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েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 

বাংলােদেশর গােমৰ্ন্টস িশ�
ও �িমক: ভিবষয্ৎ িচ�া
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

‘এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �্যাটফমৰ্, বাংলােদশ’ ৈবি�কভােব 
গৃহীত জািতসংেঘর েটকসই উ�য়ন এেজ�া-২০৩০ বা�বায়ন 
�ি�য়ায় সরকােরর পাশাপািশ জাতীয় পযৰ্ােয় সি�য় ভূিমকা রাখার 
উে�েশ্য গিঠত েদেশর নাগিরক সমােজর একিট উেদ্যাগ। 
২০১৬-এর জুেন নাগিরক সমােজর িবিশ�জনেদর উেদ্যােগ এ 
�্যাটফমৰ্ আনু�ািনকভােব যা�া কের। এ �্যাটফেমৰ্র মূল লক্ষ্য হেলা, 
বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন অভী�সমূহ (এসিডিজ) বা�বায়ন 
�ি�য়ার অ�গিত পযৰ্েবক্ষন এবং এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ িনি�ত 
করা। এেজ�া-২০৩০ বা�বায়েনর ব্যাপকতা ও চ্যােলে�র 
িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা যায়, এর সফলতার েক্ষে� 
বহু-অংশীজনিভি�ক ও অংশ�হণমূলক সি�য়তা গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা 
পালন করেব। এ ধারণা �ারা অনু�ািণত হেয় নাগিরক �্যাটফমৰ্ 
গিঠত হেয়েছ এবং এর কাযৰ্�ম িনধৰ্ারণ করা হেয়েছ। এসিডিজ 
বা�বায়েন সরকােরর �েচ�ােক েজারদার করার লেক্ষ্য, এবং 
উ�য়েনর সুফল যােত িপিছেয় পড়া মানুেষর কােছ েপৗছায়, েসই 
উে�শ্যেক সামেন েরেখ ১২০িটর অিধক �িত�ান বতৰ্মােন এই 
�্যাটফেমৰ্র সে� যু� হেয়েছ। েকািভড অিতমািরর দূেযৰ্াগপূণৰ্ 
সময়কােল নাগিরক �্যাটফমৰ্ সি�য়ভােব তার লক্ষ্যমা�া বা�বায়েন 
িবিভ� কাযৰ্�ম পিরচালনা কের আসেছ। 

সংলাপ স�েকৰ্

িব�ব্যাপী ৈতির েপাশাক ভ্যালু েচইন বা মূল্য শৃ�ল েকািভড-১৯ 
অিতমািরর কারেণ িবিভ�ভােব ক্ষিত�� হেয়েছ। েকািভেডর আেগ 
েথেকই ৈতির েপাশাক খােত েবশ কেয়কিট গুরু�পূণৰ্ পিরবতৰ্ন 
লক্ষ্য করা েগেছ েযগুেলা হি�েলা েবশ �ত গিতেত। এসব িছল 
উৎপাদন কাঠােমা, েভা�া চািহদা, পেণ্যর িম�ণ, বাজােরর 
গিতশীলতা এবং চতুথৰ্ িশ� িব�েবর সােথ স�িকৰ্ত। 
বাংলােদেশর আস� �ে�া�ত েদশ েথেক উ�রণ এই খােত আেরা 
বাড়িত পিরবতৰ্ন আনেব। বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর অন্যতম িভি� 
েপাশাক িশ� এবং এর সােথ যু� �িমকরা এসব পিরবতৰ্েনর 
অিভঘােতর মুেখামুিখ হেব। এ ে�ক্ষাপেট ৈতির েপাশাক িশে�র 
ভিবষ্যৎ গিতপথ এবং �িমকেদর ওপর এর �ভাব স�েকৰ্ 
আেলাচনার জন্য ৩১ আগ�, ২০২১ ‘বাংলােদেশর গােমৰ্�স িশ� ও 
�িমক: ভিবষ্যৎ িচ�া’ শীষৰ্ক ভাচুৰ্য়াল সংলােপর আেয়াজন কের 
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �্যাটফমৰ্, বাংলােদশ ও ি�ি�য়ান 
এইড, বাংলােদশ। সংলাপ স�ালনা কেরন নাগিরক �্যাটফমৰ্-এর 
আ�ায়ক েদবি�য় ভ�াচাযৰ্। িতিন সংলােপ অংশ�হণকারী 
সকলেক গােমৰ্�স িশে�র ভিবষ্যেতর িদেক তািকেয় আেলাচনার 
অনুেরাধ জািনেয় বেলন, এই মূহুেতৰ্ গােমৰ্�স িশে�র েযসব 
সমস্যা রেয়েছ েসগুেলা িবিভ� েফারােম কম-েবিশ আেলািচত 
হেয়েছ। িক� সামেনর সমেয়র িদেক লক্ষ্য কের আমােদর 
�েয়াজনীয় ��িত রেয়েছ িক? বাংলােদেশ এখন েথেক েবশ 
ক’বছর পের এই িশে�র অব�া কী দাঁড়ােব? এবং এই খােতর 
সােথ জিড়ত �িমকেদর আয় ও রুিজর পিরি�িতই বা কী দাড়ােব? 
— এসব িবষেয় িতিন আেলাচকেদর মতামত �ত্যাশা কেরন।  

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।
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েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 

একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 
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একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।



েকািভডকােল েকমন আেছন �িমকরা?

অিতমািরর �াদুভৰ্ােব েপাশাক িশ� কীভােব আ�া� হেয়েছ, িবেশষত 
�িমকেদর জীবন কীভােব পযুৰ্দ� হেয়েছ এবং তারা কীভােব এর সােথ খাপ 
খাওয়াে�ন তার ওপর সা�িতক এক জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)-এর িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা 
েতৗিফকুল ইসলাম খান। গত জুন মােস খানািভি�ক এই মুেখামুিখ জিরপিট 
পিরচািলত হয়। 

েপাশাক িশ� কারখানা অধু্যিষত ঢাকা, চ��াম, গাজীপুর এবং নারায়ণগ� 
েজলায় �িমকেদর ৫০০ খানার ওপর এই জিরপিট করা হয়। েমাট ১৩৭৯ 
জন সদস্য এইসব খানায় িছেলন। ৪০১িট খানা েনওয়া হেয়েছ েযখােন 
েপাশাক �িমক আেছন। কাজ হািরেয়েছন এমন খানার সংখ্যা ৯১িট। 
জিরেপ অংশ�হণকারীেদর মেধ্য ৫৮ শতাংশ নারী এবং ৮৫ শতাংশ যুব 
সমােজর অ�ভুৰ্�। 

জিরেপর ফলাফেল েদখা েগেছ, েকািভেডর �থম েঢউেয়র সময় ৫৮ 
শতাংশ �িমক আংিশক েবতন বা েবানাস েপেয়েছন। এেকবােরই পানিন ৭ 
দশিমক ৪ শতাংশ �িমক। ি�তীয় েঢউেয় �ায় ৯৪ শতাংশ �িমক স�ূণৰ্ 
েবতন েপেয়েছন। �থম েঢউেয়র তুলনায় ি�তীয় েঢউেয় পিরি�িতর উ�িত 
হেয়েছ এটা বলা যায়। আর, িনটওয়্যার খাত এেক্ষে� ওেভন খােতর 
তুলনায় এিগেয় িছল। 

েভতের পিরবতৰ্ন আসেছ, �যুি�র ব্যবহার বাড়েছ। কৃি�ম েমধার ব্যবহার হে�, উৎপাদেন েরাবেটর ব্যবহার হে�, 
িডিজটালাইেজশন হে�। একই সােথ পণ্য উৎপাদেনর েয চ� েসখােন সময় �াস পাে�। উৎপাদন কাঠােমার মেধ্য 
এমন পিরবতৰ্ন আসেছ, যােত েবিশ পিরমাণ মজুদ না রাখেত হয়। যােত কের উৎপাদন দক্ষতা বৃি� পায় এবং 
�িমকেদর উৎপাদনশীলতা বােড়। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স ম্যানুফ্যাকচারাসৰ্ এ� এ�েপাটৰ্াসৰ্ এেসািসেয়শন (িবিজএমইএ)-এর পিরচালক ও সােবক 
সভাপিত এবং েমাহা�দী �প-এর ব্যব�াপনা পিরচালক রুবানা হক বেলন, সারািবে�র ে�তােদর মেনাভাব বদেল 
যাে�। তারা কম �য় করেছন। ইউেরাপীয় ইউিনয়েন র�ািন কেম েগেছ, দামও কেম েগেছ। এ অব�ায় অেনেকই 
কারখানা সংেকাচন করেছন। েয েমিশন আেছ, যত �িমক আেছ, তার মাধ্যেম আরও েবিশ উৎপাদেনর েচ�া 
করেছন সবাই। 

বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন (িবিটএমএ)-এর সােবক সভাপিত ও মােলক ি�িনং িমলস-এর 
ব্যব�াপনা পিরচালক এ মিতন েচৗধুরীর কােছ স�ালক জানেত চান, বাংলােদশ এলিডিস েথেক েবর হেল 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েন িজএসিপ �ােসর জন্য রুলস অব অিরিজেনর ডাবল �া�ফরেমশন শতৰ্ কীভােব পূরণ হেব? 
মােন শুধু কাপড় এেন েসলাই করেল হেব না; সুতা এেন কাপড় বািনেয় েপাশাক ৈতির করেত হেব। এই জায়গায় 
আমােদর ��িত েকমন? এর উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন এিট বড় চ্যােল�। এজন্য ��ত থাকেত হেব। উেদ্যা�ারা 
এ িনেয় কাজ করেছন। ৈতরী েপাষাক খােতর প�াৎ সংেযাগ বৃি� করার েচ�া করেছন। 

মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, অেটােমশেন �িমক চািহদা কমেব। চতুথৰ্ িশ� িব�েবর জন্য আধুিনক েমিশেনর দরকার 
হেব এবং েসখােন সফটওয়্যার ও রক্ষনােবক্ষেণর জন্য উপেযাগী জনবেলর দরকার হেব। কারখানার সংখ্যা �াস 
পােব, িবেশষত েছাট কারখানার সংখ্যা কেম যােব। 

িসিপিড’র স�াননীয় েফেলা েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, আগামী ৭ েথেক ৮ বছেরর মেধ্য ৈতরী েপাষাক খােত 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন ঘটেব। ভিবষ্যেত বাজার সুিবধািনভৰ্র �িতেযািগতা সক্ষমতা েথেক উৎপাদনশীলতা িনভৰ্র 
�িতেযািগতা সক্ষমতায় উ�রণ ঘটেত হেব। এর অিভঘাত �িমকেদর ওপর পড়েব। এখােন আধুিনকায়ন হেব, 
অেটােমশন হেব। র�ািন হয়েতা বাড়ােনা যােব, তেব �িমেকর সংখ্যা েস হাের বাড়েব না। এখােতর িলংেকজ 
িশ�সমূেহ িবেশষত হালকা �েকৗশেল নতুন কমৰ্সং�ােনর সৃি� হেব, িক� সামি�কভােব এই খােত আেগর মত �ম 
িনেয়াজন হেব না।   

বাংলােদেশ েনদারল্যা�স দূতাবাস-এর িসিনয়র এডভাইজার, ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� িস এস আর েমহজািবন 
কােদর মেন কেরন, সরবরাহ েচইেন ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা রেয়েছ। েকািভেডর সমেয় ক্ষমতার এই 
ভারসাম্যহীনতা আরও �কট হেয় েদখা িদেয়েছ। �িমেকর ক্ষমতা কম, এমনিক সরবরাহকারীেদরও ক্ষমতা কম। 
এই ে�ক্ষাপেট একিট গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেলা দািয়�শীল ব্যবসািয়ক আচরণ। এ িবষেয় আইিন জবাবিদিহ মূলক 
পিরেবশ গুরু�পূণৰ্ হেয় উঠেছ। জামৰ্ািনেত আইন হেয়েছ, েয সম� েকা�ািন অন্য েদশ েথেক পণ্য সং�হ করেছ 
তারা যােত পুেরা উৎপাদন-র�ানী �ি�য়ায় েকােনা অৈনিতক চচৰ্ােক সমথৰ্ন না কের। 

িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম� (i¨vwcW)-এর েচয়ারম্যান আ�ুর রা�াক মেন কেরন েয, এই 
খােত অেটােমশন �ি�য়া অনুমােনর েচেয় �তগিতেত সংগিঠত হেব। বাংলােদেশ এক িমিলয়ন ডলােরর েবিশ 
েপাশাক র�ািন করেত ১৪০ েথেক ১৪২ জন �িমেকর �েয়াজন হয়। িভেয়তনােম এই সংখ্যা ৪৭ েথেক ৫০ জন। 
অেটােমশেন েগেল বাংলােদেশ �িমেকর সংখ্যা �াস পােব। বাড়িত কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ তাই খুব কম। েযসব 
উ�য়নশীল েদেশ �ত গিতেত �যুি�গত উ�য়ন হেয়েছ তােদর �মিনভৰ্র ম্যানুফ্যাকচািরং খােত নারী �িমক কমেত 
থােক। বাংলােদেশ ইিতমেধ্য েসই �ি�য়া শুরু হেয় েগেছ। ন�ইেয়র দশেক এই খােত েমাট �িমেকর ৮০ ভাগ 
িছল নারী, যা এখন েনেম এেসেছ ৬০ েথেক ৬২ শতাংেশ। িতিন মেন কেরন, অেটােমশেনর কারেণ �িমক না 

কমেলও এর েথেক বাড়েব না। মজুির বাড়েব িকনা বলা যােব না। �ম বাজাের চািহদা ও সররবােহর েয ভারসাম্য 
তা যিদ মজুির বাড়ােনার পেক্ষ থােক তাহেল বাড়েব। যিদ �ম বাজাের �চুর কমৰ্হীন মানুষ থােক, নারী �িমকরা 
যিদ ছাঁটাই হয় তাহেল মজুির বাড়ার সুেযাগ েসখােন খুব কম। 

মািলক-�িমক স�কৰ্ 

আেলাচনায় মািলক-�িমক স�েকৰ্র িবষয়িট িবিভ�ভােব উেঠ আেস। েরহমান েসাবহান এই ইসু্যেত রুবানা হেকর 
কােছ জানেত চান, �িমকেদর েযৗথ দরকষাকিষর সক্ষমতা বাড়ােত উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েকােনা সহেযািগতা 
আেছ কী না? একিট েক�ীয় ইউিনয়েনর মাধ্যেম দরকষাকিষর েক্ষ� ৈতির হেত পাের কী না? এই ধরেণর িচ�ােক 
উেদ্যা�ারা সমথৰ্ন কের কী না? উেদ্যা�া ও �িমকেদর দীঘৰ্েময়ািদ আ�া ও �িমকেদর কারখানা মািলকানার 
অংশীদাির� েদওয়ার েকান িচ�াভাবনা মািলকেদর আেছ কী না? িনকট ভিবষ্যেত �িমকেদর িশ�-কারখানার একিট 
অংেশর ইকু্যইিট অংশীদার হওয়ার ��াব তারা েদেবন কী না? এর উ�ের রুবানা হক বেলন, �িমকেদর কল্যােণর 
জন্য তহিবল রেয়েছ েযখােন র�ািনর একটা অংশ িদেত হয়। তহিবেলর ওপর উেদ্যা�ােদর েকােনা িনয়�ণ েনই। 
তেব আরও িকছু করা েযেত পাের। িক� তার জন্য যথাযথ েকৗশল দরকার, েযখােন সবাই দািয়� েনেব। েযৗথ দর 
কষাকিষর িবষেয় িতিন বেলন, আ�ৰ্জািতক �িমক সংগঠনগুেলার মধ্য�তায় িবক� িবেরাধ িন�ি�র উেদ্যাগ 
েনওয়া হেয়েছ। আরএমিজ সাসেটইিনিবিলিট কাউি�ল নােম একটা সংগঠন রেয়েছ েযখােন ে�তা, উেদ্যা�া এবং 
�িমকেদর অংশ�হণ রেয়েছ। এিট স�ূণৰ্ �াধীন। 

মিতন েচৗধুরী এ িবষেয় বেলন, �িমকরা িডিজটাল প�িতেত িনয়িমত েবতন পাে�ন। �িমেকর সােথ উেদ্যা�ার 
স�েকৰ্র উ�িত হে�। �িমকরা নানা ধরেণর �েণাদনা পাে�ন। উপি�িত েবানাস েদওয়া হে�। িতন মােসর 
উপি�িত েবানাস েপেল অিতির� একিট েগাে�ন েবানাস েদওয়া হে�। িতিন জানান, আইন অনুযায়ী েপাশাক 
র�ািন েথেক দশিমক শুন্য িতন শতাংশ �িমকেদর কল্যােণ সরকােরর িনয়�াধীন একিট েক�ীয় তহিবেল যাে�। 
িতিন মেন কেরন, এই �ি�য়া িঠক নয়; কারণ, তারা জােনন না এই অথৰ্ কীভােব খরচ হে�। 

তাসিলমা আখতার বেলন, গত ঈেদর সময় �িমকরা হুমিকর মেধ্য পেড়িছল। সময়মেতা না এেল েবতন কাটার 
হুমিক েদওয়া হেয়িছল। �িমকেদর এখন কথা বলার অিধকার েনই বলেলই চেল। তারা সারাক্ষণ ভেয়র মেধ্য 
থােক। �িমক েনতােদর নানাভােব ভয় ও �েলাভন েদখােনা হয়। দরকষাকিষর পিরেবশ হুমিকর মেধ্য। 

আগামীর �িতেযািগতা এবং িভেয়তনাম  

আ�ুর রা�াক বাজাের �িতেযািগতার িবষেয় আেলাকপাত করেত েযেয় বেলন, ২০১১ সােল ইইউ’র বাজাের চীেনর 
মােকৰ্ট েশয়ার িছল ৩০ শতাংশ, এখন যা কেম ২০ শতাংশ হেয়েছ। চীেনর এই হারােনা মােকৰ্ট েশয়ােরর �ায় 
পুেরাটা বাংলােদশ িনেত েপেরেছ। অন্যিদেক যু�রাে�র বাজাের চীেনর েশয়ার ৪০ শতাংশ েথেক কেম ৩০ 
শতাংেশর িনেচ েনেমেছ। এর ফেল সুিবধা েপেয়েছ িভেয়তনাম। বাংলােদেশর মােকৰ্ট েশয়ার েসখােন বােড়িন। 

িতিন তথ্য েদন, িভেয়তনাম ইইউ’র সােথ মু� বািণজ্য চুি� কেরেছ। ইইউেত ৈতির েপাশাক র�ািনেত 
িভেয়তনামেক শু� িদেত হয় ১১ শতাংেশর মেতা। ২০২৭ সােল েসখােন িভেয়তনােমর পেণ্যর ওপর েকােনা শু� 
থাকেব না। অন্যিদেক বাংলােদেশর যিদ ২০২৬ সােল এলিডিস েথেক উ�রণ ঘেট তাহেল ইইউেত শু�মু� সুিবধা 
থাকেব ২০২৯ সাল পযৰ্�। তখন শু� হেব ১০ শতাংশ। িতিন আেরা জানান, িজএসিপ �ােসর আেলাচনায় ২৭িট 
আ�ৰ্জািতক কনেভনশনেক হাইলাইট করা হয়। বাংলােদেশর জন্য মূল চ্যােল� িক� এসব কনেভনশন নয়। 
চ্যােল� হেলা বতৰ্মান ইিবএ’র আওতায় ইইউ’র আমদািন েশয়ােরর ১৭ দশিমক ৫ শতাংশ পায় বাংলােদশ। 
িবদ্যমান িজএসিপ �ােস শতৰ্ রেয়েছ আমদািন েশয়ার ৬ দশিমক ৫ শতাংেশর িনেচ থাকেত হেব।  

রুবানা হক মেন কেরন, এখন সতকৰ্ হওয়ার সময় এেসেছ। আ�তুি�র অবকাশ েনই। ইইউেত িভেয়তনােমর 
এফিটএ কাযৰ্কর হবার পর ৬ বছেরর মাথায় বাংলােদশ তােদর কােছ ১২ িবিলয়ন ডলােরর ব্যবসা হারােব। 
িতিন জানান, �েত্যক েদেশ ে�তারা তােদর সরবরাহকারীেদর সংখ্যা কিমেয় িদে�। �্যা�গুেলা হঠাৎ কের দাম 
বাড়ােব না। ে�তােদরেকও েয দাম বাড়ােত হেব েস িবষেয় চাপ েদওয়ার জন্য র�ািনকারকেদর সংঘব� �েচ�ার 
অভাব রেয়েছ। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, িভেয়তনাম শুধু ইউেরাপীয় ইউিনয়েনই নয়, িসিপিটিপিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম 
কানাডােতও শু�মু� সুিবধা পােব। আর সবৰ্সা�িতককােল আরিসইিপ �াক্ষর করার মাধ্যেম চীন, জাপান ও 
অে�িলয়ার বাজােরও আগামীেত শু�মু� সুিবধা পােব। অন্যিদেক, এসব েদেশর আমদানীকারকেদর বাংলােদশ 
েথেক পণ্য �য় করেল শু� িদেত হেব।  

স�াবনা েকাথায় 

এ মিতন েচৗধুরী িকছু তথ্য-উপা� িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক খােতর স�াবনার িদক্ িট তুেল ধেরন। িতিন জানান, 
২০১৮ সােল ৈতির েপাশাক র�ািনর বাজাের এিশয়ার অংশ িছল ৬০ শতাংশ এবং ইউেরােপর িছল ৩৩ শতাংশ। 
আগামী কেয়ক বছর ইউেরােপর অংশ কমেব। বতৰ্মােন চীেনর িবরুে� েয পিরি�িত ৈতির হেয়েছ, তােত তােদর 
অংশ বাড়েব বেল মেন হে� না। সুতরাং বাংলােদশ হেব সবেচেয় বড় সুিবধােভাগী। 

মিতন েচৗধুরীর মেত, বাংলােদশ একমা� েদশ যার ৈ�ত সরবরাহ েচইন ব্যব�াপনা রেয়েছ। িনেজেদর ব্যাকওয়াডৰ্ 
িলংেকজ েথেক মধ্যবতৰ্ী পেণ্যর ভােলা সরবরাহ রেয়েছ। ি�িনং কারখানা স�সারণ হে�। উৎপাদন সক্ষমতা 
বাড়েছ। ফেল েপাশাক র�ািনর আগামীর �বৃি�েক সহায়তা করেত েট�টাইল খােতর যেথ� ��িত রেয়েছ। 
বাংলােদশ আবার ৈতির েপাশােকর কাঁচামাল আমদািনও কের। সবিকছু িমিলেয় বাংলােদেশর ভিবষ্যৎ ভােলা।  

সারা পৃিথবী ম্যানেমইড ফাইবার ব্যবহার করেছ িক� বাংলােদশ করেছ না। এ িনেয় দুি��া বা চ্যােল� আেছ িক না 
স�ালেকর এমন �ে�র উ�ের মিতন েচৗধুরী বেলন, ম্যানেমইড ফাইবাের শু�মু�ভােব আমদািনর সুিবধা রেয়েছ। 
এছাড়া আগামী দুই বছের ি�িনং িমলগুেলােত ২ িমিলয়ন নতুন ি�ে�ল আসেছ। এর মেধ্য ১ িমিলয়ন হেলা 
িসনেথিটেকর জন্য। িতিন মেন কেরন, সরকােরর পক্ষ েথেক িসনেথিটেক িবিনেয়াগ উৎসািহত করা দরকার। 

রুবানা হেকর মেত, ৈতরী েপাষােকর বাইের অন্য অেনক খােত বাংলােদেশর স�াবনা রেয়েছ। হালকা �েকৗশেল 
(লাইট ইি�িনয়ািরং) অেনক ভােলা করার স�াবনা রেয়েছ। বতৰ্মােন ৈতির েপাশাক খাত বছের েসলাই েমিশন 
েকেন ২২২ িমিলয়ন ডলােরর মেতা। বয়লার েকেন ৭৫ িমিলয়ন ডলােরর। ইেলকি�কাল য�াংশ েকেন ৬৩ িমিলয়ন 
ডলার। ভ্যািকউম েকনা হয় ১৭৪ িমিলয়ন ডলােরর। বাংলােদশ মধ্যেময়ািদ পিরক�না িনেয় এসব পণ্য উৎপাদন 
করেত পাের। গািড়র উপিরভাগ, হালকা েখলনা, ফ্যাশন অ্যাে�সিরজ, েহয়ার ি�প, উইগ এগুেলােত যাওয়া েযেত 
পাের। েহিরেটজ ে�াডা�, তাঁবুর মেতা �ােভল ইকুইপেম�, ক্যাে�ইন ইকু্যইপেমে� যাওয়া যায়। েসালার িপিপ 
মিডউেল সংেযাজনমূলক কমৰ্কাে�ও আমরা েযেত পাির।  

আ�ুর রা�াক মেন কেরন, �িতেযািগতার চাপ থাকেব। তার মেধ্যও িকছু স�াবনা রেয়েছ। বাংলােদেশর 
েপাশােকর গড় মূল্য সবেচেয় কম। এলিডিস েথেক উ�রেণর পর মূল্য বাড়েব। কারণ ে�তারা শু�মু� সুিবধা এবং 
বাংলােদেশ র�ািন �েণাদনােক িবেবচনায় িনেয় দর ��াব িনধৰ্ারণ কের। িতিন মেন কেরন, িভেয়তনােমর সােথ 
ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর এফিটএ বাংলােদেশর জন্য শুধু �িতেযািগতা আনেব তা নয়, িকছু সুেযাগও রেয়েছ। 
িভেয়তনাম ইইউেত �্যা�াডৰ্ িজএসিপ পায়। িক� তারা ডাবল �া�ফরেমশন করেত পাের না বেল খুব একটা সুিবধা 
করেত পাের না। এফিটএ’র েক্ষে� ডাবল �া�ফরেমশন কাযৰ্কর থাকেব। আবার ে�তারা পুেরাপুির েকােনা 

বাজােরর ওপর িনভৰ্র করেত চায় না। সুতরাং বাংলােদেশর সুেযাগ থাকেব। ইইউেত চীেনর েশয়ার আগামী ৫ েথেক 
৭ বছের আরও ১০ শতাংশীয় পেয়ে�র মেতা কমেব। যিদ িভেয়তনাম এই শুন্য�ান পূরণ কের, তারপেরও বাজাের 
অেনক জায়গা থাকেব যার সুেযাগ বাংলােদশ িনেত পাের।  

বাংলােদশ েয �াি�কালীন পিরবতৰ্েনর (ি�িটকাল �ানিজশন) মধ্য িদেয় যাে� েসখােন সরাসির িবেদিশ িবিনেয়াগ 
েবশ সহায়তা করেত পাের বেল মত েদন আ�ুর রা�াক। তার মেত, এফিডআই এেল ে�তােদর সােথ দর 
কষাকিষর ক্ষমতা বাড়েব। িভেয়তনােম মূল্য সংেযাজন খুবই কম। তারপেরও তারা এফিডআই-এর কারেণ ভােলা 
মূল্য পাে�। 

�িমক সুরক্ষা ও েযৗথ দরকষাকিষ 

েরহমান েসাবহান মেন কেরন, �িমকেদর েযৗথ দর-কষাকিষর একক �্যাটফমৰ্ থাকেত হেব। িবভ� ইউিনয়ন িনেয় 
�িমকেদর অিধকার আদােয়র েক্ষ� ৈতির হে� না, অন্যিদেক মািলকরা শুধু অথৰ্ৈনিতকভােব ক্ষমতাবান নন, তারা 
রাজৈনিতকভােবও ক্ষমতাবান। তােদর অেনেকই সংসদ সদস্য। �ম আে�ালেনর জন্য েযৗথ দরকষাকিষর ব্যব�ার 
েক্ষে� সরকার এবং মািলকেদর সিদ�ার অভাব রেয়েছ। �িমক েনতৃে�রও এেক্ষে� দায় রেয়েছ। িতিন �� 
েতােলন, �িমকেদর জন্য সবৰ্জনীন বীমা েকন হে� না? িতিন এ িবষেয় সরকার, উেদ্যা�া, নাগিরক সমাজ এবং 
গেবষক স�দােয়রও যথাযথ ভূিমকা আশা কেরন।    

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ বেলন, বাজার ব্যব�া এবং েয ধরেণর সংকেটর মেধ্য �িমকরা রেয়েছন, তােক িবেবচনায় িনেয় 
তােদর জন্য আপৎকালীন তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। েয অথৰ্ সরকােরর তহিবেল জমা েদওয়া হেলা, 
�েয়াজেনর সময় �িমকরা েকেনা েসখান েথেক সহায়তা েপল না, এই �� সকেলর মেন জাগেব। আগামী িদেন 
এই তহিবল েথেক �িমকরা েযন সুিবধা পান িতিন েসটা আশা কেরন। চলমান আপৎকালীল সুিবধার পাশাপািশ 
ভিবষ্যৎ তহিবেলর ব্যব�া করেত হেব। কমৰ্জীবন েশষ হেল সামািজক সুিবধার মেধ্য তােদরেক অ�ভূৰ্� করেত 
হেব। িতিন মেন কেরন, �িমেকর েয সামািজক অিধকার রেয়েছ, �িমক িহেসেব সংঘব� হওয়ার অিধকার রেয়েছ, 
তার েয দর-কষাকিষর অিধকার রেয়েছ েসই অিধকার িনি�ত করেত না পারেল আগামী িদেন আধুিনক িবে� �ান 
পাওয়া যােব না। 

এ �সে� রুবানা হক বেলন, �িমকেদর সুরক্ষার �ে� তারা সরকারেক একিট েক�ীয় আনএম�য়েম� তহিবল 
গঠেনর অনুেরাধ কেরেছন। আ�জৰ্ািতক �ম সং�া (আইএলও) �িমকেদর সুরক্ষার জন্য একিট কমৰ্সূিচ হােত 
িনেয়িছল, েযখােন সরকার, �্যা� এবং উেদ্যা�ারা অংশ েনেব। এই পদেক্ষপ যথাযথভােব এিগেয় িনেত হেব। 
েরহমান েসাবহান এ �সে� বেলন, আনএম�য়েম� ফাে�র পরামশৰ্ িতিন আেগই িদেয়িছেলন। িক� েসিট আগাে� 
না। উেদ্যা�ারা েকেনা এর েনতৃ� িদে�ন না জানেত চান িতিন। রুবানা হক মেন কেরন, �ম অিধকােরর �ে�ও 
ব্যাপক পিরবতৰ্ন এেসেছ। সব কারখানা েয ভােলা, তা নয়। িক� বড় পিরবতৰ্ন এেসেছ। অ�ত ব্যবসা সুরক্ষার 
জন্য উেদ্যা�ােদর কম�ােয়� হেত হয়। েকােনা পিরবতৰ্ন হয়িন, এিট বলা যােব না। মিতন েচীধুরী বেলন, েপাশাক 
খােতর জন্য েক�ীয় তহিবল তােদর িনয়�েণ েনই। মািলকরা এই টাকা িনেজরা খরচ করেল আেরা উপকার পাওয়া 
েযত। �িমকরা �াচু্যইিটর মেতা দীঘৰ্েময়ািদ সুিবধা পাে� না। এখােন নজর িদেত হেব। 

�িমক সংগঠনগুেলার মেধ্য ঐেক্যর অভাবেক অেনেক তােদর দুবৰ্লতার কারণ িহেসেব িচি�ত কেরন—এই 
মতামেতর িবষেয় অব�ান জানেত চাইেল তাসিলমা আখতার বেলন, অবশ্যই �িমক আে�ালেন সংহিত জরুির 
িবষয়। িক� সারা েদেশ যখন গণতাি�ক চচৰ্ার অভাব থােক, েভাটািধকার থােক না, �িমেকর েভাটািধকােরর েকােনা 
গুরু� থােক না এবং কখন তুেল িনেয় যাওয়া হেব এসব ভয় �িমকেদর সংগিঠত হেত বাধার সৃি� করেছ। ঐক্য 
যােত না ৈতির হয় এবং ে�ড ইউিনয়নগুেলা যােত তার েযাগ্য ভূিমকা রাখেত না পাের, কাজ না করেত পাের েতমন 

জিরেপর তথ্য বলেছ, েকািভেডর কারেণ আেগর তুলনায় �থম েঢউেয়র সময় �ায় ৫৭ শতাংশ �িমেকর 
ওভারটাইম কেম যায়। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই হার িছল �ায় ৪১ শতাংশ। �থম েঢউেয়র সময় েবতন কেম 
যায় ১৮ শতাংশ �িমেকর এবং ি�তীয় েঢউেয়র সময় ১২ দশিমক ৭ শতাংেশর। েবতেন এেকবােরই �ভাব পেড়িন 
এমন �িমক িছল �থম েঢউেয়র সময় ৩৯ দশিমক ২ শতাংেশর মেতা যা ি�তীয় েঢউেয়র সময় েবেড় �ায় ৫৬ 
শতাংশ হেয়েছ। যারা কাজ হািরেয়েছন তােদর মেধ্য ৭০ শতাংশ �িমক কােজ েফরত েযেত পােরনিন। তারা িবিভ� 
সমেয় চাকির হািরেয়েছন। যারা পানিন তােদর মেধ্য ৭১ শতাংশ এখনও চাকির খঁুজেছন।   

জিরেপর ফলাফল অনুযায়ী ২০২০ সােলর েফ�য়াির মােসর সােথ ২০২১ সােলর েম মােসর তুলনা করেল 
খানাসমূেহর আয় ১১ শতাংশ কেম েগেছ। �ায় ৫২ শতাংশ পিরবার বলেছ, তােদর সংসােরর ব্যয় িনবৰ্াহ করেত 
ক� হে�। ি�তীয় েঢউেয়র সময় এই সমস্যা আরও েবেড়েছ। আেগর মেতা ব্যয় করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� 
না। �ায় অেধৰ্ক খানার ৈদনি�ন খাবােরর পদ কেম েগেছ। যারা কাজ হািরেয়েছন, তােদর িতন-চতুথৰ্াংেশর েক্ষে� 
এিট ঘেটেছ। তােদর ে�ািটন �হেণর হারও �াস েপেয়েছ। কাজ যারা হািরেয়েছন তােদর ক� আরও েবেড়েছ।  

জিরেপ অংশ েনওয়া ৪৩ শতাংশ বেলেছন, তােদর েকািভেডর মেতা লক্ষণ িছল। মা� ২ দশিমক ৭ শতাংশ বেলেছন, 
তারা পরীক্ষা কিরেয়েছন। দুই-তৃতীয়াংশ বেলেছন, আেগর মেতা িবেনাদেনর জায়গায় েযেত পারেছন না।
৭ দশিমক ২ শতাংশ �িমক বেলেছন, কমৰ্েক্ষে� তােদর ওপর হয়রািন েবেড়েছ। নারীেদর েক্ষে� এ হার ৯ দশিমক 
৬ শতাংশ। দুই-তৃতীয়াংশ খানা ঋণ িনেয়েছ। স�য় েভে�েছ এক-তৃতীয়াংশ। ি�তীয় েঢউেয় এই সংখ্যা েবেড়েছ। 
ঋণ েফরত িদেত এবং স�েয়র পূেবৰ্র অব�ায় েযেত তােদর বছর দুেয়ক লাগেব বেল তারা মেন কেরন। ৪৩ শতাংশ 
খানা বেলেছ, এসমেয় তােদর সাহােয্যর দরকার িছল। েকােনা না েকােনা উৎস েথেক সাহায্য েপেয়েছ ১৫ শতাংশ 
খানা। এক-তৃতীয়াংশ সহায়তা েপেয়েছন ব�ু, �িতেবশী এবং পিরবার েথেক। �ায় ৩০ শতাংশ িবিভ� সামািজক 
সূ� েথেক অনুদান েপেয়েছ। সরকাির উেদ্যােগর সােথ সংি�� সূ� েথেক সহায়তা েপেয়েছ ২০ শতাংশ খানা। 
েতৗিফকুল ইসলাম খান বেলন, �িমকেদর দরকষাকিষর ক্ষমতা যােত থােক তার জন্য ধারাবিহক মিনটিরং এর ব্যব�া 
থাকা উিচত। িতিন েপাশাক কারখানা অধু্যিষত এলাকায় আরও েখালা বাজার িভি�ক িব�য় (ওএমএস) বাড়ােনা 
এবং স�্যার সময় এই কাযৰ্�ম বৃি� করার পরামশৰ্ েদন।    

িসিপিড’র েচয়ারম্যান েরহমান েসাবহান জিরপ �সে� বেলন, �িমকেদর মূল সংকট শুধু েকািভড নয়। েকািভেডর 
সময় তােদর সংকট সবার দৃি�েগাচর হেয়েছ মা�। �িমকেদর এই দূরব�া অেনক আেগ েথেকই রেয় েগেছ। 
তােদর ঝুঁিক��তার িবষয়িট গত ঈেদর সময়ও সামেন চেল এেসিছল। ভুল তথ্য বা অন্য েকােনা কারেণ তারা 
জীবেনর ঝঁুিক িনেয় �া�্যিবিধ উেপক্ষা কের ঢাকায় চেল এেসেছ। �িমকরা মেন কেরেছ, কারখানায় না এেল তােদর 
চাকির চেল যােব। কারণ তারা িনেজেদর চাকুরীর িদক েথেক িনরাপ�াহীন মেন কেরেছ। এই ধরেণর েবাধ মূলত 
েমৗিলকভােব িবদ্যমান মািলক-�িমক অসম স�েকৰ্র কারেণ সৃি� হেয়েছ। 

বাংলােদশ গােমৰ্�স �িমক সংহিত-এর সভা �ধান তাসিলমা আখতার মেন কেরন, �িমকেদর আেয় তােদর 
েমৗিলক চািহদা পূরণ হয় না। �িমক েবঁেচ থােক ভীষণ পির�ম কের। ওভারটাইম করেত হয় েবঁেচ থাকার 
�েয়াজেন, যা তার মজুির নয়। িতিন জানান, েকািভেডর সময় �িমক ছাঁটাই হেয়েছ। কারখানা েল-অফ হেয়েছ। 
েল-অফ হেলই েতা �িমেকর মজুির অেধৰ্ক হেয় যায়। আয় কেমেছ, অিন�য়তা েবেড়েছ এবং একই সােথ তােদর 
কথা বলার অিধকারও কেমেছ। 

েকাথায় কীভােব পিরবতৰ্ন হে�

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ আেলাচনার শুরুেত েপাশাক খােতর কাঠােমাগত ও অন্যান্য পিরবতৰ্ন িবষেয় বেলন, অিতমািরর 
আেগই ৈতির েপাশাক খােত বড় ধরেণর েবশ িকছু �বণতা লক্ষ্য করা েগেছ। উৎপািদত পেণ্যর েয চািহদা তার 
েভতের পিরবতৰ্ন এেসেছ। �মা�েয় কৃি�ম ত�র েথেক ��তকৃত বে�র চািহদা বাড়েছ। উৎপাদন কাঠােমার 

১০

একিট তৎপরতা রেয়েছ বেল িতিন মেন কেরন। সামিজক সুরক্ষা �সে� িতিন বেলন, িজিনসপে�র দাম েবেড় 
েগেছ। িতন বছেরর েবিশ হেয় েগেছ, এখন মজুির পুনিনৰ্ধৰ্ারণ �েয়াজন। �ম আইেনই িতন বছর পর পর মজুির 
পুনিনৰ্ধৰ্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। �িমক এলাকায় তােদর জন্য েকােনা হাসপাতাল বা িচিকৎসা সুিবধা েনই। তােদর 
বা�ােদর জন্য �ুল েনই। এগুেলা না করেল সামািজক সমস্যা আেরা �কট হেব। 
  
জাতীয় রাজ� েবাডৰ্ (এনিবআর)-এর সােবক েচয়ারম্যান েমাহা�দ আ�ুল মিজদ বেলন, বাংলােদশ ডায়ােবিটক 
সিমিত’র পক্ষ েথেক অেনক আেগ েপাশাক �িমকেদর �া�্যবীমার একটা উেদ্যাগ েনওয়া হয়। িক� েশষ পযৰ্� তা 
বা�বায়ন হয়িন। �া�্যবীমার জন্য খুব েবিশ খরচও হয় না। �িমকেদর �া�্যবীমা থাকেল েকািভডকােল 
তােদর জন্য সহায়ক হেতা। ইউনাইেটড েফডােরশন অব গােমৰ্�স ওয়াকৰ্াসৰ্-এর সাধারণ স�াদক নূরুল ইসলাম 
সকল কারখানায় সরকার, ে�তা ও মািলকেদর অংশ�হেণ কি�িবউটির �িভেড� ফা� (ভিবষ্যৎ তহিবল) চালুর 
সুপািরশ কেরন। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, েযৗথ দর-কষাকিষর জন্য একক �িমক ইউিনয়েনর িবষেয় �িমকেদর উেদ্যাগ 
িনেত হেব। �ম অিধকার বা�বায়ন এবং তােদর জন্য িনরাপদ কমৰ্পিরেবশ িনি�ত করার জন্য িবদ্যমান আইন 
�েয়ােগর �ািত�ািনক সক্ষমতা বাড়ােত হেব। �িমকেদর জন্য েপনশন �থা �চলন ও �িভেড� ফা� গঠেনর সময় 
চেল এেসেছ।

জিরেপর ফলাফেলর িবষেয় আলচনা

জিরেপ উপ�ািপত িকছু তেথ্য ি�মত েপাষণ কের রুবানা হক জানান িবিজএমইএ’র পক্ষ েথেক বারবার িবিভ� 
ফ্যা�িরেত কাজ হারােনা �িমেকর তথ্য জানেত চাওয়া হয়। িক� এ িবষেয় েকােনা তথ্য পাওয়া যায়িন। জিরেপ 
পাওয়া অ�ত এই ৯০ জেনর তথ্য �ম ম�ণালয়েক েদওয়ার অনুেরাধ কেরন িতিন। েকননা ইইউ’র ১১৩ িমিলয়ন 
ডলােরর সহায়তা িবতরেণর কাজ করেছ �ম ম�ণালয়। িতিন জানান, েপাশাক কারখানায় েকােনাভােবই েবতন 
কমােনা যায় না। ওভারটাইমও কমােনা যায় না। ওভারটাইেমর ঘ�া কমােনা যায়। এিট িব�ািরত েদখা দরকার েয 
কীভােব কমৰ্ঘ�া না কেম ওভারটাইম কেমেছ। হয়রািন েবেড়েছ বেল জিরেপ তথ্য উেঠ এেসেছ। এই ধরেণর তথ্য 
জিরপ �কােশর আেগ উেদ্যা�ােদর সােথ েশয়ার করেল অ�ত িশে�র উেদ্যা�ােদর পক্ষ েথেক েদখা যায় েয, 
েকান্  জায়গায় কী ঘেটেছ। মিতন েচৗধুরী বেলন, ওভারটাইম িনেয় �তারণার েকােনা অবকাশ েনই।

েতৗিফকুল ইসলাম খান জানান, জিরেপর জন্য তথ্য-উপা� �িমকেদর কাছ েথেক েনওয়া হেয়েছ এবং েবতন ও 
ওভারটাইেমর িবষেয় েযসব তথ্য েদওয়া হেয়েছ েসগুেলা তােদর মতামেতর িভি�েত ৈতির। েকােনা সুিনিদৰ্� 
কারখানার তথ্য এখােন েনই। তােদর পিরচয়ও েগাপন রাখেত হয় গেবষণার �েয়াজেন। এ �সে� তাসিলমা 
আখতার বেলন, �িমকেদর েভাগাি� ও দুেভৰ্াগ েয হেয়েছ, তােত েকােনা সে�হ েনই। গেবষণার মাধ্যেম 
�িমকেদর সমস্যা িনেয় েযসব তথ্য আসেছ, তা িশ� িবকােশর �ােথৰ্ই �হণ করেত হেব এবং সমাধােন পদেক্ষপ 
িনেত হেব।

নতুন অ্যাকডৰ্ (ACCORD) �স�

স�ালক কেয়কজন আেলাচেকর কােছ নতুন অ্যাকডৰ্ স�েকৰ্ জানেত চান। েমহজািবন কােদর বেলন, এিট 
বাংলােদশ অ্যাকডৰ্ নয় িকংবা আেগ যা িছল তার স�সারণ নয়। এিট নতুন একিট আ�জৰ্ািতক চুি�, যা দুই বছর 
েময়ােদর। তারা িকছু স�াব্যতা যাচাই করেব, যার িভি�েত অন্য েদেশও যােত বাংলােদেশর মেতা উেদ্যাগ বা�বায়ন 
করা যায়। গণমাধ্যেম অেনক েক্ষে� এেসেছ েয, এিট বাংলােদশ অ্যাকেডৰ্র স�সারণ। এখােন তেথ্যর েক্ষে� িকছু 
ব্যবধান রেয়েছ বেল মেন হয়। 

আ�জৰ্ািতক অ্যাকেডৰ্র িবষেয় রুবানা হক বেলন, আরএসিস �াধীনভােব কাজ করেছ এবং সব পক্ষ এখােন 
স�ৃ�। েকউ যিদ এখন বাইের েথেক �ানীয় িশ� পিরচালনায় ে�সি�পসন িদেত চায়, তাহেল উেদ্যা�ারা তা 
�হণ করেবন না। এেক্ষে� তােদর িকছু করার েনই। �িমক েনতা বাবুল আ�ার বেলন, নতুন অ্যাকডৰ্ হওয়ায় তারা 
খুিশ। কলকারখানা পিরদশৰ্ন অিধদ�র এবং িবিজএমইএ’র মেধ্য ��তা ও জবাবিদিহতা না থাকার কারেণ এর 
আেগ অ্যাকেডৰ্র মেতা উেদ্যাগ িনেত হেয়েছ। তাসিলমা আখতার বেলন, ভবেনর িনরাপ�া িনেয় অ্যাকডৰ্ এর আেগ 
কাজ কেরেছ। এখন �ম অিধকােরর �ে� কাজ করেত চাইেছ। তেব েদখেত হেব েয, অন্য েদেশর �িত�ােনর 
যােত খবরদাির ৈতির না হয়। েযৗথ কােজর সুেযাগ ৈতির হেত পাের। সােথ সােথ িনেজেদর �িত�ান ও উেদ্যােগর 
মাধ্যেম সং�ােরর জায়গায় আরও মেনােযাগ িদেত হেব। 

ভিবষ্যৎ িচ�া: কী করণীয়

েপাশাক খােতর বতৰ্মান ে�ক্ষাপেট আগামীর জন্য কী কী ��িত িনেত হেব তার ওপর আেলাচকেদর �ায় সবাই 
মতামত েদন। েরহমান েসাবহান বেলন, আেলাচনায় েযসব সুপািরশ এেসেছ তার অেনকগুেলা আেগও এেসিছেলা। 
িক� এর সমাধান হয়িন। িতিন �� েতােলন, সরকার ও মািলকপক্ষ কী ৈবি�ক িবজেনস মেডেলর িবষেয় সেচতন? 
ে�তারা কী জােনন, �িমকরা েকান্  অব�ায় কাজ কেরন? ে�তােদর সােথ এই ধরেণর আেলাচনা কম হে�। ৫ 
ডলাের সরবরাহ করা শাটৰ্ খুচরা পযৰ্ােয় ২০ েথেক ২৫ ডলাের িবি� হে�। সরকার, মািলক ও �িমকপক্ষ িমেল 
এ িবষেয় ে�তােদর ওপর চাপ সৃি� করেত হেব। এ িনেয় আেলাচনা করেত হেব। আমদািনকারক েদশ যিদ 
িনেজেদর �মবা�ব কল্যাণমূলক রা� িহেসেব ভাবেত চায়, তাহেল তােদরও এখােন করণীয় আেছ।  

িশে�র ভিবষ্যৎ �সে� েরহমান েসাবহান বেলন, �� হেলা অেটােমশন ও কাঠােমাগত পিরবতৰ্ন েমাকােবলায় েক 
ভূিমকা িনেত যাে�? এটা কী বাজােরর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? মািলকেদর ওপর েছেড় েদওয়া হে�? েক 
সামেনর িদেক িনেয় যােব? এসব সমস্যা অ�ত ১০ বছর আেগ িচি�ত হেয়েছ অথচ এখনও ভিবষ্যৎ িহেসেব 
আেলাচনা হে�। সরকােরর এই িবষেয় সি�য় হেত হেব।  

এ মিতন েচৗধুরী মেন কেরন, আগামীর জন্য খুব দরকার হেলা �িশক্ষণ এবং দক্ষতা বাড়ােনা। দর কষাকিষর 
সক্ষমতা (েনেগািসেয়শন) এবং ব্যবসািয়ক দক্ষতা বাড়ােত হেব। এখােন অন্য েদেশর সহায়তার দরকার হেব। 
বাইের েথেক কািরগির জ্ঞান আনেত হেব। ি�তীয়ত, িডজাইন এবং েডভলপেমে� উ�িত করেত হেব। িবপণেন 
দক্ষতা বাড়ােত হেব। উ�াবনী দক্ষতা বাড়ােত হেব। এর জন্য ভােলা পিরক�না দরকার। রুবানা হক বেলন, চতুথৰ্ 
িশ� িব�ব গুরু�পূণৰ্ িবষয় হেয় সামেনর িদেন আসেব। এখােন িশক্ষাই একমা� সমাধান। �িমকেদর দক্ষ করেত 
হেব িবেশষ িশক্ষা িদেয়। এখােন সরকােরর সহায়তা দরকার। পণ্য ৈবিচ�্য বৃি�র জন্য সমি�ত একিট জাতীয় 
েকৗশল দরকার।

েমহজািবন কােদর বেলন, বাংলােদেশর জন্য দুিট িজিনস �েয়াজন—একিট হেলা �ম অিধকার সং�ার এবং অন্যিট 
হেলা ব্যবসা পিরেবেশর উ�য়ন। �ম অিধকােরর জায়গায় আরও অেনক উ�িতর দরকার রেয়েছ। বাংলােদশেক 
�িতেযাগী সক্ষম থাকেত হেব। এছাড়া কারখানার পিরেবশ েটকসই করার জন্য বাংলােদশেক কাজ করেত হেব। 
পণ্য ৈবিচে�্যর িদেক েযেত হেব। িজএসিপ �ােসর অন্যতম শতৰ্ হেলা �ম পিরি�িতর উ�িত করা। �ম আইেনর 
যথাযথ বা�বায়েনর িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। 

আ�ুর রা�াক বেলন, বাংলােদেশর অথৰ্নীিতর আকার বড় হে�। �ানীয় বাজার বড় হে�। অথচ অন্যান্য অেনক 
খােতর মান (�্যা�াডৰ্) ভােলা নয়। কম�ােয়ে�র সােথ আেপাষ না কের অন্যান্য খাতগুেলােক একই রকম মােন আনা 
েগেল বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতা বাড়েব। িতিন অবিহত কেরন, িবে� খুব িশগিগরই বডৰ্ার কাবৰ্ন ট্যা� 
আসেব। ২০২৬ সাল েথেক ইউেরাপ এিট বা�বায়ন করেত যাে�। �াথিমকভােব তারা ব� ও েপাশাক খাত এর 

বাইের েরেখেছ িক� এক পযৰ্ােয় েসটাও আসেব। ইইউ চালু করেল যু�রা�, কানাডার, জাপােনর মেতা রা� তা 
বা�বায়ন করেত পাের। এিট আ�ৰ্জািতক বািণজ্যেক �ভািবত করেব। উ�ত িবে�র জলবায়ু পিরবতৰ্ন �শমন 
পদেক্ষপ েজারদার হবার সােথ পিরেবশ, সামািজক ও পিরচালন (এনভায়রনেম�াল, েসাস্যাল এ� গভনৰ্্যা� বা 
ইএসিজ) স�কৰ্ীয় কম�ােয়� বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা আরও কেঠার হেব যা র�ািনকারকেদর জন্য িচ�ার কারণ 
হেত পাের। 

েমা�ািফজুর রহমান বেলন, রাে�র ভূিমকা এখােন খুবই গুরু�পূণৰ্। রা�েকই মূলত মু� বািণজ্য চুি� ও আ�িলক 
সমি�ত অথৰ্ৈনিতক চুি� স�াদেনর মাধ্যেম উেদ্যা�ােদর সহায়তা করার উেদ্যাগ িনেত হেব যার সুবােদ তারা  
শু�মু� বাজার �েবেশর সুিবধা েপেত পােরন।  

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর নুজহাত জািবন মেন কেরন, অতীত েথেক িশক্ষা িনেত হেব। রানা �াজা �ােজিডর 
পর ৮ বছর যাবত এক আেলাচনাই হে�। এখনও সমি�ত ক্ষিতপূরণ েকৗশেলর কথা বলা হে�। িবদ্যমান িবিভ� 
সমস্যােক সমি�ত �েচ�ার মাধ্যেম সমাধান করেত হেব যােত দুই বছর পর একই আেলাচনা করেত না হয়। 
�িমকেদর সহায়তায় আরও কীভােব তুলনামূলক ভােলা অথৰ্ায়ন হেত পাের, কীভােব �ম আইেনর আরও কাযৰ্কর 
বা�বায়ন হেত পাের—েসিদেক মেনােযাগ েদওয়া জরুির। 

ব্যাির�ার েজিনফা জ�ার বেলন, েছাট ও মাঝাির কারখানা বড় ধরেণর �যুি�গত িবিনেয়ােগ েযেত পারেব না। 
িবিভ� েদশ ফা� ফ্যাশেনর িদেক ঝঁুকেছ। এই ধরেণর বাজার ধরেত েছাট ও মাঝাির কারখানায় উ�াবনী দক্ষতা 
দরকার, �িশক্ষণ দরকার। ব্যব�াপনায়ও দক্ষতা আনেত হেব। এখােন সহায়তার �েয়াজন হেব। 

েদবি�য় ভ�াচাযৰ্ মেন কেরন, বাংলােদেশর �িতেযািগতা সক্ষমতার জন্য িবিনেয়াগ পিরেবশ উ�িতর �েয়াজন 
রেয়েছ। ব্যি� খােতর সক্ষমতা বাড়ােনা দরকার। তার মেত, েয �িমকরা ইিতমেধ্য আেছন এবং আগামীেত যারা 
আসেবন তােদর আয়, মজুির ও �কৃত আেয়র িবষয়িট খুবই গুরু�পূণৰ্। একই সােথ তােদর আয়-বিহভুৰ্ত িবিভ� 
সুিবধার িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। নতুন �জে�র �ম শি�েত যারা আসেব, তােদরেক শুধু আেয়র দৃি�েত 
েদখেল চলেব না; িশক্ষা, �া�্য ও সামি�ক সক্ষমতার সােথ িমিলেয় েদখেত হেব। এবং এিট করেত হেব নারী 
�িমকেদর �িত িবেশষ মেনােযাগ িদেয়। ফেল পুেরােনা জায়গায় নতুনভােব এবং নতুন জায়গায় নতুনভােব তারা 
যু� হওয়ার সুেযাগ পােব। েকািভড বিল বা িববতৰ্ন বিল, কাযৰ্করভােব নারী �িমকেদর অিধকার সুরক্ষা করােনা 
আগামী িদেন মেনােযােগর িবষয় হেয় দাঁড়ােব।   

রুবানা হক আরও জানান, চতুথৰ্ িশ� িব�বেক িবেবচনায় েরেখ এিডিব’র অথৰ্ায়েন িবিজএমইএ’র ‘েসফ’ নােম 
একিট �ক� রেয়েছ। এর মাধ্যেম সরকারেক িকছু পঠন কাযৰ্�ম (কািরকুলাম) বদলােনার পরামশৰ্ েদওয়া 
হেয়েছ। শুধু েবিসক েসলাই দক্ষতা িনেয় হেব না। পরবতৰ্ী ধােপ উৎপাদেন জিটল �ি�য়া আসেব। িতিন বেলন, 
পুেরােনা �িমক বাদ েদওয়ার �� আেস না। �থমত তারা দক্ষ �িমক। তােদর কােজ লাগােত হেব, তােদরেক িনেয় 
পণ্য ৈবিচে�্য েযেত হেব। সারা িবে� ৯ িবিলয়ন ডলােরর উইেমন টপস এ� �াউেজর বাজার রেয়েছ। বাংলােদশ 
েথেক র�ািন হয় মা� ৩০০ িমিলয়েনর। এমন স�াবনাময় অেনক জায়গা রেয়েছ। মানুষ এখন কটন বা সুিত 
েপাশাক পরেত চায় না। ম্যানেমইড ফাইবােরর িদেক েযেত হেব। এজন্য ব্যাকওয়াডৰ্ িলংেকেজ অেনক িবিনেয়াগ 
লাগেব। এখন আমােদর এখােন অেটােমশন ৭ শতাংেশর মেতা। ২০২৫ সােলর িদেক যা ২৩ শতাংেশর মেতা 
দাঁড়ােব। সময় আেছ িশক্ষা েনওয়ার।   

তাসিলমা আ�ােরর মেত, অেটােমশেনর কারেণ এবং সা�িতক েকািভেডর কারেণ এই খাত েথেক নারী �িমেকর 
সংখ্যা কেম যাে�। িবেশষত �যুি�গত দক্ষতার জায়গায় নারী �িমক দূবৰ্ল, তােদর সংখ্যা কম। চাই� েকয়ার 
গুরু�পূণৰ্। নারীর বা�া লালন-পালনসহ তার আইনগত অিধকােরর জায়গায় মেনােযাগ িদেত হেব। 

েমা�ািফজুর রহমান মেন কেরন, বড় পিরবতৰ্ন কারখানা পযৰ্ােয় হেব। ৫ েথেক ১০ বছর আেগ েথেকই পিরবতৰ্ন 
আসেছ। নতুন ধরেণর েমিশন আসেছ। এখন যারা কমৰ্রত আেছ, তােদর িদেয় অেটােমশেনর চািহদা পূরণ কতটুকু 
করা যােব তা িনেয় �� েতালা যায়। যারা আেছন, তােদর স�ানরা পিরবিতৰ্ত পিরি�িতেত যােত কমৰ্সং�ােনর 
সুেযাগ পায় েসিদেক তাকােত হেব, দক্ষতা ও �যুি�র সম�য় করেত হেব। আর এেক্ষে� রাে�র বড় ভূিমকা 
রেয়েছ, কারণ বাজার �ায়শঃই এখােন ভূিমকা রাখেত পাের না। িলংেকজ িশে� কমৰ্সং�ােনর সুেযাগ হেব, তার 
জন্যও ��িত �েয়াজন। আগামীেত েযসব পিরবতৰ্ন হেব তার জন্য উৎপাদক, �িমক ও রা�ীয় পযৰ্ােয় সমি�ত 
উেদ্যাগ িনেত হেব।  

সমাপনী ব�ব্য 

ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ-এর কাি� িডের�র পংকজ কুমার সমাপনী ব�েব্য বেলন, েকািভেডর সময় বাংলােদেশর 
েপাশাক খােত ঝুঁিকর িবিভ� িবষয় সামেন চেল এেসেছ। েকািভেডর সময় আ�ৰ্জািতক অ�েনর নানা পিরি�িতর 
সােথ বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােতর সংেযাগ রেয়েছ। ইইউেত কী ঘটেছ, চীন ও িভেয়তনাম িনেজেদর কীভােব 
��ত করেছ—এসব িদেক মেনােযাগ িদেত হেব। েপাশাক খােত মজুির, কমৰ্সং�ান, িল� সিহংসতার মেতা অেনক 
িবষয় িনেয় অেনক িদন ধের আেলাচনা হে�। এ িবষেয় িকছু উ�িত হেয়েছ, তার �শংসা করেতই হেব। 

িতিন জানান, ে�তােদর দায়-দািয়� িনেয় িসিপিড’র ও ি�ি�য়ান এইড’র উেদ্যােগ এর আেগ গেবষণা হেয়েছ। 
গেবষণার ফলাফেল ে�তােদর জবাবিদিহতার ঘাটিত েদখা েগেছ। তার মেত, �ানীয় ও বিহঃ� িবিভ� েক্ষে� 
চ্যােল� ও অিজৰ্ত অ�গিতেক িবেবচনায় িনেয় সরকার, িবিজএমইএ এবং �িমকসহ অন্যান্য অংশীজনেদর সি�িলত 
�য়ােস বাংলােদশেক আগামী িদেনর ��িত িনেত হেব।
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সভাপিত
ড. েদবি�য় ভ�াচৰ্ায
আ�ায়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �্যাটফমৰ্, বাংলােদশ

সূচনা উপ�াপন
জনাব েতৗিফকুল ইসলাম খান
িসিনয়র িরসাচৰ্ েফেলা
েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)

আেলাচনার উপর ম�বয্
অধয্াপক েমা�ািফজরু রহমান
স�াননীয় েফেলা
েস�ার ফর পিলিস ডায়ালগ (িসিপিড)

ধ�বাদ জ্ঞাপন
জনাব পংকজ কুমার
কাি� িডের�র
ি�ি�য়ান এইড বাংলােদশ

সহেযাগী �িত�ান

আেয়াজক

Citizen’s Platform for SDGs, Bangladesh
GmwWwR ev¯Íevq‡b bvMwiK cø¨vUdg©, evsjv‡`k

সহ-আেয়াজক

ড. রুবানা হক
পিরচালক ও সােবক সভাপিত
বাংলােদশ েপাশাক ��তকারক ও র�ািনকারক 
সিমিত (িবিজএমইএ), এবং
ব্যব�াপনা পিরচালক
েমাহা�দী �প  

জনাব এ মিতন েচৗধরুী
ব্যব�াপনা পিরচালক
মােলক ি�িনং িমল, এবং
সােবক সভাপিত
বাংলােদশ েট�টাইল িমলস অ্যােসািসেয়শন 
(িবিটএমএ)  

আেলাচকব�ৃ

ড. আ�রু রা�াক
েচয়ারম্যান
িরসাচৰ্ অ্যা� পিলিস ইি�ে�শন ফর েডেভলপেম�
(i¨vwcW) 

িমস তাসিলমা আখতার
সভা�ধান
বাংলােদশ গােমৰ্� �িমক সংহিত  

িমস মাহজািবন কােদর
িসিনয়র এডভাইজার – ইেকােনািমক এেফয়াসৰ্ এ� 
িস এস আর
এ্যামেবিস অফ িদ িকংডম অফ িদ েনদারল্যা�স, 
বাংলােদশ


