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বাাংলাদেদের ললোর এবাং ফুটওয়্যার
লেক্টর কি ঘুদর োড়াদে? আমরা কি
এই লমাদমন্টাম ধদর রাখদে পারব? 

সেক্টর কি ঘুরর দাড়ারে?
গে লেড় বছদরর িদরানা এবাং োর আদগ কবকিন্ন পাকরপাকবিিোর িারদন গে িদয়্িবছর ললোর
লেক্টর িাকিে ফলাফল লেখাদে পাদর নাই। কিন্তু ২০২১-২২ অর্িবছদর অনযানয রপ্তানীমূকখ
কেদের মদো ললোর লেক্টরও িাদলা ফল িরদছ। রপ্তানী উন্নয়্ন বুযদরার েবিদেষ ের্যানুোদর এ
অর্িবছদরর জানুরায়্ী পর্িন্ত এই লেক্টর গে অর্িবছদরর েুলনায়্ ২৯% এবাং লদযযর েুলনায়্
১১% লবকে পণ্য রপ্তানী িদরদছ। আোর ির্া হদলা, চামড়া রপ্তানীও উদেখদর্াগয হাদর বাড়দছ
র্া গে িদয়্িছর ধুিকছল। এর পাোপাকে বেি মাদন জুো কেদে অদনি লেকে কবকনদয়্াগ হদে।
গাদমিন্টে কেদের অদনদি জুো কেদে কবকনদয়্াগ শুরু িরদছ বা পকরিেনা িরদছ। চট্টগ্রাদমর
মাফ েুযজ বঙ্গবনু্ধ লেখ মুকজব কেে নগদর ১১১৮ লিাটি টািা কবকনদয়্াদগর পকরিেনা িরদছ, প্রাণ্-
আরএফএল গ্রুপ ২০২২ োদল োদের ১৭ কবকলয়্ন টািার কবকনদয়্াগ পকরিেনার ৩৫০ কমকলয়্ন
টািা জুো কেদে বরাদ্দ িদরদছ। এেব কিছুই চামড়া ও জুো কেে ঘুদর োড়াদনার লযন কহদেদব
অদনদি মদন িরদছ।

আমরা কি এই সমারমন্টাম ধরর রাখরে পারব?
এটা েেয লর্ প্রায়্ই আমরা কবকিন্ন উপলদয লেক্টদরর ঘুদর োড়াদনার আো িকর। হাজারীবাগ
লর্দি টযানাকরর োিাদরর স্থানান্তদরর েময়্ও আমরা মদন িদরকছলাম লর্ আমাদের চামড়া
কেদের েুকেন কফদর আেদব কিন্তু আমরা এর স্থানান্তদরর েুকবধা লপলাম না। এর িারন আমরা
েবাই জাকন কিন্তু ো েমধাদন আমাদের েীঘিেুত্রো আমাদের িাকিে লদযয লপৌছদনার বাাঁ ধা
হদয়্ আদছ। জুো কেদেও আজদি কবকনদয়্াদগর লর্ আগ্রহ লেখা র্াদে োও িনু্ডল হদে পাদর
র্কে আমরা এই নেুন কবকনদয়্াগিারীদের েঠিি কেি-কনদেি েনা কেদে না পাকর। গে িদয়্িবছদর
আমাদের লর্ গুটিিদয়্ি ফযাক্টকরদে কবকনদয়্াগ হদয়্দছ, কবদেষ িদর নেুন র্ারা কবকনদয়্াগ িরদছ
োদের লবকেরিাগই োদের িাকিে ফল লাি িরদে অদনিাাংদে বযর্ি হদয়্দছ বদলই মদন
হয়্। আমরা এরিম অবস্থার পুনরাবৃকি চাই না। আমরা এই লমাদমন্টাম ধদর রাখদে চাই। এই
লেক্টদরর োদর্ জকড়ে েিদলর র্ারর্ার অবস্থান লর্দি েঠিি িাজ িদর র্াওয়্ার মাধযদমই লেটা
ধদর রাখা েম্ভব।

ফুটকপ্রদন্টর এবাদরর আদয়্াজদন আপনাদের েবাইদি স্বাগেম।
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‘লাখ লাখ তরুণ বেকার ঘুরর
বেড়ারে। আর বেরেবিরা চাকবর
কররে। বিক্ষােযেস্থার সরে োস্তেতার
বকার া সংর াগ ব ই। আমারের েক্ষ
বলাক প্রর াজ । বকন্তু প্রর াজ মাবিক
জ েল পাবে  া। খুে েুুঃরখর
বেষ ।’

সৈয়দ মঞ্জরু এলাহী
লচয়্ারমযান, এদপক্স ফুটওয়্যার কলকমদটড
(প্রর্ম আদলার প্র বাকনজযদে লে প্রিাকেে ২৪
জানুয়্ারীর োংবাে লর্দি)

আপনার িমী লিান প্রজদের প্রকেকনকধ ?

p. 9
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Bangladesh leather sector
exports continue positive
trend, 932 Mln USD fetched in
1st 7 months of FY 2021-22

Bangladesh's exports have scaled new heights in
2021 on the back of a lucrative holiday shopping
season in the West, injecting fresh impetus into
the economy as it shakes off a pandemic-driven
slowdown.

Around $155.55 million worth of goods were
shipped in January, a monthly record, propelling
the overall export earnings to $931.74 million in
2021, according to data published by the Export
Promotion Bureau which is 11% more than 1st

seven months strategic target and 29% compared
to FY 20-21.

Leather Footwear (HS code 64) sub-sector
contributed to about $414.52 million that is 44.5%
of total sector, 14% more than Jul 21-Jan 22
strategic target and 26% compared to same
period of FY 20-21.

Other Footwear (HS code 6403) sub-sector
contributed to about $249 million that is 26.7% of
total sector, 6% more than Jul 21-Jan 22 strategic
target and 26% compared to same period of FY
20-21.

Leather Product (HS code 42) sub-sector
contributed to about $183.43 million that is 19.7%
of total sector, 12% more than Jul 21-Jan 22
strategic target and 37% compared to same
period of FY 20-21.

Leather (HS code 41) sub-sector contributed to
about $84.89 million that is 9% of total sector,
11% more than Jul 21-Jan 22 strategic target and
33% compared to same period of FY 20-21.

It is expected to continue to rest of FY 21-22, as
the holiday season in the West continued
smoothly for the most part, barring some
disruptions towards the end due to fears of the
spread of omicron, a highly infectious but less
severe coronavirus variant.
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Call for papers ahead of 10th
Freiberg Leather Days

Organizers are calling for speakers to submit
lectures ahead of the 10th Freiberg Leather Days
in Chemnitz, Germany, taking place on May 11-
12, 2022.

Organizers are looking specifically for lectures
from the following fields:

•News in characterization and analytics
•Use of sustainable raw materials in the tannery
•Innovative processing technologies
•Automation and machinery
•New industry application trends
•Artisan tanneries in the age of Industry 4.0.

Speakers have already begun to submit
presentations and, if you would like to join them,
you can do so via the abstract submission system
on
the https://eventclass.org/contxt_ledertage2022/
welcome/index before March 28, 2022.

MAF Shoes to invest Tk 1,118cr to set up 
new factory

MAF Shoes, a sister concern of TK Group, is set to invest Tk
1,118 crore to establish an export-oriented footwear
manufacturing unit alongside other backward linkage industries
at the Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar (BSMSN) in
Chattogram.

MAF Shoes is already in the process of establishing their second
unit at the Nasirabad industrial zone at cost of Tk 137 crore. The
facility is set to go into commercial production in March next
year.

The company produces a wide range of footwear for all age
groups and provides complete manufacturing solutions under
one umbrella, engaging 8,500 workers in the process.

MAF Shoes is one of the most reliable and dedicated sourcing
partners of Decathlon, a leading sportswear retailer based in
France.

MAF Shoes covers a good percentage of Decathlon's global
market demands and has also started making shoes for another
global footwear giant, Deichmann from Germany.

Source: The Daily Star

ANTA now in Bangladesh in
Association with STEP.

Anta Sports Products Limited is a Chinese sports
equipment multinational corporation
headquartered in Jinjiang now in Bangladesh in
association with Bangladeshi home-grown shoes
and accessories retailer Step Footwear.

Source: Step Footwear Press Release

News & Viewsthe
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Timberland launches take-back
program

The Timberloop scheme enables customers to
return any used footwear and apparel to give
them a new life. It is part of the VF-Corp-owned-
brand goal of reaching full circularity by 2030

Returned products will either be disassembled in
parts that will later
be reused, recycled/upcycled into new products,
or refurbished for sale on a dedicated website,
which will be launched in the coming Spring.

Currently, the service is only available in the US,
and the first stores to offer the take-back
program are in Grand Island and Hasting,
Nebraska. Nonetheless, customers across the
US can use the postal option. Each Timberloop
participant will receive a 10% discount on the
next purchase.

Source: World Footwear

Pran-RFL going for Tk 1,700cr expansion

Pran-RFL Group, one of the country's leading industrial houses,
plans to invest Tk 1,700 crore to expand its footprint in
consumer goods, poultry, and mobile assembling, the group
said yesterday.

Out of this investment 350 Million BDT is for Footwear industry
expansion.

Source: Company Press Release

Decathlon names new CEO

French sporting goods retailer Decathlon has
appointed Barbara Martin Coppola as its new
CEO.

Coppola will succeed Michel Aballea, who has
worked with Decathlon since 2015. The
appointment will take effect in March.

“We are convinced that Barbara will be able to
lead this transformation while respecting our
values,” said Fabien Derville, chairman of
Decathlon.

The new binational CEO has a strong digital and
business background, developed during more
than 20 years working and living in nine
countries worldwide. Coppola held leading
positions in several global businesses including
Ikea, Google, YouTube, Samsung and Texas
Instruments.

Decathlon currently operates more than 1697
stores across 70 countries and regions.

Source: Decathlon press release
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Maersk to set up warehouse in Chattogram

Maersk is going to set up a customs bonded warehouse in
Chattogram in its bid to strengthen its footprint in Bangladesh,
a move that will provide much-needed relief to exporters and
global buyers from congestion.

The global freight forwarder said it is establishing the 200,000-
square-foot warehouse in partnership with Ispahani Summit
Alliance Terminals Ltd (ISATL).

Bangladesh's exporters and their overseas buyers will be able
to start using the facility from July 2022, once the first phase is
completed, said Maersk.

The disclosure comes at a time when Chattogram port is
registering an increasing flow of containers buoyed by
Bangladesh's growing shipment of goods abroad and imports
to feed the fast-expanding economy.

Source: The Daily Star
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Footwear Exchange এর
কনয়্কমে লপ্রাগ্রাম In
Conversation With… এ
কিছুকেন আদগ আমরা ির্া বদলকছলাম
জনাব েকরকুল ইেলাম খাদনর োদর্।

জনাব েকরকুল ইেলাম খাদনর জে
১৯৫৮ োদল বকরোদল। ১৯৭৫ োদল
েরিারী কেেুমীর িদলজ লর্দি এইচ
এে কে পাে িরার পদর কেকন বাাংলাদেে
িদলজ অফ ললোর লটিদনালকজ
লর্দি কব এে কে ইন ললোর লটি কডগ্রী
লাি িদরন। পরবকেি দে ১৯৯৩ োদল
কেকন িারদের আন্না কববকবেযালয়্ লর্দি
এম লটি কডগ্রী লাি িদরন। ২০০০
োল পর্িন্ত কেকন িদলজ অব ললোর
লটিদনালকজদে কেযি হদেদব িমিরে
কছদলন।

বেি নাদম জনাব েকরকুল ইেলাম খান
কমকনকিন কলকমদটদডর লচয়্ারমযান
কহদেদব িমিরে আদছন। পাোপাকে
ললোর ইকিকনয়্ােি এন্ড
লটিদনালকজষ্ট’ে লোোইটি,
বাাংলাদেদের েিাপকে কহদেদব োয়্ীত্ব
পালন িরদছন।

গে প্রায়্ পাচ েেদির এই র্াত্রায়্ জনাব
েকরকুল এই লেক্টদরর উত্থান-পেদনর
োযী। বদলদছন লেক্টর কনদয়্ োর
িাবনার ির্া, েমেযা আর েম্ভাবনার
ির্া। োদর্ LETSB এর িকবষযে
িাবনা এবাং েরুনদের প্রকে পরামেি।

পুদরা োযােিার লেখদে লচাখ রাখুন
Footwear Exchange এর
YouTube চযাদনদল।

Footwear Exchange -
YouTube

সোনালী েমরের গল্প

িাদলা েময়্ বলদে আকম বলব ১৯৮০ লর্দি ২০১০ পর্িন্ত েময়্িালদি। এই কত্রে বছর
েময়্িালটা এই লেক্টদরর েবদচদয়্ িাদলা েময়্। এেময়্ লেদের বাইদর চামড়ার
চাকহো িাদলা কছল এবাং চামড়া লেক্টদরর লর্ প্রোর োও আোনুরুপ কছল।

সিন এই সপছনযাত্রা? িরণীে কি?
চামড়া লেক্টর লর্দি রপ্তানী আয়্ বা োকবিিিাদব আয়্ িদম র্াওয়্ার লপছদনর িারন
কহদেদব বযাকক্তগেিাদব আকম কবববযাপী কেনদর্টিি পদণ্যর লর্ আগ্রােনদি োয়্ী িরব।

আগামীর চ্যারলঞ্জ

নেুন নেুন প্ররু্কক্তর বযবহার এিটা চযাদলি হদব। রাোয়্কনি দ্রদবযর বযবহাদর
োবধানো অবল্মবন িরদে হদব। LWG প্রদটািলগুদলা আদরা িড়ািকড়িাদব মানদে
হদব। লিকমিযাল বযবস্থাপনা আদরা উন্নে িরদে হদব।

সেিেই উন্নেন ও েবুজ েযানাকর – েমেযা আর েম্ভাবনা

আমাদের চামড়া কেদের দূষদনর লর্ ির্া প্রচার হদে লেদযদত্র আমার মদে প্রিৃে
খবরটা আেদছ না। লহমাদয়্েপুদর স্থানান্তদর পদর আমাদের চামড়া কেদের দূষন
উদেখদর্াগয হাদর িদমদছ। আমার মদে ৮০% পাকন আমরা পকরদোকধে িরদে
পারকছ। বািী ২০% এর জনয আমাদের লর্ পাকন পকরদোধনাগার আদছ োর েযো
এবাং িযাপাকেটি বাড়াদে হদব। আমাদের বড় েমেযা আমার মদে ‘েকলড ওদয়্ষ্ট’
বযবস্থাপনা র্ার জনয েব পদযর এিটা েমকিে উদদ্দযাগ কনদে হদব।

https://www.youtube.com/channel/UCc4i4lJQVVAg8Py-BIpVg-w


Genera

l 

www.footwearexchange.com

Reportsthe

p. 6February 2022 II Newsletter No 2

বাাংলারদরে বযবোর পকররবে ২০২১ : উরদযাক্তা মোমে

% কহোব

লবেরিাকর গদবষণ্া োংস্থা লেন্টার ফর পকলকে ডায়্ালগ (কেকপকড) গে বছর একপ্রল লর্দি জুলাই পর্িন্ত বাাংলাদেদে বযবোর পকরদবে কনদয়্ বযবোয়্ীদের
মোমেকিকিি এি জকরপ পকরচালনা িদর। ঢািা, চট্টগ্রাম, নায়্ায়্নজাং, গাজীপুর ও ফকরেপুর অঞ্চদলর ৭৩ টি বযবোয়্ীি প্রকেষ্ঠাদনর উচ্চ-পেস্থ
িমিিেি ারা েুকনকেি ষ্ট ১০ টি েূচদির ওপর কিকি িদর এ জকরদপ অাংে গ্রহন িদর। এেব প্রকেষ্ঠান িৃকষ, লেবা এবাং উৎপােনমুখী কেদের েদঙ্গ জকড়ে
এবাং মূলধন ১০ লিাটি টািার লবকে। গে ২৬ লে জানুয়্ারী কেকপকড এি োংবাে েদেলদন জকরদপর ফলাফল প্রিাে িদর।

এখাদন জকরদপর চুম্বি অাংে প্রিাকেে হদলা। প্রেঙ্গেঃ মূল জকরদপর ফলাফল ইাংদরজীদে প্রিাকেে হদয়্দছ। মূল জকরদপর ফলাফল
https://cpd.org.bd/top-three-challenges-for-doing-business/ কলদে লেয়্া আদছ।

https://cpd.org.bd/top-three-challenges-for-doing-business/
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আগামী ২ বছদর অর্িনীকের েীষি ৩ ঝুাঁ কি (% কহোদব)

ব্যব্ৈায় পররবব্শ ২০২১: উবদযাক্তা মতামত

% কহোব

ের্য উৎেঃ

https://cpd.org.bd/top-three-challenges-for-doing-business/
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২০২২ োরলর ফ্যােন রারজযর ১০ প্রভাবি

টিকার অসম েন্ট 
বসরেম্বর ২০২১ প যন্ত বেরে বেতর করা প্রবত
৫ টি টিকার ৪ টি অর্যন বতকভারে উন্নত রারে
বে া হর রে।

.

২১

৪৩

১০৯

৮৭

৬৫

সরেরাহ েযেস্থা 
অস্বাভাবেকতা

৪৯% িযাি এবিবকউটিভ মর করর ২০২২ সারল
সরেরাহ েযেস্থা চলমা অস্বাভাবেকতা তারের

েযেসা প্রভাে বিলরে।

ওেযারড্ররভর পুনকবিনযাে

িযাি  এবিবকউটিভরের 37% আিা করর 
আগামী বছরগুদলাদে উৎেব ফযােন েীষি ৩ িযদটগকরর ১ টি

হদব।

কবলােী ফ্যেরনর স ারমকিি যাত্রা

এবি া ও ইউররারপর মরযয ২০১৯ সারল চলা

এ ার ট্রাবিক প্রোলহর মাত্র ৫১% ২০২২ সারল 
পু রুদ্ধার হরে েরল আিা করা হরে

সমোভােি মানকেিো

৮১% লজনাদরেন Z  (র্াদের জে ১৯৯৫-২০১২) এর
৮১% গে ছয়্ মাদে প্রকে েপ্তাদহ ৭.৩ ঘন্টা কিকডও লগদমর
লপয়্াছদন েময়্ কেদয়্দছ।

সেযাোল কমক োর মাধযরম

সিনািাো

৩৭% ফযােন একক্সকিউটিি মদন িদর ২০২২ োদলর
লিনািাটার জনয বযবহার িরা ৩ টি েীষি মাধযদমর ১ টি

হদব লেযাোল কমকডয়্া।

বৃত্তািার ফ্যােন

৬০% ফযেন একক্সকিউটিি ইকেমদধয ললাজ লুপ
পুনবিযবহারদর্াগয ফযােদন কবকনদয়্াগ িদরদছন অর্বা ২০২২
োদর্ কবকনদয়্াদগর পকরিেনা িরদছন।

সপ্রা াক্ট পােরপােি

প্রকে ৫ জন ফযােন একক্সকিউটিদির মদধয ২ জন ইকেমদধয
লপ্রাডাক্ট পােদপাটি ধারনা গ্রহন িদরদছন বা ২০২২ োদল

গ্রহন িরদবন।

েযারলন্ট ক্রাঞ্চ

৪৫% ফযােন একক্সকিউটিি মদন িদরন লর্ োদের
কনদয়্াগিারী প্রকেষ্ঠাদন র্ািার জনয “sense of 

purpose” এিটা বড় কনয়্ামি হদব।

োইবার আক্রমন েহনেীলো

৫৩% ফযােন একক্সকিউটিি মদন িদরদন ২০২২ োদর্
োদের প্রকেষ্ঠান উদেখদর্াগয োইবার আক্রমদনর কেিার
হদবন।

Business Of Fashin (BoF) এবাং McKinsey & Company ২০২২ োদল ফযােন ইন্ডাকি কি কি কনয়্ামি দ্বারা প্রিাকবে হদব ো
লবর িরার জনয এিটি জকরপ পকরচালনা িদর। জকরদপর ফলাফল The State of Fashin 2022 কেদরানাদম প্রিাে িদর। লেই
করদপাদটি র চুম্বি অাংে Footprint পাঠিদের জনয।

ের্য উৎেঃ

https://cpd.org.bd/top-three-challenges-for-doing-business/
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লবকব বুমােি
জে ১৯৪৬-১৯৬৪

লজনাদরেন এক্স
জে ১৯৬৫-১৯৮০

কমদলকনয়্াল
জে ১৯৮১-১৯৯৬

লজনাদরেন লজড
জে ১৯৯৭-২০১২

আোবােী মানকেিো েম্পন্ন

লমন্টকরাং উপদিাগ িদরন

িমিদযদত্র নীকে-ননকেিোর মূলয
লেন

স্বাধীনদচো

উদ্ভাবনী মানকেিো

পারস্পকরি লর্াগাদর্াগ রযায়্
পারেেী

নেুন প্ররু্কক্ত গ্রহন িদর

অদনযর োদর্ েহদর্াকগো িদর

বৃহির ফলাফদলর জনয েল
কহোদব িাজ িদর

প্ররু্কক্তদে খুবই োবলীল

প্রচন্ড বাস্তবো জ্ঞ্যান েম্পন্ন

নবকচত্রময়্ িাদজ কবিকেে হয়্

োধারনে লজনাদরেন বা প্রজে বলদে আমরা এমন
এিটা বয়্ে গ্রুপদি বুকঝ র্ারা লমাটামুটিিাদব এিই
েময়্িাল এবাং র্ায়্গায়্ জেগ্রহন িদরদছ, র্াদের
লবদড় ওঠার পাকরপাকেিিো এিই রিম এবাং এিই
রিম ঘটনা প্রবাদহর মধয কেদয়্ োদের জীবন
অকেবাকহে হদয়্দছ।

এিই রিম ঘটনা প্রবাদহর মধয কেদয়্ র্াওয়্ার ফদল
োদের মানকেি গড়ন, লিান এিটা ঘটনাদে োদের
প্রকেকক্রয়্া, কচন্তা িাবনায়্ োরা এিই রিম বযাবহার
িদর।

এেব িারদন উন্নে কবদব লজনাদরেন কনদয়্ কবকিন্ন
ধরদনর গদবষণ্া হদয়্ র্াদি। বড় বড় লিাম্পানী
োদের পদণ্যর লিাক্তা কনধিারদন লেেব গদবষনার
ফল বযাবহার িদর র্াদি। অদনি প্রকেষ্ঠান োদের
িমী কনদয়্াদগও এেন ফলাফলদি প্রাধানয কেদয়্
র্াদি র্াদে িদর িমীদের মধয়্ লর্দি েদবিাচ্চ
আউেপুট লবর িদর আনদে পাদর।

আমাদের লেদে এরিম গদবষণ্া খুব লবকে হয়্ না।
এিারদন আমাদের উন্নে কবদস্বর গদবষণ্ার
ফলাফদলর উপর কনিি র িরদে হয়্। লর্দহেু লিান
এিটা প্রজদের মানকেি গঠন, িমিদযদত্র োদের
বযবহার, িমী কহদেদব োদের প্রেযো, িাষ্টমার
কহদেদব োদের কচন্তা-িাবনা লেই লেে, েমাজ বা
েমদয়্র আদলাকচে ঘটনা দ্বারা প্রিাকবে হদয়্
লেদহেু উন্নে কবদবর গদবষণ্া আমাদের লেদের
জনয অদনি লযদত্র প্রদর্াজয হয়্ না। আবার বেি মান
কবব বযাবস্থাপনার বাস্তবোয়্, প্ররু্কক্তর আধুকনিেম
বযাবহার লর্খাদন পুদরা কববদি হাদের মুদঠায়্ কনদয়্
এদেদছ লেখাদন অদনি লযদত্রই প্রজদের োদর্
প্রজদের অদনি কমল পাওয়্া র্ায়্।

আপনার িমী লিান প্রজদের প্রকেকনকধ ?
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Be with Footwear Exchange

UNLOCK YOUR 
HIDDEN POTENTIAL

www.footwearexchange.com

Invitation to Share Your
Knowledge, Experience and

Expertise

Footwear Exchange is accepting well
written articles (English or Bangla) 

to be published its
website and its publication.

Write as if you are sharing helpful
information for footwear, leather and

allied industry. We are looking for ideas,
articles, video, animation whatever you

feel related to footwear, leather and
allied industry.

Please write to us:
publication@footwearexchange.com


