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চামড়া ক্রয়ে ঋয়ের ৩৬১২ ককাটি টাকা কেল ককাথাে 

► চামড়াশিয়ে কমাট ব্াাংক ঋে ৭৭০৭ ককাটি টাকা 

► এই ঋয়ের কেশির ভােই মাত্র ৭% সুয়ে কেওো 

► তবু ৮০ িতাাংিই কেলাশি 

 

নেে টাকার অভায়ে আড়তোরয়ের কাছ কথয়ক কাঁচা চামড়া ককনা যায়ে না েয়ল ট্যানাশর মাশলকরা সোর সাময়ন কযভায়ে েলা শুকায়ে , ব্াাংক কথয়ক 

িাওো তয়ের সয়ে এর শমল িাওো যায়ে না। আন্তর্জাশতক োর্ায়র চামড়ার ের িড়শতর শেয়ক েয়ল কয তে ট্যানাশর মাশলকরা শুশনয়ে আসয়ছ, 

কসটিও সঠিক নে। সরকাশর ও কেসরকাশর ব্াাংক এ িয জন্ত কাঁচা চামড়া ককনার র্ন্য  ট্যানাশর মাশলকয়ের কত টাকা ঋে শেয়েয়ছ , কস তাশলকা সাংগ্রহ 

কয়রয়ছ কায়লর কণ্ঠ। তায়ত কেো কেয়ছ, এেন িয জন্ত শুধু কাঁচা চামড়া ককনার র্ন্য শতন হার্ার ৬১২ ককাটি টাকা ঋে শনয়েয়ছ ট্যানাশর মাশলকরা। েত 

শতন মায়সই রাষ্ট্রােত্ত চারটি ব্াাংক কথয়ক কাঁচা চামড়া ককনার র্ন্য ৫০০ ককাটি টাকার ময়তা ঋে কেওো হয়েয়ছ  ট্যানাশর মাশলকয়ের। শকন্তু 

আড়তোররা েলয়ছ, তারা ট্যানাশর মাশলকয়ের কাছ কথয়ক তায়ের েয়কো িাওনার এক কানাকশড়ও িােশন। প্রশ্ন উয়েয়ছ, কয টাকা চামড়া ককনার র্ন্য 

ব্াাংক কথয়ক কনওো হয়লা, কসই টাকা কেল ককাথাে? 

েত রশেোর োশের্য মন্ত্রোলয়ে অনুশিত বেেয়ক টাকা না িাওো শনয়ে শিেমন্ত্রীর সাময়ন উত্তপ্ত োকযশেশনমে ও হট্টয়োল হে আড়তোর ও ট্যানাশর 

মাশলকয়ের। ওই সভার সূত্র েলয়ছ, আড়তোররা ট্যানাশর মাশলকয়ের কায়ছ র্ানয়ত চাে, ‘ব্াাংক কথয়ক আিনারা টাকা উঠিয়েয়ছন, শকন্তু আিনারা 

আমায়ের েয়কো িাওনা শেয়েন না ককন?’ র্োয়ে ট্যানাশর মাশলকয়ের িক্ষ কথয়ক োশে করা হে, সাভায়র চামড়া শিে নেরীয়ত র্শম বুয়ে না 

িাওোে ব্াাংক কথয়ক আিানুরূি ঋে িাওো যােশন। িয়র প্রধানমন্ত্রীর োশের্য ও শিেশেষেক উিয়েষ্টা সালমান এফ রহমায়নর হস্তয়ক্ষয়ি িশরশিশত 

িান্ত হে। 

েত রশেোর োশের্য মন্ত্রোলয়ে রুদ্ধদ্বার বেেয়কর সূয়ত্র র্ানা যাে, কসোয়ন ট্যানাশর মাশলকরা েয়ল, আন্তর্জাশতক োর্ায়র চামড়ার োম কয়ম কেয়ছ। 

তাই োাংলায়েয়ি এর চাশহো কয়ম কেয়ছ। প্রশত েে জফুট চামড়ার োম ট্যানাশর মাশলকয়ের িক্ষ কথয়ক এক ডলায়রর শনয়চ েলা হে। প্রশত েে জফুট 

চামড়ার ের ৫০ কসন্ট োশে কয়র আসয়ছ ট্যানাশর মাশলকরা। শকন্তু েত রশেোর ইন্টারয়নট কেঁয়ট কেো কেয়ছ, আন্তর্জাশতক োর্ায়র এেন প্রশত েে জফুট 

চামড়ার ের কেড় কথয়ক দুই ডলায়রর ময়ে। 

ওই শেয়নর বেেয়ক োশের্যসশচে মশফজুল ইসলামও ট্যানাশর মাশলকয়ের কেওো তে সঠিক নে েয়ল র্ানান। শতশন েয়লন, ‘মাশলকরা আন্তর্জাশতক 

োর্ায়র চামড়ার ের কমশতর শেয়ক েলয়ছ। শকন্তু আমায়ের হায়ত থাকা তে েলয়ছ চামড়ার ের কময়ছ না।’ 

েত ৩১ েছয়রর ইশতহায়স এোয়রর ককারোশনর ঈয়ে সেয়চয়ে কম োয়ম চামড়া শেশক্র হে। এক লাে টাকা োয়মর একটি েরুর চামড়া শেশক্র হয়েয়ছ 

মাত্র ৩০০ টাকাে। চামড়ার োম তলাশনয়ত কেকাে চট্টগ্রাম, সুনামেঞ্জ, কুশমল্লাসহ কেয়ির শেশভন্ন কর্লাে চামড়া মাটিয়ত প ুঁয়ত কফলা হে। ককউ ককউ 

রাস্তার ওির চামড়া কফয়ল চয়ল যান। চামড়ার োম শনয়ে আড়তোর ও ট্যানাশর মাশলকয়ের দ্বন্দ্ব চরয়ম ওয়ে। দুই িক্ষই িাল্টািাশল্ট অশভয়যাে করয়ত 

থায়ক। যশেও আোমী ২২ আেস্ট এফশেশসশসআইয়ের মােয়ম েয়কো টাকার শেষয়ে সুরাহা হওোর কথা রয়েয়ছ। 

শকন্তু ককান িয়ক্ষর অশভয়যাে সতয এর কারে খ ুঁর্য়ত শেয়ে র্ানা কেল, নেে অয়থ জর সাংকয়টর অজুহাত কতালা হয়লও কাঁচা চামড়ার শেিয জয়ের মূল 

কারে ট্যানাশর মাশলকয়ের কারসাশর্। কারে তারা ব্াাংক কথয়ক টাকা কিয়লও আড়তোরয়ের িাওনা সমেময়তা িশরয়িাধ কয়রশন। ককন্দ্রীে ব্াাংক 

কথয়ক িাওো তে েলয়ছ , সাশে জকভায়ে চামড়াশিয়ে এেন ব্াাংয়কর কেওো ঋয়ের িশরমাে সাত হার্ার ৭০৭ ককাটি টাকা। এর ময়ে শুধু কাঁচা চামড়া 

ককনার র্ন্যই ট্যানাশর মাশলকয়ের কেওো হয়েয়ছ শতন হার্ার ৬১২ ককাটি টাকা। োশক চার হার্ার ৯৪ টাকা শেতরে করা হয়েয়ছ চামড়ার্াত িণ্য 

বতশরয়ত। আর োাংলায়েি ব্াাংয়কর তেই েলয়ছ, শেতরে করা সাত হার্ার ৭০৭ ককাটি টাকার ময়ে ৮০ িতাাংিই কেলাশি। অথচ এই ঋয়ের কেশির 

ভােই শেয়িষ সুশেধাে মাত্র ৭ িতাাংি সুয়ে শেতরে করা, কযোয়ন অন্য ব্েসাে ব্াাংকঋয়ের সুে ১ অয়ে নামায়নার র্ন্য েলেঘম জ হয়েন সাংশিষ্ট 

ব্শিরা। সূত্র র্ানাে, ২০০৩ সায়লর ২৩ কফব্রুোশর োাংলায়েি ব্াাংক সাকুজলার র্াশর কয়র রপ্তাশনমুেী চামড়া শিয়ের র্ন্য ব্াাংক ঋয়ের সুে ৭ 

িতাাংি কেঁয়ধ কেে। কাঁচা চামড়া শকনয়তও এই সুেহায়র ঋে িায়েন ব্েসােীরা। 



োাংলায়েি ট্যানাস জ অযায়সাশসয়েিয়নর সমন্বেক কমাহাম্মে আলাউদ্দীয়নর কায়ছ র্ানয়ত চাইয়ল েতকাল কায়লর কণ্ঠয়ক শতশন েয়লন, ‘আড়তোরয়ের 

সয়ে আমায়ের কলনয়েয়নর সম্পকজ এক শেয়নর নে, ৫০ েছয়রর। কেনািাওনা আয়ছ এটা ঠিক, তয়ে সমাধানও আয়ছ।’ ব্াাংকঋয়ের শেষয়ে প্রশ্ন করয়ল 

শতশন েয়লন, ‘হার্ারীোে কথয়ক সাভায়র চামড়াশিে িানান্তয়রর কারয়ে আমরা আশথ জকভায়ে ক্ষশতগ্রস্ত হয়েশছ। কসোয়ন অেকাোয়মা শনম জাে করয়তই 

আমায়ের অয়নক টাকা েরচ হয়ে কেয়ছ। কস কারয়ে অয়নয়কই ঋেয়েলাশি হয়ে কেয়ছ, িািািাশি আড়তোরয়ের েয়কোও িশরয়িাধ করয়ত িায়রশন।’ 

কায়লর কণ্ঠ’র হায়ত আসা তে েলয়ছ, কাঁচা চামড়া সাংগ্রয়হর র্ন্য সেয়চয়ে কেশি ঋে শেয়েয়ছ র্নতা ব্াাংক—এক হার্ার ৬৮১ ককাটি টাকা। রূিালী 

ব্াাংক শেয়েয়ছ  ৮৪২ ককাটি, অগ্রেী ব্াাংক ৪৫৫ ককাটি আর ইসলামী ব্াাংক শেয়েয়ছ ২৬৯ ককাটি টাকা। আড়তোরয়ের োশে, ট্যানাশরর মাশলকয়ের 

কায়ছ তায়ের িাওনা ৪০০ ককাটি টাকা। শুধু তা-ই নে, ট্যানাশর মাশলকরা ব্াাংক কথয়ক ঋে শনয়ে তাও কফরত শেয়ে না। চামড়া শকনয়ত ব্াাংক কথয়ক 

ঋে শনয়ে নেছে করা হয়ে। ট্যানাশর োয়ত আয়লাশচত শক্রয়সন্ট গ্রুয়ির শতন প্রশতিায়নর শেরুয়দ্ধ হার্ার ককাটি টাকা অথ জিাচায়রর মামলা চলয়ছ। 

কারা কারা ব্াাংক কথয়ক ঋে শনয়েও আড়তোরয়ের েয়কো টাকা িশরয়িাধ কয়রশন তার কোঁয়র্ কায়লর কণ্ঠ কথয়ক কযাোয়যাে করা হে চট্টগ্রাম, 

নায়টার, কুশষ্টো, নওোঁসহ কেয়ির েড় কেি কয়েকটি চামড়া কমাকায়মর ব্েসােীয়ের সয়ে, যারা তৃেমূল কথয়ক চামড়া সাংগ্রহ কয়র ট্যানাশর 

মাশলকয়ের কায়ছ শেশক্র কয়র। কুশষ্টো চামড়া ব্েসােী সশমশতর সাধারে সম্পােক আশনছ ককারাইিী চামড়া শেশক্র কয়রয়ছন শক্রয়সন্ট ট্যানাশর, ঢাকা 

হাইডস, সাশমনা ট্যানাশর, মুিা ট্যানাশর, আয়নাোর ট্যানাশর, কসানার োাংলা ট্যানাশরর কায়ছ। এসে ট্যানাশরর কায়ছ ১৫ ককাটি টাকা েয়কো িয়ড় আয়ছ 

তাঁর। হতাি কয়ণ্ঠ আশনছ ককারাইিী েতকাল কসামোর কায়লর কণ্ঠয়ক েয়লন, ‘সে ট্যানাশর মাশলক কমাোইল কফান েন্ধ কয়র করয়েয়ছ। আমায়ের 

েয়কো টাকা িশরয়িাধ না করয়ল আমরা চামড়া শেশক্র করে না।’ তয়ে শতশন সরকায়রর কায়ছ োশে কয়রন, এভায়ে ট্যানাশর মাশলকয়ের ব্াাংক কথয়ক 

ঋে না শেয়ে যারা তৃেমূল কথয়ক চামড়া সাংগ্রহ কয়র তায়ের ঋে কেওোর। তায়ত এ ধরয়নর অরার্কতা শকছুটা হয়লও কময়ে।  চট্টগ্রাম চামড়া 

ব্েসােী সশমশতর সভািশত আেদুল কায়ের েয়লন, তাঁরা ট্যানাশর মাশলকয়ের কায়ছ ৩০ ককাটি টাকা িায়েন। এর ময়ে রয়েয়ছ ঢাকা হাইডস, শমতাশল 

ট্যানাশর, সালমা ট্যানাশর আইয়ুে ব্রাোস জ। শকন্তু এসে ট্যানাশর কথয়ক এক টাকাও িাওো যােশন। 

েত ১৪ আেস্ট রার্ধানীয়ত এক অনুিায়ন অথ জমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল েয়লন, ‘প্রশতেছয়রর ময়তা চামড়া কেচায়কনাে ব্াাংক কথয়ক ঋে সুশেধা 

কেওো হয়েয়ছ। অন্যান্য েছয়রর তুলনাে এোর আয়রা কেশি কেওো হে। তার িরও ককন চামড়া কেচায়কনা হয়ে না, ককন শকনল না, এেন ককন 

শকনয়ে—এসে শেষে বুেয়ত হয়ে।’ অথ জমন্ত্রী েয়লন, ‘এোর কযসে সমস্যার মুয়োমুশে হলাম, এগুয়লায়ক দূর করার র্ন্য আোমীয়ত ব্েিা শনয়ত 

হয়ে।’ 

র্নতা ব্াাংক েতকাল িয জন্ত একটি প্রশতিানয়ক ৪১ ককাটি টাকার ঋে অনুয়মােন কয়রয়ছ। এ ছাড়া আয়নাোর ট্যানাশর নায়ম আয়রকটি প্রশতিায়নর 

শেিরীয়ত ৪১ ককাটি, মুশি ট্যানাশরর নায়ম আট ককাটি ও কুশমল্লা ট্যানাশরর নায়ম এক ককাটি টাকার ঋে অনুয়মােন প্রশক্রোধীন। 

রূিালী ব্াাংক চামড়া শকনয়ত শতনটি প্রশতিানয়ক ২৩৩ ককাটি টাকার ঋে অনুয়মােন কয়রয়ছ। এগুয়লা হয়লা কেেল কলোর ১৫৬ ককাটি, সাশমনা 

ট্যানাশর ৫৫ ককাটি ও এইচ অযান্ড এইচ ট্যানাশর ২২ ককাটি টাকা। রূিালী ব্াাংয়কর ব্েিািনা িশরচালক (এমশড) আতাউর রহমান প্রধান েয়লন, 

যায়ের কথয়ক ঋে আোে ভায়লা, তায়েরই ঋে কেওো হয়ে। 

ককারোশনর চামড়া শকনয়ত এোর িাঁচটি প্রশতিানয়ক ১৩০ ককাটি টাকা ঋে অনুয়মােন শেয়েয়ছ অগ্রেী ব্াাংক। এগুয়লা হয়লা ঢাকা হাইডস অযান্ড শিনস 

৪৫ ককাটি, কমসাস জ অযায়িক্স ট্যানাশরর্ ৬০ ককাটি, কে-ট্যানাশরর্ ১৫ ককাটি, কমসাস জ কফশি কলোর এন্টারপ্রাইর্ িাঁচ ককাটি ও কোয়েল ইন্টারন্যািনাল 

কেড় ককাটি টাকা। 

কসানালী ব্াাংক আশমন ট্যানাশরয়ক ২৫ ককাটি, কালাম ব্রাোস জয়ক ২০ ককাটি ও ভুলুো ট্যানাশরয়ক ২৫ ককাটি টাকা ঋে শেয়ে। আয়ের েছরও এ শতনটি 

প্রশতিানয়ক একই িশরমাে ঋে কেওো হয়েশছল েয়ল র্াশনয়েয়ছন ব্াাংকটির ব্েিািনা িশরচালক উোয়েে উল্লাহ আল মাসুে। চামড়া শকনয়ত 

কেসরকাশর কেি শকছু ব্াাংকও ঋে শেয়ে আসয়ছ। 

ককারোশনর ঈয়ের আয়ে কথয়কই চামড়া ককনার টাকা কনই েয়ল োশে কয়র আসয়ছ এ োয়তর উয়যািারা। শকন্তু ককন্দ্রীে ব্াাংয়কর িশরসাংখ্যান েলয়ছ, 

প্রশতেছর এ োয়ত কয িশরমাে ঋে কেওো হয়ে তার েড় অাংিই কফরত আসয়ছ না। েত দুই-শতন েছর এ োয়ত কেওো ঋে শকছুটা কফরত এয়লও 

আয়ের কনওো ঋয়ের কেশির ভােই কেলাশিয়ত িশরেত হয়েয়ছ। 

এই িশরশিশতয়ত শেয়িষজ্ঞরা েলয়ছন, তাহয়ল ব্াাংকঋয়ের এত টাকা কেল ককাথাে? তাহয়ল শক এ োয়তর ঋয়ের টাকাও অন্য োয়ত ব্েহার হয়েয়ছ, 

নাশক শেয়েয়ি িাচার হয়েয়ছ? 

র্ানয়ত চাইয়ল কফশি কলোয়রর স্বত্বাশধকারী িামসুল হুো েতকাল কায়লর কণ্ঠয়ক েয়লন, ‘আশম িাঁচ ককাটি টাকা ঋে কিয়েশছ। তয়ে এেয়না টাকা 

উোইশন। আশম শচশকৎসার র্ন্য োইয়র যাশে। ২৫ আেস্ট শফরে। তারির টাকা শেতরে করে।’ 

কুশমল্লা ট্যানাশরর ব্েিািনা িশরচালক মাহবুবুর রহমানয়ক প্রশ্ন করয়ল শতশন েয়লন, ‘আমরা ব্াাংক কথয়ক ঋে কিয়েশছ। আড়তোরয়ের েয়কো 

িশরয়িায়ধর প্রশক্রো চলয়ছ।’ 

 


