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eকিট সাধারণ েপােলা শাটর্  রফতািন করেল 3 ডলার দাম পাoয়া যায়। েসখােন সুতা, কাপেড়র 
মান িভn হেল িকংবা বাড়িত eমbয়ডাির, িpিnং, oয়াশ যুk হেল দাম পাoয়া যায় কমপেk আট 
ডলার, বলিছেলন বাংলােদেশর জায়াn aয্াপােরলস িলিমেটেডর বয্বsাপনা পিরচালক ফা ক হাসান। 
গত কেয়ক বছর ধের িতিন pচিলত েপাশােকর বাiের eমন দািম আর ফয্াশেনবল পণয্ ৈতির o 
রফতািনর েচ া করেছন। তার মেত, বাংলােদেশর aেনক ৈতির েপাশাক কারখানার uেদয্াkাi eখন 
ফয্াশেনবল o দািম েপাশােকর ei বাজার ধরার েচ া করেছন। আবার নতুন aেনক কারখানাi 
গেড় uঠেছ ধু e ধরেনর েপাশাক ৈতিরর জনয্। িকn বাজারিট ধরেত িকছুটা েবগo েপেত হেc। 

েপাশােকর দাম েকমন হেব তা িনভর্ র কের কাপেড়র ধরন আর িডজাiেনর oপর। তুলা ছাড়াo 
িবিভn uিdেদর পাতা, মাশ মসহ নানা ৈজব uপাদান েথেকo eখন সুতা ৈতির হয়। েস েলা িদেয় 
ৈতির কাপেড়র েপাশােকর দাম হয় েবিশ। আবার সাধারণ শাটর্ , পয্াn, িট-শােটর্ র তুলনায় িবেশষািয়ত 
বািহনী েলার iuিনফমর্ধমর্ী েপাশাকo েবিশ দাম িদেয় েকেনন েkতারা। eর বাiের আেছ েsাটর্ স 
আর aয্াথেলিটক আiেটমo। সুয্ট-েbজারধমর্ী েপাশােকo কেয়ক ণ েবিশ দাম পাoয়া যায় বেল 
জানান ফা ক হাসান। িবে  pযুিkর বয্বহার বাড়ার সে  সে  েপাশােকo তার েছাঁয়া লাগেছ। যুk 
হেc েসnর, িডভাiস বহন করা যায় eমন সুিবধা। ি িড িpnারসহ আধুিনক যেntর সাহােযয্o eখন 
েপাশাক ৈতির হয়। eমন ‘sাটর্  েপাশােকর’ বাজারo িদন িদন বাড়েছ। দািম েপাশাক ৈতিরর েkেt 
িকছু বাড়িত মূলয্ সংেযাজেনর pেয়াজন হয়। eজনয্ েটকেনালিজকয্াল আপেgেডশন জ ির বেল জানান 
েবসরকাির গেবষণা সংsা িসিপিডর aিতিরk গেবষণা পিরচালক ড. খnকার েগালাম েমায়ােjম। 
তােদর গেবষণায় uেঠ eেসেছ বাংলােদেশ ৈতির েপাশাক কারখানা েলার মেধয্ 21 ভাগ মাt ei 
pযুিkগত ‘আপেgেডশন’ কেরেছ। তার মেত, ei 21 ভাগ কারখানা েয েকােনা েkতার চািহদা 
েমটােত বা uc মূেলয্র েপাশাক ৈতিরেত সkম। তেব ধু uc মূেলয্র েপাশােকর বাজার ধরেতi 
নতুন কের িবেশষািয়ত aেনক কারখানা গেড় uঠেছ বেলo জানান িতিন। 

িবিজeমie oেয়বসাiেটর পিরসংখয্ান aনযুায়ী বতর্ মােন pায় সােড় চার হাজার কারখানা রফতািনর 
সে  যুk। তােদর মেধয্ pায় আড়াiশ’ eখন uc মূেলয্র েপাশাক রফতািন করেছ বেল জানান 
ফা ক হাসান। ভােলা পণয্ ৈতির করেলi িবিk হেব না। কািn bয্ািnংটাo eেkেt জ ির। 
িবষয়িটর সে  eকমত pকাশ কের ড. েমায়ােjম বেলন, oভারaল আমরা iেমজ সংকট কািটেয় 
uঠেত েপেরিছ। িকn হাi ভয্াল ুেpাডােkর েkেt সময়মেতা পণয্ েপৗঁছােনা জ ির। েসটার জনয্ 
বnেরর pেয়াজনীয় সুিবধা থাকা জ ির। 


