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

 
২০১৯ সােলর নেভ�র  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 উংপাদন 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 - - - - 
জা�য়াির ২০২০ - - - - 
�ফ�য়াির ২০২০ - - - - 
মাচ � ২০২০ - - - - 
এি�ল ২০২০ - - - - 
�ম ২০২০ - - - - 
�ন ২০২০ - -  - 
�মাট : ৩,৭৩৩.০০  ২,২৮৪.৮০   ১,৯১৪,৩৩০.৪৬  ৪৩৮.৪৩  

 
খ) উৎপাদন (পিরমাণ): 
    
িচিন:     
        APA অ�যায়ী নেভ�র ২০১৯ মােস ৪ (নথ �েব�ল িচিনকল, রাজশাহী িচিনকল, িজলবাংলা িচিনকল ও নােটার 
িচিনকল)� িচিনকেল ৫,৭১৭.০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৩,৭৩৩.০০ �ম.টন িচিন উৎপািদত হয় যা 
ল��মা�ার ৬৫%। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ২,২৩৬.৫০ �ম.টন। বত�মান  বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর 
�লনায় ৬৭% �বিশ।            

   
�মালােসস:    
          APA অ�যায়ী নেভ�র ২০১৯ মােস ৪ (নথ �েব�ল িচিনকল, রাজশাহী িচিনকল, িজলবাংলা িচিনকল ও নােটার 
িচিনকল)� িচিনকেল ৩,০৩২.০২ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ২,২৮৪.৮০ �ম.টন �মালােসস উৎপািদত 
হয় যা  ল��মা�ার ৭৫% । গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ১,৪৬৩.৬৩ �ম.টন । বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত 
বছেরর  �লনায় ৫৬% �বিশ।     
 
 
 
 
 



 
 

     ৩ 
  
ি�িরট ও অ�ালেকাহল : 

APA অ�যায়ী নেভ�র ২০১৯ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট ও অ�ালেকাহল উৎপাদন 
ল��মা�ার িবপরীেত ৩০০,৮৬২.৫৫ �ফ িলটার উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৩০%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন ১,৯১৪,৩৩০.৪৬ �ফ িলটার। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ২,০১৬,৮৬০.৩০ �ফ িলটার। বত�মান বছেরর 
��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ৫% কম।       
                                                                                                                                        
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
     APA অ�যায়ী নেভ�র ২০১৯ মােস �রনউইক যে��র অ�া� �কা�ািনেত ইি�িনয়ািরং ��ািদ ১৫০ �ম.টন 
উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৫৮.৫৪ �ম.টন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৩৯%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয ��  
উৎপাদন ৪৩৮.৪৩ �ম.টন। বাজার ও িচিনকেলর য�াংেশর চািহদার িভি�েত ইি�িনয়ািরং প�ািদ উৎপাদন করা হয়। গত  
বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৩৯১.৫১ �ম.টন। বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১২% �বিশ।        
উৎপাদন �য়: 
     নেভ�র ২০১৯ মােস করেপােরশেনর অধীন� �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র উৎপাদন �য় ৩,৫৫৪.২৭ ল� টাকা। 
এ মােস APA অ�যায়ী উৎপাদন �েয়র ল��মা�া ৮,১৮২.১২ ল� টাকা। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� উৎপাদন �য় 
১০,১৭৪.৭২ ল� টাকা। গত বছর এ সমেয় উৎপাদন �য় ৯,২৯৫.১৩ ল� টাকার �লনায় ৯% �বিশ।     
  
২। িব�য় (পিরমাণ): 
  িচিন:  

নেভ�র ২০১৯ মােস িচিনকলস�েহ ৬,৫৪৮.২৫ �ম.টন িচিন িব�য় হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িচিন  
িব�েয়র পিরমাণ ৪১,১০৪.০৯ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ১৬,৪১০.১৮ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস 
��ত িব�য় গত বছেরর �লনায় ১৫০.৪৮% �বিশ।     
 �মালােসস: 

APA অ�যায়ী নেভ�র ২০১৯ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৪৮৮.২৪৬ �ম.টন �মালােসস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত 
৪,৭৮৭.০৫ �ম.টন �মালােসস িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১০৭%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য় ২২,৩৫৫.৭১ 
�ম.টন।   গত বছর এ সময় পয �� �মালােসস িব�য় িছল ১১,৯৪৮.১৮ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস ��ত িব�য় গত 
বছেরর  �লনায়  ৮৭.১১% �বিশ।    
 

ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন িলকার: 
APA অ�যায়ী নেভ�র ২০১৯ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন 

িলকার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ৩০৩,৯২৩ �ফ িলটার িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৩০%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময়  
পয �� িব�য় ১,৬৮৩,৯৩২ �ফ িলটার। গত বছর এসমেয় িব�য় িছল ১,৭৮৯,১৭৭.১৩ �ফ িলটার। বত�মান বছের এ সমেয় 
��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র �লনায় ৫.৮৮% কম ।      
 
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
        APA অ�যায়ী নেভ�র ২০১৯ মােস �রনউইক, যে��র অ�া� �কা�ািনেত ১৫০ �ম. টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ িব�য় 
ল��মা�ার িবপরীেত ৬৪.২১ �ম. টন িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৪৩%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য়  ৭৬৫.৮৮   
�ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৩৫০.৬৩ �ম.টন। বত�মান বছের এ সমেয় ��ত িব�য় গত বছেরর  িব�েয়র 
�লনায় ১১৮.৪৩% �বিশ।    
 

িব�য়(��) : 
 

 নেভ�র  ২০১৯ মােস করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ ৬,৫৪৮.২৫ �ম. টন িচিন এবং অ�া� উৎপািদত  প�ািদ  
িব�য় বাবদ �মাট ৬,৬৫৫.৩২ ল� টাকা পাওয়া িগয়ােছ যা APA অ�যায়ী এই মােসর িব�য় �ে�র ল��মা�া   
৯,১৮৮.৮৯  ল� টাকার ৭২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� �মাট িব�য় �� ৩৫,৮৪৪.৪৫ ল� টাকা যা িবগত  বছেরর 
একই সমেয় িব�য় �� ২২,৮৮৬.৯০ ল� টাকার ৫৭% �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 - - - - - 
জা�য়াির ২০২০  - - - - - 
�ফ�য়াির ২০২০  - - - - - 
মাচ � ২০২০ - - - - - 
এি�ল ২০২০ - -  - - - 
�ম ২০২০ - - - - - 
�ন ২০২০ - - - - - 
�মাট :   ৪১,১০৪.০৯  - ২২,৩৫৫.৭১ ১,৬৮৩,৯৩২ ৭৬৫.৮৮ 

  
৩। উৎপািদত ��ািদর ম�দ: 

 
নেভ�র ২০১৯  মােসর �শেষ  িচিনকলস�েহ ২৮,৮৩৫.৫১ �ম.টন িচিন ম�দ রেয়েছ। গত বছর এই মােস িচিন   

ম�েদর পিরমাণ িছল ৪২,১৬৭.৩০ �ম.টন। আেলাচ� মাস পয �� িবিভ� িশ� কারখানায় উৎপািদত প�ািদ ও িচিনর ম�দ   
�� দ�ড়ায় ২০,৩২৯.২২ ল� টাকা যা গত বছেরর এ সমেয়র ম�দ �� ২৮,৪০৯.৫০ ল� টাকার �লনায় ২৮.৪৪%  কম।        
কারখানািভি�ক ম�দ  িববরণী ১৭-১৮ নং ��ায় অ�ােন�ার ৩ এ সং�� করা হল।    
 
৪। উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ:  
 

নেভ�র ২০১৯ মােসর �শেষ করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ �� দ�ড়ায় 
১,৯৮৩.০১ ল� টাকা যা িবগত বছর এই মােসর �শেষ ম�দ �� ১,৭১৩.৭৩ ল� টাকার �লনায় ১৬% �বিশ।  উৎপাদন   
সহায়ক মালামােলর িববরণী ১৯-২১ ��ায় এেন�ার-৪ এ সং�� করা হল। 
  
৫। সরকাির �কাষাগাের �দান:  

  
 করেপােরশেনর সদর দ�র ও এর অধীন িশ� �িত�ানস�েহ হেত নেভ�র ২০১৯ মােস ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ  
৮১৯.৯৮ ল� টাকা �দান করা হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ �মাট ৫,৪১১.২৪ ল�    
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করা হয়।      
  

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



২ 
 

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

 
২০১৯ সােলর িডেস�র  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 উংপাদন 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 - - - - 
�ফ�য়াির ২০২০ - - - - 
মাচ � ২০২০ - - - - 
এি�ল ২০২০ - - - - 
�ম ২০২০ - - - - 
�ন ২০২০ - -  - 
 �মাট :  ২৩,২৩৫.০০  ১৩,৫১৩.৮৩  ২৩,৫১,১৩২.৭১  ৫০০.৮৫ 

 
খ) উৎপাদন (পিরমাণ): 
    
িচিন:     
        APA অ�যায়ী িডেস�র ২০১৯ মােস ১৫ � িচিনকেল ৩১,২০০.০০ �ম.টন িচিন উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত 
১৯,৫০২.০০ �ম.টন িচিন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৬৩%। এ সময় পয �� উৎপাদন ২৩,২৩৫.০০ �ম. টন। গত বছর এ  
সময় পয �� উৎপাদন িছল ১৮,২১৭.০০ �ম.টন। বত�মান  বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ২৮% �বিশ।              

   
�মালােসস:    
          APA অ�যায়ী িডেস�র ২০১৯ মােস ১৫ � িচিনকেল ১৫,২৩৩.২৫ �ম.টন �মালােসস উৎপাদন ল��মা�ার 
িবপরীেত ১১,২২৯.০৩ �ম.টন �মালােসস উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৭৪% । এ সময় পয �� উৎপাদন ১৩,৫১৩.৮৩ �ম. টন।   
গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ১৩,৮৩৪.৭৫ �ম.টন । বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ২% কম।      
 
 
 
 
 
 
 



     ৩ 
  
ি�িরট ও অ�ালেকাহল : 

APA অ�যায়ী িডেস�র ২০১৯ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট ও অ�ালেকাহল উৎপাদন  
ল��মা�ার িবপরীেত ৪৩৬,৮০২.২৫ �ফ িলটার উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪৪%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন ২,৩৫১,১৩২.৭১ �ফ িলটার। গত বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ২,৩৩৮,১৪৮.৬১ �ফ িলটার। বত�মান বছেরর 
��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ১% �বিশ।        
                                                                                                                                        
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  
     APA অ�যায়ী িডেস�র ২০১৯ মােস �রনউইক যে��র অ�া� �কা�ািনেত ইি�িনয়ািরং ��ািদ ১৫০ �ম.টন  
উৎপাদন ল��মা�ার িবপরীেত ৬২.৪২ �ম.টন উৎপািদত হয় যা ল��মা�ার ৪২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয ��  
উৎপাদন ৫০০.৮৫ �ম.টন। বাজার ও িচিনকেলর য�াংেশর চািহদার িভি�েত ইি�িনয়ািরং প�ািদ উৎপাদন করা হয়। গত  
বছর এ সময় পয �� উৎপাদন িছল ৫১৭.৮৭ �ম.টন। বত�মান বছেরর ��ত উৎপাদন গত বছেরর �লনায় ৩% কম।           
উৎপাদন �য়: 
     িডেস�র ২০১৯ মােস করেপােরশেনর অধীন� �িত�ানস�েহ উৎপািদত পে�র উৎপাদন �য় ১২,৩৮৯.৮২ ল�    
টাকা।  এ মােস APA অ�যায়ী উৎপাদন �েয়র ল��মা�া ২২,১৯৭.৭৭ ল� টাকা। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� 
উৎপাদন �য় ২২,৫৬৪.৫৪ ল� টাকা। গত বছর এ সমেয় উৎপাদন �য় ১৮,৯০৯.১০ ল� টাকার �লনায় ১৯% �বিশ।     
  
২। িব�য় (পিরমাণ):  
  িচিন:  

িডেস�র ২০১৯ মােস িচিনকলস�েহ ২০,৩১৯.২১ �ম.টন িচিন িব�য় হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িচিন   
িব�েয়র পিরমাণ ৬১,৪২৩.৩০ �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ২৩,৪০৯.৯৩ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস 
��ত িব�য় গত বছেরর �লনায় ১৬২.৩৮% �বিশ।     
 �মালােসস: 

APA অ�যায়ী িডেস�র ২০১৯ মােস িচিনকলস�েহ ৪,৪৮৮.২৪৬ �ম.টন �মালােসস িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত  
৪,৫৪৬.৭৭ �ম.টন �মালােসস িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১০১%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য় ২৬,৯০২.৪৮ 
�ম.টন।   গত বছর এ সময় পয �� �মালােসস িব�য় িছল ১৩,৯৪৩.৬৫ �ম.টন। বত�মান বছেরর এ মােস ��ত িব�য় গত 
বছেরর  �লনায়  ৯২.৯৪% �বিশ।     
 

ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন িলকার: 
APA অ�যায়ী িডেস�র ২০১৯ মােস �ক� িডি�লািরেত ১,০০০,০০০ �ফ িলটার ি�িরট, অ�ালেকাহল ও ফেরন  

িলকার িব�য় ল��মা�ার িবপরীেত ৩২০,৮২০.০০ �ফ িলটার িব�য় হয় যা ল��মা�ার ৩২%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময়  
পয �� িব�য় ২,০০৪,৭৫২.০০ �ফ িলটার। গত বছর এসমেয় িব�য় িছল ২,১২৬,০৯৭.০০ �ফ িলটার। বত�মান বছের এ সমেয়  
��ত িব�য় গত বছেরর িব�েয়র �লনায় ৫.৭১% কম ।       
 
ইি�িনয়ািরং ��ািদ:  

        APA অ�যায়ী িডেস�র ২০১৯ মােস �রনউইক, যে��র অ�া� �কা�ািনেত ১৫০ �ম. টন ইি�িনয়ািরং ��ািদ িব�য়  
ল��মা�ার িবপরীেত ২৫৩.৪৬ �ম. টন িব�য় হয় যা ল��মা�ার ১৬৯%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� িব�য়  
১,০১৯.৩৪   �ম.টন। গত বছর এ সময় পয �� িব�য় িছল ৪৮০.০০ �ম.টন। বত�মান বছের এ সমেয় ��ত িব�য় গত বছেরর  
িব�েয়র �লনায় ১১২.৩৬% �বিশ।     
 

িব�য়(��) : 
 

 িডেস�র ২০১৯ মােস করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ ২০,৩১৯.২১ �ম. টন িচিন এবং অ�া� উৎপািদত   
প�ািদ  িব�য় বাবদ �মাট ১৪,৬৭৮.২৭ ল� টাকা পাওয়া িগয়ােছ যা APA অ�যায়ী এই মােসর িব�য় �ে�র ল��মা�া   
১৭,১০২.৪০  ল� টাকার ৮৬%। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� �মাট িব�য় �� ৫০,৫২২.৭২ ল� টাকা যা িবগত  
বছেরর একই সমেয় িব�য় �� ২৯,৬২৮.৪৫ ল� টাকার ৭১% �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  - - - - - 
�ফ�য়াির ২০২০  - - - - - 
মাচ � ২০২০ - - - - - 
এি�ল ২০২০ - -  - - - 
�ম ২০২০ - - - - - 
�ন ২০২০ - - - - - 
�মাট :   ৬১,৪২৩.৩০  - ২৬,৯০২.৪৮ ২,০০৪,৭৫২ ১,০১৯.৩৪ 

   
৩। উৎপািদত ��ািদর ম�দ: 
 

িডেস�র ২০১৯  মােসর �শেষ  িচিনকলস�েহ ২৭,৩৭৮.৬০ �ম.টন িচিন ম�দ রেয়েছ। গত বছর এই মােস িচিন    
ম�েদর পিরমাণ িছল ৫১,১৪৮.৫০ �ম.টন। আেলাচ� মাস পয �� িবিভ� িশ� কারখানায় উৎপািদত প�ািদ ও িচিনর ম�দ   
�� দ�ড়ায় ২০,০৬০.৮১ ল� টাকা যা গত বছেরর এ সমেয়র ম�দ �� ৩৩,৮৬৫.৮৪ ল� টাকার �লনায় ৪০.৭৬%  কম।        
কারখানািভি�ক ম�দ  িববরণী ১৭-১৮ নং ��ায় অ�ােন�ার ৩ এ সং�� করা হল।    
 
৪। উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ:   

 
িডেস�র ২০১৯ মােসর �শেষ করেপােরশেনর িশ� �িত�ানস�েহ উৎপাদন সহায়ক মালামােলর ম�দ �� দ�ড়ায় 

২,০৯৪.৪৫ ল� টাকা যা িবগত বছর এই মােসর �শেষ ম�দ �� ১,৭৭৪.৪৫ ল� টাকার �লনায় ১৮% �বিশ।  উৎপাদন   
সহায়ক মালামােলর িববরণী ১৯-২১ ��ায় এেন�ার-৪ এ সং�� করা হল। 
   
৫। সরকাির �কাষাগাের �দান:   

  
 করেপােরশেনর সদর দ�র ও এর অধীন িশ� �িত�ানস�েহ হেত িডেস�র ২০১৯ মােস ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ   
৭৭০.৪০ ল� টাকা �দান করা হয়। �লাই ২০১৯ হেত এ সময় পয �� ভ�াট ও অ�া� কর বাবদ �মাট ৬,১৮১.৬৪ ল�     
টাকা সরকাির �কাষাগাের �দান করা হয়।       
  

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