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সংেশাধনী -পিরকlনা সিচব
pকাশ : 23 িডেসmর 2019, 00:00 | িpn সংsরণ

বারবার েময়াদ বািড়েয়o কাজ েশষ হেc না সাভার চামড়া িশlনগরীর। eক বছর েময়াদ বাড়ােনা হেc।
ফেল িতন বছেরর বাsবায়েনর কথা থাকেলo eখন চেল যােc সােড় 17 বছর সময়। eেkেt aিতরিk
সময় যােc সােড় 13 বছর। তেব e পযর্ােয় কমেছ pকেlর বয্য়। pকlিট বাsবায়েন দীঘর্ সময় লাগার
েkেt  pধানত  5িট  কারণ  িছল  বেল  বয্াখয্া  িদেয়েছ  িশl  মntণালয়।  আগামীকাল  ম লবার  জাতীয়
aথর্ৈনিতক  পিরষেদর  িনবর্াহী  কিমিটর  (eকেনক)  ৈবঠেক  চতুথর্  সংেশাধনী  psাব  uপsাপন  করা  হেত
পাের।
e pসে  জানেত চাiেল পিরকlনা সিচব েমা. নূ ল আিমন েরাববার যুগাnরেক বেলন, eখন eমন পযর্ােয়
eেসেছ েয pকlিট সমাp করেতi েময়াদ বাড়ােত হেc। aথর্াৎ েকndীয় বজর্ য্ েশাধনাগার িনমর্াণ কাজ েশষ
করেতi eবার সংেশাধেনর psাব করা হেয়েছ। eিট eমন eকিট tপূণর্ কেmােনn েযিট না করেল
পিরেবশ দষূণ কমােনা যােব না। তাi েtর কথা বেল চতুথর্ সংেশাধনী psাব uপsাপন করা হেc।
িশl মntণালয় সূt জানায়, বাংলােদেশ িবদয্মান চামড়া িশl েলা েবসরকাির খােত pিতি ত eবং e েলার
95  শতাংশ  ঢাকার  ঘনবসিতপূণর্  হাজারীবাগ  eলাকায়  িছল।  eসব  িশl  েথেক  pচুর  পিরমােণ  পিরেবশ
দষূণকারী তরল o কিঠন বজর্ য্ িনগর্ত হয়। e বজর্ য্ েলা িবjানসmতভােব বয্বsাপনার েকােনা বয্বsা
েনi।  ফেল  জনজীবন  মারাtকভােব  িবপযর্pসহ  পিরেবেশর  ভারসাময্  িবন  হিcল।  e  পিরিsিতেত
ঘনবসিতপূণর্ হাজারীবাগ eলাকায় aবিsত চামড়া িশl েলা uপযুk পিরেবেশ sানাnেরর জনয্ ঢাকার
aদেূর সাভাের আধুিনক বজর্ য্ pিkয়াকরণ বয্বsাসহ eকিট চামড়া িশlনগরী sাপেনর জনয্ ei pকlিট
েমাট 175 েকািট 75 লাখ টাকা pাkিলত বয্েয় 2003 সােলর জানয়ুাির েথেক 2005 সােলর িডেসmের
বাsবায়েনর  জনয্  2003  সােলর  16  আগs  eকেনেক  aনেুমািদত  হয়।  পের  pকেlর  aনkুেল  pকl
সাহােযয্র  সংsান  না  হoয়ায়  aথর্ায়েনর  ধরন  পিরবতর্ ন  কের  সmূণর্  সরকাির  aথর্ায়েন  eকেনক  েমাট
545 েকািট 36 লাখ টাকা বয্েয় 2003 সােলর জানয়ুাির হেত 2010 সােলর জনু েময়ােদ বাsবায়েনর
জনয্ pথম সংেশাধন করা হয়। eর পর আবার িdতীয় সংেশাধন কের 1 হাজার 78 েকািট 71 লাখ টাকা
বয্েয় 2003 সােলর জানুয়াির েথেক চলিত 2016 সােলর জনু েময়ােদ বাsবায়েনর জনয্ aনেুমাদন েদয়
eকেনক। eেতo কাজ েশষ না হoয়ায় তৃতীয় সংেশাধনীর মাধয্েম 2019 সােলর জনু েময়ােদ বাsবায়েনর
জনয্ aনেুমাদন েদয়া হয়। eখন 2020 সােলর জনু পযর্n েময়াদ বাড়ান হেc। তাছাড়া pকেlর কাযর্kম
সmn  না  হoয়ায়  িবিভn  েময়ােদ  বয্য়  বিৃd  ছাড়া  িশl  মntণালয়  eকবার  eবং  পিরকlনা  কিমশেনর
মাধয্েম 3 বার pকেlর েময়াদ বিৃd করা হয়।
e  পযর্ােয়  চামড়া  িশl  েথেক  িনগর্ত  তরল  বজর্ য্  পিরেশাধেনর  জনয্  কেমান  i ু েয়n  ি টেমn  pােnর
(িসiিটিপ) সে  সমিnত সুয্য়ােরজ ি টেমn pয্াn (eসিটিপ) িনমর্ােণর aসmূণর্ কাজ সmূণর্করণ, ডািmং
iয়াডর্ সহ  িকছু  পূতর্ কাজ  সমাpকরণ,  pকেlর  aথর্ায়ন  পdিত  সংেশাধনসহ  pকেlর  বsবায়নকাল  eক
বছর বিৃd কের pকl বয্য় 63 েকািট 15 লাখ টাকা কিমেয় েমাট 1 হাজার 15 েকািট 56 লাখ টাকা
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pাkিলত বয্েয় pকেlর চতুথর্ সংেশাধন psাব করা হেয়েছ।
pকl  সংেশাধেনর  কারণ  িহসােব  বলা  হয়,  eসিটিপর  aসmূণর্  কাজ  সm ূণর্করণ,  েমiন  েগট  িনমর্াণ,
pশাসিনক কাযর্ালেয়র িলফট sাপন, রাsার িsট লাiট sাপন কাযর্kম সমাpকরণ, কমন iuিটিলিটর
জনয্ িনধর্ািরত sান সংরkেণর জনয্ বাunাির oয়াল িনমর্াণ, 3িট ডািmং iয়াডর্  িনমর্াণ eবং eসিপিজeস
িনমর্াণ কাজ পৃথকভােব করার জনয্ কাযর্kমিট pকl হেত বাদ েদয়া হেব।
pকেlর  uেdশয্  হেc,  চামড়া  িশl  uেদয্াkােদর  জনয্  aবকাঠােমা  সুিবধা  েদয়ার  জনয্  পিরেবশবাnব
িশlনগরী sাপেনর মাধয্েম িবেদিশ িবিনেয়াগ আকৃ  করা, uৎপাদন o রফতািন বিৃd, কমর্সংsান সৃি
কের aথর্ৈনিতক pবৃিdেত aবদান রাখা eবং টয্ানাির িশেlর unয়ন o আধুিনকীকরণ করা হেব।
হাজারীবাগসহ  েদেশর  িবিভn  sােন  িবিkpভােব  ছিড়েয়  িছিটেয়  থাকা  155িট  চামড়া  িশl  eকিট
পিরেবশসmত  sােন  sানাnেরর  মাধয্েম  চামড়া  িশেlর  িনগর্ত  দিূষত  পদাথর্ েলা  িনয়ntণ  কের  পিরেবশ
রkা  করা  হেব।  দষূণমkু  পিরেবেশ  চামড়া  o  চামড়াজাত  সামgী  uৎপাদেনর  জনয্  pেয়াজনীয়
aবকাঠােমাগত সুিবধা সৃি  করা হেব।
হাজারীবাগ  o  েদেশর  aনয্ানয্  eলাকায়  sািপত  চামড়া  কারখানা েলােক  চামড়া  িশlনগরীেত
পিরকিlতভােব pট বরাd েদয়া হেব।
e িবষেয় pকlিটর দািয়tpাp পিরকlনা কিমশেনর িশl o শিk িবভােগর সদসয্ সাiন আহেমদ েচৗধুরী
পিরকlনা কিমশেনর মতামত িদেত িগেয় বেলন, pকlিট বাsবািয়ত হেল িশlনগরীর িবিভn িশl pেট
হাজারীবাগসহ ঢাকার িবিভn sান েথেক 155িট চামড়া িশl sানাnর করা হেয়েছ। pকlিট সmূণর্ভােব
বাsবািয়ত হেল eসব চামড়া িশl েথেক িনগর্ত দিূষত পদাথর্ েলা িনয়ntণ কের ঢাকার পিরেবশ রkা করা
সmব হেব। pকেlর aসমাp কাযর্kম েলা সমাp না হেল pকেlর মলূ uেdশয্ aিজর্ ত হেব না। কােজi মলূ
uেdশয্ aজর্ েনর জনয্ pকlিটর সংেশাধন psাব aনেুমাদনেযাগয্।
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