
বস্ত্রখাতের ববশ্বায়ন, টেকই উন্নয়ন 

সকে চন্দ্র াদার 

 

বাাংাতদতলর অর্ থনীবে, মাজ  াংস্কৃবেতে বস্ত্রখাতের ভূবমকা অপবরীম। বাাংাতদতলর অর্ থননবেক 

উন্নয়তন বতচতয় টববল অবদান রাখছে সেবর টপালাকখাত। মানুতর ৫টি টমৌবক চাবদার মছে ‘বস্ত্র’ অেযন্ত 

গুরুত্বপূর্ থ। এ টদতলর বতস্ত্রর চাবদা-টযাগাতনর াতর্ জবিে রতয়তে টদতলর এক ববলা জনতগাষ্ঠী। বাাংাতদতলর 

সেবর টপালাক বলতে প্রায় ৫০ াখ শ্রবমক বনতয়াবজে রতয়তে যার মতে লেকরা ৮০ ভাগ নারী। ফত, এ সেবর 

টপালাক বলেখাতের মােতম নারীতদর মূ অর্ থননবেক কম থকাতে মৃ্পক্তকরর্  ক্ষমোয়ন ম্ভব তয়তে । এ 

ববয়টি বাাংাতদতলর জন্য অেযন্ত গতব থর।  

 

টদতলর অভযন্তরীণ বতস্ত্রর চাবদা পূরর্, রপ্তাবন বৃবি এবাং ব্যাপক কম থাংস্থাতনর সুতযাগ সৃবির তক্ষয ও 

বস্ত্রবলক্ষার টক্ষতে চাবদাবভবিক মানবম্পদ উন্নয়ন  দক্ষ জনব সৃবি তক্ষয বস্ত্র আইন, ২০১৮  বস্ত্রনীবে, 

২০১৭ প্রর্ীে তয়তে । োোিা, স্তচাবে োঁে বলতের উন্নয়ন , ম্প্রারর্  োঁবেতদর কল্যার্ বনবিে 

করার তক্ষয বাাংাতদল োঁে টবার্ থ আইন, ২০১৩ প্রর্ীে তয়তে।  
 

২০০৮-০৯ অর্ থবেতর সেবর টপালাক বলেখাতে রপ্তাবন আয় তয়তে ১০.৭০ বববয়ন মাবকথন র্ার 

টযখাতন ২০১৮-১৯ অর্ থবেতর এ খাে টর্তক আয় তয়তে প্রায় ৩ গুর্ অর্ থাৎ ৩৪.১৩ বববয়ন মাবকথন র্ার । 
এোিা, এইসমছে োঁেবলতে উৎপাবদে বস্ত্র ামগ্রী ববতদতল রপ্তাবনর পবরমার্ অতনক টবতিতে। বস্ত্র অবিদপ্তর 

টপাক কর্তথপতক্ষর দাবয়ত্ব টনয়ার পর ২০১৩-২০১৪ তে ২০১৮ -১৯ অর্ থবের পয থন্ত  ফস্ত্রখাছত স্থানীয়  

সবতদবলক বববনতয়াতগর পবরমার্ দাঁবিতয়তে টমাে ৬৪.১৩ বববয়ন োকা। 
 

বেথমান রকাতরর বনব থাচবন ইলতোতর সেবর টপালাক  বস্ত্রবলে খােতক আতরা লবক্তলাী , বনরাপদ 

 প্রবেতযাবগোক্ষম কতর গতি টোার প্রেযয় ব্যক্ত করা তয়তে। রকাতরর এই ক্ষয অজথতনর জন্য টদতলর 

সেবর টপালাক  বস্ত্র বলতের ‘পাশক কর্তৃক্ষ’ বাতব বস্ত্র অবিদপ্তর ের্া বস্ত্র  পাে মন্ত্রর্ায় কাজ করতে। 
আগামী ২০২১ া নাগাদ এখাতের রপ্তাবন ক্ষযমাো ৫০ .০০ বববয়ন র্ার বনি থারর্ করা তয়তে এবাং এ 

ক্ষয অজথতন বস্ত্র  পাে মন্ত্রর্ায় বস্ত্রবলে াংবিি ক অাংলীজন বববজএমইএ , ববতকএমইএ, 

ববটিএমএ,বববজববএ  অন্যান্য বস্ত্র বলে াংবিি াংগঠন /বমবেতক বনতয় কাজ কতর যাতে । বনববিে বস্ত্র 

বলে প্রবেষ্ঠান পবরদল থতনর মােতম কমপ্লাতয়ন্স পয থতবক্ষর্  বনবিেকরতর্ যর্াাে টচিা করা তে । বস্ত্র 

বলতের উন্নয়ন  ববকাতল বস্ত্র  পাে মন্ত্রর্ায় বনরভাতব কাজ কতর যাতে। 

 

বস্ত্রখাতে দক্ষ জনব সৃবির তক্ষয বস্ত্র অবিদপ্তর কাজ করতে। এ অধধদপ্তছরর আওতাে বেথমাতন ৭টি 

টেক্সোই ইবিবনয়াবরাং কতজ, ৭টি টেক্সোই ইনবিটিউে এবাং ৪২টি টেক্সোই টভাতকলনা ইনবিটিউতের 

৬ াজার ৩৬০টি আন এবাং কাবরগবর বলক্ষায় ৭টি প্রবেষ্ঠাতন ৮৪০টি আতন বলক্ষার্ীর ভবেথর সুতযাগ রতয়তে 

এবাং ভবেথ  আবান ক সুতযাগ-সুববিা রাখা তয়তে।  উবিবখে প্রধতষ্ঠানমূ প্রধতফের ববএব, 

বর্তপ্লামা এবাং এএব টভাতকলনা বর্বগ্র প্রদান করা য় । এোিা বাাংাতদল োঁে বলক্ষা প্রবলক্ষর্ 

ইনবিটিউে কর্তথক নরবাংদী, বতে  পাবনা টজায় োঁবেতদর মানম্মে প্রবলক্ষর্ টদয়ার ব্যবস্থা রতয়তে। 

পবরচানা করা তে এবাং আর বকছু প্রবেষ্ঠান লীঘ্রই চালু তব। এসকল প্রধতষ্ঠান স্বল্প খরছে বস্ত্রখাতের জন্য 

দক্ষ শ্রবমক, সুপারভাইজার, বর্তপ্লামা প্রযুবক্তববদ তব থাপবর স্দােক পয থাতয়র টেক্সোই ইবিবনয়ার সেবর কতর  

োধহদা অনুযায়ী দক্ষ জনলবক্ত বস্ত্রবলে কারখানায় রবরা করতে।  
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কতরানাকত টদলবাীর সুরক্ষা বনবিে করতে রকার বদনরাে বনরভাতব কাজ কতর যাতে। 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী টলখ াবনা প্রবেটি ববতয়র াব থক্ষবর্ক টখাঁজ-খবর রাখতেন এবাং ট অনুযায়ী প্রবেবনয়ে 

বববভন্ন বনতদ থলনা বদতেন। স্বাস্থযবববি টমতন বেবন প্রবেটি ববয় প্রবে মুহূতেথ মবনের করতেন। কতরানা মামাবর 

টর্তক মানুতর জীবনতক বাঁচাতে স্বাস্থয সুরক্ষা  বচবকৎা ব্যবস্থার পালাপাবল জনগর্তক তচেন করা, 

দবরদ্রতদরতক অর্ থ  খাদ্য ায়ো প্রদান ব্যবা-বাবর্জয ের্া অর্ থনীবেতক চ রাখতে রকার নানামুখী 

পদতক্ষপ গ্রর্ কতরতে। রপ্তাবনমুখী গাতম থন্ট প্রবেষ্ঠান বলেখাতে শ্রবমকতদর টবেতনর জন্য ববতল েববত 

৫ াজার টকাটি োকা বরাদ্দ টদয়া তয়তে। রপ্তাবনমুখী সেবর টপালাক, চামিাজাে পণ্য, পাদুকা বলতে দুুঃস্থ 

শ্রবমকতদর জন্য ামাবজক সুরক্ষা কায থক্রম প্রবেথতন ১ াজার ১৩২ টকাটি োকার ব্যবস্থা করা তয়তে। টদতলর 

প্রেযন্ত অঞ্চত ববারে প্রায় ৯ াখ োঁবে  ১ াজার বেনতলার টববল োঁবে বমবে রতয়তে। োঁবেতদর 

াংগঠিে কতর োঁবে বমবে গঠন এবাং োতদর প্রবলক্ষর্ বদতয় টপলাগে দক্ষোবৃবি  বতস্ত্রর মাতনান্নয়তন 

রকার ব্যাপক কায থক্রম গ্রর্ কতরতে। বাাংাতদল োঁে টবার্ থ টদতলর প্রাবন্তক োঁবেতদর প্রবলক্ষতর্র মােতম 

টপলাগে দক্ষো বৃবি , চবে মূিন টযাগান , গুর্গে মানম্পন্ন োঁেবস্ত্র উৎপাদন এবাং  বাজারজােকরতর্র 

সুববিা সৃবির মােতম োঁবেতদর আর্ থামাবজক অবস্থার উন্নয়তন বিপবরকর। তাঁতধশছল্পর উন্নেছনর জন্য ফস্ত্র ও 

াট মন্ত্রণালে ৭টি প্রকল্প গ্রহণ কছরছে ।   

 

োঁবেতদর দক্ষো বািাতনার জন্য এবাং স্তচাবে োঁতে কাপি উৎপাদন এবাং উন্নে প্রযুবক্তগে দক্ষো 

অজথতনর জন্য বতে,রাংপুর,নরবাংদীতে োঁে প্রবলক্ষর্ টকন্দ্র  টববক টন্টার স্থাপন করা তয়তে। বাজাতরর 

চাবদা এবাং টভাক্তার পেন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন বর্জাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাববে নতুন বর্জাইতনর উপর 

োঁবেতদরতক প্রবলক্ষর্ প্রদাতনর মােতম দক্ষো  উৎপাদন বৃবির তক্ষয ‘োঁে বতস্ত্রর উন্নয়তন ফযালন বর্জাইন, 

টেবনাং ইনবিটিউে স্থাপন করা তয়তে। এোিা ঐবেযবাী মবতনর সুো সেবরর প্রযুবক্ত  মবন কাপি 

পুনরুিাতরর  কাজ চমান রটয়তে।  
 

ববটিএম’র বি হওো ধমলগুছলার মছে ১৬টি ধমল ধধধ’র মােছম োলু করার ধফষছে মাননীে 

প্রধানমন্ত্রী ধনছদশৃনা প্রদান কছরছেন। ইছতামছে দুটি বম আধুবনকায়ন  উৎপাদন শুরু করার জন্য  পাববক 

প্রাইতভে পাে থর্ারবলপ  (ধধধ) এ চালু করা তয়তে । ববটিএম’র বাবক বি বমমূ চালু করার তক্ষয  

টদবল/ববতদবল বববভন্ন প্রবেষ্ঠাতনর াতর্ আতাচনার মােতম দরপে আহ্বান করা র প্রবক্রয়া চমান রতয়তে । 
এোড়াও টদতলর টরলম বলতের ম্প্রারর্  উন্নয়তন মবিে পবরকেনা প্রর্য়ন করা হছে। 

 

সম্ভাফনামে ফস্ত্র ধশছল্পর উন্নেন সম্প্রসারছণ ধফকাছশর লছক্ষে ফস্ত্রখাছত দক্ষ জনফল ততধরর মােছম 

২০৩০ সাছলর এসধিধজর ধনধাৃধরত পগালগুছলা অজনৃ করা সম্ভফ হছফ। একই সাছথ পদছশর ফস্ত্র ধশছল্পর 

উন্নেছনর মােছম কমসৃংস্থান সৃধি এফং পফকারত্ব দূরকরণ, স্থানীে ফাজাছর ফছস্ত্রর োধহদা পূরণ কছর ধফছদছশ 

ফস্ত্র রপ্তাধনর মােছম তফছদধশক মুদ্রা অজনৃ করা সম্ভফ হছফ। আর এসফ ধরকল্পনা ফাস্তফােছনর মােছম ২০৩১ 

সাছলর মছে SDGs এফং ২০৪১ সাছলর মছে সরকার পঘাধষত উন্নত ফাংলাছদশ ধনমাৃণ করা সম্ভফ হছফ। 
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