
 

েপাশাক খােত আরo 6761 েকািট টাকা েণাদনা দািব 
কািশত: 28 - জুন, 312৯ 23:11 e. eম. 

 ািবত বােজট িবিজeমie’র সংবাদ সে লন 

aথ র্ৈনিতক িরেপাট র্ার ॥ 312৯-31 aথ র্বছেরর ািবত বােজেট আরo 6 হাজার 761 েকািট টাকার েণাদনা বরা  বাড়ােনার দািব 
কেরেছ ƣতির েপাশাক রফতািনকারকেদর সংগঠন িবিজeমie। সংগঠনিট বলেছ, ািবত বােজেট ƣতির েপাশাক খােতর জ  2 
শতাংশ হাের েণাদনা িদেয় 3 হাজার 936 েকািট টাকা বরা  েদয়া হেয়েছ। িক  সািব র্ক িবেবচনায় আরo 3 শতাংশ েণাদনা 
বািড়েয় aিতির  6 হাজার 761 েকািট টাকা বরা  িদেত হেব। েকননা েপাশাকখাতেক িটিকেয় রাখেত েবশ কেয়কিট বড় চয্ােল  
রেয়েছ। েমi ব  হে  েছাট েছাট কারখানা। eজ  েণাদনা বাড়ােনার িবক  েনi। 

রিববার ািবত বােজট পরবত  িতি য়া জানােত রাজধানীর eকিট েহােটেল িবিজeমie eক সংবাদ সে লেনর আেয়াজন কের 
িবিজeমie। eেত িবিজeমie সভাপিত ড. রুবানা হক ei দািব কেরন। e সময় uপি ত িছেলন িবিজeমie’র িসিনয়র সহ-
সভাপিত ফয়সাল সামাদ, সহ-সভাপিত eস.eম. মা ান (কিচ), সহ-সভাপিত (aথ র্) eম. e রিহম (িফেরাজ) o সহ-সভাপিত েমাঃ 
মিশuল আজম (সজল)।  

রুবানা হক বেলন, ƣতির েপাশাক খাত েদেশর েমাট রফতািনর 94 শতাংশ aবদান রােখ। eর সে  তয্া  o পেরা ভােব জিড়েয় 
আেছ কেয়ক েকািট মানুষ। ািবত বােজেটর আেগ আমােদর দািব িছল 6 শতাংশ হাের েণাদনার। eেত টাকার পিরমাণ দাঁড়াত 
29 হাজার 236 েকািট টাকা। িক  েদয়া হেয়েছ eক শতাংশ হাের। eিট যেথ  নয়। eজ  চূড়া  বােজেট 4 শতাংশ হাের বরা  
দািব করিছ।  

মু ার িবিনময় হারেক েণাদনা বাড়ােনার যুি  িহসােব তুেল ধের িতিন বেলন, আমােদর াব িছল ডলার িত 6 টাকা িবিনময় 
হার দান। িক  তা গৃহীত হয়িন। aথচ েমাট রফতািন আেয়র oপর ডলার িত 2 টাকা aবমূ ায়ন হেলo েপাশাকখােত বছের 
ায় 4 হাজার 511 েকািট টাকা পায়, েস িহসােব 2 শতাংশ েণাদনা কম।  

eক ে র জবােব ƣতির েপাশাক খাত eকিট িবরাট চয্ােলে র ম  িদেয় যাে  জািনেয় িতিন বেলন, ƣতির েপাশােকর ভাবমূিত র্ 
িফিরেয় আনা a তম চয্ােল । eকারেণ প  বহুমুখীকরণ করা যাে  না। eছাড়া eখােত যুি র যেথ  ঘাটিত রেয়েছ। 
েটকেনালিজ না থাকার কারেণ িতেযাগী েদশগুেলার সে  েপের uঠা যাে  না। রুবানা আরo বেলন, িবেশ^র সবেচেয় েবিশ 
কম ােয়  কারখানা eখন বাংলােদেশ। িক  বায়ারেদর কােছ পে র দাম বাড়ােনা যাে  না। eটা eখন সাংঘািতক চয্ােল । eছাড়া 
েছাট কারখানাগুেলােক বাঁিচেয় রাখা যাে  না। িত মােস িকছু িকছু কের ব  হেয় যাে ।  

রুবানা হক বেলন, িতিনয়ত শুনেত হয়, আমরা ািচuরড, e াি শড। আর সাহা  দরকার েনi, তা িঠক নয়। েপাশােক িক  
ডাবল িডিজট বৃি  েনi। গেড় 6 শতাংেশর মেতা বৃি  রেয়েছ। গত eক মােস আমরা 41িট ফয্া ির ব  করেত বা  হেয়িছ। 
ঈেদর আেগ aেনেক েমিশন িবি  কের হেলo েবতন িদেয়েছ। 

েপাশাক খাতেক বাঁিচেয় রাখেত েণাদনা বাড়ােনা দরকার uে খ কের িতিন বেলন, বরা  েবিশ থাকেলo বছের আমরা সেব র্া  911 
েকািট টাকার েণাদনা uিঠেয়িছ। নানারকম আমলাতাি ক ঝােমলার কারেণ aেনেকi iনেসি ভ পান না, েননo না। নতুন বাজােরর 
ে ে  েণাদনা বাড়ােনা uিচত। েপাশাক খাতেক পরািজত বেনর িবড়াল বানােবন না।  

িলিখত ব ে  িতিন বেলন, কৃষেকর সে  মািলেকর তুলনা করা চেল না। আ জর্ািতক ে ে  েগেল মেন হয় আমােদর েপাশাক খাত 
িশশু। আসেলi আমরা দুব র্ল িশশুর aব ােন চেল eেসিছ। ািবত বােজেট েপাশাক কারখানায় াকৃিতক গয্াস, পািন o িবদুয্েত 
oপর ভয্াট a াহিতর িবষয়িটেকo সব্াগত জানান িবিজeমie। 


