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�খব� 

 

 

 বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন ঔষধ িশ� �স�ের �িমকা অত��  ����ণ � । এ িশ� খাত� �দেশর 

মা�ষ তথা সকল �কার �াণীর জীবন র�াকারী ঔষধ ���ত কের থােক । উৎপািদত ঔষধ �দেশর �ায় ৯৮% 

চািহদা �রণ কের থােক এবং ১৫০�রও �বিশ �দেশ ঔষধ ও ঔষেধর কাচ�মাল র�ানী কের ��র �বেদিশক ��া 

অজ�ন কের যা �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন �াপক �িমকা রাখেছ । এ �িতেবদেন বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক 

সিমিতর িনব �ািচত কেয়ক� �িত�ােনর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� কারখানা িভি�ক সংেযািজত ��, 

�ম উৎপাদনশীলতা, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, িব�য় িহেসেব ক�চা মােলর উৎপাদনশীলতা, উৎপাদনশীলতার 

সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত, �লধন উৎপাদনশীলতা, জন�িত �ম �য় ও �িফ�িবিল�র পিরমাপ 

ও িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

   �িতেবদন হেত �িতয়মান হয় �য, সামি�কভােব এসব ফাম �ািসউ�ক�ালস �কা�ািনস�হেক আরও 

উৎপাদনশীল �িত�ােন পিরনত করার লে�� সকল �কার অপচয় �রাধ�ব �ক উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �েয়াজনীয় 

পদে�প �নয়া উিচৎ । �দেশ িশ�ায়েনর কাংিখত ল�� মা�া �রেনর �য অ�াহত �েচ�া চলেছ তা বাংলােদশ 

ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর অ�� �� কারখানা স�েহর অিধকতর বিল� �িমকা পালন কের �দশেক 

অথ �ৈনিতকভােব �াবল�ী করেত পাের।  

 �িতেবদেন �কািশত ত�ািদর পয �ােলাচনা হেত �ব�াপনা ক��প�, কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও 

�িমক �ন���, পিরক�নািবদ এবং নীিতিনধ �ারকগণ সামা� উপ�ত হেলও এনিপও এর এ �য়াস সাথ �ক হেয়েছ 

বেল িবেবিচত হেব । সেব �াপির �য সম� ফাম �ািসউ�ক�ালস এ �িতেবদন ���ত করার জ� ত�ািদ সরবরাহ 

কেরেছ আমরা তােদর সহেযািগতার জ� আ�িরকভােব ধ�বাদ ও  �ত�তা �াপন করিছ । এ �িতেবদেনর 

ভিব�ৎ মান-উ�য়ন ও আরও ব��িন� কের �লেত উৎপাদনশীলতা অ�রাগী �ি�বেগ �র �িচি�ত মতামত 

আমােদর অ�ে�রণার উৎস িহেসেব কাজ করেব । 

 

 

এস. এম. আশরা��ামান  

   পিরচালক (��-সিচব), এনিপও । 

 



�িতেবদন ���ত কােজ অংশ�হণকারীগণ 

 
১। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন     : সািব �ক ত�াবধান          

ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া                                                                                      
 
 
 
 
২। িম� আিবদা �লতানা    : পিরক�না, গঠন�ণালী,  

ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া     এবং �িতেবদন িলখন 
 
 
 
 
 
৩। জনাব �মাঃ মিন��ামান      : ত� সং�হ, িবে�ষণ ও   

গেবষণা কম �কত�া      �িতেবদন িলখন    
 
 
 
 
৪। জনাব �মাঃ আ��া�    : �িতেবদন ��ণ          
 স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার অপােরটর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) িশ� ম�ণালেয়র �শাসনাধীন এক� সরকাির দ�র । দ�র�র 

উে�� ও কম � তৎপরতা িন��পঃ- 

উে��ঃ 

- �হ�র জনেগা�ীর মে� উৎপাদনশীলতা �ি� 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� িনয়িমত ভােব 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 বা ক�াটািল� িহেসেব 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; 

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

- আ�জ�ািতক, জাতীয়, আ�িলক ও �া�েলেভেল উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �সিমনার, িসে�ািজয়াম, কম �শালা 

ইত�ািদ আেয়াজন করা; 

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

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

 

 

 



�িতেবদেন �ব�ত ��াবলী ও তার �া�া 

১। উৎপাদনশীলতা  : �কান উৎপাদনকারী/েসবা�লক �ি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। 
 

            উৎপাদন  

উৎপাদনশীলতা  =  -------- 
            উপকরণ 

২। উৎপাদন (আউট�ট) : উৎপাদন বলেত  উৎপািদত �� বা �সবােক �ঝায় ।  
�িতেবদেন আউট�ট বলেত িব�য়+ম�দ �ে�র পিরবত�ন 

+বাইে�াডা�+অ�া� উৎস হেত আয় এর �যাগফলেক �ঝায় । 
 

৩। সংেযািজত ��  : (িব�য়+ম�দ �ে�র পিরবত�ন+বাইে�াডা�+অ�া� উৎস হেত  
আয়) - (িশ�জিনত +অিশ�জিনত �য়) ।  
 

৪। িশ�জিনত �য়  : উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত উপকরণ স�হেক িশ�জিনত �য় বলা  

হয় । �যমন-ক�চামাল  ও �ালানীর �য় । 

 

৫। অ-িশ�জিনত �য়  : ��ণ, মেনাহরী, �টিলেফান, ডাক ও তার, �াংিকং চাজ�, বীমা,পরামশ �ক  
�য়, িহসাব-িনকাশ ও িনরী�া �য় ইত�ািদ । 
 

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

৭। �ায়ী স�দ  : �ায়ী স�দ বলেত �মাট �লধন �ঝায় । 
 

৮। অপাের�ং �িফট  : সংেযািজত �� - �ম �য় (�বতন ও ম�রী) + অবচয় 
 

           সংেযািজত ��      
৯। সংেযািজত �ে� �ম : =   ---------------- 
 উৎপাদনশীলতা          �মাট জনশি� 
 
 

            সংেযািজত ��  
১০। সংেযািজত �� অ�পাত : =   ----------------- 
              িব�য় 

     সংেযািজত �� ও িব�য় �ে�র অ�পাতেক �ঝায় । 

 

        



   িব�য় 

১১। জন�িত িব�য়  : =   ------------- 
       �মাট জনশি� 
 

        �িতজন িক পিরমাণ �� সাম�ী িব�য় কেরেছ তা �ঝােনা হেয়েছ । 
 

�মাট �য় 
১২। িব�য় িহসােব �য় :   ------------ 
       �মাট িব�য় 
 

�িত টাকায় িব�েয় কত টাকা �য় হেয়েছ । 
 

সংেযািজত �� 
১৩। িব�য় িহসােব সংেযািজত ��: =  ----------------- 
         �মাট িব�য় 
 

�িত টাকায় কত টাকা িব�েয় সংেযািজত �� �যাগ হেয়েছ তার 

পিরমাণেক �ঝােনা হেয়েছ । 

 

  �মাট �য় 
১৪। িব�য় িহেসেব �েয়র শতকরা হার =           -------------x১০০ 
         িব�য় 
 

  সংেযািজত �� 
১৫। সংেযািজত �ে� শতকরা হার =          ------------------- x১০০ 
           িব�য় 
 
 

       সংেযািজত �� 

১৬। �লধন উৎপাদনশীলতা : =   ----------------- 
              �মাট �লধন 
 

         �িত টাকায় �লধেন কত টাকা সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ তার  

    পিরমাণেক �লধন উৎপাদনশীলতা বলা হয় ।  
 

       �মাট �লধন 
১৭। �লধন ঘন�  : =   -------------- 
       �মাট জনশি� 
 

     জন�িত কত টাকা �লধন উৎপাদন কােয � �ব�ত হেয়েছ  তার পিরমাণেক  

�ঝায় । 

 

    নীট িব�য় 
১৮। �লধন টান �ওভার  : =   -------------- 
       �মাট জনশি� 



 
            �বতন ও ম�রী 
১৯। জন�িত �ম �য়  : =   --------------- 
       �মাট জনশি� 

 
        জন�িত কত �বতন ও ম�রী �দান করা হয়, তার  পিরমাণেক �ঝায় । 

 

       সংেযািজত ��  
২০। �িতেযািগতা�লক �ম �য় : =   ---------------- 
                  �ম �য় 
       

        �িত টাকায় কত টাকা সংেযািজত �� �� হেয়েছ   তার  

   পিরমাণেক �ঝায় । 

 

            �ম �য় 

২১। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার =   ----------- x  ১০০ 
  

           সংেযািজত �� 
 

                     অপাের�ং �িফট 
২২। �িফ�িবিল�  : =         ------------------ x  ১০০ 
           �ায়ী স�দ 

 

এক টাকার �ায়ী স�দ/ওয়ািক�ং ক�ািপটাল িবিনেয়ােগর  মা�েম কত 

টাকা �নাফা অিজ�ত হয় তােক �ঝায় । 
 

         অপাের�ং �িফট 
২৩। �িফট মািজ�ন  : =   ------------------   x  ১০০ 
                     িব�য় 

      

�িত টাকায় িব�েয় িক পিরমাণ �নাফা অিজ�ত হয় তার পিরমাণেক �িফট 

মািজ�ন �ঝায় ।  

 

 

 

 
   

 
 
 
 



�চী প� 
                     ��া 

 
১। �িমকা, সমী�া প�িত, উে��াবলী ,সংি�� ফলাফল,কারখানা িভি�ক   ১-৫ 
 �পািরশ ও উপসংহার  

 

মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিম�ড 
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�থম অ�ায় 

�িমকাঃ 

 জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়েন উৎপাদনশীলতার �কান িবক� �নই । বাংলােদশ এক� �িষ �ধান �দশ । �িষ, িশ� 

ও �সবা খােতর উৎপাদনশীলতা �ি� ছাড়া বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়ন স�ব নয়। বাংলােদশ ঔষধ িশ� রসায়ন 

িভি�ক এক� িশ� খাত । এ িশ� খাত� মা�ষ তথা সকল �াণীর জীবন র�াকারী ঔষধ ���ত কের থােক । 

বাংলােদেশ বত�মােন ২৬৯� এেলা�ািথক, ২০৬� আ�েব �িদক, ২৬৬� ইউনানী, ৩২� হাব �াল এবং ৭৯� 

�হািমও�ািথক ঔষধ �ি�য়াজাতকরণ �কা�ািন রেয়েছ। এ িশ� খাত� �াপক কম �সং�ান �তিরেত �দেশর �বকার 

সম�া সমাধােন অ�ণী �িমকা পালন কের আসেছ। বাংলােদেশর রা�ীয় �কাষাগাের জমার অবদােনর িহেসেব ঔষধ 

িশে�র অব�ান ২য় তাছাড়া এ িশ� খােতর বিধ �ত উৎপাদনশীলতা বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন অ�তম �িমকা 

পালন কের আসেছ । এ সমী�া বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনব �ািচত �িত�ান স�েহর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-

১৮ সাল পয �� �লনা�লক ও কারখানা িভি�ক সংেযািজত ��, সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা, �লধন 

উৎপাদনশীলতা, সংেযািজত �ে� �বতন ও ম�রীর হার, উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা, 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় এবং �িফ�িবিল� পিরমাপ িবে�ষণ করা হেয়েছ । উেল� �য, এ �িতেবদেন ২০১৫-১৬ 

সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । সমী�া� পিরচালনা করার �েব � এর 

��মালা, জরীপ পিরক�না, ত� িব�াস ও সারণী পিরক�নাসহ এক� কাঠােমা ���ত করা হেয়েছ ।  এসব ত�ািদ 

ডাকেযােগ ও �ত�� পিরদশ �ন এবং �টিলেফােন �যাগােযােগর মা�েম সং�হ করা হেয়েছ । সং�হীত তে�র িভি�েত এ 

�িতেবদন ���ত করা হেয়েছ ।  

সমী�া প�িতঃ 

 �িতেবদন ���েতর ত� সং�েহর জ� বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর ৭০� �িত�ান িনব �াচন করা 

হয়। এসব �িত�ােন ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা হয় । পরবত�েত কারখানা স�েহ তািগদপ� পাঠােনা হয় এবং 

�টিলেফান ও সরাসির �যাগােযােগর মা�েম ০৭ � কারখানার ত� সং�হ করা হয় । সং�হীত তে�র িভি�েত 

�িতেবদন� ���ত করা হেয়েছ যার এক� তািলকা �িতেবদেনর �শষাংেশ অ�� �� রেয়েছ । 

উে��াবলীঃ 

(1) রসায়ন িশ� খােতর অ�� �� বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনব �ািচত কারখানার সংেযািজত 
�� িন�পণ ও িবে�ষণ করা; 

(2) �িত�ান স�েহর �ম উৎপাদনশীলতা িন�পন ও িবে�ষণ করা; 
(3) �িত�ান স�েহর �লধন উৎপাদনশীলতা, �লধন টান �ওভার িন�পণ ও িবে�ষণ করা; 
(4) �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� �িত�ােন িনেয়ািজত জনবেলর �বতন ও ম�রী িন�পণ ও িবে�ষণ 

করা; 
(5) উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� জন�িত �য় ও �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন�পণ ও িবে�ষণ করা 

এবং 
(6) �িত�ান স�েহর �িফ�িবিল� এবং �িফট মািজ�ন িন�পণ ও িবে�ষণ করা অ�তম ।  
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�িত�ান িভি�ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, সংেযািজত �ে�র ��ে� ২০১৫-১৬ হেত ২০১৬-১৭ সাল পয �� 

সমেয় �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড �থম অব�ােন রেয়েছ । ধারাবািহকতা থাকায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ 

সােল সংেযািজত �� �ি� পায় । �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ি�তীয় অব�ােন রেয়েছ । 

ধারাবািহকতা থাকায় ২০১৬-১৭ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন রেয়েছ । িদ 

ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড �তীয়  অব�ােন রেয়েছ । ধারাবািহকতা থাকায় ঊ���খী �বণতা �দখা 

যায় । �ড�া ফাম �া িলিমেটড িলিমেটড চ�থ � অব�ােন রেয়েছ। ধারাবািহকতা থাকায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ 

সােল সংেযািজত �� �ি� পায় । �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড প�ম অব�ােন রেয়েছ । মডাণ � 

ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড ষ� অব�ােন রেয়েছ। ধারাবািহকতা থাকায় ঊ���খী �বণতা �দখা যায় ।  

সংেযািজত �ে�র ��ে� �দখা যায় �য, এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড িন��খী অব�ােন রেয়েছ। তেব 

ধারাবািহকতা না থাকায় ঊ���খী  ও িন��খী উভয় �বণতা �দখা যায় । 
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কারখানা িভি�ক �পািরশঃ 
 

(ক)  এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর সংেযািজত �� �ি� করার লে�� অ�েয়াজনীয় খরচ �াস �ব �ক 

উৎপাদন ও িব�য় �ি� করা �েয়াজন ।  

 
(খ) মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর স�েদর ��ু �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।  

 
(গ) �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ এর জন�িত �ম �য় �াস �ব �ক �িতেযািগতা�লক �ম �য় �ি� 

করা �যেত পাের । 
 
(ঘ) এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, �কিম� �াবেরটরীজ িলঃ এবং �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর 

�লধেনর যথাযথ �বহােরর মা�েম �লধন উৎপদানশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।  

 
(ঙ) উৎপাদনশীলতা উ�য়েন সকল কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক �ন���েক অন িদ জব 

��িনং এবং অফ িদ জব ��িনং এর �ব�া �হণ করেত হেব । 
 
(চ) কারখানার পিরেবশ ���ল ও পির�ার পির�� রাখার জ� ৫এস কিম� গঠন ও ৫এস 

কিম�র কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব । 

 

(ছ) �িত�ানেক আ�িনক ও �েগাপেযাগী করার লে�� �ব�পনার সকল �েরর �ন���সহ 

কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক �ন���েক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�েণর �ব�া �হণ 

করেত হেব । 
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উপসংহার : 

১।  রসায়ন িশে�র অ�গ �ত বাংলােদশ ঔষধ িশ� মািলক সিমিতর িনব �ািচত কারখানাস�েহর 

উৎপাদনশীলতা ধারাবািহকভােব ঊ���খী রাখার জ� �েচ�া ও উে�াগ �হণ করেত হেব । এ 

লে�� �ব�াপনা ও উৎপাদেনর সােথ সংি�� কম �কত�াগণেক উৎপাদনশীলতার �েয়াজনীয়তা 

স�েক� অব�ই সেচতন হেত হেব । একই সােথ �িমক কম �চারীেদরেক এর �েয়াজনীয়তা ও 

�ফল স�ে� অবিহত ও তােদরেক �িত�ােনর উ�য়েনর জ� উৎপাদনশীলতা কায ��েম 

অংশ�হেণর জ� সেচতন করেত হেব । 
 

২।  ধারাবািহক ও প�িতগতভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতা �ি�র ব�ধাস�হ 

িচি�ত�ব �ক �িতকােরর �ব�া �হণ করেত হেব । 
 

৩।   �পিরকি�তভােব উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার লে�� সকল কারখানা ও িশ� 

�িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ ও উৎপািদত পে�র �ণগতমান িনি�ত করার জ� 

�কায়ািল� কে�াল সােক�ল গঠন করেত হেব । এ লে�� িন�িলিখত কম ��চী �হণ করা �যেত 

পােরঃ 
 

(ক)   উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� পে�র �ণগতমান িনধ �ারণ�ব �ক বাজারজাত করেত হেব । 

(খ)   মািসক ও বাৎসিরক িভি�েত উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করেত হেব । 

(গ)   কারখানায় কম �রত সকল ��িণর �িমেকর মে� উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িনয়িমত    

       আেলাচনা সভা করেত হেব । 

(ঘ)   কারখানায় কম �রত সকল ��িণর �লােকর মে� �যাগােযাগ ও �স�ক� বজায় রাখেত হেব । 

(ঙ)   ক�চামাল, �ালািন ও �িত�ােন িনেয়ািজত জনশি�র সেব �া� �বহার িনি�ত করেত হেব । 

(চ)    িনয়িমত য�পািত পির�ার ও �� �রীকরেণর মা�েম সেব �া� �বহার িনি�ত করেত হেব ।  

(ছ)    পে�র �ণগতমান িনি�ত�ব �ক উৎপািদত পে�র �য় িন� পয �ােয় রাখেত হেব । 

(জ)    উৎপাদনশীলতা উ�য়েন সকল কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক �ন���েক অন িদ জব    

        ��িনং এবং অফ িদ জব ��িনং এর �ব�া �হণ করেত হেব । 

(ঝ)    কারখানার পিরেবশ ���ল ও পির�ার পির�� রাখার জ� ৫এস কিম� গঠন ও ৫এস   

        কিম�র কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব । 

(ঞ)   �িত�ানেক আ�িনক ও �েগাপেযাগী করার লে�� সকল কম �কত�া-কম �চারী, �িমক ও �িমক   

         �ন���েক উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�েণর �ব�া �হণ করেত হেব ।   
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মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান । এ 

�িত�ান� ১৯৭৩ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

৫১/৫১-এ, �রানা প�ন, ঢাকা-১০০০ এবং কারখানা� মডান �পাড়া, িঝনাইদেহ অবি�ত । �িত�ান� মানবজীবন 

র�াকারী ও সাধারণ ঔষধ �যমন-ডি�েজল এস, অিমেড�, এ�াজািমন ইত�ািদ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন 

২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ৭৫ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ৬০৬.৭৬ ল� টাকা । 

সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৭-১৮ অথ � বছের কর বাবদ ১৪৬.৫৯ ল� টাকা সরকাির 

�কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-৭- 
 

সারণী-১ 
 

সংেযািজত �� উপা� 
(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়         ৭২০.৪১ ৯০৪.৫ ৯৮৬.৭৭ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৪৩.২৪ ৪৬০.৪ ৪৬৮.৪৩ 

৩। সংেযািজত �� ৩৭৭.১৭ ৪৪৪.১ ৫১৮.৩৪ 

 

সারণী-১ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত 

�� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা 

করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৭৪% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৩৭.৪৩% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২৫.৫৫% এবং  ২০১৭-১৮ সােল ৩৬.৯৭% �ি� 

�পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬  সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩৪.১৩% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৬.৪৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর 

সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ায় 

িছল, িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি�  পাওয়ার পেরও 

সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল । 

 

 

 

 

 

 



     -৮- 

 

 

 

 

 

 

 

মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
  

     িচে� সংেযািজত �� উপা� 
   
   

   

 
িনণ �ায়ক স�হ 

বৎসর 

  ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়          ৭২০.৪১ ৯০৪.৫ ৯৮৬.৭৭ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৪৩.২৪ ৪৬০.৪ ৪৬৮.৪৩ 

৩। সংেযািজত �� ৩৭৭.১৭ ৪৪৪.১ ৫১৮.৩৪ 
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সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৭৫ ৭৫ ৭৫ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

৫.০৩ ৫.৯২ ৬.৯১ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত % ৫২.৩৫ ৪৯.১০ ৫২.৫৩ 

৪।  জন�িত িব�য় ৯.৬১ ১২.০৬ ১৩.১৬ 

 

সারণী-২ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৭৫%, ২০১৭-১৮ সােল ৩৭.৪৩% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত 

বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০১৬-১৭ সােল -৬.২২% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.৩৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় 

িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২৫.৫৫% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৩৬.৯৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� 

মািজ�ন �ি�র �বনতায় িনিহত আেছ । জন�িত িব�য় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সােল �ি� পাওয়ার ফেল 

সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা ঊ���খী অব�ায় িছল । 

 

 

 



-১০- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �মাট �ম �য় (ল� টাকায়) ৫১.৫৬ ১২৯.২১ ১২৩.৪৩ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ৭.৩২ ৩.৪৪ ৪.২০ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   

     উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) 
৫.০৩ ৫.৯২ ৬.৯১ 

৪। জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ০.৬৯ ১.৭২ ১.৬৫ 

 

সারণী-৩ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৫৩.০১%, ২০১৭-১৮ সােল -৪২.৫৯% �াস �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল ১৭.৭৫%, ২০১৭-১৮ সােল ৩৭.৪৩% �ি� �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ১৫০.৬%, ২০১৭-১৮ সােল ১৩৯.৩৯% �ি� �পেয়েছ । 

এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 



-১১- 

সারণী-৪ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।ক�চামাল �য় ৪৩.৮৪ ৪৭.৪৪ ৪৪.০২ 

২।িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ১.৪৩ ১.৩১ ১.৩১ 

৩।অিশ�জিনত �য় ২.৩৮ ২.১৬ ২.১৪ 

৪।�মাট �য় ৪৭.৬৫ ৫০.৯০ ৪৭.৪৭ 

৫।সংেযািজত �� ৫২.৩৫ ৪৯.১০ ৫২.৫৩ 

৬।�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

 সারণী-৪ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটেডর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । ক�চামাল �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৮.২% এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.৪১ �ি� �পেয়েছ । িব��ৎ ও অ�া� 

�ালািন �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৮.৩৩% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল -৮.১৫ �াস �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৬.২২% �াস ও ২০১৭-১৮ সােল ০.৩৩% �ি� �পেয়েছ। এ সারণীর সািব �ক ত� 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব  

 



-১২- 

সারণী-৫ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য়(ল� টাকায়) ০.৬৯ ১.৭২ ১.৬৫ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য়  ৭.৩২ ৩.৪৪ ৪.২০ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা 

হার ১৩.৬৭ ২৯.০৯ ২৩.৮১ 

 

সারণী-৫ এ মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপাে�র িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, ২০১৬-১৭ সােল ১৫০.৬%, ২০১৭-১৮ সােল 

১৩৯.৩৯% �ি� �পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৫৩.০১%, ২০১৭-১৮ সােল -৪২.৫৯% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত 

�ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

১১২.৮৩%, ২০১৭-১৮ সােল ৭৪.১৯% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় 

�য, জন�িত �ম �য় উভয় বছর মারা�ক �ি� �পেয়েছ িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় িন��খী থাকার কারেণ 

�িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কেরনা । 

 

 



-১৩- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৫৮৮.৪৭ ৫৮৪.৩৯ ৬০৬.৭৬ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা ০.৬৪ ০.৭৬ ০.৮৫ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) ৫.০৩ ৫.৯২ ৬.৯১ 

৪। �লধন ঘন�(ল� টাকায়) ৭.৮৫ ৭.৭৯ ৮.০৯ 

 

সারণী-৬ এ মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল 

১৮.৫৭%, ২০১৭-১৮ সােল ৩৩.২৯% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৭৫%, ২০১৭-১৮ সােল ৩৭.৪৩% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -০.৬৯% 

�াস ও ২০১৭-১৮ সােল ৩.১১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত 

�লধন ঘন�  ২০১৬-১৭ সােল  �াস পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �ি� �পেয়েছ । 

 



-১৪- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। অবচয় (ল� টাকায়) ৫৮.১৬ ৩০.৮১ ৩১.৬৯ 

২। অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ২৬৭.৪৫ ২৮৪.০৮ ৩৬৩.২২ 

৩। �িফ�িবিল�% ৪৫.৪৫ ৪৮.৬১ ৫৯.৮৬ 

৪। �িফট মািজ�ন ৩৭.১২ ৩১.৪১ ৩৬.৮১ 

৫। �লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ১.২২ ১.৫৫ ১.৬৩ 

 

সারণী-৭ এ মডান � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল ৬.৯৬%, ২০১৭-১৮ সােল ৩১.৭১% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৬.২২%, ২০১৭-১৮ সােল ৩৫.৮১% �ি� 

�পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  

২৬.৪৩% এবং  ২০১৭-১৮ সােল ৩২.৮৪% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 



-১৫- 

�য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

 

 
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

�য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান । এ 

�িত�ান� ১৯৫৮ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

৪৮, মহাখালী, বা/এ, ঢাকা-১২১২ এবং কারখানাঃ (১) শালগািরয়া, পাবনা এবং (২) কািলয়াৈকর, গাজী�ের 

অবি�ত। �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী ও সাধারণ ঔষধ, এে�ােভট, �পি�সাইড ��াডা�, �কিমক�াল ইত�ািদ 

���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ৮১৩২ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর 

পিরমাণ ১৮২৭১৫.০০ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৭-১৮ অথ � বছের কর 

বাবদ ৪৫৬৮৪.০০ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।   

 

 

 

 



-১৬- 

সারণী-১  

           সংেযািজত �� উপা� 
(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ৩০৫৬৬৩. ৩১৬১৫৫. ৩৩৭৪৬৯. 

২।ক�চামাল ও অ�া� খরচ ১৫৬১৩৪. ১২৭৩৪৩. ১৩৫৭৫৪. 

৩।সংেযািজত �� ১৪৯৫২৯. ১৮৮৮১২. ২০১৭১৫. 

 

সারণী সারণী-১ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ২৬.২৭% 

এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৪.৯০% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� 

উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩.৪৩%, ২০১৭-১৮ সােল ১০.৪১% �ি� 

�পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল -১৮.৪৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল -১৩.০৫% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর 

সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন 

িনিহত িছল এবং িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় �াস পাওয়ায় সংেযািজত �� 

ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল ।   

 

 

 

 



-১৭- 

 

             �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

 
            িচে� সংেযািজত �� উপা� 

 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৩০৫৬৬৩. ৩১৬১৫৫. ৩৩৭৪৬৯. 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ১৫৬১৩৪. ১২৭৩৪৩. ১৩৫৭৫৪. 

৩। সংেযািজত �� ১৪৯৫২৯. ১৮৮৮১২. ২০১৭১৫. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-১৮- 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৭১৭৪ ৭৩৯০ ৮১৩২ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

২০.৮৪ ২৫.৫৫ ২৪.৮১ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত % ৪৮.৯২ ৫৯.৭২ ৫৯.৭৭ 

৪।  জন�িত িব�য় ৪২.৬১ ৪২.৭৮ ৪১.৫০ 

 

সারণী-২ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ২২.৫৮%, ২০১৭-১৮ সােল ১৯.০১% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত 

বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� 

মািজ�ন ২০১৬-১৭ সােল ২২.০৮%, ২০১৭-১৮ সােল ২২.১৯% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.৪১% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-

১৮ সােল -২.৬০% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� 

মািজ�ন �ি�র মে� িনিহত থাকেলও জন�িত িব�য় �ি� ও �াস পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা 

�বণতা �ি� ও �াস মে� িনিহত িছল । 

   

 

 



-১৯- 

          সারণী-৩ 

           �িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ম �য়(ল� টাকা)  ২১১৫৯.০০ ২৪৪৪০.০০ ২৭২০৩.০০ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৭.০৭ ৭.৭৩ ৭.৪২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   

     উৎপাদনশীলতা (ল� টাকা) 
২০.৮৪ ২৫.৫৫ ২৪.৮১ 

৪। জন�িত �ম �য় (ল� টাকা) ২.৯৫ ৩.৩১ ৩.৩৫ 

 

সারণী-৩ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৯.৩২%, ২০১৭-১৮ সােল ৪.৯৩% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

২২.৫৮%, ২০১৭-১৮ সােল ১৯.০১% �ি� �পেয়েছ ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ১২.১৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৩.৪২% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 



-২০- 

সারণী-৪ 

িব�য় িহেসেব সংেযািজত ��, ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।ক�চামাল �য় ৪৩.৮৪ ৪৭.৪৪ ৪৪.০২ 

২।িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ১.৪৩ ১.৩১ ১.৩১ 

৩।অিশ�জিনত �য় ২.৩৮ ২.১৬ ২.১৪ 

৪।�মাট �য় ৪৭.৬৫ ৫০.৯০ ৪৭.৪৭ 

৫।সংেযািজত �� ৫২.৩৫ ৪৯.১০ ৫২.৫৩ 

৬।�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

সারণী-৪ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটেডর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

সংেযািজত ��, ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �মাট �েয়র 

শতকরা হার িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -২১.১০%, ২০১৭-১৮ সােল -২১.২৫% 

�াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ২২.০৮%, ২০১৭-১৮ সােল ২২.১৯% �ি� �পেয়েছ ।  এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা 

যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেয়েছ িবধায় সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 

 



-২১- 

সারণী-৫ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়)   ২.৯৫ ৩.৩১ ৩.৩৫ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৭.০৭ ৭.৭৩ ৭.৪২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার  

১৪.১৫ ১২.৯৪ ১৩.৪৯ 

 

সারণী-৫ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১২.১৩%, ২০১৭-১৮ সােল ১৩.৪২% �ি� 

�পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ৯.৩২%, ২০১৭-১৮ সােল ৪.৯৩% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৮.৫৩%, ২০১৭-

১৮ সােল -৪.৭০% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় 

�েত�ক বছর �ি� �পেয়েছ এবং �িতেযািগতা�লক �ম �য় ঊ���খী থাকার কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত 

বহন  কের ।  

 

 

  

 



-২২- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়)  ১৫৭২১১.০০ ১৬৮৪৬৫.০০ ১৮২৭১৫.০০ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.৯৫ ১.১২ ১.১০ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  

     উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) 
২০.৮৪ ২৫.৫৫ ২৪.৮১ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ২১.৯১ ২২.৮০ ২২.৪৭ 

 

সারণী-৬ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল 

১৭.৮৪%, ২০১৭-১৮ সােল ১৬.০৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২২.৫৮%, ২০১৭-১৮ সােল ১৯.০১% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪.০৩%, 

২০১৭-১৮ সােল ২.৫৩% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �লধন 

ঘন�  সমী�াধীন সমেয়  �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতাও �ি� �পেয়েছ ।  

 

  

 

 



-২৩- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।অবচয়(ল� টাকায়) ২০৬৫১.০০ ১৩০১৭৩.০০ ১৪৬২২৪.০০ 

২।অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ১০৭৭১৯.০০ ৩৪১৯৯.০০ ২৮২৮৮.০০ 

৩।�িফ�িবিল�% ৬৮.৫২ ২০.৩০ ১৫.৪৮ 

৪।�িফট মািজ�ন ৩৫.২৪ ১০.৮২ ৮.৩৮ 

৫।�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ১.৯৪ ১.৮৮ ১.৮৫ 

 

সারণী-৭ এ �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল -৭০.৩৭%, ২০১৭-১৮ সােল -৭৭.৪০% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৬৮.২৫%, ২০১৭-১৮ সােল -৭৩.৭৪% �াস 

�পেয়েছ ।  �লধন টান �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল    

-৩.৪৮%, ২০১৭-১৮ সােল -৫.০১% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 



-২৪- 

িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  

 

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম 

�িত�ান । এ �িত�ান� ১৯৮৩ সােল �ািপত হয় এবং �ম, ১৯৮৬ সােল বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� 

কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় তািনন �স�ার, ৩, আসাদেগট, �মাহা�দ�র, ঢাকা-১২০৭ এবং কারখানা 

শিফ�র, কািলয়াৈকর, গাজী�ের অবি�ত । �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী িবিভ� ঔষধ ���ত কের থােক । 

এ �িত�ােন ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ৪১৩২ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ১৫৮১৯.৭৫ 

ল� টাকা ।  

                                                    

 

 

 

 

 

 



-২৫-  

 

সারণী-১ 

 

        সংেযািজত �� উপা� 

 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ৩৫০৩০.৪৯ ৪০২৫৯.৬৮ ৪৬৯৩১.৬৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ২২২৭৩.৬২ ২৪৯৮৯.৫ ৪৪১৩৫.৪৪ 

৩। সংেযািজত �� ১২৭৫৬.৮৭ ১৫২৭০.১৮ ২৭৯৬.১৯ 

 

সারণী-১ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ১৯.৭০% �ি� 

�পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৭৮.০৮% �াস �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও 

অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৪.৯৩%, ২০১৭-১৮ সােল 

৩৩.৯৭% �ি� �পেয়েছ। এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১২.১৯%, ২০১৭-১৮ সােল ৯৮.১৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� 

স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী হেয় 

িন��খী অব�ােন িনিহত িছল িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় অিধক হাের �ি� 

পাওয়ায় সংেযািজত �� িন��খী অব�ােন িনিহত িছল । 

 

 

 

 



-২৬- 

 

িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড  
                               িচে� সংেযািজত �� উপা� 

 

 
িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ৩৫০৩০.৪৯ ৪০২৫৯.৬৮ ৪৬৯৩১.৬৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ২২২৭৩.৬২ ২৪৯৮৯.৫ ৪৪১৩৫.৪৪ 

৩। সংেযািজত �� ১২৭৫৬.৮৭ ১৫২৭০.১৮ ২৭৯৬.১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-২৭- 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৩৬২০ ৪০৬৫ ৪১৩২ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

৩.৫২ ৩.৭৬ ০.৬৮ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত % ৩৬.৪২ ৩৭.৯৩ ৫.৯৬ 

৪।  জন�িত িব�য় ৯.৬৮ ৯.৯০ ১১.৩৬ 

 

সারণী-২ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ৬.৬০% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮০.৮% �াস �পেয়েছ । 

সংেযািজত �� অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় সংেযািজত �� মািজ�ন ২০১৬-১৭ সােল ৪.১৫% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮৩.৬৪% �াস 

�পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-

১৭ সােল ২.৩৫%, ২০১৭-১৮ সােল ১৭.৩৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন িভি� বছেরর �লনায় �ি� �পেয়েছ এবং �াস �পেয়েছ যা �িত�ান�র 

জ� �ভ ইি�ত বহন কের না। এ ধারা অ�াহত রাখেত হেল জন�িত িব�য় বাড়ােত হেব ।  

 

 

 



-২৮- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

                (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ৮৮৫৮.৩৭ ১০৪২৩.৫৫ ১২০৬৯.৩৪ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ১.৪৪ ১.৪৬ ০.২৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
    উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) 

৩.৫২ ৩.৭৬ ০.৬৮ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ২.৪৫ ২.৫৬ ২.৯২ 

 

সারণী-৩ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.৭৩% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮৩.৯১% �াস  

�পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ৬.৬০% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮০.৮% �াস �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম 

�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ৪.৭৯% �ি� �পেয়েছ এবং 

২০১৭-১৮ সােল ১৯.৩৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় 

িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বৎসের �ি� �পেয়েছ ও মারা�ক হাের �াস �পেয়েছ । 

 

 

 

 



-২৯- 

সারণী-৪ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।ক�চামাল �য় ৪৯.৫৫ ৪৭.৯৩ ৪৭.৬৮ 

২।িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ১.৫৯ ১.৯৬ ২.০৬ 

৩।অিশ�জিনত �যয় ১২.৪৫ ১২.১৮ ৪৪.৩০ 

৪।�মাট �য় ৬৩.৫৮ ৬২.০৭ ৯৪.০৪ 

৫।সংেযািজত �� ৩৬.৪২ ৩৭.৯৩ ৫.৯৬ 

৬।�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

সারণী-৪ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় 

িহসােব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �মাট �েয়র শতকরা হার 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -২.৩৮% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৭.৯% 

�ি� �পেয়েছ। সংেযািজত �ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ৪.১৫% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮৩.৬৪% �াস �পেয়েছ । এ �াস-�ি�র কারণ 

িহেসেব িচি�ত করা যায় �য,  �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 

 



-৩০- 

সারণী-৫ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ২.৪৫ ২.৫৬ ২.৯২ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.৪৪ ১.৪৬ ০.২৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

৬৯.৪৪ ৬৮.২৬ ৪৩১.৬৪ 

  

সারণী-৫ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ৪.৭৯%, ২০১৭-১৮ সােল ১৯.৩৭% �ি� 

�পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ১.৭৩% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮৩.৯১% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত 

�ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল   

-১.৭% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল ৫২১.৫৯% �ি�  �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �ি� �পেয়েছ । িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছেরর �লনায় 

ঊ���খী হেয় িন��খী হেয়েছ যা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কেরনা । 

 

 

 

 

 



-৩১- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়)  ৯৫১৭.২৪ ১১১৬৩.৩২ ১৫৮১৯.৭৫ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ১.৩৪ ১.৩৭ ০.১৮ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
    উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়)  

৩.৫২ ৩.৭৬ ০.৬৮ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ২.৬৩ ২.৭৫ ৩.৮৩ 

 

সারণী-৬ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল 

২.০৫% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮৬.৮১% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৬.৬% �ি� �পেয়েছ এববং ২০১৭-

১৮ সােল -৮০.৮% �াস �পেয়েছ । জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪.৪৬%, ২০১৭-১৮ সােল ৪৫.৬৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �লধন ঘন� িভি� বছেরর �লনায় অ�া� বছের �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন 

উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �াস �পেয়েছ । 

 

 

 

 



-৩২- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।অবচয়(ল� টাকায়) ৬৭৪.২৪ ৯২৫.০৪ ১১২২.৩৯ 

২।অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ৩২২৪.২৬ ৩৯২১.৫৯ -১০৩৯৫.৫৪ 

৩।�িফ�িবিল�% ৩৩.৮৮ ৩৫.১৩ -৬৫.৭১ 

৪।�িফট মািজ�ন ৯.২০ ৯.৭৪ -২২.১৫ 

৫।�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ৩.৬৮ ৩.৬১ ২.৯৭ 

  

সারণী-৭ এ িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউটক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩.৬৯% �ি� �পেয়েছ ও ২০১৭-১৮ সােল -২৯৩.৯৭% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক 

অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

৫.৮৩% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -৩৪০.৬৬% �াস �পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  -২.০২% �াস �পেয়েছ, ২০১৭-১৮ সােল -১৯.৪% 

�াস �পেয়েছ ।  

  

  

 



 -৩৩- 

                                          �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড  

 

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

�কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান । এ 

�িত�ান� ১৯৬৮ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

১৯/২, ই�াটন গােড �ন, ঢাকায় এবং কারখানা কেলজ �রাড, বিরশােল অবি�ত । �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী 

িবিভ� ঔষধ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ৩৪১ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী 

স�েদর পিরমাণ ৬৮৫.২৯ ল� টাকা ।  সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৭-১৮ অথ � 

বছের কর বাবদ ৩৯৮.৯৪ ল� টাকা সরকারী �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 

 

 

 

 

 

 

 



-৩৪- 

 

সারণী-১ 

সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ১৬৩৬.৩৭ ১৮৮৭.৩৪ ২০৮২.২৮ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৮৯৭.৪৩ ১১১৬.৩৪ ১২৩৯.২৭ 

৩। সংেযািজত �� ৭৩৮.৯৪ ৭৭১. ৮৪৩.০১ 

  

সারণী-১ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� 

িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 

হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ৪.৩৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল 

১৪.০৮% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৫.৩৪%, ২০১৭-১৮ সােল ২৭.২৫% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ২৪.৩৯%, ২০১৭-১৮ সােল ৩৮.০৯% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল িক� 

িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� 

ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল । 

 
 
 

        

 

 

 

 



-৩৫- 

 �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড 

 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত   আয় ১৬৩৬.৩৭ ১৮৮৭.৩৪ ২০৮২.২৮ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৮৯৭.৪৩ ১১১৬.৩৪ ১২৩৯.২৭ 

৩। সংেযািজত �� ৭৩৮.৯৪ ৭৭১. ৮৪৩.০১ 

 
 

িচে� সংেযািজত �� উপা� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-৩৬- 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৩৪১ ৩৪১ ৩৪১ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

২.১৭ ২.২৬ ২.৪৭ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত % ৪৫.১৬ ৪০.৮৫ ৪০.৪৮ 

৪।  জন�িত িব�য় ৪.৮০ ৫.৫৩ ৬.১১ 

  

সারণী-২ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� 

�ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� 

বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ৪.৩৪%, ২০১৭-১৮ সােল ১৪.০৮% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত বা 

সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� মািজ�ন 

২০১৬-১৭ সােল -৯.৫৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল -১০.৩৫% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৫.৩৪%, ২০১৭-১৮ সােল 

২৭.২৫% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন 

�াস �পেয় থাকেলও জন�িত িব�য় �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা �ি�র মে� িনিহত 

িছল । 

 

 

 

 



-৩৭- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ৪১১.৮৪ ৪৬৬.৪৬ ৪৯৯.৬৫ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ১.৭৯ ১.৬৫ ১.৬৯ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
    উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) 

২.১৭ ২.২৬ ২.৪৭ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ১.২১ ১.৩৭ ১.৪৭ 

 

 সারণী-৩ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৭.৮৮%, ২০১৭-১৮ সােল -৫.৯৭% �াস �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল ৪.৩৪%, ২০১৭-১৮ সােল ১৪.০৮% �ি� �পেয়েছ ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৩.২৬%, ২০১৭-১৮ সােল ২১.৩২% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �াস �পেয়েছ । 

  

 

 

  



 -৩৮- 

সারণী-৪ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।ক�চামাল �য় ৪৯.১৪ ৫২.৮৮ ৫৪.১৬ 

২।িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ৩.৫ ৪.০৯ ৩.৬৫ 

৩।অিশ�জিনত �য় ২.১৯ ২.১৮ ১.৭১ 

৪।�মাট �য় ৫৪.৮৪ ৫৯.১৫ ৫৯.৫২ 

৫।সংেযািজত �� ৪৫.১৬ ৪০.৮৫ ৪০.৪৮ 

৬।�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

সারণী-৪ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

সংেযািজত ��, ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �মাট �েয়র 

শতকরা হার িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৭.৮৫%, ২০১৭-১৮ সােল ৮.৫২% �ি� 

�পেয়েছ । সংেযািজত �ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর  �লনায়  

২০১৬-১৭  সােল  -৯.৫৪%, ২০১৭-১৮ সােল -১০.৩৫% �াস �পেয়েছ ।  এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা 

যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 



-৩৯- 

সারণী-৫ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ১.২১ ১.৩৭ ১.৪৭ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.৭৯ ১.৬৫ ১.৬৯ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার% ৫৫.৭৩ ৬০.৫০ ৫৯.২৭ 

  

সারণী-৫ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার 

সিহত স��ৃ �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ১৩.২৬%, ২০১৭-১৮ সােল ২১.৩২% �ি� �পেয়েছ । আবার 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -

৭.৮৮%, ২০১৭-১৮ সােল -৫.৯৭% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৮.৫৫%, ২০১৬-১৭ সােল ৬.৩৪% 

�ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �ি� �পেয়েছ িক� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় িন��খী থাকার কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কের না । 

 

 

 

 

 

 



-৪০- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ৪৩৬.০৩ ৬৫৮.৯৫ ৬৮৫.২৯ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ১.৬৯ ১.১৭ ১.২৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
    উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়)   

২.১৭ ২.২৬ ২.৪৭ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়) ১.২৮ ১.৯৩ ২.০১ 

  

সারণী-৬ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল 

-৩০.৯৬% �াস, ২০১৭-১৮ সােল -২৭.৪১% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪.৩৪%, ২০১৭-১৮ সােল ১৪.০৮% �ি� 

�পেয়েছ। জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

৫১.১২%, ২০১৭-১৮ সােল ৫৭.১৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

জন�িত �লধন ঘন� িভি� বছেরর �লনায় অ�া� বছের �ি� �পেলও  �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন 

সমেয় �াস �পেয়েছ । 

  

 

 

 



-৪১- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।অবচয়(ল� টাকায়) ৮১.০২ ৮১.৫৪ ৮২.৮৯ 

২।অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ২৪৬.০৮ ২২৩.০০ ২৬০.৪৭ 

৩।�িফ�িবিল�% ৫৬.৪৪ ৩৩.৮৪ ৩৮.০১ 

৪।�িফট মািজ�ন ১৫.০৪ ১১.৮২ ১২.৫১ 

৫।�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ৩.৭৫ ২.৮৬ ৩.০৪ 

  

সারণী-৭ এ �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল -৪০.০৪%, ২০১৭-১৮ সােল -৩২.৬৫% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -২১.৪৩%, ২০১৭-১৮ সােল -১৬.৮২% �াস 

�পেয়েছ ।  �লধন টান �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল    

-২৩.৬৮%, ২০১৭-১৮ সােল -১৯.০৩% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

  



 -৪২- 

এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

 

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান। 

এ �িত�ান� ১৯৯২ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বৎসরই উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান 

কায �ালয় ৩০ �কিডএ এ�াে�াচ �রাড, �সানাডা�া, �লনা এবং কারখানা� �াম- লখ�র, উপেজলা- ফিকরহাট, 

�জলা- বােগরহােট অবি�ত । �িত�ান� মানব জীবন র�াকারী ঔষধ  ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৭-

১৮ সােলর ত� মািফক ৩৪ জন কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ১২৮৮.২৮ ল� টাকা ।  

সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৭-১৮ অথ � বছের কর বাবদ ৪০.৮৯ ল� টাকা সরকারী 

�কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-৪৩- 
 

সারণী-১ 
          সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১২৯.০৫ ৩৬০.২৩ ২০০.৮৯ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৭.৪৪ ৩৪.২৯ ৩৭.৭৮ 

৩। সংেযািজত �� ৯১.৬১ ৩২৫.৯৪ ১৬৩.১১ 

   

সারণী-১ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত 

�� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা 

করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ২৫৫.৭৯% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৭৮.০৫% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৭৯.১৪%, ২০১৭-১৮ সােল ৫৫.৬৭% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল -৮.৪১% �াস �পেয়ছ এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.৯১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর 

সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� উ���খী অব�ােন 

িনিহত িছল িক� িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় অিধক হাের �াস পাওয়ায় 

সংেযািজত �� অিধক হাের �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 



-৪৪- 
 

এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
িচে� সংেযািজত �� উপা� 

 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১২৯.০৫ ৩৬০.২৩ ২০০.৮৯ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৩৭.৪৪ ৩৪.২৯ ৩৭.৭৮ 

৩। সংেযািজত �� ৯১.৬১ ৩২৫.৯৪ ১৬৩.১১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-৪৫- 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৫৯ ৩৬ ৩৪ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১.৫৫ ৯.০৫ ৪.৮০ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত % ৭০.৯৯ ৯০.৪৮ ৮১.১৯ 

৪।  জন�িত িব�য় ২.১৯ ১০.০১ ৫.৯১ 

   

 সারণী-২ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন 

অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ৪৮৩.১০%, ২০১৭-১৮ সােল ২০৮.৯৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� 

অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত 

�� মািজ�ন ২০১৬-১৭ সােল ২৭.৪৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৪.৩৮%  �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় 

িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩৫৭.৪৮%, ২০১৭-১৮ 

সােল ১৭০.১৩% �ি� �পেয়েছ। এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� 

মািজ�ন �ায় একই অব�ােন থাকেলও জন�িত িব�য় অিধক হাের �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� 

উৎপাদনশীলতা অিধক হাের �ি� পায় । 

 

 



-৪৬- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ৪০.৯৫ ২৩.৭০ ৩১.১৫ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ২.২৪ ১৩.৭৫ ৫.২৪ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
    উৎপাদনশীলতা (ল� টাকায়) 

১.৫৫ ৯.০৫ ৪.৮০ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়) ০.৬৯ ০.৬৬ ০.৯২ 

  

 সারণী-৩ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫১৪.৭৫%, ২০১৭-১৮ সােল ১৩৪.০৬% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল ৪৮৩.১০%, ২০১৭-১৮ সােল ২০৮.৯৭% �ি� �পেয়েছ। আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল -৫.১৫%�াস �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩২.০০% 

�ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় 

সমী�াধীন অ�া� বৎসের অিধক হাের �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 



-৪৭- 

সারণী-৪ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।ক�চামাল �য় ১১.৮৭ ৪.২৫ ৭.৬৩ 

২।িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ১২.৩৪ ৩.৮৮ ৭.৭ 

৩।অিশ�জিনত �য় ৪.৮০ ১.৩৯ ৩.৪৮ 

৪।�মাট �য় ২৯.০১ ৯.৫২ ১৮.৮১ 

৫।সংেযািজত �� ৭০.৯৯ ৯০.৪৮ ৮১.১৯ 

৬।�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

সারণী-৪ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটেডর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় িহসােব 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �মাট �েয়র শতকরা হার িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৬৭.১৯%, ২০১৭-১৮ সােল -৩৫.১৮% �াস �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

২৭.৪৬%, ২০১৭-১৮ সােল ১৪.৩৮% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় 

�াস করা স�ব হেয়েছ িবধায় সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ। 

 

 

 

 



-৪৮- 

                                                     সারণী-৫ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য়  ০.৬৯ ০.৬৬ ০.৯২ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২.২৪ ১৩.৭৫ ৫.২৪ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
     শতকরা হার 

৪৪.৭০ ৭.২৭ ১৯.১০ 

 

 সারণী-৫ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল -৫.১৫% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৩২.০০% �ি� �পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-

১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫১৪.৭৫%, ২০১৭-১৮ সােল ১৩৪.০৬% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক 

সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-

১৭ সােল -৮৩.৭৩%, ২০১৭-১৮ সােল -৫৭.২৮% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �াস �পেয়েছ যা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন কেরনা।  

 

 

 

 



-৪৯- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ  ৩৩৯.৯৭ ১২৭৮.৯৬ ১২৮৮.২৮ 

২। �লধনউৎপাদনশীলতা ০.২৭ ০.২৫ ০.১৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা  

১.৫৫ ৯.০৫ ৪.৮০ 

৪।  �লধন ঘন�  ৫.৭৬ ৩৫.৫৩ ৩৭.৮৯ 

 

সারণী-৬ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল 

-৫.৪২%, ২০১৭-১৮ সােল -৫৩.০১% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪৮৩.১০%, ২০১৭-১৮ সােল ২০৮.৯৭% �ি� 

�পেয়েছ। জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

৫১৬.৫৫%, ২০১৭-১৮ সােল ৫৫৭.৫৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

জন�িত �লধন ঘন�  ২০১৬-১৭ �াস পাওয়ার কারেণ সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 



-৫০- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।অবচয়(ল� টাকায়) ২.৫১ ২.০০ ২.৫২ 

২।অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ৪৮.১৫ ৩০০.২৪ ১২৯.৪৪ 

৩।�িফ�িবিল�% ১৪.১৬ ২৩.৪৮ ১০.০৫ 

৪।�িফট মািজ�ন ৩৭.৩১ ৮৩.৩৫ ৬৪.৪৩ 

৫।�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.৩৮ ০.২৮ ০.১৬ 

 

সারণী-৭ এ এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� 

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল ৬৫.৭৫% �ি� �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল -২৯.০৬% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট 

মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫২৩.৫৫%,  ২০১৭-১৮ 

সােল ১৬৮.৮৩% �ি� �পেয়েছ ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল  -২৫.০৮%, ২০১৭-১৮ সােল -৫৮.৯২% �াস �পেয়েছ ।   

 

 

 

 

 



-৫১- 

�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 

 

           

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম 

�িত�ান। এ �িত�ান� ১৯৭৬ সােল �ািপত হয় এবং ১৯৮৩ সােল বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� কের । 

এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় ১৭, ধানমি� আ/এ, �রাড নং ২, ঢাকা-১২০৫ এবং কারখানা� ১২৬, কাঠালিদয়া, 

আউচপাড়া, ট�ী, গাজী�র-১৭১৭ এ অবি�ত । �িত�ান� মানবজীবন র�াকারী ঔষধ ফাম �ািসউ�ক�ালস ঔষধ 

আইিভ �ইড, এিপআই ও অ�া� ঔষধ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ৪২৫৬ 

জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ২৪০৯৭২ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� 

মািফক �দখা যায় �য, �িত�ান� ২০১৭-১ অথ � বছের কর বাবদ ৭৯০৬ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা 

িদেয়েছ । 

 
 
 
 
 
 
 

 



-৫২- 
 

সারণী-১ 

 
সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১৩৩৩৯৬. ১৫৬৬২৫. ১৭৫৪১১. 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৭২৭৮৪. ৮৬৫১৯. ৯৯৪১২. 

৩। সংেযািজত �� ৬০৬১২. ৭০১০৬. ৭৫৯৯৯. 

 

সারণী-১ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

সােথ �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ১৫.৬৬%, 

২০১৭-১৮ সােল ২৫.৩৯% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস 

হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৪১% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩১.৫০% 

�ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৮.৮৭% ও ২০১৭-১৮ সােল ৩৬.৫৮% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর 

সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন 

িনিহত িছল এবং িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� 

আ�পািতক হাের ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল ।   

  

 

 

                                                          

    



  -৫৩- 

 

�বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 

                                                      িচে� সংেযািজত �� উপা� 

 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১৩৩৩৯৬. ১৫৬৬২৫. ১৭৫৪১১. 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৭২৭৮৪. ৮৬৫১৯. ৯৯৪১২. 

৩। সংেযািজত �� ৬০৬১২. ৭০১০৬. ৭৫৯৯৯. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-৫৪- 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ৩৫১৫ ৩৮৩৩ ৩৯৩৮ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১৭.২৪ ১৮.২৯ ১৯.৩০ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত % ৪৫.৪৪ ৪৪.৭৬ ৪৩.৩৩ 

৪।  জন�িত িব�য় ৩৭.৯৫ ৪০.৮৬ ৪৪.৫৪ 

 

 সারণী-২ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত 

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ৬.০৭%, ২০১৭-১৮ সােল ১১.৯২% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� 

অ�পাত বা সংেযািজত �� মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত 

�� মািজ�ন ২০১৬-১৭ সােল -১.৪৯%, ২০১৭-১৮ সােল -৪.৬৫% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় 

িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৬.৬৭%, ২০১৭-১৮ সােল 

১৭.৩৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন 

�ােসর মে� িনিহত আেছ । জন�িত িব�য় সামা� �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা �ি�র 

মে� িনিহত িছল । 

 

  

 



-৫৫- 

সারণী-৩ 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

    
 (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  �ম �য় (ল�ষ টাকায়) ১৭২৮৬.০০ ২০৬৪৪.০০ ২৩৭৪২.০০ 

২।  �িতেযািগতা �লক �ম �য় ৩.৫১ ৩.৪০ ৩.২০ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১৭.২৪ ১৮.২৯ ১৯.৩০ 

৪।  জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়)  ৪.৯২ ৫.৩৯ ৬.০৩ 

   

সারণী-৩ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের 

সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৩.১৫% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল -৮.৭১% �াস �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল ৬.০৭%, ২০১৭-১৮ সােল ১১.৯২% �ি� �পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ৯.৫২% ও ২০১৭-১৮ সােল ২২.৫৯% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� 

বৎসের �মাগত �াস �পেয়েছ । 

 

 

 



-৫৬- 

সারণী-৪ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।ক�চামাল �য় ৩৮.৮৪ ৩৯.১১ ৪০.৯০ 

২।িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ০.৬২ ০.৮৩ ০.৭৭ 

৩।অিশ�জিনত �য় ১৫.১১ ১৫.৩০ ১৫.০০ 

৪।�মাট �য় ৫৪.৫৬ ৫৫.২৪ ৫৬.৬৭ 

৫।সংেযািজত �� ৪৫.৪৪ ৪৪.৭৬ ৪৩.৩৩ 

৬।�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

  

সারণী-৪ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় 

িহসােব ক�চামাল ও অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �মাট �েয়র শতকরা হার 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.২৪% ও ২০১৭-১৮ সােল ৩.৮৭% �ি� �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -

১.৫৯%, ২০১৭-১৮ সােল -৪.৬৫% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় 

�াস করা স�ব হেল সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 

 



-৫৭- 

সারণী-৫ 

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

    
 (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ৪.৯২ ৫.৩৯ ৬.০৩ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ৩.৫১ ৩.৪০ ৩.২০ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
    শতকরা হার 

২৮.৫২ ২৯.৪৫ ৩১.২৪ 

  

সারণী-৫ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৯.৫২% ও ২০১৭-১৮ সােল ২২.৫৯% 

�ি� �পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৩.১৫, ২০১৭-১৮ সােল -৮.৭১% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম 

�েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩.২৫%, 

২০১৭-১৮ সােল ৯.৫৪% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত 

�ম �য় �ি� �পেয়েছ । �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছেরর �লনায় অ�া� বছর �মাগত িন��খী থাকার 

কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কের । 

 

 

 

 

 



-৫৮- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ (ল� টাকায়) ২২৫২৯৮.০০ ২৩৭৬২০.০০ ২৪০৯৭২.০০ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.২৭ ০.৩০ ০.৩২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়)  

১৭.২৪ ১৮.২৯ ১৯.৩০ 

৪।  �লধন ঘন� (ল� টাকায়)  ৬৪.১০ ৬১.৯৯ ৬১.১৯ 

 

সারণী-৬ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �লধন 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল 

৯.৬৭% ও ২০১৭-১৮ সােল ১৭.২৩% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৬.০৭%, ২০১৭-১৮ সােল ১১.৯২% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৩.২৮%, 

২০১৭-১৮ সােল -৪.৫৩% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত 

�লধন ঘন� িভি� বছেরর �লনায় �াস পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 

 



-৫৯- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।অবচয়(ল� টাকায়) ৭৪২৫.০০ ৭৫৬০.০০ ৭৭৩১.০০ 

২।অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) ৩৫৯০১.০০ ৪১৯০২.০০ ৪৪৫২৬.০০ 

৩।�িফ�িবিল�% ১৫.৯৩ ১৭.৬৩ ১৮.৪৮ 

৪।�িফট মািজ�ন ২৬.৯১ ২৬.৭৫ ২৫.৩৮ 

৫।�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ০.৫৯ ০.৬৬ ০.৭৩ 

 

সারণী-৭ এ �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

�িফ�িবিল� িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১০.৬৬%, ২০১৭-১৮ সােল ১৫.৯৬% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট 

মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৬.৭২%, ২০১৭-১৮ 

সােল ২৪.০২% �ি� �পেয়েছ।  �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল  ১১.৩২% ও ২০১৭-১৮ সােল ২২.৯৪% �ি� �পেয়েছ ।   

 

 

 

 

 



-৬০- 

�ড�া ফাম �া িলিমেটড  

 

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ 

�ড�া ফাম �া িলিমেটড বাংলােদশ ঔষধ ���তকারক সিমিতর এক� অ�তম �িত�ান। এ �িত�ান� 

১৯৬৪ সােল �ািপত হয় এবং ২০০৪ সােল বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র �ধান 

কায �ালয় এইচ-৫০১, �রাড নং-৩৪, িনউ িডওএসএইচ, মহাখালী, ঢাকা এ অবি�ত। �িত�ান� মানবজীবন 

র�াকারী ঔষধ ���ত কের থােক । এ �িত�ােন ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ১৪২৬ জন কম �কত�া/কম �চারী 

কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ৫৫৭৫.৫২ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক �দখা যায় �য, 

�িত�ান� ২০১৭-১৮ অথ � বছের কর বাবদ ১৪৩.৯৬ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-৬১- 
 

সারণী-১ 

 
        সংেযািজত �� উপা� 

(ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৭৬১৯.৯ ৯০৭৭.৫৩ ১০২২৩.২৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৫৮৩৫.৮ ৭১৪০.৩৭ ৮২৫০.০২ 

৩। সংেযািজত �� ১৭৮৪.১ ১৯৩৭.১৬ ১৯৭৩.২১ 

   

সারণী-১ এ �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� িন�পণ 

করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 

হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ৮.৫৮% এবং ২০১৭-১৮ সােল 

১০.৬০% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৯.১৩%, ২০১৭-১৮ সােল ৩৪.১৬% �ি� �পেয়েছ। এ 

সারণীর ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ২২.৩৫%, ২০১৭-১৮ সােল ৪১.৩৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল িক� 

িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �ে�র 

ঊ���খী �বণতা �দখা যায় । 

 

 

 

 

 



-৬২- 

 

                                                            �ড�া ফাম �া িলিমেটড 

 

                                                             িচে� সংেযািজত �� উপা� 
 
 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৭৬১৯.৯ ৯০৭৭.৫৩ ১০২২৩.২৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৫৮৩৫.৮ ৭১৪০.৩৭ ৮২৫০.০২ 

৩। সংেযািজত �� ১৭৮৪.১ ১৯৩৭.১৬ ১৯৭৩.২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-৬৩- 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ১৩০৭ ১৩৯৫ ১৪২৬ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম 
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়) 

১.৩৭ ১.৩৯ ১.৩৮ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত % ২৩.৪১ ২১.৩৪ ১৯.৩০ 

৪।  জন�িত িব�য় ৫.৮৩ ৬.৫১ ৭.১৭ 

  

 সারণী-২ এ �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা  িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর 

ত� স�েহর �লনা করা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

২০১৬-১৭ সােল ১.৭৩%, ২০১৭-১৮ সােল ১.৩৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� অ�পাত বা সংেযািজত �� 

মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �� মািজ�ন ২০১৬-১৭ সােল -

৮.৮৬% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল -১৭.৫৬% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১১.৬১%, ২০১৭-১৮ সােল ২২.৯৭% �ি� �পেয়েছ । 

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �� মািজ�ন �াস এর মে� িনিহত 

থাকেলও জন�িত িব�য় �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� উৎপাদনশীলতা ঊ���খী অব�ােন িনিহত িছল । 

 

 

 

 



-৬৪- 

 সারণী-৩ 
 

�িতেযািগতা�লক �ম�য় অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ম �য় (ল� টাকায়) ২৮৫৯.০৬ ৩২২৭.২৬ ৩৭২৮.৫৯ 

২। �িতেযািগতা �লক �ম �য় ০.৬২ ০.৬০ ০.৫৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   
     উৎপাদনশীলতা(ল� টাকায়)  

১.৩৭ ১.৩৯ ১.৩৮ 

৪। জন�িত �ম�য় (ল� টাকায়)  ২.১৯ ২.৩১ ২.৬১ 

  

সারণী-৩ এ �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িতেযািগতা�লক �ম �য় 

অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ। অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ 

�লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল -৩.৮১%, ২০১৭-১৮ সােল -১৫.১৯% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.৭৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল 

১.৩৭% �ি� �পেয়েছ । আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  

২০১৬-১৭ সােল ৫.৭৬%, ২০১৭-১৮ সােল ১৯.৫৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বৎসের �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 



-৬৫- 

সারণী-৪ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।ক�চামাল �য় ৩১.৯৮ ৩৫.৩৮ ৩৪.৬২ 

২।িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ০.৬১ ০.৬৬ ০.৬২ 

৩।অিশ�জিনত �য় ৪৩.৯৯ ৪২.৬২ ৪৫.৪৬ 

৪।�মাট �য় ৭৬.৫৯ ৭৮.৬৬ ৮০.৭০ 

৫।সংেযািজত �� ২৩.৪১ ২১.৩৪ ১৯.৩০ 

৬।�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

 

সারণী-৪ এ �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় িহসােব ক�চামাল ও 

অ�া� �েয়র শতকরা হার িন�পণ করা হেয়েছ । িব�য় িহেসেব �মাট �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর ২০১৫-

১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২.৭১%, ২০১৭-১৮ সােল ৫.৩৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� শতকরা 

হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল -৮.৮৬%, ২০১৭-১৮ সােল 

-১৭.৫৬% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা স�ব হেল 

সংেযািজত �� �ি� করা স�ব হেব । 

 

 

 

 



-৬৬- 

সারণী-৫ 

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

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য় (ল� টাকায়) ২.১৯ ২.৩১ ২.৬১ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ০.৬২ ০.৬০ ০.৫৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র  
    শতকরা হার 

১৬০.২৫ ১৬৬.৬০ ১৮৮.৯৬ 

  

সারণী-৫ এ �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার সিহত 

স�ৃ� �েয়র �লনা�লক অ�পাত িন�পণ করা হেয়েছ । জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ৫.৫৬%, ২০১৭-১৮ সােল ১৯.৫৩% �ি� �পেয়েছ । আবার 

�িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  -

৩.৮১%, ২০১৭-১৮ সােল -১৫.১৯% �াস �পেয়েছ ।  অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩.৯৬%, ২০১৭-১৮ সােল 

১৭.৯১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় ঊ���খী 

অব�ায় িছল িক� �িতেযািগতা�লক �ম �য় �াস পাওয়ার কারেণ �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কেরনা ।  

 

 

 

 

 

 



-৬৭- 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ  ৩৫৩২.৩৯ ৪১৪৭.৬৮ ৫৫৭৫.৫২ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা ০.৫১ ০.৪৭ ০.৩৫ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম  
     উৎপাদনশীলতা  

১.৩৭ ১.৩৯ ১.৩৮ 

৪।  �লধন ঘন�  ২.৭০ ২.৯৭ ৩.৯১ 

  

সারণী-৬ এ �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �লধন উৎপাদনশীলতা  

িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত� স�েহর 

�লনা করা হেয়েছ। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল -৭.৫৩% 

এবং ২০১৭-১৮ সােল -২৯.৯৩% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.৭৩%, ২০১৭-১৮ সােল ১.৩৭% �ি� �পেয়েছ। 

জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১০.০১%, 

২০১৭-১৮ সােল ৪৪.৬৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত 

�লধন ঘন�  �ি� পাওয়ার কারেণ �লধন উৎপাদনশীলতা সমী�াধীন সমেয় �াস �পেয়েছ । 

 

 

 

 

 



-৬৮- 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।অবচয়(ল� টাকায়) ১৮৬.০৯ ১৯৭.২০ ২৪৮.৩৯ 

২।অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়) -১২৬১.০৫ -১৪৮৭.৩০ -২০০৩.৭৭ 

৩।�িফ�িবিল�% -৩৫.৭০ -৩৫.৮৬ -৩৫.৯৪ 

৪।�িফট মািজ�ন -১৬.৫৫ -১৬.৩৮ -১৯.৬০ 

৫।�লধন টান �ওভার (ল� টাকায়) ২.১৬ ২.১৯ ১.৮৩ 

 

সারণী-৭ এ �ড�া ফাম �া িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �িফ�িবিল� িন�পণ করা 

হেয়েছ । অথ � বৎসর ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বৎসর ধের সমী�াধীন অ�া� বৎসেরর ত� স�েহর �লনা করা 

হেয়েছ । �িফ�িবিল� হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

০.৪৫% ,২০১৭-১৮ সােল ০.৬৭% �ি�  �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৯৪%, ২০১৭-১৮ সােল ৫৮.৯০% �ি� �পেয়েছ ।  

�লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  ১.৪৬% �ি� 

এবং ২০১৭-১৮ সােল -১৫.০০% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 



-৬৯- 

মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়)  

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৫৮৮.৪৭ ৫৮৪.৩৯ ৬০৬.৭৬ 

২. জনশি�(সং�ায়) ৭৫ ৭৫ ৭৫ 

৩.��ত উৎপাদন ৮২৭.৫৬ ১০৩৫.১৭ ১১৩৩.৩৬ 

৪.িব�য় ৭১৪.৩১ ৮৯৩.৫১ ৯৭৭.২৯ 

৫. সমাপনী ম�দ ৮৪.০১ ৯৫. ১০৪.৪৮ 

৬. �ারি�ক ম�দ ৭৭.৯১ ৮৪.০১ ৯৫. 

৭.ম�দ পিরবত�ন ৬.১ ১০.৯৯ ৯.৪৮ 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ০. ০. ০. 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ৭২০.৪১ ৯০৪.৫ ৯৮৬.৭৭ 

১১.ক�চামাল �য় ৩১৫.৮৪ ৪২৯.০৮ ৪৩৪.৩৯ 

১২.�ালািন �য় ১০.২৭ ১১.৮২ ১২.৯২ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৩২৬.১১ ৪৪০.৯ ৪৪৭.৩১ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ১৭.১৩ ১৯.৫ ২১.১২ 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৩৪৩.২৪ ৪৬০.৪ ৪৬৮.৪৩ 

১৬. সংেযািজত �� ৩৭৭.১৭ ৪৪৪.১ ৫১৮.৩৪ 

১৭.অপাের�ং �িফট ২৬৭.৪৫ ২৮৪.০৮ ৩৬৩.২২ 

১৮. �বতন ও ম�ির ৫১.৫৬ ১২৯.২১ ১২৩.৪৩ 

১৯. অবচয় ৫৮.১৬ ৩০.৮১ ৩১.৬৯ 

২০. �দ ৮৫.৩৫ ৫০.৪৪ ৯৯.১৫ 

২১. কর/ভ�াট ১০৭.১৫ ১৩৪.০৩ ১৪৬.৫৯ 

২২. অ�া� �য় ০. ০. ০. 

২৩. নীট �নাফা/�িত ৭৪.৯৫ ৯৯.৬১ ১১৭.৪৮ 
  

 



-৭০- 

 �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ১৫৭২১১. ১৬৮৪৬৫. ১৮২৭১৫. 

২. জনশি�(সং�ায়) ৭১৭৪ ৭৩৯০ ৮১৩২ 

৩.��ত উৎপাদন ১৫০০১৮. ১৪৮২৪৩. ১৫৫৯৮৬. 

৪.িব�য় ২৯০৫৮৩. ২৮৮৮৫৯. ৩০০০৪৯. 

৫. সমাপনী ম�দ ৮৩০১. ৮৪৩৯. ৯৪১৭. 

৬. �ারি�ক ম�দ ৮৫২৫. ৮৩০১. ৮৪৩৯. 

৭.ম�দ পিরবত�ন -২২৪. ১৩৮. ৯৭৮. 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ১৫৩০৪. ২৭১৫৮. ৩৬৪৪২. 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ৩০৫৬৬৩. ৩১৬১৫৫. ৩৩৭৪৬৯. 

১১.ক�চামাল �য় ৮৪৫৮৫. ৬২৫৩৩. ৬১৫৩৫. 

১২.�ালািন �য় ২৫৪১. ২৩৫৬. ২২৫৯. 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৮৭১২৬. ৬৪৮৮৯. ৬৩৭৯৪. 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ৬৯০০৮. ৬২৪৫৪. ৭১৯৬০. 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ১৫৬১৩৪. ১২৭৩৪৩. ১৩৫৭৫৪. 

১৬. সংেযািজত �� ১৪৯৫২৯. ১৮৮৮১২. ২০১৭১৫. 

১৭.অপাের�ং �িফট ১০৭৭১৯. ৩৪১৯৯. ২৮২৮৮. 

১৮. �বতন ও ম�ির ২১১৫৯. ২৪৪৪০. ২৭২০৩. 

১৯. অবচয় ২০৬৫১. ১৩০১৭৩. ১৪৬২২৪. 

২০. �দ ০.৮৬ ১.৪৮ ০.৮৫ 

২১. কর/ভ�াট ৪৫৫৩৩. ৪৪১৩৭. ৪৫৬৮৪. 

২২. অ�া� �য় ৬৪. ৪৯. ৮৭. 

২৩. নীট �নাফা/�িত ৬২১২১.১৪ -৯৯৮৮.৪৮ -১৭৪৮৩.৮৫ 

 

 



-৭১- 

িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ         ল� টাকায় 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৯৫১৭.২৪ ১১১৬৩.৩২ ১৫৮১৯.৭৫ 

২ .জনশি�)সং�ায়( ৩৬২০ ৪০৬৫ ৪১৩২ 

৩.��ত উৎপাদন ২০৮২০.৩ ২৩৮৫৬.২৮ ২৭৬৪৭.২ 

৪.িব�য় ৩৪৯০৮. ৪০০৯১.৫৪ ৪৬৫৭৩.৫ 

৫. সমাপনী ম�দ ৪৫১.৬৫ ৬১৯.৭৯ ৯৭৭.৯২ 

৬. �ারি�ক ম�দ ৩২৯.১৬ ৪৫১.৬৫ ৬১৯.৭৯ 

৭.ম�দ পিরবত�ন ১২২.৪৯ ১৬৮.১৪ ৩৫৮.১৩ 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ০. ০. ০. 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ৩৫০৩০.৪৯ ৪০২৫৯.৬৮ ৪৬৯৩১.৬৩ 

১১.ক�চামাল �য় ১৭৩৫৬.০৪ ১৯২৯৬.৪ ২২৩৭৯.২১ 

১২.�ালািন �য় ৫৫৬.৭৩ ৭৯০.৬৮ ৯৬৬.২১ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ১৭৯১২.৭৭ ২০০৮৭.০৮ ২৩৩৪৫.৪২ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ৪৩৬০.৮৫ ৪৯০২.৪২ ২০৭৯০.০২ 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ২২২৭৩.৬২ ২৪৯৮৯.৫ ৪৪১৩৫.৪৪ 

১৬. সংেযািজত �� ১২৭৫৬.৮৭ ১৫২৭০.১৮ ২৭৯৬.১৯ 

১৭.অপাের�ং �িফট ৩২২৪.২৬ ৩৯২১.৫৯ -১০৩৯৫.৫৪ 

১৮. �বতন ও ম�ির ৮৮৫৮.৩৭ ১০৪২৩.৫৫ ১২০৬৯.৩৪ 

১৯. অবচয় ৬৭৪.২৪ ৯২৫.০৪ ১১২২.৩৯ 

২০. �দ ৮৪.১৩ ২৩২.৬৪ ৩৫৮.৫৬ 

২১. কর/ভ�াট ০. ০. ০. 

২২. অ�া� �য় ৭৫৮.৩৭ ১১৫৭.৬৮ ১৪৮০.৯৫ 

২৩. নীট �নাফা/�িত ২৩৮১.৭৬ ২৫৩১.২৭ -১২২৩৫.০৫ 

 

 



-৭২- 

�কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৪৩৬.০৩ ৬৫৮.৯৫ ৬৮৫.২৯ 

২. জনশি�(সং�ায়) ৩৪১ ৩৪১ ৩৪১ 

৩.��ত উৎপাদন ১১১২.৮৯ ১২৭৬.৪৭ ১৩৫১.৩৯ 

৪.িব�য় ১৬৪২.৬২ ১৮৮৪.০১ ১৯৯৪.৭৭ 

৫. সমাপনী ম�দ ১১.৭৩ ১৫.০৬ ১০২.৫৭ 

৬. �ারি�ক ম�দ ১৭.৯৮ ১১.৭৩ ১৫.০৬ 

৭.ম�দ পিরবত�ন -৬.২৫ ৩.৩৩ ৮৭.৫১ 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ০. ০. ০. 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ১৬৩৬.৩৭ ১৮৮৭.৩৪ ২০৮২.২৮ 

১১.ক�চামাল �য় ৮০৪.১৯ ৯৯৮.০৪ ১১২৭.৭ 

১২.�ালািন �য় ৫৭.৩৪ ৭৭.১৪ ৭৫.৯৬ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৮৬১.৫৩ ১০৭৫.১৮ ১২০৩.৬৬ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ৩৫.৯ ৪১.১৬ ৩৫.৬১ 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৮৯৭.৪৩ ১১১৬.৩৪ ১২৩৯.২৭ 

১৬. সংেযািজত �� ৭৩৮.৯৪ ৭৭১. ৮৪৩.০১ 

১৭.অপাের�ং �িফট ২৪৬.০৮ ২২৩. ২৬০.৪৭ 

১৮. �বতন ও ম�ির ৪১১.৮৪ ৪৬৬.৪৬ ৪৯৯.৬৫ 

১৯. অবচয় ৮১.০২ ৮১.৫৪ ৮২.৮৯ 

২০. �দ ১৯.১ ১৮.১১ ২০.৫৬ 

২১. কর/ভ�াট ২৮৫.৩৬ ৩৩২.৪৭ ৩৯৮.৯৪ 

২২. অ�া� �য় ১০৬.৫১ ১২৭.১৯ ১৩৭.২৪ 

২৩. নীট �নাফা/�িত -১৬৪.৮৯ -২৫৪.৭৭ -২৯৬.২৭ 

 

 



-৭৩- 

এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ 

পিরিশ� সারণী 

 

�াথিমক ত� িববরণীঃ                         (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৩৩৯.৯৭ ১২৭৮.৯৬ ১২৮৮.২৮ 

২. জনশি�(সং�ায়) ৫৯ ৩৬ ৩৪ 

৩.��ত উৎপাদন ১২৯.০৫ ১২৯.০৫ ১২৯.০৫ 

৪.িব�য় ১৬১.৭৮ ২২৯.২৬ ২৬১.৮৮ 

৫. সমাপনী ম�দ ১৩৩.০১ ৭২.০৯ ৬৯.৯৮ 

৬. �ারি�ক ম�দ ১৬৫.৭৪ ১৩০.৯৭ ১৩০.৯৭ 

৭.ম�দ পিরবত�ন -৩২.৭৩ ১৩০.৯৭ -৬০.৯৯ 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ০. ০. ০. 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ১২৯.০৫ ৩৬০.২৩ ২০০.৮৯ 

১১.ক�চামাল �য় ১৫.৩২ ১৫.৩২ ১৫.৩২ 

১২.�ালািন �য় ১৫.৯২ ১৩.৯৭ ১৫.৪৬ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৩১.২৪ ২৯.২৯ ৩০.৭৮ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ৬.২ ৫. ৭. 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৩৭.৪৪ ৩৪.২৯ ৩৭.৭৮ 

১৬. সংেযািজত �� ৯১.৬১ ৩২৫.৯৪ ১৬৩.১১ 

১৭.অপাের�ং �িফট ৪৮.১৫ ৩০০.২৪ ১২৯.৪৪ 

১৮. �বতন ও ম�ির ৪০.৯৫ ২৩.৭ ৩১.১৫ 

১৯. অবচয় ২.৫১ ২. ২.৫২ 

২০. �দ ০.১৫ ০.২৬ ০.১৪ 

২১. কর/ভ�াট ৩.৩৯ ৩৬.০৩ ৪০.৮৯ 

২২. অ�া� �য় ০.১৫ ০.২১ ০.২৫ 

২৩. নীট �নাফা/�িত ৪৪.৪৬ ২৬৩.৭৪ ৮৮.১৬ 

 

 



-৭৪- 

�বি�মেকা ফাম �া িলিমেটড 

   পিরিশ� সারণী 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ২২৫২৯৮. ২৩৭৬২০. ২৪০৯৭২. 

২. জনশি�(সং�ায়) ৩৫১৫ ৩৮৩৩ ৩৯৩৮ 

৩.��ত উৎপাদন ৭১৫৭৩. ৮৪৯৭৩. ৯৫৪২৮. 

৪.িব�য় ১২৯৬৫৫. ১৫৫০৮৮. ১৭৩৮০৭. 

৫. সমাপনী ম�দ ৬৯৬১. ৬৪৮৭. ৭৪৪১. 

৬. �ারি�ক ম�দ ৬৩৩৭. ৬৩৯৯. ৬৪৮৭. 

৭.ম�দ পিরবত�ন ৬২৪. ৮৮. ৯৫৪. 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ৩১১৭. ১৪৪৯. ৬৫০. 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ১৩৩৩৯৬. ১৫৬৬২৫. ১৭৫৪১১. 

১১.ক�চামাল �য় ৫১৮০৯. ৬১২৬৩. ৭১৭৪৯. 

১২.�ালািন �য় ৮২৫. ১২৯৭. ১৩৫৪. 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৫২৬৩৪. ৬২৫৬০. ৭৩১০৩. 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ২০১৫০. ২৩৯৫৯. ২৬৩০৯. 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৭২৭৮৪. ৮৬৫১৯. ৯৯৪১২. 

১৬. সংেযািজত �� ৬০৬১২. ৭০১০৬. ৭৫৯৯৯. 

১৭.অপাের�ং �িফট ৩৫৯০১. ৪১৯০২. ৪৪৫২৬. 

১৮. �বতন ও ম�ির ১৭২৮৬. ২০৬৪৪. ২৩৭৪২. 

১৯. অবচয় ৭৪২৫. ৭৫৬০. ৭৭৩১. 

২০. �দ ৬৭৯২. ৫৩৫৯. ৪৯৮৭. 

২১. কর/ভ�াট ৪২৬০. ৫৯১৯. ৭৯০৬. 

২২. অ�া� �য় ১৭৭৩. ২০৪৬. ২২৯৩. 

২৩. নীট �নাফা/�িত ২৩০৭৬. ২৮৫৭৮. ২৯৩৪০. 

 

 

 



-৭৫- 

�ড�া ফাম �া িলিমেটড 

     পিরিশ� সারণী 

�াথিমক ত� িববরণীঃ        (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৩৫৩২.৩৯ ৪১৪৭.৬৮ ৫৫৭৫.৫২ 

২. জনশি�(সং�ায়) ১৩০৭ ১৩৯৫ ১৪২৬ 

৩.��ত উৎপাদন ৩১৭৩.৮ ৪২০০.৬৮ ৪৭৬৪.৬৪ 

৪.িব�য় ৭৫৫৮.৮৩ ৯১০৩.৯৬ ১০২৯৯.০৯ 

৫. সমাপনী ম�দ ৭২৯.৩ ৭০২.৮৭ ৬২৭.০১ 

৬. �ারি�ক ম�দ ৬৬৮.২৩ ৭২৯.৩ ৭০২.৮৭ 

৭.ম�দ পিরবত�ন ৬১.০৭ -২৬.৪৩ -৭৫.৮৬ 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ০. ০. ০. 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ৭৬১৯.৯ ৯০৭৭.৫৩ ১০২২৩.২৩ 

১১.ক�চামাল �য় ২৪৩৬.৮১ ৩২১১.৫৭ ৩৫৩৯.২৬ 

১২.�ালািন �য় ৪৬.৮ ৫৯.৮ ৬৩.৪৮ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ২৪৮৩.৬১ ৩২৭১.৩৭ ৩৬০২.৭৪ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ৩৩৫২.১৯ ৩৮৬৯. ৪৬৪৭.২৮ 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৫৮৩৫.৮ ৭১৪০.৩৭ ৮২৫০.০২ 

১৬. সংেযািজত �� ১৭৮৪.১ ১৯৩৭.১৬ ১৯৭৩.২১ 

১৭.অপাের�ং �িফট -১২৬১.০৫ -১৪৮৭.৩ -২০০৩.৭৭ 

১৮. �বতন ও ম�ির ২৮৫৯.০৬ ৩২২৭.২৬ ৩৭২৮.৫৯ 

১৯. অবচয় ১৮৬.০৯ ১৯৭.২ ২৪৮.৩৯ 

২০. �দ ৫৯০.৪১ ৫০১.০২ ৫২৬.১৪ 

২১. কর/ভ�াট ১১২.৮১ ৮৭.৪৫ ১৪৩.৯৬ 

২২. অ�া� �য় ০. ০. ০. 

২৩. নীট �নাফা/�িত -১৯৬৪.২৭ -২০৭৫.৭৭ -২৬৭৩.৮৭ 

 

 

 



-৭৬- 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস) 

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

২। সিচব, িশ� ম�ণালয়        সদ� 

৩। সিচব, পিরক�না ম�ণালয়        সদ� 

৪। সিচব, ব� ও পাট ম�ণালয়        সদ� 

৫। সিচব, �িষ ম�ণালয়        সদ� 

৬। সিচব, বািণজ� ম�ণালয়        সদ� 

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

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

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

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

১১। সিচব, ত� ম�ণালয়        সদ� 

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

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

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

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

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

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

১৮। সভাপিত, বাংলােদশ পাটকল সিমিত       সদ� 

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

২০। সভাপিত, বাংলােদশ ব�কল সিমিত       সদ� 

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

২২। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 

২৩। সভাপিত, বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী �িমক দল      সদ� 

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

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

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

২৭। সভাপিত, জাতীয় �িমক �ফডােরশন       সদ� 

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

২৯। সভাপিত, বাংলােদশ অথ �নীিত সিমিত       সদ� 

৩০। সভাপিত, বাংলােদশ গােম �� �া�েফকচারাস � এ� এ�েপাট �াস � এেসািসেয়শন   সদ� 

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

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

৩৩। সভাপিত, বাংলােদশ ঔষধ িশ� সিমিত       সদ� 

৩৪। সভাপিত, বাংলােদশ ফািন �চার এেসািসেয়শন      সদ� 

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

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

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

 



-৭৭- 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �িনব �াহী কিম� 

১। সিচব, িশ� ম�ণালয়               সভাপিত 

২। �চয়ার�ান, বাংলােদশ রসায়ন িশ� 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। ��-সিচব, (�শাসন)  িশ� ম�ণালয়       সদ� 

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

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

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

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

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

১৪। সভাপিত, জাতীয় �� ও ��রিশ� সিমিত, বাংলােদশ (নািসব)    সদ� 

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

১৬। সভাপিত, জাতীয় �িমক লীগ        সদ� 

১৭। সভাপিত, জাতীয়তাবাদী �িমক দল       সদ� 

১৮। সভাপিত, বাংলােদশ �িমক ক�াণ �ফডােরশন      সদ� 

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

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

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



-৭৮- 

 

রসায়ন িশ� খােতর উপেদ�া কিম� 

 

১। পিরচালক (উৎপাদন ও গেবষণা) িবিসআইিস, ঢাকা            সভাপিত 

 

২। মহা-�ব�াপক/ঊ��তন মহা-�ব�াপক (আরিপিড) িবিসআইিস, ঢাকা  সদ� 

 

৩। িনব �াহী �ধান, বাংলােদশ ইন��েলটর এ� �ািনটারী ওয়�ার ফ�া�রী িলঃ, 

 িমর�র, ঢাকা         সদ� 

 

৪। িনব �াহী �ধান, �কািহ�র �কিমক�াল �কাং িলঃ (বাংলােদশ), ঢাকা   সদ� 

 

৫। �ব�াপক (�েকৗশল ও উৎপাদনশীলতা) এিসআই (বাংলােদশ) 

 �া�ফ�াকচারার  িলঃ, �গাদনাইল,নারায়ণগ�      সদ� 

 

৬। �ব�াপক (উৎপাদন) �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলঃ, টংগী, গাজী�র  সদ� 

 

৭। বাংলােদশ এম�য়াস � এেসািসেয়শেনর একজন �িতিনিধ    সদ� 

 

৮। পিরচালক, এনিপও, ঢাকা        সদ� 

 

৯। ��-পিরচালক, এনিপও, ঢাকা       সদ� 

 

১০। ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া, রসায়ন িশ� খাত,এনিপও, ঢাকা         সদ�-সিচব  

 

 

 

 

 

 



-৭৯-  

 

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

 

১। জনাব এস. এম. আশরা��ামান    পিরচালক 

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

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

৪। জনাব �মাঃ 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। �মাসাঃ আিবদা �লতানা     ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া  

৮। জনাব �মাঃ রা� আহেমদ     গেবষণা কম �কত�া  

৯। জনাব িরপন সাহা    গেবষণা কম �কত�া 

১০। িমেসস �রাইয়া সাবিরনা     গেবষণা কম �কত�া 

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

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

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

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

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

১৬।    জনাব �মা: িফেরাজ আহেমদ                                   পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী  

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 



-৮০- 

 
 

�িতেবদনাধীন কারখানাস�েহর নাম ও �কানা   
 

১। মডাণ � ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 মডাণ � পাড়া, িঝনাইদহ । 
 
২। �য়ার ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 কারখানা (১) শালগািরয়া, পাবনা। 
 
৩। িদ ইবেন িসনা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 শিফ�র,  কািলয়াৈকর,  

গাজী�র । 
 
৪। �কিম� �াবেরটরীজ িলিমেটড 
 কেলজ �রাড 
 বিরশাল ।  
 
৫। এিপিস ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
 ৩০ �কিডএ এ�াে�াচ �রাড, �সানাডা�া, �লনা । 
  
৬। �বি�মেকা ফাম �ািসউ�ক�ালস িলিমেটড 
  ১৭, ধানমি� আ/এ, �রাড নং ২,  

ঢাকা-১২০৫। 
 

৭। �ড�া ফাম �া িলিমেটড 
  এইচ-৫০১, �রাড নং-৩৪,  

িনউ িডওএসএইচ, মহাখালী, ঢাকা। 
 

 

 

 
 
 

 


