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iকরাম কবীর নতুন বাতর্া ডটকম

ঢাকা: aয্াকডর্ o aয্ালােয়n বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খােত
psািবত aথর্ বরােdর বয্াপাের চূড়াn িসdাn না িদেলo
বাংলােদিশ uেদয্াkারা তােদর কারখানা পিরদশর্নেক sাগত
জািনেয়েছন। ei pিkয়া েশষ হেল বাংলােদেশর ভাবমূিতর্
িবশব্বাজাের ujjল হেব বেলo মেন কেরন তারা।
িবিজeমie’র pাkন সহ-সভাপিত o sািলর্ং grেপর
েচয়ারময্ান িসিdkর রহমান বেলন, “৩০ বছর েপিরেয় আমরা
eকটা জায়গায় eেসিছ eবং eখন সময় হেয়েছ আমােদর
সমsাgেলা সমাধান কের েফলা। আেগ েkতারাo চানিন,
আমরাo কিরিন। ei সমsাgেলা’েতা আমােদর ভাবমূিতর্ ধব্ংস
করেছ।” aেনেকর মেত, বাংলােদেশর গােমর্ন্টেসর কী কী লাভ হেয়েছ, eটা ei মুহূেতর্ বলা খুব কিঠন কারণ দৃশয্মান unিত বা pভাব
ei মুহেূ তর্ ei েসkের পড়েব না। তেব uেদয্াগটা িনঃসেnেহ েkতােদর নজের থাকেব। েজeসেক-ঢাকা’র িসিনয়ার মােচর্ন্ডাiজার
rংk িস িবশব্াস মেন কেরন, aয্াকডর্ o eলায়য্াn eর uেদয্ােগর েচেয় জrির হেলা আমােদর সরকােরর uেদয্াগ যা দৃশয্মান শূn,
তুলনামূলক ভােব ভারেতর েচেয়। তেব aয্াকডর্ o aয্ালায়য্ােnর uেদয্ােগর ফেল গােমর্ন্টসgেলা aবশয্i িনেজেদর uেদয্ােগ তােদর
aবsার unিত করেব বেলi আমার িবশব্াস। eিদেক, eক pিতেবদেন বলা হেয়েছ েয বাংলােদেশর eক হাজার ১০৬িট গােমর্ন্টস
কারখনা পিরদশর্ন কেরেছ iuেরাপিভিtক েkতােদর েজাট aয্াকডর্। তারা বেলেছ pায় সব কারখানায়i কমেবিশ trিট পাoয়া েগেছ।
েছাট-বড় িমিলেয় anত ৮০ হাজার trিট পাoয়া েগেছ বেল জানােনা হেয়েছ। aয্াকেডর্র pধান িনরাপtা পিরদশর্ক bয্াড েলােয়ন
বেলেছন, পিরদশর্ন করা সব কারখানায় েছাট-বড় িনরাপtা ঝুঁিক পাoয়া েগেছ। pিতেবদন আেরা বেলেছ আেমিরকা-িভিtক েkতােদর
েজাট aয্ালােয়n ৫৮৭িট কারখানা পিরদশর্ন কের েচাট-বড় trিট েপেয়েছ। আিশ হাজার trিট সmিকর্ত aয্াকেডর্র পিরসংখয্ান িনেয়
িভnমত pকাশ কেরেছন িবিজeমie’র সহ-সভাপিত শহীdlাহ আিজম। িতিন বেলন, ‘কারখানা পিরদশর্ন করেত িগেয় তােদর পk
েথেক িকছু পযর্েবkণ েদয়া হেয়েছ। eর মেধয্ িকছু trিটর কথা বলা হেয়েছ। eসব trিট কারখানা বn হoয়ার মেতা নয়। পের
কারখানা কতৃর্পk aেনক trিট সংেশাধনo কেরেছ’। িবিজeমie আেরা বলেছ, পিরদশর্করা যতgেলা কারখানা পিরদশর্ন কেরেছন
আর যতgেলা trিট েপেয়েছন তার eকটা েযাগফল িদেয় ৮০ হাজার trিটর কথা বেলেছন। trিটর সংখয্া ৮০ হাজার নয়, তার েচেয়
aেনক aেনক কম, বেল জািনেয়েছ িবিজeমie। েপাশাক কারখানার কমpােয়n isয্েত বাংলােদশ েপাশাক pstতকারক o
রফতািনকারক সিমিতর (িবিজeমie) সেঙ্গ iuেরাপীয় aয্াকডর্ o aয্ালােয়েnর মেধয্ dেndর সৃি হেয়িছল e বছেরর pথম িদেক।
িবিজeমie বলেছ, কারখানার কমpােয়n isয্েত সংগঠন dিট িবেদিশ pেকৗশলীেদর িদেয় বাংলােদেশর েপাশাক কারখানা পিরদশর্ন
করােনায় e dেndর সূtপাত হেয়িছল। কারণ িহেসেব সংগঠনিট জানায়, eসব িবেদিশ pেকৗশলী eেদেশর েpkাপট না বুেঝi
nাশনাল aয্াকশন pয্ােনর (nাপ) বাiের িগেয়i কারখানা পিরদশর্ন কেরেছ। ফেল চরম েভাগািnেত পড়িছেলন মািলক o িমকরা।
কারখানা পিরদশর্েনর সময় aয্াকডর্ o aয্ালােয়n তােদর েদয়া ি pংলার, কারখানার ৈবdয্িতক aবsার unয়ন, aবকাঠােমাগত
শতর্সমূেহ ছাড় না েদয়ায় aসেnাষ pকাশ কেরিছেলন িবিজeমie েনতারা। শহীdlাহ আজীম বেলন, িনয়ম anযায়ী তারা েকােনা
কারখানা হঠাৎ পিরদশর্ন কের কমpােয়n isয্েত uৎপাদন বn কের িদেত পােরন না। আর িদেলi সমsার সমাধান হয় না। তেব
তােদর কােছ আমরা সময় েচেয়িছ, যােত কারখানাgেলার েয সমsা রেয়েছ তা পযর্ায়kেম কমpােয়n করেত পাির। িবেদিশেদর
eকতরফা পিরদশর্েন হতাশ হেয় পেড়িছেলন মntীরাo। তারা মেন কেরন e িশl িনেয় ষড়যnt চলেছ। বািণজয্মntী েতাফােয়ল আহেমদ
eকািধকবার e ষড়যেntর কথা বেলেছন। িশlমntী আিমর েহােসন আমুo aেনকবার বেলেছন েয, d’িট েজােটর েপছেন গভীর ষড়যnt
আেছ। e ষড়যেntর aংশ িহেসেবi aয্াকডর্ eবং aয্ালােয়েnর পিরদশর্ন কাযর্kেম eেদেশর আথর্সামািজক বাsবতা িবেবচনা না
কেরi কারখানা বn কের েদয়া হেয়েছ। e ছাড়া, রফতািন pিkয়াকরণ aঞ্চল pিত ার সময় িমক iuিনয়ন না করার পরামশর্
িদেয়িছেলন তারাi। eখন তারাi আবার iuিনয়েনর জn চাপ িদেচ্ছ। িবিজeমie’র সভাপিত আিতkল iসলাম e pসেঙ্গ বেলন,
সরকােরর চুিk anযায়ী aয্াকডর্ কারখানা সংsার o sানাnের সময় o aথর্ েদয়ার কথা। eখন তারা সময় না িদেয় কারখানা বn কের
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িদেচ্ছ। সােবক সভাপিত মিহudীন আহেমদ বেলন, is iিন্ডয়া েকাmািনর মেতা কমpােয়েnর নােম আnজর্ািতক ষড়যnt করেছ ei
েজােটরা, eভােব ei িশl ধের রাখা যােব না। e িদেক বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক িশl খােতর eমন েবপেরায়া েবেড় oঠার জn
sিনিদর্ িনয়ntক কতৃর্পk না থাকােকi দায়ী করেছন িবে ষেকরা। তােদর মেত, রফতািন আেয়র ৮০ শতাংশ aবদান রkাকারী
বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খাতেক েদখােশানার জn েকােনা কতৃপ
র্ k েনi। কখেনা বািণজয্ মntণালয়, কখেনা বst মntণালয়, কখেনা
িশl মntণালয় আবার কখেনা ম মntণালয় e খাত িনেয় কাজ কের। পিরেবশ, sানীয় সরকার, গণপূত,র্ sরাT, aথর্, পিরকlনা,
পাটসহ কতৃর্t েদখােত চায় anত ১৭িট মntণালয় িকংবা িবভাগ। যিদo e খােতর েকােনা dঘর্টনা বা aিনয়ম-aবয্বsাপনার দায় িনেত
রািজ হয় না েকােনা কতৃর্পki। ফেল িনয়ntক, aিভভাবক eবং পিরকlনার aভােব aেনকটা ি sাiেলi চলেছ েদেশর সেবর্াচ্চ
কমর্সংsান সৃি কারী o ৈবেদিশক মুdা আহরণকারী e িশl খাতিট। ৈতির েপাশাক িশl খােতর জn aয্াপােরল েবাডর্ গঠেনর
আেলাচনা েশষ হয়িন গত ২৫ বছেরo। ফলsrপ িবিভn সরকাির aিফসেক ময্ােনজ করেত pিত বছর anত ৩৫০ েকািট টাকা gনেত
হয় e খােতর uেদয্াkােদর, বেল জািনেয়েছন eকািধক uেdাkা। গত িতন যুেগর agগিতর ধারাবািহকতায় ৈতরী েপাশাক িশl খাত
eখন েযেকােনা িবেবচনায় েদেশর সবেচেয় grtপূণর্ িশl খাত। িশl খােত সরকাির pিত ােনর পাশাপািশ aপরাপর েবসরকাির
খােতর ধারাবািহক aবনিত ঘটেলo aবয্াহতভােব eিগেয় চেলেছ e খাতিট। ১৯৯১ সােল তৎকালীন pধানমntীর uপিsিতেত েপাশাক
িশl খােতর জn সবর্pথম eকিট পৃথক aয্াপােরল েবাডর্ গঠেনর দািব েতােলন e খােতর uেদয্াkারা। তারo আেগ ১৯৮৯ সােল
eরশােদর শাসনামেল মিntসভায় e সংkাn eকিট িসdাno anেমািদত হয়। pিত বছরi ৈতির েপাশাক রফতািনকারকেদর বািষর্ক
pধান uৎসব বােটkেপার uেdাধনী an ােন pধানমntীর কােছ eবং সমাপনী an ােন িবেরািধদলীয় েনতার কােছ e দািব utাপন
কের আসেছন তারা। aসংখয্বার দািব েতালা হেয়েছ পৃথক eকিট মntণালয় েখালার জn। pিতবারi সব পk েথেকi uেদয্াkারা
েকবল আশব্াসi েপেয় আসেছন। আেলাচনা চলমান আেছ di যুেগরo েবিশ সময় ধের। িকnt কােজর কাজ িকছুi হয়িন। িরংk িবশব্াস
বেলন, “িকছুিদন আেগ , ভারেতর pধানমntী নেরnd েমািদ, আেমিরকােত "Made in India" bািন্ডং কেরেছ , খুব ঘটা কের। eমন
eকিট িবশব্বয্াপী uেদয্াগ আমােদর সরকােরর কাছ েথেক খুব েবিশ দরকার, ei মুহূেতর্ । যিদ আমরা ei েসkের িটেক থাকেত চাi।”
িবিজeমie’র pাkন সহ-সভাপিত িসিdkর রহমান মেন কেরন ei পিরদশর্ন েশষ েহায়ার পর বাংলােদশ িনেয় d’েটা ভােলা
pিতেবদন েkতােদর কােছ েগেল তা েদেশর ভাবমূিতর্ ujjল করেব eবং eকi সেঙ্গ েপাশােকর মূলয্ বাড়ােনা িনেয় তােদর সেঙ্গ
আেলাচনা করা যােব। কারখানা পিরদশর্ন িনেয়o িবতকর্ েদখা িদেয়িছল ei di েkতা grেপর মেধয্ eবং তােত িবপােক পেড়িছল
বাংলােদেশর মািলেকরা। তারা জািনেয়েছন ei di grেপর মেধয্ সমnয় না থাকায় eকi কারখানা eকািধকবার পিরদশর্ন করা
হেয়েছ। তেব েজাটgেলার পk েথেক বলা হেয়েছ ei সমnয়হীনতা আর থাকেব না। নতুন বাতর্া/iেক/জবা
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