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�খব� 

 

অ�, ব�, বাস�ান, িচিকৎসা ও িশ�া মা�েষর �মৗিলক চািহদা । অে�র পেরই বে�র চািহদা �রেণর লে�� মা�ষ অ�া� পির�ম কের 

যাে�। তাই বাংলােদেশর ���াপেট ব� িশে�র ��� অত�িধক। �দেশর �মবধ �মান জনেগা�ীর চািহদা �মটােনার ল�� অজ�েন জাতীয় 

অথ �নীিতর এ ����ণ � খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র �কান িবক� �নই। সািব �ক উৎপাদনশীলতা উ�য়েন এর ���েক �কান�েমই অ�ীকার করা 

যায় না। 

এ �িতেবদেন বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস এেসািসেয়শন (িব�এমএ) এর িনধ �ািরত ব�কলস�েহর ২০১০-১১ হেত ২০১৩-১৪ সাল পয �� 

কারখানািভি�ক সংেযািজত �� উপা�, সংেযািজত �ে� �ম উৎদনশীলতা, িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার, 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত, উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক উপা�, �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত ও 

�িফ�িবিল�র অ�পাত এবং এেদর সােথ সংি�� িনণ �ায়েকর পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ। এছাড়া কারখানাস�েহর সারাংশ সারণী �দখােনা 

হেয়েছ। 

�িতেবদেন �কািশত ত�ািদ ও পয �ােলাচনা হেত মািলক, �ব�াপক, গেবষক, নীিত-িনধ �ারকগণ ও পিরক�নািবদগণ উপ�ত হেবন 

বেল আমােদর িব�াস। �য সম� কারখানা ত� সরবরাহ কের �িতেবদন ��ত কায ��মেক সহায়তা কেরেছন, �স সকল কারখানার ক��প�েক 

এনিপও এর প� হেত জানাই আ�িরক ধ�বাদ। �কাশনার উ�য়েন স�ািনত পাঠকেদর �য �কান �িচি�ত মতামত সাদের �হণ করা হেব।  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

�িতেবদন ���ত কােজ অংশ�হণকারীগণ 

 

১। জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর   : সািব �ক ত�াবধান 
 ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  
 
২। জনাব �মাঃ মিন��ামান   :      �িতেবদন িলখন, ত� িবে�ষণ  

গেবষণা কম �কত�া(িসিস)  
 
৩ । জনাব �মাঃ আিক�ল হক    : ত� সং�হ, ত� িবে�ষণ  
           পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী    
 
৪। জনাব �মাঃ �গালজার �হােসন খান  : কি�উটার কে�াজ 
 অিফস সহকারী কাম কি�: ��াঃ 
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�া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� উৎপাদনশীলতােবাধ �ি� 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 
িহসােব 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 ��া�ে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�া/জরীপ এবং �কইস �ািড পিরচালনা ।  
 

 

 

২ 



 
 

 
 

�ি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 = 
উৎপাদন
উপকরণ  

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 অ-িশ�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+অ-িশ�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 : 
সংেযািজত ��

িব�য়   ১০০ 

 
�মাট িব�য় �ে� সংেযািজত �ে�র পিরমােণর শতকরা হার �ঝােনা হেয়েছ। 

                                       

১১। জন�িত িব�য়   : 
িব�য়

�মাট জনশি�  

 

জন�িত িব�েয়র পিরমাণ কত তা �ঝােনা হেয়েছ। 
 

১২। �িতেযািগতা�লক �ম �য়  :          
সংেযািজত ��

�ম �য়   

৩ 
 

সংেযািজত �� 
�মাট জনশি�   



 
 

 
 

 

১৩। গড় �ম �য়    :   
�ম �য়

�মাট জনশি�  

 

১৪।  �লধন উৎপাদনশীলতা    :    
সংেযািজত ��

�ায়ী স�দ   

 

১৫। �িফ�িবিল� অ�পাত   :    
অপাের�ং �িফট

�ায়ী �লধন   ১০০ 

 

১৬।  অপাের�ং �িফট মািজ�ন   :   
অপাের�ং �িফট

িব�য়   ১০০ 

 

১৭।  �লধন ঘন�     : 
�ায়ী স�দ

জনশি�   

 
১৮। অপাের�ং �িফট   :   সংেযািজত ��-(�বতন ও ভাতািদ+অবচয়) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
৪ 

 



 
 

 
 

�িমকাঃ 

 �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন িশ�ায়নই হে� �ল চািবকা�। িবিভ� িশে�র মে� ব� িশে�র ��� অপিরসীম। �কননা মানব জীবেনর 

�মৗিলক চািহদার মে� খাে�র পরই বে�র �ান। তাছাড়া ব� িশে�র সংেগ �দেশর আপামর জনেগা�ী অ�াঅ�ীভােব জিড়ত এবং ��ি�গত 

িদক িদেয় ব� িশ� �ম িনিবড়। কােজই এই িশে�র উ�য়েনর মা�েম �মবধ �মান �বকার সম�া সমাধােনর �েচ�ায় এ� অথ �নীিতেত ফল�� 

�িমকা পালন করেত পাের। 

 �ােচ�র িবিভ� �দেশ িশ�ায়েনর �থম �সাপান িহেসেব কাজ করেছ ব� িশ�। আমােদর �িতেবশী �দশ ভারত ও পািক�ােনর 

িশ�ায়েনও ব� িশ�ই অ�ণী �িমকা পালন কের আসেছ। বাংলােদেশর ব� িশ�ায়েনর পিথ�ৎ। �ানীয়ভােব বে�র চািহদা �রেণর পাশাপািশ এ 

�দেশর ব� িশে� রেয়েছ ��াচীন ঐিতহ�। 

 বাংলােদেশর িশ�ায়েনর �ণ �িবকােশ ব� িশে�র উ�য়ন অপিরহায �। এ িবকাশেক �িচি�ত করেত হেল উৎপাদনশীলতা �ি� করা একা� 

অপিরহায � । ব� িশ� খােত সকল ব� িশ�স�েহ উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কম �কাে�র চচ �া অ�াহত রাখা দরকার । এর জ� �েয়াজন ধারাবািহক 

ও প�িতগতভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও ত�িভি�ক িবে�ষণ । কারণ উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা সােথ স�ক��� িবিভ� িদক 

িবে�ষেণর মা�েম একটা �িত�ােনর ��ত অব�া জানা স�ব এবং বা�ব অব�া �জেন �স অ�যায়ী উৎপাদনশীলতা উ�য়েন স�ক পদে�প 

�নয়া স�ব । তাই বত�মান সমী�ায় বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস এেসািসেয়শন এর আওতাধীন কেয়ক� িমেলর উৎপাদনশীলতা পিরমাপ 

স�ক��� িবষেয়র উপর এক� পয �ােলাচনা উপ�াপন করার �য়াস �নয়া হেয়েছ।  

উে��াবলীঃ 

১। এ �িতেবদেন �িত�ােন িনেয়ািজত �মাট জনশি�র জন�িত �ম �ারা �িত�ােনর 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 �চারীর জ� কত �য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৫। �িত�ােনর িনিদ �� পিরমান সংেযািজত �� �ি� করেত কত টাকা �িমক/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 �ায়ী �লধন �িত অপাের�ং �িফট এর শতকরা হার কত�� তার পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৮। �িত�ােনর �িত টাকা িব�য় অ�পােত অপাের�ং �িফট কত তার শতকরা হার পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা এবং 
৯। �িত�ােনর �িত টাকা �ায়ী �লধন �বহােরর মা�েম কত টাকার প� িব�য় হেয়েছ উহা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা । 
 

 
সমী�া প�িতঃ 
 �াথিমকভােব বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস  এেসােয়শন (িব�এমএ) এর িনয়�ণাধীন ব�কলস�েহর উপা� সং�েহর জ� ডাকেেযােগ 
��মালা ��রণ করা হয়। �যসকল ব�কল হেত িনিদ �� সমেয়র মে� ত� পাওয়া যায়িন �সখােন তািগদপ� �দওয়া হয়। তারপরও �রণ�ত 
��মালা পাওয়া যায়িন। পরবত�েত িবিভ� �বসরকাির �িত�ােন ��মালা ��রণ করা হয় এবং �ি�গতভােব �যাগােযাগ করা হয়। এসব 
উে�ােগর ফল�িতেত িব�এমএ এর িনয়�ণাধীণ িসনহা ি�িনং �প এর ৩� �িত�ান হেত ৩� �রণ�ত ��মালা পাওয়া যায়। ত�ে�� িসনহা 
ি�িনং িলঃ ইউিনট-২ �িত�ান হেত �ই বছেরর ত� পাওয়া যায় এবং আলহা�  �ট�টাল িমলস িলঃ হেত �ণ �া� ত� পাওয়া যায়। সব �েমাট 
৪� ব� কেলর �া� তে�র িভি�েত এ �িতেবদন ��ত করা হেয়েছ।  

-৫- 
সংি�� সারাংশঃ   
 



 
 

 
 

এ �িতেবদেন ২০১০-১১ সাল হেত ২০১৩-১৪ সাল পয �� সমী�াধীন ব� কলস�েহর িমল িভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন, 
জন �িত িব�য়, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় �ম �য়, �লধন উৎপাদনশীলতা, �িফ�িবিল�, অপাের�ং �িফট মািজ�ন ও �লধন টাণ �ওভার িবে�ষেণর 
মা�েম িমেলর সফলতা ও �ব �লতার িদকস�হ �েল ধরা হেয়েছ । তাছাড়াও �িতেবদনাধীন সমেয়  �বসরকাির িনয়�নাধীন  ব� কল �েলার বছর িভি�ক 
গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বনতা, গড় �লধন উৎপাদনশীলতার �বনতা, �িমক কম �চারীেদর  �েদয় �বতন ও ম�রীর �বনতা ও িনেয়ািজত জনশি�র 
�বনতা সারাংশ সারনী ও িচে�র মা�েম উপ�াপন করা হেলা ।  
ক) �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �বসরকাির ৪� ব�কল স�েহর ২০১০-১১ অথ � বছরেক িভি� বছর িবেবচনা কের ২০১০-১১ হেত ২০১৩-১৪ অথ �বছেরর গড় 

�ম উৎপাদনশীলতার �বনতার �লনা করেল �দখা যায় �য �ম উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ হেত ২০১৩-১৪  সাল পয �� �েত�ক বছেরই �ি� �পেয়েছ অথ �াৎ 

�ম উৎপাদনশীলতা �ি�র �বনতার ধারাবািহকতা র�া করা স�ব হেয়েছ । 

সারাংশ সারণী-১  
�িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল স�েহর সংেযািজত �ে� 

�ম উৎপাদনশীলতার �বনতা 
িভি� বছর ২০১০-১১=১০০ 

 মািলকানা বছর িনেয়ািজত 

জনশি� 

(সং�া) 

সংেযািজত��  

(ল� টাকা) 

�ম 

উৎপাদনশীল

তার �বনতা 

 

�বসরকারী 

২০১০-১১ ১৪৪৪ ১৫৪৭.২৯ ১০০ 

২০১১-১২ ১৬৬৭ ২২৬৪.৪৫ ১২৬.১৭ 

২০১২-১৩ ২৩৩২ ৪৮৫৮.৭৯ ১৯৪.৩৯ 

২০১৩-১৪ ২৩৬৪ ৭২২৪.৪২ ২৮৫.৯৮ 

 
 

খ)  �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �বসরকাির ৪� ব�কল স�েহর ব�কেলর ২০১০-১১ অথ � বছরেক িভি� বছর িবেবচনা কের ২০১০-১১ হেত ২০১৩-১৪ 

অথ �বছেরর �লধন উৎপাদনশীলতার �বনতার �লনা করেল �দখা যায় �য �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ হেত ২০১৩-১৪ সাল পয �� �েত�ক বছেরই �ি� 

�পেয়েছ অথ �াৎ �লধন উৎপাদনশীলতা �ি�র উ���খী �বনতা র�ায় স�ম হেয়েছ।  

সারাংশ সারণী-২  
�িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল স�েহর সংেযািজত �ে� �লধন 

উৎপাদনশীলতার �বনতা 
িভি� বছর ২০১০-১১=১০০ 

মািলকানা  বছর �হায়ী স�ি� 

(ল� টাকা) 

সংেযািজত�

�  (ল� 

টাকা) 

�লধন 

উৎপাদনশীল

তার �বনতা 

 

�বসরকারী  

২০১০-১১ ১৮১৩৮.৪৮ ১৫৪৭.২৯ ১০০ 

২০১১-১২ ১০০৪৮.৯৬ ২২৬৪.৪৫ ২৬৪.৭০ 

২০১২-১৩ ১৫৪১৩.৪০ ৪৮৫৮.৭৯ ৩৭০.৫৯ 

২০১৩-১৪ ১৩৬৩০.৬৮ ৭২২৪.৪২ ৬২৩.৫৩ 

 

-৬- 

 

. . .

- - - -

�িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল স�েহর �লধন 
উৎপাদনশীলতার �বনতার িচ�

িভি� বছর ২০১০-১১=১০০

-

-

-

-

. . .

- - - -

 �িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল স�েহর �ম 
উৎপাদনশীলতার �বনতা িচ�
িভি� বছর ২০১০-১১=১০০ 

-

-

-

-



 
 

 
 

গ) ত� িবে�ষেন �দখা যায়েয, �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �বসরকাির ৪� ব�কল স�েহর ২০১০-১১ অথ � বছরেক িভি� বছর িবেবচনা কের ২০১০-১১ হেত 

২০১৩-১৪ অথ �বছেরর  �লনা করেল �দখা যায় �য �েদয় �বতন ও ম�রী �ি�র �বনতা ২০১০-১১ হেত ২০১৩-১৪ সাল পয �� �েত�ক বছেরই �ি� পাে� । 

অপর িদেক ৪� ব�কেল িনেয়ািজত জনশি�র পিরমান �মা�েয় �ি� �পেয়েছ ।  

সারাংশ সারণী-৩  

�িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল স�েহর �েদয় �বতন ও ম�রী , িনেয়ািজত জনশি�র �বনতা 

িভি� বছর ২০১০-১১=১০০ 

মািলকানা বছর িনেয়ািজত জনশি� 
�েদয় �বতন ও 

ম�রী(ল� টাকা) 

িনেয়ািজত জনশি�র 

�বনতা 

�েদয় �বতন ও ম�রীর 

�বনতা 

 

 

       �বসরকারী 

 

২০১০-১১ ১৪৪৪ ৮৩৮.৩৭ ১০০ ১০০ 

২০১১-১২ ১৬৬৭ ১০৮৮.২৮ ১১৫.৪৪ ১২৯.৮১ 

২০১২-১৩ ২৩৩২ ১৬৪৮.৪২ ১৬১.৪৯ ১৯৬.৬২ 

২০১৩-১৪ ২৩৬৪ ১৯৭৫.৮৮ ১৬৩.৭১ ২৩৫.৬৮ 

 

 

 

 

 

 

-৭- 

. . .

- - - -

�িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল স�েহর �মাট িনেয়ািজত 
জনশি�র �বনতার িচ� 

িভি� বছর ২০১০-১১=১০০ 

-

-

-

-

. .

.

- - - -

�িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল স�েহর �মাট �বতন ও 
ম�রীর �বনতার িচ� 

িভি� বছর ২০১০-১১=১০০ 

-

-

-

-



 
 

 
 

�পািরশঃ 

১। বাংলােদেশর �বসরকাির ব�কলস�েহর আওতাধীন �িতেবদনাধীন ৪� ব�কলস�েহর অ�েয়াজনীয় �য় �াস �ব �ক ব� কেল িনেয়ািজত �ম 

শি�র ��ু �বহার ও যথাসমেয় প� বাজারজাত করেনর মা�েম সংেযািজত �� �ি� করেত হেব । 

২। সংেযািজত �� �ি�র মা�েম �িতেবদনাধীন ব�কেল অপাের�ং �িফট �ি� করেত হেব । 

৩। সংেযািজত �� �ি�র মা�েম �িতেযািগতা �লক �ম �য় �ি� করা আব�ক । 

৪। এ লে�� ধারাবািহকভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতা উ�য়েন বাধা স�হ িচি�ত �ব �ক �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব । 

৫। �পিরকি�ত উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার জ� সকল কারখানা ও িশ� �িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন করেত হেব । 

এ �কােষর কম ��চী িন��প  হেত পােরঃ 

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

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

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

(ঘ) কম �কত�া, কম �চারী ও �িমকেদর মে� উৎপাদনশীলতা সেচতনতা �ি�র লে�� িনয়িমতভােব �িশ�ণ, কম �শালা ও  আেলাচনা সভা 

আেয়াজন করা ; 

(ঙ) উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� �িমক কম �চারী �-স�েক�র ধারা অ�াহত রাখা ; 

(চ) ক�চামাল, �ালানী ও জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�তকরণ ; 

(ছ) য�পািতর উৎপাদন �মতা সেব �া� মান িনি�ত করণ ; 

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

(ঝ) উৎপাদন �য় সব �িন� পয �ােয় �াসকরণ িনি�ত করা । 
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িসনহা �রাটর ি�িনং িলঃ 

�িত�ান পিরিচিতঃ  

িসনহা �রাটর ি�িনং িলিমেটড �বসরকারী মািলকানাধীন এক� �িত�ান। �িত�ান� ২০০১ সােল �ািপত হয়। �িত�ান� �াপন �য় ১৩০০ 

িমিলয়ন টাকা । এ� বািণিজ�ক ভােব উৎপাদন �� কের �ফ�য়াির ২০০১ ি��াে�। �িত�ান�র উৎপািদত �� কটন �তা  ১০০% র�ানীেযা� । 

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

িব�য় ও অ�া� আয় ১৫৭১২.৮৭ ৯৫৩৭.৪০ ১০৪৯১.৭২ ১৩১৩৪.৫৫ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ১৩৮৯২.১৬ ৯৯২৩.২২ ৯৩৯১.২৪ ৯৮৫৪.১২ 

সংেযািজত �� ১৮২০.৭১ -৩৮৫.৮২ ১১০০.৪৮ ৩২৮০.৪৩ 

 

সারণী-১ এ িসনহা �রাটর ি�িনং িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ। সারনী-১ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ 

সােল �মাট সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ ১২১.১৯%। ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১২-১৩ সােল �াস �পেয়েছ ৩৯.৫৬% এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� 

�পেয়েছ ৮০.১৭%। ২০১০-১১ সােলর �লনায় পরবত� বছর�েলােত িব�য় ল� আয় �াস �পেয়েছ যথা�েম ৩৯.৩০%, ৩৩.২৩% এবং ১৬.৪১%। 

অপরিদেক �মাট �য় �াস �পেয়েছ ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল ২৮.৫৭%, ২০১২-১৩ সােল ৩২.৪০% এবং ২০১৩-১৪ সােল ২৯.০৭%। 

�িত�ান�র িব�য় ল� আয় �ি�র মা�েম অথ �াৎ বাজার �ব�ােক আেরা শি�শালী কের সংেযািজত �� আেরা �ি� করা স�ব িছল। 

িফগারঃ ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 

 

  

                                  
সংেযািজত ��

িব�য়                                                                            
িব�য়

�মাট জনশি�  

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

�ম ও উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার ১.০) 

ফাইি�ংসঃ 

 �ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ �ি�র সামথ �েক �ঝায়। এ� 

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত। এ� �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা �ভািবত বা িফগার ১.০ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখান হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা 

হেয়েছ। 

-৯- 



 
 

 
 

সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�িমক (সং�ায়) ৮৩২ ৮৩২ ৮৩২ ৮৩২ 

 
সংেযািজত �� �য়

�মাট জনশি�   (টাকায়) 
২১৮৮৩৫,৩৪ ৪৬৩৭২.৬০ ১৩২২৬৯.২৩ ৩৯৪২৮২,৪৫ 

সংেযািজত �� 
িব�য় (সািভ �স চাজ�)  

১১.৫৯ -৪.০৫ ১০.৪৯ ২৪.৯৮ 

 
িব�য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
১৮৮৮৫৬৬.১১ ১১৪৬৩২২.১২ ১২৬১০২৪.০৪ ১৫৭৮৬৭১.৮৮ 

 

িসনহা �রাটর ি�িনং িলঃ এর �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল �াস �পেয়েছ 

৭৮.৮১%, ২০১২-১৩ সােল �াস �পেয়েছ ৩৯.৫৬% এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ৮০.১৭%। ২০১৩-১৪ সােল �ম উৎপাদনশীলতা �ি� পাওয়ার 

কারণ িহসােব �দখা যায় �য, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল ১১৫.৫৩% �ি� �পেয়েছ। প�া�ের জন�িত িব�য় 

২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৩৯.৩০% ও ৩৩.২৩% এবং ১৬.৪১%। 

 

সারণী-৩ 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) িহসােব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

ক�চামাল ৭৮.৫৯% ৮৮.৬৯% ৭৪.৭১% ৬৫.২৫% 

িব��ৎ ও �ালানী �য় ৩.১৫% ৫.০৭% ৪.৩৮% ২.৬২% 

অ-িশ�জিনত �য় ৬.৬৮% ১০.২৯% ১০.৪২% ৭.১৬% 

�মাট �য় ৮৮.৪১% ১০৪.০৫% ৮৯.৫১% ৭৫.০২% 

সংেযািজত ��  ১১.৫৯% -৪.০৫% ১০.৪৯% ২৪.৯৮% 

িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
 

 িসনহা �রাটর ি�িনং িলঃ এর িব�য় িহসােব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার সারণী-৩ এ িবে�ষণ করা হেয়েছ। 

ক�চামাল খােত ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল ১২.৮৫% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক িভি� বছেরর �লনায় ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস 

�পেয়েছ ৪.৯৪% এবং ১৬.৯৭%। িব��ৎ ও �ালানী �য় ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সােল �ি� �পেয়েছ ১.৯২% ও ১.২৩% এবং 

২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ ০.৫০%। অ-িশ� জিনত �য় িভি� বছর ২০১০-১১ �লনায় পরবত� ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ 

যথা�েম ৩.৬১%, ৩.৭৪% এবং ০.৪৮% । �মাট �েয়র ��ে� ল�� করা যায় �য, ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সােল �ি� �পেয়েছ 

৫০.৬৪% এবং ১.১০% এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ ১৩.৩৯%। ফল�িতেত িব�য় িহসােব সংেযািজত �� িভি� বছেরর �লনায় ২০১১-১২ এবং 

২০১২-১৩ সােল �াস �পেয় হেয়েছ ১৫.৬৪% এবং ১.১০% ও ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ১৩.৩৯%।  

 

-১০- 



 
 

 
 

িফগারঃ ১.১ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

( �িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 

 

  

                                         
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                  ÷                                    

�ম �য়
�মাট জনশি�  

                                        (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                                   (গড় �ম �য়) 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার - ১.১) 

ফাইি�ংসঃ 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �মাট জনশি�র �বতেনর অ�পাতেক �ঝায়। অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব িন� 

�বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন। �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ 

এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য় (ল� টাকায়) ৬০৮.২৫ ৬৬৩.১৫ ৭৮৯.৪৬ ৮৬৩.৫৬ 

সংেযািজত �� 
 �ম �য়   (টাকায়) 

২.৯৯ -০.৫৮ ১.৩৯ ৩.৮০ 

 
সংেযািজত �� 
 �মাট জনশি�   (টাকায়) 

২১৮৮৩৫.৩৪ -৪৬৩৭২.৬০ ১৩২২৬৯.২৩ ৩৯৪২৮২.৪৫ 

 
�ম �য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
৭৩১০৬.৯৭ ৭৯৭০৫.৫৩ ৯৪৮৮৬.৪২ ১০৩৭৯৩.২৭ 

 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারনী-৪ এ িবেশ�ষণ করেল �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সালেক িভি� বছর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত�স�হ �লনা করা হেয়েছ। পয �েব�েণ �দখা যায় �য �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল ৮০.৬০%, ২০১২-

১৩ সােল ৫৩.৫১% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৩-১৪ সােল ২৭.০৯% �ি� �পেয়েছ। ২০১৩-১৪ সােল �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত �ি� পাওয়ার 

কারণ িহসােব িচি�ত করা যায় �য িভি� বছেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বছের �ম উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক গড় �ম �য় �ি�র সােথ 

সংগিত �রেখ সংেযািজত �ে�র পিরমাণ আরও �ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র উ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেত হেব যা 

�িত�ান�র জ� ভাল ফল বেয় আনেত সহায়তা করেব। 

-১১- 



 
 

 
 

                                                                             সারণী-৫ 

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

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য়
�িমক সং�া  (টাকায়) 

৭৩১০৬.৯৭ ৭৯৭০৫.৫৩ ৯৪৮৮৬.৪২ ১০৩৭৯৩.২৭ 

 
সংেযািজত �� 

 �ম �য়   (টাকায়) 
২.৯৯ -০.৫৮ ১.৩৯ ৩.৮০ 

 
�ম �য়

সংেযািজত ��  
৩৩.৪১% -১৭১.৮৮% ৭১.৭৪% ২৬.৩২% 

 

 িসনহা �রাটর ি�িনং িলঃ সারনী-৫ এ উৎপাদনীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় 

২০১০-১১ সােলর �লনায় পরবত� �েত�ক বছর �ি� �পেয় হেয়েছ ৯.০২%, ২৯.৭৯% এবং ৪১.৯৭%। প�া�ের �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১০-১১ 

সােলর �লনায় ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সােল �াস �পেয় হেয়েছ যথা�েম ৮০.৪০% এবং ৫৩.৫১% এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ২৭.০৯%। এ 

সারনীর ত�স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �েত�ক বছর উ���খী িছল এবং �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন��খী হেত 

�মাগত উ���খী িছল যা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন কের। 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

( �লধন উৎপাদনশীলতা ) 

 

  

                                        
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                  ÷                                        

�ায়ী �লধন
�মাট জনশি�  

                                      (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                            (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার - ১.২) 

ফাইি�ংসঃ 

 �লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর �বহােরর মা�ােক �ঝায়। এর �ন��তা িনভ �র কের �ম উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী 

�লধেনর ইনেটনিস�র উপর, যা িফগার ১.২ এ �দখান হেয়েছ। �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখান হেয়েছ। 

 

-১২- 



 
 

 
 

                                                                               সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত)  

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ৫৮০৫.৩৬ ৪৯৯৩.৯৪ ৪৪১৪.৫১ ৩৫৮৭.৫৬ 

 
সংেযািজত ��

�ায়ী �লধন   (টাকায়) 
০.৩১ ০.০৮ ০.০২৫ ০.৯১ 

  
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�   (টাকায়) 

২১৮৮৩৫.৩৪ ৪৬৩৭২.৬০ ১৩২২৬৯.২৩ ৩৯৪২৮২.৪৫ 

 
�ায়ী �লধন

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
৬৯৭৭৫৯.৬২ ৬০০২৩৩.১৭ ৫৩০৫৯০.১৪ ৪৩১১৯৭.১২ 

 

সারনী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােল �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সােল �াস �পেয়েছ ৭৪.১৯% ও 

১৯.৩৫% এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয় ১৯৩.৫৫% হেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ 

ও ২০১২-১৩ সােল �াস �পেয়েছ ৭৮.৮১% ও ৩৯.৫৬% এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ৮০.১৭%। সমী�াধীন সমেয় �িত�ান�র �লধন 

উৎপাদনশীলতা ও �ম উৎপাদনশীলতা উভয়ই ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সােল �াস �পেয়েছ এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ। 

সংেযািজত �� �ি�র মা�েম এ অব�ার আরও পিরবত�ন আনা দরকার । 

িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(�িফ�িবিল�) 

 

  

                                     
অপাের�ং �িফট 

িব�য়                                                                 
িব�য়

�ায়ী �লধন  

                                    (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                          (�লধন টান �ওভার) 

�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগারঃ ১.৩) 

ফাইি�ংসঃ 

 �িফ�িবিল�র অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝান হেয়েছ। এই অ�পাত িনেদ �শ কের �য, িকভােব এক� 

�িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তিরেত সাহা� কের। এই অ�পাত �লধন টান �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.৩ এ 

�দখান হেয়েছ। 

-১৩- 

                                                                              সারণী-৭ 



 
 

 
 

                                                          �িফ�িবিল� অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত)  

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৮৫১.৬৩ ৮৩০.৩৪ ৮২৩.০৪ ৬৮৯.১৯ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ৩৬০.৮৩ -১৮৭৯.৩১ -৫১২.০১ ১৭২৭.৬৮ 

  
অপাের�ং �িফট

�ায়ী �লধন  % 
৬.২২% -৩৭.৬৩% -১১.৬০% ৪৮.১৬% 

অপাের�ং �িফট
িব�য়  % 

২.৩০% -১৯.৭০% -৪.৮৮% ১৩.১৫% 

িব�য়
�ায়ী �লধন  (টাকায়) 

২.৭১ ১.৯১ ২.৩৮ ৩.৬৬ 

  

 সারনী-৭ এ �দখা যায় �য, িসনহা �রাটর ি�িনং িলঃ এর অপাের�ং �িফট সমী�াধীন ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সােল ঋনা�ক িছল। তেব ২০১১-

১২ সােলই সবেচেয় �বিশ ঋণা�ক অব�া �দিশ �ত হেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর  ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর 

�লনায় ২০১১-১২ সােল ৮৫৬.৫২%, ২০১২-১৩ সােল ২১২.১৭% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৩-১৪ সােল ৪৭১.৭৪% �ি� �পেয়েছ। �িফ�িবিল�  �াস �ি�র 

কারণ িহসােব িচি�ত করা যায় �য, �লধন টান � ওভার িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল ২৯.৫২%, ২০১২-১৩ সােল ১২.১৮% �াস 

�পেয়েছ এবং ২০১৩-১৪ সােল ৩৫.০৬% �ি� �পেয়েছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-১৪- 

িসনহা ি�িনং িলঃ 



 
 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ  

িসনহা ি�িনং িলিমেটড �বসরকারী মািলকানাধীন এক� �িত�ান। �িত�ান� ২০০৬ সােল �ািপত হয়। �িত�ান� �াপন �য় ৪৬২.৬ িমিলয়ন 

টাকা । এ� বািণিজ�ক ভােব উৎপাদন �� কের �সে��র ২০০৬ ি��াে�। �িত�ান�র উৎপািদত �ে�র নাম কটন �তা যা ১০০% র�ানীেযা� কটন �তা। 

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 

      বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

িব�য় ও অ�া� আয় ৮৪৯১.৭০ ৪৩৭২.৮১ ৬৮৯৬.৯৭ ৮০০৬.৫০ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৭১৩৬.৪৯ ৪৫৩৭.০৩ ৫৮৮৫.২৯ ৭০০৩.৬৬ 

সংেযািজত �� ১৩৫৫.২১ -১৬৪.২২ ১০১১.৬৮ ১০০২.৮৪ 

 

সারণী-১ এ িসনহা ি�িনং িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ। সারণী-১ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ , ২০১২-

১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �মাট সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ  যথা�েম ১১২.১২% , ২৫.৩৫% এবং ২৬.০০% । ২০১০-১১ সােলর �লনায় পরবত� 

বছর�েলােত িব�য় ল� আয় �াস �পেয়েছ যথা�েম ৪৮.৫০% , ১৮.৭৮% এবং ৫.৭১%।  অপর িদেক ২০১০-১১ সােলর �লনায় �মাট �য় �াস �পেয়েছ 

২০১১-১২ সােল ৩৬.৪২%, ২০১২-১৩ সােল ১৭.৫৩% এবং ২০১৩-১৪ সােল ১.৮৬% । �িত�ান�র িব�য় ল� আয় �ি�র মা�েম অথ �াৎ বাজার �ব�ােক 

আেরা শি�শালী কের সংেযািজত �� আেরা �ি� করা স�ব িছল। 

িফগারঃ ১.০ 

    �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

                                                                                    (�ম উৎপাদনশীলতা) 

 

  

                                        
সংেযািজত ��

িব�য়                                                                          
িব�য়

�মাট জনশি�                            

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

�ম ও উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার ১.০) 

ফাইি�ংসঃ 

 �ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায়। এ� 

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত। এ� �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন�িত িব�য় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখান হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা 

হেয়েছ।  

-১৫- 

সারণী-২ 



 
 

 
 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�িমক (সং�ায়) ৩১৬ ৩১৬ ৩১৬ ৩১৬ 

 
সংেযািজত �� �য়

�মাট জনশি�   (টাকায়) 
৪২৮৮৬৩.৯২ ৫১৯৬৮.৩৫ ৩২০১৫১.৯০ ৩১৭৩৫৪.৪৩ 

সংেযািজত �� 
িব�য় (সািভ �স চাজ�)  

১৫.৯৬ -৩.৭৬ ১৪.৬৭ ১২.৫৩ 

 
িব�য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
২৬৮৭২৪৬.৮৪ ১৩৮৩৮০০.৬৩ ২১৮২৫৮৫.৪৪ ২৫৩৩৭০২.৫৩ 

 

িসনহা ি�িনং িলঃ এর �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় 
২০১১-১২ , ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৮৭.৭৯% , ২৫.৩৫% এবং ২৬.০০% ।  সংেযািজত �ে�র মািজ�ন পয �ােলাচনায় �দখা 
যায় �য,  ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ , ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ১২৩.৫৬%, ৮.০৮% এবং ২১.৪৯%। প�া�ের  
জন�িত িব�য় ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম  ৪৮.৫০%, ১৮.৭৮% এবং ৫.৭১%। 

                                                                              সারণী-৩ 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) িহসােব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

ক�চামাল ৭৭.৫০% ৯৪.০০% ৭৭.৫২% ৭৭.৯৩% 

িব��ৎ ও �ালানী �য় ১.৯৭% ২.৮৭% ১.৭৪% ২.৬৪% 

অ-িশ�জিনত �য় ৪.৫৬% ৬.৮৯% ৬.০৭% ৬.৯১% 

�মাট �য় ৮৪.০৪% ১০৩.৭৬% ৮৫.৩৩% ৮৭.৪৭% 

সংেযািজত ��  ১৫.৯৬% -৩.৭৬% ১৪.৬৭% ১২.৫৩% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 
 

িসনহা ি�িনং িলঃ এর িব�য় িহসােব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার সারণী-৩ এ িবে�ষণ করা হেয়েছ। ক�চামাল খােত 

২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ২১.২৯%, ০.০২% এবং ০.৫৫%।  িব��ৎ ও �ালানী �য় 

২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল �ি� �পেয়েছ ৪৫.৬৮%। অপরিদেক ২০১২-১৩ সােল �াস �পেয়েছ ১১.৬৭% এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ 

৩৪.০১%।  অ-িশ� জিনত �য় িভি� বছেরর �লনায় পরবত� �েত�ক বছর �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৫১.১০%, ৩৩.১১% এবং ৫১.৫৩% । �মাট �েয়র 

��ে� ল�� করা যায় �য, ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ২৩.৪৬%, ১.৫৩% এবং ৪.০৮% । 

ফল�িতেত িব�য় িহসােব সংেযািজত �� িভি� বছেরর �লনায়  ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ২৩.৫৬%, ৮.০৮% 

এবং ২১.৪৯%।  

-১৬- 

িফগারঃ ১.১ 



 
 

 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 
( �িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 

 

  

                                       
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                     ÷                                   

�ম �য়
�মাট জনশি�              

                                      (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                                    (গড় �ম �য়) 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার - ১.১) 

ফাইি�ংসঃ 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �মাট জনশি�র �বতেনর অ�পাতেক �ঝায়। অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব িন� 

�বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন। �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ 

এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য় (ল� টাকায়) ১৫৬.০০ ১৬২.৯১ ২১৩.৮৫ ২৯৭.৯৭ 

সংেযািজত �� 
 �ম �য়   (টাকায়) 

৮.৬৯ -১.০১ ৪.৭৩ ৩.৩৭ 

 
সংেযািজত �� 
 �মাট জনশি�   (টাকায়) 

৪২৮৮৬৩.৯২ -৫১৯৬৮.৩৫ ৩২০১৫১.৯০ ৩১৭৩৫৪.৪৩ 

 
�ম �য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
৪৯৩৬৭.০৯ ৫১৫৫৩.৮০ ৬৭৬৭৪.০৫ ৯৪২৯৪.৩০ 

 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ িবে�ষণ করেল �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সালেক িভি� বছর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত�স�হ �লনা করা হেয়েছ। পয �েব�েণ �দখা যায় �য �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-

১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ১১.৬২%, ৪৫.৫৭% এবং ৬১.২২% । �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত �াস পাওয়ার কারণ িহসােব িচি�ত করা যায় 

�য, িভি� বছেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বছের �ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ। অপরিদেক গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ 

সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৪.৪৩%, ৩৭.০৮% এবং ৯১.০১%।   

-১৭- 

                                                                             সারণী-৫ 



 
 

 
 

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

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য়
�িমক সং�া  (টাকায়) 

৪৯৩৬৭.০৯ ৫১৫৫৩.৮০ ৬৭৬৭৪.০৫ ৯৪২৯৪.৩০ 

 
সংেযািজত �� 

 �ম �য়   (টাকায়) 
৮.৬৯ -১.০১ ৪.৭৩ ৩.৩৭ 

 
�ম �য়

সংেযািজত ��  
১১.৯১% -৯৯.২০% ২১.১৪% ২৯.৭১% 

 

 িসনহা ি�িনং িলঃ সারণী-৫ এ উৎপাদনীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় ২০১০-১১ 

সােলর �লনায় পরবত� �েত�ক বছর �ি� �পেয় হেয়েছ ৪.৪৩%, ৩৭.০৮% এবং ৯১.০১%। প�া�ের �িতেযািগত�লক �ম �য় ২০১০-১১ সােলর �লনায় 

২০১১-১২ , ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪সােল �াস �পেয় হেয়েছ যথা�েম ১১.৬২% এবং ৪৫.৫৭% এবং ৬১.২২%। এ সারনীর ত�স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�তীয়মান হয় �য,; জন�িত �ম �য় �েত�ক বছর উ���খী িছল এবং �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন��খী হেয় আবার উ���খী হেয়েছ। সমী�াধীন 

বছর�েলােত সংেযািজত �� �ি�র �লনায় �ম �েয়র অত�� �বিশ। এ ��চে�র হাত �থেক র�া �পেত হেল জন�িত গড় �ম �েয়র �লনায় সংেযািজত 

�ে�র পিরমাণ �ি� করা অত�াব�ক। 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

( �লধন উৎপাদনশীলতা ) 

 

  

                                          
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                 ÷                                     

�ায়ী �লধন
�মাট জনশি�  

                                        (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                           (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার - ১.২) 

ফাইি�ংসঃ 

 �লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর �বহােরর মা�ােক �ঝায়। এর �ন��তা িনভ �র কের �ম উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী 

�লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার-১,২ এ �দখান হেয়েছ। �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখান হেয়েছ। 

 

-১৮- 

                                                                             সারণী-৬ 



 
 

 
 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত)  

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ১০৭৮৭.১৩ ৩৬৬৮.৪৫ ৩০৭৪.৯৫ ২৭৮৪.৭০ 

 
সংেযািজত ��

�ায়ী �লধন   (টাকায়) 
০.১৩ ০.০৪ ০.৩৩ ০.৩৬ 

  
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�   (টাকায়) 

৪২৮৮৬৩.৯২ ৫১৯৬৮.৩৫ ৩২০১৫১.৯০ ৩১৭৩৫৪.৪৩ 

 
�ায়ী �লধন

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
৩৪১৩৬৬৮.৭৩ ১১৬০৯০১.৯০ ৯৭৩০৮৫.৪৪ ৮৮১২৩৪.১৮ 

 

 সারনী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতা উপা� িবে�ষেন �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােল �লনায় ২০১১-১২ সােল �াস �পেয়েছ ৬৯.২৩% এবং ২০১২-

১৩  ও ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ১৫৩.৮৫% ও ১৭৬.৯২% । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় 

২০১১-১২ সােল �ি� �পেয়েছ ৮৭.৮৮% এবং ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ২৫.৩৫% ও ২৬.০০% । সমী�াধীন সমেয় �িত�ান�র 

�লধন উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল �াস �পেয়েছ এবং পরবত� �ই বছর �ি� �পেয়েছ।  �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� 

িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৬৫.৯৯%, ৭১.৪৯% এবং ১১৩.০৩%।    

িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

( �িফ�িবিল�) 

 

  

                                     
অপাের�ং �িফট

িব�য়                                                                    
িব�য়

�ায়ী �লধন  

                                     (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                             (�লধন টান �ওভার) 

�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগারঃ ১.৩) 

ফাইি�ংসঃ 

 �িফ�িবিল�র অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝান হেয়েছ। এই অ�পাত িনেদ �শ কের �য, িকভােব এক� 

�িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তিরেত সাহা� কের। এই অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত বা িফগার ১.৩ এ 

�দখান হেয়েছ। উ� িমেলর �িফ�িবিলর অ�পাত সারণী-৭ এ �দখান হেয়েছ। 

-১৯- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত)  



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৩০৮.৭৩ ৩০৮.৭৮ ৩০৮.৮২ ৩০৮.৩৩ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ৮৯০.৪৮ ৬৬৫.৯১ ৪৮৯.০১ ৩৯৬.৫৪ 

  
অপাের�ং �িফট

�ায়ী �লধন  % 
৮.২৬% -১৭.৩৩% ১৫.৯০% ১৪.২৪% 

অপাের�ং �িফট
িব�য়   % 

১০.৪৯% -১৪.৫৪% ৭.০৯% ৪.৯৫% 

িব�য়
�ায়ী �লধন  (টাকায়) 

০.৭৯ ১.১৯ ২.২৪ ২.৮৮ 

 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, িসনহা ি�িনং িলঃ এর অপাের�ং �িফট সমী�াধীন ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল ধনা�ক িছল। তেব 

২০১০-১১ সােলই সবেচেয় �বিশ ধনা�ক অব�া �দিশ �ত হেয়েছ। �িফ�িবিল�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল 

২৫.৫৯% �াস �পেয়েছ এবং ২০১২-১৩ সােল ৭.৬৪% ও ২০১৩-১৪ সােল ৫.৯৮% �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ২৩৮.৬১%, ৩২.৪১% এবং ৫২.৮১%। অপর 

িদেক  �লধন টান �ওভােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছেরর �লনায় ২০১১-১২ , ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল  যথা�েম ৫০.৬৩% ,১৮৩.৫৪% এবং 

২৬৪.৫৬% �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-২০- 

িসনহা ি�িনং িলঃ ইউিনট-২ 

�িত�ান পিরিচিতঃ  



 
 

 
 

িসনহা ি�িনং িলিমেটড ইউিনট-২ �বসরকারী মািলকানাধীন এক� �িত�ান। �িত�ান� ২০১১ সােল �ািপত হয়। �িত�ান� �াপন �য় ৭৩৭.৪ 

িমিলয়ন টাকা । এ� বািণিজ�ক ভােব উৎপাদন �� কের �ম, ২০১১ ি��াে�। �িত�ান�র উৎপািদত �ে�র নাম কটন �তা যা ১০০% র�ানীেযা� কটন 

�তা । 

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

িব�য় ও অ�া� আয় - - ১১৯৮৪.০৩ ১৩১৭৬.৫৩ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ - - ১০১৪৪.৯৬ ১১০৬৪.৯০ 

সংেযািজত �� - - ১৮৩৯.০৭ ২১১১.৬৩ 

 

সারণী-১ এ িসনহা ি�িনং িলঃ ইউিনট-২ সংেযািজত �� িন�পন করা হেয়েছ। সারণী-১ এ �দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল �মাট সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ ১৪.৮২% । ২০১৩-১৪ সােলর �লনায় পরবত� বছর িব�য় ল� আয় �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৯.৯৫% ।  অপর 

িদেক ২০১২-১৩ সােলর �লনায় �মাট �য় �ি� �পেয়েছ ৯.০৭% । �িত�ান�র িব�য় ল� আয় এবং �য় সাম�� পয �ােয় রেয়েছ । �িত�ান�র এ �বণতা 

ধের রাখার সব �া�ক �চ�া করেত হেব। 

িফগারঃ ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

                                                                                  (�ম উৎপাদনশীলতা) 

 

  

                                     
সংেযািজত ��

িব�য়                                                                          
িব�য়

�মাট জনশি�  

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

�ম ও উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার ১.০) 

ফাইি�ংসঃ 

 �ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ �ি�র সাম��েক �ঝায়। এ� 

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত। এ� �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন�িত িব�য় �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.০ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখান হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা 

হেয়েছ। 

-২১- 

সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�িমক (সং�ায়)   ৭২৫ ৭২৫ 

 
সংেযািজত �� �য়

�মাট জনশি�   (টাকায়) 
  ২৫৩৬৬৪.৮৩ ২৯১২৫৯.৩১ 

সংেযািজত �� 
িব�য় (সািভ �স চাজ�)  

  ১৫.৩৫ ১৬.০৩ 

 
িব�য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
  ১৬৫২৯৬৯.৬৬ ১৮১৭৪৫২.৪১ 

 

িসনহা ি�িনং িলঃ ইউিনট-২ এর �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� 

�পেয়েছ যথা�েম ১৪.৮২%।  সংেযািজত �ে�র মািজ�ন পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য,  ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ৪.৪৩%। 

প�া�ের  জন�িত িব�য় ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ৯.৯৫%। সািব �ক পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, �িত�ান� ভাল অব�ায় 

অব�ান করেছ। 

সারণী-৩ 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) িহসােব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

ক�চামাল   ৭৬.৯৯% ৭৫.১৩% 

িব��ৎ ও �ালানী �য়   ৩.০৪% ৩.৩৭% 

অ-িশ�জিনত �য়   ৪.৬৩% ৫.৪৭% 

�মাট �য়   ৮৪.৬৫% ৮৩.৯৭% 

সংেযািজত ��    ১৫.৩৫% ১৬.০৩% 

িব�য়   ১০০% ১০০% 
 

িসনহা ি�িনং িলঃ ইউিনট-২ এর িব�য় িহসােব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার সারণী-৩ এ িবে�ষণ করা হেয়েছ। 

ক�চামাল খােত ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ  ২.৪১%।  িব��ৎ ও �ালানী �য় ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� 

�পেয়েছ ১০.৮৫%।  অ-িশ� জিনত �য় িভি� বছেরর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ১৮.১৪% । �মাট �েয়র ��ে� ল�� করা যায় �য, ২০১২-১৩ 

সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ ০.৮০% । ফল�িতেত িব�য় িহসােব সংেযািজত �� িভি� বছেরর �লনায়  ২০১৩-১৪, সােল �ি� �পেয়েছ 

যথা�েম ৪.৪৩%। সািব �ক িবেবচনায় �িত�ান� �য় সংেকাচন�ব �ক সংেযািজত �� �ি� করেত সমথ � হেয়েছ।  

-২২- 

িফগারঃ ১.১ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 



 
 

 
 

( �িতেযািগতা�লক �ম �য় ) 

 

  

                                           
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                ÷                                    

�ম �য়
�মাট জনশি�                                      

                                     (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                                      (গড় �ম �য়) 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার - ১.১) 

ফাইি�ংসঃ 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �মাট জনশি�র �বতেনর অ�পাতেক �ঝায়। অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব িন� 

�বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন। �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ 

এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য় (ল� টাকায়)   ৩৪১.১৬ ৪৮৯.০৩ 

সংেযািজত �� 
 �ম �য়   (টাকায়) 

  ৫.৩৯ ৪.৩২ 

 
সংেযািজত �� 
 �মাট জনশি�   (টাকায়) 

  ২৫৩৬৬৪.৮৩ ২৯১২৫৯.৩১ 

 
�ম �য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
  ৪৭০৫৬.৫৫ ৬৭৪৫২.৪১ 

 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারনী-৪ এ িবে�ষণ করেল �দখা যায় �য, ২০১২-৩১ সালেক িভি� বছর ধের সমী�াধীন �ই বছেরর ত�স�হ �লনা 

করা হেয়েছ। পয �েব�েণ �দখা যায় �য �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ ১৯.৮৫% । 

অপরিদেক �ম উৎপাদনশীলতা িভি� বছর অথ �াৎ ২০১২-১৩ বছেরর �লনায়  ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ১৪.৮২%। গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বছেরর �লনায় ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ৪৩.৩৪%।   

-২৩- 

সারণী-৫ 

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



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য়
�িমক সং�া  (টাকায়) 

  ৪৭০৫৬.৫৫ ৬৭৪৫২.৪১ 

 
সংেযািজত �� 

 �ম �য়   (টাকায়) 
  ৩.৩৯ ৪.৩২ 

 
�ম �য়

সংেযািজত ��  
  ১৮.৫৫% ২৩.১৬% 

 

িসনহা ি�িনং িলঃ ইউিনট-২ সারনী-৫ এ উৎপাদনীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �ম �য় ২০১২-১৩ 

সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয় হেয়েছ ৪৩.৩৪%। প�া�ের সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� 

�পেয় হেয়েছ ২৭.৪৩%। এ সারণীর ত�স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �েত�ক বছর উ���খী িছল এবং �িতেযািগতা�লক 

�ম �য় উ���খী হেয়েছ। সমী�াধীন বছর�েলােত সংেযািজত �� �ি�র �লনায় �ম �েয় আ�পািতক হাের �বিশ। এ ��চে�র হাত �থেক র�া �পেত 

হেল জন�িত গড় �ম �েয়র �লনায় সংেযািজত �ে�র পিরমাণ �ি� করা অত�াব�ক। 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

( �লধন উৎপাদনশীলতা ) 

 

  

                                        
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                  ÷                                     

�ায়ী �লধন
�মাট জনশি�  

                                  (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                              (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার - ১.২) 

ফাইি�ংসঃ 

 �লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত বলেত �ায়ী �বহােরর মা�ােক �ঝায়। এর �ন��তা িনভ �র কের �ম উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর 

ইনেটনিস�র উপর যা িফগার-১,২ এ �দখান হেয়েছ। �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখান হেয়েছ। 

 

-২৪- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকায়)   ৬৬১১.০১ ৬১০১.০৩ 

 
সংেযািজত ��

�ায়ী �লধন   (টাকায়) 
  ০.২৮ ০.৩৫ 

  
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�   (টাকায়) 

  ২৫৩৬৬৪.৮৩ ২৯১২৫৯.৩১ 

 
�ায়ী �লধন

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
  ৯১১৮৬৩.৪৫ ৮৪১৫২১.৩৮ 

 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতা উপা� িবে�ষেন �দখা যায় �য, ২০১২-১৩ সােল �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ২৫%। �ম উৎপাদনশীলতার 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ১৪.৮২%।  �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বছর ২০১২-

১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ ৭.৭১%। �ম উৎপাদনশীলতা �ি� পাওয়ার অথ � িনেয়ািজত �ি�বেগ �র দ�তার ��ু �বহার িনি�ত করা।     

িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(�িফ�িবিল�) 

 

  

                                    
অপাের�ং �িফট

িব�য়                                                                            
িব�য়

�ায়ী �লধন  

                               (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                                 (�লধন টান �ওভার) 

�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগারঃ ১.৩) 

ফাইি�ংসঃ 

 �িফ�িবিল�র অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝান হেয়েছ। এই অ�পাত িনেদ �শ কের �য, িকভােব এক� 

�িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তিরেত সাহা� কের। এই অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত বা িফগার ১.৩ এ 

�দখান হেয়েছ। উ� িমেলর �িফ�িবিলর অ�পাত সারণী-৭ এ �দখান হেয়েছ। 

-২৫- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত)  



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

অবচয় (ল� টাকায়)   ৫৬৪.৭৫ ৫৬৪.৭৯ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়)   ৯৩৩.১৬ ১০৫৭.৮১ 

  
অপাের�ং �িফট

�ায়ী �লধন   
  ১৪,১২% ১৭.৩৪% 

অপাের�ং �িফট
িব�য়   

  ৭.৭৯% ৮.০৩% 

িব�য়
�ায়ী �লধন  (টাকায়) 

  ১.৮১ ২.১৬ 

 

 সারনী-৭ এ �দখা যায় �য, িসনহা ি�িনং িলঃ ইউিনট-২ এর অপাের�ং �িফট সমী�াধীন ২০১২-১৩, এবং ২০১৩-১৪ সােল ধনা�ক িছল। তেব 

২০১৩-১৪ সােল সবেচেয় �বিশ ধনা�ক অব�া �দিশ �ত হেয়েছ। অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১২-১৩ সােলর 

�লনায় ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ০.২৪%। অপর িদেক  �লধন টান �ওভােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১২-১৩ সােলর �লনায় ২০১৩-১৪ 

সােল  ১৯.৩৪% �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-২৬- 

আলহা� �ট�টাইলস িমলস িলঃ 

�িত�ান পিরিচিতঃ  



 
 

 
 

আলহা� �ট�টাইলস িমলস িলঃ �বসরকারী মািলকানাধীন এবং পাবিলক িলিমেটড �কা�ানী ঢাকা �ক এবং এ�েচ� িলিমেটড এর এক� 

তািলকা�� �িত�ান । �িত�ান� ১৯৬১ সােল �ািপত হয়। �িত�ান� �াপন �য় ৫ �কা� টাকা । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় ৬৬. িদল�শা বািণিজ�ক 

এলাকা (৫ম তলা), ঢাকা-১০০০ এবং কারখানা� আই,�ক, �রাড, ঈ�রিদ, পাবনায় অবি�ত। এ� বািণিজ�ক ভােব উৎপাদন �� কের ১৯৬৩ সােল। 

�িত�ান�র উৎপািদত �ে�র নাম �তা ।  

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 
িব�য় ও অ�া� আয় ৮৭৯.৮৯ ৩৩৩৭.৫৪ ৩৪৬১.০৭ ৩১৪২.৫৭ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২৫০৮.৫২ ৫২৩.০৫ ২৫৫৩.৫১ ২৩১৩.০৫ 

সংেযািজত �� -১৬২৮.৬৩ ২৮১৪.৪৯ ৯০৭.৫৬ ৮২৯.৫২ 
 

সারনী-১ এ �দখা যায় �য, উ� �িত�ান�র সংেযািজত �ে�র ��ে� সমী�াধীন ৪ বছের ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও 

২০১৩-১৪ সােল সংেযািজত �� �ি� পাওয়ার কারণ িহসােব �দখা যায় �য, উে�িখত বছরস�েহ িব�য়ল� আয় যথা�েম ২৭৯.৩১%, ২৯৩.৩৫% এবং 

২৫৭.১৫% �ি� পায়। িব�য় ও অ�া� আেয়র ��ে� িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সােল যথা�েম ২৭৯.৩১% 

২৯৩.৩৫% এবং ২৫৭.১৫% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� লে�র ��ে� িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল ৭৯.১৫% 

�াস �পেয়েছ এবং ২০১২-১৩ সােল ১.৭৯% �ি� ও ২০১৩-১৪ সােল ৭.৭৯% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল ও 

অ�া� খরচ �াস �ব �ক িব�য় �ি� করার মা�েম সংেযািজত �� �ি� করা �যেত পাের । 

িফগারঃ ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
                                                                                 (�ম উৎপাদনশীলতা) 

 

  

                                  
সংেযািজত ��

িব�য়                                                                         
িব�য়

�মাট জনশি�            

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

�ম ও উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার ১.০) 

ফাইি�ংসঃ 

 �ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ �ি�র সামথ �েক �ঝায়। এ� 

উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত। এ� �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা �ভািবত বা িফগার ১.০ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখান হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা 

হেয়েছ। 

-২৭- 

সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�িমক (সং�ায়) ২৯৬ ৫১৯ ৪৮৯ ৪৯১ 

 
সংেযািজত �� �য়

�মাট জনশি�   (টাকায়) 
৫৫০২১২.৮৪ ৫৪২২৯০.৯৪ ১৮৫৫৯৫.০৯ ১৬৮৯৪৫.০১ 

সংেযািজত �� 
িব�য় (সািভ �স চাজ�)  

-১৮৫.০৯ ৮৪.৩৩ ২৬.২২ ২৬.৪০ 

 
িব�য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
২৯৭২৬০.১৪ ৬৪৩০৭১.২৯ ৭০৭৭৮৫.২৮ ৬৬০০৩৪.৬২ 

 

 উপেরা� সারণীেত �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ 

১.৪৪%, ৬৬.২৭% এবং ৬৯.২৯% । জন�িত িব�য় �ি� �পেয়েছ ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল ১১৬.৩৩%, 

১৩৮.১০% এবং ১১৫.৩১%। ২০১০-১১ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে�র মািজ�ন পরবত� �েত�ক বছর �ি� �পেয়েছ ১৪৫.৫৬%, ১১৪.১৭% এবং 

১১৪.২৬%। পয �েব�েণ �দখা যায় �য, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন উঠানামার মে� িছল। �িত�ানেক আিথ �কভােব শি�শালী করার জ� সংেযািজত �ে�র 

মািজ�ন �ি�র উপর �জার তািগদ িদেত হেব। 

সারণী-৩ 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) িহসােব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

ক�চামাল ২৬৬.৮৯% ৬.৯৫% ৬১.৬৪% ৬৩.৮৯% 

িব��ৎ ও �ালানী �য় ৭.০১% ৪.৬৩% ৪.৮৪% ৪.০৬% 

অ-িশ�জিনত �য় ১১.২০% ৪.১০% ৭.৩০% ৫.৬৫% 

�মাট �য় ২৮৫.০৯% ১৫.৬৭% ৭৩.৭৮% ৭৩.৬০% 

সংেযািজত ��  -১৮৫.০৯% ৮৪.৩৩% ২৬.২২% ২৬.৪০% 

িব�য় ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 সারণী-৩ এ �দখা যায় �য, ক�চমােলর ��ে� িভি� বৎসর  ২০১১-১২ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সােল যথা�েম 

২৫৯.৯৪%, ২০৫.২৫% ও ২০৩% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ  ও �ালানীর ��ে� িভি� বৎসর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ 

সােল যথা�েম ২.৩৮%, ২.১৭% ও ২.৯৫% �াস �পেয়েছ। অ� জিনত �েয়র ��ে� িভি� বৎসর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং 

২০১৩-১৪ সােল যথা�েম ৭.১০%, ৩.৯০% এবং ৫.৫৫% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �য় িভি� বৎসর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও 

২০১৩-১৪ সােল যথা�েম ২৬৯.৪২%, ২১১.৩১% এবং ২১১.৪৯% �াস �পেয়েছ । এর ফল�িতেত সংেযািজত �� িভি� বৎসর ২০১০-১১ সােলর �লনায় 

২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল যথা�েম ২৬৯.৪২%, ২১১.৩১% এবং ২১১.৪৯% �ি� �পেয়েছ ।  

-২৮- 

িফগারঃ ১.১ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 



 
 

 
 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 

  

                                        
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                    ÷                                      

�ম �য়
�মাট জনশি�  

                                     (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                                       (গড় �ম �য়) 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার - ১.১) 

ফাইি�ংসঃ 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �মাট জনশি�র �বতেনর অ�পাতেক �ঝায়। অথ �াৎ �িতেযািগতা�লকভােব িন� 

�বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন। �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় �বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ 

এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ এ �দখান হেয়েছ। 

সারণী-৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য় (ল� টাকায়) ৭৪.১২ ২৬২.২২ ৩০৩.৯৬ ৩২৫.৩২ 

সংেযািজত �� 
 �ম �য়   (টাকায়) 

-২১.৯৭ ১০.৭৩ ২.৯৯ ২.৫৫ 

 
সংেযািজত �� 
 �মাট জনশি�   (টাকায়) 

-৫৫০২১২.৮৪ ৫৪২২৯০.৯৪ ১৮৫৫৯৫.০৯ ১৬৮৯৪৫.০১ 

 
�ম �য়

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
২৫০৪০.৫৪ ৫০৫২৪.০৮ ৬২১৫৯.৫১ ৬৬২৫৬.৬২ 

 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �ম �েয়র �লনায় সংেযািজত �ে�র ��ে� ২০১১-১২ সােল সমী�াধীন 

সমেয়র সবেচেয় �বিশ অথ �াৎ ১০.৭৩ টাকা অজ�ন করেত স�ম হেলও পরবত� �ই বছর অথ �াৎ ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয় ২.৯৯ এবং ২.৫৫ 

টাকায় চেল আেস। উ� অব�ান� �িত�ােনর জ� কা� হেত পাের না। বত�মােন �য �িতেযািগতার �ি� হেয়েছ তােত িপিছেয় পড়ার �কান �েযাগ �নই 

িবধায় ধারাবািহকভােব সংেযািজত �� �ি� করেত হেব। 

-২৯- 

 সারণী-৫ 

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



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ম �য়
�িমক সং�া  (টাকায়) 

২৫০৪০.৫৪ ৫০৫২৪.০৮ ৬২১৫৯.৫১ ৬৬২৫৬.৬২ 

 
সংেযািজত �� 

 �ম �য়   (টাকায়) 
-২১.৯৭ ১০.৭৩ ২.৯৯ ২.৫৫ 

 
�ম �য়

সংেযািজত ��  
-৪.৫৫% ৯.৩২% ৩৩.৪৯% ৩৯.২২% 

 

 সারনী-৫ এ �দখা �যায় ২০১০-১১ সােল �চেয় ২০১১-১২ সােল গড় জন�িত �ম �য় �ি� �পেয়েছ ১০১.৭৭%, ২০১২-১৩ সােল �ি� �পেয়েছ 

১৪৮.২৩% এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ ১৬৪.৬০%। অপরিদেক সারণী-১ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং 

২০১৩-১৪ সােল সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ ২৭২.৮১%, ১৫৫.৭২% এবং ১৫০.৯৩%। সংেযািজত �� উ���খী হেয় আবার িন��খী হেয়েছ। তেব 

এখােন উে�� �য, সমী�াধীন ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল সংেযািজত �� �ি�র �লনায় �ম �য় অত�� �বিশ িছল। �িত�ানেক ভালভােব চালােত 

�গেল গড় �ম �েয়র �লনায় সংেযািজত �ে�র পিরমাণ �ি� করা আব�ক। 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

( �লধন উৎপাদনশীলতা ) 

 

  

                                    
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�                                         ÷                                

�ায়ী �লধন
�মাট জনশি�  

                                  (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                             (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 

 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার - ১.২) 

ফাইি�ংসঃ 

 �লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত বলেত �ায়ী �বহােরর মা�ােক �ঝায়। এর �ন��তা িনভ �র কের �ম উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর 

ইনেটনিস�র উপর যা িফগার-১,২ এ �দখান হেয়েছ। �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখান হেয়েছ। 

-৩০- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ১৫৪৫.৯৯ ১৩৮৬.৫৭ ১৩১২.৯৩ ১১৫৭.৩৯ 

 
সংেযািজত ��

�ায়ী �লধন   (টাকায়) 
১.০৫ ২.০৩ ০.৬৯ ০.৭২ 

  
সংেযািজত ��
�মাট জনশি�   (টাকায়) 

৫৫০২১২.৮৪ ৩৪২২৯০.৯৪ ১৮৫৫৯৫.০৯ ১৬৮৯৪৫.০১ 

 
�ায়ী �লধন

�মাট জনশি�  (টাকায়) 
৫২২২৯৩.৯২ ২৬৭১৬১.৮৫ ২৬৮৪৯২.৮৪ ২৩৫৭২০.৯৮ 

 

 সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতা উপা� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ সােল �লনায় ২০১১-১২ সােল �ি� �পেয়েছ ৩৩.৩৩%  এবং ২০১২-

১৩ ও ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ ৩৪.২৮% ও ৩১.৪৩%। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ , 

২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ ৩৭.৭৯%, ৬৬.২৭% এবং ৬৯.২৯% । সমী�াধীন সমেয় �িত�ান�র �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ 

সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল �ি� �পেয়েছ এবং পরবত� �ই বছর ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সােল �াস �পেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

২০১০-১১ সােলর �লনায় পরবত� �েত�ক বছর �াস �পেয়েছ। সংেযািজত �ে�র মা�েম এ অব�ার আরও পিরবত�ন হেত হেব। 

িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

( �িফ�িবিল�) 

 

  

                                     
অপাের�ং �িফট

িব�য়                                                                            
িব�য়

�ায়ী �লধন  

                                 (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                                (�লধন টান �ওভার) 

�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগারঃ ১.৩) 

ফাইি�ংসঃ �িফ�িবিল�র অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝান হেয়েছ। এই অ�পাত িনেদ �শ কের �য, িকভােব এক� 

�িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তিরেত সাহা� কের। এই অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত বা িফগার ১.৩ এ 

�দখান হেয়েছ। উ� িমেলর �িফ�িবিলর অ�পাত সারণী-৭ এ �দখান হেয়েছ। 

-৩১- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 



 
 

 
 

বৎসর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ 

অবচয় (ল� টাকায়) ০.৭৮ ১৯৭.৬০ ২০৫.৩৮ ১৭১.৬৮ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ১৭০৩.৫৩ ২৩৫৪.৬৭ ৩৯৮.২২ ৩৩২.৫২ 

  
অপাের�ং �িফট

�ায়ী �লধন   
-১১০.১৯% ১৬৯.৮২% ৩০.৩৩% ২৮.৭৩% 

অপাের�ং �িফট
িব�য়   

-১৯৩.৬১% ৭০.৫৫% ১১.৫১% ১০.৫৮% 

িব�য়
�ায়ী �লধন  (টাকায়) 

০.৫৭ ২.৪১ ২.৬৪ ২.৭২ 

 

 সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, আলহা� �ট�টাইল িমলস এর অপাের�ং �িফট সমী�াধীন ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১৩-১৪ সােল ধনা�ক িছল। 

তেব ২০১১-১২ সােলই সবেচেয় �বিশ ধনা�ক অব�া �দিশ �ত হেয়েছ। অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ 

সােলর �লনায় ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ১৩৬.৪৪%, ১০৫.৯৪% এবং ১০৫.৪৬% । �িফ�িবিল�র ��ে� িভি� 

বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ সােল ২৬৪.১৬%, ২০১২-১৩ সােল ২০৫.২% এবং ২০১৩-১৪ সােল ২০৪.১৯% �ি� �পেয়েছ। অপর িদেক  

�লধন টান �ওভােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১০-১১ সােলর �লনায় ২০১১-১২ , ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সােল  যথা�েম ৩২২.৮০% , 

৩৬৩.১৬% এবং ৩৭৭.১৯% �ি� �পেয়েছ । 
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                   পিরিশ�  - ‘ক’ 

    �িতেবদনাধীন �িত�ান স�েহর নাম ও �কানাঃ 



 
 

 
 

 
 
১। িসনহা �রাটর ি�িনং িলঃ  
 ৮২ মহাখািল, ঢাকা-১২০৬। 
 
২। িসনহা ি�িনং িলঃ  
 ৮২ মহাখািল, ঢাকা-১২০৬ 
 
৩।  িসনহা ি�িনং িলিমেটড (ইউিনট -২) 
 ৮২ মহাখািল, ঢাকা-১২০৬। 
 
৪।  আলহা� �ট�টাইলস িমলস  িলঃ  
 ৬৬, িদল�শা (৫ম তলা), ঢাকা। 
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পিরিশ� - ‘খ’              



 
 

 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ 

 

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 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, ঢাকা      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� 

-৩৪- 

 

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



 
 

 
 

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 �ারস এেসািসেয়শন    সদ� 

২৭। সভাপিত, বাংলােদশ নীট  �া�ফ�াকচারারস এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন    সদ�     

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

২৯। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �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 
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পিরিশ� - ‘গ’  

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, বাংলােদশ (নািসব)    সদ� 

১৫। সভাপিত,  বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শনস    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-       
                                                                                                                                                    পিরিশ� - ‘ঘ’  

                                                                                  ব� িশ� �স�েরর উপেদ�া কিম� 
 

১। পিরচালক (পিরচালন)        সভাপিত 



 
 

 
 

 বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন     

  িব�এমিস ভবন, ৭-৯, কওরান বাজার, ঢাকা। 
 

২। মহা-�ব�াপক (উৎপাদন)         সদ� 

বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন     

  িব�এমিস ভবন, ৭-৯, কওরান বাজার, ঢাকা। 
 

৩। অ��          সদ� 
 �ট�টাইল ই�াি�য়াল �ডেভলপেম� �স�ার 
 নয়ার হাট, সাভার। 

 

৪। �সে�টাির �জনােরল        সদ� 
বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস এেসািসেয়শন, 
ইউিনক ��ড �স�ার, �লেভল-৮, 
৮, পা�পথ, কাওরান বাজার, ঢাকা। 

 

৫। �সে�টাির          সদ� 

বাংলােদশ ��শালাইজড �ট�টাইল িমলস এ� 
পাওয়ার�ম ই�াি�জ এেসািসেয়শন, 
প�ন টাওয়ার, ৮৭ �রানা প�ন লাইন, ঢাকা। 

 

৬। �সে�টাির         সদ� 

বাংলােদশ িনটওয়�ার �া�ফ�াকচারাস � এ�  
এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন, 
২৩৩/১ িবিব �রাড, ��স�াব িবি�ং (১ম তলা) 
নারায়নগ�-১৪০০। 

 

৭। �সে�টাির         সদ� 

  বাংলােদশ  �টিরটাওয়�াল এ� িলেলন �া�ফ�াকচারাস �,  
প�ন টাওয়ার(৫ম তলা) 
৮৭, �রানা প�ন লাইন, ঢাকা-১০০০। 

 

৮। সহ-সভাপিত         সদ� 

বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচারাস � এ�  
এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন, 
িব�এমিস ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা। 

 

 ৯। পিরচালক          সদ� 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন, ঢাকা-১০০০ । 
 

১০। ��-পিরচালক             সদ�-সিচব 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন, ঢাকা-১০০০ । 
 
 ১১। ঊ��তন গেবষণা কত�কত�া 
  ব� িশ� খাত,�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন, 
  িশ� ম�ণালয়, িশ� ভবন, ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা। 

-৩৭- 
 

পিরিশ� - ‘ঙ’  

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



 
 

 
 

১। �মাঃ দািব�ল ইসলাম     পিরচালক (অঃদাঃ) 

২। জনাব �মাঃ আ�ল �সািববর     ��-পিরচালক (অঃদাঃ) 

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

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

১২। জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম     সহকারী ��া�ামার 

১৩।  জনাব �মাঃ রা� আহে�দ     গেবষণা কম �কত�া (িসিস) 

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

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

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

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

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

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

২০। জনাব �মা: িরপন িময়া     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

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