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আড়তদার-ট্যানারর মারিক মুখিামুরি চামড়ারিখের সংকট ঘনীভূত 

বখকয়া পাওনা বনাম প ুঁরির সংকট 

 

 

অখনকটা খিািা আকাখির রনখচ পখড় থাকা মূল্যবান কাঁচা চামড়া খবচাখকনা রনখয় দ্বন্দ্ব চরখম উখেখে আড়তদার ও ট্যানারর 

মারিকখদর মখে। গতকাি িরনবার খথখক চামড়া রকনখত ট্যানারর মারিকখদর রনখদ েি রদখয়রেি সরকার। ট্যানারর মারিকরা প্রস্তুরতও 

রনখয়রেি চামড়া খকনার িন্য, রকন্তু হোৎ রবগখড় খগখে আড়তদাররা। তাখদর দারব, ট্যানারর মারিকখদর কাে খথখক বখকয়া ৪০০ 

খকাটি টাকা হাখত না পাওয়া পর্ েন্ত চামড়া রবরি করখব না। অন্যরদখক ট্যানারর মারিকরা বিখে, তাখদর প ুঁরির সংকট রখয়খে। রবরসক 

িরমর মারিকানা না খদওয়ায় ব্াংক খথখক আিানুরূপ টাকা পাওয়া র্ায়রন। এমন বাস্তবতায় চামড়া রনখয় সংকট আখরা ঘনীভূত 

হখিা। চামড়া খকনাখবচা রনখয় রবদ্যমান িটিিতা রনরসখন আি ররববার িরুরর ববেক খেখকখে বারিিয মন্ত্রিািয়। চামড়া রপ্তারনর খর্ 

খঘাষিা খদওয়া হখয়খে, খসটি রকভাখব বাস্তবায়ন হখব তা রনখয়ও রসদ্ধান্ত হখব আিখকর ববেখক। 

প্ররতবেরই ঈদুি আিহা বা খকারবারনর ঈখদ চামড়ার দাম রনখয় অরািকতা বতরর হয়। তখব এবাখরর ঈখদ অতীখতর সব খরকে ে

 খভখে চামড়ার দাম তিারনখত খেখকখে। এক িাি টাকার একটি গরুর চামড়া ২০০ 



টাকায়ও রবরি হখয়খে। প্ররতবেখরর মখতা এবারও রসরিখকখটর কারখি চামড়ার বািার ধস খনখমখে। চামড়ারিখের পরররিরতর দায় 

রনখত রারি নয় সরকারর খকাখনা সংিাই। ভরবষ্যখত এ ধরখনর পরররিরত এড়াখত করিীয় রনখয়ও খকাখনা আখিাচনা খদিা র্ায় না 

রিে ও বারিিয মন্ত্রিািখয়র মখে। বেখরর পর বের এভাখব কাঁচা চামড়ার দাম রনখয় বনরািয চিখিও বারিিয মন্ত্রিািয় ও রিে 

মন্ত্রিািয় কার্ েকর খকাখনা উখদ্যাগ গ্রহি কখররন। 

রবখিষজ্ঞরা বিখেন, প্ররতবেরই একই ঘটনা ঘটখে। অথচ সরকাখরর পক্ষ খথখক এ রবষখয় বড় ধরখনর পদখক্ষপ রনখত খদিা র্ায় না। 

খসায়া খকাটি পশুর চামড়া প্ররিয়াকরি করার খকাখনা পররকেনা এিখনা খনওয়া হয়রন। সরকাখরর পক্ষ খথখক চামড়া রািার মখতা 

খকাখনা িান ঠিক করা হয়রন। সারা খদখি রবরসখকর প্লট থাকখিও খসিাখনও চামড়া রািার খকাখনা ধরখনর পররকেনা খনওয়া হয়রন। 

র্তটুকু হখয়খে ব্রি িাখতর হাত ধখর। 

খবসরকারর গখবষিা সংিা খসন্টার ফর পরিরস োয়ািখগর (রসরপরে) গখবষিা পররচািক ে. িন্দকার খগািাম খমায়াখেম কাখির 

কণ্ঠখক বখিন, ‘প্ররতবেরই খকারবারনর পশুর চামড়ার বািাখর অরিরতা বতরর হখে। এ রবষখয় সরকারখক বড় ধরখনর পদখক্ষপ রনখত 

খদিা র্ায় না। বারিিয মন্ত্রিািয় শুধু চামড়ার দাম খেঁখধ রদখয় দায় এড়াখত পাখর না। অবশ্যই রনধ োররত দাখম রকনখে রক না তা 

নিরদারর করখত হখব। অন্যরদখক চামড়া িাখতর প্রধান কাঁচামাি সংগৃহীত হয় খকারবারনর ঈখদ। তাই চামড়ারিখে সঠিকভাখব কাঁচা 

চামড়া সংগৃহীত হখে রক না তা অবশ্যই রিে মন্ত্রিািয় খথখক নিরদারর করখত হখব। চামড়া িাখতর রিরতিীি অবিা বিায় না 

থাকখি তার দায় উভয় মন্ত্রিািখয়র।’ 

বারিিযসরচব মরফজুি ইসিাম কাখির কণ্ঠখক বখিন, ‘প্ররতবেখরর মখতা এবাখরও বারিিয মন্ত্রিািয় খথখক খকারবারনর পশুর 

চামড়ার দর রনধ োরি কখর খদওয়া হয়। পখর িানখত পারর, সঠিক দাখম রবরি হখে না। চামড়া সংগ্রহকারীখদর ন্যায্য মূল্য রনরিত 

করখত রপ্তারনর আখদি রদখয়রে। ট্যানাররর মারিকরা সরকাখরর খেঁখধ খদওয়া দাখম চামড়া রকনখি রপ্তারনর আখদি বারতি করা হখত 

পাখর।’ বারিিযসরচব আখরা বখিন, ‘চামড়ার দর, আমদারন-রপ্তারনর রবষয় খদখি বারিিয মন্ত্রিািয়। রকন্তু চামড়ারিে খদিাখিানার 

দারয়ত্ব আমাখদর নয়।’ রতরন আখরা বখিন, ‘খকারবারনর পশুর চামড়া রনখয় ভরবষ্যৎ করিীয় রনধ োরি করখত আগামীকাি (আি 

ররববার) ট্যানাররর মারিক, আড়তদারসহ সংরিষ্ট ব্রিখদর সখে ববেক করা হখব।’  

ঈখদর রদন চামড়ার দাম রনখয় র্িন বনরািয চিরেি, তরড়ঘরড় কখর তিন চামড়া রপ্তারনর খঘাষিা খদয় বারিিয মন্ত্রিািয়। একই 

সখে িরনবার খথখক সরকাখরর খেঁখধ খদওয়া দাখম চামড়া রকনখত ট্যানারর মারিকখদর রনখদ েি খদওয়া হয়। রকন্তু হোৎ গতকাি 

রািধানীর খপাস্তায় বাংিাখদি হাইে অযাি রিন মাখচ েন্ট অযাখসারসখয়িখনর কার্ োিখয় সংবাদ সখেিখন িানাখনা হয়, ট্যানারর 

মারিকখদর কাে খথখক বখকয়া টাকা খপখি তখব তারা চামড়া রবরি করখব। তার আখগ নয়। ট্যানাররর মারিকরা খবি কখয়ক বের 

ধখর আড়তদারখদর বখকয়া পাওনা পররখিাধ না করায় তারা এই রসদ্ধান্ত রনখত বাে হখয়খে বখি িানান সংগেখনর সাধারি সম্পাদক 

টিপ সুিতান। এ োড়া সংগেখনর খনতারা সরকাখরর চামড়া রপ্তারন করার রসদ্ধান্তখক স্বাগত িানান। গতকাি রািধানীর খপাস্তার 

আড়তদারখদর সখে কথা বখি িানা র্ায়, ট্যানাররর মারিকখদর কাখে খপাস্তার আড়তদারখদর ৪০০ খকাটি টাকা বখকয়া পাওনা 

রখয়খে। রকন্তু তাখদর বখকয়া পররখিাধ না কখর সস্তা দাখম চামড়া রকনখত এবার খকৌিি কখর চামড়ার বািাখর ধস নারমখয়খে। ফখি 

সাধারি মানুষ, মসরিদ ও মাদরাসা চামড়ার ন্যায্য দাম পায়রন। অখনখক চামড়া রািধানীর খপাস্তায় খেখন খফখি রদখয়খে। হারি টিপ 

সুিতান িানান, শুধু খপাস্তায় নয়, চট্টগ্রাম ও রসখিখট চামড়ার আড়তদারখদর প্রায় ১২৫ খকাটি টাকার খবরি টাকা পররখিাধ কখররন 

ট্যানারর মারিকরা। রতরন িানান, এবাখরর চামড়ার বািাখর কূটখকৌিখির কারখি চামড়া সংগ্রখহর খমাট িক্ষযমাত্রার ২৫ িতাংি 

চামড়া নষ্ট হখয় র্াখব। এর ফখি প্রায় সাখড় রতন ি খকাটি টাকার কাঁচা চামড়া নষ্ট হখব বখি রতরন মখন কখরন। তাই আি ররববার 

বারিিয মন্ত্রিািখয়র সখে আখিাচনার পর রসদ্ধান্ত হখব ট্যানাররর মারিকখদর কাখে চামড়া রবরি করা র্ায় রক না। 

বাংিাখদি ট্যানাস ে অযাখসারসখয়িখনর সাধারি সম্পাদক িািাওয়াত উল্লাহ কাখির কণ্ঠখক বখিন, ‘খপাস্তার আড়তদারখদর 

আিটিখমটাম হখিা নগদ টাকা না হখি তারা চামড়া রবরি করখব না। এমন আিটিখমটাখমর কারখি রািধানী খথখক খকাখনা চামড়া 

সংগ্রহ করা হয়রন। তখব ময়মনরসংহ ও র্খিার খথখক চমড়া সংগ্রহ করা হখয়খে। এিন আড়তদাররা র্রদ আমাখদর কাখে চামড়া 

রবরি না কখর, তাহখি আমাখদর কী আর করার আখে।’   

খদখির রদ্বতীয় রপ্তারন আখয়র িাত চামড়ারিখের ধস খেকাখত রিগরগরই রপ্তারন প্ররিয়া শুরু করা উরচত বখি মখন কখরন খপাস্তার 

আড়তদার মরতউর রহমান। রতরন বখিন, এভাখব খদখির চামড়া নষ্ট কখর খফিার খচখয় রপ্তারন হখিও ভাখিা। এখত কখর চামড়ার 

বািাখর প্ররতখর্ারগতা বতরর হখব। এরতমখদর হক খমখর খকউ খিখত পারখব না। ধমীয় রীরত অনুসাখর সামারিক সুরক্ষায় বড় অবদান 



রাখি খকারবারনর চামড়া। এবার খকারবারনর চামড়ার ন্যায্য দাম না পাওয়ায় স্মরিকাখির সবখচখয় ভয়াবহ পরররিরত বতরর হয়। এ 

োড়া বরিত হয় খদখির কম ভাগ্যবান মানুষগুখিা। 

মরতউর রহমান বখিন, ৪০ বের ধখর রতরন এই ব্বসার সখে িরড়ত। চামড়ার এমন ধস কিখনা খদখিনরন। তাই এই রিেখক রক্ষায় 

রিগরগরই সরকাখরর নীরতমািায় পররবতেন আনা িরুরর বখি মখন কখরন রতরন। মরতউর রহমান বখিন, ট্যানারর মারিকখদর ভয়ংকর 

এই খোবি খথখক খদখির চামড়ারিেখক রক্ষায় খিাকাি এিরস নীরতমািা করা খর্খত পাখর। তাখদর প্রখিাদনা না রদখয় িানীয় 

খপৌরসভা ও ইউরনয়ন পর্ োখয় রতন-চার খকরি কখর িবি সরবরাহ কখর িানীয়ভাখবই দু-এক রদন চামড়া সংরক্ষি করা খর্খত পাখর। 

শুধু ঢাকায় নয়, সারা খদখি চামড়া সংরক্ষখির উখদ্যাগ রনখত পাখর সরকার। 

চামড়া পাচাখরর আিঙ্কা কখর মাংস ব্বসায়ী সরমরতর মহাসরচব ররবউি খহাখসন বখিন, পাটরিখের পর এবার খদখির চামড়ারিখের 

ধ্বংখসর প্ররিয়া শুরু হখয়খে। প্ররতবের কাঁচা চামড়া রনখয় অপখকৌিি হখিও সরকাখরর নীরতরনধ োরকখদর টনক নখড় না। এই সুখর্াখগ 

ব্াংখকর টাকা লুট কখর দারম গারড় আর বারড় কখর। রতরন বখিন, এক িাি টাকা মূখল্য একটি পশুর চামড়ার আয়তন ২৫ খথখক 

২৮  বগ েফুট। সরকাখরর রনধ োররত দাম ৪০ খথখক ৫০ টাকা হখিও কম কখর হখিও এর দাম পখড় এক হািার ৪০০ টাকা। রকন্তু এবার 

সখব োচ্চ রবরি হখয়খে চার খথখক পাঁচ ি টাকায়। অন্যরদখক ভারখতর বািাখর প্ররত বগ েফুট কাঁচা চামড়ার দাম ৭০ খথখক ৮০ টাকা। 

ফখি খদখির রবরভন্ন অিখি থাকা চামড়া রািধানীখত না এখস সীমান্ত রদখয় পাচার হখব বখি তাঁর আিঙ্কা। 

খকারবারনর পশুর চামড়া সংরক্ষখি ভরবষ্যখত রহমাগার িাপখন সরকারর পররকেনার কথা িারনখয় রিেসরচব আবদুি হারিম কাখির 

কণ্ঠখক বখিন, ‘চামড়া সংরক্ষখি ভূরমকা রািখত খিিা প্রিাসকখদর ভূরমকা বাড়াখনা হখব। পশু িবাই, পশুর চামড়া সংরক্ষখি 

প্ররিক্ষি খদওয়া বাড়াখত সরকারর উখদ্যাগ বাড়াখনা হখে। খকারবারনর পশুর চামড়ার দর রনধ োরি কখর বারিিয মন্ত্রিািয়। খকারবারনর 

পশুর চামড়া সঠিকভাখব সংরক্ষখি পর্ োপ্ত িবি প্রখয়ািন হয়। এবাখরর খকারবারনর ঈখদর আখগই িবখির পর্ োপ্ত সরবরাহ রনরিত 

করখত রিে মন্ত্রিািয় খথখক কখোর পদখক্ষপ গ্রহি করর।’ রতরন বখিন, ‘আগামীকাি (আি ররববার) বারিিয মন্ত্রিািয় িরুরর ববেক 

খেখকখে। আমরা র্াব। আমাখদর কথা আমরা বিব।’ 

একারধক সূত্র রনরিত কখরখে, আি ররববার বারিিয মন্ত্রিািখয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ োিয়, রিে মন্ত্রিািয়সহ সংরিষ্ট রবরভন্ন সংিার 

প্ররতরনরধরা উপরিত থাকখবন। এ ববেখক আড়তদারখদর সখে ট্যানাররর মারিকখদর দূরত্ব কমাখত রবরভন্ন আখিাচনা হখব। চামড়ার 

বািাখরর অরিরতা দূর করখত পরবতী করিীয় রনধ োরি করা হখব। 

ট্যানারর মারিকখদর পক্ষ খথখক আন্তিোরতক বািাখর চামড়ািাত পখের চারহদা ও দাম কমার কথা বিা হখিও বাস্তবতা বিখে রভন্ন 

কথা। 

 

 


