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েুখবন্ধ 
 

          
 

বাংলাদেশ এচশয়াে অনযেম ক্রমবধপমান উন্নয়নশীল প্েশ । এে সম্পদেে েুলনায়  

জনসংখ্যা অেযচধক । সীচমে সম্পে চেদয় চব্ুল জনদগাষ্ঠীে বযা্ক িাচেো চমটিদয় সম্পদেে 

র্থার্থ বযবোে চনচিে কো জরুেী ।  উৎ্ােনশীলোে ধােনা সঠিক প্রদয়াদগে মাধযদম 

সীচমে সম্পদেে সষু্ঠ বযবোে চনচিে কদে প্েশদক আেও উন্নয়দনে লদযয চনদয় র্াওয়া সম্ভব । 

বাংলাদেদশে অথপননচেক খ্ােসমূদেে মদধয চিচন ও খ্ােয চশল্প একটি অেীব গুরুত্ব্ূণপ  খ্াে । 

প্েদশে আমোনী চবকল্প ্ণয উৎ্ােনসে কমপসংস্থাদনে মাধযদম এ খ্াে প্েদশে অথপননচেক 

উন্নয়দন একটি চবদশষ িূচমকা ্ালন কদে । প্েদশ  দ্রুে চশল্পায়দনে প্র্ প্রদিষ্টা িলদে, োদে 

চিচন কলগুচল অচধকেে ইচেবািক িূচমকা ্ালন কেদে ্াদে।  
 

http://www.npo.gov.bd/


এ প্রচেদবেদন বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কেদ্াদেশদনে চনয়ন্ত্রণাধীন চিচনকলসমূদেে 

২০১২-১৩ েদে ২০১৫-১৬ সাল ্র্পন্ত চমলচিচিক সংদর্াচজে মূলয, শ্রম উৎ্ােনশীলো, 

সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন, জনপ্রচে চবক্রয়, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয়, গড় শ্রম বযয়, মূলধন 

উৎ্ােনশীলো, প্রচ টিচবচলটি, অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন ইেযাচে ্চেমা্ ও চবদেষণ কো 

েদয়দে। প্রচেদবেন েদে প্রেীয়মান েয় প্র্, সামচিকিাদব এ সকল কােখ্ানায় উৎ্ােনশীলো 

প্েমন আশাপ্রে নয় । চবদশষেঃ কােখ্ানাগুচলদে চশল্পজচনে বযয়, অ-চশল্পজচনে বযয়সে অনযানয 

আনুসাচিক বযয় চনয়ন্ত্রণ কদে অ্িয় প্োধ্বূপক উৎ্ােনশীলো উন্নয়ন প্রদয়াজন ।  
 

উৎ্ােনশীলো অনুোগী বযচি ও ্াঠক মেদল এ প্রচেদবেনটি চবদশষিাদব সমােেৃ েদব 

বদল আমাদেে চবশ্বাস। প্রচেদবেদন প্রকাচশে েথযাচে ও ্র্পাদলািনা েদে বযবস্থা্না কেৃপ ্য, 

শ্রচমক প্নেৃবৃন্দ, ্চেকল্পনাচবে ও নীচে চনধপােকগণ সামানয উ্কৃে েদল এনচ্ও’ে প্রয়াস 

সাথপক েদয়দে বদল চবদবচিে েদব । সদবপা্চে এ প্রচেদবেন প্রস্ত্িে কোে জনয বাংলাদেশ চিচন 

ও খ্ােয চশল্প কেদ্াদেশদনে  আওোধীন প্রচেষ্ঠান সমূে েদে েথযাচে সংিে কো েদয়দে । 

আমো োদেে সেদর্াচগোে জনয োদেেদক আন্তচেক ধনযবাে জানাই । প্রকাচশে চবষদয় প্কান 

প্রকাে মোমে থাকদল ো সানদন্দ িেণ কো েদব ।  

 

 
 

                                                                                                  
  ( এস. এম. আশো ুজ্জামান ) 

    ্চেিালক  (র্ুগ্ম-সচিব)   
                                                                 
 

 



(ii) 
 
 
 

প্রতিববদন প্রস্ত্তি কাবে অংশগ্রহণকারীগণ 
 
 

১। জনাব প্মাঃ মামনুে েশীে খ্ান 
সাাঁট-মুদ্রাযচেক কাম কচম্প: অ্াদেটে 

: কচম্পউটাে কদম্পাজ  

 
২। জনাব চ দোজ আেদমে    

্চেসংখ্যান েথযানুসন্ধানকােী    
: েথয সংিে, েথয চবদেষণ 

 
৩। জনাব  োজ ুআেদমে    

গদবষণা কমপকেপ া 
: প্রচেদবেন চলখ্ন 

 
৪। জনাব মুোম্মে আচে ুজ্জামান   

উর্ধ্পেন গদবষণা কমপকেপ া 
: সাচবপক েত্ত্বাবধান 

 
 
  
 
   :   
 
 
           
 
    :    
         
 
   :  
   



 
 
 
 
 
 
 
 

(iii) 
 
 

নযাশনাল মপ্রাডাকটিতিটি অগগানাইবেশন (এনতিও) 
 

 
নযাশনাল প্প্রাডাকটিচিটি অগপানাইদজশন চশল্প মন্ত্রণালদয়ে চনয়ন্তণাধীন একটি সেকােী েপ্তে । 
েপ্তেটিে উদেশয ও কমপ চনম্নরু্ঃ-  
 
উবেশযঃ 
 
- বৃেিে জনদগাষ্ঠীে মদধয উৎ্ােনশীলোদবাধ সৃচষ্ট কোে লদযয উদেযািা (প্রদমাটে) এে 
িূচমকা ্ালন ;  

 
- উৎ্ােনশীলো উন্নয়দনে লদযয র্থার্থ কলাদকৌশল উদ্ভাবন ও নীচেমালা প্রণয়দন 
সেকােদক ্োমশপ প্রোন ; 

 
- জােীয় অথপনীচেে চবচিন্ন খ্াদে উৎ্ােনশীলো বৃচিে লদযয চশল্প কােখ্ানা ও প্রচেষ্ঠাদনে 
কমপকেপ া ও কমপিােীদেে জনয চনয়চমেিাদব উৎ্ােনশীলো চবষয়ক প্রচশযণ কমপসূিী 
্চেিালনা ; 

 
- চশল্প কােখ্ানা ও প্সবা প্রচেষ্ঠাদন উৎ্ােনশীলোে গচে ধাো সমনু্নে োখ্াে লদযয ্োমশপ 
প্সবা ও কনসালদটচিে মাধযদম প্রিাবক চেসাদব োচয়ত্ব ্ালন ; 



 
- উৎ্ােনশীলো চবষয়ক েথয সংিে, সংকলন এবং চবদেষণসে চবচিন্ন মেদল চবেেণ কোে 
লদযয েথয িান্ডাে গঠন; এবং  

 
- বাংলাদেদশ এচশয়ান প্প্রাডাকটিচিটি অগপানাইদজশন (এচ্ও) এে চবচিন্ন কমপসূিী বাস্তবায়দন 
প্ াকাল ্দয়ন্ট এে োচয়ত্ব ্ালন ।  

    
 
কেগসেুহ:  
 
- উৎ্ােনশীলো চবষয়ক প্রচশযণ ; 
 
-    চশল্প কােখ্ানা ও প্সবা প্রচেষ্ঠাদন ধাোবাচেক ও ্িচেগেিাদব উৎ্ােনশীলো 
সদিেনো  প্রিাোচির্ান; 
 
- আন্তজপ াচেক, জােীয়, আঞ্চচলক প্ল্যান্টদলদিদল উৎ্ােনশীলো চবষয়ক প্সচমনাে, 
চসদম্পাচজয়াম, কমপশালা ইেযাচে আদয়াজন কো ;  

 
- চশল্প কােখ্ানা ও প্রচেষ্ঠাদন উৎ্ােনশীলো উন্নয়ন প্কাষ গঠদন সোয়ো প্রোন  এবং 
 
- উৎ্ােনশীলো সংক্রান্ত সমীযা/জেী্ এবং প্কইস ষ্টাচড ্চেিালনা ।  
 
 

 
(iv) 
 

প্রতিববদবন বযবহৃি তনণগায়ক ও সূত্রাবলী 
 
 



১। উৎ্ােনশীলো  : প্কান উৎ্ােনকােী/প্সবা প্রচেষ্ঠান প্র্ ্চেমান দ্রবয বা প্সবা 
উৎ্ােন 

কদে থাদক ঐ ্চেমাণ দ্রবয বা প্সবা উৎ্ােদন প্র্ উ্কেণ 
বযয় েয় এ 

েইুদয়ে অনু্ােদক উৎ্ােনশীলো বলা েয়, 
 
উৎ্ােনশীলো =  

 
২।  উৎ্ােন (আউট্টু) : উৎ্ােন বলদে উৎ্াচেে দ্রবয বা প্সবাদক বিুায় । 
 
৩।  সংদর্াচজে মূলয : চবক্রয়+অনযানয আয়+মজেু ্চেবেপ ন - প্মাট বযয় (চশল্প ও 

অ-চশল্পজচনে 
                                                            বযয়) । 
 
৪।  মজেু ্চেবেপ ন : সমা্চন মজেু-প্রােচম্ভক মজেু । 

 
৫।  চশল্পজচনে বযয়  : উৎ্ােন প্রচক্রয়ায় সোসচে বযবহৃে কাাঁিামাল ও জ্বালানী বযয় 
। 

 
৬।  অ-চশল্পজচনে বযয় : মুদ্রণ, , ডাক ও োে, বযাংচকং িাজপ , বীমা, 

্োমশপক বযয়, চেসাব-চনকাশ ও চনেীযা বযয় ইেযাচে । 
 

৭।  প্মাট বযয়   : চশল্পজচনে বযয়+অ-চশল্পজচনে বযয় । 
 

৮।  শ্রম উ্কেণ  : প্মাট জনশচি/শ্রম বযয় বৃেৎ অদথপ সকল 
কমপকেপ া/কমপিােীে প্বেন, মজেুী ও িাোচে বাবে বযয় । 

 
৯।  শ্রম উৎ্ােনশীলো  :  
 
 

উৎপপপ

প 
উ্কেণ 

সংদর্াচজে 
মূলয 
প্মাট জনশচি 

সংদর্াচজে মূলয 
চবক্রয় 

×  ১০০ 



১০। সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন :  
                                                   
 
১১। জনপ্রচে চবক্রয়   :  
 

১২। মূলধন উৎ্ােনশীলো   :         
সংদর্াচজে মূলয
স্থায়ী সম্পে   

 
১৩। অ্াদেটিং প্রচ ট  :       সংদর্াচজে মলূয-(প্বেন ও িাোচে+অবিয়)  
 
 
 
 
পপ। পপপপ পপপপপপপপপপপ   :  

  
 

পপ। সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন  : =     
 
 
পপ। জনপ্রচে চবক্রয়             :  
 
 
পপ। প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় : =   
 
 
 
পপ। গড় শ্রম বযয়     : = 
 
 

চবক্রয় 

প্মাট জনশচি 

সংদর্াচজে 
মূলয 

প্মাট জনশচি 

সংদর্াচজে 
মূলয 
চবক্রয় 

চবক্রয় 
প্মাট জনশচি 
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স্ত্োয়ী মলূধন 



(v) 
 

সূচীিত্র 
             
্ৃষ্ঠা 

১। িূচমকা     ....            
 ....০১ 
২। সমীযা ্িচে    ....                
....০১ 
৩। উদেশযাবলী    ....                
....০১ 
৪। সংচযপ্ত  লা ল    ....                  
...(২-৭) 
৫। সু্াচেশ     ....              
.…০৮ 
 
৬।  রােশাহী সুগার  তেলস তল: 
          
 (ক) প্রচেষ্ঠান ্চেচিচে                           
....০৯  
 (খ্) সােণী-১   সংদর্াচজে মূদলযে উ্াি                
....১০  
 (গ) চ গাে-১.০  শ্রম উৎ্ােনশীলোে অনু্াে               
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 (ঘ) সােণী-২   শ্রম উৎ্ােনশীলোে অনু্াে                      
             ... ২৩  
 (ঙ) সােণী-৩  চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয ও অনযানয খ্েদিে োে                 
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....২৯  
 (ঘ) সােণী-২   শ্রম উৎ্ােনশীলোে অনু্াে              
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....৩৫  



 (ঙ) সােণী-৩  চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয ও অনযানয খ্েদিে োে           
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   ....৬২  
 (ঞ) সােণী-৬  মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্ াে    
 ....৬৩  
 (ট) চ গাে-১.৩            প্রচ টিচবচলটি অনু্াে     
 ....৬৩  
 (ঠ) সােণী-৭   প্রচ টিচবচলটি      
 ....৬৪  
 



১৫।      মকরু এন্ড মকাং ( বাংলাবদশ ) তলঃ   
       
 (ক) প্রচেষ্ঠান ্চেচিচে         ....৬৫ 
 (খ্) সােণী-১   সংদর্াচজে মূদলযে উ্াি     
 ....৬৫ 
 (গ) চ গাে-১.০  শ্রম উৎ্ােনশীলোে অনু্াে    
 ....৬৬ 
 (ঘ) সােণী-২   শ্রম উৎ্ােনশীলোে অনু্াে    
 ....৬৬ 
 (ঙ) সােণী-৩  চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয ও অনযানয খ্েদিে োে 
 .... ৬৭  

(ি) চ গাে-১.১  প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে    
 ....৬৭ 
 (ে) সােণী-৪   প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে    
 ....৬৮ 
 (জ) সােণী-৫   উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পৃি বযদয়ে েুলনামূলক 
উ্াি  ....৬৮  

(ি) চ গাে-১.২  মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্ াে    
 ....৬৯ 

(ঞ) সােণী-৬  মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্ াে    
 ....৬৯ 
 (ট) চ গাে-১.৩            প্রচ টিচবচলটি অনু্াে     
 ....৭০  
 (ঠ) সােণী-৭   প্রচ টিচবচলটি      
 ....৭০  

 
 

১৬। প্রচেদবেনাধীন  প্রচেষ্ঠানসমূদেে নাম ও ঠিকানা     িতরতশষ্ট   
ক    ....৭১ 



১৭।  জােীয় উৎ্ােনশীলো ্চেষে      িতরতশষ্ট -  খ      
....৭২-৭৩ 
১৮। জােীয় উৎ্ােনশীলো কার্প-চনবপােী কচমটি     িতরতশষ্ট - গ
    ....৭৪ 
১৯।  চিচন ও খ্ােয চশল্প প্সক্টদেে উ্দেষ্টা কচমটি    িতরতশষ্ট - ঘ   
 ....৭৫ 
২০। নযাশনাল প্প্রাডাকটিচিটি অগপানাইদজশন (এনচ্ও) এে প্্শাজীচব বযচিবগপ িতরতশষ্ট - ঙ        
 ....৭৬ 
  
 
 



 
িূতেকাঃ 
 
 জােীয় অথপননচেক উন্নয়দন উৎ্ােনশীলোে প্কান চবকল্প প্নই । বাংলাদেশ একটি কৃচষ 
প্রধান প্েশ । কৃচষ চনিপ ে চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে উৎ্ােনশীলো বৃচি োড়া বাংলাদেদশে অথপননচেক 
উন্নয়ন সম্ভব নয় । চিচন ও খ্ােয খ্াে কৃচষচিচিক একটি চশল্প খ্াে। এ খ্াদেে বচধপে 
উৎ্ােনশীলো বাংলাদেদশে অথপননচেক উন্নয়দন অনযেম িূচমকা ্ালন কদে আসদে । এ 
সমীযা বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশদনে চনধপাচেে চিচন কলসমূদেে েদে ২০১৩-১৪ 
সাল ্র্পন্ত চমল চিচিক শ্রম উৎ্ােনশীলো, সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন, জন প্রচে চবক্রয়, 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয়, গড় শ্রম বযয়, মলূধন উৎ্ােনশীলো, প্রচ টিচবচলটি, অ্াদেটিং 
প্রচ ট মাচজপ ন ও মলূধন টাণপওিাে ্চেমা্ ও চবদেষণ কো েদয়দে। সমীযাটি ্চেিালনা 
কোে ্ূদবপ এে প্রশ্নমালা, জেী্ ্চেকল্পনা, েথয চবনযাস ও সােনী ্চেকল্পনাসে একটি 
কাঠাদমা প্রস্ত্িে কো েদয়দে। এ সকল েথযাচে ডাকদর্াদগ ও প্রেযয ্চেেশপদনে মাধযদম সংিে 
কো েদয়দে । সংগৃেীে েদথযে চিচিদে এ প্রচেদবেন প্রস্ত্িে কো েদয়দে । 
 
 
সেীক্ষা িদ্ধতিঃ 
 
 প্রাথচমকিাদব বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশদনে অধীনস্থ ১০টি চিচন কদল উ্াি 
সংিদেে জনয ডাকদর্াদগ প্রশ্নমালা প্প্রেণ কো েয় । প্র্ সকল কােখ্ানা েদে চনচেপষ্ট সমদয়ে 
মদধয েথয ্াওয়া র্ায়চন,োদেে সচেে বযচিগে প্র্াগাদর্াগ স্থা্ন কো েয় । এ সব উদেযাদগে 
 লশ্রুচেদে ১০টি প্রচেষ্ঠান েদে ্েূণকৃে প্রশ্নমালা ্াওয়া র্ায়। এ ১০টি চিচনকদলে েথযাচে 
চনদয় এ প্রচেদবেনটি প্রণয়ন কো েদয়দে । 
 
 
উবেশযাবলীঃ 
 



১। প্রচেদবেনাধীন প্রচেষ্ঠাদন চনদয়াচজে প্মাট জনশচিে জনপ্রচে শ্রম দ্বাো কেটুকু 
সংদর্াচজে মূলয সৃচষ্ট েদয়দে    

ো ্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো;  
২। প্রচেষ্ঠাদনে টাকা প্রচে চবক্রয় অনু্াদে সংদর্াচজে মলূয কে োে শেকো োে 
্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো; 
৩। প্রচেষ্ঠাদনে জনপ্রচে চবক্রদয়ে ্চেমান কেটুকু েদয়দে ো ্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো; 
৪। প্রচেষ্ঠাদনে গদড় প্রচেটি কমপিােীে জনয কে বযয় েদয়দে ো ্র্পাদলািনা ও চবদেষণ 
কো; 
৫। প্রচেষ্ঠাদনে চনচেপষ্ট ্চেমান সংদর্াচজে মূলয সচৃষ্ট কেদে কে টাকা শ্রচমক/কমপিােী বাবে 

খ্েি েদয়দে উোে  ্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো; 
৬। প্রচেষ্ঠাদনে স্থায়ী মূলধন বযবোদেে  দল কেটুকু সংদর্াচজে মলূয সৃচষ্ট েদয়দে ো 
্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো; 
৭। প্রচেষ্ঠাদনে স্থায়ী মূলধন প্রচে অ্াদেটিং প্রচ ট এে শেকো োে কেটুকু োে 
্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো; 
৮। প্রচেষ্ঠাদনে প্রচে টাকা চবক্রয় অনু্াদে অ্াদেটিং প্রচ ট কে োে শেকো োে 

্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো এবং 
৯। প্রচেষ্ঠাদনে প্রচে টাকা স্থায়ী মূলধন বযবোদেে মাধযদম কে টাকাে ্ণয চবক্রয় েদয়দে 

উো ্র্পাদলািনা ও চবদেষণ কো । 
 

 

২ 

সংতক্ষপ্ত সারাংশঃ  
 

এ প্রচেদবেদন ২০১২-১৩ েদে ২০১৫-১৬ সাল ্র্পন্ত সমীযাধীন চিচন কদলে চমল চিচিক 

শ্রম উৎ্ােনশীলো, সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন, জন প্রচে চবক্রয়, প্রচেদর্াচগোমলূক শ্রম বযয়, 



গড় শ্রম বযয়, মলূধন উৎ্ােনশীলো, প্রচ টিচবচলটি, অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন ও মূলধন 

টাণপওিাে চবদেষদণে মাধযদম চমদলে স লো ও েবুপলোে চেকসমূে েুদল ধো েদয়দে । 

োোড়াও প্রচেদবেনাধীন সমদয় সেকাদেে চনয়ন্ত্রনাধীন চিচন কল গুদলাে বেে চিচিক গড় শ্রম 

উৎ্ােনশীলোে প্রবণো, গড় মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্রবণো, শ্রচমক কমপিােীদেে  প্রদেয় 

প্বেন ও মজেুীে প্রবণো ও চনদয়াচজে জনশচিে প্রবণো সাোংশ সােনী ও চিদেে মাধযদম 

উ্স্থা্ন কো েদলা ।  

     
ক) প্রচেদবেনাধীন বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশন (চবএসএ আইচস) এে চনয়ন্ত্রনাধীন 
১০ টি চিচন কদলে ২০১২-১৩ অথপ বেেদক চিচি বেে চবদবিনা কদে ২০১৩-১৪ েদে ২০১৫-
১৬ অথপবেদেে গড় শ্রম উৎ্ােনশীলোে প্রবণোে েুলনা কেদল প্েখ্া র্ায় প্র্ শ্রম 
উৎ্ােনশীলো ২০১২-১৩ সাদল হ্রাস প্্দয়দে এবং ্েবেী বেে গুদলাদে বৃচি প্্দয়দে ।  
 

প্রচেদবেনাধীন সেকােী চিচন কল সমূদেে সংদর্াচজে মূদলয শ্রম উৎ্ােনশীলোে প্রবণো  
চিচি বেে ২০১২-১৩=১০০ 

মাচলকানা বেে চনদয়াচজে 
জনশচি 
(সংখ্যা) 

সংদর্াচজেমূলয   
(লয টাকা) 

গড় শ্রম 
উৎ্ােনশীলো 

গড় শ্রম 
উৎ্ােনশীলোে 

প্রবণো 
 

সেকােী 
২০১২-১৩ ১০২৮৮ ২৩৪০৬.২২ ২.২৮ ১০০ 
২০১৩-১৪ ৯৭৫৭ ৭৫২২.২ ০.৭৭ ৩৩.৭৭ 
২০১৪-১৫ ৯৩০০ ২১৮৩৫.৯৫ ২.৩৫ ১০৩.০৭ 
২০১৫-১৬ ৮৬৩৩ ২৮৭৭১.৭১ ৩.৩৩ ১৪৬.০৫ 

 



 



৩ 
 
খ্)  প্রচেদবেনাধীন বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশন (চবএসএ আইচস) এে চনয়ন্ত্রনাধীন 
১০ টি চিচন কদলে ২০১২-১৩ অথপ বেেদক চিচি বেে চবদবিনা কদে ২০১৩-১৪ েদে ২০১৫-
১৬ অথপবেদেে মলূধন উৎ্ােনশীলোে প্রবণোে েুলনা কেদল প্েখ্া র্ায় প্র্ মলূধন 
উৎ্ােনশীলো ২০১৩-১৪ েদে ২০১৫-১৬ প্রদেযক সাদল  মলূধন উৎ্ােনশীলো বৃচিে 
উর্ধ্পমূখ্ী প্রবণো েযায় বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশন (চবএসএ আইচস) সযম 
েদয়দে।  
 
 

প্রচেদবেনাধীন সেকােী চিচন কল সমূদেে সংদর্াচজে মূদলয গড় মূলধন উৎ্ােনশীলোে 
প্রবণো 

চিচি বেে ২০১২-১৩=১০০ 
মাচলকানা  বেে স্ত্োয়ী সম্পচি  

(লয টাকা) 
সংদর্াচজেমূলয  
(লয টাকা) 

গড় মূলধন 
উৎ্ােনশীলো 

গড় মূলধন 
উৎ্ােনশীলোে 

প্রবণো 
 
সেকােী   

২০১২-১৩ ২৫২০৪.০৩ ২৩৪০৬.২২ ০.৯৩ ১০০ 
২০১৩-১৪ ২৬২৭১.৯৮ ৭৫২২.২ ০.২৯ ৩১.১৮ 
২০১৪-১৫ ২৬৭৮০.১৯ ২১৮৩৫.৯৫ ০.৮২ ৮৮.১৭ 
২০১৫-১৬ ২৭৬০১.৮৭ ২৮৭৭১.৭১ ১.০৪ ১১৬.২৩ 

 
 



 
 
 



 
৪ 

 
গ) েথয চবদেষদন প্েখ্া র্ায় প্র্, বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশন(চবএসএ আইচস) এে 
চনয়ন্ত্রনাধীন ১০ টি চিচন কদলে ২০১২-১৩ অথপ বেেদক চিচি বেে চবদবিনা কদে ২০১৩-১৪ 
েদে ২০১৫-১৬ অথপবেদেে  েুলনা কেদল প্েখ্া র্ায় প্র্ প্রদেয় প্বেন ও মজেুী বচৃিে প্রবণো 
প্রদেযক বেে  বৃচি প্্দয়দে ।  
 
 

প্রচেদবেনাধীন সেকােী চিচন কল সমূদেে প্রদেয় প্বেন ও মজেুী প্রবণো 
চিচি বেে ২০১২-১৩ =১০০ 

মাচলকানা বেে 
 

প্রদেয় প্বেন ও মজেুী 
(লয টাকা) 

প্বেন ও মজেুীে 
প্রবণো 

 
     
সেকােী  
 

২০১২-১৩ ১৭০২০.১৫ ১০০ 
২০১৩-১৪ ১৮৭৮২.৩০ ১১০.৩৫ 
২০১৪-১৫ ১৭৮৩৩.৪৪ ১০৪.৭৮ 
২০১৫-১৬ ২২৭০২.৫২ ১৩৩.৩৯ 

 
 

 



 
 
 
 



 
৫ 
 

 
ঘ)  েথয চবদেষদন প্েখ্া র্ায় প্র্, বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশন(চবএসএ আইচস) 
এে চনয়ন্ত্রনাধীন ১০ টি চিচন কদলে ২০১২-১৩ অথপ বেেদক চিচি বেে চবদবিনা কদে  
২০১৩-১৪ েদে ২০১৫-১৬ অথপবেদেে  েুলনা কেদল প্েখ্া র্ায় প্র্ চনয়চজে জনশচি প্রদেযক 
বেে  হ্রাস প্্দয়দে ।  

 
 

প্রচেদবেনাধীন সেকােী চিচন কল সমূদে চনদয়াচজে জনশচিে প্রবণো 
চিচি বেে ২০১২-১৩ =১০০ 

মাচলকানা বেে চনদয়াচজে জনশচি চনদয়াচজে জনশচিে প্রবণো 
 
     
সেকােী  
 

২০১২-১৩ ১০২৮৮ ১০০ 
২০১৩-১৪ ৯৭৫৭ ৯৪.৮৪ 
২০১৪-১৫ ৯৩০০ ৯০.৪০ 
২০১৫-১৬ ৮৬৩৩ ৮৩.৯১ 

  
 



 
৬ 
 
 

ঙ) প্রচেদবেনাধীন চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশদনে ১০টি চিচনকদলে মদধয সমীযাধীন সময় ২০১২-
১৩ সাল েদে ২০১৫-১৬ সাল ্র্পন্ত নাদটাে সুগাে চমলস্ চল: এবং প্করু এন্ড প্কাং (চবচড) চলঃ এে 
সংদর্াচজে মূলয সদন্তাষজনক চেল  এবং বাকী চিচনকল সমূদেে সংদর্াচজে মূলয উত্থান- ্েদনে মদধয 
চনচেে চেল র্া চনদম্ন  েদক ও প্লখ্চিদেে মাধযদম প্েখ্াদনা েদলা ।  

 
সংব াতেি েবূলযর উিাত  

     প্রচেদবেনাধীন প্রচেষ্ঠান 
সমূদেে নাম  ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

১ োজশােী সুগাে চমলস চলঃ 
(RJSM ) 

(১০৭৮.১৩) (২৬০১.৪৫) (২১৯৩.০৭) (১৬৯৬.৫৫)      

২ জয়্েুোট সগুাে চমলস  চলঃ 
(JSM ) ৪০৩.৮৯ (৭৯৩.১২) (৪৪৭.২৩) ৫৮৯.০৮ 

৩ চজলবাংলা সুগাে চমলস  চলঃ 
(ZBSM ) 

৭০৮.৩৩ (২৪০৭.৯০) ৭৫৬.৩১ ৬৫.০৬ 

৪ 
্াবনা সগুাে চমলস  চলঃ 
(PBSM )  

২২৩০.২২ (১০৮৭.৭৯) (৬৪৬.১৮) ৯৬২.২৬ 

৫ 
নাদটাে সগুাে চমলস  চলঃ 
(NTSM ) 

১৩৪৭.৪৮ (৫৬৩.১০) ৯২৪৭.৯১ ৭০২৩.৭১ 

৬ 
নথপদবিল সগুাে চমলস  চলঃ 
(NBSM ) ২৮৮৪.১৬ (৯০৬.৩৩) (৬১৭.০৫) ২৭৩৩.৯৮ 

৭ 
ঠাকুেগাাঁও সগুাে চমলস  চলঃ 
(TSM ) 

(৯৮.০৩) (১৬৪৪.১৯) (৬৪৯.৪৫) ৭৩.৪২ 

৮ 
 চেে্েু সুগাে চমলস  চলঃ 
(FSM ) 

১৮১.৬৪ (২.০৯) (৬১৭.৩৬) ৯৩১.৮৭ 

৯ 
্ঞ্চগড় সুগাে চমলস  চলঃ 
(PSM ) 

(৯৪৮.৩৬) (৭৪৬.২১) (৬৪২.২৭) ২৪৮.৯২ 

১০ 
প্করু এন্ড প্কাং ( 
বাংলাদেশ)চলঃ (CAREW ) 

১৭৭৭৫.০২ ১৮২৭৪.৩৮ ১৭৬৪৪.৩৪ ১৭৮৩৯.৯৬ 

 



 

 
 
 



 
৭ 
 
 

ঙ) চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশদনে ১০টি চিচনকদলে মদধয সমীযাধীন সময় ২০১২-১৩ সাল েদে 
২০১৫-১৬ সাল ্র্পন্ত  নাদটাে সুগাে চমলস্ চল: এবং প্করু এন্ড প্কাং (চবচড) চলঃ এে 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় সদন্তাষজনক চেল  এবং বাকী চিচনকল সমূদেে সংদর্াচজে মূলয উত্থান- 
্েদনে মদধয চনচেে চেল র্া চনদম্ন  েদক ও প্লখ্চিদেে মাধযদম প্েখ্াদনা েদলা । 
 

প্রতিব াতগিােূলক শ্রে বযবয়র অনুিাি 
 

 

 
    প্রচেদবেনাধীন প্রচেষ্ঠান সমূদেে 
নাম  ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-

১৬ 
১ োজশােী সুগাে চমলস চলঃ (RJSM ) (০.৫৪) (১.১৫) (১.০৫) (০.৭০) 
২ জয়্েুোট সগুাে চমলস  চলঃ (JSM ) ০.২২ (০.৪২) (০.২৫) ০.১৯ 

৩ চজলবাংলা সুগাে চমলস  চলঃ (ZBSM 
) ২.৪০ (৪.১১) ১.৩১ ০.০৭ 

৪ ্াবনা সগুাে চমলস  চলঃ (PBSM )  ১.৮২ (০.৭১) (০.৪৪) ০.৫২ 
৫ নাদটাে সগুাে চমলস  চলঃ (NTSM ) ০.৬০ (০.২২) ৪.১১ ২.৪৯ 

৬ 
নথপদবিল সগুাে চমলস  চলঃ (NBSM 
) 

১.২৮ (০.৩৬) (০.২১) ১.২৩ 

৭ ঠাকুেগাাঁও সগুাে চমলস  চলঃ (TSM ) (০.০৬) (০.৮৭) (০.৩৬) ০.০৩ 
৮  চেে্েু সুগাে চমলস  চলঃ (FSM ) ০.০৯ ০.০০ (০.৩০) ০.১৯ 
৯ ্ঞ্চগড় সুগাে চমলস  চলঃ (PSM ) (০.৬৭) (০.৪৬) (০.৪৩) ০.১৫ 

১০ 
প্করু এন্ড প্কাং ( বাংলাদেশ)চলঃ 
(CAREW ) ৪.৯৮ ৫.৫২ ৫.৮৫ ৪.২৮ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

৮ 
 
সুিাতরশঃ 
 

১। চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশদনে আওোধীন প্রচেদবেনাধীন ১৫টি চিচন কদলে অপ্রদয়াজনীয় বযয় 
হ্রাস ্ূবপক চিচন কদল চনদয়াচজে শ্রম শচিে সুষু্ঠ বযবোে ও র্থাসমদয় ্নয বাজােজাে কেদনে 
মাধযদম সংদর্াচজে মূলয বৃচি কেদে েদব । 

 
২। সংদর্াচজে মূলয বৃচিে মাধযদম প্রচেদবেনাধীন চিচন কদল অ্াদেটিং প্রচ ট বৃচি কেদে েদব । 

৩। সংদর্াচজে মূলয বৃচিে মাধযদম প্রচেদর্াচগো মূলক শ্রম বযয় বৃচি কো আবশযক । 

৪। এ লদযয ধাোবাচেকিাদব উৎ্ােনশীলো ্চেমা্ কদে উৎ্ােনশীলো উন্নয়দন বাধা সমূে 
চিচিে ্ূবপক প্রচেকাদেে বযবস্থা িেণ কেদে েদব । 

 



৫। সু্চেকচল্পে উৎ্ােনশীলো উন্নয়ন কার্পক্রম ্চেিালনাে জনয সকল কােখ্ানা ও চশল্প 
প্রচেষ্ঠাদন উৎ্ােনশীলো উন্নয়ন প্কাষ গঠন কেদে েদব । এ প্কাদষে কমপসূিী চনম্নরু্  েদে 
্াদেঃ 
 
(ক) মাচসক ও বাৎসচেক চিচিদে উৎ্ােনশীলো ্চেমা্ কো ; 

(খ্) উৎ্ােনশীলো উন্নয়দনে বাধাসমূে চিচিেকেণ এবং েেূীকেদণে বযবস্থা িেণ  কো ; 

(গ) উৎ্ােনশীলো কমপসূিী িেণ বা বাস্তবায়দনে জনয মাচসক সিাে আদয়াজন কো ; 

(ঘ) কমপকেপ া, কমপিােী ও শ্রচমকদেে মদধয উৎ্ােনশীলো সদিেনো বৃচিে লদযয 
চনয়চমেিাদব প্রচশযণ, কমপশালা ও  আদলািনা সিা আদয়াজন কো ; 

 
(ঙ) উৎ্ােনশীলো বৃচিে লদযয শ্রচমক কমপিােী সু-সম্পদকপ ে ধাো অবযােে োখ্া ; 

(ি) কাাঁিামাল, জ্বালানী ও জনশচিে সদবপাচ্চ বযবোে চনচিেকেণ ; 

(ে) র্ন্ত্র্াচেে উৎ্ােন যমো সদবপাচ্চ মান চনচিে কেণ ; 

(জ) উৎ্াচেে ্ণয বা প্সবাে সদবপাচ্চ মান চনচিে কো ; এবং 

(ি) উৎ্ােন বযয় সবপচনম্ন ্র্পাদয় হ্রাসকেণ চনচিে কো । 



৯ 
 

রােশাহী সুগার তেলস্ তলতেবটড    
হতরয়ানা, রােশাহী  

 
প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ  

 
 োজশােী সুগাে চমলটি োজশােী প্জলাে মচেোদে অবচস্ত্েে । উি প্রচেষ্ঠান টি ১৯৬২-৬৫ 

সাদল প্রচেচষ্ঠে েদলও বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৬৫-৬৬ সাদল । প্রচেষ্ঠানটিে ২০১২-১৩  
সাদল প্মাট স্থায়ী সম্পচিে মূলয চেল ৯৩১.৩৮ লয টাকা এবং চনদয়াচজে জনবল ১০৬০ জন । 
প্রচেষ্ঠানটিে উৎ্াচেে দ্রবয েদে প্ল্যাদন্টশন প্োয়াইট সুগাে এবং অ্চিে দ্রবয েল বযাগাস, প্মালাদসস, 
প্প্রসমাডপ । কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবেে েয় । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে চিচন উৎ্ােন লযযমাো 
৯৪.২৫ লয প্কচজ এবং চিটাগুড় উৎ্ােন লযযমাো ৪৯.৪০ লয প্কচজ । উি প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ 
সাদল সেকােী প্কাষাগাদে ১৫.০১ লয টাকা চবচিন্ন কে ্চেদশাধ কদে । 
 
 

 

   
 
 



    



১০ 
 

সারণী-১ 
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি   

 

চববেণ 
বৎসে  

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয 
টাকায়) 

৪৪৮৫.৪১ ৩১৩১.৪৯ ২২৫০.৭৭ ২৮৬৬.৬৭ 

কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

৫৫৬৩.৫৪ ৫৭৩২.৯৪ ৪৪৪৩.৮৪ ৪৫৬৩.২২ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়) (১০৭৮.১৩) (২৬০১.৪৫) (২১৯৩.০৭) (১৬৯৬.৫৫)      
           

সােণী -১ এ োজশােী সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরূ্ন কো েদয়দে । এ সােণী 
্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্,  চবক্রয় ও অনযানয আদয়ে চিচি বেে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায়  
২০১৩-১৪ সাদল ৩০.১৮% ২০১৪-১৫ সাদল ৪৯.৮২% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩৬.০৯% হ্রাস প্্দয়দে 
র্াে  দল সংদর্াচজে মলূয চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী প্রচেটি সাদলই  ঋণাত্মক 
্চেলচযে েদয়দে  । অ্েচেদক কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে  চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ৩.০৪% বৃচি প্্দলও ্েবেী েইু বেে , ২০১৪-১৫ সাদল ২০.১৩% এবং ২০১৫-১৬ 
সাদল ১৭.৯৮% হ্রাস প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিে সংদর্াচজে মূলয বৃচি কেদে েদল বাজাে জচেদ্ে মাধযদম 
চবক্রদয়ে ্চেমান বচৃি কেদে েদব এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস কেদে েদব ।   
     

                তফগার-১.০ 
                           শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 

         সংদর্াচজে মূলয 
     শ্রচমদকে সংখ্যা 

                                                                (শ্রম 
উৎ্ােনশীলো) 
 

 
                                        সংদর্াচজে মূলয                                              
চবক্রয় 



                                               চবক্রয়                     X                          
প্মাট জনশচি  
                                  (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                               
(জনপ্রচে চবক্রয় )           
 
 াইচন্ডংসঃ 

শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 
চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  



১১ 
 

সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ১০৬০ ১০৬০ ১০২৬ ৯৫২ 
সংদর্াচজে মূলয        ( টাকায় 
)                 
জনশচি   

(১০১৭১০.৩৮) (২৪৫৪১৯.৮১) 
(২১৩৭৪৯.৫

১) 
(১৭৮২০৯.০

৩) 

সংদর্াচজে মূলয             ( 
% )                
চবক্রয়  

(২৪.০৪%) (৮৩.০৭%) (৯৭.৪৪%) (৫৯.১৮%) 

চবক্রয়                     
( টাকায় ) 
প্মাট জনশচি 

৪২৩১৫১.৮৯ ২৯৫৪২৩.৫৮ ২১৯৩৭৩.২৯ 
 
৩০১১২০.৮০ 

 
সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন সােণী 

্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সালসে ্েবেী চেন বেেই 
ঋনাত্মক ্চেলচযে েদয়দে । সংদর্াচজে মূদলয মাচজপ দনে প্যদেও চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায়  ২০১৩-১৪ সাদল ৫৯.০৪%, ২০১৪-১৫ সাদল ৭৩.৪০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩৫.১৫% হ্রাস 
প্্দয়দে ।  জনপ্রচে চবক্রদয়ে প্যদে চিচি বৎসে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
৩০.১৮% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪৮.১৬% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৮.৪৮% হ্রাস প্্দয়দে ।  শ্রম 
উৎ্ােনশীলো কাচিে ্র্পাদয় বৃচি কেদে েদল উৎ্ােনসে চবক্রয় বৃচি এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস 
কেদে েদব ।   

  
 
       সারণী-৩  

চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  
 

   চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 



 
সােণী-৩ এ োজশােী সুগাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয 

খ্েদিে শেকো োে  চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, চবক্রয় চেদসদব 
সংদর্াচজে মূলয চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৫৯.০৪%, ২০১৪-১৫ সাদল 
৭৩.৪০%  এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩৫.১৫% হ্রাস প্্দয়দে । কাাঁিামাল বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২৬.৯৯% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৬.৫১% বৃচি প্্দলও 
্েবেী বেে ২০১৫-১৬ সাদল ৬.১২% কমাদে সযম েদয়দে । অ্েচেদক চবেযুৎ ও জ্বালানী বযদয়ে 
প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন বেেই ২০১৩-১৪ সাদল ২.৬৩%, ২০১৪-
১৫ সাদল ২.৯৬% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১.৯০% বৃচি প্্দয়দে । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৭.৪২%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৮.৩৭% এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৭.২০% বৃচি প্্দয়দে ।  

কাাঁিামাল                               
% 

৭৭.৫৮% ১০৪.৫৭% ৯৪.০৯% ৭১.৪৬% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী           
% 

৬.৮৯% ৯.৫২% ৯.৮৫% ৮.৭৯% 

অ-চশল্পজচনে বযয়                    
% 

৮.৪৬% ১৫.৮৮% ২৬.৮৩% ১৫.৬৬% 

প্মাট বযয়                              
% 

১২৪.০৪% ১৮৩.০৭% ১৯৭.৪৪% ১৫৯.১৮% 

সংদর্াচজে মূলয                      
% 

(২৪.০৪%) (৮৩.০৭%) (৯৭.৪৪%) (৫৯.১৮%) 

চবক্রয়                                  
% 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
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   তফগার-১.১ 
         প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 
 

                                                            সংদর্াচজে মূলয 
                                                                শ্রম বযয় 

(প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয়) 
 

 

                                     সংদর্াচজে মূলয                                                  
শ্রম বযয় 
                                      প্মাট জনশচি                    ÷                          
প্মাট জনশচি 
                                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                                 
(গড় শ্রম বযয়) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 
 প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মলূয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক 
প্বেনদকই বুিায়। অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে 
প্বেন । প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ 
কো েদয়দে । প্রচেষ্ঠান কেৃপ ক প্রেি েদথযে চিচিদে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে সােনী-৪ এ 
প্েখ্াদনা েদয়দে । 
 

সারণী-৪ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ১৯৯৯.৩২ ২২৬৮.১৫ ২০৯০.১৩ ২৪৩৫.৪১ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় (০.৫৪) (১.১৫) (১.০৫) (০.৭০) 



সংদর্াচজে মূলয        
জনশচি               (১০১৭১০.৩৮) (২৪৫৪১৯.৮১) (২১৩৭৪৯.৫১) (১৭৮২০৯.০৩) 
শ্রম বযয়                  
জনশচি ১৮৮৬১৫.০৯ ২১৩৯৭৬.৪৯ ২০৩৭১৬.৩৭ ২৫৫৮২০.৩৮ 

 
সােণী-৪ এ োজশােী সগুাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে 

। সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাল ্েবেী 
সব সালগুদলা ঋণাত্মক ্চেলচযে েয় । অ্েচেদক, গড় শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.৪৫%, ২০১৪-১৫ সাদল ৮.০১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩৫.৬৩% বৃচি 
প্্দয়দে ।  

 
 

(টাকায়) 

(টাকায়) 
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সারণী-৫ 
উৎ্ােনশীলোে সাদথ সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ১৮৮৬১৫.০৯ ২১৩৯৭৬.৪২ ২০৩৭১৬.৩৭ ২৫৫৮২০.৩৮ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় (০.৫৪) (১.১৫) (১.০৫) (০.৭০) 
শ্রম বযয়                                     
সংদর্াচজে মূলয (১৮৫.৪৪%) (৮৭.১৯%) (৯৫.৩১%) (১৪৩.৫৫%) 

 
 
সােনী-৫ এ োজশােী সগুাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সাদথ সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে  মূলয ও শ্রম বযদয়ে অনু্াে ২০১২-২০১৩ সাল ্েবেী সবগুদলা 
সাদল  ঋণাত্মক ্চেলচযে েয় । শ্রম বযয় ও সংদর্াচজে  মূদলযে েুলনামূলক অনু্াে চিচি বৎসে 
২০১২-২০১৩  সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ০.৯৮% হ্রাস ২০১৪-১৫ সাদল ০.০৮%এবং ২০১৫-১৬ 
সাদল ০.৪৮% বৃচি প্্দয়দে ।   
 

তফগার-১.২ 
                        মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
 
                                 সংদর্াচজে মূলয 
                                   স্ত্োয়ী মূলধন 

 (মূলধন উৎ্ােনশীলো) 
 
 
 

     সংদর্াচজে মূলয                       ÷                        
স্ত্োয়ী মূলধন 
                                   পপপ পপপপপপপ                                                       
প্মাট জনশচি                           

(টাকায়) 

(%) 



                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                         (স্থায়ী 
মূলধদনে ইনদটনচসটি)  

                   
 
ফাইতন্ডংসঃ 

মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 
কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে । মূলধন উৎ্ােনশীলো েথয সােণী-৬ এ প্েখ্াদনা েল । 

 
 



 
১৪ 
 

সারণী-৬ 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ৯৩১.৩৮ ৯০৩.৬৯ ৮৫৮.৩৬ ৮৫৮.৩৬ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  (১.১৬) (২.৮৮) ২.৫৫ ১.৯৮ 
 সংদর্াচজে মূলয                            
প্মাট জনশচি 

(১০১৭১০.৩৮
) 

(২৪৫৪১৯.৮১
) 

(২১৩৭৪৯.৫
১) 

(১৭৮২০৯.০
৩) 

 স্ত্োয়ী মূলধন                                
প্মাট জনশচি ৮৭৮৬৬.০৪ ৮৫২৫৩.৭৭ ৮৩৬৬০.৮

২ ৯০১৬৩.৮৭ 

 
সােণী -৬ এ োজশােী সুগাে চমদলে মূলধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনীে 

েথয সমূে  চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, মলূধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৪৮.৬৯%, ২০১৪-১৫ সাদল ১২০.৭২% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৭০.৭৫%  
হ্রাস  প্্দয়দে । স্থায়ী মলূধদনে ইনদটনচসটিে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ২.৯৭% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪.৭৯% হ্রাস  প্্দলও ২০১৫-১৬ সাদল ২.৬২% বৃচি  প্্দয়দে । 
প্রচেষ্ঠাদনে চনদয়াচজে জনশচি এবং মূলধনদক  কার্পকেিাদব বযবোদেে মাধযদম শ্রম উৎ্ােনশীলো ও 
মূলধন উৎ্ােনশীলো বৃচি কো প্র্দে ্াদে ।  

 
  তফগার-১.৩ 

                           প্রচ টিচবচলটি অনু্াে 
 

অ্াদেটিং প্রচ ট 
স্থায়ী মূলধন 
(প্রচ টিচবচলটি) 

 
 
 

(টাকায়) 

  
(টাকায়) 



                      অ্াদেটিং প্রচ ট                                                           
চবক্রয়  
                        চবক্রয়                                       X                           
স্ত্োয়ী মূলধন 
                (অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন)                            
(মূলধন টাণপওিাে) 

                            
ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি োে  মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে । প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে সােনী-৭ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 



 
১৫ 
 

সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ১৬৬.০৬ ১৮৬.৮০ ১২৪.২৯ ১২৮.০০ 
অ্াদেটিং প্রচ ট    (লয 
টাকায়) 

(৩২৪৩.৫১) (৫০৫৬.৪০) (৪৪০৭.৪৯) (৪২৫৯.৯৬) 

অ্াদেটিং প্রচ ট                    
স্ত্োয়ী মূলধন (৩৪৮.২৫%) (৫৫৯.৫৩%) (৫১৩.৪৮%) (৪৯৬.২৯%) 
অ্াদেটিং প্রচ ট                    
চবক্রয় (৭২.৩১%) (১৬১.৪৭%) (১৯৫.৮২%) (১৪৮.৬০%) 
চবক্রয়                             
স্ত্োয়ী মূলধন ৪.৮২ ৩.৪৭ ২.৬২ ৩.৩৪ 

 
সােণী-৭ এ োজশােী সগুাে চমদলে প্রচ টিচবচলটি চনরু্ন কো েদয়দে । সমীযাধীন সােণী 

্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট, প্রচ টিচবচলটি এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ দনে প্যদে 
সবকটি সাল ঋণাত্মক অবস্থা ্চেলচযে েদয়দে । অ্েচেদক,মূলধন টানপওিাদেে প্যদে চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২৮.০৫% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪৫.৫৫%এবং ২০১৫-১৬ 
সাদল ৩০.৬৫% হ্রাস প্্দয়দে । চবক্রয়লব্ধ আয় বৃচিে মাধযদম অ্াদেটিং প্রচ ট ও প্রচ টিচবচলটি বৃচি 
কো প্রদয়াজন।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(%) 

(%) 

(টাকায়) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১৬ 
 

েয়িরুহাট সুগার তেলস তলতেবটড 
  জয়্ুেোট  

প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ    
 
জয়্ুেোট সগুাে চমলটি জয়্ুেোট প্জলায়  অবচস্থে । উি প্রচেষ্ঠানটি ১৯৬০ সাদল প্রচেচষ্ঠে 

েদলও বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৬৩-৬৪ সাদল । প্রচেষ্ঠানটিে ২০১২-১৩ সাদল প্মাট 
স্থায়ী সম্পচিে মলূয চেল ৪৪৮.৬৪ লয টাকা এবং  চনদয়াচজে জনবল ১২৩১ জন । প্রচেষ্ঠানটিে 
উৎ্াচেে দ্রবয েদে প্ল্যাদন্টশন প্োয়াইট সুগাে এবং অ্চিচে দ্রবয েল বযাগাস, প্মালাদসস, প্প্রসমাডপ ।  
কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবহৃে েয়  । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে চিচন উৎ্ােন লযযমাো চেল 
৯০০০ লয প্কচজ এবং চিটাগুড় উৎ্ােন লযযমাো ৪৫০০ লয প্কচজ  । উি প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ 
সাদল সেকােী প্কাষাগাদে ২৮.৯৬ লয টাকা চবচিন্ন কে ্চেদশাধ কদে।    

 

     

 
 

           

সােণী-১ 
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয ৩৩৮৪.৫৯ ৩৩৫২.৫৫ ২২৯৯.৯৩ ২৪২০.২৫ 



টাকায়) 
কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

২৯৮০.৭০ ৪১৪৫.৬৭ ২৭৪৭.১৬ ১৮৩১.১৭ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়)  ৪০৩.৮৯ (৭৯৩.১২) (৪৪৭.২৩) ৫৮৯.০৮ 
        
 

 সােণী -১ এ জয়্ুেোট  সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরূ্ন  কো েদয়দে । এ সােণী 
্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্,  চবক্রয় ও অনযানয আয় চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ০.৯৫% ২০১৪-১৫ সাদল ৩২.০৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৮.৪৯% হ্রাস প্্দয়দে । সংদর্াচজে 
মূদলযে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৪৫.৮৫% 
বৃচি প্্দয়দে  । অ্েচেদক কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে ্চেমান চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩৯.০৮% বৃচি প্্দলও ্েবেী েইু বেে ২০১৪-১৫ সাদল ৭.৮৪% এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৩৮.৫৭% হ্রাস প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিে সংদর্াচজে মূলয বৃচি কেদে েদল বাজাে 
জচেদ্ে মাধযদম চবক্রদয়ে ্চেমান বৃচি কেদে েদব এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস কেদে েদব ।    
    

                 



১১ 
 
         তফগার-১.০ 

                             শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে  
 

সংদর্াচজে মূলয 
শ্রচমদকে সংখ্যা 

              (শ্রম উৎ্ােনশীলো ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                 ×                           
চবক্রয়   
                                          চবক্রয়                                                   
প্মাট জনশচি 
                                  (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                           
(জনপ্রচে চবক্রয় ) 
 
   ফাইতন্ডংসঃ 

শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 
চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 
সারণী-২  

শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ১২৩৯ ১২৩৯ ১২৩৯ ১২৩৯ 
সংদর্াচজে মূলয      
    জনশচি   ৩২৫৯৮.০৬ (৬৪০১২.৯১) 

(৩৬০৯৬.০৫
) 

৪৭৫৪৪.৭৯ 

সংদর্াচজে মূলয     
চবক্রয়  ১১.৯৩% (২৩.৬৬%) (১৯.৪৫%) ২৪.৩৪% 
চবক্রয়                   
প্মাট জনশচি  ২৭৩১৭১.১১ ২৭০৫৮৫.১৫ ১৮৫৬২৭.৯৩ ১৯৫৩৩৮.৯

৮ 

(টাকায়) 

(%) 
(টাকায়) 



 
 
সােণী-২ এ জয়্ুেোট সুগাে চমলস এে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন 

সােণী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সালসে ্েবেী েইু 
বেে ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৪৫.৮৫% বৃচি প্্দয়দে । সংদর্াচজে মূদলয মাচজপ দনে প্যদে 
চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায়  ২০১৩-১৪ সাদল ৩৫.৫৯%, ২০১৪-১৫ সাদল ৩১.৩৮% হ্রাস 
প্্দলও  ২০১৫-১৬ সাদল ১২.৪১% বৃচি প্্দয়দে ।  জনপ্রচে চবক্রদয়ে প্যদে চিচি বৎসে  ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ০.৯৫%, ২০১৪-১৫ সাদল ৩২.০৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৮.৪৯% 
হ্রাস প্্দয়দে । শ্রম উৎ্ােনশীলো কাচিে ্র্পাদয় বৃচি কেদে েদল উৎ্ােনসে চবক্রয় বৃচি এবং 
অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস কেদে েদব ।   

                                                



১৮ 
 

সারণী-৩ 
চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                        
% 

৭০.০৭% ১০০.৬৯% ৯৩.৯৬% ৫৩.৪৩% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী    
% 

৬.৫৭% ৮.৫৪% ৮.৪৮% ৬.৩৭% 

অ-চশল্পজচনে বযয়             
% 

১১.৪৩% ১৪.৪৩% ১৭.০০% ১৫.৮৬% 

প্মাট বযয়                       
% 

৮৮.০৭% ১২৩.৬৬% ১১৯.৪৫% ৭৫.৬৬% 

সংদর্াচজে মূলয               
% 

১১.৯৩% (২৩.৬৬%) (১৯.৪৫%) ২৪.৩৪% 

চবক্রয়                           
% 

১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

 
 
সােণী-৩ এ জয়্ুেোট সুগাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয 

খ্েদিে শেকো োে চবদেষণ  কো েদয়দে । এ সােনী ্র্পাদলািনা প্েখ্া র্ায় প্র্, চবক্রয় চেদসদব 
সংদর্াচজে মূলয চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩৫.৫৯%এবং ২০১৪-১৫ 
সাদল ৩১.৩৮% কমদলও ২০১৫-১৬ সাদল ১২.৪১% বৃচি  প্্দয়দে । কাাঁিামাল বযদয়ে প্যদে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে ২০১৩-১৪ সাদল ৩১% এবং ২০১৪-১৫ সাদল 
২৪% বৃচি প্্দলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৭% হ্রাস প্্দয়দে । অ্েচেদক চবেযুৎ ও জ্বালানী বযদয়ে প্যদে 
চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্োেী েইু বেে ২০১৩-১৪ সাদল ১.৯৭%, ২০১৪-১৫ সাদল 
১.৯১% বৃচি প্্দলও  ২০১৫-১৬ সাদল ০.২% হ্রাস প্্দয়দে । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন বেেই ২০১৩-১৪ সাদল ৩%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫.৫৮% 
এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪.৪৩% বৃচি প্্দয়দে ।   

 
                   তফগার-১.১ 



                          প্রচেদর্াচগো শ্রম বযদয়ে  অনু্াে 
              সংদর্াচজে মূলয 

          শ্রম বযয়        
           (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                   ÷                         
শ্রম বযয় 
                                      প্মাট জনশচি                                             
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                                     
(১১ ১১১১ ১১১১ ) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মূলয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক প্বেনদকই 
বুিায় অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে প্বেন । 
প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ কো 
েদয়দে ।  

 



১৯ 
 

সােণী-৪ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ১৮৬৬.৪০ ১৮৭২.৬৪ ১৭৬৩.৫৭ ৩১৫০.৬১ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ০.২২ (০.৪২) (০.২৫) ০.১৯ 
সংদর্াচজে মূলয         
প্মাট জনশচি              ৩২৫৯৮.০৬ (৬৪০১২.৯১) (৩৬০৯৬.০৫) ৪৭৫৪৪.৭৯ 
শ্রম বযয়                  
জনশচি ১৫০৬৩৭.৬১ ১৫১১৪১.২৪ ১৪২৩৩৮.১৮ ২৫৪২৮৬.৫২ 

 
সােণী-৪ এ জয়্ুেোট সুগাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো 

েদয়দে । সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাল 
্েবেী ঋণাত্মক ্চেলচযে েয় । অ্েচেদক, গড় শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ০.৩৩%বৃচি ২০১৪-১৫ সাদল ৫.৫১% হ্রাস এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৬৮.৮১% বৃচি 
প্্দয়দে ।  

সারণী-৫  
উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ১৫০৬৩৭.৬১ ১৫১১৪১.২৪ ১৪২৩৩৮.১৮ ২৫৪২৮৬.৫২ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ০.২২ (০.৪২) (০.২৫) ০.১৯ 
শ্রম বযয়                
সংদর্াচজে মূলয ৪৬২.১১% (২৩৬.১১%) (৩৯৪.৩৩%) ৫৩৪.৮৪% 

 
সােনী-৫ এ জয়্ুেোট সুগাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে  মূলয ও শ্রম বযদয়ে অনু্াে ২০১২-২০১৩ সালসে ্েবেী 
সবগুদলা সালই  ঋণাত্মক ্চেলচযে েয় । শ্রম বযয় ও সংদর্াচজে  মূদলযে েুলনামূলক অনু্াে চিচি 

(টাকায়) 

(টাকায়) 

(%) 

(টাকায়) 



বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬৯৮%, ২০১৪-১৫ সাদল ৮৯৫% হ্রাস প্্দলও 
২০১৫-১৬ সাদল ৭৩% বৃচি প্্দয়দে ।   

 
                তফগার-১.১ 

                          ১১১১১ ১১১১১১১১১১১১ 
অনু্াে 

  
         সংদর্াচজে মূলয 

       ১১১১১১ ১১১১১        
           (১১১১১ ১১১১১১১১১১১ ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                 ÷                       
১১১১১১ ১১১১১ 
                                      প্মাট জনশচি                                             
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                             
(১১১১১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 

২০ 
 

ফাইতন্ডংসঃ 
 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 

কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে । মূলধন উৎ্ােনশীলো েথয সােণী-৬ এ প্েখ্াদনা েল । 

সারণী-৬ 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ৪৪৮.৬৪ ৪০৭.৭৪ ৪৭৪.৬১ ৫৭৩.৪৭ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  ০.৯০ (১.৯৫) (০.৯৪) ১.০৩ 
 সংদর্াচজে মূলয         
প্মাট জনশচি ৩২৫৯৮.০৬ (৬৪০১২.৯১) (৩৬০৯৬.০৫) ৪৭৫৪৪.৭৯ (টাকায়) 

(টাকায়) 



 স্ত্োয়ী মূলধান          
প্মাট জনশচি ৩৬২০৯.৮৫ ৩২৯০৮.৮০ ৩৮৩০৫.৮৯ ৪৬২৮৪.৯১ 

 
সােণী -৬ এ মূলধন উৎ্ােনশীলো অনু্াে চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, এ সােনীে েথয সমূে  

চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল এবং ২০১৪-১৫ সাদল ঋণাত্মক েদলও   ২০১৫-১৬ সাদল ১৪.১০%  বৃচি  প্্দয়দে । 
স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৯৭% 
এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪.৭৯% হ্রাস  প্্দলও ২০১৫-১৬ সাদল ২.৬২% বৃচি  প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠাদনে 
চনদয়াচজে জনশচি এবং মূলধনদক  কার্পকেিাদব বযবোদেে মাধযদম শ্রম উৎ্ােনশীলো ও মূলধন 
উৎ্ােনশীলো বৃচি কো প্র্দে ্াদে ।   

 
                    তফগার-১.১ 

                                     ১১১১১১১১১১১১১ 
অনু্াে 

  
              ১১১১১১১১ ১১১১১১ 

          ১১১১১১ ১১১১১        
                    (১১১১১১১১১১১১১ ) 
 
 
                                    ১১১১১১১১ ১১১১১১                 ×                         
১১১১১১                                                          
                                          ১১১১১১                                                 
১১১১১১ ১১১১১ 
                               (১১১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১১ )                              
(১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি এে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে  র্া চ গাে ১.৩ এ 
প্েখ্াদনা েদয়দে।  

 



২১ 
 

সারণী-৭ 
 প্রচ টিচবচলটি  

 

 
সােণী-৭ জয়্ুেোট সুগাে চমলস চল: এে প্রচ টিচবচলটি চনরূ্ন কো েদয়দে । সমীযাধীন 

সােণী ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট প্রচ টিচবচলটি এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ দনে 
প্যদে সবকটি সাদল ঋণাত্মক অবস্থা ্চেলচযে েদয়দে । অ্েচেদক, মূলধন টানপওিাদেে প্যদে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৮.৯৯% বাড়দলও ২০১৪-১৫ সাদল ৩৫.৭৭%এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৪৪.০৬% হ্রাস প্্দয়দে । চবক্রয়লব্ধ আয় বচৃিে মাধযদম অ্াদেটিং প্রচ ট ও 
প্রচ টিচবচলটি বৃচি কো প্রদয়াজন।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ৯১.৫৯ ৮৬.৯৫ ৮৮.১৬ ৯৮.৫০ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয টাকায়) (১৫৫৪.১০) (২৭৫২.৭১) (২২৯৮.৯৬) (২৬৬০.০৩) 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
স্ত্োয়ী মূলধন (৩৪৬.৪০ %) (৬৭৫.১১%) (৪৮৪.৩৯%) (৪৬৩.৮৫%) 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
চবক্রয় (৪৫.৯২ %) (৮২.১১%) (৯৯.৯৬%) (১০৯.৯১%) 
চবক্রয়            
স্ত্োয়ী মূলধন ৭.৫৪ ৮.২২ ৪.৮৫ ৪.২২ 

(%) 

(%) 

(লয 
টাকায়) 
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তেল বাংলা সুগার তেলস তলতেবটড  
জামাল্েু, প্েওয়ানগঞ্জ 

প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ   
                     

চজল বাংলা সুগাে চমলস চলঃ জামাল্ুে প্জলাে অন্তগপে প্েওয়ানগঞ্জ থানায় অবচস্থে। 
প্রচেষ্ঠানটি ১৯৫৮ সাদল স্থাচ্ে েদলও বাচণচজযকিাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৫৮-৫৯ সাদল । 
প্রচেষ্ঠানটিে প্রধান উৎ্াচেে দ্রবয েদে সাো চিচন এবং অ্চিে দ্রবযগুদলা েদলা- প্মালাদসস, প্প্রসমাডপ  
এবং বযাগাস । কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবহৃে েয় । উি প্রচেষ্ঠাটিে ২০১২-১৩ সাদল প্মাট স্থায়ী 
সম্পচিে মূলয চেল ৫১১.৫৫ লয টাকা এবং প্মাট চনদয়াচজে জনশচি চেল ৯৭০ জন । ২০১২-১৩ 
সাদল  চিচনে উৎ্ােন লযযমাো ৬৪.০০ লয প্কচজ এবং চিটাগুড় উৎ্ােন লযযমাো ৩০.০০ লয 
প্কচজ । প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ সাদল সেকােী খ্াদে ৭৮.৪২ লয টাকা চবচিন্ন কে  প্রোন কদে ।  
 

সােণী-১ 
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয টাকায়) ৩১৫৬.৭৭ ২১৯৯.৬০ ৩৫৪১.৪১ ২৩০৯.৮৭ 
কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

২৪৪৮.৪৪ ৪৬০৭.৫০ ২৭৮৫.১০ ২২৪৪.৮১ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়)  ৭০৮.৩৩ (২৪০৭.৯০) ৭৫৬.৩১ ৬৫.০৬ 
      
সােণী-১ এ চজল বাংলা সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরু্ন কো েদয়দে ।  এ সােণী 

্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্,  চবক্রয় ও অনযানয আয় চিচি বেে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-
১৪ সাদল ৩০.৩২.% হ্রাস, ২০১৪-১৫ সাদল ১২.১৮% বৃচি এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৬.৮৩% হ্রাস 
প্্দয়দে । সংদর্াচজে মূদলযে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী বেে ঋনাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ 
সাদল ৬.৭৭% বৃচি প্্দয় আবাে ২০১৫-১৬ সাদল ৯০.৮২% হ্রাস প্্দয়দে  । অ্েচেদক কাাঁিামাল ও 
অনযানয খ্েদিে ্চেমান চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৮৮.১৮%, ২০১৪-
১৫ সাদল ১৩.৭৫% বৃচি এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৮.৩২% হ্রাস প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিে চবক্রয়লব্ধ 
আদয়ে ধাোবাচেকো বজায় োখ্দে ্ােদল অথপাৎ বাজাে বযবস্থাদক আদো গচেশীল ্বূপক সংদর্াচজে 
মূলয বৃচিে মাধযদম প্রচেষ্ঠানটি আদো লািজনক কো সম্ভব ।         
                       

তফগার-১.০ 



                                  শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 

           সংদর্াচজে মূলয 
            শ্রচমদকে সংখ্যা 

              (শ্রম উৎ্ােনশীলো ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                        ×                            
চবক্রয় 
                                          চবক্রয়                                                          
প্মাট জনশচি 
                                (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                                       
(জনপ্রচে চবক্রয় )  
 
ফাইতন্ডংসঃ 

         শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা 
অনু্াদে চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি 
্িচে র্া সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা 
েদয়দে ।  
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সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ৯৭০ ৭৭৭ ৭৫৫ ৭৫৩ 
সংদর্াচজে মূলয      
 জনশচি   ৭৩০২৪.১২ (৩০৯৮৯৬.৫৩) ১০০১৭৩.৫১ ৮৬৪০.১১ 
সংদর্াচজে মূলয    
চবক্রয়  ২২.৪৪% (১০৯.৪৭%) ২১.৩৬% ২.৮১ 

(টাকায়) 

(%) 



চবক্রয়                    
প্মাট জনশচি  ৩২৫৪৪০.৬২ ২৮৩০৮৯.৩২ ৪৬৯০৬০.৯৩ ৩০৬৭৫৫.৬৪ 

 
সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন সােণী 

্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৩৭.১৮% বৃচি ্ায় এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৮৮.১৬% হ্রাস ্ায় 
। সংদর্াচজে মূদলয মাচজপ দনে প্যদেও চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায়  ২০১৩-১৪ সাদল 
১৩১.৯১%, ২০১৪-১৫ সাদল ১.০৮% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৯.৬২% হ্রাস প্্দয়দে । জনপ্রচে 
চবক্রদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.০১% হ্রাস প্্দলও ২০১৪-
১৫ সাদল ৪০.১৩% বৃচি প্্দয়দে এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৫.৭৫% হ্রাস প্্দয়দে । শ্রম উৎ্ােনশীলো 
কাচিে ্র্পাদয় বৃচি কেদে েদল উৎ্ােনসে চবক্রয় বৃচি এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস কেদে েদব । 

 
সারণী-৩ 

চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে 
 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                       
% ৬৪.৮৩% ১৮২.০৮% ৬৩.৮৪% ৭৪.০২% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী   
% ৪.৫৭% ১০.১৩% ৪.৪৮% ৬.৩৯% 

অ-চশল্পজচনে বযয়            
% 

৮.১৭% ১৭.২৬% ১০.৩৩% 
১৬.৭৭% 

প্মাট বযয়                       
% ৭৭.৫৬% ২০৯.৪৭% ৭৮.৬৪% ৯৭.১৮% 

সংদর্াচজে মূলয               
% ২২.৪৪% (১০৯.৪৭%) ২১.৩৬% ২.৮২% 

চবক্রয়                           
% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

 
সােণী-৩ এ চজল বাংলা সুগাে চমলস চলঃ এে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও 

অনযানয খ্েদিে শেকো োে চবদেষণ কো েদয়দে। এ সােনী ্র্পাদলািনা প্েখ্া র্ায় প্র্, চবক্রয় 
চেদসদব সংদর্াচজে মূলয চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৪-

(টাকায়) 



১৫ সাদল ১.০৮% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৯.৬২% হ্রাস প্্দয়দে । কাাঁিামাল বযদয়ে প্যদে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী বেে ২০১৩-১৪ সাদল ১১৭.২৫% বৃচি এবং ২০১৪-১৫ সাদল 
০.৯৯%, ২০১৫-১৬ সাদল ৯.২০% হ্রাস প্্দয়দে । অ্েচেদক চবেযুৎ ও জ্বালানী বযদয়ে প্যদে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী  বেে ২০১৩-১৪ সাদল ৫.৫৭%, ২০১৪-১৫ সাদল সামানয 
হ্রাস প্্দলও  ২০১৫-১৬ সাদল ১.৮৩% বৃচি প্্দয়দে । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন বেেই ২০১৩-১৪ সাদল ৯.০৯%এবং ২০১৪-১৫ সাদল ২.১৬ 
% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৮.৬০% বৃচি প্্দয়দে ।   
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                    তফগার-১.১ 
                           প্রচেদর্াচগো শ্রম বযদয়ে  অনু্াে 
 

              সংদর্াচজে মূলয 
          শ্রম বযয়        

           (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                        ÷                           
১১১১ ১১১১ 
                                      প্মাট জনশচি                                                     
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                                         
(১১ ১১১১ ১১১১ )  
 
ফাইতন্ডংসঃ 
 প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মলূয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক 
প্বেনদকই বুিায়। অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে 
প্বেন । প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ 
কো েদয়দে । প্রচেষ্ঠান কেৃপ ক প্রেি েদথযে চিচিদে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে সােনী-৪ এ 
প্েখ্াদনা েদয়দে । 

 
সারণী-৪ 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 
 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ২৯৪.৯০ ৫৮৫.৪৯ ৫৭৯.৩৩ ৮৯০.১৩ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ২.৪০ (৪.১১) ১.৩১ ০.০৭ 
সংদর্াচজে মূলয             ৭৩০২৪.১২ (৩০৯৮৯৬.৫৩) ১০০১৭৩.৫১ ৮৬৪০.১১ (টাকায়) 

(টাকায়) 



জনশচি               

শ্রম বযয়                      
প্মাট জনশচি ৩০৪০২.০৬ ৭৫৩৫২.৬৪ ৭৬৭৩২.৪৫ ১১৮২১১.১৬ 

 
সােণী-৪ এ প্রচেষ্ঠানটিে  প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে । সােনী 

্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়েদযদে  ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ঋণাত্মক েদলও ্েবেী বেেগুদলাদে ২০১৪-১৫ সাদল ৪৫.৬৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৯৬.৯৬% 
হ্রাস প্্দয়দে । অ্েচেদক, গড় শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
১৪৭.৮৫%, ২০১৪-১৫ সাদল ১৫২.৩৯% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৮৮.৮৩% বৃচি প্্দয়দে । উি 
প্রচেষ্ঠানটি প্রচেদর্াচগোমলূক বাজাদে টিদক থাকদে েদল প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বৃচিে 
বযা্াদে অিাচধকাে চিচিদে প্রদয়াজনীয় বযবস্থা িেণ কেদে েদব ।   



২৫ 
 

               সারণী-৫ 
উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ৩০৪০২.০৬ ৭৫৩৫২.৬৪ ৭৬৭৩২.৪৫ ১১৮২১১.১৬ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ২.৪০ (৪.১১) ১.৩১ ০.০৭ 
শ্রম বযয়                
সংদর্াচজে মূলয ৪১.৬৩% (২৪.৩২%) ৭৬.৬০% ১৩৬৮.১৭% 

 
সােণী-৫ এ প্রচেষ্ঠানটিে উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পৃি বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি চবদেষদণ  

প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
১৪৭.৮৫%, ২০১৪-১৫ সাদল  ১৫২.৪০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৮৮.৮৩% বৃচি প্্দয়দে। অ্েচেদক 
সংদর্াচজে মূলয ও শ্রম বযদয়ে অনু্াে চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
ঋণাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৪৫.৬৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৯৬.৯৬% হ্রাস প্্দয়ে । শ্রম বযয় 
ও সংদর্াচজে মূদলযে অনু্াে চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋণাত্মক 
প্েখ্া র্ায় আবাে ২০১৪-১৫ সাদল ৩৪.৯৭%  এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৬.৫৩% বৃচি প্্দয়দে ।  

 
                   তফগার-১.১ 

                          ১১১১১ ১১১১১১১১১১১১ অনু্াে 
 

   সংদর্াচজে মূলয 
  ১১১১১১ ১১১১১        

           (১১১১১ ১১১১১১১১১১১ ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                         ÷                       
১১১১১১ ১১১১১ 
                                      প্মাট জনশচি                                                     
প্মাট জনশচি 

(%) 

(টাকায়) 



                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                             
(১১১১১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 
ফাইতন্ডংসঃ 

 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 

কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  



২৬ 
 

সারণী-৬ 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ৫১১.৫৫ ৫১৮.৮৫ ৫৬৭.৪৪ ৬৩২.০০ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  ১.৩৮ (৪.৬৪) ১.৩৩ ০.১০ 
 সংদর্াচজে মূলয        
প্মাট জনশচি ৭৩০২৪.১২ 

(৩০৯৮৯৬.৫
৩) 

১০০১৭৩.৫১ ৮৬৪০.১১ 

 স্ত্োয়ী মূলধান          
প্মাট জনশচি ৫২৭৩৭.১১ ৬৬৭৭৪.৭৭ ৭৫১৫৭.৬২ ৮৩৯৩০.৯৪ 

 
 সােণী-৬ এ চজল বাংলা সুগাে চমদলে মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে 

। সমীযাধীন সালগুদলা ্র্পদবযদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋণাত্মক এবং ২০১৪-১৫ সাদল ০৩.৭৪% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৯২.৫৭% 
হ্রাস প্্দয়দে।  মূলধন ইনদটনচসটিে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন বৎসে ২০১৩-১৪ 
সাদল ২৬.৬২%, ২০১৪-১৫ সাদল ৪২.৫১%, এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৫৯.১৬% বৃচি প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠাদন 
চনদয়াচজে জনশচি এবং মূলধনদক  েযো্ূণপ ও  কার্পকেিাদব বযবোদেে মাধযদম সংদর্াচজে মূলয 
বৃচি ্ূবপক শ্রম উৎ্ােনশীলো ও মূলধন উৎ্ােনশীলো বৃচি কো প্রদয়াজন । 

 
                 তফগার-১.১ 

                              ১১১১১১১১১১১১১ অনু্াে 
 

     ১১১১১১১১ ১১১১১১ 
১১১১১১ ১১১১১        

                (১১১১১১১১১১১১১ ) 
 
 
                                    ১১১১১১১১ ১১১১১১                        
×                         ১১১১১১                                                          

(টাকায়) 

(টাকায়) 



                                          ১১১১১১                                                      
১১১১১১ ১১১১১ 
                                (১১১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১১ )                                 
(১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 

 
প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 

। এই অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এই অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে। প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে সােণী-৭ এ প্েখ্াদনা েদয়দে । 

 



২৭ 
 

সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি (প্রাপ্ত েদথযে চিচিদে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ১৮.০৮ ২৫.৩২ ২৫.১০ ২৮.৩৪ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয টাকায়) ৩৯৫.৩৫ (৩০১৮.৭১) ১৫১.৮৮ (৮৫৩.৪১) 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
স্ত্োয়ী মূলধন ৭৭.২৯% (৫৮১.৮২%) ২৬.৭৭% (১৩৫.০৩%) 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
চবক্রয় ১২.৫২% (১৩৭.২৪%) ৪.২৯% (৩৬.৯৫%) 
চবক্রয়               
স্ত্োয়ী মূলধন ৬.১৭ ৪.২৪ ৬.২৪ ৩.৬৫ 

 

সােণী-৭ এ প্রচেষ্ঠানটিে প্রচ টিচবচলটি চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী চবদেষদণ প্েখ্া র্ায় 
প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট, প্রচ টিচবচলটি এবং পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপপ প্যদে 
সবকটি সালই ঋণাত্মক অবস্থা ্চেলচযে েদয়দে ।  মূলধন টানপওিাদেে প্যদে প্েখ্া র্ায় প্র্,  ২০১২-
১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩১.৩০% হ্রাস প্্দলও ২০১৪-১৫ সাদল ০১.১৩% বৃচি প্্দয়ে 
এবং ২০১৫-১৬ সাদল আবাে ৪০.৭৭% হ্রাস প্্দয়দে। চবক্রয়লব্ধ আয় বৃচিে মাধযদম অ্াদেটিং প্রচ ট  
ও প্রচ টিচবচলটি বৃচি কো প্রদয়াজন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(%) 

(%) 

(টাকায়) 



 
 
 



২৮ 
 

  িাবনা সুগার তেলস্ তলতেবটড 
                ্াবনা    
 

প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ   
 

্াবনা সুগাে চমলটি ্াবনা প্জলাে ইশ্বেেী উ্দজলাে োশুচড়য়ায় অবচস্থে । উি প্রচেষ্ঠানটি 
১৯৯২ সাদল প্রচেচষ্ঠে েদলও বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৯৭-৯৮ সাদল । প্রচেষ্ঠানটিে 
২০১২-১৩ সাদল প্মাট স্থায়ী সম্পচিে মূলয চেল ১০২৭০.৫৩ লয টাকা এবং চনদয়াচজে জনবল ৮০৩ 
জন । প্রচেষ্ঠানটিে উৎ্াচেে দ্রবয েদে প্ল্যাদন্টশন  প্োয়াইট সুগাে এবং অ্চিে দ্রবয েল বযাগাস, 
প্মালাদসস, প্প্রসমাডপ ।  কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবহৃে  েয় । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে  চিচন 
উৎ্ােন লযযমাো চেল ৫২.৫০ লয প্কচজ এবং গুড় উৎ্ােন লযযমাো চেল ২৬.৭৪ লয প্কচজ । 
উি প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ সাদল সেকােী প্কাষাগাদে ৬২.৭৭ লয টাকা চবচিন্ন কে ্চেদশাধ কদে ।  

 

  
 

সােণী-১          
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয টাকায়) ৫৩৭৩.০৩ ১৮৮৩.৯০ ১৯২৭.৮৭ ৩০২০.৯২ 
কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয টাকায়) ৩১৪২.৮১ ২৯৭১.৬৯ ২৫৭৪.০৫ ২০৫৮.৬৬ 
সংদর্াচজে মলূয (লয টাকায়) ২২৩০.২২ (১০৮৭.৭৯) (৬৪৬.১৮) ৯৬২.২৬ 



 
সােণী -১ এ ্াবনা সগুাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরূ্ন কো েদয়দে । ।  এ সােণী 

্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্,  চবক্রয় ও অনযানয আদয়েদযদে চিচি বেে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ৬৪.৯৪%, ২০১৪-১৫ সাদল ৬৪.১২% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪৩.৭৮% হ্রাস প্্দয়দে 
। সংদর্াচজে মূদলযে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ 
সাদল ৫৬.৮৫% হ্রাস প্্দয়দে  । অ্েচেদক কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে ্চেমান চিচি বেে ২০১২-
১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ০৫.৪৪%, ২০১৪-১৫ সাদল ১৮.১০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
৩৪.৫০% হ্রাস প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিে চবক্রয়লব্ধ আদয়ে ধাোবাচেকো বজায় োখ্দে ্ােদল অথপাৎ 
বাজাে বযবস্থাদক আদো গচেশীল ্বূপক সংদর্াচজে মূলয বৃচিে মাধযদম প্রচেষ্ঠানটি আদো লািজনক 
কো সম্ভব ।        

                                                           



          ২৯ 
 
    তফগার-১.০ 

                           শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 

                     সংদর্াচজে মূলয 
     প্মাট জনশচি 

                                                                           
(শ্রম উৎ্ােনশীলো ) 
 

 
                                        সংদর্াচজে মূদলয                         x                             
চবক্রয় 
                                                 চবক্রয়                                                          
প্মাট জনশচি  
                                  (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                                  
(জনপ্রচে চবক্রয় ) 
 াইচন্ডংসঃ 

 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 

চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ৮০৩ ৭৮৬ ৭৭০ ৭৪৩ 
সংদর্াচজে মলূয          ( 
টাকায় )     
জনশচি   

২৭৭৭৩৫.৯৯ (১৩৮৩৯৫.৬৭) (৮৩৯১৯.৪৮) 
      

১২৯৫১০.০৯ 

সংদর্াচজে মলূয           ( 
% )      
চবক্রয়  

৪১.৫১% (৫৭.৭৪%) (৩৩.৫২%) ৩১.৮৫% 



চবক্রয়                      
( টাকায় )     
প্মাট জনশচি  

৬৬৯১১৯.৫৫ ২৩৯৬৮১.৯৩ ৪০৯৪৫৫.৯৫ ৪০৯৪৫৫.৯৫ 

 
সােণী-২ শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন সােণী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় 

প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে ঋণাত্মক েদলও 
২০১৫-১৬ সাদল ৫৩.৩৭% হ্রাস প্্দয়দে । সংদর্াচজে মূদলয মাচজপ দনে প্যদেও চিচি বৎসে ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৯৯.২৫%, ২০১৪-১৫ সাদল ৭৫.০৩% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
০৯.৬৫% হ্রাস প্্দয়দে । জনপ্রচে চবক্রদয়ে প্যদে চিচি বৎসে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ৬৪.১৮% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩৮.৮১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩৮.৮১% হ্রাস প্্দয়দে । 
শ্রম উৎ্ােনশীলো কাচিে ্র্পাদয় বৃচি কেদে েদল উৎ্ােনসে চবক্রয় বৃচি এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি 
হ্রাস কেদে েদব ।   

 
                           
                                                 



৩০ 
 

সারণী-৩ 
   চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  
 

    
সােণী-৩ এ ্াবনা সুগাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে 

শেকো োে  চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী ্র্পাদলািনা প্েখ্া র্ায় প্র্, চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে 
মূলয চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল এবং ২০১৪-১৫ সাদল ঋণাত্মক েদলও 
২০১৫-১৬ সাদল ৯.৬৫% হ্রাস  প্্দয়দে । কাাঁিামাল বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৮২.৮৬% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫৮.৯২% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৬.০৫% 
বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক চবেযুৎ ও জ্বালানী বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ৬.৩৭%, ২০১৪-১৫ সাদল ৬.৫৮% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১.৮৪% বৃচি প্্দয়দে । 
অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১০.০২%, ২০১৪-
১৫ সাদল ৯.৫৩% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১.৭৭% বৃচি প্্দয়দে ।   

 
তফগার-১.১ 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 
                                                   

   চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                           
% 

৪৫.৪০% ১২৮.২৬% ১০৪.৩২% ৫১.৪৬% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী       
% 

২.৯৬% ৯.৩৩% ৯.৫৫% ৪.৮০% 

অ-চশল্পজচনে বযয়                
% 

১০.১৩% ২০.১৫% ১৯.৬৫% ১১.৮৯% 

প্মাট বযয়                          
% 

৫৮.৪৯% ১৫৭.৭৪% ১৩৩.৫২% ৬৮.১৫% 

সংদর্াচজে মূলয                  
% 

৪১.৫১% (৫৭.৭৪%) (৩৩.৫২%) ৩১.৮৫% 

চবক্রয়                              
% 

১০০% ১০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 



সংদর্াচজে মূলয 
                                                                         শ্রম 
বযয় 

(প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয়) 
 

 

                                     সংদর্াচজে মূলয                                                           
শ্রম বযয় 
                                      প্মাট জনশচি                           ÷                          
প্মাট জনশচি 
                                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                                
(গড় শ্রম বযয়) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 
  
 প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মলূয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক 
প্বেনদকই বুিায়। অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে 
প্বেন । প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ 
কো েদয়দে ।  
 



৩১ 
 

সারণী-৪ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ১২২৩.৪৯ ১৫২৯.১৩ ১৪৬৮.২৪ ১৮৫৫.১০ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ১.৮২ (০.৭১) (০.৪৪) ০.৫২ 
সংদর্াচজে মূলয         
(টাকা ) 
জনশচি               

২৭৭৭৩৫.৯৯ (১৩৮৩৯৫.৬৭) (৮৩৯১৯.৪৮) ১২৯৫১০.০৯ 

শ্রম বযয়                 
(টাকা ) 
প্মাট জনশচি 

১৫২৩৬৪.৮৮ ১৯৪৫৪৫.৮০ ১৯০৬৮০.৫২ ২৪৯৬৭৬.৯৯ 

 
সােণী-৪ এ ্াবনা সুগাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমলূক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে । 

সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ১৩৯.০৩%, ২০১৪-১৫ সাদল ১২৪.১৪% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৭১.৫৪% হ্রাস প্্দয়দে 
। অ্েচেদক গড় শ্রম বযয় চিচি বেে ২০১২-১৩ েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২৭.৬৮%, ২০১৫-১৬ 
সাদল ২৫.১৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৬৩.৮৭% বৃচি প্্দয়দে । উি প্রচেষ্ঠানটি প্রচেদর্াচগোমূলক 
বাজাদে টিদক থাকদে েদল প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বৃচিে বযা্াদে অিাচধকাে চিচিদে 
প্রদয়াজনীয় বযবস্থা িেণ কেদে েদব ।   

 
সারণী-৫ 

উৎ্ােনশীলোে সাদথ সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ১৫২৩৬৪.৮৮ ১৯৪৫৪৫.৮০ ১৯০৬৮০.৫২ ২৪৯৬৭৬.৯৯ 
সংদর্াচজে মূলয              
( টাকা ) ১.৮২ (০.৭১) (০.৪৪) ০.৫২ 



শ্রম বযয় 
শ্রম বযয়                       
( % )          
সংদর্াচজে মূলয 

৫৪.৮৬% (১৪০.৫৭%) (২২৭.২২%) ১৯২.৭৯% 

 
সােনী-৫ এ ্াবনা সুগাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পৃি বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
২৭.৬৪% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ১৫.১৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৬৩.৮৭% বৃচি প্্দয়দে। অ্েচেদক 
সংদর্াচজে মূলয ও শ্রম বযদয়ে অনু্াে চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
এবং ২০১৫-১৬ সাদল ঋণাত্মক ্চেলচযে েদলও ্েবেী বেে অথপাৎ ২০১৫-১৬ সাদল ৮৭.৭৯%% 
হ্রাস প্্দয়দে। শ্রম বযয় ও সংদর্াচজে মূদলযে অনু্াে চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল এবং ২০১৪-১৫ সাদল ঋণাত্মক েদলও ্েবেী বেে অথপাৎ ২০১৫-১৬ সাদল 
১৩৭.৯৩% বৃচি প্্দয়দে । 

 

 

        



৩২ 

   তফগার-১.২ 

                                মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
 

                                 সংদর্াচজে মূলয 
                                   স্ত্োয়ী মূলধন 

           (মূলধন উৎ্ােনশীলো) 
 
 
 

     সংদর্াচজে মূলয                       ÷                        
স্ত্োয়ী মূলধন 
                                   ১১১ ১১১১১১১                                                       
প্মাট জনশচি                           

                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                                     
( স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটি)  

                   
 
ফাইতন্ডংসঃ 

 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 

কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে । মূলধন উৎ্ােনশীলো েথয সােণী-৬ এ প্েখ্াদনা েল । 

 
সারণী-৬ 

মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ১০২৭০.৫৩ ১০৩৫২.৩৫ ১০৫২৫.৭১ ১০৭৩১.১৯ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  ০.২২ (০.১১) (০.০৬) ০.০৯ 
 সংদর্াচজে মূলয               ২৭৭৭৩৫.৯৯ (১৩৮৩৯৫. (৮৩৯১৯.৪ ১২৯৫১০.০৯ 



( টাকা )        
প্মাট জনশচি 

৬৭) ৮) 

 স্ত্োয়ী মূলধন                  
( টাকা ) 
প্মাট জনশচি 

১২৭৯০১৯.৯
৩ 

১৩১৭০৯২.৮
৮ 

১৩৬৬৯৭৫.
৩২ 

১৪৪৪৩০৫.৫
২ 

 
সােণী -৬ এ ্াবনা সগুাে চমদলে মূলধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনীে 

েথয সমূে  চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, সমীযাধীন সালগুদলা ্র্পদবযদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, মূলধন 
উৎ্ােনশীলোে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৪৮.৩৯%, ২০১৪-১৫ সাদল 
১২৮.২৭% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৫৮.৭১% হ্রাস প্্দয়দে।  মূলধন ইনদটনচসটিে প্যদে ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বৎসে ২০১৩-১৪ সাদল ০২.৯৮%, ২০১৪-১৫ সাদল ০৬.৮৮% এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ১২.৯২% বৃচি প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠাদন চনদয়াচজে জনশচি এবং মূলধনদক  েযো্ূণপ ও  
কার্পকেিাদব বযবোদেে মাধযদম সংদর্াচজে মূলয বৃচি ্ূবপক শ্রম উৎ্ােনশীলো ও মূলধন 
উৎ্ােনশীলো বৃচি কো প্রদয়াজন । 

                           



৩৩ 
 

    তফগার-১.৩ 
                    প্রচ টিচবচলটি অনু্াে 

 
অ্াদেটিং প্রচ ট 
  স্থায়ী মূলধন 
(প্রচ টিচবচলটি) 

 
 
 

                   অ্াদেটিং প্রচ ট                                    X                                   
চবক্রয়  
                        চবক্রয়                                                                              
স্ত্োয়ী মূলধন 
                (অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন)                            
(মূলধন টাণপওিাে) 

 
                           

ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 
সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ৩৫৬.১৭ ৩৭৬.৮৯ ৩৫২.১৮ ৪০৪.২২ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয 
টাকায়) 

৬৫০.৫৬ (২৯৯৩.৮১) (২৪৬৬.৬০) (১২৯৭.০৬) 



অ্াদেটিং প্রচ ট            
(%)     
স্ত্োয়ী মূলধন 

৬.৩৩% (২৮.৯২%) (২৩.৪৩%) (১২.০৯%) 

অ্াদেটিং প্রচ ট            
( %)     
    চবক্রয় 

১২.১১% (১৫৮.৯২%) (১২৭.৯৪%) (৪২.৯৪%) 

চবক্রয়            
স্ত্োয়ী মূলধন ( টাকা ) ০.৫২ ০.১৮ ০.১৮ ০.২৮ 

 
 সােণী-৭ এ ্াবনা সুগাে চমলস চলচমদটড এে প্রচ টিচবচলটি চনরু্ণ কো েদয়দে ।  এ 

সােনী চবদেষদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট, প্রচ টিচবচলটি এবং পপপপপপপপ পপপপপপ 
পপপপপপপপপ প্যদে সবকটি সালই ঋণাত্মক অবস্থা ্চেলচযে েদয়দে ।  মূলধন টানপওিাদেে 
প্যদে প্েখ্া র্ায় প্র্,  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬৫.২১%, ২০১৪-১৫ সাদল 
৬৪.৯৯% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪৬.১৯% হ্রাস প্্দয়দে । চবক্রয়লব্ধ আয় বৃচিে মাধযদম অ্াদেটিং 
প্রচ ট  ও প্রচ টিচবচলটি বৃচি কো প্রদয়াজন। 
 

 
 
 
 



৩৪ 
 

নাবটার সুগার তেলস তলতেবটড 
              নাদটাে 

প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ  
 

নাদটাে সুগাে চমলটি নাদটাে প্জলায় অবচস্থে । প্রচেষ্ঠানটি ১৯৮২ সাদল স্থাচ্ে েদলও 
বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু েয় ১৯৮৪-৮৫ সাদল । উি প্রচেষ্ঠানটিে ২০১২-১৩ সাদল প্মাট স্থায়ী 
সম্পচিে মূলয চেল ৬৬৫২.৯৭ লয টাকা এবং চনদয়াচজে জনশচি চেল ১১৪১ জন । প্রচেষ্ঠানটিে 
প্রধান উৎ্াচেে দ্রবয চিচন ও চিটাগুড় । কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবহৃে েয় । ২০১২-১৩ সাদল 
প্রচেষ্ঠানটিে চিচনে উৎ্ােন লযযমাো চেল  ১৫০.০০ লয প্কচজ এবং গুড় উৎ্ােদনে লযযমাো 
চেল ৭৪.৩৬ লয প্কচজ। উি প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ সাদল সেকােী খ্াদে ৪১.৭১ লয টাকাে চবচিন্ন 
কে ্চেদশাধ কদে ।     

 

সারনী-১  
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয টাকায়) ৭২৯৭.২১ ৪১৮৬.১৪ ১২৩১৫.১৩ ১০৮৬৪.০১ 
কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

৫৯৪৯.৭৩ ৪৭৪৯.২৪ ৩০৬৭.২২ ৩৮৪০.৩০ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়)  ১৩৪৭.৪৮ (৫৬৩.১০) ৯২৪৭.৯১ ৭০২৩.৭১ 
         

সােণী-১ এ নাদটাে সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মলূয চনরু্ন কো েদয়দে ।  সমীযাধীন সাল 
গুদলা ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে মলূয চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৫৮৬.৩১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪২১.২৫% বৃচি প্্দয়দে । 
কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২০.১৮% এবং 
২০১৪-১৫ সাদল ৪৮.৪৫% এং ২০১৫-১৬ সাদল ৩৫.৪৫% হ্রাস প্্দয়দে। ্যান্তদে, চবক্রয় ও অনযানয 
আদয়েদযদে  প্েখ্া র্ায় প্র্, ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৪২.৬৩% হ্রাস, ২০১৪-১৫ 
সাদল ৬৮.৭৬% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪৮.৪৪% বৃচি প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিে সংদর্াচজে মূলয বৃচি 
কেদে েদল বাজাে জচেদ্ে মাধযদম চবক্রদয়ে ্চেমান বৃচি কেদে েদব এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস 
কেদে েদব ।                     

 

 তফগার-১.০ 



                              শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 

   সংদর্াচজে মূলয 
  প্মাট জনশচি 

   (শ্রম উৎ্ােনশীলো ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                 ×                                   
চবক্রয় 
                                          চবক্রয়                                                           
প্মাট জনশচি 
                                  (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                            
(জনপ্রচে চবক্রয় ) 
 ফাইতন্ডংসঃ  

 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 

চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  
 



৩৫ 
 

সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 

 

 
সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন সালগুদলা 

্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো  চিচি বৎসে ২০১২-১৩  সাদলে েুলনায় ্েবেী  
বৎসে অথপাৎ ২০১৩-১৪ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৬৫৮.০৭% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
৫০১.৯৭% বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক, সংদর্াচজে মূদলয মাচজপ দনে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৫৬.৬৩% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
৪৬.১৯  বৃচি প্্দয়দে  । সমীযাধীন সালগুদলা চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে গড় চবক্রদয়ে প্যদে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩৮.১৯% কমদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৮৬.৪১%এবং ২০১৫-
১৬ সাদল ৭১.৯৩% বৃচি প্্দয়দে । শ্রম উৎ্ােনশীলো কাচিে ্র্পাদয় বৃচি কেদে েদল উৎ্ােনসে 
চবক্রয় বৃচি এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস কেদে েদব ।   

 
            সারণী-৩ 

চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে 
 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                         
% 

৭১.১৬% ৯৭.৮১% ২০.৪২% ২৮.৫৬% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী     ৪.০৮% ৫.৩১% ১.২৫% ১.৬৬% 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ১১৪১ ১০৫৯ ১০৩৩ ৯৮৮ 
সংদর্াচজে মূলয      
জনশচি   ১১৮০৯৬.৪১ (৫৩১৭২.৮০) ৮৯৫২৪৭.৮২ ৭১০৯০১.৮২ 
সংদর্াচজে মূলয     
চবক্রয়  ১৮.৪৭ % (১৩.৪৫%) ৭৫.০৯% ৬৪.৬৫% 
চবক্রয়                    
প্মাট জনশচি  ৬৩৯৫৪৫.১৪ ৩৯৫২৯১.৭৮ ১১৯২১৭১.৩৫ ১০৯৯৫৯৬.১৫ 

(টাকায়) 

(টাকায়) 

(%) 



% 
অ-চশল্পজচনে বযয়              
% 

৬.৩০% ১০.৩৩% ৩.২৪% ৫.১৩% 

প্মাট বযয়                        
% 

৮১.৫৩% ১১৩.৪৫% ২৪.৯১% ৩৫.৩৫% 

সংদর্াচজে মূলয                
% 

১৮.৪৭% (১৩.৪৫%) ৭৫.০৯% ৬৪.৬৫% 

চবক্রয়                            
% 

১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

         
 সােণী-৩ এ প্েখ্া র্ায় প্র্, নাদটাে সগুাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয চিচি বৎসে 

২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৪-১৫  সাদল ৫৬.৬৩% এবং ২০১৫-
১৬ সাদল ৪৬.১৯ % বৃচি প্্দয়দে । অ্ে চেদক চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী বযদয়ে োে  চিচি 
বৎসদেে  প্িদয় ২০১৩-১৪ সাদল ১.২৪% বাড়দলও ্েবেী উিয় সাদল চনম্নমূখ্ী ্চেলচযে েদয়দে । 
্যান্তদে , অচশল্পজচনে বযদয়ে োে ২০১২-১৩ সাদলে প্িদয় ২০১৩-১৪ সাদল ৪.০৩% বাড়দলও ২০১৪-
১৫ সাদল ৩.০৬ % এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১.১৮% কদমদে । চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেষ্ঠানদক 
লািজনক প্রচেষ্ঠাদন রু্ান্তচেে  কেদে েদল প্মাট বযদয়ে োে দ্রুে  হ্রাস কেদে েদব ।  

 



৩৬ 
 

                 তফগার-১.১ 
                           প্রচেদর্াচগো শ্রম বযদয়ে  অনু্াে 
 

   সংদর্াচজে মূলয 
 শ্রম বযয়        

        (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                 ÷                                  
১১১১ ১১১১ 
                                      প্মাট জনশচি                                                    
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                                          
(১১ ১১১১ ১১১১ )  
 
ফাইতন্ডংসঃ 
 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মূলয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক প্বেনদকই 
বুিায় অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে প্বেন । 
প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ কো 
েদয়দে ।  

 
সারণী-৪ 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 
 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয় (লয টাকায়) ২২৬৪.৩২ ২৫২৬.৩৫ ২২৪৮.৯৪ ২৮১৬.৬৫ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ০.৬০ (০.২২) ৪.১১ ২.৪৯ 
সংদর্াচজে মূলয             ১১৮০৯৬.৪১ (৫৩১৭২.৮০) ৮৯৫২৪৭.৮২ ৭১০৯০১.৮২ (টাকায়) 



জনশচি               
শ্রম বযয়                      
প্মাট জনশচি ১৯৮৪৫০.৪৮ ২৩৮৫৫৯.৯৬ ২১৭৭০৯.৫৮ ২৮৫০৮৬.০৩ 

 
সােণী-৪ এ নাদটাে সুগাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমলূক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে ।  

সমীযাধীন সালগুদলা ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চিচি বেে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋনাত্মক ্চেলচযে েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৫৯১.০১%এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৩১৯.০৩%  বৃচি প্্দয়দে ।  ্যান্তদে  গড় শ্রম বযদয়ে প্যদে    ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ্েবেী চেন বৎসে অথপাৎ ২০১৩-১৪ সাদল ২০.২১% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ০৯.৭০% এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৪৩.৬৬% বৃচি প্্দয়দে । সমীযাধীন বৎসেগুদলা চবদেষদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে 
মূদলযে ্চেমান আদো বৃচি ্ূবপক প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে ঊর্ধ্পগচেে প্রবণো েযাে প্িষ্টা 
অবযােে োখ্দে েদব র্া প্রচেষ্ঠানটিে জনয িাদলা  ল আনদে সযম েদব। 

 
 

(টাকায়) 



৩৭ 
 

সারণী-৫ 
উৎ্ােনশীলোে সাদথ সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ১৯৮৪৫০.৪৮ ২৩৮৫৫৯.৯৬ ২১৭৭০৯.৫৮ ২৮৫০৮৬.০৩ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ০.৬০ (০.২২)  ৪.১১ ২.৪৯ 
শ্রম বযয়                
সংদর্াচজে মূলয ১৬৮.০৪% (৪৪৮.৬৫%) ২৪.৩২% ৪০.১০% 

 
সােণী-৫ এ নাদটাে সুগাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সাদথ সম্পৃি বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

চবদেষণ কো েদয়দে। সমীযাধীন সালগুদলা ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় , জনপ্রচে শ্রম বযদয়েদযদে  প্যদে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন বৎসে অথপাৎ ২০১৩-১৪ সাদল ২০.২১% এবং ২০১৪-১৫ সাদল 
০৯.৭০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪৩.৬৬ % বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক সংদর্াচজে মূলয ও শ্রম বযদয়ে 
অনু্াে চিচি বেে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋনাত্মক এবং ২০১৪-১৫ সাদল 
৫৯১.০১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩১৯.০৩% বৃচি প্্দয়দে । 

   
 

                  তফগার-১.১ 
                          ১১১১১ ১১১১১১১১১১১১ অনু্াে 
 

      সংদর্াচজে মূলয 
      ১১১১১১ ১১১১১        

           (১১১১১ ১১১১১১১১১১া ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                        ÷                         
১১১১১১ ১১১১১ 
                                      প্মাট জনশচি                                                     
প্মাট জনশচি 

(%) 

(টাকায়) 



                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                                    
(১১১১১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 

 

ফাইতন্ডংসঃ 
 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 

কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্াো 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে। মূলধন উৎ্ােনশীলো েথয সােণী-৬ এ প্েখ্াদনা েল । 

 
 

 
 



৩৮ 
 

সারণী-৬ 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ৬৬৫২.৬৭ ৬৭৮৯.৩৫ ৬৮৩৬.৪৮ ৬৮৫৮.৩৪ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  ০.২০ (০.০৮) ১.৩৫ ১.০২ 
 সংদর্াচজে মূলয         
প্মাট জনশচি ১১৮০৯৬.৪১ (৫৩১৭২.৮০) ৮৯৫২৪৭.৮২ ৭১০৯০১.৮২ 
 স্ত্োয়ী মূলধান           
প্মাট জনশচি ৫৮৩০৮২.৩৮ ৬৪১১০৯.৫৪ ৬৬১৮০৮.৩৩ ৬৯৪১৬৩.৯৭ 

 
সােণী-৬ এ নাদটাে সগুাে চমলস চলঃ এে মলূধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । 

সমীযাধীন সােণী ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে চিচি বেে ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায় ্েবেী বেে  ঋনাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৫৬৭.৮৯% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
৪০৫.৬৪ % বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক, স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে প্যদে প্েখ্া র্ায় চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৯.৯৫%, ২০১৪-১৫ সাদল ১৩.৫০ % এবং ২০১৫-১৬ 
সাদল ১৯.০৫% বৃচি প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠাদন চনদয়াচজে জনশচি এবং মূলধনদক  েযো্ূণপ ও  
কার্পকেিাদব বযবোদেে মাধযদম সংদর্াচজে মূলয বৃচি ্ূবপক শ্রম উৎ্ােনশীলো ও মূলধন 
উৎ্ােনশীলো বৃচি কো প্রদয়াজন । 

 
 

                তফগার-১.১ 
                                ১১১১১১১১১১১১১ অনু্াে 
 

    পপপপপপপপ পপপপপপ 
    পপপপপপ পপপপপ        

                (১১১১১১১১১১১১১ ) 
 
 

(টাকায়) 

(টাকায়) 



                                    পপপপপপপপ পপপপপপ                          
×                         পপপপপপ                                                          
                                          পপপপপপ                                                        
পপপপপপ পপপপপ 
                              (১১১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১১ )                                     
(১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 
         

ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে। প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে সােনী-৭ এ প্েখ্াদনা েদয়দে । 

 



৩৯ 
 

সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ৬০.২০ ৮০.৫০ ৮৯.৮১ ৮০.০০ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয টাকায়) (৯৭৭.০৪) (৩১৬৯.৯৫) ৬৯০৯.১৬ ৪১২৭.০৬ 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
স্ত্োয়ী মূলধন (১৪.৬৯%) (৪৬.৬৯%) ১০১.০৬% ৬০.১৮% 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
চবক্রয় (১৩.৩৯%) (৭৫.৭২%) ৫৬.১০% ৩৭.৯৯% 
চবক্রয়               
স্ত্োয়ী মূলধন ১.১০ ০.৬২ ১.৮০ ১.৫৮ 

 
সােণী-৭ এ প্রচেষ্ঠানটিে প্রচ টিচবচলটি চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী চবদেষদণ প্েখ্া র্ায় 

প্র্, চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল অ্াদেটিং প্রচ ট ঋণাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ 
সাদল ৮০৭.১৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৫২২.৪০% বৃচি প্্দয়দে । প্রচ টিচবচলটিে প্যদে চিচি বেে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ১১৫.৭৫% এবং ২০১৫-১৬ 
সাদল ৭৪.৮৬% বৃচি প্্দয়দে ।  পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপপ প্যদে চিচি বেে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৪-১৫ সাদল ৬৯.৪৯% এবং ২০১৫-১৬ 
সাদল ৫১.৩৮% বৃচি প্্দয়দে । মূলধন টানপওিাদেে প্যদে, চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল হ্রাস প্্দলও ২০১৪-১৫ সাদল ৬৪.২৩%, ২০১৫-১৬ সাদল ৪৪.৪২% বৃচি প্্দয়দে । 
চবক্রয়লব্ধ আয় বৃচিে মাধযদম অ্াদেটিং প্রচ ট  ও প্রচ টিচবচলটি বৃচি কো প্রদয়াজন।  

 
 
 

(%) 
 

(টাকায়) 

(%) 
 



৪০ 
 

নর্গ মবঙ্গল সুগার তেলস্ তলতেবটড 
প্গা্াল্ুে, নাদটাে 

 
প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ  
 

নথপ প্বিল সুগাে চমলটি নাদটাে প্জলাে প্গা্াল্ুে উ্দজলায় অবচস্থে । উি প্রচেষ্ঠানটি 
১৯৩০ সাদল প্রচেচষ্ঠে েদলও বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৩৩-৩৪ সাদল । প্রচেষ্ঠানটিে 
২০১২-১৩ সাদল প্মাট স্থায়ী সম্পচিে মূলয চেল ৪২২৮.২০ লয টাকা এবং  চনদয়াচজে জনবল ৯৭০ 
জন । প্রচেষ্ঠানটিে উৎ্াচেে দ্রবয েদে প্ল্যাদন্টশন প্োয়াইট সুগাে এবং অ্চিে দ্রবয েল বযাগাস, 
চিটাগুড়, প্প্রসমাডপ । কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবহৃে েয় । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে চিচনে 
উৎ্ােন চেল লযযমাো চেল ১৮৭.৫০ লয প্কচজ এবং চিটাগুড় উৎ্ােন লযযমাো চেল ৮৪.৭০ লয 
প্কচজ ।  উি প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ সাদল সেকােী প্কাষাগাদে ৮৪.৬৪ লয টাকা চবচিন্ন কে 
্চেদশাধ কদে ।     
 

 
 
 





৪১ 
 

সােণী-১ 
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয 
টাকায়) 

১০৮৪২.৯৭ ৫৯৫৬.৭৮ ৪০৫৫.৮১ 
৮৫৪০.৯০ 

কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

৭৯৫৮.৮১ ৬৮৬৩.১১ ৪৬৭২.৮৬ 
৫৮০৬.৯২ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়)  ২৮৮৪.১৬ (৯০৬.৩৩) (৬১৭.০৫) ২৭৩৩.৯৮ 
 
সােণী -১ এ নথপদবিল চিচনকদলে সংদর্াচজে মূলয চনরু্ন কো েদয়দে । এ সােণী 

্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্,  চবক্রয় ও অনযানয আয় চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ৪৫.০৬% ২০১৪-১৫ সাদল ৬২.৬০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২১.২৩% হ্রাস প্্দয়দে । সংদর্াচজে 
মূদলযে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৫.২১% 
হ্রাস প্্দয়দে  । অ্েচেদক কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে ্চেমান চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১৩.৭৭%, ২০১৪-১৫ সাদল ৪১.২৯% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৭.০৪% হ্রাস 
প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিে সংদর্াচজে মূলয বৃচি কেদে েদল বাজাে জচেদ্ে মাধযদম চবক্রদয়ে ্চেমান 
বৃচি কেদে েদব এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস কেদে েদব ।     

  

                 তফগার-১.০ 
                           শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 

সংদর্াচজে মূলয 
                                                                       জনশচি       
       
                                                                 (শ্রম 
উৎ্ােনশীলো ) 
                                   
 
 



                                     সংদর্াচজে মূলয                      ×                             
চবক্রয় 
                                          চবক্রয়                                                         
প্মাট জনশচি 
                              (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                                      
(জনপ্রচে চবক্রয় ) 
ফাইতন্ডংসঃ 

শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 
চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ৯৭০ ১০২৩ ৯৫৯ ৮৯৫ 
সংদর্াচজে মূলয     
    জনশচি   

২৯৭৩৩৬.০৮ (৮৮৫৯৫.৩১) (৬৪৩৪৩.০৭) ৩০৫৪৭২.৬৩ 

সংদর্াচজে মূলয     
চবক্রয়  

২৬.৬০% (১৫.২২) (১৫.২১) ৩২.০১ 

চবক্রয়                    
প্মাট জনশচি  

১১১৭৮৩১.৯৬ ৫৮২২৮৫.৪৩ ৪২২৯২০.৭৫ ৯৫৪২৯০.৫০ 

৪২ 
 

সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন সালগুদলা 
্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো  চিচি বৎসে ২০১২-১৩  সাদলে েুলনায় ্েবেী  েইু 
বৎসে অথপাৎ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সাদল সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ২.৭৪% বৃচি 
প্্দয়দে । অ্েচেদক, সংদর্াচজে মূদলয মাচজপ দনে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-
১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৫.৪১% বৃচি প্্দয়দে  । সমীযাধীন 
সালগুদলা চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে গড় চবক্রদয়ে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ 
সাদল ৪৭.৯১%, ২০১৪-১৫ সাদল ৬২.১৭% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৪.৬৩% হ্রাস প্্দয়দে । শ্রম 
উৎ্ােনশীলো কাচিে ্র্পাদয় বৃচি কেদে েদল উৎ্ােনসে চবক্রয় বৃচি এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস 
কেদে েদব ।   

 

(টাকায়) 

(%) 

(টাকায়) 



সারণী-৩ 
চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                     
% 

৬৬.০২% ৯৮.৬৯% ৯৩.৬২% ৫৭.৪০% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী  
% 

২.৪০% ৪.০২% ৪.৯১% ২.৮২% 

অ-চশল্পজচনে বযয়           
% 

৪.৯৭% ১২.৫০% ১৬.৬৮% ৭.৭৭% 

প্মাট বযয়                      
% 

৭৩.৪০% ১১৫.২২% ১১৫.২১% ৬৭.৯৯% 

সংদর্াচজে মূলয             
% 

২৬.৬০% (১৫.২২%) (১৫.২১%) ৩২.০১% 

চবক্রয়                         
% 

১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

 
সােণী-৩ এ নথপদবিল চিচনকদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে 

শেকো োে চবদেষণ কো েদয়দে। এ সােনী ্র্পাদলািনা প্েখ্া র্ায় প্র্, চবক্রয় চেসাদব সংদর্াচজে মূলয 
চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ 
সাদল ৫.৪১% বৃচি প্্দয়দে । কাাঁিামাল বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী 
২ বৎসে ২০১৩-১৪ সাদল ৩২.৬৭%, ২০১৪-১৫ সাদল ২৭.৬০% বৃচি এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৮.৬২% 
হ্রাস প্্দয়দে । অ্ে চেদক চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১.৬২%, ২০১৪-১৫ সাদল ২.৫১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ০.৪১% বৃচি 
প্্দয়দে । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৭.৫৩%, 
২০১৪-১৫ সাদল ১১.৭১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২.৭৯%  বৃচি প্্দয়দে ।  
 

                 তফগার-১.১ 
                          প্রচেদর্াচগো শ্রম বযদয়ে  অনু্াে 
 

      সংদর্াচজে মূলয 
      শ্রম বযয়        



           (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                          ÷                         
শ্রম বযয় 
                                      প্মাট জনশচি                                                  
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                                       
(১১ ১১১১ ১১১১ ) 
 



৪৩ 
ফাইতন্ডংসঃ 

 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মূলয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক প্বেনদকই 

বুিায়। অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে প্বেন । 
প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ কো 
েদয়দে । প্রচেষ্ঠান কেৃপ ক প্রেি েদথযে চিচিদে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে সােণী-৪ এ 
প্েখ্াদনা েদয়দে । 

 

সারণী-৪ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয় (লয টাকায়) ২২৫৪.২১ ২৫৪৫.৫৯ ২৮৮৩.৫৯ ২২২৩.৫৭ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় 

১.২৮ (০.৩৬) (০.২১) ১.২৩ 

সংদর্াচজে মূলয      
জনশচি               

২৯৭৩৩৬.০৮ (৮৮৫৯৫.৩১) (৬৪৩৪৩.০৭) ৩০৫৪২৭.৬
৩ 

শ্রম বযয়               
জনশচি 

২৩২৩৯২.৭৮ ২৪৮৮৩৫.৭৮ ৩০০৬৮৭.১৭ ২৪৮৪৪৩.৫
৮ 

 
সােণী-৪ এ নথপ প্বিল চিচন কদল প্রচেদর্াচগোমলূক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে । 

সােনী ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৩.৯০% হ্রাস প্্দয়দে । 
গড় শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৭.০৮% ও ২০১৪-১৫ সাদল 
২৯.৩৯% এবং  ২০১৫-১৬ সাদল ৬.৯১% বৃচি প্্দয়দে ।   

 
 

সারণী-৫ 
উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

 
চববেন বৎসে 

(টাকায়) 

(টাকায়) 



২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ২৩২৩৯২.৭৮ ২৪৮৮৩৫.৭৮ ৩০০৬৮৭.১৭ ২৪৮৪৪৩.৫৮ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ১.২৮ (০.৩৬) (০.২১) ১.২৩ 
শ্রম বযয়                
সংদর্াচজে মূলয ৭৮.১৬% (২৮০.৮৭%) (৪৬৭.৩২%) ৮১.৩৩% 

 
      সােনী-৫ এ নথপ প্বিল চিচন কদলে উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক 

উ্াি চবদেষণ কো েদয়দে। সমীযাধীন সালগুদলা ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্ জনপ্রচে শ্রম বযয় চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩  সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৭.০৮% এবং ২০১৪-১৫ সাদল  ২৯.৩৯%  এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৬.৯১% বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক সংদর্াচজে মূলয ও শ্রম বযদয়ে অনু্াে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল 
৩.৯০% হ্রাস প্্দয়দে । শ্রম বযয় ও সংদর্াচজে মূদলযে অনু্াে  চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৩.১৭% বৃচি প্্দয়দে ।           

৪৪ 
 

                                                              তফগার-১.১ 
                          ১১১১১ ১১১১১১১১১১১১ অনু্াে 
 

       সংদর্াচজে মূলয 
    ১১১১১১ ১১১১১        

           (১১১১১ ১১১১১১১১১১১ ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                 ÷                       
১১১১১১ ১১১১১ 
                                      প্মাট জনশচি                                             
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎ১১১১১১১১১ )                             
(১১১১১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 

 
ফাইতন্ডংসঃ 

 

(টাকায়) 

(%) 



মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 
কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে । মূলধন উৎ্ােনশীলো েথয সােণী-৬ এ প্েখ্াদনা েল  

সারণী-৬ 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ৪২২৮.২০ ৪৯১৮.৪৯ ৫০১৬.০৮ ৪৭৪৪.১৩ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  ০.৬৮ (০.১৮) (০.১২) ০.৫৮ 
 সংদর্াচজে মূলয         
প্মাট জনশচি ২৯৭৩৩৬.০৮ 

(৮৮৫৯৫.৩
১) 

(৬৪৩৪৩.০৭
) 

৩০৫৪২৭.৬
৩ 

 স্ত্োয়ী মূলধান           
প্মাট জনশচি ৪৩৫৮৯৬.৯১ ৪৮০৭৯০.৮

১ 
৫২৩০৫৩ ৫৩০০৭০.৩

৯ 
 
সােণী -৬ এ নথপ প্বিল চিচন কদলে মূলধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন 

সােণী ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ্েবেী েইু বেে  ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৫.৫২%  হ্রাস প্্দয়দে । অ্েচেদক, 
স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে প্যদে প্েখ্া র্ায় চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
১০.৩০%, ২০১৪-১৫ সাদল ১৯.৯৯% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২১.৬০% বৃচি প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠাদন 
চনদয়াচজে জনশচি এবং মূলধনদক  েযো্ূণপ ও  কার্পকেিাদব বযবোদেে মাধযদম সংদর্াচজে মূলয 
বৃচি ্ূবপক শ্রম উৎ্ােনশীলো ও মূলধন উৎ্ােনশীলো বৃচি কো প্রদয়াজন ।  

            

(টাকায়) 

(টাকায়) 



               ১১ 
 

            তফগার-১.১ 
                                  ১১১১১১১১১১১১১ অনু্াে 
 

পপপপপপপপ পপপপপপ 
 পপপপপপ পপপপপ        

                (১১১১১১১১১১১১১ ) 
 
 
                                    পপপপপপপপ পপপপপপ                            
×                         পপপপপপ                                                          
                                          পপপপপপ                                                         
পপপপপপ পপপপপ 
                                  (১১১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১১ )                                     
(১১১১১ ১১১১১১১১১ ) 

 
ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে। প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে সােণী-৭ এ প্েখ্াদনা েদয়দে । 

 
সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ৮৬.৯০ ১৩৭.৩৪ ১১৯.৩৫ ১৩০.৮০ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয টাকায়) ৫৪৩.০৫ (৩৫৮৯.২৬) (৩৬১৯.৯৯) ৩৭৯.৬১ 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
স্ত্োয়ী মূলধন ১২.৮৪% (৭২.৯৭) (৭২.১৭%) ৮.০০% 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
চবক্রয় ৫.০১% (৬০.২৬) (৮৯.২৫%) ৪.৪৪% 

(%) 
 

(%) 
 



 
সােণী-৭ এ নথপ প্বিল চিচন কদলে প্রচ টিচবচলটি চনরু্ন কো েদয়দে ।  এ সােনী চবদেষদণ 

প্েখ্া র্ায় প্র্, চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল অ্াদেটিং 
প্রচ ট ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৩০.১০% হ্রাস প্্দয়দে । প্রচ টিচবচলটিে প্যদে চিচি বেে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল 
৪.৮৪% হ্রাস প্্দয়দে ।  পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপপ প্যদে চিচি বেে ২০১২-
১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ০.৫৬% হ্রাস 
প্্দয়দে । মূলধন টানপওিাদেে প্যদে, চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
৫২.৭৭%, ২০১৪-১৫ সাদল ৬৪.৪৭% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৯.৮০% হ্রাস প্্দয়দে । চবক্রয়লব্ধ আয় 
বৃচিে মাধযদম অ্াদেটিং প্রচ ট  ও প্রচ টিচবচলটি বৃচি কো প্রদয়াজন।   

 

 

চবক্রয়            
স্ত্োয়ী মূলধন ২.৫৬ ১.২১ ০.৮১ ১.৮০ (টাকায়) 



 
৪৬ 

 
ঠাকুরগাাঁও সুগার তেলস্ তলতেবটড 
                 ঠাকুেগাাঁও 
 

প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ  
 

ঠাকুেগাাঁও সুগাে চমলটি ঠাকুেগাাঁও প্জলায় অবচস্থে । উি প্রচেষ্ঠানটি ৩১প্শ প্ম ১৯৫৬ সাদল 
প্রচেচষ্ঠে েদলও বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৫৯-৬০ সাদল । প্রচেষ্ঠানটিে ২০১২-১৩ 
সাদল প্মাট স্থায়ী সম্পচিে মূলয চেল ৪১৯.৩৬ লয টাকা এবং  চনদয়াচজে জনবল ৯৫৯ জন । 
প্রচেষ্ঠানটিে উৎ্াচেে দ্রবয েদে প্ল্যাদন্টশন প্োয়াইট সুগাে, প্মালাদসস এবং অ্চিে দ্রবয েল বযাগাস, 
কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবহৃে েয় । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে চিচন উৎ্ােন লযযমাো চেল 
৮০৫০.০০ প্মচিক টন এবং চিটাগুড় উৎ্ােন লযযমাো চেল ৪১১৩.০০ প্মচিক টন । উি 
প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ সাদল সেকােী প্কাষাগাদে ৭৫.৪৮ লয টাকা চবচিন্ন কে ্চেদশাধ কদে ।  
  
 

 
 



                
৪৭ 
সারণী-১ 

সংদর্াচজে মূদলয উ্াি 
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয টাকায়) ৩০৯২.৮০ ২৪৩০.০৯ ২২০৫.৯৬ ২৬৯৭.২৩ 
কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

৩১৯০.৮৩ ৪০৭৪.২৮ ২৮৫৫.৪১ ২৬২৩.৮১ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়) (৯৮.০৩) (১৬৪৪.১৯) (৬৪৯.৪৫) ৭৩.৪২ 
              

সােণী -১ এ ঠাকুেগাাঁও সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরূ্ন কো েদয়দে । এ সােণী 
্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে মূলযে প্যদে সচমযাধীন ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ সাদল 
ঋণাত্মক ্চেলচযে েয় এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৭৪.৯০% বৃচি ্ায় । অ্ে চেদক কাাঁিামাল ও 
অনযানয খ্েদিে ্চেমান চিচি বৎসে  ২০১২-১৩  সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২৭.৬৯%  বৃচি 
প্্দলও ২০১৪-১৫ সাদল ১০.৫১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৭.৭৭ %  হ্রাস প্্দয়দে। চবক্রয় ও অনযানয 
আদয়েদযদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২১.৪৩%, ২০১৪-১৫ সাদল ২৮.৬৭% এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ১২.৭৯ % হ্রাস প্্দয়দে । চবক্রয়লব্ধ আয় বৃচিে মাধযদম কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে 
োে আদো হ্রাস ্ূবপক সংদর্াচজে মূলয ধাোবাচেকিাদব বৃচি কো সম্ভব ।   

               
 তফগার-১.০ 

                           শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 



       সংদর্াচজে মূলয 
     শ্রচমদকে সংখ্যা 

                                                                       (শ্রম 
উৎ্ােনশীলো ) 
 

 
                                        সংদর্াচজে মূলয                         X                              
চবক্রয় 
                                                 চবক্রয়                                                          
প্মাট জনশচি  
                                  (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                                  
(জনপ্রচে চবক্রয় ) 
 

 াইচন্ডংসঃ 
 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 

চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

                                                               সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ৯৫৯ ৯৫৯ ৯২৫ ৮৩৫ 
সংদর্াচজে মূলয     
জনশচি   (১০২২২.১১) 

(১৭১৪৪৮.৩
৮) 

(৭০২১০.৮১
) 

৮৭৯২.৮১ 

সংদর্াচজে মূলয                     
চবক্রয়  (৩.১৭%) (৬৭.৬৬%) (২৯.৪৪) ২.৭২ 

চবক্রয়                   
প্মাট জনশচি  ৩২২৫০২.৬১ ২৫৩৩৯৮.৩

৩ 
২৩৮৪৮২.১

৬ 
৩২৩০২১.৫

৬ 
৪৮ 
 

সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । সমীযাধীন সােণী 
্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সালসে ্েবেী েইু বেে 

(টাকায়) 
 

(%) 

(টাকায়) 
 



ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৮৬.০২% বৃচি প্্দয়দে । সংদর্াচজে মূদলয মাচজপ দনে প্যদে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায়  ্েবেী েইু বেে ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৫.৮৯% বৃচি 
প্্দয়দে । জনপ্রচে চবক্রদয়ে প্যদে চিচি বৎসে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
২১.৪৩%, ২০১৪-১৫ সাদল ২৬.০৫%, ২০১৫-১৬ সাদল ০.১৬% হ্রাস প্্দয়দে । শ্রম উৎ্ােনশীলো 
কাচিে ্র্পাদয় বৃচি কেদে েদল উৎ্ােনসে চবক্রয় বৃচি এবং অপ্রদয়াজনীয় খ্েি হ্রাস কেদে েদব ।   

       সারণী-৩ 
চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  
 

 
সােণী-৩ এ ঠাকুেগাাঁও সুগাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মলূয, কাাঁিামাল ও অনযানয 

খ্েদিে শেকো োে  চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী ্র্পাদলািনা প্েখ্া র্ায় প্র্, চবক্রয় চেসাদব 
সংদর্াচজে মূলয চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ও ২০১৪-১৫ সাদল ঋনাত্মক 
েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৫.৮৯% বৃচি প্্দয়দে । কাাঁিামাল বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ্েবেী ২ বৎসে ২০১৩-১৪ সাদল ৫৩.৪০%, ২০১৪-১৫ সাদল ১৫.২১% বৃচি এবং ২০১৫-১৬ 
সাদল ১০.২১% হ্রাস প্্দয়দে । অ্ে চেদক চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৬৯%, ২০১৪-১৫ সাদল ১.৯৩% বৃচি প্্দলও ২০১৫-১৬ 
সাদল ০.৩৫% হ্রাস প্্দয়দে । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ৮.৪১%, ২০১৪-১৫ সাদল ৯.১৩% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪.৬৭%  বৃচি প্্দয়দে ।   

 
তফগার-১.১ 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 
 

   চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                         
% 

৭৩.৫৭% ১২৬.৯৭% ৮৮.৭৮% ৬৩.৩৭% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী     % ৫.২৮% ৭.৯৭% ৭.২২% ৪.৯৩% 
অ-চশল্পজচনে বযয়             % ২৪.৩১% ৩২.৭২% ৩৩.৪৪% ২৮.৯৮% 
প্মাট বযয়                       
% 

১০৩.১৭% ১৬৭.৬৬% ১২৯.৪৪% ৯৭.২৮% 

সংদর্াচজে মলূয               % (৩.১৭%) (৬৭.৬৬%) (২৯.৪৪%) ২.৭২% 
চবক্রয়                           
% 

১০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 



                                                        সংদর্াচজে 
মূলয 
                                                                               
শ্রম বযয় 

       (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয়) 
 

 

                                     সংদর্াচজে মূলয                           ÷                           
শ্রম বযয় 
                                      প্মাট জনশচি                                                          
প্মাট জনশচি 
                                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                                   
(গড় শ্রম বযয়) 

 
ফাইতন্ডংসঃ 
 প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মলূয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক 
প্বেনদকই বুিায়। অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে 
প্বেন । প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ 
কো েদয়দে । প্রচেষ্ঠান কেৃপ ক প্রেি েদথযে চিচিদে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে সােনী-৪ এ 
প্েখ্াদনা েদয়দে । 

৪৯ 
 

সারণী-৪ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ১৬১৬.০৩ ১৮৮৫.১৩ ১৭৮৫.৪৮ ২৩৩৩.৩৪ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় (০.০৬) (০.৮৭) (০.৩৬) ০.০৩ 
সংদর্াচজে মূলয             
জনশচি               (১০২২২.১১) (১৭১৪৪৮.৩৮) (৭০২১০.৮১) ৮৭৯২.৮১ 
শ্রম বযয়                      
জনশচি ১৬৮৫১১.৯৯ ১৯৬৫৭২.৪৭ ১৯৩০২৪.৮৬ ২৭৯৪৪১.৯২ 

(টাকায়) 
 

(টাকায়) 
 



 
সােণী-৪ এ ঠাকুেগাাঁও সগুাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে 

। সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় চিচি বৎসে সে ্েবেী েটুি সালই 
ঋণাত্মক ্চেলচযে েয় এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৫১.৮৭% বৃচি প্্দয়দে । গড় শ্রম বযয় চিচি বৎসে 
২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪  সাদল ১৬.৬৫% , ২০১৪-১৫ সাদল  ১৪.৫৫%এবং ২০১৫-
১৬ সাদল ৬৫.৮৩% বৃচি প্্দয়দে । এদযদে সংদর্াচজে মূলয বৃচিে ধাোবাচেক বজায় প্েদখ্ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে উর্ধ্পগচেে প্রবণো েযাে প্িষ্টা অবযােে োখ্দে েদব র্া প্রচেষ্ঠানটিে 
জনয সু ল বদয় আনদে সোয়ো কেদব । 

 
সারণী-৫ 

উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি 

১৬৮৫১১.৯৯       
১৯৬৫৭২.৪৭ 

      
১৯৩০২৪.৮৬ 

২৭৯৪৪১.৯২ 

সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় 

(০.০৬) (০.৮৭) (০.৩৬) ০.০৩ 

শ্রম বযয়                         
সংদর্াচজে মূলয 

(১৬৪৮.৫১%) (১১৪.৬৫%) (২৭৪.৯২%) ৩১৭৮.০৭% 

 
 

সােনী-৫ এ ঠাকুেগাাঁও সুগাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 
চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে শ্রম বযয় চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
১৬.৬৫%, ২০১৩-১৪ সাদল ১৪.৫৫% ২০১৫-১৬ সাদল ৬৫.৮৩% বৃচি প্্দয়দে । আবাে সংদর্াচজে 
মূলয ও শ্রম বযদয়ে অনু্াদেে োে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাল  এবং 
২০১৪-১৫ সাদল ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৫১.৮৭% বৃচি ্ায় । অ্েচেদক শ্রম বযয় ও 
সংদর্াচজে মূদলযে অনু্াে ২০১৩-১৪ সাল এং ২০১৪-১৫ সাল ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল 
৮২৬.৫৮% বৃচি ্ায় । এ অবস্থা েদে উিেদনে জনয সংদর্াচজে মূলয বৃচি কো অেযাবশক । 

 

(%) 
 

(টাকায়) 
 



৫০ 
 

তফগার-১.২ 
                        মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
 
                                   সংদর্াচজে মূলয   
                                   স্ত্োয়ী মূলধন 
                               (মূলধন উৎ্ােনশীলো) 

 
 
 

     সংদর্াচজে মূলয                          ÷                        
স্ত্োয়ী মূলধন 
                                   পপপ পপপপপপপ                                                       
প্মাট জনশচি                           
                                 (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                           

(স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটি) 

                   
 
ফাইতন্ডংসঃ 

 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 

কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 
সারণী-৬ 

মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ৪১৯.৩৬ ৪১৭.৪৬ ৪২৩.৩২ ৪২৭.১৫ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  (০.২৩) (৩.৯৪) (১.৫৩) ০.১৭ 

(টাকায়) 
 

(টাকায়) 
 



 সংদর্াচজে মূলয         
প্মাট জনশচি (১০২২২.১১) 

(১৭১৪৪৮.৩
৮) 

(৭০২১০.৮১) ৮৭৯২.৮১ 

 স্ত্োয়ী মূলধান           
প্মাট জনশচি ৪৩৭২৮.৮৮ ৪৩৫৩০.৭৬ ৪৫৭৬৪.৩২ ৫১১৫৫.৬৯ 

 
সােণী -৬ এ ঠাকুেগাাঁও সুগাে চমদলে মূলধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ 

সােনীে েথয সমূে  চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল এবং ২০১৪-১৫ সাদল ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৭৩.৫৩% বৃচি 
প্্দয়দে । স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
০.৪৫% হ্রাস প্্দলও ২০১৪-১৫ সাদল ৪.৬৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৬.৯৮ % বৃচি প্্দয়দে । 
প্রচেষ্ঠাদন চনদয়াচজে জনশচি এবং মূলধনদক  েযো্ূণপ ও  কার্পকেিাদব বযবোদেে মাধযদম 
সংদর্াচজে মূলয বৃচি ্ূবপক শ্রম উৎ্ােনশীলো ও মূলধন উৎ্ােনশীলো বৃচি কো প্রদয়াজন । 

                      
      



১১ 
                      

 তফগার-১.৩ 
                             প্রচ টিচবচলটি অনু্াে 
 

অ্াদেটিং প্রচ ট 
স্থায়ী মূলধন 
(প্রচ টিচবচলটি) 

 
 
 

                   অ্াদেটিং প্রচ ট                                                              
চবক্রয়  
                        চবক্রয়                                    X                            
স্ত্োয়ী মূলধন 
                (অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন)                            
(মূলধন টাণপওিাে) 

                         
ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 
                                                                                                         

সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ৪৩.৬৭ ৪৩.৬৭ ৫৩.৬৪ ৫৮.০০ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয 
টাকায়) 

(১৭৫৭.৭৩) (৩৫৭২.৯৯) (২৪৮৮.৫৭) (২৩১৭.৯২) 



অ্াদেটিং প্রচ ট                     
স্ত্োয়ী মূলধন               
% 

(৪১৯.১৫%) (৮৫৫.৮৯%) (৫৮৭.৮৭%) (৫৪২.৬৫) 

অ্াদেটিং প্রচ ট             
% 
চবক্রয় 

(৫৬.৮৩%) (১৪৭.০৩%) (১১২.৮১%) (৮৫.৯৪%) 

চবক্রয়            
স্ত্োয়ী মূলধন ৭.৩৮ ৫.৮২ ৫.২১ ৬.৩১ 

 
 
সােণী-৭ এ ঠাকুেগাাঁও সুগাে চমদলে প্রচ টিচবচলটি চনরু্ন কো েদয়দে । এ সােনী চবদেষদণ 

প্েখ্া র্ায় প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট, প্রচ টিচবচলটি এবং পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপপ 
প্যদে সবকটি সালই ঋণাত্বক অবস্থা ্চেলচযে েদয়দে । মূলধন টানপওিাদেে প্যদে চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২১.০৭%, ২০১৪-১৫ সাদল ২৯.৩৪% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
১৪.৩৮% হ্রাস প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিদক লািজনক প্রচেষ্ঠাদন ্চেনে কেদে েদল অ্াদেটিং প্রচ ট 
মাচজপ ন ও মলূধন টানপওিাে বৃচি কো আবশযক । 

 

 
 



 
৫২ 
 

ফতরদিরু সুগার তেলস্ তলতেবটড 
মধুখ্ালী,  চেে্ুে 

 
প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ  

 

 চেে্ুে সুগাে চমলটি  চেে্ুে  প্জলাে মধুখ্ালী উ্দজলায় অবচস্থে । উি প্রচেষ্ঠানটি 
১৯৭৩ সাদল প্রচেচষ্ঠে েদলও বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৭৬-৭৭ সাদল । প্রচেষ্ঠানটিে 
২০১২-১৩ সাদল প্মাট স্থায়ী সম্পচিে মূলয চেল ৪০৮.৪৯ লয টাকা এবং চনদয়াচজে জনবল ৯৭৩ জন 
। প্রচেষ্ঠানটিে উৎ্াচেে দ্রবয েদে  প্ল্যাদন্টশন প্োয়াইট সুগাে এবং অ্চিে দ্রবয েল চিটাগুড়। 
কাাঁিামাল চেদসদব বযবহৃে েয় আাঁখ্ । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে চিচনে উৎ্ােন লযযমাো চেল 
৬৯.৩০ লয প্কচজ এবং চিটাগুড় উৎ্ােন লযযমাো চেল ৩৯.৯০ লয প্কচজ। উি প্রচেষ্ঠানটি 
২০১২-১৩ সাদল সেকােী প্কাষাগাদে ১০.২৪ লয টাকা চবচিন্ন কে ্চেদশাধ কদে ।  

সােণী-১ 
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয 
টাকায়) 

৩৫৪১.৯০ ৪৪৬৬.০৮ ৩৩৫১.৯৪ ৩৭৭৪.৫২ 

কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

৩৩৬০.২৬ ৪৪৬৮.১৭ ৩৯৬৯.৩০ ২৮৪২.৬৫ 

সংদর্াচজে মূলয  (লয টাকায়) ১৮১.৬৪ (২.০৯) (৬১৭.৩৬) ৯৩১.৮৭ 
        

 সােণী -১ এ  চেে্ুে সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরু্ন কো েদয়দে । এ সােণী 
্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে মূদলযে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু সাদল 
ঋণাত্মক ্চেলচযে েদলও ২০১১৫-১৬ সাদল ৪১৩.০৩% বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক  কাাঁিামাল ও 
অনযানয খ্েদিে োে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩২.৯৭%, ২০১৪-১৫ সাদল ১৮.১২% 
বৃচি প্্দলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৫.৪০% কমাদে সযম েদয়দে। ্যান্তদে , চবক্রয় ও অনযানয 
আদয়েদযদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২৬.০৯ % বৃচি ২০১৪-১৫ সাদল ৫.৩৬% 
হ্রাস এবং ২০১৫-১৬ সাদল আবাে ৬.৫৭% বৃচি প্্দয়দে।  ধাোবাচেকিাদব কাাঁিামাল বযয় প্োধ  
কো প্রদয়াজন ।   



 
                       তফগার-১.০ 

                                 শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 

       সংদর্াচজে মূলয 
      শ্রচমদকে সংখ্যা 

                 (শ্রম উৎ্ােনশীলো ) 
     
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                               
×                     চবক্রয় 
                                          চবক্রয়                                                         
প্মাট জনশচি 
                                  (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                             
(জনপ্রচে চবক্রয় ) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 
 

শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 
চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।   

 
৫৩ 
 

সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ৮৪৯ ৯২৫ ৮৪৯ ৬৮৪ 
সংদর্াচজে মূলয      
জনশচি   ২১৩৯৪.৫৮ (২২৫.৯৫) (৭২৭১৬.১৪) ১৩৬২৩৮.৩০ 
সংদর্াচজে মূলয     
চবক্রয়  ৫.১৩ (০.০৫) (১৮.৪২) ২৪.৬৯ 

(টাকায়) 

(%) 

(টাকায়) 



চবক্রয়                    
প্মাট জনশচি  ৪১৭১৮৪.৯২ ৪৮২৮১৯.৪৬ ৩৯৪৮১০.৩৭ ৫৫১৮৩০.৪১ 

 
সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােণী ্র্পদবযদণ 

প্রেীয়মান েয় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী উিয় বৎসেই 
ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৫৩৬.৭৬% বৃচি কেদে সযম েদয়দে । অ্েচেদক, সংদর্াচজে মূদলয 
মাচজপ দনে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৫.১৮% এবং ২০১২-১৩ 
সাদল ২৩.৫৫% হ্রাস প্্দয়দে আবাে ২০১৫-১৬ সাদল ১৯.৫৬% বৃচি প্্দয়দে। ্যান্তদে , জনপ্রচে 
চবক্রয় চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল  ১৫.৭৩%বৃচি প্্দলও  ২০১৪-১৫ 
সাদল ৫.৩৬% হ্রাস প্্দয়দে  আবাে ২০১৫-১৬ সাদল ৩২.২৭% বৃচি প্্দয়দে।  

 
সারণী-৩  

চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  
 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                           
% 

৭৯.১২% ৮২.১৮% ৯৬.৬৬% ৫৭.২৭% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী       
% 

৫.৩৫% ৫.৬৬% ৬.৩৫% ৪.৩৩% 

অ-চশল্পজচনে বযয়                
% 

১০.৪০% ১২.২১% ১৫.৪১% ১৩.৭১% 

প্মাট বযয়                           
% 

৯৪.৮৭% ১০০.০৫% ১১৮.৪২% ৩৫.৩১% 

সংদর্াচজে মূলয                   
% 

৫.১৩% (০.০৫%) (১৮.৪২%) ২৪.৬৯% 

চবক্রয়                               
% 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 
সােণী-৩ এ  চেে্ুে সুগাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয 

খ্েদিে শেকো োে চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী ্র্পদবযদণ প্রেীয়মান েয়  প্র্,  চেে্ুে সুগাে 
চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে ঋনাত্মক েদলও 
২০১৫-১৬ সাদল ১৯.৫৬ % বৃচি প্্দয়দে । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 



েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ১.৮২% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৫.০১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩.৩১% হ্রাস 
প্্দয়দে । অ্েচেদক, কাাঁিামাল বযদয়ে োে ২০১২-১৩ সাদল েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩.০৫%  এবং 
২০১৪-১৫ সাদল ১৭.৫৩% বৃচি  এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২১.৮৫% হ্রাস প্্দয়দে । আবাে চবেযুৎ ও 
অনযানয জ্বালানী বযদয়ে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ০.৩১%, ২০১৪-১৫ সাদল 
১.৩১% বৃচি  এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১.০২% হ্রাস প্্দয়দে ।  
 

 
 
৫৪ 
 

                  তফগার-১.১ 
                            প্রচেদর্াচগো শ্রম বযদয়ে  অনু্াে 
 

সংদর্াচজে মূলয 
 শ্রম বযয়        

         (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয় ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                        ÷                          
পপপপ পপপপ 
                                      প্মাট জনশচি                                                    
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎপপপপপপপপপ )                                         
(পপ পপপপ পপপপ ) 
 ফাইতন্ডংসঃ 

 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মূলয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক প্বেনদকই 

বুিায়  অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে প্বেন । 
প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ কো 
েদয়দে ।  

 
সারণী-৪ 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 



 

চববেন 
বৎসে  

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ১৯৮২.২২ ২১০০.০৩ ২০৫৭.৪৯ ৪৮৮৮.০৮ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ০.০৯ ০.০০ (০.৩০) ০.১৯ 
সংদর্াচজে মূলয             
জনশচি               ২১৩৯৪.৫৮ (২২৫.৯৫) (৭২৭১৬.১৪) ১৩৬২৩৮.৩০ 
শ্রম বযয়                      
জনশচি ২৩৩৪৭৭.০৩ ২২৭০৩০.২৭ ২৪২৩৪২.৭৬ ৭১৪৬৩১.৫৮ 

 
 
সােণী-৪ এ  চেে্ুে সগুাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে 

। সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াদেে প্যদে  চিচি বৎসদেে 
েুলনায় ্েবেী বৎসে অথপাৎ ২০১২-১৩ সাদল ১০১.০৯%, ২০১৩-১৪ সাদল ৪২৭.৪৫% হ্রাস এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ১০৮.০৫% বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক গড় শ্রম বযয় ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ২.৭৬% হ্রাস ২০১৪-১৫ সাদল ৩.৮০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২০৬.০৮% বৃচি 
প্্দয়দে । এদযদে সংদর্াচজে মূদলযে ্চেমান আদো বৃচি ্ূবপক প্রচেদর্াচগো মূলক শ্রম বযদয়ে 
ঊর্ধ্পগচেে প্রবণো  েজায় োখ্াে  প্িষ্টা অবযােে োখ্দে েদব র্া প্রচেষ্ঠানটিে জনয সু ল বদয় 
আনদে সোয়ো কেদব । 

(টাকায়) 

(টাকায়) 



 
৫৫ 
 
 

সারণী-৫ 
উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ২৩৩৪৭৭.০৩ ২২৭০৩০.২৭ ২৪২৩৪২.৭৬ ৭১৪৬৩১.৫৮ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ০.০৯ ০.০০ (০.৩০) ০.১৯ 
শ্রম বযয়                
সংদর্াচজে মূলয ১০৯১.২৬% (১০০৪৭৯.৯০%) (৩৩৩.২৭%) ৫২৪.৫৫% 

 
 
সােনী-৫ এ  চেে্ুে সগুাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে গড় শ্রমবযদয়ে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
২.৭৬% হ্রাস এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩.৮০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২০৬.০৮% বৃচি প্্দয়দে । শ্রম 
বযয় ও সংদর্াচজে মূদলযে অনু্াদেে োে চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে 
ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৫৬৬.৭৫% হ্রাস প্্দয়দে ।  

 

                  তফগার-১.১ 
                          পপপপপ পপপপপপপপপপপপ অনু্াে 

   সংদর্াচজে মূলয 
     পপপপপপ পপপপপ        

           (পপপপপ পপপপপপপপপপপ ) 
 
 
                                     সংদর্াচজে মূলয                        ÷                       
পপপপপপ পপপপপ 

(টাকায়) 

(%) 



                                      প্মাট জনশচি                                                    
প্মাট জনশচি 
                                  (শ্রম উৎপপপপপপপপপ )                                  
(পপপপপপ পপপপপপপ পপপপপপপপপ ) 
 

ফাইতন্ডংসঃ 
 

মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 
কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  
 

 



 
৫৬ 
 

সারণী-৬ 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ৪০৮.৪৯ ৫২৮.৮৫ ৫৩১.২৫ ৫৮৩.৪৪ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  ০.৪৪ (০.০০) (১.১৬) ১.৬০ 
 সংদর্াচজে মূলয         
প্মাট জনশচি ২১৩৯৪.৫৮ (২২৫.৯৫) (৭২৭১৬.১৪) ১৩৬২৩৮.৩

০ 
 স্ত্োয়ী মূলধান           
প্মাট জনশচি ৪৮১১৪.২৫ ৫৭১৭২.৯৭ ৬২৫৭৩.৬২ ৮৫২৯৮.২৫ 

 
সােণী -৬ এ  চেে্ুে সুগাে চমদলে মলূধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী 

্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্,  মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু 
বৎসেই ঋণাত্মক আবাে ২০১৫-১৬ সাদল ২৫৯.১৯ % বৃচি প্্দয়দে । ্যান্তদে , স্থায়ী মূলধদনে 
ইনদটনচসটিে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন বৎসে ২০১৩-১৪ সাদল ১৮.৮৩% , 
২০১৪-১৫ সাদল ৩০.০৫ % এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৭৭.২৮% বৃচি প্্দয়দে ।                                                          

 
     

                 তফগার-১.১ 
                                পপপপপপপপপপপপপ অনু্াে 
 

    পপপপপপপপ পপপপপপ 
  পপপপপপ পপপপপ        

                (পপপপপপপপপপপপপ ) 
 
 
                                    পপপপপপপপ পপপপপপ                        
×                             পপপপপপ                                                          

(টাকায়) 

(টাকায়) 



                                  পপপপপপ                                                         
পপপপপপ পপপপপ                                                   
                     (পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপ )                                         
(পপপপপ পপপপপপপপপ ) 

 
ফাইতন্ডংসঃ 

 
প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ ােদক বুিাদনা েদয়দে 

। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 
 



 
৫৭ 

 
সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি  

 

চববেন 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ৫০.৯২ ৪৯.২২ ৫৫.২২ ৪৫.০৮ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয টাকায়) (১৮৫১.৫০) (২১৫১.৩৪) (২৭৩০.০৭) (৪০০১.২৯) 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
স্ত্োয়ী মূলধন (৪৫৩.২৫) (৪০৬.৮০%) (৫১৩.৯০%) (৬৮৫.৮১%) 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
চবক্রয় (৫২.২৭%) (৪৮.১৭%) (৮১.৪৫%) (১০৬.০১%) 
চবক্রয়            
স্ত্োয়ী মূলধন ৮.৬৭ ৮.৪৪ ৬.৩১ ৬.৪৭ 

 

সােণী-৭ এ প্রচেষ্ঠানটিে প্রচ টিচবচলটি চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী চবদেষদণ প্েখ্া র্ায় 
প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট , প্রচ টিচবচলটি এবং পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপপ প্যদে 
সবকটি সালই ঋণাত্মক অবস্থা ্চেলচযে েদয়দে ।  ্যান্তদে  মূলধন টানপওিাদেে প্যদে  সমীযা 
সমদয় অথপাৎ ২০১৩-১৪ সাদল ২.৬০% এবং ২০১৪-১৫ সাদল  ২৭.২৩% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
২৫.৩০%  হ্রাস প্্দয়দে। চবক্রয়লব্ধ আয় বৃচিে মাধযদম অ্াদেটিং প্রচ ট  ও প্রচ টিচবচলটি বৃচি কো 
প্রদয়াজন। 

 
 

 
 

(%) 

(%) 

(টাকায়) 



৫৮ 
 

িঞ্চগড় সুগার তেলস্ তলতেবটড 
              ্ঞ্চগড় 
 

প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ  
 

্ঞ্চগড় সুগাে চমলটি ্ঞ্চগড় প্জলায় অবচস্থে । উি প্রচেষ্ঠানটি ১৯৬৫-৬৯ সাদল প্রচেচষ্ঠে 
েদলও বাচণচজযক িাদব উৎ্ােন শুরু কদে ১৯৬৯-৭০ সাদল । প্রচেষ্ঠানটিে ২০১২-১৩ সাদল প্মাট 
স্থায়ী সম্পচিে মূলয চেল ১৭২.৭০ লয টাকা এবং  চনদয়াচজে জনবল ৯৫৩ জন । প্রচেষ্ঠানটিে 
উৎ্াচেে দ্রবয েদে প্ল্যাদন্টশন প্োয়াইট সুগাে এবং অ্চিে দ্রবয েল চিটাগুড় বযাগাস, প্প্রসমাডপ  । 
কাাঁিামাল চেদসদব আাঁখ্ বযবহৃে েয় । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে চিচন উৎ্ােন লযযমাো চেল 
৭০০০ প্ম : টন  এবং চিটাগুড় উৎ্ােন লযযমাো ১৯০০.০০ প্ম : টন ।  

 
 

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

৫৯ 
 

সােণী-১ 
  সংদর্াচজে মূদলয উ্াি 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয 
টাকায়) 

১২৩৭.৩২ ২১৫৬.৪৪ ১৩০৩.৪৩ ২০৩১.৭০ 

কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

২১৮৫.৬৮ ২৯০২.৬৫ ১৯৪৫.৭০ ১৭৮২.৭৮ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়) (৯৪৮.৩৬) (৭৪৬.২১) (৬৪২.২৭) ২৪৮.৯২ 
 
সােণী -১ এ ্ঞ্চগড় সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরূ্ন কো েদয়দে । এ সােণী 

্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে মূদলযে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু সাদল 
ঋনাত্মক ্চেলচযে েদলও ২০১১৫-১৬ সাদল ১২৬.২৫% বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক  কাাঁিামাল ও 
অনযানয খ্েদিে োে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩২.৮০% বৃচি, ২০১৪-১৫ সাদল 



১০.৯৮%. ২০১৫-১৬ সাদল ১৮.৪৩% কমাদে সযম েদয়দে। ্যান্তদে , চবক্রয় ও অনযানয 
আদয়েদযদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৭৪.২৮%, ২০১৪-১৫ সাদল ০৫.৩৪% এবং 
২০১৫-১৬ সাদল আবাে ৬৪.২০%  বৃচি প্্দয়দে ।  চবক্রয়লব্দ আয় বৃচিে মাধযদম কাাঁিামাল ও 
অনযানয খ্েদিে োে আদো হ্রাস ্ূবপক সংদর্াচজে মূলয ধাোবাচেকিাদব বচৃি কো সম্ভব । 

              
  তফগার-১.০ 

                           শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
    সংদর্াচজে মূলয 

     শ্রচমদকে সংখ্যা 
                                                               (শ্রম 
উৎ্ােনশীলো ) 
 

 
                                        সংদর্াচজে মূদলয                    X                          
চবক্রয় 
                                                 চবক্রয়                                                
প্মাট জনশচি  
                                  (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                         
(জনপ্রচে চবক্রয় ) 
                        

 াইচন্ডংসঃ 
 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা অনু্াদে 

চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি ্িচে র্া 
সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  



           ৬০ 
 

           সারণী-২ 
        শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ৯৫৩ ৭২৪ ৬৩৪ ৫৬৫ 
সংদর্াচজে মূলয      
    জনশচি   (৯৯৫১৩.১২) 

(১০৩০৬৭.৬৮
) 

(১০১৩০৪.৪২
) 

৪৪০৫৬.৬৪ 

সংদর্াচজে মূলয     %             
চবক্রয়  (৭৬.৬৫) (৩৪.৬০) (৪৯.২৮) ১২.২৫ 

চবক্রয়                    
প্মাট জনশচি  ১২৯৮৩৪.২১ ২৯৭৮৫০.৮৩ ২০৫৫৮৮.৩

৩ ৩৫৯৫৯২.৯২ 

 
সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােণী ্র্পদবযদণ 

প্রেীয়মান েয় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী উিয় বৎসেই 
ঋণাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৪৪.২৭% বৃচি কেদে সযম েদয়দে । অ্েচেদক, সংদর্াচজে মূদলয 
মাচজপ দনে প্যদে চিচি বৎসদেে  েুলনায় ্েবেী উিয় বৎসেই ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল 
৮৮.৯০% বৃচি প্্দয়দে। ্যান্তদে , জনপ্রচে চবক্রয় চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-
১৪ সাদল  ১২৯.৪১%, ২০১৪-১৫ সাদল ৫৮.৩৫% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৭৬.৯৬% বৃচি প্্দয়দে  । 

 
       সারণী-৩ 

চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে   
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                        

% ১২৪.৩৯ ১১০.৩৯% ১১৬.৭০% ৬৫.৬০% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী    
% ১৩.৬০ ৯.৩৩% ১১.২৯% ৭.০৪% 

অ-চশল্পজচনে বযয়            
% 

২০.৬৫ ১৪.৮৮% ২১.২৯% ১৫.১১% 



 
সােণী-৩ এ ্ঞ্চগড় সগুাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে 

শেকো োে  চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী ্র্পদবযদণ প্রেীয়মান েয়  প্র্, ্ঞ্চগড় সুগাে চমদলে 
চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূদলযে প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু সাদল ঋনাত্মক 
্চেলচযে েদলও ২০১১৫-১৬ সাদল ১২৬.২৫% বৃচি প্্দয়দে  । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি 
বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৫.৭৭% হ্রাস  ২০১৪-১৫ সাদল ০.৬৪% বৃচি এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৫.৫৪% হ্রাস প্্দয়দে । অ্েচেদক, কাাঁিামাল বযদয়ে োে ২০১২-১৩ সাদল েুলনায় 
২০১৩-১৪ সাদল ৩২.০০%, ২০১৪-১৫ সাদল ২৫.৬৯% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৭৬.৮০% হ্রাস প্্দয়দে 
। আবাে চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী বযদয়ে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৪.২৭%, 
২০১৪-১৫ সাদল ২.৩২%  এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৬.৫৭% হ্রাস  প্্দয়দে ।  

প্মাট বযয়                       
% ১৭৬.৬৫ ১৩৪.৬০% ১৪৯.২৮% ৮৭.৭৫% 

সংদর্াচজে মূলয               
% (৭৬.৬৫) (৩৪.৬০%) (৪৯.২৮%) ১২.২৫% 

চবক্রয়                           
% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০ ১০০.০০% 



 
৬১ 

 
তফগার-১.১ 

প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 
                                                  

সংদর্াচজে মূলয 
                                                                          শ্রম 
বযয় 

     (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয়) 
 

 

                                     সংদর্াচজে মূলয                                                            
শ্রম বযয় 
                                      প্মাট জনশচি                           ÷                             
প্মাট জনশচি 
                                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                                     
(গড় শ্রম বযয়) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 
 প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মলূয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক 
প্বেনদকই বুিায়। অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে 
প্বেন । প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ 
কো েদয়দে । প্রচেষ্ঠান কেৃপ ক প্রেি েদথযে চিচিদে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে সােনী-৪ এ 
প্েখ্াদনা েদয়দে । 
 

সারণী-৪ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ১৪১১.৯৬ ১৬২৯.১০ ১৪৮৯.১০ ১৬৫১.০৮ 
সংদর্াচজে মূলয (০.৬৭) (০.৪৬) (০.৪৩) ০.১৫ 



শ্রম বযয় 
সংদর্াচজে মূলয                                    
জনশচি               (৯৯৫১৩.১২) (১০৩০৬৭.৬৮) ১০১৩০৪.৪২ ৪৪০৫৬.৬৪ 
শ্রম বযয়                                      
প্মাট জনশচি ১৪৮১৫৯.৫০ ২২৫০১৩.৮১ ২৩৪৮৭৩.৮২ ২৯২২২৬.৫৫ 

 
সােণী-৪ এ ্ঞ্চগড় সুগাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমলূক শ্রম বযদয়ে অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে । 

সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াদেে প্যদে  চিচি বেে ২০১২-
১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বৎসে ঋনাত্মক ্চেলচযে েয় এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১২২.৪৫% হ্রাস 
্ায়  । অ্েচেদক গড় শ্রম বযয় ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৫১.৮৭%, ২০১৪-১৫ 
সাদল ৫৮.৫৩% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৯৭.২৪% বৃচি প্্দয়দে । এদযদে সংদর্াচজে মূদলযে ্চেমান 
আদো বৃচি ্ূবপক প্রচেদর্াচগো মূলক শ্রম বযদয়ে ঊর্ধ্পগচেে  বজায় োখ্াে প্িষ্টা অবযােে োখ্দে েদব 
র্া প্রচেষ্ঠানটিে জনয স ুল বদয় আনদে সোয়ো কেদব । 

(টাকা
য়) 
 
(টাকায়) 



 
৬২ 
 

সারণী-৫ 
উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি 

১৪৮১৫৯.৫০ ২২৫০১৩.৮১ ২৩৪৮৭৩.৮২ ২৯২২২৬.৫৫ 

সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় 

(০.৬৭) (০.৪৩) (০.৪৩) ০.১৫ 

শ্রম বযয়                            
সংদর্াচজে মূলয 

(১৪৮.৮৮) (২৩১.৮৫) (২৩১.৮৫%) ৬৬৩.৩০% 

 
 
সােনী-৫ এ ্ঞ্চগড় সগুাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 

চবদেষদণ  প্েখ্া র্ায় প্র্, প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে গড় শ্রমবযদয়ে প্যদে  চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ্েবেী েইু বৎসে ঋনাত্মক ্চেলচযে েয় এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৯৭.২৪% হ্রাস ্ায়  । শ্রম 
বযয় ও সংদর্াচজে মূদলযে অনু্াদেে োে চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু বেে 
ঋনাত্মক েদলও ২০১৫-১৬ সাদল ৮.১২% বৃচি প্্দয়দে ।    

 
  

তফগার-১.২ 

                        মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
                                 

 সংদর্াচজে মূলয 
                                   স্ত্োয়ী মূলধন 
                              (মূলধন উৎ্ােনশীলো) 

 
 
 

 (টাকায়) 
 

 (%) 



     সংদর্াচজে মূলয                       ÷                        
স্ত্োয়ী মূলধন 
                                   পপপ পপপপপপপ                                                       
প্মাট জনশচি                           
                               (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                         

(স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটি) 

                   
 
ফাইতন্ডংসঃ 

 

মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 
কদে শ্রম  উৎ্ােনীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মূলধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 



 
৬৩ 
 

সারণী-৬ 
মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ১২৭.৭০ ২২৮.৫৮ ৩৪৩.১৩ ৩১১.৯৩ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  (৭.৪৩) (৩.২৬) (১.৮৭) ০.৮০ 
 সংদর্াচজে মূলয         
প্মাট জনশচি (৯৯৫১৩.১২) 

(১০৩০৬৭.৬
৮) 

(১০১৩০৪.৪২
) 

৪৪০৫৬.৬৪ 

 স্ত্োয়ী মূলধান          
প্মাট জনশচি ১৩৩৯৯.৭৯ ৩১৫৭১.৮২ ৫৪১২১.৪৫ ৫৫২০৮.৮৫ 

 
সােণী -৬ এ ্ঞ্চগড় সুগাে চমদলে মূলধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােনী 

্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্,  মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী েইু 
বৎসেই ঋণাত্মক আবাে ২০১৫-১৬ সাদল ১১০.৭৫ % বৃচি প্্দয়দে । ্যান্তদে , স্থায়ী মূলধদনে 
ইনদটনচসটিে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন বৎসে ২০১৩-১৪ সাদল ১৩৫.৬১% , 
২০১৪-১৫ সাদল ৩০৩.৯০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩১২.০১% হ্রাস প্্দয়দে ।                                                           

                      
                          
                         তফগার-১.৩ 

                              প্রচ টিচবচলটি অনু্াে 
 
অ্াদেটিং প্রচ ট 
স্থায়ী মূলধন 
(প্রচ টিচবচলটি) 

 
 
 

                   অ্াদেটিং প্রচ ট                                                                       
চবক্রয়  

 
(টাকায়) 
 

 
(টাকায়) 
 



                        চবক্রয়                                           X                               
স্ত্োয়ী মূলধন 
              (অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন)                 (মূলধন 
টাণপওিাে) 
 

ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে । প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে সােনী-৭ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 



৬৪ 
 

সারণী-৭ 
প্রচ টিচবচলটি  

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ২২.৫৭ ২৮.৯৯ ৫৯.২৯ ৬০.৯৬ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয 
টাকায়) 

(২৩৮২.৮৯) (২৪০৪.৩০) (২১৯০.৬৬) (১৪৬৩.১২) 

অ্াদেটিং প্রচ ট       
স্ত্োয়ী মূলধন (১৮৬৬.০১) (১০৫১.৮৪%) (৬৩৮.৪৩%) (৪৬৯.০৫%) 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
চবক্রয় (১৯২.৫৮) (১১১.৪৯%) (১৬৮.০৭%) (৭২.০১%) 
চবক্রয়            
স্ত্োয়ী মূলধন ৯.৬৯ ৯.৪৩ ৩.৮০ ৬.৫১ 

 
 
সােণী-৭ এ ্ঞ্চগড় সুগাে চমদলে প্রচ টিচবচলটি চনরু্ন কো েদয়দে । এ সােনী চবদেষদণ প্েখ্া 

র্ায় প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট, প্রচ টিচবচলটি এবং পপপপপপপপ পপপপপপ পপপপপপপপপ 
প্যদে সবকটি সালই ঋণাত্মক অবস্থা ্চেলচযে েদয়দে । ্যান্তদে  মূলধন টানপওিাদেেদযদে  সমীযা 
সমদয় অথপাৎ ২০১৩-১৪ সাদল ২.৬৩%, ২০১৪-১৫ সাদল  ৬০.৮০% , ২০১৫-১৬ সাদল ৩২.৭৮% 
হ্রাস প্্দয়দে ।  চবক্রয়লব্ধ আয় বৃচিে মাধযদম অ্াদেটিং প্রচ ট  ও প্রচ টিচবচলটি বৃচি কো 
প্রদয়াজন।  

 
 

 (%) 
 

 (%) 
 

(টাকায়) 



 
৬৫ 
 

মকরু এন্ড মকাম্পানী (বাংলাবদশ)  তলতেবটড 
েশপনা, িুয়াডাংগা,  

প্রতিষ্ঠান িতরতচতিঃ  
 

প্করু এন্ড প্কাম্পানী (বাংলাদেশ) চলচমদটড িুয়াডাংগা প্জলাে োমুড়হুো উ্-প্জলাে েশপনায় 
অবচস্থে। প্রচেষ্ঠানটি ১৯৩৮ সাদল প্রচেচষ্ঠে েদলও একই সাদল বাচণচজযকিাদব উৎ্ােন শুরু কদে । 
প্রচেষ্ঠাদনে ২০১২-১৩ সাদল প্মাট স্থায়ী সম্পদেে মূলয েদে ১২০৫.২১ লয টাকা এবং চনদয়াচজে 
জনশচি ১২২০ জন । প্রচেষ্ঠানটিে প্রধান উৎ্াচেে দ্রবয েল চিচন, প্েকটি াইন্ড-৬ ও চিদনিাজপ  
চিচেট এবং প্েশী ও চবদেশী মে ও  চিদনগাে । উৎ্াচেে অ্চিে দ্রবযগুদলা েল চিটাগুড়, প্প্রসমাডপ  
এবং বযাগাস । কাাঁিামাল চেদসদব বযবহৃে েয় আাঁখ্ । ২০১২-১৩ সাদল প্রচেষ্ঠানটিে চিচেট উৎ্ােন 
লযয মাো চেল ৫০.০০ লয চলটাে । উি প্রচেষ্ঠানটি ২০১২-১৩ সাদল ৭৮১৫.১৭ লয টাকা চবচিন্ন 
কে বাবে সেকােী খ্াদে জমা প্েয় । 

 

 
 

সারণী-১ 
সংদর্াচজে মূদলয উ্াি 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চবক্রয় ও অনযানয আয় (লয টাকায়) ২২৪২৬.৬৭ ২২১২৫.৩০ ২১৫০৭.৯২ ২১৬৩১.৬৮ 



কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েি (লয 
টাকায়) 

৪৬৫১.৬৫ ৩৮৫০.৯২ ৩৮৬৩.৫৮ ৩৭৯১.৭২ 

সংদর্াচজে মূলয (লয টাকায়) ১৭৭৭৫.০২ ১৮২৭৪.৩৮ ১৭৬৪৪.৩৪ ১৭৮৩৯.৯৬ 
         

 সােণী -১ এ প্করু এন্ড প্কাম্পানী (বাংলাদেশ) সুগাে চমদলে সংদর্াচজে মূলয চনরূ্ন কো 
েদয়দে । এ সােণী ্র্পাদলািনায় প্েখ্া র্ায় প্র্, সংদর্াচজে মূদলযে প্যদে চিচি বৎসে ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৮১% বৃচি ২০১৩-১৪ সাদল ০.৭৪% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
০.৩৭% বৃচি প্্দয়দে। অ্েচেদক, চবক্রয় ও অনযানয আদয়েদযদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-
১৪ সাদল ১.৩৪%, ২০১৪-১৫ সাদল ৪.১০%এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩.৫৪% হ্রাস প্্দয়দে। কাাঁিামাল 
অনযানয খ্েদিে ্চেমান ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪সাদল ১৭.২১%, ২০১৪-১৫ সাদল 
১৬.৯৪% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১৮.৪৯% হ্রাস প্্দয়দে ।  



৬৬ 
 

               তফগার-১.০ 
                           শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 
 

    সংদর্াচজে মূলয 
     শ্রচমদকে সংখ্যা 

                                                               (শ্রম 
উৎ্ােনশীলো ) 
 

 
                                          সংদর্াচজে মূদলয                                               
চবক্রয় 
                                                 চবক্রয়                   X                          
প্মাট জনশচি 
                               (সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন )                               
(জনপ্রচে চবক্রয় )                             
 াইচন্ডংসঃ  

 শ্রম উৎ্ােনশীলো অথবা জনপ্রচে সংদর্াচজে মূলয দ্বাো েুলনামূলক শ্রচমক সংখ্যা 
অনু্াদে চশল্প প্রচেষ্ঠাদনে সম্পে সৃচষ্টে সামপথযদক বুিায় । এটি উৎ্ােনশীলো ্চেমাদ্ে একটি 
্িচে র্া সংদর্াচজে মূদলযে মাচজপ ন এবং জনপ্রচে চবক্রয় দ্বাো প্রিাচবে, র্া চ গাে ১.০ এ প্েখ্াদনা 
েদয়দে ।  
  

সারণী-২ 
শ্রম উৎ্ােনশীলো অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
জনশচি (সংখ্যা) ১২২০ ১২০৫ ১১১০ ৯৭৯ 
সংদর্াচজে মূলয                         
    জনশচি   ১৪৫৬৯৬৮.৮৫ ১৫১৬৫৪৬.০৬ ১৫৮৯৫৮০.১

৮ 
১৮২২২৬৩.৫

৩ 
সংদর্াচজে মূলয                              
চবক্রয়  ৭৯.২৬ ৮২.৫৯ ৮২.০৪ ৮২.৪৭ 

টাকায়
য় 

(%) 



চবক্রয়                   
প্মাট জনশচি  ১৮৩৮২৫১.৬৪ ১৮৩৬১২৪.৪৮ ১৯৩৭৬৫০.৪৫ ২২০৯৫৬৮.৯৫ 

 
 

সােণী-২ এ প্রচেষ্ঠানটিে শ্রম উৎ্ােনশীলো চবদেষণ কো েদয়দে । এ সােণী ্র্পদবযদণ 
প্রেীয়মান েয় প্র্, শ্রম উৎ্ােনশীলো প্যদে  ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৪.০৯%, 
২০১৪-১৫ সাদল ৯.১০% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২৫.০৭% বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক, সংদর্াচজে মূদলয 
মাচজপ দনে প্যদে চিচি বৎসদেে  েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩.৩৪%, ২০১৪-১৫ সাদল ২.৭৮ এবং 
২০১৫-১৬ সাদল ৩.২১% বৃচি প্্দয়দে। ্যান্তদে , জনপ্রচে চবক্রয় চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল  ০.১২% কমদলও  ২০১৪-১৫ সাদল ৫.৪১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ২০.২০% 
বৃচি প্্দয়দে  ।  

  

টট

টটট

ট 



৬৭ 
 

সারণী-৩ 
চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  
 

 
সােণী-৩ এ প্করু এন্ড প্কাম্পানী (বাংলাদেশ)  সুগাে চমদলে চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয, 

কাাঁিামাল ও অনযানয খ্েদিে শেকো োে  চবদেষণ কো েদয়দে এ সােনী ্র্পদবযদণ প্রেীয়মান েয়  
প্র্, চবক্রয় চেদসদব সংদর্াচজে মূলয ২০১২-২০১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৩.৩৪%, ২০১৪-১৫ 
সাদল ২.৭৮% এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩.২১ % বৃচি প্্দয়দে । অচশল্পজচনে বযদয়ে প্যদে চিচি বৎসে 
২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ০.১৩%, ২০১৪-১৫ সাদল ০.১১% এবং ২০১৫-১৬ সাদল 
১.০২% বৃচি প্্দয়দে । অ্েচেদক, কাাঁিামাল বযদয়ে োে ২০১২-১৩ সাদল েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল 
৩.৬৩%  এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৩.৫১%  এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৪.২৮% হ্রাস প্্দয়দে । আবাে 
চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী বযদয়ে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ০.১৭%, ২০১৪-
১৫ সাদল ০.৬২%  এবং ২০১৫-১৬ সাদল ১.০২% বৃচি  প্্দয়দে ।  

 
তফগার-১.১ 

      প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 
 

   চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
কাাঁিামাল                            
% 

১১.৫৫% ৭.৯১% ৮.০৪% ৭.২৭% 

চবেযুৎ ও অনযানয জ্বালানী        
% 

৬.২১% ৬.৩৮% ৬.৮৩% ৬.২৫% 

অ-চশল্পজচনে বযয়                
% 

২.৯৮% ৩.১১% ৩.০৯% ৪.০০% 

প্মাট বযয়                           
% 

২০.৭৪% ১৭.৪১% ১৭.৯৬% ১৭.৫৩% 

সংদর্াচজে মূলয                   
% 

৭৯.২৬% ৮২.৫৯% ৮২.০৪% ৮২.৪৭% 

চবক্রয়                              
% 

১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 



                                                            সংদর্াচজে মূলয 
                                                                              
শ্রম বযয় 

        (প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযয়) 
 

 

                                     সংদর্াচজে মূলয                                                             
শ্রম বযয় 
                                      প্মাট জনশচি                               
÷                          প্মাট জনশচি 
                                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                                       
(গড় শ্রম বযয়) 
 
ফাইতন্ডংসঃ 
 প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে বলদে সংদর্াচজে মলূয ও শ্রচমদকে আনু্াচেক 
প্বেনদকই বুিায়। অথপাৎ প্রচেদর্াচগোমূলকিাদব প্বেন অথবা শ্রচমদকে েযো ও নন্ূণযোে অনু্াদে 
প্বেন । প্রচেষ্ঠাদনে শ্রম উৎ্ােনশীলো এবং গড় শ্রচমদকে প্বেন চ গাে ১.১ এে মাধযদম চবদেষণ 
কো েদয়দে । প্রচেষ্ঠান কেৃপ ক প্রেি েদথযে চিচিদে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে সােনী-৪ এ 
প্েখ্াদনা েদয়দে । 
 



৬৮ 
 

সারণী-৪ 
প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে অনু্াে 

 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়(লয টাকায়) ৩৫৬৮.৩৭ ৩৩০৯.৯১ ৩০১৪.৯৪ ৪১৬৯.৭৭ 
সংদর্াচজে মূলয 
শ্রম বযয় ৪.৯৮ ৫.৫২ ৫.৮৫ ৪.২৮ 
সংদর্াচজে মূলয                                   
জনশচি               ১৪৫৬৯৬৮.৮৫ ১৫১৬৫৪৬.০৬ ১৫৮৯৫৮০.১৮ ১৮২২২৬৩.৫৩ 
শ্রম বযয়                                               
প্মাট জনশচি ২৯২৪৮৯.৩৪ ২৭৪৬৮১.৩৩ ২৭১৬১৬.২২ ৪২৫৯২১.৩৫ 

 
সােণী-৪ এ প্করু এন্ড প্কাম্পানী (বাংলাদেশ)  সুগাে চমদলে প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে 

অনু্াে চবদেষণ কো েদয়দে। সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, প্রচেদর্াচগোমূলক শ্রম বযদয়ে 
অনু্াদেে প্যদে  চিচি বেে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪সাদল ১০.৮৪, ২০১৪-১৫ সাদল 
১৭.৪৯ বৃচি প্্দলও ২০১৫-১৬ সাদল ১৪.১১% হ্রাস ্ায়  । অ্েচেদক গড় শ্রম বযয় ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬.০৯%, ২০১৪-১৫ সাদল ৭.১৪% হ্রাস প্্দলও ২০১৫-১৬ সাদল 
৪৫.৬২% বৃচি প্্দয়দে । এদযদে সংদর্াচজে মূদলযে ্চেমান আদো বৃচি ্ূবপক প্রচেদর্াচগো মূলক শ্রম 
বযদয়ে ঊর্ধ্পগচেে প্রবণো বজায় োখ্াে প্িষ্টা অবযােে োখ্দে েদব র্া প্রচেষ্ঠানটিে জনয সু ল বদয় 
আনদে সোয়ো কেদব । 

 
সারণী-৫ 

উৎ্ােনশীলোে সচেে সম্পিৃ বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি 
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
শ্রম বযয়          
প্মাট জনশচি ২৯২৪৮৯.৩৪ ২৭৪৬৮১.৩৩ ২৭১৬১৬.২২ ৪২৫৯২১.৩৫ 
সংদর্াচজে মূলয    
শ্রম বযয় ৪.৯৮ ৫.৫২ ৫.৮৫ ৪.২৮ 
শ্রম বযয়                                       
সংদর্াচজে মূলয ২০.০৮% ১৮.১১% ১৭.০৯% ২৩.৩৭% 

(টট
টটট)
)ট 

(টট
টটট)
ট 

(%) 
 

(টট
টটট)
ট 



                                        
সােনী-৫ এ প্করু এন্ড প্কাম্পানী (বাংলাদেশ)  সুগাে চমদলে উৎ্ােনশীলোে সাদথ সম্পিৃ 

বযদয়ে েুলনামূলক উ্াি চবদেষদণ প্েখ্া র্ায় প্র্, জনপ্রচে গড় শ্রমবযদয়ে প্যদে  চিচি বেে ২০১২-
১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬.০৯%, ২০১৪-১৫ সাদল ৭.১৪% হ্রাস প্্দলও ২০১৫-১৬ সাদল 
৪৫.৬২% বৃচি প্্দয়দে । শ্রম বযয় ও সংদর্াচজে মূদলযে অনু্াে চিচি বৎসে ২০১২-২০১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৯৭৭.৭৭%, ২০১৪-১৫ সাদল ১৪৮৮.৩৬% কমদলও  ২০১৫-১৬ সাদল 
১৬৪২.৮৩% বৃচি প্্দয়দে ।    

 
 

      



৬৯ 

  তফগার-১.২ 
                        মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
 
                                 সংদর্াচজে মূলয 
                                   স্ত্োয়ী মূলধন 

 (মূলধন উৎ্ােনশীলো) 
 
 
 

     সংদর্াচজে মূলয                       ÷                        
স্ত্োয়ী মূলধন 
                                   ১১১ ১১১১১১১                                                       
প্মাট জনশচি                           

                   (শ্রম উৎ্ােনশীলো)                                            
(স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটি)  

                    
 
ফাইতন্ডংসঃ 
 

মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে বলদে স্থায়ী মূলধদনে মাোদক বুিায় । এে নন্ুণযো চনিপ ে 
কদে শ্রম  উৎ্ােনশীলো এবং স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে বা জনপ্রচে স্থায়ী মলূধদনে উ্ে র্া 
চ গাে ১.২ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 
সারণী-৬ 

মূলধন উৎ্ােনশীলোে অনু্াে 
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
স্থায়ী মূলধন (লয টাকায়) ১২০৫.২১ ১২০৬.৬৩ ১২০৩.৮১ ১৮৮১.৮৬ 
সংদর্াচজে মূলয          
স্ত্োয়ী মূলধন  ১৪.৭৫ ১৫.১৪ ১৪.৬৬ ৯.৪৮ 
 সংদর্াচজে মূলয        
প্মাট জনশচি 

১৪৫৬৯৬৮.৮
৫ 

১৫১৬৫৪৬.০
৬ 

১৫৮৯৫৮০.১
৮ 

১৮২২২৬৩.৫
৩ 

(টটটট
ট ) 
(টটটট
ট ) 



 স্ত্োয়ী মূলধান       
প্মাট জনশচি ৯৮৭৮৭.৭০ ১০০১৩৫.২৭ ১০৮৪৫১.৩৫ ১৯২২২২.৬৮ 

 
সােণী -৬ এ প্করু  এন্ড প্কাম্পানী (বাংলাদেশ)  সুগাে চমদলে মূলধন উৎ্ােনশীলো চবদেষণ 

কো েদয়দে । এ সােনী ্র্পদবযদণ প্েখ্া র্ায় প্র্,  মূলধন উৎ্ােনশীলোে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে 
েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ২.৬৯% বাড়দলও ২০১৪-১৫ সাদল ০.৬২ এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৩৫.৭২% 
হ্রাস প্্দয়দে । ্যান্তদে , স্থায়ী মূলধদনে ইনদটনচসটিে প্যদে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ্েবেী চেন 
বৎসে ২০১৩-১৪ সাদল ১.৩৬% , ২০১৪-১৫ সাদল ৯.৭৮ % এবং ২০১৫-১৬ সাদল ৯৪.৫৪% হ্রাস 
প্্দয়দে ।                       

                     



 ৭০ 
 

 তফগার-১.৩ 
                          প্রচ টিচবচলটি অনু্াে 
 

       অ্াদেটিং প্রচ ট 
          স্থায়ী মূলধন 

               (প্রচ টিচবচলটি) 
 
 
 

                      অ্াদেটিং প্রচ ট                                                                    
চবক্রয়  
                        চবক্রয়                                          X                            
স্ত্োয়ী মূলধন 
                (অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন)                            
(মূলধন টাণপওিাে) 
 

ফাইতন্ডংসঃ 

প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে বলদে অ্াদেটিং প্রচ ট এবং স্থায়ী মূলধদনে অনু্ােদক বুিাদনা েদয়দে 
। এ অনু্াে চনদেপশ কদে প্র্, চকিাদব একটি প্রচেষ্ঠাদনে প্রচ টিচবচলটি ইোে মূলধন নেেীদে বযবহৃে 
েদে । এ অনু্াে মূলধন টাণপওিাে এবং অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ ন দ্বাো প্রিাচবে । র্া চ গাে ১.৩ 
এ প্েখ্াদনা েদয়দে । প্রচ টিচবচলটিে অনু্াে সােনী-৭ এ প্েখ্াদনা েদয়দে ।  

 
সােণী-৭ 

প্রচ টিচবচলটি  
 

চববেণ 
বৎসে 

২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
অবিয় (লয টাকায়) ২১৯.৩৯ ২৩১.৪৬ ২২৪.২১ ৩৭৮.৪৭ 
অ্াদেটিং প্রচ ট (লয টাকায়) ১৩৯৮৭.২৬ ১৪৭৩৩.০১ ১৪৪০৫.১৯ ১৩২৯১.৭২ 
অ্াদেটিং প্রচ ট       
স্ত্োয়ী মূলধন ১১৬০.৫৭% ১২২১.০০% ১১৯৬.৬৩% ৭০৬.৩১% (%) 



অ্াদেটিং প্রচ ট       
চবক্রয় ৬২.৩৭% ৬৬.৫৯% ৬৬.৯৮% ৬১.৪৫% 
চবক্রয়            
স্ত্োয়ী মূলধন ১৮.৬১ ১৮.৩৪ ১৭.৮৭ ১১.৪৯ 

 
সােণী-৭ এ প্করু এন্ড প্কাম্পানী (বাংলাদেশ) সুগাে চমদলে প্রচ টিচবচলটি চনরু্ন কো েদয়দে 

। ও সােনী চবদেষদন প্েখ্া র্ায় প্র্, অ্াদেটিং প্রচ ট চিচি বৎসে ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায় ২০১৩-
১৪ সাদল ৫.৩৩%, ২০১৪-১৫ সাদল ২.৯৯% বৃচি ২০১৫-১৬ সাদল র্থাক্রদম ৪.৯৭% হ্রাস প্্দয়দে। 
প্রচ টিচবচলটিে প্যদে চিচি বেদেে েুলনায় ২০১৩-১৪ সাদল ৬০.৪৪% এবং ২০১৪-১৫ সাদল 
৩৬.০৭% বাড়দলও ২০১৫-১৬ সাদল ৪৫৪.২৬% কদমদে । অ্াদেটিং প্রচ ট মাচজপ দনে প্যদে ২০১২-১৩ 
সাদলে েুলনায়  ২০১৩-১৪ সাদল ৪.২২% এবং ২০১৪-১৫ সাদল ৪.৬১%বৃচি প্্দলও ০.৯২% হ্রাস 
প্্দয়দে। অ্েচেদক, মুলধন টানপওিাদেেদযদে  প্েখ্া র্ায় প্র্, ২০১২-১৩ সাদলে েুলনায়  ২০১৩-১৪ 
সাদল ১.৪১% ২০১৪-১৫ সাদল ৩.৯৯% এবং২০১৫-১৬ সাদল ৩৮.২৩% হ্রাস প্্দয়দে । প্রচেষ্ঠানটিে 
বেপ মান অবস্থা েদে লািজনক প্রচেষ্ঠাদন ্চেনে কেদে িাইদল অচে সিে মূলধন টানপওিাে বৃচিে 
জনয চবক্রয় ও অনযানয আয় বৃচিে প্রদয়াজনীয় ্েদয্ িেণ কেদে েদব ।  

 
 

(%) 

(টাকায়
) 



৭১ 
 
 

     িতরতশষ্ট  - 
‘ক’ 
 

    প্রতিববদনাধীন প্রতিষ্ঠান সেূবহর নাে ও ঠিকানাঃ 
 
১। োজশােী সুগাে চমলস চলঃ (RGSM ) 
 েচেয়ানা, োজশােী । 
 
২। জয়্ুেোট সুগাে চমলস  চলঃ (JSM ) 
 জয়্ুেোট । 
 
৩। চজলবাংলা সুগাে চমলস  চলঃ (ZBSM ) 
 জামাল্েু, প্েওয়ানগঞ্জ। 
 
৪।  ্াবনা সুগাে চমলস  চলঃ (PBSM ) 
 োশুচড়য়া, ইশ্বেেী, ্াবনা । 
 
৫। নাদটাে সুগাে চমলস  চলঃ (NSM ) 
 নাদটাে। 
 
৬। নথপদবিল সগুাে চমলস  চলঃ (NSM ) 
 প্গা্াল্ুে, নাদটাে । 
 
৭। ঠাকুেগাাঁও সগুাে চমলস  চলঃ (TSM ) 
 ঠাকুেগাাঁও । 
 
৮।   চেে্ুে সুগাে চমলস চলঃ ( FSM) 
 মধুখ্াচল,  চেে্ুে 
 



৯।  ্ঞ্চগড় সুগাে চমলস চলঃ  (PSM) 
্ঞ্চগড় 

 
১০। প্করু এন্ড প্কাং ( বাংলাদেশ ) চলঃ (CAREW ) 
 িুয়াডািা, েশপনা। 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
৭২ 
 

 
 

িতরতশষ্ট - ‘খ’              
োিীয় উৎিাদনশীলিা িতরষদ 

 
১। চশল্প মন্ত্রণালদয়ে োচয়দত্ব চনদয়াচজে মাননীয় মন্ত্রী     
 সিা্চে 
 
২। সচিব, চশল্প মন্ত্রণালয়         সেসয 
     
৩। সচিব, ্চেকল্পনা মন্ত্রণালয়          সেসয 
     
৪। সচিব,বস্ত্র ও ্াট মন্ত্রণালয়         সেসয 
    
৫। সচিব, কৃচষ মন্ত্রণালয়         সেসয   
 



৬। সচিব, বাচণজয মন্ত্রণালয়          সেসয 
  
 
৭। সচিব, সড়ক ও সড়ক ্চেবেন চবিাগ, প্র্াগাদর্াগ ও প্সেু মন্ত্রণালয়   
 সেসয 

      
৮। সচিব, জ্বালানী ও খ্চনজ সম্পে চবিাগ       সেসয 

 চবেযুৎ জ্বালানী ও খ্চনজ সম্পে মন্ত্রণালয়  । 
   

৯। সচিব,  চবেযুৎ চবিাগ, চবেযুৎ জ্বালানী ও খ্চনজ সম্পে মন্ত্রণালয়    
 সেসয 

  
১০। সচিব, শ্রম ও কমপসংস্থান মন্ত্রণালয়         সেসয 
    
১১। সচিব, েথয মন্ত্রণালয়          সেসয 
       
১২। উ্ািার্প, বাংলাদেশ প্রদকৌশল ও প্রর্ুচি চবশ্বচবেযালয়, ঢাকা     
 সেসয     
১৩। উ্ািার্প, বাংলাদেশ কৃচষ  চবশ্বচবেযালয়, ময়মনচসংে        
 সেসয             
১৪। এচক্সচকউটিি প্িয়ােমযান, প্ব্জা        সেসয 
   
 
১৫। সিা্চে, বাংলাদেশ অথপনীচে সচমচে       সেসয 

 
১৬। সিা্চে, ইচঞ্জচনয়াসপ ইনচিটিউশন  অব বাংলাদেশ       সেসয 

 
১৭। সিা্চে, বাংলাদেশ ঔষধ চশল্প সচমচে        সেসয 
 
১৮। সিা্চে, প্ ডাদেশন অব বাংলাদেশ প্িম্বাে অব কমাসপ এন্ড ইন্ডাচিজ   
 সেসয 

  
 



৭৩ 
 

১৯। সিা্চে, বাংলাদেশ এমপ্ল্য়াসপ প্ ডাদেশন       সেসয 
 
২০। সিা্চে, ঢাকা প্িম্বাে অব কমাসপ এন্ড ইন্ডাচিজ      সেসয 
 
২১। সিা্চে,  বাংলাদেশ প্িম্বাে অব  ইন্ডাচিজ       সেসয  
 
২২। সিা্চে, বাংলাদেশ ্াটকল সচমচে        সেসয 
 
২৩। সিা্চে, বাংলাদেশ জটু চিনাসপ এদসাচসদয়শন       সেসয 
 
২৪। সিা্চে, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সচমচে           সেসয  
 
২৫। সিা্চে, জােীয় যুদ্র ও কুটিে চশল্প সচমচে      
 সেসয 

  
২৬। সিা্চে, বাংলাদেশ গাদমপন্টস মযানু যাকিাচেং এন্ড এক্সদ্াটপ ােস এদসাচসদয়শন   
 সেসয      
২৭। সিা্চে, বাংলাদেশ নীট  মযানু যাকিাোেস এন্ড এক্সদ্াটপ ােস এদসাচসদয়শন   

 সেসয  
 
২৮। সিা্চে, ইচঞ্জচনয়াচেং চশল্প মাচলক সচমচে       সেসয 
 
২৯। সিা্চে, বাংলাদেশ  াচনপিাে এদসাচসদয়শন       সেসয 

  
৩০। সিা্চে, জােীয় শ্রচমক লীগ        সেসয 

 
৩১। সিা্চে, জােীয় শ্রচমক ্াটিপ         সেসয  

 
৩২। সিা্চে, বাংলাদেশ প্িড ইউচনয়ন প্কন্দ্র       সেসয 
  
 



৩৩। সিা্চে, বাংলাদেশ প্িড ইউচনয়ন সংঘ       সেসয 
  

 
৩৪। সিা্চে, এচ্ও প্সাসাইটি  ে বাংলাদেশ       সেসয 

 
৩৫। ্চেিালক, নযাশনাল প্প্রাডাকটিচিটি অগপানাইদজশন (এনচ্ও)     
 সেসয-সচিব 



৭৪ 
 

িতরতশষ্ট - ‘গ’  
োিীয় উৎিাদনশীলিা কা গতনবগাহী কতেটি  

 
১। সচিব, চশল্প মন্ত্রণালয়        সিা্চে 
 
২। প্িয়ােমযান, বাংলাদেশ প্কচমকযাল ইন্ডাচিজ কদ প্াদেশন     সেসয 
 
৩। প্িয়ােমযান, বাংলাদেশ ইিাে ও প্রদকৌশল কদ প্াদেশন     সেসয 
 
৪। প্িয়ােমযান, বাংলাদেশ যুদ্র ও কুটিে চশল্প কদ প্াদেশন     সেসয 
 
৫। প্িয়ােমযান, বাংলাদেশ ্াটকল কদ প্াদেশন      সেসয 
 
৬। প্িয়ােমযান, বাংলাদেশ বস্ত্রকল কদ প্াদেশন      সেসয 
 
৭। প্িয়ােমযান, বাংলাদেশ চিচন ও খ্ােয চশল্প কদ প্াদেশন     সেসয 
 
৮। অচেচেি সচিব (প্র) / র্ুগ্ম-সচিব, (প্রশাসন-২), চশল্প মন্ত্রণালয়    সেসয 
 
৯। সিা্চে, প্ ডাদেশন অব বাংলাদেশ প্িম্বাে অব কমাসপ এন্ড ইন্ডাচিজ   সেসয 
 
১০। সিা্চে, বাংলাদেশ এমপ্ল্য়াসপ প্ ডাদেশন      সেসয 
 
১১। সিা্চে, বাংলাদেশ প্িম্বাে অব ইন্ডাচিজ      সেসয 
 
১২। সিা্চে, প্মদিা্চলটন প্িম্বাে অব কমাসপ এন্ড ইন্ডাচিজ     সেসয 
 
১৩। সিা্চে, ঢাকা প্িম্বাে অব কমাসপ এন্ড ইন্ডাচিজ     সেসয 
 
১৪। সিা্চে, জােীয় যুদ্র ও কুটিে চশল্প সচমচে, বাংলাদেশ (নাচসব)    সেসয 



 
১৫। সিা্চে,  বাংলাদেশ গাদমপন্টস মযানু যাকিাচেং এন্ড এক্সদ্াটাসপ এদসাচসদয়শনস   সেসয 
 
১৬। প্প্রচসদডন্ট, এচ্ও প্সাসাইটি  ে বাংলাদেশ      সেসয 
 
১৭। সিা্চে, জােীয় শ্রচমক লীগ       সেসয 
 
১৮। সিা্চে, জােীয় শ্রচমক ্াটি       সেসয 
 
১৯। সিা্চে, বাংলাদেশ প্িড ইউচনয়ন প্কন্দ্র      সেসয 
 
২০। ্চেিালক, নযাশনাল প্প্রাডাকটিচিটি অগপানাইদজশন (এনচ্ও)         
 সেসয-সচিব 

 
 
৭৫ 
 

িতরতশষ্ট - ‘ঘ’  
 

তচতন ও খাদয তশল্প মসক্টবরর উিবদষ্টা কতেটি 
 
১। ্চেিালক (উৎ্ােন ও প্রদকৌশল)       

 সিা্চে 
  চবএসএ আইচস, চিচন চশল্প িবন, ৩, চেলকুশা বা/এ, ঢাকা । 
 

২। উ্সচিব, প্রশা-২         সেসয 
চশল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মচেচিল বা/এ, ঢাকা । 

 
৩। ্চেিালক, এনচ্ও, চশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ ।     সেসয 

 
৪। মো-বযবস্ত্ো্ক (উৎ্ােন)       সেসয 

চবএসএ আইচস, চিচন চশল্প িবন, ৩, চেলকুশা বা/এ, ঢাকা । 
 



৫। সিা্চে,          সেসয 
বাংলাদেশ এদিা প্রদসচসং এদসাচসদয়শন, োউজ-নং-৭, প্োড নং-১৩,  
ধানমচন্ড, ঢাকা-১২০৯ । 

 
৬। চসচনয়ে মযাদনজাে, এইি আে, প্িচনং এন্ড প্ডদিল্দমন্ট     সেসয 

কদ প্াদেট প্েড প্কায়াটাে, স্কয়াে  ামপাচসউটিকযালস চল:  
স্কয়াে প্সন্টাে, ৪৮, মোখ্াচল, ঢাকা । 

 
৭। বযবস্থা্ক (চব্নন)        সেসয 

  বাংলাদেশ েগু্ধ উৎ্ােনকােী সমবায় ইউচনয়ন চল:,েগু্ধ িবন,  
১৩৯-১৪০, প্েজগাও, চশ/এ, ঢাকা । 

 
৮। িী  অ্াদেটিং অচ সাে        সেসয 

  ইউনাইদটড  সুগাে চমলস চল:, প্মঘনা ঘাট, প্সানােগাাঁও, নাোয়নগজ্ঞ । 
  

৯। র্ুগ্ম-্চেিালক         সেসয 
এনচ্ও, চশল্প মন্ত্রণালয়,ঢাকা-১০০০ । 

 
১০। ঊর্ধ্পেন গদবষণা কমপকেপ া        সেসয-

সচিব 
  এনচ্ও, চশল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ । 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
৭৬ 

িতরতশষ্ট - ‘ঙ’  



    নযাশনাল মপ্রাডাকটিতিটি অগগানাইবেশন (এনতিও) এর মিশােীবী বযতিবগগ  
 

১। এস. এম. আশো ুজ্জামান                          ্চেিালক  

(র্ুগ্ম-সচিব)   

২। জনাব প্মাঃ আবু্দল মুসাচববে    র্ুগ্ম-্চেিালক (চস.চস) 

৩। জনাব এ,টি,এম, প্মাজাদম্মল েক    ঊর্ধ্পেন গদবষণা কমপকেপ া 

৪। জনাব প্মাঃ নজরুল ইসলাম     ঊর্ধ্পেন গদবষণা কমপকেপ া 

৫। জনাব প্মাঃ আমান উল্লাে  চকে    ঊর্ধ্পেন গদবষণা কমপকেপ া 

৬। জনাব মুোম্মে আচে ুজ্জামান    ঊর্ধ্পেন গদবষণা কমপকেপ া  

 ৭।  জনাব প্মাঃ  চেে উচেন     ঊর্ধ্পেন গদবষণা কমপকেপ া 

৮। প্মাোম্মৎ  াদেমা প্বগম          গদবষণা কমপকেপ া 

৯।  প্মাোঃ আচবো সুলোনা     গদবষণা কমপকেপ া 

১০। জনাব প্মাঃ োজ ুআেদম্মে     গদবষণা কমপকেপ া  

১১ ।  জনাব চে্ন সাো      গদবষণা কমপকেপ া 

১২।  প্বগম সুোইয়া সাবচেনা      গদবষণা কমপকেপ া 

১৩।  জনাব প্মাঃ প্মদেেী োসান      গদবষণা কমপকেপ া 

১৪।  জনাব প্মাঃ মচনরুজ্জামান     গদবষণা কমপকেপ া (চসচস) 

১৫ জনাব প্মাঃ আচকবুল েক     গদবষণা কমপকেপ া (চসচস) 

১৬। চমদসস নাচেো সুলোনা েত্না     ্চেসংখ্যান েথযানুসন্ধানকােী 

১৭। নসয়ে জাদয়ে-উল ইসলাম      ্চেসংখ্যান েথযানুসন্ধানকােী 

১৮। জনাব চ দোজ আেদমে      ্চেসংখ্যান েথযানুসন্ধানকােী 

১৯। জনাব প্মা:  জলুল মােমুে     ্চেসংখ্যান েথযানুসন্ধানকােী 



২০। জনাব প্মা: চে্ন চময়া     ্চেসংখ্যান েথযানুসন্ধানকােী 

২১। জনাব শেীে উচেন      ্চেসংখ্যান েথযানুসন্ধানকােী 
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