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চামড়া র ািনর িবষেয় জানেত চাiেল িশ ম ী বেলন, ‘aব া বুেঝ িস া  েনoয়া হেব। eটা কাঁচামাল, র ািন করা eকটা ি য়ার 
াপার। আমরা েয়াজন মেন করেল র ািন করব। েসi িস া  েনব পের।’ 

ধানম ীর েবসরকাির িশ  o িবিনেয়াগ িবষয়ক uপেদ া সালমান eফ রহমান বেলন, ‘েজলা েথেক আগত িতিনিধরা জািনেয়েছন, 
িচটাগাং o িসেলেট েবিশ চামড়া ন  হেয়েছ। নােটাের ন i হয়িন। আর কুি য়ায় িকছু ন  হেয়েছ।’ 

বাংলােদশ হাiড aয্া  ি ন মােচ র্  aয্ােসািসেয়শেনর সভাপিত েদেলায়ার েহােসন বেলন, ‘আজ (গতকাল) েথেক চামড়ার মােক র্ট 
oেপন (বাজার েখালা)। েদনা-পাoনার িবষেয় আমরা আগামী 33 আগ  আবার বসব। eফিবিসিসআiেক সম া সমাধােনর দািয়তব্ 
েদoয়া হেয়েছ। তারা দুi পে র সে  বেস সমাধান কের েদেব। েয সম া টয্ানািরর মে  রেয় েগেছ, তা সমাধােন ম ী o uপেদ া 
কাজ করেবন বেল জািনেয়েছন।’ 

eিদেক ƣবঠক সূে  জানা েগেছ, ধানম ীর েবসরকাির িশ  o িবিনেয়াগ িবষয়ক uপেদ া বেলেছন, িতিন মেন কেরন কেয়কজন 
চামড়া বসায়ীর জ  আজ পুেরা চামড়ািশ  িবপয র্ । িতিন বেলন, বাংলােদশ াংক o aথ র্ ম ণালয় সূে  িতিন eসব জানেত 
েপেরেছন। িতিন বেলন, তেব িক সরকারেক িব ত করেত েকৗশেল েকারবািনর পশুর চামড়া পুেঁত েফলা eবং েফেল েদoয়ার মেতা 
পিরি িত ƣতির করা হেয়েছ। সরকারেক িব ত করেত েকu পিরকি তভােব eটা কেরেছ। িমিডয়ােত eত ƣহৈচ পড়ল েকন। যিদ 
নােটার, কুি য়া, বগুড়ায় িকছু না হেয় থােক, তাহেল চ াম আর িসেলেট েকন eমন হেলা। eসব জায়গায় চামড়া েকন পুেঁত েফলা 
হেলা। eখােন আসেল দায়টা কার। েসটা েতা জানেত হেব। 

আড়তদার সিমিতর েনতারা ƣবঠেক ত  তুেল ধের বেলন, a ত 46 লাখ িপস চামড়া ন  হেয়েছ। eর পিরে ি েত সালমান eফ 
রহমান eসব কথা বেলন। চ াম o িসেলেট চামড়া িনেয় েয ঘটনা ঘেটেছ েসটা তদে র জ  eকিট কিমিট করার াব কেরন 
eকজন টয্ানাির মািলক। eেত কারা ঘটনার সে  জিড়ত তা েবিরেয় আসেব। e সময় হাiড aয্া  ি ন মােচ র্  aয্ােসািসেয়শেনর 
সভাপিত েদেলায়ার েহােসন বেলন, টয্ানাির মািলকরা সব সময় াংেকর সুিবধা েপেয় থােকন। িক  তাঁরা েকােনা সুিবধা পান না। 
তাঁর ei ব ে র পর আড়তদার সিমিত o টয্ানাির মািলকরা চামড়া কারসািজর দায় িমিডয়ার oপর চািপেয় িবিভ  রকম ব  
িদেত থােকন। মািনকগ  েথেক আসা eকজন বসায়ী বেল oেঠন—eটা সরকার o বািণজয্ ম ণালয়েক েবকায়দায় েফলেত করা 
হেয়েছ। eসব িমিডয়ার সৃি । 

eকজন আড়তদার uে িজত হেয় বেলন, টয্ানাির মািলকরা িসি েকট কেরন। তাঁরা আড়তদারেদর িবপেদ েফেলন। তাঁরা েকারবািনর 
পর দুi-আড়াi মাস েকােনা চামড়া েকেনন না। পের েসটা গ  হেয় যায়। যারা চামড়ার বসা কের তারা জােন—দুi-আড়াi মাস 
পেড় থাকেল চামড়ার কী aব া হয়। eরপর িনেলo aেধ র্ক বাদ িদেয় েদয়। aেধ র্ক েনয়। টাকা চাiেত েগেলo তারা খারাপ আচরণ 
কের। e সময় টয্ানাির মািলকেদর িতিনিধরাo পা া ব  িদেত থােকন। e িনেয় ƣবঠেক হ েগাল ƣতির হয়। পের সালমান eফ 
রহমান o িবিজeমie সভাপিত িসি কুর রহমান দুi প েক শা  কেরন 

 


