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দেশর বেড়া র ািনকারক িত ান ব ল লদােরর চার বছর আেগ চামড়া ও চামড়াজাত পেণ র র ািনর
পিরমাণ িছল ১৪০ কািট টাকার সমপিরমাণ। সবেশষ গত বছর তা নেম এেসেছ মা  ৬০ কািট টাকায়।

ইেডন, জামািন ও ইতািলর নামকরা অেনক াে ডর কােছ চামড়া, চামড়ার তির জুতা ও ব াগ র ািন
করেলও এখােন উ পাদন ি য়ায় পিরেবশগত কম ােয়ে র ঘাটিতর কারেণ পণ  িকনেত আ হী হে
না তারা।

ব ল েপর মেতা দেশর অ া  চামড়া ও চামড়াজাত পেণ র র ািনকারেকর র ািন কমেছ ইউেরাপ ও
আেমিরকার বাজাের। র ািন উ য়ন বু েরার (ইিপিব) পিরসংখ ান অ যায়ী, গত ই অথবছর ধের দেশর
চামড়া ও চামড়াজাত পেণ র র ািন কমেছ। সবেশষ গত ২০১৮-১৯ অথবছের এ পেণ র র ািন কেমেছ ৬
কািট ৫৭ লাখ মািকন ডলার বা ায় সােড় ৫০০ কািট টাকার সমপিরমাণ। এর আেগর অথবছেরও

র ািন কেমিছল ায় ১৪ কািট ৮৬ লাখ ডলার বা ১ হাজার ২৪৮ কািট টাকার। ২০১৬-১৭ অথবছের
১২৩ কািট ৪০ লাখ ডলােরর সমপিরমাণ চামড়া ও চামড়াজাত পণ  র ািন হেলও ২০১৮-১৯ অথবছের
তা নেম দাঁিড়েয়েছ ১০১ কািট ৯৭ লাখ ডলাের।

ব ল লদােরর ব ব াপনা পিরচালক িটপু লতান ইে ফাকেক বেলন, যু রাে  চামড়া ও চামড়াজাত
পেণ র র ািনর ে  তােদর ানীয় মানদ  িনধারণকারী িত ান লদার ওয়ািকং েপর (এলডি ওিজ)
সনদ েয়াজন হয়। বাংলােদশ এখেনা স সনদ পায়িন। অ িদেক ইউেরােপরও এ ধরেনর মানদে
আমরা িপিছেয়। ফেল তােদর তারা আমােদর কাছ থেক সরাসির চামড়া িকনেত পারেছ না। ধু তাই
নয়, আমােদর ানীয়ভােব ি য়াজাত হওয়া চামড়াও তারা িকনেছ না। আমরা এখন য চামড়াজাত পণ
র ািন কির, তার ৯০ শতাংশই আমদািনকৃত চামড়া ি য়াকরেণর মাধ েম। এ খােত িবশাল িবিনেয়ােগর
পর  এখন  ি ায়  রেয়েছন    বেল  জানান  িতিন।    এ  খােতর  র ািনকারকরা  বলেছন,  িব বাজাের
বাংলােদেশর  চামড়াজাত পণ  র ািনর  উ ল  স াবনাময়  িছল।  এ  পেণ র  কাঁচামাল  (কাঁচা  চামড়া)

ানীয়ভােব সং হ করার েযাগ থাকায় এ খােত মলূ  সংেযাজেনর হার গােম টস পেণ র চাইেতও বিশ।
আ জািতক বাজােরও বাংলােদিশ চামড়ার মান স েক তােদর ইিতবাচক মেনাভাব রেয়েছ।

নতুন কের চীন ও যু রাে র মেধ  চালু হওয়া বািণজ যুে র ফেল মািকন তােদর বশিকছু য়ােদশ
বাংলােদশ পাওয়ার স াবনাও তির হেয়িছল। যু রা  চীন থেক বছের ১২ িবিলয়ন ডলােরর (১ হাজার
২০০ কািট ডলার) চামড়াজাত পণ  আমদািন কের থােক। আগামী সে র থেক চীেনর ওই পেণ র
বাড়িত ১০ শতাংশ হাের  বিসেয়েছ া  শাসন। ফেল এসব মািকন তার একিট অংশ বাংলােদশ
পেত পারত।

িক  চামড়া ি য়াকরেণর কায মিট পিরেবেশর আ জািতক মানদে  (কম ােয় ট) উ ীত না হওয়ায়
ইউেরাপ ও আেমিরকার তারা চাইেলও সরাসির বাংলােদিশ চামড়া িকংবা চামড়ায় তির পণ  িকনেত
পারেছন না। চামড়াজাত পেণ  চরু লবণ ও অ া  কিমক াল ব বহার হয়। সিঠক বজ  ব ব াপনার
মাধ েম ি য়াজাতকরেণর কায মিট পিরেবশগত মানদ েক িবেবচনায় রেখ করেত হয়। পিরেবশগত
সম ার কারেণ  ট ানাির কারখানা রাজধানীর হাজারীবাগ থেক সাভােরর হমােয়তপুের ানা র করা হয়।

  িরয়াদ হােসন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

সখােন ক ীয় বজ  শাধনাগারসহ (িসইিটিপ) পিরেবশবা ব উপােয় ি য়াকরেণর লে  সরকার গত
কেয়ক বছর ধের কাজ কের এেলও কাযকর ফল মেলিন। অথচ ই বছর আেগ একরকম জার কেরই
ট ানাির েলা সাভাের ানা র করা হয়।

সরকাির  িহেসেবই িসইিটিপ এখেনা  পুেরা  ত  হয়িন।  ৯৭ শতাংশ কাজ  স  হেয়েছ।  অ িদেক
ট ানাির মািলকরা বলেছন, কতৃপে  িসইিটিপর কাজ ৯৭ শতাংশও হয়িন। িসইিটিপর চারিট মিডউেলর
সব েলা এখেনা ত হয়িন। এর বাইের বজ  ব ব াপনার আেরা িকছু কাজ এতিদেনও স  হয়িন।
ফেল এখানকার তরল বজ  িগেয় পড়েছ পােশর ধেল রী নদীেত। এছাড়া কিঠন বজ ও য ত  ফলা
হে । ফেল সখােন নদীসহ আশপােশর পিরেবশ দিূষত হে । নদীেত কতটু  স  কনেট ট থাকেত
পারেব তারও আ জািতক মানদ  আেছ। িক  ট ানাির বেজ র ে  এসেবর িকছইু মানা হে  না।

স িত ঢাকায় এ খােতর কায ম িনেয় আেয়ািজত এক অ ােন স টার ফর পিলিস ডায়ালেগর (িসিপিড)
গেবষণা পিরচালক ড. খ কার গালাম মায়াে ম বেলন, পিরেবশগত মানদ েক এিড়েয় আ জািতক
অ েন চামড়া পণ  র ািনেত সফল হেত পারব না। আ জািতক অ ন থেক ট ানাির িশে র মানদে র
িবষেয়  ীকিৃত  আসেত  হেব।  সরকার  কবল  হাজারীবাগ  থেক  ানা ের  মনেযাগ  িদেয়েছ,  িক
পিরেবশগত কম ােয়ে র িবষেয় যথাযথ উেদ াগ নই।

র ািনকারকরা  বলেছন,  এভােব  চলেত  থাকেল  বাংলােদেশর  এলডি ওিজসহ  আ জািতক  িত ােনর
পিরেবশগত সনদ পাব না। ভিব েত আমােদর র ািন আেরা কমেত থাকেব। ফেল অ া  ে  এিগেয়
থাকা সে ও কবল পিরেবশগত সম ার কারেণ আমরা িপিছেয় যাব।
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