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পাটিশ  ি িটশেদর হাত েথেক েসখানকার মােড়ায়ািরেদর হােত আেস। তৎকালীন পািক ােনর a গ র্ত পূব র্ বাংলা েথেক থমিদেক 
কাঁচা পাট েযত। eকপয র্ােয় তা ব  হেয় েগেল ভারেত পাট uৎপাদন শুরু হয়। ভারত eখন বৃহ ম পাট uৎপাদক। ভারেতর বৃহৎ 
বসািয়ক িত ান টাটা-িবড়লার বসাo শুরু হয় পাট িদেয়। িম াল েপরo a তম বসা িছল পাট। 2৯61 দশেক তৎকালীন 

পূব র্ পািক ােন রা ীয় uে ােগ o সমথ র্েন পাটিশ  িতি ত হেত থােক। পূব র্ পািক ান িশ  u য়ন করেপােরশন (◌ ্iিপআiিডিস) 
e ে ে  মুখয্ ভূিমকা পালন কের। আদমজী-বাoয়ািনসহ িবিভ  বৃহৎ বসািয়ক প a  iকুয্িয়িট িদেয় েম eসব িশে র 
মািলকানা লাভ কের। eরপরo eসব িমল কারখানা রা ীয় িবিভ  সুিবধা o ভতুর্িক পাoয়ার কারেণi aেনক িতকূলতার মে o 
িটেক থােক o িবকিশত হয়। ষােটর দশেক বাংলােদেশর পাট িছল ƣবষ  o িনপীড়নিবেরাধী রাজনীিতর েক ীয় িবষয়। পুেরা 
পািক ােনর রফতািন আেয়র ধান uৎস িছল পাট; িক  ei ƣবেদিশক মু ার aিধকাংশ য় হেতা তৎকালীন পি ম পািক ােন। 
সব্াধীনতা যুে র a তম সব্  িছল ei পাট িঘেরi। ভাবনা িছল, ei পাট বাংলােদেশর মানুেষরi কােজ লাগেব eবং তা 
বাংলােদশেক যথাযথ u িতর পেথ িনেয় যােব। িক  তা েয হয়িন, তা আজেকর েকাথাo িনি , েকাথাo িবধব্  পাটকলগুেলার 

eলাকা আর তেতািধক িবধব্  মানুষ েদখেল বুঝেত কারo সময় লােগ না।  
 
যখন পাটিশ  আরo িবকিশত হoয়ার কথা :বাংলােদেশ সব্াধীনতা লােভর পর 37 মাচ র্ 2৯83 eক a ােদশবেল পিরতয্  িশ  
িত ানগুেলা রা ায়  করা হয়। পাটকলগুেলার সামি ক ত াবধােনর জ  গঠন করা হয় বাংলােদশ পাটকল সং া (িবেজeমিস)। 

পাটকলসহ িশ  িত ানগুেলা রা ায় করণ খুব সুিচি ত o সুপিরকি ত িছল না। ব াপনা িছল দুব র্ল। রা ায়  িত ানগুেলা 
েম নতুন ধিনক ে িণ গেড় oঠার eকিট মা ম িহেসেব বহূত হেত থােক। eরi বিহঃ কাশ ঘেট পাটিশ  স েক র্ সরকাির 

u েরা র aবেহলা, িবকােশর েকােনা কায র্কর uে াগ হণ না করা, সরকাির দেলর ভাববলয় সৃি র কােজ পাট িমকেদর 
বহার, িমলগুেলােত ে ড iuিনয়েনর নােম সরকাির মা ান বািহনী ƣতিরর মে । িবেজeমিসর aধীেন 88িট জুট িমল িছল। 

2৯93-94 েথেক িবরা ীয়করণ শুরু হয়। থম দফায় 46িট জুট িমল তােদর আেগর মািলকেদর হােত িফিরেয় েদoয়া হয়। 
যা াপেথর মিন মুখী েরখায় 3113 সােল ব  হয় িবেশব্র বৃহ ম আদমজী পাটকল। 3118-19 সাল নাগাদ সব বড় পাটকল ব  
হেয় যায়। সবi হয় েলাকসােনর যুি  েদিখেয়। eরপর কেয়কিট পুনরায় চালু হয় চুি িভি ক। েসগুেলারo eখন জীণ র্দশা। 
েবসরকাির খােতর পাটকলগুেলাo েসভােব দাঁড়ােত পােরিন।  
 
পাটকেল েলাকসােনর কারণ :পাট খােতর সম া িহেসেব 3119 সােল েঘািষত পাটনীিতেত েযগুেলা বলা হেয়েছ েসগুেলা হেলা : 
িবশব্বাজাের কৃি ম শ o পে র সে  পাট o পাটপে র তী  িতেযািগতা eবং বা ব্ াে িলং িবশব্বাজাের চলন বৃি  পাoয়ায় 
মশi পাট o পাটপে র চািহদা o মূ  াস। িবদুয্ৎ িব াট o ঘাটিতজিনত কারেণ ায় 21 শতাংশ uৎপাদন িত। পুরেনা 

েমিশন o য াংশ পিরবত র্ন না করায় uৎপাদনশীলতা াস। সরকাির পাটকলগুেলােত েয়াজেনর তুলনায় aিতির  িমক-কম র্চারী 
থাকায় eবং িমকরা কােজ aনুপি ত থাকায়, aবেহলা o ফাঁিক েদoয়ায় eবং িমক-কম র্চারী-কম র্কত র্ােদর সময় সময় মজুির-
েবতন বৃি  করা। াংক ঋেণর সুদহার বৃি  করায় পাটপে র uৎপাদন য় মশ বৃি । পাটকলগুেলার েলাকসান িদন িদন 
বৃি াি ।  
 
ল ণীয়, eখােন িমকেদর oপর দায় চাপােনার আ হটা েবশ, যার সমথ র্েন েকাথাo েকােনা ত - মাণ েনi। eগুেলা মানব্েয় 
বেল আসল দায়দািয়তব্ যােদর, েসi নীিতিনধ র্ারকেদর র া করার েচ া করা হেয়েছ। aথচ পাট ম ণালেয়রi eক সমী ায় েদখা 
েগেছ, eক বছেরর েলাকসান 532 েকািট টাকার মে  মা  41 েকািট টাকা িমক আে ালন েথেক সৃি ।  
 
সব্াধীনতার পর েথেক পাটকেল েয েলাকসান বাড়েতi থােক, তার েপছেন বরং কেয়কিট কারণ সুিনিদ র্  করা যায় eভােব :পািক ান 
আমেল পাটিশে র জ  েযসব সুিবধা o ভতুর্িক িছল, েসগুেলা a াহত না রাখা। যথাসমেয় পাট েয়র জ  aথ র্ বরা  না েদoয়ায় 
িবলেমব্ দুi বা িতনগুণ েবিশ দােম পাট য়। েমিশনপ  েকােনারকম নবায়ন না করা। uৎপািদত পে  ƣবিচ য্ না আনা। িবদুয্েতর 
সংকট সমাধােন eমনিক িবক  েজনােরটর বহােরo uে াগ না েনoয়া। েদেশর মে  পাটজাত  বহার বৃি র েকােনা uে াগ 
না েনoয়া। আ জর্ািতকভােব পাটজাত ে র নতুন চািহদা ƣতির না করা। িব মান চািহদার বাজার ধরার uে াগ না েনoয়া। াংক 
ঋণ eবং চ বৃি  সুেদর চাপ বৃি । সরকাির দেলর কােজ িমকেদর কম র্সময় বহার করা। সরকাির দেলর ভাব বৃি র জ  
িমক েনতার নােম স াসীেদর লালন-পালন। ম ণালয় েথেক িবেজeমিস o িমল ব াপনা পয র্  দুন িতবাজেদর আিধপতয্। 

 
সব্াধীনতার পর েথেক eর মে  আমরা aেনক রকম সরকার েদেখিছ। তােদর মে  নানা িবষেয় তুমুল িবেরাধ থাকেলo েযসব িবষেয় 



তােদর ভূিমকা aিভ  িছল, তার মে  eসব নীিতমালা a তম। েস কারেণ মবধ র্মান েলাকসােনর ei কারণগুেলার েকােনা 
পিরবত র্ন হয়িন। e াপাের েকােনা uে াগ না িনেয় েলাকসােনর aপরােধ পুেরা িশ  খােতর oপর নতুনভােব আ মণ শুরু হয় 
আিশর দশেকর থম েথেক। তখন কাঠােমাগত কম র্সূিচর আoতায় পুেরা বাংলােদশ। পাট খাতেক রাহুর হাত েথেক র ার জ  
oপেরর িবষয়গুেলােত েকােনা uে াগ েনoয়া হয়িন। বরং আ জর্ািতক সং াগুেলার ƣবিশব্ক েকৗশেলর িশকাের পিরণত করা হয় পুেরা 
খাতেক।  
 
জনৈবরী u য়ন দশ র্েনর িশকার : 3112 সােল আমার হােত আেস িবশব্ াংেকর eকিট দিলল। eর িশেরানাম িছল- 'বাংলােদশ : জুট 
েস র aয্াডজা েম  ে িডট, িরেপাট র্ aয্া  aয্াডজা েম  2৯৯8'। eর মূল িরেপাট র্ 2৯৯5 সােলর। a  aেনক দিলেলর মেতা 
eিটেতo িচ  েদoয়া িছল 'কনিফেডি য়াল'। বাংলােদেশর u য়েনর, বাংলােদেশর মানুেষর দাির য্ িবেমাচেনর জ  েয সং াগুেলা 
eত  বেল আমরা শুিন তােদর গুরুতব্পূণ র্ দিললপ , চুি  পুেরা বা আংিশক েগাপন রাখা হয় বা তােত েবশািধকার জিটল করা 
হয়। েকন? কারণ েঢাল িপিটেয় যা বলা হয় তার সে  আসল কােজর স ক র্ আকাশ-পাতাল। বাংলােদেশ আমােদর aিভ তা েথেক 
েদিখ, যখনi িবশব্ াংক মাক র্া েকােনা সং া েকােনা খােতর u য়েন eিগেয় আেস বা সহেযািগতার হাত বাড়ায়, বুঝেত হেব ei 
খােতর সব র্নােশর েবিশ বািক েনi। তােদর দিললপ  তাi িচিন িদেয় েঢেক রাখেত হয়। জনগণেক a কাের রাখা ছাড়া সরকার বা 
eসব সং ার মুখ র ার আর েকােনা পথ েনi।  
 
নবব্iেয়র দশেকর শুরুেত যখন দুন িত, লু ন আর সরকােরর ƣবরী নীিতর কারেণ পাটিশে র জীণ র্দশা, তখন িবশব্ াংক েগা ী 
আনু ািনকভােব মােঠ েবশ কের, যথারীিত াতা িহেসেব। পাট খােত সং ার কম র্সূিচর কথা বেল থেম দুিট সমী া চালােনা হয়। 
2৯৯3 সােলর েফ য়াির o েসে মব্ের পিরচািলত ei সমী া দুিটর eকিট হেলা, iiিসর aথ র্সং ােন '  জুট ানুফয্াকচািরং ািড' 
eবং আেরকিট হেলা, িবশব্ াংেকর আiিডeর aথ র্সং ােন সমী া 'বাংলােদশ-ির াকচািরং aপশনস ফর  জুট ানুেফকচািরং 
i াি '।  
 
বলা দরকার েয, e রকম সমী া কের িনেজেদর পছ সi পথ o প িতেক ƣবধতা েদoয়া েয েকােনা খােত ei েগা ীর রাহু ােসর 
েচনাজানা পথ। তাi eসব সমী ার ধারাবািহকতােতi 2৯৯5 সােলর 28 েফ য়াির জুট েস র aয্াডজা েম  ে িডেটর আoতায় 
িবশব্ াংেকর সে  চুি  হয়। eেত ঋণ িত িত েদoয়া হয় 358 িমিলয়ন মািক র্ন ডলার। ei সময়কােলi াiেভটাiেজশন েবাড র্ 
গিঠত হয়। eর ম  িদেয়i শুরু হেলা পাট খােতর oপর সংগিঠত আ মণ। ে ড iuিনয়নগুেলা কবজা করারo নানা পথ েনoয়া 
হয়। েনতােদর িবেদশ সফর িছল a তম। 358 িমিলয়ন মািক র্ন ডলার বা বত র্মান বাজারদর aনুযায়ী ায় 3111 েকািট টাকা িদেয় 
েযসব কাজ করার চুি েত বাংলােদশ সরকার আব  হয়, েসগুেলার মে  পাটিশ  নবায়ন, ƣবিচ য্করণ বা স সারেণর েকােনা 
কম র্সূিচi িছল না। যা িছল তাহেলা : 2. নয়িট রা ায়  িমল ব  o দুিট সংকুিচত কের পুেরা িশ  সংেকাচন করা; 3. 31 হাজার 
িমক ছাঁটাi কের 'র য্াশনালাiজ' করা; 4. 2৯িট িমল েবসরকািরকরণ করা o 5. মজুির বাড়ােনা ব  রাখা eবং মজুিরর aনুপাত 

কমােনা। 
 
2৯৯7 সােলর আগ  মােস িবশব্ াংক aিবলেমব্ পাঁচিট িমল ব , eকিট সংকুিচত করা eবং 3811 লুম ব  করার জ  েজার েদয়। 
বলা হয়, 2৯৯7-eর শরেতর মে  aব i িতনিট িমল ব  করেত হেব। িবিভ  িকি  পিরেশােধর সময় কারখানা ব  o ছাঁটাiেয়র 
নতুন নতুন সীমা েদoয়া হয়। থম িকি - চারিট িমল ব , 23 হাজার ছাঁটাi; িদব্তীয় িকি - পাঁচিট িমল ব , ৯িট িমল 
েবসরকািরকরণ; 9 হাজার িমক ছাঁটাi; তৃতীয় িকি - নয়িট িমল েবসরকািরকরণ।  
 
িবশব্ াংেকর েসi সং ার কম র্সূিচেত আশাবাদ চার করা হেয়িছল েয, সং ার েশষ হেত হেতi পুেরা খাত ি মািলকানাধীেন চেল 
যােব। বলা হেয়িছল, eসেবর ম  িদেয় uৎপাদনশীলতা বাড়েব, কম র্সং ান বাড়েব eবং ei খােতর u য়ন ঘটেব। পির ার েদখা 
েগল- aেনক কারখানা ব  হেয় েগেছ, uৎপাদনশীলতা কেমেছ, কম র্সং ান 91 শতাংশ কেম েগেছ আর সব িমিলেয় িশ  সােরর 
বদেল গুরুতর সংেকাচন ঘেটেছ। 
 
(আগামী স ােহ :পাটিশ  েকন রুগ্ ণ হেলা) 
 
aথ র্নীিতিবদ o a াপক, জাহা ীরনগর িবশব্িব ালয় 


