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i( ) 



�খব� 

 

অ�, ব�, বাস�ান, িচিকৎসা ও িশ�া এ প�চ� মা�েষর �মৗিলক চািহদা । অে�র পেরই বে�র চািহদা �রেণর লে�� 

মা�ষ অ�া� পির�ম কের যাে�। তাই বাংলােদেশর ���াপেট ব� িশে�র িবকােশর ��� অত�িধক। �দেশর �মবধ �মান 

জনেগা�ীর চািহদা �রণ �ব �ক �দেশর অথ �নীিতেত  ����ণ �  �িমকা রাখার ���াপেট এ খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র �কান 

িবক� �নই। তাই এ খােতর সািব �ক উৎপাদনশীলতা উ�য়েন এর ���েক �কান�েমই অ�ীকার করার অবকাশ �নই । 

এ �িতেবদেন বাংলােদশ �ট�টাইল িমল� এেসািসেয়শন (িব�এমএ) এবং বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচারাস � এ� 

এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ) এর িনধ �ািরত ব�কলস�েহর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� কারখানািভি�ক 

সংেযািজত �� উপা�, সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা, িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার, 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত, উৎপাদনশীলতার সােথ স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক উপা�, �লধন উৎপাদনশীলতার 

অ�পাত ও �িফ�িবিল�র হার এবং এেদর সােথ সংি�� িনণ �ায়েকর পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ। উে�� �য, এ 

�িতেবদেন কারখানাস�েহর সংি�� ফলাফল ও পিরিশ� সারণী �দখােনা হেয়েছ ।  

�িতেবদেন �কািশত ত�ািদ ও পয �ােলাচনা হেত মািলক, �ব�াপক, গেবষক, নীিত-িনধ �ারকগণ ও পিরক�নািবদগণ 

উপ�ত হেবন বেল আমার িব�াস। �য সম� কারখানা ত� সরবরাহ কের �িতেবদন ��ত করেত সহায়তা কেরেছন, �স সকল 

কারখানার ক��প�েক এনিপও’র প� হেত জানাই আ�িরক ধ�বাদ। �িতেবদন �কাশনার উ�য়েন স�ািনত পাঠকেদর �য 

�কান �িচি�ত মতামত 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  

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�: অপাঃ 

 
 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) 

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

 

 

 



িভশন ও িমশনঃ 

�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন 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 ��িচ 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 ��িচ বা�বায়েন �ফাকাল পেয়� এর 
দািয়� পালন করা ।  

    

কম �কা�ঃ  

- উৎপাদনশীলতা উ�য়ন ি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।  সংেযািজত �� : িব�য়+অ�া� আয়+ম�দ পিরবত�ন - �মাট �য় (িশ� ও অ-িশ�জিনত    
                                                     �য়) । 
 

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

৫।  িশ�জিনত �য়  : উৎপাদন �ি�য়ায় সরাসির �ব�ত ক�চামাল ও �ালানী �য় । 
 

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

 

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

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

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

িব�য়   ১০০ 

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

            হেয়েছ। 
                                       

১১। জন�িত িব�য়   : 
িব�য়

�মাট জনশি�  

 

              জন�িত িব�েয়র পিরমাণ কত তা �ঝােনা হেয়েছ। 
 

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

�ম �য়   

 
 
 
 
 
 

(v) 
 

সংেযািজত �� 
�মাট জনশি�   



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) 
 

�চীপ� 

                              ��া 



১। �িমকা     ....     .... ১ 
২। উে��াবলী    ....     .... ১ 
৩। সমী�া প�িত    ....               .... ১ 
৪। সংি�� ফলাফল    ....     ... (২-৪) 
৫। �পািরশ     ....            ..... ৫ 
 

৬।       অে�া ি�িনং িমলস িলিমেটড  

            
          (ক) �িত�ান পিরিচিত        .... ৬  
        (খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�    .... ৬  
 (গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত    .... ৭  
 (ঘ) সারণী-২   �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত    .... ৭  
 (ঙ) সারণী-৩   িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার  .... ৮   

(চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত    .... ৮  
 (ছ) সারণী-৪   �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত    .... ৯  
 (জ) সারণী-৫   উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� .... ৯        

(ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত   .... ১০  
 (ঞ) সারণী-৬   �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত   .... ১০  
 (ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত    .... ১১  
 (ঠ) সারণী-৭   �িফ�িবিল�     .... ১১  
 

৭।  ফিকর অ�াপােরলস িলিমেটড  
    

 (ক) �িত�ান পিরিচিত        .... ১২  
 (খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�    .... ১২  
 (গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত    .... ১৩   

(ঘ) সারণী-২   �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত    .... ১৩  
 (ঙ) সারণী-৩   িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার .... ১৪   

(চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত    .... ১৪  
 (ছ) সারণী-৪   �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত    .... ১৫  
 (জ) সারণী-৫   উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা� .... ১৫   

(ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত   .... ১৬  
 (ঞ) সারণী-৬   �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত   .... ১৬  
 (ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত    .... ১৭  
 (ঠ) সারণী-৭   �িফ�িবিল�     .... ১৭  
 

৬ ।       আলহা� �ট�টাইল িমলস িলঃ 
               

(ক) �িত�ান পিরিচিত               .... ১৮ 
 (খ) সারণী-১   সংেযািজত �ে�র উপা�                .... ১৮  
 (গ) িফগার-১.০  �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত                      .....১৯ 
 (ঘ) সারণী-২   �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত                               .....১৯  
 (ঙ) সারণী-৩   িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� ও অ�া� খরেচর হার       .....২০  

(চ) িফগার-১.১  �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত             .....২০  
 (ছ) সারণী-৪   �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত                       .....২১  
 (জ) সারণী-৫   উৎপাদনশীলতার সিহত স�ৃ� �েয়র �লনা�লক উপা�  ,....২১  

(ঝ) িফগার-১.২  �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত               .....২২  
 (ঞ) সারণী-৬   �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত                         .... ২২  
 (ট) িফগার-১.৩  �িফ�িবিল� অ�পাত              .....২৩  
 (ঠ) সারণী-৭   �িফ�িবিল�              .....২৩     

 
 

(vii) 
 

 



৭। �িতেবদনাধীন  �িত�ানস�েহর নাম ও �কানা     পিরিশ� -  ক .... ২৪ 
৮।  জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ     পিরিশ� -  খ .... (২৫-২৬) 
৯। জাতীয় উৎপাদনশীলতা কায �-িনব �াহী কিম�    পিরিশ� -  গ .... ২৭ 
১০।  ব� ও িফনাি�য়াল ই�ারিমিডেয়শন �স�েরর উপেদ�া কিম�  পিরিশ� -  ঘ .... ২৮ 
১১। �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) এর �পশাজীিব �ি�বগ � পিরিশ� -  ঙ        .... ২৯ 
 

 

 

 

 

 

 

 



�িমকাঃ 

 �দেশর অথ �ৈনিতক উ�য়েন িশ�ায়নই হে� �ল চািবকা�। িবিভ� িশে�র মে� ব� িশে�র ��� অপিরসীম। �কননা 

মানব জীবেনর �মৗিলক চািহদার�েলার মে� অে�র পেরই বে�র �ান। তাছাড়া ব� িশে�র সংেগ �দেশর আপামর জনেগা�ী 

অ�াঅ�ীভােব জিড়ত এবং ��ি�গত িদক িদেয় ব� িশ� �ম িনিবড়। কােজই এই িশে�র উ�য়েনর মা�েম �মবধ �মান 

�বকার সম�া সমাধােনর �েচ�া অথ �নীিতেত ফল�� �িমকা পালন করেত পাের। 

 �ােচ�র িবিভ� �দেশ িশ�ায়েনর �থম �সাপান িহেসেব কাজ করেছ ব� িশ�। আমােদর �িতেবশী �দশ ভারেতর  

িশ�ায়েনও ব� িশ�ই অ�ণী �িমকা পালন কের আসেছ। বাংলােদেশর িশ�ায়েনর পিথ�ৎ িহসােব ব� িশ� অবদান �রেখ 

আসেছ । �ানীয়ভােব বে�র চািহদা �রেণর পাশাপািশ এ �দেশর ব� িশে� রেয়েছ ��াচীন ঐিতহ�। 

 বাংলােদেশর িশ�ায়েনর �ণ �িবকােশ ব� িশে�র উ�য়ন অপিরহায �। এ িবকাশেক �িনি�ত করেত হেল 

উৎপাদনশীলতা �ি� করা একা� �েয়াজন । ব� িশ� খােত সকল ব� িশ�স�েহ উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কম �কাে�র চচ �া 

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

কারণ উৎপাদনশীলতার সােথ স�ক��� িবিভ� িদক িবে�ষেণর মা�েম একটা �িত�ােনর ��ত অব�া জানা স�ব এবং 

বা�ব অব�া �জেন �স অ�যায়ী উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর স�ক পদে�প �নয়া স�ব । তাই বত�মান সমী�ায়  বাংলােদশ ব� 

িশ� কেপ �ােরশন ও বাংলােদশ গােম ��স �া�েফকচািরং এ�েপাট �াস এেসািসেয়শেনর আওতাধীন কেয়ক� িমেলর 

উৎপাদনশীলতা পিরমাপ স�ক��� িবষেয়র উপর এক� পয �ােলাচনা উপ�াপন করার �য়াস �নয়া হেয়েছ। 

  

উে��াবলীঃ 

১। এ �িতেবদেন �িত�ােন িনেয়ািজত �মাট জনশি�র জন�িত �ম �ারা �িত�ােনর কত�� সংেযািজত �� �ি�  
            হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা;  
২। �িত�ােনর টাকা �িত িব�য় অ�পােত সংেযািজত �� কত তার শতকরা হার পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৩। �িত�ােনর জন�িত িব�েয়র পিরমান কত�� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৪। �িত�ােনর গেড় �িত� কম �চারীর জ� কত �য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৫। �িত�ােনর িনিদ �� পিরমান সংেযািজত �� �ি� করেত কত টাকা �িমক/কম �চারীর �বতন ও ম�রী বাবদ কত �য়   

হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
৬। �িত�ােনর �ায়ী �লধন �বহােরর ফেল কত�� সংেযািজত �� �ি� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 
 

 
সমী�া প�িতঃ 
 �াথিমকভােব বাংলােদশ �ট�টাইল িমল� এেসািসেয়শন  এবং বাংলােদশ গােম ��স �া�েফকচািরং এ�েপাট �াস 
এেসািসেয়শন এর িনয়�ণাধীন ব�কলস�েহর উপা� সং�েহর জ� ডাকেযােগ ��মালা ��রণ করা হয়। �য সকল ব�কল হেত 
িনিদ �� সমেয়র মে� ত� পাওয়া যায়িন �সখােন তািগদপ� �দওয়া হয়। তারপরও �রণ�ত ��মালা পাওয়া যায়িন। পরবত�েত 
িবিভ� �বসরকাির �িত�ােন ��মালা ��রণ করা হয় এবং �ি�গতভােব �যাগােযাগ করা হয়। এসব উে�ােগর ফল�িতেত  
আলহা� �ট�টাইল িমল� হেত ১�, ফিকর এ�াপােরলস ১� এবং অে�া ি�িনং িমলস িলিমেটড ১� �মাট ৩� �রণ�ত 
��মালা পাওয়া যায়। �া� ৩� �িত�ােনর তে�র িভি�েত এ �িতেবদন ��ত করা হেয়েছ ।   
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সংি�� ফলাফলঃ    
 

এ �িতেবদেন ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সমী�াধীন ব� কলস�েহর িমল িভি�ক �ম উৎপাদনশীলতা, 
সংেযািজত �ে�র মািজ�ন, জন �িত িব�য়, �িতেযািগতা�লক �ম �য়, গড় �ম �য়, �লধন উৎপাদনশীলতা, �িফ�িবিল�, অপাের�ং 
�িফট মািজ�ন ও �লধন টাণ �ওভার িবে�ষেণর মা�েম িমেলর সফলতা ও �ব �লতার িদকস�হ �েল ধরা হেয়েছ । তাছাড়াও �িতেবদনাধীন 
সমেয়  BTMA ও BKMEA এর সদ���  ব� কল �েলার বছর িভি�ক গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতা, গড় �লধন 
উৎপাদনশীলতার �বণতা, �িমক কম �চারীেদর  �েদয় �বতন ও ম�রীর �বনতা ও িনেয়ািজত জনশি�র �বণতা সারাংশ সারণী ও িচে�র 
মা�েম উপ�াপন করা হেলা ।  
ক) �িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA এর সদ��� ৩� ব�কল স�েহর ২০১৫-১৬ অথ � বছরেক িভি� বছর িবেবচনা কের 

২০১৬-১৭ হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর গড় �ম উৎপাদনশীলতার �বণতার �লনা করেল �দখা যায় �য �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ হেত 

২০১৭-১৮  সাল পয �� �েত�ক বছেরই �াস �পেয়েছ অথ �াৎ �ম উৎপাদনশীলতা �ােসর �বণতা অ�াহত থাকেল এক সময় �িত�ান স�হ 

ব� হেয় �যেত পাের । এ �থেক উে�ারেণর জ� কারখানায় িনেয়ািজত জনবলেক �িশি�ত করা এবং বাজার সােভ �র মা�েম বাজার �ি� 

করা  আব�ক ।  

সারাংশ সারণী-১  
�িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA  এর �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� 

�ম উৎপাদনশীলতার �বনতা 
িভি� বছর ২০১৫-১৬=১০০ 

 মািলকানা বছর িনেয়ািজত জনশি� 

(সং�া) 

সংেযািজত��  (ল� 

টাকা) 

�ম 

উৎপাদনশীলতা 

�ম উৎপাদনশীলতার 

�বনতা 

 

�বসরকারী 

২০১৫-১৬ ১২০৬২ ৩৬৮৪৩.৩৬ ৩.০৫ ১০০.০০  

২০১৬-১৭ ১১৮৩৫ ৭১১৯৮.৬২ ৬.০১ ১৯৭.০৫ 

২০১৭-১৮ ১১৭৬২ ৩২৫৩০.৭২ ২.৭৬ ৯০.৪৯ 

 

�িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA  এর �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� 
�ম উৎপাদনশীলতার �বনতার িচ�ঃ 

                                                                 িভি� বছর ২০১৫-১৬=১০০ 

 

 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

১৪০

১৬০

১৮০

২০০

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

�ম উৎপাদনশীলতার �বনতা

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮



-৩- 

খ)  �িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA  এর  ৩ � �িত�ান স�েহর ব�কেলর ২০১৫-১৬ অথ � বছরেক িভি� বছর িবেবচনা কের 

২০১৬-১৭ হেত ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর �লধন উৎপাদনশীলতার �বণতার �লনা করেল �দখা যায় �য �লধন উৎপাদনশীলতা িভি� বছর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  �লধন উৎপাদনশীলতা উ���খী িছল এবং পরবত� অথ � বছর ২০১৭-১৮ সােল �লধন 

উৎপাদনশীলতার �বণতা অিধক মা�ায় িন��খী িছল । এ �থেক উে�ারেণর জ� �লধেনর যথাযথ �বহার িনি�ত �ব �ক �লধন 

উৎপাদনশীলতা �ি� করা �যেত পাের ।   

সারাংশ সারণী-২  
�িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA  এর �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� �লধন উৎপাদনশীলতার �বনতা 

িভি� বছর ২০১৫-১৬=১০০ 
মািলকানা  বছর �হায়ী স�ি� (ল� 

টাকা) 

সংেযািজত��  (ল� 

টাকা) 

�লধন 

উৎপাদনশীলতা 

�লধন উৎপাদনশীলতার 

�বনতা 

 

�বসরকারী  

২০১৫-১৬ ৪২০৯৩.৮৩ ৩৬৮৪৩.৩৬ ০.৮৭ ১০০.০০ 

২০১৬-১৭ ৪৩৯৭১.৭ ৭১১৯৮.৬২ ১.৬২ ১৮৬.২০ 

২০১৭-১৮ ৪৭৯৪২.১৪ ৩২৫৩০.৭২ ০.৬৮ ৭৮.১৬ 

 

    �িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA  এর �িত�ান স�েহর সংেযািজত �ে� �লধন উৎপাদনশীলতার �বনতার িচ� 
                                                          িভি� বছর ২০১৫-১৬=১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮

মূলধন উৎপাদনশীলতার �বনতা

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮
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গ) ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA  এর  ৩ � �িত�ান স�েহর স�েহর ২০১৫-১৬ অথ � বছরেক 

িভি� বছর িবেবচনা কের ২০১৬-১৭ হেত ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর  �লনা করেল �দখা যায় �য �েদয় �বতন ও ম�রী �ি�র �বনতা ২০১৬-

১৭ হেত ২০১৭-১৭ সাল পয �� �েত�ক বছেরই �ি� পাে� । অপর িদেক ৩� ব�কেল িনেয়ািজত জনশি�র পিরমান �মা�েয় �াস 

�পেয়েছ ।  

সারাংশ সারণী-৩  

�িতেবদনাধীন BTMA ও BKMEA  এর  ৩ � �িত�ান স�েহর স�েহর �েদয় �বতন ও ম�রী , িনেয়ািজত জনশি�র �বনতা 

িভি� বছর ২০১৫-১৬=১০০ 

মািলকানা বছর 
িনেয়ািজত 

জনশি� (সং�া) 

�েদয় �বতন ও 

ম�রী(ল� টাকা) 

িনেয়ািজত জনশি�র 

�বনতা 

�েদয় �বতন ও 

ম�রীর �বনতা 

 

        

     �বসরকারী 

২০১৫-১৬ ১২০৬২ 

 

২৭৬১.৭৪ ১০০ ১০০.০০ 

২০১৬-১৭ ১১৮৩৫ 

 

২২৭৮.৪৪ ৯৮.১২ ৮২.৫০ 

২০১৭-১৮ ১১৭৬২ 

 

২৮২০.৫৩ ১০২.১৩ ১০২.১৩ 

 

 

 

 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

�িতেবদনাধীন �বসরকাির 

ব�কল সমূেহর �েদয় �েদয় 

�বতন ও মজুরীর �বনতা

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০

১০১

১০২

১০৩

�িতেবদনাধীন �বসরকাির ব�কল 

সমূেহর িনেয়া�জত জনশ��র 

�বনতা

িভি� বছর ২০১৫-১৬=১০০

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

২০১৭-১৮
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�পািরশঃ 

১। বাংলােদেশর সরকাির/�বসরকাির ব�কলস�েহর আওতাধীন �িতেবদনাধীন ৩� ব�কলস�েহর অ�েয়াজনীয় �য় �াস �ব �ক 

ব� কেল িনেয়ািজত �ম শি�র ��ু �বহার ও যথাসমেয় প� বাজারজাত করেণর মা�েম সংেযািজত �� �ি� করেত হেব । 

২। সংেযািজত �� �ি�র মা�েম �িতেবদনাধীন ব�কেল অপাের�ং �িফট �ি� করেত হেব । 

৩। সংেযািজত �� �ি�র মা�েম �িতেযািগতা �লক �ম �য় �ি� করা আব�ক । 

৪। এ লে�� ধারাবািহকভােব উৎপাদনশীলতা পিরমাপ কের উৎপাদনশীলতা উ�য়েন বাধা স�হ িচি�ত �ব �ক �িতকােরর �ব�া 

�হণ করেত হেব । 

৫। �পিরকি�ত উৎপাদনশীলতা উ�য়ন কায ��ম পিরচালনার জ� সকল কারখানা ও িশ� �িত�ােন উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ 

গঠন করেত হেব। এ �কােষর কম ��িচ িন��প  হেত পােরঃ 

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

(ছ) য�পািতর উৎপাদন �মতা সেব �া� মান িনি�ত করণ ; 

(জ) উৎপািদত প� বা �সবার সেব �া� মান িনি�ত করা ; এবং 

(ঝ) উৎপাদন �য় সব �িন� পয �ােয় �াসকরণ িনি�ত করা । 
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অে�া ি�িনং িলিমেটড  
 

�িত�ান পিরিচিতঃ 
 

অে�া ি�িনং িলিমেটড বাংলােদশ গােম ��স �া�ফ�াকচারাস � এ� এ�েপাটাস � এেসািসেয়শন এর এক� 
অ�তম �িত�ান । এ �িত�ান� ১৯৯৫ সােল �ািপত হয় এবং ১৯৯৯ সােল উৎপাদন কায ��ম �� কের । �িত�ান� 
তািলহাি�, শী�র, গাজী�র এ অবি�ত । �িত�ান�র উৎপািদত �ে�র নাম ইয়ান � এবং অপিচত �ে�র নাম ওয়া� 
কটন । �িত�ান�র ২০১৭-১৮ সােল �মাট �ায়ী স�ি�র �� িছল ২২৯১৬.০৫ ল� টাকা এবং �িত�ােন িনেয়ািজত 
জনবল ১৩৯২ জন । �িত�ান�র সরবরাহ�ত ত� অ�যায়ী জানা যায় �য, ২০১৭-১৮ অথ � বছের ২০৫.১১ ল� টাকা 
কর িহেসেব সরকারী �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।      

            
 

                                                             
সারণী-১ 

সংেযািজত �ে� উপা�  

 

 বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
িব�য় ও অ�া� আয় (ল� টাকায়) ২৩৪৬৪.৯৯ ২৪৯৫৭.৩ ২৯৬৭২.৬৯ 
ক�চামাল ও অ�া� খরচ (ল� টাকায়) ১৮১০৭.৩৯ ১৮৯৫৯.৯ ২৩৪১৫.৫৫ 
সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৫৩৫৭.৬ ৫৯৯৭.৪ ৬২৫৭.১৪ 

 
সারণী-১ এ অে�া ি�িনং িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ সালেক 

িভি� বছর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । এ সারণীর ত�স�হ পয �ােলাচনা কের �দখা 
যায় �য, ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �� ১১.৯৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৬.৭৯% �ি� 
�পেয়েছ । ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৪.৭১% এবং ২০১৭-১৮ সােল 
২৯.৩১% �ি� �পেয়েছ  । আবার িব�য় ও অ�া� আেয়র ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও 
২০১৭-১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৬.৩৬% ও ২৬.৪৫% ।  
 

সংেযািজত ��  �ি�র কারণ:   

 

 িভি� বছর ২০১৪-১৫ সােলর �লনায় ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �� �ি�র অ�তম কারণ 
িব�েয়র �লনায় �মাট খরচ আ�পািতক হাের কম িছল । �িত�ান� এ ধারা অ�াহত রাখেত পারেল সংেযািজত �� 
ধীের ধীের উে��া�খী হেব ।  
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িফগারঃ ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

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

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগারঃ ১.০) 
 

ফাইি�ংসঃ 
 �ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ 
�ি�র সাম��েক �ঝায় । এ� উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । এ� �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 
এবং জন�িত িব�য় �ারা �ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার 
হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।   
 

সারণী-২  
�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

 
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�িমক (সং�া) ১২৩৫ ১২৫৪ ১৩৯২ 
সংেযািজত �� �য় 

                                  (ল� টাকায়) 
�মাট জনশি� 

৪.৩৪ ৪.৭৮ ৪.৫০ 

সংেযািজত ��  
                                (%) 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) 

২২.৮৩% ২৪.০৩% ২১.০৯% 

                     িব�য় 
                                 (ল� টাকায়) 

�মাট জনশি� 

১৯.০০ ১৯.৯০ ২১.৩২ 

 
 সারণী-২ এ অে�া ি�িনং িলিমেটড এর �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত �দখােনা হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-
১৬ সােলর �লনায় পরবত� বৎসর �ে� �ম উৎপাদনশীলতা ১০.১৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩.৬৯% �ি�  �পেয়েছ 
। অপরিদেক সারনী পয �ােলাচনা করেল �দখা যায় �য, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
সােল ১.২% বাড়েলও ২০১৭-১৮ সােল ১.৭৪% �াস �পেয়েছ । প�া�ের জন�িত িব�য় ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 
২০১৬-১৭ সােল ৪.৭৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১২.২১% �ি� �পেয়েছ ।   
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সারণী-৩ 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
ক�চামাল ৭৩.৩০% ৭১.৯০% ৭৫.২০% 
িব��ৎ ও �ালানী �য় ৩.২২% ৩.৪২% ৩.১৭% 
অ-িশ�জিনত �য় ০.৬৪% ০.৬৫% ০.৫৫% 
�মাট �য় ৭৭.১৭% ৭৫.৯৭% ৭৮.৯১% 
সংেযািজত �� ২২.৮৩% ২৪.০৩% ২১.০৯% 
িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 
  
 অে�া ি�িনং িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হােরর  
িবে�ষেণ ক�চামাল খােত ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.৪% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল 
১.৯% �ি�  �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালানী �য় খােত ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল 
০.০৫% �াস �পেয়েছ । অ-িশ�জিনত �য় িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.০১% �ি�  এবং 
২০১৭-১৮ সােল ০.০৯% �াস �পেয়েছ । �মাট �েয়র ��ে� ল�� করা যায় �য, ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
এবং ২০১৭-১৮ সােল যথা�েম ১.২% �াস এবং ১.৭৪% �ি�  �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� 
িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.২% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল  ১.৭৪% �াস �পেয়েছ  ।  

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

 
(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 

 
 

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

 

 

 

 



-৯- 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত  

(�া� তে�র িভি�েত) 
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�ম �য় (ল� টাকায়) ১১৭১.৩৫ ১২৩৭.০০ ১৩৬১.৫৭ 

সংেযািজত ��  
                               

�ম �য় 

৪.৫৭ ৪.৮৫ ৪.৬০ 

সংেযািজত ��  
                              (ল� টাকায়) 

�মাট জনশি� 

৪.৩৪ ৪.৭৮ ৪.৫০ 

�ম �য় 
                             (ল� টাকায়) 

�মাট জনশি� 

০.৯৫ ০.৯৯ ০.৯৮ 

 
 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী িবে�ষেণ �দখা যায়, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর 
২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৬.১৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.৬৭%  �ি�  �পেয়েছ । 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত  �ি�  পাওয়ার কারণ িহেসেব িচি�ত করা যায় �য, িভি� বছেরর �লনায় 
সমী�াধীন অ�া� বছের �ম উৎপাদনশীলতা  �ি�  �পেয়েছ । অপরিদেক গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 
বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল যথা�েম ৪.২১% ও ৩.১৬% �ি� �পেয়েছ ।    
 

সারণী-৫ 
�ম উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �ম �েয়র �লনা�লক উপা�  

 
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�ম �য়  
                                 (ল� টাকায়) 

�িমক সং�া 

০.৯৫ ০.৯৯     ০.৯৮ 

সংেযািজত ��  
                                  

�ম �য় 

৪.৫৭ ৪.৮৫ ৪.৬০ 

�ম �য়
সংেযািজত �� % 

 
  

২১.৮৬% ২০.৬৩%         ২১.৭৬% 

 

 
অে�া ি�িনং িলিমেটড সারণী িবে�ষেণ  এ উৎপাদনশীলতার সােথ স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ 
�দখা যায় �য, গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ 
সােল যথা�েম ৪.২১% ও ৩.১৬% �ি� �পেয়েছ । প�া�ের �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৬.১৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.৬৭% �ি�  �পেয়েছ । এ সারণীর ত�স�েহর 
সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় এবং �িতেযািগতা�লক �ম �য় �েত�ক বছর উ���খী িছল।  



-১০-  
 

িফগারঃ ১.২ 
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

 
(�লধন উৎপাদনশীলতা) 

 
 

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

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার-১.২) 
 
ফাইি�ংসঃ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর �বহােরর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ�র কের 
�ম উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর, যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ যা �লধন 
উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ২০২৭৫.৩৪ ২১১৬৩.০৯ ২২৯১৬.০৫ 

সংেযািজত ��  
                              % 

�ায়ী �লধন 

০.২৬% ০.২৮% ০.২৭% 

সংেযািজত ��  
                            (ল� টাকায়) 

�মাট জনশি� 

৪.৩৪ ৪.৭৮ ৪.৫০ 

           �ায়ী �লধন 
                            (ল� টাকায়) 
          �মাট জনশি� 

১৬.৪২ ১৬.৮৮ 
 
 

১৬.৪৬ 
 
 

 
সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ০.০২% ও ০.০১% । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, 
িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ১০.১৪% ও ৩.৬৯% 
।সমী�াধীন সমেয় �িত�ান�র �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল 
যথা�েম ২.৮০% ও ০.২৪% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �� �ি�র মা�েম এ অব�ার আর ও পিরবত�ন হেত পাের।   
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িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত 

 
(�িফ�িবিল�) 

 
 

 
              অপাের�ং �িফট                                                                             িব�য় 
                                                                     ×                                      
                     িব�য়                                                                                �ায়ী �লধন 
         (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                                (�লধন টাণ �ওভার)    
 
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগারঃ ১.৩) 
 
ফাইি�ংসঃ 
 �িফ�িবিল�র অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট ও �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝােনা হেয়েছ । অ�পাত 
িনেদ �শ কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তিরেত সাহা� কের । অ�পাত �লধন টাণ �ওভার 
এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

 
সারণী-৭  

�িফ�িবিল� অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত)  
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
অবচয় (ল� টাকায়) ৯৯৮.৩৪ ৯৯৯.৬৬ ১০৫৬.১৩ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়)  ৩১৮৭.৯১ ৩৭৬০.৭৪ ৩৮৩৯.৪৪ 
অপাের�ং �িফট   

                                (%) 
�ায়ী �লধন 

১৫.৭২% ১৭.৭৭% ১৬.৭৫% 

অপাের�ং �িফট   
                                  (%) 

িব�য় 

১৩.৫৯% ১৫.০৭% 
 

১২.৯৪% 
 

িব�য়   
                               

�ায়ী �লধন 

১.১৬ ১.১৮ ১.২৯ 

 
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, অে�া ি�িনং িলিমেটড এর  অপাের�ং �িফট ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ 

সােল ধনা�ক িছল । �িফ�িবিল�র ��ে� �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২.০৫% এবং 
২০১৭-১৮ সােল ১.০৩% �ি�   �পেয়েছ । অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
সােল ১.৪৮% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.৬৫% �াস  �পেয়েছ । অপরিদেক �লধন  টাণ �ওভােরর ��ে� ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.০২% এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.১৩% �ি�  �পেয়েছ । 

 



-১২- 
ফিকর এ�াপােরলস িলিমেটড  

�িত�ান পিরিচিতঃ  

 ফিকর এ�াপােরলস িলিমেটড �বসরকারী মািলকানাধীন এক� �িত�ান । �িত�ান� ১৯৯৮ সােল �ািপত হয় 
। এ� বািণিজ�কভােব উৎপাদন �� কের �ম, ১৯৯৮ সােল । �িত�ান� িবিসক, ফ��া, নারায়নগে�  অবি�ত । 
�িত�ান�র উৎপািদত �তির �পাশাক যা ১০০% র�ানীেযা� । �িত�ান�র ২০১৭-১৮ সােল �মাট �ায়ী স�ি�র 
�� িছল ২৩৮৬.৫১ ল� টাকা এবং �িত�ােন িনেয়ািজত জনবল ৯৯৪৩ জন ।  
 

                 
 

সারণী-১  

সংেযািজত �ে� উপা� 

 
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

িব�য় ও অ�া� আয় (ল� টাকায়) ৯৮৯৩৮.১৪ ১০০১৭৬.৭৬ ৮৭৭৬৫.৩৬ 
ক�চামাল ও অ�া� খরচ (ল� টাকায়) ৬৮৩২৯.৫৫ ৩৫৯৩৪.৬ ৬২৫৮৩.৬৩ 
সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৩০৬০৮.৫৯ ৬৪২৪২.১৬ ২৫১৮১.৭৩ 

 
সারণী-১ এ ফিকর এ�াপােরলস িলিমেটড এ সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । ২০১৫-১৬ সালেক িভি� 

বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । সারণী-১ এ �দখা যায় সংেযািজত �� িভি� বছর ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১০৯.৮৮% �ি� ও ২০১৭-১৮ সােল ১৭.৭৩% �াস �পেয়েছ । ২০১৫-১৬ সােলর 
�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ক�চামাল ও অ�া� খরচ ৪৭.৪১% ও ২০১৭-১৮ সােল ৮.৪১% �াস �পেয়েছ । আবার িভি� 
বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  িব�য় ও অ�া� আয় ১.২৫% �ি� ও ২০১৭-১৮ সােল িব�য় ও 
অ�া� আয় ১১.২৯% �াস �পেয়েছ । এ সারণীর ত�স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত 
২০১৬-১৭ সাল পয �� সংেযািজত �� �মা�েয় ওঠা-নামা এর মে� িনিহত িছল ।      

 

সংেযািজত �� �াস এর কারণ ও �িতকারঃ    

 িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল সংেযািজত �� �ােসর অ�তম কারণ 
িব�েয়র �লনায় �মাট খরচ আ�পািতক হাের অিধক িছল ।       
 

 এ �থেক উে�ারেণর জ� অপচয় �রাধসহ অ�া� খরচ কমােনা এবং িব�য় বাড়ােনার জ� পদে�প �নয়া 
�যেত পাের । িশ� ও গেবষণার মা�েম ন�ন ন�ন আ�জ�ািতক বাজার �ি� করেত হেব ।         

 

 

 

 



-১৩- 

িফগারঃ ১.০ 
�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

(�ম উৎপাদনশীলতা) 
 
 
 
              সংেযািজত ��                                                                              িব�য় 
                                                                    ×                                    
                    িব�য়                                                                               �মাট জনশি� 
      (সংেযািজত ��র মািজ�ন)         (জন �িত িব�য়) 
                                                                 
�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগারঃ ১.০) 
 
ফাইি�ংসঃ 
 

 �ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ 
�ি�র সাম��েক �ঝায় । এ� উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । এ� �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 
এবং জন�িত িব�য় �ারা �ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার 
হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।   
 

সারণী-২ 
�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত  

 
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�িমক (সং�া) ১০১৪৫ ৯৯৯৯ ৯৯৪৩ 
     সংেযািজত �� �য় 
                                (ল� টাকায়) 
        �মাট জনশি� 

৩.০২ ৬.৪২  ২.৫৩ 

সংেযািজত ��  
                                  (%) 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) 

৩০.৯৪(%) ৬৪.১৩(%) ২৮.৬৯(%) 

িব�য় 
                                (ল� টাকায়) 

�মাট জনশি� 

৯.৭৫ ১০.০২ ৮.৮৩ 

 
ফিকর এ�াপােরলস িলিমেটড এর �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত িনরপণ করা হেয়েছ । সারণী-২ এ �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ১১২.৫৮% �ি� 
�পেলও পরবত� বছর অথ �াৎ ২০১৭-১৮ সােল ১৬.২২% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতা পয �ােলাচনায় �দখা যায় 
�য, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩৩.১৯% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল 
২.২৫% �াস �পেয়েছ । প�া�ের জন�িত িব�য় ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সােল 
যথা�েম ৮.৫০% এবং ৭.৯৪% �াস �পেয়েছ । সািব �ক পয �ােলাচনায় �দখা যায় �য, �িত�ান�র অব�ান ভােলা করার 
জ� জন�িত িব�য় বাড়ােনা �েয়াজন।  

 

 



-১৪- 

সারণী-৩ 
িব�য় (সািভ �স চাজ�) িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
ক�চামাল ৬৬.৩৫% ৩৪.৩১%           ৬৮.৩৬% 
িব��ৎ ও �ালানী �য় ১.৩৪% ০.৮৩% ১.৪৩% 
অ-িশ�জিনত �য় ১.৩৮% ০.৭৩% ১.৫২% 
�মাট �য় ৬৯.০৬% ৩৫.৮৭% ৭১.৩১% 
সংেযািজত �� ৩০.৯৪% ৬৪.১৩%  ২৮.৬৯% 
িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

 
সারণী-৩ এ ফিকর এ�াপােরলস িলিমেটড এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও 

অ�া� খরেচর হার িবে�ষণ করা হেয়েছ । ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 
হেয়েছ । ক�চামাল খােত ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩২.০৪% কমেলও ২০১৭-১৮ সােল ২.০১% 
�ি� �পেয়েছ । িব��ৎ ও �ালানী �য় খােত ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.৫১% �াস ও ২০১৭-১৮ 
সােল  ০.০৯% �ি� �পেয়েছ । অ-িশ�জিনত �য় িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.৬৫% 
কমেলও ২০১৭-১৮ সােল ০.১৪% �ি� �পেয়েছ । �মাট �েয়র ��ে� ল�� করা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩৩.১৯% �াস ও ২০১৭-১৮ সােল  ২.২৫% �ি�  �পেয়েছ । ফল�িতেত িব�য় 
িহেসেব সংেযািজত �� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩৩.১৯% �ি� ও ২০১৭-১৮ সােল 
২.২৫% �াস �পেয়েছ । সািব �ক িবেবচনায় �িত�ান� �য় সংেকাচন�ব �ক সংেযািজত �� আরও �্ি� করেত হেব ।  

  
িফগারঃ ১.১ 

�িতেযািগত�লক �ম �েয়র অ�পাত   
 

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়)   
 
 

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

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাতঃ (িফগারঃ ১.১) 
 

ফাইি�ংসঃ 
 

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

 

 

 

 

 



-১৫- 

সারণী-৪ 
�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত  

(�া� তে�র িভি�েত) 
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�ম �য় (ল� টাকায়) ১১৮২.৫৯ ৬৩৬.৪২ ১১৫৬.৮৭ 

             সংেযািজত ��  
                                (ল� টাকায়) 
              �ম �য়  

২৫.৮৮       ১০০.৯৪        ২১.৭৭  

            সংেযািজত ��  
                              (ল� টাকায়) 

            �মাট জনশি� 

৩.০২ ৬.৪২ ২.৫৩     

               �ম �য় 
                              (ল� টাকায়) 

              �মাট জনশি� 

০.১২    ০.০৬   ০.১২     

 
 

 �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত সারণী-৪ িবে�ষণ করেল �দখা যায়, ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বছর 
ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর ত�স�হ �লনা করা হেয়েছ । পয �েব�েন �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় 
িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২৯০.০৩% বাড়েলও  ২০১৭-১৮ সােল ১৫.৮৮% কমােত 
স�ম হেয়েছন।  অপরিদেক গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
সােল ৫০.০০% �াস �পেলও পরবত� বছর িভি� বছেরর সমা�পািতক হাের �বেড়েছ ।  

সারণী-৫  
�ম উৎপাদনশীলতার সিহত স��ৃ �ম �েয়র �লনা�লক উপা� 

 
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�ম �য়  

                                  (টাকায়) 
�িমক সং�া 

০.১২ ০.০৬ ০.১২ 

সংেযািজত ��  
                                    

�ম �য় 

২৫.৮৮ ১০০.৯৪ ২১.৭৭ 

�ম �য় 
                                    (%) 

সংেযািজত ��  

৩.৮৬% ০.৯৯% ৪.৫৯% 

 

ফিকর এ�াপােরলস িলিমেটড এ উৎপাদনশীলতার সােথ স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক উপা� িবে�ষেণ �দখা 
যায় �য, গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫০.০০% �াস 
�পেলও পরবত� বছর িভি� বছেরর সমা�পািতক হাের �বেড়েছ । প�া�ের �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর 
২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২.৮৭% �াস ও ২০১৭-১৮ সােল ০.৭৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর 
ত�স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �েত�ক বছর উ���খী িছল এবং �িতেযািগতা�লক 
�ম �য়   �মা�েয় িন��খী হেয়েছ।  

 
 



-১৬- 

িফগারঃ ১.২ 
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

(�লধন উৎপাদনশীলতা) 
 
 

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

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার-১.২) 
 
ফাইি�ংসঃ 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর �বহােরর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের 
�ম উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর, যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ, �লধন 
উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হেয়েছ । 

সারণী-৬ 
�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত  

 
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ২০৮২০.৩৮ ২১৭৬৮.০৩ ২৩৮৬৫.১৬ 
সংেযািজত ��  

                               
�ায়ী �লধন 

১.৪৭ ২.৯৫ ১.০৬ 

সংেযািজত ��  
                              (ল� টাকায়) 

�মাট জনশি� 

৩.০২ ৬.৪২ ২.৫৩ 

�ায়ী �লধন 
                              (ল� টাকায়) 

�মাট জনশি� 

২.০৫ ২.১৮ 
 
 

২.৪০  

 
সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতা উপা� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বছর  ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ১০০.৬৮% �ি� আবার ২০১৭-১৮ সােল ২৭.৮৯% �াস �পেয়েছ । �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা 
যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১১২.৫৮% �ি� �পেলও পরবত� বছর ২০১৭-১৮ সােল 
১৬.২২% �াস  �পেয়েছ । সমী�াধীন সমেয় �িত�ান�র �লধন উৎপাদনশীলতা ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
সােল �ি� �পেয়েছ এবং পরবত� বছর �াস �পেয়েছ । �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৬.৩৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৭.০৭% �ি� �পেয়েছ । 

 
 
 
 
 

 



-১৭-  

িফগারঃ ১.৩ 
�িফ�িবিল� অ�পাত   

(�িফ�িবিল�)   
 
 

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

�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগারঃ ১.৩) 
 

ফাইি�ংসঃ 
 

 �িফ�িবিল�র অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট এবং �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝােনা হেয়েছ।এ অ�পাত 
িনেদ �শ কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তিরেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার 
এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ । উ�  িমেলর �িফ�িবিল� অ�পাত 
সারণী-৭ এ �দখােনা হেয়েছ ।  

সারণী-৭  
�িফ�িবিল� অ�পাত  

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
অবচয় (ল� টাকায়) ২২৮৭.১৪ ১০৪৮.২৯ ২৩৭৭.০২ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়)  ২৭১৩৮.৮৬ ৬২৫৫৭.৪৫ ২১৬৪৭.৮৪ 
অপাের�ং �িফট   

                                (%) 
�ায়ী �লধন 

১৩০.৩৫% ২৮৭.৩৮% ৯০.৭১% 

অপাের�ং �িফট   
                                 (%) 

িব�য় 

২৭.৪৩% ৬২.৪৫% 
 

২৪.৬৭% 
 

িব�য়   
                               

�ায়ী �লধন 

৪.৭৫ ৪.৬০ ৩.৬৮ 

 
সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, ফিকর এ�াপােরলস িলিমেটড এর অপাের�ং �িফট সমী�াধীন িভি� বছর ২০১৫-

১৬ সােলর �লনায় ও ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সােল ধণা�ক িছল । �িফ�িবিল�র ��ে� ২০১৫-১৬ সােলর 
�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৫৭.০৩% �ি� ও ২০১৭-১৮ সােল ৩৯.৬৪% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট 
মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩৫.০২% �ি� ও ২০১৭-১৮ 
সােল ২.৭৬% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর 
�লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল  �াস �পেয়েছ  যথা�েম ৩.১৬% এবং ২২.৫৩% ।  
 
 
 
 
  
 



-১৮- 
আলহা� �ট�টাইল িমলস িলিমেটড  

 
�িত�ান পিরিচতঃ 
 আলহা� �ট�টাইল িমলস িলিমেটড, বাংলােদশ �ট�টাইল িমলস এেসািসেয়শন এর এক� অ�তম 
�িত�ান। �িত�ান� আই,�ক, �রাড, ঈ�রদী, পাবনােত অবি�ত। �িত�ান� ১৯৬১ সােল �ািপত হয় এবং ১৯৬৩ 
সােল উৎপাদন কায ��ম �� কের । �িত�ান�র উৎপািদত �ে�র নাম �তা এবং অপিচিত �ে�র নাম বােজ �লা । 
�িত�ান�র ২০১৭-১৮ সােল �মাট �ায়ী স�ি�র �� িছল ১১৬০.৯৩ ল� টাকা এবং �িত�ােন িনেয়ািজত জনবল 
৩৪৫ জন । �িত�ান�র সরবরাহ�ত ত� অ�যায়ী জানা যায় �য, ২০১৭-১৮ অথ � বছের এ �িত�ান� ১.৪০ ল� টাকা 
কর িহেসেব সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ ।    

             
 

সারণী-১ 

সংেযািজত �ে� উপা� 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
িব�য় ও অ�া� আয় (ল� টাকায়) ৩১৫৮.৩২ ৩৩০১.১৯ ৩৪২২.০৭ 
ক�চামাল ও অ�া� খরচ (ল� টাকায়) ২১৯৯.২৬ ২২০৯.৩৪ ২৬৩৬.৫২ 
সংেযািজত �� (ল� টাকায়) ৯৫৯.০৬ ১০৯১.৮৫ ৭৮৫.৫৫ 

 
সারণী-১ এ আলহা� �ট�টাইল িমলস িলিমেটড এর সংেযািজত �� িন�পণ করা হেয়েছ । অথ � বছর ২০১৫-১৬ 
সালেক িভি� বছর ধের সমী�াধীন অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা হেয়েছ । এ সারণীর ত�স�হ পয �ােলাচনা কের 
�দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �� ১৩.৮৪% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল 
১৮.০৯% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র ত� িবে�ষেণ  �দখা যায় �য, িভি� বছর এর �লনায় পরবত� �ই বছর 
�াস-�ি�র মে� িনহত িছল । বাজার যাচাই কের িব�য় �ি�র মা�েম সংেযািজত �� আরও �ি� করা �যেত পাের 
। িব�য় ও অ�া� আয় এর ��ে� �দখা যায়, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ও ২০১৭-১৮ 
সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ৪.৫২% ও ৮.৩৫% । িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ক�চামাল ও অ�া� খরচ 
২০১৫-১৬সােল ও ২০১৬-১৭ সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম ০.৪৬% ও ১৯.৮৮% । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-১৯-  
িফগারঃ ১.০ 

�ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত  
(�ম উৎপাদনশীলতা) 

 
 
 
              সংেযািজত ��                                                                              িব�য় 
                                                                    ×                                         
                    িব�য়                                                                                �মাট জনশি� 
        (সংেযািজত ��র মািজ�ন)                                                                  (জন�িত িব�য়) 
�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগারঃ ১.০) 
 
ফাইি�ংসঃ 
 
 �ম উৎপাদনশীলতা অথবা জন�িত সংেযািজত �� �ারা �িমক সং�া অ�পােত িশ� �িত�ােনর স�দ 
�ি�র সাম��েক �ঝায় । এ� উৎপাদনশীলতা পিরমােপর এক� প�িত । এ� �িত�ােনর সংেযািজত �ে�র মািজ�ন 
এবং জন�িত িব�য় �ারা �ভািবত যা িফগার ১.০ এ �দখােনা হেয়েছ । সারণী-২ এ �িত�ােনর �ম উৎপাদনশীলতার 
হার �দখােনা হেয়েছ এবং �িত�ান হেত �া� তে�র িভি�েত �ম উৎপাদনশীলতার অ�পাত িবে�ষণ করা হেয়েছ ।   
 

 
সারণী-২ 

�ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত 
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�িমক (সং�া) ৪৭৮ ৩৮৮ ৪২৭ 

      সংেযািজত �� �য় 
                                (টাকায়) 
          �মাট জনশি� 

২০০৬৪০.১৭ ২৮১৪০৪.৬৪ ১৮৪০০০.০০ 

সংেযািজত ��  
                                  (%) 

িব�য় (সািভ �স চাজ�) 

৩০.৩৭% ৩৩.০৭% ২২.৯৬%  

িব�য় 
                                (টাকায়) 

�মাট জনশি� 

৬৬০৭৩৬.৪০ ৮৫০৮২২.১৬ ৮০১০০০.০০  

 
আলহা� �ট�টাইল িমলস িলিমেটড এর �ম উৎপাদনশীলতা অ�পাত সারণী-২ এ �দখা যায় �য, �ম 

উৎপাদনশীলতা ২০১৬-১৭ সােল ৪০.২৫% �ি� �পেলও ২০১৭-১৮ সােল ৮.২৯% �াস �পেয়েছ । জন�িত িব�য় �ি� 
�পেয়েছ ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২৮.৭৭% এবং ২০১৭-১৮ সােল ২১.২৩% । ২০১৫-১৬ সােলর 
�লনায় সংেযািজত �ে�র মািজ�ন ২০১৬-১৭ সােল ২.৭% বাড়েলও পরবত� বছর ৭.৪১% �াস �পেয়েছ ।  

 
 
 
 
 

 



-২০- 

সারণী-৩ 
িব�য় (সািভ �স চাজ�) িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল িব��ৎ ও অ�া� খরেচর হার 

 
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ক�চামাল ৫৮.৮৪% ৫৯.৭৮% ৬৫.৯৩% 
িব��ৎ ও �ালানী �য় ৪.৭২% ১.৩৬% ৬.৭২% 
অ-িশ�জিনত �য় ৬.০৭% ৫.৭৮% ৪.৯৩% 
�মাট �য় ৬৯.৬৩% ৬৬.৯৩% ৭৭.০৪% 
সংেযািজত �� ৩০.৩৭% ৩৩.০৭% ২২.৯৬% 
িব�য় ১০০.০০% ১০০.০০% ১০০.০০% 

 
সারণী-৩ এ আলহা� �ট�টাইল িমলস িলঃ এর িব�য় িহেসেব সংেযািজত �� এবং ক�চামাল, িব��ৎ ও 

অ�া� খরেচর হার িবে�ষণ করা হেয়েছ । ২০১৫-১৬ সালেক িভি� বছর ধের অ�া� বছেরর সােথ �লনা করা 
হেয়েছ ।  
 সারণী-৩ এ �দখা যায় �য, ক�চামােলর ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭  ও ২০১৭-১৮ 
সােল �ি� �পেয়েছ যথা�েম  ০.৯৪% ও ৭.০৯% । িব��ৎ ও �ালানীর ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 
২০১৬-১৭ সােল ৩.৩৬% �াস �পেয়েছ এবং ২০১৭-১৮ সােল ২.০০% �ি� �পেয়েছ । অ-িশ�জিনত �েয়র ��ে� 
িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল �াস �পেয়েছ  যথা�েম ০.২৯% ও ১.১৪% । 
ফেল �মাট �েয়র ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২.৭% কমােত স�ম হেলও ২০১৭-
১৮ সােল ৭.৪১% �বেড়েছ ।  

 
 

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

(�িতেযািগতা�লক �ম �য়) 
 
 

 
              সংেযািজত ��                                                                              �ম �য় 
                                                                    ÷                                          
              �মাট জনশি�                                                                               �মাট জনশি� 
      �িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত (িফগারঃ ১.১) 
 

ফাইি�ংসঃ 
 

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

 

 

 

 

 



-২১- 

সারণী-৪ 

�িতেযািগতা�লক �ম �েয়র অ�পাত  
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�ম �য় (ল� টাকায়) ৩৫২.২২ ২৮৫.২৩ ৩০২.৯০ 
সংেযািজত ��  

                               
�ম �য় 

২.৭২ ৩.৮৩ ২.৫৯ 

সংেযািজত ��  
                              (টাকায়) 

�মাট জনশি� 

২০০৬৪০.১৭ ২৮১৪০৪.৬৪ ১৮৪০০০.০০ 

�ম �য় 
                             (টাকায়) 

�মাট জনশি� 

৭৩৬৮৬.১৯  ৭৩৫১২.৮৯ ৭১০০০.০০ 

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

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৬.৬১% �ি� ২০১৭-১৮ সােল ৪.৭৮% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক �ম 
উৎপাদনশীলতা িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪০.২৫% �ি� �পেলও ২০১৭-১৮ সােল 
৮.২৯% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-
১৭ এবং ২০১৭-১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ০.২৩% ও ৩.৬৪% । 

 
সারণী-৫ 

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

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�ম �য়  

                                   (টাকায়) 
�িমক সং�া 

৭৩৬৮৬.১৯ 
 

৭৩৫১২.৮৯ ৭১০০০.০০ 

সংেযািজত ��  
                                   

�ম �য় 

২.৭২ ৩.৮৩ ২.৫৯ 

�ম �য় 
                                  (%) 

সংেযািজত ��  

৩৬.৭৩% ২৬.১২% ৩৮.৫৬% 

 

আলহা� �ট�টাইল িমলস িলিমেটড সারণী-৫ এ উৎপাদনশীলতার সােথ স�ৃ� �ম �েয়র �লনা�লক 
উপা� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, গড় �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 
এবং ২০১৭-১৮ সােল �াস �পেয়েছ যথা�েম ০.২৩% ও ৩.৬৪% । প�া�ের �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছর 
২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৬.৬১% �ি� ২০১৭-১৮ সােল ৪.৭৮% �াস �পেয়েছ । সারণীর 
ত�স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, �ম �য় �ি�র �লনায় সংেযািজত �� কম িছল । �িত�ানেক 
ভালভােব চালােত �গেল গড় �ম �েয়র �লনায় সংেযািজত �ে�র পিরমান �ি� করা আব�ক ।   

 
 

 



-২২- 

িফগারঃ ১.২ 
�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত 

(�লধন উৎপাদনশীলতা) 
 
 

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

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত (িফগার-১.২) 
 
ফাইি�ংসঃ 
 

�লধন উৎপাদনশীলতা অ�পাত বলেত �ায়ী �লধেনর �বহােরর মা�ােক �ঝায় । এর �ন��তা িনভ �র কের 
�ম  উৎপাদনশীলতা এবং �ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র উপর, যা িফগার ১.২ এ �দখােনা হেয়েছ, �লধন 
উৎপাদনশীলতা ত� সারণী-৬ এ �দখােনা হেয়েছ । 

 
সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতার অ�পাত (�া� তে�র িভি�েত) 
 
 

বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 
�ায়ী �লধন (ল� টাকায়) ৯৯৮.১১ ১০৪০.৫৮ ১১৬০.৯৩ 

সংেযািজত ��  
                               

�ায়ী �লধন 

০.৯৬ ১.০৫ ০.৬৮ 

সংেযািজত ��  
                              (টাকায়) 

�মাট জনশি� 

২০০৬৪০.১৭ ২৮১৪০৪.৬৪ ১৮৪০০০.০০ 

�ায়ী �লধন 
                             (টাকায়) 

�মাট জনশি� 

২০৮৮০৯.৬২ 
 
 

২৬৮১৯০.৭২ ২৭২০০০.০০ 

 
 

সারণী-৬ এ �লধন উৎপাদনশীলতা উপা� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 
২০১৬-১৭ সােল ৯.৩৭% �ি� ও ২০১৭-১৮ সােল ২৯.১৬% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক �ম উৎপাদনশীলতা িভি� 
বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪০.২৫% �ি� �পেলও ২০১৭-১৮ সােল ৮.২৯% �াস �পেয়েছ । 
�ায়ী �লধেনর ইনেটনিস�র ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সােল �ি� �পেয়েছ 
যথা�েম ২৮.৪৪% ও ৩০.২৬% ।   

 



-২৩- 
িফগারঃ ১.৩ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 
(�িফ�িবিল�) 

 
 

 
              অপাের�ং �িফট                                                                             িব�য় 
                                                                    ×                                         
                     িব�য়                                                                                �ায়ী �লধন 
         (অপাের�ং �িফট মািজ�ন)                                                                (�লধন টাণ �ওভার)  
   
�িফ�িবিল� অ�পাত (িফগারঃ ১.৩) 
 
ফাইি�ংসঃ 
 
 �িফ�িবিল�র অ�পাত বলেত অপাের�ং �িফট ও �ায়ী �লধেনর অ�পাতেক �ঝােনা হেয়েছ । এ অ�পাত 
িনেদ �শ কের �য, িকভােব এক� �িত�ােনর �িফ�িবিল� �লধন �তিরেত সাহা� কের । এ অ�পাত �লধন টাণ �ওভার 
এবং অপাের�ং �িফট মািজ�ন �ারা �ভািবত, যা িফগার ১.৩ এ �দখােনা হেয়েছ ।  
 

সারণী-৭ 
�িফ�িবিল� অ�পাত  

 
বৎসর ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অবচয় (ল� টাকায়) ৯৯৯.৬৬ ১০৫৬.১৩ ১৫১.০৯ 

অপাের�ং �িফট (ল� টাকায়)  (২২১৯.২৫) ৬৪৬.২৩ ৩৩১.৫৬ 
অপাের�ং �িফট   

                               (%) 
�ায়ী �লধন 

-২২২.৩৫% ৬২.১০% ২৮.৫৬% 

অপাের�ং �িফট   
                               (%) 

িব�য় 

-৭০.২৭% 
 

১৯.৫৮ ৯.৬৯% 

িব�য়   
                               

�ায়ী �লধন  

৩.১৬  ৩.১৭ ২.৯৫ 

 

সারণী-৭ এ �দখা যায় �য, আলহা� �ট�টাইল িমলস িলিমেটড এর অপাের�ং �িফট সমী�াধীন ২০১৫-১৬ 
সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল এবং ২০১৭-১৮ সােল ধনা�ক অব�া পিরলি�ত হয় । �িফ�িবিল�র ��ে� �দখা 
যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২৮৪.৪৫.% এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৫০.৯১% �ি� 
�পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-
১৭ সােল ৮৯.৮৫% এবং ২০১৬-১৭ সােল ৭৯.৯৬% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক �লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা 
যায় �য, িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.৩১% বাড়েলও  পরবত� বছর ২০১৭-১৮ সােল 
৬.৬৫% কেমেছ ।  
 



 
-২৪- 

 

    পিরিশ�  - ‘ক’ 

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

 
 
১। অে�া ি�িনং িমলস িলঃ  
 �সনা ক�ান ভবন (৭ম তলা) 
 ১৯৫ মিতিঝল িশ/এ, ঢাকা-১০০০ । 
 
২। ফিকর অ�াপােরলস িলঃ  
 িবিসক িশ� এলাকা, এনােয়তনগর 
 ফ��া, নারায়নগ� ।  
 
৩।  আলহা� �ট�টাইলস িমলস  িলঃ  
 ৬৬, িদল�শা (৫ম তলা), ঢাকা। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-২৫- 
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� 

 



-২৬- 

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 
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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 
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                                                                                                                                                    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 (অঃদাঃ) 

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: িরপন িময়া     পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী 

 

 

 


