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�খব� 

 
 

বাংলােদেশর অথ �নীিত �লতঃ �িষ িনভ�র । বাংলােদেশর �িষ প�স�েহর মে� পাট অ�তম। বাংলােদেশর �মাট 

জনসং�ার  �ায় এক প�মাংশ পাট উৎপাদন, পাট �ি�য়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও পাটজাত প� উৎপাদেনর সােথ �ত�� ও 

পেরা� ভােব জিড়ত। তাই বাংলােদেশর জাতীয় অথ �নীিতেত পাট িশে�র ��� অত�ািধক। পাট প� পিরেবশ বা�ব প� িহেসেব 

�িথবী�াপী এখনও সমা�ত। পাট ও পাটজাত �� বাংলােদেশর অ�তম র�ানী প�। গত কেয়ক বছর ধের পাট িশে�র �বেদিশক 

বাজার ম�ার কারেণ এ িশ� মারা�ক ভােব �িত�� হেয়েছ। এই অব�া উে�ারেণর জ� বত�মান সরকার অভ��িরন 

বাজারজাতকরেণর ��ে� ১০� পে� পােটর �মাড়ক �বহার বা�তা�লক কেরেছন। �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েনর ল�� অজ�েন জাতীয় 

অথ �নীিতর এই ����ণ � খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� সরকার �িতবছর ৬ মাচ � তািরেখ জাতীয় পাট িদবস এবং �িতবছর 

অে�াবর মাসেক উৎপাদন মাস িহেসেব �ঘাষণা কেরেছন। ফল�িতেত অিচেরই এই িশ� আবার লাভজনক িশে� পিরণত হেব বেল 

আশা করা যায়।  

 

 এ �িতেবদেন বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন ১০� পাটকল এবং বাংলােদশ �ট িমলস 

এেসািসেয়শন (িবেজএমএ) এর িনয়�নাধীন ২� পাটকলসহ �মাট ১২� পাটকেলর ২০১৪-১৫ হেত ২০১৬-১৭ অথ �বছর পয �� 

িমলিভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, �লধন উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন, জন�িত িব�য়, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় 

�ম �য়, �িফ�িবিল�, অপাের�ং �িফট মািজ�ন ও �লধন টাণ �ওভার পিরমাপ ও িবে�ষণসহ িমলস�েহর গড় �ম উৎপাদনশীলতা, 

�লধন উৎপাদনশীলতা ও জন�িত গড় �ম �েয়র িচ� �কােশর �চ�া করা হেয়েছ ।  

 

 �িতেবদেন �কািশত ত�ািদ ও পয �ােলাচনা হেত পাটকলস�েহর �ব�াপনা ক��প�সহ গেবষক, নীিত-িনধ �ারক ও 

পিরক�নািবদগণ উপ�ত হেবন বেল আমােদর িব�াস । �য সম� পাটকল ত� সরবরাহ কের �িতেবদন ��ত কায ��মেক সহায়তা 

কেরেছন, �স সকল পাটকেলর �ব�াপনা ক��প�সহ িবেজএমিস এবং িবেজএমএ এর ক��প�েক জানাই আ�িরক ধ�বাদ। অ� 

দ�েরর �য সম� �ি�বগ � �িতেবদন �নয়েন অ�া� পির�ম কেরেছন তােদরেকও আমার প� হেত ধ�বাদ। �কাশনার উ�য়েন 

স�ািনত পাঠকেদর �য �কান �িচি�ত মতামত ও �পািরশ সাদের �হণ করা হেব । 
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�ফানঃ ৯৫৬২৮৮৩  
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এ �িতেবদেন য�রা কাজ কেরেছন  
 
 
 

                                        
 

১। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম     পিরক�না, গঠন �ণালী ও ত�াবধান   
�� পিরচালক (অঃ দাঃ)   

২। জনাব �মাঃ আিক�ল হক     ত� িবে�ষণ ও �িতেবদন িলখন                  
গেবষণা কম �কত�া 

৩। িমেসস নািহদা �লতানা র�া   উপা� সং�হ                                            
গেবষণা কম �কত�া 

৪।  িমজ শারমীন আ�ার     �িতেবদন ��ণ                                         
 অিফস সহকাির কাম কি�উটার ��া�িরক 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 
 



 
 
 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 
 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)িশ� ম�ণালেয়র �শাসনাধীন এক� সরকারী দ�র । দ�র�র উে�� ও 
কম �তৎপরতা িন��পঃ 
 
উে��ঃ 

 �হ�র জনেগা�ীর মে� উৎপাদনশীলতােবাধ �ি� করার লে�� উে�া�া (�েমাটার) এর �িমকা পালন করা; 
 

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

 জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ� কারখানা ও �িত�ােনর কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� 
িনয়িমতভােব উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ কম ��চী পিরচালনা করা; 
 

 িশ� কারখানা ও �িত�ােন উৎপাদনশীলতার গিতধারা স��ত রাখার লে�� পরামশ � �সবা ও কনসালেটি�র মা�েম �ভাবক 
বা ক�াটািল� িহসােব দািয়� পালন করা; 
 

 উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� সং�হ সংকলন এবং িবে�ষণসহ �িতেবদন ��ত�ব �ক িবিভ� মহেল িবতরণ করার লে�� 
ত� ভা�ার গঠন করা এবং  
 

 বাংলােদশ এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর িবিভ� কম ��িচ বা�বায়েন �ফাকাল পেয়� এর দািয়� পালন 
করা ।  

 
কম �তৎপরতাঃ 
 

 উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর লে��  KAIZEN কম ��চীর মা�েম কনসালেট�ী �সবা �দান করা; 
 

 উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক �িশ�ণ পিরচালনা করা; 
 

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

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

 আ�জ�ািতক, জাতীয়, আ�িলক ও ��া� �লেভেল উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �সিমনার, িসে�ািজয়াম, কম �শালা ইত�ািদ 
আেয়াজন করা;  
 

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

 উৎপাদনশীলতা সং�া� গেবষণা �িতেবদন �ণয়ন ও �কইস �ািড পিরচালনা করা ।  
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�িতেবদেন �ব�ত অ�পাতস�েহর �া�া 
 

 
১। উৎপাদনশীলতা = �কান উৎপাদনকারী/েসবা �িত�ান �য পিরমান �� বা �সবা উৎপাদন কের থােক ঐ পিরমান �� বা �সবা 

উৎপাদেন �য উপকরণ �য় হয় এ �ইেয়র অ�পাতেক উৎপাদনশীলতা বলা হয় ।  
            উৎপাদন 
  উৎপাদনশীলতা  = ---------- 

            উপকরণ 
২। উৎপাদন (আউট�ট) = উৎপাদন বলেত উৎপািদত �� বা �সবােক �ঝায় । �িতেবদেন সংেযািজত ��েক উৎপাদন 

(আউট�ট) িহেসেব ধরা হেয়েছ ।  
 

৩। সংেযািজত �� = িব�য় +অ�া� আয় +উৎপািদত �ে�র ম�দ পিরবত�ন - �মাট �য় (িশ� ও অ-িশ�জিনত �য়) ।  
 

৪। িশ�জিনত �য় = উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত ক�চামাল , �ালানী �য় ও �ািকং খরচ ।  
 

৫। অ-িশ�জিনত �য় = উৎপাদন �ি�য়ার পেরা� �য়স�হ যথাঃ-��ণ, মেনাহরী, ডাক ও তার, �াংিকং চাজ�, বীমা, পরামশ �ক 
�য়, িহসাব িনকাশ ও  িনরী�া �য় ইত�ািদ ।  

 
৬। �মাট �য় = িশ�জিনত �য় + অ-িশ�জিনত �য় । 

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

          সংেযািজত �� 
৮। �ম উৎপাদনশীলতা  =    ----------------  
             �মাট জনশি� 
             

   সংেযািজত �� 
৯। সংেযািজত �ে�র মািজ�ন = ---------------- x  ১০০  
                     িব�য় 

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

 িব�য় 
১০। জন�িত িব�য়  = ----------------  
       �মাট জনশি� 
 জন �িত িব�েয়র পিরমান কত তা �ঝােনা হেয়েছ ।  

                            
সংেযািজত �� 

১১। �িতেযািগতা�লক �ম �য় = ----------------  
                                �ম �য় 

 �িত টাকা �ম �েয় (েবতন ও ম�রী) সংেযািজত �� �ি�র পিরমাণ �ঝায় ।   
 
 
 

v 



   
 
                 �ম �য় 

১২। গড় �ম �য়      =  --------------  
                                     �মাট জনশি� 

কম �চারী �িত �ম�য়  (েবতন ও ভাতািদ) কত  তা �ঝােনা হেয়েছ । 
 

�ম �য় 
১৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র হার   =      -----------------  । 

           সংেযািজত ��   
 
 
                         সংেযািজত �� 

১৪। �লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত =   ----------------  
                          �ায়ী �লধন 
 �িত�ােনর �িত টাকা �ায়ী �লধন �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি�র পিরমান �ঝায় । 
 

        
অপাের�ং �িফট 

১৫। �িফ�িবিল� অ�পাত = ---------------- x  ১০০  
               �ায়ী �লধন 
 অপাের�ং �িফট ও �ায়ী �লধেনর অ�পােতর শতকরা হারেক �ঝান হেয়েছ ।  

                
অপাের�ং �িফট 

১৬। অপাের�ং �িফট মািজ�ন = ---------------- x  ১০০  
                    িব�য় 
 িব�য় �� িহেসেব অপাের�ং �িফট এর শতকরা হার �ঝান হেয়েছ ।  

   
 �ায়ী �লধন        

১৭। �লধন ইনেটনিস�    =    ----------------   । 
     �মাট জনশি� 
 
 িব�য় 

১৮। �লধন টাণ �ওভার = -----------  
      �ায়ী �লধন 
 িব�য় �� ও �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝান হেয়েছ ।  

                     
১৯। অপাের�ং �িফট  =  সংেযািজত �� - (�িমেকর �বতন + অবচয়) ।  
 
 
 

 
 

vi 
 
 



�চী প�  
 

                                                                  ��া 
১। �িমকা          -- -- ১ 
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৬। বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ 

ক) �িত�ান  পিরিচিত        -- -- ৬   

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৬  

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৭   

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৭  

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৮ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৮ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৯ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৯ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৯ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ১০ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ১০ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ১১ 
 

৭।      বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী 

ক) �িত�ান  পিরিচিত        -- -- ১২   

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ১৩  

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ১৩   

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ১৩  

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ১৪ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ১৪ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ১৫ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ১৫ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ১৫ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ১৬ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ১৬ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ১৭ 
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৮।     কােপ ��ং �ট িমলস িলিমেটড 

ক) �িত�ান  পিরিচিত        -- -- ১৮ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ১৯ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ১৯ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ১৯ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ২০ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ২০ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ২১ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ২১ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২১ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২২ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ২২ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ২৩ 
 

৯।     খািলশ�র �ট িমলস িলঃ 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ২৪ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ২৫ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ২৫ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ২৫ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ২৬ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ২৬ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ২৭ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ২৭ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২৭ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২৮ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ২৮ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ২৯ 
 

 

১০।      আর আর �ট িমলস িলঃ 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৩০ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৩১ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৩১ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৩২ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৩২ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৩৩ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৩৩ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৩৩ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৩৪ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৩৪ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৩৫ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৩৫ 
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১১।    ইউএমিস �ট িমলস িলঃ 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৩৬ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৩৬ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৩৭ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৩৭ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৩৮ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৩৮ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৩৯ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৩৯ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৩৯ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৪০ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৪০ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৪১ 
 

১২।    লিতফ বাওয়ানী  �ট িমল� িলঃ  

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৪২ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৪২ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৪৩ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৪৩ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৪৪ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৪৪ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৪৫ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৪৫ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৪৫ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৪৬ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৪৬ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৪৭ 
 

১৩।   �ার  �ট িমলস িলঃ 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৪৮ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৪৮ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৪৯ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৪৯ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৫০ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৫০ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৫১ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৫১ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫১ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫২ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৫২ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৫৩ 
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১৪।    �কএফিড  

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৫৪ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৫৪ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৫৫ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৫৫ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৫৬ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৫৬ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৫৭ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৫৭ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫৭ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫৮ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৫৮ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৫৯ 
 

১৫।  ই�ান � �ট িমল� িলঃ 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৬০ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৬০ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৬১ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৬১ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৬২ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৬২ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৬৩ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৬৩ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৬৩ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৬৪ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৬৪ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৬৫ 
 

 

১৬।  ময়মনিসংহ �ট িমলস িলঃ  

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৬৬ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৬৬ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৬৭ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৬৭ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  -- -- ৬৮ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৬৮ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             -- -- ৬৯ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৬৯ 
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�িমকাঃ 

 �িথবীর িবিভ� �দেশর উ�য়েনর �থম �সাপান িহেসেব কাজ করেছ িশ� খাত । আমােদর �িতেবশী �দশ ভারতসহ �িথবীর 

উ�ত �দশস�েহর উ�য়েনও িশ� খাত অ�ণী �িমকা পালন কের আসেছ । বাংলােদশ �িথবীর �হ�ম পাট ও পাটজাত �� 

উৎপাদনকারী �দশ। বত�মােন পাটকলস�েহ �হিসয়ান, �ািকং, িসিবিস, �াংেকট, উ�তমােনর �তা, িবিভ� �করেণর ডাইভারিসফাইড 

�ট �াগ ও কাপড় এবং পােটর ব��খী প� �যমন-ফাইল কভার, ফ�াশান �াগ, �লিডস হ�া� �াগ, �সিভং িকটস, �ট �টপ, �শন 

কাভার, পদ �া ও কাপড় ইত�ািদ উৎপািদত হয়। �িথবীর উৎপািদত পােটর �ায় ৮০% পাট বাংলােদেশ উৎপ� হেয় থােক । ২০১৭-১৮ 

অথ � বছের িবেজএমিস’র বােজট উৎপাদন ১,৫৫,৩১৭ �ম.টন এর মে� অিজ�ত উৎপাদন ১,৩৩,৩৮৩ �ম. টন, অিজ�ত হার ৮৫.৮৮% 

(��ঃ িবেজএমিস’র বািষ �ক �িতেবদন)। বাংলােদেশর পাট �সানালী �শ িহেসেব পিরিচত । এ �দেশ পাট িশে�র �গাড়াপ�ন হয় 

১৯৫০ এর দশেক। এ ���াপেট বলা যায় �য, িবিভ� িশে�র মে� বাংলােদেশর পাট িশে�র ইিতহাস অিত �াচীন ও এর ��� 

অপিরসীম । এ িশে�র  সংেগ  �দেশর আপামর জনেগা�ী অংগাঅংগীভােব জিড়ত এবং ��ি�গত িবেবচনায় পাট িশ� �ম িনিবড়। 

কােজই এই িশে�র উ�য়েনর মা�েম �মবধ �মান �বকার সম�া সমাধান সহ জাতীয় অথ �নীিতেত ����ণ � �িমকা পালন করেত পাের।  

  
 বাংলােদেশর িশ�ায়েনর পিথ�ৎ পাট িশে�র উ�য়ন অপিরহায � । পাটিশে�র উ�য়েনর ধারােক অ�াহত রাখেত  হেল এ 

িশে�র উৎপাদনশীলতা �ি� করা একা� �েয়াজন । তাই বাংলােদেশর পাটকল স�েহ উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কম �কাে�র িনয়িমত চচ �া 

অ�াহত রাখা দরকার । এর জ� �েয়াজন ধারাবািহক ও প�িতগতভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও ত�িভি�ক িবে�ষণ । কারণ 

উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদনশীলতার সিহত স�ক��� িবিভ� িদক িবে�ষেণর মা�েম এক� �িত�ােনর ��ত অব�া জানা স�ব 

এবং বা�ব অব�া �জেন তদা�যায়ী উৎপাদনশীলতা উ�য়েন স�ক পদে�প �হন করা স�ব । তাই এ �িতেবদেন বাংলােদশ পাটকল 

কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) ও বাংলােদশ পাটকল এেসািসেয়শন (িবেজএমএ) এর ১২� পাটকেলর উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও িবে�ষণ 

এবং উৎপাদনশীলতার সিহত স�ক��� িবষেয়র উপর এক� পয �ােলাচনা, সরকাির ও �বসরকাির পাটকল স�েহর উৎপাদনশীলতার 

িবিভ� িনণ �ায়েক �লনা�লক িচ� উপ�াপন করার �য়াস �নয়া হেয়েছ ।  

 
 
উে��াবলীঃ   
 

 �িতেবদনাধীন পাটকলস�েহ িনেয়ািজত �মাট িনেয়ািজত জনশি�র জন�িত �ম �ারা সংি�� িমেল িক পিরমান 
সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা ; 
   

 সংি�� পাটকেল টাকা �িত িব�য় অ�পােত সংেযািজত �ে�র শতকরা হার পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা ; 
 

 সংি�� পাটকেল  জন�িত িব�েয়র পিরমান িক হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা ; 
 

 পাটকলস�েহ গেড় �িত কম �চারীর জ� কত �য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা ; 
 

 �িতেবদনাধীন পাটকল�িলেত িনিদ �� পিরমান সংেযািজত �� �ি� করেত �িমক/কম �চারীর �বতন ও ম�রী বাবদ কত 
�য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা এবং 

 
 �িত�ােনর �ায়ী �লধন �বহােরর ফেল িক পিরমান সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা। 

 
 
 
 
 



 
সমী�া প�িতঃ 

 

�াথিমকভােব বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এবং বাংলােদশ �ট িমলস এেসািসেয়শন (িবেজএমএ)  এর 

িনয়�নাধীন ৫০� পাটকেল উপা� সং�েহর জ� ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা হয় । �য সকল পাটকল হেত িনিদ �� সমেয়র মে� 

ত� পাওয়া যায়িন �সখােন তািগদ প� ��রণ করা হয় । পরবত�েত �ি�গত �যাগােযাগও �াপন করা হয়। এ সব উে�ােগর 

ফল�িতেত ১৩� পাটকল হেত �রণ�ত ��মালা �ফরৎ পাওয়া যায় । ১৩� পাটকেলর মে� ১� পাটকেলর ত� অস�ণ � ও 

অসাম���ণ � থাকায় ১২� পাটকল হেত �া� তে�র িভি�েত এ �িতেবদন ��ত করা হেয়েছ ।   
 

সংি�� সারাংশঃ 
 এ �িতেবদেন ২০১৪-১৫ হেত ২০১৬-১৭ অথ �বছর পয �� �িতেবদনাধীন পাটকলস�েহর িমল িভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ, জন �িত িব�য়, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় �ম �য়, �লধন উৎপাদনশীলতা, �িফ�িবিল�, 

অপাের�ং �িফট মািজ�ন ও �লধন টাণ �ওভার িবে�ষেণর মা�েম িমেলর সফলতা ও �ব �লতার িদকস�হ �েট উেঠেছ। তা ছাড়াও 

�িতেবদনাধীন সমেয় সরকােরর িনয়�নাধীন পাটকল�েলার বছরিভি�ক গড় �মউৎপাদনশীলতার �বণতা, গড় �লধন 

উৎপাদনশীলতার �বণতা, �িমক কম �চারীেদর �দ� �বতন ও ম�রীর �বণতা ও িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা িবিভ� সারাংশ  সারণী 

ও িচে�র মা�েম উপ�াপন করা হল । 

   

ক) �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এবং বাংলােদশ �ট িমলস এেসািসেয়শন (িবেজএমএ) এর 

এর িনয়�ণাধীন ১২� পাটকেলর ২০১৪-১৫ অথ �বছরেক িভি�বছর িবেবচনা কের ২০১৪-১৫ হেত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর 

গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতার �লনা করেল �দখা যায় সরকাির পাটকলস�েহর গড় �মউৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �বসরকাির পাটকলস�েহর গড় �মউৎপাদনশীলতাও িভি�বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। যা িনে�র �টিবল ও িচে�র মা�েম �কাশ করা হল।  
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সরকারী �বসরকারী

িচ�-১ 
�িতেবদনাধীন সরকাির ও �বসরকাির পাটকলস�েহর সংেযািজত 

�ে� 
গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা
িভি� বছর ২০১৪-১৫  = ১০০.০০

                      
 
 

সারাংশ সারণী-১ 
 �িতেবদনাধীন সরকাির  ও �বসরকাির পাটকলস�েহর সংেযািজত 

�ে� 

গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা  

িভি� বছর ২০১৩-১৪ = ১০০  

মািলকানা বছর 

গড় 
িনেয়ািজত 
জনশি� 
(সং�া)  

গড় 
সংেযািজত 
�� (ল� 
টাকায়) 

গড় �ম 
উৎপাদনশীলতার 

�বণতা  

সরকারী 

২০১৪-১৫ ১,৮৩৭ -৪১.০৪ 100.00 

২০১৫-১৬ ১,৭৯০ ১৭১,৫৮ ৪২৯.১৬ 

২০১৬-১৭ ১,৮৩৬ ১৩৪৫.০৬ ৩২৭.৯১ 

�বসরকারী 

২০১৪-১৫ ৬০৪ -৮৭৯.৮৫ ২৬.০০ 

২০১৫-১৬ ৭৬৫ -২৮৯.৭১ 100.45 

২০১৬-১৭ ৮২৪ ১৭৪২.৪৪ 14৫.২৫ 



 

খ) �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এবং বাংলােদশ �ট িমলস এেসািসেয়শন (িবেজএমএ) এর 

িনয়�ণাধীন ১৪� পাটকেলর ২০১৪-১৫ অথ �বছরেক িভি�বছর িবেবচনা কের ২০১৪-১৫ হেত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর 

�লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা �লনা করেল �দখা যায় সরকাির পাটকলস�েহর গড় �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা ২০১৫-১৬ ও 

২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। প�া�ের �বসরকাির পাটকলস�েহর গড় �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা িভি�বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মা�েয় �ি� �পেয়েছ। যা িনে�র �টিবল ও িচে�র মা�েম �কাশ করা হল।                                   
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গ)  �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এবং বাংলােদশ �ট িমলস এেসািসেয়শন (িবেজএমএ) এর 

িনয়�ণাধীন ১২� পাটকেলর ২০১৪-১৫ অথ �বছরেক িভি�বছর িবেবচনা কের ২০১৪-৫ হেত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর গড় 

িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা �লনা করেল �দখা যায় সরকাির পাটকলস�েহর গড় িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-

১৬অথ �বছের �াস �পেয়েছ। প�া�ের �বসরকাির পাটকলস�েহর গড় িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা িভি�বছেরর সােথ �লনা করেল 

�দখা যায় ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অথ �বছের গড় িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক ১২� পাটকেলর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছরেক িভি�বছর িবেবচনা কের ২০১৪-১৫ হেত ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর গড় �বতন ও ভাতািদর �বনতা �লনা 

করেল �দখা যায় সরকাির পাটকলস�েহর গড় �বতন ও ভাতািদর �বণতা ২০১৪-১৫ অথ �বছের এবং ২০১৫-১৬ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক �বসরকাির পাটকলস�েহর গড় �বতন ও ভাতািদর ��ে�ও একই অব�া পিরলি�ত হয় । অথ �াৎ িভি� বছেরর �লনায় গড় 

�বতন ও ভাতািদর �বণতা ২০১৫-১৬ অথ �বছের ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। যা িনে�র �টিবল ও িচে�র মা�েম �কাশ করা 

হল। 

 

 

 

সারাংশ সারনী-২ 
�িতেবদনাধীন সরকারী ও �বসরকারী পাটকলস�েহর সংেযািজত �ে�র 

গড় �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা 
িভি� বছর ২০১৩-১৪ = ১০০.০০ 

মািলকানা 
 

বছর 
গড় �ায়ী 
স�ি� 

(ল� টাকা) 

গড় 
সংেযািজত 

�� 
(ল� টাকা) 

�লধন 
উৎপাদনশীলতার 

�বনণতা 

সরকারী 

২০১৪-১৫ ১২,২১১.৫৮ -41.04 100.00 

২০১৫-১৬ ১০,৮৬৮.৯২ 171.58 469.71 

২০১৬-১৭ ১১,১৬৭.১১ 1345.06 3583.82 

�বসরকারী  

২০১৪-১৫ ১২,৩২৫.৮২ -879.85 100.00 

২০১৫-১৬ ১২,৩৪৯.৩৯ -289.71 32.26 

২০১৬-১৭ ১২,৩৮১.৫৬ 1742.44 197.15 

িচ�-২ 
�িতেবদনাধীন সরকারী ও �বসরকারী পাটকলস�েহর গড় �লধন 

উৎপাদনশীলতার  
�বণতার িচ�  

িভি� বছর ২০১৪-15 =১০০.০০ 



সারাংশ সারনী – ৩ 
 

�িতেবদনাধীন সরকাির ও �বসরকাির পাটকলস�েহ �েদয় �বতন ও ম�রী, 
িনেয়ািজত গড় জনশি�র �বণতা 
িভি� বছর ২০১৪-১৫  = ১০০.০০ 

 

মািলকানা বছর 
িনেয়ািজত গড় 

জনশি� 
গড় �বতন  ও ম�রী         

(ল� টাকা) 
িনেয়ািজত গড় 

জনশি�র �বণতা 
গড় �বতন ও ম�রীর  

�বণতা 

সরকাির 
২০১৪-১৫ ১,৮৩৭ ২,৯৩৪.০৩ ১০০.00 ১০০.00 
২০১৫-১৬ ১,৭৯০ ৩,৩২০.২৫ ৯৭.৪১ ১১৩.১৬ 
২০১৬-১৭ ১,৮৩৬ ৩,৪৪৯.৮০ ৯৯.৯৫ ১১৭.৫৮ 

�বসরকাির 
২০১৪-১৫ ৬০৪ ৩৩১.১০ ১০০.00 ১০০.00 
২০১৫-১৬ ৭৬৫ ৬১৮.৭৮ ১২৬.৭ ১৮৬.৮৯ 

২০১৬-১৭ ৮২৪ ৭৯৬.২৪ ১৩৬.৩ ২৪০.৪৮ 

 
 

          
 
 

 �পািরশঃ 
 

১। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা অ�যায়ী উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়েক “জাতীয় 
আে�ালন” িহেসেব িবেবচনা কের পাট িশ� খােতর উৎপাদনশীলতা ধারাবািহকভােব উ���খী রাখার জ� �েচ�া ও 
উে�াগ �হণ করেত হেব । এ লে�� �ব�াপনা ক��প�েক উৎপাদনশীলতার �েয়াজনীয়তা স�ে� অব�ই সেচতন 
হেত হেব। একই সােথ �িমক সংগঠন ও কম �চারীেদরেক উৎপাদনশীলতার �েয়াজনীয়তা ও �ফল স�েক� অবিহত 
করেত হেব এবং তােদরেক উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��েম অংশ �হেণর জ� উ�ু�  করেত হেব ।  

 



 
২। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �ঘাষণা অ�যায়ী �িতবছর ২রা অে�াবর তািরেখ বাংলােদেশর সকল পাটকেল 

“জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস” পালেনর উে�াগ �হণ করেত হেব । 
 
৩। পাট িশ�খােতর উৎপাদনশীলতা ও পাটজাত �ে�র �ণগত মান উ�য়েনর লে�� �দেশর সকল �ট িমলস�েহ 

জাপানী �ব�াপনা প�িত কাইেজন (KAIZEN) �িশ�ণ কম ��চী বা�বায়েনর উে�াগ �হন করেত হেব ।  
 

৪।  বাংলােদেশর পাটকলস�েহ ধারাবািহকভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতা উ�য়েন ব�ধাস�হ 
িচি�ত করেত হেব এবং তার �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব ।  

 

৫।  �পিরকি�ত উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার জ� �দেশর সকল পাটকেল উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �সল 
গঠন করেত হেব । �সেলর কায ��ম িন��প হেত পাের-  

 

 মািসক ও বাৎসিরক িভি�েত উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করা ; 

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

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

 কম �কত�া,কম �চারী ও �িমকেদর মে� উৎপাদনশীলতা সেচতনতা �ি�র লে�� িনয়িমতভােব �িশ�ণ, কম �শালা 
ও আেলাচনা সভার আেয়াজন করা ;  

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

 ক�চামাল, �ালানী ও িনেয়ািজত জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�তকরণ ; 

 �ািপত য�পািতর সেব �া� �বহার িনি�ত করা; 

 উৎপািদত প� বা �সবার সেব �া� মান িনি�ত করা এবং 

 উৎপাদন �য় সব �িন� পয �ােয় �াস করণ িনি�ত করা । 

 
 

 
 
 



বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড 

 
�িত�ান পিরিচিতঃ 

 

বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । এই 

পাটকল�  ১৯৬২ সােল �ঘাড়াশাল, পলাশ, নরিসংদী �জলায় �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৩ সােল ইউিনট-১ এবং ইউিনট-২ এ 

বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। �িত�ান� �হিসয়ান ও �সিকং উৎপাদন কের। ২০১৬-১৭ অথ �বছের এর �মাট �ায়ী স�েদর 

পিরমান িছল ১২৪৭২.৫৭ ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর ��ত উৎপাদন িছল ৬০৪৭.৯২ �ম.টন যার �� �ায় 

৯৭৩০.৭৪ ল� টাকা। ২০১৬-১৭ অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ২৫৩৮ জন ।  

 

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

(ল� টাকা) 

িববরণ 
  

অথ � বছর  
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৩৮৭৩.৬১ ৫১০২.৭৪ ৭৬৯৪.৯৭ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৩৮৬১.৫৪ ৪০৬৭.৯৪ ৬০০৫.৮৯ 
সংেযািজত �� ১২.০৭ ১০৩৪.৮ ১৬৮৯.০৮ 

  
 সারণী -১ এ বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। সারণী-১ এ �দখা যায় �য, 

�িত�ান�র িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৩১.৭৩ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৯৮.৬৫% �ি�  



�পেয়েছ। অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৫.৩৫% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৫.৫৩% �ি� �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় পয �ায়�েম ২০১৫-১৬ অথ �বছের এবং ২০১৫-১৬ অথ �বছের �ি� 

�পেয়েছ।  

িফগার-  ১.০ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        
        সংেযািজত ��                              x                               িব�য়                                                     

                                 িব�য়                                                          �মাট জনশি� 
               (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                                 (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 
 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ২২০৬ ২৩৫৭ ২৩৩৮ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.০১ ০.৪৪ ০.৬৭ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% ০.৩১ ২০.২৮ ২১.৯৫ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ১.৭৬ ২.১৬ ৩.০৩ 
 

বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ৭৯২৪.০৮% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১২০৬৩.৪৫ % �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� পাওয়ায় �ম উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে�র মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৯.৯৭% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২১.৬৪% �াস �পেয়েছ । 

জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৩.৩৯% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭২.৬৭% �ি� �পেয়েছ । 
 

 
 
 



সারণী – ৩ 
 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 
 

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৬৯.৪১ ৫৬.৯৮ ৬১.৮৩ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৭.০৭ ৬.০ ৪.১৬ 

অিশ�জিনত �য়% ২৩.২০ ১৬.৭৪ ১২.০৬ 

�মাট �য়% ৯৯.৬৯ ৭৯.৭২ ৭৮.০৫ 

সংেযািজত ��% ০.৩১ ২০.২৮ ২১.৯৫ 

�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
 

 বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর সারণী-

৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১২.৪৩ % এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৭.৫৯% �াস �পেয়েছ। িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.০৭% এবং ২০১৬-

১৭ অথ �বছের ২.৯১% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় পরবত� ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৬.৪৬ % 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১১.১৪% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

১৯.৯৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২১.৬৪% �াস �পেয়েছ। ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৯.৯৭ % এবং ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২১.৬৪% �ি� �পেয়েছ।  

 

 
 

িফগারঃ ১.১ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 
 

        
       সংেযািজত ��                              ÷                             �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                       (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 



সারণী-৪ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 
 

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
 �মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৪২৮৪.৬৫ ৪৮৬৩.১৮ ৫০০৮.৮৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.০০২৮ ০.২১ ০.৩৪ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ০.০১ ০.৪৪ ০.৬৭ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.৯৪ ২.০৬ ১.৯৭ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৭৪৫৩.৪৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১১৮৭০.৭৪% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭৯২৪.০৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১২০৬৩.৪৫% �ি� 

�পেয়েছ। অপরিদেক জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৬.২৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

১.৬১% �ি� �পেয়েছ। 

 
সারণী-৫ 

 

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

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ১.৯৪ ২.০৬ ১.৯৭ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.০০৩ ০.২১ ০.৩৪ 

সংেযািজত �ে�  অ�পােত �ম �েয়র হার ৩৫৪৯৮.৩৪ ৪৬৯.৯৬ ২৯৬.৫৪ 
 

  সারণী-৫ এ বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 

যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জনপিত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৬.২৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

১.৬১% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭৪৫৩.৪৩% ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ১১৮৭০.৭৪% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

৭৯২৪.০৮% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১২০৬৩.৪৫% �ি� �পেয়েছ।  
 

 

িফগারঃ ১.২ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�ায়ী �লধন 

(�লধন উৎপাদনশীলতা) 
 
 

    
        সংেযািজত ��                               ÷                        �ায়ী �লধন                                                     

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



 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ অথ �বছর 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৮৩৯২.৩০ ৮২১৭.১৪ ১২৪৭২.৫৭ 
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত ০.০০১ ০.১৩ ০.১৪ 
�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.০১ ০.৪৪ ০.৬৭ 
�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ৩.৮০ ৩.৪৯ ৪.৯১ 

 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ৮৬৫৬.০৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৯৩১৬.০৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭৯২৪.০৮% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১২০৬৩.৪৫% �ি� �পেয়েছ।  

 

�িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৮.৩৬% �াস 

�পেয়েছ এবং ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৯.১৮% �ি� �পেয়েছ ।   
 
 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                       x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                            �ায়ী �লধন 
                      (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                 (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  
 
 
 
 

 
 
 
 



সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ১৫.৫৭ ১৫.৬৩ ১৫.৯৭ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -৪২৮৮.১৫ -৩৮৪৪.০১ -৩৩৩৫.৭৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -৫১.১০ -৪৬.৭৮ -২৬.৭৪ 

�িফট মািজ�ন -১১০.৭০ -৭৫.৩৩ -৪৩.৩৫ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.৪৬ ০.৬২১ ০.৬১৭ 
 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল। তেব �িফেটর পিরমাণ পয �ায়�েম �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �িফট মািজ�েনর 

��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা িগেয়েছ।  �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �লধন টান �ওভােরর পিরমান যথা�েম ৩৪.৫৪% এবং ৩৩.৬৬%  �পেয়েছ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



বাগদাদ-ঢাকা কােপ ��ং ফ�া�রী িলিমেটড 
 
 

 
 
 
 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন(িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন এক� পাটকল । এই 

পাটকল� ১৯৭৯ সােল উ�র কা�লী, চ��ােম �াপন করা হয় । িমল�েত বািণিজ�ক উৎপাদন �� করা হয় ১৯৮০ সােল। 

�িত�ান�েত বত�মােন কােপ �ট �তা ব� আেছ, �� পােটর �তা উৎপাদন করা হে� । িমল�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট 

�ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৫১৩৬.৯৯ ল� টাকা। এর ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর উৎপাদন ল��মা�া িছল ৮৫৫.০ �ম.টন 

পাটজাত ��, যার �� �ায় ১০৭১.৭৯ ল� টাকা। িক� উে�িখত অথ �বছের ৭৭৪.২২ �ম.টন পাটজাত প� উৎপািদত হয় যার 

��ত �� িছল ১০৩৪.১৯ ল� টাকা। ২০১৬-১৭ অথ �বছের বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� 

িছল ১০৪ জন ।  

 
 
 
 
 



সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                                                                                                       (ল� টাকা) 

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৫৭৮.৯ ৬৩৮.৭১ ৭২০.২১ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৭৪৯.৭২ ৭৮৯.২৩ ৬১২.৯৩ 

সংেযািজত �� -১৭০.৮২ -১৫০.৫২ ১০৭.২৮ 
 

 সারণী -১ এ বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 

িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ১০.৩৩% �াস �পেয়েছ, তেব ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৪.৪১% �ি� 

�পেয়েছ। অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৫.২৭% �ি� এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৮.২৫% �াস �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ১১.৮৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

১৬২.৮% �ি� �পেয়েছ।  

  
িফগার-  ১.০ 

 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
         সংেযািজত ��                             x                                িব�য়                                                     

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

  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 
�ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন �িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ �ি�র সাম��েক 

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 
 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
জনশি�(সং�া) ১০৯ ১১৮ ১০৪ 
�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -১.৫৭ -১.২৮ ১.০৩ 
সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% -২৯.৫১ -২৩.৫৭ ১৪.৯০ 
জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ৫.৩১ ৫.৪১ ৬.৯৩ 

 

বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী এর  �মউৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬  অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ১৮.৬% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৬৫.৮২% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন  



 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৫.৯৪% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৪.৪% �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১.৯২% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩০.৩৯% �ি� �পেয়েছ । 

 
সারণী - ৩ 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৯২.০৫ ৯০.১৮ ৬১.৮৪ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৫.৪১ ৭.৫ ৪.৭৩ 

অিশ�জিনত �য়% ৩২.০৫ ২৫.৮৮ ১৮.৫৪ 

�মাট �য়% ১২৯.৫১ ১২৩.৫৭ ৮৫.১০ 

সংেযািজত ��% -২৯.৫১ -২৩.৫৭ ১৪.৯০ 

�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
 বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.৮৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

৩০.৮১% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২.০৯% �ি�  এবং ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ০.৬৮% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় পরবত� ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৬.১৭% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৩.৫১% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছর এবং ২০১৬-

১৭ অথ �বছের  �ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৩-১৪ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছর এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। 

 
 

িফগারঃ ১.১ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 
 

        
       সংেযািজত ��                              ÷                             �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                       (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত বলেত সংেযািজত �� ও �মাট জনশি�র �বতেনর অ�পাতেক �ঝায় । অথ �াৎ 
�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 
�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 
সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 



সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৩৬০.০৪ ৪৩১.০৬ ৪৩৫.৮৫ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.৪৭ -০.৩৫ ০.২৫ 
�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) -১.৫৭ -১.২৮ ১.০৩ 
জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ৩.৩০ ৩.৬৫ ৪.১৯ 

 
 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৬.৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৫১.৮৮% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৮.৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৬৫.৮২% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১০.৫৯% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৬.৮৮% �ি� 

�পেয়েছ। 

 
সারণী-৫ 

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

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ৩.৩০ ৩.৬৫ ৪.১৯ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.৪৭ -০.৩৫ ০.২৫ 

সংেযািজত �ে� অ�পােত �ম �েয়র হার -২১০.৭৭ -২৮৬.৩৮ ৪০৬.২৭ 
 

  সারণী-৫ এ বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 

যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জনপিত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১০.৫৯% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ২৬.৮৮% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৬.৪% ও ২০১৫-

১৬ অথ �বছের ১৫১.৮৮% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

�াস পায় ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। 

 
িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                               ÷                        �ায়ী �লধন                                                     

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



 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৫২৯৪.৫০ ৫২১৫.৩৬ ৫১৩৬.৯৯ 
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত -০.০৩ -০.০৩ ০.০২ 
�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -১.৫৭ -১.২৮ ১.০৩ 
�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ৪৮.৫৭ ৪৪.২০ ৪৯.৩৯ 

 
সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ১০.৫৫ % এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৬৪.৭৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৮.৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৬৫.৮২% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় 

�িত�ান�র �ায়ী �লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৯.০১%  �াস এবং ২০১৬-১৬ অথ �বছের ১.৬৯% 

�ি� �পেয়েছ ।   

 
 

িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
অপাের�ং �িফট 

�ায়ী �লধন 
(�িফ�িবিল�) 

 
 

 
 অপাের�ং �িফট                        x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                            �ায়ী �লধন 
                        (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                   (�লধন টাণ �ওভার) 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩)  
�িফ�িবিল� অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝান হেয়েছ । এ অ�পাত িনেদ �শ কের �য, 

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 
�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 

 
 
 
 
 
 
 



সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

িববরণ 
অথ �বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অবচয় (ল� টাকায়) ১৬.৪১ ১৬.৪১ ১৬.৪১ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -৫৪৭.২৭ -৫৯৭.৯৯ -৩৪৪.৯৮ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -১০.৩৪ -১১.৪৭ -৬.৭২ 

�িফট মািজ�ন -৯৪.৫৪ -৯৩.৬২ -৪৭.৯০ 
�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.১১ ০.১২ ০.১৪ 

 
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল। অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা 

িগেয়েছ। তেব অপাের�ং �িফট মািজ�ন িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.৯৫% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৪৬.৬৪% �ি� �পেয়েছ । �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �লধন টান �ওভােরর পিরমান যথা�েম ১২.০১% এবং ২৮.২২% �ি� �পেয়েছ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ 
 

 
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন(িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । �িত�ান� ১৯৬৩ 

সােল রাজঘাট, অভয়নগর, যেশাের �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৩ সােল �াপন করা হেলও বািণিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৬৫ সােল । 

�িত�ান�র �ধান উৎপািদত �� িসিবিস, র�ানী �তা । �িত�ােনর �ধান ক�চামাল এ �দেশর পাট । ২০১৫-১৬ অথ �বছের এর �মাট 

�ায়ী স�েদর পিরমান িছল ১৬৪৮.১৬ ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের উৎপাদন ল�� মা�া িছল ২৬৮৮.৫০ �মি�ক টন 

যার �� ৩০৮৫.৯৫ ল� টাকা, িক� ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৫৮৪.৫৪ �মি�ক টন উৎপািদত হয়, যার ��ত �� িছল ১৭৮১.৫৮ ল� 

টাকা । কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এ ২০১৬-১৭ অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ৬৩৪ জন।  

 
সারণী – ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
      (ল� টাকা) 

িববরণ অথ � বছর 

 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ১৪৭৭.৯১ ১৫৭৯.৫৮ ১৮৬৯.১৬ 
ক�চামাল ও অ�া� খরচ ১৬০৪.৬৬ ১২৫১.৭ ১৩৯৩.৯৭ 

সংেযািজত �� -১২৬.৭৫ ৩২৭.৮৮ ৪৭৫.১৯ 
  



 

সারণী -১ এ কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 

িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৬.৮৮% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৬.৪৭% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ২২.০% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৩.১৩%�াস �পেয়েছ।  ফেল 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। 

  
িফগার-  ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                              x                               িব�য়                                                     

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

   
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-২ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ৭৫৭ ৬১৪ ৬৩৪ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -০.১৭ ০.৫৩ ০.৭৫ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% -৮.৫৮ ২০.৭৬ ২৫.৪২ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ১.৯৫ ২.৫৭ ২.৯৫ 
 
কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-

১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ৪১৮.৯৩% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬৫৪৭.৬৪% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৪-

১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৯.৩৩% ও ২০১-১৭৬ অথ �বছের ৩৪.০% �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৩১.৭৭% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫১.০১ % �াস �পেয়েছ । 

 
 
 

সারণী – ৩ 
 



িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 
 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
ক�চামাল �য়% ৭৮.০৬ ৫৪.০৬ ৫০.৯৭ 
িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৭.৬৫ ৫.৮৩ ৭.১৩ 
অিশ�জিনত �য়% ২২.৮৭ ১৯.৩৫ ১৬.৪৮ 
�মাট �য়% ১০৮.৫৮ ৭৯.২৪ ৭৪.৫৮ 
সংেযািজত ��% -৮.৫৮ ২০.৭৬ ২৫.৪২ 
�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
 কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৪.০% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

২৭.০৯% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.৮৩% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ০.৫৩% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৩.৫১% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৬.৩৯% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৯.৩৩% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৪.০% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৯.৩৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৪.০% �ি� �পেয়েছ।  

 
িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                           ÷                               �ম �য়                                                     

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

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

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 
 
 
 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 



 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ১৩৪৮.৪০ ১৩৭২.১৬ ১৩৭২.৯০ 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.০৯ ০.২৪ ০.৩৫ 
�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) -০.১৭ ০.৫৩ ০.৭৫ 
জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.৭৮ ২.২৩ ২.১৭ 

 
 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৩৫৪.২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৬৮.২১% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৪১১.৭৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৪১.১৭% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৫.৪৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২১.৫৭% �ি� 

�পেয়েছ। 

সারণী-৫ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক অ�পাত 

 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ১.৭৮ ২.২৩ ২.১৭ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.০৯ ০.২৪ ০.৩৫ 

সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার -১০৬৩.৮৩ ৪১৮.৪৯ ২৮৮.৯২ 
 

  সারণী-৫ এ কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় 

�য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জন�িত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৫.৪৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

২১.৫৭% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৩৬৬.৬৭% ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৪৪৮.৮৯% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

১৪৮২.৩২% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৩৫২.৭৪% �ি� �পেয়েছ। 

 
িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                               ÷                        �ায়ী �লধন                                                     

                             �মাট জনশি�                              �মাট জনশি� 
               (�ম উৎপাদনশীলতা)                                               (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 
 
 
 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 



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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
সারণী-৬ 

 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ১৩৭১৭.০৪ ১৬৪৮.১৬ ১৫৮৫.২৫ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত -০.০১ ০.২০ ০.৩০ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -০.১৭ ০.৫৩ ০.৭৫ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ১৮.১২ ২.৬৮ ২.৫০ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ২২৫২.৯২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৩৪৪.০১% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৪১১.৭৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৪১.১৭% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী 

�লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৮৫.১৯% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮২.২% �াস �পেয়েছ।  

 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                     x                                      িব�য় 

                      িব�য়                                                             �ায়ী �লধন 
                      (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                   (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 
 
 
 

 
সারণী-৭ 



�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৬.২৪ ৯.২৮ ৬.২৪ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -১৪৮১.৩৯ -১০৫৩.৫৬ -৯০৩.৯৫ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -১০.৮০ -৬৩.৯২ -৫৭.০২ 

�িফট মািজ�ন -১০০.২৪ -৬৬.৭০ -৪৮.৩৬ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.১১ ০.৯৬ ১.১৮ 

 
 
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল। তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের যথা�েম ২৮.৮৮% এবং ৩৮.৯৮% �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�নও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৩৩.৫৪% এবং ৫১.৮৭% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

�িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৭৮৯.৫২% এবং ৯৯৪.৩৬% �ি� 

�পেয়েছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড 
  

   
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । এই 

পাটকল� শহর খািলশ�র, �লনায় ১৯৫২ সােল �াপন করা হয় । িমল� ১৯৫৪ বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। �িত�ান� 

�হিসয়ান, �সিকং, িসিবিস, ইয়ান � উৎপাদন কের । �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৩১৫২৩.২৮ 

ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৬ অথ �বছের উৎপাদন ল��মা�া িছল ১৮৯১৬.১৭ �ম. টন এবং ��ত উৎপাদেনর পিরমাণ  িছল 

১০৫৫৪.৪০ �ম.টন । ২০১৬-১৭ অথ �বছের খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ৩০৮৫ জন ।  

 
সারণী - ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                                       (ল� টাকা) 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৬৪১৩.০৫ ৮৫৮২.২৩ ১২০৮৫.২৯ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৫৫৮২.৯৮ ৬৮৫৩.২৯ ৬৭৫৪.০১ 

সংেযািজত �� ৮৩০.০৭ ১৭২৮.৯৪ ৫৩৩১.২৮ 
 

 সারণী -১ এ খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, 

�িত�ান�র িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৩৩.৮২% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮৮.৪৫% �ি�  



 

�পেয়েছ। অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ২২.৭৫% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২০.৯৭%�াস 

�পেয়েছ।  ফেল সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১০৮.২৯% 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �৫৪২.২৭% �ি� �পেয়েছ। 

 

 

িফগার-  ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                             x                                িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                              (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ৩১৮১ ৩১৮৩ ৩০৮৫ 
�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.২৬ ০.৫৪ ১.৭৩ 
সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% ১২.৯৪ ২০.১৫ ৪৪.১১ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ২.০২ ২.৭০ ৩.৯২ 
 
খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ও ২০১-১৭৬ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-

১৬ অথ �বছেরর ৩৩.৭৪% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৯৪.৩১ % �াস �পেয়েছ 

 
 
 



সারণী – ৩ 
 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৬৯.১৮ ৬৬.২২ ৪৬.৫১ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৮.২২ ৬.৫৫ ৪.৩৯ 

অিশ�জিনত �য়% ৯.৬৬ ৭.০৯ ৪.৯৯ 

�মাট �য়% ৮৭.০৬ ৭৯.৮৫ ৫৫.৮৯ 
সংেযািজত ��% ০.০০ ২০.১৫ ৪৪.১১ 
�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর 

হােরর সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২.৯৬% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ২২.৬৭% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.৬৭% 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩.৮৩% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

২.৫৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪.৬৭% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ৭.২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩১.১৭% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭.২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩১.১৭%�ি� �পেয়েছ। 

 

 

িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                          ÷                             �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                    (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 

 

 



সারণী-৪ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
 

অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৩৬৪০.৯৫ ৩৯৫৩.৪০ ৩৯৩৬.২২ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.২৩ ০.৪৪ ১.৩৫ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ০.২৬ ০.৫৪ ১.৭৩ 
জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.১৪ ১.২৪ ১.২৮ 

 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৯১.৮৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৯৪.০৯% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১০৮.১৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৬২.২৬% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৮.৫১% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১১.৪৭% �ি� �পেয়েছ। 

 
 

সারণী-৫ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ১.১৪ ১.২৪ ১.২৮ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.২৩ ০.৪৪ ১.৩৫ 
সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার ৪৩৮.৬৩ ২২৮.৬৬ ৭৩.৮৩ 

 

 

সারণী-৫ এ খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 

যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জনপিত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের  ৮.৫১%এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

১১.৪৭% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৯১.৮৩% ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৪৯৪.০৯�ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

২০৯.৯৭%ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৬৪.৮% �াস �পেয়েছ। 

 
 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    

        সংেযািজত ��                              ÷                         �ায়ী �লধন                                                     
                             �মাট জনশি�                              �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                               (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 
 

 



 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩১৪৭৬.৫৩ ৩১৫১৭.০৩ ৩১৫২৩.২৮ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত ০.০৩ ০.০৫ ০.১৭ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.২৬ ০.৫৪ ১.৭৩ 
�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ৯.৯০ ৯.৯০ ১০.২২ 

 
সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ১০৮.০২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৪১.৩২% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১০৮.১৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৬২.২৬% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র 

�ায়ী �লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ০.০৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩.২৬% �ি� �পেয়েছ।  

 
 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                       x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                             �ায়ী �লধন 
                         (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                  (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 

সারণী-৭ 
 



�িফ�িবিল� অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৩৩.১৫ ৩৩.১৫ ৩৫.০০ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -২৮৪৪.০৩ -২২৫৭.৬১ ১৩৬০.০৬ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -৯.০৪ -৭.১৬ ৪.৩১ 

�িফট মািজ�ন -৪৪.৩৫ -২৬.৩১ ১১.২৫ 
�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.২০ ০.২৭ ০.৩৮ 

 
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ 

অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ধনা�ক িছল। তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-

১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ১৮.০৪% এবং ৫৫.৬০% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

�িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৩৩.৬৫% এবং ৮৮.১৭% �ি� 

�পেয়েছ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



আর আর �ট িমলস িলিমেটড 
 

       
 

 
�িত�ান পিরিচিতঃ 

 

আর আর �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল। এই 

পাটকল� ১৯৬৮ সােল ব�শবাড়ীয়া, সীতা��, চ��াম �জলায় �াপন করা হয় । িমল� ১৯৭০ বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। 

�িত�ান� �ট িসিবিস ও �ট ইয়ান � উৎপাদন কের। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৩২০৬.৩৮ 

ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর ��ত উৎপাদন িছল ৮৫৭.০৩ �ম.টন যার �� �ায় ১৩৬৭.৩৪ ল� টাকা। ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের আর আর িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ১৯৮ জন ।  

 

 
 



সারণী – ১ 
 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                                                                                                                                         (ল� টাকা)  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৩৫১.১১ ৬৯৩.৪২ ২৪৭৩.৩৭ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৩২২.৩৭ ৪৯৯.৯৯ ৪২১.০৯ 
সংেযািজত �� ২৮.৭৪ ১৯৩.৪৩ ২০৫২.২৮ 

  

সারণী -১ এ আর আর �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 

িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৯৭.৪৯% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬০৪.৪৪% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৫৫.১% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩০.৬২% �ি� �পেয়েছ।  ফেল 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৫৭৩.% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৭০৪০.৮৫% �ি� �পেয়েছ।   

  

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                                x                              িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                              (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ১৯৪ ১৯৫ ১৯৮ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.১৫ ০.৯৯ ১০.৩৭ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% ৮.১৯ ২৭.৯০ ৮২.৯৮ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ১.৮১ ৩.৫৬ ১২.৪৯ 
 

আর আর �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ৫৬৯.৫৮% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬৮৯৬.৫৯%�ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৯.৭১% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭৪.৭৯%�ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-

১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৯৬.৪৮% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৯০.২১ % �াস �পেয়েছ। 

 
 

সারণী - ৩ 
িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৬৭.৭৯ ৫৮.২২ ১১.৭০ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৭.৬৪ ৬.৪৮ ২.৩৮ 
অিশ�জিনত �য়% ১৬.৩৮ ৭.৪১ ২.৯৪ 
�মাট �য়% ৯১.৮১ ৭২.১০ ১৭.০২ 
সংেযািজত ��% ৮.১৯ ২৭.৯০ ৮২.৯৮ 
�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

 আর আর �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.১৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

৫৬.০৯% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৮.৯৭% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৫.২৬% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৮.৯৭% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ১৩.৪৪% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৯.৭১% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭৪.৭৯% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৯.৭১% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭৪.৭৯%�ি� �পেয়েছ। যা �িত�ােনর জ� ক�াণকর। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



িফগারঃ ১.১ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�ম �য় 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 
 

        
       সংেযািজত ��                             ÷                              �ম �য়                                                     

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

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

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
সারণী-৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৪৭৩.৩৪ ৬১২.৯০ ৬৪০.০৮ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.০৬ ০.৩২ ৩.২১ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ০.১৫ ০.৯৯ ১০.৩৭ 
জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ২.৪৪ ৩.১৪ ৩.২৩ 

 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মা�েয় �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৮.৮২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩২.৪৯% �ি� �পেয়েছ। 

 

সারণী-৫ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ২.৪৪ ৩.১৪ ৩.২৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.০৬ ০.৩২ ৩.২১ 

সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার ১৬৪৬.৯৭ ৩১৬.৮৬ ৩১.১৯ 
 

  সারণী-৫ এ আর আর �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 

যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জন�িত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৮.৮২% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৩২.৪৯% �ি� �পেয়েছ।  



�িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৪১৯.৭৮% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

৫১৮০.৬৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের  ও ২০১৬-

১৬ অথ �বছের �াস �পেয়েছ। 

 
 

িফগারঃ ১.২ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�ায়ী �লধন 

(�লধন উৎপাদনশীলতা) 
 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                        �ায়ী �লধন                                                     

                             �মাট জনশি�                              �মাট জনশি� 
               (�ম উৎপাদনশীলতা)                                              (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 
 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩২০২.৬৯ ৩২১৪.৮৩ ৩২০৬.৩৮ 
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত ০.০১ ০.০৬ ০.৬৪ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.১৫ ০.৯৯ ১০.৩৭ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ১৬.৫১ ১৬.৪৯ ১৬.১৯ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছেরর এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ০.১৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১.৯১% �াস �পেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 



িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                        x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                            �ায়ী �লধন 
                      (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 

সারণী-৭ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
অবচয় (ল� টাকায়) ৯.৪৯ ৯.৫৪ ৯.৪৮ 
অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -৪৫৪.০৯ -৪২৯.০১ ১৪০২.৭২ 
�িফ�িবিল� অ�পাত -১৪.১৮ -১৩.৩৪ ৪৩.৭৫ 
�িফট মািজ�ন -১২৯.৩৩ -৬১.৮৭ ৫৬.৭১ 
�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.১১ ০.২২ ০.৭৭ 

 
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, আর আর �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয় অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৫.৫২% এবং ৪০৮.৯১% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৬৭.৪৬% এবং ১৮৬.০৪% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৯৬.৭৫% 

এবং ৬০৩.৬৩% �ি� �পেয়েছ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ইউনাইেটড �মঘনা চ�দ�র �ট িমলস িলঃ 
 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

ইউএমিস �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । এই 

পাটকল� নাগিরয়াকাি�, নরিসংদী ইউনাইেটড �ট িমলস ১৯৬২-৬৩ সােল, �মঘনা �ট িমলস ১৯৬৬-৬৭ সােল এবং চ�দ�র �ট 

িমল ১৯৬৭-৬৮ সােল �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৩ সােল বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। �িত�ান� �হিসয়ান, �সিকং, উৎপাদন 

কের । �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ১৬১৭১.৮১ ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

উৎপাদন ল��মা�া িছল ১১২৯৭.৫৩ �ম. টন এবং ��ত উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৮৮৫৩.৩২ �ম.টন । ২০১৬-১৭ অথ �বছের ইউএমিস 

�ট িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ২৯৯৬ জন ।  

 
সারণী - ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                                       (ল� টাকা) 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৬৬৭৯.৩২ ৮৭৫৬.৬ ১১২০৬.৬৪ 
ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৩৮৬৭.২৫ ৫৭১২.৫৫ ৭২২২.৯২ 
সংেযািজত �� ২৮১২.০৭ ৩০৪৪.০৫ ৩৯৮৩.৭২ 

 
 সারণী -১ এ ইউএমিস �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 

িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৩১.১% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬৭.৭৮% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৪৭.৭২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮৬.৭৭%�াস �পেয়েছ।  ফেল 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৮.২৫% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৪১.৬৭% �ি� �পেয়েছ। 



 

িফগার-  ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                             x                                িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                              (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
জনশি�(সং�া) ২৫৪৪ ২৭৪৩ ২৯৯৬ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ১.১১ ১.১১ ১.৩৩ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% ৪২.১০ ৩৪.৭৬ ৩৫.৫৫ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ২.৬৩ ৩.১৯ ৩.৭৪ 
 
ইউএমিস �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ০.৪% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২০.২৯% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৪-

১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৭.৩৪% ও ২০১-১৭ অথ �বছের ৬.৫৫% �াস �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২১.৫৯% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪২.৪৭% �াস �পেয়েছ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
সারণী – ৩ 

 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৪৩.০৬ ৪৯.২৮ ৫১.৯৯ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৪.৪৭ ৪.০৯ ৩.৮৪ 

অিশ�জিনত �য়% ১০.৩৭ ১১.৮৬ ৮.৬২ 

�মাট �য়% ৫৭.৯০ ৬৫.২৪ ৬৪.৪৫ 

সংেযািজত ��% ৪২.১০ ৩৪.৭৬ ৩৫.৫৫ 

�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
ইউএমিস �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর 

হােরর সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৬.২২% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮.৯৩%�ি� �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.৩৮% 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ০.৬৩% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.৫% 

�ি� এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১.৭৪% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

৭.৩৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬.৫৫% �ি� �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭.৩৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬.৫৫% �াস  �পেয়েছ।   

 

 

িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                          ÷                             �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                    (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 



 
সারণী-৪ 

 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 
 

িববরণ 
 

অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৪৫৭৩.৬৪ ৫৬০২.৫৬ ৬০৬৯.৫৬ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.৬১ ০.৫৪ ০.৬৬ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ১.১১ ১.১১ ১.৩৩ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.৮০ ২.০৪ ২.০৩ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১১.৬৩% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬.৭৫% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ০.৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২০.২৯% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৩.৬১% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১২.৬৯% �ি� �পেয়েছ। 

 
সারণী-৫ 

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

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ১.৮০ ২.০৪ ২.০৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.৬১ ০.৫৪ ০.৬৬ 
সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার ১৬২.৬৪ ১৮৪.০৫ ১৫২.৩৬ 

 

 

সারণী-৫ এ ইউএমিস �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 

যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জনপিত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের  ১৩.৬১% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ১২.৬৯% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১১.৬৩% �াস ও 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬.৬৫% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ২২.২১% �ি� ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১০.২৮% �াস �পেয়েছ। 

 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                         �ায়ী �লধন                                                     

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



�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ১৭০৪৩.০৬ ১৬৫৮৯.৫৮ ১৬১৭১.৮১ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত ০.১৬ ০.১৮ ০.২৫ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ১.১১ ১.১১ ১.৩৩ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ৬.৭০ ৬.০৫ ৫.৪০ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ১১.২১% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৯.৩০% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ০.৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২০.২৯% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ঘন� 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৯.৭২ % এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৯.৪৩% �ি� �পেয়েছ।  

 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                       x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                           �ায়ী �লধন 
                    (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                  (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 
 

সারণী-৭ 
 



�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

িববরণ অথ � বছর 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৪৩১.৩০ ১১২.৩৮ ১০২.৪৫ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -২১৯২.৮৭ -২৬৭০.৮৯ -২১৮৮.২৯ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -১২.৮৭ -১৬.১০ -১৩.৫৩ 

�িফট মািজ�ন -৩২.৮৩ -৩০.৫০ -১৯.৫৩ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.৩৯ ০.৫৩ ০.৬৯ 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, ইউএমিস �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয় অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২১.৮%�াস �পেয়েছ, ২০১৬-১৭ অথ �বছের ০.২১% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ২.৩৩% এবং ১০.৯৭% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৩৪.৬৮% 

এবং ৭৬.৮২% �ি� �পেয়েছ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলঃ 
 

 
 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । এই 

পাটকল� �ডমরা, ঢাকায় ১৯৫৩ সােল �াপন করা হয় । িমল� ১৯৫৬ বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। �িত�ান� �হিসয়ান, 

�সিকং, িসিবিস, িজ-ও-�ট, �লিমেনেটড �াগ উৎপাদন কের । �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল 

২০৩৬৪.৯৪ ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের উৎপাদন ল��মা�া িছল ১৫২২১.৬১ �ম. টন এবং ��ত উৎপাদেনর পিরমাণ  

িছল ২৫৪৫৬.২৫�ম.টন । ২০১৬-১৭ অথ �বছের লিতফ �ট িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ৪৩৯৮ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                                       (ল� টাকা) 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৭৪৪০.০১ ৯৫৬৩.২৬ ১২৪৮৪.৭৪ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ১০৫৬৪.৩৮ ১৫৬৩৯.৪৭ ১৬৫৭৪.৭৯ 

সংেযািজত �� অ�পাত% -৩১২৪.৩৭ -৬০৭৬.২১ -৪০৯০.০৫ 
 
 সারণী -১ এ লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, 

�িত�ান�র িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ২৮.৫৪% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬৭.৮১% �ি� 

�পেয়েছ। অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৪৮.০৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৬.৬১% �ি� �পেয়েছ।  

ফেল সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৯৪.৪৮% এবং ২০১৬-

১৭ অথ �বছের ৩০.৯১% �াস �পেয়েছ। 

িফগার-  ১.০ 



�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                             x                                িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                              (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
সারণী-২ 

 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
জনশি�(সং�া) ৫২২৩ ৪৩৮৬ ৪৩৯৮ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -০.৬০ -১.৩৯ -০.৯৩ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% -৪১.৯৯ -৬৩.৫৪ -৩২.৭৬ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ১.৪২ ২.১৮ ২.৮৪ 
 
লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৩১.৫৯% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৫.৪৬% �াস �পেয়েছ। 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর অথ �বছের ২১.৫৪% �াস ও ২০১-১৭৬ অথ �বছের 

৯.২৩% �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৫৩.০৭% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

৯৯.২৮% �ি� �পেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সারণী – ৩ 



 
িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
ক�চামাল �য়% ১১৯.৩৮ ১৩৯.০৯ ১১৪.৭০ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৯.৪৩ ৯.১ ৬.৮৮ 

অিশ�জিনত �য়% ১৩.১৮ ১৫.৩৫ ১১.১৭ 

�মাট �য়% ১৪১.৯৯ ১৬৩.৫৪ ১৩২.৭৬ 

সংেযািজত ��% -৪১.৯৯ -৬৩.৫৪ -৩২.৭৬ 

�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
লিতফ বাওয়ানী  �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� 

খরেচর হােরর সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৯.৭১% 

�ি� এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪.৬৭% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

০.৩৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২.৫৫% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ২.১৬% �ি� এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২.০১% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছের ২১.৫৪% �ি� এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৯.২৩% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র 

পিরমান ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২১.৫৪% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৯.২৩% �ি� �পেয়েছ। 

 

িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                          ÷                             �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                    (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
সারণী-৪ 



�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
 

অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৭১৬৬.৫৬ ৭৬৪৯.৯১ ৮২৬২.০২ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.৪৪ -০.৭৯ -০.৫০ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) -০.৬০ -১.৩৯ -০.৯৩ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.৩৭ ১.৭৪ ১.৮৮ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৮২.১৯% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৩.৫৫% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৩১.৫৯% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৫.৪৬% �াস �পেয়েছ। 

জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৭.১২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৬.৯১% �ি� �পেয়েছ। 

 
সারণী-৫ 

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

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ১.৩৭ ১.৭৪ ১.৮৮ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.৪৪ -০.৭৯ -০.৫০ 
সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার -২২৯.৩৮ -১২৫.৯০ -২০২.০০ 

 

সারণী-৫ এ লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ 

�দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জনপিত �ম �য় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৭.১২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৬.৯১% 

�ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৮২.১৯% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

১৩.৫৫% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১০৩.৪৮%ও 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৭.৩৭% �ি� �পেয়েছ। 

 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                         �ায়ী �লধন                                                    

                             �মাট জনশি�                              �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                               (�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�) 
 
 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 



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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ২১১৫৬.০৩ ২০৭৯৮.১৬ ২০৩৬৪.৯৪ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত -০.১৫ -০.২৯ -০.২০ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -০.৬০ -১.৩৯ -০.৯৩ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ৪.০৫ ৪.৭৪ ৪.৬৩ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ৯৭.৮২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৫.৯৯% �াস �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৩১.৫৯% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৫.৪৬% �াস �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন 

ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৭.০৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৪.৩২% �ি� �পেয়েছ।  

 

 

 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                       x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                           �ায়ী �লধন 
                    (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                  (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
সারণী-৭ 

 



�িফ�িবিল� অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৭.২০ ১৬.৬৮ ১৬.৬৮ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -১০২৯৮.১৩ -১৩৭৪২.৮০ -১২৩৬৮.৭৫ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -৪৮.৬৮ -৬৬.০৮ -৬০.৭৪ 

�িফট মািজ�ন -১৩৮.৪২ -১৪৩.৭০ -৯৯.০৭ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.৩৫ ০.৪৬ ০.৬১ 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল । তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

৩৩.৪৫% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২০.১১% �াস �পেয়েছ। অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও 

২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৫.২৯% �াস এবং ৩৯.৩৪% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

�িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৩০.৭৫% এবং ৭৪.৩২% �ি� 

�পেয়েছ।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�ার �ট িমলস িলিমেটড 
 
 

 
 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

�ার �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । এই পাটকল� 

চ�নীমহল, �লনায় ১৯৫৭ সােল �াপন করা হয় । িমল� ১৯৫৮ বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। �িত�ান� �হিসয়ান, �সিকং, 

িসিবিস, ইয়ান � উৎপাদন কের । �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৬০৯৪.০০ ল� টাকা। �িত�ান�র 

২০১৬-১৬ অথ �বছের উৎপাদন ল��মা�া িছল ১২৮৭৬.৮২ �ম. টন এবং ��ত উৎপাদেনর পিরমাণ  িছল ১৩২৭২.৭২ �ম.টন । ২০১৬-

১৭ অথ �বছের �ার �ট িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ২৫১১ জন ।  
 

 
সারণী - ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                                       (ল� টাকা) 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ২২৪৯.৫৭ ৫২৬৯.৮ ৭৭৫১.১৪ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৩১২৪.৪৬ ৪২৭১.১ ৫৬২১.২৭ 

সংেযািজত �� -৮৭৪.৮৯ ৯৯৮.৭ ২১২৯.৮৭ 
 
 সারণী -১ এ �ার �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 

িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ১৩৪.২৬% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৪৪.৫৬% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৩৬.৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭৯.৯১% �ি� �পেয়েছ। ফেল 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� 

�পেয়েছ। 



িফগার-  ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                             x                                িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                              (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ২৩০৬ ২৩৫৭ ২৫১১ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -০.৩৮ ০.৪২ ০.৮৫ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% -৩৮.৮৯ ১৮.৯৫ ২৭.৪৮ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ০.৯৮ ২.২৪ ৩.০৯ 
 
�ার �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-

১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৫৭.৮৪ ও ২০১-১৭৬ অথ �বছের ৬৬.৩৭% �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১২৯.১৯% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২১৬.৪৩ % �ি� �পেয়েছ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



সারণী – ৩ 
 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 
 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৯০.৮১ ৬০.১৬ ৫৬.৯৪ 
িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ১১.২৬ ৬.১৩ ৫.৫৭ 
অিশ�জিনত �য়% ৩৬.৮২ ১৪.৭৫ ১০.০১ 
�মাট �য়% ১৩৮.৮৯ ৮১.০৫ ৭২.৫২ 
সংেযািজত ��% -৩৮.৮৯ ১৮.৯৫ ২৭.৪৮ 

�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
�ার �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর 

হােরর সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৩০.৬৫% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৩.৮৭% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৫.১৩% 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫.৬৮% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

২২.০৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৬.৮১% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ৫৭.৮৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬৬.৩৭% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৫৭.৮৪% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬৬.৩৭% �ি� �পেয়েছ। 

 

 

িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                          ÷                             �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                    (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 

 
 



সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
 

অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৪৫৯৩.৬৭ ৫৩৭২.০৯ ৫৩০৭.৫৬ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.১৯ ০.১৯ ০.৪০ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) -০.৩৮ ০.৪২ ০.৮৫ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.৯৯ ২.২৮ ২.১১ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৯৭.৬১% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩১০.৭% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২১১.৬৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩২৩.৫৭% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৪.৪২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬.১১% �ি� �পেয়েছ। 

 
সারণী-৫ 

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

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ১.৯৯ ২.২৮ ২.১১ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -০.১৯ ০.১৯ ০.৪০ 

সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার -৫২৫.০৬ ৫৩৭.৯১ ২৪৯.২০ 
 

সারণী-৫ এ �ার �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় 

�য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় জনপিত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৪.৪২এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

৬.১১% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৯৭.৬১% ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৩১০.৭�ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

১০৬২.৯৭% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭৭৪.২৫% �ি� �পেয়েছ। 

 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                         �ায়ী �লধন                                                     

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



�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৬৫১৯.০৯ ৬৩০৫.২৩ ৬০৯৪.০০ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত -০.১৩ ০.১৬ ০.৩৫ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -০.৩৮ ০.৪২ ০.৮৫ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ২.৮৩ ২.৬৮ ২.৪৩ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ২১৮.০২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৬০.৪৩% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২১১.৬৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩২৩.৫৭% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র 

�ায়ী �লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৫.৩৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৪.১৫% �াস �পেয়েছ।  

 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                       x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                           �ায়ী �লধন 
                    (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                  (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 

সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 



িববরণ অথ � বছর 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৩৩.৫৭ ৩২.৮৬ ৩১.৬৬ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -৫৫০২.১৩ -৪৪০৬.২৫ -৩২০৯.৩৫ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -৮৪.৪০ -৬৯.৮৮ -৫২.৬৬ 

�িফট মািজ�ন -২৪৪.৫৯ -৮৩.৬১ -৪১.৪০ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.৩৫ ০.৮৪ ১.২৭ 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, �ার �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অপাের�ং 

�িফট ঋনা�ক িছল এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ধনা�ক িছল। তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের যথা�েম ১৬০.৯৭% এবং ২০৩.১৮% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ১৪২.২০% এবং ২৬৮.৬০% �ি� �পেয়েছ।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�কএফিড 
 
 

 
 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

�কএফিড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । কণ ��িল �ট িমলস িলঃ এই 

পাটকল� রা�নীয়া, চ��াম ১৯৬৭ সােল �াপন করা হয় । িমল� ১৯৫৪ বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। �িত�ান� র�ানী �তা,  

িসিবিস, এফেজএফ, শিপং �াগ, ফ�াশান �াগ, �ডার �াট, জায়নামাজ, নাস �ারী কােপ �ট ইত�ািদ  উৎপাদন কের । �িত�ান�র ২০১৬-

১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ১১৪২৪.৪০ ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৬ অথ �বছের উৎপাদন ল��মা�া িছল 

২৫৯৫.০ �ম. টন এবং ��ত উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ২০২৩.৭০ �ম.টন। ২০১৬-১৭ অথ �বছের �কএফিডেত কেম � িনেয়ািজত �মাট 

জনশি� িছল ৭১০ জন ।  

 

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                                       (ল� টাকা) 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ১৫৭৬.৫৭ ১৬৪৫.৫৩ ২৩২১.৫ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ১৩৯০.০৪ ১৪৫৯.১৪ ১৪৬১.৮৮ 
সংেযািজত �� ১৮৬.৫৩ ১৮৬.৩৯ ৮৫৯.৬২ 

 
 সারণী -১ এ �কএফিড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র িব�য়ল� আয় 

২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৪.৩৭% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৭.২৫% �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক ক�চামাল ও 

অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৪.৯৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫.১৭%�াস �পেয়েছ।  ফেল সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা 



যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.০৮% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৬০.৮৫% �ি� 

�পেয়েছ। 

িফগার-  ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                             x                                িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                              (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ৬২০ ৬৯৫ ৭১০ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.৩০ ০.২৭ ১.২১ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% ১১.৮৩ ১১.৩৩ ৩৭.০৩ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ২.৫৪ ২.৩৭ ৩.২৭ 
 
�কএফিড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১০.৮৬% �াস ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩০২.৪৩% �ি� �পেয়েছ। সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ০.৫% �াস ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৫.২% �ি� �পেয়েছ। ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর 

ও ২০১-১৭৬ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৬.৮৯ �াস ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ২৮.৫৮% �ি� �পেয়েছ।  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

সারণী – ৩ 
 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 
 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৭৩.৯১ ৭১.২৯ ৫১.৫১ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৭.৬৬ ৮.৩৭ ৬.৩৫ 

অিশ�জিনত �য়% ৬.৬০ ৯.০২ ৫.১১ 
�মাট �য়% ৮৮.১৭ ৮৮.৬৭ ৬২.৯৭ 
সংেযািজত ��% ১১.৮৩ ১১.৩৩ ৩৭.০৩ 
�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
�কএফিড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২.৬৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

২২.৪% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.৭১% �ি� এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ১.৩১% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২.৪২% �ি� এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ১.৪৮% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.৫% �ি� 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৫.২% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.৫% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২৫.২%�ি� �পেয়েছ। 

 

 

িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                          ÷                                 �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                        (গড় �ম �য়) 
   
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 



সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
 

অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৫৮৬.১০ ৭৯৫.৪২ ৯৪৪.৫০ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.৩২ ০.২৩ ০.৯১ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ০.৩০ ০.২৭ ১.২১ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ০.৯৫ ১.১৪ ১.৩৩ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৬.৩৭% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৮৫.৯৭% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১০.৮৬% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩০২.৪৩% �ি� 

�পেয়েছ। জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২১.০৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪০.৭২% �ি� 

�পেয়েছ। 

 
সারণী-৫ 

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

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ০.৯৫ ১.১৪ ১.৩৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.৩২ ০.২৩ ০.৯১ 

সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার ৩১৪.২১ ৪২৬.৭৫ ১০৯.৮৭ 
 

সারণী-৫ এ �কএফিড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় জন�িত �ম �য় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২১.০৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪০.৭২% �ি� �পেয়েছ। 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৬.৩৭% �াস ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৮৫.৯৭ �ি� 

�পেয়েছ। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১১২.৫৪% �ি� ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ২০৪.৩৪% �াস �পেয়েছ। 

 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                         �ায়ী �লধন                                                     

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



�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ১১৫২৩.৬৬ ১১৪৬৩.৬৬ ১১৪২৪.৪০ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত ০.০২ ০.০২ ০.০৮ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.৩০ ০.২৭ ১.২১ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ১৮.৫৯ ১৬.৪৯ ১৬.০৯ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ০.৪৫% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৬৪.৮৫% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১০.৮৬% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩০২.৪৩% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী 

�লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১১.২৬% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৩.৪৩% �াস �পেয়েছ।  

 

 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                       x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                           �ায়ী �লধন 
                    (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                  (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 
 



সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৮.৮৬ ৯০.০০ ৬৪.৩২ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -৪০৮.৪৩ -৬৯৯.০৩ -১৪৯.২০ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -৩.৫৪ -৬.১০ -১.৩১ 

�িফট মািজ�ন -২৫.৯১ -৪২.৪৮ -৬.৪৩ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.১৩৭ ০.১৪৪ ০.২০ 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, �কএফিড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অপাের�ং �িফট এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল। তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭১.১৫% �াস ও 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৬৩.৪৭% �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের যথা�েম ৬৩.৯৮% �াস এবং ৭৫.১৯% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৪.৯২% এবং ৪৮.৫৩% �ি� �পেয়েছ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ই�ান � �ট িমলস িলিমেটড 
 

 
 
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

ই�ান � �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । এই পাটকল� 

আটরা িশ� এলাকা,  �লনায় ১৯৬৭ সােল �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৭ সােলই বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের। �িত�ান� 

�হিসয়ান, �সিকং, িসিবিস, উৎপাদন কের । �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৩৬৯১.৪৩ ল� টাকা। 

�িত�ান�র ২০১৬-১৬ অথ �বছের উৎপাদন ল��মা�া িছল ৫৯৮২.৮৩ �ম. টন এবং ��ত উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৪০৫৮.৭৭ �ম.টন 

। ২০১৬-১৭ অথ �বছের খািলশ�র �ট িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ১১৯০ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                                       (ল� টাকা) 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ২১৯৭.৫৩ ২৭৭৮.৩৪ ৩৯৪৯.৩২ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২১৮০.৬ ২৩৪৯.৯৯ ৩০৩৬.৯৮ 

সংেযািজত �� ১৬.৯৩ ৪২৮.৩৫ ৯১২.৩৪ 
 
 সারণী -১ এ ই�ান � �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 

িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ২৬.৪৩% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭৯.৭২% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৭.৭৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩৯.২৭% �ি� �পেয়েছ।  ফেল 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২৪৩০.১২% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৫২৮৮.৯% �ি� �পেয়েছ। 

 

 



 

িফগার-  ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                             x                                 িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                               �মাট জনশি� 
               (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                                  (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী - ২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ১২৩৪ ১২৫৯ ১১৯০ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.০১ ০.৩৪ ০.৭৭ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% ০.৭৭ ১৫.৪২ ২৩.১০ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ১.৭৮ ২.২১ ৩.৩২ 
 
ই�ান � �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৪.৬৫% ও ২০১-১৭৬ অথ �বছের ২২.৩৩% �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ২৩.৯২% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮৬.৩৬ % �ি� �পেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
সারণী – ৩ 

 
িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৭২.০৮ ৬২.২৯ ৬১.০২ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ১০.০৬ ৭.৮৫ ৬.৩৮ 

অিশ�জিনত �য়% ১৭.০৯ ১৪.৪৪ ৯.৫০ 

�মাট �য়% ৯৯.২৩ ৮৪.৫৮ ৭৬.৯০ 
সংেযািজত ��% ০.৭৭ ১৫.৪২ ২৩.১০ 

�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
ই�ান � �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর 

হােরর সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৯.৭৯% এবং ২০১৬-

১৭ অথ �বছের ১১.০৬% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২.২১% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩.৬৮% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ২.৬৫% 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৭.৫৯% �াস �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের 

১৪.৬৫% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২২.২৩% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৪.৬৫% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২২.৩৩% �ি� �পেয়েছ। 

 

 

িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                          ÷                             �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                    (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 



 
সারণী-৪ 

 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
 

অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ২৩১৭.৯০ ২৫৪৯.৮১ ২৫২০.৪৮ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.০১ ০.১৭ ০.৩৬ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ০.০১ ০.৩৪ ০.৭৭ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.৮৮ ২.০৩ ২.১২ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৯১.৮৩% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৯৪.০৯% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। জন�িত �ম �য় ২০১৪-

১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৭.৮২% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১২.৭৬% �ি� �পেয়েছ। 

 
 

 

সারণী-৫ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ১.৮৮ ২.০৩ ২.১২ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.০১ ০.১৭ ০.৩৬ 

সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার ১৩৬৯১.০৮ ৫৯৫.২৬ ২৭৬.২৭ 
 

 

সারণী-৫ এ ই�ান � �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় 

�য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় জন�িত �ম �য় ২০১৫-১৬ অথ �বছের  ৭.৮২%এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১২.৭৬% �ি� �পেয়েছ। 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের  �াস �পেয়েছ। 

 

িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                         �ায়ী �লধন                                                     

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



�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৩৭৯০.৮৬ ৩৭২০.০৪ ৩৬৯১.৪৩ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত ০.০০ ০.১২ ০.২৫ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.০১ ০.৩৪ ০.৭৭ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ৩.০৭ ২.৯৫ ৩.১০ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছেরর ১০৮.১৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ঘন� ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৩.৮২% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ০.৯৮% �ি� �পেয়েছ।  

 

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

অপাের�ং �িফট 
�ায়ী �লধন 

(�িফ�িবিল�) 
 
 

 
 অপাের�ং �িফট                       x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                           �ায়ী �লধন 
                    (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                  (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 
 



সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৩.৩৯ ৩.২৬ ৪.৭৬ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -২৩০৪.৩৬ -২১২৪.৭২ -১৬১২.৯০ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -৬০.৭৯ -৫৭.১২ -৪৩.৬৯ 

�িফট মািজ�ন -১০৪.৮৬ -৭৬.৪৭ -৪০.৮৪ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ৩.৩৯ ৩.২৬ ৪.৭৬ 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, ই�ান � �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল। তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম 

২৮.৩৯% এবং ৬৪.০২% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ২৮.৮৪% এবং ৮৪.৫৬% �ি� �পেয়েছ।  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ময়মনিসংহ �ট িমলস িলিমেটড 
 

 

 
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

ময়মনিসংহ �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস এেসািসেয়শন (িবেজএমএ) এর িনয়�নাধীন এক� পাটকল । এই 

পাটকল� ১৯৬৮ সােল শ�ুগ�, ময়মনিসংহ �জলায় �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৮ সােল �াপন করা হেলও বািণিজ�কভােব উৎপাদন 

�� হয় ১৯৭৪ সােল। �িত�ান� �হিসয়ান (কাপড় ও �াগ) ও  �সিকং (কাপড় ও �াগ) এবং �য়াইন উৎপাদন কের । �িত�ান�র 

২০১৬-১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ১৩১০৫.৬৫ ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর ��ত উৎপাদন িছল 

৩৬৫৭.৯০ �ম.টন যার �� �ায় ২৭৫৩.৩৭ল� টাকা । ২০১৬-১৭ অথ �বছের জ�ার �ট িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট 

জনশি� িছল ৯৩২ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                                                                                                                                         (ল� টাকা)  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ১৭০২.৫৫ ৩১৪১.৫৯ ৪২০৪.১৫ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ১৪৭৩.২৩ ২৭৬৮.১২ ২৯২৫.৯১ 

সংেযািজত �� ২২৯.৩২ ৩৭৩.৪৭ ১২৭৮.২৪ 
  

সারণী -১ এ ময়মনিসংহ �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, 

�িত�ান�র িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৮৪.৫২% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৪৬.৯৩%  



 

�ি� �পেয়েছ। অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ৮৭.৮৯% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৯৮.৬১% 

�ি� �পেয়েছ।  ফেল সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের সংেযািজত �� ৬২.৮৬% ও ৪৫৭.৪০% �ি� �পেয়েছ।   

  

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                                x                              িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
              (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                                   (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 

সারণী-২ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ৪৯৭ ৭৭৭ ৯৩২ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ০.৪৬ ০.৪৮ ১.৩৭ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% ১৩.৪৭ ১১.৮৯ ৩০.৪০ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ৩.৪৩ ৪.০৪ ৪.৫১ 
 

ময়মনিসংহ �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ৪.১৭% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৯৭.২৪ �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১.৫৮% �াস ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৬.৯৪% �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৮.০৩% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩১.৬৮ % �ি� �পেয়েছ। 

 
 
 
 
 



সারণী – ৩ 
 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৭৮.৮৩ ৮০.০৯ ৫৯.৪৩ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৪.৯ ৪.৬৭ ৪.২৭ 
অিশ�জিনত �য়% ২.৮০ ৩.৩৬ ৫.৯০ 
�মাট �য়% ৮৬.৫৩ ৮৮.১১ ৬৯.৬০ 
সংেযািজত ��% ১৩.৪৭ ১১.৮৯ ৩০.৪০ 
�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 
  

ময়মনিসংহ �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর সারণী-

৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.২৬% �ি� এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ১৯.৪০% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.২৪% এবং ২০১৬-

১৭ অথ �বছের ০.৬৩% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ০.৫৬% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩.১% �ি� �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.৫৮% �ি� 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৬.৯৪% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.৫৮% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৬.৯৪%�ি� �পেয়েছ।  

 

 
িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                             ÷                              �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                       (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 
 



সারণী-৪ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৩১৬.১৩ ৫৮৫.৯১ ৯৩৭.৬৭ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.৭৩ ০.৬৪ ১.৩৬ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) ০.৪৬ ০.৪৮ ১.৩৭ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ০.৬৪ ০.৭৫ ১.০১ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১২.১৩% �াস এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮৭.৯৩% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৪.১৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৯৭.২৪% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১৮.৫৫% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৫৮.১৭% �ি� �পেয়েছ। 

 

সারণী-৫ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ০.৬৪ ০.৭৫ ১.০১ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত ০.৭৩ ০.৬৪ ১.৩৬ 

সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার ১৩৭.৮৬ ১৫৬.৮৮ ৭৩.৩৬ 
 

  সারণী-৫ এ ময়মনিসংহ �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ 

�দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় জন�িত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৮.৫৫% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ৫৮.১৭% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১২.১৩% �াস 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮৭.৯৩% �ি� �পেয়েছ।  সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-

১৬ অথ �বছের ১৯.০৩% �ি�  ও ২০১৬-১৬ অথ �বছের ৬৪.৫০% �াস �পেয়েছ। 

 
িফগারঃ ১.২ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
সংেযািজত �� 

�ায়ী �লধন 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                        �ায়ী �লধন                                                     

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



�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ০.০২ ০.০৩ ০.১০ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত ০.৪৬ ০.৪৮ ১.৩৭ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ২৬.১৫ ১৬.৭৯ ১৪.০৬ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ০.০২ ০.০৩ ০.১০ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ৬২.২৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৫২.৭% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৪.১৭% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৯৭.২৪% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন 

ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৩৫.৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৪৬.২২% �াস �পেয়েছ। 

 
িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
অপাের�ং �িফট 

�ায়ী �লধন 
(�িফ�িবিল�) 

 
 

 
 অপাের�ং �িফট                        x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                            �ায়ী �লধন 
                      (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 
 
 



সারণী-৭ 
 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৪৫৮.০৮ ৪৩৪.২৪ ৪১৩.৩০ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -৫৪৪.৮৯ -৬৪৬.৬৮ -৭২.৭৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -৪.১৯ -৪.৯৬ -০.৫৫ 

�িফট মািজ�ন -৩২.০০ -২০.৫৮ -১.৭৩ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.১৩ ০.২৪ ০.৩২ 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, ময়মনিসংহ �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ 

এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল । তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-

১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম 

৩৫.৬৮% এবং ৯৪.৫৯% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ৮৩.৮৬% এবং ১৪৪.৮৫% �ি� �পেয়েছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জ�ার �ট িমলস িলিমেটড 
 

 
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

জ�ার �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ �ট িমলস এেসািসেয়শন (িবেজএমএ) এর িনয়�নাধীন  এক� পাটকল । এই 

পাটকল� ১৯৬৫ সােল কমল�র, �ভরব, িকেশারগ� �জলায় �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৫ সােল �াপন করা হেলও বািণিজ�কভােব 

উৎপাদন �� হয় ১৯৬৭ সােল। �িত�ান� �হিসয়ান (কাপড় ও �াগ) ও  �সিকং (কাপড় ও �াগ) উৎপাদন কের । �িত�ান�র ২০১৬-

১৭ অথ �বছের �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ১১৬৫৭.৪৭ ল� টাকা। �িত�ান�র ২০১৬-১৭ অথ �বছেরর ��ত উৎপাদন িছল 

১৫৩৯.৯৯ �ম.টন যার �� �ায় ১১২৪.১৯ ল� টাকা । ২০১৬-১৭ অথ �বছের জ�ার �ট িমলস িলিমেটড এ কেম � িনেয়ািজত �মাট 

জনশি� িছল ৭১৫ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                                                                                                                                         (ল� টাকা)  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৮৪৮.৬২ ১৮৭৬.৯১ ২৩৬০.৯২ 

ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২৮৩৭.৬৩ ২৮২৯.৭৯ ১৫৪.২৮ 

সংেযািজত �� -১৯৮৯.০১ -৯৫২.৮৮ ২২০৬.৬৪ 
  

সারণী -১ এ জ�ার �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 

িব�য়ল� আয় ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের ১২১.১৭% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৭৮.২১% �ি� �পেয়েছ। 

অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচ ২০১৫-১৬ অথ � বছের ০.২৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৯৪.৫৬% �াস �পেয়েছ।  ফেল 

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ � বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ � বছের এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

�ি� �পেয়েছ।   

  



 

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     
        সংেযািজত ��                                x                              িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ন)                                              (জন �িত িব�য়) 
 
  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.০) 

 

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

�ঝায় ।  ইহা উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । ইহা �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এবং জন �িত িব�য় �ারা 

�ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত 

�া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
 
 

সারণী-২ 
 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জনশি�(সং�া) ৭১১ ৭৫৩ ৭১৫ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -২.৮০ -১.২৭ ৩.০৯ 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন% -২৩৪.৩৮ -৫০.৭৭ -৯৩.৪৭ 

জন�িত িব�য় (ল� টাকায়) ১.১৯ ২.৪৯ ২.৪৯ 
 

জ�ার �ট িমলস িলিমেটড এর  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ৫৪.৭৬% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২১০.৩২%�ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৭৮.৩৪% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৩৯.৮৮% �ি� �পেয়েছ । জন�িত িব�য় 

২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ১০৮.৮৪% ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের ১৭৬.৫৫ % �ি� �পেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 



সারণী – ৩ 
 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

ক�চামাল �য়% ৩১৯.০৮ ১৪৩.৩৪ ০.০০ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়% ৮.৫৫ ৬.৮৯ ৫.৬ 

অিশ�জিনত �য়% ৬.৭৫ ৭৮.২৩ ২১.৯৬ 

�মাট �য়% ৩৩৪.৩৮ ১৫০.৭৭ ৬.৫৩ 

সংেযািজত ��% -২৩৪.৩৮ -৫০.৭৭ ৯৩.৪৭ 

�মাট িব�য়% ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 
 

 জ�ার �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৭৫.৭৫% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

৩১৯.০৮% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােতও ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১.৬৬% এবং ২০১৬-১৭ 

অথ �বছের ২.৯৫% �াস �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭১.৪৮% এবং ২০১৬-

১৭ অথ �বছের ১৫.২১% �ি� �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৮৩.৬১% এবং 

২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩২৭.৮৫% �াস �পেয়েছ।  ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছের ১৮৩.৬১% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৩২৭.৮৫%�ি� �পেয়েছ। যা �িত�ােনর জ� ক�াণকর। 

 
িফগারঃ ১.১ 

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

�ম �য় 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

        
       সংেযািজত ��                             ÷                              �ম �য়                                                     

                               �মাট জনশি�                               �মাট জনশি� 
                (�ম উৎপাদনশীলতা)                                                       (গড় �ম �য়) 
 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগার ১.১) 
  

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

�িতেযািগতা�লকভােব িন� �বতন অথবা �িমেকর দ�তা ও �ন��তার অ�পােত �বতন । �ম উৎপাদনশীলতা এবং �িমেকর গড় 

�বতন িফগার ১.১ এর মা�েম িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

সারণী-৪ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 

 



 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�মাট �ম �য়(ল� টাকায়) ৩৪৬.০৭ ৬৫১.৬৫ ৬৫৪.৮০ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -৫.৭৫ -১.৪৬ ৩.৩৭ 

�ম উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) -২.৮০ -১.২৭ ৩.০৯ 

জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ০.৪৯ ০.৮৭ ০.৯২ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �মা�েয় �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ। জন�িত �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৭৭.৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ৮৮.১৫% �ি� �পেয়েছ। 

 
 

সারণী-৫ 
উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ০.৪৯ ০.৮৭ ০.৯২ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত -৫.৭৫ -১.৪৬ ৩.৩৭ 

সংেযািজত �� অ�পােত �ম �েয়র হার -১৭.৪০ -৬৮.৩৯ ২৯.৬৭ 
 

  সারণী-৫ এ জ�ার �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় 

�য, ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় জন�িত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৫-১৬ অথ �বছের ৭৭.৮০% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের 

৮৮.১৫% �ি� �পেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের % 

�ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছের  ও ২০১৬-১৬ অথ �বছের 

�ি� �পেয়েছ। 

 

িফগারঃ ১.২ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�ায়ী �লধন 

(�লধন উৎপাদনশীলতা) 
 
 

    
        সংেযািজত ��                              ÷                        �ায়ী �লধন                                                     

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



 
 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (িফগার ১.২) 
 

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

উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ । �লধন উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ 

�দখােনা হেয়েছ । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
  

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

�ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ১১৬৫৬.৫১ ১১৬৫৬.৫১ ১১৬৫৭.৪৭ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত -০.১৭ -০.০৮ ০.১৯ 

�ম উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) -২.৮০ -১.২৭ ৩.০৯ 

�লধন ইনেটনিস� (ল� টাকায়) ১৬.৩৯ ১৫.৪৮ ১৬.৩০ 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর  �লনায় ২০১৫-১৬ 

অথ �বছের ৫২.০৯% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২১০.৯৩% �ি� �পেয়েছ। অপিরদেক �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৫৪.৫৬% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ২১০.৩২% �ি� �পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী 

�লধন ঘন� ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ অথ �বছেরর ৫.৫৮% এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের ০.৫৫% �াস �পেয়েছ। 

 
িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
অপাের�ং �িফট 

�ায়ী �লধন 
(�িফ�িবিল�) 

 
 

 
 অপাের�ং �িফট                        x                                  িব�য় 

                      িব�য়                                                            �ায়ী �লধন 
                      (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                (�লধন টাণ �ওভার) 
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগার ১.৩) 

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

িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তরীেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন 

�ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  



 
সারণী-৭ 

 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

িববরণ 
অথ � বছর 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৩৫৫.৮৩ ১২৩.০১ ১৯৮.৮৮ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -২৬৯০.৯১ -১৭২৭.৫৪ ১৩৫২.৯৬ 

�িফ�িবিল� অ�পাত -২৩.০৯ -১৪.৮২ ১১.৬১ 

�িফট মািজ�ন -৩১৭.০৯ -৯২.০৪ ৫৭.৩১ 

�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ৩৫৫.৮৩ ১২৩.০১ ১৯৮.৮৮ 
 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, জ�ার �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র িভি� বছর ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ 

অপাের�ং �িফট ঋনা�ক িছল এবং ২০১৬-১৭ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ধনা�ক িছল। তেব অপাের�ং �িফট ২০১৪-১৫ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ।  অপরিদেক �িফট মািজ�ন ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-

১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ২২৫.০৫% এবং ৩৭৪.৪% �ি� �পেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

�িতেবদনাধীন সমেয় ২০১৪-১৫ অথ �বছেরর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অথ �বছের যথা�েম ১২১.১৭% এবং ১৭৮.১৮% �ি� 

�পেয়েছ।  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
পিরিশ� -‘ক’  

 
 

�িতেবদনাধীন পাটকল স�েহর নাম ও �কানা 
 

 

 �িত�ােনর  নাম     �কানা       িনয়�নকারী সং�া 
 
১। বাংলােদশ �ট িমল� িলঃ   �ঘাড়াশাল, পলাশ, নরিসংদী   িবেজএমিস 

২। বাগদাদ-ঢাকা কােপ �ট ফ�া�রী   উ�র কা�লী, চ��াম   িবেজএমিস 

৩। কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ   রাজঘাট, অভয়নগর, �লনা   িবেজএমিস 

৪। খািলশ�র �ট িমল� িলঃ   শহর খািলশ�র, �লনা   িবেজএমিস 

৫। আর আর �ট িমল� িলঃ   ব�শবাড়ীয়া,সীতা��, চ��াম  িবেজএমিস 

৬। ইউএমিস �ট িমল� িলঃ    নাগিরয়াকাি�, নরিসংদী   িবেজএমিস 

৭। লিতফ বাওয়ানী �ট িমল� িলঃ  �ডমরা, ঢাকা    িবেজএমিস 

৮। �ার �ট িমল� িলঃ   চা�নীমহল,  �লনা   িবেজএমিস  

৯। �কএফিড     রা�িনয়া, চ��াম    িবেজএমিস 

১০। ই�াণ � �ট িমল� িলঃ   আটরা িশ� এলাকা, �লনা   িবেজএমিস 

১১। ময়মনিসংহ �ট িমল� িলঃ   শ�ুগ�, ময়মনিসংহ   িবেজএমএ 

১২। জ�ার �ট িমল� িলঃ   কমল�র, �ভরব, িকেশারগ�  িবেজএমএ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



পিরিশ�-‘খ’  
  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 

০১। িশ� ম�নালেয়র  দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী               সভাপিত 
০২। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, �িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 
০৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, িশ� ম�ণালয় ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।    সদ� 
০৪। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, পিরক�না িবভাগ, পিরক�না ম�ণালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা । সদ� 
০৫। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 
০৬। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  বািণজ� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 
০৭। সিচব,িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,   সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,    সদ� 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।       
০৮। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও    সদ� 

খিনজ স�দ ম�ণালয়,বাংলােদশ, সিচবালয়, ঢাকা।        সদ� 
০৯। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,   িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।         সদ�  
১০। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  সদ� 
১১। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  ত� ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   সদ� 
১২। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  পিরসং�ান ও ত� �ব�হাপনা িবভাগ,পিরক�না ম�ণালয়।  সদ� 
১৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব,  পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়,    সদ� 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।          
১৪। �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন,রেয়ল টাওয়ার ৪, পা�পথ, ঢাকা-১২১৫।           সদ� 
১৫। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়, ঢাকা।      সদ� 
১৬। উপাচায �, বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, ময়মনিসংহ । 
১৭। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা কমে��, হাউজ নং-১৯/িড, �রাড নং-৬, ধানমি�, ঢাকা ।  সদ� 
১৮। সভাপিত,বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত, ৪/িস ই�াটন গােড �ন �রাড, ঢাকা-১০০০।    সদ� 
১৯। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ, রমনা, ঢাকা।     সদ� 
২০। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত, নাভানা উসমান @ িলংক(�লেবল-৪),          সদ� 

বীর উ�ম মীর শওকত  এিভিনউ, �ত�গাও �লশান িলং �রাড,ঢাকা-১২০৮। 
২১। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�, ৬০, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।  সদ� 
২২। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন, �চ�ার িবি�ং, ১২২-১২৪, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।  সদ� 
২৩। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�, ৬৫-৬৬, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।    সদ� 
২৪। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�, িবিসআইিস ভবন, ৩০-৩১ িদল�শা বা/এ, ঢাকা ।   সদ� 
২৫। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত,আদমজীেকাট � (৪থ � তলা)মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।   সদ� 
২৬। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন, ৫৫/এ, �রানা প�ন, ঢাকা ।    সদ� 
২৭। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত, ইউিনক ��ড �স�ার, �লেভল-৮, ৮- পা�পথ, ঢাকা ।   সদ� 
২৮। সভাপিত,  জাতীয় �� ও  ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব), �মজবাহ উি�ন �াজা,    সদ� 

৯১, িনউ সা��লার �রাড, ঢাকা । 
২৯। সভাপিত,বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন, িবিজএমইএ কমেপ�  সদ� 

৭/৭এ, �স�র-১৭ , �ক-এইচ ওয়ান, উওরা,  ঢাকা।                                                                               
৩০। সভাপিত,বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন, ২৩৩/১, িবিব �রাড,   সদ� 

��স �াব িবি�ং, নারায়নগ�-১৪০০ । 
৩১। সভাপিত, ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ৩৮, �� �লতান �রাড, ঢাকা ।    সদ� 
৩২। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �চার এেসািসেয়শন, িব/ ৭৭-৭৩ শিপং �স�ার, �লশান-১, ঢাকা ।   সদ� 
৩৩। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ, ২৩ িব,িব এিভিনউ, ঢাকা ।      সদ� 
৩৪। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা�, ৬৬ পাইিনয়ার �রাড, কাকরাইল, ঢাকা ।    সদ� 
৩৫। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক� ২৩/২, �তাপখানা �রাড (৪থ �তলা), ঢাকা ।   সদ� 
৩৬। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ, ৮, ব�ব� এিভিনউ (৩য় তলা), ঢাকা ।    সদ� 
৩৭। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ, ১০/৭, ইকবাল �রাড, �মাহা�দ�র, ঢাকা ।   সদ� 
৩৮। পিরচালক, এনিপও                 সদ�-সিচব 



 পিরিশ�-‘গ’ 
 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 

 
 
১। িসিনয়র সিচব/সিচব/ভার�া� সিচব, িশ� ম�ণালয়                        সভাপিত 

২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন      সদ� 

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

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

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

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

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

৮। অিতির�-সিচব, (�)/�� সিচব(�শাসন-২) িশ� ম�ণালয়     সদ� 

৯। �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন, রেয়ল টাওয়ার, পা�পথ, ঢাকা।   সদ� 

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

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

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

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

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

১৫। সভাপিত, জাতীয় ��্ ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব)      সদ� 

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

১৭। সভাপিত, বাংলােদশ উইেমন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ(িবডি�উিসিসআই), ঢাকা।  সদ� 

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

১৯। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ                সদ� 

২০। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা�               সদ� 

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

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

         

 
 
 
 
 



পিরিশ�-‘ঘ’ 
 

 

পাট িশ� খােতর উপেদ�া কিম� 
 
১। পিরচালক (উৎপাদন ও পাট), বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন , ঢাকা।            সভাপিত 

২। পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা    সদ� 

৩। �� পিরচালক, �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা    সদ� 

৪। সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট িমল� এেসািসেয়শন (িবেজএমএ), ঢাকা   সদ� 

৫। সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন (িবেজএসএ), ঢাকা   সদ� 

৬। সভাপিত/মহা-সিচব, বাংলােদশ �ট �ডস এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন, ঢাকা    সদ� 

৭। মহা-�ব�াপক/উপ মহা-�ব�াপক (উৎপাদন), বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন, ঢাকা  সদ� 

৮। �ক� �ধান, লিতফ বাওয়ানী �ট িমল�, �ডমরা, ঢাকা      সদ� 

৯। �ব�াপনা পিরচালক, �সানালী �শ ই�াি�জ িলঃ, ঢাকা     সদ� 

১০। �ব�াপনা পিরচালক, জনতা �ট িমল� িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১১। �ব�াপনা পিরচালক, আিকজ �ট িমল� িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১২। �ব�াপনা পিরচালক, নওয়াপাড়া �ট িমল� িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১৩। �ব�াপনা পিরচালক, �মসাস � �ট ি�নাস � িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১৪। �ব�াপনা পিরচালক, আলহা� �ট িমল� িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১৫। �ব�াপনা পিরচালক, �বালী �ট িমল� িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১৬। �ব�াপনা পিরচালক, হাসান �ট িমল� িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১৭। �ব�াপনা পিরচালক, পারেট� �ট িমল� িলঃ, ঢাকা      সদ� 

১৮। �ব�াপনা পিরচালক, �কায়ািল� �ট ইয়ান � িমল� িলঃ, ঢাকা     সদ� 

১৯। উ��তন গেবষণা কম �কত�া, পাট িশ� শাখা, এনিপও, ঢাকা           সদ�-সিচব 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             



  পিরিশ� -‘ঙ’ 
 
 

�াশনাল ��াডািক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �পশাজীিব �ি�বগ � 
 
১। জনাব এস. এম. আশরা��ামান      পিরচালক (�� সিচব)        

২। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম           ��-পিরচালক (অঃ দাঃ) 

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

৪। জনাব �হা�দ আির��ামান      ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

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

৬। �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম           ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৭। �মাছাঃ আিবদা �লতানা            ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

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

৯। জনাব িরপন সাহা        গেবষণা কম �কত�া 

১০। িমেসস �রাইয়া সাবিরনা       গেবষণা কম �কত�া 

১১। জনাব �মেহদী হাসান       গেবষণা কম �কত�া 

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

১৩। জনাব �মাঃ আিক�ল হক                গেবষণা কম �কত�া  

১৪। িমেসস নািহদা �লতানা র�া        গেবষণা কম �কত�া (চঃ দাঃ) 

১৫। জনাব �সয়দ জােয়দ-উল ইসলাম           গেবষণা কম �কত�া (চঃ দাঃ) 

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

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

       

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


