সমবায় বাজার কনেসা য়াম িল: বা “স বা ক”

ভূ িমকা :
উৎপাদনমুখী সমবায় সিমিত েলা দেশর িবদ মান পণ চািহদার এক

সে াষজনক অংশ যাগান িদেত স ম হেলও পণ

পিরবহণ, সংর ণ, মানিনয় ণ ও যথাযথ বাজারজাতকরণ সুিবধার অ তু লতার কারেণ তারা তােদর উৎপািদত পেণ র
থেক বি ত হে । তদুপির, সমবায়ী ও সমবায়ী

ন ায মূল

াটফরম পায়না িবধায় ফিড়য়া ও মধ
এসব মধ

েভাগী ব বসায়ী উ

িত ান েলা তােদর উৎপািদত পণ িবি র উপযু

েভাগী ব বসায়ীর কােছ তৃ ণমূল পযােয়ই

পণ সাম ী শহরা েল চড়া দােম িবি

উৎপাদক ও ভা াসাধারেণর মুি র ল

িনেয়ই যা া

মূেল পণ িবি

করেত বাধ হয়।

কের। অসাধু ব বসায়ী চে র কবল থেক

কের সমবায় বাজার কনেসা য়াম িল: বা “সবাক”।

সংগঠন ও িনব ন :
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালেয়র প ী উ য়ন ও সমবায় িবভােগর অধীন সমবায় অিধদ েরর উেদ ােগ
ও আ িরক সহেযািগতায় এ সমবায় িত ান

২০১২ সােলর ০৩ ম এক

গণতাি ক ি য়ায় িনবািচত ব ব াপনা কিম

কতৃ ক পিরচািলত এর বতমান সদস সিমিতর সংখ া ৩৫১ । সমবায়

বাজার কনেসা য়াম িলঃ এর অনুেমািদত শয়ার মূলধন দড় হাজার কা

সমবায় সিমিত েপ িনব ন লাভ কের।

টাকা। িনবি ত হওয়ার কেয়ক মােসর মেধ ই

শয়ার বাবদ ৪৯,৮০,০০০/- টাকা ও স য় আমানত ৩৫,৮৭,৮৫০/- টাকা মাট ৮৬,১৫,৮২০/-টাকা কাযকরী মূলধন
গঠেন স ম হেয়েছ। সিমিতর যাবতীয় কায ম চিলত সমবায় সিমিত আইন, ২০০১ ও সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪
মাতােবক সাধারণ সভার িস াে র আেলােক ব ব াপনা কিম কতৃ ক পিরচািলত হয়।

উে শ :
ক.

সমবায়ী উেদ া া সৃি করা;

খ.

সমবায়ীেদর উৎপািদত পেণ র উপযু

গ.

বাজার সৃি র মাধ েম তাঁেদর ন ায মূল িনি ত করা;

দশব াপী সমবায়ীেদর উৎপািদত পণ সাম ী সং হপূবক ফরমািলন ও িবষমু ভােব ন ায মূেল ভা াসাধারেণর

িনকট পৗঁেছ দয়া;
ঘ.

মধ

েভাগী অসাধু ব বসায়ী চে র কবল থেক উৎপাদক ও ভা া াথ সংর ণ;

ঙ.

সমবায়ীেদর উৎপািদত পেণ র িনজ ^ া

সৃি করা ও

চ.

উৎপাদনমুখী সমবায়ী ও সমবায় িত ান েলােক েয়াজনীয় পৃ েপাষকতা দানপূবক তাঁেদর উৎপাদনশীলতা

বৃি র মাধ েম দেশর সামি ক উৎপাদন বৃি করা।

কায ম :
দশব াপী সমবায়ীেদর উৎপািদত পণ সাম ী ফরমািলনমু

ও িবষমু ভােব ন ায মূেল বাজারজাতকরেণর লে

সমবায়

অিধদ েরর ত বধােন সমবায় বাজার কনেসা য়াম িল: বা “স বা ক” এর কায ম পিরচািলত হে । াথিমক পযােয়
সারােদেশ উৎপাদনমুখী সমবায় সিমিত ও সমবায়ী এবং তােদর উৎপািদত পণ সাম ী িচি তকরেণর কাজ শষ হেয়েছ
এবং েয়াজনীয় ডাটােবইজ তরীর কায ম অব াহত রেয়েছ। বতমােন রাজধানী ঢাকা শহেরর আগারগাঁও
ভবেনর নীচ তলায় িবদ মান “স বা ক” এর একমা িব য়েকে
পাশাপািশ ঢাকা শহেরর িবিভ

সমবায়

সমবায়ীেদর উৎপািদত পণ সাম ী ন ায মূেল িবি র

ােন াম মাণ াকেসল করা হে ।

সমবায়ী পণ সাম ী বাজারকরেণর যুেগাপেযাগী

াটফরম িহেসেব এক

করা হেয়েছ; যা মাননীয় ধানম ী কতৃ ক গত ০১ নেভ র ২০১৪ ি

ওেয়বসাইট (www.sbclbd.org) স
া

িত চালু

তািরেখ উে াধন করা হেয়েছ। ওেয়বসাইট

হালনাগাদকরেণর কায রম অব াহত রেয়েছ।

ভিবষ ৎ পিরক না :
১.

সমবায় ভবেনর নীচ তলায় িবদ মান “স বা ক” এর একমা িব য়েকে র কেলবর বৃি র পাশাপািশ রাজধানী

ঢাকা শহরসহ ০৭ িবভাগীয় শহর ও জলা শহর েলােত “স বা ক” এর আইটেলট াপেনর ভিবষ ৎ পিরক না রেয়েছ।
২.

অনলাইন মােক ং চালু।

