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                                            অ�ায় ১ 

১. ভিমকা  

চামড়া ও চামড়াজাত প� িশ� বাংলােদেশর অথ রনীিতেত আরএমিজর (ৈতির েপাশাক) পর েদেশর 
ি�তীয় বৃহম ৈবেদিশক মুা উপাজরনকারী গুরুণ র খাত। এ খােত �তয্�ােব �ায় ৬ লাখ এবং পেরা্�ােব 
আরও ৩ লাখ মানু আনুিিক কম রকােে জিড়ত। বাংলােদেশর েমাট র�ািনর মে� এই খােতর অবদান ৪%, 
যা েদেশর েমাট িজিডিপর ১.০৬%। ২০১৭ সােলর জানয়াির মােস সরকার চামড়া ও চামড়াজাত প�েক ‘�ডা� 
অব িদ ইয়ার (বু রপ�)’ িৃেসেব েঘাুণা কের এবং ২০২১ সাল নাগাদ এ খাত েথেক েমাট র�ািন আয় বিি কের 
৫ িবিলয়ন মািকরন ডলার এবং েমাট িজিডিপর ১০% করার জ� ল্যমাাা িনধ রারণ কেরেছ। 
 

িব��াপী চামড়া ও পাদকা খাত খব �ত স�সািরত ৃে�। িবে�র সকল ধরেনর ৈতির পাদকার 
উৎপাদন ২০১০ সােলর ১৭.৯ িবিলয়ন েথেক বিি েপেয় ২০১৬ সােল ২১ িবিলয়েন েপৗেঁছেছ।  ২০২১ সােলর মে� 
ল্যমাাা ুরণ করার জ� একি ‘চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন নীিতমালা ২০১৮’ �ণয়ন করা আব�ক। এ 
নীিতমালাি �ণয়ন করা ৃেল এ িশে�র স্মতা অজরন ও র�ািন স�সারেণর মা�েম �বিি অজরেনর সেযাগ 
সিি ৃেব। আ�িলক ও ৈবি�ক অথ রনীিতর সােথ বাংলােদেশর �মা�েয় আরও বৃহর পিরসের একীভত ৃওয়া 
�েয়াজন। একীভত ৃওয়ার এ �ি�য়ািেক সৃায়তা করার জ� চামড়া ও চামড়াজাত প� খােতর কাঠােমােক 
বাংলােদশ সরকােরর রপক� ২০২১ এর সােথ সাম��ুণ র ৃেত ৃেব। ইেতামে� �ানীয় ও িবেদিশ �তয্ 
িবিনেয়াগকারীেদর আকি করার জ� েবশ িকছ র�ািন-�ি�য়াজাতকরণ, িশ� ও অথ র্ নিতক অ�ল �াপন করা 
ৃেয়েছ। 
 

চামড়াজাত প�গেলােক েমাট িতন �ােগ �াগ করা ৃেয়েছঃ ১) �ি�য়াজাতকত চামড়া ২) ফটওয়যার বা 
পাদকা, এবং ৩) চামড়াজাত প�, েযমন ৃাত�াগ, েব� ও ওয়ােলট ইতযািদ। পাদকা র�ািনেত ২০১৬ সােল 
িবে�র মে� বাংলােদেশর অব�ান িছল অিম এবং িব�বাজাের এর অবদানমাা ১%। বাংলােদশ পাদকা ও 
চামড়াজাত পে�র আরও বড় র�ািনকারক ৃেব বেল �তযাশা করা ৃে�। ২০১৪-২০১৫ অথ রবছের এ খােতর েমাট 
র�ািন মূ িছল ১.২৯ িবিলয়ন মািকরন ডলার (েমাট র�ািনর ৪%) যা ২০১৬-২০১৭ অথ রবছের কেম ১.২ িবিলয়ন 
মািকরন ডলাের (েমাট র�ািনর ৩.৫৪%) দাড়ায়। ২০১৪ ও ২০১৭ সােলর মে� এ খােতর সািব রক র�ািন ৮% 
কেম যায়। 
 

বাংলােদেশর ২২০ি �ানাির েথেক উৎপািদত �ি�য়াজাত চামড়ার মে� ৭৬% এর েবিশ র�ািন করা 
ৃয়। বছের �ায় ২৫০ িমিলয়ন বগ রফট কাচা চামড়া (ৃাইড ও ি�ন) �ি�য়াজাত করা ৃয়, এর মে� গুর চামড়া 
ৃেলা ৬৩.৯৮%, ছাগেলর চামড়া ৩২.৭৪%, মিৃেুর চামড়া ২.২৩% এবং ে�ড়ার চামড়া ১.০৫%। পাদকার 
ে্ো ৯৩ি বড় পাদকা ��তকারী �িত�ান িনবি�ত রেয়েছ এবং েসগেলা �ায় ৩৭৮ িমিলয়েনর েবিশ েজাড়া 
জেতা ৈতির কের। �ি�য়াজাত চামড়া এখন �ধানতঃ সা�ােরর �ানািরগেলােত ৈতির করা ৃয়। ৃাজারীবাগ 
েথেক সা�াের �ানাির �ানা�িরত ৃওয়া সে�ও, এখন পয র� �ানা�িরত ১৫৫ি �ানািরর মে� মাা ২৫ি �ানাির 
তােদর উৎপাদন শু করেত স্ম ৃেয়েছ। 
 

এেদেশর ৈতির েপাশাক (আরএমিজ) উৎপাদন ও র�ািন কায র�ম শি�শালী FDI (Foreign 
Direct Investment) এবং �ানীয় েবসরকাির খােতর িবিনেয়াগ েথেক লা�বান ৃেয়েছ। েসখােন চামড়া 
িশ� এখনও গণগত মান ও র�ািনর ে্ো �িতেযািগতার সম�া এবং স্মতার অ�ােব �িতিনয়ত বাধার 
স�ুখীন ৃে�।  
 

�ানুযাকচািরং খােতর উ�য়েনর জ� FDI এর ভিমকা অন�ীকায র। চামড়া খােতর �বিির জ� 
গুরুণ র �া� ও িরেটইলারেদর গুর অপিরসীম। �ি�য়াজাত চামড়ার �মবধ রমান চািৃদা ুরেণর জ� 
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বাংলােদেশর �ািনং িশ�েক তার স্মতা বিি করেত ৃেব। উৎপাদন অব�ই চলমান ুযাশন ও উ� মান 
অনযায়ী ৃেত ৃেব। এ িশে�র পিরেবশ সর্ায় সকলেক সি�য়�ােব কাজ করেত ৃেব এবং যেগাপেযাগী 
�বসািয়ক মেডল �ৃণ করেত ৃেব। 
 

বাংলােদেশর চামড়া িশে�র েবশ িকছ সিবধা রেয়েছ েযমনঃ চামড়ার (ৃাইড ও ি�ন) সৃজল�যতা, 
ৈবি�ক�ােব �ীকত চামড়ার উৎকিমােনর সূ বণন (fine grain pattern), একই ধরেনর আেশর গঠন 
(uniform fibre structure) এবং এর মসণতা। অিধকাংশ গবািদ পশই গৃপািলত, যা িবে�র েমাট গবািদ 
পশর ১.৮% এবং ছাগেলর সং�ার ৩.৭%। এখােন �� পাির�িমেক �িমক পাওয়ার সেযাগ রেয়েছ। এছাড়াও, 
পাদকা ও চামড়াজাত প� উ� উপখাতগেলােত মূ-সংেযাজনকারী উপাদান বিি করার একি অনুল মা�ম। 
এ িশে�র সািব রক পিরেবশ �বসাবা�ব ৃেল এ খােত �াপক FDI পাওয়ার স�াবনা রেয়েছ। তেব 
�ি�য়াজাতকরণ ও কাচামাল ৈতিরর পয রােয় এ িশ�ি সম�ার স�ুখীন ৃে�। গবািদপশ জবাই করার পয রােয় 
িন�মােনর চামড়া (ৃাইড ও ি�ন) েথেকই এ সম�াগেলার সাপাত ৃয়। গবািদপশর চামড়ার মান কেম যাওয়ার 
কারণগেলা ৃেলা পশ িচি�ত করার জ� চামড়ায় েছকা েদয়ার �বণতা, বািড়র পােশ িকংবা রা�ায় জবাই করা 
এবং অনপয� উপােয় সংর্ণ ও পিরবৃন। 
 

বাংলােদেশর �ানািরগেলা বতরমােন আ�জরািতক পিরেবেশর সােথ সাম�� েরেখ মান বজায় রাখেত 
স্ম ৃে� না। �ানীয়�ােব �ি�য়াজাত চামড়া ৈতিরর সােথ জিড়ত ��তকারীগেণর উৎপাদনশীলতা তােদর 
আ�জরািতক �িত��ীেদর তলনায় অেনক কম। �ানীয় কারখানাগেলার েছাট পিরসের কায র�ম পিরচালনা এবং 
ুযাশন ও িবপণেনর ে্ো সজনশীলতার ঘাটিত তােদর �িতেযািগতােক আরও দরৃ কের েতােল। েযেৃত 
আ�জরািতক পিরসের এ িশ�ি নতন �েবশ কেরেছ, তাই �ধান �ধান �া� ও িরেটইলারেদর প� স�েকর 
তােদর ধারণা কম এবং তারা সমেয়াপেযাগী ুযাশন অনযায়ী প� ৈতির করেত স্ম নয়। �িব�ৎ চািৃদা 
পয রেব্ণ করার ে্ো তােদর স্মতাও কম, যা েয েকােনা গুরুণ র �ি�/�িত�ােনর জ� অতযাব�ক। 
 

সা�াের অবি�ত অিধকাংশ �ানািরর আকার েছাট িকংবা মাঝাির। এ সকল �ানাির 'ওেয়ট-� (wet-
blue)' এবং 'ওেয়ট-েৃায়াইট (wet-white)' �ািনংেয়র কােজ জিড়ত এবং '�া� ও িুিনশড (crust and 
finished)' চামড়া উৎপাদেনর সােথ জিড়ত তলনামলক�ােব বড় অ�া� �ানািরগেলার প�াৎ-সংেযাগকারী 
(backward linkage players) িৃেসেব কাজ কের। অিধকাংশ �ানািরর সােথই ে�তােদর �তয  ্েকােনা 
স�কর েনই। শু গিকেয়ক �ানীয় �ানাির বড় বড় �া� ও িরেটইলােরর সােথ সরাসির কাজ কের। 
 

আ�জরািতক বাজাের বাংলােদেশর চামড়া িশে�র অব�ান সসংৃতকরেণর পাশাপািশ কম রসং�ােনর 
ে্া স�সািরত করেত এ িশ�েক সা�াই-েচইন (supply-chain)-এর িবি�� ধােপ িব�মান সম�াগেলা 
সমি�ত�ােব দর করেত ৃেব। সরকার এ খাতিেক একি সমি�ত উ�য়ন পিরক�নায় অ�ভ র� করার েচিা 
করেছ। এ কারেণ, চামড়া ও চামড়াজাত প� খাতেক বাংলােদেশর অথ রনীিত এবং জাতীয় িশ� উ�য়ন েকৗশেল 
(Industrial Development Strategy) একি অ�ািধকারমলক খাত িৃেসেব সং�ািয়ত করা ৃেয়েছ। 
 

�বিি অজরেন সুলতার জ� গুরুণ র িনয়ামকগেলা ৃেলা �বসা এবং পিরেবশবা�ব �ব�া ৈতির করা 
যার মা�েম মানস�� �ি�য়াজাত চামড়া, দ্ মানবস�দ এবং িবি�� ধরেনর সৃায়ক পিরেুবা �দান করা 
স�ব ৃয়। এেত বড় �িত�ােনর মা�েম �ানীয় ও ৈবেদিশক িবিনেয়াগ আকি করা স�ব ৃয়। পাদকা বা চামড়া 
�ি�য়াজাতকারী বড় বড় েকা�ািনগেলা অেনক েবিশ কায রকর�ােব তােদর িনজ� সা�াই-েচইন (supply-
chain) েক উ�ত করেত স্ম। যখন েকােনা েদশ ৈবি�ক �যাা েচইেনর (value chain) জ� বৃৎ 
�ানুযাকচািরং বা উৎপাদন িশ�েক আকু রণ করেত স্ম ৃয়, তখন বড় বড় িশ�-�িত�ান গেড় উেঠ। িক 
এ�ােবই �থম তাইওয়ান ও েকািরয়ােত এবং পের চীন ও ি�েয়তনােম পাদকা ৈতিরর িশ� স�সািরত ৃয়।  এ 
�িতি েদেশই বড় বড় কেপ রােরশনগেলা সব রাুিনক �ব�াপনা েকৗশল �বৃার করার মা�েম তােদর � � সা�াই 
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েচইেন গণগত মান ও উৎপাদনশীলতা বিিেত গুরুণ র ভিমকা পালন কেরেছ। সিত কারেণই আ�জরািতক 
বাজােরর ��াবশালী �া� ও িরেটইলাররা দ্ ও সা�য়ী উৎপাদনকারীেদর িদেক ঝেঁক পড়েব। 
 

নীিতমালা �ণয়ন েযমন গুরুণ র েতমিন এর বা�বায়নও গুরুণ র। এ নীিতমালায় গবািদ পশ 
�ব�াপনা েকৗশল,  গেবুণা এবং উ�য়ন ও পরী্াগার, উ�ত চামড়া পাকাকরণ বা �ািনং েকৗশল, �ীকিত, 
�িমকেদর দ্তার পয রায়, পিরেবশবা�ব কায র�ম, কায রকর লবণ িমি�ত বজরয পািন েশাধন �ি�য়া, কিন 
বেজরযর জ� একি েক�ীয় জমাকরণ �ান এবং কিন বজরয পনঃ�ি�য়াজাত করার �যাা, একি কায রকর পািন 
ও পয়ঃেশাধনাগার এবং যানজটম��ােব প� পিরবৃেনর িবুয়ি অ�ভ র� থাকেত ৃেব।  িআইইিড (�ানাির 
ই�াি� এে�ট ঢাকা) এর জ� িনজ� িবদযৎ উৎপাদন ও িরক�াির �ি�য়া �াপেনর জ� অবকাঠােমাও উ�ত 
করা �েয়াজন। এ িশে�র তখনই সুলতা অজরন করা স�ব ৃেব যখন এ ে্াগেলােত যগপৎ�ােব কায রকর 
�ব�া �ৃণ করা ৃেব। 
 

‘চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন নীিতমালা ২০১৮’ বা�বায়ন পিরক�নার ল্য ৃেলা চামড়া িশে�র 
েটকসই �বিি অজরেন িদকিনেদ রশনা েদয়া।  
 
১.২  নীিতমালার �াধা� 
 

�াথিমক�ােব এ নীিতমালাি পাচ  বছেরর জ� �ণয়ন করা ৃেলা। তেব পরবত�েত আরও পাচ বছেরর 
জ� এি ৃালনাগাদ ও নবায়ন করা যােব । নতন নীিতমালা  �ণীত না ৃওয়া পয র � ‘চামড়া ও চামড়াজাত প� 
উ�য়ন নীিতমালা ২০১৮’ এর কায রকািরতা অ�াৃত থাকেব। তেব এ নীিতমালায়  অ �ভ র� ‘সময়াবি 
কম রপিরক�না’ �েয়াজেন পিরবতরন এবং পিরমাজরন করা যােব। 
 

অ�ায় ২ 
 
২.   ি�শন, িমশন,  ল্য ও উে��াবলী  
 
২.১   িভশন 

চামড়া ও চামড়াজাত প� িশ�েক একি েটকসই, পিরেবশবা�ব ও �িতেযািগতামলক খােত রপা�র 
করা। 
২.২  িমশন  

সেব রা� পিরমাণ মূ সংেযাজন, আরও উ�ত �যি� �বৃার ও অনশীলেনর মা�েম ৈবি�ক স্মতা 
অজরন। 
২.৩ ল�য  

চামড়া ও চামড়াজাত প� খাতেক একি আুিনক, �িতেযািগতামলক, েটকসই ও গিতশীল খাত 
িৃেসেব গেড় েতালা, যা ৈবি�ক অথ রনীিতর সােথ স�ণ র�ােব একীভত কের ২০২১ সাল নাগাদ র�ািন বিি ও 
িজিডিপেত এ খােতর বতরমান অবদান 0.৩ n‡Z 1.0 fv‡M DbœxZKiY।  

 
২.৪  উে��াবলী 
 
২.৪.১  অিধকতর উৎপাদনশীলতাস�� এবং উ�তমােনর ও �িতেযািগতাুণ র প� উৎপাদনকারী েবসরকাির 

খােতর েনতের গিত িশ�ায়েনর জ� �বসাবা�ব েটকসই পিরেবশ ৈতির করা; যা আ�জরািতক 
পিরেবশ  এবং মান ুরেণ স্ম। 
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২.৪.২  কায রকর ও দ্ িশ�ায়েনর জ� উ�ত অবকাঠােমা ৈতির করা; �ব�াপনা ও িনরাপহার জ� নতন 
নতন উ�াবন, �বসািয়ক উে�াগ ও েসরা অনশীলন (best practice) �ৃণ করার িবুেয় উৎসাৃ 
�দান ও েসগেলা �িতপালন; 
 

২.৪.৩  র�ািনর জ� অিধক পিরমােণ মূ-সংেযাজনকারী প� ও েসবা উৎপাদন করেত ৈব�ািনক ও কািরগির 
স্মতা ৈতিরেত সরকাির-েবসরকাির েযৗথ অংশীদািরর সৃায়ক কাঠােমা ৈতির;  

 
২.৪.৪  শি�শালী প�াৎসংেযাগ ও অ�সংেযাগ সিির মা�েম আ�জরািতক বাজাের অব�ান বিি এবং 

বাজােরর �িত সংেবদনশীল ৃেয় প� উৎপাদেন সৃায়তা �দােন চামড়া িশে�র স�ণ র সা�াই-েচইেন 
কায রকর সম�য় সাধন; 

 
২.৪.৫  িশ� ও িশ�-স�িকরত পিরেুবাগেলােত �ানীয় ও �তয্ ৈবেদিশক িবিনেয়াগেক সৃায়তা �দান এবং  

উৎসািৃত করা;  
 
২.৪.৬   উৎপাদন বা সংি�ি েসবা খােত নারীেদর সংি�িতা বিি;  
 
২.৪.৭   এ খােতর সকল ে্ো দ্ �িমক ৈতির করেত বিহমলক �িশ্ণ েক� ও গেবুণা �িত�ানগেলােত 

চামড়া, পাদকা ও চামড়াজাত প� সং�া� কায র�ম �িত�ায় সৃায়তা �দান;  
 
২.৪.৮  একি �াপক জনেগা�ীর জ� কম রসং�ান সিি এবং েবসরকাির খােত নারীেদর েনতরদানকারী ভিমকা 

বিি। 
   

অ�ায় ৩ 

 

৩.১   েটকসই পিরেবশবা�ব িবষয় পিরপালন  
 
   পিরেবশ সর্ার লে্য �ণীত িব�মান আইন/িবিধমালা/নীিতমালা পিরপালন আথ র-সামািজক উ�য়ন ও 

েটকসই উ�য়ন েকৗশেলর একি অপিরৃায র িবুয়।   
 
৩.১.১  পিরেবশ সর্া সং�া� িব�মান আইন সংেশাধন এবং �েয়াজনীয় িবুয় সংেযাজন করা। পিরেবশ 

সর্ার সােথ স�িকরত জুির সম�ার সমাধান এবং িবিধ-িবধান বলবৎ করার িনেদ রশাবলী জাির 
করা। 

 
৩.১.২  সংি�ি আথ র-সামািজক েকৗশল ও নীিতমালায় পিরেবশ সর্ার িবুয়গেলা অ�ভ র� করা।  পিরপালন   

িবুয়ক কায র�েম সংি�ি খােতর দ্তা পয রেব্ণ ও মূায়েনর জ� �ততার সােথ মানদে িনধ রারণ 
করা। 
 

৩.১.৩  পিরেবশ সর্া িবুয়ক আইন �েয়াগ করার জ� সরকােরর সংি�ি সং�ােক শি�শালী ও সসংৃত 
করা। 

 
৩.১.৪  পিরেবশ সর্ার জ� সব রাুিনক �যি� ৈতির, সপািরশ ও �েয়াগ করেত ৈব�ািনক ও �যি�গত  
         গেবুণা, উ�য়ন ও বা�ব �েয়ােগর উপর েজার েদওয়া। 
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৩.১.৫   দুণ �িতেরাধ ও িনয়�ণ করেত কায রকর ও েটকসই উপােয় স�দ আৃরণ ও �বৃার, �ালানী সা�য় 
এবং পনঃ�ি�য়াজাতকত �ালানী উৎপাদন ও �বৃার করেত উ�ািবত ও ৃ�া�িরত নতন এবং 
উ�ত�যি� �ৃণ করা। 

 
৩.১.৬  িব�িব�ালয় পয রােয়র কম রসিচগেলােত পিরেবশ িবুয়ক িশ্া স�সািরত করার মা�েম পিরেবশ ও  

জলবাযু় পিরবতরন িবুয়ক িশ্ার �সার। িশ�কারখানার জ� সবেচেয় জুির পিরেবশসৃ অ�া� 
িবুয় িশ্া/�িশ্ণ িবুয়ক কম রসিচগেলােক অ�ািধকার েদওয়া। 

 
৩.২   অিধকতর পির�� উৎপাদনেক উৎসািহতকরণ 
 

�াকিতক স�দ, প� উপকরণ ও �ালািনর সেব রা� �বৃার িনি�ত করার জ� সকল ধরেনর 
িশ�কারখানায় অব�ই অিধকতর পির�� উৎপাদন �ব�া চাা করেত ৃেব। অিধকতর পির�� উৎপাদন 
িনঃসরণ �াস ও দুণ েরাধ, পিরেবেশর মান ও মানেুর �া�য সরি্ত ও উ�ত কের এবং েটকসই উ�য়ন 
িনি�ত কের। িশ�কারখানায় পির�� উৎপাদেনর একি সুল মেডল ৈতির করা আব�ক যা অিধকতর 
পির�� উৎপাদন েকৗশেলর ল্যমাাা ুরণ কের এবং পিরেবশ �ব�াপনা পিিতর জ� আইএসও ১৪০০০ 
(২০১৫) �ীকিত লা� করা স�ব। 
 
৩.২.১  সকল পয রােয় ও সকল �ােন িশ�কারখানায় অিধকতর পির�� উৎপাদেনর িবুেয় সেচতনতা বিির 

জ� এ িবুেয় কািরগির িনেদ রশনাবলী �ণয়ন ও �েয়াগ;  
 
৩.২.২  িশ�কারখানায় আরও পির�� উৎপাদন িনি�ত করেত পিরেবশবা�ব �যি� িনেয় গেবুণা, এ সকল 

�যি� �ানা�র ও �েয়ােগর জ� েদিশ ও িবেদিশ �িত�ানেক উৎসাৃ �দান; 
 
৩.২.৩  অিধকতর পির�� উৎপাদন কায রকর করার েকৗশলসমেৃর ে্ো �ব�াপক, িবেশু� ও 

পরামশ রকগণেক  কািরগির সৃায়তা ও মানব স�দ �িশ্ণ �দােনর জ� িবি�� ধরেনর পরামশ রক 
�িত�ান, ই�িিউট ও িশ�কারখানার সােথ কায রকর েযাগােযাগ �াপন; 

 
৩.২.৪   িশ� উ�য়ন স�িকরত সকল েকৗশল ও পিরক�নায় এবং সকল পয রােয় পিরেবশ সর্া িবুয়ক কম রসিচ 

ও পিরক�নায় অিধকতর পির�� উৎপাদেনর িবুয়ব� অ�ভ র�করণ; 
 
৩.২.৫  �ানািরর বজরয আবি�ক�ােব িসইিিপ (েক�ীয় িশ� বজরয পিরেশাধনাগার)-েত ে�রণ। 
 
৩.২.৬  কিন বজরয রাখার �ান িনধ রারেণ এবং পনঃ�ি�য়াজাতকরণ �যাোর জ� �ত কায রকর সমাধান �ৃণ 

এবং তা স�� করার জ� �েয়াজনীয় িবিনেয়াগ মূায়ন করা। 
 
৩.৩   কম�ােয়�  এবং েপশাগত �া�য ও িনরাপ�া  

 
অ� েয েকান িশে�র মত চামড়া ও চামড়াজাত প� িশ�খােত পিরপালনীয় আইনকানন েমেন চলা 

এবং কারখানায় �া�যকর ও িনরাপদ পিরেবশ বজায় রাখা অতয� গুরুণ র। উৎপাদন �ি�য়া, জাতীয় পয রােয় ও 
আ�জরািতক বাজাের পে�র গণগত মান ও �িত�ি�তা উ�ত/সুম করেত চামড়া ও চামড়াজাত পে�র 
কারখানাগেলােক তােদর পয রােয় নীিতমালা ও েকৗশল �ৃেণ উৎসািৃত করা আব�ক। এখােন িন�রপ 
পদে্পগেলা জিড়তঃ  
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৩.৩.১  শনা� করার পিিত (traceability system) বা�বায়েনর িবুেয় স�ণ র �যাা েচইেন অথ রাৎ পশর 
স�ু �িতপালন েথেক শু কের �িমকেদর অব�া, �া�য ও িনরাপহা, চামড়ায় রাসায়িনক পদােথ রর 
�বৃার ও েটকসই ৃওয়ার ে্াসৃ অ�া� িবুেয় ত� িদেত পাের এমন আ�জরািতক�ােব অনেমািদত 
িনরী্কেদর পরামশ র েনয়া;  

 
৩.৩.২  বড় বড় �া� ও িরেটইলারেদর কােছ এ িশে�র �াবমিতর উ�ল করেত �ানািরগেলােত �ম আইন ও 

িনরাপহার মানদে �েয়াগ করা; 
 
৩.৩.৩  �িমকেদর সামািজক সিবধা �দান করার জ� কেপ রােরট িবমার িবুয় �চলন করা; 
 
৩.৩.৪  নতন ও পিরেবশবা�ব �যি�েত িবিনেয়াগ উৎসািৃত করা এবং দ্তা ও িনরাপদ কােজর অনশীলন 

�ৃণ যা গণগত মান উ�ত করেত এবং �ীকত আ�জরািতক িবিধ-িবধান ও মান �ৃণ করেত সৃায়তা 
কের;  

 
৩.৩.৫  এ খােত আ�জরািতক িবিধ-িবধান/েকাড ও �যা�াড র িনধ রারণ করার ে্ো অংশ�ৃেণর জ� িনেজেদর 

স্মতা বিি করা এবং নতন েকান িবিধ-িবধান ও �যা�াড র চাা ৃেল েস ত� েবসরকাির খাতেক 
অবিৃত করা; 

 
৩.৩.৬  এ খাতেক আ�জরািতক�ােব �ীকত সনদপা েপেত উ�ুি করা (েযমন পিরেবশ �ব�াপনা পিিতর জ� 

এলডি�উিজ, আইএসও ১৪০০০ (২০১৫) �ীকিত এবং েটি�ং অযা� কযািলেেশন ূাবেরটিরর জ� 
আইএসও ১৭০২৫ (২১৭) �ীকিত)। 

 
৩.৪  খাত ও অবকাঠােমা উ�য়ন 
  
   �িতেযািগতায় স্মতা অজরেনর জ� এেদেশর চামড়া িশ�েক �ু পয রােয় আলাদা কায র�ম 

পিরচালনার গিে েথেক েবিরেয় এেস আুিনকায়ন করেত অবকাঠােমা খােত �েয়াজনীয় িবিনেয়ােগর 
জ� অথ রায়েনর স্মতা অজরেন সেচি ৃওয়া �েয়াজন। পশপালন একি �াপক কায র�ম, যা 
পিরেবেশর উপর বড় ধরেনর েনিতবাচক ��াব েুলেত পাের। এ কারেণ, খামােরর �ািণগেলার কূাণ 
িবুেয় আইন অনেমাদন, �চার ও বা�বায়ন করেত ৃেব। স�ণ র �যাা েচইেন �িতি চামড়াজাত 
প�েক েটকসই উপােয় শনা� করার স্মতা ৈতির করার অনমিত েদয়ার িবুয়িও একি গুরুণ র 
�থম ধাপ এবং অিধকাংশ গুরুণ র �া� ও িরেটইলােরর ে্ো এি একি আবি�ক িবুয়। 

 
৩.৪.১  বতরমােন �চিলত আলাদা আলাদা�ােব পশ জবাইেয়র িবুয়ি িব�মান কসাইখানায় িনেয় আসার 

বে�াব� করা। অিধকতর িনরাপদ ও আরও পির�� কায র�ম চালােত এবং পিরবৃন �ব�া সৃজতর 
করেত দািয়রশীল কতরপ্ ও িমউিনিসপািলিগেলার সােথ কাজ করা।  

 
৩.৪.২  বতরমােন আ�জরািতক বাজাের চলমান গণগত মান, িবিধ-িবধান এবং পিরেবশগত চািৃদা অনযায়ী 

উৎপাদনকােজ িব�মান �যি� ও েমিশনাির উ�ত করেত এবং পিরচালনা কায র�ম ও েকৗশল 
আুিনকায়ন করেত �ানারেদর উৎসািৃত করা।  

 
৩.৪.৩   িআইইিড-র জ� �ায়হশািসত িবদযৎ উৎপাদন এবং িরক�াির �ি�য়া �িত�া করা। সংর্ণ ও 

দ্তা পিরমাপ করার মা�েম িবদযেতর �বৃার �াস করেত �ানারেদর েসৗরিবদযৎ �ব�া বা�বায়ন 
করেত উৎসািৃত করা। 
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৩.৪.৪  আরও েবিশ �ানীয় ও �তয্ ৈবেদিশক িবিনেয়াগ আকি করার লে্য সকল ধরেনর অবকাঠােমা ও 
পিরেবশ সংর্ণকারী আবি�ক িবুয় ুরণ কের এবং িআইইিড-েত যাতায়ােতর জ� সড়ক 
েযাগােযাগ �ব�া উ�ত কের  অথ র্ নিতক অ�ল(ইেজড) ৈতির করা । 

 
৩.৪.৫ র�ািন �ি�করণ অ�ল (ইিপেজড) ও অথ র্ নিতক অ�ল (ইেজড) ি�িহক চামড়া, চামড়াজাত প� ও  

পাদকা র�ািনকারকগেণর এক জায়গা েথেক কা�মেসর ছাড়পা পাওয়ার সিবধা িনি�ত করেত 
িনয়�ণকারী কতরপে্র সং�ার বা�বায়ন করা।  

 
৩.৪.৬  িশে�র এ খােত অসিিত দরীকরেণ িশ�কারখানায় িলি িবুেয় িব�মান নীিতমালা ও অনশীলন 

পয রােলাচনা, মূায়ন ও সম�য়সাধন করা। 
 
৩.৪.৭ গণগত মান পরী্া-িনরী্াসৃ সপার�াইজার ও �ােনজােরর ভিমকায় নারীেদর আকু রণ করার জ� 

কেপ রােরট সামািজক দায়বিতা (িসএসআর) িনেদ রশাবলী পিরপালন করেত কারখানাগেলােক উৎসািৃত 
করা। 

 
৩ .৫   বাজার স�সারণ কায র�ম 
 
৩.৫.১  চামড়া ও চামড়াজাত পে�র র�ািন বিির লে্য সরকাির ও েবসরকাির খােতর সম�য় কের িবি�� 

পিরক�না �ৃণ করা এবং তা বা�বায়েন �ব�া �ৃণ করা ।  
 

৩.৫.২ কায রকর িবপণন কম রসিচর মা�েম বাংলােদেশর চামড়া ও চামড়াজাত পে�র �াি�ংেয় েজার েদয়া ।  
 

৩.৫.৩ উ�ত েদশগেলার সােথ ি�পাি্ক  ি�র মা�েম চামড়া ও চামড়াজাত পে� র�ািনেত �ািধকারি�িহক 
সেযাগ-সিবধা (Preferential Treatment) লাে�র পদে্প �ৃণ করা ।  
 

৩.৫.৪ চামড়া ও চামড়াজাত পে�  র�ািনকারক �িত�ানগেলার জ� র�ািন ঋণ সৃায়তা ি�ম (Export 
Credit Guarantee Scheme) এবং র�ািন সৃায়তা তৃিবল (Export Promotion 
Fund) �দােন পদে্প �ৃণ । 
 

৩.৫.১ প� র�ািনর ে্ো সংি�ি েদেশর জন�া�য, পিরেবশ ও অ�া� িবিধ-িনেুেধর (Compliance 
and Conformity Regulation) িবুেয় উে�া�ােদর সেচতন করার জ� �িশ্ণ কম রসিচর 
আেয়াজন করা। 

 
৩.6 শি�শালী প�াৎ ও অ�সংেযাগ ৈতির  
 
  িবে� গুরুণ র ��াব িব�ােরর জ� চামড়া িশে�র স�ণ র সরবরাৃ শৃেল (supply 

chain) শি�শালী প�াৎ ও অ�সংেযাগ ৈতির করা বাংলােদেশর জ� অতয� জুির। সংেযাগ ছাড়াও, 
কাচা চামড়ার ল�যতা এবং সািব রক গেবুণা ও উ�য়েনর �িত িবেশু�ােব মেনােযাগ িদেত ৃেব। 
এে্ো িন�রপ উে�াগ/পদে্পগেলা জিড়তঃ 

 
৩.৬.১  চামড়া িশে�র �যাা েচইেনর (value chain) মে� সম�য় বিি করেত খােতর ে�তের গ� 

(cluster) ৈতির করােক উৎসািৃত করা। নমনা সং�ৃ ও পরী্ার জ� িব�মান চামড়া গেবুণা 
ই�িিউেটর (এলআরআই) সােথ �ানািরগেলার েযাগােযাগ �াপন করা;  
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৩.৬.২  েকৗশলগত েজাট গঠন, উপয� �যি� সং�ৃ, �যি� উ�ত করা ও �ানা�র এবং বাংলােদেশর ে�তের 
ও বাইের কায রকর সংেযাগ �াপনসৃ িশ�কারখানা ও �যি�র উ�য়েন িবি�� ধরেনর উে�াগ েজারােলা 
করা; 

 
৩.৬.৩  বৃৎ ও মাঝাির িশ� �িত�ানগেলার মে� সংেযাগ �াপেনর উপর েজার েদওয়া এবং উৎপাদন ্মতা 

বিির লে্য িনয়ম-কানন পিরপালন করা। েছাট েছাট েকা�ািনর সােথ বড় এবং মাঝাির 
�িত�ানগেলার দীঘ রেময়াদী সাব-ক�াি�ংেয়র বে�াব� করেত উৎসািৃত করা; 

 
৩.৬.৪  ৈবি�ক ধারা অনযায়ী �ি�য়াজাত চামড়া ৈতির ও িডজাইন করার ে্ো এলআরআইেক সি�য় ৃেত 

উৎসািৃত করা, েযন র�ািন বিি করার সময় বড় বড় �া� ও িরেটইলােরর কােছ নতন নতন প� েপৗেঁছ 
েদয়া স�ব ৃয়;  

 
৩.৬.৫  রাসায়িনক পদােথ রর চািৃদা িনরপেণর উে�ে� গেবুণা করার পর সা�াের বা তার আেশপােশ বহল 

�বহত কিন রাসায়িনক পদােথ রর ওয়যারৃাউস (সংর্ণাগার) �িত�া করেত �নামধ� আ�জরািতক 
েকিমকযাল েকা�ািনর সােথ �ানীয় অংশীদািরেরর সেযাগ বিি করা। অংশীদািরর �াপেন আ�ৃী 
�নামধ� �ানীয় েকা�ািনর জ� সৃেজ ঋণ পাওয়ার সেযাগ কের েদয়া; 

 
৩.৬.৬  নতন গ� মেডেলর মা�েম অ�সংেযাগ (Forward Linkage) ৈতির এবং নীিতমালা অনযায়ী 

কায র�ম বা�বায়েনর কায রকািরতা মূায়ন করেত এবং এ খাতেক এিগেয় িনেত েপছেনর িদেকর 
েকা�ািনগেলার দ্তার উপর ি�িহ কের িকছ বড় বড় পাদকা ও চামড়াজাত পে�র েকা�ািনর সােথ 
েযাগােযাগ �াপন; 

 
৩.৬.৭   চামড়া িশে�র �যাা েচইেন গুরুণ র পিরবতরন ও নতন বা�বতা �দশ রেনর উে�ে� এবং চামড়া, পাদকা 

ও চামড়াজাত প� খােত নতন নতন অংশীদার খেঁজ পাওয়ার লে্য ইউেরািপয়ান ইউিনয়নভ� 
েদশসমৃ ও িবে�র অ�া� গুরুণ র প� সং�ৃকারী েদশগেলার জ� বািণিজযক েমলা আেয়াজন করা; 

 
৩.৬.৮  �ানীয় �বসা সং�া� ত� �দান এবং পিরেবশবা�ব, সজনশীল ও উ -মােনর িশ� িৃেসেব এ খােতর 

পনগ রঠন ও স�াবনা স�েকর অবিৃত করার জ� আ�জরািতক েমলা ও �দশ রনী আেয়াজন করা ও তােত 
সৃায়তা �দােনর জ� বাংলােদেশর �িতি দতাবাস বা িবেদিশ িমশেন একি িবেশু ইউিনট �াপন। 

 
৩.৭   দ�তা ও মানব স�দ উ�য়ন  
 

এ িশ�েক আ�জরািতক মােন রপা�র ও উ�ীত করার লে্য মানব স�েদর �েয়াজনীয় দ্তা ও 
স্মতা ৈতিরেত িন�রপ পদে্প �েয়াজনঃ  

 
৩.৭.১  একি দ্ কম� দল গঠন করার লে্য চামড়া, পাদকা ও চামড়াজাত প� িশে�র জ� দ্তা উ�য়ন 

কম রসিচ স�সািরত করেত বিহমলক কািরগির �িশ্ণ েক� �িত�া করা;  
 
৩.৭.২   �ানীয় পাদকা ��তকারীগণ যােত তােদর িনজ� িডজাইন সকলেক েদখােত পােরন এবং ম��রে�াগী 

ও িবেদিশ ে�তােদর উপর িন� ররশীলতা কমােত স্ম ৃন েস লে্য ‘প� উ�য়ন ও িডজাইন 
ই�িিউট’ �িত�া করা (েকান �নামধ� আ�জরািতক িডজাইন ই�িিউেটর সােথ অংশীদািরেরর 
ি�িহেত তা �িত�া করা েযেত পাের); 

 



 
 

 10 

৩.৭.৩  কম রচারীেদর আরও দ্তা উ�য়েন সৃায়তা করার জ� িশে�র চািৃদা অনযায়ী �ব�াপনা �িশ্ণ 
�িত�ােনর সােথ সংেযাগ �াপন বা িব�মান ই�িিউট অব েলদার ইি�িনয়ািরং অযা� েটকেনালিজ 
(আইএলইি)-েক আরও উ�ত করা। েজয� ও মাঝাির পয রােয়র �ব�াপনা, গণগত মান, মােচ র�াইজার ও 
সপার�াইজরসৃ �ানাির, পাদকা ও চামড়াজাত পে�র উপখাতগেলার সকল পয রােয়র জ� পয রা� 
�িশি্ত কম�বািৃনী ৈতিরেত স্মতার উপর েজার েদয়া; 

 
৩.৭.৪  চামড়া, পাদকা ও চামড়াজাত পে�র জ� দ্তা উ�য়ন কম রসিচ স�সারণ করেত �িশ্ণ �দােনর 

জ� েদিশ ও িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর আকি করা এবং িবেদিশ �িশ্ণ �দানকারীেদর নারী 
উে�া�ােদর িবিনেয়ােগ বা তােদর সােথ েযৗথ উে�ােগ �িশ্ণ েক� �াপেন উৎসািৃত করা; 

 
৩.৭.৫   নতন নতন উ�াবন এবং সেব রাৎকি �ি�য়া ও অনশীলন �বৃার/�ৃণ করার মা�েম চামড়া ��তকারী 

খাত যােত �িতেযািগতায় িেক থাকেত স্ম ৃয় েসজ� চামড়া িশে�র চািৃদা স�েকর পিরিচিতমলক 
পাঠ�ম ৈতির করা এবং �ানীয় িব�িব�ালয়গেলােত উৎপাদন �েকৗশল ে�া�াম অ�ভ র� করা; 

 
৩.৬.৬  িশে�র সকল ে্ো �যি� ও দ্তা উ�য়েন নারী-পুেুর সমানািধকােরর িবুেয় গুর েদয়া। 
 
৩.৮  �ানীয় ও �তয� ৈবেদিশক িবিনেয়াগ সহজতর করা  
 
 চামড়া িশ�ি ৈবি�ক। বাংলােদশেক িবে�র অ�া� েনত�ানীয় পাদকা ও চামড়াজাত প� 

র�ািনকারকেদর সমপয রােয় েপৗছঁােত ৃেল �ানীয় ও �তয্ ৈবেদিশক িবিনেয়াগেক অব�ই উৎসািৃত 
করেত ৃেব এবং এ খােত সৃেযািগতা বিি করেত ৃেব।  

 
৩.৮.১  চামড়া িশে�র উ�য়নেক ুল�স�ােব এিগেয় িনেত এবং এ খােত উপয� �কে�র/িবিনেয়ােগর 

স�া�তা যাচাই ও বা�বায়েনর জ� একি কায রকর �ি�য়া ৈতির করেত বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন 
কতরপে্ (িবডা) একি িবেশুািয়ত েসল �াপন করা।  এ লে্য একি ওয়ান-�প-সাি� রস �চলন করা। 

 
৩.৮.২  কাচামাল, েমিশনাির ও য�পািতর উপর আমদািন শু নীিতমালা সি�ত করা এবং ঘন ঘন নীিতমালা 

পিরবতরন এিড়েয় চলা। 
 
৩.৮.৩  আুিনক ও উ�ত �যি�সসিলত চামড়া �ি�য়াজাতকারী িশ� �িত�ােন এবং পাদকার জ� 

�ি�য়াজাতকত চামড়ার মােনা�য়েন িব�মান �ানািরগেলােক আুিনক করার জ� িবিনেয়াগেক 
উৎসািৃত করা। আমদািনর চািৃদা �ােসর জ� কিাম চামড়া ও ি�ম ৈতিরেত েযৗথ উে�াগ �ৃণ করা।  

 
৩.৮.৪  র�ািনর জ� এবং চামড়া িশে�র পে্ বড় বড় �া� ও িরেটইলারেদর সােথ অ�সংেযাগ �াপেন 

সৃায়তা করেত পাদকা ও চামড়াজাত প� উৎপাদেনর জ� �ানীয় �বসা �িত�ানেক িবেশু কের 
ৈতির েপাশাক খাতেক িবিনেয়ােগ উৎসািৃত করা।  

 
৩.৯  সরকাির-েবসরকাির অংশীদাির� েজারদার করা  
 

চামড়া িশে�র �যাা েচইন পনিব র�াস ও আুিনকায়ন, এর অবকাঠােমাগত উ�য়ন এবং চামড়া 
�ি�য়াজাতকরণ ও পিরেবশ সং�া� �ব�াপনা একি িবশাল কম রকাে। সরকাির ও েবসরকাির উ�য় খাত 
েথেক পিরুণ র সৃায়তা ও সৃেযািগতার মা�েমই এ ল্যমাাা অজরন করা স�ব ৃেব। 
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৩.৯.১   আ�ঃম�ণালয় ও সরকাির-েবসরকাির খােতর পরামশ র এবং েবসরকাির খােতর িশ� স�ৃ�তা সৃজতর 
করেত পরামশ রমলক �ািত�ািনক কাঠােমা একি অিবে�� অংশ িৃেসেব চামড়া ও চামড়াজাত প� 
নীিতমালা বা�বায়ন পিরুদ �িত�া করা। সংি�ি খােতর সম�া সং�ৃ ও একা কের সরকােরর 
সংি�ি কতরপে্র সােথ ম��তা করা। 

 
৩.৯.২  েদেশর খাত-ি�িহক রপা�র ও অথ র্ নিতক উ�য়েন েবসরকাির খােতর েক�ীয় ভিমকা িনি�ত করেত 

িব�মান �বসািয়ক সংগঠনগেলােক ঐকযবি কের একি েযৗথ েুারাম ৈতির করার মা�েম েসগেলার 
ভিমকােক েজারােলা করা। 

 
৩.১০   চামড়া িশে�র উ�য়েনর জ� অথ রায়ন ও �েণাদনা  
 
 চামড়া িশে�র উ�য়েনর জ� �াথিমক�ােব গেবুণা, �িশ্ণ, েমিশনাির, পিরেবশ সর্া, অিধকতর 
পির�� উৎপাদন এবং অবকাঠােমা িবুয়ক �ক�সমৃ অ�ভ র� ৃেব। র�ািন বিি করার জ�ও অেথ রর েযাগান 
থাকেত ৃেব। িবেশু কের সরকাির-েবসরকাির অংশীদািরেরর মা�েম িবিনেয়াগ বিি করার জ� �েয়াজনীয় 
�ি�য়া উ�ত করেত ৃেব; 

৩.১০.১ সবজ �যি�র জ� বাংলােদশ �াংক েথেক অ�ািধকারি�িহক ঋণ আকু রণ করা ও েসগেলা 
ুল�স�ােব �বৃার করা এবং খাতি�িহক কম রসিচর মা�েম পিরেবশ সর্ায় সি�য় ভিমকা পালন করেছ 
এমন উ�য়ন সৃেযাগীেদর কাছ েথেক অথ র েযাগােনর েচিা করা; 

 
৩.১০.২  পিরেবশ সর্ার জ� একি পিঁজ বাজার ৈতির করা এবং েদিশ ও িবেদিশ মলধন সং�েৃর জ� 

িবেশু �ব�া �ৃণ করা। পিরেবশ সর্ার উে�ােগর অথ র পিরেশাধ করেত �ানািরগেলার আিথ রক চািৃদা 
ুরেণ সৃায়তা �দান; 

 
৩.১০.৩ উপয� �ক�গেলােত িবিনেয়ােগর মা�েম পিরেবশগত উে�াগগেলার অথ র পিরেশােধ �ানািরগেলার 

আিথ রক চািৃদা ুরেণর িবুয়ি িনি�ত করেত সব রািধক অ�ািধকার�া� খােত অথ র ব�ন করা; 
 
৩.১০.৪  উৎপাদেনর সােথ জিড়ত �িত�ান যারা আরও পির�� উৎপাদেন আ�ৃী তােদর িবিনেয়াগ �ক�সমেৃ 

আিথ রক �েণাদনা েদয়া; 
 
৩.১০.৫  অিধক পির�� উৎপাদন েকৗশল বা�বায়েনর জ� রা�ীয় বােজট, সৃায়তাকারী �িত�ান ও তােদর 

অনদান এবং িবি�� �িত�ান ও �ি�র কাছ েথেক �ানীয় ও ৈবেদিশক িবিনেয়ােগর মেতা িবি�� উৎস 
েথেক অথ র েজাগাড় করা; 

 
৩.১০.৬ শনা� করার পিিত (traceability system) বা�বায়েনর জ� সংি�ি িশ�কারখানা এবং 

ম�ণালয়/িব�াগ/সং�া, এনিজও বা অ�া� িবেদিশ সং�া েথেক অেথ রর েযাগান েদয়া; 
 
৩.১০.৭ সড়ক অবকাঠােমা উ�য়ন এবং এইআইইিড-েত �ায়হশািসত িবদযৎ উৎপাদন ও িরক�াির �ি�য়া 

�িত�া করেত রা�ীয় �য় বিি করা; 
  
৩.১০.৮ অবকাঠােমা িবুয়ক �ক�গেলার জ� িবেশু েবসরকাির খাত িবিনেয়াগ �েণাদনা �দান করা; 
 
৩.১০.৯ অিধকতর উ�ত নমনা ৈতির ও পরী্ার জ� �ানািরগেলার সােথ এলআরআইেয়র উে�াগগেলােক 

সৃায়তা করেত অথ র �দান করা; 
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৩.১০.১০ র�ািন বিির উে�ােগর জ� তৃিবল েযাগান েদওয়া; 
 
৩.১০.১১  আ�জরািতক েকিমকযাল ��তকারীেদর সােথ অংশীদািরর �িত�া করেত ই�ক এমন �নামধ� 

�ানীয় েকা�ািনর জ� ঋেণর স�ব�া করা; 
 
৩.১০.১২ বিহমলক িশ্া ও �ব�াপনা �িশ্ণ েকে�র জ� এবং প� উ�য়ন ই�িিউট �িত�া করেত অথ র 

সং�েৃর উে�ে� িবি�� আ�জরািতক সং�ার সৃায়তা েনয়া; 
 
৩.১০.১৩ এ খােত িবিনেয়ােগ আ�ৃী বা িব�মান �বসা স�সারেণর জ� স�াবনাময় নারী উে�া�ােদরেক 

জামানতিবৃীন ঋণ �দান করা; 
 
৩.১০.১৪ েবসরকাির খােত িনেয়ািজত নতন�ােব গিত সাসেটইেনিবিলি িেমর েবতন আংিশক�ােব পিরেশাধ 

করেত অথ র েযাগােনর উৎস খেঁজ েবর করা; 
 
৩.১০.১৫ পাচ-বছর েময়াদী নীিতমালার জ� চামড়া ও চামড়াজাত পে� নগদ �েণাদনার মেতা আিথ রক সিবধা 

�দান করা; 
 
৩.১০.১৬ �ানাির ও চামড়াজাত প� উৎপাদনকারী কারখানাগেলার জ� ি�ন �া�ুেম রশন ুা� (িজএুি)-এর 

মেতা উৎসগেলা েথেক সবজ অথ রায়ন েজাগাড় করা এবং রা�ায়হ �াংেকর মা�েম েসগেলা িবতরণ করা; 
 
৩.১০.১৭ বাংলােদশ �াংক ও উ�য়ন সৃেযাগীর সােথ েযাগােযাগ সৃজতর করা; 
 
৩.১০.১৮ ৈতির েপাশাক খােতর মত চামড়া ও চামড়াজাত প� খােত এ�েপাট র েডে�লপেমা ুা� (ইিডএু) 

স�সািরত করা।      
 
 অ�ায় ৪ 

 
৪. নীিতমালা বা�বায়ন, পিরবী্ণ ও মূায়ন 
 
 ��ািবত ‘চামড়া ও চামড়াজাত প�  উ�য়ন নীিতমালা’ বা�বায়েন িবি�� �িত�ােনর �াপক 
অংশ�ৃেণর �েয়াজন ৃেব যারা সব রািধক ��াব সিি করার জ� সসমি�ত�ােব কাজ করেব। এ নীিতমালা 
বা�বায়েন িশ� ম�ণালয় েনতর েদেব। 
 
 
৪.১   চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন নীিতমালা সম�য় পিরুদ 
 

এ নীিতমালার বা�বায়ন সম�েয়র জ� ‘চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন নীিতমালা সম�য় পিরুদ’ 
নােম একি পিরুদ থাকেব, যা িনে�া��ােব গিত ৃেব। এ পিরুদ চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন সং�া� 
নীিত-কাঠােমার জ� সেব রা� পিরুদ িৃেসেব িবেবিচত ৃেব।  
 

১ ম�ী, িশ� ম�ণালয় েচয়ার�ান 

২ েচয়ার�ান, জাতীয় রাজ� েবাড র সদ� 
৩ েচয়ার�ান, বাংলােদশ �ািরু কিমশন সদ� 
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৪ সিচব, িশ� ম�ণালয় সদ� 
৫ সিচব, বািণজয ম�ণালয় সদ� 
৬ সিচব, পররা�  ম�ণালয় সদ� 
৭ সিচব, অথ র িব�াগ সদ� 
৮ সিচব, পিরেবশ, বন ও জলবায় পিরবতরন ম�ণালয় সদ� 
৯ সিচব, �ালািন ও িবদযৎ িব�াগ সদ� 
১০ সিচব, কিু ম�ণালয় সদ� 
১১ সিচব, �ম ও কম রসং�ান ম�ণালয় সদ� 
১২ সিচব, পািন স�দ ম�ণালয় সদ� 
১৩ সিচব, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িব�াগ সদ� 
১৪ সিচব, মা�িমক ও উ�িশ্া িব�াগ সদ� 
১৫ সিচব, কািরগির ও মাুাসা িশ্া িব�াগ সদ� 
১৬ সিচব, িব�ান ও  �যি� ম�ণালয়  সদ� 
১৭ সিচব, সড়ক পিরবৃন ও েসত িব�াগ সদ� 
১৮ সিচব, েবসামিরক িবমান ও পয রটন ম�ণালয়  সদ� 
১৯ সদ�, িশ� ও শি� িব�াগ, পিরক�না কিমশন সদ� 
২০ িনব রাৃী েচয়ার�ান, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন কতরপ্ সদ� 
২১ েচয়ার�ান, িবিসক সদ� 
২২ মৃাপিরচালক, র�ািন উ�য়ন বযেরা সদ� 
২৩ েডপি গ�ণ রর, বাংলােদশ �াংক সদ� 
২৪ �ধান িনব রাৃী কম রকতরা, ঢাকা দি্ণ িসি কেপ রােরশন সদ� 
২৫ �ধান িনব রাৃী কম রকতরা, ঢাকা উহর িসি কেপ রােরশন সদ� 
২৬ �ার�া� কম রকতরা, চামড়া গেবুণা ই�িিউট, িবিসএসআইআর সদ� 
২৭ পিরচালক, ইনি�িউট অব েলদার ইি�িনয়ািরং এ� েটকেনালিজ সদ� 
২৮ স�াপিত, বাংলােদশ েুডােরশন অব েচসারস অব কমাস র এে ই�াি�জ  সদ� 
২৯ স�াপিত, ঢাকা েচসারস অব কমাস র এে ই�াি�জ  সদ� 
৩০ স�াপিত, ইাার�াশনাল েচসারস অব কমাস র এে ই�াি�জ, বাংলােদশ সদ� 
৩১ েচয়ার�ান, বাংলােদশ িুিনশড েলদার, েলদার গডস এ� ফটওয়যার 

এ�েপাট রাস এেসািসেয়শন 
সদ� 

৩২ েচয়ার�ান, বাংলােদশ �ানাস র এেসািসেয়শন সদ� 
৩৩ স�াপিত, েলদার গডস, ফটওয়যার �ানুযাকচারাস এ� এ�েপাট রাস 

এেসািসেয়শন 
সদ� 

৩৪ স�াপিত, জাতীয় �ু ও কির িশ� সিমিত (নািসব) সদ� 
৩৫ অিতির� সিচব/যু সিচব, িশ� ম�ণালয়, বাংলােদশ সদ�-সিচব 

 
৪.২ সম�য় পিরুেদর কায রপিরিধ 
 
 ১. �িত ০৬ (ছয়) মােস পিরুদ একবার স�ায় িমিলত ৃেব;  
 ২. ‘চামড়া ও চামড়াজাত প�  উ�য়ন নীিতমালা বা�বায়ন পিরুদ’ সরকােরর উ�য়ন নীিতমালার সােথ 

এ  
                নীিতমালায় বিণ রত কায র�মেক সমি�ত করার লে্য কাজ করেব;  
   ৩. পিরুদ  চামড়া িশে�র উ�য়েন যথাযথ পদে্প �ৃণ করেব এবং েদেশর অথ রৈনিতক উ�য়েন এ  
               নীিতমালার  ��াব পয রেব্ণ করেব; 
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    ৪. পিরুদ সরকাির-েবসরকাির অংশীদািররেক েজারদার ও সৃেযািগতা �দান করেব; 
   ৫. পিরুদ  িনিদ রি সময় অ�র ‘ চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন  নীিতমালা’ পয রােলাচনা করেব  এবং 

জাতীয়  
               উ�য়েন অ�ািধকার ি�িহেত এিেক ৃালনাগাদকরেণ পরামশ র �দান করেব; 
   ৬. পিরুদ  �েয়াজনানসাের নতন সদ� েকা-অ� করেত পারেব। 
 

৪.৩ চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন নীিতমালা বা�বায়ন পিরুদ 
 

 চামড়া ও চামড়াজাত প� নীিতমালা সম�য় পিরুেদর সপািরেশর আেলােক উ� নীিতমালা বা�বায়েন 
িন�িলিখত সদ�েদর সম�েয় ‘চামড়া ও চামড়াজাত প� উ�য়ন নীিতমালা বা�বায়ন পিরুদ’ গঠন করা ৃেবঃ  
 

০১ সিচব, িশ� ম�ণালয় স�াপিত 

০২ অিতির� সিচব (�স), িশ� ম�ণালয় সদ� 

০৩ অিতির� সিচব, বািণজয ম�ণালয় সদ� 

০৪ িনব রাৃী পিরচালক, বাংলােদশ �াংক সদ� 

০৫ পিরচালক, বাংলােদশ পয রটন করেপােরশন সদ� 

০৬ সদ�, বাংলােদশ �ািরু কিমশন  সদ� 

০৭ যুসিচব (নীিত) সদ� 

০৮ �ার�া� কম রকতরা, চামড়া গেবুণা ই�িিউট, িবিসএসআইআর সদ� 

০৯ পিরচালক, ইনি�িউট অব েলদার ইি�িনয়ািরং এ� েটকেনালিজ সদ� 

১০ পিরচালক, েুডােরশন অব বাংলােদশ েচসার অব কমাস র অযা� ই�াি�জ 
(এুিবিসিসআই) 

সদ� 

১১ সরকার কতরক মেনানীত চামড়া ও চামড়াজাত প� উৎপাদন িবেশু� (২ 
জন) 

সদ� 

১২ েচয়ার�ান, বাংলােদশ িুিনশড েলদার, েলদার গডস এ� ফটওয়যার 
এ�েপাট রাস এেসািসেয়শন 

সদ� 

১৩ স�াপিত, েলদার গডস, ফটওয়যার �ানুযাকচারাস এ� এ�েপাট রাস 
এেসািসেয়শন 

সদ� 

১৪ েচয়ার�ান, বাংলােদশ �ানাস র এেসািসেয়শন সদ� 

১৫ স�াপিত, জাতীয় �ু ও কির িশ� সিমিত (নািসব), সদ� 

১৬ উপসিচব/িসিনয়র সৃকারী সিচব (নীিত শাখা) সদ�-সিচব 

        
৪.৪ বা�বায়ন পিরুেদর কায রপিরিধ 
 

১. �িত িতন মাস অ�র পিরুদ স�ায় িমিলত ৃেব। জুির �েয়াজেন েয েকান সময় স�া আৃবান করা 
যােব। 
২. সম�য় পিরুেদর  সপািরেশর আেলােক বা�বায়ন পিরুদ �েয়াজনীয় পদে্প �ৃণ করেব এবং 
সমেয় সমেয় বা�বায়ন অ�গিত সম�য় পিরুদেক অবিৃত করেব। 
৩. চামড়া ও চামড়াজাত প�  খােতর উ�য়েন বা�বায়ন পিরুদ �েয়াজনীয় সপািরশমালা �ণয়ন কের 
সম�য় পিরুেদর িবেবচনার জ� েপশ করেব। 
৪. জাতীয় আমদািন ও র�ািন নীিত, িশ�নীিত এবং জাতীয় বােজট �ণয়নকােল পিরুদ �েয়াজনীয় 
সপািরশ েপশ করেব।  
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৫. িবি�� আিথ রক �েণাদনার িবুেয় বা�বায়ন পিরুদ সম�য় পিরুেদর কােছ সপািরশ েপশ করেব।  
৬. িশ� ম�ণালেয়র নীিত শাখা এ পিরুেদর সািচিবক দািয়র পালন করেব।  
৭. পিরুদ �েয়াজেন নতন সদ� েকা-অ� করেত পারেব।  

 
৫. েকৗশলগত বা�বায়ন কায রিনব রাৃী দল (এসআইিএু)  
 
 এ নীিতমালায় সময়াবি পিরক�নায় িবি�� ধরেনর েকৗশল ও পদে্েপর িবুয় উে�খ আেছ এবং 
এগেলার পণ রাি বা�বায়ন করেত পাচ-বছেরর েবিশ সময় লাগেব। েকৗশল ও পদে্পগেলা এেক অপেরর সােথ 
ওতে�াত�ােব জিড়ত থাকার কারেণ একি শি�শালী সম�য় ও পয রেব্ণ পিিত থাকা জুির, েযন 
ুলাুলগেলা পিরক�না অনযায়ী যথাসমেয় অজরন করার িবুয়ি িনি�ত ৃয়। অতএব, পিরুেদর বিণ রত িবি�� 
ম�ণালয়/সং�া েথেক গুরুণ র �িতিনিধেদর সম�েয় নীিতমালা বা�বায়েন েনতর েদওয়ার দািয়র�া� একি 
েকৗশলগত বা�বায়ন কায রিনব রাৃী দল (এসআইিএু) গঠন করেত ৃেব। এসআইিএু গঠন করার জ� 
বা�বায়ন পিরুদ �েয়াজনীয় স�দ েজাগাড় করেব। 
 
 বা�বায়ন পিরুেদর একি অিবে�� অংশ িৃেসেব এসআইিএু ুণ রকালীন কাজ করেব। নীিতমালার 
কায র�ম শু করার জ� সংি�ি ম�ণালয়/িব�াগ, সরকাির সং�া, েপৗর কতরপ্ ও েবসরকাির খাতগেলার 
�িতিনিধেদর সােথ সম�য়সাধন, উপকিমি গঠন, তৃিবল �বৃার করার পিরক�না ও িনয়�ণ করার জ� এবং 
নীিতমালার কায র�েমর সকল িদক বা�বায়ন ও পয রেব্ণ করার িবুয়গেলার মে� সম�য়সাধন করার জ� 
এসআইিএু দািয়র�া� ৃেব।  
 
 নীিতমালা বা�বায়েনর অ�গিত ও ুলাুল স�েকর এবং জুিরি�িহেত পদে্প �ৃণ করা �েয়াজন 
এমন েকােনা িসিা� বা সম�া স�েকর এসআইিএু বা�বায়ন পিরুেদর কােছ িনিদ রি সময় পর পর �িতেবদন 
জমা েদেব। 
 
 এসআইিএু �িতি েকৗশেলর সােথ সাম��ুণ র উপকিমিগেলা ৈতির করেব। এসআইিএু �িতি 
েকৗশল বা কােজর জ� �েয়াজনীয় স�দ িনধ রারণ করেব এবং সংি�ি উপকিমিগেলােত েসগেলা ব�ন করেব।  
 
 প্া�ের, উপকিমিগেলার ভিমকা ৃেলা সংি�ি �িতি েকৗশেলর জ� একি কম রপিরক�না �ণয়ন 
করা, েযন েবসরকাির খােতর সােথ সম�য়সাধন করা স�ব ৃয়। উপকিমিগেলা এসআইিএুেয়র কােছ 
�িতেবদন জমা েদেব। 
 
৬. নীিতমালা পয রেব্ণ  
  
 নীিতমালার িবি�� কায র�ম বা�বায়ন ও ��াব যথাযথ সচক �বৃার কের িনয়িমত�ােব পয রেব্ণ 
করা ৃেব এবং েসখােন েবসরকাির খাত ও চামড়া খােতর অ�া� গুরুণ র অংশীদারেদর ুণ রাি অংশ�ৃণ 
থাকেব। 
 
 ম�ণালয়/িব�াগ, সরকাির সং�া এবং স্মতা অনযায়ী গিত েপৗর-পয রােয় জনসাধারণেক িনেয় গিত 
কিমিগেলার দািয়র ৃেব েকৗশলগেলার ল্যমাাা, িবুয়ব� ও সমাধানগেলা বা�বায়েনর �ব�া করা। 
 
 পিরেবশ সর্া, পিরপালন, �া�য ও িনরাপহা এবং েসগেলার পয রেব্ণ ও অবকাঠােমা, প�াৎ ও 
অ�সংেযাগ, স্মতা ৈতির ও িশি্ত/সেচতন করার জ� সংি�ি সকল কায র�মেক েবগবান করা ৃেব। 
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পিরিশি ১ 
                                      
১. ‘চামড়া ও চামড়াজাত প� নীিতমালা’ বা�বায়ন পিরক�না  
 

চামড়া ও চামড়াজাত প�  নীিতমালা  বা�বায়েনর গুরুণ র শতর ৃেলা সকল অংশীজেনর সি�য় স�ৃ�তা ।  এজ� �েয়াজন একি সময়াবি পিরক�না �ৃণ করা। এ খােতর  িবকােশ 
েবসরকাির খােতর স��ৃতা েযমন গুরুণ র েতমিন পয রা� ও কায রকর অবকাঠােমা গঠন, অথ রায়ন এবং অ�া� আইনকানন ও িবিধ -িবধান িনি�ত করা, অি��তা �ানা�ের সৃায়তা এবং আ�জরািতক 
বাজাের �েবশ করার জ� সরকাির খােতর ভিমকাও গুরুণ র।  

এ নীিতমালা বা�বায়েনর পদে্পগেলার মে� রেয়েছ পিরেবশ িবুয়ক আইনকানন ও িবিধ -িবধান; আরও ি�ন উৎপাদেনর জ� িনয়�ণ পিিত; িসইিিপর কায রকর �বৃার; িবদযৎ ও সড়ক 
�ব�া; বজরয সংর্ণ ও পনঃ�ি�য়াজাতকরণ পিিত, ব� ওয়যারৃাউজ পিিত, পশপালন পিিতর আুিনকায়ন;  �িমকেদর িনরাপদ কমপ রিরেবশ, কম�ােয়� িনরী্া; খাতি�িহক রপা�েরর জ� 
অথ রায়ন ও �েণাদনা �দান। আরও েবিশ �ানীয় ও �তয্ ৈবেদিশক িবিনেয়াগ আকু রণ করার জ� এ উে�াগগেলা িনয়মানগ ও �বসাবা�ব িৃেসেব এেদেশর চামড়া িশে�র নতন �াবমিতর গঠেনর ি�িহ 
িৃেসেব কাজ করেব। এগেলা চামড়ার স�ণ র সরবরাৃ শৃেল আরও শি�শালী অ�সংেযাগ ও প�াৎসংেযাগ (backward and forward linkage) সিিেত েবসরকাির খাতেকও উৎসািৃত করেব। 

১.১ সময়াব� পিরক�না 
 

উে��াবলী উে�াগসমৃ 

�� 
েময়ািদ 
(০-১) 

 

ম� 
েময়ািদ 
( ১-৩) 

দীঘ র 
েময়ািদ 
(৩-৫) 

 

বা�বায়নকারী 
ম�ণালয়/িব�াগ/সং�া  

সৃায়ক 
ম�ণালয়/িব�াগ/সং�া/�িত�ান 

পিরক�না ও 
বােজট  

 
• চামড়া ও চামড়াজাত প� িশে�র নীিতমালা বা�বায়েনর কায র�ম 

এবং নীিতমালা বা�বায়ন পিরক�না পয রােলাচনা 
 

 ∙  
িবিসক, িশ� ম�ণালয়, 

বািণজয ম�ণালয় 
বািণজয ম�ণালয়, �বসায়ী 

সংগঠন 

• সরকােরর অ�া� নীিতমালার সােথ চামড়া ও চামড়াজাত প � 
নীিতমালার িবেশু কের র�ািন নীিতমালা র ( Export Policy) সােথ 
সাম��করণ 

 ∙  বািণজয ম�ণালয় 
িশ� ম�ণালয়, িবিসক, 

�বসায়ী সংগঠন 

• নীিতমালা বা�বায়েনর কম রকােগেলার অ�গিত পয রেব্েণর জ� 
গুরুণ র িনেদ রশক ও �ি�য়া এবং কম�বািৃনীর �েয়াজনীয়তা 
িনধ রারণ 

∙   িবিসক, িশ� ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 
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• নীিতমালায় বিণ রত �িতি কায র�েমর জ� �েয়াজনীয় অথ রায় ন �ি�য়া 

শনা�করণ। 
 

 ∙  
বািণজয ম�ণালয়, অথ র 

িব�াগ �বসায়ী সংগঠন 

 • �িতি আিথ রক চািৃদা অনযায়ী অথ রায়েনর উৎস বা �ি�য়া শনা�করণ।                                                              ∙ অথ র িব�াগ �বসায়ী সংগঠন 

চামড়ার �যাা েচইন 
(মূ শৃল) 
�া�ার  

• চামড়ার �যাা েচইন �া�া ের ে��ায় অংশ�ৃণ করেত ই�ক 
েকা�ািনগেলােক মেনানীত করেত �বসািয়ক সংগঠনগেলার সােথ ম� 
আেলাচনা 

 

  ∙ 
বািণজয ম�ণালয়, 
�বসায়ী সংগঠন 

 

েটকসই পিরেবশবা�ব িবুয় পিরপালন 
 

১. পিরেবশ সর্ার 
িবুেয় 
িব�মান আইন 
পিরমাজরন 
এবং 
সংেযাজন 

 
১.১ আ�জরািতক মান ুরণ করার লে্য চামড়া ও চামড়াজাত পে�র 

চািৃদা িনরপেণর জ� সরকার, পিরেবশ িবুয়ক িবি�� সং�া, 
েবসরকাির খাত এবং গুরুণ র �া� ও িরেটইলােরর মে� সম�য় 
সাধন 

 ∙  

বািণজয ম�ণালয়, 
িবিসক, পিরেবশ,  বন ও 

জলবায় পিরবতরন 
ম�ণালয় 

েবসরকাির খাত ও  

১.২ �ানীয় ও আ�জরািতক মােনর সােথ সিিতুণ র করার জ� িব�মান 
পিরেবশ িবুয়ক নীিতমালা পয রােলাচনা ও সম�য় সাধন 

 
 ∙  

পিরেবশ,  বন ও জলবায় 
পিরবতরন ম�ণালয় 

েবসরকাির খাত ও 
িবিসক 

 
১.৩ আথ র-সামািজক েকৗশল, পিরক�না ও নীিতমালায় পিরেবশ িবুয়ক 

চািৃদাগেলা অ�ভ র�করণ 
 

∙   
িবিসক, পিরেবশ,  বন ও 

জলবায় পিরবতরন 
ম�ণালয় 

�বসায়ী সংগঠন 

২. পিরেবশ সর্ার 
সােথ জিড়ত 
িবি�� 
সরকাির 
সং�ােক 
শি�শালী ও 
একীভত করা 

২.১ িশ�কারখানার দুণ �িতেরােধ কায রকর পিিত চাা করা এবং 
শি�শালী করা, েযমন �ানাির ও �ানাির-সংি�ি কায র�েম েযসকল 
িবুয় স��ৃ ৃেয়েছ বা স��ৃ করা �েয়াজন েসগেলার জ� 
পিরেবশ িবুয়ক িনরী্া কায র�ম পিরচালনা 

 ∙  
পিরেবশ,  বন ও জলবায় 

পিরবতরন ম�ণালয় 
েবসরকাির খাত ও 

িবিসক 

২.২ পিরেবশ িবুয়ক মান িনি�ত করার জ� িবিসেকর সােথ 
সমি�ত�ােব িবেশু িনরী্া ইউিনট গঠন, যারা মলত ৈদবচয়ন 
ি�িহেত িনরী্া কায র�ম পিরচালনা করেব। 

 

  ∙ 
পিরেবশ,  বন ও জলবায় 

পিরবতরন ম�ণালয় 
েবসরকাির খাত ও 

িবিসক 

২.৩ িবেরাধ িন�িহ ও পিরেবেশর ্িত করার জ� ্িতুরণ আদােয়র 
�ি�য়া িনধ রারণ করা 

∙   
পিরেবশ,  বন ও জলবায় 

পিরবতরন ম�ণালয় 
েবসরকাির খাত ও 

িবিসক 
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২.৪ িশ�কারখানার দুণ িনয়�ণ ও পিরেবশ িবুয়ক িনরী্ার জ� 
িবেশু ইউিনেট কম ররত বাংলােদিশ েটকিনিশয়ান ও কম�েদর 
উপয�তা মূায়ন করা ও িনি�ত করা । দুণ িনয়�ণ �ি�য়া এবং 
�ানািরর সােথ জিড়ত স�া� অ�া� ্িতকর কায র�েমর জ� 
মেনানীত ইউিনটেক �েয়াজেন �িশ্ণ �দান 

 ∙  
পিরেবশ,  বন ও জলবায় 

পিরবতরন ম�ণালয় 
েবসরকাির খাত ও 

িবিসক 

৩. পিরেবেশর 
সর্ার জ� 
ৈব�ািনক ও 
�যি�গত 
R&D 
(গেবুণা ও 
উ�য়ন) 
েজারদার ও 
�েয়াগ করা 

৩.১ লবণা� বজরয-পািন েশাধন পিিত, েক�ীয়�ােব বজরয অপসারেণর �ান 
এবং কিন বজরয পনঃ�ি�য়াজাতকরণ �যাা, পািন েশাধনাগার এবং 
পয়ঃিন�াশন �যাা �াপেনর জ� আব�ক িবুয়াবলী িনধ রারণ 
করেত স�া�তা যাচাই করার জ� চামড়া গেবুণা ই�িিউট 
(এলআরআই) বা উপয� আ�জরািতক িবেশু�েক স��ৃ করা 

 

  ∙ 
এলআরআই বা 

আ�জরািতক িবেশু� 
েবসরকাির খাত ও 

িবিসক 

৩.২ ��াব ও স্মতা িনণ রেয়র জ� সিনিদ রি গেবুণা পিরচালনা করা 
এবং কিন বজরয েশাধেনর জ� সপািরশমালা �ণয়ন  

 
 ∙  

এলআরআই বা 
আ�জরািতক িবেশু� 

েবসরকাির খাত ও 
িবিসক 

৩.৩ কিন বজরয অপসারেণর �ান িনধ রারণ ও েসগেলা পনঃ�ি�য়াজাত 
করার জ� সপািরশমালা �দান এবং তা স�� করার জ� 
�েয়াজনীয় িবিনেয়াগ মূায়ন করা 

 

 ∙  
এলআরআই বা 

আ�জরািতক িবেশু� 
েবসরকাির খাত ও 

িবিসক 

৪. �ানািরগেলার 
বতরমান 
অব�ান 
পয রােলাচনা 
করা এবং 
একি 
কম রপিরক�না 
�ণয়ন  

৪.১ পিরেবশ িবুেয় আ�জরািতক িবিধ -িবধান অনযায়ী �ানািরগেলার 
compliance পয রােলাচনা করা  এবং compliance- এর 
ে্ো তােদর স্মতায় েযসকল িনয়ামক ��াব িব�ার কের 
েসগেলা শনা�করণ এবং সপািরশমালা �ণয়ন  

 

 ∙  িবিসক েবসরকাির খাত 

৪.২ অনস�ােনর ুলাুেলর উপর ি�িহ কের  �ানািরর উপ-খােতর জ� 
পিরেবশিবুয়ক মােনর �েয়াজনীয় িবুয়গেলা স�েকর একি 
কম রপিরক�না ৈতির করা এবং তা বা�বায়ন করা 

   েবসরকাির খাত �বসায়ী সংগঠন 

৪.৩ অনস�ােনর ুলাুেলর উপর ি�িহ কের �ানািরর উপ-খােতর জ� 
পিরেবশিবুয়ক মােনর �েয়াজনীয় িবুয়গেলা স�েকর একি 
কম রপিরক�না ৈতির করা এবং তা বা�বায়ন করা  

  ∙ েবসরকাির খাত �বসায়ী সংগঠন 

৫. দুণ �িতেরাধ 
ও িনয়�েণর 

৫.১ পিরেবশ সর্া এবং অথ র্ নিতক স�দ �বৃার িবুয়ক গেবুণা ও 
েসরা অনশীলন �িশ্েণর সৃায়তার জ� �ানীয় স্মতা বিি করা 

∙   িবিসক �বসায়ী সংগঠন 
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জ� নতন ও 
আুিনক 
�যি� �ানা�র 

৫.২ পিরেবশ সর্া এবং পিরদশ রন কায র�ম ও লওেনর িবধান স�েকর 
সময়মত, িনভ রল এবং পণ রাি ত� �দােনর উে�� জাতীয় েডটােবজ 
ৈতির করা 

  ∙ 
পিরেবশ,  বন ও জলবায় 

পিরবতরন ম�ণালয় 
�বসায়ী সংগঠন 

৫.৩ আইনী িবুয় লওন ও পিরেবশ িবুয়ক অপরাধ তদ� ও অনস�ান 
শু করা  

 
∙   

পিরেবশ,  বন ও জলবায় 
পিরবতরন ম�ণালয় 

�বসায়ী সংগঠন 

৫.৪ কিন বজরয সংর্ণাগার ও পনঃ�ি�য়াজাতকরেণর জ� 
কম রপিরক�না চাা করা 

  ∙ 
পিরেবশ,  বন ও জলবায় 

পিরবতরন ম�ণালয় 
�বসায়ী সংগঠন 

1৬. পিরেবশ ও 
জলবায় পিরবতরন 
িবুয়ক িশ্া 
েজারদার করা  

 
৬.১ পিরেবশ িবুয়ক িশ্ার উপর গুর িদেয় িব�িব�ালেয় ে�া�াম 

স�সারণ করা। 
  ∙ 

িশ্া ম�ণালয়/কািরগির 
িশ্া ও মাুাসা িব�াগ 

�বসায়ী সংগঠন 

৬.২ িশ�কারখানার সেব রা� চািৃদা ুরেণর জ� িশ্া িবুয়ক ে�া�ামেক 
অ�ািধকার েদওয়া   ∙ 

িশ্া ম�ণালয়/কািরগির 
িশ্া ও মাুাসা িব�াগ 

�বসায়ী সংগঠন 

৬.৩ মানবস�দ েযন পিরেবশ সর্ার চািৃদা ুরণ করেত পাের েসজ� 
�ব�াপনার �ান ও দ্তা বিিেত �িশ্েণর উপর গুর েদওয়া   ∙ 

িশ্া ম�ণালয়/কািরগির 
িশ্া ও মাুাসা িব�াগ 

�বসায়ী সংগঠন 

অিধকতর পির�� উৎপাদেনর উপর েজার েদয়া 
 

৭. আ�জরািতক 
মানদে অনযায়ী 
িসইিিপ �তযয়ন  

৭.১ চামড়া িশে�র িসইিিপ কায রকর�ােব পিরচালনার জ� এেদেশর 
েটকিনিশয়ান ও কম�েদর �েয়াজনীয় �ান ও কািরগির দ্তা মূায়ন 
ও তা িনি�ত করা 

 ∙  িবিসক পিরেবশ অিধদ�র 

৭.২ িসইিিপ পরী্াগাের যথাযথ উপকরণ ও য�পািত িনি�ত করা , েযন 
তা দ্তার সােথ কাজ করেত পাের 

 
 ∙  িবিসক 

িবএসিআই 
 

৭.৩ �ানাির ও তােদর ে�তােদর পার�িরক দীঘ র-েময়াদী সিবধা িনি�ত 
করেত িসইিিপেক আ�জরািতক মানদে অনযায়ী িনরী্া ও �তযয়ন 
করা  ∙  িবিসক �বসায়ী সংগঠন 

৮. িসইিিপ-েত 
�ানািরর বেজরযর 
িবুেয় আরও 
পিরছ� উৎপাদেনর 

৮.১ িশ�কারখানায় আরও পির�� উৎপাদেনর জ� গেবুণা, �যি� 
�ানা�র ও �েয়ােগর ে্ো গেবুণা �িত�ান, িব�িব�ালয় এবং 
উৎপাদেনর সােথ জিড়ত িশ�কারখানাগেলার মে� েযাগােযাগ 
েজারদার করা 

 ∙  
িবিসক 

পিরেবশ অিধদ�র 
�বসায়ী সংগঠন 
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জ� আইিন 
িবিধিবধান আদশ র 
মান ও কািরগির 
িনেদ রশনা িনধ রারণ ও 
�কাশ করা  

৮.২ ে�ািময়াম �বৃার কের চামড়া পাকাকরেণর জ� স-িনয়ি�ত পিিত 
�িত�া করা, েযন উ� �য় ও বাজার অংশীদার কেম যাওয়ার স�াবনা 
সে�ও তা চামড়া পাকাকরেণর সবেচেয় কায রকর �ি�য়া িৃেসেব 
�িতি�ত থােক 

 ∙  
িবএসিআই 

 
পিরেবশ অিধদ�র 

৮.৩ িশ�কারখানায় আরও পির�� উৎপাদন এবং িসইিিপেত �ানািরর 
বেজরযর িবুেয় আইিন িবিধ-িবধান, িনেদ রশনা ও মান িনধ রারণ এবং তা 
�কাশ করা  

     

৮.৪ িশ�কারখানায় আরও পির�� উৎপাদেনর জ� েডটােবজ ও 
ওেয়বসাইট ৈতির করা  ∙  িবিসক �বসায়ী সংগঠন 

৯. পিরেবশ 
স�িকরত মান �ৃণ 
এবং আরও পির�� 
উৎপাদন বা�বায়েন 
�া�ার মেডল ৈতির 
করা। 

 
৯.১ পিরেবশ সং�া� িবুয় পিরপালন এবং আরও পির�� উৎপাদেনর 

মান কতরক িনধ রািরত ল্যমাাা বা�বায়ন ও ল্য অজরেনর েসরা উপায় 
িৃেসেব চামড়ার সরবরাৃ শৃেলর সব র�ের গ� মেডেলর উপর েজার 
েদওয়া 

  ∙ 
িবিসক, 

�বসায়ী সংগঠন 
 

৯.২ িনিদ রি সময় পর পর িসইিিপ ’র কায রকািরতা মূায়ন করেত এবং 
িসইিিপ েথেক উৎপ� বেজরযর মান এবং পিরেবশ ও পির�� 
উৎপাদেনর সােথ স�িকরত িবিধ -িবধান ও চািৃদা পিরপালন স�েকর 
িবিসক বা মেনানীত অ� েকােনা পিরেবশ িবুয়ক �িত�ােনর কাছ 
েথেক মেনানয়ন /ছাড় পা  েপেত একি �তযািয়ত �াধীন সং�া গঠন 
করা 

  ∙ 
িবিসক, 

�বসায়ী সংগঠন 
পিরেবশ অিধদ�র 

১০. িশ�কারখানায় 
আরও পির�� 
উৎপাদন ও পিরেবশ 
সর্ার িবুেয় 
একি সুল মেডল 
ৈতির করা ও তা 
�তযয়ন করা 

 
১০.১ কম রপিরক�নার উপর ি�িহ কের গ� �িত�ান ও েসগেলার 

�ব�াপকগণেক িশ�কারখানায় আরও পির�� উৎপাদন �ি�য়া, 
নীিতমালা ও আইন-কানেনর িবুেয় সৃায়তা �দান।  

 

  ∙ িবিসক,  িশ� ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 

১০.২ পিরেবশ �ব�াপনা পিিতর জ� আইএসও ১৪০০০ (২০১৫) 
�ীকিত েপেত গ� �িত�ানগেলােক উৎসািৃত করা।  ∙  

িবিসক, িবএসিআই, 
িশ� ম�ণালয় 

�বসায়ী সংগঠন 

১১. চামড়ার স�ণ র 
মূ শৃেল আরও 
পির�� উৎপাদন 
পিিত �েয়ােগ 

 
১১.১  িশ� ম�ণালয় এবং সা�ার� খাতি�িহক পির�� উৎপাদেনর সােথ 

জিড়ত �িত�ানগেলার মে� েনটওয়াকর ৈতির করা 
 

∙   

িবিসক, িশ� ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 
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সৃায়তা করেত 
�তযািয়ত 
�িত�ানগেলার 
মে� েনটওয়াকর 
ৈতির করা 

১১.২  িশ�কারখানায় আরও পির�� উৎপাদেনর িবুেয় সনদপা ইসযর 
দািয়র�া� �িত�ানগেলার সােথ েবসরকাির খােতর েনটওয়াকর �িত�া 
করা  

 ∙  
িবএসিআই,িশ� 

ম�ণালয় 
�বসায়ী সংগঠন 

১১.৩ �ীকত আ�জরািতক িনরী্কগেণর সােথ েযৗথ উে�াগ �িত�ার জ� 
�িত�ানগেলােক সৃায়তা করা   ∙ 

িবিসক, িশ� ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 

১১.৪ চামড়া ও চামড়াজাত প� উৎপাদনকারী �িত�ানগেলার সকল 
�ি�য়ায় আরও পির�� উৎপাদন স�েকর সেচতনতা বিির জ� 
িশ্ার উপর েজার েদওয়া 

∙   
িবিসক, িশ� ম�ণালয় 

েচসাস র 
�বসায়ী সংগঠন 

১১.৫ িশ�কারখানায় আরও পির�� উৎপাদেনর জ� সৃায়তা �দান করা 
  ∙ 

িবিসক, িশ� ম�ণালয় অথ র িব�াগ 

১১.৬ �ব�াপনা ও �িমকেদর ্মতা উ�য়েন �তযািয়ত �িত�ােনর 
মা�েম িশ�কারখানায় �িশ্কগেণর �িশ্ণ �দান করা এবং দুণ 
িনয়�েণর উপায় পিরপালন িনি�ত করেত সংি�ি খাতেক সৃায়তা 
করা  

 ∙  

িবিসক, িশ� ম�ণালয় অথ র িব�াগ 

সরকাির-েবসরকাির-অংশীদািরর েজারদার করা 
 

১২. �বসায়ী 
সংগঠনগেলার 
ভিমকা েজারােলা 
করা  

১২.১ খাতি�িহক রপা�ের সৃায়তার ে্ো িব�মান বািণিজযক ও 
�বসায়ী সংগঠনগেলার �েচিােক একই সো িনেয় আসেত তােদর 
ভিমকা ও দায়দািয়র িনধ রারণ করা 

 

  ∙ 
বািণজয ম�ণালয়, 
�বসায়ী সংগঠন 

�বসায়ী সংগঠন 

১২.২ িশ�কারখানার উ�য়েনর সােথ জিড়ত গুরুণ র উপ-খাতগেলার 
কম রকাে ৈতির করা  

 
  ∙ 

বািণজয ম�ণালয়, 
িবিসক, �বসায়ী 

সংগঠন 
�বসায়ী সংগঠন 

১২.৩ খাতি�িহক রপা�েরর আেলােক �বসায়ী সংগঠনগেলার নতন 
ভিমকা ও কায র�েমর রপেরখা �ণয়েনর মা�েম বােজট ব�ন করা 

 
  ∙ 

পিরক�না ম�ণালয়  
অথ র িব�াগ 

�বসায়ী সংগঠন 

১২.৪ আেলাচনা�েম সংি�ি খােত যথাযথ �েণাদনার �ব�া করা 
 

  ∙ 
িশ� ম�ণালয়, জাতীয় 

রাজ� েবাড র 
�বসায়ী সংগঠন 

অবকাঠােমা উ�য়ন 
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১৩. ইেজডএস ও 
বে�ড ওয়যারৃাউজ 
সিবধার অবকাঠােমা 
উ�ত করা 

 
১৩.১ িআইইিড-র জ� �ায়হশািসত িবদযৎ উৎপাদন এবং িরক�াির 

�ি�য়া �িত�া করা 
  ∙ িবদযৎ িব�াগ, িআইইিড  

১৩.২ কায রকর �ব�াপনা ও �ালািন সংর্েণর উপর েজার েদওয়া, েযন 
িব� না ঘিেয় এবং সা�য়ী মেূ এর অ�াৃত সরবরাৃ িনি�ত করা 
যায় 

  ∙   

১৩.৩ এসএমই-র জ� বে�ড ওয়যারৃাউজ সিবধা উ�ত করা এবং 
�ব�াপনা পিিত ও শু �তযাপ রন ( duty drawback) পিিত সৃজ 
করা 

  ∙ জাতীয় রাজ� েবাড র �বসায়ী সংগঠন 

১৩.৪ চামড়া, চামড়াজাত প� ও পাদকা র�ািনর ে্ো এক �ান েথেক 
কা�মেসর ছাড়পা পাওয়ার সিবধা িনি�ত করেত িনয়�ণকারী 
কতরপে্র সং�ার বা�বায়ন করা 

 ∙  জাতীয় রাজ� েবাড র �বসায়ী সংগঠন 

১৩.৫  িআইইিড-েত সড়ক েযাগােযাগ �ব�া উ�ত করেত বােজট �দান 
 
১৩.৬ সাধারণ সিবধাসসিলত িশ�, িব�ান ও �যি� পাকর/এে�েটর মেতা 

বািণিজযক অবকাঠােমা �াপেনর উপর গুর আেরাপ করা  

  ∙ 
�ানীয় সরকার িব�াগ 
েবজা, েবপজা, িবিসক 

�বসায়ী সংগঠন 

১৪. বতরমােন 
চলমান জবাই করার 
পিিত সংগিত করা 
ও আুিনকায়ন করা  

 
১৪.১ পশ জবাই করার কায র�েম উে�াগ �ৃেণর জ� েপৗর কতরপ্েক 

স��ৃ করা  
 

∙   
�ানীয় সরকার িব�াগ, 

েপৗর কতরপ্ 
�বসায়ী সংগঠন 

১৪.২ বতরমান পিিত ও েকৗশল মূায়ন করেত এবং আ�জরািতক েসরা 
অনশীলন অনযায়ী কসাইখানা র স্মতা অজরন , পিরচালনা ও 
�ব�াপনা করেত সপািরশমালা �ণয়ন  

 

 ∙  
�ানীয় সরকার িব�াগ, 

েপৗর কতরপ্ 
�বসায়ী সংগঠন 

১৪.৩ আলাদা আলাদা কসাইখানা শনা�করণ এবং গ� মেডল ও 
িব�মান কসাইখানােত অংশ�ৃেণর জ� অনেরাধ করা 

 
∙   

�ানীয় সরকার িব�াগ, 
েপৗর কতরপ্ 

�বসায়ী সংগঠন 

১৪.৪ অিধকতর িনরাপদ ও �া�যকর কায র�ম পিরচালনা এবং পিরবৃন 
�ব�া সৃজ করার জ� দািয়রশীল কতরপ্ ও েপৗর কতরপে্র সােথ 
কাজ করা 

  ∙ 
�ানীয় সরকার িব�াগ, 

েপৗর কতরপ্ 
�বসায়ী সংগঠন 

১৫. িসএসআর, 
ওএইচএস ও �ম 
আইন েমেন চলার 

 
১৫.১ �ব�াপনার সব রাুিনক েকৗশল, উপকরণ, আুিনক পিরচালনা পিিত 

�বৃার করা এবং কারখানার ে�তের �ি�য়াজাতকত চামড়া পয র� 
  ∙ িশ� ম�ণালয় �বসায়ী �িত�ান 
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জ� 
�ানািরগেলােক 
সংগিত ও 
আুিনকায়ন করা 

সািব রক �বাৃ উ�ত করেত সেব রাৎকি অবকাঠােমা ৈতিরর জ� 
আ�জরািতক েসরা ইি�িনয়ািরং �িত�ােনর িবেশু�েদরেক স��ৃ 
করা। উ�ত �ানািরগেলােক অব�ই সকল ধর েনর িসএসআর এবং  
�া�য ও িনরাপহার মান ুরণ করেত ৃেব। 

১৬. �ানািরেত 
িব�মান উৎপাদন 
�যি� ও য�পািত 
উ�ত করা  

 
১৬.১ চামড়া (ৃাইড ও ি�ন) সংর্েণর জ� িৃমাগার ( cold storage) 

ৈতির করা  ( েযখােন �রা েমৗসেম চামড়াগেলা ২-৩ মােসর জ� 
সংর্ণ করা স�ব ৃেব । �ী�মেলীয় আবৃাওয়ায় কাচামালগেলা 
লবণ িদেয় সংর্ণ করাও খব গুরুণ র।) 

  ∙ 
িবিসক, �বসায়ী 

�িত�ান 
�বসায়ী সংগঠন 

১৬.২ িন�মােনর চামড়ার িবশাল মজদ কিমেয় আরও �ৃণেযাা পয রােয় 
িনেয় আসেত �ানািরগেলােক দরকাির �ি�য়া িনয়�ণ য�পািত 
(process control equipment) সং�েৃ উৎসািৃত করা 

  ∙ �বসায়ী �িত�ান �বসায়ী সংগঠন 

১৭. উৎপাদেনর 
পারুেম র� মূায়ন 
ও উ�ত করা  

১৭.১ �ি�য়া ও অনশীলন উ�ত করেত �ানাির, পাদকা ও চামড়াজাত 
পে�র কারখানাগেলার সােথ কাজ করেত উৎপাদন কােজ অি�� 
একি পরামশ রক �িত�ান স��ৃ করা, যার ুেল �য় �াস পােব ও 
উৎপাদেনর সময় কেম আসেব 

 

 ∙  িবিসক, িশ� ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 

১৭.২ পারুেম রে�র গুরুণ র িনেদ রশেকর িবপরীেত গ� েকা�ািনগেলার 
বতরমান অব�া মূায়ন করেত েসগেলার মূায়েন গেবুণা কায র�ম 
পিরচালনা করা 

 

  ∙ এলআরআই,  িবিসক �বসায়ী সংগঠন 

১৭.৩ উৎপাদেনর সব রাুিনক েকৗশল �বৃার কের উৎপাদনশীলতা উ�ত 
করার মা�েম �য় ও উৎপাদেনর সময় �াস করার পিরক�না 
�ণয়েনর জ� সপািরশমালা �দান করা 

 

 ∙  িবিসক, এনিপও �বসায়ী সংগঠন 

১৭.৪ িব�মান চামড়া গেবুণা ইনি�িউট (এলআরআই)-এর উৎপাদন 
্মতার সেযাগ বিি করেত এবং চািৃদা অনযায়ী েসরা �যি� �বৃার 
করার মা�েম সাধারণ সিবধা �দান কের �ানাির গ�েক সৃায়তা 
করেত এলআরআইেক আরও শি�শালী করা 

 

 ∙  িবিসক, িশ� ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 
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১৮ শনা� করার ও 
েটকসই ৃওয়ার 
্মতা 
(Traceability 
and 
Sustainability)  

১৮.১ �ানািরগেলােক একি সাসেটইেনিবিলি িম গঠেন উৎসািৃত করা, 
যােদর দািয়র ৃেলা আইন -কানেনর সােথ স��ৃ �ি�য়ার এবং স�ণ র 
সরবরাৃ শৃেল পিরেবশ সর্া, পির�� উৎপাদন ও শনা�করণ 
্মতার ( traceability) আেলােক েসগেলার বা�বায়েনর কায রকািরতা 
পয রেব্ণ করা 

  ∙ 
িবিসক, িশ� ম�ণালয়, 

েচসাস র 
�বসায়ী সংগঠন 

১৮.২  মজদ প� িনয়�ণ, চািৃদার ুব রা�াস �দান এবং উপকরণ ও 
স�েদর চািৃদা িনরপেণর জ� আরও িনখতঁ পিরক�না �ণয়েন চামড়ার 
মূ শৃেল ইআরিপ (এাার�াইজ িরেসাস র �যািনং) চাা করা 
  

 ∙  
বািণজয ম�ণালয়, 

িবিসক 
�বসায়ী সংগঠন 

শি�শালী প�াৎ ও অ�সংেযাগ ৈতির করা 
 

১৯. মূ শৃেলর 
সম�য় বিি করেত 
খােতর ে�তের গ� 
েকা�ািন ৈতির 
করা 
 
 
 
 

 
১৯.১ প�াৎসংেযাগ িশ�গেলার জ� কর অবকাশ ( tax holiday) সিবধা 

েদওয়ার মা�েম চামড়া খােতর �বিিেক সৃায়তা করেত একি 
প�াৎসংেযাগ নীিতমালা �ণয়ন করা 

 
 
 

∙ 
 
 

 

জাতীয় রাজ� েবাড র 
�ািরু কিমশন 

�বসায়ী সংগঠন 

১৯.২ খাতি�িহক প�াৎ ও অ�সংেযােগর উে�াগ �ৃেণ সৃায়তা করেত 
গ� ৈতিরেত আ�জরািতক িবেশু�েদর স��ৃ করা 

 
 ∙  িবিসক,  িশ� ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 

১৯.৩ চামড়া ও চামড়াজাত প� িশে� িব�মান প�াৎসংেযাগ, এগেলার 
স�াবনা এবং �িব�েত স�া� েকােনা েনিতবাচক ��াব  িনধ রারেণ 
গেবুণা করা 

 

 ∙  
এলআরআই, �ািরু 

কিমশন 
�বসায়ী সংগঠন 

১৯.৪ �ানারেদর পে্ �ি�য়াজাতকত চামড়া িব�য়কারী এবং কািরগির 
িবুয় ও িবেদ িশ বাজােরর চািৃদা স�েকর �ান রােখ এমন েলদার 
এেজােদর (leather agent) সােথ কাজ করা 

 

 ∙  
বািণজয ম�ণালয়, 
�ািরু কিমশন, 
�বসায়ী সংগঠন 

 

১৯.৫ �ি�য়াজাতকত চামড়া ৈতির ও িডজাইেনর সােথ �ানািরগেলােক 
য� করার েকৗশল �ণয়ন করা 

 
 ∙  

িবিসক, �বসায়ী 
সংগঠন 

 

১৯.৬ �ি�য়াজাতকত চামড়া ৈতির ও িডজাইন করার জ� এলআরআই-
েক সি�য় ৃেত উৎসািৃত করা ∙   িবিসক, এলআরআই �বসায়ী সংগঠন 

২০. চািৃদার 
িবপরীেত উৎপাদন 

 
২০.১ গে� অংশ�ৃণকারী বৃৎ ও মাঝাির িশ��িত�ানগেলার মে� 

  ∙ বািণজয ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 
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্মতা বিি করা  সংেযাগ �াপেনর উপর েজার েদওয়া এবং তােদর মে� দীঘ রেময়াদী 
সাব-ক�াি�ংেয়র বে�াব� করেত উৎসািৃত করা । (এি বড় বড় 
িশ��িত�ানগেলার স্মতা বিি করেব এবং তােদরেক পরী্াগার, 
উ�ত য�পািত ইতযািদেত িবিনেয়াগ করেত উৎসািৃত করেব।) 

 
২১. সরবরাৃ 
শৃলেক য� করা  

২১.১ �ানািরগেলার অব�া আ�জরািতক পিরেবশ ও গণগত মান অনযায়ী 
পিরচািলত ৃে� িক না তা িনি�ত করেত সৃায়তা করার জ� গে� 
থাকা বড় বড় পাদকা ও চামড়াজাত প� উৎপাদনকারী 
�িত�ানগেলােক আরও �ােলা প�াৎসংেযাগ ৈতিরেত এিগেয় আসার 
আ�ান জানােনা 

∙   বািণজয ম�ণালয় �বসায়ী সংগঠন 

২২. বাজাের �েবশ  
 

২২.১ বড় বড় �া� ও িরেটইলারেদরেক ��ািবত ও আকু রণ করার জ� 
সুলতার গুরুণ র িনয়ামকগেলা িবে�ুণ করেত বাজার গেবুণার 
উে�াগ �ৃণ করা। উৎপাদনমূ ও িব�য়মূ িবে�ুণ করা । 

 

 ∙  
বািণজয ম�ণালয়, 
িশ�ম�ণালয় 

�বসায়ী সংগঠন 

২২.২ িবপণেনর উপয� েপাট রু িলও ৈতির ও নমনা সং�েৃ িনব রািচত 
েকা�ািনগেলােক সৃায়তা করেত র�ািন বিির জ� িবেশু� পরামশ র 
�ৃণ করা 

∙   
বািণজয ম�ণালয়, 

িশ� ম�ণালয়, �বসায়ী 
সংগঠন 

 

২২.৩ চামড়া  িশে�র পনগ রঠন ও পিরেবশবা�ব, সজনশীল ও উ�-
মানস�� িশ� িৃেসেব পিরচয় কিরেয় িদেত িবি�� মা�েম 
সেচতনতা সিি করা 

 

∙   
িবিসক, িশ� ম�ণালয়, 

বািণজয ম�ণালয় 
�বসায়ী সংগঠন 

২২.৪ অ�ীি বাজারগেলােত এ িশে�র �েবেশ িবেদেশ অবি�ত বাংলােদশ 
দতাবাসগেলােক সি�য় করা 

 
 ∙  

পররা� ম�ণালয়, 
বািণজয ম�ণালয়, িশ� 

ম�ণালয়  
�বসায়ী সংগঠন 

২২.৫ উহর ইউেরাপসৃ অ�া� স�াবনাময় েদেশ  উপয� বড় বড় �া� 
ও িরেটইলােরর সােথ র�ািনর সােথ সাম��ুণ র িবেশুািয়ত বািণজয 
েমলা ও �দশ রনীর আেয়াজন করা । (�দশ রনীর সময় েযসকল �াৃেকর 
সােথ েযাগােযাগ ৃেয়েছ তােদরেক ুেলাআপ করা।) 

∙   
পররা� ম�ণালয়, 

বািণজয ম�ণালয়, িশ� 
ম�ণালয় 

�বসায়ী সংগঠন 

দ্তা ও মানব স�দ উ�য়ন  
 
২৩. চামড়া ও 
চামড়াজাত পে�র 
জ� সিনিদ রি 
কম রসিচ এিগেয় 

২৩.১ প� উ�য়ন, পাদকা ও চামড়াজাত প� িডজাইন ও িব�েয়র জ� 
কম রসিচ ৈতির করেত বা এিগেয় িনেত িবিজএমইএ ইউিন�ািস রি অব 
ুযাশন অযা� েটকেনালিজ ইনি�িউট (িবইউএুি)-েক উৎসাৃ �দান 

 ∙  

িবিসক, এসএমই 
ুাউে�শন, জাতীয় 

দ্তা উ�য়ন কাউি�ল, 
িবিজএমইএ 

অথ র িব�াগ 
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িনেত প� উ�য়ন ও 
িডজাইন ইনি�িউট 
(Product 
Development 
and Design 
Institute) �াপন 
করা  

ইউিন�ািস রি 
 
২৩.২ চামড়া ও চামড়াজাত পে�র জ� সিনিদ রি কম রস িচ এিগেয় িনেত প� 

উ�য়ন ও িডজাইন ইনি�িউট �াপন করা 
  ∙ অথ র িব�াগ, িবিসক  �বসায়ী সংগঠন 

২৩.৩ এ ধরেনর �কে�র জ� �েয়াজনীয় িবিনেয়াগ বরা� করা  
  ∙ 

 অথ র িব�াগ, পিরক�না 
ম�ণালয়   

িবিসক, িশ� ম�ণালয় 

২৩..৪ সরকাির ও েবসরকাির খােতর িবিনেয়ােগর সেযােগর উপর েজার 
েদওয়া   ∙ িপিপিপ অথ র িব�াগ 

২৪. দ্তা উ�য়ন 
কম রসিচ েজারদার 
করেত বিহমলক 
কািরগির �িশ্ণ 
েক� �িত�া করা  

২৪.১ এনিি�িকউএু-এর অংশ িৃসেব ৈতির েপাশাক খােতর মেতা 
কািরগির �িশ্ণ কম রসিচ �ণয়ন করা 

 
 ∙  

িশ্া ম�ণালয়/কািরগির 
িশ্া ও মাুাসা িব�াগ 

 

২৪.২ �িশ্ণ �দানকারী �িত�ানগেলার সােথ সম�য় সাধন করা , েযন 
তােদর মানবস�দ উ�য়ন কম র সিচ ও দ্তার �িশ্ণ ঐ খােতর 
চািৃদােক �িতুিলত কের 

 

 ∙  
িবিসক, জাতীয় দ্তা 

উ�য়ন কাউি�ল 
�বসায়ী সংগঠন 

২৫. �ব�াপনা 
�িশ্ণ 
�িত�ানগেলার 
সােথ েযাগােযাগ 
�াপন করা  
 

২৫.১ �ব�াপক, ওয়াকর-�ািড (চাকিরর পাশাপািশ িশ্া) ও গণগত মান 
িবেশু�, সপার�াইজর/ত�াবধানকারী, �িশ্ক ও মূায়নকারীর 
জ� িশ�কারখানার চািৃদা অনযায়ী �িশ্েণর পাঠ�ম �ণয়ন করা 

 

  ∙ 
িবিসক, জাতীয় দ্তা 

উ�য়ন কাউি�ল 
�বসায়ী সংগঠন 

২৫.২ সংি�ি খােত পরামশ রক পিরেুবা এবং কারখানা েথেক শু কের 
লাইন �ােনজেমা পয র� সকল পয রােয় �িশ্ণ �দান করার জ� 
িবেকএমইএ-র সুল ইউিনেটর আদেল একি উৎপাদনশীলতা উ�য়ন 
েসল (িপআইিস) ৈতির করা 

 

 ∙  িবিসক, এনিপও �বসায়ী �িত�ান 

২৬. �িশ্ণ 
পিরেুবা �দানকারী 
িৃেসেব �ানীয় ও 
িবেদিশ 
িবিনেয়াগকারীেদর 
আকি করা  
 

২৬.১ িব�মান �িশ্ণ েক�গেলার জ� �িশ্ণ পিরেুবায় �বসার 
সেযাগ ৈতির করা 

 
 ∙  

িবিসক, এসএমই 
ুাউে�শন  

�বসায়ী �িত�ান 

২৬.২ িবিনেয়াগ করেত বা িবেদ িশ �িশ্ণ পিরেুবা �দানকারীেদর সােথ 
েযৗথ উে�াগ ৈতির করেত নারী উে�া�ােদর উৎসািৃত করা 

 
 ∙  

িবিসক, এসএমই 
ুাউে�শন, উইেমন 

েচসাস র 
�বসায়ী �িত�ান 

২৬.৩ জাতীয় কািরগির �িশ্ণ পিরেুবা �দানকারীেদর স্মতা 
ৈতিরেত আ�জরািতক �িত�ােনর সােথ সৃেযািগতা করা 

 ∙  
িবিসক, জাতীয় দ্তা 

উ�য়ন কাউি�ল, 
�বসায়ী �িত�ান 
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 এসএমই ুাউে�শন 

২৬.৪ আ�জরািতক �িশ্ণ েক�গেলােক আকু রণ করেত একি 
�বসাবা�ব িবিনেয়াগ �ােকজ �ণয়ন করা, যারা নতন �বসা ৈতির 
করেত পারেব বা িব�মান �ানীয় �িশ্ণ েক�গেলার সােথ েযৗথ 
উে�াগ �ৃণ করেব 

 ∙  
িবিসক, এসএমই 

ুাউে�শন 
�বসায়ী �িত�ান 

২৭. চামড়া খােতর 
চািৃদা ুরেণর 
উে�ে� উৎপাদন 
�েকৗশল �াতেকর 
(production 
engineer 
graduate) �ান 
ৃালনাগাদ করা। 
 

২৭.১ �েকৗশলীেদর কােছ চামড়া খাতেক পিরচয় কিরেয় িদেত �ানীয় 
িব�িব�ালয়গেলার সােথ সৃেযািগতা করা, যারা �িব�েত �ানাির, 
পাদকা ও চামড়াজাত পে�র েকা�ািনগেলােক তােদর উৎপাদন 
�ি�য়া ও কম র পিরচালনা উ�য়েনর ে্ো উৎকি নীিতমালা অনযায়ী 
তােদরেক সৃায়তা করেত স্ম ৃেব 

 ∙  
িশ� ম�ণালয়, বািণজয 

ম�ণালয় 
�বসায়ী �িত�ান 

২৭.২ চামড়া ও চামড়াজাত প� উৎপাদনকারী েকা�ািনগেলােক তােদর 
�িত�ােন িশ�কারখানা িবুয়ক �িশ্ণ কম রস িচর জ� �ানীয় 
বিহমলক �িত�ানগেলার ম� েথেক িশ্াথ� খেঁজ েবর করেত 
উৎসািৃত করা 

  ∙ 
িশ্া ম�ণালয়/কািরগির 
িশ্া ও মাুাসা িব�াগ 

 

0১.৩ �ানীয় ও �তয� ৈবেদিশক িবিনেয়াগ সহজতর করা   

২৮. িবডার 
উ�য়েনর উপর েজার 
েদয়া  

 
২৮.১ এ খাতিেক কায রকর�ােব এিগেয় িনেত বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ�য়ন 

কতরপ্ (িবডা)-এ একি িবেশুািয়ত েসল ৈতির করা 
 

 ∙  িবডা 

 

২৮.২ েকৗশলগত, পিিতগত ও ৈদনি�ন কায র�ম বা�বায়েনর জ� 
�েয়াজনীয় সময় কিমেয় আনা; ��তার সােথ ওয়ান-�প-সাি� রস �দান 
করা  

 ∙  
িবডা 

 

 

২৮.৩ কাচামাল, েমিশনাির ও য�পািতর উপর আমদািন শু নীিতমালা 
সি�ত করা এবং ঘন ঘন নীিতমালা পিরবতরন এিড়েয় চলা   ∙  

জাতীয় রাজ� েবাড র 
 

�বসায়ী সংগঠন 

২৯. চামড়া খােত 
িবিনেয়ােগর উপর 
েজার েদওয়া  

২৯.১ বাংলােদশেক পিরেবশবা�ব ও কা�ম-উপেযাগী খাত িৃেসেব পিরিচত 
করেত  িবিনেয়ােগর জ� েসিমনার আেয়াজন করা 

  
∙   

িবডা, িবিসক, িশ� 
ম�ণালয় 

 

�বসায়ী সংগঠন 

২৯.২ আুিনক ও উ�ত �যি� সসিলত চামড়া �ি�য়াজাতকারী 
িশ��িত�ােন এবং পাদকার জ� �ি�য়াজাতকত চামড়ার মােনা�য়েন 
িব�মান �ানািরগেলােক আুিনকায়েন িবিনেয়াগ উৎসািৃত করা 

 

 ∙  

িবিসক, এসএমই 
ুাউে�শন 

িবডা, �বসায়ী সংগঠন 
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২৯.৩ েসখােন অবি�ত কিাম চামড়া ও ি�ম ৈতিরর জ� েযৗথ উে�াগ �ৃণ 
করা, েযন আমদািনর চািৃদা �াস পায় 

  
 ∙  

বািণজয ম�ণালয়, 
িপিপিপ, িবডা 

 

�বসায়ী সংগঠন 

২৯.৪ র�ািন করার জ� পাদকা ও চামড়াজাত প� উৎপাদেনর জ� �ানীয় 
�বসা �িত�ানেক িবেশু কের ৈতির েপাশাক খাতেক িবিনেয়ােগ 
উৎসািৃত করা 

 

∙   

বািণজয ম�ণালয়, িবডা 
 

�বসায়ী সংগঠন 

২৯.৫ �তয্ ৈবেদিশক িবিনেয়াগকারীেদর আকু রেণ সৃায়তা করেত 
িবেদেশ অবি�ত বাংলােদশ দতাবাসগেলােক সি�য় করা 

 
∙   

পররা� ম�ণালয়, িবডা 
 

�বসায়ী সংগঠন 

২৯.৬ এ খােতর চমৎকার সেযাগ স�েকর িবেদিশ িবিনেয়াগ আকু রণ করা 
∙   

পররা� ম�ণালয়, িবডা 
 

�বসায়ী সংগঠন 

২৯.৭ চামড়া িশে�র  �বসািয়ক সেযাগ কােজ লাগােনার জ� নারী 
উে�া�ােদর উৎসািৃত করা ∙   

িবিসক, এসএমই 
ুাউে�শন 

উইেমন েচসার 

৩০. রাসায়িনক 
পদাথ র ও অ�া� 
িজিনসপা ৈতিরর 
জ� িবিনেয়ােগর 
আ�ান  

৩০.১ এ খােত খব েবিশ চািৃদা রেয়েছ এবং �ৃণেযাা মাাা ও মেূ 
বাংলােদেশ ৈতির করা স�ব এমন রাসায়িনক পদাথ র শনা� করেত 
গেবুণা করা 

  ∙ 
চামড়া গেবুণা েক�, 

িবডা 

�বসায়ী �িত�ান 

৩০.২ �নামধ� আ�জরািতক েকিমকযাল েকা�ািনগেলার সােথ েযৗথ 
উে�ােগ �বসািয়ক কায র�ম পিরচালনার সেযাগ �ৃণ  

 
 ∙  িবডা, বািণজয ম�ণালয় 

�বসায়ী �িত�ান 

পিরপালন এবং েপশাগত �া�য ও িনরাপহা 
 

৩১. �ম আইন 
বলবৎ ও �িমকেদর 
অব�ার উ�িত  

৩১.১  আ�জরািতক মান অনযায়ী �িমকেদর অব�ার উ�িত করেত পদে্প  
        �ৃণ 

  ∙ 
�ম ও কম রসং�ান 

ম�ণালয় 
আইএলও, েবসরকাির 
খাত ও গুরুণ র �া� 

৩১.২ িসএসআর ও ওএইচএস উে�ােগ স��ৃ ৃেত উপ-কিমি গঠন   
 

∙  
�ম ও কম রসং�ান 

ম�ণালয় 
িবিসক 

৩১.৩ এ িবুেয় অযালােয়� বা অযাকেড রর মেতা �িত�ান এবং একই ধর েনর 
স্মতা িনেয় ৈতির েপাশাক খােত কাজ কের এমন অ�া� িসএসআর-
�তযািয়ত �িত�ানেক আ�ান জানােনা 

 ∙  
মেনানীত িসএসআর ও 
ওএইচএস  উপ-কিমি 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 
৩১.৪ �ানাির, পাদকা ও চামড়াজাত পে�র কারখানায় �ম আইন ও 

িনরাপহার মানদে �ৃণ করা  িনি�ত করেত একি িনরী্া পিিত 
�িত�া করা এবং এ স�েকর �চার 

 

 ∙  
মেনানীত িসএসআর ও 
ওএইচএস  উপ-কিমি 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 
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৩১.৫ িশ�কারখানায় েজ�ার িবুেয় িব�মান নীিতমালা পয রােলাচনা, 
মূায়ন ও সম�য়সাধন  

 ∙  

�ম ও কম রসং�ান 
ম�ণালয়, মেনানীত 

িসএসআর ও ওএইচএস  
উপ-কিমি 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 

৩১.৬ কারখানায় �া�য ও িনরাপহার মানেক য� করেত এ খােত কািরগির 
সৃায়তা �দান   ∙  

�ম ও কম রসং�ান 
ম�ণালয় 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 

৩২. কেপ রােরট 
সামািজক দায়বিতা 
(িসএসআর) এবং 
েপশাগত �া�য ও 
িনরাপহা 
(ওএইচএস) 
নীিতমালা �ৃণ  

৩২.১ �ম আইন কায রকর�ােব বা�বায়ন ও িনি�ত করার জ� একি 
কম রপিরক�না ৈতির করা   ∙  

মেনানীত িসএসআর ও 
ওএইচএস  উপ-কিমি 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 
৩২.২ এই খােত সেচতনতা সিি করা এবং মানস�� পে�র ৈবিশেিযর 

�াপাের ও আ�জরািতক িবিধ ও মান পিরপালন করার িবুেয় 
উৎপাদনকারীগণেক সংেবদনশীল করা 

 

∙   
মেনানীত িসএসআর ও 
ওএইচএস  উপ-কিমি 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 

৩২.৩ এলডি�উিজ-এর মেতা �িত�ােনর কাছ েথেক পিরপালন ও ুণ রাি 
সনদ পাওয়ার ুেব র উ�িত করার ে্াগেলা িচি�ত করেত 
েকা�ািনগেলার জ� একি �-মূায়ন  ল/উপকরণ ৈতির করা । এি 
�ানািরগেলার জ� খবই গুরুণ র । এ উপকরণি �ানাির, বািণজয 
সংগঠন, �ীকিতদানকারী �িত�ান, িসএসআর িবেশু� এবং ে�তােদর 
সােথ সৃেযািগতার ি�িহেত ৈতির করা েযেত পাের 

 

 ∙  
মেনানীত িসএসআর ও 
ওএইচএস  উপ-কিমি 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 

৩২.৪ পাদকা ও চামড়াজাত পে�র কারখানার জ� একি �-মূায়ন 
উপকরণ ৈতির করা েযন �ধান �ধান �া� ও িরেটইলারেদর �ারা 
পিরচািলত িসএসআর িনরী্ায় উহীন র ৃেত  উ�িতর ে্াগেলা শনা� 
করেত স্ম ৃয় 

 ∙  
মেনানীত িসএসআর ও 
ওএইচএস  উপ-কিমি 

েবসরকাির খাত, 
আইএলও এবং 

আ�জরািতক এেজি� 

৩৩. িসএসআর ও 
ওএইচএস 
পিরপালেনর জ� 
িনরী্া ও �তযয়ন 

৩৩.১ িসএসআর �তযািয়ত �িত�ােনর  ভিমকা শি�শালী করা, যা �ধান 
�ধান �া� ও িরেটইলার কতরক �ীকত ৃেব এবং রপা�রকালীন সময় 
স�ণ র �িত�ােন িনিদ রি সময় অ�র অ�র িনরী্া কায র�ম পিরচালনা 
করেব 

 ∙  �বসায়ী সংগঠন েবসরকাির খাত 

৩৩.২ ৈবি�ক বাজাের চামড়া খােতর �িতেযািগতার স্মতা বিিেত 
সৃায়তা করার জ� িনয়িমত িনরী্া ও সনদ �দান পিিতর িবুেয় 
উৎসািৃত করা। 

 ∙  �বসায়ী সংগঠন েবসরকাির খাত 
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	৩.৪.৩   টিআইইডি-র জন্য স্বায়ত্তশাসিত বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রিকভারি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। সংরক্ষণ ও দক্ষতা পরিমাপ করার মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করতে ট্যানারদের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করা।
	৩.৪.৪  আরও বেশি স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সকল ধরনের অবকাঠামো ও পরিবেশ সংরক্ষণকারী আবশ্যিক বিষয় পূরণ করে এবং টিআইইডি-তে যাতায়াতের জন্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে  অর্থনৈতিক অঞ্চল(ইজেড) তৈরি করা ।
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	৩.৬.২  কৌশলগত জোট গঠন, উপযুক্ত প্রযুক্তি সংগ্রহ, প্রযুক্তি উন্নত করা ও স্থানান্তর এবং বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে কার্যকর সংযোগ স্থাপনসহ শিল্পকারখানা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ জোরালো করা;
	৩.৬.৩  বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দেওয়া এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ম-কানুন পরিপালন করা। ছোট ছোট কোম্পানির সাথে বড় এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ের বন্দোবস্ত করতে উৎসাহিত করা;
	৩.৬.৪  বৈশ্বিক ধারা অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত চামড়া তৈরি ও ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এলআরআইকে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা, যেন রপ্তানি বৃদ্ধি করার সময় বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের কাছে নতুন নতুন পণ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়; 
	৩.৬.৫  রাসায়নিক পদার্থের চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে গবেষণা করার পর সাভারে বা তার আশেপাশে বহুল ব্যবহৃত কঠিন রাসায়নিক পদার্থের ওয়্যারহাউস (সংরক্ষণাগার) প্রতিষ্ঠা করতে স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক কেমিক্যাল কোম্পানির সাথে স্থানীয় অংশীদারিত্বের সুযোগ বৃদ্ধি করা।...
	৩.৬.৬  নতুন গুচ্ছ মডেলের মাধ্যমে অগ্রসংযোগ (Forward Linkage) তৈরি এবং নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে এবং এ খাতকে এগিয়ে নিতে পেছনের দিকের কোম্পানিগুলোর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে কিছু বড় বড় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কোম্পান...
	৩.৬.৭   চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও নতুন বাস্তবতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এবং চামড়া, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য খাতে নতুন নতুন অংশীদার খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ ও বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সংগ্রহকারী দ...
	৩.৬.৮  স্থানীয় ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব, সৃজনশীল ও উঁচু-মানের শিল্প হিসেবে এ খাতের পুনর্গঠন ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন করা ও তাতে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাস বা বিদেশ...

	৩.৭   দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
	৩.৭.২   স্থানীয় পাদুকা প্রস্তুতকারীগণ যাতে তাদের নিজস্ব ডিজাইন সকলকে দেখাতে পারেন এবং মধ্যস্বত্বভোগী ও বিদেশি ক্রেতাদের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সক্ষম হন সে লক্ষ্যে ‘পণ্য উন্নয়ন ও ডিজাইন ইন্সটিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করা (কোন স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক ডিজাইন ইন্সটি...
	৩.৭.৩  কর্মচারীদের আরও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন বা বিদ্যমান ইন্সটিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএলইটি)-কে আরও উন্নত করা। জ্যেষ্ঠ ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যব...
	৩.৭.৪  চামড়া, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা এবং বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের নারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে বা তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্...
	৩.৭.৫   নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া ও অনুশীলন ব্যবহার/গ্রহণ করার মাধ্যমে চামড়া প্রস্তুতকারী খাত যাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয় সেজন্য চামড়া শিল্পের চাহিদা সম্পর্কে পরিচিতিমূলক পাঠক্রম তৈরি করা এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উৎপ...
	৩.৬.৬  শিল্পের সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া।

	৩.৮  স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সহজতর করা
	৩.৮.১  চামড়া শিল্পের উন্নয়নকে ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে নিতে এবং এ খাতে উপযুক্ত প্রকল্পের/বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া তৈরি করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) একটি বিশেষায়িত সেল স্থাপন করা।  এ লক্ষ্যে একটি ও...
	৩.৮.২  কাঁচামাল, মেশিনারি ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক নীতিমালা সুস্থিত করা এবং ঘন ঘন নীতিমালা পরিবর্তন এড়িয়ে চলা।
	৩.৮.৩  আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিসম্বলিত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং পাদুকার জন্য প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়ার মানোন্নয়নে বিদ্যমান ট্যানারিগুলোকে আধুনিক করার জন্য বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। আমদানির চাহিদা হ্রাসের জন্য কৃত্রিম চামড়া ও ট্রিম তৈরিতে...
	৩.৮.৪  রপ্তানির জন্য এবং চামড়া শিল্পের পক্ষে বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের সাথে অগ্রসংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

	৩.৯  সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করা
	৩.৯.১   আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সরকারি-বেসরকারি খাতের পরামর্শ এবং বেসরকারি খাতের শিল্প সম্পৃক্ততা সহজতর করতে পরামর্শমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা। সংশ্লিষ্ট খাতের সমস্যা সংগ...
	৩.৯.২  দেশের খাত-ভিত্তিক রূপান্তর ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি যৌথ ফোরাম তৈরি করার মাধ্যমে সেগুলোর ভূমিকাকে জোরালো করা।


	৩.১০   চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন ও প্রণোদনা
	৩.১০.১৫ পাঁচ-বছর মেয়াদী নীতিমালার জন্য চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে নগদ প্রণোদনার মতো আর্থিক সুবিধা প্রদান করা;
	৩.১০.১৬ ট্যানারি ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী কারখানাগুলোর জন্য গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড (জিএফটি)-এর মতো উৎসগুলো থেকে সবুজ অর্থায়ন জোগাড় করা এবং রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে সেগুলো বিতরণ করা;
	৩.১০.১৭ বাংলাদেশ ব্যাংক ও উন্নয়ন সহযোগীর সাথে যোগাযোগ সহজতর করা;
	৩.১০.১৮ তৈরি পোশাক খাতের মত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) সম্প্রসারিত করা।
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