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২০০ একর জিমেত এক  চামড়ািশ  নগর করেত ১৬ বছর পার কেরেছ সরকার। ক  নওয়া হয় ২০০৩ সােল। এখেনা ক ীয় বজ  
পিরেশাধনাগার (িসই িপ) েরা ির ত হয়িন। ক ন বজ  ফলার জায়গা বা ডাি ং ইয়ােডর কাজ ই হয়িন। জিমর দাম ক 
হেয়েছ মা  িতন মাস আেগ। কােনা ানািরমািলক ইজারা দিললও েঝ পানিন। চামড়ািশে  র ািন আয় কেম যাওয়া এবং ক চা 
চামড়ার দােম ধস এই থতারই মা ল। চামড়াপ  উৎপাদনকারী, ানািরমািলক ও আড়তমািলকেদর সে  কথা বেল জানা গেছ, িতন 
বছর ধেরই দেশ চামড়ার দাম কম। এ বছর যা তলািনেত ঠেকেছ। রওয়াজ অ যায়ী, িতবছর ঈ ল আজহায় ানািরমািলেকরা 
আড়তমািলকেদর েরােনা বেকয়া শাধ কেরন, যা িদেয় চামড়া িকেন আবার ানািরমািলকেদর দন আড়তদােররা। ানািরমািলেকরা 
বলেছন, র ািন আয় কেম যাওয়া এবং াংক থেক পযা  ঋণ না পাওয়ায় এবার ত রা চামড়া িকনেত আড়তমািলক ও ফিড়য়ােদর টাকা 
িদেত পােরনিন। র ািন আয় কেম যাওয়াসহ াংকঋণ না পাওয়ার সে  অব  চামড়ািশ  নগর ত না হওয়া এবং জিমর ইজারা 
দিলল েঝ না পাওয়ার স ক রেয়েছ। দাম না পেয় দেশর মা ষ চামড়া ফেল িদে । িবপরীেত দেশ ২০১৮–১৯ অথবছের আমদািন 
হেয়েছ ায় ৯৪৫ কা  টাকার িবেদিশ চামড়া। কন এই আমদািন? কারণ, চামড়ািশ  নগর পিরেবশবা ব না হওয়ায় িবেদিশ বড় া  
বাংলােদিশ চামড়ার তির প  কেন না। এ কারেণ অ ােপ  টওয় ােরর মেতা বড় িত ান িবেদশ থেক চামড়া এেন তা িদেয় প  
তির কের র ািন কের। এবার চামড়ার দােম ধেসর সে  িশ নগেরর কাজ শষ না হওয়ার যাগ কী, জানেত চাইেল অ ােপ  
টওয় ােরর উপ ব াপনা পিরচালক আব ল মােমন ইঁয়া থম আেলােক বেলন, ‘চামড়ািশ  নগর যিদ পিরেবশবা ব হেতা, তাহেল 

আমরা দিশ চামড়ার প  ইউেরাপ–আেমিরকায় র ািন করেত পারতাম। আমােদর কারখানায়ও দিশ চামড়া বহার করেত পারতাম। 
সটা পারিছ না।’ িতিন জানান, িতন বছর আেগও বড় কারখানা েলা দিশ চামড়ায় তির প  ইউেরােপ র ািন করত। িক  এক  িবেদিশ 



বসরকাির সং া (এনিজও) পিরেবশ ষেণর অিভেযাগ কের তােদর িচ  লেখ। এেত দিশ চামড়ার বহার ব  হেয় যায়। 
পিরেবশ ষেণর অিভেযােগর মে ই চামড়ার র ািন আয় বাড়িছল। হঠাৎ কের গত কেয়ক বছের কন কমেছ, তার া াও দন মােমন 

ইঁয়া। বেলন, বাংলােদিশ চামড়ার ল তা চীন। চীনােদর ওপর রা  বাড়িত  আেরােপর কারেণ দশ েত চামড়ার চািহদা 
কেমেছ। এ কারেণ তারা বাংলােদিশ চামড়া নওয়া কিমেয়েছ। িতিন মেন কেরন, এখন িশ নগর ত থাকেল ইউেরাপ ও আেমিরকায় 
সরাসির চামড়াজাত প  র ািন করা যত। িক  সই েযাগ নওয়া যাে  না।  

র ািনেত ধস: চামড়া দেশর ি তীয় ধান র ািন আেয়র খাত। ২০২১ সাল নাগাদ এ খােত ৫০০ কা  ডলার আেয়র ল  ক করা 
হেয়েছ। িক  চামড়া র ািন কমেছ। ২০১৮–১৯ অথবছের বাংলােদশ চামড়া ও চামড়াজাত প  র ািন কের ১০২ কা  ডলার আয় কের, 
যা আেগর বছেরর চেয় ৬ শতাংশ কম। ২০১৬–১৭ অথবছের চামড়া খােত র ািন আয় িছল ১২৩ কা  ডলােরর বিশ। 

ানািরমািলেকরা জানান, ২০১৭ সােলর এি েল হঠাৎ হাজারীবােগর ানাির েলা ব  কের দওয়ার পর সাভাের উৎপাদেন যেত অেনক 
সময় লেগ যায়। অেনক ানাির এখেনা উৎপাদেন যেত পােরিন। এ কারেণ ভারত ও জাপােনর অেনক তা বাংলােদশ থেক চেল 
গেছ।  মাইজদী ানািরর পিরচালক শহী ল ইসলাম বেলন, ‘এখন চীনারাই আমােদর একমা  তা। তারাও েযাগ িনেয় দাম এত কম 

বলেছ য তােত উৎপাদন খরচও ওেঠ না। র ািন না হওয়ায় কারখানায় চামড়ার ূপ জেম আেছ উে খ কের িতিন বেলন, ‘গত ঈ ল 
আজহার পর আিম ৪৫ হাজার চামড়া িকেনিছলাম, যার অেধক এখেনা রেয় গেছ।’  

িশ নগেরর িচ : ১৯৫১ সােলর ৩ অে াবর এক গেজেটর মা েম িম অিধ হণ কের সরকার নারায়ণগ  থেক চামড়ািশ েক 
হাজারীবােগ আেন। িক  পের সখােন বজ  শাধেনর কােনা ব া নওয়া হয়িন। ফেল িতিদন ায় ২৪ হাজার ঘনিমটার বজ  নালা 
িদেয় িড়গ া নদীেত িগেয় পড়ত। রা ার পােশ, ডাবায় ফলা হেতা ক ন বজ ।  পিরেবশ ষণ রােধ ২০০৩ সাভাের চামডা়িশ  নগর 
ক  নওয়া হয়। য় ধরা হয় ১৭৬ কা  টাকা। পের ক ীয় বজ  পিরেশাধনাগারসহ নানা খােত য় ধের মাট ক  য় দ ড়ায় ১ 

হাজার ৭৯ কা  টাকা। বজ  পিরেশাধনাগার িনমােণর কাযােদশ দওয়া হয় ২০১২ সােলর ১১ মাচ। ানািরমািলকেদর হাজারীবাগ থেক 
সাভাের নওয়ার কাজ  সরকার করেত পােরিন, হেয়েছ উ  আদালেতর িনেদেশ।  চামড়ািশ  নগের জিম বরা  দওয়া হেয়েছ ১৫৪  

ানািরেক। এর মে  ১২৪  কায ম  কেরেছ। সাভােরর হমােয়ত েরর চামড়ািশ  নগর গতকাল ের দখা যায়, িসই িপর াম 
িরকভাির ইউিনট চা  হয়িন। ক ন বজ  িসই িপর পােশর ের ফলা হে । ফেল আেগর মেতাই পিরেবশ ষণ হে । অ িদেক 

েনর সং ারকাজ শষ না হওয়ায় ানাির েলা েরাদেম উৎপাদন  করেল আশপােশর সড়ক বেজ  সয়লাব হওয়ার আশ া আেছ। 
গত এক বছের চামড়ািশ  নগেরর বড় উ িত বলেত সড়েকর উ িত। 

জিমর জ লতায় িঁজ সংকট?:  দীঘ সময় ধের উে া ারা জিমর মািলকানা িঝেয় দওয়ার দািব করেলও সরকার দাম ক করেতই 
ব  বছর লািগেয়েছ। অবেশেষ গত ম মােস িত বগ ট জিমর দাম িনধারণ করা হেয়েছ ৪৭১ টাকা।  এিদেক ানাির িনমাণ কের 
উৎপাদন  করেলও কােনা উে া াই জিম ইজারার দিলল পানিন। কেয়কজন ানািরমািলক আে প কের বেলন, কারখানা ভবন 
িনমাণ করেত িগেয় ত েদর িঁজ শষ। জিম ইজারার দিলল না পাওয়ায় ত রা াংক থেক ঋণ িনেত পােরনিন। স জ  ত রা 
আড়তদারেদর বেকয়া পিরেশাধ করেত পারেছন না।  ইকবাল াদাস ানািরর ািধকারী মা. শাম ি ন বেলন, ‘চার কা  টাকা খরচ 
কের ভবন িনমাণ কেরিছ। আিম জিমর ে র সব িকি  সময়মেতা পিরেশাধ কেরিছ। িক  ইজারা দিলল িদে  না িবিসক। স জ  

াংক থেকও ঋণ িনেত পারিছ না। ফেল কারখানার খরচ মটােত কম দােম চীনা তােদর কােছ লাকসােন চামড়া িবি  করেত বা  
হি ।’  

দায় আেছ, বলেলন িবিসক চয়ার ান: চামড়ািশ  নগর িনেয় ত িস া  হেয়েছ গত ছয় মােস। এ সমেয়ই জিমর দাম ক করার 
পাশাপািশ িসই িপ পিরচালনার জ  কা ািন গ ত হেয়েছ। বাংলােদশ ানাস অ ােসািসেয়শেনর (িব এ) সাধারণ স াদক মা. 
সাখাওয়াত উ াহ বেলন, চামড়ািশ  নগর িনেয় গত ছয় মােস য অ গিত হেয়েছ, সটা আেগ হেল আজেকর দশা হেতা না।  ১৬ বছের 
চামড়ািশ  নগেরর কাজ শষ করেত না পারার জ  বাংলােদশ  ও র িশ  করেপােরশেনর (িবিসক) দায় আেছ িক না, জানেত 
চাইেল সং া র চয়ার ান মা. মাশতাক হাসান বেলন, অব ই িবিসেকর দায় িছল। িবিসকসহ অেনেকর গািফলিত িছল। ২০০৩ সােল 
কে র কাজ  হেলও জিম অিধ হেণ অেনক সময় লােগ।  িবিসক চয়ার ান বেলন, আগামী িডেস েরর মে  িসই িপ েরাদেম 

চা  হেব। ানািরমািলেকরা সািভস চাজসহ জিমর দাম পিরেশাধ করেলই দিলল দওয়া হেব। 

সািবক িবষেয় ঢাকা িব িব ালেয়র উ য়ন অ য়ন িবভােগর িশ ক আ  ইউ ফ বেলন, চামড়ািশ  নগর িনেয় রদিশতার অভাব িছল। 
িবিসেকর মেতা  এক  সং ার হয়েতা বড় িশ নগর করার স মতা নই। আবার িসই িপ িনমােণর ে ও ভিব ৎ ভাবা হয়িন। 
এ র স মতা ২৫ হাজার ঘনিমটার। িক  েরাদেম উৎপাদন চলার সময় ৩৮ হাজার ঘনিমটার পয  বজ  তির হয়। 


