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* লক্ষণীয়: রপ্তানি রূপমরখার জিয চা ড়া খাতমক নতিটি উপখামত ভাগ করা হময়মে: প্রনিয়াজাতকরণ (নিনিশড চা ড়া), পাদুকা (চা ড়াজাত ও 

অচা ড়াজাত), এবং অিযািয চা ড়াজাত পণয 

 



 

িাম সংতেপণ োনিকা 

 

এনডনব এশীয় উন্নয়ি বযাংক (এনশয়াি কডমভলপম ন্ট বযাংক) 

এআইটি  অনি  আয়কর (অযাডভান্স ইিকা  ট্যাক্স) 

এএসএসওএ এনস িযাশিাল অযামসানসময়শি অব ইতানলয়াি ক িুিযাকচারাসস অব িুট্অয়যার, কলদার গুডস অযান্ড ট্যানিং 

কট্কমিালনজ 

নবএনব  বাংলামদশ এযামিনডমট্শি কবাডস   

কবজা (নবইমজডএ) বাংলামদশ অর্সনিনতক অঞ্চল কতৃস পক্ষ (বাংলামদশ ইমকািন ক কজািস অমর্ানরটি) 

নবএিএলএলএিইএ  বাংলামদশ নিনিশড কলদার, কলদার গুডস অযান্ড িুট্অয়যার এক্সমপাট্স াসস অযামসানসময়শি 

নবডা (নবআইনডএ) বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ (বাংলামদশ ইিমভস্টম ন্ট কডমভলপম ন্ট অমর্ানরটি) 

নবএি নবনলয়ি 

নবওনড  জজব অনক্সমজি চানহদা (বাময়ালনজকাল অনক্সমজি নড ান্ড) 

নবনসক (নবএসনসআইনস) বাংলামদশ কু্ষদ্র ও কুটির নশল্প করমপামরশি (বাংলামদশ স্মল এন্ড কমট্জ ইন্ডানিজ কমপসামরশি) 

নবএসটিআই বাংলামদশ স্টযান্ডাডস স এন্ড কট্নস্টং ইন্সটিটিউশি  

নবটিএ  বাংলামদশ ট্যািাসস এমসানসময়শি  

বুময়ট্ (নবইউইটি) বাংলামদশ প্রমকৌশল নবশ্বনবদযালয় (বাংলামদশ ইউনিভারনসটি অব ইনিনিয়ানরং অযান্ড কট্কমিালনজ) 

কযাড (নসএনড)  কনিউট্ার এইমডড নডজাইি 

নসএনজআর স নিত বানষসক প্রবৃনি হার (কিাউমন্ডড অযািুয়াল কিার্ করট্) 

নসনড আ দানি শুল্ক (কাস্ট স নডউটি) 

নসইটিনপ ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগার (মসন্ট্রাল এফু্লময়ন্ট ট্রিট্ম ন্ট প্ল্যান্ট) 

নসএিনস  ককন্দ্রীয় কসবা ককন্দ্র (ক ি িযানসনলটি কসন্টার) 

নসএলই  কাউনন্সল ির কলদার এক্সমপাট্স স 

নসএলআরআই  কসন্টার ির কলদার নরসাচস  অযান্ড ইিনস্টটিউট্ 

নসওনড  রাসায়নিক অনক্সমজি চানহদা (মকন কযাল অনক্সমজি নড ান্ড) 

ককাময়ল (নসওইএল) কসন্টার অব এনক্সমলন্স ির কলদার নিল বাংলামদশ নলন মট্ড 

নসটিনসনপ পতুস গাল পাদুকা প্রযুনি ককন্দ্র (মসিমরা কতকমিালনজমকা দু কালকাদু নদ পতুস গাল) 

নডওই পনরমবশ অনধদপ্তর (নডপাট্স ম ন্ট অব এিভায়রিম ন্ট) 



নডনপআর নবস্তানরত প্রকল্প প্রনতমবদি (নডমট্ইলড প্রমজক্ট নরমপাট্স ) 

ঢাকা ওয়াসা (নডডনিউএএসএ) ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশি কতৃস পক্ষ (ঢাকা ওয়াট্ার সাপ্ল্াই অযান্ড সুয়ামরজ অমর্ানরটি) 

ইনসনস পনরমবশ োড়পর (এিভায়রিম ন্ট নিয়ামরন্স সাটিস নিমকট্) 

ইনপনব  রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (এক্সমপাট্স  প্রম াশি বুযমরা) 

কবপজা (নবইনপমজডএ) বাংলামদশ রপ্তানি প্রনিয়াকরণ অঞ্চল কতৃস পক্ষ (বাংলামদশ এক্সমপাট্স  কপ্রামসনসং কজািস অমর্ানরটি) 

ইআরনড অর্সনিনতক সিকস  নবভাগ (ইমকািন ক নরমলশিস নডনভশি) 

ইইউ ইউমরাপীয় ইউনিয়ি 

িাও (এিএও) খাদয ও কৃনষ সংস্থা (িুড অযান্ড এনিকালচার অগসািাইমজশি) 

এিনডনডআই িুট্অয়যার নডজাইি অযান্ড কডমভলপম ন্ট ইিনস্টটিউট্ 

এিনডআই প্রতযক্ষ জবমদনশক নবনিময়াগ (িমরি ডাইমরক্ট ইিমভস্টম ন্ট) 

এিওনব নি অি কবাডস  

এিওয়াই অর্সবের (িাইিানন্সয়াল ইয়ার) 

নজনডনপ ক াট্ কদশজ উৎপাদি (িস কডাম নস্টক প্রডাক্ট) 

নজএসনপ অিানধকার ূলক বাজার সুনবধা (কজিামরলাইজড নসমস্ট  অব কপ্রিামরন্স) 

এইচএস হারম ািাইজড নসমস্ট  

আইনডনব ইসলা ী উন্নয়ি বযাংক (ইসলান ক কডমভলপম ন্ট বযাংক) 

আইএলইটি চা ড়া প্রমকৌশল ও প্রযুনি ইন্সটিটিউট্ (ইন্সটিটিউট্ অি কলদার ইনিনিয়ানরং এন্ড কট্কমিালনজ) 

আইএলও আন্তজস ানতক শ্র  সংস্থা (ইন্টারিযাশিাল কলবার অগসািাইমজশি) 

আইএ এি আন্তজস ানতক  ুদ্রা তহনবল (ইন্টারিযাশিাল  মিট্ানর িান্ড) 

আইএিইএসনসওনপ পাদুকা ও সংনিষ্ট প্রযুনি ইিনস্টটিউট্ (ইন্সনততুমতা কট্কমিালনিমকা কদল কারখাগ এ কমিকসাস) 

কজনভ কযৌর্ উমদযাগ (জময়ন্ট কভিচার)  

এলনসনস অবস্থািস্থল সংিান্ত োড়পর (কলামকশি নিয়ামরন্স সাটিস নিমকট্) 

এলনডনস স্বমল্পান্নত কদশ (নলস্ট কডমভলপড কানন্ট্র) 

এলএিএ ইএনব চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সন নত, বাংলামদশ (কলদার গুডস এবং 

িুট্অয়যার  যািুিযাকচারাসস অযান্ড এক্সমপাট্স াসস অযামসানসময়শি, বাংলামদশ) 

এলএসনবনপনস কলদার কসক্টর নবজমিস প্রম াশি কাউনন্সল 

এলডনিউনজ কলদার ওয়ানকস ং গ্রুপ 

এ এলনড জদনিক দশ লাখ নলট্ার (ন নলয়ি নলট্াসস পার কড) 

এ এি    ন নলয়ি 



এ ওনস বানণজয  ন্ত্রণালয় (ন নিনি অব ক াসস) 

এ ওইএি পনরমবশ, বি ও জলবায়ু পনরবতস ি  ন্ত্রণালয় (ন নিনি অব এিভায়রিম ন্ট, িমরস্ট অযান্ড িাইম ট্ 

কচি) 

এ ওআই নশল্প  ন্ত্রণালয় (ন নিনি অি ইন্ডাসট্রিজ) 

এ ওইউ স ম াতা স্মারক (ক ম ামরন্ডা  অব আন্ডারস্টযানন্ডং) 

এ নভএ ক গামভাল্ট এনিয়াসস 

এ ডনিউ ক গাওয়াট্ 

এিনবআর জাতীয় রাজস্ব কবাডস  (িযাশিাল কবাডস  অব করনভনিউ) 

এিআইএিটি িযাশিাল ইন্সটিটিউট্ অব িযাশি নডজাইি 

ওএিআইনড ওমপক আন্তজস ানতক উন্নয়ি তহনবল (ওমপক িান্ড ির ইন্টারিযাশিাল কডমভলপম ন্ট) 

ওএন্ডএ  পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষণ (অপামরশি অযান্ড ক ইিমট্মিন্স) 

নপএ নব প্রকল্প বযবস্থাপিা কবাডস  (প্রমজক্ট  যামিজম ন্ট কবাডস ) 

নপএ ইউ ক সসূনচ বযবস্থাপিা ইউনিট্ (প্রিা   যামিজম ন্ট ইউনিট্) 

নপনপনপ সরকানর-কবসরকানর অংশীদানরত্ব (পাবনলক-প্রাইমভট্ পাট্স িারনশপ) 

আরঅযান্ডনড গমবষণা ও উন্নয়ি (নরসাচস  অযান্ড কডমভলপম ন্ট) 

নরচ (আরইএনসএইচ) রাসায়নিক দ্রবযানদর নিবন্ধি,  ূলযায়ি, অিুম াদি এবং নবনধনিমষধ (করনজমিশি, ইভালুময়শি, 

অমর্ারাইমজশি অযান্ড করসট্রিকশি অব ককন মকলস) 

আরএ আইএ রূপমরখা বাস্তবায়িকারী সংস্থা (মরাড যাপ ই নপ্ল্ম নন্টং এমজন্ট) 

আরএ নজ জতনর কপাশাক (করনড-ক ড গাম সন্টস) 

আরএসএল নিনষি উপাদামির তানলকা (করসট্রিকমট্ড সাবমস্টমন্সস নলস্ট) 

এসনড সিূরক শুল্ক (সানপ্ল্ম ন্টানর নডউটি) 

এসএলএ কসবা সংিান্ত চুনি (সানভস স কলমভল এনিম ন্ট) 

এসএ ই কু্ষদ্র ও  া ানর নশল্প (স্মল অযান্ড ন নডয়া  এন্টারপ্রাইজ) 

এসনপনভ জরুনর প্রময়াজমি বযবহৃত যািবাহি (কেশাল পারপাজ কভনহকল) 

এসনকউএিটি বগসিুট্ (িয়ার নিট্) 

টিইনড ঢাকা চা ড়ানশল্প িগরী (ট্যািানর এমস্টট্ ঢাকা) 

টিওআর চুনির শতস াবনল (ট্া সস অব করিামরন্স) 

ইউমক যুিরাজয (ইউিাইমট্ড নকংড ) 

ইউএিআইনডও জানতসংি নশল্প উন্নয়ি সংস্থা (ইউিাইমট্ড িযাশিস ইন্ডানিয়াল কডমভলপম ন্ট অগসািাইমজশি) 

ইউএিও জানতসংিভুি সংস্থা (ইউিাইমট্ড িযাশিস অগসািাইমজশি) 



ইউএসএ  ানকস ি যুিরাষ্ট্র (ইউিাইমট্ড কস্টট্স অব অযাম নরকা) 

ইউএসনপ ইউনিক কসনলং পময়ন্ট 

 ূসক (ভযাট্, নভএটি)  ূলয সংমযাজি কর (ভযালু অযামডড ট্যাক্স) 

 

সারসংতেপ 

বাংলামদশ দ্রুত বধসিশীল অর্সিীনতর কদশগুমলার একটি। কদশটির ক াট্ কদশজ উৎপাদমির (নজনডনপ) প্রবৃনি অভাবিীয় ও নস্থনতশীল। অর্সনিনতক 

প্রবৃনির অিযত  গুরুত্বপূণস অংশ নহমসমব রপ্তানি খাত প্রবৃনি ও ক সসংস্থামি উমেখমযাগয অবদাি রাখমে। তমব, রপ্তানির নসংহভাগ জুমড়ই রময়মে 

জতনর কপাশাক খাত। ক াট্ রপ্তানিমত এ খামতর অবদাি ৮২ শতাংমশর কবনশ। রপ্তানিনিভস র অর্সিীনতর প্রবৃনির জিয শুধু ার জতনর কপাশাক খামতর উপর 

নিভস রশীল র্াকা অতযন্ত  ুুঁ নকপূণস। বনহরাগত অনভিাত ও জবনশ্বক অর্সনিনতক অনস্থরতা সংিান্ত  ুুঁ নক রপ্তানিনিভস র অর্সিীনতমত তুলিা ূলক কবনশ। রপ্তানি 

পণয এবং বাজার বহু ুখীকরমণর  াধযম  এসব  ুুঁ নক ক াকামবলা করা সম্ভব। 

বাংলামদশ সরকার কদশটির রপ্তানি পনরসর বহু ুখী করা এবং জতনর কপাশাক খামতর বাইমর অিযািয রপ্তানি ুখী খাতমক সহায়তা করমত সমচষ্ট। রপ্তানি 

বহু ুখীকরণ সরকামরর সপ্ত  পঞ্চবানষসক পনরকল্পিার (২০১৫-১৬ কর্মক ২০১৯-২০ অর্সবের) অিযত  নভনি। সুতরাং সপ্ত  পঞ্চবানষসক পনরকল্পিার 

বেরগুমলামত এ লমক্ষয সরকানর তৎপরতা বৃনি পামব বমল আশা করা যায়। রপ্তানি বহু ুখীকরমণর প্রর্  পদমক্ষপ নহমসমব বানণজয  ন্ত্রণালয় ইমতা মধয 

এর জিয সবমচময় উপমযাগী খাতগুমলা নচনিত করমে। এোড়া রপ্তানি প্রবৃনি বাড়ামত সুনিনদস ষ্ট ক সপনরকল্পিাসহ খাতনভনিক রূপমরখা জতনরমতও 

 ন্ত্রণালয়টি নিময়ানজত রময়মে। এ কামজ বানণজয  ন্ত্রণালয়মক সহমযানগতা করমে নবশ্ববযাংক গ্রুমপর ইন্টারিযাশিাল িাইিান্স কমপসামরশি (আইএিনস)। 

আইএিনসর বাংলামদশ ইিমভস্টম ন্ট িাইম ট্ িান্ড (নবআইনসএি) ২ ক সসূনচর আওতায় জতনর করা এই রপ্তানি রূপমরখাগুমলার  ূল লক্ষয উচ্চ 

উৎপাদিশীল খামতর রপ্তানি দক্ষতা নবকামশর জিয প্রময়াজিীয় পদমক্ষপস ূহ নচনিত করা। রূপমরখাস ূহ বাস্তবানয়ত হমল এসব খামত নবনিময়াগ বৃনি 

পামব এবং অন্তভুস নি ূলক ক সসংস্থাি সৃনষ্ট ও নশমল্পান্নয়মি অবদাি রাখমব। 

রপ্তানি বহু ুখীকরমণর কক্ষমর সম্ভাবিা য় খাতগুমলার অিযত  চা ড়া খাত১। অভযন্তরীণ নহসযা ও রপ্তানি উভয় পযসাময়ই বাংলামদমশর অর্সিীনতমত 

খাতটি উমেখমযাগয অবদাি রাখমে। নশমল্পাৎপাদি ও কদমশর নজনডনপমত খাতটির অবদাি যর্ািম  ২ শতাংশ২ ও ০.৬ শতাংশ। চা ড়া খাত কদমশর 

নিতীয় বৃহি  রপ্তানি নশল্প। ২০১৫-১৬ অর্সবেমর চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয উৎপাদমি সরাসনর নিময়ানজত নেল ৫৫৮,০০০৩ কলাক। এোড়া আমরা 

৩,০০,০০০ কলাক এ খাত সংনিষ্ট অিযািয কক্ষমর পমরাক্ষভামব কাজ কমরমে।৪ ২০১৭-১৮ অর্সবেমরর রপ্তানি আময় জতনর কপাশাক খামতর পমরই নেল 

চা ড়া খামতর অবস্থাি। এই খামতর সম্ভাবিা নবমবচিা কমর ২০১৭ সামলর জািুয়ানরমত বাংলামদশ সরকার চা ড়া, চা ড়াজাত পণয এবং চা ড়াজাত 

পাদুকামক ‘বষসমসরা পণয’ নহমসমব কিাষণা কমরনেল। এোড়া, ২০২১ সামলর  মধয ৫০০ ককাটি  ানকস ি ডলামরর রপ্তানি লক্ষয ারাও নিধসারণ করা 

হময়নেল। 

                                                           
১ এই রপ্তানি রূপমরখায় চা ড়া খাতমক নতিটি উপখামত নবভি করা হময়মে: ট্যানিং (নিনিশড চা ড়া), পাদুকা এবং অিযািয চা ড়াজাত পণয। 
২ রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলামদশ সরকার। [অিলাইি] সংিহস্থল: epb.portal.gov.bd। 
৩ Paul, Hira & Antunes, Paula & Covington, Anthony & Evans, P & Phillips, P.S. (2013). Bangladeshi Leather Industry: An Overview of Recent 

Sustainable Developments. Society of Leather Technologists and Chemists. 97. 25-32. 
৪ বাংলামদমশর চা ড়া খাত এবং ট্যািানর নশল্প, নবএ ইটি। সংিহস্থল: 

http://www.bmet.org.bd/BMET/resources/Static%20PDF%20and%20DOC/publication/Brief%20on%20Leather%20sector%20and%20Tannery%20industry%20in%20B

angladesh.pdf 

http://www.bmet.org.bd/BMET/resources/Static%20PDF%20and%20DOC/publication/Brief%20on%20Leather%20sector%20and%20Tannery%20industry%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.bmet.org.bd/BMET/resources/Static%20PDF%20and%20DOC/publication/Brief%20on%20Leather%20sector%20and%20Tannery%20industry%20in%20Bangladesh.pdf


চা ড়া খামতর এই গনত ধমর রাখার লমক্ষয রপ্তানি রূপমরখায় চা ড়া খামতর রপ্তানি বৃনির নকেু ক সমকৌশল নিধসারণ করা হময়মে, যা রূপমরখাটির 

নিমনাি লক্ষয অজস মি সহায়তা করমব:  

• ২০২৫ সামলর  মধয চা ড়া রপ্তানিমত নবমশ্বর প্রর্  ১০টি কদমশর  মধয বাংলামদশমক নিময় যাওয়া।  

• ২০২১ সামলর  মধয বানণজয  ন্ত্রণালয় কতৃস ক নিধসানরত ৫০০ ককাটি  ানকস ি ডলামরর চা ড়া রপ্তানির লক্ষয ারা অজস ি করা। 

চা ড়াজাত পণয বযবহামর শত বেমরর পুরমিা ধারার পাশাপানশ পুমরা নবমশ্বর ক াট্ গবানদ পশুর ১.৩-১.৮ শতাংমশর আবাসস্থল বাংলামদমশ হওয়া 

সমেও জবনশ্বক চা ড়া বানণমজয কদশটির নহসযা  ার ০.৫ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্সবেমরর নহমসব  মত বাংলামদমশ জাবর-কাট্া পশুর সংখযা ৫.৫ ককাটি। 

এোড়া কদশটিমত রময়মে নবশাল ও সস্তা শ্র শনি, ৬,২০০ কারখািা (ট্যািানর, চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা) এবং কর অবকাশ, রপ্তানি ুখী চা ড়া 

বানণমজযর জিয কাুঁ চা াল ও যন্ত্রপানত আ দানিমত শুল্ক ুি সুনবধা ও রপ্তানি প্রমণাদিাসহ িািা ুখী সরকানর সহায়তা। এসকল কারমণ চা ড়া ও 

চা ড়াজাত পণয রপ্তানি বহুগুণ বৃনি করমত বাংলামদশ তার সা র্সয ও সক্ষ তা বাড়ামত পামর। তমব, রপ্তানির বতস  াি প্রবণতা কর্মক বলা যায়, ২০২১ 

সামলর  মধয ৫০০ ককাটি  ানকস ি ডলামরর লক্ষয ারা অজস ি করা কবশ কঠিি হমব। চা ড়া খামতর নবকামশ সরকামরর পক্ষ কর্মক পনরকনল্পত ও স নিত 

কবশনকেু পদমক্ষপ িহণ আশু প্রময়াজি। এসব পদমক্ষমপর  মধয রময়মে: কবসরকানর খামতর প্রস্তুতকারকমদর সক্ষ তা বৃনি করা, ট্যািানর কাুঁ চা াল 

উৎপাদি ও রপ্তানি কর্মক উচ্চ ূমলযর ও ক প্ল্াময়ন্ট ( ািসম্মত) চা ড়া উৎপাদমি যাওয়া, বযাপক  ারার অভযন্তরীণ নবনিময়াগ আকৃষ্ট করা, চা ড়ার 

জবনশ্বক বাজামর কজারামলা বাজারজাতকরণ, প্রধাি প্রধাি ব্র্যান্ড ও খুচরা নবমিতামদর সামর্ কাযসকর সিকস  স্থাপি করা এবং চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা 

বাজামরর শীষস প্রনতষ্ঠািগুমলামক প্রতযক্ষ জবমদনশক নবনিময়াগ ও কযৌর্ উমদযামগ আকৃষ্ট করা। 

রপ্তানি রূপতরখা বাস্তবায়িকাতি রপ্তানি প্রাক্কিি 

২০১৫-১৬ অর্সবেরমক নভনি বের ধমর রপ্তানি রূপমরখাটি ২০২৫ সাল পযসন্ত স ময়র জিয জতনর করা হময়মে। রূপমরখাটিমত প্রবৃনির দুইটি কপ্রক্ষাপট্ 

নবমবচিা করা হময়মে। ১  কপ্রক্ষাপমট্র রপ্তানি লক্ষয ারা স্বাভানবক প্রবৃনি এবং অতীমতর প্রবণতার উপর নভনি কমর জতনর করা হময়মে। অিযনদমক, ২য় 

কপ্রক্ষাপমট্র প্রাক্কলি কবর করা হময়মে বাংলামদশ সরকামরর রপ্তানি লক্ষয ারার উপর নভনি কমর। প্রাক্কলি দুইটি নিনরূপ: 

সারনণ ১: চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা রপ্তানির প্রাক্কলি 

পতণের ধরি  নিনি বছর ফপ্রোপট ১  ফপ্রোপট ২  

২০১৫-১৬ ২০২০-২১ ২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২৪-২৫ 

চা ড়া (ককাটি  ানকস ি ডলার)* ২৮.৮ ৪৬.৮ ১১০.৫ ১০০ ৩৪৮ 

চা ড়াজাত পাদুকা - ক াট্ কজাড়া (ককাটি) ৪.৮ ১০.৮ ১৯ ২২.৭ ৮৫.১ 



চা ড়াজাত পাদুকার  ূলয (ককাটি  ানকস ি ডলার) - (ক) ৪৯.৪ ১৫০ ৩১২.৬ ৩২৫ ১,৪০০ 

চা ড়াজাত পণয - ক াট্ পণযদ্রবয (ককাটি) ৪.৪ ৯ ২৩.৪ ২০ ৩৬.৩ 

চা ড়াজাত পমণযর  ূলয (ককাটি  ানকস ি ডলার) - (খ) ৩৪.৫ ৮৪ ২৪০ ১৭৫ ৩৪০ 

ক াট্ রপ্তানি  ূলয (ককাটি  ানকস ি ডলার) 

(ক) + (খ) 

৮৩.৯ ২৩৪ ৫৫২.৬ ৫০০ ১,৭৪০৫ 

লক্ষণীয়: * বাংলামদশ কর্মক  ূলয সংমযাজক চা ড়াজাত পণয বৃনি কপমল রপ্তানিকারক সংস্থাগুমলা কতৃস ক চা ড়া িময়র হার বৃনি পাওয়ার সম্ভাবিা 

রময়মে। আর তাই এখামি সম্ভাবয ও প্রতযক্ষ চা ড়া রপ্তানির স নিত  ূলয প্রদাি করা হময়মে। 

 

রপ্তানির প্রবৃনি ও প্রবণতা নবমবচিা করমল কদখা যায় কয ২০২১ সামলর  মধয ৫০০ ককাটি  ানকস ি ডলামরর লক্ষয ারা কর্মক খাতটি এখমিা অমিক দূমর 

রময়মে। সুতরাং, ১  কপ্রক্ষাপমট্র লক্ষয ারা অজস ি করমত হমলও অনবলমে আশু পদমক্ষপ িহমণর নবকল্প কিই। 

উভয় কপ্রক্ষাপমট্ উৎপাদমির উপাদাি নহমসমব চা ড়া (কদশীয় ও আ দানিকৃত উভয়), নবনিময়াগ, শ্র শনি, ভূন , এবং নবদুযমতর চানহদা নবমিষণপূবসক 

নিমচ উপস্থাপি করা হময়মে। প্রমতযক কপ্রক্ষাপমট্ উৎপাদমির পনর ামণর স ািুপানতক হামর উপাদাি চানহদা নিধসানরত হময়মে। 

 

সারনণ ২: কপ্রক্ষাপট্ দুইটির জিয উপাদাি চানহদা 

উপাদাি চানহদা কপ্রক্ষাপট্ ১ কপ্রক্ষাপট্ ২ 

২০২১ ২০২৫ ২০২১ ২০২৫ 

চা ড়া (ককাটি বগসিুট্) ৭২ ১৬০ ১৫৭ ৩৭০ 

                                                           
৫ উৎস: Trademap। 



অনতনরি নবনিময়াগ (ককাটি  ানকস ি ডলার) ১১০ ২৩৫ ৩৪০ ৮৩০ 

ক সসংস্থাি সৃনষ্ট (িতুি চাকনরর সংখযা) ১,৯৮,০০০ ৩,৮০,০০০ ৬,০০,০০০ ১৬,১০,০০০ 

িারীমদর জিয িতুি ক সসংস্থাি* ১,৩৮,৬০০ ২,৬৬,০০০ ৪,২০,০০০ ১১,২৭,০০০ 

জন  (একর) ৩০০ ৮০০ ৯০০ ২,৭০০ 

নবদুযৎ (ক গাওয়াট্) ৪০ ৭৫ ১৩০ ৩৫০ 

লক্ষণীয়: * চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ (ট্যািানর) উপখামত িারী শ্রন কমদর সংখযা হ্রাস কপময় ৬০ শতাংমশ কিম  আসমত পামর। তমব পাদুকা এবং 

চা ড়াজাত পণয উপখাতগুমলামত তা ৭০ কর্মক ৮০ শতাংমশর  মধয র্াকমত পামর। গমড় ক াট্ ক সসংস্থামির ৭০ শতাংশ ধমর এখামি িারীমদর 

ক সসংস্থামির পনর াণ নিধসারণ করা হময়মে।  

 

এসব প্রাক্কলি এবং উপাদাি চানহদার উপর নভনি কমরই বাংলামদমশর চা ড়া খামতর জিয একটি উচ্চানভলাষী লক্ষয নিধসারণ করা হময়মে। 

 

চামড়া খাতের রপ্তানি রূপতরখার িেে 

নবনভন্ন ধরমির সক্ষ তা একীভূত ও বৃনি করা এবং সবসাধুনিক প্রযুনি, দক্ষ  ািবসিদ ও নিরাপদ পনরমবশ বযবস্থাপিায় নবনিময়ামগর  াধযম  ২০২৫ 

সামলর  মধয চা ড়া, চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা রপ্তানিমত শীষস ১০ কদমশর তানলকায় বাংলামদশমক নিময় যাওয়া। 

 

উতেশ্ে 

বতস  াি জবনশ্বক বাজামর বাংলামদমশর চা ড়া নশল্পমক প্রনতমযানগতায় সক্ষ  ও গুণ ামির অিুবতী (বা ক প্ল্াময়ন্ট) রাখমত কাযসকর পনরমবশ সৃনষ্ট করমত 

কবশ নকেু ককৌশলগত পদমক্ষমপর প্রময়াজি রময়মে। কযৌর্ উমদযাগ ও কানরগনর সহমযানগতা আকামর অভযন্তরীণ ও প্রতযক্ষ জবমদনশক নবনিময়াগ 

আকষসমণর  াধযম  প্রধাি প্রধাি জবনশ্বক কভলু কচইমির অংশীজিমদর সামর্ সংমযাগ স্থাপি ও সহমযানগতাপূণস সিকস  জতনর করমত হমব। 

পনরমবশগতভামব কট্কসই ও রপ্তানি উপমযাগী গুণ াি স ৃি উপাময় উন্নততর কানরগনর দক্ষতা অজস ি কমর উৎপাদিশীলতা বৃনির  াধযম  কদশীয় 

কাুঁ চা ামল  ূলয সংমযাজি সমবসাচ্চ স্তমর কিওয়া। আন্তজস ানতক ব্র্যান্ড ও খুচরা নবমিতামদর ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত  ািদণ্ডগুমলা অজস ি করমত বাংলামদশ 



স্টযান্ডাডস স এন্ড কট্নস্টং ইন্সটিটিউশি (নবএসটিআই), বাংলামদশ  ্  ্ এযামিনডমট্শি কবাডস  (নবএনব) ও সাটিস নিমকট্ প্রদািকারী অিযািয কবসরকানর 

সংস্থামক শনিশালী করা এবং িারী-পুরুষ উভময়র জিয অনধক, উন্নত ও  ানজস ত চাকনর জতনরমত সাহাযয করা। চা ড়া খামতর দ্রুত প্রবৃনিমক ত্বরানিত 

করমত জতনর কপাশাক খামতর স াি (অনতনরি িা হমলও) সুনবধা ও প্রমণাদিা নিনিত করা যামত স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উিরমণর শুরু 

কর্মকই খাতটির প্রনতমযানগতার সক্ষ তা বৃনি পায়। 

 

চোতিঞ্জসমূহ (প্রনেবন্ধকোসমূহ) 

নিধসানরত লক্ষয ারা অজস ি করমত হমল সম্ভাবয চযামলিগুমলা নচনিত করা জরুনর। লক্ষয ারা অজস মির পমর্ বহু ানরক চযামলি ক াকামবলা করমত হমত 

পামর কযগুমলার জিয দরকার পনরকনল্পত, বাস্তনবক ও সনিয় (মপ্রাঅযাকটিভ) হস্তমক্ষপ। পুমরা রপ্তানি খাত কয সকল চযামলমির  ুমখা ুনখ রময়মে 

কসগুমলা হল অপযসাপ্ত কযাগামযাগ অবকাঠাম া, জটিল কর ও শুল্ক বযবস্থা, কষ্টসাধয ও প্রলনেত বযাংনকং কলিমদি, পনরবহমণ দীিসসূনরতা (বট্লমিক)। 

বন্দমর পণয খালামস ধীর গনত ও অস্বাভানবক রকম র উচ্চ নলড ট্াই , বযবসা করায় চড়া খরচ, কর বযবস্থায় অনিিয়তা, জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ ও 

কযৌর্ উমদযামগ দীিসসূনরতা। অিযািয রপ্তানি খাতগুমলার  তই চা ড়া খাত একই রক  পনরনস্থনত ক াকামবলা করমে। অনধকন্তু, স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা 

কর্মক উন্নয়িশীল কদমশর তানলকায় উিরণ হমল অিযািয খামতর তুলিায় এই খাতটি বাড়নত নকেু চযামলমির সমু্মখীি হমত পামর। এই উিরমণর িমল 

নবদয াি রপ্তানি বাজামর বাংলামদশ শুল্ক  ুি সুনবধা হারামব। এসকল চযামলমির পাশাপানশ চা ড়া খামতর নিনদস ষ্ট নকেু চযামলিও রময়মে কযগুমলার 

জিয দরকার হস্তমক্ষপ এবং বাস্তনবক দীিসম য়াদী সংমশাধিী পদমক্ষপ। 

চা ড়া খামত নিমনর নবমশষ চযামলিগুমলা নবদয াি রময়মে: 

কমপ্ল্োতয়তের দুরবস্থা 

পুমরা চা ড়া খামতর জিয অিযত  একটি নবষয় হমে আন্তজস ানতক কিতারা চায় রপ্তানি পণযটি পনরমবশগত, সা ানজক ও শ্র  সংিান্ত আন্তজস ানতক 

ক প্ল্যাময়ন্সস ূমহর  ািদমণ্ডর সামর্ সঙ্গনতপূণস হমব। সুতরাং, জবনশ্বক বাজামর রপ্তানি প্রবৃনি বৃনি করমত চা ড়া খামতর পণযগুমলার ক প্ল্যাময়ন্স  ূল 

নিয়া ক নহমসমব ভূন কা পালি করমব। হাজারীবামগর পনরমবশগত স সযার কারমণ সাম্প্রনতক বেরগুমলামত ট্যািানর পণয রপ্তানি হ্রাস কপময়মে। 

আিমন্দর সংবাদ হমে কয কারখািাগুমলামক ইনত মধয সাভামর স্থািান্তর করা হময়মে। চা ড়া ও চা ড়াজাত পমণযর রপ্তানি প্রবৃনির জিয সাভামরর 

চা ড়া নশল্প িগরীর কাজ সিূণস করা এবং ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগার (নসইতটিনপ) পনরচালিার উপমযাগী কমর কতালা গুরুত্বপূণস। 

কাাঁ চামাি ক্রয় সংক্রান্ত কমপ্ল্োতয়ে, নবতশ্ষে ঈদ উি আযহার সমতয় 

শহরগুমলা এবং এমদর বাইমর কর্মক ঈদ উল আযহার স ময় ৪০-৫০ শতাংশ কাুঁ চা হাইড ও নিি সংিহ করা হময় র্ামক। িা াঞ্চমল কাুঁ চা চা ড়া 

রক্ষণামবক্ষণ ও সংরক্ষণ করা কঠিি।  ধযস্থতাকারী দলগুমলা কযৌনিক  ূলয নিধসারমণ বযািাত িট্ায় যার কারমণ পুমরা সাপ্ল্াই কচইমি নবশৃঙ্খল পনরনস্থনতর 

সৃনষ্ট হয়। ঈমদর স ময় কদশবযাপী অদক্ষ ও আধাদক্ষ কসাইমদর  াধযম  একটি বড় সংখযক পশু জবাই করামিা হয় যা হাইড ও নিমির অমিক ক্ষনত 

সাধি কমর। পশু জবাইময়র নবদয াি পনরকাঠাম া িাজুকভামব রক্ষণামবক্ষণ করা হময় র্ামক, কযখামি অস্বাস্থযকর ও অনবজ্ঞানিক উপাময় চা ড়া 

িাড়াচাড়া করা হময় র্ামক, যার িমল চা ড়ার  ূলয হ্রাস পায়। 



নসইটিনপ’র অপযয াপ্ত সেমো 

সাভামরর নসইটিনপ পূণসাঙ্গরূমপ সনিয় িয়। কবনশরভাগ ট্যািানরই পনরমবশগত নবনধ ালা, এবং কপশাগত নিরাপিা ও স্বাস্থয সংনিষ্ট  ািদণ্ডগুমলা ক মি চমল 

িা। এরিমল, আন্তজস ানতক বাজামর চা ড়া ও চা ড়াজাত পমণযর িহণমযাগযতা হ্রাস পামে। ঢাকা নশল্প িগমরর অসিূণস আিুষনঙ্গক অবকাঠাম ার কারমণ 

চা ড়ার কেমসনবনলটির (উৎপাদি উৎস নিমদস শক)  াি যর্াযর্ র্াকমে িা। এমত কদমশর ভাব ূনতস  কু্ষণ্ণ হমে এবং স্থািীয় চা ড়া িারা উৎপানদত 

চা ড়াজাত পমণযর িহণমযাগযতা হ্রাস পামে। ট্যািানরগুমলামত বযবহৃত রাসায়নিক দ্রমবযর পনর াণ আন্তজস ানতক  ািদমণ্ডর কচময় উমেখমযাগযহামর 

কবনশ; নিনিশড চা ড়ায় রাসায়নিক দ্রমবযর নিমদস শক সংযুি করার সী াবিতা ইউমরাপীয় ইউনিয়মির নরচ (রাসায়নিক দ্রবযানদর নিবন্ধি,  ূলযায়ি, 

অিুম াদি ও নবনধনিমষধ)  ািদমণ্ডর সামর্ এমকবামরই   সঙ্গনতপূণস িয়। 

মাি ও উৎপাদি প্রনক্রয়া উন্নেকরতণ ঘাটনে 

নবশ্বজুমড় চা ড়া পণয প্রধািত একটি িযাশি পণয। তাই  াি ও িকশা খুবই গুরুত্বপূণস নবষয়। এ জিয ক প্ল্যাময়ন্স  ািদণ্ড এবং সবসমশষ প্রবণতা ও 

চানহদার সামর্ সা িসযপূণস আকষসণীয় িযাশি ও িকশা উদ্ভাবমি সতকস  পযসমবক্ষণ দরকার। খাতটির প্রবৃনি বাড়ামত দক্ষতা ও বযবহানরক জ্ঞাি এবং 

কানরগনর শ্র বমলর উন্নয়ি িট্ামিা অতযন্ত গুরুত্বপূণস। উৎপাদি প্রনিয়া ও উৎপাদিশীলতা উন্নত করমত কানরগনর সহায়তা দরকার। িাস্ট (পাকা) 

চা ড়া উৎপাদি কর্মক নিনিশড (চূড়ান্ত) চা ড়া উৎপাদমি কযমত কারখািাগুমলার প্রযুনি ও কানরগনর জ্ঞামির অভাব রময়মে। উৎপাদিশীলতার জিয 

এটি একটি গুরুত্বপূণস নিয়া ক । 

চা ড়া খামত একটি নিয়ন ত স সযা হমে আধাদক্ষ ও দক্ষ শ্র বল কর্মক শুরু কমর িকশাকারক, কানরগনর শ্রন ক,  াি বযবস্থাপিা ও  াি নিয়ন্ত্রণ 

বযবস্থাপিা সহ তোবধাি ও বযবস্থাপিা ক সকতস া পযসন্ত দক্ষ ক ীর অভাব।  

নশল্প ও নবদযায়তমির  মধয নবদয াি দূরত্ব দূর করা একটি গুরুত্বপূণস হস্তমক্ষপ। এট্া করা কগমল নবষয় নিধসারণ (মপ্রািা  নডজাইি), পাঠযসূনচ ঠিক করা, 

নশল্প কারখািায় স্নাতকমদর নিময়াগ প্রদাি এবং একামডন ক গমবষণার  ামির উপর প্রভাব পড়মব, কশষ পযসন্ত যা উৎপাদিশীলতা বৃনি করমব।  

উপাদাি (িযাক্টর) নিভস র প্রবৃনি কর্মক বাংলামদশ সরকার অর্সিীনতমক উৎপাদিশীলতা ও উদ্ভাবি নিভস র প্রবৃনিমত নিময় কগমে। এই উমেমশ বামজমট্ 

বরাে রময়মে। অতএব, অনধক উৎপাদিশীলতার জিয সরকামরর বামজমট্র সামর্  াি ও প্রনিয়া উন্নতকরমণর সা িসয িট্ামত হমব।  

নেনিশ্ড চামড়া উৎপাদতির জিে ফকাি ফকন্দ্রীয় সুনবধা ফকন্দ্র ফিই 

পমিযর কভলু কচইি িাস্ট চা ড়া কর্মক নিনিশড চা ড়া উৎপাদমি নিময় কযমত হমল ট্যািানরগুমলামত যন্ত্রপানত ও সরিাম  প্রচুর নবনিময়াগ দরকার। 

িতুি যন্ত্রপানতর উৎপাদি ক্ষ তার কচময় অমিক কু্ষদ্র ও  া ারী ট্যািানরর উৎপাদি কাযসি  ক  হওয়ায়, এসব ট্যািানর এই নবনিময়াগমক আনর্সকভামব 

লাভজিক  মি কমর িা। সুতরাং, কু্ষদ্র ও  া ানর ট্যািানরর জিয ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র র্াকমত হমব।  

মূিে সংতযাজিতক উৎসাহ প্রদাতি ফকাি িীনেমািা ফিই 

বাংলামদমশর ট্যািানরগুমলামত সা ািয পনর াি িাস্ট চা ড়ামক নিনিশড চা ড়ায় রূপান্তর করা হয়। কদমশ প্রনিয়াজাত কাুঁ চা হাইড ও নিি িাস্ট চা ড়া 

নহমসমব রপ্তানি হময় র্ামক। এমত কদমশর অভযন্তমর ককাি  ূলয সংমযাজি িমট্ িা।  ট্যািানরগুমলামক পমণযর (মপ্রাডাক্ট) কভলু কচইি উন্নত করমত 



উৎসানহত করা হমল তা চা ড়া খাত ও কদমশর জিয উমেখমযাগয অর্সনিনতক অজস ি বময় আিমব। এখামি উমেখয কয, নিনিশড চা ড়ার  ূলয িাস্ট 

চা ড়ার  ূমলযর কচময় ৬০ শতাংশ কবনশ৬। 

সািাতরর চামড়া নশ্ল্প িগরীর সীনমে সেমো 

ক সপনরকল্পিার রূপমরখায় কানিত লক্ষয ারা অজস ি করমত হমল সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর চা ড়া প্রনিয়াজাতকরমণর সক্ষ তা বহুগুমণ বৃনি 

করমত হমব। খাতটির দ্রুত প্রবৃনির জিয চট্টিা , রাজশাহীর  ত অঞ্চমলও িতুি চা ড়া নশল্প িগরী নি সাণ করমত হমব।  

বোকওয়াডয  নিতেতজর (পশ্চাৎমুখী সংতযাগ) অিাব 

সাপ্ল্াই কচইি প্রনতষ্ঠা করা কগমল তা খামতর প্রবৃনিমত সাহাযয কমর। কভলু কচইমি সংমযাগ িট্ামিার প্রনিয়ায় বাংলামদমশর চা ড়া খাত বড় ধরমণর 

প্রনতবন্ধকতার সমু্মখীি। ট্যািানরগুমলার যন্ত্রপানত, রাসায়নিক দ্রবযানদ ও সরিা  দরকার। কবনশর ভাগ ট্যািানর যন্ত্রপানত, রাসায়নিক ও সরিা  বাইমর 

কর্মক আ দানি করা হয়। নশমল্পর চানহদা পূরণ করমত এসকল উপকরমণর পিাৎ ুখী সংমযাগ যমর্ষ্ট িয়।  

 

ববতদনশ্ক ও অিেন্তরীণ নবনিতয়াতগর ধীর গনে 

দ্রুত প্রবৃনির রপ্তানির জিয চা ড়া খামত জবমদনশক ও অভযন্তরীণ নবনিময়াগ আকষসণ করা জরুনর। চা ড়া খামতর প্রধাি সংিার নহমসমব অভযন্তরীণ ও 

জবমদনশক উৎস হমত নবনিময়াগ বৃনি অতযন্ত গুরুত্বপূণস। িীনত নিধসারকমদর আকাঙ্খা অিুযায়ী এখিও পযসাপ্ত জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ ও কযৌর্ 

উমদযাগ কদখা যামে িা। জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ আিা এবং খুচরা নবমিতা ও ব্র্ান্ডগুমলার সামর্ সিকস  জতনর করা এখিও বড় চযামলি। রপ্তানি 

প্রবৃনির জিয বযাপক  ারায় খুচরা ব্র্ান্ড ও খুচরা নবমিতামদর সামর্ পারোনরক সিকস  জতনর করা জরুনর। নবনিময়াগ ও স্থািান্তমরর জিয জবমদনশক 

প্রতযক্ষ নবনিময়ামগর শতস াবলী সহজ ও আকষসণীয় করা উনচত। 

সীনমে বাজার প্রতবশ্ সুনবধা  

জবনশ্বক বাজামরর শুধু ার ০.৫ শতাংশ বাজামর বাংলামদমশর বাজার সুনবধা রময়মে। ক প্ল্যাময়মন্সর উচ্চ  ািদণ্ড, কেমসনবনলটি ও ব্র্ানন্ডং বজায় করমখ 

ভাব ূনতস  নি সাণ করা এখিও একটি চযামলি। 

বেনর ফপাশ্াক খাতের মে সুনবধা ও প্রতণাদিার ঘাটনে 

জতনর কপাশাক খামতর ধারাবানহক ও দ্রুত প্রবৃনির জিয খাতটি বেমরর পর বের অিুমপ্ররণা ূলক িীনত ালা সহায়তা ও অর্সনিনতক প্রমণাদিা কপময় 

এমসমে। গত নতি দশক ধমর খাতটি সরকামরর প্রমণাদিা উপমভাগ করমে। অমিক কক্ষমরই চা ড়া খামতর  ত অিযািয খাতগুমলার একইরক  

িীনত ালা সহায়তা ও দরকানর রপ্তানি প্রমণাদিা পামে িা।  

েুদ্র ও মাঝানর নশ্তল্পর জিে কাযযকর পনরনস্থনের অিুপনস্থনে 

                                                           
৬  ২০১০-২০১৫ স ময়র  মধয িাস্ট ও নিনিশড চা ড়া রপ্তানিমত নবশ্বজুমড়  ূলয বযবধাি নিময় একটি নবমিষমণ এটি পাওয়া কগমে।। 



চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উৎপাদমি অমিকগুমলা কু্ষদ্র ও  া ানর নশল্প জনড়ত রময়মে। এসব নশমল্পর পমণযর  াি, িকশা, পমণযর ধরণ, উৎপাদিশীলতা 

এবং সমবসাপনর উৎপাদি উন্ননত করা দরকার।  

স্বতল্পান্নে ফদতশ্র োনিকা ফেতক উন্নয়িশ্ীি ফদতশ্ উিরণ 

২০২১ সামলর নরবানষসক পযসামলাচিা সভায় বাংলামদশমক উিরমণর জিয সুপানরশ করার সম্ভাবিা রময়মে। এই পযসামলাচিার ধারাবানহকতায় ২০২৪ সামল 

বাংলামদশ এলনডনস কদমশর তানলকা কর্মক আিুষ্ঠানিকভামব কবর হময় আসমত পামর। স্বমল্পান্নত কদশ৭ নহমসমব বাংলামদশ অিানধকার ূলক বাজার 

সুনবধা (নজএসনপ) কপময় র্ামক। এই সুনবধার  াধযম  উন্নত কদশগুমলা বাংলামদশ কর্মক অনধকাংশ পণয (এইসএস ০১-৯৭, এইচএস ৯৩ বযতীত) 

রপ্তানিমত হ্রাসকৃত বা শূিয শুমল্কর অিানধকার নদময় র্ামক। এই সুনবধার অধীমি বাংলামদশ ৩৮ টি কদমশ শূিয আ দানি শুল্ক সুনবধা উপমভাগ কমর র্ামক 

যামদর  মধয ২৮ টি ইউমরাপীয় ইউনিয়িভুি কদশ এবং ১০ টি অিযািয কদশ। স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উিরণ হমল এবং শুল্ক ও ককাট্া  ুি 

সুনবধা হারামল বাংলামদশ গুরুতর চযামলমির সমু্মখীি হমব যা দীিসম য়াদী ককৌশলগত ক স পনরকল্পিার  াধযম  ক াকামবলা করা কযমত পামর। 

সুপানরশ্কৃে পদতেপসমূহ 

রূপমরখাটিমত চযামলিস ূহ নচনিত করা হময়মে এবং পনরনস্থনত উন্নত করমত সংমশাধিী পদমক্ষপ সুপানরশ করা হময়মে। নিমনানলনখত পদমক্ষপগুমলা 

সুপানরশ করা হল: 

কমপ্ল্োতয়ে সংক্রান্ত মািদণ্ড পূরণ করা  

• কমপ্ল্োতয়ে নিনশ্চে করাাঃ সা মির বেরগুমলামত ট্যািানর ও চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামত ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত করা চা ড়া 

খামতর প্রবৃনির জিয অিযত  নিয়া ক নহমসমব নবমবচিা করা হমে। ক প্ল্যাময়ন্স  পনরমবমশর উপর ক্ষনতকর প্রভাব জতনর িা কমরই কয ককাি খাত 

কবমড় উঠমত পামর তা ক প্ল্যাময়ন্স নিনিত কমর। খাতটির জিয ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত কময়কটি হস্তমক্ষপ সুপানরশ করা হলঃ 

o সংগঠিগুমলার পরা শস কমর সা ানজক, পনরমবশগত, রাসায়নিক নিরাপিা, কপশাগত ও স্বাস্থয সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর জাতীয় পযসাময়র 

নিমদস নশকা এবং সাটিস নিমকট্ প্রদাি ক সসূচী গমড় তুলুি। আন্তজস ানতক ক প্ল্যাময়ন্স  ািদণ্ড ও চানহদামক নভনি ধমর এট্া প্রনতষ্ঠা করমত হমব। 

o ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত সকল ধরমণর  ািদমণ্ডর শতস াবলী নবদয াি কারখািাগুমলামক ক মি চলমত হমব। সকল িতুি কারখািায় 

ক প্ল্যাময়মন্সর বযাপামর তীক্ষ্ণ িজরদানর রাখমত হমব। 

o একটি কাযসকর বযবসায়ী সংগঠমির অধীমি একটি স্থানয়ত্ব (সাসমট্ইমিনবনলটি) ও ক প্ল্যাময়ন্স ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করুি। ক সস্থমল নিরাপিা 

সংিান্ত সা ানজক ক প্ল্যাময়ন্স  ািদণ্ডগুমলা এবং জাতীয় ও আন্তজস ানতক শ্র  আইি খাতটি ক মি চলমে তা পযসমবক্ষণ ও নিনিত করা হমব এই 

ককমন্দ্রর কাজ।  

o বানণজয  ন্ত্রণালময়র অধীমি চা ড়া খামতর জিয রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরামত একটি স্থানয়ত্ব ক প্ল্যাময়ন্স ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করুি। 

                                                           
৭ জানতসঙ্ঘভুি কদশগুমলার একটি তানলকা 



o ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূহ পূরমণ সহায়তা করমত ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত নবমশষজ্ঞ নিময়ামগ চা ড়া খাতমক অর্সনিনতক 

সহায়তা প্রদাি করুি। বানণজয  ন্ত্রণালময়র অধীমি একটি সা নিক পনরকল্পিা িহণ করমত হমব। 

o কলদার ওয়ানকস ং গ্রুমপর কেমসনবনলটি সংিান্ত সাটিস নিমকট্ অজস ি করমত চা ড়া খাত ও ট্যািানর সহ এর উপ খাতগুমলামক কানরগনরভামব 

সহায়তা প্রদাি করুি। 

o খাতটি যতনদি পযসন্ত প্রময়াজিীয় আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূহ পুমরাপুনর ভামব পূরণ করমত িা পামর ততনদি পযসন্ত খাতটির সক্ষ তা জতনর 

করুি এবং এটিমক অর্সনিনতকভামব সহায়তা প্রদাি করুি।  

o এসব ক প্ল্যাময়ন্স সাটিস নিমকট্ ও  ািদণ্ড োড়াও, ট্যািানর নশমল্পর জিয সব কর্মক অঞ্চল সাভামরর ঢাকা নশল্প িগরীর (টিইনড) 

অবকাঠাম াগত উন্নয়ি পুমরা  ারায় সিন্ন করমত হমব। ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগামরর (নসইটিনপ) যর্াযর্ পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষণ ট্যািানরগুমলা 

এিং সমবসাপনর চা ড়া খামতর কট্কসই হওয়ার কক্ষমর গুরুত্বপূণস ভূন কা রাখমব। এমক্ষমর সকল ট্যািানর কতৃস ক ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত সকল িহণমযাগয 

 ািদণ্ডসহ সঠিক কবা াপড়া সহকামর সা নিক নিষ্কাশি িীনত ালা ক মি চলাও গুরুত্বপূণস। 

o ট্যািানর দ্রমবযর উপজাত পণয উৎপাদমি নবনিময়াগ কমর  ূলয সংমযাজমি অবদাি রাখমত উমদযািামদর উৎসাহ প্রদাি করমত নিনদস ষ্ট 

নবনিময়াগ উন্নয়ি কাযসিম র  াধযম  কভলু কচইমির নিমচর ভাগমক শনিশালী করুি। এট্া কঠিি বমজস যর সঠিক বযবস্থাপিায় সাহাযয করমব। 

িলশ্রুনতমত, নিনবতী বযবসায় ক সসংস্থাি সৃনষ্ট হমব। 

উৎপাদি প্রনিয়ায়  াি ও উৎপাদিশীলতা  

নশল্প খাত ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  মধয নবদয াি দূরত্ব দূর করা: কানরগনর বযবহানরক জ্ঞামির কক্ষমর নশল্প খাত ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  মধয নবদয াি দূরমত্বর 

অবসাি িট্ামত নিয়ন ত কযাগামযাগ ও পারোনরক নশক্ষা িহণ জরুনর। পারোনরক সহমযানগতার সুনিনদস ষ্ট কক্ষর নিময় আমলাচিা করমত নশল্প খাত ও 

নশক্ষা প্রনতষ্ঠািমক নিয়ন ত নবরনতমত আমলাচিায় বসমত হমব। চা ড়া খাতমক আধুনিকায়ি করমত এবং উচ্চতর কানরগনর দক্ষতা অবলেমির  াধযম  

খাতটির কানরগনর সক্ষ তা বৃনি করমত বযাপক আকামরর পদমক্ষপ িহণ করমত হমব। 

প্রনশক্ষকমদর প্রনশক্ষণ: শ্র বমলর দক্ষতা উন্নত করমত প্রনশক্ষকমদর প্রনশক্ষণ ক সসূচী প্রময়াজি। চা ড়া নিময় উচ্চতর/িনলত গমবষণার জিয কদশীয় 

প্রনশক্ষণ ইন্সটিটিউট্ ও নবশ্বনবদযালয়গুমলা আন্তজস ানতক নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি ও গমবষণা অিুদাি সংস্থার সামর্ যুগপৎ সিকস ৮ ( টু্ইনিং) স্থাপি করমত পামর। 

কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর উন্নয়ি  

চা ড়া খামতর দ্রুত প্রবৃনি এবং কদশীয় চানহদা ও রপ্তানি লক্ষয ারা অজস মি কু্ষদ্র ও  া ানর নশল্প গুরুত্বপূণস ভূন কা রাখমত পামর। বতস  ামি প্রায় ১৬০ টি 

কারখািা রময়মে যারা হয় প্রতযক্ষভামব রপ্তানি কাযসিম  পনরচালিা করমে অর্বা রপ্তানি বাজামর সংযুি রময়মে। ঠিকাদানর ও অিযািয উপাময় 

রপ্তানিকারকমদর সামর্ কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর (প্রায় ২৫০০ কারখািা) সংমযাগ িট্ামিা কযমত পামর। তমব কু্ষদ্র ও  া ানর নশল্প বহুনবধ চযামলমির সমু্মখীি। 

                                                           
৮  যাকমডািা এবং অিযািয’রপ্রনতষ্ঠামির  মধয দাপ্তনরক সিকস  স্থাপি /প্রনতষ্ঠাি এবং উন্নয়িশীল নবমশ্বর অিুরূপ ককাি নবভাগ /যুিরামজযর ককাি নিনদস ষ্ট নবভাগ“ টু্ইনিং হমে , মত (২০০২)  করা যার উমেশয 

হমব চানহদার সঠিক  ূলযায়মি সাহাযয করা এবং তৎপরবতী সকল পযসাময় কাযসকর পারোনরক সহমযানগতা নিনিত করা ”। বাংলামদমশর কপ্রক্ষাপমট্ এর অর্স  হমে ককাি অিসর প্রনতষ্ঠাি )উদাহরণস্বরূপ ,

নসএলআরআই (এবং নবকামশর  ধয পযসাময় রময়মে এ ি ককাি প্রনতষ্ঠামির )আইএলইটি ( মধয সহমযানগতা সিকস । )উৎস :  যাকমডািা  ,আর. , নজেনয়  ,এ . , এবং পানর  ,নভ) .২০০২(টু্ইনি। ্ং: দা নিউচার 

ির সাসমট্ইমিবল ককালাবমরশি  .নবমজইউ ইন্টারিযাশিাল  (যুগপৎ সিকস : কট্কসই পারোনরক সহমযানগতার ভনবষযৎ।। নবমজইউ আন্তজস ানতক)  .৮৯)কিাড়পর(্ঃ ১৩ -১৭।। সংগৃহীত: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1465-5101.2001.128.x/pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1465-5101.2001.128.x/pdf


কদশ জুমড় নবনভন্ন িাস্টামর েনড়ময় নেটিময় র্াকা পাদুকা ও চা ড়াজাত উৎপাদিকারী কোট্ কোট্ কারখািাগুমলা আিুষ্ঠানিক ক িুিযাকচানরং 

(প্রস্তুতকারক) খাত নহমসমব এখিও স্বীকৃনত পায় নি। এসব কারখািাগুমলার সম্ভাবিার নবকাশ িট্ামত এবং অর্সিীনতমত কানিত  ারার অবদাি রাখমত 

সরকামরর উনচত এখিই প্রমণাদিা ূলক পদমক্ষপ িহণ করা। 

• কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর উন্নয়ি: একটি কবামরা সংখযক কু্ষদ্র ও কোট্ উমদযাগ রময়মে যারা হয় সরাসনর অভযন্তরীণ বাজামরর জিয কাজ কমর 

অর্বা ঠিকাদানর নহমসমব বড় কারখািাগুমলার জিয কাজ কমর, নবমশষ কমর বযস্ত ক ৌসুম ।  াি, িকশা, পণয সানর, উৎপাদিশীলতা, এবং সমবসাপনর এসব 

িাস্টামরর উৎপাদি উন্নত করার উমেখমযাগয সুমযাগ রময়মে। একটি অর্বা দুইটি িাস্টার যনদ আধুনিক উৎপাদি চচস া ও প্রযুনি বযবহার শুরু কমর, 

তাহমল তা অিযািয িাস্টামরর  মধয দ্রুত েনড়ময় পড়মব। কানরগনর িাস্টানরং সিমকস  কবা াপড়া পনরষ্কার করমত এবং ককাি ককাি ভামব বাংলামদমশর 

চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামত এট্া নকভামব প্রময়াগ করা কযমত তা খুুঁমজ কবর করমত একটি গমবষণা পনরচালিা করা দরকার। 

 

কাুঁ চা হাইড ও নিমির  াি উন্নয়ি 

কাুঁ চা হাইড ও নিমির  াি উন্নয়মির জিয পশুপালি কর্মক জবাই করা, চা ড়া িয় কর্মক প্রনিয়াজাতকরণ পযসন্ত একটি শনিশালী পযসমবক্ষণ বযবস্থা 

গমড় তুলমত হমব। পাশাপানশ, ট্যািানরগুমলামক িাস্ট চা ড়া উৎপাদি কর্মক নিনিশড চা ড়া উৎপাদমি কযমত সহায়তা করমত আন্তজস ানতক 

নবমশষজ্ঞমদর নিময়াগ করা জরুনর যারা  াি ও প্রনিয়া উন্নয়মি কাজ করমব। ট্যািানরগুমলা কতৃস ক এসব নবমশষজ্ঞ নিময়ামগ ভতুস নক প্রদাি করমত একটি 

ক সসূচী দরকার হমব। িাস্ট চা ড়া উৎপাদি কর্মক কর্মক নিনিশড চা ড়া উৎপাদমি কযমত নিধসানরত লক্ষয ারা অজস ি সামপমক্ষ এবং খরচ 

ভাগাভানগর নভনিমত এই ভতুস নক কদওয়া কযমত পামর।  

ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র স্থাপি 

নিনিশড চা ড়া উৎপাদমির জিয ককন্দ্রীয় সুনবধা ককমন্দ্রর (নসএিনস) পাশাপানশ প্রনিয়া ও উৎপাদিশীলতা উন্নতকরমণ কানরগনর সহায়তা জরুনর। িাস্ট 

কর্মক নিনিশড চা ড়া উৎপাদমির জিয একটি নসএিনস নি সাণ করমত হমব, কযটি ট্যািানরগুমলা ভাগাভানগ কমর বযবহার করমব। অমিক উন্নয়িশীল 

কদমশ চা ড়া খামতর প্রার্ন ক পযসাময়ই এ ধরমণর ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র নি সাণ করা হময়মে। ট্যািানরগুমলার উপর আনর্সক কবা া ক ামিার পাশাপানশ, 

িতুি প্রনিয়া ও যন্ত্রপানতর জিয ট্যািানরগুমলামক নিমজমদর ক সচারীমদর প্রনশক্ষণ প্রদাি করমত কয খরচ করমত হত নসএিনস কসই খরচও হ্রাস করমব।  

িতুি চা ড়ার জিয গমবষণা ও উন্নয়ি 

বতস  ামি, বাংলামদশ  ার কময়ক ধরমণর চা ড়া উৎপাদি কমর র্ামক। কযমহতু, উৎপাদমির বড় অংশই হমে িাস্ট চা ড়া, িতুি ধরমণর চা ড়া 

উৎপাদমি গমবষণা ও উদ্ভাবিী প্রমচষ্টা খুব একট্া হয়নি। এোড়াও, ট্যািারমদর  মধয নিন  ামির (মলা কিড) চা ড়ার  াি বৃনির জিয প্রময়াজিীয় 

বযবহানরক জ্ঞামির অভাব কদখা কগমে। কযমকামিা হাইড ও নিমির লমট্ এধরমণর চা ড়ার পনর াণ ক পমক্ষ ২০ শতাংশ। সুতরাং, িতুি চা ড়ার 

গমবষণা ও উন্নয়ি এবং প্রনিয়া ও উৎপাদিশীলতা উন্নতকরমণ কানরগনর সহায়তা প্রময়াজি। 

িতুি িতুি বাজামর প্রমবশ ও িতুি িতুি পণয উদ্ভাবমির  াধযম  বহু ুখীকরণ 



পণয বহু ুখীকরমণর কক্ষমর এসপযানিল একটি উদ্ভাবিী পণয। বতস  ামি এটি নবশ্বজুমড়  মিামযাগ আকষসণ করমে। উপখাতটির জিয নিমন কময়কটি িতুি 

বাজার উমেখ করা হল: 

• িীড়া পাদুকা-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয, িান্স, জা সানি, কবলনজয়া , কিদারলযান্ড এবং অনিয়া। 

• পাদুকা, কগাড়ানল পযসন্ত আবৃত বনহ তনলর রাবার/চা ড়ার আবরি সহ প্ল্যানস্টমকর জতনর, কিমসাই- ইতানল, িান্স, যুিরাজয, কবলনজয়া , 

কিদারলযান্ড, ও কািাডা। 

• পাদুকা, বনহ তনলর রাবার/চা ড়ার আবরি সহ প্ল্যানস্টমকর জতনর, কিমসাই-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, জা সানি, জাপাি, ইতানল, িান্স, কবলনজয়া , 

কিদারলযান্ড, ও যুিরাজয।  

রপ্তানি-আ দানি সংিান্ত অতীমতর তর্য উপাি নবমিষণ কমর কদখা যামে নবদয াি বাজারস ূমহ বাংলামদশ কযসব িতুি পণয সরবরাহ করমত পামর 

তামদর  মধয রময়মে োংক এবং সুট্মকস। কযসব সম্ভাবয বাজারস ূমহ উপখাতটি প্রমবশ করমত পামর তামদর  মধয রময়মেঃ 

• হাতবযাগ-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, িান্স, ইতানল, যুিরাজয, ককানরয়া, জাপাি, জা সানি, ও চীি। 

• হাতম াজা ও দস্তািা-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, জা সানি, জাপাি, িান্স, ইতানল, যুিরাজয, কেি, ও সুইমডি। 

• কবল্ট (কটিবন্ধ) ও কাতুস জ রাখার কবল্ট-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, জা সানি, জাপাি, িান্স, ইতানল, যুিরাজয, ও ককানরয়া। 

• চা ড়াজাত অিযািয সা িী-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, ইতানল, কপালযান্ড, কচক নরপাবনলক, জা সানি, ও িান্স। 

সরাসনর বাজারজাতকরণ প্রময়াগ 

বড় ব্র্যান্ড ও পাইকানরকারকমদর সামর্ সিকস  জতনর করার কর্া নবমবচিায় করমখ, চা ড়া িময়র জিয বাংলামদশমক একটি বাজার নহমসমব তুমল ধরমত 

আন্তজস ানতক ক লা ও বানণজয প্রনতনিনধদমল অংশিহণ করার  ধয নদময় বাজার প্রমবশ সুনবধা উন্নত করমত পদমক্ষপ কিওয়া কযমত পামর। আন্তজস ানতক 

বাজামরর চানহদা ক াতামবক নিধসানরত পনরমবশগত, সা ানজক ও নিরাপিা সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর  ািদণ্ডস ূমহর অিগনত এবং খাতটির অন্তনিসনহত 

শনি িামক সরাসনর বাজারজাতকরমণ তুমল ধরমত হমব।  

বতস  াি িীনত ালা সহায়তা শনিশালীকরণ 

বাংলামদশ সরকামরর উন্নয়ি ক সসূচীমত বানণজয িীনত বযবহামরর  াধযম  রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহু ুখীকরমণর লক্ষয িহণ করা হময়মে। রপ্তানি বাজামর 

কদশটির সিলতা অজস মি বানণজয িীনতটি সহায়ক ভূন কা পালি কমরমে। গত ১০ বেমর সা নিক রপ্তানির পনর াণ নতিগুি বৃনি কপময়মে। ২০০৬ সামল 

রপ্তানির পনর াণ নেল ১২০০ ককাটি  ানকস ি ডলার, যা ২০১৬ সামল এমস দাুঁ নড়ময়মে ৩৮০০ ককাটি  ানকস ি ডলামর৯।  পাদুকা খামতর জিয প্রণীত নবমশষ 

িীনত ালা এবং বানণজয প্রমণাদিাও খাতটির উন্ননতমত ভূন কা করমখমে। পণয খাতটিমত  ার েয় বেমর রপ্তানি  ূলয নতিগুি হময়মে, ২০১০ সামল যার 

                                                           
৯ বানণজযিকশায় উমেনখত উপাি অিুযায়ী। 



পনর াি নেল ২৫ ককাটি  ানকস ি ডলার, ২০১৬ সামল এমস তা কবমড় দাুঁ নড়ময়মে ৯০ ককাটি  ানকস ি ডলামর। নবনধ ালার কমঠার প্রময়াগ সহ অর্সনিনতক 

প্রমণাদিা আকামর িীনত ালা সহায়তা প্রময়াজি। 

বমন্ডড অয়যারহাউজ সুনবধা ও শুল্ক প্রতযপসণ প্রনিয়া উন্নত করা 

বাংলামদমশর বমন্ডড অয়যারহাউজ কাঠাম ার অধীমি লাইমসন্সধারী প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠািগুমলা রপ্তানি- ুখী উৎপাদমির জিয প্রময়াজিীয় উৎপাদি 

উপাদাি নবিা শুমল্ক আ দানি করমত পামর। নবশ্ববযাংক কতৃস ক পনরচানলত একটু্ অিুসন্ধামি বমন্ডড অয়যারহাউজ বযবস্থাপিার জিয একটি স্বয়ংনিয় 

পিনত জতনরর  াধযম  বমন্ডড অয়যারহাউজ কাঠাম া উন্নত করমত কময়কটি পদমক্ষপ তুমল ধরা হময়নেল। কলিমদি নভনিক নিয়ন্ত্রণ পিনতর পনরবমতস  

 ুুঁ নক-নিভস র নিয়ন্ত্রণ পিনত িহণ করা কযমত পামর। চা ড়া রপ্তানিকারকমদর জিয একটি আনর্সক প্রমণাদিা নহমসমব বমন্ডড অয়যারহাউমজর কাযসকানরতা 

বৃনি করমত এসকল সংিার ূলক পদমক্ষপ িহণ করমত ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটিমত সুপানরশ করা হমে। 

কদনশ ও নবমদনশ নবনিময়াগ আকষসণ 

বানণজয  ন্ত্রণালয় কর্মক একজি কজযষ্ঠ ক সকতস া, বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ (নবডা) কর্মক একজি কজযষ্ঠ প্রনতনিনধ এবং দুই অর্বা নতিজি 

কিতৃত্বস্থািীয় নশল্প প্রনতনিনধ নিময় নিমনাি দানয়ত্ব ( যামন্ডট্) নদময় একটি উচ্চ-পযসাময়র কন টি গঠি করার সুপানরশ করা হল: 

• নবনিময়ামগর কক্ষর নহমসমব বাংলামদশমক কবমে নিমত নবদয াি এিনডআই/মযৌর্ উমদযামগর ককািানিগুমলার সামর্ সাক্ষাৎ করুি। 

• এিনডআই আকষসণ করমত নবনিময়াগ কমর র্ামক এ ি কদশগুমলামত (চীি, নভময়তিা , ইতযানদ) সির করুি। 

• চা ড়া খামতর বহু ুখীকরণমক উৎসানহত করমত সম্ভাবয স্থািীয় নবনিময়াগকারীমদর কামে কপৌুঁোমত নবনিময়াগ সংিান্ত কসন িার (সভা) এবং 

প্রদশসিী আময়াজি করুি। 

এখামি উমেখয কয, কবশ কময়কটি বড় নবমদনশ চা ড়া কারখািা বাংলামদমশ স্থািান্তর করমত আিহী যারা ককাি নশল্প িগমর নিমজমদর কারখািা নি সাণ িা 

কমর নিমজমদর কারখািা নি সামণর জিয স্বতন্ত্র জায়গা চাইমত পামর। এমক্ষমর বাংলামদশ সরকামরর িীনত ালা সহজ ও স্বাগতপূণস হমত হমব।  

চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খামতর উপর নবমশষ িজর প্রদাি  

কানিত লক্ষয ারা অজস মি চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খামতর ভূন কা গুরুত্বপূণস। চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খাতমক আধুনিকায়ি করমত এবং উচ্চতর 

কানরগনর দক্ষতা অবলেমির  াধযম  খাতটির সক্ষ তা শনিশালী করমত বযাপক আকামরর পদমক্ষপ িহণ করমত হমব। শ্র বমলর প্রনশক্ষমণর জিয 

প্রানতষ্ঠানিক সক্ষ তাও উমেখমযাগযহামর বৃনি করমত হমব। সুপানরশকৃত সকল কক্ষমর যনদ আশু পদমক্ষপ িহণ করা হয় তাহমল প্রতযাশা করা যায় কয 

উদীয় াি চযামলিগুমলা সিলভামব ক াকামবলা করার কক্ষমর চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খাত যমর্ষ্ট দৃঢ় ও সম্প্রসানরত হমব।  

বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পমক্ষর ভূন কা শনিশালীকরণ  



সম্ভাবয নবনিময়াগকারীমদর, নবমশষ কমর এিনডআই/মযৌর্ উমদযাগ, সরকানর নবনভন্ন সংস্থার সামর্ কযাগামযাগ করার পনরবমতস , কযমকামিা প্রময়াজমি 

শুধু ার একটি সংস্থা বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পমক্ষর সামর্ কযাগামযাগ করমলই চলমব এ ি বযবস্থা যনদ গমড় কতালা যায় তাহমল তা এধরমণর 

নবনিময়াগ আকষসমণর কক্ষমর বড় একটি পদমক্ষপ হমব।  

িীনত ালা ও অবকাঠাম া নবষয়ক তর্যানদ নবনিময়াগকারীমদর নিকট্ সহজলভয করা 

সম্ভাবয নবনিময়াগকারীরা যামত তামদর প্রকল্প প্রনতমবদি জতনর করার পূমবস সঠিক নসিান্ত িহণ করমত পামর তার জিয কদমশ বযবহারমযাগয জন র তর্যানদ 

সিমকস  প্রচার করা দারুি একট্া কাজ হমব। এসব প্রচামর জন র অবস্থাি, বযবহারমযাগয জন র পনর াণ, দানয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, এধরমণর জন র প্রধাি জবনশষ্টয 

ও  ূলয ইতযানদ তর্যানদ র্াকমত হমব। 

কর ও িীনত ালা সংিান্ত অনিিয়তা  

কর, শুল্ক ও  ূসক আমরাপ, বযবসা সংিান্ত আইি ও নবনধ ালা জতনর ও বাস্তবায়মির কক্ষমর িীনত ালায় প্রচুর রকম র অনিিয়তা রময়মে। কদমশ 

উদ্ভাবি ও নবনিময়ামগর কক্ষমর এই অনিিয়তা একটি বড় বাধা নহমসমব কাজ কমর, নবমশষভামব চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উপখামত। একটি নস্থনতশীল 

বযবসানয়ক পনরমবশ সৃনষ্ট করমত িীনত ালা, আইি, ও নবনধনবধািস ূহ চার নকংবা পাুঁ চ বেমরর জিয নিধসারণ করা উনচত। উৎপাদি কর্মক শুরু কমর পণয 

কিতার কামে কপৌুঁোমিার প্রনিয়া দ্রুত সিন্ন করমত এবং রপ্তানি কাযসি  সহজতর করমত চা ড়া ও পাদুকা নশমল্পর জিয একটি শুল্ক ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করা 

কযমত পামর।  

রপ্তানি িীনত’র সুষ  বাস্তবায়ি নিনিতকরণ 

সবসমশষ রপ্তানি িীনত ২০১৫-১৮ – কত বাংলামদশ হমত সা নিক রপ্তানি বৃনি করার লক্ষয িহণ করা হময়মে। এই সরকানর িীনতমত পাদুকা ও চা ড়াজাত 

পণযমক কদমশর জিয সমবসাচ্চ অিানধকার ূলক খাতগুমলার  মধয স্থাি কদওয়া হময়মে। খাতটির জিয িীনত সহায়তার নকেু উমেখমযাগয নদক হমে: 

• রপ্তানি প্রনিয়াকরণ অঞ্চমলর (ইনপমজড) বাইমর অবনস্থত রপ্তানি ুখী কারখািাগুমলা অভযন্তরীণ বাজামর সমবসাচ্চ ২০ শতাংশ পযসন্ত নবনি 

করমত পারমব, অর্সাৎ, কয সকল চা ড়া কারখািা তামদর প্রস্তুতকৃত পমণযর ক পমক্ষ ৮০ শতাংশ রপ্তানি কমর, প্রমণাদিা পাওয়ার কক্ষমর কসসকল 

কারখািাও শতভাগ রপ্তানি- ুখী কারখািা নহমসমব নবমবনচত হমব। 

• নিনদস ষ্ট কময়কটি পমণযর জিয রপ্তানি ভতুস নক প্রমযাজয হমব; ভতুস নকর পনর াণ ৫ শতাংশ কর্মক ১৫ শতাংশ। 

o চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা রপ্তানিমত িগদ অর্স প্রমণাদিা ১২.৫০ শতাংশ কর্মক বৃনি কমর ১৫ শতাংশ করা হময়মে, যা ২০১৬ অর্সবের হমত 

কাযসকর রময়মে। 

o সাভামর স্থািান্তনরত কারখািাগুমলা কর্মক িাস্ট চা ড়া রপ্তানিমত ৫ শতাংশ িগদ অর্স প্রমণাদিা প্রদাি করা হমব। 

• রপ্তানি  ুখী নশমল্পর জিয সকল ধরমণর কাুঁ চা াল ও যন্ত্রপানত আ দানিমত শুল্ক  ুি সুনবধা। 

• চা ড়াখামতর জিয নিনদস ষ্ট যন্ত্রপানত আ দানিমত ি িীয় শমতস  শুল্ক সুনবধা। 



• অিযািয িীনত সহায়তার পাশাপানশ কর অবকাশ, রপ্তানি  ুখী চা ড়া খামতর জিয কাুঁ চা াল ও যন্ত্রপানত আ দানিমত শুল্ক  ুি সুনবধা, 

বমন্ডড অয়যারহাউমজর  াধযম  সহায়তা। 

• রপ্তানি উন্নয়মির জিয ঋণপর (মলট্ার অব কিনডট্) ও তহনবমলর নবপরীমত ৯০ শতাংশ ঋণ সহায়তা। 

• রপ্তানি ঋণ নিিয়তা (এক্সমপাট্স  কিনডট্ গযারানন্ট) প্রকল্প। 

িগদ অর্স প্রমণাদিা ও অিযািয িীনত ালা সংনক্ষপ্ত স য়কামলর জিয হওয়ায়, নবনিময়াগকারীমদর পমক্ষ নবনিময়ামগর নসিান্ত িহণ করা  ুশনকল। তাই, 

সম্ভাবয নবনিময়াগকারীরা যামত কজমিবুম  নবনিময়ামগর নসিান্ত িহণ করমত পামর, কসজিয দীিস ক য়াদী স ময়র জিয িা হমলও, িগদ অর্স প্রমণাদিা ও 

বানণজয িীনতর  ত িীনত ালা বযবস্থা অন্তত পাুঁ চ বেমরর জিয কাযসকর রাখমত হমব।  

জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ১০ (এিনডআই) আকষসণ 

কযমহতু নবনিময়াগকারীরা জবনশ্বক বাজার, ব্র্ান্ড ও খুচরা নবমিতামদর সামর্ িনিষ্ঠভামব সিনকস ত, তাই এিনডআই রপ্তানি প্রবৃনির  ূল চানবকাঠি।  

সাধারণত নবনিময়াগকারীরা এ ি স্থামিই নবনিময়াগ কমর কযটির ইনত মধয জবনশ্বক বাজামরর সামর্ সিকস  রময়মে। বাংলামদমশর কক্ষমর শুল্ক  ুি ককাট্া 

 ুি সুনবধা নবনিময়াগকারীমদর জিয একটি অনতনরি সুনবধা। বাংলামদশ এখিও ৬ বের শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি সুনবধা উপমভাগ করমত পারমব। 

বাংলামদমশ জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ নদি নদি বৃনি পামে। ২০১৬ সামল বাংলামদমশ জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়ামগর প্রবাহ ৪.৩৮ শতাংশ বৃনি 

কপময়মে এবং ২০১৭ সামল এই বৃনির হার ৫ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবিা রময়মে১১। সপ্ত  পঞ্চবানষসকী পনরকল্পিা অিুসামর বাংলামদমশ এিনডআই’এর 

পনর াণ ২০২০ সামলর  মধয বৃনি কপময় ৯৬০ ককাটি  ানকস ি ডলার হওয়ার সম্ভাবিা রময়মে১২। এিনডআই-এর প্রবাহ নিনিত করমত বাংলামদশ 

নবনিময়াগ কতৃস পক্ষমক কজারামলা ও প্রমরাচক ভূন কা পালি করমত হমব।  

২০১৫-১৬ অর্সবেমরর ২০০ ককাটি  ানকস ি ডলার (ম াট্) এিনডআই প্রবামহর ১৬৩.৫ লাখ  ানকস ি ডলার (ম াট্) এিনডআই চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয 

খামত এমসনেল। যা ক াট্ এিনডআই প্রবামহর ১ শতাংমশরও ক ১৩। চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয খামত এিনডআই প্রবাহ স ময়র সামর্ সামর্ বৃনি 

পানেমলা। ২০১৩-১৪ অর্সবেমর এই খামত এিনডআই প্রবামহর পনর াণ নেল সমবসাচ্চ। তমব, এরপর কর্মক এই খামত এিনডআই প্রবামহর হার ক মত 

শুরু কমরমে। 

স ময়র পনরি ায় এিনডআই প্রবামহর নবমিষণ কর্মক কদখা যায় কয, বাংলামদমশর চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয খামত কয পনর াণ নবমদনশ প্রতযক্ষ 

নবনিময়াগ আমস তার ৭৫ শতাংমশরও কবনশ আমস কিদারলযান্ড, চীি এবং হংকং হমত। বাংলামদমশ শীষস েয় নবমদনশ নবনিময়াগকারী কদশ হমে  ানকস ি 

যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয, দনক্ষণ ককানরয়া, নসঙ্গাপুর,  ালময়নশয়া, হংকং এবং িরওময়। শীষস এই েয় কদমশর সামর্ তুলিা করমল কদখা যায় ককবল  ার হংকং 

বামদ, ককািটিই বাংলামদমশর চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয খামতর বড় নবনিময়াগকারী কদশগুমলার  মধয কিই।  

                                                           
১০ বাংলামদশ বযাংক চা ড়া খামতর এিনডআই সংনিষ্ট তর্য ও উপাি পুমরা খামতর জিয ক াট্ আকামর প্রদাি কমরনেল যা চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা অধযাময় এিনডআই নিময় আমলাচিায় উমেখ রময়মে।। 

একারমণ, ট্যানিং, চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামতর জিয আলাদা আলাদাভামব প্রকৃত পনর াণ জািা যায় নি।।  
১১ অনভ, ই.হ. (৯ জুি ২০১৭). ইউএি: এিনডআই ইিমফ্লা ইিটু্ বাংলামদশ রাইমজস ৪.৮৩% ইি ২০১৬. (২০১৬ সামল বাংলামদমশ এিনডআই প্রবাহ কবমড়মে ৪.৮৩ শতাংশ: জানতসংি). ঢাকা ট্রিনবউি. 

[অিলাইি]. সংিহীতঃ http://www.dhakatribune.com/business/2017/06/09/un-fdi-inflow-bangladesh-rises-4-38-2016/ 
১২ সপ্ত  পঞ্চবানষসকী পনরকল্পিা (অর্সবের ২০১৬ – অর্সবের ২০২০)।। সাধারণ অর্সিীনত নবভাগ (ইআরনড), পনরকল্পিা কন শি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলামদশ সরকার।। 
১৩ উৎসঃ বাংলামদশ বযাংক. (২০১৬). এিনডআই ইি বাংলামদশ (বাংলামদমশ এিনডআই), স ীক্ষা প্রনতমবদি, [অিলাইি].  সংগৃহীতঃ 

https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/fdisurvey/fdisurveyjanjun2016.pdf 

http://www.dhakatribune.com/business/2017/06/09/un-fdi-inflow-bangladesh-rises-4-38-2016/
https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/fdisurvey/fdisurveyjanjun2016.pdf


ব্র্ান্ড ও খুচরা নবমিতামদর সামর্ পারোনরক সহমযানগতাপূণস সিকস   

জবনশ্বক রপ্তানি বাজামর কযমকামিা কদমশর জিয রপ্তানি প্রবৃনি সম্প্রসারমণ ব্র্ান্ড ও খুচরা নবমিতারা চানলকা শনি নহমসমব ভূন কা পালি কমর। ব্র্ান্ড ও 

খুচরা নবমিতামদর সামর্ সিকস  স্থাপি কমর বাংলামদমশর জতনর কপাশাক খাত উমেখমযাগয প্রবৃনি অজস ি কমরমে। চা ড়া খামতও অিুরূপ পদমক্ষপ ও 

বযবসায়ী উমদযাগ িহণ করা কযমত পামর। সরকামরর িীনত ালা সহায়তা নিময় কবসরকানর প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকরা পণয িময় ব্র্ান্ড ও খুচরা 

নবমিতামদর আকষসণ করমত পামর। 

রপ্তানি প্রনিয়াকরণ অঞ্চলগুমলামত (ইনপমজড) এিনডআই প্রবাহ  

কদমশ এিনডআই-এর প্রবাহ বৃনি করমত বাংলামদশ সরকার বাংলামদশ রপ্তানি প্রনিয়াকরণ অঞ্চল কতৃস পক্ষ (মবপজা)১৪ প্রনতষ্ঠা কমরমে। বাংলামদশ 

অর্সনিনতক অঞ্চল কতৃস পক্ষ (মবজা) প্রনতষ্ঠার  াধযম  নশল্প প্রবৃনি সম্প্রসারণ পনরকল্পিার একটি িতুি নদগন্ত উমমানচত হময়মে। এসব অর্সনিনতক 

অঞ্চমল নবনিময়াগ আকষসণ করমত কবশ নকেু সুনবধার প্রস্তাব করা হময়মে। চা ড়া খামতর জিয দুইটি নিনদস ষ্ট অঞ্চল বরাে কদওয়ার জিয সরকার ইনত মধয 

প্রনতশ্রুনত প্রদাি কমরমে। 

সংনিষ্ট সংস্থা ও নবভাগগুমলামক স্বয়ংনিয় ও সনিয় ( কমর কতালা এবং ওয়াি স্টপ কসবা প্রনতষ্ঠা  

নবডা, কবজা, এিনবআর, আরমজএসনস, ইনপনব এবং নসনসআইনস এর  ত সংস্থা ও নবভাগগুমলামত ওয়াি স্টপ কসবা প্রদামির বযবস্থা র্াকা উনচত এবং 

কসবা প্রদাি সিূণসভামব স্বয়ংনিয় পিনতমত ও নিনদস ষ্ট স য় সী ার  মধয হওয়া উনচত। 

চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ (ট্যািানর) উপখামতর নিনদস ষ্ট চযামলিস ূহ 

সাভামরর চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ কারখািা বযবস্থাপিার পাশাপানশ, চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খামত নবদয াি অিযািয চযামলিগুমলার উপর 

বাংলামদমশর িজর কদওয়া দরকার। চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ কারখািাগুমলা কযসকল চযামলি ক াকামবলা করমে কসগুমলার  মধয রময়মে: 

ক প্ল্যাময়ন্স 

ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত সাধারণ নবষয়গুমলার বাইমরও চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখামত আরও নকেু নবষয় রময়মে। এর কারণ হমে কবনশরভাগ 

কারখািাই পনরমবশগত নবনধ ালা, এবং কপশাগত নিরাপিা ও স্বাস্থয সংনিষ্ট  ািদণ্ডগুমলা ক মি চমল িা। এর িমল, আন্তজস ানতক বাজামর চা ড়া ও 

চা ড়াজাত পমণযর িহণমযাগযতা হ্রাস পামে। 

অনধকন্তু, কদমশ উৎপানদত চা ড়ার শিািকরণ সক্ষ তা (মেমসনবনলটি) নিন  ামির। চা ড়ার শিািকরণ সক্ষ তা (মেমসনবনলটি)  নিন  ামির হওয়ার 

কপেমি ঢাকা চা ড়া নশল্প িগরীর অসিূণস আিুষনঙ্গক অবকাঠাম া দায়ী। এসব কারমণ, কদমশর ভাব ূনতস  কু্ষণ্ণ হমে এবং বাংলামদশ কর্মক কদশীয় চা ড়া 

িারা উৎপানদত চা ড়াজাত পমণযর িহণমযাগযতা হ্রাস পামে। এোড়াও অনভমযাগ রময়মে কয কারখািাগুমলা প্রময়াজমির তুলিায় অনতনরি হামর 

রাসায়নিক দ্রমবযর বযবহার কমর। কারখািাগুমলামত বযবহৃত রাসায়নিক দ্রমবযর পনর াণ আন্তজস ানতক  ািদমণ্ডর কচময় উমেখমযাগযহামর কবনশ। নিনিশড 

                                                           
১৪ বাংলামদমশ ইনপমজড: একটি আকষসণীয় নবনিময়াগ অঞ্চল (ইনপমজড ইি বাংলামদশ: অযাি অযােযাকটিভ ইিমভস্টম ন্ট কডসটিমিশি)।। [তানরখ অিুমেখয]।। কবপজা।। সংগৃহীত: 

https://www.bdembassyuae.org/pdf/EPZ%20in%20Bangladesh%20-%20An%20Attractive%20Investment%20Destination.pdf  

https://www.bdembassyuae.org/pdf/EPZ%20in%20Bangladesh%20-%20An%20Attractive%20Investment%20Destination.pdf


চা ড়ায় রাসায়নিক দ্রবয নিমদস শমক সী াবিতা ইউমরাপীয় ইউনিয়মির নরচ (রাসায়নিক দ্রবযানদর নিবন্ধি,  ূলযায়ি, অিুম াদি ও নবনধনিমষধ)  ািদমণ্ডর 

সামর্ এমকবামরই সঙ্গনতপূণস িয়। 

কাুঁ চা চা ড়া িয় করাও একটি চযামলি, নবমশষ কমর ঈমদর স ময়। এই স ময় শহর এবং িা  কর্মক ৪০-৫০ শতাংশ কাুঁ চা হাইড ও নিি সংিহ করা 

হময় র্ামক। িা াঞ্চমল কাুঁ চা চা ড়া রক্ষণামবক্ষণ ও সংরক্ষণ করা কঠিি।  ধযস্থতাকারী দলগুমলা কযৌনিক  ূলয নিধসারমণ বযািাত িট্ায় যার কারমণ 

পুমরা সাপ্ল্াই কচইমি নবশৃঙ্খল পনরনস্থনতর সৃনষ্ট হয়। 

বানহযক অবকাঠাম া 

• পশু জবাইময়র দুবসল অবকাঠাম া: পশু জবাইময়র বতস  াি অবকাঠাম া িাজুকভামব রক্ষণামবক্ষণ করা হময় র্ামক, কযখামি অস্বাস্থযকর ও 

অনবজ্ঞানিক উপাময় চা ড়া িাড়াচাড়া করা হয়। িলত, চা ড়ার  ূলয হ্রাস পায়। ঈমদর স ময় কদশবযাপী অদক্ষ ও আধাদক্ষ কসাইমদর হামত একটি বড় 

সংখযক পশু জবাই হময় র্ামক, যা হাইড ও নিমির অমিক ক্ষনতসাধি কমর।  

• নসইটিনপ’র অপযসাপ্ত সক্ষ তা: সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগার জদনিক ২৫,০০০ িিিুট্ তরলবজস য পনরমশাধি 

করমত পামর। এর িমল, নশল্প িগরীমত চা ড়া উৎপাদমির পনর াণ এই সী ার  মধয সীন ত রাখমত হমব। শীঘ্রই চা ড়ার চানহদা সরবরামহর পনর াণমক 

োনড়ময় কযমত পামর। তখি সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর  ত আমরকটি চা ড়া নশল্প িগরী নি সাণ করমত হমত পামর অর্বা বড় বড় কযসব কারখািার 

একক সক্ষ তা রময়মে তামদরমক অিযািয স্থামি স্থািান্তর করমত উৎসানহত করা কযমত পামর। তমব কসমক্ষমর পনরমবশ অনধদপ্তমরর পনরমবশগত 

বযবস্থাপিার  ািদণ্ড নিনিত করমত হমব। এোড়াও, বতস  াি নসইটিনপ’কত ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত সকল  াপকাঠি পূরণ করা হমে িা, যা ভনবষযমত 

জটিলতা সৃনষ্ট করমত পামর।  

• অকাযসকরভামব পানি বযবহার: বযবহামরর নভনিমত পানির  ূলয নিধসানরত িা হওয়ায় কারখািাগুমলামত অকাযসকরভামব পানি বযবহার করা হময় 

র্ামক। এর িমল, তরলবজস য কশাধিাগামর নবপুল পনর ামণ তরল বজস য জ া হয়। কশাধিাগামরর এই অনতনরি তরল বজস য পনরমশাধি করার সক্ষ তা কিই। 

• ককাল্ড-কচইি সংরক্ষণ: কাুঁ চা চা ড়া সংরক্ষমণর জিয ককাি ককাল্ড-কচইি বযবস্থা কিই। অপনরমশানধত কাুঁ চা চা ড়ায় পচি ধরার কারমণ 

কারখািাগুমলা ভাল  ামির কাুঁ চা াল পায় িা। 

• বজস য নিষ্কাশি/ পুিঃবযবহার (নরসাইনিং): বজস য নিষ্কাশি/ পুিঃবযবহামরর (নরসাইনিং) বযবস্থার অভামব উচ্চ  ারার দূষণ সৃনষ্ট এবং কাুঁ চা ামলর 

অপচয় হয়, উপকানর পণয জতনরমত যা বযবহার করা কযমত পামর।  

অর্সায়ি  

• অপযসাপ্ত অর্সায়ি: কবশ নকেু কারখািা সাভামর এখিও জন  বরাে পায়নি। একারমণ, এসব কারখািা স্থািান্তমরর জিয অমর্সর আমবদিও 

করমত পারমে িা। হাজারীবাগ কর্মক সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীমত কারখািাগুমলামক স্থািান্তর করা একটি বযয়বহুল ক সযজ্ঞ। সকল কারখািার জিয এর 

জিয ক াট্ খরচ নিধসারণ করা হময়মে ৮৬.২ ককাটি  ানকস ি ডলার (বাংলামদশী  ুদ্রায় আিু ানিক ৭০০০ ককাটি ট্াকা)। 

প্রযুনি 



• উচ্চ  ূমলযর চা ড়া উৎপাদমির জিয প্রময়াজিীয় যন্ত্রপানত ও প্রযুনির অভাব: কু্ষদ্র ও  া ারী ধরমণর কারখািাগুমলা আধুনিক সরিা  ও 

যন্ত্রপানতর বযয় বহি করমত সক্ষ  িয়। এসব সরিা  ও যন্ত্রপানত উচ্চ  ূমলযর চা ড়া উৎপাদি করমত প্রময়াজিীয়। 

স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উন্নয়িশীল কদমশ উিরণ 

২০২১ সামলর নরবানষসক  ূলযায়ি সভায় বাংলামদশমক উিরমণর জিয সুপানরশ করার সম্ভাবিা রময়মে। এই  ূলযায়মির ধারাবানহকতায় ২০২৪ সামল 

বাংলামদশ এলনডনস কদমশর তানলকা কর্মক আিুষ্ঠানিকভামব কবর হময় আসমত পামর। উিরমণর পমর নবদয াি বাজামর শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি সুনবধা 

হারামব কদশটি। ২০২৪ সামলর পমর চা ড়া খাত নক নক চযামলমির সমু্মখীি হমব তা নচনিত করমত একটি নবস্তানরত অিুসন্ধাি কাযসি  অনত দ্রুত শুরু 

করা দরকার। নবশ্ব বানণজয সংস্থার বযবস্থা সিমকস  অনভজ্ঞ এ ি নবমশষজ্ঞ সহ কজমিভায় অবনস্থত এই সংস্থাটিমত বাংলামদমশর প্রনতনিনধত্ব দ্রুত দৃঢ় করা 

উনচত।  

চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখামতর জিয প্রময়াজিীয় পদমক্ষপ 

• হাজারীবাগ কর্মক কারখািাগুমলামক অনত দ্রুত স্থািান্তর করমত হমব। 

• কর অবকাশ সহ িযাযয ও কযৌনিক অর্সায়ি সুনবধা নিনিত করমত হমব। 

• ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগামরর সকল উপাদাি ও প্রময়াজিীয় সুনবধা সহ আন্তজস ানতক শতস ানদ অিুযায়ী এর বযবস্থাপিা। 

•  আন্তজস ানতক পনরমবশ  ািদমণ্ডর সামর্ সঙ্গনত করমখ হাজারীবাগ অঞ্চলমক “সবুজ চা ড়া কারখািা অঞ্চল” নহমসমব বযবহার করা কযমত 

পামর। 

• ঈদ উপ আযহার স ময় যর্াযর্ পিনত অবলেি কমর হাইড ও নিি িয় করমত হমব। 

• চা ড়া প্রনিয়াজাতকারকমদর সহমযানগতা নিময় চা ড়া িময়র পনরকনল্পত বযবস্থা গমড় তুলমত হমব।  

•  এলডনিউনজ-এর সাটিস নিমকট্ অজস মি চা ড়া প্রনিয়াজাতকারকমদর অবশযই সাহাযয করমত হমব। 

• এলডনিউনজ-এর োড়পর কপমত কারখািাগুমলামক কানরগনর সহায়তা প্রদাি। 

• নসইটিনপ’র কাযসকর পনরচালিার পমর্ প্রযুনিগত, পনরচালিা ও অবকাঠাম াগত প্রনতবন্ধকতাস ূহ নচনিতকরণ। 

• পনরমশাধি অংশ ও ক প্ল্যাময়ন্স পনর াপক সহ নসইটিনপ’র একটি স্বাধীি কানরগনর  ূলযায়ি করমত হমব। 

• সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর নসইটিনপ’র কট্কসই পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষণ নিনিত করমত একটি কবসরকানর সংস্থামক নিযুিকরণ। 

• কারখািাগুমলা হমত বজস য নিষ্কাশমির পনর াণ নিয়ন্ত্রণ করা। 



• বরােপ্রাপ্তমদর প্রস্তানবত উৎপাদি সক্ষ তা  ূলযায়ি করা এবং প্রময়াজি সামপমক্ষ, ট্যািানরগুমলার উৎপাদি পনর াণ সীন তকরণ। 

• নসইটিনপ সিমকস  কারখািাগুমলার ধারণা বৃনি করমত সহায়তা করা।  

• নসইটিনপ’র পনর াপক ক মি চলমত কারখািাগুমলামত পনরচালিায় নিয়ন্ত্রণ প্রনতষ্ঠা করা।  

• কারখািাগুমলার কঠিি বজস য কর্মক উপকারী উপজাত পণয উৎপাদি করা। 

• প্রকল্প প্রনতমবদি জতনর করা এবং তা সম্ভাবয কবসরকানর উমদযািামদর নিকট্ উপস্থাপি।  

• সাভার ও অিযািয সম্ভাবয অঞ্চমল সকল ধরমণর সুনবধা নিনিতকরণ, কয ি বাংলামদশ অর্সনিনতক অঞ্চল কতৃস পক্ষ কতৃস ক অনধগৃহীত ও 

প্রনতনষ্ঠত জন  ও অঞ্চল। 

• সাভামর বরােপ্রাপ্তমদর কামে জন র সে ( ানলকািা) হস্তান্তর দ্রুত সিন্ন করমত সুনবধামভাগীমদর পরা শসিম   ন্ত্রণালয়স ূমহর  মধয 

আমলাচিা ও  ত নবনি য় সভার আময়াজি করা। 

• খাতটির জিয একটি পিনতগত/প্রানতষ্ঠানিক পযসমবক্ষণ ও  ূলযায়ি বযবস্থা প্রনতষ্ঠা করা।  

চা ড়া ও অচা ড়াজাত (অ-চা ড়া) উপখাতস ূমহরর নবমশষ চযামলিস ূহ 

চা ড়া ও চা ড়া বযতীত অিযািয (অ-চা ড়া) উপখামত িািানবধ চযামলি রময়মে কযগুমলার জিয অনতনরি হস্তমক্ষমপর প্রময়াজি। এসকল উপখামত 

ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত িাট্নত রময়মে। পনরমবশগত, সা ানজক ও নিরাপিা সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূমহর িাট্নতর কারমণ অমিক 

আন্তজস ানতক বানয়ং হাউজ বাংলামদশ হমত পণয িয় করা কর্মক নবরত র্ামক। এমক্ষমর যাচাই ও  াি নিয়ন্ত্রণ অতযাবশযক। যাচাইকরণ, প্রতযয়ি ও  াি 

নিয়ন্ত্রমণর কক্ষমর অপযসাপ্ত চচস া এবং আন্তজস ানতক যাচাইকরণ ও প্রতযয়ি বযবস্থার িাট্নত বাংলামদমশর জিয প্রধাি প্রনতবন্ধকতা। এর িমল নলড ট্াই  ও 

পণয বানতমলর  ুুঁ নক বৃনি পায়। প্রযুনি উন্নয়ি ও কারখািা সম্প্রসারমণর জিয অমর্সর সী াবিতাও উপখাতস ূমহ রময়মে। যা কু্ষদ্র ও  া ারী নশমল্পর জিয 

গুরুতর প্রনতবন্ধকতা সৃনষ্ট করমে। কযমহতু দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্র বমলর অভামব উপখাতস ূমহ উৎপাদিশীলতা হ্রাস পাওয়ার  ুুঁ নক রময়মে তাই কাযসকর 

 ািবসিদ এখামি গুরুত্বপূণস। পণয িকশা করার কামজ দক্ষ কলামকর িাট্নত রময়মে। কদমশ ক সরত কবনশরভাগ িকশাকারকরা নবমদনশ। এর িমল 

বাংলামদমশর অভযন্তমর  ূলয সংমযাজি কম  যায়। কদমশ বযবস্থাপিাগত দক্ষতা ও সক্ষ তাও সীন ত। িলত, এসব কামজর জিয নবমদনশমদর উপর 

অমিকাংমশ নিভস র করমত হয়। প্রনতনষ্ঠত প্রস্তুতকারক কারখািাগুমলামত ক সরত শ্রন কমদর  মধয িারীমদর অংশিহণ কবনশ। কারণ, িারীরা কোট্ 

কারখািার কচময় বড় কারখািাগুমলামত নিমজমদর কবনশ নিরাপদ  মি কমর। চা ড়া ও চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ সংনিষ্ট উপখাতগুমলার শ্র বমল 

িারীমদর অংশিহণ ক । কযমহতু স্থািীয় ককাি প্রনতষ্ঠাি িতুি প্রযুনি উৎপাদি কমর িা, তাই পমণযর িকশার জিয প্রময়াজিীয় প্রযুনি ও সিট্ওয়যার 

সহজলভয িয়।  এোড়াও, উৎপাদি প্রনিয়ার সকল স্তমর তর্য প্রযুনির সংমযাজি সবসনিন পযসাময়। এর িমল, হামতই উৎপাদি প্রনিয়া সিন্ন করমত 

হয় এবং দীিসসূনরতা সৃনষ্ট হয়। োুঁ চ, আিুষনঙ্গক নজনিশপর সহ অিযািয উপকরমণর জিয প্রস্তুতকারকমদর আ দানির নিভস র করমত হওয়ায় নলড ট্াই  

বৃনি পায়।  

অচা ড়াজাত পাদুকা উপখামতর উপর নবমশষ দৃনষ্ট প্রদাি 

সাম্প্রনতক বেরগুমলামত, অচা ড়াজাত পমণযর  াি ও উচ্চ প্রনতমযানগতাপূণস  ূমলযর কারমণ এর চানহদা চা ড়া খাতমক কেময় যামে। পনরবতস মির এই 

প্রবণতা নবশ্বজুমড়ই রময়মে। কারখািাগুমলার চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয উৎপাদি সক্ষ তার বতস  াি অবকাঠাম ার নবমবচিায়, বাংলামদশ সা ািয নকেু 

যন্ত্রপানত ও বযবহানরক জ্ঞাি সংমযাজি কমর সহমজই পনরবতস মির এই সুমযাগটি নিমত পামর। নবশ্ববযাপী চানহদার িতুি িতুি প্রবণতার সামর্ খাপ 



খাওয়ামত অচা ড়াজাত পাদুকা খামতর অনতনরি দৃনষ্ট ও িীনত ালা সহায়তা প্রময়াজি। ভনবষযৎ পনরকল্পিায় চা ড়াজাত পাদুকার সামর্ অচা ড়াজাত 

পদুকামকও সংযুি করমত হমব। 

চা ড়া ও অচা ড়াজাত পণয ও পাদুকা প্রতস্তুতকারককা কয সকল প্রনতবন্ধকতা ক াকামবলা করমে, কসগুমলার কময়কটি নিমন সংনক্ষপ্ত আকামর তুমল 

ধরা হল: 

ক প্ল্যাময়ন্স 

কারখািা ও উৎপাদি স্থমল পনরমবশগত, সা ানজক ও নিরাপিা সংিান্ত ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত আন্তজস ানতক  ািদমণ্ডর িাট্নতর কারমণ অমিক 

আন্তজস ানতক বানয়ং হাউজ বাংলামদশ হমত িয় করা কর্মক নবরত র্ামক। 

পরীক্ষা ও  াি নিয়ন্ত্রণ (মট্নস্টং অযান্ড ককায়ানলটি কিমোল) 

বাংলামদমশ পণয পরীক্ষা, সাটিস নিমকট্ প্রদাি ও  াি নিয়ন্ত্রণ চচস ার অভাব রময়মে। পাশাপানশ, আন্তজস ানতক পরীক্ষা ও সাটিস নিমকট্ প্রদামির ককাি 

ক সসূনচও কিই। এসব কারমণ নলড ট্াই  বৃনি পায়। 

অর্সায়ি 

কু্ষদ্র ও  া ারী নশমল্পর কক্ষমর প্রযুনিগত উন্নয়ি ও কারখািা সম্প্রসারমণর জিয অর্সায়ি সুনবধা অতযন্ত সীন ত। 

 ািবসিদ 

নিমনর কক্ষরগুমলামত দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্র বমলর অভাব রময়মে - 

• পণয িকশা: পণয িকশার কক্ষমর দক্ষ জিবমলর অভাব রময়মে। কদমশ বতস  ামি ক সরত কবনশরভাগ িকশাকারকরাই নবমদনশ। এর িমল, 

বাংলামদমশর অভযন্তমর  ূলয সংমযাজি ক  হয়। 

• বযবস্থাপিাগত দক্ষতা: কদমশ বযবস্থাপিাগত দক্ষতা ও সক্ষ তাও সীন ত। িলত, এসব কামজর জিয নবমদনশমদর উপর অমিকাংমশ নিভস র করমত 

হয়। 

• শ্র শনিমত িারীর অংশিহমণর হার ক : প্রনতনষ্ঠত প্রস্তুতকারক কারখািাগুমলামত ক সরত শ্রন কমদর  মধয িারীমদর অংশিহণ কবনশ। কারণ, 

িারীরা কোট্ কারখািার কচময় বড় কারখািাগুমলামত নিমজমদর কবনশ নিরাপদ  মি কমর। ক সমক্ষমর যাতায়ামতর জিয পনরবহণ বযবস্থা, নশশু 

পনরচযসা ককন্দ্র সহ ইতযানদ আিুষনঙ্গক পনরকাঠাম ার িাট্নতর কারমণ িারীরা ক স ুখী হি িা। 

প্রযুনি 

কযমহতু স্থািীয় ককাি প্রনতষ্ঠাি িতুি প্রযুনি উৎপাদি কমর িা, তাই পমণযর িকশার জিয প্রময়াজিীয় প্রযুনি ও সিট্ওয়যার সহজলভয িয়। এোড়াও, 

উৎপাদি প্রনিয়ার সকল স্তমর তর্য প্রযুনির সংমযাজি সবসনিন পযসাময়। এর িমল, হামতই উৎপাদি প্রনিয়া সিন্ন করমত হয় এবং দীিসসূনরতা সৃনষ্ট 

হয়। 

উৎপাদমির অিযািয উপকরণ 

োুঁ চ, আিুষনঙ্গক নজনিশপর সহ অিযািয উপকরমণর জিয প্রস্তুতকারকমদর আ দানির নিভস র করমত হওয়ায় নলড ট্াই  বৃনি পায়। 

 

চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উপখামতর জিয প্রময়াজিীয় পদমক্ষপ: 

• চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামতর বতস  াি পনরনস্থনত ও ভনবষযৎ সম্ভাবিা  ূলযায়ি করমত একটি নবস্তানরত অিুসন্ধাি 

পনরচালিা করমত হমব। 



• চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পাদুকা প্রস্তুতকারকমদর ক ৌনলক ক প্ল্যাময়ন্স উন্নত করুি। 

▪ আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূহ ক মি চলায় কারখািাগুমলামক সহায়তা করমত বযবসায়ী সংগঠিগুমলার প্রানতষ্ঠানিক সক্ষ তা বৃনি 

করুি। 

▪ ক প্ল্যাময়মন্সর সুনবধা এবং ক প্ল্যাময়ন্স অিুপনস্থনতর  ুুঁ নক ও ক্ষনত সিমকস  কারখািাগুমলামক অবনহত করমত জাতীয় পযসাময় 

একটি সমচতিতা বৃনি ক সসূচী পনরচালিা করুি।  

▪ প্রনতটি ক প্ল্যাময়মন্সর সামর্ জনড়ত প্রমণাদিা ও শানস্ত ূলক বযবস্থা উমেখ কমর একটি ক প্ল্যাময়ন্স পারিরম ন্স  যাট্রিক্স 

(কাযসকানরতা পনর াপক) জতনর করুি। 

▪ সা ানজক, পনরমবশগত, রাসায়নিক, নিরাপিা, কপশাগত এবং স্বাস্থয সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর একটি জাতীয় নিমদস নশকা ও সিদ 

প্রদাি ক সসূচী জতনর করুি। 

• খাতটির স্থানয়ত্ব নিনিত করমত  

▪ কাযসকর বজস য বযবস্থাপিা ও জ্বালানি দক্ষতা প্রযুনির কক্ষমর প্রস্তুতকারকমদর সহায়তা করুি। 

• চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামতর দক্ষতা, প্রযুনি ও উৎপাদিশীলতা উন্নত করমত একটি কানরগনর ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করুি 

যা নিমনাি কাযসাবলী সিাদি করমব: 

▪ ককাি খযাতিা া আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠািমক সিৃি কমর বাংলামদমশ উতপানদত পমণযর কভৌত ও রাসায়নিক  াি পরীক্ষা করার 

নবমশষ বযবস্থা জতনর করুি। 

▪ খযাতিা া আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠামির সহায়তায় প্রনশক্ষমণর  াধযম  খাতটির জিয এক দল প্রনশক্ষক জতনর করুি। 

▪ কাযসকর প্রনশক্ষণ প্রদাি বযবস্থামক প্রানতষ্ঠানিক রূপ নদমত কবসরকানর খামতর জিয কাযসকর প্রনশক্ষণ প্রদাি বযবস্থা প্রনতষ্ঠা করুি। 

▪ ককাি খযাতিা া আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠামির সহায়তায় শ্র বমলর জিয একটি পরীক্ষা-নভনিক সিদ প্রদাি ক সসূচী িহণ করুি। 

▪ কারখািা পযসাময় প্রনতমযানগতার সক্ষ তা বৃনি করমত প্রস্তুতকরণ প্রনিয়ায় উৎপাদিশীলতা বৃনির ককৌশল প্রময়াগ করুি। 

▪ অচা ড়াজাত পাদুকা উৎপাদি কাযসিম  দক্ষতার প্রময়াজি কন ময় আিার (অর্সাৎ, উৎপাদি প্রনিয়ায় স্বয়ংনিয় বযবস্থা চালু 

করা/দক্ষতার প্রময়াজিীয়তা কন ময় আিা) কক্ষর খুুঁমজ কবর করা 

• িযাশি ও িকশা করার সক্ষ তা উন্নত করুি এবং কদমশর পাদুকা উপখামতর প্রবৃনিমত সহায়তা করুি। 

▪ একটি পাদুকা িকশা, উন্নয়ি ও িযাশি ককন্দ্র (িুট্অয়যার নডজাইি, কডমভলপম ন্ট এন্ড িযাশি কসন্টা) প্রনতষ্ঠা করুি। 

▪ আন্তজস ানতক প্রনশক্ষণ ও নবনি য় ক সসূচীর (এক্সমচি কপ্রািা )  াধযম  িকশা ককমন্দ্রর জিয  ািব সিদ জতনর করুি। 

▪ কদশীয় িকশাকারকমদর সামর্ কাজ করার জিয প্রনতনষ্ঠত িকশাকারকমদর বাংলামদমশ নিময় আসা। ক ৌসুন  নভনিমত তামদর 

আিা কযমত পামর। 

▪ বাজার গমবষণার জিয একটি করিামরন্স লাইমব্র্নর (সুনিনদস ষ্ট বইপর স ৃি পাঠাগার) প্রনতষ্ঠা করুি। 

▪ খাতটির সম্ভাবিা প্রকাশ করমত এবং খাতটিমত সৃনষ্টশীল কলাকমদর আকষসণ করমত ক লা, প্রদশসিী ও প্রনতমযানগতার আময়াজি 

করুি। 

• কাুঁ চা াল ও উপকরমণর আ দানি বযয় হ্রাস করমত  



▪ রপ্তানিকারকমদর কতৃস ক প্রদি বযবহামরর কিাষণা (ইউটিলাইমজশি কডকলামরশি) পযসামলাচিা করমত বযবসায়ী 

সংগঠিগুমলামক অিুম াদি প্রদাি করুি। 

▪ উপকরণ (যন্ত্রপানত) প্রস্তুতকারী নশমল্প নবনিময়াগ উৎসানহত করুি যামত এই নশল্প বাংলামদমশর প্রস্তুতকারকমদর চানহদা 

ক ট্ামত পামর এবং কদমশর বাইমরও রপ্তানি করমত পামর। 

• অর্সায়ি সুনবধা বৃনি করুি  

▪ ক প্ল্যাময়ন্স ক মি চলমে বা ক মি চলমত উমদযাগ িহণ কমরমে এ ি কারখািাস ূমহর জিয রাজস্ব ও কর প্রমণাদিার বযবস্থা 

করুি। 

• সা ানজক, নিরাপিা এবং পনরমবশগত ক প্ল্যাময়ন্স উন্নত করুি। 

▪ অনি নিরাপিা ও অিযািয ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত করমত জতনর কপাশাক খামতর  ত কমর আ দানি শুল্ক নিধসারণ করুি। 

• বানণজয ও নবনিময়ামগর জিয িীনত ালা কাঠাম া উন্নত করুি। 

▪ পনরকল্পিা  ুুঁ নক হ্রাস করুি এবং অনিিয়তা দূর করুি। 

• নিবসানচত নবমদনশ বাজামর নশল্প ও কদমশর ভাব ূনতস  বৃনি করুি। 

▪ চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পণয রপ্তানির গুরুত্বপূণস ও সম্ভাবয কদশগুমলামত অিুষ্ঠাি ও ক লা আময়াজি করমত রপ্তানি উন্নয়ি 

বুযমরার সক্ষ তা বৃনি করা। 

▪ চা ড়া খামতর জিয একটি নবমশষ সনচর সা নয়কী প্রকাশ করা। 

▪ নিবসানচত বাজারগুমলামত যারা  তা ত জতনর কমর র্ামকি তামদরমক বাংলামদমশ সির করমত এবং বাংলামদমশর সক্ষ তা 

সিমকস  কলখার আহ্বাি জািামিা। 

▪ রপ্তানি বহু ুখীকরমণর লমক্ষয স্বাভানবক পণয-উদ্ভাবি প্রনিয়ামক তরানিত করমত প্রধাি প্রধাি আন্তজস ানতক সা নয়কীমত 

নবজ্ঞাপি নদমত প্রস্তুতকারকমদর করা।    

• কিতৃত্বস্থািীয় আ দানিকারক ও ব্র্ান্ডগুমলার সামর্ কযাগামযাগ স্থাপমি কারখািাগুমলামক সহায়তা করুি। 

▪ কারখািাগুমলার পণয প্রদশসিীর জিয একটি  ঞ্চ জতনর করা। 

• অিযািয কদশ হমত নবমদনশ নবনিময়াগ আকষসণ করুি। 

▪ সম্ভাবয নবনিময়াগকারীমদর কামে কপৌুঁোমত বাজার সিমকস  নবজ্ঞ এ ি নবমশষজ্ঞমদর নিময়াগ করুি  

• বাংলামদমশ অচা ড়াজাত খামত পণয বহু ুখীকরমণর সম্ভাবিা  ূলযায়ি করুি। 

▪ িতুি পণয নিময় গমবষণা করমত নশমল্পর সক্ষ তা বৃনি করুি। 

• গমড় অনধকতর  ূলয নবনশষ্ট উন্নত  ামির পণয উৎপাদি করমত কু্ষদ্র কারুনশল্প জাতীয় উমদযাগগুমলামক উপমযাগী কমর তুলমত। 

▪ কারুনশল্প জাতীয় উমদযাগগুমলা সেমন্ধ ধারণা কপমত এবং বাংলামদমশ চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত উপখাতস ূমহর জিয 

নশল্পটিমক নকভামব কামজ লাগামিা যায় তা নচনিত করমত একটি গমবষণা পনরচালিা করুি। 

• এসপানিলস পাদুকা উৎপাদি পনর াণ বৃনি করুি। এর  াি উন্নয়ি এবং বাজার বহু ুখীকরণ করুি। 



▪ এই পণযটি রপ্তানির জিয আন্তজস ানতক বাজার নচনিত করমত এবং কারখািাগুমলামক এই পণযটি রপ্তানি করার উপমযাগী কমর 

গমড় তুলমত পণযটি ও এর বাজার সিমকস  অনভজ্ঞ এ ি একজি/একটি বাজার প্রনতনিনধ/সংস্থা ( ামকস ট্ এমজন্ট) নিময়াগ 

করুি। 

• অচা ড়াজাত পাদুকা পমণযর িকশা সক্ষ তা বৃনি করুি।  

▪ একটি িকশা, পণয উন্নয়ি ও প্রনশক্ষণ ককন্দ্র নি সাণ করুি। 

• বতস  াি ও িতুি িতুি  াধযম  অচা ড়াজাত পাদুকা প্রস্তুতকারকমদর জিয বাজার প্রমবশ সুনবধা বৃনি করুি।  

▪ সরাসনর ও নডনজট্াল বাজারজাতকরমণর জিয আন্তজস ানতক পরা শসক নিময়াগ করুি। 

• বানণজয  ন্ত্রণালময়র অধীমি রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরামত গঠিত ককমন্দ্র রূপমরখার ক সপনরকল্পিার একটি পিনতগত পযসমবক্ষণ ও  ূলযায়ি বযবস্থা 

প্রনতষ্ঠা করা।  

 

ভূন কা 

বাংলামদশ দ্রুত বধসিশীল অর্সিীনতর কদশগুমলার একটি। কদশটির নজনডনপ প্রবৃনি অভাবিীয় এবং নস্থনতশীল। গত এক দশক ধমর কদশটির গড় প্রবৃনির 

হার ৬.৪ শতাংশ। সম্প্রনত কদশটির নজনডনপ প্রবৃনির হার ৭ শতাংশ োনড়ময়মে। অর্সনিনতক প্রবৃনির একটি গুরুত্বপূণস অংশ নহমসমব রপ্তানি খাত প্রবৃনি ও 

ক সসংস্থামি উমেখমযাগয অবদাি রাখমে। তমব, রপ্তানির প্রধাি একটি অংশ জুমড়ই রময়মে জতনর কপাশাক খাত। ক াট্ রপ্তানি আময় জতনর কপাশাক 

খামতর অবদাি ৮২ শতাংমশরও কবনশ। ক াট্ রপ্তানিমত এই খামতর অবদাি ৮২ শতাংমশরও কবনশ। কযমকামিা অর্সিীনতর প্রবৃনির জিয শুধু ার জতনর 

কপাশাক খামতর উপর নিভস রশীল র্াকা অতযন্ত  ুুঁ নকপূণস। বনহরাগত অনভিাত ও জবনশ্বক অর্সনিনতক অনস্থরতা সংনিষ্ট  ুুঁ নক রপ্তানি নিভস র 

অর্সিীনতগুমলামত কবনশ র্ামক। রপ্তানি পনরসর এবং বাজার বহু ুখীকরমণর  াধযম  এই দুবসলতা কাটিময় ওঠা যায়। বাংলামদশ সরকার রপ্তানি 

বহু ুখীকরমণর প্রময়াজিীয়তামক বাংলামদশ সরকার স্বীকৃনত নদময়মে এবং ৬ষ্ঠ ও ৭  পঞ্চ বানষসকী পনরকল্পিায় রপ্তানি বহু ুখীকরমণর উপর গুরুত্বামরাপ 

কমরমে। 

জতনর কপাশাক খামতর তুলিায় আয়তি ও রপ্তানি আময় কোট্ হওয়া সমেও অিযািয খাতগুমলার  মধয চা ড়া খাত বহু ুখীকরমণর জিয একটি বড় 

সুমযাগ হমত পামর। নশল্প উৎপাদি এবং কদমশর নজনডনপমত খাতটির অবদাি যর্ািম  ২ শতাংশ এবং ০.৬ শতাংশ। খাতটি কদমশর নিতীয় বৃহি  

রপ্তানি নশল্প কযখামি প্রতযক্ষ ক সসংস্থামি ৫৫৮,০০০ কলাক নিময়ানজত রময়মে। চা ড়াজাত পণয বযবহামর শত বেমরর পুরমিা ধারার পাশাপানশ পুমরা 

নবমশ্বর ক াট্ গবানদ পশুর ১.৩-১.৮ শতাংমশর বাস বাংলামদমশ। তবুও, জবনশ্বক চা ড়া বানণমজয কদশটির নহসযা  ার ০.৫ শতাংশ। একারমণ, বাংলামদমশ 

চা ড়া খামতর প্রবৃনি িট্ামিার অমিক বড় সুমযাগ রময়মে। 

২০২৫ সামলর  মধয চা ড়া রপ্তানিমত নবমশ্বর প্রর্  ১০ টি কদমশর  মধয জায়গা কমর কিওয়া এবং ২০২১ সামলর  মধয ৫০০ ককাটি  ানকস ি ডলামরর 

রপ্তানি লক্ষ ারার লক্ষয অজস মির উমেমশ বাংলামদমশর চা ড়া খামতর গনত বৃনি করমত ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটিমত চা ড়া খামতর রপ্তানি বৃনির 

জিয ক স ককৌশল তুমল ধরা হময়মে।  

অনতমত  ািসিন্ন চা ড়ার আন্তজস ানতক বাজামর উন্নত কদশগুমলার প্রাধািয নেল। ১৯৭০ সাল কর্মক চা ড়া ও চা ড়াজাত পমণযর বাজার নশমল্পান্নত 

কদশগুমলা হমত িম ই উন্নয়িশীল কদশগুমলামত স্থািান্তর হমত শুরু কমরমে। চীি এই সুমযাগটি িহণ কমর এবং চা ড়া ও চা ড়াজাত পমণযর বৃহি  



প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারমক পনরণত হয়। সম্প্রনত, চীমি উমেখমযাগয পনর াণ অর্সনিনতক উন্নয়ি িমট্মে যার িমল কদশটিমত  জুনর কাঠাম া ও 

উৎপাদি বযয় কবমড় কগমে। নবনভন্ন কারমণই চীি িতুি িতুি কদমশ এখি এর নবনিময়াগ নিময় কযমত চায়। নভময়তিা  চীি কর্মক এই সুমযাগটি পুমরাদম  

কামজ লানগময়মে এবং চা ড়াজাত পণয উৎপাদমি লক্ষণীয় উন্ননত সাধি কমরমে। ২০০১ কর্মক ২০১৭ সামলর বযাবধামি চা ড়া খাত কর্মক কদশটির 

রপ্তানি আয় ১৫৫ ককাটি  ানকস ি ডলার কর্মক কবমড় দাুঁ নড়ময়মে ১৭০০ ককাটি  ানকস ি ডলার। চীি এবং অিযািয বড় প্রস্তুতকারক কদশগুমলা তামদর 

উৎপাদমির একটি বড় অংশ ইনত মধয নভময়তিা , ককমোনডয়া সহ অিযািয কদমশ স্থািান্তর কমর কিমলমে। এসব কদশ এখি তামদর কারখািাগুমলামক 

িতুি িতুি উপযুি কভৌমগানলক অঞ্চমল নিময় যাওয়ার সম্ভাবিা খুুঁজমে, কযখামি রময়মে অর্সনিনতক নস্থনতশীলতা, উদার এিনডআই কাঠাম া, ক  

বযময় বযবসা করার সুমযাগ এবং সরকামরর িীনত ালার নিিয়তা। 

কযৌর্ উমদযাগ প্রনতষ্ঠার  াধযম  এসব কদমশর এই নবনিময়াগমক বাংলামদমশ নিময় আসার জিয এখিই উপযুি স য়। এসব নবমদনশ নবনিময়াগকারীমদর 

জিয চা ড়া খাতমক একটি নবকল্প নহমসমব নবমবচিা করা কযমত পামর। বাংলামদমশ বেমর ২৮.৮ লাখ বগসিুট্ চা ড়া উৎপাদি হয়। এটি বাংলামদমশর 

জিয একটি বড় সুনবধা। উৎকৃষ্ট চা ড়া পৃষ্ঠ (মিি পযাট্ািস), অনভন্ন তন্তু কাঠাম া ও ি িীয়তার সহ সরবররামহর প্রাচুযসতার কারমণ বাংলামদমশর 

চা ড়ামক অিযত  উৎকৃষ্ট চা ড়া নহমসমব নবমবচিা করা হয়। ইনপমজডগুমলার কলযামণ শীষস ব্র্ান্ড, খুচরা নবমিতা এবং কবশ নকেু কবসরকানর 

প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠামির সামর্ও বাংলামদমশর সিকস  রময়মে। বাংলামদশ এবং অিযািয প্রনতমবশী কদশগুমলামত উদীয় াি  ধযনবি কশ্রণীর, 

কযাগামযামগর উন্নত অবকাঠাম া এবং শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি সুনবধার কলযামণ ইউমরাপীয় ইউনিয়ি ও অিযািয বাজামর শি উপনস্থনতর সুমযাগ নিময় 

বাংলামদশ নিমজর সম্ভাবিা য় উদার এিনডআই িীনত ালা কামজ লানগময় চা ড়াজাত পণয উৎপাদমি পরবতী প্রধাি কদশ নহমসমব আনবভূস ত হমত 

পামর। এিনডআই ও কযৌর্ উমদযামগর জিয কবজা একটি অনতনরি সুমযাগ জতনর কমর নদমে। কবজা প্রস্তানবত লাভজিক সুনবধার কারমণ বাংলামদমশ 

নবনিময়াগমক আকনষসত হমব এিং একই সামর্ বাংলামদশ কর্মক উৎপাদি ও িয় করামকও উৎসাহ প্রদাি করমব।  

সাম্প্রনেক বছরগুতিাতে ববনিক বাজাতর চামড়াজাে পণে আমদানি ধীতর ধীতর বৃনি ফপতয়তছ। ২০১২ সামল নবশ্বজুমড় নবনভন্ন ধরমণর 

চা ড়াজাত পণয আ দানিমট্ নকেুট্া হ্রাস পাওয়া বযতীত, প্রধাি প্রধাি আ দানিকারক কদশগুমলামত এসকল পমণযর আ দানিমত ধারাবানহক বৃনি লক্ষয 

করা কগমে। এর অর্স হমে, এসব কদমশর কভািারা সস্তা  ূমলয এসকল পণয িয় করমত আ দানির উপর ি শ নিভস রশীল হময় পড়মে। নিকট্ 

ভনবষযমত এই প্রবণতা উমেখমযাগয হামর হ্রাস কপমত পামর এ ি ভাবার ককাি কারণ কিই। 

নবি বাজাতর চামড়াজাে পণে আমদানিতে ইউতরাপীয় ইউনিয়ি এবং মানকয ি যুক্তরাতের প্রাধািে নবদেমাি। পাদুকা ও চা ড়াজাত পমণযর 

জবনশ্বক আ দানির ৭৫ শতাংমশরও কবনশ কমর র্ামক এই দুইটি কদশ। এর বাইমর নবকাশ াি আরও বাজার র্াকমলও, এই দুটি কদমশর কভািামদর িয় 

ক্ষ তার কারমণ এসকল পমণযর বাজামর কদশ দুটির প্রাধািয হ্রাস পামব িা। সুতরাং, এই দুটি কদমশর উপর গুরুত্ব আমরাপ অবযাহত রাখমত হমব। 

ববনিক রপ্তানি বাজাতর প্রনেতযানগোশ্ীি ফদশ্গুতিাতক যনদ নবতবচিা করা হয় োহতি ফদখা যায় এনশ্য়ার অিেেম শ্নক্তশ্ািীতদর মতধে 

একটি নিতয়েিাম এবং ইউতরাতপ পাদুকা রপ্তানিতে পেুয গাি একটি শ্ক্ত প্রনেতযাগী। পাদুকা রপ্তানিমত শীষস দশ কদমশর তানলকায় পতুস গাল িা 

র্াকমলও, সাম্প্রনতককামল কদশটির পাদুকা খাত শনিশালী হময় উঠমে। এর কপেমি কবশ নকেু কারণ কাজ করমে। প্রর্ ত, অিালাইি বাজারজাতকরণ 

এবং অিযািয উদ্ভাবমির কারমণ জবনশ্বক খুচরা বাজার লক্ষণীয় পনরবতস মির  ধয নদময় যামে। নিতীয়ত, অডস ামরর পনর াণ হ্রাস পামে, গড় অবস্থািকাল/ 

পণয অডস ার কর্মক পণয সরবরামহর  ধযবতী স য় (ট্ািস এরাউন্ড ট্াই ) কম  যামে, এবং িকশাকারমকরা িি িি িতুি  মডল ও িকশা জতনর করমে। 

এসব কারমণ সরবরাহকারীমক পনরবতস মির সামর্ দ্রুত খাপ খাইময় কিওয়ার সক্ষ তা বৃনি করমত হমব এবং তৎপর র্াকমত হমব। নবনভন্ন ধরমণর উদ্ভাবিী 

প্রযুনি এবং বযবহার ককৌশল রপ্ত করার  াধযম  পতুস গাল নবকাশ াি বাজামর নিমজর জায়গা কমর নিময়মে। নবমশষ কমর পুিরায় অডস ার করার কক্ষমর। 



একারমণ বাংলামদমশর পাদুকা প্রস্তুতকারকমদর জিয পতুস গাল প্রতযক্ষ প্রনতমযাগী নহমসমব হানজর হময়মে। তমব, নডনজট্াল বাজারজাতকরণ এবং 

উদ্ভাবিী প্রযুনি বযবহামরর এই ককৌশল বাংলামদমশর পাদুকা প্রস্তুতকারকরাও অিুকরণ করমত পামর। 

নবশ্ব বাজামর চা ড়াজাত পাদুকা রপ্তানিকারক কদশগুমলার প্রর্ নদমক রময়মে চীি ও হংকং। পাদুকা উৎপাদি ও রপ্তানিমত এরপমরই রময়মে 

নভময়তিা , ইতানল, ইমন্দামিনশয়া, ভারত এবং তুরমির অবস্থাি। শীষস দশ রপ্তানিকারক কদমশর তানলকায় রময়মে জা সানি, কবলনজয়া , এবং 

কিদারলযান্ড। কযমহতু, এই কদশগুমলার উৎপাদি নভনি কিই, কদশগুমলা সাধারণত পুিঃরপ্তানি কমর র্ামক। 

নবশ্ব বাজামর চা ড়াজাত পাদুকা রপ্তানির নহমসমব চীি ও হংকং-এর পমরই বড় উৎপাদিকারী ও রপ্তানিকারক নহমসমব রময়মে নভময়তিা , ইট্ানল, 

ভারত, ও তুরি। অিযনদমক, শীষস দশ রপ্তানিকারক কদমশর তানলকায় রময়মে জা সানি, কবলনজয়া , এবং কিদারলযান্ড। কযমহতু, এই কদশগুমলার 

উৎপাদি কাযসি  কিই তাই এই কদশগুমলা সাধারণত নিমজরা প্রর্ম  আ দানি কমর তা আবার রপ্তানি কমর র্ামক। জবনশ্বক বাজামরর প্রবণতা সিমকস  

বাংলমদমশর অবগত র্াকা উনচত এবং উদীয় াি চা ড়া খামতর জিয পনরকল্পিা ঠিক করমত গমবষণা ও পযসমবক্ষণ করা উনচত। 

ইনত মধযই বাংলামদশ কঠিি প্রনতমযানগতায় অবতীণস হময়মে। স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উন্নয়িশীল কদমশ উিরণ িট্মল প্রনতমযানগতা আরও 

কঠিি হময় দাুঁ ড়ামব। রপ্তানি বহু ুখীকরণ ও লক্ষয ারা অজস মির জিয জতনর কপাশাক খামতর স ান্তরামলই নবকাশ িট্ামত চা ড়া খামতর পুমরা কাঠাম া 

কঢমল সাুঁ জামত হমব। এর জিয বাংলামদমশর প্রময়াজি বযাপক আকামরর সরকানর হস্তমক্ষপ। এমক্ষমর অমিক চযামলি রময়মে। তমব ক সপনরকল্পিার 

রূপমরখাটিমত খাতটির প্রবৃনির জিয আবশযক পদমক্ষপগুমলা সুপানরশ করা হময়মে। 

চা ড়া খামতর রপ্তানি উন্নয়মির জিয নিমনাি রূপকল্প ও অনভলক্ষয সহ একটি রূপমরখা ও ক সপনরকল্পিা জতনর করা হময়মে: 

চামড়া খাতের কমযপনরকল্পিার রূপতরখার রূপকল্প 

নবনভন্ন ধরমণর সক্ষ তার একীভূতকরণ ও বৃনি করা এবং সবসাধুনিক প্রযুনি, দক্ষ  ািব সিদ এবং নিরাপদ পনরমবশ বযবস্থাপিা চচস ায় নবনিময়ামগর 

 াধযম  ২০২৫ সামলর  মধয চা ড়া, চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা রপ্তানিমত শীষস ১০ কদমশর তানলকায় বাংলামদশমক যাওয়া। 

অনিিেে 

বতস  াি জবনশ্বক বাজামর বাংলামদমশর চা ড়া নশল্পমক প্রনতমযাগীশীল ও ক প্ল্যাময়ন্স সম্মত (ক প্ল্যাময়ন্ট) রাখমত কাযসকর পনরমবশ সৃনষ্ট করমত কবশ 

নকেু ককৌশলগত হস্তমক্ষমপর প্রময়াজি রময়মে। কযৌর্ উমদযাগ ও কানরগনর সহমযানগতার আকামর অভযন্তরীণ ও জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ আকষসমণর 

 াধযম  প্রধাি প্রধাি জবনশ্বক কভলু কচইমির অংশীজিমদর সামর্ সংমযাগ স্থাপি ও সহমযানগতাপূণস সিকস  জতনর করা। পনরমবশগতভামব কট্কসই ও 

রপ্তানি সংিান্ত ক প্ল্যাময়ন্স সম্মত উপাময় উৎপাদিশীলতা বৃনির  াধযম  কদশীয় কাুঁ চা ামল  ূলয সংমযাজি সমবসাচ্চ করা। আন্তজস ানতক ব্র্ান্ড ও খুচরা 

নবমিতামদর ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত  ািদণ্ডগুমলা পূরণ করমত বাংলামদশ স্টযান্ডাডস স অযান্ড কট্নস্টং ইন্সটিটিউশি (নবএসটিআই), বাংলামদশ 

অযানিনডমট্শি কবাডস  (নবএনব) এবং কবসরকানর খাত নবষয়ক সাটিস নিমকট্ প্রদািকারী অিযািয সংস্থামক শনিশালী করা এবং পুরুষ ও িারী উভময়র জিয 

 ানজস ত ক স সৃনষ্ট করমত সাহাযয করা। দ্রুত প্রবৃনিমক ত্বরানিত করমত জতনর কপাশাক খামতর স াি (িতুি কমর নকেু যুি িা হময় র্াকমল) সুনবধা ও 

প্রমণাদিা নিনিত করা যামত স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উিরমণর শুরু কর্মকই খাতটির প্রনতমযানগতার সক্ষ তা বৃনি পায়।  

রূপমরখার উমেশযস ূহ 



রূপমরখাটির উমেশযস ূমহর  মধয রময়মে হাইড ও নিি িয় কর্মক শুরু কমর চা ড়াজাত পণয উৎপাদি ও চূড়ান্ত কভািার কামে পণয কপৌুঁমে কদওয়া 

পযসন্ত প্রমতযকটি প্রনিয়ার জিয প্রময়াজিীয় হস্তমক্ষপস ূহ। চা ড়া খামত দক্ষতা, প্রযুনি ও উৎপাদিশীলতার পাশাপানশ সা ানজক, পনরমবশগত ও 

নিরাপিা সংিান্তও ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত করা অতযাবশযক। শ্রন ক ও বযবস্থাপিা সংনিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ি ও উন্নত অবকাঠাম ার উপর কজার 

আমরাপ কমর নশল্পায়তি ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  মধয কযাগামযাগ বৃনি করমত খাতটির ধারাবানহক অর্সায়ি দরকার। গমবষণা ও উন্নয়মির  াধযম  

জবজ্ঞানিক অিগনত আিমত খাতটিমত নবনিময়াগ দরকার। এোড়াও, আরও কযসব নবষয় নিনিত করমত হমব কসগুমলার  মধয রময়মে িযাশি ও িকশা 

সক্ষ তা উন্নত করা, নবশ্ব  ামির কাুঁ চা াল আ দানিমত জটিলতা হ্রাস করা, আ দানিকৃত উপাদাি ও উপকরণ বযয় হ্রাস করা এবং উন্নত পিাৎবতী 

সংমযাগ জতনর করা। নবদয াি ও িতুি িতুি অঞ্চমল পাদুকা, চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পণয প্রস্তুতকারকমদর জিয বাজার প্রমবশ সুনবধা বৃনি করমত 

স নিত উমদযাগ দরকার। প্রনসি বাজারগুমলামত কদশ ও নশমল্পর ভাব ূনতস  প্রনতষ্ঠা করমত সরকামরর উনচত কারখািাগুমলামক সহায়তা প্রদাি করা। 

পাশাপানশ, কিতৃত্বস্থািীয় আ দানিকারক ও ব্র্ান্ডগুমলার সামর্ কযাগামযাগ প্রনতষ্ঠা করমত এবং নবনভন্ন অংশীজমির  মধয ন র্নিয়া ও আন্তঃসংমযাগ 

বৃনিমতও কারখািাগুমলামক সরকামরর সহায়তা প্রদাি করা দরকার। বাংলামদমশ পণয বহু ুখীকরমণর সম্ভাবিা  ূলযায়ি করার প্রময়াজিীয়তা রময়মে। 

উচ্চতর গড়  ূলয নবনশষ্ট  ািসিন্ন পণয উৎপাদমির জিয কারুনশল্প কু্ষদ্র উমদযাগগুমলামক উপমযাগী কমর গমড় তুলমত হমব।  

এই রপ্তানি রূপমরখাটিমত চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ (নিনিশড চা ড়া), পাদুকা (চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত), এবং অিযািয চা ড়াজাত পণয উপখামত 

নবদয াি বাধাস ূহ ক াকামবলা করার লমক্ষয ক স ককৌশল ও হস্তমক্ষপ সহ সুনিনদস ষ্ট ক স পনরকল্পিা, সম্ভাবয দানয়ত্ব বণ্টি ও ক স পনরকল্পিা বাস্তবায়মির 

স য়সী া তুমল ধরা হময়মে। আগা ী পাুঁ চ বেমর এই খামত কযসব নবনভন্ন প্রকল্প, িীনত ালা উমদযাগ, নবনিময়াগ, ইতযানদ বাস্তবায়ি করমত হমব কসসমবর 

জিয এই রূপমরখাটি একটি নিমদস নশকা নহমসমব কাজ করমব। ২০২৫ সামলর  মধয রূপমরখাটির লক্ষয ারা অজস মির লক্ষয নিধসারণ করা হময়মে। ২০২৫ 

সামলই বাংলামদশ উন্নয়িশীল কদশ নহমসমব যারা শুরু করমব। এর িমল, প্রধাি রপ্তানি বাজারগুমলামত কদশটির শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি সুনবধা বানতল 

হমব এবং কদশটি অমিক িতুি চযামলমির সমু্মখীি হমব। 

সুনিনদস ষ্টভামব, চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখামত কয সকল নবষময় হস্তমক্ষপ প্রময়াজি কসগুমলা হমে পশু জবাই ও হাইড ও নিি সংিহ, সংিহ 

পিনত সংিান্ত ক প্ল্যাময়ন্স (শহরাঞ্চমলর জিয কসাইখািা এবং িা াঞ্চমল কয সব জায়গায় পশু জবাই করা হয় কস সব জায়গায় সমচতিতা বৃনি করা), 

কাযসকর উপাময় সংিহ (সংিহ ও সংরক্ষমণর উপর প্রনশক্ষণ, কাুঁ চা ামলর সরবরাহ ও প্রাপযতা, কয ি চা ড়া সংিহ ও সংরক্ষমণর জিয সস্তা  ূমলয 

লবণ সরবরাহ),  ধযবতী সংিহ স্থল উন্নতকরণ (সংরক্ষমণর সক্ষ তা ও  াি, বযবসায়ীমদর প্রনশক্ষণ ও সমচতিতা, সী ািা নদময় অনবধভামব চা ড়া 

পাচার করামধ প্রনতমযানগতা ূলক ও কযৌনিক  ূলয নিধসারমণ উৎসাহ প্রদাি), ট্যািানরমত সংিহ ককন্দ্র উন্নত করা, ট্যািানরমত ক প্ল্যাময়ন্স সম্মত উপাময় 

সংরক্ষণ, ক প্ল্যাময়ন্স সম্মত প্রনিয়াজাতকরণ (তরল বজস য কশাধিাগার, রাসায়নিক দ্রমবযর কযৌনিক ও পনরমবশবান্ধব বযবহার এবং কারখািা ও শ্রন মকর 

কপশাগত ও কাঠাম াগত নিরাপিা), এবং আন্তজস ানতক  ািদণ্ড সাটিস নিমকট্ অজস ি। 

চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উপখামতর জিয রূপমরখাটিমত কয সকল নবষময়র উপর কজারামরাপ করা হময়মে কসগুমলা হমে  ািসিন্ন 

হাইড ও নিি সংিমহর গুরুত্ব, আ দানির  াধযম  িয় করার পিনত সহনজকরণ, বন্দর সুনবধা উন্নত করা, শুল্ক বযবস্থা সরলীকরণ, পনরবহণ সুনবধা উন্নত 

করা এবং পুিঃরপ্তানি সুনবধা সহজতর করা। রূপমরখাটিমত আরও কয সকল নবষময়র উপর গুরুত্ব আমরাপ করা হময়মে কসগুমলা হমে ক প্ল্যাময়ন্স 

সম্মত কারখািার গুরুত্ব (কাঠাম াগত নিরাপিা, স্বাস্থয ও কপশাগত নিরাপিা, শ্র   ািদণ্ড, উৎপাদিশীলতা), উন্নত িযাশি ও িকশা ককন্দ্র 

(আন্তজস ানতক চানহদার সামর্  ািািসই) এবং  াি যাচাইকরণ পরীক্ষাগার ( ািসিন্ন, আন্তজস ানতকভামব িহণমযাগয ও প্রতযনয়ত, এবং কয কয়টি পরীক্ষা 

করমত হয় তার সবগুমলার বযবস্থা র্াকা) প্রনতষ্ঠা করার প্রময়াজিীয়তা, প্রনশক্ষণ ও দক্ষ  ািব সিদ জতনরর  াধযম  উৎপাদিশীলতা বৃনির জিয 

পদমক্ষপ িহণ, কযৌনিক  ূমলয পনরবহণ সুনবধা নিনিত করা, নবদুযৎ ও পানির  ত পনরমষবাগুমলা নিরনবনেন্ন রাখা ও এসব পনরমষবা পাওয়ার প্রনিয়া 



সহজ করা, সম্প্রসানরত বমন্ডড অয়যারহাউজ সুনবধা, কর কাঠাম ার নিভস রশীলতা, অসুনবধাজিক শুল্ক ও বযাংনকং পিনত সহজতর করা, রপ্তানি 

প্রমণাদিা বৃনি করা, নলড ট্াই  ও বযবসার বযয় কন ময় আিা।   

এোড়াও রূপমরখাটিমত আরও কয সকল পরা শস প্রদাি করা হময়মে কসগুমলা হমে কদশীয়  ানলকািাধীি রপ্তানি ুখী কারখািাগুমলার প্রনত অনতনরি 

যত্ন ও পৃষ্ঠমপাষমণর প্রময়াজিীয়তা, রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব), নবমদমশ বাংলামদশী দূতাবাস, বানণজয  ন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র  ন্ত্রণালময়র সক্ষ তা 

 জবুত ও নবসৃ্তত করার  াধযম  প্রধাি বাজারগুমলার সামর্ সংমযাগ, প্রধাি খুচরা নবমিতা ও ব্র্ান্ডগুমলার সামর্ সংমযাগ ও পারোনরক সহমযানগতার 

কক্ষর উন্নত করা, রপ্তানি পমণযর তুলিায় কদশীয় উদীয় াি বাজামরর প্রবণতা ও এর  ূলয কাঠাম া যাচাই করার প্রময়াজিীয়তা, বযাংনকং সুনবধা সহজতর 

করা, রপ্তানি প্রমণাদিা, বযবসায়ী সংগঠিগুমলার ক্ষ তায়ি, বন্দর ও শুল্ক প্রনিয়া উন্নত করা, নলড ট্াই  ক ামিা, রপ্তানি আয়তি বৃনি করমত কযৌর্ 

উমদযাগ ও নবমদনশ কারখািামক সংযুি করা, নবডা’কত অয়াি স্টপ সানভস স নিনিত করা, নবমদনশমদর ভামগর  ুিািার অর্স তামদর কদমশ পাঠামিার 

প্রনিয়া সহজ করা, অবাধ বযবসা পনরমবশ, এবং নিভস রমযাগয কর কাঠাম া। 

স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উন্নয়িশীল কদমশ উিরণ িট্মল বাংলামদশ কঠিি প্রনতমযানগতাস সমু্মখীি হমব। এোড়াও, বাংলামদমশর 

অিানধকার ূলক সুনবধা বানতমলর পাশাপানশ, বাংলামদশমক আরও নকেু ক প্ল্যাময়ন্স ক মি চলমত হমব। িতুি বহু ানরক চযামলিগুমলা ক াকামবলা 

করমত অনতনরি উমদযাগ ও প্রনতমরাধী পদমক্ষপ দরকার। উিরমণর িমল অিযািয আরও কয সকল খাত চযামলমির  ুমখা ুনখ হমব কস খাতগুমলা ও 

চা ড়া খামতর জিয ট্যানরি কন শমির অধীমি একটি নবস্তানরত অিুসন্ধাি কাযসি  পনরচালিা করমত হমব। নবমশষজ্ঞ ও অনভজ্ঞমদর সহায়তায় নবশ্ব 

বানণজয সংস্থায় বাংলামদমশর উপনস্থনত  জবুত করমত হমব। আিমন্দর সংবাদ হমে নজএসনপ সুনবধা োড়াই  ানকস ি যুিরামষ্ট্রর বাজামর বাংলামদশ 

সিলতা কপময়মে।  ানকস ি যুিরামষ্ট্র জতনর কপাশাক রপ্তানিমত বাংলামদশ অিযত  বড় একটি কদশ। অিযািয খামতও সিলতা আিমত এই ককৌশল 

প্রময়াগ করমত হমব।  

কমযপনরকল্পিার রূপতরখার সময়কািীি রপ্তানি প্রাক্কিি 

২০১৫-১৬ অর্সবেরমক নভনি বের ধমর রপ্তানি রূপমরখাটি ২০২৫ সাল পযসন্ত স ময়র জিয জতনর করা হময়মে। ২০২৫ সাল পযসন্তমক নভনি কমর প্রাক্কলি 

করা হময়মে। এই বেরটিমত স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উিরণ িটিময় উন্নয়িশীল কদশ নহমসমব বাংলামদমশর যারা শুরু হওয়ার সম্ভাবিা রময়মে। 

২০২৫ সালমক চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয রপ্তানিমত শীষস দশ কদমশর তানলকায় বাংলামদশমক নিময় যাওয়ার স য়সী া নহমসমবও ধরা হময়মে। 

প্রনতমযানগতাপূণস নবশ্ব বাজামর শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি সুনবধা বানতল হওয়ার কারমণ ওই বেমরই বাংলামদশ বানণমজয প্রর্  ধাক্কাটির  ুমখা ুনখ হমব। 

রূপমরখাটিমত প্রবৃনির দুইটি কপ্রক্ষাপট্ নবমবচিা করা হময়মে। কপ্রক্ষাপট্ ১ এর রপ্তানি লক্ষয ারা স্বাভানবক প্রবৃনি এবং অতীমতর প্রবণতার উপর নভনি 

কমর নিধসারণ করা হময়মে। অিযনদমক, বাংলামদশ সরকামরর রপ্তানি লক্ষয ারার উপর নভনি কমর কপ্রক্ষাপট্ ২ এর প্রাক্কলি কবর করা হময়মে। প্রাক্কলি 

দুইটি নিনরূপ:  

সারণী ৩: চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা রপ্তানির প্রাক্কলি 

পণে  নিনি বছর ফপ্রোপট ১  ফপ্রোপট ২  

২০১৫-১৬ ২০২০-২১ ২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২৪-২৫ 



চা ড়া (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার)* ২৮.৮ ৪৬.৮ ১১০.৫ ১০০ ৩৪৮ 

পাদুকা- ক াট্ কজাড়া (প্রনত ককাটি) ৪.৮ ১০.৮ ১৯ ২২.৭ ৮৫.১ 

পাদুকা  ূলয (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার) - (ক) ৪৯.৪ ১৫০ ৩১২.৬ ৩২৫ ১৪০০ 

চা ড়াজাত পণয- ক াট্ নপস (প্রনত ককাটি) ৪.৪ ৯ ২৩.৪ ২০ ৩৬.৩ 

চা ড়াজাত পণয  ূলয (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার)- (খ) ৩৪.৫ ৮৪ ২৪০ ১৭৫ ৩৪০ 

ক াট্ রপ্তানি  ূলয (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার) 

(ক)+(খ) 

৮৩.৯ ২৩৪ ৫৫২.৬ ৫০০ ১৭৪০১৫ 

নবঃদ্রঃ* বাংলামদশ কর্মক  ূলয সংমযাজক চা ড়াজাত পণয বৃনি পাওয়ার সামর্ রপ্তানিকারক সংস্থাগুমলা কতৃস ক চা ড়া িময়র হার বৃনি পাওয়ার 

সম্ভাবিা রময়মে- একারমণই সম্ভাবয ও প্রতযক্ষ চা ড়া রপ্তানির একটি স নিত  ূলয এখামি প্রদাি করা হময়মে। 

রপ্তানির প্রবৃনি ও প্রবণতা নবমবচিা করমল কদখা যায় কয ২০২১ সামলর  মধয ৫০০ ককাটি  ানকস ি ডলামরর লক্ষয ারা কর্মক খাতটি অমিক দূমর রময়মে। 

সুতরাং, কপ্রক্ষাপট্ ১ যনদ অজস ি করমতই হয় তাহমল তাৎক্ষনণক হস্তমক্ষমপর এখিই উপযুি স য়। 

উভয় কপ্রক্ষাপমট্ উৎপাদমির জিয চা ড়ার চানহদা (কদশীয় ও আ দানিকৃত উভয়), নবনিময়াগ, শ্র বল, ভূন , এবং নবদুযমতর পনর াণ নবমিষণ সহ 

তুমল ধরা হময়মে। প্রমতযক কপ্রক্ষাপমট্ উৎপাদমির পনর ামণর নবপরীমত উপাদাি চানহদা স ািুপানতক হামর পনরবনতস ত হমব। 

সারণী ৪: কপ্রক্ষাপট্ দুইটির জিয উপাদাি চানহদা 

পণয কশ্রণী কপ্রক্ষাপট্ ১ কপ্রক্ষাপট্ ২ 

২০২১ ২০২৫ ২০২১ ২০২৫ 

চা ড়া চানহদা (প্রনত ককাটি বগস িুট্) ৭২ ১৬০ ১৫৭ ৩৭০ 

প্রময়াজিীয় অনতনরি নবনিময়াগ (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার) ১১০ ২৩৫ ৩৪০ ৮৩০ 

ক সসংস্থাি সৃনষ্ট (িতুি ক সসংস্থামির সংখযা) ১৯৮,০০০ ৩৮০,০০০ ৬০০,০০০ ১,৬১০,০০০ 

িারীমদর জিয িতুি ক সসংস্থাি* ১৩৮,৬০০ ২৬৬,০০০ ৪২০,০০০ ১,১২৭,০০০ 

                                                           
১৫ উৎসঃ বানণজযিকশা 



জন র চানহদা (প্রনত একর) ৩০০ ৮০০ ৯০০ ২৭০০ 

নবদুযৎ চানহদা (প্রনত ক গাওয়াট্) ৪০ ৭৫ ১৩০ ৩৫০ 

নবঃদ্রঃ* চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ (ট্যািানর) উপ-খামত িারী শ্র ীকমদর সংখযা হ্রাস কপময় ৬০ শতাংমশ কিম  আসমত পামর। তমব পাদুকা এবং 

চা ড়াজাত পণযসা িী উপ-খাতগুমলামত তা ৭০ শতাংশ কর্মক ৮০ শতাংমশর  মধয র্াকমত পামর। ক াট্ ক সসংস্থািমক গমড় ৭০ শতাংশ ধমর এখামি 

িারীমদর ক সসংস্থামির পনর াণ নিধসারণ করা হময়মে।  

 

খাতটির স্বাভানবক প্রবৃনির উপর নভনি কমর ফপ্রোপট ১ দাুঁ ড় করামিা হময়মে। এমক্ষমর, চা ড়া খামতর নবনভন্ন পণয কশ্রণীস ূমহর বতস  াি রপ্তানি 

পনর াণ এবং নবদয াি ও িতুি িতুি বাজামর খাতটি হমত রপ্তানি বৃনির সম্ভাবিামক নবমবচিায় রাখা হময়মে। এোড়াও ধমর কিওয়া হময়মে কয, রপ্তানি 

ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটি বাস্তবায়মি প্রময়াজিীয় উমদযাগ িহণ করা হমব। ফপ্রোপট ২ এ খাতটির দ্রুত প্রবৃনিমক নবমবচিা করা হময়মে। এর জিয 

পযসাপ্ত িীনত ালা সহায়তা ও প্রমণাদিা প্রময়াজি হমব। একইসামর্ কদশীয় ও জবমদনশক নবনিময়াগ আকষসমণর জিয বযাপক উমদযাগ িহণ করমত হমব 

এবং পনরমবশগত, সা ানজক এবং গুণগত  ািদণ্ডস ূমহ উন্ননতসাধি িট্ামত হমব। 

কপ্রক্ষাপট্ ১ হমে বাংলামদমশর চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয খামতর একটি রপ্তানি প্রাক্কলি যা ২০১২ সাল কর্মক ২০১৬ সাল পযসন্ত সাম্প্রনতক প্রবণতারই 

ধারাবানহকতা। এই স য়কামল চা ড়া রপ্তানি ১০ শতাংশ হ্রাস কপময়মে। তমব এই হ্রাস পাওয়ার কারণ নেল হাজারীবাগ কর্মক চা ড়া কারখািাগুমলা 

অিযর স্থািান্তর। অনতনরি সক্ষ তা সৃনষ্ট এবং প্রযুনি আধুনিকায়ি করা কগমল প্রতযক্ষ অর্বা  ূলয সংমযানজত চা ড়াজাত পমণযর নহমসমব বাংলামদশ 

কর্মক চা ড়া রপ্তানির প্রবৃনিমক বৃনি পামব। কপ্রক্ষাপট্ ১ ও ২- এ প্রতযাশা করা হময়মে কয, চা ড়া খামতর ক াট্ রপ্তানির ২০ শতাংশই আসমব নিনিশড 

চা ড়া রপ্তানি কর্মক। তুলিা ূলক কদশগুমলামত চা ড়া খামতর ক াট্ রপ্তানিমত নিনিশড চা ড়া রপ্তানির অবদামির উপর নভনি কমর এট্া অিু াি করা 

হময়মে। 

কপ্রক্ষাপট্ ১- এ ধরা হময়মে কয, ২০১৭ সাল কর্মক ২০২১ সামলর  মধয বাংলামদশ কর্মক পাদুকা রপ্তানির  ূলয বেমর ২৫ শতাংশ হামর বৃনি পামব এবং 

২০২১ সাল কর্মক ২০২৫ সাল পযসন্ত এই বৃনির হার হমব বানষসক ২০ শতাংশ। বাংলামদমশর পাদুকা খামতর বতস  াি প্রবৃনি হামরর উপর নভনি কমর এই 

অিু াি নিধসারণ করা হময়মে। ২০১২ সাল কর্মক ২০১৬ সাল পযসন্ত স য়কামল প্রবৃনির হার নেল ২২ শতাংশ। প্রার্ন ক পযসাময় প্রবৃনি হার কবনশ ধরা 

হময়মে। এর কারণ হমে বাংলামদমশর পাদুকা খামত নবনিময়াগ বৃনি কপময়মে এবং আন্তজস ানতক বানয়ং হাউজগুমলার উপনস্থনত  ক প্ল্যাময়ন্স ও বাজার 

সুনবধা উন্নত করমব। পাশাপানশ, জবনশ্বক বাজামরর চানহদা ধারাবানহকতায় বাংলামদশ কর্মক কোট্স স (িীড়া) পাদুকা রপ্তানির পনর াণ বৃনি পামব। 

বাংলামদশ কর্মক কোট্স স (িীড়া) পাদুকা রপ্তানির পনর াণ বতস  ামির ২০ শতাংশ কর্মক ২০২১ সামলর  মধয ৩০ শতাংমশ এবং ২০২৫ সামলর  মধয 

৪০ শতাংমশ উনন্নত হমব। 

চা ড়াজাত পমণযর  মধয উমেখমযাগয ৩ টি পণয নহমসমব হাতম াজা (গ্লাভস), হাতবযাগ ও কটিবন্ধমক (কবল্ট) কপ্রক্ষাপট্ ২- এ নবমবচিা করা হময়মে। 

আশা করা হমে, ২০১৭ সাল কর্মক ২০২১ সামলর  মধয চা ড়াজাত পমণযর ক াট্ রপ্তানি বেমর ২৫ শতাংশ হামর বৃনি পামব এবং ২০২১ সাল কর্মক 

২০২৫ সামলর  মধয এই হার বৃনি কপময় ৩০ শতাংশ হমব। এখামি প্রার্ন ক পযসাময়র জিয প্রবৃনি হার তুলিা ূলক ক  ধরা হময়মে। ককিিা জবনশ্বক 



বাজামর চা ড়াজাত পমণযর বাজার সৃনষ্ট করমত হমল বাংলামদশমক নবনিময়াগ করমত হমব। অনধকন্তু, সকল ধরমণর চা ড়াজাত পণয রপ্তানিমত হাতবযাগ 

রপ্তানির পনর াণ বতস  ামির ৩৮ শতাংশ কর্মক বৃনি কপময় ২০২১ সামলর  মধয ৪৫ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবিা রময়মে। 

কপ্রক্ষাপট্ ২ এ সরকামরর লক্ষয ারার প্রনতিলি িমট্মে, যা অনধকতর উচ্চানভলাষী। দ্রুত প্রবৃনি হার অজস ি করমত হমল চা ড়াজাত পাদুকার জিয 

স নিত বানষসক প্রবৃনি হার (নসএনজআর) ৪৫ শতাংশ হামর, োংক ও সুট্মকমসর  ত চা ড়াজাত পণযস ূমহরর জিয ৮০ শতাংশ হামর, বস্ত্র সা িী ও 

কপাশামকর জিয ৬০ শতাংশ হামর, এবং অিযািয চা ড়াজাত সা িীর জিয ৪০ শতাংশ হামর বৃনি করমত হমব১৬। কপ্রক্ষাপমট্ ২- এ নিধসানরত লক্ষয ারা 

অজস  করা অসম্ভব িয়। নবশ্ব চা ড়া রপ্তানি বাজামরর প্রবৃনি, নভময়তিাম র সিলতা, বাংলামদমশর ধারাবানহক অর্সনিনতক ও নশল্প প্রবৃনি এবং কদশটির 

ি বধস াি  ধযনবি কশ্রনণ ও সম্প্রসারণশীল বাজারমক নবমবচিায় করমখ কপ্রক্ষাপট্ ২ নহমসব করা হময়মে। নবশ্ব বাজামরর আয়তমির প্রাক্কলি পনর াণ খুব 

কবনশ িয়। বাংলামদমশর সকল শনি িা ও সুমযামগর নহমসমব এই লক্ষয ারা বাস্তবসম্মত ও অজস িমযাগয।  

ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটিমত নিধসানরত লক্ষয ারাস ূহ অজস ি করমত হমল বাংলামদশমক কবশ নকেু জটিল চযামলি স াধাি করমত হমব। নকেু চযামলি 

রময়মে যা চা ড়া খামতর পাশাপানশ অিযািয রপ্তানি খামতর জমিযও প্রাসনঙ্গক। তমব, নকেু চযামলি রময়মে যা সুনিনদস ষ্টভামব চা ড়া খামতর জিযই 

প্রমযাজয। উভয় ধরমণর চযামলমির জিযই দীিসম য়াদী,  ধযম য়াদী ও স্বল্পম য়াদী হস্তমক্ষপ প্রময়াজি। 

এট্া উমেখ করা কযমত পামর কয, উভয় কপ্রক্ষাপমট্র কানিত লক্ষয ারা অজস ি করমত হমল জতনর কপাশাক ও অিযািয খামতর সিল উমদযািামদর 

পক্ষ হমত চা ড়া খামত বযাপক আকামরর নবনিময়ামগর পাশাপানশ এিনডআই প্রবাহ প্রময়াজি। জতনর কপাশাক খামতর দ্রুত প্রবৃনির কক্ষমর ব্র্ান্ড ও খুচরা 

নবমিতারা গুরুত্বপূণস ভূন কা পালি কমরনেল। এই সিলতার কপেমি  ূল চানবকাঠি নহমসমব কাজ কমরনেল বযাপক আকামরর সাপ্ল্াই অডস ার স্থািান্তর, 

অিুকূল িীনত ালা সহায়তা, প্রমণাদিা এবং রপ্তানি বান্ধব কর সুনবধা। লক্ষয ারা অজস মি চা ড়া খাত অিুরূপ ককৌশল ও পিনত অবলেি করমত পামর। 

 

ক াট্াদামগ চা ড়া খামতর প্রধাি চযামলিস ূহ 

চা ড়া খামতর রপ্তানির সানবসক পনরনস্থনত 

নবমশ্বর ক াট্ কগা নহষানদ পশুর ১.৩ কর্মক ১.৮ শতাংশ এবং োগমলর ৩.৬ শতাংমশর বাস বাংলামদমশ। চা ড়া খামতর প্রবৃনি ধমর রাখমত বাংলামদমশ 

পযসাপ্ত কাুঁ চা ামলর সরবরাহ রময়মে। নবটিএ-এর  মত হাইড ও নিি কর্মক বাংলামদশ ৩১ ককাটি ২৫ লাখ বগসিুট্ চা ড়া উৎপাদি কমরমে। এোড়াও, 

রপ্তানির জিয ৫ ককাটি বগসিুট্ নিট্ চা ড়াও উৎপানদত হময়মে। ককানরয়া, হংকং ও চীমির  ত প্রধাি বাজারগুমলামত বাংলামদশ কবনশর ভাগ গবানদ 

পশুর চা ড়া িাস্ট চা ড়া নহমসমব রপ্তানি কমর র্ামক। ভাল ভাল চা ড়া কারখািাগুমলা কর্মক বাংলামদশ ইট্ানল ও কেমি উচ্চ  ািসিন্ন চা ড়া 

রপ্তানি কমর র্ামক। তমব, নবশ্ব বাজামর পবানদ পশুর চা ড়া ক াট্ চা ড়া রপ্তানিমত বাংলামদমশর নহসযা  ার ১ শতাংশ।  

বাংলামদশ হমত িািা রকম র চা ড়াজাত পণয রপ্তানি নবমশষ কমর গত ৩ বেমর বৃনি কপময়মে। ২০১৬ সামল বাংলামদমশ ক াট্ পাদুকা উৎপাদমির 

পনর াণ নেল ৩৯ ককাটি ৯০ লাখ কজাড়া। ওই বের পাদুকা উৎপাদমি বাংলামদশ নবমশ্ব ৭  বৃহি  কদমশর  যসাদা অজস ি কমর। ২০১৫ সামল কদশটির 

পাদুকা রপ্তানির পনর াণ নেল ৪ ককাটি ৮০ লাখ কজাড়া। নবমশ্ব পাদুকা রপ্তানি ধারাবানহকভামব বৃনি পামে। 

ক াট্াদামগ পুমরা রপ্তানি খাতই পণয রপ্তানিমত কবশ নকেু বহু ানরক চযামলমির সমু্মখীি। এগুমলার  মধয রময়মে অিুপযুি কযাগামযাগ অবকাঠাম া, কর 

ও শুল্ক বযবস্থার জটিলতা, কষ্টসাধয ও প্রলনেত বযাংনকং কলিমদি, পনরবহমণ দীিসসূনরতা (বট্লমিক), বন্ধমর পণয ওঠামিা িা ামিা (নব াি ও স ুদ্র 

পমর্), অস্বাভানবক রকম র উচ্চ নলড ট্াই , উচ্চ বযবসা বযয়, কর বযবস্থায় অনিিয়তা, জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়ামগ দীিসসূনরতা। অিযািয খাতগুমলা 

কয সকল চযামলমির ক াকামবলা করমে চা ড়া খাতও কস সকল চযামলমির  ুমখা ুনখ। স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা হমত উন্নয়িশীল কদমশ বাংলামদমশর 

                                                           
১৬ অিযািয এইচএস ৬৪ ও এইচএস ৪২ এর  মধয নবমশষ কমর এইচএস ৬৪০৩, এইচএস ৪২০২, এইচএস ৪২০৩  



উিরমণর িমল অিযািয খাতগুমলার  তই চা ড়া খাতও নকেু অনতনরি চযামলমির  ুমখা ুনখ হমব। উন্নয়িশীল কদমশ উিরমণর িমল নবদয াি রপ্তানি 

বাজারগুমলামত কদশটি  শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি সুনবধা হারামব। সাধারণ চযামলিগুমলার পাশাপানশ চা ড়া খামত নকেু সুনিনদস ষ্ট চযামলি রময়মে কযগুমলার 

জিয দরকার হস্তমক্ষপ ও বাস্তবসম্মত দীিসম য়ানদ পনরকল্পিা।  

চা ড়া খাত কয সকল বড় চযামলমির ক াকামবলা করমে কসগুমলা হল: 

ক প্ল্যাময়ন্স 

পুমরা চা ড়া খামতর জিয অিযত  একটি নবষয় হমে আন্তজস ানতক কিতারা চায় রপ্তানি পণযটি পনরমবশগত, সা ানজক ও শ্র  সংিান্ত আন্তজস ানতক 

 ািদণ্ডস ূমহর সামর্ সঙ্গনতপূণস হমব। সুতরাং, নবশ্ব বাজামর রপ্তানি প্রবৃনি বৃনি করার কক্ষমর আন্তজস ানতক পনরমবশ  ািদণ্ড সংিান্ত ক প্ল্যাময়ন্সস ূহ 

 ূল নিয়া ক নহমসমব ভূন কা পালি করমব। হাজারীবামগর চা ড়া কারখািা ও এর পনরমবশ  ুুঁ নকর কারমণ বাংলামদশ নকেু তাৎক্ষনিক চযামলি 

ক াকামবলা করমে। হাজারীবামগর কারমণ সম্প্রনত চা ড়া রপ্তানি হ্রাস কপময়মে। আিমন্দর সংবাদ হমে, কারখািাগুমলামক ইনত মধয সাভামর স্থািান্তর 

করা হময়মে। চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয খামতর উন্নয়ি ও রপ্তানি বৃনির জিয সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর কাজ সিূণস করমত এবং ককন্দ্রীয় তরল বজস য 

কশাধিাগার (নসইতটিনপ) পনরচালিার উপমযাগী কমর তুলমত আশু হস্তমক্ষপ প্রময়াজি। 

বতস  ামি চা ড়া ও চা ড়াজাত পমণযর জিয  াি পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিনষি উপাদামির তানলকা (আরএসএল)  ক মি বাধযতা ূলক। এখিকার চা ড়া 

কিতারা সাধারণত ৩ টি  ূল নবষময়র উপর কজার আমরাপ কমর:  

• চা ড়া উৎপাদিকারী কারখািামক তার কদমশর পনরমবশ সংিান্ত নবনধ ালা অবশযই ক মি চলমত হমব। 

• শ্র  ও ক স পনরমবশ কদমশর আইি ও নবনধ ালার সামর্ অবশযই সঙ্গনতপূণস হমত হমব। নবমশষ নকেু কক্ষমর কিতারা তামদর নিজস্ব  ািদণ্ড নিধসারণ 

কমর নদমত পামর। তা সাধারণত আন্তজস ানতক শ্র  সংস্থার (আইএলও) সামর্ সঙ্গনতপূণস হময় র্ামক। এসমবর  মধয রময়মে নশশু ও কারা শ্র  পনরহার 

করা, কপশাগত নিরাপিা, সমন্তাষজিক ক স পনরমবশ, শ্রন কমদর সন নত করমত কদওয়া, কযৌর্ দরকষাকনষ, ইতযানদ। 

• ইউমরাপীয় ইউনিয়মির রাসায়নিক দ্রবযানদর নিবন্ধি,  ূলযায়ি, অিুম াদি এবং নবনধনিমষধ (নরচ) আইমি আরএসএল একটি গুরুত্বপূণস  াপকাঠি। 

তানলকাটি প্রনত বেরই বৃনি পামে। তমব সকল নবষয়ই চা ড়ার জিয প্রাসনঙ্গক িয়।  াি পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ গমবষণাগামর চা ড়ার সকল ধরমণর 

পরীক্ষার পযসাপ্ত সরিা  র্াকমত হমব। কযমহতু পাদুকা ও চা ড়াজাত পমণযর কক্ষমরও একই ধরমণর পরীক্ষমণর দরকার হমব, এই প্রনতমবদমির 

নিতীয় অধযাময় তার জিয সুপানরশ ালা উত্থাপি করা হময়মে। 

উৎপাদি প্রনিয়ায় পমণযর  াি ও উৎপাদিশীলতা 

চা ড়া খামত একটি নিয়ন ত স সযা হমে আধাদক্ষ ও দক্ষ শ্রন ক কর্মক শুরু কমর িকশাকারক, কানরগনর শ্রন ক,  াি বযবস্থাপিা ও  াি নিয়ন্ত্রণ 

বযবস্থাপিা সহ তদারনক ও বযবস্থাপিা ক সকতস া পযসন্ত দক্ষ ক ীর অভাব।  

নবশ্বজুমড় চা ড়াজাত পণয হমে প্রধািত একটি িযাশি পণয। তাই  াি ও িকশা খুবই গুরুত্বপূণস নবষয়। এ জিয ক প্ল্যাময়ন্স  ািদণ্ড এবং সবসমশষ 

প্রবণতা ও চানহদার সামর্ সা িসযপূণস আকষসণীয় িযাশি ও িকশা উদ্ভাবমি সতকস  পযসমবক্ষণ দরকার। অভযন্তরীণ ও আন্তজস ানতক বাজামর পমণযর  ূলয 

কযৌনিক পযসাময় রাখমত হমব। সুতরাং, খাতটির জিয উৎপাদিশীলতা একটি অনত গুরুত্বপূণস নবষয় এবং একইসামর্ একটি প্রকৃত চযামলিও বমট্। 

 

দক্ষতা ও বযভানরক জ্ঞাি বৃনি করা 

উৎপাদি প্রনিয়া ও উৎপাদিশীলতা উন্নত করমত কানরগনর সহায়তা আবশযক। িাস্ট (পাকা) চা ড়া উৎপাদি কর্মক নিনিশড (চূড়ান্ত) চা ড়া 

উৎপাদমি কযমত কারখািাগুমলার প্রযুনি ও কানরগনর জ্ঞামির অভাব রময়মে। প্রযুনি ও কানরগনর জ্ঞাি উৎপাদিশীলতার চানলকা শনি। 

 

চা ড়ার  াি যত ভাল হমব নশল্পও তত লাভবাি হমব। ঢাকার আইএলইটি বতস  ামি চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ নশমল্পর জিয প্রময়াজিীয় তদারনক ও 

বযবস্থাপিা ক সকতস া সরবরাহ কমর র্ামক। খুলিা প্রমকৌশল ও প্রযুনি নবশ্বনবদযালয় সম্প্রনত চা ড়া প্রমকৌশল নবভাগ চালু কমরমে কযখামি স্নাতক পযসাময় 

পাঠদাি করা হয়। বাংলামদমশর বতস  াি দক্ষতা বযবস্থা নবনভন্ন ধরমণর স সযার  ুমখা ুনখ: 

 



প্রচনলত নশক্ষাি , নশক্ষাদামির  াি, এবং পনরকাঠাম া নশল্প খামতর  াি ও চানহদার পূরমণ পযসাপ্ত িয়। নশক্ষা প্রনতষ্ঠাি ও নশল্প খামতর  াম  একটি 

সুেষ্ট দূরত্ব রময়মে। আইএলইটি কর্মক স্নাতক কশষ করা নশক্ষার্ীরা সব স য় নশল্প খাতটিমত কযাগ কদয় িা। ইন্সটিটিউট্টিমত স্বল্প-কালীি ককামসসর ককাি 

কাযসি  কিই যা ট্যানিং খামতর সম্ভাবিা য় ক সচারীমদর জিয আরও প্রাসনঙ্গক হত। এরক  ককামসসর খরচ ক সচারীরা বহি করমত পারত। কয সকল 

অনভজ্ঞ ক সচারীরা তোবধাি/ বযবস্থাপিা সংনিষ্ট কামজর জিয নিমজমদর দক্ষতা উন্নয়ি করমত চায় তামদর জিয এধরমণর ককাসস লাভজিক হমব। 

সব কচময় গুরুত্বপূণস হল, নশল্প খাত ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  মধয নবদয াি দূরমত্বর কারণ দূর করমত হস্তমক্ষপ প্রময়াজি। এমত কমর পনরকল্পিা িহণ, 

নশক্ষাি  জতনর করা, স্নাতক নডিীধারীমদর নশল্প খামত নিময়ানজত করা, এবং প্রানতষ্ঠানিক গমবষণা উপর প্রভাব সৃনষ্ট হমব। তমব, এর জিয নশল্প সন নত ও 

নবশ্বনবদযালয়গুমলার  মধয পারোনরক সহমযানগতা দরকার। দক্ষতা বৃনির জিয এক নদমক কয ি অবকাঠাম া ও আিুষনঙ্গক কাঠাম া উন্নত করমত হমব, 

অিযনদমক জিবলমক দক্ষ করমত হমল আরও কবনশ কবনশ প্রনশক্ষণ ক সসূচী পনরচালিা করমত হমব। ক ৌনলক গমবষণা একটি দীিস-ক য়াদী কাজ। এর জিয 

প্রময়াজিীয় অিুদামির দানয়ত্ব সরকার/ নবশ্বনবদযালয়/ নশমল্পর উপর কেমড় কদওয়াই উি । তমব, নশল্প কারখািা কয সকল জবজ্ঞানিক অর্বা প্রমকৌশলগত 

বাস্তব স সযার  ুমখা ুনখ রময়মে, খাতটির অিগনতর জিয কসগুমলার স াধাি খুুঁমজ কবর করা অতযাবশযক। 

 

কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর কারখািাগুমলামক একনরত করা  

চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয উৎপাদিকারী নবদয াি কারখািাগুমলা ককাি প্রানতষ্ঠানিক স্বীকৃনত োড়াই নবনভন্ন জায়গায় েনড়ময় নেটিময় রময়মে। দ্রুত প্রবৃনির 

জিয কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর সকল কারখািার জিয বাড়নত নবনিময়াগ দরকার। কারখািাগুমলামক একনরত করমত হমব এবং কানরগনর সহায়তা ও বযবহানরক 

জ্ঞাি সহ িীনত ালা সহায়তা প্রদাি করমত হমব। 

 

নিনিশড চা ড়া উৎপাদমির জিয ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র 

পমিযর কভলু কচইি িাস্ট চা ড়া উৎপাদি কর্মক নিনিশড চা ড়া এবং চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উৎপাদমি নিময় কযমত হমল ট্যািানরগুমলার 

যন্ত্রপানত ও সরিাম  প্রচুর নবনিময়াগ দরকার। িতুি যন্ত্রপানতর কয উৎপাদি সক্ষ তা রময়মে, অমিক কু্ষদ্র ও  া ারী কারখািার উৎপাদি কাযসি  তার 

কর্মক ক  হওয়ায়, এসব কারখািা যন্ত্রপানত ও সরিাম  নবনিময়াগ করামক আনর্সকভামব লাভজিক  মি কমর িা। একারমণ, কু্ষদ্র ও  া ানর কারখািার 

জিয ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র র্াকা দরকার। 

 ূলয সংমযাজি উৎসানহত করমত িীনত ালা 

বাংলামদমশর চা ড়া প্রনিয়াজাত কারখািাগুমলামত খুব অল্প পনর াি িাস্ট চা ড়ামকই নিনিশড চা ড়ায় রূপান্তর করা হয়। কারখািাগুমলামক পমণযর 

কভলু কচইি উন্নত করমত উৎসানহত করা হমল তা চা ড়া খাত ও কদমশর জিয উমেখমযাগয অর্সনিনতক অজস ি বময় আিমব। এখামি উমেখয কয, 

নিনিশড চা ড়ার  ূলয িাস্ট চা ড়ার  ূমলযর কচময় ৬০ শতাংশ কবনশ১৭। কভলু কচইমি উপমরর নদমক উঠমত পারমল তা চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খামত 

িতুি ও  ানজস ত ক সসংস্থাি সৃনষ্ট করমব। 

বমন্ডড অয়যারহাউজ সুনবধা ও শুল্ক প্রতযপসণ প্রনিয়া উন্নত করা 

বাংলামদমশর বমন্ডড অয়যারহাউজ কাঠাম ার অধীমি লাইমসন্সধারী প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠািগুমলা রপ্তানি- ুখী উৎপাদমির জিয প্রময়াজিীয় উৎপাদি 

উপাদাি নবিা শুমল্ক আ দানি করমত পামর। এিনবআর- এর অধীি কাস্ট স বন্ড কন শিামরট্ বমন্ডড অয়যারহাউজ সুনবধা বযবহামরর নদকটি কদখভাল 

কমর। চা ড়া খামতর অমিক বড় রপ্তানিকারক কারখািা বমন্ডড অয়যারহাউজ সুনবধা বযবহার কমর র্ামক। যাইমহাক, লাইমসন্স হমল ধরমণর িনর্ দরকার 

হওয়ায় এবং এই প্রনিয়া স য় সামপক্ষ ও জটিল হওয়ায়, কু্ষদ্র ও  া ারী রপ্তানিকারকরা সাধারণত শুল্ক প্রতযপসমণর উপর নিভস র কমর র্ামক। এই স সযা 

স াধাি করমত হমব। 

সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরী সম্প্রসারণ 

ক সপনরকল্পিার রূপমরখায় প্রতযানশত রপ্তানি লক্ষয ারা অজস ি করমত হমল সভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর চা ড়া প্রনিয়াজাতকরমণর সক্ষ তা বৃনি করমত 

হমব। বতস  ামির তুলিায় জদনিক অনতনরি ৭৫০ ট্ি কাুঁ চা চা ড়া বা আধা-প্রনিয়াজাত চা ড়া প্রনিয়াকরণ করার সক্ষ তা জতনর করমত হমব। চট্টিা  ও 

                                                           
১৭ ২০১০-২০১৫ স য়কামলর  মধয িাস্ট ও নিনিশড চা ড়া রপ্তানিমত নবশ্বজুমড়  ূলয বযবধাি নিময় করা একটি নবমিষমণ এটি পাওয়া কগমে। 



রাজশাহীর  ত অঞ্চলগুমলামত িতুি চা ড়া নশল্প িগরী নি সাণ করমত হমব।  ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী নিমজও এ ি ইনঙ্গত প্রদাি কমরমেি। প্রনত ট্ি কাুঁ চা াল 

প্রনিয়াজাত করমত ৩০ িিন ট্ার পানি প্রময়াজি হমল, উপমরাি পনর াণ কাুঁ চা াল প্রনিয়াজাত করমত জদনিক ২২,৫০০ িিন ট্ার পানি দরকার হমব। 

নবমদনশ ও অভযন্তরীণ নবনিময়াগ আকষসণ এবং খাতটিমত সক্ষ  উমদযািামদর সংযুি করা 

জন  বরামের পাশাপানশ চা ড়া খামত বযাপক পনরসমর অভযন্তরীণ ও জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ আকষসণ করা দরকার। চা ড়া খামতর প্রধাি একটি 

সংিার নহমসমব অভযন্তরীণ ও জবমদনশক উৎস হমত নবনিময়াগ বৃনি অতযন্ত গুরুত্বপূণস। জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ ও কযৌর্ উমদযাগ িীনত নিধসারকমদর 

আকাঙ্খা অিুযায়ী এখিও যমর্ষ্ট িয়। জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়ামগর প্রবাহ এবং খুচরা নবমিতা ও ব্র্ান্ডগুমলার সামর্ সিকস  জতনর করা এখিও বড় 

একটি চযামলি।  

বাজার প্রমবশ সুনবধা উন্নত করা  

বাংলামদমশর বাজার প্রমবশ সুনবধা অতযন্ত নিন পযসাময়। জবনশ্বক বাজামরর  ার ০.৫ শতাংশ বাংলামদমশর দখমল রময়মে। ক প্ল্যাময়ন্স ও ব্র্ানন্ডংময়র 

 াধযম  ভাব ূনতস  প্রনতষ্ঠা করা এখিও একটি চযামলি। 

সরাসনর বাজারজাতকরণ 

পনি া বাজারগুমলামত সরাসনর বাজারজাত করমত চাইমল কযমকামিা ককািানির জিয অপনরহাযস হমে  াি ও ক প্ল্যাময়ন্স বজায় রাখা, এবং স য় ত 

পণয সরবরাহ করা। এধরমণর ককািানি নিমজমদর নবকামশর স য়কামল নবমদনশ বাজামর পাইকানরকারকমদর সামর্ কাজ করমত স্বােন্দয কবাধ কমর এবং 

পযসায়িম  পণয সরবরাহ করমত চায়। এই প্রনিয়ার সুনবধা হমে এটি সহজ; দীিসম য়াদী এবং পণয অডস ার করা কর্মক শুরু কমর কিতার কামে কপৌুঁমে 

কদওয়ার  াম  ৪ কর্ক ৬ সপ্তাহ স য় কবনশ পাওয়া যায়। তমব, স সযার নদক হমে পাইকানরকারকরা কবনশরভাগ স য়ই ক   ূলয প্রস্তাব কমর। 

পিাৎ ুখী সংমযাগ 

ককাি খামত সাপ্ল্াই কচইি (সরবরাহ বযবস্থা) প্রনতষ্ঠা করা কগমল তা খাতটির প্রবৃনিমত সাহাযয কমর। কভলু কচইমি পিাৎ ুখী সংমযামগর কক্ষমর 

বাংলামদশ বড় বড় বাধার সমু্মখীি। কদমশর  মধয ককাি  ূলয সংমযাজি িা িটিময়ই চা ড়া খামত প্রনিয়াজাতকৃত কবনশর ভাগ কাুঁ চা হাইড ও নিিই িাস্ট 

চা ড়া নহমসমব রপ্তানি হময় র্ামক। এর প্রধাি কারণ হমে চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামত পনরমবশ সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর নবষময় কিতার কবুঁমধ 

কদওয়া শতস । অনধকন্তু, রাসায়নিক, যন্ত্রপানত, োুঁ চ এবং আিুষনঙ্গক সরিাম র জিয আ দানির উপর নিভস রশীলতা অতযনধক।  

উৎপাদি প্রনিয়ার জিয চা ড়া প্রনিয়াজাত কারখািাগুমলার যন্ত্রপানত, রাসায়নিক ও সরিা  প্রময়াজি। চা ড়া প্রনিয়াজাতকরমণর কবনশর ভাগ যন্ত্রপানত 

নবমদশ কর্মক আ দানি কমর হময় র্ামক। কসাল, লাস্ট, আপার, নিতা ও অিযািয উপকরণ সহ পাদুকা খামতর উৎপাদমির জিয ২১ ধরমণর উপকরণ 

দরকার হয়। বাংলামদমশ উপকরণ উৎপাদিকারী ককাি বড় কারখািা কিই। তমব, উৎপাদি সক্ষ তা একট্া পযসায় পযসন্ত কগমল এই পনরনস্থনত পনরবনতস ত 

হমব। তখি উপকরণ উৎপাদিকারী কারখািাগুমলা বাংলামদমশ উৎপাদি প্রনিয়া শুরু করমব। 

বেনর ফপাশ্াক খাতের সমাি সুনবধা ও প্রতণাদিা 

জতনর কপাশাক খামতর ধারাবানহক ও দ্রুত প্রবৃনির জিয খাতটি বেমরর পর বের উৎসাহ ূলক িীনত ালা সহায়তা ও অর্সনিনতক প্রমণাদিা কপময় 

এমসমে। গত নতি দশক ধমর খাতটি সরকামরর প্রমণাদিা উপমভাগ করমে। অমিক কক্ষমরই চা ড়া খামতর  ত অিযািয খাতগুমলার একইরক  

িীনত ালা সহায়তা ও দরকানর রপ্তানি প্রমণাদিা পামে িা। এনদক কর্মক খাতটি জতনর কপাশাক খাত কর্মক অমিক নপনেময় আমে। 

শুল্ক ও কর 

বাংলামদমশর আ দানি শুল্ক (শুল্ক কর) কাঠাম া গত দশমক উমেখমযাগযভামব পনরবনতস ত হময় অনভন্নতার (ইউনিিন সটি) পযসাময় উন্নীত হময়মে। তমব, 

শুল্ক কমরর বাইমরও  চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয রপ্তানিকারকমদর কময়ক ধরমণর চাুঁ দা, কর, এবং নি পনরমশাধ করমত হয়। এসব খরচ কময়কটি নিনদস ষ্ট 

পণযমশ্রণীর জিয বানণজয কমরর প্রধাি অংশ হময় উমঠমে। এধরমণর অনতনরি চাুঁ দার  মধয রময়মে সিূরক শুল্ক (এসনড),  ূলয সংমযাজি কর ( ূসক), 

অনি  আয়কর (এআইটি), নিয়ন্ত্রণ ূলক শুল্ক (আরনড) এবং অনি  বানণনজযক  ূসক (এটিনভ)। 



 

কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর জিয উপযুি পনরমবশ সৃনষ্ট করা 

চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উৎপাদমি অমিকগুমলা কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর কারখািা জনড়ত রময়মে। এসব নশল্প কারখািায় পমণযর  াি, িকশা, পমণযর 

ধরণ, উৎপাদিশীলতা এবং সমবসাপনর উৎপাদি উন্ননত করা দরকার।  

 

চা ড়াজাত কপাশাক 

জতনর কপাশাক খাত এত শনিশালী হওয়া সমেও কদমশ চা ড়াজাত কপাশাক উৎপাদি ও রপ্তানিমত ককাি অিগনত হয়নি। কবশ কময়ক ধরমণর 

কপাশামকর জিয বাংলামদমশ প্রাপয চা ড়া খুবই উপযুি। এোড়াও, ির ও গানড়র জিয সজ্জাসা িী জতনর করমতও বাংলামদমশর চা ড়া বযবহার করা 

কযমত পামর। 

 

স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা হমত উন্নয়িশীল কদমশ উিরণ  

২০২১ সামল নরবানষসক  ূলযায়ি সভায় বাংলামদশমক স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা হমত উন্নয়িশীল কদমশ উিরমণর জিয সুপানরশ করা হমত পামর। ওই 

 ূলযায়মির ধারাবানহকতায় ২০২৪ সামল বাংলামদশ স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক আিুষ্ঠানিকভামব কবর হময় আসমব। বাজার প্রমবশ সুনবধায় 

বাংলামদশ শুল্ক ও উৎসনবনধর (কাুঁ চা ামলর উৎস) কক্ষমর অিানধকার সুনবধা হারামব। নজএসনপ সুনবধার কক্ষমর বাংলামদশ উন্নত কদশগুমলা কতৃস ক 

 িুরীকৃত শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি সুনবধা হারামব।  

 

সুপানরশকৃত পদমক্ষপস ূহ 

চা ড়া খামতর রপ্তানির দ্রুত প্রবৃনির জিয ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটিমত চযামলিস ূহ নচনিত করা হময়মে এবং তদিুযায়ী সংমশাধিী পদমক্ষপস ূহ 

সুপানরশ করা হময়মে। নিমনানলনখত পদমক্ষপস ূহ সুপানরশ করা হল। এোড়াও, ক স পনরকল্পিার অধযাময় রূপমরখার নবস্তানরত ক স পনরকল্পিা তুমল ধরা 

হময়মে। 

ক প্ল্যাময়ন্স 

• ক প্ল্যাময়ন্স নিনিত করা: সা মির বেরগুমলামত চা ড়া খামতর প্রবৃনির শনি কযাগামত চা ড়া প্রনিয়াজাত কারখািাগুমলামত (প্রর্ম  

প্রার্ন ক পযসাময় নিনিশড পণয) ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত করমত হমব। সা ানজক, পনরমবশগত, নিরাপিা, স্বাস্থয ও রাসায়নিক সংিান্ত 

ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত করা কগমল বাংলামদমশ উৎপানদত চা ড়া নবশ্বজুমড় িহণমযাগযতা লাভ করমব। ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত 

হমল কিতারা বাংলামদশ হমত ক প্ল্যাময়ন্স সম্মত চা ড়া িয়মক লাভজিক  মি করমব এবং এমত কমর অডস ামরর পনর াণও বৃনি পামব। 

তাই ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত হওয়ার সামর্ সামর্ খাতটিমত লামভর পনর াণও বৃনি পামব। পনরমবমশর উপর ক্ষনতকর প্রভাব জতনর িা 

কমরও কয ককাি খাত নবকাশ লাভ করমত পামর, ক প্ল্যাময়ন্স তা নিনিত কমর। খাতটির জিয ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত কময়কটি হস্তমক্ষপ 

সুপানরশ করা হল: 

o সংগঠিগুমলার সামর্ পরা শস কমর সা ানজক, পনরমবশগত, রাসায়নিক নিরাপিা, কপশাগত ও স্বাস্থয সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর 

জাতীয় নিমদস নশকা এবং সাটিস নিমকট্ প্রদাি ক সসূচী গমড় তুলুি। আন্তজস ানতক ক প্ল্যাময়ন্স  ািদণ্ড ও চানহদা অিুসামর এট্া 

সিন্ন করমত হমব। 



o একটি সনিয় সংগঠমির অধীমি একটি স্থানয়ত্ব (সাসমট্ইমিনবনলটি) ও ক প্ল্যাময়ন্স ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করুি। ক সস্থমল নিরাপিা 

সংিান্ত সা ানজক ক প্ল্যাময়ন্স  ািদণ্ডস ূহ এবং জাতীয় ও আন্তজস ানতক শ্র  আইি কারখািাগুমলা খাতটি ক মি চলমে নকিা 

তা পযসমবক্ষণ ও নিনিত করা হমব এই ককমন্দ্রর কাজ। বানণজয  ন্ত্রণালময়র অধীমি চা ড়া খামতর জিয রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরামত 

একটি ক প্ল্যাময়ন্স ও পযসমবক্ষণ ককন্দ্রও প্রনতষ্ঠা করমত হমব।  

o ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূহ পূরমণ সহায়তা করমত ক প্ল্যাময়ন্স নবমশষজ্ঞ নিময়াগ করমত চা ড়া খাতমক 

অর্সনিনতক সহায়তা প্রদাি করুি। পাশাপানশ, িীনত ালা সহায়তা ও অর্সনিনতক প্রমণাদিাও প্রময়াজি হমব। 

o কলদার ওয়ানকস ং গ্রুমপর কেমসনবনলটি সাটিস নিমকট্ অজস ি করমত কারখািাগুমলামক কানরগনর সহায়তা প্রদাি করুি। চা ড়া ও 

চা ড়াজাত পমণযর জিয এই সাটিস নিমকট্ আন্তজস ানতকভামব গৃহীত ও স্বীকৃত। পাশাপানশ, পনরমবশ সংনিষ্ট আন্তজস ানতক 

রীনতিীনত ও অিানধকামরর সামর্ এটি সা িসযপূণস। এই সাটিস নিমকট্ কপমত হমল চা ড়া প্রনিয়াজাত কারখািাগুমলামক 

কসাইখািা পযসন্ত চা ড়া নচনিত করার সক্ষ তা অজস ি করমত হমব এবং রাসায়নিক বযবহার ও তরল বজস য নিষ্কাশমি যর্াযর্ ও 

নিরাপদ পনরমবশগত চচস া িহণ করমত হমব।  

o বেমরর ৪০ শতাংশ কাুঁ চা হাইড ও নিি ঈদ উল আযহার স ময় সংিহ করা হময় র্ামক। তাই ঈমদর স ময় যর্াযর্ স্বাস্থযসম্মত 

উপাময় হাইড ও নিি সংিহ করমত  ািুষজিমক সমচতি করার জিয বযাপক পনরসমর সমচতিতা বৃনি ূলক ক সসূচী িহণ 

করমত হমব। 

o চা ড়া খাত যতনদি পযসন্ত আবনশযক আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূহ সিূণসভামব পূরণ করমত িা পামর ততনদি পযসন্ত খাতটির 

সক্ষ তা জতনর করা সহ খাটিতমক অর্সনিনতকভামব সহায়তা প্রদাি করুি।  

o এসকল ক প্ল্যাময়ন্স সাটিস নিমকট্ ও  ািদণ্ড োড়াও, সাভামরর ঢাকা চা ড়া নশল্প িগরীর (টিইনড) অবকাঠাম াগত উন্নয়ি সিূণস 

করমত হমব। ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগামরর (নসইটিনপ) যর্াযর্ পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষণ চা ড়া প্রনিয়াজাত 

কারখািাগুমলা এবং সমবসাপনর চা ড়া খামতর কট্কসই হওয়ার কক্ষমর গুরুত্বপূণস ভূন কা রাখমব। এমক্ষমর সকল কারখািা কতৃস ক 

ক প্ল্যাময়ন্স সংিান্ত সকল িহণমযাগয  ািদণ্ডসহ সঠিক কবা াপড়া সহকামর সা নিক নিষ্কাশি িীনত ালা ক মি চলাও 

গুরুত্বপূণস। 

o চা ড়া প্রনিয়াজামতর উপজাত পণয উৎপাদমি নবনিময়াগ কমর  ূলয সংমযাজমি অবদাি রাখমত উমদযািামদর উৎসাহ প্রদাি 

করমত সুনিনদস ষ্ট নবনিময়াগ উন্নয়ি কাযসিম র  াধযম  কভলু কচইমির নিমচর ভাগমক শনিশালী করুি। এমত স্বামস্থযর প্রনত 

 ুুঁ নকপূণস কামজ চা ড়া প্রনিয়াজাত বজস য বযবহার হ্রাস পামব। কঠিি বমজস যর বযবস্থাপিা যর্াযর্ভামব পযসমবক্ষণ করমত হমব। 

উপজাত দ্রবয প্রস্তুতকারক কারখািাগুমলামক পনরমবশ বান্ধব হময় উঠমত নিমদস শিা প্রদাি করমত হমব। এমত নিনবতী 

(ডাউিনি ) বযবসায় ক সসংস্থামির সুমযাগ সৃনষ্ট হমব। 

উৎপাদি প্রনিয়ায়  াি ও উৎপাদিশীলতা 

• দক্ষতা ও বযবহানরক জ্ঞাি উন্নয়ি: কানরগনর ও বযবহানরক জ্ঞামির কক্ষমর নশল্প কারখািা ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  ধযকার দূরত্ব দূর করমত এমক 

অপমরর  মধয নিয়ন ত কযাগামযাগ ও পারোনরক জ্ঞািাজস মির প্রনিয়া র্াকমত হমব। আইএলইটি এবং ককাময়ল-এর (অিযািযমদর  মধয) 

নবদয াি সুনবধাগুমলা নশল্প খামতর চানহদা অিুযায়ী আধুনিকায়ি করমত হমব। চা ড়া খামতর ককাি আন্তজস ানতক প্রনসি প্রনতষ্ঠামির সামর্ 

যুগপৎ কাযসিম র নভনিমত প্রনতস্থািগুমলা লাভবাি হমত পামর।  চা ড়া প্রনিয়াজাতকরমণ নিময়ানজত শ্রন কমদর বৃনি ূলক প্রনশক্ষণ প্রদাি 

করমত হমব। যনদও কসন্টার অব একনসমলন্স ির কলদার নিল বাংলামদশ নলন মট্ড (মকাময়ল) এধরমণর প্রনশক্ষণ প্রদাি কমর র্াকমলও, 

খাতটিমত প্রনশক্ষমণর চানহদা পূরণ করমত প্রনতষ্ঠািটির প্রনশক্ষণ প্রদাি সক্ষ তা বৃনি করমত হমব। 

• নশল্প খাত ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  ধযকার দূরত্ব দূর করা: পারোনরক সহমযানগতার সুনিনদস ষ্ট কক্ষর নিময় আমলাচিা করমত নশল্প কারখািা ও 

নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  মধয নিয়ন ত নবরনতমত সভা আময়াজি করা কযমত পামর। আমলাচিার নবষয় নহমসমব র্াকমত পামর নশক্ষাি , িবীি/ 

ক সরত ক ীমদর জিয স্বল্পম য়াদী উদ্ভাবিী নশক্ষাদাি ক সসূচী এবং প্রনশক্ষণ ক সশালার পনরকল্পিা িহণ, নশল্প কারখািায় নশক্ষািনবস 

কাযসি , নশল্প খামতর অিুদামি প্রানতষ্ঠানিক গমবষণা, ইতযানদ। 

• শ্রন কমদর দক্ষ করমত প্রনশক্ষকমদর প্রনশক্ষণ নশল্প খামতর আশু চানহদাগুমলা নবমবচিায় নিময় স্বল্পম য়াদী প্রনশক্ষণ ক সসূচী িহণ করুি। 

এধরমণর প্রনশক্ষণ ক সসূচীমত অংশিহণকারীমদর সাটিস নিমকট্ প্রদাি করা কযমত পামর, কযখামি নিমজমদর দক্ষ করমত অংশিহণকারীমদর 

প্রমচষ্টার স্বীকৃনত র্াকমব। 



 

• আন্তজস ানতক নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির সামর্ যুগপৎ কাযসি ১৮: শুরুমত ক পমক্ষ ৩ বেমরর ক সসূচী িহণ করমত হমব।  প্রনতষ্ঠািগুমলার 

পারোনরক সহায়তার কক্ষরস ূমহর  মধয র্াকমব নশক্ষাি  নবনি য় ও নশক্ষাি  পনরকল্পিা, নশক্ষক নবনি য়, নশক্ষার্ী নবনি য়, নশক্ষক 

প্রনশক্ষণ ক সশালা, সহমযানগতার নভনিমত গমবষণা, এবং সবমশমষ, সহমযাগী প্রনতষ্ঠামির  াধযম  সাটিস নিমকট্ ক সসূচী প্রদামির জিয 

সিকস  স্থাপি।   

• চা ড়া নিময় িনলত গমবষণার জিয গমবষণা অিুদাি: ক ৌনলক গমবষণা দীিসম য়াদী এবং এর অিুদামির ভার সরকার/নবশ্বনবদযালয়/নশল্প 

খামতর উপর কেমড় কদওয়াই উি । নশল্প খাত কয সকল জবজ্ঞানিক বা প্রমকৌশলগত বাস্তব স সযার সমু্মখীি রময়মে কসগুমলার স াধাি 

খুুঁমজ কবর করা খাতটির উন্ননতর জিয অপনরহাযস। 

হাজারীবামগর চা ড়া নশল্প অঞ্চমলর উৎপাদি ুখী বযবহার  

বহু বেমরর বযবধামি চা ড়া উৎপাদমির ককন্দ্র নহমসমব হাজারীবাগ অঞ্চল গমড় উমঠমে। এর রময়মে বযাপক আকামরর সংমযাগ, বহু কারখািা ও নবপুল 

শ্র বল। পনরতযি নশল্পাঞ্চলমক আধুনিক সবুজ নশল্পাঞ্চল নহমসমব গমড় কতালা কযমত পামর। এমত কমর বহু বেমরর বযবধামি গমড় ওঠা অঞ্চলটির 

অবস্থািগত সুনবধা  ানলমকরা বযবহার করমত পারমব। 

 

িীনত ালা সহায়তা এবং স রূপ প্রমণাদিা সুনবধা 

জতনর কপাশাক খামতর জিয কস স স্ত িীনত ালা সহায়তা ও রপ্তানি প্রমণাদিা প্রদাি করা হময়মে, চা ড়া খামতর রপ্তানি বহু ুখীকরমণর জিয 

অন্ততপমক্ষ তার স াি সুনবধা নিনিত করা জরুনর। তমব প্রার্ন ক পযসাময়, চা ড়া রপ্তানিমত দ্রুত প্রবৃনি অজস ি করমত বাড়নত িীনত ালা সহায়তা ও 

প্রমণাদিা দরকার হমত পামর। 

 

কু্ষদ্র ও  া ানর নশল্প উন্নয়ি 

অভযন্তরীণ চানহদা ও রপ্তানি লক্ষয ারা অজস মি চা ড়া খামতর দ্রুত প্রবৃনিমত কু্ষদ্র ও  া ানর নশল্প চানলকা শনির ভূন কা পালি কমত পামর। পাদুকা ও 

চা ড়াজাত পণয উৎপাদিকারী কোট্ কোট্ কারখািাগুমলা কদশবযাপী েনড়ময় নেটিময় রময়মে এবং এখি পযসন্ত এগুমলা আিুষ্ঠানিক উৎপাদি খাত 

স্বীকৃত িয়। এসকল কারখািা যামত গুে আকামর প্রনতনষ্ঠত হময় নিমজমদর সম্ভাবিার নবকাশ িট্ামত পামর এবং অর্সিীনতমত কানিত  ারায় অবদাি 

রাখমত পামর তার জিয সরকামরর উনচত এখিই প্রমণাদিা ূলক পদমক্ষপ িহণ করা। কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর দ্রুত প্রবৃনিমত ও বড় বড় কারখািার সামর্ 

 ূলধারায় আিমত অিুকূল িীনত ালা, আনর্সক সহায়তা এবং দরকানর প্রনশক্ষণ সহায়তা করমব। 

• কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর উন্নয়ি: একটি বড় সংখযক কু্ষদ্র ও কোট্ উমদযাগ রময়মে যারা হয় সরাসনর অভযন্তরীণ বাজামরর জিয কাজ কমর 

অর্বা ঠিকাদানর নহমসমব বড় কারখািাগুমলার জিয কাজ কমর, নবমশষ কমর বযস্ত ক ৌসুম ।  াি, িকশা, পণয সানর, উৎপাদিশীলতা, এবং 

সমবসাপনর এসব িাস্টামরর উৎপাদি উন্নত করার উমেখমযাগয সুমযাগ রময়মে। একটি অর্বা দুইটি িাস্টার যনদ আধুনিক উৎপাদি চচস া ও 

প্রযুনি বযবহার শুরু কমর, তাহমল তা অিযািয িাস্টামরর  মধয দ্রুত েনড়ময় পড়মব। কারুনশল্প িাস্টানরং সিমকস  কবা াপড়া পনরষ্কার করমত 

এবং বাংলামদমশর চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামত এট্া নকভামব বাস্তবায়ি করা কযমত তা খুুঁমজ কবর করমত একটি গমবষণা কাযসি  

পনরচালিা করা দরকার। 

o কারুনশল্প িাস্টার হমত পণয িয় করমত বড় খুচরা নবমিতামদর অিুপ্রানণত করা।  

o কারুনশল্প িাস্টানরং সিমকস  কবা াপড়া পনরষ্কার করমত এবং বাংলামদমশর চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামত এট্া নকভামব 

বাস্তবায়ি করা কযমত তা খুুঁমজ কবর করমত একটি গমবষণা কাযসি  পনরচালিা করুি। 

প্রনিয়া ও উৎপাদিশীলতা উন্নত করমত কানরগনর সহায়তা প্রদাি এবং িতুি ধরমণর চা ড়া উৎপাদমির জিয গমবষণা ও উন্নয়ি 

                                                           
১৮ ১৮  যাকমডািা এবং অিযািয’র (২০০২)  মত, টু্ইনিং হমে “যুিরামজযর ককাি নিনদস ষ্ট নবভাগ/ প্রনতষ্ঠামির সামর্ উন্নয়িশীল নবমশ্বর অিুরূপ ককাি নবভাগ/ প্রনতষ্ঠামির দাপ্তনরক সিকস  স্থাপি করা যার 

উমেশয হমব চানহদার সঠিক  ূলযায়মি সাহাযয করা এবং তৎপরবতী সকল পযসাময় কাযসকর পারোনরক সহমযানগতা নিনিত করা”। বাংলামদমশর কপ্রক্ষাপমট্ এর অর্স হমে ককাি অিসর প্রনতষ্ঠামির সামর্ 

(উদাহরণস্বরূপ, নসএলআরআই) নবকামশর  ধয পযসাময় রময়মে এ ি ককাি প্রনতষ্ঠামির (আইএলইটি) সহমযানগতা সিকস । (উৎস:  যাকমডািা, আর., নজেনয়, এ ., এবং পানর, নভ. (২০০২)। টু্ইনিং: দা 

নিউচার ির সাসমট্ইমিবল ককালাবমরশি. নবমজইউ ইন্টারিযাশিাল (যুগপৎ সিকস : কট্কসই পারোনরক সহমযানগতার ভনবষযৎ। নবমজইউ আন্তজস ানতক). ৮৯(কিাড়পর)্ঃ ১৩-১৭। সংগৃহীত: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1465-5101.2001.128.x/pdf 



নিমনাি কক্ষরগুমলামত চা ড়া প্রনিয়াজাত কারখািাগুমলার সক্ষ তা বৃনি করমত হমব: 

• নক ধরমণর নিনিনশং হমব তা নিধসারণ করমত ওময়ট্ ব্লু/ িাস্ট পযসাময়ই চা ড়ার লট্ জতনর কমর কিলা, এমত কমর ভাণ্ডার সমবসাচ্চ  ূমলযর 

চা ড়া উৎপাদি সম্ভব হমব। 

• নিন  ামির চা ড়ার  াি উন্নত করমত উন্নত প্রযুনি বযবহার করা। 

ক সপনরকল্পিার রূপমরখার পরবতী অংমশ একটি ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করার নবষময় আমলাচিা করা হময়মে, কযটি চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ 

কারখািার সক্ষ তা উন্নয়মি কাজ করমব। 

 

কসাইখািা নি সাণ 

• সংনিষ্ট নবভামগর  াধযম  বাংলমদশ সরকার প্রধাি প্রধাি শহরাঞ্চলগুমলামত কু্ষদ্র ও  া ারী আকামরর কসাইখািা প্রনতষ্ঠা করার প্রনিয়া শুরু 

করমত পামর। সরকানর কবসরকানর অংশীদানরমত্বর (নপনপনপ) আদমল এট্া হমত পামর। 

• ঈমদর স ময় পশু জবাইময়র বতস  াি অবস্থা উন্নত করার শুধু ার একটি পর্ই রময়মে। কসটি হমে, র জাি  ামসর আমগই শহমরর প্রধাি 

ককন্দ্রগুমলামত যতট্া সম্ভব স্থািীয় কসাইমদর প্রনশক্ষণ কদওয়া এবং সাটিস নিমকট্ প্রদাি করা।  

িতুি ধরমণর চা ড়ার জিয গমবষণা ও উন্নয়ি 

বতস  ামি, বাংলামদশ  ার কময়ক ধরমণর চা ড়া উৎপাদি কমর র্ামক। কযমহতু, উৎপাদমির বড় একটি অংশই হমে িাস্ট চা ড়া, তাই িতুি ধরমণর 

চা ড়া উৎপাদমি গমবষণা ও উদ্ভাবিী প্রমচষ্টা খুব একট্া হয়নি। এোড়াও, চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ কারখািাগুমলার  মধয নিন  ামির (মলা কিড) 

চা ড়ার  াি বৃনির জিয প্রময়াজিীয় বযবহানরক জ্ঞামির অভাব কদখা কগমে। কযমকামিা হাইড ও নিমির লমট্ এধরমণর চা ড়ার পনর াণ ক পমক্ষ ২০ 

শতাংশ। করালার ককাটিং, নপ্রনন্টং, ইতযানদ পিনত বযবহার কমর নিন  ামির চা ড়া উন্নত করা একট্া নশল্পক সও বমট্। 

পাদুকা উপখামতর জিয প্রমযাজয নবমশষ কময়কটি সুপানরশ: 

• িতুি িতুি বাজামর প্রমবশ ও পণয উদ্ভাবমির  াধযম  বহু ুখীকরণ: পণয বহু ুখীকরমণর কক্ষমর এসপযানিল একটি উদ্ভাবিী পণয। বতস  ামি 

এটি নবশ্বজুমড়  মিামযাগ আকষসণ করমে। উপখাতটির জিয নিমন কময়কটি িতুি বাজার উমেখ করা হল: 

o িীড়া পাদুকা-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয, িান্স, জা সানি, কবলনজয়া , কিদারলযান্ড এবং অনিয়া। 

o পাদুকা, কগাড়ানল পযসন্ত আবৃত বনহ তনলর রাবার/চা ড়ার আবরি সহ প্ল্যানস্টমকর জতনর, কিমসাই- ইট্ানল, িান্স, যুিরাজয, 

কবলনজয়া , কিদারলযান্ড, ও কািাডা। 

o পাদুকা, বনহ তনলর রাবার/চা ড়ার আবরি সহ প্ল্যানস্টমকর জতনর, কিমসাই-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, জা সানি, জাপাি, ইতানল, িান্স, 

কবলনজয়া , কিদারলযান্ড, ও যুিরাজয। 

চা ড়াজাত পণয উপখামতর জিয প্রমযাজয নবমশষ কময়কটি সুপানরশ: 

• িতুি িতুি বাজামর প্রমবশ ও পণয উদ্ভাবমির  াধযম  বহু ুখীকরণ: রপ্তানি-আ দানি সংিান্ত অতীমতর তর্য উপাি নবমিষণ কমর কদখা 

যামে নবদয াি বাজারস ূমহ বাংলামদশ কযসব িতুি পণয সরবরাহ করমত পামর তামদর  মধয রময়মে োংক এবং সুট্মকস। কযসব সম্ভাবয 

বাজারস ূমহ উপখাতটি প্রমবশ করমত পামর তামদর  মধয রময়মে: 

o হাতবযাগ-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, িান্স, ইট্ানল, যুিরাজয, ককানরয়া, জাপাি, জা সানি, ও চীি। 

o হাতম াজা ও দস্তািা-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, জা সানি, জাপাি, িান্স, ইতানল, যুিরাজয, কেি, ও সুইমডি। 

o কবল্ট (কটিবন্ধ) ও কাতুস জ রাখার কবল্ট-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, জা সানি, জাপাি, িান্স, ইতানল, যুিরাজয, ও ককানরয়া। 

o চা ড়াজাত অিযািয সা িী-  ানকস ি যুিরাষ্ট্র, ইতানল, কপালযান্ড, কচক নরপাবনলক, জা সানি, ও িান্স। 

 ূলয সংমযাজি উৎসানহত করমত িীনত ালা  



যাইমহাক, নিনিশড চা ড়া উৎপাদি করমত হমল কারখািাগুমলামক িতুি প্রযুনি ও দক্ষতা উন্নয়মি নবনিময়াগ করমত হমব। িীনত ালা সহায়তা 

নহমসমব আনর্সক প্রমণাদিা প্রদামির পাশাপানশ নবনধ ালার কমঠার প্রময়াগও দরকার।  এমক্ষমর, রপ্তানির ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটি নিমনাি 

পদমক্ষপস ূহ সুপানরশ করমে: 

 

কারখািাগুমলা কতৃস ক নবমশষজ্ঞ নিময়ামগ ভতুস নক প্রদাি করমত একটি ক সসূচী িহণ করা প্রময়াজি। িাস্ট চা ড়া উৎপাদি কর্মক কর্মক নিনিশড চা ড়া 

উৎপাদমি কযমত নিধসানরত লক্ষয ারা অজস ি সামপমক্ষ এবং খরচ ভাগাভানগর নভনিমত এই ভতুস নক কদওয়া কযমত পামর।  

বমন্ডড অয়যারহাউজ সুনবধা ও শুল্ক প্রতযপসণ প্রনিয়া উন্নত করা 

বাংলামদমশর বমন্ডড অয়যারহাউজ কাঠাম ার অধীমি লাইমসন্সধারী প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠািগুমলা রপ্তানি- ুখী উৎপাদমির জিয প্রময়াজিীয় উৎপাদি 

উপাদাি নবিা শুমল্ক আ দানি করমত পামর। চা ড়া খামতর অমিক বড় রপ্তানিকারক কারখািা বমন্ডড অয়যারহাউজ সুনবধা বযবহার কমর র্ামক। যাইমহাক, 

লাইমসন্স হমল অমিক ধরমণর িনর্ দরকার হওয়ায় এবং এই প্রনিয়া স য় সামপক্ষ ও জটিল হওয়ায়, কু্ষদ্র ও  া ারী নশমল্পর রপ্তানিকারকরা সাধারণত 

শুল্ক প্রতযপসমণর উপর নিভস র কমর র্ামক। এই স সযা স াধাি করমত হমব। 

নবশ্ববযাংক১৯ কতৃস ক পনরচানলত একটি নবস্তানরত গমবষণায় নিমনাি পদমক্ষপ দুইটি সুপানরশ করা হময়মে 

• একটি স্বয়ংনিয় বমন্ডড অয়যারহাউজ বযবস্থাপিা পিনত জতনর করা।  

• কলিমদি নভনিক নিয়ন্ত্রণ পিনতর পনরবমতস ,  ুনক নভনিক নিয়ন্ত্রণ পিনত িহণ করা কযমত পামর। 

 

জবমদনশক ও কদশীয় নবনিময়াগ আকষসণ 

নিমনাি উমদযাগগুমলা সুপানরশ করা হলঃ 

• এই খামতর সুবণস সম্ভাবিা সিমকস  সম্ভাবয কদশীয় নবনিময়াগকারীমদর সমচতি করমত হমব এবং তামদরমক এই খামত নবনিময়াগ করমত উিুি 

করমত হমব। জতনর কপাশাক খাত সহ অিযািয খামতর সক্ষ  উমদযািামদর কামে আিুষ্ঠানিক প্রস্তাব রাখা কযমত পামর। 

• আকষসণীয় পাম্ফমলট্, উপস্থাপিা (মপ্রমজমন্টশি), ও নভনডওর  াধযম  বাংলামদমশ এই খামত নবনিময়ামগর সুনবধানদ প্রচার করমত হমব। 

• নভময়তিা , ইমন্দামিনশয়া, এবং চীমির  ত প্রনতমযাগী রপ্তানিকারক কদশগুমলার নবপরীমত বাংলামদমশর চা ড়া খামতর তুলিা ূলক ও 

প্রনতমযানগতা ূলক সুনবধাস ূহ (কিামরটিভ এন্ড কনিটিটিভ এডভামন্টমজস) নবমিষণ করমত হমব এবং তা নবডা, বানণজয  ন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র 

 ন্ত্রণালয়, ইনপনব, নবজমিস প্রম াশি কাউনন্সমলর  াধযম  নবনিময়াগকারীমদর নিকট্ কপৌুঁোমত হমব। 

• বানণজয  ন্ত্রণালয় কর্মক একজি কজযষ্ঠ ক সকতস া, বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ (নবডা) কর্মক একজি কজযষ্ঠ প্রনতনিনধ এবং দুই অর্বা 

নতিজি কিতৃত্বস্থািীয় নশল্প প্রনতনিনধর স িময় নিমনাি দানয়ত্ব ( যামন্ডট্) নদময় একটি উচ্চ-পযসাময়র কন টি করমত হমব। 

• নবনিময়ামগর কক্ষর নহমসমব বাংলামদশমক কবমে নিমত নবদয াি এিনডআই/মযৌর্ উমদযামগর ককািানিগুমলামক রানজ করামিা, 

• চা ড়া বানণমজযর জিয প্রনসি কদশগুমলামত ভ্র ণ, 

• চা ড়া খামতর বহু ুখীকরণমক উৎসানহত করমত সম্ভাবয স্থািীয় নবনিময়াগকারীমদর কামে কপৌুঁোমত নবনিময়াগ সংিান্ত কসন িার (সভা) এবং 

প্রদশসিী আময়াজি।  

এখামি উমেখয কয, কবশ কময়কটি বড় নবমদনশ চা ড়া কারখািা বাংলামদমশ স্থািান্তর করমত আিহী যারা ককাি নশল্প িগমর নিমজমদর কারখািা নি সাণ িা 

কমর কারখািা নি সামণর জিয স্বতন্ত্র জায়গা চাইমত পামর। এমক্ষমর বাংলামদশ সরকামরর িীনত ালা সহজ ও স্বাগতপূণস হমত হমব। এসকল কারখািামক 

উপযুি জায়গায় নি সামণর অিু নত কদওয়ার পাশাপানশ তারা নবশ্ববযাপী গৃহীত পনরমবশ ও শ্র  সংিান্ত  ািদণ্ডস ূহ ক মি চলমে নকিা তা নিনিত 

করমত পদমক্ষপ র্াকমত হমব। 

                                                           
১৯ বাংলামদমশ বমন্ডড অয়যারহাউজ কাঠাম া –  ূলযায়ি + সুপানরশ ালা”, ব্র্াময়ি কজ. ও’কশ (২০১৫)  



বড় ব্র্যান্ড ও পাইকানরকারকমদর সামর্ সিকস  জতনর করার কর্া নবমবচিায় করমখ, চা ড়া িময়র জিয বাংলামদশমক একটি বাজার নহমসমব তুমল ধরমত 

আন্তজস ানতক ক লা ও বানণজয প্রনতনিনধদমল অংশিহণ করার  ধয নদময় বাজার প্রমবশ সুনবধা উন্নত করমত পদমক্ষপ কিওয়া কযমত পামর। আন্তজস ানতক 

বাজামরর চানহদা ক াতামবক নিধসানরত পনরমবশ, সা ানজক ও নিরাপিা সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর  ািদণ্ডস ূহ উন্নত করমত হমব। খাতটির অন্তনিসনহত 

শনি িামক তুমল ধমর সরাসনর বাজারজাতকরমণর প্রচার সা িী জতনর করমত হমব। তুমল ধরমত হমব।  

কানিত লক্ষয ারা অজস মি চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খামতর ভূন কা গুরুত্বপূণস। চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খাতমক আধুনিকায়ি করমত এবং উচ্চতর 

কানরগনর দক্ষতা অবলেমির  াধযম  খাতটির সক্ষ তা শনিশালী করমত বযাপক পনরসমর পদমক্ষপ িহণ করমত হমব। শ্র বমলর প্রনশক্ষমণর জিয 

প্রানতষ্ঠানিক সক্ষ তাও উমেখমযাগযহামর বৃনি করমত হমব। সুপানরশকৃত সকল কক্ষমর যনদ আশু পদমক্ষপ িহণ করা হয় তাহমল প্রতযাশা করা যায় কয 

উদীয় াি চযামলিগুমলা সিলভামব ক াকামবলা করার কক্ষমর চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ খাত যমর্ষ্ট দৃঢ় ও সম্প্রসানরত হমব।  

িীনত ালা সহায়তা  

বাংলামদমশর রপ্তানি ুখী উৎপাদি প্রবৃনিমক ত্বরানিত করমত সরকার একটি িীনত ালা িহণ কমরমে।  

বমন্ডড অয়যারহাউজ ও শুল্ক প্রতযপসমণর  াধযম  রপ্তানিকারকরা রপ্তানি ুখী উৎপাদমির জিয সকল ধরমণর দরকানর কাুঁ চা াল শুল্ক  ুনি সুনবধায় 

আ দানি করমত পামর। যাইমহাক, বানণজয িীনত আরও উদার করার সুমযাগ রময়মে। নবমশষ কমর নবকাশ াি খাতগুমলামত, কয ি জতনর কপাশাক খামতর 

পাশাপানশ চা ড়া খামতর জিয বানণজয িীনত উদার করার সুমযাগ রময়মে। তাোড়া, নশল্প িীনত  ূলত উদার করা হময়মে। সকল নবনিময়াগকারীমদর জিয 

একটি  ার ককমন্দ্র সকল স সযার স াধাি প্রদামির জিয নবডা প্রনতষ্ঠা করা হময়নেল। তমব, খাতটিমত আরও নবনিময়াগ আকষসণ করমত প্রনতষ্ঠািটির 

ভূন কা আরও শনিশালী করা কযমত পামর।  

• বানণজয িীনত সংনিষ্ট পদমক্ষপস ূমহর  মধয রময়মে 

▪ আ দানির নলড ট্াই  এবং আ দানিকৃত উৎপাদি উপাদামির খরচ হ্রাস করমত চা ড়া খাত সংনিষ্ট উৎপাদি উপাদামির 

বানণনজযক িয় নবিয়মক উৎসানহত ও সহমযানগতা করা কযমত পামর।  

▪ উৎপাদি উপাদাি প্রস্তুতকারী প্রনতষ্ঠািগুমলামক বাংলামদমশ উৎপাদি কক্ষর প্রনতষ্ঠা করমত উৎসাহ প্রদাি করুি। সম্ভাবয 

রপ্তানিকারক নহমসমব শুমল্ক অবযাহনত ও োড় প্রদাি করুি যামত উৎপাদি উপাদামির সা নিক খরচ হ্রাস পায়। 

▪ আ দানিকৃত উৎপাদি উপাদাি শুল্ক  ুি সুনবধায় িয় ও বণ্টমির জিয বাংলামদশ সরকামরর একটি বানণনজযক অর্সনিনতক 

অঞ্চল প্রনতষ্ঠা করার পনরকল্পিা রময়মে। এটি একটি সঠিক পদমক্ষপ যা আ দানিকৃত উৎপাদি উপাদামির খরচ ও নলড ট্াই  

হ্রাস করমব।  

 

বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পমক্ষর ভূন কা শনিশালীকরণ  

সম্ভাবয নবনিময়াগকারীমদর, নবমশষ কমর এিনডআই/মযৌর্ উমদযাগ, সরকানর নবনভন্ন সংস্থার সামর্ কযাগামযাগ করার পনরবমতস , কযমকামিা প্রময়াজমি 

শুধু ার একটি সংস্থা বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পমক্ষর সামর্ কযাগামযাগ করমলই হমব এ ি বযবস্থা যনদ গমড় কতালা যায় তাহমল তা নবনিময়াগ 

আকষসমণর কক্ষমর বড় একটি পদমক্ষপ হমব।  

িীনত ালা ও অবকাঠাম া নবষয়ক তর্যানদ নবনিময়াগকারীমদর নিকট্ সহজলভয করা 

সম্ভাবয নবনিময়াগকারীরা যামত তামদর প্রকল্প প্রনতমবদি জতনর করার পূমবস সঠিক নসিান্ত িহণ করমত পামর তার জিয কদমশ বযবহারমযাগয জন র তর্যানদ 

সিমকস  প্রচার করা দারুণ একটি কাজ হমব। এসব প্রচামর জন র অবস্থাি, বযবহারমযাগয জন র পনর াণ, দানয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, এধরমণর জন র প্রধাি জবনশষ্টয 

ও  ূলয ইতযানদ তর্যানদ র্াকমত হমব। 

কর ও িীনত ালা সংিান্ত অনিিয়তা  



বযবসা সংিান্ত আইি ও নবনধ ালা জতনর ও বাস্তবায়মির কক্ষমর িীনত ালায় প্রচুর পনর ামণ নিয়ন্ত্রণ ূলক অনিিয়তা রময়মে। কদমশ উদ্ভাবি ও 

নবনিময়ামগর কক্ষমর এই অনিিয়তা একটি বড় বাধা নহমসমব কাজ কমর, নবমশষকমর চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উপখামত। একটি নস্থনতশীল বযবসানয়ক 

পনরমবশ সৃনষ্ট করমত িীনত ালা, আইি, ও নবনধনবধািস ূহ চার নকংবা পাুঁ চ বেমরর জিয নিধসারণ করা উনচত। উৎপাদি কর্মক শুরু কমর পণয কিতার 

কামে কপৌুঁোমিার প্রনিয়া দ্রুত সিন্ন করমত চা ড়া ও পাদুকা নশমল্পর জিয একটি শুল্ক ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করা কযমত পামর।  

রপ্তানি িীনত 

সবসমশষ রপ্তানি িীনত ২০১৫-১৮ – কত বাংলামদশ হমত সা নিক রপ্তানি ২০২১ সামলর  মধয ৬০০০ ককাটিমত উনন্নত করার লক্ষয িহণ করা হময়মে। এই 

সরকানর িীনতমত পাদুকা ও চা ড়াজাত পণযমক কদমশর জিয সমবসাচ্চ অিানধকার ূলক খাতগুমলার  মধয স্থাি কদওয়া হময়মে। খাতটির জিয িীনত 

সহায়তার নকেু উমেখমযাগয নদক হমে: 

• রপ্তানি প্রনিয়াকরণ অঞ্চমলর (ইনপমজড) বাইমর অবনস্থত রপ্তানি ুখী কারখািাগুমলা অভযন্তরীণ বাজামর সমবসাচ্চ ২০ শতাংশ পযসন্ত নবনি 

করমত পারমব, অর্সাৎ, কয সকল চা ড়া কারখািা তামদর প্রস্তুতকৃত পমণযর ক পমক্ষ ৮০ শতাংশ রপ্তানি কমর, প্রমণাদিা পাওয়ার কক্ষমর 

কসসকল কারখািাও শতভাগ রপ্তানি- ুখী কারখািা নহমসমব নবমবনচত হমব। 

• নবমশষ কময়কটি পমণযর জিয রপ্তানি ভতুস নক প্রমযাজয হমব; ভতুস নকর পনর াণ ৫ শতাংশ কর্মক ১৫ শতাংশ। 

o চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা রপ্তানিমত িগদ অর্স প্রমণাদিা ১২.৫০ শতাংশ কর্মক বৃনি কমর ১৫ শতাংশ করা হময়মে, যা ২০১৬ 

অর্সবের হমত কাযসকর রময়মে। 

o সাভামর স্থািান্তনরত কারখািাগুমলা কর্মক িাস্ট চা ড়া রপ্তানিমত ৫ শতাংশ িগদ অর্স প্রমণাদিা প্রদাি করা হমব। 

• রপ্তানি  ুখী নশমল্পর জিয সকল ধরমণর কাুঁ চা াল ও যন্ত্রপানত আ দানিমত শুল্ক  ুি সুনবধা। 

• চা ড়াখামতর জিয সুনিনদস ষ্ট যন্ত্রপানত আ দানিমত ি িীয় শমতস  শুল্ক সুনবধা। 

• অিযািয িীনত সহায়তার পাশাপানশ কর অবকাশ, রপ্তানি  ুখী চা ড়া খামতর জিয কাুঁ চা াল ও যন্ত্রপানত আ দানিমত শুল্ক  ুি সুনবধা, 

বমন্ডড অয়যারহাউমজর  াধযম  সহায়তা। 

• রপ্তানি উন্নয়মির জিয ঋণপর (মলট্ার অব কিনডট্) ও তহনবমলর নবপরীমত ৯০ শতাংশ ঋণ সহায়তা। 

• রপ্তানি ঋণ নিিয়তা (এক্সমপাট্স  কিনডট্ গযারানন্ট) প্রকল্প। 

িগদ অর্স প্রমণাদিা ও অিযািয িীনত ালা সংনক্ষপ্ত স য়কামলর জিয হওয়ায়, নবনিময়াগকারীমদর পমক্ষ নবনিময়ামগর নসিান্ত িহণ করা  ুশনকল। তাই, 

সম্ভাবয নবনিময়াগকারীরা যামত কজমিবুম  নবনিময়ামগর নসিান্ত িহণ করমত পামর, কসজিয দীিস ক য়াদী স য়কামলর জিয িা হমলও, িগদ অর্স প্রমণাদিা 

ও বানণজয িীনতর  ত িীনত ালা বযবস্থা অন্তত পাুঁ চ বেমরর জিয কাযসকর রাখমত হমব।  

জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ২০ (এিনডআই) 

কযমহতু নবমদনশ নবনিময়াগকারীরা জবনশ্বক বাজার, ব্র্যান্ড ও খুচরা নবমিতামদর সামর্ িনিষ্ঠভামব সিনকস ত, তাই এিনডআই রপ্তানি প্রবৃনির  ূল 

চানবকাঠি। তামদর বাজার কর্মক কবর হওয়ার সুনবধা রময়মে। সুতরাং, দ্রুত হামর রপ্তানি প্রবৃনি সম্প্রসারণ করমত এিনডআই বড় ধরমণর ভূন কা পালি 

করমত পামর  

বাংলামদমশ জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ নদি নদি বৃনি পামে। সপ্ত  পঞ্চবানষসকী পনরকল্পিা অিুসামর বাংলামদমশ এিনডআই-এর পনর াণ ২০২০ 

সামলর  মধয বৃনি কপময় ৯৬০ ককাটি  ানকস ি ডলার হওয়ার সম্ভাবিা রময়মে। ২০১৫-১৬ অর্সবেমরর ২০০ ককাটি  ানকস ি ডলার (ম াট্) এিনডআই 

প্রবামহর ১৬৩.৫ লাখ  ানকস ি ডলার (ম াট্) এিনডআই চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয খামত এমসনেল। যা ক াট্ এিনডআই প্রবামহর ১ শতাংমশরও ক ২১। 

                                                           
২০ বাংলামদশ বযাংক চা ড়া খামতর এিনডআই সংনিষ্ট তর্য ও উপাি পুমরা খামতর জিয ক াট্ আকামর প্রদাি কমরনেল যা চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা অধযাময় এিনডআই নিময় আমলাচিায় উমেখ রময়মে। 

একারমণ, চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ, চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামতর জিয আলাদা আলাদাভামব প্রকৃত পনর াণ জািা যায় নি। 
২১ উৎসঃ বাংলামদশ বযাংক. (২০১৬). এিনডআই ইি বাংলামদশ (বাংলামদমশ এিনডআই), স ীক্ষা প্রনতমবদি, [অিলাইি].  সংগৃহীতঃ 

https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/fdisurvey/fdisurveyjanjun2016.pdf 

https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/fdisurvey/fdisurveyjanjun2016.pdf


চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয খামত এিনডআই প্রবাহ স ময়র সামর্ সামর্ বৃনি পানেমলা। ২০১৩-১৪ অর্সবেমর এই খামত এিনডআই প্রবামহর পনর াণ 

নেল সমবসাচ্চ। তমব, এরপর কর্মক এই খামত এিনডআই প্রবামহর হার ক মত শুরু কমরমে। 

বাংলামদমশর এিনডআই িীনত ালা অতযন্ত উদার। এিনডআই-এর কক্ষমর নবমদনশ পুুঁনজর পনর াণ কত ভাগ হমব তা নিময় ককাি নবনধনিমষধ কিই। 

অর্সাৎ, বাংলামদশ সরকার ককাি প্রকমল্প ১০০ শতাংশ পযসন্ত নবমদনশ নবনিময়াগ অিুম াদি কমর। নবমদনশ উৎস হমত নবনিময়াগকৃত  ূলধি পুমরাট্াই 

চাইমল উঠিময় কিওয়া যামব। একইভামব, নবমদনশ নবনিময়ামগ সৃষ্ট  ুিািা ও লভযাংশও সিূণস পনর ামণ নিময় যাওয়া যামব। যনদ নবমদনশ নবনিময়াগকারীরা 

তামদর অনজস ত লভযাংশ অর্বা আয় পুিরায় নবনিময়াগ কমর তাহমল তাও িতুি নবনিময়াগ নহমসমব স্বীকৃনত পামব।  

 ূল কর্া হমে, নবনভন্ন প্রনতকূলতা র্াকা সমেও বাংলামদমশ এিনডআই নভনিক বানণনজযক কাযসি  চল াি রময়মে। এর কারণ, বাংলামদমশ পণয 

উৎপাদি বা বাংলামদশ হমত পণয িয় নবনিময়াগকারীমদর/ কিতামদর জিয এখিও লাভজিক। তমব, আরও কবনশ অিুকূল, সনিয় ও বযবসাবান্ধব 

পনরমবশ সৃনষ্ট করা কগমল, নবমশষ কমর উমিগ সৃনষ্টকারী প্রধাি স সযাগুমলা স াধাি করা কগমল, বাংলামদশ হমত রপ্তানির পনর াণ তাৎক্ষনণকভামব 

উমেখমযাগয হামর বৃনি পামব।  

রপ্তানি প্রনিয়াকরি অঞ্চল/ কবজা 

কদমশ এিনডআই প্রবাহ বৃনির লক্ষয নিময় বাংলামদশ সরকার প্রার্ন কভামব বাংলামদশ রপ্তানি প্রনিয়াকরণ অঞ্চল কতৃস পক্ষ (মবপজা) প্রনতষ্ঠা কমরমে। 

এট্া সী াবিতা নিময় কাজ কমর যানেল। বাংলামদশ অর্সনিনতক অঞ্চল প্রনতষ্ঠার  াধযম  নশল্প প্রবৃনি সম্প্রসারণ করার পনরকল্পিা িহমণর  ধয নদময় 

একটি িতুি নদগন্ত উমমানচত হময়মে। এসব অর্সনিনতক অঞ্চমল নবনিময়াগ আকষসণ করমত কবশ নকেু আকষসণীয় সুনবধা প্রস্তাব করা হময়মে। চা ড়া 

খামতর জিয দুইটি নিনদস ষ্ট অঞ্চল বরাে নদমত সরকার ইনত মধয প্রনতশ্রুনত প্রদাি কমরমে। 

পণয নভনিক নবনিময়াগ নবমিষণ কমর কদখা কগমে, ইনপমজডগুমলামত অবনস্থত ৪৬১ টি নশল্প কারখািার  মধয শুধু ার ৩৩ টি চা ড়া ও পাদুকা খামতর, 

কযগুমলামত ক াট্ নবনিময়াগ রময়মে ২৪২৯.২ লাখ  ানকস ি ডলার এবং ৩৫,২৪৫ জি শ্রন ক ও ক সচারী ক সরত রময়মে। 

িতুি যন্ত্রপানত ও সরিাম  অর্সায়ি 

চা ড়া খামতর প্রবৃনির জিয একটি উদার ও বযবসা বান্ধব বযাংক সুদ কাঠাম া অতযাবশযক। ক সপনরকল্পিার রূপমরখায় সুপানরশকৃত স য়কামলর জিয 

কর অবকাশ ও নিন সুদ হামরর  ত িীনত ালা সহায়তা সহ সরকানর সহমযানগতা প্রময়াজি।  

চা ড়াজাত কপাশাক উৎসানহত করা 

চা ড়াজাত কপাশাক ও গৃহসজ্জা সা িী উৎপাদমি প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠািগুমলামক উৎসাহ প্রদাি করুি। 

স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উন্নয়িশীল কদমশ উিরণ 

২০২১ সামলর নরবানষসক  ূলযায়ি সভায় বাংলামদশমক উিরমণর জিয সুপানরশ করার সম্ভাবিা রময়মে। এই  ূলযায়মির ধারাবানহকতায় ২০২৪ সামল 

বাংলামদশ এলনডনস কদমশর তানলকা কর্মক আিুষ্ঠানিকভামব কবর হময় আসমত পামর। উিরমণর পমর কদশটি নবদয াি বাজামর শুল্ক  ুি ককাট্া  ুি 

সুনবধা হারামব। ২০২৪ সামলর পমর চা ড়া খাত নক নক চযামলমির সমু্মখীি হমব তা নচনিত করমত একটি নবস্তানরত অিুসন্ধাি কাযসি  অনত দ্রুত শুরু 

করা দরকার। কজমিভায় অবনস্থত নবশ্ব বানণজয সংস্থায় বাংলামদমশর প্রনতনিনধত্ব অনতসত্বর শনিশালী করা উনচত এবং বাস্তবধ ী ককৌশল ও 

ক সপনরকল্পিা দ্রুত িহণ করা উনচত।  

দ্রুত প্রবৃনি অজস মির জিয সংনিষ্ট সরকানর সংস্থা ও নবভাগগুমলার ভূন কা স নিত করা 

জবমদনশক প্রতযক্ষ নবনিময়াগ ও কযৌর্ উমদযামগর জিয  

• বাংিাতদশ্ নবনিতয়াগ উন্নয়ি কেৃয পে (নবডা) – ২০১৮ সামল এিনডআই-এর জিয ওয়াি স্টপ সানভস স চালু করা হময়মে। ওয়াি স্টপ 

সানভস স পনরচালিার জিয কবশ কময়কটি ক স পিনত জতনর করা হময়মে। পাশাপানশ, নবনভন্ন সংস্থা ও নবভামগর সামর্ স ম াতা স্মারক স্বাক্ষর 



করা হময়মে। আইি অিুযায়ী ওয়াি স্টপ সানভস স সুনিনদস ষ্ট স য়সী া পযসন্ত চালু রাখমত হমব। কসবা প্রদাি ও নিষ্পনি প্রনিয়া সহজ করমত 

হমব এবং সুনিনদস ষ্ট স য়সী ার  মধয নিময় আসমত হমব। সা মির সানরর ব্র্যান্ড ও খুচরা নবমিতামদর সামর্ কযাগামযাগ স্থাপি করমত 

বযবসায়ী সংগঠি ও উমদযািামদর সহমযানগতা নিময় নবডা’কক সুনিনদস ষ্ট ক সসূচীমত কিতৃত্ব নদমত হমব। এিনডআই আকষসণ করমত 

অনভজ্ঞতা নবনি য় ক সসূচী, ভ্রা য াণ প্রদশসিী এবং ক লার আময়াজি করমত হমব। ওয়াি স্টপ সানভস স সিলভামব বাস্তবায়ি করমত 

নবডা’কক ওয়াি স্টপ সানভস স আইি কাঠাম ার অধীমি জাতীয় রাজস্ব কবাডস , কযৌর্ ূলধি ককািানি ও িা সস ূমহর পনরদপ্তর, আ দানি ও 

রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রক িনিষ্ঠভামব কাজ করমত হমব। সিূণস স্বয়ংনিয় পিনতমত ও নিনদস ষ্ট স য়সী ার  মধয কসবা প্রদাি করা জরুনর। 

• বাংিাতদশ্ অেযনিনেক অঞ্চি কেৃয পে (তবজা) – এিনডআই ও কযৌর্ উমদযাগ সহজ করমত কবজা’র উনচত ওয়াি স্টপ সানভস স 

পনরচালিা ত্বরানিত করা এবং এিনডআই ও কযৌর্ উমদযাগ আকষসণ করমত সকল প্রনিয়া সহজ করা। 

• জােীয় রাজস্ব ফবাডয  (এিনবআর) – এিনবআর’এর উনচত শুল্ক সুনবধা সহজ করা এবং কর, শুল্ক কর,  ূসক ও অিযািয শুমল্কর পূবসািু াি 

নস্থর রাখা। 

• বাংিাতদশ্ বোংক (নবনব) – বাংলামদশ বযাংমকর উনচত এিনডআই বান্ধব িীনত ালা প্রণয়ি করা এবং নবমদনশ নবনিময়াগকারী ও কযৌর্ 

উমদযামগর জিয অসুনবধাজিক বাধা দূর করা। 

• পনরতবশ্ অনধদপ্তর – পনরমবশ অনধদপ্তরমক সকল এিনডআই ও কযৌর্ উমদযামগর জিয সুনিনদস ষ্ট স ময়র  মধয োড়পর জানর করমত হমব।  

• রপ্তানি উন্নয়ি বুেতরা (ইনপনব) – এিনডআই ও কযৌর্ উমদযাগ পযসমবক্ষণ করমত ইনপনব’কক একটি ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করমত হমব। এোড়াও, 

এিনডআই  ূলযায়ি করমত একটি বাজার গমবষণা ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করমত হমব। 

• নবতদতশ্ বাংিাতদশ্ী দূোবাস –ব্র্যান্ড, খুচরা নবমিতা ও সম্ভাবয নবনিময়াগকারীমদর সামর্ সিকস  স্থাপি করমত রপ্তানিকারকমদর নবমদমশ 

বাংলামদশী দূতাবাসগুমলামক সহায়তা করমত হমব। এিনডআই ও কযৌর্ উমদযাগ সংনিষ্ট সংস্থাগুমলার সামর্ও নিয়ন ত কযাগামযাগ রাখমত 

হমব। 

• ফিৌপনরবহি মন্ত্রণািতয়র অধীতি সকি স্থি ও সমুদ্র বন্দর এবং ফবসামনরক নবমাি ও পযযটি মন্ত্রণািতয়র অধীতি সকি 

নবমািবন্দর – নলড ট্াই  হ্রাস করমত হমল স ুদ্র ও নব াি বন্দমর সৃষ্ট সকল দীিসসূনরতা স াধাি করমত হমব। 

ক প্ল্যাময়ন্স পূরণ 

• পনরতবশ্ অনধদপ্তর – রপ্তানির জিয ৫ ক স নদবমসর  মধয অিুম াদি প্রনিয়া নিনিত করমত পনরমবশ অনধদপ্তমরর অধীমি একটি ককন্দ্র 

প্রনতষ্ঠা করমত হমব। বযবসায়ী সংগঠিগুমলার সামর্ পরা শসিম  অিুম াদমির জিয একটি ক প্ল্যাময়ন্স ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করমত হমব। পনরমবশ 

অনধদপ্তমরর অিুম াদি নিনদস ষ্ট স য়সী ার  মধয সিন্ন করমত হমব।  

• বাংিাতদশ্ স্ট্োন্ডাডয স এন্ড ফটনস্ট্ং ইেটিটিউশ্ি (নবএসটিআই) – নবএসটিআই’কক চা ড়া খামতর সকল পনর াপমক সাটিস নিমকট্ 

প্রদাি করার সক্ষ তা অজস ি করমত হমব। সাটিস নিমকমট্র জিয অিুম াদি প্রনিয়া সুনিনদস ষ্ট স য়সী ার  মধয সিন্ন হমত হমব।  

• বাংিাতদশ্ এোতক্রনডতটশ্ি ফবাডয  (নবএনব) – কবসরকানর সাটিস নিমকট্ প্রদাি সংস্থাগুমলামক বাংলামদশ এযামিনডমট্শি কবামডস র উনচত 

সাহাযয করা এবং সাটিস নিমকট্ প্রদামি কতৃস পমক্ষর সামর্ তামদর কযাগামযাগ স্থাপি করমত সহায়তা  করা।  

• নমউনিনসপাি করতপাতরশ্ি এবং স্থািীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ি ও সমবায় মন্ত্রণািয় (এিনজআরনডনস) – স্থািীয় সরকারমক সকল 

শহমর কসাইখািা প্রনতষ্ঠা নিনিত করমত হমব। কসাইখািাগুমলামত জবাইময়র বযাপামর কমঠার নিমদস শিা র্াকমত হমব। স্থািীয় সরকামরর 

অঙ্গ সংগঠমির  াধযম  সমচতিতা বৃনি করমত হমব।  



• প্রানণসম্পদ অনধদপ্তর (মৎসে ও প্রানণসম্পদ মন্ত্রণািয়) – প্রানণসিদ অনধদপ্তরমক গবানদ পশুর ক প্ল্যাময়ন্স সম্মত ও কট্কসই নবকাশ 

নিনিত করমত হমব যামত কেমসনবনলটির সকল পনর াপক নিনিত র্ামক।  

• বাংিাতদশ্ েুদ্র ও কুটির নশ্ল্প করতপাতরশ্ি (নবনসক) – নবনসকমক নসইটিনপ’র  াি নিনিত করমত হমব এবং সাভামরর চা ড়া নশল্প 

িগরীর নসইটিনপ’র জিয একটি আন্তজস ানতক  ামির পনরচালক ভাড়া করমত হমব।  

উৎপাদিশীলতা বৃনি করমত 

• বানণজে মন্ত্রণািয় -  ইনপনব, নবজমিস প্রম াশি কাউনন্সল (নবনপনস), বযবসায়ী সংগঠি, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ি কতৃস পক্ষ সহ অিযািয খাত 

নভনিক দক্ষতা উন্নয়ি কাউনন্সল শনিশালীকরমণর  াধযম  বানণজয  ন্ত্রণালয়মক কদমশ দক্ষতার স্তর, প্রযুনি ও উৎপাদিশীলতা বৃনি 

করমত হমব। 

• নবজতিস প্রতমাশ্ি কাউনেি (নবনপনস) – নবনভন্ন রপ্তানি ুখী খামতর উন্নয়ি করমত এবং চা ড়া খাত ও এর সংনিষ্ট খাতগুমলামক নবমশষ 

গুরুত্ব প্রদাি করমত বানণজয  ন্ত্রণালময়র অধীি নবনপনসমক সিূণস সক্ষ তা প্রদাি করমত হমব।   

• নশ্ল্প মন্ত্রণািয় – নশল্প  ন্ত্রণালয়মক নবএনব ও নবএসটিআই’এর সক্ষ তা বৃনি করমত হমব যামত তারা সকল পনর াপক পরীক্ষা করমত পামর 

এবং পাশাপানশ, কবসরকানর খামতর সাটিস নিমকট্ প্রদািকারী সংস্থাগুমলামক সাহাযয করমত হমব। 

• নশ্ো মন্ত্রণািয় – শ্রন ক ও বযবস্থাপিা নবষময় গুরুত্ব প্রদাি কমর নশল্প খাত ও নশক্ষা প্রনতষ্ঠামির  মধয নিয়ন ত কযাগামযাগ নিনিত করমত 

নশক্ষা  ন্ত্রণালয়মক একটি কযাগামযাগ  াধয  জতনর করমত হমব। নশক্ষকমদর  াি, নশক্ষাদাি পিনত ও নশক্ষািম র উপরও কজার আমরাপ 

করমত হমব। 

 

 

 

চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখাত  

সারসংমক্ষপ 

বাংলামদমশর চা ড়া খামতর রপ্তানি প্রার্ন কভামব চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখাত কর্মক শুরু হময়নেল। নবমশ্বর ১.৩-১.৮ শতাংশ গরু  নহষ এবং 

৩.৭ শতাংশ োগমলর চারণভূন  এই বাংলামদশ। বাংলামদমশর ক াট্ রপ্তানিমত চা ড়া খামতর উমেখমযাগয অবদাি রময়মে।  ূলয সংমযাজি বাড়ামত 

প্রনিয়াজাত চা ড়া কর্মক চূড়ান্ত চা ড়াজাত পণয উৎপাদমি কযমত হমব। কযমহতু দুটি খাতই প্রনতমযাগীতাপূণস খাত তাই ধামপ ধামপ এই রূপান্তর 

িট্ামত হমব। এমক্ষমর চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখাত ও চা ড়াজাত পণয উপখামতর সংনিষ্ট বযবসায়ী সংগঠিগুমলার নবপরীত ুখী দৃনষ্টভনঙ্গ রময়মে। 

তাই চা ড়া খামতর জিয ক সপনরকল্পিার রূপমরখায় চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখাতমক আরও কময়ক বেমরর জিয অন্তভুস ি রাখমত হমব।   

বাংলামদমশর চা ড়া খামতর প্রবৃনি ধমর রাখমত কদশটিমত পযসাপ্ত পনর ামণ কাুঁ চা ামলর সরবরাহ রময়মে। নচর ১-২ কত এটি তুমল ধরা হময়মে। 

বাংলামদশ ট্যািাসস এযামসানসময়শমির  মত কদমশ হাইড ও নিি কর্মক উৎপানদত চা ড়া প্রাপযতার পনর াণ ৩১২৫ লাখ বগসিুট্। এোড়াও, ৫০০ লাখ 

নিট্ চা ড়াও উৎপানদত হয় যার বড় একটি অংশই রপ্তানি হময় র্ামক।



নচর ১: বাংলামদমশর জিয রপ্তানি বাজার (২০১৫)                    

 

নচর ২: বাংলামদশ হমত অিযািয পশুর চা ড়া রপ্তানি (প্রনত ন নলয়ি 

 ানকস ি ডলার) 

 

বাংলামদশ কর্মক গবানদ পশুর চা ড়ার ক াট্ রপ্তানির ৬০ শতাংমশরও কবনশ হময় র্ামক শুধু ার ককানরয়া, হংকং এবং চীমি। বাংলামদশ এসব কদমশ 

কবনশরভাগ গবানদ পশুর চা ড়া িাস্ট চা ড়া২২ আকামর রপ্তানি কমর র্ামক। িাস্ট চা ড়া অনধক  ূলয সংমযাজিকারী চা ড়াজাত পণয উৎপাদমি 

বযবহৃত হময় র্ামক। শুধু ার কময়কটি বাোইকৃত কারখািা কর্মক বাংলামদশ ইট্ানল এবং কেইমি উচ্চ াি সিন্ন চা ড়া রপ্তানি কমর র্ামক। এই দুইটি 

কদশ উচ্চ  ূলয সংমযাজিকারী পণয উৎপাদি কমর র্ামক। 

কদমশর ক াট্ চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ কারখািার ৯০ শতাংমশরও কবনশ হাজারীবামগর বাইমর অবনস্থত, যার সংখযা প্রায় ২২০ টি২৩। এই ২২০ টি 

কারখািার  মধয ১১৩ টি চালু রময়মে। এমদর প্রায় ৬৫ শতাংমশর িাস্ট চা ড়া পযসন্ত উৎপাদমির সক্ষ তা রময়মে। এট্া প্রতীয় াি কয, চা ড়া 

প্রনিয়াজাতকরণ নশমল্প কু্ষদ্র ও  া ানর নশল্প খামতর আনধপতয রময়মে। নবটিএ কতৃস ক পনরচানলত একটি স ীক্ষায় কদখা কগমে কয, এই খামত 

পনরচালিারত ৫৭.৮৯ শতাংশ কারখািাই বযনি  ানলকািাধীি (প্রপ্রাইট্নর), ৩২.৩৩ শতাংশ নলন মট্ড ককািানি, এবং ৪ শতাংমশর পুুঁনজ বাজামর 

কাযসি  রময়মে। 

২০১৫ সামল বাংলামদশ হমত গবানদ পশুর চা ড়া রপ্তানির পনর ামণর সামর্ গবানদ পশুর চা ড়ার জবনশ্বক আ দানির পনর াণ তুলিা করমল কদখা যায় 

কদশটি হমত রপ্তানির পনর াণ জবনশ্বক আ দানির ১ শতাংমশরও ক । গবানদ পশুর চা ড়ার  তই বাংলামদশ কর্মক অিযািয পশুর চা ড়া রপ্তানি ২০০৯ 

সাল কর্মক বৃনি পামে, যার স নিত বানষসক প্রবৃনি হার গত ৬ বের ধমর ১০ শতাংশ। বাংলামদশ হমত অিযািয পশুর (সাপ, কুন র, হনরণ, উট্, ইতযানদ) 

িাস্ট চা ড়া অনধকাংশই রপ্তানি হময় র্ামক হংকং, ইট্ানল এবং জাপামি। অিযািয পশুর চা ড়া রপ্তানির ক াট্ পনর ামণর ৬০ শতাংমশরও কবনশ হময় 

র্ামক এই নতিটি কদমশ। আগা ী পাুঁ চ বেমর বাংলামদমশর চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উৎপাদি ও রপ্তানির পনর াণ বৃনি পামব বমল ধারণা করা হমে। 

 ূলয সংমযাজি পণয রপ্তানিমত এই বৃনির কারমণ নিনিশড চা ড়ার চানহদা বৃনি পামব। যনদ চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ কারখািাগুমলা সাভামরর চা ড়া 

নশল্প িগরীমত সিলভামব স্থািান্তর হমত পামর এবং নিনিশড চা ড়া উৎপাদি চানলময় কযমত পামর, তাহমল তারা চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উপখামতর 

এই চানহদা অমিকাংমশ ক ট্ামত পারমব। তমব, কারখািাগুমলার প্রমচষ্টা সমেও, চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা উৎপাদিকারীমদর নিনিশড চা ড়ার জিয 

আ দানির উপর নিভস র করমত হমত পামর। এর কারণ, নিকট্ ভনবষযমত নিনিশড চা ড়ার ি বধস াি চানহদা স্থািীয় উৎপাদমির  াধযম  ক ট্ামিা সম্ভব 

হওয়ার সম্ভাবিা ক্ষীণ। 

২০১৩-১৪ সাল হমত চা ড়া রপ্তানি হ্রাস পামে। এর দুইটি কারণ হমত পামর: ১) হাজারীবাগ কর্মক সাভামর স্থািান্তর করমত বলায় কারখািাগুমলা বন্ধ 

কমর কদওয়া হময়নেল এবং ২) ক প্ল্যাময়ন্স সম্মত চা ড়া রপ্তানি করমত বাংলামদশ বযর্স হময়মে।  

চামড়াজাে পণে ও পাদুকা উপখাতের প্রবৃনির উপতরই চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখামতর প্রবৃনি প্রধািত নিভস র করমে। চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ 

ও নিনিশড চা ড়া উৎপাদমি প্রবৃনি অজস ি সম্ভব হমব শুধু ার কমপ্ল্োতয়ে সিনকস ত নবষয়গুমলা যত দ্রুত সম্ভব সুরাহা হমল। বতস  ামি উপখাতটির 

জিয এট্াই সব কর্মক বড় চযামলি। পনরমবশ, রাসায়নিক, সা ানজক ও নিরাপিাগত ক প্ল্যাময়ন্স সংনিষ্ট সকল ধরমণর আন্তজস ানতক  ািদমণ্ডর উপর এই 

উপখামতর প্রবৃনি নিভস র করমে। 

চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখামতর সুনিনদস ষ্ট চযামলিস ূহ  

                                                           
২২ িাস্ট বলমত এখামি ককাি ধরমণর অনতনরি নিনিনশং োড়াই প্রনিয়াজাতকৃত চা ড়াকক বু ামিা হময়মে। কক্ষর নবমশমষ, িাস্ট চা ড়া অনিনদস ষ্ট পনর ামণ হমত পামর। 
২৩  িজুর, স. ি. (তানরখ অিুমেখয). বাংলামদমশর চা ড়া নশমল্পর চযামলিস ূহ. ১১৮ এসএলটিনস কিিামরন্স. এলএিএ ইএনব. [অিলাইি] 
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সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর বযবস্থাপিা বামদও বাংলামদশমক আরও নকেু চযামলমির  ুমখা ুনখ হমত হমত পামর। চা ড়া কারখািাগুমলার জিয কবশ নকেু 

চযামলি নিমন সংনক্ষপ্তভামব আমলাচিা করা হল: 

 

ধরণ চযামলি বণসিা 

ক) ক প্ল্যাময়ন্স কাুঁ চা চা ড়া িয়, নবমশষ কমর ঈদ 

উল আযহার স য়কামল 

শহর এবং িা  কর্মক ৪০-৫০ শতাংশ কাুঁ চা হাইড ও নিি ঈদ উল আযহার স ময় 

সংিহ করা হময় র্ামক। িা াঞ্চমল কাুঁ চা চা ড়া রক্ষণামবক্ষণ ও সংরক্ষণ করা কঠিি। 

 ধযস্থতাকারী দলগুমলা স্বাভানবক  ূলয নিধসারমণ বযািাত িট্ায় যার কারমণ পুমরা সাপ্ল্াই 

কচইমি নবশৃঙ্খল পনরনস্থনতর সৃনষ্ট হয়। 

চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ 

কারখািাগুমলামত পনরমবশগত 

ক প্ল্যাময়মন্সর দুরাবস্থা 

কবনশরভাগ কারখািাই পনরমবশগত নবনধ ালা, এবং কপশাগত নিরাপিা ও স্বাস্থয সংনিষ্ট 

 ািদণ্ডগুমলা ক মি চমল িা। এরিমল, আন্তজস ানতক বাজামর চা ড়া ও চা ড়াজাত 

পমণযর িহণমযাগযতা হ্রাস পামে। 

কদমশ উৎপানদত চা ড়ার 

অিুপযুি কেমসনবনলটি 

ঢাকা চা ড়া নশল্প িগরীর অসিূণস আিুষনঙ্গক অবকাঠাম ার কারমণ চা ড়ার 

কেমসনবনলটি যর্াযর্ হমে িা। এমত কদমশর ভাব ূনতস  কু্ষণ্ণ হমে এবং স্থািীয় চা ড়া 

িারা উৎপানদত চা ড়াজাত পমণযর িহণমযাগযতা হ্রাস পামে। 

অনতনরি হামর রাসায়নিক বযবহার চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ কারখািাগুমলামত বযবহৃত রাসায়নিমকর পনর াণ আন্তজস ানতক 

 ািদমণ্ডর কচময় অমিক কবনশ; নিনিশড চা ড়ায় রাসায়নিক দ্রবয নিমদস শক ইউমরাপীয় 

ইউনিয়মির নরচ (রাসায়নিক দ্রবযানদর নিবন্ধি,  ূলযায়ি, অিুম াদি ও নবনধনিমষধ) 

 ািদমণ্ডর সামর্ এমকবামরই সঙ্গনতপূণস িয়। 

খ) কভৌনতক 

অবকাঠাম া  

পশু জবাইময়র জিয নিন  ামির 

অবকাঠাম া 

পশু জবাইময়র বতস  াি অবকাঠাম ার বযবস্থাপিা অতযন্ত বামজ। এরক  অবকাঠাম ামত 

নিি ও হাইড নিময় অস্বাস্থযকর ও অনবজ্ঞানিক উপাময় কাজ করা হয়। যা চা ড়ার  ূলয 

কন ময় কদয়। ঈমদর স ময় একটি বড় সংখযক পশু আধাদক্ষ কসাইমদর  াধযম  জবাই 

করামিা হয়। যার িমল, হাইড ও নিমির উমেখমযাগয ক্ষনতসাধি হয়। 

ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগামরর 

অপযসাপ্ত সক্ষ তা  

সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগামর জদনিক ২৫,০০০ িিিুট্ 

তরলবজস য পনরমশাধি করা যায়। এর িমল, চা ড়া নশল্প িগরীমত চা ড়া উৎপাদমির 

পনর াণমক সীন ত রাখমত হয়। তমব, শীঘ্রই চা ড়ার চানহদা কজাগািমক োনড়ময় কযমত 

পামর। তখি সম্ভবত সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর  ত আমরকটি চা ড়া নশল্প িগরী 

নি সাণ করমত হমব অর্বা বড় বড় কযসব কারখািার একক ভামব সক্ষ তা রময়মে 

তামদরমক অিযািয স্থামি  স্থািান্তমর উৎসানহত করা কযমত পামর। তমব, কসমক্ষমর 

পনরমবশ অনধদপ্তমরর পনরমবশ বযবস্থাপিার  ািদণ্ড নিনিত করমত হমব। 

পানির অকাযসকর বযবহার বযবহামরর পনর ামণর নভনিমত পানির  ূলয নিধসানরত িা হওয়ায় কারখািাগুমলামত পানির 

অকাযসকর বযবহার হময় র্ামক। এর িমল, তরলবজস য কশাধিাগামর বযাপক হামর 

তরলবজস য জ া হয়। কশাধিাগামরর অতযনধক তরলবজস য পনরমশাধি করার সক্ষ তা কিই। 

ককাল্ড কচইি সংরক্ষণ  হাইড ও নিমির জিয ককাি ককাল্ড কচইি বযবস্থা কিই। অপনরমশানধত হাইড ও নিি 

পমচ যাওয়ার সম্ভাবিা র্ামক বমল কারখািাগুমলার কাুঁ চা ামলর গুিগত  াি কম  যায়।    

বজস য নিষ্কাশি/ পুিঃবযবহার বজস য নিষ্কাশি/ পুিঃবযবহার করার বযবস্থা ও সুনবধা িা র্াকায় উচ্চ  ারার দূষণ সৃনষ্ট হয় 

এবং  ামলর অপচয় হয় যা লাভজিক পণয জতনরমত বযবহার করা কযত। 

গ) অর্সায়ি  সীন ত অর্সায়ি সুনবধা  কবশ নকেু কারখািা সাভামর এখিও জন  বরাে পায়নি। একারমণ, স্থািান্তমরর জিয তারা 

অর্সায়মির আমবদিও করমত পারমে িা। হাজারীবাগ কর্মক সাভামরর চা ড়া নশল্প 



িগরীমত কারখািাগুমলার স্থািান্তর একটি বযয়বহুল ক সযজ্ঞ। সকল কারখািার জিয 

স্থািান্তমরর জিয ক াট্ খরচ ধরা হময়মে ৮৬.২ ককাটি  ানকস ি ডলার (বাংলামদশী  ুদ্রায় 

আিু ানিক ৭০০০ ককাটি ট্াকা)। 

ি) প্রযুনি  উচ্চ  ূলয নবনশষ্ট চা ড়া 

উৎপাদমির জিয দরকানর যন্ত্রপানত 

ও প্রযুনি িয় ও বযবহামর কু্ষদ্র ও 

 া ানর নশমল্পর অক্ষ তা  

কু্ষদ্র ও  া ারী ধরমণর কারখািাগুমলা আধুনিক সরিা  ও যন্ত্রপানতর বযয় বহি করমত 

সক্ষ  িয়। এসব আধুনিক সরিা  ও যন্ত্রপানত সিমকস  তামদর জ্ঞামিরও অভাব 

রময়মে। এগুমলা উচ্চ  ূলয নবনশষ্ট চা ড়া উৎপাদি করমত দরকার হয়। 

 

চযামলিস ূহ ক াকামবলা করমত পদমক্ষপ িহণ করমত হমব। 

 

চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ উপখামতর জিয সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ 

নিমনাি পদমক্ষপস ূহ সুপানরশ করা হল 

 

সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর কাযসকর বযবস্থাপিা 

বাংলামদমশর পুমরা চা ড়া খামতর দ্রুত উন্নয়মির জিয সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরী গুরুত্বপূণস। একারমণ, সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর কাযসকর 

বযবস্থাপিাও গুরুত্বপূণস। বাংলামদমশর চা ড়া খামতর ভনবষযৎ ভাব ূনতস  সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরী কতট্া কাযসকরভামব বযবস্থাপিা করা হমে তার উপর 

নিভস র করমে। নবমশষ কমর নবমদনশ কিতা ও অনতনর্মদর কামে। যাইমহাক, অিানধকামরর নভনিমত নিমনর নবষয়গুমলা স াধাি করমত হমব: 

• ককন্দ্রীয় তরলবজস য কশাধিাগামরর (নসইটিনপ) কাযসকর পনরচালিার নিনিত করমত আলাদাভামব প্রনতটি কারখািা কর্মক তরলবজস য নিষ্কাশি 

নিয়ন্ত্রণ করা হমে িা। 

• কিান য়া  আলাদা করার ইউনিট্ কাযসকর িয়। এরিমল, ককন্দ্রীয় তরলবজস য কশাধিাগামর প্রবানহত তরলবমজস যর ন শ্রমণ প্রভাব পমড়। িমল, 

নসইটিনপ’র কাযসিম  বযািাত িমট্।  

• সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীমত কঠিি বজস য বযবস্থাপিার সুেষ্ট ককাি পিনত কিই। 

• নসইটিনপ ও সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরী দীিসম য়ামদ পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষমণর ককাি সুেষ্ট পনরকল্পিা কিই। 

• নবটু্ন ি নিন সত রাস্তা এখিও জতনর করা হয়নি। কময়কটি অংমশ এখিও গযাস, নবদুযৎ ও পানির সরবরাহ কিই। 

এসব সী াবিতা র্াকা সমেও, কারখািাগুমলা চা ড়া নশল্প িগরীমত স্থািান্তর প্রনিয়া শুরু কমর নদময়মে। এমদর  মধয ৩৫ টি কারখািা ইনত মধয কাুঁ চা াল 

কর্মক ওময়ট্ ব্লু চা ড়া জতনরর কাযসি  শুরু কমর নদময়মে। চা ড়া খামতর রপ্তানি বৃনি করমত সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর গুরুত্ব নবমবচিায় নিময় 

রপ্তানির ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটিমত নিননলনখত হস্তমক্ষপগুমলা সুপানরশ করা হল: 

• নসইটিনপ’র কাযসকর পনরচালিা ও বযবস্থাপিা সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীর  ূল হমে ককন্দ্রীয় তরলবজস য কশাধিাগার (নসইটিনপ)। 

• নসইটিনপ দীিসম য়ামদ পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষণ করমত পদমক্ষপ িহণ করমত হমব। 

• কারখািা হমত তরলবজস য নিষ্কাশি নিয়ন্ত্রণ। 

• নসইটিনপ’র েরিবজয ে নিষ্কাশ্ি সংক্রান্ত পনরমাপক সম্পতকয  সঠিক ফবাঝাপড়া: নসইটিনপ’কত নক পনর াণ তরলবজস য নিষ্কাশি করা 

যামব তা উপমর বণসিা করা হময়মে। তমব, তরলবমজস যর গুণগত  ািও স ািভামব গুরুত্বপূণস। সুনিনদস ষ্ট রাসায়নিক উপকরণ ও কযৌগ 



প্রনিয়াকরণ করার উপমযাগী কমর নসইটিনপ’র প্রনিয়া নি সাণ করা হময়মে। এর বাইমর অিয ককাি উপকরণ বা কযৌগ নসইটিনপ’কত নিষ্কাশি 

করা হমল তা নসইটিনপ’র তরলবজস য পনরমশাধি করার সক্ষ তা কন ময় নদমব।  

• কাযযকর কঠিি বজয ে বেবস্থাপিা: সাভামরর চা ড়া নশল্প িগরীমত আবশযক পনরমবশ ও সা ানজক ক প্ল্যাময়মন্সর শতস ানদ পূরণ করমত কঠিি 

বমজস যর কাযসকর নিষ্পনি অতযন্ত গুরুত্বপূণস। ক সপনরকল্পিার রূপমরখাটিমত কঠিি বজস য ও নসইটিনপ’র কদস   বজস য কর্মক নবদুযৎ উৎপাদি বযবস্থা 

প্রনতষ্ঠা করার সুপানরশ করা হময়মে। এোড়াও, কঠিি বজস য  হমত বযবহারমযাগয উপজাত পণয জতনর করা কযমত পামর। 

 

কাুঁ চা হাইড ও নিমির  ামিান্নয়ি 

উচ্চানভলাষী রপ্তানি লক্ষয ারা অজস ি করমত অনতনরি চা ড়ার প্রময়াজি। কযমহতু হাইড ও নিি হমে  াংস নশমল্পর উপজাত,  াংস িময়র পনর াণ 

বৃনি িা কমর হাইড ও নিমির প্রাপযতা বৃনি করা যামব িা। স্বল্প অর্বা  া া ান  স ময়র  মধয কদমশ হাইড ও নিি সরবরামহর পনর াণ বাড়ার সম্ভাবিা 

কিই বলমলই চমল। তমব, বাংলামদমশ উৎপানদত কাুঁ চা হাইড ও নিমির  াি উন্নত করার যমর্ষ্ট সুমযাগ রময়মে।  

নিনিশড চা ড়া উৎপাদমির জিয ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র  

িাস্ট চা ড়া কর্মক নিনিশড চা ড়া উৎপাদমি কযমত চা ড়া প্রনিয়াজাতকরণ কারখািাগুমলামত যন্ত্রপানত ও সরিাম  বযাপক পনর াণ নবনিময়াগ 

দরকার। অমিক কু্ষদ্র ও  া ারী কারখািার কামে এটি আনর্সকভামব লাভজিক িয়। কারণ, িতুি যন্ত্রপানতর সাধারণত কয পনর াণ সক্ষ তা র্ামক তার 

কর্মক তামদর উৎপাদমির সক্ষ তা অমিক ক । নিনিশড চা ড়া কর্মক নিনিশড চা ড়া উৎপাদমির জিয একটি ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করমত 

হমব। এটি কারখািাগুমলা ভাগাভানগ কমর বযবহার করমব। অমিক উন্নয়িশীল কদমশ চা ড়া খামতর প্রার্ন ক পযসাময়ই এ ধরমণর ককন্দ্রীয় সুনবধা ককন্দ্র 

নি সাণ করা হময়মে। কারখািাগুমলার উপর কর্মক এককভামব আনর্সক কবা া ক ামিার পাশাপানশ, িতুি প্রনিয়া ও যন্ত্রপানতর উপর কারখািাগুমলামক 

নিমজমদর ক সচারীমদর প্রনশক্ষণ প্রদাি করমত কয খরচ করমত হত নসএিনস কসই খরচও হ্রাস করমব।



 

চা ড়াজাত পণয উপখাত  

বাংলামদশ হমত হমরক রকম র চা ড়াজাত পণয রপ্তানি উমেখমযাগয হামর বৃনি কপময়মে। নবমশষ কমর গত নতি বেমর। চা ড়াজাত পমণযর  মধয সব 

কর্মক কবনশ রপ্তানি হময় র্ামক হাতবযাগ। এর পমরর অবস্থামি রময়মে হাতম াজা (মগ্লাভস) ও দস্তািা (ন মট্িস), কটিবন্ধ (মবল্ট), ইতযানদ এবং 

চা ড়াজাত কোট্খামট্া নজনিসপর। বস্তুত, হাতবযাগ এবং হাতম াজা/ দস্তািা রপ্তানি ২০১১-১২ কর্মক ২০১৫-১৬ অর্সবেমরর  মধয উমেখমযাগয হামর 

বৃনি কপময়মে। বতস  ামি, প্রায় ১০০ টি কু্ষদ্র কর্মক  া ারী আকামরর চা ড়াজাত পণয প্রস্তুতকারক কারখািা রময়মে২৪। এর একটি অংশ বাংলামদমশর 

আভযন্তরীণ বাজামর পণয সরবরাহ কমর র্ামক এবং অপর অংশটি আন্তজস ানতক বাজামর রপ্তানি করমে২৫।  

নিমচর সারণী কর্মক এট্া পনরষ্কার কয, এই কশ্রনণমত রপ্তানির প্রধাি পণযগুমলা হমে চা ড়ার নজনিসপর, হাতম াজা/ দস্তািা, এবং কবল্ট। 

সারণী ৫ বাংলামদশ হমত চা ড়াজাত পণয রপ্তানি (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার) 

এইচএস 

ফকাড 

বণযিা ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ নসএনজআর 

৪২০১ সযামডলানর, সাজসরিা  

(হারমিস) 

০ ০ ০ ০ ০ প্রমযাজয িয় 

৪২০২ চা ড়াজাত পণয- হাতবযহাগ, 

োংক, সুট্মকস, ইতযানদ 

২.৮ ৪.৩ ৬.৬ ১১.৫ ১৭.২ ৫৮% 

৪২০৩ হাতম াজা ও দস্তািা ৩.৪ ৬.৭ ৬.৯ ৬.১ ১৭.৩ ৫১% 

৪২০৫ অিযািয চা ড়ার নজনিসপণয ৩.৮ ৫.২ ১০.৬ ৭.৩ ৪.৩ ৩% 

৪২০৬ তমন্ত্রর (gut) নজনিসপর ০ ০ ০ ০ ০ প্রমযাজয িয় 

উপ-স নষ্ট (চা ড়জাত পণয) ৯.৯ ১৬.২ ২৪ ২৪.৯ ৩৮.৮ ৪১% 

(উৎস বাংলামদশ পনরসংখযাি বুযমরা) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
২৪ পল, নহরা ও অযান্তুনিস, কপালা ও কনভংট্ি, এন্থনি ও ইভািস, নপ ও নিনলপস, নপ.এস.. (২০১৩). বাংলামদশ কলদার ইন্ডানিঃ অযাি ওভারনভউ অব নরমসন্ট সাসমট্ইমিবল কডমভলপম ন্টস (বাংলামদমশর 

চা ড়া নশল্প: সাম্প্রনতক কট্কসই উন্নয়মির একটি পযসামলাচিা). জািসাল (সা নয়কী) - কসাসাইটি অব কলদার কট্কমিালনজস্টস এন্ড ককন স্ট (চা ড়া প্রযুনিনবদ ও রসায়িনবদমদর সন নত). ৯৭. ২৫-৩২। 
২৫ আভযন্তরীণ ও আন্তজস ানতক বাজামর পণয সরবরাহকারী কারখািার প্রকৃত সংখযা অনিণীত। 



 

 

পাদুকা (চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত) 

২০১৬ সামল বাংলামদমশ পাদুকা উৎপাদমির ক াট্ পনর াণ নেল ৩৯ ককাটি ৯০ লাখ কজাড়া। ঐ বের বাংলামদশ পাদুকা উৎপাদমি সপ্ত  সমবসাচ্চ কদশ 

নহমসমব নবমশ্ব জায়গা কমর নিময়নেল। তমব, বাংলামদমশ পাদুকা িময়র পনর াণ ৩৭ ককাটি ৫০ লাখ কজাড়া, যা খুবই ক । পাদুকা িময়র নদক কর্মক 

নবমশ্ব বাংলামদমশর অবস্থাি ১২ত । ২০১৪ সামল কদশটি হমত চা ড়াজাত পাদুকা রপ্তানির পনর াণ নেল ৩ ককাটি ৭০ লাখ কজাড়া এবং ২০১৫ সামল এই 

পনর াণ দাুঁ ড়ায় ৪ ককাটি ৮০ লামখ। নবশ্ব পাদুকা বষসপনি ২০১৫ অিুযায়ী বাংলামদশ কর্মক সকল ধরমণর পাদুকা রপ্তানির  মধয চা ড়াজাত পাদুকার 

পনর াণ নেল প্রায় ৪৮ শতাংশ। অভযন্তরীণ বাজামর নবনিত পাদুকার বড় অংশই রাবার অর্বা কাপড় জাতীয় উপাদাি নদময় জতনর। এমক্ষমর চা ড়াজাত 

পাদুকার বযবহার অমিক ক । অভযন্তরীণ বাজার সিমকস  সঠিক তর্য-উপাি সহজলভয িয়। তমব, কদমশর জিসংখযা এবং তামদর উিমরাির উন্ননতর 

কর্া নবমবচিা কমর বলা যায়, অভযন্তরীণ বাজামর সকল ধরমির চা ড়াজাত পাদুকার চানহদা নিকট্ ভনবষযমত উমেখমযাগয পনর ামণ বৃনি পাওয়ার 

সম্ভাবিা রময়মে। 

ঢাকা এবং ঢাকার আমশপামশ পাদুকা রপ্তানিকারক প্রনতষ্ঠামির প্রায় ২,৫০০ টি কারখািা রময়মে। এমদর  মধয ৩০টি বড় আকামরর রপ্তানিকারক। এই 

খামত প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার কলাক কাজ কমরি, যার  মধয ৭০ শতাংশই িারী। আর ানি, বযাস, হুমগা বস, টিোরলযান্ড এবং হাশ পানপস সহ নবমশ্বর 

অমিক িান দান  ব্র্যান্ড বাংলামদশ কর্মক তামদর পণয নিময় র্ামক। 

বাংলামদশ কর্মক রপ্তানি করা পাদুকার  মধয অযাঙ্কল বুট্সহ চা ড়াজাত পাদুকার পনর াণ সবমচময় কবনশ। ২০১৫-১৬ অর্সবেমর এর পনর াণ নেল ক াট্ 

পাদুকা রপ্তানির ৮০ শতাংশ। তমব, কখলাধুলার জুতা রপ্তানিও বৃনি পামে। ২০১২-১৩ অর্সবেমরর ১৪ শতাংশ কর্মক বৃনি কপময় ২০১৫-১৬ অর্সবেমর 

এর পনর াণ দাুঁ ড়ায় প্রায় ২০ শতাংমশ। এ কর্মক েষ্টই কবা া যামে, চা ড়ার উপনরভাগযুি কখলাধুলার জুতা উৎপাদি ও রপ্তানি দ্রুত বৃনি পামে। 

নবমশ্বর িান দান  ব্র্যান্ডগুমলা এসব পাদুকা জতনর কমর বমল এগুমলা রপ্তানির স ূহ সম্ভাবিা নবরাজ াি।  াি ও  ূলয সিমকস  ব্র্যান্ডগুমলার সন্তুনষ্ট অজস ি 

করা কগমল বাংলামদশ কর্মক তামদর িময়র পনর াণ বৃনি পামব। 

 

নচর ১ বাংলামদশ হমত পাদুকা রপ্তানি, ২০১০-২০১৫ (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার) 

বাংলামদমশর রপ্তানি প্রবণতা জবনশ্বক রপ্তানি প্রবণতার অিুরূপ। ২০০৯ সাল কর্মক ২০১৫ সামলর  মধয রপ্তানি বৃনি কপময়মে এবং এস য়কামল স নিত 

বানষসক প্রবৃনির হার নেল ৪ শতাংশ (নচর ২-৩ দ্রষ্টবয)। পাদুকার জিয সমবসাচ্চ নতি আ দানিকারক কদশ হমে যুিরাষ্ট্র, জা সানি এবং যুিরাজয। 

বাংলামদশ ইনত মধয এসব কদমশ রপ্তানি করমে। 
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নচর ২: জবনশ্বক পাদুকা রপ্তানি, ২০০৯-২০১৫ (প্রনত ককাটি  ানকস ি ডলার) 

উৎস: বানণজযমরখা 
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এট্া একট্া আিহ উেীপক িট্িা কয, ২০১৬-১৭ অর্সবেমরর প্রর্  দুই  ামস চা ড়া রপ্তানি নকেুট্া হ্রাস কপমলও পাদুকা ও চা ড়াজাত পণয তামদর রপ্তানি প্রবৃনি ধমর করমখনেল। কয সকল কারখািা রপ্তানির জিয পাদুকা উৎপাদি কমর র্ামক তামদর 

 মধয একটি বড় পাদুকা উৎপাদিকারী ককািানি বামদ আর ককািটি এখিও আভযন্তরীণ বাজামর প্রমবশ কমরনি। এধরমণর জবপরীতয অমিক উন্নয়িশীল কদমশই রময়মে। এর কারণ হমে রপ্তানি- ুখী উৎপাদমি কবশ নকেু নবমশষ প্রমণাদিা ও বমন্ডড 

অয়যারহাউমজর  াধযম  শুল্ক ুি আ দানি সুনবধার  ত বানণজয সংিান্ত িীনত ালা সহায়তা রময়মে। একই সামর্, আভযন্তরীণ বাজার সাধারণত  ূলয সংমবদিশীল, এবং িতুি িকশার কত ি ককাি চানহদা এখামি কিই। 

নকেু বানয়ং হাউজ ও নবমদনশ নবনিময়াগকারীর সামর্ আমলাচিা করা জািা কগমে কয, ইউমরাপীয় ইউনিয়ি, জাপাি, অমিনলয়া, এবং নিউনজলযান্ডসহ প্রধাি প্রধাি বাজারগুমলামত অিানধকার ূলক প্রমবশানধকার সুনবধাই (নজএিনপ) এই কদমশ তামদর 

বযাপক উপনস্থনতর প্রধাি কারণ। 

বাজার ককৌশল 

বতস  ামি বাংলামদমশর পাদুকা ও চা ড়াজাত পণয রপ্তানিকারকমদর সরাসনর বাজারজাত করমত হয় িা। ব্র্যান্ড  ানলমকরা ও হানয়ং হাউজগুমলা এসব কারখািায় তামদর পণয উৎপাদি কমর র্ামক। তমব, বতস  ামি বাংলামদমশ সনিয় নবমদনশ কিতারা 

অিযািয কদমশ চমল কযমত পামর যনদ কসখামি খরচ ক  হয়। এ কারমণ উন্নয়মির এই পযসাময় উদ্ভূত কযমকামিা চযামলি যামত কদমশর চা ড়া নশল্প ক াকামবলা করমত পামর তার জিয নিজস্ব শনি িা বৃনি করমত হমব।  

এমক্ষমর, খাতটির উন্নয়মির ঠিক প্রর্  পযসায় কর্মকই এসকল কারখািার নিজস্ব বাজারজাতকরণ দক্ষতা ও ককৌশল উন্নত করমত হমব। পাশাপানশ, স্থািীয় বা নবমদনশ িকশাকারকমদর  াধযম  নিজস্ব প্রমচষ্টায় পণয উন্নয়ি করমত হমব। খাতটির 

দীিসম য়াদী স্থানয়মত্বর জিয এগুমলা খুবই তাৎপযসপূণস। বতস  ামি, অনধকাংশ পাদুকা প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠামির নিজস্ব আন্তজস ানতক বাজারজাতকরণ দল কিই। এর িমল, নবমদনশ কিতামদর সামর্ কযাগামযাগ করা কঠিি হময় যায়। এসকল প্রনতষ্ঠাি প্রায়ই 

 ধযস্থতাকারীমদর  াধযম  কাজ কমর র্ামক, যারা অডস ার এমি কদয়। 

বাংলামদমশর পাদুকা খামতর জিয বাজারজাতকরণ ককৌশমলর  াধযম  নিমনাি লক্ষযগুমলা অজস ি করমত হমব 

• বাংলামদমশর স্বতন্ত্র পণয সিমকস  সমচতিতা বৃনি করা (উদাহরণস্বরূপ, এসপযানিমলর  ত পাট্জাত পণয)। 

• বাংলামদমশর পাদুকা ও চা ড়াজাত পমণযর  াি ও নিভস রশীলতা সিমকস  আস্থা জতনর করা (উদাহরণস্বরূপ, আড়ং, ঢাকা)।  

• স ময়র বযবধামি অবকাঠাম াগত উন্নয়িমক দৃনষ্টমগাচমর আিা এবং বাংলামদশ ককি পণয িময়র জিয আস্থাশীল তার উপর কজার কদওয়া। 

• কপশাগত নিরাপিা ও স্বাস্থয, শ্র  আইি, এবং পনরমবশ নবনধ ালা সংনিষ্ট ক প্ল্যাময়মন্স চা ড়া প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠামির উন্ননত তুমল ধরা। 

• নবদয াি সক্ষ তা এবং দ্রুত সম্প্রসারমণর সা র্সয তুমল ধরা। 

 

সরাসনর ও নডনজট্াল বাজারজাতকরণ 



    
 

 

পনি া বাজারগুমলামত সরাসনর বাজারজাত করমত চাইমল কযমকামিা ককািানির জিয  ূল শতস  হমে  াি বজায় রাখা ও স য় ত সরবরাহ করা। ককাি ককািানির নবনভন্ন পযসাময়র উপর শতস াবলী নিভস র কমর।  

চূড়ান্ত পযসায় এই পযসাময় ককািানিগুমলা বড় বড় িযাশি ব্র্যান্ডগুমলামত সরবরাহরা করমত পামর কযখামি শতস াবলী খুবই কমঠার, সরবরামহর স য় ক , এবং বযর্স হমল কমঠার ভামব বযবস্থা কিওয়া হয়। এই পযসাময়  ূলয অবশই কবনশ। 

কানন্ট্র ব্র্যান্ড উন্নয়ি 

নিনদস ষ্ট ককাি পমণযর ব্র্যান্ড উন্নয়ি করা বযয়বহুল প্রনিয়া। এর জিয অমিক আনর্সক সা মর্সযর প্রময়াজি হয়। সা মির সানরর ব্র্যান্ডগুমলা নবজ্ঞাপি ও প্রচারণায় প্রচুর নবনিময়াগ কমর। নবনভন্ন কদমশ উৎপানদত তামদর পমণয নিনদস ষ্ট  ািদণ্ড বজায় রাখমত তারা 

অমিক ধরমণর পদমক্ষপ নিময় র্ামক (উদাহরণস্বরূপ, নরবক, িাইনক, িাকস স, আরা, ও নসউ)। স্বাধীিভামব ব্র্যান্ড নহমসমব গমড় উঠমত কযমকামিা প্রস্তুতকারক প্রনতষ্ঠামির উমেখমযাগয প্রমচষ্টা, সিদ ও স য় দরকার হমব। এখামি উমেখ করা দরকার 

কয, বযবসা বাড়ামিার জিয কারখািা পযসাময় ব্র্যান্ড জতনর এবং তুমল ধরা অতযাবশযক িয়। উদাহরণস্বরূপ, চীি বেমর প্রায় ১৫০০ ককাটি কজাড়া পাদুকা উৎপাদি কমর, নকন্তু এখিও কদশটির ককাি বড় ব্র্যান্ড কিই। পূমবসর আমলাচিার সূর ধমরই বলা যায়, 

এর কারণ হল ব্র্যান্ড জতনর করা খুবই বযয়বহুল ও  ুুঁ নকপূণস। একারমণ, ককাি ককািানি যনদ বেমর ক পমক্ষ ১ ককাটি পাদুকা উৎপাদি িা কমর র্ামক, ওই ককািানির পমক্ষ ব্র্যান্ড জতনর করা লাভজিক িয়। 

চা ড়াজাত পণয উৎপাদমির জিয কদশমক একটি নিভস রমযাগয উৎস নহমসমব তুমল ধরমত, একটি নিনদস ষ্ট স ময়র জিয কদমশর/নশমল্পর ব্র্যান্ড উন্নয়মি ধারাবানহকভামব কাজ কমর কযমত হমব। কদমশর/নশমল্পর ব্র্যান্ড তুমল ধরমত কময়কটি পরা শস ূলক 

পদমক্ষপ 

• বাংলামদশ এবং বাংলামদমশর রপ্তানি সিমকস  বতস  াি ও সম্ভাবয আন্তজস ানতক কিতারা নক জামি তার উপর একটি নবস্তানরত গমবষণা পনরচালিা করুি। 

▪ ককাি সম্ভাবয নবমিতার  মধয আন্তজস ানতক কিতারা নক নক আকষসণ খুুঁমজ পায়?  

▪ পেন্দি  সম্মমন্ধ আন্তজস ানতক কিতামদর এই তর্য এই খামতর রপ্তানি বৃনি করমত নকভামব কামজ লাগামিা যায়?  

• কদশমক তুমল ধরা সিমকস  উপমরাি ধারণাগুমলার স িময় এলএিএ ইএনব/রপ্তানি উন্নয়ি (ইনপ) সংস্থা একটি নবস্তানরত সা নিক ক সপনরকল্পিা জতনর করমত পামর। 

 

কসরা বাজারগুমলামত পমণযর অবস্থাি উন্নত করা  

নশল্পটির জিয নবমবচিামযাগয আমরকটি ককৌশল হমে কসরা পণযগুমলার জিয কসরা বাজারগুমলামত বাজার প্রনতনিনধ নিযুি করা এবং রপ্তানির জিয এসকল কদমশ সম্ভাবয কিতামদর সামর্ কযাগামযাগ স্থাপি করমত এসকল প্রনতনিনধর কসবা বযবহার করা।  

এট্া নকেুট্া বযয়বহুল প্রস্তাব। প্রনতটি বাজার প্রনতনিনধর জিয পুমরা প্রনিয়ায় বেমর ১৮০,০০০  ানকস ি ডলার খরচ হমব। 

বাজারজাতকরমণর জিয প্রানতষ্ঠানিক স র্সি 



    
 

 

আগা ীমত কবশ নকেু স ময়র জিয নশল্পটিমক বাজার সুনবধার জিয নবমদনশ কিতামদর উপর নিভস র করমত হমত পামর। তমব, একইসামর্ সরাসনর বাজারজাতকরমণর প্রমচষ্টাও চানলময় কযমত হমব। বতস  ামি, ককাময়ল’এর সামর্ এলএিএ ইএনব’ই এক ার 

সংগঠি কযটি নশল্পটির রপ্তানি প্রমচষ্টামক সহায়তা করমে। ককাময়ল’এর জ্ঞািভাণ্ডার (িমলজ কসন্টার) রপ্তানিকারকমদর বাজার, বানণজয কাঠাম া ও নবনধনবধাি, ইতযানদ সিমকস  তর্য প্রদাি কমর র্ামক। আন্তজস ানতক ক লায় নশল্পটির অংশিহমণও 

সংগঠিটি সহায়তা প্রদাি কমর। 

 

 

চা ড়াজাত পাদুকা 

ক সপনরকল্পিার রূপমরখায় স্বাভানবক ও দ্রুত উভয় কপ্রক্ষাপমট্ কানিত রপ্তানি লক্ষয ারা অজস ি করমত হমল একটি দক্ষ জিবল খুবই গুরুত্বপূণস। পারতপমক্ষ, বতস  ামি দক্ষ জিবমলর বযাপক চানহদা রময়মে। কপ্রক্ষাপট্ ২-এর কানিত লক্ষয ারা অজস ি 

করমত হমল আগা ী পাুঁ চ বেমর এই চানহদা বৃনি কপমত পামর।  ািব সিমদর এই চানহদার একটি বড় অংশ জুমড়ই র্াকমব আধাদক্ষ ও দক্ষ জিবমলর চানহদা। পাশাপানশ, িকশাকারক, কানরগনর তদারনক এবং  াি বযবস্থাপিা ও  াি নিয়ন্ত্রণ বযবস্থাপিা 

সহ বযবস্থাপিা ক সকতস ামদর চানহদাও কবশ র্াকমব। এগুমলা োড়াও, উৎপাদি প্রনিয়ায় বযবহৃত জবদুযনতক বযবস্থা ও ক াট্র পনরচালিায় দক্ষ এ ি কানরগর সহ যন্ত্রপানত রক্ষণামবক্ষমণর জিযও জিবমলর িাট্নত রময়মে। এই উপখামতর একটি স্বতন্ত্র 

সুনবধা হমে, কযমহতু এটি একটি হালকা নশল্প, িারীমদর যনদ যর্াযর্ভামব প্রনশক্ষণ প্রদাি করা হয় তাহমল তারা নবদয াি কামজর দানয়ত্বগুমলা পুমরাপুনরভামব পালি করমত পারমব। পাদুকা কারখািাগুমলামত ক সরত একটি বড় অংশই হমে িারীরা। 

িকশা ও পণয উন্নয়ি  

ককাি ককািানির ঊর্ধ্স তি পদগুমলার জিয পযসাপ্ত পনর াণ সুমযাগয ও প্রনশনক্ষত প্রার্ী জতনর করা কগমলই ককবল খাতটির অন্তনিসনহত শনক্ষ িা বৃনি পামব। এর জিয স্নাতমকাির পযসাময় নিয়ন ত নশক্ষাদাি ও প্রনশক্ষণ প্রদাি প্রময়াজি হমব। 

যাইমহাক, কযাগযতাসিন্ন ও প্রনশনক্ষত িকশাকারক চযামলমির একটি অংশ  ার। আমরকটি অংশ হমে চানহদা জতনর। িযাশি নশমল্পর অংশ নহমসমব পাদুকা িকশা নিয়ন ত পনরবনতস ত হয়। বাজার প্রবণতা দ্রুত নচনিত করা, িতুি িকশা জতনর করা, পমণয 

কসসকল িকশা নিময় আসা, এবং সঠিক ি ুিা জতনর করার প্রময়াজি রময়মে। বাজার প্রবণতার উপর িজর রাখমল পাদুকা প্রস্তুতকারমকরা কযমকামিা অডস ার আসমল তার জিয প্রস্তুত র্াকার সুমযাগ পামব।  

এই চানহদা পূরণ করমত অনবলমে একটি পাদুকা িকশা ও িযাশি প্রযুনি প্রনতষ্ঠাি প্রনতষ্ঠা করমত হমব। এরক  একটি প্রনতষ্ঠাি প্রনতষ্ঠা করমত বা নবদয াি ককাি প্রনতষ্ঠাি উন্নত করমত সব কর্মক সহজ প্রনিয়া হমে একই ধরমণর একটি সিল নবমদনশ 

প্রনতষ্ঠামির সামর্ সংযুি হওয়া। বাংলামদমশর জিয সব কর্মক ভাল হমব যর্াযর্ শতস াবলীর নভনিমত ককাি আন্তজস ানতক সংস্থার সামর্ যুগপৎ সিকস  সৃনষ্টর  াধযম  নিজস্ব পাদুকা িকশা, উন্নয়ি ও িযাশি প্রযুনি প্রনতষ্ঠাি জতনর করা। প্রনতষ্ঠািটির 

স্বল্পম য়ামদর লক্ষয হমব আন্তজস ানতক প্রবণতা অিুসরণ করা। দীিসম য়ামদ প্রনতষ্ঠািটি একটি স্বাধীি সংস্থা নহমসমব প্রনতনষ্ঠত হওয়ার প্রমচষ্টা চালামব, কযটি নিজস্ব িযাশি ও প্রবণতা জতনর করমত পুমরা  ারায় সক্ষ  হমব। 

• িকশাকারকমদর জিয স্বল্পম য়াদী প্রনশক্ষণ – কবসরকানর খাত ও জাতীয় প্রনতষ্ঠািগুমলামক জরুনর নভনিমত িকশাকারকমদর প্রনশক্ষণ প্রদাি করমত হমব। এই উমেমশ একটি ক সসূচী িহণ করা দরকার যার  াধযম  কবসরকানর খাত ও 

জাতীয় প্রনতষ্ঠাি কতৃস ক একটি নিনদস ষ্ট সংখযক ক ধাসিন্ন প্রার্ীমক অিুদাি প্রদাি করা হমব। নবমদনশ নবখযাত প্রনতষ্ঠামি প্রনশক্ষমণর জিয তামদরমক প্রনত বের নবমদমশ পাঠামিা কযমত পামর। এসকল প্রার্ীমক অবশই িকশা সেমন্ধ ও 

িকশামক পমণয রূপান্তর করার অনভজ্ঞতা র্াকমত হমব।  

• প্রানতষ্ঠানিক নভনি নি সাণ: একই সামর্ কদমশর অভযন্তমর জাতীয় প্রনতষ্ঠামি প্রনশক্ষণ প্রদামির সক্ষ তা জতনর বা বৃনি করা প্রময়াজি। স্বল্পত  সম্ভাবয স ময়র  মধয এই সক্ষ তা অজস মির উি  পন্থা হমে নবমদনশ ককাি খযানতসিন্ন 



    
 

 

প্রনতষ্ঠামির সামর্ যুগপৎ প্রনিয়ার  ধয নদময় যাওয়া। আধুনিক সরিা  ও উপকরণ িারা এরক  ককাি প্রনতষ্ঠািমক স ৃি করা জরুনর। নবমশষ কমর কযাড (কনিউট্ামরর সাহামযয িকশা)/কযা  (কনিউট্ামরর সাহামযয প্রস্তুতকরণ)- এর  ত 

প্রযুনি। 

• নবরনতকামল নশল্প ক রা ত: বেমর সংনক্ষপ্ত স য়কামলর জিয নবমদনশ িকশাকারকমদর বাংলামদমশ কদাকাি কখালার সুমযাগ কমর কদওয়ার জিয অনতনরি একটি পদমক্ষপ িহণ করমত হমব। নশল্পটিমত িকশা জতনর ও সরবরাহ করমত তারা 

বেমর ২ কর্মক ৩ বার বাংলামদমশ সম্ভবত ককাি প্রনতষ্ঠামি ভ্র মণ আসমত পামর। পাশাপানশ, কবসরকানর খাত/ স্থািীয় প্রনতষ্ঠাি কর্মক অিুদািপ্রাপ্ত প্রার্ীমদর তারা প্রনশক্ষণ প্রদািও করমত পামর।  

উদ্ভাবিী িতুি িতুি পণয জতনর  

বাংলামদমশ উৎপানদত একটি নবমশষ পাদুকা হল এসপযানিলস। এট্ার কবশ বড় রপ্তানি বাজার রময়মে। এই পণযটির তনল পাট্ নদময় জতনর। উপমরর অংশ জতনর করা হয় হয় কাপড় অর্বা নসিমর্টিক বা চা ড়া নদময়। এই পণযটি নবিময়র কক্ষমর স্বতন্ত্র 

সুনবধা হমে এটি পনরমবশ বান্ধব। এই পাদুকাটির বযবহার হয় প্রধািত ক ৌসু  নভনিক। সাধারণত িীষ্মকাল বা িীষ্মকামলর  ত আবহাওয়ায় এটি পড়া হয়। এট্া শ্র িিও এবং বাংলামদমশর জিয উপযুি। এই পাদুকার িকশা এমসমে নপমরমি কর্মক 

(মেইি ও িান্স)।  

উপকরণ ও কাুঁ চা ামলর সহজলভযতা 

বতস  ামি পাদুকা খামতর একটি গুরুত্বপূণস সী াবিতা হমে বতস  ামি পাদযকা উৎপাদি কয গনতমত চল াি রময়মে কসই গনতর সামর্ তাল ক লামত দরকানর উপকরণ ও কাুঁ চা াল সহজলভয িয়। গড়পড়তায় এক কজাড়া পাদুকা জতনর করমত ৩২ ধরমণর 

উপকরণ ও কাুঁ চা াল দরকার হয়। এসকল উপকরমণর কময়কটি কারখািা নিমজই জতনর কমর। তমব কবনশরভাগই কারখািার বাইমর উৎপানদত হয়। প্রবৃনির প্রার্ন ককামল এগুমলা আ দানি করাই এক ার উপায়। কারণ, কদমশ এসকল উপকরণ ও 

কাুঁ চা ামলর কয চানহদা রময়মে, এগুমলা উৎপাদমি নবনিময়াগ করমত তা যমর্ষ্ট িয়। যাইমহাক, নশল্পটি যমর্ষ্ট বড় হমল, এসকল উপকরণ প্রস্তুতকারকরা কদমশর অভযন্তমর কদাকাি খুমল বসার অর্সনিনতক কারণ খুুঁমজ পামব। 

অচা ড়া উপখাত 

সাম্প্রনতক বেরগুমলামত, অচা ড়াজাত পমণযর  াি ও উচ্চ প্রনতমযানগতাপূণস  ূমলযর কারমণ এর চানহদা চা ড়া খাতমক কেময় যামে। পনরবতস মির এই প্রবণতা নবশ্বজুমড়ই রময়মে। কারখািাগুমলার চা ড়া ও চা ড়াজাত পণয উৎপাদি সক্ষ তার বতস  াি 

অবকাঠাম ার নবমবচিায়, বাংলামদশ সা ািয নকেু যন্ত্রপানত ও বযবহানরক জ্ঞাি সংমযাজি কমর সহমজই পনরবতস মির এই সুমযাগটি নিমত পামর। নবশ্ববযাপী চানহদার িতুি িতুি প্রবণতার সামর্ খাপ খাওয়ামত অচা ড়াজাত পাদুকা খামতর অনতনরি দৃনষ্ট ও 

িীনত ালা সহায়তা প্রময়াজি। ভনবষযৎ পনরকল্পিায় চা ড়াজাত পাদুকার সামর্ অচা ড়াজাত পদুকামকও সংযুি করমত হমব। 

চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা (চা ড়া ও অচা ড়া) উপখামতর চযামলিস ূহ 

প্রস্তুতকারকরা কযসকল চযামলমির  ুমখা ুনখ রময়মে, কসগুমলার কময়কটি নিমন সংনক্ষপ্ত আকামর আমলাচিা করা হল, এটি গুরুমত্বর পনর াণ অিুসামর সাজামিা হয়নি: 

 

 



    
 

 

 

ধরণ চযামলি বণসিা 

ক) ক প্ল্যাময়ন্স ক প্ল্যাময়ন্স 

অিুপনস্থনত/আন্তজস ানতক  ািদণ্ড 

অিুসামর চা ড়াজাত পমণযর 

দুবসল ক প্ল্যাময়ন্স 

কারখািা ও উৎপাদি স্থমল পনরমবশগত, সা ানজক ও নিরাপিা সংিান্ত 

ক প্ল্যাময়মন্সর আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূমহর িাট্নতর কারমণ অমিক আন্তজস ানতক 

বানয়ং হাউজ বাংলামদশ হমত পণয িয় করা কর্মক নবরত র্ামক। 

খ) পণয পরীক্ষা ও  াি নিয়ন্ত্রণ  পণয পরীক্ষা, সাটিস নিমকট্ প্রদাি 

ও  াি নিয়ন্ত্রমণ অপযসাপ্ত 

সক্ষ তা 

পণয পরীক্ষা ও সাটিস নিমকট্ প্রদামির আন্তজস ানতক পযসাময়র সুনবধা বাংলামদমশ 

কিই। এর িমল নলড ট্াই  বৃনি পায়।  

গ) অর্সায়ি  সীন ত অর্সায়ি সুনবধা কু্ষদ্র ও  া ারী নশমল্পর জিয প্রযুনি উন্নয়ি ও ইউনিট্ সম্প্রসারমণর জিয অর্সায়ি 

সুনবধা সী াবি।  

ি)  ািব সিদ দক্ষ ও আধাদক্ষ জিবমলর 

অভাব 

পণয িকশা: পণয িকশা করার কামজ দক্ষ কলামকর িাট্নত রময়মে। কদমশ ক সরত 

কবনশরভাগ িকশাকারকরা নবমদনশ। এর িমল উৎপাদি খরচ কবমড় যায় এবং 

নবমদনশ উৎমসর উপর নিভস রশীলতা বৃনি পায়। 

বযবস্থাপিাগত দক্ষতা: কদমশ বযবস্থাপিাগত দক্ষতা ও সক্ষ তাও সীন ত। িলত, 

এসব কামজর জিয নবমদনশমদর উপর অমিকাংমশ নিভস র করমত হয়।  

শ্র বমল িারীমদর সীন ত অংশিহণ: প্রনতনষ্ঠত প্রস্তুতকারক কারখািাগুমলামত 

িারীমদর অংশিহণ কবনশ। কারণ, িারীরা কোট্ কারখািার কচময় বড় 

কারখািাগুমলামত নিমজমদর কবনশ নিরাপদ  মি কমর। 



    
 

 

ধরণ চযামলি বণসিা 

ঙ) প্রযুনি প্রময়াজিীয় প্রযুনি সহজলভয 

িয় 

কযমহতু স্থািীয় ককাি প্রনতষ্ঠাি িতুি পণয িকশা জতনর কমর িা, তাই পমণযর 

িকশার জিয প্রময়াজিীয় সিট্ওয়যার সহজলভয িয়। এোড়াও, উৎপাদি প্রনিয়ার 

সকল স্তমর তর্য প্রযুনির সংমযাজি সবসনিন পযসাময়। এর িমল, হামতই উৎপাদি 

প্রনিয়া সিন্ন করমত হয় এবং দীিসসূনরতা সৃনষ্ট হয়। 

চ) উৎপাদমির অিযািয উপকরণ উপকরমণর জিয আ দানি 

নিভস রতা 

োুঁ চ, আিুষনঙ্গক নজনিশপর সহ অিযািয উপকরমণর জিয প্রস্তুতকারকমদর 

আ দানির নিভস র করমত হওয়ায় নলড ট্াই  বৃনি পায়। 

 

কয সকল পদমক্ষপ িহণ করমত হমব – চা ড়াজাত পণয, পাদুকা এবং অচা ড়াজাত পাদুকা 

সূর উমেশয হস্তমক্ষপ 



    
 

 

১ অচা ড়াজাত পমণযর বতস  াি পনরনস্থনত 

ও ভনবষযৎ সম্ভাবিা  ূলযায়ি করমত 

নবস্তানরত অিুসন্ধাি পনরচালিা করমত 

হমব  

 

২ অচা ড়াজাত পাদুকা প্রস্তুতকরণ 

সংিান্ত ক ৌনলক ক প্ল্যাময়ন্স উন্নত 

করা 

আন্তজস ানতক  ািদণ্ডস ূহ ক মি চলায় কারখািাগুমলামক সহায়তা করমত বযবসায়ী 

সংগঠিগুমলার প্রানতষ্ঠানিক সক্ষ তা বৃনি করুি। 

ক প্ল্যাময়মন্সর সুনবধা এবং ক প্ল্যাময়ন্স অিুপনস্থনতর  ুুঁ নক ও ক্ষনত সিমকস  

কারখািাগুমলামক অবনহত করমত জাতীয় পযসাময় একটি সমচতিতা বৃনি ক সসূচী পনরচালিা 

করুি।  

প্রনতটি ক প্ল্যাময়মন্সর সামর্ জনড়ত প্রমণাদিা ও শানস্ত ূলক বযবস্থা উমেখ কমর একটি 

ক প্ল্যাময়ন্স পারিরম ন্স  যাট্রিক্স (কাযসকানরতা পনর াপক) জতনর করুি।  

সা ানজক, পনরমবশগত, রাসায়নিক, নিরাপিা, কপশাগত এবং স্বাস্থয 

সংিান্ত ক প্ল্যাময়মন্সর একটি জাতীয় নিমদস নশকা ও সিদ প্রদাি ক সসূচী 

জতনর করুি। 

৩ খাতটির স্থানয়ত্ব নিনিত করমত  

 

কাযসকর বজস য বযবস্থাপিা ও জ্বালানি দক্ষতা প্রযুনির কক্ষমর প্রস্তুতকারকমদর সহায়তা করুি। 

৪ দক্ষতা, প্রযুনি ও উৎপাদিশীলতা 

উন্নত করমত 

একটি কানরগনর ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করুি কযখামি নিমনাি কাজগুমলা হমব: বাংলামদমশ 

উৎপানদত পমণযর  াি উন্নত করমত ককাি খযাতিা া আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠািমক সিৃি কমর 

উতপানদত পমণযর কভৌত  াি ও রাসায়নিক পরীক্ষা করার নবমশষ বযবস্থা জতনর করুি। 

খযাতিা া আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠামির সহায়তায় প্রনশক্ষমণর  াধযম  খাতটির জিয এক দল 

প্রনশক্ষক জতনর করুি। 



    
 

 

কাযসকর প্রনশক্ষণ প্রদাি বযবস্থামক প্রানতষ্ঠানিক রূপ নদমত কবসরকানর খামতর জিয কাযসকর 

প্রনশক্ষণ প্রদাি বযবস্থা প্রনতষ্ঠা করুি। 

ককাি খযাতিা া আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠামির সহায়তায় শ্র বমলর জিয একটি পরীক্ষা-নভনিক 

সিদ প্রদাি ক সসূচী িহণ করুি। 

কারখািা পযসাময় প্রনতমযানগতার সক্ষ তা বৃনি করমত প্রস্তুতকরণ প্রনিয়ায় উৎপাদিশীলতা 

বৃনির ককৌশল প্রময়াগ করুি। 

চা ড়া ও অচা ড়াজাত পাদুকা উৎপাদি কাযসিম  দক্ষতার প্রময়াজি কন ময় আিার 

(অর্সাৎ, উৎপাদি প্রনিয়ায় স্বয়ংনিয় বযবস্থা চালু করা/দক্ষতার প্রময়াজিীয়তা কন ময় আিা) 

কক্ষর খুুঁমজ কবর করা 

৫ িযাশি ও িকশা করার সক্ষ তা 

উন্নত করমত এবং কদমশর পাদুকা 

উপখামতর প্রবৃনিমত সহায়তা 

প্রদাি  

 

একটি পাদুকা িকশা, উন্নয়ি ও িযাশি ককন্দ্র (িুট্অয়যার নডজাইি, কডমভলপম ন্ট এন্ড 

িযাশি কসন্টা) প্রনতষ্ঠা করুি। 

আন্তজস ানতক প্রনশক্ষণ ও নবনি য় ক সসূচীর (এক্সমচি কপ্রািা )  াধযম  িকশা ককমন্দ্রর জিয 

 ািব সিদ জতনর করুি। 

বাংলামদমশ িকশাকারকমদর সামর্ কাজ করার জিয প্রনতনষ্ঠত িকশাকারকমদর বাংলামদমশ 

নিময় আসা - ক ৌসুন  নভনিমত তামদর আিা কযমত পামর। 

বাজার গমবষণার জিয একটি করিামরন্স লাইমব্র্নর (সুনিনদস ষ্ট বইপর স ৃি পাঠাগার) প্রনতষ্ঠা 

করুি। 

খাতটির সম্ভাবিা প্রকাশ করমত এবং খাতটিমত সৃনষ্টশীল কলাকমদর আকষসণ করমত ক লা, 

প্রদশসিী ও প্রনতমযানগতার আময়াজি করুি। 

৬ আ দানিকৃত কাুঁ চা াল ও 

উপকরমণর বযয় হ্রাস 

রপ্তানিকারকমদর কতৃস ক প্রদি বযবহামরর কিাষণা (ইউটিলাইমজশি কডকলামরশি) 

পযসামলাচিা করমত বযবসায়ী সংগঠিগুমলামক অিুম াদি প্রদাি করুি। 



    
 

 

করমত  

 

 

উপকরণ (যন্ত্রপানত) প্রস্তুতকারী নশমল্প নবনিময়াগ উৎসানহত করুি যামত এই নশল্প 

বাংলামদমশর প্রস্তুতকারকমদর চানহদা ক ট্ামত পামর এবং কদমশর বাইমরও রপ্তানি করমত 

পামর। 

 

৭ অর্সায়ি সুনবধা বৃনি করমত ক প্ল্যাময়ন্স ক মি চলমে বা ক মি চলমত উমদযাগ িহণ কমরমে এ ি কারখািাস ূমহর 

জিয রাজস্ব ও কর প্রমণাদিার বযবস্থা করুি। 

 

৮ সা ানজক, নিরাপিা এবং পনরমবশগত 

ক প্ল্যাময়ন্স উন্নত করমত 

অনি নিরাপিা ও অিযািয ক প্ল্যাময়ন্স পনরনস্থনত উন্নত করমত জতনর কপাশাক খামতর 

 ত কমর আ দানি শুল্ক নিধসারণ করুি। 

 

৯ বানণজয ও নবনিময়ামগর জিয িীনত ালা 

কাঠাম া উন্নত করমত 

বযবসায় পনরকল্পিা  ুুঁ নক হ্রাস করুি এবং অনিিয়তা দূর করুি। 

১০ নিবসানচত নবমদনশ বাজামর নশল্প ও 

কদমশর ভাব ূনতস  বৃনি করমত 

চা ড়াজাত ও অচা ড়াজাত পণয রপ্তানির গুরুত্বপূণস ও সম্ভাবয কদশগুমলামত অিুষ্ঠাি ও 

ক লা আময়াজি করমত রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরার সক্ষ তা বৃনি করুি। 

চা ড়া খামতর জিয একটি নবমশষ সনচর সা নয়কী প্রকাশ করা। 

নিবসানচত বাজারগুমলামত যারা  তা ত জতনর কমর র্ামকি তামদরমক বাংলামদমশ সির 

করমত এবং বাংলামদমশর সক্ষ তা সিমকস  নলখমত আহ্বাি জািাি। 

রপ্তানি বহু ুখীকরমণর লমক্ষয স্বাভানবক পণয-উদ্ভাবি প্রনিয়ামক তরানিত করমত প্রধাি 



    
 

 

প্রধাি আন্তজস ানতক সা নয়কীমত নবজ্ঞাপি নদমত প্রস্তুতকারকমদর সহায়তা করুি। 

১১ কিতৃত্বস্থািীয় আ দানিকারক ও 

ব্র্ান্ডগুমলার সামর্ কযাগামযাগ স্থাপমি 

কারখািাগুমলামক সহায়তা করা 

কারখািাগুমলার পণয প্রদশসিীর জিয একটি  ঞ্চ জতনর করা। 

১২ অিযািয কদশ হমত নবমদনশ নবনিময়াগ 

আকষসণ করমত 

সম্ভাবয নবনিময়াগকারীমদর কামে কপৌুঁোমত বাজার সিমকস  নবজ্ঞ এ ি নবমশষজ্ঞমদর নিময়াগ 

করুি।  

১৩ বাংলামদমশ অচা ড়াজাত খামত পণয 

বহু ুখীকরমণর সম্ভাবিা  ূলযায়ি করমত 

িতুি পমণযর সম্ভাবিা নচনিত করমত নশল্পটির সক্ষ তা বৃনি করুি। গমবষণা করমত নশমল্পর 

সক্ষ তা বৃনি করুি। 

 

১৪ উন্নত  ামির পণয উৎপাদি করমত কু্ষদ্র 

কারুনশল্প জাতীয় উমদযাগগুমলামক 

উপমযাগী কমর তুলমত জবনশ্বক কভলু 

কচইমি পিাৎবতী সংমযাগ নহমসমব 

তামদরমক যুি করা 

কারুনশল্প জাতীয় উমদযাগগুমলা সেমন্ধ ধারণা কপমত এবং বাংলামদমশ অচা ড়াজাত 

পাদুকা উপখামত নশল্পটিমক নকভামব কামজ লাগামিা যায় তা নচনিত করমত একটি গমবষণা 

পনরচালিা করুি। 

১৫ এসপানিলস পাদুকা উৎপাদি পনর াণ 

বৃনি করা, এর  াি উন্নয়ি এবং বাজার 

বহু ুখীকরণ করা  

এই পণযটি রপ্তানির জিয আন্তজস ানতক বাজার নচনিত করমত এবং কারখািাগুমলামক এই 

পণযটি রপ্তানি করার উপমযাগী কমর গমড় তুলমত পণযটি ও এর বাজার সিমকস  অনভজ্ঞ 

এ ি একজি/একটি বাজার প্রনতনিনধ/সংস্থা ( ামকস ট্ এমজন্ট) নিময়াগ করুি। 

১৬ অচা ড়াজাত পাদুকা পমণযর িকশা 

সক্ষ তা বৃনি করমত 

একটি িকশা, পণয উন্নয়ি, ও প্রনশক্ষণ ককন্দ্র প্রনতষ্ঠা করুি। 

১৭ বতস  াি ও িতুি িতুি  াধযম  

অচা ড়াজাত পাদুকা প্রস্তুতকারকমদর 

জিয বাজার প্রমবশ সুনবধা বৃনি করমত 

সরাসনর ও নডনজট্াল বাজারজাতকরমণর জিয আন্তজস ানতক পরা শসক নিময়াগ করুি 



    
 

 

১৮ পযসমবক্ষণ ও  ূলযায়ি  খাতটির জিয একটি পিনতগত পযসমবক্ষণ ও  ূলযায়ি বযবস্থা প্রনতষ্ঠা করা। 

 

 

 

আশু করণীয় 

১. সাভামরর চা ড়া নশল্পিগরী পুমরাপুনর দুষণ ুি করা 

সাভার চা ড়া নশল্পিগরীর ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগারটি(নসইটিনপ)সকল প্রময়াজিীয়  ািদণ্ড সহকামর পুমরাপুনর চালু করমত হমব। এমক্ষমর বাংলামদ শকু্ষদ্র ও কুটির নশল্প করমপামরশি(নবনসক)আন্তজস ানতক পযসাময় চা ড়া খামত কাজ 

করার অনভজ্ঞতাসিন্ন, স্বিা ধিয প্রনতষ্ঠামির সংনক্ষপ্ত তানলকা করমত পামর। এোড়া চা ড়া বযবসায়ী, পনরমবশ নবমশষজ্ঞ ও আন্তজস ানতকভামব স্বীকৃত সিদপ্রদািকারী সংস্থা এবং সরকামরর স িময় একটি বাোই কন টি গঠি করমত পামর। 

এই কন টি সংনক্ষপ্ত তানলকা কর্মক একটি নিনদস ষ্ট প্রনতষ্ঠািমক নসইটিনপ পনরচালিার দানয়ত্ব কদমব। দানয়ত্ব পাওয়া প্রনতষ্ঠািটি একটি নিনদস ষ্ট স ময়র  মধয বতস  াি নসইটিনপমত ককামিা স সযা র্াকমল তা নচনিত করমব, কসসব স সযা স াধামি 

প্রময়াজিীয় পরা শস কদমব এবং স াধামির প্রনিয়া তোবধাি করমব।সরকানর-কবসরকানর অংশীদানরকত্বর (নপনপনপ)  আওতায় একটি বযবস্থাপিা চুনির  াধযম  আন্তজস ানতক খযানতসিন্ন নসইটিনপ পনরচালিাকারী প্রনতষ্ঠািমক এ দানয়ত্ব কদওয়া 

হমব। কগাট্া প্রনিয়াটি আগা ী িয়  ামসর  মধয সিন্ন করমত হমব। 

২.ওয়ািস্টপ সানভস স চালু করা  

প্রণীত আইমির কাঠাম ার আওতায় েয়  ামসর  মধয ওয়ািস্টপ সানভস স পুমরাপুনর চালু করমত হমব। কসবা প্রদাি ও োড়পর প্রনিয়া সহজ এবং নিনদস ষ্ট স ময়র  মধয হমত হমব। প্রতযক্ষ জবমদনশক নবনিময়াগ (এিনডআই) ও কযৌর্ উমদযাগমক 

(মজনভ) সহায়তা নদমত এবং আমরা জবমদনশক নবনিময়াগ ও কযৌর্ উমদযাগমক আকৃষ্ট করার লমক্ষয  প্রনিয়াগুমলা আরও সহজ করার জিয বাংলামদশ অর্সনিনতক অঞ্চল কতৃস পক্ষমকও (মবজা) একটি ওয়ািস্টপ সানভস স চালু করমত হমব। এটি 

েয়  ামসর  মধয সিূণসভামব সিন্ন হমত হমব।  

৩.  ািনিয়ন্ত্রমণ আইমির প্রময়াগ ও সিদ প্রদাি নিনিত করা  

চা ড়া খামতর সব ধরমির  াি নিয়ন্ত্রমণ সিদ প্রদামি বাংলামদশ স্টযান্ডাডস স এন্ড কট্নস্টং ইন্সটিটিউশি (নবএসটিআই) এর  সা র্সয ও সক্ষ তা গমড় তুলমত হমব। সিদ প্রদামির অিুম াদি প্রনিয়া একটি নিনদস ষ্ট স ময়র  মধয হওয়া উনচত। 

কবসরকানর সিদপ্রদািকারী প্রনতষ্ঠািস ূমহর নবকামশ ও সিদ প্রদামির কজিয প্রময়াজিীয় অিুম াদি প্রানপ্তমত বাংলামদশ এযামিনডমট্শি কবাডস  (নবএনব)সহায়তা প্রদাি  করমব।   

৪. সকল রপ্তানি খামত শুল্ক ও কমরর আিুষ্ঠানিকতায় স তানবধাি করা 

আগা ী েয় ামসর  মধয নিমচর পনরবতস িগুমলা বাস্তবায়ি করমত হমব:  

ক)  রপ্তানি ুখী চা ড়া নশমল্প বযবহৃত আ দানিপমণযর পরীক্ষা জতনর কপাশাক নশমল্পর  মতা হমত হমব  



    
 

 

খ) জতনর কপাশাক নশমল্পর  মতাই প্রনত নতি বের অন্তর কজিামরল বমন্ডর িবায়ি করমত হমব 

গ) চুনিকারীর জিয কাুঁ চা াল অর্বা পযানকংময়র জিয বযবহামরর অিু নত (ইউনপ) প্রদামির ক্ষ তা চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা প্রস্তুতকারক ওরপ্তানিকারক সন নত, বাংলামদশ (এলএিএ ইএনব)-কক নদমত হমব।  

ি) সদসয কারখািাগুমলার ককা-ইনিনশময়ন্ট নিধসারণ করার দানয়ত্ব স্থায়ীভামব চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা প্রস্তুতকারক ওরপ্তানিকারক সন নত, বাংলামদশ (এলএিএ ইএনব)-কক নদমত হমব 

ঙ) তৃতীয় পক্ষ বা কদশ কর্মক রপ্তানি আয় নিনরময় আিার জিয িগদ প্রমণাদিা জতনর কপাশাক খামতর অিুরূপ হমত হমব 

চ) কাুঁ চা াল আ দানির অিুম াদি কক্ষর অিুযায়ী নদমত হমব (এলনসর  াধযম )   

ে) রপ্তািীর পণয হস্তান্তমরর জিয জাহাজ োড়ার আমগ ২৪ িন্টা স য় নদমত হমব 

জ) শ্রন ক কলযাণ ও নবমিাদি, পরীক্ষাগার নি, আইটি কসবাস ূহ এবং গাড়ী ভাড়াসহ নবনভন্ন পনরমষবার বযয়  ওকুি করমত হমব 

৫. অস্থায়ী কর স্থনগত (টিটিএ ) বযবস্থা চালু করা 

রপ্তানির জিয পাদুকা এবং চা ড়াজাত পণয উৎপাদমির জিয আ দানি করা প্রময়াজি এ ি ৫০টি প্রধাি কাুঁ চা াল / উপাদামির এইচএস ককাড সিাি করমত দক্ষ নবমশষজ্ঞমদর নদময় একটি গমবষণা করাি। যনদ প্রার্ন কভামব ১০ বেমরর 

জিয এই টিটিএ -এর বযবস্থা করা যায়, তাহমল সরাসনর নশমল্পাৎপাদিকারী িা এ ি প্রনতষ্ঠািগুমলা নবিাশুমল্ক প্রময়াজিীয় কাুঁ চা াল এবং আিুষানঙ্গক পণয কয ি  আউট্মসাল, নপইউ এবং নপনভনস উপকরণ, প্রডাক্ট নিনিনশংময়র রাসায়নিক, 

কলইস এবং ক ট্াল হাডস ওয়যার আ দানি ও  জুদ করমব। রপ্তািীকারকরা তামদর প্রময়াজমির নভনিমত স্থািীয় এলনস কপম মন্টর  াধযম  এই স্টক কর্মক নকিমব, যা সহমজই চূড়ান্ত পমণযর রপ্তানির সামর্ সা িসয কমর কিওয়া যামব।  

এটি স্থািীয় রপ্তািীকারকমদর নবমশষত যারা িতুি এবং উদীয় াি সহমজই অমিক ধরমির প্রময়াজিীয় সা িী বা ইিপুট্ তামদর হামতর িাগামল নিময় আসমব, কযগুনল বযবহার কমর তামদর উৎপানদত চূড়ান্ত পমণযর রপ্তানির জিয অডস ার 

কপমত পামর।  িমল, রপ্তানিকারকমদর জিয রপ্তানির প্রনিয়ায় প্রময়াজিীয় স য় ৩০ কর্মক ৬০ নদি কম  কযমত পামর। 

৬. একটি বমন্ডড ওয়যারহাউজ বযবস্থা গমড় কতালা 

বযবসানয়ক সন নতগুনলর সমঙ্গ পরা শসিম  েয়  ামসর  মধয কোট্ রপ্তািীকারকমদর ও উৎপাদিকারীমদর প্রময়াজি ক ট্ামত পামর এ ি একটি বন্ড গুদা  স্থাপি করমত হমব। 

৭. চা ড়া খামত কদনশ নবনিময়াগ বাড়ামত সহায়তা প্রদাি 

উচ্চ ারার প্রবৃনির জিয সক্ষ  উমদযািামদর বযাপক ও আিাসী নবনিময়াগ অপনরহাযস। কদশীয় উমদযািামদর চা ড়া খামতর নবনিময়ামগ উৎসানহত করমত বানণজয  ন্ত্রণালয় এবং নশল্প  ন্ত্রণালয়মক অনবলমে পদমক্ষপ নিমত হমব। জতনর 

কপাশাক খামত চাপ কন  নবনিময়ামগর কক্ষর বহু ুখী করমত চা ড়া খামত রপ্তািীকারকমদর আকৃষ্ট করার লমক্ষয বযাংক সুমদর হার, পনরমশামধর স য়সূচী, কর  ওকুি, রপ্তানির জিয িগদ প্রমণাদিা ইতযানদ চা ড়া খামতর নবনিময়াগকারীমদর 

অিানধকার কদওয়া উনচত। সকল যুনিসঙ্গত সুনবধাসহকামর চা ড়া খামতর জিয জায়গা নকিমত উৎসানহত করা উনচত।  

৮. স্বয়ংনিয় পিনতমত কসবা প্রদাি -  

জাতীয় রাজস্ব কবাডস  ও শুল্ক, কর এবং ভযামট্র ( ূসক) জিয তার স স্ত অধীিস্থ অনিসস ূহ, স স্ত বন্দর কতৃস পক্ষ (জল, স্থল ও আকাশপর্), বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ - নবডা (নবআইনডএ),  বাংলামদশ অর্সনিনতক অঞ্চল 

কতৃস পক্ষ - কবজা (নবইমজডএ), রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব)  , আ দানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রমকর দপ্তর (নসনসআইই), কযৌর্ ূলধি ককািানি ও িা সস ূমহর পনরদপ্তর (আরমজএসনস) এবং এ জাতীয় অিযািয সংস্থা ও নবভামগ আগা ী 

েয়  ামসর  মধয কসবা প্রদামি স্বয়ংনিয় বযবস্থা ও নিনদস ষ্ট স য়সী া বাস্তবায়ি সিন্ন হওয়া উনচত। 



    
 

 

 

  



    
 

 

 

স্বমল্পা ন্নত কদমশর তানলকা কর্মক বাংলামদমশর উিরণ 

জানতসংমির কন টি ির কডমভলপম ন্ট পনলনস (নসনডনপ) সনচবালয় তামদর প্রার্ন ক নহসামবর নভনিমত নিনিত কমরমে কয, তামদর আগা ী নরবানষসক পযসামলাচিার স য় বাংলামদশ প্রর্ বামরর  মতা স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উিরমণর জিয 

 ািদণ্ডগুমলা পূরণ করমব। সুতরাং বলা যায় ২০২১ সামলর নরবানষসক পযসামলাচিায় বাংলামদশমক স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উিরণ হওয়া কদশ নহমসমব গণয করমত সুপানরশ করা হমত পামর। এই পযসামলাচিার পর ২০২৪ সাল কর্মক বাংলামদশ 

আিুষ্ঠানিকভামব স্বমল্পান্নত কদমশর পযসায় কর্মক উিরমণর স্বীকৃনত পামব। 

 

কদমশর রপ্তানি ও সা নিক বযবসায়-বানণমজয স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক উিরমণর কবশ নকেু সম্ভাবয প্রভাব রময়মে। 

 

অিানধকার ূলকবাজার সুনবধা (নজএসনপ)  

যর্ার্স িাম র ইনবএ (এভনরনর্ং বাট্ আ সস) িী  অস্ত্র ও কগালাবারুদ োড়া সব পমণযর কক্ষমর শুল্ক ুি, ককাট্া- ুি প্রমবশানধকার কদয়। এই িীম  পমণযর উৎপাদিস্থল বা  ূল শিািকরণ নিনিত করার জিয নকেু নিনদস ষ্ট নিয় িীনত বলা আমে।  

আ দানিকারী কদশ সাধারণত এই পমণযর উৎসস্থল বা অনরনজি কদমখ র্ামক।  

বাংলামদশ যনদ  ািবানধকার ও শ্র  অনধকামরর (উন্নত কামজর পনরমবশ, দানরদ্রয নবম াচমি উচ্চ প্রমচষ্টা, িারীর ক্ষ তায়ি) পাশাপানশ পনরমবশগত সুরক্ষা (কয ি কাবসি নিগস ি হ্রাস) এবং সুশাসি সিনকস ত ২৭টি কিমভিশি অিুম াদি কমর, ২০২৭ 

সামলর পর বাংলামদশ কজিামরলাইজড নসমস্ট  অব কপ্রিামরমন্সস প্ল্াস (নজএসনপ +) এ অন্তভুস ি হমত পামর। যার  াধযম  অিানধকার ূলক শুল্কহামরর সুনবধা পামব।  শুেসুনবধাজিক শুল্ক নপ্রমিন্ডানরয়াল ট্যানরি হার কদয়। নজএসনপ প্ল্াস সুনবধার 

আওতায় অর্সনিনতক জবনচরয ও রপ্তানির পনর ামণর নদক নদময় নপনেময় র্াকা কদশগুমলার জিয নিধসানরত শুমল্কর ৬৬ শতাংশ পযসন্ত  ওকুি করমব।  ইউমরাপীয়াি ইউনিয়ি (ইইউ) অিানধকার নভনিমত িহণীয় অিযত  পদমক্ষপ নহমসমব বাংলামদশ শ্র  

আইি (নবএলএ) এবং রপ্তানি প্রনিয়াজাতকরণ এলাকা (ইনপমজড) আইিমক আন্তজস ানতক শ্র  সংস্থার (আইএলও) শ্র  অনধকার নবষয় কিমভিশি বা িীনতগুমলার সমঙ্গ এক জায়গায় নিময় আসার ওপর গুরুত্ব নদময় আসমে। 

 

যাই কহাক, দীিসম য়ামদ(অর্সাৎ ২০২৭ সামলর পমর), বাংলামদশ যনদ নজএসনপ প্ল্াস অজস ি করমত বা প্রময়াজিীয়  ুি বানণজয অঞ্চল নবষময় আমলাচিায় বযর্স হয়, তমব রপ্তানির উপর উমেখমযাগয প্রভাব পড়মত পামর। কসন্টার ির পনলনস ডায়ালগ 

(নসনপনড) এর একটি গমবষণা অিুযায়ী, স্বমল্পান্নত কদশ নহমসমব কদওয়া অিানধকারগুমলা িা র্াকমল বাংলামদশমক ৬ দশন ক ৭ শতাংশ অনতনরি শুল্ক নদমত হমত পামর। িমল ২৭০ ককাটি  ানকস ি ডলার রপ্তানি আয় কর্মক বনঞ্চত হমত পামর বাংলামদশ, 

যা ২০১৫ অর্সবেমর বাংলামদমশর ক াট্ রপ্তানির ৮ দশন ক ৭ শতাংমশর স াি। নসনপনডর গমবষণায় আরও অিু াি করা হময়মে কয এর সবমচময় কিনতবাচক প্রভাব পড়মব ইউমরাপীয় ইউনিয়মি (ইইউ) রপ্তানির কক্ষমর, কযখামি বতস  ামি বাংলামদমশর 

ক াট্ রপ্তানির ৯৭ দশন ক ৮ শতাংশ শুল্ক ুি প্রমবশানধকার পায়। এই বাজামর বাংলামদনশ পমণযর জণয ৮ দশন ক ৭ শতাংশ হামত অনতনরি শুল্ক নদমত হমব। এোড়া অিসর  উন্নয়িশীল কদশ, কয ি চীি ও ভারতও তামদর বাজামর বাংলামদমশর 



    
 

 

পণযগুনলর শুল্ক ুি প্রমবশানধকার নদময়মে। স্বমল্পান্নত কদশ নবমবনচত িা হমল এই অিানধকার ূলক সুনবধাগুমলা র্াকমব িা। এই সুনবধাগুমলা উমঠ যাওয়ার কিনতবাচক প্রভাব পড়মব রপ্তানি কক্ষমর প্রনতমযানগতার সা মর্সয, নশল্প উৎপাদি এবং ক সসংস্থামির 

ওপর। 

এই চযামলিগুনল ক াকামবলা করার জিয, প্রার্ন কভামব কয নবষয়টির ওপর গুরুত্ব কদওয়া দরকার কসটি হমে কদমশর অর্সিীনতর সা নিক সক্ষ তা বৃনি। নবসৃ্ততভামব বলমত কগমল, অর্সিীনতমত জবনচমরযর স্বামর্স কাঠাম াগত উন্নয়ি, সা নিকভামব 

প্রযুনিগত উন্ননত সাধি,  ািব সিদ নবকামশ উন্নত প্রনশক্ষণ এবং দক্ষতা বৃনি, এবং গুরুত্ববহ প্রানতষ্ঠানিক নবকাশ িট্ামত হমব। সরাসনর নবমদশী নবনিময়াগ (এিনডআই) আকৃষ্ট করা ি শ গুরুত্বপূণস হময় উঠমব।  আন্তজস ানতক কক্ষমর গুরুত্ব ধমর 

রাখমত, অর্সিীনতমত কাঠাম াগত পনরবতস ি আিমত হমব, সিমদর দক্ষ বযবহার ও উৎপাদিশীলতা বাড়ামত হমব। চতুর্স নশল্প নবপ্ল্মবর চযামলমির ক াকামবলায় এগুমলা নবমশষভামব গুরুত্বপূণস।  অর্সিীনত সচল রাখমত, এবং নবমশষ কমর রপ্তানি কক্ষমর 

নবশ্ববযাপী  াি ধমর রাখমত বাংলামদশমক এ পনরনস্থনতর সমঙ্গ দ্রুত  ানিময় নিমত প্রস্তুত র্াকমত হমব। 

নবশ্ববাজামর পণয প্রমবমশর কক্ষমর অিানধকার ও নবনভন্ন আন্তজস ানতক সহায়তা কম  যাওয়ার ক্ষয়ক্ষনত যামত  ারাত্মক হময় িা ওমঠ তা নিনিত করার জিয বাংলামদশমক  রপ্তানি কক্ষমর দক্ষতা এবং রপ্তানির জিয বাজার এবং পণয উভয় জবনচরয বাড়ামত 

হমব।   

কসজিয আঞ্চনলক ও উপ-আঞ্চনলক উমদযাগ কয ি বাংলামদশ, ভুট্াি, ভারত, কিপাল ইনিনশময়টিভ (নবনবআইএি), বাংলামদশ, চীি, ভারত, ন য়াি ার - কিারা  ির নরনজওিাল ককাঅপামরশি (নবনসআইএ ) এবং কব অব কবঙ্গল ইনিনশময়টিভ ির 

 ানল্ট কসক্টরাল কট্কনিকাল অযান্ড ইমকািন ক ককাঅপামরশি (নব মস্টক), এসব উমদযামগ  

বাংলামদশমক আরও সনিয় সদসয হমত হমব। এোড়াও নবশ্ব বানণজয সংস্থা - ডনিউটিও'র আমলাচিায় বাংলামদশ সনিয় অংশিহণকারীর ভূন কা নিমত হমব।  

 

ক স পনরকল্পিার রূপমরখা  

এই অধযায়টিমত এই রূপমরখা বাস্তবায়মি কয পদমক্ষপগুমলা নিমত হমব কসগুমলার নবষময় নবস্তানরতভামব আমলাচিা করা হময়মে।  

এখামি রূপমরখার অংশ নহসামব প্রস্তানবত পদমক্ষপগুমলার  মধয কময়কটি বাস্তবায়মি সরকামরর নবনভন্ন সংস্থা, নশল্প সন নত ও অিযািয সংস্থার সহায়তা প্রময়াজি। এই ক স পনরকল্পিায় ককাি সংস্থার ককাি পদমক্ষপগুমলা বাস্তবায়মি দানয়ত্ব তার একটি 

তানলকা কদওয়া হময়মে। কসজিয স্বল্প স ময়র  মধয নবনভন্ন ধরমির কাযসি  পনরচালিার জিয যমর্ষ্ট সংখযক ক ী র্াকমত হমব। এই রূপমরখা বাস্তবায়মির প্রর্  পদমক্ষপ হমে কযই প্রনতষ্ঠািগুমলা এ ক সপনরকল্পিা বাস্তবায়মি নিময়ানজত র্াকমব তামদর 

 মধয ককাি প্রনতষ্ঠািগুমলা স িয় করমব তা নিবসাচি করমত হমব।  

 

ক স পনরকল্পিা পড়ার একটি নিমদস নশকা  

ক স পনরকল্পিার রূপমরখাটি আট্টি আলাদা নশমরািা  সহকামর সারণীমত উপস্থাপি করা হময়মে কযখামি পদমক্ষপস ূহ এবং িীনতগত সুপানরশগুনলর একটি সারসংমক্ষপ তুমল ধরা হময়মে। নশমরািাম র নবষয়বস্তু নিমচ বযাখযা করা হময়মে: 

  



    
 

 

সূর এবং উমেশয: এই পদমক্ষপগুমলার লক্ষয  নহমসমব নকেু ককৌশলগত উমেশয নিধসারণ করা হময়মে। নকেু বড় লক্ষয কয ি নবনধনিমষধ প্রনতপালি বা বাজামরর সুমযাগ বৃনি  ইতযানদর অধীমি উমেশযগুমলা নিধসারণ করা হময়মে। এই লক্ষযগুমলা এই 

খামতর   প্রধাি প্রধাি চযামলি ক াকামবলা ও বাধাগুমলা অনতিম র সমঙ্গ সঙ্গনতপূণস।  

 

পদমক্ষপ: ককামিা চযামলি বা প্রনতবন্ধকতার নবমশষ ককামিা নদক ক াকামবলা করার জিয সুনিনদস ষ্ট লক্ষযানভ ুখী পদমক্ষপস ূমহর পনরকল্পিা করা হময়মে।  "কী করমত হমব?" - এই প্রমের উিমরর  মধযই রময়মে পদমক্ষপ। 

 

সুনিনদস ষ্ট কাযসস ূহ: পদমক্ষপ বাস্তবায়মির জিয নবনভন্ন ধরমির কাজ হামত কিওয়া প্রময়াজি। নবশদ তানলকায় সুনিনদস ষ্ট কসই সব কাজ যা পদমক্ষপ বাস্তবায়মির জিয সিন্ন করমত হমব।  কীভামব করা হমব এ প্রমের উিরই আমে সুনিনদস ষ্ট কাযসতানলকায়।  

 

 

স িয়কারী সংস্থা বা লীড এমজনন্স: লীড এমজনন্স পদমক্ষপ বাস্তবায়মি কিতৃত্ব কদমব। 

 

সহায়ক সংস্থাস ূহ: সহায়ক সংস্থাগুনল পদমক্ষপ বাস্তবায়মি লীড এমজনন্সর সামর্ কাজ করমব। সহায়ক সংস্থাগুনল দক্ষতা, জ্ঞাি, এবং পিনতগত জ্ঞামির পাশাপানশ  

অিযািয সহায়তা নদময়  ূলযবাি ভূন কা রাখমব এবং কানরগরী সহায়তা কদমব।  

এই সহায়ক সংস্থাগুনল পদমক্ষপগুমলা বাস্তবায়মির পুমরা স য়কামল লীড এমজনন্সর সমঙ্গ খুব িনিষ্ঠভামব কাজ করমব। 

 

কালপনি ( াসওয়ারী) বা ট্াই লাইি: এগুমলা এক ধরমির সূচক। এ কর্মক পনরকল্পিা প্রনিয়ার নহমসব পাওয়া যায়। এর আমলামক প্রময়াজি অিুযায়ী পনরকল্পিাগুমলা শুধমর কিওয়া যায়।  

 

* ইট্ানলক এবং কবাল্ড: স্বল্পম য়াদী পদমক্ষপ  ইট্ানলক এবং কবাল্ড আকামর নচনিত করা হময়মে  



    
 

 

 

 

চা ড়া খামতর জিয সাধারণ ক সপনরকল্পিা  

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

  

িীনত ালা অিুসরণ নিনিত করা 

১. বাংলামদমশ চা ড়ানশমল্প 

সা ানজক, পনরমবশগত ও 

নিরাপিা িীনত ালা ক মি 

চলার কক্ষমর  ারাগত উন্ননত 

সাধি  

 

িনর্ভুি জাতীয় সা ানজক, পনরমবশ, 

রাসায়নিক, নিরাপিা, কপশাগত ও স্বাস্থয, 

িীনত ালা ক মি চলার নিমদস নশকা এবং 

সিদ প্রদামির ক সসূনচ গমড় কতালা  

 

• চা ড়া খামতর  ূলয শৃঙ্খমল (ভযালু 

কচইি) চল াি ইসুযগুমলার  বতস  াি 

পনরনস্থনত(কয ি একটি কবসলাইি 

অযামসসম ন্ট পনরচালিা করুি) নচনিত 

করা (সংিহ কর্মক নবিয় পযসন্ত ) 

• ভযালু কচইল ( ূলয শৃঙ্খল) নবমিষণ 

ও এ খামতর পালিীয় িীনত ালার 

নবষময় নিমদস নশকা জতনরর  াধযম  

এ খামত সা ানজক, নিরাপিা ও 

 ুুঁ নক ক াকামবলাসহ পনরমবশমক 

আমরা কট্কসই করার জিয উপায় 

ও পদমক্ষপ খুুঁমজ কবর করা 

বানণজয ও নশল্প 

 ন্ত্রণালময়র অধীমি 

বাংলামদশ ট্যািাসস 

এমসানসময়শি  

বি ও পনরমবশ অনধদপ্তর, শ্র  ও 

ক সসংস্থাি  ন্ত্রণালয়, বাংলামদশ 

স্টযান্ডাডস স এন্ড কট্নস্টং ইন্সটিটিউশি 

(নবএসটিআই),বাংলামদশ 

এযামিনডমট্শি কবাডস  (নবএনব)- এর 

সমঙ্গ বাংলামদশ 

প্রস্তুত চা ড়া, চা ড়াপণয ও পাদুকা 

রপ্তানিকারক সন নত 

(নবএিএলএলএিইএ)  

 

 

১২  াস ( ধয  ক য়াদ)  

 • আন্তজস ানতকভামব প্রনতপালিীয় 

িীনত ালা (ক প্ল্াময়ন্স) সমঙ্গ সঙ্গনত 

  িয়  াস 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
করমখ জাতীয়ভামব এ নবষময় সিদ 

প্রদামির জিয  ািদণ্ড জতনরমত নবনভন্ন 

বযবসানয়ক সন নতর একমযামগ কাজ করা  

(এটি প্রার্ন কভামব রপ্তানিনভনিক 

প্রনতষ্ঠামির কক্ষমর প্রমযাজয হমত পামর)।  

রাসায়নিক নবষময় শতস  বা িীনত ালা 

প্রনতপালমির জিয শংসাপমরর 

 ািদণ্ডগুনল  ইন্টারিযাশিাল করনিমক্টড 

সাবস্টযান্স নলস্ট বা আন্তজস ানতকভামব 

নিনষি দ্রবয তানলকা (আরএসএল) এবং 

 যািুিযাকচানরং  করনিমক্টড সাবস্টযান্স 

নলস্ট বা নশল্পমক্ষমর নিনষি দ্রবয তানলকা 

(এ আরএসএল) পাশাপানশ নজমরা 

নডসচাজস  অব হযাজাডস াস ককন কযাল বা 

দুষণকারী রাসায়নিমকর শূিয নিঃসরণ  

(কজডনডএইচনস) এর সামর্ স িময়র 

নভনিমত করা উনচত। 

 

 

 

 

•  

(স্বল্পম য়াদী) 

 • কিতামদর পেমন্দর কর্া নবমবচিা   িয়  াস 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
কমর রাসায়নিক বযবহামরর নবষময়  

নিমদস শাবলী এবং অিযািয প্রনতপালিীয় 

নবষয় ক মি চলার নবষময় যত্নবাি হওয়া 

উনচত।  

নবনধনিমষধ প্রনতপালমির নবষয়টি নিনিত 

করার জিয কিতামদর এবং 

উৎপাদিকারীমদর  মধয ঐকয মতযর 

 াধযম  প্রময়াজিীয় রাসায়নিকগুনলর 

একটি বাস্তবসম্মত সংনক্ষপ্ত তানলকা করা 

উনচত। 

 

(স্বল্পম য়াদী) 

 •অযামিনডমট্শি লযাবস স্থাপি করমত 

হমব যা  নবনভন্ন িাস্টামরর কামজ লাগমত 

পামর; সাটিস নিমকট্ প্রদামির জিয এই 

লযাবগুমলার আন্তজস ানতক স্বীকৃনত র্াকা 

উনচত; যাই কহাক, বাংলামদশ 

স্টযান্ডাডস স এন্ড কট্নস্টং ইন্সটিটিউশি 

(নবএসটিআই)-কক আন্তজস ানতক 

ক প্ল্াময়মন্সর আন্তজস ানতক  ািদমণ্ডর 

নিরীমখ যুমগাপমযাগী করমত হমব। 

ক প্ল্াময়ন্স স্টযান্ডামডস র িতুি িতুি 

চানহদার পনরমপ্রনক্ষমত  

বাংলামদশ অযামিনডমট্শি কবাডস  

(নবএনব) এর ক্ষ তা ও কতৃস ত্ব বাড়ামত 

  ১৮  াস ( ধয ক য়াদী) 

 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
হমব।  

• অযামিনডমট্শাি লযাবগুমলামক 

সাটিনিমকশি কবামডস র সমঙ্গ িনিষ্ঠভামব 

কাজ করমত হমব। আবশযকীয় নবনধনিমষধ 

ক মি চলার চচস া ও প্রয়াসমক এনগময় 

নিমতই এট্া আবশযক।  

 

প্রনতটি উপখামত কয ি ট্যািানর, 

চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকার জিয 

'সাসমট্মিনবনলটি এন্ড ক প্ল্াময়ন্স কসল' 

প্রনতষ্ঠা করা  

 

• নবটিএ / নবএিএলএলএিইএ এবং নশল্প 

নবমশষজ্ঞমদর সাসমট্মিনবনলটি এন্ড 

ক প্ল্াময়ন্স কসমলর নবষময় অনধকতর 

তর্য কবর করমত হমব    

• একটি নবস্তানরত প্রকল্প পনরকল্পিা  

(নডনপআর) প্রণয়ি করা  যামত এ খামতর 

সংনিষ্টমদর সমঙ্গ পরা শসিম  

নবশদভামব কসমলর ভূন কার উমেখ 

র্াকমব (৬  ামসর জিয)  

• নবটিএ / নবএিএলএিএিইএ কসমলর 

জিয প্রময়াজিীয় ক ী নিবসাচি করমব ও 

তামদর নিময়াগ কদমব 

• এই কসল চা ড়া খামত আগা ী নদমির 

কারখািাগুমলামত প্রনতপালিীয় নবনধ ালা 

সিনকস ত  ািদণ্ড (ক প্ল্াময়ন্স 

 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  

নবটিএ / নবএিএলএলএিইএ-এর 

সামর্ পরা মশসর নভনিমত, 

এলএিএ ইএনব সহ সংনিষ্ট 

সংস্থাগুনল তদারনক করমব  

 

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী) 

 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
স্টযান্ডাডস স) নিনিত করমব। 

• এই কসমলর অংশ নহসামব, একজি 

পরা শস নিময়াগ করমত হমব নযনি  

ককাি ধরমির ক সসূনচনভনিক পিনতমত 

চা ড়া খামতর সাসমট্ইমিনবনলটি বা 

কট্কসইতা বাড়ামিা কযমত পামর তার 

ওপর গমবষণা পনরচালিা করমবি। এই 

কট্কসইতার  ািদণ্ডগুমলা বাংলামদশ 

সরকামরর জাতীয় লক্ষয এবং কট্কসই 

উন্নয়ি লক্ষয (এসনডনজ) এর  মতা হমত 

পামর।  

• (এই কসল নবটিএ / 

নবএিএলএলএিইএ'র সামর্ সংযুি 

হমব) 

•  

বানণজয  ন্ত্রণালময়র নিমদস শিা অিুযায়ী 

চা ড়া খামত রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা 

(ইনপনব)-কত একটি সাসমট্ইমিনবনলটি 

এন্ড ক প্ল্াময়ন্স কসল  স্থাপি  

 

 

• এ খামতর সংনিষ্টমদর সমঙ্গ 

পরা শসিম  একটি নবস্তানরত প্রকল্প 

পনরকল্পিা প্রণয়ি কযখামি কসমলর 

ভূন কা নবশদভামব কদওয়া র্াকমব 

রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা 

(ইনপনব) 

বানণজয  ন্ত্রণালয় 

, বযবসায়ী সন নত   

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী) 

 

সাসমট্ইমিনবনলটি এন্ড ক প্ল্াময়ন্স • • ক সশালার ককাসস কাঠাম া গঠি - বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

নশল্প  ন্ত্রণালয়, পনরমবশ ও বি িয়  াস 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
কসমলর নিযুি ক ীমদর সক্ষ তা-

নি সামণ ক সশালার আময়াজি করা 

ককাসস  নডউল জতনর করা  

• • চা ড়া সিনকস ত 

সাসমট্ইমিনবনলটি এন্ড ক প্ল্াময়ন্স 

নবষময় দক্ষ আন্তজস ানতক 

নবমশষজ্ঞমদর এই ক সশালা 

পনরচালিার দানয়ত্ব কদওয়া  

• • এোড়া সক্ষ তা বৃনির জিয 

আময়ানজত এই ক সশালায় 

পনরমবশ ও বি  ন্ত্রণালয় (পনরমবশ 

অনধদপ্তর), শ্র  ও ক সসংস্থাি 

 ন্ত্রণালয়,  ৎসয  ৎসয ও 

লাইভস্টক  ন্ত্রক, এবং আনর্সক 

প্রনতষ্ঠাি, কয ি বাংলামদশ বযাংক, 

এবং অিযািয আনর্সক প্রনতষ্ঠাি, 

বযাংক সহ চা ড়া খামত 

সংনিষ্টমদর অন্তভুস ি করা। 

 ন্ত্রণালয় (পনরমবশ অনধদপ্তর), শ্র  

ও ক সসংস্থাি  ন্ত্রণালয়,  ৎসয  ৎসয 

ও লাইভস্টক  ন্ত্রক,  জাতীয় রাজস্ব  

কবাডস   (এিনবআর), বাংলামদশ 

ট্যািাসস এমসানসময়শি (নবটিএ), 

বাংলামদশ প্রস্তুত চা ড়া, চা ড়াপণয 

ও জুতা রপ্তানিকারক সন নত 

(নবএিএলএলএিইএ), রপ্তানি 

উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব)-এর সমঙ্গ 

পরা শসিম  

(স্বল্পম য়াদী) 

 

চানহদা অিুযায়ী সহায়তা কপমত 

আন্তজস ানতক ক প্ল্াময়ন্স নবমশষজ্ঞমদর 

(কপশাগত স্বাস্থয এবং রাসায়নিক 

বযবস্থাপিার জিয) নিময়ামগ  আনর্সক 

সহায়তা 

 

• ক প্ল্াময়ন্স নবষময় আন্তজস ানতক 

নবমশষজ্ঞমদর কখাুঁ জা, নবমশষ কমর 

কপশাগত স্বাস্থয এবং রাসায়নিক 

বযবস্থাপিার ওপর যারা নবমশষজ্ঞ  

• তামদর ২৪  ামসর জিয নিময়াগ 

কদওয়া যামত তারা চা ড়া খামত 

নবমশষভামব ট্যািানরগুমলামক সহায়তা 

নদমত পামর - এর বযয়ভার বানণজয 

 ন্ত্রণালয় ও ট্যািানরগুমলার বযয় 

স ািভামগ ভাগ কমর নিমত পামর 

 

বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

নবটিএ/নবএিএলএলএিইএ এবং 

সংনিষ্ট অিযািয সন নত 

 

২৪  াস 

( ধয ক য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

২.  উৎপাদিকারীমদর  মধয 

উৎপাদমির কক্ষমর ক ৌনলক 

নবনধ ালার অিুসরি (কবনসক 

ক প্ল্াময়ন্স) বাড়ামিা 

এলএিএ ইএনব এবং নবটিএর  মতা 

সংগঠমির প্রানতষ্ঠানিক ক্ষ তা 

শনিশালী করা যামত তারা উৎপাদি 

পনরচালিায় আন্তজস ানতক  াি 

(সা ানজক, পনরমবশ, নিরাপিা, প্রা াণয, 

রাসায়নিক ও কপশাগত স্বাস্থয ও 

নিরাপিা) বজায় রাখমত সহায়তা করমত 

পামর। 

 

• ককামিা প্রনতষ্ঠাি তার 

বাধযবাধকতাগুমলা কতখানি পালি 

করমে, বা তামদর ক প্ল্াময়ন্স ককাি 

পযসাময় আমে, তার ওপর একট্া স ীক্ষা 

চালামিা যামত এ নবষময় সবার জিয 

সবমচময় কাযসকর ককৌশল কবর করা যায়   

• এএলএিএ ইএনব ও নবটিএর  সিদ 

ও জিবমলর সী াবিতাগুমলা কবা ার 

জিয স ীক্ষা চালামিা দরকানর। কসগুমলা 

স াধামির জিয প্রনতষ্ঠাি দুমট্ার 

প্রময়াজমির সমঙ্গ ন নলময় কদখমত হমব। 

• আন্তজস ানতক পযসাময় সবমচময় ভামলা 

চচস াগুমলা  পযসামলাচিা করা এবং 

বাংলামদমশ তা বাস্তবায়ি করার উপায় 

কবর করা  

•  আন্তজস ানতক সিদ প্রদািকারী 

প্রনতষ্ঠািগুমলার সমঙ্গ কযাগামযামগর 

 াধযম   আন্তজস ানতক সিদ বযবস্থা 

সিমকস  আমরা জািমত হমব, যামত 

কবসরকানর সিদ প্রদািকারী 

প্রনতষ্ঠািগুনল  খুব দ্রুত নবকনশত হমত 

পামর।  

 

বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

সংনিষ্ট বযবসায়ী সন নত, বাংলামদশ 

কপমোনলয়া  কমপসামরশি, এবং শ্র  

ও জিকলযাণ  ন্ত্রণালয় 

 

 

২৪  াস 

( ধয ক য়াদী) 

  ক প্ল্াময়মন্সর সুনবধা ও ক প্ল্াময়ন্স িা • প্রনত নতি ামস একবার ক সশালা বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

সংনিষ্ট বযবসায়ী সন নত  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
 ািার  ুুঁ নক ও বযয় নবষময় 

প্রনতষ্ঠািগুমলার সমচতিতা বাড়ামত 

জাতীয় পযসাময় একটি ক সসূনচ পালি  

 

 

 

আময়াজি করুি, অংশিহমণর জিয সব 

ট্যািানর, চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা 

নি সাতামদর আ ন্ত্রণ জািাি।  

ক সশালায় শ্রন মকর ক্ষনতপূরণ ও কলযাণ 

নবষময় নিমদস শিা এবং শ্র  সিনকস ত 

আন্তজস ানতক ক প্ল্াময়ন্স নবষময় 

অংশিহণকারীমদর সমচতি করা হমব। 

• প্রনতষ্ঠািগুমলামত ক প্ল্াময়মন্সর অবস্থা 

কী লক্ষয রাখুি। এবং ২৪  ামসর  মধয 

তামদর অিগনত  ূলযায়ি করুি। 

• তদারনক, জািা ও  ূলযায়ি করা, কয ি 

ক প্ল্াময়মন্সর ধীর গনতর কারণ 

অিুসন্ধাি, যার  ধয নদময় ক প্ল্াময়ন্স 

কপ্রািা গুনলর কাযসকানরতা কবা া যামব।  

•  

২৪  াস 

( ধয ক য়াদী) 

  ক প্ল্াময়ন্স বাস্তবায়মির একটি নহমসব 

জতনর করমত হমব। কযখামি প্রমতযক 

ধরমির ক প্ল্াময়মন্সর প্রমণাদিা ও 

ক্ষনতর উমেখ র্াকমব। 

• আমলাচিার  াধযম  িযাযয এবং স্বে 

ক প্ল্াময়ন্স পারিম সন্স  যাট্রিক্স বা 

কারখািা  ানলকমদর বাধযবাধকতা 

পালমির পনরনস্থনতর নচর জতনর করা  

• চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা 

প্রস্তুতকারমকর সামর্ ক প্ল্াময়ন্স 

পারিম সন্স  যাট্রিক্স যাচাই করা  

বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

বযবসায়ী সন নত েয়  ামসর  মধয  যাট্রিক্স 

জতনর, এবং প্রনত েয়  ামস 

পযসামলাচিা  

(স্বল্পম য়াদী) 

 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

•  

  সকল  ািদমণ্ড পরীক্ষার সা র্সয সৃনষ্টর 

পাশাপানশ কবসরকানর খামত সিদ 

প্রদামির প্রনতষ্ঠািগুমলার নবকামশ 

সহায়তা কদওয়ার জিয নবএনব এবং 

নবএসটিআই এর সক্ষ তা জতনর করা 

• আন্তজস ানতক  ািদণ্ড অিুযায়ী নবনভন্ন 

 াি পরীক্ষা করার জিয নবএনব এবং 

নবএসটিআই এর সক্ষ তা জতনর করা  

• • আন্তজস ানতক  াি এবং চানহদার 

সামর্ তাল ন নলময় কবসরকানর 

সিদ প্রদািকারী প্রনতষ্ঠািগুমলার 

নবকাশ িট্মত কদওয়া 

নশল্প  ন্ত্রণালয় 

 

বানণজয  ন্ত্রণালয় , BAB, BSTI, বযবসায়ী 

সন নত s 

 

২৪  াস 

( ধয ক য়াদী) 

  একটি জাতীয় সা ানজক, পনরমবশ, 

রাসায়নিক, নিরাপিা, কপশাগত, এবং 

স্বাস্থয নবষময় অিুসরণীয় নবনধ ালা বা 

বাধযবাধকতাগুমলার বাস্তবায়ি বা 

ক প্ল্াময়ন্স নবষয়ক  নিমদস নশকা এবং 

সিদ প্রদামির বযবস্থা গমড় কতালা 

•  ূলয শৃঙ্খমলর ওপর স ীক্ষা চানলময় এ 

খামতর পনরমবশগত নস্থনতশীলতা 

বাড়ামিার জিয উপায় ও পদমক্ষপগুমলা 

কবর করা এবং প্রনতষ্ঠামির দায়দানয়ত্ব বা 

ক প্ল্াময়ন্স নবষময় নিমদস শিা জতনর করা 

• • আন্তজস ানতক  ামির সমঙ্গ সঙ্গনত 

করমখ জাতীয়ভামব সিদ প্রদামি 

 ািদণ্ড জতনরমত বযবসায়ী 

সন নতগুমলার সমঙ্গ একমযামগ 

কাজ করা 

বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

বযবসায়ী সন নত েয়  ামসর  মধয প্রণয়ি ও 

পরবতী েয়  ামসর  মধয 

বাস্তবায়ি (স্বল্পম য়াদী) 

৩. এই খামতর কট্কসইতা 

নিনিত করা  

আমরা ভামলা বজস য বযবস্থাপিা ও 

জ্বালানির দক্ষ বযবহামরর জিয 

উৎপাদিকারীমদর সহায়তা করা   

• কট্কসইতা রক্ষার নবষময় 

উৎপাদিকারী এবং আ দানিকারকরা 

আন্তজস ানতক কক্ষমর কযসব সিদ  ািমত 

বাধয, কসগুমলা কবর করা  

বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

বযবসায়ী সন নত ২৪  াস ধমর ( ধয  ক য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
• এই সিমদর কয শতস স ূহ আমে তার 

সমঙ্গ উৎপাদিপ্রনিয়ায় বজস য বযবস্থাপিা, 

জ্বালানি দক্ষতা, এবং দক্ষতা জতনর 

ইতযনদ কক্ষমর কী ধরমির সুনবধানদ আমে 

তা ন নলময় কদখা   

•  আন্তজস ানতক সিদ নবষময়র 

নবমশষজ্ঞমদর খুুঁমজ কবর করা যারা এই 

সিমদর শতস  পূরমণ সহায়তা নদমত পামর 

• সিমদর নিরীক্ষার জিয প্রস্তুত হওয়া। 

• • আন্তজস ানতক সংস্থাগুমলার 

কযাগামযাগ ও একমযামগ কাজ 

করার সুমযাগগুমলা খুুঁমজ কবর করা 

  

আনর্সক কসবা পাওয়ার সুমযাগ  

৪. আনর্সক কসবার প্রাপযতা ও 

প্রানপ্তর সুমযাগ নিনিত করা   

কযৌনিক হামর ঋণ প্রদামির পাশাপানশ 

নবদয াি তহনবল উৎসগুনল সম্প্রসানরত 

করার জিয আনর্সক প্রনতষ্ঠাি বা 

আন্তজস ানতক সংস্থাগুমলার নবমশষ 

তহনবল গঠি  

 

• বানণজয  ন্ত্রণালয় এবং নশল্প  ন্ত্রণালয়  

অর্সনিনতক সিকস  নবভামগর (ইআরনড) 

সমঙ্গ স িয় করমব আন্তজস ানতক 

সংস্থাগুমলার সমঙ্গ কযাগামযাগ করার 

জিয  

• বানণজয  ন্ত্রণালয় এবং নশল্প  ন্ত্রণালয় 

আন্তজস ানতক ককামিা আনর্সক প্রনতষ্ঠামির 

বানণজয  ন্ত্রণালয় ও  

নশল্প  ন্ত্রণালয় 

 

 

 

অর্স  ন্ত্রণালয়, অর্সনিনতক সিকস  

নবভাগ,  আনর্সক প্রনতষ্ঠাি নবভাগ 

(নবএিআইনড) 

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী) 

 

 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
কামেও কযমত পামর। 

• চা ড়া খামতর নবনিময়াগকারীমদর 

অর্সায়ি সহজতর করার জিয 

বযাংকগুনলমক নিমদস শ নদমত পামর অর্স 

 ন্ত্রণালয়  

• • ট্যািানর এবং অিযািয চা ড়াজাত 

পণয উৎপাদমির জিয 

পনরমবশবান্ধব নশল্প গমড় কতালার 

জিয কদওয়া নিি োন্সিম সশি 

িামন্ডর একটি বড় অংশ বরাে 

করুি। 

   

 

 দক্ষতা ও বযবহানরক জ্ঞামির উন্নয়ি 

৫. ক ী ও বযবস্থাপিা স্তমরর 

ওপর গুরুত্ব নদময় নশল্প ও 

নশক্ষা কক্ষমরর  ধযকার 

কযাগামযাগ  বাড়ামিা 

নশল্প প্রনতষ্ঠাি ও নশক্ষামক্ষমরর নিয়ন ত 

কযাগামযামগর জিয একটি কযাগামযামগর 

প্রনিয়া দাুঁ ড় করামিা 

 

• ইিনস্টটিউট্ অব কলদার ইনিনিয়ানরং 

এন্ড কট্কমিালনজ (আইএলইটি) এবং 

বাংলামদশ ট্যািাসস এমসানসময়শি ( নবটিএ 

)প্রনত বের চা ড়াজাত দ্রমবযর উৎপাদক 

ও ট্যািারমদর আ ন্ত্রণ জািামত পামর 

যামত তারা তামদর জ্ঞাি ভাগ কমর নিমত 

পামর। 

• আইএলটিটি এবং নবটিএ ট্যািানর ও 

অিযািয চা ড়াজাত পণয জতনরর 

বযবসায়ী সন নত ইিনস্টটিউট্ অব কলদার ইনিনিয়ানরং 

এন্ড কট্কমিালনজ (আইএলইটি), 

নশক্ষা  ন্ত্রণালয়, চা ড়া খামতর 

ইন্ডানি নিল কাউনন্সল,  খুলিা 

প্রমকৌশল ও প্রযুনি নবশ্বনবদযালয়, 

এবং অিযািয পনলমট্কনিক 

ইিনস্টটিউট্স ূহ 

নিনদস ষ্ট স য় অন্তর-অন্তর 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
কারখািা পনরদশসমির বযবস্থা করমত 

পামর। যামত  নশক্ষার্ীরা নশক্ষািবীশী বা  

ইন্টািসনশমপর  (১২ সপ্তাহ বা তার কচময় 

কবনশ স ময়র জিয হমত পামর)  াধযম  

এই ট্যািানরগুনলমত কর্মক হামতকলম  

অনভজ্ঞতা কপমত পামর। 

• কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর  মডল 

কারখািাগুমলার ওপর গুরুত্ব নদময় 

এক্সমচি কপ্রািা  এবং এক্সমপাজার 

নভনজমট্র আময়াজি করা কযমত পামর। 

•  চা ড়া খাত নবষময় স্নাতকমদর খুুঁজমত 

ও এবং তামদর  মধয কিট্ওয়ানকস ং 

বাড়ামত  এই নশক্ষািবীশমদর (ইন্টািস) 

একটি উমুি তর্যভাণ্ডার (পাবনলক 

ডাট্ামবস) গমড় কতালা কযমত পামর  

• • নশমল্পর চানহদা ক ট্ামত 

স্বল্পম য়াদী এবং দীিসম য়াদী 

নডমপ্ল্া া / স্নাতক ককাসস (এক 

বের, দুই বের, এবং ৪ বের) চালু 

করমত আইএলইটি, কুময়ট্ এবং 

অিযািয সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠািগুনলর 

সহায়তা করা। এই প্রসমঙ্গ 

সংনিষ্টমদর আমলাচিা  ূলযায়ি 

করা প্রময়াজি। 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

৬.  দক্ষতা বাড়ামত অবকাঠাম া 

গমড় কতালা  

 

ইিনস্টটিউট্ অব কলদার ইনিনিয়ানরং এন্ড 

কট্কমিালনজ (আইএলইটি) এবং এ 

সংিান্ত অিযািয নশক্ষাপ্রনতষ্ঠামির 

সুনবধানদর উন্নয়ি  

• ইিনস্টটিউট্ অব কলদার 

ইনিনিয়ানরং এন্ড 

কট্কমিালনজ (আইএলইটি)  

/ ঢাকা ইউনিভানসসটি, কুময়ট্ 

এবং বযবসানয়ক সন নত সহ 

এরক  অিযািয আমরা 

প্রনতষ্ঠামির  সমঙ্গ তামদর 

সুনবধানদ ও সরিাম র 

বতস  াি অবস্থার ওপর 

আমলাচিার আময়াজি 

• আইএলটিটি, কুময়ট্সহ এ 

ধরমির অিযািয প্রনতষ্ঠামির 

সুনবধানদ বাড়ামিার জিয  

নবএসটিআইময়র সামর্ 

পরা মশসর নভনিমত এসব  

প্রনতষ্ঠামির চানহদাস ূহ, কী 

পনর াণ সরিা , যন্ত্রপানত ও 

ক ী প্রময়াজি তা  নচনিত 

করা  

• অিযািয আন্তজস ানতক চা ড়া 

ইিনস্টটিউমট্র  মতা কমর 

এই প্রনতষ্ঠািগুনল গমড় 

কতালার জিয প্রময়াজিীয় 

সরিা গুনল সংিহ করুি 

ইিনস্টটিউট্ অব 

কলদার ইনিনিয়ানরং 

এন্ড কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি)  / এ 

ধরমির অিযািয 

প্রনতষ্ঠাি 

বযবসায়ী সন নত, কুময়ট্, এিএসনডনস, 

নবএসটিআই ইতযানদ 

 

 

২৪  াস 

( ধয ক য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
এবং প্রময়াজিীয় জিশনি 

নিময়াগ নদি 

• কদমশর চা ড়া খামতর 

সা র্সয বাড়ািার জিয 

আইএলটি ও কুময়ট্ এর 

 মতা ভূন কা নিমত পামর 

এ ি কবসরকানর প্রনতষ্ঠামির 

নবকামশ সহায়তা করা 

•  

৭.  জিবমলর ক সদক্ষতা বাড়ামিা  ট্যািানরগুমলার জিয প্রনশক্ষমণর 

আময়াজি 

• ক ীমদর কী ধরমির প্রনশক্ষণ দরকার 

তা জািমত ট্যািারী  ানলকমদর সমঙ্গ 

আমলাচিা করমত হমব  

• ক ীমদর কোট্ কোট্ দমল ভাগ কমর 

দুই  ামসর স্বল্পম য়াদী নকন্তু নিনবড় 

প্রনশক্ষমণর আময়াজি করা 

• উৎপাদিশীলতায় প্রভামবর  নবনভন্ন 

 ািদমণ্ড প্রনশক্ষকমদর  ূলযায়ি করা। 

এই প্রনশক্ষকমদর ওপর সবার জিয 

উমুি একটি ডাট্ামবস  বা তর্যভাণ্ডার 

গমড় কতালা। 

• এই  ূলযায়মির ওপর নভনি কমর 

প্রনশক্ষণ ককামসস প্রময়াজিীয় পনরবতস ি 

সাধি ও  এবং আমরা ক ীমদর অন্তভুস ি 

কসন্টার ির 

এমক্সমলন্স ির কলদার 

নিল বাংলামদশ 

নলন মট্ড (নসওইল), 

ইিনস্টটিউট্ অব 

কলদার ইনিনিয়ানরং 

এন্ড কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি) 

বাংলামদশ ট্যািাসস এমসানসময়শি 

(নবটিএ) এবং ইিনস্টটিউট্ অব কলদার 

ইনিনিয়ানরং এন্ড কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি) 

৩৬  াস  

(চল াি) (দীিস ক য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
করমত প্রনশক্ষণ ক সসূনচর আওতা 

সম্প্রসারণ  

 

৮.  নশক্ষক, নশক্ষণ পিনত, এবং 

পাঠযিম র  াি উন্নয়ি 

করমত হমব  

 

 

একটি যর্াযর্  ািসিন্ন আন্তজস ানতক 

প্রনতষ্ঠামির সমঙ্গ সংযুি হওয়া   

• একটি আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠাি কবর করা  

• নশক্ষক, িতুি ককাসস, িলািল এবং 

আন্তজস ানতক বাজামর সিমদর 

িহণমযাগযতা নিনিত করমত 

প্রময়াজিীয় কযাগামযাগ, এসব নবষময় ওই 

প্রনতষ্ঠামির সমঙ্গ কযাগামযামগর প্রনিয়াটি 

জািমত হমব। এ বযাপামর জািার জিয এ 

খামতর সংনিষ্টমদর সমঙ্গ পরা মশসর 

নভনিমত  প্রময়াজি-নভনিক একটি 

স ীক্ষা চালামত হমব  

 

ইিনস্টটিউট্ অব 

কলদার ইনিনিয়ানরং 
এন্ড কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি) এবং 

কসন্টার ির 
এমক্সমলন্স ির কলদার 

নিল বাংলামদশ 

নলন মট্ড 
(নসওইল)সংযুি 

হওয়ার জিয একটি 

সহমযাগী  প্রনতষ্ঠাি 

বাোই করমব  

 

 ৬  াস (স্বল্প ক য়াদী)  

৯.  

গমবষণা ও উন্নয়মির  াধযম  

জবজ্ঞানিক অিগনতর জিয 

নবনিময়াগ করার  

 

 

গমবষণা ও উন্নয়মির  াধযম  জবজ্ঞানিক 

অিগনতর জিয নবনিময়াগ করার  

 

• বযবসায়ী সন নতগুমলামক 

(নবটিএ/নবএিএলএলএিইএ) 

গমবষণার এলাকাগুমলা নচনিত 

করমত হমব। (এট্া নশমল্পর 

প্রময়াজিীয়তার ওপর নভনি কমর 

এবং ইিনস্টটিউট্ অব কলদার 

ইনিনিয়ানরং এন্ড কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি)/ খুলিা প্রমকৌশল ও 

প্রযুনি নবশ্বনবদযালয় চল াি 

গমবষণাগুমলার নবষময় পরা শস 

সামপমক্ষ হমত পামর)  

ইিনস্টটিউট্ অব 

কলদার ইনিনিয়ানরং 

এন্ড কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি)/খুলিা 

প্রমকৌশল ও প্রযুনি 

নবশ্বনবদযালয় (গমবষণা 

পনরচালিার জিয);  

 

সন নতগুমলা গমবষণা 

 ৩৬  াস (দীিসম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
• গমবষণার কক্ষরগুমলা নচনিত 

হওয়ার পর ইিনস্টটিউট্ অব 

কলদার ইনিনিয়ানরং এন্ড 

কট্কমিালনজ (আইএলইটি)/খুলিা 

প্রমকৌশল ও প্রযুনি নবশ্বনবদযালয় 

চা ড়া নশমল্পর ওপর প্রাময়ানগক 

গমবষণাগুমলা চালামত পামর। 

•  

কক্ষর নচনিত করমব। 

নবএসটিআইমক এ 

প্রনিয়ায় সিৃি 

করমব।  

 

 উৎপাদিশীলতা ও  াি বাড়ামত হমব  

১০ দক্ষতা, প্রযুনি ও 

উৎপাদিশীলতায় উন্ননত 

সাধি  

• এ খামতর উপখাতস ূহ, কয ি 

ট্যািানর, পাদুকা এবং অিযািয 

চা ড়াজাত পমণযর  াি পরীক্ষার 

বযবস্থা আমরা কাযসকর করা। এজিয 

নিমনাি কাজগুমলা করমত হমব।   

• আন্তজস ানতকভামব স্বিা ধিয 

প্রনতষ্ঠামির সহায়তা নিময় 

বাংলামদমশ উৎপানদত পমণযর  াি 

বাড়ামত হমব। বাংলামদমশর পমণযর 

বস্তুগত গুণাগুণ ও রাসায়নিক 

পরীক্ষার জিয নবমশস বযবস্থা 

র্াকমত হমব। 

• গমবষণা ও উন্নয়ি করমত হমব    

• প্রময়াজি নিধসারমণ স ীক্ষা পনরচালিা - 

কক্ষর, পনরসর ও  ািদণ্ড  

• পরীক্ষার ককন্দ্রগুনল বসামিার জিয 

কভৌমগানলক এলাকা ও ভনবষযমত 

ককন্দ্রগুমলার  সুনবধানদ পরীক্ষার জিয 

প্রময়াজিীয় নদকগুমলা নচনিত করমত 

সম্ভাবযতা যাচাই করা  

• ককমন্দ্রর সুনবধানদ পরীক্ষার জিয 

প্রময়াজিীয় যন্ত্রপানত, সরিা , এবং 

ক ীমদর একটি তানলকা  করা। নবস্তানরত  

একট্া প্রকল্প নরমপাট্স  প্রস্তুত করা। 

• এ কক্ষমর বাংলামদশমক সহমযানগতা 

করমত পামর এ ি আন্তজস ানতক 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  বযবসায়ী সন নত , ইিনস্টটিউট্ অব 

কলদার ইনিনিয়ানরং এন্ড 

কট্কমিালনজ (আইএলইটি), 

এিনডনডআই, এিনপও, নবএসটিআই, 

এবং নবএনপর সমঙ্গ পরা শস করমত 

হমব  

 

১৮ কর্মক ২৪  াস ( ধয ক য়াদী)  

১৮ কর্মক ২৪  াস ( ধয 

ক য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
প্রনতষ্ঠািস ূমহর একটি তানলকা করা  

 

 

 এ খামতর জিয আন্তজস ানতকভামব খযাত 

প্রনতষ্ঠামির পাঠযসূনচসহকামর প্রনশক্ষমণর 

 াধযম  তানলকাভুি প্রনশক্ষকমদর গমড় 

তুলমত হমব  

 

• প্রনশক্ষমণর জিয আন্তজস ানতকভামব 

সুপ্রনতনষ্ঠত প্রনতষ্ঠাি কবর করমত হমব 

• প্রনতষ্ঠাি নিবসাচমি একটি পিনত জতনর 

করমত হমব  

• • কামজর  ূলযায়মির নভনিমত 

প্রনতষ্ঠািগুমলা প্রনশক্ষকমদর 

অনধকতর প্রনশক্ষমণর জিয 

নবমদমশ পাঠামব  

• • এই প্রনশনক্ষত প্রনশক্ষকগণ 

আন্তজস ানতক প্রনশক্ষণ সিন্ন করার 

পর নিমর এমস  অিযািয প্রনতষ্ঠামি 

প্রনশক্ষণ কদমব  

বানণজয  ন্ত্রণালয়  বযবসায়ীমদর সন নত, এিএসনডনস এর 

কসক্টর নিল কাউনন্সল নবমদমশ 

প্রনশক্ষমণর জিয প্রনশক্ষকমদর 

নিবসাচি করমব 

৩৬  াস 

 

গমবষণা: ৩  াস,  

 

পনরকল্পিা ৬  াস,  

 

বাস্তবায়ি প্রর্  পবস 

১২  াস,  

 

বাস্তবায়ি নিতীয় পবস ১৫  াস 

(দীিসম য়াদী)  

 

 প্রনশক্ষমণর কক্ষমর প্রানতষ্ঠানিক পিনত 

এনগময় নিমত কবসরকানর খামতর জিয 

কাযসকর প্রনশক্ষণ কদওয়ার একটি বযবস্থা 

গমড় কতালা  

 

• প্রনশক্ষণ পিনতর কাযসকানরতা 

 ূলযায়ি। আন্তজস ানতক  াি বজায় করমখ 

চা ড়া খামতর প্রনশক্ষকমদর প্রনশক্ষণ 

আময়াজি। সরকানর-কবসরকানর পযসাময় 

অংশিহণ নিনিত করা। প্রনশক্ষমণর 

কক্ষমর নপনপনপ  মডলমক সা মি নিময় 

আসা।  

বানণজয  ন্ত্রণালয়  বযবসায়ী সন নত, কসক্টর নিল 

কাউনন্সল (এিএসনডনস) 

৬  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
 

 

 

 

• বতস  াি প্রনশক্ষণ পিনতর সী াবিতা 

এবং প্রনশক্ষণ আমরা উন্নত করার উপায় 

নচনিত করা যামত প্রনশনক্ষত ক ীরা 

নশমল্পর  াি বজায় রাখমত পামর।  

• গমবষণার সুপানরশ অিুসামর 

প্রনতষ্ঠামির ক সকাণ্ড চালামিা  

•  
 

 একটি আন্তজস ানতকভামব সুপনরনচনত 

প্রনতষ্ঠািমক সমঙ্গ নিময় জিবমলর জিয 

একটি পরীক্ষানিভস র সিদ প্রদামির বযবস্থা 

চালু করা 

 

• বতস  ািকার প্রনশক্ষণ ক সসূচীগুমলা 

প্রতযয়ি করার জিয তারা ককাি 

আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠামির সামর্ 

কযৌর্ভামব কাজ করমত পামর নকিা  তা 

ইন্ডানি নিল কাউনন্সল ির কলদার এবং 

কসন্টার ির এমক্সমলন্স ির কলদারনিল 

বাংলামদশ নলন মট্ড - ককাময়ল 

(নসওইএল)কক সমঙ্গ নিময় জািার কচষ্টা 

করা 

• সিদপ্রাপ্ত প্রনশক্ষক কপমত প্রমণাদিা 

প্রদাি।  বযয় সরকার এবং প্রস্তুতকারমকর 

 মধয ভাগ করা হমব। শ্রন কমদর সিদপর 

কদওয়ার কক্ষমর নবনিময়াগ করায়  

উৎপাদিকারী আনর্সকসহ অিযািয সুনবধা 

কপমত পামর। 

 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  

 

60  াস 

(দীিসম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
 

 

•  
 

 প্রনতষ্ঠািস ূমহর  মধয প্রনতমযানগতা 

বাড়ামত উৎপাদি প্রনিয়া 

উৎপাদিশীলতা বাড়ামিার ককৌশল 

প্রময়াগ 

 

 

 

• উৎপাদি প্রনিয়া, বযবস্থাপিা, 

রক্ষণামবক্ষণ, সরবরাহ ইতযানদর উন্ননতর 

জিয প্রমকৌশল প্রনতষ্ঠাি নিময় লাভজিক 

প্রনতষ্ঠামির পিনতর  ূলযায়ি, 

নচনিতকরণ ও প্রময়াগ 

উপযুি বযবসায়ী 

সন নত  

বুময়ট্, ইিনস্টটিউট্ অব কলদার 

ইনিনিয়ানরং এন্ড কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি) এবং এ ধরমির 

প্রনতষ্ঠািস ূহ 

১৮  াস 

( ধযম য়াদী) 

 

 পাদুকা এবং চা ড়াজাত পণয উৎপাদি 

প্ররনিয়ায় দক্ষতার চানহদা কন ময় 

আিা(কয ি উৎপাদি প্রনিয়াগুনলমক 

স্বয়ংনিয় পিনতর বযবহার/ দক্ষতার 

চানহদা কন ময় আিা)। 

 

• • পাদুকা এবং চা ড়াজাত পণয 

উৎপাদিকারী ও তামদর সংগঠি 

ন মল উৎপাদিকারীরা প্ররনিয়ায় 

দক্ষতার চানহদা কন ময় আিার 

জিয উপায় ও সুমযাগ অিুসন্ধাি 

উৎপাদিকারীমদর 

উপযুি সংগঠি 

 ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

১১ িযাশি এবং িকশার সা র্সয 

এবং কদমশর চা ড়া খামতর 
• • চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকার 

জিয  নডজাইি, কডমভলপম ন্ট 

• • এই নডজাইি সু্টনডও'র 

প্রময়াজিীয়তা জািমত  একটি 

সম্ভাবযতা যাচাই চালামত হমব।  

নশল্প  ন্ত্রণালয়  বানণজয  ন্ত্রণালয় , বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ - 

নবডা (নবআইনডএ), রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) এবং 

 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
প্রবৃনিমত সহায়তা  

 

এবং িযাশি কসন্টার স্থাপি করা। এই নডজাইি সু্টনডও চালামিার 

জিয প্রময়াজিীয় প্রযুনিগত জ্ঞাি, 

বযবস্থাপিা, এবং প্রযুনিজ্ঞািসিন্ন 

বযনিমদর খুমজুঁ  কপমত 

প্রময়াজিীয়তা নিধসারমণ একটি 

স ীক্ষা এই প্রনিয়ায় অন্তভুস ি 

হমব। গমবষণায় প্রনতষ্ঠামির 

অভযন্তরীণ প্রনিয়ার উন্নয়মি 

পনরচানলত ক সকাণ্ড এবং সা মর্সযর 

বতস  াি পনরনস্থনত নিণসয় করা হমব।  

গমবষণা নডজাইি সু্টনডও 

বযবহারকারীমদর প্রময়াজিীয় 

সা র্সয বাড়ামিার রূপমরখা র্াকমব 

এই গমবষণায়। 

• • এটি সু্টনডও নডজাইি এ িভামব 

দাুঁ ড় করামত হমব কযি এটি 

আন্তজস ানতক  ামির সামর্ 

সঙ্গনতপূণস হয়।  

• • কয প্রনতষ্ঠামি এই সু্টনডওটি 

জতনর হমব, যারা এটি বািামব, 

চালামব, রক্ষণামবক্ষণ করমব, কসই 

প্রনতষ্ঠািটির নিবসাচি ও চুনি করা।  

যারা অনরনজিাল নডজাইি 

 যািুিযাকচারার  (কয প্রনতষ্ঠাি 

পণয নডজাইি ও উৎপাদি কমর, 

পমর অিয  প্রনতষ্ঠামির িাম  নবনি 

হয় ) িযাক্টনরমত রূপান্তর প্রনিয়ায় 

যারা আিহী ও প্রস্তুত তামদর 

নবমদশী দূতাবাস  ২৪  াস 

( ধয ক য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
বাোই করা  

• • প্রধাি প্রধাি উৎপাদিকারী 

প্রনতষ্ঠাি ও নবমিতামদর কাে 

কর্মক কযৌর্ নবনিময়াগ ও নবমদশী 

নবনিময়াগ কখাুঁ জা ও আকৃষ্ট করা  

• • নবনিময়াগকারীমদর জিয এক 

স্টপ কসবা চালু করা 

• • ওই  (কয প্রনতষ্ঠাি অিয 

প্রনতষ্ঠামির উৎপানদত পণয নবনি 

কমর) কর্মক ওনডএ -এ 

রূপান্তমরর সক্ষ তা  জতনরমত 

সহায়ক িীনত প্রণয়ি। 

  আন্তজস ানতক প্রনশক্ষণ এবং  এক্সমচি 

কপ্রািাম র  াধযম  নডজাইি সু্টনডওর 

জিয দক্ষ জিবল গমড় কতালা  

 

• সহায়তা কিওয়ার জিয আন্তজস ানতক 

পযসাময়র নডজাইি িুল / প্রনতষ্ঠাি 

অিুসন্ধাি 

• নশমল্পর জিয গুরুত্বপূণস স্বল্প ক য়াদী 

এবং দীিসম য়ানদ প্রনশক্ষণ কপ্রািা  

অিুসন্ধাি 

•  নিজস্ব ইিনস্টটিউমট্র ক সক্ষ তা,  

জাতীয় প্রনতমযানগতা  ওপর নভনি কমর  

নডজাইমির প্রনশক্ষণার্ী নিবসাচি 

• এক্সমচি কপ্রািাম  সহায়তা 

 • প্রনশনক্ষতরা সহক ীমদর প্রনশক্ষণ 

কদমব এবং লব্ধ জ্ঞাি তামদর  মধয 

নশল্প  ন্ত্রণালয়   বানণজয  ন্ত্রণালয়, বযবসায়ী সন নত কয ি  

কলদারগুডস অযান্ড িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস অযান্ড এক্সমপাট্স ারস 

অযামসানসময়শি অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনব) এবং কসন্টার ির 

এমক্সমলন্স ির কলদার নিল 

বাংলামদশ নলন মট্ড (নসওইল) এর 

সমঙ্গ পরা শস িম  

 

১  াস (প্রনতষ্ঠাি নিবসাচি) 

৩৬  াস (বাস্তবায়ি) 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
েনড়ময় কদমব 

• কদমশর িকশা ককমন্দ্র কাজ করার জিয 

নবমদমশর োরমদর আ ন্ত্রণ জািামিা 

কযমত পামর এবং িতুি নডজাইি করার 

কক্ষমর প্রস্তুতকারমকর সহমযানগতা করা 

এবং তামদর অিযািয চানহদার নভনিমত 

কাজ করা। 

•  

  বাংলামদমশ নডজাইিারমদর সামর্ কাজ 

করার জিয প্রনতনষ্ঠত নডজাইিারমদর 

নিময় আসা 

• স্থািীয় নি সাতামদর সমঙ্গ কাজ করমত 

আিহী কয আন্তজস ানতক নডজাইিার 

অিুসন্ধাি 

• আন্তজস ানতক নডজাইিারমদর নডজাইি 

ইিনস্টটিউমট্ কাজ করার জিয আ ন্ত্রণ 

জািামিা এবং িতুি নডজাইি জতনরমত 

প্রস্তুতকারকমদর সহমযানগতা কদওয়া  

•  

নশল্প  ন্ত্রণালয়   বানণজয  ন্ত্রণালয়  এবংউপযুি  বযবসায়ী 

সন নত এবং চা ড়া নশমল্পর একজি 

প্রনতনিনধ  

৬০  াস (চল াি) 

(দীিসম য়াদী)  

  বাজার নবমিষমণর জিয একটি করিামরন্স 

লাইমব্র্নর প্রনতষ্ঠা  

 

• িযাশি এবং নডজাইমির জিয একই 

ধরমির করিামরন্স লাইমব্র্নর আমে এ ি 

আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠাি / ককন্দ্রস ূজ 

নচনিত করা 

• িযাশি এবং নডজাইি কসন্টামরর 

করিামরন্স লাইমব্র্নরর জিয নভনডও এবং 

উপযুি বযবসায়ী 

সন নত  

 

 ৬০  াস (চল াি) 

(দীিসম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
অনডও উপকরণ সংিহ করা  

•  

  প্রদশসিী, কশা এবং প্রনতমযানগতার  াধযম  

এখামতর সম্ভাবিা তুমল ধরা এবং এ 

খামতর সৃজিশীল বযনিমদর আকৃষ্ট করা  

 

• সাম্প্রনতক চা ড়াজাত পণয এবং িতুি 

পাদুকাসম্ভার প্রদশসমির জিয প্রনতবের 

প্রদশসিী এবং কশা আময়াজি 

• কামজর সুমযাগ নহসামব তুমল ধরার 

জিয জিয িুল এবং কমলজগুনলমত এ 

খামতর প্রবৃনি ও সম্ভাবিার কর্া প্রচার 

করা  

•  

উপযুি বযবসায়ী 

সন নত  

 

 ৩৬  াস (চল াি) 

(দীিসম য়াদী)  

 িীনত ালা এবং নবনধ ালার প্রময়াগ  

 

১২ পুিরায় রপ্তানি জিয কাুঁ চা াল 

আ দানির জটিলতা ক ামিা  

  

চূড়ান্ত পণয পুিরায় রপ্তানি করার জিয 

কাুঁ চা াল আ দানি করার প্রনিয়া সহজ 

করা  

 

• পুিরায় রপ্তানির জিয কাুঁ চা ামলর 

কক্ষমর পনরমবশ অনধদিতর এর নিয়  

সহজ করা  

• আ দানির িীনত ালায় রপ্তানি বৃনিমত 

সহায়ক নিয়  ও নবনধ নিনিত করা। 

• কাুঁ চা াল আ দানি করার জিয োড়পর 

কদওয়ার কক্ষমর পনরমবশ অনধদিতমরর 

জিয উপযুি এবং কযৌনিক স য়সী া  

জতনর করুি 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  পনরমবশ অনধদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব কবাডস    



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
• রপ্তানি ও পুিঃরপ্তানিমত সহায়ক শুল্ক 

িীনত ও বন্দমরর প্রনিয়া সৃনষ্ট করা 

•  

১৩ আ দানিকৃত উৎপাদি 

উপকরণ এবং উপাদাি খরচ 

ক ামত এবং চা ড়াজাত 

পাদুকা সা িীর সমঙ্গ 

সিনকস ত অিযািয নশমল্পর 

উন্ননত সাধি 

 

বযবসায়ীর সন নতমক রপ্তািীকারকমদর 

সরবরাহ করা বযবহামরর কিাষণা 

(ইউটিলাইমজশি নডমিয়ামরশি) 

পযসামলাচিা করার অিু নত প্রদাি  

 

• সব রপ্তানি ুখী চা ড়া ও চা ড়াজাত 

পণয উৎপাদিকারীমদর 

(এসনবডনিউএইচ) সুনবধা প্রদাি 

• সাব-কন্ট্রামক্টর সহমযাগীমদর 

এসনবডনিউএইচ উপকরণগুমলা 

নিয়ামরন্স এবং কভট্টিংসহ বযবহার 

করার অিু নত প্রদাি 

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়   জাতীয় রাজস্ব কবাডস , ট্যানরি কন শি, 

কাস্ট স  

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

  উপাদািস ূহ উৎপাদমির  নশল্পগুমলামত 

নবনিময়াগমক উৎসানহত করা যামত 

বাংলামদমশর উৎপাদিকারীমদর চানহদা 

পূরণ  হয়  

 

• চা ড়া খামতর সমঙ্গ সংযুি 

নশল্পগুমলার উন্নয়মি প্রমণাদিা বাড়ামিা।  

এই প্রমণাদিার  মধয কর  ওকুি কসই 

সমঙ্গ িতুি নবনিময়াগ এবং সংযুি 

নশমল্পর জিয ৩৫ শতাংশ অবচয়ি ও ১৫ 

শতাংশ নবনিময়াগ ভাতা কযাগ করা  

 

অর্স  ন্ত্রণালয়  বানণজয  ন্ত্রণালয় , জাতীয় রাজস্ব কবাডস , 

ট্যানরি কন শি , শুল্ক, সংনিষ্ট 

বযবসায়ী সন নত   

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

  কেনডং হাউমসর  ত স্বাধীি বযবসার 

প্রনতষ্ঠািগুমলামক উপকরণগুমলার 

আ দানি এবং প্রময়াজমি চা ড়াজাত 

দ্রবয এবং পাদুকা নি সাতামদর বযবহামরর 

• সরকার বাধা অপসারণ করমব এবং এই 

কেনডং হাউজগুমলা প্রনতষ্ঠা করমত 

উমদযািামদর অিুম াদি কদমব। 

• সরকার এই কসক্টমরর জিয নিয়  ও 

বানণজয  ন্ত্রণালয়   জাতীয় রাজস্ব কবাডস  ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
জিয তামদর স্টক করমত অিু নত প্রদাি 

 

 

 

 

নবনধ প্রণয়ি করমব। 

• জাতীয় রাজস্ব কবাডস  এই 

উপকরণগুমলার আ দানিকারকমদর 

জিয একটি বন্ড ওয়যারহাউজ জতনর যা 

এক বেমরর পযসন্ত এই সুনবধা পামব 

•  

১৪ আনর্সক খামতর কসবা বাড়ামিা  িতুি প্রযুনি বা ক প্ল্াময়ন্স সিনকস ত 

উমদযামগ নবনিময়ামগর জিয কদওয়া 

ি বধস াি তহনবলগুমলা চা ড়া খামতর 

উৎপাদিকারীমদর পাওয়ার সুমযাগ কমর 

কদওয়া 

• রপ্তানি উন্নয়ি তহনবমল চা ড়া খামতর 

জিয তহনবমলর বরাে বাড়ামিা। 

• • বযাংক সুমদর হার হ্রাস করা এবং 

সহজপ্রাপযতা নিনিত করা 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  অর্স  ন্ত্রণালয়   ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

   • ক প্ল্াময়ন্স,  ূলয শৃঙ্খমলর দক্ষতা ও 

উৎপাদি বাড়ামিা ( ভযালু কচইি 

আপমিমডশি) এবং বাজামরর প্রসামরর 

 মতা উমেশযগুনল পূরমণর জিয  

ঋণসুনবধার বযবস্থা করা যার আওতায় 

শতস সামপমক্ষ নিন সুমদর হামর ঋণ 

কদওয়া হমব  

•  

অর্স  ন্ত্রণালয়  বানণজয  ন্ত্রণালয় , বাংলামদশ বযাংক   ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

১৫ সা ানজক, নিরাপিা, এবং 

পনরমবশ সিনকস ত 

ক প্ল্াময়ন্স বাস্তবায়মির নবষময় কযসব 

প্রনতষ্ঠাি অঙ্গীকার কমরমে, তামদর 

• • স স্ত অনি নিরাপিা সরিা  

এবং ক প্ল্াময়ন্স সিনকস ত অিযািয 

অর্স  ন্ত্রণালয়  জাতীয় রাজস্ব কবাডস , ট্যানরি কন শি 

, শুল্ক নবভাগ  

১২  াস 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
ক প্ল্াময়ন্স এনগময় কিওয়া আনর্সক প্রমণাদিা বা কর করয়াত কদওয়ার 

বযবস্থা করা  

উপকরণ আ দানির কক্ষমর 

শুল্কোড় প্রদাি 
(স্বল্পম য়াদী)  

   • • এিভায়রিম ন্টাল নডমিন্স িান্ড 

(ইনডএি) এবং নিি োন্সিম সশি 

িামন্ডর আওতায় চা ড়া ও পাদুকা 

খামতর জিয বরাে বৃনি করুি 

অর্স  ন্ত্রণালয়  বানণজয  ন্ত্রণালয় , বাংলামদশ বযাংক  ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

   • • চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা 

খামতর এলইইনড বা লীড 

(লীডারশীপ ইি এিানজস  এন্ড 

এিভায়রিম ন্টাল নডজাইি) 

প্রতযনয়ত কারখািাগুনলমক কর 

সুনবধা প্রদাি 

অর্স  ন্ত্রণালয়  জাতীয় রাজস্ব কবাডস  , বানণজয  ন্ত্রণালয়  ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

১৬ বানণজয ও নবনিময়ামগর জিয 

িীনত পনরমবশ উন্নত করা 

নবনিময়ামগর জিয পূবসাভাস পাওয়ার 

বযবস্থা নিনিত করা এবংপনরকল্পিা  ুুঁ নক 

ক ামিা  

• সরকারমক অনি  আয়কর, সিূরক 

আয়কর, আ দানি শুল্ক এবং পাুঁ চ 

বেমরর জিয অিযািয আনর্সক পদমক্ষমপর 

হার ঠিক করমত হমব। আনর্সক িীনতমত 

িি িি এবং অপ্রতযানশত পনরবতস িগুনল 

নবনিময়াগকারীমদর আস্থা িষ্ট কমর, 

বযবসার বযয় বাড়ায় এবং উমদযািামদর 

 া ানর কর্মক দীিসম য়াদী পনরকল্পিা 

করার  ক্ষ তা সীন ত কমর। 

•  

জাতীয় রাজস্ব কবাডস   (অর্স 

 ন্ত্রণালয় এর 

অভযন্তরীণ সিদ 

নবভাগ ) 

অর্স  ন্ত্রণালয় , বানণজয  ন্ত্রণালয় , সংনিষ্ট 

অিযািযমদর সমঙ্গ স িয় কমর  

১২-১৮  াস 

( ধযম য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

   • প্র াণনভনিক নবনধ ালা ও 

িীনত ালা বাস্তবায়মির জিয 

নবনধ ালা ও িীনত ালার  প্রভাব 

নবমিষণ। (উৎপাদিকারী এবং 

কদমশর শীষসস্থািীয় গমবষণা 

প্রনতষ্ঠািগুমলার সমঙ্গ পরা মশসর 

 াধযম  কমরর হার ও শুমল্কর 

সবসমশষ পনরনস্থনতর ওপর নিয়ন ত 

পযসামলাচিা ও পরা শস কদওয়ার 

জিয একটি কন টির গঠি।) 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  জাতীয় রাজস্ব কবাডস  , শুল্ক কন শি, রপ্তানি 

উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) 

চল াি 

  বানণজয সরবরাহ বাড়ামিা  • চা ড়া ও জুতা নশমল্পর 

ি ুিার চালাি দ্রুত 

প্রনিয়াজাতকরমণর জিয 

শুল্ক োড় কদওয়া   

অর্স  ন্ত্রণালয়  জাতীয় রাজস্ব কবাডস  , রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব), 

বযবসায়ী সন নত  

৯  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

 বাজার সম্প্রসারণ 

১৮ নবদয াি ও িতুি উপাময়  

চা ড়াজাত পমণযর বাজার 

বাড়ামিা  

 

বযাপক রপ্তানি নবপণমির জিয নবস্তানরত 

ট্া সস অব করিামরন্স প্রস্তুত করা। 

 

· রপ্তানি উন্নয়মির ককন্দ্র নহমসমব রপ্তানি 

উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) শনিশালীকরণ। 

· বযবসা উন্নয়মি লক্ষয ও নবস্তানরত 

ককৌশল প্রণয়মির জিয রপ্তানি উন্নয়ি 

বুযমরামক (ইনপনব) শনিশালী করা।  এই 

ককৌশমলর  মধয নবপণমির জিয 

আন্তজস ানতক কিতামদর িারা বযবহৃত 

নডনজট্াল প্ল্যাট্ি সমক অন্তভুস ি করার 

রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) বানণজয  ন্ত্রণালয় , অর্স  ন্ত্রণালয় , বযবসায়ী 

সন নত  

১ বের এবং তারপর চল াি 

( ধযম য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
ওপর গুরুত্ব কদওয়া জরুনর।  

· নবমদনশ আ দানিকারকমদর নিময় 

নবমদশী ন শিগুমলার কাযসি  

তোবধামি সরকানর ও কবসরকানর 

খামতর একটি কন টি করা উনচত। রপ্তানি 

উন্নয়ি বুযমরার (ইনপনব) একটি শনিশালী 

তদারনক বযবস্থা গমড় কতালা উনচত এবং 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  ানসক পযসামলাচিা 

করমব। 

· বযবসায়ী সন নত এবং কবসরকারী 

পযসাময়  ানলকমদর খুচরা নবমিতা, 

কিতামদর, আ দানিকারক, ও 

কিতামদর সামর্ কযাগামযাগ রাখা উনচত। 

সরকানর এবং নবমদশী ন শিগুমলার 

তামদরমক সবসমতাভামব সহায়তা কদওয়া  

উনচত। 

•  

  স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা 

কর্মক উিরমণর পমরর 

চযামলিগুমলা ক াকামবলা 

করার প্রস্তুনত কিওয়া  

 

চযামলি নচনিত করা এবং িতুি 

পনরনস্থনত ক াকামবলায় ককৌশল প্রণয়ি 

 

• স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক 

উিরমণর পমরর চযামলিগুমলা নচনিত 

করা। নবশ্ববানণজয সংস্থার  (ডনিউটিও) 

 মত উন্নয়িশীল কদমশর  আবশযকীয় 

শতস গুমলা কী কসগুমলা জািা।  স্বমল্পান্নত 

কদমশর তানলকা কর্মক উিরমণর পমরর 

চযামলিগুমলা ক াকামবলায় ককৌশল 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  ট্যানরি কন শি, রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
সুপানরশ। 

• সরকামরর জিবল কাঠাম া, কয ি 

স্বমল্পান্নত কদমশর তানলকা কর্মক 

উিরমণর পমর  িতুি চযামলি 

ক াকামবলায় বতস  াি বাংলামদশ নসনভল 

সানভস স কেড কযাডামর িতুি নিময়াগ ও 

সক্ষ তা সৃনষ্টর  াধযম  তা পুিরুজ্জীনবত 

করা। 

• কজমিভায় ডনিউটিও কাযসালনয়র 

ক্ষ তা ও নস্থনতশীলতা শনিশালীকরণ। 

এমত ভামলা  একামডন ক এবং কপশাদার 

বযাকিাউমন্ডর অনভজ্ঞ ক সকতস ামদর 

নিময়াগ কদওয়া উনচত। 

• নবমদমশ ন শিমক তামদর ক স-

সিাদমির এলাকার  মধয বাজার 

সম্প্রসারমণ সহায়তা করার সুনিনদস ষ্ট 

দানয়ত্ব কদওয়া উনচত। 

• বযবসায়ী সন নত ও গমবষণা 

সংস্থাগুমলার সামর্ পরা শসিম  শুল্ক 

কন শমির একটি নবশদ ও বযাপকনভনিক  

গমবষণা চালঅমিা উনচত। 

•  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

১৯.  নবমদমশর নিবসানচত বাজামর 

কদশ ও কদমশর নশমল্পর 

ভাব ূনতস  উন্নয়ি 

কদমশর নবমশষজ্ঞ কিতৃবৃন্দ / নপআর 

প্রনতষ্ঠািগুমলামক নদময় সারা বের নবনভন্ন 

কদমশ নবজ্ঞাপি কদওয়া, চা ড়া খামতর 

কিতৃস্থািীয় রপ্তানিকারকমদর অংশিহমণ 

প্রধাি প্রধাি পমণযর প্রদশসিীসহ বানষসক 

নবমশষ অিুষ্ঠাি / এক্সমপা বা ক লা 

আময়াজি।  

 

  

 

• নপআর প্রনতষ্ঠািগুমলার দানয়ত্ব, ভূন কা 

ও লক্ষযস ূহ উমেখ কমর একটি 

নবস্তানরত ট্া সস অব করিামরন্স জতনর 

করা 

•  নপআর প্রনতষ্ঠাি নিবসাচি করার পমর 

নপআর প্রনতষ্ঠাি বযবসায়ী সন নতর সমঙ্গ 

কাজ করমব। চা ড়াজাত পণয ও জুতা 

প্রস্তুতকারমকরা কদমশর চা ড়াজাত পণয 

ও জুতার প্রসামরর জিয কাজ করমব।  

 

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়  রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব), বযবসায়ী সন নত, 

কলদারগুডস অযান্ড িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস অযান্ড এক্সমপাট্স ারস 

অযামসানসময়শি অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনব) 

৩৬  াস 

(দীিসম য়াদী)  

  চা ড়া খামতর ওপর একটি সনচর 

 যাগানজি প্রকাশিা  

• এ প্রনিয়ায় সিৃি করমত নডজাইি 

প্রনতষ্ঠাি কর্মক এক দল নডজাইিার 

নিবসাচি  

• বযবসায়ী সন নতর সহমযানগতায় 

 যাগানজমির নডজাইি করা  

• নবমদমশ দূতাবাস, সংনিষ্ট ব্র্যান্ড 

প্রনতষ্ঠাি, খুচরা নবমিতা এবং 

আ দানিকারকমদর কামে  যাগানজিগুনল 

সরবরাহ  

 

বযবসায়ী সন নত  রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) ২৪  াস (চল াি) 

( ধযম য়াদী) 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

  রপ্তানি বাজার কর্মক নবমশষজ্ঞমদর 

বাংলামদশ সির ও বাংলামদমশর 

সক্ষ তা নিময় কলখার আ ন্ত্রণ  

 

• আন্তজস ানতক পনরকাগুনলমত 

চা ড়াজাত দ্রবযানদ এবং পাদুকাগুনলমত 

দক্ষতার সামর্ কলমখি এ ি 

আন্তজস ানতক সাংবানদক এবং চা ড়া 

নবমশষজ্ঞমদর নচনিত করা  

• চা ড়া নশমল্পর দক্ষতা কদখামিার জিয 

এক সপ্তামহর সিমরর জিয তামদরমক 

আ ন্ত্রণ জািামিা। 

 

রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) বযবসায়ী সন নত  ২৪  াস (চল াি) 

( ধযম য়াদী) 

  সাধারণ পণয খুুঁমজ পাওয়ায় সাহাযয 

করার  াধযম  রপ্তানিমত জবনচমরযর 

বাড়ামত প্রর্  সানরর আন্তজস ানতক 

পনরকায় পমণযর নবজ্ঞাপি কদওয়ায় 

সহায়তা  

 

• কলদারগুডস অযান্ড িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস অযান্ড এক্সমপাট্স ারস 

অযামসানসময়শি অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনব) এর  মতা বযবসায়ী 

সন নতর সহমযানগতায় আন্তজস ানতক 

পনরকাগুনল খুুঁজমব এবং এই খামতর 

সবসমশষ নডজাইি এবং িযাশিগুনল 

প্রকামশ সহায়তা করমব। 

• িতুি বাজার সৃনষ্ট ও িতুি পমণযর জিয 

জতনর কপাশাক খামত ৩ শতাংশ িগদ 

প্রমণাদিা কদওয়া হয়।  এই প্রমণাদিার 

কাযসকানরতা যাচাই কমর অিযািয 

রপ্তানিপমণযর খামতও একই ধরমির 

প্রমণাদিা কদওয়া উনচত।  

•  

বযবসায়ী সন নত  বানণজয  ন্ত্রণালয় , রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) ৩৬  াস 

(দীিসম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

২০ শীষস আ দানিকারক / ব্র্ামন্ডর 

সমঙ্গ কযাগামযাগ স্থাপমি 

প্রনতষ্ঠািগুমলা সহায়তা 

 

তামদর পণয প্রদশসমির জিয একটি 

প্ল্যাট্ি স নি সাণ 

 

• যামত উৎপাদিকারীরা তামদর 

পণযগুনল প্রদশসি করমত পামর এবং 

প্রনতবের সম্ভাবয কিতামদর, ব্র্যান্ড এবং 

খুচরা নবমিতা সামর্ পরবতী পাুঁ চ বেমরর 

জিয কযাগামযাগ করমত পামর কসজিয 

কসানসসং কশা-এর আময়াজি। 

• কু্ষদ্র ও  া ানর নশমল্পর জিয নবমদশী 

বানণজয ক লাগুনলমত অংশিহণ অতযন্ত 

বযয়বহুল এবং অসম্ভব।  তাই তামদর 

কসানসসং কশা করা উনচত।  

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়   বযবসায়ী সন নত কয ি  কলদারগুডস 

অযান্ড িুট্ওয়যার  যািুিযাকচারাসস 

অযান্ড এক্সমপাট্স ারস অযামসানসময়শি 

অব বাংলামদশ (এলএিএ ইএনব), 

বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ - নবডা (নবআইনডএ) 

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

২১ নবনভন্ন পমক্ষর  মধয সংলাপ 

আময়াজি 

নবদয াি কলদার কসক্টর নবজমিস 

প্রম াশি কাউনন্সল শনিশালী করা  

• সংলামপর প্ল্যাট্ি সমক শনিশালী করা 

কযখামি স স্ত নশল্প সন নত নতি  ামস 

একবার একনরত হমত পামর।  তামদর 

অবস্থা এবং তামদর নশল্প সিনকস ত 

ভাবিা নিময় আমলাচিা করমত পামর। 

এর  ধয নদময় তারা বানণজয  ন্ত্রণালময়র 

িীনত এবং নিয়ন্ত্রমণর নবষয়গুনলর 

আিুষ্ঠানিক প্রনতনিয়া জািামত পামর।  

রূপমরখা বাস্তবায়মির অিগনত বা অিয 

ককািও চযামলি ক াকামবলায় এটির  

বযবহার করা কযমত পামর। 

•  গমবষণা পনরচালিার জিয গমবষণা 

শাখা জতনর করমত প্রনতষ্ঠািগুমলার 

বানণজয  ন্ত্রণালয়   বযবসায়ী সন নত, নবজমিস প্রম াশি 

কাউনন্সল  (নবনপনস) 

৯  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
সক্ষ তা সৃনষ্ট যামত তারা বাজামরর 

প্রবণতাস ূহ সিমকস  ধারণা কপমত পামর 

এবং কস নবষময় এই প্ল্াট্ি সগুমলামত 

আমলাচিা করমত পামর 

 

 

 নবমদশী নবনিময়াগ আকষসণ 

২২ অিযািয কদশ কর্মক নবমদশী 

নবনিময়াগ আকৃষ্ট করা 

সম্ভাবয নবনিময়াগকারীমদর কামে 

কপৌুঁোমত সাহাযয করার জিয এ খামতর 

নবমশষজ্ঞমদর সামর্ ভালভামব আমলাচিা 

করা। 

 

•  অনবলমে বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি 

কতৃস পক্ষ - নবডা'র (নবআইনডএ) ওয়াি 

স্টপ কসবা চালু করা উনচত  

• ককামিা একটি নিনদস ষ্ট স ময়র জিয কর 

আমরামপর আমগ অন্তত আগা ী ৫ 

বেমরর জিয স্বে ধারণা নদমত হমব।  

• বন্দর সুনবধা উন্নত করা উনচত, এবং 

পণয চালামির প্রনিয়ার জিয নিধসানরত 

স য় অিযািয প্রনতমযাগী কদশগুনলর 

স াি স ময় কন ময় আিা উনচত। 

• কাস্ট স পিনতও সরল করা উনচত, 

এবং নিনদস ষ্ট স ময়র  মধয কসবা প্রদাি 

নিনিত করা।  

• নবমদশী নবনিময়াগকারীমদর আকৃষ্ট 

করার জিয বযাংনকং বযবস্থা সহজ ও  

প্রধাি ন্ত্রীর কাযসালয়  বানণজয  ন্ত্রণালয় , জাতীয় রাজস্ব কবাডস  , 

বাংলামদশ বযাংক, বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি 

কতৃস পক্ষ - নবডা (নবআইনডএ), সংনিষ্ট বযবসা 

প্রনতষ্ঠাি 

১২  াস  

প্রনতটি চা ড়াজাত পণয এবং 

পাদুকা উৎপাদিকারীমদর 

জিয  (স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
বনু্ধত্বপূণস হওয়া উনচত। 

•  নবমদমশ অবনস্থত দূতাবাসমক নবমদশী 

নবনিময়াগ বাড়ামিার নিনদস ষ্ট লক্ষয ও 

দানয়ত্ব কদওয়া উনচত। 

কযৌর্ উমদযাগ বযবসার জিয নবনধ ালা ও 

আইি সরল করা উনচত। 

• তাইওয়াি, চীিসহ কযসব কদশ 

নবনিময়ামগর জিয নভন্ন জায়গা খুুঁজমে 

তামদর বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি 

কতৃস পক্ষ - নবডার (নবআইনডএ) 

আিুষ্ঠানিকভামব কযাগামযাগ করা উনচত।  

• বড় নশল্পী এবং ব্র্যান্ড এবং খুচরা 

নবমিতা আিুষ্ঠানিকভামব কযাগামযাগ 

করা উনচত বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি 

কতৃস পক্ষ - নবডা (নবআইনডএ)। 

• স্থািীয় সা িীর প্রসার,  ূলয সংমযাজি 

এবং সক্ষ তা জতনরর জিয িগদ 

প্রমণাদিা কদওয়া।  

•  

 িতুি পমণয জবনচরয আিা 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 

২৩ বাংলামদমশর চা ড়া খামত 

পণয জবনচমরযর সম্ভাবিা 

যাচাই  

 

চা ড়া নশমল্পর িতুি পমণযর কক্ষর 

অিুসন্ধামির সক্ষ তা সৃনষ্ট  

 

•  পণযনবনচমরযর নবকামশ ব্র্যান্ড, খুচমরা 

বযবসায়ী এবং নবনিময়াগকারীমদর সিৃি 

করা  

• প্রমণাদিা নদময় গমবষণা ও উন্নয়ি 

সুনবধানদর বযবস্থা করা  

• সরকার বা উন্নয়ি সহমযাগীমদর নিময় 

একটি িযাশি এবং নডজাইি কসন্টার 

প্রনতষ্ঠা করা উনচত। 

• িতুি িতুি পণয উদ্ভাবি ও নবকাশ 

এবং কসগুমলার নবপণমি 

প্রনতষ্ঠািস ূমহর  ুুঁ নক ক ামিার 

ককৌশলগুনল কখাুঁ জা  

•  ূলয সংমযানজত পণয জতনর জিয  

প্রমণাদিা  এবং কসই অিুযায়ী  ূলয শৃঙ্খল 

লক্ষয করা। 

• িতুি বাজার (কয ি রানশয়া ) 

সম্প্রসারমণর বাধাগুনল নচনিত করা  

•  

 কলদারগুডস অযান্ড 

িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস 

অযান্ড এক্সমপাট্স ারস 

অযামসানসময়শি অব 

বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনব)/ই

নপ)  

বানণজয  ন্ত্রণালয়   ৬ কর্মক ৮  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

২৪ ভাল দা  পাওয়া যায় এ ি 

ভাল  ামির পণয উৎপাদমির 

জিয কানরগরনিভস র কু্ষদ্র 

আটিস কাল িাস্টানরং বা গুেবি কানরগর 

এবং বাংলামদমশর চা ড়াজাত পণয ও 

পাদুকা খামতর জিয কীভামব এ ি 

• বড় খুচমরা বযবসায়ীমদর কানরগরমদর 

কাে কর্মক পণয নকিমত উত্সানহত করা 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  কানরগর ও খুচরা বযবসায়ী বাংলামদশ 

নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ - নবডা (নবআইনডএ) 

৯  াস 



    
 

 

সূর/ি   উমেশয পদমক্ষপ  নিনদস ষ্ট পদমক্ষপ  লীড এমজন্সী/ 

স িয়কারী সংস্থা  

সহমযাগী প্রনতষ্ঠাি   স য়সী া ( াস নহমসমব 

ওয়ারী)  

 
উমদযাগ গুমলামক এনগময় 

নিমত হমব 

পিনতগুনল প্রময়াগ করা কযমত পামর তা 

কবা ার জিয গমবষণা পনরচালিা করা  

 

•  (স্বল্পম য়াদী)  

       

 

 

 

 

 

 

ট্যািানরর উপখামতর জিয ক সপনরকল্পিা 

 

সাধারণ পদমক্ষপগুমলা বামদও ট্যািানর উপ-খাতগুমলার জিয নকেু অনতনরি হস্তমক্ষপ দরকার। উপ-খাতগুমলার জিয নিমচর ক স পনরকল্পিাগুমলার সুপানরশ করা হমলা : 

 



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

১ অনবলমে হাজারীবাগ 

ট্যািানরর স্থািান্তর সিন্ন করা 

উনচত 

স য় ত স্থািান্তর  সিন্ন করা • • জন  ও  ানলকািা সিূণসরূমপ 

সিন্ন করা উনচত 

নশল্প  ন্ত্রণালয়  বাংলামদশ কু্ষদ্র ও 

কুটির নশল্প করমপামরশি 

(নবনসক), অর্স  ন্ত্রণালয়  

১৮  াস 

( ধযম য়াদী) 

সরকামরর সহায়তার অঙ্গীকার পূরণ এবং 

নিনিত করা উনচত 

• কর করয়াত  

• আনর্সক খামতর যুনিসঙ্গত এবং 

কযৌনিক কসবা  

• স স্ত প্রময়াজিীয় পনরমষবার বযবস্থা 

(রাস্তা, নবদুযৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, 

ইতযানদ) 

• • স স্ত ক প্ল্াময়ন্স  ািদণ্ড 

অিুযায়ী  ািাসহ সিূণসরূমপ 

ককন্দ্রীয় তরল বজস য কশাধিাগার 

(নসইটিনপ) চালু করা 

   

স য় ত প্রনিয়াটি সিন্ন করার জিয 

কারখািার  ানলকমদর সরকামরর 

উমদযাগমক সহমযানগতা করা উনচত 

 

• সরকামরর সামর্ কারখািা  ানলকমদর 

সব অঙ্গীকার এবং চুনি বাস্তবায়ি  

•  

বাংলামদশ কু্ষদ্র ও 

কুটির নশল্প 

করমপামরশি 

(নবনসক)  

নশল্প  ন্ত্রণালয়  এবং 

বানণজয  ন্ত্রণালয়  

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

২ প্রময়াজিীয় আন্তজস ানতক 

পনরমবশগত  ািদণ্ডস ূহ 

ক মি চলার  াধযম  

হাজানরবাগমক পনরমবশবান্ধব 

চা ড়া কারখািা এলাকা 

নহসামব বযবহার করা কযমত 

পামর 

 

নবনধ ও আইি সংমশাধি করা কযমত 

পামর, যামত হানজরবাগ এলাকামক 

পনরমবশবান্ধব নহমসমব বযবহার করা যায় 

 

• ট্যািানর ও চা ড়া কারখািা স্থাপমির 

আইি সংমশাধি করা উনচত 

•  

নশল্প  ন্ত্রণালয়  বানণজয  ন্ত্রণালয়  এবং 

বযবসায়ী সন নত  

১৮  াস 

( ধযম য়াদী) 

৩ কুরবানির ঈমদর স য় চা ড়া 

ককিার প্রনিয়া সঠিকভামব 

হমত হমব  

 

ট্যািার ও বানণজয  ন্ত্রণালময়র 

সহমযানগতায় িয় পনরকনল্পত বযবস্থা করা 

উনচত 

• কসাইমদর প্রনশক্ষণ 

• আধুনিক কসাইখািা প্রনতষ্ঠা 

• কসাই এবং জিসাধারমণর জিয 

সমচতিতা ক সসূনচ 

•  

স্থািীয় সরকার 

 ন্ত্রণালময়র সামর্ 

বানণজয  ন্ত্রণালয়   

ইউনিয়ি পনরষদ, 

কপৌরসভা 

১২  াস (চলমব) 

( ধযম য়াদী) 

৪ ট্যািারমদর কলদার ওয়ানকস ং 

গ্রুপ (এলডনিউনজ)  

সিদ কপমত সাহাযয করা  

 

কলদার ওয়ানকস ং গ্রুপ (এলডনিউনজ)  

নিয়ামরন্স কপমত প্রার্ন কভামব ৪০টি 

ট্যািানরমক ককৌশলগত সহায়তা কদওয়া  

 

• কযসব ট্যািানর এই সিমদর জিয 

আমবদি করমত আিহী তামদর সিাি 

করা। প্রর্  বেমরর জিয ৪০টিমক 

নিবসানচত করা কযমত পামর। 

• এই সিদ প্রদািকারী প্রনতষ্ঠািমক নদময়  

প্রনত নতি  ামস একবার এক বেমরর 

নশল্প সন নত, 

নবটিএ/নবএিএলএলএ

িইএ 

 ৩৬  াস (প্রনত ৫টি ট্যািানরর জিয দুজি 

কমর নবমশষজ্ঞ) 

(দীিসম য়াদী)  



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

জিয ক সশালা চালামিা  

• এলডনিউনজ নবমশষজ্ঞমদর নদময় 

ট্যািানরর বতস  াি অবস্থা কবা ার জিয 

স ীক্ষা চালামিা 

• আনর্সক িীনরক্ষার জিয ট্যািানর নিবসাচি 

ও প্রস্তুত করা  

• এলডনিউনজ সিদ পাওয়ার কক্ষমর 

প্রর্ বামরর ট্যািানরগুনলর সািমলযর 

নভনিমত  নিতীয় এবং তৃতীয় বেমর 

আরও ট্যািানর অন্তভুস ি করা কযমত 

পামর। 

• এই প্রমচষ্টা বজায় রাখমত সাহাযয 

করার জিয জাতীয় সক্ষ তা গমড় 

কতালা। নবকাশ; প্রনশক্ষণ প্রদামির 

 াধযম  জাতীয় নবমশষজ্ঞমদর  দক্ষতা 

নবকামশর  াধযম  এটি করমত হমব  

•  

৫ নসইটিনপ কাযসকরভামব 

চালামিার কক্ষমর  প্রযুনিগত, 

পনরচালিাগত, এবং 

অবকাঠাম াগত বাধা সিাি 

পনরমশাধি উপকরণ ও ক প্ল্াময়মন্সর 

 ািদণ্ডসহ নসইটিনপ কাযসকানরতা জািমত 

স্বাধীি স ীক্ষা চালামিা 

•  নসইটিনপ, তার পনরমশাধমির যন্ত্রপানত 

ও বযবহারমযাগযতার ওপর স্বাধীি 

আন্তজস ানতক নবমশষজ্ঞমক নদময় স ীক্ষা 

চালামব নশল্প  ন্ত্রণালয় 

নশল্প  ন্ত্রণালয়   বাংলামদশ ট্যািাসস 

এমসানসময়শি (নবটিএ) 

৩  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

করা 

 
• গমবষণার িলািল নশল্প  ন্ত্রণালয়মক 

জ া নদমত হমব, যামত সাভামর 

তাৎক্ষনণকভামব প্রময়াজিীয় পদমক্ষপ 

কিওয়া যায়  

 

•  

৬ সাভামর নসইটিনপ'র কট্কসই 

পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষণ 

নিনিত করা 

 

একটি আন্তজস ানতক নিলাম র  াধযম  

নসইটিনপ পনরচালিার জিয একটি  

কবসরকানর প্রনতষ্ঠাি নিবসাচি। 

 

• বানণজয  ন্ত্রণালয়, নশল্প  ন্ত্রণালয়, এবং 

নশল্প সন নত কয ি বাংলামদশ ট্যািাসস 

অযামসানসময়শি (নবটিএ) নসইটিনপ'র 

পনরচালিা ও রক্ষণামবক্ষমণর নবস্তানরত 

পনরকল্পিা প্রণয়মি একমর কাজ করমব। 

•  

নশল্প  ন্ত্রণালয়  বানণজয  ন্ত্রণালয় , 

ইিনস্টটিউট্ অব কলদার 

ইনিনিয়ানরং এন্ড 

কট্কমিালনজ 

(আইএলইটি) এবং 

পনরমবশ অনধদপ্তর – 

নসইটিনপ পনরচালিা ও 

রক্ষণামবক্ষমণর নবষময় 

নসিান্ত কিমব 

১  াস  

(স্বল্পম য়াদী)  

 

৭ বজস য নিগস ি নিয়ন্ত্রণ বরােপ্রাপ্তমদর কাযসপনরচালিার প্রস্তানবত 

সক্ষ তার পনর াপ এবং ট্যািানরর 

সক্ষ তার সী াবিতার নবষময় পরা শস 

প্রদাি 

• বাংলামদশ কু্ষদ্র ও কুটির নশল্প 

কমপসামরশি (নবনসক) ট্যািানরর সক্ষ তা 

এবং বরােপ্রাপ্তমদর প্রনত কারখািা 

কর্মক কী পনর াণ বজস য নিগসত হমত 

পামর তার একটি পনর াপ কযাগাড় 

করমত পামর। 

বাংলামদশ কু্ষদ্র ও 

কুটির নশল্প 

করমপামরশি 

(নবনসক) 

নশল্প  ন্ত্রণালয় , 

পনরমবশ অনধদপ্তর এবং  

 

সংনিষ্ট বযবসায়ী সন নত 

১  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

• নবকল্পগুমলা নিভস র করমব নিগস ত 

বমজস যর পনর ামণর ওপর নভনি কমর : 

• নসইটিনপর কযাপানসটি (সা র্সয) প্রনত 

নদি প্রায় ২০০০০ িি ন ট্ার পনরমশাধি।  

উত্পাদমির কবমড় কগমল বজস য 

পনরমশাধমির বতস  াি ক্ষ তা অনতি  

করমত পামর। নিতীয় নসইটিনপ বসামিার 

নসিান্ত আমগই নিমত হমব। এবং 

ভনবষযমত বমজস যর পনর াণ কী পনর াণ 

বাড়মত পামর কস নবষময় আমগ কর্মকই 

স ীক্ষা ও অিু াি র্াকমত হমব।  

• প্রনতটি ট্যািানর আউমলমট্ একটি কফ্লা 

ন ট্ার প্রনতটি বসামিা উনচত। প্রনত 

নকমলানলট্ার বমজস যর নহমসমব পনরচালিা 

ও রক্ষণামবক্ষমণর বযয় বা প্রমদয় ধাযস 

করা হমব। অনতনরি নিগস মির জিয 

অনতনরি কপম ন্ট চাজস  করা হমব। 

•  

কয ি বাংলামদশ 

ট্যািাসস এমসানসময়শি 

(নবটিএ) 

৮ ট্যািানরগুমলামক নসইটিনপ 

সিমকস  আমরা জািমত হমব  

প্রদি  ািদমণ্ডর নভনি লক্ষয ারা 

অিুযায়ী কাজ করার জিয 

ট্যািানরগুমলামক নসইটিনপ পনরচালিায় 

নিয়ন্ত্রণ আিমত হমব 

নসইটিনপ  ািদণ্ডগুমলা জািা ও ক মি 

চলার জিয সচল ট্যািানরগুমলামক 

সমচতি করমত বাংলামদশ ট্যািাসস 

এমসানসময়শি (নবটিএ)এবং 

অিযািয প্রনতষ্ঠািমক ক সসূনচ নিমত 

বাংলামদশ ট্যািাসস 

এমসানসময়শি 

(নবটিএ),বাংলামদশ 

নিনিশড কলদার, 

কলদারগুডস অযান্ড 

নশল্প  ন্ত্রণালয়  এবং 

নসইটিনপ পনরচালিাকারী 

কবসরকানর প্রনতষ্ঠানি, 

পনরমবশ ও বি 

 ন্ত্রণালময়র অধীমি 

৬  াস কর্মক ১ বের  

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

হমব।   

• নসইটিনপ পনরচালিাকারী প্রনতষ্ঠাি 

ট্যািানরগুমলা কর্মক নিগসত বমজস যর 

রাসায়নিক উপাদাি নবষময় একটি 

নিমদস নশকা প্রণয়ি করমত পামর। 

িুট্ওয়যার 

এক্সমপাট্স াসস 

এমসানসময়শি 

(নবএিএলএিএিএ)

,  

পনরমবশ অনধদপ্তর  

৯ ট্যািানর কঠিি বজস য 

প্রময়াজিীয় উপজামত 

রূপান্তর 

 

সম্ভাবয বযনিগত উমদযািামদর প্রকল্প 

কপ্রািাইল জতনর ও উপস্থাপিা 

 

• ট্যািানরর কঠিি বজস যমক দরকারী 

অর্সনিনতক উপজাত এবং অিযািয 

পনরমবশবান্ধব পমণয রূপান্তমরর সম্ভাবযতা 

নিময় গমবষণার জিয একজি 

আন্তজস ানতক নবমশষজ্ঞ পরা শসক 

নিময়াগ। 

• কঠিি বজস য বযবস্থাপিা ক প্ল্াময়মন্সর 

আন্তজস ানতক  ািদণ্ড অিুযায়ী করা 

উনচত। 

• নবমশষজ্ঞ পরা শসক এই উপজাত 

পমণযর নশমল্প সম্ভাবয উমদযািামদর, 

স্থািীয় এবং নবমদশী নবনিময়াগকারীমদর 

আকৃষ্ট করার ককৌশল কদমব।  এই 

প্রনিয়ায় কবসরকানর খামতর সংনিষ্টমদর 

কিতৃত্ব কদওয়া উনচত। 

•  

নশল্প  ন্ত্রণালয়   ৩  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

১০ সাভামর এবং অিযািয সম্ভাবয 

এলাকাস ূহ কয ি 

 বাংলামদশ অর্সনিনতক 

অঞ্চল কতৃস পক্ষ -  কবজার 

(নবইমজডএ) আওতাধীি 

এলাকায় সকল সুনবধানদর 

বযবস্থা সিন্ন করা 

 

কামজর পনর াণ ও স য়সী া পনর াপ  

 

• কযমহতু ট্যািানর এলাকা সাভামর 

স্থািান্তমর  প্রার্ন কভামব সবমচময় 

ক্ষনতিস্ত হময়মে বাংলামদশ ট্যািাসস 

অযামসানসময়শি (নবটিএএ), তাই নবটিএ 

বতস  াি পনরনস্থনত জািমত একজি স্বাধীি 

নবমশষজ্ঞমক নিময়াগ করমত পামর।  

• বাংলামদশ ট্যািাসস অযামসানসময়শি 

(নবটিএএ জাতীয়/আন্তজস ানতক 

পরা শসকমক নদময় ট্যািানরগুনলর জন , 

অবকাঠাম ার প্রময়াজিীয়তা নিণসয়, িতুি 

ট্যািানরর জিয সম্ভাবয জায়গা নিবসাচমির 

জিয প্রময়াজিীয় গমবষণা চালামত পামর  

•  

বাংলামদশ ট্যািাসস 

এমসানসময়শি 

(নবটিএ) 

নশল্প  ন্ত্রণালয়  ৩ াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

 

 

 

 

 

 

 

৩  াস 

১১ সাভার ট্যািানর এলাকা 

চট্টিা  ও রাজশাহীমত 

সম্প্রসারণ 

 

রাজশাহী ও চট্টিাম  চা ড়া খামতর 

কারখািা স্থাপমির জিয বাংলামদশ 

অর্সনিনতক অঞ্চল কতৃস পক্ষ-কবজা'র 

প্রস্তাব করা উনচত। 

• • চা ড়া খামতর িতুি উমদযামগর 

জিয িতুি জন র বরাে কচময় 

বাংলামদশ অর্সনিনতক অঞ্চল 

কতৃস পক্ষ-কবজা'র সমঙ্গ বযবসায়ী 

সন নতগুমলার  কযাগামযাগ করা 

উনচত 

প্রধাি ন্ত্রীর কাযসালয়, 

বাংলামদশ 

অর্সনিনতক অঞ্চল 

কতৃস পক্ষ-কবজা 

বানণজয  ন্ত্রণালয় , নশল্প 

 ন্ত্রণালয় , বযবসায়ী 

সন নত  

২৪  াস 

( ধযম য়াদী) 



    
 

 

ি  

 

উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ শীষস স িয়কারী বা 

কিতৃত্বদািকারী সংস্থা 

বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

 

  নশল্প  ন্ত্রণালয় িতুি নশল্প এলাকার জিয 

িতুি জায়গা অিুসন্ধাি করমত পামর 

• • নশল্প  ন্ত্রণালয় চা ড়া খাত 

সম্প্রসারণ ও উত্পাদি ক সকাণ্ড 

পনরচালিার  জিয িতুি জায়গা 

খুুঁমজ কবর করমত গমবষণা 

পনরচালিা করমব 

নশল্প  ন্ত্রণালয়  বাংলামদশ কু্ষদ্র ও 

কুটির নশল্প করমপামরশি 

(নবনসক), বযবসায়ী 

সন নত s 

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

 

 চা ড়াজাত দ্রবয এবং পাদুকা (চা ড়া ও অিয কাুঁ চা াল) উপখামতর জিয ক স পনরকল্পিা 

 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

১ চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা 

উৎপাদমির ক ৌনলক 

বাধযবাধকতা (ক প্ল্াময়ন্স) 

অিুসরণ বাড়ামিা 

বযবসায়ী সন নত সন নতর প্রানতষ্ঠানিক 

ক্ষ তা শনিশালী করা যামত তারা 

প্রনতষ্ঠািস ূহমক আন্তজস ানতক  ািস ূহ 

ক মি চলমত সহায়তা করমত পামর। 

• ক প্ল্াময়মন্সর প্রকৃত পনরনস্থনত জািমত 

এবং এ নবষময় সবমচময় কাযসকরী পরা শস 

জতনরমত প্রনতষ্ঠািস ূমহর সমঙ্গ একমর 

একটি স ীক্ষা চালামিা 

• কলদারগুডস এবং িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস এবং এক্সমপাট্স াসস 

অযামসানসময়শি অি বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনবনব) সিদ ও জিবমলর 

সী াবিতা নিণসয় করমত স ীক্ষা 

চালামিা।  এবং কসই িাট্নত পূরমণর 

উপায় কবর করা। 

• আন্তজস ানতকভামব কযভামব 

নজনিসগুমলা হয় তা পযসামলাচিা কমর 

বাংলামদমশও কসই চচস া অিুসরণ করার 

পর্ কবর করা  

• ধীমর ধীমর সিদপ্রদািকারী সংস্থাস ূহ 

সংনিষ্ট বযবসায়ী 

সন নত  

বানণজয  ন্ত্রণালয় , নশল্প 

 ন্ত্রণালয় , শ্র  

 ন্ত্রণালয়, পনরমবশ 

অনধদপ্তর 

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

ক প্ল্াময়মন্সর জিয  আন্তজস ানতক সিদ 

নবতরণ করমব।  

• নবএসটিআই'র স স্ত প্রময়াজিীয় 

 ািদমণ্ডর নভনিমত পরীক্ষার সক্ষ তা 

জতনর। 

• আন্তজস ানতক  ািদমণ্ড সিদ নদমত 

সক্ষ  কবসরকারী খামতর প্রনতষ্ঠাি 

নবকামশ উৎসাহ প্রদাি 

•  

  ক প্ল্াময়মন্সর সুনবধা, ক প্ল্াময়ন্স 

অিুসরণ িা করার ক্ষনত ও  ুুঁ নকস ূহ 

নবষময় প্রনতষ্ঠািস ূমহর সমচতিতা 

বাড়ামত জাতীয় পযসাময় ক সসূনচ করা  

 

• সকল চা ড়া পণয এবং পাদুকা 

উৎপাদিকারীমদর অংশিহমণ প্রনত নতি 

 ামস একবার ক সশালার আময়াজি করা 

কযখামি এমত শ্রন মকর ক্ষনতপূরণ এবং 

কলযাণ নবষময় নিমদস শিা কদওয়া হমব  

•  প্রনত  দুই বেমর ক প্ল্াময়ন্স ক মি 

চলার কক্ষমর প্রনতষ্ঠািগুমলার বতস  াি 

পনরনস্থনত জািা ও এ নবষময় অিগনত 

 ূলযায়ি করা  

• ক প্ল্াময়ন্স ক সসূনচগুমলার 

কাযসকানরতা তদারনক করা 

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়  সংনিষ্ট বযবসায়ী সন নত  ১২  াস এবং চল াি 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

  প্রমণাদিাসহ ও প্রমণাদিা োড়া প্রনতটি 

ক প্ল্াময়ন্স বাস্তবায়মির একটি সানবসক 

নহসাব জতনর করা   

• িযাযয এবং স্বে ক প্ল্াময়ন্স 

পারিম সন্স  যাট্রিক্স (ক প্ল্াময়ন্স 

বাস্তবায়মির নহসাব) 

জতনরর জিয আমলাচিা করা  

• • চা ড়া পণয এবং পাদুকা 

প্রস্তুতকারমকর  যাট্রিক্স যাচাই করা 

বানণজয  ন্ত্রণালয় 

 

  

সংনিষ্ট বযবসায়ী সন নত  ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

   

একটি জাতীয় সা ানজক, পনরমবশ, 

রাসায়নিক, নিরাপিা, কপশাগত এবং 

স্বাস্থয সিনকতস  ক প্ল্াময়ন্স নবষময় 

নিমদস নশকা প্রণয়ি ও সিদ প্রদাি। 

্ং 

•  ূলয শৃঙ্খল নিরূপণ ও ক প্ল্াময়ন্স 

নিমদস নশকা প্রণয়মণর  াধযম  এ খামতর 

পনরমবশগত স্থানয়ত্ব বা কট্কসইতা 

বাড়ামত পদমক্ষপ ও ধাপস ূহ ঠিক করা। 

• জাতীয়ভামব ক প্ল্াময়ন্স সিদ  

বযবসায়ী সন নতগুনলমক নিময় 

আন্তজস ানতক  ামির সমঙ্গ সঙ্গনতপূণসভামব 

 ািদণ্ড নিধসারণ 

• ক প্ল্াময়ন্স ক মি আঠার বযবহার 

উৎসানহত করা  

• চা ড়া খামতর পাদুকা উপখামত 

উৎপাদমির জিয কয উপকরণগুমলা 

নিরুৎসানহত করা হমে তার একটি 

তানলকা জতনর করা  

বানণজয  ন্ত্রণালয়  বযবসায়ী সন নত  ১৮  াস 

( ধযম য়াদী) 



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

•  

২ দক্ষতা, প্রযুনি, এবং 

উৎপাদিশীলতার উন্ননত 

 

উৎপানদত পণযগুনলর গুণ াি উন্নত 

করার জিয চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা 

উপখামতর জিয কানরগনর ককন্দ্র স্থাপি 

করা কযখামি আন্তজস ানতকভামব খযাত 

প্রনতষ্ঠািস ূমহর সমঙ্গ একমযামগ 

বাংলামদমশ জতনর পমণযর  াি ও 

রাসায়নিকগুনলর পরীক্ষা করার জিয 

পযসাপ্ত সুনবধা। 

 

• প্রময়াজি নিধসারমণ স ীক্ষা (িীডস 

এমসসম ন্ট) 

• পমণযর  াি পরীক্ষার জিয উপযুি 

স্থাি নিবসাচমির জিয সম্ভাবযতা যাচাই 

করা  

• পরীক্ষার সুনবধার জিয প্রময়াজিীয় 

যন্ত্রপানত, সরিা , এবং জিবমলর একটি 

তানলকা করা।  একটি নবস্তানরত পনরকল্পিা 

করা।  

• এ কক্ষমর বাংলামদশমক সহমযানগতা 

করমব এ ি আন্তজস ানতক সংস্থার একটি 

তানলকা করা। 

• একমর কামজর জিয আন্তজস ানতক 

প্রনতষ্ঠাি নিবসাচি। 

 

 

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়  সংনিষ্ট বযবসায়ী সন নত  ১৮  াস 

( ধযম য়াদী) 



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

  এই খামতর জিয আন্তজস ানতকভামব 

সুপনরনচত ইিনস্টটিউমট্র ককামসসর 

অধীমি প্রনশক্ষণ একদল তানলকাভুি 

প্রনশক্ষক গমড় কতালা  

 

• প্রনশক্ষমণর জিয স্বিা ধিয 

আন্তজস ানতক প্রনতষ্ঠাি নিবসাচি 

• নিবসাচি / আমবদি প্রনিয়া গমড় কতালা  

• প্রনতষ্ঠািগুমলা প্রনশক্ষমণর জিয 

নবমদমশ পাঠামিা কযমত পামর এ ি 

বযনিমদর  মিািীত করমব। 

• এই প্রনশক্ষমকরা আন্তজস ানতক প্রনশক্ষণ 

সিন্ন করমব। কদমশ এমস অিযমদরও 

কশখামব।  

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়   সংনিষ্ট বযবসায়ী সন নত 

ঠিক করমব কারা এই 

প্রনশক্ষণ নিমত বাইমর 

যামব  

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

  কবসরকানর খামতর জিয প্রানতষ্ঠানিক  

পিনতমত কাযসকরী প্রনশক্ষণ বযবস্থা গমড় 

কতালা  

 

 

• প্রনশক্ষমণর কাযসকানরতা  ূলযায়ি করা। 

প্রনশক্ষমণর জিয উপযুি প্রনশক্ষক 

নিবসাচি করা।  চা ড়া বামদ অিয 

উপকরণ নদময় জুতা উৎপাদিকারীমদর 

জিয আন্তজস ানতক  ামির প্রনশক্ষণ 

ক সসূনচ করা। প্রনশক্ষণ আময়াজমি 

নপনপনপ  মডমলর বযবহার বাড়ামিা।  

• বতস  ািকার প্রনশক্ষণ বযবস্থার িাট্নত 

নচনিত কমর পদমক্ষপ কিওয়া। প্রনশক্ষণ 

ক সসূনচগুমলা আর ভামলা করমত 

পরা শস প্রদাি  

বানণজয  ন্ত্রণালয়   ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

•  

  আন্তজস ানতকমক্ষমর স্বিা ধিয প্রনতষ্ঠামির 

সমঙ্গ স িয় কমর ক সমক্ষমরর জিয 

পরীক্ষার নভনিমত সিদ প্রদাি 

• কলদারগুডস অযান্ড িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস অযান্ড এক্সমপাট্স াসস 

অযামসানসময়শি অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএইনবনব) এবং অিযািয 

বযবসায়ী সন নত নবশ্ববযাপী দক্ষতার 

চানহদা পুরমণ তামদর আময়ানজত 

প্রনশক্ষণ ক সসূচীর স্বীকৃনতর জিয 

আন্তজস ানতকভামব প্রনতনষ্ঠত প্রনতষ্ঠামির 

সহমযানগতার সুমযাগ অিুসন্ধাি করমত 

পামর।  

• স্বীকৃনতপ্রাপ্ত প্রনশক্ষক কপমত প্রমণাদিা 

জতনর। বযয়ভার ভাগ হমব সরকার ও 

প্রস্তুতকারমকর  মধয। ক ীমদর স্বীকৃনতর 

জিয নবনিময়ামগর জিয 

উৎপাদিকারীমদর আনর্সক এবং অিযািয 

প্রমণাদিা কদওয়া কযমত পামর।  

 

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়   ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

   

প্রনতষ্ঠািস ূমহর  মধয প্রনতমযানগতা 

• উৎপাদি, বযবস্থাপিা, কস্টামরজ, 

সরবরাহ ইতযানদর উন্ননতর জিয 

লাভজিক পিনতগুনলর  ূলযায়ি, 

উপযুি বযবসায়ী 

সন নত  

 ১২  াস 



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

সৃনষ্টমত উৎপাদিশীলতা বাড়ামিার  

ককৌশল প্রময়াগ 

সিািকরণ এবং প্রময়াগ করার জিয 

উৎপাদিশীলতার উন্ননতর জিয 

প্রমকৌশল সংস্থাগুনলর সামর্ কাজ করুি। 

এই সংস্থাগুনল উৎপাদিশীলতার জিয 

সঠিক সরিা  বা পিনত সিাি করমত 

এবং প্রময়াগ করমত সহায়তা করমব, যা 

ওই প্রনতষ্ঠামির জিয সবমচময় ভাল 

হমব। 

•  

 

 

 

(স্বল্পম য়াদী)  

  চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা উৎপাদমি 

শ্রম র চানহদা ক ামিার উপায় নচনিত 

করা (কয ি উৎপাদি প্রনিয়ায় স্বয়ংনিয় 

পিনত চালু করা)। 

 

• চা ড়া পণয এবং পাদুকা 

উৎপাদিকারীরা শ্রম র চানহদা ক ামিার 

পিনত ও জায়গাগুমলা নচনিত করমব 

উপযুি  

উৎপাদিকারীমদর 

সন নত 

 ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

3 িযাশি এবং নডজাইমির 

দক্ষতা উন্নয়ি এবং কদমশর 

উপ-খামতর প্রবৃনিমক 

সহায়তা কযাগামিা  

 

চা ড়া পণয ও পাদুকার একটি নডজাইি, 

উন্নয়ি এবং িযাশি কসন্টার প্রনতষ্ঠা। 

 

• এই নডজাইি সু্টনডওর চানহদা জািমত 

সম্ভাবযতা যাচাই। নডজাইি সু্টনডও 

চালামিার জিয বযবহানরক জ্ঞাি, 

বযবস্থাপিা, এবং প্রযুনিনবদ নিবসাচি 

করমত িীডস এমসসম ন্ট বা প্রময়াজি 

নিধসারণ। গমবষণার  াধযম  উৎপাদমির 

প্রনিয়ার উন্ননত ও সক্ষ তার বতস  াি 

নচর জািার কচষ্টা।  নডজাইি সু্টনডও 

চালামত সংনিষ্টমদর সক্ষ তার চানহদা 

পনর াপ।  

নশল্প  ন্ত্রণালয়  কসন্টার অব এনক্সমলন্স 

ির কলদারনিল 

বাংলামদশ নলন মট্ড - 

ককাময়ল (নসওইএল)

 এর সমঙ্গ 

পরা শসিম  বানণজয 

 ন্ত্রণালয়  

৬  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

• সু্টনডওর নডজাইমি আন্তজস ানতক  াি 

নিনিত করা  

• সু্টনডও'র  নি সাণ, উন্নয়ি, রক্ষণামবক্ষণ 

ও বযবহানরক জ্ঞামির নবনি ময়র জিয 

সহমযাগী নিবসাচি ও চুনি করা। ওনডএ  

কারখািায় রূপান্তমর জিয প্রস্তুত 

উৎপাদিকারীমদর খুুঁমজ কবর করা  

•  

   ওইএ  কর্মক ওনডএ  করার িীনত 

প্রণয়ি  

•  

  ২৪  াস 

( ধযম য়াদী) 

৪ বাংলামদমশর চা ড়াজাত 

পণয ও পাদুকা খামত 

পণযনবনচমরযর সম্ভাবিা 

 ূলযায়ি 

িতুি পণয জতনরমত নশমল্পর সক্ষ তা বৃনি দীিসম য়ামদ নডজাইি কসন্টার কদমশর 

পণযতানলকায়  যুি করমত িতুি পণয 

কবর করমত পামর  

প্রনতষ্ঠামির  ুুঁ নক ক ামিার ককৌশল 

নহমসমব িতুি পণয উদ্ভাবি ও নবপণি 

•  ুলয সংমযানজত পণয জতনরমত 

প্রমণাদিা সৃনষ্ট এবং  ূলয শৃঙ্খল 

লক্ষয রাখা 

রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) বযবসায়ী সন নত  ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

৫. ভাল দা  পাওয়া যায় এ ি 

ভাল  ামির পণয উৎপাদমির 

জিয কানরগরনিভস র কু্ষদ্র 

উমদযাগ গুমলামক এনগময় 

নিমত হমব 

 

আটিস কাল িাস্টানরং বা গুেবি কানরগর 

এবং বাংলামদমশর চা ড়াজাত পণয ও 

পাদুকা খামতর জিয কীভামব এ ি 

পিনতগুনল প্রময়াগ করা কযমত পামর তা 

কবা ার জিয গমবষণা পনরচালিা করা  

 

 কানরগরমদর একটি দমলর ওপর 

গমবষণা, এবং পদমক্ষপ নবষময় পরা শস 

দাি  

 প্রনতমবদি বাস্তবায়ি 

• বড় খুচমরা বযবসায়ীমদর কানরগরমদর 

কাে কর্মক পণয নকিমত উত্সানহত করা 

 

•  

বানণজয  ন্ত্রণালয়   কানরগর ও খুচরা 

বযবসায়ী বাংলামদশ নবনিময়াগ 

উন্নয়ি কতৃস পক্ষ - নবডা (নবআইনডএ) 

 

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

৬.  জবনচরয য় পাদুকা উৎপাদি, 

গুণগত  াি বৃনি, বাজার 

জবনচরয সৃনষ্ট 

পণয ভামলা কবাম  এ ি কাউমক  ামকস ট্ 

এমজন্টমক নিময়াগ।  এবং আন্তজস ানতক 

রপ্তানি বাজার অিুসন্ধাি। পণয রপ্তানির 

জিয প্রস্তুতকারমকর প্রস্তুনত।  

 

• আন্তজস ানতক বাজামর এমজমন্টর জিয 

ট্া স অব করিামরন্স জতনর  

• প্রনতমযানগতা ূলক ডাক বা নবনডংময়র 

 াধযম  আন্তজস ানতক বাজার এমজন্টমদর 

অিুসন্ধাি 

• পাদুকা উৎপাদকমদর নবনভন্ন ধরমির 

জদিনন্দি বযবহামরর সযামন্ডল উৎপাদি  

বু মত এবং উৎপাদি প্রনিয়ামত 

সহায়তার জিয একজি বাজার নবমশষজ্ঞ 

নিময়াগ।  

•  

 কলদারগুডস অযান্ড 

িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস 

অযান্ড এক্সমপাট্স ারস 

অযামসানসময়শি অব 

বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনব) 

এবং অিযািয বযবসায়ী 

সন নত  

 ১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

7 চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা 

পমণযর িকশার সক্ষ তা বৃনি 

 

একটি নডজাইি, পণয উন্নয়ি, এবং 

প্রনশক্ষণ ককন্দ্র জতনর করা  

 

• এই ককমন্দ্রর জিয প্রময়াজিীয় সরিা  

এবং যন্ত্রপানতর তানলকা করা (সম্ভাবয 

তানলকা রূপমরখার িনর্মত কদওয়া 

আমে) 

• ককন্দ্র উন্নয়মির জিয ট্া স অব 

করিামরন্স প্রণয়ি 

• এই ককন্দ্র স্থাপমির জিয জাতীয় এবং 

আন্তজস ানতক কবসরকানর প্রনতষ্ঠাি কাে 

কর্মক দরপর আহবাি  

•  

নশল্প  ন্ত্রণালয়   বানণজয  ন্ত্রণালয়    ২৪  াস (চল াি) 

( ধযম য়াদী) 

৮ নবদয াি এবং িতুি পমর্ 

চা ড়াজাত ও অিযািয পণয 

ও পাদুকাসা িী ও 

উৎপাদিকারীমদর জিয 

বাজার সম্প্রসারণ 

 

সরাসনর এবং নডনজট্াল নবপণমির জিয 

নবস্তানরত ট্া সস অব করিামরমন্সর প্রস্তুত 

করা  

 

• রপ্তানি উন্নয়মির ককন্দ্র নহসামব রপ্তানি 

উন্নয়ি বুযমরামক (ইনপনব) শনিশালী করা  

• বযবসা বাড়ামিার লক্ষয ও ককৌশল 

প্রণয়মি  রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরার (ইনপনব) 

ক্ষ তা বাড়ামিা। 

আন্তজস ানতক কিতামদর িারা বযবহৃত 

নডনজট্াল নবপণি প্ল্যাট্ি স  বযবহামরর 

ককৌশল িহণ।  

• বযবসায়ী সন নত এবং  ানলকমদর খুচরা 

নবমিতা, কিতামদর, আ দানিকারকমদর 

বানণজয  ন্ত্রণালয় , 

জিপ্রশাসি  ন্ত্রণালয়, 

অর্স  ন্ত্রণালয়, রপ্তানি 

উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব), 

বযবসায়ী সন নত, 

নবমদমশ বাংলামদমশর 

দূতাবামসর বানণজয 

শাখা  

বানণজয  ন্ত্রণালয়  6  াস, এবং তারপর চল াি 

(স্বল্প ও  ধযম য়াদী) 



    
 

 

ি  উমেশয পদমক্ষপ সুনিনদস ষ্ট পদমক্ষপ স িয়কারী বা শীষস 

সংস্থা বা প্রনতষ্ঠাি 

সহায়ক প্রনতষ্ঠাি  স য়সী া  

( াস নহমসমব) 

সামর্ কযাগামযাগ করা উনচত এবং 

তামদর সকলমক সরকামরর সহায়তা করা 

উনচত। 

•  

৯ চা ড়াজাত োড়া অিয 

পণযগুনলর বতস  াি অবস্থা 

এবং ভনবষযত সম্ভাবিা 

নিরূপমণর জিয নবশদ 

গমবষণা করা উনচত 

 

চা ড়া বামদ অিয পমণযর বতস  াি জবনশ্বক 

অবস্থা ও ভনবষযত সম্ভাবিা নিরূপমণর 

জিয একটি নবস্তানরত গমবষণা করা 

উনচত 

 

• বযবসায়ী সন নতর সমঙ্গ পরা শসিম  

রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরার একটি গমবষণা 

(ইনপনব) চালামিা উনচত   

•  

রপ্তানি উন্নয়ি বুযমরা (ইনপনব) বযবসায়ী সন নত , 

ট্যানরি কন শি  

১২  াস 

(স্বল্পম য়াদী)  

 

  



    
 

 

পনরনশষ্ট ১: অিানধকার িীনত সংিান্ত স সযাগুনল স াধাি করা: চা ড়া ও পাদুকা খামতর সমঙ্গ জতনর কপাশাক খামতর তুলিা 

 

 

১. জতনর কপাশাক নশল্প (আরএ নজ) এবং চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা খামতর   মধয প্রধাি িীনতগত জবষ য 

 

িন ক 

িং 

িীনত সহায়তা / সুনবধানদ জতনর কপাশাক/বস্ত্র চা ড়া/পাদুকা 

১ বন্দমর শুল্ক নবভামগর আ দানি উপকরমণর 

পরীক্ষা 

নকেু সংখযক উপকরণ সাধারণভামব পরীক্ষা করা হয় 

অর্বা ককাি পরীক্ষা হয় িা 

 ারাত্মক পরীক্ষা এবং নকেু 

কক্ষমর ১০০ ভাগ খুমল খুমল 

উপকরণ পরীক্ষা করা হয়, 

িমল নবলে হয়  

 

২ সাধারণ বন্ড িবায়ি  

প্রনত নতি বের 

 

প্রর্ বামরর জিয ১ বের পর। 

এবং পমর প্রনত ২ বের পমর। 

৩ চুনিকারীর কাুঁ চা  াল / পযানকং বযবহামরর 

জিযবযবহার অিু নত (ইউনপ) প্রদাি 

নবনজএ ইএ / নবমকএ ইএ অিুম ানদত  কলদারগুডস অযান্ড িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস অযান্ড 

এক্সমপাট্স ারস অযামসানসময়শি 

অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনবনব) 

অিুম াদি কিই  

৪ অিুম ানদত সদসয কারখািাগুনলর জিয 

ককাইনিনশময়ন্ট নিধসারণ  

নবনজএ ইএ / নবমকএ ইএ  জাতীয় রাজস্ব কবাডস  ১৭ ক  

২০১৮ তানরমখ নডউটি 

এমক্সিশি এন্ড িবযাক 

অনিমসর সমঙ্গ কলদারগুডস 

অযান্ড িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারারস অযান্ড 

এক্সমপাট্স াসস  অযামসানসময়শি 

অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনবনব) সদসয 

কারখািাগুনলর জিয ৬  ামসর 

জিয ককাইনিনশময়ন্ট নিধসারণ 

করার কযৌর্ দানয়মত্বর একটি 

আমদশ  জানর কমর। যার 

ক য়াদ ওই বের ১৬ িমভের 

কশষ হয়। যাই কহাক, এ নবষময় 

আর ককামিা িতুি বা স্থায়ী 



    
 

 

িন ক 

িং 

িীনত সহায়তা / সুনবধানদ জতনর কপাশাক/বস্ত্র চা ড়া/পাদুকা 

আমদশ জাতীয় রাজস্ব কবাডস  

কর্মক জানর করা হয়নি। 

৫ তৃতীয় পক্ষ / কদশ কর্মক রপ্তানি আয় 

প্রতযাবাসমির জিয িগদ প্রমণাদিা। 

আরএ নজ কসক্টমরর কক্ষমর, তৃতীয় পক্ষ বা অিয কদশ 

কর্মক রপ্তানি আয় প্রতযাবাসমির জিয বাংলামদশ 

বযাংমকর নবজ্ঞনপ্ত (এিই সাকুস লার িং -২0, তানরখ: ২৫ 

জািুয়ারী ২০১৮) অিুযায়ী িগদ প্রমণাদিা, এলনস / 

টিটি'র  াধযম  ট্াকা প্রদাি করা হয়। 

চা ড়াজাত পণয এবং পাদুকা 

খামত, এ সুনবধা কিই। 

বাংলামদশ সরকার বাজার 

জবনচমরযর ওপর কজার নদমে।  

চা ড়াজাত পণয ও পাদুকা 

খামতর তৃতীয় পমক্ষর কর্মক 

রপ্তানি আয় রপ্তানি আয় 

প্রতযাবাসমির জিয িগদ 

প্রমণাদিা কদওয়া অতযন্ত 

জরুনর। 

৬ কাুঁ চা ামলর আ দানি-প্রাপযতা িট্িার নভনিমত (বযাক-টু্-বযাক এলনস িারা)  একটি ককািানির জিয 

আিু ানিক রপ্তানির উপর 

নভনি কমর প্রনতটি পৃর্ক 

কাুঁ চা াল আ দানির জিয বরাে 

সী া  

৭ জবদুযনতক নিরাপিার জিয বাসবার েযানঙ্কং 

নসমস্ট  আ দানি [জীবিরক্ষাকারী 

যন্ত্রপানত] 

১ শতাংশ শুল্ক হামর (কাস্ট স প্রর্  নশনডউল 

অিুসামর: ২০১৮-১৯ আনর্সক বেমর)  

২৫ শতাংশ শুল্ক হার(চা ড়া 

খামতর িা  এসআরও-কত 

েষ্টভামব সংজ্ঞানয়ত করা 

হয়নি) 

৪  পণয রপ্তািীর জিয বন্দর কর্মক জাহামজ 

 াল কতালার বা চালামির স য় (জাহামজ 

 ালা াল হস্তান্তর)  

জাহামজর প্রস্থাি করার আমগ ২৪ িন্টা  জাহামজর প্রস্থাি করার আমগ 

৯৬ িন্টা (৪ নদি) 

৯  ূলয সংমযাজি কমর োড় জাতীয় রাজস্ব কবাডস -এর ২৯ িমভের, ২০১৮-তানরমখ 

জানর করা এসআরওমত শুধু কপাশাক রপ্তানিকারকমদর 

জিয  ক ীমদর কলযাণ ও নবমিাদি, পরীক্ষাগার নি, 

আইটি কসবা এবং গানড় ভাড়া এই চার ধরমির কসবার 

কক্ষমর  ূলয সংমযাজি কর (ভযাট্) এ োড় কদওয়া 

হময়মে।  

পরীক্ষাগামর পরীক্ষা, তর্য-

প্রযুনি বযয় এবং শ্রন ক কলযাণ 

তহনবল ইতযানদ কসবার কক্ষমর 

ভযামট্র ককািও োড় কিই। 



    
 

 

 

 

২. িীনতগত পদমক্ষপ 

ক) রাজস্ব িীনত ালা: 

 

িন ক 

িং 

িীনত সহায়তা / সুনবধানদ জতনর কপাশাক/বস্ত্র চা ড়া/পাদুকা 

১ পণয রপ্তানির কক্ষমর বন্দমরর বযময়র ওপর িগদ 

প্রমণাদিা১  

** প্রর্  নদমকর িগদ প্রমণাদিা (১৯৯৪ সাল 

কর্মক) 

৪% কর্মক ৬% 

 

২৫% 

১৫% 

 

পূবসাভাস নিনিত করমত 

অন্তত পাুঁ চ বের ধমর এটি 

ঠিক করমত হমব 

২ নবিাশুমল্ক কাুঁ চা াল আ দানি হাুঁ  হযাুঁ  

৩ কমপসামরট্ ট্যাক্স হার "নিি নবনল্ডং সাটিস নিমকশি" আমে এ ি কারখািার 

জিয ১০% এবং  সাধারণ কমরর হার ১২%  

এ ধরমির ককামিা অিানধকার 

কদওয়া হয় িা। কমপসামরট্ 

ট্যাক্স ৩৫%, এবং ২৫% 

প্রকামশয তানলকাভুি 

ককািািী 

৪ রপ্তানি আয় কর্মক এআইটি ক ামিা২ ০.২৫% ০.২৫% 

৫ রপ্তানি জিয আয়কর োড় ৫০% ৫০% 

৬ বাংলামদশ বযাংমকর কদওয়া ইনডএি (রপ্তানি 

উন্নয়ি তহনবল) কিনডট্ সুনবধা৩ (১.৫ শতাংশ 

+ এলআইনবওআর বা নলবর (লন্ডমির 

আন্তঃবযাংক সুমদর হার)) 

$ ২৫ ন নলয়ি  $ ১৫ ন নলয়ি, নসনলং 

বাড়ামিা দরকা 

৭ ক প্ল্াময়মিস ও িবায়মির জিয ৬% হামর দুই 

ধামপ ঋণ সুনবধা (জাইকা) 

হযাুঁ   িা  

৮ শ্রন কমদর বাসস্থাি জিয ক  খরমচ অর্সায়ি 

২% হামর   

হযাুঁ   িা 

৯ ক  খরমচ কট্ক্সট্াইল খামতর জিয 

অিানধকার ূলক  ূলধি অর্স সুনবধা 

৯% (১৯৯০-২০১১) ১৭% 

১০ িতুি বাজার রপ্তানি করার জিয প্রমণাদিা 

(এল/নস বা টিটি'র  াধযম ) 

৪-৬% িগদ সহায়তা পাওয়া যায় িা। 



    
 

 

 

 

ii) অ-রাজস্ব িীনত পদমক্ষপ: 

 

িন ক 

িং 

িীনত সহায়তা / সুনবধানদ জতনর কপাশাক/বস্ত্র চা ড়া/পাদুকা 

১ বনধসত বা সম্প্রসানরত বন্ড ওয়যারহাউস সুনবধা ২টি প্রনতষ্ঠামির জিয ৬০ 

নকমলান ট্ামরর  মধয একক 

বন্ধকী গুদা  

পাদুকার জিয অিু নত কদওয়া হয় 

িা 

২ ইউটিনলটি সংমযাগ অিানধকার অিানধকামরর  মধয কিই  

৩ কভাগ-অমযাগয সা িী বযবহারঅমযাগয উপকরণ জিয 

োড় পাওয়া যায়। 

ককাি োড় পাওয়া যায় িা। 

৪  ুুঁ নকপূণস বস্তু বযবহামরর নভনিমত  পনরমবশগত কশ্রণীনবভাগ শতস  পূরণ করমল পনরমবশ, বি 

ও জলবায়ু পনরবতস ি  ন্ত্রণালয় 

কর্মক পনরমবশবান্ধব নহমসমব 

স্বীকৃনত পাওয়া যায়  

কলদারগুডস অযান্ড িুট্ওয়যার 

 যািুিযাকচারাসস অযান্ড এক্সমপাট্স াসস 

অযামসানসময়শমির অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনব) সদসযরা নবমদশ 

কর্মক "নিি নবনল্ডং সিদ" এবং 

"লীড সিদ" অজস ি কমরমেি। 

 

 

৩. অনতনরি িীনতগত সহায়তার জিয সুপানরশ: 

ি  প্রস্তাবিা  দানয়ত্ব 

1 নবনভন্ন রপ্তানি খামতর  মধয জবষ য দূর কমর,  পাদুকাসহ সব ধরমির রপ্তানি ুখী নশল্পমকই জতনর 

কপাশাক নশল্পখামতর  মতা সুনবধা কদওয়া উনচত  
বানণজয  ন্ত্রণালয়  

অর্স  ন্ত্রণালয়  

2 নবটিনব এলনস োড়াই বন্ড অর্নরটি কর্নক পযানকং / বক্স সরবরাহকারীমদর ইউনপ (বযবহার অিু নত) 

ইসুয করা।  

অর্স  ন্ত্রণালয়  

(শুল্ক ও আবগানর) 

3  কলদারগুডস অযান্ড িুট্ওয়যার  যািুিযাকচারাসস অযান্ড এক্সমপাট্স াসস অযামসানসময়শি অব বাংলামদশ 

(এলএিএ ইএনব)-এর সব সদসযমদরই সাইট্ এলনসর নিমত ইউনপ কদওয়া উনচত।  

অর্স  ন্ত্রণালয়  

(জাতীয় রাজস্ব কবাডস  ) 

4 করন মট্ন্স / লভযাংমশর কপম মন্ট ২০% উৎস কর প্রতযাহার বা হ্রাস। অর্স  ন্ত্রণালয় 



    
 

 

ি  প্রস্তাবিা  দানয়ত্ব 

(জাতীয় রাজস্ব কবাডস ) 

অবশযই নডজাইি, জটিল প্রযুনি 

কসবা এবং অিযািয স্বত্ব সিনকস ত 

বযয় ক ামত হমব। 

 

 

 

 

৪. আ দানি ও রপ্তানির জিয নলড ট্াই : বাংলামদশ এবং প্রনতমযাগী কদশ 

 

ক) বাংলামদশ ককস - ইউমরাপীয় ইউনিয়িভুি কদশগুনলমত রপ্তানি: 

 

ক সকাণ্ড 

 

জতনর কপাশাক  পাদুকা 

গড় নদি  গড় নদি  

কাুঁ চা াল জিয এলনস কখালা ৩ ৩ 

কাুঁ চা াল প্রস্তুত ও উৎস  ১৫ ১৫ 

চট্টিা  বন্দর পযসন্ত নশনপং ট্াই  (চীি কর্মক) ১৫ ১৫ 

বাইমর কর্মক বন্দমর  ালা াল নিময় এমস িা ামিা  ৫ ৫ 

কারখািা পযসন্ত কাস্ট স নিয়ামরন্স ৫ ৫ 

উৎপাদি স য়কাল ২০ ১৫ 

কারখািা কর্মক জাহাজ পযসন্ত রপ্তানি চালাি  ২ ৫ 

কিতামদর বন্দমর কযমত স য় (ইউমরাপ) ৩০ ৩৫ 

ক াট্ নলড ট্াই : ৯৫ ৯৮ 

নবমশষ দ্রষ্টবয:  নবনভন্ন রপ্তানি প্রনতষ্ঠামির কাে কর্মক এই তর্য পাওয়া কগমে। তমব নবনভন্ন কক্ষমর অিযরক ও হমত পামর।  

 



    
 

 

 

খ) প্রনতমযাগী কদশগুমলার কক্ষমর লীড ট্াই  

       (পনিকার  ধয  বা  া া ান  নদিগুমলার নহমসমব)) 

কদশ  বাংলামদশ  ভারত  নভময়তিা   কামোনডয়া  চীি 

আ দানি কক্ষমর লীড ট্াই   ৩৪ ২১ ২১ ২৪ ২৪ 

রপ্তানি কক্ষমর লীড ট্াই   ২৮ ১৭ ২১ ২২ ২১ 

সূর: নবশ্ববযাংক, ডুইং নবজমিস নরমপাট্স , ২০১৪ 

 

আ দানি কক্ষমর লীড ট্াই : বন্দমর  াল িা ামিার পর কর্মক কারখািায় কপৌেমিা পযসন্ত  

রপ্তানি কক্ষমর লীড ট্াই : রপ্তানিকারীর কারখািা কর্মক অপর বন্দমর  াল িা ামিা পযসন্ত  

 

 

 

****** 

 

পনরনশষ্ট ২: বাংলামদশ নবনিময়াগ উন্নয়ি কতৃস পক্ষ - নবডা (নবআইনডএ) এর ওয়াি স্টপ সানভস স  

 

ওএসএস  মডল  

 

*** *** *** *** MODEL *** *** *** ***  

  



    
 

 

ওএসএস আইি 

 

*** *** *** *** OSS Law Scanned copy *** *** *** ***  



    
 

 

 

 

 

up to page 25 

 

 

 


