

-

(৭)

(৮)

-

-

প্মাট
৪র্ গ প্শ্রপণ
পুরুষ নারী
(৯)

(১০)

-

-

পুরুষ

নারী

(১১)

(১২)

(৩+৫+৭+৯)

(৪+৬+৮+১০)

০১

-

২০২০-২১ অর্ গবেজর রপশক্ষণ (প্েজশ/পবজেজশ)
প্গ্রড

১-৯
১০-১৩
১৪-২০
প্মাট

ইনহাউে রপশক্ষণ কমগসূপি
কমগসূপির সাংখ্যা

১২
১২
১২
৩৬

প্েজশর অিেন্তজর রপশক্ষণ কমগসূপি
কমগসূপির সাংখ্যা
অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা
পুরুষ
৭
৮
১
১৬

১০
১০
১
২১
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নারী
৩
২
৫

পবজেজশ রপশক্ষণ কমগসূপি
কমগসূপির
অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা
সাংখ্যা
পুরুষ
নারী
-

২০২০-২১ অর্ গবেজর ভ্রমণ,িপরেশগন
ে্র/সাংস্থা

ির্ গায়

(১)
এনপিও

(২)

অিেন্তরীণ
ভ্রমণ/িপরেশগণ
(৩)
০৩

সাংস্থা রীান

তবজেপশক প্সপমনার/
ওয়াকগশি
(৪)
০-

পবজেজশ এিজিাোর
পিপেট
(৫)
-

মন্তব্য
(৬)
-

বাজেট ও অপডট
এনপিও’র ২০২০-২১ অর্ গবেজরর িপরিালন ব্যয়
রপিষ্ঠাজনর নাম

মূল বাজেট
২০২০-২১
২
৭১০

১
এনপিও

(প্কাটি টাকায়)
বাস্তবায়ন অগ্রর্পি
০২০-২০২১(%)
৫
৮৭.৩০%

০২০-২০২১ অর্ গবেজর ব্যপয়ি অজর্ গর
িপরমাণ
৪
৪২১.৪৫

সাংজশাপীি বাজেট
২০২০-২১
৩
৪৮২.৭৬

অপডট আিপি সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ প্র্জক ৩০ জুন ২০২১ ির্ গন্ত) (প্কাটি টাকায়): ২০২০-২১ অর্ গ বেজর ন্যাশনাল প্রাডাকটিপি
গ
অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর অপডট সম্পন্ন করা হয় নাই।
অর্ গবের

অপডট আিপি

ব্রডপশট েবাজবর
সাংখ্যা

পবজবিে বেজরর
আিপির সাংখ্যা

ক্রমপুপিভূি
প্মাট সাংখ্যা

টাকার
িপরমাণ

-

-

-

পনষ্পপিকৃি অপডট
আিপি
সাংখ্যা টাকার
িপরমাণ

-

-

অপনষ্পন্ন অপডট
আিপি
সাংখ্যা টাকার
িপরমাণ

-

-

মন্তব্য

-

-

মামলা
পবিার্ীয় মামলা পনষ্পপি:
ে্র/
সাংস্থা

ক্রমপুিীভূি প্মাট
পবিার্ীয় মামলার
সাংখ্যা

রপিজবেনাীীন
বেজর োজয়রকৃি
পবিার্ীয়
মামলার সাংখ্যা

প্মাট
মামলা
সাংখ্যা

১

২

৩

৪

এনপিও

-

-

িাকুপরর্চেপি/
বরখাস্ত

অব্যাহপি

অন্যান্য
েে

প্মাট

বের প্শজষ
অপনষ্পন্ন পবিার্ীয়
মামলার সাংখ্যা

৫

৬

৭

৮

৯

রপিজবেনাীীন বেজর পনষ্পপিকৃি মামলার সাংখ্যা

-

-

-

,
।
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-

-

-

সরকার কর্তক
গ /সরকাজরর পবরুজি পবপিন্ন আোলজি োজয়রকৃি মামলা:
ে্র/সাংস্থার
নাম

সরকাপর
সম্পপি/স্বার্ গ
রক্ষাজর্ গ
ে্র/সাংস্থা
কর্তগক োজয়রকৃি
ক্রমপুপিভূি
মামলার সাংখ্যা

রপিজবেনাীীন
অর্ গবেজর
োজয়রকৃি
মামলার
সাংখ্যা

সরকার
কর্তগক
োজয়রকৃি
প্মাট
মামলার
সাংখ্যা

সরকাজরর
পবিজক্ষ
োজয়রকৃি
পরট মামলার
সাংখ্যা

সব গজমাট
মামলার সাংখ্যা

পনষ্পপিকৃি
প্মাট মামলার
সাংখ্যা

প্মাট
অপনষ্পন্ন
মামলার
সাংখ্যা

২

৩

৪

৬

-

-

৭
(৫+৬)
১

৮

এনপিও

৫
(৩+৪)
-

৯
(৭-৮)
-

১

১

মন্তব্য

এনপিও এর
পনেস্ব িবন
পনমগাণ
সাংক্রান্ত

রকাশনা
২০২০-২০২১ অর্ গবেজর এনপিও কর্তক
গ রকাশনা:
রপিষ্ঠাজনর
নাম
এনপিও

রকাশনার নাম
বাপষ গক রপিজবেন
এনপিও বািগা
উৎিােনশীলিা পেবস উিলজক্ষ সুজিেপনর
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলপি এওয়াড গ উিলজক্ষ সুজিেপনর
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রকাশনার ীরণ

রিাজরর ীরণ

বাপষ গক

বই আকাজর/ ওজয়ব-সাইজট
রকাশ
ঐ
ঐ
ঐ

ষান্মাপষক
বাপষ গক
বাপষ গক

প্সবা রোন রপিশ্রুপি (Citizen’s Charter)
রপিশ্রুি প্সবাসমূহ:
নার্পরক প্সবা
ক্রপমক
নাং

প্সবার নাম

প্সবা রোন িিপি

রজয়ােনীয়
কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান
(৪)
রপিষ্ঠাজনর
আজবেনিত্র

প্সবামূল্য এবাং
িপরজশাী
িিপি
(৫)
পবনামূজল্য

প্সবা
রোজনর
সময়সীমা
(৬)
২০ পেন

(১)
১.

(২)
প্েজশর মানবসম্পে
উন্নয়জনর েন্য
উৎিােনশীলিা পবষয়ক
প্েশীয় রপশক্ষণ রোন

(৩)
সাংপেটির রপিষ্ঠাজন উিপস্থি হজয়
রপশক্ষণ রোন

২.

উৎিােনশীলিা পবষয়ক
আন্তেগাপিক রপশক্ষণ
রোন

৩.

পনী গাপরি স্থান এবাং িাপরজখ
আন্তেগাপিক পরজসাস গ
িারসনজের মাধ্যজম রপশক্ষণ
রোন

সাংপেটির রপিষ্ঠাজনর
রপশক্ষণার্ী
মজনানয়ন িত্র

পবনামূজল্য

০১ মাস

েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও
৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
প্ফান : +৮৮০২-৯৫৫৪৯৩৭
প্মাবা:+৮৮০১৫৫৬৩৩২৫৬৮
ইজমইল:
nazrul_islam_si@yahoo.com

উৎিােনশীলিা উন্নয়জনর
লজক্ষে কনসালজটপি বা
িরামশগ রোন

রপিষ্ঠান হজি আজবেন রাপ্র
ির সাংপেটির
রপিষ্ঠাজন উিপস্থি হজয় ০১
মাস অন্তর অন্তর ০৩ ীাজি
সাংপেটির প্সবা রোন

রপিষ্ঠাজনর
আজবেনিত্র

পবনামূজল্য

০৩মাস

েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও
৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
প্ফান : +৮৮০২-৯৫৫৪৯৩৭
প্মাবা:+৮৮০১৫৫৬৩৩২৫৬৮
ইজমইল:
nazrul_islam_si@yahoo.com

৪.

অপিজর্ার্ পনষ্পপি

রা্ অপিজর্ার্ িেন্তপূব গক
িত্রোপর/ইজমইজলর মাধ্যজম

অপিজর্ার্ সাংক্রান্ত
আজবেন োপখল
করজি হজব

পবনামূজল্য

৩০
(পত্রশ)
কমগপেবস

৫.

িথ্য অপীকার আইজনর
আওিায় িথ্য রোন

িত্র োপরর মাধ্যজম/ই-প্মইজল

পনী গাপরি ফরজম
আজবেন োপখল
করজি হজব।

িথ্য অপীকার
আইন ২০০৯
এ বপণ গি
সরকাপর পফ

২০
(পবশ)
কমগপেবস

GRS প্ফাকাল িজয়ন্ট
প্ফান : +৮৮০২-৯৫৮৮৪১৭
প্মাবা: +৮৮০১৫৫২৪৩২০৯৮
ইজমইল:
mozammel_atm01@yahoo.com
প্মাোীঃ আপবো সুলিানা
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও
৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
প্মাবা: +৮৮০১৭২২১৪৩৪২৫
ইজমইল:
mostabedaeco@yahoo.com

োপয়ত্বরা্ িথ্য
কমগকিগা এবাং
এনপিও’র
ওজয়বসাইট
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োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও ইজমইল)
(৭)
েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও
৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
প্ফান : +৮৮০২-৯৫৫৪৯৩৭
প্মাবা:+৮৮০১৫৫৬৩৩২৫৬৮
ইজমইল:
nazrul_islam_si@yahoo.com

রাপিষ্ঠাপনক প্সবা:
ক্রপমক
নাং
(১)
১.

২.

৩.

প্সবা
রোজনর
সময়সী
মা
(৬)
০৬ মাস

োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও
ইজমইল)

প্সবার নাম

প্সবা রোন
িিপি

রজয়ােনীয় কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান

প্সবামূল্য এবাং
িপরজশাী িিপি

(২)
ন্যাশনাল
প্রাডাকটিপিটি
এন্ড প্কায়াপলটি
এপিজলি
অোওয়াড গ এবাং
ইিটিটউশনাল
এপরপসজয়শন
অোওয়াড গ রোন

(৩)
এজসসজমন্ট
কপমটি ও জুরী
প্বাজডরগ চূড়ান্ত
পসিান্ত গ্রহজণর
ির পুরষ্কার রা্
রপিষ্ঠানসমূহজক
আনুষ্ঠাপনকিাজব
পুরষ্কার রোন

(৪)
১। পূরণকৃি আজবেন ফরম
(আজবেন ফরম এনপিও হজি
সাংগ্রহ করজি হজব)
২। আজবেনকারীর ১ (এক)
কপি েপব
৩। রপিষ্ঠাজনর সম্মুখিাজর্র ১
(এক) কপি েপব
৪। র্র্ার্র্ স্ট্োজম্পর উির
হলফনামা
গ
৫। TIN সাটিপফজকজটর
কপি
৬। িজথ্যর রামাপনক েপললাপে
৭। আজবেন ফরজমর টাকা
ব্যাাংজক েমার রপশে

(৫)
০৭ টি কোটার্পরজি পুরষ্কার রোন
করা হয়। রজিেক কোটার্পরর
আজবেন ফরজমর েন্য মূল্য
িপরজশাী করজি হয়। কোটার্পর
পিপিক ফরজমর মূল্য পনেরূি:

উৎিােনশীলিা
উন্নয়জনর লজক্ষে
APO এর
সহায়িায়
প্টকপনকোল
এিিাট গ সাপিগস
রোন

সাংপেটির রপিষ্ঠাজন
এিিাট গ কর্তগক
প্সবা রোন

APO এর পনী গাপরি পূরণকৃি
আজবেন ফরম

১। এিিাট গ সাপিগস গ্রহজণর েন্য
এককালীন ৫০ডলার।
২। এিিাট গ র্াকাকালীন সমজয়
রপিপেজনর েন্য ১২ ডলার।
এনপিও’র িপরিালজকর অনুকূজল
ডলাজরর সমিপরমান মূজল্যর টাকা
নর্ে/প্িক আকাজর রোন করজি
হজব।

০৬ মাস

েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান
র্জবষণা কমগকিগা , এনপিও
৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
প্মাবা: +৮৮০১৯১৭৮২৭৮১৫
ইজমইল:
monir_npo01@yahoo.c
om

কমগকিগা/কমগিারী
প্ের রপশক্ষণ পফ
রোন

সাংপেটির
ে্র/সাংস্থার
অনুকূজল পে.ও
োপরকরণ।

পবনামূজল্য

০৫ পেন

প্মাোীঃ আপবো সুলিানা
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা,
এনপিও
৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
প্মাবা: +৮৮০১৭২২১৪৩৪২৫
ইজমইল:
mostabedaeco@yahoo.
com

আজবেন ফরম এনপিও অপফস
অর্বা এনপিও’র ওজয়বসাইট
প্র্জক সাংগ্রহ করজি হজব

১। সাংপেটির রপিষ্ঠাজনর পবল /
িাউিার
২। মজনানয়নিত্র
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১। কোটার্পর-এ : বৃহৎ পশল্প৫০০০/- টাকা
২। কোটার্পর-পব : মািারী পশল্প৩০০০/- টাকা
৩। কোটার্পর-পস : ক্ষুদ্র পশল্প২০০০/- টাকা
৪। কোটার্পর-পড : মাইজক্রা
পশল্প—১০০০/- টাকা
৫। কোটার্পর-ই : কুটির পশল্প—
১০০০/- টাকা
৬। কোটার্পর-এফ : রাষ্ট্রায়াি পশল্প
রপিষ্ঠান—৪০০০/- টাকা
৭। কোটার্পর-পে :
Institutional
Appreciation Award —
৫০০০/- টাকা
আজবেন ফরজমর মূল্য বাবে
সাংপেটির পফ সরকাপর খাজি (১৩৯৩৭-০০০০-২৬৮১) প্েোপর
িালাজনর মাধ্যজম েমা পেজি হজব।

(৭)
প্মাোম্মৎ ফাজিমা প্বর্ম
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা ,
এনপিও ৯১,মপিপিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।
প্মাবা: +৮৮০১৫৫৭৩৮৬৭০৬
ইজমইল:
fatamabegumnpo@yah
oo.com

অিেন্তরীণ প্সবা:
ক্রপমক
নাং
(১)
১.

২.

৩.

৪.

প্সবার নাম

প্সবা রোন
িিপি

রজয়ােনীয় কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান

প্সবার মূল্য এবাং
িপরজশাী িিপি
(৫)

প্সবা
রোজনর
সময়সীমা
(৬)
০৫( িাঁি)
পেন

(২)
১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজের
শ্রাপন্ত পবজনােন
ছুটি ও িািার
আজবেন
পনষ্পপি।
৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর
কমগিারীজের
শ্রাপন্ত পবজনােন
ছুটি ও িািা
মঞ্জুপর
১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজেরজি
নশন মঞ্জুপরর
আজবেন
পনষ্পপি।

(৩)
আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির ছুটি
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ

(৪)
১। ছুটি রাপ্যিার সনে (পসএও
হজি সাংগ্রহ করজি হজব)
২। আজবেনকারীর আজবেনিত্র

মঞ্জুপরিত্র োপর

১। আজবেনকারীর আজবেনিত্র

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির প্িনশন
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ

পবনামূজল্য
১। িাকপরর পববরণী- ০১ কপি
২। পিআরএল-এ র্মজনর মঞ্জুপর
িত্র-০১ কপি
৩। রিোপশি প্শষ প্বিন
িত্র/প্শষ প্বিন িত্র (রজর্ােে
প্ক্ষজত্র)- ০১কপি
৪। প্িনশন ফরম - ০১ কপি
৫। সিোপয়ি েপব ০৪ কপি
৬। রা্ব্য প্িনশজনর তবী
উিরাপীকার প্ াষণা িত্র ০৩কপি
৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হাজির িাঁি
আাংগুজলর োি - ০৩কপি
৮। প্িনশন মঞ্জুপর আজেশ০১কপি
৯। িাওনাপের না-োপব সনে -২
কপি
১০। পবিার্ীয় মামলা প্নই-২
কপি
১১। োিীয়িা সনে -২ কপি

০৫(িাঁি)
কমগপেবস

১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজের
িাপরবাপরক
প্িনশন
(িাকপররি
অবস্থায়
মৃতুেবরণ
করজল) মঞ্জুপরর
আজবেন
পনষ্পপি

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির প্িনশন
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
প্ররণ।

১। িাকপরর পববরণী- ০১ কপি
২। পিআরএল-এ র্মজনর মঞ্জুপর
িত্র-০১কপি
৩। রিোপশি প্শষ প্বিন
িত্র/প্শষ প্বিন িত্র (রজর্ােে
প্ক্ষজত্র)- ০১কপি
৪। িাপরবাপরক প্িনশজনর
আজবেন িত্র ফরম - ০১কপি
৫। সিোপয়ি েপব ০৪ কপি
৬। উিরাপীকার সনেিত্র ও নন
গ
ম্যাপরে সাটিপফজকট
- ০৩কপি

০৫( িাঁি)
কমগপেবস

পবনামূজল্য

োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও
ইজমইল)
(৭)
রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com
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রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

ক্রপমক
নাং

প্সবার নাম

প্সবা রোন
িিপি

রজয়ােনীয় কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান

প্সবার মূল্য এবাং
িপরজশাী িিপি

(১)

(২)

(৩)

(৫)

৫.

৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর
কমগিারীজের
প্িনশন মঞ্জুপর

মঞ্জুপরিত্র োপর

(৪)
৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হাজির িাঁি
আাংগুজলর োি - ০৩কপি
৮। অপিিাবক মজনানয়ন এবাং
অবসর িািা ও আনুজিাপষক
উজিালন করার েন্য ক্ষমিা
অিগণ সনে -০৩ কপি
৯।
পিপকৎসক/প্িৌরসিা/ইউপনয়ন
িপরষে প্িয়ারম্যান/কাউপিলর
কর্তগক রেি মৃতুে সনে িত্র-০১
কপি
১০। প্িনশন মঞ্জুপর আজেশ০১কপি
১। সাপিগস বুক/িাকপরর পববরণী০১ কপি
২। পিআরএল-এ র্মজনর মঞ্জুপর
িত্র-০১ কপি
৩। রিোপশি প্শষ প্বিন
িত্র/প্শষ প্বিন িত্র (রজর্ােে
প্ক্ষজত্র)- ০১কপি
৪। প্িনশন ফরম - ০১ কপি
৫।িাসজিাট গ সাইজের সিোপয়ি
েপব ০৪ কপি
৬। রা্ব্য প্িনশজনর তবী
উিরাপীকার প্ াষণা িত্র ০৩কপি
৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হাজির িাঁি
আাংগুজলর োি -০৩কপি
৮। প্িনশন মঞ্জুপর আজেশ০১কপি
৯। র্াবিীয় িাওনাপের না-োপব
সনে -২ কপি
১০। পবিার্ীয় মামলা প্নই-২
কপি
১১। োিীয়িা সনে -২ কপি
১২। অঙ্গীকারিত্র – ২ কপি
১। সাপিগস বুক/িাকপরর পববরণী০১ কপি
২। পিআরএল-এ র্মজনর মঞ্জুপর
িত্র-০১কপি
৩। রিোপশি প্শষ প্বিন
িত্র/প্শষ প্বিন িত্র (রজর্ােে
প্ক্ষজত্র)- ০১কপি
৪। িাপরবাপরক প্িনশজনর
আজবেন িত্র ফরম -০১কপি
৫। সিোপয়ি েপব ০৪ কপি
৬। উিরাপীকার সনেিত্র ও নন
গ
ম্যাপরে সাটিপফজকট
- ০৩কপি
৭। নমুনা স্বাক্ষর ও হাজির িাঁি

৬.

৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর
কমগিারীজের
িাপরবাপরক
প্িনশন মঞ্জুপর

মঞ্জুপরিত্র োপর
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প্সবা
রোজনর
সময়সীমা
(৬)

োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও
ইজমইল)
(৭)

০৫( িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

পবনামূজল্য

০৫( িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

ক্রপমক
নাং
(১)

৭.

৮.

৯.

১০.

প্সবার নাম

প্সবা রোন
িিপি

(২)

(৩)

১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজেরি
পবষ্য িহপবজলর
অপগ্রম মঞ্জুর,
অজফরিজর্াগ্য
অপগ্রম মঞ্জুর
এবাং চূড়ান্ত
উজিালজণর
েন্য অর্ গ
মঞ্জুজরর
আজবেন
পনষ্পপি
৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর কমগকিগা
ও কমগিারীজের
সাীারণ িপবষ্য
িহপবল হজি
অর্ গ মঞ্জুর,
অজফরিজর্াগ্য
অপগ্রম মঞ্জুর
এবাং চূড়ান্ত
উজিালজণর
েন্য অর্ গ মঞ্জুর
১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজেরব
পহ: বাাংলাজেশ
ছুটির আজবেন
পনষ্পপি।
৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর কমগকিগা
ও কমগিারীজের
বপহ: বাাংলাজেশ
ছুটি মঞ্জুপর

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির মঞ্জুজরর
েন্য মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ

মঞ্জুপরিত্র োপর

রজয়ােনীয় কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান

প্সবার মূল্য এবাং
িপরজশাী িিপি

(৪)
(৫)
আাংগুজলর োি- ০৩কপি
৮। অপিিাবক মজনানয়ন এবাং
অবসর িািা ও আনুজিাপষক
উজিালন করার েন্য ক্ষমিা
অিগন সনে -০৩ কপি
৯।
পিপকৎসক/প্িৌরসিা/ইউপনয়ন
িপরষে প্িয়ারম্যান/কাউপিলর
কর্তগক রেি মৃতুে সনে িত্র-০১
কপি
১০। প্িনশন মঞ্জুপর আজেশ০১কপি
পবনামূজল্য
১। পনী গাপরি ফরজম োপখলকৃি
আজবেনিত্র
২। পসএও, পশল্প মন্ত্রণালয় কর্তগক
ইসুেকৃি িপবষ্যি িহপবজলর
অর্ গ েমা পিি

১. পনী গাপরি ফরজম আজবেন
২. পসএও, পশল্প মন্ত্রণালয় কর্তগক
েমাকৃি অজর্ গর পিি

পবনামূজল্য

প্সবা
রোজনর
সময়সীমা
(৬)

োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও
ইজমইল)
(৭)

০৩ (পেস)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

০৫
(িাঁি)কমগপে
বস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির ছুটি
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ
মঞ্জুপরিত্র ইপ্মইল/ডাজকর্া
প্র্
আজবেনকারীর
পনকট প্ররণ

১। ছুটি রাপ্যিার সনে (পসএও
হজি সাংগ্রহ করজি হজব)
২। আজবেনকারীর আজবেনিত্র

পবনামূজল্য

০৫( িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

১) পনী গাপরি েজক আজবেনিত্র
২) র্র্ার্র্ কর্তগিক্ষ কর্তগক রেি
ছুটির রাপ্যিা সনে।

পবনামূজল্য

০৫( িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

আজবেন ফরম রাপ্স্থানীঃ
(১) এনপিও’র ওজয়বসাইট
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ক্রপমক
নাং

প্সবার নাম

প্সবা রোন
িিপি

(২)

(৩)

১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজের
প্স্বোয় অবসর
গ্রহণ এবাং
িেিোজর্র
আজবেন
পনষ্পপি
৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর কমগকিগা
ও কমগিারীজের
প্স্বোয় অবসর
গ্রহণ এবাং
িেিোর্
১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজেরপি
আরএলও ১৮
মাজসর
ল্যাম্পগ্রাণ্ট
মঞ্জুজরর
আজবেন
পনষ্পপি
৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর কমগকিগা
ও কমগিারীজের
পিআরএল ও
১৮ মাজসর
ল্যাম্পগ্রাণ্ট
মঞ্জুর
১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজের
অপেগি ছুটির
আজবেন
পনষ্পপি।

রস্তাব রাপ্র
ির পবযমান
পবপী/পবীান/আ
ইজনর আজলাজক
র্র্ার্র্ ব্যবস্থা
গ্রহজণর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ
মঞ্জুপরিত্র োপর

১৬.

১৭.

(১)
১১.

১২.

১৩.

১৪.

১৫.

রজয়ােনীয় কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান

প্সবার মূল্য এবাং
িপরজশাী িিপি

(৪)
(২) পসএও, পশল্প মন্ত্রণালয়
আজবেনকারীর আজবেনিত্র

(৫)
পবনামূজল্য

প্সবা
রোজনর
সময়সীমা
(৬)

োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও
ইজমইল)
(৭)

০৫( িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

আজবেনকারীর আজবেনিত্র

পবনামূজল্য

০৫( িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.co
m

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির ল্যাম্পগ্রাণ্ট
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ

১। আজবেনিত্র
গ
২। এসএসপস’র সাটিজফজকজটর
সিোপয়ি ফজটাকপি
৩। রীান পহসাব রক্ষণ
কমগকিগার কার্ গালয় প্র্জক ছুটি
রাপ্যিার সনজের মূলকপি।
৪। িাকুরী পববরণী

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.co
m

মঞ্জুপরিত্র োপর

১। আজবেনিত্র
গ
২। এসএসপস’র সাটিজফজকজটর
সিোপয়ি ফজটাকপি
৩। ছুটি রাপ্যিার সনজের
মূলকপি
৪। সাপিগস বুক

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.co
m

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির ছুটি
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ।

১। আজবেনিত্র
২। ছুটি রাপ্যিার সনে (পসএও
হজি সাংগ্রহ করজি হজব)

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.co
m

৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর কমগকিগা
ও কমগিারীজের
অপেগি ছুটি
মঞ্জুর।

মঞ্জুপরিত্র োপর

১. আজবেনিত্র
২. ছুটির পহসাব

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজের
রসূপি ছুটির

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির ছুটি

১। আজবেনিত্র
২। ডািাজরর িরামশগিত্র

পবনামূজল্য

০৩ (পিন)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.co
m
রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.co
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ক্রপমক
নাং
(১)

প্সবার নাম

প্সবা রোন
িিপি

রজয়ােনীয় কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান

প্সবার মূল্য এবাং
িপরজশাী িিপি

(৪)

(৫)

প্সবা
রোজনর
সময়সীমা
(৬)

োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও
ইজমইল)
(৭)
m

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.co
m
রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:

(২)
আজবেন
পনষ্পপি।

(৩)
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ।

১৮.

৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর কমগকিগা
ও কমগিারীজের
রসূপি ছুটি
মঞ্জুর।

মঞ্জুপরিত্র োপর

১। আজবেনিত্র
২। ডািাজরর িরামশগিত্র

পবনামূজল্য

০৩ (পিন)
কমগপেবস

১৯.

১ম ও ২য়
প্শ্রণীর
কমগকিগাজের
অসাীারণ ছুটির
আজবেন
পনষ্পপি।

আজবেনকারীর
পনকট হজি
আজবেন রাপ্র
ির ছুটি
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ।

আজবেনিত্র

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

৩য় ও ৪র্ গ
প্শ্রণীর কমগকিগা
ও কমগিারীজের
অসাীারণ
ছুটিমঞ্জুর।
সরকাপর
কমগিারীর
িাকুরীরি
অবস্থায়
মৃতুেবরণ েপনি
কারজণ আপর্ গক
অনুোন
সম্পপকগি
রস্তাজবর
আজবেন
েনরশাসন
মন্ত্রণালজয়
প্ররজণর েন্য
পশল্প মন্ত্রণালজয়
প্ররণ
সরকাপর
কমগিারী
িাকরীরি
অবস্থায় গুরুির
আহি হজয়
স্থায়ী অক্ষমিা
েপনি কারজণর
অনুোন
সম্পপকগি
রস্তাজবর
আজবেন
েনরশাসন

মঞ্জুপরিত্র োপর

আজবেনিত্র

২০.

২১.

২২.

ajabber755@gmail.com

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

েনরশাসন
মন্ত্রণালজয়
প্ররজণর েন্য
পশল্প মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ

১. পনী গাপরি ফরজম আজবেন
২. পিপকৎসক কর্তগক রেি মৃতুে
সনেিত্র

েনরশাসন
মন্ত্রণালজয়
প্ররজণর েন্য
পশল্প মন্ত্রণালজয়
রস্তাব প্ররণ

১. পনী গাপরি ফরজম আজবেন
২. পিপকৎসক কর্তগক রেি
অক্ষমিার সনেিত্র

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

পবনামূজল্য

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com
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ক্রপমক
নাং

প্সবা রোন
িিপি

রজয়ােনীয় কার্েিত্র
এবাং রাপ্স্থান

প্সবার মূল্য এবাং
িপরজশাী িিপি

(২)
মন্ত্রণালজয়
প্ররজণর েন্য
পশল্প মন্ত্রণালজয়
প্ররণ

(৩)

(৪)

(৫)

সরকাপর
কমগিারীর
িাকরীরি
অবস্থায়
মৃতুেবরণ েপনি
কারজণ োফন
–কাফন বাবে
অুনোন
সম্পপকগি
আজবেন
কমগিারী কল্যান
প্বাজড গ প্ররণ।
পলজয়ন মঞ্জুজরর
আজবেন
পনষ্পপি

কমগিারী কল্যাণ
প্বাজড গ রস্তাব
প্ররণ

১. পনী গাপরি ফরজম আজবেন
২. পিপকৎসজকর মৃতুের সনেিত্র

পবনামূজল্য

প্সবার নাম

(১)

২৩.

২৪.

প্সবা
রোজনর
সময়সীমা
(৬)

োপয়ত্বরা্ কমগকিগা
(নাম, িেপব, প্ফান নম্বর ও
ইজমইল)
(৭)

০৫ (িাঁি)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

আজবেন রাপ্র
ির পলজয়ন
মঞ্জুজরর েন্য
মন্ত্রণালজয় িত্র
প্ররণ।

১. পনজয়ার্ িত্র
২. র্র্ার্র্ কর্তগিজক্ষর সুিাপরশ
৩. মুিজলকা

পবনামূজল্য

০৩ (পেস)
কমগপেবস

রশাসপনক কমগকিগা, এনপিও।
প্ফান: +৮৮০১৭১০১৯৯০২৫
ইজমইল:
ajabber755@gmail.com

অপিজর্ার্ রপিকার ব্যবস্থািনা (GRS)
প্সবা রাপ্জি অসন্তুটির হজল োপয়ত্বরা্ কমগকিগার সজঙ্গ প্র্ার্াজর্ার্ করুন। িার কাে প্র্জক সমাীান িাওয়া না প্র্জল পনজোি িিপিজি
প্র্ার্াজর্ার্ কজর আিনার সমস্যা অবপহি করুন।
ক্রপমক নাং

১

কখন প্র্ার্াজর্ার্
কার সজঙ্গ প্র্ার্াজর্ার্
করজবন
করজবন
োপয়ত্বরা্ কমগকিগা অপিজর্ার্ পনষ্পপি
সমাীান পেজি না
কমগকিগা(অপনক)
িারজল

প্র্ার্াজর্াজর্র ঠিকানা
প্মাোীঃ আপবো সুলিানা
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও
৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
প্মাবা: +৮৮০১৭২২১৪৩৪২৫
ইজমইল:
mostabedaeco@yahoo.com
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পনষ্পপির
সময়সীমা
৩০ কার্ গপেবস

২

৩

অপিজর্ার্ পনষ্পপি
কমগকিগা পনপে গটির
সমজয় সমাীান
পেজি ব্যর্ গ হজল

আপিল কমগকিগা

আপিল কমগকিগা
পনপে গটির সমজয়
সমাীান পেজি ব্যর্ গ
হজল

মপন্ত্রিপরষে পবিাজর্র
অপিজর্ার্ ব্যবস্থািনা
প্সল

নাম ও িেপব: েনাব প্মাহাম্মে সালাউপেন
যুগ্ম সপিব, পশল্প মন্ত্রণালয়, ৯১,মপিপিল বা/এ, ঢাকা১০০০।
প্ফান (অপফস): +৮৮০২-৯৫৫২৭৪৯
প্ফান (বাসা): +৮৮০২-৫৮৩১৪১৮৪
প্মাবাইল: +৮৮০১৫৫২৪১০০১৩
ইজমইল: jspc@moind.gov.bd
মপন্ত্রিপরষে পবিার্

২০ কার্ গপেবস

৬০ কার্ গপেবস

আিনার (প্সবা র্হীিার) কাজে আমাজের (প্সবা রোনকারীর) রিোশা
ক্রপমক নাং

রপিশ্রুি/কাপিি প্সবা রাপ্র লজক্ষে করণীয়

১.

পনী গাপরি ফরজম র্র্ার্র্িাজব সম্পূণ গ িথ্য সম্বপলি/সাংযুি িথ্য সহকাজর পূরণকৃি আজবেন েমা রোন

২.

র্র্ার্র্ রপক্রয়ায় রজয়ােনীয় পফস িপরজশাী করা

৩.

রজর্ােে প্ক্ষজত্র প্মাবাইল প্মজসে/ ইজমইজলর পনজে গশনা অনুসরন করা

৪.

সাক্ষাজির েন্য পনী গাপরি সমজয়র পূজব গই উিপস্থি র্াকা

৫.

অনাবশ্যক প্ফান /িেপবর না করা

ও
।
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পিিীয়-অধ্যায়
মাননীয় রীানমন্ত্রীর প্ াষণা
উৎিােনশীলিাজক োিীয় আজদালন প্ াষণা
এনপিও র্ি ০২ অজটাবর, ২০১১ িাপরজখ প্হাজটল রূিসী বাাংলা, ঢাকা “Multilateral Conference on
Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for 2021”শীষ গক বহুমূখী োিীয় সজম্মলজনর আজয়ােন কজর।
সজম্মলজনর উজিাীনী অনুষ্ঠাজন র্ণরোিন্ত্রী বাাংলাজেশ সরকাজরর মাননীয় রীানমন্ত্রী প্শখ হাপসনা উিপস্থি পেজলন। উি অনুষ্ঠাজন মাননীয়
রীানমন্ত্রী প্শখ হাপসনা ০৩ (পিন) টি প্ াষণা রোন কজরনীঃ

ও
“Multilateral Conference on Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for 2021”শীষ গক বহুমূখী
োিীয় সজম্মলজন বিব্য রাখজেন মাননীয় রীানমন্ত্রী প্শখ হাপসনা। স্থানীঃ রূিসী বাাংলা, প্হাজটল, ঢাকা।

০১।
০২।
০৩।

উৎিােনশীলিাজক ‘‘োিীয় আজদালন’’ পহজসজব র্জড় প্িালা ।
রপি বের প্শ্রষ্ঠ পশল্প রপিষ্ঠান ও উজযািার মাজি ‘‘ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি এওয়াড গ’’
রোন করা এবাং
রপি বের ০২ অজটাবর প্ক ‘‘ োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস’’ পহজসজব িালন করা।

উৎিােনশীলিা উন্নয়জনর েন্য এ ঐপিহাপসক প্ াষণা উৎিােনশীলিা আজদালনজক আজরা প্বর্বান ও সমৃি কজরজে।

ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড গ-২০১৯ এবাং ইনপস্ট্টিউশনাল এপরপসজয়শন
প্ক্রস্ট্-২০১৯ রোন
পশল্প খাজি পবজশষ অবোজনর েন্য ৭ম বাজরর মি ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড গ-২০১৯ এবাং ২য়
বাজরর মি ইনপস্ট্টিউশনাল এপরপসজয়শন প্ক্রস্ট্-২০১৯ রোন কজরজে পশল্প মন্ত্রণালজয়র ে্র এনপিও। "ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড
প্কায়াপলটি এপিজলি এওয়াড গ"-২০১৯ র্ি ১৫ প্ফব্রয়াপর, ২০২১ িাপরজখ প্হাজটল প্যান প্যাপসপফক প্সানারর্াঁও এ উৎিােনশীলিা বৃপি ও
উৎিাপেি িজে উৎকষ গিা সাীজন গুরুত্বপূণ গ অবোজনর স্বীকৃপি স্বরূি ০৬টি কোটার্পরজি ৩১ টি পশল্প রপিষ্ঠানজক ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি এওয়াড গ এবাং ২টি রপিষ্ঠানজক ইনপস্ট্টিউশনাল এপরপসজয়শন এওয়াড গ রোন করা হয় । উি অনুষ্ঠাজন পশল্প সপিব
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েনাব প্ক এম আলী আেম মজহােজয়র সিািপিজত্ব রীান অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন র্ণরোিন্ত্রী বাাংলাজেশ সরকার পশল্প
মন্ত্রণালজয়র মাননীয় পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি এবাং পবজশষ অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন মাননীয় পশল্প
রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এমপি।

র্ি ১৫ প্ফব্রয়াপর, ২০২১ িাপরজখ প্হাজটল প্যান প্যাপসপফক প্সানারর্াঁও এ অনুপষ্ঠি ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড-গ ২০১৯ এবাং
ইনপস্ট্টিউশনাল এপরপসজয়শন প্ক্রস্ট্-২০১৯ রোন অনুষ্ঠাজন অপিপর্বৃজদর সাজর্ পুরস্কার পবেয়ীরা।

ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড গ-২০১৯ এবাং ইনপস্ট্টিউশনাল এপরপসজয়শন প্ক্রস্ট্-২০১৯ রোন অনুষ্ঠাজন পশল্প
মন্ত্রণালজয়র মাননীয় মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, পশল্প মন্ত্রণালজয়র মাননীয় রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি এবাং পশল্প
সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম সহ অোওয়াড গ রা্রা

অোওয়াড গ রোন করজেন পশল্প মন্ত্রণালজয়র মাননীয় মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এম.পি।
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অোওয়াড গ রা্জেরজক সনেিত্র রোন করজেন পশল্প মন্ত্রণালজয়র মাননীয় রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এম.পি।

অনুষ্ঠাজন সিািপির বিব্য রাখজেন পশল্প মন্ত্রণালজয়র সাজবক সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম।

,

।
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ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড-গ ২০১৯ এবাং ইনপস্ট্টিউশনাল এপরপসজয়শন প্ক্রস্ট্-২০১৯ রোন অনুষ্ঠাজন স্বার্ি বিব্য রোন
কজরন এনপিও’র সাজবক িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর।

ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি অোওয়াড গ-২০১৯ এবাং ইনপস্ট্টিউশনাল এপরপসজয়শন
প্ক্রস্ট্-২০১৯ পুরস্কাররা্ রপিষ্ঠানগুজলা হজলা
(ক) বৃহৎ পশল্প কোটার্পরীঃ
ক্রপমক নাং

খাি ও উিখাি

পশল্প ও প্সবা রপিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানা

০১

ইিাি ও রজকৌশল

বঙ্গ পবপডাং ম্যাজটপরয়ালস পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
রাণ আর এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা
হপবর্ি ইন্ডাপিয়াল িাকগ, অপলপুর শাহােী বাোর,
শাজয়স্তার্ি, হপবর্ি
আরএফএল ইজলকেপনি পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
রাণ আর এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
ডাঙ্গা ইন্ডাপিয়াল িাকগ, কাপেরির, ডাঙ্গা, িলাশ, নরপসাংেী
রাংপুর প্মটাল ইন্ডাপিে পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
রাণ আর এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
মুড়ািাড়া, রূির্ি, নারায়ণর্ি
ইিাহাপন টি পলপমজটড
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা:
ইিাহাপন পবপডাং, প্শখ মুপেব প্রাড, আগ্রাবাে বা/এ, িেগ্রাম
নাজটার এজগ্রা পলপমজটড
১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২, বাাংলাজেশ
কারখানার ঠিকানা:
একডালা, নাজটার (বাবুর পুকুর)

০২

০৩

০১

০২

খায পশল্প
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অবস্থান
১ম

২য়

৩য়

১ম

২য়

০১

প্টিটাইল ও আর এম পে

০২

০৩

০১

প্লাপস্ট্ক পশল্প

০২

০১

িাট পশল্প

০২

০১
প্সবা
০২

০১

আইটি

০১

ফাপন গিার

প্লাপম ফোশনস্ পলীঃ
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা:
উির নরপসাংপুর, কাপশপুর, ফতুল্লা, নারায়নর্ি।
ইউপনিাজস গল পেি পলপমজটড
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা:
প্লট ২০-২২, প্সটর-০৫, িেগ্রাম ইপিজেড, িেগ্রাম
প্েজনপসস ওয়াপসাং পলপমজটড
প্রড পক্রজসন্ট কনকড গ টাওয়ার, প্লার ৮ম, ৯ম, ১০, ১২িম এবাং ১৩িম,
১৭ মহাখালী, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
কড্ডা নান্দুন, কড্ডা বাোর, র্ােীপুর সের, র্ােীপুর
আর এফ এল প্লাপস্ট্কস্ পলপমজটড
রাণ আর এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
রান ইন্ডাপিয়াল িাকগ (পিআইপি)
বার্িাড়া, িলাশ, নরপসাংেী
পডউজরবল প্লাপস্ট্ক পলপমজটড
রান আর এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
আরএফএল ইন্ডাপিয়াল িাকগ, মুলর্াঁও, কালীর্ি, র্ােীপুর।
আপকে জুট পমলস পলীঃ
রীান কার্ গালয়:
আপকে হাউস, ১৯৮ বীরউিম মীর শওকি সড়ক,
গুলশান পলাংক প্রাড, প্িের্াঁও, ঢাকা-১২০৮
কারখানার ঠিকানা:
িালিলাহাট, নওয়ািাড়া, র্জশার
আইয়ান জুট পমলস পলীঃ
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা
প্বজেরডাঙ্গা, েপক্ষনপডপহ, ফুলিলা, খুলনা
ওয়ান ব্যাাংক পলপমজটড
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা
২/এফ, এইি আরপস িবন,
কাওরান বাোর বা/এ, ঢাকা-১২১৫

১ম

২য়

৩য়

১ম

২য়

১ম

২য়

১ম

প্সানার বাাংলা ইিুেজরি পলপমজটড
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা
প্যারামাউন্ট হাইটস (১৫ িলা), ৬৫/২/১, বিকালিাট গ প্রাড, পুরানা
িল্টন, ঢাকা-১০০০
প্ব্রইন প্স্ট্শন ২৩ পলপমজটড
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা:
২ বীর উিম এজক খদকার প্রাড, মহাখালী পব/এ,
ঢাকা-১২১২ (৭ম-৮ম িলা)

২য়

হাপিল কমজপ্লি পলীঃ
রীান কার্ গালয় ও কারখানার ঠিকানা
প্ডামনা, মুসপলমজটক, কাপশমপুর, র্ােীপুর

১ম
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১ম

(খ) মািাপর পশল্প কোটার্পর
ক্রপমক নাং

খাি ও উিখাি

পশল্প ও প্সবা রপিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানা

০১

ইিাি ও রজকৌশল

১ম

০১

খায পশল্প

প্র্ট ওজয়ল পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
রাণ এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
কারখানার ঠিকানা:
হপবর্ি ইন্ডাপিয়াল িাকগ অপলপুর,
শাহেীবাোর,শাজয়স্তার্ি, হপবর্ি
নে গান লাওয়ার পমলস পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
৯ম িলা, প্রডপক্রজসন্ট কনকড গ টাওয়ার, ১৭ মহাখালী বা/এ,
ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
এসপব ফেলুল হক প্রাড, পসরাের্ি
প্রামাপনয়া ফুড এোন্ড প্বিাজরে পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
প্বঙ্গল হাউে, ৭৫ গুলশান এপিপনউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা
প্ডামনা, কাপশমপুর, র্ােীপুর
কনজসপ্ট নীটিাং পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
সাঈে গ্রোন্ড প্সন্টার, প্লজিল ১৩, ১৪ ও ১৫, প্লট-৮৯, প্রাড-২৮,
প্সটর-০৭, উিরা, ঢাকা-১২৩০
কারখানার ঠিকানা:
কাপকল সািাইশ, পিলারর্াপি, সািাইশ বাোর,টঙ্গী, র্ােীপুর
বঙ্গ প্লাপস্ট্ক ইন্টারন্যাশনাল পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
রাণ আর এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা
রাণ ইন্ডাপিয়াল িাকগ,বঙ্গিাড়া, িলাশ, নরপসাংেী
প্যাকম্যাট ইন্ডাপষ্ট্রে পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
বার্িাড়া, প্ াড়াশাল, নরপসাংেী
বসুমপি পডপিপবউশন পলীঃ
রীান কার্ গালয়:
নদখালী পসাংর্াইড় প্রাড, প্িতঁলজিাড়া, প্হমাজয়িপুর, সািার,
ঢাকা।
কারখানার ঠিকানা
নদখালী পসাংর্াইড় প্রাড, প্িতঁলজিাড়া, প্হমাজয়িপুর, সািার,
ঢাকা।

২য়

০২

০১

প্টিটাইল
ও
আর এম পে

০১

প্লাপস্ট্ক পশল্প

০১

অন্যান্য

০২
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অবস্থান

১ম

২য়

১ম

১ম

১ম

০৩

পকউ এন এস পশপিাং লপেপস্ট্কস পলীঃ
রীান কার্ গালয়:
১৩৯৭/৭ বাপণেে পকরণ মাজকগট, প্শখ মুপেব প্রাড, আগ্রাবাে,
িেগ্রাম
কারখানার ঠিকানা
১৩৯৭/৭ বাপনেে পকরণ মাজকগট, প্শখ মুপেব প্রাড, আগ্রাবাে,
িেগ্রাম

৩য়

(র্) ক্ষুদ্র পশল্প কোটার্পর
খাি ও উিখাি
০১

ক্ষুদ্র পশল্প
০২

পশল্প ও প্সবা রপিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানা
এস আর হোপন্ডক্রাফটস
রীান কার্ গালয়:
P/I প্রাড, িাওয়ার হাউেিারা,রাীানর্র, িাবনা
কারখানার ঠিকানা:
িাটুলীিাড়া, িাঙ্গুড়া, িাবনা
রাংপুর ফাউপি পলপমজটড
রীান কার্ গালয়:
রান এফ এল প্সন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
কারখানার ঠিকানা:
পবপসক ইিাপিয়াল প্স্ট্ট, প্কয়াবদ, রাংপুর

অবস্থান
১ম

২য়

( ) মাইজক্রা পশল্প কোটার্পর
ক্র: নাং

খাি ও উিখাি

০১

০২
মাইজক্রা পশল্প

পশল্প ও প্সবা রপিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানা
মাসজকা প্ডইরী এন্টাররাইে
রীান কার্ গালয়:
সাঈে গ্রান্ড প্সন্টার, প্লজবল-১৩, ১৪ ও ১৫,
প্লট-৮৯, প্রাড-২৮, প্সটর-০৭, উিরা, ঢাকা
কারখানার ঠিকানা
প্কন্দুয়া, কাঞ্চন, রূির্ি, নারায়নর্ি
েনিা ইপিপনয়াপরাং
রীান কার্ গালয়:
সজরাের্ি বাোর, র্চয়াডাঙ্গা
কারখানার ঠিকানা:
শাহাপুর, সজরাের্ি বাোর, র্চয়াডাঙ্গা

38

অবস্থান
১ম

২য়

(ঙ) রাষ্ট্রায়ি পশল্প কোটার্পর
ক্র: নাং

খাি ও উিখাি

০১
রাষ্ট্রায়ি পশল্প

০২

০৩

পশল্প ও প্সবা রপিষ্ঠাজনর নাম ও ঠিকানা

অবস্থান

র্ােী ওয়োরস্ পলপমজটড
বাাংলাজেশ ইিাি ও রজকৌশল কজিগাজরশন,
রীান কার্ গালয়:
পবএসইপস িবন, ১০২ কােী নেরুল ইসলামএপিপনউ, ঢাকা-১২১৫
কারখানার ঠিকানাীঃ ২৮ এফ.আই পড পস প্রাড, কালুর াট, িেগ্রাম
প্করু এন্ড প্কাম্পানী (বাাংলাজেশ) পলপমজটড
বাাংলাজেশ পিপন ও খাযপশল্প কজিগাজরশন, পিপন পশল্প িবন, ঢাকা।
কারখানার ঠিকানাীঃ
ডাক র-েশগনা, প্িৌরসিা-েশগনা, উিজেলা-োমুড়হুো, প্েলা-র্চয়াডাঙ্গা
বাাংলাজেশ রাপণসম্পে র্জবষণা ইনপস্ট্টিউট
বাাংলাজেশ রাপণসম্পে র্জবষণা ইনপস্ট্টিউট, সািার, ঢাকা-১৩৪১

১ম

২য়

৩য়

(২) ইিটিটিউশনাল এপরপসজয়শন অোওয়াড গ ২০১৯
প্েডবপড ও এজসাপসজয়শন
ক্র: নাং

রপিষ্ঠাজনর নাম

অবস্থান

বাাংলাজেশ এমপ্লয়াস গ প্ফডাজরশন
প্িম্বার পবপডাং(৫ম িলা)
১২২-১২৪ মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ঢাকা প্িম্বার অব কমাস গ অোন্ড ইন্ডাপি
ঢাকা প্িম্বার িবন, ৬৫-৬৬, মপিপিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

০১

০২

১ম (প্র্ৌর্)

১ম (প্র্ৌর্)

রবিগজনর বের প্র্জক পবজবিনাীীন বের ির্ গন্ত ( ২০১২-২০১৯) খািপিপিক প্মাট পুরষ্কার:
সাল

২০১২
২০১৩
২০১৪
২০১৫
২০১৬
২০১৭
২০১৮
২০১৯
সব গজমাট

ইনপস্ট্টিউশ প্মাট
নাল
এপরপসজয়শ
ন অোওয়াড গ

কোটার্
পর-এ:
বৃহৎ পশল্প

কোটার্পরপব: মািাপর
পশল্প

কোটার্পরপস: ক্ষুদ্র পশল্প

কোটার্পর- কোটার্পরই: কুটির
পড:
পশল্প
মাইজক্রা
পশল্প

কোটার্পর-এফ: রাষ্ট্রায়ি
পশল্প রপিষ্ঠান
,কজিগাজরশন/ সরকার
পনয়পন্ত্রি রপিষ্ঠান সমূহ

১
৩

১
৩

৩
৩

৩
৩

-

১০
১৭

৩
৩
৩
১৫
১৬
৪৪

৩
৩
৩
৩
৮
২৫

৩
২
৩
৩
২
১৯

১
১
২
৩
মজনানয়ন প্েয়া হয়পন
৩
৩
১
২
২
২
২
২
১৩
১১

৩
৩
৩
৩
৩
২১

৩
২
৫

১৮
১২
১৬
৩১
৩৩
১৩৭
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োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস - ২০২০
রপি বেজরর ন্যায় র্ি ০২ অজটাবর, ২০২০ িাপরজখ সারা প্েশব্যািী নানা আজয়ােজনর মধ্য পেজয় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস২০২০ িালন করা হয়। োিীয় ির্ গাজয় সজিিনিা ৃষপটিরর মাধ্যজম প্েজশর পশল্প, কৃপষ ও প্সবাসহ পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বাড়াজি এই
পেবসটি উের্ািন করা হয়। এ বের পেবজসর মূল রপিিায পবষয় পেল ‘োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা’
(Productivity in building Golden Bengal the dream of the father of the nation)’ পেবসটি
উিলজক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রিপি ও মাননীয় রীানমন্ত্রী পৃর্ক পৃর্ক বাণী পেজয়জেন। পশল্প মন্ত্রণালজয়র আওিাীীন রপিষ্ঠান ন্যাশনাল
গ
প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) পেবসটি প্কন্দ্রীয়িাজব উের্ািন উিলজক্ষে পবস্তাপরি কমগসূপি িালন কজর।
কমগসূপির অাংশ পহজসজব ঐপেন সকাল ১০.০০ টায় িার্চয়গ াল মাধ্যজম এক আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
গ
অর্ানাইজেশন
(এনপিও) আজয়াপেি এ আজলািনা সিায় পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এম.পি রীান অপিপর্ পহজসজব
উিপস্থি পেজলন। পবজশষ অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এমপি, মাননীয় রপিমন্ত্রী , পশল্প মন্ত্রণালয়।
আজলািনা সিায় সিািপিত্ব কজরন পশল্প মন্ত্রণালজয়র সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম ।অনুষ্ঠাজন স্বার্ি বিব্য রাজখন এনপিও’র
িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর। এোড়া পশল্প মন্ত্রণালজয়র অপিপরি সপিব পমজ্ লুৎফুন নাহার প্বর্ম উি অনুষ্ঠাজন বিব্য রাজখন।

োিীয় উৎিােনশীলিা পেবজসর আজলািনা সিায় উিপস্থি েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এমপি, মাননীয় রপিমন্ত্রী , পশল্প মন্ত্রণালয় এবাং সপিব
েনাব প্ক এম আলী আেম মজহােয় সহ অন্যান্য অপিপর্বৃদ।
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োিীয় উৎিােনশীলিা পেবজস ২০২০: এনপিও'র কমগকিগা-কমগিারীবৃদ।

পেবসটি উিলজক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রিপি ও মাননীয় রীানমন্ত্রী পৃর্ক পৃর্ক বাণী পেজয়জেন। মহামান্য রাষ্ট্রিপি িাঁর বাণীজি বজলন,
"স্বাীীন-সাব গজিৌম বাাংলাজেজশর মহান স্থিপি োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমাজনর েন্মশিবাপষ গকী উিলজক্ষ সরকার মাি গ ২০২০
প্র্জক মাি গ ২০২১ ির্ গন্ত সময়জক ‘মুপেববষ গ’ প্ াষণা কজরজে। এ প্রক্ষািজট উৎিাোনশীলিা পেবজসর এবাজরর রপিিায ‘োপির পিিার
স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা’ অিেন্ত সমজয়ািজর্ার্ী হজয়জে বজল আপম মজন কপর” ।
পিপন আরও বজলন, "প্টকসই উন্নয়ন ও রবৃপির েন্য উৎিােনশীলিার প্কান পবকল্প প্নই । উৎিােনশীলিার সাজর্ েপড়ি রজয়জে
মানুজষর তেনপদন েীবনর্াত্রার মান, অর্ গননপিক কমগকাজন্ড তনপুে এবাং রাপিষ্ঠাপনক কার্ গাবলীর গুণর্ি মান । এেন্য কৃপষ, পশল্প ও প্সবাসহ
রপিটি প্সটজর উৎিােনশীলিা বৃপি করা আবশ্যক। এ লজক্ষে প্েজশর সকল সরকাপর-প্বসরকাপর পশল্প ও প্সবা রপিষ্ঠানজক এপর্জয় আসজি
হজব। আপম আশা কপর োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািজনর মাধ্যজম েনর্জণর পনকট উৎিােনশীলিার গুরুত্ব র্র্ার্র্িাজব তুজল ীরা
সম্ভব হজব” ।
মাননীয় রীানমন্ত্রী প্শখ হাপসনা বজলন, অর্ গননপিক উন্নয়জন উৎিােনশীলিা অিেন্ত গুরুত্বপূণ গ ভূপমকা িালন কজর। এেন্য
উৎিােনশীলিাজক োিীয় আজদালন পহজসজব র্জড় তুলজি রপিবের ২ অজটাবর োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস িালন করা হজে এবাং প্শ্রষ্ঠ
গ
পশল্প রপিষ্ঠানজক “ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এওয়াড”গ রোন করা হজে । এোড়াও এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও)- এর সহজর্াপর্িায় ‘Bangladesh National Productivity Master Plan-2021-2030’ রণয়ন করা হজে । এই
িপরকল্পনা বাস্তবাপয়ি হজল উৎিােনশীলিার রবৃপি ৩.৮ শিাাংশ প্র্জক ৫.৬ শিাাংজশ উন্নীি হজব র্া অর্ গননপিক উন্নয়জন অিেন্ত গুরুত্বপূণ গ
ভূপমকা রাখজব বজল আপম পব্ববাস কপর । কজরানািাইরাস সাংক্রমজণর কারজণ বিগমান পব্বব অর্ গনীপি পবির্ গস্ত । এই িপরপস্থপিজি আমাজের
তবপ্ববক রপিজর্াপর্িায় টিজক র্াকজি হজল উৎিােনশীলিা বৃপি োড়া অন্য প্কান পবকল্প প্নই। আমরা পিশন-২০২১ অেগজনর িাররাজন্ত ।
এোড়া সরকার ২০৩০ সাজলর মজধ্য োপিসাং প্ াপষি প্টকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা পূরণ করজি বিিপরকর । অপীকন্ত ২০৪১ সাজলর মজধ্য
আমরা উন্নি প্েজশ িপরণি হওয়ার লক্ষেমাত্রা গ্রহণ কজরপে। এসব লক্ষেমাত্রা অেগন করজি সকল প্সটজর উৎিােনশীলিা বৃপি করা
অিপরহার্ গ”।
পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন এম.পি িাঁর বাণীজি বজলন, হাোর বেজরর প্শ্রষ্ঠ বাঙ্গাপল োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ
মুপেবুর রহমাজনর েন্মশিবাপষ গকী উিলজক্ষে এ বেজরর রপিিায পবষয় ‘োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা’
র্র্ার্ গ হজয়জে বজল আপম মজন কপর । পশল্পনীপির উির পিপি কজর বঙ্গবন্ধু প্েশজক অন্তভূগপিমূলক উন্নয়জনর িজর্ পনজয় পর্জয়পেজলন । অজনক
িোজর্র িজর আমরা আবার িার সুজর্াগ্য কন্যা মাননীয় রীানমন্ত্রী প্শখ হাপসনার পবিক্ষণ প্নর্তজত্ব প্সই িজর্ পফজর আসপে ।
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পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর িাঁর বিজব্য বজলন, পৃপর্বীর পবপিন্ন প্েজশ নতুন র্াপন বাোর ৃষপটির করজি
উৎিােনশীলিা বাড়াজনার পবকল্প প্নই। র্াপন আয় বৃপির েন্য প্িাশাক পশজল্পর িাশািাপশ অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাজির রপি মজনাজর্ার্ বৃপি
করা রজয়ােন ।
পিপন আরও বজলন, উন্নি প্েশগুজলার মজিা বাাংলাজেজশও উৎিােনশীলিার সাংস্কৃপি িি গা প্োরোর করজি হজব । কজরানা
িপরপস্থপি প্র্জক উিরণ টিজয় প্েজশর অর্ গননপিক কার্ গক্রম প্ক শপিশালী করজি িলপি ২০২০-২১ অর্ গবেজর ৮ েশপমক ২ শিাাংশ রবৃপি
অেগজনর লক্ষে পনী গারণ করা হজয়জে । এ লক্ষে অেগজন পশল্প খািজক রজয়ােনীয় সব ীরজনর সহায়িা রোন অব্যাহি রাখার েন্য পশল্প
মন্ত্রণালয় ও এর আওিাীীন ে্র-সাংস্থার সবাইজক পনজে গশনা প্েন পিপন । রপিমন্ত্রী উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে পশল্প কারখানার িপরজবশ
সুরক্ষার িাশািাপশ শ্রপমকজকর পনরািিা, কমগিপরজবশ উন্নয়ন, স্বাস্থে ঝপুঁ ক প্মাকাপবলা, অিিয়জরাী ও কাঁিামাজলর র্র্ার্র্ ব্যবহাজরর
মাধ্যজম জ্ঞানপিপিক পশল্পায়জনর অপির্াত্রা প্জোরোর করার েন্য মাপলক-শ্রপমকসহ সাংপেটির সবার রপি আহবান োনান ।
পবজশষ অপিপর্র বিৃিায় অপিপরি সপিব পমজ্ লুৎফুন নাহার প্বর্ম বজলন, উৎিােনশীলিা বৃপি প্িজল শ্রপমক, মাপলক, সরকার
সবাই লািবান হয়। পিপন বজলন, শুধু শ্রজমর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা বৃপি করা সম্ভব নয়। আধুপনক রযুপিপিপিক িপরজবশবান্ধব উচ্চ
উৎিােনশীল পশল্প ব্যবস্থািনার িি গা করা রজয়ােন ।
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর বজলন, ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
গ
অর্ানাইজেশজনর িথ্য অনুর্ায়ী, ২০১০ সাজলর ির প্র্জক বাাংলাজেজশর উৎিােনশীলিা বৃপি প্িজয়জে । প্েশব্যািী উৎিােনশীলিা বৃপির
গ
েন্য ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
উজযাজর্ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি মাস্ট্ার প্লান ২০২১-২০৩০ রণয়ন করা হজয়জে ।
সিািপির বিৃিায় পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম মজহােয় বজলন, সম্পজের সজব গাচ্চ ব্যবহার পনপিি করজি হজল
উৎিােনশীলিা বৃপির প্কান পবকল্প প্নই । উৎিােনশীলিায় এপর্জয় র্াকা পসঙ্গাপুজরর রসঙ্গ উজল্লখ কজর পশল্প সপিব বজলন, পসঙ্গাপুর প্কান
প্কৌশল ও কার্ গিিপি কাজে উৎিােনশীলিা বৃপি কজরজে প্সটি আমাজের আয়ি করজি হজব এবাং প্সগুজলাজক প্েজশ রজয়ার্ করজি হজব।
অনুষ্ঠাজন োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে রকাপশি স্মরপণকার প্মাড়ক উজন্মািন করা হয়।
অনুষ্ঠাজন বিারা আরও বজলন, উৎিােনশীলিার পবিাজর এপশয়া রশান্ত মহাসার্রীয় প্েশগুজলার মজধ্য বাাংলাজেশ তুলনামূলক
িাজব এখনও পিপেজয় রজয়জে । উৎিােনশীলিার উন্নয়জন মাস্ট্ার প্লোন বাস্তবায়জনর মাধ্যজম আর্ামী িার বেজরর মজধ্যই োিীয় ির্ গাজয়
উৎিােনশীলিা পিগুণ করা সম্ভব । িারা খািপিপিক উৎিােনশীলিা বাড়াজি োিাজনর টিপকউএম, কাইজেন, পসি পসর্মা, ফাইি এস
ইিোপে কার্ গকর প্কৌশল অনুসরজণর িরামশগ প্েন । এর মাধ্যজম দ্রুি উৎিােনশীলিা বাপড়জয় বাাংলাজেশ পশল্পায়জন কাপিি র্ন্তজব্য প্িৌুঁজে
র্াজব বজল িারা আশা রকাশ কজরন ।
পেবসটি উিলজক্ষে পবপিন্ন প্মাবাইল অিাজরটরজের মাধ্যজম আিামর েনর্জণর পনকট োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ এর
শুজিো বািগা সম্বপলি িজয়স কল ও এসএমএস প্ররণ করা হজয়জে। পেবসটির িাৎির্ গ তুজল ীজর তেপনক বাাংলাজেজশর খবর, তেপনক
প্িাজরর কার্ে, তেপনক েনকন্ঠ, তেপনক যুর্ান্তর, রপিপেজনর সাংবাে, আমাজের নতুন সময়, তেপনক বিগমান কর্া ও The Asian Age
িপত্রকায় পবজশষ প্ক্রাড়িত্র রকাশ করা হয় । একই সাজর্ মহামান্য রাষ্ট্রিপি ও মাননীয় রীানমন্ত্রীর বাণী সম্বপলি একটি স্মরপণকাও রকাশ
করা হয় । এোড়াও পশল্প মন্ত্রণালজয়র োপয়জত্ব পনজয়াপেি মাননীয় মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এম.পি, মাননীয় রপিমন্ত্রী
েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এমপি, পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম মজুমোর এবাং এনপিও’র িপরিালক েনাব পনপিন্ত
কুমার প্িাোর এর সমিজয় অনুপষ্ঠি টকজশা ঐ পেন পবটিপি ও পবটিপি ওয়াডগ হজি সরাসপর সম্প্রিার করা হয়।
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প্েশব্যািী োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উের্ািন
পবপিন্ন কমগসূিীর মধ্য পেজয় প্েশব্যািী বণ গাঢেিাজব িালন করা হজয়জে োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০। এ বের পেবসটি
সকল প্েলা ও উিজেলায় িালন করা হয়। এ উিলজক্ষে পেবসটির িাৎির্ গ তুজল ীজর প্েলা রশাসন, উিজেলা রশাসন, োিীয় ক্ষুদ্র ও
কুটির পশল্প সপমপি, পবপসক, বাাংলাজেশ প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপষ্ট্রে, স্থানীয় েনরপিপনপী এবাং ব্যবসায়ীজের সমিজয় আজলািনা সিা ও
প্শািার্াত্রা অনুপষ্ঠি হয়। পবপিন্ন প্েলা এবাং উিজেলার োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উের্ািজনর পকছু পিত্র পনজি তুজল ীরা হল :

ঢাকা পবিার্ ও এর আওিাীীন পবপিন্ন প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উের্ািন
ফপরেপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন

ফপরেপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা

,
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র্ােীপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ র্ােীপুর প্েলায় র্র্াজর্াগ্য মর্ গাোয় িাপলি হজয়জে। োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস২০২০ উিলজক্ষে ০২ অজটাবর প্েলা রশাসন ও পবপসক, র্ােীপুর এর উজযাজর্ আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। উি অনুষ্ঠাজন রীান অপিপর্
পহসাজব উিপস্থি পেজলন েনাব এস. এম. িপরকুল ইসলাম, প্েলা রশাসক, র্ােীপুর। অনুষ্ঠাজন সিািপিত্ব কজরন পেজলন েনাব মামুন
সরকার, অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক), র্ােীপুর। এোড়া েনরপিপনপী, রােননপিক প্নর্তবৃদ, পবপিন্ন ে্জরর কমগকিগাবৃদ এবাং
র্ােীপুর প্েলায় অবপস্থি পশল্প কলকারখানার মাপলক ও শ্রপমকবৃদ উিপস্থি পেজলন।

র্ােীপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিায় রীান রীান অপিপর্ পহসাজব উিপস্থি পেজলন েনাব এস. এম.
িপরকুল ইসলাম, প্েলা রশাসক, র্ােীপুর।

পকজশারর্ি প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন
পকজশারর্ি প্েলায় র্ি ০২ অজটাবর, ২০২০ িাপরজখ োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস, ২০২০ র্র্ার্র্িাজব উের্ািন করা হয় ।
প্েলা পবপসক, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব), প্েলা প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে, সরকাপর কমগকিগা, রােননপিক ব্যপিত্ব
এবাং পরন্ট ও ইজলক্ট্রপনক পমপডয়ার সাাংবাপেকর্জণর অাংশগ্রহজণ জুম এোিজসর মাধ্যজম আজলািনা সিা অনুপটিরি হয়। অনুরূি অন্যান্য
উিজেলায় উি পেবসটি উের্াপিি হজয়জে ।

ময়মনপসাংহ পবিার্
ময়মনপসাংহ প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
পবর্ি ০২ অজটাবর, ২০২১ িাপরজখ উৎিােনশীলিা পবষয়ক ও বহুিক্ষীয় োিীয় সজম্মলজন র্ণরোিন্ত্রী বাাংলাজেশ সরকাজরর
মাননীয় রীানমন্ত্রী উৎিােনশীলিাজক োিীয় আজদালন ও রপিবের ০২ অজটাবর িাপরজখ প্েশব্যািী োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস
িালজনর প্ াষণা রোন কজরন । পবষয়টি র্র্ার্র্িাজব উের্ািজনর পনপমজি ২০১২ সাজল মপন্ত্রিপরষে পবিার্ কর্তগক একটি িপরিত্র োরী করা
হয় । িোনুর্ায়ী ২০১২ সাল হজি রপিবের ০২ অজটাবর োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস পহজসজব িাপলি হজে ।
এরই ীারাবাপহকিায়, র্ি ০২ অজটাবর, ২০২০ িাপরজখ প্েলা রশাসন, ময়মনপসাংহ কর্তগক “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস২০২০” উের্ািন করা হজয়জে। এর রপিিায পবষয় পেল “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা”। প্েজশ বিগমান
কজরানা িপরপস্থপি পবজবিনায় েনসমার্ম এড়াজনা ও সামাপেক দূরত্ব পনপিিকরজণর লজক্ষে “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০”
উিলজক্ষে জুম অোিস এর মাধ্যজম এক আজলািনা সিার আজয়ােজনর মাধ্যজম পেবসটি উের্ািন করা হজয়জে ।
44

অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক) মজহােজয়র সিািপিজত্ব এবাং েনাব প্মাীঃ মাঈদ্যল ইসলাম, সহকারী কপমশনার ও পনব গাহী
ম্যাপেজিট এর সঞ্চালনায় “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” Productivity in building Golden
Bengal the dream of the father of nation)” শীষ গক আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় । উি আজলািনা সিায় রীান অপিপর্
পহজসজব উিপস্থি পেজলন েনাব প্মাীঃ পমোনুর রহমান, প্েলা রশাসক, ময়মনপসাংহ । এোড়াও উিজেলা পনব গাহী অপফসারর্ণসহ প্েলা
পবপসক কার্ গালয়, ময়মনপসাংহ, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব), প্িম্বার অব কমাস,গ ময়মনপসাংহ এবাং অত্র প্েলার পবপিন্ন
এলাকার নারী উজযািার্ণ ও অন্যান্য প্েডবপড এজরাপসজয়শন উি আজলািনা সিায় অাংশগ্রহণ কজরন । এখাজন প্র্ সব পবষজয়র উির
আজলাকিাি করা হয় প্সগুপল হজে, অর্ গনীপির সকল প্সটজর উৎিােনশীলিা বৃপির মাধ্যজম পশল্প কারখানা ও রপিষ্ঠানজক লািেনক
রপিষ্ঠাজন রূিান্তর করা, উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষ পবপিন্ন ে্জরর মজধ্য জ্ঞান ও অপিজ্ঞিা পবপনমজয়র মাধ্যজম প্টকসই অর্ গনীপি ব্যবস্থা
র্জড় প্িালা, উৎিােনশীলিা ও প্টকসই উন্নয়ন লক্ষে (এসপডপস) ইিোপে ।
প্েলা রশাসন, উিজেলা রশাসন, প্েলা পবপসক কার্ গালয়, ময়মনপসাংহ, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব), প্িম্বার অব
কমাস গ, ময়মনপসাংহ সহ অন্যান্য প্েডবপড/এজসাপসজয়শন এবাং পবপিন্ন প্শ্রণী প্িশার উজযািাজের অাংশগ্রহজণ অিেন্ত সফলিাজব পেবসটি
উের্াপিি হজয়জে ।

ময়মনপসাংহ প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।

,
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োমালপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ োমালপুর প্েলায় র্র্াজর্াগ্য মর্ গাোয় িাপলি হজয়জে। োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস২০২০ উিলজক্ষে ২ অজটাবর প্েলা রশাসন এর উজযাজর্ আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। উি অনুষ্ঠাজন রীান অপিপর্ পহসাজব উিপস্থি পেজলন
েনাব প্মা: এনামুল হক, প্েলা রশাসক োমালপুর। অনুষ্ঠাজন আরও উিপস্থি পেজলন স্থানীয় েনরপিপনপী, রােননপিক প্নর্তবৃদ, পবপিন্ন
ে্জরর কমগকিগাবৃদ সহ পশল্প কলকারখানার মাপলক ও শ্রপমকবৃদ ।

োমালপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিায় রীান অপিপর্

পহসাজব উিপস্থি পেজলন

েনাব প্মা: এনামুল হক, প্েলা রশাসক োমালপুর

িেগ্রাম পবিার্
বাদরবান িাব গিে প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ০ ০ উের্ািন
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন,
পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকার উজযাজর্ র্ি বেজরর ন্যায় র্ি ০২ অজটাবর, ২০২০ িাপরখ
বাদরবান িাব গিে প্েলা এবাং এর আওিাীীন “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস” উের্াপিি করা হজয়জে । এবাজর এ পেবজসর রপিিায পবষয়
“োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” Productivity in building Golden Bengal
the dream of the father of the nation) । “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০” উিলজক্ষ প্েলা রশাসজকর
কার্ গালয়, বাদরবান িাব গিে প্সলার সজম্মলন কজক্ষ সকাল ১১.০০ টিকায় আজলািনা সিার আজয়ােন করা হয় ।
উি আজলািনা সিায় প্েলা ির্ গাজয়র সরকাপর/প্বসরকাপর কমগকিগা, স্থানীয় প্েলা পবপসক কার্ গালয়, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প
সপমপি (নাপসব), বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প কজিগাজরশন (পবপসক), েনরপিপনপী, র্াজমগন্টস রপিপনপী, সাাংবাপেক ও ব্যবসায়ী প্নর্তবৃদ
উিপস্থি পেজলন । সিায় সিািপি পহজসজব উিপস্থি পেজলন বাদরবান িাব গিে প্েলার সুজর্াগ্য প্েলা রশাসক েনাব প্মাহাম্মে োউদ্যল
ইসলাম । এোড়া আজরা উিপস্থি পেজলন অপিপরি িাব গিে প্েলারশাসক (সাপব গক) ও এ কার্ গালজয়র সহকারী কপমশনারবৃদ । সিায়
বিার্ণ উৎিােনশীলিা পেবজসর িাৎির্ গ ও গুরুত্ব তুজল ীজর বিব্য রোন কজরন ।
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খার্ড়ােপড় িাব গিে প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
খার্ড়ােপড় িাব গিে প্েলায় “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস পেবস-২০২১” উের্ািন উিলজক্ষ রিাজরর েন্য রা্ প্িাস্ট্ার প্েলা ও
উিজেলার পবপিন্ন গুরুত্বপূণ গ ও দৃশ্যমান স্হানসমূজহ টাঙাজনা হজয়জে । “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২১ ” উের্ািজনর পেন ০২
অজটাবর ২০২০ িাপরখ স্হানীয় প্িম্বার অফ কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে ও বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প, পবপসক, খার্ড়ােপড় িাব গিে প্েলাজক
সম্পৃি কজর প্েলা রশাসজনর উজযাজর্ স্হানীয় র্েমান্য ব্যপিবর্,গ প্েলা ও উিজেলা ির্ গাজয়র সরকাপর ও প্বসরকাপর ে্জরর ঊর্ধ্গিন
কমগকিগা, খার্ড়ােপড় প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে এর সহসিািপি, িপরিালকবৃদ, পবপসক, খার্ড়ােপড় িাব গিে প্েলা রশাসন এর
কমগকিগা ও কমগিারীজের উিপস্হপিজি োিীয় উৎিােনশীলিা পেবজসর গুরুত্ব ও িাৎিগজের উির আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। সম্মাপনি
বিার্ণ উৎিােনশীলিাজক আরও মেবুি কাঠাজমার উির োঁড় করাজনার লজক্ষে স্ব স্ব প্ক্ষজত্র ফলরসু কার্ গক্রম গ্রহজণর উির গুরুত্বাজরাি
কজরন ।

রাঙামাটি িাব গিে প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
র্ি ০২ অজটাবর ২০২০ পখ্ীঃ িাপরজখ রাঙামাটি প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ র্র্ার্র্িাজব উের্ািন করা
হজয়জে। পেবসটি উিলজক্ষ প্েলা রশাসন কর্তগক বণ গাঢে রোলী ও আজলািনা সিা আজয়ােন করা হয়। উি রোলী ও আজলািনা সিায়
বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প কজিগাজরশন (পবপসক), োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব), বাাংলাজেম উইজমন প্িম্বার অব কমাস গ,
প্িম্বার অব কমাস গ এর সেস্যবৃদ, র্েমান্য ব্যপিবর্,গ স্থানীয় উজযািা, র্ণমাধ্যমকমীসহ পবপিন্ন প্শ্রপণ প্িশার প্লাকেন অাংশগ্রহণ কজরন।

োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উিলজক্ষে রাঙ্গামাটি িাব গিে প্েলা রশাসন কর্তগক আজয়াপেি আজলািনা সিা।

লক্ষীপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
প্েলা রশাসন, লক্ষীপুর এর উজযাজর্ পবর্ি ০২ অজটাবর, ২০২০ পখ্. িাপরখ র্র্াজর্াগ্য মর্ গাোয় “আজলািনা সিার” মধ্য পেজয়
“োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” িালন করা হয় । সকাল ১১.০০ টিকায় লক্ষীপুর কাজলটজরট িবন রাঙ্গজণ এক আজলািনা সিা
অনুপষ্ঠি হয় । উি আজলািনা সিায় রীান অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন প্েলা রশাসক েনাব অিন িন্দ্র িাল । অপিপরি প্েলা
রশাসক (সাপব গক) েনাব প্মাহাম্মে সপফউজ্জামান ভুইয়া এর সিািপিজত্ব সিায় অন্যান্যজের মজধ্য উিপস্থি পেজলন ডা: আব্দুল র্ফ্ফার,
পসপিল সােগন, লক্ষীপুর, েনাব শাংকর মজুমোর, সহ-সিািপি, প্িম্বার অব কমাস,গ লক্ষীপুর এবাং পবপসক এর উি-মহাব্যবস্থািক েনাব
প্মা: প্েলওয়ার প্হাজসন । এোড়া প্েলা পবপসক কার্ গালয়, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব), স্থানীয় প্িম্বার অব কমাস গসহ অন্যান্য
47

প্েডবপড/ এজসাপসজয়শনজের সেস্যর্ণ সিায় উিপস্থি পেজলন । সিায় আজলািে পবষয় পেল “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ
উৎিােনশীলিা” (Productivity in building Golden Bengal the dream of the father of the nation) । এ রপিিায
পবষয়জক সামজন প্রজখ বিার্জণর পবপিন্ন আজলািনার িাশািাপশ রীান অপিপর্ বজলন, বাাংলাজেজশর পশল্প, প্সবা ও কৃপষসহ সকলখাজি
উৎিােনশীলিা ক্রজমই বাড়জে এবাং প্েজশর পশল্পখাি সুসাংহি হজে । পশল্পখাজি উৎিােনশীলিা বৃপির িলমান ীারা অব্যাহি প্রজখ আমরা
মাননীয় রীানমন্ত্রী প্শখ হাপসনা প্ াপষি রূিকল্প ২০২১ এবাং ২০৩০ সাল নার্াে এসপডপে লক্ষে অেগজনর মাধ্যজম বাাংলাজেশজক একটি উন্নি
ও সমৃি রাজষ্ট্র িপরণি কজর োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলাজক বাস্তজব রূিায়জনর সক্ষম হজব বজল আপম পব্ববাস কপর ।

লক্ষীপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা রীান অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন প্েলা
রশাসক েনাব অিন িন্দ্র িাল। অনুষ্ঠানটির সিািপির োপয়ত্ব িালন কজরন অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক) েনাব প্মাহাম্মে সপফউজ্জামান ভুইয়া।

প্ফনী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন

োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উিলজক্ষে প্ফনী প্েলা রশাসন কর্তগক আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান
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প্নায়াখালী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন

প্নায়াখালী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।

িাঁেপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন

িাঁেপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।
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ব্রাক্ষণবাপড়য়া প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
র্ি ০২ অজটাবর ২০২০ িাপরজখ স্বাস্থেপবপী প্মজন পিপডও কনফাজরপিাং/জুম অোজির মাধ্যজম প্েলা রশাসজকর কার্ গালজয় োিীয়
উৎিােনশীলিা পেবজসর গুরুত্ব ও িাৎিগর্ সম্পজকগ আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় । স্কুল, কজলে ও মাদ্রাসার োত্র-োত্রীবৃদ, এলাকার র্েমান্য
ব্যাপিবর্,গ মুপিজর্ািা, পরন্ট ও ইজলটপেক পমপডয়ার কমীবৃদ, প্েলা পবপসক কার্ গালয়, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব), স্থানীয়
প্িম্বার অব কমাস গসহ অন্যান্য প্েডবপড/এজসাপসজয়শজনর কমগকিগা ও কমগিারীজের অাংশগ্রহজণ উি আজলািনা সিা িপরিালনা করা হয় ।

খুলনা পবিার্
খুলনা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
০২ অজটাবর, ২০২০ পখ্. িাপরজখ “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” উের্াপিি হয় । “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা
পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” (Productivity in building Golden Bengal the dream of the father of the nation)- এ
রপিিাযজক উিেীব্য কজর সকাল ১০.৩০ টিকায় প্েলা রশাসক, খুলনা এর সজম্মলন কজক্ষ জুম কনফাজরজির মাধ্যজম আজলািনা সিা
আজয়াপেি হয় । উি আজলািনা সিায় রীান অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন প্েলা রশাসক, খুলনা, আজলািনা সিায় সিািপিত্ব কজরন
অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক), খুলনা ।
অনলাইন প্লাটফজমগর মাধ্যজম উিজেলা পনব গাহী অপফসারর্ণ স্ব-স্ব ে্র হজি উৎিােজনর সাজর্ েপড়ি প্সটরসমূজহর কমগকিগা ও
গ
রপিপনপীজের পনজয় সাংযুি হন । পশল্প মন্ত্রণালজয়র ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর আওিায় পশল্পনর্রী খুলনার
বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প কজিগাজরশন (পবপসক), শ্রম ে্র, িাটকলসমূহসহ উৎিােনমূখী খাজির সাজর্ সম্পৃি রপিষ্ঠান ও রপিপনপীর্ণ
প্েজশর অর্ গননিক কমগকান্ডজক প্টকসই কজর োিীয় রবৃপির লক্ষেমাত্রা অেগজনর মাধ্যজম ২০২১ সাজলর মাজি বাাংলাজেশজক মধ্যম আজয়র
প্েশ এবাং ২০৪১ সাজলর মাজি উন্নি-সমৃিশালী োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পনমগাজণ করণীয় এবাং পেবসটির গুরুত্ব তুজল ীজর
পব্ববব্যািী কজরানািাইরাস িপরপস্থপিজি কৃপষ, পশল্পসহ উৎিােনশীল খািসমুহজক র্পিশীল রাখজি মি-পবপনময় কজরন । সিায় প্কবল পশল্প
পলপমজটড, পবজেএমপস, নাপসব এবাং পশল্পাঞ্চল খুলনার পমল শ্রপমক রপিপনপীর্ণ বিব্য উিস্থািন কজরন । সিায় রীান অপিপর্ সকল
ে্জরর কমগকিগা/কমগিারীর্ণজক োিীয় উৎিােন বৃপিজি স্ব-স্ব অবস্থান হজি এপর্জয় আসার উিাি আহবান োনান ।

খুলনা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিায় অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন প্েলা রশাসক,
খুলনা, আজলািনা সিায় সিািপিত্ব কজরন অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক), খুলনা ।
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খুলনা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিায় অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন প্েলা রশাসক,
খুলনা, আজলািনা সিায় সিািপিত্ব কজরন অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক), খুলনা ।

বাজর্রহাট প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
০২ অজটাবর ২০২০ পখ্ীঃ িাপরখ প্মাজরলর্ি উিজেলা ির্ গাজয় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন উিলজক্ষে প্মাজরলর্ি
উিজেলা রশাসন কর্তগক রোপল ও আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। রোপল প্শজষ আজলািনা সিায় বিব্য রাজখন, উিজেলা পনব গাহী অপফসার,
েনাব প্মাীঃ কামরুজ্জামান ও উিজেলা কৃপষ অপফসার েনাব প্মাীঃ মাসুে প্হাজসন িলাশ ও উিজেলা পসপনয়র মৎস্য অপফসার েনাব রনব
কুমার পব্ববাসসহ অন্যান্য ব্যপিবর্।গ সিায় বিারা পবপিন্ন উৎিাপেি প্র্মন কৃপষ, মৎস্য, কুটির পশল্প, হস্ত পশল্প, প্িাপি ও প্ডইরী ফামগসহ
িজের বহুমূখী উৎিােন বৃপিসহ উিুিকরণ মূলক বিব্য রাজখন। উৎিােন প্ক্ষজত্র িপরজবশ সুরক্ষা ও িপরজবশ বান্ধবিা র্াজি বোয় র্াজক
প্স পবষজয় লক্ষে রাখার রপি মজনাজর্ার্ী হওয়ার িরামশগ প্েন। এ সকল প্ক্ষজত্র উৎিােজনর মাধ্যজম কমগসাংস্থানসহ পনে িপরবাজরর িাপহো
ও আপর্ গক সেলিা বৃপিজি সহায়ক হজব বজল বিারা আশা রকাশ কজরন। সম্পজের সুষ্ঠ ,র্র্ার্র্ ও সজব গাচ্চ ব্যবহাজরর মাধ্যজম সমৃপি
অেগন করা সম্ভব বজল বিারা োনান।

বাজর্রহাট প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা

51

ফপরেপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ০ ০ উের্ািন
রপি বেজরর ন্যায় এবেরও ০২ অজটাবর ২০২০ পখ্: পশল্প মন্ত্রণালয় কর্তগক প্ াপষি এবেজরর রপিিায পবষয় “োপির পিিার
স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” (Productivity in building Golden Bengal the dream of the father
গ
of the nation)-প্ক সামজন প্রজখ এ প্েলায় র্র্াজর্াগ্য মর্ গাোয় ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
এর পনজে গশনা প্মািাজবক
“োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০” উের্ািন করা হয় । “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০” উের্ািজনর লজক্ষে ন্যাশনাল
গ
প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন,
পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর ০৯/০৯/২০২০ পখ্. িাপরজখর ১৪৭৭ নম্বর িজত্রর পনজে গশনা প্মািাজবক প্েলা
রশাসক ফপরেপুর এর সিািপিজত্ব সাংপেটিরজের অাংশগ্রহজণ ২৪/০৯/২০২০ পখ্. িাপরজখ এক রস্তুপিমূলক সিার আজয়ােন করা হয় ।
রস্তুপিমূলক সিায় ০২ অজটাবর “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস” ২০২০ উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিায় প্েলা কৃপষ সম্প্রসারণ
অপীে্র, প্েলা রাপণসম্পে অপীে্র ও প্েলা মৎস্য অপীে্র, ফপরেপুর এর সমিজয় একটি িাওয়ার িজয়ন্ট প্রজেজন্টশন উিস্থািজনর
পসিান্ত গৃহীি হয় ।
গ
িরবিীজি, ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন,
পশল্প মন্ত্রণালয় কর্তগক প্রপরি কমগসূপির অাংশ পহজসজব ০২/১০/২০২০ পখ্.
িাপরখ সকাল ১১.০০ টায় প্েলা রশাসজকর সজম্মলনকজক্ষ সাংপেটির ে্র/পবিাজর্র কমগকিগার্ণ আজলািনা সিায় উিপস্থি প্র্জক মূল্যবান
বিব্য উিস্থািন কজরন । প্েলায় প্টকসই উন্নয়জন উৎিােনশীলিার গুরুজত্বর কর্া তুজল ীজর আজলািকর্ণ িাজের মূল্যবান অপিমি ব্যি
কজরন । এোড়াও, রস্তুপিমূলক সিার পসিান্ত প্মািাজবক প্েলা কৃপষ সম্প্রসারণ অপীে্র, প্েলা রাপণসম্পে অপীে্র ও প্েলা মৎস্য
অপীে্র, ফপরেপুর এর সমিজয় িাওয়ার িজয়ন্ট প্রজেজন্টশন উিস্থািজনর মাধ্যজম সিার সমাপ্ প্ াষণা করা হয়।

ফপরেপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা

,

।
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প্মজহরপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ০ ০ উের্ািন

প্মজহরপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।

সািক্ষীরা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
০২ অজটাবর ২০২০ পখ্ীঃ িাপরখ সািক্ষীরা প্েলা ির্ গাজয় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন উিলজক্ষ প্েলা রশাসজনর
উজযাজর্ পবপিন্ন সরকাপর প্বসরকাপর রপিপনপীজের পনজয় এক আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়।

সািক্ষীরা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান।
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রােশাহী পবিার্
িাবনা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
র্ি ০২ অজটাবর, ২০২০ িাপরখ োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস, ২০২০ প্েলা রশাসন, িাবনা এর উজযাজর্ উের্াপিি হয় ।
গৃহীি কমগসূপি প্মািাজবক সকাল ০৯.৩০ টায় প্েলা রশাসক এর সজম্মলন কজক্ষ এক আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। আজলািনা সিায় প্েলা
রশাসক, িাবনা রীান অপিপর্ পহজসজব উিপস্হি পেজলন । সিায় অাংশগ্রহণকারী বিার্ণ োিীয় উৎিােনশীলিার উির গুরুত্ব পেজয় িাঁজের
মূল্যবান বিব্য রোন কজরন এবাং োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজন উৎিােনশীলিার উির গুরুত্ব আজরাি কজরন ।

িাবনা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।

রােশাহী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন

রােশাহী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।
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রােশাহী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।

িাঁিাইনবাবর্ি প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
“োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” (Productivity in building Golden Bengal the
dream of the father of the nation) রপিিাযজক সামজন প্রজখ িাঁিাইনবাবর্ি প্েলা রশাসজনর উজযাজর্ র্ি ০২ অজটাবর ২০২০
িাপরখ “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস” উের্াপিি হয় । এ উিলজক্ষ প্েলা রশাসজনর উজযাজর্ এবাং পশল্প মন্ত্রণালজয়র ন্যাশনাল
গ
প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
সহজর্াপর্িায় একটি বণ গাঢে রোপল প্েলা রশাসজকর কার্ গালয় িত্বজরর সামজন প্র্জক শুরু হজয় শহজরর
গুরুত্বপূণ গ প্মাড় রেপক্ষণ কজর প্েলা রশাসজকর কার্ গালজয়র সামজন এজস প্শষ হয় ।রোপলজি প্েলার সরকাপর ে্জরর রীানর্ণ,
েনরপিপনপী, সাাংবাপেক ও সুশীল সমাজের রপিপনপীর্ণ অাংশগ্রহণ কজরন । রোপল প্শজষ প্েলা রশাসজকর সজম্মলন কজক্ষ একটি আজলািনা
সিা অনুপষ্ঠি হয় । উি আজলািনা সিায় পবপিন্ন ে্র রীানর্ণ “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” পবষজয়
পবশে আজলািনা কজরন এবাং িাঁিাইনবাবর্ি প্েলাসহ প্েজশর সাপব গক উৎিােনশীলিা বৃপিজি পকিাজব সহায়ক ভূপমকা িালন করা র্ায় প্স
পবষজয় মিামি রোন কজরন ।

বগুড়া প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
প্েলা রশাসন, বগুড়ার উজযাজর্ ০২ অজটাবর ২০২০ পখ্. িাপরখ সকাল ১০.০০ টায় প্েলা রশাসজকর সজম্মলন কক্ষ ‘করজিায়া’য়
আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় । আজলািনা সিায় উিপস্থি পেজলন- অপিপরি প্েলা রশাসকবৃদ, এপিপকউটিি ম্যাপেজিটবৃদ, প্িম্বার অব
কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে পলীঃ এর রপিপনপীবৃদ, ব্যবসায়ীবৃদ, প্েলা ির্ গাজয়র কমগকিগাবৃদ, েনরপিপনপীবৃদ সহ অন্যান্য র্েমান্য ব্যপিবর্ গ ।
সিািপির অনুমপিক্রজম েনাব িাপিয়া সুলিানা, সহকারী কপমশনার, ব্যবসা ও বাপণেে শাখা, প্েলা রশাসজকর কার্ গালয়, বগুড়া োনান
পবর্ি ০২ অজটাবর ২০২০ োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস। এ পেবজসর িাৎির্ গ তুজল ীজর পিপন বজলন প্টকসই রবৃপির েন্য উৎিােনশীলিা
অিপরহার্ গ । আমাজের কৃপষ, পশল্প, কলকারখানা, প্সবাসহ সকল খাজি উৎিােন বাড়াজি হজব। শুধু িরপনিগরশীল হজয় র্াকা র্াজবনা ।
উৎিােনশীলিা র্ি বাড়জব, প্েশ িি সমৃপির িজর্ এপর্জয় র্াজব। এ লজক্ষে উজযািা, ব্যবস্থািক, উৎিােক, প্িািাসহ সব গ সাীারজণর
মাজি উৎিােনশীলিা পবষয়ক ীারণার রসার টাজি হজব।
নাপসজবর সেস্য েনাব পবলাসী রানী োনান প্েজশ পবরােমান কজরানা িপরপস্থপির কারজণ কঠিন সময় কাটজে । মাননীয়
রীানমন্ত্রী প্িটিরা করজেন র্াজি আমরা পিপেজয় না র্াই । আমাজের বজস র্াকজল িলজবনা । আমরা আমাজের সকল কার্ গক্রম স্বািাপবকিাজব
িাপলজয় র্াব প্েশ সামজনর পেজক এপর্জয় র্াজব। পিপন আরও োনা র্ারা উৎিােনা কজর, ক্ষুদ্র ও কুটির পশজল্পর কাে কজর িাজের স্বল্প সুজে
ও সহজেই ব্যাাংক ঋণ রোন করা রজয়ােন ।

55

এস এম নূরুল আলম উজযািা োনান, োিীয় উৎিােনশীলিা পেবজসর গুরুত্ব অিপরসীম । কজরানা িাইরাজসর কারজণ আমরা
বিগমাজন কঠিন সময় িার করপে । আমরা প্র্ প্র্ অবস্থাজন আপে প্সখান প্র্জক আমাজের উৎিােন বাড়াজবা এবাং উন্নয়জনর অগ্রর্াত্রা শুরু
করব । পিপন আরও োনান পবপসক এলাকায় প্েজনে ব্যবস্থা দ্যব গল হওয়ায় আমরা প্িার্াপন্তর মজধ্য আপে । আমাজের কারখানায় িাপন রজবশ
কজর মালামাল নটির হজয় র্ায়, ফজল উৎিােন ব্যহি হয় । এ পবষজয় পিপন রশাসজনর দৃপটির আকষ গণ কজরন ।
আলহাজ্ব এনামুল হক দ্যলাল, সহসিািপি, বগুড়া প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপিে পলীঃ, বগুড়া োনান, িলমান কজরানা
িাইরাজসর কারজণ প্েজশ রর্চর ক্ষপি হজয়জে । এ ক্ষপি প্িাষাজনার েন্য সরকার েক্ষিার সাজর্ কাে কজর র্াজে । প্েজশর পবপিন্ন উন্নয়নমুখী
কার্ গক্রম অব্যাহি আজে । উৎিােজনর স্বাজর্ গ সরকার কৃষকজের পবনামূজল্য সার ও বীে পেজে । কমগকিগা/কমগিারীজের প্বিন সময়মি
িপরজশাী করজে। অন্যান্য প্েজশর িাইজি বাাংলাজেশ ৯০ িার্ এপর্জয় আজে ।
েনাব এ,প্ক,এম মাহফুরুর রহমান, পশল্পনর্রী কমগকিগা, পবপসক, বগুড়া োনান ২০১১ সাজল োিীয় উৎিােনশীলিা পেবসজক
োিীয় আজদালন প্ াষণা করা হজয়জে । িখন প্র্জক এ পেবস উের্ািন হজয় আসজে । োিীয় উৎিােনশীলিা সকল পবিাজর্র
উৎিােনশীলিা । কজরানা িাইরাজসর কারজণ সব পকছুজিই ীাক্কা প্লজর্জে । এ ীাক্কা প্র্জক প্কজট উঠার েন্য আমাজের ঘুজর োড়াজি হজব
এবাং প্েজশর উন্নয়জন সকল পবিার্জক উৎিােন বাড়াজি হজব । এোড়া রুিকল্প ২০৪১ অেগজনর েন্য পশল্প, প্সবা, কৃপষসহ সব খাজি
উৎিােনশীলিা বাপড়জয় অর্ গননপিক সমৃপির কাপিি লক্ষে অেগজন অবোন রাখার েন্য সাংপেটির সবার রপি আহবান োনান।

োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উিলজক্ষ বগুড়া প্েলা রশাসন কর্তগক আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান।

সিািপির অনুমপিক্রজম উিমহাব্যবস্থািক, পবপসক, বগুড়া োনান, আে োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস। উৎিােনশীলিা পেবজসর
রপিিায “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা”। উৎিােনশীলিা বৃপি কজর উজযািা ৃষপটির করজি হজব ।
উৎিােনশীলিার উৎকষ গ সাীজন পব্ববমাজনর েক্ষ েনজর্াপষ্ঠ ও অিোধুপনক র্ন্তিাপি সবপকছুই রজয়ােন । এ পবষজয় পবপসক, বর্ড়া পবপিন্ন
ীরজণর কার্ গক্রম গ্রহণ কজর র্াজে । উজযািাজের পস্কলজডিলি করার েন্য ২০০ (দ্যইশি) প্লাজকর রপশক্ষজণর ব্যবস্থা করা হজয়জে ।
অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক), বগুড়া ও সিািপি োনান, ০২ অজটাবর োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস। এ পেবজসর রপিিায
“োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” । পিপন এ পেবজসর িাৎির্ গ তুজল ীজর বজলন আর্ গ সামাপেক অগ্রর্পির
কাপিি লক্ষে অেগজন কৃপষ, পশল্প প্সবাসহ সকলখাজি উৎিােন বাড়াজি হজব । কজরানা িাইরাজসর কারজণ আমাজের স্বািাপবক েীবন ব্যহি
হজয়জে, পশক্ষা রপিষ্ঠাজন রিা িজড়জে, সম্ভাব্য পবপনজয়াজর্র োয়র্াগুজলাজি রবিাব িজড়জে । িজব অন্যান্য প্েজশর তুলনায় আমাজের প্েজশ
কজরানা িাইরাজস মৃতুের হার কম । কজরানা িাইরাজসর রিাব প্র্জক আমাজেরজক প্বপরজয় আসজি হজব । সরকার খুব পিন্তা িাবনা কজর
এজর্াজে । আমরা বড় বড় সমস্যা প্র্জক প্বপরজয় এজসপে । উন্নয়জনর সূিজক বাাংলাজেশ এপর্জয় আজে । ১৯৭২ এর সাংপবীাজন উজল্লখ আজে
গ্রাজমর উন্নয়জনর কর্া, রাম পিপিক উন্নয়জনর কর্া।
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মানুষ পবপিন্নিাজব উৎিােন করজি িাজর। উৎিােন বাড়াজি হজব, সাংকীণ গ দৃপটিরজকান প্র্জক প্বপরজয় আসজি হজব । হীনমন্যিা
প্বৌী র্াকজল উৎিােন বাড়াজনা সম্ভব নয়। প্লাবাল এ পবজ্বব পশল্প ও বাপণেে প্ক্ষজত্র বৃপর্বীর সবাই এক অিজরর উির পনিগরশী । িাই একটি
প্েজশর উির রিাব িড়জল সব প্েজশর উির এর রিাব িজড় । বিগমান পবজ্ববর সাজর্ টিজক র্াকজি হজল েক্ষ েনশপিজক কাজে লার্াজি
হজব, র্া উজযািাজের পবজশষ উজযাজর্র মাধ্যজম হজি িাজর । পশল্প, কৃপষ ও প্সবাসহ সকল খাজি উৎিােন বাড়াজি হজব । োিীয়
অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজে উৎিােন বৃপির লজক্ষে সরকাপর/ প্বসরকাপর পশল্প/ প্সবা রপিষ্ঠাজন কমগরি কমগকিগা ও কমগিারীজের েক্ষিার উন্নয়ন
টাজি হজব । উৎিােন র্ি বাড়জব, প্েশ িি সমৃপির িজর্ এপর্জয় র্াজব ।
পশল্প উজযািা, ব্যবস্থািক, উৎিােক, প্িািাসহ সব গসাীারজণর মাজি উৎিােনশীলিা ীারণা রোজনর েন্য আেজকর এ
আজয়ােন। পশল্প স্থািজন র্া পকছু রজয়ােন সরকার সকল রকার সুপবীা পেজে। বগুড়াজি প্োন তিরী করজে। ক্ষুদ্র উজযািাজের রপশক্ষণ
প্েয়া হজে । পশল্প, প্সবা, কৃপষসহ সকল খাজি যুর্িৎ উৎিােন বাপড়জয় আমাজের প্েশজক ২০২১ সাজলর মজধ্য পশল্পসমৃি মধ্যম আজয়র এবাং
২০৪১ সাজলর মজধ্য উন্নি ও সমৃি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণর লক্ষে অেগজন সক্ষম হজি হজব। ০২ অজটাবর োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস
উের্ািন উিলজক্ষে অনুপষ্ঠি আজলািনা সিার মাধ্যজম োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস স্বার্ গক হজব মজমগ পিপন আশাবাে ব্যি কজরন।

েয়পুরহাট প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন,
পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা প্র্জক প্রপরি িজত্র পনজে গশনা প্মািাজবক এ প্েলায় র্ি ০২/১০/২০২০ পখ্.
িাপরজখ “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” উের্ািন করা হয় । প্েলা ির্ গাজয়র কমগকিগা, ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প উজযািা, স্থানীয় পবপিন্ন
পশল্প ও উৎিােন সাংপেটির রপিষ্ঠাজনর সাজর্ েপড়ি ব্যপি, প্িম্বার অব কমাজস গর সেস্য ও র্ণমাধ্যমকমী সহ পবপিন্ন ির্ গাজয়র র্েমান্য
ব্যপিজের সমিজয় প্েলা রশাসজক সজম্মলন কজক্ষ পেবজসর িাৎির্ গ তুজল ীজর আজলািনা সিার আজয়ােন করা হয় । আজলািনা সিায়
পেবজসর রপিিায “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” পবষজয় একটি কী-প্নাট উিস্থািন করা হয় ।
উৎিােনশীলিা পবষজয় উিপস্থি পবপিন্ন ির্ গাজয়র ব্যপিবজর্রগ বিব্য উিস্থািন প্শজষ অনুষ্ঠাজনর সমাপ্ প্ াষণা করা হয় ।

পসরাের্ি প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন,
পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা প্র্জক প্রপরি িজত্র পনজে গশনা প্মািাজবক এ প্েলায় র্ি ১০
প্সজপ্টম্বর ২০২০ পখ্. িাপরজখ সকাল ১০.০০ টিকায় “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” উের্ািন উিলজক্ষে শহীে শামসুপেন
সজম্মলন কক্ষ, প্েলা রশাসজকর কার্ গালয় পসরাের্ি এ একটি রস্তুপিমূলক সিা করা হয় । এ বেজর পেবসটির রপিিায পবষয় “োপির
পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” ।

োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উিলজক্ষ পসরাের্ি প্েলা রশাসন কর্তগক আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠাজন রীান অপিপর্ পহজসজব পেজলন
প্েলা রশাসক মজহােয়।
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০২ অজটাবর ২০২০ পখ্. িাপরখ সকাল ১০.০০ টিকায় পশল্প, কারখানা ও ব্যবসা রপিষ্ঠাজনর সাজর্ সাংপেটির সকল কমগকিগা ও
শ্রপমকবৃদ, প্রপসজডন্ট, প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপি পসরাের্ি, সকল ব্যবসায়ী সাংর্ঠন, র্েমান্য ব্যপিবর্ গ এবাং কমগকিগা-কমগিারীর্ণজক
পনজয় প্েলা রশাসজকর কার্ গালয় পসরাের্ি এর সম্মুখ হজি এ কার্ গালজয়র িত্বর ব্যাপি স্বাস্থে পবপী প্মজন রোপল রেপক্ষণ করা হয় । রোপল
প্শজষ সকাল ১০.১৫ টিকায় শহীে শামসুপেন সজম্মলন কজক্ষ প্েলা রশাসজকর কার্ গালয় পসরাের্ি এ উিপস্থি ব্যপিবজর্রগ সমিজয় একটি
আজলািন সিার আজয়ােন েরা হয় । প্সপমনাজরর মুি আজলািনায় উিপস্থি সেস্যর্ণ অাংশগ্রহণ কজরন এবাং এ পেবস িালজনর আবশ্যকিা
আজে মজমগ মিামি রোন কজরন । এ প্েজশর প্কান েপমই অনাবাপে রাখা র্াজব না । উৎিােজনর সকল প্ক্ষজত্র েক্ষিা বাপড়জয় েনসাংখ্যাজক
মনবসম্পজে িপরণি কজর ২০২১ সাজলর মজধ্য মধ্যম আজয়র প্েশ এবাং ২০৪১ সাজলর মজধ্য উন্নি প্েশ পহজসজব মাননীয় রীানমন্ত্রীর স্বে
বাস্তবায়ন করা এ পেবজসর মূল লক্ষে মজমগ সবাই মিামি ব্যি কজরন ।
প্েলা রশাসক মজহােয় বজলন- প্েজশর পিিজর এবাং পবজেজশ উৎিােজনর সকল প্ক্ষজত্র কমগরি বাাংলাজেজশর সকল েনশপির
েক্ষিা বাপড়জয় বাাংলাজেজশর রপিটি রডাট পব্বব বাোজর সজব গাচ্চ গুনসম্পন্ন রডাট পহজসজব পবজবপিি হজল এ প্েশ সারা পবজ্ববর মজধ্য একটি
সমৃিশালী প্সরা প্েশ পহজসজব র্ে হজব এবাং রপিটি িপরবাজরর সাপব গক সাফল্য পনপিি হজব এবাং এ পেবজসর রপিিায “োপির পিিার
স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা” বাস্তবায়ন পনপিি হজব মজমগ একমি প্িাষণ কজরন । পিপন উৎিােজনর সকল প্ক্ষজত্র
পনজয়াপেি মানবসম্পেসহ উিপস্থি ব্যবসা ও পবপিন্ন পশজল্প পনজয়াপেি শ্রপমকবৃদজক গুরুত্বপূণ গ ভূপমকা িালন করার িরামশগ রনোন কজরন ।

োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ উিলজক্ষ পসরাের্ি প্েলা রশাসন কর্তগক আজয়াপেি রোপলর একাাংশ।

,

।
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রাংপুর পবিার্
পেনােপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
“োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” উের্ািন উিলজক্ষে প্েলা রশাসন পেনােপুর কর্তগক ব্যািক কমগসূপি িালন করা হজয়জে।
“োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০ এর িাৎির্ গ তুজল ীজর রপিিায পবষজয়র উির গুরুত্বাজরাি কজর প্েলা রশাসক সজম্মলন কক্ষ-১
(কাঞ্চন) এ আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় । উি আজলািনা সিায় পবপিন্ন প্িশােীবীর মানুষ বিব্য রাজখন ।

পেনােপুর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা সিা।

ঠাকুরর্াঁও প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
“োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” উের্ািন করা হয় । Covid-19 মহামারীর কারজণ পেবসটি উের্ািজন িার্চয়গ াল
প্লাটফমগ জুম এর মাধ্যজম আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় । িার্চয়গ াল সিায় পবপিন্ন সরকাপর ে্জরর ে্র রীান, রােনীপিপবে, েনরপিপনপী,
সাাংবাপেক, পবপিন্ন ব্যবসায়ী প্নর্তবৃদসহ পবপিন্ন প্শ্রপণজিশার ব্যপির্ণ স্বিস্ফুিগিাজব অাংশগ্রহণ কজরন । এোড়া পেবসটি উের্ািন উিলজক্ষ
প্েলা ও উিজেলাসমূজহর দৃশ্যমান স্থাজন প্িাস্ট্ার লার্াজনা হয় এবাং মাইক প্র্াজর্ প্েলা ও উিজেলা ির্ গাজয় ব্যািক রািার রিারণা িালাজনা
হয় ।

লালমপনরহাট প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
লালমপনরহাট প্েলা সেজর ০২ অজটাবর, ২০২০ পখ্. “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” উের্ািন উিলজক্ষ রোপল ও
আজলািনা সিার আজয়ােন করা হয় । উি রোপল ও আজলািনা সিায় রােননপিক প্নর্তবৃদ, র্েমান্য ব্যপিবর্,গ সরকাপর কমগকিগা,
সাাংবাপেক, ব্যবসায়ী, পশক্ষাপবে এবাং উৎিােজনর সাজর্ েপড়ি ব্যপিবর্ গ অাংশগ্রহণ কজরন । “োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” এর
আজলািনা সিায় পনেবপণ গি কমগসূপি/রস্তাবনা/সুিাপরশ গৃহীি হয়ীঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

উৎিােনশীলিা পবষজয় সজিিনিা ৃষপটির করা ;
উৎিােনশীলিা েপরি ও সমীক্ষা কার্ গক্রম গ্রহণ করা;
ক্ষুদ্র ও মািারী উজযািা ৃষপটির করা;
সহে শজিগ ঋণ রোন করা;
উৎিােনশীলিা পবষজয় সজিিনিা ৃষপটিরর েন্য সিা, প্সপমনার এবাং কমগশালার আজয়ােন করা;
উৎিােনশীলিা বৃপির েন্য রপশক্ষণ রোজনর ব্যবস্হা করা ।
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িঞ্চর্ড় প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
“োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” র্র্ার্র্িাজব উের্ািজনর পনপমি ২২ প্সজপ্টম্বর ২০২০ িাপরজখ প্েলা রশাসজকর
কার্ গালয়, িঞ্চর্জড় রস্তুপিমূলক সিা অনুপষ্ঠি হয়। সিায় সাংপেটির সকজলর আজলািনার প্রপক্ষজি গৃহীি পসিান্ত অনুর্ায়ী ০২ অজটাবর সকাল
১০ টিকায় পেবসটি উের্ািন উিলজক্ষ জুম অোজির মাধ্যজম িার্চয়গ াল িিপিজি একটি আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। আজলািনা সিার
রপিিায পবষয়- “োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা”। সিায় প্েলা রশাসক, িঞ্চর্ড় রীান অপিপর্ পহজসজব
উিপস্থি পেজলন। অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক) িার্চয়গ াল সিার সিািপিত্ব কজরন। এোড়া পুপলশ সুিার, প্িয়ারম্যান, প্েলা িপরষে,
প্িয়ারম্যান, উিজেলা িপরষে (সকল), িঞ্চর্ড়, উিজেলা পনব গাহী অপফসার (সকল), উি-ব্যবস্থািক, পবপসক, সিািপি, প্িম্বার অব কমাস গ
এোন্ড ইন্ডাপি, সিািপি বপণক সপমপি রমুখ উিপস্থি পেজলন। সিায় উিব্যবস্থািক, পবপসক, িঞ্চর্ড় প্েলার পশল্প রপিষ্ঠাজনর সমস্যা ও
সম্ভাবনার পবষজয় একটি িাওয়ার িজয়ন্ট প্রজেজন্টশন কজরন। িাঁর উিস্থািনায় প্েলার পশল্প-কারখানার সমস্যা ও সম্ভাবনা ও করণীয়
সম্পজকগ সকজল অপবপহি কজরন এবাং সমস্যা সমাীাজন একজত্র কাে করার অঙ্গীকার ব্যি কজরন।

পসজলট পবিার্
পসজলট প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন উিলজক্ষ পবর্ি ০২ অজটাবর ২০২০ িাপরখ সকাল ১১.০০ টিকায় প্েলা রশাসক,
পসজলট এর সিািপিজত্ব িার্চয়গ াল প্লাটফজমগ আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় । সিায় সাংপেটির সরকাপর ে্রসমূজহর কমগকিগার্ণ, বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র
ও কুটির পশল্প কজিগাজরশন (পবপসক), পসজলজটর কমগকিগার্ণ, পসজলট প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপষ্ট্র, পসজলট উইজমি প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড
ইন্ডাপষ্ট্র এবাং োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি, বাাংলাজেশ (নাপসব), পসজলট প্েলা শাখার রপিপনপীবৃদসহ স্থানীয় উজযািার্ণ অাংশগ্রহণ
কজরন । আজলািনা প্শজষ বপণ গি পেবসটি উের্ািজন সকজলর আন্তপরক সহজর্াপর্িার েন্য ীন্যবাে োপনজয় সিার সমাপ্ প্ াষণা করা হয় ।

পসজলট প্েলায় েপক্ষণ সুরমা উিজেলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস- ২০২০ উদর্ািন উিলজক্ষ পবর্ি ০২ অজটাবর ২০২০ িাপরখ উিজেলা রশাসজনর উজযাজর্
উিজেলা কার্ গালয় রাঙ্গন প্র্জক পবপিন্ন রপিপনপীর্জণর অাংশগ্রহজণ এক বণ গাঢে রোপল অনুপষ্ঠি হয়। রোপল প্শজষ পেবসটির রপিিায ও
িাৎিজর্ গর উির এক আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়।

প্মৌলিীবাোর প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
প্মৌলিীবাোর প্েলায় পবর্ি ০২ অজটাবর, ২০২০ পখ্. িাপরখ প্েলা পবপসক, োিীয় ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব) এবাং পে
প্িম্বার অব কমাস গ, প্মৌলিীবাোর সহ অন্যান্য সাংপেটির সকলজক সম্পৃি কজর স্বাস্থে পবপী প্মজন আজলািনা সিা অনুষ্ঠাজনর মাধ্যজম “োিীয়
উৎিােনশীলিা পেবস-২০২০” সুষ্ঠু ও সুদরিাজব উের্ািন করা হজয়জে ।

হপবর্ি প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
র্ি ০২ অজটাবর ২০২০ িাপরজখ হপবর্ি প্েলা রশাসজনর আজয়ােজন োিীয় উৎিােনশীলিা পেবসটি র্র্ার্র্িাজব িালন করা
হয়। প্েলা রশাসজকর সজম্মলন কজক্ষ প্েলা ির্ গাজয়র সকল সরকাপর কমগকিগা, র্েমান্য ব্যপিবর্,গ পবপসক, নাপসব, প্িম্বার অব কমাস গ,
কৃষক রপিপনপী ও ব্যবসায়ী রপিপনপীজের সমিজয় এক আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় ।
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হপবর্ি প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান।

বপরশাল পবিার্
িটুয়াখালী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
‘োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা’’ এ রপিিাযজক সামজন প্রজখ র্ি ০২ অজটাবর ২০২০ িটুয়াখালী
প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ র্র্ার্র্িাজব উদর্াপিি হজয়জে। পেবসটি উদর্ািজনর েন্য িটুয়াখালী প্েলা রশাসন কর্তগক
আজলািনা সিা অজয়ােন করা হয়। উি আজলািনা সিায় প্েলা ির্ গাজয়র কমগকিগা, স্থানীয় রােননপিক প্নর্তবৃদ, সাাংবাপেক ও পবপিন্ন
প্িশােীবী সাংর্ঠজনর প্নর্তবৃদ অাংশগ্রহণ কজরন। এোড়াও পবপিন্ন প্ক্ষজত্র সফল উজযািার্ণ (সফল মৎস্য খামারী, সফল কৃষক, সফল
প্িাপি খামারী, সফল নারী উজযািা, সফল যুব উজযািা ও সফল পশজল্পাজযািা) আজলািনা সিায় অাংশগ্রহণ কজরন।

িটুয়াখালী প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠাজন রীান অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন েনাব
প্মাীঃ মপিউল ইসলাম প্িৌধুরী। অনুষ্ঠানটি সিািপিত্ব কজরন অপিপরি প্েলা রশাসক েনাব প্মাীঃ প্হমাজয়ি উপেন।
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প্িালা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
‘োপির পিিার স্বজের প্সানার বাাংলা পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিা’’ এ রপিিায প্ক সামজন প্রজখ র্ি ০২ অজটাবর ২০২০
িাপরজখ প্েলা রশাসক, প্িালা এর সজম্মলন কজক্ষ স্বাস্থেপবপী প্মজন আজলািনা সিার আজয়ােন করা হয়। আজলািনা সিায় পবপিন্ন সরকাপর
ে্র/সাংস্থার কমগকিগা, েনরপিপনপী, বীর মুপিজর্ািা, ব্যবসায়ী, পরন্ট ও ইজলকেপনক পমপডয়ার সাাংবাপেকবৃদ অাংশগ্রহণ কজরন। সিায়
োিীয় উৎিােনশীলিা পেবজসর িাৎির্ গ ও গুরত্ব সম্পজকগ বিারা িাজের মূল্যবান বিব্য রোন কজরন।

প্িালা প্েলার োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান।

হপবর্ি প্েলার বাহুবল উিজেলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন

হপবর্ি প্েলার বাহুবল উিজেলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান

হপবর্ি প্েলার বাহুবল উিজেলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান

হপবর্ি প্েলার বাহুবল উিজেলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন উিলজক্ষে আজয়াপেি আজলািনা অনুষ্ঠান
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বরগুনা প্েলায় োিীয় উৎিােনশীলিা পেবস ২০২০ উের্ািন
পবর্ি ০২ অজটাবর ২০২০ িাপরখ সকাল ১১.০০ টিকায় প্েলা রশাসন এর িত্ত্বাবীাজন পবপসক, নাপসব এবাং পশল্প ও বপণক
সপমপির সমিজয় বরগুনা প্েলার ক্ষুদ্র ও কুটির পশজল্পর সাজর্ সাংপেটিরজের পনজয় প্েলা সেজর উৎিােনশীলিা পেবস উের্ািন করা হয় । এ
পেবজসর ব্যািকিা রিাজরর লজক্ষে স্বাস্থপবপী অনুসরণ পূব গক সামাপেক দূরত্ব বোয় প্রজখ সকাল ১১.০০ টায় এ কার্ গালজয়র সজম্মলন কজক্ষ
আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় । এজি সিািপিত্ব কজরন অপিপরি প্েলা রশাসক (সাপব গক) বরগুনা, প্েলা রশাসক, বরগুনা রীান অপিপর্,
উি-ব্যবস্থািক পবপসক, নাপসজবর উিজেটিরা আলহাজ্ব প্মাীঃ হুমায়ুন কপবর ও নাপসজবর সিািপি পবজশষ অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন ।
আজলািনা সিায় উৎিােনশীলিা পেবজসর গুরুত্ব ও কার্ গকাপরিা তুজল ীরা হয় । এ প্েলার পশল্প সমৃি ও পশল্প পবকাশ পবষজয় সকল সরকাপর
ও প্বসরকাপব রপিষ্ঠাজনর সহজর্াপর্িামূলক মজনািাব পনজয় কাে করার আহবান োনাজনা হয় । এোড়া বরগুনা সের, আমিলী, বামনা,
প্বিার্ী ও িার্র াটা উিজেলায়ও আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয় ।

,

।
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র্তিীয় অধ্যায়
এনপিও’র কার্ গক্রম (আন্তেগাপিক)
এপিও রপিটিরা:
েপক্ষন এপশয় রশান্ত মহাসার্রীয় অঞ্চজলর প্েশসমূজহর উৎিােনশীলিা উন্নয়জনর লজক্ষ পফপলিাইজন অনুপষ্ঠি একটি
গ
কনজিনশজনর মাধ্যজম ১৯৬২ সাজলর ১১ প্ম িাপরজখ এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) র্ঠন হয়। এপিও সপিবালয় প্টাপকও
োিাজন অবপস্থি। বিগমাজন এপিও সেস্যভূি প্েজশর সাংখ্যা ২১টি।

এপিও কার্ গক্রম:
গ
োিাজনর প্টাপকওস্থ এপশয়ার ২১ টি প্েজশর সমিজয় র্ঠিি এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও)’র প্ফাকাল
িজয়ন্ট এর োপয়ত্ব িালন।

এপিও’র প্ফাকাল িজয়ন্ট পহজসজব এনপিও’র কার্ গক্রম :
গ
এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) একটি আন্ত:আঞ্চপলক
সরকারী রপিষ্ঠান (Inter Governmental Regional Organization)। এনপিও বাাংলাজেজশ এপিও’র প্ফাকাল িজয়ন্ট পহজসজব এর
কার্ গক্রম বাস্তবায়ন কজর র্াজক। এরই আওিায় রপি বৎসর এনপিও’র মাধ্যজম প্েজশর সরকারী ও প্বসরকারী কমগকিগারা এপিও কর্তগক
িপরিাপলি উৎিােনশীলিা উন্নয়ন পবষয়ক পবপিন্ন রপশক্ষণ কমগসূপিজি পনয়পমিিাজব অাংশগ্রহণ কজর র্াজক। ২০২০-২১ অর্ গবেজর
বাাংলাজেশ হজি পনেপলপখি ৫৯টি কমগসূপিজি ১৩৪ েন রপশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কজর।

List of APO Participants (২০২০-২১)
Sl.No
1.

Name & Organization
Mr. Md. Aminul Islam,
Assistant Programer, NPO

2.

Ms. Suraiya Subrina, NPO
Mr.Mehedi Hasan, NPO

3.

4.
5.

Mr. Mohammad Eunoush,
National Accounting Wing
Bangladesh Bureau of Statistics
Mr. Md. Aminul Islam, NPO
Mr. Dipankar Roy, MoI

6.

Mr. Muhammad Istiaque Jahan,MoI

7.

Ms. Ferjana Hoque, NPO

8.

Mr. Ripon Saha, NPO

9.

Mrs. Nahida Sultana Ratna, NPO

10.
11.

Dr. Nasim Ahmed, MoI
Mr. Muhammad Arifuzzaman, NPO

Project Title
Workshop on Productivity Quality
and Innovation for Transforming
Economies
Certified Productivity Practitioners
Course for NPOs

Date & Venue
27-29 Jan 2021
Pakistan

APO Productivity Databook and
Database
Conference on Blockchain Solutions
for Productivity

1 Nov 2020-31
Oct 2021
Japan
25 Feb 2021
Korea

Conference on Climate-resilient
Agriculture

9 March 2021
Indonesia
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25-29 Jan 2021
Philippines

12.

Mr. Md Moniruzzaman Talukder,DC.Mun

13.

Mr. Khabir Uddin Molla, BSFIC

14.

Dr. H.M.M. Tariq Hossain, SAU

15.

Mr. Md. Razu Ahmmed, NPO

16.
17.

Development of Public-sector
Productivity Specialists
Mr. Abu Musa Mohommad Monirul Hasan, Workshop on Advanced Food
Manufacturing Technologies
Squre Food & Bevarage

19.

Mr. Monoronjon Kumer Sarker, Squre
Food & Bevarage
Mr. Mir Mohammad Iqbal Hossain, Akij
Food & Bevarage
Md. Anwarul Alam, MoI

20.
21.

Mr. Mustak Ahmed, MoI
Ms. Abeda Sultana, NPO

22.
23.

Dr. Md. Yousuf ALi, BSFIC
Dr. Md. Golam Mahboob, BARI

24.

Dr. Shishir Kumar Munshi, BARD
Dr. Md. Abdul Majid, RDA. Bogura

25.
26.

Md Salim Ullah, MoI
Mustak Ahmed, BSCIC

27.
28.

18.

1-5 March 2021
Philippines
17–19 March
2021
Thailand

Training of Trainers on Developing
Future-ready Agribusiness Social
Enterprises
Training of Assessors for the
Productivity Specialists Certification
Program

3-5 March 2021
Philippines

Workshop on Empowerment of
Small-scale Farmers in Adopting
Internet of Things Technologies
Workshop on Agribusiness
Innovations for Sustainable Rural
Community Development
Workshop on Policy Initiatives for
Attracting Youth and Preventing
Attrition in Agriculture

16-18 Mar 2021
Malaysia

Md. Mostafa Zaman, MoI
Ms. Abeda Sultana, NPO

Training of Trainers on Regulatory
Reform Agendas for Productivity
Growth and Competitiveness

5-7 April 2021
Malaysia

29.
30.
31.

Mr. Md. Saroar Hossain, MoI
Mr. Muhammad Arifuzzaman, NPO
Ms. Fatama Begum, NPO

Workshop on Promoting the
Productivity Movement in the Digital
Age

20–22 April 2021
Cambodia

32.
33.

Mr. Mohammad Salauddin, MoI
Mr. Ripon Saha, NPO

Training of Trainers on Performance
Monitoring and Evaluation for
Public-sector Organizations

22-24 March 2021
Japan

34.
35.
36.
37.
38

Conference on Smart Agriculture

19 April 2021
ROC

39.

Mr. Md. Anis Uzzaman, BSFIC
Mr. Md. Farid Uddin, NPO
Mr. Babu Hossain, BARD
Prof. Dr. A. K. M. Zakir Hossain, BAU
Mr. Syed Muhammad Shoaib Hasan,
BAPA
Mr. Md. Akibul Haque, NPO

40.
41.

Mr. Md. Monirul Islam, BCIC,
Kbd. Md. Zahirul Islam Khan, BFA

Workshop on Green Productivity for
Sustainable Development
5th International Conference on
Biofertilizers and Biopesticides:

7-9 April 2021
Japan
28 April 2021
ROC
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23-25 Feb 2021
Malaysia

24-26 March 2021
Pakistan
6-8 April 2021
Indonesia

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Marketing and Commercialization

51.
52.

Ms. Suraiya Subrina, NPO
Prof. Dr. Md. Rafiqul Islam, BAU
Mr. Md. Rashidul Hasan, SAU
Ms. Suraiya Subrina, NPO
Muhammad Istiaque Jahan, MoI
Dr. Md. Salim Reza, MoST
Prof. Dr. Muhammad Abdul Moyeen,DU
Eng. Farid Uddin Ahmmed, BTEB
vi) Nurjahan Munni, Green Bangla
Foudation
Md. Razu Ahammed, NPO
Pranojit Sharma, NASCIB

53.

Mr. Mustak Ahmed, MoI

54.
55.
56.

Conference on Emerging
Technologies for Productivity
Enhancement

8 April 2021
Malaysia

Training Course on Critical Big Data
Analytics to Drive Productivity

26-28 April 2021
Thailand

Mr. Napal Chandra Karmaker, MoI
Mr. Md. Moniruzzaman, NPO
Mr. Anisul Azam, BSFIC

Training Course on Digitization
Readiness Assessment
Workshop on Diversity and
Organizational Performance in the
Public Sector

19-21 May 2021
ROC
18-20 May 2021
Japan

57.
58.

Dr. Md.Rafiqul Islam, MoFL
Dr. Md. Saiful Islam, SAU

Workshop on Innovation for Climatesmart Livestock

19-21 May 2021
Mongolia

59.

Mr. Md. Sohorab Hossen,

25-27 May 2021
Japan

60.

Mr. Md. Mehedi Hasan, NPO

61.
62.

Mr. Md. Delwar Hossain, BSCIC
Ms. Nahida Sultana Ratna, NPO

Observational Study Mission on
Collaboration among Agriculture,
Manufacturing, and Retailing in
Japan,
Basic Training Course on Foresight
for Public-sector Organizations
Workshop on Service Design for
Business Growth and Improvement

63.
64.
65.

Mr. Md. Farid Uddin, NPO
Mr. Amitave Paul, The Metal (Pvt.) Ltd.
iii) Mr. Md. Humayun Kabir, Alim
Industries Ltd

Observational Study Mission on
Modern Farm Machinery

15-17 June 2021
Japan

66.
67.

i) Ms. Ferjana Hoque, NPO
ii) Ms. Zawata Afnan, MoEFCC

Workshop on Ecological Models of
Agroforestry Systems,

16–18 June 2021
Srilanka

68.
69.

i) Ms. Afroza Begum Parul, MoI
ii) Ms. Fatama Begum, NPO

Workshop on Women’s
Empowerment for Productivity Gains

22-24 June 2021
Japan

70.

Mr. Nischinta Kumer Podder
Director (Joint Secretary) NPO
Mr. Nazrul Islam
Senior Research Officer, NPO
Mr. Md. Nazrul Islam
Senior Research Officer, NPO
Mr. M. M. Arif Pasha
Deputy Secretary, Ministry of Labor and
Manpower

Program/Project Planning Workshop
(PPP)

4-6 Augt 2020
Japan,

Workshop on Scenario Planning
Development

27, 31 Aug-1, 3
Sep 2020 Thailand

71.
72.
73.

66

25-27 May 2021
Indonesia
1-3 June 2021
Singapore

74.
75.
76.

77.
78.
79.
80

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

88.

89.
90.

91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

Mr. Md. Faruk Hossain,
Assistant Secretary, Ministry of Industries
Mr. Md. Arifuzzaman,
Senior Research Officer, NPO
Mr. Md. Sohanur Rahman
Administrative Officer, Ministry of
Industries
Mr. Syed Jayedul Islam
Research Officer, NPO
Mr. Md. Anwarul Alam
Deputy Secretary, Ministry of Industries
Mr. Md. Golam Sarwar
Deputy Director, BSTI
Mr. Md. Mazharul Islam
Assistant Director, Bangladesh Tourism
Board
Mr. Md. Ziaul Haque Hawlader
Manager, Bangladesh Parjatan Corporation
Mr. Nishchinta Kumer Podder,
Director (Joint Secretary) NPO
Mr. Mr. Nazrul Islam
Senior Research Officer, NPO
Dr. Md. Saiful Islam
Deputy Secretary, MoI
Mr. Pabitra Kumar Kabiraj
Additional Director, BITAC
Mr. Nishchinta Kumer Podder
Director (Joint Secretary) NPO
Ms. Ommey Salma Tanzia
Joint Secretary, Ministry of Health and
Family Welfare
Ms. Nilufar Jesmin Khan
Senior Assistance Secretary, Ministry of
Industries
Ms. Priti Chakraborty
Joint Secretary of BPMCA
Ms. Afroza Begum,
Senior Assistant Secretary, Ministry of
Industries
Mr. Md. Kamruzzaman Mridha,
President, Bangladesh Organic Products
Manufacturers Association
Dr. Md. Arifur Rahman Khan,
Associate Professor, BSMRAU
Mr. Avijit Ray
Deputy Secretary, Ministry of Industries
Mr. Md. Farid Uddin,
Senior Research Officer, NPO
Mr. K M Ali Azam
Secretary, Ministry of Industries
Mr. Md. Salman Farshi
Manager, BSFIC
Mr. Syedur Rahman,
Manager, BSFIC

Workshop on Deriving positive
Impacts of Industry 4.0 for
Productivity

07-11 Sep 2020
ROC

Workshop on Consul tancy Skills and
Strate gies for Industry 4.0

23-25 Sep 2020
ROC, Virtually

Workshop on Agricultural
Transformation for Food Security

5-7 Oct 2020
Philippines

Training of Trainers on Village
Tourism Development

6-8 Oct
2020 Indonesia,

61st Workshop Meeting of Heads of
NPOs

20-22 Oct 2020
Vietnam

Conference on Education for Future
Industry

02 Nov 2020
Indonesia

Strengthening the Health Sector of the
APO Member Countries: Productivity
Improvement Initiatives for Hospitals
and Medical Institutions

4 Nov 2020

Workshop on Digital Agribusiness’
for Women Entrepreneurs

4-6 Nov 2020
India

Organic Agroindustry Development
Leadership Course in Asia

4-6 Nov, 2020
Mongolia

Conference on Smart Public Service
Delivery

09 Nov 2020
Philippines

Screening Committee Meeting for the
APO Regional/National Awards 2021
Workshop on Startups in the FoodProcessing Industry
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10 Nov 2020
10-12 Nov 2020
Sri Lanka

98.

99.
100
101.
102.
103.
104.

105.

106.
107.

108.

109.
110.

111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Mr. Proddut Kumar Pramanik
Assistant Programmer, Ministry of
Industries
Mr. Ripon Shaha
Research Officer, NPO
Mr. Mohammad Shahid Ullah
Manager, BSFIC
Mr. Hirak Das
Factory Manager, BAPA
Mr. Sirajus Salakin,
Assistant Secretary, Ministry of Industries
Mr. Moniruzzaman
Research Officer, NPO
Mr. Hirak Das,
Factory Manager, Hifs Agro Food
Industries
Mrs. Nahida Sultana Ratna
Research Officer, NPO

Workshop on Internet of Things
Applications in Various Sector

11-13 Nov 2020
ROC

Workshop on Smart Resource
Productivity Management

16-18 Nov 2020
Japan

APO Development Work shop for
Practitioners of Business Excellence

16-18 Nov 2020
Singapore

Workshop on Smart Resource
Productivity Management

16-18 Nov,
2020) Japan

Training of Trainers and Consultants in
Green Productivity

16-20 Nov 2020
ROC

Mr. Nishchinta Kumer Podder
Director (Joint Secretary) NPO
Ms. Ommey Salma Tanzia
Joint Secretary, Ministry of Health and
Family Welfare
Ms. Nilufar Jesmin Khan

Strengthening the Health Sector of the
APO Member Countries: Productivity
Improvement Initiatives for Hospitals
and Medical

18 Nov 2020

Senior Assistance Secretary, Ministry of
Industries

Institutions

Ms. Priti Chakraborty
Joint Secretary of BPMCA
Mr. Mosfizur Rahman
Assistant General Manager, SME
Foundation
Mr. Muhammad Istiaque Jahan
System Analyst, Ministry of Industries
Mr. Muhammad Arifuzzaman
Senior Research Officer, NPO
Mr. Mitul Kumar Saha
AGM, Hortex Foundation
Khandoker Azizul Islam
ICT Division
Mr. Md. Aminul Islam
Assistant Programmer, NPO
Mr. Sadikur Rahman
Deputy Manager, BSFIC
Dr. Muhammed mehedi Hassan
Joint secretary, ICT Division
Mr. Md. Mohiuddin
Additional Chief Chemist, BCIC
Mr. Ratan Kumar Mondal
Deputy Secretary, Ministry of Science and
Technology

Workshop on People centric Digital
Transformation

25-27 Nov 2020
ROC

Training of Trainers on Government
Digital Services for Public-sector
Productivity
TOT on Basic Automation thru
Simulation of Factory Operations
Workshop on Advanced Postharvest
Technology for Horticultural Crops,
Training Course on Smart Regulation

25-27 Nov 2020
Philippines

Conference on Science, Technology &
Innovation Policy for Productivity
Growth
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25-27 Nov 2020
ROC
1-3 Dec 2020
Pakistan
7-9 Dec 2020
Philippines
8 Dec, 2020
Japan

120.
121.

122.
123.
124.

125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.

133.

134.

Md. Ziaul Haque Howlader
Manager, Bangladesh Parjatan Corporation
Md Mazharul Islam
Assistant director, Bangladesh Tourism
Board
Md. Sajjadul Bari
Director, BSTI,
Md. Asif Mamun
Deputy Manager, BSFIC,
Kazi Shahadat Hossain
Assistant Programmer, BITAC,
Mohammad Shaheen Kamal
Director, BCIC
Mr. Md. Fuad Moni
Deputy Chief Engineer, BSEC,
Mr. Mohammad Sharafat Ali,
Deputy Chief Inspector of Boilers, Office of
the chief inspector of boilers
Ms. Suraiya Subrina
Research Officer, NPO
Ms. Ferjana Hoque
Research Officer, NPO
Mr. Md. Habibur Rahman
Assistant Registrar, DPDT
Mr. Tariful Islam
Research Officer, NPO
Mr. Md. Johirul Islam Sarker
Deputy Manager, BSFIC
Mr. Mir Meraz Ali
General Manager, BSFIC
Mr. Md. Ferdus Jahan
Assistant Engineer, Eastern Tubes Limited
Mousumi Roy
Assistant General Manager, SME
Foundation
Mr. Md. Jahangir Alam
Assistant Secretary, MoI

Training Course on Smart Service &
Technology for the Hospitality Industry

9-11 Dec, 2020
Japan

Conference on Strategies for
Strengthening National Innovation
System

10 Dec 2020 Sri
Lanka

Training of Trainers on Building
Sustainable Supply Chains for
Agriculture

14-16 December
2020 Indonesia

Workshop on Data Analytics and
Machine Learning for Productivity

16-18 Dec 2020
Philippines

Training of Trainers on Advanced
Strategic Management for Enhancing
Productivity

16-18 Dec 2020
Pakistan
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৬৩ িম এপিও এর র্িপন গাং বপডর সিা (পেপবএম)
র্ি ৮-৯ জুন ২০২১ এপিও এর ৬৩ িম র্িপন গাং বপডর সিা অনুপষ্ঠি হয়। সিায় সিািপিত্ব কজরন এপিও ফর বাাংলাজেশ এর কাপি
ডাইজরটর ও পশল্প মন্ত্রণালজয়র সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা। আজরা উিপস্থি পেজলন এপিও অল্টারজনট কাপি ডাইজরটর ও এনপিও
িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর এবাং এপিও পিঁয়াজো অপফসার ও এনপিওর ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ নেরুল
ইসলাম।

63nd Session of APO Governing Body অনুষ্ঠাজনর িার্চয়গ াল অপীজবশজন বাাংলাজেজশর এপিও কাপি পডজরকটর মাননীয় পশল্প
মন্ত্রণালজয়র সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা ।

গ
এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) এর প্িয়ারিারসন পনব গাপিিীঃ
গ
এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) এর ৬৩ িম র্িপন গাং বপডর সিায় রর্মবাজরর মজিা বাাংলাজেশ ২১টি প্েজশর সমিজয়
গ
র্ঠিি সাংস্থা এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) এর প্িয়ারিারসন পহজসজব পনব গাপিি হজয়জেন পশল্পসপিব েনাব োপকয়া
সুলিানা।
এপিও এর প্িয়ারিারসন

েনাব োপকয়া সুলিানা

Technical Expert Service (TES)
গ
এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও ’র সহায়িায় এনপিও রপি বের পবপিন্ন পশল্প/প্সবা রপিষ্ঠানসমূহজক
Technical Expert Service (TES) রোন কজর। ২০২০-২১ অর্ গবেজর ০৩ (পিন) টি রপিষ্ঠানজক Technical Expert
Service (TES) রোন করা হজয়জে।
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২০২০-২১ অর্ গ বেজর বাস্তবাপয়ি ৩টি টিইএস পনজে উজল্লখ করা হল।
ক্রপমক
নাং
১.

২

৩.

পবষয়

রপিষ্ঠান

িাপরখ

এিিাট গ এর নাম

TES on Business Excellence
Framework for NPO
Professionals.
TES on Productivity
Consultant Course for
Bangladesh

ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
গ
অর্ানাইজেশন(এনপিও)

১৯-২৩ জুলাই,
২০২০

Mr.George Wong,
Singapore

ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
গ
অর্ানাইজেশন(এনপিও)

০৪-১৫ অজটাবর
২০২০

Mr. Kelvin Chan,
Singapore & Dr.
Sugu, Malaysia

TES on Performance
Management

বাাংলাজেশ এমপ্লয়াস গ
প্ফডাজরশন (পবইএফ)

১-৩ পডজসম্বর,
২০২০

Mr. Yasunobu
Kakiuchi, Japan

মন্তব্য

“TES on Business Excellence Framework for NPO Professionals”
শীষ গক প্টকপনকোল এিিাট গ সাপিগস
র্ি ০৪-১৫ অজটাবর ২০২০ইাং িাপরখ ির্ গন্ত “TES on Business Excellence Framework for NPO Professionals” এর উির
০৫ (িাঁি) পেন ব্যািী একটি রপশক্ষণ এনপিও এর সজম্মলন কজক্ষ অনুপষ্ঠি হয়। উি রপশক্ষজণর উজদ্ভাীনী অনুষ্ঠাজন রীান অপিপর্ পেজলন
এনপিও িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর। এজি রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন Mr.George Wong,
Singapore. িাঁি পেনব্যািী এ রপশক্ষণ প্রাগ্রাজম এনপিও এর সকল কমগকিগার্ণ অাংশগ্রহণ কজরন ।

এনপিও প্িশােীবীজের “TES on Business Excellence Framework for NPO Professionals” শীষ গক উজিাীনী অনুষ্ঠাজন রীান অপিপর্
পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর।
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TES on Productivity Consultant Course for Bangladesh
শীষ গক প্টকপনকোল এিিাট গ সাপিগস
র্ি ২৪-২৮ নজিম্বর, ২০১৯ িাপরখ ির্ গন্ত TES on Productivity Consultant Course for
Bangladesh এর উির ০৫ (িাঁি) পেন ব্যািী একটি কমগশালা এনপিও এর সজম্মলন কজক্ষ অনুপষ্ঠি হয়। উি রপশক্ষজণর উজদ্ভাীনী
অনুষ্ঠাজন রীান অপিপর্ পেজলন এনপিও িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর। এজি রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন
Mr. Kelvin Chan, Singapore & Dr. Sugu, Malaysia. িাঁি পেনব্যািী এ রপশক্ষণ প্রাগ্রাজম এনপিও এর সকল
কমগকিগার্ণ অাংশগ্রহণ কজরন।

“TES on Productivity Consultant Course for Bangladesh” শীষ গক রপশক্ষজণ অাংশগ্রহণকারীর্ণ।

,
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।

িতুর্ গ অধ্যায়
এনপিও’র আিেন্তরীন কার্ গক্রম
বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি বাস্তবায়ন
বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়জন এনপিও’র ৩য় স্হান অেগন
গ
বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি ২০১৯-২০২০ বাস্তবায়জন ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) পশল্প মন্ত্রণালজয়র পবপিন্ন
ে্র ও সাংস্থার মজধ্য ৩য় স্থান অেগন কজর । ২০১৯-২০ অর্ গবেজরর বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি (এপিএ) এবাং োিীয় শুিািার পুরষ্কার রোন
অনুষ্ঠানটি র্ি ০৯ , ২০২১ িাপরখ পশল্প মন্ত্রণালজয়র সজম্মলন কজক্ষ অনুপষ্ঠি হয়। এজি রীান অপিপর্ পেজলন মাননীয় পশল্প মন্ত্রী েনাব
নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ুন, এমপি। পবজশষ অপিপর্ পেজলন মাননীয় পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এমপি । সিািপিত্ব
কজরন পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম রীান অপিপর্ মাননীয় পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ুন, এমপি এর পনকট
গ
প্র্জক প্ক্রস্ট্ এবাং সাটিপফজকট
গ্রহণ কজরন এনপিও িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর ।

মাননীয় পশল্প মন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ুন এমপি এর কাে প্র্জক প্ক্রস্ট্ গ্রহণ কজরন এনপিও িপরিালক েনাব পনপিন্ত
কুমার প্িাোর । এ সময় মাননীয় পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর এমপি এবাং পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম।

পশল্প মন্ত্রণালজয়র সাজর্ এনপিও’র বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি স্বাক্ষর
র্ি ২৮ জুলাই, িাপরজখ ২০২১-২০২২ অর্ গবেজরর েন্য পশল্প মন্ত্রণালজয়র সাজর্ এনপিও’র বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি স্বাক্ষপরি
হয়। এনপিও এর িক্ষ প্র্জক এনপিও এর িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর পশল্প সপিব েনাব োপকয়া সুলিানা মজহােজয়র সাজর্
বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি স্বাক্ষর কজরন।
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পশল্প মন্ত্রণালজয়র সাজর্ এনপিও’র বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি স্বাক্ষর

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর কমগসম্পােজনর সাপব গক পিত্র
সাম্প্রপিক বের সমূজহর (৩ বের) রীান অেগনসমূহ
র্ি ৩ (পিন) বেজর এনপিও কর্তগক ১৯৫ টি রপশক্ষণ প্কাজস গর মাধ্যজম প্মাট ৫৬৮০ েন রপশক্ষণার্ীজক উৎিােনশীলিা পবষজয়
গ
রপশক্ষণ প্েওয়া হজয়জে। এ সমজয় প্মাট ১৮ টি কমগশালায় ১১০০ েন অাংশগ্রহণ কজর। এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) এর
সহজর্াপর্িায় বাাংলাজেজশ ০৬ টি আন্তেগাপিক প্সপমনার/কমগশালা সম্পন্ন হজয়জে, এই কমগসূপিজি বাাংলাজেশসহ ১৪ টি প্েজশর প্মাট ১৪৪ েন
অাংশগ্রহণ কজর। বাাংলাজেশ হজি এপিও সেস্যভূি প্েজশ পবপিন্ন কমগসূপিজি ১১৪ েন রপশক্ষণ গ্রহণ কজরজে। ৯টি কারখানায়/প্রপিষ্ঠাজন
এপিও কর্তগক কাপরর্রী সহায়িা রোন করা হজয়জে। উৎিােনশীলিার ীারণা র্ণমানুজষর মাজি রিাজরর েন্য ০২ অজটাবর োিীয়
উৎিােনশীলিা পেবস প্েশব্যাপি (প্েলা এবাং উিজেলা ির্ গাজয়) িালন করা হজয়জে।
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ব্যািকিাজব বাাংলাজেজশর উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে ২০১৯ সাজল এনপিও এপিও এর সহজর্াপর্িাই ১০ বের প্ময়ােী
“ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি মাস্ট্ার প্লান ২০২১-২০৩০” রণয়ন কজরজে। মাটিরার প্লোন বাস্তবায়জনর লজক্ষে খসড়া অোকশন প্লোন রস্তুি করা
হজয়জে। এোড়া প্েজশর পবপিন্ন প্সটজর উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে পসাংর্াপুরস্থ Nanyang Polytechnic International এর
সাজর্ Productivity and Innovation Management Program পবষয়ক সমজিািা স্মারক সাক্ষজরর পিপিজি প্মাট ৯৪
েন সরকারী/প্বসরকারী কমগকিগাজক রপশক্ষণ রোন করা হজয়জে। বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি বাস্তবায়জন পশল্প মন্ত্রণালজয়র অীীন ে্র
সাংস্থার মজধ্য ২০১৮-১৯ অর্ গবেজর ১ম স্থান লাি কজর এবাং ২০১৯-২০ অর্ গবেজর ৩য় স্থান লাি কজর।

২০২০-২০২১ অর্ গবেজর বাপষ গক কমগসম্পােন র্চপি বাস্তবায়ন অগ্রর্পি
প্কৌশলর্ি
উজেশ্য

কার্ গক্রম

কমগসম্পােন সূিক

একক

কমগ সম্পােন
সূিজকর মান

লক্ষে মাত্রা/পনণ গায়ক ২০২০-২১
অসাীারণ

অপি
উিম

উিম

১০০%

৯০%

প্মাট
অেগন

রা্
নম্বর

মন্তব্য

১৩

িলপি
মান

িলপি
মাজনর
পনজে

৮০%

৭০%

৬০%

(জুলাই
২০২০জুন
২০২১)

১০

১১

১২

১৯৮০

১০

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

[১]
উৎিােন
শীলিা
পবষজয়
সজিিনিা
ৃষপটির সহ
েক্ষ
েনবল
তিপরর
মাধ্যজম
উৎিােন
শীলিা
বৃপি

[১.১]
উৎিােনশীলিা
পবষজয় রপশক্ষণ
রোন

[১.১.১] রপশপক্ষি
েনবল

সাংখ্যা

১০

১৯৩০

১৮০০

১৬৫০

১৫০০

[১.১.২]
িপরিাপলি
আন্তেগাপিক
রপশক্ষণ প্কাস গ

সাংখ্যা

৫

৩

২

১

-

-

৩

৫

অন লাইজন
অাংশগ্রহণ

[১.১.৩] তবজেপশক
রপশক্ষজণ প্রপরি
রপশক্ষণার্ী

সাংখ্যা

১

৩০

২৬

২৩

২০

-

৪৭

১

অন লাইজন
অাংশগ্রহণ

[১.২] মাঠ
ির্ গাজয়
উৎিােনশীলিা
পেবস িালন

[১.২.১] প্েলা
ির্ গাজয় অনুষ্ঠান

সাংখ্যা

৩

৬৪

৬৩

৬২

৬১

৬৪

৩

[১.২.২] উিজেলা
ির্ গাজয় অনুষ্ঠান

সাংখ্যা

২

২২০

২০০

১৯০

১৮০

১৮০

২২০

২

[১.৩]
উৎিােনশীলিা
[১.৪]
পবষজয় কমগশালা
উৎিােনশীলিা
আজয়ােন
[১.৫]
পবষজয়রিার
পুপস্তকা/প্িাটিরার
প্সপমনার
[২.১]ন্যাশনাল
পবিরণ
আজয়ােন
প্রাডাকটিপিটি
মাটিরার প্লান
২০২১-২০৩০
বাস্তবায়ন
[২.২]

[১.৩.১]
আজয়াপেি
[১.৪.১]
কমগশালা
আজয়াপেি
[১.৫.১]
প্সপমনার
পবিরণকৃি রিার
[২.১.১]
পুপস্তকা/প্িাটিরার
Mapping ও
Action
[২.১.২]রস্তুি
Plan
কমগ
শালা
[২.২.১]
আজয়ােন
রোনকৃি প্সবা

সাংখ্যা

৪

৬

৫

৩

-

৬

৪

৪

৩

২

১

-

৪

২

৯০০০
০
২৮
প্ফব্রু
য়াপর
২
২০২১

৮০০
০০
৩১

০.৭

মাি গ
২০২১
১

১১৫০০
০
২৭/১২/
২০২০
-

৪

৩

৫

৪

-

৭

৪.২

[২] পশল্প
উন্নয়জন
স্বীকৃপি ও
সহায়িা
রোন

উৎিােনশীলিা
বৃপিকজল্প
িরামশগ প্সবা
রোন

সাংখ্যা

২

সাংখ্যা

১

১১৫০০০

িাপরখ

৩

১০০০
০০
৩০
োনু
য়াপর
৩
২০২১
৬

সাংখ্যা

৩

৩১
পডজসম্বর
২০২০
৪

সাংখ্যা

৬

৭
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৪

৩

[২.৩] পশল্প
খাজি অবোজনর
েন্য পুরষ্কার
এবাং স্বীকৃপি
রোন
[২.৪]
প্টকপনকোল
এিিাট
গক্রম গ সাপিগস
প্কৌশলর্ি কার্
(TES) রোন
উজেশ্য

[২.৩.১.] রেি
িাপরখ
ন্যাশনাল
প্রাডাকটিপিটি এন্ড
[২.৩.২.]
িাপরখ
প্কায়াপলটি
Institution
এপিজলি এওয়াড গ
al
[২.৪.১]রোনকৃি
সাংখ্যা
Appreciati
প্টকপনকোল
on Award.
এিিাট গ সাপিগ
কমগসসম্পাে একক
(TES) ন সূিক

৩

৩০.১২.২
০

১৫.০
১.

১

২১

১

৩

২

২

১৫.০
২.
২১

১

-

-

৯০% ৮০% ৭০%

৩

৪

৫

[৩.১.১]
গ
অর্াজনাগ্রা
প্মর রস্তাব
মন্ত্রণালজয়
প্রপরি

িাপরখ

২

[৩.২] ে্জরর পনজয়ার্পবপী
সাংজশাীজনর রস্তাব প্ররণ

[৩.২.১]
সাংজশাপীি
পনজয়ার্
পবপী
প্রপরি

িাপরখ

২

১৫ প্ফব্রু ২১

[৩.৩] ব্যপিজকপন্দ্রক কমগিপরকল্পনা

[৩.৩.১]ব্য
পিজকপন্দ্র
ক কমগিপরকল্পনা
রণীি

%

২

১০০

৯৫

৯০

[৩.৪] পনেস্ব েনবজলর
সক্ষমিা বৃপি

[৩.৪.১]
প্েজশ
রপশক্ষন
গ্রহজণর
সাংখ্যা

সাংখ্যা

২

১০

৮

৬

গ
[৩]
[৩.১] অর্াজনাগ্রাম
রাপিষ্ঠাপনক সাংজশাীজনর রস্তাব প্ররণ
সক্ষমিা
বৃপি

০১.০৩
.২১

কমগ
লক্ষে মাত্রা/পনণ গায়ক ২০২০-২১
সম্পােন
অপি উিম িলপি
সূিজকর অসাীারণ
উিম
মান
মান

১০০%

১

৩০.০
১.২১
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৬
১৫ পডজসম্বর
২০

৭

৮

৯

১৪.০১.
২১

২.৭
০

১৪.০১.
২১

০.৯
০

৩

১

প্মাট
অেগন

রা্
নম্বর

িল
পি (জুলাই
মা ২০২০-জুন
প্নর ২০২১)
পন
প্ে

মন্তব্য

৬০
%
১০

১১

১২

৩০ ৩০ ১৫ প্ফব্রু
পডজসম্ব োনু ২১ ২১
র
২০২০

৫/১০/২০

২

১৫ মাি গ ৩০
১৫
২১ মাি গ ২১ এপরল
২১

৫/১০/২০

২

৮৫

১০০

২

৫

১৫

২

[৩.৪.২]
পবজেজশ
রপশক্ষন
গ্রহজণর
সাংখ্যা

সাংখ্যা

২

১৫

১২

১০

৮

১৫

২

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৮০

১

[৪.১.১] সাংখ্যা
রস্তুিকৃি
রপিজবেন

৬.৫

৯

৮

৭

৬

৯

৬.৫

[৪.১.২] %
পশল্প
মন্ত্রণালজয়র
আওিাীীন
রপিষ্ঠান
সাংপেটির
সুিাপরশ
বাস্তবায়জন
র হার

০.৫

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৫০

০

৩

২

১

-

-

-

২

৩

সাংখ্যা

২

২

১

-

-

-

২

২

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৮০

১

সাংখ্যা

২

৪

৩

২

-

৪

১.৮

[৩.৫] িজোন্নপি প্র্াগ্য শূন্য [৩.৫.১]
িে পূরণ
িজোন্নপি
প্র্াগ্য শূন্য
িে
পূরজণর
হার
[৪]
[৪.১.] উৎিােনশীলিার র্পি
উৎিােনশী রকৃপি পবষয়ক রপিজবেন
লিা পবষজয়
র্জবষণা
প্োরোরক
রণ

[৪.২] উৎিােনশীলিা
পবষয়ক র্জবষণা সম্পােন

[৪.২.১] সাংখ্যা
রস্তুিকৃি
র্জবষণা
রপিজবেন

[৫]
[৫.১] োিীয় উৎিােনশীলিা [৫.১.১]
উৎিােনশী িপরষজের সিা আজয়ােন
আজয়াপেি
লিা
সিা
পবষয়ক
[৫.১.২]পস
নীপি
িান্ত
পনী গারজণ
বাস্তবায়জন
সুিাপরশ
র হার
রোন
[৫.২] উৎিােনশীলিা
কার্ গপনব গাহী কপমটির সিা
আজয়ােন

[৫.২.১]
আজয়াপেি
সিা
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অনলাইজন
অাংশগ্রহণ করা
হজয়জে

[৫.৩] প্সটর পিপিক
উিজেটিরা কপমটির সিা
আজয়ােন

[৫.২.২]পস
িান্ত
বাস্তবায়জন
র হার

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৮০

১

[৫.৩.১]
আজয়াপেি
সিা

সাংখ্যা

২

৮

৭

৬

৫

৮

২

[৫.৩.২]
পসিান্ত
বাস্তবায়জন
র হার

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৮০

১

আবপশ্যক প্কৌশলর্ি উজেশ্যসমূহ
ে্র/সাংস্থার আবপশ্যক প্কৌশলর্ি উজেশ্যসমূহ ২০২০-২১

কলাম-১

কলাম-২

প্কৌশলর্ি
উজেশ্য

কলাম-৩

কলাম-৪

কলাম-৬

কলাম-৫
লক্ষেমাত্রার মান ২০২০-২১

কমগসম্পােন সুিক

কমগসম্পােন
একক
সূিজকর
(Performanc
(Strateg
মান অসাীারণ অপি উিম উিম
(Activities) e Indicator) (Unit)
ic

প্মাট অেগন রা্ নম্বর মন্তব্য

কার্ গক্রম

Objectiv
es)

[১.১] বাপষ গক
কমগসম্পােন র্চপি
(এপিএ) বাস্তবায়ন।
[১] ো্পরক
কমগকাজন্ড
স্বেিা বৃপি
ও েবাবপেপহ
পনপিিকরণ

[১.১.১] এপিএ’র
সকল তত্রমাপসক
রপিজবেন
ওজয়বসাইজট
রকাপশি

িলপি
মান

িলপি

(জুলাই ২০২০জুন ২০২১)

মাজনর পনজে
(Excelle (Very (Good
nt)১০০% Good)
৯০% ) ৮০% (Fair
৭০% (Poor)
৬০%
)

সাংখ্যা

[১.১.২] এপিএ টিজমর
মাপসক সিা অনুপষ্ঠি সাংখ্যা

২

১

৪

১২
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-

১১

-

-

-

-

কলাম-৭ কলাম৮

৪

২

১২

০

-

-

[১.২] শুিািার/উিম
িি গার পবষজয়
[১.২.১] মিপবপনময়
অাংশীেনজের সজঙ্গ
সিা অনুপষ্ঠি
মিপবপনময়

৪

২

৪

৩

২

-

-

১

৪

৩

২

-

-

৪

১

২

৪

৩

২

-

৪

২

[১.৫] িথ্য বািায়ন [১.৫.১] তত্রমাপসক
হালনার্াে সাংক্রান্ত রপিজবেন প্রপরি
তত্রমাপসক রপিজবেন
সাংখ্যা
উর্ধ্গিন কর্তগিজক্ষর
পনকট প্ররণ

২

৪

৩

৪

২

[২.১]ই-নপর্
বাস্তবায়ন

[২.১.১] ই-নপর্জি
প্নাট পনষ্পপিকৃি

২

৮০

৭০

-

৮০

২

[২.২] পডপেটাল
প্সবা িালুকরণ

[২.২.১] একটি নতুন
পডপেটাল প্সবা
িালুকৃি

সাংখ্যা

২

[১.৩] অপিজর্ার্ [১.৩.১]অবপহিকরণ সাংখ্যা
রপিকার ব্যবস্থা
সিা আজয়াপেি
পবষজয় প্সবাগ্রহীিা
/অাংশীেনজের
অবপহিকরণ
[১.৪] প্সবা রোন
রপিশ্রুপি পবষজয়
প্সবাগ্রহীিাজের
অবপহিকরণ

[২]
[২.৩] প্সবা
কমগসম্পাে সহপেকরণ
প্ন
র্পিশীলিা
আনয়ন ও
প্সবার মান
বৃপি

[১.৪.১]অবপহিকরণ
সিা আজয়াপেি

সাংখ্যা

%

৬০

-

২

১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১

-

০৮.০২.২১

২

২

২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫২১

-

১০.০২.২১

২

৫০

০.৯

৫

১

সাংখ্যা

[২.৩.১] একটি
সহপেকৃি প্সবা
সাংখ্যা
অপীজক্ষজত্র বাস্তবাপয়ি
[২.৪.১] রজিেক
কমগিাপরর েন্য
েন ন্টা
রপশক্ষণ আজয়াপেি

[২.৪] কমগিারীজের
[২.৪.২] ১০ম প্গ্রড ও
রপশক্ষণ রোন
িদ্যর্ধ্গরজিেককমগিারী
েন ন্টা
প্ক এপিএ পবষজয়
রেি রপশক্ষণ

১

১

৫০

৫
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৪০

৪

৩০

-

২০

-

-

-

[২.৫.১] নুেনিম
একটি আওিাীীন
ে্র/ একেন
[২.৫] এপিএ
বাস্তবায়জন রজনােনা কমগিারীজক এপিএ
রোন
বাস্তবায়জনর েন্য
রজনােনা রোনকৃি
[৩.১] বাপষ গক ক্রয় [৩.১.১] ক্রয়
িপরকল্পনা বাস্তবায়ন িপরকল্পনা অনুর্ায়ী
ক্রয় সম্পাপেি
[৩.২] বাপষ গক উন্নয়ন [৩.২.১] বাপষ গক
কমগসূপি
উন্নয়ন কমগসূপি
(এপডপি)/বাজেট
(এপডপি) /বাজেট
বাস্তবায়ন
বাস্তবাপয়ি
[৩.৩.১] পত্রিক্ষীয়
সিায় উিস্থািজনর
েন্য মন্ত্রণালজয় রস্তাব
[৩] আপর্ গক [৩.৩] অপডট
প্রপরি
ও সম্পে আিপি পনষ্পপি
ব্যবস্থািনার কার্ গক্রজমর উন্নয়ন
[৩.৩.২] অপডট
উন্নয়ন
আিপি পনষ্পপিকৃি

সাংখ্যা

১

১

-

-

-

-

১

১০০

৯০

৮০

-

-

%

২

%

%

%

[৩.৪.১]
[৩.৪] হালনার্ােকৃি হালনার্ােকৃি স্থাবর
স্থাবর ও অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পপির
সম্পপির িাপলকা িাপলকা
িাপরখ
মন্ত্রণালয়/পবিাজর্ মন্ত্রণালয়/পবিাজর্
প্ররণ
প্রপরি

১

১০০

৯০

৮০

-

১

১০০

১

নাই

২

নাই

নাই

১

নাই

রজর্ােে নয়

১

রজর্ােে
নয়

-

১

৮০

৭০

৬০

৫০

-

১

৫০

৪০

৩০

২৫

-

১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ -

১

-

০৯/১২/২০

প্মাট রা্ নম্বর

০৯/১২/
২০

৯৩.৭০

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও ) এর সজর্ পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর
সমজিািা স্মারক স্বাক্ষর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাি ও উিখাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে প্র্ৌর্ অাংশীোপরজত্বর পিপিজি কাে করার েন্য পশল্প মন্ত্রণালজয়র
গ
আওিাীীন ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর সাজর্ ২০২০-২০২১ অর্ গবেজর ০২টি রপিষ্ঠাজনর সাজর্ সমজিািা স্মারক
স্বাক্ষপরি হয় ।
ক্রপমক নাং
১
২

রপিষ্ঠাজনর নাম
বাাংলাজেশ প্িম্বার অব ইন্ডাপিে(পবপসআই)
ঢাকা উইজমন প্িম্বার অবকমাস গ এন্ড ইন্ডাপি (পডডপিউপসপসআই)

80

সমজিািা স্মারক স্বাক্ষজরর িাপরখ
১৯/০৮/২০২০
১৯/০৮/২০২০

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এবাং ঢাকা উইজমন প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপি (পডডপিউপসপসআই) এবাং
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এবাং বাাংলাজেশ প্িম্বার অব ইন্ডাপি (পবপসআই) এর মজধ্য সমজিািা স্মারক স্বাক্ষর
োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাি ও উিখাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে প্র্ৌর্ অাংশীোপরজত্বর পিপিজি কাে করার েন্য পশল্প মন্ত্রণালজয়র
গ
আওিাীীন ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এবাং ঢাকা উইজমন প্িম্বার অব কমাস গ অোন্ড ইন্ডাপি (পডডপিউপসপসআই)
গ
এবাং ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এবাং বাাংলাজেশ প্িম্বার অব ইন্ডাপি (পবপসআই) এর মজধ্য র্ি ১৯ আর্স্ট্, ২০২০
িাপরজখ দ্যই রপিষ্ঠাজনর মজধ্য সমজিািা স্মারক স্বাক্ষপরি হয়। পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম এর উিপস্থপিজি সমজিািা স্মারজক
এনপিও’র িজক্ষ এনপিও িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর এবাং পডডপিউপসপসআই’র িজক্ষ সাংর্ঠজনর সিািপি পমে
নাে ফারহানা এবাং বাাংলাজেশ প্িম্বার অব ইন্ডাপি (পবপসআই) এর িজক্ষ সাংর্ঠনটির সহ সিািপি পমে রীপি িক্রবিী স্বাক্ষর কজরন ।

পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম এর উিপস্থপিজি এনপিও’র
িপরিালক (যুগ্ম সপিব)েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর
এবাং
পডডপিউপসপসআই এর সিািপি পমে নাে ফারহানা পনে পনে রপিষ্ঠাজনর
িজক্ষ সমজিািা স্মারজক স্বাক্ষর কজরন।

পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম এর উিপস্থপিজি এনপিও’র িপরিালক
(যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর এবাং পবপসআই এর
সহসিািপি পমে রীপি িক্রবিী পনে পনে রপিষ্ঠাজনর িজক্ষ সমজিািা
স্মারক পবপনময় কজরন।

ও
।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) ও বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি (নাপসব) এর মজধ্য সমজিািা র্চপি
গ
স্বাক্ষর র্ি ০৯ পডজসম্বর, ২০২০ িাপরখ “ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন(এনপিও)
এর েনবজলর সক্ষমিা বৃপি ও প্েশব্যািী
উৎিােনশীলিা পবষয় অবপহিকরণ” শীষ গক রকল্প বাস্তবায়জনর লজক্ষে এনপিও ও নাপসব এর মজধ্য একটি সমজিািা র্চপি স্বাক্ষর হয়।
এনপিও'র িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর (যুগ্ম সপিব) মজহােজয়র উিপস্থপিজি এনপিও'র িজক্ষ সমজিািা র্চপি স্বাক্ষর কজরন উি
রকজল্পর রকল্প িপরিালক ও এনপিওর ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব এ টি এম প্মাোজম্মল হক এবাং নাপসব এর িজক্ষ স্বাক্ষর কজরন
নাপসব সিািপি েনাব পমেগা নূরুল র্পণ প্শািন, পসআইপি ।

গ
র্ি ০৯ পডজসম্বর, ২০২০ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) ও বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি
(নাপসব) এর মজধ্য সমজিািা র্চপি স্বাক্ষপরি হয়।

উৎিােনশীলিা উন্নয়জন এনপিও’র রপশক্ষণ কার্ গক্রম
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) োিীয় অর্ গনীপির পবপিন্ন খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির লজক্ষে ২০২০-২১ অর্ গবেজর
সরকাপর/প্বসরকাপর পশল্প/প্সবা রপিষ্ঠাজনর কমগরি কমগকিগা ও কমগিারীজের মজধ্য পনয়পমিিাজব “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল,
কারখানা ির্ গাজয় উৎিােনশীলিা উন্নয়ন, প্রাডাকটিপিটি টুলস এন্ড প্টকপনজকর েক্ষ ব্যবহাজরর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা উন্নয়ন, অিিয়
প্রাজীর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান উন্নয়ন, পশল্প উজযািা উন্নয়ন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ, প্কায়াপলটি ব্যবস্থািনা, কারখানা
ির্ গাজয় রপিজর্াপর্িামূলক উৎিােনশীলিা ও সবুে উৎিােনশীলিা” শীষ গক পশজরানাজম পবপিন্ন রপশক্ষণ কমগসূপি িপরিালনা কজর আসজে।
প্েজশর পবপিন্ন পশল্প/প্সবা রপিষ্ঠাজন ২০২০-২১ অর্ গবেজরর ৫৮টি রপশক্ষণ কমগসূপি িপরিালনা করার মাধ্যজম ১৯৮৭ েন রপশক্ষণার্ীজেরজক
উৎিােনশীলিা পবষয়ক পবপিন্ন কলাজকৌশজলর রপশক্ষণ রোন করা হয়।

প্সটর
রপশক্ষজণর
সাংখ্যা
রপশক্ষণার্ীর

রসায়ন
ও
ট্যানারী
৮

প্হাজটল
ও
প্রস্টুজরন্ট
২

রজকৌশল

ক্ষুদ্র ও
কুটির

পিপন ও
খায

৮

গ্যাস,
িাপন ও
পবদ্যেৎ
৩

৩১৭

৬০

৮

২৩৪

৭২

৩৩৬
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কৃপষ

িাট

৭

বস্ত্র
ও
আইটি
৮

৬

৪

িপরবহন,
প্র্ার্াজর্ার্
ও ির্ গটন
৫

২২৬

১৯৬

২০২

১৫১

১৯৩

সাংখ্যা

প্সটরপিপিক রপশক্ষণ বাস্তবায়জনর পিত্র

প্সটরপিপিক অাংশগ্রহণকারী রপশক্ষণার্ীজের পিত্র

এনপিও কর্তক
গ ২০১১-১২ হজি ২০২০-২১ অর্ গ বেজরর সাংপক্ষ্ সম্পাপেি রপশক্ষণ কমগসূপির পববরণ:
পশল্প ও প্সবা প্সটজরর আওিাীীন রপিষ্ঠান সমূজহর কমগকিগা/কমগিারী ও শ্রপমকজের েক্ষিা উন্নয়জনর েন্য ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
গ
অর্ানাইজেশন
িপরিাপলি রপশক্ষণ কমগসূপির ২০১১-১২ হজি ২০২০-২১ অর্ গ বেজরর িথ্য পবজেষজণ প্েখা র্ায়জর্, পবর্ি বেজরর তুলনায়
রপশক্ষণ প্কাজস গর সাংখ্যা ও রপশক্ষণার্ীর সাংখ্যা
পেজলা। প্কাপিড-১৯ িপরপস্থপির কারজণ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্ গ বেজর
র হার সামান্য কজম র্ায়।
কমগকান্ড
রপশক্ষণ প্কাজস গর সাংখ্যা

০১১-১২
২৩

২০১২-১৩
১৭

২০১৩-১৪
২৬

২০১৪-১৫
৩৫

২০১৫-১৬
৩৭

২০১৬-১৭
৫৩

২০১৭-১৮
৫৭

২০১৮-১৯
৬১

২০১৯-২০
৪৯

২০২০-২১
৫৮

রপশক্ষণার্ীর সাংখ্যা

৭৪৯েন

৫৭২েন

৮৩৫েন

১২৬৯েন

১৫৭৭েন

১৭৬২ েন

১৮৪১

১৮২৫ েন

১৬৯৪েন

১৯৮৭ েন

,
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২০১১-১২ হজি ২০২০-২১ অর্ গ বেজরর রপশক্ষণ প্কাজস গর পিত্র

২০১১-১২ হজি ২০২০-২১ অর্ গ বেজরর রপশক্ষণ প্কাজস গ অাংশগ্রহণকারী রপশক্ষণার্ীর সাংখ্যা পিত্র

,
।
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উৎিােনশীলিা উন্নয়জন এনপিও’র রপশক্ষণ কার্ গক্রম

,
,
- ৪
, ০ ০
"সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম িাটকজলর উৎিােনশীলিা
ও িজের গুণর্ি মান বৃপি" শীষ গক ০৩ পেজনর রপশক্ষণ কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম, র্জবষণা
কমগকিগা েনাব প্মাীঃ আপকবুল হক এবাং র্জবষণা কমগকিগা পমে নাপহো সুলিানা রত্না এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু।

মুন লামার এন্ড বুটিকস, পমরপুর-১ র্ি ১৪-১৫ জুন, ২০২১ িাপরজখ পবউটি িালগাজরর "উৎিােনশীলিা উন্নয়ন ও নতুন উজযািা তিপর" শীষ গক রপশক্ষণ প্কাস গ অনুপষ্ঠি
হয়। রপশক্ষণ কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন এনপিও’র র্জবষণা কমগকিগা নাপহো সুলিানা রত্না এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব তসয়ে োজয়ে উল ইসলাম।

85

র্ি ২৪-২৫ মাি গ ২০২১ িাপরজখ "সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা ও িজের গুনর্িমান বৃপি " পবষজয়র উির স্কয়ার
ফোশনস্ পলপমজটড, িালুকা, ময়মনপসাংহ এ রপশক্ষণ অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষণ কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ
নেরুল ইসলাম এবাং র্জবষণা কমগকিগা নাপহো সুলিানা রত্না ।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এবাং এপসআই পলপমজটড, হাইপেন প্লান্ট, প্কানাবাপড়, র্ােীপুর এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ "Training on
Productivity Management" শীষ গক রপশক্ষণ ২২-২৩ মাি গ, ২০২১ িাপরখ িপরিালনা করা হয় ।রপশক্ষণ কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন
র্জবষণা কমগকিগা েনাব মুহাম্মে আপরফুজ্জামান এবাং র্জবষণা কমগকিগা প্মাীঃ প্মজহেী হাসান।

র্ি ২৩-২৪ মাি গ ২০২১ িাপরখ সানজেড পলপমজটড হােীর্ি, নীলফামারী এ উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল শীষ গক রপশক্ষন িপরিালনা করা হয়। রপশক্ষণ
কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা প্মাোীঃআপবো সুলিানা এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃমপনরুজ্জামান।
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গ " রপশক্ষন কমগসূিীটি র্ি ২৩-২৪
"প্সবা প্সটজরর আওিাীীন আবাপসক প্হাজটল ও পরজসাজট গর প্সবার গুনর্ি মান উন্নয়ন ও উৎিােনশীলিা বৃপি শীষক
প্ফব্রুয়ারী, ২০২১ িাপরজখ সায়মন বীি পরজসাট গ পল: প্মপরন োইি প্রাড, কলািলী,কিবাোর এ অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষণ কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন এনপিও’র
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃফপরে উেীন এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ তসয়ে োজয়ে-উল-ইসলাম।

প্নায়াখালী পবপসক প্েলা কার্ গালজয় ৩ পেন ব্যািী (২৩-২৫ প্ফব্রুয়াপর, ২০২১) রপশক্ষন কমগসূিী িপরিালনা করা হয়। রপশক্ষণ কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন
এনপিও’র র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ রাজু আহজম্মে এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী প্মাীঃ পরিন পময়া।
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োজহে প্মটাল ইন্ডাপি বগুড়া প্ি উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল শীষ গক রপশক্ষন িপরিালনা করা হয়। রপশক্ষণ কমগসূপিজি উিপস্থি পেজলন এনপিও’র
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা প্মাোীঃআপবো সুলিানা এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃমপনরুজ্জামান।

প্যারার্ন িাম্প , নওঁর্াজি “প্রাডাকটিপিটি টুলস এন্ড প্টকপনজকর েক্ষ ব্যবহাজরর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা উন্নয়ন” শীষ গক রপশক্ষণ িপরিালনা করা হয়।
অনুষ্ঠাজন উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা প্মাোম্মৎ ফাজিমা প্বর্ম ও র্জবষণা কমগকিগা েনাব পরিন সাহা ।
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(
ও),
,
কণ গফুলী প্িিার পমলস পলপমজটড, িন্দ্রজ ানা, কা্াই, রাঙ্গামাটি
০৪( )
“
ও
5s
”
অনুপষ্ঠি হয়। উি কমগসূিীজি উজিাীনী অপীজবশজন রীান অপিপী পহসাজব উিপস্থপি পেজলন েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর,
িপরিালক (যুগ্ম সপিব) এনপিও
রীান অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন েনাব প্মাীঃ শাপহন কামাল, িপরিালক ( উৎিােন ও র্জবষণা),
পবপসআইপস। । রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ ফপরে উেীন এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব তসয়ে োজয়ে-উল-ইসলাম।
০ -১০

, ০ ১
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(
ও),
,
, -১,
, /
৮
প্ফব্রয়াপর-০১ মাি গ ২০২১
( )
“প্সবা প্সটজরর আওিাীীন আবাপসক প্হাজটজলর প্সবার গুণর্ি মান উন্নয়ন ও উৎিােনশীলিা বৃপি”
িপরিালনা করা হয়। উি রপশক্ষণ এ রীান অপিপী পহসাজব উিপস্থপি পেজলন েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর ,িপরিালক (যুগ্ম সপিব) এনপিও । রপশক্ষক
পহজসজব উিপস্থি পেজলন ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃফপরে উেীন এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ তসয়ে োজয়ে-উল-ইসলাম।

(

ও),
,
,
,
,
- ৪ নজিম্বর,২০২০
৩( )
“কারখানা ির্ গাজয় উৎিােনশীলিা বৃপিকজল্প কমগজক্ষজত্র োিানী 5s িিপির ব্যবহাপরক প্কৌশল
বাস্তবায়ন” রপশক্ষণ
অনুপষ্ঠি হয়।উি রপশক্ষণ এ রীান অপিপী পহসাজব উিপস্থপি পেজলন েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর ,িপরিালক (যুগ্ম সপিব) এনপিও ।
রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃফপরে উেীন এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব তসয়ে োজয়ে-উল-ইসলাম।
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(

ও),
,
,
,
০৩
২০ ০
৩( )
“
প্কৌশল বাস্তবায়ন”
পহজসজব উিপস্থি পেজলন ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃফপরে উেীন এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব তসয়ে োজয়ে-উল-ইসলাম।

০১। রপশক্ষক

গ
পডএপি ফাটিলাইোর
, িট্টগ্রাম,
০৬-০৮
5S
” শীষ গক
,
(
),
ও। রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি
পেজলন ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃফপরে উেীন এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব তসয়ে োজয়ে-উল-ইসলাম।
(

২০ ০

প্খ “

ও),
উৎিােনশীলিা

,
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পব আর পব কোবলস কুপটিরয়ায় “প্রাডাকটিপিটি টুলস এন্ড প্টকপনজকর েক্ষ ব্যবহাজরর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা উন্নয়ন” শীষ গক রপশক্ষণ অনুষ্ঠাজন উিপস্থি পেজলন
এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা ,র্জবষণা কমগকিগা েনাব পরিন সাহা এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব হাসান উল বান্না।

পব আর পব কোবলস কুপটিরয়ায় “প্রাডাকটিপিটি টুলস এন্ড প্টকপনজকর েক্ষ ব্যবহাজরর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা উন্নয়ন” শীষ গক রপশক্ষণ অনুষ্ঠাজন উিপস্থি
পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা ,র্জবষণা কমগকিগা েনাব পরিন সাহা এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব
হাসান উল বান্না।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং আলফা এজগ্রা পলীঃ, এটজলারা, কািারীিাড়া, রাজেন্দ্রপুর, র্ােীপুর এর প্র্ৌর্ উজযাজর্
র্ি ২১ মাি গ, ২০২১ িাপরখ পেন ব্যািী “কারখানা ির্ গাজয় উৎিােনশীলিা বৃপিকজল্প কমগজক্ষজত্র োিানী 5S বাস্তবায়ন” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী আলফা এজগ্রা পলীঃ,
এটজলারা, কািারীিাড়া, রাজেন্দ্রপুর, র্ােীপুর এ অনুপষ্ঠি হয় । রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা
,র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব হাসান উল বান্না।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং র্ােী ওয়োরস পলপমজটড, কালুর াট, িট্টগ্রাম এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ১৩-১৫
পডজসম্বর, ২০২০ িাপরখ ০৩ পেন ব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী র্ােী ওয়োরস পলপমজটড, কালুর াট, িট্টগ্রাম-এ
93 কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা এবাংর্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ
অনুপষ্ঠি হয় । রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা
মপনরুজ্জামান।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং প্েনাজরল ইজলকপেক ম্যানুফোকিাপরাং প্কাম্পানী পলপমজটড, উির িজিঙ্গা,
িট্টগ্রাম এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ০৯-১১ নজিম্বর, ২০২০ িাপরখ ০৩ পেন ব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী প্েনাজরল
ইজলকপেক ম্যানুফোকিাপরাং প্কাম্পানী পলপমজটড, উির িজিঙ্গা, িট্টগ্রাম এ অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা
কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা এবাংর্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং োজহে প্মটাল ইন্ডাপিে, কামারর্াড়ী, বগুড়া এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ১৩-১৪
প্ফব্রুয়াপর, ২০২১ িাপরখ ০৩ পেন ব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী োজহে প্মটাল ইন্ডাপিে, কামারর্াড়ী, বগুড়া -এ
অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ
মপনরুজ্জামান।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং পেপিএইি ইিাি পলপমজটড, িট্টগ্রাম এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ২৩-২৫ প্ফব্রুয়াপর,
২০২১ িাপরখ ০৩ পেন ব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী পেপিএইি ইিাি পলপমজটড, িট্টগ্রাম -এ অনুপষ্ঠি হয় ।রপশক্ষক
পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা এবাংর্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং বাাংলাজেশ দ্যগ্ধ উৎিােনকারী সমবায় ইউপনয়ন পলপমজটড, বা াবাড়ী,
শাহোেপুর, পসরাের্ি এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ২৩-২৫ প্ফব্রুয়াপর, ২০২১ িাপরখ ০৩ পেন ব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ
কমগসূিী বাাংলাজেশ দ্যগ্ধ উৎিােনকারী সমবায় ইউপনয়ন পলপমজটড, বা াবাড়ী, শাহোেপুর, পসরাের্ি -এ অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন
এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং রাংপুর ফাউপি পল:, পবপসক পশল্প নর্রী, রাংপুর এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ০২-০৪
মাি গ, ২০২১ িাপরখ ০৩ পেন ব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী রাংপুর ফাউপি পল:, পবপসক পশল্প নর্রী, রাংপুর -এ অনুপষ্ঠি
হয়। রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং সানজেড পলপমজটড, হােীর্ি, নীলফামারী এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ২৩-২৪ মাি গ,
২০২১ িাপরখ ০৩ পেন ব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী সানজেড পলপমজটড, পকিনীয়ািাড়া, হােীর্ি, নীলফামারী-এ অনুপষ্ঠি
হয়। রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা পমে আপবো সুলিানা এবাং র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও),পশল্প মন্ত্রণালয় এবাং পহফস এজগ্রা ফুড ইন্ডাপিে, কুষাজবা, রুির্ি, নারায়নর্ি এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ র্ি ১৩১৪ োনুয়াপর, ২০২১ িাপরখ ০২ পেনব্যািী “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল” শীষ গক রপশক্ষণ অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি পেজলন েনাব
মুহাম্মে আপরফুজ্জামান, উর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, েনাব প্মাীঃ প্মজহেী হাসান, র্জবষণা কমগকিগা এবাং পমে নােমুন্নাহার, িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী,
এনপিও।

,

।
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গ
র্ি ০৮-০৯ জুন, ২০২১ পখ্ীঃ িাপরজখ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) পশল্প মন্ত্রণালয় কর্তগক এবাং প্রইনউইক র্জজ্ঞশর অোন্ড প্কাাং (পবপড)
পলপমজটড, কুপটিরয়া; পেলবাাংলা সুর্ার পমলস পলীঃ, োমালপুর; এবাং প্মাবারকর্ি সুর্ার পমলস পলীঃ, পিনাইোহ প্র্ৌর্ উজযাজর্ “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন কলাজকৌশল”
শীষ গক রপশক্ষণ (প্কাপিড-১৯ িপরপস্থপির েন্য ২০২০-২১ অর্ গ বেজরর) িার্চয়গ াপল বাস্তবায়ন করা হয়। প্কাস গ সমিয়কারী েনাব মুহাম্মে আপরফুজ্জামান বিব্য রোন
কজরন। সমািনী অনুষ্ঠাজন েনাব প্সপলনা প্বর্ম, উি মহাব্যবস্থািক (ব্যবস্থািনা উন্নয়ন ও রপশক্ষণ),পবএসএফআইপস, ০৩, পেলকুশা বা/এ, ঢাকা) এবাং র্জবষণা
কমগকিগা েনাব প্মাীঃ প্মজহেী হাসান উিপস্থি পেজলন।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং স্কয়ার ফোশনস পলপমজটড, িালুকা, ময়ময়পসাংহ এর উজযাজর্ র্ি ২৪-২৫ মাি গ, ২০২১
িাপরখ ০২(দ্যই) পেন ব্যািী ‘সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান বৃপি” শীষ গক রপশক্ষণ কমগসূিী অনুপষ্ঠি
হয়। প্কাস গ সমিয়কারী পহজসজব পেজলন েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম। পবষয়পিপিক বিব্য উিস্থািন কজরন এনপিও র'ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ নেরুল
ইসলাম এবাং এনপিওর র্জবষ’ণা কমগকিগা পমে নাপহো সুলিানা রত্না।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং আপকে ফুড এন্ড প্বিাজরে পলীঃ, বাজরাবাপড়য়া, ীামরাই, ঢাকা এর উজযাজর্ র্ি ২০-২১
পডজসম্বর, ২০২০ িাপরখ ২(দ্যই) পেন ব্যািী ‘সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান বৃপি’ রপশক্ষণ কমগসূিী
অনুপষ্ঠি হয়। প্কাস গ সমিয়কারী পহজসজব পেজলন ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম। পবষয়পিি উিস্থািন কজরন এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা
েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম ,এনপিওর র্জবষ’ণা কমগকিগা পমে নাপহো সুলিানা রত্না এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু।

,
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন(এনপিও)
এর িাট পশল্প প্সটর কর্তগক র্ি ২২-২৪ নজিম্বর, ২০২০ িাপরখ ির্ গন্ত প্েম জুট পলপমজটড, মুসপলমবার্,
ময়োনেীপ , প্বাো, িঞ্চর্ড় এ ‘সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম িাটকজলর উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান বৃপি’ শীষ গক ০৩
পেজনর রপশক্ষণ প্কাস গ িপরিালনা করা হয়। রপশক্ষণ কমগসূিীর সমিয়কারী োপয়ত্ব িালন কজরন েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম, ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা,
এনপিও। অনুষ্ঠাজন উিপস্থি পেজলন েনাব প্মাীঃ আপকবুল হক, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, পমজসস নাপহো সুলিানা রত্না, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও এবাং
িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু, এনপিও।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং এবাং মুন লোমারস এন্ড বুটিকস, প্হাজটল প্যাপনসুলা, পেইপস সাজকগল, িট্টগ্রাম
এর উজযাজর্ র্ি ১৬-১৮ প্ফব্রুয়াপর, ২০২১ িাপরখ ০৩ (পিন) পেন ব্যািী ‘সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা ও
প্সবার গুণর্িমান বৃপি’ পবষয়ক রপশক্ষণ প্কাস গটি অনুপষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠাজন উিপস্থি পেজলন পমজসস নাপহো সুলিানা রত্না, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও এবাং
িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু, এনপিও।

Push for Productivity, Go for Quality
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর িাট পশল্প প্সটর কর্তগক র্ি ০৬-০৭ পডজসম্বর, ২০২০ িাপরখ ির্ গন্ত ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি
গ
অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এবাং নওয়াব আব্দুল মাজলক জুট পমলস্ (পবপড) পলীঃ, কাঁিপুর, প্সানারর্াঁও, নারায়ণর্ি ‘সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার
পনপিিকরজণর মাধ্যজম িাটকজলর উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান বৃপি’ শীষ গক ০২ পেজনর রপশক্ষণ প্কাস গ িপরিালনা করা হয়।(১) েনাব প্মাীঃ
নেরুল ইসলাম, ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, (২) েনাব প্মাীঃ আপকবুল হক, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, (৩)েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান,
র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও এবাং (৪) িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু, এনপিও িাজের প্িিার উিস্থািন কজরন।

,
aapppak
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গ
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর িাট পশল্প প্সটর কর্তগক র্ি ০৮-১০ নজিম্বর, ২০২০ িাপরখ ির্ গন্ত ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এবাং প্সানালী আঁশ ইন্ডাপিে পলীঃ, শহীেনর্র, োউেকাপদ, কুপমল্লা ‘সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম িাটকজলর
উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান বৃপি’ শীষ গক ০৩ পেজনর রপশক্ষণ প্কাস গ িপরিালনা করা হয়। রপশক্ষণ কমগসূিীর সমিয়কারী োপয়ত্ব িালন কজরন েনাব
প্মাীঃ নেরুল ইসলাম, ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও। উি রপশক্ষজণ প্িিার উিস্থান কজরন েনাব প্মাীঃ আপকবুল হক, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, পমজসস
নাপহো সুলিানা রত্না, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু, এনপিও।

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন(এনপিও)
এর িাট পশল্প প্সটর কর্তগক র্ি ২৪ জুন, ২০২১ িাপরখ পসজুজয় পকন্ডারর্াজট গন এন্ড হাই স্কুল, শ্রীনর্র, মুিীর্ি
র্ি ২৪ জুন, ২০২১ পখ্ীঃ এ “উৎিােনশীলিা উন্নয়ন প্কৌশল রজয়াজর্র মাধ্যজম স্কুজলর প্সবার গুণর্িমান বৃপি” শীষ গক পেনব্যািী িার্চয়গ াল রপশক্ষণ কমগসূপি
িপরিালনা করা হয়।

,
।
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং এবাং স্কয়ার ফুড এন্ড প্বিাজরে পলীঃ, িাবনা এর উজযাজর্ র্ি ০৮-১০
প্ফব্রুয়াপর, ২০২১ িাপরখ ০৩(পিন) পেন ব্যািী ‘সম্পজের েক্ষ ও কার্ গকরী ব্যবহার পনপিিকরজণর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান বৃপি’ পবষয়ক
রপশক্ষণ প্কাস গটি স্কয়ার ফুড এন্ড প্বিাজরে পলীঃ এর প্েপনাং রুজম অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষণ কমগসূিীর সমিয়কারী োপয়ত্ব িালন কজরন েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম,
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও। অনুষ্ঠাজন উিপস্থি পেজলন েনাব প্মাীঃ আপকবুল হক, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, পমজসস নাপহো সুলিানা রত্না, র্জবষণা
কমগকিগা, এনপিও এবাং িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু, এনপিও।

Today’s Wastege Tomorrows Shortage.
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও), পশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা এবাং পে পসজলট প্িম্বার অব কমাস গ এন্ড ইন্ডাপি’র উজযাজর্ এবাং োিীয় ক্ষুদ্র ও
কুটির পশল্প সপমপিপসজলট ,পসজলট প্েলা শাখা ও পবপসক পশল্প মাপলক সপমপি (নাপসব)বাাংলাজেশ , এর প্র্ৌর্ উজযাজর্ ১৩-১৪ পডজসম্বর, ২০২০ িাপরখ ২
পেন ব্যািী "হারকার্ গকরী ব্যব সম্পজের েক্ষ ও“পনপিিকরজণর মাধ্যজম উৎিােনশীলিা ও িজের গুণর্িমান বৃপি” পবষয়ক রপশক্ষণ প্কাস গ প্িম্বার
কনফাজরি হল, পসজলট এ অনুপষ্ঠি হয়। রপশক্ষণ কমগসূিীর সমিয়কারী োপয়ত্ব িালন কজরন েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম, ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা,
এনপিও। অনুষ্ঠাজন উিপস্থি পেজলন েনাব প্মাীঃ আপকবুল হক, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও, পমজসস নাপহো সুলিানা রত্না, র্জবষণা কমগকিগা, এনপিও এবাং
িপরসাংখ্যান িথ্যানুসন্ধানকারী েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু, এনপিও।

প্সপমনার / আজলািনাসিা / কমগশালা
“উন্নি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিার গুরুত্ব” শীষ গক প্সপমনার”
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর েনবজলর সক্ষমিা বৃপি এবাং প্েশব্যািী উৎিােনশীলিা পবষয়
অবপহিকরণ শীষ গক রকল্প বাস্তবায়জনর অাংশ পহজসজব “উন্নি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিার গুরুত্ব” শীষ গক একটি প্সপমনার র্ি ২৪
পডজসম্বর, ২০২০ িাপরজখ নরপসাংেীজি অনুপষ্ঠি হয় । প্সপমনাজর রীান অপিপর্ পেজলন পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন এমপি
এবাং পবজশষ অপিপর্ পেজলন েনাব আব্দুল মপিন ভূঞা, প্িয়ারম্যান, নরপসাংেী প্েলা িপরষে ও বাাংলাজেশ ক্ষুদ্র ও কুটির পশল্প সপমপি
(নাপসব) এর সিািপি েনাব েনাব পমেগা নূরুল র্পণ প্শািন, পসআইপি প্সপমনাজর স্বার্ি বিব্য এবাং মূল রবন্ধ উিস্হািনা কজরন এনপিও
িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর (যুগ্ম সপিব) । প্সপমনাজর সিািপিত্ব কজরন নরপসাংেীর প্েলা রশাসক ও প্েলা ম্যাপেজিট তসয়ো
ফারহানা কাউনাইন । এোড়া নাপসব প্কন্দ্রীয় িপরিালনা িষ গে, পবপিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটিরপশল্প রপিষ্ঠাজনর রপিপনপীর্ণ উিপস্হি পেজলন।
পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন এমপি বজলন, োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমান ক্ষুদ্র ও মািাপর পশল্প রক্ষা
করার েন্য পনে হাজি কুটির পশল্প র্জড় তুজলপেজলন। বঙ্গবন্ধুর পনে হাজি র্ড়া এ পশল্পজক রক্ষা করার েন্য পশল্প মন্ত্রণালয় কর্তগক রীানমন্ত্রী
প্শখ হাপসনা মহিী উজযার্ গ্রহণ কজরজেন। পিপন আরও বজলন, সমগ্র পৃপর্বীজিই উৎিােনশীলিা বৃপির রপিজর্াপর্িা িলজে । এজি টিজক
র্াকার েন্য আমাজেরজকও পশল্প, কৃপষ, প্সবাসহ সকল খাজি উৎিােনশীলিা বৃপির উজযার্ অব্যাহি রাখজি হজব। িাহজলই বাাংলাজেপশ
িে পব্বব রপিজর্াপর্িায় টিজক র্াকার মি সক্ষমিা ও প্র্াগ্যিা অপেগি হজব। প্সপমনাজর প্েশব্যািী উৎিােনশীলিা পবষয়টি অবপহি করার
েন্য এনপিও প্র্ কাে করজে িার পবস্তাপরি পববরণ তুজল ীরা হয় ।
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“উন্নি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিার গুরুত্ব” শীষ গক প্সপমনা
এমপি ।

বিব্য রোন করজেন মাননীয় পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন,

“উন্নি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিার গুরুত্ব” শীষ গক প্সপমনাজর মজঞ্চ উিপস্হি অপিপর্বৃদ।
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“উন্নি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিার গুরুত্ব” শীষ গক প্সপমনাজর বিব্য রোন করজেন এনপিও িপরিালক (যুগ্ম সপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার
প্িাোর।

র্জশাজর অনুপষ্ঠি "উন্নি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিার গুরুত্ব" শীষ গক প্সপমনাজর রীান অপিপর্ েনাব স্বিন িট্টািােগ এমপি, মাননীয় রপিমন্ত্রী,
গ
স্থানীয় সরকার, িল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় প্ক প্ক্রস্ট্ তুজল প্েন ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন(এনপিও)
এর িপরিালক (যুগ্ম সপিব)
েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর।
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গ
র্ি ২৮ োনুয়াপর ২০২১ িাপরজখ োমালপুর এ "ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর েনবজলর সক্ষমিা বৃপি
ও প্েশব্যািী উৎিােনশীল পবষয় অবপহিকরণ" শীষ গক রকজল্পর আওিায় "উন্নি প্েশ পবপনমগাজন উৎিােনশীলিার গুরুত্ব" শীষ গক প্সপমনার
অনুপষ্ঠি হয়। রীান অপিপর্ োমালপুর-৫ আসজনর মাননীয় সাাংসে েনাব ইপিপনয়ার প্মাোফফর প্হাজসন (পসআইপি)। মূল রবন্ধ উিস্থািন
কজরন েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর, িপরিালক(যুগ্ম সপিব), এনপিও।

পবজশষ অপিপর্ পহজসজব উিপস্থি পেজলন োমালপুর প্েলা আওয়ামীলীজর্র পসপনয়র সহসিািপি েনাব আপিকুর রহমান োনা,
নাপসব এর প্কন্দ্রীয় কপমটির সিািপি েনাব পমেগা নূরুল র্ণী প্শািন (পসআইপি), আজলািক েনাব শাহীনুর রহমান, সিািপি, নাপসব,
োমালপুর প্েলা শাখা। উি প্সপমনাজর সিািপিত্ব কজরন েনাব প্মাখজলছুর রহমান, অপিপরি প্েলা রশাসক, োমালপুর।

গ
র্ি ২১ োনুয়াপর, ২০২১ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন(এনপিও)
এর েনবজলর সক্ষমিা বৃপি এবাং প্েশব্যািী
উৎিােনশীলিা পবষয় অবপহিকরণ শীষ গক রকল্প বাস্তবায়জনর অাংশ পহজসজব "উন্নি বাাংলাজেশ পবপনমগাজণ উৎিােনশীলিার গূরুত্ব" শীষ গক
প্সপমনার, পকজশারর্জি অনুপষ্ঠি হয়।
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এনপিও’র কমগকিগা ও কমগিাপরজের েন্য উদ্ভাবন ও প্সবা সহেীকরণ পবষজয় পেন ব্যািী কমগশালা
র্ি ২৭ অজটাবর , ২০২০ িাপরজখ এনপিও’র কমগকিগা ও কমগিাপরজের েন্য উদ্ভাবজন সক্ষমিা বৃপির লজক্ষে পেনব্যািী এক কমগশালা
অনুপষ্ঠি হয়। কমগশালাটির উজিাীন কজরন এনপিও িপরিালক েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর। উি কমগশালায় রপশক্ষক পহজসজব উিপস্থি
পেজলন a2i রকজল্পর রপশক্ষক তসয়ো নাপহো হাপববা, উিসপিব, বাপনেে মন্ত্রণালয় । উি রপশক্ষজণ পেনব্যািী সরকাপর পবপিন্ন ে্জর
উদ্ভাবনী মূলক কমগকান্ড উিস্থািন করা হয়। প্সসব কমগকান্ডজক আরও পকিাজব সহপেকরণ করা র্ায় িার পবপিন্ন উোহরণ তুজল ীরা হয়।
এোড়া এনপিওর কমগকােজক আরও পকিাজব উদ্ভাবনী ও সহপেকরণ করা র্ায় িার পবপিন্ন প্লোন গ্রুি ওয়াকগ এর মাধ্যজম প্রজেন্ট করা হয়।

উদ্ভাবন ও প্সবা সহপেকরণ পবষজয় পেনব্যািী কমগশালার উজদ্ভাীন কজরন েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর, িপরিালক, এনপিও এবাং পরজসাস গ িারসন পহজসজব
উিপস্থি আজেন তসয়ো নাপহো হাপববা, উিসপিব, বাপণেে মন্ত্রণালয়।

কনসালজটপি সাপিগস
কনসালজটপি সাপিগস এর মাধ্যজম প্কান রপিষ্ঠাজন পবরােমান সমস্যা পিপিি পূব গক সমস্যা সমাীাজনর মাধ্যজম পবযমান
সম্পে(শ্রম, র্ন্ত্রিাপি, কািামাল, অর্ গ এবাং িথ্য) কাজে লাপর্জয় রপিষ্ঠাজনর উৎিােনশীলিা বৃপি করা হয় । ২০২০-২১ অর্ গবেজর ০৬টি
রপিষ্ঠাজন কনসালজটপি সাপিগস রোন করা হয়।
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র্ি ১৭-১৯ োনুয়াপর, ২০২১ িাপরজখ বাাংলাজেশ ইনসুজলটর এন্ড স্যাপনটারীওয়োর ফোটরী পলীঃ এ কনসালজটপি সাপিগস রোন করা হয়।

র্জবষণা রপিজবেন
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন(এনপিও)
২০২০-২১ অর্ গবেজর
র্জবষণা কার্ গক্রম বাস্তবায়ন কজরজে। র্জবষণা
হজে ১। “Effectiveness of Productivity Improvement Training Program of NPO” এবাং ২। Bangladesh’s
Leather Sector: Conditions, Challenges And Countermeasures শীষ গক দ্যটি র্জবষণার কার্ গক্রম বাস্তবায়ন করা
হজয়জে।

প্টকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা বা SDG সাংক্রান্ত
,

ও

“ ০৩০
।
।

ও
,

”

-

।
োপিসাং (UN) প্ াপষি ২০৩০ সাজলর মজধ্য Sustainable Development Goals (SDGs) বা প্টকসই উন্নয়ন
গ
লক্ষেমাত্রা অেগন করার েন্য সরকাজরর পসিান্ত প্মািাজবক পশল্প মন্ত্রণালজয়র আওিাীীন ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)
১৭ টি লক্ষে এর মজধ্য ক্ষুীা মুপি (ক্ষুীার অবসান, খায পনরািিা ও উন্নি পুপটিরমান অেগন এবাং প্টকসই কৃপষর রসার) এবাং পশল্প, উদ্ভাবন ও
অবকাঠাজমা (অপি াি সহনশীল অবকাঠাজমা পনমগান, অন্তভুগপিমূলক ও প্টকসই পশল্পায়জনর রবী গন এবাং উদ্ভাবনার রসারণ) শীষ গক লজক্ষের
আওিায় ২০২০-২০২১ অর্ গবেজর পবপিন্ন কার্ গক্রম বাস্তবায়ন কজরজে।

,

।
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এসপডপের লক্ষে
লীড পহজসজব

প্কা-লীড
পহজসজব
এজসাপসজয়ট
পহজসজব

কমগসূপিসমূহ

২০২০-২০২১ অর্ গবেজর বাস্তবায়ন
অগ্রর্পি

০২: ক্ষুীা মুপি (ক্ষুীার অবসান,
খায পনরািিা ও উন্নি পুপটিরমান
অেগন এবাং প্টকসই কৃপষর
রসার)

খায রপক্রয়াোিকরণ ও কৃপষ পিপিক
রপিষ্ঠাজন রপশক্ষণ রোন (২০১৮-১৯ প্র্জক
২০২০-২১)

১০০% বাস্তবায়ন হজয়জে

০৯: পশল্প, উদ্ভাবন ও
অবকাঠাজমা (অপি াি সহনশীল
অবকাঠাজমা পনমগান,
অন্তভুগপিমূলক ও প্টকসই
পশল্পায়জনর রবী গন এবাং
উদ্ভাবনার রসারণ)

উৎিােনশীলিা উন্নয়ন ও উজযািা উন্নয়ন
পবষজয় রপশক্ষণ রোন (২০১৮-১৯ প্র্জক
২০২০-২১)

১০০% বাস্তবায়ন হজয়জে

০৯: পশল্প, উদ্ভাবন ও
অবকাঠাজমা (অপি াি সহনশীল
অবকাঠাজমা পনমগান,
অন্তভুগপিমূলক ও প্টকসই
পশল্পায়জনর রবী গন এবাং
উদ্ভাবনার রসারণ)
-

এনাপেগ কনোরজিশন, অিিয় প্রাী এবাং গ্রীন
প্রাডাকটিপিটি পবষজয় রপশক্ষণ রোন (২০১৮১৯ প্র্জক ২০২০-২১)

১০০% বাস্তবায়ন হজয়জে

-

-

-

-

-

োিীয় শুিািার প্কৌশল বাস্তবায়জন এনপিও’র কার্ গক্রম
োিীয় শুিািার প্কৌশল এর মূল লক্ষে হল দ্যনীপি রপিজরাজীর মাধ্যজম রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন রপিষ্ঠা করা। এ প্কৌশজল রাষ্ট্র ও
সমাজে শুিািার রপিষ্ঠা সরকাজরর সাাংপবীাপনক ও আইনর্ি স্থায়ী োপয়ত্ব; সুিরাাং সরকারজক অব্যাহিিাজব এই লজক্ষে কার্ গক্রম
িপরিালনা করজি হজব । এরই ীারাবাপহকিায় রায় সকল মন্ত্রণালয়/পবিার্/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় রপিষ্ঠানসমূহ ০১ োনুয়াপর ২০১৫ প্র্জক ৩০ জুন
২০১৬ প্ময়াজের েন্য শুিািার কমগ-িপরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রর্পি িপরবীক্ষণ কাঠাজমা রণয়ন কজর। ২০১৬-২০১৭ অর্ গ-বেজর
মন্ত্রণালয়/পবিার্/সাংস্থার িাশািাপশ আওিাীীন ে্র/সাংস্থার েন্য শুিািার কমগ-িপরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রর্পি িপরবীক্ষণ কাঠাজমা
রণয়ন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্ গবের হজি মন্ত্রণালয়/পবিার্/সাংস্থা, আওিাীীন ে্র/সাংস্থার িাশািাপশ মাঠ ির্ গাজয়র পবিার্ীয়,
আঞ্চপলক এবাং প্েলা ও উিজেলা ির্ গাজয়র কার্ গালয়সমূহ োিীয় শুিািার প্কৌশল কমগ-িপরকল্পনা ও বাস্তবায়ন িপরবীক্ষণ কাঠাজমা রণয়ন
গ
কজর। মন্ত্রণালজয়র পনজে গশনা প্মািাজবক ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এ বেরও োিীয় শুিািার প্কৌশল কমগিপরকল্পনা
২০২০-২১ রণয়ন কজর।

ক্রপমক নাং

নাম ও িেপব

োপয়ত্ব
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০১.

েনাব প্মাীঃ প্মজহপে হাসান
র্জবষণা কমগকিগা

প্ফাকাল িজয়ন্ট

গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর শুিািার পবষয়ক কমগকান্ড িপরিালনা করার েন্য পনে বপণ গি কমগকিগাজক
প্ফাকাল িজয়ন্ট কমগকিগা পনী গারণ করা হজয়জে।

শুিািার িি গার েন্য পুরস্কার/রজণােনা
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর ২০১৯-২০২০ অর্ গ বেজর োিীয় শুিািার প্কৌশল (NIS) কমগিপরকল্পনা
বাস্তবায়জনর েন্য রণীি নীপিমালা অনুর্ায়ী প্গ্রড-১ হজি প্গ্রড-১০ ভুি ১েন কমগিারী এবাং প্গ্রড-১১ হজি প্গ্রড-২০ ভুি প্ক “ োিীয়
শুিািার পুরস্কার” এর েন্য মজনানীি করা হজয়জে।

“োিীয় শুিািার পুরস্কার ২০২০-২১” রা্
প্গ্রড-১ হজি প্গ্রড-১০
ভুি

েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা।

প্গ্রড-১১ হজি প্গ্রড-২০

েনাব প্মাীঃ প্র্ালোর প্হাজসন খান,
অপফস সহকারী কাম কপম্পউটার

এোড়া এনপিও ২০২১-২০২২ অর্ গবেজর শুিািার প্কৌশল বাস্তবায়জনর পনপমি কমগিপরকল্পনা রণয়ন কজর মপন্ত্রিপরষে পবিাজর্ প্ররণ কজরজে
এবাং ওজয়বসাইজট রকাশ করা হজয়জে।

এনপি’ওর উিম িি গাসমূহ
এনপি’ওর উিমিি গার িাপলকা রণয়ন কজর মন্ত্রণালজয় প্ররণ করা হয়। উিম িি গাসমূহ পনেরূিীঃ
উিম িি গা (Best Practice)
সুশাসন সাংহিকরজণর মাধ্যজম উন্নি নার্পরক প্সবা পনপিি এবাং সরকাজরর নানাপবী নীপি ও প্কৌশল বাস্তবায়ন করজি
সাম্প্রপিক সমজয় অজনকগুজলা ইপিবািক িপরবিগন সাপীি হজয়জে । োিীয় শুিািার প্কৌশল বাস্তবায়জন এ সকল উজযার্ রপিপনয়ি নতুন
নতুন মাত্রা প্র্ার্ করজে। এ প্ক্ষজত্র পবপিন্ন ে্র অজনক প্োট প্োট ইজনাজিশন বা উদ্ভাবনী উজযার্ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করজে। এ সকল
ইজনাজিশন মূখ্যি প্সবা রার্ীর্জণর কাপিি প্সবা রাপ্র সময় কমাজনার লজক্ষেই গৃহীি।
ইজনাজিশন এমন এক ীরজণর কাে, এজি সবসময় সাফল্য নাও আসজি িাজর । িাই বজল ইজনাজিশন পকছু প্র্জম র্াকজি িাজর
না। এটি রকৃিই একটি নীপরক্ষামূলক ব্যবস্থা। এসকল প্ক্ষজত্র প্েখা র্ায় প্র্, পকছু প্োট প্োট িাল কাজের িি গা হয় িাহজল ইজনাজিশজনর
মাধ্যজম িিপির্ি িপরবিগন আনার প্ক্ষজত্র ইপিবািক ফল িাওয়া র্ায়।
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িজব এ িি গা র্পে শুধুই সরকাপর প্সবা রোজন বা সরকাপর ে্র/িপরে্জর সীমাবি র্াজক িাহজল এটি বৃহৎ িপরসজর ব্যবহার
হওয়ার সুজর্ার্ হরাজনার আশাংকা প্র্জক র্ায়। এ পবষয়টি পবজবিনায় পনজয় এনপিও, পশল্প মন্ত্রণালয় কর্তগক পকছু প্োট প্োট িাল কাজের
(good practice) উজযার্ গ্রহণ করা হজয়জে।
এ সকল প্োট প্োট িাল িি গাগুজলা সরকাপর ে্জরর র্পন্ড প্িপরজয় বৃহির সমাজের নানান অাংশজক সম্পৃি করজে। এ লক্ষে
অেগজনর মাধ্যজম বৃহির সমাজে উিম িি গার র্াত্রাির্ পকছুটা হজলও মৃষণির হজব বজল আশা করা র্ায়।

অপফপসয়াল নপর্ পনিপিজি ই-নপর্র ব্যবহার
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর সকল অপফপসয়াল নপর্ পনিপিজি ই-নপর্ ব্যবহৃি হজে । ফলশ্রুপিজি অপফজস
কার্জের ব্যবহার সীপমি হজয়জে। পশল্প মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সকল রপিষ্ঠাজন ই-নপর্র মাধ্যজম িত্র প্ররণ করা হজে। এোড়াও ই-নপর্
পসজস্ট্জমর মজধ্য আর্ি সকল িজত্রর কার্ গক্রম ই-নপর্র মাধ্যজম সম্পােন করা হজে।

পনয়পমি ো্পরক ওজয়বসাইট হালনার্ােকরণ
গ
নার্পরক িথ্য প্সবা পনপিিকরজণ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
সকল কার্ গক্রম পনয়পমি ো্পরক ওজয়বসাইজট
(www.npo.gov.bd) হালনার্াে করা হজে ।
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অন্যান্য কার্ গক্রম
বাাংলাজেশ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি মাস্ট্ারপ্লান (২০৩০-২০২১)
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ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি মাস্ট্ারপ্লান (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়জনর লজক্ষে এনপিও প্ি ৫টি কপমটি র্ঠন করা হজয়জে। কপমটিগুজলা
পবপিন্ন মন্ত্রণালজয়র সাজর্ পনয়পমি সিা আজয়ােন কজরজে । িাোড়াও মাস্ট্ারপ্লান বাস্তবায়জনর পনপমজি ০৫-১১-২০২০ ইাং িাপরজখ
একটি ওয়াকগশি আজয়ােন করা হজয়জে।

Bangladesh National Productivity Master Plan Fy 2021-2030 এর Goal-04 এর অীীন
Strategic Thrust অনুর্ায়ী সাংপেটির Ministry/ Division/ Organization এর অোকশন প্লোন

রণয়জনর লজক্ষে কমগশালা অনুপষ্ঠি
Bangladesh National Productivity Master Plan Fy 2021-2030 এর Goal-04: “Robust business
Enablers Propelling development and growth of enterprise and sectors” Strategic thrust অনুর্ায়ী প্রাডম্যাি
রণয়জনর লজক্ষে র্ি ০৫-১১-২০২০ িাপরখ এনপিও’র সজম্মলন কজক্ষ পেনব্যািী এক কমগশালা অনুপষ্ঠি হজয়জে। কমগশালায় মূল রবন্ধ
উিস্থািন কজরন এনপিও’র িপরিালক (যুগ্মসপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর এবাং সঞ্চালজকর ভূপমকা িালন কজরন এনপিও’র যুগ্মিপরিালক েনাব এটিএম প্মাোজম্মল হক। কমগশালায় মূখ্য আজলািক পহজসজব উিপস্থি পেজলন পমে লুৎফুন নাহার প্বর্ম অপিপরি সপিব
(রশাসন) পশল্প মন্ত্রণালয়। আজলািক পহজসজব আরও উিপস্থি পেজলন েনাব েসীম উেীন বােল, উিসপিব, পশল্প মন্ত্রণালয় এবাং েনাব প্মাীঃ
কামরুজ্জামান, উিসপিব, িপরকল্পনা মন্ত্রণালয়। উি কমগশালায় Goal-4 এর েন্য র্ঠিি Thematic group এর পবপিন্ন সেস্য উিপস্থি
পেজলন।
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কমগশালার শুরুজি পমে লুৎফুন নাহার প্বর্ম, অপিপরি সপিব (রশাসন), পশল্প মন্ত্রণালয় িার মূল্যবান বিব্য প্িশ কজরন। পিপন
িাঁর বিজব্য Productivity Master Plan এর গুরুত্ব ও রজয়ােনীয়িা অনুিব কজর কমগশালায় অাংশগ্রহজণর েন্য সকলজক ীন্যবাে
গ
োনান। পিপন Action Plan রস্তুজির েন্য রজয়ােনীয় পেক পনজে গশনা রোন কজরন। রজয়ােজন এপশয়ান প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এপিও) এর সহায়িায় পবপিন্ন কার্ গক্রম গ্রহণ করার েন্য এনপিওজক িরামশগ রোন কজরন।
এোড়া এনপিও’র িপরিালক (যুগ্মসপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর িার বিব্য প্িশ কজরন। পিপন িাঁর বিজব্য পশল্প
মন্ত্রণালয় কর্তগক র্ঠিি Goal পিপিক ০৫টি কপমটির কার্ গক্রম আজলািনা কজরন এবাং Goal-4 এর েন্য র্ঠিি কপমটির কার্ গক্রম পবস্তাপরি
আজলািনা কজরন। এরির এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব মুহাম্মে আপরফুজ্জামান ও পমে আপবো সুলিানা Master Plan
এবাং এর Strategic thrust ৮,৯,১০ এর পবস্তাপরি আজলািনা কজরন এবাং পকিাজব Action Plan রস্তুি করজি হজব প্স পবষজয়
উিস্থািন প্িশ কজরন। এরির আজলািকর্ণ পবপিন্ন পবষজয় িাঁজের সুপিপন্তি মিামি প্িশ কজরন। িাঁরা পশক্ষা ও রপশক্ষজনর গুণর্িমান
উন্নয়জন গুরুত্ব রোজনর কর্া বজলন। র্জবষণার েন্য পবপিন্ন প্কাম্পানীজক অর্ গ রোজনর কর্া ও িাঁরা আজলািনা কজরন। পবপিন্ন প্কাম্পানী
মানসম্মি র্জবষকজের পেজয় িাঁজের িাপহো অনুর্ায়ী র্জবষণা করজি িাজর। ৮ম ও ৯ম িঞ্চবাপষ গক িপরকল্পনার সাজর্ Master Plan প্ক
সমিয় করা এবাং এর রপিষ্ঠার পেজক িাঁরা গুরুত্ব আজরাি কজরন। পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর একটি Master Plan বাস্তবায়ন প্সল র্ঠন করা
এবাং অন্য প্েজশর সাফল্য সজরেপমজন িপরেশগজনর েন্য প্সসব প্েশরর সাজর্ র্চপি কজর িা পিপেট করার ব্যবস্থা করার পবষজয় ও পবজ্ঞ
আজলািকর্ণ আজলািনা কজরন। এরির পবপিন্ন সেস্য িাজের মিামি উিস্থািন কজরন।

িার্চয়গ াল প্লাটফজমগ সিা আজয়ােন
প্কাপিড-১৯ েপনি িপরপস্থপিজি সরকাপর সিাসমূজহ সরাসপর অাংশগ্রহজণর সুজর্ার্ সীপমি র্াকায় জুম প্লাটফজমগ পনয়পমি পবপিন্ন
পবষয় সম্পপকগি সিার আজয়ােন করা হজে ।

অনলাইন রপশক্ষণ
িলমান কজরানা িাইরাস িপরপস্থপিজি এনপিও’র রপশক্ষণ কমগসূপি স্বাস্থেপবপী অনুসরণ কজর িপরিালনা করার লজক্ষে অন লাইন
রপশক্ষণ কমগসূপির উজযার্ গ্রহণ করা হয় । এ েন্য রর্জম প্ফসবুক লাইি ও িজর Zoom Meeting App এর মাধ্যজম রপশক্ষণ
কমগসূপির আজয়ােন করা হয়। প্স অনুর্ায়ী র্ি ১১ প্ম, ২০২০ িাপরখ সকাল ১১.৩০ 5S এর গুরুত্ব এবাং ১৭ প্ম, ২০২০ িাপরখ সকাল
১১.৩০ পমপনজট Understanding Business Excellence Framework পবষয়ক অনলাইন রপশক্ষন অনুপষ্ঠি হয় । রপশক্ষজণর
রীান আজলািক পেজলন এনপিও িপরিালক (যুগ্মসপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর। রপশক্ষণগুজলাজি পবপিন্ন পশল্প রপিষ্ঠাজনর রায়
একশি রপশক্ষনার্ী অাংশগ্রহণ কজর।

রকল্প সাংক্রান্ত িথ্য
রকল্প -১:
রকজল্পর নাম:

গ
“আধুপনক সুজর্ার্ সুপবীাসহ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
এবাং প্িজটন্ট (এনপিও), পডোইন ও প্েডমাকগস
অপীে্র (পডপিপডটি)এর অপফস িবন পনমগাণ।

রকজল্পর প্ময়াে:

রকজল্পর বাস্তবায়ন প্ময়ােকাল ৩০ জুন, ২০১৮ ির্ গন্ত। ব্যয় বৃপি ব্যপিজরজক রকজল্পর প্ময়াে ১ম বার পশল্প মন্ত্রণালয়
কর্তগক ৩০ জুন ২০১৯ ির্ গন্ত বৃপি করা হজয়জে। ২য় বার প্ময়াে বৃপির রস্তাব িপরকল্পনা কপমশজন পবজবিনাীীন আজে।

রাক্কপলি ব্যয়:

৬৫৯২.৯২ লক্ষ টাকা ।

েপমর িপরমাণ:

০.৪২ একর, প্লটনাং: এফ-২০/এ, স্থান : প্শজর বাাংলানর্র , ঢাকা।

অগ্রর্পি :
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রকজল্পর মূল িবন পনমগাজণর েন্য সব গপনে েরোিা ৪৪, ৫৬, ৬১, ৮৯৮ টাকা (পহজসজব র্ি ১৯/০৬/২০১৭ িাপরজখ
োপমল ইকবাল এন্ড বঙ্গ পবডাস গ পলীঃ প্ক PWD কর্তগক IFIC Action of Award (NoA) এবাং র্ি ১৬/০৭/২০১৭ িাপরজখ
কার্ গাজেশ রোন করা হজয়জে ।
মামলা সাংক্রান্ত:
রকজল্পর োয়র্ায় অনবীিাজব অবস্থানরি েখলোরজের েখলমুি করার েন্য PWD কর্তগকোরীকৃিজনাটিজশর
প্রপক্ষজি েখলোরর্ণ মহামান্য হাইজকাট গ পবিাজর্ পরট পিটিশন োপখল কজর। উি পরজটর প্রপক্ষজি মহামান্য আোলি র্ি ১৩/০৪/২০১৭
িাপরজখ রেি আজেজশ প্নাটিজশর কার্ গকাপরিা ২ (দ্যই) মাজসর েন্য স্থপর্ি কজর। ০৭ প্ম, ২০১৭ িাপরজখ মাননীয় আিীল পবিার্ হজি
স্থপর্িাজেশ রিোহাজরর আজবেন খাপরে কজর ৮ স্াজহর মজধ্য মামলাটি পনষ্পপির েন্য পনয়পমি শুনাপনর পনজে গশ রোন কজরন। মামলাটি
শুনাপন িলজে এবাং মামলার পবষজয় এনপিও’র িপরিালক সাব গক্ষপণক এোটপন গ প্েনাজরল ওজডপুটি এোট গপন প্েনাজরজলর কার্ গালজয় সরাসপর
সাক্ষাি এবাং প্ফাজন প্র্ার্াজর্ার্ অব্যাহি রাখজেন।
রকল্প-২:
গ
‘ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন(এনপিও)
এর েনবজলর সক্ষমিা বৃপি এবাং প্েশব্যািী উৎিােনশীলিা পবষয় অবপহিকরণ’।
রকজল্পর প্ময়াে:
রাক্কপলি ব্যয়:

এপরল, ২০১৯ হজি ৩০ জুন, ২০২২
১০৮৩.৫৮ লক্ষ টাকা ।

অগ্রর্পি: র্ি ২৬/০২/২০১৯ িাপরজখ িপরকল্পনা কপমশজন রকজল্পর মূল্যায়ণ কপমটির সিা অনুপষ্ঠি হজয়জে। সিার পসিান্ত প্মািাজবক
রকজল্পর কাজে েনবজলর পবষজয় অর্ গ পবিাজর্রঅনুজমােজনর েন্য িত্র প্ররণ করা হজয়জে এবাং র্ি ১৯ জুন, ২০১৯ িাপরখ িে/প্লাকবজলর
সাংখ্যা পনী গারজণর েন্য র্ঠিি আন্ত:মন্ত্রণালয় কপমটির সিা অনুপষ্ঠি হজয়জে। অর্ গ পবিার্, অর্ গ মন্ত্রণালজয়র অনুজমােন িাওয়ার ির রকল্পটি
গ কজর িপরকল্পনা মন্ত্রী মজহােজয়র অনুজমােজনর েন্য প্ররণ করা হজব।
পুণ:র্ঠন

এনপিও’র আইপসটি নীপিমালা-২০০৯ প্মািাজবক আইপসটি পবষয়ক কার্ গক্রম
ক)

আইপসটি খাজির েন্য ২০২০-২১ অর্ গ বেজরর বাজেজট রজয়ােনীয় অর্ গ বরাে রাখা হজয়জে এবাং ে্জরর সকল কপম্পউটারজক
ব্রডব্যান্ড লাইজনর আওিায় প্নয়া হজয়জে।

খ)

ো্পরক প্র্ার্াজর্ার্, নপর্ রপক্রয়াকরণ এবাং সাংরক্ষজণ ওজয়ব সাইড, প্নট ও কপম্পউটার ব্যবহাজরর মাধ্যজম কার্জের ব্যবহার
হ্রাস করার উজযার্ গ্রহণ করা হজয়জে ।

র্)

জ্বালানীর েক্ষ ব্যবহার, আন্তেগাপিক মান প্র্মন ISO পবষজয় প্র্াগ্যিা, পলন ম্যানুফোকিাপরাং, আধুপনক উৎিােন িিপি, ইিোপে
সাংক্রান্ত পবষজয় টিরকজহাডারজেরজক ির্ গা্ রপশক্ষজনর ব্যবস্থা প্নয়া হজয়জে ।
িোজটপেক ম্যাজনেজমজন্টর িরামশগ রোন সম্পপকগি ক্ষমিা উন্নয়জন রজয়ােনীয় কার্ গক্রম গ্রহণ করা হজয়জে।

)
ঙ)

পসটিজেন িাট গার অনলাইজন প্েয়া হজয়জে ।

ি)

ে্জর আইপসটি প্সল র্ঠণ করা হজয়জে ।
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োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমান এর ৪৫ িম শাহাোৎ বাপষ গকী উিলজক্ষ
১৫ আর্স্ট্, ২০২০ এ এনপিও’র কমগসূপি
োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমান এর ৪৫ িম শাহাোৎ বাপষ গকী উিলজক্ষ ১৫ আর্স্ট্, ২০২০ সকাজল পশল্প মন্ত্রণালয়
রাঙ্গজন স্থাপিি বঙ্গবন্ধুর মূরোজল ফুল পেজয় এনপিও’র িজক্ষ শ্রিািপল অিগণ করা হয় । শ্রিািপল অিগণ কজরন এনপিও এর িপরিালক
(যুগ্মসপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর । শ্রিািপল অিগজণর সময় এনপিও’র ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব এ টি এম প্মাোজম্মল হক
এবাং ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম উিপস্থি পেজলন।
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োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমান এর ৪৫ িম শাহাোৎ বাপষ গকী উিলজক্ষ বঙ্গবন্ধুর মূরোজল ফুল পেজয় এনপিও’র িজক্ষ শ্রিািপল অিগণ কজরন
েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর িপরিালক (যুগ্মসপিব), এনপিও।

গ
মুপেবজষ গ ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) এর কার্ গক্রম
(ক) র্ি ১৭ মাি গ, ২০২১ োপিরপিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমাজনর েন্মশি বাপষ গকী ও মুপেব বষ গ উিলজক্ষে পশল্প মন্ত্রণালজয়র সম্মুজখর
পনমীি িত্ত্বজর োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমাজনর রপিকৃপিজি এনপিও’র িক্ষ হজি শ্রিািপল অিগণ ।
(খ) এনপিও’র কমগকিগা-কমগিাপরজের অাংশ গ্রহজণোপিরপিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমাজনর েন্মশি বাপষ গকী উিলজক্ষে পবজশষ 5S প্ড
বাস্তবায়ন কমগশালা অনুপষ্ঠি হজয়জে। উি কমগশালার উজিাীন কজরন এনপিও’র িপরিালক (যুগ্মসপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর।
(র্) োপিরপিিাবঙ্গবন্ধু প্শখমুপেবুররহমাজনরেন্মশিবাপষ গকীর স্মারক পহজসজব মুপেব বষ গ প্লাজর্া সম্মপলি প্কাট গ পিন করা হজয়জে, র্া
ইপিমজধ্য পশল্প মন্ত্রণালজয়র মন্ত্রী রপিমন্ত্রী ও সপিব মজহােয়সহ মন্ত্রণালজয়র কমগকিগা, এনপিও’র কমগকিগা-কমগিাপর এবাং এনপিও’র প্স্ট্ইক
প্হাডাজের মজধ্য পবিরণ করা হজয়জে ।

োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমান এর েন্মশিকাপষ গকী উিলজক্ষ ১৭ মাি গ, ২০২০ এ এনপিও’র কমগসূপি

পশল্প মন্ত্রণালজয়র রাঙ্গজন স্থাপিি বঙ্গবন্ধুর মূরোজল শ্রিািলী অিগণ করজেন এনপিও িপরিালক (যুগ্মসপিব) েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর, ঊর্ধ্গিন
র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম এবাং ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা েনাব প্মাহাম্মে আপরফুজ্জামান।

োপির পিিা বঙ্গবন্ধু প্শখ মুপেবুর রহমান এর েন্মশিকাপষ গকী উিলজক্ষ র্ি ১৭ মাি গ, ২০২১ সকাজল পশল্প মন্ত্রণালয় রাঙ্গজন
স্থাপিি বঙ্গবন্ধুর মূরোজল ফুল পেজয় এনপিও’র িজক্ষ শ্রিািলী অিগণ করা হয় । শ্রিািলী অিগণ কজরন এনপিও এর িপরিালক (যুগ্মসপিব)
েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর । শ্রিািলী অিগজণর সময় এনপিও’র কমগকিগার্ণ িার সাজর্ উিপস্থি পেজলন।
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পশল্প মন্ত্রণালজয়র রাঙ্গজন স্থাপিি বঙ্গবন্ধুর মূরোজল শ্রিািলী অিগণ প্শজষ প্োয়া করজেন
মাননীয় পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে
হুমায়ূন, এমপি, মাননীয় পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এমপি এবাং পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম।

িরবিীজি পশল্প মন্ত্রণালয় এর সজম্মলন কজক্ষ এ পেবজসর িাৎির্ গ তুজল ীজর একটি আজলািনা সিা অনুপষ্ঠি হয়। অনুষ্ঠাজন রীান
অপিপর্ পেজলন
মাননীয় পশল্পমন্ত্রী েনাব নূরুল মপেে মাহমুে হুমায়ূন, এমপি এবাং পবজশষ
অপিপর্ পেজলন
মাননীয় পশল্প রপিমন্ত্রী েনাব কামাল আহজমে মজুমোর, এমপি।
অনুষ্ঠানটি সিািপিত্ব কজরন পশল্প সপিব েনাব প্ক এম আলী আেম ।এ আজলািনা সিায় এনপিও’র িক্ষ এনপিও’র িপরিালক (যুগ্মসপিব)
েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর উিপস্থি পেজলন।

িথ্য অপীকার
সরকাপর কােকজমগ স্বেিা ও েবাবপেপহিা পনপিি করজি সরকার িথ্য অপীকার আইন কজরজে । এর মাধ্যজম প্র্ প্কান
রপিষ্ঠান সম্পপকগি িথ্য রাপ্ সহেির করা হজয়জে । এই আইজনর অীীন রকাশজর্াগ্য র্াবিীয় িথ্য এনপিও’র ওজয়বসাইজট রকাশ করা
হজয়জে । িথ্য অপীকার আইন-২০০৯ অনুর্ায়ী প্র্সব িথ্য রোন করা বাধ্যিামূলক নয় প্সসব িথ্য ব্যিীি অন্য প্কান িথ্য প্িজি পনী গাপরি
ফরজমর মাধ্যজম অর্বা সাো কার্জে অর্বা ই-প্মইজল োপয়ত্ব রা্ কমগকিগার পনকট আজবেন করজি হজব । োপয়ত্ব রা্ কমগকিগা অনপীক
২০ (পবশ) কমগপেবজসর মজধ্য িথ্য সরবরাহ করজবন । িথ্য রোজন অিারর্ হজল ১০ (েশ) কার্ গ পেবজসর মজধ্য আজবেনকারীজক অবপহি
করজি হজব । পনী গাপরি সময়সীমা অপিক্রম হওয়ার ির প্কউ িথ্য না প্িজল পিপন আিীল পবিাজর্র কর্তগিজক্ষর পনকট আিীল করজি
িারজবন ।
িথ্য অপীকার আইজন িথ্য সমূহজক ০৩(পিন) টি প্শ্রপণজি িার্ করা হজয়জে। র্র্াীঃ




স্ব-রজণাপেি িথ্য
িাপহবামাত্র রোজন বাধ্য িথ্য
কপিিয় িথ্য রকাশ বা রোন বাধ্যিামূলক নয়

এনপিও’রস্ব-রজণাপেি িজথ্যর িাপলকাীঃ












গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
সাাংর্ঠপনক কাঠাজমার পববরণ;
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
কার্ গক্রম ;
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
কমগকিগাজের নাম, িেবী, োপয়ত্ব এবাং রজর্ােে প্ক্ষজত্র ফোি নম্বর;
ই-প্মইল ঠিকানা;
বাপষ গক রপিজবেন;
এনপিও’র বাজেট রজ্ঞািন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন);
সকল রকাপশি র্জবষণা রপিজবেন;
িথ্য অপীকার আইন অনুর্ায়ী পনজয়াপেি োপয়ত্ব রা্ কমগকিগা, আিীল কর্তগিক্ষ ও িথ্য কপমশনারজের নাম, িেবী ও
ঠিকানা ;
এপিও’র সেস্য ভূি প্েশ সমূজহর িাপলকা;
িথ্য অপীকার আইন-২০০৯ এর ৭ ীারার পবীান সাজিজক্ষ সামাপেক পনরািিা, োপরদ্র পবজমািন কমগসূপি সাংক্রান্ত িথ্য;
সকল পবজ্ঞপ্/প্টন্ডার পবজ্ঞপ্ ও
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গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)’র সিা সাংক্রান্ত িথ্য ।

এই প্শ্রপণর আওিাভূি িথ্যগুজলা এনপিও’র ওজয়বসাইজট (www.npo.gov.bd)রকাশ করা হজয়জে ।

িাপহবামাত্র রোজন বাধ্য িজথ্যর িাপলকাীঃ




তবজেপশক রপশক্ষণ/পবজেশ ভ্রমণ সাংক্রান্ত িথ্য;
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও)’র উজল্লখজর্াগ্য ক্রয় সাংক্রান্ত সাীারণ িথ্য;
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
বাপষ গক অপডট আিপি ও পনষ্পপি সাংক্রান্ত িথ্য ও

গ
 ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
কমগকিগাজের রশাসপনক ও আপর্ গক ক্ষমিা অিগণ সাংক্রান্ত িথ্য।

প্র্ সমস্ত িথ্য রোন করা বাধ্যিামূলক নয়ীঃ





িথ্য অপীকার আইন-২০০৯ এর ৭ ীারায় উজল্লপখি িথ্য;
গ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশন
(এনপিও) সাংক্রান্ত পসিান্ত/পনজে গশনা/অনুশাসন;
রাষ্ট্রীয় পনরািিা ও প্র্াজয়দা কাজর্ গ পনজয়াপেি সাংস্থা বা রপিষ্ঠান কর্তগক রেি রপিজবেন ও
সরকাপরিাজব প্র্ািনীয় পহজসজব প্ াপষি/স্বীকৃি িথ্য ।

গ
িথ্য সরবরাজহর েন্য ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি অর্ানাইজেশজনর
োপয়ত্ব রা্ কমগকিগার নাম ও আিীল কর্তগিজক্ষর িথ্য।
োপয়ত্ব রা্ কমগকিগার নাম ও িেবী

প্মাবাইল/প্ফান ও ইজমইল

পমজ্ আপবো সুলিানা
ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা
প্ফাকাল িজয়ন্ট

০১৭২২১৪৩৪২৫
mostabedaeco@yahoo.com

সুরাইয়া সাবপরনা
র্জবষণা কমগকিগা
পবকল্প প্ফাকাল িজয়ন্ট

০১৮৩১৪৭৯৬৭০
suraiyasubrina@gmail.com

অপিজর্ার্ রপিকার ব্যবস্থা
েনর্জণর পনকট েবাবপেপহিা পনপিিকরণ, প্সবার মাজনান্নয়ন এবাং সুশাসন সাংহিকরজণর মাধ্যজম প্িার্াপন্তপবহীন েনজসবা পনপিিকরণই
অপিজর্ার্ রপিকার ব্যবস্থার মূল উজেশ্য। এনপিও’র অপিজর্ার্ রপিকার ব্যবস্থার আজলাজক পবপিন্ন কার্ গক্রজমর মজধ্য রজয়জে
কমগকিগা/কমগিারীজের সাংপেটির পবপিন্ন পবষজয় রপশক্ষণ রোন, সিা অনুষ্ঠান এবাং রিারণামূলক কমগসূপি গ্রহণ ।

অর্ গবেজর অপিজর্ার্ পনষ্পপি সাংক্রান্ত িথ্য
পূব গবিী বের প্র্জক
আর্ি অপিজর্ার্

পবজবিে বেজর
রা্

প্মাট

অপিজর্ার্ পনষ্পপি

রা্ অপিজর্ার্
রমাপণি
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অরমাপণি

প্মাট পনষ্পপিকৃি
অপিজর্াজর্র সাংখ্যা

প্মাট অপনষ্পন্ন অপিজর্াজর্র
সাংখ্যা

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৩+৪)
-

-

-

-

-

(৮)

(৯)

(৬+৭)

(৫-৮)

-

-

সমস্যা এবাং িোজলিসমূহীঃ
ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি মাস্ট্ার প্লান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়ন। সরকাপর/প্বসরকাপর রপিষ্ঠাজনর
িাপহোনুর্ায়ী মানসম্মি রপশক্ষণ, র্জবষণা ও িরামশগ প্সবা রোন। এনপিও রেি সুিাপরশ/িরামশগ বাস্তবায়ন এবাং উৎিােনশীলিা
িপরমাজির প্ক্ষজত্র রজয়ােনীয় িজথ্যর অরাপ্যিা।

িপবষ্যৎ িপরকল্পনাীঃ
এনপিও ে্রজক অপীে্র এ উন্নীিকরণ। অর্ গনীপির পবপিন্ন খাি ও উিখাজি উৎিােনশীলিার প্লজিল িপরমাি
করা। উৎিােনশীলিা পবষয়ক রপশক্ষণ , িরামশগ ও র্জবষণার প্ক্ষজত্র সরকাপর রপিষ্ঠাজনর সাজর্ সাজর্ প্বসরকাপর রপিষ্ঠাজন রেি প্সবা
সম্প্রসারণ করা। ন্যাশনাল প্রাডাকটিপিটি মাস্ট্ার প্লান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়জনর কমগিপরকল্পনা রস্তুি করা। Institutional
Appreciation Award সাংক্রান্ত নীপিমালা রণয়ন এবাং উৎিােনশীলিা পবষয়ক নীপিমাল/আইন রণয়ন।

২০২১-২২ অর্ গ বেজরর সম্ভাব্য রীান অেগনসমূহ








২১০০ েনজক (৭৫ টি রপশক্ষণ কমগসূপির মাধ্যজম) উৎিােনশীলিার পবপিন্ন কলাজকৌশল পবষয়ক রপশক্ষণ রোন;
KAIZEN িিপিজি ০৭ টি রপিষ্ঠাজন িরামশগ প্সবা রোন ;
পবপিন্ন রপিষ্ঠাজনর উৎিােনশীলিা পবষয়ক র্পি রকৃপি পনন গায়ক পূব গক ৯ টি উৎিােনশীলিা রপিজবেন রস্তুি;
০৩ (পিন) টি র্জবষণা রপিজবেন রকাশ করা;
উৎিােনশীলিা পবষজয় সকল মহলজক সজিিন কজর প্িালার েন্য ১১৭০০০টি রিার-পুপস্তকা/প্িাটিরার পবিরণ;
ন্যাশনাল প্রাডপকটিপিটি এন্ড প্কায়াপলটি এপিজলি এওয়াড গ ও Institutional Appreciation Award রোন; এবাং
প্েশব্যাপি ০২ অজটাবর োিীয় উৎিােশীলিা পেবস িালন।

এনপিও’র কমগকিগাজের িপরপিপি
নাম

িেবী

প্মাবাইল নাং

ইজমইল

েনাব পনপিন্ত কুমার প্িাোর

িপরিালক

০১৬৮৭-৩৮৩৮২২
৯৫৬২৮৮৩

npobangla@yahoo.com

েনাব এ টি এম প্মাোজম্মল হক

ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা

০১৫৫২-৪৩২০৯৮
৯৫৮৮৪১৭

mozammel_atm01@yahoo.com

েনাব প্মাীঃ নেরুল ইসলাম

ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা

০১৫৫৬-৩৩২৫৬৮
৯৫৮৭৫০১

npobangla@yahoo.com
nazrul_islam_si@yahoo.com

েনাব মুহাম্মে আপরফুজ্জামান

ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা

০১৯১৪-৭৫০০০৯

maz2021@yahoo.com

েনাব প্মাীঃ ফপরে উপেন

ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা

০১৭১৬-৯৯১৩৮৬
৯৫৮৫৬২৪

farid.npo64@yahoo.com

প্মাোম্মৎ ফাজিমা প্বর্ম

ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা

০১৫৫৭-৩৮৬৭০৬

fatamabegumnpo@gmail.com

প্মাো: আপবো সুলিানা

ঊর্ধ্গিন র্জবষণা কমগকিগা

০১৭২২-১৪৩৪২৫

mostabedaeco@yahoo.com
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েনাব প্মাীঃ আপমনুল ইসলাম

সহকারী প্রাগ্রামার

০১৫৫৭-৭৬৮০০৫

aminulnpo@gmail.com

েনাব প্মাীঃ রাজু আহজম্মে

র্জবষণা কমগকিগা

০১৯২০-২৮১০৬০

ahammed_razu@yahoo.com

েনাব পরিন সাহা

র্জবষণা কমগকিগা

০১৭৩৯-২৭৮৪৮১

ripon.nop@gmail.com

পমে সুরাইয়া সাবপরনা

র্জবষণা কমগকিগা

০১৮৩১-৪৭৯৬৭০

suraiyasubrina@gmail.com

েনাব প্মাীঃ প্মজহেী হাসান

র্জবষণা কমগকিগা

০১৭১৬-৯৮১৮১০

mehedinpo@gmail.com

র্জবষণা কমগকিগা

০১৭২৪-৫৯৮৩৬১

monir_npo01@yahoo.com

র্জবষণা কমগকিগা

০১৭৪০-৫০৬৮৩৪

hmd.akibul@yahoo.com

র্জবষণা কমগকিগা

০১৭৪৮-২১৯০৫০

nahida_npo@yahoo.com

র্জবষণা কমগকিগা

০১৭৪৮-২১৯০৫০

nahida_npo@yahoo.com

র্জবষণা কমগকিগা

০১৭২৩-৮৪২৮০৯

itarif007@gmail.com

র্জবষণা কমগকিগা

০১৬৭৪-৯৬৩৯০৮

ferjanahoque@gmail.com

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী
িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৯১২-৫১৭২১১

firazsi99@gmail.com

০১৭১৭-৩৪৯২১৯

ripan213@gmail.com

েনাব প্মাীঃ মপনরুজ্জামান
েনাব প্মাীঃ আপকবুল হক
পমে নাপহো সুলিানা রত্না
তসয়ে োজয়ে উল ইসলাম
েনাব িাপরফুল ইসলাম
পমে ফারোনা হক
েনাব পফজরাে আহজমে
েনাব প্মাীঃ পরিন পময়া
েনাব প্মাীঃ পলমন লাবু

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৭১৭-৬৭৫১৬৫

lemon.npo@gmail.com

েনাব প্মাীঃ হাসান প্মাল্লা

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৭২৪-৯৭৪৮৫৭

mehedihasan83603@gmail.com

পমে োন্নাতুল প্ফরজেৌস

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৭৭৭-৬৩৪৪৪৫

Jannat.npo@gmail.com

পমে নােমুন্নাহার

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৯১৬-৫২৬২৯৯

nazmunnaharrupa457@gmail.com

েনাব এস.এম. নাইমুর রহমান

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৬৭৫-৩১৭৮২৬

naimurrahman.si.npo@gmail.com

েনাব এ এফ এম হাসান-উল-বান্না

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৭৩৭-৩২৯৫২২

npobanna@gmail.com

েনাব প্মাীঃ রাপেব প্হাসাইন

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৭৩৯-৯০৫৫০৭

rajibju42@gmail.com

েনাব এস.এম. েসীম উেীন

িপরসাংখ্যান
িথ্যানুসন্ধানকারী

০১৭২৩-০৩৪৮৯৮

jasim.zoha@gmail.com
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