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�খব� 

                                                                    

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), িশ� ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন এক� দ�র। জাতীয় অথ �ৈনিতক ��ি� 

অজ�ন করার লে�� এনিপও িশ� কারখানা ও �সবা�লক �িত�ানস�েহ অথ �ৈনিতক কম �কাে�র গিতশীলতা ও উৎপাদনশীলতা 

উ�য়েনর জ� িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ �দানসহ িবিভ� কায �াবলী দ�তার সােথ বা�বায়ন কের থােক । 

গেবষণা �িতেবদন�ও এনিপও’র এক� অ�তম ����ণ � কাজ। বত�মান সরকার �পক� “২০২১” এবং Sustainable 

Development Goal (SDG) বা�বায়েনর জ� িবে� �িতিনয়ত পিরবত�নশীল অব�হার সােথ তাল িমিলেয় উ�ততর 

�ব�হাপনার সম�য় সাধেনর উপর ��� িদে�।   

বাংলােদেশর �িষ প�স�েহর মে� পাট অ�তম। বাংলােদেশর �মাট জনসং�ার  �ায় এক প�মাংশ পাট উৎপাদন, 

পাট �ি�য়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও পাটজাত প� উৎপাদেনর সােথ �ত�� ও পেরা� ভােব জিড়ত। তাই বাংলােদেশর জাতীয় 

অথ �নীিতেত পাট িশে�র ��� অত�ািধক। পাট প� পিরেবশ বা�ব প� িহেসেব �িথবী�াপী সমা�ত। িবগত কেয়ক বছর ধের পাট 

িশে�র �বেদিশক বাজার ম�ার কারেণ এ িশ� মারা�ক ভােব �িত�� হেয়েছ। ঐিতহ�বাহী পাটিশ� �স�র� িবিভ� ঘাত 

�িতঘােতর ম� িদেয় সময় অিতবািহত করেছ এবং বত�মােন �বই না�ক অব�হায় হেয়েছ । এই অব�া উে�ারেণর জ� বত�মান 

সরকার অভ��িরণ বাজারজাতকরেণর ��ে� ১৯� পে� পােটর �মাড়ক �বহার বা�তা�লক কেরেছন। �দেশর অথ �ৈনিতক 

উ�য়েনর ল�� অজ�েন জাতীয় অথ �নীিতর এই ����ণ � খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� সরকার �িতবছর ৬ মাচ � তািরেখ জাতীয় 

পাট িদবস এবং �িতবছর অে�াবর মাসেক উৎপাদন মাস িহেসেব �ঘাষণা কেরেছন। ফল�িতেত অিচেরই এই িশ� আবার 

লাভজনক িশে� পিরণত হেব বেল আশা করা যায়।  

 গেবষণা �িতেবদন�েত বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন পাটকলস�েহর সংেযািজত �ে� 

�ম উৎপাদনশীলতা, উৎপাদেনর ল��মা�া, উৎপাদন এবং িব�য় ��িত িবে�ষণ করা হেয়েছ। উৎপাদনশীলতা িবষেয় অ�রাগী 

�ি� ও পাঠক মহেল এ �িতেবদন� িবেশষভােব সমা�ত হেব বেল আমার িব�াস। �িতেবদেন �কািশত ত�ািদ ও পয �ােলাচনা 

হেত �ব�াপনা ক��প�, �িমক �ন���, পিরক�নািবদ ও নীিত িনধ �ারকগণ সামা� উপ�ত হেলও এনিপও’র �য়াস সাথ �ক 

হেয়েছ বেল িবেবিচত হেব । সেব �াপির এ �িতেবদন ��ত করার জ� গেবষণা �িতেবদন�েত বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন 

হেত ত�/উপা� সং�হ করা হেয়েছ। আিম তােদর সহেযািগতার জ� আ�িরক ধ�বাদ জানাি� ।                                                                                    
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সার-সংে�পঃ  

বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন পাট কলস�েহর িবগত ৫ বছেরর (২০১৩-১৪ 

অথ �বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয ��) উৎপাদেনর ল��মা�া, ��ত উৎপাদন, িব�য় এবং সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা, �িতেযািগতা�লক উৎপাদনশীলতা ��িত িবষয় িবে�ষণ করা হেয়েছ । উৎপাদেনর ল��মা�া ২০১৩-১৪ 

অথ � বছেরর �লনায় �� ২০১৬-১৭ অথ � বছের �ি� পায়, তাছাড়া অ�া� সকল বছের �াস �পেয়েছ। ��ত উৎপাদেনর 

��ে�ও অ��প অব�া পিরলি�ত হয়। ২০১৩-১৪ অথ � বছেরর �লনায় িব�েয়র পিরমাণ (��) �� ২০১৪-১৫ অথ � বছের 

�ি� পায়, তাছাড়া অ�া� সকল বছের �াস �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ অথ � বছেরর 

�লনায় �� ২০১৬-১৭ অথ � বছের �ি� পায়, তাছাড়া অ�া� সকল বছের �াস �পেয়েছ। পাটকল স�েহ �ব�ত �ল 

ক�চামাল হে� পাট। পাটকেলর উৎপাদন �েয়র �ায় শতকরা ৮৫%-৯০% ক�চাপাট বা পাট �য় বাবদ �য় হয়। িক� 

ক�চাপােটর �মৗ�েম �য় করা স�ব না হওয়ায় �িতবছর �ায় ২৬% ক�চাপােটর �য় �ি� পাে�। ক�চাপােটর �য় বাবদ 

এই অিতির� �েয়র ফেল উৎপাদন �য় �িতিনয়ত �ি� পাে�। অপরিদেক, উৎপািদত পে�র �ায় অেধ �ক অিবি�ত 

থাকায় পাটকলস�হ বড় ধরেণর �লাকসােনর স�ুখীন হে�। পাটকল স�েহর অিবি�ত পে�র পিরমান �ি� পাওয়ায়  

�িমকেদর সময়মত �বতন ও ম�রী পিরেশাধ করা স�ব হে� না। ফেল �িমক অসে�াষ, �িমক ধম �ঘট, কম �িবরিতর 

কাবেন  পাটকলস�েহর না�ক অব�ার �ি� হে�। যা পাটকেলর সােথ স�ৃ� �ি�, সমাজ ও জািতর জ� কা� নয়। 
 

গেবষণায় ২০১৩-১৪ অথ �বছর হেত ২০১৬-১৭ অথ �বছর পয �� িবে�ষেণ �দখা যায়, িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাট 

কলস�েহর উৎপাদেনর ল�মা�া �াস-�ি� পায় এবং �সই সংেগ ��ত উৎপাদন �াস-�ি� পায়। সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৪-১৫ অথ �বছের এবং ২০১৫-১৬ অথ �বছের �ি� �পেয় ২০১৬-১৭ এবং 

২০১৭-১৮ অথ �বছের �াস পায়। �রাতন য�পািত, দ� জনবেলর অভাব, �ব�াপনায় সম�া, উ�ত কা�মাল সরবরােহর 

অভাব, িনিদ �� সমেয়র মে� �মিশন ও য�পািতর মানস�ত �মইনেটেন� করেত না পারা, সময়মত কাচ�মােলর 

সরবরােহর অভােব পাটকলস�েহর  উৎপাদনশীলতা �িতিনয়ত �াস পাে�। 

 

 

 

 

 

 

 



 

�িমকাঃ 
 

 �িথবীর িবিভ� �দেশর উ�য়েনর �থম �সাপান িহেসেব কাজ করেছ িশ� খাত। আমােদর �িতেবশী �দশ 

ভারতসহ �িথবীর উ�ত �দশস�েহর উ�য়েনও িশ� খাত অ�ণী �িমকা পালন কের আসেছ । বাংলােদশ �িথবীর �হ�ম 

পাট ও পাটজাত �� উৎপাদনকারী �দশ। বত�মােন পাটকলস�েহ �হিসয়ান, �ািকং, িসিবিস, �াংেকট, উ�তমােনর �তা, 

িবিভ� �কােরর ডাইভারিসফাইড �ট �াগ ও কাপড় এবং পােটর ব��খী প� �যমন –ফাইল কভার, ফ�াশান �াগ, 

�লিডস হ�া� �াগ, �সিভং িকটস, �ট �টপ, �শন কাভার, পদ �া ও কাপড় ইত�ািদ উৎপািদত হয়। �িথবীর উৎপািদত 

পােটর �ায় ৮০% পাট বাংলােদেশ উৎপ� হেয় থােক । ২০১৭-১৮ অথ � বছের িবেজএমিস’র বােজট উৎপাদন ১,৫৫,৩১৭ 

�ম.টন এর মে� অিজ�ত উৎপাদন ১,৩৩,৩৮৩ �ম. টন, অজ�েনর হার ৮৫.৮৮%। বাংলােদেশর পাট �সানালী �শ িহেসেব 

পিরিচত । এ �দেশ পাট িশে�র �গাড়াপ�ন হয় ১৯৫০ এর দশেক। এ ���াপেট বলা যায় �য, িবিভ� িশে�র মে� 

বাংলােদেশর পাট িশে�র ইিতহাস অিত �াচীন ও এর ��� অপিরসীম । এ িশে�র  সংেগ  �দেশর আপামর জনেগা�ী 

অংগাঅংগীভােব জিড়ত এবং ��ি�গত িবেবচনায় পাট িশ� �ম িনিবড়। কােজই এই িশে�র উ�য়েনর মা�েম 

�মবধ �মান �বকার সম�া সমাধান সহ জাতীয় অথ �নীিতেত ����ণ � �িমকা পালন করেত পাের।  

গেবষণার উে��ঃ  

 (ক) বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন পাট কলস�েহর িবগত ৫ বছেরর 

(২০১৩-১৪ অথ �বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয ��) উৎপাদেনর ল��মা�া, উৎপাদন, িব�য় এবং 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা ��িত িবষয় িবে�ষণ করা; 

 (খ) ক�চামাল িহেসেব ক�চাপাট সময়মত �য় না করায় উৎপাদন �য় �ি� এবং এর ঋণা�ক �ভাব �েল 

ধরা; 

 (গ) িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাট কলস�েহর অভ��রীণ  �েযাগ ও স�াবনােক কােজ লাগােত সাহা� 

করা;  

 (ঘ) অপচয় কমােনার মা�েম িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাট কলস�েহর �লাকসান কমােত সাহা� করা; 

 (ঙ) পাট কলস�েহর উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর মা�েম জাতীয় অথ �ৈনিতক ��ি�েত পাট কলস�েহর অবদান 

�ি� করা; 

 
গেবষণা প�িতঃ  
 

�সেক�ারী ত�-উপা� সং�হ ও যাচাইেয়র মা�েম িবে�ষণ কের গেবষণা �িতেবদন ��ত করা হেয়েছ। এ 

কােজ বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) হেত ত�-উপা� সং�হ করা হেয়েছ।   
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সীমাব�তাঃ 

১। গেবষণায় জনবেলর তে�  �বতন�� কম �কত�া-কম �চািরেদর ত� পাওয়া িগেয়েছ। �দিনক হািজরা িভি�ক 

�িমকেদর �কান ত� পাওয়া যায়িন। এ কারেণ �ম উৎপাদনশীলতার �� বা�ব অব�হা হেত িক�টা িব��িত 

হেত পাের । 

২। গেবষণা কায ��ম অিত সংি�� সময় (জা�য়াির ২০১৯ হেত �ম ২০১৯) এর মে� স�� করেত হেয়েছ, িবধায় 

পাটকলস�হ হেত সরাসির ত�-উপা� সং�হ না কের িবেজএমিস’র �ধান কায �ালয় হেত ত�-উপা� সং�হ করা 

হেয়েছ। পাট কলস�হ হেত ত� সং�হ করেত পারেল হয়ত গেবষণা� আেরা স�� হত। 

৩। যথাযথ ত�-উপা� না পাওয়ার কারেণ পাট কলস�েহর �লধন উৎপাদনশীলতা এবং অপাের�ং �িফট িনণ �য় 

করা স�ব হয়িন। 

 

গেবষণার ���ঃ  

িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন ২৫� পাট কল ।  

 

গেবষণার উপকািরতাঃ  

 গেবষণায় ২০১৩-১৪ অথ �বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর (৫ বছেরর) সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা, 

উৎপাদেনর ল��মা�া, ��ত উৎপাদেনর ��, িব�য় ��, ল��মা�ার শতকরা কত অংশ ��ত উৎপাদন 

এবং ��ত উৎপাদেনর শতকরা কত অংশ িব�য় তা িবে�ষণ করা হেয়েছ; 

 পাট কলস�েহর উৎপাদন স�মতা (ত�েতর) এবং এর কায �কির �বহােরর শতকরা হার, উৎপাদন �য় এবং 

উৎপাদন �েয় সংি�� উপকরণস�েহর �লনা�লক িবে�ষণ; 

  পাট কলস�েহর �ধান ক�চামাল ক�চাপাট সময়মত �য় না করার কারেণ �ত�ািশত �েয়র �চেয় উৎপাদন 

�য় �ি�র �লনা�লক িবে�ষণ করা হেয়েছ; 

এই গেবষণা �িতেবদন হেত গেবষক, পাটকল বা পাটপ� সংি��, িবেজএমিস’র নীিত িনধ �ারণী পয �ােয়র 

কম �কত�া এবং পাটকল ক��প�সহ সকেলই পরবত� করণীয় িনধ �ারেণ উপ�ত হেবন।  
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১। বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন পাট কলস�েহর ই�টল�ত, চা�  এবং ব�  

ত�েতর িববরণঃ 
 

সারণী-১ 

িববরণ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ই�টল�ত ত�েতর সং�া 10914 10914 10914 10914 10914 

চা� ত�েতর সং�া 6789 5333 5473 5859 5626 

ব� ত�েতর সং�া 4125 5581 5441 5055 5288 
       

 

িচ�ঃ ১(১)- �ািপত ত�ত, চা� ত�ত এবং ব� ত�ত। 
 

সারণী-১ এ �দখা যায় �য, িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাটকলস�েহর ২০১৩-১৪ অথ � বছের হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� 

�ািপত ত�েতর সং�া ১০৯১৪ � িছল।  
 

 

িচ�ঃ ১(২)- �ািপত ত�ত, চা� ত�ত এবং ব� ত�েতর শতকরা হার। 
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২০১৩-১৪ অথ � বছের চা� ত�েতর সং�া িছল ৬৭৮৯  এবং ব� তাে�র সং�া িছল ৪১২৪ যা ই�টল�ত ত�েতর ৬২% 

ও ৩৮%।  ২০১৪-১৫ অথ � বছের চা� ত�েতর সং�া িছল ৫৩৩৩ এবং ব� তাে�র সং�া ৫৪৮১ িছল যা ই�টল�ত ত�েতর 

৪৯% ও ৫১% িছল ।  ২০১৫-১৬ অথ � বছের চা� ত�েতর সং�া িছল ৫৪৭৩ এবং ব� তাে�র সং�া িছল ৫৪৪১ । যা ই�টল�ত 

ত�েতর ৫০% ও ৫০% িছল । ২০১৬-১৭ অথ � বছের চা� ত�েতর সং�া িছল ৫৮৫৯ এবং ব� তাে�র সং�া ৫০৫৫ িছল । যা 

ই�টল�ত ত�েতর ৫৪% ও ৪৬% িছল । ২০১৭-১৮ অথ � বছের চা� ত�েতর সং�া িছল ৫৬২৬ এবং ব� তাে�র সং�া ৫২৮৮ 

িছল, যা ই�টল�ত ত�েতর ৫২% ও ৪৮ িছল % । ২০১৩-১৪ অথ �বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� সমেয় ই�টল�ত 

ত�েতর ৪৯% হেত ৬২% পয �� ত�ত চা� িছল অথ �াৎ ৪৯% হেত ৬২% ত�েতর কায �করী �বহার হেয়েছ এবং ৩৮% হেত 

৫১% পয �� ত�েতর কায �করী �বহার করা হয়িন।   

 

২। িবেজএমিস’র পাট কলস�েহর উৎপাদেনর ল�মা�া,  উৎপািদত পে�র ��  এবং িবি�ত পে�র ��ঃ 

 

সারণী-২ 

                                                                                                            (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

উৎপাদেনর ল�মা�া ২৪৪২০১ ২৪১৯৩১ ২৪২৯১৭ ২৭১২০২ ২১৬৬৯৮ 

�মাট উৎপািদত পে�র ��   ১৭৮১৬০ ১৩১৯১৩ ১৫৯১৭৫ ১৮১২৩১ ১৬৬৮০৪ 

�মাট িবি�ত পে�র �� ৬১৭৮৮ ৭৯৩৮২ ৬৪১৫৪.৫৯ ৬৭৪৫২.৯৭ ৭৪৯৮০ 

 
 

সারণী-২ এ �দখা যায় �য, িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাটকলস�েহর ২০১৩-১৪ অথ � বছের উৎপাদেনর ল�মা�া িছল 

২৪৪২০১ ল� টাকা, ��ত উৎপাদন িছল ১৭৮১৬০.৯ ল� টাকা এবং িব�েয়র পিরমান িছল ৬১৭৮৮.২২ ল� টাকা। 

২০১৪-১৫ অথ �বছের উৎপাদেনর ল�মা�া িছল ২৪১৯৩১ ল� টাকা, ��ত উৎপাদন ১৩১৯১৩.০ ল� টাকা িছল এবং 

িব�েয়র পিরমান িছল ৭৯৩৮২.০ ল� টাকা। ২০১৫-১৬ অথ �বছের উৎপাদেনর ল�মা�া িছল ২৪২৯১৭.০ ল� টাকা, ��ত 

উৎপাদন িছল ১৫৯১৭৫.০ ল� টাকা এবং িব�েয়র পিরমান িছল ৬৪১৫৪.৫৯ ল� টাকা। ২০১৬-১৭ অথ �বছের উৎপাদেনর 

ল�মা�া ২৭১২০২.০ ল� টাকা িছল, ��ত উৎপাদন ১৮১২৩১.০ ল� টাকা িছল এবং িব�েয়র পিরমান িছল ৬৭৪৫২.৯৭ 

ল� টাকা।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের উৎপাদেনর ল�মা�া ২১৬৬৯৮ ল� টাকা িছল, ��ত উৎপাদন িছল ১৬৬৮০৪.০ ল� টাকা 

এবং িব�েয়র পিরমান িছল ৭৪৯৮০.৬৪ ল� টাকা।  
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িচ�ঃ ২(১)  উৎপাদেনর ল��মা�া, ��ত উৎপাদন এবং িব�য় ��। 

 

িচ�ঃ ২(২) উৎপাদেনর ল��মা�া, ��ত উৎপাদন এবং িব�েয়র শতকরা হার। 

২০১৩-১৪ অথ �বছের ��ত উৎপাদন ল��মা�ার শতকরা �ায় ৭৩ ভাগ এবং ��ত উৎপাদেনর শতকরা �ায় ৩৫ 

ভাগ িব�য় হেয়িছল। ২০১৪-১৫ অথ �বছের ল��মা�ার শতকরা �ায় ৫৫ ভাগ ��ত উৎপাদন এবং িব�য় হেয়িছল ��ত 

উৎপাদেনর �ায় ৬০ ভাগ । ২০১৫-১৬ অথ �বছের ��ত উৎপাদন িছল ল��মা�ার শতকরা �ায় ৬৬ ভাগ এবং ��ত 

উৎপাদেনর ৪০ ভাগ িব�য় হেয়িছল। ২০১৬-১৭ অথ �বছের ল��মা�ার শতকরা �ায় ৬৭ ভাগ ��ত উৎপাদন এবং ��ত 

উৎপাদেনর ৩৭ ভাগ িব�য় হেয়িছল। ২০১৭-১৮ অথ �বছের ��ত উৎপাদন িছল ল��মা�ার শতকরা �ায় ৭৭ ভাগ এবং 

িব�য় হেয়িছল ��ত উৎপাদেনর ৪৫ ভাগ । 

-৬- 



 

২০১৩-১৪ অথ �বছের ল��মা�ার শতকরা �ায় ৭৩ ভাগ ��ত উৎপাদন হেয়িছল এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছেরর 

ল��মা�ার �লনায় �� ২০১৭-১৮ অথ �বছের ��ত উৎপাদন �বিশ িছল। তাছাড়া অ�সকল অথ �বছেরর ��ত উৎপাদন পিরমাণ 

২০১৩-১৪ অথ �বছেরর �লনায় কম িছল। ২০১৩-১৪ অথ �বছের ��ত উৎপাদেনর শতকরা �ায় ৩৫ ভাগ িব�য় হেয়িছল এবং 

২০১৩-১৪ অথ �বছেরর �লনায় ��ত উৎপাদন ২০১৪-১৫ অথ �বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� �ি� পায়। িক� ��ত 

উৎপাদেনর সেব �া� ৬০% পয �� িব�য় হেয়িছল। অথ �াৎ উৎপাদেনর এক� িবরাট অংশ �িতবছর অিবি�ত �থেক যায়। যা 

�িত�ােনর উ�িতর বা �নাফা অজ�েনর �িতব�কতা �ি� করেছ। 

 
৩। �মাট উৎপাদন �য় (ক�চামাল বাবদ �য়, �ালানী �য় এবং �মাট অিশ�জিনত �য়): 
 

 

সারণী-৩ (১) 

                                                                                                                                      (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮  

�বহত কাচ�মাল বাবদ �য় 76815.77 49293.52 67946.98 90280.46 74288.89 

�মাট �ালানী �য় 7642.75 5622.91 6255.07 7157.84 7031.07 

�মাট অিশ�জিনত �য় 3172.02 2936.55 4083.1 3739.69 6419.88 

�মাট �য় 87630.54 57852.98 78285.15 101177.99 87739.84 

 
 

সারণী-৩ (১) এ �দখা যায় �য, িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাট কলস�েহর ২০১৩-১৪ অথ � বছের �মাট উৎপাদন �য় 

িছল ৮৭৬৩০.৫৪ ল� টাকা, উৎপাদেন �বহত কাচ�মাল বাবদ �য় ৭৬৮১৫.৭৭ ল� টাকা এবং �মাট �ালানী �য় 

৭৬৪২.৭৫ ল� টাকা এবং �মাট অিশ�জিনত �য় ৩১৭২.০২ ল� টাকা।  
 

২০১৪-১৫ অথ � বছের �মাট উৎপাদন �য় িছল ৫৭৮৫২.৯৮ ল� টাকা, উৎপাদেন �বহত কাচ�মাল বাবদ �য় 

৪৯২৯৩.৫২ ল� টাকা এবং �মাট �ালানী �য় ৫৬২২.৯১ ল� টাকা এবং �মাট অিশ�জিনত �য় ২৯৩৬.৫৫ ল� টাকা। 

২০১৫-১৬ অথ � বছের �মাট উৎপাদন �য় িছল ৭৮২৮৫ ল� টাকা, উৎপাদেন �বহত কাচ�মাল বাবদ �য় ৬৭৯৪৬.৯৮ ল� 

টাকা এবং �মাট �ালানী �য় ৬২৫৫.০৭ ল� টাকা এবং �মাট অিশ�জিনত �য় ৪০৮৩.১০ ল� টাকা। ২০১৬-১৭ অথ � 

বছের �মাট উৎপাদন �য় িছল ১০১১৭৭.৯৯ ল� টাকা, উৎপাদেন �বহত কাচ�মাল বাবদ �য় ৯০২৮০.৪৬ ল� টাকা এবং 

�মাট �ালানী �য় ৭১৫৭.৮৪ ল� টাকা এবং �মাট অিশ�জিনত �য় ৩৭৩৯.৬৯ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ � বছের �মাট 

উৎপাদন �য় িছল ৮৭৭৩৯.৮৪ ল� টাকা, উৎপাদেন �বহত কাচ�মাল বাবদ �য় ৭৪২৮৮.৮৯ ল� টাকা এবং �মাট �ালানী 

�য় ৭০৩১.০৭ ল� টাকা এবং �মাট অিশ�জিনত �য় ৬৪১৯.৮৮ ল� টাকা।  

 

 

-৭- 



 

       

িচ�ঃ ৩(১)- �মাট উৎপাদন �য়,কাচ�মাল বাবদ �য়, �মাট �ালানী �য় ও �মাট অিশ�জিনত �য়)। 

৩(২) �মাট উৎপাদন �েয় ক�চামাল বাবদ �য়, �ালানী �য় এবং এর অিশ�জিনত �েয়র শতকরা হার 

সারণী-৩ (২) 
 

িববরণ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮  

�মাট কাচ�মাল বাবদ �য়% 87.66% 85.20% 86.79% 89.23% 84.67% 

�মাট �ালানী �য়% 8.72% 9.72% 7.99% 7.07% 8.01% 

�মাট অিশ�জিনত �য়%  3.62% 5.08% 5.22% 3.70% 7.32% 

�মাট উৎপাদন �য়% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

সারণী-৩(২) এ �দখা যায় �য, ২০১৩-১৪ অথ � বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� ৫ বছের  উৎপাদেন �বহত কাচ�মাল 

বাবদ �য় ৮৪.৬৭% হেত ৮৯.২৩% পয �� িছল। ২০১৩-১৪ অথ � বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� ৫ বছের  �মাট �ালানী 

বাবদ �য় ৭.৭% হেত ৯.৭২% পয �� িছল। ২০১৩-১৪ অথ � বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� ৫ বছের  উৎপাদেন �বহত 

কাচ�মাল বাবদ �য় ৩.৬২% হেত ৭.৩২% পয �� িছল।  
 

গেবষণায় �দখা যায় িবেজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাটকলস�েহর �ধান কা�মাল হে� কাচ�পাট এবং �মাট �েয়র �ায় 

৮৫% হেত ৮৯% অথ � কাচ�পাট �েয় �য় হয়। কাচ�পাট �েয়র ��ে� সময়মত পাট �য় না করার কারেণ �িতবছর �ায় 

২০%-২৫% অথ ��য় �বিশ হয়। ফেল উৎপাদন �য় �বিশ হয়। 

 
-৮- 



 

     
 

     
িচ�ঃ ৩(২)- �মাট উৎপাদন �েয় কাচ�মাল বাবদ �য়, �মাট �ালানী �য়, �মাট অিশ�জিনত �েয়র শতকরা হার। 

  

 ২০১৩-১৪ অথ� বছেরর �মাট উৎপাদন �েয় কাচ�মাল বাবদ �য়, �মাট �ালানী �য় এবং  
�মাট অিশ�জিনত �েয়র শতকরা হার। 

 
 

 

২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �মাট উৎপাদন �েয় কাচ�মাল বাবদ �য়, �মাট �ালানী �য় এবং  
�মাট অিশ�জিনত �েয়র শতকরা হার। 

 

-৯- 

২০১৩-১৪ অথ � বছের �মাট উৎপাদন �য় 

িছল ৮৭৬৩০.৫৪ ল� টাকা। উৎপাদন 

�েয়র মে� ক�চামাল বাবদ �য় িছল 

৮৭.৬৬%, �ালানী বাবদ �য় িছল 

৮.৭২% এবং অিশ�জিনত �য় িছল 

৩.৬২%। 

২০১৪-১৫ অথ � বছের �মাট উৎপাদন �য় 

িছল ৫৭৮৫২.৯৮ ল� টাকা। উৎপাদন 

�েয়র মে� ক�চামাল বাবদ �য় িছল 

৮৫.২০%, �ালানী বাবদ �য় িছল 

৯.৭২% এবং অিশ�জিনত �য় িছল 

৫.০৮%। 



 

  

২০১৫-১৬ অথ � বছেরর �মাট উৎপাদন �েয় কাচ�মাল বাবদ �য়, �মাট �ালানী �য় এবং 
�মাট অিশ�জিনত �েয়র শতকরা হার। 

 

  

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর �মাট উৎপাদন �েয় কাচ�মাল বাবদ �য়, �মাট �ালানী �য় এবং  
�মাট অিশ�জিনত �েয়র শতকরা হার। 

 

 

২০১৭-১৮ অথ � বছেরর �মাট উৎপাদন �েয় কাচ�মাল বাবদ �য়, �মাট �ালানী �য় এবং  
�মাট অিশ�জিনত �েয়র শতকরা হার। 

 

 

 

-১০- 

২০১৭-১৮ অথ � বছের �মাট উৎপাদন �য় 

িছল ৮৭৭৩৯.৮৪ ল� টাকা। উৎপাদন 

�েয়র মে� ক�চামাল বাবদ �য় িছল 

৮৪.৬৭%, �ালানী বাবদ �য় িছল 

৮.০১% এবং অিশ�জিনত �য় িছল 

৭.৩২%। 

২০১৬-১৭ অথ � বছের �মাট উৎপাদন 

�য় িছল ১০১১৭৭.৯৯ ল� টাকা। 

উৎপাদন �েয়র মে� ক�চামাল বাবদ 

�য় িছল ৮৯.২৩%, �ালানী বাবদ 

�য় িছল ৭.০৭% এবং অিশ�জিনত 

�য় িছল ৩.৭০%। 

২০১৫-১৬ অথ � বছের �মাট উৎপাদন �য় 

িছল ৭৮২৮৫.১৫ ল� টাকা। উৎপাদন 

�েয়র মে� ক�চামাল বাবদ �য় িছল 

৮৬.৭৯%, �ালানী বাবদ �য় িছল 

৭.৯৯% এবং অিশ�জিনত �য় িছল 

৫.২২%। 



 
৪। সংেযািজত ��  এবং সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা এবং সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

�বণতাঃ 

 সারণী-৪  

িববরণ 
 

সংেযািজত �� 
 

�ম উৎপাদনশীলতা 
সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা �বণতা 

২০১৩-১৪ -২৫৮৫২.৩২ -5.80 100 

২০১৪-১৫ ২১২৫৮.৭১ 5.33 195 

২০১৫-১৬ -১৪১৩০.৫৬ -3.73 64 

২০১৬-১৭ -৩৩৭২৫.০২ -9.54 -164 

২০১৭-১৮ -১২৭৫৯.২ -3.90 67 
 

সারণী-৪  এ �দখা যায় �য ২০১৩-১৪ অথ � বছের সংেযািজত �� িছল (-) ২৫৮৫২.৩২ ল� টাকা। ২০১৪-১৫ অথ �বছের 

সংেযািজত �� �ি� পায় এবং সংেযািজত �� িছল ২১২৫৮.৭১ ল� টাকা । ২০১৫-১৬ অথ � বছের সংেযািজত �� িছল (-) 

১৪১৩০.৫৬ ল� টাকা।  ২০১৬-১৭ অথ � বছের সংেযািজত �� িছল (-) ৩৩৭২৫.০২ ল� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ � বছের সংেযািজত 

�� িছল (-) ১২৭৫৯.২০ ল� টাকা। উে�� �য, সংেযািজত �ে�র �� অ�যায়ী �মাট আয়-�মাট উৎপাদন 

�য়=সংেযািজত ��। কােজই আেয়র �চেয় �য় �বিশ হওয়ায় সংেযািজত �ে�র মান (-) ঋণা�ক হয়। এে�ে� 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার মানও ঋণা�ক হয়। 

 

িচ�ঃ ৪(১) �িতেবদনাধীন সমেয়র সংেযািজত ��ঃ 

সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ অথ �বছর �লনায় ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অথ �বছের �ি� পায়, ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

�াস �পেয় �নরায় ২০১৭-১৮ অথ �বছের �ি� পায় । ২০১৩-১৪ অথ �বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� সমেয় �� ২০১৪-

১৫ অথ �বছের িব�য় বা আেয়র �চেয় �মাট উৎপাদন �য় কম হওয়ায় সংেযািজত �� ধনা�ক হেয়েছ। প�া�ের ২০১৩-

১৪, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব�য় বা আেয়র �চেয় �মাট উৎপাদন �য় �বিশ হওয়ায় সংেযািজত 

�� ঋনা�ক হেয়েছ। যা পাটকেলর �লাকসােনর কারণস�েহর মে� অ�তম। 
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িচ�ঃ ৪(২) সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �বণতাঃ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �বণতা ২০১৩-১৪ অথ �বছর �লনায় ২০১৪-১৫ অথ �বছের �ি� পায়, িক� পরবত� 

বছর�েলােত অথ �াৎ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অথ �বছের �াস পায় ।  
 

৫। সময়মত ক�চাপাট �য় না করায় ক�চাপােটর �য়�� বাবদ �য় �ি�ঃ 
 

সারণী-৬ 

                                                                                                                                          (ল� টাকায়) 

িববরণ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮  

�বহত কাচ�মাল বাবদ �য় 76815.77 49293.52 67946.98 90280.46 74288.89 

সময়মত ক�চাপাট �য় না করায় �ি��া� 
�য় 

19664.84 12619.14 17394.43 23111.80 19017.96 

ক�চাপাট �েয়র �ত�ািশত �য় 
 

57150.93 36674.38 50552.55 67168.66 55270.93 

 
২০১৩-১৪ অথ � বছের �বহত ক�চামাল বাবদ �য় িছল ৭৬৮১৫.৭৭ ল� টাকা।  ২০১৪-১৫ অথ � বছের �বহত ক�চামাল 

বাবদ �য় িছল ৪৯২৯৩.৫২  ল� টাকা।   ২০১৫-১৬ অথ � বছের �বহত ক�চামাল বাবদ �য় িছল ৬৭৯৪৬.৯৮ ল� টাকা।   
২০১৬-১৭ অথ � বছের �বহত ক�চামাল বাবদ �য় িছল ৯০২৮০.৪৬ ল� টাকা।  ২০১৭-১৮ অথ � বছের �বহত ক�চামাল বাবদ �য় 

িছল ৭৪২৮৮.৮৯ ল� টাকা।  
  

সময়মত �য় না করায় কাচ�পাট বাবদ �য়  ২০১৩-১৪ অথ � বছের �ি� �পেয়েছ ১৯৬৬৪.৮৪ ল� টাকা যা উৎপাদন �েয়র 

২২.৪৪%, ২০৪-১৫ অথ � বছের �ি� �পেয়েছ ১২৬১৯.১৪ ল� টাকা যা উৎপাদন �েয়র ২১.৮১%, ২০১৫-১৬ অথ � বছের �ি� 

�পেয়েছ ১৭৩৯৪.৪৩ ল� টাকা যা উৎপাদন �েয়র ২২.২২%,২০১৬-১৭ অথ � বছের �ি� �পেয়েছ ২৩১১১.৮০ ল� টাকা যা 

উৎপাদন �েয়র ২২.৮৪%, এবং ২০১৭-১৮ অথ � বছের �ি� �পেয়েছ ১৯০১৭.৯৬ ল� টাকা যা উৎপাদন �েয়র ২১.৬৮%।  
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২০১৩-১৪ অথ �বছর হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছর পয �� সমেয় ক�চাপাট �য় বাবদ �মাট উৎপাদন �েয়র অিতির� �য় হেয়েছ 

২১.৬৮% হেত ২২.৮৪%পয ��। অথ �াৎ সময়মত ক�চাপাট �য় করেল উৎপাদন �য় ২১% হেত ২৩% পয �� কম হওয়ার স�াবনা 

িছল। 

 

  

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

57150.93

36674.38
50552.55

67168.66

55270.93

19664.84

12619.14

17394.43

23111.80

19017.96

সময়মত কাচঁাপাট �য় না করায় 

বৃ���া� ব�য় 

সময়মত �েয়র �ত�ািশত ব�য় 

 
 

িচ�ঃ সময়মত ক�চাপাট �েয়র �ত�ািশত �য় এবং �দিরেত ক�চাপাট �েয়র ফেল �ি��া� �েয়র িববরণঃ 

 

76815.77

49293.52

67946.98

90280.46

74288.89

19664.84
12619.14

17394.43
23111.80

19017.96
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২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�বহত কাচ�মাল বাবদ �য়

সময়মত �য় না করায় �ি��া� �য়

সময়মত �েয়র �ত�ািশত �য়

 

িচ�ঃ ক�চামাল বাবদ �য়,ক�চাপাট �েয়র �ত�ািশত �য় এবং �দিরেত ক�চাপাট �েয়র ফেল �ি��া� �েয়র িববরণঃ 
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ফাইি�ংসঃ 
ক) ক�চাপাট সময়মত �য় না করার কারেণ �িতটন ক�চাপাট �য় বাবদ �ায় ১১.০০ (এগার) হাজার টাকা 

�ি� পায়। িবিজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাট কলস�েহ বছের �ায় ১২৩৬৯.১৮ ল� টাকা হেত ২৩১১১.৮০ 

ল� টাকা ক�চাপাট �য় বাবদ �� �ি� পায়। এর ফেলও উৎপাদন �য় �ি� পাে� এবং  সংেযািজত 

�ে�র পিরমাণ �াস পাে�। এজ� সরকােরর সাবিসিড িনেয় পাট কলস�েহর �বতন-ম�রীসহ অ�া� 

�য় িনব �াহ করেত হে�।   

খ) উৎপািদত পে�র �ায় ৪০%-৬০% অিবি�ত থাকায় পাট কলস�হ �লাকসােনর স�ুখীন হে�।  

গ) পাটকলস�েহর উৎপাদন স�মতার �ায় ৩৮%-৫২% ত�ত অকায �করী বা ব� থােক। 

ঘ) উৎপাদেনর ল��মা� ও উৎপাদেনর পিরমাণ কমেলও িনেয়ািজত জনবেলর �বতন ও ম�রী �িতিনয়ত 

�ি� পাে�। ফেল পাট কলস�েহর না�ক অব�ার �ি� হে�। 

ঙ) �িমক ধম �ঘট/অসে�াষ এর কারেণ পাটকল উৎপাদন সমেয়র �ায় ১০%-২০% সময় ব� থােক। ফেল 

উৎপাদন �ব�াপনার �িত হয়, উৎপাদন �য় �ি� পায়। পাটকলস�হ �িত/েলাকসােনর স�ুখীন হয়। 

চ) িবিজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাটকলস�েহর �মিশন অেনক �রােনা/েসেকেল এবং �েয়াজনীয় �মইে�ই� 

এর অভােব উৎপাদন �ি�য়ায় �ায় ২০%-৩০% সময় �মিশন ব� থােক। ফেল �মিশেনর কায �কির 

�বহার স�ণ �ভােব িনি�তকরা স�ব হয়না। ফেল উৎপাদন �য় �ি� পায়।  

ছ) উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কৗশল িবষেয় ধারণা/ কারখানা পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কৗশল �েয়াগ 

�েয়াজেনর �লনায় অিতকম। ফেল স�েদর দ� ও কায �করী �বহার িনি�তকরা স�ব হয়না। 

বাজার �ব�ার �ব �লতার কারেণ �িতবছর িবেজএমিস’র পাটকলস�েহর উৎপািদত পে�র এক� 

িবরাট অংশ অিবি�ত থােক। একিদেক উৎপাদন �য় �ি�, অ�িদেক উৎপািদত পে�র এক� িবরাট 

অংশ অিবি�ত থাকায় িবেজএমিস �িতিনয়ত �লাকসােনর স�ুখীন হে�। 

 

উপসংহারঃ  

বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) রা�ীয় ঐিতহ�বাহী িবে�র সব ��হৎ পাটপ� উৎপাদনকারী এবং 

র�ানীকাির �িত�ান। �ায় ৬৫-৬৮ হাজার কম �কত�া, ও কম �চাির এবং �দিনক হািজরািভি�ক �িমক এই �িত�ােন কম �রত 

রেয়েছ। পাট �ক �সান�লী আ� বলা হয়। িক� সমেয়র পির�মায় সময়মত ক�চামাল �েয় অপারগতা, উৎপািদত পে�র 

িবরাট অংশ অিবি�ত থাকা, অিধকাংশ সময় পয �� �বতন-ম�রী বেকয়া থাকা, �িমক অসে�াষ ও ধম �ঘট, জনবেলর 

কায �কির �বহার না হওয়া, �রাতন �মিশনািরজ ��িত কারেণ িবেজএমিস �লাকসােনর স�ুখীন হে� এবং এর 

�গৗরবাি�ত ঐিতহ� হািরেয় যাে�। িবেজএমিস’র পাটকলস�েহর �লাকসােনর পিরমাণ কিমেয় �নাফা অজ�েনর ��ে� 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ক��ক  পিরচািলত গেবষণায় িক� �পািরশ উে�খ করা হল। 
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�পািরশঃ 

ক) ক�চাপােটর �মৗ�েম অথ �াৎ সময়মত �েয়াজনীয় ক�চাপাট �য় করা; 

খ) উৎপািদত পে�র ১০০% িব�েয়র �ব�াকরা; বত�মান সরকােরর িনেদ �শনা অ�যায়ী অভ��িরন 

বাজারজাতকরেণর ��ে� ১০� পে� পােটর �মাড়ক �বহাের বা�তা�লক ১০০% িনি�ত করা; 

 গ) পাটকলস�েহর ই�টল�ত ত�েতর �ণ � �বহার িনি�ত করা; 

ঘ) িবিজএমিস’র িনয়�ণাধীন পাটকলস�েহর �মিশন�েলা আ�িনকায়ন; 

 ঙ) কা�মালসহ সকল উপকরেণর কায �কির �বহার িনি�ত করা; 

চ) সময়মত �বতন ম�রীর �ব�া করা; 

ছ)  �যেহ� িবেজএমিস’র পাটকলস�েহ �ব�ত �মিশন �েলা অেনক �রােনা তাই স�কভােব �মিশন 

�মইে��া� করা �েয়াজন; 

জ) ‘উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কৗশল’ �েয়ােগর মা�েম স�েদর দ� �বহার িনি�তকরণ, অপচয় �রাধ, 

উৎপাদন �ি�, পে�র �ণগতমান �ি� ��িতর ফেল পাটকেলর �লাকসান কমােনা স�ব। কােজই 

পাটকলস�েহ উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কৗশল িবষয়ক �েয়াজনীয় �িশ�েণর �ব�া করা;  
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�িতেবদেন �ব�ত অ�পাতস�েহর �া�া 
 

 
১। উৎপাদনশীলতা = �কান উৎপাদনকারী/েসবা �িত�ান �য পিরমান �� বা �সবা উৎপাদন কের থােক ঐ পিরমান �� বা 

�সবা উৎপাদেন �য উপকরণ �য় হয় এ �ইেয়র অ�পাতেক উৎপাদনশীলতা বলা হয় ।  
            উৎপাদন 
  উৎপাদনশীলতা  = ---------- 

            উপকরণ 
২। উৎপাদন (আউট�ট) = উৎপাদন বলেত উৎপািদত �� বা �সবােক �ঝায় । �িতেবদেন সংেযািজত ��েক উৎপাদন 

(আউট�ট) িহেসেব ধরা হেয়েছ ।  
 

৩। সংেযািজত �� = িব�য় +অ�া� আয় + �ারি�ক ম�দ - সমাপনী ম�দ -�মাট �য় (িশ� ও অ-িশ�জিনত �য়) ।  
 

৪। িশ�জিনত �য় = উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত ক�চামাল , �ালানী �য় ও �ািকং খরচ ।  
 

৫। অ-িশ�জিনত �য় = উৎপাদন �ি�য়ার পেরা� �য়স�হ যথাঃ-��ণ, মেনাহরী, ডাক ও তার, �াংিকং চাজ�, বীমা, 
পরামশ �ক �য়, িহসাব িনকাশ ও  িনরী�া �য় ইত�ািদ ।  

 
৬। �মাট �য় = িশ�জিনত �য় + অ-িশ�জিনত �য় । 
 

সংেযািজত �� 
৭। সংেযািজত �� �ম উৎপাদনশীলতা  =    ----------------  
                                  �মাট জনশি� 
             

    
 

ত���ঃ 

১। বাংলােদশ �ট িমল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর �ধান কায �ালয় ক��ক �দ� ত�-উপা�; 

২। িবেজএমিস ক��ক �কািশত বািষ �ক �িতেবদন;  
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