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�খব� 

 
বাংলােদেশর অথ �নীিতেত �িষ খাত অ�তম ����ণ � এক� খাত । আর �িষ খােতর অ�া� উপখােতর মে� 

�পালি� িশ� এক� অত�� ����ণ � খাত । �যেহ� আমােদর GDP ��ি�র হার �ি�েত �িষ খাত ����ণ � �িমকা 

পালন কের তাই আমােদর উিচত উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর মা�েম স�য় �ি� এবং স�েদর �� �বহার িনি�ত করা। 

বত�মােন সারা িবে� এই খাত �ত িবকাশমান খাত িহেসেব িচি�ত হেয়েছ । বাংলােদেশও এ খােতর রেয়েছ অপার 

স�াবনা । এ অপার স�াবনােক কােজ লাগােনার জ� আমােদর এই খাতেক উ�ত করার মা�েম আরও �বিশ 

উৎপাদন�খী করেত হেব । আর এই জ� �েয়াজন �িত� �িত�ােনর উৎপাদনশীলতা সং�া� িবষয়স�হ িনয়িমত চচ �ার 

মা�েম িবিভ� �িত�ােনর উৎপাদনশীলতার গিতধারার উপর নজর রাখা । উৎপাদনশীলতার গিতধারা িনয়িমত 

তদারিকর মা�েম �িত�ােনর �ব �লতার িদক�েলা িচি�ত কের িকভােব িচি�ত �ব �লতা কা�েয় উেঠ �িত�ানেক আরও 

�বিশ উৎপাদনশীল করা যায় �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এই িবষেয় িবষয়িভি�ক �িশ�ণ এবং 

কনসালেট�ী সািভ �স �দান কের আসেছ ।  

 �িতেবদেন ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ সােলর �পালি� িশে�র �িত�ান িভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত 

�ে�র মািজ�ন, জন�িত �মাট আয়, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় �ম �য় এবং �লধন উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও 

িবে�ষণ করা হেয়েছ । একই সে� �মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র হােরর  পার�ািরক অব�ান 

�দখােনা হেয়েছ । এই �িতেবদেন �কািশত ত�ািদ পয �ােলাচনা হেত মািলক, �ব�হাপক, নীিত িনধ �ারকসহ সকেল 

উপ�ত হেবন বেল আমার িব�াস ।  

�য সম� �িত�ান ত� সরবরাহ কের �িতেবদন ��ত কায ��মেক সফল কেরেছন �স সকল �িত�ােনর 

ক��প�েক এনিপও এর প� �থেক জানাই আ�িরক ধ�বাদ । �কাশনার কাঠােমাগত উ�য়েন �য �কান �িচি�ত 

মতামত সাদের �হণ করা হেব ।   

 
 

          অিজত �মার পাল এফিসএ 
                                   পিরচালক (�� সিচব) 
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১ 
 

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

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন িশ� ম�ণালেয়র অধীন� সরকারী দ�র । �দশ�াপী উৎপাদনশীলতা 

স�েক� সেচতনতা �ি�, উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কম ��চী �নয়ন ও বা�বায়নসহ ব��খী কায ��েমর মা�েম 

উৎপাদনশীলতা �ি� তথা অথ �ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত করার লে�� এনিপও কায ��ম পিরচালনা কের আসেছ। এনিপও 

আমােদর �দেশর একমা� �িত�ান যা সরকােরর উৎপাদনশীলতা নীিত �ণয়ন ও বা�বায়েনর কাজ কের থােক। 

দ�র�র উে�� ও কম �তৎপরতা িন��পঃ 
 

এনিপও’র উে�� 
 

)ক(  �দেশর জনসাধারেণর মে� উৎপাদনশীলতা সেচতনতােবাধ �ি� করার লে�� �েমাটার এর �িমকা 
পালন করা; 

 
)খ(  জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ� কারখানা ও �িত�ােনর �ব�াপনা 

ক��প� ,কম �কত�া-কম �চারী ও �িমকেদর  জ� িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ 
কম ��চী পিরচালনা করা; 

 
)গ(  িশ� কারখানা ও �িত�ােন উৎপাদনশীলতার গিতধারা স��ত রাখার লে�� পরামশ � �সবা বা 

কনসালেট�ী �দােনর মা�েম ক�াটািল� িহসােব দািয়� পালন করা; 
 

)ঘ(  উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে�� যথাযথ কলােকৗশল উ�াবন ও নীিতমালা �ণয়েন সরকারেক পরামশ � 
�দান করা; 

 
)ঙ(  বাংলােদেশ এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক িবিভ� 

কম ��চী বা�বায়েন �ফাকাল পেয়� এর দািয়� পালন করা । 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

২ 
 

এনিপও’র �মৗিলক কম �কা� :  
 

 জাতীয় অথ �নীিতর উ�য়েন ��ি� অজ�েন উৎপাদনশীলতার ��� অপিরসীম এবং ইহা �িথবী �াপী �ী�ত। 

কারখানা �িত�ানসহ সকল অথ �ৈনিতক কম �কাে� উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর মা�েম অথ �ৈনিতক ��ি� অজ�ন স�ব। এই 

লে�� এনিপও িনে�বিণ �ত কায �াবিল িনয়িমত স�াদন কের থােকঃ 

 
ক. উৎপাদনশীলতা  উ�য়েনর জ� সেচতনতা �ি� ও উ�ু�করণ; 

খ. উৎপাদনশীলতার উপর �িশ�ণ পিরচালনা; 

গ. উৎপাদনশীলতা িবষয়ক জিরপ, সমী�া এবং গেবষণা কায ��ম পিরচালনা; 

ঘ. উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� ভা�ার গঠন ও স��করণ; 

ঙ. উৎপাদনশীলতা িবষেয় উ��ুকরেণর জ� �চার সাম�ী �তরী ও িবতরণ; 

চ. উৎপাদনশীলতা উ�য়েন কনসালেটি� �সবা �দান; 

ছ. কারখানা/�িত�ান পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন ও ইহার কায ��েম সহায়তা করা; 

জ. উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �ান ও অিভ�তা িবিনমেয়র জ� �সিমনার/ আেলাচনা সভা/ কম �শালার 
আেয়াজন করা; 

ঝ. উৎপাদনশীলতা পিরমােপর িনণ �ায়ক উ�াবন; 

ঞ. কারখানা পয �ােয় ম�রীর সিহত উৎপাদনশীলতার �যাগ�� �াপেন প�িতগত উপায় িনণ �েয়র �াপাের 
সমী�া পিরচালনা ও সরকারেক পরামশ � �দান করা; 

ট. �টািকও� এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর কম ��চী বা�বায়েনর লে�� আ�জ�ািতক 
�িশ�ণ, কম �শালা, �সিমনার, �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স ইত�ািদ কম �কা� বাংলােদেশ পিরচালনা ও 
বা�বায়ন করা এবং  

  ঠ. এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক কম ��চী 
বা�বায়েন বাংলােদেশ �ফাকাল পেয়� এর দািয়� পালন করা ।  

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
৩ 
 

�িতেবদেন �ব�ত িনণ �ায়ক ও ��াবলী 
 

১। উৎপাদনশীলতা  : �কান উৎপাদনকারী/�সবা �িত�ান �য পিরমান �� বা �সবা উৎপাদন 
কের থােক ঐ পিরমাণ �� বা �সবা উৎপাদেন �য উপকরণ �য় হয় এ 
�ইেয়র অ�পাতেক উৎপাদনশীলতা বলা হয়, 
 
উৎপাদনশীলতা =  

 
২।  উৎপাদন (আউট�ট) : উৎপাদন বলেত উৎপািদত �� বা �সবােক �ঝায় । 

�িতেবদেন সংেযািজত ��েক উৎপাদন (আউট�ট) িহসােব ধরা হেয়েছ । 
 

৩।  সংেযািজত �� : িব�য়+অ�া� আয়+ম�দ পিরবত�ন - �মাট �য় (িশ� ও অিশ�জিনত 
                                                            �য়) । 
 
৪।  ম�দ পিরবত�ন : সমাপিন ম�দ-�ারি�ক ম�দ । 

 
৫।  িশ�জিনত �য়  : উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত ক�চামাল ও �ালানী �য় । 

 

৬।  অ-িশ�জিনত �য় : ��ণ, মেনাহরী, ডাক ও তার, �াংিকং চাজ�, বীমা, 
পরামশ �ক �য়, িহসাব-িনকাশ ও িনরী�া �য় ইত�ািদ । 

 

৭।  �মাট �য়   : িশ�জিনত �য়+অিশ�জিনত �য় । 
 

৮।  �ম উপকরণ  : �মাট জনশি�/�ম �য় �হৎ অেথ � সকল 
কম �কত�া/কম �চারীর �বতন, ম�রী ও ভাতািদ বাবদ �য় । 

 
৯।  �ম উৎপাদনশীলতা  :  
 
 
১০। সংেযািজত �ে�র মািজ�ন :  
                                                   
১১। জন�িত িব�য়   :  
 

১২। �লধন উৎপাদনশীলতা   :         
সংেযািজত ��

�ায়ী স�দ   

 

 
 

উৎপাদন 
উপকরণ 

সংেযািজত �� 
�মাট জনশি� 

সংেযািজত �� 
িব�য় 

×  ১০০ 

িব�য় 
�মাট জনশি� 

  



 
 

 
 

 
 

৪ 
 

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

উৎপাদনশীলতা �ি� ছাড়া বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়ন স�ব নয় । �পালি� খাত �িষিভি�ক এক� িশ� খাত। এ 

খােতর বিধ �ত উৎপাদনশীলতা বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন অ�তম �িমকা পালন কের আসেছ । তাছাড়া �পালি� 

িশে�র সংেগ �দেশর আপামর জনেগা�ী অ�াঅ�ীভােব জিড়ত। কােজই এ িশে�র উ�য়েনর মা�েম �মবধ �মান �বকার 

সম�া সমাধােনর �েচ�ায় ইহা অথ �নীিতেত ফল�� �িমকা পালন করেত পাের।  

বাংলােদেশ িশ�ায়েনর �ণ �িবকােশ �পালি� িশে�র উ�য়ন অপিরহায �। এ িবকাশেক �িনি�ত করেত হেল 

উৎপাদনশীলতা �ি� করা একা� �েয়াজন। সকেলর সি�িলত �েচ�ায় �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন 

(এনিপও) �পালি� খাতেক উৎপাদনশীল করার জ� সািব �ক সহেযািগতা �দান করেব ।  
 

সমী�া প�িতঃ 
 

 উৎপাদনশীলতা পিরমাপ িবষয়ক ত� সং�েহর জ� ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা হয় । �য সম� 

�িত�ান হইেত িনিদ �� সমেয় �রণ�ত ��মালা �ফরত পাওয়া যায়িন �সখােন তািগদপ� �দওয়া হয় । পরবত� সমেয় 

�ি�গতভােব �যাগােযাগ �াপন করা হয় । এই সম� উে�ােগর ফেল �য সম� �রণ�ত ��মালা পাওয়া যায় ত�ে� ৫ 

(পা�) � �িত�ােনর ��মালায় চািহদা �মাতােবক ত� পাওয়া �গেছ । উ� ৫ (পা�) � ��মালা হেত �া� তে�র 

িভি�েত এই �িতেবদন� ��ত করা হেয়েছ।  

 

উে��াবলীঃ 
 

১। �িতেবদনাধীন �িত�ােন িনেয়ািজত �মাট জনশি�র জন�িত �ম �ারা কত�� সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ    
তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা;  

২। �িত�ােনর টাকা �িত িব�য় অ�পােত সংেযািজত �� কত তার শতকরা হার পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৩। �িত�ােনর জন�িত িব�েয়র পিরমান কত�� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৪। �িত�ােনর গেড় �িত� কম �কত�া/কম �চারীর জ� কত �য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৫। �িত�ােনর িনিদ �� পিরমান সংেযািজত �� �ি� করেত কত টাকা কম �কত�া/কম �চারী বাবদ খরচ হেয়েছ উহার  

পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৬। �িত�ােনর �ায়ী �লধন �বহােরর ফেল কত�� সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৭। �িত�ােনর �িত টাকা �ায়ী �লধন �বহােরর মা�েম কত টাকার প� িব�য় হেয়েছ উহা পয �ােলাচনা ও 

িবে�ষণ করা । 
 



 
 

 
 

 

 

৫ 
 

সংি�� সারাংশঃ  
   

এই সমী�ায় বাংলােদশ �পালি� িশ� এেসািসেয়শন এর সদ� �� �পালি� িশ� �িত�ােনর ২০১২, ২০১৩ 
এবং ২০১৪ সােলর �িত�ানিভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন, জন�িত িব�য়, �িতেযািগতা�লক 
�ম �য়, গড় �ম �য় ও �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষেণর মা�েম �িত�ােনর সফলতা ও �ব �লতার িদক স�হ �েল 
ধরা হেয়েছ । তাছাড়াও �িতেবদনাধীন সমেয় বাংলােদশ �পালি� িশ� এেসািসেয়শেনর সদ��� �িত�ান �েলার বছর 
িভি�ক গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা ও গড় �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা সারাংশ সারণী ও িচে�র মা�েম 
উপ�াপন করা হেলা। 

 
ক) �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �পালি� িশ� এেসািসেয়শন এর সদ��� ০৫ � �িত�ােনর ২০১২ সালেক িভি� বছর 
িবেবচনা কের ২০১২ হেত ২০১৪ সােলর গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতার �লনা করেল �দখা যায় �য �ম 
উৎপাদনশীলতা ২০১৩ এবং ২০১৪  উভয় সালই �াস �পেয়েছ অথ �াৎ �ম উৎপাদনশীলতা �ি�র �বণতার ধারাবািহকতা 
র�া স�ব হয় নাই। 
 

�িতেবদনাধীন �পালি� িশ� �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা 
িভি� বছর ২০১২=১০০ 

বছর িনেয়ািজত জনশি� 
(সং�া)  

সংেযািজত �� 
(ল� টাকা)   

�ম উৎপাদনশীলতা �ম উৎপাদনশীলতার 
�বণতা 

২০১২ ৩৬৯ ২৪৬৫.৮৮ ৬.৬৮ ১০০ 
২০১৩ ৩৯২ ১৪৩৬.২৪ ৩.৬৬ ৫৪.৭৯ 
২০১৪ ৪১১ ১৭৪৪.১৬ ৪.২৪ ৬৩.৪৭ 

 



 
 

 
 

 

৬ 
 

খ)  �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �পালি� িশ� এেসািসেয়শন এর সদ��� ০৫ � �িত�ােনর ২০১২ সালেক িভি� বছর 
িবেবচনা কের ২০১২ হেত ২০১৪ সােলর �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতার �লনা করেল �দখা যায় �য �লধন 
উৎপাদনশীলতা ২০১৩ এবং ২০১৪  উভয় সাল �াস �পেয়েছ অথ �াৎ �লধন উৎপাদনশীলতা �ি�র �বণতার ধারাবািহকতা 
র�া স�ব হয় নাই। 
 

�িতেবদনাধীন �পালি� িশ� �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা 
িভি� বছর ২০১২=১০০ 

বছর �হায়ী স�ি�  
(ল� টাকা) 

সংেযািজত ��  
(ল� টাকা) 

�লধন 
উৎপাদনশীলতা 

�লধন 
উৎপাদনশীলতার 

�বণতা 
২০১২ ৭৬৬১.০২ ২৪৬৫.৮৮ ০.৩২ ১০০ 
২০১৩ ৮৯০৪.৬৯ ১৪৩৬.২৪ ০.১৬ ৫০ 
২০১৪ ৯৬৩৮.০৮ ১৭৪৪.১৬ ০.১৮ ৫৬.২৫ 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

৭ 

 

�পািরশ : 
 

১। �পালি� িশে�র উৎপাদনশীলতা ধারাবািহকভােব উ���খী রাখার জ� �েয়াজনীয় �েচ�া ও উে�াগ �হণ করেত 

হেব । এই লে�� �ব�াপনা ক��প�েক উৎপাদনশীলতার ��� স�েক� অব�ই সেচতন হেত হেব । একই 

সােথ কম �কত�া ও কম �চারীেদর উৎপাদনশীলতার �েয়াজনীয়তা ও �ফল স�েক� সেচতন করেত হেব এবং 

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

 

২। ধারাবািহকভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতার উ�য়েনর ��ে� বাধাস�হ িচি�ত করেত হেব 

এবং �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব । 

 



 
 

 
 

৩। �পিরকি�তভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার জ� সকল �িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন 

�কাষ গঠন করেত হেব। এই �কােষর কায ��ম িন��প হেত পােরঃ 

 

(ক) মািসক ও বাৎসিরক িভি�েত উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করা ; 

(খ) উৎপাদনশীলতা উ�য়েন বাধাস�হ িচি�তকরণ  এবং �রীকরেণর �ব�া �হণ করা ;  

(গ) উৎপাদনশীলতা কম ��িচ �হণ বা বা�বায়েনর জ� মািসক সভার আেয়াজন করা ; 

(ঘ) কম �কত�া ও কম �চারীেদর উৎপাদনশীলতা িবষেয় সেচতনতা �ি�র লে�� �িশ�ণ, কম �শালা ও আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা ; 

(ঙ) �িত বছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস যথাযথভােব পালন করা এবং এ িদবস উপলে�� আেলাচনা সভার 

আেয়াজন করা ; 

(চ) উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� কম �কত�া/কম �চারী ও মািলকেদর মে� �স�ক� বজায় রাখা ; 

(ছ) জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�ত করা ; 

(জ) উৎপািদত প� বা �সবার সেব �া� মান িনি�ত করা ; এবং 

(ঝ) উৎপাদন �য় সব �িন� পয �ােয় �াসকরণ িনি�ত করা 

 
 
 
 
 
 

৮ 
 

কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ  
কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) কাজী ফাম �স �েপর এক� �িত�ান। এ� বড় ধম ��র, লালমাই, �িম�ােত 

অবি�ত। উ� �িত�ান� ২০০৬ সােল �িতি�ত হয় এবং একই সােল উৎপাদন �� কের । �িত�ান�র   িনেয়ািজত 

জনবল ২০১২ সােল ৮৪ জন, ২০১৩ সােল ৮৭ জন এবং ২০১৪ সােল ৯৭ জন। �িত�ান�র উৎপািদত প� হে�  এক 

িদেনর �রগীর বা�া । 

সারণী-১ 
সংেযািজত �� ও ইহার উপা�স�হ 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 



 
 

 
 

�মাট আয়         (ল� টাকায়) ৫৮৩৩.২১ ৫৯৮০.০৪ ৭১০৯.২৮ 
�মাট �য়         (ল� টাকায়) ৪০৫৮.৩৫ ৫১২৮.৩৯ ৫৮২২.৭৬ 
সংেযািজত �� (ল� টাকায়)  ১৭৭৪.৮৬ ৮৫১.৬৫ ১২৮৬.৫২ 

 

সারণী -১ এ কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫২.০২% এবং ২০১৪ 

সােল ২৭.৫১% �াস �পেয়েছ। �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২.৫২% এবং ২০১৪ সােল 

২১.৮৭% �ি� �পেয়েছ । �মাট �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২৬.৩৭% এবং ২০১৪ সােল 

৪৩.৪৮% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� বাড়ােত হেল �মাট �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব। 

 
কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) 

িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 
 

 
 
৯ 
 

       িফগার-১.০ 

                             �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
            সংেযািজত �� 

            জনশি� 
            (�ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                             িব�য় 

                                          িব�য়                                                   �মাট জনশি� 
                                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত িব�য় ) 

ফাইি�ংসঃ 



 
 

 
 

�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত িব�য় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত �ম 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 

�মাট জনশি�         (সং�া) ৮৪ ৮৭ ৯২ 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

২১.১৩ ৯.৭৯ ১৩.৯৮ 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

৩০.৪৩% ১৪.২৪% ১৮.১০% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

৬৯.৪৪ ৬৮.৭৪ ৭৭.২৭ 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায়  ২০১৩ সােল ৫৩.৬৭% এবং ২০১৪ সােল ৩৩.৮৪% �াস �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১৬.১৯% এবং ২০১৪ সােল 

১২.৩৩% �াস �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১.০১% এবং ২০১৪ সােল 

১০.৬৪% �ি� �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� 

করেত হেব । 

 
  ১০ 
 
সারণী-৩ 

�মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা হার  
 

 

   িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট �য় ৬৯.৫৭% ৮৫.৭৬% ৮১.৯০% 
সংেযািজত �� ৩০.৪৩% ১৪.২৪% ১৮.১০% 
�মাট আয় ১০০% ১০০% ১০০% 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

সারণী-৩ এ কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) এর �মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা 

হার  িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ  �তীয়মান হয় �য, কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) এর �মাট আয় 

িহসােব সংেযািজত �� ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১৬.১৯% এবং ২০১৪ সােল ১২.৩৩% �াস �পেয়েছ। �মাট 

�েয়র ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১৬.১৯% এবং ২০১৪ সােল ১২.৩৩% �ি� �পেয়েছ।  

 

                 িফগার-১.১ 

                          �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 
           সংেযািজত �� 

        �ম �য়        
         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 

 
 
 

১১ 
 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) ৫৮.৪৭ ৬৯.১৩ ৮১.৯৬ 
সংেযািজত ��   
�ম �য় 

৩০.৩৫ ১২.৩২ ১৫.৭০ (ল� টাকায়) 



 
 

 
 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

২১.১৩ ৯.৭৯ ১৩.৯৮ 

�ম �য়                      
জনশি� 

০.৭০ ০.৭৯ ০.৮৯ 

 
সারণী-৩ এ কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা 

হেয়েছ । সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল 

৫৯.৪১% এবং ২০১৪ সােল ৪৮.২৭% �াস �পেয়েছ । গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল 

১২.৮৬% এবং ২০১৪ সােল  ২৭.১৪% �ি� �পেয়েছ । 

 
সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

০.৭০ ০.৭৯ ০.৮৯ 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

৩০.৩৫ ১২.৩২ ১৫.৭০ 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

০.০৩ ০.০৮ ০.০৬ 

 
সারণী-৪ এ কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� 

িবে�ষেণ  �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১২.৮৬% এবং ২০১৪ সােল 
২৭.১৪% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় 
২০১৩ সােল ৫৯.৪১% এবং ২০১৪ সােল ৪৮.২৭% �াস �পেয়েছ । �ম �য় ও সংেযািজত �ে�র অ�পােতর হার িভি� 
বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১৬৬.৬৭% এবং ২০১৪ সােল ১০০%  �ি� �পেয়েছ। 

                     

 

                      ১২ 

 

        িফগার-১.২ 

                          �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
              সংেযািজত �� 

          �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 
�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হল । 
 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) ১৮২১.০৩ ২১৩২.৪২ ২৩৪০.১২ 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন   

০.৯৭ ০.৪০ ০.৫৫ 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

২১.১৩ ৯.৭৯ ১৩.৯৮ 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

২১.৬৮ ২৪.৫১ ২৫.৪৪ 

 
সারণী -৬ এ কাজী িচক� িলিমেটড (ইউিনট-২) এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �েব�েণ  �দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫৮.৭৬%  
এবং ২০১৪ সােল ৪৩.৩০% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ 
সােল ৫৩.৬৮% এবং ২০১৪ সােল ৩৩.৮৪% �াস �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ 
সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১৩.০৫% এবং ২০১৪ সােল ১৭.৩৪% �ি� �পেয়েছ । �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং 
�লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক �ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন 
উৎপাদনশীলতা �ি� করা �েয়াজন ।     

 
 
 

১৩ 
 

     রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড 
                 

�িত�ান পিরিচিতঃ  রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড জামান �েপর এক� �িত�ান। এ� িভম��া, 

�য়াডা�ায় অবি�ত ।  �িত�ান�র িনেয়ািজত জনবল ২০১২ সােল ১৭৫ জন, ২০১৩ সােল ১৭৫ জন এবং ২০১৪ সােল 

১৬৫ জন। �িত�ান�র িবি�ত প� হে�  �পালি� িচকস । 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে� উপা� 

িববরণ বৎসর 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট আয়         (ল� টাকায়) ১২০৩.৬৬ ৭৮৮.০০ ৮২১.১২ 
�মাট �য়          (ল� টাকায়) ৮৮৩.০২ ৫৭৮.০০ ৬০২.৩৯ 
সংেযািজত ��  (ল� টাকায়) ৩২০.৬৪ ২১০.০০ ২১৮.৭৩ 

 
সারণী -১ এ রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৩৪.৫১% এবং ২০১৪ 

সােল ৩১.৭৮% �াস �পেয়েছ। �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৩৪.৫৩% এবং ২০১৪ সােল 

৩১.৭৮% �াস �পেয়েছ । �মাট �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৩৪.৫৪% এবং ২০১৪ সােল 

৩১.৭৮% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �� বাড়ােত হেল �মাট �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব। 

 
রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড 

     িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 
 

 
       

১৪ 

 

     িফগার-১.০ 

                             �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
        সংেযািজত �� 
       �মাট জনশি� 

           (�ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                             �মাট আয় 



 
 

 
 

                                          �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 

জনশি�                (সং�া) ১৭৫ ১৭৫ ১৬৫ 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

১.৮৩ ১.২০ ১.৩২ 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

২৬.৬৪% ২৬.৬৫% ২৬.৬৪% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

৬৯.৪৪ ৬৮.৭৪ ৭৭.২৭ 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায়  ২০১৩ সােল ৩৪.৪৩% এবং ২০১৪ সােল ২৭.৩২% �াস �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে�র মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ০.০১% �ি� এবং ২০১৪ সােল 

ি�র িছল । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৩৪.৫৯% এবং ২০১৪ সােল ২৭.৬২% 

�াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� করেত হেব । 

 
১৫ 

 

 সারণী-৩ 
�মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা হার  
 

 

   িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট �য় ৭৩.৩৬% ৭৩.৩৫% ৭৩.৩৬% 
সংেযািজত �� ২৬.৬৪% ২৬.৬৫% ২৬.৬৪% 
�মাট আয় ১০০% ১০০% ১০০% 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

সারণী-৩ এ রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড এর  �মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র 

শতকরা হার  িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ  �তীয়মান হয় �য, রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড এর 

�মাট আয় িহসােব সংেযািজত �� ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ০.০১% �ি� এবং ২০১৪ সােল ি�র িছল। �মাট 

�েয়র ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ০.০১% �াস এবং ২০১৪ সােল ি�র িছল।  

     

           িফগার-১.১ 

                          �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 
           সংেযািজত �� 

        �ম �য়        
         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �মাট জনশি�র আ�পািতক �বতনেকই 

�ঝায়। অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 

 
১৬ 
 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়               (ল� টাকায়) ৬০.১২ ৫২.৫০ ৫৪.১০ 
সংেযািজত �� 
�ম �য় 

৫.৩৩ ৪.০০ ৪.০৪ (ল� টাকায়) 



 
 

 
 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

১.৮৩ ১.২০ ১.৩৩ 

�ম �য়                      
জনশি� 

০.৩৪ ০.৩০ ০.৩৩ 

 
সারণী-৩ এ রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা 

হেয়েছ । সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল 

২৪.৯৫% এবং ২০১৪ সােল ২৪.২০% �াস �পেয়েছ । গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল 

১১.৭৬% এবং ২০১৪ সােল  ২.৯৪% �াস �পেয়েছ । 

 
সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

০.৩৪ ০.৩০ ০.৩৩ 

সংেযািজত �� 
�ম �য়  

৫.৩৩ ৪.০০ ৪.০৪ 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

০.১৯ ০.২৫ ০.২৫ 

 
সারণী-৪ এ রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িবে�ষেণ  �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১১.৭৬% এবং ২০১৪ সােল 

২.৯৪% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় 

২০১৩ সােল ২৪.৯৫% এবং ২০১৪ সােল ২৪.২০% �াস �পেয়েছ । �ম �য় ও সংেযািজত �ে�র অ�পােতর হার িভি� 

বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৩১.৫৮% �ি� এবং ২০১৪ সােল ি�র িছল। 

                    

 

১৭ 

 

     িফগার-১.২ 

                          �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
        সংেযািজত �� 

      �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

   (ল� টাকায়) 

   (ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 

�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হল । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ায়ী �লধন         (ল� টাকায়) ১৩১২.৯৫ ১৭৪২.৪৫ ১৯৯৬.৯৩ 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন  

০.২৪ ০.১২ ০.১১ 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

১.৮৩ ১.২০ ১.৩৩ 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

৭.৫০ ৯.৯৬ ১২.১০ 

 
সারণী -৬ এ রািফদ �পালি� এ� �হচারী িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী 

পয �েব�েণ  �দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫০.০০%  

এবং ২০১৪ সােল ৫৪.১৭% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল 

৩৪.৪৩% এবং ২০১৪ সােল ২৭.৩২% �াস �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর 

�লনায় ২০১৩ সােল ৩২.৮০% এবং ২০১৪ সােল ৬১.৩৩% �াস �পেয়েছ । �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং 

�লধনেক দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক �ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন 

উৎপাদনশীলতা �ি� করা �েয়াজন ।     

১৮ 

   �নাভা �পালি� িলিমেটড 

          
�িত�ান পিরিচিতঃ  �নাভা �পালি� িলিমেটড জামান �েপর এক� �িত�ান। এ� �টিপর বািড়, মাওনা, ��র, 

গাজী�ের অবি�ত । �িত�ান� ১৯৯৯ সােল �িতি�ত হয় এবং ২০০০ সােল উৎপাদন �� কের। �িত�ান�র িনেয়ািজত 

জনবল ২০১২ সােল ৬০ জন, ২০১৩ সােল ৬৫ জন এবং ২০১৪ সােল ৭৪ জন। �িত�ান�র িবি�ত প� হে� একিদেনর 

�রগীর বা�া । 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে� উপা� 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট আয়           (ল� টাকায়) ১৪২০.২০ ১৫১৯.৭৮ ৯৩০.১৮ 
�মাট �য়           (ল� টাকায়) ১০৭৬.৭৪ ১১৫৮.২৯ ৭০৮.৪৫ 
সংেযািজত ��   (ল� টাকায়) ৩৪৩.৪৬ ৩৬১.৪৯ ২২১.৭৩ 

 
সারণী -১ এ �নাভা �পালি� িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় �দখা 

যায় �য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫২.০১৫.২৫% �ি� এবং ২০১৪ সােল 

৩৫.৪৪% �াস �পেয়েছ। �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৭.০১% �ি� এবং ২০১৪ সােল 

৩৪.৫০% �াস �পেয়েছ । �মাট �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৭.৫৭% �ি�  এবং ২০১৪ সােল 

৩৪.২০% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �� বাড়ােত হেল �মাট �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব। 

 
�নাভা �পালি� িলিমেটড 

িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 
 

 
       

১৯ 

 

    িফগার-১.০ 

                             �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
            সংেযািজত �� 
            �মাট জনশি� 

           (�ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 



 
 

 
 

                                     সংেযািজত ��                 ×                             �মাট আয় 

                                       �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 

জনশি�                (সং�া) ৬০ ৬৫ ৭৪ 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

৫.৭২ ৫.৫৬ ৩.০০ 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

২৪.১৮% ২৩.৭৯% ২৩.৮৪% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

২৩.৬৭ ২৩.৩৮ ১২.৫৭ 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায়  ২০১৩ সােল ২.৮০% এবং ২০১৪ সােল ৪৭.৫৫% �াস �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ০.৩৯% এবং ২০১৪ সােল ০.৩৪% 

�াস �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১.২৩% এবং ২০১৪ সােল 

৪৬.৮৯% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� 

করেত হেব । 

২০ 

 

          সারণী-৩ 
�মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা হার  
 

   িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট �য় ৭৫.৮২% ৭৬.২১% ৭৬.১৬% 
সংেযািজত �� ২৪.১৮% ২৩.৭৯% ২৩.৮৪% 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

 
সারণী-৩ এ �নাভা �পালি� িলিমেটড এর �মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা হার  

িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ  �তীয়মান হয় �য, �নাভা �পালি� িলিমেটড এর �মাট আয় িহসােব 

সংেযািজত �� ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ০.৩৯% এবং ২০১৪ সােল ০.৩৪% �াস �পেয়েছ। �মাট �েয়র 

��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ০.৩৯% এবং ২০১৪ সােল ০.৩৪% �ি� �পেয়েছ।  

     

           িফগার-১.১ 

                          �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 
           সংেযািজত �� 

        �ম �য়        
         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 
 
 
 

২১ 
 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়              (ল� টাকায়) ৬৮.৫৪ ৬৮.৫৮ ৬১.৩০ 
সংেযািজত �� ৫.০১ ৫.২৭ ৩.৬২ 

�মাট আয় ১০০% ১০০% ১০০% 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

�ম �য় 
সংেযািজত ��             
জনশি�               

৫.৭২ ৫.৫৬ ৩.০০ 

�ম �য়                      
জনশি� 

১.১৪ ১.০৬ ০.৮৩ 

 
সারণী-৩ এ �নাভা �পালি� িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । সারণী 

পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫.১৯% �ি� 

এবং ২০১৪ সােল ২৭.৭৪% �াস �পেয়েছ । গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৭.০২% এবং 

২০১৪ সােল  ২৭.১৯% �াস �পেয়েছ । 

 
সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

১.১৪ ১.০৬ ০.৮৩ 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

৫.০১ ৫.২৭ ৩.৬২ 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

০.২০ ০.১৯ ০.২৮ 

 

সারণী-৪ এ �নাভা �পালি� িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ  

�দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৭.০২% এবং ২০১৪ সােল ২৭.১৯% 

�াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ 

সােল ৫.১৯% �ি� এবং ২০১৪ সােল ২৭.৭৪% �াস �পেয়েছ । �ম �য় ও সংেযািজত �ে�র অ�পােতর হার িভি� 

বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫.০০% �াস এবং ২০১৪ সােল ৪০.০০%  �ি� �পেয়েছ। 

                    

 

২২ 

 

      িফগার-১.২ 

                          �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
              সংেযািজত �� 

          �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 (ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 
 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 

�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হল । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ায়ী �লধন             (ল� টাকায়)  ১৯৬২.০৪ ২৩৫৯.৮২ ২৪২৬.০৩ 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন  

০.১৮ ০.১৫ ০.০৯ 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

৫.৭২ ৫.৫৬ ৩.০০ 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

৩২.৭০ ৩৬.৩০ ৩২.৭৮ 

 
সারণী -৬ এ �নাভা �পালি� িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ  

�দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১৬.৬৭%  এবং ২০১৪ 

সােল ৫০.০০% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২.৮০% 

এবং ২০১৪ সােল ৪৭.৫৫% �াস �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় 

২০১৩ সােল ১১.০১% এবং ২০১৪ সােল ০.২৪% �াস �পেয়েছ । �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক 

দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক �ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা 

�ি� করা �েয়াজন ।     

   
২৩ 
 

আিজরন �পালি� ফাম � 
                    

�িত�ান পিরিচিতঃ  আিজরন �পালি� ফাম � পাথার পাড়া, মাওনা, ��র, গাজী�ের অবি�ত । আিজরন �পালি� 

ফাম � ১৯৯৮ সােল �িত�ত হয় এবং একই বছের উৎপাদন কায ��ম �� কের।  �িত�ান�র   িনেয়ািজত জনবল ২০১২ 

সােল ১০ জন, ২০১৩ সােল ১৫ জন এবং ২০১৪ সােল ২০ জন। �িত�ান�র িবি�ত প� হে� �লয়ার �রগীর িডম । 

 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে� উপা� 

 

িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট আয়           (ল� টাকায়) ১৯২.০০ ১৯৯.০০ ১৯২.০০ 
�মাট �য়           (ল� টাকায়) ১৮৪.৮০ ১৯৬.০০ ১৯০.৪০ 
সংেযািজত ��   (ল� টাকায়) ৭.২০ ৩.০০ ১.৬০ 

 
সারণী -১ এ আিজরন �পালি� ফাম � এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় �দখা যায় 

�য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫৮.৩৩% এবং ২০১৪ সােল ৭৭.৭৮% �াস 

�পেয়েছ। �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৩.৬৫% �ি� �পেয়েছ  এবং ২০১৪ সােল ি�র 

িছল। �মাট �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৬.০৬% এবং ২০১৪ সােল ৩.০৩% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �� বাড়ােত হেল �মাট �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব। 

 
আিজরন �পালি� ফাম �  

িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 
 

 
      

     

 ২৪ 

 

      িফগার-১.০ 

                             �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
            সংেযািজত �� 
          �মাট  জনশি� 

           (�ম উৎপাদনশীলতা ) 



 
 

 
 

 

 

                                         সংেযািজত ��                 ×                             �মাট আয় 

                                          �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 

জনশি�                 (সং�া) ১০ ১৫ ২০ 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

০.৭২ ০.২০ ০.০৮ 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

৩.৭৫% ১.৫১% ০.৮৩% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

১৯.২০ ১৩.২৭ ৯.৬০ 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায়  ২০১৩ সােল ৭২.২২% এবং ২০১৪ সােল ৮৮.৮৯% �াস �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২.২৪% এবং ২০১৪ সােল ২.৯২% 

�াস �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৩০.৮৯% এবং ২০১৪ সােল ৫০% 

�াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� করেত হেব । 

 
২৫ 

 

  সারণী-৩ 
�মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা হার  
 

   িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 

(ল� টাকায়) 

(%) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

 
সারণী-৩ এ আিজরন �পালি� ফাম � এর �মাট আয় িহেসেব সংেযািজত ও �মাট �েয়র শতকরা হার  িবে�ষণ 

করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ  �তীয়মান হয় �য, আিজরন �পালি� ফাম � এ �মাট আয় িহসােব সংেযািজত �� ২০১২ 

সােলর �লনায় ২০১৩সােল ২.২৪% এবং ২০১২-১৩ সােল ২.৯২% �াস �পেয়েছ। �মাট �েয়র ��ে� িভি� বৎসর 

২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২.২৪% ২০১২-১৩ সােল ২.৯২% �ি� �পেয়েছ।  

     

           িফগার-১.১ 

                          �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 
           সংেযািজত �� 

        �ম �য়        
         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 

 
২৬ 

 
সারণী-৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 
 

িববরন বৎসর 

�মাট �য় ৯৬.২৫% ৯৮.৪৯% ৯৯.১৭% 
সংেযািজত �� ৩.৭৫% ১.৫১% ০.৮৩% 
�মাট আয় ১০০% ১০০% ১০০% 



 
 

 
 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়               (ল� টাকায়) ৭.২০ ১০.৮০ ১৫.০০ 
সংেযািজত �� 
�ম �য় 

১.০০ ০.২৮ ০.১১ 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

০.৭২ ০.২০ ০.০৮ 

�ম �য়                      
জনশি� 

০.৭২ ০.৭২ ০.৭৫ 

 
সারণী-৩ এ আিজরন �পালি� ফাম � এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । সারণী 

পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৭২% এবং ২০১৪ 

সােল ৮৯% �াস �পেয়েছ । গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ি�র িছল এবং ২০১৪ সােল  

৪.১৭% �ি� �পেয়েছ । 

 
সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

০.৭২ ০.৭২ ০.৭৫ 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

১.০০ ০.২৮ ০.১১ 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

১.০০ ৩.৬০ ৯.৩৮ 

 
সারণী-৪ এ আিজরন �পালি� ফাম � এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ  

�দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ি�র িছল এবং ২০১৪ সােল ৪.১৭% 

�ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ 

সােল ৭২% এবং ২০১৪ সােল ৮৯% �াস �পেয়েছ । �ম �য় ও সংেযািজত �ে�র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১২ 

সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২৬০% এবং ২০১৪ সােল ৮৩৮%  �ি� �পেয়েছ। 

                    

 

   ২৭ 

      িফগার-১.২ 

                          �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
              সংেযািজত �� 

          �হায়ী �লধন        

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

 



 
 

 
 

           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 

�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হল । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) ৬৫.০০ ৭০.০০ ৭৫.০০ 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন  

০.১১ ০.০৪ ০.০২ 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

০.৭২ ০.২০ ০.০৮ 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

৬.৫০ ৪.৬৭ ৩.৭৫ 

 
সারণী -৬ এ আিজরন �পালি� ফাম �  এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ  

�দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৬৩.৬৪%  এবং ২০১৪ 

সােল ৮১.৮২% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৭২.২২% 

এবং ২০১৪ সােল ৮৮.৮৯% �াস �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় 

২০১৩ সােল ২৮.১৫% এবং ২০১৪ সােল ৪২.৩১% �াস �পেয়েছ । �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক 

দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক �ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা 

�ি� করা �েয়াজন ।     

 
 

২৮ 
 

     মেনা �হচারী িলিমেটড 
                    

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ  মেনা �হচারী িলিমেটড মেনা �েপর এক� �িত�ান। এ� চক পাড়া, মাওনা, ��র, 

গাজী�ের অবি�ত । মেনা �হচারী িলিমেটড  ২০১০ সােল �িত�ত হয় এবং একই বছের উৎপাদন কায ��ম �� কের।  

�িত�ান�র   িনেয়ািজত জনবল ২০১২ সােল ৪০ জন, ২০১৩ সােল ৫০ জন এবং ২০১৪ সােল ৬০ জন। �িত�ান�র 

িবি�ত প� হে� একিদেনর �রগীর বা�া। 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে� উপা� 

িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট আয়           (ল� টাকায়) ৪৫০.২২ ৪৭০.৫০ ৪৯৪.৩২ 
�মাট �য়           (ল� টাকায়) ৪৩০.৫০ ৪৬০.৪০ ৪৭৮.৭৪ 
সংেযািজত ��   (ল� টাকায়) ১৯.৭২ ১০.১০ ১৫.৫৮ 

 
সারণী -১ এ মেনা �হচারী িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ । এ সারণী পয �ােলাচনায় �দখা 

যায় �য, সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৪৮.৭৮% এবং ২০১৪ সােল ২০.৯৯% �াস 

�পেয়েছ। �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৪.৫০% এবং ২০১৪ সােল ৯.৭৯% �ি� �পেয়েছ । 

�মাট �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৬.৯৪% এবং ২০১৪ সােল ১১.২০% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �� বাড়ােত হেল �মাট �য় কিমেয় �মাট আয় �ি� করেত হেব। 

 
মেনা �হচারী িলিমেটড 

িচে� সংেযািজত �ে�র উপা� 
 

 
       

        ২৯ 

 

        িফগার-১.০ 



 
 

 
 

                             �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
            সংেযািজত �� 

            জনশি� 
           (�ম উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ×                             �মাট আয় 

                                          �মাট আয়                                                   �মাট জনশি� 
                                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন )                           (জন�িত �মাট আয় ) 

ফাইি�ংসঃ 
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �লনা�লক �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর 

স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায় । ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােন সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন এবং জন�িত �মাট আয় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ হেত �া� তে�র িভি�েত 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 

জনশি�                 (সং�া) ৪০ ৫০ ৬০ 

সংেযািজত ��      
জনশি�   

০.৪৯ ০.২০ ০.২৬ 

সংেযািজত ��                           
�মাট আয়  

৪.৩৮% ২.১৫% ৩.১৫% 

�মাট আয়                    
�মাট জনশি�  

১১.২৬ ৯.৪১ ৮.২৪ 

 

সারণী-২ এ �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা  িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায়  ২০১৩ সােল ৫৯.১৮% এবং ২০১৪ সােল ৪৬.৯৪% �াস �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে� মািজ�েনর ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২.২৩% এবং ২০১৪ সােল ১.২৩% 

�াস �পেয়েছ । জন�িত �মাট আয় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ১৬.৪৩% এবং ২০১৪ সােল 

২৬.৫৫% �ি� �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা কাি�ত পয �ােয় �ি� করেত হেল উৎপাদনসহ জন�িত �মাট আয় �ি� 

করেত হেব । 

৩০ 

 

          সারণী-৩ 

(%) 

(ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

�মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা হার  
 

 
সারণী-৩ এ মেনা �হচারী িলিমেটড এর �মাট আয় িহেসেব সংেযািজত �� ও �মাট �েয়র শতকরা হার  

িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী িবে�ষেণ  �তীয়মান হয় �য, মেনা �হচারী িলিমেটড এর �মাট আয় িহসােব সংেযািজত 

�� ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২.২৩% এবং ২০১৪ সােল ১.২৩% �াস �পেয়েছ। �মাট �েয়র ��ে� িভি� 

বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ২.২৩% এবং ২০১৪ সােল ১.২৩% �ি� �পেয়েছ।  

     

           িফগার-১.১ 

                          �িতেযািগতা �ম �েয়র  অ�পাত 
           সংেযািজত �� 

        �ম �য়        
         (�িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                           �ম �য় 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                                     (গড় �ম �য় ) 

ফাইি�ংসঃ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �িমেকর আ�পািতক �বতনেকই �ঝায় । 

অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �িত�ােনর �ম 

উৎপাদনশীলতা এবং গড় �িমেকর �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ । �িত�ান ক��ক �দ� তে�র 

িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
 
 
 
 

 
৩১ 
 

সারণী-৪ 

   িববরণ 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�মাট �য় ৯৫.৬২% ৯৭.৮৫% ৯৬.৮৫% 
সংেযািজত �� ৪.৩৮% ২.১৫% ৩.১৫% 
�মাট আয় ১০০% ১০০% ১০০% 



 
 

 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 
 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়             (ল� টাকায়) ২২.৫০ ৩০.২৫ ৩৫.৫০ 
সংেযািজত �� 
�ম �য় 

০.৮৮ ০.৩৩ ০.৪৪ 

সংেযািজত ��             
জনশি�               

০.৪৯ ০.২০ ০.২৬ 

�ম �য়                      
জনশি� 

০.৫৬ ০.৬১ ০.৫৯ 

 
সারণী-৩ এ মেনা �হচারী িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । সারণী 

পয �েব�েণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৬২.৫% এবং 

২০১৪ সােল ৫০% �াস �পেয়েছ । গড় �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৮.৯৩% এবং ২০১৪ 

সােল  ৫.৩৬% �ি� �পেয়েছ । 

 
সারণী-৫ 

উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� 
 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ম �য়                               
�মাট জনশি� 

০.৫৬ ০.৬১ ০.৫৯ 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

০.৮৮ ০.৩৩ ০.৪৪ 

�ম �য়                                    
সংেযািজত �� 

১.১৪ ৩.০০ ২.২৮ 

 
সারণী-৪ এ মেনা �হচারী িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ  

�দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৮.৯৩% এবং ২০১৪ সােল ৫.৩৬% 

�ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �� ও �ম �েয়র অ�পােতর হার িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ 

সােল ৬২.৫% এবং ২০১৪ সােল ৫০% �াস �পেয়েছ । �ম �য় ও সংেযািজত �ে�র অ�পােতর হার িভি� বৎসর 

২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৮.৯৩% এবং ২০১৪ সােল ৫.৩৬%  �ি� �পেয়েছ। 

                    

   ৩২ 

 

 

 

   (ল� টাকায়) 

(ল� টাকায়) 
 

(ল� টাকায়) 



 
 

 
 

      িফগার-১.২ 

                          �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
              সংেযািজত �� 

          �হায়ী �লধন        
           (�লধন উৎপাদনশীলতা ) 
 

 

                                     সংেযািজত ��                 ÷                       �হায়ী �লধন 

                                      �মাট জনশি�                                             �মাট জনশি� 
                                  (�ম উৎপাদনশীলতা )                             (�হায়ী �লধেনর ইনেটনিস� ) 

 ফাইি�ংসঃ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের �ম  

উৎপাদনীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র বা জন�িত �ায়ী �লধেনর উপর যাহা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ। 

�লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হল । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

িববরন 
বৎসর 

২০১২ ২০১৩ ২০১৪ 
�ায়ী �লধন          (ল� টাকায়) ২৫০০.০০ ২৬০০.০০ ২৮০০.০০ 
সংেযািজত ��          
�হায়ী �লধন  

০.০১ ০.০০৪ ০.০১ 

 সংেযািজত ��                  
 জনশি� 

০.৪৯ ০.২০ ০.২৬ 

 �হায়ী �লধান           
�মাট জনশি� 

৬২.৫০ ৫২.০০ ৪৬.৬৭ 

 
সারণী -৬ এ মেনা �হচারী িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িবে�ষণ করা হেয়েছ । এ সারণী পয �েব�েণ  

�দখা যায় �য, �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৬০% �ি� �পেয়েছ  

এবং ২০১৪ সােল ি�র িছল । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় ২০১৩ সােল ৫৯.১৮% 

এবং ২০১৪ সােল ৪৬.৯৪% �াস �পেয়েছ। �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বৎসর ২০১২ সােলর �লনায় 

২০১৩ সােল ১৬.৮% এবং ২০১৪ সােল ২৫.৩৩% �াস �পেয়েছ । �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি� এবং �লধনেক 

দ�তা�ণ � ও কায �করভােব �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক �ম উৎপাদনশীলতা ও �লধন উৎপাদনশীলতা 

�ি� করা �েয়াজন । 

   
৩৩ 

 

(ল� টাকায়) 
 

(ল� টাকায়) 
 

(ল� টাকায়) 
 



 
 

 
 

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, সড়ক �যাগােযাগ ও �স� 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। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা       সদ� 
 
১৫। সভাপিত, বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত      সদ� 
 
১৬। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ     সদ� 

 
১৭। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত      সদ� 
 
১৮। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ   সদ� 
 
১৯। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন      সদ� 
 
২০। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 
 

৩৪ 
 



 
 

 
 

২১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ      সদ� 
 
২২। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত      সদ� 
 
২৩। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন     সদ� 
 
২৪। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত      সদ� 
 
২৫। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত     সদ� 
 
২৬। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন  সদ� 
 
২৭। সভাপিত, বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন  সদ� 
 
২৮। সভাপিত,  ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত     সদ� 
 
২৯। সভাপিত, বাংলােদশ ফািণ �চার এেসািসেয়শন     সদ� 
 
৩০। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ       সদ� 
 
৩১। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �       সদ� 
 
৩২। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক�      সদ� 
 
৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ      সদ� 
 
৩৪। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 
 
৩৫। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)        সদ�-সিচব 
  

 
 
 
 
 
 
 

৩৫ 



 
 

 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 
 

১। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সভাপিত 
 

২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ 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। অিতির� সিচব (�)/��-সিচব(�শাসন-২), ি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 ��র িশ� সিমিত, (নািসব)    সদ� 
 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন সদ� 
 
১৬। ��িসেড�, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ      সদ� 
 

১৭। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ       সদ� 
 

১৮। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা�       সদ� 
 

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

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

৩৬ 



 
 

 
 

 

�িষ খােতর উপেদ�া কিম� 
 

১। মহা-পিরচালক        সভাপিত 
 �িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবাড়ী, ঢাকা। 
 
২। পিরচালক (�িশ�ণ)                                                 সদ� 
 মৎ� �িশ�ণ একােডমী, মৎ� অিধদ�র, সাভার, ঢাকা।      
 
৩। উপ-সিচব (�শাসন-২)                                                    সদ�           

িশ� ম�ণালয়, ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। 

 
৪। উপ-�ধান (পিরক�না)                                                      সদ�        

�িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
 
৫। পিরচালক (উৎপাদন)                                                    সদ�  
 প� স�দ অিধদ�র, ফাম �েগইট, ঢাকা।   
 

৬।      উপ-পিরচালক                                                                  সদ� 
         �ক�ীয় �রগী খামাড়, িচিড়য়াখানা �রাড, িমর�র-১, ঢাকা।  

                                                  
৭।      পিরচালক                                                               সদ�  
         �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 
           
৮। ��-পিরচালক                                  সদ� 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 
 
৯। সভাপিত        সদ� 
 বাংলােদশ �পালি� িশ� এেসািসেয়শন, আদমজীেকাট � িবি�ং 
 ১১৫-১২০, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। 
 
১০। সভাপিত        সদ� 
 বাংলােদশ এে�া �েসসর এেসািসেয়শন (বাপা), ঢাকা। 
 বািড় নং-৭, �রাড নং-১৩, ধানমি� আ/এ, ঢাকা। 
  
১১। উ��তন গেবষণা কম �কত�া, �িষ খাত    সদ� সিচব 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা। 

 
৩৭ 



 
 

 
 

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �পশাজীবী �ি�বগ � 
  
১। জনাব অিজত �মার পাল এফিসএ    পিরচালক (�� সিচব) 

২। জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র    ��-পিরচালক (এ.িস.) 

৩। িমেসস �সিলনা �বগম      ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৪। জনাব �মাঃ মেনায়ার �হােসন    ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

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

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

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

৮। জনাব �হা�দ আির��ামান    গেবষণা কম �কত�া 

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

১০। �মাসা�ৎ ফােতমা �বগম          গেবষণা কম �কত�া 

১১। �মাছাঃ আিবদা �লতানা     গেবষণা কম �কত�া 

১২। জনাব �মাঃ রা� আহেমদ     গেবষণা কম �কত�া  (িস.িস.) 

১৩। জনাব �মাঃ মিন��ামান     গেবষণা কম �কত�া (িস.িস.) 

১৪। জনাব �মাঃ আিক�ল হক     গেবষণা কম �কত�া (িস.িস.) 

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

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

১৭। জনাব িফেরাজ আহেমদ     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

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

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

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