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�খব� 

 
 বাংলােদশ 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 ��া অিজ�ত হয় যা �দেশর 

অথ �ৈনিতক উ�য়েন �াপক �িমকা রাখেছ । এ �িতেবদেন বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনব �ািচত কেয়ক� কারখানা স�েহর 

২০০৮-০৯ হেত ২০১১-১২ সাল পয �� কারখানা িভি�ক সংেযািজত ��, �ম উৎপাদনশীলতা, �লধন উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে� 

�নাফার শতকরা হার, জন�িত �ম �য়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় ও �িফ�িবিল�র পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
   �িতেবদন হেত �তীয়মান হয় �য, সামি�কভােব এসব কারখানা�েলার আেরা আশা�দ করার লে�� কারখানা স�হেক সকল 

�কার অপচয় �রাধ�ব �ক উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �েয়াজনীয় পদে�প �নয়া উিচৎ । �দেশ �য িশ�ায়েনর অ�াহত �েচ�া চলেছ তােত 

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�, �িমক �ন���, পিরক�নািবদ ও নীিতিনধ �ারকগণ 

সামা� উপ�ত হেলও এনিপও এর এ �য়াস �াথ �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 �ত� । এ �িতেবদেনর ভিব�ত মান-উ�য়ন ও 

আেরা ব��িন� কের �লেত উৎপাদনশীলতা অ�রাগী �ি�বেগ �র �িচি�ত মতামত আমােদর অ�ে�রনার উৎস িহেসেব কাজ করেব । 

 
 

ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
   পিরচালক, এনিপও । 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

�িতেবদন ���ত কােজ অংশ�হণকারীগণ 

 
 
 
১। জনাব �মাঃ কায়ছার �হােসন    : সািব �ক ত�াবধান 
 উ��তন গেবষণা কম �কত�া 
 
২। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন    : পিরক�না, গঠন�ণালী, ত� সং�হ 

গেবষণা কম �কত�া       ও িবে�ষণ এবং �িতেবদন িলখন ।  
 

৩। জনাব �মাঃ আ��াহ    : পা�িলিপ ��ন 
 স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন িশ� ম�ণালেয়র �শাসনাধীন এক� সরকারী 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� 

িনয়িমতভােব 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 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 আউট�ট বলেত িব�য়+ম�দ পিরবত�ন +বাইে�াডা�+অ�া� উৎস হেত আয় 
এর �যাগফলেক �ঝায় । 
 

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

৪। িশ�জিনত �য়  : উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত উপকরণ স�হেক  
িশ�জিনত �য় বলা হয় । �যমন-ক�চামাল �য় ও �ালানী �য় । 
 

৫। অ-িশ�জিনত �য়  : ��ন, 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� 
 
          সংেযািজত ��  
৮। সংেযািজত �� অ�পাত : = ---------------------- 
          নীট িব�য়/�মাট উৎপাদন  
 
        সংেযািজত �� ও িব�য় �ে�র অ�পাতেক �ঝায় । 
 
             িব�য় 

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

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

         সংেযািজত �� 

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

         �িত টাকায় �লধেন কত টাকা সংেযািজত �� উৎপািদত  
    হেয়েছ তার পিরমানেক �লধন উৎপাদনশীলতা বলা হয় ।  



 
    �মাট �লধন 

১১। �লধন ঘন�  : = --------------- 
         �মাট জনশি� 
 
        জন�িত কত টাকা �লধন উৎপাদন কােয � �ব�ত হেয়েছ  

   তার পিরমানেক �ঝায় । 
 
    নীট িব�য়/�মাট উৎপাদন 

১২। �লধন টাণ �ওভার  : = -------------------------- 
              �মাট জনশি� 
 
          �বতন ও ম�রী 
১৩। জন�িত �য়  : = ----------------- 
          �মাট জনশি� 
 
        জন�িত কত �বতন ও ম�রী �দান করা হয়, তার  

   পিরমানেক �ঝায় । 
 

          সংেযািজত ��  
১৪। �িতেযািগতা�লক �ম �য় : = ---------------- 
           �ম �য় 
       
        �িত টাকায় কত টাকা সংেযািজত �� উৎপািদত হেয়েছ  

   তার পিরমানেক �ঝায় । 
 

           �নাফা 
১৫। �িফ�িবিল�  : = ------------- 
         �ায়ী স�দ 
 
       এক টাকার �ায়ী স�দ/ওয়ািক�ং ক�ািপটাল িবিনেয়ােগর  

  মা�েম কত টাকা �নাফা অিজ�ত হয় তােক �ঝায় । 
 
       �নাফা 

১৬। �িফট মািজ�ন  : = ------------- 
             িব�য় 
      

�িত টাকায় িব�েয় িক পিরমান �নাফা অিজ�ত হয় তার পিরমানেক �িফট মািজ�ন বেল ।  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

�চী প� 
                   ��া 

১। �িমকা, সমী�া প�িত, উে��াবলী ,সংি�� ফলাফল,কারখানা িভি�ক ...                  ১-৪ 
 �পািরশ ও উপসংহার 

  

মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিম�ড 
 

২। �িত�ান পিরিচিত       ...  ৫ 

৩। সংেযািজত �ে�  উপা�      ...  ৫ 

৪।  সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা     ...  ৬ 

৫। িব�য় িহসােব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার   ...  ৭ 

৬। �িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত     ...   ৮ 

৭। উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত   ...   ৯ 

৮। �লধন উৎপাদনশীলতা      ...   ১০ 

৯। �িফ�িবিল� অ�পাত      ...  ১১ 

 

�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 

১০। �িত�ান পিরিচিত       ...  ১২ 

১১। সংেযািজত �ে�  উপা�      ...  ১২ 

১২।  সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা     ...  ১৩ 

১৩। িব�য় িহসােব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার   ...  ১৪ 

১৪। �িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত     ...   ১৫ 

১৫। উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত   ...   ১৬ 

১৬। �লধন উৎপাদনশীলতা      ...   ১৭ 

১৭। �িফ�িবিল� অ�পাত      ...  ১৮ 

 

 িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 

১৮। �িত�ান পিরিচিত       ...  ১৯ 

১৯। সংেযািজত �ে�  উপা�      ...  ১৯ 

২০।  সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা     ...  ২০ 

২১। িব�য় িহসােব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার   ...  ২১ 
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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 অ�া� �াণীর জীবন র�াকারী ঔষধ ���ত কের আসেছ । 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 িনধ �ািরত �িত�ান স�েহর ২০০৮-০৯ হেত ২০১১-১২ 
সাল পয �� �লনা�লক ও িমল ি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 ও 
িবে�ষণ করা হেয়েছ । উেল� �য, এ �িতেবদেন ২০০৮-০৯  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 �েনর 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 �ািচত করা হয় । এসব �িত�ােন ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা 
হয় । পরবত�েত কারখানা স�েহ তািগদপ� পাঠােনা হয় এবং সরাসির �যাগােযােগর মা�েম ০৫ � 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�পন 
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 টাণ �ওভার িন�পণ ও িবে�ষন করা; 
(4) �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� �িত�ােন িনেয়ািজত জনবেলর �বতন ও ম�রী িন�পন ও িবে�ষণ করা; 
(5) উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� জন�িত �য় ও �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন�পন ও িবে�ষণ করা; এবং 
(6) �িত�ান স�েহর �িফ�িবিল� এবং �িফট মািজ�ন িন�পন ও িবে�ষণ করা ।  
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সংি�� ফলাফলঃ 

(ক)  �িতেবদনকালীন সমেয় ২০০৮-০৯ হেত ২০১১-১২  সােলর মে� �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস 

িলঃ, িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, ফাম �ােদশ �াবেরটরী িলঃ এর সংেযািজত �� �মাগতভােব উ���খী িছল 
িক� বাকী �� �িত�ান অথ �াৎ মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ ও এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর সংেযািজত 
�� িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় কম িছল (সারণী-১ ���)। 

 
(খ) �িতেবদনকালীন সময় ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� িনব �ািচত ৫� কারখানার মে� সংেযািজত �ে� 

�ম উৎপাদনশীলতা িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বৎসের একমা� �বি�মেকা 
ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এবং ফাম �ােদশ �াবঃ িলঃ এ অিধক িছল িক� বাকী ৩� �িত�ােনর সংেযািজত �ে� �ম 
উৎপাদনশীলতা িভি� বৎসেরর �লনায় কম িছল যা উৎপাদনশীলতার জ� �নিতবাচক �ভাব �িতফিলত হয় 
(সারণী-২ ���) । 

 
(গ) িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, একমা� ফাম �ােদশ �াবঃ িলঃ এ 

সংেযািজত �ে� শতকরা হার িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বৎসের অিধক িছল িক�  
বাকী ৪� কারখানার সংেযািজত �ে� শতকরা হার িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 
বৎসের কম িছল (সারণী-৩ ���) । 

 
(ঘ) �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, সমী�াকালীন সময় ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

একমা� �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ ও ফাম �ােদশ �াবঃ িলঃ এ িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 
অ�া� বৎসের অিধক িছল িক� বাকী ৩� কারখানার �িতেযািগতা�লক �ম িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 
�লনায় কম বা �বশী িছল (সারণী-৪ ���)। 

 
(ঙ) উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, একমা� মডাণ � ম �ািসউ�ক�ালস িলঃ �তীত বাকী ৪� 

কারখানার জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় অ�া� বৎসের উঠা-নামার মে� িনিহত িছল 
(সারণী-৫ ���) । 

 
(চ) �লধন উৎপাদনশীরতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় একমা� ফাম �ােদশ �াবঃ িলঃ 

সমী�াধীন অ�া� বৎসের ঊ���খী িছল িক� বাকী ৪� �িত�ােন মে� �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর 
�লধন উৎপাদনশীলতা উঠা-নামার মে� িনিহত িছল এবং বাকী ৩� �িত�ােন �লধন উৎপাদনশীলতা িভি� 
বৎসেরর িনেচ িছল (সারণী-৬ ���)।  

 
(ছ) �িফ�িবিল�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ 

সােল একমা� ফাম �ােদশ �াবঃ িলঃ �িফ�িবিল� ঊ���খী িছল িক� বাকী ৪� �িত�ােনর �িফ�িবিল� িভি� 
বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় কম িছল (সারণী-৭ ���)।  
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কারখানা িভি�ক �পািরশঃ 
 

মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এবং এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর সংেযািজত �� �ি� 
করার লে�� অ�েয়াজনীয় খরচ �াস �ব �ক উৎপাদন ও িব�য় �ি� করা �েয়াজন।  
 
(ক) িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এবং এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর স�েদর ��ু �বহােরর মা�েম সংেযািজত   
            �� �ি� �ব �ক সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।  
 
(খ) মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এবং এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর জন�িত �ম   
         �য় �াস �ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �য় �ি� করা �যেত পাের ।  

 
(গ) মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এবং �বি�মেকা  

ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর �লধেনর যথাযথ �বহােরর মা�েম �লধন উৎপদানশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।  
 

(ঘ) ফাম �ােদশ �াবেরটরী িলঃ �তীত বাকী ৪� �িত�ােনর আ�ষংিগক �য় �াস �ব �ক �িফ�িবিল� �ি� করা �যেত 
পাের ।  
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উপসংহার : 
 

১।  রসায়ন িশে�র অ�গ �ত বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনধ �ািরত কারখানাস�েহর 

উৎপাদনশীলতা ধারাবািহকভােব উধব ��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 �েয়াজনীতা ও �ফল সমে� 

অবিহত ও তােদরেক  উ�য়ন কায ��েম অংশ�হেণর জ� উ�ু� করেত হেব । 

 

২।  ধারাবািহক ও প�িতগতভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতা �ি�র বাধাস�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� 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�া ও �িমকেদরেক অন িদ জব ��িনং এবং অফ িদ জব   

       ��িনং এর �ব�া �হণ করেত । 
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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, িঝনাইদাহ 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 ২০১১-১২ সােলর ত� মািফক ৭৫ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ 
৩৬৫ ল� টাকা । �িত�ান� সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, ২০১১-১২ অথ � বছের কর বাবদ ৮০.৮৭ ল� টাকা সরকারী 
�কাষাগাের জমা িদেয়েছন ।    

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 
(ল� টাকায়) 

 
িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 
২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত  
      আয়  

৪৮১.০০ ৪৯৭.০০ ৪৯৭.০০ ৫২৫.০০ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩১৬.০০ ৩১৯.০০ ৩৩৯.০০ ৩৩৯.০০ 

৩। সংেযািজত �� ১৬৫.০০ ১৭৮.০০ ১৫৮.০০ ১৮৬.০০ 

 

সারণী-১ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত 
�� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা 
করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০০৯-১০ সােল ৭.৮৮% �ি� �পেয়েছ িক� 
২০১০-১১ সােল ৫.২৪% �াস �পেয়েছ এবং ২০১১-১২ সােল ১২.৭৩% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও 
�দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� আয় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৩.৩৩%, ২০১০-১১ 
সােল ৩.৩৩% এবং ২০১১-১২ সােল ৯.১৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা 
িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ০.৯৫%, ২০১০-১১ সােল ৭.২৮% 
এবং ২০১১-১২ সােল ৭.২৮% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০০৮-০৯ 
সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত �� উঠা-নামার মে� িনিহত িছল িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় 
ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� �াস-�ি�র মে� িনিহত িছল ।   
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সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 
 

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জনশি� (সং�ায়) ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৭৫ 

২। সংেযািজত �ে� �ম 
    উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

২.২০ ২.৩৭ ২.১১ ২.৪৮ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত(%) ৩৪.৩০% ৩৫.৮১% ৩১.৭৯% ৩৫.৪৩% 

৪। জন�িত িব�য়(ল� টাকায়) ৬.৪১ ৬.৬৩ ৬.৬৩ ৭.০০ 

 

সারণী-২ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� 

বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

২০০৯-১০ সােল ৭.৭৩% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ৪.০৯% �াস �পেয়েছ িক� ২০১১-১২ সােল ১২.৭৩% 

�ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ 

সােলর �লনায় সংেযািজত �� মািজ�ন ২০০৯-১০ সােল ১.৫১% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ২.৫১% �াস 

�পেয়েছ  িক� ২০১১-১২ সােল ১.১৩% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় জন�িত িব�য় ২০০৯-১০ সােল ৩.৪৩%, ২০১০-১১ সােল ৩.৪৩% এবং ২০১১-

১২ সােল ৯.২০% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� 

মািজ�ন �াস-�ি�র মে� িনিহত থাকেলও জন�িত িব�য় �মাগত �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� 

উৎপাদনশীলতা �াস-�ি�র মে� িনিহত িছল ।  
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সারণী-৩ 
 

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

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। ক�চামাল �য়  ৬৫.৭০% ৬৪.১৯% ৬৮.২১% ৬৪.৫৭% 

২। �ালানী �য়  - - - - 

৩। অিশ�জিনত �য়   - - - - 

৪। �মাট �য়  ৬৫.৭০% ৬৪.১৯% ৬৮.২১% ৬৪.৫৭% 

৫। সংেযািজত ��  ৩৪.৩০% ৩৫.৮১% ৩১.৭৯% ৩৫.৪৩% 

৬। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 সারণী-৩ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটেডর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� িব�য় িহসােব 
ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 
২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১.৫১% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ২.৫১% �াস �পেয়েছ িক� 
২০১১-১২ সােল ১.১৩% �ি� �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ িহসােব িচি�ত করা যায় �য, �মাট �য় িভি� বৎসর 
২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১.৫১% �াস �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ২.৫১% �ি� �পেয়েছ িক� 
২০১১-১২ সােল ১.১৩% �ি� �পেয়েছ । 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-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

 
 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ২৩.১৬ ৫৩.২৭ ৫৩.২৭ ৫৩.২৭ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ৭.১২ ৩.৩৪ ২.৯৭ ৩.৪৯ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা (ল� টাকা) 

২.২০ ২.৩৭ ২.১১ ২.৪৮ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকা) ০.৩১ ০.৭১ ০.৭১ ০.৭১ 

 

সারণী-৪ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 
অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ 
সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৫৩.০৯%, ২০১০-১১ সােল ৫৮.২৯% এবং ২০১১-১২ সােল ৫০.৮৪% �াস 
�পেয়েছ। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 
২০০৯-১০ সােল ৭.৭৩% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ৪.০৯% �াস �পেয়েছ িক� ২০১১-১২ সােল উহা 
৩২.৭৩% �ি� �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 
২০০৯-১০, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সােল ১২৯.০৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বৎসের �াস �পেয়েছ ।  িক� জন�িত �ম 
�য় �ি� �পেয়েছ যা উৎপাদনশীলতার ��ে� িব�প �ভাব �ফেলেছ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-৯- 
 
 

সারণী-৫ 
 

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

 

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জন�িত �ম �য়  
     (ল� টাকায়) 

০.৩১ ০.৭১ ০.৭১ ০.৭১ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৭.১২ ৩.৩৪ ২.৯৭ ৩.৪৯ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

১৪.০৪% ২৯.৯৩% ৩৩.৭২% ২৮.৬৪% 

 

সারণী-৫ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপাে�র িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 

�লনায় জন�িত �ম �য় ২০০৯-১০, ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২  সােল ১২৯.০৩ �ি� �পেয়েছ । আবার 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল 

৫৩.০৯%, ২০১০-১১ সােল ৫৮.২৯% এবং ২০১১-১২ সােল ৫০.৯৮% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� 

�ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১৫.৮৯%, 

২০১০-১১ সােল ১৯.৬৮% এবং ২০১১-১২ সােল ১৪.৬০% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহ সািব �ক িবে�ষেণ 

�তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় উ���খী �বণতা পিরলি�ত হয় িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় �মাগত 

িন��খী িছল যা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কেরিন ।  
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সারণী-৬ 
 

�লধন উৎপাদনশীলতা 
 

 
িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 
২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩৪৮.০০ ৩৪৮.২৫ ৩৪৮.২৫ ৩৫৫.৫২ 
২। �লধন উৎপাদনশীলতা (ল�  
     টাকায়) 

১.১৭ ০.৮৬ ০.৬১ ০.৮৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা (ল�� টাকায়  

২.২০ ২.৩৭ ২.১১ ২.৪৮ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৯.৬৭ ৯.৯৫ ৭.৪১ ৬.৪৬ 

 

সারণী-৩ এ মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পন করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০০৯-১০ সােল 

২৬.৫০%, ২০১০-১১ সােল ৪৭.৮৬% এবং ২০১১-১২ সােল ২৯.০৬% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৭.৭২% �ি� 

�পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ৪.০৯% �াস �পেয়েছ িক� ২০১১-১২ সােল উহা ৩২.৭৩% �ি� �পেয়েছ । জন�িত 

�লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২.৯০% �ি� �পেয়েছ 

এবং  ২০১০-১১ সােল ২৩.৩৭% ও ২০১১-১২ সােল ৩৩.২০% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �লধন ঘন�  ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সােল �াস পাওয়ার কারেণ �লধন 

উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �াস �পেয়েছ ।  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
-১১- 

 
 
 

সারণী-৭ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

 
 

 

িনণায়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। অবচয় (ল� টাকায়) ৩৫.০০ ৩০.৫০ ৩৬.০০ ৩৬.৫০ 

২। অপাের�ং�িফট (ল� টাকায়) ১৪১.৮৪ ১২৪.৭৩ ১০৪.৭৩ ১৩২.৭৩ 

৩। �িফ�িবিল� ০.৪০ ০.৩৪ ০.২৯ ০.৩৬ 

৪। �িফট মািজ�ন (%) ২৯.৪৯% ২৫.১০% ২১.০৭% ২৫.২৮% 

৫। �লধন টান �ওভার  ১.৩৭ ১.৪০ ১.৩৮ ১.৪৩ 

 

সারণী-৭ এ মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ 

করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর �লনা করা 

হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১৫%, 

২০১০-১১ সােল ২৭.৫০% এবং ২০১১-১২ সােল ১০% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৪.৩৯%, ২০১০-১১ সােল ৮.৪২% এবং 

২০১১-১২ সােল উহা ৪.২১% �াস �পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ 

সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২.১৯%, ২০১০-১১ সােল ০.৭৩% এবং ২০১১-১২ সােল ৪.৩৮% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 

 

 



-১২- 

�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 কাঠালিদয়া, টংগী, গাজী�র-এ অবি�ত। �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী 
ঔষধ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১১-১২ সােলর ত� মািফক ৩০৩৩ জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর 
পিরমাণ ১৬৩৯২৪ ল� টাকা । �িত�ান� সরবরাহ�ত ত� মািফক �দখা যায় �য, ২০১১-১২ অথ � বছের আয়কর বাবদ ২২৭৯৩ ল� 
টাকা সরকারী �কাষাগাের জমা িদেয়েছন ।  

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 
           (ল� টাকায়) 

 
িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 
২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত  
      আয় 

৪০১৩০.০০ ৫৪২৩৫.০০ ৮৪৯৪৯.০০ ৯৭৭২০.০ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ১৫০৮৪.০০ ১৯০৭৫.০০ ৫৩১৮৩.০০ ৬১২৭৮.০০ 

৩। সংেযািজত �� ২৫০৪৬.০০ ৩৫১৬০.০০ ৩১৭৬৬.০০ ৩৬৪৪২.০০ 

 

সারণী-১ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০০৯-১০ সাল পয �� 
সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৯-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 
সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০০৯-১০ সােল ৪০.৩৮%, ২০১০-
১১ সােল ২৬.৮৩% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৫.৫০% �ি� �পেয়েছ ।  উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, 
িব�য় ও অ�া� আয় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৩৫.১৫%, ২০১০-১১ সােল 
১১১.৬৮% এবং ২০১১-১২ সােল ১৪৩.৫১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ 
�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২৬.৪৬%, ২০১০-১১ সােল ২৫২.৫৮% এবং 
২০১১-১২ সােল ৩০৬.২৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০০৮-০৯ সাল 
হেত ২০১১-১২ পয �� সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় 
�লনা�লকভােব অিধক হাের �ি� পাওয়া সে�ও সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ ।   

 

 

 

 

 

 



-১৩- 

 

সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

 

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জনশি� (সং�ায়) ২৩১০ ২৫১১ ২৬৭০ ২৭৪৮ 

২। সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১০.৮৪ ১৪.০০ ১১.৯০ ১৩.২৬ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত(%) ৬২.৪১ ৬৪.৮২ ৩৭.৩৯ ৩৭.২৯ 

৪। জন�িত িব�য়(ল� টাকায়) ১০.৮৪ ১৪.০০ ১৪.৮৪ ১৩.২৬ 

 

সারণী-২ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০০৯-১০ সােল ২৯.১৫%, ২০১০-১১ সােল ৯.৭৮% এবং ২০১১-১২ সােল ২২.৩২% �ি� �পেয়েছ। 

সংেযািজত �� অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 

সংেযািজত �� মািজ�ন ২০০৯-১০ সােল ৩.৮৬% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ২৫.০২% এবং ২০১১-১২ 

সােল ২৫.১২% �াস �পেয়েছ। অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 

�লনায় জন�িত িব�য় ২০০৯-১০ সােল ২৯.১৫%, ২০১০-১১ সােল ৩৬.৯০% এবং ২০১১-১২ সােল ২২,৩২% �ি� 

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

�ে� উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-১৪- 

 
 

সারণী-৩ 
 

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

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। ক�চামাল �য়  ৩৭.৫৮% ৩৫.১৭% ৪০.১৬% ৩৮.৯৩১৮% 

২। �ালানী �য়  - - ০.৭৯% ০.৭৯% 

৩। অিশ�জিনত �য়   - - ২১.৬৬% ২২.৯৯% 

৪। �মাট �য়  ৩৭.৫৮% ৩৫.১৭% ৬২.৬১% ৬২.৭১% 

৫। সংেযািজত ��  ৬২.৪২% ৬৪.৮৩% ৩৭.৩৯% ৩৭.২৯% 

৬। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 সারণী-৩ এ  �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�াল িলিমেটড ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� িব�য় 

িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২.৪১% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ২৫.০৩% এবং 

২০১১-১২ সােল ২৫.১৩% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক �মাট �য় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ 

সােল ২.৪১% �াস �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ২৫.০৩% এবং ২০১১-১২ সােল ২৫.১৩% �ি� �পেয়েছ । এ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-১৫- 
 
 
 

সারণী-৪ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 
 

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ১৭০৩৩.০০ ২০৮২৭.০০ ৯৫৭৯.০০ ১১২৭০.০০ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ১.৪৭ ১.৬৮ ৩.৩২ ৩.২৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা (ল� টাকা) 

১০.৮৪ ১৪.০০ ১১.৯৯ ১৩.২৬ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকা) ৭.৩৭ ৮.২৯ ৩.৫৯ ৪.১০ 

 

সারণী-৪ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । �িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১৪.২৯%, ২০১০-১১ সােল ১২৫.৮৫% এবং ২০১১-১২ সােল ১১৯.৭৩% 

�ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 

২০০৯-১০ সােল ২৯.১৫%, ২০১০-১১ সােল ১০.৬১% এবং ২০১১-১২ সােল ২২.৩২% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �ম 

�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১২.৪৮% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ 

সােল ৫১.২৯% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৪.৩৭% �াস �পেয়েছ ।  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

-১৬- 
 
 

সারণী-৫ 
 

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

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জন�িত �ম �য়  
    (ল� টাকায়) 

৭.৩৭ ৮.২৯ ৩.৫৯ ৪.১০ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.৪৭ ১.৬৮ ৩.৩২ ৩.২৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
    শতকরা হার 

১৪.৭০% ১৬.৮০% ৩০.১৫% ৩০.৯৩% 

 

সারণী-৫ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপাে�র িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 

�লনায় জন�িত �ম �য় ২০০৯-১০ সােল ১২.৪৮% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ৫১.২৯% এবং ২০১১-১২ 

সােল ৪৪.৩৭% �াস �পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ 

সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১৪.২৯%, ২০১০-১১ সােল ১২৫.৮৫% এবং ২০১১-১২ সােল ১১৯.৭৩% �ি� 

�পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ 

সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২.১০%, ২০১০-১১ সােল ১৫.৯৮% এবং ২০১১-১২ সােল ১৬.২৩% �ি� �পেয়েছ । 

এ সারণীর ত� স�েহ সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় উঠা-নামার মে� িনিহত থাকা সে�ও  

�িতেযািগতা�লক �ম �য় �মাগত উ���খী িছল ।  

 
 
 
 
 

 
 

 
 



-১৭- 
 
 
 

সারণী-৬ 
 

�লধন উৎপাদনশীলতা 
 

 
িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 
২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ১১৯২১০ ১২৯৬৬৫ ১৫৮৮৪৯ ১৬৩৯২৪ 
২। �লধন উৎপাদনশীলতা (ল�  
     টাকায়) 

০.২১ ০.২৭ ০.২০ ০.২২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা (ল�� টাকায়  

১০.৮৪ ১৪.০০ ১১.৯০ ১৩.২৬ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৫১.৬০ ৫২.৬৩ ৫৯.৪৯ ৫৯.৬৫ 

 

সারণী-৩ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০০৯-১০ সােল 

২৮.৫৭% �ি� �পেয়েছ  িক� ২০১০-১১ সােল ৪.৭৬% �াস �পেয়েছ িক�  ২০১১-১২ সােল ৪.৭৬% �ি� �পেয়েছ ।  

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �লধন ঘন�  ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 

সমী�াধীন অ�া� বৎসের �ি� পাওয়ার ২০১০-১১, ২০১১-১২ সােল �ি� �পেয়েছ ।   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-১৮- 

 
 

সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

 

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। অবচয় (ল� টাকায়) ২২১০৫.০০ ৩২১৩৯.০০ ৪৮৬৮.০০ ৫৭৫৫.০০ 

২। অপাের�ং�িফট (ল� টাকায়) ৩৯১৩৮.০০ ৫২৯৬৬.০০ ১৭৩১৯.০০ ১৯৪১৭.০০ 

৩। �িফ�িবিল� ৩২.৮৩% ৪০.৮৪% ১০.৯০% ১১.৮৫% 

৪। �িফট মািজ�ন (%) ৯৭.৫২% ৯৭.৬৬% ২০.৩৯% ১৯.৮৭% 

৫। �লধন টান �ওভার  ০.৩৩ ০.৪১ ০.৫৩ ০.৬০ 

 

সারণী-৭ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ 

সােল ৮.০১% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ২১.৯৩%, ২০১১-১২ সােল ২০.৯৮% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক 

অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ০.১৪% 

�ি� �পেয়েছ িক�  ২০১০-১১ সােল ৭৭.১৩% এবং ২০১১-১২ সােল ৭৭.৬৫% �াস �পেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-

০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২৪.২৪%, ২০১০-১১ সােল ৬০.৬১% এবং ২০১১-১২ সােল ৮১.৮২% �লধন 

টাণ �ওভার �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 

 



-১৯- 

িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

�িত�ান পিরিচিতঃ 

িবকন 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-কাঠালী, উপেজলা-ভা�কা, 
�জলা-ময়মনিসংেহ অবি�ত। �িত�ান� মানব জীবন র�াকারী ঔষধ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১০-১১ 
সােলর ত� মািফক ১১০৬ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ২৫২৯৪.২৬ ল� টাকা । �িত�ান� 
সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, ২০১১-১২ অথ � বছের কর বাবদ ৪৫১.৫৭ ল� টাকা সরকারী �কাষাগাের জমা 
িদেয়েছন ।    

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 
ল� টাকায় 

 
িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 
২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত  
      আয় 

১৮২০৬.৫৩ ৭২৬৬.৭৩ ১১৫০৯.৫২ ১১০৭৫.৬০ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ২৪৮০.৯১ ৪৭২৩.২০ ৫১৩২.৯১ ৪২১৭.৭৪ 

৩। সংেযািজত �� ১৫৭২৫.৬২ ২৫৪৩.৫২ ৬৩৭৬.৬১ ৬৮৫৭.৮৬ 

 

সারণী-১ এ িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত 
�� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা 
করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০০৯-১০ সােল ৮৩.৮৩%, ২০১০০-১১ সােল 
৫৯.৪৫% এবং ২০১১-১২ সােল ৫৬.৩৯% �াস �পেয়েছ ।  উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও 
অ�া� আয় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৬০.০৯%, ২০১০-১১ সােল ৩৬.৭৮% এবং 
২০১১-১২ সােল ৩৯.১৭% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �য় িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 
২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৯০.৩৮%, ২০১০-১১ সােল ১০৬.৯০% এবং ২০১১-১২ সােল ৭০.০১% 
�ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 
সংেযািজত �� �াস পাওয়ার কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� 
�য় �লনা�লকভােব অিধক হাের �ি� পায় ।  
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সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

 

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জনশি� (সং�ায়) ১২৬৪ ১২৮৮ ১৩৩২ ১৩৮০ 

২। সংেযািজত �ে� �ম  
    উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১২.৪৪ ১.৯৭ ৪.৭৯ ৪.৯৭ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত(%) ৮৬.৩৭ ৩৫.০০ ৫৫.৪০ ৬১.৯২ 

৪। জন�িত িব�য়(ল� টাকায়) ১৪.৪০ ৫.৬৪ ৮.৬৪ ৮.০৩ 

 

সারণী-২ এ িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� 

বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

২০০৯-১০ সােল ৮৪.১৬%, ২০১০-১১ সােল ৬১.৫০% এবং ২০১১-১২ সােল ৬০.০৫% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত 

�� অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় সংেযািজত 

�� মািজ�ন ২০০৯-১০ সােল ৫১.৩৭% ২০১০-১১ সােল ৩০.৯৭% এবং ২০১১-১১ সােল ২৪.৪৫% �াস �পেয়েছ। 

অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় জন�িত িব�য় 

২০০৯-১০ সােল ৬০.৮৩%, ২০১০-১১ সােল ৪০.০০% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৪,২৪% �াস �পেয়েছ ।  এ সারণীর 

ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন ও জন�িত গড় িব�য় �াস পাওয়ার 

কারেণ সংেযািজত �েল �ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ ।  
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সারণী-৩ 
 

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

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। ক�চামাল �য়  ১২.৩৩% ৫৮.৮৪% ৩৯.৪৪% ২০.১০% 

২। �ালানী �য়  ০.৪৪% ১.৩৬% ০.৮৮% ১.০৯% 

৩। অিশ�জিনত �য়   ০.৮৫% ৪.৮০% ৪.২৭% ১৬.৮৯% 

৪। �মাট �য়  ১৩.৬৩% ৬৫.০০% ৪৪.৬০% ৩৮.০৮% 

৫। সংেযািজত ��  ৮৬.৩৭% ৩৫.০০% ৫৫.৪০% ৬১.৯২% 

৬। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 সারণী-৩ এ িবকন ফাম �ািসউ�ক�াল িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� িব�য় িহেসেব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৫১.৩৭%, ২০১০-১১ সােল ৩০.৯৭ এবং ২০১১-১২ সােল ২৪.৪৫% �াস 

�পেয়েছ । এ �াস এর কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, �মাট �য় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-

১০ সােল ৩০.৯৭%, ২০১০-১১ সােল ৩০.৯৭% এবং ২০১১-১২ সােল ২৪.৪৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণী সািব �ক 

ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেতা ।  
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সারণী-৪ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 
 

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ৭০২.৩৬ ৭৪৯.৭৭ ৮৫.২২ ১৪০০.৫৫ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ২২.৩৯ ৩.৩৯ ৭৪.৮৩ ৪.৯০ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
    উৎপাদনশীলতা (ল� টাকা) 

১২.৪৪ ১.৯৭ ৪.৭৯ ৪.৯৭ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকা) ০.৫৬ ০.৫৮ ০.০৬ ১.০১ 

 

সারণী-৪ এ িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�রণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৮৪.৮৬% �াস �পেয়েছ। এবং ২০১০-১১ সােল ২৩৪.২১% �ি� 

�পেয়েছ। িক� ২০১১-১২ সােল ৭৮.১২% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৮৪.১৬%, ২০১০-১১ সােল ৬১.৫০% এবং ২০১১-১২ 

সােল ৬০.০৫% �াস �পেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 

২০০৯-১০ সােল ৩.৫৭% �ি� �পেয়েছ িক�  ২০১০-১১ সােল ৮৯.২৯% �াস এবং ২০১১-১২ সােল  ৮০.৩৬% �ি� 

�পেয়েছ ।  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                  -২৩- 
 
 

সারণী-৫ 
 

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

 

িনণ �য়ক স�হ 

বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জন�িত �ম �য়  
     (ল� টাকায়) 

০.৫৬ ০.৫৮ ০.০৬ ১.০১ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২২.৩৯ ৩.৩৯ ৭৪.৮৩ ৪.৯০ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

৪.৪৭% ২৯.৪৮% ১.৩৪% ২০.৪২% 

 

সারণী-৫ এ িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপাে�র িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 

�লনায় জন�িত �ম �য় ২০০৯-১০ সােল ৩.৫৭% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ৮৯.২৯% �াস �পেয়েছ এবং 

২০১১-১২ সােল ৮০.৩৬% �ি� �পেয়েছ। আবার �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৮৪.৮৬% �াস �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ২৩৪.২১% �ি� এবং 

২০১১-১২ সােল ৭৮% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২৫.০১% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ৩.১৩% এবং 

২০১১-১২ সােল ১৫.৯৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহ সািব �ক িবেশষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম 

�য় উ���খী �বণতা পিরলি�ত হয় িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় �মাগত িন��খী িছল যা �িত�ােনর জ� �ভ 

ইংিগত বহন  কেরিন ।  

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-২৪- 
 

সারণী-৬ 
 

�লধন উৎপাদনশীলতা 
 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ২৫১৭৮.০৫ ২৫২৯৪.২৬ ২৬২৮৫.৫০ ২৮১৫০.০০ 
২। �লধন উৎপাদনশীলতা (ল�  
     টাকায়) 

০.৬২ ০.১০ ০.২৪ ০.২৪ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা (ল�� টাকায়  

১২.৪৪ ১.৯৭ ৪.৭৯ ৪.৯৭ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ১৯.৯২ ১৯.৬৪ ১৯.৭৩ ২০.৪০ 

 

সারণী-৩ এ িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পন করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০০৯-১০ সােল 

৮৩.৮৭%, ২০১০-১১ সােল ৬১.২৯% এবং ২০১১-১২ সােল ৬১.২৯% �াস �পেয়েছ ।  সংেযািজম �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর  ২০০৮-৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৮৪.১৬%, ২০১০-১১ 

সােল ৬১.৫০% এবং ২০১১-১২ সােল ৬০.০৫% �াস �পেয়েছ । জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ১.৪১%, ২০১০-১১ সােল ০.৯৫% �াস �পেয়েছ এবং ২০১১-১২ 

সােল ২.৪১% �ি� �পেয়েছ ।  এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �লধন ঘন� সমী�াধীন 

সমেয় উঠা-নামার মে� িনিহত থাকায় �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� পায়িন । 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   -২৫- 

 
সারণী-৭ 

 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

 
 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। অবচয় (ল� টাকায়) ১৬৮.৬৭ ১৪৭৮.৬২ ১৬৫১.৩০ ১৬৭০.৮০ 

২&।অপাের�ং�িফট (ল� টাকায়) ১৫০২৩.২৬ ১৭৯৩.৭৫ ৬২৯১.৩৯ ৫৪৫৭.৩১ 

৩। �িফ�িবিল� ০.৬০% ০.০৮% ০.২৪% ০.১৪% 

৪। �িফট মািজ�ন (%) ৮২.৫২% ২৪.৬৮% ৫৪.৬৬% ৪৯.২৭% 

৫। �লধন টান �ওভার  ০.৭২ ০.২৯ ০.৪৪ ০.৩৯ 

 

সারণী-৭ এ িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা 

হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর �লনা করা 

হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল 

০.৫২%, ২০১০-১১ সােল ০.৩৬% এবং ২০১১-১২ সােল ০.৪৬% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট 

মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৫৭.৮৪%, ২০১০-১১ সােল 

২৭.৮৬% এবং ২০১১-১২ সােল উহা ৩৩.২৫% �াস �পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৫৯.৭২%, ২০১০-১১ সােল ৩৮.৮৯% এবং ২০১১-১২ সােল 

৪৫.৮৩% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 

 

-২৬- 



 
 

এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

�িত�ান পিরিচিতঃ 

এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান । এ �িত�ান� 
১৯৯২ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় ৩০, �কিভএ এ�াে�াচ �রাড 
�সানাডাংগা, �লনা লধ�র, ফিকরহাট, বােগরহাট এ অবি�ত। �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী �াবেলট,ক�াপ�ল ও িলেকাইট ঔষধ 
���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১১-১২ সােলর ত� মািফক ৫৫ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ৩৫৫.৫১ ল� 
টাকা । �িত�ান� সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, ২০১১-১২ অথ � বছের কর বাবদ ৫১.৪৩ ল� টাকা সরকারী �কাষাগাের জমা 
িদেয়েছন ।    

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 
ল� টাকায় 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত  
      আয় 

৪৭১.৫৪ ৩৬৪.২৬ ২৭৫.৩৫ ৩৭০.৩৯ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৬৩.১৯ ৬৬.৩৫ ৬৪.০১ ৭৬.৩১ 

৩। সংেযািজত �� ৪০৮.৩৫ ২৯৭.৯২ ২১১.৩৪ ২৯৪.০৮ 

 

সারণী-১ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত �� 
িন�পন করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 
হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০০৯-১০ সােল ২৭.০৪%, ২০১০-১১ সােল 
৪৮.২০%, ২০১১-১২ সােল ২৭.৯৮% �াস �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� 
আয় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২২.৭৫%, ২০১০-১১ সােল ৪১.৬১% এবং ২০১১-১২ 
সােল ২১.৪৫% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ 
সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৫.০০%, ২০১০-১১ সােল ১.৩০% এবং ২০১১-১২ সােল ২০.৭৬% �ি� �পেয়েছ । 
এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত �� 
�াস পাওয়ার কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় 
�লনা�লকভােব অিধক হাের �াস পায়। এ �থেক উে�ারেণর জ� িব�য় �ি� সহ ক�চামাল ও অ�া� খরচ �াস 
করা আব�ক ।    

 

 

 
 

-২৭- 
 
 



সারণী-২ 
 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 
 

 

িনণ �য়�ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জনশি� (সং�ায়) ৩৬ ৩৫ ৪৭ ৫৫ 

২। সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১১.৩৪ ৮.৫১ ৪.৫০ ৫.৩৫ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত(%) ৮৬.৬০% ৮১.৭৯% ৭৬.৭৫% ৭৯.৪০% 

৪। জন�িত িব�য়(ল� টাকায়) ১৩.১০ ১০.৪১ ৫.৮৬ ৬.৭৩ 

 

সারণী-২ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� উৎপাদনশীলতা  িন�পন করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� 

বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা 

২০০৯-১০ সােল ২৪.৯৬%, ২০১০-১১ সােল ৬০.৩২%, এবং ২০১১-১২ সােল ৫২.৮২% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত 

�� অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় সংেযািজত 

�� মািজ�ন ২০০৯-১০ সােল ৪.৮১%, ২০১০-১১ সােল ৯.৮৫% এবং ২০১১-১২ সােল ৭.২০% �াস �পেয়েছ । 

অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় জন�িত িব�য় 

২০০৯-১০ সােল ২৩.৬৬%, ২০১০-১১ সােল ৫৫.২৭% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৮,৬৩% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 

 
-২৮- 

 
 

সারণী-৩ 
 

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



 
 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। ক�চামাল �য়  ১২.৪৯% ১৭.০৪% ২১.৬৬% ১৯.৪৪% 

২। �ালানী �য়  - - - - 

৩। অিশ�জিনত �য়   .৯০% ১.১৮% ১.৫৭% ১.১৬% 

৪। �মাট �য়  ১৩.৩৯% ১৮.২১% ২৩.২৫% ২০.৬০% 

৫। সংেযািজত ��  ৮৬.৬১% ৮১.৭৯% ৭৬.৭৫% ৭৭.৪০% 

৬। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 সারণী-২ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� িব�য় িব�য় 

িহেসেব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ ।  সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৪.৮২%, ২০১০-১১ সােল ৯.৮৬%, এবং ২০১১-১২ সােল 

৯.২১% �াস �পেয়েছ । এ �াস এর কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, �মাট �য় িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 

�লনায় ২০০৯-১০ সােল ৪.৮২%, ২০১০-১১ সােল ৯.৮৬% এবং ২০১১-১২ সােল ৯.২১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণী 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-২৯- 
 
 

সারণী-৪ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 
 

 বৎসর 



িনণ �য়ক স�হ ২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ৪৪.৩৩ ৪৪.৪৯ ৪২.৮৮ ৪৮.৭৭ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ৪.৮৮ ৬.৬৯ ৪.৪১ ৬.০৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকা) 

১১.৩৪ ৮.৫১ ৪.৫০ ৫.৩৫ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকা) ১.১৫ ১.২৭ ১.০২ ০.৮৯ 

 

সারণী-৪ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৩৭.০৯%, �ি� �পেয়েছ, ২০১০-১১ সােল ৯.৬৩% �াস �পেয়েছ 

এবং ২০১১-১২ সােল ২৩.৫৭% �ি� �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২৪.৯৬%, ২০১০-১১ সােল ৬০.৩২% এবং ২০১১-১২ সােল 

৫২.৮২% �াস �পেয়েছ ।  জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-

১০ সােল ১০.৪৩% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ১১.৩০% এবং ২০১১-১২ সােল ২২.৬১% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 

 

-৩০- 

 

সারণী-৫ 
 

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

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জন�িত �ম �য়  ১.১৫ ১.২৭ ১.০২ ০.৮৯ 



     (ল� টাকায়) 
২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৪.৮৮ ৬.৬৯ ২.০২ ৬.০৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

১০.১২% ১৪.৪৩% ২২.৬৬% ১৬.৫৮% 

 

সারণী-৫ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপাে�র িবেশষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 

�লনায় জন�িত �ম �য় ২০০৯-১০ সােল ১০.৪৩% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ১১.৩০%, ২০১১-১২ সােল 

২২.৬১% �াস �পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 

�লনায় ২০০৯-১০ সােল ৩২.২৯% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১০-১১ সােল ৯.৬৩% �াস �পেয়েছ িক� ২০১১-১২ সােল 

২৩.৫৭% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৪.৩১%, ২০১০-১১ সােল ১২.৫৪% এবং ২০১১-১২ সােল ৬.৪৬% �ি� 

�পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহ সািব �ক িবেশষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় উ���খী �বণতা পিরলি�ত 

হয় িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় �মাগত িন��খী িছল যা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কেরিন । 

 

  

 
 
 
 
 

 
-৩১- 

 
 

সারণী-৬ 
 

�লধন উৎপাদনশীলতা 
 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩৪৮.০০ ৩৪৮.২৫ ৩৪৮.২৫ ৩৫৫.৫২ 
২। �লধন উৎপাদনশীলতা (ল�  
     টাকায়) 

১.১৭ ০.৮৬ ০.৬১ ০.৮৩ 



৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা (ল�� টাকায়  

১১.৩৪ ৮.৫১ ৪.৫০ ৫.৩৫ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৯.৬৭ ৯.৯৫ ৭.৪১ ৬.৪৬ 

 

সারণী-৩ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পন করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০০৯-১০ সােল 

২৬.৫০%, ২০১০-১১ সােল ৫২.১৪% এবং ২০১১-১২ সােল ২৯.০৬% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২৪.৯৬%, ২০১০-১১ 

সােল ৬০.৩২% এবং ২০১১-১২ সােল ৫২.৮২% �াস �পেয়েছ । জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ২.৯০% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ সােল ২৩.৩৭% এবং 

২০১১-১২ সােল ৩০.২০% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

-৩২- 
 

সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

 

 

িনণায়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। অবচয় (ল� টাকায়) ১.৩১ ১.৩৪ ১.০২ ২.১০ 

২&।অপাের�ং�িফট (ল� টাকায়) ৩৬৫.৭১ ২৫২.৯৯ ১৬২.৪৪ ২৪৩.২১ 

৩। �িফ�িবিল� ১০৫.০৯% ৭২.৩৯% ৪৬.৬৪% ৬৮.৪১% 



৪। �িফট মািজ�ন (%) ৭৭.৫৫% ৬৯.২১% ৫৮.৯৯% ৬৫.৬৬% 

৫। �লধন টান �ওভার  ১.৮৬ ১.০৫ ০.৭৯ ১.০৪ 

 

সারণী-৭ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ ।  �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ 

সােল ৩১.৪৩%, ২০১০-১১ সােল ৫৫.২৪% এবং ২০১১-১২ সােল ৩৫.২৪% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং 

�িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৮.৩৪%, ২০১০-১১ 

সােল ১৮.৫৬% এবং ২০১১-১২ সােল ১১.৮৯% �াস �পেয়েছ ।  িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ 

সােল ২৬.০৯%, ২০১০-১১ সােল ৩৯.১৩% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৩.৪৮% �লধন টাণ �ওভার �াস  �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 

 

-৩৩- 

ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড  

�িত�ান পিরিচিতঃ 

ফাম �ােদশ ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান। এ �িত�ান� 
১৯৬২ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় �ধান কায �ালয়-৩৩৪, 
�স�নবািগচা, ঢাকা-১০০০ এবং কারখানা ২৩৯, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকায় অবি�ত। �িত�ান�র উৎপািদত �ে�র নাম-�াি�ল, 
ওেমট, িফডাজল ৬০ িমঃ িলঃ িসরাপ ইত�ািদ । এ �িত�ােন ২০১১-১২ সােলর ত� মািফক �ায়ী স�েদর পিরমাণ ৯১৮০ ল� টাকা ।  
�িত�ান� সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, ২০১১-১২ অথ � বছের কর বাবদ ৫০২.৪৩ ল� টাকা সরকারী �কাষাগাের জমা 
িদেয়েছন ।  

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 
ল� টাকায় 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 
১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত  ১৮১৫.৮৯ ২৬২৫.২৫ ২৯৭১.৬৯ ২৯০১.০৪ 



      আয় 
২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩০.৫৯ ৩৩.৫২ ৩৬.১৮ ৩৮.৩১ 

৩। সংেযািজত �� ১৭৮৫.৩০ ২৫৯১.৭৩ ২৯৩৫.৫১ ২৮৬২.৭৩ 

 

সারণী-১ এ ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পন 
করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । 
িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০০৯-১০ সােল ৪৫.১৭%, ২০১০-১১ সােল ৬৪.৪৩% এবং 
২০১১-১২ সােল ৬০.৩৫% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� আয় িভি� 
বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৪৪.৫৭%, ২০১০-১১ সােল ৬৩.৬৫% এবং ২০১১-১২ সােল 
৬৯.৭৬% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-
০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৯.৬০%, ২০১০-১১ সােল ১৮.২৭% এবং ২০১১-১২ সােল ২৫.২৪% �ি� 
�পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ পয �� সংেযািজত 
�� �ি� �পেয়েছ িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় �লনা�লকভােব অিধক হাের 
�ি� পাওয়া সে�ও সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ।   

 

 

 

 
 

-৩৪- 
 
 

সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জনশি� (সং�ায়) ১৩৫৯ ১৩৭৩ ১৪৩৩ ১৪৬০ 

২। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১.৩১ ১.৮৯ ২.০৫ ১.৯৬ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত(%) ৯৮.৩২% ৯৮.৭২% ৯৮.৭৮% ৯৮.৬৮% 

৪। জন�িত িব�য়(ল� টাকায়) ১.৩৪ ১.৯১ ২.০৭ ১.৯৯ 

 

সারণী-২ এ ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� সংেযািজত �ে� 

উৎপাদনশীলতা  িন�পন করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 



ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ এর �লনায় সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা ২০০৯-১০ 

সােল ৪৪.২৭%, ২০১০-১১ সােল ৫৬.৪৯% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৯.৬২% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� 

অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০০৯-১০ সােল ০.৪০% ২০১০-১১ সােল ০.৫৬% এবং ২০১১-১২ সােল ০.৩৬% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক 

জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় জন�িত িব�য় ২০০৯-১০ সােল 

৪২.৫৪%, ২০১০-১১ সােল ৫৪.৪৮% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৮,৫১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক 

িবেশষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন ও জন�িত িব�য় �মাগতভােব �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত 

�ে� উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 

-৩৫- 
 
 

সারণী-৩ 
 

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

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। ক�চামাল �য়  ১.৫২% ১.১৪% ১.১০% ১.১৮% 

২। �ালানী �য়  ০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০% 

৩। অিশ�জিনত �য়   ০১৭% ০.১৩% ০.১২% ০.১৪% 

৪। �মাট �য়  ১.৬৮% ১.২৮% ১.২২% ১.৩২% 

৫। সংেযািজত ��  ৯৮.৩২% ৯৮.৭২% ৯৮.৭৮% ৯৮.৬৮% 

৬। িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 



 সারণী-৩ ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� িব�য় িহেসেব ক�চামাল ও 

অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ 

সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ০.৪০%, ২০১০-১১ সােল ০.৪৬% এবং ২০১১-১২ সােল ০.৩৬% �ি� �পেয়েছ।  এ 

�ি�র কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল �মাট �য় ০.৩৬%, ২০১০-

১১ সােল ০.৪৬% এবং ২০১১-১২ সােল ০.৩৬% �াস �পেয়েছ । এ সারণী ত� িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, এ 

ধারােক অ�াহত রাখেল �িত�ান আরও লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব হেব ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-৩৬- 
 
 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

 
 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ৩৫৩.৬৬ ৩৭৩.৫৯ ৩৭৯.০১ ৩৮৪.৬৮ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ৫.০৫ ৬.৯৪ ৭.৭৫ ৭.৪৪ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা (ল� টাকা) 

১.৩১ ১.৮৯ ২.০৫ ১.৯৬ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকা) ০.২৬ ০.২৭ ০.২৬ ০.২৬ 

 

সারণী-৪ এ ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �িতেযািগতা�লক �ম 
�য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ 
�লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পােতর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর 
�লনায় ২০০৯-১০ সােল ৩৭.৪৩%, ২০১০-১১১ সােল ৫৩.৪৭%% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৭.৩৩% �ি� �পেয়েছ ।  
সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ 
সােল ৪৪.২৭%, ২০১০-১১ সােল ৫৬.৪৯% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৯.৬২% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র 



��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৩.৮৬% �ি� �পেয়েছ ।  িক�  ২০১০-
১১ ও ২০১১-১২ সােল ি�র থােক ।  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

-৩৭- 
 
 

সারণী-৫ 
 

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

 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। জন�িত �ম �য়  
     (ল� টাকায়) 

০.২৬ ০.২৭ ০.২৬ ০.২৬ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৫.০৫ ৬.৯৪ ৭.৭৫ ৭.৪৪ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

১৯.৮১% ১৪.৪১% ১২.৯১% ১৩.৪৪% 

 

সারণী-৫ এ ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার সিহত 

স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপাে�র িবেশষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় জন�িত �ম 

�য় ২০০৯-১০ সােল ৩.৮৫% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ সােল ি�র থােক । আবার 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল 

৩৭.৪২%, ২০১০-১১ সােল ৫৩.৪৬% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৭.৩৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� 



�ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৪.৩১%, 

২০১০-১১ সােল ৬.৯০% এবং ২০১১-১২ সােল ৬.৩৭% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহ সািব �ক িবে�ষেণ 

�তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �মাটা��ভােব ি�র থাকায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় �মাগত উ���খী িছল যা 

�িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কের ।  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

-৩৮- 
 
 

সারণী-৬ 
 

�লধন উৎপাদনশীলতা 
 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৭৯২৬.০০ ৮৯৬৬.০০ ৯৬৮০.০০ ৮৬৮৯.০০ 
২। �লধন উৎপাদনশীলতা (ল�  
     টাকায়) 

০.২৩ ০.২৪ ০.৩০ ০.৩৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা (ল�� টাকায়  

১.৩১ ১.৮৯ ২.০৫ ১.৯৬ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৫.৮৩ ৬.৫৩ ৬.৭৬ ৫.৯৫ 

 

সারণী-৩ এ ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা  

িন�পন করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা 

করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০০৯-১০ সােল ৪.৩৫%, ২০১০-১১ 

সােল ৩০.৪৩% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৩.৪৮% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৪৪.২৭%, ২০১০-১১ সােল ৫৬.৪৯% এবং ২০১১-

১২ সােল ৪৯.৬২% �ি� পায় । জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 



২০০৯-১০ সােল ১২.০১%, ২০১০-১১ সােল ১৫.৯৫% এবং ২০১১-১২ সােল ২.০৬% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� 

স�েহর সািব �ক িবেশষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �লধন ঘন�  ২০০৮-০৯ সাল �থেক ২০১১-১২ সােল �ি� পাওয়ায় 

�লধন উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ । 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-৩৯- 
 
 

সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

 

 

িনণ �য়ক স�হ 
বৎসর 

২০০৮-০৯ ২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ 

১। অবচয় (ল� টাকায়) ১৫.৭৩ ১৬.৬০ ৩২.৬২ ২১.৬৫ 

২&।অপাের�ং�িফট (ল� টাকায়) ১৪৩১.৬৫ ২২১৪.১৪ ২৫৫৬.৫১ ২৪৭৮.০৫ 

৩। �িফ�িবিল� ০.১৮% ০.২৫% ০.২৬% ০.২৯% 

৪। �িফট মািজ�ন (%) ৭৮.৮৪% ৮৪.৪৯% ৮৬.০৩% ২৮.৫২% 

৫। �লধন টান �ওভার  ০.২৩ ০.২৯ ০.৩২ ০.৩৩ 

 

সারণী-৭ এ ফাম �ােদশ �াব িলিমেটড এর ২০০৮-০৯ সাল হেত ২০১১-১২ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা 

হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০০৮-০৯ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর �লনা করা 

হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল 

০.০৭%, ২০১০-১১ সােল ০.০৮% এবং ২০১১-১২ সােল ০.১১% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট 

মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় ২০০৯-১০ সােল ৫.৬৫%, ২০১০-১১ সােল 

৭.১৯% �ি� �পেয়েছ িক� ২০১১-১২ সােল ৫০.৩২% �াস �পেয়েছ ।  িভি� বৎসর ২০০৮-০৯ সােলর �লনায় 



২০০৯-১০ সােল ২৬.০৯%, ২০১০-১১ সােল ৩৯.১৩% এবং ২০১১-১২ সােল ৪৩.৪৮% �লধন টাণ �ওভার �ি� 

�পেয়েছ এবং �িফ�িবিল�ও �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

পিরিশ� সারণী 
মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১।  �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩৫৫ ৩৬০ ৩৬৫ - 
২।  জনশি� ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৮০ 
৩।  িব�য় (ল� টাকায়) ৪৯৮.০০ ৫২১.০০ ৫২৩.০০ ৬১০ 
৪।  সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) ১২৯.০০ ১০৫.০০ ১৫১.০০ ১৫৪ 
৫।  �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) ১৩০.০০ ১২৯.০০ ১৪৯.০০ ১৫৪ 
৬।  ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) -১.০০ -২৪.০০ ২.০০ ০০ 
৭।  বাই ��াডা�     - 
৮।  অ�া� উৎস হেত আয়  
      (ল� টাকায়) 

   - 

৯।  �মাট আয় (ল� টাকায়) ৪৯৭.০০ ৪৯৭.০০ ৫২৫.০০ ৬১০.০০ 
১০।  ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ৩১৯.০০ ৩৩৯.০০ ২২৫.০০ ১৫৪.০০ 
১১।  �ালানী �য় (ল� টাকায়)    - 
১২।  �মাট িশ�জিনত �য়  
       (ল� টাকায়) 

৩১৯.০০ ৩৩৯.০০ ২২৫.০০ ১৫৪.০০ 

১৩।  অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) - - - - 
১৪।  �মাট িশ�জিনত+অ-িশ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

৩১৯.০০ ৩৩৯.০০ ২২৫.০০ ১৫৪.০০ 

১৫।  সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ১৭৮.০০ ১৫৮.০০ ১৮৬.০০ ৬১০ 
১৬।  �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) ৫৩.২৭ ৫৩.২৭ ৫৩.২৭ ৫৬.১৫ 
১৭।  অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) ১২৪.৭৩ ১০৪.৭৩ ১৩২.৭৩ ১৫৩.৮৫ 
১৮।  �দ (ল� টাকায়) ৩৫.৪৭ ৩৫.৪৭ ৪১.১৩ ৫৭.১০ 
১৯।  �� কর (ল� টাকায়)    - 
২০।  কর (ল� টাকায়) ৭৪.৭৭ ৭৮.২১ ৭৮.৪৬ ৭৯.৬৫ 
২১।  �� কর/ভ�াট/আয়কর  
       (ল� টাকায়) 

৭৫.৩৯ ৭৮.৮৪ ৮০.৮৭ ১.৬৩ 

২২।  অবচয় (ল� টাকায়) ৩০.৫০ ৩৬.০০ ৩৬.৫০ - 
২৩।  �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়)    ১৮২.৭৬ 
২৪।  িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) -১৬.৬৩ -৪৫.৫৮ -২৫.৭৭ ২.৬৫ 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

পিরিশ� সারণী 
িবকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ২৫২৪৪.২৬ ২৬২৮৫.৫০ ২৮১৫০.০০ - 
২। জনশি� ১২৮৮ ১৩৩২ ১৩৮০ ১৩৯৪ 
৩। িব�য় (ল� টাকায়) ৫৫৪২.৬৫ ৭৩৪৯.৭৩ ৯৭৯৪.৩৬ ১২২৬৯.০৬ 
৪। সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) ৩২৮৯.৮৬ ৪৪৮৮.৭৮ ৯৩২৭.১০ ৮৬৫৮.০৭ 
৫। �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) ১৫৬৫.৭৮ ৩২৮.৯৯ ৮০৪৫.৮৬ ৯৩২৭.১০ 
৬। ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) ১৭২৪.০৮ ৪১৫৯.৭৯ ১২৮১.২৪ - ৬৬৯.০৩ 
৭। বাই ��াডা�     - 
৮। অ�া� উৎস হেত আয়  
     (ল� টাকায়) 

৫১.৭৬ ৫২৩.৯৯ ৩৫.০৫ ৯৬.৪০ 

৯। �মাট আয় (ল� টাকায়) ৭৩১৮.০৪ ১২০৩৩.৫১ ১১১১০.৬৫ ১১৬৯৬.৪৩ 
১০। ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ২৯০০.৭৫ ৩১৬৪.৯৯ ৩৩৯৪.৮০ ২৬৯৯.৪৬ 
১১। �ালানী �য় (ল� টাকায়) ৯৮.৬৫ ১০১.৬০ ১২০.৯৮ ১০৩.২৪ 
১২। �মাট িশ�জিনত �য়  
      (ল� টাকায়) 

২৯৯৯.৪০ ৩২৬৬.৫৯ ৩৫১৫.৭৮ ৬০৯৯.৮৭ 

১৩। অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) ৩৪৮.৪৯ ৪৯১.৫৯ ১৮৭০.৬৪ ৪০৯৫.২৬ 
১৪। �মাট িশ�জিনত+অ-শ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

৩৩৩৭.৮৯ ৩৬৫৮.১৮ ৫৩৮৬.৪২ ১০১৯৫.১৩ 

১৫। সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৩৯৭০.৬ ৮২৭৫.৩৩ ৫৭২৪.২৩ ৪৭৯৮.৪৭ 
১৬। �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) ৭৪৯.৭৭ ৮৫.২২ ১৪০০.৫৫ - 
১৭। অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) ১৭৫২.২ ৬৬৩২.৮২ ২৬৭২.৮৮ ১৫০১.৩ 
১৮। �দ (ল� টাকায়) ১৬৯০.৯৬ ১৭৪০.৪৭ ২১২১.২০ ১৯৬.৫৮ 
১৯। �� কর (ল� টাকায়)    - 
২০। কর (ল� টাকায়)    - 
২১। �� কর/ভ�াট/আয়কর  
      (ল� টাকায়) 

 ২৬৩.৬৭ ৪৫১.৫৬ ৫৪.৭৮ 

২২। অবচয় (ল� টাকায়) ১৪৭৮.৬২ ১৬৫৭.৩০ ১৬৫০.৮০ - 
২৩। �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়)    - 
২৪। িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) -১৩৭৫.৮৩ ২৮৯৩.৮৩ ১৬৮৫.৩১ ৯১.৩১ 

 

 

 

 

 

 



 

 

পিরিশ� সারণী 
এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩৪৮.২৫ ৩৪৮.২৫ ৩৫৫.৫২ ৭১৯.২১ 
২। জনশি� ৩৫ ৪৭ ৫৫ ৫৫ 
৩। িব�য় (ল� টাকায়) ২৯০.০২ ২৩১.৮২ ২৯৩.৫৫ ২১২.৬১ 
৪। সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) ২৪৯.৬৩ ২৯৭.৫৩ ২৪৭.৩৬ ২২৯.১১ 
৫। �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) ১৭৫.৩৮ ২৫৩.৯৯ ১৭০.৫২ ২২৬.৯৫ 
৬। ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) ৭৪.২৫ ৪৩.৫৪ ৭৬.৮৪ ২.১৬ 
৭। বাই ��াডা�      
৮। অ�া� উৎস হেত আয়  
     (ল� টাকায়) 

    

৯। �মাট আয় (ল� টাকায়) ৩৬৪.২৭ ২৭৫.৩৫ ৩৭০.৩৯ ২১৪.৭৭ 
১০। ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ৬২.০৬ ৫৯.৭০ ৭২.০০ ৫১.৯০ 
১১। �ালানী �য় (ল� টাকায়) ৬.৮৮ ৭.৫৮ ৯.৪৯ ১২.৪৮ 
১২। �মাট িশ�জিনত �য়  
      (ল� টাকায়) 

৬২.০৬ ৫৯.৭০ ৭২.০০ ৬৪.৩৯ 

১৩। অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) ৪.২৯ ৪.৩১ ৪.৩১ ৭.০০ 
১৪। �মাট িশ�জিনত+অ-িশ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

৬৬.৩৫ ৬৪.০১ ৭৬.৩১ ৭১.৩৯ 

১৫। সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ২৯১.০৪ ২০৩.৭৬ ২৮৪.৫৯ ১৪৩.৩৯ 
১৬। �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) ৪৪.৪৯ ৮৫.১২ ৪৮.৭৭ ৪৪.৭২ 
১৭। অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) ২৫২.০৯ ১৬২.৪৪ ২৪৩.২১ ৯৬১৬১৭ 
১৮। �দ (ল� টাকায়) ৪১.৩৫ ৪৫.০১ ৭৫.৮৮ ৯০৪.৫১ 
১৯। �� কর (ল� টাকায়)     
২০। কর (ল� টাকায়) ৩৫.৮ ৩৬.৮৬ ৩৬.০০ ২৫.৭৫ 
২১। �� কর/ভ�াট/আয়কর  
      (ল� টাকায়) 

৩৭.৯২ ৩৭.৪৪ ৩৭.৫৪ ১.০১ 

২২। অবচয় (ল� টাকায়) ১.৩৪ ১.০২ ২.১০ ২.৫ 
২৩। �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ১.৬২২৩৮ ১৭২৮১৬ ২১৫০৪০ ২৭৪১৬০ 
২৪। িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ১৭২.৮২ ৪২.৭৫ ১২১.৭৯ ২৭৪১৬০ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

পিরিশ� সারণী 
�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ১২৯৬৬৫ ১৫৮৮৪৯ ১৬৩৯২৪ ১৮৫৬৭৩ 
২।  জনশি� ২৫১১ ২৬৭০ ২৭৪৮ ২৮৯৭ 
৩। িব�য় (ল� টাকায়) ৫৪২৩৫ ৭৮৯০২ ৯২৮৯১ ১০৪৯০৭ 
৪। সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) ১৬৩১৬ ২১২৫১ ২১৬৫২ ২০৭৭১ 
৫। �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) ১২৭৫২ ১৮৬১৩ ২১২৫১ ২১৬৫২ 
৬। ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) ৩৫৬৪ ২৬৩৮ ৪০১ - ৮৮১ 
৭। বাই ��াডা�  - - - - 
৮। অ�া� উৎস হেত আয়  
     (ল� টাকায়) 

১৯৮৯ ৩৪০৯ ৪৪২৮ ৫১০৬ 

৯। �মাট আয় (ল� টাকায়) ৫৯৭৮৮ ৮৪৯৪৯ ৯৭৭২০ ১০৯১৩২ 
১০। ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ১৯০৭৫ ৩৪১১২ ৩৮০৩৯ ৪২৫৭৬ 
১১। �ালানী �য় (ল� টাকায়) - - - ৮২৫ 
১২। �মাট িশ�জিনত �য়  
     (ল� টাকায়) 

১৯০৭৫ ৩৪৭৮৭ ৩৮৮১০ - 

১৩। অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) - ১৮৩৯৬ ২২৪৬৮ ২৫৯৭৫ 
১৪। �মাট িশ�জিনত+অ-িশ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

১৯০৭৫ ৫৩১৮৩ ৬১২৭৮ ২৫৯৭৫ 

১৫। সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৪০৭১৩ ৩২৪৪১ ৩৭২১৩ ৩৯৭৫৬ 
১৬। �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) ২০৮২৭ ৯৫৭৯ ১১২৭০ ১৩২৭৭ 
১৭। অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) -১২২৫৩ ১৭৩১৯ ১৯৪১৭ ২০৭২৩ 
১৮। �দ (ল� টাকায়) ২৩৮.৫৮ ২৫৭.৭০ ৩২৩.৮৫ ৬৩৬৬ 
১৯। �� কর (ল� টাকায়) ৩৯.৫৮ ৫৮.৮১ ৪৮.৩০  
২০। কর (ল� টাকায়)    ১৯৩৩৭ 
২১। �� কর/ভ�াট/আয়কর  
      (ল� টাকায়) 

৪০৮.০১ ৪৬৭.১২ ৫০২.৪৩ ৬৮৮৮ 

২২। অবচয় (ল� টাকায়) ৩২১৩৯ ৪৮৬৮ ৫৭৫৫ ৫৭৫৬ 
২৩। �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়)    ২৭৩০২ 
২৪। িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ১৫১৫.৩৭ ১৭৪০.২৫ ১৫৮১.৮২ ১৪০৪৮ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

পিরিশ� সারণী 
এিরে�া ফাম �া িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১।  �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ১০৪১১.৪০ ১১৯৪৫.৬৬ ১২৪৬৪.২১ ১২৯৮৫.৫৫ 
২।  জনশি� ৩৭৭ ৩৭৭ ৯৬২ ৯৬২ 
৩।  িব�য় (ল� টাকায়) ২৪৭৭৬.৯০ ৩৪২৪৯.৬০ ৪০৫৯৫.০৪ ৪৫৭১৭.৫৩ 
৪।  সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) - - - - 
৫।  �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) - - - - 
৬।  ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) - - - - 
৭।  বাই ��াডা�  - - - - 
৮।  অ�া� উৎস হেত আয়  
      (ল� টাকায়) 

- - - - 

৯।  �মাট আয় (ল� টাকায়) ২৪৭৭৬.৯০ ৩৪২৪৯.৬০ ৪০৫৯৫.০৪ ৪৫৭১৭.৫৩ 
১০।  ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ১৩৬৬৮.০৩ ১০১১৯.১৬ ১৩২৩৮.৬৬ ১৫৪৮৬.১৮ 
১১। �ালানী �য় (ল� টাকায়) - - - - 
১২। �মাট িশ�জিনত �য়  
      (ল� টাকায়) 

- - - - 

১৩। অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) - - - - 
১৪। �মাট িশ�জিনত+অ-িশ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

- - - - 

১৫। সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ১১১০৮.৮৭ ২৪১৩০.৪৪ ২৭৩৫৬.৩৮ ৩০২৩১.৩৫ 
১৬। �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) - - - - 
১৭। অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) ২৪৭৭৬.৯০ ৩৪২৪৯.৬০ ৪০৫৯৫.০৪ ৪৫৭১৭.৫৩ 
১৮। �দ (ল� টাকায়) - - - - 
১৯। �� কর (ল� টাকায়) - - - - 
২০। কর (ল� টাকায়) - - - - 
২১। �� কর/ভ�াট/আয়কর  
      (ল� টাকায়) 

- - - - 

২২। অবচয় (ল� টাকায়) - - - - 
২৩। �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়) - - - - 
২৪। িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) - - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

পিরিশ� সারণী 
�মিডকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১।  �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৫৫৯.২৯ ৫১১.৮৬ ৫০৬.৪৪ ৪৭৩.৩৩ 
২।  জনশি� ৮০ ৯২ ১০০ ১১৩ 
৩।  িব�য় (ল� টাকায়) ১০৬৭ ১১০০ ১১৪৭ ১১৬০ 
৪।  সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) ২০৫ ২৪৫ ২৬০ ২৮৫ 
৫।  �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) ১৬৫ ২০৫ ২৪৫ ২৬০ 
৬।  ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) ৪০ ৪০ ১৫ ২৫ 
৭।  বাই ��াডা�  - - - - 
৮।  অ�া� উৎস হেত আয়  
      (ল� টাকায়) 

- - - - 

৯।  �মাট আয় (ল� টাকায়) ১১০৭ ১১৪০ ১১৬২ ১১৮৫ 
১০।  ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ২৬০ ৩০৫ ৩২৯ ২২৪ 
১১। �ালানী �য় (ল� টাকায়) - - - - 
১২। �মাট িশ�জিনত �য়  
      (ল� টাকায়) 

- - - - 

১৩। অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) ৪৮৪.৪৫ ৪৪০.৮৭ ৪৩০.৪৮ ৪২৯.৪০০ 
১৪। �মাট িশ�জিনত+অ-িশ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

৭৪৪.৪৫ ৭৪৫.৮৭ ৭৫৯.৪৮ ৬৫৩.৪০ 

১৫। সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৩৬২.৫৫ ৩৯৪.১৩ ৪০২.৫২ ৫১৩.৬ 
১৬। �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) ৬০.১০ ৬৮.৩৫ ৭৩.৭৫ ৭৫.৬৫ 
১৭। অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) ১২০.৩৫ ২৬৮.৬ ২৭৫.৯২ ৪০৮.৭৭ 
১৮। �দ (ল� টাকায়) ১০৫.৪২ ১১২.০১ ১৪৫.৬৪ ১৫১.৪৪ 
১৯। �� কর (ল� টাকায়) - - - - 
২০। কর (ল� টাকায়) ১৬০ ১৬৫ ১৭২ ১৭৪ 
২১। �� কর/ভ�াট/আয়কর  
      (ল� টাকায়) 

১০.০৫ ১৫.০৭ ২৫.৬২ ১৭.৭৮ 

২২। অবচয় (ল� টাকায়) ৬০.২৫ ৫৭.১৮ ৫২.৮৫ ৪৭.১৮ 
২৩। �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ৪২.২০ ৬৩.৬৪ ৮৮.৯২ ২০৯.৭৭ 
২৪। িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ৭৩.২৭ ৬৩.৪৮ ৮২.৩৪ ৪০.৫৫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

পিরিশ� সারণী 
ওিরয়ন ইনিফউশন িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১।  �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩৯২৮.৭১ ৩৭৮১.০২ ৩৫৯৬.৯১ ৩৫২৫.৬৬ 
২।  জনশি� ৬২০ ৬৮৬ ৭৫৮ ৭০৮ 
৩।  িব�য় (ল� টাকায়) ৫৪১৬.৭২ ৫৯৬৩.৫৫ ৬০১৪.১৬ ৬১১৭.৭৪ 
৪।  সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) ৮৬৫.০০ ১০৯৯.০৯ ৮৯১.৬৫ ৬৫৩.১১ 
৫।  �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) ৯২৪.১১ ৮৬৫.০০ ১০৯৯.০৯ ৮৯১.৬৫ 
৬।  ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) -৫৯.১১ ২৩৪.০৯ -২০৭.৪৪ -২৩৮.৫৪ 
৭।  বাই ��াডা�      
৮।  অ�া� উৎস হেত আয়  
      (ল� টাকায়) 

৬.৫৯ ১০.৪৯ ৯.৬২ ১০.০ 

৯।  �মাট আয় (ল� টাকায়) ৫৩৬৪.২ ৬২০৮.১৩ ৫৮১৬.৩৪ ৫৮৮৯.২ 
১০।  ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ২৭০৭.০৮ ৩০৬০.২২ ২৯০৫.২৫ ২৯২৪.১৮ 
১১। �ালানী �য় (ল� টাকায়) ৬৬.১৫ ৬৩.০৯ ৬০.১৩ ৫৫.০৮ 
১২। �মাট িশ�জিনত �য়  
      (ল� টাকায়) 

৩০৩৮.৪৪ ৩৩৪০.৬২ ৩২৮০.৮৬ ৩২৮০.৮০ 

১৩। অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) ৫৯০.১৪ ৬৭৬.৩৫ ৬২২.৬১ ৬৫৭.৭৬ 
১৪। �মাট িশ�জিনত+অ-িশ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

৩৬২৮.৫৮ ৪০১৬.৯৭ ৩৯০৩.৪৭ ৩৯৩৮.৫৬ 

১৫। সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ২০০০.৮৩ ২৪০৮.৪৭ ২২২৮.৩৫ ২২৫২.১৮ 
১৬। �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) ১০৪২.৪৬ ১২২৮.০৫ ১৩০২.৫৬ ১৩৮৯.৫৪ 
১৭। অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) ৫২১.৪৩ ৭৮৭.৭৮ -৪৭১.৮৯ ৩৬৫.১ 
১৮। �দ (ল� টাকায়) ২৭৮.৭২ ২২৫.৩২ ২৮৪.২৬ ২৪১.৪০ 
১৯। �� কর (ল� টাকায়)     
২০। কর (ল� টাকায়)     
২১। �� কর/ভ�াট/আয়কর  
      (ল� টাকায়) 

৮৩.০০ ৯০.২৯ ১০০.২২ ১০২.১৯ 

২২। অবচয় (ল� টাকায়) ১৭১.৭৩ ১৭৫.৩৩ ১৯০.৫৫ ১৯৬.৬৭ 
২৩। �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ৫৮০.৫৪ ৫৫৩.৬৭ ৬২৭.১৯ ৬০২.৯৪ 
২৪। িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ২১৮.৮২ ২৩৮.০৫ ২৪২.৭০ ২৫৯.৩৫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

পিরিশ� সারণী 
ওিরয়ন ফাম �া (�াবেরটরীজ) িলঃ 

 
িনণ �ায়ক বৎসর 

২০০৯-১০ ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
১।  �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৮৭১৪.৬১ ২৮৮২৭.৫৫ ৩৭১৪৮.৮৭ ৫১৮৮২.০০ 
২।  জনশি� ১৫৪৭ ১৭৪৪ ২০৬৯ ২০৮৬ 
৩।  িব�য় (ল� টাকায়) ১৪১২০.০২ ১৭৬২৫.৯৩ ১৭০৯৪.১০ ১৬৪১০.৯৭ 
৪।  সমাপনী ম�দ (ল� টাকায়) ১৯৮০.৩২ ২৫৫০.৯৭ ২৫২৭.৯৬ ২২৬৮.৮০ 
৫।  �ারি�ক ম�দ (ল� টাকায়) ১৫৬৪.৯৬ ১৯৮০.৩২ ২৫৫০.৯৭ ২৫২৭.৯৬ 
৬।  ম�দ পিরবত�ন (ল� টাকায়) ৪১৫.৩৬ ৫৭০.৬৫ -২৩.০১ -২৫৯.১৬ 
৭।  বাই ��াডা�      
৮।  অ�া� উৎস হেত আয়  
      (ল� টাকায়) 

১৪০৭.০৪ ৪৪৩৫.১১ ৩০৮০.৬৩ ১৭৭১.৭১ 

৯।  �মাট আয় (ল� টাকায়) ১৫৯৪২.৪২ ২২৬৩১.৬৯ ২০১৫১.৭২ ১৭৯২৩.৫২ 
১০।  ক�চামাল �য় (ল� টাকায়) ৫০৬৪.৫৯ ৬০৮১.২১ ৫৭৪৫.০১ ৫০৮৪.৬৬ 
১১। �ালানী �য় (ল� টাকায়) ৪৮.৬৪ ৫২.৬২ ১৬৭.৩৭ ১৮১.৯১ 
১২। �মাট িশ�জিনত �য়  
      (ল� টাকায়) 

৫৩৩৪.৭২ ৬৫২৬.৬৪ ৬০৬৪.৬৫ ৫৭৫৭.১৫ 

১৩। অ-িশ�জিনত �য় (ল� টাকায়) ২০২৭.৭৫ ২৮৮৯.৬৩ ২৯২৫.৫৭ ২৮৪৫.৯৪ 
১৪। �মাট িশ�জিনত+অ-িশ�জিনত    
       �য় (ল� টাকায়) 

৭৩৬২.৪৭ ৯৪১৬.২৭ ৮৯৯০.২২ ৮৬০৩.০৯ 

১৫। সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৮৮০১.৪৪ ১৩৬০৮.২৩ ১১৩১৩.৭৭ ৯৮১১.০১ 
১৬। �বতন ও ম�রী (ল� টাকায়) ২৮৮৯.৪৫ ৩৫৯৫.৬৪ ৩৯০৭.০৪ ৩৮৬৮.৮৬ 
১৭। অপাের�ং �িফট  (ল� টাকায়) ৫২৯৫.২ ৯২৪৩.০৩ ৬৫৪৮.২৯ ৪৬৫১.০১ 
১৮। �দ (ল� টাকায়) ৩০০.৪৫ ২৯৩.০০ ৯৯০.৮৮ ৯৭৭.২৭ 
১৯। �� কর (ল� টাকায়)     
২০। কর (ল� টাকায়) ১৪১১.০৩ ৩১৭৫.৫০ ২১৫৪.৯৩ ৯২১.৭৬ 
২১। �� কর/ভ�াট/আয়কর  
      (ল� টাকায়) 

    

২২। অবচয় (ল� টাকায়) ৩৯৫.৩০ ৩৭৬.৭৫ ৭০৬.১৭ ৮০০.৫৬ 
২৩। �মাট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ৪৮৭৯.৬৩ ৮৬৭২.৩৬ ৬৫৭১.৩০ ৫৭০৪.৬০ 
২৪। িনট লাভ/�িত (ল� টাকায়) ৩১৬৮.১৫ ৫২০৩.৮৫ ৩৫৬২.৭৪ ৩০১১.১৩ 

 

 
 
 

 

 

 



 

-৪৫- 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 
 

১। িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় 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 
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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, জাতীয়বাদী �িমক দল       সদ� 
 

১৮। সভাপিত, বাংলােদশ �িমক ক�ান �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 

 
 
 
 
 

 
-৪৭- 
 

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



১। ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম     পিরচালক 

২। জনাব আ�ল বাকী �চৗ�রী    ��-পিরচালক 

৩। জনাব �মাঃ কায়ছার �হােসন    উ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৪। জনাব শাহ আলম িমঞা     উ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৫। িমেসস �সিলনা �বগম     উ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৬। জনাব �মাঃ আ�ল �সািববর    উ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৭। িমেসস মাহ�বা �বগম          উ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৮। জনাব �মাঃ মেনায়ার �হােসন    গেবষণা কম �কত�া 

৯। জনাব এ � এম  �মাজাে�ল হক    গেবষণা কম �কত�া 

১০। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম    গেবষণা কম �কত�া 

১১। জনাব �মাঃ আমান উ�◌াহ ফিকর    গেবষণা কম �কত�া 

১২। জনাব �মাঃ আির��ামান     গেবষণা কম �কত�া 

১৩। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন     গেবষণা কম �কত�া 

১৪। �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম          গেবষণা কম �কত�া (িসিস) 

১৫। জনাব �মাঃ রা� আহেমদ     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৬। জনাব �মাঃ মিন��ামান     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

১৭। জনাব �মাঃ আিক�ল হক     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

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

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

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

 

 

 

 
-৪৮- 

 

রসায়ন িশ� খােতর উপেদ�া কিম� 
 

১। পিরচালক (উৎপাদন ও গেবষণা) িবিসআইিস, ঢাকা            সভাপিত 
 
২। মহা-�ব�াপক/উ��তন মহা-�ব�াপক (আরিপিড) িবিসআইিস, ঢাকা  সদ� 



 
৩। িনব �াহী �ধান, বাংলােদশ ইন�েলটর এ� �ােনটারী ওয়ার 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,নারায়নগ�      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। উ��তন গেবষণা কম �কত�া, রসায়ন িশ� খাত,এনিপও, ঢাকা         সদ�-সিচব      
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�িতেবদনাধীন কারখানাস�েহর নাম ও �কানা   

 
১। �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 ১২৬, কাঠালিদয়া 
  টংগী, গাজী�র । 

�ফানঃ ৯৮০০৭০১-৫ 



 
২। মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 মডাণ � পাড়া 

িঝনাইদহ 
�ফানঃ ০৪৫১-৬২৮০১ 

 
৩। �মসাস � এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 বাউডা�া, লখঘর 

 ফিকর হাট, বােগরহাট । 
 
৪। ফাম �ােদশ �াবেরটরী িলিমেটড 
 ২৩৯, �তজগ�ও িশ� এলাকা 

ঢাকা-১২০৮ । 
�ফানঃ ৯৮৯৭৮০২-৩ 

 
৫। বীকন ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 কাঠালী, ভা�কা, ময়মনিসংহ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�িমক নং �িত�ােনর নাম �কানা 
�িত�ান কারখানা 

১। �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ১৭, ধানমি� আবািসক এলাকা 
�রাড-২, ঢাকা । 
�ফানঃ ৮৬১১৮৯১-৫ 

১২৬, কাঠালিদয়া, টংগী, গাজী�র । 
�ফানঃ ৯৮০০৭০১-৫ 

২।  মডাণ � পাড়া, িঝনাদহ 
�ফানঃ ০৪৫১-৬২৮০১,    
          ৬২৫৩৫ 

 



৩।  �কিডএ এ�ে�াচ �রাড, 
�সানাডা�া, �লনা  
�ফানঃ ০৪১-৭২৫৮৬৮ 

 

৪।  ৩৩৪, �স�নবািগচা, ঢাকা 
�ফানঃ ৯৩৩৯০৪৮-৪৯ 
 

 

৫।  ১৫৩-১৫৪, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা ।  
 


