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২০২০ সােলর জা�য়াির  মােসর কায �স�াদেনর পয �ােলাচনা    

 
১। ক) উৎপাদন: 
 
 APA অ�যায়ী বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর অধীন ১৫ � িচিনকেল ২০১৯-২০২০ মাড়াই �মৗ�েম 
১,৫৬৫,০০০ �ম.টন ই� মাড়াই কের ৮% িচিন আহরণ হাের ১২৫,০০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�া িনধ �ারণ করা  
হেয়েছ। করেপােরশেনর কারখানা�েলােত মাস-ওয়ারী প� উৎপাদেনর পিরসং�ান িন��প:   

 
মােসর নাম 

পে�র নাম ও এককসহ উৎপাদেনর পিরমাণ  
ম��  

 িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 
(�ম.টন) 

ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল  
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং প� 
(�ম.টন) 

�লাই ২০১৯ অেমৗ�ম অেমৗ�ম ৩৯০,৫৪৬.৫৮ ৭০.৩৪  
       আগ� ২০১৯ - - ৩০৬,২৪৯.০০ ৭৪.৭৪ 

�সে��র ২০১৯  - - ৩৮৯,২০৫.৩৩       ১০৩.৩৩ 

অে�াবর ২০১৯ - - ৫২৭,৪৬৭.০০ ১৩১.৪৮ 
নেভ�র ২০১৯ ৩,৭৩৩.০০ ২,২৮৪.৮০     ৩০০,৮৬২.৫৫        ৫৮.৫৪ 
িডেস�র ২০১৯ ১৯,৫০২.০০ ১১,২২৯.০৩ ৪,৩৬,৮০২.২৫ ৬২.৪২ 
জা�য়াির ২০২০ ৩৩২৪৫.৫০ ১৯,১২১.৫০ ৪,৬৩৭৩৪.০৩ ৮৭.৭০ 
�ফ�য়াির ২০২০ - - - - 
মাচ � ২০২০ - - - - 
এি�ল ২০২০ - - - - 
�ম ২০২০ - - - - 
 �ন ২০২০ - -  - 
 �মাট : ৫৬,৪৮০.৫০  ৩২,৬৩৫.৩৩  ২,৮১৪,৮৬৬.৭৪  ৫৮৮.৫৫ 

  
খ) উৎপাদন (পিরমাণ): 
    
িচিন:     
        APA অ�যায়ী জা�য়াির ২০২০ মােস ১৫ � িচিনকেল ৪৭,২০৪.০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত   
৩৩,২৪৫.৫০ �ম.টন িচিন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৭০%। এ সময় পয �� উৎপাদন ৫৬,৪৮০.৫০ �ম. টন। গত বছর এ  
সময় পয �� উৎপাদন িছল ৪৮,৮১৩.৫০ �ম.টন। বত�মান  বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১৬% �বিশ।               

   
�মালােসস:     
          APA অ�যায়ী জা�য়াির ২০২০ মােস ১৫ � িচিনকেল ২১,৯৮৮.৩২ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার 
িবপরীেত ১৯,১২১.৫০ �ম.টন �মালােসস উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৮৭% । এ সময় পয �� উৎপাদন ৩২,৬৩৫.৩৩        
�ম. টন।    গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৩২,৮৫৭.৮২ �ম.টন । বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় 
১% কম।      
 
 
 
 
 
 



 
     ৩ 

  
ি�িরট ও অ�ালেকাহল : 

APA অ�যায়ী জা�য়াির ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট ও অ�ালেকাহল 
উৎপাদন  ল��মা�ার িবপরীেত ৪৬৩,৭৩৪.০৩ �ফ িলটার উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪৬%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় 
পয �� উৎপাদন ২,৮১৪,৮৬৬.৭৪ �ফ িলটার। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৩,০০৪,৯০৪.১৫ �ফ িলটার। বত�মান 
বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ৬% কম।         
                                                                                                                                        
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
     APA অ�যায়ী জা�য়াির ২০২০ মােস �রনউইক যে��র অ�া� �কা�ািনেত ইি�িনয়ািরং ��ািদ ১৫০ �ম.টন  
উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৮৭.৭০ �ম.টন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৫৮%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয ��  
উৎপাদন ৫৮৮.৫৫ �ম.টন। বাজার ও িচিনকেলর য�াংেশর চািহদার িভি�েত ইি�িনয়ািরং প�ািদ উৎপাদন করা হয়। গত  
বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৫৯২.১১ �ম.টন। বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১% কম।             
উৎপাদন �য়: 
     জা�য়াির ২০২০ মােস করেপােরশেনর অধীন� �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র উৎপাদন �য় ২১,৬৫৬.৬৩ ল�    
টাকা।  এ মােস APA অ�যায়ী উৎপাদন �েয়র ল��মা�া ৩৩,৩৬০.১৭ ল� টাকা। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন �য় ৪৪,২২১.১৭ ল� টাকা। গত বছর এ সমেয় উৎপাদন �য় ৩৫,৯৩০.৯১ ল� টাকার �লনায় ২৩% �বিশ।      
  
২। িব�য় (পিরমাণ):  
  িচিন:  

জা�য়াির ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৬৪১৮.২৫ �ম.টন িচিন িব�য় হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িচিন   
িব�েয়র পিরমাণ ৬৭,৮৪১.৫৫ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৩১,৬৩৮.১৮ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস 
��ত িব�য় গত বছেরর �লনায় ১১৪.৪৩% �বিশ।      
 �মালােসস: 

APA অ�যায়ী জা�য়াির ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৪৮৮.২৪৬ �ম.টন �মালােসস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত  
৬০৮৫.৮৪ �ম.টন �মালােসস িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১৩৬%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য় ৩২,৯৮৮.৩১ 
�ম.টন।   গত বছর এ সময় পয �� �মালােসস িব�য় িছল ১৯,৫২৮.০৬ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস ��ত িব�য় গত 
বছেরর  �লনায়  ৬৮.৯৩% �বিশ।      
 

ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন িলকার: 
APA অ�যায়ী জা�য়াির ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন  

িলকার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ৩৪০,৯৮৫.০০ �ফ িলটার িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৩৪%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময়  
পয �� িব�য় ২,৩৪৫,৭৩৭.০০ �ফ িলটার। গত বছর এসমেয় িব�য় িছল ২,৪২৭,৬৮১.৪২ �ফ িলটার। বত�মান বছের এ 
সমেয়  ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র �লনায় ৩.৩৮% কম ।        
 
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
        APA অ�যায়ী জা�য়াির ২০২০ মােস �রনউইক, যে��র অ�া� �কা�ািনেত ১৫০ �ম. টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ 
িব�য়  ল��মা�ার িবপরীেত ১৩৯.০৬ �ম. টন িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৯৩%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য়  
১,১৫৮.৪০   �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৫৬১.০৭ �ম.টন। বত�মান বছের এ সমেয় ��ত িব�য় গত বছেরর   
িব�েয়র �লনায় ১০৬.৪৬% �বিশ।      
 

িব�য়(��) : 
 

 জা�য়াির ২০২০ মােস করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ ৬,৪১৮.২৫ �ম. টন িচিন এবং অ�া� উৎপািদত   
প�ািদ  িব�য় বাবদ �মাট ৭৬০৪.৭৫ ল� টাকা পাওয়া িগয়ােছ যা APA অ�যায়ী এই মােসর িব�য় �ে�র ল��মা�া   
৯,৬৮১.৫৬  ল� টাকার ৭৯%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� �মাট িব�য় �� ৫৮,১২৭.৪৭ ল� টাকা যা িবগত  বছেরর 
একই সমেয় িব�য় �� ৩৭,৪৯৫.২৮ ল� টাকার ৫৫% �বিশ। প�িভি�ক ও কারখানািভি�ক িব�েয়র পিরসং�ান   ১১- 
১৬ ন�র ��ায় অ�ােন�ার-২/এ ও ২/িব �ত সং�� করা হেলা।   

  
 



 
৪ 

   
করেপােরশেনর মাসওয়ারী ��ত িবপণেনর এক� পিরসং�ান িনে� �দওয়া হেলা:   

 
 

মােসর নাম পে�র নাম ও এককসহ ��ত িবপণেনর  পিরমাণ 

  
িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 

(�ম.টন) 
ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল 
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং 
প� 

(�ম.টন) 
িনজ� 

উৎপািদত 
আমদািন�ত 

 �লাই ২০১৯ ৩,০৯৯.৭১  ৪,৫০০.৬০ ৩৩৬,৪১৬ ৬৪.৮৮ 
আগ� ২০১৯ ১২,৯৩৯.১৪ - ৩,৬৫৪.০০ ৩১৯,৪৭০ ৬৪.৬২ 
�সে��র ২০১৯ ১৫,৮৫৬.৮৯ - ৪,৩৩৮.৬৬ ৩৭৬,৫২৭ ২৩৪.০০  
অে�াবর ২০১৯    ২,৬৬০.১০ - ৫,০৭৫.৪১ ৩৪৭,৫৯৬ ৩৩৮.১৭ 

নেভ�র ২০১৯ ৬,৫৪৮.২৫ - ৪,৭৮৭.০৫ ৩০৩,৯২৩ ৬৪.২১ 
িডেস�র ২০১৯ ২০,৩১৯.২১ - ৪,৫৪৬.৭৭ ৩২০,৮২০ ২৫৩.৪৬ 
 জা�য়াির ২০২০  ৬,৪১৮.২৫ - ৬০৮৫.৮৪ ৩৪০,৯৮৫ ১৩৯.০৬ 
�ফ�য়াির ২০২০  - - - - - 
মাচ � ২০২০ - - - - - 
এি�ল ২০২০ - -  - - - 
�ম ২০২০ - - - - - 
�ন ২০২০ - - - - - 
�মাট :   ৬৭,৮৪১.৫৫  - ৩২,৯৮৮.৩১  ২,৩৪৫,৭৩৭.০০ ১,১৫৮.৪০  

   
৩। উৎপািদত ��ািদর ম�দ: 

 
জা�য়াির ২০২০ মােসর �শেষ  িচিনকলস�েহ ৫৪,২২০.৬৩ �ম.টন িচিন ম�দ রেয়েছ। গত বছর এই মােস িচিন    

ম�েদর পিরমাণ িছল ৭৪,৫১৬.৭৫ �ম.টন। আেলাচ� মাস পয �� িবিভ� িশ� কারখানায় উৎপািদত প�ািদ ও িচিনর ম�দ   
�� দ�ড়ায় ৩৮৭৫৯.২২ ল� টাকা যা গত বছেরর এ সমেয়র ম�দ �� ৪৬,৫৫৫.৫৫ ল� টাকার �লনায় ১৬.৭৫%  কম।         
কারখানািভি�ক ম�দ  িববরণী ১৭-১৮ নং ��ায় অ�ােন�ার ৩ এ সং�� করা হেলা।     
 
৪। উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ:   
 

জা�য়াির ২০২০  মােসর �শেষ করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ �� দ�ড়ায় 
১,৮৫৫.৮৬ ল� টাকা যা িবগত বছর এই মােসর �শেষ ম�দ �� ১,৭১০.৮৩ ল� টাকার �লনায় ৮% �বিশ।  উৎপাদন   
সহায়ক মালামােলর িববরণী ১৯-২১ ��ায় এেন�ার-৪ এ সং�� করা হেলা।   
   
৫। সরকাির �কাষাগাের �দান:   

  
 করেপােরশেনর সদর দ�র ও এর অধীন িশ� �িত�ানস�েহ হেত জা�য়াির ২০২০  মােস ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ   
৮২০.৩৯ ল� টাকা �দান করা হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ �মাট ৫,২৯৬.৩৫ ল�       
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করা হয়।       
  

                                                      ------------- 
 
 



 

 

 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 
িচিনিশ� ভবন, ৩ িদল�শা বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

�িচপ� 
 

   �িমক        িববরণ    ��া  

১।  �িত�ানস�েহর �কানা ১ 

২।  �ফ�য়াির ২০২০ মােসর স�ািদত কােয �র পয �ােলাচনা     ২-৪ 

 ৩। এক নজের কায ��ম ৫ 

৪। প�িভি�ক উৎপাদন ৬ 

৫। �ম ঘ�ার �বহার ৬ 

৬। উৎপাদন দ�তা ৭ 

৭। ক�চামাল ও য�াংেশর জ� �বেদিশক ��ার �বহার ৭ 

৮। একনজের উৎপাদন কায ��ম ৮ 

৯। কারখানািভি�ক উৎপাদন ৯-১০ 

১০। প�িভি�ক িব�য় ১১-১২ 

১১। কারখানািভি�ক িচিন ও িচটা�ড় িব�য় ১৩-১৬ 

১২। উৎপািদত পে�র ম�দ ১৭-১৮ 

১৩। উৎপাদন সহায়ক ও �ািকং মােলর ম�দ ১৯-২১ 

১৪। জনশি�, �বতন ও ম�ির   ২২ 

১৫। কারখানািভি�ক �� ও কর �দান ২৩ 

১৬। নগদ অেথ �র অব�া ২৪ 

১৭। ওভারটাইম, �ালািন ও িব��ৎ এবং িচিকৎসা খরেচর িববরণী ২৫ 

১৮। লাভ/(�লাকসান) িহসাব (�িভশনাল) ২৬ 

  



 
 
 

 
১ 

 
করেপােরশেনর িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ানস�েহর �কানা ও �টিলেফান ন�র 

 
 
 

সংি�� নাম �ণ � নাম �কানা �কাড 
ন�র 

�টিল
�ফান 
ন�র 

ফ�া� ন�র 
(বাংলা) (ইংেরিজ) 

পিচক PSM প�গড় িচিনকল িল. প�গড় ০৫৬৮ ৬১৩১৩ ৬১৩১৩ 

ঠািচক TSM ঠা�রগ�ও িচিনকল িল. ঠা�রগ�ও ০৫৬১ ৫২০৭৬ ৫৩৪২৩ 

�সিচক STSM �সতাবগ� িচিনকল িল. �সতাবগ�, িদনাজ�র ০৫৩২৫ ৭৩০০৩ ৭৩০০৩ 

রিচক RSM রং�র িচিনকল িল. মিহমাগ�, গাইবা�া  ০৩-৮৫১৬৫০-৪৬২ 

�ািচক SHSM �াম�র িচিনকল িল. �াম�র, রং�র ০৫২১ ৬২৩৮৭ ৬২৩৮৭ 

রািচক RJSM রাজশাহী িচিনকল িল. হিরয়ান, রাজশাহী ০৭২১ ৭৫০১৯১ ৭৫০৪৫০ 

উবিচক NBSM নথ �েব�ল িচিনকল িল. �গাপাল�র, নােটার ০৭৭২৫ ৭৫০২২ ৭৫০৯২ 

জিচক JSM জয়�রহাট িচিনকল িল. জয়�রহাট ০৫৭১ ৬২৩২০ ৬২৩৮৩ 

�ক� CAREW �ক� অ�া� �কাং িল. দশ �না, �য়াডা�া ০৭৬৩২ ৫১০১৭ ৫১০৬৪ 

�িচক KSM �ি�য়া িচিনকল িল. জগিত, �ি�য়া ০৭১ ৭৩০৪২ ৭৩৬২৭ 

�মািচক MKSM �মাবারকগ� িচিনকল িল. নলডা�া, িঝনাইদহ ০৪৫২৩ ৫৬২১৭ ৫৬০১৭ 

িজবািচক ZBSM িজলবাংলা িচিনকল িল. �দওয়ানগ�,জামাল�র ০৯৮২৩ ৭৫০০৮ ৭৫০০৮ 

ফিচক FSM ফিরদ�র িচিনকল িল. ম�খালী, ফিরদ�র ০৬৩১ ৮৯০৫৭ ৮৯০৫৭ 

নািচক NTSM নােটার িচিনকল িল. নােটার ০৭৭১ ৬২৩৭৭ ৬২৩২২ 

পাবিচক PBSM পাবনা িচিনকল িল. দা�িড়য়া, পাবনা ০৭৩২৬ ৬৩৪০০ ৬৩৮৪২ 

�রনউইক RJ&CO �রণউইক,যে��র অ�া� �কাং �ি�য়া ০৭১ ৬১৮৬৩ ৬২৪৩৩ 

িশিপং 
অিফস 

BSFIC, 
Shipping 
office 

িবএসএফআইিস,িশিপং 
অিফস,  
৬৮ আ�াবাদ বা/এ, 
চ��াম 

চ��াম ০৩১ ৭১০১৪৬ ৭১০১৪৬ 

 



২ 
 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 
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২০২০ সােলর �ফ�য়াির  মােসর কায �স�াদেনর পয �ােলাচনা     

 
১। ক) উৎপাদন: 
 
 APA অ�যায়ী বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর অধীন ১৫ � িচিনকেল ২০১৯-২০২০ মাড়াই �মৗ�েম 
১,৫৬৫,০০০ �ম.টন ই� মাড়াই কের ৮% িচিন আহরণ হাের ১২৫,০০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�া িনধ �ারণ করা  
হেয়েছ। করেপােরশেনর কারখানা�েলােত মাস-ওয়ারী প� উৎপাদেনর পিরসং�ান িন��প:   

 
মােসর নাম 

পে�র নাম ও এককসহ উৎপাদেনর পিরমাণ  
ম��  

 িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 
(�ম.টন) 

ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল  
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং প� 
(�ম.টন) 

�লাই ২০১৯ অেমৗ�ম অেমৗ�ম ৩৯০,৫৪৬.৫৮ ৭০.৩৪  
       আগ� ২০১৯ - - ৩০৬,২৪৯.০০ ৭৪.৭৪ 

�সে��র ২০১৯  - - ৩৮৯,২০৫.৩৩       ১০৩.৩৩ 

অে�াবর ২০১৯ - - ৫২৭,৪৬৭.০০ ১৩১.৪৮ 
নেভ�র ২০১৯ ৩,৭৩৩.০০ ২,২৮৪.৮০     ৩০০,৮৬২.৫৫        ৫৮.৫৪ 
িডেস�র ২০১৯ ১৯,৫০২.০০ ১১,২২৯.০৩ ৪,৩৬,৮০২.২৫ ৬২.৪২ 
জা�য়াির ২০২০ ৩৩,২৪৫.৫০ ১৯,১২১.৫০ ৪,৬৩৭৩৪.০৩ ৮৭.৭০ 
�ফ�য়াির ২০২০ ১৯,৪৬১.২০ ১৩,০৫১.১১ ৪,৭৫,০৮৭.৩৯ ৬২.৭৩ 
মাচ � ২০২০ - - - - 
এি�ল ২০২০ - - - - 
�ম ২০২০ - - - - 
 �ন ২০২০ - -  - 
 �মাট : ৭৫,৯৪১.৭০  ৪৫,৬৮৬.৪৪  ৩২,৮৯,৯৫৪.১৩ ৬৫১.২৮ 

  
খ) উৎপাদন (পিরমাণ): 
    
িচিন:     
        APA অ�যায়ী �ফ�য়াির ২০২০ মােস ১৫ � িচিনকেল ২৮,০৩১.০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত   
১৯,৪৬১.২০ �ম.টন িচিন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৬৯%। এ সময় পয �� উৎপাদন ৭৫,৯৪১.৫০ �ম. টন। গত বছর এ  
সময় পয �� উৎপাদন িছল ৬৬,২০৩.৬০ �ম.টন। বত�মান  বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১৫% �বিশ।               

   
�মালােসস:     
          APA অ�যায়ী �ফ�য়াির ২০২০ মােস ১৫ � িচিনকেল ১৩,৩১০.৬৪ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার 
িবপরীেত ১৩,০৫১.১১ �ম.টন �মালােসস উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৯৮% । এ সময় পয �� উৎপাদন ৪৫,৬৮৬.৪৪        
�ম. টন। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৪৩,৪৭১.২৯ �ম.টন । বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায়  
৫% �বিশ।      
 
 
 
 
 
 



 
     ৩ 

  
ি�িরট ও অ�ালেকাহল : 

APA অ�যায়ী �ফ�য়াির ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট ও অ�ালেকাহল 
উৎপাদন  ল��মা�ার িবপরীেত ৪,৭৫,০৮৭.৩৯ �ফ িলটার উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪৮%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় 
পয �� উৎপাদন ৩২,৮৯,৯৫৪.১৩ �ফ িলটার। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৩২,৩০,৫৮০.৬১ �ফ িলটার। বত�মান 
বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ২% �বিশ।         
                                                                                                                                        
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
     APA অ�যায়ী �ফ�য়াির ২০২০ মােস �রনউইক যে��র অ�া� �কা�ািনেত ইি�িনয়ািরং ��ািদ ১৫০ �ম.টন  
উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৬২.৭৩ �ম.টন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয ��  
উৎপাদন ৬৫১.২৮ �ম.টন। বাজার ও িচিনকেলর য�াংেশর চািহদার িভি�েত ইি�িনয়ািরং প�ািদ উৎপাদন করা হয়। গত  
বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৬৪৭.৬৪ �ম.টন। বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১% �বিশ।              
উৎপাদন �য়: 
     �ফ�য়াির ২০২০ মােস করেপােরশেনর অধীন� �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র উৎপাদন �য় ১৩,২৮৫.৬৫ ল�    
টাকা।  এ মােস APA অ�যায়ী উৎপাদন �েয়র ল��মা�া ২১,৮৫৬.৩৭ ল� টাকা। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন �য় ৫৭,৫০৬.৮২ ল� টাকা। গত বছর এ সমেয় উৎপাদন �য় ৪৫,৯৮১.৯৪ ল� টাকার �লনায় ২৫% �বিশ।      
  
২। িব�য় (পিরমাণ):  
  িচিন:  

�ফ�য়াির ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৫৮৬৮.৯১ �ম.টন িচিন িব�য় হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িচিন   
িব�েয়র পিরমাণ ৭৩,৭১০.৪৬ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৩৮,৯৭৪.৫৩ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস 
��ত িব�য় গত বছেরর �লনায় ৮৯.১২% �বিশ।      
 �মালােসস: 

APA অ�যায়ী �ফ�য়াির  ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৪৮৮.২৪৬ �ম.টন �মালােসস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত  
৫০৩৭.৮৫ �ম.টন �মালােসস িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১১২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য় ৩৮,০২৬.১৬ 
�ম.টন।   গত বছর এ সময় পয �� �মালােসস িব�য় িছল ২২,৫১৩.৫২ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস ��ত িব�য় গত 
বছেরর  �লনায়  ৬৮.৯০% �বিশ।      
 

ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন িলকার: 
APA অ�যায়ী �ফ�য়াির ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন  

িলকার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ৩,১৮,৪৩৮.০০ �ফ িলটার িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৩২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময়  
পয �� িব�য় ২৬,৬৪,১৭৫.০০ �ফ িলটার। গত বছর এসমেয় িব�য় িছল ২৭,৫০,৮৭৮.৬০ �ফ িলটার। বত�মান বছের এ 
সমেয়  ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র �লনায় ৩.১৫% কম ।        
 
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
        APA অ�যায়ী �ফ�য়াির ২০২০ মােস �রনউইক, যে��র অ�া� �কা�ািনেত ১৫০ �ম. টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ 
িব�য়  ল��মা�ার িবপরীেত ৪২.৮৮ �ম. টন িব�য় হয় যা ল��মা�ার ২৯%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য়  
১,২০১.২৮ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৫৭৬.৫৪ �ম.টন। বত�মান বছের এ সমেয় ��ত িব�য় গত বছেরর   
িব�েয়র �লনায় ১০৮.৩৬% �বিশ।      
 

িব�য়(��) : 
 

 �ফ�য়াির ২০২০ মােস করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ ৫,৮৬৮.৯১ �ম. টন িচিন এবং অ�া� উৎপািদত   
প�ািদ  িব�য় বাবদ �মাট ৬,৬৫০.৭০ ল� টাকা পাওয়া িগয়ােছ যা APA অ�যায়ী এই মােসর িব�য় �ে�র ল��মা�া   
৯,১৮১.৭৪  ল� টাকার ৭২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� �মাট িব�য় �� ৬৪,৭৭০.২৩ ল� টাকা যা িবগত বছেরর 
একই সমেয় িব�য় �� ৪৩,৫৯৯.৩০ ল� টাকার ৪৯% �বিশ। প�িভি�ক ও কারখানািভি�ক িব�েয়র পিরসং�ান   ১১- 
১৬ ন�র ��ায় অ�ােন�ার-২/এ ও ২/িব �ত সং�� করা হেলা।   

  
 



 
৪ 

   
করেপােরশেনর মাসওয়ারী ��ত িবপণেনর এক� পিরসং�ান িনে� �দওয়া হেলা:   

 
 

মােসর নাম পে�র নাম ও এককসহ ��ত িবপণেনর  পিরমাণ 

  
িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 

(�ম.টন) 
ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল 
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং 
প� 

(�ম.টন) 
িনজ� 

উৎপািদত 
আমদািন�ত 

 �লাই ২০১৯ ৩,০৯৯.৭১  ৪,৫০০.৬০ ৩৩৬,৪১৬ ৬৪.৮৮ 
আগ� ২০১৯ ১২,৯৩৯.১৪ - ৩,৬৫৪.০০ ৩১৯,৪৭০ ৬৪.৬২ 
�সে��র ২০১৯ ১৫,৮৫৬.৮৯ - ৪,৩৩৮.৬৬ ৩৭৬,৫২৭ ২৩৪.০০  
অে�াবর ২০১৯    ২,৬৬০.১০ - ৫,০৭৫.৪১ ৩৪৭,৫৯৬ ৩৩৮.১৭ 

নেভ�র ২০১৯ ৬,৫৪৮.২৫ - ৪,৭৮৭.০৫ ৩০৩,৯২৩ ৬৪.২১ 
িডেস�র ২০১৯ ২০,৩১৯.২১ - ৪,৫৪৬.৭৭ ৩২০,৮২০ ২৫৩.৪৬ 
 জা�য়াির ২০২০  ৬,৪১৮.২৫ - ৬০৮৫.৮৪ ৩৪০,৯৮৫ ১৩৯.০৬ 
�ফ�য়াির ২০২০  ৫,৮৬৮.৯১ - ৫,০৩৭.৮৫ ৩,১৮,৪৩৮ ৪২.৮৮ 
মাচ � ২০২০ - - - - - 
এি�ল ২০২০ - -  - - - 
�ম ২০২০ - - - - - 
�ন ২০২০ - - - - - 
�মাট :   ৭৩,৭১০.৪৬  - ৩৮,০২৬.১৬ ২৬,৬৪,১৭৫.০০ ১,২০১.২৮ 

   
৩। উৎপািদত ��ািদর ম�দ: 

 
�ফ�য়াির ২০২০ মােসর �শেষ  িচিনকলস�েহ ৬৭,৮১২.০৩ �ম.টন িচিন ম�দ রেয়েছ। গত বছর এই মােস িচিন    

ম�েদর পিরমাণ িছল ৮০,৯৩৭.৯০ �ম.টন। আেলাচ� মাস পয �� িবিভ� িশ� কারখানায় উৎপািদত প�ািদ ও িচিনর ম�দ   
�� দ�ড়ায় ৪৭,৬৪৯.৮৯ ল� টাকা যা গত বছেরর এ সমেয়র ম�দ �� ৫০,১১০.৮৮ ল� টাকার �লনায় ৫% কম।         
কারখানািভি�ক ম�দ  িববরণী ১৭-১৮ নং ��ায় অ�ােন�ার ৩ এ সং�� করা হেলা।     
 
৪। উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ:   
 

�ফ�য়াির ২০২০  মােসর �শেষ করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ �� দ�ড়ায় 
১,৬৬৭.১৫ ল� টাকা যা িবগত বছর এই মােসর �শেষ ম�দ �� ১,৮৮১.৮৯ ল� টাকার �লনায় ১১% কম।  উৎপাদন   
সহায়ক মালামােলর িববরণী ১৯-২১ ��ায় এেন�ার-৪ এ সং�� করা হেলা।   
   
৫। সরকাির �কাষাগাের �দান:   

  
 করেপােরশেনর সদর দ�র ও এর অধীন িশ� �িত�ানস�েহ হেত �ফ�য়াির ২০২০  মােস ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ   
৮৪৪.২৮ ল� টাকা �দান করা হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ �মাট ৬,১৪০.৬৩ ল�       
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করা হয়।       
  

                                                      ------------- 
 
 



 

 

 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 
িচিনিশ� ভবন, ৩ িদল�শা বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

�িচপ� 
 

�িমক 
ন�র 

       িববরণ ��া 

ন�র  

১।  �িত�ানস�েহর �কানা ১ 

২।  মাচ � ২০২০ মােসর স�ািদত কােয �র পয �ােলাচনা     ২-৪ 

 ৩। এক নজের কায ��ম ৫ 

৪। প�িভি�ক উৎপাদন ৬ 

৫। �ম ঘ�ার �বহার ৬ 

৬। উৎপাদন দ�তা ৭ 

৭। ক�চামাল ও য�াংেশর জ� �বেদিশক ��ার �বহার ৭ 

৮। এক নজের উৎপাদন কায ��ম ৮ 

৯। কারখানািভি�ক উৎপাদন ৯-১০ 

১০। প�িভি�ক িব�য় ১১-১২ 

১১। কারখানািভি�ক িচিন ও িচটা�ড় িব�য় ১৩-১৬ 

১২। উৎপািদত পে�র ম�দ ১৭-১৮ 

১৩। উৎপাদন সহায়ক ও �ািকং মােলর ম�দ ১৯-২১ 

১৪। জনশি�, �বতন ও ম�ির   ২২ 

১৫। কারখানািভি�ক �� ও কর �দান ২৩ 

১৬। নগদ অেথ �র অব�া ২৪ 

১৭। ওভারটাইম, �ালািন ও িব��ৎ এবং িচিকৎসা খরেচর িববরণী ২৫ 

১৮। লাভ/(�লাকসান) িহসাব (�িভশনাল) ২৬ 

  



 
 
 

 
১ 

 
করেপােরশেনর িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ানস�েহর �কানা ও �টিলেফান ন�র 

 
 
 

সংি�� নাম �ণ � নাম �কানা �কাড 
ন�র 

�টিল
�ফান 
ন�র 

ফ�া� ন�র 
(বাংলা) (ইংেরিজ) 

পিচক PSM প�গড় িচিনকল িল. প�গড় ০৫৬৮ ৬১৩১৩ ৬১৩১৩ 

ঠািচক TSM ঠা�রগ�ও িচিনকল িল. ঠা�রগ�ও ০৫৬১ ৫২০৭৬ ৫৩৪২৩ 

�সিচক STSM �সতাবগ� িচিনকল িল. �সতাবগ�, িদনাজ�র ০৫৩২৫ ৭৩০০৩ ৭৩০০৩ 

রিচক RSM রং�র িচিনকল িল. মিহমাগ�, গাইবা�া  ০৩-৮৫১৬৫০-৪৬২ 

�ািচক SHSM �াম�র িচিনকল িল. �াম�র, রং�র ০৫২১ ৬২৩৮৭ ৬২৩৮৭ 

রািচক RJSM রাজশাহী িচিনকল িল. হিরয়ান, রাজশাহী ০৭২১ ৭৫০১৯১ ৭৫০৪৫০ 

উবিচক NBSM নথ �েব�ল িচিনকল িল. �গাপাল�র, নােটার ০৭৭২৫ ৭৫০২২ ৭৫০৯২ 

জিচক JSM জয়�রহাট িচিনকল িল. জয়�রহাট ০৫৭১ ৬২৩২০ ৬২৩৮৩ 

�ক� CAREW �ক� অ�া� �কাং িল. দশ �না, �য়াডা�া ০৭৬৩২ ৫১০১৭ ৫১০৬৪ 

�িচক KSM �ি�য়া িচিনকল িল. জগিত, �ি�য়া ০৭১ ৭৩০৪২ ৭৩৬২৭ 

�মািচক MKSM �মাবারকগ� িচিনকল িল. নলডা�া, িঝনাইদহ ০৪৫২৩ ৫৬২১৭ ৫৬০১৭ 

িজবািচক ZBSM িজলবাংলা িচিনকল িল. �দওয়ানগ�,জামাল�র ০৯৮২৩ ৭৫০০৮ ৭৫০০৮ 

ফিচক FSM ফিরদ�র িচিনকল িল. ম�খালী, ফিরদ�র ০৬৩১ ৮৯০৫৭ ৮৯০৫৭ 

নািচক NTSM নােটার িচিনকল িল. নােটার ০৭৭১ ৬২৩৭৭ ৬২৩২২ 

পাবিচক PBSM পাবনা িচিনকল িল. দা�িড়য়া, পাবনা ০৭৩২৬ ৬৩৪০০ ৬৩৮৪২ 

�রনউইক RJ&CO �রণউইক,যে��র অ�া� �কাং �ি�য়া ০৭১ ৬১৮৬৩ ৬২৪৩৩ 

িশিপং 
অিফস 

BSFIC, 
Shipping 
office 

িবএসএফআইিস,িশিপং 
অিফস,  
৬৮ আ�াবাদ বা/এ, 
চ��াম 

চ��াম ০৩১ ৭১০১৪৬ ৭১০১৪৬ 

 



২ 
 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 
িচিনিশ� ভবন, ৩  িদল�শা বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১০০০  

২০২০ সােলর মাচ �  মােসর কায �স�াদেনর পয �ােলাচনা     
 
১। ক) উৎপাদন: 
 
 APA অ�যায়ী বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর অধীন ১৫ � িচিনকেল ২০১৯-২০২০ মাড়াই �মৗ�েম 
১,৫৬৫,০০০ �ম.টন ই� মাড়াই কের ৮% িচিন আহরণ হাের ১২৫,০০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�া িনধ �ারণ করা  
হেয়েছ। করেপােরশেনর কারখানা�েলােত মাস-ওয়ারী প� উৎপাদেনর পিরসং�ান িন��প:   

 
মােসর নাম 

পে�র নাম ও এককসহ উৎপাদেনর পিরমাণ  
ম��  

 িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 
(�ম.টন) 

ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল  
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং প� 
(�ম.টন) 

�লাই ২০১৯ অেমৗ�ম অেমৗ�ম ৩৯০,৫৪৬.৫৮ ৭০.৩৪  
       আগ� ২০১৯ - - ৩০৬,২৪৯.০০ ৭৪.৭৪ 

�সে��র ২০১৯  - - ৩৮৯,২০৫.৩৩       ১০৩.৩৩ 

অে�াবর ২০১৯ - - ৫২৭,৪৬৭.০০ ১৩১.৪৮ 
নেভ�র ২০১৯ ৩,৭৩৩.০০ ২,২৮৪.৮০     ৩০০,৮৬২.৫৫        ৫৮.৫৪ 
িডেস�র ২০১৯ ১৯,৫০২.০০ ১১,২২৯.০৩ ৪,৩৬,৮০২.২৫ ৬২.৪২ 
জা�য়াির ২০২০ ৩৩,২৪৫.৫০ ১৯,১২১.৫০ ৪,৬৩৭৩৪.০৩ ৮৭.৭০ 
�ফ�য়াির ২০২০ ১৯,৪৬১.২০ ১৩,০৫১.১১ ৪,৭৫,০৮৭.৩৯ ৬২.৭৩ 
মাচ � ২০২০ ৫,৬০৯.৭০ ৪,৭৮৪.৮০ ৪,১০,৫৫৮.৭৮ ৫৯.৬৩ 
এি�ল ২০২০ - - - - 
�ম ২০২০ - - - - 
 �ন ২০২০ - -  - 
 �মাট : ৮১,৫৫১.৪০  ৫০,৪৭১.২৪ ৩৭,০০,৫১২.৯১ ৭১০.৯১ 

  
খ) উৎপাদন (পিরমাণ): 
    
িচিন:     
         APA অ�যায়ী মাচ � ২০২০ মােস ০৫� (নথ �েব�ল, �ক� অ�া� �কা�ানী, �মাবারকগ�, িজলবাংলা, নােটার) 
িচিনকেল ৭,৭৩৫.০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৫,৬০৯.৭০ �ম.টন িচিন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার 
৭৩%। এ সময় পয �� উৎপাদন ৮১,৫৫১.৪০ �ম. টন। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৬৮,৯৫২.১০ �ম.টন। বত�মান  
বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১৮% �বিশ।               

   
�মালােসস:     
          APA অ�যায়ী মাচ � ২০২০ মােস ০৫� (নথ �েব�ল, �ক� অ�া� �কা�ানী, �মাবারকগ�, িজলবাংলা, নােটার) 
িচিনকেল ৩,৪০৪.৬১ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৪,৭৮৪.৮০ �ম.টন �মালােসস উৎপািদত হয় যা 
ল��মা�ার ১৪১% । এ সময় পয �� উৎপাদন ৫০,৪৭১.২৪ �ম. টন।গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৪৭,০২১.৪২ �ম.টন । 
বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায়  ৭% �বিশ।      
 
 
 
 
 



 
 

     ৩ 
  
ি�িরট ও অ�ালেকাহল : 

APA অ�যায়ী মাচ � ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট ও অ�ালেকাহল উৎপাদন  
ল��মা�ার িবপরীেত ৪,১০৫৫৮.৭৮ �ফ িলটার উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪১%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন ৩৭,০০,৫১২.৯১ �ফ িলটার। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৩৫,৯৫,২০৭.৯৩ �ফ িলটার। বত�মান বছেরর 
��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ৩% �বিশ।         
                                                                                                                                        
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
     APA অ�যায়ী মাচ �  ২০২০ মােস �রনউইক যে��র অ�া� �কা�ািনেত ইি�িনয়ািরং ��ািদ ১৫০ �ম.টন উৎপাদন 
ল��মা�ার িবপরীেত ৫৯.৬৩ �ম.টন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪০%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� উৎপাদন 
৭১০.৯১ �ম.টন। বাজার ও িচিনকেলর য�াংেশর চািহদার িভি�েত ইি�িনয়ািরং প�ািদ উৎপাদন করা হয়। গত  বছর এ 
সময় পয �� উৎপাদন িছল ৭২৫.১৪ �ম.টন। বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ২% কম।              
উৎপাদন �য়: 
     মাচ � ২০২০ মােস করেপােরশেনর অধীন� �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র উৎপাদন �য় ৪,৯৯৮.০৯ ল� টাকা।  এ 
মােস APA অ�যায়ী উৎপাদন �েয়র ল��মা�া ৯,৬৭৮.৭৭ ল� টাকা। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� উৎপাদন �য় 
৬২,৫০৪.৯১ ল� টাকা। গত বছর এ সমেয় উৎপাদন �য় ৪৮,৮৯৮.৯৪ ল� টাকার �লনায় ২৮% �বিশ।      
  
২। িব�য় (পিরমাণ):  
  িচিন:  

মাচ � ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৬,১১০.১৫ �ম.টন িচিন িব�য় হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িচিন   
িব�েয়র পিরমাণ ৭৯,৮২০.৬১ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৪৬,৪৩৪.০৩ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস 
��ত িব�য় গত বছেরর �লনায় ৭১.৯০% �বিশ।      
 �মালােসস: 

APA অ�যায়ী মাচ � ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৪৮৮.২৪৬ �ম.টন �মালােসস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত  
৫১৫৪.৪৩ �ম.টন �মালােসস িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১১৫%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য় ৪৩,১৮০.৫৯ �ম.টন। 
গত বছর এ সময় পয �� �মালােসস িব�য় িছল ২৬,১৪৭.৯৬ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস ��ত িব�য় গত বছেরর  
�লনায়  ৬৫.১৪% �বিশ।      
 

ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন িলকার: 
APA অ�যায়ী মাচ � ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন  

িলকার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ৩,৬২,৩৭৬.০০ �ফ িলটার িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৩৬%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময়  
পয �� িব�য় ৩০,২৬,৫৫২.০০ �ফ িলটার। গত বছর এসমেয় িব�য় িছল ৩০,৯২,৮০৯.২৯ �ফ িলটার। বত�মান বছের এ 
সমেয়  ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র �লনায় ২.১৪% কম ।        
 
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
        APA অ�যায়ী মাচ � ২০২০ মােস �রনউইক, যে��র অ�া� �কা�ািনেত ১৫০ �ম. টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ িব�য়  
ল��মা�ার িবপরীেত ১১০.১০ �ম. টন িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৭৩%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য়  ১,৩১১.৩৮ 
�ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৫৮৭.৫০ �ম.টন। বত�মান বছের এ সমেয় ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র 
�লনায় ১২৩.২১% �বিশ।      
 

িব�য়(��) : 
 

 মাচ � ২০২০ মােস করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ ৬১১০.১৫ �ম. টন িচিন এবং অ�া� উৎপািদত প�ািদ  
িব�য় বাবদ �মাট ৭,৩৯৪.৫৪ ল� টাকা পাওয়া িগয়ােছ যা APA অ�যায়ী এই মােসর িব�য় �ে�র ল��মা�া   ৯,৩৯২.১৪  
ল� টাকার ৭৯%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� �মাট িব�য় �� ৭২,১৬৪.৭৭ ল� টাকা যা িবগত বছেরর একই সমেয় 
িব�য় �� ৪৯,৯৪৬.২০ ল� টাকার ৪৪% �বিশ। প�িভি�ক ও কারখানািভি�ক িব�েয়র পিরসং�ান ১১- ১৬ ন�র ��ায় 
অ�ােন�ার-২/এ ও ২/িব �ত সং�� করা হেলা।   

  



 
 
৪ 

   
করেপােরশেনর মাসওয়ারী ��ত িবপণেনর এক� পিরসং�ান িনে� �দওয়া হেলা:   

 
 

মােসর নাম পে�র নাম ও এককসহ ��ত িবপণেনর  পিরমাণ 

  
িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 

(�ম.টন) 
ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল 
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং 
প� 

(�ম.টন) 
িনজ� 

উৎপািদত 
আমদািন�ত 

 �লাই ২০১৯ ৩,০৯৯.৭১  ৪,৫০০.৬০ ৩৩৬,৪১৬ ৬৪.৮৮ 
আগ� ২০১৯ ১২,৯৩৯.১৪ - ৩,৬৫৪.০০ ৩১৯,৪৭০ ৬৪.৬২ 
�সে��র ২০১৯ ১৫,৮৫৬.৮৯ - ৪,৩৩৮.৬৬ ৩৭৬,৫২৭ ২৩৪.০০  
অে�াবর ২০১৯    ২,৬৬০.১০ - ৫,০৭৫.৪১ ৩৪৭,৫৯৬ ৩৩৮.১৭ 

নেভ�র ২০১৯ ৬,৫৪৮.২৫ - ৪,৭৮৭.০৫ ৩০৩,৯২৩ ৬৪.২১ 
িডেস�র ২০১৯ ২০,৩১৯.২১ - ৪,৫৪৬.৭৭ ৩২০,৮২০ ২৫৩.৪৬ 
 জা�য়াির ২০২০  ৬,৪১৮.২৫ - ৬০৮৫.৮৪ ৩৪০,৯৮৫ ১৩৯.০৬ 
�ফ�য়াির ২০২০  ৫,৮৬৮.৯১ - ৫,০৩৭.৮৫ ৩,১৮,৪৩৮ ৪২.৮৮ 
মাচ � ২০২০ ৬১১০.১৫ - ৫১৫৪.৪৩ ৩,৬২,৩৭৬ ১১০.১০ 
এি�ল ২০২০ - -  - - - 
�ম ২০২০ - - - - - 
�ন ২০২০ - - - - - 
�মাট :   ৭৯,৮২০.৬১  - ৪৩,১৮০.৫৯ ৩০,২৬,৫৫২.০০ ১,৩১১.৩৮ 

   
৩। উৎপািদত ��ািদর ম�দ: 

 
মাচ � ২০২০ মােসর �শেষ িচিনকলস�েহ ৬৭,৩০৮.৫৮ �ম.টন িচিন ম�দ রেয়েছ। গত বছর এই মােস িচিন    

ম�েদর পিরমাণ িছল ৭৮,৮৪৯.৭০ �ম.টন। আেলাচ� মাস পয �� িবিভ� িশ� কারখানায় উৎপািদত প�ািদ ও িচিনর ম�দ   
�� দ�ড়ায় ৪৭,৮০৭.৮৮ ল� টাকা যা গত বছেরর এ সমেয়র ম�দ �� ৪৯,১৭২.৯২ ল� টাকার �লনায় ৩% কম।         
কারখানািভি�ক ম�দ  িববরণী ১৭-১৮ নং ��ায় অ�ােন�ার ৩ এ সং�� করা হেলা।     
 
৪। উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ:   
 

মাচ � ২০২০ মােসর �শেষ করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ �� দ�ড়ায় 
১,৪৬৯.২৩ ল� টাকা যা িবগত বছর এই মােসর �শেষ ম�দ �� ১,৭৩৮.২৩ ল� টাকার �লনায় ১৫% কম। উৎপাদন   
সহায়ক মালামােলর িববরণী ১৯-২১ ��ায় এেন�ার-৪ এ সং�� করা হেলা।   
   
৫। সরকাির �কাষাগাের �দান:   

  
 করেপােরশেনর সদর দ�র ও এর অধীন িশ� �িত�ানস�েহ হেত মাচ � ২০২০  মােস ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ   
৮৬০.১১ ল� টাকা �দান করা হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ �মাট ৭০০০.৭৪ ল�       
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করা হয়।       
  

                                                      ------------- 
 
 



 

 

 
বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 

িচিনিশ� ভবন, ৩ িদল�শা বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

�িচপ� 
 

   �িমক        িববরণ    ��া  

১। �িত�ানস�েহর �কানা ১ 

২। এি�ল ২০২০ মােসর স�ািদত কােয �র পয �ােলাচনা     ২-৪ 

 ৩। একনজের কায ��ম ৫ 

৪। প�িভি�ক উৎপাদন ৬ 

৫। �ম ঘ�ার �বহার ৬ 

৬। উৎপাদন দ�তা ৭ 

৭। ক�চামাল ও য�াংেশর জ� �বেদিশক ��ার �বহার ৭ 

৮। একনজের উৎপাদন কায ��ম ৮ 

৯। কারখানািভি�ক উৎপাদন ৯-১০ 

১০। প�িভি�ক িব�য় ১১-১২ 

১১। কারখানািভি�ক িচিন ও িচটা�ড় িব�য় ১৩-১৬ 

১২। উৎপািদত পে�র ম�দ ১৭-১৮ 

১৩। উৎপাদন সহায়ক ও �ািকং মােলর ম�দ ১৯-২১ 

১৪। জনশি�, �বতন ও ম�ির   ২২ 

১৫। কারখানািভি�ক �� ও কর �দান ২৩ 

১৬। নগদ অেথ �র অব�া ২৪ 

১৭। ওভারটাইম, �ালািন ও িব��ৎ এবং িচিকৎসা খরেচর িববরণী ২৫ 

১৮। লাভ/(�লাকসান) িহসাব (�িভশনাল) ২৬ 

  



 
 
 

 
১ 

 
করেপােরশেনর িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ানস�েহর �কানা ও �টিলেফান ন�র 

 
 
 

সংি�� নাম �ণ � নাম �কানা �কাড 
ন�র 

�টিল
�ফান 
ন�র 

ফ�া� ন�র 
(বাংলা) (ইংেরিজ) 

পিচক PSM প�গড় িচিনকল িল. প�গড় ০৫৬৮ ৬১৩১৩ ৬১৩১৩ 

ঠািচক TSM ঠা�রগ�ও িচিনকল িল. ঠা�রগ�ও ০৫৬১ ৫২০৭৬ ৫৩৪২৩ 

�সিচক STSM �সতাবগ� িচিনকল িল. �সতাবগ�, িদনাজ�র ০৫৩২৫ ৭৩০০৩ ৭৩০০৩ 

রিচক RSM রং�র িচিনকল িল. মিহমাগ�, গাইবা�া  ০৩-৮৫১৬৫০-৪৬২ 

�ািচক SHSM �াম�র িচিনকল িল. �াম�র, রং�র ০৫২১ ৬২৩৮৭ ৬২৩৮৭ 

রািচক RJSM রাজশাহী িচিনকল িল. হিরয়ান, রাজশাহী ০৭২১ ৭৫০১৯১ ৭৫০৪৫০ 

উবিচক NBSM নথ �েব�ল িচিনকল িল. �গাপাল�র, নােটার ০৭৭২৫ ৭৫০২২ ৭৫০৯২ 

জিচক JSM জয়�রহাট িচিনকল িল. জয়�রহাট ০৫৭১ ৬২৩২০ ৬২৩৮৩ 

�ক� CAREW �ক� অ�া� �কাং িল. দশ �না, �য়াডা�া ০৭৬৩২ ৫১০১৭ ৫১০৬৪ 

�িচক KSM �ি�য়া িচিনকল িল. জগিত, �ি�য়া ০৭১ ৭৩০৪২ ৭৩৬২৭ 

�মািচক MKSM �মাবারকগ� িচিনকল িল. নলডা�া, িঝনাইদহ ০৪৫২৩ ৫৬২১৭ ৫৬০১৭ 

িজবািচক ZBSM িজলবাংলা িচিনকল িল. �দওয়ানগ�,জামাল�র ০৯৮২৩ ৭৫০০৮ ৭৫০০৮ 

ফিচক FSM ফিরদ�র িচিনকল িল. ম�খালী, ফিরদ�র ০৬৩১ ৮৯০৫৭ ৮৯০৫৭ 

নািচক NTSM নােটার িচিনকল িল. নােটার ০৭৭১ ৬২৩৭৭ ৬২৩২২ 

পাবিচক PBSM পাবনা িচিনকল িল. দা�িড়য়া, পাবনা ০৭৩২৬ ৬৩৪০০ ৬৩৮৪২ 

�রনউইক RJ&CO �রণউইক,যে��র অ�া� �কাং �ি�য়া ০৭১ ৬১৮৬৩ ৬২৪৩৩ 

িশিপং 
অিফস 

BSFIC, 
Shipping 
office 

িবএসএফআইিস,িশিপং 
অিফস,  
৬৮ আ�াবাদ বা/এ, 
চ��াম 

চ��াম ০৩১ ৭১০১৪৬ ৭১০১৪৬ 
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বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 
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২০২০ সােলর এি�ল মােসর কায �স�াদেনর পয �ােলাচনা     
 
১। ক) উৎপাদন: 
 
 APA অ�যায়ী বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর অধীন ১৫ � িচিনকেল ২০১৯-২০২০ মাড়াই �মৗ�েম 
১,৫৬৫,০০০ �ম.টন ই� মাড়াই কের ৮% িচিন আহরণ হাের ১২৫,০০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�া িনধ �ারণ করা  
হেয়েছ। করেপােরশেনর কারখানা�েলােত মাস-ওয়ারী প� উৎপাদেনর পিরসং�ান িন��প:   

 
মােসর নাম 

পে�র নাম ও এককসহ উৎপাদেনর পিরমাণ  
ম��  

 িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 
(�ম.টন) 

ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল  
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং প� 
(�ম.টন) 

�লাই ২০১৯ অেমৗ�ম অেমৗ�ম ৩৯০,৫৪৬.৫৮ ৭০.৩৪  
       আগ� ২০১৯ - - ৩০৬,২৪৯.০০ ৭৪.৭৪ 

�সে��র ২০১৯  - - ৩৮৯,২০৫.৩৩       ১০৩.৩৩ 
অে�াবর ২০১৯ - - ৫২৭,৪৬৭.০০ ১৩১.৪৮ 
নেভ�র ২০১৯ ৩,৭৩৩.০০ ২,২৮৪.৮০     ৩০০,৮৬২.৫৫        ৫৮.৫৪ 
িডেস�র ২০১৯ ১৯,৫০২.০০ ১১,২২৯.০৩ ৪,৩৬,৮০২.২৫ ৬২.৪২ 
জা�য়াির ২০২০ ৩৩,২৪৫.৫০ ১৯,১২১.৫০ ৪,৬৩৭৩৪.০৩ ৮৭.৭০ 
�ফ�য়াির ২০২০ ১৯,৪৬১.২০ ১৩,০৫১.১১ ৪,৭৫,০৮৭.৩৯ ৬২.৭৩ 
মাচ � ২০২০ ৫,৪৭১.০০ ৪,৭৮৪.৮০ ৪,১০,৫৫৮.৭৮ ৫৯.৬৩ 
এি�ল ২০২০ ৭২৭.৭৫ ১৪৬৯.৮৩ ১,৮৭,১৬৬.৫২ ২৪.৮৫ 
�ম ২০২০ - - - - 
 �ন ২০২০ - -  - 
 �মাট : ৮২,১৪০.৪৫ ৫১,৯৪১.০৮ ৩৮,৮৭,৬৭৯.৪৩ ৭৩৫.৭৬ 

  
খ) উৎপাদন (পিরমাণ): 
    
িচিন:     
         APA অ�যায়ী এি�ল ২০২০ মােস িচিনকেল ৪,১৬৭.০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৭২৭.৭৫ �ম.টন 
িচিন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ১৭%। এ সময় পয �� উৎপাদন ৮২,২৭৯.১৫ �ম. টন। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন 
িছল ৬৮,৯৫২.১০ �ম.টন। বত�মান  বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১৯% �বিশ।               

   
�মালােসস:     
          APA অ�যায়ী এি�ল ২০২০ মােস িচিনকেল ১,৮৭০.৩৬ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত 
১,৪৬৯.৮৩ �ম.টন �মালােসস উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৭৯% । এ সময় পয �� উৎপাদন ৫১,৯৪১.০৮ �ম. টন। গত বছর 
এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৪৭,০২১.৪২ �ম.টন । বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায়  ১০% �বিশ।      
 
 
 
 
 
 
 



     ৩ 
  
ি�িরট ও অ�ালেকাহল : 

APA অ�যায়ী এি�ল ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট ও অ�ালেকাহল উৎপাদন  
ল��মা�ার িবপরীেত ১,৮৭,১৬৬.৫২ �ফ িলটার উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ১৯%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন ৩৮,৮৭,৬৭৯.৪৩ �ফ িলটার। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৪০,৩২,৯৭২.৭৯ �ফ িলটার। বত�মান বছেরর 
��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ৪% কম।       
                                                                                                                                        
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
     APA অ�যায়ী এি�ল ২০২০ মােস �রনউইক যে��র অ�া� �কা�ািনেত ইি�িনয়ািরং ��ািদ ১৫০ �ম.টন উৎপাদন 
ল��মা�ার িবপরীেত ২৪.৮৫ �ম.টন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ১৭%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� উৎপাদন 
৭৩৫.৭৬ �ম.টন। বাজার ও িচিনকেলর য�াংেশর চািহদার িভি�েত ইি�িনয়ািরং প�ািদ উৎপাদন করা হয়। গত  বছর এ 
সময় পয �� উৎপাদন িছল ৮০৪.১৬ �ম.টন। বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ৯% কম।              
উৎপাদন �য়: 
     এি�ল ২০২০ মােস করেপােরশেনর অধীন �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র উৎপাদন �য় ১,০৫৯.৪৭ ল� টাকা।  এ 
মােস APA অ�যায়ী উৎপাদন �েয়র ল��মা�া ৭,৫৩৭.৯৭ ল� টাকা। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� উৎপাদন �য় 
৬৩,৫৬৪.৩৮ ল� টাকা। গত বছর এ সমেয় উৎপাদন �য় ৫০৪২০.০৪ ল� টাকার �লনায় ২৬% �বিশ।      
  
২। িব�য় (পিরমাণ):  
  িচিন:  

এি�ল ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৬৪৬.২৫ �ম.টন িচিন িব�য় হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িচিন   
িব�েয়র পিরমাণ ৮৪,৪৬৫.৮৬ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৪৯,৯৫৪.২৩ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস 
��ত িব�য় গত বছেরর �লনায় ৬৯.০৯% �বিশ।      
 �মালােসস: 

APA অ�যায়ী এি�ল ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৪৮৮.২৪৬ �ম.টন �মালােসস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত  
৪,৭৩৪.৫৯ �ম.টন �মালােসস িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১০৫%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য় ৪৭,৯১৫.১৮ �ম.টন। 
গত বছর এ সময় পয �� �মালােসস িব�য় িছল ৩০,৫১৯.৭০ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস ��ত িব�য় গত বছেরর  
�লনায়  ৫৭% �বিশ।      
 

ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন িলকার: 
APA অ�যায়ী এি�ল ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন  

িলকার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ৫৯,৫৭০.০০ �ফ িলটার িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৬%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময়  
পয �� িব�য় ৩০,৮৬,১২২.০০ �ফ িলটার। গত বছর এসমেয় িব�য় িছল ৩৪,০০,৬৬৬.৪৫ �ফ িলটার। বত�মান বছের এ 
সমেয়  ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র �লনায় ৯.২৫% কম ।        
 
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  

        APA অ�যায়ী এি�ল ২০২০ মােস �রনউইক, যে��র অ�া� �কা�ািনেত ১৫০ �ম. টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ িব�য়  
ল��মা�ার িবপরীেত ৪.৮৩ �ম. টন িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৩%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য়  ১,৩১৬.২১ 
�ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৫৯৯.৭১ �ম.টন। বত�মান বছের এ সমেয় ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র 
�লনায় ১১৯.৪৭% �বিশ।      
 

িব�য়(��) : 
 

 এি�ল ২০২০ মােস করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ ৪,৬৪৫.২৫ �ম. টন িচিন এবং অ�া� উৎপািদত প�ািদ  
িব�য় বাবদ �মাট ৩,৮১৪.৪৫ ল� টাকা পাওয়া িগয়ােছ যা APA অ�যায়ী এই মােসর িব�য় �ে�র ল��মা�া   
৮,৩২৯.৪১  ল� টাকার ৮২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� �মাট িব�য় �� ৭৫,৯৭৯.২২ ল� টাকা যা িবগত বছেরর 
একই সমেয় িব�য় �� ৫৪,২২৭.০২ ল� টাকার ৪০% �বিশ। প�িভি�ক ও কারখানািভি�ক িব�েয়র পিরসং�ান ১১- ১৬ 
ন�র ��ায় অ�ােন�ার-২/এ ও ২/িব �ত সং�� করা হেলা।   

  
 
 



৪ 
   

করেপােরশেনর মাসওয়ারী ��ত িবপণেনর এক� পিরসং�ান িনে� �দওয়া হেলা:   
 
 

মােসর নাম পে�র নাম ও এককসহ ��ত িবপণেনর  পিরমাণ 

  
িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 

(�ম.টন) 
ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল 
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং 
প� 

(�ম.টন) 
িনজ� 

উৎপািদত 
আমদািন�ত 

 �লাই ২০১৯ ৩,০৯৯.৭১  ৪,৫০০.৬০ ৩৩৬,৪১৬ ৬৪.৮৮ 
আগ� ২০১৯ ১২,৯৩৯.১৪ - ৩,৬৫৪.০০ ৩১৯,৪৭০ ৬৪.৬২ 
�সে��র ২০১৯ ১৫,৮৫৬.৮৯ - ৪,৩৩৮.৬৬ ৩৭৬,৫২৭ ২৩৪.০০  
অে�াবর ২০১৯    ২,৬৬০.১০ - ৫,০৭৫.৪১ ৩৪৭,৫৯৬ ৩৩৮.১৭ 

নেভ�র ২০১৯ ৬,৫৪৮.২৫ - ৪,৭৮৭.০৫ ৩০৩,৯২৩ ৬৪.২১ 
িডেস�র ২০১৯ ২০,৩১৯.২১ - ৪,৫৪৬.৭৭ ৩২০,৮২০ ২৫৩.৪৬ 
 জা�য়াির ২০২০  ৬,৪১৮.২৫ - ৬০৮৫.৮৪ ৩৪০,৯৮৫ ১৩৯.০৬ 
�ফ�য়াির ২০২০  ৫,৮৬৮.৯১ - ৫,০৩৭.৮৫ ৩,১৮,৪৩৮ ৪২.৮৮ 
মাচ � ২০২০ ৬১১০.১৫ - ৫১৫৪.৪৩ ৩,৬২,৩৭৬ ১১০.১০ 
এি�ল ২০২০ ৪,৬৪৫.২৫ -  ৪,৭৩৪.৫৯ ৫৯,৪৭০ ৪.৮৩ 
�ম ২০২০ - - - - - 
�ন ২০২০ - - - - - 
�মাট :   ৮৪,৪৬৫.৮৬  - ৪৭,৯১৫.১৮ ৩০,৮৬,১২২.০০ ১,৩১৬.২১ 

   
৩। উৎপািদত ��ািদর ম�দ: 
 

এি�ল ২০২০ মােসর �শেষ িচিনকলস�েহ ৬৩,৩৯৬.০৮ �ম.টন িচিন ম�দ রেয়েছ। গত বছর এই মােস িচিন    
ম�েদর পিরমাণ িছল ৭৫,৩৩২.৩০ �ম.টন। আেলাচ� মাস পয �� িবিভ� িশ� কারখানায় উৎপািদত প�ািদ ও িচিনর ম�দ   
�� দ�ড়ায় ৪৫,৬২৮.৩৮ ল� টাকা যা গত বছেরর এ সমেয়র ম�দ �� ৪৬,৩৩১.৪২ ল� টাকার �লনায় ২% কম।         
কারখানািভি�ক ম�দ  িববরণী ১৭-১৮ নং ��ায় অ�ােন�ার ৩ এ সং�� করা হেলা।     
 
৪। উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ:   
 

এি�ল ২০২০ মােসর �শেষ করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ �� দ�ড়ায় 
১,৬৭৯.৩৮ ল� টাকা যা িবগত বছর এই মােসর �শেষ ম�দ �� ১,৭৭০.৬৮ ল� টাকার �লনায় ৫% কম। উৎপাদন   
সহায়ক মালামােলর িববরণী ১৯-২১ ��ায় অ�ােন�ার ৪ এ সং�� করা হেলা।   
   
৫। সরকাির �কাষাগাের �দান:   

  
 করেপােরশেনর সদর দ�র ও এর অধীন িশ� �িত�ানস�েহ হেত এি�ল ২০২০  মােস ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ   
১৮৯.৪৭ ল� টাকা �দান করা হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ �মাট ৭১৯০.২১ ল�       
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করা হয়।       
  

                                                      ------------- 
 
 



 

 

 
বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 

িচিনিশ� ভবন, ৩ িদল�শা বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১০০০ 

�িচপ� 
 

   �িমক         িববরণ    ��া  

১। �িত�ানস�েহর �কানা ১ 

২। �ম ২০২০ মােসর স�ািদত কােয �র পয �ােলাচনা     ২-৪ 

 ৩। একনজের কায ��ম ৫ 

৪। প�িভি�ক উৎপাদন ৬ 

৫। �ম ঘ�ার �বহার ৬ 

৬। উৎপাদন দ�তা ৭ 

৭। ক�চামাল ও য�াংেশর জ� �বেদিশক ��ার �বহার ৭ 

৮। একনজের উৎপাদন কায ��ম ৮ 

৯। কারখানািভি�ক উৎপাদন ৯-১০ 

১০। প�িভি�ক িব�য় ১১-১২ 

১১। কারখানািভি�ক িচিন ও িচটা�ড় িব�য় ১৩-১৬ 

১২। উৎপািদত পে�র ম�দ ১৭-১৮ 

১৩। উৎপাদন সহায়ক ও �ািকং মােলর ম�দ ১৯-২১ 

১৪। জনশি�, �বতন ও ম�ির   ২২ 

১৫। কারখানািভি�ক �� ও কর �দান ২৩ 

১৬। নগদ অেথ �র অব�া ২৪ 

১৭। ওভারটাইম, �ালািন ও িব��ৎ এবং িচিকৎসা খরেচর িববরণী ২৫ 

১৮। লাভ/(�লাকসান) িহসাব (�িভশনাল) ২৬ 

  



 
 
 

 
১ 

 
করেপােরশেনর িশ� ও বািণিজ�ক �িত�ানস�েহর �কানা ও �টিলেফান ন�র 

 
 
 

সংি�� নাম �ণ � নাম �কানা �কাড 
ন�র 

�টিল
�ফান 
ন�র 

ফ�া� ন�র 
(বাংলা) (ইংেরিজ) 

পিচক PSM প�গড় িচিনকল িল. প�গড় ০৫৬৮ ৬১৩১৩ ৬১৩১৩ 

ঠািচক TSM ঠা�রগ�ও িচিনকল িল. ঠা�রগ�ও ০৫৬১ ৫২০৭৬ ৫৩৪২৩ 

�সিচক STSM �সতাবগ� িচিনকল িল. �সতাবগ�, িদনাজ�র ০৫৩২৫ ৭৩০০৩ ৭৩০০৩ 

রিচক RSM রং�র িচিনকল িল. মিহমাগ�, গাইবা�া  ০৩-৮৫১৬৫০-৪৬২ 

�ািচক SHSM �াম�র িচিনকল িল. �াম�র, রং�র ০৫২১ ৬২৩৮৭ ৬২৩৮৭ 

রািচক RJSM রাজশাহী িচিনকল িল. হিরয়ান, রাজশাহী ০৭২১ ৭৫০১৯১ ৭৫০৪৫০ 

উবিচক NBSM নথ �েব�ল িচিনকল িল. �গাপাল�র, নােটার ০৭৭২৫ ৭৫০২২ ৭৫০৯২ 

জিচক JSM জয়�রহাট িচিনকল িল. জয়�রহাট ০৫৭১ ৬২৩২০ ৬২৩৮৩ 

�ক� CAREW �ক� অ�া� �কাং িল. দশ �না, �য়াডা�া ০৭৬৩২ ৫১০১৭ ৫১০৬৪ 

�িচক KSM �ি�য়া িচিনকল িল. জগিত, �ি�য়া ০৭১ ৭৩০৪২ ৭৩৬২৭ 

�মািচক MKSM �মাবারকগ� িচিনকল িল. নলডা�া, িঝনাইদহ ০৪৫২৩ ৫৬২১৭ ৫৬০১৭ 

িজবািচক ZBSM িজলবাংলা িচিনকল িল. �দওয়ানগ�,জামাল�র ০৯৮২৩ ৭৫০০৮ ৭৫০০৮ 

ফিচক FSM ফিরদ�র িচিনকল িল. ম�খালী, ফিরদ�র ০৬৩১ ৮৯০৫৭ ৮৯০৫৭ 

নািচক NTSM নােটার িচিনকল িল. নােটার ০৭৭১ ৬২৩৭৭ ৬২৩২২ 

পাবিচক PBSM পাবনা িচিনকল িল. দা�িড়য়া, পাবনা ০৭৩২৬ ৬৩৪০০ ৬৩৮৪২ 

�রনউইক RJ&CO �রণউইক,যে��র অ�া� �কাং �ি�য়া ০৭১ ৬১৮৬৩ ৬২৪৩৩ 

িশিপং 
অিফস 

BSFIC, 
Shipping 
office 

িবএসএফআইিস,িশিপং 
অিফস,  
৬৮ আ�াবাদ বা/এ, 
চ��াম 

চ��াম ০৩১ ৭১০১৪৬ ৭১০১৪৬ 

 



২ 
 

বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন 
িচিনিশ� ভবন, ৩  িদল�শা বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা-১০০০  

২০২০ সােলর �ম মােসর কায �স�াদেনর পয �ােলাচনা     
 
১। ক) উৎপাদন: 
 
 APA অ�যায়ী বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশেনর অধীন ১৫ � িচিনকেল ২০১৯-২০২০ মাড়াই �মৗ�েম 
১,৫৬৫,০০০ �ম.টন ই� মাড়াই কের ৮% িচিন আহরণ হাের ১২৫,০০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�া িনধ �ারণ করা  
হেয়েছ। করেপােরশেনর কারখানা�েলােত মাস-ওয়ারী প� উৎপাদেনর পিরসং�ান িন��প:   

 
মােসর নাম 

পে�র নাম ও এককসহ উৎপাদেনর পিরমাণ  
ম��  

 িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 
(�ম.টন) 

ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল  
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং প� 
(�ম.টন) 

�লাই ২০১৯ অেমৗ�ম অেমৗ�ম ৩৯০,৫৪৬.৫৮ ৭০.৩৪  
       আগ� ২০১৯ - - ৩০৬,২৪৯.০০ ৭৪.৭৪ 

�সে��র ২০১৯  - - ৩৮৯,২০৫.৩৩       ১০৩.৩৩ 
অে�াবর ২০১৯ - - ৫২৭,৪৬৭.০০ ১৩১.৪৮ 
নেভ�র ২০১৯ ৩,৭৩৩.০০ ২,২৮৪.৮০     ৩০০,৮৬২.৫৫        ৫৮.৫৪ 
িডেস�র ২০১৯ ১৯,৫০২.০০ ১১,২২৯.০৩ ৪,৩৬,৮০২.২৫ ৬২.৪২ 
জা�য়াির ২০২০ ৩৩,২৪৫.৫০ ১৯,১২১.৫০ ৪,৬৩৭৩৪.০৩ ৮৭.৭০ 
�ফ�য়াির ২০২০ ১৯,৪৬১.২০ ১৩,০৫১.১১ ৪,৭৫,০৮৭.৩৯ ৬২.৭৩ 
মাচ � ২০২০ ৫,৪৭১.০০ ৪,৭৮৪.৮০ ৪,১০,৫৫৮.৭৮ ৫৯.৬৩ 
এি�ল ২০২০ ৭২৭.৭৫ ১৪৬৯.৮৩ ১,৮৭,১৬৬.৫২ ২৪.৮৫ 
�ম ২০২০ - - ৪,০২,৪৬৭.০০ ৬৭.৪০ 

 �ন ২০২০ - -  - 
 �মাট : ৮২,১৪০.৪৫  ৫১,৯৪১.০৮ ৪২,৯০,১৪৬.৪৩ ৮০৩.১৩ 

  
খ) উৎপাদন (পিরমাণ): 
    
িচিন:     
         �ম ২০২০ িচিন উৎপাদেন অেমৗ�ম।  

   
�মালােসস:     
          
         �ম ২০২০ �মালােসস উৎপাদেন অেমৗ�ম।  
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



 
৩ 

  
ি�িরট ও অ�ালেকাহল : 

APA অ�যায়ী �ম ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট ও অ�ালেকাহল উৎপাদন  
ল��মা�ার িবপরীেত ৪,০২,৪৫৭.০০ �ফ িলটার উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪০%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন ৪২,৯০,১৪৬.৪৩ �ফ িলটার। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৪২,৮১,৭১৯.৩৭ �ফ িলটার। বত�মান বছেরর 
��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ০.২% �বিশ।         
                                                                                                                                        
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
     APA অ�যায়ী �ম ২০২০ মােস �রনউইক যে��র অ�া� �কা�ািনেত ইি�িনয়ািরং ��ািদ ১৫০ �ম.টন উৎপাদন 
ল��মা�ার িবপরীেত ৬৭.৪০ �ম.টন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪৫%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� উৎপাদন 
৮০৩.১৬ �ম.টন। বাজার ও িচিনকেলর য�াংেশর চািহদার িভি�েত ইি�িনয়ািরং প�ািদ উৎপাদন করা হয়। গত  বছর এ 
সময় পয �� উৎপাদন িছল ৯০৪.৩৭ �ম.টন। বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১১% কম।              
উৎপাদন �য়: 
     �ম ২০২০ মােস করেপােরশেনর অধীন �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র উৎপাদন �য় ১,১৭৩.০০ ল� টাকা।  এ 
মােস APA অ�যায়ী উৎপাদন �েয়র ল��মা�া ৫,০৩৭.৭৭ ল� টাকা। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� উৎপাদন �য় 
৬৪,৭৩৭.৩৮ ল� টাকা। গত বছর এ সমেয় উৎপাদন �য় ৫১,৮৮১.৯১ ল� টাকার �লনায় ২৫% �বিশ।      
  
২। িব�য় (পিরমাণ):  
  িচিন:  

�ম ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৩,০৯৬.১৩ �ম.টন িচিন িব�য় হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িচিন   
িব�েয়র পিরমাণ ৮৭,৫৬১.৯৯ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৫৫,৬১৯.৬৩ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস 
��ত িব�য় গত বছেরর �লনায় ৫৭.৪৩% �বিশ।      
 �মালােসস: 

APA অ�যায়ী �ম ২০২০ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৪৮৮.২৪৬ �ম.টন �মালােসস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত  
৪৩৯৫.২৩ �ম.টন �মালােসস িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৯৮%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য় ৫২,৩১০.৪০ �ম.টন। 
গত বছর এ সময় পয �� �মালােসস িব�য় িছল ৩৪,৮৩৭.২৫ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস ��ত িব�য় গত বছেরর  
�লনায়  ৫০.১৬% �বিশ।      
 

ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন িলকার: 
APA অ�যায়ী �ম ২০২০ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন  

িলকার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ১,৫৬,৫০৯.০০ �ফ িলটার িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১৬%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময়  
পয �� িব�য় ৩২,৪২,৬৩১.০০ �ফ িলটার। গত বছর এসমেয় িব�য় িছল ৩৭,৩৯,০১৯.০৬ �ফ িলটার। বত�মান বছের এ 
সমেয়  ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র �লনায় ১৩.২৮% কম ।        
 
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
        APA অ�যায়ী �ম ২০২০ মােস �রনউইক, যে��র অ�া� �কা�ািনেত ১৫০ �ম. টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ িব�য়  
ল��মা�ার িবপরীেত ১১.৬৬ �ম. টন িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৮%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য়  ১,৩২৭.৮৭ 
�ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৬১৭.৬৬ �ম.টন। বত�মান বছের এ সমেয় ��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র 
�লনায় ১১৪.৯৮% �বিশ।      
 

িব�য়(��) : 
 

 �ম ২০২০ মােস করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ ৩,০৯৬.১৩ �ম. টন িচিন এবং অ�া� উৎপািদত প�ািদ  
িব�য় বাবদ �মাট ৩,৭৪৬.৬১ ল� টাকা পাওয়া িগয়ােছ যা APA অ�যায়ী এই মােসর িব�য় �ে�র ল��মা�া   
৭,৩৬৬.৩১  ল� টাকার ৫১%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� �মাট িব�য় �� ৭৯,৭২৫.৮৩ ল� টাকা যা িবগত বছেরর 
একই সমেয় িব�য় �� ৬০,০১১.৪৯ ল� টাকার ৩৩% �বিশ। প�িভি�ক ও কারখানািভি�ক িব�েয়র পিরসং�ান ১১- 
১৬ ন�র ��ায় অ�ােন�ার-২/এ ও ২/িব �ত সং�� করা হেলা।   

  
 



 
৪ 

   
করেপােরশেনর মাসওয়ারী ��ত িবপণেনর এক� পিরসং�ান িনে� �দওয়া হেলা:   

 
 

মােসর নাম পে�র নাম ও এককসহ ��ত িবপণেনর  পিরমাণ 

  
িচিন (�ম.টন) িচটা�ড় 

(�ম.টন) 
ি�িরট অ�া� 
অ�ালেকাহল 
(�ফ িলটার) 

ইি�িনয়ািরং 
প� 

(�ম.টন) 
িনজ� 

উৎপািদত 
আমদািন�ত 

 �লাই ২০১৯ ৩,০৯৯.৭১  ৪,৫০০.৬০ ৩৩৬,৪১৬ ৬৪.৮৮ 
আগ� ২০১৯ ১২,৯৩৯.১৪ - ৩,৬৫৪.০০ ৩১৯,৪৭০ ৬৪.৬২ 
�সে��র ২০১৯ ১৫,৮৫৬.৮৯ - ৪,৩৩৮.৬৬ ৩৭৬,৫২৭ ২৩৪.০০  
অে�াবর ২০১৯    ২,৬৬০.১০ - ৫,০৭৫.৪১ ৩৪৭,৫৯৬ ৩৩৮.১৭ 

নেভ�র ২০১৯ ৬,৫৪৮.২৫ - ৪,৭৮৭.০৫ ৩০৩,৯২৩ ৬৪.২১ 
িডেস�র ২০১৯ ২০,৩১৯.২১ - ৪,৫৪৬.৭৭ ৩২০,৮২০ ২৫৩.৪৬ 
 জা�য়াির ২০২০  ৬,৪১৮.২৫ - ৬০৮৫.৮৪ ৩৪০,৯৮৫ ১৩৯.০৬ 
�ফ�য়াির ২০২০  ৫,৮৬৮.৯১ - ৫,০৩৭.৮৫ ৩,১৮,৪৩৮ ৪২.৮৮ 
মাচ � ২০২০ ৬,১১০.১৫ - ৫,১৫৪.৪৩ ৩,৬২,৩৭৬ ১১০.১০ 
এি�ল ২০২০ ৪,৬৪৫.২৫ - ৪,৭৩৪.৫৯ ৫৯,৪৭০ ৪.৮৩ 
�ম ২০২০ ৩,০৯৬.১৩ - ৪,৩৯৫.২৩ ১,৫৬,৫০৯ ১১.৬৬ 
�ন ২০২০ - - - - - 
�মাট :   ৮৭,৫৬১.৯৯  - ৫২,৩১০.৪০ ৩২,৪২,৬৩১.০০ ১৩২৭.৮৭ 

   
৩। উৎপািদত ��ািদর ম�দ: 

 
�ম ২০২০ মােসর �শেষ িচিনকলস�েহ ৬০,২৯৯.৯৫ �ম.টন িচিন ম�দ রেয়েছ। গত বছর এই মােস িচিন ম�েদর 

পিরমাণ িছল ৬৯,৬৬৬.৯০ �ম.টন। আেলাচ� মাস পয �� িবিভ� িশ� কারখানায় উৎপািদত প�ািদ ও িচিনর ম�দ �� দ�ড়ায় 
৪৩,৯০৫.৭১ ল� টাকা যা গত বছেরর এ সমেয়র ম�দ �� ৪২,৭৩৯.৫৯ ল� টাকার �লনায় ৩% �বিশ।         
কারখানািভি�ক ম�দ  িববরণী ১৭-১৮ নং ��ায় অ�ােন�ার ৩ এ সং�� করা হেলা।     
 
৪। উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ:   
 

�ম ২০২০ মােসর �শেষ করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ �� দ�ড়ায় 
১,৫৩৩.৫২ ল� টাকা যা িবগত বছর এই মােসর �শেষ ম�দ �� ১,৯৩৬.৮০ ল� টাকার �লনায় ২১% কম। উৎপাদন   
সহায়ক মালামােলর িববরণী ১৯-২১ ��ায় অ�ােন�ার-৪ এ সং�� করা হেলা।   
   
৫। সরকাির �কাষাগাের �দান:   

  
 করেপােরশেনর সদর দ�র ও এর অধীন িশ� �িত�ানস�েহ হেত �ম ২০২০  মােস ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ   
৪১৩.০৪ ল� টাকা �দান করা হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ �মাট ৭৬০৩.২৫ ল�       
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করা হয়।       
  

                                                      ------------- 
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