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বাংলাক্ষেক্ষের তৈরর পপাোক খাৈ প্ররৈ বছর ৭% হাক্ষর বৃরি পপক্ষে বৈতমাক্ষে (২০১৫-১৬ অর্তবছক্ষর
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প্রােেই প্রক্ষের সম্মুখীে হক্ষে। কারখাোর পমাট সংখযা, কারখাোর অবস্থাে, কারখাোর কমতরৈ শ্ররমক সংখযা ধরক্ষণর ৈক্ষর্যর
অপ তাপ্তৈার েরুণ খাৈক্ষক রঘক্ষর রবৈকত ও রবভ্রারি বৃরি পাক্ষে।
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জররপ পিরৈ
শুমারর (Census)
Digital
RMG
Factory
প্রকল্প বাস্তবােেকারী
ব্র্যাক রবশ্বরবেযালক্ষের উক্ষেযাক্তা উন্নেে পকন্দ্র (Centre for
Mapping in Bangladesh বা
Entrepreneurship Development) বা রসইরড (CED)
সংক্ষেক্ষপ
রডআর ফ ম-রব প্রকল্প সমন্বেকারী
ব্র্যাক ইউ স (BRAC USA)
(DRFM-B)।
প্রকক্ষল্পর প্রকক্ষল্পর প্রধাে অনুোে রসঅযান্ড ফাউক্ষন্ডেে (C&A Foundation)
সমেকাল ২০১৭ সাক্ষলর রপ্রল প্রোেকারী
হক্ষৈ ২০২১ সাক্ষলর মািত প তি। স্ট্র্যাক্ষটরজক পাটতোর
বাংলাক্ষেে তৈরর পপাোক প্রস্তুৈ ও রফৈারেকারক সরমরৈ
প্রকল্পরট বাস্তবােে করক্ষৈ াক্ষে (Strategic Partner)
(Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters
Association) বা রবরজ মই (BGMEA)
ব্র্যাক রবশ্বরবেযালক্ষের উক্ষেযাক্তা
উন্নেে পকন্দ্র (Centre for
Entrepreneurship Development) বা রসইরড (CED)। প্রকল্পরটর মূল ৈহরবল প াগাে রেক্ষে রসঅযান্ড ফাউক্ষন্ডেে (C&A
Foundation) বং প্রকল্পরট সমন্বে করক্ষছ ব্র্যাক ইউ স
(BRAC USA)।
প্রকল্পরটর স্ট্র্যাক্ষটরজক পাটতোর (Strategic
Partner) রহক্ষসক্ষব র্াকক্ষছ বাংলাক্ষেে তৈরর পপাোক প্রস্তুৈ ও রফৈারেকারক সরমরৈ (Bangladesh Garments Manufacturers
and Exporters Association) বা রবরজ মই (BGMEA)।

ব্র্যাক রবশ্বরবেযালক্ষের রসইরড (CED) ২০১৫ সাক্ষলর জানুোরর হক্ষৈ ২০১৬ সাক্ষলর মািত প তি রসঅযান্ড ফাউক্ষন্ডেক্ষের অনুোক্ষে
‘Participatory Factory Mapping Research’ (PFMR) রেক্ষরাোক্ষম করট পরীোমূলক গক্ষবষণা পররিালো কক্ষর। গক্ষবষণার
জন্য রমরপুর ও কারলোককর লাকার পপাোক কারখাো হক্ষৈ ৈর্য সংগ্রহ করা হে বং প্রাপ্ত ৈক্ষর্যর রর্রিক্ষৈ করট রডরজটাল
মােরিক্ষের পরীোমূলক সংস্করণ রেমতাণ করা হে।
PFMR- র পররকল্পোর প্রার্রমক প তাে হক্ষৈ মূল প তাক্ষে উন্নীৈ হক্ষে বৈতমাে DRFM-B প্রকল্পরট বাস্তবােে হক্ষৈ াক্ষে। ই
প্রকক্ষল্পর অধীক্ষে বাংলাক্ষেক্ষের ২০রট পজলার তৈরর পপাোক খাক্ষৈর সাক্ষর্ সম্পৃক্ত সকল কারখাো হক্ষৈ শুমাররর (Census) মাধযক্ষম
ৈর্য সংগ্রহ করা হক্ষব। প তােক্রক্ষম ৈর্য রডরজটাল মােরিক্ষে অির্ুতক্ত করা হক্ষব বং জেসাধারক্ষণর জন্য উন্মুক্ত করা হক্ষব। ই
মােরিক্ষে অির্ুতক্ত হওো ৈক্ষর্যর মক্ষধয র্াকক্ষব কারখাোর োম/রিকাো/অবস্থাে, কারখাোর কমতেম অবস্থা (িালু/রেররিয়/বে/ব) ,
কারখাোর রেব)ে (রবরজ মই /রবক্ষক মই /ইরপরব, ইৈযারে , কারখাোর উৎপােে ধরণ, কারখাোর োলাে কািাক্ষমা, কারখাোর
শ্ররমক সংখযা (োরী ও পুরুষ শ্ররমক্ষকর অনুপাৈ , কারখাোর পণয প সকল পেক্ষে রপ্তারে করা হে, কারখাোর সাক্ষর্ কাজ করা প্রধাে
বাোরস ও ব্র্যান্ডস, কারখাোর সেে, কারখাো পর্ক্ষক রেকটবৈতী ফাোর পেেে ও হাসপাৈাক্ষলর েূরত্ব, কারখাোর শ্ররমক অংেগ্রহণ
করমরট (Workers Participatory Committee) ও রেরাপিা করমরট, পেড ইউরেেক্ষের সাক্ষর্ কারখাোর সম্পৃক্তৈা, ইৈযারে। প ক্ষহৈু
সংগৃরহৈ ৈক্ষর্যর সরিকৈা ািাইকরণ
প্রকক্ষল্পর করট অন্যৈম প্রধাে িযাক্ষলঞ্জ রহক্ষসক্ষব রবক্ষবরিৈ, ৈাই
প্রকক্ষল্পর অধীক্ষে
েীঘতক্ষমোক্ষে ৈর্য হালোগাে (Update) ও ািাইকরক্ষণ সক্ষবতাচ্চ মক্ষোরেক্ষবে করা হক্ষব।
উক্ষেক্ষে রডরজটাল মােরিক্ষে ৈর্য
প্রোেকারী প্ররৈরট কারখাোর োক্ষম করট কক্ষর কাউন্ট র্াকক্ষব প খাে পর্ক্ষক কারখাোগুক্ষলার বযবস্থাপো রবর্াগ ৈাক্ষের সবতক্ষেষ
ৈর্য জাোক্ষৈ পারক্ষব।
রডআর ফ ম- রব (DRFM-B) প্রকক্ষল্পর অধীক্ষে রেরমতৈ হক্ষৈ াওো ই মােরিেরট হক্ষব তৈরর পপাোক খাৈ রেক্ষে বাংলাক্ষেক্ষে
প্রর্ম রডরজটাল মােরিে।
প্রকল্প পর্ক্ষক প্রৈযাো করা হক্ষে প সাবতজেীে ও রের্তরক্ষ াগয ৈক্ষর্যর সমাক্ষবক্ষে উন্মুক্ত রডরজটাল
মােরিক্ষের মাধযক্ষম বাংলাক্ষেক্ষের তৈরর পপাোক খাৈ রেক্ষে তবরশ্বক ৈর্য প্রবাহ সুরেরিৈ হক্ষব বং বাংলাক্ষেক্ষের তৈরর পপাোক খাক্ষৈর
স্বেৈা সবতে স্বীকৃৈ হক্ষব।

