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                                             �খব�  

                 

�তির �পাশাক িশে�র পেরই বাংলােদেশ সবেচেয় স�াবনাময় �স�র �ানারী ও �লদার �স�র । স�া �ম, �ণগত 

মানস�� চামড়ার কারেণ বাংলােদশ িবে�র নামকরা �া��েলার �ি� আকষ �েণ স�ম হেয়েছ। িক� �তির �পাশাক িশে�র 

সােথ এ �স�েরর র�ািন আেয়র িবশাল �বধান রেয়েছ।  ২০১৭ সােল চামড়া সংি�� পে�র র�ািনর পিরমাণ িছল ১২০ �কা� 

ডলার, যা �মাট র�ািনর মা� সােড় িতন ভাগ। এই র�ািনর পিরমাণ িব�বাজােরর মা� �� দশিমক ৬ ভাগ। তেব বাংলােদিশ 

চামড়ার �ণগত মান ভােলা হওয়ায়  িব�বাজাের বাংলােদিশ চামড়াজাত পে�র চািহদা বাড়েছ। চামড়া িশে� বাংলােদেশর �� 

সংেযাজন �ায় ৮০ ভাগ হওয়ায় এই খােত প�াৎ িশে�ও রেয়েছ �াপক স�াবনা। িবেশষ কের স�া �িমেকর কারেণ এই 

িশে� �তির �পাশাক িশে�র মেতাই অপার স�াবনা রেয়েছ । এছাড়া এখােত  কম �সং�ােনর �াপক স�বনা  রেয়েছ। তাই এ 

খােতর উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার �কান িবক� �নই। 

আেলাচ� �িতেবদেন বাংলােদেশর �ানারী ও �লদার �স�েরর �িত�ান স�েহর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল 

পয �� �িত�ান ি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 পিরমাপ ও িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

 �িতেবদন হেত �তীয়মান হয় �য, সামি�কভােব এসব �িত�ােনর উৎপাদনশীলতা আশা�া�ক নয় ।  িবেশষতঃ 

�িত�ান�িলেত িশ�জিনত �য়, অ-িশ�জিনত �য়সহ অ�া� �েয়র অপচয় �রাধ�ব �ক উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �েয়াজন ।  

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

পিরক�নািবদ এবং নীিত িনধ �ারকগণ সামা� উপ�ত হেলও এনিপও এর এ �য়াস সাথ �ক হেয়েছ বেল িবেবিচত হেব । সেব �াপির 

�য সম� কারখানাস�হ এ �িতেবদন ��ত করার জ� ত�ািদ সরবরাহ কেরেছ আমরা তােদর সহেযািগতার জ� �ত� ।  এ 

�িতেবদন �কািশত িবষেয় �কান �কার মতামত থাকেল তা সানে� �হণ করা হেব । উৎপাদনশীলতা অ�রাগী �ি� ও পাঠক 

মহেল এ �িতেবদন� িবেশষভােব সমা�ত হেব বেল আমােদর িব�াস ।  

 

এস. এম. আশরা��ামান  

   পিরচালক (��-সিচব), এনিপও । 

 



 

 

 

 

ii 

�িতেবদন ��ত কােজ অংশ�হণকারীগণ  

১। জনাব �মাঃ ফিরদ উি�ন     : সািব �ক ত�াবধান          
ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া                                                                                      

 
 
 
২। �মাছাঃ 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 
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�াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও)  

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

বাংলােদেশর জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়ন �রাি�ত করার লে�� িবিভ� খাত, উপ-খাত এবং ��র িশ�সহ এসএমই ও 

িশ�/েসবা �িত�ান খােত উৎপাদনশীলতা উ�য়েন �েগাপেযাগী কলােকৗশল স�িক�ত �িশ�ণ, �সিমনার/কম �শালা, 

পরামশ � �সবা, কািরগরী সহায়তা ��িত কায ��ম বা�বায়ন কের আসেছ । এনিপও জাপান� এিশয়ান ��াডাক�িভ� 

আগ �ানাইেজশন (এিপও) এর �ফাকাল পেয়� িহেসেব আ�জ�ািতক মােনর কনসালেটি� �সবা �দান কের থােক । এছাড়াও 

মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা�যায়ী, উৎপাদনশীলতােক জাতীয় আে�ালেন পিরণত করা, �িতবছর ০২ অে�াবরেক “জাতীয় 

উৎপাদনশীলতা িদবস” পালন করা এবং সেব �াপির এ কায ��ম �জারদার করার লে�� িশ�/েসবা �িত�ােন �সরা 

উে�া�ােদরেক �ী�িত ��প �িতবছর “�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �” �দান করা হে� । 

কায ��ম: 

 জাতীয় অথ �নীিতর িবিভ� খােত উৎপাদনশীলতা �ি�র লে�� িশ� কারখানা ও �িত�ােনর কম �কত�া ও কম �চারীেদর জ� 

িনয়িমতভােব  উৎপাদনশীলতা িবষয়ক �িশ�ণ কম ��চী পিরচালনা করা ; 

 উৎপাদনশীলতা উ�য়েন Consultancy �সবা �দান করা;  

 উৎপাদনশীলতা িবষেয় জরীপ ও সমী�া এবং গেবষণা কায ��ম পিরচালনা করা;  

 উৎপাদনশীলতা িবষয়ক ত� ভা�ার গঠন করা; 

  উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� সেচতনতা �ি� ও উ�ু�করণ; 

 উৎপাদনশীলতা িবষেয় উ�ু�করেণর জ� �চার সাম�ী �তরী ও িবতরণ করা; 

 কারখানা/ �িত�ান পয �ােয় উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �কাষ গঠন ও এর কায ��েম সহায়তা করা;  

 উৎপাদনশীলতা �ি�েত �ান ও অিভ�তা িবিনমেয়র জ� �সিমনার/কম �শালা/আেলাচনা সভা আেয়াজন করা;  

  জাতীয় পয �ােয় উৎপাদনশীলতা পিরমাপ করা;  

  �িতবছর ০২ অে�াবর �দশ�াপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা িদবস পালন করা; 

 িশ�/েসবা খােত অবদােনর জ� �িতবছর �াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড � �দান  করা;  



 

 

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

  বাংলােদেশ এিশয়ান ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এিপও) এর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন িবষয়ক �ফাকাল  পেয়� এর 
দািয়� পালন করা এবং 

 এিশয়ান  ��াডাক�িভ�  অগ �ানাইেজশন  (এিপও) এর কম ��িচ  বা�বায়েনর লে�� আ�জ�ািতক �িশ�ণ, �সিমনার, 
কম �শালা, ��ািড িম�ং, ই-লািন �ং �কাস �, �টকিনক�াল এ�পাট � সািভ �স (�ইএস) ইত�ািদ কম �কা� বাংলােদেশ পিরচালনা ও 
বা�বায়ন করা।  

 
iv 

�ি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 । 

v 

          ি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 । 

 

 

 
vi 

     
                       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 ।  
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�থম অ�ায় 

�িমকা: 

 চামড়া িশে�র উে�খেযা� ��ি� এবং িবিনেয়ােগর স�াবনার কারেন বাংলােদেশর চামড়া িশ�েক 

অ�ািধকার খাত িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ। সরকার এই িশে� িবিভ� রকম �ািত�ািনক সহায়তা �যমন �া� 

ইনেসন�ভস এবং ১০০% র�ািন-িভি�ক কারখানা�িলর জ� ক�চামাল ও য�পািতর ���� আমদানী সহ িবিভ� 

�িবধা িদেয় এই �স�র�েক �েরািচত করেছ। এছাড়াও বাংলােদশ  �ধান র�ািন বাজাের  ����, �কাটা �� �িবধা 

উপেভাগ কের। ভাল মােনর জ� বাংলােদেশর চামড়া  অত��  �পিরিচত এবং চামড়াজাত প� এবং �তা 

কারখানা�িল �মা�েয় িবেদশী ��তােদর উ� চািহদা �রেণ স�ম হে�। বাংলােদেশ এ িশে�র উ�য়েনর যেথ� 

স�াবনা রেয়েছ। চামড়া িশে�র �েরা সা�াই �চইন �যমন-ক�চা চামড়া �থেক চামড়া �ি�য়াজাতকরণ, �তা এবং 

চামড়াজাত �� উৎপাদন, সবজায়গায় এ িশে�র উ�য়েনর স�াবনা রেয়েছ । পিরকি�ত উপােয় যথাযথভােব অ�সর 

হেল এ খাত �থেক ��র �বেদিশক ��া আয় করা স�ব। তাছাড়া এ িশে� কম �সং�ােনর �াপক স�বনা রেয়েছ। তাই 

জাতীয় অথ �ৈনিতক উ�য়েনর জ� এ িশে�র উ�য়েনর িবক� �নই । আর উৎপাদনশীলতা উ�য়ন �তীত িশ�ায়ন স�ব 

নয় । �াশনাল ��াডাক�িভ� অগ �ানাইেজশন (এনিপও) চামড়া ও চামড়াজাত প� উৎপাদনকারী িশে�র 

উৎপাদনশীলতা উ�য়েনর জ� অ�াহত �েচ�া চািলেয় যাে� । আেলাচ� �িতেবদন� চামড়া ও চামড়াজাত িশ� 



 

 

খােতর িনয়�ণাধীন ০৪� �লদার এ� �টওয়�ার কারখানার তে�র সম�েয় করা হেয়েছ । কারখানাস�েহর ২০১৫-১৬ 

সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� �মাট ০৩ বছেরর তে�র আেলােক �িতেবদন� �ণয়ন করা হেয়েছ। ০৪ � কারখানায় 

উৎপাদনশীলতার উপর িবিভ� িনণ �য়েকর অ�পাত, শতকরা হার ��িত িবষয়�েলার এখােন িবে�ষণ করা হেয়েছ ।  

সমী�া প�িত: 

 সমী�া পিরচালনা করার �েব � ��মালা �ণয়ন ও জরীপ পিরক�না করা হয় । উপা� সং�েহর জ� 

�াথিমকভােব ডাকেযােগ  �লদার�ডস এ� �টওয়�ার �া�েফকচারারস এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন অব 

বাংলােদশ এর তািলকা��  ৩০� �িত�ান স�েহ ��মালা ��রণ করা হয় এবং পরবত�েত  তািগদ প� �দওয়া হয় 

এবং �যাগােযােগর মা�েম �মাট ০৪ � কারখানার ত� সং�হ করা হেয়েছ । সং�হীত ০৪ � কারখানার ত�ািদ 

�ংখা��ংখভােব পরী�া�ব �ক �িতেবদন� ��ত করা হয় ।  

 

উে��াবলী: 

১। �িতেবদনাধীন �িত�ােন িনেয়ািজত �মাট জনশি�র জন�িত �ম �য় �ারা 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 পিরমাণ কত�� হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 

৪। �িত�ােন গেড় �িত� কম �চারীর জ� কত �য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 

৫। �িত�ােনর িনিদ �� পিরমাণ সংেযািজত �� �ি� করেত কত টাকা �িমক/কম �চারী বাবদ খরচ 

হেয়েছ তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ করা; 

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

করা; 

৭। �িত�ােনর �ায়ী �লধন �িত অপাের�ং �িফট এর শতকরা হার কত�� তা পয �ােলাচনা ও িবে�ষণ 

করা; 



 

 

৮। �িত�ােনর �িত টাকা িব�য় অ�পােত অপাের�ং �িফট কত তার শতকরা হার পয �ােলাচনা ও 

িবে�ষণ করা এবং 

৯। �িত�ােনর �িত টাকা �ায়ী �লধন �বহােরর মা�েম কত টাকার প� িব�য় হেয়েছ তা পয �ােলাচনা 

ও িবে�ষণ করা । 

পির�ি�: 

�িতেবদন� বাংলােদেশর চামড়া ও চামড়াজাত িশে�র অ�� �� �লদার ও �টওয়�ার উৎপাদনকারী 

কারখানার ত�ািদর সম�েয় ��ত করা হেয়েছ ।   

সংি�� ফলাফল: 

 সমী�ায় ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� চামড়া ও চামড়াজাত প� ��তকারী �িত�ােনর 

িমলিভি�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 �ব �লতার িদকস�হ �েল ধরা হেয়েছ । 

িনে� সমী�াধীন িমলস�েহর সংি�� ফলাফল আেলাচনা করা হেলা ।  

�িত�ান িভি�ক সংি�� ফলাফল: 

 (ক) �িতেবদনাধীন চামড়া ও চামড়াজাত প� ��তকারী ০৪ � �িত�ােনর  সংেযািজত �ে�র  �লনা�লক িচ� 

িনেচ �েল ধরা হেয়েছ ।  

�িত�ান িভি�ক সংেযািজত ��: 
 

                    ( ল� টাকায়) 
�িত�ান স�েহর নাম বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�. �ক.  �টওয়�ার িলিমেটড  ৬.৫১ ৩৯.৬৪ ৩১.৫৭ 

িরফ �লদার িলিমেটড    ৬৪৮.০০ ৬০৭.৯৭ ৯৭৮.০০ 

�ািসিফক �টওয়�ার িলিমেটড ৪৪৮.৭৬ ৩৭২.৩২ ৯৯৪.০০ 

পেত�া �টওয়�ার িলিমেটড -৪১৭.৭৫ -১৮৪.১৮ ৬৪.৪৩ 

 

�িত�ান িভি�ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, সংেযািজত �ে�র ��ে� ২০১৭-১৮ সােল �ািসিফক 

�টওয়�ার িলিমেটড �থম অব�ােন রেয়েছ । তেব সংেযািজত �ে�র ধারাবািহকতা না থাকায় সংেযািজত �� 



 

 

ঊ���খী ও িন��খী উভয় �বণতা �দখা যায় । িরফ �লদার িলিমেটড  ি�তীয় অব�ােন রেয়েছ । ধারাবািহকতা না 

থাকায় ২০১৬-১৭ সােল সংেযািজত �� িন��খী এবং ২০১৭-১৮ সােল ঊ���খী অব�ােন রেয়েছ । �. �ক. �টওয়�ার 

িলিমেটড �তীয় অব�ােন রেয়েছ । ধারাবািহকতা থাকায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ উভয় সােলই সংেযািজত �� 

�ি� �পেয়েছ।   পেত�া �টওয়�ার িলিমেটড চ�থ � অব�ােন িছল, তেব ধারাবািহকতা থাকায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-

১৮ উভয় সােলই সংেযািজত �� �ি� পায়।  

িচে� �িত�ান িভি�ক সংেযািজত ��  
 

      
(খ) �িতেবদনাধীন চামড়া ও চামড়াজাত প� ��তকারী ০৪ � �িত�ােনর  জনশি�র  িচ� িনেচ  �েল ধরা 

হেয়েছ ।  

         �িত�ানিভি�ক জনশি� 

                                                                                                             (জন ) 

�িত�ান স�েহর নাম ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�. �ক.  �টওয়�ার িলিমেটড  ১৮৫ ১৮৯ ২৩০ 

িরফ �লদার িলিমেটড    ২১৩ ২৩২ ২২২ 

�ািসিফক �টওয়�ার িলিমেটড ৪১৪ ৩৫৭ ৩৮৩ 

পেত�া �টওয়�ার িলিমেটড ৫১৭ ৫৬৮ ৬১৫ 

 

(গ) �িতেবদনাধীন চামড়া ও চামড়াজাত প� ��তকারী ০৪ � �িত�ােনর  সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতার �লনা�লক িচ� িনেচ  �েল ধরা হেয়েছ ।  

 

         সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 



 

 

                                                                                                        (ল� টাকায়) 

�িত�ান স�েহর নাম ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�. �ক.  �টওয়�ার িলিমেটড  ০.০৪ ০.২১ ০.১৪ 

িরফ �লদার িলিমেটড    ৩.০৪ ২.৬২ ৪.৪১ 

�ািসিফক �টওয়�ার িলিমেটড ১.০৮ ১.০৪ ২.৬০ 

পেত�া �টওয়�ার িলিমেটড -০.৮১ -০.৩২ ০.১০ 

 

উপেরর সারনী �থেক �দখা যায় �য, �িতেবদনকালীন সমেয় িনব �ািচত ০৪ � �িত�ােনর মে�  �. �ক.  

�টওয়�ার িলিমেটড এর সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ এবং 

২০১৭-১৮ সােল উ���খী  িছল ।  িরফ �লদার িলিমেটড   এর ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ 

সােল িন��খী হেলও পের আবার ২০১৭-১৮ সােল উ���খী  িছল । �ািসিফক �টওয়�ার িলিমেটড  এর ��ে� িভি� 

বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল িন��খী হেলও পের আবার ২০১৭-১৮ সােল উ���খী  িছল ।  পেত�া 

�টওয়�ার িলিমেটড এর ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সােল উ���খী  িছল । 

িচে� সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

 

 
 



 

 

(ঘ)        �িতেবদনাধীন চামড়া ও চামড়াজাত প� ��তকারী ০৪ � �িত�ােনর  �লধন উৎপাদনশীলতার  

�লনা�লক িচ� িনেচ �েল ধরা হেয়েছ ।  

 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

        (ল� টাকায়) 

�িত�ান স�েহর নাম ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

�. �ক.  �টওয়�ার িলিমেটড  ০.১৪ ০.৮৫ ০.৫১ 

িরফ �লদার িলিমেটড    ১.০৫ ১.১৩ ১.৬৯ 

�ািসিফক �টওয়�ার িলিমেটড ০.৩৩ ০.২৭ ০.৭২ 

পেত�া �টওয়�ার িলিমেটড -০.৫৯ -০.২৬ ০.০৯ 

 

উপেরর সারনী �থেক �দখা যায় �য, �িতেবদনকালীন সমেয় িনব �ািচত ০৪ � �িত�ােনর মে�  �. �ক.  

�টওয়�ার িলিমেটড এর �লধন উৎপাদনশীলতা িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ 

সােল উ���খী  িছল ।  িরফ �লদার িলিমেটড   এর ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

িন��খী হেলও পের আবার ২০১৭-১৮ সােল উ���খী  িছল । �ািসিফক �টওয়�ার িলিমেটড  এর ��ে� িভি� বছর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল িন��খী হেলও পের আবার ২০১৭-১৮ সােল উ���খী  িছল ।  পেত�া 

�টওয়�ার িলিমেটড এর ��ে� িভি� বছর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সােল উ���খী  িছল । 

 

�লধন উৎপাদনশীলতা 



 

 

 

       

�পািরশঃ 
 

(ক)  উ� ০৪ � �িত�ােনর সংেযািজত �� �ি� করার লে�� অ�েয়াজনীয় খরচ �াস �ব �ক উৎপাদন ও 

িব�য় �ি� করা �েয়াজন ।  

(খ)  �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড এর স�েদর ��ু �বহােরর মা�েম সংেযািজত �� �ি� �ব �ক 

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

(গ) পেত�া �টওয়�ার িলিমেটড এর উৎপাদনশীলতা �ি� করার মা�েম �িত�ােনর �িফ�িবিল� �ি� 

করা �যেত পাের।  

(ঘ) 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 । 

(ঙ) কারখানার পিরেবশ ���ল ও পির�ার পির�� রাখার জ� 5এস কিম� গঠন ও ৫এস কিম�র 

কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব । 

(চ) �ি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�ণ �দান করেত হেব । 

উপসংহার : 

১।   �লদার�ডস এ�ড �টওয়�ার �া�েফকচারারস এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ এর 

ি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 উৎপাদনশীলতা স�েক� 

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

অবিহত করেত হেব এবং 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 বাজারজাতকরণ করেত হেব । 

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

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

করেত হেব । 

(ঘ)   কারখানায় কম �রত সকল ��িণর কম �কত�া/কম �চারীেদর 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 । 

(ঞ)   �িত�ানেক আ�িনক ও �েগাপেযাগী করার লে�� সকল কম �কত�া-কম �চারীর �িশ�েণর �ব�া 

�হণ করেত হেব ।   

 

 

 

                                  �.�ক. �টওয়�ার িলিমেটড                                                                   

 



 

 

   

 

�িত�ান পিরিচিতঃ  

�. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড বাংলােদেশর চামড়াজাত �� সাম�ী ���তকারক এক� অ�তম �িত�ান । এ 

�িত�ান� ১৯১২ সােল �ািপত হয় এবং উৎপাদন কায ��ম �� কের ১৯১৩ সােল । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

৮৩, খা�নগ�, চ��াম এবং কারখানা ৪, িস.িড.এ, িশ� এলাকা, কা�রঘাট, চ��ােম অবি�ত । �িত�ান�র ২০১৭-

১৮ সােলর ত� মািফক �িত�ান�েত ২৩০ জন কম �কত�া, কম �চারী ও �িমক কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর 

পিরমাণ ৬১.৯২ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক বলা যায় �য, �িত�ান� ২০১৬-১৭ অথ � বছের কর বাবদ ১.০১ 

ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড  ১০০% এ�েপাট � ওিরেয়নেটড �কা�ানী। 

   



 

 

সারণী-১ 

           সংেযািজত �ে�  
    (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 
বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ১০৪.৪৪ ১০৮.০২ ১০৪.৫৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৯৭.৯৩ ৬৮.৩৮ ৭২.৯৬ 

৩। সংেযািজত �� ৬.৫১ ৩৯.৬৪ ৩১.৫৭ 

 

সারণী-১ এ �. �ক. �টওয়�ার ি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 �লনা করা হেয়েছ । উপেরা� 

সারণী �থেক  �দখা যায় �য, �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড এর সমী�াধীন বছর�েলার সংেযািজত �� িব�য় ও 

অ�া� উৎস হেত আেয়র ��ে�  িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫০৮.৯১% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৩৮৪.৯৫% �ি� �পেয়েছ । ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা�লক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-

১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল �য় ৩০.১৭% এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৫.৫% কেমেছ । এ সারণীর ত� স�েহর 

সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  সংেযািজত �� �ি� �পেলও ২০১৬-১৭ 

সােলর �লনায় ২০১৭-১৮ সােল আবার �াস �পেয়েছ। িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ৩.৪৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল ০.০৯% �বেড়েছ। 

িচে� সংেযািজত ��   

 



 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

   (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  জনশি� (সং�ায়) ১৮৫ ১৮৯ ২৩০ 

২।  সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা ০.০৪ ০.২১ ০.১৪ 

৩।  সংেযািজত �ে� অ�পাত ৬.২৩ ৩৬.৭০ ৩০.২০ 

৪।  জন�িত িব�য় ০.৫৬ ০.৫৭ ০.৪৫ 

 

সারণী-২ এ �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড  এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৬-১৭ সাল পয �� সংেযািজত �ে� �ম 

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

�লনা করা হেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা িভি� বৎসর এর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল বাড়েলও ২০১৬-

১৭ সােল �য পিরমান �বেড়েছ ২০১৭-১৮ সােল তার �চেয় কম �বেড়েছ। আবার সংেযািজত �ে�র অ�পাত বা 

সংেযািজত �ে�র মািজ�ন এর ��ে� ও একই অব�া পিরলি�ত হয় । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.২৪% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৪.২২% �াস 

�পেয়েছ ।  জন�িত িব�য় �থেম বাড়েল পেরর বছর আবার কেম �গেছ।      

 

 

 

                                                



 

 

                                                               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  ১৭.১৬ ১৭.৪৫ ১৭.৮৭ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ০.৩৮ ২.২৭ ১.৭৭ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা  ০.০৪ ০.২১ ০.১৪ 

৪। কম �চারী �িত �ম �য়   ০.০৯২৮ ০.০৯২৩ ০.০৭৭৭ 

 

সারণী-৩ এ �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড  এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৬-১৭ 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  এবং সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা উভয়ই িভি� বছর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় �ি� �পেয়েছ।  �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-

১৭ সােল ৪৯৮.৭৯% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৬৫.৬৮% �ি� �পেয়েছ ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ০.৪৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৬.২৪% �াস �পেয়েছ । 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার পিরমান �থেম বাড়েল পেরর বছর আবার িক�টা কেম �গেছ ।  �িত�ান�র 

�ম উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার জ� �িমকেদর পয �া� �িশ�েণর �ব�হা �হণ করেত হেব যা �িত�ান�র 

উৎপাদনশীলতা �ি�েত সহায়তা করেত পাের ।  

 

 

 

 

 



 

 

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  ৮০.৪৪ ৫১.৫৮ ৪২.৬৮ 

২।  িব��ৎ ও অ�া� �ালানী �য়  ৬.৫৩ ৬.৪২ ২.১ 

৩।  অিশ�জিনত �য়  ৬.৮০ ৫.৩০ ২৫.০৩ 

৪।  �মাট �য় ৯৩.৭৭ ৬৩.৩০ ৬৯.৮০ 

৫।  সংেযািজত �� ৬.২৩ ৩৬.৭০ ৩০.২০ 

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

 

সারণী-৪ এ �. �ক. �টওয়�ার ি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 �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩০.৪৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৩.৯৭% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র শতকরা 

হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩০.৪৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল 

২৩.৯৭% �ি� �পেয়েছ ।   এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �কা�ািন� �মাটা�� ভাল অব�ােন 

রেয়েছ। 

 

 

 

  



 

 

সারণী-৫ 

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

              (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য়   ০.০৯২৮ ০.০৯২৩ ০.০৭৭৭ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ০.৩৮ ২.২৭ ১.৭৭ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ২৬৩.৫৯ ৪৪.০২ ৫৬.৬০ 

 

সারণী-৫ এ �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড  এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার সােথ 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 ০.৪৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৬.২৪% �াস �পেয়েছ।  �িতেবদনাধীন সমেয় 

সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার  এর ��ে�  িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

২১৯.৫৭%  এবং ২০১৭-১৮ সােল ২০৬.৯৯% �াস �পেয়েছ। এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় 

�য, �িতেযািগতা�লক �ম�য় �েত�ক বৎসর �ি� �পেলও জন�িত �ম �য় কমার কারেন  সংেযািজত �ে� �ম 

�েয়র শতকরা হার  কেমেছ । 

 

 

  

 

 



 

 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

             (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ  ৪৫.৬২ ৪৬.৬৫ ৬১.৯২ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.১৪ ০.৮৫ ০.৫১ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  ০.০৪ ০.২১ ০.১৪ 

৪।  �লধন ঘন�  ০.২৪৬৬ ০.২৪৬৮ ০.২৬৯২ 

 

সারণী-৬ এ �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড  এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৬-১৭ 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 । �িতেবদনাধীন সমেয়  �লধন উৎপাদনশীলতা এবং সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা িভি� বছর 

২০১৫-১৬ সােলর সােথ �লনা কের �দখা যায় �য �ি� �পেয়েছ। তেব ২০১৬-১৭ সােল বাড়েল ও ২০১৬-১৭ সােলর 

�লনায়  ২০১৭-১৮ কেম �গেছ। জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় 

২০১৬-১৭ সােল ০.০৯% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৯.১৭% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ 

�দখা যায় �য, জন�িত �লধন ঘন�  �মা�েয় বাড়েছ। 

  

 

 

 



 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

             (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। অবচয় ৫.৩১ ৫.১৩ ৫.৭৬ 

২। অপাের�ং �িফট  -১৫.৯৬ ১৭.০৬ ৭.৯৪ 

৩। �িফ�িবিল�%  -৩৪.৯৮ ৩৬.৫৭ ১২.৮২ 

৪। �িফট মািজ�ন -১৫.২৮ ১৫.৭৯ ৭.৬০ 

৫। �লধন টান �ওভার  ২.২৯ ২.৩২ ১.৬৯ 

 

সারণী-৭ এ �. �ক. �টওয়�ার ি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। িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােল  অপাের�ং �িফট, �িফ�িবিল�, �িফট মািজ�ন সব ঋণা�ক হেলও পের আবার 

�বেড়েছ  যা �িত�ােনর জ� �ভ ল�ণ বহন কের ।  �লধন টান �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-

১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  ১.১৪% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৭.০৯% �াস �পেয়েছ ।  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                        িরফ �লদার িলিমেটড                                                                                                           

 

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ  

িরফ �লদার িলিমেটড �া� এবং িফিনশড চামড়া ��তকারক এক� অ�তম �িত�ান। এ �িত�ান� ১৯৯১ 

সােল �ািপত হয় এবং বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� কের ১৯৯৩ সােল । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় 

�.�ক �প অব ই�াি�জ, ৮৩, খা�নঘ�, চ��াম এবং কারখানা� ৪নং িসিডএ ন�াস িশ� এলাকা, কা�রঘাট, 

চ��াম-এ অবি�ত । এ �িত�ােনর ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ২২২ জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত আেছ এবং 

�ায়ী স�েদর পিরমাণ ৭৭৮.৫ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক �দখা যায় �য, �িত�ান� ২০১৭-১৮ অথ � বছের 

কর বাবদ ৩৭ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । 

 
 
 
 
 

 



 

 

সারণী-১ 
সংেযািজত �� 

            (ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 
বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৩৩৮৮.০০ ৩৬৩৩.৯৭ ৩৮৬১.০০ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ২৭৪০.০০ ৩০২৬.০০ ২৮৮৩.০০ 

৩। সংেযািজত �� ৬৪৮.০০ ৬০৭.৯৭ ৯৭৮.০০ 

 

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

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

বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ৬.১৮% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ৫০.৯৩% �ি� 

�পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৭.২৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৩.৯৬% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল ও 

অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১০.৪৪% এবং 

২০১৭-১৮ সােল ৫.২২% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ সাল হেত 

২০১৬-১৭ সাল পয �� সংেযািজত �� �াস �পেলও পের আবার ২০১৭-১৮ সােল �ি� �পেয়েছ।  িব�য় ও অ�া� 

আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের কম �ি� পাওয়ায় সংেযািজত �� ২০১৭-১৮ সােল �ি� 

�পেয়েছ।      

িচে� সংেযািজত ��: 

 



 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

      (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জনশি� (সং�ায়) ২১৩ ২৩২ ২২২ 

২। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা ৩.০৪ ২.৬২ ৪.৪১ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত (%) ১৯.১৩ ১৬.৭৩ ২৫.৩৩ 

৪। জন�িত িব�য় ১৫.৯১ ১৫.৬৬ ১৭.৩৯ 

 

 সারণী-২ এ িরফ �লদার ি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 ১৩.৮৬% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৪.৮১% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র অ�পাত বা সংেযািজত 

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

সােল ২.৪% �াস এবং ২০১৭-১৮  সােল ৬.২% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.৫২% �াস ২০১৭-১৮ সােল ৯.৩৪% �ি� �পেয়েছ । এ 

সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, সংেযািজত �ে�র মািজ�ন �ি� ও �ােসর মে� িনিহত 

আেছ। জন�িত িব�য় �াস- �ি�র ফেল সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা �াস- �ি�র মে� িনিহত িছল ।  

 

  

 



 

 

          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  ২২৩.০০ ২৩৬.০০ ২২৯.০০ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২.৯১ ২.৫৮ ৪.২৭ 

৩।সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  ৩.০৪ ২.৬২ ৪.৪১ 

৪। কম �চারী �িত �ম �য়   ১.০৫ ১.০২ ১.০৩ 

   

সারণী-৩ এ িরফ �লদার ি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 �লনা করা 

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

১১.৩৫% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৬.৯৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা 

যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৩.৮৬% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৪.৮১% �ি� 

�পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল 

২.৮৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১.৪৭% �াস  �পেয়েছ।  এ সারণীর ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক 

�ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় �থেম �াস �পেয়েছ পের আবার �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৪ 

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

                  (ল� টাকায়) 

িনন �ায়ক স�হ 

 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ক�চামাল �য় ৭৩.৯৪ ৭২.৬৮ ৬৬.৬৪ 

িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য় ২.৯২ ২.৬১ ২.৫১ 

অিশ�জিনত �য় ৪.০১ ৭.৯৮ ৫.৫২ 

�মাট �য় ৮০.৮৭ ৮৩.২৭ ৭৪.৬৭ 

সংেযািজত �� ১৯.১৩ ১৬.৭৩ ২৫.৩৩ 

�মাট উৎপাদন/িব�য় ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ 

  

সারণী-৪ এ িরফ �লদার ি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 �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর 

�লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ২.৪% �ি� এবং  ২০১৭-১৮ সােল ৬.২% �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র শতকরা হােরর 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২.৪% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল 

৬.২% �ি� �পেয়েছ ।   এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস- �ি�র কারেন সংেযািজত 

�� �াস-�ি� করা স�ব হেয়েছ । 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৫ 

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

                 (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য়  ১.০৫ ১.০২ ১.০৩ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ২.৯১ ২.৫৮ ৪.২৭ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হার ৩৪.৪১ ৩৮.৮২ ২৩.৪২ 

  

সারণী-৫ এ িরফ �লদার িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার সােথ 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 ২.৮৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১.৪৭% �াস �পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম 

�য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১১.৩৫% �াস এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৪৬.৯৭% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১২.৮% �ি� এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩১.৯৬% �াস �পেয়েছ । এ 

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

িভি� বছেরর �লনায় �থেম �াস পেল পেরর বছর �ি� �পেয়েছ  যা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত বহন  কের । 

 

 



 

 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

       (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ  ৬১৯.০০ ৫৩৮.০০ ৫৭৮.৫০ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ১.০৫ ১.১৩ ১.৬৯ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  ৩.০৪ ২.৬২ ৪.৪১ 

৪।  �লধন ঘন�  ২.৯১ ২.৩২ ২.৬১ 

 

সারণী-৬ এ িরফ �লদার ি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 ৭.৯৫% এবং ২০১৭-১৮ 

সােল ৬১.৪৯% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৩.৮৬% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৪.৮১% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �লধন 

ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২০.২%  এবং ২০১৭-১৮ সােল 

১০.৩৩% �া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 । 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

                    (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। অবচয় ৯৬.০০ ৮৯.০০ ৯২.০০ 

২। অপাের�ং�িফট  ৩২৯.০০ ২৮২.৯৭ ৬৫৭.০০ 

৩। �িফ�িবিল� ৫৩.১৫ ৫২.৬০ ১১৩.৫৭ 

৪। �িফট মািজ�ন  ৯.৭১ ৭.৭৯ ১৭.০২ 

৫। �লধন টান �ওভার  ৫.৪৭ ৬.৭৫ ৬.৬৭ 

 

সারণী-৭ এ িরফ �লদার িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ সাল 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 ০.৫৫% 

�াস �পেলও  ২০১৭-১৮ সােল ৬০.৪২% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট মািজ�েনর ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৩.৯৯% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ৭৫.২৩% �ি� �পেয়েছ।  

�লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  ২৩.৪১% ও 

২০১৭-১৮ সােল ২১.৯৪% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 

 



 

 

�ািসিফক �টওয়�ার ই�াি�জ িলিমেটড 

 

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ  

�ািসিফক �টও�়ার ই�াি�জ িলিমেটড ১০০% এ�েপাট � িভি�ক এবং �ািসিফক �েপর এক� �িত�ান। 

এ �িত�ান� ২০১৩ সােলর �ন মােস �ািসিফক এ -১ �েপর  উে�ােগ �িতি�ত হয় এবং ২০১৪ সােল 

বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� কের । এ �িত�ান�র  অিফস: ১৩/এ, �ানাস � টাওয়ার, �সানারগ�ও �রাড, 

বাংলােমাটর, ঢাকা-১০০০ এ এবং কারখানা� ন�ন (ইসলাম�র), ক�া, গাজী�র সদর গাজী�র, বাংলােদশ এ 

অবি�ত । এ �িত�ােন ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ৩৮৩ জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত আেছ এবং �ায়ী স�েদর 

পিরমাণ ১৩৮৪.০৬ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক �দখা যায় �য, �িত�ান� ২০১৬-১৭ অথ � বছের কর বাবদ 

১৫.২ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । �িত�ান�র �ধান উৎপািদত পে�র নাম �তা, �াে�ল ও 

চামড়াজাত প� । 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

সারণী-১ 
সংেযািজত �� 

            (ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 
বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৯০৩.৬৫ ৯১৮.৯ ২৮৫৪.৬৩ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৪৫৪.৮৯ ৫৪৬.৫৮ ১৮৬০.৬৩ 

৩। সংেযািজত �� ৪৪৮.৭৬ ৩৭২.৩২ ৯৯৪.০০ 

 

সারণী-১ এ �ািসিফক �টওয়�ার ই�াি�জ ি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 �লনা করা 

হেয়েছ । িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ এর �লনায় সংেযািজত �� ২০১৬-১৭ সােল ১৭.০৩% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল 

১২১.৫% �ি� �পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১.৬৯% এবং ২০১৭-১৮ সােল ২১৫.৯% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর 

ক�চামাল ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল 

২০.১৬% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩০৯.০৩% �ি� �পেয়েছ  । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৬-১৭ সােল পয �� সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ পের আবার ২০১৭-১৮ সােল �ি� �পেয়েছ।  

িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� �য় আ�পািতক হাের কম হওয়ায় সংেযািজত �� ২০১৭-১৮ 

সােল �ি� �পেয়েছ। 

িচে� সংেযািজত ��   

 



 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

              (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জনশি� (সং�ায়) ৪১৪ ৩৫৭ ৩৮৩ 

২। সংেযািজত �ে� �ম  

    উৎপাদনশীলতা ১.০৮ ১.০৪ ২.৬০ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত (%) ৪৯.৬৬ ৪০.৫২ ৩৪.৮২ 

৪। জন�িত িব�য় ২.১৮ ২.৫৭ ৭.৪৫ 

 

 সারণী-২ এ �ািসিফক �টওয়�ার ই�াি�জ ি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 ৩.৭৯% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৩৯.৪৩% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র অ�পাত বা 

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

২০১৬-১৭ সােল ৯.১৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৪.৮৪% �াস �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� 

�দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৭.৯২% এবং ২০১৭-১৮ সােল ২৪১.৪৭% 

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

�ে� �ম উৎপাদনশীলতা �াস ও �ি�র মে� িনিহত িছল ।  

 

  

 



 

 

      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  ৩১৫.৬০ ২০৩.০০ ৪৮৮.৫৪ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.৪২ ১.৮৩ ২.০৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম   

     উৎপাদনশীলতা  
১.০৮ ১.০৪ ২.৬০ 

৪। কম �চারী �িত �ম �য়   ০.৭৬ ০.৫৭ ১.২৮ 

   

সারণী-৩ এ �ািসিফক �টওয়�ার ই�াি�জ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ সাল 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 �লনা করা হেয়েছ। �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২৮.৯৯% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৩.০৯% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩.৭৯% �াস এবং 

২০১৭-১৮ সােল ১৩৯.৪৩% �ি� �পেয়েছ। আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল ২৫.৪১% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ৬৭.৩৩% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� 

িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বৎসেরর �লনায় সমী�াধীন অ�া� বৎসের �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৪ 

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

               (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। ক�চামাল �য় ৪২.৪৯ ৫৩.০৯ ৬১.০১ 

২। িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়  ০.৬৫ ১.৩৩ ০.৬৫ 

৩। অিশ�জিনত �য় ৭.২০ ৫.০৬ ৩.৫২ 

৪। �মাট �য়  ৫০.৩৪ ৫৯.৪৮ ৬৫.১৮ 

৫। সংেযািজত �� ৪৯.৬৬ ৪০.৫২ ৩৪.৮২ 

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

  

সারণী-৪ এ �ািসিফক �টও�়ার ই�াি�জ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� িব�য় 

িহেসেব 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 ৯.১৪% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৪.৮৪% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত 

�ে�র শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৯.১৪%  এবং 

২০১৭-১৮ সােল ১৪.৮৪% �াস �পেয়েছ ।   এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �ি� �পেয়েছ 

িবধায় সংেযািজত �� �াস �পেয়েছ । 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৫ 

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

                                                                        (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য়  ০.৭৬ ০.৫৭ ১.২৮ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় ১.৪২ ১.৮৩ ২.০৩ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র     
শতকরা হার ৭০.৩৩ ৫৪.৫২ ৪৯.১৫ 

  

সারণী-৫ এ �ািসিফক �টও�়ার ই�াি�জ িলিমেটড এর ২০১৫-১৬ সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� 

উৎপাদনশীলতার সােথ 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 ২৫.৪১% কমেলও ২০১৭-১৮ সােল ৬৭.৩৩% �ি� 

�পেয়েছ । আবার �িতেযািগতা�লক �ম �য় এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-

১৭ সােল ২৮.৯৯% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪৩.০৯% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা 

হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ২২.৪৭%  এবং ২০১৭-১৮ সােল 

৩০.১১% �াস �পেয়েছ ।  এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত �ম �য় �াস ও �ি� 

�পেয়েছ । �িতেযািগতা�লক �ম �য় িভি� বছেরর �লনায় অ�া� বছর ঊ���খী থাকা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত 

বহন  কের । 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

                (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ  ১৩৬৪.৬০ ১৩৭২.৮৩ ১৩৮৪.০৬ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  ০.৩৩ ০.২৭ ০.৭২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  ১.০৮ ১.০৪ ২.৬০ 

৪।  �লধন ঘন�  ৩.৩০ ৩.৮৫ ৩.৬১ 

 

সারণী-৬ এ �ািসিফক �টওয়�ার ই�াি�জ ি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 ১৭.৫৩% 

�াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ১১৮.৩৮% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৩.৭৯% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৩৯.৪৩% �ি� �পেয়েছ 

। জন�িত �লধন ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৬.৬৭% 

এবং ২০১৭-১৮ সােল ৯.৬৪% �ি� �পেয়েছ  এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, জন�িত �লধন 

ঘন� িভি� বছেরর �লনায় �ি� �পেলও �লধন উৎপাদনশীলতা �থম বছের কেমেছ পের আবার  �ি� �পেয়েছ । 

 

 

 

 



 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

                    (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। অবচয় ১৩৬.৪৬ ১৩৭.২৮ ১৩৮.৪১ 

২। অপাের�ং �িফট  -৩.৩০ ৩২.০৪ ৩৬৭.০৫ 

৩। �িফ�িবিল� (%) -০.২৪ ২.৩৩ ২৬.৫২ 

৪। �িফট মািজ�ন  -০.৩৭ ৩.৪৯ ১২.৮৬ 

৫। �লধন টান �ওভার  ০.৬৬ ০.৬৭ ২.০৬ 

 

সারণী-৭ এ �ািসিফক �টওয়�ার ই�াি�জ ি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 

২.৫৭% এবং  ২০১৭-১৮ সােল ২৬.৭৬% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� 

বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১০৭০.৯১% ও ২০১৭-১৮ সােল ১১২২২.৭৩% �ি� �পেয়েছ।  

�লধন টাণ �ওভার এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  ১.০৮% ও 

২০১৭-১৮ সােল ২১১.৪৬% �ি� �পেয়েছ ।  

 

 

 

 



 

 

পেত�া �টওয়�ার ই�াি�জ িলিমেটড 

 

 

 

�িত�ান পিরিচিতঃ  

        পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ ১০০% র�ািন িভি�ক �িত�ান। এ� জাপান ও তাইওয়ােনর এক� "েযৗথ 

উে�াগ" �কা�ািন।   এ �িত�ান� ২০০৩ সােল �ািপত হয় এবং ঐ বছরই বািণিজ�কভােব উৎপাদন কায ��ম �� 

কের । এ �িত�ান�র �ধান কায �ালয় �ট নং - ৭ ও ৮, �স�র-৬/এ, চ��াম র�ািন �ি�য়াকরণ অ�ল, দি�ণ 

হািলশহর, চ��াম, এ অবি�ত । এ �িত�ােন ২০১৭-১৮ সােলর ত� মািফক ৬১৫ জন কম �কত�া/কম �চারী কম �রত 

আেছ এবং �ায়ী স�েদর পিরমাণ ৭১১.৪৪ ল� টাকা । সরবরাহ�ত ত� মািফক �দখা যায় �য, �িত�ান� ২০১৭-১৮ 

অথ � বছের কর বাবদ ২৩.৯১ ল� টাকা সরকাির �কাষাগাের জমা িদেয়েছ । এ �িত�ান�র �ধান উৎপািদত পে�র 

নাম �লিডস �, �লদার ক�া�য়াল �,  �াশ �, পা�, ��াট �স � , �াে�ল, লং �ট , শট � �ট ইত�ািদ। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

সারণী-১ 
সংেযািজত �� 

            (ল� টাকায়) 
 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১।  িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয়  ৩০৯.৮২ ১৭৫২.২৮ ৩৭০৩.০৯ 

২। ক�চামাল ও অ�া� �য় ৭২৭.৫৭ ১৯৩৬.৪৬ ৩৬৩৮.৬৬ 

৩। সংেযািজত �� -৪১৭.৭৫ -১৮৪.১৮ ৬৪.৪৩ 

 

সারণী-১ এ পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৬-১৭ 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 ৫৫.৯১% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১১৫.৪২% �ি� 

�পেয়েছ । উপেরা� সারণী �থেক আরও �দখা যায় �য, িব�য় ও অ�া� উৎস হেত আয় িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪৬৫.৫৮% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১০৯৫.২৪% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ক�চামাল 

ও অ�া� �েয়র �লনা িবে�ষেণ �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৬৬.১৫% 

এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪০০.১১% �ি� �পেয়েছ । এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, ২০১৫-১৬ 

সাল হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ।  িব�য় ও অ�া� আেয়র �লনায় ক�চামাল ও অ�া� 

�য় আ�পািতক হাের কম হওয়ায় সংেযািজত �� �ি� �পেয়েছ। 

িচে� সংেযািজত �� 
 

 



 

 

সারণী-২ 

সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা 

         (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জনশি� (সং�ায়) ৫১৭ ৫৬৮ ৬১৫ 

২। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা -০.৮১ -০.৩২ ০.১০ 

৩। সংেযািজত �ে� অ�পাত% -১৩৪.৮৪ -১০.৫১ ১.৭৪ 

৪। জন�িত িব�য় ০.৬০ ৩.০৯ ৬.০২ 

 

 সারণী-২ এ পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ 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 ৬০.৪৯ % এবং ২০১৭-১৮ সােল ১১২.৯৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র অ�পাত বা সংেযািজত �ে�র 

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

১২৪.৩৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১৩৩.১% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক জন�িত গড় িব�েয়র ��ে� �দখা যায় �য, 

িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৪১৫.৬৩% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৯০৪.৭৭% �ি�  �পেয়েছ । 

এ সারণীর ত� স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, জন�িত িব�য় �ি� পাওয়ার ফেল সংেযািজত �ে� �ম 

উৎপাদনশীলতা �ি� �পেয়েছ। 

 

  

 



 

 

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  ৩০৫.৩০ ৪৬৯.০৭ ৫১৮.৯১ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় -১.৩৭ -০.৩৯ ০.১২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  -০.৮১ -০.৩২ ০.১০ 

৪। কম �চারী �িত �ম �য়   ০.৫৯ ০.৮৩ ০.৮৪ 

   

সারণী-৩ পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ 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 �লনা করা 

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

৭১.৩০% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১০৯.০৭% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় 

�য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫৯.৮৭% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১১২.৯৭% �ি� 

�পেয়েছ।  আবার জন�িত �ম �েয়র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায়  ২০১৬-১৭ সােল 

৩৯.৮৫% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪২.৮৮% �ি� �পেয়েছ। এ সারণীর ত�স�েহর সািব �ক িবে�ষেণ �দখা যায় �য, 

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

 

 

 

 



 

 

সারণী-৪ 

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

             (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। ক�চামাল �য় ৬৮.৫৬ ৭১.৬৪ ৭৭.১০ 

২। িব��ৎ ও অ�া� �ালািন �য়  ১১৬.০১ ৩০.৭৩ ১৮.৬২ 

৩। অিশ�জিনত �য় ৫০.২৭ ৮.১৩ ২.৫৪ 

৪। �মাট �য়  ২৩৪.৮৪ ১১০.৫১ ৯৮.২৬ 

৫। সংেযািজত �� -১৩৪.৮৪ -১০.৫১ ১.৭৪ 

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

  

সারণী-৪ এ পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ 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 �েয়র শতকরা হার িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ 

সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১২৪.৩৩% এবং  ২০১৭-১৮ সােল ১৩৬.৫৮ % �াস �পেয়েছ । সংেযািজত �ে�র 

শতকরা হােরর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১২৪.৩৩% এবং  

২০১৭-১৮ সােল ১৩৬.৫৮% �ি� �পেয়েছ ।   এ সারণীর সািব �ক ত� িবে�ষেণ �দখা যায় �য, �মাট �য় �াস করা 

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

 

 

 



 

 

সারণী-৫ 

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

                        
(ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। জন�িত �ম �য়  ০.৫৯ ০.৮৩ ০.৮৪ 

২। �িতেযািগতা�লক �ম �য় -১.৩৭ -০.৩৯ ০.১২ 

৩। সংেযািজত �ে� �ম �েয়র     
শতকরা হার -৭৩.০৮ -২৫৪.৬৮ ৮০৫.৩৯ 

  

সারণী-৫ এ পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ এর ২০১৫-১৬ হেত ২০১৭-১৮ সাল পয �� উৎপাদনশীলতার সােথ 

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 ৩৯.৮৫% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৪২.৮৮% �ি� �পেয়েছ।  আবার 

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

৭১.৩০% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১০৯.০৭%  �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক সংেযািজত �ে� �ম �েয়র শতকরা হােরর 

��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ১৮১.৬% �াস এবং ২০১৭-১৮ সােল 

৮৭৮.৪৭% �ি� �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 ঊ���খী থাকা �িত�ােনর জ� �ভ ইংিগত 

বহন  কের । 

 

 

 



 

 

 

সারণী-৬ 

�লধন উৎপাদনশীলতা 

            (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। �ায়ী স�দ  ৭১১.৪৪ ৭১১.৪৪ ৭১১.৪৪ 

২। �লধন উৎপাদনশীলতা  -০.৫৯ -০.২৬ ০.০৯ 

৩।  সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতা  -০.৮১ -০.৩২ ০.১০ 

৪।  �লধন ঘন�  ১.৩৮ ১.২৫ ১.১৬ 

 

সারণী-৬ এ পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ 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 ৫৫.৯১% এবং ২০১৭-

১৮ সােল ১১৫.৪২% �ি� �পেয়েছ । সংেযািজত �ে� �ম উৎপাদনশীলতার ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-

১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৫৯.৮৭% এবং ২০১৭-১৮ সােল ১১২.৯৭% �ি� �পেয়েছ । জন�িত �লধন 

ঘনে�র ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৮.৯৭% এবং ২০১৭-১৮ সােল 

১৫.৯৪% �া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 । 

 

 



 

 

সারণী-৭ 

�িফ�িবিল� অ�পাত 

                    (ল� টাকায়) 

 

িনণ �ায়ক স�হ 

 

বৎসর 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১। অবচয় ১১.৯৭ ১১.০৭ ১০.২৮ 

২। অপাের�ং �িফট  -৭৩৫.০২ -৬৬৪.৩২ -৪৬৪.৭৬ 

৩। �িফ�িবিল� -১০৩.৩১ -৯৩.৩৮ -৬৫.৩৩ 

৪। �িফট মািজ�ন  -২৩৭.২৪ -৩৭.৯১ -১২.৫৫ 

৫। �লধন টান �ওভার  ০.৪৪ ২.৪৬ ৫.২১ 

 

সারণী-৭ এ পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ 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 ৯.৯৩% 

এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৭.৯৮% �ি� �পেয়েছ । অপরিদেক অপাের�ং �িফট এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর 

২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল ৯.৬২% এবং ২০১৭-১৮ সােল ৩৬.৭৭% �ি� �পেয়েছ।  �লধন টাণ �ওভার 

এর ��ে� �দখা যায় �য, িভি� বৎসর ২০১৫-১৬ সােলর �লনায় ২০১৬-১৭ সােল  ৪৬৫.৫৮% ও ২০১৭-১৮ সােল 

১০৯৫.২৪% �ি� �পেয়েছ । সািব �ক িবে�ষেণ �তীয়মান হয় �য, �কা�ানী� আেগর �লনায় ভাল অব�ােন রেয়েছ। 

 

 

 



 

 

�. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড 
                                                                                                                    পিরিশ� সারণী 

�াথিমক ত� িববরণী:                       (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৪৫.৬২ ৪৬.৬৫ ৬১.৯২ 

২. জনশি�(সং�ায়) ১৮৫ ১৮৯ ২৩০ 

৩.��ত উৎপাদন ৮৩.৩৬ ৮৩.৫৫ ৭৭.৮১ 

৪.িব�য় ৯২.৯৬ ৯২.৮৫ ৭৮.৬৪ 

৫. সমাপনী ম�দ ৬.৬৮ ৯.০৮ ২০.৪১ 

৬. �ারি�ক ম�দ ৭.৪৬ ৬.৬৮ ৯.০৮ 

৭.ম�দ পিরবত�ন -০.৭৮ ২.৪ ১১.৩৩ 

৮. বাইে�াডা� ০. ০. ০. 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ১২.২৬ ১২.৭৭ ১৪.৫৬ 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ১০৪.৪৪ ১০৮.০২ ১০৪.৫৩ 

১১.ক�চামাল �য় ৮৪.০১ ৫৫.৭২ ৪৪.৬১ 

১২.�ালািন �য় ৬.৮২ ৬.৯৪ ২.১৯ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৯০.৮৩ ৬২.৬৬ ৪৬.৮ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ৭.১ ৫.৭২ ২৬.১৬ 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৯৭.৯৩ ৬৮.৩৮ ৭২.৯৬ 

১৬. সংেযািজত �� ৬.৫১ ৩৯.৬৪ ৩১.৫৭ 

১৭.অপাের�ং �িফট -১৫.৯৬ ১৭.০৬ ৭.৯৪ 

১৮. �বতন ও ম�ির ১৭.১৬ ১৭.৪৫ ১৭.৮৭ 

১৯. অবচয় ৫.৩১ ৫.১৩ ৫.৭৬ 

২০. �দ ৭.০৫ ৭.১৫ ২.৯৯ 

২১. কর/ভ�াট ০.৩৫ ০.৭৮ ১.০১ 

২২. অ�া� �য় ১২.৭২ ১৩.০৭ ৯.৭৬ 

২৩. নীট �নাফা/�িত -৩৬.০৮ -৩.৯৪ -৫.৮২ 

 



 

 

িরফ �লদার িলিমেটড  

                                                                                                                            পিরিশ� সারণী 

   �াথিমক ত� িববরণীঃ                                   (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৬১৯.০০ ৫৩৮.০০ ৫৭৮.৫ 

২. জনশি�(সং�ায়) ২১৩ ২৩২ ২২২ 

৩.��ত উৎপাদন ৩৫৩২.০০ ৩১৩৫.০০ ৩৩৩৩.০০ 

৪.িব�য় ৩৯৩৯.০০ ৩৫০০.০০ ৩৭১৯.০০ 

৫. সমাপনী ম�দ ৯১৭.০০ ১৭৫০.০০ ১৩৩৩.০০ 

৬. �ারি�ক ম�দ ১৪৭১.০০ ৯১৭.০০ ১১৯৪.০০ 

৭.ম�দ পিরবত�ন -৫৫৪.০০ ১৩০.৯৭ ১৩৯.০০ 

৮. বাইে�াডা� ৩.০০ ৩. ৩.০০ 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০.�মাট আয়/�মাট উৎপাদন ৩৩৮৮.০০ ৩৬৩৩.৯৭ ৩৮৬১. 

১১.ক�চামাল �য় ২৫০৫.০০ ২৬৪১.০০ ২৫৭৩. 

১২.�ালািন �য় ৯৯.০০ ৯৫.০০ ৯৭. 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ২৬০৪.০০ ২৭৩৬.০০ ২৬৭০. 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ১৩৬.০০ ২৯০.০০ ২১৩. 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ২৭৪০.০০ ৩০২৬.০০ ২৮৮৩. 

১৬. সংেযািজত �� ৬৪৮.০০ ৬০৭.৯৭ ৯৭৮.০০ 

১৭.অপাের�ং �িফট ৩২৯.০০ ২৮২.৯৭ ৬৫৭.০০ 

১৮. �বতন ও ম�ির ২২৩.০০ ২৩৬.০০ ২২৯.০০ 

১৯. অবচয় ৯৬.০০ ৮৯.০০ ৯২.০০ 

২০. �দ ৬৭.০০ ৫৫.০০ ৬১.০০ 

২১. কর/ভ�াট ৫২.০০ ২২.০০ ৩৭.০০ 

২২. অ�া� �য় ০. ০. ০. 

২৩. নীট �নাফা/�িত ২১০.০০ ২০৫.৯৭ ৫৫৯.০০ 

 

 



 

 

�ািসিফক �টওয়�ার ই�াি�জ িলিমেটড 

                                                                                                          পিরিশ� সারণী 

  �াথিমক ত� িববরণীঃ                          (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১.�ায়ী স�দ ১৩৬৪.৬ ১৩৭২.৮৩ ১৩৮৪.০৬ 

২. জনশি�(সং�ায়) ৪১৪ ৩৫৭ ৩৮৩ 

৩.��ত উৎপাদন ১০০৬.৪৫ ৯৭৫.৯৫ ২৬৬০.৯৪ 

৪.িব�য় ৯৫২.৬৫ ৮৫১.৯ ২৮১০.৬৩ 

৫. সমাপনী ম�দ ৩০.০০ ৮২.০০ ৯৮.০০ 

৬. �ারি�ক ম�দ ৮৪.০০ ৩০.০০ ৮২.০০ 

৭.ম�দ পিরবত�ন -৫৪.০০ ৫২.০০ ১৬.০০ 

৮. বাইে�াডা� ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ৫.০০ ১৫.০০ ২৮.০০ 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ৯০৩.৬৫ ৯১৮.৯ ২৮৫৪.৬৩ 

১১.ক�চামাল �য় ৩৮৩.৯৭ ৪৮৭.৮৮ ১৭৪১.৫৩ 

১২.�ালািন �য় ৫.৯ ১২.২ ১৮.৫৮ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৩৮৯.৮৭ ৫০০.০৮ ১৭৬০.১১ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ৬৫.০২ ৪৬.৫ ১০০.৫২ 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৪৫৪.৮৯ ৫৪৬.৫৮ ১৮৬০.৬৩ 

১৬. সংেযািজত �� ৪৪৮.৭৬ ৩৭২.৩২ ৯৯৪.০০ 

১৭.অপাের�ং �িফট -৩.৩ ৩২.০৪ ৩৬৭.০৫ 

১৮. �বতন ও ম�ির ৩১৫.৬ ২০৩.০০ ৪৮৮.৫৪ 

১৯. অবচয় ১৩৬.৪৬ ১৩৭.২৮ ১৩৮.৪১ 

২০. �দ ৮৮.৯ ৭১.২১ ১২৭.৩৯ 

২১. কর/ভ�াট ৩.৯৬ ৪.৮৮ ১৫.২ 

২২. অ�া� �য় ৬.৬৪ ১৩.০০ ৩০.৭৩ 

২৩. নীট �নাফা/�িত -১০২.৮ -৫৭.০৫ ১৯৩.৭৩ 
 

   

 



 

 

                                              

পেত�া �টওয়�ার িলিমেটড                      

                                                                                                 পিরিশ� সারণী 

        �াথিমক ত� িববরণীঃ                    (ল� টাকায়) 

িনেদ �শক/সাল ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১.�ায়ী স�দ ৭১১.৪৪ ৭১১.৪৪ ৭১১.৪৪ 

২. জনশি�(সং�ায়) ৫১৭ ৫৬৮ ৬১৫ 

৩.��ত উৎপাদন ৫২৫.৮৮ ১৮০০.৩১ ৩৫৫৭.৪ 

৪.িব�য় ২৬৩.৮৭ ১৭৫৮.৬৬ ৩৭১৫.৯৬ 

৫. সমাপনী ম�দ ৬১.৪ ৫৫.০২ ৪২.১৫ 

৬. �ারি�ক ম�দ ১৫.৪৫ ৬১.৪ ৫৫.০২ 

৭.ম�দ পিরবত�ন ৪৫.৯৫ -৬.৩৮ -১২.৮৭ 

৮. বাইে�াডা� ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৯.অ�া� উৎস হেত আয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

১০.�মাট আয়/েমাট উৎপাদন ৩০৯.৮২ ১৭৫২.২৮ ৩৭০৩.০৯ 

১১.ক�চামাল �য় ২১২.৪২ ১২৫৫.৪২ ২৮৫৪.৯ 

১২.�ালািন �য় ৩৫৯.৪১ ৫৩৮.৫১ ৬৮৯.৬৪ 

১৩. �মাট িশ� জিনত �য় ৫৭১.৮৩ ১৭৯৩.৯৩ ৩৫৪৪.৫৪ 

১৪. �মাট অিশ� জিনত �য় ১৫৫.৭৪ ১৪২.৫৩ ৯৪.১২ 

১৫.�মাট িশ� জিনত ওঅিশ� জিনত �য় ৭২৭.৫৭ ১৯৩৬.৪৬ ৩৬৩৮.৬৬ 

১৬. সংেযািজত �� -৪১৭.৭৫ -১৮৪.১৮ ৬৪.৪৩ 

১৭.অপাের�ং �িফট -৭৩৫.০২ -৬৬৪.৩২ -৪৬৪.৭৬ 

১৮. �বতন ও ম�ির ৩০৫.৩ ৪৬৯.০৭ ৫১৮.৯১ 

১৯. অবচয় ১১.৯৭ ১১.০৭ ১০.২৮ 

২০. �দ ১৯.৪৪ ২১.৬৫ ২৪.৬৮ 

২১. কর/ভ�াট ১.৭৪ ১১.২১ ২৩.৯১ 

২২. অ�া� �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

২৩. নীট �নাফা/�িত -৭৫৬.২ -৬৯৭.১৮ -৫১৩.৩৫ 
 

 



 

 

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পিরষদ (এনিপিস): 

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।        সদ� 

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 ও বন 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 । 

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� 



 

 

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, 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� ২৩/১ সদ� 

 পা�পথ িলংক �রাড, ঢাকা। 

৩০। সভাপিত,বাংলােদশ নীট �া�ফ�াকচারাস এ� এ�েপাট �ারস এেসািসেয়শন, ২৩৩/১, িবিব �রাড,   সদ� 

��স �াব িবি�ং, নারায়নগ�-১৪০০ । 

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, ১০/৭, ইকবাল �রাড, �মাহা�দ�র, ঢাকা ।   সদ� 

৩৮। পিরচালক, এনিপও                 সদ�-সিচব 



 

 

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 



 

 

 

রসায়ন, �ানারী ও �লদার ি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,                   সদ� 

 িমর�র, ঢাকা  

         

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

 

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

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

       

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

 

৭। বাংলােদশ এম�য়াস � �ফডােরশেনর 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  

 

 

 

 

 



 

 

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

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

২। জনাব �মাঃ নজ�ল ইসলাম                       ��-পিরচালক( অ:দ:) 

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। �মাসাঃ আিবদা �লতানা                         ঊ��তন গেবষণা কম �কত�া 

৮। জনাব �মাঃ রা� আহ��দ                        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  িফেরাজ আহেমদ                                                         পিরসং�ান ত�া�স�ানকারী  

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

  

 

 

 



 

 

 

�িতেবদনাধীন কারখানাস�েহর নাম ও �কানা 
 
 
১। �. �ক. �টওয়�ার িলিমেটড 
 ৪, িস.িড.এ, িশ� এলাকা  

কা�রঘাট, চ��াম। 
 
 
২। িরফ �লদার িলিমেটড 
  ৪, নং িস.িড.এ ন�াস িশ� এলাকা 

কা�রঘাট, চ��াম। 
   
 
৩। পেত�া �টওয়�ার ই�াঃ িলঃ  

�ট নং - ৭ ও ৮, �স�র -৬ / এ, র�ািন �ি�য়াকরণ অ�ল, 
 দি�ণ হািলশহর, চ��াম, । 

 
 
৪।  �ািসিফক �টও�়ার ই�াি�জ িলিমেটড  

ন�ন (ইসলাম�র), ক�া,  
গাজী�র সদর, গাজী�র । 

 
 
   
 
 

 
 
 
 

 


