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িবিসক বলেছ, পুেরা কে র কাজ েশষ করেত আেরা eক বছর লাগেব। সংেশাধনী াব পয র্ােলাচনা করেত িগেয় ক  
বা বায়নকােজর পেদ পেদ aদ তা o স মতার ঘাটিত ল  করা েগেছ। পিরক নায়o িছল গলদ। 3114 সােল ক  
aনুেমাদেনর সময় বলা হেয়িছল, সাভার চামড়া িশ নগরীেত ƣতির হoয়া বজর্য্ িদেয় িবদুয্ত্ uত্পাদন করা হেব। বজর্য্ 
েথেক িবদুয্ত্ uত্পাদন করেত াজ পাoয়ার েজনােরশন িসে ম (eসিপিজeস) িনম র্ােণ 225 েকািট টাকা রাখা হেয়িছল। 
িক  27 বছর পর কম র্কত র্ােদর uপলি  হেলা, চামড়া িশ নগরী েথেক যতটুকু বজর্য্ ƣতির হেব, তা িদেয় িবদুয্ত্ uত্পাদন 
স ব নয়। েস কারেণ গত রিববার পিরক না কিমশেন aনুি ত আ  ম ণালয় সভায় ei ক  েথেক িবদুয্ত্ uত্পাদেনর 
পিরক না বাদ েদoয়া হেয়েছ। কে র আoতায় কিঠন বজর্য্ ব াপনা গড়ার কথা থাকেলo eখেনা eর কাজi শুরু 
হয়িন। ei খােত 23 েকািট টাকা রাখা হেলo তা eখেনা য় হয়িন। িবিসক নতুন কের িস া  িনেয়েছ, বাংলােদশ 
েকৗশল িবশব্িব ালেয়র (বুেয়ট) পরামশ র্ িনেয় সিলড বজর্য্ ব াপনা গড়ার পিরবেত র্ িতনিট ডাি ং iয়াড র্ িনম র্াণ করা 

হেব। oi িতনিট ডাি ং iয়ােড র্র নকশা ƣতির কের েদেব বুেয়ট। গত রিববােরর আ  ম ণালয় সভায় e িস া  হেয়েছ। 
িবিসক েচয়ার ান েমা াক হাসান জানান, নকশা পাoয়ার পর যত ত স ব ডাি ং iয়াড র্ িনম র্ােণর জ  দরপ  আহব্ান 
করা হেব। কাজিট েশষ করেত ছয় মাস লাগেব। e জ  কে র েময়াদ আেরা eক বছর বাড়ােনা হেয়েছ। 

পিরক না কিমশেনর eকািধক কম র্কত র্া কােলর ক েক বেলন, চতুথ র্বােরর মেতা তাঁেদর কােছ পাঠােনা কে র সংেশাধনী 
ােব িকছু িবষয় হা কর। ক  শুরু করার 27 বছর পের eেস িবিসক ei কে র আoতায় টয্ানাির মািলকেদর 

সেচতনতা বাড়ােত িশ ণ েদoয়ার জ  ছয় লাখ টাকা বরা  েচেয়েছ। 5৯1িট uপেজলায় েকারবািনর পশু জবাi o 
চামড়া ছাড়ােনার পাঁচ হাজার কসাiেক িশ ণ েদoয়ার াব েদoয়া হেয়েছ। ei খােত বরা  চাoয়া হেয়েছ পাঁচ েকািট 
টাকা। e ছাড়া াব েটকিনশয়ানেদর িশ েণর জ  ছয় লাখ টাকা eবং াবেরটির ব াপনার জ  আেরা ছয় লাখ 
টাকা রাখার াব কেরেছ িবিসক। পাশাপািশ িশ  ম ণালেয়র eকিট চামড়া নীিতমালা ƣতির করার টাকাo ei ক  
েথেক েনoয়ার াব করা হেয়েছ। কিমশেনর কম র্কত র্ারা বলেছন, েযখােন ক িট ত েশষ করার িদেক কম র্কত র্ােদর 
মেনােযাগ থাকার কথা, েসখােন বাড়িত কাজ হােত িনেয় কে র কাজ আবারo বাড়ােনার পাঁয়তারা করা হে । যিদo 
eসব াব েশষ পয র্  থাকেব না বেল জািনেয়েছন কিমশেনর কম র্কত র্ারা। বাংলােদশ টয্ানাস র্ aয্ােসািসেয়শেনর সমনব্য়ক 
েমাহা দ আলাuি ন কােলর ক েক বেলন, eকিট ক  বা বায়েন সরকাির সং ার দ তা o স মতা কতটুকু তার 
মাণ ei ক । িনধ র্ািরত সমেয় কে র কাজ েশষ করেত না পারায় চামড়াপ  র ািন কেম েগেছ। eবােরর 

েকারবািনর ঈেদ চামড়ার দাম কেম যাoয়ার a তম কারণ ei িসiিটিপ িনম র্ােণর কাজ েশষ না হoয়া। 

িবিসেকর েচয়ার ান েমা াক হাসান কােলর ক েক বেলন, ‘আিম িবিসেকর দািয়তব্ িনেয়িছ মা  ছয় মাস হেলা। দািয়তব্ 
হণ কেরi সাভাের িগেয় েদিখ িসiিটিপ িনম র্াণকাজ ব । সবার aিভেযাগ িছল চীনা িঠকাদােরর িবরুে । িক  ei মুহূেত র্ 

চীনা িঠকাদারেক বাদ িদেয় a  িঠকাদার িনেয়াগ করেত aেনক সময় চেল যােব। খরচo বাড়েব। তাi চীনা িঠকাদার 
িদেয়i কাজিট করার িস া  হেয়েছ। িতিন বেলন, ‘িসiিটিপ িনম র্াণকাজ েশষ হoয়ার পেথ। বািক কাজ করেত আমরা eক 
বছর বাড়িত সময় েচেয়িছ। আশা করিছ, ei সমেয়র মে i আমরা কে র কাজ েশষ করেত পারব।’ পিরক না কিমশন 
েথেক পাoয়া ত  মেত, চামড়ািশ  uে া ােদর জ  aবকাঠােমা সুিবধা o পিরেবশবা ব িশ নগরী গেড় তুলেত 
সাভােরর েহমােয়তপুের 2৯৯ eকর জিমর oপর চামড়া িশ নগরী ক  aনুেমাদন েদoয়া হেয়িছল 3114 সােল। oi 
সময় খরচ ধরা হেয়িছল 287 েকািট টাকা। 3116 সােল কে র কাজ েশষ করার কথা িছল। eরপর থম দফায় 3121 
সােল, িদব্তীয় দফায় 3127 সােল, তৃতীয় দফায় 312৯ সােলর জুন পয র্  েময়াদ বাড়ােনা হয়। েশষ পয র্  কে র য় 
েবেড় eক হাজার 89 েকািট টাকায় u ীত হয়। পিরক না কিমশেনর মত হেলা, ei ধরেনর চামড়া িশ নগরী করার মেতা 
aিভ তা িবিসেকর েনi। কে র দািয়তব্ িবিসকেক েদoয়াi িছল সবেচেয় বড় ভুল। জানা েগেছ, কে র আoতায় 
eখেনা সীমানা াচীেরর কাজo েশষ হয়িন। পািন সরবরােহর কাজ, aভয্ রীণ রা া িনম র্ােণর কাজo বািক। eসব কাজ 
আগামী eক বছেরর মে  েশষ হেব বেল জািনেয়েছন িবিসক েচয়ার ান। 

 


