
    
িহসয্া বাড়ােত 14 সদেসয্র কিমিট বাংলােদেশর

েচাখ 15 হাজার েকািট ডলাের

বাংলােদেশর েমাট রpািন আেয়র 80 ভাগi আেস ৈতির েপাশাক খাত েথেক। আবার e খােতর 90 শতাংশ
আয় হয় সsা মেূলয্র েপাশাক রpািন কের। ei সsা েপাশাক িদেয়i িব বাজাের গােমর্n রpািনেত চীেনর পর
eখন  িdতীয়  sােন  বাংলােদশ।  তেব  eখােনi  েথেম  থাকেত  চায়  না  সরকার।  তাi  সsা  েথেক  ucমেূলয্র
িবলাসী েপাশাক রpািনর পিরকlনা gহণ কেরেছ বািণজয্ মntণালয়।
ৈতির েপাশাক মািলকেদর সংগঠন িবিজeমieর তথয্ানুসাের, বাংলােদেশর েমাট েপাশাক রpািনর মাt 10
শতাংেশর মেতা ফয্াশেনবল বা দািম পণয্, যার আকার 300 েকািট ডলােরর কাছাকািছ। aথচ ei পেণয্র
িব বাজার 15 হাজার েকািট ডলােরর েবিশ। সরকার eখন ei ucমূেলয্র িবলাসী েপাশাক রpািন বাড়ােত
গােমর্n মািলকেদর uৎসাহ িদেc।
বািণজয্ মntণালেয়র কমর্কতর্ ারা বলেছন, ‘আমরা যিদ েশৗিখন েপাশাক বাজােরর 10 শতাংশ িহসয্াo ধরেত
পাির, তার পরo e বাজার েথেক বছের aিতিরk আরo pায় 1500 েকািট ডলার রpািন আয় করা সmব।’
সূt েলা জানায়, ucমূেলয্র ei ৈতির েপাশােকর বাজাের বাংলােদেশর aংশীদািরt বাড়ােত বািণজয্ সিচবেক
সভাপিত eবং  ম  o কমর্সংsান  মntণালেয়র  সিচবেক  সহসভাপিত  কের  14 সদেসয্র eকিট uc পযর্ােয়র
কিমিট গঠন করা হেয়েছ। গত েসামবার oi কিমিটর িবষেয় aিফস আেদশ জাির কেরেছ বst েসল।
e কিমিট েপাশাক খােতর কমpােয়n বাsবায়েন িবিভn েফারােমর সুপািরশ বাsবায়নসহ ucমেূলয্র েপাশাক
uৎপাদেনর  চয্ােল ,  নতুন  বাজাের  pেবশ  েকৗশল,  eলিডিস  utরণ-পরবতর্ী  পিরিsিতেত  করণীয়  িবষেয়
আগামী দiু মােসর মেধয্ eকিট sয়ংসm ূণর্ psাব েদেব।
বািণজয্  সিচব  ড.  জাফর  udীন  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  ‘pধানমntী  েশখ  হািসনার  েনতৃেt  বতর্ মান
সরকার  2021  সােল  sাধীনতার  সুবণর্জয়nী  পালন  করেব।  আমােদর   লkয্  ei  সমেয়র  মেধয্  ধু  ৈতির
েপাশাক রpািন আয় 50 িবিলয়ন ডলাের unীত করা। eজনয্ নতুন নতুন বাজার aনুসnােনর পাশাপািশ
ucমেূলয্র েপাশাক রpািন বাড়ােনার িবষেয় ৈতির েপাশাক িশl uেদয্াkােদর uৎসাহ েদoয়া হেc।’ সিচব
বেলন, ‘ফয্াশেনবল েপাশােকর বাজার ধরার েkেt আমােদর েবশিকছু চয্ােল  আেছ। e ছাড়া eলিডিস েথেক
মধয্ম আেয়র েদেশ unীত হoয়ার েkেto িকছু চয্ােল  েমাকািবলা করেত হেব। েসi চয্ােল েলা সমাধান
কের েদেশর গােমর্n বয্বসায়ীরা যিদ ei ucমূেলয্র েপাশােকর বাজার ধরেত পােরন তেব েপাশাক খাত েথেক
রpািন  আয়  কেয়ক  বছেরi  িd ণ  করা  সmব।’  রpািন  unয়ন  বযু্েরার  (iিপিব)  তথয্ানযুায়ী,  2018-19
aথর্বছের  েপাশাক  খােত  েমাট  রpািন  আয়  হেয়েছ  34  দশিমক  13  িবিলয়ন  মািকর্ ন  ডলার;  যা  িবগত
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aথর্বছেরর তুলনায় 11 দশিমক 49 শতাংশ েবিশ। eর মেধয্ oেভন গােমর্n েথেক আয় হেয়েছ 17 দশিমক 24
িবিলয়ন ডলার; যা িবগত aথর্বছেরর রpািন আেয়র তুলনায় 11 দশিমক 79 শতাংশ েবিশ eবং িনট গােমর্n
েথেক আয় হেয়েছ 16 দশিমক 89 িবিলয়ন ডলার; যা িবগত aথর্বছেরর রpািন আেয়র েথেক 11 দশিমক
19 শতাংশ েবিশ। e আেয়র েবিশর ভাগi আেস সাধারণ েপাশাক িবিk কের। সংি রা জানান, বাংলােদশ
iuিনটpিত েপাশােকর েয দাম পায় তা 3 েথেক 4 ডলােরর েবিশ নয়। eকিট সাধারণ েপােলা শাটর্  রpািন
করেল 3 ডলার দাম পাoয়া যায়। েসখােন সুতা, কাপেড়র মান িভn হেল িকংবা বাড়িত eমbয়ডাির, িpিnং
oয়াশ যুk কের দািম পণয্ করা হেল মলূয্ হেতা কমপেk 8 ডলার। েদখা যােc, বতর্ মােন েপাশাক খাত েথেক
েয রpািন আয় আেস েসখােন িকছুটা ভয্ালু aয্াড করেলi িd ণ আয় সmব। সংি রা আরo জানান, কেয়ক
বছর ধের বাংলােদেশর েপাশাক uৎপাদনকারীরা pচিলত েপাশােকর বাiের দািম o ফয্াশেনবল পণয্ রpািনর
েচ া করেছন। বািণজয্ মntণালেয়র aিতিরk সিচব তপনকািn েঘাষ বেলন, ‘বাংলােদেশর কারখানা েলায়
ৈতির েপাশােকর ধু েশষ sরিট aথর্াৎ েসলাiেয়র কাজিট সmn হয়। eর কাপড়, িডজাiন সবi iuেরােপর
েদশ েলা  েথেক  আনা  হয়।  েkতারা  ছিব  আর  eকিট  নমুনা  পাঠান।  েসi  আদেল  েপাশাক  ৈতির  করা  হয়
কারখানায়।  দািম  েপাশাক  ৈতিরর  েkেt  eর  বাiের  আরo  িকছু  বাড়িত  মূলয্  সংেযাজেনর  pেয়াজন  হয়।
েসজনয্ েদেশর কারখানা েলােক unয়েনর পাশাপািশ ফয্াশন িডজাiেন দk জনশিk গেড় েতালার মাধয্েম
যিদ ucমেূলয্র েপাশােকর বাজাের বাংলােদেশর িহসয্া বাড়ােনা যায়, তেব e খাত েথেকi রpািন আয় িd ণ
করা সmব।’
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