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�খব� 

 

 বাংলােদেশ ঔষধ িশ� এক� অতীব ����ণ � খাত । এ িশ� খাত� �দেশর মা�ষ তথা সকল �কার 

�াণীর জীবন র�াকারী ঔষধ ���ত কের থােক । উৎপািদত ঔষধ �দেশর চািহদা �রণ সােপে� িবেদেশ র�ানী 

কের ��র �বেদিশক ��া অজ�ন কের যা �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন �াপক �িমকা রাখেছ । এ �িতেবদেন 

বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনব �ািচত কেয়ক� �িত�ােনর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

কারখানা িভি�ক সংেযািজত ��, �ম উৎপাদনশীলতা, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, িব�য় িহেসেব ক�চা মােলর 

উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত, �লধন উৎপাদনশীলতা, জন�িত 

�ম �য় ও �িফ�িবিল�র পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

   �িতেবদন হেত �তীয়মান হয় �য, সামি�কভােব এসব কারখানা�েলােক আরও উৎপাদনশীল �িত�ােন 

উ�ীত করার লে�� কারখানাস�হেক সকল �কার অপচয় �রাধ�ব �ক উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �েয়াজনীয় পদে�প 

�নয়া উিচৎ । �দেশ �য িশ�ায়েনর অ�াহত �েচ�া চলেছ তা বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর অ�� �� 

কারখানা স�েহর অিধকতর িনয়ামক �িমকা পালন কের �দশেক অথ �ৈনিতকভােব �াবল�ী করেত পাের ।  

 �িতেবদেন �কািশত ত�ািদর পয �ােলাচনা হেত �ব�াপনা ক��প�, কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও 

�িমক �ন���, পিরক�নািবদ এবং নীিতিনধ �ারকগণ সামা� উপ�ত হেলও এনিপও এর এ �য়াস সাথ �ক হেয়েছ 

বেল িবেবিচত হেব । সেব �াপির �য সম� কারখানা এ �িতেবদন ���ত করার জ� ত�ািদ সরবরাহ কেরেছ 

আমরা তােদর সহেযািগতার জ� আ�িরকভােব ধ�বাদ ও  �ত�তা �াপন করিছ । এ �িতেবদেনর ভিব�ৎ 

মান-উ�য়ন ও আরও ব��িন� কের �লেত উৎপাদনশীলতা অ�রাগী �ি�বেগ �র �িচি�ত মতামত আমােদর 

অ�ে�রণার উৎস িহেসেব কাজ করেব । 

 

এস. এম. আশরা��ামান  

   পিরচালক (��-সিচব), এনিপও । 
 

 

  



  

�িতেবদন ���ত কােজ অংশ�হণকারীগণ 

১। জনাব এ � এম  �মাজাে�ল হক   : সািব �ক ত�াবধান 
 ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
 
২। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন    : পিরক�না, গঠন�ণালী,  

ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া     এবং �িতেবদন িলখন 
 
৩। জনাব �মাঃ �মেহদী হাসান   : পিরক�না, গঠন�ণালী,  

গেবষণা কম �কত�া      এবং �িতেবদন িলখন 
 
৪। জনাব �মাঃ ফজ�ল মাহ�দ   : ত� সং�হ ও িবে�ষণ 

পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী        
 
৫। জনাব �মাঃ আ��া�    : �িতেবদন ��ণ 
 স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম�ণালেয়র �শাসনাধীন এক� সরকাির দ�র । দ�র�র 

উে�� ও কম � তৎপরতা িন��পঃ- 

উে��ঃ 

- �হ�র জনেগা�ীর মে� উৎপাদনশীলতা �ি� করার লে�� উে�া�া (�েমাটর) এর �িমকা পালন করা; 

- উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� যথাযথ কলােকৗশল উ�াবন ও নীিতমালা �ণয়েন সরকারেক পরামশ � �দান 

করা; 

- জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ� কারখানা ও �িত�ােনর কম �কত�া ও 

কম �চারীেদর জ� িনয়িমত ভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ কম ��চী পিরচালনা করা; 

- িশ� কারখানা ও �িত�ােন উৎপাদনশীলতার গিত ধারা স��ত রাখার লে�� পরামশ �, �সবা ও 

কনসালেটি�র মা�েম �ভাবক বা ক�াটািল� িহেসেব দািয়� পালন করা; 

- উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� সং�হ, সংকলন এবং িবে�ষণসহ িবিভ� মহেল িবতরণ করার লে�� ত� 

ভা�ার গঠন করা এবং 

- বাংলােদেশ এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর িবিভ� কম ��চী বা�বায়েন �ফাকাল পেয়� 

এর দািয়� পালন করা । 

কম �তৎপরতাঃ 

- উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ; 

- িশ�  কারখানা ও �সবা �িত�ােন ধারাবািহক ও প�িতগতভােব উৎপাদনশীলতা সেচতনতা �চারািভযান; 

- উৎপাদনশীলতা গিত ধারা অ�স�ােনর লে�� ই�ারফাম � ��াডাক�িভ� ও িবজেনস ি�িনেকর আেয়াজন; 

- আ�জ�ািতক, জাতীয়, আ�িলক ও �া�েলেভেল উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �সিমনার, িসে�ািজয়াম, কম �শালা 

ইত�ািদ আেয়াজন করা; 

- িশ� কারখানা ও �িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠেন সহায়তা �দান এবং 

- উৎপাদনশীলতা সং�া� সমী�া/জিরপ এবং �কইস �ািড পিরচালনা । 

 

 



 

�িতেবদেন �ব�ত ��াবলী ও তার �া�া 

১। উৎপাদনশীলতা  : �কান উৎপাদনকারী/�সবা�লক �িত�ান �য পিরমাণ �� বা �সবা উৎপাদন  
কের থােক ঐ পিরমাণ �� 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 আউট�ট বলেত িব�য়+ম�দ �ে�র পিরবত�ন 

+বাইে�াডা�+অ�া� উৎস হেত আয় এর �যাগফলেক �ঝায় । 
 

৩। সংেযািজত ��  : (িব�য়+ম�দ �ে�র পিরবত�ন+বাইে�াডা�+অ�া� উৎস হেত  
আয়) - (িশ�জিনত +অিশ�জিনত �য়) ।  
 

৪। িশ�জিনত �য়  : উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত উপকরণ স�হেক িশ�জিনত �য় বলা  

হয় । �যমন-ক�চামাল  ও �ালানীর �য় । 

 

৫। অ-িশ�জিনত �য়  : ��ণ, মেনাহরী, �টিলেফান, 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 । 
 

৭। �ায়ী স�দ  : �ায়ী স�দ বলেত �মাট �লধন �ঝায় । 
 

৮। অপাের�ং �িফট  : সংেযািজত �� - �ম �য় (�বতন ও ম�রী) + অবচয় 
 

           সংেযািজত ��      
৯। সংেযািজত �ে� �ম : =   ---------------- 
 উৎপাদনশীলতা          �মাট জনশি� 
 
 

            সংেযািজত ��  
১০। সংেযািজত �� অ�পাত : =   ----------------- 
              িব�য় 

     সংেযািজত �� ও িব�য় �ে�র অ�পাতেক �ঝায় । 

 



          িব�য় 

১১। জন�িত িব�য়  : =   ------------- 
       �মাট জনশি� 
 

        �িতজন িক পিরমাণ �� সাম�ী িব�য় কেরেছ তা �ঝােনা হেয়েছ । 
 

�মাট �য় 
১২। িব�য় িহসােব �য় :   ------------ 
       �মাট িব�য় 
 

�িত টাকায় িব�েয় কত টাকা �য় হেয়েছ । 
 

সংেযািজত �� 
১৩। িব�য় িহসােব সংেযািজত ��: =  ----------------- 
         �মাট িব�য় 
 

�িত টাকায় কত টাকা িব�েয় সংেযািজত �� �যাগ হেয়েছ তার 

পিরমাণেক �ঝােনা হেয়েছ । 

 

  �মাট �য় 
১৪। িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার =           -------------x১০০ 
         িব�য় 
 

  সংেযািজত �� 
১৫। সংেযািজত �ে� শতকরা হার =          ------------------- x১০০ 
           িব�য় 
 
 

       সংেযািজত �� 

১৬। �লধন উৎপাদনশীলতা : =   ----------------- 
              �মাট �লধন 
 

         �িত টাকায় �লধেন কত টাকা সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ তার  

    পিরমাণেক �লধন উৎপাদনশীলতা বলা হয় ।  
 

       �মাট �লধন 
১৭। �লধন ঘন�  : =   -------------- 
       �মাট জনশি� 
 

     জন�িত কত টাকা �লধন উৎপাদন কােয � �ব�ত হেয়েছ  তার পিরমাণেক  

�ঝায় । 

 

    নীট িব�য় 
১৮। �লধন টান �ওভার  : =   -------------- 
       �মাট জনশি� 



 
            �বতন ও ম�রী 
১৯। জন�িত �ম �য়  : =   --------------- 
       �মাট জনশি� 

 
        জন�িত কত �বতন ও ম�রী �দান করা হয়, তার  পিরমাণেক �ঝায় । 

 

       সংেযািজত ��  
২০। �িতেযািগতা�লক �ম �য় : =   ---------------- 
                  �ম �য় 
       

        �িত টাকায় কত টাকা সংেযািজত �� �� হেয়েছ   তার  

   পিরমাণেক �ঝায় । 

 

            �ম �য় 

২১। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার =   ----------- x  ১০০ 
  

           সংেযািজত �� 
 

                     অপাের�ং �িফট 
২২। �িফ�িবিল�  : =         ------------------ x  ১০০ 
           �ায়ী স�দ 

 

এক টাকার �ায়ী স�দ/ওয়ািক�ং ক�ািপটাল িবিনেয়ােগর  মা�েম কত 

টাকা �নাফা অিজ�ত হয় তােক �ঝায় । 
 

         অপাের�ং �িফট 
২৩। �িফট মািজ�ন  : =   ------------------   x  ১০০ 
                     িব�য় 

      

�িত টাকায় িব�েয় িক পিরমাণ �নাফা অিজ�ত হয় তার পিরমাণেক �িফট 

মািজ�ন �ঝায় ।  

 

 

 

 
   

 
 
 
 



�চী প� 
                     ��া 

 
১। �িমকা, সমী�া প�িত, উে��াবলী ,সংি�� ফলাফল,কারখানা িভি�ক   ১-৫ 
 �পািরশ ও উপসংহার  

 

মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিম�ড 
 

২। �িত�ান পিরিচিত       ...  ৬ 
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�থম অ�ায় 

�িমকাঃ 

 জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়েন উৎপাদনশীলতার �কান িবক� �নই । বাংলােদশ এক� �িষ �ধান �দশ । �িষ, িশ� 

ও �সবা খােতর উৎপাদনশীলতা �ি� ছাড়া বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়ন স�ব নয়। বাংলােদশ ঔষধ িশ� রসায়ন 

িভি�ক এক� িশ� খাত । এ িশ� খাত� মা�ষ তথা সকল �াণীর জীবন র�াকারী ঔষধ ���ত কের থােক । এ িশ� 

খাত� তােদর উৎপািদত প� বাংলােদেশর চািহদা িম�েয় িবেদেশও র�ানী কের আসেছ । তাই এ িশ� খােতর বিধ �ত 

উৎপাদনশীলতা বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন অ�তম �িমকা পালন কের আসেছ । এ সমী�া বাংলােদশ ঔষধ িশ� 

মািলক সিমিতর িনব �ািচত �িত�ান স�েহর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লনা�লক ও কারখানা িভি�ক 

সংেযািজত ��, সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা, �লধন উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে� �বতন ও ম�রীর হার, 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা, �িতেযািগতা�লক �ম �য় এবং �িফ�িবিল� পিরমাপ িবে�ষণ করা 

হেয়েছ । উেল� �য, এ �িতেবদেন ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর সােথ �লনা করা 

হেয়েছ । সমী�া� পিরচালনা করার �েব � এর ��মালা, জরীপ পিরক�না, ত� িব�াস ও সারণী পিরক�নাসহ এক� 

কাঠােমা ���ত করা হেয়েছ ।  এসব ত�ািদ ডাকেযােগ ও �ত�� পিরদশ �ন এবং �টিলেফােন �যাগােযােগর মা�েম 

সং�হ করা হেয়েছ । সং�হীত তে�র িভি�েত এ �িতেবদন ���ত করা হেয়েছ । 

সমী�া প�িতঃ 

 �িতেবদন ���েতর ত� সং�েহর জ� ৩০� �িত�ান িনব �াচন করা হয় । এসব �িত�ােন ডাকেযােগ ��মালা 

��রণ করা হয় । পরবত�েত কারখানা স�েহ তািগদপ� পাঠােনা হয় এবং �টিলেফান ও সরাসির �যাগােযােগর মা�েম ০৭ 

� কারখানার ত� সং�হ করা হয় । সং�হীত তে�র িভি�েত �িতেবদন� ���ত করা হেয়েছ যার এক� তািলকা 

�িতেবদেনর �শষাংেশ অ�� �� রেয়েছ । 

উে��াবলীঃ 

(1) রসায়ন িশ� খােতর অ�� �� বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনব �ািচত কারখানার সংেযািজত 
�� িন�পণ ও িবে�ষণ করা; 

(2) �িত�ান স�েহর �ম উৎপাদনশীলতা িন�পন ও িবে�ষণ করা; 
(3) �িত�ান স�েহর �লধন উৎপাদনশীলতা, �লধন টান �ওভার িন�পণ ও িবে�ষণ করা; 
(4) �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� �িত�ােন িনেয়ািজত জনবেলর �বতন ও ম�রী িন�পণ ও িবে�ষণ 

করা; 
(5) উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� জন�িত �য় ও �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন�পণ ও িবে�ষণ করা 

এবং 
(6) �িত�ান স�েহর �িফ�িবিল� এবং �িফট মািজ�ন িন�পণ ও িবে�ষণ করা অ�তম ।  
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 �িত�ান িভি�ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, সংেযািজত �ে�র ��ে� ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল 

পয �� সমেয় �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড �থম অব�ােন রেয়েছ । ধারাবািহকতা থাকায় ২০১৩-১৪ ও 

২০১৪-১৫ সােল সংেযািজত �� �ি� পায় । �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ি�তীয় অব�ােন রেয়েছ । 

ধারাবািহকতা থাকায় ২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন রেয়েছ । িদ 

ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড �তীয় অব�ােন রেয়েছ । ধারাবািহকতা থাকায় ঊ���খী �বণতা �দখা 

যায় । ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড চ�থ � অব�ােন িছল, তেব ধারাবািহকতা না থাকায় িন��খী ও ঊ���খী উভয় 

�বণতা �দখা যায় । বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড প�ম অব�ােন রেয়েছ ।  সংেযািজত �ে�র ��ে� 

�দখা যায় �য, মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এবং �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড িন��খী অব�ােন 

রেয়েছ।  
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বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ২২২৩.৩৯ ৩৪০৪.৭১ ৪০৭৯.৬৪ 
�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ২৭২০২ ২৮১৮৮ ২৯২৪০ 
�য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ৯০২২৮.০৭ ১০৬৬৭০.৯৯ ১৩৮৩৩৭.৪ 
ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড    ৩৫২৭ ৪২৮৭ ৩৯৬০ 
িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ৬৬৫৪.৩৫ ৮০৭২.৪৫ ৯৭১৫.৫১ 
�কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড ২২৯.৯৪ ২১৫.৬৮ ২০৫.০৮ 
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কারখানা িভি�ক �পািরশঃ 
 

(ক)  মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর সংেযািজত �� �ি� করার লে�� অ�েয়াজনীয় খরচ �াস �ব �ক 

উৎপাদন ও িব�য় �ি� করা �েয়াজন ।  

 
(খ) মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর স�েদর ��ু �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।  

 
(গ) মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর জন�িত �ম �য় �াস �ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �য় �ি� করা 

�যেত পাের । 
 

(ঘ) মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, �বি�মেকাফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এবং ওিরয়ন ইনিফউশন 

িলিমেটড এর �লধেনর যথাযথ �বহােরর মা�েম �লধন উৎপদানশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।  

 
(ঙ) উৎপাদনশীলতা উ�য়েন সকল কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক �ন���েক অন িদ জব 

��িনং এবং অফ িদ জব ��িনং এর �ব�া �হণ করেত হেব । 
 
(চ) কারখানার পিরেবশ ���ল ও পির�ার পির�� রাখার জ� ৫এস কিম� গঠন ও ৫এস 

কিম�র কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব । 

 

(ছ) �িত�ানেক আ�িনক ও �েগাপেযাগী করার লে��  �ব�পনার সকল �েরর �ন���সহ 

কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক �ন���েক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�েণর �ব�া �হণ 

করেত হেব । 
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উপসংহার : 

১।  রসায়ন িশে�র অ�গ �ত বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনব �ািচত কারখানাস�েহর 
উৎপাদনশীলতা ধারাবািহকভােব ঊ���খী রাখার জ� �েচ�া ও উে�াগ �হণ করেত হেব । এ 
লে�� �ব�াপনা ও উৎপাদেনর সােথ সংি�� কম �কত�াগণেক উৎপাদনশীলতার �েয়াজনীয়তা 
স�েক� অব�ই সেচতন হেত হেব । একই সােথ �িমক কম �চারীেদরেক এর �েয়াজনীয়তা ও 
�ফল স��� অবিহত ও তােদরেক �িত�ােনর উ�য়েনর জ� উৎপাদনশীলতা কায ��েম 
অংশ�হেণর জ� সেচতন করেত হেব । 

 

২।  ধারাবািহক ও প�িতগতভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতা �ি�র ব�ধাস�হ 
িচি�ত�ব �ক �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব । 

 

৩।   �পিরকি�তভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার লে�� সকল কারখানা ও িশ� 
�িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ ও উৎপািদত পে�র �ণগতমান িনি�ত করার জ� 
�কায়ািল� কে�াল সােক�ল গঠন করেত হেব । এ লে�� িন�িলিখত কম ��চী �হণ করা �যেত 
পােরঃ 

 

(ক)   উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� পে�র �ণগতমান িনধ �ারণ�ব �ক বাজারজাত করেত হেব । 
(খ)   মািসক ও বাৎসিরক িভি�েত উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করেত হেব । 
(গ)   কারখানায় কম �রত সকল ��িণর �িমেকর মে� উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িনয়িমত    
       আেলাচনা সভা করেত হেব । 
(ঘ)   কারখানায় কম �রত সকল ��িণর �লােকর মে� �যাগােযাগ ও �স�ক� বজায় রাখেত হেব । 
(ঙ)   ক�চামাল, �ালািন ও �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�ত করেত হেব । 
(চ)    িনয়িমত য�পািত পির�ার ও �� �রীকরেণর মা�েম সেব �া� �বহার িনি�ত করেত হেব ।  
(ছ)    পে�র �ণগতমান িনি�ত�ব �ক উৎপািদত পে�র �য় িন� পয �ােয় রাখেত হেব । 
(জ)    উৎপাদনশীলতা উ�য়েন সকল কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক �ন���েক অন িদ জব    
        ��িনং এবং অফ িদ জব ��িনং এর �ব�া �হণ করেত হেব । 
(ঝ)    কারখানার পিরেবশ ���ল ও পির�ার পির�� রাখার জ� ৫এস কিম� গঠন ও ৫এস   
        কিম�র কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব । 
(ঞ)   �িত�ানেক আ�িনক ও �েগাপেযাগী করার লে�� সকল কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক   
         �ন���েক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�েণর �ব�া �হণ করেত হেব ।   
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মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান । এ 

�িত�ান� ১৯৭৩ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

৫১/৫১-এ, �রানা প�ন, ঢাকা-১০০০ এবং কারখানা� মডান �পাড়া, িঝনাইদ�হ অবি�ত। �িত�ান� মানবজীবন 

র�াকারী ও সাধারণ ঔষধ �যমন-ডি�েজল এস, অিমেড�, এ�াজািমন ইত�ািদ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন 

২০১৪-১৫ সােলর ত� মািফক ৭৫ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ৫৭১.১৩ ল� টাকা । 

সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৪-১৫ অথ � বছের কর বাবদ ৮৯.২৫ ল� টাকা সরকাির 

�কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 
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সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 
(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৬২৮.৮২ ৬২৮.৬৬ ৬৯৯.৬৪ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ১০১.৩১ ৮৮.১৩ ৬৫.৯০ 

৩। সংেযািজত �� ৫২৭.৫১ ৫৪০.৫৩ ৬৩৩.৭৪ 

 

সারণী-১ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত 

�� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা 

করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ সােল ২.৪৭% এবং ২০১৪-১৫ 

সােল ২০.১৪% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় 

িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ায় একই অব�ােন রেয়েছ, তেব ২০১৪-১৫ সােল 

১১.২৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৩% এবং ২০১৪-১৫ সােল ৩৪.৯৫% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর 

ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী 

অব�ায় িছল, িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �াস পাওয়ায় 

সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল । 
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মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

 িচে� সংেযািজত �� উপা� 
   
   

   

 
িনণ �ায়ক স�হ 

বৎসর 

  ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়   ৬২৮.৮২ ৬২৮.৬৬ ৬৯৯.৬৪ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ১০১.৩১ ৮৮.১৩ ৬৫.৯০ 

৩। সংেযািজত �� ৫২৭.৫১ ৫৪০.৫৩ ৬৩৩.৭৪ 
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সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৭৫ ৭৫ ৭৫ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা 

৭.০৩ ৭.২১ ৮.৪৫ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত ০.৮৪ ০.৮৬ ০.৯১ 

৪।  জন�িত িব�য় ৮.৩৮ ৮.৩৮ ৯.৩৩ 

 

সারণী-২ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল ২.৫৬%, ২০১৪-১৫ সােল ২০.২০% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত 

বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০১৩-১৪ সােল ২.৩৮%, ২০১৪-১৫ সােল ৮.৩৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল একই অব�া রেয়েছ িক� ২০১৪-১৫ 

সােল ১১.৩৪% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� 

মািজ�ন �ি�র �বনতায় িনিহত আেছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ সােল �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� 

উৎপাদনশীলতা উ� বছের ঊ���খী অব�ায় িছল । 

 

 



-১০- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ম �য়  ৩১.৫৬ ৩১.৭৭ ২৯.৭১ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ১৬.৭১ ১৭.০১ ২১.৩৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   

     উৎপাদনশীলতা  

৭.০৩ ৭.২১ ৮.৪৫ 

৪। জন�িত �ম �য়  ০.৪২ ০.৪২ ০.৪০ 

 

সারণী-৩ এ মডাণ �ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১.৮০%, ২০১৪-১৫ সােল ২৭.৬৫% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ২.৫৬%, ২০১৪-১৫ সােল ২০.২০% �ি� �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল একই অব�ােন রেয়েছ িক� ২০১৪-১৫ সােল ৪.৭৬% �াস 

�পেয়েছ । এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় 

সমী�াধীন অ�া� বৎসের �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 



-১১- 

সারণী-৪ 

 

িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  �মাট �য়  ১০১.৩১ ৮৮.১৩ ৬৫.৯০ 

২।  িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার ১৬.১১% ১৪.০২% ৯.৪২% 

৩।  সংেযািজত �ে� শতকরা হার ৮৩.৮৯% ৮৫.৯৮% ৯০.৫৮% 

৪।  িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 সারণী-৪ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটেডর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর 

২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১২.৯৭% এবং ২০১৪-১৫ সােল ৪১.৫৩% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২.৪৯%, 

২০১৪-১৫ সােল ৭.৯৭% �ি� �পেয়েছ। এ �াস-�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  এ সারণীর সািব �ক 

ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 



-১২- 

 

সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত  

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জন�িত �ম �য়   ০.৪২ ০.৪২ ০.৪০ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১৬.৭১ ১৭.০১ ২১.৩৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

৫.৯৮% ৫.৮৮% ৪.৬৯% 

 

সারণী-৫ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপাে�র িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ 

সােলর �লনায় জন�িত �ম �য় ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সােল একই অব�ােন রেয়েছ িক� ২০১৪-১৫ সােল 

৪.৭৬% �াস �পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ 

সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১.৮০%, ২০১৪-১৫ সােল ২৭.৬৫% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত 

�ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

১.৬৭%, ২০১৪-১৫ সােল ২১.৫৭% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, 

জন�িত �ম �য় �ায় একই অব�ায় িছল িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় ঊ���খী থাকার কারেণ �িত�ােনর 

জ� �ভ ইংিগত বহন  কের । 

 



-১৩- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ায়ী স�দ  ৬৪৪.৮৯ ৬০৩.৬৯ ৫৭১.১৩ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.৮২ ০.৯০ ১.১১ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  

     উৎপাদনশীলতা  

৭.০৩ ৭.২১ ৮.৪৫ 

৪।  �লধন ঘন�  ৮.৬০ ৮.০৫ ৭.৬২ 

 

সারণী-৬ এ মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল 

৯.৭৬%, ২০১৪-১৫ সােল ৩৫.৩৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২.৫৬%, ২০১৪-১৫ সােল ২০.২০% �ি� �পেয়েছ । 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৬.৪০%  

�ি� িক� ২০১৪-১৫ সােল ১১.৪০% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

জন�িত �লধন ঘন�  ২০১৪-১৫ সােল  �াস পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �ি� 

�পেয়েছ । 



-১৪- 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। অপাের�ং�িফট  ৪৪৬.৩৩ ৪৬৪.০৫ ৫৬৩.২২ 

২। �িফ�িবিল�  ৬৯.২১% ৭৬.৮৭% ৯৮.৬২% 

৩। �িফট মািজ�ন ৭০.৯৮% ৭৩.৮২% ৮০.৫০% 

৪। �লধন টান �ওভার  ৮.৩৮ ৮.৩৮ ৯.৩৩ 

 

সারণী-৭ এ মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ১১.০৭%, ২০১৪-১৫ সােল ৪২.৪৯% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৪.০০%, ২০১৪-১৫ সােল ১৩.৪১% �ি� 

�পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল  

একই অব�া রেয়েছ িক� ২০১৪-১৫ সােল ১১.৩৪% �ি� �পেয়েছ ।  

 

  



-১৫- 

 

�য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

�য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান । এ 

�িত�ান� ১৯৫৮ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

৪৮, মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২ এবং কারখানাঃ (১) শালগািরয়া, পাবনা এবং (২) কািলয়াৈকর, গাজী�ের 

অবি�ত। �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী ও সাধারণ ঔষধ, এে�ােভট, �পি�সাইড ��াডা�, �কিমক�াল ইত�ািদ 

���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৪-১৫ সােলর ত� মািফক ৬,৭১০ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর 

পিরমাণ ২১৬১৪৪.০০ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৪-১৫ অথ � বছের কর 

বাবদ ৬২,৫৯৪.৫৭ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।   



-১৬- 

 

সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 
(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১৭৯৭৭৮.১৪ ২০৯১৭৪.৪২ ২৬২৮৭১.৯৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৭৯০৩.৪৭ ৪২২৯৯.৮৭ ৫০৬২১.২৮ 

৩। সংেযািজত �� ১৪১৮৭৪.৬৭ ১৬৬৮৭৪.৫৫ ২১২২৫০.৬৫ 

 

সারণী সারণী-১ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ সােল ১৭.৬২% এবং 

২০১৪-১৫ সােল ৪৯.৬০% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস 

হেত আয় িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৬.৩৫%, ২০১৪-১৫ সােল ৪৬.২২% �ি� 

�পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১১.৬০% এবং ২০১৪-১৫ সােল ৩৩.৫৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর 

সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন 

িনিহত িছল এবং িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি� পাওয়ায় 

সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল । 

 

 

 

 



 -১৭- 

 

�য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
িচে� সংেযািজত �� উপা� 

 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১৭৯৭৭৮.১৪ ২০৯১৭৪.৪২ ২৬২৮৭১.৯৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৭৯০৩.৪৭ ৪২২৯৯.৮৭ ৫০৬২১.২৮ 

৩। সংেযািজত �� ১৪১৮৭৪.৬৭ ১৬৬৮৭৪.৫৫ ২১২২৫০.৬৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-১৮- 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৫৮৬৮ ৬৩১৩ ৬৭১০ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা 

২৪.১৮ ২৬.৪৩ ৩১.৬৩ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত ০.৭৯ ০.৮০ ০.৮১ 

৪।  জন�িত িব�য় ৩০.৬৩ ৩৩.১৩ ৩৯.১৮ 

 

সারণী-২ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল ৯.৩১%, ২০১৪-১৫ সােল ৩০.৮১% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত 

বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০১৩-১৪ সােল ১.২৭%, ২০১৪-১৫ সােল ২.৫৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৮.১৫%, ২০১৪-১৫ সােল ২৭.৯১% 

�ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন �ি�র মে� 

িনিহত থাকেলও জন�িত িব�য় সামা� �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা ঊ���খী অব�ােন 

িনিহত িছল । 

   

 



-১৯- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ম �য়  ১২,৪৩৪.৭২ ১৪,৮২২.১২ ১৭,৮৬৫.১৯ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ১১.৪১ ১১.২৬ ১১.৮৮ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   

     উৎপাদনশীলতা  

২৪.১৮ ২৬.৪৩ ৩১.৬৩ 

৪। জন�িত �ম �য়  ২.১২ ২.৩৫ ২.৬৬ 

 

সারণী-৩ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১.৩১% �াস, ২০১৪-১৫ সােল ৪.১২% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ৯.৩১%, ২০১৪-১৫ সােল ৩০.৮১% �ি� �পেয়েছ ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ১০.৮৫% এবং ২০১৪-১৫ সােল ২৫.৪৭% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 



-২০- 

সারণী-৪ 

 

িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  �মাট �য়  ৩৭৯০৩.৪৭ ৪২২৯৯.৮৭ ৫০৬২১.২৮ 

২।  িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার ২১.০৮% ২০.২২% ১৯.২৬% 

৩।  সংেযািজত �ে� শতকরা হার ৭৮.৯২% ৭৯.৭৮% ৮০.৭৪% 

৪।  িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% 

 

সারণী-৪ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটেডর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর 

২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৪.০৮%, ২০১৪-১৫ সােল ৮.৬৩% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১.০৯%, ২০১৪-১৫ 

সােল ২.৩১% �ি� �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  এ সারণীর সািব �ক ত� 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 

 

 



-২১- 

সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত  

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জন�িত �ম �য়   ২.১২ ২.৩৫ ২.৬৬ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১১.৪১ ১১.২৬ ১১.৮৮ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

৮.৭৬% ৮.৮৮% ৮.৪২% 

 

সারণী-৫ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১০.৮৫%, ২০১৪-১৫ সােল ২৫.৪৭% �ি� 

�পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় 

২০১৩-১৪ সােল ১.৩১% �াস িক� ২০১৪-১৫ সােল ৪.১২% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম 

�েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১.৩৭% 

�ি� িক� ২০১৪-১৫ সােল ৩.৮৮% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, 

জন�িত �ম �য় �ায় একই অব�ায় িছল িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় ঊ���খী থাকার কারেণ �িত�ােনর 

জ� �ভ ইংিগত বহন  কের । 

 

 

  

 



-২২- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ায়ী স�দ  ১৭৪,৫০৯.৪৮ ১৮৭,৮১৪.৬৭ ২১৬,১৪৪.০০ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.৮১ ০.৮৯ ০.৯৮ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  

     উৎপাদনশীলতা  

২৪.১৮ ২৬.৪৩ ৩১.৬৩ 

৪।  �লধন ঘন�  ২৯.৭৪ ২৯.৭৫ ৩২.২১ 

 

সারণী-৬ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল 

৯.৮৮%, ২০১৪-১৫ সােল ২০.৯৯% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৯.৩১%, ২০১৪-১৫ সােল ৩০.৮১% �ি� �পেয়েছ । 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ০.০৩%, 

২০১৪-১৫ সােল ৮.৩১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �লধন 

ঘন�  ২০১২-১৩ সােল  �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �ি� �পেয়েছ । 

 

  

  

 



-২৩- 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। অপাের�ং�িফট  ১১৮৯১২.২৪ ১৪১৪১৭.৭৭ ১৮০৭৬০.১৫ 

২। �িফ�িবিল�  ৬৮.১৪% ৭৫.৩০% ৮৩.৬৩% 

৩। �িফট মািজ�ন ৬৬.১৪% ৬৭.৬১% ৬৮.৭৬% 

৪। �লধন টান �ওভার  ৩০.৬৩ ৩৩.১৩ ৩৯.১৮ 

 

সারণী-৭ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ১০.৫১%, ২০১৪-১৫ সােল ২২.৭৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২.২২%, ২০১৪-১৫ সােল ৩.৯৬% �ি� 

�পেয়েছ ।  �লধন টান �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল  

৮.১৫%, ২০১৪-১৫ সােল ২৭.৯১% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 



-২৪- 

 

বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান। এ 

�িত�ান� ২০০১ সােলর ১২ �সে��র �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র 

�ধান কায �ালয় ১৫৩-১৫৪, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮ এবং কারখানা� �াম-ক�ঠালী, উপেজলা-ভা�কা, 

�জলা- ময়মনিসংেহ অবি�ত । �িত�ান� মানব জীবন র�াকারী ঔষধ  ���ত কের থােক । এ �িত�ােন 

২০১৪-১৫ সােলর ত� মািফক ১৭৬০ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ১৯৭০৩.৭১ ল� টাকা ।  

সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৪-১৫ অথ � বছের কর বাবদ ২৫৭৭.০৪ ল� টাকা সরকারী 

�কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-২৫- 

 
সারণী-১ 

          সংেযািজত �� উপা� 
(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১১৪৯৭.৫২ ১৮৩৪৮.১৩ ২২০১৯.৯৪ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৯২৭৪.১৩ ১৪৯৪৩.৪২ ১৭৯৪০.৩০ 

৩। সংেযািজত �� ২২২৩.৩৯ ৩৪০৪.৭১ ৪০৭৯.৬৪ 

   

সারণী-১ এ বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত 

�� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা 

করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ সােল ৫৩.১৩% এবং ২০১৪-১৫ 

সােল ৮৩.৪৯% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় 

িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৫৯.৫৮%, ২০১৪-১৫ সােল ৯১.৫২% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় 

২০১৩-১৪ সােল ৬১.১৩%, ২০১৪-১৫ সােল ৯৩.৪৪% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল িক� 

িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় অিধক হাের �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� �স হাের 

�ি� পায়িন । 

 

 

 

 

 



-২৬- 
 

বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

িচে� সংেযািজত �� উপা� 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১১৪৯৭.৫২ ১৮৩৪৮.১৩ ২২০১৯.৯৪ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৯২৭৪.১৩ ১৪৯৪৩.৪২ ১৭৯৪০.৩০ 

৩। সংেযািজত �� ২২২৩.৩৯ ৩৪০৪.৭১ ৪০৭৯.৬৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-২৭- 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জনশি� (সং�ায়) ১৩৬১ ১৫৮১ ১৭৬০ 

২। সংেযািজত �ে� �ম  
    উৎপাদনশীলতা 

১.৬৩ ২.১৫ ২.৩২ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত ০.১৯ ০.১৯ ০.১৯ 

৪। জন�িত িব�য় ৮.৪৫ ১১.৬১ ১২.৫১ 

   

 সারণী-২ এ বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল ৩১.৯০%, ২০১৪-১৫ সােল ৪২.৩৩% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত 

বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০১৩-১৪ সােল এবং ২০১৪-১৫ সােল অব�া রেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৩৭.৪০%, ২০১৪-১৫ সােল ৪৮.০৫% �ি� �পেয়েছ। 

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন একই অব�ােন থাকেলও 

জন�িত িব�য় অিধক হাের �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা অিধক হাের �ি� পায় । 

 

 



-২৮- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ম �য়  ২৬৪২.১৯ ৩২২৫.২৬ ৩৬৪৬.২৮ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ০.৮৪ ১.০৬ ১.১২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
    উৎপাদনশীলতা  

১.৬৪ ২.১৫ ২.৩২ 

৪। জন�িত �ম�য়  ১.৯৪ ২.০৪ ২.০৭ 

  

 সারণী-৩ এ বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২৬.১৯%, ২০১৪-১৫ সােল ৩৩.৩৩% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ৩১.৯০%, ২০১৪-১৫ সােল ৪২.৩৩% �ি� �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ৫.১৫%, ২০১৪-১৫ সােল ৬.৭০% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 



-২৯- 

সারণী-৪ 

িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �মাট �য়  ৯২৭৪.১৩ ১৪৯৪৩.৪২ ১৭৯৪০.৩০ 

২। িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার ৮০.৬৬% ৮১.৪৪% ৮১.৪৭% 

৩। সংেযািজত �ে� শতকরা হার ১৯.৩৪% ১৮.৫৬% ১৮.৫৩% 

৪। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% 

 

সারণী-৪ এ বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটেডর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর 

২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ০.৯৭%, ২০১৪-১৫ সােল ১.০০% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৪.০৩%, ২০১৪-১৫ 

সােল ৪.১৯% �াস �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  এ সারণীর সািব �ক ত� 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 
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                                                     সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত  

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জন�িত �ম �য়  ১.৯৪ ২.০৪ ২.০৭ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ০.৮৪ ১.০৬ ১.১২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

১১৮.৮৪% ৯৪.৭৩% ৮৯.৩৮% 

 

 সারণী-৫ এ বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ৫.১৫%, ২০১৪-১৫ সােল ৬.৭০% �ি� 

�পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় 

২০১৩-১৪ সােল ২৬.১৯%, ২০১৪-১৫ সােল ৩৩.৩৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২০.১৯%, ২০১৪-

১৫ সােল ২৪.৭৯% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় 

�ি� �পেয়েছ । �িতেযািগতা�লক �ম �য় ঊ���খী থাকার কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কের । 
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সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ায়ী স�দ  ২৫৫০০.৯৪ ২২১৮৩.৪৯ ১৯৭০৩.৭১ 

২। �লধনউৎপাদনশীলতা ০.৮৮ ০.১৫ ০.২১ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা  

১.৬৩ ২.১৫ ২.৩২ 

৪।  �লধন ঘন�  ১৮.৭৪ ১৪.০৩ ১১.২০ 

 

সারণী-৬ এ বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল 

৮২.৯৫%, ২০১৪-১৫ সােল ৭৬.১৪% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৩১.৯০%, ২০১৪-১৫ সােল ৪২.৩৩% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২৫.১৩%, 

২০১৪-১৫ সােল ৪০.২৩% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত 

�লধন ঘন�  �াস পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �াস �পেয়েছ । 
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সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। অপাের�ং�িফট  -২১০৮.৮৪ -৩৫২০.২৫ -৩৩৯৩.৫৫ 

২। �িফ�িবিল� - ৮.২৭% - ১৫.৮৭% - ১৭.২২% 

৩। �িফট মািজ�ন - ১৮.৩৪% - ১৯.১৯% - ১৫.৪১% 

৪। �লধন টান �ওভার  ৮.৪৫ ১১.৬১ ১২.৫১ 

 

সারণী-৭ এ বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ৭.৬%, ২০১৪-১৫ সােল ৮.৯৬% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ০.৮৪% �াস িক� ২০১৪-১৫ সােল ২.৯৩% �ি� 

�পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল  

৩৭.৪০%, ২০১৪-১৫ সােল ৪৮.০৫% �ি� �পেয়েছ ।  
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�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম 

�িত�ান। এ �িত�ান� ১৯৭৬ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ 

�িত�ান�র �ধান কায �ালয় ১৯,ধানমি� আবািসক এলাকা, �রাড নং-২, ঢাকা এবং কারখানা� ১২৬ ক�ঠালিদয়া, 

টংগী, গাজী�র-এ অবি�ত। �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী ঔষধ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৪-১৫ 

সােলর ত� মািফক ৩,৩৩৯ জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ২১৫,১০৮ ল� 

টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক �দখা যায় �য, �িত�ান� ২০১৪-১৫ অথ � বছের কর বাবদ ২৪৫৬৮ ল� টাকা 

সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ  
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সারণী-১ 
সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১১০১৭১ ১১৭১৭৮ ১৩৩৩৯৬ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৪০০৭৬ ৪৪২১১ ৫১১০৭ 

৩। সংেযািজত �� ৭০০৯৫ ৭২৯৬৭ ৮২২৮৯ 

   

সারণী-১ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ সােল ৪.১০% এবং 

২০১৪-১৫ সােল ১৭.৪০% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস 

হেত আয় িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৬.৩৬%, ২০১৪-১৫ সােল ২১.০৮% �ি� 

�পেয়েছ। এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১০.৩২%, ২০১৪-১৫ সােল ২৭.৫৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত 

িছল িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি� পাওয়ায় সংেযািজত 

�ে�র ঊ���খী �বণতা �দখা যায় । 
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                                         �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস  িলিমেটড 

                                                     িচে� সংেযািজত �� উপা� 
 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১১০১৭১ ১১৭১৭৮ ১৩৩৩৯৬ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৪০০৭৬ ৪৪২১১ ৫১১০৭ 

৩। সংেযািজত �� ৭০০৯৫ ৭২৯৬৭ ৮২২৮৯ 

 

 

 

 

 

 

 



-৩৬- 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জনশি� (সং�ায়) ২৮৯৭ ৩০৬৩ ৩৩৩৯ 

২। সংেযািজত �ে� �ম 
    উৎপাদনশীলতা 

২৪.১৯ ২৩.৮২ ২৪.৬৪ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত ০.৬৩ ০.৬২ ০.৬২ 

৪। জন�িত িব�য় ৩৮.০৩ ৩৮.২৬ ৩৯.৯৫ 

  

 সারণী-২ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল ১.৫৩% �াস এবং ২০১৪-১৫ সােল ১.৮৬% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �� অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় সংেযািজত �� মািজ�ন ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সােল ১.৫৯% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় 

িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ০.৬০%, ২০১৪-১৫ সােল 

৫.০৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন �াস 

এর মে� িনিহত থাকেলও জন�িত িব�য় সামা� �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা ঊ���খী 

অব�ােন িনিহত িছল । 

 

 



-৩৭- 

 

সারণী-৩ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ম �য়  ১৩২৭৬ ১৪৪২৯ ১৭২৮৬ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ৫.২৮ ৫.০৬ ৪.৭৬ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা  

২৪.১৯ ২৩.৮২ ২৪.৬৪ 

৪। জন�িত �ম�য়  ৪.৫৮ ৪.৭১ ৫.১৮ 

  

সারণী-৩ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৪.১৭%, ২০১৪-১৫ সােল ৯.৮৫% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

১.৫৩% �াস  এবং ২০১৪-১৫ সােল ১.৮৬% �ি� �পেয়েছ । আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ২.৮৪%, ২০১৪-১৫ সােল ১৩.১০% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 



-৩৮- 

 

সারণী-৪ 

 িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �মাট �য়   ৪০০৭৬ ৪৪২১১ ৫১১০৭ 

২। িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার ৩৬.৩৮% ৩৭.৭৩% ৩৮.৩১% 

৩। সংেযািজত �ে� শতকরা হার ৬৩.৬২% ৬২.২৭% ৬১.৬৯% 

৪। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% 

 

সারণী-৪ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� িব�য় 

িহসােব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৩.৭১%, ২০১৪-১৫ সােল ৫.৩১% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২.১২%, 

২০১৪-১৫ সােল ৩.০৩% �াস �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  এ সারণীর সািব �ক 

ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 
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সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জন�িত �ম �য়  ৪.৫৮ ৪.৭১ ৫.১৮ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৫.২৮ ৫.০৬ ৪.৭৬ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
    শতকরা হার 

১৮.৯৪% ১৯.৭৭% ২১.০১% 

  

সারণী-৫ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ২.৮৪%, ২০১৪-১৫ সােল ১৩.১০% �ি� 

�পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় 

২০১৩-১৪ সােল ৪.১৭%, ২০১৪-১৫ সােল ৯.৮৫% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৪.৩৮%, ২০১৪-১৫ 

সােল ১০.৯৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় 

ঊ���খী অব�ায় িছল িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় �াস পাওয়ার কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  

কের । 
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সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ায়ী স�দ  ১৮৩৬৪৩ ২০৩৯৩৩ ২১৫১০৮ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা ০.৩৮ ০.৩৬ ০.৩৮ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা  

২৪.১৯ ২৩.৮২ ২৪.৬৪ 

৪।  �লধন ঘন�  ৬৩.৩৯ ৬৬.৫৮ ৬৪.৪২ 

  

সারণী-৬ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল 

৫.২৬% �াস িক� ২০১৪-১৫ সােল অপিরবিত�ত রেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১.৫৩%, ২০১৪-১৫ সােল ১.৮৬% �াস 

�পেয়েছ। জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

৫.০৩%, ২০১৪-১৫ সােল ১.৬২% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

জন�িত �লধন ঘন�  �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �ি� �পেয়েছ । 
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সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। অপাের�ং�িফট  ৫১০৬৩ ৫১০৮০ ৫৭৫৭৮ 

২। �িফ�িবিল� ২৭.৮১% ২৫.০৫% ২৬.৭৭% 

৩। �িফট মািজ�ন  ৪৬.৩৫% ৪৩.৫৯% ৪৩.১৬% 

৪। �লধন টান �ওভার  ৩৮.০৩ ৩৮.২৬ ৩৯.৯৫ 

 

সারণী-৭ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৯.৯২%, ২০১৪-১৫ সােল ৩.৭৪% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট 

মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৫.৯৫%, ২০১৪-১৫ সােল 

৬.৮৮% �াস �পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় 

২০১৩-১৪ সােল  ০.৬০%, ২০১৪-১৫ সােল ২.৯৫% �ি� �পেয়েছ ।  
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 ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান। এ 

�িত�ান� ১৯৮৩ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ 

�িত�ান�র �ধান কায �ালয় ওিরয়ন হাউজ, ১৫৩-১৫৪, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮ এবং কারখানা� 

�ম�ল, �পগ�, নারায়ণগ�-এ অবি�ত । �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী ঔষধ (�সলাইন) ���ত কের থােক । 

এ �িত�ােন ২০১৪-১৫ সােলর ত� মািফক ৮১১ জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর 

পিরমাণ ৪৬০১ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক �দখা যায় �য, �িত�ান� ২০১৪-১৫ অথ � বছের কর বাবদ 

১৫১৭ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 
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সারণী-১ 
সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৬০৩৬ ৬৯৪৯ ৬৬৩৯ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ২৫০৯ ২৬৬২ ২৬৭৯ 

৩। সংেযািজত �� ৩৫২৭ ৪২৮৭ ৩৯৬০ 

 

সারণী-১ এ ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড  এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� 

িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 

হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ সােল ২১.৫৫% এবং ২০১৪-১৫ সােল 

১২.২৮% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৫.১৩%, ২০১৪-১৫ সােল ১০% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ৬.১০%, ২০১৪-১৫ সােল ৬.৭৮% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� উঠা-নামার মে� িনিহত িছল িক� িব�য় ও অ�া� 

আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �াস-�ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� �াস-�ি�র মে� 

িনিহত িছল । 

  

 

 

 

 

 



-৪৪- 

ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড 

                                   িচে� সংেযািজত �� উপা� 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৬০৩৬ ৬৯৪৯ ৬৬৩৯ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ২৫০৯ ২৬৬২ ২৬৭৯ 

৩। সংেযািজত �� ৩৫২৭ ৪২৮৭ ৩৯৬০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-৪৫- 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জনশি� (সং�ায়) ৮০৮ ৭৬১ ৮১১ 

২। সংেযািজত �ে� �ম  
    উৎপাদনশীলতা 

৪.৩৭ ৫.৬৩ ৪.৮৮ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত ০.৫৮ ০.৬২ ০.৬০ 

৪। জন�িত িব�য় ৭.৪৭ ৯.১৩ ৮.১৯ 

 

 সারণী-২ এ ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �ে� 

�ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� 

বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল ২৮.৮৩%, ২০১৪-১৫ সােল ১১.৬৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত 

বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০১৩-১৪ সােল ৬.৯০% এবং ২০১৪-১৫ সােল ৩.৪৫% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় 

িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২২.২২%, ২০১৪-১৫ 

সােল ৯.৬৪% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� 

মািজ�ন �ি�র মে� িনিহত আেছ । জন�িত িব�য় সামা� �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা 

�ি�র মে� িনিহত িছল । 

 

  



-৪৬- 

 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

    
 (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  �ম �য়  ১৪৩৩ ১৪৭৯ ১৫৭৩ 

২।  �িতেযািগতা �লক �ম �য় ২.৪৬ ২.৯০ ২.৫২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা 

৪.৩৭ ৫.৬৩ ৪.৮৮ 

৪।  জন�িত �ম�য়  ১.৭৭ ১.৯৪ ১.৯৪ 

   

সারণী-৩ এ ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �িতেযািগতা�লক 

�ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৭.৮৯%, ২০১৪-১৫ সােল ২.৪৪% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২৮.৮৩%, 

২০১৪-১৫ সােল ১১.৬৭% �ি� �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-

১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সােল ৯.৬০% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় 

�য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বৎসের �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 



-৪৭- 

 

সারণী-৪ 

িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার 

   

 (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �মাট �য়  ২৫০৯ ২৬৬২ ২৬৭৯ 

২। িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার ৪১.৫৭% ৩৮.৩১% ৪০.৩৫% 

৩। সংেযািজত �ে� শতকরা হার ৫৮.৪৩% ৬১.৬৯% ৫৯.৬৫% 

৪। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% 

  

সারণী-৪ এ ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর 

২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৭.৮৪%, ২০১৪-১৫ সােল ২.৯৩% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৫.৫৮%, ২০১৪-১৫ 

সােল ২.০৯% �ি� �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  এ সারণীর সািব �ক ত� 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 

 



-৪৮- 

 

সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত  

    
 (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জন�িত �ম �য়  ১.৭৭ ১.৯৪ ১.৯৪ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২.৪৬ ২.৯০ ২.৫২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
    শতকরা হার 

৪০.৬৩% ৩৪.৫০% ৩৯.৭২% 

  

সারণী-৫ এ ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার 

সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সােল ৯.৬০% �ি� �পেয়েছ । আবার 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

১৭.৮৯%, ২০১৪-১৫ সােল ২.৪৪% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৫.০৯%, ২০১৪-১৫ সােল ২.২৪% 

�াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �ি� �পেয়েছ । 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছেরর �লনায় অ�া� বছর ঊ���খী থাকার কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ 

ইংিগত বহন  কের । 

 



-৪৯- 

 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ায়ী স�দ  ৪১৫০ ৪২৬৯ ৪৬০১ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.৮৫ ১.০০ ০.৮৬ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা  

৪.৩৭ ৫.৬৩ ৪.৮৮ 

৪।  �লধন ঘন�  ৫.১৪ ৫.৬১ ৫.৬৭ 

 

সারণী-৬ এ ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল 

১৭.৬৫%, ২০১৪-১৫ সােল ১.১৮% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২৮.৮৩%, ২০১৪-১৫ সােল ১১.৬৭% �ি� �পেয়েছ । 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৯.১৪%, 

২০১৪-১৫ সােল ১০.৩১% বি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত 

�লধন ঘন� িভি� বছেরর �লনায় �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �ি� �পেয়েছ । 
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সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। অপাের�ং�িফট  ১৮৯৮ ২৫৮৬ ২১৫৮ 

২। �িফ�িবিল� ৪৫.৭৩% ৬০.৫৮% ৪৬.৯০% 

৩। �িফট মািজ�ন  ৩১.৪৪% ৩৭.২১% ৩২.৫০% 

৪। �লধন টান �ওভার  ৭.৪৭ ৯.১৩ ৮.১৯ 

 

সারণী-৭ এ ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ 

করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর �লনা 

করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

৩২.৪৭% ও ২০১৪-১৫ সােল ২.৫৬% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৮.৩৫% ও ২০১৪-১৫ সােল ৩.৩৭% �ি� 

�পেয়েছ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল  

২২.২২% ও ২০১৪-১৫ সােল ৯.৬৪% �ি� �পেয়েছ ।  
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িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম 

�িত�ান । এ �িত�ান� ১৯৮৩ সােল �ািপত হয় এবং �ম, ১৯৮৬ সােল বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� 

কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় তািনন �স�ার, ৩, আসাদেগট, �মাহা�দ�র, ঢাকা-১২০৭ এবং কারখানা 

শিফ�র, কািলয়াৈকর, গাজী�ের অবি�ত । �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী িবিভ� ঔষধ ���ত কের থােক । 

এ �িত�ােন ২০১৪-১৫ সােলর ত� মািফক ৩০২৫ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ৬৯৩১.৯৭ 

ল� টাকা ।  
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সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ২১১৫২.৩২ ২৪৪৭৩.৭৫ ২৯২৩৫.৩০ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৫৩১.৮৪ ৩৮২০.৬১ ৪৫৫৩.২৯ 

৩। সংেযািজত �� ১৭৬২০.৪৮ ২০৬৫৩.১৪ ২৪৬৮২.০১ 
 

সারণী-১ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ সােল ১৭.২১% এবং 

২০১৪-১৫ সােল ৪০.০৮% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস 

হেত আয় িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৫.১৭%, ২০১৪-১৫ সােল ৩৮.২১% �ি� 

�পেয়েছ। এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৮.১৮%, ২০১৪-১৫ সােল ২৮.৯২% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত 

িছল িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি� পাওয়ায় সংেযািজত 

�� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল । 
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িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

িচে� সংেযািজত �� উপা� 

 
িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ২১১৫২.৩২ ২৪৪৭৩.৭৫ ২৯২৩৫.৩০ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৫৩১.৮৪ ৩৮২০.৬১ ৪৫৫৩.২৯ 

৩। সংেযািজত �� ১৭৬২০.৪৮ ২০৬৫৩.১৪ ২৪৬৮২.০১ 
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সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জনশি� (সং�ায়) ২৮৫৭ ৩০৯৩ ৩০২৫ 

২। সংেযািজত �ে� �ম 
    উৎপাদনশীলতা 

৬.১৭ ৬.৬৮ ৮.১৬ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত ০.৮৩ ০.৮৪ ০.৮৪ 

৪। জন�িত িব�য় ৭.৪০ ৭.৯১ ৯.৬৬ 

 

সারণী-২ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল ৮.২৭%, ২০১৪-১৫ সােল ৩২.২৫% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� 

অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় সংেযািজত 

�� মািজ�ন ২০১৩-১৪ সােল এবং ২০১৪-১৫ সােল একই হাের ১.২০% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় 

িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৬.৮৯%, ২০১৪-১৫ সােল 

৩০.৫৪% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন 

িভি� বছেরর �লনায় �ি� �পেয়েছ, যা �িত�ান�র জ� �ভ ইি�ত বহন কের । এ ধারা অ�াহত রাখেত হেল 

জন�িত িব�য় বাড়ােত হেব ।  
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সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

                (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ম �য়  ৫২৬৮.০৬ ৬১৮৯.৮৬ ৭২০১.৩৪ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ৩.৩৪ ৩.৩৪ ৩.৪৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
    উৎপাদনশীলতা 

৬.১৭ ৬.৬৮ ৮.১৬ 

৪। জন�িত �ম�য়  ১.৮৪ ২.০০ ২.৩৮ 

 

সারণী-৩ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল একই অব�ােন িক� ২০১৪-১৫ সােল ২.৬৯% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ৮.২৭%, ২০১৪-১৫ সােল ৩২.২৫% �ি� �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ৮.৭০%, ২০১৪-১৫ সােল ২৯.৩৫% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �ি� �পেয়েছ । 
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সারণী-৪ 

িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার 

         (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �মাট �য়  ৩৫৩১.৮৪ ৩৮২০.৬১ ৪৫৫৩.২৯ 

২। িব�য় িহসােব �েয়র শতকরা হার ১৬.৭০% ১৫.৬১% ১৫.৫৭% 

৩। সংেযািজত �ে� শতকরা হার ৮৩.৩০% ৮৪.৩৯% ৮৪.৪৩% 

৪। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% 

 

সারণী-৪ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� িব�য় 

িহসােব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৬.৫৩%, ২০১৪-১৫ সােল ৬.৭৭% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১.৩১% এবং 

২০১৪-১৫ সােল ১.৩৬% �ি� �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  এ সারণীর সািব �ক 

ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 

 

 



-৫৭- 

 

সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত  

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জন�িত �ম �য়  ১.৮৪ ২.০০ ২.৩৮ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৩.৩৪ ৩.৩৪ ৩.৪৪ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

২৯.৯০% ২৯.৯৭% ২৯.১৮% 

  

সারণী-৫ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ৮.৭০%, ২০১৪-১৫ সােল ২৯.৩৫% �ি� 

�পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় 

২০১৩-১৪ সােল একই অব�া থাকেলও ২০১৪-১৫ সােল ২.৯৯% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� 

�ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

০.২৩%, ২০১৪-১৫ সােল ২.৪১% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, 

জন�িত �ম �য় �ি� �পেয়েছ । িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছেরর �লনায় ঊ���খী থাকার কারেণ 

�িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কের । 

 

 

 

 



-৫৮- 

 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ায়ী স�দ  ৩৭৭৮.৫৫ ৪৪৯৭.৭৭ ৬৯৩১.৯৭ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ৪.৬৬ ৪.৫৯ ৩.৫৬ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
    উৎপাদনশীলতা  

৬.১৭ ৬.৬৮ ৮.১৬ 

৪।  �লধন ঘন�  ১.৩২ ১.৪৫ ২.২৯ 

 

সারণী-৬ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল 

১.৫০% এবং ২০১৪-১৫ সােল ২৩.৬১% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৮.২৭%, ২০১৪-১৫ সােল ৩২.২৫% �ি� �পেয়েছ । 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৯.৮৫%, 

২০১৪-১৫ সােল ৭৩.৪৯% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত 

�লধন ঘন� িভি� বছেরর �লনায় অ�া� বছের �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় 

�ি� �পেয়েছ । 

 

 

 



-৫৯- 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। অপাের�ং�িফট  ১২০০২.৯৭ ১৩২১৬.৯৭ ১৭০৫৩.৭৮ 

২। �িফ�িবিল� ৩১৭.৬৬% ২৯৩.৮৬% ২৪৬.০২% 

৩। �িফট মািজ�ন ৫৬.৭৫% ৫৪.০০% ৫৮.৩০% 

৪। �লধন টান �ওভার  ৭.৪০ ৭.২১ ৯.৬৬ 

  

সারণী-৭ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৭.৪৯% ও ২০১৪-১৫ সােল ২২.৫৫% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট 

মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৪.৮৫%, ২০১৪-১৫ সােল 

২.৭৩% �ি� �পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় 

২০১৩-১৪ সােল  ৬.৮৯%, ২০১৪-১৫ সােল ৩০.৫৪% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

   

  



  -৬০- 

 

�কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড  

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

�কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান । এ 

�িত�ান� ১৯৬৮ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

১৯/২, ই�াটন গােড �ন, ঢাকায় এবং কারখানা কেলজ �রাড, বিরশােল অবি�ত । �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী 

িবিভ� ঔষধ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৪-১৫ সােলর ত� মািফক ২৭৮ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী 

স�েদর পিরমাণ ৪২৬.৬২ ল� টাকা ।  সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৪-১৫ অথ � বছের 

কর বাবদ ২৪.৪৯ ল� টাকা সরকারী �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 

 

 

 

 

 

 



-৬১- 

 

 

সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ১১৪৩.৮৫ ১২১৫.০২ ১৩৬৭.৪৮ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৮৬৬.৭৩ ৮৮৬.৭৬ ৯৫০.৪৯ 

৩। সংেযািজত �� ২৭৭.১২ ৩২৮.২৬ ৪১৬.৯৯ 

  

সারণী-১ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� 

িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 

হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৩-১৪ সােল ১৮.৪৫% এবং ২০১৪-১৫ সােল 

৫০.৪৭% �াস �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৬.২২%, ২০১৪-১৫ সােল ১৯.৫৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ২.৩১%, ২০১৪-১৫ সােল ৯.৬৬% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

২০১২-১৩ সাল হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল িক� িব�য় ও অ�া� 

আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন 

িনিহত িছল । 

 
 
 

        

 

 

 

 



-৬২- 

 

 �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড 

 
 

 
িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ১১৪৩.৮৫ ১২১৫.০২ ১৩৬৭.৪৮ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৮৬৬.৭৩ ৮৮৬.৭৬ ৯৫০.৪৯ 

৩। সংেযািজত �� ২৭৭.১২ ৩২৮.২৬ ৪১৬.৯৯ 

 
 

িচে� সংেযািজত �� উপা� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-৬৩- 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জনশি� (সং�ায়) ২৭৮ ২৭৮ ২৭৮ 

২। সংেযািজত �ে� �ম 
    উৎপাদনশীলতা 

১.০০ ১.১৮ ১.৫০ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত ০.২৪ ০.২৭ ০.৩০ 

৪। জন�িত িব�য় ৪.১১ ৪.৩৭ ৪.৯২ 

  

সারণী-২ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� সংেযািজত �ে� 

�ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� 

বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১২-১৩ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল ১৮.০০%, ২০১৪-১৫ সােল ৫০.০০% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত 

বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০১৩-১৪ সােল ১২.৫০% এবং ২০১৪-১৫ সােল ২৫% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৬.৩৩%, ২০১৪-১৫ সােল 

১৯.৭১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন 

�াস �পেয় থাকেলও জন�িত িব�য় সামা� �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা �ি�র মে� 

িনিহত িছল । 

 

 



-৬৪- 

 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ম �য়  ২৪৭.৮৪ ২৭৩.৩২ ৩০৭.২৪ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ১.১২ ১.২০ ১.৩৬ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
    উৎপাদনশীলতা 

১.০০ ১.১৮ ১.৫০ 

৪। জন�িত �ম�য়  ০.৮৯ ০.৯৮ ১.১১ 

 

 সারণী-৩ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৭.১৪%, ২০১৪-১৫ সােল ২১.৪৩% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

১৮.০০%, ২০১৪-১৫ সােল ৫০.০০% �াস �পেয়েছ ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১০.১১%, ২০১৪-১৫ সােল ২৪.৭২% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �াস �পেয়েছ । 

  

 

 



 -৬৫- 

 

সারণী-৪ 

িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার 

   
 (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

  বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �মাট �য়  ৮৬৬.৭৩ ৮৮৬.৭৬ ৯৫০.৪৯ 

২। িব�য় িহসােব �েয়র শতকরা হার ৭৫.৭৭% ৭২.৯৮% ৬৯.৫১% 

৩। সংেযািজত �ে� শতকরা হার ২৪.২৩% ২৭.০২% ৩১.৪৪% 

৪। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% 

 

সারণী-৪ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর 

২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৩.৬৮%, ২০১৪-১৫ সােল ৮.২৬% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর  �লনায়  ২০১৩-১৪  সােল  ১১.৫১%, 

২০১৪-১৫ সােল ২৯.৭৬% �ি� �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  এ সারণীর সািব �ক 

ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 



-৬৬- 

 

সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত  

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। জন�িত �ম �য়  ০.৮৯ ০.৯৮ ১.১১ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.১২ ১.২০ ১.৩৬ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

৮৯.৪৩% ৮৩.২৬% ৭৩.৬৮% 

  

সারণী-৫ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার 

সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল ১০.১২%, ২০১৪-১৫ সােল ২৪.৭২% �ি� �পেয়েছ । আবার 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল 

৭.১৪%, ২০১৪-১৫ সােল ২১.৪৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৬.৯০%, ২০১৪-১৫ সােল 

১৭.৬১% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �ি� 

�পেয়েছ িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন��খী থাকার কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কের না । 

 

 

 

 

 



-৬৭- 

 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। �ায়ী স�দ  ৩১৮.৫৩ ৩৯৪.৮১ ৪২৬.৬২ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.৮৭ ০.৮৩ ০.৯৮ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
    উৎপাদনশীলতা  

১.০০ ১.১৮ ১.৫০ 

৪।  �লধন ঘন�  ১.১৫ ১.৪২ ১.৫৩ 

  

সারণী-৬ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৩-১৪ সােল 

৪.৬০% �াস, ২০১৪-১৫ সােল ১২.৬৪% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১৮.০০%, ২০১৪-১৫ সােল ৫০.০০% �াস �পেয়েছ । 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ২৩.৪৮%, 

২০১৪-১৫ সােল ৩৩.০৪% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত 

�লধন ঘন� িভি� বছেরর �লনায় অ�া� বছের �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় 

�ি� �পেয়েছ । 

  

 

 



-৬৮- 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১। অপাের�ং�িফট  (-) ২৮.৯৫ (-) ১২.৯৬ ৩২.১৩ 

২। �িফ�িবিল� (-)৯.০৯% (-)৩.২৮% ৭.৫৩% 

৩। �িফট মািজ�ন (-) ২.৫৩% (-) ১.০৭% ২.৩৫% 

৪। �লধন টান �ওভার  ৪.১১ ৪.৩৭ ৪.৯২ 

  

সারণী-৭ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১২-১৩ হেত ২০১৪-১৫ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১২-১৩ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল ৬৩.৯২%, ২০১৪-১৫ সােল ১৮২.৮৪% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ৫৭.৭১%, ২০১৪-১৫ সােল ১৯২.৮৯% �ি� 

�পেয়েছ ।  �লধন টান �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল  

৬.৩৩%, ২০১৪-১৫ সােল ১৯.৭১% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 



-৬৯- 

 

মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়)  

�িমক 
নং 

িববরণ বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১  �ায়ী স�ি�  ৬৪৪.৮৯ ৬০৩.৬৯ ৫৭১.১৩ 
২  �মাট জনশি�   ৭৫ ৭৫ ৭৫ 
৩  িব�য়  ৬০৬.২৭ ৬১৪.৮৭ ৬৮৪.২৮ 
৪  সমাপনী ম�দ ৪৮.৭৬ ৬২.৫৫ ৭৭.৯১ 
৫  �ারি�ক ম�দ ২৬.২১ ৪৮.৭৬ ৬২.৫৫ 
৬  ম�দ �ে�র পিরবত�ন   ২২.৫৫ ১৩.৭৯ ১৫.৩৬ 
৭  অ�া� উৎস হেত আয়  - - - 
৮  �মাট আয় (৩+৬+৭)  ৬২৮.৮২ ৬২৮.৬৬ ৬৯৯.৬৪ 
৯  �য়স�হ (িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত 

�য়+ভাড়া) 
১০১.৩১ ৮৮.১৩ ৬৫.৯০ 

১০  চলিত দােম সংেযািজত �� (৮-৯) ৫২৭.৫১ ৫৪০.৫৩ ৬৩৩.৭৪ 

১১  �বতন ও ম�রী (�ম �য়) ৩১.৫৬ ৩১.৭৭ ২৯.৭১ 

১২  অপাের�ং �িফট ৪৪৬.৩৩ ৪৬৪.০৫ ৫৬৩.২২ 

১৩  �নাফা ১.৯২ ২.৬৫ ৩.১৮ 

১৪  অবচয় ৪৯.৬২ ৪৪.৭১ ৪০.৮১ 

১৫  �দ ৫০.৮০ ৫৭.১০ ৯৯.৬৯ 

১৬ কর/ভ�াট ৭৯.০৮ ৮০.২০ ৮৯.২৫ 

  

 

 

 

 

  

 



 -৭০- 

 

 �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১  �ায়ী স�ি�  ১৭৪৫০৯.৪৮ ১৮৭৮১৪.৬৭ ২১৬১৪৪.০০ 
২  �মাট জনশি�   ৫৮৬৮ ৬৩১৩ ৬৭১০ 
৩  িব�য়  ১৭৯৫৯৪.৮৯ ২০৯১০৭.৭৩ ২৬২১২৮.৬২ 
৪  সমাপনী ম�দ ৭২৯১.২৫ ৭৩৫৭.৯৩ ৮১০১.২৪ 
৫  �ারি�ক ম�দ ৭১০৮.০০ ৭২৯১.২৪ ৭৩৫৭.৯৩ 
৬  ম�দ �ে�র পিরবত�ন   ১৮৩.২৫ ৬৬.৬৯ ৭৪৩.৩১ 
৭  অ�া� উৎস হেত আয়  - - - 
৮  �মাট আয় (৩+৬+৭)  ১৭৯৭৭৮.১৪ ২০৯১৭৪.৪২ ২৬২৮৭১.৯৩ 
৯  �য়স�হ (িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত 

�য়+ভাড়া) 
৩৭৯০৩.৪৭ ৪২২৯৯.৮৭ ৫০৬২১.২৮ 

১০  চলিত দােম সংেযািজত �� (৮-৯) ১৪১৮৭৪.৬৭ ১৬৬৮৭৪.৫৫ ২১২২৫০.৬৫ 

১১  �বতন ও ম�রী (�ম �য়) ১২৪৩৪.৭২ ১৪৮২২.১২ ১৭৮৬৫.১৯ 

১২  অপাের�ং �িফট ১১৮৯১২.২৪ ১৪১৪১৭.৭৭ ১৮০৭৬০.১৫ 

১৩  �নাফা ৩২৩৯৯.৪৯ ৪১৫১৫.৪৬ ৫৫৫৯৭.০১ 

১৪  অবচয় ১০৫২৭.৭১ ১০৬৩৪.৬৬ ১৩৬২৫.৩১ 

১৫  �দ ৩২৫২.৮১ ১৬৯১.৮১ ৩৪৩.০৮ 

১৬ কর/ভ�াট ৪২১৪৪.৮৭ ৪৯৮৪৪.৫৯ ৬২৫৯৪.৫৭ 

 

 

 

 

 

 

 



-৭১- 

 

  বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১  �ায়ী স�ি�  ২৫৫০০.৯৪ ২২১৮৩.৪৯ ১৯৭০৩.৭১ 
২  �মাট জনশি�   ১৩৬১ ১৫৮১ ১৭৬০ 
৩  িব�য়  ১২২৬৯.০৬ ১৬৯০৩.৬৩ ২০৫২৯.৩৮ 
৪  সমাপনী ম�দ ৯২০৪.৯৭ ১০৬৪৯.৪৭ ১২১৪০.০৩ 
৫  �ারি�ক ম�দ ৯৯৭৬.৫১ ৯২০৪.৯৭ ১০৬৪৯.৪৭ 
৬  ম�দ �ে�র পিরবত�ন   -৭৭১.৫৪ ১৪৪৪.৫ ১৪৯০.৫৬ 
৭  অ�া� উৎস হেত আয়  - - - 
৮  �মাট আয় (৩+৬+৭)  ১১৪৯৭.৫২ ১৮৩৪৮.১৩ ২২০১৯.৯৪ 
৯  �য়স�হ (িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত 

�য়+ভাড়া) 
৯২৭৪.১৩ ১৪৯৪৩.৪২ ১৭৯৪০.৩০ 

১০  চলিত দােম সংেযািজত �� (৮-৯) ২২২৩.৩৯ ৩৪০৪.৭১ ৪০৭৯.৬৪ 

১১  �বতন ও ম�রী (�ম �য়) ২৬৪২.১৯ ৩২২৫.২৬ ৩৬৪৬.২৮ 

১২  অপাের�ং �িফট -২১০৮.৮৪ -৩৫২০.২৫ -৩৩৯৩.৫৫ 

১৩  �নাফা ৯১.৩১ ২৪২.২৮ ৩৮৫৫.৫৫ 

১৪  অবচয় ১৬৯০.০৪ ৩৬৯৯.৭০ ৩৮২৬.৯১ 

১৫  �দ ১৬৬৯.৫৮ ২২১৬.৮৪ ২৩৮২.৩৬ 

১৬ কর/ভ�াট ১৩৩৬.০১ ১৬৯৫.৫৯ ২৫৭৭.০৪ 
 

 

 

 

 

 

 

 



-৭২- 

 

�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১  �ায়ী স�ি�  ১৮৩৬৪৩ ২০৩৯৩৩ ২১৫১০৮ 
২  �মাট জনশি�   ২৮৯৭ ৩০৬৩ ৩৩৩৯ 
৩  িব�য়  ১০৪৯০৭ ১১২০৬৯ ১২৯৬৫৫ 
৪  সমাপনী ম�দ ৬৪৪০ ৬৩৩৭ ৬৯৬১ 
৫  �ারি�ক ম�দ ৬২৮২ ৬৪৪০ ৬৩৩৭ 
৬  ম�দ �ে�র পিরবত�ন   ১৫৮ -১০৩ ৬২৪ 
৭  অ�া� উৎস হেত আয়  ৫১০৬ ৫২১২ ৩১১৭ 
৮  �মাট আয় (৩+৬+৭)  ১১০১৭১ ১১৭১৭৮ ১৩৩৩৯৬ 
৯  �য়স�হ (িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত 

�য়+ভাড়া) 
৪০০৭৬ ৪৪২১১ ৫১১০৭ 

১০  চলিত দােম সংেযািজত �� (৮-৯) ৭০০৯৫ ৭২৯৬৭ ৮২২৮৯ 

১১  �বতন ও ম�রী (�ম �য়) ১৩২৭৬ ১৪৪২৯ ১৭২৮৬ 

১২  অপাের�ং �িফট ৫১০৬৩ ৫১০৮০ ৫৭৫৭৮ 

১৩  �নাফা ১৪০৪৮ ১৫২৮৩ ১৯৫৪৩ 

১৪  অবচয় ৫৭৫৬ ৭৪৫৮ ৭৪২৫ 

১৫  �দ ৬৩৬৬ ৭২৪৩ ৭০৯০ 

১৬ কর/ভ�াট ১৯৩৩৭ ২০৯৫৩ ২৪৫৬৮ 

 

 

 

 

 

 



-৭৩- 

 

ওিরয়ন ইনিফউশন িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১  �ায়ী স�ি�  ৪১৫০ ৪২৬৯ ৪৬০১ 
২  �মাট জনশি�   ৮০৮ ৭৬১ ৮১১ 
৩  িব�য়  ৬১১৭ ৬৫৬৯ ৬৬২৮ 
৪  সমাপনী ম�দ ৩২০ ১৬৪ ১৬৩ 
৫  �ারি�ক ম�দ ৪১১ ৩২০ ১৬৪ 
৬  ম�দ �ে�র পিরবত�ন   -৯১ -১৫৬ -১ 
৭  অ�া� উৎস হেত আয়  ১০ ৫৩৬ ১২ 
৮  �মাট আয় (৩+৬+৭)  ৬০৩৬ ৬৯৪৯ ৬৬৩৯ 
৯  �য়স�হ (িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত 

�য়+ভাড়া) 
২৫০৯ ২৬৬২ ২৬৭৯ 

১০  চলিত দােম সংেযািজত �� (৮-৯) ৩৫২৭ ৪২৮৭ ৩৯৬০ 

১১  �বতন ও ম�রী (�ম �য়) ১৪৩৩ ১৪৭৯ ১৫৭৩ 

১২  অপাের�ং �িফট ১৮৯৮ ২৫৮৬ ২১৫৮ 

১৩  �নাফা ২৫৯ ৭৪১ ২৫২ 

১৪  অবচয় ১৯৬ ২২২ ২২৯ 

১৫  �দ ২৪১ ৩১৫ ৫০৬ 

১৬ কর/ভ�াট ১২৭৩ ১৫০৫ ১৫১৭ 

 

 

 

 

 

 

 



-৭৪- 

 

িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১  �ায়ী স�ি�  ৩৭৭৮.৫৫ ৪৪৯৭.৭৭ ৬৯৩১.৯৭ 
২  �মাট জনশি�   ২৮৫৭ ৩০৯৩ ৩০২৫ 
৩  িব�য়  ২১০৯০.৭০ ২৪৪৩৮.১৪ ২৯২০৭.৬৭ 
৪  সমাপনী ম�দ ৩৫৯.৯৭ ৩৯৫.৫৮ ৪২৩.২১ 
৫  �ারি�ক ম�দ ২৯৮.৩৫ ৩৫৯.৯৭ ৩৯৫.৫৮ 
৬  ম�দ �ে�র পিরবত�ন   ৬১.৬২ ৩৫.৬১ ২৭.৬৩ 
৭  অ�া� উৎস হেত আয়  - - - 
৮  �মাট আয় (৩+৬+৭)  ২১১৫২.৩২ ২৪৪৭৩.৭৫ ২৯২৩৫.৩ 
৯  �য়স�হ (িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত 

�য়+ভাড়া) 
৩৫৩১.৮৪ ৩৮২০.৬১ ৪৫৫৩.২৯ 

১০  চলিত দােম সংেযািজত �� (৮-৯) ১৭৬২০.৪৮ ২০৬৫৩.১৪ ২৪৬৮২.০১ 

১১  �বতন ও ম�রী (�ম �য়) ৫২৬৮.০৬ ৬১৮৯.৮৬ ৭২০১.৩৪ 

১২  অপাের�ং �িফট ১২০০২.৯৭ ১৩২১৬.৯৭ ১৭০৫৩.৭৮ 

১৩  �নাফা ৮২২.৭০ ১২৪৬.৩১ ১৭৮৪.৮৫ 

১৪  অবচয় ৩৪৯.৪৫ ৩৫৮.০২ ৪২৬.৮৯ 

১৫  �দ ৫৪.৪৮ ৫৮.৬১ ৬৩.৬৯ 

১৬ কর/ভ�াট -- - - 
 

 

 

 

 

 

 



-৭৫- 

 

�কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িববরণ বৎসর 
২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ 

১  �ায়ী স�ি�  ৩১৮.৫৩ ৩৯৪.৮১ ৪২৬.৬২ 
২  �মাট জনশি�   ২৭৮ ২৭৮ ২৭৮ 
৩  িব�য়  ১১২৪.৯৬ ১২১৫.৮৫ ১৩৬০.৫৮ 
৪  সমাপনী ম�দ ১১.৯১ ১১.০৮ ১৭.৯৮ 
৫  �ারি�ক ম�দ ৯.২৪ ১১.৯১ ১১.০৮ 
৬  ম�দ �ে�র পিরবত�ন   ২.৬৭ -০.৮৩ ৬.৯ 
৭  অ�া� উৎস হেত আয়  ১৬.২২ - - 
৮  �মাট আয় (৩+৬+৭)  ১১৪৩.৮৫ ১২১৫.০২ ১৩৬৭.৪৮ 
৯  �য়স�হ (িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত 

�য়+ভাড়া) 
৮৬৬.৭৩ ৮৮৬.৭৬ ৯৫০.৪৯ 

১০  চলিত দােম সংেযািজত �� (৮-৯) ২৭৭.১২ ৩২৮.২৬ ৪১৬.৯৯ 

১১  �বতন ও ম�রী (�ম �য়) ২৪৭.৮৪ ২৭৩.৩২ ৩০৭.২৪ 

১২  অপাের�ং �িফট (-) ২৮.৯৫ (-) ১২.৯৬ ৩২.১৩ 

১৩  �নাফা ৪৯.৬১ ৫৫.৯৩ ৬১.৪৫ 

১৪  অবচয় ৫৮.২৩ ৬৭.৯০ ৭৭.৬২ 

১৫  �দ ৩৭.৬৬ ৮.৭১ ৮.৬৬ 

১৬ কর/ভ�াট ১৯১.০২ ২০৫.৭৭ ২৩৩.২২ 

 

 

  

 

 

 



-৭৬- 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 

১। িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মমাননীয় ম�ী      সভাপিত 

২। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সদ� 

৩। সিচব, পিরক�না ম�ণালয়        সদ� 

৪। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়        সদ� 

৫। সিচব, �িষ ম�ণালয়        সদ� 

৬। সিচব, বািণজ� ম�ণালয়        সদ� 

৭। সিচব, সড়ক ও সড়ক পিরবহন িবভাগ, �যাগােযাগ ম�ণালয়     সদ� 

৮। সিচব, �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়   সদ� 

৯। সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়    সদ� 

১০। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়       সদ� 

১১। সিচব, ত� ম�ণালয়        সদ� 

১২। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়     সদ� 

১৩। উপাচায �, বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, ময়মনিসংহ     সদ� 

১৪। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ    সদ� 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 

১৬। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ      সদ� 

১৭। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 

১৮। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত       সদ� 

১৯। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন      সদ� 

২০। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত       সদ� 

২১। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত      সদ� 

২২। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 

২৩। সভাপিত, বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী �িমক দল      সদ� 

২৪। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �        সদ� 

২৫। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 

২৬। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ       সদ� 

২৭। সভাপিত, জাতীয় �িমক �ফডােরশন       সদ� 

২৮। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ      সদ� 

২৯। সভাপিত, বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত       সদ� 

৩০। সভাপিত, বাংলােদশ গােম �� �া�েফকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন   সদ� 

৩১। সভাপিত, বাংলােদশ নীট �া�েফকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন   সদ� 

৩২। সভাপিত,  ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত      সদ� 

৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত       সদ� 

৩৪। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �চার এেসািসেয়শন      সদ� 

৩৫। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা       সদ� 

৩৬। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 

৩৭। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)           সদ�-সিচব 

 



-৭৭- 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 

১। সিচব, িশ� ম�ণালয়               সভাপিত 

২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ রসায়ন িশ� কেপ �ােরশন      সদ� 

৩। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন     সদ� 

৪। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন     সদ� 

৫। �চয়ার�ান, বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন      সদ� 

৬। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ব�কল কেপ �ােরশন      সদ� 

৭। �চয়ার�ান, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন     সদ� 

৮। ��-সিচব, (�শাসন)  িশ� ম�ণালয়       সদ� 

৯। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ    সদ� 

১০। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 

১১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 

১২। সভাপিত, �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 

১৩। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ      সদ� 

১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��রিশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব)    সদ� 

১৫। ��িসেড�, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 

১৬। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 

১৭। সভাপিত, জাতীয়তাবাদী �িমক দল       সদ� 

১৮। সভাপিত, বাংলােদশ �িমক ক�াণ �ফডােরশন      সদ� 

১৯। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �        সদ� 

২০। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 

২১। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)          সদ�-সিচব 
 



-৭৮- 

 

 

রসায়ন িশ� খােতর উপেদ�া কিম� 

 

১। পিরচালক (উৎপাদন ও গেবষণা) িবিসআইিস, ঢাকা            সভাপিত 

 

২। মহা-�ব�াপক/ঊ��তন মহা-�ব�াপক (আরিপিড) িবিসআইিস, ঢাকা  সদ� 

 

৩। িনব �াহী �ধান, বাংলােদশ ইন��েলটর এ� �ািনটারী ওয়�ার ফ�া�রী িলঃ, 

 িমর�র, ঢাকা         সদ� 

 

৪। িনব �াহী �ধান, �কািহ�র �কিমক�াল �কাং িলঃ (বাংলােদশ), ঢাকা   সদ� 

 

৫। �ব�াপক (�েকৗশল ও উৎপাদনশীলতা) এিসআই (বাংলােদশ) 

 �া�ফ�াকচারার  িলঃ, �গাদনাইল,নারায়ণগ�      সদ� 

 

৬। �ব�াপক (উৎপাদন) �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, টংগী, গাজী�র  সদ� 

 

৭। বাংলােদশ এম�য়াস � এেসািসেয়শেনর একজন �িতিনিধ    সদ� 

 

৮। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা        সদ� 

 

৯। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা       সদ� 

 

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

 

 

 

 

 



-৭৯-  

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �পশাজীবী �ি�বগ � 

 

১। জনাব এস. এম. আশরা��ামান    পিরচালক 

২। জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র    ��-পিরচালক 

৩। জনাব এ � এম �মাজাে�ল হক    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৪। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৫। জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৬। জনাব �মাঃ আির��ামান    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৭। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন     ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৮। �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম          গেবষণা কম �কত�া 

৯। �মাসাঃ আিবদা �লতানা     গেবষণা কম �কত�া  

১০। জনাব �মাঃ রা� আহেমদ     গেবষণা কম �কত�া  

১১। জনাব িরপন সাহা    গেবষণা কম �কত�া 

১২। িমেসস �রাইয়া সাবিরনা     গেবষণা কম �কত�া 

১৩। জনাব �মাঃ �মেহদী হাসান    গেবষণা কম �কত�া 

১৪। জনাব �মাঃ মিন��ামান     গেবষণা কম �কত�া (িসিস) 

১৫। জনাব �মাঃ আিক�ল হক     গেবষণা কম �কত�া (িসিস) 

১৬।  িমেসস নািহদা �লতানা র�া    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৭। �সয়দ জােয়দ-উল ইসলাম    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৮।    জনাব �মা: িফেরাজ আহেমদ                                   পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী  

১৯। জনাব �মাঃ ফজ�ল মাহ�দ    পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

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

২১। জনাব �মাঃ শহীদ উি�ন     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

    

 

 



-৮০- 

 
 

�িতেবদনাধীন কারখানাস�েহর নাম ও �কানা   
 

১। মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 মডাণ � পাড়া, িঝনাইদহ । 

�ফানঃ ০৪৫১-৬২৮০১, ৬২৫৩৫ 
 

 

২। �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 কারখানা (১) শালগািরয়া, পাবনা 
             (২)  কািলয়াৈকর, গাজী�র । 
 
৩। বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 ক�ঠালী, ভা�কা, ময়মনিসংহ । 
 �ফানঃ ৮৮৭০১৩৩ 
 
৪। �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 ১২৬, ক�ঠালিদয়া, টংগী, গাজী�র । 

�ফানঃ ৯৮০০৭০১-৫, ৮৬১১৮৯১-৫  
 
৫। ওিরয়ন ইনিফউশন িলিমেটড 
  ১৫৩-১৫৪, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 
  কারখানাঃ �ম�ল, �পগ�, নারায়ণগ� 
 �ফানঃ ৮৮৭০১৩৩  
 

 
৬। িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 শিফ�র,  কািলয়াৈকর,  

গাজী�র । 
 
৭। �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড 
 কেলজ �রাড 
 বিরশাল ।  
 

 

 
 
 

 

 

 




