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জটানিি নপিটা সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ঠ বটাঙটানল 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি সমবটায়মিস্ক 
নচন্তক ও প্রদয়টািকটািদী নিদলি। নিনি সমবটায়দক 
মদিপ্রটাদণ িটািণ কিদিি। লটালি কিদিি 
সমবটায় থচিিটা ও আেদিকু পিটাকটাষ্ঠটা। নিনি 
পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ 
(পটাটিটািদী ইউনসএমনপস) এি একজি সেস্য 
নিদলি বদল জটািটা যটায়। এই ঐনিহটানসক 
ঘটিটাি ির্যটািসুন্ধটাদিি জি্য থিটাপটালিঞ্জ 
রেলটায় নিনবড়ভটাদব অিসুন্ধটাি কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটা কিটা হয়। পটাটিটািদী ইউনিয়ি 
বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ (পটাটিটািদী 
ইউনসএমনপস)-এ বঙ্গবনু্ধি সেস্যপে সংক্রটান্ত 
প্রি্যক্ষ র�টাি ডক্দমন্ট িটা থপদলও আমিটা 
আিষুটানঙ্গক ির্য ও ডক্দমন্ট থরদক এ নবষদয় 
রেটািটাদলটা প্রমটাণ পটাওয়টা যটায়। এিটাড়টাও 
বঙ্গবনু্ধি নবনভন্ন সমবটায় সনমনিদি অবেটাি 
ও কটাযকুক্রম সম্দককেও ির্যটািসুন্ধটাি কিটা হয়। 
সটামনরিকভটাদব বঙ্গবনু্ধি সমবটায় সম্পৃক্তিটা 

নিদয়টা রেিনকিু ঐনিহটানসক ির্য, িনব ও 
কটাযকুক্রদমি সন্ধটাি পটাওয়টা যটায়। ভনবষ্যদি এ 
থক্ষররে আিও নিনবড় ির্যটািসুন্ধটাদি বঙ্গবনু্ধি 
সমবটায় েিকুি ও সম্পৃক্তিটাি নবষদয় পূণকুটাঙ্গ ির্য 
রেনিদয় আসদব বদল নবশ্টাস কিটা যটায় এবং 
এি মটাি্যদম সমবটায় আদ্টালদিি নবকটাদি 
কিণীয় সম্দককেও নেকনিদেকেিিটা পটাওয়টা থযদি 
পটারি।

১ বঙ্গবন্লু  ও সমবায়: একটি ঐপ্িহাপ্সক 

পরম্রা

বঙ্গবনু্ধ স্বপ্ন থেখদিি বটাংলটাদেি িটার্রে 
‘ইিটাদলটটানিয়টাি সমটাজ’  প্রনিনষ্ঠি থহটাক, 
থযখটাদি পটানকস্টাদিি মদিটা অনভজটািররেধণ 
িদড় উঠদব িটা। ইিটাদলদটনিয়টাি নচন্তটা হদলটা 
এমি একটি িটাজনিনিক েিকুি থযখটাদি সব 
মটািষুদক সমটাি নহদসদব নবদবচিটা কিটা হয়। 
আি সবটাি জি্য সমটাি িটাজনিনিক, সটামটানজক 
ও অরকুনিনিক সুদযটাি বৈনি কিটা হয়।   

বঙ্গবন্ধু র সমবায় দর্শন ও সমবায় সম্পৃক্ততা

একটি প্ায়য়াচিক অনধুসন্ান
হনিেটাস ঠটাক্ি
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আি সমবটায় হদচ্ছ এ মহটাি নচন্তটাদক বটাস্দব রূপটায়দিি একটি িনক্তিটালদী 
পস্্যটাট�মকু।

জটািদীয় জদীবদি থয থিৌিদবি বড়টাই আমিটা কনি—অহংকটাি কনি 
আমটাদেি স্বটািদীিিটাি িাঁি র�ন্দদীয় নিযকুটাস বঙ্গবনু্ধ। িটাই সটারকুকভটাদবই 
বঙ্গবনু্ধি জদীবি ও কমকু নবদিস্ষণ করি আমিটা বলদি পটানি  
BANGABANDHU মটাদি Bangladesh Achieved National 
Glory Accelarated By A Noble Dreamer Harmonized 
Unitedly.বঙ্গবনু্ধ মটাদি ‘একজি মহত্ স্বপ্নদ্রষ্টাি সনমিনলি ঐকিটাদিি 
মটাি্যদম জটািদীয় জদীবদিি থিৌিবিাঁরটাি উৎসটািণ’।  বঙ্গবনু্ধ র�বলমটারে 
একজি ব্যনক্ত িি। বঙ্গবনু্ধ হদচ্ছি—একটি পিটাকটা, একটি মটািনচরে, 
একটি থেি, বটাঙটানল জটািদীয়িটাি একটি মহটাকটাব্য, একটি আদ্টালি, 
জটানি নিমকুটাদণি কটানিিি, নঠকটািটা প্রেটাদিি সংরিটাম, একটি নবপস্ব, 
একটি অভু্যত্টাি, একটি ইনিহটাস, বটাঙটানল জটানিি ধ্রুবিটািটা, জটানিি 
উত্টাি—িটাজিদীনিি কনব, জিিদণি বনু্ধ, িটার্রেি স্পনি, স্বটািদীিিটাি 
প্রিদীক, ইনিহটাদসি মহটািটায়ক, হটাজটাি বিরিি থরেষ্ঠ বটাঙটানল। 

বটাংলটাদেি, বঙ্গবনু্ধ ও মনুক্তযুধি—এই িব্দ নিিটি সমটারকুক। এ নিি 
প্রি্যয়দক মনরি করি আমিটা বলদি পটানি—
(ক) বঙ্গবন্লু : 

১)  একটি িটাম—বটাঙটানলি আদবদিি িদস নসক্ত
২) একটি আদবি—বটাঙটানলি প্রটাদণি রেিি থরদক উনত্ি
৩) একটি িব্দ—বটাঙটানলি হটাজটাি বটাদক্যি ভটাবপ্রকটািক
৪) একটি েিকুি—বটাঙটানল জটানিি মটািসদলটাদকি উেিটািটা
৫)  একটি িমকু—বটাঙটানলি জদীবিচলটাি পটাদরয়
৬) একটি সঙ্গদীি—বটাঙটানলদক একসরূরে িাঁরটাি িটাল-লয় ও ি্
৭) একটি আদ্টালি—বটাঙটানলদক প্রি্যয়েদীপ্ত িনক্তদি আদবষ্িকটািদী 
৮) একটি অনমিজয়দী রৈজ/িনক্ত—বটাঙটানলি মনুক্ত আদ্টালদিি 

চটানলকটািনক্ত এবং
৯) একটি থেি—সংরিটাদমি মটাি্যদম িক্ত নেদয় অনজকেি।

(খ) বঙ্গবন্লু  এ নামটি:

১)  মনুক্তসংরিটাদমি স্টািক 
(২)  মটািবিটাি উদমেদষি পনিচটায়ক
৩)  সমপ্রদীনিি িটািক
৪)  অসটামপ্রেটানয়ক থচিিটাি উেিটািটা 
৫)  িটাসি—শেটাষণ—নিযকুটািি—উৎ্ীড়ি—অবদহলটাি নবরুদধি 

জ্বলন্ত অননিনিখটা 
৬)  শেটানষি—বনঞ্চি ও অবদহনলি মটািদুষি িপৃঙ্খল ভটাঙটাি হুঙ্টাি এবং 
৭)  সটাম্য—মমরেদী—জটািিণ ও জদীবি ঘনিষ্ঠ ভ্টািপৃ দবেি আবটাস িড়টাি 

এক উজ্জ্বল কমকুযজ্ঞ/মমকুযু্ধি।
 বঙ্গবনু্ধ এই একটিমটারে িটাম দ্টািটাই বটাঙটানলি হটাজটাি বিরিি 

সংরিটাম—থচিিটা—আদবিমনরি ভটাবিটািটা—সনমিনলি প্রয়টাদসি 
মহত্তম অজকেদিি নিযকুটাস ইি্যটানে উৎকপৃ ষ্ প্রি্যয়/থচিিটাি অধিকটাংদিি 
প্রকটাি কিটা সম্ভব।

উপরিটাক্ত বপৃহত্তি আেনিকুক ও েটািকুনিক থচিিটাময় অবয়ব িটািণ করি 
বঙ্গবনু্ধ ‘থসটািটাি বটাংলটা’ি স্বপ্ন থেদখনিদলি। নিনি বদলনিদলি  ‘আমটাি 
জদীবদিি একমটারে কটামিটা বটাংলটাি মটািষু থযি থপট ভরি থখদি পটায়, 
পিদি কটাপড় পটায়, উন্নি জদীবদিি অধিকটািদী হয়।’  আি এ 
থপ্রনক্ষদিই দুঃখী মটািদুষি মদুখ হটানস থ�টাটটাদিটাি লক্ষ্য নিদয় এক সটািি 
িদক্তি নবনিমদয় অনজকেি আমটাদেি পনবরে সংনবিটাদিি জিিণ মটািদুষি 
সটানবকুক মনুক্তি লদক্ষ্য সুস্পষ্ অঙ্গদীকটাি ব্যক্ত হদয়দি এভটাদব:

১৪ অিদুচ্ছে: িটার্রেি অি্যিম থমৌনলক েটানয়বে হইদব থমহিনি 
মটািষুদক-কপৃ ষক ও রেনমকদক- এবং জিিদণি অিরিসি 

 অংিসমহূদক সকল প্রকটাি শেটাষণ হইদি মনুক্ত েটাি কিটা।  
১৯(২) অিদুচ্ছে: মটািদুষ মটািদুষ সটামটানজক ও অরকুনিনিক অসটাম্য 

নবদলটাপ কনিবটাি জি্য, িটািনিকদেি মদি্য সম্দেি সুষম বণ্টি নিনচিি 
কনিবটাি জি্য এবং প্রজটাির্রেি সবকুরে অরকুনিনিক উন্নয়দিি সমটাি স্ি 
অজকেদিি  উদদ্দি্য সুষম সুদযটাি-সুনবিটােটাি নিনচিি কনিবটাি জি্য িটা্রে 
কটাযকুকি ব্যবস্টা রিহণ কনিদব।’  

উপরিি দুটি অিদুচ্ছদেি বটাস্বটায়ি অভদীপ্টায় সমবটায়দক সদবকুটাচ্চ 
গুরুবেসম্ন্ন কমকুহটানিয়টাি নহদসদব নবদবচিটা কিটা হদয়দি। আি িটাই 
সমবটাদয়ি আরকু-সটামটানজক গুরুবে নবদবচিটা করি বটাংলটাদেদিি পনবরে 
সংনবিটাদিি  নদ্িদীয় ভটাদিি ১৩(খ) অিদুচ্ছদে থেদিি উৎপটােিয্রে, 
উৎপটােিব্যবস্টা ও বণ্টিপ্রণটালদী সমদূহি মটানলকটািটাি থক্ষররে সমবটায়দী 
মটানলকটািটাদক িটার্রেি নদ্িদীয় মটানলকটািটা খটাি নহদসদব ঐনিহটানসক স্বদীকপৃ নি 
প্রেটাি কিটা হদয়দি। পনবরে সংনবিটাদিি ১৩ অিদুচ্ছদে বলটা হদয়দি: 

১৩। উৎপটােিয্রে, উৎপটােিব্যবস্টা ও বন্টি প্রণটালদীসমদূহি মটানলক 
বটা নিয়্রেক হইদবি জিিণ এবং এই  উদদ্দি্য মটানলকটািটা-ব্যবস্টা 
নিম্নরূপ হইদব: 
ক) িটা্রেদীয় মটানলকটািটা, অরকুটাত্ অরকুনিনিক জদীবদিি প্রিটাি প্রিটাি 

থক্ষরে লইয়টা সুষু্ঠ ও িনিশীল িটা্রেটায়ত্ত সিকটানি খটাি সপৃষ্টিি মটাি্যদম 
জিিদণি পদক্ষ িটার্রেি মটানলকটািটা; 

খ) সমবটায়দী মটানলকটািটা, অরকুটাত্ আইদিি দ্টািটা নিিকুটানিি সদীমটাি মদি্য 
সমবটায়সমদূহি সেস্যদেি পদক্ষ সমবটায়সমদূহি মটানলকটািটা; এবং 

ি)  ব্যনক্তিি মটানলকটািটা, অরকুটাত্ আইদিি দ্টািটা নিিকুটানিি সদীমটাি মদি্য 
ব্যনক্তি মটানলকটািটা। 
বটাংলটাদেদিি পনবরে সংনবিটাি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 

িহমটাদিি আজদীবি সংরিটাদমি মহটাি �সল যটা আপটামি বটাঙটানলি 
িক্তস্টাি আত্মি্যটাদি মহদীয়টাি। এই পনবরে সংনবিটাি জটানিি স্বপ্ন, 
মিি ও েিকুদিি প্রনি�লি। পনবরে সংনবিটাদি সমবটাদয়ি ঐনিহটানসক 
স্বদীকপৃ নি বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুদিি প্রটাদয়টানিক নচন্তটািই বটাস্ব অিষুঙ্গ। 
বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি িটাই বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুি দ্টািটা ঋধি 
এবং আজদকি বটাংলটাদেদি বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটা ও উন্নয়ি েিকুি 
অনি প্রটাসনঙ্গক।

২. বঙ্গবন্লু র সমবায় সম্পৃক্তিার রিায়য়াপ্গক দি্শন

আটাটামটাদেি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজদবি জদীবি েিকুি নিল এ 
থেদিি িণমটািদুষি সুখ সমপৃনধি নিনচিি কিটাি  লদক্ষ্য এক িভদীি 
মটািনবক সংরিটামদী েিকুি (deeprooted humane philoshphy 
towards people’s wellbeing )। বঙ্গবনু্ধি এ েিকুদিি নভনত্তমলূ 
হদলটা একটি ঐনিহটানসক নবশ্টাস থয র�বলমটারে জিিণই ইনিহটাস 
সপৃষ্টি করি (only people can make hository) অরটাত্ বঙ্গবনু্ধি 
উন্নয়ি েিকুি হদলটা অরকুনিনিক, সটামটানজক, সটাংস্কপৃনিক, িটাজনিনিক 
মনুক্ত-মি্যস্িটাকটািদী উন্নয়ি েিকুি যটা নবনিমকুটাদণ নিয়টামক ভূনমকটায় 
রটাকদব জিিণ। যটাি িটািটাবটানহকিটায় একটি মনুক্ত সংরিটাদমি মি্য নেদয় 
জমে হদলটা “িণপ্রজটাি্রেদী” বটাংলটাদেি থযখটাদি সটাংনবিটানিকভটাদবই 
“প্রজটাির্রেি ক্ষমিটাি মটানলক জিিণ” [বটাংলটাদেি সংনবিটাি, অিদুচ্ছে 
৭(১)]।  সটািটািণ জিিণদক র�রন্দ র�দখই িটাই বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুি 
পনিচটানলি হদয়দি। 

বঙ্গবনু্ধ র�টাি জিিদণি জি্য জদীবি উৎসিকু করিদিি? কটাদেি জি্য 
আজদীবি সংরিটাম করিদিি? িটাদেি জি্য-যটাদেি করটা র�উ ভটাদবনি 
র�উ ভটাদব িটা। িটািটা হদলটা:ি (১)অবদহনলি; (২)নিযকুটানিি;(৩) 
নি্ীনড়ি; (৪) বনঞ্চি; (৫) েনিদ্র; (৬) ভুখটা-িটাঙ্গটা; (৭) নিদস্পনষি; 
(৮) অবেনমি; (৯) অচল; (১০) সটািটািণ;  (১১) অভটাজি; (১২) ভদীি 
ও ক্নঠিি; (১৩) অসহটায়-সম্বলহদীি; (১৪) ম্বপ্ন থেখদি ভুদল যটাওয়টা; 
(১৫) মনুক্তকটামদী জিিণ।  এদেিদক সমটাদয়ি পিটাকটািদল একনরেি করি 
বঙ্গবনু্ধ থেদি উন্নয়দিি থসটাপটাি সপৃষ্টি কিদি থচদয়নিদলি।

বঙ্গবনু্ধ স্বপ্ন থেখদিি থেদিি প্রনিটি রিটাদম সমবটায় সনমনি িঠি 
কিটা হদব। নিনি িণমখূী সমবটায় আদ্টালি িদড় িুলদি থচদয়নিদলি। 



স ম বা য় � 7স ম বা য় � 7

সমবটায় নিদয় বঙ্গবনু্ধি স্বপ্ন থয কি িভদীরি থপ্রটানরি নিল এবং কি 
সুদূিপ্রসটানিি নচন্তটাসমপৃধি িটা লক্ষ্য কিটা যটায় ১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি 
বটাংলটাদেি জটািদীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় সদমিলদি 
প্রেত্ত িটাি বক্তদব্যি মদি্য। উক্ত ভটাষদণ নিনি বদলনিদলি:

আমটাি থেদিি প্রনিটি মটািষু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্ষটা পটাদব 
উন্নি জদীবদিি অধিকটািদী হদব-এই হদচ্ছ আমটাি স্বপ্ন। এই পনিদপনক্ষদি 
িণমখুী সমবটায় আদ্টালিদক অি্যন্ত গুরুবেপূণকু ভূনমকটা পটালি কিদি 
হদব। র�িিটা সমবটাদয়ি পর-সমটাজির্রেি পর, িণির্রেি পর।... 
আমটাদেি সমবটায় আদ্টালি হদব সটািটািণ মটািদুষি থযৌর আদ্টালি। 
কপৃ ষক, রেনমক, থমহিিদী জিিটাি নিজস্ব প্রনিষ্ঠটাি। ...বটাংলটাদেি 
আমটাি স্বপ্ন, ি্যটাি, িটািণটা ও আিটািিটাি িি। আি থস থসটািটাি বটাংলটা 
ঘুনমদয় আদি নচি অবদহনলি রিটাদমি আিটাদচ কটািটাদচ, নচি উদপনক্ষি 
পলস্দীি ক্রি ক্রি, নবস্দীণকু জলটাভূনমি আদিপটাদি আি সুনবিটাল 
অিদণ্যি িভদীরি। ভটাইদয়িটা আমটাি-আসুি সমবটাদয়ি যটাদুস্পদিকু সুপ্ত 
রিটাম বটাংলটাদক জটানিদয় িুনল। িব-সপৃষ্টিি উমেটােিটায় আি জদীবদিি 
জয়িটাদি িটাদক মখুনিি কনি।

আমটাদেি সংঘবধি জিিনক্তি সমদবি প্রদচষ্টায় িদড় িুলদি হদব 
‘থসটািটাি বটাংলটা’। এ েটানয়বে সমরি জটানিি, প্রদি্যকটি সটািটািণ মটািদুষি 
এবং িটাদেি প্রনিনিধিদেি। িদবই আমটাি স্বপ্ন সটারকুক হদব, সটারকুক হদব 
িহদীদেি আত্মি্যটাি, সটারকুক হদব মটািটাি অশ্রু। িটাজনিনিক স্বটািদীিিটা 
িটাি সনি্যকটারিি অরকু খুঁদজ পটাদব অরকুনিনিক মনুক্তি স্বটাদে, আপটামি 
জিসটািটািদণি ভটাি্যটান্নয়দি । িদবই িণিটান্রেক পধিনিি মটাি্যদম 
রূপটানয়ি হদব সমটাজিটান্রেক িদীনিি এবং থসই অভদীষ্ লদক্ষ্য আমিটা 
থপৌঁিটাদবটা সমবটাদয়ি মটাি্যদম। জয় বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি। 
জয় বটাংলটা।

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুদিি বটাস্ব প্রটাদয়টানিক কমকুকটা্ল নিল 
‘বটাি্যিটামলূক বহুমখূী রিটাম সমবটায়’। বঙ্গবনু্ধ প্রবনিকেি ‘বটাি্যিটামলূক 
বহুমখূী রিটাম সমবটায়’ কমকুসনূচ নিল একটি যুিটান্তকটািদী বেপস্নবক 
পেদক্ষপ। এটি নিল একটি সময় উপদযটাগী (Time Driven ), চটানহেটা 
উপদযটাগী (Demand Driven ) ও পনিনস্নি বটা আবহ উপদযটাগীিটাি 
(Situation Driven) নিনিদখ উন্নয়ি মখূী ও জিমখূী (Pro-
development and Pro-people ) নচন্তটাি আদলটাদক জি বটান্ধব 
(Pro-people) কমকুযজ্ঞ।  উক্ত কমকুসনূচ স�লভটাদব বটাস্বটানয়ি হদল 
বটাংলটাদেদিি উৎপটােি ও বন্টি ব্যবস্টা িরটা সটামনরিক আরকু-সটামটানজক 
পনিম্লদল ব্যটাপক পনিবিকেি আসদিটা বদল রেটাধিটািণ মদি করিি। 
এদক্ষররে সম্ভটাব্য থয সব ইনিবটাচক �লটা�ল আমিটা থপদি পটািিটাম িটাি 
কদয়কটি হদলটা:
ক) রিটাম সমবটায় কমকুসনূচ বটাস্বটানয়ি হদল সমবটায় এলটাকটাি সকল 

কপৃ নষজনম সমবটাদয়ি উপি ি্যস্ হদিটা। সমবটায় এলটাকটাি সকল 
সটাবটালক কপৃ ষক- কপৃ ষটাণী সমবটাদয়ি সেস্য হদি পটািদিটা এবং 
সকদল নমদল চটাষটাবটাে কিদিটা। এ পধিনিদি বিকুটা প্ররটা, মজদুি 
প্ররটা উদঠ থযদিটা।

খ) উৎপটােি প্রনক্রয়টায় রেম প্রেটাদিি জি্য সকলদক একনেদক থযমি 
পটানিরেনমক থেওয়টা হদিটা, অপিনেদক উৎপটানেি �সল সমটাি 
নিিভটাদি জনমি মটানলকবপ্ৃ , কপৃ নষ রেনমক বটা ভূনমহদীি ও সমবটায় 
বটা সিকটারিি মটাদি সমটািভটাদি ভটাি কিটা হদিটা। এ অবস্টায় কপৃ নষ 
উৎপটােদি নবপস্ব  শুরু হদিটা এবং এি �দল ব্যটাপক জিিদণি 
ভটাদি্যটান্নয়ি হদিটা। 

ি) �সদলি উদ্পৃিটাংি নবদেদি িপ্তটািদী করি কপৃ নষ ও নিদল্পি য্রেপটানি ও 
কাঁচটামটাল আমেটািদী করি থেিদক নিল্পটানয়ি কিটা সহজিি হদিটা।

ঘ) থেি অদিক আদিই খটাদে্য স্বয়ংসম্ণূকু হদিটা।
ঙ) নবধিবধি পূঁনজদি রেসিকটািদী উদে্যটাদি বটা ব্যনক্ত মটানলকটািটায় 

থিটাদটটাখটাদটটা নিল্পকটািখটািটা প্রনিষ্ঠটা ও আভ্যন্তিদীণ ব্যবসটা-
বটাধণজ্যদক উৎসটাহ প্রেটাি কিটা হদিটা।

চ)  ব্যনক্ত মটানলকটািটা যটাদি িটাদেি রেনমকপৃ ব্ ও দ্রব্য-সটামরিদীি থক্রিটা 
সটািটািণদক শেটাষণ কিদি িটা পটারি, থসজি্য কদঠটাি ব্যবস্টা রিহণ 
কিটা হদিটা।

ি) রিটাম সমবটায়ই হদিটা প্রিটাসদিি প্রটারনমক ও মলূ নভনত্ত।
জ) রিটাম সমবটাদয়ি সটানবকুক ক্ষমিটা রটাকদিটা জিসটািটািদণি উপি। এি 

�দল রেিপৃ দবেি নবকটািসহ জিিদণি ক্ষমিটায়ি বেিটানবিি হদিটা।
ি) ভূনমি সদবকুটাচ্চ সদ্্যবহটাি হদিটা। �দল উৎপটােিশীলিটা বটাড়দিটা। 

(একটি পনিসংখ্যটাি থরদক জটািটা যটায় পটানকস্টাি আমদল এদেদিি 
কপৃ ষদকি ন্লি নবনভন্ন জনমদি থয পনিমটাণ আইল নিল িটাি 
পনিমটাণ থযটাি কিদল িৎকটালদীি বগুড়টা রেলটাি আয়িদিি সমটাি 
হদিটা। এ নচরে বিকেমটাদি পটাদল্পনি। বিং আরিটা প্রকট হদয়দি জনমি 
নবভনক্তি �দল।)

ঞ) শুি ু উৎপটােি িয়; বিং বন্টি ও সিবিটাহ ব্যবস্টায়ও ইনিবটাচক 
এবং গুণিি পনিবিকেি আসদিটা।
বঙ্গবনু্ধি বটাংলটাদেি মটাদি উন্নি সমপৃধি বটাংলটাদেি। বঙ্গবনু্ধি সমবটায় 

েিকুি মটাদি উন্নয়দিি েিকুি। বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক িাঁি এই উন্নয়ি েিকুদিি 
র�রন্দ র�দখনিদলি। আি বঙ্গবনু্ধি সমবটায় সম্পৃক্তিটাও সমবটায় 
উদে্যটাি (সমবটায় সনমনিি সেস্যপে ও নবনভন্ন সমবটায় সনমনিদি/
সমবটায় আদ্টালদি নবকটাদি উদে্যটাি রিহণ) এ করটাি সটািবত্তটা প্রমটাণ 
করি।

৩. বঙ্গবন্লু র সমবায় সদস্পদ সংক্ান্ত িথ্ানলুসন্ান 

বঙ্গবনু্ধ িৎকটালদীি �নিেপুি রেলটাি থিটাপটালিঞ্জ মহক্মটাি (বিকেমটাি 
থিটাপটালিঞ্জ রেলটা) পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ 
(পটাটিটািদী ইউনসএমনপস) -এি একজি সেস্য নিদলি বদল জটািটা 
যটায়। সমবটায় সনমনিি একজি সেস্য নহদসদব বঙ্গবনু্ধি সম্পৃনক্তি ির্য  
সমবটায় অধিেপ্তরিি জি্য একটি ঐনিহটানসক ঘটিটা এবং এ নবষদয়ি 
ির্যটািসুন্ধটাি সমবটায় অধিেপ্তি িরটা সমবটায় আদ্টালদিি জি্য একটি 
আদলটাকবনিকেকটাি সন্ধটাি নেদি পটারি।

িথ্ানলুসন্ান রিপ্ক্য়া ও কাঠায়মা

নবিি ০৪ নডদসম্বি, ২০২০ এবং ১৮ জটািয়ুটানি, ২০২১ িটানিদখ 
থিটাপটালিঞ্জ রেলটা সমবটায় অন�দস অনভজ্ঞ ও বদয়টাদজ্যষ্ঠ সমবটায়দীদেি 
সদঙ্গ ির্যটািসুন্ধটািদী মিনবনিময় কিটা হয়। উক্ত সভটায় উপনস্ি নিদলি 
বদয়টাদজ্যষ্ঠ সমবটায়দী:

(ক) জিটাব র�জটাউল হক নিকেটাি (বয়স ৮০ বিি), সেস্য: 
থিটাবিটা ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ, রিটাম: থসটািটাক্ড়, থপটা: 
থিটাবিটা, রটািটা: থিটাপটালিঞ্জ, রেলটা: থিটাপটালিঞ্জ,থমটাবটাইল িম্বি: 
০১৭১৫২৯৫৩৯৬ 

(খ) জিটাব মনু্দী িন�ক্ল ইসলটাম ( ৬৬ বিি),সেস্য: পটাটিটািদী 
ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ, রিটাম: পটাটিটািদী, থপটা: 
পটাটিটািদী, রটািটা: টুঙ্গদীপটাড়টা, রেলটা: থিটাপটালিঞ্জ; থমটাবটাইল িম্বি: 
০১৭১২০৬২৩০২

(ি) জিটাব অমল কপৃ ষ্ণ নবশ্টাস (৭৮ বিি),সেস্য: থিটাপটালিঞ্জ 
র�ন্দদীয় মৎস্যজদীবদী সমবটায় সনমনি নলঃ, িটানকলটাবটাড়দী িটাজিটা 
থখটাটদিটাপটালপুি জলকি মৎসজদীবদী সমবটায় সনমনি নলঃ, পুিটািি 
বটাজটাি র�টাড, নিকেটাি পটাড়টা, উপদজলটা: থিটাপটালিঞ্জ, রেলটা: 
থিটাপটালিঞ্জ; থমটাবটাইল িম্বি: ০১৭১২৬১৭৬৩৫/ ০১৭১২৬১৭৬৩৫

(ঘ) জিটাব শেখ মটাসুদুি িহমটাি (৬২ বিি), সহ সভটাপনি: 
থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ। সভটাপনি: রেলটা সমবটায় 
ইউনিয়ি, থিটাপটালিঞ্জ। প্রটারনমক সনমনি: রেেরিটাম সমবটায় সঞ্চয় 
ও ঋণেটাি সনমনি নলঃ, রেেরিটাম, থিটাপটালিঞ্জ,  থমটাবটাইল িম্বি: 
০১৭১২২৩৬৫৭৩

এ ির্যটািসুন্ধটািদী মিনবনিময় সভটায় সমবটায় নবভটাদিি রেলটা ও 
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উপদজলটা পযকুটাদয়ি কমকুবপ্ৃ ও উপনস্ি নিদলি। এিটা হদলি-
(ক) জিটাব �টাদয়কউজ্টামটাি, রেলটা সমবটায় অন�সটাি,থিটাপটালিঞ্জ। 

থমটাবটাইল: ০১৭১০০৪৬৩৪
(ক) জিটাব শেখ আনমরুল বশীি, উপজলটা সমবটায় 

অন�সটাি,থিটাপটালিঞ্জ সেি।থমটাবটাইল: ০১৭৮৫৭৬৫৩১৭
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় সম্পৃক্তিটা নবষদয় আমিটা বস্তুনিষ্ঠ ির্য পটাই এ 

মিনবনিময় সভটায়। এিটাড়টাও থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক 
নলঃ এ িনক্ষি পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ এি 
সংনিস্ষ্ িনরও পযকুটাদলটাচিটা কিটা হয়। উদলেখ্য থয, ১৯৭১ সটাদলি মহটাি 
মনুক্তযুদধিি সময় পটাকবটানহিদী কিপৃ কুক থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক 
নলঃ এি ডক্দমন্ট িষ্ কিটা হয়। পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় 
সনমনি নলঃ এি ির্যও এ সময় হটানিদয় যটায়। এিটাড়টাও ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ 
সটাদলি বয়টাবহ বি্যটাি সময়ও অন�দসি ডক্দমন্ট িষ্ হয়। এসব কটািদণ 
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় সেস্যপে সংক্রটান্ত ডক্দমন্টযুক্ত সেস্য িটানলকটা বই 
পটাওয়টা যটায়নি।

িথ্ানলুসন্ায়ন রিাপ্ত িথ্

আমিটা ির্যটািসুন্ধটাদি বটাস্ব কটািদণই বঙ্গবনু্ধি সেস্যপে সংক্রটান্ত সেস্য 
িটানলকটাযুক্ত র�নজস্টািটি পটাইনি। িদব এ সংক্রটান্ত নকিু নদ্িদীয় পযকুটাদয়ি 
ডটাটটা/ির্য (Primary data from secondary sources) আমটাদেি 
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় সনমনিি সেস্য পে সংক্রটান্ত ির্যদক প্রনিপন্ন কিদি 
সহটায়িটা করি। সটামনরিকভটাদব ির্যটানে ও ডক্দমন্ট পযকুটাদলটাচিটা করি 
পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ -এ বঙ্গবনু্ধি সেস্যপে 
সংক্রটান্ত অিসুন্ধটাি সটািটাংি আমিটা নিদম্নটাক্তভটাদব উপস্টাপি কিদি 
পটানি:

পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি সটািটািণ ির্যটানে
সনমনিি িটাম: পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ
সনমনিি নিবন্ধি িং ও িটানিখ: ১০৯; ১৬/১১/১৯৪৯
নঠকটািটা: রিটাম: পটাটিটািদী; থপটা: পটাটিটািদী; উপদজলটা: টুঙ্গদীপটাড়টা; 

রেলটা: থিটাপটালিঞ্জ
র�ন্দদীয় সনমনিি িটাম: থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ
সেস্য সংখ্যটা: ৬৫
কটাযকুকিদী এলটাকটা: পটাটিটািদী ইউনিয়ি ব্যটা্ী।
সনমনিি বিকেমটাি আনরকুক নচরে:

প্বষয় পপ্রমাণ

আেটায়কপৃ ি শেয়টাি মলূিি ৩,৯০০ 

সংনিস্ষ্ র�ন্দদীয় সনমনিদি শেয়টাি জমটা ৩,৯০০ 

আেটায়কপৃ ি সঞ্চয় মলূিি ২,৯৫৯ 

সংনিস্ষ্ র�ন্দদীয় সনমনিদি সঞ্চয় জমটা ২,৯৫৯ 

র�ন্দদীয় সনমনিদি কজকে থেিটা আসল ৩২,৭০০ 

র�ন্দদীয় সনমনিদি কজকে থেিটা সুে ১,০৯,৪৪১ 

র�ন্দদীয় সনমনিদি সটাঃন�/দল সুে ৫২,৯৪৩

র�ন্দদীয় সনমনিদি কজকে পটাওিটা আসল ৩২,৭০০ 

র�ন্দদীয় সনমনিদি কজকে পটাওিটা সুে ১,০৯,৪৪১ 

র�ন্দদীয় সনমনিদি সটাঃন�/দল সুে ৫২,৯৪৩

সনমনিি কটাযকুকিদী মলূিি ৩৯,৫৫৯

সনমনিি বিকেমটাি অবস্টা নিন্রিয় ও 
অকটাযকুকি

ির্য উৎস সনমনিি 
২০১৬-২০১৭ 
অরকু বিরিি 
অনডট রেটাট

পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এ বঙ্গবনু্ধি সেস্যপে 
নবষদয় বক্তব্য ও অনভমি

উপয়জলা সমবায় অপ্ফসার, মগাপালগঞ্জ সদররর বক্তব্ ও অপ্িমি

থিটাপটালিঞ্জ সেি উপদজলটা সমবটায় অন�সটাি শেখ আনমরুল বশীি 
জটািটাি থয, জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি টুঙ্গদীপটাড়টা 
উপদজলটাি পটাটিটািদী ইউনসএমনপএস-এি সেস্য নিদলি। ১৯৯৮ সটাদল 
সনমনিি অনডট কটাযকুসম্টােিকটাদল নিনি সনমনিি একটি পুিটািি অনডট 
রেটাদটি সেস্য িটানলকটায় বঙ্গবনু্ধি িটাম থেদখনিদলি। শেখ আনমরুল 
বশীি িখি টুঙ্গদীপটাড়টা উপদজলটাি ভটািপ্রটাপ্ত সমবটায় অন�সটাি নহদসদব 
কমকুিি নিদলি। এ অনডট রেটাদট নিনি পটাটিটািদী ইউনসএমনপএস-এি 
সেস্য নহদসদব একজি প্রখ্যটাি ইসলটামদী নচন্তটানবে মওলটািটা িটামসুল 
হক �নিেপুিদীি িটামও থেদখনিদলি। মওলটািটা িটামসুল হক �নিেপুিদী 
সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটিি থসরক্রটটািদী নিদলি বদলও নিনি অনডট 
রেটাদট থেদখনিদলি বদল জটািটাি।

পাটগািী ইউপ্সএমপ্পএস-এর সিাপপ্ি মলুন্ী রপ্ফকুল ইসলায়মর 

বক্তব্ ও অপ্িমি

পটাটিটািদী ইউনসএমনপএস-এি বিকেমটাি সভটাপনি মনু্দী িন�ক্ল ইসলটাম 
জটািটাি থয, নিনি ১৯৭৩ সটাদল সনমনিি সেস্য হি। সনমনিদি বঙ্গবনু্ধ 
সেস্য নিদলি বদল নিনি অনডট রেটাদটি মটাি্যদম রেদিদিি। উক্ত 
সনমনিদি একসময় সভটাপনি নিদলি বঙ্গবনু্ধি ভটায়িটা শেখ থমটাঃ মিুটা 
(শেখ �নজলটািুদন্নিটা মনুজদবি রেটাি নজনন্নি স্বটামদী) এবং থসরক্রটটািদী 
নিদলি বঙ্গবনু্ধি আবটাল্যবনু্ধ ও সুহূে মসয়ে িরুুল হক মটানিক নময়টা। 
মসয়ে িরুুল হক মটানিক নময়টাি িটাম বঙ্গবনু্ধি অসমটাপ্ত আত্মজদীবিদীদিও 
পটাওয়টা যটায়। এিটাড়টাও বঙ্গবনু্ধি সমসটামনয়ক এবং বনু্ধবিকু মসয়ে িরুুল 
হক মটানিক নময়টা,থমটাঃ সটাখটাওয়টাি থহটাদসি নিকেটাি, থমটাঃ থসটালটায়মটাি 
খনল�টা, শেখ িরুুল হক থিদু নময়টা, থমটাঃ খনললুি িহমটাি খটাি, থমটাঃ 
লটাদয়ক আলদী নবশ্টাস, মদিটাহি কনবিটাজ, িিত্ চন্দ বটালটা, শেখ 
আবু্দল হটানলম প্রমখু ব্যনক্তবিকুও পটাটিটািদী ইউনসএমনপএস-এি সেস্য 
নিদলি। এিটা নবনভন্ন সমদয় পটাটিটািদী ইউনসএমনপএস-এি ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিদিও নিদলি। এসব ঘটিটা পিম্িটা থরদক  প্রিদীয়মটাি হয় থয, 
বঙ্গবনু্ধ পটাটিটািদী ইউনসএমনপএস-এি সেস্য নিদলি। বঙ্গবনু্ধ িটাজিদীনি 
নিদয় সটাবকুক্ষধণক ব্যস্ রটাকদিি, িটাই নিনি উক্ত সনমনিি ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিদি নিদলি িটা বদলই িটািণটা কিটা যটায়।

শেখ মাসুদুর রহমান-এর বক্তব্ ও অপ্িমি

শেখ মটাসুদুি িহমটাি বিকেমটাদি থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ 
এি সহসভটাপনি এবং নিনি থিটাপটালিঞ্জ রেলটা সমবটায় ইউনিয়দিি 
সভটাপনি। নিনি জটািটাি থয, থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ 
এি র�কডকেপরে থরদক জটািটা যটায় থয, ১৯১৩ সটাদল প্রনিনষ্ঠি এ ব্যটাংদকি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটিদি ১৯২৪ সটাদল থসরক্রটটািদী নিদলি পটানকস্টাদিি 
র�ন্দদীয় বটাধণজ্যম্রেদী থমটাল্যটা ওয়টানহদুজ্টামটাদিি নপিটা আবু্দল কটাদেি 
থমটাক্তটাি এবং সভটাপনি নিদলি িৎকটালদীি এসনডও। এ ব্যটাংদকিএক 
সমদয়ি থসরক্রটটািদী নিদলি এমএলএ খ্কটাি িটামসুনদ্ি সটাদহব। 

শেখ মটাসুদুি িহমটাি জটািটাি থয, থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক 
নলঃ ০৭/০৭/১৯১৩ িটানিদখ নিবনন্ধি হয়। (নিবন্ধি িম্বি: ১৭৯)। এ 
ব্যটাংদকি বিকেমটাি ভবিটিি নভনত্তপ্রস্ি স্টানপি হয়  ১৬/০৭/১৯২৪ 
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িটানিদখ। ভবিটিি নভনত্তপ্রস্ি স্টাপি করিি িৎকটালদীি Governor of 
Bengal EARL  OF LYTTON. উক্ত নেদি নিনি একই সদঙ্গ অপি 
চটািটি ভবদিিও নভনত্তপ্রস্ি স্টাপি করিি। এ ভবিগুদলটা হদলটা: (১) 
মহক্মটা প্রিটাসদকি অন�স ভবি;(২) মদুন্� র�টাটকে ভবি; (৩) মহক্মটা 
প্রিটাসদকি বটাসভবি এবং (৪) মদুন্� সটাদহদবি বটাসভবি।

যিদূি জটািটা যটায় এই পাঁচটি ভবিই নিল িৎকটালদীি থিটাপটালিঞ্জ 
মহক্মটাি প্ররম ভবি। এখটাদি নবদিষভটাদব উদলেখ্য থয, থিটাপটালিঞ্জ 
র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ-এি মটারে ২০০ �্ট সটামদিই জটানিি নপিটা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি নপিটা শেখ লুৎ�ি িহমটাদিি ঐনিহটানসক 
স্পৃনি নবজনিি বসি নভটটা। পটানকস্টািদী হটািটােটাি বটানহিদী ১৯৭১ সটাদল এই 
নভটটাি বসিবটানড়টি ধ্ংস করি থেয়। আিও উদলেখ্য থয, থিটাপটালিঞ্জ 
র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ নিল িৎকটালদীি থিটাপটালিঞ্জ মহক্মটাি প্ররম 
ব্যটাংক। এজি্যই থিটাপটালিদঞ্জি এ এলটাকটাি িটামকিণ হদয়দি ব্যটাংক 
পটাড়টা।

পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি নিবন্ধি হয় 
১৬/১১/১৯৪৯ িটানিদখ। বঙ্গবনু্ধ ১৯৫৪ সটাদলি নিবকুটাচদি  যুক্তফ্রন্ট 
প্রটারকুদী নহদসদব নিবকুটাচদি জয়দী হদয় ১৫ থম কপৃ নষঋণ, সমবটায় ও পলস্দী 
উন্নয়ি নবষয়ক ম্রেদী হি।  [সরূে: মেনিক প্ররম আদলটা-১৬ মটাচকে ২০২০]। 
কটাদজই িটািণটা কিটা যটায় থয, বঙ্গবনু্ধ ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ এি মটািটামটানি 
র�টাদিটা সমদয় পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি 
সেস্যপে রিহণ করিনিদলি। 

উপরিটাক্ত থপ্রক্ষটাপদট প্রিদীয়মটাি হয় থয,িৎকটালদীি সমদয় 
িটাজনিনিক ও সটামটানজক থপ্রক্ষটাপদট সমটাদজি িণ্যমটাি্য ও শীষকুস্টািদীয় 
ব্যনক্তবিকুই সমবটায় কমকুকটা্দলি সদঙ্গ সম্পৃক্ত নিদলি। কটাদজই জটানিি 
নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটািও সমবটাদয়ি সদঙ্গ সম্পৃক্ত নিদলি 
একরটা নিনধিকুিটায় বলটা থযদিই পটারি।

বঙ্গবন্লু  পপ্রবাররর সদস্য়দর সমবায় সম্পৃক্তিা

শুি ু বঙ্গবনু্ধই িি, িাঁি পনিবটারিি অদিদকই সমবটায় থচিিটায় ঋধি 
নিদলি। সম্পৃক্ত নিদলি সমবটায় সনমনিি সদঙ্গ। এ নবষদয় একটি 
অিসুন্ধটািদী নচরে আমিটা নিদম্ন উদলেখ কিনি:

খান সায়হব শেখ মমািাররফ মহায়সন

খটাি সটাদহব শেখ থমটািটািি� থহটাদসি নিদলি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি চটাচটা। নিনি ১৪/০৩/১৯৭২ থরদক ২০/০১/১৯৮৭ 
সটাল পযকুন্ত থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ-এি সভটাপনি 
নিদলি। এিটাড়টাও নিনি ০৬/০৪/১৯৭২ থরদক ০৮/০৭/১৯৭৮ সটাল 
পযকুন্ত বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক নলঃ (নবএসনবএল) এিও সভটাপনি 
নিদলি। নিনি ১৯৬৫ ও ১৯৭০ সটাদল পটানকস্টাি িণপনিষদেিও সেস্য 
নিদলি।  বলটা হদয় রটাদক িাঁি থচয়টািম্যটাি রটাকটাকটালদীি সময়কটালটটা 
নিল বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক নলঃ (নবএসনবএল) এি স্বণকুযুি। [ির্য 
উৎস: (ক) শেখ িটানেি থহটাদসি নলপু, থচয়টািম্যটাি নমল্ক নমটটা প্রেত্ত 
ির্য এবং (খ) ১৮ জটািয়ুটানি ২০২১ িটানিদখ থিটাপটালিঞ্জ রেলটা সমবটায় 
কটাযকুটালদয়ি মিনবনিময় সভটায় মনু্দী িন�ক্ল ইসলটাম ও শেখ মটাসুদুি 
িহমটাি-এি প্রেত্ত ির্য]।

শেখ মমাহাম্মদ জহুরুল হক

শেখ থমটাহটামিে জহুরুল হক নিদলি বঙ্গবনু্ধি শ্শুি, বঙ্গমটািটা শেখ 
�নজলটািুদন্নিটা মনুজদবি নপিটা। নিনি সমবটায় নবভটাদিি যদিটাহি 
অঞ্চদলি র�টাঅপটারিটিভ ইন্দপক্টাি নিদলি বদল জটািটা যটায়। (ির্য 
উৎস: ১৮ জটািয়ুটানি ২০২১ িটানিদখ থিটাপটালিঞ্জ রেলটা সমবটায় 
কটাযকুটালদয়ি মিনবনিময় সভটায় উপদজলটা সমবটায় অন�সটাি শেখ 
আনমরুল বশীে এবং শেখ পনিবটারিি সেস্য থময়ি টুঙ্গদীপটাড়টা থপৌিসভটা 
জিটাব শেখ রৈটাজটাদমিল হক টুটুল প্রেত্ত প্রেত্ত ির্য)।

এসএম আপ্মনলুল ইসলাম

এস এম আনমিলু ইসলটাম নিদলি বঙ্গবনু্ধি ভটায়িটা শেখ থমটাঃ মিুটাি 
থমদয়ি স্বটামদী। বিকেমটাি মটািিদীয় প্রিটািম্রেদী শেখ হটানসিটাি আপি খটালটাি 
ভননিপনি। এসএম আনমিলু ইসলটাম নিদলি খলুিটা রেলটা (অিটাি 
রেটাদডকেি ৮ িং ক্রনমক: ২৫/০৮/১৯৮৫ থরদক ০৯/০৮/১৯৮৮) এবং 
যদিটাহি রেলটাি (অিটাি রেটাদডকেি ৮ িং ক্রনমক:০৪/০৯/১৯৮৮ থরদক 
১৬/০৫/১৯৯১) সমবটায় অন�সটাি। [ির্য উৎস: (ক) ১৮ জটািয়ুটানি 
২০২১ িটানিদখ থিটাপটালিঞ্জ রেলটা সমবটায় কটাযকুটালদয়ি মিনবনিময় 
সভটায় শেখ আমদীরুল বশীি, মনু্দী িন�ক্ল ইসলটাম ও শেখ মটাসুদুি 
িহমটাি-এি প্রেত্ত ির্য; (খ) থময়ি টুঙ্গদীপটাড়টা শেখ রৈটাজটাদমিল হক 
টুটুল প্রেত্ত ির্য; (ি) খলুিটা ও যদিটাহি রেলটা সমবটায় অন�সটাি কিপৃ কুক 
থপ্রনিি অিটাি রেটাদডকেি ির্য।]

নচরে-১: রেলটা সমবটায় কটাযকুটালয় খলুিটা ও যদিটাহি-এি অিটাি রেটাদডকে 
এসএম আনমিলু ইসলটাম-এি িটাম।

শেখ নাপ্দর মহায়সন প্লপলু

শেখ িটানেি থহটাদসি নলপু বঙ্গবনু্ধি চটাচটা খটাি সটাদহব শেখ থমটািটািি� 
থহটাদসদিি পুরে এবং মটািিদীয় প্রিটািম্রেদী শেখ হটানসিটাি চটাচটা। নিনি ১ 
িং টুনঙ্গপটাড়টা কপৃ নষ সমবটায় সনমনি নলঃ এি সেস্য এবং ১৯৯৬ সটাল 
থরদক থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ এি সভটাপনি নহদসদব 
েটানয়বে পটালি কিদিি। এিটাড়টাও নিনি বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািদী 
সমবটায় ইউনিয়ি নলঃ (নমল্কনভটটা) এবং জটািদীয় সমবটায় ইউনিয়ি-এিও 
সভটাপনি নহদসদব েটানয়বেিি আদিি। (ির্য উৎস: ১৮ জটািয়ুটানি ২০২১ 
িটানিদখ থিটাপটালিঞ্জ রেলটা সমবটায় কটাযকুটালদয়ি মিনবনিময় সভটায় 
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মনু্দী িন�ক্ল ইসলটাম ও শেখ মটাসুদুি িহমটাি-এি প্রেত্ত ির্য এবং 
থিটাপটালিঞ্জ র�ন্দদীয় সমবটায় ব্যটাংক নলঃ এি অিটািদবটাডকে এি ির্য)।

িথ্ানলুসন্ায়ন রিাপ্ত িয়থ্র প্বয়িস্নষণ ও ফলাফল

ির্যটািসুন্ধটাদি সনমনিি সেস্য ও অনভজ্ঞ সমবটায়দী এবং সংনিস্ষ্ 
সিকটানি কমকুকিকেটাদেি বক্তব্য ও অনভমি এবং প্রটাপ্ত অি্যটাি্য ডক্দমন্ট 
নবদিস্ষণ করি আমিটা পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি 
নলঃ-এ বঙ্গবনু্ধি সেস্যপে সংক্রটান্ত নিদম্নটাক্ত পযকুদবক্ষণজটাি মন্তব্য িুদল 
িিদি পটানি:

পটাটিটািদী ইউনিয়দিি মদি্য ১৫টি রিটাম নিল এবং টুঙ্গদীপটাড়টা নিল এই 
১৫টি রিটাদমি একটি।

বঙ্গবনু্ধি আবটাল্যসটাথী ও বনু্ধিটা (মসয়ে িরুুল হক মটানিক নময়টা,থমটাঃ 
সটাখটাওয়টাি থহটাদসি নিকেটাি, থমটাঃ থসটালটায়মটাি খনল�টা, শেখ িরুুল 
হক থিদু নময়টা, থমটাঃ খনললুি িহমটাি খটাি, থমটাঃ লটাদয়ক আলদী নবশ্টাস, 
মদিটাহি কনবিটাজ, িিত্ চন্দ বটালটা, শেখ আবু্দল হটানলম প্রমখু) 
পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি সেস্য নিদলি। 
এিটা ব্যবস্টাপিটা কনমটিদিই সংনিস্ষ্ নিদলি। কটাদজই বঙ্গবনু্ধিও এ 
সনমনিি সেস্য হওয়টাটটা স্বটাভটানবক ঘটিটা নহদসদবই প্রিদীয়মটাি হয়।

প্রখ্যটাি ইসলটামদী নচন্তটানবে মওলটািটা িটামসুল হক �নিেপুিদী 
বঙ্গবনু্ধদক অি্যধিক থস্হ কিদিি এবং বঙ্গবনু্ধও িাঁদক অপনিসদীম রেধিটা 
কিদিি। মওলটািটা িটামসুল হক �নিেপুিদী নিদলি সনমনিি থসরক্রটটািদী। 
পটাটিটািদী নিল িৎকটালদীি সমদয়ি প্রনসধি িেদীব্ি ও ব্যবসটানয়ক 
র�ন্দ। এই বটাজটারিই িটামসুল হক �নিেপুিদীি ঘরি পটাটিটািদী ইউনিয়ি 
বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি অন�স নিল।  বঙ্গবনু্ধ স্টিমটািদযটাদি 
যখিই রিটাদমি বটাড়দীদি আসদিি, িখি পটাটিটািদীদি রেদম িটামসুল 
হক �নিেপুিদীি সদঙ্গ থেখটা করি থযদিি এবং িটামসুল হক �নিেপুিদীি 
মপৃিু্যি পরি নিনি বটাড়দীদি আসদলই পটাটিটািদীদি রেদম িাঁি কবি 
নজয়টািি কিদিি। থযদহিু িটামসুল হক �নিেপুিদী পটাটিটািদী ইউনিয়ি 
বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি থসরক্রটটািদী নিদলি, কটাদজই বঙ্গবনু্ধও 
এ সনমনিি সেস্য নিদলি বদল িরি রেওয়টা যটায়।

িৎকটালদীি সমদয় সমটাদজি িণ্যমটাি্য ও শীষকুস্টািদীয় প্রনিনষ্ঠি 
ব্যনক্তবিকু সমবটায় সনমনিি সদঙ্গ যুক্ত নিদলি। কটাদজই বঙ্গবনু্ধও সমবটায় 
সনমনিি সদঙ্গ যুক্ত নিদলি এটটা র�টাি অস্বটাভটানবক ঘটিটা িয়। বিং িাঁি 
সমবটায় সনমনিি সেস্য িটা রটাকটাই অস্বটাভটানবক।

পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি নিবন্ধি হয় 
১৬/১১/১৯৪৯ সটাদল এবং বঙ্গবনু্ধ ১৯৫৪ সটাদলি যুক্তফ্রন্ট নিবকুটাচদি 
জয়দী হদয় ১৫ থম কপৃ নষঋণ, সমবটায় ও পলস্দী উন্নয়ি নবষয়ক ম্রেদী হি। 
কটাদজই িটািণটা কিটা যটায় থয, বঙ্গবনু্ধ ১৯৪৯ ও ১৯৫৪ এি মটািটামটানি 
র�টাদিটা সমদয় পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি 
সেস্যপে রিহণ করিনিদলি।

ির্যটািসুন্ধটাদি থেখটা যটায় থয, বঙ্গবনু্ধ পনিবটারিি ৪ জি  সেস্য 
সিটাসনি সমবটায় সনমনিি সেস্য নিদলি এবং উক্ত সনমনিসমদূহি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটিি সদঙ্গও সংনিস্ষ্ নিদলি। কটাদজই বঙ্গবনু্ধি পনিবটাি 
একটি সমবটায় পনিবটাি-এ করটা নিনধিকুিটায়ই বলটা যটায়। সুিিটাং বঙ্গবনু্ধও 
সমবটায় সনমনিি সেস্য নিদলি বদল আমিটা নসধিটাদন্ত আসদি পটানি।

িথ্ানলুসন্ায়নর ফলাফল

জটানিি নপিটা হটাজটাি বিরিি থরেষ্ঠ বটাঙটানল বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ-এি সেস্য নিদলি 
বদল প্রিদীয়মটাি হয় এবং এই ঘটিটাটি সমবটায় আদ্টালদিি জি্য একটি 
মটাইল�লক। এ নবষদয় আিও নিনবড়ভটাদব ির্যটািসুন্ধটাি করি অধিকিি 
প্রটামটাণ্য ির্য সংরিদহি উদে্যটাি রিহণ কিটা থযদি পটারি।

৪. প্বপ্িন্ন সমবায় সপ্মপ্িয়ি বঙ্গবন্রু সম্পৃক্তিা/অবদান/উয়দ্াগ

আমিটা জটানি বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক িটািণ কিদিি হূেদয়-লটালি ও 
পটালি কিদি থচষ্টা করিনিদলি আজদীবদিি কমকুপ্রয়টাস দ্টািটা। নিনি 
সমবটায়দক ‘থসটািটাি বটাংলটা’ িড়টাি হটানিয়টাি কিদি থচদয়নিদলি। বঙ্গবনু্ধ 
‘সমবটায় থে্যটািিটা ও েিকুি’ এবং ‘সমবটায় কমকুপ্রয়টাস’-এি অদিক 
স্টািক িদয়দি। িভদীিভটাদব অিসুন্ধটাি কিদল আমিটা থপদি পটানি এক 
অসটািটািণ আদলটানকি সমবটায় ঐনিহ্য। বঙ্গবনু্ধ থেদিি নবনভন্ন সমবটায় 
সনমনিদি নিদয়দিি, সেস্যদেি উৎসটাহ ও থপ্রিণটা নেদয়দিি, সমবটায় 
সনমনিি কটাযকুক্রদম প্রটাদয়টানিক সহটায়িটা নেদয়দিি এবং সমবটায় সনমনিি 
উন্নয়দি নবনভন্ন উদে্যটাি/প্রকল্প রিহণ করিদিি। আমিটা বঙ্গবনু্ধি সমবটায় 
সম্পৃক্ত কদয়কটি ঐনিহটানসক ির্য থপদয়নি নবনভন্ন সমদয়ি অিসুন্ধটাদি। 
এ নবষদয় প্রটাপ্ত কদয়কটি ঘটিটাপ্রবটাহ হদলটা:

বঙ্গবন্লু র সয়ঙ্গ সমবায়ীর ছপ্ব

িংপুরিি িটািটািঞ্জ উপদজলটাি সমবটায়দী থমটা: আবু্দি িনিে থচৌিিুদী 
বঙ্গবনু্ধি সদঙ্গ ১৯৫৮ সটাদল িটািটািদঞ্জি একটি জিসভটায় িনব 
িুদলনিদলি । সযদনে নিনি এ িনবটি আিদল র�দখদিি। থমটা: আবু্দি 
িনিে থচৌিিুদী িটািটািদঞ্জি আলমপুি ইউনিয়ি র�টা-অপটারিটিভ 
মটানটিপটািপটাস থসটাসটাইটি ( ইউনসএমনপএস) এি সেস্য। বিকেমটাদি িাঁি 
বয়স ৭৬ বিি। সমবটায়দী জিটাব থমটাঃ আবু্দি িনিে এি ির্যমদি, উক্ত 
জিসভটায় বঙ্গবনু্ধ বদলনিদলি নিিটি নবষয়: (ক) শেটাষণমকু্ত সমটাজ 
িড়দি হদব; (খ) েটানিদ্র্যমকু্ত সমটাজ িড়দি হদব এবং (ি) িণমখুী 
সমবটায় িদড় িুলদি হদব। বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম, র�টাটবটাড়দী, 
ক্নমলস্টা কিপৃ কুক  ‘বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাি-অজকেি ও প্রটাসনঙ্গকিটা’ 
শীষকুক িদবষণটাি ির্য সংরিহকটাদল ০৭/১২/২০২০ িটানিদখ িদবষণটা 
পনিচটালদকি িংপুি রেলটা স�িকটাদল জিটাব থমটাঃ আবু্দি িনিে 
থচৌিিুদীি সদঙ্গ করটা বদল এসব ির্য ও িনব পটাওয়টা থিদি। জিটাব থমটাঃ 
িনিে থচৌিিুদীি থমটাবটাইল িম্বি: ০১৭২৪৮৮৩২৫৭।

নচরে-২: ডটাি নেক থরদক প্ররম িনব।

বঙ্গবন্লু  কিপৃ ্শক কেটিপ্সটিএ পপ্রদি্শন

ক্নমলস্টাি নবখ্যটাি র�টিনসনসএ ( র�টাদিটায়টালদী রটািটা থসন্টটাল র�টা-
অপটারিটিভ অ্যটাদসটানসদয়িি) পনিেিকুি করিদিি অদিক নবখ্যটাি 
ব্যনক্তবিকু। িাঁদেি মটাদি বঙ্গবনু্ধও নিদলি। অিটািদবটাদডকে এসব 
মহটাপুরুষদেি িটাম িদয়দি। বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম, র�টাটবটাড়দী, 
ক্নমলস্টা কিপৃ কুক চলমটাি ‘বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাি-অজকেি ও 
প্রটাসনঙ্গকিটা’ শীষকুক িদবষণটাি ির্য সংরিহকটাদল পটাওয়টা থিদি।
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নচরে-৩: অিটাি রেটাদডকেি ১০ িম্বরি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মজুুনবি িহমটাদিি িটাম িদয়দি।

মসানার বাংলা সমবায় কটন প্মলস প্লঃ (মািবদী, নরপ্সংদী সদর, 

নরপ্সংদী)-এ  বঙ্গবন্লু র আগমন

১৯৬৪ সটাদল পটানকস্টাদিি থপ্রনসদডন্ট নিবকুটাচদি সনমিনলি নবরিটািদী 
েদলি রেরেদী নিদলি �টানিমটা নজন্নটাহ। িাঁি সমরকুদি িিনসংেদীি 
মটািবেদীদি একটি সমটাদবদি বক্তব্য নেদি এদসনিদলি বঙ্গবনু্ধ। বক্তপৃ িটাি 
শেদষ  িিনসংেদীি থসটািটাি বটাংলটা সমবটায় কটি নমলস নলঃ এ বঙ্গবনু্ধ 
এদসনিদলি এবং এক ঘন্টটা নিদলি। নিনি এখটাদি এক িস্টাস িিম 
দুি থখদয়নিদলি বদল জটািটা যটায়। এ সময় বঙ্গবনু্ধি একটি িনব রৈটালটা 
হদয়নিল যটা সনমনিি পনিচটালক জিটাব থমটাঃ এিটাজুি িহমটাি সযদনে 
সনমনিদি সংিক্ষণ করিদিি।

এিটাড়টাও জিটাব থমটাঃ এিটাজুি িহমটাি নিদলি বঙ্গবনু্ধি সটাথী ও 
বনু্ধ। বঙ্গবনু্ধ রেদল রটাকটাকটালদীি সমদয় জিটাব থমটাঃ এিটাজুি িহমটািদক 
একটি নচনঠ নেদয়নিদলি। এটিও সযদনে সংিক্ষণটা করি চদলদিি নিনি। 
এ নচনঠটিও একটি ঐনহিটানসক েনলল হদি পটারি সমবটায় অঙ্গদি।

বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম, র�টাটবটাড়দী, ক্নমলস্টা কিপৃ কুক 

চলমটাি ‘বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাি-অজকেি ও প্রটাসনঙ্গকিটা’ 
শীষকুক িদবষণটাি ির্য সংরিহকটাদল  ১১/০১/২০২১ িটানিদখ িদবষণটা 
পনিচটালদকি িিনসংেদী আঞ্চনলক সমবটায় ইন্টিটিউট পনিেিকুিকটাদল 
এ ির্য ও িনব পটাওয়টা থিদি। জিটাব থমটাঃ এিটাজুি িহমটাদিি থমটাবটাইল 
িম্বি: ০১৭১১৬২৭৬৫৫।

নচরে-৪:  থসটািটাি বটাংলটা সমবটায় কটি নমলস নলঃএ িনক্ষি বঙ্গবনু্ধি 
িনব।

মপৃপ্িল্প সমবায় সপ্মপ্ি প্লঃ-এ বঙ্গবন্লু র অনলুদান

নবজয়পুি রুদ্রপটাল মপৃনিল্প সমবটায় সনমনি নলঃ-এি সদঙ্গ আমটাদেি 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি কমকুদচিিটা ও থেিরপ্রদমি 
এক অিপুম স্পৃনি জনড়ি িদয়দি। ১৯৭১ সটাদলি মহটাি স্বটািদীিিটা যুদধিি 
সময় পটাক হটািটােটাি বটানহিদী সনমনিি অন�স ও উৎপটােি র�ন্দ পুনড়দয় 
থেয়। এদি করি সনমনিি কটাযকুক্রম বন্ধ হদয় যটায়। পিবিকেদীদি ১৯৭২ 
সটাদল জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি ক্নমলস্টায় আসদল 
িাঁদক মপৃনিদল্পি িটাজুক অবস্টা সম্দককে অবনহি কিটা হয় এবং এি 
থপ্রনক্ষদি নিনি সিকটারিি রেটাণ ও পূিবকুটাসি েপ্তি থরদক সনমনিদক 
এককটালদীি ৭৫,০০০ টটাকটা অিেুটাি প্রেটাি করিি। সটাদর স্বল্পমদূল্য 
২০০ নসএ�টি কটাঠ এবং প্রদয়টাজিদীয় টিি থেবটাি ব্যবস্টা করিি। এি 
মটাি্যদম সনমনিি আবটাি পূণজকেমে হয়। 

বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম, র�টাটবটাড়দী, ক্নমলস্টা কিপৃ কুক চলমটাি 
‘বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাি-অজকেি ও প্রটাসনঙ্গকিটা’ শীষকুক 
িদবষণটাি ির্য সংরিহকটাদল পটাওয়টা থিদি।
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নচরে-৫:  নবজয়পুি রুদ্রপটাল মপৃনিল্প সমবটায় সনমনি নলঃ-এ বঙ্গবনু্ধি 
অবেটাি সম্নককেি  ব্যটািটাি।

‘কো-অপাররটিি প্ফল্ম মমকাস্শ প্লপ্ময়টড, ঢাকা’ -এর উয়দ্ায়গ বঙ্গবন্লু  

কিপৃ ্শক এফপ্ডপ্স প্বল উপস্াপন, পাসকরণ এবং এফপ্ডপ্সর রিপ্িষ্া

১৯৫৩ সটাদলি মটাচকে মটাদস প্রখ্যটাি অরকুিদীনিনবে ও সংস্কপৃনিদসবদী ডঃ 
আবু্দস সটাদেদকি রেিপৃ দবে ইদডি নবন্ডংস সনচবটালদয় ১টি সভটা অিনুষ্ঠি 
হয়। এই সভটায় ঢটাকটায় একটি ন�ল্ম ল্যটাবরিটনি প্রনিষ্ঠটাি ব্যটাপটারি 
আদলটাচিটা হয়। আদলটাচিটা প্রসদঙ্গ জনিক উদুকুভটাষদী অস্টায়দী নচরে 
ব্যবসটায়দী বদলি থয, এদেদিি আদ্রকু আবহটাওয়টায় িনব নিমকুটাণ সম্ভব িয়। 
িাঁি এই রেনিবটাচক বক্তদব্যি প্রনিবটাে করিি িটাট্যকমকুদী আবু্দল জব্টাি 
খটাি।  

বটাংলটা ভুদ্ল িখি চলনচ্চরে নিমকুটাদণি র�টাি সুদযটাি-সুনবিটা নিল 
িটা। যনে র�টাি বটাঙটানল চলনচ্চরে নিমকুটাদণি পদর অরিসি হদিি, িদব 
িাঁদক রেদিটিভ নিদয় থযদি হদিটা পনচিম পটানকস্টাদিি লটাদহটারি। আবটাি 
লটাদহটাি থরদক প্রনক্রয়টাকিণ শেদষ পূবকু পটানকস্টাদি আিদি থিদলও 
লটািদিটা কটাষ্মস নলিয়টারিন্। এ দুঃসহ অবস্টাি থপ্রনক্ষদি মনুক্তি উপটায় 
খুঁজদি রটাদকি ডঃ আবু্দস সটাদেক ও সমমিিটা। উদলেখ্য থয, প্রখ্যটাি 
অরকুিদীনিনবে ও সংস্কপৃনিদসবদী ডঃ আবু্দস সটাদেক নিদলি পনিসংখ্যটাি 
বু্যরিটাি পনিচটালক। পনচিম পটানকস্টাদি যনে িনব বৈনি হদি পটারি, িদব 
পূবকু পটানকস্টাদি র�ি িনব হদব িটা-এ িটাড়িটা িাঁদক বটািবটাি ্ীনড়ি 
কিনিল। পূবকু পটানকস্টাদি চলনচ্চরে বৈনি হদি হদব, এ উদদ্ি্য নিদয় 
নিনি কদয়কজিদক নিদয় িঠি করিি ‘র�টা-অপটারিটিভ ন�ল্ম থমকটাসকু 
নলনমদটড, ঢটাকটা’। 

১৯৫৭ সটাদল ম্রেদী রটাকটাকটাদল ‘র�টা-অপটারিটিভ ন�ল্ম থমকটাসকু 

নলনমদটড, ঢটাকটা’-এি উদে্যটাদি ও সহদযটানিিটায় বঙ্গবনু্ধ এ�নডনস নবল 
সংসদে উত্টাপি করিি এবং এটি পটাস হয়।

১৯৫৪ সটাদলি নিবকুটাচদি ক্ষমিটাসদীি মসুনলম লদীি সিকটারিি 
পিি হয়। ১৯৫৬ সটাদল পটানকস্টাদি চটালু হয় িিুি িটাসিি্রে। এই 
িটাসিির্রেি বদল ১৯৫৬ সটাদলি ৬ থসদটেম্বি আিটাউি িহমটাি খটাদিি 
রেিপৃ দবে পূবকু পটানকস্টাদি িিুি ম্রেদীসভটা িনঠি হয়। এই ম্রেদীসভটায় বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি নিল্প, বটাধণজ্য, রেম ও দুিকুদীনি েমি নবভটাদিি ম্রেদী 
নহদসদব েটানয়বে পটাি। চলনচ্চরে নিল িখি এই নবভটাদিি অিদীি। চলনচ্চরে 
ইউনিদটি েটানয়দবে রটাকটা িটাজদীি আহমে নিদলি একজি চলনচ্চরে 
নবদিষজ্ঞ। নিনি পূবকুবঙ্গ সিকটারিি  প্রচটাি ে�িরিি উপ-পনিচটালক 
এবং চলনচ্চরে ইউনিদটি প্রিটাি নিদলি। আসিি আলদী িটাহ নিদলি নিল্প 
সনচব এবং আবুল খটাদয়ি নিদলি নিল্প ম্রেণটালদয়ি উপ-সনচব। িটাজদীি 
আহমে উপ-সনচদবি মটাি্যদম সিকটারিি কটাদি ১ র�টাটি টটাকটা বিটাদদ্ি 
করটা জটািটাদলি। নিনি যুক্তফ্রন্ট সিকটািদক জটািটাদলি কদপকুটারিিি 
কিটা হদল  র�ন্দদীয় সিকটারিি কটাি থরদক এ টটাকটা পটাওয়টা থযদি 
পটারি। বঙ্গবনু্ধ সব শুদি িটাজদীি আহমেদক বটাসটায় রেদক পটাঠটাদলি। 
বঙ্গবনু্ধি সটাদর থেখটা করি নিনি ঢটাকটায় একটি স্টায়দী আিনুিক ন�ল্ম 
সু্নডও স্টাপদিি েটাবদীি করটা জটািটাদলি।  যুক্তফ্রন্ট ম্রেদীসভটাি িরুণ 
রেিটা, বটাঙটানল জটািদীয়িটাবটাদেি ভক্ত,নিল্প-সটানহি্য-সংস্কপৃনিি অিি্য 
পপৃষ্ঠদপটাষক এবং পিবিকেদীকটাদল বটাঙটানল জটানিি নপিটা, হটাজটাি বিরিি 
থরেষ্ঠ বটাঙটানল, বটাংলটাদেদিি স্বটািদীিিটাি রূপকটাি এবং অনবসংবটানেি 
মহটাি দূিেিকুদী রেিটা বঙ্গবনু্ধ নবস্টানিি শুদি নবষয়টিি উপি সনবদিষ 
গুরুবে নেদলি। বটাঙটানল জটানিি িটাজনিনিক, সটামটানজক, সটাংস্কপৃনিক 
ও অরকুনিনিক উন্নয়দিি করটা মটারটায় র�দখ বঙ্গবনু্ধ িখি িটাদঁক সু্নডও 
প্রনিষ্ঠটাি নিনমদত্ত নবদলি খসড়টাি জি্য প্রদয়টাজিদীয় কটািজপরে জরুিদী 
নভনত্তদি প্রস্তুি কিটাি জি্য নিদেকেি থেি।  

প্রখ্যটাি ঔপি্যটানসক সটামসুদ্দীি আবুল কটালটাম িখি নিদলি ির্য 
নবভটাদিি সহকটািদী পনিচটালক। নিনি, ডঃ সটাদেক, িরুুজ্টামটাি ও 
জব্টাি খটাি বঙ্গবনু্ধি নিদেকেি থমটািটাদবক ‘চলনচ্চরে সংস্টা’ িঠি সংক্রটান্ত 
কটািজপরে দ্রুি বৈনি করি বঙ্গবনু্ধি কটাদি জমটা থেি। জব্টাি খটাি 
সটাদহদবি প্রস্টাব নিল ‘ইস্ পটানকস্টাি ন�ল্ম সু্নডও’ িটামটি। সটামসুদ্দীি 
আবুল কটালটাম িটামটি পনিবিকেি করি িটাখদলি ‘East Pakistan Film 
Development Studio Act,57 –পূবকু পটানকস্টাি চলনচ্চরে উন্নয়ি 
সংস্টা’ নবল। িখি প্রটাদেনিক আইি পনিষদেি অধিদবিি শেষ হদি 
মটারে দু’নেি বটাকদী আদি। সবটাই নমদল নবদলি খসড়টা বঙ্গবনু্ধি হটাদি 
নেদলি। নবদলি প্রস্টাব হটাদি থপদয় বঙ্গবনু্ধ বলদলি,‘প্রস্টাব আনম 
নিদজই থপি কিদবটা।’ িখি র� জটািদিটা এই নবল অিদুমটােদিি 
মটাি্যদমই সপৃষ্টি হদব এক িিুি ইনিহটাস। বটাঙটানল জটানি পটাদব সপ্তকলটাি 
সমবিদয় িনঠি পপৃনরবদীি সবদচদয় িনক্তিটালদী িণমটাি্যম  চলনচ্চরে এবং 
চলনচ্চরে নিমকুটাদণি সিূটানিটাি।  

প্মল্কপ্িটার মটয়কর হাঁট দুগ্ধ কারখানা স্াপয়নর লয়ষ্্ উপস্াপ্পি 

নপ্থয়ি বঙ্গবন্লু র স্াষ্রযলুক্ত ক�াট

স্বটািদীিিটাি মহটাি স্পনি, কপৃ ষক-রেনমদকি অকপৃ নরেম বনু্ধ, থমহিনি 
জিিটাি কঠিস্বি, জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি স্বটািদীিিটাি 
অব্যবনহি পরিই থমহিনি মটািদুষি ভটাদি্যি উন্নয়ি, কপৃ ষদকি উৎপটানেি 
দুদিি ি্যটায্য মলূ্য এবং িহরিি রেটাক্তটা থরেণীি মদি্য নিিপে ও স্বটাস্্য 
সমিি দুগ্ধ সিবিটাদহি নিনমত্ত নিজস্ব উৎপটােি থক্ষরে নেদয় দুগ্ধ চটানহেটা 
থমটটাদিটাি লদক্ষ্য ভটািিি “আমলূ” পধিনি অিসুিণপূবকুক দুগ্ধ নিল্প 
িদড় রৈটালটাি জি্য নিদেকেিিটা প্রেটাি করিি। িটািই �লশ্রুনিদি থেদিি 
জিিদণি পুষ্টি চটানহেটা পুিদণ দুগ্ধ সংকট নিিসদিি পধিনি নিরূপদিি 
জি্য ১৯৭৩ সটাদল জটানিসংঘ উন্নয়ি সংস্টা (ইউএিনডনপ) ও রেিমটাককে 
এি আন্তজকেটানিক উন্নয়ি এদজন্দী ড্যটানিডটা এি সহটায়িটায় দুই পিটামিকুক 
যরটাক্রদম নমঃ ক্যটাসট্রপ ও নমঃ রেলসি কিপৃ কুক এ থেদিি দুগ্ধ নিল্প নিদয় 
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স্টানড কিটা হয়। বটাংলটাদেি সিকটাি স্টানড দুটিি সুপটানিি নবদবচিটা 
করি পূবকুিি কটািখটািটা দুটিি েটায়-থেিটা পনিদিটাি করি িিুি এলটাকটায় 
সমবটায় দুগ্ধ প্রকল্প িটাদম ১৯৭৩ সটাদল একটি দুগ্ধ নিল্প উন্নয়ি প্রকল্প 
রিহণ কিটা হয়। দুগ্ধ উৎপটােিকটািদী কপৃ ষকদেি স্বটারকু সংিক্ষণ করি দুগ্ধ 
উৎপটােি বপৃনধিি নিনমদত্ত সিকটারিি ১৩.১২ র�টাটি টটাকটা ঋণ সহটায়িটায় 
থেদিি পাঁচটি দুগ্ধ এলটাকটায়  দুটি  থমৌনলক আেিকু বটাস্বটায়দিি লদক্ষ্য 
কটািখটািটা স্টাপি কিটা হয়। পিবিকেদীদি িটাম পনিবিকেি করি ১৯৭৭ সটাদল 
“বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািদী সমবটায় ইউনিয়ি নলনমদটড” িটামকিণ 
কিটা হয়।

নমল্কনভটটাি সটাদর বঙ্গবনু্ধি নিল উন্নয়ি সংনিস্ষ্ একটি প্রি্যক্ষ 
সংদযটাি। দুগ্ধ নিদল্পি স্বয়ংম্ভিিটাি স্বদপ্নি বটাস্বটায়দি বঙ্গবনু্ধ 
নমল্কনভটটাদক প্রটানিষ্ঠটানিক রূপ নেদি বধিপনিকি নিদলি।বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডনম, র�টাটবটাড়দী, ক্নমলস্টা কিপৃ কুক চলমটাি ‘বঙ্গবনু্ধি 
সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাি-অজকেি ও প্রটাসনঙ্গকিটা’ শীষকুক িদবষণটাি ির্য 
সংরিহকটাদল পটাওয়টা থিদি।

নচরে-৫:  ১৯৭৩ সটাদল থটদকিহটাদট দুগ্ধ কটািখটািটা স্টাপদিি লদক্ষ্য 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি স্বটাক্ষনিি িনর।

বঙ্গবন্লু  কিপৃ ্শক সমবায় সপ্মপ্িয়ি ঋয়ণর মেক প্বিরণ

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি ১৯৭৩ সটাদল যদিটাহি সটানককেট 
হটাউদজ যদিটাহি-৩ আসদিি িৎকটালদীি সংসে সেস্য ও যদিটাহি 
থসন্টটাল র�টা—অপটারিটিভ ব্যটাংক নলঃ এি থচয়টািম্যটাি জিটাব এম 
িওিি আলদীি নিকট যদিটাহি রেলটাি সমবটায়দীদেি ঋণ প্রেটাদিি লদক্ষ্য 
সমবটায় থচক প্রেটাি করিি। 

অনিনিক্ত নিবন্ধক (সনমনি ব্যবস্টাপিটা)  জিটাব অঞ্জি ক্মটাি 
সিকটাি-এি উদে্যটাদি এবং যদিটাহি রেলটাি সমবটায় অন�সটাি জিটাব 

থমটাঃ মঞু্জরুল হক এি থসৌজদি্য িনব ও ির্য পটাওয়টা থিদি।

নচরে-৬:  যদিটাহি সটানককেট হটাউদজ যদিটাহি-৩ আসদিি িৎকটালদীি 
সংসে সেস্য ও যদিটাহি থসন্টটাল র�টা—অপটারিটিভ ব্যটাংক নলঃ 
এি থচয়টািম্যটাি জিটাব এম িওিি আলদীি নিকট যদিটাহি রেলটাি 
সমবটায়দীদেি ঋণ প্রেটাদিি লদক্ষ্য সমবটায় থচক প্রেটাি করিি বঙ্গবনু্ধ

৫. বঙ্গবন্লু র সমবায় সম্পৃক্তিার রিায়য়াপ্গকিা:কপ্িপয় সম্াবনা

বঙ্গবনু্ধ থেদিি আপটামি জিসটািটািণদক একসরূরে রিনরি করি িটাদেিদক 
কমকুবদীি নহদসদব িদড় িুলদি থচদয়নিদলি। বঙ্গবনু্ধি এই আি্যনন্তক 
চটাওয়টাদক বটাস্বটায়ি কিদি সমবটায় অধিেপ্তি গুরুবেপূণকু ভূনমকটা পটালি 
কিদি পটারি। 

প্ররম পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটাি ভূনমকটায় বঙ্গবনু্ধি েপৃঢ় আিটাবটাে ব্যক্ত 
করি বদলনিদলি:

No plan, however well-formulated, can be 
implemented unless there is a total Commitment on 
the part of the people of the country to work hard and 
make necessary sacrifices. All of us will, therefore, have 
to dedicate ourselves to the task of nation building with 
single-minded determination. I am confident that our 
people will devote themselves to this task with as much 
courage and vigour as they demonstrated during the war 
of liberation. 

[The above is an extract, in abridged form, taken from 
the Foreword of the First Five Year Plan of Bangladesh 
which was prepared under the guidance and leadership of 
the FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH 
MUJIBUR RAHMAN.] 

বঙ্গবনু্ধি এই single-minded determination সপৃজদি সমবটায় 
অধিেপ্তি বনলষ্ঠ ভূনমকটা পটালি কিদি বদলই আমটাদেি নবশ্টাস। 

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি ও সমবটায় সম্পৃক্তটাি নিকড় সন্ধটাদিি মটাি্যদম 
আমিটা নিদম্নটাক্ত �লটা�ল থপদি পটানি:

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি জদীবি ও কদমকু সমবটায় 
িনক্তি উৎসটািণ খুঁদজ পটাওয়টা।

সমবটায় আদ্টালিদক রেিবটাি ও ইনিবটাচক কিদি িদীনি নিিকুটািদণ 
সহটায়িটা কিটা।
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সমবটায় িনক্তদক জিিদণি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি অধিকিি 
প্রটাদয়টানিকভটাদব ব্যবহটাি কিটাি থক্ষরে খুঁদজ পটাওয়টা।

একনবংি িিটাব্দদীি চ্যটাদলঞ্জ থমটাকটাদবলটা এবং নডনজটটাল বটাংলটাদেি 
নবনিমকুটাদণি থক্ষররে সমবটায় থসক্রিি সম্পৃক্তিটা খুঁদজ রেি কিটা;

সমবটায় নভনত্তক স্বল্প ও েদীঘকুদময়টােদী পনিকল্পিটা রিহদণ সহটায়িটা কিটা।
আত্মসমটাদলটাচিটাি থপ্রনক্ষি ও কটাযকুকিণ রেি কিটা এবং িিুি 

আনঙ্গদক সমবটায় সনমনি িঠদিি িিুি নেিন্ত খুঁদজ রেি কিটা।
মনুজববদষকু প্রটাদয়টানিক কমকুযকুদজ্ঞি মটাি্যদম সমবটায় অধিেপ্তরিি 

কমকুকটা্দল িনিশীলিটা আিটায়ি কিটা।
সমবটায় ঐনিদহ্যি আককেটাইভ িদড় রৈটালটা।
অিদীদিি সমবটায় ঐনিদহ্যি সদঙ্গ বিকেমটাদিি থমলবন্ধি ঘটিদয় 

ভনবষ্যদিি কমকুপনিকল্পিটা বৈনি কিটা।

৬.  উপসংহার

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি ও সমবটায় সম্পৃক্তিটা উপলনব্দ কিদি আমিটা 
সমবটাদয়ি দুটি নভন্ন আনঙ্গদকি সংজ্ঞটা নবদবচিটা কিদি পটানি। 
সমবটাদয়ি প্ররম চমৎকটাি সংজ্ঞটাটি আমিটা পটাই সমবটায় অধিেপ্তরিি 
নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক জিটাব থমটা: আনমিলু ইসলটাদমি নিকট 
থরদক। নিনি সমবটায়দক সংজ্ঞটানয়ি কিদি নিদয় বদলদিি: ‘সমবটায় 
হদচ্ছ ভটাদলটাবটাসটা-নিভকেি, ভটাদলটাবটাসটা-র�নন্দক, ভটাদলটাবটাসটা-চটানলি 
আরকু-সটামটানজক-সটাংস্কপৃনিক উন্নয়ি পধিনি। থযখটাদি পটািস্পনিক 
উেটাি ও নিঃস্বটারকু ভটাদলটাবটাসটা রেই, থসখটাদি আি যটাই থহটাক, সমবটায় 
অিপুনস্ি।সমবটাদয়ি বন্ধি মটাদিই ভটাদলটাবটাসটাি বন্ধি। সমবটাদয়ি মূকুল 
পূঁনজ সমদবি ভটাদলটাবটাস।’ 

অপি নেদক আদমনিকটাি থপ্রনডদন্ট আব্টাহটাম নলংকদিি নবখ্যটাি 
থিটিসবটািকু ভটাষদণি নিযকুটাস নিদয় সমবটাদয়ি নভন্ন আনঙ্গদকি নদ্িদীয় 
সংজ্ঞটাটি এিকম: ‘সমবটায় সনমনি হদচ্ছ সেস্যদেি জি্য, সেস্যদেি 
দ্টািটা এবং সেস্যদেি কল্যটাদণ পনিচটানলি সংিঠি। (A Cooperative 
Society is the organization of the cooperators, for the 
cooperators and by the cooperators.)  

বঙ্গবনু্ধ নিদলি একজি আেিকু রেিটা। রেিপৃ দবেি সংজ্ঞটা থরদক আমিটা 
পটাই: A Great Leader is He Who knows the Way-Goes the 
Way and Shows the Ways. (Jhon C Maxwell) (একজি রেিটা 

হদচ্ছি নিনি নযনি পর জটাদিি, পদর িমি করিি এবং পর থেখটাি)। 
বঙ্গবনু্ধ এমি একজি মহটাি রেিটা নযনি িাঁি অভদীষ্ লক্ষ্য সম্যকভটাদব 
জটািদিি, সটািটাজদীবি থস পদর সংরিটামস করিদিি এবং আমটাদেি জি্য 
র�দখ নিদয়দিি আদলটানকি ভনবষ্যদিি থপ্রটাজ্জ্বল পররিখটা। বঙ্গবনু্ধি 
সমবটায় েিকুি ও সম্পৃক্তিটাি মটাদিও আমিটা এই িটাশ্ি থচিিটাি সূ্িণ 
থেখদি পটাই। 

বটাংলটাি মটািষুই নিল বঙ্গবনু্ধি জদীবি পটাঠিটালটা। এই মটািষুদেি 
নিনি সংঘবধি করি থেদিি স্বটািদীিিটা আিটায়ি ও অরকুনিনিক মনুক্তি 
স্বপ্ন থেখদিি। সমবটায় িনক্ত নিল বঙ্গবনু্ধি জিিণদক সংঘবধি কিটাি 
হটানিয়টাি। জটানিি নপিটাি থসটািটাি বটাংলটা িঠদিি স্বদপ্নি িনক্তিটালদী বটাহি 
হদি পটারি বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি এবং বঙ্গবনু্ধি সদঙ্গ সমবটায় 
সম্পৃক্তকিটা খুঁদজ রেি কিটা িটাই একটি গুরুবেপূণকু কটাজ। এই অিসুন্ধটাি 
কটাজ দ্টািটা আমিটা সমবটায় অধিেপ্তি ও সমবটায় আদ্টালদি একটি িিুি 
নেিন্ত খুঁদজ রেি কিটাি থচষ্টা কিদি চটাই যটা হদব  সমবটায় অধিেপ্তরিি 
িরটা বটাংলটাদেদিি সমবটায়দীদেি জি্য এটি একটি প্রটাদয়টানিক কটাজ। 
এই অিসুন্ধটাি কটাযকু থরদক প্রটাপ্ত পটাদরয় হদব বটাংলটাদেদিি সমবটায় 
আদ্টালদিি জি্য একটি ঐনিহটানসক মটাইল�লক এবং সমবটায় 
অধিেপ্তরিি পক্ষ থরদক মনুজববদষকুি রেধিটাঞ্জনল।

[কপৃ িজ্ঞিটা স্বদীকটাি: যুগ্মনিবন্ধক খলুিটা নবভটাি জিটাব থমটাঃ নমজটািিু 
িহমটাি, রেলটা সমবটায় অন�সটাি,খলুিটা জিটাব জয়ন্তদী অধিকটািদী, রেলটা 
সমবটায় অন�সটাি যদিটাহি জিটাব মঞু্জরুল হক, রেলটা সমবটায় অন�সটাি, 
থিটাপটালিঞ্জ জিটাব �টাদয়কউজ্টামটাি, উপদজলটা সমবটায় অন�সটাি, 
সেি, থিটাপটালিঞ্জ জিটাব শেখ আনমরুল বশীি এবং থিটাপটাল র�ন্দদীয় 
সমবটায় ব্যটাংক নলঃ এি থস্টাি কদীপটাি আবুল বিটাি িটাজদী এি নিকট 
কপৃ িজ্ঞিটা স্বদীকটাি কিনি ির্যটািসুন্ধটাদি সটানবকুক সহদযটানিিটা কিটাি জি্য।]

হপ্রদাস ঠাকুর

উপসনচব
ডটাক ও থটনলদযটািটাদযটাি নবভটাি
ডটাক, থটনলদযটািটাদযটাি ও ির্যপ্রযুনক্ত ম্রেণটালয়

বটাংলটাদেি সনচবটালয়
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অরকুনিনিক উন্নয়দি সমবটাদয়ি ভূনমকটাদক 
র�টাদিটাভটাদবই খটাদটটা করি থেখটাি সুদযটাি 
রেই। সমবটাদয়ি জি্য প্রদয়টাজি সঞ্চয়, আি 
সঞ্চদয়ি জি্য প্রদয়টাজি সঞ্চয়দী মদিটাভটাব। িটাই 
সঞ্চয়দী প্রি্যয় নিদয় এনিদয় এদল অরকুনিনিক 
নভনত্ত থয মজবুি হদব এ নবষদয় র�টাদিটা সদ্হ 
রেই। থমৌমটানিি করটাই িিটা যটাক। সপৃষ্টিক্দলি 
সবদচদয় পনিরেমদী এই কু্ষদ্র প্রণীটি সটািটানেি 
�্দল �্দল নবচিণ করি নব্ু নব্ু মি ুসংরিহ 
করি। আবটাি অসমদয় থস মি ুপটাি করি িটািটা 
জদীবি িটািণ করি। সমবটাদয়ি থক্ষররেও একই 
করটা খটাদট। আমিটা জটানি, সমবটায়দক কটাদজ 
লটানিদয় ভটািি অনবস্িণীয় স�লিটা অজকেি 
করিদি। জটাপটাি, স্ক্যটানডিদিনভয়টাদিি িটার্রে 
সমবটায়দক অরকুিদীনিি িপৃিদীয় খটাি নহদসদব 
প্রনিনষ্ঠি করিদি। িিওদয়, সুইদডদিি 
মদিটা থেদিও সমবটাদয়ি মটাি্যদম কল্যটাণমখুী 
অরকুিদীনি িদড় উদঠদি। কটাদজই সমবটায়দক 
কটাদজ লটানিদয় দ্রব্যমলূ্য নিয়্রেণ, উৎপটােি 

এবং নবিিণ থক্ষররে আিটািদীি �ল পটাওয়টা 
এবং এি মটাি্যদম থেদি ব্যটাপক কমকুসংস্টাি 
সপৃষ্টি কিটা সম্ভব। সিকটাি থেি ও জিিদণি 
স্বটাদরকু ভটািদিি পনচিমবঙ্গ িটাদজ্যি সমবটায়দী 
অনভজ্ঞিটাদক মদডল নহদসদব কটাদজ লটািটাদল 
থেদিি থেড় লটাখ সমবটায় সংিঠদিি সটাদর 
প্রি্যক্ষ-পরিটাক্ষভটাদব সম্পৃক্ত ৪ র�টাটি মটািষু 
এি সু�ল পটাদব।

সমবটায় সম্দককে িবদীন্দিটার ঠটাক্ি 
বদলদিি, ‘েলদবঁদি রটাকটা েলদবঁদি কটাজ কিটাই 
মটািদুষি িমকু। যদরষ্ পনিমটাণ স্বটািদীিিটাদক 
সবকুসটািটািদণি সম্ে করি রৈটালবটাি মলূ 
উপটায় হদচ্ছ িি অজকেদি সবকুসটািটািদণি 
িনক্তদক সনমিনলি কিটা।’ এই সনমিনলি িনক্তই 
সমবটায় িনক্তি িটামটান্তি।  নবরদ্রটাহদী কনব কটাজদী 
িজিচল ইসলটাম বদলদিি, ওরি নি্ীনড়ি, 
ওরি ভদয় ভদীি, নিদখ যটা আয়রি আয়।/দুঃখ 
জদয়ি িবদীিম্রে সমবটায়, সমবটায়। উদলেখ 
কিটা প্রদয়টাজি, বটাংলটাদেদি সমবটায় থচিিটাি 

কম্শসংস্ান, উৎপাদন এবং 
সমপৃচধির জন্য সমবায় 
এস এম মকু্ল
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পনরকপৃ ৎ ব্যনক্তটিি িটাম ড. আখিটাি হটানমে 
খটাি। নিনি থমহিনি মটািদুষি ভটাদি্যটান্নয়দি 
সমবটায় মর্রে েদীনক্ষি করিদিি কপৃ ষক, রেনমক, 
আমজিিটাদক। সমটাদজি সটািটািণ, েনিদ্র 
মটািদুষি ক্ষমিটায়দিি ঐনিহটানসক প্রদয়টাজদি 
সমবটায়দক িিুিরূপ নেদয়দিি, যটাি অমি 
সটাক্ষদী হদয় োঁনড়দয় আদি ক্নমলেটায় বটাংলটাদেি 
পলেদী উন্নয়ি একটাদডনম (বটাডকে)। সমবটাদয়ি 
েদীক্ষি হদলটা, থেদিি টটাকটায় থেশীয় প্রনিষ্ঠটাি। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সেস্যদেি সঞ্চয় নেদয় িদড় 
রৈটালটা সম্ভব নিল্পপ্রনিষ্ঠটাি। আমটাদেি টটাকটায় 
িদড় ওঠটা আমটাদেি প্রনিষ্ঠটাদি আমটাদেিই 
কমকুসংস্টাি হদব। থেদিি টটাকটা থেদিই থরদক 
যটাদব। আমটাদেি লটাভ নেদয় িদড় উঠদব আরিটা 
িিুি িিুি প্রনিষ্ঠটাি। এভটাদবই ঘটদব সমটাদজ 
অরকুনিনিক উন্নয়ি। দূি হদব েটানিদ্র্য। মটািদুষ 
মটািদুষ বৈনি হদব মটািবিটাি থসিুবন্ধি। 
সমবটায় ব্যবস্টায় সমটাজ িদড় িুলদি পটািদল 
নবদেনি অরকু সটাহটাদয্যি মখুটাদপক্ষদী হদি হদব 
িটা। িটাদেি কদঠটাি িিকে থমদি কটাজ কিদি হদব 
িটা। নবদেনি প্রনিষ্ঠটাি আমিটা িদড় িুলদল খবু 
লটাভ রেই। কটািণ আমটাদেি রেদম থয লটাভ হয় 
িটাি নসংহভটাি চদল যটায় নবদেদি।

আমিটা জটানি, সমবটায়দক কটাদজ লটানিদয় 
ভটািি অনবস্িণীয় স�লিটা অজকেি করিদি। 
জটাপটাি, স্ক্যটানডিদিনভয়টাদিি িটার্রে সমবটায়দক 
অরকুিদীনিি িপৃিদীয় খটাি নহদসদব প্রনিনষ্ঠি 
করিদি। িিওদয়, সুইদডদিি মদিটা থেদিও 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম কল্যটাণমখুী অরকুিদীনি িদড় 
উদঠদি। কটাদজই সমবটায়দক কটাদজ লটানিদয় 
দ্রব্যমলূ্য নিয়্রেণ, উৎপটােি এবং নবিিণ থক্ষররে 
আিটািদীি �ল পটাওয়টা এবং এি মটাি্যদম থেদি 
ব্যটাপক কমকুসংস্টাি সপৃষ্টি কিটা সম্ভব। সিকটাি 
থেি ও জিিদণি স্বটাদরকু ভটািদিি পনচিমবঙ্গ 
িটাদজ্যি সমবটায়দী অনভজ্ঞিটাদক মদডল নহদসদব 
কটাদজ লটািটাদল থেদিি থেড় লটাখ সমবটায় 
সংিঠদিি সটাদর প্রি্যক্ষ-পরিটাক্ষভটাদব সম্পৃক্ত 
৪ র�টাটি মটািষু এি সু�ল পটাদব।

বাংলায়দয়ি সমবায়

সমবটায় বটাংলটাদেদি র�টাদিটা িিুি িটািণটা 
িয়। বটাংলটাদেদি ২০০৪ সটাদল সমবটাদয়ি 
িিবষকু অনিক্রম হদয়দি। থেদি জটািদীয়, 
র�ন্দদীয় ও প্রটারনমক সনমনিি সংখ্যটা দুই 
লটাদখিও রেনি। িটািপিও িুলিটামলূকভটাদব 
সমবটাদয়ি নেক থরদক বটাংলটাদেি অদিক 
নপনিদয় আদি। সমবটাদয়ি মটাি্যদম বহু থেি-
জটানি িটাদেি ভটাদি্যি চটাকটা, বহু মটািষু-থিটাষ্ঠী 
নিদজি আনরকুক অবস্টাি নবিটাট উন্ননি কিদি 
থপরিদি। সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম সুসংিনঠি 
উপটাদয় কু্ষদ্র কু্ষদ্র সঞ্চয় ও আমটািদিি সমবিদয় 
নবনভন্ন প্রকল্প রিহণ এবং বটাস্বটায়দিি মটাি্যদম 
থেদিি নবিটাল জিসংখ্যটাদক জিিনক্তদি 
রূপটান্তনিি কিটা সম্ভব। মি্যনবত্ত ও নিম্নমি্যনবত্ত 

পনিবটারিি সঞ্চদয়ি সমবিয় করি বহুমখুী 
কমকুদক্ষরে িরটা র�টাজিটানি থক্ষরে সপৃষ্টি করি 
প্রনিটি পনিবটািদক আনরকুক স্বটাবলম্বদিি পদর 
এনিদয় রেওয়টা সম্ভব। এি �দল পনিবটারিি 
উন্নয়ি ঘটদব। পনিবটারিি সেস্যদেি নিক্ষটা, 
স্বটাস্্য, কমকুসংস্টাি নিনচিি হদব। স্টািদীয়ভটাদব 
কু্ষদ্র ও মটািটানি প্রকল্প ও নিল্প প্রনিষ্ঠটাি িদড় 
উঠদব। এি �দল রিটাদমি মটািদুষি িহিমখুী 
প্রবণিটা কমদব। স্টািদীয় সম্দেি যরটাযর 
ব্যবহটাি নিনচিি হদব। মদডল রিটাম হদব, স্বটাস্্য 
ও নিক্ষটাি মদডল প্রনিষ্ঠটাি হদব। সমটাদজ 
অপিটািপ্রবণিটা, প্রিটািণটা, কলহ-নবদভে 
কদম আসদব। এই িটািটাবটানহকিটাি প্রনি�লি 
ঘটদব রিটাদম, িহরি, সমটাদজ ও িটার্রে। 
থযদহিু সমবটায় বহুমখুী কটাযকুক্রম থসদহিু এি 
সু�লও আসদব বহুমটানরেক। একিটা, জটািিণ, 
উৎপটােি, প্রনক্রয়টাকিণ, নবপণি, নবিিণ 
এই প্রনক্রয়টায় দ্রুি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি, 
রেকটািবে নিিসি সদবকুটাপনি েটানিদ্র্য নবদমটাচি 
সম্ভব হদব। বটাটাংলটাদেি একনেি বঙ্গবনু্ধি 
স্বদপ্নি থসটািটাি বটাংলটায় পনিণি হদব।

কপৃ প্ষয়ষ্ররে সমবায়

সমবটাদয় নবদশ্ি ির্য-উপটাদত্ত থেখটা যটায়, 
ফ্রটাদন্ি প্রনি ১০ জি কপৃ ষদকি ৯ জি সমবটায়দী 
এবং খচুিটা ব্যবসটায়দীদেি ২৫ ভটাি সমবটায়দী। 
জটাপটাদি ৯১ ভটাি কপৃ ষক সমবটায় সনমনিি 
সেস্য। কপৃ নষ সমবটায়দীদেি উৎপটানেি পদণ্যি 
মলূ্য প্রটায় ৯০ নমনলয়ি ডলটাি। র�টানিয়টায় 
৯০ ভটাি কপৃ ষক, ৭১ ভটাি মৎসজদীবদী সমবটায়দী। 
িিওদয়বটাসদীি প্রনি ৩ জদিি ১ জি সমবটায়দী 
এবং িটাদেি ৯৯ ভটাি রেইনি পণ্য সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম উৎপটানেি হয়। নসঙ্গটাপুরিি রেটাি্যপণ্য 
বটাজটারিি ৫৫ ভটাি নিয়্রেণ করি সমবটায়, 
যটাি বটানষকুক টটািকুওভটাি ৭ি নমনলয়ি ডলটাি। 
নিউনজল্যদডি নজনডনপি ২২ ভটাি আদস 
সমবটায় থরদক।  থসখটাদি রেইনি সটামরিদীি 
৯৫ ভটাি সমবটাদয়ি মটাি্যদম উৎপটানেি হয়। 
ক্দয়দি খচুিটা বটাজটারিি ৮০ ভটাি সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম পনিচটানলি হয়। নভদয়িিটাদম থমটাট 
নজনডনপি ৮ েিনমক ৬ ভটাি আদস সমবটায় 
থরদক। অিএব নবশ্ সমবটাদয়ি থপ্রক্ষটাপট 
নবদবচিটা কিদল বটাংলটাদেদি কপৃ নষনভনত্তক ও 
কপৃ ষক সমবটায় সনমনি অনমি সম্ভটাবিটা িদয়দি।

কম্শসংস্ান ও বাজারব্বস্া উন্নয়য়ন সমবায়

কমকুসংস্টাি ও বটাজটািব্যবস্টা উন্নয়দি সমবটায় 
এক নবিটাল িনক্ত। সটািটা পপৃনরবদীি যটাবিদীয় কপৃ নষ 
পদণ্যি অদিকুক সমবটাদয়ি মটাি্যদম বটাজটািজটাি 
হয়। ভটািদিি দুগ্ধ সমবটায় ১১ নমনলয়ি সেস্য 
রেটওয়টাককে ২২টি িটাদজ্য সমবটায় থ�ডটারিিদিি 
মটাি্যদম ২৮৫টি রেলটাি এক লটাদখি অধিক 
রিটাদমি পণ্য বটাজটািজটাি কিদি। িটািটাড়টা 
১৯৯৬ সটাদল র�টা-অপটারিটিদভি মটাি্যদম 

কমকুসংস্টাি হদয়দি ইউরিটাদপ ৫ নমনলয়ি, 
জটামকুটাদি ৫ লটাদখি অধিক, কটািটাডটায় ৭৩ 
হটাজটাি,  ক্ইদবক প্রদেদি  ৪২ হটাজটাি 
র�টাদকি। জটানিসংদঘি নহসটাব অিযুটায়দী 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সটািটা নবদশ্ প্রটায় একি 
নমনলয়ি মটািদুষি কমকুসংস্টাি হদয়দি। 
সমবটাদয়ি স�ল উেটাহিণ বটাংলটাদেদিও 
আদি। বটাংলটাদেনি নমল্কনভটটা ৩ লটাখ সমবটায়দী 
দুগ্ধ উৎপটােিকটািদীি আয় ১০ গুণ বটানড়দয় 
নেদয়দি। আবটাি িরুণ বনু্ধদেি উদে্যটাদি 
৩৫০ টটাকটাি সমবটায় সনমনি করি ২৫ বিরি 
বটাংলটাদেদি ১৫০ র�টাটি টটাকটাি স�ল সমবটায়দী 
প্রনিষ্ঠটাি নকংশুদকি িটাম সবটািই জটািটা আদি।

উন্নয়নশীল মদিগুয়লার জন্ ইপ্িবােক

সমটাজ নবদলেষকদেি অনভমি, সমবটাদয়ি 
মলূিটািটা উন্নয়িশীল থেিগুদলটাি জি্য 
ইনিবটাচক। সমবটাদয়ি মলূকরটা, আমটাদেি 
সঞ্চয়, আমটাদেি নবনিদয়টাি, আমটাদেি সমপৃনধি। 
সমবটাদয়ি লক্ষ্য হদলটা স্বটাবলম্বি ও স্বনিভকেিিটা। 
বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদি উৎপটােি ও মটানলকটািটা 
ব্যবস্টায় ‘সমবটায়’র� একটি অি্যিম খটাি 
নহদসদব নচননিি কিটা হদয়দি। ১৯৯৫ সটাদল 
ইউএিনডনপ-আইএলও-এি এক থযৌর নমিি 
বটাংলটাদেদি সমবটায় উন্নয়ি, কমকুপনিকল্পিটা 
ও র�ৌিলনবষয়ক একটি নিদপটাটকে সিকটারিি 
কটাদি েটানখল করি। নিদপটাদটকে েটানিদ্র্য নবদমটাচদি 
সমবটায়দক সম্পৃক্তকিণসহ জটািদীয় সমবটায় 
িদীনিমটালটা প্রণয়দিি সুপটানিিও অন্তভুকুক্ত 
নিল।  িটািই িটািটাবটানহকিটায় ২০২১ সটাদল 
একটি উন্নি বটাংলটাদেি উপহটাি থেওয়টাি 
সুস্পষ্ অঙ্গদীকটাি নিদয় বিকেমটাি সিকটাি থঘটাষণটা 
করিদি রূপকল্প-২০২১। রূপকল্প বটাস্বটায়দি 
সমবটায়দক কটাদজ লটানিদয় ২২টি লক্ষ্য অজকেদি 
কটাজ কিটাি থঘটাষণটা নেদয়দি সিকটাি। 
লক্ষ্যগুদলটা হদলটা-নবকটািমটাি অরকুিদীনি, 
েটানিদ্র্য মনুক্ত, অংশীেটানিবেমলূক সনহষু্ণ 
িণিটান্রেক ব্যবস্টা, সটামটানজক ি্যটায়নবচটাি, 
িটািদীি সমিটাধিকটাি, আইদিি িটাসি, 
মটািবটাধিকটাি, সুিটাসি ও দূষণমকু্ত পনিদবি 
প্রভপৃ নি।

রবীন্দ্রনাথ ক�ায়বল পলুরস্াররর অথ্শ 

প্দয়য়প্ছয়লন সমবায় ব্াংক রিপ্িষ্ার জন্

েটানিদ্র্য নবদমটাচদিি জি্য সমবটায়দক গুরুবে 
নেদয়নিদলি প্রজটােিনে জনমেটাি কনব 
িবদীন্দিটার ঠটাক্ি। িবদীন্দিটার িটাি রেটাদবল 
পুিস্কটারিি অরকু নেদয়নিদলি সমবটায় ব্যটাংক 
প্রনিষ্ঠটাি জি্য। িবদীন্দিটার ঠটাক্ি িটাি 
‘সমবটায়িদীনি-১’ প্রবদন্ধ বদলদিি, ‘আমটাদেি 
টটাকটাি অভটাব আদি এ করটা বনলদল সবটটা 
বলটা হয় িটা। আসল করটা, আমটাদেি ভিসটাি 
অভটাব। িটাই আমিটা যখি থপদটি জ্বটালটায় মনি 
িখি কপটাদলি থেটাষ থেই। আমটাদেি নিদজি 
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হটাদি থয র�টাদিটা উপটায় আদি একরটা ভটাবদিও 
পটানি িটা। থয থেদি িনিব িিদী হইবটাি ভিসটা 
িটাদখ, থস থেদি থসই ভিসটাই একটটা মস্ 
িি।’ সমবটাদয়ি মলূম্রেও িটাই। িবদীন্দিটাদরি 
ভটাষটায়, একটা একটা ভটাি থখদল থপট ভরি, 
নকন্তু পাঁচজদি বদস একররে থখদল থপটও ভরি, 
আি্ হয় এবং পিস্পরিি মদি্য সম্পদীনিি 
থক্ষরে প্রস্তুি হয়। েটানিদ্র্য নবদমটাচি, দুদযকুটাি 
ব্যবস্টাপিটা, পনিদবদিি নবপযকুয় প্রনিরিটাি 
এবং খটাে্য নিিটাপত্তটাবলয় সপৃষ্টিদি অি্যিম 
ও উৎকপৃ ষ্ পধিনি হদচ্ছ সমবটায়দী উদে্যটাি। 
পুঁনজবটােদী ব্যনক্তমটানলকটািটা বটা সমটাজিটান্রেক 
িটা্রেদীয় মটানলকটািটা উভদয়ি থযসব ঐনিহটানসক 
সদীমটাবধিিটা িদয়দি, িটা থরদক উত্তিদণি 
লদক্ষ্য সমবটাদয়ি একটি মদডল নহদসদব 
সুপ্রনিনষ্ঠি হওয়টাি সুদযটাি অদিক রেনি। এ 
কটািদণ সমবটায়দক নেদি হদব িিুি উদ্দীপিটা, 
সিকটানি সব সহদযটানিিটা, আইি ও নবধিমটালটা 
সহজ করি ক্ষমিটা নবদকন্দদীকিদণি মটাি্যদম 
দ্রুি নসধিটান্ত রেওয়টাি সুদযটাি। থেখটা থিদি 
জটামকুটানি, রেিমটাককে, সুইদডি, নিউনজল্যটাডি 
অরবটা অর্রেনলয়টাি মদিটা উন্নি নবদশ্ সমবটায় 
অঙ্গদি বপৃহৎ পুঁনজি অিপু্রদবদিি �দল সমবটায় 
সনমনিগুদলটা অরকুনিনিক পনিমডিদল এবং 
নবশ্বটাজটারি নবদিষ স্টাি করি নিদয়দি।

রূপকল্প বাস্তবায়য়ন সমবায়

বিকেমটাি সিকটারিি প্রিটাি বঙ্গবনু্ধকি্যটা মটািিদীয় 
প্রিটািম্রেদী শেখ হটানসিটা থেদিি থটকসই 
উন্নয়দি সমবটাদয়ি মটাি্যদম রূপকল্প-২০২১ 
বটাস্বটায়দিি রূপরিখটা থঘটাষণটা করিদিি। 
২০২১ সটাদল একটি উন্নি বটাংলটাদেি উপহটাি 
থেওয়টাি সুস্পষ্ অঙ্গদীকটাি নিদয় বিকেমটাি 
সিকটাি থঘটাষণটা করিদি রূপকল্প-২০২১। 
রূপকল্প বটাস্বটায়দি সমবটায়দক কটাদজ 
লটানিদয় নবকটািমটাি অরকুিদীনি, েটানিদ্র্য মনুক্ত, 
অংশীেটানিবেমলূক সনহষু্ণ িণিটান্রেক ব্যবস্টা, 
সটামটানজক ি্যটায়নবচটাি, িটািদীি সমিটাধিকটাি, 
আইদিি িটাসি, মটািবটাধিকটাি, সুিটাসি ও 
দূষণমকু্ত পনিদবিসহ ২২টি লক্ষ্য অজকেদি কটাজ 
কিটাি থঘটাষণটা নেদয়দি সিকটাি। বটাংলটাদেদিি 
রূপকটাি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি ২৬ মটাচকে ১৯৭৫ স্বটািদীিিটা নেবদসি 
ি্যটানলদি সমবটায় আদ্টালদিি মটাি্যদম থসটািটাি 
বটাংলটা িড়টাি আহ্টাি জটানিদয় বদলনিদলি, 
‘আিটামদী ৫ বিরি সিকটাি বটাি্যিটামলূকভটাদব 
৬৫ হটাজটাি রিটাদম নবনভন্নমখুী সমবটায় চটালু 
কিদব।’ বঙ্গবনু্ধ স্বদপ্নি থসটািটাি বটাংলটা 
িড়টাি লদক্ষ্য সমবটাদয়ি মটাি্যদম থেদিি 
জিিদণি সনক্রয় অংিরিহণ নিনচিি কিটাি 
ইনঙ্গি নেদয়নিদলি। নিনি বুদিনিদলি 

বটাঙটানল জটানিি সাঁইনক। িটাই নিনি সবিকম 
উন্নয়দিি করটা রেদবনিদলি থেদিি আপটামি 
জিিদণি অংিরিহদণি মটাি্যদম। ৩০ জুি 
১৯৭২ বটাংলটাদেি জটািদীয় সমবটায় ইউনিয়ি 
আদয়টানজি সমবটায় সদমিলদিি ভটাষদণ বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি বদলনিদলি, ‘সমবটাদয়ি 
পর-সমটাজির্রেি পর, সমবটাদয়ি পর-
িণির্রেি পর।’ নকন্তু বঙ্গবনু্ধি সমবটায়দী থচিিটা 
এই মলূিটািটা থরদক থেি অদিকটটাই নবচু্যি। 
িণমখুী সমবটাদয় বঙ্গবনু্ধি সমটাজিটান্রেক 
িণির্রেি েপৃষ্টিভনঙ্গি করটা পটাঠ্যসনূচদি উদঠ 
আসটা েিকটাি। স্বটািদীি বটাংলটাদেদিি প্ররম 
সিকটাি উৎপটােি য্রে, উৎপটােি ব্যবস্টা ও 
বণ্টি প্রণটানলসমদূহি মটানলক বটা নিয়্রেক 
নহদসদব সমবটায়দক নদ্িদীয় স্টাদি নিিকুটািণ করি 
আইি প্রণয়ি করিি। িৎকটালদীি িটা্রেপনি 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি থঘটাষণটা থেি, 
সমবটায় হদব সম্ণূকু িণমখুী ও িণিটান্রেক 
এবং অরকুনিনিক ব্যবস্টাপিটায় এি িদীনি হদব 
সমটাজিটান্রেক ও আন্তজকেটানিক।

এস এম মলুকুল

কপৃ নষ-অরকুিদীনি ও সটামটানজক উন্নয়ি নবদলেষক 

ড. থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস ৩০ জুি ২০২১ নরি. িটানিদখ সমবটায় অধিেপ্তরিি 
নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক নহদসদব থযটািেটাি করিদিি। নিনি ১৯৬৫ সটাদলি ১১ জুলটাই 
বনিিটাল রেলটাি বটাবুিঞ্জ উপদজলটাি র�েটািপুি ইউনিয়দিি েনক্ষণ ভূদিিনেয়টা রিটাদম 
জমেরিহণ করিি। প্রটারনমক নিক্ষটাজদীবদি নিনি নিজ রিটাদমি �নিেিঞ্জ সিকটািদী প্রটারনমক 
নবে্যটালয় থরদক প্রটারনমক নিক্ষটা শেষ করি বটাবুিঞ্জ সিকটানি পটাইলট মটাি্যনমক নবে্যটালয় 
থরদক ১৯৭৯ সটাদল এসএসনস ও ১৯৮১ সটাদল বনিিটাল নবএম কদলজ থরদক এইচএসনস 
পটাস করিি। ১৯৯০ সটাদল শেরি-বটাংলটা কপৃ নষ নবশ্নবে্যটালয় থরদক স্টািক নডনরি অজকেি 
করিি। ১৯৯৩ সটাদল বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি কপৃ নষ নবশ্নবে্যটালয় থরদক কপৃ নষদি 
স্টািদকটাত্তি নডনরি অজকেি করিি। ড. হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস ১৯৯৪ সটাদলি ২৫ এনপ্রল 
বটাংলটাদেি নসনভল সটানভকেস (প্রিটাসি) ক্যটাডটারি থযটািেটাি করিি। চটাকনিজদীবদি শুরুদি 
ড. হটারুি অি িনিে নবশ্টাস ঢটাকটা ও ময়মিনসংহ রেলটায় ম্যটানজর্রেট নহদসদব কমকুিি 
নিদলি। পযকুটায়ক্রদম নিনি দুিকুদীনি েমি কনমিদিি সহকটািদী পনিচটালক, থ�িদী রেলটা 
র�নভনিউ রেপুটি কটাদলক্ি, বটাদিিহটাট রেলটাি থমটাংলটা উপদজলটা নিবকুটাহদী কমকুকিকেটা  
নহদসদব েটানয়বে পটালি করিি। নিনি “িটাি ও সবনজদি আদসকুনিক প্রভটাব” নবষদয় ২০০৮ 
সটাদল নপ.এইচ.নড নডনরি অজকেি করিি। পিবিকেদীদি বি ও পনিদবি ম্রেিটালদয়ি নসনিয়ি 
সহকটািদী সনচব নহদসদব েটানয়বে পটালি করিি। চটাকনিজদীবদি নিনি যুক্তিটাষ্, যুক্তিটাজ্য ও 
ইউরিটাদপি নবনভন্ন থেি ভ্মণ করিদিি। ব্যনক্তিি জদীবদি ড. হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস 
নববটানহি এবং দুই সন্তটাদিি জিক ।  
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ড. মমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস এর সমবায় অধিদপ্তররর
চনবন্ক ও মহাপচরিালক চহয়সয়ব ম�ািদান

ড. মমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস
নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক
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নবদেশী নমিিটািদীদেি মি্য নেদয়ই নরিদষ্ি 
বটাণীি আিমি এদেদি। িটাজিটাহদী ক্যটারনলক 
িমকুপ্রদেদিি অিদীি সুিশুনিপটাড়টা প্রভু নিদবেি 
িমকুপলেদী  পূদবকু আন্ধটািদকটাঠটা িমকুপলেদীি অিদীদি 
একটি থিটাট সটাব-থসন্টটাি নিল। আন্ধটািদকটাঠটা 
িমকুপলেদী থরদক নবদেশী নমিিটািদীিণ ও স্টািদীয় 
পুরিটানহিিণ,  নরিষ্িমকু-থসবটাকটাজ পনিচটালিটা 
কিদিি। পিবিকেদীদি  িপৃ-িটান্বিক জিদিটাষ্ঠীি 
নরিষ্ িমকুটািিুটাগীি সংখ্যটা বপৃনধি ও সহটায়িটায় 
সুিশুনিপটাড়টা সটাব-থসন্টটািটি ১৯৯৩ নরিষ্টাদব্দ  
পূণকুটাঙ্গ িমকুপলেদী রূদপ প্রনিষ্ঠটা লটাভ করি।  
বিকেমটাদি িটাজিটাহদী িমকুপ্রদেদি সুিশুনিপটাড়টা 
িমকুপলেদীটি জিসংখ্যটা ও আকপৃ নিি নেক থরদক 
অরে এলটাকটাি সবদচদয় বড় িমকুপলেদী। উক্ত 
িমকুপলেদীদি থমটাট ৭৯টি  রিদীষ্টাি িপৃ-িটান্বিক রিটাম 
িদয়দি।    

বটাংলটাদেদিি উত্তি-পনচিমটাঞ্চদলি 
িটাজিটাহদী ও িংপুি নবভটাদিি রেলটা 
চাঁপটাইিবটাবিঞ্জ, িটাজিটাহদী, িওিাঁ, িটাদটটাি, 

পটাবিটা, নসিটাজিঞ্জ, জয়পুিহটাট, িংপুি, 
নেিটাজপুি, ঠটাক্িিাঁও, িটাইবটান্ধটা, বগুড়টা 
প্রভপৃ নি রেলটাগুদলটাদি সাঁওিটাল, নিং (িঞু্জ), 
ওঁিটাও, মডুিটানি, রেনেয়টা মটাহটাদিটা, িটাদজটায়টাি, 
কমকুকটাি, রৈলদী, িুিদী, ভুইমটালদী, র�টাল, কড়টা, 
িটাজবংশী, মটাল পটাহটানড়য়টা, মটাহটালদী ইি্যটানে 
জটানিদিটাষ্ঠী বসবটাস কিদি। অি্যনেদক পটাবকুি্য 
চট্টরিটাদম (িটাঙ্গটামটাটি, খটািড়টািনড় ও বটা্িবটাি) 
চটাকমটা, মটািমটা, নরেপুিটা, িঞ্চঙ্গ্যটা, মিুং বটা থ্টা, 
নখয়টাং, লুসটাই, পটাংদখটায়টা, বম, খমুদী ও চটাক 
জিদিটাষ্ঠী বসবটাস কিদি।

বটাংলটাদেদি প্রটায় ১৫ লটাখ িপৃ-িটান্বিক 
জিদিটাষ্ঠীি বসবটাস, যটা থমটাট জিসংখ্যটাি প্রটায় 
১ েিনমক ৮ িিটাংি। িটাদেি অধিকটাি সমনু্নি 
িটাখটাি সিকটানি প্রদচষ্টাি �দল নকিু ইনিবটাচক 
পনিবিকেি লক্ষণীয়।

বটাংলটাদেি সিকটাি িপৃ-িটান্বিক জিদিটাষ্ঠীি 
নিক্ষটা, খটাে্য, নচনকৎসটা, বস্ত্র, বটাসস্টাি 
সংক্রটান্ত উন্নয়দিি ব্যটাপটারি প্রনিশ্রুনিবধি। 

মেকসই উন্নয়ন ও নপৃ-তাচ্বিক 
জনয়িাষ্ঠীর সমবায়
থমটাঃ িটানসি উদ্দীি
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বটাংলটাদেদি জটানিিি সংখ্যটালঘু নিশুদেি 
জি্য অন্তভূকুনক্তমলূক নিক্ষটা নিনচিি কিদি 
সিকটাি আিটামদীদি িয়টি ভটাষটায় প্রটাক-
প্রটারনমক পটাঠ্যপুস্ক প্রকটাি কিটাি পনিকল্পিটা 
রিহণ করিদি, যটা একটি ইনিবটাচক প্রিংসিদীয় 
উদে্যটাি। এই ইনিবটাচক পেদক্ষদপি মটাি্যদম 
িপৃ-িটান্বিক জিদিটাষ্ঠীি সংস্কপৃনি, ভটাষটা, 
ঐনিহ্য, জ্ঞটাি ও অনস্বে থযমি িক্ষটা পটাদব; 
রৈমনি িটাদেি সমিটািও থেখটাদিটা হদব।  িপৃ-
িটান্বিক জিদিটাষ্ঠীি মদি্য েটানিদ্র্যিটা উত্তিণ, 
ভটাষটা ও নিক্ষটাি অধিকটািসহ কদয়কটি মলূ 
উদদ্ি নচননিি কিটা হদয়দি; থসগুদলটা সমটািটাদি 
সনক্রয় উদে্যটাি আহ্টাি কিটা হদয়দি। 

িপৃ-িটান্বিক জিদিটাষ্ঠী থযি থটকসই 
উন্নয়ি লক্ষ্য অজকেদি িটাদেি পূণকু অবেটাি 
িটাখদি পটারি, থসটটা নিনচিি কিটাি জি্য 
জটানিসংদঘি সংস্টা, িহনবল ও কটাযকুক্রম 
বটাংলটাদেি সিকটারিি সদঙ্গ ঘনিষ্ঠভটাদব কটাজ 
করি যটাদচ্ছ। বঙ্গবনু্ধি সুদযটাি্য কি্যটা মটািিদীয় 
প্রিটািম্রেদী শেখ হটানসিটাি ‘একটি বটাড়দী, একটি 
খটামটাি’ এবং  ‘কু্ষদ্র ও িপৃ-থিটাষ্ঠীি জদীবি মটাি 
উন্নয়ি’ প্রভপৃ নি নবদিষ প্রকদল্পি মটাি্যদম এ 

পযকুন্ত অসংখ্য অসহটায়, নিঃস্ব পনিবটাি নঠকটািটা 
থপদয়দি। চলমটাি এ প্রকল্পসমদূহি মটাি্যদম 
িিদী-েনিরদ্র্যি ব্যবিটাি কদম আসদি। এিটাড়টা 
থেিব্যটা্ী সমবটায় সনমনিগুদলটা থযমি- 
থক্রনডট ইউনিয়ি সমবটায়, বহুমখুী সমবটায় 
সনমনি, িপৃহটায়ি সমবটায় সনমনি, যুব সমবটায় 
সনমনি, মনহলটা সমবটায় সনমনি, মনুক্তদযটাধিটা 
সমবটায় সনমনি, িাঁিদী সমবটায় সনমনি, কপৃ ষক 
সমবটায় সনমনি, নেিমজুি সমবটায় সনমনিসহ 
আরিটা অদিক সনমনি থেদিি অরকুনিনিক 
সমপৃনধিদি ভূনমকটা িটাখদি। সমবটায় সনমনিি 
কটাযকুক্রম সংনক্ষপ্তটাকটারি নিম্নরূদপ িুদল িিটা 
হদলটা:

প্নবন্ন, সদস্ সংখ্া, সি্ প্নব্শােনী ও কম্শ 

এলাকা

িটাজিটাহদী রেলটাি থিটােটািটাড়দী উপদজলটাি 
সুিশুনিপটাড়টা িমকুপলেদীি আওিটািদীি িপৃ-িটান্বিক 
জিদিটাষ্ঠীি মটারে ৪৫ জি রিদীষ্টাি নিদজদেি 
ভটাদি্যটান্নয়দিি জি্য শেয়টাি, সঞ্চয় আেটায়, 
মলূিি িঠি এবং থসচ ব্যবস্টাপিটাি মটাি্যদম 
কপৃ নষ উৎপটােি বপৃনধি করি সেস্যদেি আরকু-

সটামটানজক অবস্টাি উন্নয়ি ঘটটাদিটাি লক্ষ্য নিদয় 
সমদবিভটাদব ১৯৯৩  সটাদল সুিশুনিপটাড়টা 
আনেবটাসদী রিদীষ্টাি র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট 
ইউনিয়ি নলনমদটদডি যটারেটা শুরু করি। 
পিবিকেদীদি সনমনিি সেস্যিণ িটাদেি স্বচ্ছিটা 
ও জবটাবনেনহিটাি িটানিদে, রেলটা সমবটায় 
অন�সটাি, িটাজিটাহদীি ০৮/০২/২০০৭ নরি. 
িটানিদখি ৩৩ িম্বি আদেদি সনমনিটি 
নিবন্ধদিি আওিটায় সমবটাদয়ি পিটাকটা 
িদল আদস।  কটাদলি নববিকেদি সনমনিটিি 
উত্তরিটাত্তি স�লিটা িনড়দয় পড়টাি কটািদণ 
বিকেমটাদি  সনমনিি  পুরুষ সেস্য ১,৮৬২ 
জি, মনহলটা সেস্য ২,৬০৮ জি  থমটাট  সেস্য 
সংখ্যটা ৪,৪৭০ জদি উন্নদীি হদয়দি। 

স্াবর ও অস্াবর সম্প্তি

থিটােটািটাড়দী উপদজলটাি কাঁকি, �টানেলপুি, 
বপ্ৃ টাবিপুি ও চকদবটািটাই থমৌজটায় সনমনিি 
িটাদম প্রটায় ২.৪১২৫ একি িটািদী ও নভটটা জনম 
ক্রয় কিটা হয়। এ জনম সনমনিি সেস্যবপ্ৃ  
চটাষটাবটাে করি সনমনিি মলূিি িঠি ও 
নবনিদয়টাি করি আসদি। এ জনমি বিকেমটাি 

সমবায় সচমচতর সদস্য জনাব সুবাস মহম্ব্রম সচমচত হয়ত ক্ধু দ্র ঋণ গ্রহণ এবং  অয়ো ব�ারাক ক্রয় করর সাবলম্বী হয়য়য়েন।



স ম বা য় � 20স ম বা য় � 20

মলূ্য  প্রটায় ৩৮,২১,২৪৫ টটাকটা এবং অস্টাবি 
সম্নত্তি বিকেমটাি মলূ্য ৩৮,৪০,৫৭০ টটাকটা।

অথ্শননপ্িক অবস্া/দপৃি্মান অবদান

সনমনিদি শেয়টাি মলূিি বটাবে 
১,৫৬,২০,৪১২ টটাকটা, সঞ্চয় আমটািি 
বটাবে ২,৬৬,৯৪,৮০৫ টটাকটা, সংিনক্ষি 
িহনবল বটাবে  ৯,২৬,০৬৭ টটাকটা, অি্যটাি্য 
িহনবল বটাবে ১৮,১৫,১০৩১ টটাকটা, নিজস্ব 
মলূিদিি পনিমটাণ ৩,১৫,৩৪,৯০৩ টটাকটা। 
এ িটাড়টা সংিনক্ষি িহনবদলি ৬,০৩,৮২৫ 
টটাকটা ব্যটাংদক এ�নডআি  নহসটাদব নবনিদয়টাি 
কিটা হদয়দি। শুি ু মটারে নিজস্ব িহনবল দ্টািটা 
িনঠি মলুিি হদি সেস্যদেি মদি্য কু্ষদ্র ঋণ 
নবিিণ কিটা হয়। এ পযকুন্ত ৫৬০ জি পুরুষ 
এবং ৭৫২ জি মনহলটা সবকুদমটাট ১,৩১২ জি 
সেদস্যি মটাদি ১০,০৬,৬৩,১২২ টটাকটা ঋণ 
নবিিণ এবং ৬,২০,৩২,৪৩৮ টটাকটা আেটায় 
কিটা হদয়দি।  উদলেখ্য, সিকটািদী বটা অি্য 
র�টাি সংস্টা হদি র�টাি িিদিি ঋণ রিহণ কিটা 

হয়নি।  
সদস্য়দর বাপ্ষ্শক লি্াংি ব্টন, অপ্ডট প্ফ 

ও সমবায় উন্নয়ন িহপ্বল

সেস্যদেি মটাদি নিয়নমি লভ্যটাংি নবিিণ কিটা 
হদয় রটাদক। সনমনিদি এ পযকুন্ত ৫,২১,৩৫৭ 
টটাকটা লভ্যটাংি নবিিণ কিটা হদয়দি। এিটাড়টা 
২০১৯-২০২০ সটাদলি অনডট ন� ১০,০০০ 
টটাকটা এবং সমবটায় উন্নয়ি িহনবল ৩০,০৭৮ 
টটাকটা পনিদিটাি কিটা হদয়দি।

বাপ্ষ্শক/প্বয়িষ সািারণ সিা এবং ব্বস্াপনা 

কপ্মটির সিা অনলুষ্ান সংক্ান্ত 

সনমনিদি নিয়নমি বটানষকুক,নবদিষ ও মটানসক 
সভটা যরটাযরভটাদব অিনুষ্ঠি হয়। উদলেখ্য 
িি ১৪/১১/২০২০ নরি. িটানিদখ সনমনিি 
সবকুদিষ বটানষকুক সটািটািণ সভটা অিনুষ্ঠি হদয়দি 
এবং ২০১৯-২০২০ অনডট বদষকু থমটাট ১২টি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটিি সভটা অিনুষ্ঠি হদয়দি।

প্নব্শােন

নবিি সকল নিবকুটাচি সমবটায় সনমনি আইি 
ও নবধিমটালটা অিযুটায়দী যরটাসমদয় অিনুষ্ঠি 
হদয়দি। উদলেখ্য, সনমনিি সবকুদিষ নিবকুটাচি 
িি ২৫/০১/২০২০ নরি. িটানিদখ এবং প্ররম 
সভটা িি ২৫/০১/২০২০ নরি. িটানিদখ অিনুষ্ঠি 
হদয়দি।

আইন-কানলুন রিপ্িপালন

অরে সনমনি সমবটায় আইি,নবধিমটালটা, উপ-
আইি, এবং নবভটাগীয় সটাক্কুলটািসহ আদেি-
নিদেকেি যরটাযরভটাদব প্রনিপটালি ও অিসুিণ 
করি রটাদক।

অি্ন্তরীণ ও বাপ্ষ্শক অপ্ডট সম্াদন

সনমনিদি নিি সেস্য নবনিষ্ অভ্যন্তিদীণ অনডট 
থসল িদয়দি এবং বটানষকুক অনডট যরটাসমদয় 
সম্টােি কিটা হদয় রটাদক। ২০১৯-২০২০ 
সটাদলি বটানষকুক অনডট ১৫/১০/২০২০ নরি. 
িটানিদখ সম্টােি কিটা হদয়দি এবং ব্যবস্টাপিটা 
কনমটি যরটাসমদয় অনডট সংদিটািিদীও েটানখল 

সমবায় সচমচতর সদস্য জনাব মার্শা হাঁসদা সচমচত হয়ত ক্ধু দ্র ঋণ গ্রহণ ও িবাচদ পশু পালয়নর মাি্যয়ম স্াবলম্বী হয়য়য়েন।
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করিদি।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কায্শক্ম

উন্নয়ি কটাযকুক্রদমি অংি নহদসদব ঋণ 
কটাযকুক্রম, কপৃ নষ চটাষটাবটাে, থসচ প্রকল্প, িবটানে 
পশু পটালি হাঁস-মিুনি পটালি, হস্নিল্প এবং 
কু্ষদ্র ব্যবসটা ইি্যটানে উন্নয়ি কটাযকুক্রম সনমনিদি 
চটালু িদয়দি। 

মসবামলুলক উন্নয়ন কায্শক্ম 

থসবটামলুক উন্নয়ি কটাযকুক্রদমি মদি্য সটামটানজক 
বিটায়ি, িণনিক্ষটা,স্যটানিদটিি, জমে নিয়্রেণ 
সম্বদন্ধ সদচিিিটা বপৃনধি,বটাল্য নববটাহ প্রনিরিটাি, 
মটােক দ্রব্য থসবদিি ক্�ল, আনেবটানস থিদল 
থমদয়দেি র�খটা পড়টাি জি্য উদ্ধুিকিণ, 
িটাস্টাঘটাট থমিটামি, দুঃস্দেি আনরকুক সটাহটায্য 
প্রেটাি ও িটারে বপৃনত্ত ইি্যটানে থসবটামলুক কটাজ  
সনমনিদি চটালু িদয়দি।

রিকল্পসমহূ/বাধণপ্জ্ক উন্নয়ন কায্শক্ম 

বটাধণনজ্যক উন্নয়দি সনমনিদি নবনভন্ন থট্রদড 
যরটা-জনম ক্রয়, জনম বন্ধকদী-জনম উধিটাি, 
ঘি-বটাড়দী থমিটামি ও নিমকুটাণ, মৎস্যচটাষ, 
নিক্ষটা, কমকুসংস্টাি, নচনকৎসটা, থমনিি 
ক্রয়, নবনভন্ন প্রকটারিি কু্ষদ্র ব্যবসটা, িটাি ও 
িম চটাষ, সবনজ চটাষ, িটাভদী পটালি, িরু 
থমটাটটািটাজটাকিণ, িটািল-রেড়টা পটালি, পুক্ি 
নলজ, থরসটাি িটানড় ক্রয়, পটানি হাঁস ও মিুনি 
পটালি, িরু পটালি ও থমটাটটািটাজটাকিণ, থহয়টাি 
কটাটিং ‘থসলুি’ ব্যবসটা, অদটটা রেটািটাক ক্রয়, 
কম্ম্উটটাি সটানভকেস, থসলস্  এডি থট্রনিং 
থসন্টটাি, ইনঞ্জনিয়টানিং এ্যটাডি ওয়টাককেসপসহ 
নবনভন্ন থট্রদড সেস্যদেি মটাদি ঋণ প্রেটাি  
করি িটাদেি নিদজি পটাদয় োঁড়টাদিটাি সুদযটাি 
সপৃষ্টিদি সহটায়িটা প্রেটাি কিটা হদয় রটাদক। 
উদলেখ্য প্রনিটি প্রকল্প হদি সেস্যিণ স�লিটা 
অজকেি করি চদলদি এবং িটা লটাভজিক।

কম্শসংস্ান/স্-কম্শসংস্ান সপৃষ্টি

সনমনিি নিজস্ব পুনজঁি মটাি্যদম ১,১৪৮ জি 
সেদস্যি মদি্য স্বকমকুসংস্টাদিি সুদযটাি সপৃষ্টি 
হদয়দি এবং অি্যটাি্য সেস্যদেি কমকুসংস্টাদিি 
সুদযটাি সপৃষ্টিি জি্য পনিকল্পিটা িপৃহদীি ও 
বটাস্বটায়ি চলমটাি িদয়দি। কমকুসংস্টাদিি মদি্য 

সনমনিদি প্রিটাি কমকুদী ০১ জি ও মটাঠ কমকুদী ০৩ 
(নিি) জি কমকুিি আদিি। থযমি-প্রিটাি 
কমকুদীি রেিি- ১০,৬৪০ টটাকটা, নসনিয়ি মটাঠ 
কমকুদী ০২ (দুই) জি, প্রদি্যদকি রেিি-৯৯১০ 
টটাকটা , ৯২৮০ টটাকটা ও জুনিয়ি মটাঠ কমকুদীি 
রেিি- ৮,৪০০ টটাকটা, সবকুদমটাট ৭,৪১,৪২০ 
টটাকটা রেিি প্রেটাি কিটা হদয়দি। 

মদি ও জাপ্ির জন্ কল্াণকর ও জনপ্হিকর 

কায্শক্ম

িণনিক্ষটা, সটামটানজক বিটায়ি, স্যটানিদটিি 
কটাযকুক্রম এবং পনিদবি সংিক্ষণ,বটাল্য 
নববটাহ র�টাি,থযৌিুক নবরিটািদী প্রচটািণটা, টিকটা 
েটাি, ইভটিনজং প্রনিহি ইি্যটানে জিনহিকি 
কটাযকুক্রম চটালু িদয়দি।

সমবায় আয়্ালনয়ক কেগবান বা 

গপ্িশীলকরণ সংক্ান্ত কায্শক্ম

সমবটায় আদ্টালিদক রেিবটাি ও িনিশীল 
কিটাি লদক্ষ্য সনমনিি সেস্যদেি নিয়নমি 
প্রনিক্ষণ থেওয়টা হয় । উদলেখ্য সনমনিি অদিক 
সেস্যদক ভ্টাম্যমটাি প্রনিক্ষণ প্রেটাি এবং 
সমবটায় অধিেপ্তি কিপৃ কুক আদয়টানজি নবনভন্ন 
প্রনিক্ষদণ সনমনিি সেস্যদেি থপ্রিণ কিটা 
হদয় রটাদক । িটািটাড়টা সমবটায় আদ্টালিদক 
রেিবটাি ও িনিশীল কিটাি লদক্ষ্য জটািদীয় 
সমবটায় নেবস যরটাযরভটাদব পটালদি সটানবকুক 
সহদযটানিিটা প্রেটাি কিটা হদয় রটাদক।
 
রিোর ও রিকািনা

সনমনিি সভটাপনি জিটাব িটাদজি থহম্ব্রম ১৯৯৩ 
সটাল হদি সটািটািণ সেস্য এবং  ১৯৯৮ সটাল 
হদি ব্যবস্টাপিটা কনমটিি সেস্য পদে বহটাল 
িদয়দিি। ব্যনক্তিি জদীবদি জিটাব িটাদজি 
থহম্ব্রম লনলিিিি উচ্চ নবে্যটালয় ও কদলজ, 
কাঁকিহটাট, থিটােটািটাড়দী, িটাজিটাহদীদি সহকটািদী 
অি্যটাপক নহদসদব নিক্ষকিটা করি আসদিি। 
িাঁি ব্যনক্তিি উদে্যটাদি ১৯৯৩-২০১৮  িজি 
জয়ন্তদী স্িধণকটা এবং িদভম্বি/২০২০ সংখ্যটায় 
২৫িম বটানষকুক সটািটািণ সভটা নিরিটািটাদম  
নিজস্ব প্রকটািিটাি মটাি্যদম সনমনিি িঠিমলূক 
কটাযকুক্রদমি প্রচটাি কটাযকু চটানলদয় যটাদচ্ছি। 
এিটাড়টা সনমনিটি সমবটায় আদ্টালিদক 
রেিবটাি ও িনিশীল কিটাি লদক্ষ্য সনমনিদি 

প্রটায়ই থসনমিটাি ও সভটাি আদয়টাজি কিটা হদয় 
রটাদক। 

সামাপ্জক কায্শক্ম

সটামটানজক কটাযকুক্রদমি মদি্য িদয়দি বপৃক্ষ 
র�টাপি, স্বটাস্্যসমিি পটায়খটািটা বৈনি, নবশুধি 
পটানিি ব্যবস্টা, নিশুদেি টিকটােটাদিি 
উদ্ধুিকিণ আনেবটাসদী থিদলদমদয়দেি 
র�খটাপড়টাি জি্য সু্কল িমদণ উদ্ধুিকিণ 
কটাযকুক্রম নিয়নমি পনিচটানলি হদয় রটাদক ।

জািীয় মরেষ্ সমবায়ী প্হয়সয়ব পলুরস্াররিাপ্প্ত

অরে সনমনিি সেস্য জিটাব সুনচরেটা র�টাজটানিও 
জটািদীয় সমবটায় পুিস্কটাি, ২০১০ এ থরেষ্ঠ 
সমবটায়দী নহসটাদব স্বণকুপেক লটাভ করিি। 
নিয়নমি শেয়টাি ক্রয় ৪১,৭০৪ টটাকটা, সঞ্চয় 
আমটািি ২,০৫,২৭৫ টটাকটা আেটায়, সময় 
সময় ঋণ রিহণ ও যরটানিয়দম পনিদিটািসহ 
মটাটিি বটাড়দী হদি েটালটাি বটাড়দী নিমকুটাণ প্রভপৃ নি 
নবদিষ অবেটাদিি জি্য নিনি উক্ত স্বণকুপেক 
প্রটাপ্ত হি। 

বটাংলটাদেিদক একটি উন্নি ও সুখী সমপৃনধিি 
থেি িড়টাি স্বপ্ন নিদয় বিকেমটাি সিকটাি কটাজ 
করি যটাদচ্ছ, সিকটারিি এ সকল উন্নয়ি কটাজ 
অব্যটাহি রটাক্ক এবং প্রি্যন্ত এলটাকটাি জিিণ 
এ উন্নয়দিি সু�ল রেটাি করুক, থস লদক্ষ্য 
বঙ্গবনু্ধি সুদযটাি্য কি্যটা মটািিদীয় প্রিটািম্রেদী 
শেখ হটানসিটা কু্ষদ্র ও িপৃ-থিটাষ্ঠীি উন্নয়দি নবদিষ 
পনিকল্পিটা  িদয়দি।  সুিশুনিপটাড়টা আনেবটাসদী 
নরিস্টাি র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি নলঃ এি 
কটাযকুক্রম বঙ্গবনু্ধি সমবটায় থচিিটাি পূণকুিটা 
লটাদভি মটাি্যদম সমবটায়দীদেি ভটাদি্যটান্নয়ি 
হউক; থসইসটাদর সনমনিটি থযি মদডল সমবটায় 
সনমনি নহদসদব েপৃষ্টান্ত স্টাপি কিদি পটারি এই 
আমটাদেি আজদকি অঙ্গদীকটাি।

ির্যসরূে:
১. িবকুটাট নড ওয়টাটকনন্: আবটানসক সমবিয়কটািদী, 
জটানিসংঘ বটাংলটাদেি।
২.International Day of the World’s Indigenous 

Peoples 9 August

মমাঃ নাপ্সর উদ্ীন, সহকটািদী প্রনিক্ষক, রেলটা সমবটায় 

কটাযকুটালয়, িটাজিটাহদী।
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থমৌলভদীবটাজটাি রেলটাি জুড়দী উপদজলটািদীি 
কপৃ ষ্ণিিি রিটাদমি ২০ জি র�টাদকি ২০,০০০ 
টটাকটা শেয়টাি ও  ২০,০০০ টটাকটা  সঞ্চয় 
আমটািি নিদয় িনঠি রূপটালদী সঞ্চয় ও ঋণেটাি 
সমবটায় সনমনি নলঃ র�নজঃ িং—৭৬৩, 
িটাং—২৭/১০/২০০৫ইং (সংদিটাধিি র�নজঃ 
িং- ১০৬১ িটাং ১৪/১০/২০০৯ ইং), রিটাম: 
কপৃ ষ্ণিিি, ডটাক: জুড়দী, উপদজলটা: জুড়দী, 
রেলটা: থমৌলভদীবটাজটাি। 

সনমনিি সভ্য নিবকুটাচিদী এলটাকটা ও 
কমকুএলটাকটা সমরি থমৌলভদীবটাজটাি রেলটাি 
মদি্য সদীমটাবধি। সনমনিি সেস্য সংখ্যটা পুরুষ 
১,১০৭ জি, মনহলটা ১,৪২৪ জি, থমটাট 
২,৫৩১ জি। নবনভন্ন কমকুসনূচি মদি্য িদয়দি: 
কু্ষদ্র ঋণ, মটািটানি ঋণ, বপৃক্ষ র�টাপি, মটাি 
চটাষ, িাঁি প্রকল্প, রেটাণ নবিিণ, করিটািটাকটাদল 
সটাহটায্য প্রেটাি।

অরে সনমনিদি ১ জি ম্যটাদিজটাি ও 
৮ জি মটাঠকমকুদী নিদয়টাি থেওয়টা হদয়দি। 

প্রি্যক্ষভটাদব ৯ জি র�টাদকি কমকুসংস্টাি 
হদয়দি। সনমনিি সেস্যদেি শেয়টাি মলূিি ও 
সঞ্চয় আমটািদিি মটাি্যদম মলূিি িঠিপূবকুক 
িটাদেি আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি সটািিসহ 
স্টািদীয় জিসটািটািদণি উপকটারিি জি্য নবনভন্ন 
উন্নয়িমলূক প্রকল্প রিহণ ও বটাস্বটায়ি কিটাই 
সনমনিি মলূ উদদ্ি্য।  

সনমনিি কমকুএলটাকটায় অসহটায় িিদীব 
কপৃ ষকদেি মদি্য কপৃ নষঋণ, হটাস-মিুগী, িবটানে 
পশুপটালদিি জি্য কু্ষদ্র ঋণ প্রেটািসহ িপৃ-
িটানত্তক জিদিটাষ্ঠীি জদীবি মটাি উন্নয়দিি 
লদক্ষ্য মধণপুিদী িটাড়দী, িটামিটা, ওড়িটা, দু-
পটাট্টটা, মটা�লটাি  ও চটােি সহ নবনভন্ন কটাপড় 
উৎপটােি করি রটাদক। এিটাড়টা এ সনমনিি 
নবনভন্ন কটাযকুক্রদমি মটাি্যদম রিটাদমি সটািটািণ 
মটািদুষি ভটাি্য উন্নয়দিি থচষ্টা অব্যটাহি 
িদয়দি। 

ইনিমদি্য প্রি্যক্ষভটাদব ৯ জি সেদস্যি 
এবং পরিটাক্ষভটাদব প্রটায় ১৪০০ র�টাদকি 

রূপালবী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় 
সচমচত চলঃ এর সফলতা
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কমকুসংস্টাদিি ব্যবস্টা কিটা হদয়দি।
রূপটালদী সঞ্চয় ও ঋণেটাি সমবটায় সনমনি 

নলঃ এি সভ্য নিবকুটাচিদী এলটাকটাি ও সমটাদজি 
সকল থরেণীি মি্যনবত্ত ও নিম্ন আদয়ি 
র�টাকজিদক নিদয় িনঠি সনমনিটি প্রনিষ্ঠটাকটাল 
হইদি নবনভন্ন কু্ষদ্র কু্ষদ্র প্রকদল্পি মটাি্যদম ঋণ 
প্রেটাি করি আসদি। সনমনিটিি শুরুকটালদীি 
সেস্য সংখ্যটা নিল: ২০ জি। যটা বিকেমটাদি 
েটানড়দয়দি ২.৫৩১ জি। শুরুকটালদীি শেয়টাি 
আমটািি নিল ২০,০০০ টটাকটা। যটা বিকেমটাদি 
েটানড়দয়দি ৩,৪৮,২০০ টটাকটা। শুরুকটালদীি 
সঞ্চয় আমটািি নিল ২০,০০০ টটাকটা। 
যটা বিকেমটাদি েটানড়দয়দি ১,০৫,২৯,০৬৬  
টটাকটা।িটাহটা িটাড়টাও সংিনক্ষি িহনবল  
৮,০০,০২৭  টটাকটা। কমকুচটািদী প্রনভদডন্ট �টাডি 
২,৯২,৫২৫  টটাকটা সেস্যদেি অস্টায়দী আমটািি 
২২,৫৪,৪৮২  ক্-ঋণ িহনবল ৫,২৪,৩১৬  
টটাকটা, কল্যটাণ িহনবল ৮,৬৫৬  টটাকটা ঋণ 
বদীমটা িহনবল ২,২১,৬৩৫   সনমনিি স্টাবি 
সম্নত্তি মদি্য ৬.০০ িিটাংি ভূনম সনমনিি 
িটাদম ক্রয় কিটা হদয়দি। উক্ত ভূনমি েনলল মলূ্য 
৪,৫১,৯১০  টটাকটা। অস্টাবি সম্নত্তি মদি্য 
কম্ম্উটটাি ১টি, থচয়টাি ১২টি, ক্যটাি ৩টি, 
লম্বটা থটনবল ১টি, আলমটানি ১টি, �্যটাি ২টি 

যটাি বিকেমটাি মলূ্য ১,৫৫,০০০  টটাকটা। সনমনিি 
প্রদি্যক শেয়টারিি মলূ্য ১০০  টটাকটা। ‘‘কু্ষদ্র 
কু্ষদ্র বটালু কিটা নব্ু নব্ু জল িদড় রৈটাদল 
মহটাদেি সটািি অিল’’ এই অনভসংবটানেি 
পটাঠ্যদক সটামদি র�দখ রিটাদমি ভূনমহদীি নকংবটা 
িহরিি বনসত্মি  র�টাকদেিও সঞ্চয়দী মদিটাভটাব 
িদড় িুদল। সিকটািদী বটা নবদেশী সংস্টা বটা অি্য 
র�টাি প্রনিষ্ঠটাি হদি র�টাি িিদিি ঋণ রিহি 
কিটা হয়নি। সনমনিি সকল কটাযকুক্রদম সমবটায় 
আইি,নবধিমটালটা, উপ-আইি, নবভটাগীয় 
সটাক্কুলটািসহ আদেি-নিদেকেি সনঠকভটাদব 
প্রনিপটালি হদচ্ছ। নিয়নমি বটানষকুক অনডট 
সম্টােি ও এনজএম অিনুষ্ঠি হয়। এভটাদবই 
সনমনিটি স�লিটা লটাভ করি আসদি।

শুরু থরদক অে্যবধি পযকুন্ত আবনন্টি 
লটাদভি পনিমটাি ২৯,০৯,০৫২ টটাকটা। লভ্যটাংি 
নবিিণ প্রনক্রয়টািদীি অবস্টায় আদি।সনমনিটি 
নিয়নমি অনডট ন� ১০,০০০  ও  সমবটায় 
উন্নয়ি িহনবল পনিদিটাি করি আসদি। 
সনমনিটি সবকুদিষ ২০১৮-২০১৯ সদিি 
সমবটায় উন্নয়ি িহনবল  পনিদিটাি করিদি 
৩০,০৮০ টটাকটা।

সনমনিি সকল কটাযকুক্রদম সমবটায় আইি, 
নবধিমটালটা, উপ-আইি, নবভটাগীয় সটাক্কুলটািসহ 

আদেি-নিদেকেি সনঠকভটাদব প্রনিপটালি হদচ্ছ। 
নিয়নমি বটানষকুক অনডট সম্টােি কিটা হয়। 
সনমনিি সবকুদিষ অনডট সম্টানেি হদয়দি। 

সনমনিটি অনবিভটাদব র�টাি ব্যটাংক ব্যবসটাি 
সটাদর জনড়ি িদহ। সনমনিটি স্টািদীয় কমটাসকু 
ব্যটাংক নলঃ, থসটািটালদী ব্যটাংক নলঃ ও জিিটা 
ব্যটাংক নলঃ, জুড়দী, থমৌলভদীবটাজটাি িটাখটায় 
মেিন্ি র�িদেি করি আসদি। সনমনিি 
সবকুদিষ ব্যটাংক নস্নিি পনিমটাি ১৩,৯০,৪৭৩  
টটাকটা।

সনমনিি কমকু এলটাকটায় নবনভন্ন সটামটানজক 
কটাযকুক্রদম অংিরিহিসহ আনরকুক সহটায়িটা প্রেটাি 
কিটা হদয় রটাদক। নবদিষ করি পনিদবদিি 
ভটািসটাম্য িক্ষটায় বপৃক্ষরিটাপি কমকুসচূদী সনমনিি 
সেস্যভূক্ত পনিবটারিি সকল সেস্যসহ স্টািদীয় 
জিিদিি সু-স্বটাস্্য নিনচিি কদল্প স্বটাস্্য নবশুধি 
পটানি পটাি ও ব্যবহটাি, স্বটাস্্য সমিি পটায়খটািটা 
ব্যবহটাি বটাল্য নববটাহ এবং থযৌিুক প্ররটা র�টাদি 
সনমনি নবদিষ ভূনমকটা পটালি করি আসদি। 
িটািটাড়টা ও  করিটািটা মহটামটািদী মহূুদিকে সনমনি 
৩০০টি পনিবটারিি মদি্য ১,০৫,০০০  টটাকটা  
নবিিণ কিটা হয়। বি্যটাকবলদীি এলটাকটায় 
দূিকুিদেি মটাদি মটািিদীয় ম্রেদী মদহটােদয়ি 
উপনস্নিদি রেটাণ সটামরিদী নবিিণ কিটা হয়।
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িটািদী ক্ষমিটায় প্রনিনষ্ঠি হদি কমলিঞ্জ গুড 
রেইবটািস সঞ্চয় ও ঋণেটাি সমবটায় সনমনি 
নলঃ গুরুবেপূণকু ভূনমকটা পটালি করি আসদি। 
সমটাদজি নপনিদয় পড়টা িটািদী জিদিটাষ্ঠীদক 
শেটাষণ ও বেষম্যমকু্ত জদীবি উপহটাি থেয় 
সমবটায়। সমবটায় সনমনি থস্বচ্ছটা প্রদণটানেি 
প্রনিষ্ঠটাি, যটাি প্রিটাি লক্ষ্যই হদচ্ছ অরকুনিনিক, 
সটামটানজক এবং সটাংস্কপৃনিক সমপৃনধিি মটাি্যদম 
জটািদীয় িটািদীি ক্ষমিটায়দি অরিিনিদি অবেটাি 
িটাখটা। কমলিঞ্জ গুড রেইবটািস সঞ্চয় ও 
ঋণেটাি সমবটায় সনমনি নলঃ প্রিটাি লক্ষ্য 
হদচ্ছ আরকুসটামটানজক উন্নয়ি, েটানিদ্র নবদমটাচি, 
কমকুসংস্টাি সপৃষ্টি, মনহলটাদেি ক্ষমিটায়ি, 
সটামটানজক নিিটাপত্তটা নবিটাি এবং সদবকুটাপনি 
থটকসই অরকুনিনিক উন্নয়ি সটািি কিটা। 
সমবটাদয় মনহলটাদেি অবেটাি উদলেখদযটাি্য, 
িটাদেি নবচিণ অবটানিি ও েপৃি্যমটাি, সমবটায় 
অধিেপ্তি কিপৃ কুক নিবনন্ধি সনমনিি িটানলকটায়।

সনমনিি নঠকটািটা রিটাম:  রৈিইিাঁও, 

ডটাকঘি: আেমপুিবটাজটাি, উপদজলটাঃ: 
কমলিঞ্জ, রেলটা: থমৌলভদীবটাজটাি। র�টানজ 
িং: ১৭৩ িটানিখ: ১২/০৬/২০১২ইং। 
সেস্য সংখ্যটা: ১,১৪০ জি। কটাযকুকিদী মলূিি 
১৪,৯৩৭,৪১১ টটাকটা। শেয়টাি ৪৩৩,৫০০ 
টটাকটা, সঞ্জয় ৪,৬৭৫,২৯৪ টটাকটা কমকুসংস্টাি 
১,০৩০ জদিি। বটানষকুক নবনক্রি পি্যমলূ্য ১৫ 
লটাখ ৩০ হটাজটাি টটাকটা।

থমটাট মলূিি ১৪,৯৩৭,৪১১, থমটাট 
ঋণরিহদীিটাি সংখ্যটা ৪০০ জি। ঋণরিহদীিটাি 
হটাি ৪৫%, ঋণ নবিিদণি হটািঃ ৮৫%, ঋণ 
সংরিদহি হটাি ৮০%, শেয়টাি সংরিদহি হটািঃ 
৫৫%, সঞ্চয় রিহদণি হটাি ৭০%, ব্যবস্টাপিটা 
খিদচি হটাি ৭০% ক্রয়কপৃ ি জনমি পনিমটাণঃ 
১৮ িিক, ব্যবস্টাপিটা কনমটি ৬ জি।

কমলিঞ্জ গুড রেইবটািস সঞ্চয় ও 
ঋণেটাি সমবটায় সনমনি নলঃ এি সেস্যিটা 
আত্মনবশ্টাদসি সটাদর সনমনিি মটাি্যদম িটাদেি 
জদীবদিি ইনিবটাচক পনিবিকেি এদিদি। 

কমলিঞ্জ গুড বেইবারস সঞ্চয় 
ও ঋণদান সমবায় সচমচত চলঃ
এর সাফল্য
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সেস্যদেি পনিবিকেদিি সটািটাংদক নিদম্নটাক্তভটাদব 
উপস্টাপি কিটা হদলটা।
• আদিি িুলিটায় সদচিিিটা বপৃনধি 

থপদয়দি।
• আত্মকমকুসংস্টাি বপৃনধি থপদয়দি।
• আই.নজ.নজ এবং থসটাস্যটাল এন্টটািপ্রটাইজ 

গ্রুদপি মটাি্যদম ঋণ নিদয় িবটানে 
পশুপটালি, মৎস্য চটাষ হস্চটানলি িাঁি 
ইি্যটানে এবং একক ঋদণি মটাি্যদম এসব 
কটাজ কিদি সেস্যিটা।

• সনমনিি সেস্য ও সেস্য পনিবটারিি এবং 
সমটাদজি রেকটাি যুবক/যুবিদীদেি মটাদি 
কম্ম্উটটাি থট্রনিং প্রেটাি। 

• মটাদয়িদেি মটাি্যদম নিশুদেি /সেস্যদেি 
নিক্ষটাি মটাি বপৃনধি পটাদচ্ছ।

• স্বটাস্্য সদচিিিটা কটাযকুক্রদমি �দল 
িটািদীদেি পুষ্টিসম্দককে িটািণটা।

• বটাড়দীি আনঙ্গিটায় সবনজ চটাষ প্রকদল্পি 
�দল উন্ননি।

• মটাদেি মটারটা উচু করি োঁড়টাদিটাি 
পস্টাট�মকু সপৃষ্টি হদচ্ছ।

• সেস্যদেি আয় বপৃনধি হদচ্ছ।
• িটাদেি নিদজদেি নিক্ষটা, প্রনিক্ষণ ও 

েক্ষিটা বপৃনধি থপদয়দি।
• পটানিবটানক ও সনমনি পযকুটাদয় নসধিটান্ত 

রিহদিি ক্ষসমিটা/সুদয়টাি সপৃষ্টি হদয়দি।
• পনিবটাি ও সমটাজদক সহটায়িটা কিটা 

ক্ষমিটা বপৃনধি থপদয়দি।
• সম্ে বপৃনধি থপদয়দি থপদয়দি পনিবটারিি 

সম্দেি উপি অধিকটাি হদয়দি এবং 
নিদজি আদয়ি উপি নিদজি নিয়্রেণ 
সপৃষ্টি হদয়দি।

• পনিবটারিি মলূ নসধিটান্ত রিহি প্রনক্রয়টায় 
ভুনমকটা িটাখদি পটািদিি।

• চলটাদ�িটায় স্বটািকুিভটাদব ও নিদজি নসধিটান্ত 
বটাস্বটায়ি কিদি পটািদিি।

• নিদজি জদীবদিি নসধিটান্ত নিদজই 
স্বটািকুিভটাদব রিহি কিদি পটািদিি।

কু্ষদ্র ঋণ প্রকদল্পি মটাি্যদম অস্বচ্ছল সেস্যদেি 
ঋণনবিিণ করি স্বটাবলম্বদী কিটাি প্রদচষ্টা 
অব্যটাহি আদি । কু্ষদ্র ঋণ কটাযকুক্রম যরটা িবটানে 
পশুক্রয় , থমৌসুমদী িটাি বদীজ ঋণ, সবনজ চটাষ 
ঋণ, পটািবিজ থমিটামি ঋণ, মৎস্য চটাষ 
ঋণ, িটাসকুটািদী ঋণ, হটাস-মিুগী খটামটাি ঋণ, 
মনুে থেটাকটািদী ঋণ, পটানিি থমনিি ঋণ ও কু্ষদ্র 
প্রকল্প সমহু রিহদিি মটাি্যদম এলটাকটাি উন্নয়ি 
কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিটা হয় । থমটাট নবনিদয়টাি 
৬৫,৬৭,২৫১ টটাকটা, ঋণ রিনহিটাি সংখ্যটা ৪০০ 
জি ।

সনমনিি কমকু এলটাকটাি সেস্য ও অি্যটাি্য 
েনিদ্র জিদিটাষ্ঠীি মদি্য নবিটামদুল্য নচনকৎসটা, 
ঔষি নবিিণ, আইনড ভুক্ত নিশুদেি খটািটা 
কলম প্রেটাি, ব্যটাি, সু্কল থরেস , িটািটা, পুষ্টিকি 

খটাবটাি নবিিণ কিটা হয় । আিও অি্যটাি্য 
সমটাজ থসবটা মলুক কটাযকুক্রদম সনক্রয় ভুনমকটা 
পটালি কিটা হয়। সনমনিি মলুিদিি ১০০ 
ভটািই সেস্যদেি মলুিি ।

সনমনিি সকল নহসটাব পরে ও যটাবিদীয় 
কটাযকুক্রম কম্ম্উটটারি সংিক্ষি কিটা হয় । 
সেস্যদেি উৎসটাহ বপৃনধিি জি্য ইন্টটািদিট 
ব্যবহটাি করি নবদশ্ি সমবটায় আদ্টালদিি 
কমকুকটাডি সেস্যদেি নিদয় পযকুদবক্ষি কিটা 
হয় । সনমনিি কটাযকুক্রম সটামটানজক মটাি্যম 
থ�ইজবুদক আপদলটাড কিটা হয় । 

িবটানে পশু ক্রয় খটাদি ২৬৫ জি, িাঁি 
খটাদি ২৩৫ জি, পটাি বিজ খটাদি ৩০ জি, 
মৎস্য চটাষ খটাদি ৪০ জি, হাঁস-মিুগী খটামটাি 
খটাদি ১৪৫ জি, মনুে থেটাকটািদী খটাদি ৬৫ জি, 
কপৃ নষ কটাদজ ১৬৫ জি, কম্ম্উটটাি প্রনিক্ষদি 
৩০ জি ও কু্ষদ্র ব্যবসটা খটাদি ৪৫ জি, েনজকে 
নবষয়ক খটাদি ১০ জি সহ থমটাট ১০৩০ জি 
সেদস্যি সিটাসনি কমকুসংস্টাদিি মটাি্যদম 
িটাদেি পটানিবটানিক স্বচ্ছলিটা বপৃনধি থপদয়দি ।

অরে সনমনিদি ২ জি কমকুচটািদী সটাবকুক্ষনিক 
েটানয়বে পটালি করি রটাদক । কমকুচটািদী নিদয়টাদি 

স্বচ্ছিটা িদয়দি ।
অধিকিি কমকুসংস্টাি সপৃষ্টিি লদক্ষ সনমনি 

নিজস্ব ব্যবস্টাপিটায় নিি্য প্রদয়টাজিদীয় রেটাি্য 
পদি্যি থেটাকটাি প্রনিষ্ঠটা ও আিনুিক কপৃ নষ 
য্রেপটানি ক্রয় করি সেস্যদেি নিকট ভটাড়টা 
প্রেটাি সহ পনিবহি, জলবটায়ু পনিবিকেদি 
বপৃক্ষরিটাপি কমকুসুনচ . মৎস্য প্রকল্প কমকুসুনচ , 
লটাভজিক কপৃ নষ জটাি পদি্যি উৎপটােি খটাদি 
নবনিদয়টাি কিটাি উদে্যটাি রিহি করিদি । 

কমলিঞ্জ গুড রেইবটািস সঞ্চয় ও ঋণেটাি 
সমবটায় সনমনি নলঃ এলটাকটাি সেস্য িরটা 
জিিদণি মটাদি প্রচডি ইনিবটাচক ভটাবমনূিকে 
নিদয় নবিটাজ কিদি। সেস্যিটা িটাদেি 
আনেনবশ্টাসদী ও সদচিি জ্ঞটািিবকু মিটামি 
সবকু থক্ষররে উপস্টাপি করি আসদি। িটািদীি 
ক্ষমিটায়ি সম্দককে িটাদেি িটািণটাও পনিস্কটাি 
রূপ থপদয়দি। কমলিঞ্জ গুড রেইবটািস সঞ্চয় 
ও ঋণেটাি সমবটায় সনমনি নলঃ বটাংলটাদেদিি 
থপ্রক্ষটাপদট একটি স�ল মনহলটা সমবটায় 
সনমনি নহসটাদব বদলদিি, জিটাব হনিেটাস 
ঠটাক্ি, িদবষণটা পনিচটালক কিপৃ কুক থ�টাকটাস 
েলদীয় আদলটাচিটায়। ।
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খলুিটা রেলটাি ডুমনুিয়টা উপদজলটায় প্রি্যন্ত 
অঞ্চদল দুগ্ধ উৎপটােদিি মটাি্যদম সটািটািণ 
মটািদুষি ভটাি্য থ�িটাদিটাি লক্ষদক সটামদি 
র�দখ িদড় উদঠদি চনডিপুি প্রটারনমক দুগ্ধ 
উৎপটােিকটািদী সমবটায় সনমনি নলঃ। সনমনিটি 
নিজস্ব কদমকুি মটাি্যদম দুগ্ধ থসক্রি শুি ু
ডুমনুিয়টায় িয় সটািটা বটাংলটাদেদিি মদি্য থরেষ্ঠ 
স্টাি অজকেি করিদি। সনমনিটি ৫২/র� িম্বরি 
৩০/০৫/২০০৭ নরি. িটানিদখ নিবনন্ধি হয়। 
বিকেমটাদি সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ১২০ জি। 
সনমনিি সেস্যদেি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি 
প্রটানন্তক দুগ্ধ সটানবকুক উন্নয়ি কিটাি লদক্ষ্য 
নিবনন্ধি হয়।

সনমনিি মটাি্যদম রিটাদমি দুগ্ধ উৎপটােিকটািদী 
প্রনিটি পনিবটারিি সটামটানজক ও অরকুনিনিক 
উন্নয়দিি পর সুিম কিটা;

সনমনিি থযৌরসম্েদক সনঠক প্রকদল্প 
নবনিদয়টাদিি মটাি্যদম িিদী, েনিরদ্রি ব্যবিটাি 
কনমদয় আিটা এবং একটি সুিপৃঙ্খল সমটাজ 

ব্যবস্টা নিনচিি কিটা; 
সেস্যদেিদক িবটানে পশুি উন্নয়দি মলূিি 

িঠি কিটা;
সভ্যিদণি জদীবিমটাি উন্নয়দিি জি্য 

নবনভন্ন প্রকল্প রিহণ ও বটাস্বটায়ি;
সেস্যদেি ও স্টািদীয় জিসটািটািদণি 

কমকুসংস্টাদিি জি্য স্টািদীয়ভটাদব কু্ষদ্র ও মটািটানি 
দুগ্ধ নিল্প কটািখটািটা িদড় রৈটালটা।

সনমনিি আনরকুক অবস্টা ও সটানবকুক 
নবদবচিটায় সনমনি িঠদিি উদদ্ি্য সটারকুক 
হদয়দি বলটা যটায়।

সনমনিি পনিদিটাধিি শেয়টাি মলূিি 
২৩,৩০০ টটাকটা, সঞ্চয় আমটািদিি পনিমটাণ 
২,২৮,০০০ টটাকটা এবং সনমনিি ব্যটাংক নস্নিি 
পনিমটাণ ১৭৬ টটাকটা। সনমনিি বিকেমটাদি থমটাট 
কটাযকুকিদী মলূিি ১৮,২৩,৪৩৪ টটাকটা। সনমনিি 
সেস্যদেি মদি্য সঞ্চয়দী মদিটাভটাব বপৃনধি, 
পিস্পরিি সটাদর সুসম্ককে সপৃষ্টি, পটািস্পনিক 
সহদযটানিিটা ও নবশ্টাস স্টাপি ও স্বকমকু 

দুগ্ধ উৎপাদয়ন অনন্য িচডিপধুর 
প্ারচমক দুগ্ধ উৎপাদনকারবী
সমবায় সচমচত চলঃ 
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সপৃষ্টিি প্রদচষ্টায় সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটি 
নিিলসভটাদব ও িনিশীলিটাি সটাদর কটাজ করি 
যটাদচ্ছ।

সনমনিদি বিকেমটাদি কমকুচটািদীি সংখ্যটা ১৮ 
জি। এিটাড়টাও দুগ্ধ খটামটারি প্রটায় ৭০ জি 
র�টাদকি স্ব-কমকুসংস্টাি সপৃষ্টি হদয়দি।

এ সনমনি প্রনিবিি সেস্যদেি মদি্য নবধি 
থমটািটাদবক লভ্যটাংি নবিিণ করি রটাদক। 
এিটাড়টা সমবটায় সনমনি আইি, (সংদিটািি) 
২০১৩ এি িটািটা-৩৪(১)(ি) এবং  নবধিমটালটা, 
২০০৪ এি নবধি-৮৪(২) থমটািটাদবক িটাযকুকপৃ ি 
নসনডএ� যরটাসমদয় পনিদিটাি করি রটাদক।

এ সনমনিদি সমবটায় সনমনি আইি, 
(সংদিটািি) ২০১৩ এি িটািটা-৪৩(১) অিযুটায়দী 
প্রনি সমবটায় বদষকু নিিদীক্ষটা কটাযকু সম্টােি 
করি রটাদক। সনমনিি মটাি্যদম উৎপটানেি মটাি 
নবক্রদয়ি মটাি্যদম সনমনি সপৃষ্ িদীট লটাদভি 
নভনত্তদি অরকুটাৎসমবটায় সনমনি নবধিমটালটা, 
২০০৪ এি নবধি-১০৭ এি ১(ক) অিযুটায়দী 
িটাযকুকপৃ ি অনডট ন�; নবধি দ্টািটা নিিকুটানিি 
সময়সদীমটাি মদি্য অরিটাধিকটাি নভনত্তদি 
পনিদিটাি করি রটাদক।

সনমনিি স�লিটাি স্বদীকপৃ নি স্বরূপ খলুিটা 
রেলটাি থরেষ্ঠ দুগ্ধ সমবটায় সনমনি নহদসদব 
পুিস্কটাি প্রটাপ্ত হদয়দি। ২০১৮ সটাদল জটািদীয় 
পযকুটাদয় থরেষ্ঠ সমবটায় সনমনি নহদসদব  পুিস্কটাি 
থপদয়দি।

পনিদিদষ বলটা যটায়, এ সনমনিটি এলটাকটায় 
একটি স�ল উৎপটােিমখুী সমবটায় সনমনি 
নহদসদব প্রনিষ্ঠটা লটাভ করিদি।  এই সনমনিি 
সটা�দল্য উজ্দীনবি হদয় এলটাকটায় বহু সংখ্যক 
স্ব-উদে্যটাগী ও আত্মনিভকেিশীল স�ল দুগ্ধ 
সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি িদড় উদঠদি। 

রেদলটায়টা আবটাসি প্রকল্প বহুমখূী সমবটায় 
সনমনি নলঃ, রিটাম: রেদলটায়টা, ডটাক : 
থচৌিিুদী থিটাপটালপুি, ইউনিয়ি: ২ িং 
পটালিটা, উপদজলটা : থঘটাড়টাঘটাট,রেলটা: 
নেিটাজপুি। সনমনিি র�নজঃ িং 
১০৭, িটানিখ : ১৫/১২০২০০৫ নরিঃ 
মটািিদীয় প্রিটািম্রেদীি অরিটাধিকটাি প্রকল্প 
আরেয়ি (থ�ইজ-২)রৈ বসবটাসিি 
সুনবিটাদভটাগীদেি নিদয় উক্ত সমবটায় 
সনমনি িনঠি।

রেদলটায়টা আবটাসি প্রকল্প বহুমখূী 
সমবটায় সনমনি নলঃ এি সেস্য সংখ্যটা 
৭৪ জি। এি মদি্য পুরুষ ৩৪ জি এবং 
মনহলটা ৪০ জি। সনমনিি িটাদম রেদলটায়টা 
থমৌজটায় িয়ি নেঘদী িটাদম একটি সিকটানি 
খটাস পুক্ি লদীজ রিহণ কিটা হদয়দি। উক্ত 

পুক্রি সনমনিি পক্ষ হদি মটাি চটাষ কিটা 
হয়। এ িটাড়টাও সনমনিি ২৫ জি মনহলটা 
সেস্য চুল প্রদসনসং এি কটাজ কিদি। উক্ত 
কটাদজ প্রনি সেস্য মটাদস ৩,০০০ টটাকটা 
করি পটানিরেনমক পটায়।

সনমনিি ২৪ জি সেস্য অদি্যি 
জনমদি  থমৌসুনম কপৃ নষ কটাজ করি এবং  
বটাকদী ১০ জি সেস্য নবনভন্ন কু্ষদ্র ব্যবসটা 
কিদি। 

উপরি উদলেনখি কটাযকুক্রদমি মটাি্যদম 
সনমনিি সেস্যিণ সনমনি সনঠকভটাদব 
পনিচটালিটা করি ২০১৮-২০১৯ সটাদল 
১৩,২৪৯  টটাকটা িদীট লটাভ করিদি। 
িটািটাড়টাও সেস্যদেি অভটাব অিটি দূি 
হদয়দি। িাঁিটা িাঁদেি সন্তটািদেি নিয়নমি 
সু্কদল পটাঠটাি।

ব�য়লায়া আবাসন প্কল্প 
বহুমখূী সমবায় সচমচত 
চলঃ এর সফলতা
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সনমনিি সভ্যিদণি সমবটায় িদীনি ও আেিকু 
নবষদয় নিড়্টা ও প্রনিড়্ণ নেদয় পটািস্পটানিক 
সহদযটাগীিটাি মটাি্যদম সমবটায় সংিঠি 
নভনত্তক পনিকনল্পি জদীবি ও সংরিটাদম সংঘবধি 
থরদক নিয়নমি সঞ্চয় ও সদীনমি কু্ষদ্র কু্ষদ্র 
সম্ে সংিঠদিি মটাি্যদম সংিনঠি কদও 
মলূিি িঠি ও মলূিদিি সনঠক ব্যবহটাি 
করি সভ্যিদণি আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি 
ও িপৃহটায়ণ প্রকল্প বটাস্বটায়ি কিটাি নিনমদত্ত 
২০১২ নরিঃ থমটাহিটাহটাউনজং র�টা-অপটারিটিভ 
থসটাসটাইটিনলঃ িনঠি হয়। সনমনিটি িঠদিি 
পি থরদক সেস্যদেি আরকু-সটামটানজকউন্নয়দি 
গুরুপ্তপূিকু ভূনমকটা পটালি কিদি।

র�নজ িং ও িটানিখ ঃ ১৩৬, 
িটানিখঃ০৪/০৩/২০১২ইং,  িিিমদীিিঞ্জ, 
মটানহিঞ্জ,িংপুিসেি,িংপুি।

শেয়টাি মলূিি ৮,৫৭,৬০০ টটাকটা। সঞ্চয় 
আমটািি ৩৯,১০০টটাকটা। কটাযকুকিদী মলূিি 
২,১৩,৮৭,৫৮১ টটাকটা

সনমনিি সেস্যদেি নিয়নমি শেয়টাি 
মলূিি ও সঞ্চয় আমটািদিি মটাি্যদম মলূিি 
িঠি পূবকুক িাঁদেি আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি 
সটািিসহ আবটাসি ব্যবস্টা বটাস্বটায়িসহ নবনভন্ন 
উন্নয়ি প্রকল্প রিহি ও বটাস্বটায়ি কিটািই 
সনমনি িঠদিি মলূ উদদ্ি্য। 

বিকেমটাদি সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ৪৮ জি। 
সনমনিদি বিকেমটাদি ৩টি হটাউনজং প্রকল্প 

চলমটাি আদি।
ক) থমটাহিটা িটাদডকেি নসটি।
খ) থমটাহিটা এিএস টটাওয়টাি।
ি) রেদীমল্যটাডি স্কদীম।
সনমনি সেস্যিদণি নিকট থরদক নিয়নমি 

শেয়টাি, সঞ্চয় ও হটাউনজং প্রকল্প থরদক অরিদীম 
আেটাদয়ি মটাি্যদম হটাউনজং প্রকদল্পি কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটা করি আসদি।

সনমনিটি নিবন্ধদিি পি থরদক সেস্যদেি 
আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি নবদিষ ভূনমকটা 
িটাখদি। সনমনিদি বিকেমটাদি ৮ জি রেিিভূক্ত 

সফল সমবায় মমাহনা হাউচজং 
ব�া-অপাররটিভ মসাসাইটি চলঃ

স ম বা য় � 28

মমাহনা হাউচজং ব�া-অপাররটিভ মসাসাইটি চলঃ বাচ্্শক সািারন সভার চিত্র। 
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কমকুকিকেটা ও কমকুচটািদী আদি। সনমনিটিি 
রেকটািবে দূিদীকিদণ অবেটাি িটাখদি।সনমনিটি 
িটাদেও আবটাসি প্রকদল্পি ফ্টাট নবক্রদয়ি 
নিনমদত্ত কনমিি প্রেটাি কিটায় সনমনিদি 
অস্টায়দী কমকুসংস্টাি সপৃষ্টি হদচ্ছ। সনমনি থরদক 
অন�দসি জি্য থফ্টাি ক্রয় করিদি �দল 
সনমনিদি স্টায়দী সম্ে সপৃষ্টি হদয়দি। চলমটাি 
কটাযকুক্রম সমবটায় নবভটাদিি সুিটাম বপৃনধিদি 
নবদিষ ভূনমকটা িটাখদি।

সনমনিি সেস্যদেি আরকু-সটামটানজক 
উন্নয়দিি আদলটাচ্য সমবটায় সনমনি গুরুপ্তপূিকু 
ভূনমকটা পটালি কিদি। সনমনিটিি সেস্যিটা 
উপ-আইদি বনিকুি নবিটাি অিসুটারি নিয়নমি 
শেয়টাি ও সঞ্চয় জমটা করিদি। সনমনিি 
সেস্যদেও নিয়নমি মিুটা�টা প্রেটাি কিটায় 
শেয়টাি ও সঞ্চয় জমটাি িটািটা অব্যটাহি রটাকটায় 
সনমনিি মলুিি নেি নেি বপৃনধি পটাদচ্ছ। যটা 
সনমনিি কটাযকুক্রমদক আরিটা রেিবটাি কিদি।

সনমনিটিি আওিটািদীি আবটাসি প্রকদল্পি 
মটাি্যদম সনমনিদি নেি নেি কমকুসংস্টাি 
বপৃনধিসহ সনমনি আনরকুকভটাদব লটাভবটাি 
হদচ্ছ।যটা সনমনিি সেস্যদেি আরকু-সটামটানজক 
উন্নয়দি বনলষ্ঠ ভুনমকটা িটাখদি। 

সনমনিি সেস্যদেি মটাদি নিয়নমি 
লভ্যটাংি প্রেটাি কদও আসদি। আদলটাচ্য সদি 
সনমনি সেস্যদেি মটাদি ২৮৩৩৭.০০ টটাকটা  
শেয়টারিি উপি লভ্যটাংি প্রেটাি করিদি। 
সনমনি ২০১৮-২০১৯ নরিঃ সদি ১৪৪১২.০০ 
টটাকটা নসনডএ� প্রেটাি করিদি।

সনমনিদি নিয়নমি অনডটকটাযকু সম্টানেি 
হয়। সনমনিি ২০১৮-২০১৯ নরিঃ সদিি 
নবধিবধি অনডট সম্ন্ন হদয়দি।

সনমনিি িটাদম ব্যটাংক নহসটাব থখটালটা 
আদি। সনমনিি নহসটাদবি স্বচ্ছিটাি জি্য 
সকল  র�িদেি ব্যটাংক নহসটাব িম্বরিি মটাি্যদম 
সংঘটিি হদচ্ছ ।

সনমনি স্বটাভটানবক কটাযকুক্রম পনিচটালিটা 
কিটাি জি্য ৭২২৯২৮.০০ টটাকটা মলূ্যমটাদিি 
আসবটাবপরে ও য্রেটাংি িদয়দি। সনমনিি 
সেস্যদেি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি জি্য 
সনমনি নবনভন্ন কটাযকুক্রম রিহি কিদি। 

 সনমনিি সেস্যদেি আনরকুক উন্নয়দিি 
জি্য  নিয়নমি শেয়টাি ও সঞ্চয় আেটায়, 
হটাউনজং প্রকল্প পনিচটালিটা কিটা হদচ্ছ।

সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটি সটামটানজক 
কটাযকুক্রম থযমি সেস্যদেি নচনকৎসটা থসবটা 
প্রেটাি, বপৃক্ষ র�টাপি, সেস্যদেও সন্তটািদেি 
মটাদি নিক্ষটা বপৃনত্ত, শীদিি সময় শীি বস্ত্র 
নবিিণ, নবনভন্ন দূদযকুটাদিি সময় অিেুটাি প্রেটাি 
করি রটাদক। 

মমাহনা হাউচজং ব�া-অপাররটিভ মসাসাইটি চলঃ এর হাউচজং প্কয়ল্পর মমাহনা োওয়ার। 
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ইংরিনজদি একটি করটা আদি “Man lives in 
deeds, not in years”  অরকুটাত্ মটািষু িটাি 
কটাদজি মটাি্যদম রেদঁচ রটাদক, বয়দসি মটাি্যদম 
িয়। “কিিুখীল র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি 
নলঃ ” প্রনিষ্ঠটাি ব্যটাপটারি যাঁদেি নিিলস থচষ্টা 
ও ি্যটাি নিল িটািটা র�হই ইহ জিদি রেদঁচ 
রেই। নকন্তু িটাদেি কটাদজি �লস্বরূপ এই র�টা-
অপটারিটিভ থসটাসটাইটি আজ মটারটা উঁচু করি 
োঁনড়দয় আদি এবং বিকেমটাি প্রজমে িাঁদেিদক 
রেধিটাি সদঙ্গ স্িণ কিদি। চট্টরিটাম রেলটাি 
রেটায়টালখটালদী রটািটাি অন্তিকুি কিিুখীল রিটাদমি 
সবকু েম্ড়্ণ-পনচিম প্রটাদন্ত কিিুখীল র�টা-
অপটারিটিভ থসটাসটাইটি নলনমদটড অবনস্ি। 
এই সমবটায় প্রনিষ্ঠটাদিি অংশীেটাি কিিুখীল 
রিটাদমিই ১৬২৯ জি িিদীব, মি্যনবত্ত ও 
উচ্চনবত্ত অধিবটাসদী নহ্ু, মসুলমটাি ও রেৌধি 
সম্পেটায়সহ সকল িমকুমদিি সনমিলদিি 
মটাি্যদম সটাম্পেটানয়ক সম্পদীনিি প্রকপৃ ষ্ উেটাহিণ 
সপৃষ্টি করিদি এই সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি।

কিিুখীল এলটাকটাি আরকু-সটামটানজক 
উন্নয়দিি করটা নচন্তটা করি রিটাদমিই নকিু 
সমটাজনহনিষদী ব্যটানক্ত ১৯১৭ সটাদলি থিটাড়টাি 
নেদক প্রনিষ্ঠটা করিি কিিুখীল র�টা-অপটারিটিভ 
থসটাসটাইটি নলঃ। িটািটা প্রনিকূল অবস্টাি মদি্যও 
েড়্ পনিচটালিটা ও সনমনিি সেস্য এবং 
এলটাকটাবটাসদীি আন্তনিক থচষ্টাি �দল এই 
প্রনিষ্ঠটাি এখি িিটায়ুপ্রটাপ্ত। প্ররম নবশ্যুধি, 
চট্টরিটাম যুব নবরদ্রটাহ, নদ্িদীয় নবশ্যুধি, দুনভকেদড়্ি 
কিটালরিটাস, থেি-নবভটাি, নবনভন্ন সমদয়ি 
সটাম্পেটানয়ক েটাঙ্গটা, ভটাষটা আদ্টালি, পটাক-
ভটািি যুধি, মনুক্তযুধি, নবনভন্ন সমদয় প্রটাকপৃ নিক 
দুদযকুটাি ইি্যটানে থসটাসটাইটিি কটাযকুক্রমদক 
সমদয়-সমদয় প্রি্যড়্ ও পরিটাড়্ভটাদব ব্যটাহি 
কিদলও সম্ণূকুভটাদব রটানমদয় নেদি পটারিনি। 
সকদলি ঐকটানন্তক সহদযটানিিটায় এই প্রনিষ্ঠটাি 
সমিমুখ নেদক এনিদয়দি আপি িনিদি, চলদি 
চলদি পেটাপণকু করিদি িিবদষকু।

নব্টিি িটাসকদেি নিযকুটািি ও বঞ্ছিটাি 

কিধুরখীল ব�া-অপাররটিভ 
মসাসাইটি চলঃ এর ইচতবপৃত্ত

স ম বা য় � 30

চরক্া বপৃচত্তর োকা প্দান
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অি্যিম সহদযটাগী স্টািদীয় মহটাজিদেি চড়টা 
সদূেি ঋদণি �াঁদে ব্দী জিদিটানষ্ঠদক উধিটাি 
কিদি এবং রিটাদমি হিেনিদ্র দুঃখী থমহিনি 
মটািদুষি ভটাি্য পনিবিকেদিি করটা নচন্তটা করি 
কিিুখীল ঐনিহ্যবটাহদী পনিবটারিি কদয়কজি 
স্বিটামিি্য জিকল্যটাণকটামদী পিমনহনিষদী 
সমবটায়দী ব্যন্বিবিকু অরকুনিনিকভটাদব স্বটাবলম্বদী 
করি রৈটালটাি মটািদস ১৯১৭নরি. সটাদল 
প্ররম “কদুিখীল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক” 
প্রনিষ্ঠটা করিি। সচূিটালদনি যাঁিটা আত্মনিদয়টাি 
করিনিদলি িাঁদেি মদি্য অি্যিম ব্যনক্তবে 
প্রয়টাি নবি ু ভূষণ থচৌিিুদী, প্রয়টাি িচদীিটাম 
থচৌিিুদী, প্রয়টাি সুরিন্দ লটাল েটাস, প্রয়টাি িিি 
চন্দ েটাস, প্রয়টাি থযটাদিি চন্দ েত্ত, প্রয়টাি 
বনঙ্ম চন্দ আইচ, প্রয়টাি িটািটাচিণ পটানিয়টাল, 
প্রয়টাি অিকূুল চন্দ েটাস, প্রয়টাি ভিবিদী প্রসন্ন 
থচৌিিুদী, প্রয়টাি থহমচন্দ থচৌিিুদী, প্রয়টাি উদমি 
চন্দ েত্ত, প্রয়টাি মনিন্দ লটাল েটাস, প্রয়টাি 
িটািদমটাহি েটাস, প্রয়টাি নবনপি নবহটািদী েটাস 
এবং প্রয়টাি র�টানহিদী িঞ্জি মজুমেটাি প্রমখু। 
আজও কিিুখীল এলটাকটাি জিসটািটািণ 
উপরিটাক্ত পূণ্যবটাি ব্যটানক্তদেি রেধিটাভরি স্িণ 
করি, মটািসপদট িাঁিটা নচিঞ্জদীব-নচি অমস্টাি। 
িটাইদিটা কনবি ভটাষটায় বনল-

থসই িি্য িি কূদল
র�টাদক যটারি িটানহ ভুদল
মদিি মন্রি নিি্য থসদব সবকুজি।
এলটাকটাবটাসদীি আনরকুক বুনিয়টাে সুেপৃঢ় কিটা। 

সেস্যদেি কু্ষদ্র সম্ে সংিঠদিি মটাি্যদম 
সংিনঠি করি মলূিি িঠি ও মলূিদিি 
সনঠক ব্যবহটাি করি সেস্যদেি অরকুনিনিক 
ও সটামটানজক উন্নয়ি সটািি এবং আনরকুক 
নিিটাপত্তটা নিনচিিকিণ। সেস্যদেি সংিনঠি 
করি িটাদেি মদি্য পটািস্পনিক সহদযটানিিটাি 
মদিটাভটাব িদড় রৈটালটা এবং সমবটায় নভনত্তক 
পনিকনল্পি জদীবি যটাপদি উধুিধি কিটা। 
এলটাকটাি ঘরি ঘরি নিড়্টাি আদলটা থপৌদি 
থেয়টাি মহটাি ব্দি সহটায়িটা প্রেটাি কিটা। 

এিটাড়টাও অি্যটাি্য উদদ্ি্যগুদলটা হল 
নিম্নরূপঃ
	 সেস্যদেি মদি্য স্বটাবলম্বি ও পটািস্পনিক 

সহদযটানিিটাি মটাি্যদম আনরকুক ও 
সটামটানজক উন্ননি সটািি কিটা।

	 সেস্যদেি সঞ্চয় দ্টািটা িনঠি িহনবল 
সেস্যদেি প্রদয়টাজদি উন্নয়ি খটাদি ঋণ 
নহদসদব নবিিণ করি সেস্যদেি আরকু-
সটামটানজক উন্নয়দিি িনিদক িিটানবিি 
কিটা।

	 সেস্যদেিদক সমবটায় িদীনি ও আেিকু 
নিড়্টা ও প্রনিড়্ণ নেদয় পটািস্পনিক 

সহদযটানিিটাি মটাি্যদম পনিকনল্পি জদীবি 
যটাপদি উদ্ধুি কিটা।

	 জিকল্যটাদণ িপৃহটায়ি প্রকল্প, িপৃহ থমিটামি 
প্রকল্প, ব্যবসটা পনিচটালিটা, হাঁস মিুগীি 
খটামটাি, মৎস্য চটাষ, কপৃ নষ খটাি, িটাড়দী 
ক্রয়, িিম্ন িটািল পটালি, পলস্দী েটানিদ্র 
নবদমটাচি প্রভপৃ নি নবষদয় প্রকল্প রিহণ ও 
বটাসত্মবটায়ি।

	 সমবটাদয়ি উন্নয়ি, সম্পসটািণ ও প্রচটাি-
প্রসটারিি মটাি্যদম সমবটায় আদ্টালিদক 
রেিবটাি বটা িনিশীল কিটা।

এই থসটাসটাইটি প্রনিষ্ঠটাি পিপিই উদে্যটাক্তটা 
সেস্যিণ ও স্টািদীয় নিড়্টািিুটাগী ব্যটানক্ত এ 
সমবটায় সনমনি হদি ঋণ রিহণ করি থসই 
ঋদণি টটাকটা নেদয় কিিুখীল উচ্চ নবে্যটালদয়ি 
প্রনিষ্ঠটািটা প্রিটাি নিড়্ক প্রয়টাি নবিভূুষণ 
থচৌিিুদীি রেিপৃ দবে সদীিটাসু্িদী বটানলকটা 
নবে্যটালয় প্রনিষ্ঠটা করি। যটা প্রটারনমক পযকুটাদয় 
জুনিয়ি হটাইসু্কল নিল। থসটটাদকই পিবিকেদীকটাদল 
হটাইসু্কদল রূপটান্তনিি করি িটাম থেয়টা হয় 
কিিুখীল বটানলকটা উচ্চ নবে্যটালয়। এিটাড়টাও 
সমবটায় নমলিটায়িি প্রটাঙ্গদি ২০০৯ সটাদল 
নিনমকুি হয় িহদীে নমিটাি। িটা্নিক কটািম্নকটাজ 
সমনবিি িহদীে নমিটািটি একিজি থেখদি 
নবনভন্ন এলটাকটাি মটািষু এখদিটা িুদট আদস।

প্রনিষ্ঠটালনি থরদক সেস্যদেি কটাি থরদক 
শেয়টাি আেটায়, নবনভন্ন আমটািি আেটায় ও 
নবনিদয়টাদিি মটাি্যদম সনমনিি পুঁনজ িঠি কিটা 
হয়। এিটাড়টাও সনমনিি নবনভন্ন উন্নয়ি প্রকদল্পি 
আয় সনমনিি পুঁনজ নহদসদব ব্যবহটাি কিটা 
হয়। কু্ষদ্র কু্ষদ্র সঞ্চদয়ি মটাি্যদম আনরকুকভটাদব 
স্বটাবলম্বদী হওয়টাি জি্য সনমনিি সেস্যদেি 
সঞ্চয় জমটােটাদি বটাি্যবটািকিটা িদয়দি। 
সেস্যদেি মদি্য সঞ্চদয়ি মদিটাভটাব সপৃনষ্ঠি 
মটাি্যদম ব্যটানক্ত নিদজ এবং পটানিবটানিকভটাদব 
লটাভবটাি হওয়টা নবনভন্ন সঞ্চয় আমটািি প্রকদল্পি 
উদদ্ি্য। এিই িটািটাবটানহকিটায় সনঞ্চি পুঁনজ 
নিদয় প্রনিষ্ঠটািটি বিকেমটাদি বপৃহত্ মলূিি সপৃষ্টি 
করি।  ২০১৮-২০১৯ নরি. অরকুবিরিি অনডট 
প্রনিদবেি অিযুটায়দী সনমনিি কটাযকুকিদী মলূিি 
৬,৬৩,৫২,২৬২ টটাকটা। সনমনি িটাি স্বকদীয়িটা 
নিদয় যুদিি পি যুি থেদিি ও সেস্যদেি আরকু 
সটামটানজক উন্নয়দি বনলষ্ঠ ভূনমকটা র�দখ সুেপৃঢ় 
আনরকুক নভনত্ত িদড় িুদলদি। যটা অি্যটাি্য সমবটায় 
সনমনিি জি্য অিকুিণীয়। 

সনমনিি একটি নিজস্ব থেটািটালটা অন�স 
ভবি আদি। এই অন�স ভবদিি িটাম “সমবটায় 
নিদকিি”। সনমনিি ক্রয়কপৃ ি জটায়িটাি 
পনিমটাণ ৯৩ িিক। এিটাড়টা উৎপটােিমখূী 
কটাযকুক্রম কিটাি জি্য সেস্যদেি ঋণ প্রেটাি 

কিটা হদয় রটাদক। িত্মদি্য উদলস্খদযটাি্য 
থট্রডগুদলটা হল কপৃ নষ ঋণ, খটামটাি ঋণ, মৎস্য 
চটাষ ঋণ, রেটাি্যপণ্য ঋণ এবং পলস্দী েটানিদ্র 
নবদমটাচি ঋণ। 

সনমনিি কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি জি্য 
বিকেমটাদি থমটাট ৬ জি কমকুকিকেটা কমকুচটািদী িদয়দি। 
কমকুসংস্টাদিি লদক্ষ্য প্রনিষ্ঠটাদিি কটাদজি থক্ষরে 
আরিটা সম্পসটানিি কিটাি উদে্যটাি রেয়টা হদচ্ছ। 
আত্মকমকুসংস্টাি সপৃনষ্ঠি জি্য সেস্যদেি মদি্য 
ঋণ নবিিদণি পনিমটাণ বপৃনধি ও উৎপটােিমখূী 
কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিটাি পনিকল্পিটা রিহণ 
কিটা হদয়দি।  

“কিিুখীল র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি 
নলঃ” ১৯৯১ নরি. সটাদল সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
থেি িঠদিি িৎপিিটায় প্রিংসিদীয় অবেটাদিি 
স্বদীকপৃ নি স্বরূপ নবদিষ থরেণীদি থরেষ্ঠ সমবটায় 
সনমনি নহদসদব জটািদীয় সমবটায় পুিস্কটাি 
লটাদভি থিৌিব অজকেি করি।  

১৭/০৫/২০১৯নরি. িটানিদখ কিিুখীল 
বটানলকটা উচ্চ নবে্যটালদয় নিড়্টাবপৃনত্ত পিদীড়্টা 
রিহণ সদবকুটাচ্চ িম্বি প্রটাপ্ত থমটাট ২৬ জিদক বপৃনত্ত 
প্রেটাি করি। 

সনমনিি িটাদেি ১২ জি প্রয়টাি সেস্যদেি 
িটাদম স্পৃনি পুিস্কটাি প্রেটাি করি। পুিস্কটাি 
প্রেটাদিি থড়্ররে পুিস্কটাি েটািটািি থসটাসটাইটিদি 
থয পনিমটাণ টটাকটা এককটালদীি আমটািি নহদসদব 
িনচ্ছি র�দখদিি থসই আমটািদিি আয় এবং 
থসটাসটাইটিি নিজস্ব িহনবল হদি থযটািটাি নেদয় 
রটাদক।

“কিিুখীল র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি 
নলনমদটড” একটি আনরকুক ও সটামটানজক 
প্রনিষ্ঠটাি। িটাই সমটাদজি সটাদর এই প্রনিষ্ঠটাদিি 
সম্ককে অিদীব নিনবড়। সমটাদজি সুখ দুঃদখি 
সটাদর থসটাসটাইটিি সম্পৃক্তিটা সুিভদীি কিটাি 
লদড়্্য সেস্যদেি প্রনিবন্ধদী সন্তটািদেি জি্য 
ভটািটা প্রেটাি কিটা হয়।

থেদি করিটািটা সংক্রমি শুিম্নি প্ররম নেদক 
করিটািটা ভটাইিটাস নবষদয় জিসদচিিিটামলূক 
নলপদলট, থ�ষু্ি নবনল কিটা হয়।

পনিদিদষ, মহটাকটাদলি িভকে থরদক প্রটাপ্ত 
এই আয়ুকটাদল থসটাসটাইটিি কটাযকুক্রম হদয়দি 
িিিটািটায় নবসত্মপৃি। পনিবিকেদিি বনু্ধি পর 
থপনিদয়, বিকেমটাি সমদয়ি সটাদর িটাল নমনলদয় 
চদল বটাসত্মব জিদি এখদিটা সদিৌিদব টিদক 
আদি কিিুখীল র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি 
নলঃ। র�টামাঁ র�াঁলটাি কটালজয়দী উনক্ত “ সি্য 
ও সু-স্বদপ্নি মপৃিু্য হয়িটা, কল্যটাণকটানমিটাি 
প্রসটানিি আন্তনিকিটা অবস্টাি থপ্রম্ড়্দি র�টাি 
নেি মখু রবুদড় পড়দলও একনেি িটা মটারটা উঁচু 
করি োঁড়টাদবই োঁড়টাদব।”
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বড়হযিিপুি ইউনিয়ি মৎস্যজদীনব সমবটায় সনমনি 
নলঃ সনমনিটি ১৯৭৪ সটাদল নিবনন্ধি । সনমনিটি 
নিবন্ধদিি পি থরদক কমকু এলটাকটায় রিটাদমি প্রকপৃ ি 
মৎস্যজদীনবদেি একনরেক করি িটাদেি আরকু-
সটামটানজক অবস্টাি উন্নয়দিি লদড়্্য কটাজ করি 
আসদি।

বিকেমটাদি এই সনমনিি মৎস্যজদীনব সেস্য 
সংখ্যটা ৭৫ জি জি। সনমনিি নিজস্ব িহনবদলি 
মটাি্যদম প্রকপৃ ি মৎস্যজদীনব সেস্যিি একনরেি হদয় 
িটাদেি জদীবি মটাি উন্নয়দিি লদড়্্য কটাজ করি 
আসদি।   

সনমনিদি নিবকুটানচি ৯ সেস্য নবনিষ্্য 
ব্যবস্টাপিটা কনমটি নবে্যমটাি। ব্যবস্টাপিটা কনমটিি 
সভটা নিয়নমি প্রনিমটাদস হদয় রটাদক এবং বিরি 
০১ বটাি বটানষকুক সটািটািি সভটা অিনুষ্ঠি হয়।  

সনমনি নবিি বিি গুদলটাদি রিটাদমি েনিদ্র ও 
অসহটায় মটািদুষি মদি্য খটাে্য সটামরিদী নবিিণ,শীি 
বস্ত্র নবিিণ ও স্বল্প সুদে সেস্যদেি ঋণ প্রেটাি করি 
আসদি। 

সনমনি নিজস্ব িনবল সংরিহ করি সনমনিি 

নিকটবিকেদী থসরুডটাঙ্গটা নবল িটামক ৮৪ একি নবনিষ্্য 
একটি জলটািয় লদীজ নিদয় স�ল মৎস্যচটাষ 
কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি মটাি্যদম ব্যটাপক লটাভবটাি হয়। 
উক্ত লভ্যটাংি সেস্যদেি মটাদি বন্টদিি মটাি্যদম 
সেস্যদেি  আনরকুক স্বচ্ছলিটা আদস।িটািটাড়টা 
মটাি চটাদষি মটাি্যদম সকল সেস্যদেি স্টায়দী 
কমকুসংস্টাদিি সপৃষ্টি হয়। এই সনমনিটি প্রকপৃ ি েনিদ্র 
মৎস্যজদীনব সেস্যদেিদক সমবটায় পিটাকটািদল 
একরে কিদি থপরিদি। সনমনিটি সমবটায় আইি ও 
নবধি থমটািটাদবক পনিচটানলি হদয় রটাদক।

 ‘‘জটাল যটাি জলটা িটাি’’ এই প্রনিপটাে্যদক 
সটামদি র�দখ অরে বড়হযিিপুি ইউনিয়ি 
মৎস্যজদীনব সমবটায় সনমনি নলঃ এি সেস্যিি 
মৎস্যজদীনব সেস্যদেি অধিকটাি আেটায়,জদীবি 
মটাদিি উন্নয়ি, থেদিি মৎস্য উৎপটােি বপৃনধিি 
লদড়্্য কটাজ করি আসদি। এই সনমনিি সঞ্চয় 
আমটািি ১,৬৫,০৮১ টটাকটা,কটাযকুকিদী মলূিি 
৭৭৮৫২৮ টটাকটা।মৎস্য চটাষ প্রকদল্পি নবনিদয়টাি 
২,০২,৫০০ টটাকটা এবং মটাদিি মজুে মদূল্য 
৩,৬০,৬০০ টটাকটা।    

সফল সমবায় সচমচত বড় 
হ�রতপধুর ইউচনয়ন মৎস্যজবীচব 
সমবায় সচমচত চলঃ 
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বড় হ�রতপধুর ইউচনয়ন মৎস্যজবীচব সমবায় সচমচত চলঃ এর ইজারাকপৃ ত ‘মসরুডাঙ্গা চবল’ নামক জলমহাল উপয়জলা চনব্শাহবী 
কম্শকত্া, চমঠাপধুকুর, রংপধুর ময়হাদয় কতপৃ ্শক পচরদর্শন চিত্র ।
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খলুিটা রেলটাি ডুমনুিয়টা উপদজলটাি প্রি্যন্ত 
অঞ্চদল অি্যটাি্য স�ল সমবটায় সনমনিি মদি্য 
উৎপটােিমখুী কদমকু এনিদয় বেঠটাহটািটা বহুমখুী 
সমবটায় সনমনি নলঃ। সনমনিটি এলটাকটাি কদয়ক 
জি কমকুহদীি মটািদুষি ঐকটানন্তক প্রদচষ্টাি আজ 
সটা�দল্যি নেদক এনিদয় চদলদি। সনমনিটি 
১৮/০২/২০০৮ নরি. িটানিদখ ১০০/র� িম্বরি 
নিবনন্ধি হয়। বিকেমটাদি সনমনিি সেস্য 
সংখ্যটা ২০৬ জি। সনমনিি সেস্যদেি আরকু-
সটামটানজক উন্নয়ি ও কপৃ ষদকি উৎপটানেি পণ্য 
সহদজ বটাজটািজটািকিদণি পটািটাপটানি রিটাদমি 
সটানবকুক উন্নয়ি কিটাি লদক্ষ্য নিবনন্ধি হয়।

সনমনিি পনিদিটাধিি শেয়টাি মলূিি 
৩৩,৫৭,৯০০ টটাকটা, সঞ্চয় আমটািদিি 
পনিমটাণ ২,৪৩,৫২,৭০৮ টটাকটা এবং সনমনিি 
ব্যটাংক নস্নিি পনিমটাণ ২,৯৮৬ টটাকটা। 
সনমনিি বিকেমটাদি থমটাট কটাযকুকিদী মলূিি 
২,৮৯,১০,৯১০ টটাকটা। সনমনিি সেস্যদেি 
মদি্য সঞ্চয়দী মদিটাভটাব বপৃনধি, পিস্পরিি সটাদর 
সুসম্ককে সপৃষ্টি, পটািস্পটানিক সহদযটানিিটা 
ও নবশ্টাস স্টাপি ও স্বকমকু সপৃষ্টিি প্রদচষ্টায় 
সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটি নিিলসভটাদব ও 

িনিশীলিটাি সটাদর কটাজ করি যটাদচ্ছ।

কম্শসংস্ান

সনমনিদি বিকেমটাদি কমকুচটািদীি সংখ্যটা ২২ জি। 
এিটাড়টাও কপৃ নষ, মৎস্য, ও থপটান্রি খটামটারি 
প্রটায় ১০০  জি র�টাদকি স্ব-কমকুসংস্টাি সপৃষ্টি 
হদয়দি।

সম্দ ও সম্প্তি

সনমনিি নিজস্ব জটায়িটায় একটি অন�স ভবি 
আদি। অন�স ভবদি নহসটাব িটাখটা এবং ক্যটাি 
িটাখটা িদয়দি। সনমনিি থমটাট স্টায়দী সম্ে 
জনমি পনিমটাণ ৭.৮৯ একি জনম এবং বিকেমটাি 
বটাজটাি মলূ্য ৮০ লক্ষ টটাকটাি অধিক। 

সপ্মপ্ির লষ্্ ও উয়দ্ি্

• সনমনিি মটাি্যদম রিটাদমি যটাবিদীয় সম্দেি 
ব্যবহটাি এবং িটা কটাদজ লটানিদয় প্রনিটি 
পনিবটারিি সটামটানজক ও অরকুনিনিক 
উন্নয়দিি পর সুিম কিটা;

• সনমনিি থযৌরসম্েদক সনঠক প্রকদল্প 
নবনিদয়টাদিি মটাি্যদম িিদী, েনিরদ্রি 

উৎপাদনমধুখী কয়ম্শ সফল ব�ঠাহারা 
বহুমধুখী সমবায় সচমচত চলঃ 
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সচমচতর বেইচর ফাম্শ ও িবাচদ পশু পালন প্কল্প         
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ব্যবিটাি কনমদয় আিটা এবং একটি 
সুিপৃঙ্খল সমটাজ ব্যবস্টা নিনচিি কিটা; 

• সেস্যদেিদক ঋণ েটােি কিটাি জি্য 
মলূিি িঠি কিটা;

• সভ্যিদণি জদীবিমটাি উন্নয়দিি জি্য 
নবনভন্ন প্রকল্প রিহণ ও বটাস্বটায়ি;

• র�টাি ব্যনক্ত নবদিষ, সিকটাি অরবটা র�টাি 
সংস্টাি নিকট হদি পটাইকটািদী নবক্রদয়ি 
জি্য আড়িেটািদী রিহণ অরবটা কনমিি 
নভনত্তদি এদজনন্ রেওয়টা;

• সেস্যদেি ও স্টািদীয় জিসটািটািদণি 

কমকুসংস্টাদিি জি্য স্টািদীয়ভটাদব কু্ষদ্র ও 
মটািটািদী নিল্প কটািখটািটা িদড় রৈটালটা।
সনমনিি আনরকুক অবস্টা ও সটানবকুক 

নবদবচিটায় সনমনি িঠদিি উদদ্ি্য সটারকুক 
হদয়দি বলটা যটায়।

বি্তমায়ন সপ্মপ্িয়ি প্বপ্িন্ন রিকল্প বাস্তবাপ্য়ি 

হয়ছে। রিকল্পগুয়লা হয়লা-

কপৃ প্ষ রিকল্প

সনমনি নিজস্ব জনমদি িটাি, িটাক-সবনজ ও 

অি্যটাি্য কপৃ নষ পণ্য উৎপটােি কিটা হয়।

মৎস্ খামার রিকল্প

সনমনিি নিজস্ব মৎস্য খটামটারি কটাপকু জটািদীয় 
মটাি ও নচংনড় মটাি উৎপটােি কিটা হয়। প্রকল্পটি 
লটাভজিক।

কেইপ্র ফাম্শ ও গবাদী পশু পালন রিকল্প

সনমনিি নিজস্ব এই প্রকদল্প দুি উৎপটােদিি 
পটািটাপটানি িরু থমটাটটািটাজটা কিটা হয়। প্রকল্পটি 
লটাভজিক।          

মপাপ্্রি ফাম্শ

সনমনিি একটি নদ্িল ভবদি এই �টামকু 
প্রনিনষ্ঠি, এই �টাদমকু ২,০০০ অধিক নডদমি 
মিুনি পটালি কিটা হয়।

ঋণ রিকল্প

সেস্যদেিদক উৎপটােিমখুী কদমকুি মটাি্যদম 
স্বটাবলম্বদী করি িদড় রৈটালটাি লদক্ষ ঋণ েটােদিি 
জি্য িহনবল সপৃষ্টি। 

পনিদিদষ বলটা যটায়, এ সনমনিটি এলটাকটায় 
একটি স�ল উৎপটােিমখুী সমবটায় সনমনি 
নহদসদব প্রনিষ্ঠটা লটাভ করিদি।  এই সনমনিি 
সটা�দল্য উজ্দীনবি হদয় এলটাকটা অদিক 
সংখ্যক স্ব-উদে্যটাগী ও আত্মনিভকেিশীল স�ল 
সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি িদড় উদঠদি এবং এলটাকটায় 
চটাঞ্চল্য সপৃষ্টি হদয়দি। 

মৎস্য খামার
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সচমচতর মৎস্য মের



স ম বা য় � 35



স ম বা য় � 36

SAMABAYA n April-June 2021 n Price Tk 25.00 n Regd No. DA-41

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B, 
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 l Editor : Md. Saiful Islam




