
 

বাাংলাদেশ ডেনিম এক্সদ া ২ ও ৩ ডম 

লক্ষ্য ডেনিম নশল্পদে‘সােক লুানিটি’ি নেদে ধানবত েিা 

 

ডেনিম নশল্পদে সােক লুানিটিি  দে ধানবত েিাি লক্ষ্য নিদে আগামী ২িা 

এবাং ৩িা ডম ঢাোে অিকটিত হদত যাদে বাাংলাদেশ এ াদিল এক্সদেঞ্জ 

আদোজিত ডেদশি সবদেদে বড় ডেনিম প্রেশণুী, বাাংলাদেশ ডেনিম 

এক্সদ াি েশম সাংস্কিণ।  

বাাংলাদেশ এ াদিল এক্সদেঞ্জ ও বাাংলাদেশ ডেনিম এক্সদ াি প্রনতিাতা এবাং 

নসইও িিাব ডমাস্তানিি উজিি বদলি, ‘আমিা এমি এেিা  ৃনেবীদত 

বাস েিনি ডযখাদি প্রদোিদিি অনতনিক্ত ড াশাে উৎ ােি েিা হদে 

এবাং ডযিা  কণঃবযবহাি,  কণঃউৎ ােি নোংবা আবাি োদি লাগাদিা সম্ভব। 

এই এেমূখী মদেল  নিবতিু েদি ডিেশই ভনবষ্যদতি িিয ‘সােক লুানিটি’ 

এি প্রদোিিীেতাি ও ি ডেনিম এক্সদ াি এবাদিি সাংস্কিদণ ডিাি ডেওো 

হদেদি’। 

বাাংলাদেশ এ াদিল এক্সদেদঞ্জি বযবস্থা িা  নিোলে, িিাব মনহউজিি 

রুদবল বদলি, ‘আমিা সােক লুানিটিদে এক্সদ াি মূল প্রনত ােয নহদসদব 

ডবদি নিদেনি োিণ বতমুাদি ডেনিম নশল্প তো বহৃত্তি ড াশাে নশদল্প এটি 

এেটি গুরুত্ব ূণ ুনবষ্ে নহদসদব ো াঁনড়দেদি’। 

নবদেি ১১ টি ডেশ ডেদে ৬৩ টি ডোম্পািী এবাদিি প্রেশিুীদত অাংশগ্রহণ 

েিদি, ডযখাদি নব কল সাংখযে ডেনিম ডেতা ও নবদেতাি সমাগম হদব। 

এই সকদযাগদে োদি লানগদে বাাংলাদেদশি ডেনিম নশদল্প ইনতবােে 

 নিবতিু আিাি িিয সােক লুানিটিি নবনভন্ন নেে এবাদিি ডমলাে তুদল ধিা 

হদব। 

 



ডমলাদত সােক লুানিটিদে ডেন্দ্র েদি েকটি  যাদিল আদলােিা ডযমি, 

CIRCULARITY: WHAT IT MEANS FOR THE BANGLADESH RMG 

INDUSTRY, THEIR CUSTOMERS AND END CONSUMER এবাং 

INNOVATION AIDS CIRCULARITY: WHAT ADVANCES SHOULD THE 

BANGLADESH RMG INDUSTRY EMBRACE TO DEVELOP A CIRCULAR 

ECONOMY? শীষ্েু েকটি  যাদিল আদলােিাি আদোিি েিা হদেদি। 

তািাড়া CIRCULARITY IN JEANS FINISHING: UTOPIA OR 

REALITY? এবাং RECYCLING IN DENIM INDUSTRY শীষ্েু েকটি 

ডসনমিািও অিকটিত হদব ডযখাদি িাতীে এবাং আন্তিাুনতে নবদশষ্জ্ঞিা এ 

নবষ্দে তাদেি মতামত বযাক্ত েিদবি। 

ডমলাি নবদশষ্ আদোিি ট্রন্ড ডিাদি সােক লুাি ডেনিদমি নেিাইি এবাং 

ডেদভল দমন্ট প্রেশণু েিা হদব। 

এবাদিি ডমলাি স্টলসমূহ ডিক্সিাইল নমদল বযবহৃত ো দড়ি ডিাল নেদে 

নবদশষ্ভাদব ততনি েিা হদব যা নিদিই সােক লুানিটিি এে অনভিব 

উোহিণ। 

 


