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মুঔন্ধ 

 

 

াংমাদতদযভ ণ পদীবঢ মূমঢঃ কৃবর বদপপভ।  াংমাদতদযভ কৃবর ধণ্য মূদলভ ফদে ধাঝ ন্যঢফ। াংমাদতদযভ য়ফাঝ 

চদংখ্যাভ  প্রাে এও ধঞ্চফাংয ধাঝ উৎধাতদ , ধাঝ প্রবক্র োওভড, াচাভচাঢওভড  ধাঝচাঢ ধণ্য  উৎধাতদদভ াদণ প্রঢযক্ষ  

ধয়ভাক্ষ পাদ চবিঢ। ঢাআ াংমাদতদযভ চাঢীে ণ পদীবঢদঢ ধাঝ বযদল্পভ  গুরুত্ব ঢযাবথও। ধাঝ ধণ্য ধবভদয ান্ধ ধণ্য বলদদ 

পৃবণীব্যাধী এঔদ  ফাদৃঢ। ধাঝ  ধাঝচাঢ দ্রব্য  াংমাদতদযভ ন্যঢফ ভপ্তাদী ধণ্য।  কঢ ওদেও ঙভ থদভ ধাঝ বযদল্পভ বদতবযও 

াচাভ ফন্দাভ ওাভদড এ বযল্প ফা ভাত্মও পাদ ক্ষবঢগ্রস্থ লদেদঙ। এআ স্থা উদতাভদডভ চন্য ঢপ ফাদ ভওাভ পযন্ত ভীড  

াচাভচাঢওভদডভ য়ক্ষয়ে ১৯টি ধদণ্য ধাদঝভ য়ফািও ব্যলাভ ােঢামূমও ওদভদঙদ। য়তদযভ ণ পনদবঢও উন্নেদদভ মক্ষয চপদদ চাঢীে 

ণ পদীবঢভ এআ গুরুত্বপূড প ঔাদঢ উৎধাতদযীমঢা বৃবিভ মদক্ষয ভওাভ প্রবঢঙভ ৬ ফাঘ প ঢাবভদঔ চাঢীে ধাঝ বত এং দটাভ ফাদও  

উৎধাতদ ফা বলদদ য়খারডা ওদভদঙদ । ধাঝ  ধাঝ ধ য়ণ্যভ পযন্তভী ড ব্যলাভ বৃবি ম্ভ লদম  এআ বযল্প অাভ মাপচদও বযদল্প 

ধবভডঢ লদ দম অযা ওভা বাে।  
 

 এ প্রবঢদতদদ াংমাদতয জুঝ বফমস্   ওদধ পাদভযদ (বয়চএফব) এভ বদেন্ত্রদাথীদ ০৭টি ধাঝওম এং াংমাদতয জুঝ বফমস্    

এদাবদেযদ (বদচএফএ) এভ বদেন্ত্রদাথীদ ২টি ধাঝওমল য়ফাঝ ০৯ টি ধাঝওদমভ  ২০১৫-১৬ লদঢ ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙভ 

ধব পন্ত বফমবপবতও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা , মূমথদ উৎধাতদযীমঢা , ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ , চদপ্রবঢ ব ক্রে, প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ 

ব্যে, কি শ্রফ ব্যে , প্রবনটিববমটি, ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ  মূমথদ  ঝাড পপাভ ধবভফাধ  বদেরডল বফমমূ য়লভ কি শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা, মূমথদ উৎধাতদযীমঢা  চদপ্রবঢ কি শ্রফ ব্যদেভ বঘে প্রওাদযভ য়ঘষ্টা ওভা লদেদঙ ।  
 

 প্রবঢদতদদ প্রওাবযঢ ঢথ্যাবত  ধব পাদমাঘদা লদঢ ধাঝওমমূদলভ ব্যস্থাধদা ওর্তপধক্ষল  কদরও, দীবঢ-বদথ পাভও  

ধবভওল্পদাবতকড উধকৃঢ লদদ দম অফাদতভ বশ্বা  । য়ব ফস্ত ধাঝওম ঢথ্য ভভাল ওদভ প্রবঢদতদ প্রস্তুঢ ওাব পক্রফদও লােঢা 

ওদভদঙদ, য় ওম ধাঝওদম ভ ব্যস্থাধদা  ওর্তপধক্ষল বদচএফব  এং বদচএফএ এভ ওর্তপধক্ষয়ও চাদাআ অন্তবভও থন্যাত। ে 

তপ্তদভভ য়ব ফস্ত ব্যবিক প প্রবঢদতদ প্র ডেদদ ক্লান্ত ধবভশ্রফ ওদভদঙদ ঢাদতভদও অফাভ ধক্ষ লদঢ থন্যাত । প্রওাযদাভ উন্নেদদ 

ম্মাবদঢ ধাঞওদতভ য়ব য়ওাদ সূবঘবন্তঢ ফঢাফঢ  সুধাবভয াতদভ গ্রলড ওভা লদ ।   

  

 

 

 

                       বদবিন্ত কুফাভ য়ধাদ্দাভ 

ধবভঘামও (যুগ্ম বঘ) 

 য়নাদঃ ৯৫৬২৮৮৩  
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এ প্রবঢদতদদ বাঁভা ওাচ ওদভদঙদ  

 

 

 

                                        
 

১। চদা য়ফাঃ দচরুম আমাফ     ধবভওল্পদা, কঞদ প্রডামী  ঢত্ত্বাথাদ  

ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফ পওঢপা  

 

 

২। চদা য়ফাঃ অবওবুম লও     ঢথ্য বদেরড  প্রবঢদতদ বমঔদ                  
কদরডা ওফ পওঢপা 

 

 

৩। বফচ দাবলতা সুমঢাদা ভত্না    উধাত ংগ্রল                                            
কদরডা ওফ পওঢপা(ঘঃ তাঃ) 

 

 

৪। চদা য়ফাঃ বমফদ মাবু    উধাত ংগ্রল  টাঝা এদবি                                             

ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাবভ 

 

 

৫।  বফচ যাভফীদ অিাভ     প্রবঢদতদ মুদ্রড                                         
 বন লওাবভ ওাফ ওবিউঝাভ মুদ্রাক্ষবভও 
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ন্যাযদাম য়প্রাটাওটিবপটি ক পাদাআদচযদ (এদবধ) 

 

 ন্যাযদাম য়প্রাটাওটিবপটি ক পাদাআদচযদ (এদবধ)বযল্প ফন্ত্রডামদেভ প্রযাদাথীদ এওটি ভওাভী তপ্তভ  । তপ্তভটিভ উদদ্দশ্য  

ওফ পঢৎধভঢা বদম্নরূধঃ 

 

উদদ্দশ্যঃ 

 বৃলতভ চদদকাষ্ঠীভ ফদে উৎধাতদযীমঢাদাথ সৃবষ্ট ওভাভ মদক্ষয উদযািা (প্রদফাঝাভ) এভ ভূবফওা ধামদ ওভা; 

 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদভ মদক্ষয বণাবণ ওমাদওৌযম উদ্ভাদ  দীবঢফামা প্রডেদদ ভওাভদও ধভাফয প প্রতাদ ওভা ; 

 

 চাঢীে ণ পদীবঢভ ববপন্ন ঔাদঢ উৎধাতদযীমঢা বৃবিভ মদক্ষয বযল্প ওাভঔাদা  প্রবঢষ্ঠাদদভ ওফ পওঢপা  ওফ পঘাভীদতভ চন্য 

বদেবফঢপাদ উৎধাতদযীমঢা বরেও প্রবযক্ষড ওফ পসূঘী ধবভঘামদা ওভা; 

 

 বযল্প ওাভঔাদা  প্রবঢষ্ঠাদদ উৎধাতদযীমঢাভ কবঢথাভা মুন্নঢ ভাঔাভ মদক্ষয ধভাফয প য়া  ওদামদঝবিভ ফােদফ প্রপাও 

া ওযাঝাবমষ্ট বলাদ তাবেত্ব ধামদ ওভা; 

 

 উৎধাতদযীমঢা বরেও ঢথ্য ংগ্রল ংওমদ এং বদেরডল প্রবঢদতদ প্রস্তুঢপূ পও ববপন্ন ফলদম বঢভড ওভাভ মদক্ষয 

ঢথ্য পান্ডাভ কঞদ ওভা এং  

 

 াংমাদতয এবযোদ য়প্রাটাওটিবপটি ক পাদাআদচযদ (এবধ) এভ ববপন্ন ওফ পসূবঘ াস্তােদদ য়নাওাম ধদেন্ট এভ তাবেত্ব ধামদ 

ওভা ।  

 

ওফ পঢৎধভঢাঃ 

 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদভ মদক্ষয  KAIZEN ওফ পসূঘীভ ফােদফ ওদাময়ঝিী য়া প্রতাদ ওভা; 

 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ বরেও প্রবযক্ষড ধবভঘামদা ওভা; 

 

 বযল্প ওাভঔাদা  য়া প্রবঢষ্ঠাদদ থাভাাবলও  ধিবঢকঢপাদ উৎধাতদযীমঢা দঘঢদঢা প্রঘাভাবপবাদ ; 

 

 উৎধাতদযীমঢা কবঢ থাভা নুন্ধাদদভ মদক্ষয আন্টাভনাফ প য়প্রাটাওটিবপটি  বচদদ বক্লবদদওভ অদোচদ ওভা; 

 

 অন্তচপাবঢও, চাঢীে, অঞ্চবমও  প্ল্যান্ট য়মদপদম উৎধাতদযীমঢা বরেও য়বফদাভ , বদিাবচোফ, ওফ পযামা আঢযাবত 

অদোচদ ওভা;  

 

 বযল্প ওাভঔাদা  প্রবঢষ্ঠাদদ উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ য়ওার কঞদদ লােঢা প্রতাদ এং  

 

 উৎধাতদযীমঢা ংক্রান্ত কদরডা প্রবঢদতদ প্রডেদ  য়ওআ ষ্টাবট ধবভঘামদা ওভা ।  
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প্রবঢদতদদ ব্যহৃঢ নুধাঢমূদলভ ব্যাখ্যা 

 

 

১। উৎধাতদযীমঢা = য়ওাদ উৎধাতদওাভী/য়া প্রবঢষ্ঠাদ য়ব ধবভফাদ দ্রব্য া য়া উৎধাতদ ওদভ ণাদও ঐ ধবভফাদ দ্রব্য া য়া 

উৎধাতদদ য়ব উধওভড ব্যে লে এ দুআদেভ নুধাঢদও উৎধাতদযীমঢা মা লে ।  
            উৎধাতদ 

  উৎধাতদযীমঢা  = ---------- 

            উধওভড 

২। উৎধাতদ (অউঝপুঝ) = উৎধাতদ মদঢ উৎধাবতঢ দ্রব্য া য়াদও বুছাে  । প্রবঢদতদদ ংদবাবচঢ মূেদও উৎধাতদ 

(অউঝপুঝ) বলদদ থভা লদেদঙ ।  

 

৩। ংদবাবচঢ মূে = বক্রে +ন্যান্য অে +/- উৎধাবতঢ দ্রয়ব্যভ ফজুত ধবভঢপদ - য়ফাঝ ব্যে (বযল্প  -বযল্পচবদঢ ব্যে) ।  
 

৪। বযল্পচবদঢ ব্যে = উৎধাতদ প্রবক্রোে ভাবভ ব্যহৃঢ ওাঁঘাফাম , জ্বামাদী ব্যে  প্যাবওং ঔভঘ ।  
 

৫। -বযল্পচবদঢ ব্যে = উৎধাতদ প্রবক্রোভ ধদভাক্ষ ব্যেমূল বণাঃ- মুদ্রড, ফদদালভী, টাও  ঢাভ , ব্যাংবওং ঘাচপ, ীফা, 

ধভাফয পও ব্যে, বলা বদওায   বদভীক্ষা ব্যে আঢযাবত ।  

 

৬। য়ফাঝ ব্যে = বযল্পচবদঢ ব্যে + -বযল্পচবদঢ ব্যে । 

 

৭। উধওভড = য়ফাঝ চদযবি/শ্রফ ব্যে বৃলৎ দণ প ওম ওফ পওঢপা ওফ পঘাভীভ য়ঢদ , ফজুভী  পাঢাবত াত  ব্যে ।  

 

          ংদবাবচঢ মূে 

৮। শ্রফ উৎধাতদযীমঢা  =    ----------------  

             য়ফাঝ চদযবি 

             

   ংদবাবচঢ মূে 

৯। ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ = ---------------- x  ১০০  

                     বক্রে 

য়ফাঝ বক্রে মূদে ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদডভ যঢওভা লাভ বুছাদদা লদেদঙ । 

          

 বক্রে 

১০। চদপ্রবঢ বক্রে  = ----------------  

       য়ফাঝ চদযবি 

 চদ প্রবঢ বক্রদেভ ধবভফাদ ওঢ ঢা বুছাদদা লদেদঙ ।  

                            

ংদবাবচঢ মূে 

১১। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে = ----------------  

                                শ্রফ ব্যে 

 প্রবঢ ঝাওা শ্রফ ব্যদে (য়ঢদ  ফজুভী) ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্টভ ধবভফাড বুছাে ।   
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                 শ্রফ ব্যে 

১২। কি শ্রফ ব্যে      =  --------------  

                                     য়ফাঝ চদযবি 

ওফ পঘাভী প্রবঢ শ্রফব্যে  (য়ঢদ  পাঢাবত) ওঢ  ঢা বুছাদদা লদেদঙ । 

 

শ্রফ ব্যে 

১৩। ংদবাবচঢ মূদে শ্রফ ব্যদেভ লাভ   =      -----------------  । 
           ংদবাবচঢ মূে   

শ্রফ ব্যে াত ংদবাবচঢ মূদেভ ওঢ ংয ব্যে লদেদঙ। 

 

                         ংদবাবচঢ মূে 

১৪। মূমথদ উৎধাতদযীমঢা নুধাঢ =   ----------------  

                          স্থােী মূমথদ 

 প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবঢ ঝাওা স্থােী মূমথদ ব্যলাদভভ ফােদফ ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্টভ ধবভফাদ বুছাে  । 
        

ধাদভটিং প্রবনঝ 

১৫। প্রবনটিববমটি নুধাঢ = ---------------- x  ১০০  

               স্থােী মূমথদ 

 ধাদভটিং প্রবনঝ  স্থােী মূমথদদভ নুধাদঢভ যঢওভা লাভদও বুছাদ লদেদঙ ।  
                

ধাদভটিং প্রবনঝ 

১৬। ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ = ---------------- x  ১০০  

                    বক্রে 

 বক্রে মূে বলদদ ধাদভটিং প্রবনঝ এভ যঢওভা লাভ বুছাদ লদেদঙ ।  

   

 স্থােী মূমথদ        

১৭। মূমথদ আদদঝদবটি    =    ----------------   । 
     য়ফাঝ চদযবি 

ওফ পঘাবভ প্রবঢ স্থােী মূমথদ ব্যলাদভভ ধবভফাদ বুছাদদা লদেদঙ। 

 

 বক্রে 

১৮। মূমথদ ঝাড পপাভ = -----------  

      স্থােী মূমথদ 

 বক্রে মূে  স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ ।  

                     

১৯। ধায়ভটিং প্রবনঝ  =  ংদবাবচঢ মূে - (শ্রবফদওভ য়ঢদ + ঘে) ।  
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সূঘী ধে  

 

                                                                  পৃষ্ঠা 

১। ভূবফওা          -- -- ১ 

২। উদদ্দশ্যামী         -- -- ১  

৩। ফীক্ষা ধিবঢ         -- -- ২ 

৪। ংবক্ষপ্ত াভাংয         -- -- ২-৪  

৫। সুধাবভয          -- -- ৪-৫  

াংমাদতয ধাঝওম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ প্রবঢষ্টাদমুলঃ 

৬।     বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্  য়ওািাবদ বমঃ  

ও) প্রবঢষ্ঠাদ  ধবভবঘবঢ        -- -- ৬   

ঔ) াভডী-১   ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ৬  

ক) বনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ৭   

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ৭  

গ) াভডী-৩  বক্রে বলাদ ংদবাবচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ   -- -- ৮ 

ঘ) বনকাভ-১.১  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ৮ 

ঙ) াভডী-৪  প্রবঢয়বাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ৯ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ৯ 

ছ) বনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৯ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ১০ 

ঝ) বনকাভ-১.৩  প্রবনটিববমটি নুধাঢ     -- -- ১০ 

ঞ) াভডী-৭  প্রবনটিববমটি      -- -- ১১ 

 

৭।     য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমঃ  

ও) প্রবঢষ্ঠাদ  ধবভবঘবঢ        -- -- ১২   

ঔ) াভডী-১   ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ১৩  

ক) বনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ১৩   

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ১৩  

গ) াভডী-৩  বক্রে বলাদ ংদবাবচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ   -- -- ১৪ 

ঘ) বনকাভ-১.১  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ১৪ 

ঙ) াভডী-৪  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ১৫ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ১৫ 

ছ) বনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ১৫ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ১৬ 

ঝ) বনকাভ-১.৩  প্রবনটিববমটি নুধাঢ     -- -- ১৬ 

ঞ) াভডী-৭  প্রবনটিববমটি      -- -- ১৭ 
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৮।     াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী 

ও) প্রবঢষ্ঠাদ  ধবভবঘবঢ        -- -- ১৮ 

ঔ) াভডী-১   ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ১৯ 

ক) বনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ১৯ 

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ১৯ 

গ) াভডী-৩  বক্রে বলাদ ংদবাবচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ  -- --  ২০ 

ঘ) বনকাভ-১.১  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ২০ 

ঙ) াভডী-৪  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- --  ২১ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ২১ 

ছ) বনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ২১ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ২২ 

ঝ) বনকাভ-১.৩  প্রবনটিববমটি নুধাঢ     -- -- ২২ 

ঞ) াভডী-৭  প্রবনটিববমটি      -- -- ২৩ 
 

৯।     এফ এফ জুঝ বফমস্  বমঃ 

ও) প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢ        -- -- ২৪ 

ঔ) াভডী-১   ংয়বাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ২৫ 

ক) বনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ২৫ 

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ২৫ 

গ) াভডী-৩  বক্রে বলাদ ংদবাবচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ  -- -- ২৬ 

ঘ) বনকাভ-১.১  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ২৬ 

ঙ) াভডী-৪  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ২৭ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ২৭ 

ছ) বনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ২৭ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ২৮ 

ঝ) বনকাভ-১.৩  প্রবনটিববমটি নুধাঢ     -- -- ২৮ 

ঞ) াভডী-৭  প্রবনটিববমটি      -- -- ২৯ 
 

 

১০।      অভ অভ জুঝ বফম বমঃ 

ও) প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢ        -- -- ৩০ 

ঔ) াভডী-১   ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ৩১ 

ক) বনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ৩১ 

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ৩২ 

গ) াভডী-৩  বক্রে বলাদ ংদবাবচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ   -- -- ৩২ 

ঘ) বনকাভ-১.১  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ৩৩ 

ঙ) াভডী-৪  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ৩৩ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ৩৩ 

ছ) বনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৩৪ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৩৪ 

ঝ) বনকাভ-১.৩  প্রবনটিববমটি নুধাঢ     -- -- ৩৫ 

ঞ) াভডী-৭  প্রবনটিববমটি      -- -- ৩৫ 
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১১।    চাঢীে জুঝ বফমস্  বমঃ 

ও) প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢ        -- -- ৩৬ 

ঔ) াভডী-১   ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ৩৬ 

ক) বনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ৩৭ 

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ৩৭ 

গ) াভডী-৩  বক্রে বলাদ ংদবাবচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ   -- -- ৩৮ 

ঘ) বনকাভ-১.১  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ৩৮ 

ঙ) াভডী-৪  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ৩৯ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ৩৯ 

ছ) বনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৩৯ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৪০ 

ঝ) বনকাভ-১.৩  প্রবনটিববমটি নুধাঢ     -- -- ৪০ 

ঞ) াভডী-৭  প্রবনটিববমটি      -- -- ৪১ 

 

১২।    আষ্টাড প জুঝ বফমস্ বমঃ 

ও) প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢ        -- -- ৪২ 

ঔ) াভডী-১   ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ৪২ 

ক) বনকাভ-১.০  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ      -- -- ৪৩ 

খ) াভডী -২  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ       -- -- ৪৩ 

গ) াভডী-৩  বক্রে বলাদ ংদবাবচঢ মূে  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ   -- -- ৪৪ 

ঘ) বনকাভ-১.১  প্রবঢয়বাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ     -- -- ৪৪ 

ঙ) াভডী-৪  প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ             -- -- ৪৫ 

চ) াভডী-৫  উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি ব্যদেভ তুমদামূমও উধাত -- -- ৪৫ 

ছ) বনকাভ-১.২  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৪৫ 

জ) াভডী-৬  মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ    -- -- ৪৬ 

ঝ) বনকাভ-১.৩  প্রবনটিববমটি নুধাঢ     -- -- ৪৬ 

ঞ) াভডী-৭  প্রবনটিববমটি      -- -- ৪৭ 

 

াংমাদতয ধাঝওম এদাবদেযদ (বদচএফএ) এভ প্রবঢষ্টাদমুলঃ 

 

১৩।   ফবতদা জুঝ আণ্ডাবিচ বমঃ  

ও) প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢ        -- -- ৪৮ 

ঔ) াভডী-১   ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত        -- -- ৪৮ 
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ভূবফওাঃ 

 পৃবণীভ ববপন্ন য়তদযভ উন্নেদদভ প্রণফ য়াধাদ বলদদ ওাচ ওভদঙ বযল্প ঔাঢ । অফাদতভ প্রবঢদযী য়তয পাভঢ ল পৃবণীভ 

উন্নঢ য়তযমূদলভ উন্নেদদ বযল্প ঔাঢ গ্রডী ভূবফওা  ধামদ ওদভ অদঙ । াংমাদতয পৃবণীভ বৃলতফ ধাঝ  ধাঝচাঢ দ্রব্য 

উৎধাতদওাভী য়তয। ঢপফাদদ ধাঝওমমূদল য়লবোদ , স্যাবওং, ববব, ব্াংদওঝ, উন্নঢফাদদভ সুঢা, ববপন্ন প্রওভদডভ টাআপাভবনাআট 

জুঝ ব্যাক  ওাধি এং ধাদঝভ হুমূঔী ধণ্য য়বফদ- নাআম ওপাভ , নযাযাদ ব্যাক , য়মবট লযান্ড ব্যাক , য়বপং বওঝ , জুঝ য়ঝধ , কুযদ 

ওাপাভ, ধত পা  ওাধি আঢযাবত উৎধাবতঢ লে। পৃবণীভ উৎধাবতঢ ধাদঝভ প্রাে ৮০% ধাঝ াংমাদতদয উৎধন্ন লদে ণাদও । ২০১৭-১৮ 

ণ প ঙদভ বদচএফব’ভ াদচঝ উৎধাতদ ১,৮৬,৯৬০ য়ফ.ঝদ এভ ফদে বচপঢ উৎধাতদ ১,৩৩,৩৮৩ য়ফ. ঝদ, বচপঢ লাভ ৭১.৩৪%। 
াংমাদতদযভ ধাঝ য়াদামী আঁয বলদদ ধবভবঘঢ । এ য়তদয ধাঝ বযদল্পভ য়কািাধতদ লে ১৯৫০ এভ তযদও। এ য়প্রক্ষাধদঝ মা বাে য়ব , 

ববপন্ন বযদল্পভ ফদে  াংমাদতদযভ ধাঝ বযদল্প ভ আবঢলা বঢ প্রাঘীদ  এভ গুরুত্ব ধবভীফ । এ বযদল্পভ  দে  য়তদযভ অধাফভ 

চদদকাষ্ঠী োবেপাদ চবিঢ এং প্রযুবিকঢ বদঘদাে ধাঝ বযল্প শ্রফ বদবি। ওাদচআ এআ বযদল্পভ উন্নেদদভ ফােদফ ক্রফথ পফাদ 

য়ওাভ ফস্যা ফাথাদল চাঢীে ণ পদীবঢদঢ গুরুত্বপূড প ভূবফওা ধামদ ওভদঢ ধাদভ।  

  

 াংমাদতদযভ বযল্পােদদভ ধবণকৃৎ ধাঝ বযদল্পভ উন্নেদ ধবভলাব প । ধাঝবযদল্পভ উ ন্নেদদভ থাভাদও ব্যালঢ ভাঔাভ চন্য  এ 

বযদল্পভ উৎধাতদযীমঢা বৃবি ওভা এওান্ত প্রদোচদ । ঢাআ াংমাদতদযভ ধাঝওম মূদল উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ ওফ পওাদন্ডভ বদেবফঢ ঘঘ পা 

ব্যালঢ ভাঔা তভওাভ । এভ চন্য প্রদোচদ থাভাাবলও  ধিবঢকঢপাদ উৎধাতদযীমঢা ধবভফা ধ  ঢথ্যবপবতও বদে রড । ওাভড 

উৎধাতদযীমঢা এং উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িওপযুি ববপন্ন বতও বদেরদডভ ফােদফ এওটি  প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রকৃঢ স্থা চাদা ম্ভ 

এং াস্ত স্থা য়চদদ ঢতানুবােী উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদ ঠিও ধতদক্ষধ গ্রলদ ওভা ম্ভ । ঢাআ এ প্রবঢদতদদ াংমাদতয  ধাঝওম 

ওদধ পাদভযদ (বদচএফব)  াংমাদতয ধাঝওম এদাবদেযদ (বদচএফএ) এভ ৯টি ধাঝওদমভ উৎধাতদযীমঢা ধবভফাধ  বদেরড 

এং উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িওপযুি বরদেভ উধভ এওটি  ধব পা য়মাঘদা, ভওাবভ  য়ভওাবভ ধাঝওম মূয়লভ উৎধাতদযীমঢাভ 

ববপন্ন বদড পােদও তুমদামূমও বঘে উধস্থাধদ ওভাভ প্রো য়দো লদেদঙ ।  

 

 

উদদ্দশ্যামীঃ   

 

 প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওম মুদল বদদোবচঢ য়ফাঝ  বদদোবচঢ চদযবিভ চদ প্রবঢ শ্রফ দ্বাভা ংবেষ্ট বফদম বও ধবভফাদ 

ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্ট লদেদঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা ; 

   

 ংবেষ্ট ধাঝওদম ঝাওা প্রবঢ বক্রে নুধাদঢ ংদবাবচঢ মূদেভ যঢওভা লাভ ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা ; 

 

 ংবেষ্ট ধাঝওদম  চদপ্রবঢ বক্রদেভ ধবভফাদ বও লদেদঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা ; 

 

 ধাঝওমমূয়ল কদি প্রবঢ ওফ পঘাভীভ চন্য ওঢ ব্যে লদেদঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা ; 

 

 প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওমগুবমদঢ বদবত পষ্ট ধবভফাদ ংদবাবচঢ মূে  সৃবষ্ট ওভদঢ শ্রবফও /ওফ পঘাভীভ য়ঢদ  ফজুভী াত ওঢ 

ব্যে লদেদঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা এং 

 

 প্রবঢষ্ঠাদদভ স্থােী মূমথদ ব্যলাদভভ নদম বও ধবভফাদ ংদবাবচঢ মূে সৃবষ্ট লদেদঙ ঢা ধব পাদমাঘদা  বদেরড ওভা।  

 

 

 

 

 

 



ফীক্ষা ধিবঢঃ 

 

প্রাণবফওপাদ াংমাদতয জুঝ বফম  ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এং াংমাদতয জুঝ বফম এদাবদেযদ (বদচএফএ)  এভ 

বদেন্ত্রদাথীদ ৫০টি ধাঝওদম উধাত ংগ্রদলভ চন্য টাওদবাদক প্রশ্নফামা য়প্রভড ওভা লে । য়ব ওম ধাঝওম লদঢ বদবত পষ্ট ফদেভ ফদে 

ঢথ্য ধাো বােবদ য়ঔাদদ ঢাবকত ধে য়প্রভড ওভা লে । ধভঢীদঢ ব্যবি কঢ য়বাকাদবাক  স্থাধদ ওভা লে। এ  উদযাদকভ 

নমশ্রুবঢদঢ ১১টি ধাঝওম লদঢ পূভডকৃঢ প্রশ্নফামা য়নভৎ ধাো বাে । ১১টি ধাঝওদমভ ফদে ২টি ধাঝওদমভ ঢথ্য ম্পূড প  

াফঞ্জস্যপূড প ণাওাে ৯ (দে)টি ধাঝওম লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ এ প্রবঢদতদ প্রস্তুঢ ওভা লদেদঙ ।   

 

ংবক্ষপ্ত াভাংযঃ 

 এ প্রবঢদতদদ  ২০১৫-১৬ লদঢ ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙভ ধব পন্ত প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওমমুদলভ  বফম বপবতও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা, ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপ দ, চদ প্রবঢ বক্রে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে , কি শ্রফ ব্যে , মূমথদ উৎধাতদযীমঢা , 

প্রবনটিববমটি, ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ  মূমথদ ঝাড পপাভ বদেরদডভ ফােদফ বফদমভ নমঢা  দু পমঢাভ বতওমূ ল পৄদঝ উদঞদঙ। 

ঢা ঙািা প্রবঢদ তদাথীদ ফদে ভওাদভভ বদেন্ত্রদাথীদ ধাঝওম গুদমাভ ঙভবপবতও কি শ্রফউৎধাতদযীমঢাভ প্র ডঢা, কি মূমথদ 

উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা, শ্রবফও ওফ পঘাভীদতভ প্রতত য়ঢদ  ফজুভীভ প্রডঢা  বদদোবচঢ চদযবিভ প্রডঢা  ববপন্ন াভাংয  াভডী 

 বঘদেভ ফােদফ উধস্থাধদ ওভা লম । 
   

ও) প্রবঢদতদাথীদ াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এং াংমাদতয জুঝ বফম এদাবদেযদ (বদচএফএ) এভ 

এভ বদেন্ত্রডাথীদ ৯ (দে)টি ধাঝওদমভ ২০১৫-১৬ ণ পঙভদও বপবতঙভ বদঘদা ওদভ ২০১৫-১৬ লদঢ ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢাভ তুমদা ওভদম য়তঔা বাে ভওাবভ ধাঝওমমূদলভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭  

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। ধভবতদও য়ভওাবভ ধাঝওমমূদলভ কি শ্রফ উৎধাতদযীমঢা  বপবত ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

 ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ক্রফান্বদে হ্রা য়ধদেদঙ। বা বদদম্নভ য়ঝবম  বঘদেভ ফােদফ প্রওায ওভা লম।   

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-২- 



ঔ) প্রবঢদতদাথীদ াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এং াংমাদতয জুঝ বফম এদাবদেযদ (বদচএফএ) এভ 

বদেন্ত্রডাথীদ ০৯টি ধাঝওদমভ ২০১৫-১৬ ণ পঙভদও বপবতঙভ বদঘদা ওদভ ২০১৫-১৬ লদঢ ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভভ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্র ডঢা তুমদা ওভদম য়তঔা বাে ভওাবভ ধাঝওমমূদলভ কি মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ভ প্র ডঢা ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ। ধক্ষান্তদভ য়ভওাবভ ধাঝওমমূদলভ কি মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ প্রডঢা 

বপবতঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ক্রফান্বদে হ্রা য়ধদেদঙ। বা বদদম্নভ য়ঝবম  বঘদেভ ফােদফ প্রওায ওভা লম।    

 

        
 
ক)  প্রবঢদতদাথীদ াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ  (বদচএফব) এং াংমাদতয জুঝ বফম এদাবদেযদ (বদচএফএ) এভ 

বদেন্ত্রডাথীদ ০৯টি ধাঝওদমভ ২০১৫-১৬ ণ পঙভদও বপবতঙভ বদঘদা ওদভ ২০১৫-১৬ লদঢ ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভভ কি 

বদদোবচঢ চদযবিভ প্রডঢা তুমদা ওভদম য়তঔা বাে ভওাবভ ধাঝওমমূদলভ কি বদদোবচঢ চদযবিভ প্রডঢা ২০১৬-১৭  ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। য়ভওাবভ ধাঝওমমূদলভ  য়ক্ষদে কি বদদোবচঢ চদযবিভ প্র ডঢা বপবতঙয়ভভ াদণ তুমদা ওভদম 

য়তঔা বাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। ধভবতদও ০৯টি ধাঝওদমভ ২০১৫-১৬ ণ পঙভদও বপবতঙভ বদঘদা 

ওদভ ২০১৫-১৬ লদঢ ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভভ কি য়ঢদ  ফজুভীভ প্রডঢা তুমদা ওভদম য়তঔা বাে ভওাবভ 

ধাঝওমমূদলভ কি য়ঢদ  ফজুভীভ প্রডঢা ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। য়ভওাবভ ধাঝওমমূদলভ 

য়ক্ষদে কি য়ঢদ  ফজুভীভ এওআ স্থা ধবভমবক্ষঢ লে । ণ পাৎ বপবত ঙদভভ তুমদাে কি য়ঢদ  ফজুভীভ প্রডঢা ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। বা বদদম্নভ য়ঝবম  বঘদেভ ফােদফ প্রওায ওভা লম। 
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 সুধাবভযঃ 
 

১। কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতয ভওাভ এভ ফাদদীে প্রথাদফন্ত্রীভ য়খারডা নুবােী উৎধা তদযীমঢা উন্নেদদও “চাঢীে 

অদন্দামদ” বলদদ বদঘদা ওদভ ধাঝ বযল্প ঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা থাভাাবলওপাদ উর্ধ্পমূঔী ভাঔাভ চন্য প্রদঘষ্টা  

উদযাক গ্রলড ওভা  য়বদঢ ধাদভ। এ মদক্ষয ব্যস্থাধদা ওর্তপধক্ষ য়ও উৎধাতদযীমঢাভ প্রদোচদীেঢা ম্বদন্ধ শ্যআ 

দঘঢদ লদঢ লদ । য়আ াদণ ধাঝ বযদল্প বদদোবচঢ শ্রবফও ংকঞদ  ওফ পঘাভীদতভদও উৎধাতদযীমঢাভ 

প্রদোচদীেঢা  সুনম িদওপ বলঢ ওভদঢ লদ এং ঢাদতভদও উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ ওাব পক্রদফ ংয গ্রলদডভ 

চন্য উদ্বুি ওভদঢ লদ ।  
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২। কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতয ভওাদভভ য়খারডা নুবােী প্রবঢ ঙভ ২ভা দটাভ ঢাবভদঔ াংমাদতদযভ ওম ধাঝওদম 

“চাঢীে উৎধাতদযীমঢা বত” ধামদদভ উদযাক গ্রলড ওভদঢ লদ । 
 

৩। ধাঝ বযল্পঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা  ধাঝচাঢ দ্রদব্যভ গুডকঢ ফাদ উন্নেদদভ মদক্ষয য়তদযভ ওম জুঝ বফমমুদল 

চাধাদী ব্যস্থাধদা ধিবঢ ওাআদচদ (KAIZEN) প্রবযক্ষড ওফ পসূঘী াস্তােয়দভ উদযাক গ্রলদ ওভদঢ লদ ।  
 

৪।  ধাঝ বযল্পঔাদঢভ উৎধাতদযীমঢা  ধাঝচাঢ দ্রদব্যভ গুডকঢ ফাদ উন্নেদদভ মদক্ষয টাও, য়ঝবমদবাকাদবাক  ঢথ্য 

প্রযুবি ফন্ত্রদামদেভ ঢথ্য য়বাকাদবাক প্রযুবি বপাদকভ থীদ এওদ টু আদনভদফযদ (এটুঅআ) প্রওদল্পভ লদবাকীঢাে 

বদবফ পঢ Online Kaizen নঝেযাভ এভ ফােদফ য়তদযভ ওম জুঝ বফমমুদল  চাধাদী ব্যস্থাধদা ধিবঢ 

ওাআদচদ (KAIZEN) দ মাআদদ াস্তােদদভ উদযাক গ্রলদ ওভদঢ লদ । 
 

৫।  াংমাদতদযভ ধাঝওমমুদল থাভাাবলওপাদ উৎধাতদযীমঢা ধবভফাধ ওদভ উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদ াঁথামূল 

বঘবিঢ ওভদঢ লদ এং ঢাভ প্রবঢওায়ভভ ব্যস্থা গ্রলড ওভদঢ লদ ।  

 

৬।  সুধবভওবল্পঢ উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ ওাব পক্রফ ধবভঘামদাভ চন্য য়তদযভ ওম ধাঝওদম উৎধাতদযীমঢা উন্নেদ য়ম 

কঞদ ওভদঢ লদ । য়দমভ ওাব পক্রফ বদম্নরূধ লদঢ ধাদভ-  

 

 ফাবও  াৎবভও বপবতদঢ উৎধাতদযীমঢা ধবভফাধ ওভা ; 

 উৎধাতদযীমঢা উন্নেদদভ াথামূল বঘবিঢওভড এং দুভীওভদডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ; 

 উৎধাতদযীমঢা ওফ পসূঘী গ্রলড া াস্তােদদভ চন্য ফাবও পাভ অদোচদ ওভা ;  

 ওফ পওঢপা,ওফ পঘাভী  শ্রবফওদতভ ফদে উৎধাতদযীমঢা দঘঢদঢা বৃবিভ মদক্ষয বদেবফঢপাদ প্রবযক্ষড , ওফ পযামা 

 অদমাঘদা পাভ অদোচদ ওভা ;  

 উৎধাতদযীমঢা বৃবিভ মদক্ষয শ্রবফও ওফ পঘাভী সু-িদওপভ থাভা ব্যালঢ ভাঔা ;  

 ওাঁঘাফাম, জ্বামাদী  বদদোবচঢ চদযবিভ দ পাচ্চ ব্যলাভ বদবিঢওভড ; 

 স্থাবধঢ বন্ত্রধাবঢভ দ পাচ্চ ব্যলাভ বদবিঢ ওভা; 

 উৎধাবতঢ ধণ্য া য়াভ দ পাচ্চ ফাদ বদবিঢ ওভা এং  

 উৎধাতদ ব্যে  পবদম্ন ধব পাদে হ্রা ওভড বদবিঢ ওভা । 
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বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্  য়ওািাবদ বমবফদঝট  

যলভ ঔাবমযপুভ, খুমদা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 

 

বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্   য়ওািাবদ বমবফদঝট াংমাদতয ধাঝওম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রডাথীদ এওটি ধাঝওম। প্রবঢষ্ঠাদটি 

১৯৫২ াদম যলভ ঔাবমযপুভ , খুমদাে স্থাধদ ওভা লে । বফমটি ১৯৫২ াদম স্থাধদ ওভা লদম া বডবচযও উৎধাতদ শুরু লে ১৯৫৪ 

াদম। প্রবঢষ্ঠাদটিভ প্রথাদ উৎধাবতঢ দ্রব্য  য়লবোদ, স্যাবওং, ববব এং য়মবফদদদঝট ওাধি  ব্যাক। প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রথাদ ওাঁঘাফাম এ 

য়তদযভ ধাঝ । ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ এভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম  ১১৮৮৪৮.৮২ মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ২১১৫২ য়ফবিও ঝদ বাভ মূে  ২১৭৯৯.৪২ মক্ষ ঝাওা , বওন্তু ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ উৎধাবতঢ লে  ১৩৯৩৮.২৯ 

য়ফবিও ঝদ, বাভ প্রকৃঢ মূে বঙম ১৫৯৪০.৫৫ মক্ষ ঝাওা। ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ওদফ প বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ৪৬৭৯ চদ।    

 

াভডী – ১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

      (মক্ষ ঝাওা) 

বভড ণ প ঙভ 

 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ১০৭১০.৭৭ ১৫৯০৪.৫৬ ১৩৪৪৮.৩১ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ৮৫৪৫.১৭ ১১১৩৮.৬৩ ৮৭৭৩.৯৫ 

ংদবাবচঢ মূে ২১৬৫.৬০ ৪৭৬৫.৯৩ ৪৬৭৪.৩৬ 

  

াভডী -১ এ বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্  য়ওািাবদ বমবফদঝট  এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ য়তঔা বাে য়ব, 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৪৮.৪৯%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৫.৫৬% বৃবি 

য়ধদেদঙ। ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৩০.৩৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২.৬৮% বৃবি  য়ধদেদঙ। 

নদম ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব, বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি 

য়ধদেদঙ।   
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বনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাবচঢ মূে                              x                               বক্রে                                                      

                                  বক্রে                                                        য়ফাঝ চদযবি 

                  (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                             (চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

   

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ াফণ পদও 

বুছাে। আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা প্রপা বঢ 

বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ। াভডী- ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ 

বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ ।  

 

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ৪৩৩০ ৪৮০৬ ৪৬৭৯ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ০.৫০ ০.৯৯ ১.০০ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% ২০.২২ ২৯.৯৭ ৩৪.৭৬ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ২.৪৭ ৩.৩১ ২.৮৭ 

 

বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্   য়ওািাবদ বমবফদঝট  এভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ৯৮.২৮%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯৯.৭৫% বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ 

মূদেভ ফাবচপদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৯.৭৫%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৪.৫৪% বৃবি য়ধদেদঙ । চদপ্রবঢ 

বক্রে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৩৩.৭৮%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৬..১৯% বৃবি য়ধদেদঙ।  
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াভডী – ৩ 

 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে% ৫৬.৭২ ৫৩.৪৪ ৪৮.২৬ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে% ৬.৪৯ ৫.৬৫ ৫.৪৩ 

বযল্পচবদঢ ব্যে% ১৬.৫৬ ১০.৯৪ ১১.৫৬ 

য়ফাঝ ব্যে% ৭৯.৭৮ ৭০.০৩ ৬৫.২৪ 

ংদবাবচঢ মূে% ২০.২২ ২৯.৯৭ ৩৪.৭৬ 

য়ফাঝ বক্রে% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

 বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্   য়ওািাবদ বমবফদঝট  এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ 

লাদভভ াভডী- ৩ বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩.২৮% এং 

২০১৭-১৮  ণ পঙদভ ৮.১৬% হ্রা য়ধদেদঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ০.৮৪% 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১.০৬% হ্রা য়ধদেদঙ। বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৫.৬২% 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫.০০% হ্রা য়ধদেদঙ। নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৯.৭৫% 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৪.৫৪% হ্রা য়ধদেদঙ। নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৯.৭৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৪.৫৪% বৃবি য়ধদেদঙ।   

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                           ÷                               শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                 (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                      (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢ দ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

 

 

-৮- 

 



াভডী-৪ 

প্রবঢয়বাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 
 

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৮৯৮৮.০৬ ১০৫১৫.৩৪ ৮৫৮০.৯৪ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.২৪ ০.৪৫ ০.৫৪ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ০.৫০ ০.৯৯ ১.০০ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ২.০৮ ২.১৯ ১.৮৩ 

 

 প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬  

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৮৭.৫০% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১২৫.০০% বৃবি য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৯৮.০০% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১০০.০০% বৃবি য়ধদেদঙ। 

ধভবতদও চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৫.২৯% বৃবি য়ধদেদঙ  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

১২.০২ হ্রা য়ধদেদঙ।    

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

 

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ২.০৮ ২.১৯ ১.৮৩ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.২৪ ০.৪৫ ০.৫৪ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ৪.১৫ ২.২০ ১.৮৩ 

 

  াভডী-৫ এ বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্   য়ওািাবদ বমবফদঝট  এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য 

বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে চদপ্র বঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৫.২৯% বৃবি 

য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১২.০২%হ্রা য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ৮৭.৫%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১২৫.০০% বৃবি য়ধদেদঙ। ংদবাবচঢ মূে  নুধাদঢ শ্রফ ব্যে  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৪৬.৮৪%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫৫.৭৭% হ্রা য়ধদেদঙ।      
 

বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                               ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 
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মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ  ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী- ৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

 

াভডী-৬ 
 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ১৯৭৭৫.২২ ১৯৪৭৮.৮৯ ১১৮৮৪৮.৮২ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ০.১১ ০.২৪ ০.০৪ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ০.৫০ ০.৯৯ ১.০০ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ৪.৫৭ ৪.০৫ ২৫.৪০ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭  

ণ পঙদভ ১২৩.৪২% বৃবি য়ধদেদঙ  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬৪.০৯% হ্রা য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬  

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৯৮.২৮% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯৯.৭৫% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১১.২৫% হ্রা য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ৪৫৬.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ।    

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                        x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                             স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                   (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৭ 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ৩১৫.৯২ ৩১১.৩০ ১৯৭১.৬৬ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -৭১৩৮.৩৮ -৬০৬০.৭১ -৫৮৭৮.২৪ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ -৩৬.১০ -৩১.১১ -৪.৯৫ 

প্রবনঝ ফাবচপদ -৬৬.৬৫ -৩৮.১১ -৪৩.৭১ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ০.৫৪ ০.৮২ ০.১১ 

 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব , বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্   য়ওািাবদ বমবফদঝট  এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদে ভ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬, 

২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ ঋদাত্বও বঙম। প্রবনটিববমটি নুধায়ঢভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে  

২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ  ১৩.৮২% এং ৮৬.২৯% বৃবি য়ধদেদঙ। ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ  ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে  ২০১৬-১৭   ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ  ৪২.৮২% এং ৩৪.৪২% বৃবি য়ধদেদঙ। মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য 

বদেরদড য়তঔা বাে য়ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৫১.৮৫% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ ৭৯.৬২% হ্রা য়ধদেদঙ।      
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য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট 

যলভ ঔাবমযপুভ, খুমদা  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 

 

য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্   বমবফদঝট াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রডাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ 

ধাঝওমটি  ১৯৫৩ াদম খুমদা য়চমাভ ঔাবমযপুদভ স্থাধদ ওভা লে । বফমটি ১৯৫৫ াদম াবডবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। প্রবঢষ্ঠাদটি 

য়লবোদ  য়বওং উৎধাতদ ওদভ। ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ এভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম ২৩৭৯১.৫৮ মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভভ প্রকৃঢ উৎধাতদ বঙম ১৪৩১.৮২ য়ফ.ঝদ বাভ মূে প্রাে ১২৭০.০৩ মক্ষ ঝাওা। ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ওদফ প 

বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ৫৬৯ চদ ।  
 

াভডী - ১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

(মক্ষ ঝাওা) 

বভড 

  

ণ প ঙভ  

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ১৬১৩.৬৯ ১৭৭০.১৭ ১২৯১.৮০  

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ১৪৪৮.৪৩  ১৫৫০.৩৯ ৯১৫.২৫ 

ংদবাবচঢ মূে ১৬৫.২৬ ২১৯.৭৮ ৩৭৬.৫৫ 

  

াভডী -১ এ য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ। াভডী-১ এ য়তঔা বাে য়ব, প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৯.৭০% বৃবি য়ধদেদঙ   ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৯.৯৫% হ্রা 

য়ধদেদঙ। ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৭.০৪% বৃবি ধাে  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৩৬.৮১% হ্রা 

ধাে। ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব, ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ক্রফান্বদে 

বৃবি য়ধদেদঙ।   

-১২- 

 



 

বনকাভ-  ১.০ 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

 
ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        

        ংদবাবচঢ মূে                              x                               বক্রে                                                      

                                 বক্রে                                                          য়ফাঝ চদযবি 

               (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                                 (চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ  াফণ পদও 

বুছাে। আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা প্রপাবঢ 

বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ। াভডী- ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ 

বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

াভডী-২ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ৬৪৮ ৬৪৮ ৫৬৯ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ০.২৬ ০.৩৪ ০.৬৬ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% ১০.২৪ ১২.৪২ ২৯.১৫ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ২.৪৯ ২.৭৩ ২.২৭ 

 

য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট  এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী-২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ৩০.৭৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫৩.৮৫% বৃবি য়ধদেদঙ। ধব পদক্ষদড য়তঔা বাে য়ব , 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ংদবাবচঢ মূে বৃবি ধাোে শ্রফ উৎধাতদযীমঢা বৃবি য়ধদেদঙ। 
ংদবাবচঢ মূদে ভ ফাবচপদ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২.১৮%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৮.৯১% বৃবি 

য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ বক্রদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৯.৬৪% বৃবি ধাে  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৮.৮৪% 

হ্রা ধাে।            
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াভডী – ৩ 

 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে % ৬৫.২২ ৬৫.৫৭ ৫৩.৫১ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে % ৫.৮৭ ৬.১৫ ৬.০৩ 

বযল্পচবদঢ ব্যে % ১৮.৬৭ ১৫.৮৬ ১১.৩১ 

য়ফাঝ ব্যে % ৮৯.৭৬ ৮৭.৫৮ ৭০.৮৫ 

ংদবাবচঢ মূে % ১০.২৪ ১২.৪২ ২৯.১৫ 

য়ফাঝ বক্রে % ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

 য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট  এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে , ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী-

৩ বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ০.৩৫% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ ১১.৭১% হ্রা য়ধদেদঙ। বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ০.২৮% এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ০.১৬% বৃবি য়ধদেদঙ। বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ধভঢী ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ বণাক্রদফ ২.৮১% এং ৭.৩৬% হ্রা য়ধদেদঙ। নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ধভঢী ২০১৬-১৭ 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ২.১৮% এং ১৮.৯১% হ্রা য়ধদেদঙ। নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২.১৮% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৮.৯১% বৃবি য়ধদেদঙ।    

 

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                              ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধা ঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপূ ণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

-১৪- 

 



াভডী-৪ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

 
য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৯২১.৮২ ৯৪৫.৬৯ ৮২৯.৫৪ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.১৮ ০.২৩ ০.৪৫ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ০.২৬ ০.৩৪ ০.৬৬ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ১.৪২ ১.৪৬ ১.৪৬ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ২৭.৭৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫০.২০% বৃবি য়ধদেদঙ। ধভবতয়ও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩০.৭৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫৩.৮৫% বৃবি য়ধদেদঙ। 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যদেভ ঢথ্য বদেরদদ য়তঔা বাে , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ফাদ ২.৮২% 

লাদভ বৃবি য়ধদেদঙ। 

াভডী-৫ 
 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ১.৪২ ১.৪৬ ১.৪৬ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.১৮ ০.২৩ ০.৪৫ 

ংদবাবচঢ মূে  নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ৫.৫৭ ৪.৩০ ২.২০ 

 

  াভডী-৫ এ য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে চদধবঢ  শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ফাদ ২.৮২% লাদভ বৃবি য়ধদেদঙ। 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২৭.৭৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫০% বৃবি 

য়ধদেদঙ। ংদবাবচঢ মূে   নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২২.৮৬%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৬০.৫১% হ্রা য়ধদেদঙ।     
 

বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                               ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                              ( স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 

 

-১৫- 

 

 



মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 
 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী- ৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ৬৬৩৮.৯৪ ৬৬৪০.৯৭ ২৩৭৯১.৫৮ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ০.০২ ০.০৩ ০.০২ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ০.২৬ ০.৩৪ ০.৬৬ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ১০.২৫ ১০.২৫ ৪১.৮১ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ৫০% বৃবি য়ধদে য়ঙ এং ২০১৭-১৮ বস্থবঢযীম স্থাে ভদেদঙ । ধভবতদও প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩০.৭৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫৩.৮৫% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১৫-১৬  ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ বস্থবঢযীম স্থাে ভদেদঙ এং ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৩০৭.৯০% বৃবি য়ধদেদঙ ।      

 

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                       x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                 (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

-১৬- 

 

 



াভডী-৭ 
 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ৬.২৭ ৫.৪২ ৬.১০ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -৭৬২.৮৩ -৭৩১.৩৩ -৪৫৯.০৯ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ -১১.৪৯ -১১.০১ -১.৯৩ 

প্রবনঝ ফাবচপদ -৪৭.২৭ -৪১.৩১ -৩৫.৫৪ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ০.২৪ ০.২৭ ০.০৫ 

 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব , য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদেভ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ ঋদাত্বও বঙম । ঢদ প্রবনদঝভ  ঋদাত্বদওভ ধবভফাড ক্রফান্বয়ে হ্রা  য়ধদেদঙ। প্রবনটিববমটি 

নুধায়ঢভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। ধভবতদও প্রবনঝ ফাবচপদদভ য়ক্ষদে 

নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা বকদেদঙ।   মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদে  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ ধবভফাদ ১২.৫% বৃবি য়ধদেদঙ ঢদ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭৯.১৭% হ্রা  য়ধদেদঙ।    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-১৭-  

 



াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী বমবফদঝট  

উতভ ওািামী, ঘট্টগ্রাফ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 

 

াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী  াংমাদতয ধাঝওম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রডাথীদ এওটি ধাঝওম। এআ ধাঝওমটি 

১৯৭৯ াদম উতভ ওািমী, ঘিগ্রাদফ স্থাধদ ওভা লে । বফমটিয়ঢ াবডবচযও উৎধাতদ শুরু ওভা লে ১৯৮০ াদম। প্রবঢষ্ঠাদটিয়ঢ 

ঢপফাদদ ওাদধ পঝ সু ঢা উৎধাতদ ন্ধ অদঙ , শুধু ধাদঝভ সুঢা উৎধাতদ ওভা লদে । বফমটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ য়ফাঝ স্থােী 

িদতভ ধবভফাদ বঙম ৫১৩৬.৯৯ মক্ষ ঝাওা। ২০১৭-১৮ ণ পঙদভভ উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ১১৯১.৩৬ য়ফ.ঝদ ধাঝচাঢ 

দ্রব্য, বাভ মূে প্রাে ১১৬১.৬০ মক্ষ ঝাওা। বওন্তু উদেবঔঢ ণ পঙয়ভ ১৬৮.৯৬ য়ফ.ঝদ ধাঝচাঢ ধণ্য উৎধাবতঢ লে বাভ প্রকৃঢ 

মূে বঙম ১৬৪.৭৪ মক্ষ ঝাওা। ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী য়ঢ ওদফ প বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম 

১১৫ চদ ।  
 

াভডী - ১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                       (মক্ষ ঝাওা) 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮  

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ৬৩৮.৭১ ৭৭৫.৩৩ ৭২০.২১ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ৭৮৯.২৩ ৬১২.৯৩ ৫৪৪.৮৭ 

ংদবাবচঢ মূে -১৫০.৫২ -১৬২.৪ ১৭৫.৩৪  

 

াভডী - ১ এ াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী  এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী-১ এ য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ প ঙদভ বণাক্রদফ ২১.৩৯% এং ১২.৭৬% বৃবি 

য়ধদেদঙ। ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ  ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ২২.৩৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৩০.৯৬% হ্রা য়ধদেদঙ।   

ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৭.৮৯% হ্রা  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

২১৬.৪৯% বৃবি য়ধদেদঙ।    

 

-১৮- 

 



বনকাভ-  ১.০ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

         ংদবাবচঢ মূে                             x                                বক্রে                                                      

                                    বক্রে                                              য়ফাঝ চদযবি 

                (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                               (চদপ্রবঢ বক্রে) 
 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প  প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ াফথ্যপয়ও 

বুছাে। আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা প্রপা বঢ 

বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ। াভডী- ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্র বঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ 

বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ । 

 

 

াভডী-২ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ১১৮ ১০৪ ১১৫ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) -১.২৮ ১.৫৬ ১.৫২ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% -২৩.৫৭ ২০.৯৫ ২৪.৩৫ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ৫.৪১ ৭.৪৬ ৬.২৬ 

 

াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী  এভ  শ্রফ  উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭  ণ পঙদভভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২২২.৪২%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২১৯.৫৩% হ্রা য়ধয়েদঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ 

২০১৫-১৬  ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৪৪.৫২%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪৭.৯২% বৃবি য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ বক্রে 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৩৭.৮৯%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫.৭০% বৃবি য়ধদেদঙ ।  

 

াভডী - ৩ 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে % ৯০.১৮ ৫৭.৪৪ ৫২.৭২ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে % ৭.৫ ৪.৩৯ ৪.৪৫ 

বযল্পচবদঢ ব্যে % ২৫.৮৮ ১৭.২২ ১৮.৪৯ 

য়ফাঝ ব্যে % ১২৩.৫৭ ৭৯.০৫ ৭৫.৬৫ 

ংদবাবচঢ মূে % -২৩.৫৭ ২০.৯৫ ২৪.৩৫ 

য়ফাঝ বক্রে % ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

   

 

-১৯-  



  

াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী  এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী- ৩ 

বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩২.৭৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৩৭.৪৬ হ্রা য়ধদেদঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩.১১%  এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ৩.০৫% হ্রা য়ধদেদঙ । বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ধভঢী ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৮.৬৬% এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭.৩৯% হ্রা য়ধদেদঙ । নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙভ এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ । নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙভ 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙয়ভ হ্রা য়ধদেদঙ।  

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                              ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা ল য়েদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

াভডী-৪ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৪৩১.০৬ ৪৩৫.৮৫ ৩৬৬.০৫ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ -০.৩৫ ০.৩৭ ০.৪৮ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) -১.২৮ ১.৫৬ ১.৫২ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ৩.৬৫ ৪.১৯ ৩.১৮ 

 

 প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে  ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২০৬.৭১% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৩৭.১৮% হ্রা য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২২২.৪২% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২১৯.৫৩% বৃবি য়ধদেদঙ। 

ধভবতদও চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১৪.৭২% বৃবি য়ধদেদঙ  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

১২.৮৭% হ্রা য়ধদেদঙ।  

-২০- 



াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৩.৬৫ ৪.১৯ ৩.১৮ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ -০.৩৫ ০.৩৭ ০.৪৮ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে -২.৮৬ ২.৬৮ ২.০৮ 

 

  াভডী-৫ এ াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী  এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে চদধবঢ  শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১৪.৭২% বৃবি য়ধদেদঙ  এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১২.৮৭% হ্রা য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

২০৬.৭১%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৩৭.১৮% বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূে  নুধাদঢ শ্রফ ব্য ে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ।   
 

বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                               ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 

 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী- ৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ৫২১৫.৩৬ ৫১৩৬.৯৯ ৫১৩৬.৯৯ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ -০.০৩ ০.০৩ ০.০৩ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) -১.২৮ ১.৫৬ ১.৫২ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ৪৪.২০ ৪৯.৩৯ ৪৪.৬৭ 

 

 

 

 

-২১- 



 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ২০৯.৫৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২১৮.২৭% হ্রা য়ধদেদঙ ।  ধভবতদও প্রবঢষ্ঠাদটিভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২২২.৪২% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২১৯.৫৩% হ্রা য়ধদেদঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১১.৭৬%  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

১.০৭% বৃবি য়ধদেদঙ ।    

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                        x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                        (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                   (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩)  

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

াভডী-৭ 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

 

বভড 
ণ পঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ১৬.৪১ ১৬.৪১ ১৬.০১ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -৫৯৭.৯৯ -২৮৯.৮৬ -২০৬.৭২ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ -১১.৪৭ -৫.৬৪ -৪.০২ 

প্রবনঝ ফাবচপদ -৯৩.৬২ -৩৭.৩৯ -২৮.৭০ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ০.১২ ০.১৫ ০.১৪ 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব , াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী  এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদেভ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ ঋদাত্বও বঙম । প্রবনটিববমটি নুধাঢ য়ক্ষদে নুরূধ স্থা মক্ষয ওভা বকদেদঙ। ঢদ 

ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬০.০৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৬৯.০৭% বৃবি য়ধদেদঙ । মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-

১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ মূমথদ ঝাদ পপাদভভ ধবভফাদ বণাক্রদফ ২৩.২৪% এং ১৪.৪৮% বৃবি য়ধদেদঙ।   
 

-২২- 

 



এফ এফ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট 

াযাবিো, ীঢাকুণ্ড, ঘট্টগ্রাফ   

 

   

 

 

প্রবঢষ্ঠাদ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধবভবঘবঢঃ 

 

এফ এফ  জুঝ বফমস্   লললমটটড াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ 

ধাঝওমটি াঁযািীো, ীঢাকুণ্ড, ঘট্টগ্রাদফ ১৯৬৯ াদম স্থাধদ ওভা লে ।  বফমটি ১৯৭১ াদম াবডবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। 

প্রবঢষ্ঠাদটি ববব  ভপ্তাবদ সুঢা উৎধাতদ ওদভ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম ১২৩৩৮.২০ 

মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ১৩৫৩ য়ফ. ঝদ এং প্রকৃঢ উৎধাতয়দভ ধবভফাড  বঙম ৫৮৮.৩৪ 

য়ফ.ঝদ । ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ এফ এফ জুঝ বফমস্  বমবফদঝট এ ওদফ প বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ৭৬ চদ ।  

 

াভডী - ১ 

 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

                                       (মক্ষ ঝাওা) 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ৩২৬.৫২ ৭০১.৯২ ৫৪০.৫৩ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ৩১২.১৪ ৪৮৮.০০ ৪৬৩.৮১ 

ংদবাবচঢ মূে ১৪.৩৮ ২১৩.৯২ ৭৬.৭২ 

 

 াভডী -১ এ এফ এফ জুঝ বফমস্   লললমটটড এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী-১ এ য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ১১৪.৯৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬৫.৫৪% বৃবি য়ধদেদঙ।  

 

-২৩- 



ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ  ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৫৬.৩৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪৮.৩৩% বৃবি য়ধদেদঙ।  নদম 

ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১৩৮৭.৬২% এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ৪৩৩.৫২% বৃবি য়ধদেদঙ। 

  

বনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাবচঢ মূে                             x                                বক্রে                                                      

                                    বক্রে                                              য়ফাঝ চদযবি 

                  (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                              (চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ াফণ পদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা 

প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । াভডী -  ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ ।  

 

 

াভডী-২ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ১১৪ ১০৬ ৭৬ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ০.১৩ ২.০২ ১.০১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% ৪.৪০ ৩০.৪৮ ১৪.১৯ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ২.৮৬ ৬.৬২ ৭.১১ 

 

এফ এফ জুঝ বফমস্  লললমটটড এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা বণাক্রদফ ১৪৫৩.৮৫% এং ৭৭৬.৯২% বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ 

ফাবচপদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ । চদপ্রবঢ বক্রে ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১৩১.৪৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৪৮.৬০% বৃবি য়ধদেদঙ।  
 

 

 

 

-২৪- 

 



াভডী – ৩ 

 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে% ৭৫.২৩ ৬০.০৭ ৬৭.৮৬ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে% ৬.৮৮ ৪.৬৬ ৬.৮৮ 

বযল্পচবদঢ ব্যে% ১৩.৪৯ ৪.৮০ ১১.০৬ 

য়ফাঝ ব্যে% ৯৫.৬০ ৬৯.৫২ ৮৫.৮১ 

ংদবাবচঢ মূে% ৪.৪০ ৩০.৪৮ ১৪.১৯ 

য়ফাঝ বক্রে% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

এফ এফ জুঝ বফমস্  লললমটটড এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ 

লাদভভ াভডী- ৩ বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১৫.১৬% এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭.৩৭% হ্রা য়ধদেদঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২.২২% হ্রা 

য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধবভবঢপঢ ভদেদঙ। বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

৮.৬৯% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২.৪৩% হ্রা য়ধদেদঙ । নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ২৬.০৮% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯.৭৯% হ্রা য়ধদেদঙ।  নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূ য়েভ ধবভফাদ  ২০১৫-

১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২৬.০৮% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯.৭৯% বৃবি য়ধদেদঙ।    

 

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                    (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধা য়ঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

-২৫- 



াভডী-৪ 
 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

বভড 

 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৪৯১.৮৬ ৫২১.০৮ ৪৮৭.০০ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.০৩ ০.৪১ ০.১৬ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ০.১৩ ২.০২ ১.০১ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ৪.৩১ ৪.৯২ ৬.৪১ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ  াভডী-৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১২৬৬.৬৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪৩৩.৩৩% বৃবি য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১৪৫৩.৮৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬৭৬.৯২% বৃবি 

য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১৪.১৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪৮.৭২% বৃবি 

য়ধদেদঙ।  

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৪.৩১ ৪.৯২ ৬.৪১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.০৩ ০.৪১ ০.১৬ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ৩.৪২ ২.৪৩ ৬.৩৪ 

 

 

াভডী-৫ এ এফ, এফ, জুঝ বফমস্   লললমটটড এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব, ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে চদধবঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ  ১৪.১৫%এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৪৮.৭২% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১২৬৬.৬৭%  ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ৪৩৩.৩৩% বৃবি য়ধদেদঙ ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৯.২৯% 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৮.১৫% হ্রা য়ধদেদঙ।    
 

 

বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 
    

        ংদবাবচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 

 

 

-২৬- 

 



মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 
 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী- ৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ১৫৬১.৭১ ১৫২৬.২৮ ১২৩৩৮.২০ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ০.০১ ০.১৪ ০.০১ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ০.১৩ ২.০২ ১.০১ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ১৩.৭০ ১৪.৪০ ১৬২.৩৪ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ১৩০০% বৃবি য়ধদেদঙ  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বস্থবঢযীম স্থাে ভদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১৪৫৩.৮৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬৭৬.৯২% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদয়ঝদবটি ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৫.১১% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

১০৮৪.৯৬% বৃবি য়ধদেদঙ।    

 

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                       x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                             স্থােী মূমথদ 

                         (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                  (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

-২৭- 

 



াভডী-৭ 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ২১.৩১ ১১.৫৬ ১৩.৪৪ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -৪৯৮.৭৯ -৩১৮.৭২ -৪২৩.৭২ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ -৩১.৯৪ -২০.৮৮ -৩.৪৩ 

প্রবনঝ ফাবচপদ -১৫২.৭৬ -৪৫.৪১ -৭৮.৩৯ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ০.২১ ০.৪৬ ০.০৪ 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব, এফ এফ  জুঝ বফমস্  লললমটটড এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদেভ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভ এং  

২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ ঋদাত্বও বঙম। প্রবনঝ ফাবচপদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৭০.২৭% এং ৪৮.৬৮% বৃবি য়ধদেদঙ। মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদে 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে  ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ মূমথদ ঝাড পপাভ  ১১৯.০৫% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৮০.৯৫% 

হ্রা য়ধদেদঙ।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-২৮- 



 

অভ অভ জুট লমলস লললমটটড  

াঁযািীো, ীঢাকুন্ড, ঘিগ্রাফ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 

 

অভ অভ জুট লমলস লললমটটড াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম। এআ 

ধাঝওমটি ১৯৬৮ াদম াঁযািীো, ীঢাকুন্ড, ঘিগ্রাফ য়চমাে স্থাধদ ওভা লে ।  বফমটি ১৯৭০ াবডবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। 

প্রবঢষ্ঠাদটি জুঝ ববব  জুঝ আোদ প উৎধাতদ ওদভ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম  ৯৫৯০.৭১ 

মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভভ প্রকৃঢ উৎধাতদ বঙম ১০৪০.০২ য়ফ.ঝদ বাভ মূে প্রাে ১৫৪৩.৭৮ মক্ষ ঝাওা। ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ অভ অভ বফম বমবফদঝট এ ওদফ প বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ৩৬৩ চদ ।  

 

াভডী – ১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                                                         (মক্ষ ঝাওা)  

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ৬৯৩.৪২ ২৪৭৩.৩৮ ১২৭৫.১৯ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ৪৯৯.৯৯ ৪২১.০৯ ৭৭৬.২৫ 

ংদবাবচঢ মূে ১৯৩.৪৩ ২০৫২.২৯ ৪৯৮.৯৪ 

  

াভডী -১ এ অভ অভ জুট লমলস লললমটটড এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী-১ এ য়তঔা বাে য়ব, প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ২৫৬.৬৯%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ  ৮৩.৮৯% বৃবি য়ধদেদঙ। 

ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ  ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ১৫.৭৮% হ্রা য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫৫.২৫% বৃবি য়ধদেদঙ।  

নদম ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৯৬১% এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ১৫৭.৯৪% বৃবি য়ধদেদঙ।    

-২৯- 



বনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাবচঢ মূে                                x                              বক্রে                                                      

                                    বক্রে                                              য়ফাঝ চদযবি 

                  (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                              (চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা  শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ াফণ পদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা 

প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । াভডী -  ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাত দযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ ।  
 

াভডী-২ 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ৩২৪ ৩৩০ ৩৬৩ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ০.৬০ ৬.২২ ১.৩৭ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ % ২৭.৯০ ৮২.৯৮ ৩৯.১৩ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ২.১৪ ৭.৫০ ৩.৫১ 

 

অভ অভ জুট লমলস লললমটটড এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ৯৩৬.৬৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১২৮.৩৩%বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৫৫.০৮%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১১.২৩%বৃবি য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ বক্রে ২০১৫-

১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২৫০.৪৬%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬৪.১৪% হ্রা য়ধদেদঙ।   
াভডী - ৩ 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে% ৫৮.২২ ১১.৭০ ৪৯.৭২ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে% ৬.৪৮ ২.৩৮ ৬.১৭ 

বযল্পচবদঢ ব্যে% ৭.৪১  ২.০৮ ৫.৭১ 

য়ফাঝ ব্যে% ৭২.১০ ১৭.০২ ৬০.৮৭ 

ংদবাবচঢ মূে% ২৭.৯০ ৮২.৯৮ ৩৯.১৩ 

য়ফাঝ বক্রে% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
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 অভ অভ জুট লমলস লললমটটড এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাদভভ াভডী-৩ 

বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৪৬.৫২% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৮.৫% হ্রা য়ধদেদঙ। বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৪.১০% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৩.৭৯% হ্রা য়ধদেদঙ । বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৫.৩৩% এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ১.৭০% হ্রা য়ধদেদঙ । নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৫৫.০৮% এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ ১১.২৩% হ্রা য়ধদেদঙ।  নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-

১৭ ণ পঙদভ ৫৫.০৮% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১১.২৩%বৃবি য়ধদেদঙ। বা প্রবঢষ্ঠাদদভ চন্য ওোডওভ।   

 
 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                             ÷                              শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 
  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফ য়ওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৪ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৬১২.৯০ ৬৪০.০৮ ৭৩৫.৭৯ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.৩২ ৩.২১ ০.৬৮ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ০.৬০ ৬.২২ ১.৩৭ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ১.৮৯ ১.৯৪ ২.০৩ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্র ফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৯৩৬.৬৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১২৮.৩৩% বৃবি য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-

১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২.৬৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭.৪১% বৃবি য়ধদেদঙ।   
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াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ১.৮৯ ১.৯৪ ২.০৩ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.৩২ ৩.২১ ০.৬৮ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ৩.১৬ ৩.১১ ১.৪৭ 

 

  াভডী-৫ এ অভ অভ জুট লমলস লললমটটড এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব, ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২.৬৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৭.৪১% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৯০৩.১২%  ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ১১২.৫% বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ  ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ।    
বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                              ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                              ( স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদ যীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীম ঢা ঢথ্য াভডী-৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ।  
াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

  

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ৩২১৪.৮৩ ৩২০৬.৩৮ ৯৫৯০.৭১ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ০.০৬ ০.৬৪ ০.০৫ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ০.৬০ ৬.২২ ১.৩৭ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ৯.৯২ ৯.৭২ ২৬.৪২ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধ ব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ৯৬৬.৬৭% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৬.৬৭% হ্রা য়ধদেদঙ।  
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 ধবভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬  ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বৃবি য়ধদেদঙ। 

প্রবঢদতদাথীদ ফদে প্রবঢষ্ঠাদটিভ  স্থােী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২.০৫% হ্রা য়ধদেদঙ  

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৭১.৮১% বৃবি য়ধদেদঙ।   

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                        x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ  ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

াভডী-৭ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ৯.৫৪ ৯.৪৮ ৯.৭০ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -৪২৯.০১ ১৪০২.৭৩ -২৪৬.৫৫ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ -১৩.৩৪ ৪৩.৭৫ -২.৫৭ 

প্রবনঝ ফাবচপদ -৬১.৮৭ ৫৬.৭১ -১৯.৩৩ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ০.২২ ০.৭৭ ০.১৩ 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব , অভ অভ জুট লমলস লললমটটড এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদে ধাদভটিং প্রবনঝ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৪২৬.৯৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪২.৫৩% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবনঝ ফাবচপদ  ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ  ১৯১.৬৬% এং ৬৮.৭৫% বৃবি য়ধদেদঙ। মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য 

বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙয়ভ ২৫০% বৃবি য়ধদেদঙ  এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ ৪০.৯১% হ্রা য়ধদেদঙ।      
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চাঢীে জুঝ বফমস্  বমবফদঝট 

       ভােপুভ, বভাচকঞ্জ 

 

 

 

প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 
 

চাঢীে জুঝ বফমস্  বমবফদঝট াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ ধাঝওমটি 

বভাচকদঞ্জভ ভােপুদভ ১৯৬০ াদম স্থাধদ ওভা লে ।  বফমটি ১৯৬৩ াদম াবডবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। প্রবঢষ্ঠাদটি য়লবোদ , 

য়বওং এং ববব উৎধাতদ ওদভ । প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম ৩২৭৪৫.৬৩ মক্ষ ঝাওা। 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ১০৮৪০ য়ফ. ঝদ এং প্রকৃঢ উৎধাতয়দভ ধবভফাড বঙম ৮৭১৫.৯৫ য়ফ.ঝদ। 
বাভ মূে প্রাে ৮১৪৮.৬২ মক্ষ ঝাওা।  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ চাঢীে জুঝ বফমস্   বমবফদঝট এ ওদফ প বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ২১৬৭ 

চদ ।   

াভডী - ১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

                                       (মক্ষ ঝাওা) 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ৬৩০৯.৪৪ ৮৫৯৬.৮ ৭৫৫২.৮৪ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ৪৭৭০.৫৫ ৫৯৭৫.৮৭ ৫০১৩.৪ 

ংদবাবচঢ মূে ১৫৩৮.৮৯ ২৬২০.৯৩ ২৫৩৯.৪৪ 

 

 াভডী -১ এ চাঢীে জুঝ বফমস্   বমবফদঝট এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী- ১ এ য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৩৬.২৫%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৯.৭১% বৃবি য়ধদেদঙ। 

ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ  ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২৫.২৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙয়ভ ৫.০৯% বৃবি য়ধদেদঙ। নদম 

ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৭০.৭১% এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ৬৫.০২% বৃবি য়ধদেদঙ।  
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বনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাবচঢ মূে                             x                                বক্রে                                                      

                                    বক্রে                                              য়ফাঝ চদযবি 

                  (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                              (চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃ বষ্টভ াফণ পদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা 

প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । াভডী -  ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ ।  

 

াভডী-২ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ১৯৭৪ ২২৫১ ২১৬৭ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ০.৭৮ ১.১৬ ১.১৭ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% ২৪.৩৯ ৩০.৪৯ ৩৩.৬২ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ৩.২০ ৩.৮২ ৩.৪৯ 

 

চাঢীে জুঝ বফমস্   বমবফদঝট এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ৪৮.৭২%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫০% বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬.১০%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯.২৩ বৃবি য়ধদেদঙ । চদপ্রবঢ বক্রে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১৯৮.৪০%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯২.৮০% বৃবি য়ধদেদঙ।  
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াভডী – ৩ 

 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে% ৬৩.৮৩ ৬১.৯০ ৫৬.৯৮ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে% ৩.২৭ ২.৮৫ ৩.৯৫ 

বযল্পচবদঢ ব্যে% ৮.৫১ ৪.৭৭ ৫.৪৫ 

য়ফাঝ ব্যে% ৭৫.৬১ ৬৯.৫১ ৬৬.৩৮ 

ংদবাবচঢ মূে% ২৪.৩৯ ৩০.৪৯ ৩৩.৬২ 

য়ফাঝ বক্রে% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

চাঢীে জুঝ বফমস্   বমবফদঝট এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ 

লাদভভ াভডী- ৩ বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১.৯৩% এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬.৮৫% হ্রা য়ধদেদঙ। বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ০.৪২% 

হ্রা য়ধদেদঙ  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ০.৬৮% বৃবি য়ধদেদঙ । বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৩.৭৪% এং ৩.০৬% হ্রা য়ধদেদঙ। নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬.১০% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯.২৩% হ্রা য়ধদেদঙ।  নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ 

ধবভফাদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬.১০% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯.২৩% বৃবি  য়ধদেদঙ।      

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                    ( কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদে য়ঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

-৩৬- 

 



াভডী-৪ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

 

বভড 

 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ২৭৪১.০৪ ৩০৬১.৭৩ ৩০৬৫.৮৬ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.৫৬ ০.৮৬ ০.৮৩ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ০.৭৮ ১.১৬ ১.১৭ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ১.৩৯ ১.৩৬ ১.৪১ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙয়ভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১৬.৮% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫.১২% বৃবি য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ২৯.৬৪৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৩০.৪২% বৃবি য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৪.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২.৭৮% বৃবি য়ধদেদঙ।   

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ১.৩৯ ১.৩৬ ১.৪১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.৫৬ ০.৮৬ ০.৮৩ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ১.৭৮ ১.১৬ ১.২০ 
 

 

াভডী-৫ এ চাঢীে জুঝ বফমস্   বমবফদঝট এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব, ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে চদধবঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ  ৪.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ ২.৭৮% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১৬.৮%  

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫.১২% বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

৩৪.৪১%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৩২.২২% হ্রা য়ধদেদঙ।          
 

বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 

 

-৩৭- 

 



মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী- ৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ৭৪৮৯.৩১ ১১১২৯.৯৬ ৩২৭৪৫.৬৩ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ০.২১ ০.২৪ ০.০৮ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ০.৭৮ ১.১৬ ১.১৭ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ৩.৭৯ ৪.৯৪ ১৫.১১ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ১৪.২৮% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬১.৯০% হ্রা য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৪৮.৭১% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫০% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

স্থােী মূমথদ আদদঝদবটি ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩০.৩৪ % এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৯৮.৬৮% বৃবি 

য়ধদেদঙ।    

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                       x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                           স্থােী মূমথদ 

                    (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                  (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৭ 
 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ৬৭.৩৮ ৬৬.৮৪ ৬৩.০৬ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -১২৬৯.৫৩ -৫০৭.৬৪ -৫৮৯.৪৮ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ -১৬.৯৫ -৪.৫৬ -১.৮০ 

প্রবনঝ ফাবচপদ -২০.১২ -৫.৯০ -৭.৮০ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ০.৮৪ ০.৭৭ ০.২৩ 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব, চাঢীে জুঝ বফমস্   বমবফদঝট এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদে  ধাদভটিং প্রবনঝ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬০.০১% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫৩.৫৭% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবনঝ ফাবচপদ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ  ৭০.৬৮% এং ৬১.২২% বৃবি য়ধদেদঙ। মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদে  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ  ৮.৩৩% এং ৭২.৬২% 

হ্রা য়ধদেদঙ।    
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আষ্টাদ প জুঝ লমলস লললমটটড  

অঝভা বযল্প এমাওা,  খুমদাে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 

 

আষ্টাদ প জুট লমলস লললমটটড াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ ধাঝওমটি  

অঝভা বযল্প এমাওা , খুমদাে ২৯ জুমাআ, ১৯৬৭ াদম স্থাধদ ওভা লে ।  বফমটি ০১ দদপম্বভ, ১৯৬৭ াদম াবডবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু 

ওদভ। প্রবঢষ্ঠাদটি য়লবোদ , য়বওং  ববব উৎধাতদ ওদভ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম 

৪০৩৩৭.৬৩ মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ৪৮২৫ য়ফ. ঝদ এং প্রকৃঢ উৎধাতয়দভ ধবভফাড 

বঙম ৩৫৭১.৭৭ য়ফ.ঝদ । ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ আষ্টাদ প জুট লমলস লললমটটড  এ ওদফ প বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ১২২৮ চদ ।  

 

াভডী - ১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

                                       (মক্ষ ঝাওা) 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ৭০৭৮.৪১ ৭৪৭১.৮৮ ৬১৪৭.৮৬ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২২৫৮.৪৬ ২৯৪৭.২৩ ২৩৭৮.০৬ 

ংদবাবচঢ মূে ৪৮১৯.৯৫ ৪৫২৪.৬৫ ৩৭৬৯.৮ 

 

 াভডী -১ এ আষ্টাদ প জুট লমলস লললমটটড এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী- ১ এ য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৫.৫৬% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৩.১৫% হ্রা 

য়ধদেদঙ। ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৩.০৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫.৩% বৃবি য়ধদেদঙ।  নদম 

ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬.১৩% এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ২১.৭৯% হ্রা য়ধদেদঙ। 
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বনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাবচঢ মূে                             x                                 বক্রে                                                      

                                    বক্রে                                               য়ফাঝ চদযবি 

               (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                                  (চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বা ভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ াফণ পদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা 

প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । াভডী -  ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধা তদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ ।  

 

 

াভডী-২ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ১২৫৯ ১১৯০ ১২২৮ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ৩.৮৩ ৩.৮০ ৩.০৭ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% ৬৮.০৯ ৬০.৫৬ ৬১.৩২ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ৫.৬২ ৬.২৮ ৫.০১ 

 

আষ্টাদ প জুট লমলস লললমটটড এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভভ ৭.৫৩%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬.৭৭% হ্রা য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ বক্রে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভভ ১১.৭৪% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১০.৮৫% হ্রা য়ধদেদঙ ।   
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াভডী – ৩ 

 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে% ২৩.৮৯ ৩০.৫৫ ২৮.০৪ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে% ৩.০৮ ৩.৪১ ৪.১ 

বযল্পচবদঢ ব্যে% ৪.৯৩ ৫.৪৯ ৬.৫৪ 

য়ফাঝ ব্যে% ৩১.৯১ ৩৯.৪৪ ৩৮.৬৮ 

ংদবাবচঢ মূে% ৬৮.০৯ ৬০.৫৬ ৬১.৩২ 

য়ফাঝ বক্রে% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

আষ্টাদ প জুট লমলস লললমটটড এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ 

লাদভভ াভডী- ৩ বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬.৬৬% এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪.১৫% বৃবি য়ধদেদঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ০.৩৩% 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১.০২% বৃবি য়ধদেদঙ । বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

০.৫৬% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১.৬১% বৃবি য়ধদেদঙ। নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ৭.৫৩% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬.৭৭% বৃবি য়ধদেদঙ। নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ  ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৭.৫৩% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬.৭৭% হ্রা য়ধদেদঙ।     

 

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                    ( কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৪ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

বভড 

 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ২৬৪২.৯২ ২৫৫৯.৯৮ ২৪৪০.৭৪ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ১.৮২ ১.৭৭ ১.৫৪ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ৩.৮৩ ৩.৮০ ৩.০৭ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ২.১০ ২.১৫ ১.৯৯ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ২.৭৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৩.৭৪% হ্রা য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ২.৩৮% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫.২৩% হ্রা য়ধদেদঙ।    

 
 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ২.১০ ২.১৫ ১.৯৯ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ১.৮২ ১.৭৭ ১.৫৪ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ৫.৪৮ ৫.৬৫ ৬.৪৭ 

 

 

াভডী-৫ এ আষ্টাদ প জুট লমলস লললমটটড এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড য়তঔা বাে 

য়ব, ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ  ২.৩৮% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫.২৩% 

হ্রা য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ  ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ। 
ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৩.১৯% এং 

১৮.০৭% বৃবি য়ধদেদঙ। 
বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 

 

-৪৩- 

 



মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধা তদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী- ৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

 

 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ৩৭২০.০৫ ৩৬৯১.৪৩ ৪০৩৩৭.৬৩ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ১.৩০ ১.২৩ ০.০৯ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ৩.৮৩ ৩.৮০ ৩.০৭ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ২.৯৫ ৩.১০ ৩২.৮৫ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য  ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভভ ০.৭৮/% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৯.৮৪% হ্রা য়ধদেদঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে প্র বঢষ্ঠাদটিভ স্থােী মূমথদ আদদঝদবটি 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ  বণাক্রদফ ৫.০৮% এং ১০১৩.৫৬% বৃবি য়ধদেদঙ।   

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                       x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                           স্থােী মূমথদ 

                    (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                  (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্র বনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

 

-৪৪- 



াভডী-৭ 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ৩.২৬ ৪.৭৬ ৩.৫৫ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) ২১৭৩.৭৭ ১৯৫৯.৯১ ১৩২৫.৫১ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ ৫৮.৪৩ ৫৩.০৯ ৩.২৯ 

প্রবনঝ ফাবচপদ ৩০.৭১ ২৬.২৩ ২১.৫৬ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ১.৯০ ২.০২ ০.১৫ 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব, আষ্টাদ প জুট লমলস লললমটটড এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদেভ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ থদাত্মও বঙম। প্রবনটিববমটি নুধাঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে  ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ হ্রা য়ধদেদঙ। ধভবতদও প্রবনঝ ফাবচপদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ১৪.৫৯% 

এং ২৯.৭৯% হ্রা য়ধদেদঙ। মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢদতদাথীদ ফদে  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে  

২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৬.৩১% বৃবি এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৯২.১১% হ্রা য়ধদেদঙ।  
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ফবতদা জুঝ আণ্ডাবিচ বমবফদঝট  

বযপুভ, দভবংতী  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 

 

মলদনা জুট ইন্ডালিজ লললমটটড াংমাদতয জুঝ বফম  ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম । এআ 

ধাঝওমটি ওাভাভ ঘভ , বযপুভ, দভবংতীদঢ ১৯৯৮ াদম স্থাধদ ওভা লে ।  বফমটি ১৯৯৯ াদম াবডবচযওপাদ উৎধাতদ শুরু ওদভ। 

প্রবঢষ্ঠাদটি জুঝ আোদ প, জুঝ ব্যাক এং জুঝ ক্লণ  উৎধাতদ ওদভ। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম 

১০৮২ মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ উৎধাতদ মক্ষযফাো বঙম ৫৯৬৯ য়ফ. ঝদ এং প্রকৃঢ উৎধাতয়দভ ধবভফাড  বঙম 

৬২৩৬ য়ফ.ঝদ । ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ মলদনা জুট ইন্ডালিজ বমবফদঝট এ ওদফ প বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ৮৮০ চদ ।  

 

াভডী - ১ 

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

                                       (মক্ষ ঝাওা) 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ৬৫৭৬.০০ ৫১২২.০০ ৫৮৬৩.০০ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ৮৬২.০০ ১৪২২.০০ ৩৭১০.০০ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাঢ% ৫৭১৪.০০ ৩৭০০.০০ ২১৫৩.০০ 

 

 াভডী -১ এ মলদনা জুট ইন্ডালিজ লললমটটড এভ ংদবাবচঢ মূে বদরূধড ওভা লদেদঙ । াভডী- ১ এ য়তঔা বাে য়ব, প্রবঢষ্ঠাদটিভ 

বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ২২.১১% ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১০.৮৪% বৃবি য়ধদেদঙ।  

ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যা ন্য ঔভঘ  ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৬৪.৯৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৩৩০.৩৯% বৃবি য়ধদেদঙ।  নদম 

ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩৫.২৫% এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ৬২.৩২% হ্রা য়ধদেদঙ।    

 

-৪৬- 



বনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাবচঢ মূে                             x                                বক্রে                                                      

                                    বক্রে                                              য়ফাঝ চদযবি 

                  (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                              ( চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ াফণ পদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা 

প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । াভডী -  ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ ।  

 

াভডী-২ 
 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ৯০৬ ৯৬৩ ৮৮০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ৬.৩১ ৩.৮৪ ২.৪৫ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% ৮৬.৮৯ ৭২.২৪ ৩৬.৭২ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ৭.২৬ ৫.৩২ ৬.৬৬ 

 

মলদনা জুট ইন্ডালিজ লললমটটড  এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ শ্রফ উৎধাতদযীম ঢা বণাক্রদফ ৩৯.১৪% এং ৬১.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ।  ংদবাবচঢ মূদে ভ 

ফাবচপদ ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ১৪.৬৫%  ৫০.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ । চদপ্রবঢ বক্রে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২৬.৭২%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৮.২৬% হ্রা য়ধদেদঙ।    
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াভডী – ৩ 

 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে% 
০.০২ ৭.৯৯ ৪৫.৪৭ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে% 
৪.২ ৫.৯৪ ৫.৭৬ 

বযল্পচবদঢ ব্যে% 
৮.৯০ ১৩.৮৪ ১২.০৪ 

য়ফাঝ ব্যে% 
১৩.১১ ২৭.৭৬ ৬৩.২৮ 

ংদবাবচঢ মূে% 
৮৬.৮৯ ৭২.২৪ ৩৬.৭২ 

য়ফাঝ বক্রে% 
১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

মলদনা জুট ইন্ডালিজ লললমটটড  এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘাফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ 

লাদভভ াভডী-৩ বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৭.৯৭% এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ ৪৫.৪৬% বৃবি য়ধদেদঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

বণাক্রদফ ১.৭৪% এং ১.৫৬% বৃবি য়ধদেদঙ। বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৪.৯৪% এং ৩.১৪% বৃবি য়ধদেদঙ। নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

১৪.৬৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৫০.১৭% বৃবি য়ধদেদঙ।  নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ  ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ১৪.৬৫% এং ৫০.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ।     

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                          ÷                             শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                    ( কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা এং  শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

-৪৮- 

 



াভডী-৪ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

বভড 

 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৪৮২.০০ ৪৯৭.০০ ৫১৮.০০ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ১১.৮৫ ৭.৪৪ ৪.১৬ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ৬.৩১ ৩.৮৪ ২.৪৫ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ০.৫৩ ০.৫২ ০.৫৯ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বাে , প্রবঢয়বাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৩৭.২% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬৪.৮৯% হ্রা য়ধদেদঙ। ধভবতদও শ্রফ উৎধাতদযীমঢা 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ৩৯.১৪% এং ৬১.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ শ্রফ  

ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১.৮৮% হ্রা য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১১.৩২% বৃবি য়ধদেদঙ।     

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ০.৫৩ ০.৫২ ০.৫৯ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ১১.৮৫ ৭.৪৪ ৪.১৬ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ৮.৪৪ ১৩.৪৩ ২৪.০৬ 

 

াভডী-৫ এ মলদনা জুট ইন্ডালিজ লললমটটড  এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১.৮৮% হ্রা য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

১১.৩২% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙভ বণাক্রদফ 

৩৭.২১% এং ৬৪.৮৯% হ্রা য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূে  নুধাদঢ শ্রফ ব্যে  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

৫৯.১২% ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৮৫.০৭% বৃবি য়ধদেদঙ।     
 

বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                              ÷                         স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদয়ঝদবটি) 

 

 

-৪৯- 

 



মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য  াভডী-৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ৯০৯.০০ ৯৪৩.০০ ১০৮২.০০ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ৬.২৯ ৩.৯২ ১.৯৯ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ৬.৩১ ৩.৮৪ ২.৪৫ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) 
১.০০ ০.৯৮ ১.২৩ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ  ঢথ্য ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ৩৭.৬৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬৮.৩৬% হ্রা য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩৯.১৪% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৬১.১৭% হ্রা য়ধদে য়ঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে প্রবঢষ্ঠাদটিভ  স্থােী 

মূমথদ আদদঝদবটি ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ২% হ্রা য়ধদেদঙ  এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৩% বৃবি 

য়ধদেদঙ।   

 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                       x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                           স্থােী মূমথদ 

                    (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                  (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববম টি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

-৫০- 

 



াভডী-৭ 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ১২০.০০ ১১৩.০০ ১১৪.০০ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) ৫১১২.০০ ৩০৯০.০০ ১৫২১.০০ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ ৫৬২.৩৮ ৩২৭.৬৮ ১৪০.৫৭ 

প্রবনঝ ফাবচপদ ৭৭.৭৪ ৬০.৩৩ ২৫.৯৪ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ৭.২৩ ৫.৪৩ ৫.৪২ 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব, মলদনা জুট ইন্ডালিজ লললমটটড এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদেভ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ থদাত্মও বঙম। প্রবনটিববমটি নুধাঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে  ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

৪১.৭৩%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭৫.০০% হ্রা য়ধদেদঙ। ধভবতদও প্রবনঝ ফাবচপদ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে  ২০১৬-১৭  

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ২২.৩৯% এং ৬৬.৬৩% হ্রা য়ধদেদঙ। মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , প্রবঢদতদাথীদ 

ফদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ২৪.৮৯% এং ২৫.০৩% হ্রা য়ধদেদঙ।  
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ফেফদবংল জুঝ বফম বমবফদঝট  

যমু্ভকঞ্জ, ফেফদবংল 

 

 

 
প্রবঢষ্ঠাদ ধবভবঘবঢঃ 

 

ফেফদবংল জুঝ বফম বমবফদঝট াংমাদতয জুঝ বফম ওদধ পাদভযদ (বদচএফব) এভ বদেন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম  বঙম। 

ধাঝওমটি ১৯৬৮ াদম যমু্ভকঞ্জ, ফেফদবংল য়চমাে স্থাধদ ওভা লে । বফমটি ১৯৬৮ াদম স্থাধদ ওভা লদম াবডবচযওপাদ উৎধাতদ 

শুরু লে  ১৯৭৪ াদম। ভওাভ বভািীেওভড দীবঢফামাভ থীদদ ধাঝওমটি শ্রবফও  ওফ পঘাবভদতভ ফােদফ ধবভঘামদা ওভাভ চন্য 

লস্তান্তভ ওভা লে। ঢপফাদদ ধাঝওমটি াংমাদতয জুঝ বফম এদাবদেযদ (বদচএফএ) এভ বদেন্ত্রদাথীদ এওটি ধাঝওম বলদদ 

ধবভঘাবমঢ লদে । এআ ধাঝওমটি  প্রবঢষ্ঠাদটি য়লবোদ  (ওাধি  ব্যাক )   য়বওং (ওাধি  ব্যাক ) এং টুোআদ উৎধাতদ ওদভ । 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ য়ফাঝ স্থােী িদতভ ধবভফাদ বঙম ১৩১১৪.০৯ মক্ষ ঝাওা। প্রবঢষ্ঠাদটিভ ২০১৭-১৮ ণ পঙদভভ প্রকৃঢ 

উৎধাতদ বঙম ৪৪৪৮.৪০ য়ফ.ঝদ বাভ মূে প্রাে ৩৩২২.৯৭ মক্ষ ঝাওা । ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ফেফদবংল জুঝ বফম বমবফদঝট এ ওদফ প 

বদদোবচঢ য়ফাঝ চদযবি বঙম ১১১১ চদ ।   

াভডী – ১  

ংদবাবচঢ মূদেভ উধাত 

                                                                                                                                         (মক্ষ ঝাওা)  

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

বক্রে  ন্যান্য উৎ লদঢ অে ৩১৪১.৫৯ ৪২০৪.১৫ ৩০৫০.৮৭ 

ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ ২৯০৪.৮৯ ২৯২৫.৯১ ২৪৬০.৯০ 

ংদবাবচঢ মূে ২৩৬.৭০ ১২৭৮.২৪ ৫৮৯.৯৭ 
  

াভডী - ১ এ ফেফদবংল জুঝ লমলস লললমটটড এভ ংদবাবচঢ  মূে বদরূ ধড ওভা লদেদঙ । াভডী- ১ এ য়তঔা বাে য়ব , 

প্রবঢষ্ঠাদটিভ বক্রেমব্দ অে ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ৩৩.৮২% বৃবি য়ধদেদঙ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

২.৮৯% হ্রা য়ধদেদঙ।  

-৫২- 



ধভবতদও ওাঁঘাফাম  ন্যান্য ঔভঘ  ২০১৬-১৭ ণ প ঙদভ ০.৭২% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১৫.২৮% হ্রা 

য়ধদেদঙ।  নদম ংদবাবচঢ মূদেভ য়ক্ষদে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ প ঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ এং ২০১৭-

১৮ ণ পঙদভ ংদবাবচঢ মূে বণাক্রদফ ৪৪০.০৩%  ১৪৯.২৫% বৃবি য়ধদেদঙ।    

  

বনকাভ-  ১.০ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রবফদওভ ংখ্যা 

(শ্রফ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

     

        ংদবাবচঢ মূে                                x                              বক্রে                                                      

                                    বক্রে                                              য়ফাঝ চদযবি 

              (ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ)                                                   (চদ প্রবঢ বক্রে) 

 

  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.০) 

 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ণা চদ প্রবঢ ংদবাবচঢ মূে দ্বাভা শ্রবফও ংখ্যা  নুধাদঢ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদদভ িত সৃবষ্টভ াফণ পদও 

বুছাে ।  আলা উৎধাতদযীমঢা ধবভফাদধভ এওটি ধিবঢ । আলা প্রবঢষ্ঠাদদভ ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ এং চদ প্রবঢ বক্রে দ্বাভা 

প্রপাবঢ বা বনকা ভ ১.০ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । াভডী- ২ এ প্রবঢষ্ঠাদদভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ লাভ য়তঔাদদা  লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ 

প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ বদেরড ওভা লদেদঙ ।  

 

াভডী-২ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ  

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদযবি(ংখ্যা) ৭৭৭ ৯৩২ ১১১১ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা(মক্ষ ঝাওাে) ০.৩০ ১.৩৭ ০.৫৩ 

ংদবাবচঢ মূদেভ ফাবচপদ% ৭.৫৩ ৩০.৪০ ১৯.৩৪ 

চদপ্রবঢ বক্রে (মক্ষ ঝাওাে) ৪.০৪ ৪.৫১ ২.৭৫ 

 

ফেফদবংল জুট লমলস লললমটটড এভ  শ্রফ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ াভডী- ২ এ য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ 

তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ শ্রফ উৎধাতদযীমঢা ৩৫৬.৬৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭৬.৬৭% বৃবি য়ধদেদঙ । ংদবাবচঢ মূদেভ 

ফাবচপদ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২২.৮৭%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১১.৮১% বৃবি য়ধদেদঙ । চদপ্রবঢ বক্রে 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১১.৬৩% বৃবি য়ধদেদঙ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৩১.৯৩% হ্রা য়ধদেদঙ। 

 

 

 

 

 

 

-৫৩- 

 



াভডী – ৩ 

 

বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে এং ওাঁঘাফাম,বদুযৎ  ন্যান্য ঔভদঘভ লাভ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ওাঁঘাফাম ব্যে% ৮০.০৯ ৫৯.৪৩ ৬৫.৮৬ 

বদুযৎ  ন্যান্য জ্বামাবদ ব্যে% ৪.৬৭ ৪.২৭ ৬.১৫ 

বযল্পচবদঢ ব্যে% ৭.৭১ ৫.৯০ ৮.৬৫ 

য়ফাঝ ব্যে% ৯২.৪৭ ৬৯.৬০ ৮০.৬৬ 

ংদবাবচঢ মূে% ৭.৫৩ ৩০.৪০ ১৯.৩৪ 

য়ফাঝ বক্রে% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

  

ফেফদবংল জুট লমলস লললমটটড এভ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূে ওাঁঘা ফাম এং বদুযৎ  ন্যান্য ঔভঘ  লাদভভ াভডী-৩ 

বদেরদড য়তঔা বাে য়ব , ওাঁঘাফাম াত ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ২০.৬৬% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

১৪.২৩% হ্রা য়ধদেদঙ । বদুযৎ  জ্বামাবদ ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ০.৪০% হ্রা য়ধদেদঙ  এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১.৪৮% বৃবি য়ধদেদঙ । বযল্পচবদঢ ব্যে ঔাদঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ১.৮১% হ্রা 

য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ০.৯৪% বৃবি য়ধদেদঙ । নদম য়ফাঝ ব্যদেভ য়ক্ষদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ২২.৮৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১১.৮১% হ্রা য়ধদেদঙ।  নমশ্রুবঢদঢ বক্রে বলদদ ংদবাবচঢ মূদেভ ধবভফাদ  ২০১৫-

১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ বণাক্রদফ ২২.৮৭% এং ১১.৮১% বৃবি য়ধদেদঙ।    

 

 

বনকাভঃ ১.১ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

শ্রফ ব্যে 

(প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে) 

 

 

        

       ংদবাবচঢ মূে                             ÷                              শ্রফ ব্যে                                                      

                               য়ফাঝ চদযবি                               য়ফাঝ চদযবি 

                (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                                       (কি শ্রফ ব্যে) 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ (বনকাভ ১.১) 

  

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ মদঢ ংদবাবচঢ মূে  য়ফাঝ চদযবিভ য়ঢদদভ নুধাঢদও বুছাে । ণ পাৎ 

প্রবঢদবাবকঢামূমওপাদ বদম্ন য়ঢদ ণা শ্রবফদওভ তক্ষঢা  বদপুণ্যঢাভ নুধাদঢ য়ঢদ । শ্রফ উৎধাতদযীমঢা  এং শ্রবফদওভ কি 

য়ঢদ বনকাভ ১.১ এভ ফােদফ বদেরড ওভা লদেদঙ এং প্রবঢষ্ঠাদ লদঢ প্রাপ্ত ঢদথ্যভ বপবতদঢ প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

াভডী-৪ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  

 

 

 

-৫৪- 



াভডী-৪ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ 

বভড 
ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

য়ফাঝ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ৫৮৫.৯১ ৯৩৭.৬৭ ১০৫২.১৫ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.৪০ ১.৩৬ ০.৫৬ 

শ্রফ উৎধাতদযীমঢা (মক্ষ ঝাওাে) ০.৩০ ১.৩৭ ০.৫৩ 

চদপ্রবঢ শ্রফব্যে (মক্ষ ঝাওাে) ০.৭৫ ১.০১ ০.৯৫ 

 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যদেভ নুধাঢ াভডী -৪ বদেরদড য়তঔা বা ে, প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে  বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ 

ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ২৪০% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪০% বৃবি য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৩৫৬.৬৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭৬.৬৭% বৃবি য়ধদেদঙ। চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে 

২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ৩৪.৬৬% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৬.৬৭% বৃবি য়ধদেদঙ।   

 

াভডী-৫ 

উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও নুধাঢ 

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে(মক্ষ ঝাওাে) ০.৭৫ ১.০১ ০.৯৫ 

প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে নুধাঢ ০.৪০ ১.৩৬ ০.৫৬ 

ংদবাবচঢ মূে নুধাদঢ শ্রফ ব্যে ২.৪৭ ৭.৩৩ ১.৭৮ 

 

  াভডী-৫ এ ফেফদবংল জুট লমলস লললমটটড এভ উৎধাতদযীমঢাভ বলঢ িৃি শ্রফ ব্যদেভ তুমদামূমও ঢথ্য বদেরদড 

য়তঔা বাে য়ব , ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে চদপ্রবঢ শ্রফ ব্যে ধভঢী ঙভ ণ পাৎ ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩৪.৬৬% এং ২০১৭-১৮ 

ণ পঙদভ ২৬.৬৭% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদবাবকঢামূমও শ্রফ ব্যে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ২৪০% এং 

২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৪০% বৃবি য়ধদেদঙ। ংদবাবচঢ মূে  নুধাদঢ শ্রফ ব্যে  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

৭০.৩৬%  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৭.৯৫% হ্রা য়ধদেদঙ।  
 

বনকাভঃ ১.২ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

ংদবাবচঢ মূে 

স্থােী মূমথদ 

(মূমথদ উৎধাতদযীমঢা) 

 

 

    

        ংদবাবচঢ মূে                              ÷                        স্থােী মূমথদ                                                      

                             য়ফাঝ চদযবি                              য়ফাঝ চদযবি 

               (শ্রফ উৎধাতদযীমঢা)                                               (স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটি) 

-৫৫- 

 



মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ (বনকাভ ১.২) 

 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ মদঢ স্থােী মূমথদদভ ব্যলাদভভ ফাোদও বুছাে ।  এভ বদপুণ্যঢা বদপপভ ওদভ শ্রফ 

উৎধাতদযীমঢা এং স্থােী মূমথদদভ আদদঝদবটিভ উধভ বা বনকাভ ১.২ এ য়তঔাদদা লদেদঙ । মূমথদ উৎধাতদযীমঢা ঢথ্য াভডী- ৬ এ 

য়তঔাদদা লদেদঙ । 

 

াভডী-৬ 

মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ নুধাঢ 

  

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

স্থায়ী সম্পদ (লক্ষ টাকায়) ১৩০৪২.২৬ ১৩১০৫.৬৫ ১৩১১৪.০৯ 

মূলধন উৎাদনশীলতা নুধাঢ ০.০২ ০.১০ ০.০৪ 

শ্রম উৎাদনশীলতা(লক্ষ টাকায়) ০.৩০ ১.৩৭ ০.৫৩ 

মূলধন আদদঝদবটি (লক্ষ টাকায়) ১৬.৭৯ ১৪.০৬ ১১.৮০ 

 

াভডী-৬ এ মূমথদ উৎধাতদযীমঢাভ ঢথ্য ধব পাদমাঘদাে য়তঔা বাে য়ব , বপবত ঙভ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ  তুমদাে ২০১৬-১৭ 

ণ পঙদভ ৪০০% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১০০% বৃবি য়ধদেদঙ। ধবভতদও শ্রফ উ ৎধাতদযীমঢা ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩৫৬.৬৭% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭৬.৬৭% বৃবি য়ধদেদঙ। প্রবঢদতদাথীদ ফদে প্রবঢষ্ঠাদটিভ  স্থােী মূমথদ 

আদদঝদবটি ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভভ ১৬.২৫% এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ২৯.৭২% হ্রা য়ধদেদঙ, বা 

ক্রফান্বদে বদম্নমুঔী প্রডঢা মক্ষয ওভা বাে।  
 

বনকাভঃ ১.৩ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

ধাদভটিং প্রবনঝ 

স্থােী মূমথদ 

(প্রবনটিববমটি) 

 

 

 

 ধাদভটিং প্রবনঝ                        x                                  বক্রে 

                      বক্রে                                                            স্থােী মূমথদ 

                      (ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ)                                                (মূমথদ ঝাড পপাভ) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ (বনকাভ ১.৩) 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ মদঢ ধাদভটিং প্রবনঝ এং স্থােী মূমথদদভ নুধাঢদও বুছাদ লদেদঙ । এ নুধাঢ বদদত পয ওদভ য়ব , 

বওপাদ এওটি প্রবঢষ্ঠাদদভ প্রবনটিববমটি মূমথদ বঢভীদঢ ালায্য ওদভ । এ নুধাঢ মূমথদ ঝাড পপাভ এং ধাদভটিং প্রবনঝ ফাবচপদ 

দ্বাভা প্রপাবঢ বা বনকাভ ১.৩ এ য়তঔাদদা লদেদঙ ।  
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াভডী-৭ 

 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ 

বভড 

ণ প ঙভ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ঘে (মক্ষ ঝাওাে) ৪৩৪.২৪ ৪১৩.৩০ ৩৮৯.৫৮ 

ধাদভটিং প্রবনঝ (মক্ষ ঝাওাে) -৭৮৩.৪৫ -৭২.৭৩ -৮৫১.৭৬ 

প্রবনটিববমটি নুধাঢ -৬.০১ -০.৫৫ -৬.৪৯ 

প্রবনঝ ফাবচপদ -২৪.৯৪ -১.৭৩ -২৭.৯২ 

মূমথদ ঝাদ পপাভ (মক্ষ ঝাওাে) ০.২৪ ০.৩২ ০.২৩ 

 

াভডী-৭ এ য়তঔা বাে য়ব , ফেফদবংল জুট লমলস লললমটটড এভ প্রবঢদতদাথীদ ফদেভ বপবত ঙভ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ 

এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ধাদভটিং প্রবনঝ ঋদাত্বও বঙম। প্রবনটিববমটি নুধাঢ ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ 

৯০.৮৫% বৃবি য়ধদেদঙ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ৭.৯৮% হ্রা য়ধদেদঙ। ধভবতদও প্রবনঝ ফাবচপদ  ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুম দাে 

২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৯৩.০৬% বৃবি য়ধদেদঙ  ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ ১১.৯৫% হ্রা য়ধদেদঙ। মূমথদ ঝাড পপাভ ঢথ্য বদেরদড য়তঔা 

বাে য়ব, প্রবঢদতদাথীদ ফদে ২০১৫-১৬ ণ পঙদভভ তুমদাে ২০১৬-১৭ ণ পঙদভ ৩৩.৩৩% বৃবি য়ধদেদঙ এং ২০১৭-১৮ ণ পঙদভ 

৪.১৭% হ্রা য়ধদেদঙ।   
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ধবভবযষ্ট -‘ও’  

প্রবঢদতদাথীদ ধাঝওম মূদলভ দাফ  ঠিওাদা 

 

 

 প্রবঢষ্ঠাদদভ  দাফ     ঠিওাদা       বদেন্ত্রদওাভী ংস্থা 

 

১। বত বক্রদন্ট জুঝ বফমস্  য়ওািাবদ বমঃ  যলভ ঔাবমযপুভ, খুমদা    বদচএফব 

২। াকতাত-ঠাওা ওাদধ পঝ নযাটভী   উতভ ওািমী, ঘিগ্রাফ   বদচএফব 

৩। য়তৌমঢপুভ জুঝ বফমস্  বমঃ   যলভ ঔাবমযপুভ, খুমদা    বদচএফব 

৪। এফ এফ জুঝ বফমস্  বমঃ   াযাবিো, ঘট্টগ্রাফ   বদচএফব 

৫। অভ অভ জুঝ বফমস্ বমঃ   াঁযািীো,ীঢাকুন্ড, ঘট্টগ্রাফ  বদচএফব 

৬। চাঢীে জুঝ বফমস্  বমঃ    ভােপুভ, বভাচকঞ্জ    বদচএফব 

৭। আষ্টাড প জুঝ বফমস্ বমঃ   অঝভা বযল্প এমাওা, খুমদা   বদচএফব 

৮। ফবতদা জুঝ আণ্ডাবিচ বমঃ   বযপুভ, দভবংতী    বদচএফএ  

৯। ফেফদবংল জুঝ বফমস্ বমঃ   যমু্ভকঞ্জ, ফেফদবংল   বদচএফএ  
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ধবভবযষ্ট-‘ঔ’  

চাঢীে উৎধাতদযীমঢা ধবভরত (এদবধব) 

০১। ফাদদীে ফন্ত্রী, বযল্প ফন্ত্রডামে                    পাধবঢ 

০২। ফাদদীে প্রবঢফন্ত্রী, বযল্প ফন্ত্রডামে                   ল পাধবঢ 

০৩। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ, কৃবর ফন্ত্রডামে, াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।   তস্য 

০৪। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ, বযল্প ফন্ত্রডামে,  ৯১, ফবঢবছম া/এ, ঠাওা ।   তস্য 
০৫। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ, ধবভওল্পদা বপাক, ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামে, য়যদভ াংমা দকভ, ঠাওা । তস্য 
০৬। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ, স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামে, াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।   তস্য 
০৭। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,  াবডচয ফন্ত্রডামে, াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।   তস্য 
০৮। বঘ,ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,   িও ধবভলদ  ফলািও বপাক,    তস্য 

িও ধবভলদ  য়তু ফন্ত্রডামে, াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।       

০৯। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,  জ্বামাদী  ঔবদচ িত বপাক, বদুযৎ জ্বামাদী     তস্য 
ঔবদচ িত ফন্ত্রডামে,াংমাদতয, বঘামে, ঠাওা।        তস্য 

১০। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,   বদুযৎ বপাক, বদুযৎ জ্বামাদী  ঔবদচ িত ফন্ত্রডামে, 

াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।         তস্য  

১১। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,  শ্রফ  ওফ পংস্থাদ ফন্ত্রডামে,াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।  তস্য 
১২। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,  ঢথ্য ফন্ত্রডামে,াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।   তস্য 
১৩। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,  ধবভংখ্যাদ  ঢথ্য ব্যস্লাধদা বপাক,ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামে।  তস্য 
১৪। ববদেভ বঘ/ বঘ/ পাভপ্রাপ্ত বঘ,  ধবভদয, দ  চমায়ু ধবভঢপদ ফন্ত্রডামে,    তস্য 

াংমাদতয বঘামে, ঠাওা ।          
১৫। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, এএফআ নাউদন্ডযদ,ভয়েম ঝাোভ ৪, ধান্থধণ, ঠাওা-১২১৫।           তস্য 

১৬। উধাঘাব প, াংমাদতয প্রদওৌযম  প্রযুবি বশ্ববযামে , ঠাওা।      তস্য 

১৭। উধাঘাব প, াংমাদতয কৃবর বশ্ববযামে, ফেফদবংল । 

১৮। এবক্সবওউটিপ য়ঘোভম্যাদ, য়ধচা ওফদপ্ল্ক্স, লাউচ দং-১৯/বট, য়ভাট দং-৬, থাদফবন্ড, ঠাওা ।  তস্য 

১৯। পাধবঢ,াংমাদতয ণ পদীবঢ বফবঢ, ৪/ব আস্কাঝদ কাদট পদ য়ভাট, ঠাওা-১০০০।    তস্য 

২০। পাধবঢ, আবঞ্জবদো প আদবষ্টটিউযদ  াংমাদতয, ভফদা, ঠাওা।     তস্য 

২১। পাধবঢ, াংমাদতয রথ বযল্প বফবঢ, দাপাদা উফাদ @ বমংও(য়মদম-৪),          তস্য 

ীভ উতফ ফীভ যওঢ  এবপবদউ, য়ঢজঁকা গুমযাদ বমং য়ভাট,ঠাওা-১২০৮। 
২২। পাধবঢ, য়নটাদভযদ  াংমাদতয য়ঘম্বাভ  ওফা প যান্ড আন্ডাবি , ৬০, ফবঢবছম া/এ, ঠাওা ।  তস্য 

২৩। পাধবঢ, াংমাদতয এফপ্ল্ো প য়নটাদভযদ, য়ঘম্বাভ ববডং, ১২২-১২৪, ফবঢবছম া/এ, ঠাওা ।  তস্য 

২৪। পাধবঢ, ঠাওা য়ঘম্বাভ  ওফা প যান্ড আন্ডাবি, ৬৫-৬৬, ফবঢবছম া/এ, ঠাওা ।   তস্য 

২৫। পাধবঢ, াংমাদতয য়ঘম্বাভ  আন্ডাবি, ববঅআব পদ, ৩০-৩১ বতমকুযা া/এ, ঠাওা ।   তস্য 

২৬। পাধবঢ, াংমাদতয ধাঝওম বফবঢ,অতফচীদওাঝ প (৪ণ প ঢমা)ফবঢবছম া/এ, ঠাওা ।   তস্য 

২৭। পাধবঢ, াংমাদতয জুঝ বিদা প এদাবদেযদ, ৫৫/এ, পুভাদা ধল্টদ, ঠাওা ।    তস্য 

২৮। পাধবঢ, াংমাদতয স্ত্রওম বফবঢ, আউবদও য়িট য়ন্টাভ, য়মদপম-৮, ৮- ধান্থধণ, ঠাওা ।   তস্য 

২৯। পাধবঢ,  চাঢীে ক্ষুদ্র   কুটিভ বযল্প বফবঢ, াংমাদতয (দাব), য়ফচাল উবদ্দদ প্ল্াচা,    তস্য 

৯১, বদউ াকুপমাভ য়ভাট, ঠাওা । 
৩০। পাধবঢ,াংমাদতয কাদফ পন্ট ম্যানুনযাওঘাবভং এন্ড এক্সদধাঝ পাভ এদাবদেযদ, ববচএফআএ ওফদধক্স  তস্য 

৭/৭এ, য়টভ-১৭ , ব্ও-এআঘ োদ, উভা,  ঠাওা।                                                                               

৩১। পাধবঢ,াংমাদতয দীঝ ম্যানুনযাওঘাভা এন্ড এক্সদধাঝ পাভ এদাবদেযদ, ২৩৩/১, বব য়ভাট,   তস্য 

য়প্র ক্লা ববডং, দাভােদকঞ্জ-১৪০০ । 
৩২। পাধবঢ, আবঞ্জবদোবভং বযল্প ফাবমও বফবঢ, ৩৮, টিপু সুমঢাদ য়ভাট, ঠাওা ।    তস্য 

৩৩। পাধবঢ, াংমাদতয নাবদ পঘাভ এদাবদেযদ, ব/ ৭৭-৭৩ যবধং য়ন্টাভ, গুমযাদ-১, ঠাওা ।   তস্য 

৩৪। পাধবঢ, চাঢীে শ্রবফও মীক, ২৩ ব,ব এবপবদউ, ঠাওা ।      তস্য 

৩৫। পাধবঢ, চাঢীে শ্রবফও ধাটি, ৬৬ ধাআবদোভ য়ভাট, ওাওভাআম, ঠাওা ।    তস্য 

৩৬। পাধবঢ, াংমাদতয য়িট আউবদেদ য়ওন্দ্র ২৩/২, য়ঢাধঔাদা য়ভাট (৪ণ পঢমা), ঠাওা ।   তস্য 

৩৭। পাধবঢ, াংমাদতয য়িট আউবদেদ ংখ, ৮, েন্ধু এবপবদউ (৩ে ঢমা), ঠাওা ।    তস্য 

৩৮। পাধবঢ, এবধ য়াাআটি নভ াংমাদতয, ১০/৭, আওাম য়ভাট, য়ফালাম্মতপুভ, ঠাওা ।   তস্য 

৩৯। ধবভঘামও, এদবধ          তস্য-বঘ  

-৫৯-  



   

 ধবভবযষ্ট-‘ক’ 

 

চাঢীে উৎধাতদযীমঢা ওাব পবদ পালী ওবফটি 

 

 

১। ববদেভ বঘ/বঘ/পাভপ্রাপ্ত বঘ, বযল্প ফন্ত্রডামে                         পাধবঢ 

২। য়ঘোভম্যাদ, াংমাদতয য়ওবফওযাম আন্ডাবিচ ওদধ পাদভযদ      তস্য 

৩। য়ঘোভম্যাদ, াংমাদতয আিাঢ  প্রদওৌযম ওদধ পাদভযদ      তস্য 

৪। য়ঘোভম্যাদ, াংমাদতয ক্ষুদ্র  কুটিভ বযল্প ওদধ পাদভযদ      তস্য 

৫। য়ঘোভম্যাদ, াংমাদতয ধাঝওম ওদধ পাদভযদ       তস্য 

৬। য়ঘোভম্যাদ, াংমাদতয স্ত্রওম ওদধ পাদভযদ       তস্য 

৭। য়ঘোভম্যাদ, াংমাদতয বঘবদ  ঔায বযল্প ওদধ পাদভযদ      তস্য 

৮। বঢবভি-বঘ, (প্র)/যুগ্ম বঘ(প্রযাদ-২) বযল্প ফন্ত্রডামে     তস্য 

৯। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, এএফআ নাউদন্ডযদ, ভদেম ঝাোভ, ধান্থধণ, ঠাওা।   তস্য 

১০। পাধবঢ, য়নটাদভযদ  াংমাদতয য়ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ     তস্য 

১১। পাধবঢ, াংমাদতয এফপ্ল্ো প য়নটাদভযদ        তস্য 

১২। পাধবঢ, াংমাদতয য়ঘম্বাভ  আন্ডাবিচ       তস্য 

১৩। পাধবঢ, য়ফদিাধবমঝদ য়ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ       তস্য 

১৪। পাধবঢ, ঠাওা য়ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ       তস্য 

১৫। পাধবঢ, চাঢীে ক্ষুদ্র্  কুটিভ বযল্প বফবঢ, াংমাদতয (দাব)      তস্য 

১৬। পাধবঢ, াংমাদতয কাদফ পন্ট ম্যানুদনওঘাভা প এন্ড এক্সদধাঝ পা প এদাবদেযদ    তস্য 

১৭। পাধবঢ, াংমাদতয উআদফদ য়ঘম্বাভ  ওফা প এন্ড আন্ডাবিচ (বটবব্উববঅআ), ঠাওা।  তস্য 

১৮। য়প্রবদটন্ট, এবধ য়াাআটি নভ াংমাদতয         তস্য 

১৯। পাধবঢ, চাঢীে শ্রবফও মীক                তস্য 

২০। পাধবঢ, চাঢীে শ্রবফও ধাটি               তস্য 

২১। পাধবঢ, াংমাদতয য়িট আউবদেদ য়ওন্দ্র              তস্য 

২২। ধবভঘামও, ন্যাযদাম য়প্রাটাওটিবপটি ক পাদাআদচযদ (এদবধ)                            তস্য-বঘ 
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ধবভবযষ্ট-‘খ’ 

 

ধাঝ বযল্প ঔাদঢভ উধদতষ্টা ওবফটি 

 

 

১। ধবভঘামও (উৎধাতদ  ধাঝ), াংমাদতয ধাঝওম ওদধ পাদভযদ , ঠাওা।             পাধবঢ 

২। ধবভঘামও, ন্যাযদাম য়প্রাটাওটিবপটি ক পাদাআদচযদ (এদবধ), ঠাওা    তস্য 

৩। যুগ্ম ধবভঘামও, ন্যাযদাম য়প্রাটাওটিবপটি ক পাদাআদচযদ (এদবধ), ঠাওা    তস্য 

৪। পাধবঢ/ফলা-বঘ, াংমাদতয জুঝ বফমস্ এদাবদেযদ (বদচএফএ), ঠাওা   তস্য 

৫। পাধবঢ/ফলা-বঘ, াংমাদতয জুঝ বিদা প এদাবদেযদ (বদচএএ), ঠাওা   তস্য 

৬। পাধবঢ/ফলা-বঘ, াংমাদতয জুঝ গুট এক্সদধাঝা প এদাবদেযদ, ঠাওা    তস্য 

৭। ফলা-ব্যস্থাধও/উধ ফলা-ব্যস্থাধও (উৎধাতদ), াংমাদতয ধাঝওম ওদধ পাদভযদ, ঠাওা  তস্য 

৮। প্রওল্প প্রথাদ, মবঢন াোদী জুঝ বফমস্, য়টফভা, ঠাওা      তস্য 

৯। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, য়াদামী আঁয আন্ডাবিচ বমঃ, ঠাওা     তস্য 

১০। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, চদঢা জুঝ বফমস্ বমঃ, ঠাওা      তস্য 

১১। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, অবওচ জুঝ বফমস্ বমঃ, ঠাওা      তস্য 

১২। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, দোধািা জুঝ বফমস্ বমঃ , ঠাওা      তস্য 

১৩। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, য়ফা প জুঝ বিদা প বমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৪। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, অমলাজ্ব জুঝ বফমস্ বমঃ , ঠাওা      তস্য 

১৫। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, পুামী জুঝ বফমস্ বমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৬। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, লাাদ জুঝ বফমস্ বমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৭। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, ধাভদঝক্স জুঝ বফমস্ বমঃ, ঠাওা      তস্য 

১৮। ব্যস্থাধদা ধবভঘামও, য়ওাোবমটি জুঝ আোদ প বফমস্ বমঃ , ঠাওা     তস্য 

১৯। উর্ধ্পঢদ কদরডা ওফ পওঢপা, ধাঝ বযল্প যাঔা, এদবধ, ঠাওা            তস্য-বঘ 
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                    ধবভবযষ্ট -‘গ’ 

 

ন্যাযদাম য়প্রাটাবওটিবপটি ক পাদাআদচযদ (এদবধ) এভ য়ধযাচীব ব্যবিক প 

 

১। চদা বদবিন্ত কুফাভ য়ধাদ্দাভ      ধবভঘামও (যুগ্ম বঘ)        

২। চদা এ,টি,এফ য়ফাচাদম্মম লও          যুগ্ম-ধবভঘামও (ঃতাঃ) 

৩। চদা য়ফাঃ দচরুম আমাফ       ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফ পওঢপা 

৪। চদা মুলাম্মত অবভপৄজ্জাফাদ      ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফ পওঢপা 

৫। চদা য়ফাঃ নবভত উবদ্দদ       ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফ পওঢপা 

৬। য়ফাঙাম্মৎ নাদঢফা য়কফ           ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফ পওঢপা 

৭। য়ফাঙাঃ অবতা সুমঢাদা            ঊর্ধ্পঢদ কদরডা ওফ পওঢপা 

৮। চদা য়ফাঃ ভাজু অলদফত          কদরডা ওফ পওঢপা  

৯। চদা বভধদ ালা        কদরডা ওফ পওঢপা 

১০। বফজ্ সুভাআো াবভদা       কদরডা ওফ পওঢপা 

১১। চদা য়ফদলতী লাাদ       কদরডা ওফ পওঢপা 

১২। চদা য়ফাঃ ফবদরুজ্জাফাদ              কদরডা ওফ পওঢপা  

১৩। চদা য়ফাঃ অবওবুম লও               কদরডা ওফ পওঢপা  

১৪।  চদা ঢাবভপৄম আমাফ        কদরডা ওফ পওঢপা  

১৫। বফজ্জ নাভচাদা লও        কদরডা ওফ পওঢপা 

১৬। বফজ্ দাবলতা সুমঢাদা ভত্না         কদরডা ওফ পওঢপা (ঘঃ তাঃ) 

১৭। চদা বেত চাদেত-উম আমাফ           কদরডা ওফ পওঢপা (ঘঃ তাঃ) 

১৮। চদা বনদভাচ অলদফত       ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

১৯। চদা য়ফাঃ বভধদ বফো       ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২০। চদা য়ফাঃ বমফদ মাবু        ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২১। চদা য়ফাঃ লাাদ য়ফাো        ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২২। চান্নাতুম য়নভদতৌ        ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৩। বফজ্ দাচমুন্নালাভ         ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৪। চদা এ. এফ. দাআমুভ ভলফাদ       ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৫। চদা এ. এন. এফ লাাদ-উম-ান্না       ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৬। চদা য়ফাঃ ভাবচ য়লাাআদ        ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

২৭। চদা এ. এফ. চীফ উদ্দীদ        ধবভংখ্যাদ ঢথ্যানুন্ধাদওাভী 

-৬২- 


