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আমি দ্রুতই িূল্যায়ন করতত পেতরমি পে বাাংল্াতেশ এবাং এর জনগতের অসাধারে গুতের 

িতধয একটি হল্ ইমতহাতসর প্রমত আেনাতের অগাধ শ্রদ্ধা।  আেনারা ইমতহাস জাতনন, এটি মনতয় 

কথা বতল্ন এবাং এর দ্বারা েমরচামল্ত হন।  তাই “ব্র্যান্ড বাাংল্াতেশ” সম্পতকে  আজতকর এই মেতন পে 

বাতে াটি আমি আেনাতের মেতত চাই তা হল্ঃ আিরা পেিনটি জামন বাাংল্াতেতশর ততরী পোশাক মশল্প 

আজ চরি ঝুুঁ মকর িুতে রতয়তি।   

এটি পকান হুিমক নয় বা পকান ষড়েতের ফল্ও নয়, এটি হল্ পোশাক মশতল্পর ইমতহাতস 

বারবার েুনারাবৃমি হওয়া ঘটনার েমরষ্কার স্বীকৃমত।  

পোষাক এবাং বস্ত্রমশল্প অতনক পেতশর মশল্প উন্নয়তন প্রাথমিক ভূমিকা পরতেতি।  ততব এই 

উন্নয়ন অবযাহত থাকতল্ এবাং শ্রমিকতের সািথেয এবাং পবতন বাড়তত থাকতল্ –  এই পোশাক এবাং 

বস্ত্রমশল্প েমরেত হতয় উন্নততর েেয উৎোেন কতর অথবা অনযত্র প্রমততোমগতের কাতি পহতর োয়।   

েুক্তরাতেও এিনটি ঘতটমিল্ পেোতন উৎোেন মবতেতশ হাতিাড়া হওয়ার েূতবে পেশটির উিতরর 

রাজযগুতল্া পথতক েমিতের রাজযগুতল্াতত স্থানােমরত হতয়মিল্।  সম্প্রমত এই প্রবেতা আিরা চীতনও 

শুরু হতত পেতেমি।  ভুল্ করতবন নাঃ এটি বাাংল্াতেতশও ঘটতব এবাং ঘটতি।  

িূল্ কথা, এই সম্ভাবয েমরবতে ন হল্ একটি সাফতল্যর গল্পঃ বাাংল্াতেশ অথেনীমত বড় হতে, 

নাগমরকতের সম্পমি ও আশা-আকাঙ্খা বাড়তি।  বাাংল্াতেশ মনন্ম-িধযি আতয়র পেতশর স্বীকৃমত অজে ন 

করায় আমি আেনাতের অমভনন্দন জানামে এবাং আশা করমি মনকট ভমবষযতত েূেে িধযি আতয়র 
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পেতশর স্বীকৃমত অজে ন করতব।  মকন্তু এটি করার েতথ পে তুল্নািূল্ক সস্তা শ্রতির সাহাতেয আেনারা 

প্রমততোমগতািূল্ক আতিন তা পটকশই হতব না।   

আেনাতের সাফল্য ইতিতধযই আেনাতের বতে িান ও ভমবষযত প্রমততোমগতের উৎসাহ মেতয়তি।  

বাাংল্াতেতশর গাতিেন্টস মশতল্পর পিৌমল্ক উৎোেতন বাধা অতনক কি, এই বযোরটি অনয পেশগুতল্াও 

ল্িয কতরতি- োরা বাাংল্াতেতশর পচতয় অথেননমতকভাতব কি উন্নত।  এই মবষয়টিতত পেতারাও 

অবগত। গত িাতস ওয়াল্ স্ট্রীট জানোল্ একটি প্রমততবেতন প্রধান ব্র্যান্ডগুতল্ার েূবে আমাকায় সালাই 

পনটওয়াকে  প্রমতমিত করার বযোরটি উতেে করা হয়, পেোতন েরচ উন্নয়নশীল্ বাাংল্াতেতশর পচতয় 

কি। আমি বুঝতত োরমি বাাংল্াতেতশর পোশাক প্রস্তুতকারকতের িতধয অতনতকই পসোতন কারোনা 

প্রস্তুত করার মবষয়টি মবতবচনা করতিন।   

আেনাতের পেশ এবাং প্রমততোগীতের োশাোমশ পেতারও েমরবতে ন হতে। রানা লাজা এবাং 

তাজমরন ফযাশতনর েঘুেটনা পেতা এবাং পভাক্তাতের পোশাক মশতল্পর মনরােিা এবাং কিীতের অমধকার 

মনতয় সতচতন হতত মশমেতয়তি ো আতগ কেনও হয়মন। োর অথে হতে পেতাতেরতক মনমিত করা 

তারা পে মশল্প পথতক েয় করতি তা আেজে ামতক িানেন্ড পিতন চতল্।   

বাাংল্াতেতশর পোশাক মশতল্পর অতনক েমরবতে ন হতয়তি। মকন্তু সমতয বল্তত, পোশাক ও বস্ত্র 

মশল্পএর ইমতহাস সম্পতকে  জানার েতর আেনারা সতচতনভাতব মসদ্ধাে মনতত োতরন আেনাতের বযবসা 

আতরা বৃমদ্ধ করার জনয। আেজে ামতক িানেতের সাতথ সািঞ্জসয পরতে আেনারা মবমনতয়াগ করতত 

োতরন নতুন েন্ত্রোমত, পকৌশল্ ও মনরােিার ইসুযগুতল্া ঠিক করতত োতরন এবাং োশাোমশ 

আেনাতের শ্রমিকতের কথা বল্ার সুতোগ মেতত োতরন। এতত আেনাতের বযবসার উৎোেনশীল্তা 

এবাং প্রমততোমগতা বাড়তব এবাং আেনারা প্রমততোমগতায় এমগতয় থাকতবন। অথবা আেনারা এই 

েমরবতে ন না চাইতল্ পেেতবন এতকর ের এক পেতা অনয জায়গায় চতল্ োতে কারে তারা আেনার 

কাতি প্রমততোমগতািূল্ক িূতল্য েেয োতে না।        

    ২০২১ সাতল্র িতধয ৫০ মবমল্য়তন পেৌুঁিাতনার আেনাতের পে ল্িয তাতত  আমিও একিত। 

এই পোশাক মশল্প ১৯৮৫ সাতল্ ১১৬ মিমল্য়ন ডল্ার পথতক আজতকর ২৪.৫ মবমল্য়ন ডল্াতরর রপ্তামন 

মশতল্প েমরেত হতয়তি।  



আেনার োর মবমনিতয় এোতন এতস পেৌুঁতিতিন তা মেতয় মকন্তু ৫০ মবমল্য়তন পেৌুঁিাতনা োতব 

না। আেনাতের মশল্পতক বাুঁচাতত এবাং বৃমদ্ধ করতত, রূোের করতত হতব। আেনাতের মশল্প পকিন হতব 

পসই মসদ্ধাে আেনাতেরই মনতত হতব।  

প্রমততোমগতায় টিতক থাকার সাতথ সাতথ পবতন বাড়াতনার জনয আেনাতের উৎোেনশীল্তাও 

বাড়াতত হতব।  কিেতিতত্র মনরােিা উন্নয়তন আেনাতের কাজ কতর পেতত হতব। আেনাতের নতুন 

বাজার প্রসার করতত হতব এবাং এিন েেয উৎোেন, তবমশষ্ট্য  এবাং পসবা প্রোন করতত হতব ো 

আেনাতের প্রমততোমগরা মেতত োতর না ।    

তার জনয প্রতয়াজন মবমনতয়াগ, প্রমততোমগতািূল্ক িলূ্য ও মনভে রতোগয জ্বাল্ানী। আরও 

প্রতয়াজন সৃজনশীল্তা ও উদ্ভাবনিিতা এই েটুি গুে সকল্ বাাংল্াতেশীতেরই রতয়তি।  ৫০ মবমল্য়ন 

ডল্ার রপ্তানী ল্িযিাত্রায় পেৌিাতত কারোনা েমরচাল্নার জনয নতুন সরঞ্জাি প্রতয়াজন হতব, 

আেনাতের কিীতের সাতথ সম্পকে  স্থােতনর জনয নতুন েতথর প্রতয়াজন হতব- নতুনভাতব তাতেরতক 

গতড় তুল্তত, তাতেরতক ধতর রােতত, এবাং একতত্র আেনাতের পকাম্পামনতক আরও িজবুত করতত 

তাতের প্রমতভা ও সৃজনশীল্তাতক উন্নত করততও নতুন উোতয়র প্রতয়াজন হতব। 

       আমি মবশ্বাস কমর এই িামল্ক- শ্রমিক সম্পতকে র একটি গুরুত্বেূেে উোোন হল্ 

শ্রমিক অমধকার। সাংগঠিত শ্রমিক পকান হুিমক নয়।  এটি একটি সম্পকে  স্থােতনর সরঞ্জাি ো 

শ্রমিক- িামল্ক এতক অেতরর প্রতয়াজন ও সিসযা আরও ভাতল্াভাতব বুঝতত সাহােয করতব। পকান 

মবষয়টি আেনার কিীতক আেনার কারোনায় ধতর রােতব তা জানার জনয এটি একটি উোয় িাত্র- 

ো উৎোেনশীল্তা বাড়াতনার সহজতি উোয়।  এটি তাতের েিতার উন্নমত ও প্রমশিতের সম্ভাবনা 

ততমর কতর ো েুক্তরাতের অতনক বযবসা োততই মবেযিান।  এটি আেনার সবতচতয় গুরুত্বেূেে 

অাংশীোর শ্রমিকতের সাতথ আেনাতের সম্পতকে র গঠতন ও মবশ্বস্ততা বমৃদ্ধতত ভূমিকা রােতব। 

আেনাতের বযবসা না টিকতল্, তারাও টিকতব না।                 

     ততমর পোশাক মশল্প েুনরায় উদ্ভাবতনর জনয মবকল্প পোুঁজা বাাংল্াতেতশর জনয প্রতোজয 

নয়। মনতচ নািার জনয আেনাতের পকান প্রমততোমগতার েরকার পনই পেোতন রতয়তি সবতচতয় কি 

প্রমততোমগতািূল্ক ও সবতচতয় অমনরােে মশল্প কারোনাগুতল্া োরা অবতশতষ ধ্বাংস হতয় োয়; 

আেনাতের েথটি হওয়া উমচত একটি পেশ মহসাতব পেটি মবশ্বতক পেমেতয় োতে পে মকভাতব 



গেতামন্ত্রক সিাতজ সুষি উন্নয়ন ল্াল্ন করা োয়।  উক্ত অগ্রগমততত অবোন পরতে চল্ার সিিতা 

ততমর পোশাক োততর থাকা উমচত।  সাংস্কাতরর পে রূেতরো মনতয় আিরা েমরকল্পনা কতরমি এবাং 

কাজ কতরমি পসই ল্তিয একতত্র প্রমতশ্রুমতবদ্ধ থাকতল্ সফল্তা সম্ভব।                       

=============  
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