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রিশ্বের তৈরর পপাশাকরশশ্বের িড় কারখানার পাাঁচ িধান রনিথাহী কর্থকৈথ া (রসইও) চার রিশ্বন পে আয 

কশ্বরন, ৈা িাংলাশ্বিশ্বশর একজন নারী পপাশাকশ্ররর্শ্বকর সারা জীিশ্বনর আশ্বযর সর্ান। 
আন্তজথ ারৈক সহাযৈা সংস্থা অক্সফার্ ৈাশ্বির এক িরৈশ্বিিশ্বন তিষশ্বর্ের এই রচত্র ৈুশ্বল ধশ্বরশ্বে। 

সংস্থাটি িশ্বলশ্বে, রিশ্বের সাৈ িধান তৈরর পপাশাক উৎপািনকারী পিশ্বশর র্শ্বধে িাংলাশ্বিশ্বশর 
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শ্ররর্কশ্বির র্জরুর সিশ্বচশ্বয কর্। পশাভন জীিনোপশ্বনর জনে পে অর্থ িরকার, ৈার পচশ্বয অশ্বনক 

কর্ অর্থ পান িাংলাশ্বিশ্বশর শ্ররর্শ্বকরা। 

‘ররওযার্থ  ওযাকথ , নট ওশ্বযলর্’ নাশ্বর্র এ িরৈশ্বিিন গৈকাল পরািিার রাশ্বৈ িকারশৈ হয। এ 

িরৈশ্বিিশ্বন রিপুল সম্পি সৃরি এিং এসি সম্পি পেসি র্ানশু্বষর শ্রশ্বর্-ঘাশ্বর্ অরজথ ৈ হয, ৈাাঁশ্বির 

িাররশ্বযের রচত্র ৈুশ্বল ধরা হশ্বযশ্বে। অক্সফার্ এ িরৈশ্বিিন তৈরর করশ্বৈ রিশ্বের ১০টি পিশ্বশর ১ লাখ 

২৩০ হাজার র্ানশু্বষর ওপর জররপ কশ্বরশ্বে। িরৈশ্বিিশ্বন িাংলাশ্বিশ অংশ্বশ পিশ্বশর পপাশাক 

কারখানার শ্ররর্কশ্বির জীিনর্াশ্বনর রিষযটি িাধানে পপশ্বযশ্বে। 

িরৈশ্বিিশ্বন রিশ্বের সাৈটি িধান পপাশাক তৈররকারক পিশ্বশর নযেনৈর্ ও িসিাশ্বসর জনে পশাভন 

র্জরুরর রচত্র ৈুশ্বল ধরা হশ্বযশ্বে। িাংলাশ্বিশ োড়াও আশ্বে ভারৈ, চীন, শ্রীলঙ্কা, র্ালশ্বযরশযা, 
কশ্ববারর্যা ও ইশ্বদাশ্বনরশযা। পিশগুশ্বলার র্শ্বধে িাংলাশ্বিশ্বশর শ্ররর্শ্বকরা সিশ্বচশ্বয কর্ র্জরুর পান। 

িাংলাশ্বিশ্বশ িসিাশ্বসর জনে পশাভন র্জরুর িশ্বযাজন ২৫২ র্ারকথ ন র্লাশ্বরর সর্ান অর্থ। এর 

রিপরীশ্বৈ িাংলাশ্বিশ্বশর একজন শ্ররর্ক পান ৫০ র্লার। ভারৈ ও শ্রীলঙ্কার শ্ররর্কশ্বির নযেনৈর্ 

র্জরুর ৫০ র্লার। ৈশ্বি ভারশ্বৈ পশাভন জীিনোপশ্বনর জনে ২০০ র্লার এিং শ্রীলঙ্কায ২৫০ 

র্লাশ্বরর পিরশ অর্থ িরকার হয। 

িরৈশ্বিিশ্বন নারী শ্ররর্কশ্বির িরুিস্থার রচত্র ৈুশ্বল ধরা হশ্বযশ্বে। কাশ্বজর চাশ্বপ পশৌচাগাশ্বর পেশ্বৈ না 
পারায অশ্বনক অেিযসী নারী শ্ররর্ক র্যত্রনারলর সংক্রর্শ্বণ পভাশ্বগন। 

অর্থনীরৈরিি পহাশ্বসন রজল্লরু রহর্ান ির্র্ আশ্বলাপক িশ্বলন, শুধু পপাশাকরশে নয, িাংলাশ্বিশ্বশ সি 

পেশ্বত্র আযবিষর্ে িাড়শ্বে। এটা উশ্বেশ্বগর রিষয। পিসরকারর সংগঠন পাওযার অোন্ড পাটিথ রসশ্বপশন 

ররসাচথ  পসন্টাশ্বরর (রপরপআররস) রনিথাহী পচযারর্োন পহাশ্বসন রজল্লুর িশ্বলন, িাংলাশ্বিশ্বশ 

পপাশাকরশশ্বের িসাশ্বর ‘সস্তা শ্ররর্ক’ ধারণাটা িড় রনযার্ক রহশ্বসশ্বি কাজ কশ্বরশ্বে। এই ধারণা পর্শ্বক 

পির হশ্বয আসশ্বৈ হশ্বি। ভরিষেশ্বৈ িাংলাশ্বিশ্বশর পপাশাকরশশ্বের অগ্রগরৈর র্যশ্বল র্াকশ্বি িে শ্ররর্শ্বকর 

রিষযটি। পসখাশ্বন র্জরুর িাড়াশ্বনার ও তিষর্ে কর্াশ্বনার রিষযটি জরুরর। 
তৈরর পপাশাক কারখানার র্ারলকশ্বির সংগঠন রিরজএর্ইএর সভাপরৈ রসরিকুর রহর্ান অক্সফাশ্বর্র 

এই িরৈশ্বিিশ্বনর ৈর্ে িৈোখোন কশ্বরন। রৈরন িশ্বলন, অনে পপাশাক উৎপািনকারী পিশ্বশর পচশ্বয 

িাংলাশ্বিশ্বশর অিস্থা অশ্বনক ভাশ্বলা। অক্সফার্ ৈাাঁশ্বির সশ্বে পকাশ্বনা কর্া িশ্বলরন িশ্বল অরভশ্বোগ 

কশ্বরন রৈরন। 



রিরজএর্ইএ সভাপরৈর িক্তশ্বিের পররশ্বিরেশ্বৈ অক্সফার্ িাংলাশ্বিশ্বশর কর্থসযরচ পররচালক এর্ রি 

আখৈার িশ্বলন, গশ্বিষণার জনে র্ারলক, শ্ররর্ক সংগঠন ও সংরিি সিার সশ্বে একারধকিার তিঠক 

হশ্বযশ্বে। ৈাাঁশ্বির কর্া পশানা হশ্বযশ্বে। 

অক্সফাশ্বর্র িরৈশ্বিিশ্বন শ্ররর্কশ্বির আযবিষশ্বর্ের রচত্রশ্বক ের্ার্থ িশ্বল র্শ্বন কশ্বরন িাংলাশ্বিশ গাশ্বর্থন্ট 

শ্ররর্ক সংহরৈর সভািধান ৈাসরলর্া আখ্ৈার। রৈরন গৈকাল ির্র্ আশ্বলাপক িশ্বলন, পিাঁশ্বচ র্াকার 

জনে নারী শ্ররর্ক ওভারটাইর্ করশ্বৈ িাধে হন। রকন্তু ওভারটাইর্ কশ্বরও ভাশ্বলাভাশ্বি পিাঁশ্বচ র্াকার 

র্শ্বৈা অর্থ ৈাাঁরা এখশ্বনা পান না। 
পকোটি মি আরও পবকেকে 

িরৈশ্বিিশ্বন অক্সফার্ রিেজশু্বড় আযবিষশ্বর্ের রচত্রও ৈুশ্বল ধশ্বরশ্বে। পের্ন গৈ িের ইরৈহাশ্বস 

সিশ্বচশ্বয পিরশ পকাটিপরৈ পিশ্বড়শ্বে। রিশ্বে িরৈ িইু রিশ্বন একজন কশ্বর র্ানষু পকাটিপরৈ হশ্বযশ্বেন। 

ৈাাঁশ্বির র্শ্বধে িরৈ ১০ জশ্বনর ৯ জনই পুরুষ। োরা পকাটিপরৈ আশ্বেন, ৈাাঁশ্বিরও সম্পি পিশ্বড়শ্বে 

িোপক হাশ্বর। গৈ িের রিশ্বে পে পররর্াণ সম্পি উৎপারিৈ হশ্বযশ্বে, ৈার র্ারলক রিশ্বের র্াত্র ১ 

শৈাংশ ধনী র্ানষু। িররয ৫০ শৈাংশ র্ানষু এ সম্পশ্বির পকাশ্বনা রকেুই পাযরন। 

অক্সফার্ িশ্বলশ্বে, রিশ্বের ১০০টির পিরশ পিশ্বশ নাগররক অরধকার িোপকভাশ্বি হুর্রকর র্শু্বখ 

পশ্বড়শ্বে। এসি পিশ্বশ রিন রিন র্ানশু্বষর কর্া িলার অরধকার কশ্বর্ োশ্বে। 

এই রিপুল তিষর্ে পরাশ্বধ একগুে পরার্শথ রিশ্বযশ্বে অক্সফার্। ৈারা সুরনরিথি ও সর্য রনধথারণ কশ্বর 

কর্থসযরচ তৈররর জনে রিরভন্ন পিশ্বশর সরকাশ্বরর িরৈ আহ্বান জারনশ্বযশ্বে। সরকারগুশ্বলা পেন 

শ্ররর্কশ্বির জীিনর্াশ্বনর উপশ্বোগী র্জরুর রনরিৈ কশ্বর। ৈারা র্জরুরর পেশ্বত্র রলেবিষর্ে িযর 

করাসহ ধনাঢ্ে িেরক্তশ্বির ওপর করাশ্বরাশ্বপর পরার্শথ রিশ্বযশ্বে অক্সফার্। আযবিষর্ে িযর করশ্বৈ 

িররয শ্ররর্কশ্বির র্নুাফার ভাগ পিওযার পরার্শথ ৈাশ্বির। 
 


