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• বতকু িলাি প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল ভ্লালু টচইিেিূহ ব্বহলার স্িষ্লাশি স্িভকু র এবং গতলািগুস্তক – যলার িরল 
প্রস্তস্িয়ত প্রচুর পস্রিলারে উপকরে/কলাঁচলািলাল ব্বহলার হরছে যলা, স্গ্িহলাউে গ্লাে এবং ্ষূেকলারী প্লারকু প্রচুর 
পস্রিলারে বজকু ্ ততস্র কররছ। এগুরললার প্রভলাব পস্ররবশ ও িলািুরষর স্বলারথ্্র উপর অত্ন্ত টিস্তবলাচক 

• ইউ েলার্কু ললার ইরকলািস্ি অ্লাকশি প্্লাি (CEAP 2.0) েলার্কু ললার ইরকলারিলাস্ি একলাস্িক ভ্লালু টচইি এ েলার্কু ললার  
অরকুনিস্তক িরিরল প্রভলাস্বত কররব: এটি পরে্র েংগ্হ /উৎে স্িজলাইি, উৎপলা্ি, স্বতরে, স্বক্রয় এবং বজকু ্ 
ব্বথ্লাপিলারক স্বরবচিলা করলা হরব।লষে্ স্হরেরব টিরব। CEAP 2.0 িীস্তগুরললার অরিকগুরললা এখরিলা প্রস্ক্রয়লািীি 
ররয়রছ তরব একবলার টেগুরললা বলাস্তবলায়ি করলা হরয় টগরল তলা উৎপলা্ক/ি্লািরুিকচলাস্রং/েলাপ্লাইয়লার ট্শগুরললার 
উপর একটি রূপলান্তরকলারী প্রভলাব টিলরত পলারর। 

• স্বরবে েলার্কু ললার প্লাস্টিক িীস্তিলাললা স্িরয় উচ্লাকলাঙ্কলা বলাড়রছ। িলস্বরূপ, উৎপলা্ি কলাস্র / ি্লািরুিকচলাস্রং 
ইউস্িে গুরললা টক উৎপলা্ি এবং প্লাস্টিক বজকু ্ ব্বথ্লাপিলায় এবং খররচর জি্ আররলা টবস্শ অরকু স্বস্িরয়লাগ 
কররত হরব। পরে্র েলার্কু ললার উৎপলা্ি ও ব্বহলার ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির বলাজলারর প্ররবরশর জি্ আবশ্কীয় 
শতকু  হরয় উঠরব, এবং প্লাস্টিক বজকু ্ বলাস্েজ্ /ব্বেলা আররলা েীিলাবদ্ধ হরয় পড়রব।

• প্লাস্টিক প্লারকস্জং স্শল্পও েলার্কু ললার িরিরলর স্্রক এস্গরয় যলারছে। প্রস্তশ্রুস্তর িরি্ অন্তভুকু ক্ত ররয়রছ স্রেলাইরকলাল্ড 
বলা পিুরলায় ব্বহলাররযলাগ্ এবং/অরবলা তজব-স্ভস্তিক েলািগ্ী ব্বহলার করর, উৎপলা্রি পরূবকু ব্বহলার িলা হওয়লা 
প্লাস্টিরকর(কলাঁচলািলাল) ব্বহলার হ্লাে করলা, এবং েিস্ত প্লারকস্জংরক স্রেলাইরকলরযলাগ্, পিুরলায় ব্বহলাররযলাগ্ বলা 
পচিশীল /তজব উপলা্লাি ব্বহলার করলা জরুরী।

• উন্নয়িশীল ট্শগুরললার উৎপলা্িকলারীরলা ইইউ-এর বলাজলারর এবং বহুজলাস্তক ব্্লান্ড/েংথ্লাগুরললার েলাপ্লাই টচইি 
-টপলােকু রিলাস্লওরত প্ররবশ কররত পরে্র জি্ স্রেলাইরকলরযলাগ্ প্লারকস্জং প্র্লাি করলার তলাৎষেস্েক চলারপর 
েম্খুীি হি। িলািলািেই স্শল্প স্িস্চিত করলার জি্ পরূবকু ব্বহৃত (স্রেলাইরকলাল্ড) েলািগ্ীর উৎে টখলাঁজলা, একটি 
গুরুত্পেূকু টকৌশল, এবং উৎপলা্িকলারীরলা যলারলা েলার্কু ললার প্লারকস্জংরয়র পর/ েিলািলাি অিেুরে কররবি, তলারলা 
তলার্র পরে্র আররলা টজলারলারললা চলাস্হ্লা আশলা কররত পলাররি, স্বরশষ করর, যস্্ কলাঁচলািলাল /উপকরেগুরললা 
টরেেলাবল (েিলাক্তরযলাগ্ হয়) এবং প্রভলাবগুরললা তৃতীয়-পষে কতৃকু ক যলাচলাইকৃত হয়।

•  টেক্সেলাইল এবং গলারিকুন্টে এর ভ্লালু টচইিও েলার্কু ললার ব্বহলাররর জি্ আইস্ি প্ররয়লাজিীয়তলার িরুখলািসু্খ হরছে 
– তরব এখি এটি কি প্রস্তস্ঠিত এবং কলাযকুকর হরত স্কছুেলা েিয় ললাগরব। ইইউ-এর িতুি টেকেই টেক্সেলাইল 
টকৌশল একটি গুরুত্পেূকু প্রষেপ, তরব এর বলাস্তবলায়ি উচ্লাস্ভললাষী হরলও এটির ব্বেলায়ীক েলািরল্র চলাস্বকলাঠি 
হরত যলারছে।

• টেক্সেলাইল খলাত আশলা কররত েলার্কু ললার িীস্তগুরললা পরুরলা ভ্লালু টচইিরক েলারগকুে কররব,িলূত এটি স্িজলাইি 
টররক শুরু করর রলােলায়স্িক ব্বহলার, বজকু ্ ব্বথ্লাপিলা এবং পরূবকু ব্বহৃত েলািগ্ীর (কলাঁচলািলাল) এবং তলার্র 
টরেেলাস্বস্লটি (উৎে) পযকুন্ত টখলাঁজলা /স্িস্চিত করলা প্ররয়লাজি। টেক্সেলাইরলর জি্ অি্লাি্ আেন্ন িীস্তগুরললার িরি্ 
অন্তভুকু ক্ত ররয়রছ েলাপ্লাই টচইরি অত্লাবশ্কীয় /বলাি্তলািলূক শুদ্ধতলা-পরীষেে, স্িস্জেলাল পরে্র পলােরপলােকু  এবং 
আররলা অস্িক ট্রশ উৎপলা্িকলারীর বস্িকুত ্লাস্য়ত্ েিহূ ও স্বরবস্চত হরব বরল বললা যলায়।

• টেক্সেলাইল েলার্কু ললাস্রটির উপর কলাযকুকর আইরির অিপুস্থ্স্তরত, স্শল্প প্রস্তশ্রুস্ত এবং েলাপ্লাই টচইি (েরবরলাহ 
শঙৃ্খরলর) প্রভলাবগুস্ল পস্রচলালিলা এবং পস্রিলারপর জি্ উর্্লাগগুস্ল উৎপলা্িকলারীর্র েষেিতলা বৃস্দ্ধ এবং 
েলার্কু ললার িীস্তর জি্ টষেরে থ্ল প্রস্তুত করলার টষেররে গুরুত্পেূকু ভূস্িকলা পলালি করররছ। 

i. েলারেংরষেপ
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• ইউররলাপীয় ব্্লান্ড এবং উন্নয়িশীল ট্রশর েরবরলাহকলারীর্র জি্, েলাপ্লাই টচইি স্বছেতলার উপর চলাপ বৃস্দ্ধ পলারব 
এর িরল টছলাে ব্বেলায়ীরলা েিে্লায় পড়রত পলারর। স্লিিলার টপ্রলািলাকশি, েলার্কু ললার স্িজলাইি এবং পিুবকু্বহৃত 
েলািগ্ীর ব্বহলার, এবং উৎপলা্ি িলারপর স্বছেতলা এবং টরেরেস্বস্লটি টপ্রলারেলাকল েংক্রলান্ত প্রস্ক্রয়লাগুস্ল গ্হে করলার 
জি্ উরলেখরযলাগ্ স্বস্িরয়লাগ এবং েষেিতলা বৃস্দ্ধর প্ররয়লাজি হরব।এছলাড়লাও পিুবকু্বহৃত েলািগ্ীর একটি স্থ্স্তশীল/
স্িরস্বস্ছেন্ন েরবরলাহ েরুস্ষেত করলা বহুস্বি চ্লারলঞ্জ উপথ্লাপি কররব। একটি েহলায়ক িীস্ত পস্ররবশ েসৃ্টি এবং 
েহরযলাস্গতলািূলক পদ্ধস্ত স্বরশষ প্ররয়লাজি হরব। 

• প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল উভয় খলারত, উৎপলা্িকলারীর্র জি্ উরলেখরযলাগ্ /প্রভলাব েংস্লিটি িীস্তগুরললা 2025 
েলারলর িরি্ই কলাযকুকর হরব বরল আশলা করলা যলায়। টযরহতু েেুলািঞ্জে্পেূকু েলার্কু ললার িীস্ত ততস্র কররত এবং 
ভ্লালু টচইি েিরূহর রূপলান্তর কররত করয়ক বছর েিয় টলরগ যলারব, টেরহতু CEAP 2.0 স্বল্পরিয়লার্ টবশ স্কছু 
উৎপলা্িকলারী ট্রশর জি্ বলাস্েরজ্র টষেররে একটি টকৌশলগত বলািলা হরয় উঠরত পলারর।

• উৎপলা্িকলারী ট্শগুরললার উস্চৎ জরুস্রভলারব প্রলােস্গিক েলার্কু ললার কলাযকুপদ্ধস্ত গ্হে করলা, শুিিুলারে উপকরে/
কলাঁচলািলাল, েম্্ -স্িস্বড় উৎপলা্রির শুিিুলারে, পস্ররবশগত প্রভলাবগুরললা েলািললারিলার জি্ িয়, বরং তবস্বেক 
বলাজলার গ্ীস্িং (েবুজলায়রির) প্রস্তরযলাস্গতলায় টিরক রলাকলার একটি িূল টকৌশল স্হরেরবও কলাজ কররব।

• ইইউ তলার টরেি পলােকু িলার (বলাস্েস্জ্ক অংশী্লারর্র) েহলায়তলা করলা অব্লাহত রলাখরব এবং উন্নত বজকু ্ প্রস্তররলাি 
ও ব্বথ্লাপিলায় েহলায়তলা কররত এবং উৎপলা্িকলারীর্র স্ববেব্লাপী েলার্কু ললার প্লাস্টিক ও টেক্সেলাইল স্শল্প স্বকলারশ 
েহলায়তলা কররত তলার অরকুলায়ি উপকরেগুরললা ব্বহলার কররব, উ্লাহরেস্বরূপ - েইুচ েু েলার্কু ললার ইরকলািস্ি ভ্লালু 
টচইি (Switch to Circular Economy Value Chains) প্ররজক্টরক উরলেখ করলা টযরত পলারর।৷

i. েলারেংরষেপ
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তরস্খক অরকুিীস্ত (স্লস্িয়লার ইরকলািস্ি) 
তরণিক অথ্টনীণৈ হণেভা আমভাণদর বৈ্টমভান ণববিভাণয়ৈ অথ্টনীণৈর পণরভভাষভা ট্�িভাণন আমরভা সম্পদ/ কভাঁচভামভাে আহরে কণর, পেযি উৎপভাদন কণর, 
ট্সগণুেভা বযিবহভার কণর এবং ৈভারপর ট্সগণুেভা বজ্ট যি ণহণসণব ট্িণে ণদই। এটি অণধক পণরমভাে উৎপভাদন, পণরকণল্পৈ বভাণৈেকরে (�িন একটি 
পেযিণক সীণমৈ সময় এর বযিবহভার / ট্রকসই হওয়ভার জনযি ণডজভাইন করভা হয় �ভাণৈ, ট্ভভাক্ভাণদর আবভার এটি পনুরভায় ক্য় করণৈ উৎসভাণহৈ 
করভা �ভায়) এবং স্বল্প-সময় বযিবহভার কণর ট্িণে ট্দওয়ভা হয় এমন পণেযির প্রচভার করভা ট্ভভাগবভাদী জীবনধভারভার উপর ণভণত্ত কণর তৈণর করভা 

হয়।¹

েলার্কু ললার অরকুিীস্ত (েলার্কু ললার ইরকলািস্ি)
সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ হণেভা ণববি ট্�ভভাণব পেযি ও পণরণষবভা উভয়ই উৎপভাদন কণর ও ট্ভভাগ কণর ৈভার একটি ণববৈ্টন। সভার্্ট েভার মণডণের মণধযি 
অন্তভু্টক্ রণয়ণে পণরকল্পনভার মভাধযিণম বজ্ট যি ও দষূে কণমণয় আনভা, �ৈণদন সম্ব পেযি ও উপকরেণক বযিবহভাণরর মণধযি রভািভার জনযি ট্সগণুেভা 

ট্শয়ভার করভা, ভভাডভায় ট্দওয়ভা, পনুব্টযিবহভার করভা, ট্মরভামৈ করভা, সংস্ভার করভা এবং ণরসভাইণকে করভা। ট্সই সভাণথ ণবণবির বনভূণম পনুরদু্ভার করভা, 

পনুরৎুপভাদনশীে ক্ণষ বযিবস্ভা গণড ট্ৈভােভা, নবভায়নণ�ভাগযি উপকরে বযিবহভার করভা এবং নবভায়নণ�ভাগযি শণক্র উৎসগণুেভাণৈ সণর আসভা সমভানভভাণব 

গরুতু্বপূে্ট।²

টলিলাজি লুপ স্রেলাইস্লিং (বদ্ধ চরক্র স্রেলাইরকল করে) 
বদ্ চক্ /েপু বেণৈ ট্কভাণনভা উপভাদভাণনর ষেণৈ নভা কণরই পেযি ণরসভাইণকে করভার প্রণক্য়ভাণক ট্বভাঝভায়, �ভার িণে কম কভাঁচভামভাে বযিবহভার হয় 

এবং বজ্ট যি উৎপভাদন কম করভা �ভায়।³

ভ্লালু টচইি
উৎপভাদণনর ণবণভন্ন প�্টভাণয়র মধযি ণদণয় একটি পেযি বভা ট্সবভার শরু ুট্থণক চূডভান্ত ট্ভভাক্ভাণদর কভাণে ট্পৌঁণে ট্দওয়ভা এবং বযিবহভাণরর পণর চূডভান্তভভাণব 
ণনষ্পণত্ত সমূ্পে্ট পদ্ণৈণক, ভযিভাে ুট্চইন ণহণসণব বযিভািযিভা করভা হয়।

উৎপলা্িকলারীর বস্িকুত ্লাস্য়ত্
উৎপভাদনকভারীর বণধ্টৈ (এক্সণরণন্ডড) দভাণয়ত্ব হণেভা একটি নীণৈগৈ পন্ভা,�ভার অধীণন উৎপভাদনকভারীণদর একটি গরুতু্বপূে্ট দভাণয়ত্ব ট্দওয়ভা হয় - 
আণথ্টক এবং/অথবভা ট্ভৌৈ – ট্ভভাক্ভারভা ৈভাণদর পেযি বযিবহভার ট্শষ কণর ট্িেভার পণর ট্সগণুেভার বণজ্ট যির ণনষ্পণত্ত করভা বভা ট্স জনযি প্রণয়ভাজনীয় 

পদণষেপ ট্নওয়ভা। এই ধরণনর দভাণয়ত্ব অপ্টে নীণৈগৈভভাণব উৎসমণুিই বজ্ট যি কমভাণনভা /ট্ঠকভাণনভা, ট্রকসই পণেযির ণডজভাইণনর অন্তভু্ট ণক্ /প্রচভার, 
এবং পভাবণেক ণরসভাইণক্ং ও উপকরে বযিবস্ভাপনভার েষেযি অজ্ট ণন উদ্ীপনভা/উৎসভাণহৈ করণৈ পভাণর।⁴

¹ চযিভাঠভাম হভাউস (2021), 'সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ কী?', https://www.chathamhouse.org/2021/06/what-circular-economy 
² একই।
³ AMCOR (2019), 'ট্ক্ভাজড েপু ণরসভাইণক্ং কী?', https://www.amcor.com/insights/blogs/what-is-closed-loop-recycling 
⁴ OECD (2022), ‘উৎপভাদনকভারীর বণধ্টৈ দভাণয়ত্ব’ (‘Extended producer responsibility’), https://www.oecd.org/env/tools-evalu-
ation/extendedproducerresponsibility.htm

ii. িলূ পস্রভলাষলােিূহ
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AFIRM V.6 অযিভাপভাণরে অযিভান্ড িুরওয়যিভার ইন্টভারনযিভাশনভাে আরএসএে মযিভাণনজণমন্ট গ্রুপ – ণনণষধভাজ্ভাপূে্ট পদভাণথ্টর ৈভাণেকভা, 
সংস্রে 06

BCI ট্বরভার করন ইণনণশণয়টিভ (Better Cotton Initiative) 

C2C ক্যিভাডে রু ক্যিভাডে (Cradle to Cradle)

CEAP 2.0 ইইউ-এর ণবিৈীয় সভার্্ট েভার ইণকভানণম অযিভাকশন প্যিভান

CmiA করন ট্মইড ইন আণরিকভা (Cotton made in Africa) 

EMS এনভভায়রনণমন্টভাে মযিভাণনজণমন্ট ণসণটিম (Environmental Management System)

EPR এক্সণরণন্ডড প্রণডউসভার ট্রস্পণসিণবণেটি (Extended producer responsibility) 

ESPR ইণকভাণডজভাইন ির সভাণটিইণনবে ট্প্রভাডভাক্টস ট্রগণুেশন (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) 

FSC িণরটি টুিয়ভাড্ট ণশপ কভাউণসিে (Forest Stewardship Council) 

GOTS ট্্ভাবভাে অগ্টভাণনক ট্রক্সরভাইে টিযিভান্ডভাড্ট  (Global Organic Textile Standard)

GRS ট্্ভাবভাে ণরসভাইণকে টিযিভান্ডভাড্ট  (Global Recycle Standard) 

HDPE হভাই-ট্ডনণসটি পণেইথভাইণেন (High-density polyethylene) 

ISO ইন্টভারনযিভাশনভাে অগ্টভানভাইণজশন ির টিযিভান্ডভারডভাইণজশন (International Organization for Standardization) 

LCA েভাইি-সভাইণকে অযিভাণসসণমন্ট (Life-cycle assessment) 

LEED ণেডভারশীপ ইন এনভাণজ্ট  অযিভান্ড এনভভায়রনণমন্টভাে ণডজভাইন (Leadership in Energy and Environmental 

Design) 

MMCF মযিভান-ট্মইড ট্সেণুেভাণসক িভাইবভারস (Man-made cellulosic fibres) 

OCS অগ্টভাণনক কণন্টন্ট টিযিভান্ডভাড্ট  (Organic Content Standard) 

PE পণেইথভাইণেন

PEFC ট্প্রভাগ্রভাম ির দযি এণন্ডভাস্টণমন্ট অি িণরটি সভাটি্ট ণিণকশন (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification) 

PET পণেইথভাইণেন ট্রণরিথযিভাণের (Polyethylene terephthalate) 

PHA পণেহভাইড্ণক্সয়ভােকযিভাণনভাণয়রস (Polyhydroxyalkanoates) 

PLA পণেেযিভাকটিক অযিভাণসড (Polylactic acid) 

PP পণেণপ্রভাপভাইণেন (Polypropylene) 

RCS ণরসভাইণকেড ট্ক্ইম টিযিভান্ডভাড্ট  (Recycled Claim Standard) 

REACH ট্রণজণ্রেশন, ইভভােণুয়শন, অণথভারভাইণজশন অযিভান্ড ট্রণ্রেকশন অি ট্কণমকযিভােস – ট্রগণুেশন (ইইউ) নং 

1907/2006

rPET ণরসভাইণকভাল্ড পণেইথভাইণেন ট্রণরিথযিভাণের (Recycled polyethylene terephthalate) 

rPSF ণরসভাইণকভাল্ড পণেণয়টিভার টিযিভাপে িভাইবভার (Recycled polyester staple fibre) 

SCS সভাণয়ণন্টণিক সভাটি্ট ণিণকশন ণসণটিম (Scientific Certification Systems) 

STANDARD 100 (OEKO-TEX) ট্রক্সরভাইণে ষেণৈকর পদভাথ্ট আণে ণক নভা ৈভা পরীষেভা করভার একটি মভানদণ্ড

UL 2809 UL 2809 ণরসভাইণকে করভা সভামগ্রীর জনযি পণরণবশগৈ দভাণবর তবধৈভা �ভাচভাইকরে প্রণক্য়ভা

USDA NOP ইউএস ণডপভার্ট ণমন্ট অব এণগ্রকভােচভার নযিভাশনভাে অগ্টভাণনক ট্প্রভাগ্রভাম (US Department of Agriculture 

National Organic Program) 

ZDHC ণজণরভা ণডসচভাজ্ট  অব হযিভাজভাড্ট ভাস ট্কণমকযিভােস (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) 

iii. শব্দরকলাষ



মরক্কোর ক্কোসকোবকোাংককোয় বকোতিল প্কোতটিক ববকোিকলর একটি অনকোনষু্কোতনক  বর্জ ্ সাংগ্রকের স্কোন। ছতব: মকোক্জ  ড্কোকয়ক (Mark Draeck)

ভূস্িকলা

1



মরণ্ভার মযিভারভাণকচ-এ একটি অনভানষু্ভাণনক সংগ্রহ স্ণে বভােভাই করভা হয়ণন এমন প্ভাণটিক বজ্ট যি। েণব: কযিভাণমে রযিভাহন 

(Camille Tahon)
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ণববিবযিভাপী জীবববণচণরেযির ষেণৈ, এবং বজ্ট যি ও দষূে দ্রুৈগণৈণৈ বণ্দ্ পভাওয়ভায় ট্্ভাবভাে ভযিভাে ুট্চইনগণুেভার গ্রীণনং (সবজুভায়ন) এর মভাধযিণম জেবভায় ু

পণরবৈ্টন, ট্মভাকভাণবেভার জনযি ণরেপে প্যিভাণনরভাণর ক্ভাইণসসণক⁵ এর হভার স্ণবর করণৈ উণলেিণ�ভাগযি পণরমভাে দণ্টি আকষ্টে করণৈ সষেম হণয়ণে। 

বহ্ৎ ট্ভভাক্ভা বভাজভাণরর পণরণবশগৈ ণবণধণবধভান এবং বহুজভাণৈক ট্কভাম্পভাণনগণুেভার মণধযি ক্মবধ্টমভান পণরণবশগৈ, সভামভাণজক ও প্রশভাসণনক উণবিগগণুেভা 

সভারভা ণবণবির পণেযির উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভাণৈ ণবণভন্ন িভাৈ ট্�মন; প্ভাণটিক পযিভাণকণজং, ট্রক্সরভাইে ও ট্পভাশভাক ট্ক প্রভভাণবৈ করণে৷ সভার্্ট েভার 
অথ্টনীণৈ' ধভারেভাটির, েষেযি হণেভা ণডজভাইন বভা পণরকল্পনভা ধভাপ হণৈ উৎপভাদন বযিবস্ভাপনভায় বজ্ট যি কণমণয় আনভা এবং �ৈণদন সম্ব পেযি সমহূ ট্ক 

বযিবহভার উপণ�ভাগী ণহণসণব প্রস্তুৈ রভািভা, ট্সই সভাণথ উৎপভাদন দভাণপর দষূে কণমণয় আনভার মভাধযিণম সমগ্র ভযিভাে ুট্চইণনর একটি ইণৈবভাচক রপূভান্তর 

ট্ক ণনণচিৈ করভা। 

ট্ভভাক্ভা ট্দশগণুেভাণৈ নীণৈ ও ণশল্প উণদযিভাণগর মভাধযিণম, সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর অযিভাণজন্ডভা �িন ণনজস্ব গণৈণৈ এণগণয় �ভাণছে, ৈিন একটি ঝঁুণক রণয়ণে 

ট্� উন্নয়নশীে ট্দণশর উৎপভাদনকভারীণদর জনযি এটি বভাণেণজযিক বভাধভা সণ্টি করণৈ পভাণর। ট্সই সভাণথ, ট্�সব উৎপভাদনকভারীরভা ণনণদ্টটি বভা উচ্চ মভাণনর 
বভাজভার ণবভভাজণন, ণবণশষ সণুবধভাপ্রভাপ্ত সভাপ্ভাইয়ভার হওয়ভার জনযি সভার্্ট েভার ট্কৌশে অবেম্বন করণব ৈভাণদর জনযি একটি ণবশভাে সণু�ভাগ রণয়ণে। 

উন্নয়নশীে ট্দণশর উৎপভাদনকভারীরভা �ভারভা সভার্্ট েভার উৎপভাদন ট্কৌশে বভাস্তবভায়ন করণব, ৈভারভা ৈভাণদর পণরণবশগৈ ট্নণৈবভাচক প্রভভাবগণুেভা ণবণবচনভা 
করৈ, রপ্তভাণন বভাজভার সবজুভায়ন করভার মভাধযিণম প্রণৈণ�ভাণগৈভা মেূক বভাজভাণর টিণক থভাকণৈ পভারণব। 

এই পণেণস ট্পপভারটি মেূযিভায়ন কণর ট্�, কীভভাণব ইইউ পণেণস সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর রপূভান্তরণক ত্বরভাণবিৈ করণে, তবণবিক ভযিভাে ুট্চইণনর জনযি এর 

প্রভভাব কী হণব এবং কীভভাণব উন্নয়নশীে ট্দণশর উৎপভাদনকভারীরভা পণরবৈ্টনশীে বভাজভাণর অবস্ভান কণর ণনণৈ পভাণর।

ণরণপভার্ট টি ণনম্নরণূপ গঠন করভা হণয়ণে। অধযিভায় 2 ইইউ-এর ণগ্রন ণডে এবং ণবিৈীয় সভার্্ট েভার ইণকভানণম অযিভাকশন প্যিভান এর মেূ অধযিভায় গণুেভাণক 

ৈুণে ধণর৷ অধযিভায় 3,(�ভা শধুমুভারে ইংণরণজণৈ পভাওয়ভা �ভায়), প্ভাণটিক পযিভাণকণজং ভযিভাে ুট্চইণন উন্নয়নশীে ট্দণশর উৎপভাদনকভারীণদর জনযি চক্ভাকভাণর 
বযিবহভার ও সম্ভাবযি প্রভভাণবর সমণূহর ণদণক আণেভাকপভাৈ কণর এবং অধযিভায় 4 ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস ভযিভাে ুট্চইণনর ট্ষেণরে একই ণবষণয় নজর 

ট্দয়। অধযিভায় 5 এই রপূভান্তরগণুেভাণৈ সহণ�ভাণগৈভা করভার জনযি উপেব্ধ ণকেু আন্তজ্ট ভাণৈক সহভায়ৈভার ণবষয় ৈুণে ধণর এবং অধযিভায় 6 এণগণয় �ভাওয়ভার 

পণথ সমভাপনী মন্তবযি সহ পরবৈতী করনীয় সম্পণক্ট  মৈভামৈ পরভামশ্ট প্রদভান কণর।

⁵ ইউএন ট্রিমওয়ভাক্ট  কনণভনশন অন ক্ভাইণমর ট্চঞ্জ (2022), ‘ণরেপে প্যিভাণনরভাণর ক্ভাইণসস কী?’ https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-
crisis 

অধযিভায় 1  |  ভূণমকভা



গাঁটবাঁধা প্াস্টিক বর্জ ্য। ছস্ব: এনভ্যাটটা (Envato)

ইইউ-এর িীস্তগুরললা তবস্বেক ভ্লালু টচইি 
এর েবুজলায়িরক চলাস্লত করর
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ইইউ তবণবিক ণজণডণপর 15.3 শৈভাংণশর প্রণৈণনণধত্ব কণর এবং এটি 

ণবণবির বহ্ত্তম ট্রেণডং ব্লক, �ভার মভাণন হণেভা আন্তজ্ট ভাণৈক ভযিভাে ুট্চইণনর 

উপর এটি উণলেিণ�ভাগযি/ ৈভাৎপ�্টপূে্ট প্রভভাব রভািণৈ পভাণর।⁶ ইইউ 
এিন ট্সক্টরভাে পণেণস এবং ণগ্রন ণডে উভণয়র মভাধযিণম একটি ণবস্্তৈ 

পণরণবশগৈ/সংণলিটি সংস্ভার প্রস্তভাবনভা বভাস্তবভায়ণনর েণষেযি কভাজ করণে। 

অযিভাণজন্ডভা।⁷ ণগ্রন ণডে এর অন্তভু্টক্ আপণডণরড সভার্্ট েভার ইণকভানণম 

অযিভাকশন প্যিভান (CEAP 2.0)⁸ রণয়ণে, �ভা চেমভান পভঁাচ-বের ট্ময়ভাণদ, 
2019-2024 -এর জনযি আইণন ণভণত্ত /অযিভাণজন্ডভা ণহণসণব কভাজ কণর। 

তবণবিক ভযিভাে ুট্চইণন এর উন্নয়ণন, উন্নয়নশীে ও উদীয়মভান বভাজভারভুক্ 

উৎপভাদনকভারীণদর ও সভাপ্ভাইয়ভারণদর জনযি, CEAP 2.0-এর উণলেি ট্�ভাগযি 
ভূণমকভা বভা িেভািে প্রভভাব রভািণব। 

CEAP 2.0 –এর একটি অনযিৈম প্রধভান নীণৈ হণেভা ইণকভাণডজভাইন ির 
সভাণটিইণনবে ট্প্রভাডভাক্টস ট্রগণুেশন। �ভা প্রবৈ্ট ণনর মভাধযিণম এনভাণজ্ট র জনযি 

ণবদযিমভান ইইউ ইণকভাণডজভাইন ণডণরকটিভ-ট্ক সম্প্রসভাণরৈ কণর, পণেযির 

জনযি একটি ণবশদ ও সমবিয় পূে্ট সভাসণরইনভাণবণেটি মভানদণ্ড। মভাপকভাঠি 

এটির মভাধযিণম ইউণরভাপীয় বভাজভাণর প্রণবশ করভার জনযি পণেযির সভার্্ট েভার 

(চক্ভাকভার) বযিবহভারণক একটি আবশযিকীয় শৈ্ট কণর ট্নয়ভার সম্ভাবনভা 

রণয়ণে। এর অথ্ট হণেভা রপ্তভাণনকভারক উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভাণক, এই 

শৈ্টগণুেভা পূরে করভার জনযি, ৈভাণদর উৎপভাণদৈ পেযিণক আণরভা ট্রকসই, 

পুনব্টযিবহভারণ�ভাগযি, ট্মরভামৈণ�ভাগযি, ণরসভাইণকেণ�ভাগযি এবং ষেণৈকভারক 

পদভাথ্টমকু্ করণৈ হণব। উচ্চ পণরণবশ দষূক পণেযির জীবনচণক্র প্রভভাব 

কমভাণনভা প্রণয়ভাজন। অণনক ণনম্ন ও মধযিম আণয়র ট্দশগণুেভাণক ইউণরভাপীয় 

বভাজভার ট্রকসই বভা সম্প্রসভারণে, বভাণেণজযির ট্ষেণরে একটি বভাধভা ণহণসণবও 

দভাঁডভাণৈ পভাণর এমনণক সভাপ্ভায়ভার ণহণসণব ণনণজণদর অবস্ভান সংকণর ও 

পডণৈ পভাণর।⁹,¹⁰,¹¹,¹²

েংরষেরপ অি্লায় 2:

 • ইউণরভাপীয় ইউণনয়ন একটি সংজ্ভাণয়ৈ তবণশটিযি ণহণসণব 

সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর সভাণথ ণগ্রন ণডে অযিভাণজন্ডভার মভাধযিণম, 

পণরণবশগৈ নীণৈগণুেভা দ্রুৈণবণগ বভাস্তবভায়ন করণে।

 • ইইউ-এর ণবিৈীয় সভার্্ট েভার ইণকভানণম অযিভাকশন প্যিভান (CEAP 

2.0) ইইউ-এর (আভযিন্তরীে এবং বণহঃ) সম্পূে্ট ভযিভাে ুট্চইন 

জণুড পণরণবশগৈ ট্নণৈবভাচক প্রভভাবগণুেভাণক উণদ্শযি করভার 

জনযি কণঠভার নীণৈ প্রবৈ্টন কণর।

 • দণুরভা মেূ েষেযি হণেভা:

 • পেযিগণুেভা ণডজভাইন এবং উৎপভাদন ধভাপ সমহূ সভার্্ট েভার 

মণডণে হণৈ হণব

 • পেযি, উৎপভাদন পদ্ণৈ এবং সরবরভাহকভারী সংস্ভাগণুেভার 

পণরণবশগৈ প্রভভাণবর বযিভাপভাণর অণধকৈর রেভাসিপভাণরণসি 

(স্বছেৈভা) ণনণচিৈ করণৈ হণব

 • ইইউ ণগ্রন ণডে বভাস্তবভায়ন করণৈ এবং অংশীদভারণদর সহভায়ৈভা 

করণৈ অথ্টভায়ন সচে করণে, ৈণব উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভাণক 

ইইউ বভাজভাণরর সভাণথ একটি শণক্শভােী সম্পক্ট  বজভায় রভািভার 

জনযি ৈভাণদর রপ্তভাণন ণশল্পগণুেভাণক রপূভান্তর করণৈ বযিণক্গৈ পুণঁজ 

সংগ্রহ ও ণবণনণয়ভাগ আক্টি করণৈ অবশযিই প্রস্তুৈ হণৈ হণব।

⁶ ওয়ভাল্ড্ট  বযিভাংক (2022), 'ণজণডণপ (বৈ্টমভান US$) ', https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD?end=2020&start=1960 (accessed 17 Sep. 2022) 
⁷  ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2019), 'ইউণরভাণপয়ভান ণগ্রন ণডে',https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cel-
lar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF 
⁸ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2020), ‘একটি নৈুন সভার্্ট েভার ইণকভানণম অযিভাকশন প্যিভান: একটি পণরছেন্ন এবং অণধক প্রণৈণ�ভাণগৈভামেূক ইউণরভাণপর জনযি', https://eur-lex.
europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF  
⁹ েকুভাস, ণপ., ণরিঙ্ক, এইচ. অযিভান্ড ভযিভান ওরশর, এম. (2022), ‘ডভাচ সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর রপূভান্তণরর প্রভভাব ট্মভাকভাণবেভা করভা’, ণপণবএে ট্নদভারেযিভান্ডস এনভভায়রনণমন্টভাে 
অযিভাণসসণমন্ট অযিভাণজণসি, ট্হগ, https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2022-addressing-international-im-
pacts-of-the-dutch-ce-transition-4322.pdf 
¹⁰ Barrie, J. et al. (2022), 'একটি অন্তভু্ট ণক্মেূক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ অনধুভাবন করণৈ আন্তজ্ট ভাণৈক বভাণেণজযির ভূণমকভা', চযিভাঠভাম হভাউস, েন্ডন, https://www.

chathamhouse.org/2022/10/role-international-trade-realizing-inclusive-circular-economy 
¹¹ সভাণক্ট ভাে ইণকভানণম (2022), 'একটি তবণবিক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণৈ সভামভাণজক নযিভায়ণবচভার অজ্ট ণনর জনযি সীমভানভার বভাইণর ণচন্তভা করভা',https://www.circle-economy.
com/resources/thinking-beyond-borders-to-achieve-social-justice-in-a-global-circular-economy
¹² van der Ven, C. (2022), ‘ট্রক্সরভাইে িভাণৈ সভার্্ট েভার উদ্ভাবন এবং ইণকভাণডজভাইন: একটি ট্রকসই ও অন্তভু্ট ণক্মেূক রপূভান্তণরর ণদণক অগ্রসর হওয়ভা’, টিউণেপ কনসভাণ্টং 
অযিভান্ড ণসরেভা, ট্হেণসণঙ্ক, https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/sitra-circular-innovation-and-ecodesign-in-the-tex-
tiles-sector.pdf 
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CEAP 2.0 ণবক্ণয়র সমণয় পণেযির সভাণটিইনভাণবণেটি সম্পণক্ট ৈ, ট্জভারভাণেভা 

ও সমবিয়পূে্ট প্রমভাে বিভারভা পণরণবশগৈ প্রভভাব এর ইণৈবভাচক সমথ্টন 

ট্দওয়ভা আবশযিক করণব, ট্�মন ট্প্রভাডভাক্ট এনভভায়রনণমন্টভাে িুরণপ্রন্ট। 

সম্পণক্ট  অণধক ৈথযি বভাধযিৈভামেূক করণব এবং¹³ পযিভাণকণজংণয়র ট্ষেণরে, 
ইইউ সঠিকভভাণব সংগ্রহ, পথ্কীকরে এবং বজ্ট যি ণনষ্পণত্তকরে চভাে ুকরভার 

জনযি সমবিয়পূে্ট ট্েণবণেং প্রবৈ্টন করণব। �ণদও ট্েণবণেং এবং পণেযির এই 

সংণলিটি ৈথযিভাবেী িবু দ্রুৈ সমণয়র মণধযি গ্রীন ট্প্রভাডভাক্ট (সবজু পণেযির) 

এর চভাণহদভা বদণে ট্দণব এমন সম্ভাবনভা কম, ৈণব উৎপভাদনকভারীরভা আণরভা 

অণধকৈর কভাচঁভামভাে/ সভামগ্রী ও প্রভভাণবর পণরমভাপ ও ণরণপভাটি্ট ং মিুী হণব। 

ইইউ ণগ্রন ণডে -এ CEAP 2.0 এর বভাইণরও অণনকগণুেভা নীণৈ রণয়ণে 

ট্�গণুেভা উন্নয়নশীে ট্দণশর ট্রক্সরভাইে ও প্ভাণটিণকর উৎপভাদনকভারীণদর 
প্রভভাণবৈ করণব। উদভাহরেস্বরপূ, ণগ্রন ণডে-এ ট্রকসই আণথ্টক নীণৈর 

একটি বযিভাপক সংস্ভার অন্তভু্টক্ রণয়ণে¹⁴ স্বছেৈভা বভাডভাণৈ এবং সবজু 
কভা�্টক্ণমর ণদণক ণবণনণয়ভাগণক পথ ট্দিভাণৈ, ইউণরভাপীয় িভাম্টগণুেভাণক এিন 

কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি ণরণপভাটি্ট ং ণডণরকটিভ-এর অংশ ণহণসণব ৈ্ৈীয় 

পষে কৈ্্টক ণনণচিৈক্ৈ পণরণবশগৈ ট্�ভাষেভাগণুেভা প্রদভান করণৈ বেভা হণব। 

এটি সভাপ্ভাইয়ভারণদর উপর অণৈণরক্ ণরণপভাটি্ট ংণয়র দভাণয়ত্ব ট্�ভাগ করণব।¹⁵ 
অণধকন্তু, ণগ্রন িভাইনযিভাসি রযিভাণক্সভানণম, ট্রকসই অথ্টবনণৈক কম্টকভাণণ্ডর, 

দষূে, পভাণন, জেবভায়,ু সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ এবং জীবববণচরেযি সম্পণক্ট ৈ 

ণনণদ্টটি পণরণবশগৈ সষেমৈভার মভাপকভাঠি পূরে কণর এমন কভাজকম্টগণুেভাণৈ 

পুণঁজ ণবণনণয়ভাগ করভার আগ্রহ প্রকভাশ করণব। 

¹³ Gumbau, A. (2022), 'সমণবিৈ পণেযির জীবনচক্ পদ্ণৈ ণদণয় ইইউ 'সবজু দভাণবগণুেভা' ট্মভাকভাণবেভা করণব', 
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-to-tackle-green-claims-with-unified-product-lifecy-
cle-methodology/  
¹⁴ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2021), 'একটি ট্রকসই অথ্টনীণৈণৈ রপূভান্তণরর জনযি অথ্টভায়ণনর ট্কৌশে', https://ec.europa.eu/info/publica-
tions/210706-sustainable-finance-strategy_en 
¹⁵ ইউণরভাণপয়ভান ণিনযিভাণসিয়ভাে ণরণপভাটি্ট ং অযিভাডভভাইজণর গ্রুপ (2022), 'এক্সণপভাজভার ড্ভাির: ESRS E5 সম্পণদর দষেৈভা এবং সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ', https://www.efrag.
org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_E5.pdf 
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কেপর্ােরট গভনর্য্া� এবং েটকসই অথর্ায়ন িবষয়ক ইইউ 
িনয়�ক কাঠােমার উপাদানসমহূ
ইইউ ি�ন িডল এর িতনিট মলূ উপাদান - কেপর্ােরট সাসেটইেনিবিলিট িডউ িডিলেজ� িডেরকিটভ, 
কেপর্ােরট সাসেটইেনিবিলিট িরেপািটর্ ং িডেরকিটভ এবং ি�ন ফাইনয্া� টয্াে�ানিম যা বহুজািতক 
কেপর্ােরশনগুেলার সামািজক ও পিরেবশগত �ভাব উ�ীতকরেণ কাজ করেব

3িট মলূ নীিত
েটকসই অথর্ায়ন এবং কেপর্ােরট 
গভনর্য্া� এর জনয্

েনিতবাচক অনশুীলন এবং 
ঝঁুিকগুেলা িনমূর্ল করা

ফল�সূ চ�াকার কাযর্দ�তার 
পুর�ার 

CSDD
সা�াইয়ারেদর সামািজক এবং 
পিরেবশগত �ভােবর িবষেয় 
বাধয্তামলূক শু�তা-পরী�ণ।

CSRD
েকা�ািন-পযর্ােয়র স�েদর 
দ�তা ও চ�াকার বয্বহােরর 
উপর বাধয্তামলূক িরেপািটর্ ং।

 টয্াে�ােনািম
চ�াকার অথর্নীিতর সেবর্াত্তম 
অনশুীলনেক সং�ািয়ত কের, 
উদাহরণ�রূপ - �াি�ক 
পয্ােকিজং এবং েট�টাইল।

ইইউ বহুজািতক 
েকা�ািন

উ�য়নশীল েদশ 
সরবরাহকারী

ল�েনর জনয্ কেঠারতর 
পিরণাম 

�ভােবর িবষেয় ��তার 
অিধকতর চািহদা

েবিশরভাগ চ�াকার 
কমর্কাে�র জনয্ আেরা ভােলা 
আিথর্ক �াি�র িন�য়তা

করপকুলাররে গভিকু্লান্স এবং টেকেই অরকুলায়ি স্বষয়ক ইইউ স্িয়ন্ত্রক কলাঠলারিলার উপলা্লািেিহূ
ইইউ ণগ্রন ণডে এর ণৈনটি মেূ উপভাদভান - কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি ণডউ ণডণেণজসি ণডণরকটিভ, কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি ণরণপভাটি্ট ং 

ণডণরকটিভ এবং ণগ্রন িভাইনযিভাসি রযিভাণক্সভানণম �ভা বহুজভাণৈক কণপ্টভাণরশনগণুেভার সভামভাণজক ও পণরণবশগৈ প্রভভাব উন্নীৈকরণে কভাজ করণব৷

অধযিভায় 2  |  ইইউ-এর নীণৈগণুেভা তবণবিক ভযিভাে ুট্চইন এর সবজুভায়নণক চভাণেৈ কণর
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অনযিভানযি সংস্ভারগুণেভা সমগ্র সভাপ্ভাই ট্চইন জণুড থভাকভা ট্নণৈবভাচক 

কম্টচচ্ট ভাগণুেভা দরূ করভার ট্চটিভা করণব। প্রস্তভাণবৈ কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি 

ণডউ ণডণেণজসি ণডণরকটিভ, ইইউ ট্কভাম্পভাণনগণুেভাণক ৈভাণদর সভাপ্ভাই ট্চইন 

জণুড মভানবভাণধকভার এবং পণরণবশগৈ প্রভভাবগণুেভা ট্মভাকভাণবেভা করণৈ বভাধযি 

করণব। €150 ণমণেয়ণনর ট্বণশ রভান্টওভভার এবং 500এর ট্বণশ কম্টচভারী 

রণয়ণে এমন ট্কভাম্পভাণনগণুেভার জনযি কণপ্টভাণরর ট্কৌশণের সভাণথ শদু্ৈভা-

পরীষেে সং�কু্ করণৈ হণব এবং এর েঙ্ঘন অবশযিই প্রণৈণরভাধ, ণচণনিৈ 

ও প্রশমন করণৈ হণব - অনযিথভায় সদসযি রভাষ্ট্রগণুেভা ণনণষধভাজ্ভা আণরভাপ 

করণব। ট্রক্সরভাইে িভাণৈর অণপষেভাক্ৈ ট্েভার ট্কভাম্পভাণনগণুেভাও (250 

কম্টচভারী এবং €40 ণমণেয়ন রভান্টওভভার) শদু্ৈভা-পরীষেে শৈ্ট ভাবেীর 

আওৈভায় থভাকণব।¹⁶ অৈএব, উৎপভাদনকভারীরভা বজ্ট যি, দষূে, ণগ্রনহভাউস 
গযিভাস ণনগ্টমন, প্রভাক্ণৈক সম্পণদর বযিবহভার এবং ইণকভাণসণটিম ণডণগ্রণডশন 

(পণরণবণশর দষূে) এর মণৈভা পণরণবশগৈ প্রভভাবগণুেভার ণবষণয় ট্ক্ৈভাণদর 

ণদক ট্থণক আণরভা কণঠভার অনসুন্ভান আশভা করণৈ পভাণর।¹⁷
 

নীণৈগণুেভার একটি প্রভভাব ট্দিভা ট্�ণৈ ণকেুরভা সময় েভাগণৈ পভাণর, ৈণব 

2025 সভাণের মণধযি EU CEAP 2.0 সভাপ্ভাইয়ভাররভা ট্�ই উপভাণয় বযিবসভা 

কণর ৈভা নীণৈগণুেভা উণলেিণ�ভাগযিভভাণব পণরবৈ্টন কণর ট্দওয়ভার কথভা। 

উৎপভাদনকভারীরভা বজ্ট যি, ণনগ্টমন এবং কভাঁচভামভাণের উৎপণত্তর প�্টণবষেে ও 
বযিবস্ভাপনভা উন্নৈ করণবন বণে আশভা করভা হণব। নৈুন শদু্ৈভা-পরীষেণের 

আবশযিকীয়ৈভার অথ্ট সম্বৈ ট্ক্ৈভাণদর সভাপ্ভাইয়ভার ট্কভাড (ণবধভান) 

গণুেভার ট্জভারভাণেভা প্রণয়ভাগ প্রণয়ভাজন হণব। নৈুন শৈ্ট ভাবেী পূরণের জনযি 

প্রণয়ভাজনীয় প্র�ণুক্ ও বযিবস্ভাপনভা পদ্ণৈগণুেভা বযিয়বহুে হণব - এবং 

উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভা িরচ ট্মরভাণৈ, ণবণশষ কণর, সম্পণদর দষেৈভা ও 

চক্ভাকভাণর বযিবহভাণরর জনযি এককভভাণব উন্নৈ ট্দশগণুেভার সহভায়ৈভার উপর 

ণনভ্ট র করণৈ পভারণব নভা। �ণদও নবভায়নণ�ভাগযি শণক্ণৈ সরভাসণর ণবণদশী 

ণবণনণয়ভাণগর একটি ট্জভারভাণেভা প্রবেৈভা ট্দিভা �ভায়, ৈণব অনযিভানযি ট্রকসই 

উন্নয়ন েষেযিগণুেভার (সভাসণরইণনবে ট্ডণভেপণমন্ট ট্গভােস) ট্ষেণরে সহভায়ৈভা 

ট্কভাণভড-19 মহভামভারীর পূণব্ট ট্�ই মভারেভায় ণেে ৈভার ৈুেনভায় ষেীে।¹⁸ 

ট্� েষেযিটি সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর সভাণথ সবণচণয় ট্বণশ প্রভাসণগিক, ট্রকসই 

বযিবহভার এবং উৎপভাদণনর েষেযি 12 (ট্গভাে 12 অন সভাসণরইণনবে 
কনজভাম্পশন অযিভান্ড ট্প্রভাডভাকশন), অনযিভানযি েষেযিগণুেভার ৈুেনভায় িবু কম 

উন্নয়ন সহভায়ৈভা আকষ্টে কণর।¹⁹ সভাম্প্রণৈক G7 উণদযিভাগগণুেভা সবজু 

ণবণদশী ণবণনণয়ভাগণক বভাণডণয় ৈুেণৈ পভাণর, ট্�মন বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভার 

জনযি অবকভাঠভাণমভাণৈ ণবণনণয়ভাগ,²⁰ ৈণব উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভাণক ইইউ 
বভাজভাণরর সভাণথ একটি শণক্শভােী সম্পক্ট  বভা বযিবসভায়ীক সম্পক্ট  বজভায় 

রভািণৈ হণে,ৈভাণদর রপ্তভাণন ণশণল্পর সবজুভায়ণনর জনযি পুণঁজ সংগ্রহ ও 

আক্টি করণৈ অবশযিই প্রস্তুৈ হণৈ হণব, 

পেযি ও পণরণষবভা, সভাপ্ভাই ট্চইন এবং ণবণনণয়ভাগগণুেভাণক আণরভা সভার্্ট েভার 

করণৈ ইইউ-এর অথ্টনীণৈ-বযিভাপী পন্ভা ণনণদ্টটি ভযিভাে ুট্চইণনর জনযি ট্বশ 

ণকেু নীণৈমভােভার বিভারভা পণরপূরক, CEAP 2.0 এবং ণকেু স্বৈন্ত্র ইইউ 

সদসযি রভাষ্ট্র উভয় ট্ষেণরেই। এই ট্পপভাণরর 3 এবং 4নং অধযিভাণয় ইউ 

নীণৈমভােভার উপর ণবণশষভভাণব দণ্টি ণনবদ্ কণর, প্ভাণটিক পযিভাণকণজং এবং 

ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ু ট্চইণনর উপর প্রভভাব ণবস্তভারকভারী নীণৈমভােভা সম্পণক্ট  

ণবস্তভাণরৈ ভভাণব বে্টনভা করভা হণয়ণে।

¹⁶ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি ণডউ ণডণেণজসি', https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/do-
ing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en 
¹⁷ ইউণরভাণপয়ভান পভাে্টভাণমন্ট (2021), ‘কণপ্টভাণরর শদু্ৈভা-পরীষেে এবং কণপ্টভাণরর জবভাবণদণহৈভার ণবষণয় কণমশণনর কভাণে সপুভাণরশ সহ ইউণরভাণপয়ভান পভাে্টভাণমণন্টর 10 মভাচ্ট  2021 
ৈভাণরণির শক্ ণসদ্ভান্ত', https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html 
¹⁸ বভাণেজযি ও উন্নয়ন ণবষয়ক জভাণৈসংণ�র সণমেেন/ইউনভাইণরড ট্নশনস কনিভাণরসি অন ট্রেড অযিভান্ড ট্ডণভেপণমন্ট (2022), 'ওয়ভাল্ড্ট  ইনণভটিণমন্ট ণরণপভার্ট  2022', https://
worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report-2022/chapter-1-global-investment-trends-and-pros-
pects/ 
¹⁹ Schröder, P. and Raes, J. (2021) 'একটি অন্তভু্ট ণক্মেূক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর অথ্টভায়ন', চযিভাঠভাম হভাউস, https://www.chathamhouse.
org/2021/07/financing-inclusive-circular-economy 
²⁰ Scull, D. and Healy, C. (2022) 'ণৈনটি পণরকল্পনভায় একটি রপূকল্প: ণবল্ড বযিভাক ট্বরভার ওয়ভাল্ড্ট  এবং G7 তবণবিক অবকভাঠভাণমভাগৈ উণদযিভাগ/ট্্ভাবভাে ইনরিভা্রেভাকচভার 
ইণনণশণয়টিভ', E3G, https://9tj4025ol53byww26jdkao0x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/B3W-G7-Re-
port-E3G.pdf 
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প্রস্তরযলাস্গতলায় টিরক রলাকলার জি্ চক্রলাকলার ব্বহলার
সবজুভায়ণনর বভাজভাণর, প্রণৈণ�ভাণগৈভামেূক সণুবধভা ৈুণে ণনণৈ উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভাণক দট্িভান্তমেূক  ণশল্পনীণৈর মভাধযিণম ট্নৈ্ত্ব প্রদশ্টন 
করণৈ হণব, �ভা ইইউ-এর চক্ভাকভার অথ্টনীণৈ নীণৈর পদণষেপগণুেভা বিভারভা ত্বরভাণবিৈ হণছে 

ভয্াল ুেচইেনর 
সবজুায়েনর 

জনয্ আ�জর্ ািতক 
সহায়তা

চ�াকার বয্বহার 
�ারা পিরচািলত 
িশ� েকৗশল

চ�াকার পেণয্র 
চািহদা

*েয পণয্গুেলা অিধকতর েটকসই, েমরামতেযাগয্, পুনবর্য্বহারেযাগয্ এবং িরসাইেকলেযাগয্। পূেবর্ বয্বহার না হওয়া (ভািজর্ ন)কাঁচামাল/স�েদর 
পিরবেতর্  নবায়নেযাগয্ এবং িরসাইেকল করা সাম�ীর উৎস েখাঁজা।

চ�াকার 
�িতেযািগতামলূক 
সুিবধা তুেল িনেত 
পুনঃ িবিনেয়াগ

সরকার

· চ�াকার ভয্াল ুেচইেনর জনয্ 
উপেযাগী নীিত সহায়তা  
পিরেবশ সৃি� করা

· বয্ি�গত -বয্বসািয়ক  পুিঁজ 
সং�হ ও আকৃ� করা

· চ�াকার স�মতা গেড় 
েতালা, গেবষণা এবং 
উ�াবন

চ�াকার রূপা�েরর 
�িতেযািগতায় িটেক 
থাকেত �েয়াজনীয় 
িবিনেয়াগ

· পযর্েব�ণ বয্ব�া /সর�াম
· কারখানা উ�তকরণ
· পিরেবশগত বয্ব�াপনা 
· িসে�ম/পিরেবশগত 
বয্ব�াপনা প�িত

· চ�াকার উৎপাদন
· িরসাইেকল করা সাম�ীর 
জনয্ িবপরীত সা�াই েচইন

· নবায়নেযাগয্ উপকরেণর 
বয্বহার / 

· দ�তা এবং �িশ�ণ

· চ�াকার পেণয্র আবিশয্ক 
শতর্ াবলী*

· ��তার আবিশয্ক শতর্ াবলী
· ি�নার ে�াডাকশন / প�িত

· েটকসই অথর্ায়ন �চলন 
/সচল করা

· ইইউ ি�ন িডল �ারা 
পিরচািলত উ�য়ন 
সহেযািগতা

· বািণেজয্র সবজুায়ন

বয্ি�গত 
বয্বসািয়ক পুঁিজ

· চ�াকার রূপা�েরর ব 
িব�ৃিত বাড়ােনা

চ�াকার পেণয্র 
জনয্ পদে�প

েটকসই অথর্ায়ন 
ও বািণেজয্র জনয্ 
পদে�প

উৎপাদনকারী েদশ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন

প্ৰিতেযািগতায় �েক থাকার জন্য চক্ৰাকার ব্যবহার
সবজুায়েনর বাজাের, �িতেযািগতামলূক সুিবধা তুেল িনেত উৎপাদনকারী েদশগুেলােক দ�ৃা�মলূক  িশ�নীিতর মাধয্েম েনতৃ� �দশর্ন করেত হেব, 
যা ইইউ-এর চ�াকার অথর্নীিত নীিতর পদে�পগুেলা �ারা �রাি�ত হে�

অধযিভায় 2  |  ইইউ-এর নীণৈগণুেভা তবণবিক ভযিভাে ুট্চইন এর সবজুভায়নণক চভাণেৈ কণর



Employees of the Valplast recycling company in Morocco feed plastic waste into a metal detector. 
Photo: Yasmina Lembachar
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Plastics production is growing exponentially. 
Greenhouse gas emissions from plastic production 
and disposal are projected to reach over 10 per 
cent of the total amount of carbon that can be 
emitted for temperatures to remain below target 
limits.²¹ The spiraling problem of plastic pollution 
of oceans and land, and the threats it poses to 
human health, make plastic one of the highest 
priorities in the circular transition.  The plastic 
value chain is incredibly linear.

3.1 Plastic packaging – a 
global problem with circular 
solutions

Only 9 per cent of all the plastic waste 
ever generated has been recycled, while 

12 per cent has been incinerated and 
79 per cent has ended up in landfills or 

polluted the environment.²²

Without decisive action, the plastic pollution 
problem will double in the next decade.²³ Packaging 
makes up almost half of Europe’s plastics demand, 
and most packaging is designed to be single use.²⁴ 

Packaging also offers significant potential for 
improving circularity. Many items are excessively 
packaged, offering opportunities to reduce material 
use, and many packaging applications could go 
from single- to multi-use if packaging formats, 
distribution systems and consumer behaviour 
changed. Plastics in packaging are also one of the 
easiest recycling challenges to tackle, thanks to the 
large volumes of waste available. Single material 
packaging solutions offer the greatest potential for 
closed-loop recycling.²⁵

²¹ Center for International Environmental Law (2019), ‘Plastics & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet’, https://www.ciel.
org/reports/plastic-health-the-hidden-costs-of-a-plastic-planet-may-2019/ 
²² Geyer, R., Jambeck, J. R. and Law, K. L. (2017), ‘Production, use, and fate of all plastics ever made’, Science Advances 3(7): 
e1700782, doi: https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782/
²³ Borrelle, S. B. et al. ‘Predicted growth in plastic waste exceeds efforts to mitigate plastic pollution’, Science, 369(6510): 10.1126/
science.aba3656
²⁴ PlasticsEurope (2021), ‘Plastics the Facts’, https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2021/12/Plastics-the-Facts-2021-web-
final.pdf
²⁵ Principles for Responsible Investment (2020), ‘Plastics: The challenges and possible solutions’, https://www.unpri.org/plastics/
plastics-the-challenges-and-possible-solutions/4773.article

Chapter 3 in brief:

 • The global plastic pollution problem has 
become so urgent that circular policies in 
the sector are advancing fast, especially in 
the European Union.

 • The EU now plans to make the global plastic 
packaging value chain more circular by:

 • Requiring that plastic packaging that 
enters the EU is recyclable at scale.

 • Making it more costly to produce virgin 
plastics through taxes and extended 
producer responsibility.

 • Limiting plastic waste exports and 
increasing the value of waste manage-
ment within the EU.

 • Many large brands have targets to reduce 
plastic packaging, leading to premiums for, 
and growth in, circular solutions.

 • Producer country governments and industry 
must both prepare for the risks of upcoming 
trade barriers and innovate into growing 
circular market segments.

 • Design for recyclability, as well as domestic 
supplies of traceable and certifiable recy-
cled content, will be essential to remain 
competitive.

CHAPTER 3  |  Plastics and plastic packaging value chain
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However, under business-as-usual, 
the overall growth in plastic volumes 
will far outpace growth in recycling 

capacity²⁸

Governments, businesses, investors, NGOs and 
international organizations are now mobilizing 
to tackle the plastics value chain. In March 2022, 
175 countries agreed to develop a global treaty 
to restrict plastic waste, which elevates the issue 
to a similar level to preventing biodiversity loss 
and tackling climate change.²⁶ The plastics treaty 
is expected to be finalized by the end of 2024, 
meanwhile, ambitious policies are already being 
introduced around the world. Most efforts target 
plastic pollution through bans of specific plastic 
items, as well as improved waste management 
solutions and restrictions on the trade in waste 
plastics. Collection, sorting and recycling of plastics 
are expected to nearly double in the next decade.²⁷ 

²⁶ UNEP (2022), ‘What you need to know about the plastic pollution resolution’, https://www.unep.org/news-and-stories/story/
what-you-need-know-about-plastic-pollution-resolution
²⁷ S&P Global Platts (2021), ‘Global recycled plastics set for continued growth’, https://plattsinfo.spglobal.com/rs/325-KYL-599/
images/Steel%20vs%20plastics%20-%20race%20to%20sustainability.pdf?mkt_tok=MzI1LUtZTC01OTkAAAGCHKPwOshsPnHCdl-
jWyh9Uw-41x3_vIuS0AjcJIe4xhGastzRP6ns7zhoJvf7P9zn-jUdnEoIHQfq8aevsp6TmgI10iGvl7CRMxjIGTC8Wausgu-Yy
²⁸SYSTEMIQ (2022), ‘ReShaping Plastics’, https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2022/04/ReShapingPlastics-v1.9.pdf
²⁹SYSTEMIQ (2020), ‘Breaking the Plastic Wave’https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2020/07/BreakingThePlas-
ticWave_MainReport.pdf

The plastic packaging value chain
The current linear model for producing plastic packaging in a simplified diagram. In reality, the structure 
of the supply chain varies greatly by packaging type and application.The plastic packaging value chain

 Raw material 
suppliers

Extraction and 
refining

Plastic 
converters

Packaging 
fillers

EU brands 
and retailers

Tier 3Tier 4 Tier 2

Upstream Downstream

Tier 1

The current linear model for producing plastic packaging in a simplified diagram. In reality, the structure of the supply 
chain varies greatly by packaging type and application.

Waste
management

Consumer

leading to even greater leakage of plastics into 
oceans and on land, as well as open burning of 
waste leading to toxic air pollution. Most of the 
growth in plastic waste will occur in regions where 
collection and recycling systems are not equipped 
to deal with existing waste, let alone even greater 
quantities.²⁹ 

CHAPTER 3  |  Plastics and plastic packaging value chain
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3.2.1 Background to EU policy on plastic 
packaging
Europe has struggled with high levels of plastic 
waste and pollution for several decades, and the 
plastics sector has a relatively advanced regulatory 
framework on circularity. 

The Waste Framework Directive and Packaging 
and Packaging Waste Directive have set recycling 
targets and circular design requirements on plastic 
packaging products for over a decade. Most member 
states have an Extended Producer Responsibility 
(EPR) scheme for packaging, several of which 
have been in operation since the 1990s.³⁰ But with 
growing public concern about plastic pollution, 
EU regulation on plastics circularity has gained 
additional momentum in recent years. Since the 
2018 launch of the European Strategy for Plastics 
in a Circular Economy, action has increased, with 
bans on commonly littered single-use plastic items 
and a levy on member states for non-recycled 
plastics.³¹ With a regulatory framework to build 
on, and strong public support for further action 
on plastic pollution, EU legislation could exert 
significant pressure on global plastic value chains 
to become more circular in the near future. 

3.2.2 EU plastics policy is entering a new 
phase
The EU now wants to move into a new phase of 
more transformative policy. Upcoming reforms will 
shift the economics of plastics production, control 
which plastics are used in Europe, and strengthen 
the management of plastic waste. These trends 
are explained below, and Section 3.3 discusses 
possible consequences for producer countries.

3.2 Policy and market drivers of circularity for plastics

³⁰ European Environment Agency (2020), ‘Plastics, the circular economy and Europe’s environment – A priority for action’, https://
www.eea.europa.eu/publications/plastics-the-circular-economy-and 
³¹ European Commission (2022), ‘Plastics in a circular economy’, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-ar-
ea/environment/circular-economy/plastics-circular-economy_en 

Sorted plastic bottles at a sorting centre in Oum Azza, 
Morocco. Photo: Camille Tahon
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Costs of the linear system are passed on 
to producers
Plastics production and pollution have staggering 
environmental costs, but the EU and member 
state governments have previously done little 
to address this through fiscal measures. With 
increased attention to the problems caused by 
plastics, incentives are now gradually shifting, 
strengthening the price competitiveness of 
recycled options, especially for plastic packaging. 
Following an EU levy on member states for non-
recycled plastic packaging waste, more European 
countries, including Poland, Spain, Italy and the 
Netherlands, are expected to introduce plastic 
packaging taxes imminently.³² The United 
Kingdom, which is not a member of the EU, also 
introduced a tax of £200 per tonne on plastic 
packaging with less than 30 per cent recycled 
content in April 2022, boosting demand for recycled 
polymers for the UK market. 

The main mechanism for passing costs of waste 
management onto consumers and producers in 
Europe is through EPR schemes. However, these 
have failed to fully recover the costs of plastic 
waste management and have not appropriately 
incentivized packaging re-design for circularity. 
Many schemes also contain loopholes that allow 
producers to ship collected plastic waste abroad 
for processing or recycling, without having to 
show proof that it was actually recycled, thereby 
encouraging waste dumping abroad.³³,³⁴ To deal 
with these issues, plastic waste trade is becoming 
restricted, and several EU member states are 
starting to use EPR fee differentiation (or ‘eco-
modulation’) as a tool to incentivize circular 
polymer choices and packaging designs over those 
that create a greater waste burden.³⁵ For example, 

³²WTS Global (2022), ‘Plastic Taxation in Europe’, https://wts.com/global/publishing-article/20220406-plastic-taxation-in-europe~-
publishing-article?language=en 
³³Institute for European Environmental Policy (2017), ‘EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A focus on plastic 
packaging’, https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/95369718-a733-473b-aa6b-153c1341f581/EPR%20and%20plastics%20
report%20IEEP%209%20Nov%202017%20final.pdf 
³⁴ Geyer, R., Jambeck, J. R. and Law, K. L. (2017), ‘Production, use, and fate of all plastics ever made’, Science Advances, https://doi.
org/10.1126/sciadv.1700782
³⁵ Leal Filho, W. et al. (2019), ‘An overview of the problems posed by plastic products and the role of extended producer responsibil-
ity in Europe’, Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.256
³⁶ OECD (2021), ‘Modulated fees for extended producer responsibility schemes (EPR)’, https://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPRPW(2020)2/FINAL&docLanguage=En

in the French EPR system, CITEO, polyethylene (PE) 
and polypropylene (PP) packaging with at least 50 
per cent recycled content has a 50 per cent reduced 
EPR fee.³⁶ Overall, as countries seek to shift 
economic incentives towards circular packaging 
options, producers and users of non-recyclable 
plastics with no recycled content can expect EPR 
fees and taxes to increase over time.

Plastic waste going on a conveyor belt at a sorting centre 
in Oum Azza, Morocco. Photo: Yasmina Lembachar
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Circularity is becoming a requirement 
for EU market access
The EU is increasingly using access to the internal 
market as leverage for the greening of value chains. 
This has led to bans on certain single-use plastics, 
such as cutlery, plates and expanded polystyrene 
food containers. Requirements that packaging be 
designed for reuse and recycling are also being 
enforced through the Packaging and Packaging 
Waste Directive, and a Commission proposal 
expected at the end of 2022 will strengthen these.³⁷ 
The EU has also indicated that the Ecodesign for 
Sustainable Products Regulation could introduce 

³⁷ European Commission (2022), ‘Reducing packaging waste – review of rules’, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules_en
³⁸ European Commission (2022), ‘Sustainable products initiative’, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/
initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_en
³⁹ European Commission (2022), ‘Commission adopts new rules to enhance safety of recycled plastics used in contact of food’, 
https://food.ec.europa.eu/safety/chemical-safety/food-contact-materials/plastic-recycling_en

mandatory requirements on recyclability, 
recycled content and hazardous substances.³⁸ 
Circular solutions will need to meet tough quality 
requirements. For example, the EU has issued 
detailed guidance on chemical and mechanical 
recycling processes that can produce recycled 
polyethylene terephthalate (PET) for use in food-
contact materials – a quality assurance system 
that will apply to plastics imported into the EU.³⁹ 
Guidance will also be issued on the conditions 
under which bio-based and biodegradable 
packaging is desirable.

All plastic packaging for the EU market must be recyclable by 2030
All plastic packaging for the EU market must be recyclable by 2030

Only the most recyclable plastic 
packaging formats can be sure 
to pass through the funnel of 
EU's recyclability requirements, 
as these restrictions tighten over 
time.

Single-material items with minimal colouring 
and contamination will be favoured. Widely 
recyclable polymers such as PE, PP and PET 

may grow in use.

Single-material items with minimal colouring and contamination will be favoured when design for recyclability becomes 
mandatory.

CHAPTER 3  |  Plastics and plastic packaging value chain
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The EU is strengthening its own capacity 
to valorize plastic waste
There is a strategic push to deal with more plastic 
waste on EU soil. Following decades of high 
reliance on exporting plastic waste outside the 
EU, the EU updated its plastic waste shipment 
regulations in 2021. This made shipments of hard-
to-recycle plastic waste to non-OECD countries 
subject to prior notification and consent by the 
recipient country, similar to Basel Convention 
Amendments.⁴⁰ The scaling-up of the European 

plastics recycling industry is stimulated through 
taxes on incineration and landfill, harmonized 
labelling of plastic materials, and investments 
in collection and sorting.⁴¹ Despite this, much 
of the plastic waste will likely continue to go to 
incineration, which is still a fast-growing treatment 
option across Europe.⁴² And plastic waste exports 
will continue at least in the medium term, but 
only for plastics with reasonable recyclability and 
to destinations that can provide proof of sound 
management of the traded waste. 

Plastic packaging waste treatment in the EU 2007–2019
The recycling rate for plastic packaging waste has increased steadily in the last decade, but the availability 
of sorted plastic waste inhibits further progress.

⁴⁰ European Commission (2021), ‘Plastic waste shipments’, https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/
waste-shipments/plastic-waste-shipments_en
⁴¹ Confederation of European Waste-to-Energy Plants (2021), ‘Landfill taxes and bans overview’, https://www.cewep.eu/wp-con-
tent/uploads/2021/10/Landfill-taxes-and-bans-overview.pdf 
⁴² Eurostat (2021), ‘Packaging waste by waste management operations’, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_
waspac/default/table?lang=en 

(Sources: Eurostat, Plastic Recyclers Europe)

Plastic packaging waste treatment in the EU 2007–2019
The recycling rate for plastic packaging waste has increased steadily in the last decade, but the availability of sorted plastic waste inhibits 
further progress. (Sources: Eurostat, Plastic Recyclers Europe)
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In 2019 the European recycling industry had 
capacity to recycle 

8,600,000 tonnes.

Availability of sorted plastic waste continues to 
be a challenge for the European plastics recy-
cling industry.

6,300,000 tonnes of plastic packaging 
was recycled in 2019.

The reported EU recycling rate for 
plastic packaging has gone 

from  28% in 2007 
to  41% in 2019
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Industry collaboration is a welcome development 
for circularity, but not without caveats. Some of the 
Ellen MacArthur Foundation Global Commitment 
targets, such as ensuring plastics are recyclable in 
practice and at scale, are practically impossible to 
achieve in many developing countries before 2025. 
As a result, many brands prioritize attainment 
of plastics circularity targets in countries with 
mature collection and recycling systems, over 
developing countries where packaging cannot 
become recyclable at scale and recycled content 

is less available. Global Commitment signatories 
are also heavily skewed towards consumer-facing 
companies in the Global North.⁴⁵ Meanwhile, 
most firms in the plastic packaging value chain 
are not reporting publicly on material footprints 
or circularity.⁴⁶ Without stronger regulation and 
financial incentives, companies will struggle to 
drive the use of recycled and recyclable materials, 
which are often more expensive than virgin or non-
recyclable options.

3.2.3 Voluntary approaches to tackle 
plastics are ramping up
The plastic problem is not only a worry for 
policymakers, it has also received a lot of attention 
from an increasingly concerned public, NGOs and 
industry. This has resulted in an array of voluntary 
commitments and partnerships that promise, if 
delivered, to reshape the plastic packaging value 
chain. The Ellen MacArthur Foundation’s Global 
Commitment and Plastic Pact Network has united 
companies behind commitments to source recycled 
content, reduce virgin plastics use, and ensure 100 
per cent recyclability, reusability or compostability 
by 2025. Companies representing 20 per cent of 
all plastic packaging produced globally have 
committed to these targets and begun replacing 
virgin plastics with recycled content or bio-based 
polymers. That demand is driving investment and 
innovation in recyclable, reusable, compostable 
and bio-based solutions, which are growing rapidly 
in use.⁴³ Major companies have also joined forces 
in initiatives like the Alliance to End Plastic Waste⁴⁴ 
to promote collaborative investment in strategic 
projects for closing plastic loops.

Image reproduced from the Ellen MacArthur 
Foundation’s ‘The Global Commitment 2021 Progress 
Report’⁴³

⁴³ Ellen MacArthur Foundation (2021), ‘The Global Commitment 2021 Progress Report’, https://ellenmacarthurfoundation.org/
global-commitment/overview 
⁴⁴ Alliance to End Plastic Waste (2022), ‘We are working together to end plastic waste’, https://endplasticwaste.org/
⁴⁵ Mah, A., (2021), ‘Future-Proofing Capitalism: The Paradox of the Circular Economy for Plastics’, Global Environmental Politics 
21(2): pp. 121-142, doi: https://doi.org/10.1162/glep_a_00594)
⁴⁶ Minderoo Foundation (2022), ‘Identifying the sources of plastic pollution’, https://www.minderoo.org/no-plastic-waste/news/
identifying-the-sources-of-plastic-pollution/
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Circularity in the plastic packaging value chain 
is also heavily influenced by rapid technological 
innovation in several areas, not least material 
substitution. Innovations in industrial 
biotechnologies offer potential for local sourcing 
of bio-based plastics, high-barrier PE films now 
provide a recyclable alternative to multi-material 
laminates, and a suite of biodegradable polymers, 
like polylactic acid (PLA) and polyhydroxyalkanoates 
(PHA), are growing in use.⁴⁷ Waste management 
options are also improving rapidly. Plastic waste 
sorting is becoming increasingly automated, and 
85 companies are now trialing digital watermark 
technologies to improve this further.⁴⁸

⁴⁷ Ellen MacArthur Foundation (2021), ‘Upstream Innovation: a guide to packaging solutions’, https://plastics.ellenmacarthurfoun-
dation.org/upstream 
⁴⁸ Holy Grail 2.0 (2021), ‘Pioneering digital watermarks for smart packaging recycling in the EU’, https://www.digitalwatermarks.eu/
⁴⁹ Closed Loop Partners (2021), ‘A Landscape Mapping of the Molecular Plastics Recycling Market’, 14 January 2022, https://www.
closedlooppartners.com/research/advancing-circular-systems-for-plastics/
⁵⁰ Broeren, M., Roos Lindgreen, E. and Bergsma, G. (2019), ‘Exploratory study on chemical recycling. Update 2019’, https://cedelft.
eu/publications/exploratory-study-on-chemical-recycling-update-2019/
⁵¹ Herrmann, C., Rhein, S. and Sträter, K. F., (2022), ‘Consumers’ sustainability-related perception of and willingness-to-pay for food 
packaging alternatives.’ Resources, Conservation and Recycling, 181, 106219, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0921344922000672     

The Ellen MacArthur Foundation  Global Commitment: where are signatories based?
Number of private sector signatories per country in 2022, based on where company headquarters are 
located.

The Ellen MacArthur Foundation 
Global Commitment: where are signatories based?
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Number of private sector signatories per country in 2022, based on where company headquarters are located.

Advanced recycling technologies are growing in 
use worldwide and offer the possibility of keeping 
more plastics in play.⁴⁹ Many advanced recycling 
technologies can reduce greenhouse gas emissions 
relative to incineration or landfill, but not as 
much as mechanical recycling.⁵⁰ Furthermore, 
digital innovations create new possibilities 
for transparency over, and certification of, 
recycled resources. The trend towards greater 
transparency is accelerated by consumer demand 
for more sustainable products.⁵¹ Plastic packaging 
producers should be ready for new possibilities, as 
well as new demands, thanks to continued rapid 
innovation.
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3.3.1 Circular strategies will help developing countries to stay competitive
Strong regulation, voluntary commitments and industry trends are all accelerating momentum towards 
circularity in the plastic packaging value chain, but what does this mean for non-EU producers? Below 
are a set of strategies that producer countries must consider if they are to stay competitive:

Prioritize recyclability to access the EU market
As part of the Green Deal, the EU is using the internal market and the bloc’s trading 
relationships as leverage to green supply chains, notably through the upcoming Ecodesign 
for Sustainable Products Regulation and a reinforced Packaging and Packaging Waste 
Directive. Recyclability in practice and at scale will become a mandatory requirement 
for more and more packaging formats in the near term. For many producers, this means 
packaging designs, adhesives, inks, and polymer choices must be revisited and aligned 
with design for recyclability guidelines.

Secure access to recycled polymers to ensure industry resilience
The drastic increase in global commitments to source recycled plastic content means 
demand for recycled polymers is currently outstripping supply, particularly for food-grade 
recycled PET (rPET).⁵² While the EU will not mandate recycled content for packaging 
immediately, it probably will do for some packaging formats by 2025. Incentives for 
producing recycled plastic packaging will improve: not only will buyers pay a premium, 
but some markets will give recycled plastics a lower EPR fee or packaging tax exemptions. 
For producer countries outside the EU, plastic waste from overseas will not be a reliable 
feedstock as trade tightens. Therefore, a recycled polymer supply from domestic collection 
and recycling of plastic waste will give plastic packaging manufacturers most resilience. 
For recycled plastic packaging for food-contact applications, alignment with new norms 
on food safety and quality assurance will be essential to ensure products are exportable 
to the EU. Efforts to build capacities for high-quality recycling must begin soon, as the 
EU is already scaling up its own plastics recycling, with high environmental and social 
standards. Producer countries will face the double challenge of meeting market access 
requirements as well as increasing competition from within the EU.

Circular packaging segments offer significant growth potential
Considering the high demand for plastic packaging with recycled content, producers who 
take a lead in the circular transition can expect to tap into rapidly growing and high value 
markets. Demand for biodegradable and bio-based plastics is also expected to continue 
growing quickly, as well as for mono-material films and widely recycled high-density 
polyethylene (HDPE), PP and PET packaging.⁵³, ⁵⁴ 

3.3 Implications for plastic producing countries trading with 
the EU  

⁵² Packaging Insights (2022), ‘Recycled plastic prices soar as rival industries dip into beverage producer’s supply’, https://www.
packaginginsights.com/news/recycled-plastic-prices-soar-as-rival-industries-dip-into-beverage-producers-supply.html
⁵³ Cision (2021), ‘Rigid Recycled Plastics Market Size to grow by 623.86 thousand MT’, https://www.prnewswire.com/news-releases/
rigid-recycled-plastics-market-size-to-grow-by-623-86-thousand-mt--17-000-technavio-research-reports-301447870.html 
⁵⁴ European Bioplastics (2021), ‘Bioplastics market development update 2021’, https://docs.european-bioplastics.org/publica-
tions/market_data/Report_Bioplastics_Market_Data_2021_short_version.pdf
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Both industry and policymakers in producer countries will need to take concerted action to invest in 
new equipment and skills and develop an enabling policy framework. This will be key to take advantage 
of green market segments and reduce exposure to growing regulation and risk around linear models – 
such as companies refusing to buy virgin plastics and more countries taxing plastic packaging without 
recycled content.

Drivers of circularity in the plastic packaging value chain
Policy measures and voluntary approaches are both driving producers to adopt circular strategies 

to go circular and 
stay competitive

Plastic 
producer 
strategies

Voluntary
approaches

EU policy 
trends

Commitments to source
More recycled and bio-based 
content
100% Recyclable, reusable or 
compostable solutions

Costs of the 
linear system are passed on 

to producers

Circularity is becoming a 
requirement for market 

access

More recycling within EU 
and restrictions on plastic 

waste exports

Raw material
Source recycled 

content for 
resilience

  ConsumerEU multinational 
company

End of life

Design for 
recyclability to 

retain EU customers

Supplier
Improve confidence 
by tracing content 

and measuring 
impacts

Focus growth strategy 
on circular packaging 

innovation

Collaborative 
innovation

Drivers of circularity in the plastic packaging value chain
Policy measures and voluntary approaches are both driving producers to adopt circular strategies 

More customers will demand traceability and impact measurement
As the EU demands more circular-relevant product information, and strengthens the need 
for integrity of green claims and due diligence, plastic packaging producers will need to 
improve impact measurement and information management through the adoption of 
digital innovations. As requirements on third-party assurance of sustainability become 
more common, recycled plastic content may not be acceptable if these flows are not fully 
traceable and verified. Life cycle assessments (LCA) are growing in use, and European plastic 
packaging users may more frequently ask producers for LCAs, or simpler assessments of 
environmental impacts at a facility level, as environmental claims must be substantiated 
to consumers and investors.
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3.3.2 The circular economy is only 
one market trend among many in the 
plastics sector
Producers that take a lead on circular solutions 
may be more resilient towards emerging EU 
environmental regulations and changing demand 
from multinational buyers, but their business 
model is still subject to substantial risk. Turmoil 
in the market in recent years demonstrates this 
well. During the COVID-19 pandemic, fears over 
contamination put reuse initiatives on hold, and 
there was a dramatic increase in the use of single-
use plastics.⁵⁵ Another source of uncertainty is 
that virgin polymers compete with recycled ones 
when oil prices are low. Since Russia’s invasion 
of Ukraine, the sector has also been facing a 
combination of rising freight, energy and raw 
material costs.⁵⁶

Amid other market forces, many policies in 
the CEAP 2.0 have yet to be implemented, and 
proposals may be watered down following 
consultations with member states and industry.  
For example, previous experience shows that 
recycled content thresholds could face resistance 
by packaging producers and petrochemical 
companies.⁵⁷

Therefore, most signs point to continued growth 
in linear plastic packaging, possibly because the 
market has yet to correct for stranded assets.⁵⁸ 

Even if the regulatory signal from the EU is strong, 
it will not affect all producer countries equally. 
Empty plastic packaging has a low value relative 
to its volume and therefore high transport costs, 
so packaging production and filling operations 
are often located together. Domestic regulation 
is therefore most important to packaging 
manufacturers, followed by legislation in the most 
significant export markets. In some markets, the 
EU’s demand for circular packaging will not strongly 
influence plastic production, but restrictions on 
plastic waste exports will. There are signs that in 
many Asian markets, reduced plastic waste trade 
coupled with volatility in plastic scrap prices has 
led to a reduction in plastic recycling rates.⁵⁹ 
Nonetheless, in the long term, EU legislation can be 
expected to have a significant influence on global 
markets, as the region’s environmental policies 
often affect environmental performance among 
key trading partners.⁶⁰

Meanwhile, investment in virgin 
polymer production remains strong, 

with $400 billion committed to 
growing production capacity for 

2020–2024.

⁵⁵ OECD Forum (2021), ‘The Plastic Pandemic’, https://www.oecd-forum.org/posts/the-plastic-pandemic 
⁵⁶ Recycling International (2022), ‘Plastic prices still high but trade issues remain’, https://recyclinginternational.com/plastics/pric-
es-still-high-but-trade-issues-remain/48861/
⁵⁷ HM Revenue & Customs (2020), ‘Plastic packaging tax: Summary of responses to the policy design consultation’, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/934566/Plastic_packaging_tax_-_summa-
ry_of_responses_to_the_consultation_on_policy_design.pdf
⁵⁸ Carbon Tracker Initiative (2020), ‘The Future’s Not in Plastics: Why plastics demand won’t rescue the oil sector’, https://carbon-
tracker.org/reports/the-futures-not-in-plastics/ 
⁵⁹ Ibid.
⁶⁰ Prakash, A. and Potoski, M. (2016), ‘The EU effect: does trade with the EU reduce CO2 emissions in the developing world?’, Envi-
ronmental Politics, 26(1), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09644016.2016.1218630
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Plastics represent around 10 per cent of Morocco’s 
household waste, with only 17 per cent being 
recycled according to industry estimates. The 
EU is a critical trade partner for the Moroccan 
plastics industry: in 2020 the country exported 
71,000 tonnes, worth $763 million, to the EU. This 
represents 87 per cent of the country’s plastic 
exports by value.⁶¹ Therefore, the Moroccan plastic 
industry must respond decisively to emerging EU 
incentives and requirements for circular plastics. 
The EU and Morocco agreed to enter a Green 
Partnership in 2021.⁶²

One of the largest recyclable plastic waste 
streams in Morocco is polyethylene terephthalate 
(PET) packaging. Moroccan citizens consume 
approximately 1.2 billion PET bottles a year. 
Collection of PET is largely done by the informal 
sector at landfills or in urban centres. The number 
of informal waste pickers in Morocco is estimated 
as between 10,000 (official figures) and 34,000 
(estimated by the Zero Zbel Association). Waste 
pickers live close to the poverty line and work 
in environments with poor health and safety 
conditions. Roughly a third of the plastic they 
collect comes from landfills, and this, combined 
with the absence of plastic sorting systems, 
means that the quality of the materials collected 
is generally low. High degrees of contamination 
make recycling into high-value products difficult. 

Establishing Morocco’s first PET bottle-to-bottle recycling process
CASE STUDY

⁶¹ UNCTAD, 'Plastics trade by partner, annual', https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=208091, 9 
October 2022
⁶² EU (2022), ‘The EU and Morocco launch the first Green Partnership on energy, climate and the environment ahead of COP 27’, 
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/eu-and-morocco-launch-first-green-partnership-energy-climate-and-en-
vironment-ahead-cop-27-2022-10-18_en 

Which countries are most dependent on 
the EU for their plastics exports?
Exports to EU as a proportion of all plastics 
exported, by country, in 2020

Country By value

Cabo Verde 100.00%

Luxembourg 88.28%

Morocco 86.69%

Bosnia and 
Herzegovina 86.58%

Albania 85.96%

Slovakia 83.40%

Poland 81.75%

Netherlands 80.69%

Slovenia 80.56%

Czechia 80.32%

Source: UNCTAD⁶¹
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⁶³ Water and Environment Support (WES) in the ENI Southern Neighbourhood Region (2022), ‘Environment activities: Morocco’, 
https://www.wes-med.eu/environment/activities/morocco/
⁶⁴ World Bank (2022), ‘Plastic Free Coastlines: A Contribution from the Maghreb to Address Marine Plastic Pollution’, https://docu-
ments1.worldbank.org/curated/en/099840405192226019/pdf/P170596007a62909b09b97093cc82dd1f01.pdf 

To help address these challenges, the SWITCH2CE 
project is working with European and Moroccan 
stakeholders to pilot Morocco’s first PET bottle-to-
bottle recycling process. The professionalization 
and empowerment of informal waste pickers will be 
key to ensuring consistent high-quality collection 
of PET. The pilot will seek to address social 
justice issues facing informal workers including 
(i) lack of formal legal recognition, which results 
in stigmatization and limits their ability to collect 
waste directly from householders; (ii) lack of access 
to land to legally conduct collection and sorting 
operations; (iii) unequal power relationships with 
waste traders; (iv) exposure to the volatility of the 
recycled PET market; (v) lack of worker safety and 
training; and (vi) limited supply chain traceability 
and transparency. 

Success of the project relies on overcoming a 
number of policy-related challenges, including 
conflicting waste policies and waste governance, 
a ban on the sale of food-contact packaging with 
recycled content, the lack of formal recognition of 
waste pickers, and the lack of bottle sorting and 
cleaning infrastructure. 

Promisingly, the Moroccan Government, with 
several Ministries, has shown clear ambition to 
improve the situation and move towards a circular 
economy. Several donor initiatives, such as the 
EU-funded Water and Environment Support in 
the ENI Southern Neighbourhood Region⁶³ and 
the World Bank’s Littoral Sans Plastique (Plastic-
free beaches)⁶⁴  project have been launched in 
the past few years to tackle plastic waste through 
innovative and inclusive models. With these 
promising initiatives, and learning developed 
from the SWITCH2CE project, there is hope that 
national recycling and waste collection targets 
can be achieved in Morocco, and that Moroccan 
producers will be able to meet the circularity 
standards required by the EU and keep their 
position as a key supplier to this important market.

Man sorting plastic waste in Casablanca, Morocco.  
Photo: Mark Draeck
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তবণবিক ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস ভযিভাে ুট্চইন প্রভায় সমূ্পে্টরণূপ তরণিক 

প্রক্ণৈর। এই িভাৈটি প্রচুর পণরমভাণে অ-নবভায়নণ�ভাগযি উপকরে আহরণের 

উপর ণনভ্ট র কণর, ট্�মন ণসণন্টিক িভাইবভার, ডভাই/রঞ্জক তৈণর করণৈ 

/ট্শভাধন করণৈ জীবভাশ্ম ট্ৈে এবং ৈুেভা উৎপভাদণনর/জন্ভাণনভার জনযি 
সভার। প্রভাক্ণৈক আঁশ (িভাইবভার) উৎপভাদণনর জনযি প্রচুর পণরমভাণে 
জণমর প্রণয়ভাজন হয় এবং উণলেিণ�ভাগযি পণরমভাণে পভাণন বযিবহভার করভা 

হয়। ট্�মন একটি সণুৈর টি-শভার্ট  তৈণর করণৈ প্রভায় 2,700 ণেরভার 
পভাণন প্রণয়ভাজন হয়। উৎপভাদন প্রণক্য়ভায় সভাধভারেৈ ণবষভাক্ রভাসভায়ণনক 
(সভার/কীরনভাশক) বযিবহভাণরর প্রণয়ভাজন হয় �ভার িণে স্ভানীয় এেভাকভার 

পভাণন ও বভায় ু দষূে হণৈ পভাণর⁶⁵ এবং বযিবহভাণরর প�্টভাণয় (কভাপড 
ট্ধভায়ভার মভাধযিণম) সমস্ত মভাইণক্ভাপ্ভাণটিণকর এক ৈ্ৈীয়ভাংণশরও ট্বণশ এই 

ণসণন্টিক পণরণবণশ ণনগ্টৈ হণয় পণরণবণশ �ভায়।⁶⁶ উণলেি ট্�, িযিভাশন 
ইন্ডভাণ্রে ণববিবযিভাপী কভাব্টন ণনগ্টমণনর প্রভায় 10 শৈভাংণশর জনযি দভায়ী 

– �ভা আন্তজ্ট ভাণৈক ফ্ভাইর এবং সভামণুরিক ণশণপং ণশণল্পর ট্মভার পণরমভাণের 

ট্চণয়ও ট্বণশ।⁶⁷

4.1 স্বপলু পস্ররবশগত এবং 
েলািলাস্জক প্রভলাব েম্ন্ন একটি 
তরস্খক (স্লস্িয়লার) টেক্টর

⁶⁵  ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2011), ণগ্রন পভাবণেক প্রণকউরণমন্ট ট্রক্সরভাইে ট্রকণনকযিভাে বযিভাকগ্রভাউন্ড ণরণপভার্ট ', https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
tbr/textiles_tbr.pdf 
⁶⁶ ইউণরভাণপয়ভান পভাে্টভাণমন্ট (2021), 'পণরণবণশর উপর ট্রক্সরভাইে উৎপভাদন এবং বণজ্ট যির প্রভভাব (ইনণিভাগ্রভাণিক) ' https://www.europarl.europa.eu/news/
en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-info-
graphic 
⁶⁷ Niinimäki, K. et al. (2020), 'ণদ এনভভায়রনণমন্টভাে প্রভাইস অব িভাটি িযিভাশন', ট্নচভার ণরণভউস আথ্ট অযিভান্ড এনভভায়রনণমন্ট, 1, পষ্্ভা . 189–200 https://
www.nature.com/articles/s43017-020-0039-9  

েংরষেরপ অি্লায় 4:

 • ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস িভাৈ অৈীণৈ ট্বণশরভভাগই 

ট্রকসইয়ণত্বর ট্স্বছেভা পন্ভা বিভারভা প্রভভাণবৈ/ণনয়ণন্ত্রৈ হণয়ণে, 

ণকন্তু এর পণরণবশগৈ প্রভভাবগণুেভা বৈ্টমভাণন এৈ গরুতু্বপূে্ট হণয় 

উণঠণে ট্� ইউণরভাপীয় ইউণনয়ন, সমগ্র ভযিভাে ুট্চইণনর জনযি 

একটি সভার্্ট েভার নীণৈ ণনধ্টভারে করণে।

 • �ণদ ইইউ-এর নৈুন ট্রক্সরভাইে ট্কৌশণের বভাস্তবভায়ন চেণৈ 

থভাণক, ৈভাহণে 2025 সভাণের মণধযি ট্বশ কণয়কটি নীণৈ 

কভা�্টকর হণৈ পভাণর, ট্�মন:

 • পেযি আণরভা ট্রকসই, ট্মরভামৈণ�ভাগযি এবং 

পনুব্টযিবহভারণ�ভাগযি হওয়ভার শৈ্ট ।

 • সভাপ্ভাইয়ভারণদর বিভারভা সভামভাণজক ও পণরণবশগৈ বণধ্টৈ 

শদু্ৈভা-পরীষেে।

 • গভাণম্টন্টণসর ট্সভাণস্টং, সভামগ্রী এবং উৎপভাদন পদ্ণৈগণুেভাণৈ 

অণধকৈর স্বছেৈভা।

 • এটি অণনক উৎপভাদনকভারী ট্দণশর জনযি একটি চযিভাণেঞ্জ 

হণব, ণবণশষ কণর �ণদ ণরসভাইণকে করভা সভামগ্রীর ণবষণয় 

ট্কভাণনভা আবশযিকীয় শৈ্ট থভাণক৷ একটি সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইে 

রপূভান্তণরর জনযি প্রণয়ভাজন সমভাধভানমেূক নীণৈ, সহভায়ক বভাণেজযি, 

সরকভাণর-ট্বসরকভাণর সহণ�ভাণগৈভা এবং উৎপভাদনকভারীণদর জনযি 

সষেমৈভা বণ্দ্।

 • সভার্্ট েভার সমভাধভাণনর প্রভারণম্ক গ্রহেকভারীরভা - ণবণশষ কণর 

িভাইবভার-রু-িভাইবভার ণরসভাইণক্ংণয় - একটি সণুবধভা ট্পণৈ পভাণর 

ট্�ণহৈু বযিবহৃৈ ট্রক্সরভাইণের জনযি ণবপরীৈ সভাপ্ভাই ট্চইন বণ্দ্ 

পভাণছে এবং পণরেৈ হণছে।

 • ট্স্বছেভা পন্ভা এবং সভাটি্ট ণিণকশন ণস্মগণুেভা ভণবষযিৎ ইইউ 

ট্রক্সরভাইে নীণৈগণুেভার কভাঠভাণমভা ণহণসণব ণবণবণচৈ হণৈ পভাণর, 

ৈভাই উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভার উণচৎ আসন্ন ট্ক্ৈভাণদর চভাণহদভার 

জনযি প্রস্তুৈ হণৈ এগণুেভা বযিবহভার করভা।

একটি েসু্ত টি-শলােকু  ততস্র কররত প্রলায় 2,700 
স্লেলার পলাস্ি ব্বহৃত হয় 

একিট সিুত িট-শাটর্  ৈতির করেত �ায় 2,700 িলটার পািন বয্বহৃত হয় 

or 2,700 litres of water

2,700
litres of water

অথবা 2,700 িলটার পািন
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32প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল টেক্টর রপূলান্তররর টষেররে ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির েলার্কু ললার ইরকলািস্ি

এই ট্নণৈবভাচক প্রভভাবগণুেভা উদীয়মভান অথ্টনীণৈণৈ ট্রক্সরভাইণের ক্মবধ্টমভান 

বযিবহভার এবং ইউণরভাপ ও মভাণক্ট ন �কু্রভাণষ্ট্রর মণৈভা ট্দণশ অবসর �ভাপণনর 

িরচ বণ্দ্র সভাণথ সভামঞ্জসযি ট্রণি ট্বণড চণেণে।⁶⁸ গভাণম্টন্টস ট্সক্টর 
'িভাটি িযিভাশন'-এর উপর অণনক ট্বণশ ণনভ্ট রশীে, ট্�িভাণন দ্রুৈ নৈুন 

নৈুন টিভাইে আণস। এই মণডণে কম িরণচ স্বল্প আয়রূ ট্পভাশভাক তৈণর 

করভা হয়। উৎপভাণদৈ ট্রক্সরভাইণের মভারে 1 শৈভাংণশর মণৈভা ণরসভাইণকে 
এর মধযিণম নৈুন ট্রক্সরভাইে উৎপভাদণন বযিবহভার করভা হয়। ণববিবযিভাপী 
ট্পভাশভাণকর বণজ্ট যির মভারে 20 শৈভাংশ পনুব্টযিবহভার বভা ণরসভাইণকে করভার 

জনযি সংগ্রহ করভা হয় (ট্বণশরভভাগই মেূ পণেযির ৈুেনভায় ণনম্নমভাণনর 

এবং ণনম্ন কভা�্টকভাণরৈভার সভামগ্রী উৎপভাদণন বযিবহভার করভা হয়)। এই 

ট্রক্সরভাইে িভাণৈর ট্নণৈবভাচক পণরণবশগৈ এবং সভামভাণজক প্রভভাব 

ট্মভাকভাণবেভার জনযি সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ হণেভা একটি অপণরহভা�্ট ট্কৌশে। 

ট্রক্সরভাইে িভাণৈ সভাসণরইনভাণবণেটি /ট্রকসইয়ত্ব অজ্ট ণনর প্রণচটিভা প্রধভানৈ 

ট্বণশ ট্রকসই িভাইবভাণরর সভাটি্ট ণিণকশন ও উৎস ট্িভাঁজভা, পণরছেন্ন ট্পভাশভাক 
উৎপভাদন, এবং বযিবহভার ট্শষ (আয়ূ িুণরণয়) হণয় �ভাওয়ভার পর 

ণজণনসগণুেভা সংগ্রহ ও ণরসভাইণকে করভা প�্টন্ত সীমভাবদ্।⁷⁰ অণৈ সম্প্রণৈ 

⁶⁸ McKinsey (2021), 'দযি ট্টির অব িযিভাশন 2022' https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20
insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf 
⁶⁹ Köhler, A. et al. (2021), 'ইইউ ট্রক্সরভাইে ট্সক্টণর সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর দণ্টিণকভাে: চূডভান্ত ণরণপভার্ট ', পভাবণেণকশন অণিস অব দযি ইউণরভাণপয়ভান ইউণনয়ন/ইউণরভাপীয় 
ইউণনয়ণনর প্রকভাশনভা অণিস, েণুক্সমবভাগ্ট, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125110 
⁷⁰ ইউণরভাণপয়ভান ট্ক্ভাণথং অযিভাকশন প্যিভান (2019), 'সভার্্ট েভার িযিভাশন ও ট্রক্সরভাইে পণরচভােনভা করভা: ECAP সংণষেপ্ত ণরণপভার্ট ’, https://wrap.org.uk/resources/
report/driving-circular-fashion-and-textiles-ecap-summary-report 
⁷¹  ইউনভাইণরড ট্নশনস ইণকভানণমক কণমশন ির ইউণরভাপ (2022), 'ট্রেণসণবণেটি ির সভাসণরইণনবে গভাণম্টন্টস অযিভান্ড িুরওয়যিভার/ট্রকসই গভাণম্টন্টস এবং িুরওয়যিভাণরর জনযি 
সনভাক্ণ�ভাগযিৈভা', https://unece.org/trade/traceability-sustainable-garment-and-footwear 

টেক্সেলাইল ভ্লালু টচইি
ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস উৎপভাদণনর জনযি বৈ্টমভান তরণিক মণডে। ণনণচর গ্রভাণিকটি একটি সরেীক্ৈ ণচরে �ভা ণজণনং(ৈুেভা ট্থণক বীজ 
েভাডভাণনভা) এবং ওণয়র প্রণসণসং  মণৈভা প্রণক্য়ভাণক বযিণৈণরণক। ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস ভযিভাে ুট্চইনটি িবু দী�্ট ও জটিে সভাপ্ভাই ট্চইন 

তবণশটিযি�কু্ , প্রভায়শই �ভা একভাণধক ট্দণশ ণবস্্তৈ থভাণক।

েট�টাইল ভয্ালু েচইন
েট�টাইল এবং গােমর্�স উৎপাদেনর জনয্ বতর্ মান ৈরিখক মেডল। িনেচর �ািফকিট একিট সরলীকৃত িচ� যা িজিনং(তুলা 
েথেক বীজ ছাড়ােনা) এবং ওেয়ট �েসিসং  মেতা �ি�য়ােক বয্িতেরেক। েট�টাইল এবং গােমর্�স ভয্াল ুেচইনিট খুব দীঘর্ 
ও জিটল সা�াই েচইন ৈবিশ�য্যু� , �ায়শই যা একািধক েদেশ িব�ৃত থােক।

ত� (ফাইবার)
 সরবরাহকারী
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উৎপাদনকারী

কাপড় 
উৎপাদনকারী

েপাশাক 
��তকারক
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এবং খুচরা 
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বজর্ য্ 
বয্ব�াপনা

েভা�া

ণচরেটি ণবণভন্ন অঞ্চে ও ট্দশ ট্ভণদ সমভান নয়: ট্�মন মভাণক্ট ন �কু্রভাণষ্ট্র 

সংগ্রণহর হভার 10 শৈভাংণশর কম ট্�িভাণন ট্ডনমভাক্ট  এবং ট্নদভারেযিভান্ডস 

40 শৈভাংণশর ট্বণশ ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি সংগ্রহ কণর৷⁶⁹ অণনক ণনম্ন-আণয়র 

ট্দণশ, বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভা বযিবস্ভা আমদভাণনক্ৈ (পূব্টবযিবহৃৈ) ট্রক্সরভাইণের 

পণরমভাণের সভাণথ ৈভাে ণমণেণয় চেণৈ পভাণর নভা, �ভার িণে ট্রক্সরভাইণের 

বযিবহৃৈ পেযি ট্িণে ট্দওয়ভা হয় এবং পণুডণয় ট্িেভা হয়।⁵⁸ এটি প্রভাক্ণৈক 
বভাস্তুসংস্ভান এবং পণরণবশণক দণূষৈ কণর ও অবনণৈর মভাধযিণম উণলেিণ�ভাগযি 

ট্নণৈবভাচক সভামভাণজক প্রভভাব সণ্টি কণর। 

সভার্্ট েভার বযিবসভাণয়ক মণডেগণুেভার ণবস্্তণৈ পণরবৈ্টন করভার জনযি প্রণচটিভা 

করভা হণয়ণে (ট্�মন – ট্পভাশভাক ভভাডভা ট্দওয়ভা) এবং সভাপ্ভাই ট্চইন জণুড 
ট্রেসভাণবণেটি এন্ড রেভাসিপভাণরণসি (সনভাক্ণ�ভাগযিৈভা ও স্বছেৈভা) বভাডভাণনভার 

প্রণচটিভা বণ্দ্ ট্পণয়ণে।⁷¹ ৈণব নীণৈণনধ্টভারকরভা, ণবণশষ কণর ইইউএর 
নীণৈণনধ্টভারকরভা এিন স্বীকভার করণেন ট্�, ইন্ডভাণ্রে-ট্নৈ্ত্বভাধীন পদ্ণৈগণুেভা 

�ণথটি দ্রুৈ ট্রকসইয়ত্ব প্রমভাে করণে নভা।
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4.2.1 টেক্সেলাইল এবং গলারিকুন্টে েম্স্ককু ত 
ইইউ িীস্তর পেভূস্ি
সভার্্ট েভার নীণৈ অযিভাণজন্ডভাটি পণেযির অনযিভানযি ণবভভাগগুণেভা (ট্�মন 

প্ভাণটিক পযিভাণকণজং) –এ �ণৈভারভা পণরেৈ, ৈভার ৈুেনভায় ট্রক্সরভাইণের 
িভাৈ ৈুেনভামেূক কম পণরেৈ। আজ অবণধ, এটি প্রধভানৈ পভাবণেক 

প্রণকউরণমন্ট ণনণদ্ট ণশকভা, রভাসভায়ণনক ণবষয়ক ণবণধ-ণবধভান এবং ট্স্বছেভা 

পদণষেপ বিভারভা প্রণৈণষ্ৈ⁷² 

ট্স্বছেভা পদণষেপগণুেভা ট্রক্সরভাইণের সভার্্ট েভার বযিবহভার ণবষণয় ইইউ-বযিভাপী 

ট্কৌশণের ণভণত্ত হণয় দভাঁণডণয়ণে, ট্�মন - ইইউ ইণকভােযিভাণবে ির 

ট্রক্সরভাইে, বৈ্ট মভাণন প্রভায় 3,300টিরও ট্বণশ পেযি �ভার আওৈভায় 

রণয়ণে।⁷³ ট্েণবেটি ট্রকসইয়ণত্বর ট্বশ ণকেু মভানদণ্ড সভাণপণষে মঞ্জরু 
করভা হণয়ণে �ভার মণধযি রণয়ণে: (i) স্বভাস্যি ও পণরণবণশর জনযি ষেণৈকর 

4.2 টেক্সেলাইল টেক্টরর েলার্কু ললার ব্বথ্লাপিলার েলার্কু ললার িীস্ত এবং 
বলাজলার েম্প্রেলারে স্বষয় েিূহ

পদভাণথ্টর সীণমৈ বযিবহভার; (ii) পভাণন ও বভায় ুদষূে হ্ভাস; এবং (iii) 

ট্ধভায়ভা ও শকুভাণনভার সময় সংণকভাচন ও বে্ট/রঙ প্রণৈণরভাধ।⁷⁴ ট্স্বছেভা 
পদণষেপ এর বভাস্তবভায়ন অবশযি অপ�্টভাপ্ত ণেে – �ভার িণে আণরভা 

উচ্চভাণভেভাষী পদণষেপ গ্রহণের প্রণয়ভাজন ট্দিভা ট্দয়।⁷⁵ ট্রকসই এবং 
সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ ট্কৌশণের মভাধযিণম,⁷⁶ সভার্্ট েভার বভাজভার 
পদণষেপ এিন একটি নৈুন �ণুগ প্রণবশ করণব। এই পযিভাণকণজর মভাধযিণম 

ইইউ কণমশন ট্রক্সরভাইে িভাণৈর ট্রকসইয়ণত্বর জনযি ণবণনণয়ভাগ, ৈথযি, 

প্রণেভাদনভা এবং প্রণয়ভাজনীয়ৈভাগণুেভাণক এক সভাণরণৈ আনণৈ একটি ভযিভাে ু

ট্চইন পদ্ণৈ গ্রহে করণে, (ইইউএর ণভৈণর এবং বভাইণর, উভয় 

ট্ষেণরেই) । �ভাইণহভাক, ইন্ডভাণ্রের প্রস্তুণৈর অভভাব এবং তরণিক মণডণে 

আগ্রণহর কভারণে নীণৈটির প্রভভাব ট্দিভা ট্�ণৈ, ণকেুরভা সময় প্রণয়ভাজন হণৈ 

পভাণর। ৈভাই সম্ভাবনভা আণে ট্�, নৈুন নীণৈগণুেভা ণবদযিমভান ট্স্বছেভাণসবী 

ট্কৌশেগণুেভাণক কভাণজ েভাগভাণব, ট্সগণুেভাণক বভাধযিৈভামূেক করভা অথবভা 

প্রণেভাদনভার সভাণথ �কু্ করভার মভাধযিণম।

⁷² UNEP (2020), 'ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইণন ট্রকসইয়ত্ব এবং সভার্্ট েভার বযিবহভার/সভাসণরইণনণবণেটি অযিভান্ড সভার্্ট েভাণরটি ইন দযি ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইন: ট্্ভাবভাে টিকণরণকং (তবণবিক 
টিক-গেনভা'), oneplanetnetwork.org/sites/default/files/unep_sustainability_and_circularity_in_the_textile_value_chain.pdf  
⁷³ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'ইইউ ইণকভােযিভাণবে ট্ক্ভাণথং এবং ট্রক্সরভাইে / ট্রক্সরভাইে পেযি', http://ec.europa.eu/ecat/category/en/14/tex-
tile-products 
⁷⁴ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2009), 'ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ ইণকভােযিভাণবে - অণিণসয়ভাে সবজু পণেযির জনযি অণিণসয়ভাে ইইউ প্রৈীক', https://ec.europa.eu/envi-
ronment/ecolabel/documents/factsheet_textiles.pdf 
⁷⁵ ইউণরভাণপয়ভান পভাে্টভাণমন্ট (2021), ‘কণপ্টভাণরর শদু্ৈভা-পরীষেে এবং কণপ্টভাণরর জবভাবণদণহৈভার ণবষণয় কণমশণনর কভাণে সপুভাণরশ সহ ইউণরভাণপয়ভান পভাে্টভাণমণন্টর 10 মভাচ্ট  2021 
ৈভাণরণির শক্ ণসদ্ভান্ত ', https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html
⁷⁶ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'ট্রকসই এবং সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ ট্কৌশে', https://environment.ec.europa.eu/strategy/tex-
tiles-strategy_en 

বভাংেভাণদণশর ময়মনণসংণহ সভাইণক্ভা (CYCLO) কভারিভানভায় ট্রক্সরভাইে বভােভাই। েণব: মভাক্ট  ড্ভাণয়ক (Mark Draeck)
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4.2.2 টেকেই টেক্সেলাইরলর জি্ ইইউ-এর 
টকৌশরলর িরূল ররয়রছ েলার্কু ললার ব্বহলার
ইউণরভাণপ ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস বযিবহভাণরর ক্মবধ্টমভান পণরণবশগৈ 

প্রভভাণবর স্বীক্ণৈস্বরপূ, এবং বৈ্ট মভান পদণষেণপর ধভারভা ট্� একটি সভার্্ট েভার 

ট্রক্সরভাইে ণসণটিণমর ণদণক পদ্ণৈগৈ পণরবৈ্ট ণনর ট্প্ররেভা ট্দওয়ভার জনযি 

�ণথটি নয় এই সৈযি ট্থণক, ট্রক্সরভাইেণক EU CEAP 2.0 -এর মণধযি 

একটি অগ্রভাণধকভারমেূক িভাৈ ণহণসণব রভাণগ্টর করভা হণয়ণে। ইউণরভাণপয়ভান 

কণমশন একটি উচ্চভাণভেভাষী ণবধভানমেূক সময়ণরিভা প্রকভাশ কণরণে,⁷⁷  
�ভা অণনক রপ্তভাণন-ণনভ্ট র উৎপভাদনকভারী ট্দণশর জনযি বভাণেণজযিক বভাধভা 
উপণস্ৈ করণৈ পভাণর:

2022 2023 2024

সবণুজ রপূভান্তণর ট্ভভাক্ভাণদর ষেমৈভায়ন করভা 

এবং সবজু দভাণবর ণনভ্ট রণ�ভাগযিৈভা ণনণচিৈ 

করভা

ট্রক্সরভাইে েযিভাণবণেং ট্রগণুেশন -এর 

প�্টভাণেভাচনভা এবং একটি ণডণজরভাে েযিভাণবে 

প্রবৈ্ট ণনর ণবষণয় ণবণবচনভা করভা

ট্রক্সরভাইে পণেযির পণরণবশগৈ ট্রকসইয়ণত্বর 

জনযি কভা�্টষেমৈভার বভাধযিৈভামেূক আবণশযিকৈভা

ট্রক্সরভাইে পেযি ট্থণক মভাইণক্ভাপ্ভাণটিণকর 

অণনছেভাক্ৈ ণনঃসরে ট্মভাকভাণবেভার উণদযিভাগ

ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভার জনযি বণজ্ট যির 

ট্্ণেণবনযিভাস প্রবৈ্টন করভার ণি ও পদণষেণপর 

ইণকভা-মডুযিণেশন সহ ট্রক্সরভাইণের জনযি 

উৎপভাদনকভারীর বণধ্টৈ দভাণয়ত্ব (এক্সণরণন্ডড 
প্রণডউসভার ট্রস্পণসিণবণেটি) -এর 

আবণশযিকৈভা

পণরণবশগৈ স্ভাণয়ত্ব সম্পণক্ট  ৈণথযির 

আবণশযিকৈভা সহ ট্রক্সরভাইণের জনযি ণডণজরভাে 

ট্প্রভাডভাক্ট পভাসণপভার্ট

ট্রক্সরভাইে ইন্ডভাণ্রের জনযি ট্বটি এণভইণেবে 

ট্রকণনকস ট্রিভাণরসি ডর্ণমন্ট -এর 

প�্টভাণেভাচনভা

ট্রক্সরভাইে ট্সক্টণর কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি 

ণডউ ণডণেণজসি ণডণরকটিভ প্রণয়ভাগ করভা

ণগ্রন পভাবণেক প্রণকউরণমন্ট এবং সদসযি 

রভাণষ্ট্রর প্রণেভাদনভা সংক্ভান্ত বভাধযিৈভামেূক শৈ্ট

বহ্ৎ এন্টভারপ্রভাইজগণুেভার বভাণৈে কণর ট্দওয়ভা 
পণেযির সংিযিভা এবং ট্সগণুেভার পরবৈতী 

বযিবস্ভাপনভা প্রকভাশ করভা, এবং অণবক্ীৈ 

ট্রক্সরভাইে ধ্ংস ণনণষদ্ করভার পদণষেপ

ট্রক্সরভাইে এবং িুরওয়যিভার এর জনযি ইইউ 

ইণকভােযিভাণবে মভানদণ্ডগণুেভার পনুণব্টণবচনভা

ট্পভাশভাক এবং জণুৈভার/িুরওয়যিভাণরর জনযি 

ট্প্রভাডভাক্ট এনভভায়রনণমন্টভাে িুরণপ্রন্ট কযিভারভাগণর 

রেুস

প্রভভাব এবং দভাণবর ণবষণয় 

অণধকৈর দণ্টিণগভাচরৈভা

প্রণেভাদনভা স্ভানভান্তর এবং সভার্্ট েভার 

সমভাধভানগণুেভার অথ্টভায়ন

ইণকভাণডজভাইন ির সভাণটিইণনবে 

ট্প্রভাডভাক্টস ট্রগণুেশন (Ecodesign for 

Sustainable Products Regulation) 

অনযিভানযি সরঞ্জভাম

রণঙর ট্কভাড:

⁷⁷ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'ট্�ভাগভাণ�ভাগ - ট্রকসই এবং সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ ট্কৌশে' https://environment.ec.europa.eu/document/
download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf 

ভভাণজ্ট ণনজভাস ণসনণকণভণসয়ভাস (Virginijus Sinkevicius), ইইউ কণমশনভার 

ির এনভভায়রনণমন্ট, ইইউ-এর পেযি-ণভণত্তক ট্রকসইয়ত্ব ট্কৌশে ট্�ভাষেভা 

করণেন।

টেকেই এবং চক্রলাকলার টেক্সেলাইল 2022-2024 এর জি্ ইইউ টকৌশরলর বলাস্তবলায়ি পস্রকল্পিলা
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ইইউ ণনয়ন্ত্রে পদ্ণৈর প্রধভান প্রবেৈভাগণুেভা ণনণচ বে্টনভা করভা হণয়ণে, 

এবং ট্সকশন 4.3এ উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভার সম্ভাবযি পণরেভাম ণনণয় 
আণেভাচনভা করভা হণয়ণে৷  

একটি টকৌশলগত, ক্রে-ভ্লালু টচইি পদ্ধস্ত 
স্বস্ভন্ন েিরয় স্বস্ভন্ন
নীণৈগণুেভার স্েভাণভণষক্ করভা হণছে। ট্রকসই এবং সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের 

জনযি ইইউ ট্কৌশেটির (ইইউ ্রেযিভাণরণজ ির সভাসণরইণনবে অযিভান্ড সভার্্ট েভার 

ট্রক্সরভাইেস) েষেযি হণেভা ইন্ডভাণ্রের প্রণৈণ�ভাণগৈভা ও ট্সক্টণরর উদ্ভাবন 

ট্জভারদভার করভা এবং ট্রকসই ও সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ বভাজভারণক 

বণধ্টৈ করভা।⁷⁸ পণেযির ণডজভাইন ও উৎপভাদণনর আবণশযিক শৈ্ট ভাবেী, 

ট্ভভাক্ভার আণরভা অণধক ৈথযি, কণঠভার সভাপ্ভাই ট্চইন মযিভাণনজণমন্ট এবং 

ইউণনয়ন-বযিভাপী ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি সংগ্রণহর মভাধযিণম সভার্্ট েভার বযিবহভাণরর 

প্রচভার করভা হণব। সমূ্পরক উণদযিভাগগণুেভাও সভার্্ট েভার বযিবসভাণয়ক মণডে, 

ট্রকসই ট্রক্সরভাইেগণুেভাণৈ গণবষেভা ও উদ্ভাবন এবং নৈুন আবণশযিক 

শৈ্টগণুেভার কণঠভার জভাৈীয় প্রণয়ভাগণক চভাণেৈ করণব। পণরকল্পনভাটি সভার্্ট েভার 

বযিবহভাণরর জনযি আণথ্টক প্রণেভাদনভার ট্ষেণরে দবু্টে। কণমশন ণচণনিৈ কণর 

বণেণে ট্� এটি ট্রকসই ট্রক্সরভাইণের চভাণহদভাণক ণগ্রন পভাবণেক প্রণকউরণমন্ট 

এর মভাধযিণম সহভায়ৈভা করণৈ চভায়। ণরসভাইণকেণ�ভাগযি ট্রক্সরভাইেগণুেভাণক 

প্রণেভাণদৈ করণৈ EPR বযিবহভার করভা হণৈ পভাণর, ৈণব এটি সদসযি 

রভাণষ্ট্রর বভাস্তবভায়ণনর সভাণপণষে হণব।

উৎপলা্িকলারীর্র 2025 েলারলর পরর 
েলার্কু ললার ব্বহলাররর জি্ স্িজলাইি কররত 
হরব
উৎপভাদনকভারীণদর উপর সবণচণয় ট্বণশ প্রভভাব ট্িেণব এমন সরঞ্জভামগণুেভা 
2024 সভাণে উপস্ভাপন করভা হণব বণে আশভা করভা হণছে। 2025 সভাণে 

অণনক নৈুন বভাধযিবভাধকৈভা কভা�্টকর হওয়ভার সম্ভাবনভা রণয়ণে। সবণচণয় 

উণলেিণ�ভাগযি হণেভা ইণকভাণডজভাইন ির সভাণটিইণনবে ট্প্রভাডভাক্টস ট্রগণুেশন 

(ESPR), �ভা ট্রকসই, পনুব্টযিবহভারণ�ভাগযি ও ট্মরভামৈণ�ভাগযি ট্পভাশভাক, 

বভাধযিৈভামেূক ণরসভাইণকেক্ৈ সভামগ্রী এবং ণবপজ্নক রভাসভায়ণনণকর উপর 

অণধকৈর স্বছেৈভার প্রচভার করণব। ণবস্তভাণরৈ ণবষণয় এিণনভা সমেৈ হওয়ভা 

�ভায়ণন, ৈণব এটি সম্বৈ িভাইবভার-ট্থণক-িভাইবভার এর পনুব্টযিবহভাণরর 

প্রচভার করণব। এই েণষেযি, ইইউ ণকেু ণনণদ্টটি িভাইবভাণরর/ৈন্তুর বযিবহভাণর 

ণবণধণনণষধ আণরভাপ করণৈ পভাণর, ট্�মন ইেভাণটিন, এবং ট্সইসব িভাইবভার 

ণম্েগণুেভা ট্থণক দণূর থভাকণৈ পভাণর �ভা পনুব্টযিবহভারণ�ভাগযিৈভাণক বভাধভা ট্দয়। 

এমনণক ESPR কভা�্টকর হওয়ভার আণগই, কণমশন মভাইণক্ভাপ্ভাণটিণকর 

ণনঃসরে কমভাণৈ ণসণন্টিক িভাইবভার ট্থণক তৈণর ট্রক্সরভাইণের পরীষেভা 

ও ণডজভাইণনর জনযি ণনণদ্টটি ণকেু আবণশযিক শৈ্ট প্রবৈ্টন করণব বণে 

আশভা করভা হণছে। 

েলাপ্লাই টচইরির স্বছেতলা, েিলাক্তরযলাগ্তলা এবং 
শুদ্ধতলা-পরীষেে এর জি্ অস্িকতর চলাস্হ্লা
ট্রক্সরভাইে ট্সক্টণর পণরণবশগৈ প্রভভাব এবং মভানবভাণধকভার েঙ্ঘন সম্পণক্ট ৈ 

ট্জভারভাণেভা উণবিগ থভাকভা সণ্বেও অৈযিন্ত দী�্ট ও জটিে সভাপ্ভাই ট্চইণনর 

কভারণে স্বছেৈভা ও সনভাক্ণ�ভাগযিৈভা দী�্টকভাে ধণর দবু্টে। ইইউ একটি 

সভামণগ্রক পদণষেণপর মভাধযিণম এটি ট্মভাকভাণবেভা করণব। প্রথমৈ, ESPR-

এর অংশ ণহণসণব, ৈথভাকণথৈ ণডণজরভাে ট্প্রভাডভাক্ট পভাসণপভার্ট  চভাে ুকরভা 

হণব। এগণুেভা ভযিভাে ুট্চইন জণুড থভাকভা সমস্ত বযিণক্ণদরণক ট্কভাণনভা পণেযি 

কী রণয়ণে, এর পণরণবশগৈ প্রভভাব ণক, কীভভাণব এটি উৎপভাণদৈ হণয়ণে 
এবং কীভভাণব এটি কভা�্টকরভভাণব পনুরভায় বযিবহভার করভা ট্�ণৈ পভাণর, ট্স 

সম্পণক্ট  ৈথযি প্রদভান করণব। ণবিৈীয়ৈ, ণগ্রন রেভানণজশন ইণনণশণয়টিভ এবং 

সভাবটিযিভাণন্টণয়টিং ণগ্রন ট্ক্ইমস ইণনণশণয়টিভ-এ ট্ভভাক্ভাণদর ষেমৈভায়ণনর 

মভাধযিণম গহ্ীৈ পদণষেপগণুেভা পণেযির ট্রকসইয়ণত্বর ণবষণয় ট্ভভাক্ভাণদর 

ণববিভাসণ�ভাগযি ৈথযি ট্দণব।⁷⁹ ৈ্ৈীয়ৈ, ট্রক্সরভাইে ট্সক্টর ণডণরকটিভ অন 
কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি ণডউ ণডণেণজসি -এর মভাধযিণম সভামভাণজক 

পণরণস্ণৈ ও মভানবভাণধকভার ণবষণয় আণরভা অণধক স্বছেৈভা আশভা করণৈ 

পভাণর।⁸⁰ এই আবণশযিক শৈ্টগণুেভার বযিভাণপ্ত এিণনভা রপুভায়নভাধীন আণে। 

উৎপভাদনকভারীণদর জনযি একটি গরুতু্বপূে্ট প্রশ্ন হণেভা ণডণজরভাে ট্প্রভাডভাক্ট 
পভাসণপভার্ট  ও শদু্ৈভা-পরীষেণের আবণশযিকৈভার জনযি কভারিভানভা-স্তণরর 

ৈথযি ও ঝঁুণক প্রশমণনর কৈরভা প্রণয়ভাজন হণব, ট্�ণহৈু এটি ৈভাণদর জনযি 

বভাডণৈ িরচ ট্�ভাগ করণব।

⁷⁸ একই।
⁷⁹ পণেণস হভাব ির সভার্্ট েভার ইণকভানণম (2021), 'পভাইপেভাইণন কী আণে? ট্রক্সরভাইেণক প্রভভাণবৈ করণে এমন আসন্ন ইইউ নীণৈগণুেভাণক �ণনষ্ভভাণব ট্দিভা’, https://www.

policyhub.org/articles/whats-in-the-pipeline-a-closer-look-into-the-upcoming-eu-policies-impacting-textiles
⁸⁰ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি ণডউ ণডণেণজসি', https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/do-
ing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en
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ইউররলাপীয় চক্রলাকলার অরকুিীস্ত অরকু  অস্িকতর স্বছেতলা আবশ্ক হরত পলারর
উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভাণক অবশযিই ৈভাণদর ভযিভাে ুট্চইণনর কণঠভার �ভাচভাই-বভােভাইণয়র জনযি প্রস্তুৈ হণৈ হণব, বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভা, ঊধ্্টধভারভার 

(আপণ্রেম) উৎপভাদন এবং ণনম্নধভারভার (ডভাউনণ্রেম)- উভয় ট্ষেণরের জনযিই প্রণ�ভাজযি।

ইউেরাপীয় চ�াকার অথর্নীিত অথর্  অিধকতর ��তা আবশয্ক হেত পাের
উৎপাদনকারী েদশগুেলােক অবশয্ই তােদর ভয্াল ুেচইেনর কেঠার যাচাই-বাছাইেয়র জনয্ ��ত হেত হেব, বজর্ য্ বয্ব�াপনা, ঊ�র্ধারার 
(আপি�ম) উৎপাদন এবং িন�ধারার (ডাউনি�ম)- উভয় ে�ে�র জনয্ই �েযাজয্।

উৎপাদনকারী েদশ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন

সা�াইয়ার

বয্াির এট অয্াল. েথেক গৃহীত 2022

সবুজায়ন দাবীর 
সমথর্েন প্ৰমাণ

(পিরেবেশর উপর পণয্ 
এবং উৎপাদন প�িতর 
পিরেবশগত �ভাব 

পিরমােপর জনয্ আেরা 
কেঠার প�িত)

বয্বহৃত 
েট�টাইেলর 
পুনবর্য্বহার, 
েমরামত এবং 
িরসাইেকলকরণ

বয্বহৃত েট�টাইল 
পিরেবশগতভােব িনরাপদ 

প�িতেত বয্ব�াপনার �মাণ

উপকরণ  �বাহ

বয্বসা-েথেক-বয্বসার 
তথয্

সরকার-েথেক-সরকােরর 
তথয্

��তা বিধর্তকরণ

িডিজটাল ে�াডা� পাসেপাটর্
(পেণয্র অভয্�র� উপকরণ 
/সাম�ী, ৈবিশ�য্, চ�াকার 
বয্বহােরর স�াবয্তা)

কেপর্ােরট েটকসইয়ে�র শু�তা 
পরী�ণ

(সামািজক ও পিরেবশগত �িত 
�িতেরাধ, িচি�তকরণ এবং �শমন 

করার দািয়�।)

ইউেরাপীয় 
ইউিনয়ন

েভা�া

বয্বহৃত 
েট�টাইল 
পৃথকভােব 
সং�হ
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পরৃক েংগ্হ টেক্সেলাইল পিুরুদ্ধলাররর েম্লাবিলা 
বৃস্দ্ধ কররব, তরব চূড়লান্ত গন্তব্ অস্িস্চিত
ইউণরভাণপর ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি বভাজভার ট্েণে সভাজভাণনভা হণছে। ইইউ ট্রক্সরভাইে 

বজ্ট যি ণবণদণশ ডভাণম্পং ট্মভাকভাণবেভা করভার প্রণচটিভা চভােভাণছে। ইইউ ণশপণমন্ট 

ট্রগণুেশন ণরণভশন, নণভম্বর 2021-এ উপস্ভাণপৈ হণয়ণে, এবং বযিভাণসে 

কনণভনশন এর সভাম্প্রণৈক সংণশভাধনগণুেভার েষেযি হণেভা এই প্রবভাহ ট্রভাধ 

করভা এবং ঊধ্্টধভারভায় বজ্ট যি হ্ভাস ও সংগ্রহণক উন্নীৈ করভা। ইইউ-এর 

বভাইণর বজ্ট যি রপ্তভাণনর উপর ভণবষযিৈ ণনণষধভাজ্ভার মণধযি অন্তভু্টক্ থভাকণৈ 

পভাণর ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি এবং ণবণশষ কণর ণমণ্ৈ ণসণন্টিক ট্রক্সরভাইে।⁸¹ 

�ণদও ইইউ ট্থণক স্বল্প-মণূেযির ট্রক্সরভাইে রপ্তভাণন কণঠভার ণবণধণনণষণধর 

সমেিুীন হণব,ৈণব ইইউ ট্থণক সভামণগ্রক ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি রপ্তভাণন বণ্দ্ 

পভাণব বণে আশভা করভা হণছে। 2018 সভাণে ইইউ ণসদ্ভান্ত ণনণয়ণে ট্�, 

2025 সভাণের মণধযি ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি আেভাদভাভভাণব সংগ্রহ করণৈ হণব।⁸² 
িেস্বরপূ, ট্রক্সরভাইে সংগ্রণহর হভার 2020 সভাণের 30-35 শৈভাংশ 

ট্থণক 2030 সভাণে 80 শৈভাংশ প�্টন্ত বণ্দ্ ট্পণৈ পভাণর।⁸³ ইণৈমণধযিই 
বৈ্টমভাণন, বভাণৈে ট্রক্সরভাইেগণুেভাণক 'ডভাউন-সভাইণক্ং' কণর ণনম্ন-মণূেযির 

পেযিণৈ ট্�মন - ণিণেং উপকরে, ট্মভােভার নযিভাকডভা বভা পণুডণয় ট্িেভা 

ট্থণক �ভাণন্ত্রক ও রভাসভায়ণনকভভাণব ণরসভাইণকে কণর উচ্চ-মণূেযির পেযিণৈ 

বদে করভার ণবশভাে সম্ভাবনভা রণয়ণে।⁸⁴ এই সম্ভাবনভা ট্বণড �ভাণব �িন 
পথ্কভভাণব ট্রক্সরভাইে সংগ্রহ করভা গৈভানগুণৈক ণনয়ম হণয় উঠণব। 

ইউণরভাপীয় ট্রক্সরভাইে ইন্ডভাণ্রে এই সণু�ভাগটি ধরভার জনযি সণক্য় হণছে। 

�ভাইণহভাক, সংগহ্ীৈ ট্রক্সরভাইণের পণরমভাে অভযিন্তরীে বভাজভাণর ট্রক্সরভাইে 

ণরসভাইণকেকরে ও পনুব্টযিবহভাণরর ইইউ-এর ষেমৈভাণক েভাণডণয় �ভাণব, 

ৈভাই অণনবভা�্টভভাণবই অণনকগণুেভা রপ্তভাণনর জনযি চণে �ভাণব।⁸⁵,⁸⁶ এটি 
ট্�সব ট্দণশর ট্রক্সরভাইে উৎপভাদন ইন্ডভাণ্রে ট্েভার ট্সসব ট্দণশর ৈুেনভায় 
উন্নয়নশীে ট্দণশর উৎপভাদনকভারীণদর জনযি একটি বড অথ্টবনণৈক সণু�ভাগ, 
�ভাণদর ইণৈমণধযি অণধক অবকভাঠভাণমভা এবং সষেমৈভা রণয়ণে তবণবিক ভযিভাে ু

⁸¹ পণেণস হভাব ির সভার্্ট েভার ইণকভানণম (2021), 'পভাইপেভাইণন কী আণে? ট্রক্সরভাইেণক প্রভভাণবৈ করণে এমন আসন্ন ইইউ নীণৈগণুেভাণক �ণনষ্ভভাণব ট্দিভা’, https://www.

policyhub.org/articles/whats-in-the-pipeline-a-closer-look-into-the-upcoming-eu-policies-impacting-textiles 
⁸² ইউণরভাপীয় ইউণনয়ণনর অণিণসয়ভাে জভান্টভাে (2018), ‘ইউণরভাণপয়ভান পভাে্টভাণমন্ট এর এবং 30 ট্ম 2018 ৈভাণরণির কভাউণসিে এর ণডণরকটিভ (ইইউ) 2018/851, বজ্ট যি 
ণবষয়ক ণডণরকটিভ 2008/98/EC সংণশভাধন',https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&-
from=EN 

⁸³ McKinsey (2022), 'ইউণরভাণপ ট্রক্সরভাইে ণরসভাইণকণের আকভার পণরবৈ্টন - বজ্ট যিণক মণূেযি পণরেৈ করভা' https://www.mckinsey.com/industries/
retail/our-insights/scaling-textile-recycling-in-europe-turning-waste-into-value 
⁸⁴ িযিভাশন ির গডু অযিভান্ড সভাণক্ট ে ইণকভানণম (2022), ‘সটি্ট ং ির সভার্্ট েভাণরটি ইউণরভাপ – ট্রক্সরভাইে বণজ্ট যির একটি ণনরীষেে ও বভাণেণজযিক মেূযিভায়ন’, https://reports.
fashionforgood.com/report/sorting-for-circularity-europe/
⁸⁵ McKinsey (2022), 'ইউণরভাণপ ট্রক্সরভাইে ণরসভাইণকণের আকভার পণরবৈ্টন - বজ্ট যিণক মণূেযি পণরেৈ করভা' https://www.mckinsey.com/industries/
retail/our-insights/scaling-textile-recycling-in-europe-turning-waste-into-value 
⁸⁶ CBI (2021), 'ণরসভাইণকেক্ৈ িযিভাশণনর জনযি ইউণরভাপীয় বভাজভাণরর সম্ভাবনভা', https://www.cbi.eu/market-information/apparel/recy-
cled-fashion/market-potential 
⁸⁷ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'কণমউণনণকশন: ট্রকসই এবং সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ ট্কৌশে' https://environment.ec.europa.eu/document/
download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf
⁸⁸ বিুভাণর, এম. এ., কযিভারভাসণকভা-গযিভাণেণগভা, আর. এবং পসি-র্ণয়ণরভা, ই. (2018), ' ট্রক্সরভাইে এবং ট্পভাশভাক পনুরদু্ভাণরর জনযি
একটি জভাৈীয় কম্টসণূচ তৈণর করভা ', ওণয়টি মযিভাণনজণমন্ট অযিভান্ড ণরসভাচ্ট  36(4) : পষ্্ভা. 321-331, doi: https://doi.
org/10.1177/0734242X18759190 
⁸⁹ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'ট্�ভাগভাণ�ভাগ - ট্রকসই এবং সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ ট্কৌশে' https://environment.ec.europa.eu/document/
download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf

ট্চইণন ট্ভভাক্ভা-পরবৈতী ট্রক্সরভাইেগণুেভাণক পনুরভায় একণরেৈ করভার। এই 

বভাণৈে ট্রক্সরভাইেগণুেভার অযিভাণক্সস পভাওয়ভার জনযি, ৈভাণদর ট্দিভাণৈ হণব ট্� 

ৈভারভা বযিবহৃৈ ট্রক্সরভাইেগণুেভার পণরণবশগৈভভাণব ণনরভাপদ বযিবস্ভাপনভার 

ণনচিয়ৈভা ণদণৈ পভাণর।⁸⁷

টেক্সেলাইরলর জি্ উৎপলা্িকলারীর বস্িকুত 
্লাস্য়ত্ আররলা টবস্শ প্রচস্লত হরয় উঠরছ
ইইউ সদসযি রভাষ্ট্রগণুেভাণৈ পথ্ক সংগ্রহ বযিবস্ভাণক সম্বৈ অণনক সদসযি 

রভাণষ্ট্র নৈুন ট্রক্সরভাইে EPR ণস্ম কৈ্্টক অথ্টভায়ন করভা হণব। ৈভাই 

ইইউ বহুজভাণৈক ট্কভাম্পভাণনগণুেভা ৈভাণদর সংগ্রণহর (এবং ণকেু ট্ষেণরে 

বযিবস্ভাপনভারও) িরণচর সভাণথ সভামঞ্জসযি ট্রণি, ৈভাণদর ণবণক্ করভা 

ট্রক্সরভাইণের জনযি ণি প্রদভান করণৈ হণব বণে ধভারেভা রভািণৈ পভাণর।⁸⁸ 
ইইউ EPR এর ণডজভাইন এবং বভাস্তবভায়ণনর জনযি ণনণদ্ট ণশকভা জভাণর 

করণব �ভাণৈ ণনণচিৈ করভা �ভায় ট্� ণস্মগণুেভা সদসযি রভাষ্ট্রগণুেভা জণুড 

সভামঞ্জসযিপূে্ট। কণমশন ইণগিৈ ণদণয়ণে ট্�, স্বল্প পণরণবশগৈ প্রভভাব বভা 

উচ্চ পনুব্টযিবহভারণ�ভাগযিৈভা রণয়ণে এমন ট্রক্সরভাইেগণুেভাণক উৎসভাণহৈ করণৈ 
ৈভারভা এই ণনণদ্ট ণশকভাগণুেভাণৈ ণি এর ইণকভা-মডুণেশন অন্তভু্টক্ করণৈ 

চভায়।⁸⁹ ইউণরভাণপর ট্রক্সরভাইণের জনযি EPR ণস্মগণুেভা সমণয়র সভাণথ 
সভাণথ আণরভা প্রচণেৈ ও পণরেৈ হণয় উঠণে, উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভার 
সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণক আণেগিন করভার অথ্টবনণৈক ট্�ৌণক্কৈভা বণ্দ্ পভাণব।
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2030 সােল েমাট েট�টাইল বেজর্ য্র 18 েথেক 26 শতাংশ ফাইবার -েথেক-ফাইবার  িরসাইেকলকরণ 
ল�য্মা�ায়  েপৗঁছােত পাের।

 জনু 2022 পযর্� ইইউ -27 এবং সইুজারলয্া� এর আনমুািনক েট�টাইল-বেজর্ য্র পিরমােণর ে�কডাউন, %

েমাট বজর্ য্

সং�হ করা হয়িন

2030 আপসাইড-েকস 
দশৃয্ক�

সংগৃহীত বজর্ য্

েমাট বজর্ য্, 
িমিলয়ন টন

পুনবর্য্বহৃত বা র�ািনকৃত

ফাইবার-টু-ফাইবার/ত�-
েথেক-ত� িরসাইেকলকৃত

িরসাইেকল করার জনয্ 
��ত

ফাইবার-টু-ফাইবার/ত�-েথক
ে-ত� িরসাইেকলকৃত নয়

3

2030
সং�হ করা হয়িন 1

4

�

5

�

মযিভাকণকনণস-এর একটি গণবষেভা ট্�টি , ইউণরভাণপয়ভান অযিভাপভাণরে অযিভান্ড ট্রক্সরভাইে কনণিডভাণরশন বিভারভা সমণথ্টৈ ণেে, �ভাণৈ ট্দিভা �ভায় 

ট্� ইইউ-ট্ৈ ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি পথ্কভভাণব সংগ্রহকরে চভাে ুকরভার পর ট্রক্সরভাইে ণরসভাইণকে বণ্দ্র ণবশভাে সম্ভাবনভা রণয়ণে। �ভাইণহভাক, 

এমনণক ইইউ-এর মণধযি ণরসভাইণকে বণ্দ্ পভাওয়ভার সবণচণয় আশভাবভাদী পণরণস্ণৈণৈও,  সভাণে ট্রক্সরভাইে রপ্তভাণন বৈ্টমভান প�্টভাণয়র ৈুেনভায় 

উণলেিণ�ভাগযিভভাণব ট্বণশ হণব।

স্কছু ে্ে্ রলাষ্ট্র ইইউ-এর টচরয় দ্রুত এস্গরয় 
যলারছে
ণকেু সদসযি রভাষ্ট্র ইণৈমণধযিই সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইে ণবষণয় ৈভাণদর ণনজস্ব 

আইন প্রবৈ্টন কণরণে। উদভাহরেস্বরপূ, ট্নদভারেযিভান্ডস 2025 সভাণের মণধযি 

ট্পভাশভাণক 25 শৈভাংশ পনুব্টযিবহৃৈ সভামগ্রী রভািভার একটি উচ্চভাণভেভাষী 

েষেযি ণনধ্টভারে কণরণে।⁹⁰ রিভাসি সম্প্রণৈ একটি নৈুন বজ্ট যি-ণবণরভাধী 

আইন চভাে ুকণরণে, �ভা প্রণৈ বের আনমুভাণনক 10,000-20,000 রন 

অণবক্ীৈ ট্রক্সরভাইে পেযি মভাটিণৈ পুণঁৈ ট্িেভা এবং ট্পভাডভাণনভাণক ণনণষদ্ 

কণরণে। ৈভার পণরবণৈ্ট , ট্কভাম্পভাণনগণুেভাণক ৈভাণদর অণবক্ীৈ ণজণনসগণুেভা 

দভান করণৈ হণব বভা ণরসভাইণকে করণৈ হণব। ইইউ সম্বৈ এই ধরণনর 

পদণষেণপর জনযি আণরভা সময় ট্দণব। এর মণধযি, ট্কভাম্পভাণনগণুেভাণক শধুমুভারে 

ৈভাণদর অণবক্ীৈ ণজণনসগণুেভার ণবস্তভাণরৈ প্রকভাশ করণৈ হণব এবং একটি 

সম্ভাবযি ণনণষধভাজ্ভা শধুমুভারে 2025 এর পণর চভাে ুকরভা হণব।⁹¹ ইইউ 
ণনণদ্ট ণশকভা জভাণর হওয়ভার আণগই, ণকেু ট্দশ ট্রক্সরভাইণের জনযি EPR-এর 

ণবষণয়ও এণগণয় ট্গণে। রিভাণসি 2007 সভাে ট্থণক একটি EPR নীণৈর 

মভাধযিণম ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভার জনযি একটি আইণন কভাঠভাণমভা রণয়ণে 

এবং সইুণডন 2022 সভাণে একটি চভাে ুকণরণে। আণরভা ণস্ম এিন 

ট্নদভারেযিভান্ডস, ট্স্পন, ইৈভাণে এবং গ্রীণস তৈণর করভা হণছে।⁹²

⁹⁰ েকুভাস, ণপ., ণরিঙ্ক, এইচ. এবং ভযিভান ওরশর, এম. (2022), ‘ডভাচ সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর রপূভান্তণরর আন্তজ্ট ভাণৈক প্রভভাব ট্মভাকভাণবেভা করভা’, ণপণবএে ট্নদভারেযিভান্ডস এনভভায়রনণমন্টভাে 

অযিভাণসসণমন্ট অযিভাণজণসি, দযি ট্হগ, https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2022-addressing-international-im-
pacts-of-the-dutch-ce-transition-4322.pdf 
⁹¹ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2022), 'কণমউণনণকশন: ট্রকসই এবং সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি ইইউ ট্কৌশে' https://environment.ec.europa.eu/docu-
ment/download/74126c90-5cbf-46d0-ab6b-60878644b395_en?filename=COM_2022_141_1_EN_ACT_part1_v8.pdf
⁹² পণেণস হভাব ির সভার্্ট েভার ইণকভানণম (2021), 'পভাইপেভাইণন কী আণে? ট্রক্সরভাইেণক প্রভভাণবৈ করণে এমন আসন্ন ইইউ নীণৈগণুেভাণক �ণনষ্ভভাণব ট্দিভা’, https://www.

policyhub.org/articles/whats-in-the-pipeline-a-closer-look-into-the-upcoming-eu-policies-impacting-textiles
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ইইউ-এর ণগ্রন িভাইনযিভাসি রযিভাণক্সভানণম হে প্রথম ণদণক আণবভূ্ট ৈ হওয়ভা 

নীণৈগণুেভার মণধযি অনযিৈম একটি। এণৈ বেভা হণয়ণে, ট্রক্সরভাইে িভাণৈ 

কীভভাণব ইইউ সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণৈ (সভার্্ট েভার ইণকভাণনভাণমণৈ) ট্�ণৈ 

পভাণর। 2022 সভাণের মভাণচ্ট  'প্যিভারিম্ট ির সভাসণরইণনবে িভাইনযিভাসি' এর 

একটি িসডভা প্রস্তভাণব বে্টনভা করভা হণয়ণে সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণৈ 'উণলেিণ�ভাগযি 

অবদভান' ণহণসণব ট্্েীভুক্ হওয়ভার জনযি ট্পভাশভাক জভাৈীয় পেযিগণুেভাণক কী 

টেকেই অরকুলায়রির টষেররে ইউ-র খেড়লা েলার্কু ললার ইরকলারিলাস্ি ে্লারক্সলারিলাস্ি 
িীস্তিলাললায় েলার্কু ললার স্িজলাইরির িলাি্ণ্ড

কী উৎপভাদন ণডজভাইন শৈ্ট ভাবেী পূরে করণৈ হণব। উণলেণিৈ সভার্্ট েভার 
ইণকভাণনভাণমক রযিভাণক্সভাণনভাণম ট্রকসইয়ণত্বর শীষ্ট কভা�্টদষেৈভা সংজ্ভাণয়ৈ করভার 

অণথ্ট প্রেয়ন করভা হণছে। ৈণব অনযিভানযি ণবধভানগণুেভা এণৈভারভা কণঠভার 

হণব নভা। ট্স �ভাই ট্হভাক নভা ট্কন, এটি ইণগিৈ প্রদভান কণর পরবৈতীণৈ 

ণক ণক নীণৈ আসণে।

ইইউ ে্লারক্সলারিলাস্ির ছয়টি পস্ররবশগত উরদেশ্

ইইউ টয্াে�ােনািমর ছয়িট পিরেবশগত উে�শয্

একিট চ�াকার অথর্নীিতেত 
রূপা�র

জল এবং সামিু�ক 
স�েদর েটকসইয়� এবং 
সুর�া

দষূণ �িতেরাধ ও 
িনয়�ণ

জীবৈবিচ�য্ এবং বা�তে�র 
সুর�া এবং পুনরু�ার

জলবায়ুর পিরবতর্ ন �াস 
করা

জলবায়ু পিরবতর্ েনর সােথ 
খাপ খাইেয় েনওয়া
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অনযিভানযি ইইউ আইণনর মণৈভা, িসডভা রযিভাণক্সভানণম ট্স্বছেভামেূক মভানদণ্ড এবং সভাটি্ট ণিণকশণনর উপর অণনক ট্বণশ ণনভ্ট র কণর। ণনণচ বণে্টৈ 

মভানদণ্ডগণুেভা এক ধরণনর ইণগিৈ মভারে। এগণুেভা সব্টসমেণৈক্ণম গ্রহে করভার আণগ কণমশন কৈ্্টক পনুণব্টণবচনভা করভা হণব:⁹³

েলার্কু ললার 
িীস্ত

কিকু্ষেতলার িলাপকলাঠি িলাি এবং েলাটিকু স্িরকশি স্কিি 
উরলেখ করলা হরয়রছ

ট্রকসইয়ত্ব এবং 

স্ভাণয়ণত্বর জনযি 

ণডজভাইন

 • ট্রকসই উৎপভাদণনর জনযি সভামণগ্রক এবং ণবশদ সভাটি্ট ণিণকশন 
ট্মণন চেভা।

 • সূ্তপ করভা ও �ষভা, রণঙর দঢ়্ৈভা, এবং জে, ট্ৈে ও 
দভাগ ণনণরভাধণকর স্ভাণয়ণত্বর প্রণৈ কভাপণডর প্রণৈণরভাধশণক্র 
জনযি প্রণমৈ মভান ণনধ্টভাণরৈ পরীষেভাগণুেভাণৈ (ISO কৈ্্টক 
ণনধ্টভাণরৈ) উচ্চ কভা�্টকভাণরৈভা।

গেুমভান পরীষেভার জনযি ISO মভানদণ্ড 
(একভাণধক),
ইইউ ইণকভােযিভাণবে, ব্লু অযিভাণঞ্জে ইণকভােযিভাণবে, 
আসন্ন ইইউ ট্প্রভাডভাক্ট এনভভায়রনণমন্টভাে 
িুরণপ্রন্ট কযিভারভাগণর রেুস

ট্রকসই 

িভাইবভাণরর উৎস 

ট্িভাঁজভা

 • পনুব্টযিবহৃৈ এবং নবভায়নণ�ভাগযি ণসণন্টিক উপকরে অবশযিই 
ট্পভাশভাণকর ওজণনর কমপণষে 70% হণৈ হণব এবং ৈ্ৈীয়-
পষে কৈ্্টক �ভাচভাইক্ৈ হণৈ হণব।

 • পনুব্টযিবহৃৈ সভামগ্রী ট্ভভাক্ভা-পূব্ট বভা ট্ভভাক্ভা-পরবৈতী হণৈ 
পভারণব, ৈণব ৈভা অবশযিই ণিডটিক উৎসণৈ সনভাক্ণ�ভাগযি 
হণৈ হণব।

 • মযিভান-ট্মইড ট্সেণুেভাণসক িভাইবভার (MMCF) অবশযিই 
সভাটি্ট িভাইড উৎস ট্থণক হণৈ হণব।

 • পূণব্ট বযিবহভার নভা হওয়ভা ৈুেভা বভা প্রভাক্ণৈক ট্সেণুেভাণসক 
বীণজর ৈন্তুর ট্ষেণরে অবশযিই অগ্টভাণনক উৎপভাদণনর জনযি 
উৎপভাদন ও পণরদশ্টণনর আবণশযিক শৈ্টগণুেভা ট্মণন চেণৈ 
হণব।

স্রেলাইরকলকৃত েলািগ্ী: RCS, SCS, 
UL 2809, ISO 14021 -এর সভাণথ 
সগিণৈপূে্টভভাণব �ভাচভাইকরে এবং সনভাক্ণ�ভাগযিৈভা
MMCF: FSC, PEFC
অগকুলাস্িক তুললা: USDA NOP, কভাউণসিে 
ট্রগণুেশন (EC) নং 834/2007

চক্ভাকভাণরর জনযি 

ণডজভাইন

 • ট্সেণুেভাজ-ণভণত্তক ৈন্তুর জনযি, ওজন অনসুভাণর 10% এর 

ট্বণশ নন-ট্সেণুেভাজ-ণভণত্তক উপকরে বযিবহভার করভা �ভাণব 

নভা। 

 • ট্প্রভাটিন-ণভণত্তক ৈন্তুর জনযি, ওজন অনসুভাণর 2% এর ট্বণশ 

নন-ট্প্রভাটিন-ণভণত্তক উপকরে বযিবহভার করভা �ভাণব নভা।

 • ণসণন্টিক ৈন্তুর জনযি, শধুমুভারে একক-উপভাদভাণনর পণেণয়টিভার 

এবং পণেএমভাইড গ্রহেণ�ভাগযি হণব।

 • ইেভাণটিন উপকরে 2% এর ট্বণশ হণৈ পভারণব নভা।

 • দইুটির ট্বণশ িভাইবভার (ৈন্তু) ণমণ্ৈ করভা �ভাণব নভা।

রভাসভায়ণনক 

সংক্ভান্ত 

ণবণধণনণষধ

 • চূডভান্ত পেযি এবং উৎপভাদণনর সমস্ত প�্টভায়,এই উভয় ট্ষেণরের 
জনযিই, REACH আইণনর অধীণন সভাবটিযিভানণসস অব ট্ভণর 
হভাই কসিভান্ট (অৈযিন্ত উচ্চ উণবিগপূে্ট পদভাথ্ট) -এর ট্ষেণরে 
বযিভাপক ণবণধণনণষধ।

 • ট্বণশরভভাগ ণস্পণনং, সভাইণজং এবং ওণয় ণরেরণমন্ট অযিভাণজণন্টর 
জনযি বজ্ট যি জে বযিবস্ভাপনভার ট্ষেণরে 90-95% প্রভাক্ণৈকভভাণব 
ষেয়ণ�ভাগযিৈভা, পনুব্টযিবহভারণ�ভাগযিৈভা বভা অপসভারেণ�ভাগযিৈভা 
আবশযিক

চূড়লান্ত পে্ েংক্রলান্ত স্বস্িস্িরষি: ইইউ 
ইণকভােযিভাণবে, ব্লু অযিভাণঞ্জে ইণকভােযিভাণবে, AFIRM 
V.6, STANDARD 100 (OEKO-TEX),
রং এবং েহলায়ক েলািগ্ীর জি্: ZDHC
উৎপভাদণন ণবণধণনণষধ�কু্ পদভাণথ্টর ৈভাণেকভা 
V2.0
পরীষেলার িললািরলর জি্: ISO 17025-
স্বীক্ৈ েযিভাবণররণর কৈ্্টক কম্টদষেৈভা সমণথ্টৈ

⁹³ ইইউ প্যিভারিম্ট অন সভাসণরইণনবে িভাইনযিভাসি (2022), ‘প্যিভারিম্ট অন সভাসণরইণনবে িভাইনযিভাসি: ট্রকণনকযিভাে ওয়ভাণক্ট ং গ্রুপ, পভার্ট  B – পণরণশটি: ট্রকণনকযিভাে ণ্রিণনং ক্ভাইণরণরয়ভা 
(প্র�ণুক্গৈ পরীষেভার মভানদণ্ড'), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/
documents/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxono-
my-annex_en.pdf
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4.2.3 েিরয়লাপরযলাগী উন্নত িলারির, েলাশ্রয়ী 
এবং টেকেই েিলািলারি স্বউর্্লাগী উপলায় 
েিহূ 
ট্রক্সরভাইে িভাণৈ সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর নীণৈমভােভা-তৈণরর অনপুণস্ণৈণৈ 

ইন্ডভাণ্রে, এনণজও এবং আন্তজ্ট ভাণৈক সংস্ভাগণুেভার ট্স্বছেভামেূক পদণষেপ 

অণনকগণুেভা েৈ হণয়ণে। এই প্রণচটিভাগণুেভা এিণনভা প�্টন্ত ট্পভাশভাক ণশণল্পর 

তরণিক ও ণনষ্ভাশনমেূক মণডণের কভাঠভাণমভাগৈ পণরবৈ্টন সভাধন করণৈ 

পভাণরণন।⁹⁴

িযিভাশন এবং ট্রক্সরভাইে ইন্ডভাণ্রের ট্্ভাবভাে রিযিভান্ড এবং িচুরভা ণবণক্ৈভারভা 

ট্জভারবদ্ হণয়ণে �ভা ট্স্বছেভামেূক ট্রকসইয়ণত্বর প্রণৈশ্রুণৈ প্রদশ্টন কণর 

(ট্�মন: সভাণয়সি-ট্বজড উণদযিভাগ, ণদ িযিভাশন পযিভাক্ট, সভার্্ট েভার িযিভাশন 

ট্প্জ) এবং সণব্টভাত্তম অনশুীেন ও উদ্ভাবনী সমভাধভান (ট্�মন: ট্রক্সরভাইে 

এক্সণচঞ্জ, ট্মক িযিভাশন সভার্্ট েভার, সভাসণরইণনবে অযিভাপভাণরে ট্কভায়ভাণেশন, 

সভার্্ট েভার িযিভাশন পভার্ট নভারণশপ) এণগণয় ট্নয়ভার সণু�ভাগ তৈণর কণর। 

এেভাডভাও অংশীদভাণরত্ব তৈণর হণয়ণে সণব্টভাত্তম অনশুীেনণক সংজ্ভাণয়ৈ 

করণৈ (ট্�মন: ণজসি ণরণডজভাইন), ট্সণকন্ডভাণর ট্রক্সরভাইে ণনণয় কভাজ 

করণৈ (ট্�মন: ণরহভাবস, ট্রক্সঅযিভাইড, সটি্ট ং ির সভার্্ট েভাণরটি) এবং 

ট্রকসই উদ্ভাবণন অথ্টভায়ন করণৈ (ট্�মন: িযিভাশন ির গডু, সভার্্ট েভার 

অযিভাপভাণরে ইণনভাণভশন িযিভাক্টণর) ।

⁹⁴ বণুচে, এস., ট্হণবঙ্ক, এ., েযিভাভভাগিভা, এম. এবং েরুবভাচ, ণড. (2022), 'ণস্ৈভাবস্ভা বযিভাহৈ করভা: িযিভাশন ণসণটিণমর ট্রকসইয়ত্ব পণরবৈ্ট ণনর একটি ণবণলিষে', ট্রকসইয়ত্ব: ণবজ্ভান, 
অনশুীেন এবং নীণৈ, 18(1), 231-246, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15487733.2022.2040231 

সভার্্ট েভার িযিভাশন পভার্ট নভারণশপ -এর ‘ট্স্ণেং সভার্্ট েভারটি’ ট্থণক েণবটি পনুরভায় তৈণর করভা হণয়ণে: একটি নীণৈর ট্প্রণষেৈ'

িব�ান-িভিত্তক ল�য্মা�া িনধর্ারেণর অ�ীকার করেছ এমন 
অয্াপােরল ও েট�টাইল েকা�ািনর সংখয্া1

রাজে�র পিরমাণ অনযুায়ী 
েমাট বাজােরর 
25%

ই�াি�র 105িট অয্াপােরল েকা�ািন িব�ান-িভিত্তক 
েটকসইয়ে�র ল�য্মা�ায় �িত�িতব� হে�

EXHIBIT2 ফয্াশন েকা�ািনগুেলার িব�ান-িভিত্তক ল�য্মা�ার �িত�িত, 2016-2021

1. পয্ািরস চুি�র ল�য্ পূরেণর জনয্ যা অপিরহাযর্ বেল জলবায়ু িব�ান দািব কের তার সােথ সাম�সয্পূণর্ ল�য্মা�াগুেলা; সােয়�-েবইজড 
টােগর্ট ইিনিশেয়িটভ ডাটা এি�ল 2021 পুনরু�ার করা হেয়েছ, েস�র িফ�ার করা হেয়েছ: "েট�টাইলস, অয্াপােরল"
সূ�: িব�ান িভিত্তক ল�য্মা�া উেদয্াগ; UNFCC - UN ফয্াশন ই�াি� চাটর্ ার; ময্ােনজেম� ই�ারিভউ
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নৈুন নৈুন পন্ভা, প্র�ণুক্ এবং বযিবসভাণয়ক মণডে মণনভাণ�ভাগ আকষ্টে 

করণে। একটি গরুতু্বপূে্ট সভার্্ট েভার প্রবেৈভা হণেভা ট্সণকন্ডহযিভান্ড িযিভাশন 

বভাজভাণরর সভাম্প্রণৈক বণ্দ্। ক্ণয়র সভামথ্টযি, ট্ভভাক্ভার স্ভাণয়ণত্বর উণবিগ 

এবং ণডণজরভাে উদ্ভাবনগণুেভা ইণৈমণধযি 2020 সভাণের আণগ ট্থণকই 

বভাজভাণরর এই অংণশর বণ্দ্ �রভাণছেে⁹⁵ – এবং ট্কভাণভড-19 মহভামভারী 
এই প্রবেৈভাগণুেভাণক ত্বরভাণবিৈ কণরণে। ণভনণরড এবং ণডপপএর মণৈভা 

অনেভাইন ণপয়ভার-রু-ণপয়ভার ণরণসে প্যিভারিম্টগণুেভা ণবণশষ কণর দ্রুৈ 

বণ্দ্ পভাণছে, ৈণব ণচরভাচণরৈ ণমৈবযিণয়ৈভা এবং দভাৈবযি িচুরভা বযিবসভাও 

আণগর ট্চণয় ভভাে করণে।⁹⁶ এটি ণকেু ট্পভাশভাকণক ণবিৈীয় জীবন ণদণেও, 
ট্সণকন্ডহযিভান্ড ক্য়গণুেভার মভারে অণধ্টকই একটি নৈুন আইণরণমর ণবক্য়ণক 

প্রণৈস্ভাণপৈ কণর, ৈভাই ট্সণকন্ডহযিভান্ড বভাজভার পুণরভাপুণরভভাণব তরণিক 

ট্রক্সরভাইে মণডেগণুেভাণক রভাস কণর নভা।⁹⁷ একটি অণনক ট্েভার, ণকন্তু 
দ্রুৈ বধ্টনশীে, সভার্্ট েভার বযিবসভার মণডে হণেভা িযিভাশন ট্রন্টভাে মভাণক্ট র, 

�ভার পণরমভাে 2021 সভাণে ণববিবযিভাপী $1.8 ণবণেয়ন আনমুভাণনক ণহসভাব 

করভা হণয়ণেে।⁹⁸ ট্রক্সরভাইে মভাণ্টনযিভাশনভােগণুেভা এিন ৈভাণদর ণচরভাচণরৈ 
তরণিক বযিবসভাণয়ক মণডণের পভাশভাপভাণশ, ণবণভন্ন ণরণসে, ভভাডভা এবং 

ট্মরভামণৈর মণডে ণনণয় পরীষেভা-ণনরীষেভা করণে। �ণদ এই সভার্্ট েভার 

বযিবসভাণয়ক মণডেগণুেভার বণ্দ্ অবযিভাহৈ থভাণক, ৈভাহণে ট্সগণুেভা দী�্টস্ভায়ী 

আকষ্টে সহ, ট্রকসই ট্পভাশভাণকর চভাণহদভা বভাডভাণৈ পভাণর।

⁹⁵ ট্বভাটিন কনসভাণ্টং গ্রুপ (2020), 'িযিভাশণনর ক্মবধ্টমভান ট্সণকন্ডহযিভান্ড মভাণক্ট ণরর ট্পেণনর গ্রভাহক/কনজযুিমভার ণবহভাইন্ড িযিভাশন’স ট্গ্রভাণয়ং ট্সণকন্ডহযিভান্ড মভাণক্ট র', https://www.

bcg.com/publications/2020/consumer-segments-behind-growing-secondhand-fashion-market 
⁹⁶ URWLab (2021), 'ট্রেন্ডস/প্রবেৈভা: দযি বমু অি দযি ট্সণকন্ড-হযিভান্ড অযিভাপভাণরে মভাণক্ট র/ট্সণকন্ড-হযিভান্ড অযিভাপভাণরে মভাণক্ট ণরর আকণমিক পসভার', https://urwlab.
com/trends-the-boom-of-the-second-hand-apparel-market/ 
⁹⁷ িভারণিচ (2019), 'পূণব্ট অনযি কভাণরভা বযিবহভার করভা িযিভাশন-ট্পভাশভাক ট্কনভার পণরণবশগৈ সঞ্চয় বঝুণৈ পভারভা', https://cdn-static.farfetch-contents.com/

content/UP/PRODUCTION/LANDING-PAGES/SUSTAINABILITY-CALC/Understanding%20the%20Environmental%20
Savings%20of%20Pre-owned_Farfetch%20Report%202020.pdf 
⁹⁸ ণিউচভার মভাণক্ট র ইনসভাইরস (2022), 'পণেযির ধরন অনসুভাণর অনেভাইণন ট্পভাশভাক ভভাডভার বভাজভার', https://www.futuremarketinsights.com/reports/
online-clothing-rental-market 

ThredUP -এর 'ণরণসে ণরণপভার্ট  2022' ট্থণক েণবটি পনুরভায় তৈণর করভা হণয়ণে

মািকর্ ন যু�রাে�র েসেক�হয্া� মােকর্ ট 2026 সাল নাগাদ ি�গুেণরও েবিশ হেব বেল আশা 
করা হে�, যা $82 িবিলয়েন েপৗঁছােব

2021 সােল েসেক�হয্া� 32% -এ েরকডর্  পিরমাণ বিৃ� েপেত েদখা িগেয়েছ।

2026 সাল নাগাদ 
পুনিবর্�য়/িরেসল খুচরা েপাশাক 

খােতর েচেয় 16 গুন 
বিৃ� পােব বেল আশা করা 

হে�

2021 সােল, পুনিবর্�েয় 
58% বৃি� েদখা িগেয়েছ, 
যা 5 বছেরর মেধয্ সেবর্া�

।

িবিলয়ন

পুনিবর্ ক্ৰয় গতানুগিতক িমতব্যিয়তা এবং অনুদান েমাট েসেকন্ডহ্যান্ড

GlobalData 2022 বাজােরর আকার-অনুযায়ী িবন্যাস 
এবং বৃিদ্ধর আনুমািনক িহসাব
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ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইণনর অণনকগণুেভা মভান, চুণক্, ট্বঞ্চমভাক্ট , ট্েণবে এবং 

সভাটি্ট ণিণকশন রণয়ণে। পেযি এবং উৎপভাদন পদ্ণৈর সভাটি্ট ণিণকশণনর 
ণকেু উদভাহরে ণনণচ প্রদভান করভা হণয়ণে: 

• টেকেই তুললা ট্�মন: ট্বরভার করন ইণনণশণয়টিভ (BCI), করন 
ট্মইড ইন আণরিকভা (CMiA)

• অগকুলাস্িক তুললা ট্�মন: অগ্টভাণনক করন টিযিভান্ডভাড্ট  (OCS), 
ট্্ভাবভাে অগ্টভাণনক ট্রক্সরভাইে টিযিভান্ডভাড্ট  (GOTS)

• টেলুরললাস্েক তন্তুর জি্ বিজ েম্র্র ব্বথ্লাপিলা 
ট্�মন: িণরটি টুিয়ভাড্ট ণশপ কভাউণসিে (FSC), ট্প্রভাগ্রভাম ির দযি 

এণন্ডভাস্টণমন্ট অি িণরটি সভাটি্ট ণিণকশন (PEFC) 

• স্রেলাইরকলকৃত েলািগ্ী এবং েলার্কু ললার ব্বহলার  
ট্�মন: ণরসভাইণকেড ট্ক্ইম টিযিভান্ডভাড্ট  (RCS), ট্্ভাবভাে ণরসভাইণকে 

টিযিভান্ডভাড্ট  (GRS), ক্যিভাডে রু ক্যিভাডে (C2C) 

• রলােলায়স্িক ব্বথ্লাপিলা ট্�মন: ব্লুসভাইন, ওণকভা-ট্রক্স, 
ণজণরভা ণডসচভাজ্ট  অব হযিভাজভাড্ট ভাস ট্কণমকযিভােস (ZDHC) –উৎপভাদণন 

ণনণষদ্ পদভাণথ্টর ৈভাণেকভা⁹⁹
অনযিভানযি সভাটি্ট ণিণকশন এবং উণদযিভাগগণুেভা কভারিভানভার ণবণল্ডং ও উৎপভাদন 
প্রণক্য়ভাগণুেভাণক রভাণগ্টর কণর (ট্�মন: ণেডভারশীপ ইন এনভাণজ্ট  অযিভান্ড 

এনভভায়রনণমন্টভাে ণডজভাইন (LEED), এনভভায়রনণমন্টভাে মযিভাণনজণমন্ট 

ণসণটিম (EMS) সভাটি্ট ণিণকশন, ট্সইসভাণথ সভামভাণজক ট্রকসইয়ণত্বর 

ণবষয়সমহূ, ট্�মন - কভাণজর অবস্ভা (ট্�মন: ট্িয়ভারণরেড, STeP by 

OEKO-TEX/ট্টিপ বভাই ওণকভা-ট্রক্স), ট্িয়ভার ওয়ভার িভাউণন্ডশন, ট্বরভার 

ওয়ভাক্ট  ট্প্রভাগ্রভাম) ।¹⁰⁰

ট্বণশরভভাগ বহুজভাণৈক ট্রক্সরভাইে রিযিভান্ড ও িচুরভা ণবণক্ৈভাণদর একটি 

সভাপ্ভাইয়ভার ট্কভাড অব কনডভাক্ট (আচরেণবণধ) রণয়ণে, �ভা ৈভাণদর 

সভাপ্ভাইয়ভারণদর ণবণভন্ন সভাটি্ট ণিণকশন, কভা�্টষেমৈভার মভান এবং উণদযিভাণগর 

সভাণথ সগিণৈপূে্টভভাণব থভাকভার আবণশযিকৈভাণক ণনধ্টভারে কণর। কিণনভা 

কিণনভা আকভাণ্ষিৈ মভান পূরণের জনযি এই ট্কভাডগণুেভার সভাণথ প্র�ণুক্গৈ 

সহভায়ৈভা থভাণক, ৈণব এণৈ িবু কম সময়ই আণথ্টক সহভায়ৈভা অন্তভু্টক্ 

থভাণক।¹⁰¹ ট্রক্সরভাইে মভাণ্টনযিভাশনভােগণুেভাণকও ৈভাণদর সভার্্ট েভার বযিবহভার 
ও ট্রকসইয়ণত্বর বযিবস্ভাপনভার ণবষণয় ক্মবধ্টমভানভভাণব জবভাবণদণহ করণৈ 

হণছে। ট্বশ ণকেু উণদযিভাণগর েষেযি হণেভা পণরণবশগৈ প্রভভাব এবং সভাপ্ভাই 

ট্চইন অনশুীেণন স্বছেৈভা প্রদভান করভা (ট্�মন: ণহগ ইনণডক্স, রেভাসিপভাণরণসি 

ট্প্জ, ণদ সভাসণরইণনণবণেটি ট্প্জ) এবং অনযিভানযিগণুেভা পণরণবশগৈ এবং 

সভামভাণজক ণনরীষেণের আবণশযিকৈভাগুণেভাণক প্রবভাণহৈ রভাণি (ট্�মন: 

ইণনণশণয়টিভ ির কমপ্ভাণয়সি অযিভান্ড সভাসণরইণনণবণেটি) ।⁶⁹ ট্েভার 
অপভাণরররণদর প্রভায়শই প্র�ণুক্গৈ এবং একটি ক্মবধ্টমভান চযিভাণেণঞ্জং ও 

জটিে ট্রকসইয়ণত্বর পণরণপ্রণষেৈ ট্মণন চেভার ট্ষেণরে আণথ্টক সষেমৈভার 

�ভারণৈ থভাণক। এটি, অনযিভানযি কভারেগণুেভার মণধযি, তৈণর ট্পভাশভাক িভাণৈ 

মভাইণক্ভা, মিে অযিভান্ড ণমণডয়ভাম এন্টভারপ্রভাইণজস (MSMEs) –এর অবদভান 
হ্ভাণসর ণদণক চভাণেৈ কণরণে, উদভাহরেস্বরপূ বভাংেভাণদণশ।⁷⁰

⁹⁹ UNEP (2020), 'ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইণন ট্রকসইয়ত্ব এবং সভার্্ট েভার বযিবহভার/সভাসণরইণনণবণেটি অযিভান্ড সভার্্ট েভাণরটি ইন দযি ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইন: তবণবিক টিক-গেনভা', one-
planetnetwork.org/sites/default/files/unep_sustainability_and_circularity_in_the_textile_value_chain.pdf
¹⁰⁰ UNEP (2020), 'ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইণন ট্রকসইয়ত্ব এবং সভার্্ট েভার বযিবহভার/সভাসণরইণনণবণেটি অযিভান্ড সভার্্ট েভাণরটি ইন দযি ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইন: তবণবিক টিক-গেনভা', one-
planetnetwork.org/sites/default/files/unep_sustainability_and_circularity_in_the_textile_value_chain.pdf  
¹⁰¹ UNCTAD (2021), 'সভাব-সভাহভারভান আণরিকভা এবং দণষেে এণশয়ভায় কভারিভানভাজভাৈ দষূণে রপ্তভাণনর ভূণমকভা', https://unctad.org/system/files/offi-
cial-document/ditctedinf2021d6_en.pdf
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টস্বছেলারেবী উর্্লাগ
ভযিভাে ু ট্চইণনর উৎপভাদন প�্টভাণয় ট্রকসইয়ত্ব বণ্দ্র জনযি সষেমৈভা গণড ট্ৈভােভা এবং আচরেণবণধ উভয়ই অপণরহভা�্ট। সষেমৈভা গণড 

ট্ৈভােভার উণদযিভাগগণুেভাণৈ প্রভায়শই প�্টভাপ্ত অথ্ট সংস্ভান ও ণবণনণয়ভাণগর অভভাব থভাণক এবং শধুমুভারে ট্স্বছেভামেূক পন্ভাগণুেভা এককভভাণব ট্রক্সরভাইে 

ইন্ডভাণ্রের তরণিক মণডণে কভাঠভাণমভাগৈ পণরবৈ্টন করণৈ পভাণরণন।

েণব ণরচভাড্ট  এম. েক -এর 'দযি প্রণমজ অযিভান্ড ণেণমরস অি প্রভাইণভর পভাওয়ভার', 2013 ট্থণক ট্নওয়ভা হণয়ণে

ে��ােসবী উেদয্াগ
ভয্াল ুেচইেনর উৎপাদন পযর্ােয় েটকসইয়� বিৃ�র জনয্ স�মতা গেড় েতালা এবং আচরণিবিধ উভয়ই অপিরহাযর্। স�মতা গেড় েতালার উেদয্াগগুেলােত �ায়শই 
পযর্া� অথর্ সং�ান ও িবিনেয়ােগর অভাব থােক এবং শুধুমা� ে��ামলূক প�াগুেলা এককভােব েট�টাইল ই�াি�র ৈরিখক মেডেল কাঠােমাগত পিরবতর্ ন করেত 
পােরিন।

ছিব িরচাডর্  এম. লক -এর 'দয্ �িমজ অয্া� িলিমটস অফ �াইেভট পাওয়ার', 2013 েথেক েনওয়া হেয়েছছিব িরচাডর্  এম. লক -এর 'দয্ �িমজ অয্া� িলিমটস অফ �াইেভট পাওয়ার', 2013 েথেক েনওয়া হেয়েছ

Technical and 
managerial skills

ৈনিতক এবং েটকসই 
বয্ব�াপনা

েটকসই ভয্ালু েচইেনর 
জনয্ ে�তার পদে�প

ৈনিতক এবং েটকসই 
ে�তার অনশুীলন

ৈনিতক এবং েটকসই 
ে�তার অনশুীলন

সা�াইয়ার 
আচরণিবিধ

স�মতা-বিৃ�র 
উেদয্াগ

েটকসই ভয্ালু েচইেনর ে�ে� 
উৎপাদনকারীর সােথ জিড়ত িবষয়সমূহ

েটকসইয়ে�র 
ফলাফল
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ইন্ডভাণ্রে-ট্নৈ্ত্বভাধীন সভার্্ট েভার বযিবহভার ট্বশ অণনকগণুেভা ট্কৌশণের জন্ 

ণদণয়ণে ট্�গণুেভা বহ্ত্তর রিযিভান্ডগণুেভার মণধযি উচ্চ গ্রহেণ�ভাগযিৈভা ট্পণয়ণে। 

সভাসণরইণনবে অযিভাপভাণরে ট্কভায়ভাণেশন এর মণৈ, ৈভাণদর সদসযিণদর 

সণমেণেৈ আয় $845 ণবণেয়ন – �ভা 2021 সভাণে ণববিবযিভাপী ট্পভাশভাক 

বভাজভাণরর অণধ্টণকরও ট্বণশ।¹⁰² ট্রকসইয়ণত্বর জনযি তবণবিক রিযিভান্ডগণুেভার 
প্রণৈশ্রুণৈ ণবণশষৈ ৈন্তুর উৎস ট্িভাঁজভার অনশুীেণনর বযিভাপভাণর প্রদভান 
করভা হণয়ণে। উদভাহরেস্বরপূ, 2009 সভাণে এটি চভাে ুহওয়ভার পর ট্থণক, 

ট্বরভার করন ইণনণশণয়টিভ তবণবিক ৈুেভার বভাজভাণরর 22 শৈভাংশ েভাইণসণসি 

উন্নীৈ হণয়ণে, এবং

একইরকম প্রবেৈভা উৎপভাদনকভারীর সভাইণরর প�্টভাণয়ও ট্দিভা �ভায়। 2019 
এবং 2020 উভয় সভাণেই, ণরসভাইণকেক্ৈ সভামগ্রীর মভানদণ্ড (RCS এবং 

GRS) পূরে করণে এমন ট্রক্সরভাইে উৎপভাদন সভাইণরর সংিযিভা ণবিগেু 
হণয়ণে, অগ্টভাণনক মভানদণ্ড (OCS এবং GOTS) পূরে কণরণে এমন 

সভাইর 2018 ট্থণক 2020 সভাণের মণধযি ণবিগেু হণয়ণে৷¹⁰⁵

�ভাইণহভাক, ইন্ডভাণ্রের সবণচণয় বড সদসযিণদর জনযিও আণরভা অণধক 

রপূভান্তরমেূক পদণষেপ অজ্ট ন করভা কঠিন বণে মণন হণছে। উৎপভাদনকভারীণদর 
কভাণে ট্বরভার করন ইণনণশণয়টিভ জনণপ্রয় হণৈ পভাণর, ণকন্তু এটি 

ণরসভাইণকেক্ৈ ৈন্তুর ৈুেনভায় জেবভায়ু, পভাণন এবং সুণৈ পণেযির 

বণজ্ট যির প্রভভাণবর ট্ষেণরে সভামভানযিই উন্নণৈসভাধন কণর।¹⁰⁶ পণরণবশগৈ 
প্রভভাণব বড হ্ভাস সহ সভার্্ট েভার ৈন্তু, ট্�মন ণরসভাইণকেক্ৈ সৈুভা ও 

পণেণয়টিভার বযিৈীৈ ণরসভাইণকেক্ৈ ণসণন্টিকসমহূ, িভাইবভার বভাজভাণরর 

1 শৈভাংণশর ণনণচ থভাণক।¹⁰⁷ প্রণয়ভাজনীয় আকভাণর পণরবৈ্টন অজ্ট ণনর 

¹⁰²  টিযিভাটিটিভা (2022), 'ট্্ভাবভাে অযিভাপভাণরে মভাণক্ট র - পণরসংিযিভান ও ৈথযি', https://www.statista.com/topics/5091/apparel-market-world-
wide/#dossierKeyfigures 
¹⁰³ ট্বরভার করন ইণনণশণয়টিভ (2022), ‘আমভাণদর ইণৈহভাস', https://bettercotton.org/who-we-are/history/ 
¹⁰⁴ টিযিভাটিটিভা (2022), '2008 ট্থণক 2020 সভাে প�্টন্ত ণববিবযিভাপী ট্মভার উৎপভাদণনর অংশ ণহণসণব ণরসভাইণকেক্ৈ এবং প্রচণেৈ পণেণয়টিভার ৈন্তু' https://www.statis-
ta.com/statistics/1250998/global-share-recycled-polyester-fiber/ 
¹⁰⁵  ট্রক্সরভাইে এক্সণচঞ্জ (2021), ‘পেন্দসই ৈন্তু ও উপকরে মভাণক্ট র ণরণপভার্ট  2021’, https://textileexchange.org/wp-content/up-
loads/2021/08/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-and-Materials-Market-Report_2021.pdf 
¹⁰⁶ ইউণরভাণপয়ভান ট্ক্ভাণথং অযিভাকশন প্যিভান (2019), ‘রিযিভান্ড এবং িচুরভা ণবণক্ৈভাণদর কৈ্্টক পণরণবশগৈ প্রভভাণবর পণরমভােগৈ হ্ভাস', http://www.ecap.eu.com/

wp-content/uploads/2019/12/B3-Deliverable_ECAP-quantified-reduction-report-FINAL.pdf 
¹⁰⁷ অযিভাপভাণরে ইমপযিভাক্ট ইনণটিটিউর (2021), ‘ণরেণেয়ন-ডেভাণরর িযিভাশন ণডকভাণব্টভানভাইণজশন (কভাব্টনমকু্করে) সণু�ভাণগর দযু়ভার ট্িভােভা: ণবদযিমভান এবং উদ্ভাবনী সমভাধভানসমহূ', 
https://apparelimpact.org/wp-content/uploads/2021/11/Aii_UnlockingTheTrillion-DollarFashionDecarbonisation-
Opportunity_Report_v11.pdf 
¹⁰⁸ ট্বভাটিন কনসভাণ্টং গ্রুপ, ইনকণপ্টভাণরশন., ট্্ভাবভাে িযিভাশন অযিভাণজন্ডভা এবং সভাসণরইণনবে অযিভাপভাণরে ট্কভায়ভাণেশন (2019), ‘পভােস অি দযি িযিভাশন ইন্ডভাণ্রে 2019’, http://
media-publications.bcg.com/france/Pulse-of-the-Fashion-Industry2019.pdf 
¹⁰⁹ ইউণরভাণপয়ভান পভাে্টভাণমন্ট (2021), 'উন্নয়নশীে ট্দণশ এবং ইউণরভাপীয় িযিভাশন ইন্ডভাণ্রেণৈ ট্রক্সরভাইে ্ণমকরভা: ট্রকসইয়ণত্বর ণদণক?', https://www.europarl.euro-
pa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652025/EPRS_BRI(2020) 652025_EN.pdf 
¹¹⁰ ইন্টভারনযিভাশনভাে ট্েবভার অগ্টভানভাইণজশন (2022), 'এণশয়ভায় ট্রক্সরভাইে ও গভাণম্টন্টস ট্সক্টণর পণরণবশগৈ ট্রকসইয়ত্ব এবং ট্কভাণভড-19 সভামণে ওঠভার জনযি একটি জভাটি রেভানণজশন 
(নযিভা�যি রপূভান্তর) এর সণু�ভাগ', https://www.econstor.eu/bitstream/10419/263117/1/ilo-wp54.pdf 
¹¹¹ van der Ven, C. (2022), ‘ট্রক্সরভাইে িভাণৈ সভার্্ট েভার উদ্ভাবন এবং ইণকভাণডজভাইন: একটি ট্রকসই ও অন্তভু্ট ণক্মেূক রপূভান্তণরর ণদণক’, টিউণেপ কনসভাণ্টং অযিভান্ড ণসরেভা, 
ট্হেণসণঙ্ক, https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/sitra-circular-innovation-and-ecodesign-in-the-textiles-sector.pdf

জনযি, বহ্ত্তর সহণ�ভাণগৈভা, অথ্টভায়ন এবং নীণৈর সমবিয় প্রণয়ভাজন।¹⁰⁸ 
একটি সসু্পটি নীণৈ ণনণদ্টশনভা েভাডভা, সভার্্ট েভার সমভাধভানগণুেভাণৈ ণবণনণয়ভাগ 

প্রভায়শই ণররভাণন্টর ট্ষেণরে িবু ঝঁুণকপূে্ট হণব এবং কণপ্টভাণররণদর বিভারভা 

ট্রকসইয়ণত্বর ট্প্রভাগ্রভামগণুেভাণক ঐণছেক ণহণসণব ণবণবচনভা করভার একটি ঝঁুণক 

রণয়ণে। উদভাহরেস্বরপূ, এমন েষেে রণয়ণে ট্� এণশয়ভার তৈণর ট্পভাশভাক 

িভাণৈ ট্স্বছেভামেূক ট্রকসইয়ণত্বর পদণষেপগণুেভার সভাণথ সমেণৈ ট্কভাণভড-19 

মহভামভাণর ট্দিভা ট্দওয়ভার ট্প্রণষেণৈ সংকণর পণডণেে, এমন সমণয় �িন 

এই ট্সক্টরটি বযিভাপকভভাণব অড্ট ভার বভাণৈে এবং কম্টসংস্ভান হভারভাণনভার 

সমেিুীন হণয়ণেে।¹⁰⁹,¹¹⁰

সীমভাবদ্ৈভা সণ্বেও, ট্রক্সরভাইে ট্রকসইয়ণত্বর ট্ষেণরে ট্স্বছেভামেূক পন্ভাগণুেভা 

হণেভা ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ু ট্চইণন অণধকৈর সভার্্ট েভার বযিবহভাণরর ট্পেণন 

একটি গরুতু্বপূে্ট চভাণেকভা শণক্। ট্রকসইয়ণত্বর জনযি জ্ভান, উদ্ভাবন এবং 

সহণ�ভাণগৈভার অবকভাঠভাণমভা স্ভাপন করভার মভাধযিণম এগণুেভা উচ্চভাণভেভাষী 

নীণৈর ণভণত্ত স্ভাপন কণর। ট্রকসইয়ণত্বর মভানদণ্ড এবং চুণক্গণুেভা এিন 

সভার্্ট েভার নীণৈ অবকভাঠভাণমভার একটি অপণরহভা�্ট অংশ, এবং আসন্ন অণনক 

ইইউ সভার্্ট েভার নীণৈ, ট্�মন ণডণরকটিভ অন কণপ্টভাণরর সভাসণরইণনণবণেটি 

ণডউ ণডণেণজসি, ণগ্রন িভাইনযিভাসি রযিভাণক্সভানণম এবং ESPR ট্সগণুেভার প্রণৈ 

দণ্টি আকষ্টে করণব। অৈএব, সভাপ্ভাইয়ভারণদরণক ট্রকসইয়ণত্বর মভানদণণ্ডর 

সভাটি্ট ণিণকরণক একটি ইনসযুিণরসি পণেণস ণহণসণব এবং সষেমৈভা-গণড 

ট্ৈভােভার অনশুীেন ণহসভাণব ট্দিণৈ হণব �ভাণৈ ৈভারভা আসন্ন আবণশযিক 

ণনয়ভামক শৈ্টগণুেভা ট্মণন চেণৈ সষেম হন।¹¹¹

স্রেলাইরকলকৃত পস্লরয়টিলার 2008 েলারলর 8 
শতলাংরশর িলারককু ে টশয়লার টররক 2020 েলারল 

15 শতলাংরশ উন্নীত হরয়রছ।¹⁰³,¹⁰⁴  
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¹¹² ট্নদভারেযিভান্ডস এন্টভারপ্রভাইজ এণজণসি (2021), 'সম্ভাবযিৈভা টিভাণড ট্রক্সরভাইে ণরসভাইণক্ং', https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/06/Feasibili-
ty%20Study%20Textile%20Recycling.pdf 
¹¹³ হভারমণসন, ণপ., ট্শিভার, এম., বস, এইচ., ‘সভার্্ট েভার িযিভাশণনর জনযি ট্রক্সরভাইে: ণরসভাইণক্ং অপশণনর ট্পেণন �ণুক্।', ট্রকসইয়ত্ব, 13(17) : 9714, doi: https://
doi.org/10.3390/su13179714 
¹¹⁴  সভার্্ট েভার িযিভাশন পভার্ট নভারণশপ (2021), 'ট্স্ণেং সভার্্ট েভারটি ', https://globalfashionagenda.org/news-article/scaling-circulari-
ty-a-policy-perspective/ 
¹¹⁵ চযিভাঠভাম হভাউস (2020), 'একটি অন্তভু্ট ণক্মেূক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণৈ নযিভা�যি রপূভান্তণরর ণবকভাশ সভাধন', https://www.chathamhouse.org/2020/04/pro-
moting-just-transition-inclusive-circular-economy 
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46প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল টেক্টর রপূলান্তররর টষেররে ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির েলার্কু ললার ইরকলািস্ি

4.3.1 উন্নয়িশীল ট্শগুস্লর জি্ প্রস্তরযলাস্গতলািলূক রলাকলার জি্ েলার্কু ললার টকৌশল েিূহ
ইইউ-এর আইণন উন্নয়ন এবং সভার্্ট েভার বযিবহভাণরর ণবষণয় ইন্ডভাণ্রে-ট্নৈ্ত্বভাধীন উণদযিভাগগণুেভা, স্বল্প ও দী�্ট উভয় ট্ময়ভাণদই, উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভার 

ট্রক্সরভাইে উৎপভাদনকভারীণদর জনযি পণরেণৈ বণয় আনণব৷ মেূ প্রভভাবগণুেভা ণনণচ বে্টনভা করভা হণয়ণে:

স্রেলাইরকল করলা েলািগ্ীর জি্ েুেংগত িীস্ত, অরকুলায়ি এবং ইন্ডলাস্্রির 
েহরযলাস্গতলা প্ররয়লাজি
উৎপভাদনকভারীরভা সমণয়র সভাণথ সভাণথ আণরভা ট্বণশ কণর কভারিভানভা ও ট্ভভাক্ভা-পরবৈতী ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি অন্তভু্টক্ করণব বণে 

আশভা করভা হণব। শরুণুৈ এটি বভাধযিৈভামেূক হওয়ভার সম্ভাবনভা কম। �ভাইণহভাক, ণরসভাইণকেক্ৈ ৈন্তুর বভাজভার, অনযিভানযি চভােণকর 

মণধযি ণগ্রন পভাবণেক প্রণকউরণমন্ট, বহুজভাণৈক ট্ক্ৈভার রভাণগ্টর এবং ইইউ ট্্েীকরে বিভারভা উদ্ীণপৈ হণব। অৈএব, মভাঝভাণর 

ট্ময়ভাণদ এটি কমপণষে পণেণয়টিভাণরর জনযি একটি নযূিনৈম আবণশযিক শৈ্ট হণয় উঠণৈ পভাণর। ণরসভাইণকেক্ৈ সভামগ্রীর আবণশযিক 

শৈ্টগণুেভা পূরে করভার জনযি প্রস্তুণৈ ট্নওয়ভা সহজ কভাজ নয়। অনযিণদণক ণরসভাইণকভােক্ৈ উপকরণের চভাণহদভা উৎপভাদক ট্দশগণুেভার 
বিভারভা সংণলিটি ণবপরীৈমিুী ট্কৌশেগৈ সভাপ্ভাই ট্চইন প্রণৈষ্ভা করভার সভামথ্টযিণক অণৈক্ম করণৈ পভাণর এবং বৈ্টমভাণনর তরণিক 

(ণেণনয়ভার) মণডণে অন্তণন্টণহৈ একই সভাপ্ভাইয়ভাণরর উপর ণনভ্ট রশীেৈভার প্রভভাব কভারভাণনভা সম্ব নভাও হণৈ পভাণর। 

ণরসভাইণকেক্ৈ সভামগ্রীর অণধকৈর বযিবহভাণরর জনযি নৈুন ট্রক্সরভাইে ণরসভাইণকে পণরকভাঠভাণমভাণৈ পুণঁজ ণবণনণয়ভাগ, নীণৈগৈ বভাধভা 

অপসভারে এবং দষেৈভার প্রণশষেে প্রণয়ভাজন হণব, এবং ৈভা পভােন করণৈ ণগণয় অণৈণরক্ িরচ হণব। একটি চযিভাণেঞ্জ হণব 

উচ্চ-মভাণনর ণরসভাইণকেক্ৈ ৈন্তুগণুেভা পভাওয়ভা ণনণচিৈ করভা, কভারে চভাণহদভা সরবরভাহণক েভাণডণয় ট্�ণৈ পভাণর, ণবণশষ কণর, �ণদ 

বৈ্টমভান ণিডটিকগণুেভা ট্�মন ট্পর(PET) ট্বভাৈেগণুেভাণক পণেণয়টিভার ট্টিপে িভাইবভার (rPSF) -এ ডভাউনসভাইণকে করভার 

পণরবণৈ্ট  ট্ক্ভাজড-েপু ণরসভাইণক্ংণয়র ণদণক পভাঠিণয় ট্দওয়ভা হয়।.¹¹²,¹¹³ সরবরভাণহর ণদণকর অণনচিয়ৈভা উপকরণের একটি 
সগিণৈহীন প্রবভাহ এবং ট্থণম ট্থণম উৎপভাদণনর ণদণক চভাণেৈ করণৈ পভাণর, �ভা ণরসভাইণক্ংণয়র অপভাণরশনগণুেভার অথ্টবনণৈক 
কভা�্টকভাণরৈভাণক হুমণকর মণুি ট্িণে। একটি সমভাধভান হণৈ পভাণর ইন্ডভাণ্রের পভারস্পণরক সসুম্পণক্ট  উদ্ীণপৈ করণৈ এবং ট্রক্সরভাইে 

বণজ্ট যির সরবরভাহ ও চভাণহদভা মভানভানসই রভািণৈ প্রস্তুৈকভারকণদর ট্নরওয়ভাক্ট  গঠণন উৎসভাণহৈ করভা। 

পস্রবতকু িরক চলাস্লত করলার জি্ েস্ক্রয় বজকু ্ ও বলাস্েজ্ িীস্ত প্ররয়লাজি
উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভা সসুংগৈ নীণৈর মভাধযিণম সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ু ট্চইন সষেম করভার পণরণস্ণৈও পণরণবশ তৈণর 
করণৈ পভাণর। উৎপভাদনকভারীর বণধ্টৈ দভাণয়ত্ব ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি সংগ্রহ এবং উন্নৈ মভাণনর ৈন্তু বভােভাই (িভাইবভার সটি্ট ং) ও 
ণরসভাইণক্ং অবকভাঠভাণমভা ণনম্টভাণের অথ্টভায়ণন সহভায়ৈভা করণব। এটি ট্�সব বজ্ট যি বযিবস্ভা বজ্ট যি ট্রক্সরভাইে ৈন্তুর মভানণক ধ্ংস 

কণর ট্িণে, ট্�মন - ট্পভাডভাণনভা এবং মভাটিণৈ পুণঁৈ ট্িেভা, ট্সগণুেভার জনযি জণরমভানভা বিভারভা সমণথ্টৈ হণৈ হণব।¹¹⁴ ,¹¹⁵  
বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভার উন্নণৈর জনযি গহ্ীৈ পদণষেণপর পভাশভাপভাণশ গহ্ীৈ নীণৈমভােভায় থভাকণৈ হণব, ঊধ্্টধভারভার উৎপভাদণনর 
উন্নয়ন, পভাণন ও রভাসভায়ণনণকর বযিবহভার কমভাণনভা এবং নবভায়নণ�ভাগযি শণক্র বযিবহভাণর স্ভানভান্তণরৈ করভার ণদণকও নজর ট্দওয়ভা। 

ট্বণশরভভাগ ৈুেভা-ণভণত্তক রপ্তভাণন পণেযির উৎপভাদনকভারীণদর জনযি আণরকটি গরুতু্বপূে্ট অগ্রগণৈ হে ৈন্তুর (িভাইবভাণরর) তদ�্টযি। 

�ণদ ইন্ডভাণ্রেণক েম্বভা-ৈন্তুর ৈুেভার উৎস ট্জভাগভাণডর জনযি প্রণেভাণদৈ করভা হয়, ৈভাহণে এটি ট্দশটিণক উচ্চ পনুব্টযিবহভারণ�ভাগযিৈভা 
সহ, মভানসম্পন্ন পণেযির উৎপভাদক ট্দণশর অবস্ভাণন ট্�ণৈ সহভায়ৈভা করণৈ পভাণর কভারে ৈন্তুর তদ�্টযি সভার্্ট েভার মভানদণ্ডগণুেভার 
পরবৈতী শৈ্ট হওয়ভার সম্ভাবনভা cআণে।¹¹⁶

4.3 ইইউ-এর েলারর বলাস্েজ্ করর এিি টেক্সেলাইল উৎপলা্িকলারী 
ট্শগুরললার জি্ েচূক েিহূ



¹¹⁶ PBL (2021), 'ণনম্ন এবং মধযিম আণয়র ট্দশগণুেভার উপর ডভাচ সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর ট্কৌশেগণুেভার সম্ভাবযি প্রভভাব', https://www.pbl.nl/en/publications/
potential-effects-of-dutch-circular-economy-strategies-on-low-and-middle-income-countries
¹¹⁷ একই।
¹¹⁸ van der Ven, C. (2022), ‘ট্রক্সরভাইে িভাণৈ সভার্্ট েভার উদ্ভাবন এবং ইণকভাণডজভাইন: একটি ট্রকসই ও অন্তভু্ট ণক্মেূক রপূভান্তণরর ণদণক’, টিউণেপ কনসভাণ্টং অযিভান্ড ণসরেভা, 
ট্হেণসণঙ্ক, https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/sitra-circular-innovation-and-ecodesign-in-the-textiles-sector.pdf
¹¹⁹ UNCTAD (2021), 'সভাব-সভাহভারভান আণরিকভা এবং দণষেে এণশয়ভায় কভারিভানভাজভাৈ দষূণে রপ্তভাণনর ভূণমকভা', https://unctad.org/system/files/offi-
cial-document/ditctedinf2021d6_en.pdf
¹²⁰ ইণকভাণপ্রণনউর (2020), 'সভার্্ট েভার িযিভাশন অযিভান্ড ট্রক্সরভাইে প্রণডউণসং কভাণ্রিস ( িযিভাশন এবং ট্রক্সরভাইে উৎপভাদনকভারী ট্দশসমহূ) ', https://ecopreneur.eu/
wp-content/uploads/2020/02/EcopreneurEU-Research-Note-on-Circular-Fashion-Impacts-26-2-2020.pdf 
¹²¹  ট্রপ, এে., ট্হকভার্ট , এম. এবং ণকণচ্ট র, ট্জ. (2021), ‘সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ-প্রণরভাণচৈ তবণবিক কম্টসংস্ভান ট্পভাশভাণকর ভযিভাে ুট্চইণন পণরবৈ্টন কণর: ট্পভাশভাক উৎপভাদন কভা�্টক্ণম 
চভাকণর হ্ভাস, পনুব্টযিবহভার এবং ণরসভাইণকে কভা�্টক্ণম চভাকণর বণ্দ্’, উপকরে, সংরষেে এবং পনুব্টযিবহভার,, 171, https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0921344921002305

অধযিভায় 4  |  ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস ভযিভাে ুট্চইন

47প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল টেক্টর রপূলান্তররর টষেররে ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির েলার্কু ললার ইরকলািস্ি

ট্�ণহৈু অণনক উৎপভাদনকভারী ট্দশ বযিবহভাণরর ট্চণয় ট্বণশ ট্রক্সরভাইে রপ্তভাণন কণর, ৈভাই এমন পণরকল্পনভা ও বভাণেজযি নীণৈরও 
প্রণয়ভাজন রণয়ণে �ভা ণবণদশ ট্থণক বজ্ট যি ট্রক্সরভাইণের সণু�ভাগণক উন্কু্ কণর। উদভাহরেস্বরপূ, পভাণকস্তভান করভাচী এক্সণপভার্ট  প্রণসণসং 

ট্জভান-এর আণশপভাণশ সহ-অবস্ভাণন বভােভাই, ণরসভাইণক্ং ও উৎপভাদন কভা�্টক্ম পণরচভােনভা কণর, �ভা একটি ক্মবধ্টমভান ট্কৌশেগৈ 
বভাণেজযি ট্ক্রে হণয় উঠণব কভারে বভাধযিৈভামেূক পথ্ক সংগ্রণহর পরবৈতীণৈ ইইউ ট্থণক ট্রক্সরভাইে রপ্তভাণন বণ্দ্ পভাণব বণে আশভা 

করভা হণছে।¹¹⁷ উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভার আণরভা ট্বণশ সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইণের জনযি সিেভভাণব বভাণেজযিণক কভাণজ েভাগভাণৈ, ৈভাণদরণক 

প্রথণম তবণবিক সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইে ভযিভাে ুট্চইণন ৈভারভা ৈুেনভামেূক কী সণুবধভা ট্পণৈ পভাণর, ট্সইসভাণথ রপূভান্তণরর সভাণথ সম্পণক্ট ৈ 

চযিভাণেঞ্জ ও সণু�ভাগগণুেভা ণচণনিৈ করণৈ হণব। উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভা ৈিন, উদভাহরেস্বরপূ আঞ্চণেক বভাণেজযি চুণক্র মভাধযিণম, 

প্র�ণুক্ স্ভানভান্তরণক সহজৈর করণৈ পভাণর, ণনণদ্টটি পেযি ও পণরণষবভার প্রণৈবন্কৈভা কমভাণৈ পভাণর এবং ণবণনণয়ভাণগর েষেযিমভারেভা 

তৈণর করণৈ পভাণর।¹¹⁸

আররলা কঠিি, স্কন্তু আররলা েলািঞ্জে্পেূকু, েিলাক্তরযলাগ্তলা ও স্বছেতলার স্বষরয় 
আবস্শ্কতলা
শদু্ৈভা-পরীষেণের আবণশযিকৈভা এবং ইইউ-এর ণডণজরভাে ট্প্রভাডভাক্ট পভাসণপভার্ট  বিভারভা চভাণেৈ হণয়, স্বল্প সমণয়র মণধযি সনভাক্ণ�ভাগযিৈভা 

ও স্বছেৈভার আবণশযিকৈভা বণ্দ্ পভাণব। ট্মণন চেভার জনযি, সভাপ্ভাইয়ভারণদর িযিভাণসণেটি মণনরণরং সরঞ্জভাণম, সভাপ্ভাই ট্চইন জণুড আণরভা 

কভা�্টকরভভাণব উপকরে সনভাণক্র জনযি সমভাধভানগণুেভাণৈ এবং প্রভাসণগিক পণরণবশ বযিবস্ভাপনভা পদ্ণৈগণুেভাণৈ ণবণনণয়ভাগ করণৈ 

হণব। ণরণপভাটি্ট ং এর সভামণগ্রক দভাণয়ত্ব বণ্দ্ পভাণব। এটি অণনক MSME-এর সষেমৈভার বভাইণর হণৈ পভাণর, �ণদনভা ৈভারভা 
ৈথযি বযিবস্ভাপন সহ পণরছেন্ন ও ণনরভাপদ উৎপভাদণন ণবণনণয়ভাণগ সহভায়ৈভা পভায়। ট্রক্সরভাইে উৎপভাদন আণরভা বড, আণরভা উন্নৈ 

কভারিভানভার ণদণক অগ্রসর হওয়ভার এই প্রবেৈভাটি ইণৈমণধযিই চেমভান আণে – উদভাহরেস্বরপূ বভাংেভাণদণশ 2012 ট্থণক 2018 
সভাণের মণধযি MSME-এর সংিযিভা প্রভায় এক ৈ্ৈীয়ভাংণশরও ট্বণশ কণমণে, প্রভায় 6,000 ট্থণক 3,856-ট্ৈ ট্নণম এণসণে।¹¹⁹
 

্ীরকুরিয়লা্ী প্রভলাব পরূে কররত টছলাে ব্বেলা প্রস্তঠিলাি এবং শ্রস্িকর্র েষেিতলা 
বৃস্দ্ধ এবং প্রযসু্ক্তগত উন্নস্তর প্ররয়লাজি হরব
ইইউ সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইে নীণৈর দশ্যিপর পণরেৈ হওয়ভার সভাণথ সভাণথ, ণরসভাইণকেক্ৈ সভামগ্রী সহ ণকেু কভাপণডর উৎপভাদন 
মেূ ট্ক্ৈভার কভােভাকভাণে চণে ট্�ণৈ পভাণর এবং ইইউ-এর বভাইণরর ণচরভাচণরৈ উৎপভাদনকভারীণদর কভাে ট্থণক দণূর সণর ট্�ণৈ 
পভাণর।¹²⁰ ট্রক্সরভাইে উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভা উণলেিণ�ভাগযি ণকেু সণুবধভা ট্ভভাগ কণর �ভা এই ঝঁুণকণক ণকেু পণরমভাণে সীণমৈ কণর 
ণকন্তু প্রণৈণ�ভাণগৈভামেূক চভাপ বভাডণৈ পভাণর। কম্টসংস্ভাণন ট্নণৈবভাচক প্রভভাব ে� ুকরভার জনযি উন্নয়নশীে ট্দণশর উৎপভাদনকভারীণদর 
ৈভাণদর উৎপভাদন প্রণক্য়ভা এবং কম্টশণক্র দষেৈভা পণরবৈ্টন করভার প্রণয়ভাজন হণব।¹²¹ একটি ট্ষেরে �ভা ণনকর সমণয় ণবণশষ 
চযিভাণেঞ্জ তৈণর করণব ৈভা হে রভাসভায়ণনণকর ট্রকসই বযিবহভার। অণধকৈর কণঠভার ণবণধণনণষণধর সভাণথ, এমনণক সবণচণয় বড 

ট্িণেভায়ভাডরভাও ইইউ-এর রভাসভায়ণনক নীণৈ পদ্ণৈ অনসুভাণর প্রচণেৈ রভাসভায়ণনণকর ণনরভাপদ ণবকল্প ণনবন্ন ও পণরমভাপ করণৈ 



¹²² ট্কণমকযিভাে ওয়ভাচ (2021), 'ইইউ ট্রক্সরভাইে এবং রভাসভায়ণনক ট্কৌশেগণুেভাণক অবশযিই প্রণেভাদনভা ট্জভাগভাণৈ হণব, ইন্ডভাণ্রেণক ট্�ন শভাণস্ত নভা ট্দয়, বণেণেন ZDHC প্রধভান', 

https://chemicalwatch.com/330537/eu-textiles-and-chemicals-strategies-must-incentivise-not-penalise-indus-
try-says-zdhc-head 
¹²³ ইউণরভাণিসি BLC (2020), ' REACH ট্রক্সরভাইেস ট্রগণুেশনস এর পণরণশটি XVII নণভম্বর 2020 ট্থণক কভা�্টকর হণছে', https://www.blcleathertech.
com/news/annex-xvii-of-reach-textiles-regulations-coming-into-force-november-2020
¹²⁴ চযিভাঠভাম হভাউস (2020), 'একটি অন্তভু্ট ণক্মেূক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণৈ একটি নযিভা�যি রপূভান্তণরর প্রচভার করভা', https://www.chathamhouse.org/2020/04/
promoting-just-transition-inclusive-circular-economy
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টেক্সেলাইল এবং গলারিকুন্টে ভ্লালু টচইরি চক্রলাকলার ব্বহলাররর চলালকেিূহ
আন্তজ্ট ভাণৈক চক্ভাকভার বযিবহভাণরর চভােকসমহূ এবং উৎপভাদনকভারীর সম্ভাবযি প্রণৈণক্য়ভা।

েট�টাইল এবং গােমর্�স ভয্ালু েচইেন চ�াকার বয্বহােরর চালকসমূহ
আ�জর্ ািতক চ�াকার বয্বহােরর চালকসমহূ এবং উৎপাদনকারীর স�াবয্ �িতি�য়া।

ইইউ নীিতর 
�বণতাসমহূ

চ�াকার প�িতেত 
যাওয়া এবং 
�িতেযািগতায় িটেক 
থাকা

েট�টাইল 
উৎপাদনকারীর 
েকৗশল

ে��ামলূক 
উেদয্াগ

সা�াই েচইেনর 
অিধকতর ��তা এবং 

শু�তা-পরী�ণ

েটকসই েপাশােকর িবষেয় 
নতুন আবিশয্ক শতর্ াবলী 
যা ফাইবার-েথেক-ফাইবার 
িরসাইেকলকরেণর জনয্ 

উপযু�

EPR এবং পৃথক সং�হ 
বয্বহৃত েট�টাইেলর �াপয্তা 

বিৃ� কের

কাঁচামাল

সহায়ক নীিত - িবেশষ 
কের বািণজয্ এবং বজর্ য্ 

বয্ব�াপনার জনয্

সা�াইয়ার েভা�া পণয্ জীবেনর সমাি�
বজর্ য্ এবং িরসাইেকলকৃত 

সাম�ী সনা� করা, 
পিরেবশগত �ভাব পিরমাপ 

করা।

িরসাইেকলকৃত 
সাম�ীর একিট 

ি�িতশীল 
সরবরাহ বজায় 
রাখেত ই�াি�র 

সামন্জসয্পণূর্ সংসগর্
কারখানার ময্ােনজার 
এবং �িমক উভেয়র 
জনয্ স�মতা বৃি�

সািটর্ িফেকশন, উেদয্াগ 
এবং আচরণিবিধর মাধয্েম 

শুরু-েথেক-েশেষর 
বয্ব�াপনা

চ�াকার বয্বসািয়ক 
মেডল

সহেযািগতামলূক উ�াবন

ইইউ বহুজািতক 
েকা�ািন

ণহমণশম িভাণব।¹²²,¹²³ এেভাডভাও কম-মণূেযির িভাটি িযিভাশন আইণরমগণুেভা ট্থণক আণরভা ট্রকসই ও ণরসভাইণকেণ�ভাগযি আইণরম 

তৈণরণৈ উৎপভাদন সণরণয় ট্নওয়ভার জনযি, এমনণক সম্বৈ বযিবহৃৈ ট্পভাশভাক ট্মরভামৈ করভার জনযিও সষেমৈভা বণ্দ্র প্রণয়ভাজন 
হণব। ণকন্তু সষেমৈভা বণ্দ্ণৈ ণবণনণয়ভাণগ িে আসণৈ পভাণর। এেভা পযিভাড (Ella Pad) -এর মণৈভা উণদযিভাগগণুেভা, ট্�টি হণেভা 

ট্রক্সরভাইণের রুকরভা-রভাকরভা ট্থণক সযিভাণনরভাণর পযিভাড তৈণর, ণবৈরে এবং ণবণক্ করভার জনযি গভাণম্টন্টস কভারিভানভার নভারীণদর 

জনযি একটি ট্প্রভাগ্রভাম। এটি ট্দণিণয়ণে ট্� এই ধরণনর ণবণনণয়ভাগগণুেভা সভার্্ট েভার এবং সভামভাণজক উন্নয়ণনর উণদ্শযিগণুেভাণক অজ্ট ন 

করণৈ পভাণর।.¹²⁴
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4.3.2 েিেলািস্য়ক প্রবেতলা গুরললা টেক্সেলাইল 
টেক্টররর েলার্কু ললার িরিরল রূপলান্তররক 
বলাঁিলাগ্স্ত করর
উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভার উপর ট্স্বছেভা ণনয়মকভাননু এবং ইইউ সভার্্ট েভার 
অথ্টনীণৈ নীণৈর সম্পূে্ট প্রভভাণবর পূব্টভাভভাস ট্দয়ভা কঠিন, কভারে 

উৎপভাদনকভারীরভা আণরভা নমনীয় শণৈ্ট  ণভন্ন বভাজভাণর ণবণক্ করণৈ 

মনঃস্ করণৈ পভাণর। বভাংেভাণদণশর মণৈভা ণকেু ট্দণশর জনযি ইইউ বভাজভার 

গরুতু্বপূে্ট ণকন্তু ৈভা হ্ভাস পভাণব বণে ধভারেভা করভা হণছে: ট্দশটির রপ্তভাণনক্ৈ 

ট্রক্সরভাইণের অণধ্টণকরও ট্বণশ ইউণরভাণপ �ভায়, ণকন্তু চীনভা বভাজভাণরর শক্ 

প্রবণ্দ্ এবং ইইউ ও ণভণয়ৈনভাণমর মণধযি অগ্রভাণধকভারমেূক বভাণেণজযির 

কভারণে শীঘ্রই এই অনপুভাৈ হ্ভাস পভাণব।¹²⁵ ট্কভাণভড-19 মহভামভারী এবং 
ইউণক্ণন রভাণশয়ভার আক্মণের পর ইউণরভাপ এবং মভাণক্ট ন �কু্রভাষ্ট্র 

কঠিন অথ্টবনণৈক পণরণস্ণৈর মণুিভামণুি হওয়ভায় দণষেে এণশয়ভার ট্দশগণুেভা 

সণক্য়ভভাণব ৈভাণদর রপ্তভাণন বহুমিুী করভার ট্চটিভা করণে, উদভাহরেস্বরপূ 

গভােি ট্দশগণুেভার মভাণক্ট রগণুেভাণৈ।¹²⁶ ৈভা সণ্বেও, ইইউ-এর বভাজভার 
দণষেে এবং দণষেে-পূব্ট এণশয়ভার ট্রক্সরভাইে ইন্ডভাণ্রেগণুেভার জনযি প্রধভান 

রপ্তভাণন গন্তবযিগণুেভার মণধযি একটি হণয় থভাকণব। 

কম কণঠভার পণরণবশগৈ চভাণহদভা সম্পন্ন ণবচভারবযিবস্ভায় ট্রক্সরভাইে বভাজভাণরর 

শণক্শভােী প্রবণ্দ্ প্রৈযিভাশভা করভা হণছে। �ণদও ণকেু বভাজভাণর সভার্্ট েভার 

সমভাধভানগণুেভা বণ্দ্ পভাণছে, ৈণব অযিভাপভাণরে মভাণক্ট ণরর আণরভা অণধক তরণিক 

ট্বণড ওঠভার জনযি �ণথটি জভায়গভা থভাকণব। 2020 ট্থণক 2027 সভাণের 

মণধযি তবণবিক ট্রক্সরভাইে মভাণক্ট র 50 শৈভাংণশর ট্ৈভা এবং িভাটি িযিভাশন 

ট্সগণমন্ট এমনণক আণরভা দ্রুৈ বণ্দ্ পভাণব বণে আশভা করভা হণছে।¹²⁷,¹²⁸ 
িভাটি িযিভাশণনর ণবষণয় শণক্শভােী নীণৈ নভা থভাকণে ট্রকসই ট্রক্সরভাইে 

ট্ভভাক্ভাণদর জনযি একটি বড ণবকল্প ণহণসণবই ট্থণক �ভাণব। উচ্চ মেূযিস্ীণৈ 

এবং একটি আসন্ন মন্দভার সভাণথ ইউণরভাপীয় ট্ভভাক্ভারভা সবজু ট্রক্সরভাইণের 

দভাম বণ্দ্র প্রণৈ ট্নণৈবভাচক প্রণৈণক্য়ভা ট্দিভাণৈ পভাণর। ৈভাই ইইউ 

ট্রক্সরভাইে ট্কৌশণের উচ্চভাণভেভাষী বভাস্তবভায়ণনর জনযি রভাজবনণৈক সণদছেভা 

গণড ট্ৈভােভা কঠিন হণৈ পভাণর। ইণৈভামণধযি, অণনক উৎপভাদনকভারী ট্দণশর 

ট্পভাশভাক িভাৈ এিন মহভামভারীর ধভা্ভা ট্থণক ট্সণর উঠণে, এরভা ট্সই একই 

সমণয় হণছে �িন জ্ভােভাণন এবং কভাঁচভামভাণের দভাম বভাডণে।¹²⁹ সংর্ণচৈ 
মভাণজ্ট ণনর বযিবসভা প্রণৈষ্ভানগণুেভার জনযি দী�্টণময়ভাদী প্রণৈণ�ভাণগৈভামেূক এবং 

সভাপ্ভাই ট্চইন ণস্ণৈস্ভাপকৈভায় ণবণনণয়ভাগ বৈ্টমভান বভাজভার পণরণস্ণৈণৈ 

কঠিন হণব। সভার্্ট েভার ভযিভাে ুট্চইনগণুেভা সভাপ্ভাই ট্চইণনর তদ�্টযি কমভাণৈ পভাণর 

এবং আনষুণগিক কভাঁচভামভাণের একটি ণস্ণৈস্ভাপক সরবরভাহ ণনণচিৈ করণৈ 

পভাণর, ণকন্তু এই সণুবধভাগণুেভা ৈভাৎষেণেক ভভাণব পভাওয়ভা �ভাণব নভা।¹³⁰

আণরকটি পণরবৈ্টন �ভা উন্নয়নশীে ট্দণশর উৎপভাদনকভারীণদর প্রভভাণবৈ 
করণব ৈভা হে পণরণবশ সরুষেভার জনযি অভযিন্তরীে চভাপ, �ভা পণরণবশগৈ 

প্রভভাব এবং উন্নয়ণনর মভারেভা বণ্দ্র সভাণথ সভাণথ পণরবণৈ্টৈ হণব। 

স্ভানীয় কণমউণনটিগণুেভা পণরবৈ্ট ণনর গরুতু্বপূে্ট চভােক হণৈ পভারণব, ৈণব 

রভাজবনণৈক বভা রভাষ্ট্রীয় সংস্ভার অভভাব রণয়ণে। ট্�ণহৈু কণমউণনটিগণুেভা 

পভাণনর অবযিবস্ভাপনভার প্রভভাণবর সভাণথ বভাস কণর এবং পভাণনর ণবষণয় 

নযিস্ত দভাণয়ত্ব উন্নৈ করভার ট্ষেণরে গরুতু্বপূে্ট অংশীদভার, ৈভাই ৈভাণদরণক 

অবশযিই পণরকল্পনভা প্রণক্য়ভাগণুেভাণৈ আণরভা ভভােভভাণব অন্তভু্টক্ করণৈ হণব। 

প�্টণবষেে ও প্রণয়ভাণগর ণবণক্রেীভূৈ বযিবস্ভা, স্ভানীয় কণমউণনটিগণুেভার 

সভাণথ পরভামণশ্টর প্রণয়ভাজনীয়ৈভা এবং শণক্শভােী কণমউণনটি-ণভণত্তক সংস্ভা  

�ভারভা পণরছেন্ন উৎপভাদণনর জনযি সভামভাণজক সমথ্টন তৈণর করণৈ পভাণর।¹³¹

¹²⁵ মযিভাকণকনণস (2021), ‘এক দশণকর প্রবণ্দ্র পর বভাংেভাণদণশর গভাণম্টন্ট ণশণল্পর জনযি পরবৈতীণৈ কী আণে?’,https://www.mckinsey.com/industries/
retail/our-insights/whats-next-for-bangladeshs-garment-industry-after-a-decade-of-growth
¹²⁶ ণভণয়ৈনভাম ট্পভাটি (2022), 'ইউণরভাণজভাণন মন্দভার ঝঁুণক �ণনণয় আসণে', https://vietnam.postsen.com/trends/119509/The-risk-of-reces-
sion-in-the-Eurozone-is-approaching.html 
¹²⁷ গণবষেভা এবং বভাজভার/ণরসভাচ্ট  অযিভান্ড মভাণক্ট র (2021), 'ট্্ভাবভাে ট্রক্সরভাইে মভাণক্ট র সভাইজ, ট্রেন্ডস অযিভান্ড ট্গ্রভাথ অপভারচুণনটি/তবণবিক ট্রক্সরভাইে বভাজভার, প্রবেৈভা ও বণ্দ্র সণু�ভাগ', 
https://www.researchandmarkets.com/reports/5437867/global-textile-market-size-trends-and-growth  
¹²⁸ গণবষেভা এবং বভাজভার/ণরসভাচ্ট  অযিভান্ড মভাণক্ট র (2021), 'িভাটি িযিভাশন ট্্ভাবভাে মভাণক্ট র ণরণপভার্ট  2021, https://www.researchandmarkets.com/re-
ports/5321430/fast-fashion-global-market-report-2021-covid-19  
¹²⁹ ট্দবনভাথ, এ. (2022), 'বভাংেভাণদণশর ট্পভাশভাক িভাৈ জ্ভােভাণন, চভাণহদভা সংকণরর সমেিুীন', আে জভাণজরভা, https://www.aljazeera.com/econo-
my/2022/8/2/bangladeshs-garment-sector-faces-energy-demand-crisis 
¹³⁰ চযিভাঠভাম হভাউস (2021), 'একটি সভার্্ট েভার তবণবিক ট্রক্সরভাইে ণশণল্প রপূভান্তর', https://www.chathamhouse.org/2021/04/transitioning-circu-
lar-global-textiles-industry 
¹³¹ WWF & H&M (2015), 'বভাংেভাণদণশ পভাণন শভাসন: পভাণনর একটি ট্রকসই ভণবষযিণৈর জনযি নীণৈ, প্রভাণৈষ্ভাণনক কভা�্টভাবেী ও বভাস্তবভায়ন ণ�ণর চযিভাণেঞ্জ ও সণু�ভাগ', 
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_hm___water_governance_in_bangladesh_published.pdf 
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50প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল টেক্টর রপূলান্তররর টষেররে ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির েলার্কু ললার ইরকলািস্ি

তৈণর ট্পভাশভাক ণশল্প বভাংেভাণদণশর অথ্টনীণৈর প্রভােশণক্ – �ভা ট্থণক ট্দণশর 
ণজণডণপর 11 শৈভাংণশরও ট্বণশ এবং রপ্তভাণনর 83 শৈভাংশ আসণে।¹³² 
বভাংেভাণদণশর ট্বণশরভভাগ ট্রক্সরভাইে রপ্তভাণন ইইউ-ট্ৈ �ভায়, ৈভাই ট্রক্সরভাইণের 

জনযি আসন্ন সভার্্ট েভার  অথ্টনীণৈর নীণৈগণুেভা ইন্ডভাণ্রের কম্টপদ্ণৈর উপর 

প্রভভাব ট্িেণব। ট্�ণহৈু ট্দশটি 2026 সভাণে স্বল্প-উন্নৈ ট্দণশর অবস্ভান 

ট্থণক উত্তরণের প্রস্তুণৈ ণনণছে, ৈভাই উচ্চ-মভাণনর ট্রকসই বভাজভাণরর 

অংশগণুেভাণৈ ট্রক্সরভাইে ইন্ডভাণ্রের বহুমিুীকরে এটির প্রণৈণ�ভাণগৈভা বজভায় 

রভািভার জনযি গরুতু্বপূে্ট হণব।

বভাংেভাণদণশর গভাণম্টন্ট প্রস্তুৈকভারকরভা ইণৈমণধযিই কভারিভানভা সবজুভায়ণন 

চমৎকভার সভািেযি অজ্ট ন কণরণে, �ভার মণধযি ট্সণটেম্বর 2022 প�্টন্ত 171 
টি কভারিভানভা LEED সভাটি্ট িভাইড কভারিভানভা ণহসভাণব অন্তভু্টক্ হণয়ণে। 

ইণৈমণধযিই বভাংেভাণদশ বৈ্টমভাণন একটি বযিভাপক সভার্্ট েভার সণু�ভাগণক এণডণয় 

চেণে। এর কভারিভানভাগণুেভা প্রণৈ বের প্রভায় অধ্ট ণমণেয়ন রন ট্রক্সরভাইে 

বজ্ট যি উৎপভাদন কণর। ৈুেভায় সমদ্্ এবং ধভারভাবভাণহকভভাণব বযিভাপক পণরমভাণে 
উৎপভাণদৈ হওয়ভা এই উৎপভাদন-পরবৈতী উপকরেগণুেভার (‘ঝুর'’) নভাণমও 
পণরণচৈ) শণক্শভােী আপসভাইণক্ং এর সম্ভাবনভা রণয়ণে। �ভাইণহভাক, এগণুেভা 

ট্বশ ণকেু মধযিস্বত্বণভভাগী, অদষে পথ্কীকরে এবং উচ্চ মভারেভার দষূে ণবণশটি 

অনভানষু্ভাণনক ট্নরওয়ভাক্ট  বিভারভা পণরচভাণেৈ হয়। এর প্রচুর পণরমভাে বজ্ট যি 

ভভারণৈ রপ্তভাণন করভা হয়, ট্�িভাণন ৈভা কম মণূেযির পেযিণৈ ডভাউনসভাইণকে 

করভা হয়।¹³³ ইণৈমণধযিই বভাংেভাণদশ বৈ্টমভাণন একটি বযিভাপক সভার্্ট েভার 
সণু�ভাগণক এণডণয় চেণে। এর কভারিভানভাগণুেভা প্রণৈ বের প্রভায় অধ্ট ণমণেয়ন 

রন ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি উৎপভাদন কণর। ৈুেভায় সমদ্্ এবং ধভারভাবভাণহকভভাণব 
বযিভাপক পণরমভাণে উৎপভাণদৈ হওয়ভা এই উৎপভাদন-পরবৈতী উপকরেগণুেভার 
(‘ঝুর'’) নভাণমও পণরণচৈ) শণক্শভােী আপসভাইণক্ং এর সম্ভাবনভা রণয়ণে। 

�ভাইণহভাক, এগণুেভা ট্বশ ণকেু মধযিস্বত্বণভভাগী, অদষে পথ্কীকরে এবং উচ্চ 

মভারেভার দষূে ণবণশটি অনভানষু্ভাণনক ট্নরওয়ভাক্ট  বিভারভা পণরচভাণেৈ হয়। এর 

প্রচুর পণরমভাে বজ্ট যি ভভারণৈ রপ্তভাণন করভা হয়, ট্�িভাণন ৈভা কম মণূেযির 

পেযিণৈ ডভাউনসভাইণকে করভা হয়।¹³⁴ সভার্্ট েভার িযিভাশন পভার্ট নভারণশপ¹³⁵ 
এর ণবণলিষে অনমুভান

�ণদ উপকরেগণুেভা বভাংেভাণদণশ প্রণক্য়ভাজভাৈ ও আপসভাইণকে করভা হণৈভা 

বলাংললার্রশ টেক্সেলাইল এবং প্লাস্টিক বরজকু ্র স্রেলাইস্লিংরয়র আকলার 
ট্কস টিভাণড

েলার্কু ললার ি্লাশি পলােকু িলারস্শপ এর 
স্বরলিষে অিিুলাি করর করর টয 

2019 েলারল 250,000 েি তুললার বজকু ্ 
স্রেলাইস্লিং বলাজলারর $100 স্িস্লয়রি স্বস্ক্র 

হরয় রলাকরত পলারর। 

¹³² বভাংেভাণদশ গভাণম্টন্ট মযিভানিুযিভাকচভারভাস্ট অযিভান্ড এক্সণপভার্ট ভাস্ট অযিভাণসভাণসণয়শন (2022), 'বভাংেভাণদণশর গভাণম্টন্টস ণশল্প সম্পণক্ট  (অযিভাবভাউর গভাণম্টন্ট ইন্ডভাণ্রে অব বভাংেভাণদশ) ', https://
www.bgmea.com.bd/page/AboutGarmentsIndustry 
¹³³ ট্হভাণসইন, এস. (2022), ‘বভাংেভাণদণশ এিন 171টি Leed সভাটি্ট িভাইড সবজু তৈণর ট্পভাশভাক কভারিভানভা রণয়ণে’ 
https://www.dhakatribune.com/business/2022/09/12/bangladesh-boasts-171-leed-certified-green-rmg-factories-
now 

¹³⁴ সভার্্ট েভার িযিভাশন পভার্ট নভারণশপ (2021), 'বভাংেভাণদণশ ট্পভাটি ইন্ডভাণ্রেয়ভাে ট্রক্সরভাইে িভাইবভার-রু-িভাইবভার ণরসভাইণক্ংণয়র প্রভাক-সম্ভাবযিৈভা ণবণলিষে', https://globalfashio-
nagenda.org/product/pre-feasibility-report/ 
¹³⁵   সভার্্ট েভার িযিভাশন পভার্ট নভারণশপ (2021), 'নীণৈর সংণষেপ্ত ণববরে: ট্পভাশভাক উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভাণৈ সভার্্ট েভার বযিবহভাণরর আকভার পণরবৈ্টন, ট্�মন বভাংেভাণদশ’, https://
globalfashionagenda.org/resource/policy-brief-circular-fashion-partnership/ 



¹³⁶ ণবজণনস ইণনণশণয়টিভ ণেণডং ট্ডণভেপণমন্ট (2022), 'ণবল্ড কভাণনক্ট ণনউজণেরভার ট্ম-জনু 2022’ https://buildbd.org/wp-content/up-
loads/2022/08/Connect-2022-03.pdf
¹³⁷ বভাংেভাণদশ পণরণবশ অণধদপ্তর (2009), 'নযিভাশনভাে 3R ্রেযিভাণরণজ ির ওণয়টি মযিভাণনজণমন্ট (বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভার জনযি জভাৈীয় 3R ট্কৌশে) ',, http://globalrec.
org/wp-content/uploads/2014/03/Draft-National-3R-Strategy.pdf 
¹³⁸  বভাংেভাণদশ পণরকল্পনভা কণমশন (2020), '৮ম পঞ্চবভাণষ্টক পণরকল্পনভা জেুভাই 2020 - জনু 2025: সমণ্দ্ প্রচভার করভা এবং অন্তভু্ট ণক্করে েভােন করভা', https://poli-
cy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Eighth%20Five%20Year%20Plan%20%28EN%29.pdf 
¹³⁹ SWITCH2CE (2022), ‘সইুচ রু সভার্্ট েভার ইণকভানণম ভযিভাে ুট্চইন', https://switchtocircular.eu/ 

বাংলাদেদের গাজীপদুর েলুাল ব্াোর্স লললিদেড (DBL)-এর 

কারখানায় টেক্সোইল স্ক্রাপ। ছলব: িাক্স  ড্াদয়ক (Mark Draeck)

অধযিভায় 4  |  ট্রক্সরভাইে এবং গভাণম্টন্টস ভযিভাে ুট্চইন

51প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল টেক্টর রপূলান্তররর টষেররে ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির েলার্কু ললার ইরকলািস্ি

এবং গভাণম্টন্টস মযিভানিুযিভাকচভাণরংণয় পনুরভায় কভাণজ েভাগভাণনভা হণৈভা, ৈভাহণে 

ৈভা ট্দশটির কভাঁচভামভাে আমদভাণনর 15 শৈভাংশ বভা প্রভায় $500 ণমণেয়ন 

সভা্য় কণর ণদৈ।

ইন্ডভাণ্রের ট্িণেভায়ভাডরভা বভাংেভাণদশী ট্রক্সরভাইে িভাণৈ সভার্্ট েভার বযিবহভার উন্নৈ 

করভার ট্চটিভা কণরণেন ণকন্তু ৈভাণৈ ট্বশ ণকেু বভাধভার সমেিুীন হণয়ণেন। 

উৎপভাদন-পরবৈতী ট্রক্সরভাইে বণজ্ট যির ণবষণয় ডভারভা ও স্বছেৈভায় �ভারণৈ 

রণয়ণে, প্রচুর পণরমভাণে ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি ট্পভাডভাণনভার জনযি সণরণয় ট্নওয়ভা 

হয় এবং এণৈ অন্তণন্টণহ্ট ৈ স্বভাথ্ট অনভানষু্ভাণনক বজ্ট যি ট্নরওয়ভাক্ট  মণডেণক 

টিণকণয় রভািভা হণছে। বভাংেভাণদণশর মভাণ্টণটিকণহভাল্ডভার অংশীদভাণরত্বগণুেভা 

ট্�মন ট্রক্সরভাইে সভাসণরইণনণবণেটি প্যিভারিম্ট, �ভা শীঘ্রই ট্রক্সরভাইে 

প্রণৈণ�ভাণগৈভামেূক প্যিভারিম্ট ণহণসণব একটি নৈুন প�্টভাণয় ণবকণশৈ হণব, 

সম্পণদর দষেৈভাণক উন্নীৈ কণরণে এবং ট্রক্সরভাইে ট্সক্টণরর জনযি ণবকল্প 

পথগণুেভার পণষে কথভা বণেণে।¹³⁶ বভাংেভাণদশ সরকভার স্বীকভার কণরণে 
ট্� উন্নৈ মভাণনর বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভা ট্রক্সরভাইে িভাণৈর পণরণবশগৈ প্রভভাব 

ট্মভাকভাণবেভার চভাণবকভাঠি, ণকন্তু প্রভাসণগিক নীণৈমভােভা প্রেয়ন ও বভাস্তবভায়ন 

করভা হয়ণন। 2010 সভাণে, ট্দশটি 3R¹³⁷ -এর উপর একটি নযিভাশনভাে 
্রেযিভাণরণজ ডর্ণমন্ট উপস্ভাপন কণরণেে, ণকন্তু এটি সমূ্পে্টরণূপ কভা�্টকর 

করভা হয়ণন। বভাংেভাণদণশর অটিম পঞ্চবভাণষ্টক পণরকল্পনভায় সভার্্ট েভার 

অথ্টনীণৈর কথভা উণলেি করভা হণেও, এটি ট্পৌরসভভার কঠিন বজ্ট যি 

এবং প্ভাণটিণকর জনযি একটি EPR ণস্ণমর প্রবৈ্ট ণনর উপরই মেূৈ 

আণেভাকপভাৈ কণর।¹³⁸

অণধকৈর সভার্্ট েভার ট্রক্সরভাইে ট্সক্টণর বভাংেভাণদণশর রপূভান্তরণক ত্বরভাণবিৈ 

করণৈ, SWITCH2CE¹³⁹ ট্দশটিণৈ দটুি পভাইের প্রকল্প বভাস্তবভায়ন 
করণব। উভয় প্রকল্পই সষেমৈভার উন্নয়ন, ডভারভা সংগ্রহ, ইণকভাণসণটিণমর 

উন্নয়ন এবং ভযিভাে ুট্চইন জণুড সভার্্ট েভার মণডণের জনযি অথ্টভায়ন বণ্দ্ 

করভার মভাধযিণম বভাংেভাণদশী উৎপভাদনকভারীণদর রভাণগ্টর করণব। পভাইের 

প্রকণল্পর একটি ণমণ্ৈ ট্রক্সরভাইে বজ্ট যি এবং ট্ভভাক্ভা-পরবৈতী প্ভাণটিক 

বণজ্ট যির উপর নজর দণব, অনযিটি ট্দণব উৎপভাদন-পরবৈতী (কভারিভানভা) 

ৈুেভার বণজ্ট যির উপর। 

পভাইের প্রকল্পগণুেভার সভামণগ্রক প্রণচটিভার প্রণয়ভাজন হণব �ভা R&D-ট্ক বণ্দ্ 

কণর, সভাপ্ভাইয়ভারণদর কভা�্টপদ্ণৈ পণরবৈ্টন কণর, সহভায়ক নীণৈগণুেভাণক 

ত্বরভাণবিৈ কণর এবং অনভানষু্ভাণনক বজ্ট যি ট্নরওয়ভাক্ট গণুেভাণক সিেভভাণব �কু্ 

কণর। এটি স্ভানীয় ও আন্তজ্ট ভাণৈক ণবণশষজ্ণদর সহ বহুজভাণৈক সংস্ভাগণুেভা 

এবং ৈভাণদর শৈ শৈ সভাপ্ভাইয়ভারণদর মণধযি ণবস্্তৈ অংশীদভাণরণত্বর মভাধযিণম 

করভা হণব। 2025 সভাণের মণধযি বৈ্ট ভামভাণনর ৈুেনভায় SWITCH2CE 

পভাইের প্রকল্পটি প্রণৈ বের 50 শৈভাংশ প�্টন্ত ৈুেভা ণবষয়ক বজ্ট যি 

পথ্কীকরে বণ্দ্র েষেযি রভাণি এবং ণমণ্ৈ ও প্ভাণটিক বজ্ট যি ণবষয়ক 

পভাইের প্রকল্পটি প্রণৈ বের 2,500 রন পূণব্ট বযিবহৃৈ নভা হওয়ভা কভাচঁভামভাে 

প্রণৈস্ভাপণনর েষেযি রভাণি।



মরক্কোর ওউম আজ্কোয় একটি বকোছকোই ককক্রে একটি কনকেয়র কবকটে প্কোস্টিককর কবকোতল যকোকছে। ছস্ব: ক্কোস্মল ট্কোহন (Camille Tahon)

উন্নয়িশীল ট্শগুরললার েলার্কু ললার 
রূপলান্তররর জি্ আন্তজকু লাস্তক েহলায়তলা 
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অধযিভায় 5  |  উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভার সভার্্ট েভার রপূভান্তণরর জনযি আন্তজ্ট ভাণৈক সহভায়ৈভা 

53প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল টেক্টর রপূলান্তররর টষেররে ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির েলার্কু ললার ইরকলািস্ি

সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর ভযিভাে ুট্চইণন রপূভান্তণরর জটিেৈভাগণুেভার স্বীক্ণৈস্বরপূ 

আন্তজ্ট ভাণৈক সহণ�ভাণগৈভা প্রণচটিভাগণুেভার মভাধযিণম ইইউ বভাণেণজযিক অংশীদভারণদর 

সহভায়ৈভা করণব। ইইউ ণগ্রন ণডে হণেভা 2021–2027 সভাণের জনযি 

ইইউ-এর €79.4 ণবণেয়ন আন্তজ্ট ভাণৈক উন্নয়ন সহণ�ভাণগৈভা উপকরণের 

এেভাডভাও ইইউ বভাণেজযি ও উন্নয়ন সহণ�ভাণগৈভার মভাধযিণম সমণবিৈ সভার্্ট েভার 

রপূভান্তরণকও সহভায়ৈভা করণে। উদভাহরেস্বরপূ, ইউ বভাণেজযি চুণক্গণুেভাণৈ 

সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর উচ্চভাকভা্ষিভাগণুেভাণক সণন্নণবণশৈ করণে,¹⁴² এবং 
অনযিভানযি ট্দণশর সভাণথ সভামঞ্জসযিপূে্ট মভানদণ্ডণক সমথ্টন করণে �ভাণৈ 

সভার্্ট েভার রপূভান্তরগণুেভা ভযিভাে ুট্চইনণক বযিভাহৈ নভা কণর।¹⁴³ ইইউ এবং 

একটি শীষ্ট ভূ-রভাজবনণৈক অগ্রভাণধকভার।¹⁴⁰ ইইউ ট্রকসই বযিবহভার ও 
উৎপভাদণন সহভায়ৈভার ট্ষেণরে অগ্রগভামী হণেও, জভাম্টভাণন এবং রিভাণসির মণৈভা 
স্বৈন্ত্র সদসযি রভাষ্ট্রগণুেভা, ট্সইসভাণথ মভাণক্ট ন �কু্রভাষ্ট্র এবং জভাপভাণনর মণৈভা 

অনযিভানযি ট্দশগণুেভাও এণৈ ণপণেণয় ট্নই।¹⁴¹

SDG 12 েম্স্ককু ত ওভলারেীজ টিরভলপরিন্ট অ্লাস্েেে্লান্স (স্বর্শী উন্নয়ি েহলায়তলা) 
এর শীষকু গ্হীতলাগে, 2015-2019
তবণদণশক উন্নয়ন সহভায়ৈভার উণলেিণ�ভাগযি প্রবভাহ ণবণশষ কণর ট্রকসই উন্নয়ন েষেযি 12 ((সভাসণরইণনবে ট্ডণভেপণমন্ট ট্গভাে 12), 

দভাণয়ত্বশীে বযিবহভার এবং উৎপভাদন (ট্রসপণসিবে কনজভাম্পশন অযিভান্ড ট্প্রভাডভাকশন) অজ্ট ণনর জনযি ট্দশগণুেভার প্রণচটিভায় সহভায়ৈভা কণর। 

এই প্রণচটিভাগণুেভার মণধযি প্রভায়শই চক্ভাকভার অথ্টনীণৈ পন্ভা অন্তভু্টক্ থভাণক

উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভার মণধযি সহণ�ভাণগৈভার আণরকটি প্রেভােী হণেভা এইড 

ির ট্রেইড, �ভার েষেযি হণছে উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভাণক সরবরভাণহর ট্ষেণরের 

এবং বভাণেজযি-সম্পণক্ট ৈ অবকভাঠভাণমভাগৈ বভাধভাগণুেভা অণৈক্ম করণৈ 

সহভায়ৈভা করভা, �ভা বভাধভাগণুেভা ৈভাণদর আন্তজ্ট ভাণৈক বভাণেণজযি জণডৈ হওয়ভার 

ষেমৈভাণক রদু্ কণর। ট্�ণহৈু ইইউ হণেভা এইড ির ট্রেইড এর মিুযি দভাৈভা 

¹⁴⁰ CONCORD (2022), 'ট্্ভাবভাে ইউণরভাপ িভাণন্ডং ণনণদ্ট ণশকভা 2021-2027 /'গভাইড রু ট্্ভাবভাে ইউণরভাপ িভাণন্ডং 2021-2027: সশুীে সমভাজ সংগঠনগণুেভার জনযি, 
1ম অংশ’, https://concordeurope.org/resource/guide-to-global-europe-funding-2021-2027-for-civil-society-organi-
sations/ 
¹⁴¹ ট্্ভাডভার, ণপ. এবং রইস, ট্জ. (2021) 'একটি অন্তভু্ট ণক্মেূক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণক অথ্টভায়ন', চযিভাঠভাম হভাউস, https://www.chathamhouse.
org/2021/07/financing-inclusive-circular-economy/02-sdgs-and-how-circular-economy-finance-can-0
¹⁴² ইসিটিটিউর ির ইউণরভাণপয়ভান এনভভায়রনণমন্টভাে পণেণস (2022), ‘সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর সমথ্টণন বভাণেজযি: একটি সমণবিৈ ণরণপভার্ট ’, https://ieep.eu/publica-
tions/trade-in-support-of-circular-economy
¹⁴³ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2020), ‘2020 সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর কম্টপণরকল্পনভা: আন্তজ্ট ভাণৈক ণদকসমহূ', https://ec.europa.eu/environment/interna-
tional_issues/pdf/Circular%20Economy%20ActionPlan_FS_EN_web.pdf 

ৈবেদিশক উ�য়ন সহায়তার উে�খেযাগয্ �বাহ িবেশষ কের েটকসই উ�য়ন ল�য্ 12 ((সাসেটইেনবল েডেভলপেম� েগাল 12), দািয়�শীল বয্বহার 
এবং উৎপাদন (েরসপি�বল কনজা�শন অয্া� ে�াডাকশন) অজর্ েনর জনয্ েদশগুেলার �েচ�ায় সহায়তা কের। এই �েচ�াগুেলার মেধয্ �ায়শই 
চ�াকার অথর্নীিত প�া অ�ভুর্ � থােক

সূ�: SDG ফাইনয্াি�ং লয্াব, 2022

SDG 12 স�িকর্ ত ওভারসীজ েডেভলপেম� অয্ািসসটয্া� (িবেদশী উ�য়ন সহায়তা) এর 
শীষর্ �হীতাগণ, 2015-2019
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অধযিভায় 5  |  উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভার সভার্্ট েভার রপূভান্তণরর জনযি আন্তজ্ট ভাণৈক সহভায়ৈভা 

54প্লাস্টিক এবং টেক্সেলাইল টেক্টর রপূলান্তররর টষেররে ইউররলাপীয় ইউস্িয়রির েলার্কু ললার ইরকলািস্ি

(2019 সভাণে €17.9 ণবণেয়ন), এবং ক্মবধ্টমভান স্বীক্ণৈ আণে ট্�, 

এই উণদযিভাগটি মভাধযিণম বভাণেণজযির সবুজভায়নণক সমথ্টন করভা উণচৎ,¹⁴⁴ 
ৈভাই এটি ইইউ এবং উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভার জনযি সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর 
বিভারভা সট্ি বভাণেণজযিক বভাধভাগণুেভা অণৈক্ম করভার একটি গরুতু্বপূে্ট হভাণৈয়ভার 

হণব।¹⁴⁵ উন্নয়ন ও ণবণনণয়ভাণগর পণরমণ্ডণে, ইইউ অযিভাণসভাণসণয়শন অব 
সভাউথইটি এণশয়ভান ট্নশনস –এর মণৈভা অঞ্চেসমহূ এবং মরণ্ভার মণৈভা 
পথ্ক ট্দশগণুেভাণক ণনণয় 'ণগ্রন পভার্ট নভারণশপস'ও তৈণর করণে, ট্�িভাণন ইইউ 

সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর কম্ট পণরকল্পনভা সহ, ণগ্রন ণডে-এর উণদ্শযিগণুেভার 

সভাণথ একীভূৈ হওয়ভাণক উন্নীৈ করণৈ বভাণেণজযিক অংশীদভারণদর সভাণথ 

�ণনষ্ভভাণব সহণ�ভাগীরণূপ কভাজ করণব।¹⁴⁶ এটি প্রকল্প-ণভণত্তক উন্নয়ন 
সহণ�ভাণগৈভার মভাধযিণমও করভা হয়, ট্�মন সইুচ রু ণগ্রন িযিভাণসণেটি: 

উন্নয়ন সহণ�ভাণগৈভা প্রকল্পগণুেভার একটি পণরবভার �ভার েষেযি হণেভা িভাদযি, 

ট্রক্সরভাইে এবং ণনম্টভাে সভামগ্রীর মণৈভা উচ্চ-প্রভভাব�কু্ ভযিভাে ু ট্চইণন 

সণচৈনৈভা বণ্দ্ এবং সষেমৈভা গণড ট্ৈভােভা। 2020 সভাে নভাগভাদ, ইইউ 

এই সণুবধভার জনযি €400 ণমণেয়ণনরও ট্বণশর প্রণৈশ্রুণৈ ণদণয়ণেে, �ভার 

অণধকভাংশ ৈহণবে সইুচ এণশয়ভা (SWITCH Asia) ট্প্রভাগ্রভাণম �ভাণছে, �ভা 

MSME-এর উপর ট্জভার ণদণয় এণশয়ভা জণুড সবজু রপূভান্তরণক সহভায়ৈভা 

করণে।¹⁴⁷ সইুচ রু সভার্্ট েভার ইণকভানণম ভযিভাে ু ট্চইনস (55) পষ্্ভায় 
ট্কস টিভাণড ট্দিনু) হণেভা সইুচ রু গ্রীন িযিভাণসণেটিণৈ একটি সভাম্প্রণৈক 

সংণ�ভাজন, এবং এটি অনশুীেণনর মণধযি সভার্্ট েভার রপূভান্তরগণুেভার প্রদশ্টন 

ও আকভার বভাডভাণনভার জনযি ভযিভাে ু ট্চইণনর পণুরভারভা জণুড কভাজ করভার 

েষেযি ণনণয়ণে।¹⁴⁸

ইইউ-এর বভাইণর সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ এবং সম্পণদর দষেৈভা আণরভা সমণবিৈ 

এবং ণবণধবদ্ হণয় উণঠণে। এর জনযি মেূৈ সভাসণরইণনবে ট্ডণভেপণমন্ট 

ট্গভাে 12 অন সভাসণরইণনবে কনজভাম্পশন অযিভান্ড ট্প্রভাডভাকশন (ট্রকসই 

বযিবহভার ও উৎপভাদণনর জনযি ট্রকসই উন্নয়ন েষেযি 12) -ট্ক ধনযিবভাদ। 

উদভাহরেস্বরপূ, 140টি সরকভার ওয়ভান প্যিভাণনর ট্নরওয়ভাণক্ট র সভাণথ সং�কু্ 

আণে, ট্�িভাণন দষেৈভাণক একণরেৈ করভা হয়, জ্ভান ভভাগ কণর ট্নওয়ভা হয় 

এবং ট্�ৌথ সম্পদ তৈণর করভা হয়, �ভাণৈ মভানষু ও পণ্থবীর সমণ্দ্র 

স্বভাণথ্ট ট্রকসই বযিবহভার ও উৎপভাদণনর প্রণয়ভাজনীয়ৈভা সম্পণক্ট  সণচৈনৈভা 

বণ্দ্ পভায়।¹⁴⁹

অণনক ট্দণশর ণবিপভাণষেক উন্নয়ন সহভায়ৈভায়ও সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ 

পন্ভাগণুেভার তবণশটিযি রণয়ণে। অণধকন্তু, ইউএন এনভভায়রনণমন্ট ট্প্রভাগ্রভাম, 

ইউএন ইন্ডভাণ্রেয়ভাে ট্ডণভেপণমন্ট অগ্টভানভাইণজশন এবং ইউএন ট্ডণভেপণমন্ট 

ট্প্রভাগ্রভাম এর মণৈভা জভাণৈসংণ�র প্রণৈষ্ভানগণুেভা ভযিভাে ুট্চইণনর পন্ভাগণুেভার 

অগ্রগণৈণৈ, ইন্ডভাণ্রেয়ভাে সহণ�ভাণগৈভা এবং সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর 

সহণ�ভাণগৈভার উন্নয়ণন ট্কৌশেগৈ অবদভান রভাণি। আণরক মেূ ট্িণেভায়ভাড 

হণেভা 42টি-ট্দশ ণনণয়-শণক্শভােী ট্্ভাবভাে অযিভােভাণয়সি অন সভার্্ট েভার 

ইণকভানণম অযিভান্ড ণরণসভাস্ট এণিণসণয়ণসি (GACERE), �ভা 2021 সভাণে 

গঠিৈ হণয়ণেে। প্যিভারিম্টটি সভার্্ট েভার রপূভান্তর ত্বরভাণবিৈ করণৈ আগ্রহী 

ট্দশগণুেভার জনযি উন্কু্, এবং এটি মকু্ জ্ভান ণবণনময়, গণবষেভা এবং 

নৈুন অংশীদভাণরত্ব গঠণনর একটি স্ভান।¹⁵⁰

সভামণগ্রকভভাণব, এর মভাণন হণেভা ট্� আন্তজ্ট ভাণৈক সম্প্রদভায় সভার্্ট েভার 

বযিবহভাণরর জনযি সহণ�ভাণগরণূপ কভাজ করণৈ আণরভা ভভােভভাণব প্রস্তুৈ, 

এমনণক �ণদ উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভাণক সংহৈ করভার জনযি একটি ণনয়ণন্ত্রৈ 

ভযিভাে ু ট্চইণনর রপূভান্তণরর জনযি আণরভা অথ্টভায়ন এবং সষেমৈভা বণ্দ্র 

প্রণয়ভাজনও হয়।

¹⁴⁴ OECD এবং ওয়ভাল্ড্ট  ট্রেড অগ্টভানভাইণজশন (2022), 'এক নজণর এইড ির ট্রেইড ('এইড ির ট্রেইড অযিভার এ ্যিভাসি 2022) : সং�কু্, ট্রকসই বভাণেণজযির ষেমৈভায়ন 
(এম্পভাওয়ভাণরং কভাণনণক্টড, সভাসণরইণনবে ট্রেড) ’, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/a4tatglance2022_e.pdf
¹⁴⁵ ইইউ (2021), 'অথ্টবনণৈক একীকরে, বভাণেজযি ও সংণ�ভাগ: অংশীদভার ট্দশগণুেভাণৈ AfT কভা�্টক্ণমর মযিভাণপং (মযিভাণপং অব AfT অযিভাণক্টণভটিজ ইন পভার্ট নভার কভাণ্রিজ) 
’,https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/sustainable-growth-and-jobs/economic-integra-
tion-trade-and-connectivity_en#mapping-of-eu-aft-activities-in-partner-countries 
¹⁴⁶ ইইউ (2021), ‘Chantier d’un partnenariat vert: UE–Maroc’, https://climate.ec.europa.eu/system/

files/2021-06/20210628_partenariat_vert_eu_maroc_fr.pdf 
¹⁴⁷ ইউণরভাণপয়ভান কণমশন (2020), 'একটি তবণবিক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর পণথ ট্নৈ্ত্ব ট্দওয়ভা: বৈ্টমভান অবস্ভা এবং ভণবষযিৈ সম্পণক্ট  আভভাস', https://ec.europa.eu/
environment/pdf/circular-economy/leading_way_global_circular_economy.pdf 
¹⁴⁸ SWITCH2CE (2022), ‘সইুচ রু সভার্্ট েভার ইণকভানণম ভযিভাে ুট্চইন', https://switchtocircular.eu/ 
¹⁴⁹ ওয়ভান প্যিভাণনর ট্নরওয়ভাক্ট  (2022), ‘ওয়ভান প্যিভাণনর ট্নরওয়ভাক্ট  সম্পণক্ট ', https://www.oneplanetnetwork.org/about/the-one-planet-net-
work 
¹⁵⁰ GACERE (2021), ‘কনণসটে ট্নভার: ট্্ভাবভাে অযিভােভাণয়সি অন সভার্্ট েভার ইণকভানণম অযিভান্ড ণরণসভাস্ট এণিণসণয়ণসি (GACERE) রুওয়ভাড্ট স জভাটি রেভানণজশন অণভমণুি' 
https://ec.europa.eu/environment/international_issues/pdf/GACERE%20Concept%20Note.pdf 



¹⁵¹ SWITCH2CE ICT এবং ইণেকরেণনক্স পভাইের প্রকল্পটি ট্রক্সরভাইে এবং প্ভাণটিক পভাইেণরর ট্চণয় প্রকল্প ণডজভাইণনর পূব্টবৈতী প�্টভাণয় রণয়ণে। ট্�ণহৈু এই ভযিভাে ুট্চইণন 
SWITCH2CE-এর কভা�্টক্ণমর প্রক্ণৈ সম্পণক্ট  এিনও �ণথটি অণনচিয়ৈভা রণয়ণে, ৈভাই এই ট্পপভারটি ICT এবং ইণেকরেণনক্স ভযিভাে ুট্চইণনর জনযি সভার্্ট েভার নীণৈ ণনণয় আণেভাচনভা 

কণর নভা।  

মরক্কোর ওউম আজ্কোয় একটি বকোছকোই ককক্রে প্কোস্টিক কবকোতকের বর্জ ্য মরদু করকো। ছস্ব: ক্যকোস্মে ট্যকোহন (Camille Tahon)
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সইুচ রু সভার্্ট েভার ইণকভানণম ভযিভাে ু ট্চইনস (SWITCH2CE) হণেভা 

ইউণরভাপীয় ইউণনয়ন এবং ণিনেযিভান্ড কৈ্্টক অথ্টভাণয়ৈ একটি আন্তজ্ট ভাণৈক 

উন্নয়ন প্রকল্প, �ভার েষেযি হে সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর অনশুীেনগণুেভা গ্রহে 

করভার জনযি বভােভাইক্ৈ ভযিভাে ুট্চইণন থভাকভা উণদযিভাগগণুেভাণক সহভায়ৈভা করভা৷ 

এটি সইুচ-এণশয়ভা (SWITCH-Asia), সইুচ-ট্মড (SWITCH-Med) 

এবং সইুচ আণরিকভা ণগ্রন (SWITCH Africa Green) -এর মণৈভা ণবগৈ 

এবং চেমভান ইইউ সহণ�ভাণগৈভা কম্টসণূচগণুেভা অণভজ্ৈভাণক বযিবহভার কণর। 

প্রকল্পটি স্বীকভার কণর ট্�, সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর অনশুীেন প্রণয়ভাণগর 

জনযি তবণবিক ভযিভাে ু ট্চইণনর সমস্ত বযিণক্ণদর সহণ�ভাণগৈভা প্রণয়ভাজন, 

ট্নৈ্স্ভানীয় বহুজভাণৈক ট্কভাম্পভাণন ট্থণক শরু ুকণর সভাপ্ভাইয়ভার এবং ট্েভার 

ও মভাঝভাণর আকভাণরর উণদযিভাগ প�্টন্ত। ৈভাই, 2022-2025 সভাণের মণধযি 

SWITCH2CE ট্বশ কণয়কটি রভাণগ্টর ট্দণশ পভাইের প্রকল্প চভােভাণব, ট্�িভাণন 

ইইউ বহুজভাণৈক ট্কভাম্পভাণনগণুেভার সভাপ্ভাইয়ভারণদর সভার্্ট েভার বযিবহভাণরর ণদণক 

পণরবৈ্টন করণৈ সহভায়ৈভা করভা হণব। পভাইেরগণুেভা হণেভা:

প্লাস্টিক প্লারকস্জং: মরণ্ভাণৈ rPET এর জনযি 
ট্বভাৈে-ট্থণক-ট্বভাৈে ণরসভাইণকেকরে (ইংণরণজণৈ ট্কস 

টিভাণড পষ্্ভা 28 ট্দিনু);

টেক্সেলাইল এবং গলারিকুন্টে: বভাংেভাণদণশ উৎপভাদন-
পরবৈতী ণমণ্ৈ ট্রক্সরভাইে এবং ট্ভভাক্ভা-পরবৈতী বভা 

উৎপভাদন-পরবৈতী প্ভাণটিণকর ণরসভাইণকেকরে (ট্কস 
টিভাণড পষ্্ভা 50 ট্দিনু);

টেক্সেলাইল এবং গলারিকুন্টে: বভাংেভাণদণশ উৎপভাদন-
পরবৈতী ৈুেভার ণরসভাইণকেকরে (ট্কস টিভাণড পষ্্ভা 

50 ট্দিনু);

ICT এবং ইরলকরেস্িক্স: ইণজণটে বযিবহৃৈ তবদযুিণৈক 
এবং ইণেকরেণনক সরঞ্জভাণমর সংস্ভার এবং পনুব্টযিবহভার।¹⁵¹

েইুচ েু েলার্কু ললার ইরকলািস্ি ভ্লালু টচইি
ট্কইস টিভাণড



মরক্কোর রকোবকোত-এ SWITCH2CE এর জন্য প্রকল্প কম্মশকোলকো। ছবব: ওনবুি ম্যকোকরকোক (ONUDI Maroc)
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এেভাডভাও একটি সভার্্ট েভার মণডণে রপূভান্তণরর জনযি সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈ-বভান্ব নীণৈ, 

অথ্টভায়ন পদ্ণৈ, দষেৈভা, ট্ভভাক্ভা সণচৈনৈভা এবং সহণ�ভাণগৈভার জনযি প্যিভারিম্টগণুেভার 

একটি সহভায়ক দশ্যিপরও প্রণয়ভাজন। এই সষেম পণরণবশ তৈণর করভার জনযি 

SWITCH2CE পভাইের প্রকল্পগণুেভা ণকেু কভা�্টক্ণমর সণগি পণরপূরক, �ভার মণধযি 
অন্তভু্টক্ রণয়ণে প্রণৈটি রভাণগ্টর ট্দণশ অথ্টবনণৈক, বযিবসভাণয়ক ও পণরণবশগৈ নীণৈ 

এবং ণনয়ন্ত্রক কভাঠভাণমভার মযিভাণপং।

এই পণেণস ট্পপভারটি, �ভা SWITCH2CE-এর প্রথম ণরণপভার্ট , আন্তজ্ট ভাণৈক 

বভাজভার শণক্গণুেভা কীভভাণব ভযিভাে ুট্চইনণক সবজু করণে এবং কীভভাণব উৎপভাদনকভারী 

ট্দশগণুেভা এই রপূভান্তরটির মণধযি ণদণয় ট্�ণৈ পভাণর ৈভার রপূণরিভা ৈুণে ধণরণে৷ 
SWITCH2CE প্রকল্প চেভাকভােীন অণৈণরক্ ভযিভাে ুট্চইন এবং রভাণগ্টর ট্দশ-ণনণদ্টটি 
ণরণপভার্ট  তৈণর করভা হণব।
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ইইউ নীণৈ, কণপ্টভাণরর ট্রকসইয়ত্ব এবং প্র�ণুক্গৈ প্রবেৈভা সবই বভাজভাণর একটি জরণুরভভাণব প্রণয়ভাজনীয় পণরবৈ্টন তৈণর করণে �ভা ট্রকসই বযিবসভার 

জনযি একটি সমভান সণু�ভাণগর নযিভা�যি ট্ষেরে ণনণচিৈ করণব। ইইউ-ট্ৈ ণকেু ণনয়ন্ত্রক পণরবৈ্টন, ণবণশষ কণর বভাধযিৈভামেূক পেযি ণবষয়ক আবণশযিক 

শৈ্ট ভাবেী, উৎপভাদনকভারী ট্দশগণুেভাণক দ্রুৈ চেণৈ বভাধযি করণৈ পভাণর �ণদ ৈভারভা ইইউ বভাজভাণর অবযিভাহৈ প্রণবশভাণধকভার ট্পণৈ চভায়। সভার্্ট েভার বযিবহভার 
অজ্ট ন করভা জভাৈীয় এবং ণববিবযিভাপী উভয় ট্ষেণরেই একটি গরুতু্বপূে্ট প্রণৈণ�ভাণগৈভামেূক সণুবধভা হণয় উঠণব।

একটি সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈণৈ বযিবসভাণয়ক মণডেগণুেভাণক পনুণব্টনযিভাস করণৈ, কম-মণূেযির বজ্ট যি বযিবস্ভাপনভা পদ্ণৈগণুেভা ট্থণক দণূর সরভার জনযি সসুংগৈ 

নীণৈ, ভযিভাে ুট্চইণনর সহণ�ভাণগৈভা এবং ণসদ্ভান্তমেূক নীণৈর প্রণয়ভাজন। ণস্ৈভাবস্ভা বজভায় রভািণৈ প্রণৈশ্রুণৈবদ্ ণনণহৈ স্বভাণথ্টর বিভারভা এটি বভাধভাগ্রস্ত 

হণৈ পভাণর। পণরবৈ্ট ণন সময় েভাণগ, এবং অণনক উন্নয়নশীে ট্দশ পেযি ও সভাপ্ভাই ট্চইণনর শদু্ৈভা-পরীষেণের আবণশযিক শৈ্ট বিভারভা কণঠভারভভাণব 

আ�ভাৈপ্রভাপ্ত হওয়ভার ঝঁুণকণৈ রণয়ণে, �ভা 2025 সভাণের ণদণক কভা�্টকর হণব।

সষেমৈভা বণ্দ্, নীণৈ এবং আণথ্টক সংণ�ভাগ সহভায়ৈভা সহকভাণর ভযিভাে ুট্চইন জণুড সহণ�ভাণগৈভামেূক সভার্্ট েভার অথ্টনীণৈর পন্ভাগণুেভা চভােভাণনভা, উৎপভাদনকভারী 
ট্দশগণুেভাণৈ ণস্ণৈস্ভাপকৈভা তৈণরর চভাণবকভাঠি হণব। পণরবৈ্ট ণনর সণু�ভাগ, সভার্্ট েভার বযিবহভাণর প্রণৈবন্কৈভা, এবং সভার্্ট েভার রপূভান্তরণক সষেম করণৈ 

পভাণর এমন নীণৈর উণত্তভােকগণুেভা সমূ্পে্টরণূপ ট্বভাঝভার জনযি আণরভা ট্দশ-ণনণদ্টটি ণবণলিষণের প্রণয়ভাজন আণে। ৈভাই, মরণ্ভা, বভাংেভাণদশ এবং ইণজণটে 

সভার্্ট েভার রপূভান্তরণক পথণনণদ্টশনভা ণদণৈ এবং ইইউ-ট্ক সভাপ্ভাই ট্দয় এমন অনযিভানযি উন্নয়নশীে ট্দশগণুেভাণৈ নীণৈ উন্নয়ণনর কথভা জভানভাণৈ, নীণৈ 

সংেভাপ এবং গণবষেভা SWITCH2CE পভাইের প্রকল্পগণুেভার সভাণথ থভাকণব (পষ্্ভা 53) ট্দিনু) ।

এস্গরয় যলাওয়লার করিীয় েিূহ




