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�খব� 
 

বাংলােদশ �িষ �ধান �দশ। এেদেশ উৎপািদত �িষ প�স�েহর মে� পাট অ�তম অথ �ৈনিতক প�। �িথবীর অ�তম 

পাট উৎপাদনকারী �দশ বাংলােদেশর �মাট জনসং�ার �ায় এক প�মাংশ পাট উৎপাদন, পাট �ি�য়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও 

পাটজাত প� উৎপাদেনর সােথ �ত�� ও পেরা� ভােব জিড়ত। পাট প� পিরেবশ বা�ব প� িহেসেব �িথবী �াপী এখনও 

�ী�ত। বাংলােদেশর জাতীয় অথ �নীিতেত পাট িশে�র ��� অপিরসীম। পাট ও পাটজাত �� বাংলােদেশর অ�তম র�ানী প�। 

�দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েনর ল�� অজ�েন জাতীয় অথ �নীিতর এই ����ণ � খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র যেথ� অবকাশ রেয়েছ । 

বাংলােদেশর পাট িশে�র সািব �ক উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর মা�েম জাতীয় অথ �নীিতেক শি�শালী করা স�ব ।  

 

 এ �িতেবদেন বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন(িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন ১১� পাটকেলর ২০১০-১১হেত ২০১২-১৩ 

অথ �বছর পয �� িমলিভি�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�ণ ও �লধন টাণ �ওভার পিরমাপ ও িবে�ষণ সহ 

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

 

 �িতেবদেন �কািশত ত�ািদ ও পয �ােলাচনা হেত বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন(িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন 

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 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 ।  

 
  
 

ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম 
পিরচালক  
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এ �িতেবদেন য�রা কাজ কেরেছন  
 

 
 
১। িমেসস মাহ�বা �বগম       ত�াবধান 
        ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 
  
২। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম     পিরক�না, গঠন �ণালী ও �িতেবদন িলখন  

গেবষণা কম �কত�া 
 
৩। জনাব �মাঃ রা� আহে�দ     উপা� সং�হ ও িবে�ষণ 

পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ক�ালেট�ী সািভ �স �দান করা; 
 

 উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক �িশ�ণ; 
 

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

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

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

 

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

 উৎপাদনশীলতা সং�া� গেবষণা �িতেবদন �ণয়ন ও �কইস �ািড পিরচালনা করা ।  
 
 

 
 
 
 
 



iv 
 

�ি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 ও �ালানী �য় ।  
 

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�ণ = ---------------- x  ১০০  
                     িব�য় 

�মাট িব�য় �ে� সংেযািজত �ে�র পিরমােনর 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 পিরমান �ঝায় ।   
 

       
 



v 
   
          �ম �য় 

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

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

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

             
অপাের�ং �িফট 

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

                
অপাের�ং �িফট 

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

          
 িব�য় 

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

                     
১৭। অপাের�ং �িফট  =  সংেযািজত �� - (�িমেকর �বতন + অবচয়)।  
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৭। িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ১১ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ১১ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ১১ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ১২ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ১২ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ১৩ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ১৩ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ১৪ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ১৪ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ১৫ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ১৫ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ১৬ 
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৮।  আলীম �ট িমল� িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ১৭ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ১৭ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ১৭ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ১৮ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ১৮ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ১৯ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ১৯ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ২০ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২০ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২১ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ২১ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ২২ 

৯।  কােপ ��ং �ট িমল� িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ২৩ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ২৩ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ২৩ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ২৪ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ২৪ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ২৫ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ২৫ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ২৬ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২৬ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ২৭ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ২৭ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ২৮ 

১০।  যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ 

ক) �িত�ান  পিরিচিত        -- -- ২৯ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ২৯ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ২৯ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৩০ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ৩০ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৩১ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ৩১ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৩২ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৩২ 
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ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৩৩ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৩৩ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৩৪ 

১১।  হািফজ �ট িমল� িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৩৫ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৩৫ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৩৫ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৩৬ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ৩৬ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৩৭ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ৩৭ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৩৮ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৩৮ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৩৯ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৩৯ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৪০ 

১২।  �া�নাম �িবলী �ট িমল� িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৪১ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৪১ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৪১ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৪২ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ৪২ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৪৩ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ৪৩ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৪৪ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৪৪ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৪৫ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৪৫ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৪৬ 

১৩।  রাজশাহী �ট িমল� িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৪৭ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৪৭ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৪৭ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৪৮ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ৪৮ 
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চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৪৯ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ৪৯ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৫০ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫০ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫১ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৫১ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৫২ 

১৪।  আিমন �ট িমল� িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৫৩ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৫৩ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৫৩ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৫৪ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ৫৪ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৫৫ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ৫৫ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৫৬ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫৬ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৫৭ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৫৭ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৫৮ 

২০।  �ার �ট িমল� িলিমেটড 

ক) �িত�ান পিরিচিত        -- -- ৫৯ 

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৫৯ 

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৫৯ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৬০ 

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ৬০ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৬১ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ৬১ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৬২ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৬২ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৬৩ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৬৩ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৬৪ 
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২১। লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলঃ 

ক) �িত�ান  পিরিচিত        -- -- ৬৫  

খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�        -- -- ৬৫  

গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত      -- -- ৬৫ 

ঘ) সারণী -২  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত       -- -- ৬৬  

ঙ) সারণী-৩  িব�য় িহসােব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার -- -- ৬৬ 

চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত     -- -- ৬৭ 

ছ) সারণী-৪  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত            -- -- ৬৭ 

জ) সারণী-৫  উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক উপা� -- -- ৬৮ 

ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৬৮ 

ঞ) সারণী-৬  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত    -- -- ৬৯ 

ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত     -- -- ৬৯ 

ঠ) সারণী-৭  �িফ�িবিল�      -- -- ৭০ 

 

২১।  �িতেবদনাধীন �িত�ানস�েহর নাম ও �কানা      পিরিশ� -‘ক’ 

২২।  জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)       পিরিশ� -‘খ’ 

২৩। উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�        পিরিশ� -‘গ’  

২৪। পাট িশ� খােতর উপেদ�া কিম�        পিরিশ� -‘ঘ’ 

২৫। এনিপও’র �পশাজীিব �ি�বগ �        পিরিশ� -‘ঙ’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�িমকাঃ 

 �িথবীর িবিভ� �দেশর উ�য়েনর �থম �সাপান িহেসেব কাজ করেছ িশ� খাত । বাংলােদশ �িথবীর �হ�ম পাট ও 
পাটজাত �� উৎপাদনকারী �দশ । �িথবীর উৎপািদত পােটর �ায় ৮০% পাট বাংলােদেশ উৎপ� হেয় থােক । বত�মােন 
বাংলােদেশর র�ানী আেয়র �ায় ২০% পাট ও পাটজাত �ে�র র�ানীর মা�েম অিজ�ত হয় । পাট ও পাটজাত �� র�ানী কের 
বাংলােদশ �িত বছর �ায় ৮০০.০০ িমিলয়ন ইউ এস ডলার �বেদিশক ��া অজ�ন কের থােক । তাই 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)এর ১১� পাটকেলর উৎপাদনশীলতা পিরমাপ ও িবে�ষণ এবং উৎপাদনশীলতার 
সিহত স�ক��� িবষেয়র উপর এক� পয �ােলাচনা ও সরকারী পাটকল স�েহর উৎপাদনশীলতার িবিভ� িনণ �য়েক �লনা�লক 
িচ� উপ�াপন করার �য়াস �নয়া হেয়েছ ।  
 
উে��াবলীঃ   
 

 �িতেবদনাধীন পাটকল স�েহ িনেয়ািজত �মাট 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। 
 

 
 

 
 
 

                                                                     -২- 



সমী�া প�িতঃ 
 

�াথিমকভােব বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন ২৫� পাটকেল উপা� সং�েহর জ� 
ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা হয় । �য সকল পাটকল হেত িনিদ �� সমেয়র মে� ত� পাওয়া যায়িন �সখােন তািগদ প� �দয়া 
হয় । পরবত�েত �ি�গত �যাগােযাগ �াপন করা হয়। এ সব উে�ােগর ফল�িতেত ১৩� পাটকল হেত �রণ�ত ��মালা �ফরৎ 
পাওয়া যায় । ১৩� পাটকেলর মে� ২� পাটকেলর ত� অস�ণ � ও অসাম���ণ � থাকায় ১১� পাটকেলর �া� তে�র িভি�েত 
এ �িতেবদন ��ত করা হেয়েছ ।   
 

সংি�� সারাংশঃ 
 

 এ �িতেবদেন ২০১০-১১হেত ২০১২-১৩ 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�ণ ও �লধন টাণ �ওভার িবে�ষেণর মা�েম িমেলর সফলতা ও �ব �লতার িদকস�হ �েট উেঠেছ। তা 
ছাড়াও �িতেবধনাধীন সমেয় সরকােরর িনয়�ণাধীন পাটকল�েলার বছর িভি�ক গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বনতা, গড় �লধন 
উৎপাদনশীলতার �বনতা, �িমক কম �চারীেদর �েদয় �বতন ও ম�রীর �বনতা ও িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা সারাংশ  সারণী 
ও িচে�র মা�েম উপ�াপন করা হল । 
   
ক) �িতেবদনাধীন বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন(িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন ১১� পাটকেলর ২০১০-১১ অথ �বছরেক 
িভি�বছর িবেবচনা কের ২০১০-১১ হেত ২০১২-১৩ অথ �বছেরর গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বনতার �লনা করেল �দখা যায় �য, 
�ম উৎপাদনশীলতা �মা�েয় �াস �পেয়েছ অথ �াৎ �ম উৎপাদনশীলতা �ি�র �বনতার ধারাবািহকতা র�া স�ব হয় নাই।  
                                                                         

 
    

খ) বাংলােদেশর পাট িশ� খােতর সরকারী ১১� পাটকেলর ২০১০-১১ অথ �বছরেক িভি�বছর িবেবচনা কের ২০১০-১১  
হেত ২০১২-১৩ অথ �বছেরর �লধন উৎপাদনশীলতার �বনতার �লনা করেল �দখা যায় �য, �ম উৎপাদনশীলতার মতই ২০১০-১১  
 
 

-৩- 

সারাংশ সারণী-১ 
�িতেবদনাধীন সরকারী পাটকলস�েহর সংেযািজত �ে�  

 �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা 
িভি� বছর ২০১০-১১= ১০০.০০ 

মািলকানা বছর 
িনেয়ািজত  
জনশি� 
(সং�া) 

সংেযািজত 
�� 

(ল� টাকা) 

�ম 
উৎপাদনশীলতার 

�বনতা 

সরকারী 

২০১০-১১  ৩৪,৩০২ ৩৪,৩৭৩.৫১ ১০০.০০ 

২০১১-১২ ৩৪, ২২৬ ৩৩,৩৫৯.২০ ৯৭.২৬ 

২০১২-১৩  ৩৪,৭২৮ ২৭,২৬৫.১৪ ৭৮.৩৫ 



 
অথ � বছের �লধন উৎপাদনশীলতাও �মা�েয় �াস �পেয়েছ অথ �াৎ �লধন উৎপাদনশীলতা �ি�র ধারাবািহক ঊ���খী �বনতা 
র�ায় বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) �থ � হেয়েছ।  
 

 
 

গ)  ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় বাংলােদশ �ট িমলস কেপ �ােরশন (িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন 
১১� পাটকেলর ২০১০-১১ অথ �বছরেক িভি�বছর িবেবচনা কের ২০১০-১১  হেত ২০১২-১৩  অথ �বছেরর �লনা করেল �দখা যায়  
�েদয় �বতন ও ম�রী �ি�র �বনতা �মা�েয় �ি� পাে� অপর িদেক ১১� পাটকেল িনেয়ািজত জনশি�র পিরমান ২০১১-১২ 
অথ �বছের �াস �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের তা’ �ি� �পেয়েছ।  
 

 

  
-৪- 

সারাংশ সারণী-২ 
�িতেবদনাধীন সরকারী পাটকলস�েহর সংেযািজত �ে�  

 �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতা 
িভি� বছর ২০১০-১১   = ১০০.০০ 

 
মািলকানা 

বছর 
 �ায়ী স�ি�  

(ল� টাকা) 

সংেযািজত 

�� 

 (ল� টাকা) 

�লধন  

উৎপাদনশীল

তার �বনতা  

সরকারী 

২০১০-১১   ১৩৬,৯০৮.৯৭ ৩৪,৩৭৩.৫১ ১০০.০০  

২০১১-১২  ১৩,৫৭১৭.১০ ৩৩,৩৫৯.২০ ৯৭.৯০ 

২০১২-১৩ ১৩০,৭৯১.২০ ২৭,২৬৫.১৪ ৮৩.০৩ 

সারাংশ সারণী - ৩ 
�িতেবদনাধীন সরকারী পাটকলস�েহ �েদয় �বতন ও ম�রী, 

িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা 
িভি� বছর ২০১০-১১   = ১০০.০০ 

মািলকানা বছর িনেয়ািজত জনশি� 
�েদয়  �বতন  ও ম�রী         

(ল� টাকা) 

িনেয়ািজত জনশি�র 

�বনতা  

�েদয় �বতন ও ম�রীর  

�বনতা 

সরকারী 

২০১০-১১    ৩৪,৩০২ ৩৪,৫০৫.৪২ ১০০.০০ ১০০.০০ 

২০১১-১২  ৩৪, ২২৬ ৩৭,২৯৪.৪৮ ৯৯.৭৮ ১০৮.০৮ 

২০১২-১৩ ৩৪,৭২৮ ৬০,০৫৬.৮৯ ১০১.২৪ ১৭৪.০৫ 



 
�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 সরকার এর �ঘাষণা অ�যায়ী �িত বছর 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, ��মািসক, ষা�ািসক ও বাৎসিরক িভি�েত উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করা ; 

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

 উৎপাদনশীলতা উ�য়ন 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 ; 

 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 । 
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বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ  
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন এক� �হৎ পাটকল । 
�িত�ান� ১৯৬২ সােল বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকার অ�ের নরিসংদী �জলায় �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬২ সােল �াপন করা 
হেলও বািনিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৬৩সােল । �িত�ান�র �ধান উৎপািদত �� �হিসয়ান, �সিকং ও �ট ইয়ান �।  �িত�ােনর 
�ধান ক�চামাল �িষজাত প� পাট । �িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ � বছের উৎপাদন ল�� মা�া িছল ১৪,৯৮১ �ম.টন পাটজাত ��।  
িক� ২০১২-১৩ অথ �বছের �মাট ১১,৪৫৩ �ম.টন পাটজাত �� উৎপািদত হয় যার ��ত �� িছল ১১,০১৫.৩০ ল� টাকা। 
২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�র �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৮৭৪১.২১ ল� টাকা । বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ এ  
২০১২-১৩ অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� ৪,৪১০ জন ।  

 
সারণী - ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                       (ল� টাকা) 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
িব�য় ও অ�া� আয় ৭,৪৪২.৬১ ৯,৬৬২.৮৪  ৯১০৪.৬৩ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ৪,৯০৩.৯৩ ৮,৭৭৩.৫৫  ৬০৩৯.৬০ 
সংেযািজত �� ২,৫৩৮.৬৮ ৮৮৯.২৯  ৩০৬৫.০৩ 

 
 সারণী - ১ এ বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, 
�িত�ান� ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় ২০১২-১৩  অথ �বছের ৬৪.৯৭% �াস ও ২০১২-১৩অথ �বছের ২০.৭৩% সংেযািজত �� 
�ি� �পেয়েছ । �িত�ান�র িব�য়ল� আয় পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১২-১৩  অথ �বছের  
২৯.৮৩% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২২.৩৩% িব�য়ল� আয় �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �িত�ান�র �মাট �য় �ি� �পেয়েছ 
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১২-১৩  অথ �বছের ৭৮.৯৪% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের �ি� �পেয়েছ ২৩.১৮% ।   

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     সংেযািজত ��                       x                                 িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                           (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�ণ 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 । 
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সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ২,৯৩৭ ২,৯৮৬  ২৯৮৩ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৮৬,৪৩৭.৮৬ ২৯,৭৮১.৯৮  ১০২,৭৪৯.৯২ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

৩৪.১১ ৯.২০  ৩৩.৬৬ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২৫৩,৪০৮.৫৮ ৩২৩,৬০৪.৮২  ৩০৫,২১৭.২৩ 

 
বাংলােদশ �ট িমলস িলঃএর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১২-১৩ অথ �বছের ৬৫.৫৪% �াস এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ১৮.৮৭% �ম উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ । সারণী-২এ আেরা 
�দখা যায় ,২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১২-১৩  অথ �বছের ২৭.৭০% এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ২০.৪৪%জন �িত িব�েয়র 
পিরমান  �ি�  �পেয়েছ । অপরিদেক ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ ২৪.৯১% 
এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ০.৪৫% �াস �পেয়েছ । 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৫৯.১৪% ৮৪.৯৭%  ৫৮.০৬% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ৩.১১% ২.৯৯%  ৪.২০% 
অ-িশ�জিনত �য় ৩.৬৪%  ২.৮৩%   ৪.০৮% 
�মাট �য় ৬৫.৮৯% ৯০.৮০%  ৬৬.৩৪% 
সংেযািজত �� ৩৪.১১% ৯.২০%  ৩৩.৬৬% 
িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

  
বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হােরর   

সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২৫.৮৩% �ি� এবং 
২০১৩-১৪ অথ �বছের মা� ১.০৮% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের  
০.১২%�াস এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ১.০৯% �ি� �পেয়েছ। অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত� 
বছর ০.৮১%�াস এবং ২০১৩- ১৪ অথ �বছের ০.৪৪% �ি� �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১  অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ অথ �বছের ২৪.৯১% ও ২০১৩-১৪ অথ �বছের ০.৪৫% �য় �ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত 
�ে�র পিরমান ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২৪.৯১% ও ২০১৩-১৪ অথ �বছের ০.৪৫%�াস �পেয়েছ ।  
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ি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 

 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ২,৯৬২.২৭ ৩,১৭৬.৫১  ৫১৮১.৭৬ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

০.৮৬ ০.২৮  ০.৫৯ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৮৬,৪৩৭.৮৬ ২৯,৭৮১.৯৮  ১০২,৭৪৯.৯২ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১০০,৮৬০.৪০ ১০৬,৩৮০.১১  ১৭৩,৭০৯.৬৯ 

   
বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম 

�েয় �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই । তেব �িতেবদনাধীন সমেয়র মে�    
২০১০-১১ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় সেব �া� ০.৮৬ টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের সব �িন� ০.২৮ টাকা �� সংেযাজন 
কেরেছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ 
২০১১-১২ অথ �বছের ৬৭.৪৪% ও ২০১৩-১৪ অথ �বছের ৩১.৩৯% �াস �পেয়েছ । এ ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও 
�ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ঊ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেত হেব।  

-৮-  



 
সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

১০০,৮৬০.৪০ ১০৬,৩৮০.১১  ১৭৩,৭০৯.৬৯ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

০.৮৬ ০.২৮  ০.৫৯ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

১১৬.৬৯% ৩৫৭.২০%  ১৬৯.০৬% 

 
  সারণী-৫ এ বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �ম�েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 
যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম�য় পরবত� বছর অথ �াৎ২০১১-১২অথ �বছের ৬৭.৪৪% ও ২০১২-১৩ 
অথ �বছের ৩১.৩৯% �াস �পেয়েছ। সংেযািজত �� অ�পােত �ম�য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
২৪০.৫১% এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ১৮৮.১৪%�ি� �পেয়েছ । যা �িত�ান�র খারাপ অব�ার �িতফলন,তাই �িত�ান�র 
সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় এর িন��খী ধারাবািহকতা বজায় �রেখ লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব।    

ি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 । 

 
 

 
 
 

-৯- 



  
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা)  ১২,৪৬২.৪০ ১২,৪৬২.৫৫ ৮,৭৪১.২১ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.২০ ০.০৭ ০.৩৫ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৮৬,৪৩৭.৮৬ ২৯,৭৮১.৯৮ ১০২,৭৪৯.৯২ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৪২৪,৩২৪.১৪ ৪১৭,৩৬৬.০৪  ২৯৩,০৩৪.১৯ 

   
সারণী-৬ এ বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ এর �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১  

অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৬৫.০০%�াস ও ২০১৩-১৪ অথ �বছের ৭৫.০০% �ি� �পেয়েছ । তেব �িত�ান�র �ম 
উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১২-১৩ অথ �বছের ৬৫.৫৪% �াস এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ১৮.৮৭% �ি� 
�পেয়েছ যা �লধণ উৎপাদনশীলতার অ��প । �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ইনেটনিস� ২০১০-১১ অথ �বছেরর 
�লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১.৬৪% এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ৩০.৯৪% �া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�ণ)                                               (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 

-১০-  



  
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ১৫২.৭২ ২১৪.৫১  ১৬.১৪ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -৫৭৬.৩১ -২,৫০১.৭৩  -২,১৩২.৮৭ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-৪.৬২% -২০.০৭%  -২৪.৪০% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-৭.৭৪% -২৫.৮৯%  -২৩.৪৩% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

০.৬০ ০.৭৮  ১.০৪ 

   
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় বাংলােদশ �ট িমলস িলঃ এর ২০১০-১১ অথ �বছর হেত ২০১৩-১৪  

অথ �বছর পয �� অপাের�ং �িফট �মা�েয় ঋণা�ক হে� । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� 
করা িগেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার 
অজ�ন হয় নাই। ২০১০-১১ ,২০১১-১২ ও ২০১৩-১৪ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল   ০.৬০ , ০.৭৮ ও 
১.০৪ টাকা যা �মা�েয় �ি� পাে� ।  
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িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড 
�িত�ান পিরিচিতঃ 

 

িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন এক� �হৎ 
পাটকল । ১৯৫২ সােল �লনা �জলার িশ�া�ল খািলশ�ের �িত�ান�  �াপন করা হয় । পাটকল� ১৯৫২ সােল �াপন করা  
হেলও বািনিজ�কভােব উৎপাদন �� হয় ১৯৫৪ সােল । �িত�ান�র উৎপািদত পে�র মে� �হিসয়ান �াগ ও �থ, �সিকং  �থ 
ও কােপ �ট �ািকং �থ (িসিবিস) অ�তম । অপিচত �ে�র মে� ক�ািডস উে�খেযা� । �িত�ােনর �ধান ক�চামাল পাট । 
�িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছের উৎপাদন ল�� মা�া িছল ২৬৩২৪.০০ �ম. টন পাটজাত �� যার বাজার �� �ায় ২৮,৯১৮.০৯ 
ল� টাকা । িক� ২০১২-১৩ অথ �বছের ২১,৪৬৫.৭২ �ম.টন পাটজাত �� উৎপািদত হয় যার বাজার �� �ায় ২২,৫৪১.৭০ ল�  
টাকা । িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড এর উৎপািদত পে�র �ায় ৭৫% িবিভ� �দেশ র�ানী হেয় থােক । �িত�ান� 
২০১২-১৩ অথ �বছের ১১২.২৯ ল� টাকা সরকারী �কাষাগাের কর বাবদ জমা িদেয়েছ । িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী  
িলিমেটড এ ২০১২-১৩ অথ �বছের িনেয়ািজত �মাট জনশি� িছল ৯,০১০ জন ।   

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                      (ল� টাকা) 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

িব�য় ও অ�া� আয় ১৫,৪৪৫.৩৯ ১৯,৬৪৭.৬৮  ১৮,৪৮৮.৯৯  
ক�চামাল ও অ�া� �য় ১১,১৫৩.৩৩ ১২,১৭৪.৭৬  ১২,৮৯০.৬৯ 
সংেযািজত �� ৪,২৯২.০৬ ৭,৪৭২.৯২  ৫,৫৯৮.৩০ 

 

 সারণী - ১ এ িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী  িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ ।  সারণী-১ এ �দখা 
যায় �য, িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড এর ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১৩-১৪ অথ �বছের  
সংেযািজত �� যথা�েম ৭৪.১১% ও ৩০.৪৩% �ি� �পেয়েছ । িব�য় ও অ�া� আয় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ২৭.২১% এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ১৯.৭১% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� �য়সহ �মাট �য় 
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৯.১৬% এবং ২০১৩-১৪ অথ �বছের ১৫.৫৮% �ি� �পেয়েছ। �িত�ান�র 
িব�য়ল� আয় �ি�র মা�েম অথ �াৎ বাজার �ব�ােক আেরা শি�শালী কের সংেযািজত �� �ি�র িদেক নজর �দয়া উিচত ।   

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 
 

সংেযািজত ��                          x                                িব�য়                                                     
                                 িব�য়                                    �মাট জনশি� 
         (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                                (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�ণ 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 । 
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সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ৫,৮৫৫ ৫,৬৮৮  ৫,৬৭৯ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৭৩,৩০৫.৮৯ ১৩১,৩৮০.৪৫  ৯৮,৫৭৮.৯৮ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

২৭.৭৯ ৩৮.০৩  ৩০.২৮ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২৬৩,৭৯৮.২৯ ৩৪৫,৪২৩.৩৫  ৩২৫,৫৬৭.৭১ 

 

িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১  
অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৭৯.২২% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৪.৪৮% �ম উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ ।  
২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের �ম উৎপাদনশীলতা �ি� পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ যথা�েম ৩৬.৮৫%ও ৮.৯৬% �ি� �পেয়েছ এবং জন �িত 
িব�েয়র পিরমান ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম ৩০.৯৪%ও ২৩.৪২% �ি� 
�পেয়েছ। 

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

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৫৯.৯০% ৪৮.৮৪%  ৫৩.১৩% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ৪.৩২% ৪.০৮%  ৫.৫৪% 

অ-িশ�জিনত �য় ৭.৪৯% ৮.৫৮%  ১০.৬৭% 

�মাট �য় ৭২.২১% ৬১.৯৭%  ৬৯.৭২% 

সংেযািজত �� ২৭.৭৯% ৩৮.০৩%  ৩০.২৮% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 
 

 িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী  িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� 
�েয়র হােরর সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১১.০৬% 
২০১২-১৩ অথ �বছের ৪.২৯% �য় �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
০.২৪%�য় �াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১.৪৬%�য় �ি� �পেয়েছ। অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
পরবত�বছর ১.০৯% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩.১৮% �ি� �পেয়েছ । �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ অথ �বছর ১০.২৪%এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৭.৭৫% �াস �পেয়েছ । ফল�িতেত  িব�য়  িহেসেব সংেযািজত �� 
২০১০-১১ অথ �বছের ২৭.৭৯%, ২০১১-১২ অথ �বছের ৩৮.০৩% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩.২৮% হেয়েছ  ।  
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ি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 

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ৪,২৭৮.১৪ ৪,৬৬৮.৬৫  ১০,২৩৩.৬৩ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

১.০০ ১.৬০  ০.৫৫ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৭৩,৩০৫.৮৯ ১৩১,৩৮০.৪৫  ৯৮,৫৭৮.৯৮ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৭৩,০৬৮.১৫ ৮২,০৭৮.৯৪  ১৮০,২০১.২৭ 

   

�িতেযািগতা�লক �ম�েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম �েয় �িতেবদনাধীন সমেয়র  
২০১২-১৩ অথ �বছর �তীত ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় এক টাকার অিধক �� সংেযাজন করেত 
স�ম হেয়েছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় আরও �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় জন�িত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ 
২০১১-১২ অথ �বছের ১২.৩৩% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৪৬.৬২%�ি� �পেয়েছ । জন�িত �ম �য় �ি�র িবষয়� খিতেয় �দখা 
একা� �েয়াজন।   
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সারণী-৫ 

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

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকায়) 
  �িমক সং�া 

৭৩,০৬৮.১৫ ৮২,০৭৮.৯৪  ১৮০,২০১.২৭ 

   সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

১.০০ ১.৬০  ০.৫৫ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

৯৯.৬৮% ৬২.৪৭%  ১৮২.৮২% 

 

  িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড এর সারণী-৫ এ উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক 
ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িত টাকা �ম �েয় ২০১০-১১ অথ �বছের ১.০০ টাকা, ২০১১-১২ অথ �বছের ১.৬০ টাকা ও     
২০১২-১৩ অথ �বছের ০.৫৫ টাকা িছল ,যা �িত�ান�র খারাপ অব�ার �িতফলন । সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১  
অথ �বছের ৯৯.৬৮%,২০১১-১২ অথ �বছের ৬২.৪৭% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৮২.৮২%,যা �িত�ান�র সংেযািজত �� 
অ�পােত �ম �য় �মা�েয় �ি� পাে�।    

 
ি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 । 
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সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা) ২১,০২৩.৮০ ২০,৯৫৩.৭২  ২০,৬৬১.২৭ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.২০ ০.৩৬  ০.২৭ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৭৩,৩০৫.৮৯ ১৩১,৩৮০.৪৫  ৯৮,৫৭৮.৯৮ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৩৫৯,০৭৪.৩০ ৩৬৮,৩৮৪.৬৭  ৩৬৩,৮১৮.৮১ 

   

সারণী-৬ এর ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ ,২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম ০.২০, ০.৩৬ ও 
০.২৭ টাকা �লধন উৎপাদনশীলতা পিরলি�ত হেয়েছ । তেব সমী�াধীন সমেয় �িত�ান�র  �লধন উৎপাদনশীলতার পিরমান 
�বই কম । �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতার ��ে�ও ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের �ি� 
�পেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �ায়ী �লধন ইনেটনিস�র ��ে� �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ২.৫৯% এবং ২০১২-১৩  অথ �বছের ১.৩২% �ি� �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�ণ)                                            (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  
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সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ৩১৫.৬৪ ৫.১৫  ৬.৫৭ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -৩০১.৭২ ২,৭৯৯.১২  -৪৬৪১.৯০ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-১.৪৪ ১৩.৩৬%  -২২.৪৭% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-১.৯৫% ১৪.২৫%  -২৫.১১% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

০.৭৩ ০.৯৪  ০.৮৯ 

   
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, িদ ি�েস� �ট িমল� �কা�ানী িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র ২০১১-১২অথ �বছর 

�তীত ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋণা�ক পিরলি�ত হেয়েছ । তেব ২০১২-১৩ অথ �বছেরর অপাের�ং 
�িফট �বশী ঋণা�ক অব�া পিরলি�ত হেয়েছ । �িতেবদনাধীন সমেয়র ২০১০-১১  ও ২০১২-১৩ অথ �বছেরর অপাের�ং �িফট  
ঋণা�ক হওয়ায় অপাের�ং �িফট মািজ�েণর হারও ২০১০-১১  ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ঋণা�ক হেয়েছ । �লধন টাণ �ওভার ত� 
িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয়র �কান অথ � বছেরই �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন স�ব হয় 
নাই । ২০১০-১১ , ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল ০.৭৩ ,০.৯৪ ও ০.৮৯  টাকা, যা 
২০১০-১১ অথ �বছেরর �চেয় �বশী ।  
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আলীম �ট িমলস িলিমেটড   
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

আলীম �ট িমলস িলিমেটড বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন এক� পাটকল। আলীম 
�ট িমলস িলিমেটড ১৯৬৪ সােলর এি�ল মােস �লনা �জলার আটরা িশ� অ�েল �াপন করা হয় । পাটকল� ১৯৬৪ সােল 
�াপন করা হেলও বািনিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৬৮ সােলর �লাই মােস। �িত�ান� �হিসয়ান কাপড় (চট)ও �সিকং �াগ 
উৎপাদন কের। �িত�ােনর �ধান ক�চামাল �িষজাত প� পাট । �িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছেরর উৎপাদন ল�� মা�া িছল 
৬৬৬৫.০০ �ম.টন �হিসয়ান কাপড় (চট)ও �সিকং �াগ , যার �� �ায় ৬৮৪৯.৭৪ ল� টাকা । িক� ২০১২-১৩ অথ �বছের 
৪,৭২২.১১�ম.টন পাটজাত �� উৎপািদত হয় যার ��ত �� ৪,৬৩১.৪০ ল� টাকা। ২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�র �মাট 
�ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৬,৩০৭.৯৩ ল� টাকা। আলীম �ট িমলস িলিমেটড এ ২০১২-১৩ অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট 
জনশি� ১,৮৪৯ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                       (ল� টাকা) 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

িব�য় ও অ�া� আয় ৩,৬২০.০৪ ৩,৫২৫.০৭  ৩,৩৪৫.৮০  
ক�চামাল ও অ�া� �য় ২,৪৭২.৮৩ ২,৩১৭.৩৫  ১,৯৫৬.৫৫ 
সংেযািজত �� ১,১৪৭.২১ ১,২০৭.৭২  ১,৩৮৯.২৫ 

 
 সারণী – ১ এ আলীম �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, 
�িত�ান� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৫.২৭% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ২১.১০% সংেযািজত �� �ি� 
�পেয়েছ । �িত�ান�র িব�য়ল� আয় পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের  ২.৬৩%  
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৭.৫৮% িব�য়ল� আয় �াস �পেয়েছ। অপরিদেক �িত�ান�র �মাট �য় �াস �পেয়েছ ২০১০-১১ 
অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৬.২৯% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪৪.৮২% ।   

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     সংেযািজত ��                        x                              িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                           (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�ণ 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 । 
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সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ১,০৮৭ ১,১১৩  ১,০৯৪ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১০৫,৫৩৯.১০ ১০৮,৫১০.৩৩  ১২৬,৯৮৮.১২ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

৩১.৬৯ ৩৪.২৬  ৪১.৫২ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৩৩৩,০৩০.৩৬ ৩১৬,৭১৭.৮৮  ৩০৫,৮৩১.৮১ 

 
আলীম �ট িমলস িলিমেটড এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর    

�লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৮২%এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২০.৩২%�ম উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ। �ম উৎপাদনশীলতা 
�ি� পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.৯০% এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ৮.২৭% জন �িত িব�েয়র পিরমান �াস এবং ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৫৭% এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ৭.২৬% সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ এর �ি� । 

 
সারণী - ৩ 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হার 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

ক�চামাল ৬০.২৯% ৫৫.৫৫%  ৪৮.৮৪% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ৩.২৫% ৪.০৭%  ৫.২২%  
অ-িশ�জিনত �য় ৪.৭৬% ৬.১২%  ৪.৪৫% 

�মাট �য় ৬৮.৩১% ৬৫.৭৪% ৫৮.৪৮% 

সংেযািজত �� ৩১.৬৯% ৩৪.২৬%  ৪১.৫২% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

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

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.৭৪% এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ৬.৭১% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন  খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ০.৮২% এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ১.৯৭% �ি� �পেয়েছ। অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত� বছর ১.৩৬%�ি� 
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ০.৩১% �াস �পেয়েছ। ফেল �মাট �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৫৭% 
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৯.৮৩% �াস �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১০-১১ অথ �বছেরর 
�লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩  অথ �বছের যথা�েম ২.৫৭% ও ৯.৮৩% �ি� �পেয়েছ ।  
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ি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 

 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ১,৩৭৩.৪৯ ১,৩৯০.৭৯  ২,১৩৮.৯৬ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

০.৮৪ ০.৮৭  ০.৬৫ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

১০৫,৫৩৯.১০ ১০৮,৫১০.৩৩  ১২৬,৯৮৮.১২ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১২৬,৩৫৬.০৩ ১২৪,৯৫৮.৬৭  ১৯৫,৫১৭.৩৭ 

   
আলীম �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম 

�েয় �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই । তেব �িতেবদনাধীন সমেয়র মে�    
২০১১-১২ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় সেব �া� .৮৭ টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের সব �িন� ০.৬৫ টাকা �� সংেযাজন 
কেরেছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ 
২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৫৭%�ি� ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ২২.৬২% �াস �পেয়েছ । এ  ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও 
�ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ঊ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেত হেব, যা �িত�ান�র উৎপাদনশীলতা 
�ি�েত  সহায়তা করেত পাের ।  

-২০-   



 
সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

১২৬,৩৫৬.০৩ ১২৪,৯৫৮.৬৭  ১৯৫,৫১৭.৩৭ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

০.৮৪ ০.৮৭  ০.৬৫ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

১১৯.৭২% ১১৫.১৬%  ১৫৩.৯৭% 

 
  সারণী-৫ এ আলীম �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ 
�দখা যায় �য, �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ অথ �বছের 
৩.৫৭%�ি� ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ২২.৬২% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২অথ �বছের ৪.৫৬%�াস ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৪.২৫%�ি� �পেয়েছ । �িত�ান�র সংেযািজত �� অ�পােত �ম 
�য় এর িন��খী ধারাবািহকতা বজায় �রেখ লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব।    

 
ি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 । 

 
 

 
 

-২১- 



  
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা)  ৬,২৮২.৬৩ ৬,২৮৪.২৫  ৬,৩০৭.৯৩ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.১৮ ০.১৯  ০.২২ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

১০৫,৫৩৯.১০ ১০৮,৫১০.৩৩  ১২৬,৯৮৮.১২ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৫৭৭,৯৭৮.৮৪ ৫৬৪,৬২২.৬৪  ৫৭৬,৫৯৩.২৪ 

   
সারণী-৬ এ আলীম �ট িমলস িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতার  ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১  

অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২অথ �বছের ৫.৫৬% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২২.২২% �ি� �পেয়েছ । তেব �িত�ান�র �ম 
উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৮২% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২০.৩২% �ি� �পেয়েছ 
যা �লধণ উৎপাদনশীলতা �ি�র হােরর �চেয় কম।  �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ইনেটনিস� ২০১০-১১ 
অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৩২% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ০.২৪% �া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�ণ)                                               (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 

-২২-  



  
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ৪.৩১ ৪.৩১  ৬.৪৫ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -২৩০.৫৯ -১৮৭.৩৮  -৭৫৬.১৬ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-৩.৬৭% -২.৯৮%  -১১.৯৯% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-৬.৩৭% -৫.৩২%  -২২.৬০% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

০.৫৮ ০.৫৬  ০.৫৩ 

   
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় আলীম �ট িমলস িলিমেটড এর ২০১০-১১ অথ �বছর হেত ২০১২-১৩  

অথ �বছর পয �� অপাের�ং �িফট ঋণা�ক িছল । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা 
িগেয়েছ । �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন 
স�ব হয় নাই। �িতেবদনাধীন সমেয়র ২০১০-১১ ,২০১১-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল 
০.৫৮, ০.৫৬ ও ০.৫৩ টাকা যা �মা�েয় িন��খী।  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-২৩- 



কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ  
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ ১৯৬৩ সােল যেশার �জলার  
অভয়নগের �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৩ সােল �াপন করা হেলও বািনিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৬৫ সােল । �িত�ান� 
িসিবিস ও �ট ইয়ান � উৎপাদন কের । �িত�ােনর �ধান ক�চামাল এ �দেশর উৎপািদত �িষজাত প� পাট । �িত�ান�র   
২০১২-১৩ অথ �বছেরর উৎপাদন ল�� মা�া িছল ৩,৪০৪.৮৬ �ম.টন পাটজাত ��। িক� ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩,১৮১.৮৩ �ম.টন 
পাটজাত �� উৎপািদত হয় যার ��ত �� ২,৯৩৯.২৮ ল� টাকা। ২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�র �মাট �ায়ী স�েদর 
পিরমান িছল ১,৮১২.৮৪ ল� টাকা। কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এ ২০১২-১৩ অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� ৭৭৪জন ।  

 
সারণী - ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                       (ল� টাকা) 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 
িব�য় ও অ�া� আয় ১,০৬১.৫৩ ২,০৮৫.৮৬  ৮৫৫.৬৫ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ২,৪৯০.৭৯ ১,৯৮৭.০১  ১,৮৪৬.৯৭ 
সংেযািজত �� -১,৪২৯.২৬ ৯৮.৮৫  -৯৯১.৩২ 

 
 সারণী - ১ এ কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান� 
২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ঋণা�ক ও ২০১১-১২ অথ �বছের ধণা�ক সংেযািজত �� পিরলি�ত হয় । �িত�ান�র 
িব�য়ল� আয় পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৯৬.৫০ %আয় �ি� এবং   
২০১২-১৩ অথ �বছের ১৯.৪০% িব�য়ল� আয় �াস �পেয়েছ। অপরিদেক �িত�ান�র �মাট �য় �াস �পেয়েছ ২০১০-১১ 
অথ �বছেরর �লনায়  ২০১১-১২ অথ �বছের ২০.২৩% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২৫.১৩% ।   

 
িফগার-  ১.০ 

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

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     সংেযািজত ��                       x                                িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                           (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�ণ 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 । 

 
-২৪-  



 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ৮৫১ ৬৯৮  ৭৯৬ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

-১৬৭,৯৫০.৬৫ ১৪,১৬১.৮৯  -১২৪,৫৩৭.৬৯ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

-১৩৪.৬৪ ৪.৭৪  -১১৫.৮৬ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১২৪,৭৩৯.১৩ ২৯৮,৮৩৩.৮১  ১০৭,৪৯৩.৭২ 

 
কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ 

অথ �বছেরর সংেযািজত �� ঋণা�ক হওয়ায় সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা ঋণা�ক হেয়েছ । সারণী-২ পয �ােলাচনায় 
�দখা যায় �য, �িত�ান�র জন �িত িব�েয়র পিরমান ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১৩৯.৫৭%�ি� 
�পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৩.৮৩% �াস �পেয়েছ। সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ঋণা�ক 
হওয়ায় �ম উৎপাদনশীলতা ঋণা�ক হেয়েছ । 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ২০৫.৫৮% ৭৭.৪৩%  ১৬০.৭২% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ১১.৩৬% ৭.৩৯%  ১৮.১০% 
অ-িশ�জিনত �য় ১৭.৭০% ১০.৪৪%  ৩৭.০৪% 

�মাট �য় ২৩৪.৬৪% ৯৫.২৬%  ২১৫.৮৬% 

সংেযািজত �� -১৩৪.৬৪% ৪.৭৪%  -১১৫.৮৬% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

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

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১১-১২ অথ �বছর �তীত ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ িব�েয়র �চেয় ক�চামাল বা� 
�য় �বশী হেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৯৭% �য় �াস হেলও   
২০১২-১৩ অথ �বছের ৬.৭৪%�য় �ি� �পেয়েছ। অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত� বছর ৭.২৬% 
�াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৯.৩৪%�য় �ি� �পেয়েছ । �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের িব�য়ল� 
আেয়র �চেয় অেনক �বশী �য় �ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১০-১১  ও ২০১২-১৩ 
অথ �বছের ঋনা�ক ও ২০১১-১২ অথ �বছের ধনা�ক হেয়েছ।  

 
-২৫- 



 

ি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 

 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ৮৮৩.৭১ ৯৯৮.৮২  ১,৩৩৩.৫৭ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

-১.৬২ ০.১০  -০.৭৪ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

-১৬৭,৯৫০.৬৫ ১৪,১৬১.৮৯  -১২৫,৫৩৭.৬৯ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১০৩,৮৪৩.৭১ ১৪৩,০৯৭.৪২  ১৬৭,৫৩৩.৯২ 

   
কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম 

�েয় �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই উপর� ২০১০-১১  ও ২০১২-১৩ অথ �বছের 
ঋনা�ক হেয়েছ । তেব �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� ২০১১-১২ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় সেব �া� ০.১০ টাকা এবং 
২০১০-১১ অথ �বছের সব �িন� -১.৬২ টাকা �� সংেযাজন কেরেছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১  অথ �বছেরর 
�লনায় জন �িত �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ অথ �বছের ৩৭.৮০% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৬১.৩৩%�ি� �পেয়েছ। 
এ ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও �ি�র �চ�া অ�াহত রাখেত হেব, যা �িত�ান�র উৎপাদনশীলতা �ি�েত  সহায়তা 
করেত পাের ।  

-২৬- 



 
সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

১০৩,৮৪৩.৭১ ১৪৩,০৯৭.৪২  ১৬৭,৫৩৩.৯২ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

-১.৬২ ০.১০  -০.৭৪ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

-৬১.৮৩% ১,০১০.৪৪%   -১৩৪.৫২% 

 
  সারণী-৫ এ কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 
যায় �য, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের �িতেযািগতা�লক �ম �য় যথা�েম -১.৬২, ০.১০ ও -০.৭৪ িছল । 
সংেযািজত �� অ�পােত �ম�য় ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের -৬১.৮৩% ও -১৩৪.৫২%। �িত�ান�র সংেযািজত �� 
অ�পােত �ম �য় এর িন��খী ধারাবািহকতা বজায় �রেখ লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব।    

 
ি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 । 

 
 

 
 
 

-২৭- 



  
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা)  ১,৯১৫.৯৫ ১,৮৬২.৫৪  ১,৮১২.৮৪ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

-১.৬২ ০.১০  -০.৫৫ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

-১৬৭,৯৫০.৬৫ ১৪,১৬১.৮৯  -১২৪,৫৩৭.৬৯ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২২৫,১৪১.০১ ২৬৬,৮৩৯.৫৪  ২২৭,৭৪৩.১২ 

   
সারণী-৬ এ কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, �িত�ান�র �ম 

উৎপাদনশীলতার মতই �লধন উৎপাদনশীলতার ��ে� ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩অথ �বছের ঋনা�ক এবং ২০১১-১২ অথ �বছের 
ধণা�ক অব�া পিরলি�ত হেয়েছ । �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ইনেটনিস� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ অথ �বছের ১৮.৫২% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১.১৬% �ি� �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�ণ)                                               (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 

-২৮-  



  
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ৫৬.০৯ ৫৫.৪৬  ৫৪.৯৮ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -২,৩৬৯.০৬ -৯৫৫.৪৩  -২,৩৭৯.৮৭ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-১২৩.৬৫% -৫১.৩০%  -১৩১.২৮ 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-২২৩.১৭% -৪৫.৮১%  -২৭৮.১৪ 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

০.৫৫ ১.১২  ০.৪৭ 

   
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ এর ২০১০-১১ অথ �বছর হেত ২০১২-১৩ 

অথ �বছর পয �� অপাের�ং �িফট ঋণা�ক িছল । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা 
িগেয়েছ । �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয়র ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩অথ �বছের �িত টাকায় 
এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন হয় নাই তেব ২০১১-১২ অথ �বছের ১.১২ টাকা টাণ �ওভার অিজ�ত হেয়েছ । ২০১০-১১  ও 
২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল  ০.৫৫ ও ০.৪৭ টাকা ।  
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যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�াণাধীন এক� পাটকল । �িত�ান�  
১৯৬৬ সােল যেশার �জলার িশ�া�ল নওয়াপাড়ায় �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৬ সােল �াপন করা হেলও বািনিজ�কভােব 
উৎপাদন �� হয় ১৯৭০ সােলর �ম মােস । �িত�ান� �হিসয়ান �থ, �সিকং �াগ ও কােপ �ট �ািকং �থ উৎপাদন কের । 
�িত�ােনর �ধান ক�চামাল পাট । �িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছের ৮,৪১৩.২৩ ল� টাকার পাটজাত �� উৎপাদেনর ল�� 
মা�া থাকেলও উে�িখত অথ �বছের ৭,৩০০.৬৩ ল� টাকার পাটজাত �� উৎপািদত হয় । ২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�  
৬০.৭২ ল� টাকা কর বাবদ সরকারী �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ এ ২০১২-১৩ অথ �বছের িনেয়ািজত 
�মাট জনশি� িছল ৩,২৩৩ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                      (ল� টাকা) 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

িব�য় ও অ�া� আয় ৬,৩১৮.১৭ ৫,৫২৮.৫৭  ৫,৮৬৬.৯০ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ৪,৪৬০.৪৪ ৪,২৬৪.৪৮  ৪,৬৩১.৭৭ 
সংেযািজত �� ১,৮৫৭.৭৩ ১,২৬৪.০৯  ১,২৩৫.১৩ 

 

 সারণী - ১ এ যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, যেশার 
�ট ই�াি�জ িলঃ এর ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও  ২০১২-১৩ অথ �বছের সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ যথা�েম 
২২.৯৬% ও ২৩.৫১%। িব�য় ও অ�া� আয় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১২.৫০% এবং ২০১২-১৩ 
অথ �বছের ৭.১৪% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক কাচামাল ও অ�া� �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
৪.৩৯% �াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩.৮৪% �ি� �পেয়েছ । �িত�ান�র িব�য়ল� আয় �ি�র মা�েম অথ �াৎ বাজার 
�ব�ােক আেরা শি�শালী কের সংেযািজত �� �ি�র িদেক নজর �দয়া উিচত ।  

 

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 
 

         সংেযািজত ��                           x                             িব�য়                                                     
                                   িব�য়                                 �মাট জনশি� 
              (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                            (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�ণ  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 । 
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সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ২,১৮১ ২,২৩২ ২,১৬৫ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৮৫,১৭৭.৯০ ৫৬,৬৩৪.৮৬ ৫৭,০৪৯.৮৮ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

 
২৯.৪০ ২২.৮৬ ২১.০৫ 

 িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

 
২,৮৯,৬৯১.৪৩ ২,৪৭,৬৯৫.৭৯  ২,৭০,৯৮৮.৪৫ 

 

যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ অথ �বছের ৩৩.৫১% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৩.০২% �ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ 
অথ �বছের �ম উৎপাদনশীলতা �াস পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ ২০১০-১১ অথ �বছেরর 
�লনায় ২০১০-১১ এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম ৬.৫৪% ও ৮.৩৫% �াস �পেয়েছ। প�া�ের জন�িত িব�েয়র পিরমানও 
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১৪.৫০% এবং ২০১২-১৩  অথ �বছের ৬.৪৬% �াস �পেয়েছ । 

 
সারণী - ৩ 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হার 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ 

ক�চামাল ৫৬.৭৬% ৫৯.৯৪% ৫৭.৭৪% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ৩.৮৫% ৪.৭৭% ৫.৬৯% 

অ-িশ�জিনত �য় ৯.৯৮% ১২.৪২%  ১৫.৫১% 

�মাট �য় ৭০.৬০% ৭৭.১৪%  ৭৮.৯৫% 

সংেযািজত �� ২৯.৪০% ২২.৮৬%  ২১.০৫% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

  
যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ক�চামাল এবং িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.১৮% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের 
০.৯৮% �য় �ি� �পেয়েছ। িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ০.৯২% এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ১.৮৪%�ি� �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত� বছর ২.৪৪% এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ৫.৫৩% �ি� �পেয়েছ। �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২অথ �বছের ৬.৫৪% এবং ২০১২-১৩ 
অথ �বছের ৮.৩৫% �ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
৬.৫৪% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৮.৩৫ % �াস �পেয়েছ ।   
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ি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 

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ২,০১৪.৯৩ ২,৩১৬.৫৫  ৩৩০০.৪৫ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

 
০.৯২ ০.৫৫  ০.৩৭ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

 
৮৫,১৭৭.৯০ ৫৬,৬৩৪.৮৬  ৫৭,০৪৯.৮৮ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

 
৯২,৩৮৫.৬০ ১০৩,৭৮৮.০৮  ১৫২,৪৪৫.৭৩ 

   
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম �েয় �িতেবদনাধীন  সমেয় এক 

টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই । তেব �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� ২০১০-১১ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় 
সেব �া� ০.৯২ টাকা �� সংেযাজন করেত স�ম হেয়েছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায �য, ২০১০-১১ অথ �বছের �লনায় 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের �মা�েয় �াস �পেয়েছ । এ ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান 
আরও �ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ঊ��গিতর �বণতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেত হেব, যা �িত�ান�র জ� ভাল 
ফল বেয় আনেত সহায়তা করেব ।  
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সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

  
 ৯২,৩৮৫.৬০ ১০৩,৭৮৮.০৮ ১৫২,৪৪৫.৭৩ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

 
০.৯২ ০.৫৫ ০.৩৭ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

 
১০৮.৪৬% ১৮৩.২৬%  ২৬৭.২১% 

 

  যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ এর সারণী-৫ এ উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 
যায় �য, জন�িত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১২.৩৪% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৬৫.০১% �ি� 
�পেয়েছ। সংেযািজত �� অ�পােত �ম�য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৭৪.৮০% ও ২০১২-১৩  
অথ �বছের ১৫৮.৭৫%�ি� �পেয়েছ। পয �েব�েণ �দখা যায়, �িত�ােনর �বতন ভাতািদ পিরেশােধর জ� �িত�ােনর অিজ�ত  
সংেযািজত �ে�র �চেয় অেনক �বশী �য় হেয়েছ । যা �িত�ােনর না�ক অব�ার �িতফলন।     

 

ি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 । 

 
 
 

-৩৩-   



 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা) ৮,৩৪০.৪১ ৮,২১৩.৬৯  ৮,০৩৯.১০ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.২২ ০.১৫  ০.১৫ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৮৫,১৭৭.৯০ ৫৬,৬৩৪.৮৬  ৫৭,০৪৯.৮৮ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৩,৮৪,২৪৬.২২ ৩,৬৭,৯৯৬.৮৬  ৩৭১,৩২১.০২ 

   

সারণী-৬এ �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ৩১.৮২% �াস �পেয়েছ । �ম  উৎপাদনশীলতার ��ে�  �দখা যায়  ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ৩৩.৫১% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৩.০২% �ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ।  �িতেবদনাধীন সমেয় �ায়ী �লধন 
ইনেটনিস�র ��ে� �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.২৩% এবং ২০১২-১৩অথ �বছের 
৩.৩৬% �া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�ণ)                                              (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 

-৩৪-  



 
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২   ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ১৫০.০০ ১৭৩.২৩  ১৭৪.১৪ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) - ৩০৭.২০ -১,২২৫.৬৯  -২২৩৯.৪৬ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

- ৩.৬৭% -১৪.৯২%  -২৭.৮৬% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

- ৪.৮৬% -২২.১৭%  -৩৮.১৭% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

০.৭৫ ০.৬৭  ০.৭৩ 

   

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ এর �িতেবদনাধীন সমেয়র ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩  
অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋণা�ক িছল । তেব ঋণা�ক অপাের�ং �িফট ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও    
২০১২-১৩ অথ �বছের ঋণা�ক অপাের�ং �িফট �মা�েয় �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প  
অব�া ল�� করা িগেয়েছ। তেব ২০১০-১১ অথ �বছের সবেচেয় কম ঋণা�ক অপাের�ং �িফট মািজ�ণ পিরলি�ত হয়। �লধন 
টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন স�ব হয় নাই । 
২০১০-১১ , ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম ০.৭৫, ০.৬৭ ও ০.৭৩ টাকা �লধন টান �ওভার অিজ�ত হেয়িছল ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-৩৫-  



 

হািফজ �ট িমলস িলঃ  
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

হািফজ �ট িমলস িলঃ বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন(িবেজএমিস)এর এক� পাটকল । �িত�ান� ১৯৬৪ সােল  
চ��াম �জলার িশ�া�ল সীতা��েত �াপন করা হয় । িমল� ১৯৬৪ সােল �াপন করা হেলও বািনিজ�ক উৎপাদন �� হয় 
১৯৬৭ সােলর মাচ � মােস । �িত�ান� �হিসয়ান ও �সিকং উৎপাদন কের । �িত�ােনর �ধান ক�চামাল �িষজাত প� পাট । 
�িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছেরর উৎপাদন ল�� মা�া িছল ১৪,১৬৬ �ম.টন পাটজাত ��, যার �� �ায় ১৩,৯৯১.৯০ ল� 
টাকা। িক� উে�িখত অথ �বছের ৯,৭৫৪ �ম.টন পাটজাত �� উৎপািদত হয় যার ��ত �� িছল ১০,১৩১.২৭ ল� টাকা।   
২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�র �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৮,১৮৬.২১ ল� টাকা। হািফজ �ট িমলস িলঃ এ ২০১২-১৩  
অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� ৪,৪৭৩ জন ।  

 
সারণী - ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                       (ল� টাকা) 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
িব�য় ও অ�া� আয় ১০,০৩১.৫৫ ৮,০৪৯.১৩  ৭,১৮০.৪৯ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ৮,০০৩.৩৩ ৬,১০৪.৬২  ৬,০৮৫.৮৮ 
সংেযািজত �� ২,০২৮.২২ ১,৯৪৪.৫১  ১,০৯৪.৬১ 

 
 সারণী-১এ হািফজ �ট িমলস িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১এ �দখা যায় �য, �িত�ান�র 
সংেযািজত �� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম ৪.২৩% ও ৪৭.০৩%�াস �পেয়েছ। 
�িত�ান�র িব�য়ল� আয় পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১৯.৭৭% ও   
২০১২-১৩ অথ �বছের ২৯.৪২%িব�য়ল� আয় �াস �পেয়েছ। অপরিদেক �িত�ান�র ক�চামাল ও অ�া� খরচসহ �মাট �য় �াস 
�পেয়েছ ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২অথ �বছের ২৩.৭৩%এবং২০১২-১৩ অথ �বছের ২৩.৯৬%।   

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     সংেযািজত ��                        x                              িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                           (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�ণ এবং জন �িত 
িব�য় �ারা �ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার হার �দখােনা হেয়েছ এবং 
�িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ । 

 
-৩৬-  



  
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ৩,১৬৭ ৩,০৯২  ২৮৮৩ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৬৪,০৪২.৩১ ৬২,৮৮৮.৪২  ৩৭,৯৬৭.৭৪ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

২০.২২ ২৪.১৬  ১৫.২৪ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৩১৬,৭৫২.৪৫ ২৬০,৩২১.১৫  ২৪৯,০৬৩.১৩ 

 
হািফজ �ট িমলস িলঃএর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১১-১২ অথ �বছের ১.৮০% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪০.৬৯% �ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা �াস 
পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৯৪%সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ �ি� 
�পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪.৯৮% সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ এর �াস । তেব জন �িত িব�েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর 
�লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১৭.৮২% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২১.৩৭%�াস �পেয়েছ। 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৬৯.৯২% ৬২.৩৯%  ৬৬.২৬% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ২.৯৫% ৪.২০%  ৬.১১% 

অ-িশ�জিনত �য় ৬.৭৪% ৯.০৪%  ১২.১০% 

�মাট �য় ৭৯.৭৮% ৭৫.৮৪%  ৮৪.৭৬% 

সংেযািজত �� ২০.২২% ২৪.১৬%  ১৫.২৪% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

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

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৭.৫৩% এবং ২০১২-১৩ 
অথ �বছের ৩.৬৬% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন  খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১.২৫%এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ৩.১৬% �ি� �পেয়েছ । অিশ�জিনত �েয়র খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত� বছর ২.৩০% 
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৫.৩৬% �ি� �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
৩.৯৪%�াস �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪.৯৮%�ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান  
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৯৪% �ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪.৯৮% �াস �পেয়েছ ।  

 
-৩৭-  



 

ি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 

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ৩,০৪১.৭৪ ৩,৩১৯.৩৫  ৫,০৫৬.১৮ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

০.৬৭ ০.৫৯  ০.২২ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৬৪,০৪২.৩১ ৬২,৮৮৮.৪২  ৩৭,৯৬৭.৭৪ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৯৬,০৪৪.৮৪ ১০৭,৩৫২.৮৫  ১৭৫,৩৭৯.১২ 

   

হািফজ �ট িমলস িলঃ এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম 
�েয় �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� �কান বছেরই এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই । তেব �িতেবদনাধীন 
সমেয়র মে� ২০১০-১১ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় সেব �া� ০.৬৯ টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের সব �িন� ০.২২ টাকা 
�� সংেযাজন কেরেছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য়  
২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম ১২.৯৪%ও ৬৭.১৬% �াস �পেয়েছ । এ  ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও 
�ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ঊ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেত হেব, যা �িত�ান�র উৎপাদনশীলতা 
�ি�েত  সহায়তা করেত পাের ।  

-৩৮-  



 
সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

৯৬,০৪৪.৮৪ ১০৭,৩৫২.৮৫  ১৭৫,৩৭৯.১২ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

০.৬৭ ০.৫৯  ০.২২ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

১৪৯.৯৭% ১৭০.৭০%  ৪৬১.৯২% 

 
  সারণী-৫ এ হািফজ �ট িমলস িলঃ এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 
যায় �য, সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২০.৭৩% ও ২০১২-১৩  
অথ �বছের ৩১১.৯৫% �ি� �পেয়েছ । তেব �বতন ও ভাতািদ পিরেশাধ বাবদ সংেযািজত �� িনঃেশষ হেয়েছ ,তাই �িত�ান�র 
সংেযািজত �� �ি��ব �ক �ম �য় এর িন��খী ধারাবািহকতা বজায় �রেখ লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব।    

 
ি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 । 
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সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা)  ৮,৫২৬.২৩ ৮,৩৫০.৯৯  ৮,১৮৬.২১ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.২৪ ০.২৩  ০.১৩ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৬৪,০৪২.৩১ ৬২,৮৮৮.৪২  ৩৭,৯৬৭.৭৪ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২৬৯,২২১.০৩ ২৭০,০৮৩.৭৬  ২৮৩,৯৪৭.৬২ 

   
সারণী-৬এ হািফজ �ট িমলস িলঃ এর �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১০-১১ অথ �বছের ৪.১৭% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪৫.৮৩% �াস �পেয়েছ । তেব �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা 
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১.৮০% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪০.৬৯% �ম উৎপাদনশীলতা �াস 
�পেয়েছ । �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ইনেটনিস� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
০.৩২% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৫.৪৭% �ি� �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�ণ)                                               (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  
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সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ১৭৮.১৪ ১৮৭.১৪  ৩৪.১৫ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -১১৯১.৬৬ -১৫৬১.৯৮  -৩,৯৯৫.৭২ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-১৩.৯৮% -১৮.৭০%  -৪৮.৮১% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-১১.৮৮% -১৯.৪১%  -৫৫.৬৫% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

১.১৮ ০.৯৬  ০.৮৮ 

   
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় হািফজ �ট িমলস িলঃ এর ২০১০-১১ অথ �বছর হ’�ত ২০১২-১৩ 

অথ �বছর পয �� অপাের�ং �িফট ঋণা�ক িছল । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা 
িগেয়েছ । �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন 
হেয়েছ একমা� ২০১০-১১ অথ �বছের । ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল ০.৯৬ ও 
০.৮৮ টাকা ।  
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�া�নাম �িবলী �ট িমল� িলিমেটড 
�িত�ান পিরিচিতঃ 

 

�া�নাম �িবলী �ট িমল� িলিমেটড বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস) এর িনয়�ণাধীন এক� পাটকল । 
১৯৫৫ সােল �ােরা�ম ও ১৯৬৬ সােল �ড�ম �াপনসহ �লনা �জলার িশ�া�ল টাউন খািলশ�ের �িতি�ত হয় । পাটকল� 
১৯৫৫ সােল �ােরা�ম �াপন করা হেলও বািনিজ�কভােব উৎপাদন �� হয় ১৯৫৮ সােল িক� �ড�েমর বািনিজ�ক উৎপাদন �� 
হয় ১৯৬৬ সােলই । �িত�ান�র উৎপািদত পে�র মে� �হিসয়ান �াগ ও �থ, �সিকং  �থ ও কােপ �ট �ািকং �থ (িসিবিস) 
অ�তম । �িত�ােনর �ধান ক�চামাল পাট । �িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছের উৎপাদন ল�� মা�া িছল ২০,৮৩০�ম.টন 
পাটজাত �� যার বাজার �� �ায় ২০,৩৮২.৩৮ ল� টাকা । িক� ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৬,৪৭০.৫৫�ম.টন পাটজাত �� 
উৎপািদত হয় যার বাজার �� �ায় ১৭,৮৫১.৪৯ ল�  টাকা । �িত�ান� ২০১২-১৩ অথ �বছের ২৬৭.৮৭ ল� টাকা সরকারী 
�কাষাগাের িবিভ� কর ও �� বাবদ জমা িদেয়েছ । �া�নাম �িবলী �ট িমল� িলিমেটড এ ২০১২-১৩ অথ �বছের িনেয়ািজত 
�মাট জনশি� িছল ৪,১০৫ জন ।   

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                      (ল� টাকা) 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

িব�য় ও অ�া� আয় ১৫,৭৩২.৩৮ ১৫,১২১.৮৩  ১৪,৮৭৪.৩০ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ১১,০৩৪.৮২ ১০,১৫২.৭৯  ১০,৪৭০.২৪ 
সংেযািজত �� ৪,৬৯৭.৫৬ ৪,৯৬৯.০৪  ৪,৪০৪.০৬ 

 

 সারণী-১এ �া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ ।  সারণী-১এ �দখা যায় �য, 
�া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড এর ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�র 
সংেযািজত �� যথা�েম ৫.৭৮%�ি� ও ৬.২৫% �াস �পেয়েছ । িব�য় ও অ�া� আয় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৮৮% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৫.৪৬% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক ক�চামাল ও অ�া� খরচসহ 
�মাট�য় ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৭.৯৯% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৫.১২%�াস �পেয়েছ। 
�িত�ান�র িব�য়ল� আয় �ি�র মা�েম সংেযািজত �� �ি�র িদেক নজর �দয়া উিচত ।   

িফগার-  ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

সংেযািজত �� 
�িমেকর সং�া 

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 
 

সংেযািজত ��                        x                                িব�য়                                                     
                                 িব�য়                                    �মাট জনশি� 
         (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                                (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�ণ 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 । 

-৪২- 



 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ৪,৭৪০ ৪,৮৩৩ ৫,৫৩৬ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৯৯,১০৪.৬৪ ১০২,৮১৪.৮১ ৭৯,৫৫৩.১১ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

২৯.৮৬ ৩২.৮৬  ২৯.৬১ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৩৩১,৯০৬.৭৫ ৩১২,৮৮৭.০৩  ২৬৮,৬৮৩.১৬ 

 

�া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর 
�লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৭৪%�ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৯.৭৩%�ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ । �ম 
উৎপাদনশীলতা �াস/�ি� পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.০০%�ি� 
�পেলও পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১২-১৩ অথ �বছের ০.২৫%সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ �াস �পেয়েছ। অপরিদেক ২০১০-১১ 
অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম ৫.৭৩%ও ১৯.০৫% জন �িত িব�েয়র পিরমান �াস �পেয়েছ । 

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

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৫৪.৬৭% ৪৫.৮৩%  ৪৬.৮২% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ৩.৮৫% ৪.৫৮%  ৫.৪৩% 

অ-িশ�জিনত �য় ৭.৭৭% ১২.৩২%  ১৮.১৩% 

�মাট �য় ৭০.১৪% ৬৭.১৪%  ৭০.৩৯% 

সংেযািজত �� ২৯.৮৬% ৩২.৮৬%  ২৯.৬১% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 
 

 �া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� �েয়র 
হােরর সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৮.৮৪% ও    
২০১২-১৩ অথ �বছের ৭.৮৫%�য় �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
০.৭৩%এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১.৫৮% �য় �ি� �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায়  পরবত� 
বছর ৪.৫৫% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১০.৩৬% �য় �ি� �পেয়েছ । �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ৩.৬০%�য় �াস হেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ০.২৫%�য় �ি� �পেয়েছ।ফেল ২০১০-১১ অথ �বছের ২৯.৮৬%,   
২০১১-১২ অথ �বছের ৩২.৮৬% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২৯.৬১%িব�য়  িহেসেব সংেযািজত �� অিজ�ত হেয়েছ।  

 
 

-৪৩- 



 

ি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 

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ৫,৬২৫.০৭ ৫,৬৫৮.৮৫  ৮,৬৯৭.৯৪ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

০.৮৪ ০.৮৮  ০.৫১ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৯৯,১০৪.৬৪ ১০২,৮১৪.৮১  ৭৯,৫৫৩.১১ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১১৮,৬৭২.৩৬ ১১৭,০৮৭.৭৩  ১৫৭,১১৫.৯৭ 

   

�া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক 
টাকা �ম �েয় �িতেবদনাধীন সমেয়র ২০১০-১১ ,২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত 
স�ম হয় নাই । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ৪.৭৬%�ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৯.২৮% �াস �পেয়েছ । এ ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও 
�ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ঊ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেল �িত�ান�র জ� ভাল ফল বেয় আনেত 
সহায়তা করেব ।  

 
 

-৪৪-  



  
সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

১১৮,৬৭২.৩৬ ১১৭,০৮৭.৭৩  ১৫৭,১১৫.৯৭ 

   সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

০.৮৪ ০.৮৮  ০.৫১ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

১১৯.৭৪% ১১৩.৮৮%  ১৯৭.৫০% 

 

  �া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড এর সারণী-৫ এ উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� 
িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িত টাকা �ম �েয় ২০১০-১১ অথ �বছের ০.৮৪ টাকা ,২০১১-১২ অথ �বছের ০.৮৮ টাকা ও ২০১২-১৩  
অথ �বছের ০.৫১ টাকা িছল, যা �িত�ান�র না�ক অব�ার �িতফলন । সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছের 
১১৯.৭৪%, ২০১১-১২ অথ �বছের ১১৩.৮৮% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৯৭.৫০% ,অথ �াৎ যা �িত�ান�র �� �ম �য় বাবদ 
সংেযািজত �� িনঃেশষ হেয়েছ। �িত�ান�র �� �ময়ােদ এ অব�া �হণেযা� হেলও দীঘ � �ময়ােদর জ� তাহা �মিক��প ।    

 
ি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 । 

 
 
 
 
 
 

-৪৫-  



  
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা) ১২,৬২০.৫৬ ১২,৪৩৩.৪৪  ১২,২৮০.৫৬ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.৩৭ ০.৪০  ০.৩৬ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৯৯,১০৪.৬৪ ১০২,৮১৪.৮১  ৭৯,৫৫৩.১১ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২৬৬,২৫৬.৫৪ ২৫৭,২৬১.৩৩  ২২১,৮৩০.৯২ 

   

সারণী-৬এর ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের    
যথা�েম ৮.১১%�ি� �পেলও ও ২০১২-১৩অথ �বছের ২.৭০% �লধন উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ । তেব সমী�াধীন সমেয় 
�লধন উৎপাদনশীলতার পিরমান �বই কম । �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতার ��ে�ও  ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-
১২ অথ �বছের ৩.৭৪%�ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৯.৭৩%�ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ । �িতেবদনাধীন সমেয় �ায়ী 
�লধন ইনেটনিস�র ��ে� �দখা যায়, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৩৭% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের 
১৬.৬৯% �া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�ণ)                                            (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
-৪৬-  



  
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ১৯৬.৪২ ২০.৫৯  ২০.৬৭ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -১,১২৩.৯৩ -৭১০.৪০  -৪,৩১৪.৫৫ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-৮.৯১% -৫.৭১%  -৩৫.১৩% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-৭.১৪%  -৪.৭০%  -২৯.০১% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

১.২৫ ১.২২  ১.২১ 

    
সারণী-৭এ �দখা যায় �য, �া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেবদনাধীন সমেয়র সবকয়� অথ �বছর অথ �াৎ 

২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋণা�ক পিরলি�ত হেয়েছ । তেব ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
পরব �তীবছর অপাের�ং �িফেটর ঋণা�ক অব�া �াস �পেলও ২০১২-১৩অথ �বছের তা’ �ি� �পেয়েছ । �িতেবদনাধীন সমেয়র  
সবকয়� অথ �বছের অপাের�ং �িফট ঋণা�ক হওয়ায় অপাের�ং �িফট মািজ�েণর হারও ২০১০-১১ , ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩  
অথ �বছের ঋণা�ক হেয়েছ । �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয়র সবকয়� বছর অথ �াৎ   
২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন স�ব হেয়েছ । ২০১০-১১ , 
২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল ১.২৫, ১.২২ ও ১.২১ টাকা।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-৪৭- 



রাজশাহী �ট িমলস  
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

রাজশাহী �ট িমলস বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন(িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন এক� পাটকল । এই পাটকল�  
১৯৬৯ সােল রাজশাহী �জলার মিতহােরর �াম�ের �াপন করা হয় । �িত�ান�র তৎকালীন �াপন �য় িছল ৫২৭.৭৩ ল� 
টাকা ।  িমল� ১৯৬৯ সােল �াপন করা হেলও বািনিজ�ক উৎপাদন �� হয় বাংলােদশ �াধীন হওয়ার ৩ বৎসর পর অথ �াৎ ১৯৭৪ 
সােল। �িত�ান� �হিসয়ান (�াগ ও কাপড়) ও �সিকং (�াগ ও কাপড়) উৎপাদন কের । �িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছের �মাট 
�ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৪,৭১৪.১১ ল� টাকা। �িত�ােনর �ধান ক�চামাল �িষজাত প� পাট । �িত�ান�র ২০১২-১৩ 
অথ �বছেরর উৎপাদন ল�� মা�া িছল ৬,৫৮৮ �ম.টন পাটজাত ��, যার �� �ায় ৫,৪৬২.৫৭ ল� টাকা। িক� উে�িখত 
অথ �বছের ৫,০৫৪.০৬ �ম.টন পাটজাত �� উৎপািদত হয় যার ��ত �� িছল ৭,২৪৯.১০ ল� টাকা। ২০১২-১৩ অথ �বছের 
রাজশাহী �ট িমলস এ কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� ১,৫৪২ জন ।   

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                       (ল� টাকা) 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

িব�য় ও অ�া� আয় ৫,৪২২.৫০ ৫,৫৬২.৯০  ৪,৬৩৪.৯৯ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩,২৩৬.৭১ ৩,১১৩.৩০  ৩,২১৪.৩১ 
সংেযািজত �� ২,১৮৫.৭৯ ২,৪৪৯.৬০  ১,৩৯৩.৬৮ 

 
 সারণী-১এ রাজশাহী �ট িমলস এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১এ �দখা যায় �য, �িত�ান�   
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১২.০৭%�ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের৩৬.২৪% সংেযািজত �� �াস 
�পেয়েছ। �িত�ান�র িব�য়ল� আয় পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৫৯% 
�ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৪.৫৩%িব�য়ল� আয় �াস �পেয়েছ। অ�িদেক �িত�ান�র ক�চামাল ও অ�া� �য়  
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৮১% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ০.৬৯%�য় �া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�ণ)                                           (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�ণ 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 । 

 
 

-৪৮-  



  
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ১,৫০০ ১,৫৮০ ১,৫৮৫ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১৪৫,৭১৯.৩৩ ১৫৫,০৩৭.৯৭  ৮৭,৯২৯.৩৪ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

৪০.৩১ ৪৪.০৩  ৩০.০৭ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৩৬১,৫০০.০০ ৩৫২,০৮২.২৮  ২৯২,৪২৮.৩৯ 

 
রাজশাহী �ট িমলস এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায়   

২০১১-১২ অথ �বছের ৬.৩৯% �ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৯.৬৬%�ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ।�ম উৎপাদনশীলতা 
�াস/�ি� পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৬০% এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ১৯.১১% জন �িত িব�েয়র পিরমান �াস এবং ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.২৮%সংেযািজত 
�ে�র মািজ�ণ �ি�  এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১০.২৪% সংেযািজত �ে�র মািজ�েণর �াস । 

সারণী – ৩ 
িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হার 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৫০.২৭% ৪৪.৬০%  ৫৩.৪৬% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ২.৮৩% ৩.৩১%  ৫.০১% 

অ-িশ�জিনত �য় ৬.৫০% ৮.০১%  ১১.২৯% 

�মাট �য় ৫৯.৬৯% ৫৫.৯৭%  ৬৯.৯৩% 

সংেযািজত �� ৪০.৩১% ৪৪.০৩%  ৩০.০৭% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

  
রাজশাহী �ট িমলস এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল ,িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৫.৬৭% �াস এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ৩.১৯%�য় �ি� �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ০.৪৮% এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ২.১৮% �য় �ি� �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত� বছর ১.৫১% 
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪.৭৯% �য় �ি� �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ৩.৭২% �য় �াস �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১০.২৪% �য় �ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত 
�ে�র পিরমান ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৭২% �ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১০.২৪% �ি� 
�পেয়েছ ।  

-৪৯-  



 

ি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 

 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ১,৬৮৩.২৯ ১,৭৯৮.৩১  ২,৫৯৯.১৫ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

১.৩০ ১.৩৬  ০.৫৪ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

১৪৫,৭১৯.৩৩ ১৫৫,০৩৭.৯৭  ৮৭,৯২৯.৩৪ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১১২,২১৯.৩৩ ১১৩,৮১৭.০৯  ১৬৩,৯৮৪.২৩ 

   
রাজশাহী �ট িমলস এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম �েয় 

�িতেবদনাধীন সমেয়র মে� �কবলমা� ২০১২-১৩ অথ �বছের এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই । তেব 
�িতেবদনাধীন সমেয়র মে� ২০১১-১২ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় সেব �া� ১.৩৬ টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের 
সব �িন� ০.৫৪ টাকা �� সংেযাজন কেরেছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ অথ �বছের ১.৪২% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪৬.১৩% �ি� �পেয়েছ। এ  
��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও �ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ঊ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত 
রাখেত হেব, যা �িত�ান�র উৎপাদনশীলতা �ি�েত  সহায়তা করেত পাের ।  

-৫০-  



 
সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

১১২,২১৯.৩৩ ১১৩,৮১৭.০৯   ১৬৩,৯৮৪.২৩ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

১.৩০ ১.৩৬  ০.৫৪ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

৭৭.০১% ৭৩.৪১%  ১৮৬.৫০% 

 
  সারণী-৫ এ রাজশাহী �ট িমলস এর উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় 
�য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.৬২% �ি� �পেলও 
২০১২-১৩অথ �বছের ৫৮.৪৬% �াস �পেয়েছ। সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ৩.৬০ % �াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১০৯.৪৯% �ি� �পেয়েছ । �িত�ান�র সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় 
এর িন��খী ধারাবািহকতা বজায় �রেখ লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব।    

ি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 । 

 
 

 
 
 

-৫১- 



  
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা)  ৪,৫৫২.৬৪ ৪,৫৮৩.১৮  ৪,৭১৪.১১ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.৪৮ ০.৫৩  ০.৩০ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

১৪৫,৭১৯.৩৩ ১৫৫,০৩৭.৯৭  ৮৭,৯২৯.৩৪ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৩০৩,৫০৯.৩৩ ২৯০,০৭৪.৬৮  ২৯৭,৪২০.১৯ 

   
সারণী-৬ এ রাজশাহী �ট িমলস এর �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১১-১২অথ �বছের ১০.৪২% �ি� এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৭.৫০% �াস �পেয়েছ । তেব �িত�ান�র �ম 
উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৬.৩৯% �ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৯.৬৬%�ম 
উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ যা �লধণ উৎপাদনশীলতা �ি�র হােরর �চেয় কম । �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন 
ইনেটনিস�র ��ে� ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২অথ �বছের ৪.৪৩% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২.০১% �া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�ণ)                                               (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 

-৫২-  



  
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ৫২.১০ ৬.০৪  ৬.৯৮ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) ৪৫০.৪০ ৬৪৫.২৫  -১,২১২.৪৫ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

৯.৮৯% ১৪.০৮%  -২৫.৭২% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

৮.৩১% ১১.৬০%  -২৬.১৬% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

১.১৯ ১.২১  ০.৯৮ 

   
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, রাজশাহী �ট িমলস এর �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� একমা� ২০১২-১৩ অথ �বছের 

অপাের�ং �িফট ঋণা�ক িছল । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা িগেয়েছ । �লধন 
টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয়র একমা� ২০১২-১৩ অথ �বছের  �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ 
টাণ �ওভার অজ�ন হয় নাই । ২০১০-১১ , ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল  ১.১৯, 
১.২১ ও ০.৯৮ টাকা ।  
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আিমন �ট িমলস িলঃ  
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

আিমন �ট িমলস িলঃ বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন(িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন এক� পাটকল । �িত�ান� ১৯৫৩ 
সােল চ��াম �জলার �ষালশহের �াপন করা হয় । িমল� ১৯৫৩ সােল �াপন করা হেলও বািনিজ�ক উৎপাদন �� হয় ১৯৫৪ 
সােলর মাচ � মােস । �িত�াকালীন সমেয় �িত�ান�র �াপন �য় িছল ১৩৩৯.৫৯ �কা� টাকা। �িত�ান�র �ধান উৎপািদত ��  
�হিসয়ান, �সিকং, িসিবিস, �হিসয়ান সীট ও িব�য় �তা । �িত�ান�র অপিচত �� ক�ল ও �কিডস। �িত�ােনর �ধান 
ক�চামাল এ �দেশর পাট । ২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�র �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৩১,৫৪০.১১ ল� টাকা। আিমন 
�ট িমলস িলঃ এ ২০১২-১৩ অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� ৩,৮৪৩জন ।  

 
সারণী - ১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
                       (ল� টাকা) 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
িব�য় ও অ�া� আয় ৮,৫৩১.৭৫ ৮,৮৭১.৭৩  ১০,৭৮৯.০৫ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ৬,৩২৮.৫০ ৬,৩৪৩.০১  ১৩,৬৪২.৯২ 
সংেযািজত �� ২,২০৩.২৫ ২,৫২৮.৭২  -২,৮৫৩.৮৭ 

 
 সারণী-১এ আিমন �ট িমলস িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান� 
২০১০-১১অথ �বছের ২,২০৩.২৫ ল� টাকা ,২০১১-১২ অথ �বছের ২,৫২৮.৭২ ল� টাকা ও ২০১২-১৩ অথ �বছের -২,৮৫৩.৮৭ ল� 
টাকা সংেযািজত �� অিজ�ত হেয়েছ। �িত�ান�র িব�য়ল� আয় পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য,২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৯৮% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২৬.৪৬% িব�য়ল� আয় �ি� �পেয়েছ। অপরিদেক �িত�ান�র �মাট 
�য় �ি� �পেয়েছ ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২অথ �বছের ০.২৩% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১১৫.৫৮%�ি� �পেয়েছ ।   

 
িফগার-১.০ 

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

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     সংেযািজত ��                       x                                িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                           (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�ণ 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 । 

-৫৪-  



  
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ৩,২০৫ ৩,৪৭৫  ৩,৮৪৩ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৬৮,৭৪৪.১৫ ৭২,৭৬৮.৯২  -৭৪,২৬১.৫১ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য় 

২৫.৮২ ২৮.৫০  -২৬.৪৫ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২৬৬,২০১.২৫ ২৫৫,৩০১.৫৮  ২৮০,৭৪৫.৫১ 

 
আিমন �ট িমলস িলঃ এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১১-১২ অথ �বছের ৫.৮৫% �ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছেরর �ম উৎপাদনশীলতা ঋণা�ক অব�ােন �পৗঁেছেছ। �ম 
উৎপাদনশীলতার এেহন অব�ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.০৯% �াস 
�পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৫.৪৬%জন �িত িব�েয়র পিরমান �ি� এবং ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
১০.৩৮% �ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ঋণা�ক সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ । 

সারণী – ৩ 
িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল,িব��ৎ ও অ�া� �েয়র  হার 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৬৪.৫১% ৫৬.৭২%  ১১২.৩০% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ৩.৯৬% ৪.৩৯%  ৫.৪২% 

অ-িশ�জিনত �য় ৫.৭১% ১০.৩৯%  ৮.৭৩% 

�মাট �য় ৭৪.১৮% ৭১.৫০%  ১২৬.৪৫% 

সংেযািজত �� ২৫.৮২% ২৮.৫০%  -২৬.৪৫% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

  
আিমন �ট িমলস িলঃ িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল , িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৭.৭৯%�াস পাওয়া সে�ও  
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪৭.৭৯% অ�াভািবক �ি� । িব��ৎ ও �ালািন  খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ০.৪৩% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১.৪৬% �ি� �পেয়েছ। অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
পরবত� বছর ৪.৬৮%এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩.০২% �ি� �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২অথ �বছের ২.৬৮%�য় �াস �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৫২.২৭% �য় �ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব 
সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১০-১১ অথ �বছের ২৫.৮২%, ২০১১-১২অথ �বছের ২৮.৫০%ও ২০১২-১৩অথ �বছের -২৬.৪৫% 
হেয়েছ, যা �বই অ�াভািবক।  

-৫৫-  



 

ি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 

 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ৩,৮৮৫.৮০ ৪,২৯০.৭৬  ৭,০০১.৩৫ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

০.৫৭ ০.৫৯  -০.৪১  

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৬৮,৭৪৪.১৫ ৭২,৭৬৮.৯২  -৭৪,২৬১.৫১ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১২১,২৪১.৮১ ১২৩,৪৭৫.১১  ১৮২,১৮৪.৪৯ 

   
আিমন �ট িমলস িলঃ এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম �েয় 

�িতেবদনাধীন সমেয়র মে� এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই । তেব �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� ২০১১-১২  
অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় সেব �া� ০.৫৯ টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের সব �িন� -০.৪১ টাকা �� সংেযাজন কেরেছ । 
সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় গড় �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ অথ �বছের ১.৮৪%  
ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৮২.২৯% �ি� �পেয়েছ । এ ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও �ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম 
�েয়র ঊ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেত হেব, যা �িত�ান�র উৎপাদনশীলতা �ি�েত  সহায়তা করেত পাের ।  

 
 

-৫৬-  



 
সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

১২১,২৪১.৮১ ১২৩,৪৭৫.১১  ১৮২,১৮৪.৪৯ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

০.৫৭ ০.৫৯  -০.৪১ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

১৭৬.৩৭%  ১৬৯.৬৮%  -২৪৫.৩৩% 

 
  সারণী-৫ এ আিমন �ট িমলস িলঃ এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 
যায় �য, ২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় গড় �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ অথ �বছের ১.৮৪%  ও ২০১২-১৩ অথ �বছের 
৮২.২৯% �ি� �পেয়েছ ।  সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৬.৬৯%�াস 
�পেলও ২০১২-১৩অথ �বছের -২৪৫.৩৩%এ �াস �পেয়েছ । �িত�ান�র সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় এর িন��খী 
ধারাবািহকতা বজায় �রেখ লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব।    

 
ি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 । 

 
 

 
 

-৫৭- 



  
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা)  ৩১,৫২৯.২৮ ৩১,৫২৯.২৮  ৩১,৫৪০.১১ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.০৭ ০.০৮  -০.০৯ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৬৮,৭৪৪.১৫ ৭২,৭৬৮.৯২  -৭৪,২৬১.৫১ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৯৮৩,৭৫২.৮৯  ৯০৭,৩১৭.৪১  ৮২০,৭১৫.৮৫ 

   
সারণী-৬ এ আিমন �ট িমলস িলঃ এর �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর 

�লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১৪.২৯% �ি� �পেয়েছ বেট তেব ২০১২-১৩ অথ �বছের -০.০৯%হেয়েছ। িবষয়� খিতেয় �দখা 
দরকার।তেব �িত�ান�র �ম উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৫.৮৫% �ি� �পেয়েছ এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ঋণা�ক হেয়েছ। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ইনেটনিস� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১০-১১ অথ �বছের ৭.৭৫% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৬.৫৮% �া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�ণ)                                               (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
 
 

-৫৮-  



  
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ১৯.৩৯ ১৯.৩৯  ৩৮.৬৪ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -১,৭০১.৯৪ -১,৭৮১.৪৩  -৯,৮৯৩.৮৬ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-৫.৪০% -৫.৬৫%  -৩১.৩৭% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-১৯.৯৫% -২০.০৮%  -৯১.৭০% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

০.২৭ ০.২৮  ০.৩৪ 

   
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় আিমন �ট িমলস িলঃ এর ২০১০-১১ অথ �বছর হেত ২০১২-১৩  

অথ �বছরপয �� অপাের�ং �িফট ঋণা�ক িছল । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা 
িগেয়েছ। �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন 
স�ব হয় নাই, যা �িত�ােনর �ব �লতার িচ� �েট উেঠেছ। ২০১০-১১ ,২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন 
টান �ওভােরর পিরমান িছল  ০.২৭, ০.৭৭ ও ০.৩৪ টাকা যা �মা�েয় �ি� পাে� ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-৫৯- 



 

�ার �ট িমলস িলিমেটড   
 
�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

 বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন(িবেজএমিস)এর িনয়�ণাধীন �ার �ট িমলস িলিমেটড এর ১ম ইউিনট ১৯৫৭ সােল ও 
২য় ইউিনট ১৯৬৬ সােল �লনা �জলার িদঘিলয়া থানার অধীন চ�নীমহেল �াপন করা হয় । �িত�ান�র ১ম ইউিনট ১৯৫৮ 
সােল ও ২য় ইউিনট ১৯৬৭ সােল বািনিজ�ক উৎপাদন �� কের । �িত�ান� �হিসয়ান ও �সিকং উৎপাদন কের । �িত�ােনর 
�ধান ক�চামাল �িষজাত প� পাট । �িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছেরর উৎপাদন ল�� মা�া িছল  ১৪,০৫৮.২৩�ম.টন পাটজাত 
��, যার �� �ায় ১২,৫৯৬.৭৬ ল� টাকা। িক� উে�িখত অথ �বছের ১০,১৮৯.৪৯�ম.টন পাটজাত �� উৎপািদত হয় যার ��ত 
�� িছল ৮,৩৪০.২৭ ল� টাকা। ২০১২-১৩ অথ �বছের �িত�ান�র �মাট �ায়ী স�েদর পিরমান িছল ৬,৮৯৭.৮১ ল� টাকা। 
�ার �ট িমলস িলিমেটড এ ২০১২-১৩ অথ �বছের কেম � িনেয়ািজত �মাট জনশি� ২,৬৬৩ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

                       (ল� টাকা) 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

িব�য় ও অ�া� আয় ১০,২০৮.৭৬ ৯,৬০৭.৫৬  ৮,৭৭৭.৩৯ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ৭,১৫৮.৫৬ ৬,৩১১.৬৯  ৬,৭৭৫.৩৫ 
সংেযািজত �� ৩,০৫০.২০ ৩,২৯৫.৮৭  ২,০০২.০৪ 

 
 সারণী-১এ �ার �ট িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় �য, �িত�ান� 
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৮.০৫% �ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩৪.৩৬% সংেযািজত �� �াস 
�পেয়েছ। �িত�ান�র িব�য়ল� আয় পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৫.৮৯% 
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৪.০২% িব�য়ল� আয় �াস �পেয়েছ । অপরিদেক �িত�ান�র �মাট �য় �াস �পেয়েছ ২০১০-১১  
অথ �বছেরর �লনায়  ২০১১-১২ অথ �বছের ১১.১৭% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের �াস �পেয়েছ ৫.৩৫% ।   

 
িফগার-  ১.০ 

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

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 

 
     সংেযািজত ��                         x                              িব�য়                                                     

                                    িব�য়                                              �মাট জনশি� 
                  (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                           (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�ণ 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 । 

-৬০-  



  
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ৩,৪৪৫ ৩,২৬১  ৩,২৩৭ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৮৮,৫৩৯.৯১ ১০১,০৬৯.৩০  ৬১,৮৪৮.৬৩ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য়  

২৯.৮৮ ৩৪.৩০  ২২.৮১ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২৯৬,৩৩৫.৫৬ ২৯৪,৬২০.০৬  ২৭১,১৫৮.১৭ 

 
�ার �ট িমলস িলিমেটড এর �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত সারণী-২এ �দখা যায় �য,২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 

২০১১-১২অথ �বছের ১৪.১৫% �ম উৎপাদনশীলতা �ি� আবার ২০১২-১৩ অথ �বছের ২৯.১৫% �ম উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ । 
�ম উৎপাদনশীলতা �ি�/�াস পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য,২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
০.৫৮%এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৮.৫০%জন �িত িব�েয়র পিরমান �াস এবং ২০১০-১১ অথ �বছেরর সংেযািজত �ে�র 
মািজ�েণর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.৪০%�ি� এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৭.০৭%সংেযািজত �ে�র মািজ�েণর  �াস । 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৫৮.১৩% ৫০.৬৭%  ৫৭.৪৬% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ৩.০৪% ৪.২৭%  ৫.২৭% 

অ-িশ�জিনত �য় ৮.৯৬% ১০.৭৬%  ১৪.৪৫% 

�মাট �য় ৭০.১২% ৬৫.৭০%  ৭৭.১৯% 

সংেযািজত �� ২৯.৮৮% ৩৪.৩০%  ২২.৮১% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

  
�ার �ট িমলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল ,িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হােরর সারণী-৩ 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ক�চামাল বাবদ �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৭.৪৬% এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ০.৬৭% �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন  খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১.২৩%�াস এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ২.২৩% �ি� �পেয়েছ। অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত�বছর ১.৮০%এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ৫.৪৯% �ি� �পেয়েছ । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
৪.৪২%�াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৭.০৭% �ি� �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �ে�র পিরমান ২০১০-১১    
অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৪.৪২%�ি� এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৭.০৭% �াস �পেয়েছ ।  
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ি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 

 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ৩,৫০৮.৯২ ৩,৯০২.৫৪  ৫,৭৩৫.৫৫ 

সংেযািজত �� 
--------------  
   �ম �য় 

০.৮৭ ০.৮৪  ০.৩৫ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৮৮,৫৩৯.৯১ ১০১,০৬৯.৩০  ৬১,৮৪৮.৬৩ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১০১,৮৫৫.৪৪ ১১৯,৬৭৩.১১  ১৭৭,১৮৭.২১ 

   
�ার �ট িমলস িলিমেটড এর �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম 

�েয় �িতেবদনাধীন সমেয়র মে� এক টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত পাের নাই । তেব �িতেবদনাধীন সমেয়র মে�    
২০১০-১১ অথ �বছের �িত এক টাকা �ম �েয় সেব �া� .৮৭ টাকা এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের সব �িন� ০.৩৫ টাকা �� সংেযাজন 
কেরেছ । সারণী-৪ পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত� বছর অথ �াৎ 
২০১১-১২ অথ �বছের ১৭.৪৯% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৭৩.৯৬% �ি� �পেয়েছ । এ ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও 
�ি�র �চ�া অ�াহত রাখেত হেব, যা �িত�ান�র উৎপাদনশীলতা �ি�েত  সহায়তা করেত পাের ।  
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সারণী-৫ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
    �ম �য় 
   ---------   (টাকা) 
  �িমক সং�া 

১০১,৮৫৫.৪৪ ১১৯,৬৭৩.১১  ১৭৭,১৮৭.২১ 

  সংেযািজত �� 
  --------------  
     �ম �য় 

০.৮৭ ০.৮৪  ০.৩৫ 

     �ম �য়  
  -------------  
   সংেযািজত �� 

১১৫.০৪% ১১৮.৪১%  ২৮৬.৪৯% 

 
  সারণী-৫ এ �ার �ট িমলস িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �ম �েয়র �লনা�লক ত� িবে�ষেণ �দখা 
যায় �য,২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত�বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ অথ �বছের ৩.৪৫% ও ২০১২-১৩  
অথ �বছের ৫৯.৭৭% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২অথ �বছের 
৩.৩৭% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৭১.৪৫% �ি� �পেয়েছ । �িত�ান�র সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় এর িন��খী 
ধারাবািহকতা বজায় �রেখ লাভজনক �িত�ােন পিরণত করা স�ব।    

 
ি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 । 
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সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা)  ৭,২৬৭.৯৯ ৭,০৮১.২৬  ৬,৮৯৭.৮১ 

সংেযািজত �� 
---------------  
�ায়ী �লধন 

০.৪২ ০.৪৭  ০.২৯ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

৮৮,৫৩৯.৯১ ১০১,০৬৯.৩০  ৬১,৮৪৮.৬৩ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

২১০,৯৭২.১৩ ২১৭,১৪৯.৯৫  ২১৩,০৯২.৬৮ 

   
সারণী-৬এ �ার �ট িমলস িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ 

অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১১.৯০% �ি� এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩০.৯৫% �াস �পেয়েছ । তেব �িত�ান�র 
�ম উৎপাদনশীলতা ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১৪.১৫%�ি� এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৩০.১৫%�াস 
�পেয়েছ যা �লধণ উৎপাদনশীলতা �ি�র হােরর �চেয় কম। �িতেবদনাধীন সমেয় �িত�ান�র �ায়ী �লধন ইনেটনিস�    
২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ২.৯৩% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১.০১% �ি� �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�ণ)                                               (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  
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সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

অবচয় (ল� টাকা) ২৯.৪৬ ৩০.০৬  ২৯.৮৭ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) -৪৮৮.১৮ -৬৩৬.৭৩  -৩৭৬৩.৩৮ 

অপাের�ং �িফট 
--------------  
�ায়ী �লধন 

-৬.৭২% -৮.৯৯%  -৫৪.৫৬% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

-৪.৭৮% -৬.৬৩%  -৪২.৮৮% 

িব�য় 
--------------  
�ায়ী �লধন 

১.৪০ ১.৩৬  ১.২৭ 

   
সারণী-৭এ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় �ার �ট িমলস িলিমেটড এর ২০১০-১১ অথ �বছর হেত ২০১১-১২ 

অথ �বছর পয �� অপাের�ং �িফট ঋণা�ক িছল । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা 
িগেয়েছ । �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন সমেয় �িত টাকায় এক টাকা এর �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন 
সমথ � হেয়েছ । ২০১০-১১,২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের যথা�েম �লধন টান �ওভােরর পিরমান িছল ১.৪০, ১.৩৬ ও ১.২৭ 
টাকা ।  
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লিতফ বাওয়ানী �ট িমল� িলঃ 
�িত�ান পিরিচিতঃ 

বাংলােদশ পাট কল কেপ �ােরশন (িবেজএমিস)এর িনয়�াণাধীন লিতফ বাওয়ানী �ট িমল� িলঃ ১৯৫৩ সােল ঢাকা 
�জলার �ডমরায় �াপন করা হয়। িমল� ১৯৫৩ সােল �াপন করা হেলও বািনিজ�কভােব উৎপাদন �� হয় ১৯৫৬ সােলর �ন 
মােস। �িত�ান� �হিসয়ান, �সিকং, িসিবিস, িজ-ও- �ট ও �লিমেনশন উৎপাদন কের। �িত�ােনর �ধান ক�চামাল পাট। 
�িত�ান�র ২০১২-১৩ অথ �বছের উৎপাদন ল��মা�া িছল ২৮,৫৯০.০০�ম.টন পাটজাত �� যা’র বাজার �� �ায় ২৩,৯৬৮.৮৪ 
ল� টাকা। িক� ২০১২-১৩ অথ �বছের ��ত উৎপাদন হয় ২৩,৬৯৯.৬১ �ম.টন পাটজাত �� যা’র বাজার �� ২২,৪৯৭.৪২ ল� 
টাকা। ২০১২-১৩ অথ �বছের উ� �িত�ােন কেম � িনেয়ািজত জনশি� িছল ৬,৮১২ জন ।  

সারণী - ১ 
সংেযািজত �ে�র উপা�  

                      (ল� টাকা) 
অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

িব�য় ও অ�া� আয় ২৩,৬০৮.৯৪ ২১,৩৮৯.৩৪ ২১,২৭৬.০৪ 
ক�চামাল ও অ�া� �য় ১৫,৫২০.১৭ ১৪,১৫০.২৫ ১০,৩৪৭.৮১ 
সংেযািজত �� ৮,০৮৮.৭৭ ৭,২৩৯.০৯ ১০,৯২৮.২৩ 

 
 সারণী-১এ লিতফ বাওয়ানী �ট িমল� িলঃ এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । সারণী-১ িবে�ষেন �দখা যায় 
�য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ ১০.৫০% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের �ি� 
�পেয়েছ ৩৫.১০%। ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় িব�য় ও অ�া� আয় ২০১১-১২ অথ �বছের ৯.৪০%এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের   
৯.৮৮%�াস �পেয়েছ । অপরিদেক �মাট �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২অথ �বছের ৮.৮৩% এবং ২০১২-১৩  
অথ �বছের ৩৩.৩৩% �াস �পেয়েছ। �িত�ান�র িব�য়ল� ও অ�া� আয় �ি�র মা�েম অথ �াৎ বাজার �ব�ােক আেরা 
শি�শালী কের সংেযািজত �� �ি�র িদেক নজর �দয়া উিচত ।  

 
িফগার-  ১.০ 

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

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 
 

 সংেযািজত ��                     x                               িব�য়                                                     
                                 িব�য়                                        �মাট জনশি� 
         (সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ)                                          (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�ণ 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 । 

-৬৬- 



 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�িমক (সং�া) ৫,৩৩৪ ৫,২৬৮ ৪,৯২৭ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

১,৫১,৬৪৫.৪৮ ১৩৭,৪১৬.২৯ ২২১,৮০২.৯২ 

সংেযািজত �� 
----------------(%) 
িব�য়  

৩৪.২৬ ৩৩.৮৪ ৫১.৩৬ 

িব�য় 
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

 
৪,৪২,৬১২.৩০ ৪০৬,০২৩.৯২ ৪৩১,৮২৫.৪৫ 

 

লিতফ বাওয়ানী �ট িমল� িলঃ এর �ম উৎপাদনশীলতার সারণী-২ এ �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় 
২০১১-১২ অথ �বছের ৯.৩৯%�ম উৎপাদনশীলতা �াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪৬.২৬% �ি� �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা 
�াস/�ি� পাওয়ার কারণ িহেসেব �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের সংেযািজত �ে�র মািজ�ণ    
০.৪২%�াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৭.১০%�ি� অপরিদেক ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৮.২৬% 
এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ২.৪৪% জন �িত িব�েয়র পিরমান �াস �পেয়েছ । 

 
সারণী - ৩ 

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

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
ক�চামাল ৫৯.৭৫% ৫৮.৫৭% ৩৬.২৯% 
িব��ৎ ও �ালািন �য় ২.২৮%  ২.৯৮% ৩.৮২% 

অ-িশ�জিনত �য় ৩.৭১% ৪.৬১% ৮.৫৩% 

�মাট �য় ৬৫.৭৪% ৬৬.১৬%  ৪৮.৬৪% 

সংেযািজত �� ৩৪.২৬% ৩৩.৮৪%  ৫১.৩৬% 

িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০%  ১০০.০০% 

 
 লিতফ বাওয়ানী �ট িমল� িলঃএর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল ,িব��ৎ ও অ�া� �েয়র হােরর 
সারণী-৩ িবে�ষেণ �দখা যায় �য,ক�চামাল বাবদ �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১.১৮% এবং 
২০১২-১৩ অথ �বছের ২৩.৪৬% �য় �াস �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালািন খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
০.৭০% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১.৫৪% �ি� �পেয়েছ । অিশ�জিনত �য় খােত ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় পরবত�বছর 
০.৯০% এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের �ি� পায় ৪.৮২% । ফেল �মাট �েয়র ��ে� ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ০.৪২%�ি� �পেলও ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৭.১০% �াস পায় । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ২০১০-১১  
অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ০.২৪%�াস পায় এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ১৭.১০% �ি� �পেয়েছ।  

 
-৬৭- 



 

ি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 

 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ম �য় (ল� টাকা) ৫,২৪৮.০৬ ৫,৭৭৩.৩৫ ৮,৭৭৮.৮০ 

সংেযািজত �� 
-------------- 
�ম �য় 

১.৫৪ ১.২৫  ১.২৪ 

সংেযািজত �� 
-------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

১,৫১,৬৪৫.৪৮ ১৩৭,৪১৬.২৯  ২২১,৮০২.৯২ 

�ম �য় 
------------ (টাকা) 
�মাট জনশি� 

 
৯৮,৩৮৮.৮৩ ১০৯,৫৯২.৮২  ১৭৮,১৭৭.৩৯ 

   
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িত এক টাকা �ম �েয় �িতেবদনাধীন সমেয় এক 

টাকার �বশী �� সংেযাজন করেত স�ম হেয়েছ। পয �েব�েণ �দখা যায় �য, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের  �িত 
এক টাকা �ম �েয় যথা�েম ১.৫৪, ১.২৫ ও ১.২৪ টাকা �� সংেযাজন করেত স�ম হেয়েছ । তেব �িতেবদনাধীন সমেয় 
২০১০-১১অথ �বছেরর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় পরবত� �ই বছর অথ �াৎ ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অথ �বছের 
ধারাবািহকভােব �াস �পেয়েছ । এ ��ে� সংেযািজত �ে�র পিরমান আরও �ি��ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র ধারাবািহক 
ঊ��গিতর �বনতা র�ার �চ�া অ�াহত রাখেত হেব, যা �িত�ান�র জ� ভাল ফল বেয় আনেত সহায়তা করেব ।  

 
-৬৮-  



  
সারণী-৫ 

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

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

�দখা যায় �য, জন �িত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১১.৩৯% ও ২০১২-১৩ অথ �বছের ৮১.১০% 
�ি� পায় । সংেযািজত �� অ�পােত �ম �য় ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ১৪.৮৭% ও ২০১২-১৩ 
অথ �বছের ১৫.৪৫%�ি� �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 । 

 
 
 
 
 
 

-৬৯-  

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 
�ম �য় 
---------   (টাকা) 
�িমক সং�া 

 
৯৮,৩৮৮.৮৩ ১০৯,৫৯২.৮২  ১৭৮,১৭৭.৩৯ 

সংেযািজত �� 
--------------  
�ম �য় 

  
১.৫৪ ১.২৫  ১.২৪ 

�ম �য়  
-------------  
সংেযািজত �� 

৬৪.৮৮% ৭৯.৭৫%  ৮০.৩৩% 



  
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকা) ২২,৩৪৭.০৮ ২১,৯৬২.২০ ২১,৬১০.০৭ 

সংেযািজত �� 
-------------  
�ায়ী �লধন 

০.৩৬ ০.৩৩ ০.৫১ 

সংেযািজত �� 
------------- (টাকা)  
�মাট জনশি� 

১,৫১,৬৪৫.৪৮ ১,৩৭,৪১৬.২৯ ২২১,৮০২.৯২ 

�ায়ী �লধন  
------------- (টাকা) 
�মাট জনশি� 

৪,১৮,৯৫৫.৩৮ ৪,১৬,৮৯৮.২৫ ৪,৩৮,৬০৫.০৩ 

   

সারণী-৬এর �লধন উৎপাদনশীলতার ত� পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ 
অথ �বছের ৮.৩৭% �াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪১.৬৭% �ি� �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় ২০১০-১১ 
অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের ৯.৩৯%�ম উৎপাদনশীলতা �াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের ৪৬.২৬% �ি� �পেয়েছ। 
�িতেবদনাধীন সমেয় �ায়ী �লধন ইনেটনিস�র ��ে� �দখা যায় �য, ২০১০-১১ অথ �বছেরর �লনায় ২০১১-১২ অথ �বছের 
০.৪৯% �াস এবং ২০১২-১৩ অথ �বছের  ৪.৬৯% �ি� �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�ণ)                                                 (�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�ণ �ারা �ভািবত যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা  হেয়েছ ।  

 
 

-৭০-  



 
সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
 

অথ �বছর ২০১০-১১ ২০১১-১২  ২০১২-১৩ 

 অবচয় (ল� টাকা) ৩৯০.১৪ ৭.২০  ৮.২৫ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকা) ২,৪৫০.৫৭ ১,৪৫৮.৫৪ ২,১৪১.১৮ 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
�ায়ী �লধন 

১০.৯৭% ৬.৬৪% ৯.৯১% 

অপাের�ং �িফট 
-------------  
িব�য় 

১০.৩৮% ৬.৮২%  ১০.০৬% 

িব�য় 
---------- 
�ায়ী �লধন 

১.০৬ ০.৯৭  ০.৯৮ 

 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলঃএর সমী�াধীন সমেয়  অপাের�ং �িফট  সবক’� বছেরই 
ধণা�ক িছল । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েণর ��ে�ও অ��প অব�া ল�� করা িগেয়েছ । তেব ২০১০-১১ অথ �বছের 
সবেচেয় �বশী �িফট মািজ�ণ পিরলি�ত হয় । �লধন টাণ �ওভার ত� িবে�ষেণ �দখা যায় একমা� ২০১০-১১ অথ �বছের �িত 
টাকায় এক টাকা’র �বিশ টাণ �ওভার অজ�ন স�ব হেয়েছ ��মা� ২০১০-১১ অথ �বছের । ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ 
অথ �বছের �লধন টাণ �ওভার িছল যথা�েম ১.০৬,০.৯৭ ও ০.৯৮ টাকা ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
পিরিশ� -‘ক’  



�িতেবদনাধীন পাটকল স�েহর নাম ও �কানা 
 
    �িত�ােনর  নাম       �কানা     িনয়�নকারী সং�া 
 

১। বাংলােদশ �ট িমলস িলিমেটড   �ঘাড়াশাল, পলাশ, নরিসংদী িবেজএমিস 

২। িদ ি�েস� �ট িমলস �কা�ািন  িলঃ টাউন খািলশ�র, �লনা  িবেজএমিস 

৩। আলীম �ট িমলস িলিমেটড  আ�া িশ� এলাকা, �লনা  িবেজএমিস 

৪। কােপ ��ং �ট িমলস িলঃ    রাজঘাট, অভয়নগর, যেশার  িবেজএমিস 

৫। যেশার �ট ই�াি�জ িলঃ   রাজঘাট, নওয়াপাড়া, যেশার িবেজএমিস 

৬। হািফজ �ট িমলস িলিমেটড  বার আউিলয়া, চ��াম   িবেজএমিস 

৭। �া�নাম �িবলী �ট িমলস িলিমেটড  টাউন খািলশ�র, �লনা  িবেজএমিস 

৮। রাজশাহী �ট িমলস    �পাঃ �াম�র, মিতহার, রাজশাহী িবেজএমিস 

৯। আিমন �ট িমলস িলিমেটড   �ষাল শহর, চ��াম   িবেজএমিস 

১০। �ার �ট িমলস িলিমেটড    চ�নী মহল, �লনা   িবেজএমিস 

১১। লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলঃ  �ডমরা, ঢাকা   িবেজএমিস 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পিরিশ�-‘খ’   
 



জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস)  

 
 

১। িশ� ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী                             সভাপিত 

২। সিচব, িশ� ম�ণালয়         সদ� 

৩। সিচব, পিরক�না ম�ণালয়           সদ� 

৪। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়        সদ� 

৫। সিচব, �িষ ম�ণালয়         সদ� 

৬। সিচব, বািণজ� ম�ণালয়         সদ� 

৭। সিচব, সড়ক ও সড়ক পিরবহণ িবভাগ, সড়ক �যাগােযাগ ও �স� ম�ণালয়   সদ� 

৮। সিচব, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয়  সদ�  

৯। সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয়    সদ�  

১০। সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়        সদ� 

১১। সিচব, ত� ম�ণালয়         সদ� 

১২। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়      সদ� 

১৩। উপাচায �, বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালয়, ময়মনিসংহ      সদ� 

১৪। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা        সদ� 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত       সদ� 

১৬। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ       সদ� 

১৭। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত        সদ� 

১৮। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ    সদ� 

১৯। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন       সদ� 

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

২১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ       সদ� 

২২। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত        সদ� 

২৩। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন      সদ� 

২৪। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত        সদ� 

২৫। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত        সদ� 

২৬। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�েফকচািরং এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন   সদ� 



২৭। সভাপিত, বাংলােদশ নীট �া�েফকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন   সদ� 

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

২৯। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �চার এেসািসেয়শন       সদ� 

৩০। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ         সদ� 

৩১। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �         সদ� 

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

৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ        সদ� 

৩৪। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ       সদ� 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 পিরিশ�-‘গ’ 
 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 



 
 

১। সিচব, িশ� ম�ণালয়                          সভাপিত 

২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন     সদ� 

৩। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন     সদ� 

৪। �চয়ার�ান, বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন      সদ� 

৫। �চয়ার�ান, বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন       সদ� 

৬। �চয়ার�ান, বাংলােদশ ব�কল কেপ �ােরশন       সদ� 

৭। �চয়ার�ান, বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন      সদ� 

৮। অিতির� সিচব(�)/��-সিচব(�শাসন-২), িশ� ম�ণালয়     সদ� 

৯। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ     সদ� 

১০। সভাপিত, বাংলােদশ এ�য়াস � �ফডােরশন        সদ� 

১১। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�জ       সদ� 

১২। সভাপিত, �মে�াপিলটন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�জ      সদ� 

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

১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত(নািসব)       সদ� 

১৫। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�েফকচািরং এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন   সদ� 

১৬। ��িসেড�, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ         সদ� 

১৭। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ                সদ� 

১৮। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা� �               সদ� 

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

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

 

 
 
 
 

পিরিশ�-‘ঘ’ 
 

পাট িশ� খােতর উপেদ�া কিম� 



 
১। পিরচালক (উৎপাদন ও পাট)               সভাপিত 
 বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন , ঢাকা 
 
২। মহা-�ব�াপক/ঊ��তন মহা-�ব�াপক  (উৎপাদন িবভাগ)     সদ� 
 বাংলােদশ পাটকল কেপ �ােরশন , ঢাকা 
 
৩। �ক� �ধান          সদ� 
 লিতফ বাওয়ানী �ট িমলস িলঃ, ঢাকা 
 
৪। এি�িকউ�ভ ডাইের�র           সদ� 
 আলীজান �ট িমলস িলঃ, ঢাকা 
 
৫। �ােনিজং ডাইের�র         সদ� 
 জনতা �ট িমলস িলঃ, ঢাকা  
 
৬। কািরগরী উপেদ�া          সদ� 
 আল-হা� �ট িমলস িলঃ, ঢাকা 
  
৭।  �ড�� �ােনিজং ডাইের�র        সদ� 
 �বালী �ট িমলস িলঃ,         
 ৬৬, িদল�শা বা/এ, ঢাকা 
 
৮। পিরচালক          সদ� 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা 
 
৯। ��-পিরচালক          সদ� 
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা 
 
১০। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া,               সদ�-সিচব 

পাট িশ� খাত                            
 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও), ঢাকা 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               পিরিশ� -‘ঙ’ 
 



�াশনাল ��াডািক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �পশাজীিব �ি�বগ � 
 

১। ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম               পিরচালক 

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

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

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

৫। জনাব �মাঃ আ�ল �সাি�র      ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৬। িমেসস মাহ�বা �বগম       ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

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

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

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

১০। জনাব �মাঃ আমান উ�াহ ফিকর           গেবষণা কম �কত�া 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 


