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চামড়ার মূল্যে অসংগতি 

ড. জাহাঙ্গীর আলম 

গরুর মূে বৃতি পেল্যল মাংল্যসর মূে বৃতি ো স পসঙসল্যঙ্গ চামড়ার মূেও বৃতি োও ার কথাস তকন্তু আমাল্যের পেল্যে গি চার বছর ধল্যর 

গরুর মাংল্যসর মূে বৃতি োল্যেস চামড়া রপ্তাতির আ  পবল্যড়ল্যছ গি দুঙ েেক ধল্যরস তকন্তু মাঠ ের্ যাল্য  কঁচা চামড়ার মূে হ্রাস োল্যে 

অতবরামস এটা এক ধরল্যির অসংগতিস পকারবাতির ঈল্যের সম  গরুর চাতহো দ্রুি বৃতি ো স িখি গরুর োমও পবল্যড় র্া  েহল্যর ও 

গ্রাল্যমস তকন্তু চামড়ার োল্যম বরাবরঙ ধস িাল্যমস িাল্যি ক্ষতিগ্রস্ত হ  পেল্যের এতিম ও তমসতকিস প্রাপ্ত অথ য কম হ  বল্যল তিোরুণভাল্যব 

ঠল্যক গ্রাল্যমর হিেতরদ্র মানুষগুল্যলাস 

২০১৩ সাল্যল গরুর মাংল্যসর োম তছল পকতজ প্রতি ১৮০ টাকাস ২০১৪ সাল্যল ভারিী  গরু আমোতি হ্রাল্যসর কারল্যণ িা পবল্যড় র্া  ৩০০ 

টাকা স ২০১৫ সাল্যল িা আল্যরা পবল্যড় তগল্য  েঁড়া  ৪০০ টাকা স ২০১৬ সাল্যল ঈল্যের আল্যগ পুিরা  পবল্যড় র্া  গরুর মাংল্যসর োমস 

প্রতি পকতজ তবতি হ  ৪৫০ টাকা েল্যরস ২০১৭ সাল্যল ৪৮০ এবং ২০১৮ সাল্যল ৫০০ টাকা েল্যর তবতি হ  প্রতি পকতজ গরুর মাংসস এবার 

ঈল্যের আল্যগ িা পবল্যড় র্া  ৫৪০ টাকা স িাল্যি সাধারণ পভাক্তা ও গতরব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হ স িাল্যের আতমষ গ্রহল্যণর েতরমাণ হ্রাস 

ো স বৃতি ো  িাল্যের পুতিহীিিাস 

অন্যতেল্যক সাম্প্রতিক কাল্যল পেল্যের অভযন্তল্যর কঁচা চামড়ার মূে িমাগিভাল্যব হ্রাস োল্যেস ২০১৩ সাল্যল প্রতি বগ যফুট গরুর চামড়ার 

োম তছল ৮৫ পথল্যক ৯০ টাকাস খাতসর চামড়ার োম তছল ৫০ পথল্যক ৫৫ টাকাস ২০১৪ সাল্যল গরুর চামড়ার োম ৭০ পথল্যক ৭৫ টাকা  

এবং খাতসর চামড়ার োম প্রতি বগ যফুট ৩০ পথল্যক ৩৫ টাকা  হ্রাস ো স ২০১৫ সাল্যল এর ঙউতিট মূে আল্যরা হ্রাস পেল্য  গরুর 

চামড়ার োম প্রতি বগ যফুট ৫০ পথল্যক ৫৫ টাকা এবং খাতসর চামড়া ২০ পথল্যক ২২ টাকা  এল্যস েঁড়া স এবার িা আল্যরা হ্রাস পেল্য  

গরুর চামড়ার োম প্রতি বগ যফুট েঁড়া  ৪৫ পথল্যক ৫০ টাকাস ঢাকার বাঙল্যর ৩৫ পথল্যক ৪০ টাকাস সারাল্যেল্যে খাতসর চামড়ার োম 

তিধ যারণ করা হ  ১৮ পথল্যক ২০ টাকা এবং বকতরর চামড়ার োম তিধ যারণ করা হ  প্রতি বগ যফুট ১৩ পথল্যক ১৫ টাকাস পস তহল্যসল্যব 

পকারবাতির গরুর প্রতিটি চামড়া পমৌসুতম ব্যবসা ীল্যের খরচ ও লাল্যভর অঙ্ক বাে তেল্য  ৭০০ পথল্যক ১ হাজার ২০০ টাকা হও া উতচিস 

তকন্তু িা তবতি হল্য ল্যছ ২০০ পথল্যক ৩০০ টাকা স সংতিিরা অতভল্যর্াগ করল্যছি, তসতিল্যকল্যটর কারল্যণঙ বাজাল্যরর এ অবস্থাস অবশ্য গি 

দুঙ বছর ধল্যরঙ বাজার তি ন্ত্রল্যণ তসতিল্যকল্যটর কারসাতজর অতভল্যর্াগ তছলস তকন্তু এবাল্যরর অবস্থা খুবঙ পোচিী স তবতি করল্যি িা পেল্যর 

পেল্যের তবতভন্ন স্থাল্যি অল্যিল্যক চামড়া মাটিল্যি পুলঁ্যি পেল্যলল্যছিস োতিল্যি পেল্যল তেল্য ল্যছি অল্যিল্যকস ব্যােক েরেিি ও ববরী 

আবহাও ার কারল্যণ সংরতক্ষি েল্যচ র্াও া চামড়া গাতড় ও ট্রাল্যক কল্যর সতরল্য  তেল্য ল্যছ তসটি করল্যোল্যরেিগুল্যলাস তবতি করল্যি িা 

পেল্যর তবতভন্ন স্থাল্যি সড়ল্যক চামড়া পেল্যল প্রতিবাে জাতিল্য ল্যছ চামড়া উত্োেিকারী কৃষক ও পমৌসুতম ব্যবসা ীরাস অল্যিক সম  

পকারবাতির চামড়া সরাসতর তবতি িা কল্যর িা োি কল্যর পেও া হ  তবতভন্ন মাদ্রাসা, এতিমখািা ও তলল্লাহ পবাতড যং-এ বসবাসকারী 

গতরব-দুস্থল্যেরস এবার চামড়ার োল্যম ধস িামা  ওরাও বতিি হল্য ল্যছ পসঙ সুতবধা পথল্যকস তবতভন্ন সূল্যে জািা পগল্যছ, এবার লক্ষযমাোর 

পচল্য  প্রা  ৩০ েিাংে চামড়া কম সংগৃহীি হল্য ল্যছস এটা পেল্যের ক্ষতিস 

আমাল্যের অথ যিীতিল্যি একটা গুরুত্বপূণ য খাি চামড়া তেল্পস এ তেল্যল্পর অধীল্যি আল্যছ ২২০টি ট্যািাতরস অসংখ্য জুিা, ব্যাগ, পবল্ট ও 

সুেে যি সরঞ্জামাতে বিতরর কারখািাস িাল্যি সরাসতরভাল্যব তিল্য াতজি রল্য ল্যছ প্রা  ১ লাখ ৮০ হাজার কম যচারীস স্থূল পেেজ আল্য  

(তজতডতেল্যি) চামড়াতেল্যল্পর অবোি ০.৪০ েিাংেস পমাট রপ্তাতি আল্য  এ খাল্যির অবোি সাল্যড় ৩ েিাংেস বিতর পোোকতেল্যল্পর ের 

রপ্তাতি আ  অজযল্যির পক্ষল্যে এ খাল্যির স্থাি তিিী স বছল্যরর ের বছর এ খাল্যির রপ্তাতি আ  বাড়ল্যছস তকন্তু চামড়া উত্োেিকারী কৃষক, 

প্রান্তজি, এতিম ও তমসতকি বাড়তি রপ্তাতি আল্য র ন্যা সংগি তহস্যা োল্যে িাস 

বাংলাল্যেে রপ্তাতি উন্ন ি ব্যযল্যরার িথ্য অনুসাল্যর ২০০২-২০০৩ সাল্যল এল্যেল্যে চামড়া রপ্তাতির আ  তছল ২২৯.৭ তমতল ি মাতকযি 

ডলারস ২০১১-২০১২ সাল্যল িা ৫২৫.৮, ২০১২-২০১৩ সাল্যল ৬৯২.৬, ২০১৩-২০১৪ সাল্যল ১০০৭.০, ২০১৪-১৫ সাল্যল ১১৩০.৫ এবং 

২০১৫-২০১৬ সাল্যল িা ১১৬০.৯ তমতল ি ডলাল্যর বৃতি ো স ২০১৬-২০১৭ অথ যবছল্যর এঙ আল্য র েতরমাণ আল্যরা পবল্যড় হ  ১২৩ পকাটি 



৪০ লাখ ডলার বা ১২৩৪ তমতল ি ডলারস িল্যব গি বছর িা তকছুটা হ্রাস ো স আমাল্যের চামড়া তেল্যল্পর েতরল্যবেগি সিে ঠিক িা 

থাকা, তেতিেড চামড়া আমোতি পবল্যড় র্াও া এবং তসিল্যথটিল্যকর ব্যবহার বৃতি এর প্রধাি কারণ বল্যল অল্যিল্যক মল্যি করল্যছিস িল্যব িা 

খতিল্য  পেখার তবষ স 

ট্যািাস য অযাল্যসাতসল্য েি অব বাংলাল্যেে সূল্যে প্রকাে, আন্তজযাতিক বাজাল্যর চামড়ার েরেিি হল্য ল্যছস িাছাড়া গি বছল্যরর পকিা 

চামড়ার বহুলাংে এখল্যিা মজুে রল্য  পগল্যছস িাছাড়া প্রল্য াজিী  ঋণপ্রাতপ্তল্যি তছল সমস্যাস েল্যল িাল্যের আল্যছ অথ য সংকটস 

আড়িোরল্যের োতব, ট্যািাতর মাতলকরা গি বছল্যরর বল্যক া েতরল্যোধ িা করা  (র্ার েতরমাণ প্রা  ৪০০ পকাটি টাকা) িারা চামড়া 

তকিল্যি োরল্যছ িাস েল্যল এঙ েরেিি ঘল্যটল্যছস অন্যতেল্যক ট্যািাতর মাতলকরা বলল্যছি, পকারবাতির কঁচা চামড়ার মূে কতমল্য  ো ো 

লুল্যটল্যছি আড়িোররাস িারা কম োল্যম চামড়া তকিল্যলও ট্যািাতরল্যি সরকার তিধ যাতরি োল্যমঙ তবতি করল্যবিস এঙ েরস্পর 

পোষাল্যরাল্যের েল্যল কঁচা চামড়া তিল্য  সংকট আল্যরা ঘিীভূি হল্য ল্যছস িাল্যি পিতিবাচক খবর পগল্যছ পমৌসুতম ব্যবসা ীল্যের কাল্যছস িারা 

উেযুক্ত োল্যম চামড়া িল্য  অিীহা পেতখল্য ল্যছস েল্যল ধস পিল্যমল্যছ চামড়ার োল্যমস এভাল্যব পুল্যরা স্থািী  বাতণল্যজয কম োল্যম চামড়া 

পকিার পক্ষল্যে প্রভাব পেল্যলল্যছ ট্যািাতর মাতলকল্যের অিাগ্রহ ও আড়িোরল্যের কারসাতজস িাল্যের মল্যে োরস্পতরক যুগসূে থাকাও 

অসম্ভব তকছু ি স তবষ টি ভাল্যলাভাল্যব িেন্ত কল্যর ো োত ত্ব তিরূেণ করা উতচিস 

ঙল্যিামল্যেঙ চামড়ার মাতলক সতমতির েক্ষ পথল্যক বলা হল্য ল্যছ চামড়া িল্য র কথা; তকন্তু িিক্ষল্যণ চামড়াগুল্যলা কৃষকল্যের হাি ছাড়া 

হল্য  পগল্যছস এখি মূে বৃতি পেল্যলও গ্রাল্যমর হিেতরদ্র মানুষ, এতিম ও তমসতকিগণ িাল্যি আর লাভবাি হও ার সুল্যর্াগ পিঙস এরঙ 

মল্যে বাতণজযমন্ত্রী টিপু মুতিে চামড়ার োল্যম ধস পঠকাল্যি কঁচা চামড়া রপ্তাতির তসিান্ত জাতিল্য ল্যছিস অবশ্য ট্যািাতর মাতলকরা এ 

তসিান্ত বাতিল্যলর োতব কল্যরল্যছিস বাংলাল্যেে পথল্যক ঙতিপূল্যব য কঁচা চামড়া রপ্তাতি হল্যিা; তকন্তু েল্যর ট্যািাতরর মাতলকল্যের োতবর 

েতরল্যপ্রতক্ষল্যি িা বন্ধ করা হ স বিযমাল্যি পেল্যের অভযন্তল্যর চামড়া মূল্যে ধস এবং েচি ও পুলঁ্যি পেলাজতিি পলাকসাি পঠকাল্যি কঁচা 

চামড়া রপ্তাতি একটি কার্ যকর তবকল্প তহল্যসল্যব তবল্যবতচি হল্যি োল্যরস 

বাংলাল্যেল্যের ট্যািাতর কারখািাগুল্যলা এখি এক িাতন্তকাল অতিিম করল্যছস ২০১৩ সাল্যলর অল্যটাবর পথল্যক ঢাকা েহল্যরর হাজাতরবাল্যগ 

স্থাতেি ট্যািাতরগুল্যলা সাভারস্থ ট্যািাতর তেল্প িগরীল্যি স্থািান্তল্যরর প্রতি া চলল্যছস িাল্যি েক্ত তভতির ওের েঁড়াল্যব ট্যািাতর তেল্প, উন্নি 

হল্যব েতরল্যবেস িল্যব সাভাল্যরর তেল্পিগরী এখল্যিা পুল্যরাপুতর প্রস্তুি ি স স্থািান্তর হও া ১৫৪টি কারখািার ৩৪টি এখল্যিা উত্োেল্যি পর্ল্যি 

োল্যরতিস আর পর্ ১২০টি উত্োেল্যি আল্যছ, পসগুল্যলাও পুল্যরােল্যম উত্োেি করল্যি োরল্যছ িাস িাছাড়া কমপ্লাল্য ন্স ঙসুযল্যি আমরা বাজার 

হারাতেস অদূর ভতবষ্যল্যি সাভাল্যরর তেল্পিগরী েিভাগ চালু এবং পকন্দ্রী  পোধিাগার (তসঙটিতে) ও ডাতিংসহ গুরুত্বপূণ য কাজগুল্যলা 

সুসিন্ন করল্যি হল্যবস কারখািার মাতলকল্যেরল্যক প্লল্যটর েতলল ব্যতিল্য  তেল্যি হল্যবস প্রল্য াজিী  ঋল্যণর ব্যবস্থা করল্যি হল্যব ট্যািাতরর 

মাতলকল্যের জন্যস োোোতে কঁচা চামড়া রপ্তাতির দু ার উন্মুক্ত করল্যি হল্যব সামত কভাল্যবস িাল্যি ভতবষ্যল্যি চামড়ার েরেিি 

পঠকাল্যিা এবং হিেতরদ্র মানুল্যষর তহস্যা পকল্যড় পিও ার অনিতিক প্রল্যচিা রুল্যখ পেও া সম্ভব হল্যবস 

সব যল্যেষ খবর অনুর্া ী গিকাল উেভূি েতরতস্থতিল্যি তেেক্ষী  ববঠক অনুতিি হল্য ল্যছস এ বছর পকারবাতির চামড়া তিল্য  পর্ সংকট 

পেখা তেল্য ল্যছ, অতচল্যরঙ িার অবসাি হল্যব বল্যল আমরা আো কতরস 

পলখক : কৃতষ অথ যিীতিতবে এবং সাল্যবক সভােতি, বাংলাল্যেে কৃতষ অথ যিীতিতবে সতমতি 

 


