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পাট রফতািনেত সানািল িদন 

ইয়ািসন রহমান 

পাট ও পাটজাত প  রফতািনেত সানািল িদন িফরেছ। িবেদেশর বাজাের বাংলােদেশর পাটপে র আ হ থাকায় িত বছরই এর 
রফতািনর পিরমাণ বাড়েছ। বতমােন পাট থেক ব খী প  তির কের রফতািন করা হে । এর মে  পােটর তির পিলিথেনর 
চািহদা বিশ বাড়েছ। এ পিলিথন ১৫ িদেনর মে  মা র সে  িমেশ যােব। য কারেণ এ  পিরেবশ স ত। 
 
রফতািন উ য়ন েরার (ইিপিব) ত মেত, ২০১১-১২ অথবছের ৯৬ কা  ৭৩ লাখ ডলােরর পাট ও পাটজাত প  রফতািন কের 
বাংলােদশ। এরপর ২০১২-১৩ অথবছের স  বেড় দ ড়ায় ১০৩ কা  ৬ লাখ ডলাের। ২০১৩-১৪ অথবছের তা কেম ৮২ কা  ৪৪ 
লাখ ডলাের দ ড়ায়। এর পেরর অথবছের রফতািন আবারও বােড়। ২০১৪-১৫ অথবছের রফতািন হয় ৮৬ কা  ৮৫ লাখ ডলার। 
২০১৫-১৬ অথবছের রফতািন আবারও বেড় হয় ৯১ কা  ৯৫ লাখ ডলার। ২০১৬-১৭ অথবছের রফতািন আরও বেড় দ ড়ায় ৯৬ 
কা  ২৪ লাখ ডলার। ২০১৭-১৮ অথবছেরও রফতািন আয় বােড়। তখন আয় হয় ১০২ ক  ৫৫ লাখ ডলার। চলিত অথবছেরর 
থম আট মােস ( লাই- ফ য়াির) রফতািন আেয় ইিতবাচক ধারায় রেয়েছ। এ আট মােস রফতািন আেয়র ল মা া ধরা হয় ৭১ 
কা  ১২ লাখ ডলার। িবপরীেত রফতািন হেয়েছ ৫৬ কা  ৫ লাখ ডলার। আয় ২১ দশিমক ১৮ শতাংশ কম হেলও গত অথবছেরর 

একই সমেয়র লনায় রফতািন আয় বেড়েছ। 
 
বাংলােদশ ট ডস অ ােসািসেয়শেনর সােবক িসিনয়র ভাইস চয়ার ান শিফ ল ইসলাম গা রেক বেলন, িবেদিশ বাজাের এখন 
পাটপে র চািহদা বাড়েছ। য কারেণ রফতািনও বাড়েছ। বতমােন পাট িনেয় গেবষণা কের ব খী প  উৎপাদন করা হে । এসবই 
রফতািন হে । তেব পাটপে র দাম আ জািতক বাজাের বাড়েছ না। যিদও উৎপাদন খরচ বেড়েছ। এেত নাফার হার কেম গেছ। 
 

 জানায়, বতমােন দশ থেক ক চা পােটর পাশাপািশ িবিভ  ধরেনর পাটজাত প  রফতািন হে । এর মে  রেয়েছ কােপট, 
কাপড়, ম , মাবাইল কভার, তা, িশকা, পােপাস, ওয়ালেমট, টিবলেমট, শন কভার, িবিভ  পে র াগ ইত ািদ। 
 

মেত, িবে  পাট ও পাটজাত পে র বাজার ৫ হাজার কা  ডলােরর। এর মে  চীেনর দখেল অিধকাংশ বাজার থাকেলও 
বাংলােদেশর অব ান আেছ ছাট আকাের। তেব ২০১৮ সােল ইউেরােপর বাজাের িসনেথ ক প  িনিষ  হে । পাশাপািশ িব াপী 
বাড়েছ বােয়াডাইবারিফেকশন াগ ও পে র চািহদা; যা পাট িদেয় বাংলােদশ তির করেত পারেব। এ  দেশর জ  ন ন 
স াবনার বাজার তির করেব। 
 
বতমােন ভারত, পািক ান, আইেভাির কা , ািজল, ইিথওিপয়া, জামািন, ন, ইং া , িমসর, চীন, জাপান, ইরান, 
ইে ােনিশয়াসহ িবিভ  দেশ বাংলােদেশর ক চা পাট ও পাটজাত পে র চািহদা বাড়েছ। দেশর ভতেরও পাটজাত পে র বাজার 

ি েত িমকা রাখেছ বসরকাির পাটকল েলা। 


