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পাশাক িশে র অবদান বাড়েলও পিরেবেশর জ  উে গজনক - অ াকশন 
এইেডর িতেবদন 

অথৈনিতক িরেপাটার | ২১ এি ল ২০১৯, রাববার  
পাশাক িশ খাত দেশর অথনীিতেত উে খেযা  অবদান রাখেলও, পিরেবেশর জ  বই উে গজনক। িশে র মাগত িবকােশর ফেল 

উৎপািদত বেজ র কারেণ াপকভােব িত  হে  পিরেবশ। পিরি িত সামাল িদেত এখন থেকই সব প েক একসে  কাজ করেত 
হেব। গতকাল ঢাকার াক স াের অ াকশন এইড বাংলােদশ এবং ফ াশন রেভািলউশন আেয়ািজত ‘ভেয়েসস অ া  স শনস’ 
িতেবদেন এসব ত  েল ধরা হয়। এেত ধান অিতিথ িহেসেব িছেলন ঢাকা উ র িস  করেপােরশেনর (িডএনিসিস) ময়র আিত ল 

ইসলাম। এছাড়া সিমনাের ব  রােখন জায়া  েপর ব াপনা পিরচালক ফা ক হাসান, িনউ এজ েপর ব াপনা পিরচালক 
আিসফ ই ািহম, অন  েপর ব াপনা পিরচালক ও িবিজএমইএ পিরচালক শরীফ জিহর এবং িকউেট  স শন িলিমেটেডর 

ব াপনা পিরচালক ত রা খানম। অ াকশন এইেডর কাি  িডের র ফারাহ কিবেরর স ালনায় সিমনাের ল ব  উপ াপন কেরন 
ফ াশন র শেনর কাি  িডের র নওশীন খােয়র।  খাত সংি রা জানান, পিরেবেশর উপর পাশাক িশ খােতর এই নিতবাচক ভাব 
কমােত উ াবনী উে াগ ও ি  বহােরর মা েম িশ  কলকারখানার পািন, ালানী বহার াস কের বজ  িন াশন কমােনা 
েয়াজন।  
বে  বলা হয়, িব াপী ফ াশন িশে র ায় ৩ ি িলয়ন ডলার সম ে র বাজার রেয়েছ। তির পাশাক খােত বাংলােদশ িবে র ি তীয় 
হ ম দশ। তেব এই ফ াশন খাতই আবার িথবীর ি তীয় হ ম ষণকারী খাত। ফ াশন খাত িবে র ২০ শতাংশ বজ  পািন এবং ১০ 

শতাংশ কাবন ডাই অ াইড িনঃসরেণর জ  দায়ী। একই সে  লা চাষ ২০ শতাংশ কীটনাশক ব  এবং ১০ শতাংশ কীটনাশক 
উৎপাদেনর জ  দায়ী। এ খােত মা  ১৫ শতাংশ বজ  নরায় বহার করা যায়। ফেল ৮৫ শতাংশ বজ ই িতেত ফরত আেস বেলও 
উে  করা িতেবদেন।  এেত আেরা বলা হয়, িশ  কারখানার সকল , যমন কাটা, সলাই, ি য়াজাতকরণ ও তির পাশাক 
উৎপাদেন বা , পািন ও মা  ষণ কের থােক। বিশরভাগ কারখানা নদীর তীের অবি ত হওয়ায় তােদর বজ  নদীেত ফলা হয়। 
ই ার াশনাল িফ া  করেপােরশেনর এক গেবষণা মেত, িতবছর পাশাক িশ  কারখানায় পাশাক ও লা ধৗতকরণ এবং রঙ-এর 
কােজ ১৫০০ িবিলয়ন িলটার পািন বহার করা হয়। কারখানা েলা বহােরর পর এই িবষা  পািন নদী এবং খােল িন াশন কের। 
নওশীন খােয়র ব  উপ াপনকােল বেলন, জািতসংেঘর জলবা  পিরবতন স িকত মওয়াক কনেভনশন ইউএনএফিসিস’র মেত, 
২০৩০ সােলর মে  ফ াশন িশে র জ  ি নহাউজ াস এবং বজ  িনঃসরণ ি  পােব ৬০ শতাংশ।  ২০৫০ সােলর মে  ভা ােদর 
চািহদা মটােত েয়াজন হেব বতমােন িব মান া িতক স েদর িতন ণ। তাই এ নিতবাচক ভাব কিমেয় আনেত টকসই ফ াশন 
িশে র িদেক ধাবমান হওয়া জ ির। ফারাহ কিবর বেলন, পািন ষেণর ফেল একিদেক কমেছ মােছর সং া অপরিদেক াস পাে  চােষর 
উপেযাগী জিম। বিশরভাগ ানীয় ষক ও মৎ জীবীেদর জীিবকা এখন িঁক ণ। পিরি িত সামাল িদেত সব প েক একসে  কাজ 
করেত হেব। এছাড়া ফ াশন িশে র কারেণ বাংলােদশ তার গভ  পািনর পিরমাণ হারাে  বেলও জানােনা হয় সিমনাের। তেব পাশাক 
িশে র সামি ক ভাব এবং ায়ী ি য়ার ওপর াপক গেবষণা নই বেল জানান ব ারা। তা এবং গেবষণার মা েম আেরা 
মাণিভি ক তে র েয়াজন বেল মত দন আেলাচকরা।  

 
ধান অিতিথ ময়র আিত ল ইসলাম বেলন, আমরা যখন গােম স বসা  করিছলাম তখন আমােদর এ স েক সেচতনার িশ া 
কউ দয়িন। আিম যখন িনেজই ৯০’র িদেক বসা  কির তখন িক  কউ আমােক বেলিন পািন কান িদক িদেয় বািহত করেবা। 

িতিন বেলন, সেচতনতা ি র মা েম উ ত ি  বহার কের িশ কারখানা থেক িন ািশত বেজ র পিরমাণ কিমেয় আনেত হেব। 
বজ  িন াশন ব ােক আেরা উ ত করেত হেব। ময়র বেলন, অংশীদারেদর মে ই এখেনা সেচতনতার অভাব রেয়েছ। টকসই উ য়ন 
ল  বা বায়েন পাশাক িশ খােত টৈনিতক তৎপরতা জারদার করেত হেব। িনেজেদর দািয়  না এিড়েয় িনেজেদর বহাের ও 
মানিসকতায় পিরবতন আনেত হেব।  িবিজএমইএ-এর সােবক িসিনয়র ভাইস িসেড  ফা ক হাসান জানান, বজ  িন াশেনর পিরমাণ 
কিমেয় আনেত আমরা কাজ করিছ। এজ  কমচারী ও িমকেদর দ তা ি  েয়াজন।  িবিজএমইএর স  িনবািচত পিরচালক শরীফ 
জিহর বেলন, ক চামাল দ তার সে  বহার করেল বেজ র  পিরমাণ আেরা কিমেয় আনা স ব। পিরেবশবা ব মিশন বহারসহ 
ভােলা উে াগ েলা চােরর মা েম অংশীদারেদর মে  সেচতনতা ি  কের এই সম ার সমাধােনর িদেক এিগেয় যাওয়া স ব।  


