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অনুষ্ঠাণ্যনর সম্মাসনত সভাপসত, 

সহে ীবৃন্দ, 

পণ্যে পাটজাত ম াড়ে ব্যবহার বাস্তবায়ণ্যন সহায়তাোরী সেল ব্যসি ও প্রসতষ্ঠান, 

বহুমুখী পাটপণ্যের উণ্যযািাগণ, পাট সেল্প সংসিষ্ট ব্যসি ও প্রসতষ্ঠান, 

ও উপসিত সুসধ ন্ডলী। 

 

 আসসালামু আলাইকু । 

 পণ্যে পাটজাত ম াড়ণ্যের বাধ্যতামূলে ব্যবহার আইন-২০১০ এর সফল বাস্তবায়ন উপলণ্যে সম্মাননা প্রদান ও 

বহুমুখী পাটপে ম লার উণ্যবাধনী অনুষ্ঠাণ্যন উপসিত সেলণ্যে আ ার আন্তসরে শুণ্যভচ্ছা ও অসভনন্দন। এই আণ্যয়াজণ্যনর জন্য 

বস্ত্র ও পাট  ন্ত্রণালয়ণ্যে ধন্যবাদ জানাই। 

 রি ঝরা এই  ার্ জ আ াণ্যদর  হান ্াধীনতা সং্াণ্য র  াস। ১৯৭১ সাণ্যলর এই  াণ্যসই বঙ্গবন্ধুর ডাণ্যে মগাটা জাসত 

মুসিযুণ্যে ঝাঁসপণ্যয় পণ্যড়সিল। আস  সবনম্র শ্রোর সণ্যঙ্গ স্মরণ েরসি, বাঙাসলর সেল আণ্যন্দালন-সং্াণ্য র অসবসংবাসদত মনতা, 

সব জোণ্যলর সব জণ্যশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুসজবুর রহ ানণ্যে। শ্রোর সণ্যঙ্গ স্মরণ েরসি জাতীয় র্ার মনতাণ্যে। 

গভীর শ্রো জানাসচ্ছ  হান মুসিযুণ্যে ৩০ লাখ েহীদ, সম্ভ্র  হারা ২ লাখ  া-মবাণ্যনর প্রসত। 

 আ াণ্যদর ্াধীনতা সং্াণ্য  পাণ্যটর সবণ্যেষ ভূস ো সিল। আজণ্যের বাংলাণ্যদে তৎোলীন পূব জ পাসেস্তাণ্যনর পাট 

রপ্তানীর অর্ জ তৎোলীন পসচিম  পাসেস্তাণ্যন সনণ্যয় যাওয়া হণ্যতা। িয়দফা ম াষণায় বঙ্গবন্ধু অর্ জননসতে ববষণ্যের মেণ্যে পাণ্যটর 

এই সবষয়টি তুণ্যল ধণ্যরন। সত্তর এর সাধারণ সনব জার্ণ্যন আওয়া ী লীণ্যগর সনব জার্নী মপাষ্টাণ্যর পাট গুরুত্বপূণ জ ইসুু সিল।  

 ্াধীন বাংলাণ্যদণ্যে পাটখাণ্যতর সাসব জে সবোণ্যে বঙ্গবন্ধু পৃর্ে পাট  ন্ত্রণালয় িাপন েণ্যরন এবং পাটেলগুণ্যলার 

জাতীয়েরণ েণ্যরন। ১৯৭৪ সাল জাসতর সপতা পাট গণ্যবষণা ইনসিটিউট (সবণ্যজআরই) প্রসতষ্ঠা েণ্যরন। পাটজাত পে উৎপাদন 

ও রপ্তানী সংিা ‘সবণ্যজএ সস’ গঠন েরা হয়। সেন্তু ৭৫-এ জাসতর সপতাণ্যে ্পসরবাণ্যর হতুার পর আর ১০টি মসক্টণ্যরর  তই 

পাটখাণ্যতও মনণ্য  আণ্যস ভয়াবহ সবপয জয়। মলােসাণ্যনর োরণ মদসখণ্যয় না  াে মূণ্যে ব্যাসি াসলোনায় মিণ্যড় মদয়ার নাণ্য  

লুটপাট েণ্যর ধ্বংণ্যসর মুণ্যখ মঠণ্যল মদয়া হয় এই পাট সেল্পণ্যে।  

 সা সরে োসে মজনাণ্যরল সজয়া, এরোদ পাটেলগুণ্যলা ব্যসি াসলোনায় মদয়া শুরু েণ্যরন। সব জণ্যেষ এই প্রসিয়ার 

মষালেলা পূণ জ েণ্যরন খাণ্যলদা-সনজা ী সরোর। সবএনসপ-জা ায়াত মজাট সরোর গঠণ্যনর পর ্াধীনতাসবণ্যরাধী সনজা ী 

সেল্প ন্ত্রী হণ্যয় ২০০২ সাণ্যলর ৩০ জুন এসেয়ার সব জবৃহৎ পাটেল আদ জী স ল বন্ধ েণ্যর মদয়। এণ্যত স ণ্যলর ২৪,৯১৬ জন 

ে জেতজা-ে জর্ারী ও শ্রস ে মবোর হণ্যয় পণ্যড়।  

 এিাড়া মজাট সরোর আরও আটটি পাটেল বন্ধ েণ্যর মদয়। এণ্যত ক্ষুব্ধ পাট র্াষীরা তাণ্যদর উৎপাসদত পাণ্যট আগুন 

ধসরণ্যয় পুসড়ণ্যয় মদয়। মস স য় সবএনসপ-জা ায়াত সরোর সবসভন্ন দাসবণ্যত আণ্যন্দালনরত ১৭ শ্রস েসহ ২১ জনণ্যে হতুা েণ্যর। 

বাংলার মসানালী আঁে পাটণ্যে খাণ্যলদা-সনজা ী কৃষণ্যের গলার ফাঁস বাসনণ্যয় মদয়। 

 পাট ও বস্ত্র  ন্ত্রণালণ্যয়র অধীণ্যন ম াট ৮৭টি পাটেল সিল। এর ণ্যধ্য ৬০টি মবসরোরীেরণ েরা হণ্যয়ণ্যি। অসধোংে 

স লই সবসি েরা হণ্যয়ণ্যি না  াে মূণ্যে। ৫০ মোটি টাোর স ল তারা ৫ মোটি টাোয় সবসি েণ্যরণ্যি। তাও আবার বাসেণ্যত। 

১০ বিণ্যরর  ণ্যধ্য টাো পসরণ্যোণ্যধর ের্া র্ােণ্যলও তা েণ্যরসন। স ণ্যলর জস  বন্ধে সদণ্যয় মলান সনণ্যয়ণ্যি। আবার স ল এলাোর 

মোটি মোটি টাোর গািপালা মেণ্যট সনণ্যয়ণ্যি। এণ্যেবাণ্যর সব জ্  লুণ্যটপুণ্যট খাওয়া যাণ্যে বণ্যল। সনয় -নীসত না ম ণ্যন এভাণ্যব 

পাটেলগুণ্যলাণ্যত লুটপাণ্যটর তদন্ত মেষ পয জাণ্যয়। এসণ্যবরও সবর্ার হণ্যব। 



 

 আ াণ্যদর সরোণ্যরর পসরেল্পনা অনুযায়ী পাণ্যটর হারাণ্যনা মগৌরব পুনরুোর েরা সম্ভব হণ্যচ্ছ। আ ার সনব জার্নী 

ইেণ্যতহাণ্যর ‘পাটসেণ্যল্পর পুনরুজ্জীবন ও আধুসনোয়ন’ এর সবষয়টি উণ্যল্লখ েণ্যরসিলা । পাট সেণ্যল্পর উন্নয়ণ্যন আ রা ১২টি 

টাস্কণ্যফাস জ গঠন েণ্যরসি। আপনারা জাণ্যনন, তৎোলীন পাসেস্তাণ্যনর সবণ্যদেী মুদ্রার ৩ ভাণ্যগর ২ ভাগ আসত পাটখাত মর্ণ্যে। 

্াধীনতার পর বাংলাণ্যদণ্যের সবণ্যদেী মুদ্রার প্রায় ৯০ ভাগ আসত পাট মর্ণ্যে।  

 ২০১১ সাণ্যল ১৮৩ মোটি ৮৭ লে টাো ব্যণ্যয় গত র্ার বিণ্যর ‘উফেী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পর্ন’ 

েীষ জে প্রেণ্যল্পর আওতায় মদণ্যের ২০০ উপণ্যজলায় ২ লোসধে কৃষেণ্যে উফেী, ৮ লোসধে কৃষেণ্যে মতাষাজাণ্যতর বীজ, 

েীটনােে ও সার সবনামূণ্যে সবতরণ েরা হণ্যয়ণ্যি। এিাড়া ৮০ হাজার কৃষেণ্যে এসম্পণ্যেজ প্রসেেণ মদয়া হণ্যয়ণ্যি। বতজ াণ্যন 

পাণ্যটর দা   ণপ্রসত গত বিণ্যরর মর্ণ্যয় ৬ মর্ণ্যে ৮ে’ টাো মবণ্যড় এখন ১ হাজার ৮ে’ মর্ণ্যে ২ হাজার ২ে’ মত দাসড়ণ্যয়ণ্যি। 

 আ াণ্যদর সরোর বন্ধ বস্ত্র ও পাটেলসমূহ র্ালুর উণ্যযাগ ্হণ েণ্যর। আ রা বন্ধ হওয়া খুলনার খাসলেপুর জুটস ল, 

সসরাজগণ্যের েও ী জুটস লসহ ৫টি পাটেল ও ২টি বস্ত্রেল র্ালু েণ্যরসি। এণ্যত প্রায় ২১ হাজার নতুন ে জসংিাণ্যনর সুণ্যযাগ 

সৃসষ্ট হণ্যয়ণ্যি। এসব পদণ্যেপ ্হণ্যণর ফণ্যল পাট ও পাটজাত পে মর্ণ্যে রপ্তানী আয় মবণ্যড়ণ্যি।  

 প্রযুসির এই যুণ্যগ এখনও পাণ্যটর মসই অর্ জননসতে সম্ভাবনা রণ্যয়ণ্যি। আ রা সবণ্যের সবণ্যর্ণ্যয় উন্নত াণ্যনর পাট 

উৎপাদন েসর। আ রা পাট উৎপাদণ্যন সবতীয় এবং রপ্তানীণ্যত প্রর্  িাণ্যন রণ্যয়সি। আ াণ্যদর পাট ্াধীনতা আণ্যন্দালণ্যন 

উণ্যল্লখণ্যযাগ্য ভূস ো মরণ্যখণ্যি।  

সুসধ ন্ডলী, 

 গত ৩০ নণ্যভম্বর ২০১৫ মর্ণ্যে ৩১ সডণ্যসম্বর ২০১৫ পয জন্ত এে াস ধণ্যর পণ্যে পাটজাত ম াড়ণ্যের বাধ্যতামূলে 

ব্যবহার আইন বাস্তবায়ণ্যন মদেব্যাপী অসভযান পসরর্ালনা েরা হয়। ফণ্যল আইনটির প্রায় েতভাগ বাস্তবায়ন সনসচিমত হণ্যয়ণ্যি। 

মদে এখন পাণ্যটর ব্যবহার মবণ্যড়ণ্যি। অসভযান পসরর্ালনাোলীন এে াণ্যস সবণ্যজএ সস ১ মোটি ৭৩ লে, সবণ্যজএ এ’র 

আওতাভুি স লসসমূহ ৬১ লে ও অন্যান্য ক্ষুদ্র স ল  াসলেগণ প্রায় ১ মোটি পাণ্যটর ব্যাগ সবসি েণ্যরণ্যি। আ াণ্যদর 

অভুন্তরীণ বাজাণ্যর বিণ্যর পাণ্যটর ব্যাণ্যগর র্াসহদা ১০ মোটি মর্ণ্যে ৭০ মোটিণ্যত উন্নীত হণ্যয়ণ্যি। মদেীয় বাজাণ্যর এখন ২৫ লাখ 

মবল োঁর্া বাজাণ্যরর সৃসষ্ট হণ্যয়ণ্যি। 

সুসধবৃন্দ, 

 জাসতসং  ২০০৯ সালণ্যে ‘আন্তজজাসতে প্রাকৃসতে তন্তুবষ জ’ ম াষণা েণ্যর। আ াণ্যদর সরোর পসরণ্যবেবান্ধব পাণ্যটর 

ব্যবহার ও র্াসহদা বৃসের জন্য ‘পণ্যে পাটজাত ম াড়ণ্যের বাধ্যতামূলে ব্যবহার আইন-২০১০’ প্রণয়ন েণ্যর। বতজ াণ্যন 

সবেব্যাপী পসরণ্যবে রো আণ্যন্দালন মজারদার হণ্যচ্ছ। প্যাসরণ্যস অনুসষ্ঠত েপ-২১ সণ্যম্মলণ্যন সবে মনতৃবৃন্দ পসরণ্যবে রোয় 

অঙ্গীোরাবে হন। পসরণ্যবেবান্ধব পে সহণ্যসণ্যব পাণ্যটর র্াসহদা ব্যাপে মবণ্যড়ণ্যি।  

 পাণ্যটর বহুমুখী ব্যবহার এবং পাণ্যটর উন্নত র্াষাবাণ্যদর জন্য আ াণ্যদর গণ্যবষেরা োজ েরণ্যিন। আ াণ্যদর সবজ্ঞানী 

 রহু  ড.  ােসুদুল আলণ্য র মনতৃণ্যত্ব পাণ্যটর সজন রহস্য উদ্ভাবন েরা হণ্যয়ণ্যি। ফণ্যল পাণ্যটর উন্নত র্াষাবাণ্যদর নতুন সম্ভাবনা 

সৃসষ্ট হণ্যয়ণ্যি। আ রা পাণ্যটর ম ধাসত্ত্ব অসধোর (Patent right) অজজন েণ্যরসি। এখন মর্ণ্যে পাট আ াণ্যদর সনজ্ পে 

সহণ্যসণ্যব সবণ্যবসর্ত হণ্যচ্ছ। 

সম্মাসনত অসতসর্বৃন্দ, 

 পাণ্যটর বহুমুখী ব্যবহাণ্যরর সবষয়টি আ রা গুরুণ্যত্বর সণ্যঙ্গ সনণ্যয়সি। জুট ডাইভারসসসফণ্যেেন প্রণ্য ােন মসন্টাণ্যরর 

 াধ্যণ্য  এ লণ্যেু সবসভন্ন পদণ্যেপ ্হণ েরা হণ্যয়ণ্যি। আ রা ‘জুট সজও মটক্সটাইল’ উৎপাদণ্যন সে  হণ্যয়সি। মদণ্যে ও সবণ্যদণ্যে 

এর ব্যাপে র্াসহদা র্াোয় জুট সজও মটক্সটাইল আ াণ্যদর পাণ্যটর সম্ভাবনা বাসড়ণ্যয় সদণ্যয়ণ্যি। মদণ্যে সরোসর দপ্তরসমূণ্যহ বিণ্যর 

প্রায় ৭১৬.৫২ মোটি টাোর জুট সজও মটক্সটাইণ্যলর র্াসহদা রণ্যয়ণ্যি। আ াণ্যদরণ্যে সসনণ্যর্টিণ্যের পসরবণ্যতজ পসরণ্যবেবান্ধব জুট 

সজও মটক্সটাইল ব্যবহার বাড়াণ্যত হণ্যব। 

সুসধবৃন্দ, 

 বস্ত্র ও পাট খাত বাংলাণ্যদণ্যের অর্ জনীসতর এেটি গুরুত্বপূণ জ খাত। আ াণ্যদর ম াট জাতীয় রপ্তানীর ৮২ ভাগ আণ্যস 

বস্ত্রখাত ও ৫ ভাগ আণ্যস পাটখাত মর্ণ্যে। পাণ্যটর সম্ভাবনাণ্যে যসদ আ রা পূণ জ োণ্যজ লাগাণ্যত পাসর, তণ্যব আ াণ্যদর রপ্তানী আয় 

অণ্যনে মবণ্যড় যাণ্যব। ২০২১ সাণ্যল বস্ত্রখাত মর্ণ্যে ৫০ সবসলয়ন ডলার রপ্তানীর লেু াো সনধ জারণ েরা হণ্যয়ণ্যি।   

 আ াণ্যদর এ সম্ভাবনাণ্যে পূণ জ োণ্যজ লাগাণ্যত হণ্যব। বস্ত্রখাণ্যত মদণ্যের ম াট শ্রস ণ্যের ৪৫% ে জরত রণ্যয়ণ্যি। বস্ত্র ও 

পাটখাত স ণ্যল এর পসর াণ ৫০%। শুধু াে মপাোে সেণ্যল্প প্রায় ৪৫ লে শ্রস ে ে জরত রণ্যয়ণ্যি, যার ৮০ ভাগ নারী। আ রা 



 

শ্রস েণ্যদর ্ার্ জ রোর সবষয়টিণ্যে গুরুণ্যত্বর সণ্যঙ্গ সনণ্যয়সি। োরখানাসমূণ্যহর ে জপসরণ্যবে উন্নয়ন এবং শ্রস েণ্যদর ন্যুনত  

 জুসর বাস্তবায়ণ্যনর  াধ্যণ্য  শ্রস ে েোণ সনসচিমত েরার জন্য োজ েণ্যর যাসচ্ছ। 

সম্মাসনত সুধী,  

 বস্ত্র ও পাটখাণ্যত দে জনবল বতসরর লণ্যেু মটক্সটাইল মভাণ্যেেনাল, মটক্সটাইল সডণ্যলা া ও মটক্সটাইল ইসেসনয়াসরং 

পড়ার সুণ্যযাগ সম্প্রসাসরত েণ্যরসি এবং এ খাণ্যত মবসরোসর উণ্যযাগণ্যে আ রা সহণ্যযাসগতা েণ্যর যাসচ্ছ। দে জনবল বতসর ও 

তাণ্যদর সঠিে ে জসংিাণ্যনর জন্য আ রা জাতীয় দেতা উন্নয়ন োউসিল গঠন েণ্যরসি। 

 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেু াো (এ সডসজ) অজজণ্যন আ াণ্যদর সাফে সবণ্যে উদাহরণ সৃসষ্ট েণ্যরণ্যি। এেইভাণ্যব মটেসই 

উন্নয়ন লেু াো (এসসডসজ) বাস্তবায়ণ্যন আ াণ্যদর সেলণ্যে এেণ্যযাণ্যগ োজ েণ্যর মযণ্যত হণ্যব। 

 অস ত সম্ভাবনার মদে বাংলাণ্যদে। সবণ্যের বুণ্যে এেটি েসিোলী ও গসতেীল অর্ জনীসত সহণ্যসণ্যব মজণ্যগ উঠার সেল 

সহায়ে পসরণ্যবে ও ে তা আ াণ্যদর রণ্যয়ণ্যি। আ াণ্যদর লেু ক্ষুধা ও দাসরদ্রুমুি, োসন্ত য়, উন্নত-সমৃে বাংলাণ্যদে গণ্যড় 

মতালা। আ রা আপনাণ্যদর সেলণ্যে সনণ্যয় ্প্ন মদখণ্যত র্াই ২০২১ সাণ্যল উচ্চ- ধ্য  আণ্যয়র এবং ২০৪১ সাণ্যল উন্নত সমৃে 

বাংলাণ্যদণ্যের। আগা ী প্রজণ্যের জন্য জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধুর ্ণ্যপ্ন মসানার বাংলা মরণ্যখ মযণ্যত র্াই। 

 আ াণ্যদর মসানালী আঁে মদণ্যের সমৃসেণ্যে ত্বরাসিত েরণ্যব-এই প্রতুাো েণ্যর বহুমুখী পাটপণ্যের সতনসদন ব্যাপী 

ম লার শুভ উণ্যবাধন ম াষণা েরসি। আপনাণ্যদর সেলণ্যে আবারও ধন্যবাদ।  

মখাদা হাণ্যফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাণ্যদে সর্রজীবী মহাে। 

... 


