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১। সাধারণ িদক 
 
 
 আ িনক ধরেণর জীবন যা া সােরর সােথ-সােথ দেশ এনািজ সিভং কম া  াে র চািহদা ি  পাে । িক  কািরগির 

ান সার লাভ না করায় এনািজ সিভং কম া  াে র উৎপাদন সািরত হে না। তাই িব বানগণ আমদানী ত বা ানীয় বশী 

ে র া  বহার করেছন। িক  দেশর আপামর সাধারণ মা েষর হােতর নাগােলর িভতর এনািজ া  এখেনা সহজলভ  হেয় 

কখেনা ধরা দয়িন। উৎপাদােনর পিরমাণ সীমাব  হওয়ায় এবং উৎপাদন ণালী রহ া ত হওয়ায় এনািজ া  সাধারণ মা েষর 

হােতর নাগােলর বাইের থেক গেছ। অথচ ি  িবকােশর চলমান চরম িবকােশর এই েগ িবে র অন  এনািজ া  উৎপাদন এক  

সাধারণ িবষেয় পিরণত হেয়েছ। 
 
 
 এনািজ সিভং কম া  া  লত এক  ইেলক িনক সাম ী। কািরগির কারেণ এ  সাধারণ াে র চাইেত কম কম 

িব ত বহার কের  িক  বশী আেলা িদেত সমথ হয়।  
িবিভ  ধরেণর ও িবিভ  মতার এনািজ সিভং কম া  া  দখা যায়। 

 ািবত কারখানা েত িতিদন  ৮ ঘ ার এক িশফট  িহসােব বৎসের ৩০০ িদেন মাট   হাজার ৫.০ ল  এনািজ সিভং 

কম া  াে  উৎপাদন হেব িহসাব করা হেয়েছ।যার   িত  টা:১০০.০০  হাের মাট িব য়  ৫.০  কা  টাকা হেব িহসাব 

করা হেয়েছ। 
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 এনািজ সিভং কম া  া  উৎপাদন করেত ধানত আউটার লা সািডয়াসম লড ি  াস, লড ােসর একজ  উব, 

মাউে র জ  বীড উৎপাদন করেত কইন াস, লড ইন তার , টা ে ন- মিলবেডনাম িফলােম  তার, ফসফর, কােবােনট এিমটার, 

ধান এমালগাম , উপ-এমালগাম, মারকারী, আরগন াস, বস িসেম , বস, ইেলকি ক ও ইেলক িনক সািকট ইত াদী েযাজন হয়। 
 
 
  
 এনািজ সিভং কম া  া  উৎপাদন কারখানা দেশর য কান এলাকায় াপন করা চেল। তেব ািবত কারখানা  এক  
আ িনক কারখানা। এ র ি য়া চা  রাখার জ  াস ও িব ৎ বহােরর েয়াজন আেছ িবষয়  িবেবচনায় রাখেত হেব। উপর  

াচামাল সং হ ও বাজারজাতকরেণর জ  রা াঘাট সহ েয়াজনীয় যাগােযােগর  ব া আেছ িকনা তাও িবেবচনা  কের দখেত হেব। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১.৩. াচামালঃ 

১.৪. কে র অব ানঃ 



 এনািজ সিভং কম া  া   া :-3-: 

২। িবপণনগত িদক 
 
 
 এনািজ সিভং কম া  া  সাধারণ লা ে র চাইেত বশী িদন যাবত েক থাকেলও এর দায় সাধারণ াে র চাইেত 
বশী । য কারেণ এর বহার ভা ার আিথক অব ার উপর িনভর কের। সাধারণত উ  িবে র লােকরাই এনািজ সিভং কম া  
া  বহার করেত অভ । তেব আ িনক জীবন যা া ি র সােথ সােথ সাধারন জনগেণর মে ও এনািজ সিভং কম া  া  
বহার ি  পাে । এনািজ সিভং কম া  া  এর  কেম গেল সােথ সােথ জনগেণর মেধ এর বহার আেরা ি  পােব বেল 

আশা করা যায়।  
 
 
১। বহারঃ- 
চািহদাঃ  

দেশ এখন িতবছর ব িতক াে র চািহদা ১৫ কা  বেল িহসাব করা হয়।এর মে  ৫ কা  াে র চািহদা এনািজ 
সিভং কম া  াে র বেল মেন করা হয়। 

  
 
সরবরাহঃ  

বাংলােদেশ ব িতক াে র সরবরাহ সাধারণ া  িতবছর ৭ কা  ও এনািজ সিভং কম া  লা  ২ কা  মাট ৯ 
কা  বেল ধারণা করা হয়। 

 
 

চািহদার াকঃ   
অথাৎ দেশ  ৩ কা  সাধারণ ব িতক াে র এবং আেরা ৩ কা  এনািজ সিভং কম া  াে র অ রণ ত চািহদা 

আেছ।  
  
 
 
   দেশ এনািজ সিভং কম া  াে র বশ কেয়ক  উে খেযা  উৎপাদনকারী আেছ। এছাড়াও িব ল পিরমােণ কম মান 
স   ায়ী এনািজ সিভং কম া  া   িবেদশ থেক আমদানী করা হয়। 
 
 
 
 দেশ কম দােম মান স  দীঘ ায়ী এনািজ সিভং কম া  া  উৎপাদন কের তােদর আ া ি র মা েম বাজার ি  
ও বজায় রাখা হেব। 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 

২.১ ভা াঃ 

২.২ চািহদাঃ 

২.৩ িতেযাগীঃ 

২.৪. কৗশলঃ 
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৩। কািরগির িদক 
েসস া চাট:- 

 
 
 

 
 

      

       
 

 
 
 

      

       
  কাট দয়া 

  টা ে ন ওয়ার 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

  
 

 

       
 
 
 

     মারকারী 
 
আরগন াস 

 

       
 
 

      

 
 
        য়ার উৎপাদন 

 
 
 

     

   
 

    

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

সীল করা  
উব 

টা ে ন 
তার 

কেয়িলং 
মিশন 

াস উব উব কাটার 
 

াস উব 
 

য়ার বানােনার 
মিশন 

লীড ওয়ার 
 

ম উৎপাদন 
মিশন 

াস উব 
 

ওয়ািশং 
মিশন 

কা ং 
মিশন 

বিকং 
মিশন 

নক ি িনং 
মিশন 

 িসেম  জাতীয় 
ব   

িসেম  িম ণ িসেম  িফডার 
বস উৎপাদন 

মিশন 

একজ  
মিশন 

একজ  
উব 

এেনাড 
অয়ার 

অ াইড 

য়ার 

ম 

মাউ  
উৎপাদন 

মিশন 

বি ং 
মিশন াস উব 

মিশন 

ি ন করা  
উব 

উব িসিলং মিশন 

িফউশন করার 
মিশন 

লাইট টি ং 
মিশন 

মািকং ও 
ােকিজং 

সালডার 
করার 
মিশন 

এজইং 
মিশন 

বস সািকট ও 
ইেলকটি  
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ঘ) ি য়া বণনাঃ- 
 

(১) াস উব িত:- 

                    ধান উব েতর জ  িন  মা ার সািডয়াম িবিশ  সীসাহীন ৩ হেত ৪ ট ল া ায় ০-৫ ইি  ল া ও 

০.০৪ ইি   াচ নল বহার করা হয়।  
(২) কা ং মিশন :- 
                এই মিশন ায় ৩ ট ল া কাে র নল পর পর সাজােনা অব ায় হণ করা হয়। নেলর িনধািরত ান বারবার কা ং বাণার 

ারা তাপ েয়ােগর পর সখােন হঠাৎ কের ঠা া পািন দয়া হয়। এেত নেলর গাে  ফাটল ি  হেয় নল কাটার কাজ স  হয়। এখন 

কাটা  াচনল সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় কাটা া  জ কের দয়া হেল াচ নল পরবত  ি য়ায় জ  ত হয়। 

 

(৩) নল াকােনার মিশন বা বি ং মিশন :- 
                এই মিশেনর াইভ চ াকার টােরট রােত থােক। টােরেট বি ং হড স হ িফট করা থােক। বি ং হড িল নল িলেত 

িবিভ  ধরেণর পিরবতন ি  কের। 
(৩-ক) ওয়ািশং মিশন:- 
 যথােপা  দেঘ র াচনল ওয়ািশং ও কা ং মিশেন দয়া হয়। এই মিশেন গরম পািন ারা াচনল পির ার কের গরম 

বাতােসর বাহ ারা িকেয় দয় । 

(৪) কা ং মিশন : 
         এই মিশন ায় ২৪ ট ল া। কা ং মিশন ইংেরজী ইউ অ র আ িত করা বািতর উেবর জ  ােচর নেলর িভতের বািকং 

করা েরােস  আবরণ ি  কের। কা ং করার ইউিনেট ২২০  হড থােক। িত  হেড চার  াচ উব ধরেত পাের। উব কা ং 

করার েব হেড উঠােনা হয়। উব েক কা ং করায় অব ােন নয়া হয়। সখােন উবেক ি র অব ােন রেখ জট বাহ ারা 

উেবর িভতর েরােস  প   কের ভিরেয় দয়া হয়। েরােস  প   করার জ  পািন ারা তয়ার করা িম ণ বহার করা 

হয়। 

         (৫) বিকং মিশন :- 
        ৩০ ট ল া বিকং মিশেন চ াকাের এবং িদগ  সমা রাল বা  বাহ ি  কের ােচর নেলর িভতর অবি ত েরােস  ব  

তীত অ  সকল ব  বর কের আনার জ  িডজাইন করা হেয়েছ। ােচর নেল তাপ দয়ার থম অব ায় এই মিশেনর ওেভেন 

য়ংিনয়ি ত িব েতর ারা উৎপািদত তাপ বহার করা হয়। সকল ষনীয় ব  র করার জ  এই মিশেনর িভতর অি েজন বািহত 

করা হয়। বিকং করার শষ পযােয় উব েক ঠা া করা হয়। 
(৫-ক) এ  ি িনং মিশন :  
  বিকং মিশেন কা ং দয়ার পর ােচর উব কনেভয়ার বে র সাহাে  ওেভেনর িভতর িদেয় ঠা া করার েকাে  নয়া 

হয়। ওেভেনর িভতর িদেয় যাওয়ার সময় েরােস  আবরণ বিকং হেয় নেলর িভতেরর গােয় বেস যায়। বিকং করা াচানল ঠা া 

করার েকা  অিত ম করায় সময় ই মাথা বা গলা পির ার করার য  নেলর মাথায় িভতেরর িদেকর অংশ াশ কের পির ার কের 

দয় । 
        কনেভয়ার মিশন এরপর এই নল ড়া  এেসমি ং করার জ  িসল করার মিশেন িনেয় যায় । 
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 (৬) মাউ  উৎপাদন মিশন :- 
এই মিশেন লীড ওয়ার িফলােম  এবং ােচর িপে র ারা মাউ  নােম এক  অংশ উৎপাদন করা হয়। কম া  েরােস  

বািতেত আেলা উৎপাদন করেত য অ  চােপর ব িতক আেকর বহার করা হয় তােত ব িতক বাহ আর  করেত মাউ  বািতেত 

লন ি  করার এক  য াংশ িহসােব কাজ কের। 
       মাউে র িফলােম  কাবেনেটর প  ারা আবরণ দয়া হয়। বািত উৎপাদেনর পরবত  ধােপ কাবেনেট এই প  িবি  হেয় 

CaO+ , Ba+ , Sr+,ও কাবন ডাই অ াইড উৎপািদত হয়। এভােব িফলােমে র সি য় ধা  িব ৎ বাহ ি র জ  েয়াজনীয় 

ইেলক ন বাহ িনগমেনর উৎস িহসােব কাজ কের । 
মাউ  উৎপাদন:-  
                মউ  উৎপাদন করার সময় লীড ওয়ার এমনভােব বাছাই করা হয় যন লীড ওয়ার ও মাউে র জ  ব ত ােচর তাপ 

সারেণর হার িমল থােক এবং ধা  ও াচ সীল করা হেল সেবা ম হয় এবং তাপ দান ি য়ার সময় ােচর গােয় ফাটল ি  না হয়। 

সীল করা উব িনধািরত চােপ সীল করা হয় বেল এ সকল উৎপাদেনর তােপ সারেণর হার িমল থাকা বই ণ । 

 
  ৩  ধােপ ৩  য  ারা মাউ  উৎপািদত হয় :- 
ক) য়ার উৎপাদেনর মিশন :- 
           িবেশষ ভােব িডজাইন করা এই মিশেনর টান টিবেলর বািহেরর িদেক অেনক িল হড থােক। এ সকল হড াচ নলেক বরী 

িদেয় িঘের য়ার (Flare) অংেশ পিরণত কের। াস উব হেত Flare আ েনর িশখা ারা গিলেয় আলাদা কের কাটার সময় 

আ েনর িশখা কােচর িপঠেক ম ণ কের দয় । 
খ) ম উৎপাদন মিশন:- 
            মিশেনর াক বাছাই হপােরর িভতর একজা  উব ও লড ইন ওয়ার ম উৎপাদেনর মিশন দয়া হেত থােক। মিশেনর 

িভতর য়ংি য় ভােব ম উৎপািদত হয় । 
  গ) মাউ  উৎপাদন মিশন:- 
 ম মিশেন উৎপািদত ম মাউ  মিশেন িরত হয়।এখােন অি ডাইজড কের টাংে ন িফলােম  েমর সিহত আটিকেয় 

দয়া হেল মাউ  উৎপাদেনর ি য়া শষ হয় । 

(৭)  সীল করার মিশন:- 
             সীল মিশেন সাহা  বািতর িবিভ  অংশ একে  সীল করা হয়। সীল মিশন কেট নয়া একজ  উবেক   ধান নল ও 

মাউে র সিহত একি ত কের বেল এেক বািত উৎপাদেনর থম ধাপ িহসােব িচি ত করা হয়। 
         েয়াজনীয় িনধািরত দেঘর াচ নল আেগ হেত কেট মিশেনর হপাের দয়া হয়। এই মিশেনর িত  িসিলং হড নেল বািতর 

ই মাথায় একে  িনধািরত কাজ স  কের। মাউ  উৎপাদন মিশেনর সাহাে  উৎপািদত মাউ  থেম িসিলং হেড আনা হয়। 

সবেশেষ বািতর ধান  নল িসিলং হেড দয়া হয়  
       িসিলং হেডর উপর চাপােনা য াংশ তখন াক উ করণ, গলােনাও খব  কায ম স  কের। িন ত সীল পাওয়ার জ  এখােন ঁ

গিলত একজ  উব ও ধান নেলর সংেযাগ নরায় লােনা হয়। লােনার পর া  নল েক কনেভয়ার বে  ফেল এেনিলং ওেভেনর 

িভতর িদেয় চািলত কের বর কের নয়া হয় । 
 (৮) িফউশন মিশন:- 

        এই মিশেনর সাহে  সীল করা উবেক িফউজ বা সং  কের ই উেব িবিশ  বািতর এক  ইউিনেটর পিরণত করা হয় ।  



 এনািজ সিভং কম া  া   া :-7-: 

          সীল করা উব িল মিশেন বাঝাই কের সািরব  ( align) ও কে  উপনীত (centered) করার পর  অব ান আনার 

জ  াক উ  করা হয়। এ সমেয় ি ধা িবভ  িশখার বাণার বাঝাই করা উব িলেক উ  কের াচনেলর িফউশেনর ােন াচ নরম 

হেত সাহা  কের। িফউশেনর জায়গা  নরম হেয় গেল নেলর িভতর িদেয়  িদেয় লােনা হেল এক  ঁ Blow hole ি  হয়। এক 

উেবর িভতর িদেয় আেরক  উব েবশ কের িভতেরর িদেক থাকা উব বাইেরর  িদেক থাকা উবেক ধের রােখ। এেত জাড়া লাগা 

সংেযাগ ি  হয় ।  
          িফউজ হওয়া উেবর একিদেকর  Blow end  পির ার করা হয়  
          পরবত  কায েম নয়ার েব অথাৎ/একজা  উব ও জাড়া লাগােনা সংেযাগ মিশন হড হেত েল নয়ার েব এিনিলং করা 

হয় । 
(৯)  এগজ  মিশন:- 
        এগজ  মিশেনর সাহা  অধসমা  বািতর িভতর হেত ষণীয় ব  বা  রাখার যে র সাহাে  বর কের নয়া হয়। উৎপাদেনর 

এই পযােয় বািতেক উ  কের ষণীয় ব  হেত  করা হয় এবং শষ পয  ি য়া অ ম াস ও িব ত বাহ সহায়ক ব  ারা ণ 

করা হয়। বািত িল মিশেনর াথিমক অব েন বাঝাই করা হয় এর পর িবিভ  অব ায় এেক হীট চ াের উ  কের িনগত াস েষ 

িনেয় বর কের দয়া হয় এবং এরপর পিরমানমত পারদ ারা ণ করা এবং একবাের শেষ ি য়া অ ম আরগণ াস বা আরগণ-িনওয়ন 

ােসর েয়াজনীয় িম ণ ারা ণ করা হয় । 
 
(১০) লাইট টি ং :  

সীল করা উব িল িফউশন করার পর এেনিলং হেয় গেল এগজ  মিশেনর ারা বা  কের উেবর িভতর আরগন াস ও 

সমা  পারদ বা  দয়ার পর া  কায ম িকনা তা লাইট টি ং মিশেনর সাহাে  পরী া করা হয়। 
(১১) বিসং◌ঃ  

িসেম  জাতীয় ব  বস উৎপাদন মিশেন িমি ত কের িসেম  িফডাের দয়া হয়। এই মিশেন সািকট  

বস দয়া হেত থােক। এই বস টি ং মিশন হেত আসা উেবর সিহত সং  কের  
(১২) ক ািপং◌ঃ  

বিসং করা উেবর সিহত এই মিশেন সালডার কের ক াপ  করা হয় 
(১৩) এিজং◌ঃ  

ক াপ সং  করার পর এই মিশেনর সাহা  উৎপািদত বািতেক এইিজং করােনা হয। 
(১৪)মািকং ও ােকিজং◌ঃ  

এইিজং হওয়ার পর বািতেত িবিভ  েয়াজনীয় ত  ও ডমাক মাক করার পর েকিজং মিশেনর সাহােয়  ােকিজং কের 

াথিমক দামজাত করার পর বাজাের িবতরেণর জ  নয়া হয়। 
 
 

িমক নং  পে র নাম  পিরমাণ  একক   (টাকা) মাট  (ল  টাকা) 
1)  এনািজ সিভং কম া  া  ৫০০,০০০  ১০০.০০ ৫০০.০০ 
 সবেমাট     
 
 
 
 

৩.১ উৎপািদত প  (বৎসিরক ১০০% মতায়) 



 এনািজ সিভং কম া  া   া :-8-: 

 
 
ক) ৩.২.১. ানীয়: 

িমক নং  মিশেনর নাম  সং   একক   মাট  সবেমাট  
1)  টপ িফউশন মিশন ১ সট   
2)  ওয়ািশং ও কা ং মিশন ১ সট   
3)  বিকং মিশন ১ সট   
4)  এ  িসিলং মিশন ১ সট   
5)  ১ম ম মিশন ১ সট   
6)  ২য় ম মিশন ১ সট   
7)  মাউি ং মিশন ১ সট   
8)  ১ম িসিলং মিশন ১ সট   
9)  ২য় িসিলং মিশন ১ সট   
10)  িফউশন মিশন ১ সট   
11)  একজ  মিশন ১ সট   
12)  এইিজং মিশন ১ সট   
13)  য়ার মিশন ১ সট   
14)  উব কা ং মিশন ১ সট   
15)  বি ং মিশন ১ সট   
16)  এেসমি ং মিশন (ক ািপং মিশন, িসেম  িডসেপ ার, এেস িলং 

কনেভয়ার, এইিজং কনেভয়ার, াি ং মিশন, মািকং মিশন) 
১ সট   

17)  মান িনয় ন য পািত ( সার গজ ট ার,টরসন ট ার, িহউিমিড  
ট  চ ার, া অয়ার ট  ই ইপেম  , কেটােরিডওিমটার, 
ালা  এনালাইজার ইত াদী) 

১ সট   

 অ া   ১ সট   
 মাট   ৯০০০০০০ 
খ) ৩.২.২.আমদানীত : েযাজ  নয়। 

িমক নং  মিশেনর নাম  সং   একক    মাট  
     
 সবেমাট     
 
 
৩.৩.১. শাসন ও সহেযাগী জনবল: 

িমক 
নং  

পদবী সং া মািসক হার মািসক মাট বাৎসিরক মাট (টাকা) 

ক) ব াপক ১ ১৫০০০ ১৫০০০ ১৮০০০০ 
খ) টকনলিজ  ১ ১২০০০ ১২০০০ ১৪৪০০০ 
গ)  অিফস সহকারী ১ ৬০০০ ৬০০০ ৭২০০০ 
ঘ) িহসাব র ক ১ ৬০০০ ৬০০০ ৭২০০০ 
ঙ) হরী ১ ৪০০০ ৪০০০ ৪৮০০০ 
 সবেমাট    ৫১৬০০০ 
 

৩.২ য পািত ◌ঃ- 

৩.৩ জনশি  ◌ঃ- 



 এনািজ সিভং কম া  া   া :-9-: 

৩.৩.২. উৎপাদন জনবল:  
িমক 

নং  
পদবী সং া মািসক হার মািসক মাট বাৎসিরক মাট (টাকা) 

চ) দ  কািরগর  ২ ৮০০০ ২৪০০০ ৫৭৬০০০ 
ছ) অধ দ  িমক ২ ৫০০০ ১৫০০০ ৩৬০০০০ 
জ) অধ দ  িমক ৬ ৪০০০ ২৪০০০ ১৭২৮০০০ 
 সবেমাট    ২৬৬৪০০০ 
৩.৪.১. ানীয় াচামাল:  

নাম পিরমান হার (টাকা)  (টাকা) 
ক) লা সািডয়াম লডি  াস উব    
খ) এক  উব: লড াস    
গ) লীড ইন ওয়ার     
ঘ) িফলােম - টা ে ন মিলবেডনাম কেয়ল    
ঙ) ফসফর    
চ) এিমটার-কােবােনট (অ াইড) সাসেপনসন    
ছ) কইন াস:( মাউ  বীড উৎপাদন এর)    
জ) ধান এমালগাম    
ঝ) উপ-এমালগাম    
ঞ) মারকারী    
ট) আরগন াস    
ঠ) বস িসেম     
ড) বস    
ঢ) সািকট     
ণ) অ া      
মাট াচামাল ৫০০০০০ ইউিনট ২০ ১০০০০০০০ 
ােকিজং    

ব  ও কাটন  ৫০০০০০ ইউিনট ৫ ২৫০০০০০ 
সবেমাট াচামাল ও ােকিজং    ১২৫০০০০০ 

 
৩.৪.২. আমদানী ত াচামাল: েযাজ  নয়। 

িমক নং  িববরণ  পিরমাণ একক  (টাকা) মাট  (টাকা) 
     
 সবেমাট      
 
 
 

আসবাব প  ৪০০০০০ 
ারি ক য় ৩০০০০০ 

িবিবধ ৩০০০০০ 
সবেমাট ১০০০০০০ 

 
 

৩.৫.অ া  িবিনেয়াগ (টাকা)◌ঃ- 



 এনািজ সিভং কম া  া   া :-10-: 

 
 
 

পািন ৩৬০০০ 
িব ৎ : ৯৬০০০ 

াস ৯৬০০০ 
সবেমাট ২২৮০০০ 

 
৪। আিথক িদক 

(টাকায়) 
৪.১. ায়ী িবনেয়াগ : 

িমক 
নং 

িববরণ  (টাকা) 

ক) িম : ০.২০ একর ১০,০০,০০০ 
খ) িনমান :  
 কারখানা শড : ৩০০০ বগ ট ২২৫০০০০ 
 াচামােলর দাম: ১৫০০ বগ ট ১১২৫০০০ 
 উৎপািদত পে র দাম : ১০০০ বগ ট ৬০০০০০ 
 অিফসঃ = ১৫০ বগ ট ১২০০০০ 
 পা  হাউস , হরী ঘর ,  টয়েলট ও ডীপ উবওেয়ল- ৪০০ বগ ট ৩০০০০০ 
 পািনর িরজারভেয়র -৫,০০০ ালন ২০০০০০ 
 অ গত রা া ও পয়ঃ নালী ১০০০০০ 
 সীমানা দয়াল-  ২০০০০০ 
 অ া  ১০০০০০ 
গ। য পািত ৯০০০০০০ 
ঘ। অ া  িবিনেয়াগ ১০০০০০০ 
 সবেমাট ১৫৯৯৫০০০ 
৪.২.চলিত লধন: 

িমক নং িববরণ  (টাকা) 
১। াচামাল  ( ১ মােসর) ১০৪১৬৬৭ 
২। ত া  জনবল ( ১ মােসর) ২২২০০০ 
৩। উপেযাগ স হ ( ১ মােসর) ১৯০০০ 
 সবেমাট ১২৮২৬৬৭ 

৪.৩. ক  ায়:  টাকা .......... 
ায়ী িবিনেয়াগ ১৫৯৯৫০০০.০০ 

চলিত িবিনেয়াগ ১২৮২৬৬৬.৬৭ 

মাট ক  য় ১৭২৭৭৬৬৬.৬৭ 

 
 
 
 
 

৩.৬.উপেযাগ স হ (টাকা)◌ঃ- 



 এনািজ সিভং কম া  া   া :-11-: 

৪.৪ উৎপািদত প  ও তার িব য়  (১০০% দ তায়) 
 ািবত কারখানা েত িতিদন ৮ ঘ ার এক িশফট িহসােব বৎসের ৩০০িদেন মাট হাজার ৫.০ ল  এনািজ সিভং কম া  

া  উৎপাদন হেব িহসাব করা হেয়েছ।যার  িত  টা: ১০০.০০ হাের মাট িব য়  ৫.০ কা  টাকা হেব িহসাব করা হেয়েছ। 
৪.৫. উৎপাদন খরচ (টাকা) : 

৪.৫.১. াচামাল ১২৫০০০০০ 
৪.৫.২ ত া  জনবল  ২৬৬৪০০০ 
৪.৫.৩ উপেযাগ স হ ২২৮০০০ 
৪.৫.৪ অবচয়  
 ইমারেতর  উপর -৫% ৪৯৯৫০০ 
 য পািতর উপর - ১০% ৯০০০০০ 
 আসবাবপে র উপর --২০% ৮০০০০ 
৪.৫.৫ মেনাহির ও য াংশ -৫% ৪৫০০০০ 
৪.৫.৬ খাজনা ,কর ও বীমা( ায়ী েয়র ২%) ৩১৯৯০০.০০ 
৪.৫.৭ িবিবধ উৎপাদন খরচ (এল এস) ১০০০০০ 
৪.৫.৮ শাসন ও িবিবধ  
 বতন ( শাসন) ৫১৬০০০ 
 ডাক, তার ও টিলেফান ২৪০০০ 
 কিমশন ২৫০০০০০ 
 িবিবধ ৫০০০০০ 
মাট টাকা  ২১২৮১৪০০ 

 
৪.৬ নাফা (টাকা) : 

িব য় ৫০০০০০০০       
মাট উৎপাদন খরচ ২১২৮১৪০০       

উৎপাদন আয় ২৮৭১৮৬০০   * আয়কর কর =    
কর  (আয়কর) * ৭০৪৫৯০০  থম টা: ১৬৫০০০.০ এর ০% ০.০০০ 

দ   পরবত  টা: ২৭৫০০০ এর ১০% ২৭৫০০.০০ 
ায়ী লধন(১২.৫%) ১৯৯৯৩৭৫.০০  পরবত  টা: ৩২৫০০০ এর ১৫% ৪৮৭৫০.০০ 

চলিত লধন (১৫.৫%) ১৯৮৮১৩.৩  পরবত  টা: ৩৭৫০০০ এর ২০% ৭৫০০০.০০ 
   অবিশ  টা:  ২৭৫৭৮৬০০.০ এর ২৫% ৬৮৯৪৬৫০.০০ 

ইন ের  ১৫৯৯৫০   মাট আয়কর =   ৭০৪৫৯০০ 
নীট আয় ৪৬৮৭৭৬১.৬৭       

৪.৬ নাফা (%) 
িব েয়র উপর ফরেতর হার =      ৯% 

ায়ী িবিনেয়ােগর উপর ফরেতর হার = ২৭% 
মাট িবিনেয়ােগর উপর মাট ফরেতর হার ২৯% 

 
 
 


