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পাটশিল্প কেন রুগ্ন হল া 

সাম্প্রশিে প্রসঙ্গ 

 

পাটশিলল্প ক ােসালনর সব োরণ অব্যাহি করলে রুগ ণ অবস্থা বাড়ালনা হলেলে। এে পর্ যালে মজুশর কেওো বন্ধ, ক -অফ ক াষণা, 

হুমশে ইিযাশের মধ্য শেলে এলের পর এে পাটে গুল া বন্ধ েরা হলেলে। এই ধারালিই ২০০২ সাল র ৩০ জুন আেমজী বন্ধ 

হলেলে। খু না-র্লিার অঞ্চল ও এেই প্রশিো চ  । এেশেলে র্েন  ালো মানুষ োজ কেলে শেটলে পলড়লে, িেন প্রিংসার ঝণ যা 

বইলি োে  অন্যশেলে। ১৬ জু াই ২০০২ েশিণ এিীে অঞ্চল র জন্য শবশ্বব্যাংলের ভাইস কপ্রশসলেন্ট শমলো শনশিশমজু শবলেি 

কেলে িৎো ীন প্রধানমন্ত্রী োল ো শজোলে শ লে জানাল ন, 'র্েন আশম আেমজী পাটে  বন্ধ েরার ব্যাপালর আপনার শসদ্ধালের 

েো জান াম, িেন আশম সাধারণ মানুলষর কসবা েরার জন্য আপনার সাহস ও দৃঢ়িা কেলে অশভভূি হলেশে।' মাশেযন প্রিাসন 

কেলেও এল া প্রিংসার বাণী। এি প্রিংসা এর আলে আর কোলনা োজ েলর আর কোলনা সরোর পােশন। িৎো ীন শবলরাধী ে  

আওোমী  ীলের কিাফালে  আহলমে, জামাোলির শনজামী, জািীে পার্ট যর এরিাে- সবাই প্রিংসা েরল ন। এই এরিালের োল  

িার জনসভালি স্বিঃস্ম্ফূিযভালব মানুষ আসি না। র্ালের ধলর শনলে আসা হলিা িালের এের্ট বড় অংি শে  রাষ্ট্রােত্ত োরোনার 

শ্রশমে। িালের কবিন কর্ি োরোনার িহশব  কেলে, োলজর সমে োটি এরিালের কসবাে। ক ােসালনর ভার সব পড়ি পাটেল র 

 ালড়। শবশ্বব্যাংেওো ারা েেনও এগুল া শনলে প্রশ্ন কিাল শন।  

 

এেই ধারাে আরও োরোনা বন্ধ হলি োলে। ২০০৭ সাল র ৩১ জু াই খু নার োশ িপুলরর শপপ স জুট শম  ের্তযপি 'শম  বলন্ধর 

শবজ্ঞশি' শিলরানালম এের্ট শবজ্ঞশি প্রচার েলর। এর আলে ১৮ জু াই োেলর্ালে শবলজএমশসর সশচব স্বািশরি (১৬.৭.৭) কর্ শচঠির্ট 

এসব শমল  পাঠালনা হে, কসর্ট হুবহু উপশস্থি েরা হল া :েি ৩.৬.৭ ইং অনুশিি শবলজএমশসর পশরচা েমণ্ড ীর ১৮৩,০৩/০৬-

০৭নং সভাে েণ যফু ী জুট শম  শ . (উ.চ.ঋসহ) এফলেশস এবং েওমী ও শপপ স্  জুট শম স শ .-এর অবস্থা, শ্রশমে পশরশস্থশি, 

োঁচা পালটর অভাব, িীব্র অে য সংেট ও উৎপােন  াটশি, অশনেশমি শবদ্যযৎ সরবরাহ ইিযাশে োরলণ পারফরম্যান্স সলোষজনে 

পর্ যালে আনা সম্ভব হলব না মলম য প্রিীেমান হওোে এই ৪র্ট শম  বন্ধ েরার শসদ্ধাে গ্রহণ েরা হে। ২. শবলজএমশসর সংস্কার 

পশরেল্পনা শনলে প্রধান উপলেষ্টার সলঙ্গ েি ১৪.৭.০৭ ইং িাশরলে অনুশিি সভাে বশণ যি শম  ৪র্ট বলন্ধর শবষলে শবস্তাশরি আল াচনা 

হে এবং আোমী ৩১ জু াই ২০০৭ শেবসালে শম  ৪র্ট বন্ধ েরার জন্য প্রধান উপলেষ্টা মলহােে সেে শনলে যিনা প্রোন েলরন। ৩. 

এমিাবস্থাে উপলরাক্ত কবাে য শসদ্ধাে ও প্রধান  

 

উপলেষ্টার সেে শনলে যিনার আল ালে েণ যফু ী, (উ.চ.ঋসহ) এফলেশসএফ, েওমী ও শপপ স জুট শম  শ . ৩১/০৭/০৭ শেবসালে বন্ধ 

ক াষণা েরার সেে অনুমশি প্রোলনর জন্য শনলে যিিলম অনুলরাধ েরা হল া।' 

 

পাটশিলল্পর ওঠানামার শভন্নশচত্র :পাটশিলল্পর এই দৃশ্যপট কিা সব যত্র নে। ভারলি আমরা এেই সমলে কেেশে সব যাত্মে উলযালের 



মাধ্যলম পাটশিলল্পর নতুন র্াত্রা। ভারলি দ্যব য  পাটে গুল ালে চাঙ্গা েরার জন্য য জুট কোম্পাশনজ (ন্যািনা াইলজিন) অযাক্ট, 

১৯৮০ প্রবিযন েরা হে। শুধু পাটশিল্প নে; শিল্প রিা ও শবোলির জন্য এোলন রাষ্ট্রীে উলযাে সব সমেই গুরুত্বপূণ য ভূশমো পা ন 

েলরলে। এই নীশিলিই ভারলির জািীে পাটনীশি ক াশষি হে ২০০৫ সাল র কিলষ। এই নীশিলি ৩৫ বেলরর ভারিীে পাট সংস্থার 

পুনশব যন্যাস েরা হে। এেই সাল  সমগ্র বলেো ঋণ (১৯৫.৬৮ কোর্ট রুশপ), সুে (৩১৭.৯৭ কোর্ট রুশপ) মওকুফ েরা হে। ভতুযশে 

অব্যাহি োলে। 

 

বাং ালেলি আেমজী পাটে  বলন্ধর ৮ শেন পর ভারিীে পাটশিল্প আধুশনেীেরলণর নতুন র্াত্রা শুরু হর্। এই শেন কেলে নতুনভালব 

েম যসূশচ কনওো হে পাটে গুল া কমশিনপত্র নবােন, রাষ্ট্রীে ভতুযশে প্রোলনর। ২০০৪ সাল র ২৮ কসলেম্বর ভারলির বস্ত্র মন্ত্রণা ে 

োযিস্য ও শচশনর বস্তা শহলসলব র্োিলম ১০০ ও ৯০ িিাংি পাটব্যাে ব্যবহার বাধ্যিামূ ে েরার শসদ্ধাে কনে। ১৯৮৭ সাল  

পাটজাি বস্তা ব্যবহার েমালনার শসদ্ধাে পুলরাপুশর পালে এভালবই নতুন জীবন  াভ েলর পাটশিল্প। ভারলির পূব যাঞ্চল  এর গুরুত্ব 

শবলবচনা েলরই এ শসদ্ধাে কনওো হে। এোলন ২.৭৬  াে পাট শ্রশমে (এে  াে স্থােী), ৪০  াে কৃষে এবং সম্পশেযি িৎপরিাে 

আরও ১.৪  াে মানুষ যুক্ত; কসই শবলবচনাে এসব শসদ্ধাে কনওো হে। ভারলি এেন ৭৮র্ট পাটে । এর মলধ্য ৬১র্ট পশিমবলঙ্গ। 

শবহার ও উত্তরপ্রলেলি শিনর্ট েলর, অল্প্প্রব্দপ্রলেলি ৭র্ট এবং আসাম, ওশেিা, শত্রপুরা ও মধ্যপ্রলেলি এের্ট েলর। 

 

২০০৫-এর ভারলির পাটনীশি পাট েলবষণা ও উন্নেন, প্রযুশক্ত, অবোঠালমা উন্নেলন শবলিষ ভূশমো পা ন শনশে যষ্ট েলর।  িয শনধ যারণ 

েরা হে রফিাশন িমান্বলে বৃশদ্ধ, কোে বরাদ্দ, রফিাশন কেলে শুল্প্ক ও অশুল্প্ক প্রশিবন্ধেিা দূর েরা। উৎপােন ববশচত্রযেরণ শবষলেও 

দৃশষ্ট কেওো হে। েম যসংস্থান বৃশদ্ধ ও ঐশিহযবাহী শিল্পলে শবেশিি েরাই শে  িার মূ  উলদ্দশ্য।  

 

বাং ালেলির পাটশিলল্পর পিন : বাং ালেলি পাটশিল্প োলি কর্ভালব সংলোচন নীশি বাস্তবােন হলে, িা র্শে চ লিই োলে, িাহল  

এ প্রশ্ন উঠলিই পালর- বাং ালেি শে আবার োঁচাপাট রফিাশনোরলের পুরলনা অবস্থালন শফলর র্ালে? কস কিলত্রও বাধাশবঘ্ন েম 

নে। ভারলিই োঁচাপাট রফিাশন বৃশদ্ধ কপলেশে । ইোনীং ভারি বাং ালেলির পাট রফিাশনর ওপর শুল্প্ক-অশুল্প্ক প্রশিবন্ধেিা জাশর 

েরাে কস কিলত্র সংেট কেো শেলেলে। পাটচালষর জশমও িলম অকৃশষ োলি র্ালে। চাল র োম বাড়ার অজুহালি চাল র বস্তা 

শহলসলব পালটর ব্যাে ব্যবহালরর আইশন বাধ্যবাধেিা স্থশেি েরা হলেলে। বন্ধ হলে র্াওো পাটে গুল ার জশম শবশভন্ন প্রভাবিা ী 

কোিীর মলধ্য ভােবালটাোরা েলর কেওোর িৎপরিা চ লে। শনলচর েলে েি েলেে েিলে বাং ালেলির পাটশিলল্পর উদ্ভব, শবোি 

ও সংলোচলনর শচত্র তুল  ধরা হল া।  

 

বাং ালেলির পাটশিল্প, উত্থান ও পিন :৫০ েিলের পূলব য োঁচাপাট উৎপােন ও ে োিালেশিে শিলল্প কজাোন। ৫০ েিলে 

উৎকৃষ্টমালনর পালটর প্রাপ্যিার োরলণ রাষ্ট্রীে সমে যন ও ভতুযশেলি পাটশিল্প প্রশিিা; কোরীে যুলদ্ধর োরলণ পাটজাি দ্রলব্যর 

আেজযাশিে চাশহো বৃশদ্ধ ও বাজারপ্রাশি।  

 

৬০ েিলে রাষ্ট্রীে সমে যন ও ভতুযশেলি শিলল্পর প্রসার; কবানাস ভাউচার শস্কলমর োর্ যের ভূশমো; পাট ও পাটজাি দ্রব্য রফিাশন 

পাশেস্তালনর ববলেশিে মুদ্রা আলের প্রধান উৎস শহলসলব প্রশিিা।



 

 

৭০ েিলে পশরিযক্ত শিল্প প্রশিিান রাষ্ট্রীেেরণ েম যসূশচর অধীলন পাটে ও রাষ্ট্রীেেরণ। শবলজএমশস প্রশিিা। পশরেল্পনা ও 

মলনালর্ালের অভাব, দ্যব য  ব্যবস্থাপনা। দ্যনীশির মাধ্যলম নব্য ধশনে কশ্রশণর েঠনো , শিোর- রাষ্ট্রােত্ত োি; রাষ্ট্রীে সমে যন ও 

ভতুযশের পুরলনা শনেম প্রিযাহার; নতুন মাত্রাে ক ােসান শুরু। 

 

৮০ েিলে শবশ্বব্যাংে কোিীর োঠালমােি সমন্বে েম যসূশচ। পশরেশল্পিভালব শবরাষ্ট্রীেেরণ শুরু; পাটে  শ্রশমেলের সরোশর েল র 

জমালেলি ব্যবহার; শ্রশমে কনিা নালম সরোশর েল র সন্ত্রাসীলের আশধপিয; পাটিলে সমেমলিা বরাদ্দ না কেওোর রীশি শুরু; 

ক ােসান বৃশদ্ধ।  

 

৯০ েিলে পাট োি উন্নেলন শবশ্বব্যাংলের ২০০০ কোর্ট টাো ঋণ; িিয অনুর্ােী পাটে  বন্ধ, শবরাষ্ট্রীেেরণ, িাঁলির সংখ্যা হ্রাস, 

শ্রশমে োঁটাই শুরু; শবদ্যযৎ সমস্যা, পাটে  িলে বরাদ্দ না কেওো অব্যাহি; রাষ্ট্রােত্ত পাটশিল্প অশধেির সংলোচন; ক ােসান বৃশদ্ধ। 

 

২০০০ পরবিী সমলে : সরোর ের্তযে শবলশ্বর বৃহত্তম পাটে  বন্ধ ক াষণা (২০০২)। শবশ্বব্যাংে, মাশেযন দূিাবাস ও বৃহৎ রাজননশিে 

ে গুল ার অশভনন্দন; পাটনীশি ক াষণা (২০০২); সমেমলিা পাট িে বরালদ্দ অে য প্রোন না েরা অব্যাহি; পাটজাি দ্রলব্যর 

রফিাশন অনুপাি হ্রাস; শেনমজুশরশভশত্তে শ্রশমে শনলোে েলর কবসরোশর পাটে  প্রশিিা সলেও শিলল্পর অভূিপূব য সংলোচন; 

ভারলি পাটনীশি (২০০৫)। পাটশিলল্পর নতুন শবোি পশরেল্পনা ও বাস্তবােন; বাং ালেলি শ্রশমে োঁটাই ও পাটে  বলন্ধর নতুন 

েম যসূশচ শুরু (২০০৭)। 

 

২০০৭-পরবিী সমলে : োঁচাপাট উৎপােন ও ভারিলেশিে পাটশিলল্প োঁচাপাট কজাোলনর অবস্থাে প্রিযাবিযন।  

 

২০০৯-পরবিী সমলে : পালটর শজলনাম আশবস্কার। বহু প্রশিশ্রুশি শেন্তু পশরশস্থশি অপশরবশিযি। 

 

তু নামূ ে সুশবধা ও সম্ভাবনা :পাট ও পাটশিলল্প বাং ালেলির তু নামূ ে সুশবধার কিত্র বহুশবধ। আবার এর গুরুত্ব এই কেলির 
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অে যনীশির এের্ট িক্ত মাজা োঁড় েরালনার জন্য অপশরহার্ য। পাটলে কেি েলর বাং ালেলি এে শবিা  শিল্প শবপ্লব েরার সুলর্াে 

োো সলেও পাট ও পাটশিল্প এেন সংেটজীণ য অবস্থাে। তু নামূ ে সুশবধার শেেগুল া সংলিলপ ব া র্াে- উৎকৃষ্টমালনর পাট 

উৎপােলনর উপলর্ােী মার্ট ও প্রাকৃশিে পশরলবি; ৫ েিলে েলড় ওঠা অশভজ্ঞ ও েি শ্রমিশক্ত; আেজযাশিে বাজালর পাটজাি দ্রলব্যর 

প্রশি আগ্রহ, পাটজাি দ্রলব্যর ব্যবহার বৃশদ্ধ। অভযেরীণ বাজালরও এর শবস্তালরর অসীম সম্ভাবনা; পশরলবি অনুকূ  হওোে বিযমান 

শবলশ্ব এর শবোলির সামাশজে ব্যে, পশরলবিেি ব্যে শূন্য; পাট রফিাশনলি শবলেশি মুদ্রা ১০০ িিাংি, কর্োলন োলম যন্টলস িা ৫০-

৬০ িিাংি; শচংশড় মালে র্া পশরলবি ও সামাশজে উচ্চ িশির োরণ; পাট এেসলঙ্গ কৃশষ ও শিলল্পর সলঙ্গ যুক্ত োোে দ্যই োলির 

শবোিই এর ওপর শনভ যরিী ; পাট ও পাটজাি দ্রব্য দ্যই কিলত্রই শবপু  েম যসংস্থালনর সুলর্াে; পাট বাং ালেলির জািীে পশরচে ও 

সংস্কৃশির সলঙ্গ সম্পশেযি। 

 

কর্োলন পাট ও পাটশিল্প শবোলি বাং ালেলির অলনে অনুকূ  উপাোন শবযমান, কর্োলন পশরলবি অনুকূ  বল  পাটজাি দ্রলব্যর 

ব্যাপালর শবশ্বব্যাপী আগ্রহ সৃশষ্ট হলে, কসোলন এ শিলল্পর শবোলি কোলনা সমশন্বি উলযাে না শনলে িমােি োরোনা বন্ধ ও শ্রশমে 

োঁটাই োলজ শবশভন্ন সরোলরর এেশনি িৎপরিার এই পুলরা অশবশ্বাস্য শচত্রর্ট বুঝলি কেল  আমালের প্রশিশিি উন্নেন েি যন এবং 

আঞ্চশ ে উন্নেন কেৌিল  বাং ালেলির অবস্থালনর শেলে মলনালর্াে শেলি হলব। পাটশিল্প শবনািমুেী সরোলরর এই সশিেিা বিশর 

হলেলে- প্রেমি, এ কেলির শবশভন্ন সমলের িাসেলোিীর লুলটরা ভূশমো এবং শিিীেি, িার ওপর ভর েলর শবশ্বব্যাংে ও 

আইএমএলফর প্রেলম োঠালমােি সমন্বে েম যসূশচ (োসাে) ও পলর পাটশিলল্পর জন্য শবশ্বব্যাংলের শনশে যষ্ট ধ্বংসাত্মে 'উন্নেন' 

েম যসূশচ কেলে। িমিাবান কোিীর ক াভ পাটে গুল ার জশমর শেলে। উন্নেলনর নালম শবশ্বব্যাংে কোিী বাং ালেলির মলিা 

কেিগুল ালি েীভালব সব যনািা জা  শবস্তার েলর এবং বৃহৎ রাজননশিে ে , েনসা ট্যান্ট, আম া সহলর্ালে িার নেিা বাস্তবােন 

েলর িার শনম যম দৃষ্টাে বাং ালেলির পাটশিল্প। এ চি কেলে কবর হলি পারল  পাটলে কেি েলরই বাং ালেি পশরলবিসম্মি 

শিল্পােলনর উজ্জ্ব  অধ্যাে শনম যাণ েরলি সিম হলব।  

 

অে যনীশিশবে ও অধ্যাপে, জাহাঙ্গীরনের শবশ্বশবযা ে 

 


