
 

সফল সমবায় সমমমির িথ্য 

সমবায় হচ্ছে অর্ থনৈমিকভাচ্ছব সফলিা অর্থচ্ছৈর একটি কম থকান্ড। সমবায়চ্ছক গমিশীল ও স্বয়ংমিয় আচ্ছদালচ্ছৈ পমরণি করার 

মপছচ্ছৈ সবচ্ছেচ্ছয় ববমশ অবদাৈ রচ্ছয়চ্ছছ প্রার্মমক সমবায় সমমমির। সমগ্র বাংলাচ্ছদচ্ছশ ছমিচ্ছয় র্াকা প্রার্মমক সমবায় সমমমিগুচ্ছলা 

মবমভন্ন আর্ থ-সামামর্ক কম থকান্ড পমরোলৈা কচ্ছর মৈচ্ছর্চ্ছদর ির্া সমগ্র বদচ্ছশর অর্ থনৈমিক উন্নয়চ্ছৈ অবদাৈ বরচ্ছে আসচ্ছছ। 

বাংলাচ্ছদচ্ছশ উচ্ছেেচ্ছ াগ্য সংখ্যক প্রার্মমক সমবায় সমমমি রচ্ছয়চ্ছছ ব গুচ্ছলা সফলভাচ্ছব সদস্যচ্ছদর আত্মমৈভথরশীল কচ্ছর সমবায়চ্ছক 

একটি অর্ থনৈমিক আচ্ছদালচ্ছৈর োমলকা শমিরূচ্ছপ দাঁি কমরচ্ছয়চ্ছছ। 

মৈচ্ছে ২০১৭-১৮ অর্ থ বছচ্ছর  মৈব থামেি প্রার্মমক সমবায় সমমমির সাফচ্ছের মববরণ তুচ্ছল ধরা হল। 

 

৩.১ পটুয়াোলী সদর উপচ্ছর্লা মশক্ষক কম থোরী কোণ সমবায় সমমমি মলিঃ 

 

পটুয়াোলী সদর উপচ্ছর্লা মশক্ষক কম থোরী কোৈ সমবায় সমমমি মলিঃ এর সদস্যগণ সমবায় ৈীমি ও আদচ্ছশ থ 

অনুপ্রামণি হচ্ছয় ২০১৬ সাচ্ছল পটুয়াোলী বর্লার মিবুয়াপুর গ্রাচ্ছম গঠিি হয়। সমমমির মৈবন্ধৈ ৈং ০৭/২মপমি; িামরে-

০৩/১০/২০১৬ মি:। সমমমি বশয়ার ও সঞ্চচ্ছয়র টাকা লাভর্ৈক োচ্ছি মবমৈচ্ছয়াগ কচ্ছর সদস্যচ্ছদর আর্ থ সামামর্ক অব্ার 

উন্নমি হচ্ছে। বিথমাচ্ছৈ সমমমির বমাট সদস্য সংখ্যা ১০২৫ র্ৈ  ার মচ্ছে ৭০৩ র্ৈ পুরুষ এবং ৩২২ র্ৈ মমহলা। এ 

সমমমি ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বৎসচ্ছর ১.৪৪ লক্ষ টাকা ৈীট লাভ কচ্ছরচ্ছছ এবং মবগি বৎসচ্ছর সদস্যচ্ছদর মচ্ছে প্রায় ১.০৩ 

লক্ষ টাকা লভ্াংশ মবিরণ কচ্ছরচ্ছছ। সমমমির সদস্যগণ মৈচ্ছর্চ্ছদর উন্নয়চ্ছৈর পাশাপামশ মবমভন্ন সামামর্ক কা থিমও 

পমরোলৈা কচ্ছর র্াচ্ছক। সমমমি সদস্যচ্ছদর পমরকমিি র্ীবৈ  াপৈ, গণিামিকভাচ্ছব বৈতৃত্ব প্রদাৈ, বছচ্ছলচ্ছমচ্ছয়চ্ছদর 

বলোপিায় উৎসাহ প্রদাৈ, োদ্য দ্রব্য বভর্াল বা বকমমচ্ছকল ৈা বমশাচ্ছৈার র্ন্য র্ৈসাধারচ্ছণর মাচ্ছে সচ্ছেিৈিা সৃমি,  

ব ৌতুক মবহীৈ মববাচ্ছহ র্ৈসাধারণচ্ছক উৎসাহ প্রদাৈ কচ্ছর র্াচ্ছক।  

 

এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা      : ১০২৫ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ      : ২২৩.৭৩ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি     : ৭৩৯.৪৫ লক্ষ টাকা। 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল     : ১.০৮ লক্ষ টাকা 

কা থকরী মূলধৈ     :  ৯৬৩.১৮ লক্ষ টাকা 

ঋণ কা থিমিঃ 

(ক)  ঋণ দাদৈ      : ১২৭৫.৩০ লক্ষ টাকা।  

(ে)  ঋণ আদায়       : ৪৩৩.৫৫ লক্ষ টাকা। 

্াবর সম্পদ      : ২৮.০৩ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ         : ১.৪৪ লক্ষ টাকা। 

মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ     : ০৩ লক্ষ টাকা। 

 

 

 

 

 



৩.২ কোণপুর মৃৎমশি সমবায় সমমমি মলিঃ 
 

কোৈপুর মৃৎমশি সমবায় সমমমি মলিঃ এর সদস্যগণ সমবায় ৈীমি ও আদচ্ছশ থ অনুপ্রামণি হচ্ছয় সমবায় সংগঠৈ মভমিক 

পমরকমিি র্ীবৈ াপচ্ছৈর লচ্ছক্ষ্ ১৯৭৭ সাচ্ছল কুমিয়া বর্লার কুমারোলী উপচ্ছর্লার কোণপুর গ্রাচ্ছম গঠিি হয়। 

সমমমির মূল মৈবন্ধৈ ৈং-১৯৮; িামরে ১৬/০৬/১৯৭৭ মিিঃ। সংচ্ছশামধি মৈবন্ধৈ ৈং ০১, িামরে ১৬/০৭/২০০৫ মিিঃ। 

সমমমির উচ্ছেেচ্ছ াগ্য কাচ্ছর্র মচ্ছে রচ্ছয়চ্ছছ সমমমির সদস্যচ্ছদর মৈকট বর্চ্ছক বশয়ার ও সঞ্চয় আমাৈি আদাচ্ছয়র 

মােচ্ছম প ূঁমর্ গঠৈ, মূলধণ সৃমি কচ্ছর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ মবিরণ ও প্রকি গ্রহচ্ছণর মােচ্ছম সদস্যচ্ছদর আমর্ থক ও 

সামামর্কভাচ্ছব স্বাবলম্বী করা এবং বসে প্রকচ্ছির মােচ্ছম োচ্ছদ্য স্বয়ং সম্পূণ থিা অর্থৈ করা। বিথমাচ্ছৈ সমমমির বমাট 

সদস্য সংখ্যা ২৩০৬ র্ৈ  ার মচ্ছে ৮০৬ র্ৈ পুরুষ এবং ১৫০০ র্ৈ মমহলা। এ সমমমি ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বৎসচ্ছর 

২১.০৭ লক্ষ টাকা ৈীট লাভ কচ্ছরচ্ছছ এবং মবগি ৫ বৎসচ্ছর সদস্যচ্ছদর মচ্ছে প্রায় ৭.৬৪ লক্ষ টাকা লভ্াংশ মবিরণ 

কচ্ছরচ্ছছ। সমমমির সদস্যগণ মৈচ্ছর্চ্ছদর উন্নয়চ্ছৈর পাশাপামশ মবমভন্ন সামামর্ক কা থিম ও পমরোলৈা কচ্ছর র্াচ্ছক। 

সমমমিচ্ছি ক্ষুদ্র ঋণ কা থিম পমরোলৈার পাশাপামশ সদস্যচ্ছদর সঞ্চচ্ছয়র মচ্ছৈাভাব সৃমি করা, সঞ্চচ্ছয়র মােচ্ছম লাভবাৈ 

হওয়া, বৃক্ষচ্ছরাপৈ, মশক্ষা সহায়িা, মেমকৎসা ও মৃৎমশি সামগ্রী মবিচ্ছয়র মােচ্ছম সদস্যগৈ মবমভন্নভাচ্ছব উপকৃি হচ্ছেৈ। 

 

এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা   : ২৩০৬ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ    : ৭.৩৮ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি   : ৮০২.২৭ লক্ষ টাকা। 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল    : ১৮.৬০ লক্ষ টাকা। 

কা থকরী মূলধৈ   : ৮২৮.২৫ লক্ষ টাকা। 

ঋণ কা থিমিঃ  

(ক)  ঋণ দাদৈ   : ১৩৮৫.৪২ লক্ষ টাকা।  

(ে)  ঋণ  আদায়   : ৭৬৩.৪১ লক্ষ টাকা। 

 ্ াবর সম্পদ    : ২০.৩৮ লক্ষ টাকা। 

অ্াবর সম্পদ    : ৬.০০ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ     : ২১.০৭ লক্ষ টাকা। 

মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ   : ৭.৬৪ লক্ষ টাকা। 
 

৩.৩  সুরশুমৈপািা আমদবাসী িীিাৈ বকা-অপাচ্ছরটিভ বসাসাইটি মলিঃ 
 

সুরশুমৈপািা আমদবাসী িীিাৈ বকা-অপাচ্ছরটিভ বসাসাইটি মলিঃ এর সদস্যগণ সমচ্ছবি প্রচ্ছেিায় উন্নয়ৈ করার লচ্ছক্ষ্ 

সমবাচ্ছয়র ৈীমি ও আদশ থ মৈচ্ছয় ২০০৭ সাচ্ছল রার্শাহী বর্লার বগাদাগািী উপচ্ছর্লার কাঁকৈহাচ্ছট সুরশুমৈপািায় কা থিম 

শুরু হয়। সমমমির মৈবন্ধৈ ৈং ৩৩, িামরে- ০৮/০২/২০৭৭ মিিঃ। সমমমির উচ্ছেেচ্ছ াগ্য কাচ্ছর্র মচ্ছে রচ্ছয়চ্ছছ বিমিট 

ইউমৈয়চ্ছৈর মােচ্ছম িীি ভিচ্ছদর মচ্ছে িীিীয় মমলৈ, একিা, সমিা, ভাতৃত্ব ্াপৈ এবং আত্বমৈভথরশীলিা হওয়ার 

র্ন্য সদস্যচ্ছদর মচ্ছে পারস্পমরক সম্পকথ সুদৃঢ় করচ্ছি সহচ্ছ ামগিা করা। মশমক্ষি ববকার যুব পুরুষ এবং যুব মমহলাচ্ছদর 

সদস্য কচ্ছর মবমভন্ন কাচ্ছর্র মােচ্ছম কম থসং্াৈ সৃমি করা। সমমমি িার সদস্যগচ্ছণর আমর্ থক ও সামামর্ক মাচ্ছৈান্নয়ৈ 

লচ্ছক্ষ্ ৈাৈামবধ কা থিম পমরোলৈা কচ্ছর র্াচ্ছক। সমমমির সদস্যগণ সমমমি হচ্ছি লভ্াংশ প্রামি, সঞ্চয়, কম থসং্াৈ, ঋণ 

গ্রহণ, প্রমশক্ষণ গ্রহণ এর মােচ্ছম সদস্যগণ উপকৃি হচ্ছে। বিথমাচ্ছৈ সমমমির সদস্য সংখ্যা ১৪৫০ র্ৈ। এচ্ছদর মচ্ছে ৮৬৫ 

র্ৈ পুরুষ ও ৫৮৫ র্ৈ মমহলা রচ্ছয়চ্ছছ। সমমমি ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বৎসচ্ছর ৫.৮১ লক্ষ টাকা ৈীট লাভ কচ্ছরচ্ছছ এবং মবগি 

৫ বৎসচ্ছর সদস্যচ্ছদর মচ্ছে ১০.৩৪ লক্ষ টাকা লভ্াংশ মবিরণ কচ্ছরচ্ছছ।  

 



 

এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা   : ৯৬৫ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ   : ৬৪.৬২ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি   : ৮১.৩০ লক্ষ টাকা। 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল   : ১০.৩৩ লক্ষ টাকা। 
কা থকরী মূলধৈ   : ১৬০.৮৫ লক্ষ টাকা। 

(ক)  ঋণ দাদৈ    : ৩২৫.৯৫ লক্ষ টাকা।  
(ে)  ঋণ আদায়     : ১৯৮.২৮ লক্ষ টাকা। 

্াবর সম্পদ   : ৩.৮৩ লক্ষ টাকা। 

অ্াবর সম্পদ    : ০.১৪ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ     : ৫.৮১ লক্ষ টাকা। 

মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ     : ১০.৩৪ লক্ষ টাকা। 
 

৩.৪ ফামসয়ািলা বকা-অপাচ্ছরটিভ বিমিট ইউমৈয়ৈ মলিঃ 
 

ফামসয়ািলা বকা-অপাচ্ছরটিভ বিমিট ইউমৈয়ৈ মলিঃ এর সদস্যগণ সমবায় ৈীমি ও আদচ্ছশ থ উদু্বদ্ধ হচ্ছয় আর্ থ সামামর্ক 

অব্ার উন্নয়ৈ ও কম থসং্াৈ সৃমির লক্ষ্ মৈচ্ছয় ১৯৯৩ মিিঃ সাচ্ছল মাদারীপুর বর্লার কালমকমৈ উপচ্ছর্লায় ফমসয়ািলা 

গ্রাচ্ছম কা থিম শুরু কচ্ছর। সমমমির মৈবন্ধৈ ৈং ১৪, িামরে ১২/০৬/১৯৯৩ মিিঃ। সমমমির উচ্ছেেচ্ছ াগ্য কাচ্ছর্র মচ্ছে 

রচ্ছয়চ্ছছ আর্ থ-সামামর্ক অব্ার উন্নয়ৈ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চচ্ছয়র মােচ্ছম প ূঁমর্ গঠচ্ছৈর মচ্ছৈাভাব গচ্ছি বিালা ও পারস্পামরক 

সুসম্পকথ বর্ায় বরচ্ছে সমাচ্ছর্ শামিপণ থ সহাব্াৈ ও পরমৈভথরশীলিার মবপরীচ্ছি আত্মমৈভথরশীল হচ্ছয় গচ্ছি ওঠার বকৌশল 

মশক্ষা বদয়া। বিথমাচ্ছৈ সমমমির বমাট সদস্য সংখ্যা ৮১৩ র্ৈ। এচ্ছদর মচ্ছে ৫১৯ র্ৈ পুরুষ ও ২৯৪ র্ৈ মমহলা রচ্ছয়চ্ছছ। 

সদস্যগণ িাচ্ছদর র্মাকৃি বশয়াচ্ছরর উপর প্রমিবছর উচ্ছেেচ্ছ াগ্য পমরমাণ লভ্াংশ বপচ্ছয় র্াচ্ছক। সমমমির মৈর্স্ব মূলধৈ 

হচ্ছি সদস্যচ্ছদর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ দাদৈ, হাঁস-মুরগী, গবাদী পশু পালৈ, ক্ষুদ্র মশি কারোৈা ্াপচ্ছৈর র্ন্য সহর্ শচ্ছিথ ঋণ 

প্রদাৈ কচ্ছর। সদস্যগণ সমমমির সদস্যগণ মৈচ্ছর্চ্ছদর উন্নয়চ্ছৈর পাশাপামশ মবমভন্ন সামামর্ক কা থিমও পমরোলৈা কচ্ছর 

র্াচ্ছক। গণ সচ্ছেিৈা সৃমির লচ্ছক্ষ্ ব ৌতুক মবচ্ছরাধী প্রোরণা, বাে মববাহ বরাধ, মাদক মবচ্ছরাধী প্রোরণা ও এইিস এর 

মদ প্রভাব,এমসি মৈচ্ছক্ষপ এবং টিকাদাৈ কম থসূেী সংিাি মবষচ্ছয় প্রোচ্ছরর মােচ্ছম বদশ ও র্ামির কোণকর কাচ্ছর্ 

অবদাৈ রােচ্ছছ।  
 

 এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা    : ৮১৩ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ    : ১২৯.০১ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি   : ২০৯.৮৮ লক্ষ টাকা। 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল    : ৪২.২৮ লক্ষ টাকা। 

কা থকরী মূলধৈ   : ৪৫১.৬৩ লক্ষ টাকা। 

ঋণ কা থিমিঃ  

(ক)  ঋণ দাদৈ   : ৮৯৩.৫০ লক্ষ টাকা।  
(ে)  ঋণ আদায়    ; ৪৯৯.১৪ লক্ষ টাকা। 

্াবর সম্পদ   : ৩৮.২৮ লক্ষ টাকা। 

অ্াবর সম্পদ    : ০.১৯ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ     : ২২.২৯ লক্ষ টাকা। 

মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ     : ৩৬.০৬ লক্ষ টাকা। 



 

৩.৫ অচ্ছেষা বহুমুেী সমবায় সমমমি মলিঃ 
 

অচ্ছেষা বহুমুেী সমবায় সমমমি মলিঃ সদস্যগণ সমচ্ছবি প্রচ্ছেিায় উন্নয়ৈ করার লচ্ছক্ষ্ সমবাচ্ছয়র ৈীমি ও আদশ থ মৈচ্ছয় 

১৯৯৮ সাচ্ছল মৈবন্ধৈ মৈচ্ছয় টাঙ্গাইল বর্লার সদর উপচ্ছর্লায় কা থিম শুরু কচ্ছর। সমমমির মৈবন্ধৈ ৈং ২৪, িামরে-

১৫/১০/১৯৯৮ মি:। ক্ষুদ্র ঋচ্ছণর মােচ্ছম সদস্যচ্ছদর আর্ থ সামামর্ক উন্নয়ৈ করা সমমমির মূল উচ্ছেশ্য। সমমমি িার 

সদস্যগচ্ছণর আমর্ থক ও সামামর্ক মাচ্ছৈান্নচ্ছয়র লচ্ছক্ষ্ ৈাৈামবধ কা থিম পমরোলৈা কচ্ছর র্াচ্ছক। এ সমমমির সদস্যগণ 

সমমমি হচ্ছি লভ্াংশ প্রামি, সঞ্চয়, কম থসং্াৈ, ঋণ গ্রহণ, প্রমশক্ষণ গ্রহণ এর মােচ্ছম সদস্যগণ উপকৃি হচ্ছে। সমমমির 

অস্বেল মশক্ষার্ীচ্ছদর মাচ্ছে মবৈামূচ্ছে বইোিা, কলম ও টাকা মবিরণ করা হয়। বিথমাচ্ছৈ সমমমির সদস্য সংখ্যা 

১৫২৬ র্ৈ। সমমমি ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বৎসচ্ছর ২.৫১ লক্ষ টাকা ৈীট লাভ কচ্ছরচ্ছছ এবং মবগি ৫ বৎসচ্ছর সদস্যচ্ছদর 

মচ্ছে ৪.৪৫ লক্ষ টাকা লভ্াংশ মবিরণ কচ্ছরচ্ছছ।  এ সকল অর্ থনৈমিক কম থকাচ্ছন্ডর পাশাপামশ সমমমি দু্ ও অসহায়চ্ছদর 

মাচ্ছে সহায়িা প্রদাৈ, শীিািথচ্ছদর মাচ্ছে বস্ত্র মবিরণ, বাে মববাহ প্রমিচ্ছরাধ,চ্ছ ৌতুক মবচ্ছরাধী র ্ালী,োচ্ছদ্য বভর্াল ও 

বকমমচ্ছকল বমশাচ্ছৈার মবরুচ্ছদ্ধ র্ৈসচ্ছেিৈিা সৃমি  ইি্ামদ সামামর্ক কোণমূলক কম থকান্ড পমরোলৈা কচ্ছর র্াচ্ছক। 
 

এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা    : ১৫২৬ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ    : ২২.২৮ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি    : ১১৮.৭৮ লক্ষ টাকা। 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল           : ১.৬৯ লক্ষ টাকা। 

কা থকরী মূলধৈ    : ৪৪০.৭০ লক্ষ  টাকা। 

ঋণ কা থিমিঃ  

(ক) ঋণ দাদৈ    : ৮৬৬.২৩ লক্ষ টাকা। 

(ে) ঋণ আদায়      : ৩৭৪.১৮ লক্ষ টাকা। 

্াবর সম্পদ    : ৫৬.৭২ লক্ষ টাকা। 

অ্াবর সম্পদ   : ৫২৬.৪৬ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ     : ২.৫১ লক্ষ টাকা। 
মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ   : ৪.৪৫ লক্ষ টাকা। 

 

৩.৬ যুচ্ছগর আচ্ছলা সঞ্চয় ও ঋণদাৈ সমবায় সমমমি মলিঃ 
 

যুচ্ছগর আচ্ছলা সঞ্চয় ও ঋণদাৈ সমবায় সমমমি মলিঃ ২০১২ সাচ্ছল মৈবন্ধৈ মৈচ্ছয় মামৈকগঞ্জ বর্লার সদর উপচ্ছর্লায় 

কা থিম শুরু কচ্ছর। সমমমির মৈবন্ধৈ ৈং ৫৬৭, িামরে- ১১/০৩/২০১২ মি:। সমমমির মূল লক্ষ্ হল সদস্যচ্ছদর মৈকট 

হচ্ছি বশয়ার ও সঞ্চয় আমাৈি গ্রহচ্ছণর মােচ্ছম প ূঁমর্ গঠৈ, মবমৈচ্ছয়াগ, সদস্যচ্ছদর আমর্ থক ও ঋণ সহায়িা প্রদাৈ  করার 

মােচ্ছম র্ীবৈ মাচ্ছৈর উন্নমি সাধৈ কচ্ছর র্াচ্ছক। বিথমাচ্ছৈ সমমমির সদস্য সংখ্যা ১১০৩ র্ৈ। সমমমির প্রায় ২৯.৮৩ লক্ষ 

টাকার ্াবর এবং ২১৮.৮৮ লক্ষ টাকার অ্াবর সম্পদ রচ্ছয়চ্ছছ। সমমমি ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বৎসচ্ছর ৪.৫৭ লক্ষ টাকা 

ৈীট লাভ কচ্ছরচ্ছছ এবং মবগি ৫ বৎসচ্ছর সদস্যচ্ছদর মচ্ছে ৪.৫৪ লক্ষ টাকা লভ্াংশ মবিরণ কচ্ছরচ্ছছ। সমমমির মােচ্ছম 

সদস্যচ্ছদর বছচ্ছলচ্ছমচ্ছয়চ্ছদর বলোপিার েরে, কৃমষ কাচ্ছর্ আমর্ থক সহচ্ছ ামগিা প্রদাৈ,হাঁস-মুরগী পালৈ, গরু 

বমাটািার্াকরণ, মাছ োষ, োষাবাদ, র্মম মলর্ ,ঘরবািী বমরামি ও পমরচ্ছবশ পমরেন্নিাসহ মবমভন্ন সামামর্ক 

কম থকান্ড পমরোলৈা কচ্ছর র্াচ্ছক। 

 

 

 



 

এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা   : ১১০৩ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ    : ১.৩৬ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি   : ২০৫.৮৫ লক্ষ টাকা 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল    : ৭.২৮ লক্ষ টাকা। 

কা থকরী মূলধৈ   : ২৪৯.৩২ লক্ষ টাকা।  

ঋণ কা থিমিঃ   

(ক)  ঋণ দাদৈ   : ৪১৮.৭৪ লক্ষ টাকা  

(ে)  ঋণ আদায়    : ৩৯৭.৯৭ লক্ষ টাকা 

 ্ াবর সম্পদ    : ২৯.৮৩ লক্ষ টাকা। 
অ্াবর সম্পদ   : ২১৮.৮৮ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ     : ৪.৫৭ লক্ষ টাকা। 

মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ  : ৪.৫৪ লক্ষ টাকা।  

 
৩.৭ ঘাটোলী বসাৈালী বহুমুেী সমবায় সমমমি মলিঃ 
 

ঘাটোলী বসাৈালী বহুমুেী সমবায় সমমমি মলিঃ ২০০৭ সাচ্ছল বরগুৈা বর্লার আমিলী উপচ্ছর্লার ঘাটোলী গ্রাচ্ছম  গঠিি 

হয়। সমমমির মৈবন্ধৈ ৈং ০৫মবমি, িামরে ২৩/০১/২০০৭ মিিঃ। সমমমির উচ্ছেেচ্ছ াগ্য কা থিচ্ছমর মচ্ছে রচ্ছয়চ্ছছ 

সদস্যচ্ছদর মচ্ছে ঋণ মবিরচ্ছণর মােচ্ছম সদস্যচ্ছদর আমর্ থক ও র্ীবৈ মাচ্ছৈর উন্নমি সাধৈ করা। সদস্যগণ িাচ্ছদর 

র্মাকৃি বশয়াচ্ছরর উপর প্রমিবছর উচ্ছেেচ্ছ াগ্য পমরমাণ লভ্াংশ বপচ্ছয় র্াচ্ছক। সমমমি সদস্যচ্ছদর  আর্ থ-সামামর্ক 

অব্ার উন্নয়ৈ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চচ্ছয়র মােচ্ছম পু ূঁমর্ গঠচ্ছৈর মচ্ছৈাভাব গচ্ছি বিালা ও পারস্পমরক সু-সম্পকথ বর্ায় বরচ্ছে 

সমাচ্ছর্ শামিপণ থ সহাব্াৈ ও পরমৈভথরশীলিার মবপরীচ্ছি আত্নমৈভথরশীল হচ্ছয় গচ্ছি ওঠার বকৌশল মশক্ষা বদয়। এছািাও 

সমমমির মৈর্স্ব মূলধৈ হচ্ছি সদস্যচ্ছদর ক্ষুদ্র ঋণ দাদৈ ও আদায়,গবামদ পশু পালৈ ,হাঁস মুরগী প্রমিপালৈ, ক্ষুদ্র মশি 

কারোৈা ্াপচ্ছৈ সহর্ শচ্ছিথ ঋণ এবং দুিঃ্চ্ছদর আমর্ থক সহায়িা প্রদাৈ কচ্ছর সমমমি র্ািীয় উন্নয়চ্ছৈ মবচ্ছশষ অবদাৈ 

বরচ্ছে েচ্ছলচ্ছছ।   

এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা   : ৮৫৪ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ    : ২০ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি   : ১১০.২৩ লক্ষ টাকা। 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল   : ৬.৩৮ লক্ষ টাকা। 

কা থকরী মূলধৈ   : ১৬২.৭৪ লক্ষ টাকা। 

ঋণ কা থিমিঃ   

(ক)  ঋণ দাদৈ   : ১২৬.৫৩ লক্ষ টাকা।  

(ে)  ঋণ আদায়   : ১২০.৩১ লক্ষ টাকা 

্াবর সম্পদ    : ৫.৮৮ লক্ষ টাকা। 

অ্াবর সম্পদ    : ০.৩৪ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ     : ৬.১৩ লক্ষ টাকা। 

মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ  : ১.৫০ লক্ষ টাকা। 



 

৩.৮ স্বমৈভথর ৈাচ্ছটার ইমসমসএ মলিঃ 
 

স্বমৈভথর ৈাচ্ছটার ইমসমসএ মলিঃ ১৯৬৩ সাচ্ছল মৈবন্ধৈ লাভ কচ্ছর ৈাচ্ছটার বর্লার সদর উপচ্ছর্লায় গঠিি হয়। সমমমির 

মৈবন্ধৈ ৈং ০৮, িামরে ০৪/১১/১৯৬৩ মি:। সদস্য সংখ্যািঃ ৩৪১ র্ৈ। িন্মচ্ছে পুরুষ ২৬১, মমহলা ৮০ র্ৈ। সমমমির 

মূল উচ্ছেশ্য হচ্ছলা গ্রাচ্ছমর কৃষকচ্ছদর এবং মমহলাচ্ছদর সমবায় সমমমির মােচ্ছম একমিি কচ্ছর িাচ্ছদর মবমভন্ন বেচ্ছি ঋণ 

সহায়িা মদচ্ছয় স্বাবলম্বী ও আত্ম-মৈভথরশীল কচ্ছর গচ্ছি তুলচ্ছি সহায়িা করা। সদস্যচ্ছদর মচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়িা প্রদাৈ 

কচ্ছর কৃমষ উৎপাদৈ বৃমদ্ধচ্ছি সহায়িা করা। সদস্যচ্ছদর ক্ষুদ্র ঋণ দাদৈ ও আদায়,গবামদ পশু পালৈ ,হাঁস মুরগী প্রমিপালৈ, 

ক্ষুদ্র মশি কারোৈা ্াপচ্ছৈ সহর্ শচ্ছিথ ঋণ এবং দুিঃ্চ্ছদর আমর্ থক সহায়িা প্রদাৈ কচ্ছর সমমমি র্ািীয় উন্নয়চ্ছৈ মবচ্ছশষ 

অবদাৈ বরচ্ছে েচ্ছলচ্ছছ। সদচ্ছস্যর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বশয়ার সঞ্চয় দ্বারা মূলধৈ গঠৈ পব থক সদস্যচ্ছদর মচ্ছে ঋণ কা থিচ্ছমর মােচ্ছম 

আর্ থসামামর্ক উন্নয়ৈ।  

 

এ সমমমির মকছু িথ্য মৈচ্ছে তুচ্ছল ধরা হলিঃ  

সদস্য সংখ্যা   : ৩৪১ র্ৈ। 

বশয়ার মূলধৈ    : ১৯.৪১ লক্ষ টাকা। 

সঞ্চয় আমাৈি   : ৪৫.১৭ লক্ষ টাকা। 

সংরমক্ষি ও অন্যান্য িহমবল   : ৪৭.৪৬ লক্ষ টাকা। 

কা থকরী মূলধৈ   : ১২৫৪.৫৮ লক্ষ টাকা। 

ঋণ কা থিমিঃ   

(ক)  ঋণ দাদৈ   : ৬৫৯.৯৫ লক্ষ টাকা।  

(ে)  ঋণ আদায়   : ৫১৪.০১ লক্ষ টাকা 

্াবর সম্পদ    : ৩৩৭.০৩ লক্ষ টাকা। 

অ্াবর সম্পদ    : ১৬২৩.১৩ লক্ষ টাকা। 

ৈীট লাভ     : ১.৯৮ লক্ষ টাকা। 

মবগি ৫ বৎসচ্ছর লভ্াংশ মবিরণ  : ৬.৩০ লক্ষ টাকা। 

 

 


