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মুখর্ন্ধ
বাংলাদেদশর অর্থনীতিদি োতরদের েুষ্ট চক্র হদি মুতির একমাত্র পর্ আমাদের মার্াতপছু
উৎপােন ির্া উৎপােনশীলিা বৃতি করা । উৎপােনশীলিা বৃতির মাধ্যদম তবপুল জনদ াষ্ঠীর
জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং অর্থননতিক প্রবৃতি অজথন করা সম্ভবপর। এর জনয প্রদয়াজন
প্রতিটি সসক্টদরর সমতিি প্রদচষ্টা। বিথ মাদন বাংলাদেদশর অর্থননতিক উন্নয়দন সবদচদয় প্রদয়াজন
সেশদক সুপতরকতিি তশিায়দনর তেদক এত দয় সনয়া। সকননা সকান প্রকার উন্নয়ন তশিায়ন
বযতিদরদক সম্ভব নয়।প্রদকৌশল তশি বাংলাদেদশর একটি গুরুত্বপূর্থ তশি খ্াি। সেশদক তশিায়দনর

তেদক এত দয় তনদি প্রদকৌশল তশদির উন্নয়দনর তেদক তবদশষ গুরুত্ব প্রোন করা উতচি । পতরতিতি
তবদবচনায় নযাশনাল সপ্রাডাকটিতিটি অ থানাইদজশন (এনতপও) প্রতি বছর আদলাচয খ্াদির অধ্ীনি
তবতিন্ন তশি কারখ্ানার উৎপােনশীলিা উন্নয়দনর জনয বহুমুখ্ী কাযথক্রম পতরচালনা কদর র্াদক।
এগুদলার মদধ্য

দবষর্া প্রতিদবেন প্রকাশ, সসতমনার, ওয়থাকশপ,প্রতশক্ষর্ পতরচালনা প্রিৃ তি অনযিম।

এ উদেশযদক সামদন সরদখ্ এনতপও কিৃথ ক প্রদকৌশল তশদির তনবথাতচি কতিপয় কারখ্ানার
উৎপােনশীলিা ননপুর্যিা তবষয়ক প্রতিদবেন প্রস্তুি করা হদয়দছ। তনবথাতচি কারখ্ানাসমূদহর ২০১২১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত কারখ্ানা তিতিক,সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা,মূলধ্ন
উৎপােনশীলিা, তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয সৃতষ্টদি কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা
হার, প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযদয়র অনুপাি, উৎপােনশীলিার সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক
অনুপাি এবং প্রতিটিতবতলটির অনুপাদির পতরমানও তবদেষর্ করা হদয়দছ।
আদলাচয প্রতিদবেনটিদি অিযন্ত সহজ ও সাবলীল িাষায় তনবথাতচি কারখ্ানাসমূদহর
আতর্থক অবিার একটি তচত্র বর্থনা করা হদয়দছ। প্রতিদবেদনর

অনুসন্ধানী তবদেষর্ তনবথাতচি

কারখ্ানাগুদলার পরবিীদি নীতি তনধ্থারদনর সক্ষদত্র সহায়ক হদব বদল আশা করা যায়। সংতেষ্ট
কারখ্ানাসমূহ ও উৎপােনশীলিা তবষয়ক সবথমহদল আদলাচয প্রতিদবেনটি তবদশষিাদব সমােৃি হদল
আমাদের প্রদচষ্টা সার্থক হদব।
সদবথাপতর, সয সমস্ত কারখ্ানা ির্য সরবরাহ কদর প্রতিদবেন প্রস্ত্িি করার সক্ষদত্র
সহায়িা প্রোন কদরদছ , আমরা িাদের প্রতি আন্ততরকিাদব কৃ িজ্ঞিা প্রকাশ করতছ। এ ছাড়া
এনতপও’র তনদয়াতজি বযতিব থ যারা সরাসতর প্রতিদবেন প্রস্ত্িতির কাজ কদরদছন, িাাঁদেরদক
আন্ততরক ধ্নযবাে । প্রতিদবেন সম্পথতকি সকান সুতচতন্তি মিামি র্াকদল অত্র েপ্তদর প্রোন করদল,
িা সানদে গ্রহর্ করা হদব।

এএ.এএ. এএএএএএএএএএএএএ
পতরচালক(যুগ্ম
সতচব)

প্রশতকর্দি প্রস্তুত

১।

জনাব সমাোঃ আমান উল্লাহ

াকজ অাংশগ্রেণ ারীগণ

িতকর

:

সাতবথক িত্ত্বাবধ্ান

।

উিথ িন
২।

দবষর্া কমথকিথ া

সমাছাম্মৎ িাদিমা সব ম

:

পতরকিনা

ও প্রতিদবেন

প্রস্তুি ।
দবষর্া কমথকিথ া
৩।

জনাব নসয়ে জাদয়ে-উল ইসলাম

:

উপাি সংগ্রহ,উপাি

সতন্নদবতশিকরর্, ঠনপ্রর্ালী ও
পতরসংখ্যান ির্যানুসন্ধানকারী
তবদেষর্।

উপাি

৪।

সমাোঃ কতবর আহদমে

এএএএএএ।
সাাঁট মুোক্ষতরক কাম-কতম্পউটার অপাদরটর

:

এএএএএএএএএ

িযাশিাল মপ্রাডা টিশিটি অগব িাইকজশি (এিশপও)
নযাশনাল সপ্রাডাকটিতিটি অ থানাইদজশন তশি মন্ত্রনালদয়র প্রশাসনাধ্ীন একটি সরকাতর

েপ্তর । েপ্তরটি উদেশয ও কমথ িৎপরিা তনম্নরুপোঃউদেশযোঃ
❖

বৃহির জনদ াষ্ঠীর মদধ্য উৎপােনশীলিা সৃতষ্ট করার লদক্ষয উদেযািা (প্রদমাটর) এর

❖

িূ তমকা পালন করা;
উৎপােনশীলিা উন্নয়দনর লদক্ষয যর্াযর্ কলাদকৌশল উদ্ভাবন ও নীতিমালা প্রনয়দন

❖

❖
❖

❖
❖

সরকারদক পরামশথ প্রোন করা;
জািীয় অর্থনীতির তবতিন্ন খ্াদি উৎপােনশীলিা বৃতির লদক্ষয তশি কারখ্ানা ও
প্রতিষ্ঠাদনর কমথকিথ া ও কমথচারীদের জনয
তনয়তমিিাদব উৎপােনশীলিা তবষয়ক প্রতশক্ষর্ কমথসূচী পতরচালনা করা ;
তশি কারখ্ানা ও প্রতিষ্ঠাদন উৎপােনশীলিার তি ধ্ারা সমুন্নি রাখ্ার লদক্ষয
পরামশথ সসবা ও কনসালদটতির
মাধ্যদম প্রিাবক বা কযাটাতলষ্ট তহদসদব োতয়ত্ব পালন করা ;

উৎপােনশীল তবষয়ক ির্য সংগ্রহ , সংকলন এবং তবদেষর্সহ তবতিন্ন
তবিরর্ করার লদক্ষয ির্য িান্ডার

❖

মহদল

ঠন করা; এবং

বাংলাদেদশ এতশয়ান সপ্রাডাকটিতিটি অ থানাইদজশন (এতপও)এর তবতিন্ন কমথসূচী
বাস্তবায়দন সিাকাল পদয়ন্ট এর োতয়ত্ব পালন করা ।

মব তৎপরতাাঃ
➢

উৎপােনশীলিা তবষয়ক প্রতশক্ষন;
তশি কারখ্ানা ও সসবা প্রতিষ্ঠাদন ধ্ারাবাতহক ও পিতি িিাদব উৎপােনশীলিা

➢

সদচিনিা প্রচারাতিযান;
উৎপােনশীলিা তিধ্ারা অনুসন্ধাদনর লদক্ষয ইন্টারিামথ সপ্রাডাকটিতিটি ও তবজদনস

➢

তিতনদকর আদয়াজন;

➢

আন্তথজাতিক , জািীয়, আঞ্চতলক, ও প্লান্টদলদিদল উৎপােনশীলিা তবষয়ক সসতমনার,
তসদম্পাতজয়াম,কমথশালা ইিযাতে আদয়াজন করা;

➢

তশি কারখ্ানা ও প্রতিষ্ঠাদন উৎপােনশীলিা উন্নয়ন সকাষ

ঠদন সহায়ি প্রোন;এবং

➢

উৎপােনশীলিা সংক্রান্ত সমীক্ষা /জতরপ এবং সকইস ষ্টাতড পতরচালনা।

সূিী পত্র
প্রথম অধ্যায়
প্রশতকর্দকি র্যর্হৃত সূত্রার্লী

ও তার র্যাখযা

I- II

শিতীয় অধ্যায়
১।

িূ তমকা,সমীক্ষা পিতি,পতরবযাপ্তী,উদেশযবলী,সংতক্ষপ্ত িলািল,উপসংহার।
১-৫
তৃ তীয় অধ্যায়

প্রগশত ইন্ডাশিজ শলশমকেড:
২। প্রতিষ্ঠান পতরতচতি
৬
৩। সংদযাতজি মূদলয উপাি
৬
৪। সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
৭

৫। মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
৮
৬। তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয,কাাঁচামাল,ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
৯
৭। প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযদয়র অনুপাি
১০
৮। উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি
১১
৯। প্রতিটিতবতলটি
১২

িযাশিাল টিউর্স শলশমকেড :
১০। প্রতিষ্ঠান পতরতচতি
১৩
১১। সংদযাতজি মূদলয উপাি
১৩
১২। সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
১৪
১৩। মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
১৫
১৪। তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয,কাাঁচামাল,ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
১৬
১৫। প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযদয়র
১৭

অনুপাি

১৬। উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি
১৮
১৭। প্রতিটিতবতলটি
১৯
র্াাংলাকদশ মেড ফ্যাক্টরী শলশমকেড
১৮। প্রতিষ্ঠান পতরতচতি
২০

:

১৯। সংদযাতজি মূদলয উপাি
২০
২০। সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
২১
২১। মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
২২
২২। তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয,কাাঁচামাল,ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
২৩
২৩। প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযদয়র
২৪
২৪।

অনুপাি

উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি
২৫

২৫। প্রতিটিতবতলটি
২৬

র্াাংলাকদশ ম র্লস শশে শলশমকেড :
২৬। প্রতিষ্ঠান পতরতচতি
২৭
২৭। সংদযাতজি মূদলয উপাি
২৭
২৮। সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
২৮
২৯। মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
২৯
৩০। তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয,কাাঁচামাল,ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
৩০
৩১। প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযদয়র
৩১

অনুপাি

৩২। উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি
৩২

৩৩। প্রতিটিতবতলটি
৩৩

জাকেদ মমোল ইন্ডাশিজ :
৩৪। প্রতিষ্ঠান পতরতচতি
৩৪
৩৫। সংদযাতজি মূদলয উপাি
৩৪
৩৬। সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
৩৫
৩৭। মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
৩৬
৩৮। তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয,কাাঁচামাল,ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
৩৭
৩৯। প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযদয়র
৩৮

অনুপাি

৪০। উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি
৩৯
৪১। প্রতিটিতবতলটি
৪০
৪২। পতরতশষ্ট সারর্ী
৪১-৪৫
৪৩। প্রতিদবেনাধ্ীন প্রতিষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা
পতরতশষ্ট-‘ক’
এএ
৪৪। জািীয় উৎএএএএএএএএএ এএএএএ (এএএএএএ)
এএএএএএএএ-‘এ’

এএ

৪৫। উৎএএএএএএএএএ এএএএএ-এএএএএএএএ এএএএএ
পতরতশষ্ট-‘ ’

এএ

এএ। এএএএএএএ এএএএএ এএএএএ এএএএএএএএ এএএএএ
পতরতশষ্ট-‘ঘ’

এএ

৪৭। এনতপও’র সপশাজীতব বযাতিব থ
৫০

পতরতশষ্ট-‘ঙ’

I

প্রথম অধ্যায়
প্রশতকর্দকি র্যর্হৃত সূত্রার্লী

ও তার র্যাখযা

১। উৎপােনশীলিা : সকান উৎপােনশীল / সসবামূলক প্রতিষ্ঠান সয পতরমান েবয বা সসবা
উৎপােন কদর র্াদক ঐ পতরমান
েবয বা সসবা উৎপােদন সয উপকরর্ বযয় হয় এ েুইদয়র
অনুপািদক উৎপােনশীলিা বলা হয়।
উৎপােন
উৎপােনশীলিা
২। উৎপােন (আউটপুট)

= -----------

উপকরর্

: উৎপােন বলদি উৎপাতেি েবয বা সসবাদক বুঝায় ।

প্রতিদবেদন আউটপুট বলদি তবক্রয় +মজুে

পতরবিথ ন+ বাইদপ্রাডাক্ট +অনযানয উৎস হদি আয়

এর সযা িলদক বুঝায়।
:

৩। সংদযাতজি মূলয
আয় )-

(তবক্রয় + মজুে পতরবিথ ন +বাইদপ্রাডাক্ট +অনযানয উৎস হদি

(তশিজতনি বযয় + অতশিজতনি বযয়)।

৪। তশি জতনি বযয়
বলা হয় তশিজতনি বযয় ।

:

উৎপােন পতক্রয়ায় সরাসতর বযবহৃি উপকরন সমূদহর বযয়দক
সযমন- কাাঁচামাল বযয় ও জ্বালানী বযয়।

৫।অতশি জতনি বযয়

:

মুের্, মদনাহারী, ডাক ও িার, বযাংতকং চাজথ, বীমা, পরামশথক

বযয়, তহসাব- তনকাশ ও তনরীক্ষা
বযয় ইিযাতে।
৬। সমাট বযয়

:

তশিজতনি বযয়+অতশিজতনি বযয়।

৭। সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা :

----------------

সংদযাতজি মূলয
সমাট জনশতি

৮।সংদযাতজি মূলয অনুপাি

:

--------------------------

সংদযাতজি মূলয

নীট তবক্রয়/সমাট
উৎপােন
সংদযাতজি মূলয ও সমাট
উৎপােদনর অনুপািদক বুঝায়।
:

৯। জনপ্রতি তবক্রয়

তবক্রয়

--------------------------সমাট জনশতি
প্রতিজন তক পতরমার্ েবয সামগ্রী

তবক্রয় কদরদছ িা বুঝাদনা হদয়দছ।
১০। মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

:

সংদযাতজি মূলয

----------------Error! Bookmark not

সমাট মূলধ্ন
defined.প্রতি টাকা মূলধ্দন কি টাকা

সংদযাতজি মূলয উৎপাতেি হদয়দছ িার পতরমানদক মূলধ্ন
উৎপােনশীলিা বলা হয়।
:

১১। মূলধ্ন ঘনত্ব

কাদযথ

সমাট মূলধ্ন

------------সমাট জনশতি
জনপ্রতি কি টাকা উৎপােন

বযবহৃি হদয়দছ িার পতরমার্দক বুঝায় ।
II

নীট তবক্রয়/সমাট উৎপােন
১২। মূলধ্ন টানথওিার

:

------------------------------

সমাট মূলধ্ন
মূলধ্ন টানথওিার বলদি তবক্রয় ও িায়ী মূলধ্দনর অনুপািদক বুঝায়।
সবিন ও মজুরী
১৩। জনপ্রতি বযয়

:

---------------

সমাট জনশতি
জন প্রতি কি সবিন ও মজুরী
প্রোন করা হয়, িার পতরমার্দক বুঝায় ।

:

১৪। প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

-----------------

সংদযাতজি মূলয

শ্রমবযয়
Error! Bookmark not defined.
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযদয়র অনুপাি বলদি সংদযাতজি মূলয ও
শ্রতমদকর আনুপাতিক সবিনদক বুঝায়। অর্থাৎ প্রতিদযাত িামূলক
িাদব সবিন অর্বা শ্রতমদকর েক্ষিা ও ননপুর্যিা অনুপাদি সবিন।
অপাদরটিং প্রতিট
১৫। প্রতিটিতবতলটি

:

--------------------

িায়ী সম্পে
প্রতিটিতবতলটি অনুপাি বলদি অপাদরটিং প্রতিট এবং িায়ী
মূলধ্দনর অনুপািদক বুঝাদনা হদয়দছ।

এই অনুপাি তনদেথ শ কদর

সয, তকিাদব একটি প্রতিষ্ঠাদনর প্রতিটিতবতলটির মাধ্যদম মূলধ্ন
নিরীদি

বযবহৃি
অপাদরটিং প্রতিট

১৬। প্রতিট মাতজথন

:

-------------- -------------

তবক্রয়
প্রতিট মাতজথন বলদি অপাদরটিং প্রতিট এবং তবক্রদয়র
অনুপািদক
বুঝায়।

হদে।

শিতীয় অধ্যায়

িূশম াাঃ
আমাদের অর্থনীতি কৃ তষর উপর তনিথ রশীল।তকন্তু তবশ্ব বাজাদর প্রতিদযাত িা করদি হদল
কৃ তষর উপর সম্পূনথ তনিথ রশীল হওয়া যদর্ষ্ট নয়। িাই বাংলাদেশদক সমৃতির পদর্ এত দয় তনদি
হদল তশদির সকান তবকি সনই । এ অবিায় জািীয় অর্থননতিক উন্নয়দন তশি তবকাদশর সযমন
তবকি সনই সিমতন উৎপােনশীলিা উন্নয়ন বযিীি তশিায়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ স্ট্যন্ডাডথ
ইন্ডাতিয়াল িাতসতিদকশন অনুসাদর মযানুিযাকচাতরং খ্াদির তবতিন্ন উপ-খ্াদির মদধ্য প্রদকৌশল তশি
একটি অনযিম উপ-খ্াি । নযাশনাল সপ্রাডাকটিতিটি অ থানাইদজশন (এনতপও) কাদজর সুতবধ্াদর্থ
প্রদকৌশল তশিদক একটি পূনার্ঙ্থ

খ্াি তহদসদব গ্রহর্ কদর । এ খ্াদির উৎপােনশীলিা উন্নয়দন

প্রদচষ্টা চাতলদয় যাদে । আদলাচয প্রতিদবেনটি প্রদকৌশল তশি খ্াদির কদয়কটি তনবথাতচি কারখ্ানার
সমিদয় প্রর্য়ন করা হদয়দছ। এ প্রতিদবেদন বাংলাদেশ ইস্পাি ও প্রদকৌশল করদপাদরশন এর
তনয়ন্ত্রাধ্ীন ৩টি ও ডাক ও সটতলকতমউতনদকশন

মন্ত্রর্ালদয়র তনয়ন্ত্রাধ্ীন ১টি

এবং সবসরকারী

১টি কারখ্ানার সমিদয় প্রনয়র্ করা হদয়দছ । কারখ্ানার সমূদহর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪২০১৫ সাল পযথন্ত সমাট তিন বৎসদরর িদর্যর আদলাদক প্রতিদবেনটি রচনা করা হদয়দছ। ৫টি
কারখ্ানার উৎপােনশীলিার উপর তবতিন্ন তনর্থায়দকর

অনুপাি, শিকরা হার, প্রিৃ তি তবষয়গুতল

এখ্াদন তবদেষর্ করা হদয়দছ। এখ্াদন উদল্লখ্ করা সযদি পাদর সয, বিথ মান তবদশ্বর উন্নয়নশীল
সেশসমূদহর ধ্ারর্ার আদলাদক উৎপােনশীলিার উপর ির্য তবদেষর্ পূবথক প্রতিদবেন প্রস্তুি করা
হদয়দছ।
সমীক্ষা পদ্ধশতাঃ

সমীক্ষা পতরচালনা করার পূদবথ প্রশ্নমালা, জরীপ পতরকিনা, সারর্ী পতরকিনা সমিদয়
একটি

দবষর্া কাঠাদমা প্রস্তুি করা হয় । উপাি সংগ্রদহর জনয প্রার্তমকিাদব ডাকদযাদ

প্রশ্নমালা

সপ্ররর্ করা হয় এবং পরবতিথ দি পতরসংখ্যান ির্যানুসন্ধানকারী দর্র সরাসতর কারখ্ানা পতরেশথদনর
মাধ্যদম ির্য সংগ্রহ করা হদয়দছ । ৬টি কারখ্ানার সং ৃহীি ির্যাতে পুংখ্ানুপুংখ্ুিাদব পরীক্ষাপূবথক
ির্য তবনযাস ও তবদেষর্ পূবথক ১টি কারখ্ানার সং ৃহীি ির্যাতে প্রতিদবেন প্রস্তুি করার সক্ষদত্র
অনুপদযা ী হওয়ায় িা বাতিল কদর বাকী ৫টি কারখ্ানার সং ৃহীি ির্যাতে তনদয় প্রতিদবেন প্রস্তুি
করা হদয়দছ।
পশরর্যাশতাঃ
প্রতিদবেদনর কারখ্ানাগুদলা বাংলাদেদশর প্রধ্ান তশি এলাকা হদি তনবথাচন করা হদয়দছ।
সমীক্ষাটি প্রদকৌশল তশি খ্াদির তবতিন্ন কারখ্ানার উৎপাতেি েবয সামগ্রী সযমনবাস,ট্রাক,এযাম্বুদলি,পাজাদরা জীপ, তপক আপ, তজ,আই,এম,এস, এতপ আই পাইপ, সস্ট্ইনদলস সরজার
সেড, সটতলদিান সকবল

ও িার এবং সকাোল, ধ্ান িাং দনর যন্ত্রাংশ উৎপােনকারী কারখ্ানার

ির্যাতের সমিদয় পতরচালনা করা হদয়দছ।

-২উকেশযার্শলাঃ

➢

তনবথাতচি কারখ্ানাসমূদহর তবতিন্ন তনর্থয়দক উৎপােনশীলিা বাস্তব তচএ িু দল ধ্রা;

➢

সংদযাতজি মূলয ,সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা,মূলধ্ন উৎপােনশীলিা,
সংদযাতজি মূদলয কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার

,

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় ও প্রতিটিতবতরটির বাস্তব তচত্র িু দল
➢

জনপ্রতি শ্রম বযয়,
ধ্রা এবং

সদবথাপতর উৎপােনশীলিা উন্নয়দন তবতিন্ন প্রতিবন্ধকিা তচতহৃিপূবথক িা তনরসন
করার তবতিন্ন তেক
তনদেথ শনা প্রোন করা।

সাংশক্ষত ফ্লাফ্লাঃ
ক) প্রতিদবেনকালীন সমদয় তিতি বৎসদরর িু লনায় প্র তি ইন্ডাতিজ তলোঃ এর সংদযাতজি মূলয
তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩ -১৪ ও ২০১৪-১৫ সাদল তনম্নমুখ্ী তছল ।
টিউবস তলোঃ এর সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
উর্ধ্থমুখ্ী

নযাশনাল

২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সাদল

তছল । বাংলাদেশ সেড িযাক্টতর তলোঃ এর সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ হদি ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত তনম্নমুখ্ী তছল

। বাংলাদেশ সকবল তশি তলোঃ এর সক্ষদত্র

তিতি বছর ২০১২-১৩সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল সংদযাতজি মূলয তনম্নমুখ্ী তছল এবং ২০১৪১৫ সাদল সংদযাতজি মূলয উর্ধ্থমখ্
ু ী তছল । আবার সমসাসথ জাদয়ে সমটাল ইন্ডাতিজ তলোঃ এর সক্ষদত্র
তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল
উর্ধ্থমুখ্ী

তছল (এএএএএএএ এএএএএএএ এএএএএ-এ এএএএএএএএএ) ।

খ্) প্রতিদবেনকালীন সমদয় তনবথাতচি ০৫ টি প্রতিষ্ঠাদনর মদধ্য সমীক্ষাধ্ীন সময় ২০১২-১৩ সাল হদি
২০১৪-১৫ সাদলর মদধ্য নযাশানাল টিউবস তলোঃও সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর

সংদযাতজি

মূদলয শ্রম উৎএএএএএএএএএ
এএএ

।

এএএএএএএ

এএএএএএ এএএএএ এএএএএএ এএএএএএএএএএ
এএএএএএএএ

এএএএ

এএএএএ

এএএএএএএএএ

এএএএএএএ এএএএএএ এএএএ এএপােনশীলিা তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪ সাদল তনম্নমুখ্ী তছল এবং ২০১৪-১৫ সাদল

এএএএএএএএএএ তছল । আবার প্র তি

ইন্ডাতিজ তলোঃ ও বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলোঃ এর সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা তিতি
বছদরর িু লনায় ২০১৩-১৪

ও ২০১৪-১৫সাদল তনম্নমুখ্ী তছল

(এএএএএএএ এএএএএএএ

এএএএএ-এ এএএএএএএএএ) ।

-৩-

)

প্রতিদবেনকালীন সমদয় বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড ও নযাশনাল টিউবস তলতমটড

মূলধ্ন উৎপােনশীলিা তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪

এর

ও ২০১৪-১৫ সাল

পযথন্ত উর্ধ্থমুখ্ী তছল । অপরতেদক প্র তি ইন্ডাতিজ তলোঃ ও বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলোঃ তিতি বছর
এর িু লনায় ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত তনম্নমুখ্ী তছল । আবার সমসাসথ জাদহে সমটাল

ইন্ডাতিজ এর মূলধ্ন উৎপােনশীলিা তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ ও
২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত উঠানামার মদধ্য তনতহি তছল (কারখ্ানা তিতিক সারনী-৩েষ্টবয)।

ঘ) প্রতিদবেনকালীন সমদয় সেখ্া যায় সয, প্র তি ইন্ডাতিজ তলোঃ,বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলোঃ ও
জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪

সাল

এএএএএএএএ

ও

২০১৪-১৫

এএএএএ

সাল

পযথন্ত

এএএএএএএএএ

ও

বাংলাদেশ

এএএ

সকবল

এএএ।
তশি

অপরতেদক
তলোঃ

এএ

এএএএএএএএএএএএএএএ এএএএ এএএএ এএএএএএ এএএ এএএএ-এএ এএএএএ
এএএএএএ এএএএ-এএ এ এএএএ-এএ
(কারখ্ানা

এএএে

এএএ-এএএএএ এএএএএ এএএ

তিতিক সারনী-৫েষ্টবয)।

-৪ঙ) প্রতিটিতবতলটির সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, একমাত্র এএএএএএএএ এএএএএ এএএ এর তিতি
বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সাদল
প্র তি ইন্ডাতিজ তলোঃ, বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলোঃ ও

উিথ মুখ্ী তছল । অপরতেদক

জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর প্রতিটিতবতলটি

তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সাদল এএএএএএএএএ এএএ।
বাংলাদেশ সকবল তশি তলোঃ এএ প্রতিটিতবতলটি এএএএএএ এএএ এএএএ-এএ এএএএএ
এএএএএএ এএএএ-এএ এ এএএএ-এএ

উঠা-নামার মদধ্য তনতহি তছল (কারখ্ানা তিতিক

সারনী-৭েষ্টবয)।

সুপাশরশ:
➢

প্র তি ইন্ডাতিজ তলতমদটদড পযথাপ্ত পতরমান খ্াতল জায় া পদড় আদছ। এ প্রতিষ্ঠাদনর খ্াতল
জায় া সুষ্ঠু বযবহাদরর মাধ্যদম উৎপােন ও রক্ষনাদবক্ষন কাযথক্রম সুষ্ঠুিাদব পতরচাতলি হদি
পাদর এবং উৎপােনশীলিা বৃতি করা সযদি পাদর।

➢

প্রতিদযাত িামূলক বাজাদর টিদক র্াকার লদক্ষয নযাশনাল টিউবস তলোঃ এর বাজার সৃতষ্টর
মাধ্যদম উৎপােনশীলিা বৃতি করা সযদি পাদর।

➢

বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলোঃ এর যন্ত্রপাতি অতধ্কির পুরািন হওয়ায় এদের নবায়ন ও
সুষমকরর্ করার মাধ্যদম আদরা গুর্ িমান সম্পন্ন পর্য উৎপােন এবং উৎপােনশীলিা
বৃতি করা সযদি পাদর।

➢

পাওয়ার সকবল প্লান্ট িাপদনর মাধ্যদম বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটদডর উৎপােনশীলিা
বৃতি করা প্রদয়াজন।

➢

বাজার সৃতষ্টর মাধ্যদম জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ ও তব আর তব সকবল ইন্ডাতিজ তলতমদটদডর
উৎপােনশীলিা বৃতি করা সযদি পাদর।

উপসাংোরাঃ
❖

প্রদকৌশল তশদির অন্তথ ি কারখ্ানাসমূদহর উৎপােনশীলিা ধ্ারাবাতহকিাদব উিথ মূখ্ী করার
জনয প্রদচষ্টা ও উদেয গ্রহন করদি হদব। এ লদক্ষয বযবিাপনা ও উৎপােদনর সাদর্ সংতেষ্ট
কমথকিথ া র্দক উৎপােনশীলিার প্রদয়াজনীয়িা সম্পদকথ

অবশযই সদচিন হদি হদব। একই

সাদর্ শ্রতমক কমথচারীদেরদক উৎপােনশীলিার প্রদয়াজনীয়িা ও সুিল সমদন্ধ অবতহি ও
িাদেরদক উন্নয়ন কাযথক্রদম অংশগ্রহদনর জনয উদ্বুি করদি হদব।
-৫❖

ধ্ারাবাতহক ও পিতি িিাদব উৎপােনশীলিা পতরমাপ কদর উৎপােনশীলিা বৃতির
বাধ্াসমূহ তচতহৃিপূবথক প্রতিকাদরর

❖

বযবিা গ্রহন করদি হদব।

সুপতরকতিিিাদব উৎপােনশীলিা উন্নয়ন কাযথক্রম পতরচালনার লদক্ষয সকল কারখ্ানা ও
তশি প্রতিষ্ঠাদন উৎপােনশীলিা

উন্নয়ন সকাষ ও উৎপাতেি পদর্যর গুর্ িমান তনতিি

করার জনয সকায়াতলটি কদরাল সাদকথ ল

ঠন করদি হদব। এ লদক্ষয তনম্নতলতখ্ি কমথসূচী

গ্রহন করা সযদি পাদর :
•

উৎপােনশীলিা উন্নয়দনর জনয পদর্যর গুর্ িমান তনধ্থারর্পূবথক বাজারজাি
করদি হদব।

•

মাতসক ও বাৎসতরক তিতিদি উৎপােনশীলিা পতরমাপ করদি হদব।

•

কারখ্ানায় কমথরি সকল সশ্রতর্র শ্রতমদকর মদধ্য উৎপােনশীলিা বৃতির লদক্ষয
তনয়তমি আদলাচনা সিা করদি

•

হদব।

কারখ্ানায় কমথরি সকল সশ্রতর্র সলাদকর মদধ্য সযা াদযা

ও সুসম্পকথ বজায়

রাখ্দি হদব।
•

কাাঁচামাল,জ্বালাতন ও প্রতিষ্ঠাদন তনদয়াতজি জনশতি সদবথাচ্চ বযবহার তনতিি
করদি হদব।

•

তনয়তমি কারখ্ানায় িাইি এস কাযথক্রম পতরচালনা করদি হদব।

•

পর্য বাজারজাি করর্দনর লদক্ষয নিু ন নিু ন বাজার সৃতষ্ট করদি হদব।

•

পদর্যর গুর্ িমান তনতিিপূবথক উৎপাতেি পদর্যর বযয় তনম্ন পযথাদয় রাখ্দি
হদব।

•

উৎপােনশীলিা উন্নয়দন সকল কমথকিথ া ও শ্রতমকদেরদক অন তে জব সট্রতনং
এবং অি তে জব সট্রতনং
এর বযবিা গ্রহন করদি হদব।

-৬তৃ তীয় অধ্যায়
প্রগশত ইন্ডাশিজ শলশমকেড
প্র তি ইন্ডাতষ্টজ তলতমদটড তলতমদটড বাংলাদেশ ইস্পাি ও প্রদকৌশল কদপথাদরশন এর
একটি প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সাদল িাতপি হয় এবং ১৯৬৬ সাদল এর উৎপােন
কাযথক্রম শুরু কদর । প্রতিষ্ঠানটির অতিস ১১ , তিনদল হাউজ (িৃ িীয় িলা ) আগ্ররাবাে
বা/এ, চট্রগ্রাম এবং কারখ্ানা বারবকুন্ড, সীিাকুন্ড, চট্রগ্রাদম অবতিি । এ প্রতিষ্ঠানটি বাস,
ট্রাক, এযাম্বুদলি, পাদজদরা কার, পাদজদরা জীপ, তপকআপ ইিযাতে প্রস্ত্িি কদর র্াদক।
২০১৪-২০১৫ সাদলর প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি প্রতিষ্ঠাদন ৩৩৩ জন কমথকিথ া, কমথচারী ও শ্রতমক
তনদয়াতজি আদছ এবং

িায়ী সম্পদের পতরমান তছল ৩০২২২.৭৯ লক্ষটাকা । প্রতিষ্ঠানটির

সরবরাহকৃ ি ির্য মাতিক ২০১৪-১৫ অর্থ বছদর কর/িযাট বাবে ২৯০৭.৮৩ লক্ষ টাকা
সরকারী সকাষা াদর জমা তেদয়দছন ।
এএএএএএ
এ এএএএ

সারর্ী - ১
সংদযাতজি মূলয উপাি
লক্ষ টাকায়
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩
তবক্রয় ও অনযানয উৎস হদি আয়
কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রচ

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

৩৩৯৮৮.৭ ৩৫০৩৫.৮
৪৫৫৯৪.২৫
৮
৪
২০১৫৯.৮৪ ২৫৪৫৯.৫২

৩৯৩৯৪.৯
৯

১৩৮২৮.৯
৪

সংদযাতজি মূলয

৯৫৭৬.৩২

৬১৯৯.২৬

সারনী - ১ এ প্র তি ইন্ডাতষ্টজ তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত সংদযাতজি মূলয তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বৎসর ২০১২-১৩ সালদক তিতি

বৎসর

ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর সক্ষদত্র সেখ্া
যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩০.৭৫%
-৭এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫৫.১৭% হ্রাস সপদয়দছ
যায় সয, তবক্রয় ও অনযানয আদয়র

। উপদরাি সারনী সর্দক আরও সেখ্া

সক্ষদত্র ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল

৩.০৮%, ২০১৪-১৫ সাদল ৩৪.১৫%, বৃতি সপদয়দছ । অপরতেদক কাচাাঁমাল ও অনযানয
বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় বযয় ২০১৩-১৪ সাদল
২৬.২৯% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৯৫.৪১% বৃতি

সপদয়দছ ।

সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার : প্র তি ইন্ড্রাতিজ তলতমদটদড ২০১২-১৩
অর্থ বছদরর
অবিায় তছল

িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল এবং ২০১৪-১৫ সাদল সংদযাতজি

মূলয ঋনাত্নক

যা প্রতিষ্ঠানটির জনয খ্ারাপ লক্ষর্ মদন হয়। এ সর্দক উদিারদনর জনয

তবক্রয় বৃতি করা েরকার এবং কাাঁচামাদলর সুষ্ঠ বযবহার তনতিি পূবথক অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ
হ্রাস করা অবশযক।
সারনী - ২
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

৩৭১

৩৫৫

৩৩৩

৩৭.২৭

২৬.৯৮

১৮.৬২

সংদযাতজি মূলয অনুপাি %

৪০.৬৯%

২৭.৩৩%

১৩.৬০%

জনপ্রতি তবক্রয় (লক্ষ টাকায়)

৯১.৬১

৯৮.৬৯

১৩৬.৯২

জনশতি(সংখ্যা)
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
(লক্ষ টাকায়)

সারর্ী- ০২ এ প্র তি ইন্ডাতিজ তলতমদটড

এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল

পযথন্ত সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা তনরুপর্ করা হদয়দছ ।

অর্থ বছর ২০১২-১৩

সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর ির্য সমূদহর িু লনা করা হদয়দছ ।
শ্রম উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪
সাদল শ্রম

উৎপােনশীলিা ২৭.৬১% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫০.০৪% হ্রাস সপদয়দছ ।

সংদযাতজি মূলয অনুপাদির সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি
মূলয অনুপাি ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.৩৬% এবং ২০১৪-১৫ সাদল উহা ২৭.০৯% হ্রাস সপদয়দছ
।
-৮অপরতেদক জনপ্রতি তবক্রদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর

িু লনায় জনপ্রতি তবক্রয় ২০১৩-১৪ সাদল ৭.৭৩% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪৯.৪৬% বৃতি
সপদয়দছ । এ সারনীর ির্য সমূদহর সাতবথক তবদেষদর্
প্রিীয়মান হয় সয, জনপ্রতি তবক্রয় বৃতির সাদর্ সাদর্ সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
ক্রমা িিাদব হ্রাস সপদয়দছ।
সংদযাতজি মূলয শ্রম উৎপােনশীলিা হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ
২০১৩-১৪ সাল এএএ ২০১৪-১৫ সাদল

প্র তি ইন্ডতিজ তল: এ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা হ্রাদসর

অনযিম কারন তহদসদব তচতহৃি করা যায় সয, উি বৎসর গুদলা তনদয়াতজি জনবদলর
িু লনায় জনপ্রতি তবক্রয় ও সংদযাতজি মূলয অনুপাি আনুপাতিক হাদর কম তছল। এ সর্দক
উদিারদনর জনয জনপ্রতি তবক্রয় ও সংদযাতজি মূলয অনুপাি বৃতি করা আবশযক।
সারনী - ৩
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

সাল

তননথায়ক সমূহ

িায়ী সম্পে (লক্ষ টাকায়)
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

৩০১৯০.৬
৭

৩০২১২.০
৩

৩০২২২.৭৯

০.৪৬

০.৩২

০.২১

৩৭.২৭

২৬.৯৮

১৮.৬২

৮১.৩৮

৮৫.১০

৯০.৭৬

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ
টাকায়)
মূলধ্ন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)

সারনী- ৩ এ প্র তি ইন্ডাতিজ তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি

পযথন্ত মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । মূলধ্ন উৎপােনশীলিার
সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
২০১৩-১৪ সাদল ৩০.৪৪%

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫৪.৩৫% হ্রাস সপদয়দছ । জনপ্রতি মূলধ্ন

ঘনদত্বর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয , তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল

৪.৫৭%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১১.৫৩% বৃতি সপদয়দছ । শ্রম উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র সেখ্া
যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২৭.৬১% এবং ২০১৪-১৫
সাদল ৫০.০৪%শ্রম

উৎপােনশীলিা হ্রাস সপদয়দছ ।

তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, মূলধ্ন

এ সারনীর ির্য সমূদহর সাতবথক

ঘনদত্বর যর্াযর্ বযবহার না

হওয়ার

িদল মূলধ্ন

উৎপােনশীলিা আনুপাতিক হাদর বৃতি পায়তন ।
-এ-

মূলধ্ন উৎপােনশীলিা হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার: প্র তি ইন্ডতিজ তল:-এ ২০১২-১৩
সাদলর িু লনায় , ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ সাদল মূলধ্ন উৎপােনশীলিা হ্রাদসর অনযিম
কারন হদে মূলধ্দনর যর্াযর্ বযবহার না হওয়া । এ সর্দক উদিারদনর জনয মূলধ্দনর
যর্াযর্ বযবহার তনতিি করা।
সারনী - ৪
তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

কাাঁচামাল বযয়

৫৮.৫৭%

৭১.৪৫%

৮৪.৯৫%

তবেুযৎ ও অনযানয জ্বালাতন বযয়

০.০৮%

০.১২%

০.০৮%

অতশিজতনি বযয়

০.৬৭%

১.১০%

১.৩৭%

সমাট বযয়

৫৯.৩১%

৭২.৬৭%

৮৬.৪০%

সংদযাতজি মূলয

৪০.৬৯%

২৭.৩৩%

১৩.৬০%

তবক্রয়

১০০.০০

১০০.০০

১০০.০০

সারনী-

৪ এ প্র তি ইন্ডাতিজ তলতমদটড

এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল

পযথন্ত তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার তনরুপর্
করা হদয়দছ ।

অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর

সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, তবক্রয় তহদসদব
সংদযাতজি মূলয তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.৩৬% এবং
২০১৪-১৫ সাদল ২৭.০৯ % হ্রাস সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন তহদসদব সেখ্া যায়
সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সমাট বযয় ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.৩৬% এবং
২০১৪-১৫ সাদল ২৭.০৯% বৃতি সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয বৃতি করার লদক্ষয অপ্রদয়াজনীয়
খ্রচ এবং কাচাাঁমাল ও জ্বালাতন বযদয়র অপচয় সরাধ্ করা েরকার ।

-এএ-

তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয এবং কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রচ হ্রাস-বৃতি ও িার
হ্রাস প্রতিকার : প্র তি ইন্ডাতিজ তল : এ ২০১২-১৩ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল কাাঁচামাল,
জ্বালানী বযয় ও অতশিজতনি বযয় বৃতির অনযিম
কারন তহদসদব কাাঁচামাল,জ্বালাতন বযয় অপচয় হদয়দছ । এ অপচয় সরাধ্ পূবথক খ্রচ হ্রাস করা
সযদি পাদর। অপরতেদক অতশিজতনি বযদয় সাশ্রয়ী হদি হদব।
সারনী - ৫
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

সমাট শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)

১০৮৪.৮৮

১০৮৪.৩০

১৪২৬.২০

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

১২.৭৫

৮.৮৩

৪.৩৫

টাকায়)

৩৭.২৭

২৬.৯৮

১৮.৬২

কমথচারী প্রতি শ্রমবযয়(লক্ষ টাকায়)

২.৯২

৩.০৫

৪.২৮

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ

সারনী - ৫ এ প্র তি ইন্ডাতিজ তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি

তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্

সেখ্া যায় সয, প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-

১৪ সাদল ৩০.৭৫% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৬৫.৮৮% হ্রাস সপদয়দছ । প্রতিদযাত িামূলক শ্রম
বযয় অনুপাি হ্রাস পাওয়ার কারন তহদসদব তচতিি করা যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩
সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত

সংদযাতজি

মূদলয শ্রম

উৎপােনশীলিা আনুপাতিক হাদর হ্রাস সপদয়দছ এবং কমথচারী শ্রম বযয় ক্রমা ি বৃতির
কারনদক উদল্লখ্ করা সযদি পাদর ।
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার : প্র তি ইন্ডাতিজ তল: এ
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় হ্রাদসর অনযিম কারন তহদসদব সবিন মজুরীর িু লনায় সংদযাতজি
মূলয আনুপাতিক হাদর বৃতি না পাওয়ায়। এ সর্দক উদিারদনর জনয জনবলদক আদরা েক্ষিার
সাদর্ কাযথক্রম পতরচালনা করদি হদব যাদি অতধ্ক হাদর সংদযাতজি মূলযবৃৃ্তি করা যায়।
-১১-

সারনী - ৬
উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

জনপ্রতি শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)

২.৯২

৩.০৫

৪.২৮

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়
সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা

১২.৭৫

৮.৮৩

৪.৩৫

৭.৮৪%

১১.৩২%

২৩.০১%

হার%

সারনী- ৬ এ প্র তি ইন্ডাতিজ তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত

উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র

িু লনামূলক অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ

সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, জনপ্রতি শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর
িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল জনপ্রতি শ্রম বযয় ৪.৪৫% এবং ২০১৪-১৫ সাদল

৪৬.৫৮% বৃতি

সপদয়দছ । অনযতেদক সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হার তিতি বৎসর ২০১২-১৩
সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল ৩.৪৮%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৫.১৭% বৃতি সপদয়দছ । এ

ির্য তবদেষদর্ প্রিীয়মান হয় সয, সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযয়

বৃতির সাদর্ সাদর্

উৎপােনশীলিার সতহি সম্পৃি বযয় ক্রমা ি হাদর হ্রাস সপদয়দছ ।
শ্রম বযয় বৃতির

কারন ও প্রতিকার:

জনপ্রতি শ্রম

বযয় অতিতরি হাদর বৃতি

সপদয়দছ যা

প্রতিষ্ঠাদনর জনয সমাদটই িাল না। এ সর্দক উদিারদনর জনয

ওিারটাইম বযয়

হ্রাস করদি হদব।

-১২সারনী

- ৭

প্রতিটিতবতলটি অনুপাি (প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি)

সাল

তননথায়ক সমূহ
অবচয়(লক্ষ টাকায়)
অপাদরটিং প্রতিট (লক্ষ টাকায়)

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

৩৮.২০

৩৪.৬৩

৫৩.৪৮

১২৭০৫.৮৬ ৮৪৫৭.৩৯

৪৭১৯.৫৮

প্রতিটিতবতলটি

৪২.০৯%

২৭.৯৯%

১৫.৬২%

প্রতিট মাতজথন

৩৭.৩৮%

২৪.১৪%

১০.৩৫%

১.১৩

১.১৬

১.৫১

মূলধ্ন টানথওিার (লক্ষ টাকায়)

সারনী- ৭ এ প্র তি ইন্ডাতিজ তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য সমূহ তবদেষদর্ সেখ্া

পযথন্ত প্রতিটিতবতলটি

যায় সয, প্রতিটিতবতলটি তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল

১৪.১০%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২৬.৪৭% হ্রাস সপদয়দছ । প্রতিট মাতজথদনর সক্ষদত্র সেখ্া যায়
সয, তিতি বৎসর

২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.২৪%

সাদল উহা ২৭.০৩%

হ্রাস সপদয়দছ । অপরতেদক মূলধ্ন

এবং ২০১৪-১৫

টানথওিাদরর সক্ষদত্র সেখ্া যায়

সয,তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন টানথওিার

২০১৩-১৪ সাদল উহা

২.৬৬% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩৩.৬৩% বৃতে সপদয়দছ । প্রতিষ্ঠানটিদক লািজনক
প্রতিষ্ঠাদন পতরনি করদি হদল মূলধ্ন টানথওিার বৃতি করা আবশযক ।
প্রতিটিতবতলটি হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার: ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত

প্রতিটিতবতলটি হ্রাস পাওয়ায়

অনযিম কারন তহদসদব সেখ্া যায সয, উি বৎসর

সমূদহ িায়ী মূলধ্ন আনুপাতিক হাদর কম তছল ।

-১৩-

নযাশনাল টিউবস তলতমদটড
নযাশনাল টিউবস তলতমদটড বাংলাদেশ ইস্পাি ও প্রদকৌশল কদপথাদরশন এর একটি
প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠান ১৯৬৪ সাদল িাতপি হয় এবং ১৯৬৪ সাদল ১ম তমল, ১৯৮০ সাদল
২য় তমল এবং ১৯৮২ সাদল ৩য় তমদলর উৎপােন কাযথক্রম শুরু কদর । প্রতিষ্ঠানটির ১৩১১৪২ টং ী তশি এলাকা, টং ী,
আই, এম এস

াজীপুদর অবতিি । এ প্রতিষ্ঠানটি প্রধ্ান েবয তহদসদব তজ

এবং এতপআই পাইপ এবং

প্রস্ত্িি কদর র্াদক।

২০১৪-২০১৫ সাদলর প্রাপ্ত

িদর্যর তিতিদি প্রতিষ্ঠাদন ৩৩৩ জন কমথকিথ া, কমথচারী ও শ্রতমক তনদয়াতজি আদছ এবং
িায়ী সম্পদের পতরমান তছল এএএএএ.এএ লক্ষটাকা । প্রতিষ্ঠানটির সরবরাহকৃ ি ির্য
মাতিক ২০১৪-১৫ অর্থ বছদর কর/িযাট বাবে এএএ.এএ লক্ষ টাকা সরকারী সকাষা াদর
জমা তেদয়দছন ।
এএএএএএএ
এএএএ

সারর্ী - ১
সংদযাতজি মূলয উপাি
লক্ষ টাকায়
সাল
তননথায়ক সমূহ

এএএএ-

এএএএ-

এএএএ-

এএ

এএ

এএ

এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ
তবক্রয় ও অনযানয উৎস হদি আয়

এ

এ

এ

এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ
কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রচ

এ

এ

এ

এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ
সংদযাতজি মূলয

এ

এ

এ

-এএ-

সারনী - ১ এ নযাশনাল টিউবস তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫
সাল পযথন্ত সংদযাতজি মূলয

তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বৎসর

২০১২-১৩ সালদক তিতও

বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর সক্ষদত্র
সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর

২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৫৫.৪৬% ২০১৪-

১৫ সাদল ২৩.৪৬% বৃতি সপদয়দছ। উপদরাি সারনী সর্দক আরও সেখ্া যায় সয, তবক্রয় ও
অনযানয আদয়র

সক্ষদত্র ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৪.৯৬% বৃতি সপদয়দছ

তকন্তু ২০১৪-১৫ সাদল ২.২৬% হ্রাস সপদয়দছ । অপরতেদক কাচাাঁমাল ও অনযানয বযদয়র সক্ষদত্র
সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় বযয় ২০১৩-১৪ সাদল ৯.২০% এবং
২০১৪-১৫ সাদল ১৭.৬০% হ্রাস সপদয়দছ ।
সারনী - ২
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা

সাল
তননথায়ক সমূহ
জনশতি(সংখ্যা)

এএএএ-

এএএএ-

এএএএ-

এএ

এএ

এএ

এএএ

এএএ

এএএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ
এ.এএ

টাকায়)

এএ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ
সংদযাতজি মূলয অনুপাি %

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

জনপ্রতি তবক্রয় (লক্ষ টাকায়)

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

সারনী- ২ এ নযাশনাল টিউবস তলতমদটড

এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা তনরুপর্ করা হদয়দছ ।

অর্থ বছর ২০১২-

১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর ির্য সমূদহর িু লনা করা হদয়দছ
। শ্রম উৎপােনশীলিা সক্ষদএ সেখ্া যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩১৪ সাদল ৬২.২১% এবং

২০১৪-১৫ সাদল ১৪.৫৬%

বৃতি

সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয

অনুপাদির সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয
-১৫-

তিতও বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয অনুপাি ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.১৬%
এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৯.৮৩% বৃতি সপদয়দছ ।

অপরতেদক জনপ্রতি তবক্রদয়র সক্ষদত্র সেখ্া

যায় সয, তিতও বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় জনপ্রতি তবক্রয় ২০১৩-১৪ সাদল ২০.০১%

বৃতি সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৯.২৯% হ্রাস সপদয়দছ ।
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা হ্রাদসর কারন ও িার প্রতিকার

: সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র

মদধ্য ২০১৪-১৫ সাদল সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা কম র্াকার কারন তহদসদব
তচতহৃি করা যায় উি বৎসদর জনপ্রতি তবক্রয় কম তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয বাজার
সৃতষ্ট সহ জনপ্রতি তবক্রয় বৃতি করা প্রদয়াজন।
সারনী - ৩

মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
সাল
তননথায়ক সমূহ

িায়ী সম্পে (লক্ষ টাকায়)
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

এএএএ-

এএএএ-

এএএএ-

এএ

এএ

এএ

এএএএএ. এএএএএ. এএএএএ.
এএ

এএ

এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
(লক্ষ টাকায়)
মূলধ্ন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

সারনী ৩ এ নযাশনাল টিউবস তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন

তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি

অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । মূলধ্ন উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয,
তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন উৎপােনশীলিা ২০১৩-১৪ সাদল ৫০.০০%
এবং ২০১৪-১৫ সাদল উহা ২৫.০০% বৃতি সপদয়দছ । জনপ্রতি মূলধ্ন ঘনদত্বর সক্ষদত্র সেখ্া
যায় সয , তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৪.০২%বৃতি সপদয়দছ
তকন্ত ২০১৪-১৫ সাদল ৭.৭০% হ্রাস সপদয়দছ। শ্রম উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র
বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল শ্রম

যায় সয, তিতি

উৎপােনশীলিা ৬২.২১%

এবং

২০১৪-১৫ সাদল ১৪.৫৬% বৃতি সপদয়দছ। এ
-১৬সারনীর ির্য সমূদহর সাতবথক তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, মূলধ্ন

ঘনদত্বর হ্রাদসর সাদর্ সাদর্

মূলধ্ন উৎপােনশীলিাও আনুপাতিক হাদর হ্রাস সপদয়দছ ।

সারনী - ৪
তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার

সাল
তননথায়ক সমূহ

এএএএ-

এএএএ-

এএএএ-

এএ

এএ

এএ

এএ.এএ
এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

তবেুযৎ ও অনযানয জ্বালাতন বযয়

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

অতশিজতনি বযয়

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

কাাঁচামাল বযয়

এএ.এএ
এএ.এএ%

সমাট বযয়

%

এএ.এএ%

এএ.এএ
%

সংদযাতজি মূলয

এএ.এএ%

তবক্রয়

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

সারনী-

৪ এ নযাশনাল টিউবস তলতমদটড

এএ.এএ%

এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
তনরুপর্ করা হদয়দছ ।
বছদরর
তহদসদব

অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয

সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, তবক্রয়

সংদযাতজি

মূলয

তিতি

বৎসর

১৩.১৬%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৯.৮৩%

২০১২-১৩

সাদলর

িু লনায়

২০১৩-১৪

সাদল

বৃতি সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয বৃতির কারন

তহদসদব সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সমাট বযয়

২০১৩-১৪ সাদল

১৩.১৬%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৯.৮৩% হ্রাস সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয বৃতি করার লদক্ষয
অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ এবং কাচাাঁমাল ও জ্বালাতন বযদয়র অপচয় সরাধ্ করা েরকার ।
-১৭সারনী

- ৫

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএএএ.এ

এএএএ.

এএএ.এএ

এ

এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

টাকায়)

এ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

কমথচারী প্রতি শ্রমবযয় (লক্ষ টাকায়)

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সমাট শ্রম বযয় (লক্ষ টাকায়)
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা (লক্ষ

সারনী - ৫ এ নযাশনাল টিউবস তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি

তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্

সেখ্া যায় সয, প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩১৪ সাদল ২০.০৭% বৃতি সপদয়দছ তকন্তু ২০১৪-১৫ সাদল ১১.৬৯%

হ্রাস

সপদয়দছ ।

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪
সাদল ৬২.২১% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৪.৫৬% বৃতি সপদয়দছ ।
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয় ২০১৪-১৫

অর্থ

বছদর প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় হ্রাস পাওয়ার কারন তহদসদব সেয়া যায় সয,উি বৎসদর
শ্রতমদকর েক্ষিা ও ননপুর্যিা কম তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয প্রতশক্ষদনর মাধ্যদম আরও
েক্ষ কদর সিালা েরকার।

-১৮সারনী - ৬
উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

জনপ্রতি শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা

এএ.এএ%

এএ.এএ

এএ.এএ%

%

হার%

সারনী- ৬ এ নযাশনাল টিউবস তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫
সাল পযথন্ত উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র

িু লনামূলক অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ

। এ সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, জনপ্রতি শ্রম বযয় সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতও
বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২৯.৫৯% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২৯.৯৩%
বৃতি সপদয়দছ । আবার প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪ সাদল ২৫.১১% বৃতি সপদয়দছ তকন্তু ২০১৪-১৫ সাদল ১১.৬৯%

হ্রাস

সপদয়দছ ।

অনযতেদক সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হার তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪ সাদল ৮.৭৫% হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫.৭৫% বৃতি সপদয়দছ। এ ির্য
তবদেষদর্

প্রিীয়মান হয় সয, সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযয় বৃতির সাদর্ সাদর্ উৎপােনশীলিার

সতহি সম্পৃি বযয় ক্রমা ি হাদর বৃতি সপদয়দছ ।

সংদযাতজি

মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হার বৃতির কারন ও প্রতিকার : সমীক্ষাধ্ীন

সমদয় ২০১৪-১৫ অর্থ বছদর সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হার বৃতির অনযিম
কারন উি বৎসরদ্বদয় শ্রতমকদের অেক্ষিার প্রতিিলন ঘদটদছ। এ সর্দক উদিারদনর জনয
শ্রতমকদেরদক েক্ষ কদর সিালা সহ সংদযাতজি মূলয বৃতি করা আবশযক।

--১৯-

সারনী

- ৭

প্রতিটিতবতলটি অনুপাি (প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি)

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩
অবচয় (লক্ষ টাকায়)
অপাদরটিং প্রতিট (লক্ষ টাকায়)
প্রতিটিতবতলটি%

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ
এএএএ.এ এএএএ.এ
এএএ.এএ

এ

এ

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এএ.এএ
প্রতিট মাতজথন
মূলধ্ন টানথওিার (লক্ষ টাকায়)

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সারনী-৭ এ নযাশনাল টিউবস তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত প্রতিটিতবতলটি

অনুপাি তনরূপর্ করা হদয়দছ। এ সারর্ীর ির্যসমূহ তবদেষদর্ সেখ্া

যায় সয, প্রতিটিতবতলটি তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল উহা
১.১৬%

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ০.৩০% বৃতি সপদয়দছ। প্রতিট মাতজথদনর সক্ষদত্র সেখ্া যায়

সয, তিতি বৎসর

২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল উহা ১৩.১২%

২০১৪-১৫ সাদল ৩.১৭% বৃতি সপদয়দছ । অপরতেদক মূলধ্ন
সয,তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

এবং

টানথওিাদরর সক্ষদএ সেখ্া যায়

২০১৩-১৪ সাদল উহা ৯.০৯% বৃতি সপদয়দছ

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৯.০৯% হ্রাস সপদয়দছ । প্রতিষ্ঠানটিদক লািজনক প্রতিষ্ঠাদন পতরনি
করদি হদল মূলধ্ন টানথওিার বৃতি করা আবশযক ।

-২০বাংলাদেশ সেড

িযাক্টরী তলোঃ

বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলতমদটড বাংলাদেশ ইস্পাি ও প্রদকৌশল কদপথাদরশন
এর একটি প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠান ১৯৮২ সাদল িাতপি হয় এবং এর অবকাঠাদমা তনমথান
কাজ সশষ হয় ১৯৮৫ তি: । ১৯৮৫ সাদল এর উৎপােন কাযথক্রম শুরু কদর । প্রতিষ্ঠানটি
২৬৫, টং ী তশি এলাকা,

াজীপুদর অবতিি । এ প্রতিষ্ঠানটি সসাডথ সস্ট্ইনদলস সরজার সেড

উৎপােন কদর র্াদক । ২০১৪-১৫ সাদলর প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি প্রতিষ্ঠাদন ১০০ জন কমথকিথ া,
কমথচারী ও শ্রতমক তনদয়াতজি আদছ এবং িায়ী সম্পদের পতরমান তছল ১৩৭৬.৬৯ লক্ষ টাকা
। প্রতিষ্ঠানটির সরবরাহকৃ ি ির্য মাতিক ২০১৪-১৫
লক্ষ টাকা সরকারী সকাষা াদর জমা তেদয়দছন ।

অর্থ বছদর কর/িযাট বাবে এএ.এএ

উৎপাতেি
পর্য

সারর্ী - ১
সংদযাতজি মূলয উপাি
লক্ষ টাকায়
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

তবক্রয় ও অনযানয উৎস হদি আয়

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রচ

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

সংদযাতজি মূলয

এএএ.এ

এএএ.এএ এএএ.এএ

সারনী - ১ এ বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪১৫সাল পযথন্ত সংদযাতজি মূলয তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বৎসর ২০১২-১৩ সালদক তিতি
বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর সক্ষদত্র

সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল
-২১২২.১৪%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪২.৪৯% হ্রাস সপদয়দছ । উপদরাি সারনী সর্দক আরও
সেখ্া যায় সয, তবক্রয় ও অনযানয আদয়র

সক্ষদত্র ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪

সাদল ১৬.২৮%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩৭.৩৬% হ্রাস সপদয়দছ । অপরতেদক কাচাাঁমাল ও
অনযানয বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতও বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪

সাদল ১১.৭০%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩৩.৩৪% হ্রাস সপদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর ির্য
তবদেষদন প্রিীয়মান হয় সয, আদয়র িু লনায় বযয় অতধ্ক হাদর বৃতি পাওয়ায় সংদযাতজি মূলয
কাতিি হাদর বৃতি পায়তন । এ অবিা সর্দক

উদওারদনর জনয অপ্রদয়াজনীয় বযয় হ্রাস পূবথক

তবক্রদয়র পতরমার্ অতধ্ক হাদর বৃতি করা েরকার ।
সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয় ২০১২-১৩সাল হদি

২০১৪-

১৫ অর্থ বছদর সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন তহদসদব উি তিন অর্থ বছদর আদয়র িু লনায়
খ্রচ অতধ্ক হদয়তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয বাজার সৃতষ্টর মাধ্যদম তবক্রদয়র পতরমান
বৃতি করদি

এবং প্রদয়াজনীয় খ্রচ হ্রাস করদি হব
সারনী -২
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
সাল

তননথায়ক সমূহ
জনশতি(সংখ্যা)

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএ

এএ

এএএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
(লক্ষ টাকায়)
সংদযাতজি মূলয অনুপাি %

এএ.এএ%

এএ.এএ

এএ.এএ%

%
জনপ্রতি তবক্রয় (লক্ষ টাকায়)

এএ.এএ

সারনী - ২ এ বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলতমদটড এর

এ.এএ

এ.এএ

২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা তনরুপর্ করা হদয়দছ ।

অর্থ বছর ২০১২-

১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর ির্য সমূদহর িু লনা করা হদয়দছ
। শ্রম উৎপােনশীলিার

সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল ২১.৪০% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫০.৫৮%

হ্রাস সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয

অনুপাদির সক্ষদত্র
-২২সেখ্া যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয অনুপাি
২০১৩-১৪ সাদল ৩.০৮% এবং ২০১৪-১৫ সাদল উহা ৩.৬০% হ্রাস সপদয়দছ । অপরতেদক
জনপ্রতি তবক্রদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয তিতও বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় জনপ্রতি
তবক্রয় ২০১৩-১৪

সাদল ১৫.৩৩% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪৬.০৯% হ্রাস সপদয়দছ । এ

সারনীর ির্য সমূদহর সাতবথক তবদেষদর্ প্রিীয়মান হয় সয, জনপ্রতি তবক্রয় হ্রাদসর সাদর্ সাদর্
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা ক্রমা িিাদব হ্রাস সপদয়দছ ।
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয়
১৪ এবং

২০১৩-

২০১৪-১৫অর্থ বছদর সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা হ্রাদসর কারন তহদসদব

সেখ্া যায় সয, উি েুই বৎসদর সংদযাতজি মূলয অনুপাদির হার কম তছল। এ সর্দক
উদিারদনর জনয সংদযাতজি মূলয অনুপাি বৃতি করদি হদব।
সারনী - ৩
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ

িায়ী সম্পে (লক্ষ টাকায়)
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

এ

এ

এ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ
টাকায়)
মূলধ্ন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)

সারনী - ৩ এ বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৩-১৪
সাল পযথন্ত মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক

তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । মূলধ্ন
উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন
উৎপােনশীলিা ২০১৩-১৪ সাদল ১৮.৫২%, এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪০.৭৪% হ্রাস

সপদয়দছ ।

জনপ্রতি মূলধ্ন ঘনদত্বর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয , তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সাদল যর্াক্রদম
উৎপােনশীলিার

৩.০০% ও ১৭.০১% হ্রাস সপদয়দছ।

শ্রম

সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪

সাদল ২১.৪০% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫০.৫৮%
সাতবথক তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, মূলধ্ন

হ্রাস সপদয়দছ

। এ সারনীর ির্য সমূদহর

ঘনদত্বর যর্াযর্ বযবহাদরর না হওয়ার

িদল

মূলধ্ন উৎপােনশীলিা বৃতি পায়তন ।
-২৩মূলধ্ন উৎপােনশীলিা হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র মদধ্য মূলধ্ন
উৎপােনশীলিা কম
র্াকার কারন

তহদসদব তচতহৃি করা যায় সয, উি

বৎসদর মূলধ্দনর ঘনদত্বর যর্াযর্

বযবহৃি হয়তন। এ সর্দক উদিারদনর জনয মূলধ্ন ঘনদত্বর যর্াযর্ বযবহার তনতিি করা
আবশযক।
সারনী - ৪
তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএ.এএ
এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

তবেুযৎ ও অনযানয জ্বালাতন বযয়

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এ%

অতশিজতনি বযয়

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

কাাঁচামাল বযয়

এএ.এএ
সমাট বযয়

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এএ.এএ
%

সংদযাতজি মূলয

এএ.এএ%

এএ.এএ%

তবক্রয়

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

সারনী- ৪ এ বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তল: এর ২০১২-১৩সাল হদি ২০১৪-১৫সাল পযথন্ত
তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার তনরুপর্ করা
হদয়দছ ।

অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর

সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, তবক্রয় তহদসদব
সংদযাতজি মূলয , তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয
৩.০৮% এবং ২০১৪-১৫ সাদল উহা ৩.৬০% হ্রাস সপদয়দছ ।
সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল

উি হ্রাদসর কারন তহদসদব
সমাট বযয় ২০১৩-১৪ সাদল

৩.০৮%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩.৬০% বৃতি সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয বৃতি করার লদক্ষয
অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ এবং কাচাাঁমাল ও জ্বালাতন বযদয়র অপচয় সরাধ্ করা েরকার ।
-এএতবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার : সমীক্ষাধ্ীন সমদয় ২০১৩-১৪ ও
২০১৪-১৫

অর্থ বছদর খ্রচ সবশী র্াকার কারদন উি বৎসর সমূদহ সংদযাতজি মূলয হ্রাস

সপদয়তছল।

এ সর্দক উদিারদনর জনয কাাঁচামাল অপচয় সরাধ্ পূবথক অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ হ্রাস

করদি হদব।

সারনী

- ৫

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

সমাট শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)

এএএ.এএ

এএএ.এএ

এএএ.এএ

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

টাকায়)

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

কমথচারী প্রতি শ্রমবযয়(লক্ষ টাকায়)

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ

সারনী-৫ এ বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তল: এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্

সেখ্া যায় সয, প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩১৪ সাদল ২৭.০৫% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪৭.৮০% হ্রাস সপদয়দছ। প্রতিদযাত িামূলক শ্রম
বযয় অনুপাি হ্রাস পাওয়ার কারন তহদসদব তচতিি করা যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩
সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত

সংদযাতজি

মূদলয শ্রম

উৎপােনশীলিা আনুপাতিক হাদর কম তছল । আবার জনপ্রতি শ্রম বযয় সমীক্ষাধ্ীন সমদয়
ক্রমা ি বৃতি পাওয়ায় প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় বৃতি পায়তন ।
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার : সমীক্ষাধ্ীন সময় ২০১০-১১
হদি

২০১৩-১৪ অর্থ বছদর প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় কম তছল। এর অনযিম কারন হল

উি

বৎসর গুদলাদিজনপ্রতি শ্রম বযয় অতধ্ক তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয সংদযাতজি

মূলয বৃতি করদি হদব।
-এএসারনী - ৬
উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

জনপ্রতি শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এএএ.এএ

%

%

সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা
হার%

এএ.এএ%

সারনী-

৬ এ বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তল: এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল

পযথন্ত উৎপােনশীলিার সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ
সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া য়ায় সয, জনপ্রতি শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর
িু লনায় ২০১৩-১৪

সাদল ৭.৮৬%বৃতি সপদয়দছ এবং ২০১৩-১৪ সাদল ৫.৩৬%

হ্রাস

সপদয়দছ । অনযতেদক প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪ সাদল ২৭.০৫ % এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪৭.৮০% হ্রাস সপদয়দছ। এছাড়া
সংদযাতজি

মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হাদরর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩

সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল উহা ২৩.২৯% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫৭.৮০% বৃতি

সপদয়দছ । এ ির্য তবদেষদর্

প্রিীয়মান হয় সয, জনপ্রতি শ্রম বযয় বৃতির সাদর্ সাদর্

সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হার বৃতি সপদয়দছ।
জনপ্রতি শ্রম বযয়বৃতির কারন ও প্রতিকার : সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র ২০১৩-১৪ সাদল

জনপ্রতি

শ্রম বযয় অতধ্ক তছল। এর অনযিম কারন তহদসদব সেখ্া যায় সয ,উি বৎসর সমূদহ
সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হার সবশী তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় বৃতি করদি হদব।

-২৬সারনী

- ৭

প্রতিটিতবতলটি অনুপাি (প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি)

সাল

তননথায়ক সমূহ

অবচয়(লক্ষ টাকায়)
অপাদরটিং প্রতিট (লক্ষ টাকায়)
প্রতিটিতবতলটি%

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

(এএ.এএ)

(এএ.এএ)

এ.এএ%

(এ.এএ)% (এ.এএ)%
(এএ.এএ)

এএ.এএ% (এ.এএ)%

প্রতিট মাতজথন%
মূলধ্ন টানথওিার (লক্ষ টাকায়)

এ.এএ

সারনী- ৭ এ বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তল:
২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত প্রতিটিতবতলটি

এ.এএ

%
এ.এএ

এর ২০১২-১৩ সাল হদি

অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্যসমূহ

তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, প্রতিটিতবতলটি তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪

সাদল

৭.২৪%

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৩.১৩% হ্রাস সপদয়দছ। প্রতিট মাতজথদনর সক্ষদত্র সেখ্া

যায় সয, তিতি বৎসর
২০১৪-১৫ সাদল

২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল

১২.২৩% এবং

(২৭.৮৯% হ্রাস সপদয়দছ। অপরতেদক মূলধ্ন টানথওিাদরর সক্ষদত্র সেখ্া

যায় সয,তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন টানথওিার ২০১৩-১৪সাদল ১৩.১২%
এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩৬.০৭% হ্রাস সপদয়দছ ।
প্রতিটিতবতলটি হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার: সমীক্ষাধ্ীন সময় মদধ্য ২০১২-১৩সাল হদি ২০১৩১৪ সাল পযথন্ত

প্রতিটিতবতলটির হার

কম তছল। এর অনযিম কারন উি বৎসদর অপাদরটিং

প্রতিট ও প্রতিট মাতজথন কম তছল । এ সর্দক উদিারদনর জনয

অপাদরটিং প্রতিট ও প্রতিট

মাতজথন বৃতি করা আবশযক।

-২৭বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড
বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড বাংলাদেশ সটতলকতমতনদকশন এর একটি
প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠান ১৯৬৭ সাদল িাতপি হয় এবং এর অবকাঠাদমা তনমথান কাজ সশষ হয়
১৯৭০ তি: । ১৯৭২ সাদল এর উৎপােন কাযথক্রম শুরু কদর । প্রতিষ্ঠানটি তশদরামতন তশি
এলাকা, ডাকঘর : সসানালী জুট তমলস, খ্ুলনা -৯২০৬ অবতিি । এ প্রতিষ্ঠানটি

সটতলদিান

সকবল ও িার (কপার সকবল ও অপটিকযাল িাইবার সকবল ) উৎপােন কদর র্াদক ।
২০১৪-১৫ সাদলর প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি প্রতিষ্ঠাদন ২৫৩ জন কমথকিথ া, কমথচারী ও শ্রতমক
তনদয়াতজি আদছ এবং িায়ী সম্পদের পতরমান তছল ৯৬৩.৭৩ লক্ষ

টাকা । প্রতিষ্ঠানটির

সরবরাহকৃ ি ির্য মাতিক ২০১৪-১৫ অর্থ বছদর কর/িযাট বাবে ৬৭৭.৭১ লক্ষ
সরকারী সকাষা াদর জমা তেদয়দছন ।
উৎপাতেি
পর্য

টাকা

সারর্ী - ১
সংদযাতজি মূলয উপাি

লক্ষ টাকা
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ
তবক্রয় ও অনযানয উৎস হদি আয়

এ

এ

এ

এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ
কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রচ

এ

এ

এ

এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ
সংদযাতজি মূলয

সারনী -

এ

এ

এ

১ এ বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত সংদযাতজি মূলয তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বৎসর ২০১২-১৩ সালদক তিতি
বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা
-২৮হদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর
িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৯.৩৮% হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২০.৫৩% বৃতি
সপদয়দছ । উপদরাি সারনী সর্দক আরও সেখ্া যায় সয, তবক্রয় ও অনযানয আদয়র
২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৯.৯৫% হ্রাস সপদয়দছ
১৭.১৪%

সক্ষদত্র

এবং ২০১৪-১৫ সাদল

বৃতি সপদয়দছ । অপরতেদক কাচাাঁমাল ও অনযানয বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয,

তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় বযয় ২০১৩-১৪ সাদল ১০.৫৪% হ্রাস সপদয়দছ এবং
২০১৩-১৪ সাদল ১৩.৬৩%

বৃতি

সপদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর ির্য তবদেষদর্

প্রিীয়মান

হয় সয, আদয়র িু লনায় বযয় অতধ্ক হাদর বৃতি পাওয়ায় সংদযাতজি মূলয কাতিি হাদর বৃতি
পায়তন । এ অবিা সর্দক

উদওারদনর জনয অপ্রদয়াজনীয় বযয় হ্রাস পূবথক তবক্রদয়র পতরমার্

অতধ্ক হাদর বৃতি করা েরকার ।
সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র মদধ্য ২০১১-১২সাল
হদি ২০১৩-১৪ সাল পযথন্ত সংদযাতজি মূলয হ্রাস পাওয়ার অনযিম কারন সমূহ হল তবক্রদয়র
পতরমান কম তছল ও অনযনয বযয় অতধ্ক তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয বাজার সৃতষ্টর
মাধ্যদম তবক্রদয়র পতরমান বৃতি করা এবং কাাঁচামাদলর অপচয় সরাধ্কদি অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ
হ্রাস করা।
সারনী - ২
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
সাল

তননথায়ক সমূহ
জনশতি(সংখ্যা)
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ
টাকায়)

২০১২-১৩
এএএ

২০১৩-১৪
এএএ

২০১৪-১৫
এএএ

এএ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ
সংদযাতজি মূলয অনুপাি%
জনপ্রতি তবক্রয় (লক্ষ টাকায়)

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

সারনী - ২ এ বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড এর ২০১২-১৩সাল হদি ২০১৪-১৫
সাল পযথন্ত সংদযাতজি মূদলয শ্রম

উৎপােনশীলিা তনরুপর্ করা হদয়দছ ।

অর্থ বছর

২০১২-১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর ির্য সমূদহর িু লনা করা
হদয়দছ । শ্রম উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল
১৩.০৫% হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২৪.৯০% বৃতি

সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয

অনুপাদির সক্ষদত্র
-২৯সেখ্া যায় সয,তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয
অনুপাি ২০১৩-১৪ সাদল ০.৩২% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১.৪৭% বৃতি সপদয়দছ। জনপ্রতি
তবক্রদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় , ২০১৩-১৪ সাদল
১৩.৯০% হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২১.৩০% বৃতি

সপদয়দছ ।

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ

সমীক্ষাধ্ীন সময়

২০১৩-১৪ সাদল

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা হ্রাদসর অনযিম কারন তহদসদব সেখ্া

যায় সয, উি

বৎসর সমূদহ জনপ্রতি তবক্রদয়র পতরমান কম তছল। এ সর্দক উদিারদনর

জনয বাজার সৃতষ্টর মাধ্যদম তবক্রদয়র পতরমান বৃতি করা েরকার।
সারনী - ৩
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএএএ.এ

িায়ী সম্পে (লক্ষ টাকায়)

এ

মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

এএএ.এএ এএএ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ
টাকায়)
মূলধ্ন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)

সারনী - ৩ এ বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫
সাল পযথন্ত মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক

তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । মূলধ্ন
উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন
উৎপােনশীলিা ২০১৩-১৪ সাদল ১.৭% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩৫.৩৯% বৃতি সপদয়দছ। শ্রম

উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.০৫%
সপদয়দছ । মূলধ্ন ঘনদত্বর

হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২৪.৯০% বৃতি

সক্ষদত্র তিতি

বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল মূলধ্ন ঘনত্ব ১৪.২৯% এবং ২০১৪-১৫
সাদল ৭.০২ % হ্রাস সপদয়দছ । এ সারনীর ির্য সমূদহর সাতবথক তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয,
তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাল

হদি ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত মূলধ্ন

ঘনদত্বর যর্াযর্ বযবহার না হওয়ার
-৩০িদল মূলধ্ন উৎপােনশীলিা িু লনামূলক কম বৃতে সপদয়দছ।
সারনী - ৪
তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএ.এএ
কাাঁচামাল বযয়
তবেুযৎ ও অনযানয জ্বালাতন বযয়
অতশিজতনি বযয়

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এ.এ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এএ.এএ
সমাট বযয়

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এএ.এএ
সংদযাতজি মূলয
তবক্রয়

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

সারনী- ৪ এ বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি
২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা
হার তনরুপর্ করা হদয়দছ ।
অনযানয বছদরর

অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন

সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয,

তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয তিতি বৎসর সংদযাতজি মূলয অনুপাদির সক্ষদত্র সেখ্া যায়
সয,তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয অনুপাি ২০১৩-১৪ সাদল ০.৩২%
এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১.৪৭% বৃতি সপদয়দছ।
সমাট

তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

বযয় ২০১৩-১৪ সাদল ০.৩২% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১.৪৭% হ্রাস সপদয়দছ।

সংদযাতজি মূলয বৃতি করার লদক্ষয অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ এবং কাচাাঁমাল ও জ্বালাতন বযদয়র
অপচয় সরাধ্ করা েরকার ।
তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয এএ এএএএএএএ কারন ও প্রতিকারোঃ

সমীক্ষাধ্ীন

সমদয়র মদধ্য ২০১৩-১৪সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূদলয
শিকরা হার কম বৃতে পাওয়ার অনযিম কারন তহদসদব সেখ্া যায় সয,
-৩১উি বৎসর গুদলাদি অতধ্ক কাাঁচামাল বযয় হদয়দছ। এ সর্দক উদিারদনর জনয কাাঁচা মাদলর
অপচয় সরাধ্ করা আবশযক
সারনী

- ৫

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

সমাট শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)

এএএ.এএ

এএএ.এএ

এএএ.এএ

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা (লক্ষ
টাকায়)
কমথচারী প্রতি শ্রমবযয় (লক্ষ টাকায়)

সারনী - ৫ এ বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪১৫ সাল পযথন্ত প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য
তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪ সাদল ১৭.১২%হ্রাস সপদয়দছ

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৮.১১% বৃতি সপদয়দছ ।

আবার শ্রম উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল
১৩.০৫% হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২৪.৯০% বৃতি

সপদয়দছ । অপর তেদক

জনপ্রতি শ্রম বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪
সাদল ৪.৬৪% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৫.২৩% বৃতি সপদয়দছ ।
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় হ্রাদসর কারন ও প্রতিকার : সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র ২০১৩-১৪ সাদল

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

হ্রাদসর কারন তহদসদব সেখ্া যায় সয, উি বৎসর সমূদহ

জনপ্রতি শ্রম বযয় অতধ্ক তছল এবং শ্রম উৎপােনশীলিা কম তছল । এ সর্দক উদিারদনর
জনয সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা বৃতি করা েরকার ।

-৩২সারনী - ৬
উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি
সাল

তননথায়ক সমূহ

জনপ্রতি শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ
সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা
হার%

সারনী

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

৬ এ বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ ।
এ সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয,জনপ্রতি শ্রম বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি
বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৪.৬৪% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৫.২৩%
বৃতি সপদয়দছ । অনযতেদক প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর
িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৭.১২%হ্রাস সপদয়দছ
। এছাড়া সংদযাতজি

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৮.১১% বৃতি সপদয়দছ

মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হাদরর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর

২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬.১৯%বৃতি সপদয়দছ এবং ২০১৩-১৪ সাদল
২.২২% হ্রাস সপদয়দছ ।
জনপ্রতি শ্রম বযয় বৃতির কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র মদধ্য বছদর জনপ্রতি শ্রম বযয়

বৃতি সপদয়দছ িার অনযিম কারন তহদসদব সেখ্া যায় সয উি বৎসদর প্রতিদযাত িামূলক শ্রম
বযয় কম তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় বৃতি করা েরকার।

-৩৩সারনী

- ৭

প্রতিটিতবতলটি অনুপাি (প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি)

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩
অবচয়(লক্ষ টাকায়)

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ
এএএএ.এ এএএএ.এ এএএএ.এ

অপাদরটিং প্রতিট (লক্ষ টাকায়)
প্রতিটিতবতলটি%

এ

এ

এ

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

%

%

%

এএ.এএ
প্রতিট মাতজথন%

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

মূলধ্ন টানথওিার (লক্ষ টাকায়)

সারনী- ৭ এ বাংলাদেশ সকবল তশি তলতমদটড এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫
সাল পযথন্ত প্রতিটিতবতলটি

অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্যসমূহ তবদেষদর্

সেখ্া যায় সয, প্রতিটিতবতলটি তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল

১৫.৪৫% হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫৯.৪৯% বৃতি সপদয়দছ। প্রতিট মাতজথদনর সক্ষদত্র
সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর

২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১.৮৭% বৃতি সপদয়দছ।

২০১৩-১৪ সাদল

৩.৪৭% হ্রাস

অপরতেদক মূলধ্ন টানথওিাদরর সক্ষদত্র

সেখ্া যায় সয,তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন টানথওিার ২০১৩-১৪সাদল
০.৮৪% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩১.৩৮% বৃতি

সপদয়দছ ।

প্রতিটিতবতলটি হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র মদধ্য ২০১৩-১৪ সাদল
প্রতিটিতবতলটি সবদচদয় কম তছল। এর অনযিম কারন উি বৎসদর অপাদরটিং প্রতিট, প্রতিট
মাতজথন এবং মূলধ্ন টানথওিার

কম তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয অপাদরটিং

প্রতিট,প্রতিটমাতজথন ও মূলধ্ন টানথওিার বৃতি করা প্রদয়াজন।

-৩৪সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ
সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ

একটি সবসরকারী তশি প্রতিষ্ঠান ।

এ প্রতিষ্ঠান ১৯৫৫

সাদল একমাত্র িাউতন্ড্র ইউতনট িাতপি হয় এবং পরবিীদি ১৯৬৩ সাদলর মদধ্য ইতিতনয়াতরং
ও এতগ্রকালচারাল ইউতনট িাপনসহ উৎপােন কাযথক্রম শুরম্ন কদরন। প্রতিষ্ঠানটি কামার াড়ী,
বগুড়া শহর, সপাোঃ ও সজলা -বগুড়ায় অবতিি । এ প্রতিষ্ঠানটি

সকাোল, ধ্ান িাং াদনার

তবতিন্ন যন্ত্রাংশ উৎপােন কদর র্াদক । ২০১৪-২০১৫ সাদলর প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি প্রতিষ্ঠাদন
৪৬ জন
কমথকিথ া, কমথচারী ও শ্রতমক তনদয়াতজি আদছ এবং িায়ী সম্পদের পতরমান তছল এএ.এএ
লক্ষ

টাকা । প্রতিষ্ঠানটির সরবরাহকৃ ি ির্য মাতিক ২০১৪-১৫ অর্থ বছদর কর/িযাট বাবে

৫.৬৭ লক্ষ টাকা সরকারী সকাষা াদর জমা তেদয়দছন ।
উৎপাতেি
পর্য

সারর্ী - ১
সংদযাতজি মূলয উপাি
লক্ষ টাকা
তননথায়ক সমূহ

সাল

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

তবক্রয় ও অনযানয উৎস হদি আয়

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

কাাঁচামাল ও অনযানয খ্রচ

এএ.এএ

সংদযাতজি মূলয

এএ.এএ

এএ.এএ

সারনী - ১ এ সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত সংদযাতজি মূলয
-৩৫তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বৎসর ২০১২-১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন
অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি
বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১.৫৪% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২.৫৫%
বৃতি সপদয়দছ । উপদরাি সারনী সর্দক আরও সেখ্া যায় সয, তবক্রয় ও অনযানয আদয়র
সক্ষদত্র ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩.০৪% হ্রাস সপদয়দছ
সাদল ২.৮৩%

এবং ২০১৪-১৫

বৃতি সপদয়দছ । অপরতেদক কাচাাঁমাল ও অনযানয বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায়

সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় বযয় ২০১৩-১৪ সাদল ৩.৭৫% হ্রাস সপদয়দছ
এবং ২০১৩-১৪ সাদল ২.৮৭%

বৃতি

সপদয়দছ । সংদযাতজি মূদলযর ির্য তবদেষদর্

প্রিীয়মান হয় সয, আদয়র িু লনায় বযয় অতধ্ক হাদর বৃতি পাওয়ায় সংদযাতজি মূলয কাতিি
হাদর বৃতি পায়তন । এ অবিা সর্দক

উদওারদনর জনয অপ্রদয়াজনীয় বযয় হ্রাস পূবথক

তবক্রদয়র পতরমার্ অতধ্ক হাদর বৃতি করা েরকার ।
সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ
সংদযাতজি মূলয কম বৃতি পাওয়ায়

সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র মদধ্য

সাদল

অনযিম কারন তহদসদব তচতহৃি করা যায় সয, উি

বৎসর আদয়র িু লনায় বযয় অতধ্ক তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয কাাঁচামাদলর অপচয়
সরাধ্ কদি অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ হ্রাস করা প্রদয়াজন।
সারনী - ২
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
সাল

তননথায়ক সমূহ
জনশতি(সংখ্যা)
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
(লক্ষ টাকায়)

২০১২-১৩
এএ

২০১৩-১৪
এএ

২০১৪-১৫
এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ
সংদযাতজি মূলয অনুপাি %
জনপ্রতি তবক্রয় (লক্ষ টাকায়)

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সারনী - ২ এ সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর ২০১২-১৩সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত সংদযাতজি মূদলয
-৩৬শ্রম

উৎপােনশীলিা তনরুপর্ করা হদয়দছ ।

অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি

বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর ির্য সমূদহর িু লনা করা হদয়দছ । শ্রম
উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৪৪% এবং
২০১৪-১৫ সাদল ২.৪৪% বৃতি

সপদয়দছ । সংদযাতজি মূলয অনুপাদির সক্ষদত্র সেখ্া যায়

সয,তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয অনুপাি ২০১৩-১৪ সাদল ০.৬৪%
বৃতি সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ০.০৪% হ্রাস সপদয়দছ। জনপ্রতি তবক্রদয়র সক্ষদত্র সেখ্া
যায় সয, তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৯৮% হ্রাস সপদয়দছ এবং
২০১৪-১৫ সাদল ২.৯৮% বৃতি

সপদয়দছ

সংদযাতজি মূলয হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয়র মদধ্য ২০১৩-১৪ সাদল
সংদযাতজি মূদলয শ্রম
উৎপােনশীলিা হ্রাদসর অনযিম কারন তছল উি বৎসদর সংদযাতজি মূলয অনুপাদির হার ও
জনপ্রতি তবক্রয় সদন্তাষজনক তছল না। এ সর্দক উদিারদনর জনয সংদযাতজি মূলয অনুপাি ও
জনপ্রতি তবক্রয় বৃতি করা প্রদয়াজন।
সারনী - ৩
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
সাল

তননথায়ক সমূহ

িায়ী সম্পে (লক্ষ টাকায়)
মূলধ্ন উৎপােনশীলিা
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ
টাকায়)

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

মূলধ্ন ঘনত্ব (লক্ষ টাকায়)

সারনী - ৩

এ.এএ

এ.এএ

এ সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

তনরুপর্ করা হদয়দছ । অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক

তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয বছদরর সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । মূলধ্ন
উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন
উৎপােনশীলিা ২০১৩-১৪ সাদল ৬.৬৩% বৃতি সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১.২১%হ্রাস
সপদয়দছ। শ্রম উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল
২.৪৪% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২.৪৪%
-৩৭বৃতি

সপদয়দছ । মূলধ্ন ঘনদত্বর

সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

২০১৩-১৪ সাদল মূলধ্ন ঘনত্ব ৮% হ্রাস সপদয়দছ

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪ % বৃতি সপদয়দছ

। এ সারনীর ির্য সমূদহর সাতবথক তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর
িু লনায় ২০১৩-১৪ সাল
হওয়ার

হদি ২০১৪-১৫ সাল পযথন্ত মূলধ্ন

িদল মূলধ্ন উৎপােনশীলিা

ঘনদত্বর যর্াযর্ বযবহার না

িু লনামূলক কম বৃতে সপদয়দছ।

মূলধ্ন উৎপােনশীলিা কম বৃতে পাওয়ার কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয় মূলধ্ন
উৎপােনশীলিা সবদচদয়

কম বৃতে পাওয়ার অনযিম কারন তহদসদব উি বৎসদর মূলধ্ন

ঘনত্ব সবদচদয় কম তছল।এ সর্দক উদিারদনর জনয

মূলধ্ন ঘনত্ব বৃতি পূবথক মূলধ্দনর যর্াযর্ বযবহার করা েরকার।
সারনী - ৪
তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএ.এএ
কাাঁচামাল বযয়

তবেুযৎ ও অনযানয জ্বালাতন বযয়
অতশিজতনি বযয়

এএ.এএ%

%

এএ.এএ|

এএ.এএ

%

%

এএ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এএ.এএ%

এএ.এএ
সমাট বযয়

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এএ.এএ
সংদযাতজি মূলয
তবক্রয়

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এএএ.এএ এএএ.এএ এএএ.এএ

সারনী- ৪ এ সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-

১৫ সাল পযথন্ত তবক্রয় তহদসদব সংদযাতজি মূলয, কাচাাঁমাল ও অনযানয খ্রদচর শিকরা হার
তনরুপর্ করা হদয়দছ ।
বছদরর

অর্থ বছর ২০১২-১৩ সালদক তিতি বৎসর ধ্দর সমীক্ষাধ্ীন অনযানয

সাদর্ িু লনা করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্ সেখ্া যায় সয, তবক্রয়

তহদসদব সংদযাতজি মূলয তিতি বৎসর সংদযাতজি মূলয অনুপাদির সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয,তিতি
বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় সংদযাতজি মূলয অনুপাি ২০১৩-১৪ সাদল ০.৬৪% বৃতি
সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ০.০৪% হ্রাস সপদয়দছ।
-৩৮তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
হ্রাস সপদয়দছ এবং ২০১৪-১৫ সাদল ০.০৪% বৃতি

সমাট

বযয় ২০১৩-১৪ সাদল ০.৬৪%

সপদয়দছ। সংদযাতজি মূলয বৃতি করার

লদক্ষয অপ্রদয়াজনীয় খ্রচ এবং কাচাাঁমাল ও জ্বালাতন বযদয়র অপচয় সরাধ্ করা েরকার ।
সারনী

- ৫

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ

সমাট শ্রম বযয়(লক্ষ টাকায়)
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা(লক্ষ
টাকায়)
কমথচারী প্রতি শ্রমবযয়(লক্ষ টাকায়)

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

সারনী - ৫ এ সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫ সাল
পযথন্ত প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্য তবদেষদর্
সেখ্া যায় সয, প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩১৪ সাদল ৩.৯০%

হ্রাস সপদয়দছ । আবার শ্রম

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১১.৭২%

উৎপােনশীলিার সক্ষদত্র তিতি বছর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৪৪% এবং
২০১৪-১৫ সাদল ২.৪৪% বৃতি

সপদয়দছ । অপর তেদক জনপ্রতি শ্রম বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায়

সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬.২৫% এবং ২০১৪-১৫ সাদল
১৫.৬৩% বৃতি সপদয়দছ ।
প্রতিদযাত িামূলক

শ্রম

বযয়

হ্রাদসর

কারন

ও

প্রতিকারোঃ

সমীক্ষাধ্ীন

সমদয়

প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় সবদচদয় কম তছল । এর অনযিম কারন হল উি বৎসদর
সংদযাতজি মূদলয শ্রম উৎপােনশীলিা
বৃতি সহ সংদযাতজি মূদলয শ্রম

কম তছল। এ সর্দক উদিারদনর জনয সংদযাতজি মূলয

উৎপােনশীলিা বৃতি করা।
-৩৯সারনী - ৬

উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি

সাল

তননথায়ক সমূহ
২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

জনপ্রতি শ্রম বযয় (লক্ষ টাকায়)
প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ
সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা
হার%

সারনী

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

৬ এ সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫

সাল পযথন্ত উৎপােনশীলিা সতহি সম্পৃি বযদয়র িু লনামূলক অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ ।
এ সারনীর ির্য তবেষদর্ সেখ্া যায় সয,জনপ্রতি শ্রম বযদয়র সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি
বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৬% বৃতি
সপদয়দছ । অনযতেদক প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয় তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২০১৩-১৪ সাদল ৩.৯০% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১১.৭২% হ্রাস সপদয়দছ । এছাড়া সংদযাতজি
মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হাদরর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয, তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর
িু লনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৯৫% এবং ২০১৩-১৪ সাদল ১০.৬৯% বৃতি
এ ির্য তবদেষদর্

প্রিীয়মান হয় সয, প্রতিদযাত িামূলক শ্রম বযয়

সাদর্ সংদযাতজি মূদলয শ্রম বযদয়র শিকরা হার হ্রাস-বৃতি সপদয়দছ।

সপদয়দছ ।
হ্রাস-বৃতির সাদর্

-৪০সারনী

- ৭

প্রতিটিতবতলটি অনুপাি (প্রাপ্ত িদর্যর তিতিদি)

সাল

তননথায়ক সমূহ

অবচয়(লক্ষ টাকায়)
অপাদরটিং প্রতিট (লক্ষ টাকায়)

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এ.এএ

এএ.এএ
প্রতিটিতবতলটি%
প্রতিট মাতজথন%
মূলধ্ন টানথওিার (লক্ষ টাকায়)

এএ.এএ%

%

এএ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এ.এএ%

এএ.এএ

এএ.এএ

এএ.এএ

সারনী- ৭ এ সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ এর ২০১২-১৩ সাল হদি ২০১৪-১৫
সাল পযথন্ত প্রতিটিতবতলটি

অনুপাি তনরুপর্ করা হদয়দছ । এ সারনীর ির্যসমূহ তবদেষদর্

সেখ্া যায় সয, প্রতিটিতবতলটি তিতি বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়
২.০৪%

২০১৩-১৪ সাদল

এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৮.৯৫% হ্রাস সপদয়দছ । প্রতিট মাতজথদনর সক্ষদত্র সেখ্া যায়

সয, তিতি বৎসর

২০১২-১৩ সাদলর িু লনায়

সাদল ১.৪৯% হ্রাস সপদয়দছ ।

২০১৩-১৪ সাদল

.২২% এবং ২০১৪-১৫

অপরতেদক মূলধ্ন টানথওিাদরর সক্ষদত্র সেখ্া যায় সয,তিতি

বৎসর ২০১২-১৩ সাদলর িু লনায় মূলধ্ন টানথওিার ২০১৩-১৪ সাদল ২.৩৭%বৃতি
এবং ২০১৪-১৫ সাদল ০.৯৮% হ্রাস সপদয়দছ

বৃতি

সপদয়দছ

।

প্রতিটিতবতলটি হ্রাদসর কারন ও প্রতিকারোঃ সমীক্ষাধ্ীন সমদয় প্রতিটিতবতলটি ও প্রতিট মাতজথন
ঋর্াত্নক অবিায় তছল। এর অনযিম কারন হল মূলধ্ন
সর্দক উদিারদনর জনয মূলধ্ন

টানথওিার খ্ুবই কম তছল

।

এ

টানথওিার বৃতির সকান তবকি সনই।

-৪১পতরতশষ্ট সারর্ী
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পশরশশিপ্রশতষ্ঠাকির িাম ও ঠি ািা
১। প্র তি ইন্ডাতিজ তলোঃ , বাবরকুন্ড, চট্রগ্রাম।
২। নযাশনাল টিউবস তলোঃ

, ১৩১-১৪২ টং ী তশি এলাকা,টং ী, াজীপুর।

৩। বাংলাদেশ সেড িযাক্টরী তলোঃ , ২৬৫, টং ী তশি এলাকা, টং ী, াজীপুর।
৪। বাংলাদেশ সকবলস তশি তলোঃ , তশদরামতর্ তশি এলাকা,খ্ুলনা।
৫। সমসাসথ জাদহে সমটাল ইন্ডাতিজ , কামার াড়ী,বগুড়া।

-৪৭পশরশশি-খ
জািীয় উৎপােনশীলিা পতরষে(এনতপতস)
১। তশি মন্ত্রর্ালদয়র োতয়দত্ব তনদয়াতজি মাননীয় মন্ত্রী
সিাপতি

২। সতচব, তশি মন্ত্রর্ালয়
সেসয

৩। সতচব, পতরকিনা মন্ত্রর্ালয়

সেসয

৪। সতচব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রর্ালয়
সেসয
৫। সতচব, কৃ তষ মন্ত্রর্ালয়

সেসয

৬।সতচব,বাতর্জযমন্ত্রর্ালয়
সেসয
৭। সতচব, সড়ক ও সড়ক পতরবহন তবিা ,সড়ক সযা াদযা

ও সসিু মন্ত্রর্ালয়

সেসয
৮। সতচব, জ্বালানী ও খ্তনজ সম্পে তবিা , তবেুযৎ ,জ্বালানী ও খ্তনজ সম্পে মন্ত্রর্ালয়
সেসয
৯। সতচব, তবেুযৎ তবিা ,তবেুযৎ ,জ্বালানী ও খ্তনজ সম্পে
সেসয
১০। সতচব, শ্রম ও কমথসংিান মন্ত্রর্ালয়
সেসয
১১। সতচব, ির্য মন্ত্রর্ালয়
সেসয
১২। উপাচাযথ, বাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রযুতি তবশ্বতবেযালয়
সেসয
১৩। উপাচাযথ, বাংলাদেশ কৃ তষ তবশ্বতবেযালয়,ময়মনতসংহ
সেসয
১৪। এতিতকউটিি সচয়ারমযান,সবপজা
সেসয

মন্ত্রর্ালয়

১৫। সিাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সতমতি
সেসয
১৬। সিাপতি, ইতিতনয়াসথ ইনতস্ট্টিউশন অব বাংলাদেশ
সেসয
১৭। সিাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ্ তশি সতমতি
সেসয
১৮। সিাপতি,সিডাদরশন অব বাংলাদেশ সচম্বার অব কমাসথ এন্ড ইন্ডাতিজ
সেসয
১৯।

সিাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়াসথ সিডাদরশন

সেসয
২০। সিাপতি,ঢাকা সচম্বার অব কমাসথ এন্ড ইন্ডাতিজ
সেসয
২১। সিাপতি, বাংলাদেশ সচম্বার অব ইন্ডাতিজ
সেসয
২২। সিাপতি,বাংলাদেশ পাটকল সতমতি
সেসয
২৩। সিাপতি,বাংলাদেশ জুট তস্পনাসথ এদসাতসদয়শন
সেসয
২৪। সিাপতি,বংলাদেশ বস্ত্রকল সতমতি
সেসয
২৫। সিাপতি, জািীয় ক্ষু ে ও কুটির তশি সতমতি
সেসয
২৬।সিাপতি,বাংলাদেশ

াদমথন্ট মযানুিযাকচারাসথ এন্ড এিদপাটাসথ এদসাতসদয়শন

সেসয
২৭। সিাপতি, বাংলাদেশ

নীট

মযানুিযাকচারাসথ এন্ড এিদপাটাসথ এদসাতসদয়শন

সেসয
২৮। সিাপতি, ইতিতনয়াতরং তশি মাতলক সতমতি
সেসয

২৯। সিাপতি, বাংলাদেশ িাতনথচার এদসাতসদয়শন
সেসয
৩০। সিাপতি,জািীয় শ্রতমক লী
সেসয
৩১। সিাপতি, জািীয় শ্রতমক পাটিথ
সেসয
৩২। সিাপতি, বাংলাদেশ সট্রড ইউতনয়ন সকন্দ্র
সেসয
৩৩। সিাপতি, বাংলাদেশ সট্রড ইউতনয়ন সংঘ
সেসয
৩৪। সিাপতি,এতপও সসাসাইটি ির বাংলাদেশ
সেসয
৩৫। পতরচালক, এনতপও
সেসয-সতচব
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পশরশশি-গ
উৎপােনশীলিা কাযথতনবথাহী কতমটি
১। সতচব,তশি মন্ত্রর্ালদয়র
সেসয
২। সচয়ারমযান, বাংলাদেশ সকতমকযাল ইন্ডাতিজ কদপথাদরশন

সেসয

৩। সচয়ারমযান, বাংলাদেশ ইস্পাি ও প্রদকৌশল কদপথাদরশন

সেসয

৪। সচয়ারমযান, বাংলাদেশ ক্ষু ে ও কুটির তশি কদপথাদরশন
সেসয
৫। সচয়ারমযান, বাংলাদেশ পাটকল কদপথাদরশন

সেসয

৬। সচয়ারমযান, বাংলাদেশ বস্ত্রকল কদপথাদরশন
সেসয
৭। সচয়ারমযান, বাংলাদেশ তচতন ও খ্ােয তশি কদপথাদরশন
সেসয
৮।অতিতরি সতচব (প্র)/যুগ্ম-সতচব (প্রশাসন-২), তশি মন্ত্রর্ালয়
সেসয
৯। সিাপতি, সিডাদরশন অব বাংলাদেশ সচম্বার অব কমাসথ এন্ড ইন্ডাতিজ
সেসয
১০। সিাপতি বাংলাদেশ এমপ্লয়াসথ সিডাদরশন
সেসয
১১। সিাপতি, বাংলাদেশ সচম্বার অব

ইন্ডাতিজ

সেসয
১২। সিাপতি, সমদট্রাপতলটন সচম্বার অব কমাসথ এন্ড ইন্ডাতিজ
সেসয
১৩।

সিাপতি, ঢাকা সচম্বার অব কমাসথ এন্ড ইন্ডাতিজ
সেসয

১৪। সিাপতি, জািীয় ক্ষু ে ও কুটির তশি সতমতি (নাতসব)
সেসয
১৫। সিাপতি,বাংলাদেশ

ামথদন্টস মযানুিযাকচাতরং এন্ড এিদপাটথারস এদসাতসদয়শন
সেসয

১৬। সপ্রতসদডন্ট, এতপও সসাসাইট ির বাংলাদেশ
সেসয
১৭। সিাপতি,জািীয় শ্রতমক লী
সেসয
১৮। সিাপতি, জািীয় শ্রতমক পাটিথ
সেসয
১৯। সিাপতি,বাংলাদেশ সট্রড ইউতনয়ন সকন্দ্র
সেসয
২০। পতরচালক, এনতপও
সেসয-সতচব

-৪৯পশরশশি-ঘ
উপকদষ্ঠা

শমটির তাশল া

পতরচালক, (উৎপােন ও প্রদকৌশল), বাংলাদেশ ইস্পাি ও প্রদকৌশল কদপথাদরশন।

১।
২।

মহাবযবিাপক (উৎপােন), নযাশনাল টিউবস তলোঃ, টং ী,

াজীপুর।

৩।

উিথ িন মহা-বযবিাপক (উৎপােন ও প্রদকৌশল), বাংলাদেশ ইস্পাি ও প্রদকৌশল কদপথাদরশন ।

৪।

সিাপতি, বাংলাদেশ এদসাতসদয়শন অব সিটওয়ার এন্ড ইনিরদমশন সাতিথ দসস (সবতসস)
তবএসআরএস িবন (৬ষ্ঠ িলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ।

৫।

সিাপতি, বাংলাদেশ ইদলকতট্রকযাল মাদচথন্ডাইস মযানুিযাকচাতরং এদসাতসদয়শন, ৬ তব.তস.তস

সরাড, ঢাকা।
৬।

মহাসতচব, িাউতন্ড্র ওনাসথ এদসাতসদয়শন অব বাংলাদেশ, তবতসক তশি ন রী, বগুড়া ।

৭।

মহাবযবিাপক (সটকতনকযাল), তবআরতব সকবল ইন্ডাতিজ তলোঃ, তবতসক তশি ন রী, কুতষ্টয়া-

৭০০০ ।
৮।

সিাপতি, বাংলাদেশ ইতিতনয়াতরং তশি মাতলক সতমতি, ঢাকা।

৯।

পতরচালক, মানব সম্পে বযবিাপনা তবিা

(এইচ আর এম), তনটল তনলয় গ্রুপ, ৭১,

মহাখ্ালী, তস/এ, ঢাকা-১২১২ ।
১০।

এিতবতসতসআই,

ঢাকা এর একজন প্রতিতনতধ্ ।

১১।

বাংলাদেশ এমপ্লায়াসথ সিডাদরশন, ঢাকা এর একজন প্রতিতনতধ্ ।

১২।

সিাপতি বাংলাদেশ প্লাতস্ট্ক গুডস মযনুিযাকচারাসথ এন্ড এিদপাটথাসথ এদসাতসদয়শন, পল্টন
টাওয়ার
সুইট-৬০৩-৬০৪, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন (৭ম িলা), ঢাকা- ১০০০ ।

১৩। সিাপতি, বাংলাদেশ ইদলকট্রতনি ইদনাদিটিি মযানুিযাকারাসথ এদসাতসদয়শন, ১২৬-১৩১
মতনপুরীপাড়া, সিজ াাঁও, ঢাকা
১৪।

সিাপতি, জািীয় ক্ষু ে ও কুটির তশি সতমতি, বাংলাদেশ (নাতসব, সমজবাহ উেীন প্লাজা
(৭ম িলা)
৯১ তনউ সাকুথ লার সরাড,সমৌচাক, ঢাকা- ১২১৭ ।

১৫।

সিাপতি, বাংলাদেশ হযাতন্ডক্রািটস মযানুিযাকচারাসথ এন্ড এিদপাটথাসথ এদসাতসদয়শন
(বাংলাক্রািট)
তবটিএমতস িবন, ৭-৯ কাওরান বাজার (৪র্থ িলা), ঢাকা-১২১৫।

১৬। সিাপতি, তসল্ক মযানুিযাকচারাসথ এন্ড এিদপাটথাসথ এদসাতসদয়শন-বাংলাদেশ, সুইট নং-২ (৫ম
িলা)
হাইওদয় সহামস, ক-৩২/৬, প্র তি সরতর্, শাহজােপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
১৭।

সিাপতি, বাংলাদেশ উইদমন সচম্বার অব কমাসথ এন্ড ইন্ডাতি, (তবডতেউতসতসআই)
গুলশান সগ্রস, এপাটথদমন্ট-২ তস, েক-তসডতেউএস (তস), বাড়ী-৮, েতক্ষর্ এতিতনউ, গুলশান-১,

ঢাকা-১২১২ ।
১৮। সপ্রতসদডন্ট, বাংলাদেশ সিডাদরশন অব উইদমন এন্টারতপ্রতনয়াসথ (তবএিডতেউইএ)
সরড তক্রদসন্ট টাওয়ার কনকডথ, ১২ িলা, সুইট-তব, ১৭ মহাখ্ালী বাতর্তজযক এলাকা, ঢাকা১২১২ ।

পতরচালক ,নযাশনাল সপ্রাডাকটিতিটি অ থানাইদজশন (এনতপও)তশি মন্ত্রর্ালয়, ঢাকা-

১৯।
।

১০০০
২০।

যুগ্ম-পতরচালক, এনতপও, তশি মন্ত্রর্ালয়, ঢাকা-১০০০ ।

২১।

উর্ধ্থিন

দবষর্া কমথকিথ া, এনতপও, তশি মন্ত্রর্ালয়, ঢাকা-১০০০ ।

-৫০পশরশশি-ঙ
িযাশিাল মপ্রাডা টিশিটি অগব ািাইকজশি(এিশপও)এর মপশাজীশর্ র্যশির্গব
১। জনাব এএ.এএ. এএএএএএএএএএএএএ
(যুগ্ম সতচব)
২। জনাব সমাোঃ আব্দুল

মুসাতির

যুগ্ম-পতরচালক(এএ.এএ)
৩। তমদসস সসতলনা সব ম
উিথ িন

দবষর্া কমথকিথ া

৪। জনাব এ,টি, এম সমাজাদম্মল হক
উিথ িন

দবষর্া কমথকিথ া

৫। জনাব সমাোঃ নজরুল ইসলাম
উিথ িন

দবষর্া কমথকিথ া

৬। জনাব আমান উল্লাহ িতকর
উিথ িন

দবষর্া কমথকিথ া

৭। জনাব সমাোঃআতরিু জ্জামান
উিথ িন

দবষর্া কমথকিথ া

পতরচালক

৮। জনাব সমাোঃ িতরে উতেন
উিথ িন

দবষর্া কমথকিথ া

৯। জনাবা সমাছাম্মৎ িাদিমা সব ম
দবষর্া কমথকিথ া
১০। জনাবা সমাছাোঃ আতবো সুলিানা
দবষর্া কমথকিথ া
১১। জনাব সমাোঃ রাজু আহদমে
দবষর্া কমথকিথ া
এএ।এএএএ এএএএ সাহা
দবষর্া কমথকিথ া
১৩।তমদসস সুরাইয়া সাবতরনা

দবষর্া কমথকিথ া

১৪।জনাব সমাোঃ সমদহেী হাসান

দবষর্া কমথকিথ া

১৫। জনাব সমাোঃ মতনরুজ্জামান
দবষর্া কমথকিথ া (wm.wm)
১৬। জনাব সমাোঃআতকবুল ইসলাম
দবষর্া কমথকিথ া (wm.wm)
১৭। জনাবা নাতহো সুলিানা রত্না
পতরসংখ্যান
ির্যানুসন্ধানকারী
১৮। জনাব নসয়ে জাদয়ে-উল ইসলাম
পতরসংখ্যান ির্যানুসন্ধানকারী
১৯। জনাব সমাোঃতিদরাজ আহদমে
পতরসংখ্যান
ির্যানুসন্ধানকারী
২০। জনাব সমাোঃ িজলুল মাহমুে
পতরসংখ্যান ির্যানুসন্ধানকারী

২১। জনাব সমাোঃ তরপন তময়া
পতরসংখ্যান
ির্যানুসন্ধানকারী
২২। জনাব সমাোঃ শহীে উেীন
ির্যানুসন্ধানকারী

পতরসংখ্যান

