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iকরাম কবীর নতুন বাতর্া ডটকম

ঢাকা: ৭৭ ভাগ মজুির বাড়ার পর েপাশােকর uপযুk মূলয্
িনধর্ারণ, েkতােদর কাছ েথেক তা আদায় কের কারখানার
মািলক o িমক সবাiেক িনেয় িটেক থাকাটােকi pাধাn িদেচ্ছ
বাংলােদেশর ৈতির েপাশাক খাত। বিধর্ত েবতেনর ‘ঠয্ালা’
সামেল aয্াকডর্ o aয্ালায়ােnর আেরািপত চাoয়াgেলােত
কমpাi করাটাi eখন সবেচেয় বড় চয্ােলঞ্জ। ‘৭৭% েবতন
বাড়ার পর আমরা খুব eকটা ভােলা েনi। েবিশর ভাগ
কারখানাi চলেছ kিত সামেল। kিতর মাtা সiেত না েপের
iিতমেধয্ aেনক কারখানা বn হেয় েগেছ। কারণ বায়াররা
েপাশােকর দাম eক পয়সাo বাড়ায়িন eবং েpাডািkিভিট রেয়
েগেছ আেগর জায়গায়,’ জানােলন পলমল grপ aব
iন্DািsTেজর pয্ািনং o kaিডর্েনশন েজনােরল ময্ােনজার িবpব kমার মহাজন। িতিন বেলন, “শুধু েয িমেকর মজুির েবেড়েছ, তা
নয়। েkতােদর চািহদা েমাতােবক aয্াকডর্ o aয্ালায়ােnর সেঙ্গ কমpাi করার জn কারখানাgেলার aবকাঠােমাগত unয়ন করেত
মািলকেদর গলদগমর্ aবsা। সবেচেয় আশংকার িবষয় হেলা, েপাশােকর মূলয্ িনধর্ারেণর সময় বায়াররা যথারীিত মাtািতিরk
pেফসনাল। গণমাধয্েম জানেত েপেরিছ েয, কেয়ক’শ কারখানা iিতমেধয্i বn হেয় েগেছ। কারণ eকটাi, বাড়িত মজুির।” েবতন
বাড়ার িবষয়িট eকটা চািপেয় েদয়া বয্াপার বেল মেন কেরন ৈতির েপাশাক খােতর uেদয্াkারা। বিধর্ত খরেচর িবষয়টা েkতােদরo
আমেল িনেত হেব, বেল মেন কেরন িবpব kমার মহাজন। িতিন বেলন, “েkতােদর eিগেয় আসেত হেব ভােলা দাম িনেয়। নাহেল
আমােদর aিst িবপn হেব।” েজeনআর aয্ােসািসেয়টস িলিমেটেডর েচয়ারময্ান o িসio েরজাuল হক নতুন বাতর্ােক বেলন,
“েkতারা যিদ েপাশােকর মূলয্ শুধু ১০ েপn বাড়ায় তাহেলi বাংলােদেশর গােমর্ন্টস খাতেক েঢেল সাজােনা সmব। িনরাপtাজিনত সব
ধরেনর সমsা দূর করা সmব। েkতারা তােদর েদেশ আমােদর েপাশাক kয়মূলয্ েথেকo চার-পাঁচ gণ েবিশ দােম িবিk কের, িকnt
আমােদর িবkয় মূলয্ বাড়ােত চায় না।” িতিন বেলন, “বড়-বড় d’িট dঘর্টনার পর কারখানা কমpায়াn o েপাশােকর মূলয্ বাড়াবার
p oেঠ। বাংলােদেশর aেনক ভােলা কমpায়ান্ট কারখানা েkতােদর কােছ ২০ ভাগ মূলয্ বৃিdর কথা েতােল eবং মূলয্ বাড়ােত
েkতােদর anেরাধ কের। eেত েkতারা খুব aবাক হয় o utের বেল, ‘আমরা েভেবিছলাম েতামরা ৫ ভাগ বাড়ােত বলেব। েকu
েকu আবার আেরা দাম কমােত বেলেছ।” e পযর্n েকােনা েkতাi eক েসন্টo মূলয্ বাড়ােত রািজ হয়িন বেলo জানান িতিন। eকিট
কথা aবশয্ েথেকi যায়। তা হেচ্ছ, eকটা সময় আসেব, হয়েতা খুব িশগিগর আসেব, যখন বাংলােদশ আর কম দােম মাল িদেত
পারেব না, জানােলন িবpব kমার মহাজন। িতিন বেলন, “েয সব কারখানা েশষতক িটেক থাকেব তারা লাভজনক eকটা pাiস ধের
েগা ধের বেস থাকেব; তখন েkতােদর তােদর কােছ আসেতi হেব। বাংলােদশ eখেনা কম দােম েপাশাক সাpাi েদয় েkতােদরেক।
an েদেশ িগেয় eখেনা sিবধা করেত পারেব না। aতeব, েkতােদর চেল যাoয়ার সmাবনা কম। িকnt বয্াপার হেচ্ছ, বিধর্ত খরচ
আর aবকাঠােমাগত unয়েনর ধাkা সামেল ক’টা কারখানা িটেক থােক, েসটাi েদখার িবষয়। aেনেকi েয পাtাির gিটেয় েফলেব,
েসটা sিনি ত। ফলsrপ, বাজাের িমেকর আিধকয্ েদখা েদেব। eকটা ভারসাময্হীনতা eড়ােনা aসmব আগামী িদনgেলােত।” তেব
িক বাংলােদশ েথেক েkতারা মুখ িফিরেয় িনেত পােরন? e pে র জবােব িবpব kমার মহাজন নতুন বাতর্ােক বেলন, “ei খাত eত
তাড়াতািড় an েকাথাo যােব না। িময়ানমার egেচ্ছ বেট, তেব আমােদর ৩০ বছেরর aিভjতায় ভাগ বসােত oেদরেক কম কের
হেলo ১০টা বছর েতা পািড় িদেত হেব। বয্াপারটা eরকম, আপনার aথর্ আেছ, কারখানা খুেল বসেলন, েমিশন িকনেলন, িকnt পযর্াp
aপােরটর আেছ িক? েনi। েমিশেন েমকািনক আেছ? েনi। ei িশl চালােত aেনকgেলা সােপািটর্ং িজিনস লােগ েযটা সমেয়র সেঙ্গ
সেঙ্গ িশেlর আেশপােশ গেড় uেঠ।” িবpব kমার মহাজন জানােলন, েkতারা চীেন খুব uৎসাহ িনেয় িগেয়িছল। পােরিন যুতসi
বয্বসা করেত। aেনক েkতার েsার আেছ চীেন। eখন তারাi তােদর েসসব েsােরর জn uেlা বাংলােদশ েথেক েপাশাক িনেচ্ছ।
িতিন বেলন, “sতরাং, eত তাড়াতািড় েkতারা ei েদশ েথেক েসািসর্ং কমােত িকংবা থামােত পারেব না।” eিদেক েযসব কারখানা
কmলায়ান্ট তােদর জn ভিবষয্ত ujjল। তােদর জn েkতােদর sেযাগ sিবধাo বাড়েছ। আর যারা েছাট কারখানা তারা িনেজেদর
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unয়েনর জn কাজ করেছ। েরজাuল হক বেলন, “সব সময় িকছু dবর্ল কারখানা থাকেব যারা ধুঁকেত-ধুঁকেত egেব। েবতন বাড়ার
কারেণ বn হেয় েগেছ eমনিট আমার েচােখ পেড়িন।” িবিজeমie’o তাi বলেছ। িবিজeমie’র গেবষনা দফতর বলেছ েবতন
বাড়ার কারেণ েকােনা কারখানা বn হয়িন, বn হেয়েছ কমpাi না করার কারেণ। তেব বাংলােদেশর গণমাধয্েমর নানা pিতেবদেন বলা
হেয়েছ, নতুন বিধর্ত মজুিরর ভার সiেত না েপের aেনক কারখানা আেগ েথেকi িমক ছাঁটাi কেরিছল। eরiমেধয্ েযাগ হেয়েছ
কমpােয়n isয্। e isয্েত eেকর পর eক বn হেয় যােচ্ছ কারখানা। ফেল e পযর্n ৫০ হাজার িমক েবকার হেয় েগেছ বেল খবের
েবিরেয়েছ। আেরা পাঁচ লাখ েবকার হেত পাের বেল আশঙ্কা করেছন সংি রা। েবকার হoয়া e িমকেদর kিতপূরণ িকভােব হেব তা
িনেয় েদখা িদেয়েছ জিটলতা। ম আiন anযায়ী কারখানার মািলকেদর e kিতপূরণ েদয়ার কথা থাকেলo aেনক েছাট uেদয্াkা তা
পারেবন না বেল িবিজeমie মেন করেছ। বাংলােদশ রফতািনকারক সিমিতর সভাপিত o িবিজeমieর সােবক সভাপিত আবdস
সালাম মুেশর্দী নতুন বাতর্া ডটকমেক বেলন, “যারা কমর্চুয্ত হেচ্ছন তােদর drত কমর্সংsােনর জn িবিজeমie o সরকারেক
eকেযােগ কাজ করেত হেব। eেkেt বn কারখানাgেলার সংsার o sানাnের আিথর্ক সহায়তা, বয্াংক ঋেণর sিবধা, নতুন কারখানা
করেত চাiেল agািধকার িভিtেত গয্াস-িবdয্েতর সংেযাগ িদেত হেব।” িতিন বেলন, “কারখানা হয়েতা খুব েবিশ বn হেব না। িকnt
বড় সমsা হেচ্ছ েkতারা e isয্েত রফতািন আেদশ বn কের িদেচ্ছ। eেত মািলকরা আিথর্ক চােপর মেধয্ পড়েছন।” কমর্চুয্ত
িমকেদর েবতন-ভাতা েদয়া pসেঙ্গ িতিন বেলন, “ ম আiন anযায়ী তােদর েবতন বড় uেদয্াkারা হয়েতা িদেত পারেছন। িকnt
েছাট uেদয্াkােদর রফতািন বn হেয় েগেল তারা িকভােব তা েদেবন?” e েkেt aয্াকডর্ o aয্ালােয়nেক eিগেয় আসার আhান
জানান িতিন। নতুন বাতর্া/iেক/জবা

Copyright © 2017
All rights reserved

2 of 2

সmাদক : সরদার ফিরদ আহমদ
৪৬ কাজী নজrল iসলাম eিভিনu, কারoয়ান
বাজার
ঢাকা ১২১৫, বাংলােদশ
েফান : +৮৮০১৭৭৭৬৮১৫৭৫
i-েমiল : info@natunbarta.com

Developed by :

3/9/2017 3:25 PM

