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বিভে বশভপান্নয়ভনর ইবতহাভস পবরভিশ দূষভণর টেভে টেক্সোইল ও ডাইং টসক্টর অন্যতম। এ টসক্টরভক পবরভিশ দূষভণর টেভে টরড 

কযাোগবর িা সভি বাচ্চ বিপজ্জনক টেবণভত বিভিচনা করা হয়। প্রচবলত এ ধারণার সম্পূণ ব বিপরীভত বনভজভের প্রমাণ কভরভে বমবথলা 

টেক্সোইল ইন্ডাবিজ বলবমভেড। এটি ওভেন টেক্সোইল ডাইংভয় সারাবিভের প্রথম পবরভিশিান্ধি প্লাটিনাম বিন কারখানা। রাজধানী 

ঢাকার উপকভে অজপাড়াগাঁভয় নারায়ণগভঞ্জর আড়াইহাজার উপভজলার দুপ্তারার অন্যতম পুভরাধা বশভপাভযাক্তা খান পবরিাভরর 

সেস্যরা প্রবতষ্ঠা কভরন বলড প্লাটিনাম ওভেন টেক্সোইল ডাইং কারখানাটি। 

 

রপ্তাবনমুখী বমবথলা গ্রুভপর এ কারখানাটির বেবিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ২০১৫ সাভল এিং এটি পবরপূণ বোভি উৎপােন শুরু কভর ২০১৯ 

সাভলর প্রথমবেভক। কারখানাটি স্থাপভন টনওয়া হভয়ভে ৩৬ বিঘা জবম। এর ৫০ শতাংশ জায়গাই ফাঁকা, টেখাভন িনায়ন করা হভয়ভে। 

বতন বিঘার মভে রভয়ভে বিশাল একটি পুকুর। টশভডর ওপভরর বৃবির পাবন সরাসবর পুকুভর পভড়। স্বচ্ছ জলধারার এ পুকুভরর পাবন 

িাগান ও অবিবনি বাপণ কাভজ ব্যিহাভরর ব্যিস্থা রভয়ভে। এ োড়া এই পুকুভর বিবেন্ন প্রজাবতর মাে চাষ করা হভয়ভে। পে বাপ্ত টখালা 

জায়গা টরভখ িাবক জায়গার ওপর গভড় টতালা হভয়ভে কারখানা েিন। এখাভন আভে েবমকভের জন্য সভি বাচ্চ ও আধুবনক বনরাপিা 

ব্যিস্থা। বমবথলা টেক্সোইল ইন্ডাবি বলবমভেড মাবকবন যুক্তরাভের ইউএস বিন বিবডং কাউবিল (ইউএসবজবিবস) এিং বলডারবশপ ইন 

এনাবজব অযান্ড এনোয়রনভমন্টাল বডজাইভনর (বলড) সনেপ্রাপ্ত সি বভেষ্ঠ বিন স্ট্যাোস প্লাটিনাম কযাোগবর ওভেন টফবিক্স ডাইংভয়র এ 

কারখানাটি সারাবিভে এখন পে বন্ত প্রথম এিং একমাে সি কযাোগবরর বশপপ্রবতষ্ঠাভনর মভে পঞ্চম টেষ্ঠ বিন কযাোগবরর প্রবতষ্ঠান। 

 

সামাবজক োয়িদ্ধতা এিং আগামী প্রজন্মভক একটি োভলা পবরভিশ টেওয়ার লভেয বমবথলা টেক্সোইলটি প্রবতষ্ঠা করা হভয়ভে িভল 

জাবনভয়ভেন বমবথলা গ্রুভপর পবরচালক মাহবুি খান বহভমল। বমবথলা গ্রুভপর আভরক পবরচালক োভয়স খান িভলন, এ প্রবতষ্ঠানটি 

এমনোভি বডজাইন করা হভয়ভে, টেখাভন টেষবি শতাংশ জ্বালাবন সােয় হভচ্ছ। এমনবক বেভনর টিলায় কারখানায় টকাভনা দিদুযবতক 

িাবত ব্যিহার করার প্রভয়াজন হয় না। 

 

বমবথলা গ্রুভপর ব্যিস্থাপনা পবরচালক টসাভহল খান িভলন, আমাভের মূল বথম হভলা টপ্রাডাকশন সাবে বস ইমপ্রুেভমন্ট অযান্ড 

কবমেভমভন্টর স্বচ্ছতার মােভম িায়ারভের ইমভপ্রস করা, োর জন্য বিেমাভনর টপ্রাডাক্ট আমরা বেভত পারবে। বিেমাভনর ওভেন 

কাপড় দতবরর জন্য সি ধরভনর সুভোগ-সুবিধা রভয়ভে বমবথলায়। বমবথলা গ্রুভপর টচয়ারম্যান আজাহার খান িভলন, িায়াররা টেো 

চান, অথ বাৎ শতোগ গুণগত মানসম্পন্ন টফবিক্স, বমবথলা তাভের চাবহো অনুোয়ী তা বেভত টচিা কভর। 

 

 



আমরা টেসি অতযাধুবনক টফবিক্স দতবর করবে, িাংলাভেভশ এর আভগ টকউ দতবর করভত পাভরবন। আমাভের টলভেস্ট্ টেকভনালবজ, 

টলভেস্ট্ টমবশনাবরজ, এনোরয়নভমন্ট টসে, বিন ফযাক্টবর পবরভিভশর টকাভনা েবত না কভর ওভেন ডাইংভয়র এ ফযাক্টবরভত 

অতযাধুবনক টফবিক্স দতবর করা হভচ্ছ। আমার বিোস, বমবথলা িাংলাভেশভক বিভের সামভন বরভপ্রভজন্ট করভি। সংসে সেস্য নজরুল 

ইসলাম িাবু িভলন, বমবথলা গ্রুভপর এ পবরভিশিান্ধি কারখানাটি টেভশর দতবর টপাশাকবশভপ নতুন মাো টোগ কভরভে। বমবথলা গি ব 

করার মভতা একটি ফযাক্টবর গভড় তুভলভে। এলবজআরবড মন্ত্রী তাজুল ইসলাম িভলন, একটি অজপাড়াগাঁভয় বিভের প্রথম বলড প্লাটিনাম 

সনেপ্রাপ্ত ওভেন ডাইং কারখানা বমবথলা টেক্সোইল ইন্ডাবিজ বলবমভেড পবরেশ বন কভর সবতযই অিাক হভয়বে। বমবথলা গ্রুপ সি 

আধুবনক পদ্ধবত স্থাপন ও ব্যিহাভরর মােভম তাভের প্রবতষ্ঠানটি পবরভিশিান্ধি উন্নয়ন, জলিায়ু রো ও সবুজায়ভন গুরুত্বপূণ ব ভূবমকা 

টরভখভে। সরকাভরর পে টথভক এ প্রবতষ্ঠানভক সিধরভনর সহায়তা টেওয়া হভি। 

 


