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বােজট �ব�ত অ�পাতস�হ 
 

�মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা (Return on total assets): 

  অ�পাত = 
�দ ও কর�ব � নীট �নাফা

 �মাট স�দ   

 �মাট স�েদর আয়, ঋেণর �দ এবং �লধেনর উপর লভ�াংশ �দােনর �েব � িহসাব করেত হয়। �যেহ� নীট �নাফা �দ 

উ�র িহসাব করা হয়। এ অ�পাত িহসাব করেত নীট �নাফার সােথ �দ �য় �যাগ করেত হয়। অথ �াৎ পিরচালনাল� �নাফার 

সােথ (পিরচালনা �য় উ�ৃ�) পিরচালনা বিহ� �ত আয় �যাগ কের িহসাব করেত হেব। 

 �মাট স�দ, নীট স�দ (অবচয় বােদ) ও চলিত স�েদর �যাগফল। তেব �কান অলীক (Fictitious) স�দ �যমন 

�ি��ত �লাকসান থাকেল তা বাদ িদেত হেব। যিদও পিরচালনা বিহ� �ত আয় ও পিরচালনা বিহ� �ত স�দ �িত�ােনর 

��েযােগর অংশ নয় িক� এেদর পয �া� আয় �ব�াপনার দািয়� িবধায় পিরচালনা বিহ� �ত আয় পিরচালনাল� আেয়র সেথ 

�যাগ কের সািব �ক স�েদর উৎপাদনশীলতা িহসাব করেত হেব। 

২। ই�ই�র উপর লভ�াংেশর হার:  

 অ�পাত =  
লভ�াংশ

 ই�ই� (�লধন ও সি�িত)  

 লভ�াংেশর হার সাধারণ ঋেণর বত�মান �েয়র সােথ �লনা করেত হেব। 

৩। িনজ� অথ � �যাগান অ�পাত: 

অ�পাত = 
�ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ-আয়কর-�ব �বতী বছেরর সম�য়-সরকারেক �েদয় লভ�াংশ

 িবিনেয়াগ - িব�ীত �ায়ী স�দ+চলিত �লধন �ি�   

 এ অ�পাত কেপ �ােরশেনর িনজ� স�দ হেত �ায়ী ও চলিত �লধন �ি�র পিরমাপক। 

 এ অ�পাত সকল বািহ�ক �বাহ, ন�ন �লধন বাবদ �াি� ও পিরেশািধিতির� ঋণ �াি� �তীত সকল নগদ �বােহর 

সম�েয় গ�ত। 

 িনজ� তহিবল �যাগান অ�পাত+বািহ�ক তহিবল �যাগান অ�পাত=১.০০। িনজ� তহিবল �যাগান অ�পাত িবিবধ 

কারেণ বছের উঠানামা করেত পাের। ত�ে� িবিভ� বছের িবিনেয়ােগর পিরমােণর তারত�ই �ধান। 

৪। ঋণ �লধন অ�পাত (Debt Equity Ratio): 

 এ অ�পাত সং�ার ঋণ ও �লধন তহিবেলর কাঠােমা �ারা �� নগদ �বাহ, নীট �নাফা ও লভ�াংেশর ি�রতা �কাশ 

কের। �লধেনর �ি�েকাণ হেত যা �কান কেপ �ােরশন �গাটােনার (Liquidation) ��ে� �মাট স�দ �ারা �মটােনা �িঁকর 

পিরমাণ। রা�ায়� �িত�ানস�েহর �বলায় �যখােন ই�ই� সরকার ক��ক �দ� এবং ঋেণর অিধকাংশ সরকার ক��ক �দ� 

�সখােন ঋণ �লধন অ�পাত সং�ার অি�রতা এবং তৎসংেগ সরকােরর উপর িনভ �রশীলতা �কাশ কের। যিদও দীঘ � ও 

��েময়ািদ ঋণ উভয় ��ে�ই তা �থকভােব �কাশ করা �েয়াজন। �কবলমা� িব��ৎ উ�য়ন �বাড � �তীত অ� সকল রা�ায়� 

�িত�ােনর ��ে� আদশ � �লধন অ�পাত ৬০ : ৪০। িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র ��ে� এ অ�পাত ৪০ : ৬০। 

৫। চলিত অ�পাত (Current Ratio): 

এ অ�পাত সং�ার িল�ইিড�র অব�া অথ �াৎ অিতির� ঋণ �হণ �তীত চলিত িবলস�হ পিরেশােধর সামথ � �ঝায়। 

 অ�পাত = 
চলিত স�দ
 চলিত দায়   

 �চলন অ�যায়ী ১.৫-এর িনে�র এই অ�পাত সংকটময় এবং রা�ায়� �িত�ানস�েহর �বলায় সরকােরর উপর 
িনভ�রশীলতা �ঝায়। 
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৬। �িরত স�দ অ�পাত (Quick Assets Ratio): 

 ম�দ স�েদর �� সে�হজনক ও সহেজ আদায়েযা� নয় িবধায় ম�দ বােদ এ অ�পাত িহসাব করা হয়। �থা�যায়ী 
১.০-এর িনে�র এই অ�পাত আশংকাজনক। 

 অ�পাত = 
ম�দ �তীত অ�া� চলিত স�দ

 চলিত দায়   

৭। �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা (Turnover of total Assets): 

 এ অ�পাত �কান �িত�ােনর উৎপাদন তথা রাজ� আেয় স�দ �বহােরর িনিবড়তার পিরচায়ক। 

 অ�পাত = 
পিরচালনাল� রাজ�

 �মাট স�দ   

 এ অ�পাত �নরায় �মতার �বহার (�ায়ী স�দস�েহর �বহােরর িনিবড়তা) �মতা �বহােরর (�ায়ী স�দ 
�বহােরর রাজ� আয়) ও চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা ইত�ািদ ভােগ িবে�ষণ করা যায়। 

 এক কেপ �ােরশন হেত অ� কেপ �ােরশেন �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতার তারত� হয়। সািভ �স �স�ের এ অ�পাত 
০.১০ হইেত ০.৮০, উৎপাদন �স�র ০.৫০ হইেত ১.৩০ ও বািণজ� �স�ের ১.৫০ হইেত ২.০০ �াভািবক। 

৮। চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা (Turnover of Working capital): 

 চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা সং�ার ম�দ, �দনাদার এবং অ�া� চলিত স�েদর দ� �ব�াপনার মাপকা�। 
সাধারণতঃ এর (চলিত দায় উ�ৃ� চলিত স�েদর) পিরমাণ পিরচালন রাজে�র �লনায় যত�র স�ব কম রাখা হয়। 

৯। ক�চামােলর ম�দ (Raw materials stock): 

 ক�চামােলর ম�দ বািষ �ক উৎপাদেনর সেথ �লনা করা হয়। 

 অ�পাত = 
বছর �শেষ ক�চামােলর ম�দ

 ক�চামােলর বািষ �ক চািহদার �� × ৩৬৫ 

 �ানীয় উৎস হেত সং�হীত ক�চামাল এক মােসর উৎপাদেনর চািহদার অিধক হওয়া বা�নীয় নয়। �বেদিশক ��া 
সং�হণ ও আমদািনজিনত িবলে�র কারেণ আমদািন�ত ক�চামােলর ��ে� অিধক ম�দ �ি�সংগত। 

১০। উৎপািদত পে�র ম�দ (Finished goods stock): 

 অ�পাত = 
সমাপনী প� ম�দ

 �মাট প� উৎপাদন �য় (COGs)
 × ৩৬৫ 

 উৎপািদত পে�র ম�দ মাল সং�ার উৎপািদত পে�র �মাট �েয়র সিহত �লনা করা উিচৎ। 

১১। জনশি�র ��ি�: 

 জনশি�র ��ি� হে� �ব �বত� বছেরর �লনায় �মাট জনসং�া ও জনসং�া বাবদ �মাট �য় �ি�র হার। 

১২। একক �িত �য় ও �নাফা: 

 টন�িত উৎপাদন �য় = 
উৎপাদন �য়

 �মাট উৎপাদন টন  

িব�ীত পে�র টন�িত �য় = 
উৎপাদন �য়+ম�দ�ি�/�াস+িব�য় �শাসিনক ও গেবষণা �য়

 িব�ীত টন   

 টন�িত �নাফা =
পিরচালনাল� �নাফা

 িব�ীত টন   

- : সমা� : - 


