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�খব� 
 

 
 বাংলােদেশর জাতীয় অথ �নীিতেত িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শন �স�েরর ��� অপিরসীম । �দেশর 

অথ �ৈনিতক উ�য়েনর ল�� অজ�েন জাতীয় অথ �নীিতর এই ����ণ � খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র যেথ� স�াবনা 

রেয়েছ । বাংলােদশ �াংেকর িনয়�ণাধীন �াংক ও আিথ �ক �িত�ােনর সািব �ক  উৎপাদনশীলতা �ি�র মা�েম 

জাতীয় অথ �নীিতেক শি�শালী করা স�ব । 

  

এ �িতেবদেন বাংলােদশ �াংেকর িনয়�ণাধীন ১০ � রা�য়া� ও �বসরকাির �াংেকর ২০১৫-১৬ সাল 

�থেক ২০১৭-১৮ সাল পয �� �ধান কায �ালয় িভি�ক সংেযািজত ��, সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা, 

�িতেযািগতা�লক �ম �য়, জন�িত �ম �য়, �ায়ী �লধন, অবচয়, �লধন উৎপাদনশীলতা, �িফ�িবিল�, 

অপাের�ং �িফট ও �লধন টাণ �ওভার ��িত পিরমাপ ও িবে�ষণসহ �ম উৎপাদনশীলতা, �লধন উৎপাদনশীলতা ও 

জন�িত �ম �েয়র �লানা�লক িচ� �কােশর �চ�া করা হেয়েছ ।  

 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) ক��ক �কািশত িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শন �স�েরর  

�িতেবদেনর ত�ািদ পয �ােলাচনা হেত মািলক, �ব�াপক, গেবষক, নীিত-িনধ �ারক ও পিরক�নািবদগণ উপ�ত 

হেবন বেল আমােদর িব�াস । �য সম� �াংকস�হ ত� সরবরাহ কের �িতেবদন ��ত করেত সহায়তা কেরেছন, 

�স সকল �াংেকর ক��প�েক জানাই  আ�িরক ধ�বাদ । �িতেবদন �ণয়েন অ� দ�েরর �য সম� �ি�বগ � অ�া� 

পির�ম কেরেছন ত�েদরেকও এনিপও এর প� হেত জানাই আ�িরক ধ�বাদ । �িতেবদন �কাশনার উ�য়েন 

স�ািনত পাঠকেদর �য �কান �িচি�ত মতামত ও �পািরশ সাদের �হণ করা হেব । 

 

 

(এস.এম. আশরা��ামান) 
পিরচালক (��-সিচব) 

 

 

 

 

 

 

 



(ii) 

�িতেবদন ���ত কােজ অংশ�হণকারীগণ 

 

১।  �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম    : সািব �ক ত�াবধান 
 ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া ।  
 
২। জনাব িরপন সাহা    :      �িতেবদন িলখন, ত� িবে�ষণ  

গেবষণা কম �কত�া ।  
 
৩।  জনাব িফেরাজ আহেমদ    : ত� সং�হ, ত� িবে�ষণ  
  পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী । 
 
৪।  আইিরন ফােতমা     : কি�উটার কে�াজ 
 স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর 

 
 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) 



�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন িশ� ম�ণালেয়র �শাসনাধীন এক� সরকাির দ�র । দ�র�র উে�� ও 

কম � তৎপরতা িন��পঃ-  

উে��ঃ 

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

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

 

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

- িশ� কারখানা ও �িত�ােন উৎপাদনশীলতার গিত ধারা স��ত রাখার লে�� পরামশ � �সবা ও কনসালেটি�র 
মা�েম �ভাবক িহসােব দািয়� পালন করা ; 

 

- উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� সং�হ, সংকলন এবং িবে�ষণসহ িবিভ� মহেল িবতরণ করার লে�� ত� ভা�ার 
গঠন করা ; এবং  
 

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

    

কম �তৎপরতাঃ  

- উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ ; 
 

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

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

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

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

 

- উৎপাদনশীলতা সং�া� সমী�া/জরীপ এবং �কইস �ািড পিরচালনা ।  
 

 

 

 

 

 

(iv) 



�িতেবদেন �ব�ত িনণ �ায়ক ও ��াবলী 

১। উৎপাদনশীলতা  : �কান উৎপাদনকারী/েসবা �িত�ান �য পিরমাণ �� বা �সবা উৎপাদন 
কের থােক ঐ পিরমাণ �� বা �সবা উৎপাদেন �য উপকরণ �য় হয় এ 
�ইেয়র অ�পাতেক উৎপাদনশীলতা বলা হয়, 
 

উৎপাদনশীলতা = 
উৎপাদন
উপকরণ  

২।  উৎপাদন (আউট�ট) : উৎপাদন বলেত উৎপািদত �� বা �সবােক �ঝায় । �িতেবদেন 
সংেযািজত ��েক উৎপাদন (আউট�ট) িহসােব ধরা হেয়েছ। 

 

৩।  �মাট আয় : িবিভ� খাত হেত আয় (দীঘ � �ময়াদী ঋণ+�� �ময়াদী ঋণ+ ঋণ প�+    
অ�া� িবল সং�হ+অ�া� অথ �ৈনিতক �সবা+অ�া� উৎস হেত   
আয়+ কলমািন �থেক আয়+��,িডিড,চালান,�প-অড �ার, �াংক �াফট,  
�াস িবল, িব��ৎ িবল, পািনর িবল ইত�ািদ+ম�ন পিরবত�ন) । 
 

 

৪।  ম�দ পিরবত�ন : সমাপিন ম�দ - �ারি�ক ম�দ । 
 

৫।  �মাট �য়   : স�য়+চলিত+�ায়ী+অ�া� আমােতর জ� �েদয় �দ+মানব স�দ   
                                                     উ�য়ন খােত �য়+�ালানী �য়+ওভারেহড ক�+�িশ�ণ খােত �য় +   
                                                     দ�তা উ�য়ন খােত �য় । 
৬।  সংেযািজত ��  : �মাট আয় - �মাট �য় । 
 

৭।  �ম �য়   : �মাট িনেয়ািজত জনশি�র �ম �য় (সকল কম �কত�া/কম �চারীেদর   
                                                     �বতন ভাতািদ)। 

 

৮।  �ম উপকরণ  : �মাট জনশি�/�ম �য় �হৎ অেথ � সকল কম �কত�া/কম �চারীর �বতন,   
                                                     ম�রী ও ভাতািদ বাবদ �য় । 
 
৯।  �ম উৎপাদনশীলতার দ�তা :  :  
 
 

১০। সংেযািজত �ে�র মািজ�ন : 
সংেযািজত ��

িব�য়   ১০০ 

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

            হেয়েছ। 
                                       
১১। জন�িত আয়   : �মাট আয়/�মাট জনশি� 
 

              জন�িত �মাট আেয়র পিরমাণ কত তা �ঝােনা হেয়েছ। 
 

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

�ম �য়   

 
 
 

সংেযািজত �� 
�মাট জনশি�   



(v) 

 
 

১৩। গড় �ম �য়    :   
�ম �য়

�মাট জনশি�  

 

১৪।  �লধন উৎপাদনশীলতা    :    
সংেযািজত ��

�ায়ী স�দ   

 

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

�ায়ী �লধন   ১০০ 

 

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

িব�য়   ১০০ 

 

১৭।  �লধন ঘন�     : 
�ায়ী স�দ

জনশি�   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(vi) 
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৯।       �াশনাল �াংক  িলিমেটড   
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�িমকাঃ 

 বাংলােদশ এক� উ�য়নশীল �দশ । �ত অথ �ৈনিতক উ�য়ন তথা জাতীয় ক�ােণ �দেশর সামািজক, 
রাজৈনিতক এবং অথ �ৈনিতক শি�র িবকাশ ও ভারসা� একা� অপিরহায � । জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়েন এই ি�িবধ 
শি�র ভারসাে� অথ �নীিতর সকল কম �কাে� বিধ �ত উৎপাদনশীলতা এক� ����ণ � ও অিনবায � �ব �শত� । 
উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �তীত অথ �ৈনিতক উ�য়ন স�ব নয় । এ চরম সত�� বাংলােদেশর �হৎ জনেগা�ী অবিহত 
নয় । ফেল িশ� বা �সবা ��ে� এর বা�ব �েয়াগ এখেনা �তমন �সার লাভ কেরিন । কারণ উৎপাদন ও 
উৎপাদনশীলতার ধারণা এবং এ �’�য়র মােঝ �মৗিলক �বধান স�েক� সাধারণ জনগণ �পিরিচত নয় । 
শ�গতভােব এ� �ায় সমাথ �ক মেন হেলও অথ �গতভােব �’�য়র মােঝ �াপক পাথ �ক� িব�মান ।  

 �� অেথ � উৎপাদন ও উৎপাদেনর অ�পাতেক উৎপাদনশীলতা বলা হেলও সাব �জনীন অেথ � উৎপাদনশীলতা 
হল গতকােলর �চেয় আজ উ�ম এবং আজেকর �চেয় আগামীকাল অিধক ��য়তর জীবন যাপন করা । 
উৎপাদনশীলতা হল স�েদর দ� ও কায �কর �বহােরর মা�েম �্েব �র �চেয় কম স�দ বা উপাদান �বহার কের 
উৎপাদেনর পিরমান ও �নগত মান �্ি� । এক কথায় উৎপাদনশীলতা হেলা দ�তা ও কায �কািরতার 
(Efficiency & Effectiveness) সি�িলত ফল ।  

 মানব সভ�তার �ম িবকােশ ও আ�িনকায়েন উৎপাদনশীলতার ��� এবং �িমকা আজ সব �জন�ী�ত । 
জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়েন উৎপাদনশীলতার �কান িবক� �নই । বাংলােদশ এক� �িষ �ধান �দশ হেলও �� �িষর 
উপর িনভ�র কেরই বাংলােদেশর অথ �নীিত পিরচািলত হয় না । বাংলােদেশর িজিডিপেত �সবা খােতর অবদান �ায় 
৫৪%, িশ� খােতর অবদান �ায় ৩০%, �িষ খােতর অবদান �ায় মা� ১৬% রেয়েছ । তাই �� উৎপাদন খাত বা 
অ� �য �কান এক� খােতর  উপর বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক কম �কা� পিরচািলত হয় না । জাতীয় অথ �নীিতেত 
িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শন �স�েরর �িমকা অ�তম । এ খােতও উৎপাদনশীলতা �ি� করা আব�ক । এ খােতর 
বিধ �ত উৎপাদনশীলতা বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন অ�তম �িমকা �রেখ আসেছ । এ সমী�ায় িফনাি�য়াল 
ই�ারিমিডেয়শন �স�েরর আওতাধীন কিতপয় �িত�ানস�েহর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� �িত�ান িভি�ক 
সংেযািজত ��, সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, �লধন উৎপাদনশীলতা ও 
�িফ�িবিল� পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ । সমী�া� করার �েব � ��মালা, জরীপ পিরক�না, ত� িব�াস ও 
সারণী পিরক�নাসহ এক� কাঠােমা ��ত করা হয় । এ সব ত�ািদ ডাকেযােগ ও �ত�� পিরদশ �েনর মা�েম 
সং�হ করা হেয়েছ । �া� তে�র আেলােক এ �িতেবদন ��ত করা হেয়েছ । 

উে��াবলীঃ 

১। �িতেবদনাধীন �িত�ােন িনেয়ািজত �মাট জনশি�র জন�িত �ম �ারা িক পিরমান সংেযািজত �� �ি� 
হেয়েছ তা িন�পণ  ও িবে�ষণ;  

২। িনেয়ািজত জনশি�র দ�তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ; 
৩। �ায়ী �লধেনর �বহােরর পিরমাপ ও িদক  িনেদ �শনা �দান; 
৪। িনেয়ািজত জনশি�র জন�িত �ম �য় ও �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন�পণ ও িবে�ষণ; এবং 
৫। �িফ�িবিল� িন�পণ ও িবে�ষণ সহ পরামশ �  �দান করা । 
 
সমী�া প�িতঃ 
 �াথিমকভােব ২৫� �িত�ােন ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা হয় । �য সকল �িত�ান হেত িনিদ �� সমেয় 

��মালা তথা ত� পাওয়া যায়িন �স সকল �িত�ােন তািগদপ� �দয়া হয় । পরবত�েত �ি�গত �যাগােযােগর 

মা�েম ১০� �িত�ান হেত �রণ�ত ��মালা পাওয়া যায় । �া� ১০� ��মালার তে�র িভি�েত এ �িতেবদন 

��ত করা হেয়েছ ।  
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সারাংশ সারণী-১ এর ত� িবে�ষেণ �িতেবদনাধীন ১০� �াংেকর মে� �দখা যায় �য, জনতা �াংক িলঃ,  

ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ, ওয়ান �াংক িলঃ, এর সংেযািজত �� �বণতা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

পরবত� �ই বছর  ঊ���খী িছল । অপরিদেক �পালী �াংক িলঃ, �াশনাল �াংক িলঃ, এিব �াংক িলঃ, �াংক আল-ফালাহ 

িলঃ এর সংেযািজত �� �বণতা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �াস-�ি�র মে� িনিহত িছল এবং সবেচেয় 

খারাপ অব�ােন আেছ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ। (সারণী-১ ��� ) ।  
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�িমক 

নং 
�িত�ােনর নাম ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ �বণতা 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ 
০১ জনতা �াংক িলঃ ৬.৮৬ ৯.০০ ১০.৩১ ১০০ ১৩১.১৯ ১৫০.২৯ 
০২ �পালী �াংক িলঃ ১১.৮৪ ১১.৭০ ২৫.৫৪ ১০০ ৯৮.৮২ ২১৫.৭১ 
০৩ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ ৪.৪৩ ৪.৫৪ ১.৬৬ ১০০ ১০২.৪০ ৩৭.৪৭ 
০৪ �াশনাল �াংক িলঃ ৬৭.৭৫ ৫৫.৫২ ৬৯.১৮ ১০০ ৮১.৯৫ ১০২.১১ 
০৫ ফা� িসিকউির� ইসলামী 

�াংক িলঃ  ১০.৬৯ ১৬.১২ ১৬.৬৮ 
১০০ ১৫০.৭৯ ১৫৬.০৩ 

০৬ এিব �াংক িলঃ ২১.৭৭ ২০.৭২ ১৯.০১ ১০০ ৯৫.১৭ ৮৭.৩২ 
০৭ ওয়ান �াংক িলঃ ২০.৯৯ ২১.০৮ ২৪.৩০ ১০০ ১০০.৪৩ ১১৫.৭৭ 
০৮ িস� �াংক িলঃ ১১০.৮১ ২১.৭৬ ৩১.১০ ১০০ ১৯.৬৩ ২৮.০৬ 
০৯ আইিসিব ইসলামী �াংক 

িলঃ -১.৫৭ -৩.১৭ -৫.১৩ 
১০০ (২০১.৯১) (৩২৬.৭৫) 

১০ �াংক আল-ফালাহ িলঃ ৫২.০২ ৫২.০২ ৪০.৬৫ ১০০ ১০০ ৭৪.১৪ 

 
 সারাংশ সারণী-২ এ  সরকাির ও �বসরকাির ১০� �াংেকর জনশি�র দ�তা �বণতা িন�পন করা হেয়েছ। 

ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জনতা �াংক িলঃ, ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ, ওয়ান �াংক িলঃ, �াংক আল-ফালাহ 

িলঃ, এর িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় জনশি�র দ�তার �বণতা উ���খী িছল । িক� অ�া� 

সরকাির/�বসরকাির �াংক স�েহ জনশি�র দ�তা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় উঠানামার মে� িনিহত িছল। 

(সারণী-২ ��� ) । 

 

       
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তার �বণতার �লখিচ� 

 
 
 
 

-৪০০

-৩০০

-২০০

-১০০

০

১০০

২০০

৩০০

২০১৬

২০১৭

২০১৮
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সারাংশ সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
�িমক 

নং 
�িত�ােনর নাম ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ �বণতা 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ 

০১ জনতা �াংক িলঃ ৭.৩২ ৬.৭৯ ৭.৬১ ১০০ ৯২.৭৫ ১০৩.৯৬ 
০২ �পালী �াংক িলঃ ২৫.৭১ ১৮.৭৬ ৪১.৯৬ ১০০ ৭২.৯৭ ১৬৩.২০ 
০৩ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ ৬.২৯ ৫.১৪ ২.১৩ ১০০ ৮১.৭১ ৩৩.৮৬ 
০৪ �াশনাল �াংক িলঃ ৫৭.৪৪ ৪৪.০৮ ৫৪.১৫ ১০০ ৭৬.৭৪ ৯৪.২৭ 
০৫ ফা� িসিকউির� ইসলামী 

�াংক িলঃ  ১.৬৬ ২.৩৫ ২.২৪ 
১০০ ১৪১.৫৭ ১৩৪.৯৪ 

০৬ এিব �াংক িলঃ ১.৭৫ ১.৭০ ১.৫৩ ১০০ ৯৭.১৪ ৮৭.৪৩ 
০৭ ওয়ান �াংক িলঃ ২.১২ ১.৯০ ১.৯৮ ১০০ ৮৯.৬২ ৯৩.৪০ 
০৮ িস� �াংক িলঃ ১১.২৮ ২.২৩ ৩.২০ ১০০ ১৯.৭৭ ২৮.৩৭ 
০৯ আইিসিব ইসলামী �াংক 

িলঃ -০.৭২ -১.৪৬ -২.৪৪ 
১০০ (২০২.৭৭) (৩৩৮.৮৮) 

১০ �াংক আল-ফালাহ িলঃ ৪.২৮ ৪.২৪ ২.৯৩ ১০০ ৯৯.০৬ ৬৮.৪৬ 

 
সারাংশ সারণী-৩ এ  সরকাির ও �বসরকাির �াংক স�েহর মে� ১০� �াংেকর �িতেযািগতা�লক �ম 

�েয়র �বণতা �দখােনা হেয়েছ । ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, একমা� ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ এর 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র �বণতা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় পরবত� �ই বছর উ���খী িছল । িক� বাকী 

১০� �াংেকর �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় উঠানামার মে� িনিহত িছল ।  

(সারণী-৩ ��� ) । 

 

       
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র �বণতার �লখিচ� 
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সারাংশ সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

 
�িমক 

নং 
�িত�ােনর নাম ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ �বণতা 

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ 
০১ জনতা �াংক িলঃ ১.০৬ ১.২৯ ১.৩৮ ১০০ ১২১.৭০ ১৩০.১৯ 
০২ �পালী �াংক িলঃ ০.৪৬ ০.৪৩ ০.৯১ ১০০ ৯৩.৪৮ ১৯৭.৮২ 
০৩ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ ০.৬৪ ০.৫৯ ০.২১ ১০০ ৯২.১৯ ৩২.৮১ 
০৪ �াশনাল �াংক িলঃ ৮.৫৮ ৭.৪৮ ১০.১৬ ১০০ ৮৭.১৮ ১১৮.৪১ 
০৫ ফা� িসিকউির� ইসলামী 

�াংক িলঃ  ১.৭৪ ১.৫০ ১.৬৪ 
১০০ ৮৬.২১ ৯৪.২৫ 

০৬ এিব �াংক িলঃ ১.১৮ ১.২৩ ১.০৯ ১০০ ১০৪.২৪ ৯৩.৩৭ 
০৭ ওয়ান �াংক িলঃ ২.৩৪ ১.৮৮ ২.১০ ১০০ ৮০.৩৪ ৮৯.৭৪ 
০৮ িস� �াংক িলঃ ৮.০৯ ১.৮২ ৩.০১ ১০০ ২২.৫০ ৩৭.২০ 
০৯ আইিসিব ইসলামী �াংক 

িলঃ -০.৫৯ -১.১২ -১.৮৮ 
১০০ (১৮৯.৮৩) (৩১৮.৬৪) 

১০ �াংক আল-ফালাহ িলঃ ৬.২৭ ৬.২৫ ৪.৯৩ ১০০ ৯৯.৬৮ ৭৮.৬৩ 

 
সারাংশ সারণী-৪ এ  সরকাির ও �বসরকাির ১০� �াংেকর �লধন উৎপাদনশীলতা  �বণতা িন�পন করা 

হেয়েছ । �া� তে�র আেলােক �দখা যায় �য, একমা� জনতা �াংক িলঃ এর �লধন উৎপাদনশীলতা �বণতা িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় উ���খী িছল । �পালী �াংক িলঃ, বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ, �াশনাল �াংক িলঃ, ফা� 

িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ, এিব �াংক িলঃ, ওয়ান �াংক িলঃ, িস� �াংক িলঃ, �াংক আল-ফালাহ িলঃ সমী�াধীন 

সমেয়  িভি� বছেরর �লনায় উঠা-নামার মে� িনিহত িছল । (সারণী-৪ ��� ) । 

 

       
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পােতর �বণতার �লখিচ� 
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সারাংশ সারণী-৫ 
�িফ�িবিল� উপা� 

 
�িমক 

নং 
�িত�ােনর নাম ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ �বণতা 

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ 
০১ জনতা �াংক িলঃ ৮৫.৭৪% ১০৩.৩০% ১১৩.০৫% ১০০% ১২০.৮৪% ১৩১.৮৫% 
০২ �পালী �াংক িলঃ ৪২.৯০% ৩৭.৪২% ৮৬.০৪% ১০০% ৮৭.২২% ২০০.৫৫% 
০৩ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ ৫১.৩৩% ৪৪.১৭% ৮.০১% ১০০% ৮৬.০৫% ১৫.৬০% 
০৪ �াশনাল �াংক িলঃ ৮৩২.৭৬% ৭১৭.০৭% ৯৮১.৩৫% ১০০% ৮৬.১১% ১১৭.৮৪% 
০৫ ফা� িসিকউির� ইসলামী 

�াংক িলঃ  ৪৯.৯৪% ৭৫.১৫% ৭৯.৪১% 
১০০% ১৫০.৪৮% ১৫৯.০১% 

০৬ এিব �াংক িলঃ ৪২.২৮% ৪২.৫২% ৩০.৪৩% ১০০% ৯৯.৩০% ৭১.৯৭% 
০৭ ওয়ান �াংক িলঃ ১১০.৯২% ৭৮.৮০% ৯২.৭৬% ১০০% ৭১.০৪% ৮৩.৬৩% 
০৮ িস� �াংক িলঃ ৭১৪.০৭% ৭২.১৭% ১৮২.৪৪% ১০০% ১০.১১% ২৫.৫৫% 
০৯ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ (১৬১.৮৫)% (২০২.৯১)% (২৭৬.৪৭)% ১০০% (১২৫.৩৭)% (১৭০.৮২)% 
১০ �াংক আল-ফালাহ িলঃ ৪৫৮.৫৪% ৪৫৪.৭৬% ৩০২.৭৯% ১০০% ৯৯.১৭% ৬৬.০৩% 

 
সারাংশ সারণী-৫ এ  সরকাির ও �বসরকাির ১০� �াংেকর �িফ�িবিল� �বণতা িন�পন করা হেয়েছ । 

ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জনতা �াংক িলঃ, ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ, এর �িফ�িভিল� �বণতা িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় উ���খী িছল । িক�  �পালী �াংক িলঃ, �াশনাল �াংক িলঃ, �াংক স�েহর �িফ�িবিল� 

�বণতা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় উঠা-নামার মে� িনিহত িছল । (সারণী-৫ ��� ) । 

 

 
 

�িফ�িবিল� উপাে�র �বণতার �লখিচ� 
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�পািরশঃ 

১। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা অ�যায়ী উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়েক 

“জাতীয় আে�ালন” িহেসেব িবেবচনা কের িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শন খােতর উৎপাদনশীলতা 

ধারাবািহকভােব উ���খী রাখার জ� �েচ�া ও উে�াগ �হণ করেত হেব । এ লে�� �াংিকং �স�েরর 

�ব�াপক ও কম �কত�া-কম �চারীেদর উৎপাদনশীলতা �েয়াজনীয়তা স�ে� অব�ই সেচতন হেত হেব । 

উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম এবং  আে�ালন ত�েদর অংশ �হেণর জ� উ�ু� করা �েয়াজন । 

২। সরকার এর �ঘাষণা অ�যায়ী �িত বছর ২ অে�াবর বাংলােদেশর সকল িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শন 

খােতর �িত�ানস�েহ “জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস” যথাযথভােব পালন করা আব�ক ।  

৩। বাংলােদশ িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শেনর �িত�ানস�েহ ধারাবািহকভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের 

উৎপাদনশীলতার উ�য়েন ব�ধাস�হ িচি�ত করণ এবং তার �িতকােরর �ব�া �হণ করা �েয়াজন ।  

৪। �পিরকি�ত উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার জ� �দেশর সকল িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শন 

খােতর আওতাধীন �িত�ানস�েহ “উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �সল” গঠন করেত হেব । �সেলর কায ��ম 

িন��প হেত পােবঃ- 

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

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

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

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

 

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

(চ) উৎপাদনশীলতা �্ি�র লে�� কম �কত�া-কম �চারীেদর মােঝ �কায়ািল� কে�াল সােক�ল গঠণ করা; 

(ছ) �সবার সেব �া�মান িনি�ত করা; 

(জ) �সবা �দােনর �য় সব �িন� পয �ােয় �াস করণ িনি�ত করা; এবং 

(ঝ) অপচয় �রাধ কের স�দ ও জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�ত করা ।  

 

  

 

 

 

  



-৮- 

জনতা �াংক িলিমেটড 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ জনতা �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক িনয়�ণাধীন এক� সরকাির �িত�ান । 

�িত�ান� ১৯৭২ সােল �ািপত হয় এবং কায ��ম �� কের । �িত�ান�র  শাখা ৯১২ � । ২০১৮ সােলর ত� 

অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�েদর �� ৮৯১৩২.৭৯ ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ সােল ১৭৫২১.৭৩ ল� টাকা 

কর িহসােব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।  

 

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �ে�র উপা�  
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. আয় (ল� টাকায়) ৫৪১৯৯৪.৭৮ ৫৪৫৮০৭.৭৫ ৫৫০২২০.৪৭ 

২. �য় (ল� টাকায়) ৪৪৮৪৫৩.৮৯ ৪৩১২০৬.৪৩ ৪২৬৯৯০.৬ 

৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৯৩৫৪০.৮৯ ১১৪৬০১.৩২ ১২৩২২৯.৮৭ 

 
সারণী-১ এ জনতা �াংক িলঃ এর ২০১৬ �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

সংেযািজত �� ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ২২.৫১% ও ৩১.৭৪% । আেয়র ��ে� িভি� বছর 

২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ০.৭০% ও ১.৫২% । �েয়র ��ে� িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ ও ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৩.৮৫% ও ৪.৭৯% । 

 
এ সারণীর ত�স�হ সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �েয়র  �চেয় 

আেয়র আ�পািতক হার �বিশ হওয়ায় সংেযািজত ��  কাি�ত  হাের �ি� �পেয়েছ । �িত�ােনর স�ি�র জ� এ 

ধারা বজায় রাখা একা� কত�� ।  

 

 



-৯- 

সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) 13639 12727 11958 

২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৯৩৫৪০.৮৯ ১১৪৬০১.৩২ ১২৩২২৯.৮৭ 

৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) 6.86 9.00  10.31  

 
সারণী-২ এ জনতা �াংক িলঃ এর  ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর  ২০১৬ 

সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল  �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৩১.১৯% ও 

৫০.২৯% ।  

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� জনশি� 

অ�পােত সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা বা�বািয়ত হয়িন ।  

 
সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য়  
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ম �য় (ল� টাকায়) 12782.00 16872.00 16184.00 

২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  7.32 6.79 7.61 

৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) 6.86 9.00  10.31  

৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) 0.94 1.33 1.35 

 
সারণী-৩ এ জনতা �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় িন�পণ 

করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ সােল ৭.২৪ % �াস �পেলও ২০১৮ সােল ৩.৩৬% �ি� �পেয়েছ ।  

আবার িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল  �ি� 

�পেয়েছ যথা�েম ৩১.১৯% ও ৫০.২৯% ।  

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় জন�িত �ম �য় ২০১৭ 

এবং ২০১৮ সােল �ি�  �পেয়েছ যথা�েম ৪১.৪৯% ও ৪৩.৬২% ।  

 

 

 



-১০- 
 

সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) 88036.53  88677.48  89132.79  

২. �লধন উৎপাদনশীলতা 1.06  1.29  1.38  

৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) 6.86 9.00  10.31  

৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) 6.45  6.79  7.45  

 
সারণী-৪ এ জনতা �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা 

হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম 

২১.৭০% ও ৩০.১৯% । আবার িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ এবং 

২০১৮ সােল  �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৩১.১৯% ও ৫০.২৯% ।  

 

আবার �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� 

�পেয়েছ যথা�েম ৫.২৭% ও ১৫.৫০% ।  

সারণী-৫ 
�িফ�িবিল� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. অবচয় (ল� টাকায়) ৫২৭৬.০৯ ৬১২৩.৮৩ ৬২৮৩.৪৫ 
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ৭৫৪৮২.৮০ ৯১৬০৫.৪৯ ১০০৭৬২.৪২ 
৩. �িফ�িবিল� (%) ৮৫.৭৪% ১০৩.৩০% ১১৩.০৫% 
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ৬.১৬ ৬.১৫ ৬.১৭ 

 
সারণী-৫ এ জনতা �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ । 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ  যথা�েম ১৭.৫৬% ও ২৭.৩১% ।  

 

আবার �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ০.১৬% 

কমেলও ২০১৮ সােল যথা�েম ০.১৬% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 
 

 
 



১১ 

�পালী �াংক িলিমেটড 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ �পালী �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক িনয়�ণাধীন এক� রা�ায়� �িত�ান । 

�িত�ান� ১৯৭২ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই এর কায ��ম �� কের । �িত�ান�র বত�মান শাখা ৫৬৫� ।  

২০১৮ সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�েদর �� ৫১৪২.২৬ ল� টাকা ।  

 

 

 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. আয় (ল� টাকায়) ২৩৯৫৩৮ .৮১  ২২১৮২৭ .৪৭  ৩২২৫৫২ .০৬  
২. �য় (ল� টাকায়) ১৭৫১৫৫ .৭৫  ১৬১৫১১ .৫৪  ১৯৫৮৭৮ .৫৩  
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৬৪৩৮৩ .০৬  ৬০৩১৫ .৯৩  ১২৬৬৭৩ .৫৩  

 

সারণী-১ এ �পালী �াংক িলঃ ২০১৬ হেত ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ 

সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল 

সংেযািজত �� ৬.৩১% �াস �পেলও ২০১৮ সােল আবার ৯৬.৭৫% �ি� �পেয়েছ । আেয়র ��ে� �দখা যায়, িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৭.৩৯% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৮ সােল ৩৪.৬৫% �ি� �পেয়েছ । �েয়র 

��ে� িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৭.৭৯%�াস �পেলও ২০১৮ সােল ১১.৮৩% �ি� �পেয়েছ  ।  

 
এ সারণীর ত� স�হ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৬ সােলর  �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �য় �বিশ 

হওয়ায় সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ । এ �থেক উে�ারেণর জ� অ�েয়াজনীয় �য় �াস করা �েয়াজন ।         

 
 
 
 
 
 



 
  -১২- 

সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা  

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ৫৪৩৮ ৫১৫৭ ৪৯৫৯ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ১১ .৮৪  ১১ .৭০  ২৫ .৫৪  
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ২৬ .৮৮  ২৭ .১৯  ৩৯ .২৭  
 
 

সারণী-২ এ �পালী �াংক িলঃ এর  ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� জনশি�র 

দ�তা িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর  

২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১.১৫% এবং ২০১৮ সােল ৪৬.০৯% �ি� 

�পেয়েছ ।  

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� জনশি� 

অ�পােত সংেযািজত �ে� জনশি�র দ� ভােব বা�বািয়ত হেয়েছ।  

 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ম �য় (ল� টাকায়) ২৫০৪ .০৮  ৩২১৫ .৬০  ৩০১৮ .৯২  
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ২৫ .৭১  ১৮ .৭৬  ৪১ .৯৬  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১১ .৮৪  ১১ .৭০  ২৫ .৫৪  
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ০ .৪৬  ০ .৬২  ০ .৬১  
 

সারণী-৩ এ �পালী �াংক িলঃ এর ২০১৪ সাল �থেক ২০১৬ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় িন�পণ 

করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ সােল ২৭.০৩% কমেলও ২০১৮ সােল ৬৩.২০% �ি�  �পেয়েছ  । িভি� 

বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১.১৫% এবং ২০১৮ সােল ৪৬.০৯% 

�ি� �পেয়েছ ।  

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল 

�ি�  �পেয়েছ যথা�েম ৩৪.৭৮% ও ৩২.৬০% ।  

 

 



     -১৩- 

    সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা  

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ১৩৯৮৬৮ .৯৬  ১৩৯২৬৭ .৮৭  ১৩৯৮৩৩ .৬১  
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ০ .৪৬  ০ .৪৩  ০ .৯১  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১১ .৮৪  ১১ .৭০  ২৫ .৫৪  
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ২৫ .৭২  ২৭ .০১  ২৮ .২০  

 
সারণী-৪ এ �পালী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা 

হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ সােল ৬.৫২% �াস �পেয়েছ  আবার 

২০১৮ সােল ৯৭.৮৩% �ি� �পেয়েছ । িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ 

সােল ১.১৫% এবং ২০১৮ সােল ৪৬.০৯% �ি� �পেয়েছ ।   

 

আবার �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৫.০১% এবং 

২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ ৯.৬৪% ।  

 
সারণী-৫ 

�িফ�িবিল� 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. অবচয় (ল� টাকায়) ১৮৭৬ .৯২  ৪৯৮০ .০১  ৩৩৩৯ .৩৯  
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ৬০০০২ .০৬  ৫২১২০ .৩২  ১২০৩১৫ .২২  
৩. �িফ�িবিল� (%) ৪২ .৯০ % ৩৭ .৪২ % ৮৬ .০৪ % 
৪. �লধন টাণ �ওভার (টাকায়) ১ .৭১  ১ .৫৯  ২ .৩১  
 
  

সারনী-৫ এ �পালী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ । 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� �াস �পেয়েছ  ২০১৭ সােল ৫.৪৮% কমেলও ২০১৮ সােল ৪৩.১৪% �ি� করেত স�ম হেয়েছন ।  

 

আবার �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন টাণ �ওভার  �াস 

�পেয়েছ  ২০১৭ সােল ৭.০২% কমেলও ২০১৮ সােল ৩৫.০৮ % �ি� করেত স�ম হেয়েছন ।  



১৪ 

বাংলােদশ �িষ �াংক িলিমেটড  
 

�িত�ান পিরিচিতঃ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক এর িনয়�ণাধীন এক� সরকাির 

�িত�ান । �িত�ান� ১৯৭৩ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই এর কায ��ম �� কের । �িত�ান�র বত�মান শাখা 

১০৩১� । ২০১৮ সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�েদর �� ৬৭১০৯.৪৮ ল� টাকা ।  

 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে�র উপা�  

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. আয় (ল� টাকায়) ১৫৮৬৮৯ .২২  ১৬৭৫৩৯ .২২  ১৪২৫৯৩. 
২. �য় (ল� টাকায়) ১১৬০৪৪ .৬৫  ১২৭৯৪৩ .২৫  ১২৮৩০০ .১৭  
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৪২৬৪৪ .৫৭  ৩৯৫৯৫ .৯৭  ১৪২৯২ .৮৩  

 
সারণী-১ এ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ এর ২০১৬ হেত ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা 

হেয়েছ। ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

২০১৭ সােল সংেযািজত �� ৭.১৫% এবং ২০১৮ সােল ৬৬.৪৮% �াস �পেয়েছ । আেয়র ��ে� �দখা যায়, িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৫.৫৮% �ি� �পেলও ২০১৮ সােল ১০.১৪%  �াস �পেয়েছ । আবার �েয়র 

��ে� িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ১০.২৫% এবং ২০১৮ সােল ১০.৫৬% �ি� �পেয়েছ ।  

 
এ সারণীর ত� স�হ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� আেয়র �চেয় �য় 

আ�পািতক হাের �বিশ হওয়ায় সংেযািজত �� কাি�ত হাের �ি� পায়িন । এ �থেক উে�ারেণর জ� অ�েয়াজনীয় 

�য় �াস কের সংেযািজত �� �ি� করা �যেত পাের ।  

 
 
 



-১৫- 
 

সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ৯৬৩০ ৮৭২৬ ৮৫৯৫ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৪ .৪৩  ৪ .৫৪  ১ .৬৬  
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ২৬ .৮৭  ২৩ .৬৩  ১০ .০২  
 

সারণী-২ এ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ এর  ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� 

জনশি�র দ�তা িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । 

িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১২.০৬% এবং ২০১৮ সােল 

৬২.৭১% �াস �পেয়েছ ।   

 
সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ম �য় (ল� টাকায়) ৬৭৭৫ .৬০  ৭৭০৪ .৮০  ৬৬৯৮ .৮১  
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ৬ .২৯  ৫ .১৪  ২ .১৩  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৪ .৪৩  ৪ .৫৪  ১ .৬৬  
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ০ .৭০  ০ .৮৮  ০ .৭৮  
 

সারণী-৩ এ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় 

িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ সােল ১০.২৮%এবং ২০১৮ সােল ৬৬.১৩% �াস  �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� 

জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১২.০৬% এবং ২০১৮ সােল ৬২.৭১% �াস �পেয়েছ ।    

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল 

�ি�  �পেয়েছ যথা�েম ২৫.৭১% ও ১১.৪৩% । 

 
 
 
 
 
 
 



-১৬- 
 

সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ৬৬১৯৮ .৪৮  ৬৭০৭২ .৫০  ৬৭১০৯ .৪৮  
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ০ .৬৪  ০ .৫৯  ০ .২১  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৪ .৪৩  ৪ .৫৪  ১ .৬৬  
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৬ .৮৭  ৭ .৬৯  ৭ .৮১  

 

সারণী-৪ এ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা 

িন�পণ করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ সােল এবং ২০১৮ সােল �াস 

�পেয়েছ যথা�েম ৭.৮১% ও ৬৭.১৮% । সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তার ��ে� �দখা  যায় �য, িভি� বছর  

২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১২.০৬% এবং ২০১৮ সােল ৬২.৭১% �াস 

�পেয়েছ ।   

আবার �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� 

�পেয়েছ যথা�েম ১১.৯৪% ও ১৩.৬৮% ।  

 

সারণী-৫ 
�িফ�িবিল� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. অবচয় (ল� টাকায়) ১৮৯২ .৫৯  ২২৬৫ .২০  ২২১৬ .০৮  
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ৩৩৯৭৬ .৩৮  ২৯৬২৫ .৯৭  ৫৩৭৭ .৯৪  
৩. �িফ�িবিল� (%) ৫১ .৩৩ % ৪৪ .১৭ % ৮ .০১ % 
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ২ .৪০  ২ .৫০  ২ .১২  

 

সারনী-৫ বাংলােদশ �িষ �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা 

হেয়েছ। ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� ২০১৭ সােল ৭.১৬% এবং ২০১৮ সােল ৪৩.৩২% �াস �পেয়েছ । আবার �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৪.১৭% �ি� �পেলও ২০১৮ সােল ১১.৬৬% �াস 

�পেয়েছ ।  

 

এ সারণীেত ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন 

টাণ �ওভার এর �বহার যথাযথ না হওয়ায় �িফ�িবিল� �ি� পায়িন ।  

 



-১৭- 
 

�াশনাল �াংক িলিমেটড 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ �াশনাল �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক এর িনয়�ণাধীন এক� �বসরকাির �িত�ান। 

�িত�ান� ১৯৮৩ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই কায ��ম �� হয় । �িত�ান�র বত�মান শাখা ১৯৯� । ২০১৬ 

সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�ি�র �� ৩১৩১৪.৬৬ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ সােল ৩২৬৬৮.৬১ 

ল� টাকা কর িহেসেব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।     

 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. আয় (ল� টাকায়) ৩২২৩১৩ .০৬  ২৮১০৫৮ .৮৭  ৩৪৯০৬৭ .৪৬  
২. �য় (ল� টাকায়) ২১৮৩১ .৩৮  ২৭২৩৩ .৩৮  ৩০৯১০ .৯১  
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৩০০৪৮১ .৬৮  ২৫৩৮২৫ .৪৯  ৩১৮১৫৬ .৫৫  
 
 

সারণী-১ এ �াশনাল �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা 

হেয়েছ ।  ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৭ সােল সংেযািজত �� ১৫.৫৩% �াস �পেলও ২০১৮ সােল ৫.৮৮%�ি� �পেয়েছ । আেয়র ��ে� 

�দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ১২.৮০% �াস �পেলও ২০১৮ সােল ৮.৩০% �ি� 

�পেয়েছ । �েয়র ��ে� িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ২৪.৭৪% এবং ২০১৮ সােল ৪১.৫৯% �ি� 

�পেয়েছ  । 

 

 



-১৮-  

সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা    

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. জনশি� (সং�ায়) ৪৪৩৫ ৪৫৭২ ৪৫৯৯ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৬৭ .৭৫  ৫৫ .৫২  ৬৯ .১৮  
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৯৩ .২৩  ৯০ .৩১  ৯১ .১৪  

 
সারণী-২ এ �াশনাল �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� জনশি�র 

দ�তা িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর  

২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ৩.১৩% এবং ২০১৮ সােল ২.১৪% �াস 

�পেয়েছ  ।  

 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �য়   

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ম �য় (ল� টাকায়) ৫২৩১ .১৫  ৫৭৫৮ .২৩  ৫৮৭৫ .৭৫  
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ৫৭ .৪৪  ৪৪ .০৮  ৫৪ .১৫  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৬৭ .৭৫  ৫৫ .৫২  ৬৯ .১৮  
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ১ .১৮  ১ .২৬  ১ .২৮  
 

 

সারণী-৩ এ �াশনাল �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় 

িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস  �পেয়েছ যথা�েম  ২৩.২৬% ও ৫.৭৩% 

। সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� 

জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ৩.১৩% এবং ২০১৮ সােল ২.১৪% �াস �পেয়েছ  ।  

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল 

�ি�  �পেয়েছ যথা�েম ৬.৭৮% ও ৮.৪৭% ।  
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সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা  

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ৩৫০৩৭ .০৬  ৩৩৯১৭ .৪৯  ৩১৩১৪ .৬৬  
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ৮ .৫৮  ৭ .৪৮  ১০ .১৬  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৬৭ .৭৫  ৫৫ .৫২  ৬৯ .১৮  
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৭ .৯০  ৭ .৪২  ৬ .৮১  
 

সারণী-৪ এ �াশনাল �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা িন�পণ 

করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ সােল ১২.৮২% �াস এবং ২০১৮ 

সােল ১৮.৪১% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তার ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর  ২০১৬ সােলর 

�লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ৩.১৩% এবং ২০১৮ সােল ২.১৪% �াস �পেয়েছ  ।  

আবার, �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস 

�পেয়েছ  যথা�েম ৬.০৭ % ও ১৩.৮০% ।    

 
সারণী-৫ 

�িফ�িবিল� 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. অবচয় (ল� টাকায়) ৩৪৭৬ .৪৮  ৪৮৫৫ .২৭  ৪৯৭৫ .৫৬  
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ২৯১৭৭৪ .০৫  ২৪৩২১১ .৯৯  ৩০৭৩০৫ .২৪  
৩. �িফ�িবিল� (%) ৮৩২ .৭৬ % ৭১৭ .০৭ % ৯৮১ .৩৫ % 
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ৯ .২০  ৮ .২৯  ১১ .১৫  

 
সারণী-৫ এ �াশনাল �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ 

। ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� ২০১৭ সােল ১১৫.৬৯% �াস এবং ২০১৮ সােল ১৪৮.৫৯% �ি� �পেয়েছ । 

 

আবার �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল �াস �পেয়েছ  

৯.৮৯% ও  ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ ২১.১৯% । 
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  ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলিমেটড  
 

�িত�ান পিরিচিতঃ ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক িনয়�ণাধীন এক� �বসরকাির 

�িত�ান । �িত�ান� ১৯৯৯ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই এর কায ��ম �� কের । �িত�ান�র �মাট শাখা 

১৭০� । ২০১৮ সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�ি�র �� ৩৯৬০৯.১১ ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ 

সােল ১০৭২৪.৬২ ল� টাকা কর িহেসেব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।   

 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে�র উপা�  

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. আয় (ল� টাকায়) ২৬১৯২০ .৩৫  ২৯৮৫৯৩ .০৮  ৩৪১৩৪৪ .৮  
২. �য় (ল� টাকায়) ২২৭৪৪৮ .৮  ২৩৯৯০৫ .৯  ২৭৬২০৮ .৩৪  
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৩৪৪৭১ .৫৫  ৫৮৬৮৭ .১৮  ৬৫১৩৬ .৪৬  

 
সারণী-১ এ ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� 

িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৭ সােল  ৭০.২৪% এবং ২০১৮ সােল ৮৮.৯৬%�ি� �পেয়েছ । আেয়র ��ে� 

িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ১৪.০০% ও ৩০.৩২% । �েয়র 

��ে� িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৫.৪৮% এবং ২১.৪৪% । 

 
এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� আেয়র 

�চেয় �য় আ�পািতকভােব �বিশ হওয়ায় সংেযািজত �� �ি� পায়িন । এ �থেক উে�ারেণর জ� অ�েয়াজনীয় �য় 

�াস করা আব�ক ।  
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সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা  

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ৩২২৪ ৩৬৪০ ৩৯০৫ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ১০ .৬৯  ১৬ .১২  ১৬ .৬৮  
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১৩ .১৬  ১৯ .৬৫  ১৯ .০৮  

 
সারণী-২ এ ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ এর সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা িন�পণ করা 

হেয়েছ ।  িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ৪৯.৩২% এবং 

২০১৮ সােল ৪৪.৯৮% �ি� �পেয়েছ ।   

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জনশি� অ�পােত সংেযািজত �ে� জনশি�র 

দ�তা বা�বািয়ত হয়িন ।  

 
 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ম �য় (ল� টাকায়) ২০৭৫৩ .৯০  ২৪৯৪৩ .৮১  ২৯০৯৫ .৭৫  
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ১ .৬৬  ২ .৩৫  ২ .২৪  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১০ .৬৯  ১৬ .১২  ১৬ .৬৮  
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ৬ .৪৪  ৬ .৮৫  ৭ .৪৫  

 

সারণী-৩ এ ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগত�লক �ম �য় িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 

হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ  

যথা�েম ৪১.৫৭% ও ৩৪.৯৪% । িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ 

সােল ৪৯.৩২% এবং ২০১৮ সােল ৪৪.৯৮% �ি� �পেয়েছ ।    

 

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল 

�ি�  �পেয়েছ যথা�েম ৬.৩৭% এবং ১৫.৬৮% । 
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সারণী-৪ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ১৯৮৪৮ .১০  ৩৯১৬৫ .৮৭  ৩৯৬০৯ .১১  
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ১ .৭৪  ১ .৫০  ১ .৬৪  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১০ .৬৯  ১৬ .১২  ১৬ .৬৮  
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৬ .১৬  ১০ .৭৬  ১০ .১৪  

 
সারণী-৪ এ ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ সােল 

১৩.৭৯% এবং ২০১৮ সােল ৫.৭৫% �াস �পেয়েছ । িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র 

দ�তা ২০১৭ সােল ৪৯.৩২% এবং ২০১৮ সােল ৪৪.৯৮% �ি� �পেয়েছ ।   

 

আবার, �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল এবং ২০১৮ সােল 

�ি� �পেয়েছ যথা�েম ৭৪.৬৭% ও ৬৪.৬১% ।  

 
সারণী-৫ 

�িফ�িবিল� 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. অবচয় (ল� টাকায়) ৩৮০৪ .৯৬  ৪৩০৮ .৪৩  ৪৫৮৭ .৯৩  
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ৯৯১২ .৬৯  ২৯৪৩৪ .৯৪  ৩১৪৫২ .৭৮  
৩. �িফ�িবিল� (%) ৪৯ .৯৪  ৭৫ .১৫  ৭৯ .৪১  
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ১৩ .২০  ৭ .৬২  ৮ .৬২  

 

সারণী-৫ এ ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ। ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় �িফ�িবিল� ২০১৭ সােল ২৫.২১% এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ ২৯.৪৭% ।  

 

আবার, �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল এবং 

২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ৪২.২৭% এবং ৩৪.৭০% । 
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এিব �াংক িলিমেটড 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ এিব �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক িনয়�ণাধীন এক� �বসরকাির �িত�ান । 

�িত�ান� ১৯৮২ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই এর কায ��ম �� কের । �িত�ান�র বত�মান শাখা ১০৫� ।  

২০১৮ সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�েদর �� ৪১১৩৩.৪১ ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ সােল 

১৩৭৭৮.১৪ ল� টাকা কর িহেসেব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।   

 

 
 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. আয় (ল� টাকায়) ২৭১১৪৩ .৪৪  ২৭০৯৫১. ২৫২৪৩৮ .৮৪  
২. �য় (ল� টাকায়) ২২১৬০৫ .৯২  ২২০৭৫৬ .৬৫  ২০৭৬৭৭ .৬১  
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৪৯৫৩৭ .৫২  ৫০১৯৪ .৩৫  ৪৪৭৬১ .২৩  

 
 

সারণী-১ এ এিব �াংক িলঃ এর ২০১৬ �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

সংেযািজত �� ২০১৭ সােল  ১.৩২% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৮ সােল ৯.৬৪% �াস �পেয়েছ । আেয়র ��ে� িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ০.০৭% এবং ৬.৯০% । 

  
�েয়র ��ে� িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৭ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ০.৩৮% ও 

৬.২৮% । 
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সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ২২৭৬ ২৪২৩ ২৩৫৪ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ২১ .৭৭  ২০ .৭২  ১৯ .০১  
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১৮ .২৭  ১৮ .৫৩  ১৭ .৭৩  
 
 

সারণী-২ এ এিব �াংক িলঃ এর সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা িন�পণ করা হেয়েছ ।  িভি� বছর  

২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১.৪২% �ি� �পেলও ২০১৮ সােল আবার 

২.৯৫% �াস �পেয়েছ  ।   

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, ২০১৮ সােল জনশি� অ�পােত সংেযািজত 

�ে� জনশি�র দ�তা বা�বািয়ত হয়িন ।  

 
সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ম �য় (ল� টাকায়) ২৮৩৪১ .২৪  ২৯৪৭০ .৩৩  ২৯২৪০ .২০  
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ১ .৭৫  ১ .৭০  ১ .৫৩  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ২১ .৭৭  ২০ .৭২  ১৯ .০১  
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ১২ .৪৫  ১২ .১৬  ১২ .৪২  
 

সারণী-৩ এ এিব �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় িন�পণ 

করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ২.৮৬% ও ১২.৫৭% । িভি� 

বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১.৪২% �ি� �পেলও ২০১৮ সােল 

আবার ২.৯৫% �াস �পেয়েছ  ।   

 

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৪ সােলর �লনায় ২০১৫ এবং ২০১৬ সােল 

�াস �পেয়েছ যথা�েম ২.৩৩% ও ০.২৪% । 
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সারণী-৪ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ৪২০০৮ .৭২  ৪০৮০৩ .৭৭  ৪১১৩৩ .৪১  
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ১ .১৮  ১ .২৩  ১ .০৯  
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ২১ .৭৭  ২০ .৭২  ১৯ .০১  
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ১৮ .৪৬  ১৬ .৮৪  ১৭ .৪৭  

 
 

সারণী-৪ এ এিব �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা 

হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ সােল ৪.২৪% �ি� �পেয়েছ  এবং ২০১৮ 

সােল ৭.৬৩% �াস �পেয়েছ  । িভি� বছর  ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল 

১.৪২% �ি� �পেলও ২০১৮ সােল আবার ২.৯৫% �াস �পেয়েছ  ।   

 

 

আবার, �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৮.৭৭% এবং 

২০১৮ সােল ৫.৩৬% �াস �পেয়েছ । 

 
সারণী-৫ 

�িফ�িবিল� 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. অবচয় (ল� টাকায়) ৩৪৩৫ .৯৬  ৩৩৭৫ .৮৫  ৩০০৪ .৪৩  
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ১৭৭৬০ .৩২  ১৭৩৪৮ .১৭  ১২৫১৬ .৬০  
৩. �িফ�িবিল� (%) ৪২ .২৮  ৪২ .৫২  ৩০ .৪৩  
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ৬ .৪৫  ৬ .৬৪  ৬ .১৪  

 
 

সারণী-৫ এ এিব �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ। 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� ২০১৭ সােল ০.২৪% �ি� �পেলও ২০১৮ সােল ১১.৮৫% �াস �পেয়েছ ।   

 

আবার, �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ২.৯৪% 

�ি� �পেলও ২০১৮ সােল ৪.৮১% �াস �পেয়েছ । 



-২৬- 

 

ওয়ান �াংক িলিমেটড 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ ওয়ান �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক িনয়�ণাধীন এক� �বসরকাির �িত�ান । �িত�ান� 

১৯৯৯ সােল �ািপত হয় এবং কায ��ম �� কের । �িত�ান�র বত�মান শাখা ৯৫� । ২০১৮ সােলর ত� অ�য়ায়ী 

�িত�ান�র �ায়ী স�েদর �� ২৪২৮১ ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ সােল ১১৬৩৩ল� টাকা কর িহেসেব 

সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।     

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. আয় (ল� টাকায়) ১৫০৪৫৩. ১৬৬৮৭২. ১৯৬১০০. 
২. �য় (ল� টাকায়) ১০৮৯৭৫. ১২৪১১৭. ১৪৫০৫০. 
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৪১৪৭৮. ৪২৭৫৫. ৫১০৫০. 

 
সারণী-১ এ ওয়ান �াংক িলঃ এর ২০১৬ �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । সংেযািজত �� িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৩.০৮% এবং ২০১৮ সােল ২৩.০৮% �ি� �পেয়েছ । আেয়র ��ে� িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ১০.৯১% ও ৩০.৩৪% ।  

 

�েয়র ��ে� �দখা যায় িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম 

১৩.৮৯% ও ৩৩.১০% । 
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সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ১৯৭৬ ২০২৮ ২১০১ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ২০.৯৯ ২১.০৮ ২৪.৩০ 
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ২৭.৫৭ ২৫.৬২ ২৬.০৩ 

 

সারণী-২ এ ওয়ান �াংক িলঃ এর ২০১৪ �থেক ২০১৬ সাল পয �� সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

িন�পণ করা হেয়েছ ।  সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল  ৭.০৭% 

ও  ২০১৮ সােল ৫.৫৮% �াস �পেয়েছ ।   

এ সারণীর ত� স�হ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৭, ২০১৮ সােল জনশি� অ�পােত সংেযািজত �ে� 

জনশি�র দ�তা বা�বািয়ত হয়িন ।  

 
সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ম �য় (ল� টাকায়) ১৯৫৭৮.০০ ২২৪৯৬.০০ ২৫৮০২.০০ 
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ২.১২ ১.৯০ ১.৯৮ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ২০.৯৯ ২১.০৮ ২৪.৩০ 
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ৯.৯১ ১১.০৯ ১২.২৮ 
 

সারণী-৩ এ ওয়ান �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৭ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় িন�পণ 

করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ সােল এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ১০.৩৮% ও ৬.৬০% ।  

সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল  ৭.০৭% ও  ২০১৮ সােল 

৫.৫৮% �াস �পেয়েছ ।     

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল 

�ি� �পেয়েছ যথা�েম ১১.৯১% ও ২৩.৯১% । 
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সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা  

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ১৭৭২৫.০০ ২২৭৩২.০০ ২৪২৮১.০০ 
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ২.৩৪ ১.৮৮ ২.১০ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ২০.৯৯ ২১.০৮ ২৪.৩০ 
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৮.৯৭ ১১.২১ ১১.৫৬ 

 

সারণী-৪ এ ওয়ান �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা 

হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম 

১৯.৬৬ ও ১০.২৬% । সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল  ৭.০৭% 

ও  ২০১৮ সােল ৫.৫৮% �াস �পেয়েছ ।   

 

আবার, �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৭ এবং 

২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ২৪.৯৭% ও  ২৮.৮৭% । 

 
 

সারণী-৫ 
�িফ�িবিল� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. অবচয় (ল� টাকায়) ২২৩৯.০০ ২৩৪৬.০০ ২৭২৬.০০ 
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ১৯৬৬১.০০ ১৭৯১৩.০০ ২২৫২২.০০ 
৩. �িফ�িবিল� (%) ১১০.৯২ ৭৮.৮০ ৯২.৭৬ 
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ৮.৪৯ ৭.৩৪ ৮.০৮ 

 

সারণী-৫ এ ওয়ান �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ। 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� ২০১৭ সােল এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ৩২.১২% ও  ১৮.১৬% । আবার, �লধন 

টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ১৩.৫৪% এবং ২০১৮ সােল 

৪.৮৩% �াস �পেয়েছ  । 

 

এ সারণীেত ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৪ সাল �থেক ২০১৬ সাল পয �� �লধন 

টাণ �ওভার এর �বহার যথাযথ না হওয়ায় �িফ�িবিল� �ি� পায়িন ।  



-২৯- 
 

িস� �াংক িলিমেটড 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ িস� �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক িনয়�ণাধীন এক� �বসরকাির �িত�ান । 

�িত�ান� ১৯৮৩ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই এর কায ��ম �� কের । �িত�ান�র বত�মান শাখা ১৩০� ।  

২০১৮ সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�েদর �� ৪০০২৩.৩১ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ সােল 

১৫৪০৩.০৯ ল� টাকা কর িহেসেব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।   

 

 
 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. আয় (ল� টাকায়) ৪৬১২৭৪.৩৬ ২১৭১৬০.৪ ২৯২৪৮২.২৯ 
২. �য় (ল� টাকায়) ১৪৭২৪০.৮ ১৪৯৩৬৮.৬৬ ১৭১৯৫২.১১ 
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৩১৪০৩৩.৫৬ ৬৭৭৯১.৭৪ ১২০৫৩০.১৮ 
 

সারণী-১ এ িস� �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ 

। ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

২০১৭ এবং ২০১৮ সােল সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ  ৭৮.৪১% ও ৬১.৬২% । আেয়র ��ে� �দখা যায়, িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৫২.৯২% এবং ২০১৮ সােল ৩৬.৫৯% �াস �পেয়েছ । �েয়র ��ে� িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ১.৪৪% এবং ২০১৮ সােল ১৬.৭৮%  �ি� �পেয়েছ। 
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সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ২৮৩৪ ৩১১৬ ৩৮৭৫ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ১১০.৮১ ২১.৭৬ ৩১.১০ 
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৬৮.০৮ ৩১.২২ ৪১.২১ 
 

সারণী-২ এ িস� �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৭ সাল পয �� সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

িন�পণ করা হেয়েছ ।  ২০১৬ সালেক িভি� বছর  ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ ও  ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৫৪.১৪%ও 

৩৯.৪৭% ।   

 
 

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ম �য় (ল� টাকায়) ২৭৮৩৫.৭৯ ৩০৪৪১.৫৫ ৩৭৬৫৫.৪৭ 
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ১১.২৮ ২.২৩ ৩.২০ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১১০.৮১ ২১.৭৬ ৩১.১০ 
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ৯.৮২ ৯.৭৭ ৯.৭২ 
 

সারণী-৩ এ িস� �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৭ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় িন�পণ 

করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল যথা�েম �াস �পেয়েছ  ৮০.২৩%  ও ৭১.৬৩% । 

িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ ও  ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম 

৫৪.১৪%ও ৩৯.৪৭% ।   

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭  এবং ২০১৮ সােল  

�াস �পেয়েছ যথা�েম ০.৫১% ও ১.০১%। 

 
 
 
 
 



-৩১- 
 

সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ৩৮৮২১.৪৩ ৩৭২৫৮.৩৬ ৪০০২৩.৩১ 
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ৮.০৯ ১.৮২ ৩.০১ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ১১০.৮১ ২১.৭৬ ৩১.১০ 
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ১৩.৭০ ১১.৯৬ ১০.৩৩ 

 

সারণী-৪ এ িস� �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা িন�পণ করা 

হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা �াস �পেয়েছ যথা�েম ৭৭.৫০% ও ৬২.৭৯%। 

িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ ও  ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম 

৫৪.১৪%ও ৩৯.৪৭% ।   

 

আবার, �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস 

�পেয়েছ যথা�েম ১২.৭০% ও  ২৪.৬০% । 

 
 

সারণী-৫ 
�িফ�িবিল� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. অবচয় (ল� টাকায়) ৮৯৮৪.৬৯ ১০৪৫৯.৭৬ ৯৮৫৫.৭৯ 
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ২৭৭২১৩.০৮ ২৬৮৯০.৪৩ ৭৩০১৮.৯২ 
৩. �িফ�িবিল� (%) ৭১৪.০৭ ৭২.১৭ ১৮২.৪৪ 
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ১১.৮৮ ৫.৮৩ ৭.৩১ 

 

সারণী-৫ এ িস� �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ। 

২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ৬৪১.৯% ও  ৫৩১.৬৩% ।  
 

আবার, �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং  ২০১৮  

সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৫০.৯২% ও ৩৮.৪৭%। 
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আইিসিব ইসলামী �াংক িলিমেটড 
 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ, বাংলােদশ �াংক িনয়�ণাধীন এক� �বসরকাির 

�িত�ান । �িত�ান� ১৯৮৭ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই এর কায ��ম �� কের । �িত�ান�র  শাখা ৩৩� । 

২০১৮ সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�ি�র �� ১৩০১.৫৬ ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ সােল 

১৮.৬৬ ল� টাকা কর িহেসেব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।   

 

 

 
 

সারণী-১ 
সংেযািজত �ে�র উপা� 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. আয় (ল� টাকায়) ৫২২৯.৮২ ৪৭৭২. ৪০৯৭.১৫ 
২. �য় (ল� টাকায়) ৬১১৯.৮৯ ৬৩৫৭.৭৩ ৬৫৩৮.৯৪ 
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) -৮৯০.০৭ -১৫৮৫.৭৩ -২৪৪১.৭৯ 

 
 

সারণী-১ এ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ 

করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় সংেযািজত �� ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ৭৮.১৬% ও ১৭৪.৩৪% । আেয়র ��ে� 

�দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৮.৭৫% ও ২১.৬৬%। 

�েয়র ��ে� িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ ও ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৩.৮৯% ও ৬.৮৫%। 
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সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ৫৬৬ ৫০১ ৪৭৬ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) -১.৫৭ -৩.১৭ -৫.১৩ 
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) -১৭.০২ -৩৩.২৩ -৫৯.৬০ 
 

সারণী-২ এ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� 

জনশি�র দ�তা িন�পণ করা হেয়েছ ।  ২০১৬ সালেক িভি� বছর  ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । 

িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ ও  ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম 

৯৫.২৪%ও ২৫০.১৮% ।   

এ সারণীর ত�স�হ িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� জনশি� অ�পাত 

সংেযািজত �্ে� জনশি�র দ�তা বা�বািয়ত হয়িন ।  

 
সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. �ম �য় (ল� টাকায়) ১২২৭.৮৫ ১০৮৮.২৬ ১০০২.৭০ 
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  -০.৭২ -১.৪৬ -২.৪৪ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) -১.৫৭ -৩.১৭ -৫.১৩ 
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ২.১৭ ২.১৭ ২.১১ 

 

সারণী-৩ এ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম 

�য় িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর 

২০১৬ সােলর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম  ১০২.৭৭%  ও 

২৩৮.৮৮% । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ ও  ২০১৮ সােল �াস 

�পেয়েছ যথা�েম ৯৫.২৪%ও ২৫০.১৮% ।   

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল সমা�পািতক 

হার থাকেলও ২০১৮ সােল  ২.৭৪%�ি� �পেয়েছ  । 

 

 

 



-৩৪- 
 

সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ১৪৯৬.৯৯ ১৪১৯.৬০ ১৩০১.৫৬ 
২. �লধন উৎপাদনশীলতা -০.৫৯ -১.১২ -১.৮৮ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) -১.৫৭ -৩.১৭ -৫.১৩ 
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ২.৬৪ ২.৮৩ ২.৭৩ 
 

 
সারণী-৪ এ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা 

িন�পণ করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস 

�পেয়েছ যথা�েম ৮৯.৮৩% ও ২১৮.৬৪% । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

২০১৭ ও  ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৯৫.২৪%ও ২৫০.১৮% । �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায়, িভি� 

বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৭.২০% ও  ৩.৪১% । 

 
সারণী-৫ 

�িফ�িবিল� 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. অবচয় (ল� টাকায়) ৩০৫.০০ ২০৬.৫২ ১৫৩.৯১ 
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) -২৪২২.৯২ -২৮৮০.৫১ -৩৫৯৮.৪০ 
৩. �িফ�িবিল� (%) -১৬১.৮৫ -২০২.৯১ -২৭৬.৪৭ 
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ৩.৪৯ ৩.৩৬ ৩.১৫ 

 
সারণী-৫ এ আইিসিব ইসলামী �াংক িলঃ এর ২০১৬ সাল হেত ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ 

করা হেয়েছ। ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় �িফ�িবিল� ২০১৭  এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ৪১.০৬% ও  ১১৪.৬২% ।  

 

আবার, �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং  ২০১৮  

সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৩.৭২% ও ৯.৭৪%। 
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�াংক আল-ফালাহ িলিমেটড  
 

�িত�ান পিরিচিতঃ �াংক আল-ফালাহ িলঃ, বাংলােদশ �াংক এর িনয়�ণাধীন এক� �বসরকাির �িত�ান 

। �িত�ান� ২০০৫ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই এর কায ��ম �� কের । �িত�ান�র  শাখা ৭� । ২০১৮ 

সােলর ত� অ�য়ায়ী �িত�ান�র �ায়ী স�েদর �� ১৫৪২ ল� টাকা । �িত�ান� ২০১৮ সােল ১২৯৮ ল� টাকা 

কর িহেসেব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।  

 

 
 

 
সারণী-১ 

সংেযািজত �ে�র উপা� 
 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. আয় (ল� টাকায়) ১৬৫১৮. ১৫৪৫৭. ১৪৩৯২. 
২. �য় (ল� টাকায়) ৭৩১০. ৫৬৭৮. ৬৭৯০. 
৩.সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৯২০৮. ৯৭৭৯. ৭৬০২. 
 

সারণী-১ এ �াংক আল-ফালাহ িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ করা 

হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । সংেযািজত ��  িভি� বছর 

২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল ৬.২০% বাড়েলও ২০১৮ সােল ১৭.৪৪% �াস �পেয়েছ । আেয়র ��ে� �দখা 

যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ৬.৪২% ও ১২.৮৭%। 

�েয়র ��ে� িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ ও ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ২২.৩২% ও ৭.১১% 

। 
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সারণী-২ 
সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. জনশি� (সং�ায়) ১৭৭ ১৮৮ ১৮৭ 
২. সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৫২.০২ ৫২.০২ ৪০.৬৫ 
৩. সংেযািজত �� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৫৫.৭৫ ৬৩.২৭ ৫২.৮২ 
 

সারণী-২ এ �াংক আল-ফালাহ িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� জনশি�র 

দ�তা িন�পণ করা হেয়েছ ।  ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি�  বছর 

২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১৩.৪৯% বাড়েলও ২০১৮ সােল ৫.২৫% 

�াস �পেয়েছ ।   

এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৮ সােল জনশি� অ�পােত সংেযািজত �্ে� জনশি�র 

দ�তা বা�বািয়ত হয়িন ।  

সারণী-৩ 
�িতেযািগতা�লক �ম �য় 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ম �য় (ল� টাকায়) ২১৫১.০০ ২৩০৫.০০ ২৫৯৩.০০ 
২. �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ৪.২৮ ৪.২৪ ২.৯৩ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৫২.০২ ৫২.০২ ৪০.৬৫ 
৪. জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ১২.১৫ ১২.২৬ ১৩.৮৭ 

 

সারণী-৩ এ �াংক আল-ফালাহ িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িতেযািগত�লক �ম �য় 

িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ 

সােলর �লনায় �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম  ০.৯৩%  ও ৩১.৫৪% 

। িভি�  বছর ২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১৩.৪৯% বাড়েলও ২০১৮ 

সােল ৫.২৫% �াস �পেয়েছ ।   

 

আবার, জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায়,  িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ ও ২০১৮ সােল �ি� 

�পেয়েছ যথা�েম ০.৯০% ও ১৪.১৬%। 
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সারণী-৪ 
�লধন উৎপাদনশীলতা 

 
িববরণ বৎসর 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  
১. �ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ১৪৬৯.০০ ১৫৬৫.০০ ১৫৪২.০০ 
২. �লধন উৎপাদনশীলতা ৬.২৭ ৬.২৫ ৪.৯৩ 
৩. সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা (ল� টাকায়) ৫২.০২ ৫২.০২ ৪০.৬৫ 
৪. �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ৮.৩০ ৮.৩২ ৮.২৫ 

 

সারণী-৪ এ �াংক আল-ফালাহ িলঃ এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা িন�পণ 

করা হেয়েছ । ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর 

�লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ০.৩২% ও ২১.৩৭% । িভি�  বছর 

২০১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� জনশি�র দ�তা ২০১৭ সােল ১৩.৪৯% বাড়েলও ২০১৮ সােল ৫.২৫% 

�াস �পেয়েছ ।   

আবার �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ সােল সামা� বাড়েলও  

২০১৮ সােল ০.৬০% �াস �পেয়েছ  ।  

 
সারণী-৫ 

�িফ�িবিল� 
 

িববরণ বৎসর 
২০১৬ ২০১৭ ২০১৮  

১. অবচয় (ল� টাকায়) ৩২১.০০ ৩৫৭.০০ ৩৪০.০০ 
২. অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়া) ৬৭৩৬.০০ ৭১১৭.০০ ৪৬৬৯.০০ 
৩. �িফ�িবিল� (%) ৪৫৮.৫৪% ৪৫৪.৭৬% ৩০২.৭৯% 
৪. �লধন টাণ �ওভার(টাকায়) ১১.২৪ ৯.৮৮ ৯.৩৩ 

 

সারণী-৫ এ �াংক আল-ফালাহ িলঃ  এর ২০১৬ সাল �থেক ২০১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা 

হেয়েছ। ২০১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বছর ২০১৬ সােলর �লনায় 

�িফ�িবিল� ২০১৭  এবং ২০১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ৩.৭৮% ও  ১৫৫.৭৫% ।  

 

আবার, �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায়, ২০১৬ সােলর �লনায় ২০১৭ এবং  ২০১৮  সােল �াস 

�পেয়েছ যথা�েম ১২.১০% ও ১৬.৯৯%। 

 

 



 -৩৮- 

 

    পিরিশ�  - ‘ক’ 

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

 
 
১। জনতা �াংক িলিমেটড  
 ১১০ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ । 
 
২। �পালী �াংক িলিমেটড  
 ৩৪ িদল�শা বা/এ, ঢাকা-১০০০ । 
 
৩।  বাংলােদশ �িষ �াংক  
 ৮৩-৮৫ মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০ । 
 
৪।  �াশনাল �াংক িলিমেটড  
 ১৮ িদল�শা বা/এ, ঢাকা-১০০০ । 
 
৫।         ফা� িসিকউির� ইসলামী �াংক িলিমেটড 

১/এ, �রাড-৮, �লশান-১, ঢাকা-১২১২ ।  
 
৬। এিব �াংক িলিমেটড 

৩০-৩১ িদল�শা বা/এ, ঢাকা-১০০০ । 
 
৭।  ওয়ান �াংক িলিমেটড 

এইচ আরিস ভবন, ৪৬ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 
 
৮। িস� �াংক িলিমেটড 

িস� �াংক �স�ার, ১৩৬ �লশান এিভিনউ, �লশান-২, ঢাকা-১২১২ । 
 
৯। আইিসিব ইসলামী �াংক িলিমেটড 

�েক ভবন, ১৩ কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা-১২১৫ । 
 
১০। �াংক আলফালাহ 

১৬৮ �লশান এিভিনউ, �লশান-২, ঢাকা-১২১২ ।  
 
   
 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-৩৯- 
 

পিরিশ� - ‘খ’              

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ 

০১। িশ� ম�নালেয়র  দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ী                সভাপিত 

০২। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, �িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  সদ� 

০৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, িশ� ম�ণালয় ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।  সদ� 

০৪। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, পিরক�না িবভাগ,  

পিরক�না ম�ণালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা।      সদ� 

০৫। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সদ� 

০৬। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, বািণজ� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  সদ� 

০৭। সিচব,িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,   সদ� 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।      

০৮। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও  সদ� 

খিনজ স�দ ম�ণালয়,বাংলােদশ, সিচবালয়, ঢাকা।         

০৯। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, িব��ৎ িবভাগ, িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।        সদ�  

১০। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। সদ� 

১১। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, ত� ম�ণালয়,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  সদ� 

১২। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, পিরসং�ান ও ত� �ব�হাপনা িবভাগ, 

পিরক�না ম�ণালয়।         সদ� 

১৩। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়,  

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।        সদ� 

১৪। �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন, রেয়ল টাওয়ার ৪, পা�পথ, ঢাকা-১২১৫।     সদ� 

১৫। উপাচায �, বাংলােদশ �েকৗশল ও ��ি� িব�িব�ালয়, ঢাকা।     সদ� 

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

১৭। এি�িকউ�ভ �চয়ার�ান, �বপজা কমে��, হাউজ নং-১৯/িড, �রাড নং-৬, ধানমি�, ঢাকা। সদ� 

১৮। সভাপিত,বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত, ৪/িস ই�াটন গােড �ন �রাড, ঢাকা-১০০০।  সদ� 

১৯। সভাপিত, ইি�িনয়াস � ইনি��উশন অব বাংলােদশ, রমনা, ঢাকা।    সদ� 

 



-৪০- 

২০। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত, নাভানা উসমান িলংক (�লেবল-৪),      সদ� 

বীর উ�ম মীর শওকত এিভিনউ, �ত�গাও �লশান িলং �রাড,ঢাকা-১২০৮। 

২১। সভাপিত, �ফডােরশন অব বাংলােদশ �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�,  

৬০, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।        সদ� 

২২। সভাপিত, বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশন, �চ�ার িবি�ং,  

১২২-১২৪, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।        সদ� 

২৩। সভাপিত, ঢাকা �চ�ার অব কমাস � অ�া� ই�াি�, ৬৫-৬৬, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা ।  সদ� 

২৪। সভাপিত, বাংলােদশ �চ�ার অব ই�াি�, িবিসআইিস ভবন, ৩০-৩১ িদল�শা বা/এ, ঢাকা। সদ� 

২৫। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত,আদমজীেকাট � (৪থ � তলা)মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।  সদ� 

২৬। সভাপিত, বাংলােদশ �ট ি�নাস � এেসািসেয়শন, ৫৫/এ, �রানা প�ন, ঢাকা।   সদ� 

২৭। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত, ইউিনক ��ড �স�ার, �লেভল-৮, ৮- পা�পথ, ঢাকা। সদ� 

২৮। সভাপিত,  জাতীয় �� ও ��র িশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব), �মজবাহ উি�ন �াজা,  সদ� 

৯১, িনউ সা��লার �রাড, ঢাকা। 

২৯। সভাপিত,বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন,  

িবিজএমইএ কমেপ�, ৭/৭এ, �স�র-১৭ , �ক-এইচ ওয়ান, উওরা,  ঢাকা।   সদ�                                                                         

৩০। সভাপিত,বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন,  

২৩৩/১, িবিব �রাড, ��স �াব িবি�ং, নারায়নগ�-১৪০০।     সদ� 

৩১। সভাপিত, ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত, ৩৮, �� �লতান �রাড, ঢাকা।   সদ� 

৩২। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �চার এেসািসেয়শন, িব/ ৭৭-৭৩ শিপং �স�ার, �লশান-১, ঢাকা। সদ� 

৩৩। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ, ২৩ িব,িব এিভিনউ, ঢাকা।     সদ� 

৩৪। সভাপিত, জাতীয় �িমক পা�, ৬৬ পাইিনয়ার �রাড, কাকরাইল, ঢাকা।   সদ� 

৩৫। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন �ক� ২৩/২, �তাপখানা �রাড (৪থ �তলা), ঢাকা।  সদ� 

৩৬। সভাপিত, বাংলােদশ ��ড ইউিনয়ন সংঘ, ৮, ব�ব� এিভিনউ (৩য় তলা), ঢাকা।  সদ� 

৩৭। সভাপিত, এিপও �সাসাই� ফর বাংলােদশ, �মজবাহ উি�ন �াজা,  

৯১, িনউ সা��লার �রাড, ঢাকা।        সদ� 

৩৮। পিরচালক, এনিপও, ৯১, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।           সদ�-সিচব 

 

 



-৪১- 

পিরিশ� - ‘গ’  

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম�  

১। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার�া� সিচব, িশ� ম�ণালয়     সভাপিত 

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

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

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

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

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

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

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

৯। �ব�াপনা পিরচালক, এসএমই ফাউে�শন,রেয়ল টাওয়ার ৪, পা�পথ, ঢাকা-১২১৫।   সদ� 

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

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

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

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

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

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

১৬। সভাপিত, বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচািরং এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন   সদ� 

১৭। সভাপিত,বাংলােদশ উইেমন �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি� (িবডি�উিসিসআই),ঢাকা।     সদ�        

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

১৯। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 

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

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

২২। পিরচালক, এনিপও         সদ�-

সিচব 

 



 
   -৪২-       

                                                                                                                                               পিরিশ� - ‘ঘ’  

ব� িশ� �স�েরর উপেদ�া কিম� 
 

১। পিরচালক (পিরচালন)        সভাপিত 
 বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন     

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

২। মহা-�ব�াপক (উৎপাদন)         সদ� 

বাংলােদশ ব� িশ� কেপ �ােরশন     

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

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

 

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

 

৫। �সে�টাির          সদ� 

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

 

৬। �সে�টাির         সদ� 

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

 

৭। �সে�টাির         সদ� 

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

 

৮। সহ-সভাপিত         সদ� 

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

 

 ৯। পিরচালক          সদ� 

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

১০। ��-পিরচালক             সদ�-সিচব 

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

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

১। জনাব এস.এম. আশরা��ামান    পিরচালক(��-সিচব) 

২। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম     ��-পিরচালক (অঃ দাঃ) 

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

৪।  জনাব �হা�দ আির��ামান     ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৫। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন     ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৬। �মাছা�ৎ ফােতমা �বগম           ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৭। �মাছাঃ আিবদা �লতানা     ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

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

৯।  জনাব �মাঃ রা� আহে�দ     গেবষণা কম �কত�া  

১০।  জনাব িরপন সাহা         গেবষণা কম �কত�া  

১১।  িমেসস �রাইয়া সাবিরনা         গেবষণা কম �কত�া  

১২।  জনাব �মাঃ �মেহদী হাসান         গেবষণা কম �কত�া  

১৩। জনাব �মাঃ মিন��ামান     গেবষণা কম �কত�া  

১৪। জনাব �মাঃ আিক�ল হক     গেবষণা কম �কত�া  

১৫। িমেসস নািহদা �লতানা র�া      গেবষণা কম �কত�া (িসিস) 

১৬। �সয়দ জােয়দ-উল ইসলাম      গেবষণা কম �কত�া (িসিস) 

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

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

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

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