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অ ীকার করার উপায় নই য পাট খােতর সম া চ মাি ক। া  দাম পায় না বেল ষক পাট চােষ উৎসািহত হন না। 
সময়মেতা পাট না কনায় সরকাির পাটকল েলা কমেতা উৎপাদন করেত পারেছ না। আবার পাটকল েলা য পিরমাণ প  
উৎপাদন কের, তা-ও চািহদা না থাকায় র ািন হয় না। িক  দেশ এর বহার বাড়ােত কন কাযকর ব া নওয়া হে  না, সই 

ে র উ র খ জা জ ির। সরকার িতবছর ঘটা কের জাতীয় পাট িদবস পালন কের। পাট মলাসহ নানা আেয়াজনও হেয় থােক। 
িক  পাট খাতেক চাঙা করেত যসব পদে প নওয়া দরকার, তার ধােরকােছও যাে  না। 

গতকাল সামবার ইংেরিজ দিনক ডইিল ার-এ ‘ গাে ন ফাইবার ইন াবল ওয়াটার’ িশেরানােম য খবর  ছাপা হেয়েছ, তােত 
পাট খােতর না ক অব াই উেঠ এেসেছ। এ   হতাশা ক নয়, উে গজনকও। পাট আমােদর তীয় ধান র ািন খাত। পােটর 
এই অব ান ধের রাখেত হেল সরকারেক টকসই ও ব খী পদে প িনেত হেব। পি কা লেলই সরকাির পাটকেল ধমঘট, 
উৎপাদন ব  ইত ািদ খবর পাওয়া যায়। সরকাির পাটকল েলা কােনা সম ায় পড়েল িক  টাকা বরা  িদেয় স  সমাধােনর চ া 
করা হয়। এভােব বছর বছর ভ িক িদেয় পাটকল ব চােনা যােব না। ম ােচ  একসময় পাট ও পাটজাত পে র ভােলা বাজার িছল। 
িক  ইরাক  ও ম ােচ র সংকেটর কারেণ স বাজার আমরা হািরেয়িছ। এরপর ভারত, চীন, র  িত দেশ পাটপে র 
বাজার মাটা  ধের রাখা িগেয়িছল। িক  রে র অথৈনিতক অব া না ক হেয় পড়ায় এবং ভারত অ াি ডাি ং আইন কাযকর 
করায় ওই  দেশর পাটজাত পে র র ািন মারা কভােব কেম গেছ। 

িবেজএমিসর ত  অ যায়ী, ২০১৫-১৬ সােল ভারত যখােন ৩৬ হাজার ৪৩৫ টন পাটপ  য় করত, সখােন ২০১৭-১৮ অথবছের 
িনেয়েছ মা  ৮ হাজার ৯৮৭ টন। এর পাশাপািশ আমরা ভারেতর গণমা েম খবর দেখিছ, বাংলােদিশ ব া আমদািন না হওয়ায় 
ভারেতর ষেকরা িবপােক পেড়েছন। ত রা ত েদর উৎপািদত প  বাজারজাত করেত পারেছন না। অ াি ডাি ং সম া অেনক 
িদেনর হেলও ভারেতর সে  আেলাচনার মা েম যৗি ক সমাধান বর করার উে াগ ল  করা যাে  না। িবেদেশ বাজার 
সং িচত হওয়ায় পাটিশ েক ব িচেয় রাখেত হেল অভ রীণ চািহদা বাড়ােনার িবক  নই। ২০১০ সােল পােটর ব া বহার 
বা তা লক কের আইন পাস হয়। এরপর িবিধমালাও জাির হেয়েছ। িক  পােটর বহার তমন বােড়িন। এর কারণ পিলিথন 
সবিক  াস কের ফেলেছ। অেনক বছর আেগ পিলিথেনর বহার িনিষ  কের আইন পাস করা হেয়িছল। িক  সমেয়র বধােন 
সই আইন ায় অকাযকর হেয় পেড়েছ। বাজার এখন পিলিথেন সয়লাব। 

সরকােরর দািব অ যায়ী বতমােন ১৯  পে  পাটজাত মাড়ক ব ত হে  । িক  সব সরকাির িত ান ও সং ায় পােটর ব া ও 
মাড়েকর  বহার তারা কন িনি ত করেত পারল না? ি ম পিলিথেনর পিরবেত দেশ পাট থেক উৎপািদত পিলিথনস শ 

পচনশীল ও পিরেবশবা ব ‘ সানািল াগ’–এর বািণিজ ক উৎপাদন ও সব ে  এর বহার িনি ত করেত হেব। এর পাশাপািশ 
উ ফলনশীল পােটর চাষ করা গেল ষেকর উৎপাদন য় কেম যােব। ভা জনক য পাট খােতর সব কাজ চলেছ অ ায়ী 
িভি েত। সরকাির পাটকল েলার সং ার ও লাকবল যৗি ককরণ ছাড়া লাকসান কমােনা যােব না। অতএব, সরকােরর উিচত 
এিদেক মেনােযাগ দওয়া। 


