কর োনো হরে উত্ত ণ ও চতুর্ থ শিল্পশিপ্লরি প্রেক্ষোপরে চোমড়ো শিল্প
এ এআচ এম মোসুম শিল্লোহ
জোেীয় র্ থনীশেরে চোমড়ো শিল্প উরল্লখর োগ্য িদোন োখরে। িেথমোরন এ খোে প্তোশন অরয় শিেীয় িস্থোরন রয়রে। এখোরে দ্রুে
েবৃশি, কমথসংস্থোন সৃশি ও পরে উচ্চমূল্য সংর োজরন সম্ভোিনোরক শিরিচনোয় শনরয় চোমড়ো ও চোমড়োজোে পে শিল্পখোেরক জোেীয়
শিল্পনীশে ২০১৬-এ উচ্চ গ্রোশিকো খোরে ন্তর্ভথক্ত ক ো হরয়রে। এক সমীক্ষোয় জোনো োয়, শিশ্বব্যোপী চোমড়ো ও চোমড়োজোে পরে
চোশহদো মোত্র ৩ িেোংি িোংলোরদি পূ ণ কর । শিগে করয়ক দিরক চোমড়ো ও চোমড়োজোে পরে প্তোশন করয়কগুণ বৃশি প্রপরয়রে।
সোম্প্রশেক সমরয় চোমড়ো ও চোমড়োজোে পে উৎপোদরন কোঠোরমোগে পশ িেথন পশ লশক্ষে হরে। ২০০৮ সোরল এখোরে ৬২ িেোংি
প্তোশন অয় শিশনসড প্রলদো হরে অসরলও ২০১৪ সোরল এটি করম দাঁশডরয়রে ৩৯ িেোংরি। প শদরক, ২০০৩ সোপ্রল এআ খোরে
প্রমোে প্তোশন অয় পোদুকোশিল্প হরে ২০ িেোংি বৃশি প্রপরয়রে। ২০১৫ সোরল প্রসটি ৪৩ িেোংরি এরস দাঁশডরয়রে। প্রদিীয় পোদুকো শিরল্প
প্রেকসআ েবৃশি ও গুণগেমোনসম্পন্ন পে উৎপোদরন েিণেো বৃশি পোও োয় শিরদশি উরযোক্তো ো এআ খোরে শিশনরয়োরগ েস্তোি শনরয়
অসরে।
িেথমোরন শিরশ্ব চোমড়ো ও চোমড়োজোে পরে ২২০ শিশলয়ন মোশকথন ডলোর সমপশ মোণ রর্ থ িোজো রয়রে। এ শিিোল িোজোর
উরল্লখর োগ্য একটি ংি ি ো জন্য প থোপ্ত কাঁচোমোরল প্র োগোন অমোরদ প্রদরি রয়রে। মৎস্য ও েোশণসম্পদ মন্ত্রণোলরয় েথ্য
নুসোর , প্রদরি েশেিের েোয় ২ প্রকোটি ৩০ লোখ গরু, েোগল, মশহষ ও প্রেড়ো জিোআ ক ো হয়। এ শিিোল পশ মোণ কাঁচোমোলরক
সুপশ কশল্পেেোরি ব্যিহো ক ো সম্ভি হরল প্রদরি র্ থনীশেরে চোমড়ো ও চোমড়োজোে পে উৎপোদন খোে জোেীয় র্ থনীশেরে অ ও
িশক্তিোলী ভূশমকো োখরে পো রি িরল শিরিষজ্ঞরদ শেমে। িোংলোরদরি কাঁচো চোমড়ো গুণগেমোন েোরলো হওয়োয় অরমশ কো,
আউর োপ, রেশলয়োসহ শিরশ্ব শিশেন্ন প্রদরি িোংলোরদশি চোমড়োজোে পরে ব্যোপক সুনোম ও চোশহদো রয়রে। িোংলোরদি প্তোশন
উন্নয়ন ব্যুর ো েথ্যোনুসোর , ২০১৯-২০ র্ থিের জুলোআ মোরস চোমড়ো ও চোমড়োজোে পে প্তোশন হরে অয় হরয়রে ১০ প্রকোটি ৬১
লোখ ডলো , ো পূি থিেী ২০১৮-১৯ র্ থিের তুলনোয় ১৬ দিশমক ৩৯ িেোংি প্রিশি। ২০২১ সোরল মরে ৫ হোজো প্রকোটি েোকো
চোমড়ো ও চোমড়োজোে পরে প্তোশন অরয় লক্ষুমোত্রো শনি থো ণ ক ো হরয়রে। েরি কর োনো িরল সো োশিরশ্ব র্ থননশেক কো থক্রম
স্থশি হরয় পরড়রে। মোননীয় েিোনমন্ত্রী প্রিখ হোশসনো প্রঘোশষে েরণোদনো প্যোরকজ িোস্তিোয়রন িরল র্ থনীশে ন্যোন্য খোরে ন্যোয়
উৎপোদনমুখী চোমড়ো শিল্প খোরে ঘুর দাঁশড়রয়রে। চলশে ২০২০-২১ র্ থিের জুলোআ মোরস চোমড়ো ও চোমড়োজোে পরে প্তোশন অয়
লক্ষুমোত্রো প্রচরয় ১৬.২২ িেোংি প্রিশি হরয়রে। এসমরয় প্তোশন অরয় লক্ষুমোত্রো ৭ প্রকোটি ৭৩ লোখ ডলো শনি থো ণ ক ো হরলও েোয়
৯ প্রকোটি ডলো অয় হরয়রে।
অন্তজথোশেক িোজোর উচ্চমোনসম্পন্ন প্রক্রেো প্রপরে প্রলদো ওয়োশকথং গ্রুরপ মোনদণ্ড জথন পশ হো থ। প্রদরি উৎপোশদে চোমড়ো ও
চোমড়োজোে পরে অন্তজথোশেক িোজো সম্প্রসো রণ লরক্ষু আশেমরে সোেোর িশস্থে চোমড়ো শিল্প নগ ীরে সম্পূণ থ স কোশ
র্ থোয়রন েুোধুশনক প্রকন্দ্রীয় িজথু প্রিোিনোগো স্থোপন ক ো হরয়রে। কঠিন িরজথু পশ রিিসম্মে ব্যিস্থোপনো জন্য শিল্প মন্ত্রণোলয়
থ
েকল্প গ্রহণ কর রে। েরি, প্রলদো ওয়োশকথংগ্রুরপ সোটিশিরকে
জথরন চোমড়ো েশক্রয়োজোেক ণ শিরল্প সোরর্ জশড়ে ট্যোনোশ সমূরহ
ন্যোন্য িেথোিশল িশ্যআ পূ ণ ক রে হরি।
িেথমোরন মোনিসেুেোয় েযুশক্ত উৎকষ থেো ও এটি
িরল সো োশিশ্ব এখন চতুর্ থ শিল্পশিপ্লরি মুরখোমুশখ।
িো োিোশহকেোয় উৎপোদন খোরেও এসকল উদ্ভোিরন
ব্যিস্থোপনোয় গুণগে পশ িেথন অসরে। উৎপোদন কো
উৎপোদনিীলেো বৃশি কর ।

ব্যিহোর েিণেো শদনশদন িশক্তিোলী হরে। শডশজেোল েযুশক্ত েভূে উন্নয়রন
র্ থননশেক কো থক্ররম এআ শিল্পশিপ্লরি েেোি িীর িীর েকোি পোরে। এ আ
েেোি পডরে। এ িরল আরেোমরে স ি োহ পিশেসহ সোমশগ্রক উৎপোদন
থক্ররম শডশজেোল েযুশক্ত ব্যিহো পে উৎপোদন ও স ি োহ ব্যয় হ্রোস কর এিং

িরল, সমগ্র উৎপোদন খোরে শকছু শকছু প্রক্ষরত্র মোনুরষ কোজ ক ো সুর োগ ক্রমি করম অসরে। একআেোরি শকছু শকছু প্রক্ষরত্র দক্ষ
জনসম্পদ এ চোশহদো উত্তর োত্ত বৃশি পোরে। পোিোপোশি শকছু শকছু কোরজ জন্য েরয়োজনীয় দক্ষেো পুনশি থন্যোসও পশ লশক্ষে হরে।
অসন্ন এ শিল্পশিপ্লরি িরল উৎপোদন কো থক্ররম ের্োগেেোরি প্র সকল কোজ মোনুরষ িো ো সম্পন্ন হয়, প্রসগুরলো রনকগুরলোআ
োশন্ত্রকেোরি সম্পন্ন হরি। এ িরল স্বল্পদক্ষ শ্রশমরক চোশহদো করম োরি। েরি নতুন দক্ষেোসম্পন্ন জনিশক্ত চোশহদো
উরল্লখর োগ্যেোরি বৃশি পোরি। এ শিল্পশিপ্লরি িরল িোংলোরদরি প্র সকল উৎপোদন খোে সিরচরয় প্রিশি েেোশিে হরি, চোমড়ো ও
পোদুকো শিল্প েো ন্যেম। এেোড়ো প্র শডরমড গোরমথন্টস ও প্রেক্সেোআল, ট্যুশ জম ও হসশপেোশলটি, অসিোিপত্র ও এরগ্রোপৄড খোেও

েেোশিে হরে এিং অগোমীরে এ িো ো চলমোন র্োকরি। েোআ অধুশনক েথ্যেযুশক্ত ব্যিহোর মোেরম চোমড়ো ও চোমড়োজোে পরে
উৎপোদন শিরল্প উৎপোদনিীলেো বৃশি প্র মন পো সম্ভোিনো রয়রে, একআ সরে শকছু চুোরলঞ্জও রয়রে।
চতুর্ থ শিল্পশিপ্লরি েেোরি চোমড়ো ও চোমড়োজোে শিল্পপে উৎপোদন খোরে সকল প থোরয় শিশেন্ন ি রন কমথসংস্থোন ঝশুঁ ক সম্মুখীন
হিো অিঙ্কো রয়রে। প্র মনঃ ট্যোনোশ রে চোমড়ো েশক্রয়োজোেক ণ শিরল্প চোমড়ো েোেোআ, শুকোরনো ও ট্যোশনংরয় জন্য েরয়োজন
প্রমোেোরিক োসোয়শনক েস্তুে; চোমড়োজোে পোদুকো উৎপোদন শিরল্প কোশ ক পশ শ্ররম মোেরম চোমড়ো কোেো, লোসটিং ক ো,
ুোমরিোশসং ও স্ট্ুোশম্পং, শিশনশসং ও পোদুকো উপশ েোগ প্রসলোআ ক ো এিং ন্যোন্য চোমড়োজোে পে উৎপোদরন প্রক্ষরত্র কোশয়ক
পশ শ্ররম মোেরম চোমড়ো কোেো, প্রসলোআ ক ো, চোমড়ো েোন্ত সরু ক ো (skiving), শিটিং ক ো, ুোমরিোশসং ও স্ট্ুোশম্পং ক ো
আেুোশদ কোরজ শনরয়োশজে জনিশক্ত কমথসংস্থোরন সুর োগ হ্রোস প্রপরে পোর ।
চতুর্ থ শিল্পশিপ্লরি েেোরি শডশজেোল েযুশক্ত ব্যিহোর মোেরম চোমড়ো ও চোমড়োজোে পে উৎপোদনখোরে েশেষ্ঠোনসমূহ নোনোেোরি
উপকৃে হরি। শিরিষ কর , চতুর্ থ শিল্পশিপ্লরি েেোরি েশেষ্ঠোনগুরলো উৎপোদন খ চ প্র মন হ্রোস পোরি প্রেমশন উৎপোদনিীলেোও বৃশি
পোরি। শডশজেোল েযুশক্ত ব্যিহোর িরল এসকল েশেষ্ঠোরন পে ও প্রসিো মোন বৃশি পোরি এিং প্রক্রেোরদ চোশহদো নুসোর পে
উৎপোদন ক ো সম্ভি হরি।
চোমড়ো ও চোমড়োজোে পরে উৎপোদন খোরে অধুশনক শডশজেোল েযুশক্ত ব্যিহোর প্রক্ষরত্র েরয়োজনীয় র্ থসংস্থোন এ খোরে ন্যেম
েিোন চুোরলঞ্জ। েরি স কোশ -প্রিস কোশ প্র ৌর্ উরযোরগ মোেরম পশ কশল্পে উপোরয় এ সমস্যো সমোিোন ক ো প্র রে পোর । অ ও
একটি েিোন চুোরলঞ্জ হরলো শডশজেোল পিশেরে চোমড়ো ও চোমড়োজোে পে উৎপোদন কো থক্রম পশ চোলনো জন্য েরয়োজনীয় দক্ষ
জনিশক্ত েোি। এ খোরে দক্ষ জনিল সৃশি জন্য েরয়োজনীয় প্রকোস থ পশ চোলনো জন্য প্রেকশনকুোল ও প্রেোরকিনোল েশেষ্ঠোনসমূরহ
দ্রুে এশগরয় অসো েরয়োজন।
চতুর্ থ শিল্পশিপ্লরি েেোরি সমগ্র পৃশর্িী উৎপোদনমুখী শিল্পসহ সোমশগ্রক র্ থননশেক কো থক্রম এক নতুন পশ শস্থশে মুরখোমুশখ হরে।
েরি এ চুোরলঞ্জ প্রমোকোশিলো কর আ র্ থনীশেরক এশগরয় শনরয় প্র রে হরি। এ শিল্পশিপ্লরি সকল সম্ভোিনোরক কোরজ লোগোরে স কো
েথ্যেযুশক্ত ব্যিস্থোরক িশক্তিোলী ক ো ওপ শিরিষ গুরুত্বোর োপ কর রে। চতুর্ থশিল্প শিপ্লরি পর্ ির প্রেকসআ উন্নয়রন শদরক
িোংলোরদি এশগরয় োরি, এেোআ সকরল েেুিো।
প্রলখক: শসশনয় েথ্য শিসো , েথ্য শিদিে
েোশ খঃ ২৯.০৮.২১
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