
বাংলােদেশ সমবায় আে ালেনর ঐিতহািসক পির মা 

বাংলােদেশর সমবায় আে ালেনর এক  সমৃ  এবং দীঘ ঐিতহািসক পথ পির মা 

রেয়েছ। ায় ১০০ বছেররও বশী সময় ধের নানা চড়াই-উৎরাই এর মধ  িদেয় 

বাংলােদেশর সমবায় আে ালনেক অ সর হেত হেয়েছ। সমবায় ধু মা  এক  

উ য়ন দশনই নয়, এ  আথ-সামািজক আে ালনও বেট। িবে র ায় িত  দেশ এ 

আে ালন চলমান রেয়েছ। মানুেষর অংশ হেনর মাধ েম সমেবত উেদ ােগর এ 

আে ালনেক যথাযথ সম েয়র দািয়  পালন করেছ আ জািতক সমবায় ম ী সং া 

(International Cooperative Alliance- ICA)। িবে র সকল দেশই য সমবায় 

আে ালন অত  সফলভােব বা বািয়ত হেচছ তা-নয়। ICA এর তথ  অনুযায়ী 

িবে র সফল ৩০০  সমবােয়র মেধ  ে া ত িকংবা িপিছেয় পড়া অথনীিতর দশ 

সমূেহর সমবায় িত ান খুব একটা জায়গা কের িনেত পােরিন। এর মােন এই নয় 

এ দশ েলােত সমবায় আে ালন ব থ হেয়েছ। িত  দেশর আথ- সামািজক 

বা বতা, নীিত-কাঠােমা, চিলত সমবায় আইন, নতৃ , গনমানুেষর মানিসকতা ইত ািদর 

মেধ  যেথ  পাথক  রেয়েছ। তাই সমবায় আে ালেনর সাফল -ব থতার মেধ ও 

দশৃ মান পাথক  ল  করা যায়। বাংলােদেশ সমবায় আে ালেনর সাফল -ব থতা 

মূল ায়েনর জন  এর ঐিতহািসক পির মার সুিনিদ  মাইল ফলক েলা জানা আবশ ক। 

িনে  সন অনুযায়ী সংি ভােব বাংলােদেশর সমবােয়র ইিতহাসেক তুেল ধরার চ া 

করা হেয়েছ ◌ঃ- 

 

১৯০৪- কা-অপাের ভ িডট সাসাই জ এ া  নীত হয়।  

১৮৭৫সােল দি ণ ভারেতর িবিভ  জায়গায় কৃষক িবে াহ সংগ ত হয়। এই 

িবে ােহর মূেল িছল কৃিষ ঋেণর অভাব, মহাজনী ঋেনর চ বৃি জিনত উ  সুেদর হার, 

কৃষকেদর মবধমান দাির । এ ি েত ১৯০১ সােল ইি য়ান ফিমন কিমশেনর 

সুপািরশ মেত এবং তৎকালীন ভাইসরয় লড কাজন কতৃক গ ত িতন সদস  িবিশ  

(লড এডওয়াড ‘ল’, স ার িনকলসন ও ডুপার িন ) কিম র সুপািরশ অনুসাের 
১৯০৪ সােল কা-অপাের ভ িডট সাসাই জ এ া  ণীত হয়।  

 



১৯১২- কা-অপাের ভ সাসাই জ এ া  জারী করা হয়। 

১৯০৪ সােল ণীত কা-অপাের ভ িডট সাসাই জ এ া  এর আওতায় ক ীয় 

এবং জাতীয় পযােয় সমবায় সিমিত গঠেনর সুেযাগ না থাকায় ি - র এবং ি - র 

িবিশ  সমবায় সিমিত গঠেনর লে  কা-অপাের ভ িডট সাসাই জ এ া  এর 
পিরবেত কা-অপাের ভ সাসাই জ এ া  জারী করা হয়।  

 

১৯১৪- ম াকেলগান কিম  গঠন। 

ভারতবেষর কা-অপাের ভ েলার সমস া িচি ত কের সমাধােনর উপায় উ াবেনর 

জন  ১৯১৪ সােল স ার এডওয়াড ম াকেলগানেক ধান কের “ইমেপিরয়াল কিম  অন 

কা- অপাের ভ ইন ইি য়া” গ ত হয়। ১৯১৫ সােল ম াকেলগান কিম  সুপািরশ 

দািখল কের। এই কিম র িতেবদনেক ভারেতর জন  “সমবােয়র বাইেবল” িহেসেব 
আ া দয়া হয়।  

 

১৯১৯- সমবায়েক ভারতবেষ ােদিশক িবষয় িহেসেব পা র করা হয়। ােদিশক 

িবষয় িহেসেব পা েরর ফেল িবেক ীকরেনর আওতায় িবিভ  ােদিশক সরকার 

তােদর েদেশর জনগেনর চািহদা অনুযায়ী সমবায় আইন ও িনয়মাবলী ণয়ন কের।  

 

১৯৪০ - ব ল কা-অপাের ভ সাসাই জ এ া  ণয়ন। 

সমবায়েক ােদিশক িবষয় িহেসেব ঘাষনার পর ব েদেশ ব ল কা-অপাের ভ 

সাসাই জ এ া  ণয়ন ও কাযকর করা হয়। এই আইন সমবায় সিমিত গঠন ও 

পিরচালনার িবষেয় পিরপূন আইন হওয়ায় ১৯৮৪সােলর পূব পয  উ  আইেনর 
মাধ েমই বাংলােদেশ সমবায় আে ালন অ সর হয়।  

 

১৯৪২ - সমবায় িনয়মাবলী জারী।  



এ ই এই অ েল ণীিত থম সমবায় িনয়মাবলী। মূলত ব ল কা-অপাের ভ 
সাসাই জ এ া  ১৯৪০ এর সমথেন ১৯৪২সােল সমবায় িনয়মাবলী জারী করা হয়।  

 

১৯৫৬- িম ার কাটবাড়ীেত প ী উ য়ন একােডমী ািপত হয়।  

ডঃ আখতার হািমদ খান সমবায় সং া  ােয়ািগক গেবষনা িত ান িহেসেব প ী 

উ য়ণ একােডমী িত া কেরন। (এ  বতমােন বাংলােদশ একােডমী ফর রাল 
ডেভলপেম  ইঅজউ িহেসেব পিরিচত।)  

 

১৯৫৮- পািক ান ট ব াংক এ অ েলর সমবায় েলােক কৃিষ ঋণ দয়া  
কের।  

 

১৯৫৯ - ডঃ আখতার হািমদ খান উ ািবত ি - র িভি ক সমবায় কাঠােমা 
“ িম া প িত” এর পরী ামূলক যা া । 

 

১৯৬০- সমবায় অিধদ র হেত মািসক ‘সমবায়’ এবং ইংেরজী সা ািসক “ কা-

অপােরশন” পি কা েয়র কাশনা  হয়। ১৯৬০ সােল ঢাকার ীন রােড বাংলােদশ 
সমবায় কেলজ ািপত হয়।  

 

১৯৬১- বাংলােদশ জাতীয় সমবায় ইউিনয়ন (তৎকালীন পূব পািক ান সমবায় 
ইউিনয়ন) আ জািতক সমবায় ম ী সং ার (ওঈঅ) সদস  ভূ  হয়।  

 

১৯৬২ - থমবােরর মত “জাতীয় সমবায় নীিতমালা” গৃহীত ও চািরত হয়। ১৯৬২ 

সােল বাংলােদশ সমবায় কেলজ ীন রাড হেত িম ার কাটবাড়ীেত ানা িরত 
হয়।  



 

১৯৭২- গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ১৩(খ) অনুে েদ “সমবায়” ক স েদর 
মািলকানার িভি েত এক  পৃথক (২য়) খাত িহেসেব অ ভূ  করা হয়। 

 

১৯৭২-৭৩ উ  অথ বছের িম া ি - র সমবায় প িতর স সারন কে  সমি ত 

প ী উ য়ন কমসূচী (ওজউচ) দেশর িবিভ  থানায় বা বায়ন    করা হয়।  

১৯৭৩-  ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমান দেশর দু  চািহদা পূরেণর জন  সমবােয়র 
িভি েত দু  উৎপাদন, ি য়াজাতকরণ ও িবপনেনর লে  িম িভটা িত া কেরন। 

 

১৯৮২- সমি ত প ী উ য়ন কমসূচীেক বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (ইজউচ) 
নােম পা র করা হয়। 

 

১৯৮৪- বাংলােদেশ ১ম বােরর মত সমবায় অধ ােদশ জারী করা হয়। ১৯৪০সােলর 

সমবায় আইনেক যুেগাপেযাগী কের সামিরক সরকার কতৃক সমবায় অধ ােদশ জারী 

করা হয়।  

 

১৯৮৭- সমবায় অধ ােদশ ১৯৮৪ এর সমথেন সমবায় িনয়মাবলী বতন করা হয়।  

 

১৯৮৯- াধীন বাংলােদেশ থমবােরর মত সমবায় নীিতমালা বতন করা হয়।  

 

২০০১- থমবােরর মত বাংলায় সমবায় আইন জারী করা হয়।  

 

২০০২- সমবায় আইন ২০০১ এর কিতপয় ধারা সংেশাধন কের সমবায় সিমিত 
(সংেশাধন) আইন ২০০২ জারী করা হয়। 



 

২০০৪- সমবায় আইন ২০০১ এবং সংেশািধত আই্ন ২০০২ এর সমথেন ২০০৪ সােল 
সমবায় সিমিত িবিধমালা ২০০৪ জারী করা হয়।  

 

২০১২- দাির মু  আ -িনভরশীল বাংলােদশ গড়ায় সমবায়ী উেদ াগেক উৎসাহ 

দান এবং গণমুখী সমবায় আে ালেনর িদকিনেদশনার েয়াজেন ১৯৮৯ সােল ণীত 
সমবায়নীিতেক যুেগাপেযাগী কের “জাতীয় সমবায় নীিত ২০১২” ণয়ন করা হয়। 

 

২০১৩- সমবায় আইন ২০০১ ক অিধকতর সংেশাধন কের সংেশািধত সমবায় আইন 
২০১৩ জারী করা হয়।   

 

বাংলােদেশর সমবায় আে ালেনর ইিতহাস পযােলাচনা করেল কেয়ক  িবষয়  হেয় 
উেঠ, তা হ’ল-  

 

(ক) এ অ েল সমবায় িনেয় নানা ধরেনর অিতমা ায় পরী া-িনরী া করা হেয়েছ, 

ফেল সমবায় আইন ও িবিধ সুি িত পায় িন। 

 

(খ) সমবায় আে ালনেক বা বায়েনর জন  সমা রাল একািধক ািত ািনক কাঠােমা 
তরী করা হেয়েছ। এর মাধ েম কাজ করেত িগেয় সাধারণ সমবায়ীরা িব া  হেয়েছ। 

 

(গ) সমবায় সাফেল র অন তম হািতয়ার হ’ল “ িশ ণ”। িক  তৃণমূেলর 

সমবায়ীেদর িশ ণ দােনর জন  সু-সংগ ত িশ ণ নটওয়াক গেড় তালার 

উেদ াগ িছল সীিমত। 

 



(ঘ) সমবায় আইন ও িবিধ ণয়েনর ে  তাৎ িনক সমস া সমাধানেক াধ ন  

দয়া হেলও দীঘ ময়ােদ সমবায় আে ালনেক ধারাবািহক সাফেল র লে  পৗঁছােনার 

িবষ  িকছুটা উেপি ত হেয়েছ। 

 

(ঙ) প ী উ য়ন িনেয় গেবষণার জন  ত  দু  জাতীয় িভি ক িত ান থাকেলও 

এেদর মাধ েম   সমবায় আে ালেনর ােয়ািগক গেবষনার কাজ খুব একটা হয় িন। 

অন  িদেক সমবায়েক িনেয় এক  ত  গেবষনা িত ােনর ব াপক চািহদা থাকেলও 
এখনও এ ধরেনর িত ান গেড় উেঠ িন।   

 

(চ) সমবায়েক গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােন অত   িদেয় মািলকানার 

২য় খাত িহেসেব ান দয়া হেয়েছ। িক  স অনুযায়ী দেশর িবিভ  স রাল 

(খাত) নীিতমালায় ( যমন িশ নীিত, কৃিষনীিত, মনীিত ইত ািদ) সমবায়েক 
অিধকতর  িদেয় অ ভূ  করার িবষয়  দশৃ মান হয়িন। 

 

(ছ) সমবায়েক িবিভ  স ের কাজ করেত হয় িক  সমবায় আইন ও িবিধ 

স রাল িভি ক না হওয়ায় নানা ধরেনর সমস া দখা দয়। স র িভি ক সমবায় 

আইন ও িবিধ ণয়েনর মাধ েম অেনক দশ ত সাফল  পেয়েছ। এ িবষয় েকও 
 িদেয় িবেবচনা করা েয়াজন।  

 

 নায়  

মাঃ মাহবুবুর রহমান 

উপ- ক  পিরচালক (যু -িনব ক) 

সািবক াম উ য়ন কমসূিচ (িসিভিডিপ-২য় পযায়) শীষক ক  

সমবায় অিধদ র, ঢাকা। 


