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এরএপএভইএবফ-এয প্রেবডডন্ট উক্ত অনুষ্ঠাডনয উডবাধনী প্রঘালণা কডযন এফং এডাবডেডনয ফাবল িক েবতডফদন (      : ২০১৭-১৮) প্র 

কডযন। এরএপএভইএবফ-এয প্রেবডডন্ট স্থানীে ও বফবিক অথ িননবতক বযবস্থবত, এই বডেয স্থানীে ও আন্তজিাবতক ফাজায ব্যফস্থা, প্রকৌরগত 

সুবফধা, ২০১৭-১৮                                        , আবথ িক বস্থবতয াযংডে, এই বেখাডতয অগ্রগবতয জন্য ববফষ্যডত প্রম 

ধযডণয দডে গ্রণ কযা প্রমডত াডয প্র ফ বফলডে আডরাকাত কডযন।  

 

বফগত ৫ ফছয মাফৎ, ২০১৩-১৪ প্রথডক ২০১৬-১৭ অথ িফছয ম িন্ত চাভড়া, চাভড়াজাত ণ্য ও াদুকা বেখাত োে ১১% গড় ফাবল িক েবৃবি 

(এএবজআয) অজিন কডযডছ। বকন্তু, ২০১৭-১৮ অথ িফছডয এই বেখাডতয ফাবল িক যপ্তাবন আডেয েবৃবি োে ১০.৭% হ্রা াে। ধাযণা কযা ডে প্রম, 

ফাংরাডদডয চাভড়া, চাভড়াজাত ণ্য ও াদুকা       যপ্তাবন ফাজায ইউডযা, কানাডা,  উদান ি হ্যাভস্পাোয এফং       অঞ্চডর বফস্তৃত ডরও 

এই জটির অফস্থায অন্যতভ কাযন াবাডযয চাভড়া বোঞ্চডরয বযডফগত নন-কভপ্লাইন্ট অফস্থা, এয পডর অায ম্ভাফনা থাকা ডেও আন্তজিাবতক 

ফাজাডয ফাংরাডদ তায েবতডমাবগতা েভতা াযাডে।  

 

এ কর বফলেগুডরা বফডফচনা কডয, এরএপএভইএবফ-এয প্রেবডডন্ট, এরএপএভইএবফ-এয ে প্রথডক গৃীত “বফেন্ড কভপ্লাডেন্প ইবনবডেটিব” তুডর 

ধডযন। “বফেন্ড কভপ্লাডেন্প ইবনবডেটিব”-এয আওতাে ফছযব্যাী এই বেখাডত এরএপএভইএবফ-এয দস্যভুক্ত ৬৭ টি কাযখানায োে ৩৩,১৪৪ 

জন শ্রবভডকয মো বনণ িােক কপ যীো কযা ে,  ১৪ টি কাযখানায োে ১০,১১৩ জন শ্রবভডকয দৃবি বক্তয েভতা যীো কযা ে, এফং স্বাস্থয 

ডচতনতা বৃবিয রডেয ৬ টি কাযখানায োে ৯,৪১৪ জন নাযী শ্রবভকডক েবেণ েদান ও স্যাডনটাবয ন্যাবকন বফতযণ কযা ে। এছাড়াও, 

এরএপএভইএবফ কর্তিে ভধ্যোচয প্রথডক বনম িাতডনয স্বীকায ডে আগত ২২ জন নাযী গৃকভীয েডতযকডক ১ রাখ টাকা কডয প্রভাট ২২ রাখ টাকা 

অনুদান েদান কডযন। 

 

এরএপএভইএবফ-এয প্রেবডডন্ট ফত িভান বফবিক প্রভাট চাভড়া, চাভড়াজাত ণ্য ও াদুকা বডেয ফাজাডযয আকায ২৪৪ বফবরেন ভাবক িন ডরায ফডর 

উডেখ কডযন এফং এই বে খাডত ফাংরাডদডয অায ম্ভাফনায কথা তুডর ধডযন।  বতবন পযান ইন্ডাবি প্রফঞ্চভ িাবকং স্টাবড ২০১৭ এয বযডাট ি 

উডেখ কডয ফডরন প্রম, “প্রভইড ইন ফাংরাডদ” এীে অন্যান্য প্রদডয তুরনাে ডণ্যয মূল্য ংডমাজডনয প্রেডে এবগডে যডেডছ। চােনা এই বেখাডতয 

ইউডযাবোন ফাজাডয একটি বফার অং দখর কডয আডছ, মা ম্প্রবত নানা কাযডণ ক্রভ হ্রা াডে। এছাড়াও, জাান “চােনা প্লা ওোন 

িাটিবজ”-এয আওতাে জাাবনজ ফাজাডয চােনা প্রথডক অবতবযক্ত ণ্য প্রাব িং-এয বযফডত ি ণ্য প্রাব িং-এ বফবচেযতা আনেডনয বযকেনা কডযডছ। 

এই শুন্যস্থান পূযডণ এফং বফবিক ফাজাডয যপ্তাবন মৃি কযডণ ফাংরাডদডয চাভড়া, চাভড়াজাত ণ্য ও াদুকা বডেয উৎাদক ও যপ্তাবনকাযকডদয 

বফার ম্ভাফনা যডেডছ। বতবন উডেখ কডযন প্রম, শ্রবভডকয ভজুযী এফং জ োপ্যতা এখাডন একটি ফড় সুবফধা ডরও, অন্যান্য অডনকগুডরা বফলডে 

ক্রভান্বডে নজয বদডত ডফ। পডর, বতবন শ্রবভকডদয েবেণ, প্রটকবনকযার প্রনা-াউ ও ভাডক িট এডে ইতযাবদ বফলেগুডরা উন্নত কযায ব্যাাডয 

গুরুত্বাডযা কডযন। এই খাডতয অায ম্ভাফনা বফডফচনা কডয, বফবিক াপ্লাই প্রচইডন ফাংরাডদডয অংগ্রণ বৃবি কযডত উৎাদনীরতা বৃবি, 

প্রকাোবরটি ও দেতা বৃবি কডয  এরএপএভইএবফ-এয প্রেবডডন্ট করডক একাডথ কাজ কযায আহ্বান জানান। বতবন আযও ফডরন, প্রকৌরগত বাডফ 

প্রোডাক্ট প্রডডবরডভন্ট পযাববরটি ও  ভবিগত বাডফ ব্র্যান্ড ভাডক িটিং ফাংরাডদডয েবতডমাবগতা েভতা বৃবিয েো চারাডত ডফ।   
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জনাফ প্রভাাম্মাদ ােফুর ইরাভ যপ্তাবনফান্ধফ নীবতভারা েণেন ও “চাভড়া, চাভড়াজাত ণ্য ও াদুকা” বেখাতডক ২০১৭ াডরয জন্য “প্রোডাক্ট 

অপ বদ ইোয” ফা “ফল ি ণ্য” প্রঘালণা কযাে ভাননীে েধানভন্ত্রীডক আন্তবযক ধন্যফাদ জানান। এছাড়াও, এরএপএভইএবফ-এয প্রেবডডন্ট আগাভী ২২-

২৪ নডবম্বয ২০১৮ইং তাবযডখ, ফসুন্ধযা আন্তজিাবতক কনডবন প্রন্টায, ঢাকাে “ফাংরাডদ প্ররদায ফুটওয়্যায এন্ড প্ররদাযগুড ইন্টাযন্যানার প্রাব িং 

প্রা (বি)”-এয ববতীে ফ ি “বি-২০১৮” েদ িনীয ব্যাাডয করডক অফবত কডযন। আগাভী ২২ নডবম্বয ২০১৮ইং তাবযডখ ফঙ্গফন্ধু আন্তজিাবতক 

কনপাডযন্প প্রন্টাডয উক্ত েদ িনীয উডবাধনী প্রঘালণা কযডফন গণেজাতন্ত্রী ফাংরাডদডয ভাননীে েধানভন্ত্রী প্রখ াবনা এফং ৩ বদন ব্যাী েদ িনীটি 

অনুবষ্ঠত ডফ ঢাকাস্থ ফসুন্ধযা আন্তজিাবতক কনডবন প্রন্টাডয। বতবন উডেখ কডযন প্রম, এয ভাধ্যডভ এই বেখাডতয অগ্রমাো আযও তযাবন্বত ডফ। 

এই বেখাডতয ঠিক বফকাডয জন্য এরএপএভইএবফ-এয প্রেবডডন্ট অফকাঠাডভাগত ও মুদ্র ফন্দডযয বরডটাইভ হ্রা প্রফ বকছু চযাডরঞ্জ 

ভাধাডনয উয গুরুত্বাডযা কডযন, প্রমভন ফাংরাডদডয “এজ অপ ডুইং বফজডন” উন্নেডনয ব্যাাডয গুরুত্বাডযা কডযন মাডত কডয ফাংরাডদ ২০১৯ 

াডরয “এজ অপ ডুইং বফজডন”-এয ইনডডডে কডেকধা উন্নীত ডত াডয। এছাড়া, এই বেখাত বফদ্যভান বযডফগত কভপ্লযাডেন্প ও কাস্টভডয 

নানা েযাবন নানাবফধ ভস্যায ন্ুখীন ডে। এফ ভস্যায েবতকায না ডর এই বেখাত প্রথডক যকাডযয ৫ বফবরেন ডরায যপ্তাবন আডেয 

রেযভাো হুভবকয ন্ুখীন ডফ ফডর ভডন কডযন। 

 

বযডডল, এরএপএভইএবফ-এয ২০১৭-১৮ অথ িফছডযয বনযীো েবতডফদন ফাবল িক াধাযণ বাে উবস্থত কডরয াভডন তুডর ধযা ে এফং 

ফ িম্মবতক্রডভ গৃীত ে। এছাড়াও, বতবন এরএপএভইএবফ-এয ১৯টি নতুন দস্য প্রকাম্পাবনডক স্বাগত জানান।  
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