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বহাের িশিথলতার সুেযাগ েদoয়া হয়। eেতi েযন পােটর পাঠ চুেক যায়। eরপর e আiেনর েতায়া া করেছন 
না বসায়ীরা। িবগত বছরগুেলােত আiন বা বায়েন িবি  eবং েমৗসুিম aিভযান েথেক িকছু সুফল পাoয়া 
িগেয়িছল। িক  aেনক িদন ধের েসরকম েকােনা aিভযানo আর েচােখ পড়েছ না। পােটর েমাড়েকর বহারo 
কেম েগেছ িনদারুণভােব। পিলিথনসহ a া  াগi eখন পে র a তম েমাড়ক। েদেশর েভতের পাটপে র 
বাজার ভােলা না। e পিরি িতর সে  রফতািন খরাo যু  হেয়েছ। ফেল পােটর সংকট eখন কট। দুi বছেরর 
েবিশ সময় ধের ধারাবািহকভােব কমেছ পাটপে র রফতািন আয়। পাটপ  বলেত েহািসয়ান (চট), েসিকং 
(ব া), িসিবিস (কােপ র্ট ািকং) o পােটর সুতােক েবাঝােনা হয়। eর বাiের বহুমুখী পাটপ  িহেসেব িকছু প  
রফতািন হেয় থােক। রফতািন u য়ন বুয্েরার (iিপিব) ত  মেত, সমা  (3129-2৯) aথ র্বছের পাট o 
পাটপে র রফতািন কেমেছ আেগর বছেরর তুলনায় 32 শতাংশ। রফতািন হেয়েছ 93 েকািট ডলােরর পাট o 
পাটপ । আেগর aথ র্বছের ei পিরমাণ িছল 214 েকািট ডলার। eরমে  সবেচেয় েবিশ হাের রফতািন কেমেছ 
পােটর াগ eবং ব ার। আেগর aথ র্বছেরর তুলনায় 44 শতাংশ কেমেছ রফতািন। পােটর সুতার রফতািন 
কেমেছ 32 শতাংশ।  
 
সংি রা বলেছন, রফতািনেত খরার ধান কারণ হে , সবেচেয় বড় বাজার ভারত সরকােরর aয্াি ডাি ং 
শুল্ ােরাপ। 3128 সােলর 6 জানুয়াির বাংলােদিশ পাটপে  টন িত সেব র্া  463 ডলারসহ িবিভ  হাের aয্াি -
ডাি ং শুল্ ােরাপ কেরেছ েদশিট। eরপরi েদশিটেত পাটপে র রফতািন কমেছ াপক হাের। ভারতীয় 
uে া ােদর aিভেযাগ হেলা- বাংলােদেশর uে া ারা uৎপাদন েয়র তুলনায় কম দােম ভারেত পাটপ  
রফতািন করেছন। যিদo e দািব বাংলােদশ তয্াখয্ান কের আসেছ। কারণ, লাভ ছাড়া েলাকসােন েকu রফতািন 
করেবন না, eটাi সব্াভািবক। e িবষেয় জানেত চাiেল েবসরকাির খােতর uে া া মাহবুবুর রহমান পাটoয়ারী 

 েতােলন, uে া ারা েকান যুি েত েলাকসান িদেয় রফতািন করেবন। িতিন জানান, ভারতীয় uে া ােদর e 
দািব িম া। e িবষেয় ভারত সরকারেক িলিখতভােব জানােনা হেয়েছ। সরকােরর নীিতিনধ র্ারক পয র্ােয় িবষয়িট 
িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। তেব aয্াি ডাি ং eখনo বহাল আেছ। পাটপে র uে া ােদর সে  কথা বেল জানা 
যায়, ভারত ছাড়াo পাটপে র ায় সব বাজােরi নানান সংকট চলেছ। uে খেযাগয্ বাজােরর মে  ম ােচয্র 
িবিভ  েদেশর সংঘাতময় পিরি িতেত রফতািন কমেছ। আি কান েদশগুেলােত ঘানা িছল বাংলােদেশর পােটর 
ধান বাজার। বছর দুেয়ক আেগ েদশিটেত পাটকল চালু কেরেছ ভারত। e কারেণ েসখােনo eখন আর 

বাংলােদেশর পাটপে র চািহদা েনi।  
 
েবসরকাির পাটকল মািলকেদর সংগঠন বাংলােদশ জুট িমলস aয্ােসািসেয়শন (িবেজeমe) সূে  জানা েগেছ, 
সব র্েশষ িহসাব পয র্  তােদর িমলগুেলার aিব ীত পাটপে র পিরমাণ 81 হাজার টন। বত র্মান বাজার দের মূ  
691 েথেক ায় 711 েকািট টাকা। ায় দুi বছর ধের eসব প  গুদােম পেড় আেছ। িবি  না হoয়ায় 
স মতার তুলনায় uৎপাদন aেধ র্েক নািমেয় eেনেছ aেনক কারখানা। তারপরo মজুদ বাড়েছ। গত বছেরর 
জুলাiেয় মজুেদর পিরমাণ িছল 51 হাজার টন। aথ র্াৎ uৎপাদন কিমেয় আনার পরo eক বছের aিতির  মজুদ 
েবেড়েছ 41 হাজার টন। e বা বতায় কেয়কিট িমল ব  হেয় েগেছ। eকরম eকিট িমল খুলনার আিফল জুট 
িমলস। িমলিটর ব াপনা পিরচালক েশখ আকরাম েহােসন সমকালেক বেলন, দুi বছর ধের তার কারখানা ব । 
েলাকসানজিনত aথ র্ সংকেটi কারখানািট ব  করেত হেয়েছ। তেব পােটর বািণজয্ বাড়ােত eখনo আশাবাদী 
সরকার। বািণজয্ম ী িটপু মুনিশ গত ম লবার eক সংবাদ সে লেন বেলেছন, পাট খাতেক িবেশষ a ািধকার 
িদে  সরকার। রফতািনপে  ƣবিচ য্ আনার পদে প িহেসেব পাটপ সহ িকছু প েক a ািধকার েদoয়া হেব। 
িতিন বেলন, িবশব্বাজাের িবিভ  ধরেনর পাটপে র চািহদা eখন বাড়েছ। ফেল পাটপে র রফতািন স াবনা ƣতির 
হেয়েছ। e সুেযাগ কােজ লাগােত চায় সরকার। ব  o পাট ম ণলায় সূে  জানা েগেছ, পােটর aভয্ রীণ বাজার 
বাড়ােত 2৯ পে  পােটর েমাড়ক বহাের বা বাধতামূলক আiন কায র্কের আগামী মােস রাজধানীসহ সারােদেশ 



aিভযান চালােনা হেব। া মাণ আদালত aিভযান পিরচালনা করেব। রাজধানীর েবশপথ, সকল ল o 
েনৗব র, সড়ক-মহাসড়কসহ সারােদেশ eকসে  চালােনা aিভযােন র য্াব-পুিলশসহ a া  আiন-শৃ লা 
র াকারী বািহনীর সদ রা aংশ েনেবন। eবারi থম uপেজলা পয র্ােয়o aিভযান চালােনা হেব। ei 2৯ প  
হে - ধান, চাল, গম, ভু া, সার, িচিন, মিরচ, হলুদ, ে য়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধিনয়া, আলু, আটা, ময়দা o 
তুষ-খুদ-কুড়ঁা, েপালি  িফড o িফস িফড। আiনিট বা বায়ন করা েগেল িত বছর 211 েকািট পােটর ব ার 
চািহদা ƣতির হেব। ানীয় বাজাের পাট o পাটজাত পে র চািহদা বৃি  পােব, চািষরাo পােটর া  মূ  
পােবন। িবেজeমeর সিচব আ ল বািরক খান সমকালেক বেলন, রফতািনেত ম া পিরি িত েমাকােবলায় 
aভয্ রীণ বাজার বাড়ােত িসেম  ািকংেয় পিলিথন ােগর পিরবেত র্ পােটর েমাড়ক বা তামূলক করার দািব 
জািনেয়েছন তারা। বছের 81 েকািট িসেমে র ােগর চািহদা eখন। দুi বছর আেগ ব  o পাট ম ণালয়েক 
িচিঠ িদেয় ei aনুেরােধ e পয র্  েকােনা সাড়া পানিন তারা। eছাড়া পাটপে র রফতািন বাজার স সারেণ 
সরকাির uে া া eবং সরকাির িত ােনর িতিনিধেদর সমনব্েয় িবিভ  েদেশ িমশন পাঠােনার aনুেরাধ র া 
করা হয়িন। িতিন জানান, আগামী স ােহ ভারেতর eকজন ম ী ঢাকায় আসেবন। তার সে  ম ণালেয়র ƣবঠেক 
aয্াি ডাি ং িনেয় আেলাচনা হেব। িতিন জানান, uৎপাদন েয়র তুলনায় কম দােম ভারেত রফতািনর ত  েয 
সিঠক নয় েসসব ত  তুেল ধের aয্াি ডাি ং তয্াহাের ভারতীয় ম ীেক aনুেরাধ করেবন তারা।  


