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জাতীয় পাট দিবস-২০১৭ ও বহুমুখী পাটপণ্য মেলার উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপদিত সবাইদ্ক আোর আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা
জানাদচ্ছ।
োর্ চ আোদ্ির স্বাধীনতার োস। োদ্র্ চর এদিদ্ন আদে গভীর শ্রদ্ধাভদ্র স্মরণ করদি সব চকাদ্লর সব চদ্শ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর
দপতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুদজবুর রহোনদ্ক। যাঁর বদলষ্ঠ মনতৃদ্ে আেরা অজচন কদ্রদি স্বাধীন সাব চদ্ভৌে বাংলাদ্িে। স্মরণ করদি জাতীয়
র্ার-মনতাদ্ক। একইসদ্ঙ্গ স্মরণ করদি েহান মুদক্তযুদ্দ্ধর দিে লাখ েহীি এবং দনয চাদততা দুই লাখ ো-মবানদ্ক।
এবারই প্রিে পাট দিবস পাদলত হদ্চ্ছ। পাদ্টর হৃত মগৌরব পুনরুদ্ধাদ্রর োধ্যদ্ে আোদ্ির অি চনীদতর দভতদ্ক েদক্তোলী
করার জন্য এই দিবস পালদ্নর উদ্যাগদ্ক আদে স্বাগত জানাই।
এক সেয় পাটদ্ক বাংলার মসানাদল আঁে বলা হত। আোদ্ির স্বাদধকার আদ্ন্দালদ্ন পাট এবং পাটদেল্প ওতদ্প্রাতভাদ্ব
জদিদ্য় দিল। কারণ তৎকালীন পাদকস্তাদ্নর ববদ্িদেক মুদ্রা আদ্য়র ৩ ভাদ্গর ২ ভাগ আসত পাট খাত মিদ্ক। দকন্তু মস আদ্য়র
দসংহভাগ ব্যয় করা হত পদিে পাদকস্তাদ্ন। ৬-িফা আদ্ন্দালদ্নর ম াষণায় জাদতর দপতা পূব চ বাংলা এবং পদিে পাদকস্তাদ্নর
েদ্ধ্য অি চননদতক ববষদ্ের কিা বলদ্ত দগদ্য় পাদ্টর অবিাদ্নর দবষয়টি তুদ্ল ধদ্রদিদ্লন। পাটকদ্লর, দবদ্েষ কদ্র আিেজী
পাটকদ্লর, শ্রদেক ভাইদ্য়রা সব সেয়ই বঙ্গবন্ধুর ডাদ্ক সািা দিদ্তন।
স্বাধীন বাংলাদ্িদ্ে পাটখাদ্তর সাদব চক দবকাদ্ে বঙ্গবন্ধু পৃিক পাট েন্ত্রণালয় িাপন কদ্রন এবং পাটকলগুদ্লাদ্ক
জাতীয়করণ কদ্রন। ১৯৭৪ সাল জাদতর দপতা পাট গদ্বষণা ইনদিটিউট (দবদ্জআরই) প্রদতষ্ঠা কদ্রন। পাটজাত পণ্য উৎপািন ও
রপ্তাদন সংিা ‘দবদ্জএেদস’ গঠন করা হয়।
দকন্তু ’৭৫-এ জাদতর দপতাদ্ক সপদরবাদ্র হতযার পর অন্যান্য খাদ্তর েত পাটখাদ্তও মনদ্ে আদ্স ভয়াবহ দবপয চয়।
মলাকসান মিদখদ্য় নােোি মূদ্ে দবদি কদ্র মিওয়া পাটকলগুদ্লাদ্ক। পাট ও বস্ত্র েন্ত্রণালদ্য়র অধীদ্ন মোট ৮৭টি পাটকল দিল।
এরেদ্ধ্য ৬০টি দবদি করা হদ্য়দ্ি। অদধকাংে দেলই দবদি করা হদ্য়দ্ি নােোি মূদ্ে। লুট-পাদ্টর েদ্হাৎসব হদ্য়দ্ি।
সব চদ্েষ এই প্রদিয়ার মষালকলা পূণ চ কদ্রন দবএনদপ-জাোত মজাট সরকার। যুদ্ধাপরাধী দনজােী দেল্পেন্ত্রী হদ্য় ২০০২
সাদ্লর ৩০মে জুন এদেয়ার সব চবৃহৎ পাটকল আিেজী দেল বন্ধ কদ্র মিয়। দেদ্লর যন্ত্রপাদত মলাপাট করা হয়। এদ্ত দেদ্লর প্রায়
২৫ হাজার কেচকতচা-কেচর্াদর ও শ্রদেক মবকার হদ্য় পদ্িন।
পাট র্াষীরা পাদ্টর িাে না মপদ্য় আগুন দিদ্য় পুদিদ্য় মফদ্ল। মস সেয় দবএনদপ-জাোয়াত সরকার দবদভন্ন িাদবদ্ত
আদ্ন্দালনরনত ১৭ শ্রদেকসহ ২১ জনদ্ক হতযা কদ্র। বাংলার মসানাদল আঁে পাটদ্ক খাদ্লিা-দনজােী কৃষদ্কর গলার ফাঁস বাদনদ্য়
মিয়।

সুদধবৃন্দ,
২০০৯ সাদ্ল সরকার পদরর্ালনার িাদয়ে মনওয়ার পর আেরা পাটখাদ্তর পুনরুজ্জীবদ্নর উদ্যাগ মনই। আোদ্ির দনব চার্নী
ইেদ্তহাদ্রও পাটদেল্প উন্নয়দ্নর দবষয়টি অন্তর্ভচক্ত করা হয়।
২০১১ সাদ্ল ১৮৩ মকাটি ৮৭ লাখ টাকা ব্যদ্য় ‘উফেী পাট ও পাটবীজ উৎপািন এবং উন্নত পাট পর্ন’ েীষ চক প্রকল্প গ্রহণ
করা হয়। এর আওতায় মিদ্ের ২০০ উপদ্জলায় ২ লক্ষাদধক কৃষকদ্ক উফেী, ৮ লক্ষাদধক কৃষকদ্ক মতাষাজাদ্তর বীজ, কীটনােক
ও সার দবনামূদ্ে দবতরণ করা হদ্য়দ্ি। এিািা ৮০ হাজার কৃষকদ্ক এ সম্পদ্কচ প্রদেক্ষণ মিওয়া হদ্য়দ্ি।
আেরা বন্ধ িাকা বস্ত্র ও পাটকলসমূহ র্ালুর উদ্যাগ গ্রহণ কদর। আেরা বন্ধ িাকা খুলনার খাদলেপুর জুটদেল,
দসরাজগদ্ের কওেী জুটদেলসহ ৫টি পাটকল ও ২টি বস্ত্রকল র্ালু কদ্রদি। এদ্ত প্রায় ২১ হাজার নতুন কেচসংিাদ্নর সুদ্যাগ সৃদি
হদ্য়দ্ি।
আোদ্ির অব্যাহত প্রদ্র্িার পর বাংলার মসানাদল আঁে আবার সুদিন দফদ্র মপদ্ত শুরু কদ্রদ্ি। পাদ্টর ব্যবহার অতীদ্তর
িদি, র্ট, িালা, বস্তা বা বাজাদ্রর ব্যাগ বতদরর েদ্ধ্য সীোবদ্ধ মনই। দবদ্ের নােীিােী মকাম্পাদনর অতযাধুদনক েদ্ডদ্লর গাদির
মভতদ্রর বাক্স, বদড ও অন্যান্য উপািান বতদরর কাঁর্াোল দহদ্সদ্ব এখন ব্যবহৃত হদ্চ্ছ পাট। আোদ্ির বতদর ‘জুট দজও মটক্সটাইল’
বাঁধ দনেচাণ, োটির ধ্বস প্রদতদ্রাধ এবং রাস্তা বতদরর কাদ্জ ব্যবহৃত হদ্চ্ছ ।
পাদ্টর বতদর আধুদনক দবলাস সােগ্রী এখন দবদ্ের দবদভন্ন িাদ্ন মোভা পাদ্চ্ছ। মসৌদখন আসবাব বতদরর সােগ্রী, পাদ্য়র
জুদ্তা মিদ্ক শুরু কদ্র োদি, সাদ্লায়ার কাদেজ, সুযট, োট চ, প্যান্ট, অন্যান্য কাপি-মর্াপিসহ নানাদকছুই বতদর হদ্চ্ছ পাট মিদ্ক।
রপ্তাদন হদ্চ্ছ দবদ্ের ১৩০টিরও মবদে মিদ্ে। গত বির মিদ্ের পাট ও পাটপদ্ণ্যর রপ্তাদন আয় দিল সাদ্ি ৭ হাজার মকাটি টাকারও
মবদে। বতচোদ্ন কৃষক পয চাদ্য় কাঁর্া পাদ্টর িাে েণপ্রদত ১ হাজার ৮ে মিদ্ক ২ হাজার ২ে’ মত িাঁদিদ্য়দ্ি।
প্রযুদক্তর এযুদ্গ এখনও পাদ্টর মসই অি চননদতক সম্ভাবনা রদ্য়দ্ি। আেরা দবদ্ের সবদ্র্দ্য় উন্নতোদ্নর পাট উৎপািন
কদর। আেরা পাট উৎপািদ্ন দবতীয় এবং রপ্তাদনদ্ত প্রিে িাদ্ন রদ্য়দি।
সুদধবৃন্দ,
জাদতসং ২০০৯ সালদ্ক ‘আন্তজচাদতক প্রাকৃদতক তন্তুবষ চ’ ম াষণা কদ্র। আোদ্ির সরকার পদরদ্বেবান্ধব পাদ্টর ব্যবহার
ও র্াদহিা বৃদদ্ধর জন্য ‘পদ্ণ্য পাটজাত মোিদ্কর বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০’ এবং ‘পদ্ণ্য পাটজাত মোিদ্কর
বাধ্যতামূলক ব্যবহার দবদধোলা ২০১৩’ কায চকর কদ্রদ্ি। ইদ্তােদ্ধ্য ১৭টি পদ্ণ্য পাটজাত মোিদ্কর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা
হদ্য়দ্ি। ফদ্ল অভযন্তরীণ বাজাদ্র পাদ্টর ব্যবহার বৃদদ্ধ মপদ্য়দ্ি। সম্প্রদত ‘পাট আইন’ েহান জাতীয় সংসদ্ি পাে হদ্য়দ্ি।
সারাদবদ্ে কৃদিে তন্তু এবং পদলদিন ব্যবহার বৃদদ্ধ পাওয়ায় একটা সেয় পাদ্টর র্াদহিায় ভাটা পদ্িদিল। খাদ্য স্বয়ম্ভরতা
অজচদ্নর জন্যও আেরা দকছুটা ধান উৎপািদ্নর দিদ্ক মবদে ঝদ্ুঁ ক পদ্িদিলাে। দকন্তু আোদ্ির কৃদষ, দেল্প, অি চনীদতর স্বাদ্ি চই
পাটদেল্পদ্ক জাদগদ্য় তুলদ্ত হদ্ব। পাট একটি শ্রে ন খাত। র্াষী পয চাদ্য় মযেন এখাদ্ত প্রচুর কৃদষ শ্রদেদ্কর প্রদ্য়াজন হয়, আবার
দবপনন, পদরবহন এবং পণ্য উৎপািন পয চাদ্য়ও দবপুল কেচসংিাদ্নর সৃদি হয়।
সবদিক মিদ্কই পাট পদরদ্বে-বান্ধব। পাট র্াষ করদ্ল োটির ঊব চরতা বাদ্ি। েস্য পয চায় বা িপ মরাদ্টেদ্নর জন্য পাট
সবদ্র্দ্য় উপদ্যাগী ফসল। অব্যাহতভাদ্ব ধান র্াদ্ষর ফদ্ল আোদ্ির অদ্নক এলাকার জদের উৎপািনেীলতা কদ্ে মগদ্ি। জদের
উৎপািনেীলতা দফদরদ্য় আনদ্ত হদ্ল পাদ্টর আবাদ্ির পদরোণ বািাদ্ত হদ্ব। দকন্তু মসজন্য কৃষকদ্ক পাদ্টর ন্যায্য মূে দনদিত
করদ্ত হদ্ব।
বতচোদ্ন দবেব্যাপী পদরদ্বে রক্ষা আদ্ন্দালন মজারিার হদ্চ্ছ। প্যাদরদ্স অনুদষ্ঠত ‘কপ-২১’ সদ্েলদ্ন দবে মনতৃবৃন্দ
পদরদ্বে রক্ষায় অঙ্গীকার কদ্রদ্িন। পদরদ্বেবান্ধব পণ্য দহদ্সদ্ব পাদ্টর র্াদহিা ব্যাপক মবদ্িদ্ি।
পাদ্টর বহুমুখী ব্যবহার এবং পাদ্টর উন্নত র্াষাবাদ্ির জন্য আোদ্ির গদ্বষকরা কাজ করদ্িন। আোদ্ির দবজ্ঞানী েরহুে
ড. োকসুদুল আলদ্ের মনতৃদ্ে পাদ্টর দজন রহস্য উদ্ভাবন করা হদ্য়দ্ি। ফদ্ল পাদ্টর উন্নত র্াষাবাদ্ির নতুন সম্ভাবনা সৃদি হদ্য়দ্ি।
আেরা পাদ্টর মেধাসত্ত্ব অদধকার (Patent right) মপদ্য়দি। এখন িরকার পাটদ্ক ব্রাদন্ডং করা। পাট দিদ্য় বাংলাদ্িেদ্ক
মর্নাদ্না।

পাদ্টর বহুমুখী ব্যবহাদ্রর দবষয়টি আেরা গুরুদ্ের সদ্ঙ্গ দনদ্য়দি। জুট ডাইভারদসদফদ্কেন প্রদ্োেন মসন্টাদ্রর োধ্যদ্ে এ
লক্ষয দবদভন্ন পিদ্ক্ষপ গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি।
আোদ্ির অভযন্তরীণ বাজাদ্র বিদ্র পাদ্টর ব্যাদ্গর র্াদহিা ১০ মকাটি মিদ্ক ৭০ মকাটিদ্ত উন্নীত হদ্য়দ্ি। মিেীয় বাজাদ্র
এখন ২৫ লাখ মবল কাঁর্া পাদ্টর বাজার সৃদি হদ্য়দ্ি।
সুদধবৃন্দ,
বস্ত্র ও পাট খাত বাংলাদ্িদ্ের অি চনীদতর একটি গুরুেপূণ চ খাত। আোদ্ির মোট জাতীয় রপ্তাদনর ৮২ ভাগ আদ্স বস্ত্রখাত
ও ৫ ভাগ আদ্স পাটখাত মিদ্ক। পাটর্াষ মিদ্ক পাটপণ্য উৎপািন, দবিয় ও রপ্তাদন প্রদিয়ায় বাংলাদ্িদ্ের প্রায় ৪ মকাটি মলাক
প্রতযক্ষ ও পদ্রাক্ষভাদ্ব জদিত।
পাদ্টর সম্ভাবনাদ্ক যদি আেরা পূণ চরূদ্প কাদ্জ লাগাদ্ত পাদর, তদ্ব আোদ্ির রপ্তাদন আয় অদ্নক মবদ্ি যাদ্ব।
অদেত সম্ভাবনার মিে বাংলাদ্িে। দবদ্ের বুদ্ক একটি েদক্তোলী ও গদতেীল অি চনীদত দহদ্সদ্ব মজদ্গ উঠার সকল
সহায়ক পদরদ্বে ও ক্ষেতা আোদ্ির রদ্য়দ্ি। আোদ্ির লক্ষয ক্ষুধা ও িাদরদ্রযমুক্ত, োদন্তেয়, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদ্িে গদ্ি মতালা।
আেরা আপনাদ্ির সকলদ্ক দনদ্য় বাংলাদ্িেদ্ক ২০২১ সাদ্ল েধ্যে আদ্য়র এবং ২০৪১ সাদ্ল উন্নত সমৃদ্ধ মিদ্ে পদরণত
কদ্র আগােী প্রজদ্ের জন্য জাদতর দপতার স্বদ্ের ‘মসানার বাংলা’ গদ্ি তুলদ্ত র্াই।
আোদ্ির মসানাদল আঁে মিদ্ের সমৃদদ্ধদ্ক েরাদিত করদ্ব-এই প্রতযাো কদ্র ‘পাট দিবস-২০১৭’ এবং বহুমুখী পাটপণ্য
মেলার শুভ উদ্বাধন ম াষণা করদি। আপনাদ্ির সকলদ্ক আবার ধন্যবাি।
মখািা হাদ্ফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদ্িে দর্রজীবী মহাক।
...

