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সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল, রটানিিনপিটা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি-এি আরন্ম 
লটানলি স্প্ন নছল একটি সুখী-সমদৃ্ধ-স্নিভ্জি 
বটাংলটাদেি িদে র�টালটা। সমদৃ্ধ সমটার িঠদি 
‘সমবটায়’ একটি অি্যিম কটাযকুকি পদ্ধনি। 
সমবটায় অধিেপ্তি থেদিি আরকুসটামটানরক 
উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি করি 
চদলদছ। ২০৪১ সটাদলি মদি্য একটি উন্নি 
বটাংলটাদেি িদে র�টালটাই বি্জমটাি সিকটারিি 
লক্্য। সিকটারিি এ লক্্য পূিদণ একটি 
অি্যিম প্রটাদয়টানিক পদ্ধনি নহদসদব সমবটাদয়ি 
উদল্খদযটাি্য অবেটাি িটাখটাি সুদযটাি িদয়দছ। 

সমবায় অধিদপ্তরিি কার্যক্রয়মি িিন 

কৃন্দক র�ন্দ্র করি এ উপমহটাদেদি সমবটাদয়ি 
উৎপনতি হদলও কৃন্ ও কৃন্নভনতিক কটাযকুক্রদমি 
পটািটাপটানি কু্দ্র ব্যবসটা, পনিবহি, থপিটারদীবদী, 
আবটাসি, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণেটাি, পটানি 
ব্যবস্টাপিটা, উৎপটােি ও প্রনক্রয়টারটািকিণ, 

পযকুটি প্রভৃনি থসক্টরি সমবটায় কটাযকুক্রদমি 
নবস্তটাি ঘদটদছ। থেদিি নবনভন্ন থরেধণ থপিটাি 
মটািদু্ি আরকুসটামটানরক উন্নয়দি সমবটায় 
অধিেপ্তি কটার কিদছ। 

আর্যসামারজক উন্নয়য়ন সমবায় অধিদপ্তি 

রিিানি রিনভায়ব কাজ কিয়ে: 

ক) সমবায় সরমরি গঠন করি সরমরিি 

কার্যক্রয়মি মাি্য়ম; 

খ)  রিরিক্ষয়েি মাি্য়ম;

গ)  রিকল্প গ্রহয়েি মাি্য়ম।

সরমরিি কার্যক্রম

আরকুসটামটানরক উন্নয়দি সমবটাদয়ি প্রিটাি 
খটািসমহূ:

কৃরষ সমবায় 

• কৃ্কদেিদক সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংিনঠি 
করি উন্নি বদীর, সটাি ও থসচ পদ্ধনি 

সমবায় অধিদপ্তরেে সাম্প্রতিক 
সাফল্য ও অর্জন
ড. থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস

প্রস্াতবি বঙ্গবন্ধু  মডেল ক�া-অপারেটিভ ভবন
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ব্যবহটাি করি বটাংলটাদেদি কৃন্ উৎপটােি 
বনৃদ্ধদি সমবটায় গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি 
করি। 

• বি্জমটাদি কৃন্ সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা 
প্রটায় ৭২ হটারটাি। এছটােটাও কৃন্ মন্তণটালয় 
কিৃকুক িনঠি নসআইনর সনমনি প্রটায় ২৫ 
হটারটাি। কৃন্ সমবটাদয়ি সেস্য সংখ্যটা প্রটায় 
১০ লক্। 

দুগ্ধ সমবায় 

• বঙ্গবনু্ধি প্রি্যক্ উদে্যটাি ও নিদে্জিিটায় 
১৯৭৩ সটাদল ‘সমবটায় দুগ্ধ প্রকল্প’ শুরু 
হয়, যটা বি্জমটাদি ‘নমল্কনভটটা’ িটাদম 
পনিনচি। 

• বি্জমটাদি ২,৬৮৩টি প্রটারনমক দুগ্ধ সমবটায় 
সনমনিদি প্রটায় ১ লক্ ২৫ হটারটাি সেস্য 
িদয়দছ। সমবটায় সনমনিগুদলটা প্রনিনেি 
িদে প্রটায় ৮ লক্ ৬০ হটারটাি নলটটাি দুগ্ধ 
উৎপটােি করি। 

• িি অরকু বছরি নমল্কনভটটাি মটাি্যদম প্রটায় 
সটাদে ৪ র�টাটি নলটটাি দুগ্ধ সংগ্হ ও 
প্রনক্রয়টাকিণ কিটা হদয়দছ। 

• সমবটায় অনেেপ্তি কিৃকুক বটাস্তবটানয়ি 
৪টি প্রকদল্পি মটাি্যদম প্রটায় ১৮,০০০ 
উপকটািদভটাগীদক দুগ্ধ উৎপটােদি সম্কৃ্ত 
কিটা হদয়দছ।

মৎস্জীবী সমবায় 

• বি্জমটাদি প্রটায় ১০ হটারটাি মৎস্যরদীবদী 
সমবটায় সনমনি িদয়দছ। যটাি সেস্য সংখ্যটা 

প্রটায় ৪ লক্।

মরহলা সমবায় 

• বি্জমটাদি প্রটায় ২৮ হটারটাি মনহলটা সমবটায় 
সনমনি িদয়দছ। যটাি সেস্য সংখ্যটা প্রটায় 
১০ লক্। 

• সমবটায় অধিেপ্তরিি উন্নয়ি প্রকল্পগুদলটাদি 
িটািদীি অংিগ্হণদক নবদি্ গুরুত্ব প্রেটাি 
কিটা হয়। মনহলটা সমবটায় সহ ও অি্যটাি্য 
সমবটাদয় িটািদী সেস্যদেি থমটাট সংখ্যটা প্রটায় 
২৬ লক্, যটা থমটাট সেদস্যি প্রটায় ২৩%।

কু্ষদ্র নিৃার্বিক সমবায় 

• ২০০৮ সটাদল সমবটায় অধিেপ্তরিি 
উদে্যটাদি প্ররম সমিদল বসবটাসিি 
কু্দ্র-িিৃটান্বিক রিদিটাষ্ঠীি উন্নয়দি প্রকল্প 
গ্হণ কিটা হয়। বি্জমটাদি নবনভন্ন প্রকদল্পি 
আওিটায় থমটাট ১৩ হটারটাি সেস্য িদয়দছ। 

বাংলায়দি সমবায় ব্াংক রলঃ 

• ১৯৪৮ সটাদল কৃন্ সমবটায় সনমনিি রি্য 
কু্দ্রঋণ প্রেটাদিি লদক্্য ব্যটাংকটি প্রনিনষ্ি 
হয়। 

• সেস্যভুক্ত র�ন্দ্রদীয় সমবটায় ব্যটাংক, সমবটায় 
ভূনম উন্নয়ি ব্যটাংক ইি্যটানেি মটাি্যদম এি 
কটাযকুক্রম পনিচটানলি হয়। 

• ২০২০-২০২১ অরকুবছরি বটাংলটাদেি 
সমবটায় ব্যটাংক প্রটায় ৩৫ র�টাটি টটাকটাি ঋণ 
নবিিণ এবং প্রটায় ৫০ র�টাটি টটাকটা ঋণ 
আেটায় করিদছ।

আশ্রয়ে সমবায় 

• ভূনমহদীি, িহৃহদীি ও নছন্নমলূ পনিবটারিি 
রি্য বটাসস্টাি, প্রনিক্ণ, ঋণসহ 
অি্যটাি্য সুনবিটা প্রেটাদিি মটাি্যদম েটানিদ্র্য 
নবদমটাচদিি লদক্্য মটািিদীয় প্রিটািমন্তদীি 
কটাযকুটালয় কিৃকুক িহৃদীি আরেয়ণ প্রকদল্প 
সমবটায় সনমনি সংিঠি, ঋণ প্রেটাি ও 
আেটায় ইি্যটানে গুরুত্বপূণকু কটাদর সমবটায় 
অধিেপ্তি কটাযকুকি ভূনমকটা পটালি কিদছ। 

• সটািটাদেদি প্রটায় ১,৫০০টি আরেয়ণ 
সমবটায় সনমনি নিবনন্ধি সমবটায় সনমনি 
িদয়দছ যটাি সেস্য সংখ্যটা প্রটায় ১ লক্ ৬০ 
হটারটাি রি।

সঞ্চয় ও ঋেদান সমবায় 

• বি্জমটাদি প্রটায় ১২ হটারটাি সঞ্চয় ও ঋণেটাি 
সমবটায় সনমনি িদয়দছ। যটাি সেস্য সংখ্যটা 
প্রটায় ১৫ লক্। 

জনবল রনয়য়াগ

সমবটায় অধিেপ্তরিি থমটাট রিবল ৫,০৬৩ 
রি। এিমদি্য ১,২০০ এি অধিক পে িিূ্য 
ইদিটামদি্য ২৫০টি পদেি নিদয়টািেটাি সম্ন্ন 
হদয়দছ। ৫১১টি পদে নিদয়টাদিি রি্য নবজ্ঞনপ্ত 
রটািদী কিটা হদয়দছ। 

রিরিক্ষে 

• আিনুিক প্রনিক্ণ ব্যবস্টাপিটা: সমবটায় 
অধিেপ্তরিি আওিটায় একটি বটাংলটাদেি 

নিৃাত্বিক সমবায় সতমতিে সদস্যো
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রটািদীয় সমবটায় একটাদডনম ও ১০টি 
আঞ্চনলক সমবটায় প্রনিক্ণ ইিস্টিটিউট 
িদয়দছ। এ সকল প্রনিক্ণ প্রনিষ্টাদি 
সমবটায় নবভটাগীয় কমকুকি্জটা/কমকুচটািদী ও 
সমবটায়দীদেিদক নবনভন্ন িিদিি প্রনিক্ণ 
প্রেটাি কিটা হয়। বি্জমটাি অরকুবছরি প্রটায় 
১৮ হটারটাি সমবটায়দীদক সমবটায় আইি 
নবধিসহ নবনভন্ন িিদিি আয়বিকুিমলূক 
প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা হদয়দছ।

• সমবটায়দীদেি েক্িটা বনৃদ্ধি রি্য বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডনম ও আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউটসমদূহি প্রনিক্ণ র�টাসকুসমহূ 
আিনুিক ও যুদিটাপদযটাগী কিটাি উদে্যটাি 
গ্হণ কিটা হদয়দছ। রটািদীয় েক্িটা উন্নয়ি 
কিৃকুপক্ (এিএসনডএ) এি চটানহেটা 
অিযুটায়দী প্রনিক্দণি মটাি নিনচিিকিণ 
ও প্রনিক্ণলব্ধ জ্ঞটাি অর্জি করি 
আত্মকমকুসংস্টাি ত�নিি রি্য বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডনম ও আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউদটি নবনভন্ন আয়বিকুিমলূক র�টাসকু 
থযমি—আউটদসটানসকুং ও নরিল্যটান্সং, 
থমটাবটাইল সটানভ্জনসং, ইদলকনরিক্যটাল প্রভৃনি 
র�টাসকুসমহূ ৬০ নেি ব্যটাপী কিটাি উদে্যটাি 
গ্হণ কিটা হদয়দছ। 

• সমবটায় নবভটাগীয় কমকুকি্জটাদেি রি্য 
প্রদরক্ট প্ল্যটানিং অ্যটান্ড ম্যটাদিরদমন্ট, 
প্রনকউিদমন্ট, সমবটায় অনডটিং, নিসটাসকু 
থমরদডটালনর প্রভৃনি প্রনিক্ণ র�টাসকু 
আদয়টারদিি উদে্যটাি গ্হণ কিটা হদয়দছ। 

• অ�লটাইি প্রনিক্ণ র�টাদসকুি পটািটাপটানি 

অিলটাইি প্রনিক্ণ র�টাসকু আদয়টারদিি 
উদে্যটাি গ্হণ কিটা হদয়দছ।

• বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনমি 
অবকটাঠটাদমটািি উন্নয়দিি উদে্যটাি গ্হণ 
কিটা হদয়দছ। 

গয়বষো-রিকািনা-রিরািো

• ২০২১-২০২২ অরকু বছরি সমবটায় 
অধিেপ্তরি গুরুত্বপূণকু িদব্ণটা কটাযকুক্রম 
সম্টানেি হয়। িন্মদি্য ‘বঙ্গবনু্ধ ও 
সমবটায়: একটি ঐনিহ্য অিসুন্ধটাি’, 
‘বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাি, অর্জি, 
প্রটাসনঙ্গকিটা’ প্রভৃনি উদল্খদযটাি্য। ‘কু্দ্র 
ও মটািটানি নিদল্পি উন্নয়ি ও বটারটাি 
সষৃ্টি: সমবটাদয়ি সম্টাবিটা-থপ্রক্টাপট’, 
‘মৎস্যরদীবদী সমবটায় সনমনিগুদলটাি 
নবে্যমটাি সমস্যটা ও সম্টাবিটা 
নবদলে্ণপূবকুক এ সকল সমবটায় সনমনিদক 
িনক্তিটালদীকিদণ ভনব্্যৎ কিণীয় 
নিিকুটািণ’-শী্কুক আিও দুটি িদব্ণটা 
কটাযকুক্রম এ বছি সম্ন্ন হদব। 

• সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটািদীি ক্মিটায়ি ও 
উন্নয়দিি নচত্রটি সকল থরেধণি মটািদু্ি 
নিকট িুদল িিটাি রি্য নবিি অরকু 
বছরি সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক ‘িটািদীি 
ক্মিটায়দি শেখ হটানসিটাি সিকটাি: প্রসঙ্গ 
সমবটায়’ শী্কুক মনহলটা সমবটায় সনমনিি 
ির্যনভনতিক একটি সটা�ল্য িটারটা প্রকটানিি 
হয়। 

• সমবটায় অধিেপ্তি সমবটায় সম্নক্জি নবনভন্ন 

ির্যনভনতিক প্রকটািিটা নিয়নমি প্রকটাি করি 
আসদছ। সমবটায় নিদয় এ সকল প্রকটািিটা 
ও কটাযকুক্রম রিসটািটািণদক অবনহি কিটাি 
উদদ্দি্য সমবটায় অধিেপ্তি ‘অমি এক্দি 
বইদমলটা-২০২২’- এ অংিগ্হণ করিদছ। 
বটাঙটানল রটানিসতিটা ও বুনদ্ধবনৃতিক উৎকদ্কুি 
প্রিদীক বটাংলটা একটাদডনমি অমি এক্দি 
বইদমলটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি বুকস্টদল 
িদীনিপ্রদণিটা, উন্নয়িকমকুদী, সমবটায়দী, 
িদব্ক, ছটাত্র ও আগ্হদীিটা সমবটায় সম্দক্জ 
রটািটাি অপনিদময় সুদযটাি থপদয়দছ। 

• রটািদীয় ও আতির্জটানিক সমবটায় নেবদসি 
অিষু্টািসহ সমবটায় অধিেপ্তরিি 
উদল্খদযটাি্য প্রকটািিটা, নভনডও, 
ডক্দমন্টনি প্রভৃনি সংিক্ণ ও 
রিসটািটািদণি নিকট িুদল িিটাি রি্য 
নডনরটটাল আক্জটাইভ ও লটাইররেনি ত�নিি 
উদে্যটাি গ্হণ কিটা হদয়দছ।

• সমবটায় সনমনি আইি যুদিটাপদযটাগীকিণ: 
সমবটায় সনমনি আইি অধিকিি সমবটায় 
বটান্ধব ও যুদিটাপদযটাগী কিটাি উদে্যটাি 
গ্হণ কিটা হদয়দছ। সমবটায় সনমনি আইি 
সংদিটািদিি একটি প্রস্তটাব মন্তণটালদয় 
থপ্রিণ কিটা হদয়দছ।

রিকল্প গ্রহে

বি্জমটাদি সমবটায় সনমনি নিবন্ধি, িেটািনক, 
নিিদীক্টা ও অি্যটাি্য েটাপ্তনিক কটাযকুক্রদমি 
পটািটাপটানি সমবটায় অধিেপ্তি সমবটায়দীদেি 
কল্যটাদণ নবনভন্ন প্রকল্প বটাস্তবটায়ি কিদছ। 

নােীে ক্ষমিায়ডন আইতরএ প্রতিক্ষড�াত্তে সহায়িা
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৪৯িম রটািদীয় সমবটায় নেবদস মটািিদীয় 
প্রিটািমন্তদী কিৃকুক প্রেতি নিদে্জিিটা, বি্জমটাি 
সিকটারিি নিবকুটাচনি ইিিটাহটাি, সিকটারিি 
নবনভন্ন উন্নয়ি পনিকল্পিটা—রূপকল্প-২০৪১, 
এসনডনর-২০৩০ বটাস্তবটায়ি পনিকল্পিটা, 
রেল্টটা প্ল্যটাি (২১০০) এবং অষ্ম পঞ্চবটান্কুক 
পনিকল্পিটাি সটাদর সমন্বয় র�দখ ২০২১-
২০২৫ থময়টাদে সমবটায় অধিেপ্তরিি 
র�ৌিলিি উন্নয়ি পনিকল্পিটা (Strategic 
Development Action Plan: 2021-
2025) এি খসেটা প্রণয়ি কিটা হদয়দছ। এই 
পনিকল্পিটায় অংশীরিদেি মিটামদিি ওপি 
নভনতি করি সমবটায় উন্নয়ি অগ্যটাত্রটায় নিদ্টাক্ত 
৮টি টটাদিকুট গ্রুপদক নবদবচিটা কিটা হদয়দছ—
১)  গ্টামদীণ েনিদ্র রিদিটাষ্ঠী 
২) িটািদী
৩)  িরুণ উদে্যটাক্তটা 
৪)  অিগ্সি ও প্রটানতিক রিদিটাষ্ঠী
৫) কৃন্, মৎস্য, থপটান্রি, মটাংস ও রেইনি 

উৎপটােক 
৬)  রলবটায়ু ক্নিগ্স্ত রিদিটাষ্ঠী
৭) নবে্যমটাি সমবটায় সনমনি
৮) সমবটায় অধিেপ্তরিি কমকুকি্জটা কমকুচটািদী

রিস্ারবি কম্যপরিকল্পনায় ৬টি লক্ষ্ রনি্যািে 

কিা হয়য়য়ে। লক্ষ্গুয়লা হয়লা:

১) সমবটায়নভনতিক গ্টামদীণ কম্যসংস্ান সষৃ্টি ও 

অর্যননরিক রিবরৃধি অর্জি
২) সমবটাদয়ি মটাি্যদম পল্দী রিিদণি 

আরকুসটামটানরক ও সটাংসৃ্নিক রবকাি

৩) উৎপটােিমখুী সমবটায় উদে্যটাদি অর্যায়য়নি 
সুদযটাি বনৃদ্ধ 

৪) সমবটায় রিরিক্ষয়েি আওিটা নবসৃ্তিকিণ 
এবং সক্মিটা বনৃদ্ধ

৫) সমবটায় অধিেপ্তরিি সক্ষমিা বনৃদ্ধ 
৬) নিয়নমিভটাদব সমবটায়নভনতিক উন্নয়ি 

কটাযকুক্রম গ্হদণি উপযুক্ত মক্ষত্রসমহূ 
নচননিিকিণ 

লক্্যগুদলটা অর্জদি আিটামদী ৫ বছরি নবনভন্ন 
প্রকল্প গ্হদণি উদে্যটাি রেয়টা হদব। বি্জমটাদি 
সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক বটাস্তবটায়িটািদীি, 
প্রস্তটানবি এবং সম্টাব্যিটা সমদীক্টা কটাযকুক্রদমি 
অগ্িনি নি্রূপ:

রলমান রিকল্প

১. বঙ্গবনু্ি গেমখুী সমবায় ভাবনাি 

আয়লায়ক বঙ্গবনু্ ময়ডল গ্রাম রিরিষ্া পাইলট 

রিকল্প

রটানিিনপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি এি 
সমবটায় েিকুি অিযুটায়দী গ্টাম সমবটায় প্রনিষ্টাি 
মটাি্যদম গ্টামদক উন্নি ও আিনুিক গ্টাদম 
রূপটাতিরিি লদক্্য সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক 
‘বঙ্গবনু্ধি িণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক 
বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্টাম প্রনিষ্টা’ পটাইলট শী্কুক 

প্রকল্পটি থেদিি ৭টি নবভটাদিি ৯টি রেলটাি 
১০টি গ্টাদম বটাস্তবটায়ি কিটা হদচ্ছ। প্রকদল্পি 
আওিটায় ১০টি গ্টাদম ১টি করি থমটাট ১০টি 
কনমউনিটি ভবি নিমকুটাণ কিটা হদব। এছটােটা 
সুনবিটাদভটাগী সেস্যদেি েক্িটা বনৃদ্ধি লদক্্য 
থরিডনভনতিক নবনভন্ন প্রনিক্ণ প্রেটাি, কৃন্ি 
উৎপটােি বনৃদ্ধি রি্য আিনুিক কৃন্ যন্তপটানি 
সিবিটাহ কিটা হদব। প্রকদল্পি মটাি্যদম উপদরলটা 
পযকুটাদয় সিকটারিি ১৭টি েপ্তরিি নবনভন্ন থসবটা 
গ্টাম পযকুটাদয় প্রটানপ্তদি সহটায়িটা কিটা হদব। 

২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদয়নি মাি্য়ম গ্রামীে 

কম্যসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্ষ্ রয়িাি ও মময়হিপুি 

জেলায় সমবায়য়ি কার্যক্রম রবসৃ্িকিে

সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক “দুগ্ধ ও মটাংস 
উৎপটােদিি মটাি্যদম গ্টামদীণ কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি 
লদক্্য যদিটাি ও থমদহিপুি রেলটায় সমবটাদয়ি 
কটাযকুক্রম নবসৃ্তিকিণ” শী্কুক প্রকল্পটি 
বটাস্তবটায়ি কিটা হদচ্ছ। প্রকদল্পি মটাি্যদম যদিটাি 
ও থমদহিপুি রেলটািদীি ৪টি উপদরলটায় ৪২টি 
উৎপটােিমখুী সমবটায় সনমনি িঠি কিটা হদব। 
প্রকদল্পি আওিটায় ৪,২০০ রি উে্যমদী কমকুক্ম 
িটািদী ও রেকটাি যুবকদেি রি্য লটাভরিক ও 
উৎপটােিমখুী কমকুসংস্টাদিি সুদযটাি সষৃ্টি কিটা 
হদব। 

রিস্ারবি রিকল্পসমহূ

১. উন্নি জায়িি গারভ পালয়নি মাি্য়ম 

সুরবিাবরঞ্চি মরহলায়দি জীবনরাত্রাি মান 

উন্নয়ন-২য় পর্যায়

“উন্নি রটাদিি িটানভ পটালদিি মটাি্যদম 
সুনবিটাবনঞ্চি মনহলটাদেি রদীবিযটাত্রটাি মটাি 
উন্নয়ি-২য় পযকুটায়” প্রকল্পটি পল্দী অঞ্চদল 
সুনবিটাবনঞ্চি িটািদীি রদীবিমটাি উন্নয়ি ও 
উৎপটােিমখুী কমকুসংস্টাি সষৃ্টি কিটা এছটােটা 
দুগ্ধ, দুগ্ধরটাি পণ্য ও মটাংস উৎপটােি বনৃদ্ধি 
মটাি্যদম পুষ্টিি মটাি উন্নয়ি এবং স্টািদীয় ভটাদব 
সম্ে সরৃি কিটাি লদক্্য প্রস্তটাব কিটা হদয়দছ। 
প্রকল্পটিি সুনবিটাদভটাগীি সংখ্যটা ২০,০০০ 
রি।

২. বরিিাল রবভায়গি দারিদ্র্ পীরিি 

উপয়জলায় সমবায়য়ি মাি্য়ম স্ব-কম্যসংস্ান 

সষৃ্টি

“বনিিটাল নবভটাদিি েটানিদ্র্য পীনেি 
উপদরলটায় সমবটাদয়ি মটাি্যদম স্-কমকুসংস্টাি 
সষৃ্টি” প্রকল্পটিি সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
উপকটািদভটাগীি থপিটানভনতিক েক্িটা উন্নয়ি ও 
স্-কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি পটািটাপটানি কু্দ্র সঞ্চদয়ি 
মটাি্যদম সমবটায়দীদেি নিরস্ মলূিি িঠি এবং 
ঘণূকুটায়মটাি িহনবল পনিচটালিটাি মটাি্যদম েটানিদ্র্য 
পীনেি রিদিটাষ্ঠীি থটকসই অরকুনিনিক 
অতিভুকুনক্ত নিনচিিকিণ এছটােটা সমবটায়দীদেি 
উৎপটানেি পদণ্যি বটারটাি নলংক স্টাপদি 

উপদরলটানভনতিক নডসদপ্ল কটাম থসলস থসন্টটাি 
স্টাপিসহ িটািদীদেি আত্মনবশ্টাসদী ও প্রনিনক্ি 
উদে্যটাক্তটা নহদসদব িদে র�টালটাি লদক্্য প্রস্তটাব 
কিটা হদয়দছ। এ প্রকদল্পি সুনবিটাদভটাগীি সংখ্যটা 
৩,৬০০ রি সমবটায়দী, যটাি মদি্য ৫০% িটািদী। 

৩. দক্ষিা উন্নয়য়নি মাি্য়ম খুলনা রবভায়গি 

দরিদ্র জনয়গাষ্ঠীি মটকসই কম্যসংস্ান 

রনরচিিকিে

“েক্িটা উন্নয়দিি মটাি্যদম খলুিটা নবভটাদিি 
েনিদ্র রিদিটাষ্ঠীি থটকসই কমকুসংস্টাি 
নিনচিিকিণ” প্রকল্পটি খলুিটা নবভটাদিি 
েনিদ্র রিিদণি েক্িটা উন্নয়ি ও প্রনিক্দণি 
মটাি্যদম সমবটায়দীি থটকসই কমকুসংস্টাি সষৃ্টি 
এবং উৎপটােিমখুী খটাদি সমবটায়দী উদে্যটাি 
সষৃ্টি কিটা ও উপকটািদভটাগীদেি মটারটানপছু 
মটানসক আয় বনৃদ্ধি সটাদর স্টািদীয় েনিদ্র্যিটা হ্টাস 
এবং নডসদপ্ল কটাম থসন্টটাি স্টাপদিি মটাি্যদম 
সমবটায়দীদেি উৎপটানেি পদণ্যি বটারটাি নলংক 
সষৃ্টি কিটাি উদদ্দি্য প্রস্তটাব কিটা হদয়দছ। এ 
প্রকদল্পি সুনবিটাদভটাগীি সংখ্যটা ৪,০০০ রি 
সমবটায়দী যটাি মদি্য ৫০% িটািদী। 

৪. সমবায়য়ি মাি্য়ম সমিয়লি কু্দ্র 

ন-ৃিার্বিক এবং অনগ্রসি জনয়গাষ্ঠীি 

জীবনরাত্রাি মায়নান্নয়ন রিকল্প

কু্দ্র ি-ৃিটান্বিক রিদিটাষ্ঠীি পটািটাপটানি েনলি 
সম্প্রেটায়দক অতিভুকুক্ত করি কু্দ্র ি-ৃিটান্বিক 
এবং অিগ্সি রিদিটাষ্ঠীি স্টািদীয় পযকুটাদয় 
কমকুসংস্টাি সরৃি ও মটারটানপছু আয় বনৃদ্ধসহ 
স্টািদীয় েটানিদ্র্য হ্টাস, প্রকল্পভুক্ত সমবটায়দীদেি 
উৎপটানেি পণ্য বটারটািরটািকিদণি সুনবিটাদরকু 
বটারটাি নলংক স্টাপি এছটােটা প্রকল্প এলটাকটায় 
রেইনি ও মটাংস উৎপটােি বনৃদ্ধি মটাি্যদম 
স্টািদীয় পুষ্টিি চটানহেটা পূিণ সদবকুটাপনি এই 
রিদিটাদষ্ঠীীি সটাংসৃ্নিক পনিচয় সংিক্ণ, 
নবকটাি ও সটামটানরক গ্হণদযটাি্যিটা বনৃদ্ধি মলূ 
উদদ্দি্য প্রস্তটাব কিটা হদয়দছ। এ প্রকদল্পি 
সুনবিটাদভটাগীি সংখ্যটা প্রি্যক্ভটাদব ১৫,০০০ 
রি যটাি মদি্য ৪০% িটািদী। 

৫. বঙ্গমািা মরহলা সমবায় সরমরিি মাি্য়ম 

নািী সমবায়ীয়দি দক্ষিা উন্নয়ন ও উয়দ্াক্া 

সজৃন

“বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম 
িটািদী সমবটায়দীদেি েক্িটা উন্নয়ি ও উদে্যটাক্তটা 
সরৃি” প্রকল্পটি কমকুমখুী েক্িটা উন্নয়দিি 
মটাি্যদম থেিব্যটাপী িটািদী সমবটায়দী উদে্যটাক্তটা 
সষৃ্টি এবং পল্দী অঞ্চদল সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রদমি আিনুিক পদ্ধনি 
প্রসটািসহ সমবটায়দীদেি উৎপটানেি পদণ্যি 
বটারটাি নলংক স্টাপদি, উপদরলটানভনতিক 
Cooperative Resources Centre (CRC) 
স্টাপি। সদবকুটাপনি এ প্রকল্পটি িটািদীদেি নিক্টা, 
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বঙ্গবন্ধু  মডেল গ্াম অংশীরন অবতহিকে� সভায় প্রিান অতিতিে বক্তব্য োখডেন সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-
অে–েতিদ তবশ্াস

স্টাস্্য থসবটা এবং সিকটানি থসবটা প্রটানপ্তদি 
সহটায়িটাসহ িটািদী সমবটায়দীদেি মটারটানপছু আয় 
বনৃদ্ধি মটাি্যদম আয়নব্ম্য হ্টাস কিটাি উদদ্দি্য 
প্রস্তটানবি। এ প্রকদল্পি সুনবিটাদভটাগীি সংখ্যটা 
২০,০০০ রি সমবটায়দী যটাি মদি্য ৫০% িটািদী। 

৬. দুগ্ধ ঘাটরি উপয়জলায় দুগ্ধ সমবায়য়ি 

কার্যক্রম সম্প্রসািে

“দুগ্ধ ঘটাটনি উপদরলটায় দুগ্ধ সমবটাদয়ি 
কটাযকুক্রম সম্প্রসটািণ” প্রকল্পটি স্টািদীয় 
চটানহেটা পূিদণ থেদিি দুগ্ধ ঘটাটনি উপদরলটায় 
উন্নি সংকি রটাদিি িটানভ প্রচলদিি 
মটাি্যদম দুগ্ধ উৎপটােি বনৃদ্ধসহ অরকুনিনিক 
কটাযকুক্রদম ২,০০০ িটািদীি সিটাসনি অংিগ্হণ 
নিনচিিকিণ এবং উপকটািদভটাগীদেি রি্য 

কমকুসংস্টাদিি সষৃ্টিি উদদ্দি্য প্রস্তটাব কিটা 
হদয়দছ। এ প্রকদল্পি সুনবিটাদভটাগীি সংখ্যটা 
৫,০০০ রি। 

৭. সমবায়য়ি মাি্য়ম কৃরষপয়ে্ি 

বাজািজািকিে ও ভ্ালু মরইন উন্নয়ন 

রিকয়ল্পি সম্াব্িা সমীক্ষা

‘সমবটাদয়ি মটাি্যদম কৃন্পদণ্যি 
বটারটািরটািকিণ ও ভ্যটালু থচইি উন্নয়ি’ 
শী্কুক প্রকদল্পি সম্টাব্যিটা সমদীক্টা সম্টােদিি 
উদে্যটাি রেয়টা হদয়দছ। 

৮. বাংলায়দি সমবায় একায়ডরম জ�াটবািী 

কুরমল্া এি একায়ডরমক ভবন ও মহায়টেল 

ভবন রনম্যাে

৯. জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁি অরফস 

ভবন রনম্যাে রিকল্প। 

বঙ্গবনু্ধ বটাংলটাদেিদক স্টাবলম্দী কিটাি 
স্প্নদ্রষ্টা নছদলি। বঙ্গবনু্ধ িাঁি স্দপ্নি থসটািটাি 
বটাংলটাদেি নবনিমকুটাদিি রি্য সমবটাদয়ি 
অতিনিকুনহি িনক্তদক পুরিটামটাত্রটায় ব্যবহটাি 
কিদি থচদয়নছদলি। বটাংলটাদেি িটাি 
স্টািদীিিটাি সুবণকুরয়তিদী পটালি কিদছ। ২০৪১ 
সটাদলি মদি্য একটি উন্নি বটাংলটাদেি িদে 
র�টালটাই বি্জমটাি সিকটারিি লক্্য। সিকটারিি 
এ লক্্যপূিদণ সমবটাদয়ি মটাি্যদম অবেটাি 
িটাখটাি নব্দয় সমবটায় অধিেপ্তি েঢ়ৃ প্রনিজ্ঞ।

ড. মমাঃ হারুন-অি-িরিদ রবশ্াস: নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক
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বটাংলটাদেি মহটাি স্টািদীিিটাি ৫০িম বছি 
অনিক্রম করিদছ। একই সদঙ্গ উেযটানপি 
হদয়দছ আমটাদেি স্টািদীিিটা সংগ্টাদমি মহটািটায়ক 
রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাদিি 
রন্মিিবটান্কুকদী। এি �দল স্টািদীিিটাি 
সুবণকুরয়তিদীি সদঙ্গ বঙ্গবনু্ধি রন্মিিবটান্কুকদী 
একটাকটাি হদয় নমদি থিদছ। আমটাদেি রটানিি 
রিক গ্টাম থরদক এদসদছি, গ্টাদমি কৃ্কদেি 
সংস্পদিকু থরদক িটাদেি উন্নয়দিি করটা 
রেদবদছি। বদলদছি, ‘আনমদিটা গ্টাদমিই 
থছদল। গ্টামদক আনম ভটালবটানস।’ স্টািদীিিটাি 
পি ওই গ্টামদীণ রদীবদিি উন্নয়ি এবং কৃন্ি 
উৎপটােি বনৃদ্ধি রি্য নিনি কৃন্ নবপ্লদবি ডটাক 
নেদয়দছি। কৃন্ ও কৃ্দকি উন্ননিি রি্য নিনি 
উেটাি িটাষ্টদীয় সহটায়িটা নেদয়দছি। নিনি নছদলি 

এদেদিি কৃন্ ও কৃ্দকি এক মহটাি প্রটাণ-
পুরু্, পিম বনু্ধ। থেদিি কৃন্ ও কৃ্দকি 
উন্নয়দিি করটা রেদব নিনি ডটাক নেদয়নছদলি 
সমবটায় আদ্টালদিি। এি মটাি্যদম নিনি 
কৃন্ি উৎপটােি বটােটাদি থচদয়দছি। সকল 
প্রকটাি শেটা্ণ ও বঞ্চিটা থরদক কৃ্কদেি 
মকু্ত কিদি থচদয়দছি। সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
নিনি আনরকুক সমস্যটাি সমটািটািসহ সটামটানরক 
ি্যটায়নবচটাি প্রনিষ্টা, সুষু্ িণিটানন্তক চচ্জটা, সু-
আচিণ ও আত্মসহটায়িটাদবটাি নিনচিি কিদি 
থচদয়দছি। ১৯৭২ সটাদলি ৩ জুি বটাংলটাদেি 
রটািদীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানরি 
সদমেলদি ভটা্ণ েটািকটাদল বঙ্গবনু্ধ বদলি, 
‘আমটাি থেদিি প্রনিটি মটািু্  খটাে্য পটাদব, 
আরেয় পটাদব, নিক্টা পটাদব, উন্নি রদীবদিি 

বঙ্গবন্ধু ে সমবায় ভাবনা ও 
অি্ধিিাব্ীে সমবায় আড্ালন
ড. রটাহটাঙ্গদীি আলম
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অধিকটািদী হদব—এই হদচ্ছ আমটাি স্প্ন। এই 
পনিরপ্রনক্দি িণমখুী সমবটায় আদ্টালিদক 
অি্যতি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি কিদি 
হদব। র�িিটা সমবটাদয়ি পর সমটারিরন্তি 
পর, িণিরন্তি পর। সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
িনিব কৃ্কিটা থযৌরভটাদব উৎপটােি যরন্তি 
মটানলকটািটা লটাভ কিদব। অি্যনেদক অধিকিি 
উৎপটােি বনৃদ্ধ ও সুসম বণ্টি ব্যবস্টায় প্রনিটি 
কু্দ্র চটান্ িণিটানন্তক অংি ও অধিকটাি পটাদব। 
রেটািেটাি িিদী চটান্ি শেটা্ণ থরদক িটািটা মনুক্ত 
লটাভ কিদব সমবটাদয়ি সংহি িনক্তি দ্টািটা। 
একইভটাদব কৃ্ক, রেনমক, িাঁনি, রেদল, 
কু্দ্র ব্যবসটায়দীিটা যনে একদরটাট হদয় পুঁনর 
এবং অি্যটাি্য উৎপটােদিি মটাি্যম একত্র কিদি 
পটারিি, িদব আি মি্যবি্জদী িনিক ব্যবসটায়দী-
নিল্পপনিদিটাষ্ঠী িটাদেি রেদমি �সলদক লুট 
করি থখদি পটািদব িটা। সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
গ্টামবটাংলটায় িদে উঠদব কু্দ্র নিল্প, যটাি 
মটানলক হদব সটািটািণ কৃ্ক, রেনমক এবং 
ভূনমহদীি নিযকুটানিি দুঃখী মটািু্ । সমটারিন্ত 
স্টাপদিি রি্য আমিটা ইনিমদি্যই সমস্ত বে 
নিল্প, ব্যটাংক, পটাটকল, নচনিকল, সুিটাকল 
ইি্যটানে রটািদীয়কিণ করিনছ। রনমি সদবকুটাচ্চ 
মটানলকটািটা সদীমটা নিিকুটািণ করি নেদয়নছ। 
আর সমবটায় পদ্ধনিদি গ্টাদম গ্টাদম, রটািটায়, 
ব্রি িদে িুলদি হদব থমহিনি মটািদু্ি 
থযৌর মটানলকটািটা। কৃ্কিটা িটাদেি উৎপটানেি 
�সদলি নবনিমদয় পটাদব ি্যটায্যমলূ্য, রেনমকিটা 
পটাদব রেদমি �ল রেটাদিি ি্যটায্য অধিকটাি।’ 

বঙ্গবনু্ধ আিও বদলদছি, ‘আমটাদেি 
সমবটায় আদ্টালি হদব সটািটািণ মটািদু্ি থযৌর 
আদ্টালি। কৃ্ক, রেনমক, থমহিনি রিিটাি 
নিরস্ প্রনিষ্টাি। আপিটািটা রটাদিি আনম 
থঘটা্ণটা করিনছ থয সংস্টাি পনিচটালিটা-েটানয়ত্ব 
ি্যস্ত রটাকদব রিিদণি নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি 
ওপি, র�টাদিটা আমলটা বটা মদিটািদীি ব্যনক্তি 
ওপরি িয়। আমটাি সমবটায়দী ভটাইদয়িটা এই 
বনলষ্ পেদক্পদক অনভিন্ি করিদছি। এই 
িণিন্তদীকিদণি পনিরপ্রনক্দি আনম িটাদেি 
স্মিণ কনিদয় নেদি চটাই িটাদেি েটানয়ত্ব। িটাদেি 
থেখদি হদব থয সমবটায় সংস্টাগুদলটা থযি 
সনি্যকটারিি রিিদণি প্রনিষ্টাি নহদসদব িদে 
ওদঠ। রেদল সনমনি, িাঁনি সনমনি, গ্টামদীণ 
কৃ্ক সনমনি থযি সনি্যকটারিি রেদল, িাঁনি, 
কৃ্দকি সংস্টা হয়-মি্যবি্জদী ব্যবসটায়দী বটা িিদী 
কৃ্ক থযি আবটাি এই সনমনিগুদলটাদক েখল 
করি অিদীি দুিকুদীনিি পুিিটাবনৃতি িটা করি’। 

বঙ্গবনু্ধ সমবটায় আদ্টালিদক সকল 
থরেধণ ও থপিটাি মটািদু্ি কটাদছ থপৌঁদছ নেদি 
থচদয়দছি। এদক একটি সটামটানরক আদ্টালদি 
রূপটানয়ি কিদি থচদয়দছি। এি মটাি্যদমই 
নিনি থসটািটাি বটাংলটা িেটাি স্প্ন থেদখদছি। 
নিনি িটাি নবনভন্ন বকৃ্তিটায় সমবটাদয়ি গুরুত্ব 
িুদল িরিদছি এবং থেদিি রিিণদক 

সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংিনঠি হওয়টাি রি্য 
উৎসটানহি করিদছি। ১৯৭২ সটাদলি ৩০ 
জুি বটাংলটাদেি রটািদীয় সমবটায় ইউনিয়ি 
আদয়টানরি সদমেলদি প্রেতি ভটা্দণ নিনি 
বদলি, ‘বটাংলটাদেি আমটাি স্প্ন, ি্যটাি, িটািণটা 
ও আিটািিটাি িি। আি থস থসটািটাি বটাংলটা 
ঘুনমদয় আদছ নচি অবদহনলি গ্টাদমি আিটাদচ-
কটািটাদচ, নচি উদপনক্ি পল্দীি ক্রি ক্রি, 
নবস্তদীণকু রলটাভূনমি আদিপটাদি আি অিদণ্যি 
িভদীরি। ভটাইদয়িটা আমটাি, আসুি সমবটাদয়ি 
রটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্টাম বটাংলটাদক রটানিদয় িুনল।’

স্টািদীিিটাি পূদবকু ্টাট এি েিদক এদেদি 
সমবটায় আদ্টালি র�মি রেটািেটাি নছল 
িটা। সনমনিি সংখ্যটা নছল হটাদিগুণটা। সেস্য 
সংখ্যটা নছল খবুই কম। ক্নমল্টাস্ পল্দী 
উন্নয়ি একটাদডনমি সহটায়িটায় গ্টামদীণ কু্দ্র 
ঋণ ও কৃন্ সমবটায় প্রসটানিি হনচ্ছল থেদিি 
সদীনমি নকছু এলটাকটায়। পটানি থসচ ও উচ্চ 
�লিশীল �সদলি আবটাে উৎসটানহি কিটা 

হনচ্ছল নবনভন্ন গ্টাদম। সিকটানিভটাদব গ্হণ 
কিটা হদয়নছল পল্দী উন্নয়ি প্রকল্প। িখি 
থেদিি কৃন্ ও গ্টামদীণ উন্নয়দি এসদবি প্রভটাব 
নছল খবুই কম। স্টািদীিিটাি পি বঙ্গবনু্ধি 
রেিৃদত্ব সমবটায় আদ্টালি রেটািেটাি হদয় 
উদঠ। ১৯৭২ সটাদল প্রণীি থেদিি সংনবিটাদি 
সমবটায় মটানলকটািটাদক নদ্িদীয় খটাি নহদসদব 
স্দীকৃনি থেয়টা হয়। সংনবিটাদিি ১৩ অিদুচ্ছদে 
বলটা হয়, ‘উৎপটােিযন্ত, উৎপটােিব্যবস্টা ও 
বণ্টিপ্রণটানলসমদূহি মটানলক বটা নিয়ন্তক হইদবি 
রিিণ এবং এই উদদ্দি্য মটানলকটািটা-ব্যবস্টা 
নি্রূপ হইদব। (ক) িটাষ্টদীয় মটানলকটািটা, অরকুটাৎ 
অরকুনিনিক রদীবদিি প্রিটাি প্রিটাি থক্ত্র লইয়টা 
সুষু্ ও িনিশীল িটাষ্টটায়তি সিকটানি খটাি সষৃ্টিি 
মটাি্যদম রিিদণি পদক্ িটারষ্টি মটানলকটািটা; 
(খ) সমবটায়দী মটানলকটািটা, অরকুটাৎ আইদিি 
দ্টািটা নিিকুটানিি সদীমটাি মদি্য সমবটায়সমদূহি 
সেস্যদেি পদক্ সমবটায়সমদূহি মটানলকটািটা 
এবং (ি) ব্যনক্তিি মটানলকটািটা, অরকুটাৎ 
আইদিি দ্টািটা নিিকুটানিি সদীমটাি মদি্য ব্যনক্তি 
মটানলকটািটা’।

বঙ্গবনু্ধ থেদিি ৬৫ হটারটাি গ্টাদম একটি 
করি সমবটায় প্রনিনষ্ি কিদি থচদয়নছদলি। 
এি সেস্য হদিটা গ্টাদমি সব মটািু্ । নিনি 
িদে িুলদি থচদয়নছদলি থযৌর কৃন্ খটামটাি। 
সিকটাি িটাদি ঋণ থেদব, উপকিণ সহটায়িটা 
থেদব, থসদচি ব্যবস্টা করি থেদব। িটাদি 
কৃন্ি উৎপটােিশীলিটা বটােদব। িটাি সু�ল 
পটাদব রনমি মটানলক, রেম প্রেটািকটািদী ভূনমহদীি 
কৃ্ক ও সিকটাি। িদব রনমি মটানলকটািটা 
কৃ্দকিই রটাকদব। এদক্রত্র ভয় িটা পটাওয়টাি 
রি্য কৃ্কদেি নিনি আশ্স্ত করিি। ১৯৭৫ 
সটাদলি ২৬ মটাচ্জ থসটাহিটাওয়টাে্জদী উে্যটাদি 
অিনুষ্ি এক নবিটাল রিসভটায় বঙ্গবনু্ধ 
বদলি, ‘আনম থঘটা্ণটা কিনছ থয পাঁচ বছরিি 
প্ল্যটাি, প্রদি্যকটি গ্টাদম কম্লসটানি র�টা-
অপটারিটিভ হদব। বটাংলটাদেদি ৬৫ হটারটাি 
গ্টাম র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যক মটািু্ , 
থয মটািু্  কটার কিদি পটারি, িটাদক এই 
র�টা-অপটারিটিদভি সেস্য হদি হদব। গ্টাদম 
গ্টাদম বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ হদব। ...ভুল 
কিদবি িটা। এই থয  িিুি  নসদস্টদম থযদি 
চটানচ্ছ, িটাদি আনম আপিটাদেি রনম রেব 
িটা। ভয় পটাদবি িটা থয রনম নিদয় যটাব, িটা 
িয়। এ রনম মটানলদকি রটাকদব। আপিটাি 
রনমি �সল আপনি পটাদবি। নকন্তু �সদলি 
অংি সবটাই পটাদব। ...এগুদলটা বহুমখুী র�টা-
অপটারিটিভ হদব। পয়সটা যটাদব িটাদেি কটাদছ, 
থটস্ট নিনল� যটাদব িটাদেি কটাদছ, ওয়টাক্জস 
থপ্রটাগ্টাম যটাদব িটাদেি কটাদছ, আদস্ত আদস্ত 
ইউনিয়ি কটাউন্সল টটাউটদেি নবেটায় থেয়টা 
হদব। িটা িটা হদল থেিদক বাঁচটাদিটা যটাদব িটা। 
এরি্যই নভদলর র�টা-অপটারিটিভ হদব।’

১৯৭৫ সটাদলি ১৫ আিস্ট একেল 

‘আমায়দি সমবায় আয়্ালন 

হয়ব সািািে মানয়ুষি মরৌর 

আয়্ালন। কৃষক, শ্ররমক, 

মমহনরি জনিাি রনজস্ব 

রিরিষ্ান। আপনািা জায়নন 

আরম মঘাষো করিরে মর সংস্াি 

পরিরালনা-দারয়ত্ব ন্স্ রাকয়ব 

জনগয়েি রনব্যাররি রিরিরনধিয়দি 

ওপি, জ�ায়না আমলা বা 

ময়নানীি ব্রক্ি ওপরি নয়। 

আমাি সমবায়ী ভাইয়য়িা এই 

বরলষ্ পদয়ক্ষপয়ক অরভনর্ি 

করিয়েন। এই গেিন্তীকিয়েি 

পরিররিরক্ষয়ি আরম িায়দি স্মিে 

করিয়য় রদয়ি রাই িায়দি দারয়ত্ব। 

িায়দি মদখয়ি হয়ব মর সমবায় 

সংস্াগুরল মরন সরি্কারিি 

জনগয়েি রিরিষ্ান রহসায়ব 

গয়ি উয়ঠ। জেয়ল সরমরি, িাঁরি 

সরমরি, গ্রামীে কৃষক সরমরি 

মরন সরি্কারিি জেয়ল, িাঁরি, 

কৃষয়কি সংস্া হয়-মি্বি্চী 

ব্বসায়ী বা িনী কৃষক মরন 

আবাি এই সরমরিগুরলয়ক দখল 

করি অিীি দুন্যীরিি পুনিাবরৃতি 

না করি’। 
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থেিরদ্রটাহদী থসিটাবটানহিদী বঙ্গবনু্ধদক সপনিবটারি 
হি্যটা কিটাি পি গ্টামনভনতিক বহুমখুী সমবটাদয়ি 
রূপরিখটা বটাস্তবটায়ি সম্ব হয়নি। নকন্তু সমবটায় 
আদ্টাল থরদম রটাদকনি। পিবি্জদীকটাদল 
বঙ্গবনু্ধি সুদযটাি্য কি্যটা প্রিটািমন্তদী শেখ 
হটানসিটাি থপ্রিণটায় সমবটায় কমকুসনূচ পুিিটায় 
িনি লটাভ করি। বি্জমটাদি এদেদি ২৯ প্রকটারিি 
সমবটায় সনমনি িদয়দছ। থমটাট সনমনিি সংখ্যটা 
১,৯৭,০৬৫টি। িটাদি অংিগ্হণকটািদী সেস্য 
সংখ্যটা ১,১৭,৪২,৬৭৪ রি। এদেি একটি বে 
অংি কৃন্ সমবটাদয়ি সদঙ্গ রনেি। িটািটা কৃন্ 
পদণ্যি উৎপটােি কিদছ, মি্যস্ত্বদভটাগীদেি 
িটািপটাি এনেদয় উৎপটানেি পণ্য বটারটািরটাি 
কিদছ। সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটািটা উন্নি বদীর, 
সটাি, থসচ ও কৃন্ যন্তটায়দিি ব্যবস্টা কিদছ। 
এদক্রত্র রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাদিি অবেটাি অিস্দীকটাযকু। নিনিই থেদিি 
কৃ্কদেি সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংিনঠি হদয় 
অধিক উৎপটােি ও লটাভরিক নবপণদি 
উৎসটানহি করিদছি। স্টািদীিিটাি ৫০ বছরি 
থেদি সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা প্রনি বছি 
িদে ৩.০৯ িিটাংি হটারি এবং সেস্য সংখ্যটা 
২.৮২ িিটাংি হটারি বনৃদ্ধ থপদয়দছ। আমটািি ও 
কটাযকুকিদী মলূিদিি বটান্কুক প্রবনৃদ্ধি হটাি নছল 
যরটাক্রদম ৬.৭০ এবং ৯.৭১ িিটাংি (সটািধণ-
১)। বি্জমটাদি সমবটায় খটাদি কমকুসংস্টাি হদচ্ছ 
৯,৬৩,৮৯২ রদিি। এক নবিটাল কমকুযজ্ঞ 
সনূচি হদয়দছ থেদিি সমবটায় খটাদি। 

িি ৫০ বছরি থেদি কৃন্ি উৎপটােি 
প্রটায় ৩ িিটাংি হটারি বনৃদ্ধ থপদয়দছ। থসই 
সদঙ্গ রেদেদছ দুি, নডম, মটাংস ও মটাদছি 
উৎপটােি। বি্জমটাদি বটাংলটাদেি প্রটায় খটাদে্য 
স্য়ম্ি। িটাদিি উৎপটােি রেদেদছ প্রনি থহক্টি 
১ টি থরদক ৩ টদি। উচ্চ�লিশীল রটাি 
সম্প্রসটানিি হদয়দছ িিকিটা প্রটায় ৯০ িিটাংি 
রনমদি। থসচ এলটাকটা নবস্তটাি লটাভ করিদছ 
৭৪ িিটাংি �সনল এলটাকটায়। এদি সমবটাদয়ি 
প্রভটাব িদয়দছ। আিটামদী ২০৩০ সটাদলি মদি্য 
থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটাত্রটা অর্জদিি রি্য 
আমটাদেি কৃন্ি উৎপটােি নবপুল পনিমটাদণ 
বটােটাদি হদব। নবনভন্ন কৃন্ পদণ্যি আমেটানি 
নিভ্জিিটা কনমদয় আিটাি মটাি্যদম খটাে্য ও পুষ্টিি 

নিচিয়িটা নবিটাি কিদি হদব। এি রি্য সমবটায় 
আদ্টালিদক আরিটা রেটািেটাি কিটা েিকটাি। 

রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাি প্রনি গ্টাদম থযৌর কৃন্ খটামটাি িেটাি 
অনভপ্রটায় ব্যক্ত করিনছদলি। এি বণ্টি ব্যবস্টা 
হদিটা র�ভটািটা পদ্ধনিি। ভটাি পটাদব রনমি 
মটানলক, রেনমক ও সমবটায়। এ নব্দয় ৭০ এি 
েিদকি প্ররম নেদক রেি নকছু মটাঠ পযকুটাদয়ি 
িদব্ণটা সম্ন্ন হদয়দছ। িটাি মদি্য অতিভুকুক্ত 
নছল ময়মিনসংদহি নিমলটা, ক্নমল্টাি বটামইল, 
িটারিটাহদীি গুরুেটাসপুি এবং চট্টগ্টাদমি 
িটাঙুনিয়টা গুমটাইনবল প্রকল্প। িদব্ণটায় থেখটা 
থিদছ �লটা�ল ইনিবটাচক। িটাদি উৎপটােি 
রেদেদছ। রেনমক িটাি মজুনি থপদয়দছ রেনি। 
গ্টামদীণ আদয়ি বণ্টদি উন্ননি হদয়দছ। তে্ম্য 
হ্টাস থপদয়দছ। পিবি্জদীকটাদল িটারনিনিক পট 
পনিবি্জদিি কটািদণ থযৌর খটামটাি কমকুসনূচ 
আি এনিদয় থযদি পটারিনি। িদব সবকুরিদীি ও 
সবকুটাঙ্গদীণ গ্টাম উন্নয়ি িরটা কৃন্ উন্নয়দিি রি্য 
িটা আরও প্রটাসনঙ্গক। সম্প্রনি সমবটায় নবভটাি 
প্রণীি বঙ্গবনু্ধ মদডল নভদলর প্রকল্প িটা মটাঠ 
পযকুটাদয় প্রনিপটােি কিদি পটারি। 

স্টািদীিিটাি পি বটাংলটাদেদিি রিপ্রনি 
আয় নছল ১০০ মটানক্জি ডলটারিি নিদচ। 
অিকুিিটাব্দী পি এখি িটা উন্নদীি হদয়দছ ২,৫৯১ 
মটানক্জি ডলটারি। প্রিটািমন্তদী শেখ হটানসিটাি 
বনলষ্ রেিৃদত্ব িি ১৩ বছি িরি নরনডনপি 
প্রবনৃদ্ধ অনর্জি হদয়দছ িদে প্রটায় ৭ িিটাংি 
হটারি। ১৯৭২ সটাদল আমটাদেি েটানিরদ্র্যি হটাি 
নছল ৮০ িিটাংি। একটি স্দল্পটান্নি থেদিি 
িটানলকটা থরদক বটাংলটাদেি এখি উন্নয়িশীল 
থেদিি কটািটারি এদস স্টাি করি নিদয়দছ। 
িদব আয়নব্ম্য হ্টাদসি থক্রত্র বটাংলটাদেদি 
র�টাি উদল্খদযটাি্য অগ্িনি হয়নি। বিং িটাি 
অবিনি ঘদটদছ। ২০২০ সটাদল আয় বণ্টদিি 
নিনি সহি নছল িিূ্য েিনমক ৪৫, থসটি্ 
২০১৮ সটাদল রেদে নিদয় োঁনেদয়দছ ০.৪৮। 
এটটা মটািটানি বটা পনিনমি পযকুটাদয়ি আয়নব্ম্য 
নহদসদব নবদবচ্য। নিনি সহি ০.৫ এি ওপরি 
থিদল িটা হদব উচ্চ আয়নব্দম্যি নিদে্জিক। 
আমিটা থসই ক্রটানতিকটাদল আনছ। অিএব 
এ তে্ম্য কমটাদি হদব। সমবটাদয়ি মটাি্যদম 

আয়নব্ম্য দূি করি ি্যটায়নভনতিক সমটার 
প্রনিষ্টা কিটা সম্ব। এদক্রত্র আনরকুক উন্নয়দিি 
পটািটাপটানি সটামটানরক উন্নয়িদক গুরুত্ব নেদয় 
নিক্টা, স্টাস্্য ও পনিদবি উন্নয়দিি প্রনি 
সমবটায়দক যত্নবটাি হদি হদব।

বি্জমটাদি মটািদু্ মটািদু্ তে্ম্য নবিটারমটাি। 
তে্ম্য িদয়দছ গ্টাম ও িহরিি রদীবি িটািটায়। 
এগুদলটা দূি কিদি হদব। এি রি্য েিকটাি 
গ্টামদীণ অরকুিদীনিদক বহুমখুী কিটা, কমকুসংস্টাি 
বটােটাদিটা, সটামটানরক নিিটাপতিটা রেষ্নি রেটািেটাি 
কিটা, পুঁনরিঠি ও আয়বিকুক কমকুসনূচ গ্হণ 
কিটা, খটাে্য নিিটাপতিটা অর্জি কিটা, বটাসস্টাদিি 
সংস্টাি বটােটাদিটা ইি্যটানে। সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
িটা কটাযকুকিভটাদব সম্টােি কিটা সম্ব। 
রূপকল্প ২০২১ এি প্রিটাি লক্্যগুনল নছল উচ্চ 
প্রবনৃদ্ধ অর্জি, েটানিদ্র্য হ্টাস এবং বটাংলটাদেিদক 
একটি মি্য আদয়ি থেি নহদসদব প্রনিনষ্ি 
কিটা। এ লক্্যগুদলটা অর্জদি আমিটা পুরিটাপুনি 
সক্ম হদয়নছ। ভনব্্যদি রূপকল্প ২০৪১ 
অিসুটারি বটাংলটাদেি হদব একটি উন্নি থেি। 
িখি রিপ্রনি আয় োঁেটাদব ১২ হটারটাি 
৫০০ মটানক্জি ডলটাি। নিিঙু্ি েটানিদ্র্য দ্রুি 
নবলুপ্ত হদব। চিম েটানিরদ্র্যি অবসটাি ঘটদব। 
থেদিি িটািনিকদেি র�টাদিটা অভটাব রটাকদব 
িটা। এদক্রত্র সবদচদয় রেনি ইনিবটাচক প্রভটাব 
িটাখদি পটারি সমবটায়। অিএব রূপকল্প ২০৪১ 
এি বটাস্তব রূপটায়ণ ও আয়নব্ম্য হ্টাদসি রি্য 
সমবটায়দক অগ্টাধিকটাি থেয়টা উনচি। 

বটাংলটাদেদিি থক্দি-খটামটারি দ্রুি 
উৎপটােি বটােদছ। িটাদি সমস্যটা বটােদছ। 
কৃ্ক িটাি উৎপটানেি পদণ্যি ি্যটায্যমলূ্য পটাদচ্ছ 
িটা। নবপণি প্রনক্রয়টায় লটাভবটাি হদচ্ছ এক 
থরেধণি মি্যস্ত্বদভটাগী �নিয়টা ও ব্যবসটায়দী। 
উেটাহিণস্রূপ, আমটাদেি উৎপটােি থমৌসুদম 
িটাদিি মলূ্য রটাদক প্রনি মি ৬০০ থরদক ৭০০ 
টটাকটা। পরি িটা ১,১০০ থরদক ১,২০০ টটাকটায় 
বনৃদ্ধ পটায়, িখি কৃ্দকি ঘরি আি নবনক্রদযটাি্য 
িটাি রটাদক িটা। এি লটাভ পুরিটাটটাই নিদয় 
যটায় স্টািদীয় ব্যবসটায়দী, চটাদলি আেিেটাি ও 
চটািটাদলি মটানলকিটা। িটাছটােটা রেগুি উৎপটােি 
করি শেিপুরিি কটামটারিি চরিি কৃ্কিটা 
প্রনি র�নর নবনক্র করি ৮ থরদক ৯ টটাকটায়। 

সািধে-১ : বাংলায়দয়ি সমবায় সরমরিি পরিসংখ্ান এবং অি্যিিাব্ীি রিবরৃধিি হাি

রববিে ১৯৭২ সাল ২০২১ সাল বারষ্যক গি রিবরৃধিি হাি

সমবটায় সনমনি সংখ্যটা ৪২,০২৫ ১,৯৭,০৬৫ ৩.০৯

সেস্য সংখ্যটা ২৮,৬৫,৫৭৩ ১,১৭,৪২,৬৭৪ ২.৮২

আমটািি (টটাকটা) ৩৩,০৩,৫১,২৮৭ ৯৪,২৬২.৯০ (লক্) ৬.৭০

কটাযকুকিদী মলূিি (টটাকটা) ১,১৯,০১,৭০,০৫৯ ১৫,২৯,৪৮৮.০২ (লক্) ৯.৭১
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ঢটাকটায় িটা খচুিটা পযকুটাদয় নবনক্র হয় ৫০ টটাকটায়। 
নেিটারপুরিি প্রি্যতি অঞ্চদল প্রনি নলটটাি 
দুি নবনক্র হয় ৪০ টটাকটায়। ঢটাকটায় িটা নকিদি 
হয় ৮০ থরদক ৯০ টটাকটা েরি। নসিটারিদঞ্জি 
বটাঘটা বটানেদি দুদিি উৎপটােি বনৃদ্ধ পটাদচ্ছ 
নমল্কনভটটাি মটাি্যদম দুগ্ধ বটারটািরটািকিদণি 
সুনবিটা রটাকটাি রি্য। সুিটামিদঞ্জি হটাওরি 
থসই সুনবিটা রেই, দুদিি উৎপটােদিও র�মি 
লক্ণীয় র�টাদিটা উন্নয়ি পনিলনক্ি হদচ্ছ িটা। 
কটাদরই থেদিি কৃ্কদেি ভটাদি্যটান্নয়দিি রি্য 
লটাভরিক নবপণি একটি গুরুত্বপূণকু নব্য়। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটা সুষু্ভটাদব সম্টােি কিটা 
সম্ব। আতির্জটানিক থক্রত্র সমবটায়নভনতিক 
নবপণদিি বহু উেটাহিণ আদছ। রেিমটাক্জ, 
নিউনরল্যটান্ড, রিটা্স, রটাপটাি, র�টানিয়টা, ভটািি 
সবকুত্রই সমবটায়নভনতিক নবপণদিি প্রটািটাি্য 
িদয়দছ। নিউনরল্যটান্ড ও রেিমটাদক্জ ৮০ থরদক 
৯০ িিটাংি কৃন্রটাি পণ্য সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
থেদি ও নবদেদি বটারটািরটাি কিটা হদচ্ছ। 
থস িুলিটায় বটাংলটাদেদি এি অবস্টাি দুবকুল। 
এদক্রত্র আনরকুক উন্নয়ি এবং সমবটায়নভনতিক 
নবপণি ও উৎপটােদিি পযকুটাপ্ত সুদযটাি 
নবে্যমটাি।

িটািদী ক্মিটায়দিি থক্রত্র বটাংলটাদেদি 
একটি অগ্িটামদী থেি। নবদশ্ি অদিক থেদিি 
কটাদছই এদক্রত্র উজ্জ্বল েষৃ্টাতি স্টাপি করিদছ 
বটাংলটাদেি। নিক্টা, িদব্ণটা, িটারিদীনি, 
প্রিটাসি, পিিটাষ্ট, আইিিঙৃ্খলটা িক্টাকটািদী 

বটানহিদী, আনরকুক প্রনিষ্টাি এবং ব্যবসটাসহ 
সকল থক্রত্রই িটািদীদেি অংিগ্হণ বনৃদ্ধ 
পটাদচ্ছ। িদব সমবটায় সনমনিদি িটািদীদেি 
অংিগ্হণ এখিও কম। বটাংলটাদেদি থমটাট 
সমবটায়দীি সংখ্যটা ১ র�টাটি ১৭ লক্ ৪৩ 
হটারটাি। এি মদি্য ২৩/২৪ িিটাংি িটািদী। এটটা 
বটােটাদি হদব। থেদিি অদিক অিটািষু্টানিক 
সমবটায় সনমনিি থক্রত্র িটািদীদেি অংিগ্হদণি 
নহস্যটা ৭০/৮০ িিটাংি। অটািষু্টানিক সমবটাদয়ি 
থক্রত্রও িটা অিসুিণদযটাি্য। িণপ্ররটািন্তদী 
বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদিি ২৮ (২) অিদুচ্ছদে 
বলটা হদয়দছ, “িটাষ্ট ও িণরদীবদিি সবকুস্তরি 
িটািদী-পুরু্ সমটাি অধিকটাি লটাভ কনিদবি”। 
সমবটাদয়ি থক্রত্রও িটা প্রদযটার্য। 

নচিটায়ি সমবটাদয়ি সবদচদয় বে সটা�ল্য 
কু্দ্র ঋণ উদ্টাবি। নরেটিি আমল থরদকই 
এদেদি চটালু িদয়দছ কু্দ্র ঋণ ও সঞ্চয়। 
বটাংলটাদেদি প্রটারনমক সঞ্চয় ও ঋণেটাি সমবটায় 
সনমনি, প্রটারনমক র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট 
ইউনিয়ি এবং প্রটারনমক র�টা-অপটারিটিভ 
থক্রনডট সমবটায় সনমনি ইি্যটানে কু্দ্র সঞ্চয় ও 
ঋণেটাি সমবটায় সনমনিি অতিভুকুক্ত। বি্জমটাদি 
এ িিদিি সনমনিি সংখ্যটা ১২,৩৮১। সেস্য 
সংখ্যটা ১৪,৪২,৫১৩ রি। এিটা নিদরিটা 
সঞ্চয় করি, ঋণও থেয়। চদীদি িিকিটা ৮৫ 
ভটাি কৃন্ঋণ সমবটায়নভনতিক। বটাংলটাদেদিও 
এি সম্প্রসটািণ ঘটদছ। িদব বে সমস্যটা হদলটা 
দুিকুদীনি। এি প্রনিকটািও আদছ। িণিন্তটায়ি 

ও স্চ্ছিটা সমবটাদয়ি প্রিটাি তেনিষ্্য। এটি 
সনঠকভটাদব অিসুিণ কিটা হদল দুিকুদীনি রটাকদব 
িটা।

বি্জমটাি নবদশ্ি মটািু্  এক উন্মুক্ত 
প্রনিদযটানিিটাি অনভযটাত্রদী। এখটাদি নপনছদয় 
পেটা মটািদু্ি প্রিটাি অবলম্ি সমবটায়। 
আমটাদেি থেদিি সমবটায় নচতিকদেি 
অবি্যই কু্দ্র কৃ্ক, কু্দ্র ব্যবসটায়দী, কু্দ্র 
ও ক্টিিনিদল্পি স্টাদরকু কটার কিদি হদব। 
অতিভুকুনক্তমলূক উন্নয়ি ও অতিভুকুনক্তমলূক 
অরকুটায়ি নিনচিি কিটাি একটি র�ৌিল হদচ্ছ 
সমবটায়। এটি শুি ু আনরকুক প্রনিষ্টাি িয়। 
মটািনবক, সটামটানরক ও সটাংসৃ্নিক নবকটাদিি 
নিভ্জিদযটাি্য একটি অবলম্ি সমবটায়। এটি 
িিিটা প্রনিষ্টা এবং মিি ও মটািনসকিটা 
পনিবি্জদিি উতিম পন্টা। সমবটায় সুপ্রনিনষ্ি 
হদলই সুিটাসি, িণিন্তটায়ি, নবদকন্দ্রদীকিণ 
এবং প্রটানতিক রিিদণি সক্মিটা বনৃদ্ধ 
নিনচিি কিটা যটাদব। এি রি্য থেদি সমবটায় 
আদ্টালিদক আিও রেটািেটাি কিদি হদব। 
প্রিটািমন্তদী শেখ হটানসিটাি ভটা্টায় ‘থেদিি 
উন্নয়িদক ত্বিটানন্বি কিটাি থক্রত্র সমবটায় 
একটি পিদীনক্ি র�ৌিল’।

ড. জাহাঙ্গীি আলম: কৃন্ অরকুিদীনিনবে ও মনুক্তদযটাদ্ধটা। 
সটাদবক উপটাচটাযকু, ইউনিভটানসকুটি অব থ্টাবটাল নভদলর। 
প্রটাক্তি মহটাপনিচটালক, বটাংলটাদেি প্রটাধণসম্ে িদব্ণটা 
ইিস্টিটিউট। িদব্ণটা থক্রত্র থিৌিবময় ও কৃনিত্বপূণকু 
অবেটাদিি স্দীকৃনিস্রূপ এক্দি পেকপ্রটাপ্ত।

৪৯িম রািীয় সমবায় তদবডসে অনধুষ্াডন প্রিান অতিতি তহডসডব ভাচধু ্ধয়াতল সংযধুক্ত হডয় ভাষ� প্রদান কেডেন মাননীয় প্রিানমন্তী শেখ হাতসনা
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মধুতরববডষ্ধ বঙ্গবন্ধু ে রন্মতদন 
ড. নমল্টি নবশ্টাস 

২০২০ নরিস্টটাদব্ি ১৭ মটাচ্জ শুরু হওয়টা 
‘মনুরবব্কু’ করিটািটা মহটামটানিি কটািদণ ২০২২ 
নরিস্টটাদব্ি ৩১ মটাচ্জ পযকুতি বধিকুি কিটা হদয়দছ। 
চলনি মনুরববদ্কু রটানিিনপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুরবুি িহমটাদিি রন্মনেি এবং একইনেি 
রটািদীয় নিশু নেবস। রটানিিনপিটাি রন্মনেদি 
রটািদীয় নিশু নেবস উেযটাপি খবুই িটাৎপযকুপূণকু 
ঘটিটা। এিকম নেি এখিকটাি প্ররদন্মি 
রদীবদি আি আসদব িটা। িটাছটােটা ১৯৯৭ 
সটাল থরদক রটািদীয় নিশু নেবস পটালি কিটা 
শুরু হদলও বঙ্গবনু্ধদক নিনবেভটাদব রটািটাি 
সুদযটাি এ প্ররদন্মি হদয়দছ িি ১৩ বছরি। 
িটািটা রেদিদছ, স্টািদীিিটাি আদি থরদকই 
বঙ্গবনু্ধ নিশুদেি ভটাদলটাবটাসদিি। নিনি নবশ্টাস 

কিদিি, আরদকি নিশুিটাই আিটামদী নেদিি 
ভনব্্যৎ। ভনব্্যদি থেি িেটাি রেিৃত্ব নেদি 
হদব আরদকি নিশুদেিই। িটাই নিশুিটা থযি 
সরৃিশীল মকু্তমদিি মটািু্  নহদসদব িদে ওদঠ 
নিনি সব সময়ই িটা প্রি্যটািটা কিদিি। 

বঙ্গবনু্ধ নছদলি মটাটিি মটািু্  ও সটািটািণ 
মটািদু্ি রেিটা। এরি্য িাঁি সহরসিল 
আচিণ িত্রু-নমত্র সকলদক আকৃষ্ কিদিটা। 
মটািদু্ি কল্যটাদণি রি্য নিদবনেি নছদলি 
নিনি আরদীবি। ভটািদিি প্ররম প্রিটািমন্তদী 
পনডিি রওহিলটাল রেদহরুি রন্মনেি 
রটািদীয় নিশু নেবস নহদসদব পটানলি হয়। 
কটািণ নিনিও নিশুদেি ভটাদলটাবটাসদিি। 
নবদশ্ি সকল মহটামটািব নিশুবটান্ধব নছদলি, 
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নিশুদেি নপ্রয় নছদলি। মহটাি রেিটা হদয়ও, 
িটারনিনিক কটাদর ব্যস্তিটা সদ্বিও বঙ্গবনু্ধ 
কখদিটা িাঁি নিশুপুত্র িটাদসলদক আেি 
কিদি রেটাদলিনি। র�টারটাও থযদি নিনি 
িটাদসলদক সদঙ্গ নিদয় থযদিি। নিশু িটাদসলও 
িাঁদক খবু ভটাদলটাবটাসদিটা। বঙ্গবনু্ধ কি্যটা শেখ 
হটানসিটা িাঁি ‘আমটাদেি থছটাট্ট িটাদসল থসটািটা’ 
গ্দন্ নলদখদছি, িটাদসল আব্টাদক ছটায়টাি 
মদিটা অিসুিণ কিদিটা। আব্টাদক থমটাদটই 
ছটােদি চটাইদিটা িটা। নিনি আরিটা নলদখদছি, 
‘িটাদসদলি সব থরদক আিদ্ি নেি এদলটা 
থযনেি আব্টা ন�রি এদলি। এক মহূুি্জ থযি 
আব্টাদক কটাছ ছটােটা কিদি চটাইদিটা িটা। সব 
সময় আব্টাি পটাদি ঘুরি রেেটাদিটা।’ নিশুিটা 
সু্ি স্প্ন নেদয় িটাদেি নিরস্ রিৎ নিমকুটাণ 
করি। বঙ্গবনু্ধও িাঁি িটারনিনিক রদীবি স্প্ন 
নেদয় িদে িুদলনছদলি। লটানলি স্প্নদক 
বটাস্তদব রূপেটাি করিনছদলি। নিশুদেি সটানবকুক 
কল্যটাদণি লদক্্য বঙ্গবনু্ধ ১৯৭৪ সটাদল নিশু 
আইি প্রণয়ি করিি। পিবি্জদীকটাদল িটািই 
আদলটাদক বটাংলটাদেি নিশু একটাদডনম, নিশু 
হটাসপটািটাল ও নিশু নব্য়ক মন্তণটালয় িনঠি 
হয়। এছটােটা নিশুদেি রি্য আরিটা িটািটা 
কমকুসনূচ গ্হণ কিটা হয়।

বঙ্গবনু্ধ নছদলি নিশুদেি নপ্রয়রি। নিশু-
নকদিটািদেি কটাদছও নিনি নছদলি ‘মনুরব 
ভটাই’। ১৯৬৩ সটাদল ঢটাকটা থপ্রস ক্টাদব 
আদয়টারি কিটা হয় েি নেিব্যটাপী নিশুদমলটা। 
ওই নিশুদমলটায় বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি, ‘এই 
পনবত্র নিশুদেি সদঙ্গ নমনি মিটটাদক একটু 
হটালকটা কিটাি রি্য।’ িটামসুজ্টামটাি খটাি 
স্মনৃিচটািণ করিদছি এভটাদব- ‘১৯৬৩ সটাদল 
শেখ সটাদহবদক আিও ঘনিষ্ভটাদব থেখটাি 
ও কটাদছ পটাওয়টাি সুদযটাি ঘদট। আমিটা 
ওই বছরি র�ন্দ্রদীয় কনচ-কাঁচটাি থমলটাি 
উদে্যটাদি ঢটাকটাস্ থপ্রসক্টাব প্রটাঙ্গদণ এক নিশু-
নকদিটাি আি্দমলটাি আদয়টারি কনি। থসই 
থমলটায় িাঁদক আমন্তণ রটািটাদিটা হয়। নিনি 
আগ্হসহকটারি আদসি এবং থমলটাি প্রেিকুিদী 
ও স্টল পনিেিকুি করিি। আি্দমলটাি 
নিিটাপতিটাসহ অি্যটাি্য নব্য় থেখটাদিটািটাি রি্য 
কনচ-কাঁচটাি থমলটাি সেস্যদেি নিদয়টাি কিটা 
হয়। পুনলি বটা িটানতিবটানহিদী, থিটাদয়্টা- সবই 
নছল কনচ-কাঁচটাি থমলটাি সেস্য। শেখ সটাদহব 
যখি প্রেিকুিদী থেখনছদলি িখি িাঁি কটাছ 
থরদক থমলটাি থিটাদয়্টা বটানহিদী একটি র�টাকদক 
আটক করি। িটাি থচহটািটা উসদকটা-খিুদকটা, 
িটাদয় একটি কাঁরটা রেটাদিটা। কু্দে থিটাদয়্টািটা 
িটাি থেহ িল্টানি করি িটাি কটাদছ থমলটাি 
একটি ম্যটাপ ও নকছু কটািরপত্র পটায় এবং পরি 
থেখটা যটায় কু্দে থিটাদয়্টািটা যটাদক পটাকেটাও 
করিদছ থস সিকটারিি আসল থিটাদয়্টা। শেখ 
সটাদহদবি নপছু নিদয় আি্দমলটায় ঢুদকদছ। 
শেখ সটাদহব সিকটানি থিটাদয়্টাদক কটাদছ 

রেদক বলদলি, ‘চটা্ু, এখটাদিও আমটাি নপছু 
নিদয়ছ- নিশুদেি সদঙ্গ একটু আি্ কিদবটা 
িটাদিও থ�উ লটানিদয় র�দখদছ সিকটাি। যটা 
মটা� করি নেলটাম।’ পরি েটােটাভটাইদয়ি নেদক 
ঘুরি বলদলি, েটােটাভটাই, আপিটাি থিটাদয়্টািটা 
সিকটানি থিটাদয়্টাদেি ওপি থটক্টা নেদয়দছ, 
সটাবটাস!’

বঙ্গবনু্ধ ১৯৭২-এি মটাচ্জ মটাদস িটাষ্টদীয় 
স�রি থসটানভদয়ি ইউনিয়ি নিদয়নছদলি। থস 
সময় নিল্পটাচটাযকু রয়িলু আদবনেদিি পিটামদিকু 
র�টাকিজু্টামটাি খটাি েটােটাভটাই মনুক্তযুদ্ধ, 
িণহি্যটা, পটানকস্তটানি থসিটা ও িটারটাকটারিি 
অি্যটাচটারিি েিৃ্য নিদয় ৫ থরদক ১২ বছরিি 
১৫-১৬ রি নিশুি আঁকটা ছনব থসটানভদয়ি 
থপ্রনসদডন্ট থরেরদিভদক উপহটাি নহদসদব 
থেয়টাি রি্য িণভবি ‘সুিন্ধটা’য় উপনস্ি 
হি। সদঙ্গ নছদলি ড. আবদুল্টাহ আল মিুদী 
িি�্দ্দীি ও লুৎ�্ল হটায়েটাি থচৌিিুদী। 
নিশুদেি আঁকটা ছনবগুদলটা বঙ্গবনু্ধি হটাদি 
িুদল থেয়টা হয়। বঙ্গবনু্ধ ছনব থেদখ মগু্ধ হদয় 
বদলি, ‘আমটাি থেদিি নিশুিটা এমি নিখুঁি 
ছনব আঁকদি পটারি, এসব িটা থেখদল নবশ্টাস 
কিটা যটায় িটা। নিনি আরিটা বদলনছদলি, 
‘আরদকি কমকুব্যস্ত সটািটাটটা নেদিি মদি্য এই 
একটু খটানি সমদয়ি রি্য আনম িটানতি থপলটাম। 
নিশুদেি সটানন্নি্য আমটাদক সব অবসটাে থরদক 
মনুক্ত নেদয়দছ।’ বঙ্গবনু্ধ বলদিি, ‘নিশু হও, 
নিশুি মদিটা হও। নিশুি মদিটা হটাসদি শেদখটা। 
দুনিয়টাি ভটাদলটাবটাসটা পটাদব।’

বঙ্গবনু্ধ ১৯৭২ সটাদল সংনবিটাি প্রণয়ি 
করিি। সংনবিটাদিি ২৮(৪) অিদুচ্ছদে 
নিশুদেি অগ্িনিি নবদি্ নবিটাি প্রণয়দিি 
ওপি গুরুত্ব প্রেটাি কিটা হদয়দছ এবং িটাষ্ট 

পনিচটালিটাি মলূিদীনিদি নিশুদেি রি্য 
অনবিনিক ও বটাি্যিটামলূক প্রটারনমক নিক্টাসহ 
থমৌনলক প্রদয়টারদিি ব্যবস্টা, সুদযটাদিি 
সমিটা, অধিকটাি ও কি্জব্য এবং রিস্টাস্্য ও 
তেনিকিটা নব্দয়ি ওপি গুরুত্ব আরিটাপ কিটা 
হদয়দছ। এই লদক্্য বঙ্গবনু্ধ নিশু উন্নয়দি 
সুনিনে্জষ্ পেদক্প গ্হণ করিি। প্রটারনমক 
নিক্টাদক করিি বটাি্যিটামলূক। ১৯৭৩ সটাদল 
৩৭ হটারটাি প্রটারনমক নবে্যটালয়দক কিটা হয় 
রটািদীয়কিণ। নিশুদেি সটানবকুক সুিক্টা নিনচিি 
কিটা ও অধিকটাি প্রনিষ্টাি লদক্্য ১৯৭৪-এি 
২২ জুি নিশু আইি প্রণয়ি করিি। এি ১৫ 
বছি পি রটানিসংঘ নিশু অধিকটাি সিে ত�নি 
করি। বটাংলটাদেি ১৯৮৯ সটাদল রটানিসংঘ 
থঘটান্ি নিশু অধিকটাি সিদেি অি্যিম 
অিসু্টাক্িকটািদী থেি। গ্হণ কিটা হদয়দছ 
রটািদীয় নিশু িদীনি ২০১১, রটািদীয় নিশুরেম 
নিিসি িদীনি ২০১০। বঙ্গবনু্ধ থঘটান্ি নিশু 
িদীনিদক আরিটা যুদিটাপদযটাগী কিদি থঘটান্ি 
হয় নিশু আইি ২০১৩। প্রনিবন্ধদী ব্যনক্তদেি 
অধিকটাি ও সুিক্টা আইি ২০১৩ প্রণয়ি কিটা 
হয়। পরনিশু, িুঁনকপূণকু কটাদর নিদয়টানরি 
নিশু, নবে্যটালয় থরদক িরিপেটা ও প্রনিবন্ধদী 
নিশুদেি কল্যটাদণ আনরকুক সহটায়িটা প্রেটাি 
কিটা হদচ্ছ। পনিি্যক্ত নিশুদেি থসবটা ও ভটািটা 
প্রেটাি, পরনিশুদেি পুিবকুটাসিসহ িটাদেি 
রদীবিমটাি উন্নি কিদি সিকটারিি নবনভন্ন 
কটাযকুক্রম পনিচটানলি হদচ্ছ। নিশু নিক্টা ও 
পুষ্টি নিনচিি কিদি সু্ল টিন�ি, নিশুি রি্য 
নিিটাপে পটানি, স্যটানিদটিি ও স্টাস্্য সমেি 
পনিদবি নিনচিি কিদি গ্হণ কিটা হদয়দছ 
নবনভন্ন কটাযকুক্রম। বি্জমটাদি নিক্টারকুদীদেি হটাদি 
নবিটামদূল্য বই নবিিদণি মি্য নেদয় নিক্টা 
ব্যবস্টাদক কিটা হদয়দছ রিকল্যটাণমখুী।

বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি নছদলি 
বটাংলটাদেদিি স্টািদীিিটা িটামক মহটাকটাদব্যি 
‘মহটাকনব’, নিনি নবশ্ নমনডয়টাি েষৃ্টিদি 
‘থপটাদয়ট অব পনলটিক্স’। িাঁি নছল দুনিকুবটাি 
গ্ন্প্রদীনি। নিনি নছদলি সদচিি পটাঠক। মহটাত্মটা 
িটান্ধদী, রওহিলটাল রেদহরু, উইিস্টি চটানচ্জল, 
আরেটাহটাম নলংকি, রেলসি ম্যটাদন্ডলটা, রি এ� 
র�দিনড, ন�দেল ক্যটারত্টা প্রমখু িটারনিনিক 
রেিটাি মদিটা যখিই অবসি থপদিি িখিই 
নিনি বইদয়ি নবনচত্র রিদি হটানিদয় থযদিি। 
বঙ্গবনু্ধ থয প্রচুি নিল্প-সটানহদি্যি বই পেদিি 
িটা িাঁি ভটা্ণ, বকৃ্তিটা, নচনঠপত্র আি ‘অসমটাপ্ত 
আত্মরদীবিদী’, ‘কটািটািটারিি র�টারিটামচটা’ এবং 
‘আমটাি থেখটা িয়টাচদীি’ থরদকই প্রমটাণ পটাওয়টা 
যটায়। ব্যনক্তিি লটাইররেনিদি িবটাট্জ থপইি 
থেদখদছি, রর্জ বটািকুটাড্জি, বটারিকুটান্ড িটাদসদলি 
িচিটাবনল, মটাও থসিুং স্টাক্নিি গ্ন্। বটাংলটা 
ভটা্টা ও সংসৃ্নিরপ্রমদী নছদলি শেখ মনুরব। 
১৯৪৯ সটাদল পনচিম পটানকস্তটাি ভ্রমণকটাদল 
একই িটানেদি কিটানচ আসটাি পদর উদুকুভটা্দী 

বঙ্গবনু্ েরব মদয়খ মগু্ধ হয়য় 

বয়লন, ‘আমাি মদয়িি রিশুিা 

এমন রনখুঁি েরব আঁকয়ি 

পারি, এসব না মদখয়ল রবশ্াস 

কিা রায় না। রিরন আরিা 

বয়লরেয়লন, ‘আজয়কি কম্যব্স্ 

সািাটা রদয়নি ময়ি্ এই একটু 

খারন সময়য়ি জন্ আরম িারতি 

মপলাম। রিশুয়দি সারন্নি্ 

আমায়ক সব অবসাদ মরয়ক 

মরুক্ রদয়য়য়ে।’ বঙ্গবনু্ বলয়িন, 

‘রিশু হও, রিশুি ময়িা হও। 

রিশুি ময়িা হাসয়ি শেয়খা। 

দুরনয়াি ভায়লাবাসা পায়ব।’
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কদয়করি পটানকস্তটানিদক নিনি কনব কটারদী 
িররুল ইসলটাম ও কনবগুরু িবদীন্দ্রিটার 
ঠটাক্রিি কনবিটা আবনৃতি করি শুনিদয়নছদলি। 
(‘অসমটাপ্ত আত্মরদীবিদী’, প.ৃ ২১৭) ১৯৫২ 
সটাদলি থসদটেম্রি চদীদিি িটানতি সদমেলদি 
থযটািেটাি করি নিনি মটািৃভটা্টা বটাংলটায় বকৃ্তিটা 
করিনছদলি। (‘অসমটাপ্ত আত্মরদীবিদী’, প ৃ
২২৮) 

১৯৪৮ থরদক ১৯৭২ সটাদলি ৭ রটািয়ুটানি 
পযকুতি পটানকস্তটানি িটাসকদেি রুদ্র র�টাদ্ 
২৪টি মটামলটায় ১৮ বটাি রেদল নিনক্প্ত হি 
শেখ মনুরব। নিনি সবকুদমটাট ১২ বছি রেল 
থখদটদছি। আি েি বছি কেটা িরিেটানিদি 
নছদলি। রেলবন্ নিঃসঙ্গ রদীবদিও বই নছল 
িাঁি একমটাত্র অবলম্ি। ২১ নডদসম্ি, ১৯৫০ 
সটাদল �নিেপুি নডন্রিক্ট রেল থরদক বঙ্গবনু্ধ 
একটি নচনঠ নলদখনছদলি িণিরন্তি মটািসপুত্র 
থহটাদসি িহদীে থসটাহিটাওয়টাে্জদীদক। থসই নচনঠটি 
িৎকটালদীি সিকটাি বটাদরয়টাপ্ত কিদলও 
িদব্কিটা পিবি্জদী সময় উদ্ধটাি করিি। 

প্রিটািমন্তদী শেখ হটানসিটা িাঁি স্মনৃিকরটায় 
নলদখদছি, ‘১৯৪৯ থরদক আব্টা যিবটাি 
রেদল থিদছি কদয়কখটািটা নিনে্জষ্ বই নছল যটা 
সব সময় আব্টাি সদঙ্গ রটাকি। রেলখটািটাি 
বই রেনিিভটািই রেল লটাইররেনিদি েটাি করি 
নেদিি, নকন্তু আমটাি মটা’ি অিরুিটাদি এই বই 
কয়টটা আব্টা কখদিটা নেদিি িটা, সদঙ্গ নিদয় 
আসদিি। িটাি মদি্য িবদীন্দ্র-িচিটাবলদী, 
িিৎচন্দ্র, িররুদলি িচিটা, বটািকুটাড্জ ি’ি 
কদয়কটটা বইদি থস্সি কিটাি নসল থেয়টা 
নছল। রেদল নকছু পটাঠটাদল থস্সি কিটা হয়, 
অিসুন্ধটাি কিটা হয়, িটািপি পটাস হদয় থিদল 
নসল মটািটা হয়। পিপি আব্টা কিবটাি রেদল 
থিদলি িটাি নসল এই বইগুদলটাদি নছল। মটা 
এই কয়টটা বই খবু যত্ন করি িটাখদিি। আব্টা 
রেল থরদক ছটােটা থপদলই থখটাঁর নিদিি 
বইগুদলটা এদিদছি নক িটা। যনেও অদিক বই 
রেদল পটাঠটাদিটা হদিটা। মটা প্রচুি বই নকিদিি 
আি রেদল পটাঠটাদিি। নিউ মটাদক্জদট মটা’ি 
সদঙ্গ আমিটাও থযিটাম। বই পছ্ কিিটাম, 
নিদরিটাও নকিিটাম। সব সময়ই বই র�িটা 
ও পেটাি একটটা র�ওয়টার আমটাদেি বটাসটায় 
নছল। প্রচুি বই নছল। থসই বইগুদলটা ওিটা 
(পটানকস্তটানিিটা) িষ্ করি। বইদয়ি প্রনি ওদেি 
আরক্রটািও কম িটা। আমটাি খবুই কষ্ হয় ঐ 
বইগুদলটাি রি্য যটা ঐনিহটানসক েনলল হদয় 
নছল, নকন্তু ১৯৭১ সটাদল সবই হটািটালটাম।’ 
(শেখ হটানসিটা: শেখ মনুরব আমটাি নপিটা, 
আিটামদী প্রকটািিদী, ২০১৪, প.ৃ ৭০-৭১) 

বঙ্গবনু্ধ একরি িটারনিনিক রেিটা 
নহদসদব র�বল সটািটািণ মটািু্  নকংবটা 
কৃ্ক-রেনমকদেি সুখ-দুঃদখি সঙ্গদী নছদলি 
িটা নিনি নছদলি নিনক্ি মি্যনবতি থরেধণি 
প্রনিনিধি। স্টাভটানবকভটাদব স্দীয় থরেধণি 

নিল্পদী-সটানহনি্যকদেি প্রনি িাঁি আগ্হ নছল। 
িটাছটােটা পূদবকুই বলটা হদয়দছ নিনি সটানহদি্যি 
একরি অিিুটাগী পটাঠক নছদলি। ১৯৭০ 
সটাদলি ৩১ নডদসম্ি ঢটাকটাি একটি অিষু্টাদি 
প্রিটাি অনিনরি ভটা্দণ নিনি বদলি- ‘নিল্পদী, 
কনব ও সটানহনি্যকবদৃ্ি সষৃ্টিশীল নবকটাদিি 
থয-র�টাদিটা অতিিটায় আনম এবং আমটাি েল 
প্রনিহি কিদব।’ (আনিউি িহমটাি, ‘বটাঙটানল 
সংসৃ্নিি পষৃ্দপটা্ক বঙ্গবনু্ধ’) ১৯৭১ সটাদলি 
নডদসম্ি মটাদস বটাংলটাদেদিি নবরয় অর্জদিি 
পিপিই বঙ্গবনু্ধ কটারদী িররুল ইসলটামদক 
অিরুিটাি করি ঢটাকটায় রেি। ১৯৭২ সটাদলি ২৫ 
থম ঢটাকটায় কনবি বটাসটায় যটাবটাি সময় িটািমনন্ডি 
বনত্রি িম্ি থরদক রেি হদয় ‘নবরদ্রটাহদী’ কনবিটা 
আবনৃতি কিদি কিদি পর থহঁদটদছি বঙ্গবনু্ধ। 
‘অসমটাপ্ত আত্মরদীবিদী’ি সতূ্র অিযুটায়দী 
আব্টাসউনদ্দিি ভটাটিয়টানল িটাি শুদি মগু্ধ 
হদয়দছি নিনি। এই কণ্ঠনিল্পদীি বটাংলটা ভটা্টা 
িক্টাি আক্নিদি বটাংলটাদক িটাষ্টভটা্টা কিটাি 
সংগ্টাদম অবেটাি িটাদখি নিনি। প্রিটািমন্তদী 
হদয়ও নিল্পটাচটাযকু রয়িলু আদবনেিদক ‘স্যটাি’ 
সদম্টািি কিদিি। প্রি্যক্ মনুক্তযুদ্ধ শুরু 
হওয়টাি আদি ১৯৭১ সটাদলি ১৫ থ�ব্রুয়টানি 
বটাংলটা একটাদডনম আদয়টানরি অিষু্টাদি 
বদলনছদলি- ‘এ থেদিি মটািদু্ি অধিকটাি 
প্রনিষ্টাি সংগ্টাদম নিদরদেি র�খনিি মদি্য 
নিভ্জদয় এনিদয় আসুি, দুঃখী মটািদু্ি সংগ্টাম 
নিদয় সটানহি্য সষৃ্টি করুি। র�উ আপিটাদেি 
বটািটা নেদি সটাহস কিদব িটা।’ (দেনিক ইদতি�টাক 
১৬/২/১৯৭১) িটাি আদি ৯ জুি ১৯৬৯ সটাদল 
বটাংলটাি সবচটাইদি রিনপ্রয় সটাংবটানেক ‘মটানিক 
ভটাই’ প্রবদন্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি র�দখি 
‘নিনি নছদলি এক সটাবকুক্ধণক থপ্রিণটা। 
অনি বে দুনে্জদিও িাঁি ওপি আমিটা ভিসটা 
িটাখদি থপরিনছ। কটাদছ নিদয় সটাহস ন�রি 
থপদয়নছ। নিনি নিষ্টাবটাি সংগ্টামদী নছদলি। 
সংগ্টামদীদেিদক নিনি ভটাদলটাবটাসদিি।’ 
(বঙ্গবনু্ধ ও িণমটাি্যম) রেনব মওদুে নলদখদছি, 
মনুক্তযুদ্ধকটাদল ক্নিগ্স্ত দেনিক ইদতি�টাক ও 
দেনিক সংবটাে পনত্রকটা দুটিদক নবরয় লটাদভি 
পি পুিিটায় নিদরি পটাদয় োঁে কিটাদি 
সবিকম সহদযটানিিটা করিনছদলি বঙ্গবনু্ধ।’ 
(সংবটােপত্র, সটাংবটানেক ও শেখ মনুরব, 
২০১৩) বঙ্গবনু্ধি িিটাব্দীদি কদয়কটি থেদিি 
শী্কুস্টািদীয় িটারিদীনিনবেও নছদলি র�টাদিটা িটা 
র�টাদিটা পনত্রকটা বটা িটারনিনিক সটাংবটানেকিটাি 
সদঙ্গ যুক্ত। মহটাত্মটা িটান্ধদী নিউ ইনন্ডয়টা, মনিলটাল 
রেহরু ইনন্ডদপিদডন্ট, মটাওলটািটা থমটাহটামেে 
আলদী কমরিড, সুরিন্দ্রিটার ব্যটািটানর্জ রেঙ্গনল, 
রওয়টাদহিলটাল রেহরু ি্যটািিটাল থহিটাল্ড, 
অিনব্ থঘটা্ বদ্মটািিম, সুভটা্চন্দ্র বসু 
�িওয়টাড্জ, নবনপি চন্দ্র পটাল ইয়ং ইনন্ডয়টা, 
থেিবনু্ধ নচতিিঞ্জি েটাি িটািটায়ণ, �রলুল 
হক কৃ্ক ও িবিনক্ত পনত্রকটাি সদঙ্গ রনেি 

নছদলি। বঙ্গবনু্ধ নছদলি িিুি নেি, ইদতিহটাে, 
ইদতি�টাক, নমল্টািসহ কদয়কটি পনত্রকটাি সদঙ্গ।

মনুক্তযুদদ্ধি পি বটাংলটাদেদিি প্রিটািমন্তদী 
নহদসদব িটাষ্ট পনিচটালিটায় নিনি সবসময়ই 
কটাদছ থপদয়দছি নিল্পদী-সটানহনি্যকদেি। 
রসদীমউেেদীি, সুন�য়টা কটামটাল, নিল্পটাচটাযকু 
রয়িলু আদবনেি, হটাদিম খটাি, সমিনরি 
িটায় থচৌিিুদী প্রমখু কনব ও নচত্রনিল্পদী এবং 
কনব সুভটা্ মদুখটাপটাি্যটায়, খ্যটািিটামটা কণ্ঠনিল্পদী 
থহমতি মদুখটাপটাি্যটাদয়ি সদঙ্গ িাঁি পটানিবটানিক 
ছনব িদয়দছ। ১৯৭৩ সটাদল �িটানস র�খক 
আঁরদ্র মটালরিটাি সদঙ্গ িাঁি সটাক্টাৎ হয়। 
বটাংলটাদেি রেিটারিি নিরস্ নিল্পদীদেি 
মটাদিও িাঁদক থেখটা থিদছ। ১৯৭৪ সটাদলি 
১৫ থ�ব্রুয়টানিদি বটাংলটা একটাদডনমি অিষু্টাদি 
নিনি বদলি- ‘মটািবটাত্মটাি সুেক্ প্রদকৌিলদী 
হদচ্ছি থেদিি সুিদী সটানহনি্যক, নিল্পদী, 
নিক্টারেিদী, বুনদ্ধরদীবদী ও সংসৃ্নিদসবদী।’ এরি্য 
িাঁদেি প্রনি িাঁি প্রটাদণি টটাি এি। অন্নেটািঙ্ি 
িটাদয়ি স্মনৃিচটািণ’-এ আদছ, ১৯৭৪ সটাদলি 
২২ থ�ব্রুয়টানি মন্মর িটায়দক বটাম পটাদশ্কু ও িাঁদক 
েনক্ণ পটাদশ্কু বনসদয় থসনেি িটািটা অতিিঙ্গ করটা 
বদলি বঙ্গবনু্ধ। নিনি অসুস্ কনব হুমটায়ূি 
কটানেি, আবুল হটাসটাি ও মহটাদেব সটাহটাদক 
সুনচনকৎসটাি রি্য বটানলকুি, মদস্টা, লন্ডি 
থপ্রিণ করিি এবং একটি কনবিটা র�খটাি রি্য 
েটাউে হটায়েটািদক িমকুদীয় থমৌলবটােদীদেি হটাি 
থরদক িক্টা এবং নিিটাপতিটা নেদয় কলকটািটায় 
পটাঠটাদিটাি ব্যবস্টা করিনছদলি। কনব আল 
মটাহমেুদক রেল থরদক মকু্ত করি নিল্পকলটা 
একটাদডনমদি নিদয়টাি প্রেটাি করিি। নিনি 
নছদলি িটাটদকি একরি সুহৃে। থটনলনভিি 
ও মঞ্চ িটাটদকি ওপি থরদক প্রদমটােকি ও 
থস্সি প্ররটা সহরিি করিনছদলি নিদরি 
ক্মিটা প্রদয়টাি করি। চলনচ্চরত্রি উন্নয়দি 
িাঁি অবেটাি নছল। প্রটাদেনিক পনি্দে 
এ�নডনস’ি নবল উত্টাপি করিি বটাধণর্য ও 
নিল্পমন্তদী বঙ্গবনু্ধ ১৯৫৭ সটাদলি ৩ এনপ্রল। 
িখি নিল্প মন্তণটালদয়ি অিদীি নছল চলনচ্চত্র 
নব্য়ক েপ্তি। ১৯৭৫ সটাদলি ২৫ মটাচ্জ ‘বঙ্গবনু্ধ 
স্ণকুপেক’ প্রেটাি কিটা হয় বটাংলটাদেদিি 
১৮ এবং ভটািদিি ৪ রি নবনিষ্ নিল্পদী, 
সংসৃ্নিদসবদী ও রেিটািকমকুদীদক। অরকুটাৎ কনব-
নিল্পদী-সটানহনি্যকদেি প্রনি রেদ্ধটাশীল নছদলি 
বঙ্গবনু্ধ। স্টািদীি বটাংলটাদেদিি উন্নয়দি 
নিনি যুক্ত করিনছদলি নিক্ক-প্রদকৌিলদী 
ও থপিটারদীবদীদেি, নিল্পদী-সটানহনি্যকদেি 
প্রিটাসদিি সদঙ্গ র�দখনছদলি। 

িবদীন্দ্রিটাদরি অদিক কনবিটাই বঙ্গবনু্ধি 
কণ্ঠস্ নছল। ১৯৭২ সটাদলি ১০ রটািয়ুটানিি 
ভটা্দণ িবদীন্দ্রিটার ঠটাক্রিি ‘বঙ্গমটািটা’ কনবিটাি 
পঙনক্ত- ‘সটাি র�টাটি সতিটাদিরি থহ মগু্ধ 
রিিদী,/র�দখদছটা বটাঙটানল করি মটািু্  কিনি’ 
এবং ১৯৭২ সটাদলি ৭ থ�ব্রুয়টানি কলকটািটায় 
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স্টািদীি বটাংলটাদেদিি প্রিটািমন্তদী নহদসদব ভটা্ণ 
থেবটাি সময় নিনি িবদীন্দ্রিটাদরি কনবিটা আবনৃতি 
করিদছি। ‘নিঃস্ আনম নিক্ত আনম’ এবং 
‘িটানিিদীিটা নেদক নেদক থ�নলদিদছ নব্টাক্ত 
নিশ্টাস’ িাঁি কদণ্ঠ থসনেি উচ্চটানিি হদয়নছল। 
প্রকৃিপদক্ বঙ্গবনু্ধি রদীবদি িবদীন্দ্রিটাদরি 
প্রভটাব নছল রেনি। িাঁি অতিি েখল করি 
র�দখনছদলি নবশ্কনব। িটারনিনিক রদীবদি 
দুঃখ-দেি্য-সংকদট আবনৃতি কিদিি- ‘নবপদে 
থমটারি িক্টা কি এ িদহ থমটাি প্রটারকুিটা’ নকংবটা 
‘যনে র�টাি ডটাক শুদি র�উ িটা আদস...’ 
বহুল পনিনচি চিণসমহূ। রেদল যটাবটাি 
সময় ‘সঞ্চনয়িটা’ হটাদি িুদল নিদিি। রেটািটা 
যটায় একমটাত্র সঙ্গদী বটা অিরুপ্রিণটা নছদলি 
িবদীন্দ্রিটার। বটাংলটা একটাদডনম আদয়টানরি 
১৯৭২ সটাদলি ৮ থম িবদীন্দ্র রন্মবটান্কুকদীদি 
নিনি বদলনছদলি, ‘বটাংলটাদেি স্টািদীি হদয়দছ 
লক্ লক্ প্রটাণ ও অপনিদময় ি্যটাদিি নবনিমদয়। 
নকন্তু সি্য, থরেয়, ি্যটায় ও স্টারটাদি্যি থয থচিিটা 
বটাঙটানল কনবগুরুি কটাছ থরদক লটাভ করিদছি, 
আমটাদেি স্টািদীিিটাি সংগ্টাদম িটািও অবেটাি 
অদিকখটানি। বটাঙটানলি সংগ্টাম আর সটারকুক 
হদয়দছ। বটাঙটানলি িবদীন্দ্র-সমেটািিটাি থচদয় বে 
র�টাদিটা েষৃ্টাতি আমটাি রটািটা রেই।’

প্রিটািমন্তদী রটাকটাকটালদীি নিনি িভদীি 
মদিটাদযটাি সহকটারি িবদীন্দ্রসংগীি শুিদি 
শুিদি সকটাদলি িটাস্তটা সটািদিি। এক 
স্মনৃিচটািদণ মটাহবুব িটালুকেটাি টুনঙ্গপটােটাি 
স�িসঙ্গদী নহদসদব সকটাদল ঘুম থরদক উদঠ 
বঙ্গবনু্ধদক রেৌযটাদি বদস িেদীি দুপটাদেি 
গ্টাম-বটাংলটাি েিৃ্য থেদখ আবনৃতি কিদি 
শুদিনছদলি—‘িম িম িম সু্িদী মম রিিদী 
বঙ্গভূনম/ িঙ্গটাি িদীি, ননিগ্ধ সমদীি, রদীবি 
জুেটাদল িুনম’ িবদীন্দ্র পঙনক্তমটালটা। রটািদীয় 
সংগীি ‘আমটাি থসটািটাি বটাংলটা আনম র�টামটায় 
ভটাদলটাবটানস’ িটািটি ১৯৫৬ সটাল থরদকই িাঁি 
প্ররিটাচণটায় রিনপ্রয় হদয় ওদঠ। ১৯৬৬ সটাদল 
নঠক করি থ�দলি থসটািটাি বটাংলটা িেটাি। 
িটািটি সবকুত্র প্রচটারি শেখ মনুরদবি সনক্রয় 
ভূনমকটাি করটা রটানিদয়দছি প্রদ�সি ড. 
সিরদীেটা খটািুি। (দেনিক রিকণ্ঠ, ২১ থম 
২০০৫) 

অরকুটাৎ নিল্প-সংসৃ্নিি একরি িসদবটাদ্ধটা 
নহদসদব বঙ্গবনু্ধি সদঙ্গ থেি-নবদেদিি কনব-
সটানহনি্যক-নিল্পদীদেি িভদীি সম্ক্জ নছল। 
এরি্য ১৫ আিদস্টি (১৯৭৫) হি্যটাকটাডি 

িটারিদীনিনবেদেি সটাদর সটাদর অনভঘটাি 
িটাদখ নিল্পদী, সটানহনি্যক ও কনবদেি থচিিটায়। 
পিবি্জদীদি িাঁিটা িাঁদেি র�খনিদি সটামটানরক 
েটানয়ত্ব পটালি করিি। মলূি রটানিদক এই 
হি্যটাকটাদডিি নবরুদদ্ধ সংঘবদ্ধ হদি থপ্রিণটা 
জুনিদয়দছি নিল্প-সটানহি্য সমটাদরি ব্যনক্তবিকু। 

বঙ্গবনু্ধি নিল্প সংসৃ্নি ভটাবিটায় নিশু 
এবং দুঃখী মটািদু্ি করটা বটািবটাি উচ্চটানিি 
হদয়দছ। র�টাকর সংসৃ্নিি প্রনি িাঁি আগ্হ 
নছল নবস্তি। নিল্পটাচটাযকু রয়িলু আদবনেি 
থসটািটািিাঁ-এ ‘বটাংলটাদেি র�টাক ও কটারুনিল্প 
�টাউদন্ডিি’ স্টাপি করিি বঙ্গবনু্ধি থপ্রিণটায়। 
১৯৭২ সটাদলি ১-৫ মটাচ্জ থসটানভদয়ি ইউনিয়ি 
স�িকটাদল থসখটািকটাি রেিৃবদৃ্ি রি্য 
উপহটাি নহদসদব নিনি নিদয় যটাি কনচ-কাঁচটাি 
থমলটাি নিশুদেি আঁকটা নচত্রকমকু। িটারিদীনি 
করি থযমি িনিব কৃ্ক ও রেনমদকি মদুখ হটানস 

থ�টাটটাদি থচদয়দছি র�মনি নিল্প-সংসৃ্নিি 
থচিিটাসম্ন্ন উপযুক্ত রটানি িঠদি নিদবনেি 
নছদলি বঙ্গবনু্ধ। 

িটারিদীনিি অমি কনব বঙ্গবনু্ধি মটািদু্ি 
প্রনি অকৃনত্রম ভটাদলটাবটাসটাি অঙ্গদীকটাি 
পিবি্জদীকটাদল থেদিি নিল্পদী-সটানহনি্যকিটা 
ভুলদি পটারিিনি। থেি পনিচটালিটায় খবু কম 
সময় থপদলও িাঁি আত্মবনলেটাি থপ্রিণটাি 
িিিটািটায় উৎসটানিি এখিও। িাঁদক আমটাদেি 
নিি্য নেদিি সঙ্গদী করি িুদলদছি নিল্পদী-
সটানহনি্যকিটা সষৃ্টি হদয়দছ কনবিটা, িল্প, িটাটক, 
উপণ্যটাস, নচত্রকলটা। আেদিকুি মিুৃ্য রেই থযমি 
কনব পটাবদলটা রেরুেটা নলদখদছি—‘র�টাদিটা 
র�টাদিটা িদক্তি েটাি নকছুদিই শুদকটাবটাি 
িয়।’ বঙ্গবনু্ধি িদক্তি েটাি এখদিটা শুকটায়নি। 
থপ্রিণটাি উৎদস মহদীরুহ নিনি। এরি্য সুিদীল 
িদঙ্গটাপটাি্যটায় নলদখনছদলি—‘শেখ মনুরবুি 
িহমটাি বটাংলটাদেদিি স্টািদীিিটা থঘটা্ণটা কিটাি 
সদঙ্গ সদঙ্গ আমটাদেি হৃেদয়ি রটািিণ হদলটা। 
নবিটা নদ্িটায় আমিটাও বদল উঠলটাম, ওই 
স্টািদীিিটা অর্জদিি রি্য যিনেি লেটাই চলদব, 
িিনেি আমিটাও সদঙ্গ আনছ। বটাঙটানল নহদসদব 
আমিটাও সহদযটাদ্ধটা।’ (আমিটা নক বটাঙটানল) 
১৯৭৪ সটাদলি থ�ব্রুয়টানিদি সটানহি্য সদমেলদি 
থযটাি থেওয়টা মন্মর িটায় র�দখি (আতির্জটানিক 
সটানহি্য সদমেলি স্মিধণকটা) ‘বটাংলটাদেদিি 
মনুক্তসংগ্টাদম অবলম্দি নলনখি আমটাি দুইটি 
িটাটক এক. স্টািদীিিটাি ইনিহটাস, দুই. আনম 
মনুরব িই- গ্ন্ দুইটি িাঁদক রেদ্ধটাঘকু্য নেদয় িি্য 
হদি থপরিনছলটাম।’

১৯৭৫ সটাদল বঙ্গবনু্ধদক হি্যটাি পি 
১৯৭৬ সটাদলি িটারনিনিক েলনবধিি ১০ 
িটািটায় মিৃব্যনক্তি মটাহটাত্ম্য প্রচটাি নিন্দ্ধ করি 
খনুি সিকটারিি িি� থরদক এক থঘটা্ণটা 
থেওয়টা হয়। �দল ২১ বছি ‘বঙ্গবনু্ধ’ িব্টি 
নিন্দ্ধ নছল। ১৯৯৬ থরদক পুিিটায় ব্যবহৃি 
হদি রটাদক িব্টি শেখ হটানসিটাি রেিৃদত্ব 
রটানিিনপিটাি আেিকু প্রনিষ্টাি যুি শুরু হয়। 
একইসদঙ্গ রটািদীয় নিশু নেবদসি প্রচলি থসই 
আমল থরদকই।

ড. রমল্টন রবশ্াস: নবনিষ্ র�খক, কনব, কলটানমস্ট, 
সটািটািণ সম্টােক, বটাংলটাদেি প্রিনিশীল কলটানমস্ট 
থ�টািটাম, নিবকুটাহদী কনমটিি সেস্য, সম্প্রদীনি বটাংলটাদেি 
এবং অি্যটাপক, রিন্নটার নবশ্নবে্যটালয়, email-
drmiltonbiswas1971@gmail.com

বঙ্গবনু্ি রিল্প সংসৃ্রি ভাবনায় 

রিশু এবং দুঃখী মানয়ুষি করা 

বািবাি উচ্ারিি হয়য়য়ে। 

জ�াকজ সংসৃ্রিি রিরি িাঁি 

আগ্রহ রেল রবস্ি। রিল্পারার্য 

জয়নলু আয়বরদন মসানািগাঁ-এ 

‘বাংলায়দি জ�াক ও কারুরিল্প 

ফাউয়ন্ডিন’ স্াপন করিন 

বঙ্গবনু্ি মরিিোয়। ১৯৭২ 

সায়লি ১-৫ মার্চ মসারভয়য়ি 

ইউরনয়ন সফিকায়ল মসখানকাি 

জেিৃবয়ৃ্ি জন্ উপহাি রহয়সয়ব 

রিরন রনয়য় রান করর-কাঁরাি 

মমলাি রিশুয়দি আঁকা ররত্রকম্য। 

িাজনীরি করি মরমন গরিব 

কৃষক ও শ্ররময়কি ময়ুখ হারস 

মফাটায়ি মরয়য়য়েন জেমরন রিল্প-

সংসৃ্রিি মরিনাসম্ন্ন উপরুক্ 

জারি গঠয়ন রনয়বরদি রেয়লন 

বঙ্গবনু্। 
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গ্টাদম ও িহরি রিদিটাষ্ঠীি আরকুসটামটানরক 
অবস্টাি অগ্িনিি �দল সমবটায় উন্নয়দি 
প্রবনৃদ্ধি নবপুল সম্টাবিটা ত�নি হদয়দছ। 
সমবটায় সনমনি (সংদিটািি আইি), ২০১৩ 
গ্টাম, ইউনিয়ি, উপদরলটা ও রেলটা 
পযকুটাদয়ি সমবটায় সংিঠিগুদলটাদক স্টািদীয় 
অরকুনিনিক উন্নয়দি উৎসটানহি কিদছ। 
নচিটাচনিি নবপণি বটা বটারটািরটািকিণ 
প্রনক্রয়টায় অনিচিয়িটা ও িুঁনক থরদক র�হটাই 
থপদয় কৃ্কদেি রেম নবনিদয়টাদি উৎপটানেি 
পণ্য যরটারকু মদূল্য নবক্রদয় সমবটায়নভনতিক 
বটারটািরটািকিণ বটা র�টাঅপটারিটিভ মটাদক্জটিং 
এি সুদযটাি বনৃদ্ধ হদয়দছ। সমবটায় সেস্যদেি 
পণ্য বটারটািরটািকিদণ সুনবিটা প্রসটািসহ 
িি্জটাবনল নিিকুটািণ ও েিটােনি কিটাি ক্মিটা 
বনৃদ্ধ করিদছ। সনমনি িঠি করি সেস্যিটা 
নিদরিটাই বটারটািরটাি পনিকল্পিটা ও কটাযকুক্রম 
গ্হণ কিদি সক্ম হদচ্ছ। কৃন্পদণ্যি গুণিি 

মটাি বরটায় র�দখ নিরস্ রে্যটাদন্ড বটারটািরটাদিি 
সুদযটাি সষৃ্টি হদয়দছ। কৃ্দকিটা সংিনঠি হদয় 
বটারটািরটািকিণ সনমনি িঠি করি সিটাসনি 
এবং ইউনিয়ি, উপদরলটা ও রেলটা পযকুটাদয়ি 
সমবটায় সংিঠদিি মটাি্যদম নবক্রয় করি 
অধিকিি লটাভবটাি হদব। বটারটাি চটানহেটা 
নিরূপণ করি �সল উৎপটােি, আবটাে সময়, 
পনিমটাণ ও কি্জি ও সংগ্হ কটাল নিিকুটািদণ 
সহটায়ক হদব। সেস্যিটা নিরস্ পনিবহি 
ব্যবস্টা িদে িুদল পণ্য পনিবহদি স্টাবলম্দী 
হদি পটািদব। ঋণ প্রটানপ্তি সুদযটাি প্রসটানিি 
করিদছ। প্রনিক্ণ গ্হণ করি েক্িটা উন্নয়দিি 
সুদযটাি বনৃদ্ধ থপদয়দছ। সমবটায়নভনতিক 
বটারটািরটািকিণ সেস্যদেি সুনবিটা প্রেটাদি 
সহটায়ক হদচ্ছ। থেদিি উন্নয়দি কৃন্ি ভূনমকটা 
অি্যতি গুরুত্বপূণকু। কৃ্ক খটাে্য উৎপটােি 
করি। কৃন্ কমকুসংস্টাদিি অি্যিম খটাি। 
সমবটায়নভনতিক বটারটািরটািকিণ ব্যবস্টাি 

কৃতষপ�্য বারােরািকেড� সমবায় 
ড. নকউ আি ইসলটাম
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উন্নয়ি খটাে্য উৎপটােি প্রবনৃদ্ধ, অধিকিি 
কমকুসংস্টাদিি সুদযটাি সষৃ্টি এবং লটাভরিক 
কৃন্ উৎপটােদি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা িটাখদব। 

বটারটারিি সটাদর কৃ্দকি সম্ক্জ উন্নয়দি 
সমবটাদয়ি ভূনমকটা অি্যতি গুরুত্বপূণকু। কৃ্দকি 
সমস্যটা শুিমুটাত্র �সল উৎপটােদিি মদি্য 
সদীমটাবদ্ধ রটাদক িটা। উৎপটানেি কৃন্পণ্য 
বটারটািরটাি এবং যরটাযর নবনিময় মলূ্য থপদয় 
আয়-উপটার্জদিও কৃ্দকিটা সমস্যটাি সমেমুখীি 
হয়। সিটাসনি রেটাক্তটাি পনিবদি্জ কৃ্দকি 
উৎপটানেি পণ্য মি্যস্ত্বদভটাগীদেি কটাদছ চদল 
যটায়। মি্যস্ত্বদভটাগীিটা কৃন্পণ্য কৃ্কদেি 
থরদক নিদয় রেটাক্তটাদেি কটাদছ থপৌঁদছ থেয়। 
বটারটাি থরদক রেটাক্তটাদেি ক্রয়কৃি কৃন্পদণ্যি 
মলূ্য অদিকটটা নিভ্জি করি মি্যস্ত্বদভটাগীদেি 
ওপি। এই ক্রয় মলূ্য এবং কৃ্কদেি নবক্রয় 
মদূল্যি মদি্য রেি ব্যবিটাি রটাদক। রেটাক্তটািটা 
পণ্য ক্রদয় থয পনিমটাণ অরকু ব্যয় করিি িটাি 
একটটা বে অংি মি্যস্ত্বদভটাগীদেি কটাদছ থরদক 
যটায়। পণ্য নবনক্র করি কৃ্কদেি পদক্ উৎপটােি 
খিচ ওঠটাদিটা দুরূহ হদলও বটারটািরটাি করি 
মি্যস্ত্বদভটাগীিটা নঠকই লটাভবটাি হয়। কৃন্ 
উৎপটােদি কৃ্দকিটা িুলিটামলূকভটাদব নবনভন্ন 
সুনবিটা থপদলও পণ্য নবক্রয় করি যরটাযর মলূ্য 
প্রটানপ্তদি বি্জমটাি বটারটাি ব্যবস্টা িিটটা সহটায়ক 
িয়। ব্যবসটায়দী ও মি্যস্ত্বদভটাগীদেি সটাদর 
স্িন্তভটাদব র�িদেদিি থক্রত্র পদণ্যি যরটাযর 
মলূ্য পটাওয়টা সচিটাচি সম্ব হয় িটা। পণ্য 
নবক্রদয় ব্যবসটায়দীদেি নিিকুটানিি মদূল্যি ওপি 
নিভ্জি কিদি হয়। সমবটায়নভনতিক বটারটািরটাি 
করি কৃ্কদেি সমষ্টিিি সংিঠি এই িিদিি 
সমস্যটা থরদক মকু্ত হদি ভূনমকটা িটাখদি পটারি। 
মি্যস্ত্বদভটাগীদেি ওপি নিভ্জিশীলিটা থরদক 
রেি হদয় এদস উৎপটানেি পদণ্যি যরটাযর 
মলূ্য থপদয় কৃ্দকিটা লটাভবটাি হদি পটারি। 
উৎপটােিকটািদীদেি সটাদর রেটাক্তটাদেি সিটাসনি 
সংদযটাি বটা থযটািটাদযটাি হওয়টাি সুদযটাি রটাদক। 
চটানহেটা ও পছ্মদিটা পণ্য থপদয় রেটাক্তটািটা 
খনুি হয়। 

বটারটািরটািকিণ সমবটায় সনমনি 
সেস্যদেি সহর িদি্জ ও সটারেয় মদূল্য কৃন্ 
উপকিণ ও যন্তপটানি ক্রয় করি সেস্যদেি 
সিবিটাহ কিদি পটারি। এদি কৃ্দকি 
উৎপটােি খিচ কদম আদস। সমবটায় উদে্যটাদি 
বটারটািরটাি করি দুইভটাদব কৃ্দকিটা �সল 
উৎপটােি অধিকিি লটাভরিক করি িুলদি 
পটারি। প্ররমি সটারেয় মদূল্য কৃন্ উপকিণ 
ক্রদয় উৎপটােি খিচ কনমদয়। নদ্িদীয়ি যরটাযর 
মদূল্য নবক্রয় করি কৃন্ উৎপটােদি নবনিদয়টাি 
লটাভরিক করি। বটারটািরটািকিণ ব্যবস্টা 
উন্নয়দি সমবটায় উদে্যটাি সহটায়ক হয়। িটাস্তটাঘটাট 
এবং পনিবহি ও সিবিটাহ ব্যবস্টা উন্নয়দি 
সুনবিটা পটাওয়টা সহর হয়। প্রনক্রয়টারটাি প্রযুনক্ত 

ও উপকিণ সংগ্হ সহরিি হয়। পনিবহি 
ব্যয় কদম আদস। পণ্য ক্রদয় ব্যবসটায়দীিটা আকৃষ্ 
হয়। প্রি্যতি এলটাকটায়, দূিবি্জদী স্টাদি উপযুক্ত 
মদূল্য পণ্য নবক্রয় সম্ব হয়। 

এক সমদয় কৃ্দকিটা নবপণদি খবু রেনি 
একটটা গুরুত্ব নেি িটা। পনিবটারিি খটাে্য 
চটানহেটা পূিণ নছল কৃন্ উৎপটােদিি প্রিটাি 
লক্্য। �লি ভটাদলটা হদল ঘিবটানে থমিটামি 
এবং নবদয়িটানেি আদয়টারি কিটা হদিটা। 
কটাপেদচটাপে র�িটা হদিটা। কৃন্ উৎপটােদি 
মলূ সমস্যটা নছল অিটাবষৃ্টি, খিটা ও বি্যটা। 
বি্জমটাদি কৃন্ উৎপটােি থরদক খটাে্য চটানহেটা 
পূিদণি সটাদর নবনভন্ন িকম পটানিবটানিক খিচ 

বটাবে অদরকুি রি্য �সল নবনক্র কিদি হয়। 
খটাে্য চটানহেটা ও খিচ থমটটাদি �লি বনৃদ্ধি 
রি্য কৃন্ উৎপটােদি ব্যয় রেদেদছ। উৎপটােদি 
ব্যয় কনমদয় আয় বনৃদ্ধ কৃ্কদেি নবদি্ লক্্য 
হদয় োঁনেদয়দছ। 

এই উপমহটাদেদি সমবটায়নভনতিক নবপণদিি 
নভনতি ত�নি হদয়নছল নবংি িিটাব্দীি শুরুদি। 
ওই সময় র�টাঅপটারিটিভ মটাদক্জটিং থসটাসটাইটি 
অ্যটাক্ট পটাি কিটা হয়। সমষ্টিিি উদে্যটাদি িুলটা 
নবপণদি উৎসটানহি কিদি সমবটায় সনমনি 
িনঠি হয়। িয়টাল কনমিি অি এনগ্কটালচটাি 
স্িন্তভটাদব নবপণদিি পনিবদি্জ েলদীয়িি 
নবপণদি উৎসটানহি করি। র�ন্দ্রদীয় ব্যটাংনকং 
এিদকটায়টানি কনমটি সংিনঠি নবপণদিি 
প্রদয়টারিদীয়িটাি ওপি গুরুত্ব থেয়। সংিনঠি 

হদয় কৃ্কদেি অধিকিি লটাভরিক মদূল্য 
িটাদেি উৎপটানেি কৃন্পদণ্যি বটারটািরটাদি 
সহদযটানিিটাি রি্য সনমনি িঠদি রেটাি থেয়টা 
হদি রটাদক। বটাংলটাদেদি ক্নমল্টাসহ নবনভন্ন 
রেলটায় সমবটায়নভনতিক নবপণি শুরু হয়। 
নবদি্ করি দুগ্ধ ও সবনর নবপণদি। এই সমস্ত 
সমবটায় উদে্যটািসহ িি বছরিি অনভজ্ঞিটাি 
আদলটাদক সমবটায়নভনতিক বটারটািরটািকিণ 
অধিকিি উপদযটাগী করি িদে র�টালটা থযদি 
পটারি। থসই সটাদর ব্যবসটানয়ক পনিকল্পিটা, 
বটারটাি পযকুদবক্ণ, প্রযুনক্তিি থযটািটাদযটাি 
ও প্রনিক্ণ সমবটায়নভনতিক বটারটািরটািকিণ 
স�ল করি িুলদি পটারি। িণিটানন্তক ব্যস্টাপিটা 

বটারটািরটািকিণ সমবটায় সনমনি কটাযকুক্রম 
অধিকিি স�ল করি িুলদব। এ ব্যটাপটারি 
সমবটায় অধিেপ্তরিি নবদি্ প্রদয়টানিক 
কমকুসনূচ গ্হদণি প্রদয়টারি িদয়দছ। 

ড. রকউ আি ইসলাম: কটািটানডয়টাি ইন্টটািি্যটািিটাল 
রেভলপদমন্ট এদরন্স (নসডটা), এনিয়টাি রেভলপদমন্ট 
ব্যটাংক (এনডনব), ইন্টটািি্যটািিটাল রেভলপদমন্ট 
অ্যটাদসটানসদয়িি (আইনডএ)/খটাে্য ও কৃন্ সংস্টা 
(এ�এও)/নবশ্ব্যটাংক, রটাপটাি ইন্টটািি্যটািিটাল র�টা-
অপটারিিি এদরন্স (রটাইকটা), আতিকুরটানিক উন্নয়ি 
সহদযটাগী সংস্টাি অরকুটায়দি বটাস্তবটানয়ি একটাধিক 
পটানিসম্ে উন্নয়ি প্রকদল্প কিস্যটালট্যটান্ট নহদসদব কটার 
করিদছি। অংিগ্হণমলূক পটানি সম্ে ব্যবস্টাপিটা 
নিদে্জনিকটা প্রণয়দি িনঠি আতিঃসংস্টা টটাস্দ�টাসকু এি 
সেস্য নছদলি। বি্জমটাদি রটাইকটাি অরকুটায়দি বটাস্তবটায়িদীি 
একটি প্রকদল্প কমকুিি।

সমবায় 19



রিািরম্কা

পনিকল্পিটাহদীি ব্যনক্তরদীবিও ভটাবটা যটায় 
িটা। প্রনিটি ব্যনক্ত নিদরি অরটাদতিই একটটা 
পনিকল্পিটা অিসুিণ করি চদল। কমকুদক্ত্রও 
এি নবকল্প িয়। বটান্কুক কমকুসম্টােি চুনক্ত 
মলূি একটি পনিকল্পিটা (এনপএ) এি িটাম। 
সিকটানি েপ্তিসমদূহ এনপএ অিসুিণ করি 
েটাপ্তনিক কটাযকুক্রম শুরু হয় ২০১৫-’১৬ 
অরকুবছি থরদক। একটি সিকটানি েপ্তরিি রি্য 
এনপএ মলূি একটি স্ল্পদময়টানে পনিকল্পিটা 
যটাি থময়টাে এক বছি। প্রনিবছি এ পনিকল্পিটা 
িিুিভটাদব প্রণয়ি কিদি হয়। থসই সটাদর 
আদিি বছরিি এনপএ মলূ্যটায়ি কিদি হয়। 
অরকুটাৎ এনপএ র� নিিকুটানিি কমকুকটাডি যরটাযর 
বটাস্তবটায়ি কিটা হদচ্ছ নক িটা, িটা একটি 
Monitoring and Evaluation Tool এি 
নভিি নেদয় যটায়। এি আউটপুট নক হদচ্ছ, 
িটা মলূি পনিকল্পিটা প্রণয়ি, টটাদিকুট নিিকুটািণ 
ও ইিপুদটি ওপি নিভ্জি করি। এখি প্রটায় 
িিভটাি সিকটানি েপ্তি এক বছি থময়টানে এ 
পনিকল্পিটা অিযুটায়দী েটাপ্তনিক কটার পনিচটালিটা 
কিদছ। প্রশ্ন থরদক যটায়, ২০১৫-’১৬ এি পূদবকু 
নক সিকটানি েপ্তরিি রি্য র�টাদিটা রূপরিখটা 
নছল িটা! িটা রটাকদলও আনম মদি কনি 
সটাবকুরিদীি র�টাদিটা পনিকল্পিটা নছল িটা। থসনেক 
নবদবচিটায় সিকটানি েপ্তরিি কটাযকুক্রম রিমখুী 
ও টটাইম-বটাউন্ড কিদি এনপএ গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকটা পটালি কিদছ। 

সম্প্রনি আনম এনপএ নব্য়ক একটি 
কমকুিটালটায় অনিনর নহদসদব অংিগ্হণ কনি। 
থসখটাদি সিকটারিি একরি অনিনিক্ত সনচব 
এনপএ নব্দয় গুরুত্বপূণকু বক্তব্য িটাদখি। 
এনপএ বটাস্তবটায়ি সংক্রটাতি িটাি নিরস্ 
পদ্ধনি সটাবলদীলভটাদব আমটাদেিদক রটািটাি। 
অবটাক হদয়নছ এই রেদব থয, সিকটারিি 
একরি উচ্চপেস্ কমকুকি্জটা নির অন�দস 
এনপএ বটাস্তবটায়ি নিদয় থযভটাদব ভটাদবি, 
বটাস্তবটায়দিি নিিলস থচষ্টা করিি, থসখটাদি 
মটাঠ পযকুটাদয়ি র�টাদিটা েপ্তি এনপএ বটাস্তবটায়ি 
নিদয় কমদরটাি থচষ্টা কিটা একটি আত্মটাহুনিি 
মদিটাই মদি হদলটা। প্রসঙ্গি উদল্খ্য থয, অদূি 
ভনব্্যদি এনপএ মলূ্যটায়দি প্রটাপ্ত মটাি দ্টািটা 
এনপএ বটাস্তবটায়িকটািদী সংনলেষ্ কমকুকি্জটাি 
বটান্কুক কমকুেক্িটাি মলূ্যটায়ি কিটা হদব। িদীনি 

নিিকুটািণী পযকুটাদয় এ নব্দয় কটার চলদছ এবং 
নিঃসদ্দহ নব্য়টি সিকটারিি সকল পযকুটাদয় 
দ্রুি ইনিবটাচক পনিবি্জি আিদি সক্ম হদব। 

এরপএ জ�ন/এরপএ এি গুরুত্ব

সিকটানি কটাদর স্চ্ছিটা ও রবটাবনেনহিটা বনৃদ্ধ, 
�লটা�লিমকুদী কমকুকটাদডি উৎসটাহ প্রেটাি এবং 
কমকুকৃনি বটা Performance মলূ্যটায়ি কিটাই 
মলূি এনপএ এি প্রিটাি লক্্য। সিকটানি েপ্তরিি 
রুটিিিমকুদী ও প্রদসসিমকুদী কটার যরটাসম্ব পনিহটাি 
করি পটাি�িদম্সিমকুদী কটার বটােটাদিটা এনপএ 
এি অি্যিম উদদ্ি্য। আমিটা রটানি বি্জমটাি 
সময় উন্নয়ি প্রিটাসদিি সময়। রিিদণি প্রনি 
সিকটারিি রবটাবনেনহিটা অদিকগুদণ রেদে 
থিদছ। এটি রিিণদক ক্মিটায়ি কিটািই একটি 
যরটাযর প্রয়টাস। িৃণমলূ পযকুটাদয়ি থসবটাগ্হদীিটাও 
থযি সিকটারিি র�টাদিটা থসবটা থরদক বনঞ্চি িটা 
হয়, িটাি প্রনি�লি এনপএ বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদম 
�্দট ওদঠ। কদীভটাদব? আমিটা রটানি এনপএ র� 
প্রনিবছি একটি সিকটানি েপ্তি টটাদিকুট নিিকুটািণ 
করি িটাি কটাযকুক্রম িটানলকটা ও কমকুসচূক প্রকটাি 
করি। বছি শেদ্ পটাি�িদম্স নডদক্য়টাি করি। 
�দল মটাঠ পযকুটাদয় রিিণদক থসবটা থেওয়টা ছটােটা 
অলস/কমকুনবমখু হদয় বদস রটাকটাি সুদযটাি 
রেই। এনপএ এি আরিকটি গুরুত্বপূণকু নেক 
হদলটা, এখটাদি কমকুিটানলকটা/কমকুসচূক ও টটাদিকুট 
নিিকুটািণসহ এনপএ প্রণয়দিি সটামনগ্ক কটারটি 
Bottom up Approach অিসুিণ করি। �দল 
র�টাদিটা েপ্তরিি এই বদল পটাি পটাওয়টাি সুদযটাি 
রেই থয, থস রিিণদক এনপএ র� উনল্নখি 
র�টাদিটা থসবটা প্রেটাি কিদি অপটািি। �দল 
এনপএ প্রণয়দিি মটাি্যদম থযমি সিকটানি েপ্তি 
িনিশীল হদয় উদঠদছ, র�মনি সিকটানি থসবটা 
প্রেটাদি স্চ্ছিটা, রবটাবনেনহিটা, �লটা�লিমকুদী 
কমকুকটাডি বনৃদ্ধ থপদয়দছ। একইসটাদর থসবটাগ্হদীিটা 
রিিণ ক্মিটানয়ি হদয়দছ। 

এরপএ কাঠায়মা 

এনপএ কটাঠটাদমটা নবদলে্ণ কিদল থেখটা যটায়, 
এটি কমকুদক্ত্র, কটাযকুটাবনল, কমকুসম্টােি সচূক 
এি নবপিদীদি লক্্যমটাত্রটা, প্রকৃি অর্জি ও 
প্রদক্পদণি একটি ম্যটানরিক্স। Business of 
Allocation অিযুটায়দী একটি সিকটানি েপ্তরিি 
সকল কটার নকছু কমকুসম্টােি থক্ত্র দ্টািটা ভটাি 

কিটা হদয়দছ। প্রনিটি কমকুদক্ত্র নকছু কটাযকুটাবনল 
নিদয় িনঠি হয়। আবটাি কটাযকুটাবনল পনিমটাপ 
কিদি চটাইদল লটাদি কমকুসম্টােি সচূক। 
প্রনিটি কটাযকুটাবনলি সম্টােি এক বটা একটাধিক 
কমকুসম্টােি সচূক দ্টািটা পনিমটাপ কিটা হয়। 
প্রনিটি সচূক একটি মটাি দ্টািটা নিিকুটানিি। এই 
সচূদকি নবপিদীদিই পনিমটাপদযটাি্য লক্্যমটাত্রটা 
নিিকুটািণ কিটা হয়। লক্্যমটাত্রটা অনর্জি হদলটা 
নক িটা, িটা ্টান্মটানসক ও বটান্কুক মলূ্যটায়দিি 
মটাি্যদম যটাচটাই কিটা হয়। এনপএ এি অি্যিম 
ইনিবটাচক নেক হদলটা, এদি সকল লক্্যমটাত্রটা 
বটাস্তবটায়িকটািদী েপ্তি কিৃকুক নিিকুটািণ কিটা 
হয়। নবিটায় প্রনিটি সচূদকি নবপিদীদি 
বটাস্তবটায়িদযটাি্য লক্্যমটাত্রটাই নিিকুটািণ কিটা হয়। 
একটি অরকুবছি শুরুি পূদবকুই এনপএ প্রস্তুি 
কিটা হয় এবং এি রদি্য একটি নিিকুটানিি 
পদ্ধনি িদয়দছ। 

বি্জমটাি এনপএ র� কমকুসম্টােি থক্রত্রি 
রদি্য ৭০ মটাি ও সুিটাসি ও সংস্টািমলূক 
কমকুকটাদডিি রি্য ৩০ মটাি নিনে্জষ্ কিটা হদয়দছ। 
সুিটাসি ও সংস্টািমলূক কমকুকটাডি মলূি ৫টি 
পনিকল্পিটাি সমষ্টি। 

পাঁচটি পনিকল্পিটা সংদযটারদিি মটাি্যদম 
সুিটাসি ও সংস্টািমলূক কমকুকটাডিদক একটি 
েপ্তরিি বটান্কুক পনিকল্পিটাি অংি নহদসদব 
নচননিি কিটা হদয়দছ, যটা একটি গুরুত্বপূণকু 
পেদক্প। পাঁচটি পনিকল্পিটা মলূ এনপএ এি 
সটাদর সংযুনক্ত নহদসদব রটাকদব এবং আলটােটা 
আলটােটাভটাদব বটাস্তবটানয়ি হদব। আলটােটা 
মলূ্যটায়দি প্রটাপ্ত িম্রিি আিপুটানিক িম্ি 
এনপএ র� প্রনি�নলি হদব। উেটাহিণ স্রূপ 
ই-িভদিকু্স ও উদ্টাবি পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দিি 
থক্রত্র ৫০ এ ২৫ অনর্জি হদল এনপএ মলূ্যটায়দি 
১০ এি মদি্য ৫ পটাওয়টা যটাদব। 

এরপএ বাস্বায়ন র্ায়লঞ্জ 

থযদকটাদিটা চুনক্তদিই দুই বটা িদিটাধিক পক্ 
রটাদক। একটি চুনক্ত পক্িণ কিৃকুক অবি্য 
পটালিদীয়। এনপএ একটি চুনক্ত নহদসদব এি 
ব্যনিক্রম নকছু িয়। এনপএ বটাস্তবটায়ি অগ্িনি 
িেটািনক করিি প্রিটািমন্তদীি কটাযকুটালদয়ি 
মনন্তপনি্ে নবভটাি কিৃকুক। ২০১৫-’১৬ 
অরকুবছরি এনপএ বটাস্তবটায়ি শুরু হদলও মটাঠ 
পযকুটাদয় এখদিটা অদিক চ্যটাদলঞ্জ িদয়দছ। এনপএ 

বাতষ্ধক কম্ধসম্াদন চধু তক্তে বাস্বায়ন

ক�ৌিল ও আমাডদে দায়
থমটাঃ আহসটাি কবদীি
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বটাস্তবটায়দিি থক্রত্র সমবটায় অধিেপ্তরিি 
চ্যটাদলঞ্জগুদলটা অদিকটটা এিকম— 

ক) মটাঠ পযকুটাদয় এনপএ নিদয় স্পষ্ 
িটািণটা িটা রটাকটা, এটি বটাস্তবটায়দিি রি্য 
অি্যিম অতিিটায়। এখদিটা নবনভন্ন সচূদকি 
পনিমটাপরনিি ভুল িদর্য ভিটা নিটটািকু �টাইল 
পটাওয়টা যটায়। এদি মদি হয়, হয় বটাস্তবটায়িকটািদী 
কটাযকুটালয় এনপএ বুিদি পটারি িটাই িিুবটা 
এনপএ এি গুরুত্ব িিদি পটারি িটাই। 

খ) মটাঠ পযকুটাদয় এনপএদক Under 
Evaluate কিটা হদয়দছ। এটি একটি িিুি 
িটািণটা নছল। িিুি িটািণটা মটাত্রই হয়দিটা 
গ্হণ কিদি সমদয়ি প্রদয়টারি হয়। নকন্তু 
সুদূিপ্রসটািদী িটািণটা থরদক এনপএ কটাযকুক্রম 
শুরু কিটা হদয়দছ। সটািটাদেদিি সমস্ত সিকটানি 
েপ্তরি কটাদরি নসদস্টদম অনভন্নিটা এদি 
পটাি�িদম্সনভনতিক মলূ্যটায়ি কিটাি রদি্যই 
এনপএ কটাযকুক্রম শুরু কিটা হদয়দছ। এনপএ 
ব্যবস্টাপিটা এখি র�ন্দ্রদীয়ভটাদব ব্যবস্টাপিটা 
কিটাি রি্য এনপএ ও এমএস িটামক নডনরটটাল 
প্ল্যটাট�মকু ত�নি কিটা হদয়দছ। এমিনক 
অনিদ্রুিই এনপএ এি মলূ্যটায়দিি নভনতিদিই 
সিকটানি েপ্তি ও সিকটানি কমকুচটািদীদেি 
মলূ্যটায়ি কিটা হদব। সুিিটাং মটাঠ পযকুটাদয় 
এনপএদক আন্ডটাি এভটালুদয়ট িটা করি, বিং 
সদবকুটাচ্চ গুরুত্ব থেয়টা উনচি নছল। এনপএ এি 
সনঠক বটাস্তবটায়দিি থক্রত্র এ প্রসঙ্গ একটি বে 
চ্যটাদলঞ্জ। 

ি) এনপএ প্রণয়দিি থক্রত্র রুটিিিমকুদী 
কটার পনিহটাি করি ইদিটাদভিিদক গুরুত্ব 
থেওয়টা হদয়দছ। রুটিিিমকুদী কটাদরি উপনস্নি 

এনপএদক ভটানি করি র�টাদল; বটাস্তবটায়দিি 
রদি্য চ্যটাদলনঞ্জং করি র�টাদল। 

ঘ) থযদকটাদিটা পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দিি 
থক্রত্র আনরকুক সংদলে্ লটাদি। এনপএ টটাদিকুট 
রটাকটাি পরিও অদিক সময় অদরকুি বিটাদ্ িটা 
রটাকটায় সংনলেষ্ সচূক বটাস্তবটায়ি কিটা চ্যটাদলনঞ্জং 
হদয় পদে। 

ঙ) অদিক সময় বটাস্তবটায়িকটািদী েপ্তি িটা 
বুদি র�টাদিটা র�টাদিটা সচূদকি নবপিদীদি এমি 
লক্্যমটাত্রটা নিিকুটািণ করি, িটা হয়দিটা বটাস্তবটায়ি 
কিটা/লক্্যমটাত্রটা অর্জি কিটা খবুই চ্যটাদলনঞ্জং 
হদয় পদে। িটাছটােটা, অি্য র�টাদিটা েপ্তি 
বটাস্তবটায়ি কিদব, িটা নির েপ্তরিি লক্্যমটাত্রটা 
িটাখটা বটাস্তবটায়দিি থক্রত্র অদিক চ্যটাদলনঞ্জং। 

এরপএ বাস্বায়ন জ�ৌিল

একটি েপ্তি কদীভটাদব এনপএ নিদয় ভটাবদব; 
কদীভটাদব বটাস্তবটায়ি কিদব, িটা অদিকটটাই 
অন�স প্রিটাদিি ইনিবটাচক মদিটাভটাব, েক্িটা 
ও বটাস্তবটায়ি র�ৌিদলি ওপি নিভ্জি করি। 

ক) এনপএ বটাস্তবটায়দিি রদি্য একটি 
নিরস্ প্লটাি রটাকটা বটাঞ্ছিদীয়। অন�স প্রিটাি 
এনপএ টিমদক ইদ�নক্টভ কিদি কদী কদী উদে্যটাি 
গ্হণ করিদছ, িটাি ওপরিই এনপএ এি স�ল 
বটাস্তবটায়ি নিভ্জি করি। 

খ) এনপএ বটাস্তবটায়ি একক র�টাদিটা 
কটার িয়। এটি অবি্যই একটি টিমওয়টাক্জ। 
টিদমি প্রনিটি সেস্য নির নির অধিদক্রত্রি 
লক্্যমটাত্রটা পূিণ কিদি সক্ম হদল এনপএ এি 
স�ল বটাস্তবটায়ি সম্ব হদব। 

ি) এনপএ এি সনঠক বটাস্তবটায়দিি রদি্য 

বটাস্তবটায়িদযটাি্য নিভুকুল এনপএ প্রণয়ি কিদি 
হদব। একটি করটা মদি িটাখটা ররুনি থয, 
পনিকল্পিটা ভুল হদল লদক্্য থপৌঁছটাদিটা অদিক 
চ্যটাদলনঞ্জং হদয় পদে। 

ঘ) এনপএ এি উতিম বটাস্তবটায়দিি রদি্য 
েক্ এনপএ টিদমি র�টাদিটা নবকল্প িটাই। এি 
রদি্য ১ নেদিি ভটাসটা ভটাসটা প্রনিক্ণ িয়, 
কমপদক্ নিিনেদিি কমকুিটালটামলূক আবটানসক 
প্রনিক্দণি সুদযটাি রটাকটা প্রদয়টারি। 

শেষ করা 

বটাংলটাদেি একটি মি্যম আদয়ি থেদি পনিণি 
হদয়দছ। থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা ২০৪১ মদি এটি 
একটি উন্নি থেদি পনিণি হওয়টাি পদর। এমি 
একটি মহূুদি্জ সিকটারিি সিকটারিি নিবকুটাচনি 
ইিিটাহটাি, ২০১৮, থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা 
২০২১-২০৪১

অষ্ম পঞ্চবটান্কুক পনিকল্পিটা, ২০২১-
২০২৫, বটাংলটাদেি ব-দ্দীপ পনিকল্পিটা 
২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100) 
এবং থটকসই উন্নয়ি অভদীষ্ (Sustainable 
Development Goals 2030) সমহূ 
প্রনি�নলি হদয়দছ এনপএ কটাযকুক্রদমি 
মটাি্যদম। এি গুরুত্ব অিিুটাবি করি এনপএ 
এি স�ল বটাস্তবটায়ি কিটা প্রনিটি সিকটানি 
কমকুচটািদীি অি্যিম প্রিটাি েটানয়ত্ব হওয়টা উনচি। 
আিটামদীকটাল থরদক শুরু কিব; িটা রেদব আর 
থরদকই শুরু থহটাক ভটাদলটা।

মমাঃ আহসান কবীি: অনিনিক্ত নিবন্ধক, সমবটায় 
অধিেপ্তি

এনপএ—১০০ কমকুসম্টােি থক্ত্র—৭০ 

সুিটাসি ও সংস্টািমলূক কমকুসম্টােদিি 
থক্ত্র—৩০ 

শুদ্ধটাচটাি পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়ি—১০

ইিভদিকু্স ও উদ্টাবি পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়ি—১০ 

অনভদযটাি প্রনিকটাি ব্যবস্টা পনিকল্পিটা 
বটাস্তবটায়ি-৪ 

থসবটাপ্রেটাি পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়ি—৩

ির্য অধিকটাি পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়ি—৩

কম্যপরিকল্পনা  মমাট নম্বি এরপএ-জে ওয়য়য়টজ

এিআইএস ৫০  ১০

ই-িভিকু্যটা্স ও উদ্টাবি ৫০ ১০

থসবটা প্রেটাি প্রনিশ্রুনি ২৫ ৩

অনভদযটাি প্রনিকটাি ব্যবস্টা ২৫ ৪

ির্য অধিকটাি ২৫ ৩
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১. বঙ্গবনু্ এবং সমবায় 

রটানিিনপিটা সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি সমবটায় মিস্ 
নচতিক ও প্রদয়টািকটািদী নছদলি। নিনি মদিপ্রটাদণ 
িটািণ কিদিি, লটালি কিদিি সমবটায় থচিিটা 
ও আেিকু। নিনি পটাটিটািদী ইউনিয়ি বহুমখুী 
সমবটায় সনমনি নলঃ (পটাটিটািদী ইউনসএমনপস) 
এি একরি সেস্য নছদলি বদল িদব্ণটায় 
রটািটা যটায়। 

বঙ্গবনু্ধি বটাংলটাদেি মটাদি উন্নি সমদৃ্ধ 
বটাংলটাদেি। বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি মটাদি 
উন্নয়দিি েিকুি। বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক িাঁি এই 
উন্নয়ি েিকুদিি র�রন্দ্র র�দখনছদলি। বঙ্গবনু্ধি 
সমবটায় সনমনিদি সম্কৃ্তিটা ও সমবটায় 
উদে্যটাি (সমবটায় সনমনিি সেস্যপে ও 
নবনভন্ন সমবটায় সনমনিদি/সমবটায় আদ্টালদি 
নবকটাদি উদে্যটাি গ্হণ) এ করটাি সটািবতিটা 
প্রমটাণ করি। 

বঙ্গবনু্ধ স্প্ন থেখদিি বটাংলটাদেি িটারষ্ট 
‘ইিটাদলটটানিয়টাি সমটার’ প্রনিনষ্ি থহটাক, 

থযখটাদি পটানকস্তটাদিি মদিটা অনভরটাি থরেধণ 
িদে উঠদব িটা। ইিটাদলদটনিয়টাি নচতিটা হদলটা 
এমি একটি িটারনিনিক েিকুি থযখটাদি 
সব মটািু্ দক সমটাি নহদসদব নবদবচিটা কিটা 
হয়। আি সবটাি রি্য সমটাি িটারনিনিক, 
সটামটানরক ও অরকুনিনিক সুদযটাি ত�নি কিটা 
হয়। আি সমবটায় হদচ্ছ এ মহটাি নচতিটাদক 
বটাস্তদব রূপটায়দণি একটি িনক্তিটালদী প্ল্যটাট�মকু। 
বঙ্গবনু্ধি প্রটাদয়টানিক সমবটায় নচতিটা ও েিকুি 
বটাংলটাদেদিি আরকুসটামটানরক উন্নয়দিি একটি 
িনক্তিটালদী হটানিয়টাি হদি পটারি।

২. মহান মরুক্রুয়ধিি দরললপরত্র সমবায়য়ি 

অবস্ান 

১০৭১ সটাদলি মহটাি মনুক্তযুদ্ধ বটাঙটানলি 
আরকুসটামটানরক, িটারনিনিক ও সটাংসৃ্নিক 
উন্নয়ি অভদীপ্টাি চিম বনহঃপ্রকটাি। 
রটানিিনপিটা সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল 
স্টািদীিিটাি মহটাি স্পনি মনুক্তি মহটািটায়ক 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি এই উন্নয়ি 

বঙ্গবন্ধু ে সমবায় দি্ধন ও কম্ধযজ্ঞ

একটি প্রাডয়াতিক অনধুসন্ান
হনিেটাস ঠটাক্ি
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অনভযটাত্রটাি মহটািটায়ক। বটাঙটানলি মহটাকটানব্যক 
এই সংগ্টাদমি র�ন্দ্রভূনমদি োঁনেদয় বঙ্গবনু্ধ 
থঘটা্ণটা করিনছদলি আমটাদেি নপ্রয় স্দেিদক 
স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটায় রূপটাতিরিি মহটামন্ত। 
ঐনিহটানসক এ অনভযটাত্রটায় আমিটা ‘সমবটায়’-
র� থেখদি পটাই এক অিি্য অবস্টাদি।

২.১: ১৯৭১ সায়লি মার্চ মায়সি উতিাল সময়য় 

বঙ্গবনু্ি রনয়দ্চিনায় সমবায়

১৯৭১ সটাদলি মটাচ্জ মটাদস বঙ্গবনু্ধ উতিটাল সমদয় 
সটামনিক িটাসদিি নবরুদদ্ধ বটাংলটাদেিদক 
মলূি স্টািদীি সতিটায় রূপটানয়ি করিি। এ 
সময় থেদিি নবনভন্ন কটাযকুক্রম পনিচটালিটা 
এবং মনুক্তসংগ্টামদক কটাযকুকিভটাদব স�ল 
কিটাি রি্য বঙ্গবনু্ধ রিিদণি উদদ্দি্য ৩৫টি 
নিদে্জিিটা রটানি করিি। এ নিদে্জিিটায় বঙ্গবনু্ধ 
আহবটাি রটািটাি:

আর সমগ্ থেিবটাসদী িাঁদেি সংকদল্প 
ঐক্যবদ্ধ; িটািটা রটািটাদচ্ছি, সটামনিক 
িটাসদিি কটাদছ িটািটা িনি স্দীকটাি কিদবি 
িটা। অিএব আনম সকদলি কটাদছ 
আদবেি রটািটাই, নবদি্ করি যটাদেি 
কটাদছ সবকুদি্ সটামনিক হুক্ম রটানি কিটা 
হদয়দছ, িাঁিটা থযি ভদীনিপ্রেিকুদিি কটাদছ 
িি িটা হি। বটাংলটাদেদিি সটাদে সটাি 
র�টাটি মটািু্  িাঁদেি থপছদি িদয়দছ। আনম 
বটাংলটাদেদিি িটািনিক রদীবদিি সকল 
কটারকমকু সুষু্ভটাদব সমটািটাদিি উদদ্দি্য 
পঁয়নত্রিটি নিদে্জিিটামটা রটানি কিনছ। 
প্রদি্যকদক এই নিদে্জিগুদলটা থমদি চলদি 
হদব। র�উ এদক অমটাি্য কিদি পটািদব 
িটা; কিদল িটানস্ত থপদি হদব। 
দেনিক পূবকুদেি পনত্রকটায় ১৫ মটাচ্জ ১৯৭১ 

সটাদলি সংখ্যটা থরদক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাি-এি িিুি কমকুসনূচ থঘটা্ণটাি করটা রটািটা 
যটায়। বটাংলটাদেদিি স্টািদীিিটা যুদ্ধ েনললপত্র: 
নদ্িদীয় খদডিি ৭৩৯ থরদক ৭৪৬ িং পষৃ্টায় 
আমিটা এ সংক্রটাতি নবস্তটানিি ির্য পটাই। 
বঙ্গবনু্ধ কিৃকুক রটানিকৃি পঁয়নত্রিটি নিদে্জিিটায় 
সটািটাদেিদক অচল করি থেওয়টাি পনিকল্পিটা 
নছল। র�টাি র�টাি প্রনিষ্টাি বটা কটাযকুক্রম থখটালটা 
বটা চটালু রটাকদব এবং র�টাি র�টাি প্রনিষ্টাি 
বটা কটাযকুক্রম বন্ধ রটাকদব িটা এসব নিদে্জিিটায় 
সুস্পষ্ কিটা হদয়নছল। রিগুরুত্বপূণকু প্রনিষ্টাি/
অন�স বটা কটাযকুক্রম চটালু িটাখটাি রি্য নিদে্জিিটা 
থেওয়টা হদয়নছল। পঁয়নত্রিটি নিদে্জিিটামটাি 
একটি নিদে্জিিটামটা নছল সমবটায় নব্য়ক 
প্রনিষ্টািসমহূ চটালু িটাখটাি রি্য। 

৩৫টি নিদে্জিিটাি ১৬ িম্ি নিদে্জিিটাি 
(ঘ) িং ে�টাি সমবটায় প্রনিষ্টাি নব্য়ক 
নিদে্জিিটাটি নছল নি্রূপ:

১৬(ঘ): পূবকু পটানকস্তটাি সমবটায় ব্যটাংক, 
র�ন্দ্রদীয় সমবটায় ব্যটাংক ও িটাি অঙ্গ সংস্টাগুদলটা 
রটািটা সমবটায় সনমনি এবং অি্যটাি্য সমবটায় 

সংস্টাগুদলটা থরদক কৃন্ঋণ থেয়টা অব্যটাহি 
রটাকদব। 

২.২: মরুক্রুধিকালীন রুব রিরিক্ষে কম্যসরূরি 

রসয়লবায়স সমবায়য়ি উপরস্রি

মহটাি মনুক্তযুদদ্ধি সংিঠদকিটা ভনব্্যদিি 
স্টািদীি বটাংলটাদেদিি সটামনগ্ক একটি রূপরিখটা 
নিদয় পনিকনল্পিভটাদব অগ্সি হদয়নছদলি। 
িাঁিটা মনুক্তযুদদ্ধি সময়কটালদীি সমদয় থেদিি 
অভ্যতিরি মনুক্তদযটাদ্ধটাদেি সংগ্টাম ও টিদক 
রটাকটা এবং গ্টামদক স্য়ম্ি কিটাি রি্য যুব 
প্রনিক্দণি আদয়টারি কিদিি। এক যুব 
প্রনিক্দণি নছল নিনে্জষ্ উদদ্ি্য-প্রনিক্ণ 
কমকুসনূচ ও নসদলবটাস। বটাংলটাদেি সিকটারিি 
যুবনিনবি পনিচটালিটা রেটাড্জ এসব যুব প্রনিক্ণ-
কমকুসনূচ ও নসদলবটাস (YOUTH TRAINING 
PROGRAMME, SYLLABUS AND 
ROUTINE; Issued by Youth Camp 
Board of Control) প্রণয়ি ও পনিচটালিটা 
কিদিি। এ িিদিি প্রনিক্ণ নিদে্জিিটা 
বুকদলদটি ৬৭নব ে�টায় আমিটা সমবটাদয়ি 
উপনস্নি পটাই এভটাদব:

YOUTH TRAINING
PROGRAMME, SYLLABUS AND 

ROUTINE
67.B. FUNCTIONS
1(c): Revive owner-labourer 

production sharing practice to 
intensify cooperative labour in all 
fields.

1(d): Maximise food production 
by cooperative labour in the utilization 
of all land, water, vegetable and 
animal resources of the village. 

এ যুব প্রনিক্ণ কমকুসনূচি নসদলবটাদস আমিটা 
‘স্টািদীি বটাংলটা সিকটাি অিদুমটানেি গ্টাম 
পঞ্চটাদয়দিি কটাঠটাদমটা’ নিরিটািটাদম প্রনিক্ণ 
থপ্রনস/রেটাট থেখদি পটাই। গ্টাম পঞ্চটাদয়ি 
কটাঠটাদমটাি আরকুসটামটানরক স্য়ম্িিটা অর্জদিি 
লদক্্য এ নিদসটাসকু রেটাদটি ‘কটাযকুক্রম’ ও 
অরকুব্যবস্টা’ অিদুচ্ছদে আমিটা ‘সমবটায়’-এি 
উজ্জ্বল উপনস্নি থেখদি পটাই এভটাদব:

কটাযকুক্রম: এ নিরিটািটাদম ৫টি ে�টা িদয়দছ। 
এি ১ ও ৫ িম্ি ে�টায় আমিটা সমবটায়-এি 
উপনস্নি এভটাদব পটাই:

 গ্টাদমি আত্মনিভ্জিশীলিটা বটানেদয় 
র�টালটাি সকল কটাদর, নবদি্ি দুনভ্জক্ এবং 
অিটারকিটা েমদিি কটাদর, আবটাল-বদৃ্ধ-
বধণিটা গ্টামবটাসদীি সকল সম্টাব্য পনিরেম এবং 
সমবটায় যিদূি সম্ব বটােটাদি হদব।

(৫) গ্টামবটাসদীি সটাি্যমদিটা পনিরেম এবং 
সমবটাদয়ি সটাদর সটাদর কৃন্ এবং ক্টিিনিদল্পি 
সকল থক্রত্র গ্টাদম আি নক নক উৎপটােি হদি 

পটারি এবং গ্টাদমি উৎপটােি নেদয়ই নক করি 
বটাইরি থরদক আসটা নরনিদসি কটার চলদি 
পটারি থসই উদ্টাবিটা িনক্তও বটােটাদি হদব। থয 
র�টাদিটা বটাইরিি িত্রুি নবরুদদ্ধ শুি ুখটাে্য এবং 
সমটার-িঙৃ্খলটাদিই িয়, বত্, আবটাস, স্টাস্্য, 
নিক্টা, গ্টাদমি পর-ঘটাট, িিদীিচচ্জটা এবং 
মটািনসক ও আি্যটানত্মক কৃষ্টিি সকল থক্রত্রই 
অেম্য মদিটাবদল আত্মনিভ্জিশীল গ্টাদমি 
রদীবিযটাপি সমটার-িঙৃ্খলটা িক্টা কিটা যটায়। 

অর্যব্বস্া

রেম-সমবটায় এবং ভটািটাভটানি-নবনিময় ব্যবস্টায় 
প্রনিনষ্ি গ্টাম রদীবদি টটাকটা পয়সটাি র�মি 
র�টাদিটা প্রদয়টারি রটাকদব িটা। দুিকুদীনি এবং 
সটামটানরক প্রিটািণটাি বটাহি নহদসদব টটাকটাি 
ব্যবহটাি যি কমদব িিই মঙ্গল। 

৩. বঙ্গবনু্ি সমবায় দি্যন এবং কম্য উয়দ্াগ:

রটানিিনপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি 
শুিমুটাত্র করটাি মটািু্  নছদলি িটা। নিনি নছদলি 
কটাদরি মটািু্ -কমকুবদীি। আরদীবি সংগ্টাদমি 

তচত্র-১: বাংলাডদডিে স্ািীনিা যধুদ্ধ 
দতললপত্র: তবিিীয় খডডে সমবায় সংতলিষ্ট 
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প্রনিটি পদবকু নিনি করটাদক কটাদর রূপটাতিি 
করিদছি নিরস্ আেিকু ও থচিিটাি আদলটাদক। 
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুিদকও আমিটা পটাই 
কমকুউৎসটািক নহদসদব। স্টািদীিিটাি পূবকুবি্জদী ও 
পিবি্জদী সমবটায় সম্কৃ্তিটা ও কমকুযজ্ঞ নবদলে্ণ 
করি আমিটা এি সি্যিটা পটাই বহুমটানত্রক 
থে্যটািিটায়।

৩.১: সমবায় রভরতিয়ি রাষ কিাি জন্ 

বঙ্গবনু্ি আহবান

বঙ্গবনু্ধ সমবটায় আদ্টালিদক থেদিি উৎপটােি 
বনৃদ্ধসহ আরকুসটামটানরক উন্নয়দিি হটানিয়টাি 
নহদসদব িণ্য কিদিি। স্টািদীিিটাি পিপিই 
নিনি এ নব্দয় রিিণদক িৎপি হওয়টাি রি্য 
আহবটাি রটািটাি। এ িিদিি একটি আহবটাি 
সংবনলি প্রনিদবেি আমিটা দেনিক বটাংলটাি 
২ এনপ্রল ১৯৭২ সংখ্যটায় পটাই। পনত্রকটাি 
প্রনিদবেিটি নি্রূপ:

সমবটায় নভনতিদি চটা্ করুি: যদিটারি 
রিিটাি উদদ্দি্য বঙ্গবনু্ধ।

থেদিি সব সম্ে এখি রিিদণি-
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি।

পদহলটা এনপ্রল বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাি সবকুটাধিক পনিমটাণ রনম চটাদ্ি অিদীদি 
আিটাি রি্য সমবটায় নভনতিদি কৃন্কটার কিটা ও 
কৃন্ উৎপটােি বটােটাদিটাি রি্য আর কৃ্কদেি 
প্রনি আদবেি রটানিদয়দছি। দুইনেিব্যটাপী 
খলুিটা স�রিি পরি আর ঢটাকটা প্রি্যটাবি্জদিি 
পদর যদিটাি নবমটািব্রি উপনস্ি সমদবি 
রিিটাি উদদ্দি্য বঙ্গবনু্ধ বদলি, সমস্ত সম্ে 
এখি রিিদণি। রটািদীয়কিণসহ তেপ্লনবক 
পেদক্দপি মটাি্যদম শেটা্দণি মলূ উৎপটাটিি 
হদয়দছ। কৃ্কদেি উদদ্দি্য বঙ্গবনু্ধ বদলি 
থয িটািটা থযি সমবটায় নভনতিদি চটা্টাবটাে শুরু 
করি থেয়। নিনি বদলি পটানকস্তটানি ববকুি নকছু 
র�দখ যটায়নি এবং কি ও খটারিটা মওক্� 
কিটাি কটািদণ সিকটারিি আয় কদম থিদছ। 
সুিিটাং সিকটারিি মখুটাদপক্দী িটা হদয় িটািটা 
থযি অনবলদম্ িটাদেি কটার শুরু করি থেয়। 

৩.২: সমবায় আয়্ালন জোিদািকিয়ে 

বঙ্গবনু্ি দঢ়ৃ অবস্ান

বঙ্গবনু্ধ নছদলি সমবটায় মিস্ ও সমবটায় 
নবশ্টাসদী একরি উন্নয়ি উজ্জ্বল ব্যনক্তত্ব। নিনি 
সবসময় নবশ্টাস কিদিি সমষ্টিিি িনক্তি 
প্রকটািক ‘সমবটায়’ িাঁি ‘স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটা’ 
নিমকুটাদণি একটি অি্যিম হটানিয়টাি হদি পটারি। 
িটাই নিনি সমবটায় আদ্টালিদক রেটািেটাি 
কিটাি রি্য েঢ়ৃ অবস্টাি নিদয়নছদলি। এ 
িিদিি একটি প্রনিদবেি প্রকটানিি হদয়দছ 
বটাংলটা নরিনবউি পনত্রকটাি অিলটাইি সংস্িদণ। 
প্রনিদবেি থরদক আমিটা নিদ্টাক্ত নববিণ 
পটাই:

সমবটায় আদ্টালি রেটািেটাি কিটাই 
সিকটারিি িদীনি: বঙ্গবনু্ধ

ক্নমল্টাি এক সদমেলদি বঙ্গবনু্ধ স্পষ্ 
রটানিদয় থেি, সমবটায় আদ্টালি রেটািেটাি 
কিটাই িটাি সিকটারিি িদীনি। নিনি থসটটা 
কিদি সব িিদিি উদে্যটাি নিদয়দছি। 
প্রিটািমন্তদী বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি থেদি 
কৃন্ উৎপটােি বনৃদ্ধ, চটান্দেি স্টারকু িক্টা 
এবং রিিণদক সমবটায় পদ্ধনি িদে র�টালটাি 
আহ্টািও রটািটাি।

১৯৭২ সটাদলি ২৪ এনপ্রল থরদক ক্নমল্টায় 
দুই নেিব্যটাপী এক সভটায় চটা্টাবটাে সম্দক্জ 
বঙ্গবনু্ধ িাঁি শুদভচ্ছটা বটাণীদি আিও বদলি, 
‘থেদি সমবটায় আদ্টালিদক ব্যটাপক নভনতিদি 
প্রসটানিি কিটা হদচ্ছ। ২৬ এনপ্রদলি পনত্রকটায় এ 
সম্নক্জি খবি প্রকটাি কিটা হয়। থসই সংবটাদে 
বলটা হয়, সিকটারিি িদীনি অিযুটায়দী অনবলদম্ 
একটি গ্হণদযটাি্য কমকুসনূচ রেওয়টাি নব্দয়ও 
বঙ্গবনু্ধ গুরুত্বটারিটাপ করিি। স্টায়তিিটাসি, পল্দী 
উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তদী িটামসুল হক আদলটাচিটা 
সভটাি উদদ্টািি করিি। সমবটায় আদ্টালি 
হদচ্ছ সটািটািণ মটািদু্িই একটটা আদ্টালি, 
বঙ্গবনু্ধি এই উনক্ত সম্দক্জ পল্দী উন্নয়ি ও 
সমবটায়মন্তদী িটামসুল হক বদলি, ‘এ ব্যটাপটারি 
রেি কদয়কটি পেদক্প রেওয়টা হদয়দছ এবং 
এ সম্দক্জ একটি পাঁচিটালটা পনিকল্পিটা পল্দী 
উন্নয়ি ও সমবটায় ে�িি ত�নি করিদছ। 
১৯৭৬-’৭৭ সটাদলি মদি্য পনল্ নিদল্পি নবদি্ 
করি মৎস্য, লবণ, রেইনি নিল্পগুদলটা রটািটা 
পযকুটায় পযকুতি সমবটাদয়ি অতিভুকুক্ত হদব বদল 
রটািটা যটায়। 

৩.৩: মরহলা সমবায়ী রিীরি িাণী দািয়ক 

বঙ্গবনু্ি রনজ হায়ি জ�খা রররঠ

রটানিিনপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি 
১৯৭২ সটাদলি ২১ িদভম্ি নসদলট সেি 
উপদরলটািদীি র�ৌনেয়টা পল্দী মনহলটা সমবটায় 
সনমনি নলঃ এি িৎকটালদীি সম্টােক প্রদীনি 
িটাণী েটািদক নির হটাদি একটি পত্র র�দখি। 
উদল্খ্য থয, প্রদীনি িটাণী েটাি রটানিিনপিটাদক 
র�ৌনেয়টা পল্দী মনহলটা সমবটায় সনমনি নলঃ-এি তচত্র-৩: সমবায় আড্ালডনে প্রতি বঙ্গবন্ধু  সেকারেে দঢ়ৃ অবস্ানযধুক্ত আহবান

তচত্র-২: সমবায়তভতত্তক চাষাবাডদে রন্য রনিড�ে প্রতি বঙ্গবন্ধু ে আহবান
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সেস্যদেি ত�নি িাঁদিি কটাপে উপহটাি থেি। 
উপহটাি থপদয় রটানিিনপিটা ভদী্ণ খনুি হি 
এবং নিনি নির হটাদি সনমনিি সম্টােকদক 
নচনঠ র�দখি। এ নচনঠদি থেদিি উন্নয়দি 
িটািদীদেি অবেটাদিি করটা িুদল িরিি এবং 
িটািদী উন্নয়দি িাঁি সহদযটানিিটাি অঙ্গদীকটাি 
করিি। আমিটা রটানিিনপিটাি নির হটাদি 
র�খটা নচনঠটি এখটাদি িুদল িিনছ:

প্রিটািমন্তদী
ঢটাকটা: ২১ শে িদভম্ি ’৭২

রেদদ্ধয়টা প্রদীনি িটাণী েটাি
আমটাি আেটাব গ্হণ কিদবি। িাঁি নিদল্পি 
নিেিকুিস্রূপ আপিটাি থেওয়টা উপহটািখটািটা 
রেিটারিল ওসমটািদী সটাদহদবি মটাি�দি 
থপদয় খবুই খশুী হদয়নছ। নিল্প রিদি িাঁি 
নিল্প এক নবদি্ স্টাি অধিকটাি করি আদছ। 
নবদি্ করি বটাংলটাদেদিি উন্নিমটাদিি 
িাঁি নিল্প একটি থিৌিদবি নব্য়। থেদিি 
ভটাঙ্গটা অরকুিদীনিদক পুিরুজ্দীনবি কিটাি প্রদশ্ন 
আপিটাদেি ভূনমকটা র�টাি অংদি কম িয়। 
থসদহিু আপিটাদেি িাঁি নিদল্পি ক্রম নবকটাি 
এবং নবদশ্ি হস্ত নিল্পটাঙ্গদি এি সুপ্রনিনষ্ি 
স্টাি আমটাি একটাতি কটাম্য। সিকটাি এ ব্যটাপটারি 
পূণকু সহদযটানিিটা করি যটাদব। থেদিি রেকটাি 
সমস্যটা দূিদীকিণ এবং অরকুনিনিক উন্নয়দি 
আপিটাদেি প্রদচষ্টাদক আনম আতিনিকভটাদব 
িি্যবটাে রটািটানচ্ছ।

ইনি
শেখ মনুরব
২১/১১/৭২

৩.০৪: মৎৃরিল্প সমবায় সরমরি রলঃ-এ 

বঙ্গবনু্ি অনদুান:

নবরয়পুি রুদ্রপটাল মৎৃনিল্প সমবটায় সনমনি 
নলঃ-এি সদঙ্গ আমটাদেি রটানিিনপিটা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাদিি কমকুদচিিটা 
ও থেিরপ্রদমি এক অিপুম স্মনৃি রনেি 
িদয়দছ। ১৯৭১ সটাদলি মহটাি স্টািদীিিটা যুদদ্ধি 
সময় পটাক হটািটােটাি বটানহিদী সনমনিি অন�স 
ও উৎপটােি র�ন্দ্র পুনেদয় থেয়। এদি করি 
সনমনিি কটাযকুক্রম বন্ধ হদয় যটায়। পিবি্জদীদি 
১৯৭২ সটাদল রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুরবুি িহমটাি ক্নমল্টায় আসদল িাঁদক 
মৎৃনিদল্পি িটাজুক অবস্টা সম্দক্জ অবনহি 
কিটা হয় এবং এি থপ্রনক্দি নিনি সিকটারিি 
ত্রটাণ ও পুিবকুটাসি েপ্তি থরদক সনমনিদক 
এককটালদীি ৭৫,০০০ টটাকটা অিেুটাি প্রেটাি 
করিি। সটাদর স্ল্পমদূল্য ২০০ নসএ�টি কটাঠ 
এবং প্রদয়টারিদীয় টিি থেবটাি ব্যবস্টা করিি। 
এি মটাি্যদম সনমনিি আবটাি পুির্জন্ম হয়। 

উদল্খ্য থয, নবরয়পুি রুদ্রপটাল মৎৃনিল্প 
সমবটায় সনমনি নলঃ ১৯৬১ সটাদল ১৫ রি 
মটািবনহনি্দী ব্যনক্ত ড. আখিটাি হটানমে খটাদিি 

সহদযটানিিটায় সনমনিটি প্রনিষ্টা করিি। ১৯৬২ 
সটাদল সনমনিটি সমবটায় নবভটাি থরদক নিবনন্ধি 
হয়। ১৫ টটাকটাি শেয়টাি এবং ৭.৫০ টটাকটা সঞ্চয় 
সহ থমটাট ২২.৫০ টটাকটা মলূিি নিদয় রুদ্রপটাল 
যটাত্রটা করি, যটা বি্জমটাদি ২ র�টাটিদি থপৌঁদছদছ। 
নবরয়পুি রুদ্রপটাল মৎৃনিল্প সমবটায় সনমনিটি 
৩ বটাি রটািদীয় সমবটায় পুিস্টাি লটাভ করি। 
২০১৯ সটাদল সনমনিটি ক্নমল্টা রেলটাি থরেষ্ 
সনমনি নহদসদব সিে প্রটাপ্ত হয়।

৩.৫: রমল্করভটাি মটয়কি হাঁট দুগ্ধ কািখানা 

স্াপয়নি লয়ক্ষ্ উপস্ারপি নররয়ি বঙ্গবনু্ি 

স্বাক্ষিরুক্ অনয়ুমাদন জোট:

স্টািদীিিটাি মহটাি স্পনি, কৃ্ক-রেনমদকি 
অকৃনত্রম বনু্ধ, থমহিনি রিিটাি কণ্ঠস্ি, 
রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি 
স্টািদীিিটাি অব্যবনহি পরিই থমহিনি মটািদু্ি 
ভটাদি্যি উন্নয়ি, কৃ্দকি উৎপটানেি দুদিি 

ি্যটায্যমলূ্য এবং িহরিি রেটাক্তটা থরেধণি মদি্য 
নিিটাপে ও স্টাস্্য সমেি দুগ্ধ সিবিটাদহি নিনমতি 
নিরস্ উৎপটােি থক্ত্র নেদয় দুগ্ধ চটানহেটা 
থমটটাদিটাি লদক্্য ভটািিি “আমলূ” পদ্ধনি 
অিসুিণপূবকুক দুগ্ধ নিল্প িদে র�টালটাি রি্য 
নিদে্জিিটা প্রেটাি করিি। িটািই �লশ্রুনিদি 
থেদিি রিিদণি পুষ্টি চটানহেটা পূিদণ দুগ্ধ 
সংকট নিিসদিি পদ্ধনি নিরূপদণি রি্য 
১৯৭৩ সটাদল রটানিসংঘ উন্নয়ি সংস্টা 
(ইউএিনডনপ) ও রেিমটাক্জ এি আতির্জটানিক 
উন্নয়ি এদরন্স ড্যটানিডটা এি সহটায়িটায় দুই 
পিটামিকুক যরটাক্রদম নমঃ ক্যটাসরিপ ও নমঃ 
রেলসি কিৃকুক এদেদিি দুগ্ধ নিল্প নিদয় স্টটানড 
কিটা হয়। বটাংলটাদেি সিকটাি স্টটানড দুটিি 
সুপটানিি নবদবচিটা করি পূবকুিি কটািখটািটা 
দুটিি েটায়-থেিটা পনিদিটাি করি িিুি এলটাকটায় 
সমবটায় দুগ্ধ প্রকল্প িটাদম ১৯৭৩ সটাদল একটি 
দুগ্ধ নিল্প উন্নয়ি প্রকল্প গ্হণ কিটা হয়। দুগ্ধ 

তচত্র-৪: সমবায়ী প্রীতি োণী দািডক কেখা বঙ্গবন্ধু ে তনর হাডিে তচতি। (মসৌরডন্য: 
যধুগ্মতনবন্ক তসডলট রনাব ম�ৃাল কাততি তবশ্াস)
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উৎপটােিকটািদী কৃ্কদেি স্টারকু সংিক্ণ করি 
দুগ্ধ উৎপটােি বনৃদ্ধি নিনমদতি সিকটারিি 
১৩.১২ র�টাটি টটাকটা ঋণ সহটায়িটায় থেদিি 
পাঁচটি দুগ্ধ এলটাকটায় দুটি থমৌনলক আেিকু 
বটাস্তবটায়দিি লদক্্য কটািখটািটা স্টাপি কিটা 
হয়। পিবি্জদীদি িটাম পনিবি্জি করি ১৯৭৭ 
সটাদল “বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািদী সমবটায় 
ইউনিয়ি নলনমদটড” িটামকিণ কিটা হয়।

নমল্কনভটটাি সটাদর বঙ্গবনু্ধি নছল 
উন্নয়ি সংনলেষ্ একটি প্রি্যক্ সংদযটাি। 
দুগ্ধ নিদল্পি স্য়ম্িিটাি স্দপ্নি বটাস্তবটায়দি 
বঙ্গবনু্ধ নমল্কনভটটাদক প্রটানিষ্টানিক রূপ নেদি 
বদ্ধপনিকি নছদলি। বটাংলটাদেি সমবটায় 
একটাদডনম, র�টাটবটােদী, ক্নমল্টা কিৃকুক 
চলমটাি ‘বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাি-
অর্জি ও প্রটাসনঙ্গকিটা’ শী্কুক িদব্ণটাি ির্য 
সংগ্হকটাদল পটাওয়টা থিদছ।

৩.৬: বঙ্গবনু্ কিৃ্যক সমবায় সরমরিয়ি 

ঋয়েি মরক রবিিে

রটানিিনপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি 
১৯৭৩ সটাদল যদিটাি সটানক্জট হটাউদর যদিটাি-৩ 
আসদিি িৎকটালদীি সংসে সেস্য ও যদিটাি 
থসন্টটাল র�টা–অপটারিটিভ ব্যটাংক নলঃ এি 
থচয়টািম্যটাি রিটাব এম িওিি আলদীি নিকট 
যদিটাি রেলটাি সমবটায়দীদেি ঋণ প্রেটাদিি 
লদক্্য সমবটায় থচক প্রেটাি করিি। [অি্যক্ 
বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম রিটাব অঞ্জি 
ক্মটাি সিকটাি-এি উদে্যটাদি এবং যদিটাি 
রেলটাি সমবটায় অন�সটাি রিটাব থমটাঃ মঞু্জরুল 
হক এি থসৌরদি্য ছনব ও ির্য পটাওয়টা থিদছ।]

৩.৭: সমবায়ীয়দি সয়ঙ্গ সাক্ষাৎকারি 

বঙ্গবনু্ি আশ্াস

বঙ্গবনু্ধ সমবটাদয়ি মটাি্যদম থেদিি নিল্প প্রনিষ্টা 
ও উন্নয়দি নবশ্টাসদী নছদলি। নিনি এ ব্যটাপটারি 
সব সময়ই উৎসটাহ নেদিি সমবটায়দীদেি। 
১৯৭৩ সটাদলি ১৯ জুি নিনি থ�িদীি 
মনু্সহটাট খটানে নিল্প সমবটায় সনমনিি একটি 
প্রনিনিধিেদলি সদঙ্গ সটাক্টাদি সব িিদিি 
সহটায়িটাি আশ্টাস থেি। দেনিক ইদতি�টাক ১৯ 
জুি, ১৯৭৩ এি প্রনিদবেি থরদক রটািটা যটায়:

প্রিটািমন্তদী বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি 
বদলদছি, থেির কাঁচটামটাদলি নভনতিদি 
প্রনিনষ্ি নিদল্পি নবকটাদি সটাহটায্য ও উৎসটাহ 
নেদি সিকটাি সব িিদিি সহটায়িটা থেদব। 
খবরি বলটা হয়, এই নেি (১৯ জুি) সকটাদল 
মনু্সিহটাট খটানে নিল্প সমবটায় সনমনিি একটি 
প্রনিনিধিেল বঙ্গবনু্ধি সদঙ্গ সটাক্টাৎ কিদল 
নিনি এ আশ্টাস থেি। খটানে প্রনিদযটানিিটায় 
পটাবকুি্য চট্টগ্টাদম উৎপটানেি সুিটা নেদয় ত�নি 
খটানেি নকছু িমিুটা প্রিটািমন্তদীদক উপহটাি 
থেওয়টা হয়। 

৪. বঙ্গবনু্ি সমবায় দি্যন ও গ্রামরভরতিক 

কম্যপরিকল্পনা 

বঙ্গবনু্ধ স্প্ন থেখদিি থেদিি প্রনিটি গ্টাদম 
সমবটায় সনমনি িঠি কিটা হদব। নিনি িণমখুী 
সমবটায় আদ্টালি িদে িুলদি থচদয়নছদলি। 
সমবটায় নিদয় বঙ্গবনু্ধি স্প্ন থয কি িভদীরি 
থপ্রটানরি নছল এবং কি সুদূিপ্রসটানিি 
নচতিটাসমদৃ্ধ িটা লক্ কিটা যটায় ১৯৭২ সটাদলি 
৩০ জুি বটাংলটাদেি রটািদীয় সমবটায় 
ইউনিয়ি আদয়টানরি সমবটায় সদমেলদি প্রেতি 
িটাি বক্তদব্যি মদি্য। উক্ত ভটা্দণ নিনি 
বদলনছদলি—

...বটাংলটাদেি আমটাি স্প্ন, ি্যটাি, িটািণটা 
ও আিটািিটাি িি। আি থস থসটািটাি বটাংলটা 
ঘুনমদয় আদছ নচি অবদহনলি গ্টাদমি আিটাদচ 
কটািটাদচ, নচি উদপনক্ি পল্দীি ক্রি ক্রি, 
নবস্তদীণকু রলটাভূনমি আদিপটাদি আি সুনবিটাল 
অিদণ্যি িভদীরি। ভটাইদয়িটা আমটাি-আসুি 
সমবটাদয়ি রটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্টাম বটাংলটাদক 
রটানিদয় িুনল। িব-সষৃ্টিি উন্মটােিটায় আি 
রদীবদিি রয়িটাদি িটাদক মখুনিি কনি।

তচত্র-৬: ১৯৭৩ সাডল মটডকেহাডট দুগ্ধ কােখানা স্াপডনে লডক্ষ্য 
রাতিেতপিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতরবধুে েহমান স্াক্ষতেি নতি।

তচত্র-৫: তবরয়পধুে রুদ্রপাল মৎৃতিল্প সমবায় 
সতমতি তলঃ-এ বঙ্গবন্ধু ে অবদান সম্তক্জি 
ব্যানাে।
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আমটাদেি সংঘবদ্ধ রিিনক্তি সমদবি 
প্রদচষ্টায় িদে িুলদি হদব ‘থসটািটাি বটাংলটা’। 
এ েটানয়ত্ব সমগ্ রটানিি, প্রদি্যকটি সটািটািণ 
মটািদু্ি এবং িটাদেি প্রনিনিধিদেি। িদবই 
আমটাি স্প্ন সটারকুক হদব, সটারকুক হদব িনহদেি 
আত্মি্যটাি, সটারকুক হদব মটািটাি অশ্রু। 
িটারনিনিক স্টািদীিিটা িটাি সনি্যকটারিি 
অরকু খুঁদর পটাদব অরকুনিনিক মনুক্তি স্টাদে, 
আপটামি রিসটািটািদণি ভটাদি্যটান্নয়দি। িদবই 
িণিটানন্তক পদ্নিি মটাি্যদম রূপটানয়ি হদব 
সমটারিটানন্তক িদীনিি এবং থসই অভদীষ্ লদক্্য 
আমিটা থপৌঁছটাদবটা সমবটাদয়ি মটাি্যদম। রয় 
বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি। রয় বটাংলটা।

থেির উন্নয়ি নছল বঙ্গবনু্ধি একটাতি 
ভটাবিটা। ক্টিিনিল্প ও কু্দ্র নিল্পদক নিনি 
সমবটায় নভনতিদি িদে িুলদি থচদয়নছদলি। 
সটািটািণ নিবকুটাচদিি আদি ১৯৭০ সটাদলি 
িদভম্রি প্রেতি বঙ্গবনু্ধি রেিটাি থটনলনভিি 
ভটা্ণ থরদক আমিটা রটািদি পটানি বঙ্গবনু্ধি 
সমবটায় নচতিটা। নিনি বদলি ‘‘কু্দ্রটায়িি ও 
ক্টিিনিল্পদক ব্যটাপকভটাদব উৎসটাহ নেদি হদব। 
ক্টিিনিদল্পি থক্রত্র কাঁচটামটাল সিবিটাদহি 
ব্যবস্টা নিনচিি কিদি হদব। িাঁনিদেি 
ি্যটায্যমদূল্য সুিটা ও িং সিবিটাহ কিদি হদব। 
িাঁদেি রদি্য অবি্যই বটারটািরটািকিণ ও ঋণ 

েটাদিি সুনবিটা করি নেদি হদব। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম কু্দ্রটাকৃনিি নিল্প িদে িুলদি হদব। 
গ্টাদম গ্টাদম এসব নিল্পদক এমিভটাদব ছনেদয় 
নেদি হদব যটাি �দল গ্টাম থরদক গ্টামটাতিরি 
নবনভন্ন প্রকটাি নিল্প সুদযটাি থপৌঁছটায় এবং গ্টামদীণ 
মটািদু্ি রদি্য কমকুসংস্টাদিি সুদযটাি সুষ্টি 
হয়।’’ থছটাট থছটাট চটান্দেি করটাও নিনি নবস্মিৃ 
হিনি। ১৯৭২ সটাদলি ২৬ মটাচ্জ রটািদীয়কিদণি 
িদীনি থঘটা্ণটা উপলদক্ রেিটাি-থটনলনভিদি 
ঐনিহটানসক ভটা্দণ বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি ‘থছটাট 
থছটাট চটান্নেি অবি্যই উৎপটােিক্ম করি 
িদে িুলদি হদব। এ করটা মদি র�দখ আমিটা 
পল্দী এলটাকটায় সমবটায় ব্যবস্টাি নভনতিদি 
ব্যটাপক কমকুসনূচ গ্হণ কিদি থচষ্টা কিনছ। এি 
�দল চটান্িটা র�বলমটাত্র আিনুিক ব্যবস্টাি 
সু�লই পটাদব িটা বিং সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
সহরিদি্জ ও দ্রুি ঋণ পটাওয়টা সম্ব হদব।’’

বঙ্গবনু্ধ রটািদিি শুি ু উৎপটােি কিদলই 
চলদব িটা ও সংনলেষ্ অি্যটাি্য ব্যবস্টাও সুসংহি 
হয় িটা। প্রদয়টারি িদয়দছ সুসম বণ্টি ও 
সিবিটাদহি নব্য়টি নিনচিি কিটা। এদক্রত্রও 
নিনি সমবটায় ব্যবস্টাদক কটাদর লটািটাদিটাি 
প্রয়টাস রেি। ১ থম ১৯৭২ সটাদল রেনমক নেবস 
উপলদক্ রটানিি উদদ্দি্য প্রেতি রেিটাি 
ভটা্দণ নিনি িটাই বদলি—

আমিটা সমটারিটানন্তক অরকুিদীনিি 
থিটােটাপতিি করিনছ। পটািটাপটানি দুঃখী 
রিিদণি অভটাব থমটাচি ও দুে্জিটা লটাঘদবি 
রি্য আমটাদেি সটাি্যমদিটা আশু সটাহটাদয্যি 
ব্যবস্টা কিদি হদব। সুেসহ কৃ্কদেি সমস্ত 
বদকয়টা খটারিটা ও পঁনচি নবঘটা পযকুতি রনমি কি 
নচিনেদিি রি্য নবদলটাপ কিটা হদয়দছ। লবণ 
উৎপটােিদক আি আবিটানি শুল্ক নেদি হদব 
িটা। নিযকুটািিমলূক ইরটািটােটানি প্ররটা নবলুপ্ত 
কিটা হদয়দছ। সিকটাি প্রটায় থ্টাদলটা র�টাটি 
টটাকটাি থটস্ট নিনল� রিসটািটািদণি মদি্য 
নবিিণ করিদছ। েনিদ্র চটান্দেি েি র�টাটি 
টটাকটাি িটাকটানব ঋণ, এক লক্ িব্ই হটারটাি 
টি সটাি, দু’লটাখ মণ বদীর িটাি থেওয়টা হদয়দছ। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম চটাি র�টাটি টটাকটা নবিিণ কিটা 
হদব। নিনি আরিটা বদলি ‘‘আমটাদেি সমগ্ 
পনিকল্পিটাি গুরুত্বপূণকু অংদিি মদি্য িদয়দছ 
বণ্টি ও সিবিটাহ ব্যবস্টাি পুিনবকুি্যটাস কিটা। 
ইনিমদি্যই রেসিকটানি নডলটাি, এদরন্ট এবং 
সংনলেষ্ সকলদক সিক্জ করি থেয়টা হদয়দছ থয, 
যনে িটািটা অসটাি ুও সমটারনবরিটািদী কটাযকুকলটাপ 
বন্ধ িটা করি িটাহদল িটাদেি সকল লটাইদস্স-
পটািনমট বটানিল করি থেয়টা হদব। আশু ব্যবস্টা 
নহদসদব সিকটাি প্রনি ইউনিয়দি ও সমস্ত 
নিল্পপ্রনিষ্টাদি সমবটায় নভনতিদি ি্যটায্যমদূল্যি 

তচত্র-৭: যডিাে সাতক্জট হাউডর যডিাে-৩ আসডনে িৎকালীন সংসদ সদস্য ও যডিাহে মসন্টাল ক�া–অপারেটিভ ব্যাংক তলঃ এে মচয়ােম্যান 
রনাব এম েওিন আলীে তনকট যডিাে কেলাে সমবায়ীডদে ঋ� প্রদাডনে লডক্ষ্য সমবায় মচক প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু ।
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থেটাকটাি থখটালটাি পনিকল্পিটা গ্হণ করিদছ। এি 
�দল রেসিকটানি ব্যনক্তদেি বণ্টদিি থক্রত্র 
একদচটিয়টা কিৃকুদত্বি অবসটাি ঘটদব এবং 
সিবিটাদহি থক্রত্র সটামনয়ক স্ল্পিটাি সুদযটাদি 
যুনক্তহদীি মলূ্য বনৃদ্ধি সম্টাবিটা র�টাি হদব। 

বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক থেখদিি িিুি 
সমটার-আেিকু সমটার-দুিকুদীনিমকু্ত সমটার 
িেটাি হটানিয়টাি নহদসদব। নিনি দুিকুদীনিি 
করটা রটািদিি—দুিকুদীনিবটারদেি করটা 
রটািদিি—সমটাদরি পচদিি করটা উপলনব্ধ 
কিদিি। এি থরদক মনুক্তি রি্য নিনি সমবটায় 
পদ্ধনিদক কটাদর লটািটাদি থচদয়নছদলি। 
িটাইদিটা ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচ্জ থসটাহিটাওয়টাে্জদী 
উে্যটাদিি রিসভটায় নদ্িদীয় নবপ্লদবি কমকুসনূচ 
থঘটা্ণটাকটাদল বদলনছদলি—

আর র� দুিকুদীনিবটার? থয �াঁনক থেয় থস 
দুিকুদীনিবটার। থয ঘুস খটায় থস দুিকুদীনিবটার। 
থয স্মটািনলং করি থস দুিকুদীনিবটার। থয ব্টাক 
মটাদক্জটিং করি থস দুিকুদীনিবটার। থয থহটাড্জ করি 
থস দুিকুদীনিবটার। যটািটা কি্জব্য পটালি করি িটা 
িটািটা দুিকুদীনিবটার। যটািটা নবদবদকি নবরুদদ্ধ কটার 
করি িটািটাও দুিকুদীনিবটার। যটািটা নবদেদিি কটাদছ 
থেিদক নবনক্র করি িটািটাও দুিকুদীনিবটার। এই 
দুিকুদীনিবটারদেি নবরুদদ্ধ আমটাদেি সংগ্টাম শুরু 
কিদি হদব। ...সমটারব্যবস্টায় থযি ঘণূ িরি 
থিদছ। এই সমটাদরি প্রনি চিম আঘটাি কিদি 
চটাই, থয আঘটাি করিনছলটাম পটানকস্তটানিদেি। 
থস আঘটাি কিদি চটাই এই ঘুদণ িিটা সমটার 
ব্যবস্টাদক। ...আমিটা বটাংলটাদেদিি মটািু্ , 
আমটাদেি মটাটি আদছ, আমটাি থসটািটাি বটাংলটা 
আদছ, আমটাি পটাট আদছ, আমটাি ি্যটাস 
আদছ, আমটাি চটা আদছ, আমটাি �রিস্ট 
আদছ, আমটাি মটাছ আদছ, আমটাি লটাইভস্টক 
আদছ। যনে রেভলপ কিদি পটানি ইিিটাল্টাহ 
এনেি রটাকদব িটা।... আমটাি যুবক ভটাইিটা, 
আনম থয র�টা-অপটারিটিভ কিদি যটানচ্ছ গ্টাদম 
গ্টাদম এি ওপি বটাংলটাি মটািদু্ি বাঁচটা-মিটা 
নিভ্জি কিদব। আপিটাদেি �্ল প্যটান্টটটা একটু 
হটা�প্যটান্ট কিদি হদব। পটারটামটা থছদে একটু 
লুনঙ্গ পিদি হদব। আি গ্টাদম গ্টাদম নিদয় 
এই র�টা-অপটারিটিভদক সটা�ল্যমনডিি করি 
র�টালটাি রি্য কটার করি থযদি হদব।  

বঙ্গবনু্ধ বটাংলটাি উন্নয়দি গ্টাদম গ্টাদম 
গ্টাম সমবটায় িেদি থচদয়নছদলি। গ্টাম 
সমবটায় নছল বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি পনিকল্পিটাি 
র�ন্দ্রনব্ুদি। নিনি নদ্িদীয় নবপ্লদবি থসটাপটাি 
িচিটা কিদি থচদয়নছদলি গ্টাম সমবটাদয়ি 
স�ল বটাস্তবটায়দিি দ্টািটা। গ্টাম সমবটায় 
িঠদিি নব্দয় বঙ্গবনু্ধ নছদলি েঢ়ৃপ্রনিজ্ঞ। 
এ নব্দয় িটাি নছল স্পষ্ েিকুি ও মদিটাভটাব। 
গ্টাম সমবটাদয়ি রূপরিখটা নিনি স্পষ্ভটাদব 
এঁদকনছদলি। এ নব্দয় এক িভদীি অতিেৃকুষ্টি 
আমিটা িাঁি বক্তব্য থরদকই পটাই:

র�টা-অপটারিটিভও আনম প্রনিটি গ্টাদম 

কিদি চটাই। এটটা থসটারটাসুনর বটাঙটালদী র�টা-
অপটারিটিভ। যটাদক বলটা হয় মটানল্টপটািপটাস 
র�টা-অপটারিটিভ। র�টা-অপটারিটিভ 
নডপটাট্জদমন্ট আদছ, রটাক। ওটটা চলুক। আনম 
এটটাি িটাম নেদয়নছ থস্পিটাল র�টা-অপটারিটিভ। 
...কটাদরি রি্য আসদি হদব ময়েটাদি। 
আপিটাদেি কটার করি নিখদি হদব। থসই 
রি্য আমটাি র�টা-অপটারিটিভ। যনে কটার করি 
নিখদি চটাি, যনে ভনব্্যৎ অন্ধকটাি কিদি 
িটা চটাি, িটাহদল আমটাি র�টা-অপটারিটিভ 
সটাকদসস�্ল করুি। 

৫. বঙ্গবনু্ি সমবায় দি্যন এবং রবিিীয় রবপ্লব-

এি ঐরিহারসক িাৎপর্য

১৯৭৫ সটাদলি ২৫ রটািয়ুটানি বঙ্গবনু্ধ িিুি 
িটারনিনিক-অরকুনিনিক ব্যবস্টা প্রবি্জদি 
উদে্যটাগী হি। এদক নিনি This is our 
second revolution বটা ‘নদ্িদীয় নবপ্লব’ বদল 
আখ্যটানয়ি করিি।  ১৯৭৫ সটাদলি 
৬ জুি বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি মহটাি 
মনুক্তযুদদ্ধ রেিৃত্বেটািকটািদী আওয়টামদী লদীি 
ও স্টািদীিিটাি পদক্ি অি্যটাি্য িটারনিনিক 
েল, থরেধণ-থপিটাি নবনিষ্ ব্যনক্তবিকু ও 
সটামনিক-রেসটামনিক কমকুকি্জটা প্রমখুদক নিদয় 
বটাংলটাদেি কৃ্ক রেনমক আওয়টামদী লদীি, 
সংদক্দপ বটাকিটাল িটাদম একটি রটািদীয় েল 
িঠি করিি। এি মলূ উদদ্ি্য নছল সদবকুটাচ্চ 
রটািদীয় ঐক্য অর্জি। এ রটািদীয় েদলি ১৫টি 
লক্্য-উদদ্দি্যি অি্যিম একটি উদদ্ি্য নছল 
সমবটায়নভনতিক চটা্টাবটাে:

ছয়: সবকুটাঙ্গদীণ গ্টামদীণ উন্নয়ি, কৃন্-
ব্যবস্টাি আমলূ সংস্টাি ও ক্রমটান্বদয় 
যটানন্তকদীকিণ এবং সমবটায়নভনতিক চটা্টাবটাে 
প্রচলি। 

নদ্িদীয় নবপ্লদবি কমকুসনূচি মদি্য দুটি নেক 
নছল—(ক) সিকটাি ব্যবস্টা ও প্রিটাসনিক 
কমকুসনূচ এবং (খ) আরকুসটামটানরক কমকুসনূচ। 

(ক) প্ররমি নছল সিকটাি-পদ্ধনিি 
পনিবি্জি, একটি রটািদীয় েল িঠি, 
প্রিটাসদিি নবদকন্দ্রদীকিণ, মহক্মটাগুদলটাদক 
রেলটায় উন্নদীি কিটা, রেলটা প্রিটাসদিি েটানয়দত্ব 
রিিদণি প্রনিনিধি বটা িভিকুি, নবচটাি ব্যবস্টাি 
সংস্টাি এবং 

(খ) নদ্িদীয়ি সমবটায়নভনতিক কৃন্ উৎপটােি 
ও ভূনমব্যবস্টাপিটা, গ্টাদম মটানল্টপটািপটাস বটা 
বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভস, পল্দী অঞ্চদল 
‘থহলর কমদপ্লক্স’ প্রনিষ্টা, পনিকনল্পি পনিবটাি 
এবং নিক্টাি প্রসটাি ইি্যটানে। 

উদল্খ্য থয, বঙ্গবনু্ধি নদ্িদীয় নবপ্লব 
কমকুসনূচদি ৫টি নব্দয়ি ওপি গুরুত্ব আরিটাপ 
কিটা হদয়নছল। এগুদলটা হদলটা: দুিকুদীনি উদচ্ছে, 
খটাে্য উৎপটােি বনৃদ্ধ, রিসংখ্য নিয়ন্তণ, 
প্রিটাসি ব্যবস্টা থঢদল সটারটাদিটা এবং রটািদীয় 
ঐক্য। 

নদ্িদীয় নবপ্লদবি আওিটায় খটাদে্য 
স্য়ংসম্ণূকুিটা অর্জদিি রি্য বঙ্গবনু্ধ কনিপয় 
পেদক্প গ্হদণি করটা বদলনছদলি যটাি 
অি্যিম নছল সমবটায় পদ্ধনিি চটা্টাবটাে। 
এসব পেদক্পগুদলটা হদলটা:

১. রনমি নসনলং ১০০ নবঘটা নিিকুটািণ;
২. প্রনিটি রটািটায় নবদু্যৎ সিবিটাহ;
৩. পযকুটায়ক্রদম বি্যটা নিয়ন্তণ;
৪. কৃ্কদেি নিকট �টাটি্জলটাইরটাি 

থপৌঁছটাদিটা;
৫. খটাল র�দট কৃন্ রনমদি চটাদ্ি ব্যবস্টা। 

পটাম্ সিবিটাহ িটা কিটা পযকুতি বাঁি নেদয় পটানি 
আটনকদয় নকংবটা ক্য়টা র�দট থসখটাি থরদক 
কৃন্কটাদযকু পটানিি ব্যবস্টা কিটা;

৬. কৃন্ি ক্রমটান্বদয় যটানন্তকদীকিণ এবং 
কৃন্ ও নিদল্পি প্রসটাি। উৎপটােি ও বণ্টি 
প্রনক্রয়টায় কৃ্ক ও রেনমদকি অংিগ্হদণি 
সুদযটাি রটাকটা;

৭. সমবটায় পদ্ধনিদি চটা্টাবটাে। রনমি 
মটানলকটািটা রটাকদব এবং নকছুদিই রেওয়টা হদব 
িটা, বঙ্গবনু্ধ স্পষ্ িটা রটানিদয় থেি। উৎপটানেি 
�সদলি এক অংি রনমি মটানলক, একভটাি 
কৃ্ক ও এক অংি সিকটাি পটাদব। সমবটায় 
হদব কম্টালসটানি;

৮. গ্টাদম–গ্টাদম ৫০০ থরদক ১,০০০ 
পনিবটাি নিদয় মটানল্টপটািপটাস নভদলর র�টা-
অপটারিটিভ, ৬৫ হটারটাি গ্টাদমি প্রদি্যকটিদি 
৫ বছরি ১টি করি এরূপ বহুমখুী সমবটায় 
স্টাপি। প্রদি্যকটি রেকটাি, প্রদি্যকটি কমকুক্ম 
মটািু্  এি সেস্য হদব। সিকটারিি কটাছ থরদক 
অরকু, �টাটি্জলটাইরটাি, থটস্ট নিনলদ�ি বিটাদ্, 
ওয়টাক্জস থপ্রটাগ্টাদমি বিটাদ্ িটাদেি কটাদছ যটাদব। 
কৃন্ সমবটাদয়ি মদিটা এি উৎপটানেি পণ্যও 
রনমি মটানলক, র�টা-অপটারিটিদভি সেস্য ও 
সিকটারিি মদি্য বনণ্টি হদব।এিপি বঙ্গবনু্ধি 
বক্তব্য,‘আদস্ত আদস্ত ইউনিয়ি কটাউন্সদল 
যটািটা টটাউট আদছ, িটাদেিদক নবেটায় থেওয়টা 
হদব।’ 

প্ররম পঞ্চবটান্কুক পনিকল্পিটা গ্হণ কিটা হয় 
১৯৭৩ সটাদল। ১৯৭৩-১৯৭৪ সটাদলি বটাদরদট 
প্ররম পঞ্চবটান্কুক পনিকল্পিটাি কমকুসনূচসমহূ 
বটাস্তবটায়দিি লক্্যমটাত্রটা নছল। এসব লক্্যমটাত্রটা 
অর্জি কিদি িটা পটািদলও নবনভন্ন থক্রত্র 
১৯৭৩-’৭৪ অরকুবছরি রেিনকছু অগ্িনি 
সটাধিি হয়। এি মদি্য সমবটায় থসক্টরিি অর্জি 
নছল নি্রূপ:

১. ১ র�টাটি ৫০ লক্ টটাকটা িটাকটানভ ঋণ 
কৃন্ ব্যটাংক ও সমবটাদয়ি মটাি্যদম ১৯ র�টাটি 
২১ লক্ টটাকটা কৃন্ঋণ থেওয়টা হয়।

২. পটাবিটা ও ঢটাকটাি সমবটায় দুগ্ধ উৎপটােি 
র�রন্দ্রি একত্রদীকিণ ও সম্প্রসটািদণি অগ্িনি 
সমবটায় কমকুসনূচি উদল্খদযটাি্য সটা�ল্য 
নহদসদব নবদবনচি হয়। 

বঙ্গবনু্ধ এমি সমবটাদয়ি করটা রেদবদছি যটা 
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গ্টাদমি সবটাইদক অতিভুকুক্ত কিদব, শুি ু কৃন্- 
উৎপটােদিি সদঙ্গ রনেদিি িয়। থস কটািদণই 
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় নছল ‘বহুমখুী’ সমবটায়। 
নবনভন্নমখুী িৎপিিটা পনিচটালিটাও এসব 
সমবটাদয়ি লক্্য নছল। নিনি গ্টাদমটান্নয়দিি 
লদক্্য রটািদীয় িরটা গ্টাদমি বটাইরিি সব 
সম্েও গ্টাম সমবটাদয়ি মটাি্যদম প্রবটানহি কিটাি 
করটা রেদবদছি। ১৯৭৫ সটাদল বঙ্গবনু্ধ থঘটান্ি 
সমবটায়দী গ্টাম প্রস্তটাদবি থপছদি একনেদক 
নছল বঙ্গবনু্ধি নিরস্ িটারনিনিক নবশ্টাস 
এবং অি্যনেদক নছল রটািদীয় ও আতির্জটানিক 
থপ্রক্টাপট। এদক্রত্র দুটি নব্য় লক্ণীয়। 
বঙ্গবনু্ধ নিদর সমটারিরন্ত নবশ্টাস কিদিি এবং 
বঙ্গবনু্ধি সময়কটাদল আতির্জটানিক পনিমডিদল 
সমটারিরন্তি থয মদডল নবিটারমটাি নছল, 
িটাদি কৃন্দি থযৌরচটা্নভনতিক সমবটায়দকই 

যরটাযর বদল নবদবচিটা কিটা হদিটা। নদ্িদীয় 
নবপ্লব এবং িটাি অংি নহদসদব সমবটায়দী গ্টাম 
কমকুসনূচ বঙ্গবনু্ধ িাঁি নিরস্ নবদবচিটা থরদকই 
রেি করিনছদলি।

গ্টাদমি নবপুল রিদিটাষ্ঠীি উন্নয়দি 
একমটাত্র সমবটায়দক অবলম্ি নহদসদব বঙ্গবনু্ধ 
নচননিি করিি। নিনি েনিদ্র ও অনিনক্িদেি 
উন্নয়দিি স্প্ন নবনিমকুটাদণ সমবটাদয়ি িনক্ত 
ব্যটাপকভটাদব ব্যবহটাি কিটাি করটা বদলনছদলি। 
বঙ্গবনু্ধ থেখটাি, সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংিনঠি 
হদয় অদিদকি পুঁনরি সমন্বদয় বহৃৎ নবনিদয়টাি 
সম্ব, যটা সটািটািণ মটািদু্ি ভটাি্য উন্নয়দি 
সহটায়ক হদি পটারি। দুভ্জটাি্যবিি পুঁনরি 
স্টারকুটাদন্ব্দী চক্র, দুিকুদীনিবটার নসনন্ডদকট, 
থেনি নবদেনি চক্র ‘েটানিদ্র্যমকু্ত বটাংলটাদেি 
নবনিমকুটাদণি’ বঙ্গবনু্ধি ি্বি বটাস্তবটায়ি হদি 
থেয়নি। িটা িটাহদল বটাংলটাদেদিি অরকুিদীনি 
ও রিিদণি রদীবিমটাি আর উন্নি নবদশ্ি 

থেিগুদলটাি সদঙ্গ িদবকুি সদঙ্গ প্রনিদযটানিিটা 
কিদিটা।

৬. বঙ্গবনু্ি ‘সমিাবাদী বহুমখুী সমবায় 

গ্রাম’ এি রূপরিখা

বঙ্গবনু্ধ নছদলি দূিেিকুদী মহটানচতিক। নিনি 
সমদয়ি অগ্িটামদী পুরু্ নছদলি। বি্জমটাি 
সমদয়ি থপ্রনক্দি োঁনেদয় আমিটা অবটাক 
নবস্মদয় বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি ভটাবিটা উপলনব্ধ 
কিদি পটানি। বি্জমটাদিি রিসংখ্যটা বনৃদ্ধরনিি 
খটাে্য চটানহেটা, কৃন্ রেনমদকি অপ্রিুলিটা ও 
কৃন্ যটানন্তকদীকিণ, অব্যবহৃি পনিি কৃন্ 
রনম উৎপটােদিি বটাইরি পদে রটাকটা—
এসব সমস্যটাি করটা আদিই বুিদি থপরি 
বঙ্গবনু্ধ ‘গ্টাম সমবটায় সনমনি’ি পনিকল্পিটা 
করিনছদলি। এটি স�লভটাদব বটাস্তবটানয়ি হদল 

বি্জমটাদিি অদিক সমস্যটাি উদ্ব হদিটা িটা 
বদল নবদি্জ্ঞিণ মদি করিি।

গ্টাদমি আরকুসটামটানরক নচরত্র আমলু 
পনিবি্জি আিটাই নছল বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি 
পনিকল্পিটাি নিযকুটাস। আিটা সটামতিবটােদী 
ভূনমব্যবস্টাি অবসটাি বটা কৃন্দক্রত্র শেটা্ণদক 
উৎপটাটিি কিটাি লদক্্য- স্ল্পিম সমদয়ি মদি্য 
কৃন্ উন্নয়দিি মটাি্যদম বটাংলটাদেিদক খটাদে্য 
স্য়ংসম্ণূকু বিটাি রি্য, সকল কমকুক্ম গ্টামদীণ 
রিিটাি সমদবি রেমিনক্তদক উৎপটােিদক্রত্র 
নবনিদয়টানরি করি এবং উৎপটােি 
উপকিণসমহূদক পূণকুভটাদব কৃন্কটাদর 
নিদয়টানরি করি গ্টাম বটাংলটাি েনিদ্র নেি দুঃখী 
শেটান্ি কৃ্ক রিিটাি থমৌনলক মটািবটাধিকটাি 
নিনচিি কিটাি লদক্্য বঙ্গবনু্ধ ‘‘বটাি্যিটামলূক 
বহুমখুী গ্টাম সমবটায়’’ কমকুসনূচ গ্হণ করিি। 
এ কমকুসনূচি কনিপয় থমৌনলক তেনিষ্্য নছল:

(১) পাঁচিি থরদক এক হটারটাি পনিবটাি 

সমন্বদয় গ্টাম সমবটায় িঠি। (২) এই সমস্ত 
পনিবটারিি সমস্ত কৃন্রনম সমবটাদয়ি 
অিদীদি ি্যস্তকিণ। (৩) প্রনিটি গ্টাম সমবটায় 
পনিচটালিটাি রি্য সমবটায় সভ্যদেি রেটাদট 
একটি নিবকুটানচি পনি্ে িঠি। (৪) প্রদি্যক 
কমকুক্ম ভূনমহদীি কৃ্ক-মরদুি, মটানলক-
কৃ্ক বটাি্যিটামলূক সমবটাদয়ি সভ্য হদব। 
(৫) মটানলক-কৃ্ক ও ভূনমহদীি কৃ্ক-মরদুি 
সমবটাদয়ি কটাদরি রি্য িিে পটানিরেনমক 
পটাদবি। (৬) সমবটায় থক্ি খটামটারি ও 
অি্যটাি্যভটাদব উৎপটানেি �সল সমটাি 
নিিভটাদি ভটাি করি ভূনম মটানলক, ভূনমহদীি 
কৃ্ক-মরদুি বটা সমবটায় ও সিকটারিি মদি্য 
নবিিণ। (সিকটারিি প্রটাপ্য অংি স্টািদীয় 
িমকুদিটালটায় িটাখদি হদব); (৭) সিকটাি 
সমবটাদয়ি কৃন্ উৎপটােি ও অি্যটাি্য থক্রত্র 
যটাবিদীয় উপকিণ বটা সটারসিঞ্জটাম স্ল্পমদূল্য বটা 
ঋদণ বটা নবিটামদূল্য সমবটায়দক প্রেটাি কিদব। 
(৮) সমবটায় সভ্যদেি থযৌর চাঁেটা বটা শেয়টারি 
িনঠি মলূিদি এবং সিকটারিি মলূিি ও ঋদণ 
প্রনিটি সমবটাদয়ি অিদীদি িটািটাি ক্টিিনিল্প ও 
অি্যটাি্য প্রনিষ্টাি িদে উঠদব। (৯) সিকটাি 
িমকুদিটালটায় িনক্ি সম্দেি মি্য থরদক একটি 
অংি নিদয় রেদব, বটানক অংি সমবটাদয়ি 
িটািটাি দুদযকুটাি ও প্রদয়টারি থমটাকটাদবলটাি রি্য 
রমটা রটাকদব। (১০) সিকটাি গ্টাম সমবটায় 
এলটাকটাি আইি-িঙৃ্খলটা, িটাস্তটাঘটাট, অি্যটাি্য 
থযটািটাদযটাি ব্যবস্টা, নবদু্যৎ, থসচ, সটাি, বদীর, 
কদীটিটািক ও্ুি, স্টাস্্য, নিক্টাসহ যটাবিদীয় 
উন্নয়িমলূক কটার কিদব। (১১) সমবটায় িটাি 
সভ্যদেি প্রেটািকৃি শেয়টাি মলূিি ও সিকটারিি 
ঋণ বটা অংিগ্হদণি নভনতিদি থযদকটাদিটা 
ব্যবসটা-বটাধণর্য ও থছটাট খটাট কল-কটািখটািটা 
স্টািদীিভটাদব পনিচটালিটা কিদি পটািদব। (১২) 
প্রনিটি গ্টাম সমবটায় উৎপটােি ও প্রিটাসনিক 
ইউনিটরূদপ িদে উঠদব। (১৩) প্রনিটি গ্টাম 
সমবটায় সমন্বদয় একটি করি ‘আঞ্চনলক 
সমবটায় কটাযকুটালয়’ িদে উঠদি পটারি িদব রটািটা 
পযকুটাদয় প্রনিনষ্ি হদব গ্টাম সমবটায়সমদূহি 
র�ন্দ্রদীয় কটাযকুটালয়। (১৪) আঞ্চনলক ও র�ন্দ্রদীয় 
কটাযকুটালদয়ি কমকুকি্জটািটা গ্টাম সমবটাদয়ি 
পনিচটালিটা পনি্দেি রেটাদট নিবকুটানচি 
হদবি। িদব উভয় কটাযকুটালদয় সিকটারিি 
িি� থরদক একরি ও রটািদীয় েদলি থরদক 
একরি প্রনিনিধি সটাবকুক্ধণকভটাদব পনিেিকুক 
নহদসদব রটাকদবি। িদব এদেি রেটাটটাধিকটাি 
রটাকদব িটা। (১৫) মলূি প্রনিটি গ্টাম সমবটায় 
স্টািদীয়ভটাদব ‘সমবটায় সিকটাি’ নহদসদব 
পনিিধণি হদব। সমবটাদয়ি যটাবিদীয় নিিটাপতিটা, 
িঙৃ্খলটা ও উন্নয়িমলূক কমকুকটাদডিি েটায়েটানয়ত্ব 
সমবটায় সিকটারিি ওপি ি্যস্ত রটাকদব। (১৬) 
সমবটায় িরটা নবনভন্ন সমবটাদয়ি মি্যকটাি দ্ন্দ্ব-
নববটাে মদীমটাংসটাি রি্য আঞ্চনলক ও র�ন্দ্রদীয় 
কটাযকুটালদয় ‘ সমবটায় রিটাইবুিটাল’ িনঠি হদব।

তচত্র-৮: মধুতসিেহাট খাতদ তিল্প সমবায় সতমতিে একটি প্রতিতনধিদল খাতদ প্রতিডযাতিিায় পাব্ধি্য 
চট্টগ্াডম উৎপাতদি সুিা তদডয় তৈতে খাতদে তকেধু  নমধুনা প্রিানমন্তীডক উপহাে মদন।

সমবায় 29



৭. বঙ্গবনু্ি সমবায় আয়্ালয়নি বি্চমান 

উপয়রারগিা

বঙ্গবনু্ধ প্রবনি্জি ‘বটাি্যিটামলূক বহুমখুী গ্টাম 
সমবটায়’ কমকুসনূচ নছল একটি যুিটাতিকটািদী 
তেপ্লনবক পেদক্প। এটি নছল একটি সময় 
উপদযটাগী, চটানহেটা উপদযটাগী ও পনিনস্নি বটা 
আবহ উপদযটানিিটাি নিনিদখ উন্নয়িমখুী ও 
রিমখুী নচতিটাি আদলটাদক রিবটান্ধব কমকুযজ্ঞ। 
উক্ত কমকুসনূচ স�লভটাদব বটাস্তবটানয়ি হদল 
বটাংলটাদেদিি উৎপটােি ও বণ্টি ব্যবস্টা িরটা 
সটামনগ্ক আরকুসটামটানরক পনিমডিদল ব্যটাপক 
পনিবি্জি আসদিটা। এদক্রত্র সম্টাব্য থযসব 
ইনিবটাচক �লটা�ল আমিটা থপদি পটািিটাম 
িটাি কদয়কটি হদলটা:

(ক) গ্টাম সমবটায় কমকুসনূচ বটাস্তবটানয়ি হদল 
সমবটায় এলটাকটাি সকল কৃন্রনম সমবটাদয়ি 
ওপি ি্যস্ত হদিটা। সমবটায় এলটাকটাি সকল 
সটাবটালক কৃ্ক-কৃ্টাণী সমবটাদয়ি সেস্য হদি 
পটািদিটা এবং সকদল নমদল চটা্টাবটাে কিদিটা। 
এ পদ্নিদি বিকুটাপ্ররটা, মরদুি প্ররটা উদঠ থযি। 
(খ) উৎপটােি প্রনক্রয়টায় রেম প্রেটাদিি রি্য 
সকলদক একনেদক থযমি পটানিরেনমক থেওয়টা 
হদিটা, অপিনেদক উৎপটানেি �সল সমটাি 
নিিভটাদি রনমি মটানলকবৃ্ , কৃন্ রেনমক 
বটা ভূনমহদীি ও সমবটায় বটা সিকটারিি মটাদি 
সমটািভটাদি ভটাি কিটা হদিটা। এ অবস্টায় কৃন্ 
উৎপটােদি নবপ্লব শুরু হদিটা এবং এি �দল 
ব্যটাপক রিিদণি ভটাদি্যটান্নয়ি হদিটা। (ি) 
�সদলি উদ্তৃিটাংি নবদেদি িপ্তটানি করি কৃন্ 
ও নিদল্পি যন্তপটানি ও কাঁচটামটাল আমেটানি 
করি থেিদক নিল্পটানয়ি কিটা সহরিি হদিটা। 
(ঘ) থেি অদিক আদিই খটাদে্য স্য়ংসম্ণূকু 
হদিটা। (ঙ) নবধিবদ্ধ পুঁনরদি রেসিকটানি 
উদে্যটাদি বটা ব্যনক্তমটানলকটািটায় থছটাটখটাট 
নিল্পকটািখটািটা প্রনিষ্টা ও অভ্যতিিদীণ ব্যবসটা-
বটাধণর্যদক উৎসটাহ প্রেটাি কিটা হদিটা। (চ) 
ব্যনক্তমটানলকটািটা যটাদি িটাদেি রেনমকবৃ্  ও 
দ্রব্যসটামগ্দীি থক্রিটা সটািটািণদক শেটা্ণ কিদি 
িটা পটারি, থসরি্য কদঠটাি ব্যবস্টা গ্হণ কিটা 
হদিটা। (ছ) গ্টাম সমবটায়ই হদিটা প্রিটাসদিি 
প্রটারনমক ও মলূনভনতি। (র) গ্টাম সমবটাদয়ি 
সটানবকুক ক্মিটা রটাকদিটা রিসটািটািদণি ওপি। 
এি �দল রেিৃদত্বি নবকটািসহ রিিদণি 
ক্মিটায়ি ত্বিটানন্বি হদিটা। (ি) ভূনমি সদবকুটাচ্চ 
সদ্্যবহটাি হদিটা। �দল উৎপটােিশীলিটা 
বটােদিটা। (একটি পনিসংখ্যটাি থরদক রটািটা 
যটায় পটানকস্তটাি আমদল এদেদিি কৃ্দকি 
খনডিি নবনভন্ন রনমদি থয পনিমটাণ আইল নছল 
িটাি পনিমটাণ থযটাি কিদল িৎকটালদীি বগুেটা 
রেলটাি আয়িদিি সমটাি হদিটা। এ নচত্র 
বি্জমটাদি পটাদল্টনি। বিং আরিটা প্রকট হদয়দছ 
রনমি নবভনক্তি �দল। (ঞ) শুি ু উৎপটােি 
িয়; বিং বণ্টি ও সিবিটাহ ব্যবস্টায়ও 

ইনিবটাচক এবং গুণিি পনিবি্জি আসদিটা।

৮. বঙ্গবনু্ি সমবায় দি্যয়নি আয়লায়ক 

কিণীয়

বঙ্গবনু্ধি স্দপ্নি ‘থসটািটাি বটাংলটা’ র�টাদিটা কল্পিটা 
িয়-চিম বটাস্তবিটা। যুক্তিটার্যনভনতিক িদব্ণটা 
প্রনিষ্টাি থসন্টটাি �ি ইদকটািনমকস অ্যটা্ল 
নবরদিস নিসটাচ্জ (নসইনবআি) এি বটান্কুক 
প্রনিদবেদিি ওয়টাল্ড্জ ইদকটািনমক লদীি থটনবল-
২০১৯ অিসুটারি—২০১৯ সটাদল নবদশ্ি 
৪১িম অরকুিদীনিি থেদি পনিণি হদয়দছ 
বটাংলটাদেি। ২০১৮ সটাদল নছল ৪৩িম। েনক্ণ 
এনিয়টায় বটাংলটাদেি এখি নদ্িদীয় বহৃতিম 
অরকুিদীনিি থেি। প্রনিদবেদি বটাংলটাদেি 
সম্দক্জ বলটা হদয়দছ, এনিয়টাি অি্য অদিক 
থেদিি মদিটা আিটামদী ১৫ বছরি িটাৎপযকুপূণকু 
অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ ঘটদব বটাংলটাদেদিি। িি 
এক বছরি বটাংলটাদেি ওয়টাল্ড্জ ইদকটািনমক 
লদীি থটনবদলি ৪৩িম অবস্টাি থরদক ৪১িম 
অবস্টাদি উদঠ এদসদছ। আিটামদী ১৫ বছরি 
বটাংলটাদেি ১৯ িটাপ এনিদয় যটাদব। থস নহদসদব 
২০২৩ সটাদল ৩৬িম অবস্টাদি, ২০১৮ 
সটাদল ২৭িম অবস্টাদি এবং ২০৩৩ সটাদল 
২৪িম বহৃৎ অরকুিদীনিি থেদি পনিণি হদব 
বটাংলটাদেি।

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুদিি আদলটাদক 
উন্নয়দিি মহটাসেদক অগ্সিমটাি 
বটাংলটাদেদিি সটাদর িটাল নমনলদয় চলদি 
সমবটায় অধিেপ্তিদকও সটামনগ্ক পনিকল্পিটা 
ও কমকুযজ্ঞ বটাস্তবটায়দি িবিি থচিিটায় এনিদয় 
থযদি হদব। সময়, চটানহেটা ও প্রদয়টারদিি 
নিনিদখ সমবটায় ভটাবিটাদক িিুি করি থঢদল 
সটারটাদি হদব। এদক্রত্র দুটি কটার ররুনি 
নভনতিদি প্রধণিটািদযটাি্য:

১. সমবটায়দক শুিমুটাত্র িটান্বিক 
আেিকুনভনতিক সিটািনি সংিঠি িটা করি 
সরৃিশীল ও উৎপটােিমখুী উদে্যটাি আত্মস্ 
করি নিদরিটাই যটাদি নিদরদেি এলটাকটায় 
সবকুরিদীি ও সবকুটাঙ্গদীণ উন্নয়দিি একটি মরবুি 
সংিঠদি পনিণি হদি পটারি িটাি ব্যবস্টা 
কিদি হদব। 

২. বটাংলটাদেদিি সমবটায় স্টািদীয় ও রটািদীয় 
ভটাদব আিনুিক ির্যপ্রযুনক্তি আশীবকুটাে গ্হণ 
ও ব্যবহটাি করি যটাদি বটাংলটাদেদিি রিিদণি 
সবকুরিদীি ও সবকুটাঙ্গদীণ উন্নয়দিি মরবুি 
সংিঠি নহদসদব প্রনিনষ্ি হদয় সমবটাদয়ি 
সক্মিটা ও আরকুসটামটানরক থে্যটািিটা প্রমটাণ 
কিদি পটারি িটাি ব্যবস্টা কিদি হদব।

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি ও কমকুরপ্রিণটাদক 
সমবটায় থসক্টরি সম্টাবিটায় পনিণি কিদি 
হদব। িিুি বটাস্তবিটাি আদলটাদক সমবটায়দক 
িনিশীল ও রিবটান্ধব কিদি নিদ্টাক্ত 
পেদক্প গ্হণ কিটা থযদি পটারি:

১. সমবটায় থসক্টরি উৎপটােি ও নবপণি 
ব্যবস্টাি উন্নয়ি ঘটিদয় রিিদণি থেটািদিটােটায় 
থসবটা ও পণ্য থপৌঁছটাদিটা থযদি পটারি।

২. সমবটায়দীদেিদক িিুি িিুি প্রযুনক্তি 
প্রনিক্ণ নেদয় নবদি্টানয়ি পণ্য ও থসবটাি 
থক্রত্র েক্ করি িদে র�টালটা থযদি পটারি।

৩. ‘আতিঃসমবটায় সহদযটানিিটা’ি সমবটায় 
মলূিদীনিি বটাস্তবটায়ি করি থেদিি নবনভন্ন 
অঞ্চদলি সমবটায়দীদেি অিলটাইি প্ল্যটাট�দমকু 
এদি উৎপটানি পণ্য ও থসবটাি নলংদকর িদে 
র�টালটা থযদি পটারি।

৪. িিুি িিুি থক্রত্র (থযমি: িটাদমকুন্টস 
থসক্টি, প্রবটাসদীদেি কমকুসংস্টাদিি রি্য 
পনিি রনমদি কৃন্ উৎপটােি, সু্ল র�টা-
অপটারিটিভ, টু্নিরম র�টা-অপটারিটিভ, থহলর 
র�টা-অপটারিটিভ ইি্যটানে) সমবটায়দক িিুি 
আনঙ্গদক সম্প্রসটািণ করি এি প্রটানিষ্টানিক 
নবকটাি ঘটটাদিটা থযদি পটারি।

মটািিদীয় প্রিিমন্তদী শেখ হটানসিটা ২৫ 
িদভম্ি, ২০১৮ নরি. িটানিদখ বঙ্গবনু্ধ 
আতির্জটানিক সদমেলি র�রন্দ্র ৪৭িম রটািদীয় 
সমবটায় নেবস এবং রটািদীয় সমবটায় পুিস্টাি 
২০১৬ ও ২০১৭ নবিিণ উপলদক্ আদয়টানরি 
অিষু্টাদি বদলদছি:

সিকটারিি উন্নয়ি প্রদচষ্টায় সমবটায় 
সম্টাবিটাময় িনক্ত। সমবটাদয়ি অবেটাি অি্যতি 
গুরুত্বপূণকু। েটানিরদ্র্যি অনভিটাপ থরদক মনুক্ত 
থপদি সমবটায় সহটায়ক িনক্ত হদি পটারি। 
থেদিি উন্নয়িদক ত্বিটানন্বি কিটাি থক্রত্র 
সমবটায় একটি পিদীনক্ি র�ৌিল। ( সমবটায় 
বটাি্জটা, থ�ব্রুয়টানি ২০১৯ সংখ্যটা)

সমবটায় আদ্টালিদক রটানিিনপিটাি 
সমবটায় েিকুি এবং মটািিদীয় প্রিটািমন্তদীি 
সমবটায় অঙ্গদীকটািদক পটাদরয় করি 
বটাংলটাদেদিি রিিদণি আরকুসটামটানরক 
উন্নয়দিি একটি িনক্তিটালদী পিদীনক্ি হটানিয়টাি 
নহদসদব িদে িুলদি হদব। বঙ্গবনু্ধি সমবটায় 
েিকুদিি আদলটাদক সমবটায়দক নিদ্টাক্তভটাদব 
সংজ্ঞটানয়ি কিটা যটায় এবং এ সংজ্ঞটাদক করটা-
কটার ও অঙ্গদীকটারিি মটাি্যদম িটা প্রমটাণ কিদি 
হদব: সমবটায় সনমনি হদচ্ছ সেস্যদেি রি্য, 
সেস্যদেি দ্টািটা এবং সেস্যদেি কল্যটাদণ 
পনিচটানলি সংিঠি। (A Cooperative 
Society is the organization of the 
cooperators, for the cooperators and 
by the cooperators).

রটানিিনপিটাি সমবটায় েিকুি ও উন্নয়ি 
সটািটাংি এখটাদিই নিনহি িদয়দছ বদলই 
সমবটায় নবদি্জ্ঞিণ নবশ্টাস করিি। 

হরিদাস ঠাকুি: উপসনচব, ডটাক ও থটনলদযটািটাদযটাি 
নবভটাি, ডটাক, থটনলদযটািটাদযটাি ও ির্যপ্রযুনক্ত মন্তণটালয়
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প্রযুনক্তি থমৌনলক পনিবি্জদিি নভিি নেদয় 
পনৃরবদীি নিিতিি যটাত্রটা। নিি্যিিূি প্রযুনক্ত, 
পণ্য ও থসবটা আমটাদেিদক প্রনিনিয়ি মগু্ধ 
করি চদলদছ। পনিবি্জদিি ডটািটায় ভি করি 
৪রকু নিল্পনবপ্লব বেদল নেদচ্ছ নবশ্বটাসদীি রদীবি 
ও সংসৃ্নি।

‘৪রকু নিল্পনবপ্লব’ িব্টি সবকুপ্ররম প্রবি্জি 
করিি একেল নবজ্ঞটািদী, যটািটা রটামকুটাি 
সিকটারিি রি্য একটি উচ্চ প্রযুনক্তিি 
র�ৌিল ত�নি কিনছদলি। ওয়টাল্ড্জ ইদকটািনমক 
থ�টািটাদমি নিবকুটাহদী থচয়টািম্যটাি ক্টাউস শেটায়্যটাব 
২০১৫ সটাদল �রিি অ্যটাদ�য়টাদসকু প্রকটানিি 
একটি নিবদন্ধি মটাি্যদম ৪রকু নিল্পনবপ্লব 
িব্টিদক বহৃৎ পনিসরি উপস্টাপি করিি। 
শেটায়্যটাব িখি এমি সব প্রযুনক্তি করটা উদল্খ 
করিি, যটাি মটাি্যদম হটাড্জওয়্যটাি, স�টওয়্যটাি 
ও বটাদয়টালনরদক (সটাইবটাি ন�নরক্যটাল 
নসদস্টমস) একত্র করি পনৃরবদীদক উন্ননিি 
পদর আরিটা িনিশীল কিটা যটায়। শেটায়্যটাব 
আিটা করিি, যুিটি র�টাদবটাটিক্স বুনদ্ধমতিটা, 
ি্যটাদিটাদটকদিটালনর, র�টায়টান্টটামকম্ম্উটিং, 
বটাদয়টাদটকদিটালনর, ইন্টটািদিট অব 
নরংস, ইন্ডটান্রিয়টাল ইন্টটািদিট অব নরংস, 
নডদসন্টটালটাইরড কিদসিসটাস, পঞ্চম 
প্ররদন্মি ওয়্যটািদলস প্রযুনক্ত, নরিনড নপ্রনন্টং ও 
সম্ণূকু স্িটানসি যটািবটাহদিি থক্রত্র উেদীয়মটাি 
প্রযুনক্তি যুিটাতিকটািদী যুি নহদসদব নচননিি হদব। 

ইদিটামদি্য ক্টাউস শেটায়্যটাব চিুরকু নিল্পনবপ্লব 
নিদয় একটি গুরুত্বপূণকু বই নলদখদছি যটা 

সটািটা নবদশ্ ব্যটাপকভটাদব আদলটানচি ও 
পনঠি। বইটিি বটাংলটা অিবুটাে করিদছি ড. 
থমটাহটামেে �িটাসউনদ্ি। ক্টাউস শেটায়্যটাদবি ৪রকু 
নিল্পনবপ্লদবি ভটাবিটাি নকয়েটাংি এ অিবুটাে 
গ্ন্ থরদক নিদ্ িুদল িিটা হদলটা: 

অসমিা একটি পধিরিগি র্ায়লঞ্জ 

৪রকু নিল্পনবপ্লব একনেদক থযমি ব্যটাপকভটাদব 
কল্যটাণকি হদব, অি্যনেদক র�মনি বে 
বে চ্যটাদলদঞ্জিও সষৃ্টি কিদব। মটাত্রটানিনিক্ত 
অসমিটা একটি বে উৎকণ্ঠটাি নব্য় বদট। 

…ইন্টটািদিট, স্মটাট্জদ�টাি এবং হটারটাি 
হটারটাি অ্যটাপস আমটাদেি রদীবিযটাপিদক 
সহর ও অদিক রেনি উৎপটােিশীল করি 
নেদচ্ছ। 

…৪রকু নিল্পনবপ্লব মলূি থযটািটাদিি 
নেদক অরকুটাৎ কমকুরদীবি ও উৎপটােদিই রেনি 
চ্যটাদলদঞ্জি সষৃ্টি কিদছ বদল মদি হয়।

�দল ৪রকু নিল্পনবপ্লদবি উপকটািদভটাগীিটা 
হদলি বুনদ্ধবনৃতিক ও রেৌি পুঁনরি থযটািটািেটাি 
অরকুটাৎ উদ্টাবিকটািদী, নবনিদয়টািকটািদী ও শেয়টাি 
মটানলক। মলূিদিি মটানলক ও রেমরদীবদীদেি 
মদি্য ক্রমবিকুমটাি আয়নব্দম্যি এটিই কটািণ। 

…খবুই স্ল্পসংখ্যক মটািদু্ি হদি যটাবিদীয় 
 সুনবিটা এবং মলূ্যটায়ি র�ন্দ্রদীভূি হওয়টাটটা 
িরটাকনরি প্ল্যটাট�মকু ইদ�দক্টি একটি ক্�ল 
নিচিয়ই। প্লটাট�মকু ইদ�দক্টি পনিণনি হদলটা 
বটারটারি গুটিকদয়ক নকন্তু এি আধিপি্য হদলটা 
িনক্তিটালদী।

…আমটাদেি েটানয়ত্ব হদচ্ছ সবকুদক্রত্র 
পটালিদীয় কিগুদলটা মলূ্যদবটাি সষৃ্টিি নিচিয়িটা 
থেওয়টা, যটা নেদয় একটি িদীনিদকৌিল প্রণয়ি 
করি ৪রকু নিল্পনবপ্লবদক সবটাি রি্যই একটি 
 সুদযটাদি পনিণি কিটা সম্ব হদব।

রারলকািরক্ 

অসংখ্য প্রনিষ্টাি নবনভন্ন প্রযুনক্তদক ৪রকু 
নিল্পনবপ্লদবি চটালক নহদসদব নচননিি করিদছ।

দিৃ্মান 

প্রযুনক্তিি মহটাপ্রবণিটাি চটািটি প্রিটাি েিৃ্যমটাি 
নবধিবদ্ধিটা িদয়দছ:
• স্য়ংনক্রয় যটািবটাহি
• নত্রমটানত্রক মদু্রণ
• অগ্িটামদী র�টাদবটাটিকস
• িিুি িিুি উপকিণ

…প্রকৃিপদক্ একরি বটাস্তববটােদী ও 
আিটাবটােদী মটািু্  নহদসদব আনম েঢ়ৃভটাদব 
অিভুব কনি থয নবশ্রেহ্টাদডি ৪রকু নিল্পনবপ্লব 
সনৃরি থয ইনিবটাচক প্রভটাব নিদয় আসদি 
পটারি, িটা আমিটা মটাত্র উপলনব্ধ কিদি শুরু 
করিনছ। আমটাদেি আিটাবটাদেি নিিটি কটািণ:

…প্ররমি, ৪রকু নিল্পনবপ্লদবই অতিনিকুনহি 
িদয়দছ নবদশ্ি ২০০ র�টাটি মটািদু্ি 
অপূিণকৃি প্রদয়টারি নবশ্ অরকুিদীনিি সদঙ্গ 
সম্কৃ্ত কিটাি  সুদযটাি। �দল সংনলেষ্ থিটাষ্ঠী 
ও রিিদণি অনিনিক্ত চটানহেটা িনক্ত বি্জমটাদি 
থযটািটাি থেওয়টা পণ্য ও থসবটা খটাদি ইনিবটাচক 

চিধু ি্ধ তিল্পতবপ্লডবে চ্যাডলঞ্জ মমাকাডবলায় কেণীয়

প্রসঙ্গ সমবায়
থমটাঃ নরল্িু িহমটাি
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চটাপ সষৃ্টি কিদব।
…নদ্িদীয়ি, ৪রকু নিল্পনবপ্লব 

িদীনিবটাচক বটানহ্যকময়িটা বটা রেনিটিভ 
এক্সটটািিটানলটিরদক নচননিি কিটাি 
সক্মিটাদক অদিকটটাই বটানেদয় থেয়।

…িৃিদীয়ি, আমিটা মটাত্রই চিুরকু 
নিল্পনবপ্লদবি শুরুদি আনছ, এি পূণকু সু�ল 
ঘরি িুলদি সম্ণূকু িিুি অরকুনিনিক এবং 
কটাঠদমটািি ব্যবস্টাি প্রদয়টারি হদব। 

স্বয়ংরক্রয় হয়য় রাওয়াি সবয়রয়য় জেরি ঝঁুরকি 

কম্যয়ক্ষত্র :

• থটনলমটাদক্জটটাস
• ট্যটাক্স প্রস্তুিকটািক
• নবমটােটানব মলূ্যটায়িকটািদী ও স্য়ংনক্রয় 

ক্য়ক্নি
• আম্টায়টাি, র��টানি ও অি্যটাি্য ক্রদীেটা 

কমকুকি্জটা
• আইি সনচব
• র�সু্টরিন্ট, লটাউঞ্জ ও কন�িদপি থহটাস্ট
• নিদয়ল এদস্টট েটালটাল
• কৃন্রেদমি নঠকটােটাি
• আইনি, ও্ুি ও নিবকুটাহদী ছটােটা সটানচনবক 

ও প্রিটাসনিক সহকটািদী
• ক্নিয়টাি ও বটাি্জটাবটাহক

স্বয়ংরক্রয়িাি সবয়রয়য় কম ঝঁুরকয়ি রাকা 

কম্যয়ক্ষত্র:

• মটািনসক স্টাস্্য ও মটােকদ্রব্য ব্যবহটাি 
র�টাি নব্দয় সমটারকমকুদী

• র�টানিওগ্টা�টাসকু
• ডটাক্তটাি ও সটার্জি
• মদিটারিটাি নচনকৎসক
• মটািবসম্ে ব্যবস্টাপক
• কম্ম্উটটাি নসদস্টম নবদলে্ক
• িিৃ্বিনবে ও পুিটাকদীনি্জনবে
• থমনিি প্রদকৌিলদী ও রেটাভটাল আনক্জদটক্ট 
• নবপণি ব্যবস্টাপক
• প্রিটাি নিবকুটাহদী

৪র্য রিল্পরবপ্লব ও সমবায়

অক্সদ�টাড্জ নবশ্নবে্যটালদয়ি এক িদব্ণটা 
অিযুটায়দী থেখটা যটায় থয, আিটামদী দুই েিদকি 
মদি্য মটািবরটানিি ৪৭ িিটাংি কটার স্য়ংনক্রয় 
কৃনত্রম বুনদ্ধমতিটাসম্ন্ন যরন্তি মটাি্যদম হদব।

চিুরকু নিল্পনবপ্লদবি �দল রেমনিভ্জি এবং 
অদপক্টাকৃি কম েক্িটানিভ্জি চটাকনি নবলুপ্ত 
হদলও উচ্চ েক্িটানিভ্জি থয িিুি কমকুবটারটাি 
সষৃ্টি হদব, থস নব্দয় আমটাদেি িরুণ প্ররন্মদক 
িটাি রি্য প্রস্তুি করি র�টালটাি এখিই থসিটা 
সময়। েক্ রিিনক্ত প্রস্তুি কিটা সম্ব হদল 
রিনমনিক লভ্যটাংিদক কটাদর লটানিদয় ৪রকু 
নিল্পনবপ্লদবি সু�ল রেটাি কিটাি থক্রত্র 

বটাংলটাদেি অি্য অদিক থেি থরদক অদিক 
রেনি উপযুক্ত। 

‘সমবটায়’ আরকুসটামটানরক উন্নয়দিি একটি 
গুরুত্বপূণকু খটাি হদলও প্রযুনক্তি ব্যবহটারি 
সমবটায় অদিক নপনছদয়। ৪রকু নিল্পনবপ্লদবি 
চ্যটাদলঞ্জ থমটাকটাদবলটায় সমবটায় থসক্টিদক 
অগ্টাধিকটাি নভনতিদি নকছু ব্যবস্টা গ্হণ কিদি 
হদব। থযমি—
ক) কম্ম্উটটাি ও ইন্টটািদিটনভনতিক ৩য় 

নিল্পনবপ্লদবি পনিবি্জদিি সটাদর সমবটায় 
এখি কটান্ষিি মটাদি খটাপ খটাওয়টাদি 
পটারিনি। ররুনিনভনতিদি সমবটায় 
সনমনিদি নহসটাব সংিক্ণ ও ডটাটটাদবদরি 
রি্য স�টওয়্যটাি ব্যবহটাি কিটা 
প্রদয়টারি। সমবটায় অধিেপ্তরিি মটাি্যদম 
সমবটায় সনমনিি িেটািনক র�ৌিলও 
নডনরটটালনভনতিক হওয়টা আবি্যক।

খ) ৪রকু নিল্পনবপ্লদবি কটানিিনি ও উৎক্কু 
রূপটাতিি থরদক আমিটা অদিক দূরি। 
সমবটায় ও সমবটায়নভনতিক কটাযকুক্রম এবং 
রেমবটারটাি কদী িুঁনক, চ্যটাদলঞ্জ ও সম্টাবিটাি 
মদুখটামনুখ হদব থসসব নব্দয় কটাযকুকি ও 
নিিতিি িদব্ণটা প্রদয়টারি। বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডনম এ িদব্ণটায় অগ্ণী 
ভূনমকটা পটালি কিদি পটারি।

ি) সমবটায় সনমনিগুদলটাদক রটািদি হদব 
র�টারটায় সম্টাবিটা বটােদব, র�টারটায় 

বি্জমটাদিি অর্জিগুদলটা চ্যটাদলদঞ্জি 
মদুখটামনুখ হদব। আি থস অিযুটায়দী প্রস্তুনি 
নিদি হদব।

ঘ) ৪রকু নিল্পনবপ্লদবি অনভঘটাি থমটাকটাদবলটায় 
কটানিিনি েক্িটাি র�টাদিটা নবকল্প রেই। 
সমবটায় থসক্টরি েক্ রিদিটাষ্ঠী িদে 
িুলদি হদব। এরি্য সমবটায়দীদেিদক 
উপযুক্ত েক্িটা উন্নয়ি প্রনিক্ণ নেদি 
হদব। অ�লটাইদিি পটািটাপটানি অিলটাইি 
প্রনিক্দণি আদয়টারি কিদি হদব। 
সমবটায় অধিেপ্তরিি আওিটায় বটাংলটাদেি 

সমবটায় একটাদডনম ও ১০টি আঞ্চনলক সমবটায় 
প্রনিক্ণ ইিস্টিটিউট িদয়দছ। সমবটায়দীদেিদক 
প্রনিনক্ি কিটাি একটি অি্যিম সুদযটাি এটি। 
আিনুিক ির্যপ্রযুনক্ত যন্ত ও জ্ঞটাদি সমস্ত 
প্রনিক্ণ প্রনিষ্টািদক সমদৃ্ধ কিটা অি্যতি ররুনি।

২০৪১ সটাদলি মদি্য একটি উন্নি 
বটাংলটাদেি িদে র�টালটাই বি্জমটাি সিকটারিি 
লক্্য। উন্নি বটাংলটাদেি িঠদি চিুরকু 
নিল্পনবপ্লদবি পনিবনি্জি পনিনস্নি নিনচিিভটাদব 
প্রিটাি ভূনমকটা পটালি কিদব। সিকটারিি িদীনি 
ও র�ৌিদলি সটাদর সটামঞ্জস্য র�দখ সমবটায় 
অধিেপ্তরিি কমকুদকৌিল ও কমকুপনিকল্পিটা 
প্রণয়ি কিটা অি্যটাবি্যক।

মমাঃ রজলু্ি িহমান: যুগ্মনিবন্ধক

চিুরকু নিল্পনবপ্লব

রিল্পরবপ্লব ১.০

রারন্তকীকিে, 

বাষ্প িরক্, িাঁি

১৭৮৪ ১৮৭০ ১৯৬৯ বি্চমান

ভি উৎপাদন, 

সমায়বি লাইন, 

বেদু্রিক িরক্

অয়টায়মিন, 

কম্ম্উটাি এবং 

ইয়লকট্ররনক্স

সাইবাি রফরজক্াল 

রসয়টেম, ই্টািয়নট 

অফ ররংস, জেটওয়াক্চ 

রিল্পরবপ্লব ২.০

রিল্পরবপ্লব ৩.০

রিল্পরবপ্লব ৪.০
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শুরুি করা

সমবটায় সনমনি মলূি একটি আনরকুক প্রনিষ্টাি। 
আনরকুক কমকুকটাদডিি পটািটাপটানি একটি সমবটায় 
সনমনি িটািটানবি সটামটানরক কমকুকটাডি করি 
রটাদক। আমিটা সমবটায় সনমনিি সংজ্ঞটাি নেদক 
থখয়টাল কিদল থেখদি পটাই, সমবটায় সনমনি 
এমি একটি আনরকুক প্রনিষ্টাি যটা সমমিটা 
কমপদক্ ২০ রি ব্যনক্তি সমন্বদয় িনঠি 
এবং সমদবি মলূিি িঠি ও নবনিদয়টাদিি 
মটাি্যদম নিদরদেি আনরকুক উন্ননিসটািি কিটা 
হয়। অি্যনেদক আইিিি নেক থরদক সমবটায় 
সনমনি একটি িিিটানন্তক প্রনিষ্টাি। এখটাদি 
৬/৯/১২ সেদস্যি একটি ব্যবস্টাপিটা কনমটি 
িিিটানন্তকভটাদব নিবকুটানচি হদয় সনমনিি 
আনরকুক ব্যবস্টাপিটাি েটানয়ত্ব গ্হণ করি। 
থযদহিু একটি কনমটি সনমনিি সকল সেদস্যি 
পদক্ সনমনিি আনরকুক কমকুকটাডি ব্যবস্টাপিটাি 
েটানয়ত্ব গ্হণ করি, থসই থহিু কনমটি বটান্কুক 
সটািটািণ সভটাি নিকট সকল রবটাবনেনহিটাি 
রদি্য েটায়বদ্ধ। 

সমবায় সরমরিি আরর্যক ব্বস্াপনা

একটি সমবটায় সনমনিি আনরকুক ব্যবস্টাপিটা 
বলদি আসদল নক বুিটায়? নক নক িিদিি 
কটার মলূি আনরকুক ব্যবস্টাপিটাি অতিভূকুক্ত? 
থস প্রদশ্নি রবটাদবি আদি ন�িনি প্রশ্ন হদলটা, 
সমবটায় সনমনিি এমি র�টাদিটা কটার নক আদছ 

যটাি সটাদর আনরকুক সংদলে্ রেই? যনে িটা রটাদক, 
িটাহদল বলটা যটায়, সমবটায় সনমনিি কমকুকটাডিই 
মলূি আনরকুক ব্যবস্টাপিটাি আওিটাভূক্ত। যটা 
েিকটাি, িটাহদলটা—এই আনরকুক ব্যবস্টাপিটা 
থযি দুিকুদীনিি উদিকু হয়, রবটাবনেহিটামলূক 
হয়, অংিগ্হণমলূক ও কল্যটাণকি হয়। 
িটাহদল এক করটায়, সমবটায় সনমনিি আনরকুক 
ব্যবস্টাপিটা বলদি মলূি শেয়টাি-সঞ্চদয়ি 
মটাি্যদম মলূিি িঠি কিটা, থসই মলূিি তেি 
ও লটাভরিক খটাদি নবনিদয়টাি কিটা, সকল 
আনরকুক র�িদেদিি (অতিপ্রবটাহ ও বনহঃপ্রবটাহ) 
নিয়ন্তি কিটা, আনরকুক র�িদেদিি আইিিি 
নভনতি অিসুিণ কিটা এবং যুিসই পদ্ধনি 
অিসুিণ কিটা, লটাভ/ক্নি শেদ্ িটাি বণ্টি 
এবং অনডট ও বটান্কুক সটািটািণ সভটাি কটাদছ 
রবটাবনেনহিটাি রদি্য নিদরদেিদক প্রস্তুি 
িটাখটাদক বুিটাদিটা থযদি পটারি। 

আরর্যক ব্বস্াপনাি উয়ল্খয়রাগ্ রদকসমহূ

১. মলূিন গঠন

সমবটায় পদ্ধনিি অি্যিম উদদ্ি্য হদলটা সমদবি 
পুঁনর িঠি কিটা। একটি সমবটায় সনমনিি 
পুঁনর মলূি দুই িিদিি; নিরস্ ও িটািকৃি। 
সমবটায় সনমনি মলূি এ পুঁনর িঠি করি 
শেয়টাি ও সঞ্চয় আেটাদয়ি মটাি্যদম। সমবটায় 
সনমনিি আইিমদি একরি সেস্য থমটাট 

অিদুমটানেি শেয়টাি মলূিদিি ২০% এি রেনি 
ক্রয় কিদি পটািদব িটা। িদব সঞ্চয়/আমটািি 
বটােটাদিটাি থক্রত্র র�মি র�টাদিটা নবধিনিদ্ি 
রেই। সেস্য ব্যিদীি অি্য কটারিটা নিকট 
থরদক এই আমটািি গ্হণ কিটা আইিনবরুদ্ধ 
কমকুকটাডি। এসব মলূি িটািকৃি মলূিি। এি 
বটাইরি ব্যংক থরদক সনমনি িটাি কিদি পটারি, 
র�িিটা একটি সমবটায় সনমনি একটি Body 
Corporate নহদসদব কটার কিদব। পুঁনর িঠি 
সংক্রটাতি আনরকুক ব্যবস্টাপিটায় মটাঠ পযকুটাদয় থয 
অসটামঞ্জস্য থেখদি পটাই িটাহদলটা, সনমনি 
িটাি মলূিদিি প্রটায় িিভটাি ঐ ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি নিকট থরদক হটাওলটাি নহদসদব গ্হণ 
করি, যটাি র�টাদিটা চুনক্তপত্র সনমনি কটাযকুটালদয় 
পটাওয়টা যটায় িটা, �দল লটাদভি প্রটায় িিভটাি ঐ 
পটাওিটােটািদেিদক নেদয় নেদি হয়। সনমনিি 
সটািটািণ সেস্যিটা মলূি ঋণগ্হদীিটা নহদসদব 
নবদবনচি হয়। এসকল সমবটাদয়ি সটাদর 
এিনরও কটাযকুক্রদমি মলূি র�টাদিটা প্রদভে 
রেই। অরচ সমবটায়দক আমিটা স্টািদীয় ব্যটাংক 
বদল রটানক, থযখটাদি প্রনিটি সেস্য িটাদেি 
শেয়টািক্রদয়ি মটাি্যদম পুনর িঠি কিদব এবং 
বছি শেদ্ লভ্যটাংি পটাদব। একটি করটা 
স্পষ্ কিদি চটাই থয, মটাত্র ৩/৬ ব্যনক্তি অরকু 
নবনিদয়টাদিি (মলূি কু্দ্রঋণ কটাযকুক্রদম) সটাদর 
সমবটায়দক গুনলদয় থ�লদল িটা সবসমদয়ি 
রদি্য ভুল বটাি্জটা বহি কিদব। আরিকটি নব্য় 

সমবায় সতমতিে আতি্ধক ব্যবস্াপনাে নানা তদক
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সমবায় 33



লক্্যিদীয় থয, সমবটাদয়ি মলূিি কখদিটাই 
িটািটািটানি িদে র�টালটা যটায় িটা। এি রদি্য 
অদপক্টা কিদি হয়। যটািটা সময় নিদয় কু্দ্র 
কু্দ্র সঞ্চয় ও শেয়টারিি মটাি্যদম নিদরদেি 
পুঁনর িঠি করি এবং উপযুক্ত নবনিদয়টাি করি, 
িটািটাই থটকসই সমবটায় নহদসদব পনিনচনি লটাভ 
করি। 

২. মলূিয়নি রবরনয়য়াগ

সমবটাদয়ি মটাি্যদম িনঠি পুঁনর র�টাি খটাদি 
নবনিদয়টাি কিটা যটায়? অরবটা র�টাি খটাদি 
নবনিদয়টাি কিটা উতিম হদব? এ প্রদশ্নি উতিরিি 
পূদবকুই আমিটা সরিরনমি থরদক ঘুরি আসদি 
চটাই। সটািটািণি পুঁনর নবনিদয়টাি বলদি মটাদঠ 
কু্দ্রঋণ কটাযকুক্রদম নবনিদয়টািদক বুনিদয় রটাদক। 
১০০ সনমনিি মদি্য ৯৯ ই পটাওয়টা যটাদব যটািটা 
মলূি কু্দ্রঋণ কটাযকুক্রদম অরকু নবনিদয়টাি করি 
রটাদক। আইি নবধিদি উদল্খ কিটা আদছ, 
তেি িয়, এমি থযদকটাদিটা খটাদি সমবটায় পুঁনর 
নবনিদয়টাি কিদি পটািদব। মলূি কু্দ্রঋণ 
কটাযকুক্রমদক প্রটািটাি্য নেদি নিদয় আমিটা 
সমবটাদয়ি অি্যটাি্য অপটাি সম্টাবিটাদক খিু 
কিনছ নেদিি পি নেি। অরচ সংিহৃদীি পুঁনর 
আমিটা সমবটাদয়ি মটানলকটািটায় কৃন্ খটাদি, 
নিল্প খটাদি, পযকুটিখটাদি, পনিবহি খটাদি, 
জ্টালটানি খটাদি, থসবটা খটাদি নবনিদয়টাদিি 
মটাি্যদম সমবটায় উদে্যটাক্তটা নহদসদব িদে উঠদি 
পটানি। নবনিদয়টাি থরদক প্রটাপ্ত লটাভ লভ্যটাংি 
আকটারি সকল সেদস্যি মদি্য বনন্টি হদয় 
িটাদেি আনরকুক অবস্টাি উন্ননি ঘটটাদি সক্ম 
হদব। উেটাহিণ: নকংশুক, বটাঘটাবটানেঘটাট 
ট্যটাঙ্লনি সমবটায় সনমনি পনিবহি/পযকুটি 
খটাদি উদল্খদযটাি্য নবনিদয়টাি িদয়দছ। প্রটায়ই 
থেখটা যটায়, কু্দ্রঋণ কটাযকুক্রদমও সনঠক 
মনিটনিং কিটা হয় িটা। ঋণপ্রেটািকৃি অরকু 
থ�িি আিটা নিদয়ই রেনি ভটাবটা হয়। নকন্তু 
Productive খটাি নচননিি করি ঋণ নবনিদয়টাি 
কিদল এবং নিয়নমি মনিটনিং এি আওিটায় 
িটাখদল িিৃগ্হদীিটা ও সমবটায়; উভয়ই লটাভবটাি 
হদি পটারি। একটি করটা স্পষ্ কিটা েিকটাি, 
সমবটাদয়ি মলূিদিি কল্যটাণমখুী নবনিদয়টাদিি 
রদি্য চটাই সনঠক ও দূিেিকুদী পনিকল্পিটা। 

 
৩. সরমরিি রহসাব সংিক্ষে কিা

সকল আনরকুক কটাযকুক্রম ব্যবস্টাপিটা, আইি-
নবধিি আদলটাদক হদি হদব। নিবকুটানচি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটি অবি্যই সকল আয়-ব্যয় 
বটা র�িদেদিি ির্য যরটাযর ও সিিটাি সটাদর 
সংিক্ণ কিদব। এই সংিক্ণ পদ্ধনি নডনরটটাল 
বটা এিটালি থযদকটাদিটা উপটাদয়ই হদি পটারি। 
নহসটাব সংিক্দণি রদি্য ব্যবস্টাপিটা কনমটি 
প্রদয়টারিদীয় সংখ্যক র�নরষ্টাি সংিক্ণ কিদি 
পটারি অরবটা নডনরটটানল র�নরস্টটাি সংিক্ণ 
কিদি পটারি। এদি িিটা বটািটা র�টাদিটা নিয়ম 
রটাকটা উনচি িয়। নহসটাব সংিক্দণি কটারটি 
যরটাযরভটাদব কিটা সম্ব হদল, সমবটাদয়ি মদি্য 
স্চ্ছিটা থযমি নিনচিি কিটা সম্ব হদব, র�মনি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটিি রবটাবনেনহিটা নিনচিি কিটা 
সম্ব হদব। মদি িটাখদি হদব, এখটাদি সকল 
সেদস্যি কদষ্ অনর্জি টটাকটা িনচ্ছি আকটারি 
িদয়দছ। ব্যবস্টাপিটা কনমটিি অস্চ্ছিটাি কটািদি 
যনে সেস্যদেি আনরকুক ক্নি হয়, িদব থসই 
ব্যবস্টাপিটা কনমটি সমবটায় আইদিি থচটাদখ 
অপিটািদী এবং সমবটায় আইদি থেটা্দী ব্যনক্তদেি 
কনমটি থরদক বনহষ্টারিি নবিটাি িদয়দছ। 

সমবটাদয়ি সকল নহসটাব সংিক্ণ ও 
বৎসিদিদ্ সমবটায় সনমনিি বটান্কুক নহসটাব 
নববিণী প্রস্তুি কিটা ঐ সমবটাদয়ি ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি ওপি বি্জটায় এবং এ কটারটি সমবটায় 
আইি-নবধি দ্টািটা নিিকুটানিি। সমবটায় সনমনিি 
র�িদেদিি একটি বৎসি শে্ হয় জুি 
মটাদস। জুলটাই মটাদসি ৩০ িটানিদখি মদি্যই 
ব্যবস্টাপিটা কনমটিি উনচি, সনমনিি সমটাপ্ত 
বিসরিি বটান্কুক নহসটাব নববিিদী নিবন্ধদকি 
নিকট েটানখল কিটা। এিসব ছটাইপটাি 
আদলটাচিটাি আদি আমটাদেি রটািটা েিকটাি, 
সমবটায় সনমনিি বটান্কুক নহসটাব নববিণী বলদি 
আসদল নক বুিটায়? এটি মলূি চটািটি নহসটাদবি 
সমষ্টিিি িটাম—ক) িিেটাি নহসটাব খ) লটাভ-
ক্নিি নহসটাব ি) লটাভ ক্নিি বণ্টি নহসটাব ঘ) 
উদ্তৃি পত্র। সমবটায় সনমনিি বটান্কুক নহসটাব 
নববিণী েটানখদলি পি মলূি এই বটান্কুক নহসটাব 
নববিণী সনঠকিটা যটাচটাই কিটাই অনডটিং এি 
কটার। 

৪. অরডটিং কার্যক্রম

প্রটায়ই থেখটা যটায়, সমবটায় সনমনিি মদি্য 
অনডটিং নিদয় ভদীনি কটার করি যটা সম্ণূকু 
অমলূক। সমবটায় সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটিি 
মদি্য এ নব্দয় সদচিিিটা রটাকটা ররুিদী। 
একটটা সমবটায় বছি শে্ হদল িিুি বছরিি 
শুরু হয়। পুিটাদিটা নহসটাব নিকটাি যটাচটাই করি 
বটান্কুক নহসটাব নববিিদী প্রস্তুি করি অনডটিং 
এি রদি্য প্রস্তুি রটাকটা েিকটাি। আনম মদি 
কনি, প্রনি সমবটায় বছরিি একেম শুরুদিই 
অনডটিং কটার সম্ন্ন কিটা েিকটাি। একটি 
সমবটায় সনমনিি অি্যটাি্য সকল কটার অনডটিং 
কটাযকুক্রম এবং অনডটদিটাদটি ওপি নিভ্জি করি। 
অনডটিং শেদ্ সনমনিি লটাভ ক্নি সম্দক্জ 
নিনচিি হওয়টা যটায়। শে্ হওয়টা বছরি সংঘটিি 
আনরকুক কটাযকুক্রদমি ভুলত্রুটি িিটা পদে এবং িটা 
সংদিটািিদী কিটাি সুদযটাি সষৃ্টি হয়। অনডট শে্ 
হদয় যটাবটাি পি এনরএম কটার সম্টােি কিটা 
হয় এবং লভ্যটাংি বণ্টি কিটা। সুিিটাং অনডটিং 
কটার যি দ্রুি সম্ব সম্ন্ন কিটাি রদি্য 
প্রস্তুি রটাকটা একটি উতিম ব্যবস্টাপিটা কনমটিি 
তেনিষ্্য। 

৫. লাভ ক্ষরিি বণ্টন

অনডটদিদ্ একটি সনমনিি প্রকৃি আনরকুক নচত্র 
পটাওয়টা যটায়। বুিটা যটায়, সনমনিটি লটাভরিক 
নকিটা! লটাভরিক হদল থসই লটাদভি আইি-
নবধিিি বণ্টদিি কটার সম্ন্ন কিটা েিকটাি। 
লভ্যটাংি বণ্টি কিটা ররুিদী। এদি সমবটায় 
সনমনিি সেস্যদেি মদি্য Ownership ত�নি 
হদব। 

শেষকরা

আনরকুক প্রনিষ্টাি হওয়টায় সমবটায় সনমনিি 
সকল কমকুকটাডিই মলূি আনরকুক ব্যবস্টাপিটাি 
আওিটাভূক্ত। সনঠক পনিকল্পিটাি মটাি্যদম 
সিিটা-নিষ্টাি সটাদর রবটাবনেনহিটাি মদি্য 
থরদক এসকল আনরকুক ব্যবস্টাপিটাসংক্রটাতি 
কটার পনিচটালিটা কিটা প্রনিটি ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি গুরু-েটানয়ত্ব। 

মমাঃ মসরলমলু আলম িারহন: অি্যক্-উপনিবন্ধক, 
আসই, িওিাঁ।
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খটািেটাছনে পটাবকুি্য রেলটা িহরিি পটািখটাইয়টা 
পটােটায় যটাওয়টাি পদর স্ইুস থিইট এলটাকটায় 
বটারিং মনহলটা সমবটায় সনমনিি কটাযকুটালয় 
অবনস্ি। সনমনিি নিরস্ ভবি িটা রটাকটায় 
ভটােটাটিয়টা কটাযকুটালদয় সনমনিি দেিন্ি 
কটাযকুক্রম ও কটািখটািটা পনিচটানলি হদচ্ছ। 
২০১৭ সটাদলি ২৪ এনপ্রল থরদক এই সনমনিি 
কটাযকুক্রম শুরু হয়। সনমনিি সেস্যদেি শেয়টাি 
ও সঞ্চয় আমটািদিি অরকু নেদয়ই কটািখটািটা চটালু 
কিটা হয়। এই কটািখটািটায় সনমনিি সেস্যিি 
নিদরিটাই উল বুিি করি থসটাদয়টটাি, চটােি, 
খটানে, রটানম, মটাফ্টাি ও শীিকটালদীি থপটািটাক 
ত�নি করি স্টািদীয় বটারটারি সিবিটাহ করি 
রটাদক। এছটােটাও সনমনিদি থটইলনিং কটার 

চটালু আদছ এবং সনমনিি সেস্যদেি থসলটাই 
প্রনিক্ণ থেওয়টা হয়। এদি করি সনমনিি 
অদিক সেস্য প্রনিক্ণ নিদয় নিদরি টটাকটায় 
থসলটাই থমনিি ক্রয় করি নিরস্ ঘরি থসলটাই 
এি কটার করি আয়-র�টারিটাি কিটাি সুদযটাি 
পটাদচ্ছ। বি্জমটাদি সনমনিি অধিকটাংি সেস্য 
সনমনিদি কটার করি অনভজ্ঞিটা অর্জি কিটায় 
অনভজ্ঞিটালব্ধ জ্ঞটািদক কটাদর লটানিদয় নির 
নির ঘরি শীিকটালদীি থপটািটাকসহ থসটাদয়টটাি 
নির হটাদি ত�নি করি ব্যবহটাি কিটা হদচ্ছ।

এই সনমনিি নিবন্ধি িং–১৪/খটািেটা 
িটানিখ–২৪/০৭/২০১৭। বি্জমটাদি সনমনিি 
থমটাট সেস্য সংখ্যটা ২২ রি। সনমনিি সেস্যিণ 
নিয়নমিভটাদব সঞ্চয় আমটািি প্রেটাি করি। 

পাহাডেে রনপডদ একটি আডলাতকি 
নাম ‘বারেং মতহলা সমবায় সতমতি’
িত্ন কটানতি র�টায়টারটা
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সনমনিি নসদ্ধটাতিটািযুটায়দী প্রনিমটাদসি ১ িটানিখ 
থরদক ৭ িটানিদখি মদি্য সঞ্চয় রমটা প্রেটাি 
কনিদি হয়। বি্জমটাদি সনমনিি আেটায়কৃি 
শেয়টাি ও সঞ্চয় আমটািদিি পনিমটাণ যরটাক্রদম 
শেয়টাি ২২,০০০ টটাকটা ও সঞ্চয় ৪১,২০০ 
টটাকটা। বি্জমটাদি সনমনিি কটাযকুকিদী মলূিি 
৬৩,২০০ টটাকটা।

এই সনমনি ২০১৫–২০১৬ অরকু-বছরি 
পটাবকুি্য রেলটা পনি্ে কিৃকুক সমবটায় নবভটািদক 
প্রেতি ঘণূকুদীয়মটাি িহনবল খটাি হদি মং-
৫০,০০০ টটাকটা কর্জ গ্হণ করি এবং উক্ত 
সমেুয় সুেটাসল টটাকটা পনিদিটাি করি পুিিটায় 
২০১৮–২০১৯ অরকুবছরি মং-১,২০,০০০ 
টটাকটা কর্জ গ্হণ করি। িহৃদীি কদর্জি টটাকটায় 
উল বুিদিি রি্য সুিটা ক্রয় করি। সনমনিি 
কটািখটািটায় উক্ত সুিটা নেদয় থসটাদয়টটাি, চটােি, 
রটানমসহ নবনভন্ন কটারুকটাযকু খনচি িটাদয়ি 
চটােি ও খটানে ত�নি কিটা হয়। সনমনিি 
নিরস্ নবপণীনবিটাি িটা রটাকটায় উৎপটােিকৃি 
পণ্যসমহূ পটাইকটািদী মদূল্য নবনভন্ন ব্যবসটায়দী 
প্রনিষ্টাদি নবক্রয় কিটা হয়।

এই সনমনিি উদদ্ি্য নছল—সেস্যদেি 
সনঞ্চি অরকুদক উৎপটােিমখুী কমকুকটাদডি 
নবনিদয়টাদিি মটাি্যদম অরকুনিনিক মনুক্ত 
অর্জি। আি থসই লক্্য অর্জদি সনমনি কটার 
করি যটাদচ্ছ। �দল সনমনিি প্রদি্যক সেস্য 
উৎপটােি কটাদর প্রি্যক্ভটাদব রনেি ও এই 
কটাদর প্রনিক্ণপ্রটাপ্ত। 

সমবটায় সনমনি আইদিি ১৭ িটািটায় প্রনি 
বছি সনমনিদি বটান্কুক সটািটািণ সভটা অিষু্টাি 
কিটা হয় এবং থক্ত্র নবদিদ্ নবদি্ সটািটািণ 

সভটা কিটা হদয় রটাদক। সমবটায় নবধিমটালটাি 
৪২/২ নবধিমদি প্রনিমটাদস সনমনিি ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি সভটা কিটা হয়। ব্যবস্টাপিটা কনমটিি 
সভটায় স্টািদীয় সুশীল সমটাদরি প্রনিনিধিদেি 
আমন্তণ রটািটাদিটা হয় এবং সনমনিি উন্নয়দি 
িটাদেি কটাছ থরদক বুনদ্ধ-পিটামিকু চটাওয়টা হয়।

এই সনমনিি নিবকুটাচি নবিি 
২৩/০৪/২০১৯ ইং িটানিদখ অিনুষ্ি হয়। 
সনমনিদি থিটাপি ব্যটালট থপপটারিি মটাি্যদম 
নিবকুটাচি কিটা িটা হদলও সমবটায় সনমনি 
আইদিি ১৮ িটািটা অিসুিণ করি নবদি্ 
সটািটািণ সভটাি মটাি্যদম স্টািদীয় এলটাকটাি 
নবনিষ্ ব্যনক্তদেি আমন্তণ রটানিদয় িটাদেি 
উপনস্নিদি আদলটাচিটা সটাদপদক্ কনমটি িঠি 
কিটা হদয় রটাদক।

এই সনমনিি সভটাপনি ও সম্টােক রেলটা 
সমবটায় কটাযকুটালদয়ি মটাি্যদম আঞ্চনলক সমবটায় 

নিক্টায়িি, থ�িদী এবং বটাংলটাদেি সমবটায় 
একটাদডমদী, ক্নমল্টায়— নক্রস্টটাল শেটা-নপস 
ও মটাশুরুম (আইনরএ) ওপি প্রনিক্ণ গ্হণ 
করিদছি। িটাছটােটাও সনমনিি ১০ রি সেস্য 
স্টািদীয়ভটাদব থসলটাই ও মটাশুরুম চটাদ্ি ওপি 
প্রনিক্ণ গ্হণ করিদছি। ইনিমদি্য সনমনিি 
িহনবল থরদক নকছু সেস্যদক থসলটাই থমনিি 
ও পণ্য উৎপটােদিি রি্য নবিটাসুদে অরকু 
প্রেটাি কিটা হদয়দছ। এলটাকটাি আরকুসটামটানরক 
উন্নয়দি সনমনি ভনব্্যদি আরিটা ব্যটাপক কমকু-
পনিকল্পিটা গ্হণ কিদব মদমকু—প্রি্যটািটা ব্যক্ত 
করিি।

সনমনিি সভটাপনি এই আিটাবটােও ব্যক্ত 
করিি থয, িটািদী ক্মিটায়ি কিদি হদল 
কটাদরি মটাি্যদম থযটাি্যিটা অর্জি কিদি হদব 
এবং প্রনিটি থসক্টরি িটািদীি অংিগ্হণ রটাকদি 
হদব। কমকু ও থযটাি্যিটা অর্জদিি মি্য নেদয় 
িটািদীি ক্মিটায়ি সম্ব। িটাই নিনি এলটাকটায় 
সটামটানরক নিিটাপতিটা নিনচিিকিদণ িটািদীি 
স্িঃসূ্ি্জ অংিগ্হণ থযি প্রটািটাি্য পটায়—থস 
ব্যটাপটারি সনমনিি মটাি্যদম কটার করি যটাওয়টাি 
রি্য েঢৃ প্রি্যয় ব্যক্ত করিি। িটাদেি মদি— 
এই সনমনিি মলূ লক্্য একিটাবদ্ধ হদয় কটার 
করি সেস্যদেি আরকুসটামটানরক উন্নয়ি ও 
থমৌনলক চটানহেটা পূিণ কিটা। িটাদেি সকদলি 
কদণ্ঠ এক বটাদক্য উচ্চটািণ আি থসটটা হদলটা—
এক সটাদর কিদবটা কটার—সুদখ রটাকদবটা বটাি 
মটাস।

িত্ন কারতি জ�ায়াজা: প্রটাক্তি সমবটায় কমকুকি্জটা

নািী ক্ষমিায়ন কিয়ি হয়ল 

কায়জি মাি্য়ম মরাগ্িা অজ্চন 

কিয়ি হয়ব এবং রিরিটি মসক্টরি 

নািীি অংিগ্রহে রাকয়ি হয়ব। 

কম্য ও মরাগ্িা অজ্চয়নি মি্ 

রদয়য় নািীি ক্ষমিায়ন সম্ব
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িটারিটাহদী রেলটাি ‘পুনঠয়টা উপদরলটা’ ইনিহটাস 
ঐনিহ্য ও সটাংসৃ্নিক নেক নেদয় বটাংলটাদেদিি 
ইনিহটাদস এক অি্যিম স্টাি নহদসদব পনিনচি। 
এখটাদি উদল্খ কিটা যটায় িেটািদীতিি ভটািি 
বদ্কুি রনমেটাি বংিগুদলটাি মদি্য পুনঠয়টাি 
রনমেটাি বংি প্রটাচদীি ও অি্যিম রনমেটাি 
বংি নহদসদব ইনিহটাসখ্যটাি। এই রনমেটাি 
বংদিি উদ্ব ঘদট মঘুল সম্টাট আকবরিি 
িটাসি আমদল এবং ১৯৫১ সটাদল িেটািদীতিি 
পটানকস্তটাি িটাসিটামদল রনমেটানি প্ররটা নবলুপ্ত 
হদল পুনঠয়টা রনমেটাি বংদিি অবসটাি ঘদট। 

পুনঠয়টা িটারবংদিি প্রনিষ্টা হদয়নছল সম্টাট 
আকবরিি আমদল। বৎসিটাচটাযকু িটাদম এক 
ঋন্পুরু্ বটােিটাহদী সরূত্র লটাভ করিি পুনঠয়টা 
িটাদর্যি রনমেটানি। নযনি পুনঠয়টা িটারবংদিি 
আনে িটারটা িটাদম পনিনচি। িটািও পূদবকু বরিন্দ্র 
অঞ্চদলি অতিিকুি এ উপদরলটা পুনঠমটােদীি নবল 
িটাদম পনিনচি নছল মদমকু রটািটা যটায়। এ থরদক 
এ উপদরলটাি িটাম পুনঠয়টা হদয়দছ। আবটাি 
স্টািদীয় এলটাকটাবটাসদীি সটাদর আলটাদপ রটািটা যটায় 
থয, পুনঠয়টা িটারটাদেি এক আনরেিটা নছল িটাি 
িটাম নছল পুনঠনবনব। নিনি রূদপ গুদণ বুনদ্ধমিদী 
এবং অনিিয় িটানমকুক নছদলি। যটা বলদিি িটাই 
নঠক নঠক �দল থযি। িদীলক্নঠদেি সটাদর যুদদ্ধ 
যটাওয়টাি আদি বদলনছদলি রয় হদব, সনি্যই 
রয় হদয়নছল। িখি পুনঠয়টা িটারবংদিি 
িটারটািণ বলদলি িুনম নক চটাও, যটা চটাইদব িটাই 
পটাদব। িখি পুনঠনবনব বদলনছল আমটাদক এমি 
নকছু থেওয়টা থহটাক যটা এলটাকটাি মটািু্  যুি যুি 
িরি স্মিণ কিদব। িখি পুনঠয়টা িটারবংদিি 
িটারটািণ একমি হদয় িটাি ইচ্ছটা পূিণটাদরকু 
িটািই িটামটািসুটারি এই এলটাকটাি িটাম িটাদখি 
পুনঠয়টা। যটা পিবি্জদীদি পুনঠয়টা উপদরলটা 
নহদসদব িটামকিণ হয়, পুনঠয়টা িটামকিদণ 
নবনভন্ন ইনিহটাস িরটা রিশ্রুনিি মদি্য এটি 
অি্যিম।

পুরঠয়া উপয়জলাি ঐরিহারসক ও রিত্নিার্বিক 

রনদি্যনসমহূ

পুনঠয়টা িটারবটােদী, থিটানব্ মন্ি, থছটাট 
আননিক মন্ি, থছটাট নিব মন্ি, থেটাল 
মন্ি, বে নিব মন্ি, রিন্নটার ির মন্ি, 
চটািআনি রনমেটািবটােদী, বে আননিক মন্ি, 
থছটাট থিটানব্ মন্ি, থিটাপটাল মন্ি, 
হটাওয়টাখটািটা, কৃষ্ণপুি মন্ি, নখনিি চরন্দ্রি 
মঠ , র�ষ্ থখপটাি মঠ ইি্যটানে।

নচত্রণ: ‘এদেদি প্রদি্যক মটািু্  নিক্টা, 
খটাে্য, আরেয় ও উন্নিভটাদব থযি রেঁদচ 

রটাদক, িটাই প্রদি্যক গ্টাদম, িহরি, রেলটায় 
মটানল্টপটািপটাস সমবটায় সনমনি ত�নি কিটাি নচতিটা 
বঙ্গবনু্ধি েিকুি িরটা স্প্ন নছল’ িাঁিই সুদযটাি্য 
কি্যটা মটািিদীয় প্রিটািমন্তদী শেখ হটানসিটা নপিটাি 
থস স্প্ন বটাস্তবটায়দি বদ্ধপনিকি। নিনি চলমটাি 
নবনভন্ন উন্নয়িমলূক প্রকল্পসমদূহি মটাি্যদম 
িিদী-েনিরদ্রি ব্যবিটাি কনমদয় আিটাি লদক্্য 
নিিলস কটার করি যটাদচ্ছি। এছটােটা থেিব্যটাপী 
সমবটায় সনমনিগুদলটা থযমি—বহুমখুী সমবটায় 
সনমনি, িহৃটায়ি সমবটায় সনমনি, যুব সমবটায় 
সনমনি, মনহলটা সমবটায় সনমনি, মনুক্তদযটাদ্ধটা 
সমবটায় সনমনি, িাঁনি সমবটায় সনমনি, কৃ্ক 
সমবটায় সনমনি, নেিমজুি িরটা রেনমক সমবটায় 
সনমনিসহ আরিটা অদিক সমবটায় সনমনি 
থেদিি অরকুনিনিক সমনৃদ্ধদি ভূনমকটা িটাখদছ। 
িন্মদি্য পুনঠয়টা-দুিকুটাপুি রটািটা র�ন্দ্রদীয় সমবটায় 
সনমনি এি িটাম বলটাবটাহুল্য। এ সমবটায় 
সনমনিটি নবনভন্ন ঘটাি-প্রনিঘটাি থপনিদয় িব 
িনবি প্ররম নকিদণি আভটা ছনেদয় েদীপ্ত করি 
চদলদছ িটাি অনস্তত্বদক। এ সমবটায় সনমনিি 
কটাযকুক্রম েিৃ্যমটাি িটা হওয়টাি ঘটাি-প্রনিঘটাি, 
চেটাই-উিিটাই এি সংনক্প্ত নচত্রণ নিদ্ িুদল 
িিটা হদলটা:

রনবন্ন, সদস্ সংখ্া, সভ্ রনব্যাররন ও কম্য 

এলাকা

পুনঠয়টা উপরলটাি পুনঠয়টা ইউনিয়দিি চটািআনি 
বটারটারি অবস্নি একটি সমবটায় প্রনিষ্টাি, যটাি 

িটাম—পুনঠয়টা-দুিকুটাপুি রটািটা র�ন্দ্রদীয় বহুমখুী 
সমবটায় সনমনি নলঃ। িটারিটাহদী রেলটাি পুনঠয়টা 
উপদরলটাি মটাত্র ৩০টি সমবটায় সনমনিি 
ইউনসএমনপএস, কৃন্ ও বহুমখুী সমবটায় 
সনমনিি প্রটায় ৬৪৪ রি কৃ্ক ও হিেনিদ্র 
রিিণ িটাদেি নিদরদেি ভটাদি্যটান্নয়দিি িরটা 
শেয়টাি, সঞ্চয় আেটায়, মলূিি িঠি এবং সুলভ 
সটাি, থসচ ব্যবস্টাপিটাি মটাি্যদম কৃন্ উৎপটােি 
বনৃদ্ধ করি সেস্যদেি আরকুসটামটানরক অবস্টাি 
উন্নয়ি ঘটটাদিটাি লক্্য নিদয় সমদবিভটাদব 
১৯২১ সটাদল পুনঠয়টা দুিকুটাপুি রটািটা র�ন্দ্রদীয় 
বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলনমদটড যটাত্রটা শুরু 
করি। পিবি্জদীদি সনমনিি সেস্যিণ িটাদেি 
স্চ্ছিটা ও রবটাবনেনহিটাি িটানিদে, উপ-
নিবন্ধক, নবভটাগীয় সমবটায় কটাযকুটালয়, িটারিটাহদী 
নবভটাি, িটারিটাহদী মদহটােদয়ি ২৫/০৬/২০২১ 
নরি. িটানিদখি ১৬৮ িম্ি আদেদি সনমনিটি 
নিবন্ধদিি আওিটায় সমবটাদয়ি পিটাকটা িদল 
আদস। কটাদলি নববি্জদি সনমনিটিি উতিরিটাতিি 
স�লিটাি পনিবদি্জ বঙ্গবনু্ধি িটাহটােিপিবি্জদী 
নবনভন্ন প্রনিকূল অবস্টাি থপ্রনক্দি ক্রমি 
অবিনি হদি রটাদক। সনমনিটি একটি 
সম্টাবিটাময় সমবটায় সনমনি, যরটারকু পনিচযকুটাি 
অভটাদব, ব্যবস্টাপিটা কনমটিি অব্যবস্টাপিটাি 
�দল েদীঘকুনেি যটাবি রুগ্টাবস্টায় পদেনছল। 
পুনঠয়টা-দুিকুটাপুি র�ন্দ্রদীয় বহুমখুী সমবটায় 
সনমনি নলঃ আরকুসটামটানরক অবস্টাি উন্নয়দিি 
িটািটাবটানহকিটায় িিটাধিককটাদলি থযসব 

একটি সম্াবনাময় সমবায় সতমতিে পতেক্রমা
থমটাঃ িটানসি উদ্দীি

পধুতিয়া-দুি্ধাপধুে িানা ক�ন্দীয় বহুমধুখী সমবায় সতমতি তলঃ এে তনরস্ অতফস ভবন
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প্রনিবন্ধকিটা িরটা বটািটাি সমেমুখীি হদয়দছ িটাি 
নকছু কটািণ নিদ্ প্রেতি হদলটা: 

(ক) পউদবটাভুক্ত আইআিনডনব বি্জমটাদি 
নবআিনডনব িঠদিি পি নবআিনডনব র�ন্দ্রদীয় 
সমবটায় সনমনি নলঃ এবং নবভটাগীয় সমবটায় 
সনমনি নলঃ িরটা সমবটায় ব্যটাংক নলঃ এি মটাদি 
নবে্যমটাি প্রনিদযটানিিটায় সমবটায় সনমনিটি 
নপনছদয় পদে;

(খ) সনমনিি শুরুি নেদক যদরষ্ উন্নয়ি 
কিদলও বঙ্গবনু্ধি িটাহটােি বিণ পিবি্জদী 
সময়কটাদল আিটািরুূপ সহদযটানিিটা প্রটানপ্তি 
অভটাদব সনমনিটি নপনছদয় পদে;

(ি) বঙ্গদীয় সমবটায় সনমনি আইি-
১৯৪০, সমবটায় সনমনি অি্যটাদেি-১৯৮৪, 
সমবটায় সনমনি আইি-২০০১, সমবটায় 
সনমনি নবধিমটালটা-২০০৪, সমবটায় সনমনি 
সংদিটািি আইি-২০০২ ও ২০১৩ প্রবি্জি 
হদলও িৎকটালদীি ব্যবস্টাপিটা কনমটি কিৃকুক 
িটা বটাস্তবটায়দি ব্যরকুিটা ও অব্যবস্টাপিটাি �দল 
সমবটায় সনমনিটি নপনছদয় পদে;

সরমরিি উন্নয়য়ন সম্াদক জনাব িবািক 

মহায়সন এি ব্রক্গি অবদান

রিটাব থমটাঃ িবটািক থহটাদসি ১৯৬৮ নরিস্টটাদব্ 
এই সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটিদি সম্টােক 
নহদসদব নির েটানয়ত্ব গ্হদণি পি হদি 
বঙ্গবনু্ধি েিকুি মটানল্টপটািপটাস র�টা-অপটারিটিভ 
থসটাসটাইটিি আেদিকু সনমনিটি নিনি পনিচটানলি 
করি রটাদকি এবং সমবটায় সনমনিটি উন্নয়দিি 
পদর চলদি রটাদক। আকনস্মক বঙ্গবনু্ধি 
িটাহটােি বিণ পিবি্জদী সময়কটাদল সনমনিি 
কটাযকুক্রদম িনিশীলিটা হটািটায় এই সমবটায় 
প্রনিষ্টািটি। রিটাব িবটািক থহটাদসি ে�টায় 
ে�টায় সম্টােক পদে বহটাল থরদক িাঁি 
থযটাি্য রেিৃত্ব প্রেটাদিি মটাি্যদম এই সমবটায় 
সনমনিটিদক নির অনস্তত্ব নবকটাদি নবনভন্ন 
চেটাই-উিিটাই পটাি হদি সটানবকুক সহদযটানিিটা 
প্রেটাি করিি নবিটায়, অতিভুকুক্ত ৩০টি প্রটারনমক 
সেস্য সনমনিি ৬০০ রি সেস্য নিদয় পুনঠয়টা 
উপদরলটায় পুনঠয়টা-দুিকুটাপুি রটািটা র�ন্দ্রদীয় 
বহুমখুী সমবটায় সনমনিটি িটাি উন্নয়দিি পদর 
বহমটাি িদয়দছ আরও। 

স্াবি ও অস্াবি সম্রতি

অত্র সনমনিি িটাদম পুনঠয়টা থমৌরটাি চটািটানি 
বটারটারি থমটাট ০.১৭ িিক রনমসহ ঘি 
িদয়দছ। সনমনিি উ্টালদগ্ রনম ঘরিি মলূ্য 
৬,১১৪/৫০ টটাকটা নছল রটািটা যটায়। বি্জমটাদি 
বটারটাি মলূ্য প্রটায় ৬০ লক্টাধিক টটাকটা। বি্জমটাি 
বটারটাি েি অিযুটায়দী রনমি সনঠক মলূ্য পুিঃ 
নিিকুটািণ কিটাি রি্য ব্যবস্টাপিটা কনমটিি 
প্রচদষ্টা অব্যটাহি িদয়দছ। 

অর্যননরিক অবস্া/দিৃ্মান অবদান

৩০/৬/২০২১ নরি. িটানিদখ শেয়টাি মলূিি 
এি পনিমটাণ ৯,৫৩৬ টটাকটা িদয়দছ। সনমনিি 
৩০/০৬/২০২১ নরি. িটানিদখ থমটাট সঞ্চয় 
আমটািদিি পনিমটাণ ১৭,২৪১ টটাকটা িদয়দছ। 
৩০/০৬/২০২১ িটানিদখ কটাযকুকিদী মলূিদিি 
পনিমটাি ৫৫,৩১৮ টটাকটা। এছটােটা ৩৭,১৪৫ 
নহসটাদব নবনিদয়টাি কিটা হদয়দছ। উদল্খ্য, 
সিকটানি বটা অি্য র�টাদিটা সংস্টা হদি র�টাদিটা 
িিদিি ঋণ গ্হণ করিনি। 

বারষ্যক/রবয়িষ সািািে সভা এবং ব্বস্াপনা 

করমটিি সভা অনষু্ান সংক্রাতি 

সনমনিদি নিয়নমি বটান্কুক, নবদি্ সটািটািণ 
সভটা যরটাযরভটাদব অিনুষ্ি হয়। িি 
২৭/০২/২০২১ নরি. িটানিদখ অত্র সনমনিি 
সবকুদি্ বটান্কুক সটািটািণ সভটা অিনুষ্ি হদয়দছ 
এবং ২০১৯-২০২০ অনডট বদ্কু থমটাট ১২টি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটিি সভটা অিনুষ্ি হদয়দছ।

নিবকুটাচি: অত্র সনমনিি ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি সেস্য সংখ্যটা ৬ রি। সনমনিি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটি ১৯/০৫/২০১৯ নরি. িটানিদখ 
নিবকুটানচি। সনমনিি ১ম সভটা অিনুষ্ি হয় 
১৯/০৫/২০১৯ নরি. িটানিদখ। উক্ত কনমটিি 
থময়টাে ১৮/০৫/২০২২ নরি. পযকুতি বলবৎ 
আদছ।

মসবামলূক উন্নয়ন কার্যক্রম 
থসবটামলূক উন্নয়ি কটাযকুক্রদমি মদি্য সটামটানরক 
বিটায়ি, িণনিক্টা, স্যটানিদটিি, রন্ম নিয়ন্তণ 

সম্দন্ধ সদচিিিটা বনৃদ্ধ, বটাল্যনববটাহ প্রনিরিটাি, 
মটােকদ্রব্য থসবদিি ক্�ল, িটাস্তটাঘটাট থমিটামি, 
দুস্দেি আনরকুক সটাহটায্য প্রেটাি ইি্যটানে 
থসবটামলূক কটার সনমনিদি চটালু িদয়দছ।

মদি ও জারিি জন্ কল্ােকি ও জনরহিকি 

কার্যক্রম

িণনিক্টা, সটামটানরক বিটায়ি, স্যটানিদটিি 
কটাযকুক্রম এবং পনিদবি সংিক্ণ, বটাল্যনববটাহ 
র�টাি, থযৌিুক নবরিটািদী প্রচটািণটা, টিকটা েটাি, 
িটািদীি ক্মিটায়ি ইি্যটানে রিনহিকি কটাযকুক্রম 
চটালু িদয়দছ।

সমবায় আয়্ালনয়ক জেগবান বা 

গরিশীলকিে সংক্রাতি কার্যক্রম

সমবটায় আদ্টালিদক রেিবটাি ও িনিশীল 
কিটাি লদক্্য সনমনিি সেস্যদেি নিয়নমি 
প্রনিক্ণ থেওয়টা হয়। উদল্খ্য সনমনিি অদিক 
সেস্যদক ভ্রটাম্যমটাণ প্রনিক্ণ প্রেটািসহ সমদয় 
সমদয় সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক আদয়টানরি 
নবনভন্ন প্রনিক্দণ সনমনিি সেস্যদেি থপ্রিণ 
কিটা হদয় রটাদক। িটাছটােটা সমবটায় আদ্টালিদক 
রেিবটাি ও িনিশীল কিটাি লদক্্য রটািদীয় 
সমবটায় নেবস যরটাযরভটাদব পটালদি সটানবকুক 
সহদযটানিিটা প্রেটাি কিটা হদয় রটাদক।

সামারজক কারক্র্চম

সটামটানরক কটাযকুক্রদমি মদি্য িদয়দছ বকৃ্রিটাপণ, 
স্টাস্্য সমেি পটায়খটািটা নিমকুটাণ, নবশুদ্ধ পটানিি 
ব্যবস্টা, নিশুদেি টিকটােটাদিি উদ্দু্ধকিণ, 
আনেবটাসদী থছদল-থমদয়দেি র�খটাপেটাি রি্য 
সু্ল িমদি উদ্দু্ধকিণ কটাযকুক্রম নিয়নমি 
পনিচটানলি হদয় রটাদক।

পরিোম

নবে্যমটাি ব্যবস্টাপিটা কনমটিি আতিনিক 
প্রদচষ্টায় বি্জমটাদি সমবটায় সনমনিটি আর 
স�লিটাি দ্টািপ্রটাদতি এদস উপিদীি হদয়দছ। 
থসনেি দূরি িয় থযনেি সনমনিটি থেদিি 
মদডল সমবটায় সনমনিি পটাদি নিদরদেি থমদল 
িিদি পটািদব িরটা সমবটায় অঙ্গদি উজ্জ্বল 
িক্রত্রি মটাদি নিদরদেি স্টাক্ি বহি কিদি 
পটািদব। উন্নয়দিি চলমটাি এ িটািটা িরি িটাখদি 
ব্যবস্টাপিটা কনমটিি থযটাি্য লদীডটািবৃ্  মলূিি 
বনৃদ্ধ ও িটাি সনঠক নবনিদয়টািসহ অতিভুকুক্ত 
৩০টি প্রটারনমক সমবটায় সনমনিি ৬০০ রি 
ব্যনক্ত সেস্যদক েক্ করি িুলদি, সনঠক 
কটাদর লটািটাদি, রিিনক্তদি রূপটাতিি কিদি 
িরটা সমবটায় সনমনিটিি উতিরিটাতিি সমনৃদ্ধদি 
কটাযকুকি ভূনমকটা িটাখদি পটািদব বদল আমটাি 
নবশ্টাস।

মমাঃ নারসি উদ্ীন: সহকটািদী প্রনিক্ক, রেলটা সমবটায় 
কটাযকুটালয়, িটারিটাহদী।

রনাব মমাঃ িবােক মহাডসন, সম্াদক, 
পধুতিয়া-দুি্ধাপধুে িানা ক�ন্দীয় বহুমধুখী সমবায় 
সতমতি তলঃ, পধুতিয়া, োরিাহী। ১৯৬৮ তরি. 
হডি দফায় দফায় তিতন সম্াদক পডদ বহাল 
আডেন।
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যটানিি ও যুিটাইিটা আমটাদেি দুই কি্যটা। ওদেি 
বয়দসি ব্যবিটাি ১৬ মটাস আি বেটিি বয়স 
িখি সটাদে নিদিি মদিটা। সবটাই নমদল মকু্ত 
র�টাদিটা রটায়িটায় যটাব রেদবনছলটাম। প্রটায় 
৬ একি রটায়িটাি একটি সমবটায় প্রনিক্ণ 
ইিস্টিটিউট িওিাঁদিই আদছ। ভটাবলটাম ঘুরি 
আনস। অতিি একটু মকু্ত বটািটাদস প্রটাণ জুেটাদিটা 
যটাদব আি বটাচ্চটািটাও খনুি হদব। িটাছটােটা আনম 
নিদরও একরি সমবটায়দী। র�টারটায় আমটাদেি 
িটািদী সমবটায়দীিটা প্রনিক্ণ রেয়, র�মি 
থসখটাদি সুদযটাি সুনবিটা িটা থেখটাি ইদচ্ছ নছল 
থ্টাদলটা আিটা। নকন্তু থসখটাদি এি নকছু পটাব, 
িটা আদি ভটানবনি। 

থিদটি সটামদি িটামদিই থেনখ থিদছ 
র�খটা, ‘নিশুস্িকু’। পরি শুনি এি পুরিটা 
রটায়িটা নঘরিই নিশুদেি অবটাি নবচিণদক্ত্র 
নহদসদব পনিকল্পিটা কিটা হদচ্ছ। নক েটারুি 
ব্যটাপটাি! শুিদিই মি ভরি যটায়। নিশুদেি 
রদি্য নিিটাপে থখলটাি পনৃরবদী! যটাি রদি্য 
যুদ্ধ করিদছ সুকটাতি। আসদলই র�টা, নিশুিটা 
�্ল। আবটাি ভনব্্যদিি কটাডিটানি। ওদেি 
রদি্য অবি্যই আমটাদেি ভটাবদি হদব নিিটাপে 
ও প্রকৃনি থরদক নিক্টাি মদিটািম উন্মুক্ত 

নবে্যটালয়। আনম বলনছ আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউট, িওিাঁি করটা। যখি নভিরি 
ঢুকলটাম, আমটাি বটাচ্চটা দুইটটা হটানিদয় থিল 
আিদ্। চটািপটাদি �্ল আি �্দলি বটািটাি। 
সবুর প্রটাতিি। থয আমিটা বটাচ্চটাদেি থচটাদখি 
আেটাল কিদি চটাই িটা এক নব্ু সমদয়ি 
রি্য, থসই আমিটাই চটাইলটাম যটানিি যুিটাইিটা 
আর হটানিদয়ই যটাক। �্দলি সটাদর নমদল নমদল 
বণকু নিখকু, প্ররটাপনিি নপছদি ঘুরি রদীবদিি 
থেৌে নিখকু, বইদয়ি বটাইরি কটাঠনবেটালদী থয 
আসদল একটি সু্িিম প্রটাণী, িটা রটািকু। 

একরি সমবটায়দী নহদসদব আমিটা প্ররদমই 
চটাই, সবুর সু্ি প্রটাকৃনিক পনিদবদি প্রনিক্ণ 
নিদি। পনিদবি সু্ি হদল প্রনিক্দণ সু্নি্জিটা 
আদস। পরি শুিলটাম, এখটাদি িদয়দছ েটারুণ 
এক প্রনিক্ণ ব্যবস্টাপিটা। এখটাদি সমবটায়দীদেি 
রি্য িদয়দছ নিনসপিদিি ব্যবস্টা। আদছ 
থহটাদস্টদল সু্ি আবটাসি ব্যবস্টা। প্রনিটি রুদম 
পনিপটাটি করি িটাদড্জি নগ্ি িং কিটা। পে্জটাি 
সংদযটাি থহটাদস্টল সুনবিটাদক আরিটা নলভটাবল 
করি িুদলদছ। িদব এখটাদি যনে �্যটাদিি 
সংখ্যটাগুদলটা আরিটা বটােটাদিটা থযদিটা! 

একটি সটারটাদিটা বটািটাি থযমি হয়, 

আঞ্চতলক সমবায় তিক্ষায়িন, নওিাঁে সামাতরক দায়বদ্ধিা

একরন সমবায়ীে সমবায় ভ্রম�
নস�টাি-ই-িসুিটাি
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র�মনি করিই এখটাদি থসৌ্দযকুি পসিটা 
সটারটাদিটা হদয়দছ; থযখটাদি আদছ থিটালটাপ 
বটািটাি, চন্দ্রমনল্কটা, অদলটাকটাি্টাি সটানি, 
বটািটাি নবলটাস, বটাসি লিটা, িরিদীিন্ধটা, 
অপিটানরিটাি িদীল, স্লপদ্ম আরিটা কি নক! 
আদছ সবুরিটাি রেষ্িদী (থহর), পুক্ি পটাদে 
বসটাি রটায়িটা, িিদ্ থক্দি পটানখি কলিটাি। 
িটাদছ িং করি থযি িটাদেি িটানে পনিদয় 
সটারটাদিটা হদয়দছ। নবনল্ডং িিুি িং থপদয়দছ। 
এখটাদি র�টারটাও রেই সটামটাি্য এিটুক্ টিসু্য-
ময়লটা-পনলনরি। শুদিনছ এই ক্যটাম্টাসদক 
িমুপটািমকু্ত ও পনলনরিমকু্ত থঘটা্ণটা কিটা 
হদয়দছ এক বছি আদিই। ক্যটাম্টাদসি বর্জ্য 
ব্যবস্টাপিটাি র�ৌিল রেদি আপু্লি হলটাম। 
এখটাদি থপৌিসভটাি ওপি নিভ্জি িটা থরদক 
সপ্তটাদহ দুইনেি নিদরি চটািপটািটটা পনিষ্টাি 
করি সবটাই নমদল, নঠক উিটান্ডটাি Weyonje 
(do yourself) কমকুসনূচি মদিটা। সকদলি 
সমদবি প্রদচষ্টাি এই পদ্ধনি অিসুিণ করি 
উিটান্ডটা আনরিকটাি সবদচদয় পনিচ্ছন্ন থেদিি 
মযকুটােটা অর্জি করিদছ শুদিনছ। সিকটারিি 
উনচি, আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওিাঁি 
মদিটা যটািটা িিুি িিুি পদ্ধনি অিসুিণ করি 
পনিদবদিি সুস্িটা বরটায় করিদছ, িটাদেিদক 
স্দীকৃনি থেওয়টা ও সমেটািিটা রটািটাদিটা। 
এদি আরিটা আরিটা প্রনিষ্টাি-ব্যনক্ত-সমষ্টি 
অিপু্রটাধণি হদব এবং থেদিি সটামনগ্ক উন্নয়ি 
সটাধিি হদব। 

এখটাদি, পুিটা ক্যটাম্টাদসি সকল কমকুকটাডিই 
থযি সমবটায়নভনতিক; থযি এখটাদি সমবটায়দী 
পনিচয় কটারিটা র�টাদিটা পনিচয় রটাকদি রেই। 
ডটাইনিং রুদম সবটাই যটাি যটাি থপ্লট নির 
েটানয়দত্ব পনিষ্টাি করি িটাদখ। এটটা একটটা 
েটারুণ উদে্যটাি। সকদলি সমদবি অংিগ্হদণ 
অদিক বে ও কষ্কি কটারটটাও থয সহদর হদয় 
যটায়, িটাি একটি অিকুিণীয় উেটাহিণ এটি। 
ক্যটাম্টাদসি প্রিটাসনিক ভবদিি ছটাদে সু্ি 
করি একটি আইনরএ প্রনিক্ণ রুম, থস্টটাি 
রুম, একটি সুসনজ্ি আদলটানকি লটাইররেনি, 
চটা-চরক্র বসটাি মদিটা রটায়িটা, ছটাদেি উন্মুক্ত 
রটায়িটায় মি ভুলটাদিটা �্দলি বটািটাি কিটা 
হদয়দছ। এই ছটাদে বদস চটািপটাদিি সবুর 
প্রকৃনি, ভবদিি সটামদি ‘সমবটায়ক্ঞ্জ’ িটাদম 
সু্ি �্দলি বটািটাি, ২২ প্ররটানিি আমিটাছ 
সনজ্ি বটািটাি, পুক্রিি অপরূপ েিৃ্য, 
বঙ্গবনু্ধি ম্ুযিটাল, নিল্পকমকু ‘রনয়িটাি চটাকটা’ 
‘ক্ি’; কিসব েষৃ্টিি্ি কটার থযি থচটাখ ও 
মদিি প্রিটানতি এদি থেয়। 

বঙ্গবনু্ধি ম্ুযিটাল ও নিল্পকমকু ‘রনয়িটাি 
চটাকটা’ি মদুখটামনুখ েিৃ্য থেদখ মদি হয়, ‘থহ 
রটানিিনপিটা! এই থেখ, আমিটা আর পিটািদীি 
িই। আমিটা সমবটায় আয়বিকুিমলূক প্রনিক্ণ 
গ্হণ করি রনয়িটা হদি নিদখনছ। সটাইদকদলি 
দুইটি পটাদয়ি একটিি মদিটা আমিটাও 

সমটাদরি রি্য অপনিহটাযকু। আমিটা দ্রুি পটাদয় 
এনিদয় যটানচ্ছ। র�টামটাি স্প্ন পূিি হদবই থহ 
রটানিিনপিটা।’

শুদিনছ নিল্পকমকু ‘ক্ি’ এি মলু প্রনিপটাদে্য 
িুদল িিটা হদয়দছ রটানিি থসই থরেষ্ সতিটািদেি, 
যটাদেিদক ১৪ নডদসম্ি, ১৯৭১ সটাদল পটাক 
হটািটােটাি পশুিটা নিমকুমভটাদব খিু করিনছল। 
সনি্যই র�টা, িটাদেি প্রয়টাি আমটাদেি রটানিি 
রদি্য অপূিণীয় ক্ি। এই ক্ি িটা হদল 
নিনচিিভটাদবই আমিটা আরিটা অদিক আদি 
মি্য আদয়ি থেদি পনিণি হদি পটািিটাম িনহে 
বুনদ্ধরদীবদীিদণি িটানিি থমিটাি উন্নয়ি ভটাবিটাি 
কটািদণ। 

একটটা নরনিস ভটাবনছ, এই প্রনিষ্টাি থযি 
পিদি পিদি ছনেদয় র�দখদছ থযি নিক্টাি 
কি কি উপকিণ। নিশুদেি রি্য থযি থখটালটা 
নবে্যটালয়। সবটাি রি্যই থযি মহটানবে্যটালয়। 
একটি প্রনিক্ণ প্রনিষ্টাি থযি এমিই হওয়টা 
উনচি। 

শুিলটাম, এই ক্যটাম্টাসদক নঘরি আরিটা 
আরিটা উন্নয়ি পনিকল্পিটাি করটা। এখটাদি দুইটি 
পুক্ি ও একটি র�ক আদছ। থস র�দক ড্টাম নরের 
কিটা হদব। পদ্ম�্দলি সু্ি র�ক কিটা হদব, 
যটাি িটাম িটাখটা হদয়দছ পদ্মপুক্ি। পদ্মপুক্রিি 
পটাদে উঁচু নঢনবদি কিটা হদব ‘বক্লিলটা’। উঁচু 
নঢনবদি বক্ল �্দলি িটাছ থেখলটাম। থসনেি 
হয়দিটা খবু রেনি দূরি িয়, থযনেি এই বক্ল 
িটাদছি বক্ল �্দলি সুিদন্ধ সুিনভি হদব 
ক্যটাম্টাদসি চটািপটাি। থেখলটাম ঘুরি ঘুরি এই 
৬ একি ভূনমি প্রটায় সকল থসৌ্যকু। কি কি 
�্দলি িটাছ! কি কি �দলি িটাছ! রটািলটাম, 
পুিটা ক্যটাম্টাস নঘরি িদয়দছ ল্যটান্ডদস্নপং এি 
লম্টা পনিকল্পিটা (নিি বছি থময়টানে)। এি 
সটাদর িটাস্তটা রেটওয়টাক্জ, সমবটায় ক্নঠি, িাঁবুি 
থিস্ট রুম, ন�নিং �্যটানসনলটি প্রভৃনি। এখটাদি 
প্রনিক্দণি সটাদর সটামঞ্জস্য র�দখ কিটা হদব 
প্রেিকুিদী থসড/প্লট। থযমি: মৎস্যচটা্ নিখটাদি 
প্রেিকুিদী মৎস্যচটা্ পুক্ি, িবটানে পশুি 
লটালিপটালি শেখটাদি থসড ইি্যটানে।

সব থেদখ মদি হদলটা এটি একনেদক থযমি 
রিিদণি একটি প্রনিক্ণদকন্দ্র, র�মনি 
অি্যনেদক নিশুদেি রি্য একটি নবদিটােি 
উে্যটাি হদি পটারি। িহরি িহরি নিশুদেি 
উপদযটাগী নবদিটােিদকরন্দ্রি থয অভটাব! 
বটাব্টাহ! এটি মটা মটাত্রই হটাদে হটাদে সবটাই থটি 
পটায়। 

সমবটাদয়ি থযমি সটামটানরক েটায়বদ্ধিটা 
আদছ; মদি হদলটা র�মি করি যনে সিকটানি 
প্রনিষ্টািগুদলটাও নির নির অন�সচত্বিদক 
নিশুদেি রি্য আি্ ও নবদিটােিদকন্দ্র 
নহদসদব িদে র�টালটা যটায়, িটাহদল নিশুদেি 
িিম মদি থেিরপ্রম, পটািস্পনিক ভটাদলটাবটাসটা 
থগ্টানরি হদব। সটামটানরক েটায়বদ্ধিটা পটালি 
কিটাি থক্রত্র আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট 

অিকুিণীয় েষৃ্টাতি হদি পটারি। পটািটাপটানি 
আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওিাঁি রি্য 
নকছু পিটামিকু িুদল িিটা থযদি পটারি। 

ক) এখটাদি িটািদী সমবটায়দীদেি রদি্য 
অদিক আয়বিকুিমলূক প্রনিক্ণ আদয়টারি 
কিটা হয়। থযমি: ব্ক–বটাটিক, থটইলনিং, 
সনূচকমকু, নক্রস্টটাল শেটানপস ইি্যটানে। এসব 
প্রনিক্দণি মটাি্যদম উৎপন্ন পণ্য প্রেিকুি কিটাি 
পটািটাপটানি স্ল্পমদূল্য নবক্রয় কিটাি রি্য একটি 
নডসদপ্ল থসন্টটাি স্টাপি কিটা থযদি পটারি। 

খ) অদিক িটািদী সমবটায়দীিণ দূিদুিটাতি 
থরদক এই প্রনিক্ণ থসন্টটারি প্রনিক্দণি রি্য 
আদস। অদিকসময় আগ্হ রটাকটাি পরিও থছটাট 
থছটাট বটাচ্চটা র�দখ প্রনিক্দণ আসদি পটারি িটা। 
আগ্হদী িটািদী প্রনিক্ণটারকুদীিদণি করটা নবদবচিটা 
করি িটািটা থযি বটাচ্চটা নিদয়ই প্রনিক্দণ 
অংিগ্হণ কিদি পটারি এবং বটাচ্চটাদেি রি্য 
একটি রে-র�য়টাি রুম স্টাপি কিটা যটায় নক িটা, 
িটা রেদব থেখটা থযদি পটারি। থমদয়দেি স্টাস্্য 
নিক্টা নিদয় অনিনিক্ত থসিি িটাখটা যটায় নক িটা, 
িটা রেদব থেখটাি অিরুিটাি কিনছ। 

ি) ক্যটাম্টাদসি িটা্নিকিটা থমটাদটও কম 
িটা। িদব এি সটাদর নবনিষ্ সমবটায়দীিদণি 
সমবটায় অঙ্গদণ অবেটাদিি করটা স্দীকটাি করি 
একটি র�টালটার ও িিিটা স্টাপিটা কিটা যটায় নক 
িটা, িটা রেদব থেখটাি অিরুিটাি কিব। �্দলি 
বটািটাদি নকংবটা বি্জমটাদি থখলটাি মটাদঠ একটি 
থেটালিটা ও চটা-চরক্রি স্টাপিটা স্টাপি কিটা থযদি 
পটারি। 

শে্করটা বলদি হদল বলদি হয়, করটায় িটা 
বে হদয় আমটাদেি কটাদর বে হদি হদব এবং 
এটটাই কটাম্য। আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, 
িওিাঁ থেখটাি পি মদি হদলটা, িদীিদব নিভৃদি 
নকছু সিকটানি কমকুচটািদী থেদিি করটা ভটাদব, 
চটািপটাদিি পনিদবদিি করটা ভটাদব, থেদিি 
ইনিহটাসদক িুদল িিটাি করটা ভটাদব; থেদিি 
ভনব্্যৎ অিটািি প্ররদন্মি করটা ভটাদব। 
চটাকনিদক একটি রুটিি েটানয়ত্ব মদি করি 
িটা। থসরি্যই এই ক্যটাম্টাসদক মদি হদলটা 
এটি নিশুদেি রি্য একটি নবদিটােি র�ন্দ্র, 
একটি নবে্যটালদয়ি মদিটা। আদিই বদলনছ, 
সিকটানি েপ্তরিি সটামটানরক েটায়বদ্ধিটাও রটাকটা 
েিকটাি। থেদিি কি কি কৃন্রনম নিদয় কি 
কি সিকটানি প্রনিষ্টাি িদে উদঠদছ! এদেি 
উনচি রনমি সনঠক ব্যবস্টাপিটাি মটাি্যদম 
অতিি নিশুদেি রি্য, অিটািি প্ররদন্মি 
রি্য নিক্টামলূক-নবদিটােি র�ন্দ্র িদে িুদল 
সটামটানরক েটায়বদ্ধিটা পটালি কিটা। আঞ্চনলক 
সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওিাঁি সবকুটাঙ্গদীণ সটা�ল্য 
কটামিটা কনি। রয় থহটাক সমবটায়দী প্রদচষ্টাি। 

রসফাি-ই-নসুিাি: সেস্য, আিটামদী সিকটানি কমকুচটািদী 
সমবটায় সনমনি নলঃ, ঢটাকটা ও সহকটািদী অি্যটাপক, সিকটানি 
আনরজুল হক কদলর, বগুেটা
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৫০িম রটািদীয় সমবটায় নেবস এবং রটািদীয় সমবটায় 
পুিস্টাি–২০২০ প্রেটাি অিষু্টাি উপলদক্ ৬ িদভম্ি’ 
২০২১ িটানিদখ সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক আদয়টানরি বঙ্গবনু্ধ 
আতির্জটানিক সদমেলি র�রন্দ্র ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি সমবটাদয় উন্নয়ি 
প্রনিপটাে্য নিদয় আদলটাচিটা অিষু্টাদি স্টািদীয় সিকটাি, পল্দী 
উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তদী রিটাব থমটাঃ িটাজুল ইসলটাম, এমনপ 
বদলদছি, সমবটায় ব্যবস্টাপিটাদক মযকুটােটাি আসদি নিদি হদল 
থেদিি সকল সমবটায় সনমনিি স্চ্ছিটা ও রবটাবনেনহিটা নিনচিি 
কিদি হদব। 

পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব রিটাব থমটাঃ মনিউি 
িহমটাি, এিনডনস, এি সভটাপনিদত্ব অিনুষ্ি সভটায় নবদি্ 
অনিনর নছদলি স্টািদীয় সিকটাি, পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় 
মন্তণটালদয়ি মটািিদীয় প্রনিমন্তদী রিটাব স্পি ভট্টটাচটাযকু, এমনপ। 
অিষু্টাদি সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. 
থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস ও রটািদীয় সমবটায় ইউনিয়দিি 
সভটাপনি শেখ িটানেি থহটাদসি নলপু উপনস্ি নছদলি।

মটািিদীয় মন্তদী রিটাব থমটাঃ িটাজুল ইসলটাম, এমনপ বদলি, 
সমবটায় ব্যবস্টাপিটাদক িনক্তিটালদী ও কটাযকুকি কিদি হদল 
সমবটাদয়ি েবৃকুলিটা ও অসটামঞ্জস্যিটা দূি কিদি হদব। প্রদয়টারদি 
আইদি সংদিটািিদী আিদি হদল থসটটাও কিদি হদব। সমবটাদয়ি 
সু�ল কটাদর লটানিদয় থেদিি ব্যটাপক পনিবি্জি আিটা সম্ব 
বদল উদল্খ করি নিনি বদলি শুি ুসমবটায় ব্যবস্টাপিদয় িয়, 
সকল প্রনিষ্টাি এমি নক ব্যনক্ত পযকুটাদয়ও মটািদু্ি মদি্য স্চ্ছিটা 

৫০িম রািীয় সমবায় তদবস এবং রািীয় 
সমবায় পধুেস্াে ২০২০ প্রদান অনধুষ্ান

অনধুষ্াডন রািীয় সমবায় পধুেস্াে ২০২০  প্রাপ্ত সমবায়ী ও সমবায় সতমতিে প্রতিতনধিিড�ে সডঙ্গ প্রিান অতিতি স্ানীয় সেকাে, পল্ী উন্নয়ন ও 
সমবায় মন্ত�ালডয়ে মাননীয় মন্তী রনাব মমাঃ িাজুল ইসলাম, এমতপ

কেলধুন উতেডয় ৫০িম রািীয় সমবায় তদবস উপলডক্ষ্য আডয়াতরি অনধুষ্াডনে 
শুভ উডবিািন করেন স্ানীয় সেকাে, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত�ালডয়ে মাননীয় 
মন্তী রনাব মমাঃ িাজুল ইসলাম, এমতপ, প্রতিমন্তী রনাব স্পন ভট্টাচায্ধ, এমতপ,  
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে সতচব রনাব মমাঃ মতিউে েহমান, এনতেতস ও 
তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস
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৫০িম রািীয় সমবায় তদবডসে অনধুষ্াডন প্রিান অতিতিে বক্তব্য 
োখডেন স্ানীয় সেকাে, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত�ালডয়ে মাননীয় 
মন্তী রনাব মমাঃ িাজুল ইসলাম, এমতপ

পধুেস্ােপ্রাপ্ত সমবায়ীে হাডি পধুেস্াে িধু ডল তদডছেন স্ানীয় সেকাে, 
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত�ালডয়ে মাননীয় মন্তী রনাব মমাঃ িাজুল 
ইসলাম, এমতপ

অনধুষ্াডন সভাপতিে বক্তব্য োখডেন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে 
সতচব রনাব মমাঃ মতিউে েহমান, এনতেতস

পধুেস্ােপ্রাপ্ত সমবায়ীে হাডি পধুেস্াে িধু ডল তদডছেন স্ানীয় সেকাে, 
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত�ালডয়ে মাননীয় প্রতিমন্তী রনাব স্পন 
ভট্টাচায্ধ, এমতপ

অনধুষ্াডন বক্তব্য োখডেন তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-
অে-েতিদ তবশ্াস

৫০িম রািীয় সমবায় তদবডসে অনধুষ্াডন প্রিান অতিতিে বক্তব্য 
োখডেন স্ানীয় সেকাে, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত�ালডয়ে মাননীয় 
প্রতিমন্তী রনাব স্পন ভট্টাচায্ধ, এমতপ

ও রবটাবনেনহিটা রটাকদি হদব। িটাহদল কটাদরি 
পনিধি ও মটাি বটােদব। 

মন্তদী বদলি, বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি 
থেদি স্টািদীিিটাি পি থেি িঠদিি লদক্্য 
অদিক উদে্যটাি গ্হণ করিনছদলি—যটাি মদি্য 
অি্যিম একটি হদলটা সমবটায় ব্যবস্টাপিটা। 

বঙ্গবনু্ধ নবশ্টাস কিদিি গ্টামদীণ মটািদু্ি রদীবি 
রদীনবকটাি মটাি উন্নয়ি করি থেিদক এনিদয় 
নিদি হদল সমবটাদয়ি নবকল্প িটাই।

নবদি্ অনিনরি বক্তদব্য স্টািদীয় সিকটাি, 
পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় প্রনিমন্তদী স্পি ভট্টটাচটাযকু 
বদলি, রটানিি নপিটা থচদয়নছদলি গ্টামনভনতিক 

সমবটাদয়ি মটাি্যদম সনমেনলনি উদে্যটািদক 
রিিদণি উন্নয়দি কটাদর লটািটাদি। প্রিটািমন্তদী 
শেখ হটানসিটাও অিরুূপভটাদব থেদিি সটামনগ্ক 
উন্নয়ি এবং নবদি্ করি নপনছদয় পেটা 
রিদিটানষ্দেি  রদীবিমটাি উন্নয়দি সমবটায়দক 
নবদি্ গুরুত্ব নেদয়দছি।
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অনধুষ্াডন ‘বঙ্গবন্ধু  ও সমবায় একটি ঐতিহ্য অনধুসন্ান’ এবং ‘নােীে ক্ষমিায়ডন শেখ হাতসনাে সেকাে: প্রসঙ্গ সমবায়’ শীষ্ধক দুটি বইডয়ে মমােক 
উডন্মাচন করেন আমতন্তি অতিতিি�

পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব 
থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস’ি সভটাপনিদত্ব 
অিষু্টাদি স্টািি বক্তব্য িটাদখি সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ 

হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস এবং শুদভচ্ছটা বক্তব্য 
িটাদখি বটাংলটাদেি রটািদীয় সমবটায় ইউনিয়দিি 
সভটাপনি শেখ িটানেি থহটাদসি নলপু।

এছটােটাও সটািটাদেদিি নবভটাি, রেলটা ও 

উপদরলটায় যরটাদযটাি্য মযকুটােটায় ও উৎসবমখুি 
পনিদবদি ৫০িম রটািদীয় নেবস পটালি কিটা 
হয়।
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‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ প্রনিপটাে্যদক 
সটামদি র�দখ িি ৬ িদভম্ি ২০২১ নরি., 
িনিবটাি, ৫০িম রটািদীয় সমবটায় নেবস, 
২০২১ সটািটাদেদিি ি্যটায় িংপুি নবভটাদিও 
যরটাদযটাি্য মযকুটােটায় উৎসবমখুি পনিদবদি এবং 
যরটাযর স্টাস্্যনবধি থমদি ও রাঁকরমকভটাদব 
উেযটাপদিি লদক্্য নবনভন্ন কমকুসনূচ গ্হণ 
কিটা হয়। সকটাল ০৯:৪৫ টটায় িহরিি টটাউি 
হদল সকল সমবটায়দী সমদবি হি এবং সকটাল 
১০:০০ টটায় বণকুটাঢ্য ি্যটানল সংঘটিি হয় (টটাউি 
হল প্রটাঙ্গণ হদি িংপুি র�ন্দ্রদীয় সমবটায় ব্যটাংক 
হদয় টটাউি হল)। মটািিদীয় প্রিটাি অনিনর, 
নবদি্ অনিনরবৃ্  ও সভটাপনি মদহটােয় 
এি উপনস্নিদি টটাউি হল প্রটাঙ্গদণ সকটাল 
১০:৩০ টটায় রটািদীয় সংগীদিি মটাি্যদম 
রটািদীয় পিটাকটা ও সমবটায় পিটাকটা উদতিটালি 
কিটা হয়। অিষু্টাদি প্রিটাি অনিনর নহদসদব 
উপনস্ি নছদলি রিটাব থমটাঃ আবদুল ওয়টাহটাব 
ভূঁঞটা, নবভটাগীয় কনমিিটাি, িংপুি। নবদি্ 
অনিনর নহদসদব উপনস্ি নছদলি রিটাব 
থেবেটাস ভট্টটাচটাযকু্য নবনপএম, নডআইনর, 
িংপুি র�ঞ্জ, িংপুি; রিটাব থমটাহটাঃ আবদুল 
আলদীম মটাহমেু নবনপএম, পুনলি কনমিিটাি, 
িংপুি থমররিটাপনলটি পুনলি, িংপুি; রিটাব 
থমটাঃ থমটাখদলছুি িহমটাি, যুগ্মনিবন্ধক, 
নবভটাগীয় সমবটায় কটাযকুটালয়, িংপুি; রিটাব 
মহুটাঃ িটাহদীিিু ইসলটাম, অি্যক্, আঞ্চনলক 
সমবটায় ইিস্টিটিউট, িংপুি ও রিটাব িু্টাি 
কটানতি মডিল, সভটাপনি, িংপুি র�ন্দ্রদীয় সমবটায় 
ব্যটাংক নলঃ ও িংপুি সমবটায় ভূনম উন্নয়ি 
ব্যটাংক নলঃ, িংপুি। অিষু্টাদি সভটাপনিত্ব 

করিি রিটাব থমটাঃ থিটালটাম িব্টািদী, অনিনিক্ত 
রেলটা প্রিটাসক (সটানবকুক), িংপুি। 

অিষু্টাদিি শুরুদি অনিনরবদৃ্ি আসি 
গ্হদণি পি িাঁদেিদক �্দলল শুদভচ্ছটা জ্ঞটাপি 
কিটা হয়। পিবি্জদীদি পনবত্র র�টািআি থরদক 
নিলটাওয়টাি ও গীিটা পটাঠ শেদ্ সকদলি 
উদদ্দি্য স্টািি বক্তব্য িটাদখি রিটাব মহুটাঃ 
িটাহদীিিু ইসলটাম, অি্যক্, আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউট, িংপুি। এিপি রেলটাি সমবটায় 
কটাযকুক্রদমি ওপি একটি নভনডও ডক্দমন্টটানি 
প্রেিকুি কিটা হয়। উক্ত নভনডও ডক্দমন্টটানি 
থেদখ সকদল খবুই মগু্ধ হি এবং এ রেলটাি 
কটাযকুক্রম সম্দক্জ অবনহি হি। সমবটায়দীদেি 
পক্ থরদক নবনিষ্ সমবটায়দী ইনঞ্জ. রিটাব মহুমেে 
ওয়টানেল প্রটামটাধণক, সভটাপনি, কৃন্ বটােদী 
িংপুি কৃন্ সমবটায় সনমনি নলঃ এবং রিটাব 

সটাঈে মটামিুিু িহমটাি, নিবকুটাহদী পনিচটালক, 
কটাডিটানি বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ িংপুি। 
এিপি নবদি্ অনিনরবৃ্  ও প্রিটাি অনিনর 
িাঁদেি নির নির বক্তব্য প্রেটাি করিি। 
অনিনরবৃ্  িাঁদেি বক্তদব্য রেলটাি সমবটায় 
কটাযকুক্রদমি সটা�ল্য থেদখ সদতিটা্ প্রকটাি 
করিি এবং এ িটািটা অব্যটাহি িটাখটাি রি্য 
পিটামিকু প্রেটাি করিি। অিষু্টাদিি নবদি্ 
আক্কুণ নছল সবকুটাধিক নসনডএ� প্রেটািকটািদী 
নবভটাগীয় পযকুটাদয় ৩টি, রেলটা পযকুটাদয় ৩টি 
এবং উপদরলটা পযকুটাদয় ৭টিসহ সবকুদমটাট ১৩টি 
প্রটারনমক সমবটায় সনমনিদক সমেটািিটা স্মটািক 
প্রেটাি কিটা। পনিদিদ্ অিষু্টাদিি সভটাপনি 
সকলদক িি্যবটাে রটানিদয় অিষু্টাদিি সমটানপ্ত 
থঘটা্ণটা করিি।

েংপধুরে ৫০িম রািীয় সমবায় তদবস ২০২১ উদযাপন

৫০িম রািীয় সমবায় তদবস ২০২১ উদযাপন উপলডক্ষ্য আডয়াতরি েংপধুে তবভাডিে ে্যাতল

৫০িম রািীয় সমবায় তদবডস েংপধুে তবভাডিে আডলাচনা সভা
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‘সুব�্ধ কেখায় বাংলাডদি: স্ািীনিাে ৫০ বেরে 
বাংলাডদডিে সমবায় ও ২০৪১ সাডলে উন্নি বাংলাডদডিে 
অতভযাত্রায় আিামী তদডনে সমবায় ভাবনা’ শীষ্ধক মসতমনাে
থমটাঃ সটাই�্ল ইসলটাম
১৩ নডদসম্ি ২০২১ িটানিদখ আিটািিাঁওস্ 
সমবটায় অধিেপ্তরিি সমবটায় ভবদি সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ 
হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস এি সভটাপনিদত্ব 
‘সুবণকুরিখটায় বটাংলটাদেি: স্টািদীিিটাি ৫০ 
বছরি বটাংলটাদেদিি সমবটায় ও ২০৪১ সটাদলি 
উন্নি বটাংলটাদেদিি অনভযটাত্রটায় আিটামদী 
নেদিি সমবটায ভটাবিটা’ শী্কুক থসনমিটারি 
রিটাব থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস, 
সনচব, পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাি প্রিটাি 
অনিনর নহদসদব উপনস্ি নছদলি।

 থসনমিটারি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. 
থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস স্টািি বক্তদব্য 
বদলি, এ উপমহটাদেদি সমবটায় িিবদ্কুি 
অধিককটাল অনিক্রম কিদলও বটাংলটাদেদি 
স্টািদীিিটাি ৫০ বছরি সমবটায় কটান্ষিি 
সটা�ল্য অর্জি কিদি পটারিনি। নিনি 
‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি ও সমবটাদয় উন্নয়ি’ এ নব্দয় 
কৃন্ সমবটায় থরদক শুরু করি সমবটাদয়ি 
িটািটা থক্রত্র বঙ্গবনু্ধি নচতিটা, থচিিটাি গুরুত্ব 
িুদল িরিি। নিনি বদলি, বঙ্গবনু্ধি সমবটায় 
ভটাবিটাি আদলটাদক সমবটায় অধিেপ্তি ‘বঙ্গবনু্ধ 
মদডল নভদলর পটাইলট প্রকদল্পি কটাযক্রম 
শুরু করিদছ। থসনমিটারি মলূ প্রবন্ধ উপস্টাপি 
করিি সমবটায় অধিেপ্তরিি অনিনিক্ত নিবন্ধক 
(প্রিটাসি, মটাসউ ও �টাইি্যটা্স) রিটাব থমটাঃ 
আহসটাি কবদীি। 

‘সুব�্ধ কেখায় বাংলাডদি: স্ািীনিাে ৫০ বেরে বাংলাডদডিে সমবায় ও ২০৪১ সাডলে উন্নি বাংলাডদডিে অতভযাত্রায় আিামী তদডনে সমবায় 
ভাবনা’ শীষ্ধক মসতমনাে

মসতমনারে বক্তব্য োখডেন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে সতচব রনাব মমাঃ মতিউে েহমান, 
এনতেতস

মসতমনারে বক্তব্য োখডেন সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে- 
েতিদ তবশ্াস
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থসনমিটারি মলূ প্রবদন্ধি ওপি আদলটাচিটা 
করিি মখু্য আদলটাচক ইউনিভটানসকুটি অব 
থ্টাবটাল নভদলর, বনিিটাল এি সটাদবক 
উপটাচটাযকু ড. থমটাঃ রটাহটাঙ্গদীি আলম। নিনি 
বদলি, বঙ্গবনু্ধি আমদল কৃ্কদেিদক 
কৃন্পদণ্যি উপকিদণ ভিুকুনকমলূ্য প্রেটাি কিটা 
হদিটা। বি্জমটাদি কু্দ্র কৃ্দকি সংখ্যটা অদিক 
রেনি। সমবটাদয়ি মটাি্যদম কৃন্পণ্য নবিিণ 
কিদল সহদরই অদিদকি মদি্য কৃন্ উপকিণ 
নবিিণ কিটা যটায়। নিনি বদলি, চদীদি িিকিটা 
৭৫ভটাি কৃন্ঋণ নেদয় রটাদক সমবটায়। থযখটাদি 
িণিন্ত ও সমবটায় রটাদক থসখটাদি স্চ্ছিটা 
রটাদক। নপনছদয় পেটা মটািদু্ি প্রিটাি অবলম্ি 
হদি পটারি সমবটায়। অতিভুকুনক্তমলূক উন্নয়ি 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সম্ব। রূপকল্প ২০৪১ 
বটাস্তবটায়দি সমবটায় গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি 
কিদি পটারি। দুিকুদীনিমকু্ত সমটার িেদি 
সমবটাদয়ি েিকটাি।  

থসনমিটারি প্রদ�সি ড. থমটাহটামেে 
নমরটািলু হক কটারল বদলি, পনিদবি ও বর্জ্য 
ব্যবস্টািটাি থক্রত্র সমবটায় একটি ভটাদলটা পদ্ধনি 
নহদসদব কটার কিদি পটারি। অধিকন্তু নবনভন্ন 
অরকুনিনিক কটাযকুক্রদম সমবটায় পদ্ধনি �লপ্রসু 
হদি পটারি।

নিনি বদলি, মটািিদীয় প্রিটািমন্তদী বদলদছি, 
কৃন্ি আিনুিকটায়দি কৃন্ যটানন্তকদীকিদণ 
সিকটাি ৫০%-৭০% ভিুকুনক নেদচ্ছ। ২৭ লক্ 
টটাকটাি হটািদভস্টটাি ১৪ লক্ টটাকটায় নেদচ্ছ। হটাব 
িদে িুলদি পটািদল সমবটাদয়ি মটাি্যদম থসবটা 
পটাওয়টা সহর হদব। নিনি বদলি, বঙ্গবনু্ধি 

থসটািটাি বটাংলটা িদে িুলদি সমবটায় মখু্য 
ভূনমকটা পটালি কিদি পটারি। পনিদবি িক্টা ও 
বর্জ্য ব্যবস্টাপিটায় সমবটায কটার কিদি পটারি।

পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব 
রিটাব থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস প্রিটাি 
অনিনরি বকৃ্তিটায় বদলি, �টাইি্যটান্সয়টাল 
নব্দয়ি একটি ভটাদলটা নসদস্টম রটাকটা েিকটাি। 
বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংকদক িনক্তিটালদী 
কিদি পটািদল আনরকুক নব্দয়ি সমস্যটা 
সমটািটাি কিটা থযদি পটারি। এটি আনরকুক 
নবভটাদিি অিদীদি থিদল সমবটাদয়ি চনিত্র িরি 
িটাখটা যটাদব িটা। নিনি বদলি, মডটািকু এরপ্রটাচ 
হদলটা সমস্যটা রটাকদব সমটািটাি রেি কিদি 
হদব। বঙ্গবনু্ধ মদডল নভদলর প্রকদল্প সটানবকুক 
কদম্টাদিন্ট আদছ। প্ল্যটানিং উইংদক আপদডট 
কিদি হদব। নিনি বদলি, ড. রটাহটাঙ্গদীি িাঁি 
বক্তদব্য সমবটাদয়ি সটা�ল্য িুদল িরিদছি এ 
থরদক আমিটা উদ্দু্ধ হদি পটানি। আমটাদেিদক 
ব্যনক্তিি আিটা, আকটাঙ্খটা, মলূ্যদবটাি দ্টািটা 
নিয়নন্তি হদি হদব। িটাহদল আমিটা কটারগুদলটা 
কিদি পটািদবটা। নিনি বদলি, সমদয়ি সটাদর 
খটাপ খটাওয়টাদি পটারি িটাই সমবটায়। খটাপ 
খটাওয়টাদিটাি রি্য েিকটাি পনিবি্জদিি। নিনি 
বদলি, র�টাডটাক সমদয়ি সটাদর খটাপ খটাওয়টাদি 
পটারিনি বদল এ্যটাদবটানলি হদয় থিদছ। পনিবি্জি 
আিদি হদব, পনিবনি্জি হদি হদব।

নিনি বদলি, নসদলট নবভটাদি প্রচুি 
অিটাবটােদী কৃন্ রনম পদে রটাদক। িদব কটাউদক 
চটা্টাবটাে কিদি নেদল রনম হটািছটােটা হদয় 
যটাদব এই ভদয় �সনল রনম অিটাবটােদী পদে 

রটাদক। প্রবটাসদী অি্ুযন্ি এলটাকটায় র�নমট্যটা্স 
আদস, নবদেদি স্টায়দীভটাদব বসবটাসকটািদী 
প্রবটাসদীিটা ল্যটান্ড নবনক্র করি টটাকটা নিদয় যটায়। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম নসদলদটি রনম চটা্টাবটাে 
কিদি র�উ এনিদয় আসদল সিকটারিি পক্ 
থরদক সটাহটায্য কিটা হদব। চিুরকু নিল্পনবল্পদবি 
সটাদর সমবটাদয়ি সটামঞ্জস্য র�দখ মদডল নিদয় 
আসদল সিকটারিি পক্ থরদক সটাহটায্য কিদি 
পরিদবটা। নিনি বদলি, ২০৪১ সটাদলি মদি্য 
বটাংলটাদেিদক উন্নি থেদি পনিণি কিদি 
কমকুসংস্টাদিি সুদযটাি সষৃ্টি কিদি হদব। 
প্রনিক্ণ গ্হণ কিদি হদব। যুদিটাপদযটাগী 
থপ্রটাদরক্ট ত�নি কিদি হদব। সমদয়টাপদযটাগী 
থপ্রটাদরক্ট ত�নি কিদি মটাদক্জদটি সটাদর 
সটামঞ্জস্য র�দখ েক্ রিিনক্ত িদে িুলদি 
হদব। সমদয়ি সটাদর িটাল নমনলদয় আমটাদেি 
ভটাবিটাগুদলটা বটাস্তবটায়দিি উদে্যটাি গ্হণ কিদি 
হদব। 

মলূ প্রবদন্ধি ওপি আিও আদলটাচিটা 
করিি সমবটায় অধিেপ্তরিি সটাদবক অনিনিক্ত 
নিবন্ধক ও ইউএিনডনপ’ি কিসটালট্যটান্ট রিটাব 
থমটাঃ আসটাদুজ্টামটাি, বটাংলটাদেি সমবটায় 
ব্যটাংদকি ব্যবস্টাপিটা পনিচটালক রিটাব থমটাঃ 
থমটানমিলু হক িটালুকেটাি, রটাহটাঙ্গদীিিিি 
নবশ্নবে্যটালদয়ি নিক্ক ও সমবটায়দী রিটাব 
নরল্িু িহমটাি নসনদ্কদী, বটাদড্জি পনিচটালক 
রিটাব িঞ্জি ক্মটাি রেৌনমক, নবআিনডনব ‘ি 
যুগ্ম পনিচটালক রিটাব সুক্মটাি চন্দ্র প্রমখু।

‘সুব�্ধ কেখায় বাংলাডদি: স্ািীনিাে ৫০ বেরে বাংলাডদডিে সমবায় ও ২০৪১ সাডলে উন্নি বাংলাডদডিে অতভযাত্রায় আিামী তদডনে সমবায় 
ভাবনা’ শীষ্ধক মসতমনারে অংিগ্হ�কােী আমতন্তি অতিতিবৃ্  এবং সমবায় অধিদপ্তরেে কম্ধকি্জাি�
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অমে একুডি বইডমলা ২০২২

১৫ মফব্রুয়াতে, ২০২২ িাতেডখ মাননীয় প্রিানমন্তী শেখ হাতসনা ‘অমে একুডি বইডমলা-২০২২’ এে উডবিািন করেডেন। ‘বইডমলা বাঙাতলে প্রাড�ে 
মমলা’ উডল্খ করে প্রিানমন্তী বডলন, ‘বইডমলা শুিধু বইডমলা নয়, সকডলে তমলনডমলা।’সাোডদডি সংসৃ্তিচচ্জা আরো বাোডনাে পািাপাতি 
সকলডক যিাযি স্াস্্যতবধি মমডন চলাে আহ্ানও পধু�ব্ধ্যক্ত করেন তিতন। ি�ভবন মিডক তভতেও কনফারেতসিং-এে মাি্যডম োরিানীে বাংলা 
একাডেতমে মমলা প্রাঙ্গড� সংযধুক্ত হডয় ভাচধু ্ধয়াতল মমলাে উডবিািন করেন প্রিানমন্তী।

বটাংলটা একটাদডনম প্রটাঙ্গণ এবং ঐনিহটানসক থসটাহিটাওয়টাে্জদী উে্যটাদিি প্রটায় সটাদে ৭ লটাখ 
বিকু�্ট রটায়িটায় বইদমলটা অিনুষ্ি হদচ্ছ। থমলটায় থমটাট ৩৫টি প্যটানভনলয়িসহ একটাদডনম 
প্রটাঙ্গদণ ১০২টি প্রনিষ্টািদক ১৪২টি এবং থসটাহিটাওয়টাে্জদী উে্যটাি অংদি ৪৩২টি প্রনিষ্টািদক 
৬৩৪টি ইউনিটসহ থমটাট ৫৩৪টি প্রনিষ্টািদক ৭৭৬টি ইউনিট বিটাদ্ থেয়টা হদয়দছ। 
এবটারিি বইদমলটায় সিকটানি রেসিকটানি নবনভন্ন প্রনিষ্টাদিি মদি্য ‘সমবটায় অধিেপ্তি’ অংিগ্হণ 
কিদছ। বটাংলটা একটাদডনম প্রটাঙ্গদণি ৬৭৭ ও ৬৭৮ দুটি ইউনিট নিদয় সমবটায় অধিেপ্তরিি 
িটা্নিক সুেিৃ্য স্টল নিমকুটাণ কিটা হদয়দছ। এ স্টদল সমবটায় নব্য়ক নবনভন্ন বই— আইদিি 
নবধিনবিটাি সম্নক্জি পুস্তকটানে, সমবটাদয়ি সটা�ল্য িটারটা, িটািদী উন্নয়দি শেখ হটানসিটাি সিকটাি: 
প্রসঙ্গ সমবটায়, বঙ্গবনু্ধ ও সমবটায় একটি ঐনিহ্য অিসুন্ধটাি শী্কুক প্রকটািিটাসমহূ এবং সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিয়নমি প্রকটািিটা ‘সমবটায় পনত্রকটা নবক্রয় ও প্রেিকুি কিটা হয়।

বইদমলটায় সংসৃ্নি নব্য়ক মন্তণটালদয়ি 
মটািিদীয় প্রনিমন্তদী রিটাব খটানলে থহটাদসি, পল্দী 
উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব রিটাব থমটা. 
মনিউি িহমটাি, এিনডনস, বটাংলটা একটাদডনমি 
সনচব (যুগ্ম সনচব) রিটাব এ. এইচ. এম. 
র�টাকমটাি, সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক 
ও মহটাপনিচটালক (অনিনিক্ত সনচব) ড. 
থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস, সটািটাদেদিি 
সমবটায়দী, সমবটায় অধিেপ্তরিি কমকুকি্জটা 
-কমকুচটানি এবং সটািটািণ মটািু্  ও পটাঠক 
সমবটায় অধিেপ্তরিি এ স্টল পনিেিকুি করিি 
এবং পনিেিকুি বনহদি সমবটাদয়ি স্টল সম্দক্জ 
গুরুত্বপূণকু অনভমি ব্যক্ত করিি। 

বইদমলটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি স্টল পনিেিকুি 
করিি মটািিদীয় সংসৃ্নি প্রনিমন্তদী রিটাব র�. 
এম. খটানলে। এ সময় মটািিদীয় প্রনিমন্তদীদক 
সমবটায় অধিেপ্তরিি প্রকটািিটা ‘বঙ্গবনু্ধ ও 
সমবটায়: একটি ঐনিহ্য অিসুন্ধটাি’—িদব্ণটা 
গ্ন্টি থসৌরি্য উপহটাি প্রেটাি কিটা হয়।
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সমবায় অধিদপ্তরেে প্রকািনা তনডয় চ্যাডনল আইডক পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে সতচব মডহাদডয়ে তরিতফং 

বইডমলায় সমবায় অধিদপ্তরেে স্টল পতেদি্ধন করেন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে সতচব রনাব মমাঃ মতিউে েহমান, এনতেতস

বটাঙটানল রটানিসত্বটা ও বুনদ্ধবনৃতিক উৎকদ্কুি প্রিদীক বটাংলটা একটাদডনমি অমি এক্দি বইদমলটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি স্টদল িদীনিপ্রদণিটা, উন্নয়িকমকুদী, 
সমবটায়দী, িদব্ক, ছটাত্র ও আগ্হদীদেি সমবটায় সম্দক্জ রটািটাি অপনিদময় সুদযটাি িদয়দছ। নবিি ৮ মটাচ্জ পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব 
রিটাব থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস বটাংলটা একটাদডনম প্রটাঙ্গদণ সমবটায় অধিেপ্তরিি বুকস্টল পনিেিকুি করিি। এসময় নিনি রিনপ্রয় টিনভ চ্যটাদিল 
‘চ্যটাদিল আই’র� সমবটায় অধিেপ্তরিি নবনভন্ন প্রকটািিটা সম্দক্জ নরেন�ং করিি। 
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িি ১৫ �টাল্গুদিি নবদকলটটা বইদমলটায় 
আি্-আড্টায় মখুনিি হদয় উদঠ। এ প্রটাণবতি 
সটানন্নদি্যি মি্যমনি নছদলি সমবটায় অধিেপ্তরিি 
নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ হটারুি-
অি-িনিে নবশ্টাস। নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
দুটি বইদয়ি থমটােক উদন্মটাচি করিি। িন্মদি্য 
একটি সমবটায় অধিেপ্তরিি উপনিবন্ধক কনব 
থখটা্কটাি হুমটায়ূি কবদীরিি ছেটাগ্ন্ ‘বটাবটাি 
রি্য ভটাদলটাবটাসটা’। থমটােক উদন্মটাচি অিষু্টাদি 
উপনস্ি নছদলি পটানি সম্ে পনিকল্পিটা 
সংস্টাি মহটাপনিচটালক রিটাব থমটাঃ থেদলটায়টাি 
থহটাদসি, নবনিষ্ অনভদিিটা নড এ িটাদয়ব, 
বনিিটাল রেলটা সনমনিি নবনভন্ন রেিৃবৃ্ ।

থমটােক উদন্মটাচি শেদ্ নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক মদহটােয় এবং অনিনরবৃ্  
সমবটায় অধিেপ্তরিি স্টল পনিেিকুি করিি। 
থমটােক উদন্মটাচি অিষু্টাদিি নিউর কটাভটারির 
করি রিনপ্রয় টি নভ চ্যটাদিল ‘চ্যটাদিল আই’। 

অমি এক্দি বইদমলটায় নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক মদহটােদয়ি সমবটায় অধিেপ্তরিি 
স্টল পনিেিকুি করিি।

ফাগুডনে তবডকলডবলা, মন োঙাডলা বইডমলা
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সমবায় অধিদপ্তরে তনবন্ক ও মহাপতেচালক এে সাডি মসৌরন্য সাক্ষাৎ করেন খ্যাতিমান তক্রডকটাে ইমরুল কাডয়স ও িধু ষাে ইমোন। এসময় 
তনবন্ক ও মহাপতেচালক িাডদেডক সমবায় অধিদপ্তরেে প্রকািনা ‘বঙ্গবন্ধু  ও সমবায়: একটি ঐতিহ্য অনধুসন্ান ‘ এবং বইডমলা উপলডক্ষ সমবায় 
অধিদপ্তরেে তিফট হ্যাম্াে মসৌরন্য উপহাে প্রদান করেন।

৫ মাচ্জ ২০২২ িাতেডখ বাংলা একাডেতম আডয়াতরি অমে একুডি 
বইডমলা-২০২২ এ সমবায় অধিদপ্তরেে স্টডল রনাব তসদ্ধাি্ধ িংকে 
কুন্ধু , উপসতচব (সমবায় প্রিাসন), পল্ী উন্নয়ন সমবায় তবভাি, রনাব 
মমাহাম্মদ তমকাইল, মাননীয় প্রতিমন্তীে একাতি সতচব, প্রািতমক ও 
ি�তিক্ষা মন্ত�ালয় এবং সমবায় অধিদপ্তরেে যধুগ্ম তনবন্ক (প্রিাসন) 
রনাব তেক্তা দত্ত ও যধুগ্ম তনবন্ক রনাব োতিদা মমাস্াতেন।

তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস ও িাঁে 
মমডয় বাংলা একাডেতমডি সমবায় অধিদপ্তরেে স্টল পতেদি্ধন কেডেন।
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‘অমে একুডি বইডমলা–২০২২’-এ বাংলা একাডেতমে সতচব রনাব এ. এইচ. এম. কোকমানডক 
সমবায় অধিদপ্তে মিডক প্রকাতিি ‘বঙ্গবন্ধু  ও সমবায়: একটি ঐতিহ্য অনধুসন্ান’ িডবষ�া গ্ন্থটি 
উপহাে মদন সমবায় অধিদপ্তরেে উপ তনবন্ক (প্রিাসন) রনাব নেূ মমাহাম্মদ মামধুন

১৫ মফব্রুয়াতে ২০২২ িাতেডখ বাংলা একাডেমী আডয়াতরি ‘অমে একুডি বইডমলা–২০২২’ এ সমবায় অধিদপ্তরেে স্টল উডবিািনকাডল এটিএন 
তনউর–এে সাডি সাক্ষাৎকাে তদডছেন অধিদপ্তরেে অতিতেক্ত তনবন্ক রনাব মমা. আহসান কবীে।
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তবরয় তদবডস িপি কোডলন প্রিানমন্তী

তবরয় তদবডসে ‘িপি অনধুষ্ান’-এ তভতেও কনফারেডসিে মাি্যডম সমবায় অধিদপ্তরে অংি গ্হ� করেন সমবায় কম্ধকিা ও কম্ধচােীবৃ্

বটাংলটাদেদিি স্টািদীিিটাি সুবণকুরয়তিদী ও 
মনুরবব্কু উপলদক্ থেদিি মটািু্ দক 
িপরবটাক্য পটাঠ কিটাদলি প্রিটািমন্তদী শেখ 
হটানসিটা।

১৬ নডদসম্ি ২০২২ নবরদয়ি ৫০ বছি 
ও মনুরবব্কু উপলদক্ রটািদীয় সংসদেি 
েনক্ণ প্লটারটা থরদক ‘মহটানবরদয়ি মহটািটায়ক’ 
নিরিটািটাদম নবদি্ অিষু্টাদি নবদকল সটাদে 
৪টটায় এই িপর বটাক্য পটাঠ কিটাি নিনি।

প্রিটািমন্তদী সুবণকুরয়তিদী ও মনুরববদ্কুি 
নিদ্টাক্ত িপরটি পটাঠ কিটাি-

  ‘রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাদিি রেিৃদত্ব পটানকস্তটানি িটাসকদেি 
শেটা্ণ ও বঞ্চিটাি নবরুদদ্ধ এক িক্তক্য়দী 

মনুক্তসংগ্টাদমি মি্য নেদয় বটাংলটাদেি স্টািদীিিটা 
অর্জি করিদছ। নবদশ্ি বুদক বটাঙটানল রটানি 
প্রনিষ্টা করিদছ িটাি স্িন্ত রটানিসতিটা।

 আর স্টািদীিিটাি সুবণকুরয়তিদী এবং 
মনুরববদ্কুি নবরয় নেবদস েপৃ্তকদণ্ঠ িপর 
কিনছ থয, িহদীদেি িক্ত বরৃটা থযদি থেদবটা 
িটা- থেিদক ভটাদলটাবটাসদবটা, থেদিি মটািদু্ি 
সটানবকুক কল্যটাদণ সবকুিনক্ত নিদয়টাি কিদবটা। 
রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরদবি আেদিকু 
উন্নি, সমদৃ্ধ ও অসটাম্প্রেটানয়ক থচিিটাি 
থসটািটাি বটাংলটা িদে িুলদবটা।

মহটাি সষৃ্টিকি্জটা আমটাদেি সহটায় থহটাি।’
িপর অিষু্টাদিি মদঞ্চ প্রিটািমন্তদী প্রদবদিি 

পিপিই রটািদীয় সংগীি পনিদবিি কিটা হয়। 

প্রিটািমন্তদীি সদঙ্গ থেদিি ৮ নবভটাদিি নবভটাগীয় 
রেলটা, রেলটা ও উপদরলটা থস্টনডয়টাম ও নবরয় 
নেবদসি নিিকুটানিি রেি্ুয থরদক সটািটািণ মটািু্  
রটািদীয় পিটাকটা হটাদি িপর বটাক্য পটাঠ করিি। 
এ সময় প্রিটািমন্তদীি সদঙ্গ নছদলি িটাি থছটাট 
রেটাি শেখ র�হটািটা।

রটানিি রিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাদিি রন্মিিবটান্কুকদী উেযটাপি রটািদীয় 
বটাস্তবটায়ি কনমটিি প্রিটাি সমন্বয়ক ড. 
কটামটাল আবদুল িটাদসি থচৌিিুদীি সঞ্চটালিটায় 
িপর পটাঠ অিষু্টাদি আিও উপনস্ি নছদলি- 
িটাষ্টপনি থমটা. আবদুল হটানমে, ভটািদিি 
িটাষ্টপনি িটামিটার র�টানব্, রটািদীয় সংসদেি 
ম্স্পকটাি ড. নিিদীি িটািনমি থচৌিিুদী।
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১৭ মটাচ্জ ২০২২ িটানিদখ রটানিিনপিটা বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুরবুি িহমটাি এি রন্মবটান্কুকদী ও 
রটািদীয় নিশু নেবস ২০২২ উপলদক্ প্রিু্যদ্ 
িটািমনন্ডি ৩২ িম্রি এবং সমবটায় অধিেপ্তরি 
বঙ্গবনু্ধি প্রনিকৃনিদি পুস্পমটাল্য অপকুি করিি 
পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব রিটাব 
থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস এবং সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. 
থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস ও অধিেপ্তরিি 
সকল স্তরিি কমকুকি্জটা-কমকুচটানিিণ। পরি 
সমবটায় অধিেপ্তরি নিশুদেি রি্য নচত্রটাংকি 
প্রনিদযটানিিটা এবং সদমেলি কদক্ আদলটাচিটা 
সভটাি আদয়টারি কিটা হয়। সমবটায় অধিেপ্তরি 
নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ হটারুি-
অি-িনিে নবশ্টাস এি সভটাপনিদত্ব অিনুষ্ি 
আদলটাচিটা সভটায় পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় 

নবভটাদিি সনচব রিটাব থমটাঃ মনিউি িহমটাি, 
এিনডনস প্রিটাি অনিনর নহদসদব উপনস্ি 
নছদলি।

প্রিটাি অনিনরি বকৃ্তিটায় সনচব রিটাব 
থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস বদলি 
থয, রটানিিনপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাি হটারটাি বছরিি থরেষ্ বটাঙটালদী এটি 
ঐনিহটানসকভটাদব প্রমটাণীি, রনিদপি 
মটাি্যদম প্রমটাণীি। বঙ্গবনু্ধি রন্মনেদি আমিটা 
আিন্ি, উদদ্নলি। এেদিি মটািু্  নবকৃি 
ইনিহটাস রেদিদছ। সনঠক ইনিহটাস িটা রেদি 
থেি ভুল পদর পনিচটানলি হদয়দছ। রটানিদক 
সনঠক পদর পনিচটানলি কিটাি রি্য স্টািদীিিটাি 
চচ্জটা, মনুরব চচ্জটাি েিকটাি আদছ। ১৯৪৭ সটাদল 
নদ্-রটানি িদ্বিি নভনতিদি থেি ভটাি হদয়নছল। 
সমগ্ পটানকস্তটাদিি থমটাট রিসংখ্যটাি ৫৬% 

িৎকটালদীি পূবকু পটানকস্তটাদিি এবং ৪৪% পনচিম 
পটানকস্তটাদিি হওয়টা সদ্বিও পনচিম পটানকস্তটািদীিটা 
২৪ বছি এদেি িটাসি করি। এি �দল থেদিি 
মটািু্  তে্দম্যি নিকটাি হদয়নছল। ২৪ বছরিি 
মদি্য এদেদি থসিটা, রেৌ, নবমটাি বটানহিদীি 
প্রিটাি পদে নকংবটা র�টাদিটা বে পদে এদেদিি 
কমকুকি্জটা নছল িটা। রেসটামনিক প্রিটাসদি 
সনচব নকংবটা সিকটানি উচ্চ পদে র�টাদিটা 
কমকুকি্জটা নছল িটা। তে্ম্য, নিযকুটািি থরদক 
আমিটা মনুক্ত থপদয়নছ স্টািদীিিটাি মটাি্যদম। 
এ স্টািদীিিটা এদিদছি বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি 
িহমটাি। ১৯৭৫ সটাদল এেদিি মটািদু্ি 
মটারটানপছু আয় নছল ২৭৮ ডলটাি ২০ বছরি 
১৯৯৫ সটাদল এ আয় োঁনেদয়দছ ৩৮২ ডলটারি, 
২০০৯ সটাদল মটারটানপছু আয় নছল ৭০৯ ডলটাি 
আি বি্জমটাদি ২৫০৯ ডলটাি। বঙ্গবনু্ধি ও 

সমবায় অধিদপ্তরে রাতিেতপিা বঙ্গবন্ধু  শেখ 
মধুতরবধুে েহমান এে রন্মবাতষ্ধকী ও রািীয় 
তিশু তদবস ২০২২ পালন

রাতিেতপিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতরবধুে েহমান এে রন্মবাতষ্ধকী ও রািীয় তিশু তদবস ২০২২ উপলডক্ষ্য ক�ক কাডটন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে 
সতচব রনাব মমাঃ মতিউে েহমান, এনতেতস এবং সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস 
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আওয়টামদীলদীি সিকটাি ক্মিটায় রটাকটা অবস্টায় 
থেদিি নসংহভটাি উন্নয়ি হদয়দছ। স্টািদীিিটাি 
থচিিটায় নবশ্টাসদী সিকটাি ক্মিটায় রটাকটা 
েিকটাি। চনিরত্রি মদি্য শুদ্ধটাচটাি আিদি িটা 
পটািদল থেদিি উন্নয়ি কিটা সম্ব হদব িটা। 
মলূ্যদবটাি, আেিকু সনঠকভটাদব উপলনব্ িটা 
কিদি পটািদল নভন্নভটাদব উপলনব্ কিদল থেি 
উন্ননিি িনি হটািটাদব। সটাদে নিি বছরি এমি 
র�টাদিটা মন্তণটালয় রেই, েপ্তি রেই থযখটাদি 
বঙ্গবনু্ধ সচূিটা প্রবি্জি করি নেদয় যটাি িটাই। 
বদীরিি সমেটাি কিটা িটা হদল থসখটাদি বদীরিি 
রন্ম হয় িটা। নিনি বদলি, বঙ্গবনু্ধ সংনবিটাদি 
সমবটায়দক মটানলকটািটাি পরৃক খটাি নহদসদব 
নিিকুটািণ করিদছি। এ কটািদণ সমবটায় পনিবটারি 
যটািটা চটাকনি করিি বঙ্গবনু্ধি কটাদছ িটাদেি ঋণ 
অদিক রেনি, আমটাদেি মনুরব চচ্জটা কিদি 
হদব। মিিশীলিটায় পনিবিূকুি আিদি হদব, 
থচিিটাদবটাি আমটাদেি নভিরি িটািণ কিদি 
িটা পটািদল উগ্বটােদীিটা দুি কিদি পটািদবটা িটা 
থেদিি উন্নয়ি ঘটটাদি পটািদবটা িটা।

সভটাপনিি বক্তদব্য নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে 
নবশ্টাস বদলি, স্টািদীিিটাি মহটাি স্পনি 
রটানিিনপিটাদক নিদয় আরদকি আদলটাচিটা 
প্রটাসনঙ্গক। আরদকি নেবসটি নিশুদেি 
রি্য। নিশুিটা িটাদেি বক্তদব্য বদলদছ—র�ক 
থখদয়নছ, বঙ্গবনু্ধ থেিদক ভদলটাবটাসদিি। 
বঙ্গবনু্ধ নিশুদক নবদেি স�রি নিদয় থযদিি। 
বঙ্গবনু্ধি রেিৃদত্বি শুরু ১৯৪০ সটাদল। বঙ্গবনু্ধ 
প্রখি থমিটাবদী নছদলি। নিনি ১৯৭২ সটাদল 
পটুয়টাখটালদীি বটাউ�ল নিদয়নছদলি। থসখটাদি 
ইউনিয়দিি এক রেিটাি িটাম রেদিনছদলি, 

রাতিেতপিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতরবধুে েহমান এে রন্মবাতষ্ধকী ও রািীয় তিশু তদবস ২০২২ উপলডক্ষ্য আডয়াতরি অনধুষ্াডন তিশুডদে সডঙ্গ মডঞ্চ পল্ী 
উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে সতচব, সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক এবং কম্ধকি্জাি�

তিশুডদে হাডি পধুেস্াে িধু ডল মদন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে সতচব রনাব মমাঃ মতিউে 
েহমান, এনতেতস

তিশুডদে হাডি পধুেস্াে িধু ডল মদন সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ 
হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস
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ঐ রেিটা ঢটাকটায় আসটাি পি বঙ্গবনু্ধি সটাদর 
সটাক্টাৎ কিদি থিদল নিনি িটাি িটাম িরি 
রেদকনছদলি। ম�স্দলি থসই রেিটা আচিযকু 
হদয় জ্ঞটাি হটানিদয়নছদলি। বঙ্গবনু্ধ ১৯৭১ 
সটাদলি আি থরদক রেিৃত্ব নেদয় থেিদক 
স্টািদীি করিদছি এবং এনিদয় নিদয় থিদছি। 
সংনবিটাদি সমবটাদয়ি করটা আদছ, সংনবিটাদি 
সমবটাদয়ি মটানলকটািটা বঙ্গবনু্ধ নেদয়দছি। 
আমিটা থযটটা কিদি পটানি িটাই পিবি্জদী প্ররন্ম 
থসটটা কিদব। এ প্ররন্মদক যি রেনি বঙ্গবনু্ধ, 
স্টািদীিিটাি করটা বলটা হদব িটািটা িিদবনি থসটটা 
িটািণ কিদব। ভনব্্যৎ প্ররন্মদক বঙ্গবনু্ধি 
আেদিকু িদে িুলদি হদব।

অিষু্টাদিি নবদি্ অনিনর পল্দী উন্নয়ি 
ও সমবটায় নবভটাদিি অনিনিক্ত সনচব রিটাব 
চ্ি ক্মটাি থে বদলি, ২০৩০ সটাদল 
আমিটা এসনডনর’ি লক্্যমটাত্রটা অর্জি কিদি 
পটািদবটা। নিনি বদলি, সটািটািণ মটািদু্ি 
মঙ্গদলি নচতিটা মটারটায় র�দখ আমিটা কটার 
কনি। আতির্জটানিকভটাদব আমিটা একটটা ভটাদলটা 
অবস্টাদি আনছ। নবনভন্ন সচূদক বটাংলটাদেদিি 
থয অবস্টাি িটাদি নবদশ্ি বুদক আমিটা মটারটা 
উঁচু করি েটােটাদি পটািদবটা। আদলটাচিটা সভটায় 
অনিনিক্ত নিবন্ধক রিটাব থমটাঃ আহসটাি 

কবদীিসহ সমবটায় অধিেপ্তরিি নবনভন্ন পযকুটাদয়ি 
কমকুকি্জটা- কমকুচটানিিণ বক্তব্য িটাদখি। 

অিষু্টাদি নচত্রটাংকি প্রনিদযটানিিটায় নবরয়দী 
নিশুদেিদক এবং উপনস্ি সকল নিশুদেি 
পুিস্টাি প্রেটাি কিটা হয়। সনচব এবং নিবন্ধক 

ও মহটাপনিচটালক নিশুদেি মদি্য পুিস্টাি 
নবিিণ করিি। অিষু্টাদি সমবটায় অধিেপ্তরিি 
সকল পযকুটাদয়ি কমকুকি্জটা–কমকুচটানিিণ উপনস্ি 
নছদলি।

রাতিেতপিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতরবধুে েহমান এে রন্মবাতষ্ধকী ও রািীয় তিশু তদবস ২০২২ উপলডক্ষ্য সমবায় অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু ে প্রতিকৃতিডি 
পধুষ্পস্বক অপ্ধ� কো হয়

অনধুষ্াডন তিশুডদে হাডি পধুেস্াে িধু ডল তদডছেন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে অতিতেক্ত সতচব 
(প্রিাসন ও বাডরট) রনাব চ্ন কুমাে মদ
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রাতিেতপিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতরবধুে েহমান এে রন্মবাতষ্ধকী ও রািীয় তিশু তদবস ২০২২ উপলডক্ষ্য আডয়াতরি অনধুষ্াডন দি্ধকসাতেডি সমবায় 
অধিদপ্তরেে কম্ধকি্জা ও কম্ধচাতেবৃ্

রাতিেতপিা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুতরবধুে েহমান এে রন্মবাতষ্ধকী ও রািীয় তিশু তদবস ২০২২ উপলডক্ষ্য আডয়াতরি অনধুষ্াডন তিশুডদে তচত্রাঙ্ক� 
প্রতিডযাতিিা
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২৬ মটাচ্জ ২০২২ িটানিদখ স্টািদীিিটা নেবস 
উপলদক্ সমবটায় অধিেপ্তরি আদলটাচিটা সভটাি 
আদয়টারি কিটা হয়। সমবটায় অধিেপ্তরিি 
নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ হটারুি-
অি-িনিে নবশ্টাস এি সভটাপনিদত্ব আদলটাচিটা 
সভটায় পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব 
রিটাব থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস, প্রিটাি 
অনিনর নহদসদব উপনস্ি নছদলি।

পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদিি সনচব 
রিটাব থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস 
বদলি, ১৯৭১ সটাদল আমটাি বটাবটাি চটাকনিি 
সুবটাদে আনম িটালকটানঠ মহটাক্মটায় বসবটাস 
কিনছলটাম। িটালকটানঠ একটি নহ্ু অি্ুযনসি 
এলটাকটা নছল। স্টািদীিিটা যুদদ্ধি সময় 

পটানকস্তটািদী দসি্য ও িটারটাকটািিটা িটালকটানঠদি 
থয িিদণি অি্যটাচটাি কিদছ িটা নছল ভয়টাবহ। 
১০/১২ বছি আদিও আনম থস ভয়টাবহিটাি 
দুঃস্প্ন থেদখনছ। িটালকটানঠদি রদীবি বাঁচটাদি 
আমিটা ভটােটা বটাসটাি মটানলদকি গ্টাদমি বটােদীদি 
চদল নিদয়নছলটাম। মঘুল ও বটৃিদিি িটাসি 
আমলসহ ১,০০০ বছি থপছদি থিদলও 
থেখটা যটাদব আমিটা বটাঙটালদীিটা কখদিটা স্টািদীি 
নছলটাম িটা। ১৯৭১ সটাদল বঙ্গবনু্ধি রেিৃদত্ব 
মনুক্তযুদদ্ধি মটাি্যদম এ থেি প্রকৃিভটাদব 
স্টািদীি হদয়দছ। ১৯৪৭ সটাদল িদমকুি নভনতিদি 
থেি ভটাি হদলও অরকুনিনিক মনুক্ত নছল 
িটা, তে্ম্য নছল। বটাঙটালদীিটা র�উ এদেদিি 
থপ্রনসদডন্ট, প্রিটািমন্তদী নছদলি িটা। প্রনিটি 

থক্রত্র ব্যটাপক তে্ম্য নছল, তে্ম্য থরদক 
মনুক্ত নেদয়নছদলি স্টািদীিিটাি মহটাি স্পনি 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুরবুি িহমটাি। থসটািটাি বটাংলটা 
িেটাি রি্য নিনি এদেিটটাদক স্টািদীি করি 
নেদয় থিদছি। থয থচিিটা নিদয় এদেি স্টািদীি 
হদয়নছল থসই থচিিটা আমটাদেিদক লটালি 
কিদি ও িটািণ কিদি হদব। ১৯৭৫ থরদক 
১৯৯৫ সটাল পযকুতি সময়কদল মটারটানপছু আয় 
৩৮২ ডলটাি হদয়নছল। ২০ বছরি উন্নয়ি 
হয়নি। স্টািদীিিটাি থচিিটাি সিকটাি ক্মিটায় 
রটাকটাি কটািদণ মটারটানপছু আয়, িে আয়, 
িটাস্তটাঘটাট ইি্যটানেি উন্নয়ি হদয়দছ। প্রনিটি 
মটািদু্ি মদি্য স্টািদীিিটাি থচিিটা উজ্দীনবি 
িটাখদি হদব। ২০৪১ সটাদল উন্নি নবদশ্ উন্নদীি 

সমবায় অধিদপ্তরে স্ািীনিা তদবস উদযাপন

স্ািীনিা তদবস উপলডক্ষ সমবায় অধিদপ্তরে আডলাচনা সভাে আডয়ারন কো হয়

স্ািীনিা তদবস উপলডক্ষ সমবায় অধিদপ্তরে আডলাচনা সভায় বক্তব্য োখডেন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাডিে সতচব রনাব মমাঃ মতিউে েহমান, 
এনতেতস
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কিদি চটাইদল স্টািদীিিটাি থচিিটায় উদ্দু্ধ হদি 
হদব। তে্ম্য, মনুক্তযুদ্ধকটাদলি নবভদীন্কটা যটািটা 
থেদখি িটাই স্টািদীিিটাি থচিিটা িটািণ কিটাি 
রি্য িটাদেি এ িিদিি আদলটাচিটায় অংিগ্হণ 
কিদি হদব। ৩০ লক্ িহদীদেি রি্য আমটাদেি 
েটায় িদয়দছ, মনুক্তযুদদ্ধি থচিিটায় উদ্দু্ধ হদয় 
সুিটাসি প্রনিষ্টা, তে্ম্য দূি ও ি্যটায় নবচটাি 
প্রনিষ্টা করি এ েটায় শেটাি কিদি হদব। নিনি 
বদলি, বঙ্গবনু্ধি সটাদর, মনুক্তযুদদ্ধি সটাদর 
সমবটাদয়ি থযটািসতূ্র আদছ—একটািদণই 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সুরলটা, সু�লটা থসটািটাি 
বটাংলটাদেি িেদি পটািদবটা। আি এটটা কিদি 
পটািদল স্টািদীিিটা নেবসদক যরটাযরভটাদব সমেটাি 
প্রেিকুি কিটা হদব।

সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে 
নবশ্টাস বদলি, মনুক্তযুদদ্ধি সময় আনম ২য়/৩য় 
থরেধণদি পনে, থস সময় বনিিটাদল আমটাদেি 
গ্টামি বটানেি পটাদিি সুিন্ধটা িেদীদি আনম অতিি 
৫টি লটাি ভটাসদি থেদখনছ, মটা রেটািদেিদক 
িরি নিদয় থিদছ এিকম ১০টি ঘটিটা শুদিনছ। 
এ উপমহটাদেদিি ২০০ বছরিি ইনিহটাদস 
বটৃিিিটা একটি রটানি থিটাষ্ঠীদক নবভটারি 
কিটাি বদীর বপি করি নেদয় থিদছি। নদ্-রটানি 
িদ্বিিনভনতিদি পটানকস্তটািদক স্টািদীি কিটাি 
িটায়ক থমটাহটামেে আলদী নরন্নটাহ ইংরিনরদি করটা 
বলদিি, আবটাি নিনিই উদুকুদক পটানকস্তটাদিি 
িটাষ্ট ভটা্টা কিটাি করটা বদলনছদলি ইংরিনরদি।  
নিনি বদলি, বঙ্গবনু্ধি ৭ মটাদচ্জি ভটা্দণ 
স্টািদীিিটাি করটা বলটা হদয়দছ, িিুি করি 
স্টািদীিিটাি থঘটা্ণটা থেওয়টাি আি নক প্রদয়টারি 
আদছ? ছটাত্ররদীবি থরদক একরি মটািু্  
অধিকটাি আেটাদয়ি সংগ্টাম করিদছি, ৭ মটাচ্জ, 
৬ ে�টা, ২য় নবপ্লব, িণ অভু্যত্টাি, এগুদলটা 
হদলটা স্টািদীিিটা আদ্টালদিি নপলটাি। নিনি 
বদলি, বঙ্গবনু্ধ, শেখ হটানসিটা আমিটা মখুস্ 
করি যটাই আসদল এগুদলটা হৃেয়টাঙ্গম কিদি 

হদব। নিনি বদলি, ‘বঙ্গবনু্ধি অসমটাপ্ত 
আত্মরদীবিদী’ ও ‘কটািটািটারিি র�টারিটামচটা’ 
কদিটা রদিি পেটা হদয়দছ। এটি র�খটা পেটা 
করি িটািণ করি হৃেয়ঙ্গম কিদল এটি আি 
হটািটাদব িটা। নিনি বদলি, নবদশ্ি অদিক থেি 
আদছ অল্প সমদয় স্টািদীিিটাি সু�ল রেটাি 
কিদছ। স্টািদীিিটাি সু�ল রেটাদিি রি্য ৫০ 
বছি লটাদি িটা। মনুক্তযুদ্ধ, বঙ্গবনু্ধ  ও স্টািদীিিটাি 
সটাদর সমবটাদয়ি একটটা থযটািসতূ্র আদছ, থসটটা 
বটাস্তবটায়ি কিদি পটািদল সমবটায় অধিেপ্তি 
হদব একটি শী্কুস্টািদীয় সিকটানি প্রনিষ্টাি।  
সমবটায় অধিেপ্তরি অনিনিক্ত নিবন্ধক রিটাব 
থমটাঃ আহসটাি কবদীি বদলি, বটাঙটানল রটানিি 
মহৎ অর্জি স্টািদীিিটা, িদবকুি নব্য় হদলটা 
মনুক্তযুদ্ধ। বঙ্গবনু্ধি ৭ মটাদচ্জি ভটা্ণ থরদক 
অদিক নকছু শেখটাি আদছ। িটারনিনিক 
নিষ্টাচটাি এ ভটা্দণি মদি্য আদছ। মনুক্তযুদদ্ধি 

থচিিটা অিযুটায়দী বটাংলটাদেি নকভটাদব চলদব 
থসটটা হদলটা চটাি মলূিদীনি। নিনি বদলি, 
সমবটায় সম্নক্জি িাঁি ভটা্দণ নিনি বদলদছি  
‘উন্নি রদীবদিি অধিকটািদী হদব  
গ্টাদম গ্টাদম বহুমখুী র�টাঅপটারিটিভ িদে 
িুলদি হদব।....িণমখুী সমবটাদয়ি করটা 
বদলদছি।’ সংনবিটাদি সমবটায়দক মটানলকটািটাি 
খটাি নহদসদব অতিভুকুক্ত করিদছি, এগুদলটা 
সমবটায় অধিেপ্তরিি ঐনিহটানসক েটায়। 
নিনি বদলি, মনুক্তযুদদ্ধি থচিিটা িটািণ করি 
বঙ্গবনু্ধি েিকুি বটাস্তবটায়ি কিদি পটািদল 
বঙ্গবনু্ধদক যরটাযর সমেটাি প্রেিকুি কিটা হদব।  
সভটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি কমকুকি্জটা- 
কমকুচটানিিণ বক্তব্য িটাদখি। সভটায় সকল 
পযকুটাদয়ি কমকুকি্জটা-কমকুচটানিিণ অংিগ্হণ 
করিি।

আডলাচনা সভায় বক্তব্য োখডেন সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস

স্ািীনিা তদবস উপলডক্ষ্য সমবায় অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু ে প্রতিকৃতিডি পধুষ্পস্বক অপ্ধ�
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১৩ মফব্রুয়াতে ২০২২ িাতেডখ বতেিাল তবভাগীয় পয্ধাডয় মরেষ্ রতয়িা তহডসডব পধুেস্াে মপডয়ডেন ে মা। িাঁে পডক্ষ পধুেস্াে গ্হ� করেন তনবন্ক 
ও মহাপতেচালক এবং িাঁে বে ভাই।

বতেিাল কেলাে মধুলাদী উপরলায় চেকতমিনাে গ্াডম ‘বঙ্গবন্ধু  মডেল গ্াম সমবায় সতমতি তলতমডটে’–এে উবিধুদ্ধকে� সভায় প্রিান অতিতি 
তহডসডব উপতস্ি তেডলন সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে–েতিদ তবশ্াস।

বতেিাল তবভাগীয় পয্ধাডয় মরেষ্ রতয়িা

বঙ্গবন্ধু  মডেল গ্াম সমবায় সতমতিে উবিধুদ্ধকে� সভা
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যডিাে কেলাে মধ�োমপধুে উপডরলা পতেদি্ধন

১০ মটাচ্জ ২০২২ িটানিদখ যদিটাি রেলটাি 
মধণিটামপুি উপদরলটায় রিটাব স্পি 
ভট্টটাচটাযকু্য, এমনপ, মটািিদীয় প্রনিমন্তদী স্টািদীয় 
সিকটাি, পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালয়; 
রিটাব থমটাঃ মনিউি িহমটাি, এিনডনস, 
সনচব, পল্দী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাি এবং 
ড. থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে, নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক, সমবটায় অধিেপ্তি, ঢটাকটা; 
রিটাব আহসটাি কবদীি, অনিনিক্ত নিবন্ধক 
(প্রিটাসি, মটাসউ ও �টাইি্যটা্স) সমবটায় 
অধিেপ্তি, ঢটাকটা; রিটাব থমটাঃ নমরটািিু িহমটাি 
প্রকল্প পনিচটালক, “দুগ্ধ ও মটাংস উৎপটােদিি 
মটাি্যদম গ্টামদীণ কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি লদক্্য 
যদিটাি ও থমদহিপুি রেলটায় সমবটায় কটাযকুক্রম 
নবসৃ্তিকিণ” প্রকল্প; রিটাব থমটাহটামেে থহলটাল 
উনদ্ি, প্রকল্প পনিচটালক, “বঙ্গবনু্ধি িণমখুী 
সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক বঙ্গবনু্ধ মদডল 
গ্টাম প্রনিষ্টা পটাইলট প্রকল্প” এবং রিটাব 
থমটাঃ িনমজুল ইসলটাম খটাি, রেলটা প্রিটাসক, 
যদিটাি মধণিটামপুি উপদরলটায় চলমটাি 
প্রকল্প পনিেিকুি ও নবনভন্ন সভটায় থযটািেটাি 

“দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদডনে মাি্যডম গ্ামী� কম্ধসংস্ান সষৃ্টিে লডক্ষ্য যডিাে ও মমডহেপধুে কেলায় সমবায় কায্ধক্রম তবসৃ্িকে�” প্রকডল্পে আওিায় 
মচক তবিে� কেডেন রনাব স্পন ভট্টাচায্ধ্য, এমতপ, মাননীয় প্রতিমন্তী স্ানীয় সেকাে, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত�ালয়

মচক তবিে� কেডেন রনাব মমাঃ মতিউে েহমান, এনতেতস সতচব, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাি

মচক তবিে� কেডেন ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস, তনবন্ক ও মহাপতেচালক, সমবায় 
অধিদপ্তে
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“বঙ্গবন্ধু ে ি�মধুখী সমবায় ভাবনাে আডলাডক বঙ্গবন্ধু  মডেল গ্াম প্রতিষ্া পাইলট প্রকল্প” এে উপডরলা সাতব্ধক সমন্বয় কতমটিে সভা

“বঙ্গবন্ধু ে ি�মধুখী সমবায় ভাবনাে আডলাডক বঙ্গবন্ধু  মডেল গ্াম প্রতিষ্া পাইলট প্রকল্প” এে আওিায় পাোলা গ্াডম অংশীরন সভা

করিি। এি অংি নহদসদব “দুগ্ধ ও মটাংস 
উৎপটােদিি মটাি্যদম গ্টামদীণ কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি 
লদক্্য যদিটাি ও থমদহিপুি রেলটায় সমবটায় 
কটাযকুক্রম নবসৃ্তিকিণ” প্রকদল্পি আওিটায় 
উপকটািদভটাগী সমবটায়দীদেি মটাদি প্রদি্যকদক 
১,০৫,০০০ টটাকটাি িরু ক্রদয়ি থচক নবিিণ 
করিি। “বঙ্গবনু্ধি িণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি 
আদলটাদক বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্টাম প্রনিষ্টা পটাইলট 
প্রকল্প” এি উপদরলটা সটানবকুক সমন্বয় কনমটিি 
সভটায় থযটািেটাি করিি এবং উক্ত প্রকদল্পি 
আওিটায় পটােটালটা গ্টাদম অংশীরি সভটায় 
অংরেিহণ করিি।
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২০ থ�ব্রুয়টানি ২০২২ িটানিদখ নবয়টাম �টাদউন্ডিি, আনঞ্চলক 
র�ন্দ্র কক্সবটারটারি কক্সবটারটাি রেলটাি চকনিয়টা উপদরলটািদীি 
বেিখটালদী সমবটায় ও কৃন্ উপনিদবি সনমনি  কিৃকুক আদয়টানরি 
মিনবনিময় সভটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
ড. থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস প্রিটাি অনিনর নহদসদব উপনস্ি 
নছদলি। উক্ত সভটায় নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক সনমনিি চলমটাি 
নবনভন্ন সমস্যটা ও গুরুত্বপূণকু নব্দয় কিণীয় সম্দক্জ সুনিনে্জষ্ 
নিদে্জিিটা প্রেটাি করিি। সভটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি অনিনিক্ত 
নিবন্ধক রিটাব থমটাঃ আহসটাি কবদীি, যুগ্ম নিবন্ধক রিটাব থমটাঃ 
হটান�জুল হটায়েটাি থচৌিিুদী, চট্টগ্টাম নবভটাদিি যুগ্ম নিবন্ধক রিটাব 
আশী্ ক্মটাি বড়ুয়টাসহ চকনিয়টা উপদরলটা নিবকুটাহদী কমকুকি্জটা 
রিটাব রেনপ থেওয়টাি এবং চকনিয়টা রটািটাি ভটািপ্রটাপ্ত কমকুকি্জটা 
রিটাব ওসমটাি িধণ উপনস্ি নছদলি।

চট্টগ্াম তবভাডিে কেলা ও উপডরলা সমবায় 
অতফসােডদে সাডি মিতবতনময় সভা

চট্টগ্াম তবভাডিে কেলা ও উপডরলা সমবায় অতফসােডদে সাডি মিতবতনময় সভায় বক্তব্য োখডেন সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক 
ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস

মিতবতনময় সভায় অংিগ্হ�কােী কম্ধকি্জাবৃ্
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কক্সবারারেে তবয়াম আঞ্চনলক ফাউডন্িডন চট্টগ্াম তবভাডিে কেলা ও উপডরলা সমবায় অতফসােডদে সাডি মিতবতনময় সভায় সমবায় 
অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াসডক সম্মাননা মক্রস্ট প্রদান কেেডন রনাব আশীষ কুমাে বড়ুয়া, যধুগ্ম 
তনবন্ক, তবভাগীয় সমবায় কায্ধালয়, চট্টগ্াম, এ সময় সমবায় অধিদপ্তরেে অতিতেক্ত তনবন্ক (প্রিাসন, ফাইন্যাসি ও মাসউ) রনাব মমাঃ আহসান 
কবীে উপতস্ি তেডলন

২০-২৪ থ�ব্রুয়টানি ২০২২ িটানিদখ নবয়টাম আঞ্চনলক �টাউদন্ডিি, কক্সবটারটাি কিৃকুক আদয়টানরি সঞ্জদীবিদী প্রনিক্ণ র�টাদসকু সমবটায় অধিেপ্তরিি 
প্রনিক্ণটারকুদী কমকুকি্জটা-কমকুচটািদীদেি সটাদর উদদ্টািিদী অিষু্টাদিি প্রিটাি অনিনর সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটাঃ হটারুি-িনিে-
নবশ্টাস,  নবদি্ অনিনর অনিনিক্ত নিবন্ধক রিটাব থমটাঃ আহসটাি কবদীি, নবয়টাম আঞ্চনলক �টাউদন্ডিি, কক্সবটারটারিি পনিচটালক রিটাব হটানবব 
উল্টাহ মটারু�, সমবটায় অধিেপ্তরিি উপনিবন্ধক (প্রিটাসি) িিূ থমটাহটামেে মটামিু ও উপনিবন্ধক থমটা. আনিক্ল ইসলটাম

কক্সবারারে সমবায় অধিদপ্তরেে কম্ধকি্জা–কম্ধচােীডদে প্রতিক্ষ�

সমবায় 63



কম্ধিালায় বক্তব্য োখডেন সমবায় অধিদপ্তরেে তনবন্ক ও মহাপতেচালক ে. মমাঃ হারুন-অে-েতিদ তবশ্াস

মানসম্ন্ন তনোপদ প�্য উৎপাদন ও তবপ�ন’ 
শীষ্ধক কম্ধিালা
৩০ নডদসম্ি ২০২১ িটানিদখ সমবটায় অধিেপ্তরি 
‘মটািসম্ন্ন নিিটাপে পণ্য উৎপটােি ও নবপণি’ 
শী ক্ুক কমকুিটালটা‘ি আদয়টারি কিটা হয়। সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. 
থমটাঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্টাস কমকুিটালটাি 
উদদ্টািি করি স্টািি বক্তব্য িটাদখি। নক-রেটাট 

থপপটাি উপস্টাপি করিি রিটাব থমটাঃ নরল্িু 
িহমটাি, যুগ্ম-নিবন্ধক (ইনপনপ), সমবটায় 
অধিেপ্তি, ঢটাকটা। কমকুিটালটাি নব্য় ও নক-
রেটাট থপপটারিি উপি পযকুটাদলটাচিটামলূক বক্তব্য 
িটাদখি ঢটাকটা নবশ্নবে্যটালদয়ি খটাে্য ও পুষ্টিনবজ্ঞটাি 
ই্সটিটিউদটি প্রদ�সি ড. এম. আক্তটারুজ্টামটাি 

ও সমবটায় অধিেপ্তরিি অনিনিক্ত নিবন্ধক 
(প্রিটাসি, �টাইি্যটা্স ও মটাসউ) রিটাব থমটাঃ 
আহসটাি কবদীি। কমকুিটালটায় থেদিি নবনভন্ন  
নবভটাি হদি পণ্য উৎপটােি ও প্রনক্রয়টারটািকিদণি 
সটাদর সিটাসনি সংনলেষ্ সমবটায় সনমনিি ২৫  রি 
সমবটায়দী অংিগ্হণ করিি। 
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নত্রমটানত্রক-৩০ নবনসএস অন�সটাসকু র�টা-
অপটারিটিভ থসটাসটাইটি নলনমদটড এি বটান্কুক 
সটািটািণ সভটা-২০২১ এবং বটান্কুক বিদভটারি 
িি ২৪ ও ২৫ নডদসম্ি িটারদীপুরিি ঢটাকটা 
নিদসটাদট্জ সনমনিি সেস্যদেি প্রটাণবতি 
অংিগ্হদণ অিনুষ্ি হয়। এছটােটাও সনমনিি 
সেস্য এবং পনিবটারিি সেস্যদেি অংিগ্হদণ 
এক নভন্ন অটাদমদর বটািনবনকউ আড্টা, 
নবনভন্ন িিদিি থখলটািলূটা ও নপঠটা উৎসব 
অিনুষ্ি হয়। উদল্খ্য, ৩০িম নবনসএস এি 
নবনভন্ন ক্যটাডটারিি ৫৭ রি কমকুকি্জটািদণি 
একটি সটামটানরক সংিঠি এবং িণপ্ররটািন্তদী 
বটাংলটাদেি সিকটারিি সমবটায় অধিেপ্তরিি 
নিবনন্ধি একটি সমবটায় সনমনি “ নত্রমটানত্রক-৩০ 
নবনসএস অন�সটাসকু র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি 
নলনমদটড”। নত্রমটানত্রক-৩০ নবনসএস উচ্ছল 
প্রটাদণি নমলিদমলটা বটান্কুক সটািটািণ সভটা, 
বিদভটারি, বটািনবনকউ আড্টা ও নপঠটা উৎসব 
নত্রমটানত্রক সুহৃে এবং পনিবটারিি সেস্যদেি 
মদি্য এক অিি্য সম্ক্জ সষৃ্টি করিদছ। সুেঢ়ৃ 
করিদছ বনু্ধত্ব ও ভটালবটাসটা। সনমনিি সেস্য ও 
পনিবটারিি সেস্যিণ রটািটাি, থপিটােটানিদত্বি 
পটািটাপটানি “নত্রমটানত্রক-৩০ নবনসএস”এি 
এিকম নবনভন্ন সটামটানরক ও পটানিবটানিক 
নমলিদমলটা আমটাদেি সকদলি মদি্য সম্ক্জ 
সুেঢ়ৃ কিদছ এবং িিুি উে্যদম কটার কিবটাি 

িনক্ত থযটািটাদচ্ছ।
সনমনিি প্রনিষ্টািটা সভটাপনি নডএমনপি 

অনিনিক্ত উপ-পুনলি কনমিিটাি থমটাঃ 
রটাহটাঙ্গদীি আলম বদলি, নত্রমটানত্রক-৩০ 
নবনসএস অন�সটাসকু র�টা-অপটারিটিভ 
থসটাসটাইটি নলনমদটড িি ৫ বছরি িটািটা 
সটামটানরক কল্যটাণমলূক কটাযকুক্রম পনিচটালিটা 
করিদছ নকন্তু এবটারিই প্ররম ঢটাকটাি বটানহরি 
পনিবটারিি সেস্যদেি সটাদর নিদয় সেস্যদেি 
মদি্য সম্ক্জ আরিটা সুেঢ়ৃ কিদি প্রটাকৃনিক 
মদিটািম পনিদবদি িটারদীপুরিি ঢটাকটা নিদসটাদট্জ 
ভটাবিটাম্দীদযকুি মি্য নেদয় পনিবটারিি সেস্যদেি 
রি্য বিদভটারি, বটািনবনকউ আড্টা এবং 

নপঠটা উৎসদবি আদয়টারি করিদছ। থসই সটাদর 
সনমনিি বটান্কুক সটািটািণ সভটায় সনমনিি 
কটাযকুক্রম আরিটা পনিশীনলিভটাদব িনক্তিটালদী 
কিদি নবনভন্ন িদীনিমটালটা ত�নিসহ সটামটানরক 
িটািটা প্রকল্প গ্হদণি িদীনিিি নসদ্ধটাতি িহৃদীি 
হদয়দছ। অনচরিই িটা বটাস্তবটায়দি সনমনি নবনভন্ন 
উদে্যটাি গ্হণ কিদব।

এছটােটাও সনমনিি পক্ থরদক ঢটাকটা 
নিদসটাদট্জি ব্যবস্টাপিটা পনিচটালকদক শুদভচ্ছটা 
উপহটাি প্রেটাি কিটা হয় এবং সনমনিি অিষু্টাি 
স�ল কিদি সটানবকুক সহদযটানিিটাি রি্য 
নিদসটাদট্জি ব্যবস্টাপিটা পনিচটালদক িি্যবটাে ও 
কৃিজ্ঞিটা জ্ঞটাপি করিি।

‘তত্রমাতত্রক-৩০ তবতসএস’ বাতষ্ধক 
সািাে� সভা-২০২১ অনধুতষ্ি 

‘নত্রমটানত্রক-৩০ নবনসএস’ বটান্কুক সটািটািণ সভটা-২০২১ উপনস্ি সনমনিি সেস্যিটা
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‘২০২২ সাল হডব 
বাংলাডদডিে রন্য 

অবকািাডমা উন্নয়ডনে এক 
মাইলফলক বেে।’
-প্রিানমন্তী শেখ হাতসনা

৭ রানধুয়াতে, ২০২২


