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বাংলার পাট ও পাটিশ  

ড. এসএম জাহা ীর আলম 

পাটেক বলা হয় সানািল শ। আর এেদেশ এক সময় পাটই িছল ধান অথকির ফসল। বাংলার মা  পাট চােষর জ  উপেযাগী 
বেলই র পাট উৎপাদন হেতা। যার ফেল অিতেত বাংলায় ধান িশ  িছল ‘পাট িশ ’। এিশয়া তথা িবেশ^র অ তম পাটকল 
িছল আদমজী টিমল। পােটর চািহদা অতীেতও িছল এখনও আেছ। িবে র ায় ৬০ দেশ ক চা পাট ও পাটজাত পে র চািহদা 
আেছ এবং রফতািন হয়। ই ার াশনাল ট ািড েপর ত া যায়ী, িব বাজাের শিপং ােগর বািষক চািহদা প চ হাজার কা  
িপস এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়ন ২০১৯ সােলর মে  ৮০ শতাংশ াি ক াগ বহার কিমেয় আনার িস া  িনেয়েছ যা আমােদর 
পাট িশে র জ  অত  আশা ক। এ জ  পাটপে র জ  িরফাই াি ং ফা  বা ি ন ফাে র আওতায় ঋত িবধা দান, 

ি গত সহায়তা ি  এবং দ  জনবল বাড়ােত পারেল তা পাট ও পাটজাত পে র জ  িবধাজনক হেব। 

রফতািন উ য়ন েরার তে  জানা যায়, গত অথবছেরর আট মােস ক চা পাট রফতািনেত আয় হেয়েছ আট কা  ৬৮ লাখ ডলার। 
এ সমেয় পাট তা ও লী রফতািনেত আয় হেয়েছ ৩৪ কা  ১২ লাখ ডলার। পােটর ব া ও াগ রফতািন হেয়েছ ছয় কা  ২৬ 
লাখ ডলােরর এবং পাটজাত অ া  প  থেক রফতািন আয় হেয়েছ ছয় কা  ৯৮ লাখ ডলার। ইউেরাপসহ পি মা দেশর জনগণ 

া িতক ত  বহােরর িত সেচতন হওয়ায় সখােন পাটপে র িত আ হ বাড়েছ। বতমােন দেশ রা ায়  খােত মাট ২২  
পাটকল চা  রেয়েছ এবং বসরকাির খােত ায় ২০০ পাটকল আেছ। বাংলােদেশ পাটিশে র চলেছ রব া। পাটম ী কেয়কিদন 
আেগ জাতীয় সংসেদ জািনেয়েছন য, দেশ মাট ৩১৪  পাটকেলর মে  এখনও ৬৩  পাটকল ব  রেয়েছ। িতিন আরও জানান, 
বাংলােদশ গেজট অিতির  ২০১৮ সােলর ২৯ লাই মাতােবক দেশ িবেজএমিসর িনয় ণাধীন সরকাির পাটকেলর সং া ২৭ । 
স িত আরও ৬  পাটকল ন হণ করায় মাট টিমেলর সং া হেয়েছ ৩৩ । যার মে  ৭  িমল ব  রেয়েছ। আবার 
বসরকাির পাটকেলর সং া ২৮১  যার মে  ৫৬  পাটকল ব  রেয়েছ। বাংলােদেশর রা ায়  পাটকল ব  হয় বা হে  
লাকসােনর কারেণ। 

 হে Ñ কন লাকসান হয়? পাটজাত পে  অভ রীণ ও আ জািতক বাজাের যেথ  চািহদা আেছ এবং িছলও। আর দামও 
ভােলা। তার চেয় বড় কথা হে  য, অভ রীণ িশে র যা চািহদা তার চেয় বিশ পাট উৎপাদন হেতা, এখনও হয়। তারপর পরও 
লাকসান কন? ৮২  রা ায়  পাটকেলর মে  বতমােন ২৭  মেতা চা  আেছ। িশ  ব  কেরও লাকসান কমােনা যাে  না। অথ 

ম ণালেয়র মিনটিরং সল বলেছ, ২০০৭-০৮ অথবছের িবেজএমিসর িনট লাকসান িছল ১৫১ কা  ৮৪ লাখ টাকা যা গত ২০১৭-
১৮ অথবছেরর ৩০ এি ল মােস বেড় দ ড়ায় ৪৮৯ কা  ৩১ লাখ টাকায়। কথায় বেল য ‘লােভর ড় িপপড়ায় খায়’। আমােদর 
বাংলােদেশর রা ায়  সং ার অব াও তাই। বািকটা আর নাই বা বললাম। ল কথা হে  য, আমােদর দেশ পাটিশ  লাকসােনর 
দাহাই িদেয় ব  হওয়া তা েরর কথা, যসব িশ  চা  আেছ স েলা লাভজন অব ায় চেলও ন ন িশ  গেড় উঠার কথা। কারণ-

পােটর উৎপাদন বেড়ই চলেছ। ষক লাকসান িদেয় হেলও পােটর উৎপাদন বািড়েয়ই চলেছ। ১৯৮৭-৮৮ অথবছের পাট চাষ 
হেয়িছল ১২ লাখ ৬৬ হাজার একর জিমেত আর উৎপাদন িছল ৮ লাখ ৫৩ হাজার টন। গত ২০১৭-১৮ অথবছের ১৭ একর জিমেত 
আর উৎপাদন সােড় ৮৮ লাখ টেনরও বিশ। এখােন উে -এক িবঘা জিমেত পাট চােষ ১৬-১৭ হাজার টাকা য় হয়। িবঘােত পাট 
হয় ১০-১২ মণ। িত মণ পাট িবি  হয় এক হাজার থেক ১৪শ’ টাকা পয । এ দােম পাট িবি  কের উৎপাদন খরচ উেঠ না। 
তারপরও ষক পাট কের যাে । যিদ সরকার পিরেবশ ষণকাির পিলিথেনর বহার ব  কের িদেয় পাটজাত পে র বহােরর 
উে াগ নয় তাহেল িশ ও ব েচ, ব েচ ষকও। 

িবে র সবেচেয় উ তমােনর দিশ ও তাষা পাট আমােদর দেশই উৎপ  হেয় থােক। পাট ত  জাতীয় উি দ। পাট গােছর ছাল 
থেক পােটর শ সং হ করা হয়। পাট আমােদর আথ-সামািজক াপেট ণ িমকা পালন কের থােক। আমােদর দেশ 

২০০ বছেরর ও আেগর থেক বাঙািল ম িবে র িবকােশ পাট অ তম ধান িনয়ামক িহেসেব িমকা পালন করেছ। যিদও 
বতমােনর রা  ও সমাজকতারা তা ীকার করেত চান না। পাট িবি র বাড়িত অথ িদেয়ই এ খে  ষক তার স ানেক ট, 



পি লসহ িশ া সাম ী িকেন িদেত  কেরন। নানাভােব পাট ও পাটিশ েক প  কের রাখা হেয়েছ, যার ফেল আমােদর সমাজ 
িবকােশ পােটর ঐিতহািসক িমকােক অ ীকার করা হে । এক সময় ধান রফতািন প  িহেসেব পাট খাত থেক র বেদিশক 

া অিজত হত। রফতািন আেয়র এক  ভােলা অংশ এখনও পাট খাত থেক এেস থােক। আমােদর দেশর পােটর বাজারেক ক  
কের ১৯৫১ সােল নারায়ণগে  গেড় উেঠিছল আদমজী পাটকেলর মেতা হৎ িত ান। 

বতমােন বাংলােদেশ ২৬  সরকাির ও ৭৬  বসরকাির পাটকল রেয়েছ। যিদও সব িলেত এখন উৎপাদন হয় না। আবার কল েলা 
রেনা হওয়ার কাি ত উৎপাদন পাওয়া যায় না। ফেল উৎপাদন খরচ বিশ হয়। যার ফেল িমল েলােত লাকসান হেয় থােক। 

পাট ও পাটজাত ে র উৎপাদন ও িবকােশর জ  য পিরমােণ মেনািনেবশ করা েয়াজন আমােদর রা  তা করেছ না। লার 
সে  পােটর শ বহার কের চীেনর মেতা কাপড় উৎপাদন করেত পারেল একিদেক লার আমদািন াস পত, অ িদেক পােটর 

বহারও ি  পত। ফেল ষক ভােলা দাম পত এবং লা আমদািন কেম যাবার কারেণ র বেদিশক া সা য় হেতা। 
াধীনতার পর থেক পােটর দাম উঠা-নামা করার ম  িদেয় চলেছ। তেব পাট চািষ তার লাভজনক দাম পাে ন না অেনক বছর 

ধের। দেশর ােথ পাট িশ েক ব িচেয় রাখেত হেল পাট চািষেদর াথেক সবাে  িবেবচনায় িনেত হেব। চািষেদর াথেক উেপ া 
কের এ িশ েক ব িচেয় রাখা স ব নয়। পাট চািষেদর াথেক  িদেয় দখা দরকার য, উৎপাদন করেত য সব িতব কতা 
রেয়েছ, তার িতকার করা। িবেদেশ ক চা পাট ও পাটজাত ে র রফতািন কেম যাওয়ায় িবপােক পেড়েছন পাট চািষ ও পাট 
িশে র সে  জিড়ত িমক, কমচারী ও ছাট বসায়ীরা। এক  কথা সমােজ বশ ভােলাভােবই চিলত আেছ য, যার দাম একবার 
বােড়, তার দাম আর কেম না। িক  ঃখজনক হেলও সত  য, আমােদর দেশ ষেকর বলায় এ কথা  অধসত । কন না িষ 
উপকরেণর দাম বাড়েল আর কেম না। তেব িষ ফসেলর দাম য কান সমেয় কেম যেত পাের। পচনশীল খা  ে র িবষয়টা 
িভ  হেত পাের। িক  পােটর বলায়...? ায় ৪ কা  লাক পাট খােতর সে  জািড়ত। ষক- তম র সরাসির উৎপাদেনর সে  
জিড়ত। পাট িবপণন ও ক চা পাট বহার উপেযাগী কের ‘পাট পে ’ পিরণত করেত নানা ের ব েলােকর েয়াজন হয়। 

পাট ও পাটিশে র িবকােশর পেথ ব ধা রেয়েছ অেনক। থমত, সরকােরর উদাসীনতা বা অবেহলা। গত কেয়ক  সরকার ি  
খাতেক াধা  িদেলও ি  খােতর হ র খাত হেলা িষ। িক  এিদেক নজর নই। কারণ এখােন কিমশন কম। ি তীয়ত, 
িবেদিশ ষড়য । য িব াংেকর ব াপে র ারা আদমজী পাটকল ব  করা হেয়িছল, সই িব াংেকর সহায়তায় একই সমেয় 
ভারেত ন ন পাটকল ািপত হেয়িছল। লাকসােনর অ হাত দিখেয় ব  করা হেয়িছল এই হৎ িত ান । অথচ আদমজী 
পাটকল ব  করেত রা ীয় কাষাগার থেক য টাকা খরচ করা হেয়িছল, তার থেক অেনক কম টাকা িদেয় পাটকল  
িবএমআরআই করােল লাকসান না হেয় বরং লাভ হেতা। পাট খাত সং ার কম িচর নােম িবিভ  সময় িব াংেকর পরামেশ 
পাটকল েলা ব  কের দয়া হেয়েছ। এেত পাটচািষ ও পাটকল িমকেদর ােথর পিরপ ী এবং পিরেবেশর পিরপ ী কাজ করা 
হেয়েছ। তীয়ত, পাট ও পাট িশে র অ রায় হেলা পিলিথন ও াি েকর বহার। নাগিরক সেচতনতা এর জ  দায়ী। ঃেখর 
িবষয় য, পাটকল িমকেদর বতন-ভাতার জ  রা ায় আে ালন করেত হয়। 

[ লখক : বীর ি েযা া, সােবক কর কিমশনার ও চয়ার ান াশনাল এফএফ ফাউে শন] 

 


