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  আেমর  পা  হেত স  া -: 1 :- 

 
 

েজ  ে াফাiল 
আেমর পা  হেত স (Mango Juice) 

ণয়েন: 
আ  রায়হান আল কাoসার  

িবেশ  
আ িলক কাযালয়  
িবিসক,চ াম 

িমকা: 
ফল- ল েকবল uদর ি i কেরনা েদেহর েয়াজনীয় aেনক িভটািমন o খিনজ পদাথo সরবরাহ কের। িবিভ  ধরেণর ফেল 

িবিভ  েভষজ uপাদান িব মান বেল আ িনক গেবষণার ত  হেত জানা যায়। eছাড়াo ফল হেণর মা েম eি  aি েড  ধরেণর 

uপাদান ক া ার জাতীয় েরাগেক িন  কের। তাi খা াভ াস িহসােব ফল হেণর িবক  নাi।আ িনক জীবনযা ায় aভ  হেয় পড়ায় 

ফেলর িবিবধ বহার িহসােব ফেলর সo জনি য় হেয় uঠেছ। 

খ) বাজার স িকত িবষয়। 
 
12। uৎপািদত প  বহারকারী: 

বাংলােদেশ ত পে  কত পিরমাণ ফল uৎপিদত হয় তার স ক পিরসং ান পাoয়া যায়না। পিরসং ােন েদেশ মা  26 

ল  টেনর মত ফল uৎপাদন হয় বেল িহসাব েদয়া হয়। িক  aেনেকi ei পিরমাণ আেরা aেনক েবশী হেব বেল মেন কেরন। া  

তে র িভি েত বাংলােদেশ uৎপািদত িবিভ  কার ফেলর পিরমাণ িনে  uে খ করা হল। eসকল ফেলর েবশীরভাগi াচা aব ায় 

েভাগ করাহয়। েমৗ েমর সময় eকে  uৎপাদেনর কারেণ eসকল ফেলর াপক aংশ স ক  না পাoয়ায় aপচয় হয়। aথচ আ িনক 

জীবন যা ায় aভ  হoয়ার সােথ-সােথ eবং া  স েক সেচতন হেত থাকায় েদেশ ধীের- ধীের ফেলর রেসর চািহদা বাড়েছ। িক  

eসকল ফেলর aেনক িল যিদ পা  আকাের সংর ণ কের রাখা হয় তেব তা হেত পরবত  কােল ফেলর রস uৎপাদন করা স ব হেব। 

eভােব ফেলর aপচয় ব লাংেশ স করা স ব হেব। a  িদেক সাধারণ ে তােদর ফেলর রেসর চািহদাo সারা বছর বজায় রাখা স ব  

হেব।  

িমক নং ফেলর নাম uৎপাদন ( টন ) 
2। কলা 786111 
3। আম 311111 
4। াঠাল 386111 
5। তর জ 211111 
6। িল  24111 
7। ে ে  61111 
8। আনারস 261111 
9। বাতাবী েল  25111 
৯। কমলা 2111 
21। জাম 6111 
22। েপয়ারা 57111 
23। ল 26111 
24। আমরা 31111 
25। িবলাতী গাব 3111 
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ফেলর পা  হেত ফেলর রস বা াে া স uৎপাদন করা হেল সাধারণ ে তা eর রেস িনেজর রসনা িস  করেত পাের। াে া স  

uৎপাদন কের েদেশ eখন eমন aেনক  uৎপাদক আেছ। তােদর ায় সকেল িবেদশ হেত র পিরমােণ আেমর পা  আমদানী কের 

থােক। েদেশ  uৎপািদত আেমর পা  eেদর aেনেকরi চািহদা রণ করেব। 

 
 
3। িব য় মা ম: 
 

আেমর পা  চরা বাজাের িব েয়র জ  সাধারণ েকান প  নয়। আেমর পা  াে া স বা আেমর পানীয় uৎপাদেন 

াচামাল িহসােব বহার হয়। aতeব াে া স বা আেমর পানীয় uৎপাদন কের eমন িত ানi েকবল আেমর পাে র ে তা হoয়ার 

স াবনা আেছ। eসকল uৎপাদেকর সং া সীিমত হoয়ায় সরাসির েযাগােযােগর মা েম, িব য় eেজে র মা েম uৎপািদত প  িব য় 

করা েযেত পাের। eমনিক িবেদেশo uৎপািদত প  eকi প িতেত রফতানী করা েযেত পাের। 

4। বাজার পিরিধ: 
 
বাংলােদেশর  িভতর o বািহের াে া স বা আেমর পানীয় uৎপাদন কের eমন  সকল িত ােনর িনকট িতেযাগীতা লক 

পিরি িতেত মানস ত আেমর পা  িব য় করা েযাগ আেছ । 

 
5। িতেযাগীতা : 

ন নভােব আেমর পা   uৎপাদেন িনেয়ািজত হেব eমন িত ানেক েয সকল   িতেযাগীতার স ুখীন হেত হেব িববরণ িনে  

দান করা হল। 

ক) েদেশ 
িমক কারখানার নাম uৎপাদন মতা (টন) 
2। াণ 611 
3। েসজান  411 
4। আড়ং 261 
5। জামান- বাংলা জেয়  ড িল: 231 
   

 
6। কারখানার aব ান: 
 

কারখানার ল াচামাল আম েদেশi uৎপািদত হয। যানবাহন সহেজ যাতায়াত করেত পাের eমন ভােলা েযাগােযােগর িবধা 

সহ ােন করেত  হেব। eছাড়াo কারখানা চালােনার জ  েয়াজনীয় পযা  িব ত o ােসর া তা o a া  াচামাল েযমন 

সর েণর রাসায়িনেকর া তা o পিরবহেনর িবষেয়o aব ান স েক  িস াে র সময় িবেবচনায় রাখা েয়াজন। কারখানার uৎপািদত 

প  িব েয়র িবষয় o  ei সময় িবেবচনা করেত হেব। 

 
গ। uৎপাদন ি য়া: 
 eক  পাে  31% ফেলর পা  o 26%  িচিনসহ পিরমাণমত পািন িমিশেয় 211% করা হয়। আেমর পা  িবিভ  uৎস হেত 

আেস বেল uৎপািদত পে র াদ িনধািরত রাখার জ  eরপর eেক ােলি ং করা হয়। েলি ং করার জ  িম েণর িভতর 

েয়াজন a সাের হয় আেরা েবশী িচিন নাহয় a  ি  করার জ  খািনকটা সাiি ক eিসড িমশােনা হয়। 

eরপর িম েণর মে  েয়াজন মত ি জারেভ ভ িমি ত কের তা 361 িম:িল: ােচর েবাতেলর খ পয  ভরার পর েবাতেলর 

খ াuন কক ারা eয়ার টাiট কের ব  কের েদয়া হয। 



  আেমর  পা  হেত স  া -: 3 :- 

পরবত  ধােপ খব  করা েবাতলেক 86OC হেত 96 OC তােপর পািনর বােথ 41 িমিনেটর মত রাখার পর েল eেন 

দামজাত করা হয়। 

দাম হেত বাজার চািহদামত িব েয়র জ  িবিভ  ােন েনয়া হয়।  

 

 

ঘ।uৎপাদেনর জ  েয়াজন 
(টাকা) 

2। িম  
   জিম 2িবঘা 5111111/=
 
3। িবি ং     
  ফ া রী েশড   2111 বগ ট 911111/=
  াচামােলর দাম   2111 বগ ট 811111/=
  uৎপািদত পে র দাম 2111 বগ ট 811111/=
  aিফস 611বগ ট 511111/=
  সীমানা েদয়াল-    411111/=
  a  রা া   411111/=
 িনমােনর েমাট খরচ   4311111/=
4। য তপািত o  হািতয়ার 
ক) েয়াজনীয় য পািত 

2। oেয়িয়ং ে ল  91,111/=
 বড় -2  
 মাঝাির -3  
 েছাট  -5  
3। িল  -21  61,111/=
4। িমি ং া  ( eম eস ীল 

+ে ার)  611 িলটার -3  2,11,111/=
5। ােলি ং া  ( eম eস ীল +  

ে ার)  611 িলটার -3  211,111/=
6। িফ ার েমিশন  -3  61,111/=
7। িফিলং েমিশন  -5  61,111/=
8। ক াপ িসিলং েমিশন  -5  61,111/=
9।◌ ু oয়াটার বাথ -5  3,11,111/=
৯। ি ম েজনােরটর /বয়লার  500 

Kg/h 10Kg/Cm2 -2  21,11,111/=
21। ি ম িবতরণ ব া েয়াজন মত 6,11,111/=
22। া -বাi েজনেরটর -2  6,11,111/=
23। 361 িম:িল: াস েবাতল -3,11,111  31,11,111/=
24। েবাতল oয়ািশং েমিশন  -2  4,11,111/=
25। a া  যাবতীয় াি ং েয়াজন মত 4,11,111/=
26। iেলকি কালস েয়াজন মত 3,31,111/=
 য পািতর েমাট   66,11,111/=

 
 
 



  আেমর  পা  হেত স  া -: 4 :- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5। a া  ায়ী য়  (টাকা)
 ক) aিফস েমিশন  o আসবাব প  3,11,111/=
 খ)aি  িনবাপন ব া 3,11,111/=
 গ) িব তায়ন য় 4,11,111/=
 ঘ)পািনর লাiন সংেযাগ য় 2,11,111/=
 ঙ) াস লাiন সংেযাগ য় 3,11,111/=
 চ) েটিলেফান লাiন সংেযাগ য় 2,11,111/=
 চ)য পািত াপন ায় (21%) 6,61,111/=
 ছ) ক  ব য় 2,61,111/=
 জ) aভািবত য় (আ মািনক) 6,11,111/=
 েমাট 34,11,111/=
 েমাট ায়ী 26,111,111/=
6। চলিত য় 
 (টাকা) 

ক) া◌াচামাল     
 aেমর পা   @ ৳ 46,111/= 4111টন 21,61,11,111/= 
 ি জারেভ ভ @ ৳ 211/= 8611 েকিজ 8,61,111/= 
 সাiি ক eিসড  @ ৳ 61,111/= 41টন 26,11,111/= 
 িচিন @ ৳ 39,111/= 3361টন 7,41,11,111/= 
 a া  সা ে   211111/= 

েমাট াচামােলর    28,14,61,111/= 
খ) ােকিজং      
 াuন কক        7 েকা  2,61,11,111/= 
 ে ট @ ৳ 261/=   9111  23,11,111/= 
 েমাট ােকিজং eর    27,311,111/= 
েমাট াচামােলর o ােকিজং eর    29,76,61,111/= 

 
 
 
 
7। জনবল 
  
 2।uৎপাদন িমক       (টাকা)

 
িমক নং পদ সং া মািসক েবতন  মািসক  েমাট 

েবতন 
 বাৎসিরকেমাট েবতন

 2। পারভাiজার 2 6,111/=  6,111/=  71,111/=
 3।  েবাতল oয়াশারেমন  21 3,111/=  31,111/=  3,51,111/=
 4।  ে ার o েল ার  3 5,111/=  9,111/=  ৯7,111/=
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  5।  েবাতল িফলার 4 4,111/=  ৯,111/=  2,19,111/=
 6। oয়াটার বাথ aপােরটর 4 5,111/=  23,111/=  2,55,111/=
 7। াকার 4 4,111/=  ৯,111/=  2,19,111/=
 8। েপাটার 3 3,111/=  5,111/=  59,111/=
  েমাট 35     915111/=
 
 
3। শাসিনক ি বগ 
(টাকা) 
িমক নং পদ সং া হার মািসক 

েবতন 
মািসক  েমাট 
েবতন 

বাৎসিরক েবতন 

12।  েজনােরল েনজার 2 26,111/= 26,111/= 2,91,111/= 
13। িকuরেম  o মােক ং ােনজার 2 23,111/= 23,111/= 2,55,111/= 
14। িহসাব র ক 2 6,111/= 6,111/= 71,111/= 
 15  য়-িব য় সহকারী 4 5,111/= 23,111/= 2,55,111/= 
16। ড েটকেনালিজ  2 7,111/= 7,111/= 83,111/= 
17। াব েটকেনিশয়ান  2 5,111/= 5,111/= 59,111/= 
18।  েজনােরটর aপােরটর 2 4,111/= 4,111/= 47,111/= 
19। বয়লার aপােরটর 2 4,111/= 4,111/= 47,111/= 
1৯। iেলকে িসয়ান 2 4,111/= 4,111/= 47,111/= 
21। া ার 2 4,111/= 4,111/= 47,111/= 
22। হরী 3 3,111/= 5,111/= 59,111/= 
 েমাট 25   951111/= 
 
8। পিরেসবাসহ িবিভ  য় 
 (টাকা) 
িব ত 26111 iuিনট  2,89,649/= 
 ( িত িদন 26 iuিনট Χ 9 ঘ া Χ 411 িদন Χ 2.36 @ ৳ 4.56 Χ 2.26ভ াট)  
াস223611 ঘন িমটার 7,51,517/= 

( িত িদন 411ঘন িমটার Χ 411 িদন Χ 2.36 @ ৳5.৯6 Χ 2.26ভ াট)  
পািন ( সা ে ) 2,11,111/= 
ডাক, তার o েটিলেফান 2,61,111/= 
েমরামত o র ণােব ণ  

িনমাণ-6% 2,71,111/= 
য পািত-21% 6,61,111/= 

aিফস আসবাব-21% 51,111/= 
যাতায়াত য় 2,61,111/= 
বীমা ( ায়ী ােয়র 2%) 2,61,111/= 
িব াপন 6,36,11,111/= 
িবিবধ য় 4,11,111/= 
েমাট 6,5৯29,৯55/= 
 
 
 
ঙ। আিথক েয়াজন স হ  (টাকা)



  আেমর  পা  হেত স  া -: 6 :- 

 2। ায়ী লধন  
  ক) িম o িবি ং 8311111/=
  খ)য পািত 6611111/=
  গ)a া  ায়ী য় 3411111/=
 েমাট  26111111/=
 
 
 
3। চলিত য় 

(টাকা) 
ক) াচামাল ( 81% দ তায়) 241,696,111/=
খ)জনবল 27,55,111/=
গ) পিরেসবা o a া  য়( 81% 
দ তায়) 4,95,54,372/=
েমাট 28,17,83,372/=
4।েমাট ক  য় 

(টাকা) 
ক) ায়ী লধন 2,61,11,111/=
খ) চলিত লধন য় (eক মাস) 6,83,39,865/=
েমাট 8,33,39,865/=
চ। েমাট িব য় 
4111 টন পা  Χ 2111েকিজ Χ 31  361 িম:িল:েবাতল আেমর স 
=  7 েকা  েবাতল @ ৳ 7.11  
=৳ 47,11,11,111/= 
81% দ তায় = ৳ 36,31,11,111/= 
েমাট 

ছ। িব য পয  েমাট য় 
(টাকা) 

চলিত য় 28,17,83,372/=
িবি ং eর aবচয় (6%) 2,71,111/=
যয পািত o হািতয়ার eর aবচয় (21%) 6,61,111/=
আসবাব  aবচয় 91,111/=
েমাট িবিনেয়ােগর দ  

ায়ী লধন (21.1%) 26,11,111/=
চলিত লধন (23.6% 82,64,6৯5/=

  েমাট খরচ 29,12,26,966/=
জ। লােভর প 
লাভ = িব েয়র ফেল আয়  - ◌াব য় পয  খরচ 36,31,11,111/= - 29,12,26,966/=
ুল লাভ  8,29,95,256/=
কর   2,89,৯9,647/=
নীট লাভ=  6,4৯,91,71৯/=
িব েয়র uপর েফরেতর হার=  32.5%
িব: : আয়কর = 
2ম ৯1111/= টাকার ,         1%         = 1/= 
পরবত , 261111/= টাকার, 21% =  26111/= 
পরবত , 261111/= টাকার, 26% =  33611/= 



  আেমর  পা  হেত স  া -: 7 :- 

পরবত , 361111/= টাকার, 31% =  61111/= 
aবিশ , নাi  eর              36% =          1/= 
েমাট: 289৯9647/= 
ঝ। a পাত স হ 
 ক) েমাট িবিনেয়ােগর uপর েফরেতর হার 86% 
 খ) ায়ী িবিনেয়ােগর uপর েফরেতর হার 471% 
 


