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সমবায়

জাতীয় সমবায় দিবস উপেশষ্্য আদম সমবায়ী ও সমবাশয়র সাশর্ সংদলিষ্ সকেশক আতিদরক শুশভচ্ছা ও অদভনন্দন জানাই। ৫১তম জাতীয় 
সমবায় দিবশস এবাশরর প্রদতপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’ অত্যতি সমশয়াপশর্াগী হশয়শে বশে আদম মশন কদর। 

জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান গ্াম সমবাশয়র মাধ্যশম একটি স্বদনভ্থর অর্ ্থনীদত গশে তুেশত থচশয়দেশেন। সমবায়শক দতদন 
উন্নয়শনর অন্যতম প্রাশয়াদগক পদ্ধদত দহশসশব দবশবচনা কশরদেশেন। থসই েশষ্্যই দতদন গ্াশম গ্াশম বহুমুখী থকা-অপাশরটিভ গোর আহ্ান 
জাদনশয়দেশেন। দতদন সমবাশয়র আিশে ্থ থিশের উৎপািন ব্যবস্া ততদর কশর সািারণ মানুশষর স্বদনভ্থরতা অজ্থশনর মাধ্যশম থিশের সামদগ্ক 
উন্নয়শনর স্বপ্ন থিশখদেশেন। জাদতর দপতার অর্ ্থননদতক িে ্থন ‘সমবায়’ এর েদক্তশক একটি গণমুখী সমবায় আশন্দােশন পদরণত করশত আদম 
সংদলিষ্ সকশের প্রদত আহ্ান জানাদচ্ছ।  

বত্থমান সরকার ক্ষুিা, িাদরদ্র্য, তবষম্য ও দুননীদতমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংোশিে গোর েশষ্্য নানামুখী উন্নয়ন পদরকল্পনা গ্হণ কশরশে। 
সরকার সমবাশয়র মাধ্যশম কৃদষ জদম ও অন্যান্য সম্শির সশব ্থাত্তম ব্যবহাশরর মাধ্যশম কম ্থসংস্ান সৃদষ্, খাদ্য ও পুদষ্ চাদহিা পূরশণ ব্যাপক 
কার্ ্থক্রম গ্হণ কশরশে। িাদরদ্র্য দবশমাচন ও নারীর ষ্মতায়শনর েশষ্্য দবপুে সংখ্ক গ্ামীণ িদরদ্র জনশগাষ্ীশক ক্ষুদ্র ঋণ, আয়বি ্থনমূেক 
প্রদেষ্ণ ও উপকরণসহ দবদভন্ন সহায়তা প্রিান করা হশচ্ছ। সমবায় আশন্দােনশক থটকসই রূপ দিশত কৃদষ ও অন্যান্য উৎপািনেীে খাশত 
দবদনশয়াগসহ উৎপাদিত পশযের বাজারজাতকরণ ও পশযের ন্যায্যমূল্য প্রাদপ্ত দনদচিত করা খুবই জরুদর। এর পাোপাদে সমবায়ী প্রদতষ্ানশক 
হশত হশব জনমুখী এবং প্রদতটি থষ্শরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহ দনদচিত করশত হশব। জাদতর দপতার সমবায় ভাবনার আশোশক সকে িরশনর 
তবষম্য দূর কশর থিে এদগশয় র্াশব সমৃদদ্ধর দিশক–এ প্রত্যাো কদর।  

আদম ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবশসর সকে কম ্থসূদচর সা�ল্য কামনা করদে।

জয় বাংো। 

থখািা হাশ�জ, বাংোশিে দচরজীবী থহাক।

থমাঃ আবদুে হাদমি

বাণী

রাষ্ট্রপদত
গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে 

বঙ্গভবন, ঢাকা।
২০ কাদত্থক ১৪২৯
 ০৫ নশভম্বর ২০২২
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‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’ প্রদতপাদ্যশক সামশন থরশখ সারাশিশে দবদভন্ন কম ্থসূদচর মাধ্যশম র্র্াশর্াগ্য মর্ ্থািায় ৫১তম ‘জাতীয় সমবায় 
দিবস’ উির্াদপত হশচ্ছ থজশন আদম আনদন্দত। এ উপেশষ্্য থিশের সকে সমবায়ী ও সমবায় বান্ধব জনগণশক আতিদরক শুশভচ্ছা ও অদভনন্দন 
জানাই।  
সব ্থকাশের সব ্থশরেষ্ বাঙাদে, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান সংদবিাশনর ১৩ (খ) নং অনুশচ্ছশি সমবায়শক সম্শির মাদেকানার 
দবিতীয় খাত দহশসশব স্বীকৃদত দিশয়দেশেন এবং সমবায়শক গণমুখী আশন্দােশন পদরণত করার ডাক দিশয়দেশেন। শুধু তাই নয়, থিশের জনগশণর 
পুদষ্ চাদহিা পূরশণর েশষ্্য িদরদ্র, ভূদমহীন, দনম্নদবত্ত দুগ্ধ উৎপািনকারীশির স্বার্ ্থ সংরষ্ণ পূব ্থক তাঁশিরশক সমবাশয়র মাধ্যশম সুসংগঠিত 
করশত ১৯৭৩ সাশে ‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’ নাশম একটি দুগ্ধ দেল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্হণ কশর পাঁচটি দুগ্ধ উৎপািনকারী এোকায় দুগ্ধ প্রদক্রয়াজাতকরণ 
কারখানা স্াপন কশরন। আজশকর দমল্ক দভটা তাঁরই সুদূরপ্রসারী উশদ্যাশগর �সে। জাদতর দপতা সমবায় পদ্ধদতশত সমদবিত/থর্ৌর্ কৃদষখামার 
প্রচেশনর মাধ্যশম কৃদষ উন্নয়শনর পাোপাদে স্ানীয় রাজশস্ব পল্ী উন্নয়ন করশত থচশয়দেশেন।  
জাদতর দপতার পিাঙ্ক অনুসরণ কশর আওয়ামী েীগ সরকার সমবাশয়র মাধ্যশম িাদরদ্র্য দবশমাচশনর সশঙ্গ সশঙ্গ পল্ী উন্নয়শন দনদবেভাশব কাজ 
কশর র্াশচ্ছ। আমরা ১৯৯৭ সাশে বঙ্গবন্ধু িাদরদ্র্য দবশমাচন প্রদেষ্ণ কমশলেক্স প্রদতষ্া কদর এবং পরবদত্থশত ২০১২ সাশে আইন প্রণয়শনর মাধ্যশম 
এই প্রদেষ্ণ থকন্দ্রটিশক একটি পূণ ্থাঙ্গ একাশডদমশত রূপাতিদরত কদর। িাদরদ্র্য দবশমাচন, সামাদজক অগ্গদত ও নারী-পুরুষ সমতার উশদিশযে পল্ী-
িাদরদ্র্য দবশমাচন �াউশডেেন আইন, ১৯৯৯ প্রণয়শনর মাধ্যশম �াউশডেেনটি প্রদতষ্া কদর। সমবায় সদমদত আইন, ২০০১ এবং জাতীয় সমবায় 
নীদতমাো, ২০১২ প্রণয়ন কদর। পুনরায় সমবায় সদমদত (সংশোিন) আইন, ২০১৩ এবং বাংোশিে পল্ী উন্নয়ন থবাড ্থ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন 
কদর। ২০০৯ সাশে সরকার গঠশনর পর ‘আমার বাদে, আমার খামার প্রকল্প’ গ্হণ কদর এবং এ প্রকশল্পর আওতায় পল্ী সঞ্চয় ব্যাংক প্রদতষ্া 
কদর–থর্খাশন থমাট ১,২০,১৩৮টি সদক্রয় গ্াম উন্নয়ন সদমদত গঠন করা হশয়শে এবং র্ার উপকারশভাগী সদক্রয় সিস্য সংখ্া প্রায় ৫২,৪৪,০০০। 
গ্াশমর সািারণ মানুশষর আয় বৃদদ্ধ, কম ্থসংস্ান সৃদষ্, অবকাঠাশমা উন্নয়শনর মাধ্যশম উন্নত গ্ামীণ জীবন-র্াপশনর সুশর্াগ সৃদষ্ এবং গ্াম থর্শক 
েহরমুখী জনশ্রাত কমাশত প্রার্দমকভাশব থিশের নয়টি থজোর িেটি গ্াশম ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আশোশক বঙ্গবন্ধু মশডে গ্াম 
প্রদতষ্া পাইেট প্রকল্প’ গ্হণ কশরদে। তাোো দুগ্ধ উৎপািন ও দুগ্ধ দেশল্পর প্রসাশর ‘দুগ্ধ ঘাটদত উপশজোয় দুগ্ধ সমবাশয়র কার্ ্থক্রম সম্প্রসারণ’ 
প্রকল্প গ্হণ করা হশয়শে। আমার দৃঢ় দবশ্াস আমাশির দনব ্থাচনী ইেশতহাশর থঘাদষত ‘আমার গ্াম আমার েহর’ প্রদতশ্রুদত বাস্তবায়শনর চ্যাশেঞ্জ 
থমাকাদবোয় সমবায় গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা রাখশব। আমরা সমবায়খাশত বাশজট বৃদদ্ধ কশরদে, সমবায়ীশির প্রদেষ্ণ প্রিান করদে, আদর্ ্থক ও উপকরণ 
সহায়তার মাধ্যশম িাদরদ্র্য দবশমাচনসহ সমবায়ীশির জীবনমান ও সামাদজক থষ্শরে উত্তশরাত্তর উন্নয়ন সম্ভব হশয়শে। আমাশির প্রচষ্ায় সমবায় 
সদমদত এবং সমবায়ীশির সংখ্া দিন দিন বৃদদ্ধ থপশয় বত্থমাশন সদমদত ১,৯২,৬৯২টি এবং সিস্য ১,২০,৪২,০৯৫ জশন উন্নীত হশয়শে। 
জাতীয় অর্ ্থনীদতশত সমবায় কৃদষ, মৎস্য, পশুপােন, থপাষাক, দুগ্ধ উৎপািন, আবাসন, ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়, কুটির-চামোজাত-মৃৎদেল্প ইত্যাদি 
খাশতর দবকাে, কম ্থসংস্ান সৃদষ্, নারীর ষ্মতায়ন থষ্শরে উন্নয়নসহ, ক্ষুদ্র নৃ-তাদ্বিক জনশগাষ্ীশক স্বাবেম্বী করশত দবোে অবিান রাখশে। ২০৩০ 
সাশের মশধ্য জাদতসংঘ থঘাদষত থটকসই উন্নয়শনর েষ্্যমারো অজ্থন এবং ২০৪১ সাশের মশধ্য উন্নত বাংোশিে গশে থতাোর জন্য সমবায় 
আশন্দােন সকে থরেদণর মানুশষর সমতাদভদত্তক উন্নয়ন ঘটিশয় আমাশির সরকাশরর েষ্্য পূরশণ অগ্ণী ভূদমকা রাখশব বশে আদম দবশ্াস কদর। 
আদম ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপেশষ্্য গৃহীত সকে কম ্থসূদচর সব ্থাঙ্গীণ সা�ল্য কামনা করদে। সমবায় আশন্দােন থজারিার থহাক। 
জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংোশিে দচরজীবী থহাক। 

থেখ হাদসনা

বাণী

প্রিানমন্তী
গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকার

২০ কাদত্থক ১৪২৯
০৫ নশভম্বর ২০২২
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সমবায়

মন্তী
স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণােয়

গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকার
২০ কাদত্থক ১৪২৯
০৫ নশভম্বর ২০২২

সব ্থকাশের সব ্থশরেষ্ বাঙাদে, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমাশনর স্বশপ্নর থসানার বাংো গোর অন্যতম হাদতয়ার হশো 
সমবায় ব্যবস্া। জাদতর দপতা সমবাশয়র মাধ্যশম এশিশে কৃদষ ও ভূদম ব্যবস্াপনা, দেল্প উশদ্যাগ, কৃদষ ঋণসহ সব থষ্শরেই উৎপািন 
ও বন্টন ব্যবস্াপনা প্রসাদরত করশত থচশয়দেশেন। দতদন সংদবিাশনর ১৩(খ) অনুশচ্ছশি সমবায়শক মাদেকানার দবিতীয় খাত দহশসশব 
স্ান দিশয়শেন।

জাদতর দপতার স্বপ্নশক িারণ কশর মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী থেখ হাদসনার থনতৃশত্ব থিশের সমবায় কার্ ্থক্রমশক আশরা থবগবান 
করার নানা কম ্থসূদচ হাশত থনয়া হশয়শে। এসব কম ্থসূদচর মশধ্য উশল্খশর্াগ্য আমার বাদে আমার খামার, আরেয়ণ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধুর 
গণমুখী সমবায় ভাবনার আশোশক বঙ্গবন্ধু মশডে গ্াম প্রদতষ্া পাইেট প্রকল্প, দবদভন্ন উশদ্যাক্তা সৃজন প্রকল্প, দুগ্ধ ঘাটদত উপশজোয় 
সািারণ মানুশষর পুদষ্ চাদহিা পূরশণ দুগ্ধ সমবাশয়র কার্ ্থক্রম সম্প্রসারণ। 

আতিজ্থাদতক থপ্রষ্াপট পর্ ্থাশোচনায় থিখা র্ায় থর্, যুশগর চাদহিার সাশর্ তাে দমদেশয় মূল্যশবািশক প্রািান্য দিশয় উৎপািন, 
বাজারজাতকরণ ও কম ্থসংস্ান সৃদষ্সহ আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শন সমবায় প্রেংসনীয় ভূদমকা পােন করশে। বাংোশিশের সামাদজক 
ও আদর্ ্থক পদরবত্থশনর থপ্রষ্াপশট দবশেষ কশর পল্ী এোকায় নতুন আদঙ্গশক সমবাশয়র গুরুত্ব দবশেষভাশব সমাদৃত হশচ্ছ।

প্রদতবেশরর ন্যায় এ বেরও ব্যাপক উৎসাহ উদিীপনার সাশর্ জাতীয় সমবায় দিবস উির্াদপত হশত র্াশচ্ছ। সমবায় দভদত্তক সমাজ 
গোর মাধ্যশম থটকসই উন্নয়ন দনদচিত এবং বঙ্গবন্ধুর স্বশপ্নর থসানার বাংো দবদনম ্থাশণ সমবাশয়র অবিান আরও থবগবান হশব 
জাতীয় সমবায় দিবশস এটাই আমার প্রত্যাো। 

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপেশষ্্য সকে সমবায়ীশক জানাই আমার আতিদরক শুশভচ্ছা ও অদভনন্দন।  

জয় বাংো, 

জয় বঙ্গবন্ধু

(থমাঃ তাজুে ইসোম, এমদপ)

বাণী
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সমবায়সমবায়

প্রদতমন্তী
স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণােয়

গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকার
২০ কাদত্থক ১৪২৯
০৫ নশভম্বর ২০২২

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপেশষ্্য সকে সমবায়ীসহ থিেবাসীশক জানাই আতিদরক শুশভচ্ছা ও অদভনন্দন। জাদতর দপতা 
বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমাশনর সমবায় ভাবনার আশোশক এবাশরর প্রদতপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’।

সব ্থকাশের সব ্থশরেষ্ বাঙাদে, স্বািীনতা সংগ্াশমর মহানায়ক জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান দেশেন একজন স্বপ্নদ্রষ্া ও 
দনপীদেত মানুশষর পর্প্রিে ্থক। দতদন জনগশণর অর্ ্থননদতক মুদক্তর স্ায়ীত্ব আনয়শন গণমূখী সমবায় ব্যবস্ার আহ্ান কশরদেশেন। 
দতদন দৃপ্ত কশঠে উচ্ারণ কশরন, “আমার থিশের প্রদতটি মানুষ খাদ্য পাশব, আরেয় পাশব, দেষ্া পাশব, উন্নত জীবশনর অদিকারী হশব 
এই হশচ্ছ আমার স্বপ্ন। এর থপ্রদষ্শত গণমূখী সমবায় আশন্দােনশক অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন করশত হশব”। জাদতর অগ্গদত 
ও থিশের অর্ ্থননদতক দভদত্ত গশে তুেশত সমবায় অপদরহার্ ্থ। সমবাশয়র আশবিন ব্যদক্ত থকদন্দ্রক নয় সামদষ্ক। সমবাশয়র সম-
অংেীিাদরত্ব, সমপু ুঁদজ, সমশ�াতা ও পারস্পদরক হৃদ্যতাপূণ ্থ পদরশবে উৎপািন বৃদদ্ধর থর্ৌর্ প্রশচষ্া জাতীয় ও আতিজ্থাদতক পর্ ্থাশয় 
স্বীকৃত।

মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী থেখ হাদসনা জাদতর দপতার স্বপ্ন বাস্তবায়শন থিশের সামদগ্ক উন্নয়শন দবশেষ কশর দপদেশয় পো 
জনশগাষ্ী, থবশি, দহজো, ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ীর উন্নয়শন সমবায়শক দবশেষ গুরুত্ব দিশয়শেন। তাই সমবাশয়র মাধ্যশম নারীর ষ্মতায়ন, 
আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়ন ও একটি সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্া প্রদতষ্া করশত থিশের প্রদতটি উপশজোয় ‘বঙ্গমাতা থেখ �দজোতুশন্নো 
মুদজব মদহো সমবায় সদমদত’ গঠশনর উশদ্যাগ থনয়া হশয়শে। এটি বাস্তবাদয়ত হশে প্রাদতিক পর্ ্থাশয়র মদহোরা দনশজশির অর্ ্থননদতক 
কম ্থকাশডে যুক্ত কশর স্বাবেম্বী কশর থতাোর পাোপাদে থিশের অর্ ্থনীদতশত উশল্খশর্াগ্য  ভূদমকা রাখশত সষ্ম হশব। সমবাশয়র 
মাধ্যশম থিশের পল্ী অঞ্চশের িাদরদ্র্য দবশমাচন, নতুন নতুন কম ্থসংস্ান সৃদষ্, উৎপাদিত পশযের বাজারজাতকরণ ও পশযের 
ন্যায্যমূল্য প্রাদপ্তসহ গ্ামীণ উন্নয়শন অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা থরশখ চশেশে। 

জাতীয় পর্ ্থাশয় উন্নয়শনর িারাশক অব্যাহত ও থটকসই উন্নয়শন সমবাশয়র থকান দবকল্প থনই। সমবাশয়র আিে ্থ ও মূল্যশবাশি 
উজ্ীদবত হশয় সকশের সদমিদেত প্রশচষ্ায় ২০৪১ সাশের মশধ্য বাংোশিে উন্নত সমৃদ্ধ থিশে রূপাতিদরত হশব এটি আমার দৃঢ় দবশ্াস। 
আদম জাতীয় সমবায় দিবস উপেশষ্্য গৃহীত সকে কম ্থকাশডের সা�ল্য কামনা কদর।

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংোশিে দচরজীবী থহাক।

স্বপন ভট্াচায্য্থ, এমদপ

বাণী
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সমবায়

সভাপদত
স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও

সমবায় মন্তণােয় সম্দক্থত স্ায়ী কদমটি
বাংোশিে জাতীয় সংসি

২০ কাদত্থক ১৪২৯
০৫ নশভম্বর ২০২২

‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’ এ প্রদতপাদ্যশক সামশন থরশখ আজ ৫ নশভম্বর, ২০২২ সারা থিশে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস 
উির্াদপত হশত র্াশচ্ছ থজশন আদম আনদন্দত। আজশকর এই দিশন আদম বাংোশিশের সকে সমবায়ী ভাই-থবানশিরশক জানাই 
আতিদরক শুশভচ্ছা ও অদভনন্দন।

পু ুঁদজ গঠন, দবদনশয়াগ, কম ্থসংস্ান ও নারীর ষ্মতায়শনর মাধ্যশম থিশের আর্ ্থ-সামাদজক অবস্ার ইদতবাচক পদরবত্থশন সমবায় 
ব্যাপক ভূদমকা থরশখ র্াশচ্ছ। সমবায় সদমদতর সিস্যশির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়শক একীভূত কশর পু ুঁদজ গঠশনর মাধ্যশম অর্ ্থননদতক 
উন্নয়শনর  দভদত্ত রচনা কশর গ্ামীণ অর্ ্থনীদতর চাকা সচে রাখশত দৃযেমান অবিান থরশখ চশেশে সমবায়। কৃদষ দভদত্তক বাংোশিশে 
কৃদষর উন্নয়শন অতীশতর মতন বত্থমাশনও কৃদষর আধুদনকায়ন, থসচ, সার ব্যবহার ইত্যাদি থষ্শরে সমবায় সহায়ক েদক্ত দহশসশব 
অনবদ্য ভূদমকা পােন করশে। এোো অর্ ্থননদতক উন্নয়শন মৎস্য, পদরবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং আবাসন খাশতও রশয়শে সমবাশয়র 
ব্যাপক সম্ভাবনা। 

সমবাশয়র গুরুশত্বর কর্া দবশবচনা কশর জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান সমবাশয়র মাধ্যশম সমাজ থর্শক িাদরদ্র্য ও 
থবকারত্ব দূর কশর থোষণহীন সুখী-সমৃদ্ধ থসানার বাংো গোর েশষ্্য গ্াশম গ্াশম বহুমুখী সমবায় সদমদত গঠশন জনগণশক উবিবুদ্ধ 
কশরদেশেন। আজ তাঁরই সুশর্াগ্য কন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী থেখ হাদসনা সমবায় খাতশক সব ্থাদিক গুরুত্ব দিশয় দনরেসভাশব 
কাজ কশর র্াশচ্ছন। ২০৪১ সাশের মশধ্য ক্ষুিা, িাদরদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংোশিে গোর েশষ্্য মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী 
থেখ হাদসনার বদেষ্ পিশষ্পশক সুদৃঢ় করশত সবাইশক এদগশয় আসার জন্য আহ্ান জানাদচ্ছ।

আদম ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবশসর সাদব ্থক সা�ল্য কামনা কদর। 

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংোশিে দচরজীবী থহাক।

খন্দকার থমাোরর� থহাশসন, এমদপ

বাণী
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সমবায়সমবায়

সদচব
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাগ

স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণােয়
গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকার

২০ কাদত্থক ১৪২৯
০৫ নশভম্বর ২০২২

প্রদত বেশরর ন্যায় ৫ নশভম্বর ২০২২ সারাশিশে উৎসবমুখর পদরশবশে পাদেত হশচ্ছ ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস। থিশের সকে 
সমবায়ী ও সমবাশয়র সাশর্ সংদলিষ্ সকেশক জাতীয় সমবায় দিবশসর এ শুভষ্শণ উষ্ণ অদভবািন জানাদচ্ছ। এ বের জাতীয় সমবায় 
দিবশসর প্রদতপাদ্য দনি ্থাদরত হশয়শে ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’। সমশয়র প্রাসদঙ্গকতা দবশবচনায় প্রদতপাদ্যটির তাৎপর্ ্থ 
ব্যাপক। 

জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমাশনর আজন্ম োদেত স্বপ্ন দেে ক্ষুিা, িাদরদ্র্য ও থোষণমুক্ত থসানার বাংোশিে দবদনম ্থাণ 
করা। গণমুখী সমবায় আশন্দােশনর মাধ্যশম দতদন িদরদ্র, সুদবিাবদঞ্চত মানুশষর ভাশগ্যান্নয়ন করশত থচশয়দেশেন। আর এ কারশণ 
যুদ্ধদবধ্বস্ত বাংোশিে দবদনম ্থাশণ সমবায়শক থবশে দনশয়দেশেন অর্ ্থনীদত পুনগ ্থঠশনর হাদতয়ার দহশসশব। সমবাশয়র গ্হণশর্াগ্যতা ও 
উপযুক্ততা আশে বশেই এক েতাব্ীরও অদিক সময় িশর সমবায় ব্যবস্া থিশের িাদরদ্র্য দবশমাচন ও অর্ ্থননদতক প্রবৃদদ্ধ অজ্থশন 
উশল্খশর্াগ্য অবিান থরশখ চশেশে।

এশিশের আপামর জনগণ দেশো বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ্থশনর থকন্দ্রদবন্দু। উন্নয়ন কার্ ্থক্রশম মানুশষর স্বতঃস্ফূত্থ ও সদক্রয় অতির্ ্থদক্তর 
ভাবনার মশধ্যই বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থশনর তাৎপর্ ্থ গভীরভাশব দনদহত রশয়শে। বঙ্গবন্ধুর থর্াগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রিানমন্তী থেখ 
হাদসনার থনতৃশত্ব ২০৪১ সাশের মশধ্য সুখী-সমৃদ্ধ থসানার বাংো প্রদতষ্ার েশষ্্য সমবায় গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন করশব বশে আদম 
দৃঢ়ভাশব দবশ্াস কদর।

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস স�ে থহাক এ কামনা কদর।

জয় বাংো

বাংোশিে দচরজীবী থহাক।

থমাঃ মদেউর রহমান, এনদডদস

বাণী
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সমবায়

দনবন্ধক ও মহাপদরচােক
সমবায় অদিিপ্তর, ঢাকা

২০ কাদত্থক ১৪২৯
০৫ নশভম্বর ২০২২

আজ েদনবার, ৫ নশভম্বর ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস। এ দিবস উপেশষ্্য আদম সকে সমবায়ী ও থিেবাসীশক আতিদরক শুশভচ্ছা ও 
অদভনন্দন জানাদচ্ছ। এবাশরর প্রদতপাদ্য দবষয় ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’ অত্যতি সমশয়াপশর্াগী ও প্রাসদঙ্গক বশে আদম মশন কদর। সুষম 
অর্ ্থননদতক উন্নয়ন, সামদষ্ক অর্ ্থননদতক ভারসাম্য প্রদতষ্া, সামাদজক খাশতর দবকাে, সামাদজক বন্ধন সুদৃঢ় ও সুসংহতকরণসহ তৃণমূে পর্ ্থাশয় 
গণতাদন্তক চচ ্থা ও থনতৃশত্বর দবকাশে এ প্রদতপাদ্য সমশয়র িাদব। 

িাদরদ্র্য দবশমাচন, মানব সম্ি উন্নয়ন ও সামাদজক অগ্গদতশত সমবাশয়র ভূদমকা আজ সারা দবশশ্ স্বীকৃত। বাংোশিশের আর্ ্থ-সামাদজক 
অগ্গদত অজ্থশন সমবায় অদিিপ্তর িীঘ ্থদিন র্াবৎ প্রেংসনীয় ভূদমকা পােন কশর আসশে। সমবায় সদমদতসমূহ প্রাদতিক জনশগাষ্ীশক সংগঠিত 
কশর পু ুঁদজগঠন ও দবদনশয়াশগর মাধ্যশম থিশের অর্ ্থননদতক উন্নয়শন নানামুখী পিশষ্প গ্হণ কশর র্াশচ্ছ। সমবাশয়র গুরুত্ব দবশবচনা কশর 
স্বািীনতার পরপরই জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান বাংোশিশের পদবরে সংদবিাশনর ১৩(খ) অনুশচ্ছশি সমবায়শক মাদেকানার 
অন্যতম গুরুত্বপূণ ্থ খাত দহশসশব স্বীকৃদত থিন। এরই িারাবাদহকতায় জাদতর দপতার সুশর্াগ্য উত্তরাদিকারী মাননীয় প্রিানমন্তী থেখ হাদসনা কতৃ্থক 
থঘাদষত রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়শন থপ্রদষ্ত পদরকল্পনা ২০২১-২০৪১, অষ্ম পঞ্চবাদষ ্থক পদরকল্পনাসহ জাদতসংঘ কতৃ্থক থঘাদষত 
থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো ২০৩০ বাস্তবায়শন সমবায় খাত গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা রাখশে।  

সমবায় অদিিপ্তশরর ত্বিাবিাশন বত্থমাশন প্রায় ১ েষ্ ৯৩ হাজার সমবায় সদমদত ও সংগঠন রশয়শে। সািারণ মানুশষর আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়ন, 
কম ্থসংস্ান সৃদষ্ ও িাদরদ্র্য হ্াশস এ সমবায় সদমদতগুশো গুরত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন কশর আসশে। এ উন্নয়ন কম ্থকাশডের সাশর্ জদেত ব্যদক্ত সিস্য 
সংখ্া প্রায় ১ থকাটি ২১ েষ্ জন। তন্মশধ্য পুরুষ সিস্য প্রায় ৯১ েষ্ ৫৭ হাজার ও নারী সিস্য প্রায় ২৯ েষ্ জন। এই সমবায় সদমদতগুশোর 
সঞ্চয় আমানত প্রায় ১৪ হাজার থকাটি টাকা, থেয়ার মূেিন প্রায় ৩ হাজার থকাটি টাকা, কার্ ্থকদর মূেিন প্রায় ২২ হাজার ৭ েত থকাটি টাকা, 
থমাট সম্শির পদরমাণ ৯ হাজার ৪ েত থকাটি টাকা এবং সমবাশয়র মাধ্যশম প্রায় ১১ েষ্ ৩ হাজার জন সমবায়ীর কম ্থসংস্ান হশয়শে। এোো 
প্রদেষ্শণর মাধ্যশম মানব সম্ি উন্নয়শন সমবায় অদিিপ্তশরর ভূদমকা উশল্খশর্াগ্য। দবগত দতন বেশর থমাট ৮২,৮০১ জন সমবায়ীশক দবদভন্ন 
থরেড, সমবায় ব্যবস্াপনা, দহসাব সংরষ্ণ এবং সমবায় অদিিপ্তশরর কম ্থকত্থা-কম ্থচাদরশির প্রদেষ্ণ থিওয়া হয়। অর্ ্থনীদতর সকে খাশতই আজ 
সমবায় কম ্থকাডে পদরচাদেত হশচ্ছ। জাদত গঠনমূেক সরকাদর প্রদতষ্ান দহসাশব সমবায় অদিিপ্তর থিশের মানুশষর আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শন 
১৯০৪ সাে থর্শক কাজ কশর র্াশচ্ছ।

দবশ্ব্যাদপ কশরানার অদভঘাত, সম্শির অসাম্যতা, বাদণজ্য ঘাটদত, যুদ্ধ দবগ্হ, জেবায়ু পদরবত্থনজদনত সমস্যা, অদভবাসী সমস্যা, উবিাস্তুজদনত 
সমস্যাসহ দবিপাদষ্ক, বহুপাদষ্ক আঞ্চদেক ও আতিজ্থাদতক সমস্যা সমািাশন সমবায় গুরুত্বপূণ ্থ মাধ্যম দহশসশব ভদবষ্যত সুন্দর পৃদর্বী দবদনম ্থাশণ 
থনতৃশত্বর ভূদমকা পােন করশব বশে আদম আো কদর। সমবায়ী ও সমবাশয়র সাশর্ সংদলিষ্ সকেশক আবারও শুশভচ্ছা জানাদচ্ছ। আদম ৫১তম 
জাতীয় সমবায় দিবশসর সাদব ্থক সা�ল্য কামনা করদে।  

জয় বাংো        

বাংোশিে দচরজীবী থহাক।

ড. তরুণ কাদতি দেকিার

বাণী
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সভাপদত
বাংোশিে জাতীয় সমবায় ইউদনয়ন

২০ কাদত্থক ১৪২৯
০৫ নশভম্বর ২০২২

প্রদত বের নশভম্বর মাশসর প্রর্ম েদনবার থিেব্যাপী জাতীয় সমবায় দিবস উির্াদপত হশয় র্াশক। এরই িারাবাদহকতায় ৫ নশভম্বর 
২০২২ দরি. ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস পাদেত হশচ্ছ। দিবশসর প্রদতপাদ্য ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’ বত্থমান থপ্রষ্াপশট 
অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ ও অর্ ্থবহ। ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবশসর এ শুভষ্শণ আদম থিশের সকে সমবায়ীশক জানাদচ্ছ আতিদরক শুশভচ্ছা 
ও অদভনন্দন। 

িাদরদ্র্য দূরীকরশণ সমবাশয়র ভূদমকা দবশ্ব্যাদপ সব ্থজন স্বীকৃত। জাতীয় অর্ ্থনীদতশত সমবাশয়র অবিান অনস্বীকার্ ্থ। দবশশ্র উন্নত, 
উন্নয়নেীে ও স্বশল্পান্নত থিেগুশোর আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শনর সা�ল্য পর্ ্থাশোচনায় থিখা র্ায় কৃদষ উৎপািন, বাজারজাতকরণ, থসবা 
দেল্প, ক্ষুদ্র ও মা�াদর দেল্প ইত্যাদিশত সমবায় গুরুত্বপূণ ্থ অবিান থরশখ চশেশে। বাংোশিে জাতীয় সমবায় ইউদনয়ন দে., বাংোশিে 
দুগ্ধ উৎপািনকারী সমবায় ইউদনয়ন দে. (দমল্ক ইউদনয়ন) সহ অন্যান্য সমবায় সদমদতসমূহ থিশের আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শন ব্যাপক 
ভূদমকা রাখশে। 

সব ্থকাশের সব ্থশরেষ্ বাঙাদে জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান যুদ্ধদবধ্বস্ত বাংোশিে পুনগ ্থঠশনর জন্য সমবাশয়র প্রশয়াজনীয়তা 
অত্যতি গুরুত্বসহকাশর উপেদদ্ধ কশরন এবং বাংোশিশের সংদবিাশন সমবায়শক সম্শির মাদেকানার দবিতীয় খাত দহশসশব স্বীকৃদত 
প্রিান কশরন। জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান সমবাশয়র মাধ্যশম ব্যাপক উন্নয়নমূেক কম ্থকাডে হাশত দনশয়দেশেন। এরই 
িারাবাদহকতায় তাঁর সুশর্াগ্য কন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী থেখ হাদসনা সমবায় কম ্থকাডেশক অত্যতি গুরুত্ব দিশচ্ছন। বঙ্গবন্ধুর 
থসানার বাংোশিে গোর েশষ্্য মাননীয় প্রিানমন্তী প্রদতটি গ্ামশক অর্ ্থনীদতর থকন্দ্র দবন্দু দহশসশব গশে থতাোর থর্ স্বপ্ন থিশখশেন 
তার স�ে বাস্তবায়শনর েশষ্্য ‘আমার বাদে, আমার খামার প্রকল্প, আরেয়ণ প্রকল্প, বাংোশিে দুগ্ধ উৎপািনকারী সমবায় ইউদনয়ন 
দে. (দমল্ক ইউদনয়ন), সমবায় অদিিপ্তশরর দুগ্ধ প্রকল্পসহ নানা গণমুখী পিশষ্প গ্হণ করা হশয়শে। মাননীয় প্রিানমন্তীর বদেষ্ থনতৃত্ব 
এবং সমবায় আশন্দােশনর সাশর্ সম্পৃক্ত সকশের সদমিদেত আতিদরক প্রশচষ্ায় কাদ্ষিত সা�ল্য অদজ্থত হশব বশে আদম দবশ্াস 
কদর। সকশের সদমিদেত প্রয়াশস বাংোশিে একটি আত্ম-মর্ ্থািােীে, িাদরদ্র্যমুক্ত  ও উন্নত থিে দহশসশব গশে উঠুক, জাতীয় সমবায় 
দিবশস এটাই থহাক আমাশির অঙ্গীকার।   

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংোশিে দচরজীবী থহাক।

মদহউদদিন আহশমি মদহ

বাণী
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সূদ
চপ

রে ◊ বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থন :  থেখ হাদসনার Smart Bangladesh: ড.তরুণ কাদতি দেকিার ১৫

◊ বঙ্গবন্ধুর অতির্ ্থদক্তমূেক উন্নয়ন িে ্থশন সমবাশয়র গুরুত্ব: ড. আদতউর রহমান ১৮

◊ ক্ষুদ্রঋণ নয়, ক্ষুদ্র সঞ্চয়: থমাঃ হুমায়ুন খাদেি ২১

◊ সমবায় প্রদতষ্ান প্রদতশর্াদগতা কশর দবকাে োভ করশত পাশর: এম এম আকাে ২৪

◊ সমবায় : একটি অতিরঙ্গ অবশোকন: আদমনুে ইসোম ২৬

◊ কৃদষ সমবায় ও খাদ্য দনরাপত্তা: ড. জাহাঙ্গীর আেম ৩০

◊ সবে িবে অর্ ্থকৃদষ্–সমবায় : থমাঃ সাইদুজ্ামান ৩৫

◊ ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’ অর্ ্থননদতক উন্নয়শন বাঙাদে-হৃিশয়র                                      

অনুরণন: ড. সমীর কুমার দবশ্াস ৩৮

◊ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ্থন এবং থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো: প্রসঙ্গ সমবায়: হদরিাস ঠাকুর ৪৪

◊ প্রাকৃদতক সম্ি সংরষ্ণ ও ব্যবস্াপনায় সমবায়: ড. দকউ আর ইসোম ৫১

◊ খাদ্য সংকট ও মন্দা থমাকাশবোয় সমবায়: থমাঃ দজল্লুর রহমান ৫৩

◊ আত্মকম ্থসংস্ান, উশদ্যাক্তা সৃদষ্ ও িাদরদ্র্য দূরীকরশণ সমবাশয়র                                                            

ভূদমকা: ড. থ�ারকান উদদিন আহামিি ৫৬

◊ সমবায় িে ্থন : থমাঃ আবদুে ওয়াশহি ৫৯

◊ চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব যুশগ এসএমই সমবায়–সম্ভাবনা ও অতিরায়: থেখ �জলুে কদরম ৬২

◊ বঙ্গমাতা, সমবায় ও নারী: আইদনন নাঈম দ�মা ৬৫

◊ দুদভ ্থষ্ থমাকাশবো ও খাদ্য দনরাপত্তায় সমবায়: থসাশহে নওশরাজ ৬৯

◊ ৭৪তম আতিজ্থাদতক থক্রদডট ইউদনয়ন দিবস ২০২২–ভদবষ্যৎ আদর্ ্থক-সামর্থ্থ অজ্থশন                     

থক্রদডট ইউদনয়ন: এমিাি থহাশসন মাশেক ৭৩

◊ সমবাশয়র জয়গান: রা�াশয়ে পােমা  ৭৬

◊ Employment, Education and Occupational Training:                                         

Anjan Kumar Sarkar ৭৮

◊ সমবাশয় সমৃদদ্ধ : থমাঃ সাইফুে ইসোম ৮১

◊ ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপেশষ্ পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাশগ সভা অনুদষ্ত ৯০
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আজ ০৫ নশভম্বর, ২০২২, েদনবার। 
৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস। উন্নয়শনর 
িারায় সমবায় কার্ ্থক্রম পদরচােনা এবং 
সমবাশয়র মাধ্যশম আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়ন 
অজ্থশনর মহান ব্রত দনশয় ১৯৭২ থর্শক 
র্র্াশর্াগ্য মর্ ্থািায় পাদেত হশয় আসশে 
জাতীয় সমবায় দিবস। সমবায়ীশির                                                 
কাশে দিবসটি দবশেষ তাৎপর্ ্থপূণ ্থ। এ                                                                     
বেশরর প্রদতপাদ্য হশচ্ছ ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, 
সমবাশয় উন্নয়ন’। থিশের বত্থমান আর্ ্থ-
সামাদজক উন্নয়ন থপ্রষ্াপশট ব্যাপক 

মানুশষর কল্যাণ, সশব ্থাপদর থিশের 
জনগশণর আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শনর দনদরশখ 
প্রদতপাদ্যটি র্র্ার্ ্থ।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা
বঙ্গবন্ধু সমবায়শক তাঁর  উন্নয়ন িে ্থশনর 
থকশন্দ্র থরশখদেশেন। দতদন দনশজশক সমবায় 
সদমদতর সাশর্ সম্পৃক্ত কশর সমবায় 
আশন্দােশনর দবকাে সািশন অগ্ণী ভূদমকা 
দনশয়দেশেন। দতদন মশনপ্রাশণ, সমবায় 
থচতনা ও আিে ্থশক োেন করশতন। দতদন 

পাটগাতী ইউদনয়ন বহুমুখী সমবায় সদমদত 
দেঃ এর একজন সিস্য দেশেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন 
থিখশতন বাংোশিে রাশষ্ট্র ‘ইগ্যাদেশটদরয়ান 
সমাজ’ প্রদতদষ্ত থহাক। ইগাশেশটদরয়ান 
দচতিা হশো এমন একটি রাজননদতক িে ্থন 
থর্খাশন সব মানুষশক সমান দহশসশব 
দবশবচনা করা হয়। সমবায় হশচ্ছ এ 
মহান দচতিাশক বাস্তশব রূপায়শণর একটি 
েদক্তোেী লে্যাট�ম ্থ। বঙ্গবন্ধু এই জনবান্ধব 
ও উন্নয়নবান্ধব সমবায় আশন্দােনশক তাঁর 
সংগ্াশমর হাদতয়ার কশরদেশেন।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থন : 
থেখ হাদসনার Smart 

Bangladesh
ড.তরুণ কাদতি দেকিার*
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বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ও সমবায় িে ্থন
সমবায়শক হাদতয়ার কশর বঙ্গবন্ধু থসানার 
বাংোর স্বপ্ন থিশখদেশেন। ৩০ জুন ১৯৭২ 
তাদরশখ বাংোশিে জাতীয় সমবায় 
ইউদনয়ন কতৃ্থক আশয়াদজত সমবায় 
সশমিেশন জাদতর দপতা বশেদেশেন, 
“আমার থিশের প্রদতটি মানুষ খাদ্য পাশব, 
আরেয় পাশব, দেষ্া পাশব উন্নত জীবশনর 
অদিকারী হশব–এই হশচ্ছ আমার স্বপ্ন।” এই 
পদরশপদষ্শত গণমুখী সমবায় আশন্দােনশক 
অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন করশত হশব। 

বঙ্গবন্ধু ক্ষুিা, িাদরদ্র্য, থোষণ এবং 
দুননীদতমুক্ত সমৃদ্ধ এক থসানার বাংো 
গোর স্বপ্ন থিশখদেশেন। তাঁর দচতিা ও 
থচতনা, কম ্থ ও সািনা জুশে দেে বাঙাদে 
জাদতর রাজননদতক ও অর্ ্থননদতক মুদক্ত। 
জাদতর দপতা তাঁর স্বল্প সমশয়র োসনকাশে 
একদিশক স্বশপ্নর থসানার বাংো গোর 
সুদূরপ্রসারী এবং বাস্তবদভদত্তক পদরকল্পনা 
এঁশকদেশেন, অন্যদিশক তা বাস্তবায়শন 
থিশের রাজনীদত, অর্ ্থনীদত, কৃদষ, দেষ্া, 
দেল্প, দবজ্ান ও প্রযুদক্ত, সাদহত্য ও সংস্কৃদত 
প্রদতটি থষ্শরে থরশখ থগশেন অনুকরণীয় 
দিকদনশি ্থেনা। 

Smart Bangladesh গঠশন 
সমবায়
বঙ্গবন্ধুর স্বশপ্নর ‘থসানার বাংো’ থকান 
কল্পনা নয়–চরম বাস্তবতা–থর্মন বাস্তবতা 
বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী থেখ 
হাদসনার Digital Bangladesh 
ও Smart Bangladesh। 
বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থশনর আশোশক 
Digital Bangladesh ও Smart 
Bangladesh-এর উন্নয়শনর মহাসেশকর 
সাশর্ তাে দমদেশয় চেশত সমবায় 
অদিিপ্তরও  সামদগ্ক পদরকল্পনা বাস্তবায়শন 
নতুন নতুন কম ্থশকৌেে দনশয় এদগশয় র্াশচ্ছ। 
এই এদগশয় র্াওয়াটা সময়, চাদহিা ও 
প্রশয়াজশনর দনদরশখ হওয়া আবযেক। এ 
পদরশপ্রদষ্শত সমবায় ভাবনাশক নতুন কশর 
থঢশে সাজাশত সমবায় অদিিপ্তর দতনটি 
কম ্থপ্রত্যয়শক সামশন থরশখ অগ্সর হশচ্ছ :
১. সমবায়শক শুধু তাদ্বিক আিে ্থদভদত্তক 

সনাতনী সংগঠন না কশর সৃজনেীে 

ও উৎপািনমুখী উশদ্যাগ আত্মস্ কশর 
দনশজরাই র্াশত দনশজশির এোকায় 
সব ্থজনীন ও সব ্থাঙ্গীন উন্নয়শনর একটি 
মজবুত সংগঠশন পদরণত হশত পাশর।

২. বাংোশিশের সমবায় স্ানীয় ও 
জাতীয়ভাশব আধুদনক তর্থ প্রযুদক্ত 
ব্যবহার কশর জনগশণর সব ্থজনীন ও 
সব ্থাঙ্গীন উন্নয়শনর মজবুত সংগঠন 
দহসাশব প্রদতদষ্ত হশয় সমবাশয়র 
সষ্মতা ও আর্ ্থ-সামাদজক থদ্যাতনা 
প্রমাণ করশত পারশব। 

৩. চতুর্ ্থ দেল্প দবলেশবর সাশর্ তাে থমোশত 
সমবায়শক যুশগাপশর্াগী কম ্থকাশডে 
সম্পৃক্ত করা।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থন আমাশির পাশর্য় 
এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী 
থেখ হাদসনার সমবায় অঙ্গীকার আমাশির 
থপ্ররণা। সমবায় সম্ভাবনার নতুন দিগতি 
আমরা খু ুঁশজ থবর কশর কম ্থর্শজ্ �াঁদপশয় 
পেশবা–এটাই সমবায় দিবশস আমাশির 
অঙ্গীকার। এ সম্ভাবনার থোুঁয়ায় আশবদেত 
হশয় সমবায় অদিিপ্তর গ্হণ কশরশে 
নানামুখী কার্ ্থক্রম: 
১. বত্থমান সরকাশরর দনব ্থাচনী অঙ্গীকার 

“আমার গ্াম-আমার েহর” িারণাশক 
মূে উপজীব্য কশর ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী 
সমবায় ভাবনার আশোশক বঙ্গবন্ধু 
মশডে গ্াম প্রদতষ্া’ পাইেট প্রকল্পটি 
থিশের ০৭টি দবভাশগর ০৯টি থজোর 
১০টি গ্াশম প্রাকৃদতক ও মানব সম্শির 
সশব ্থাত্তম ব্যবহার দনদচিতকরশণর 
মাধ্যশম উৎপািনেীেতা ও উৎপািন 
বৃদদ্ধ, গ্ামীণ কম ্থসংস্ান সৃদষ্, থর্ৌর্ 
চাষাবাি ব্যবস্ার প্রচেন, কৃদষর 
আধুদনকায়ন ও র্াদন্তকীকরণসহ 
কদমউদনটি সশচতনতা বৃদদ্ধর উশদ্যাগ 
গ্হণ করা হশয়শে।

২.  সমবায় অদিিপ্তর কতৃ্থক বাস্তবাদয়ত 
হশচ্ছ ‘দুগ্ধ ও মাংস উৎপািশনর মাধ্যশম 
গ্ামীণ কম ্থসংস্ান সৃদষ্র েশষ্্য র্শোর 
ও থমশহরপুর থজোয় সমবায় কার্ ্থক্রম 
দবস্তৃতকরণ’ প্রকল্প, এবং ‘দুগ্ধ ঘাটদত 
উপশজোয় দুগ্ধ সমবাশয়র কার্ ্থক্রম 
সম্প্রসারণ’ প্রকল্প। 

৩.  ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবশস মাননীয় 

প্রিানমন্তী কতৃ্থক প্রিত্ত দনশি ্থেনা 
অনুর্ায়ী ‘সমবাশয়র মাধ্যশম নারীর 
ষ্মতায়ন ও উন্নয়ন, নারী পুরুশষর 
সমতা আনয়শনর জন্য থিশের প্রদতটি 
উপশজোয় একটি কশর মদহো সমবায় 
সদমদত গঠন ও “বঙ্গমাতা থেখ 
�দজোতুশন্নো মুদজব মদহো সমবায় 
সদমদতর মাধ্যশম নারী সমবায়ীশির 
িষ্তা উন্নয়ন ও উশদ্যাক্তা সৃজন” 
প্রকল্প বাস্তবায়শনর উশদ্যাগ গ্হণ করা 
হশয়শে।

৪.  জাদতর দপতার থসানার বাংো গোর 
স্বপ্নপূরণ এবং মাননীয় প্রিানমন্তীর 
উন্নত বাংোশিে গোর অদভর্ারোয় 
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাশগর 
ত্বিাবিাশন থিশের গ্ামীণ জনশগাষ্ী, 
তরুণ উশদ্যাক্তা, নারী, প্রাদতিক জনশগাষ্ী 
ও দবদ্যমান সমবায় সদমদতর সিস্যশির 
জন্য কম ্থসংস্ান সৃদষ্, িষ্তা উন্নয়ন, 
সমবাশয় সুোসন, সমবাশয় অর্ ্থায়ন, 
প্রাদতষ্াদনক সমবিয়, প্রাশয়াদগক 
গশবষণা, অবকাঠাশমা উন্নয়ন, 
বাজারজাতকরণ এবং দডদজটাে তর্থ 
ব্যবস্াপনার মাধ্যশম সমবায়ীশির 
জীবনর্ারোর মান উন্নয়ন ও অর্ ্থননদতক 
প্রবৃদদ্ধ অজ্থশনর জন্য সুদনদি ্থষ্ 
কম ্থপদরকল্পনা গ্হণ কশরশে।   

৫. সমবায় অদিিপ্তশরর জনবেশক 
র্র্ার্র্ভাশব প্রদেদষ্ত কশর Digital 
Bangladesh ও Smart 
Bangladesh-এর উপশর্াগী কশর 
গশে থতাো।

Smart Bangladesh-এ 
সমবায় হশব সমবায়ীশির 
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার আশোশক 
থিশের আর্ ্থ-সামাদজক, উন্নয়ন সািশন 
গ্হণ করা হশচ্ছ নানামুখী সমবায় কম ্থসূচী। 
মাননীয় প্রিানমন্তী থেখ হাদসনা বশেশেন, 
“সরকাশরর উন্নয়ন প্রশচষ্ায় সমবায় 
সম্ভাবনাময় েদক্ত। সমবাশয়র অবিান 
অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ। িাদরশদ্র্যর অদভোপ থর্শক 
মুদক্ত থপশত সমবায় সহায়ক েদক্ত হশত 
পাশর। থিশের উন্নয়নশক ত্বরাদবিত করার 
থষ্শরে সমবায় একটি পরীদষ্ত থকৌেে। 
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(সমবায় বাত্থা, থ�ব্রুয়াদর ২০১৯ সংখ্া)।”
জাদতর দপতার সমবায় িে ্থন এবং 
মাননীয় প্রিানমন্তীর সমবায় অঙ্গীকারশক 
পাশর্য় কশর আমরা সমবায় আশন্দােনশক 
বাংোশিশের জনগশণর আর্ ্থ-সামাদজক 
উন্নয়শনর একটি েদক্তোেী পরীদষ্ত 
হাদতয়ার দহশসশব গশে তুেশত বদ্ধপদরকর। 
আমরা আমাশির কর্া-কাজ ও অঙ্গীকাশরর 
মাধ্যশম প্রমাণ করশত চাই, ‘সমবায় সদমদত 
হশচ্ছ সিস্যশির জন্য, সিস্যশির বিারা এবং 
সিস্যশির কল্যাশণ পদরচাদেত সংগঠন’। 
জাদতর দপতার সমবায় িে ্থন ও উন্নয়ন 
িে ্থশনর প্রাশয়াদগকতা এখাশনই দনদহত 
রশয়শে বশে আমরা দবশ্াস কদর।

বত্থমান অবস্া
সমবায় অদিিপ্তশরর ত্বিাবিাশন বত্থমাশন 
প্রায় ১ েষ্ ৯৩ হাজার সমবায় সদমদত 
রশয়শে। এ উন্নয়ন কম ্থকাশডের সাশর্ জদেত 
ব্যদক্ত সমবায়ী সিস্য সংখ্া প্রায় ১ থকাটি 
২০ েষ্ জশনর অদিক। তশন্মশধ্য পুরুষ সিস্য 
প্রায় ৯১ েষ্ ৫৭ হাজার ও নারী সিস্য প্রায় 
২৯ েষ্ জন। এই সমবায় সদমদতগুশোর 
সঞ্চয় আমানত প্রায় ১৪ হাজার থকাটি টাকা, 
থেয়ার মূেিন প্রায় ২ হাজার ৮ েত থকাটি 
টাকা, কার্ ্থকরী মূেিন প্রায় ২ হাজার ৩ েত 
থকাটি, থমাট সম্শির পদরমাণ ৯ হাজার ৪ 
েত থকাটি টাকা এবং সমবাশয়র মাধ্যশম 
প্রায় ১১ েষ্ জন সমবায়ীর কম ্থসংস্ান 

হশয়শে। ২০২১-২০২২ অর্ ্থ বেশর থমাট ৯০ 
হাজার ৬৫ জন সমবায়ীশক দবদভন্ন থরেশড 
প্রদেষ্ণ থিওয়া হশয়শে। এোোও সমবায় 
অদিিপ্তর কতৃ্থক বাস্তবাদয়ত ৭টি সমাপ্ত 
প্রকল্পসমূশহর মাধ্যশম ১৯৯ থকাটি ৪৩ েষ্ 
৪০ হাজার টাকার আবত্থক তহদবে মাঠ 
পর্ ্থাশয় দবদনশয়াগ করা হশয়শে।

 সমবায় অদিিপ্তর ও সমবায়ী সম্ক্থ
দনয়দন্তত সংস্া (থরগুশেটদর বদড) দহশসশব 
সমবায় অদিিপ্তর সমবায় সদমদতগুশোর 
আইনানুগ ও দবদিসমিত কাজ কশর র্াশক। 
সমবায় অদিিপ্তশরর সমবায় সদমদত সংক্রাতি 
মূে কাজগুশোর মশধ্য উশল্খশর্াগ্য হশো: 
প্রার্দমক সমবায় সদমদত/থকন্দ্রীয়/জাতীয় 
সমবায় সদমদত দনবন্ধন, সমবায় সদমদতর 
বাদষ ্থক দহসাব দববরণী ও কার্ ্থক্রম র্াচাই, 
প্রদেষ্ণ প্রিান, অতি্থবতনী ব্যবস্াপনা কদমটি 
গঠন, দনব ্থাচন কদমটি গঠন, বাদষ ্থক বাশজট 
অনুশমািন, উপ-আইন সংশোিন, প্রকল্পর্ক্ত 
কার্ ্থক্রম ও দবচাদরক কার্ ্থক্রম পদরচােনা। 
সমবায় একটি অর্ ্থননদতক িে ্থন। সমবায় 
অদিিপ্তর এবং সমবায়ীশির সদমিদেত 
উশদ্যাশগ এই িে ্থন বাস্তবায়শনর মাধ্যশম 
থটকসই সমবায় গশে উঠশে। সরকাশরর 
উন্নয়ন পদরকল্পনার সাশর্ সামঞ্জস্য থরশখ 
সমবায় অদিিপ্তর দবদভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প 
গ্হণ কশরশে র্ার মাধ্যশম সমবায়ীশির 
জীবন র্ারোয় মাশনান্নয়নসহ থিশে থটকসই       
সমবায় গশে উঠশে র্া থিশের অর্ ্থনীদতশত 
গুরুত্বপূণ ্থ অবিান রাখশে।

আজশকর এই দিশন সকে সমবায়ী ও 
সমবাশয়র সাশর্ সংদলিষ্ সকেশক আতিদরক 
শুশভচ্ছা ও অদভনন্দন জানাদচ্ছ। 

*দনবন্ধক ও মহাপদরচােক, সমবায় অদিিপ্তর, 
ঢাকা, বাংোশিে

জাদতর দপতার সমবায় িে ্থন 
এবং মাননীয় প্রিানমন্তীর 

সমবায় অঙ্গীকারশক 
পাশর্য় কশর আমরা সমবায় 
আশন্দােনশক বাংোশিশের 
জনগশণর আর্ ্থ-সামাদজক 
উন্নয়শনর একটি েদক্তোেী 
পরীদষ্ত হাদতয়ার দহশসশব 
গশে তুেশত বদ্ধপদরকর। 

আমরা আমাশির কর্া-কাজ 
ও অঙ্গীকাশরর মাধ্যশম 

প্রমাণ করশত চাই, ‘সমবায় 
সদমদত হশচ্ছ সিস্যশির 
জন্য, সিস্যশির বিারা 

এবং সিস্যশির কল্যাশণ 
পদরচাদেত সংগঠন’।
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দনজস্ব রাশষ্ট্রর জন্য বাঙাদের থর্ হাজার 
বেশরর আকা্ষিা তা পূরশণর জন্য সুিীঘ ্থ 
রাজননদতক সংগ্াশমর থেশষ সেস্ত্র 
মুদক্তযুশদ্ধর মাধ্যশম বাংোশিে রাষ্ট্র প্রদতষ্া 
কশরদেশেন জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু। তশব 
বাঙাদের দনশজর রাষ্ট্র প্রদতষ্াশতই তাঁর 
রাজননদতক কম ্থসূদচর সমাদপ্ত ঘশটদন। বরং 
এটিশক দতদন থিশখদেশেন প্রর্ম দবলেব 
দহশসশব। মুদক্তর প্রকৃত সু�ে সামাদজক 
দপরাদমশডর পাটাতশন র্াকা মানুশষর কাশে 
থপৌুঁশে থিয়ার েশষ্্য স্বািীনতার দতন বেশরর 
মার্ায় বাংোশিশের সমাজ, রাজনীদত, 

অর্ ্থনীদতসহ সাদব ্থক বাস্তবতার দনদরশখ 
নতুন অংেগ্হণমূেক রাষ্ট্র-ব্যবস্া প্রবত্থশনর 
উশদ্যাগ গ্হণ কশরদেশেন। এটিশকই বঙ্গবন্ধু 
তাঁর দবিতীয় দবলেব দহশসশব অদভদহত কশরন।

বঙ্গবন্ধু অনুভব কশরদেশেন ঐ সমশয় 
দবদ্যমান গণতাদন্তক োসনব্যবস্া থিশের 
প্রকৃত সমস্যাগুশো সমািাশন ব্যর্ ্থ হদচ্ছে। 
তাই তাঁর ভাষায় ‘দসশটেম’ পদরবত্থন 
করার জন্য এই দবিতীয় দবলেব িরকার দেে, 
র্াশত কশর ‘থোদষত’ মানুশষর গণতন্ত 
প্রদতষ্া করা র্ায় (রওনক জাহান। ২০০৫। 
Bangladesh Politics: Problems 

and Issues। ঢাকা। ইউদনভাদস ্থটি থপ্রস 
দেদমশটড। পৃষ্া ১৫৩)। আতিজ্থাদতক 
মহেও বঙ্গবন্ধুর দবিতীয় দবলেশবর 
কম ্থসূদচশক মূেত দূননীদত, আমোতাদন্তক 
জটিেতা এবং রাজননদতক সদহংসতার 
মশতা দুশর্ ্থাগগুশো থর্শক থিেশক রষ্ার 
জন্য একটি মদরয়া থচষ্া দহশসশবই দচদনিত 
কশরদেে (টাইম সামদয়কী। ১০ থ�ব্রুয়াদর 
১৯৭৫। Bangladesh: The Second 

Revolution)।
থিশের থভতশর থস সময় চেমান 

অসদহষ্ণু সদহংস রাজনীদতর োগাম থটশন 

বঙ্গবন্ধুর অতির্ ্থদক্তমূেক উন্নয়ন িে ্থশন 
সমবাশয়র গুরুত্ব

ড. আদতউর রহমান*
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িশর দুননীদতমুক্ত গণমুখী োসন ব্যবস্া 
কাশয়ম করাই বঙ্গবন্ধুর দবিতীয় দবলেশবর 
মূে েষ্্য দেে। কারণ দতদন জানশতন 
অতির্ ্থদক্তমূেক অগ্গদতর মহাসেশক থিেশক 
থবগবান করশত চাইশে এমনটি করার দবকল্প 
দেে না। আর এই েষ্্য অজ্থশনর মূে থকৌেে 
দহশসশব দতদন থবশে দনশয়দেশেন থিেব্যাপী 
সমবায় আশন্দােনশক। দবিতীয় দবলেবশক 
জনগশণর সামশন স্পষ্ভাশব তুশে িরশত 
২৬ মাচ ্থ ১৯৭৫ তাদরশখ থসাহরাওয়ািনী 
উদ্যাশন বক্তব্য রাশখন দতদন। থসদিন 
দতদন বশেদেশেন–“সমাজ ব্যবস্ায় থর্ন 
ঘুণ িশর থগশে। এই সমাশজর প্রদত চরম 
আঘাত করশত চাই–থর্ আঘাত কশরদেোম 
পাদকস্তাদনশির। থস আঘাত করশত চাই এই 
ঘুশণিরা সমাজ ব্যবস্াশক। আদম আপনাশির 
সমর্ ্থন চাই।... র্ে করশবন না। আদম 
আপনাশির জদম থনব না। ভয় পাশবন না 
থর্, জদম দনশয় র্াশবা। তা নয়। পাঁচ বেশরর 
লে্যান–এই বাংোশিশের ৬৫ হাজার গ্াশম 
থকা-অপাশরটিভ হশব। প্রশত্যকটি গ্াশম গ্াশম 
এই থকা-অপাশরটিভ-এ জদমর মাদেশকর 
জদম র্াকশব। দকন্তু তার অংে–থর্ থবকার, 
প্রশত্যকটি মানুষ, থর্ মানুষ কাজ করশত 
পাশর, তাশক থকা-অপাশরটিভ-এর সিস্য 
হশত হশব। এগশো বহুমুখী থকা-অপশরটিভ 
হশব। পয়সা র্াশব তাশির কাশে, ওয়াক্থাস ্থ 
থপ্রাগ্াম র্াশব তাশির কাশে।... আদম 
থঘাষণা করদে আজশক থর্, পাঁচ বেশরর 
লে্যাশন প্রশত্যকটি গ্াশম পাঁচেত থর্শক 
হাজার �্যাদমদে পর্ ্থতি দনশয় কম্ােসাদর 
থকা-অপাশরটিভ হশব।”

বঙ্গবন্ধু সব সময়ই এই ভূদমর মানুশষর 
দচতিা-কাঠাশমার দবষশয় সংশবিনেীে 
থর্শক দনশজর রাজননদতক কম ্থসূদচ দনশয় 
এদগশয়শেন। থিে পুনগ ্থঠশনর কম ্থসূদচর 
থষ্শরেও তার ব্যদতক্রম হয়দন। তাই 
সমবায়দভদত্তক এই বৃহিাকার পদরবত্থশনর 
কম ্থসূদচটির মূে েষ্্য থর্ বৃহত্তর কৃষক 
সমাশজর কল্যাণ সািন তা দতদন এই 
বক্তপৃতায় থর্মন তুশে িশরশেন, একইভাশব 
কৃষক থর্ এই কম ্থসূদচর কারশণ তার 
ভূদম হারাশবন না থসটিও স্পষ্ কশর বশে 
দিশয়শেন। ভূদম সংস্ার এ অঞ্চশের নীদত-
সংোশপ সব সময়ই স্পে ্থকাতর দবষয়। 

এ দবষশয় সশচতন দেশেন বশেই তাঁর 
থিেব্যাপী সমবায় কম ্থসূদচটি বাধ্যতামূেক 
হশেও এমনভাশব সাদজশয়দেশেন র্াশত 
কৃষশকর ভূদম অদিকার খব ্থ না হয়। তশব 
প্রাদতিক কৃদষজীবীশির মুদক্তর উপায় দহশসশব 
সমবায় দনশয় দতদন আরও আশগ থর্শকই 
ভাবদেশেন। রবীন্দ্রনার্ সমবায়নীদতর 
মাধ্যশম গ্াম বা সমাজদভদত্তক উন্নয়শনর 
থর্ স্বপ্ন থিশখদেশেন তা তাঁশক উৎসাদহত 
কশরদেে (থগৌরাঙ্গ থমাহাতি। ১৭ মাচ ্থ ২০২০। 
বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় রবীন্দ্রনার্। তিদনক বাংো 
দরেদবউন)।  দবলেশবাত্তর নয়া চীন স�শরর 
সময় থিখা থসখানকার সমবায়দভদত্তক 
কৃদষও তাঁশক অনুপ্রাদণত কশরদেে। এ 
প্রসশঙ্গ দতদন দনশজ দেশখশেন–“নয়াচীন 
সরকার কাশয়ম হওয়ার পশর তারা প্রর্ম 
কাজ শুরু করশেন ‘োঙে র্ার জদম তার’ 
এই প্রর্া প্রবত্থশনর মাধ্যশম।... হাজার 
হাজার থবকার কৃষক জদম থপশো। র্খন 
তারা বু�শত পারশো জদমর মাদেক তারা, 
তাশির পদররেশমর �ে জদমিাররা আর 
�াঁদক দিয়া দনশত পারশব না, তখন তারা 
পুরা উদ্যশম চাষাবাি শুরু করশো।” (থেখ 
মুদজবুর রহমান। ২০২০। আমার থিখা 
নয়াচীন। ঢাকা। বাংো একাশডদম। পৃষ্া 
৮৯)

সমবায় দনশয় বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনাগুশো 
পরবতনীকাশে তাঁর রাজননদতক কম ্থসূদচশত 
প্রদত�দেত হশয়শে। থর্মন: ১৯৭০ সাশের 
দনব ্থাচনী ইেশতহাশর ভূদমহীন কৃষকশির 
মশধ্য ভূদম বণ্টশনর পাোপাদে কৃষকশির 
মশধ্য বহুমুখী সমবায় গঠশনর মাধ্যশম ভূদম 
সংহদত সািশনর প্রদতশ্রুদত দেে (দবনায়ক 
থসন। ২০ নশভম্বর ২০২০। বঙ্গবন্ধুর 
গণতাদন্তক সমাজতন্ত: বাহাত্তশরর সংদবিান 
ও সমতামুখী সমাশজর আকা্ষিা। তুমুে গাঢ় 
সমাচার, পব ্থ ৬৯। তিদনক সমকাে)। স্বািীন 
বাংোশিশে বঙ্গবন্ধু-প্রণীত সংদবিাশন এই 
প্রদতশ্রুদত প্রদত�দেত হশয়দেে। খসো 
সংদবিান প্রণয়ন দবষশয় গণপদরষশি 
১৯৭২ সাশের ১২ অশ্টাবশরর আশোচনায় 
তৎকােীন আইনমন্তী ড. কামাে থহাশসন 
বশেদেশেন–“প্রিান প্রিান অর্ ্থননদতক 
থষ্শরে জনগশণর পশষ্ রাশষ্ট্রর মাদেকানা 
র্াকশব। আর আইন থর্ সীমা দনি ্থারণ 

করশব, থসই সীমার মশধ্য সমবায়গত বা 
ব্যদক্তগত মাদেকানা র্াকশব” (দবনায়ক 
থসন। ১৮ দডশসম্বর ২০২০। বঙ্গবন্ধুর 
গণতাদন্তক সমাজতন্ত: বাহাত্তশরর সংদবিান 
ও সমতামুখী সমাশজর আকা্ষিা। তুমুে 
গাঢ় সমাচার, পব ্থ ৭২। তিদনক সমকাে)। 
সমবায়দভদত্তক উন্নয়শনর প্রদত বঙ্গবন্ধুর 
এই পষ্পাত পরবতনীশত প্রণীত প্রর্ম 
পঞ্চবাদষ ্থকী পদরকল্পনাশতও থিখা র্ায়। 
ঐ পাঁচ বের থময়াদি পদরকল্পনায় প্রাদতিক 
কৃষশকর রেম দকংবা েশস্যর দবদনমশয় 
ঋণ পদরশোি, রেমঘন প্রকল্প বাস্তবায়শনর 
মাধ্যশম কম ্থসংস্ান, ভূদমহীন কৃদষ রেদমশকর 
দসদ্ধাতি গ্হশণর ষ্মতা বাোশনার জন্য 
সমবায়দভদত্তক ব্যবস্ার দবকাশের কর্া বো 
হশয়দেে (প্রর্ম পঞ্চবাদষ ্থকী পদরকল্পনা, 
পৃষ্া ৮৯, ১৫৫, ১৫৬)।

স্বািীনতা পরবতনীকাশে তদেঘদে কশর 
বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনাশক বাস্তশব 
রূপ থিয়ার উশদ্যাগ না দনশয় থভশবদচশতি 
এদগশয়শেন। এ প্রসশঙ্গ ড. হারুন-অর-
রদেি দেশখশেন–“তাৎষ্দণক দচতিাভাবনা 
বিারা তাদেত হশয় দতদন এ পিশষ্প গ্হণ 
কশরনদন। িীঘ ্থ কারাবাসকাশে দতদন থিে, 
মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রোসন ইত্যাদি দনশয় 
গভীর দচতিাভাবনা করার সুশর্াগ পান এবং 
থস সুশর্াগ দতদন গ্হণ কশরন।” (হারুন-অর-
রদেি। ২০২০। বঙ্গবন্ধুর দবিতীয় দবলেব কী 
ও থকন। ঢাকা। বাংো একাশডমী। পৃষ্া 
৩০, ৩১)। সুদচদতিতভাশব তৎকােীন আর্ ্থ-
সামাদজক বাস্তবতার প্রদত সংশবিনেীে 
থর্শক প্রণীত হশয়দেে বশেই প্রদতটি গ্াশম 
৫০০-১,০০০ পদরবারশক দনশয় প্রস্তাদবত 
সমবায় সদমদতগুশোশক একই সশঙ্গ গ্ামীণ 
উৎপািন ও প্রোসদনক ইউদনট দহশসশব 
প্রস্তাব করা হশয়দেে। উৎপাদিত �সে 
ভূদমর মাদেক, কৃষক এবং সরকার–এই 
দতন পশষ্র মশধ্য সুষম বণ্টশনর প্রস্তাবও 
দেে। দবদনমশয় সরকাশরর দিক থর্শক 
কৃদষ উপকরণ দবনা মূশল্য বা ভতু্থদক 
মূশল্য সরবরাহ এবং সহজ েশত্থ কৃদষ ঋণ 
থিয়ার প্রস্তাবনাও অতির্ ্থক্ত কশরদেশেন 
বঙ্গবন্ধু। থকবে কৃদষ খাত নয়, গ্ামাঞ্চশে 
অ-কৃদষ খাশতর দবকাশেও সমবায়গুশোশক 
কাশজ োগাশনার পদরকল্পনা দনশয়দেশেন 
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বঙ্গবন্ধু। তাই সমবাশয়র মূেিন এবং 
ঋণ একসশঙ্গ কশর কুটির দেল্প থর্শক শুরু 
কশর এোকাদভদত্তক থোটখাশটা কারখানা 
স্াপশনর পদরকল্পনা থনয়া হশয়দেে।

থমাট কর্া বঙ্গবন্ধুর সমবায় পদরকল্পনাটি 
দেে প্রকৃত অশর্ ্থই সুদূরপ্রসারী। এটিশক বো 
র্ায় কৃদষদভদত্তক সমাশজর ভারসাম্যপূণ ্থ 
রূপাতিশরর একটি সুদচদতিত পর্নকো। 
এ কারশণই আজশকর দিশনও বঙ্গবন্ধুর 
সমবায় িে ্থন একই রকম প্রাসদঙ্গক এবং 
সমশয়াপশর্াগী দহশসশব দবশবদচত হশত 
পাশর। বঙ্গবন্ধুশক হাদরশয় আমরা একটা 
িীঘ ্থ সমশয় র্ে পশর্ চেশেও, সুিীঘ ্থ 
সংগ্াশমর পর আমরা আবার বঙ্গবন্ধুর 
থিখাশনা পশর্ই দ�শরদে তাঁর সুশর্াগ্য 
কন্যা আমাশির মাননীয় প্রিানমন্তীর 
থনতৃশত্ব। বত্থমান সরকাশরর কৃদষ-দবষয়ক 
িীঘ ্থশময়াদি নীদতর দিশক নজর দিশেও 
আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার প্রদত�েন 
থিখশত পাই। এ প্রসশঙ্গ বত্থমান কৃদষ মন্তী 
ড. আব্দুর রাজ্াক দেশখশেন–“কৃদষ খাশতর 
ইদতবাচক রূপাতিশরর জন্য সরকার প্রিানত 
দতনটি যুগাতিকারী থকৌেশের ওপর থজার 
দিশচ্ছ। এগুশো হশো–১. কৃষশকর আয় বৃদদ্ধ 
এবং কম ্থসংস্ান সৃদষ্র েষ্্যশক সামশন 
থরশখ অভ্যতিরীণ বাজাশরর সশঙ্গ কৃষকশির 
কার্ ্থকর সংশর্াগ স্াপন এবং রপ্তাদন 
বাজাশর অদভগম্যতা বাোশনা; ২. খডে-
দবখডে কৃদষ জদমর কারশণ থর্ সব চ্যাশেঞ্জ 
ততদর হয় থসগুশো থমাকাদবোর জন্য 
কৃষকশির ঐক্যবদ্ধ কশর কৃদষ উৎপািকশির 
সদমদত, কমন ইন্টাশরটে গ্রুপ, এবং থসশচর 
জন্য পাদন ব্যবহারকারীশির সদমদতর 
মশতা কৃষক সংগঠন গশে থতাো এবং 
তাশিরশক পৃষ্শপাষকতা থিয়া; এবং ৩. 

আরও উন্নত মাশনর িাশনর জাশতর প্রসাশরর 
পাোপাদে এশিশে কম চাষ করা হয় দকন্তু 
উচ্ চাদহিাসম্ন্ন �সশের উৎপািন বৃদদ্ধর 
দিশক মশনাদনশবে করা।” (থহায়াইটশবাড ্থ 
পদেদস ম্যাগাদজন। ১৮ থসশটেম্বর ২০২১। 
Bangladesh’s agro-revolution)। 
থিখা র্াশচ্ছ থর্, বত্থমান সমশয়র কৃদষ ও 
কৃষশকর চাদহিার বাস্তবতাশক দবশবচনায় 
দনশয় সরকার কৃদষ খাশতর দবকাশের থর্ 
সাদব ্থক নীদত গ্হণ ও তার বাস্তবায়শন 
মশনাদনশবে কশরশে থসখাশনও কৃষকশিরশক 
সংগঠিত কশর কৃদষ উৎপািশনর প্রশয়াজনীয় 
ইনপুটস ও কৃদষর বাজাশরর ওপর 
তাশির কার্ ্থকর দনয়ন্তণ প্রদতষ্াশক গুরুত্ব 
থিয়া হশয়শে। আর এখাশনই বঙ্গবন্ধুর 
সমবায়দভদত্তক উন্নয়ন ভাবনার প্রাসদঙ্গকতা 
ও স্বার্ ্থকতা দনদহত রশয়শে।

কশরানা মহামাদর ও তার ঠিক পরপরই 
রুে-ইউশক্রন যুশদ্ধর কারশণ বত্থমাশন থগাটা 
দবশ্ থর্ অর্ ্থননদতক অদস্রতার মধ্য দিশয় 
র্াশচ্ছ তা কশব থেষ হশব তা এখনই কারও 
পশষ্ বো সম্ভব নয়। বাংোশিেও এ কারশণ 
নানাদবি সামদষ্ক অর্ ্থননদতক চ্যাশেশঞ্জর 
মুশখামুদখ হশচ্ছ তা অস্বীকার করার উপায় 
থনই। একই সশঙ্গ এটাও মানশত হশব 

থর্, সাম্প্রদতক অতীশতর মশতা এবাশরর 
সঙ্কশটও কৃদষই হশব আমাশির রষ্াকবচ। 
মাননীয় প্রিানমন্তীও এই সঙ্কট উত্তরশণর 
জন্য বারবার কৃদষ উৎপািন বৃদদ্ধর ওপর 
থজার দিশচ্ছন। উৎপািন বাোশনার অন্যতম 
প্রিান েত্থ হশে কৃষশকর ষ্মতায়ন। আর এই 
ষ্মতায়শনর প্রশনেই আমরা দেষ্া দনশত পাদর 
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা থর্শক। থর্মন : মারে 
কশয়ক েষ্ টাকা ব্যয় কশর একটি থসাোর 
ইদরশগেন পাম্ স্াপন করা থগশে তা দিশয় 
উশল্খশর্াগ্য সংখ্ক কৃষশকর থসশচর চাদহিা 
পূরণ করা সম্ভব। তখন থসশচর জন্য তারা আর 
জীবাশ্ম জ্াোদনর ওপর দনভ ্থরেীে র্াকশবন 
না। তখন তাশির উৎপািন ব্যয় থর্মন কমশব, 
থতমদন জ্াোদন আমিাদন বাবি ব্যশয়র চাপ 
থর্শক সুরষ্া পাশব পুশরা অর্ ্থনীদত। থসাোর 
ইদরশগশেন পাম্শক েদেশয় দিশত কৃষকশির 
জন্য অর্ ্থায়ন ও অন্যান্য কাদরগদর প্রদেষ্ণ 
িরকার হশব। আর এই পাম্টি দঘশরই একটি 
অর্ ্থননদতক সমবায় কাঠাশমা গশে উঠশত 
পাশর। র্দি কৃষকশির সমবাশয়র মাধ্যশম 
সংগঠিত করা র্ায় তাহশে কাজটি দ্রুত ও 
িষ্তার সাশর্ করা সম্ভব হশব। এমদন কশর 
পুশরা কৃদষর র্াদন্তকীকরণ প্রদক্রয়াটিশকই 
আমরা সমবাশয়র মাধ্যশম আরও থবদে গদত 
দিশত পারশবা বশে মশন হয়। একই সশঙ্গ 
মাশক্থটিং বা বাজারজাতকরশণর দবষয়টি 
দঘশরও কার্ ্থকরী সমবায় ব্যবস্া গশে থতাো 
সম্ভব। কাশজই আগামীর বাংোশিশের 
অতির্ ্থদক্তমূেক অগ্র্ারো দনদচিত করশত 
বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থন থর্শক দেষ্া দনশয় 
এগুশনার থকান দবকল্প থনই।

*দবদেষ্ অর্ ্থনীদতদবি এবং বাংোশিে ব্যাংশকর 
সাশবক গভন ্থর।

উৎপািন বাোশনার অন্যতম 
প্রিান েত্থ হশে কৃষশকর 

ষ্মতায়ন। আর এই 
ষ্মতায়শনর প্রশনেই আমরা 
দেষ্া দনশত পাদর বঙ্গবন্ধুর 

সমবায় ভাবনা থর্শক।
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বাংোশিে সরকাশরর মাননীয় প্রিানমন্তী 
বঙ্গবন্ধু কন্যা জনশনরেী থেখ হাদসনা 
িাদরদ্র্য দবশমাচন ও থটকসই উন্নয়শনর 
স্বাশর্ ্থ র্র্ার্ ্থই বশেশেন থর্, আর ক্ষুদ্রঋণ 
নয় বরং ক্ষুদ্র  সঞ্চয়ই জরুদর। দতদন 
িীঘ ্থদিশনর বাস্তবতা থর্শকই উক্ত আিদে ্থক 
পন্া অনুসরশণর পরামে ্থ দিশয় আসশেন। 
এখন এতিসংদলিষ্শির িাদয়ত্ব হশচ্ছ উক্ত 
আিে ্থসম্ন্ন দনশি ্থেনার র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন। 
ক্ষুদ্রঋণ এখন একটি ব্যবসায় পদরণত হশয়শে। 
কারণ র্ারা ক্ষুদ্রঋণ প্রিাশনর প্রদতষ্ান থসগুশো 
প্রকৃতপশষ্ই দনশজশির আদর্ ্থক োভ-
বাদণশজ্যর দৃদষ্শকাণ থর্শকই ক্ষুদ্রঋণ কার্ ্থক্রম 
পদরচােনা কশর র্াশক। এ সকে প্রদতষ্াশনর 
প্রায় েতভাগই তৃতীয় থকাশনা সংস্া থর্শক 
দনি ্থাদরত হার এবং কদতপয় েশত্থর অিীশন 
ঋশণর থর্াগান থপশয় র্াশক। প্রাপ্ত এই ঋণ 
আবার িদরদ্র ব্যদক্তশির দনকট বােদত সুশি 
ক্ষুদ্রঋণ আকাশর দিশয় র্াশক, এবং দনদি ্থষ্ 
সমশয় দনি ্থাদরত হাশর দকদস্ত আকাশর প্রিত্ত 

ঋশণর অর্ ্থ আিায় কশর র্াশক। দহসাব 
কশর থিখা থগশে থর্, এই সুবুি ফ্্যাটশরশট 
প্রকৃতপশষ্ ৩০% থর্শক ৪০% হশয় র্াশক। 
মাননীয় প্রিানমন্তী ক্ষুদ্র ঋশণর এই প্রদক্রয়াশক 
নব্য মহাজনী ব্যবস্া বশে উশল্খ কশরশেন। 
ক্ষুদ্রঋণ গ্হীতাগণ ঋশণর অর্ ্থ দিশয় কী কশর 
র্াশকন দবষয়টি থিখভাে করার িাদয়ত্ব ঋণ 
প্রিানকারী প্রদতষ্ানগুশোর থকাশনা িাদয়শত্বর 
মশধ্য র্াশক না। আবার, ক্ষুদ্রঋণ গ্হশণর 
আশগ ঋণ প্রিানকারী প্রদতষ্ানগুশো থকাশনা 
িষ্তাবৃদদ্ধমূেক প্রদেষ্ণও প্রিান কশর না। 
এক কর্ায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারকারীশক ঋশণর 
অর্ ্থ সঠিকভাশব ব্যবহাশরর জন্য সষ্ম কশর 
থতাশে না। শুধু ঋণ থিশব এবং ঋশণর অর্ ্থ 
সুিাসশে থ�রত আনশব এটাই কাজ। এই 
প্রদক্রয়া এখন বাংোশিশে িাদরদ্র্য দবশমাচশনর 
জন্য থকাশনাভাশবই কার্ ্থকর নয়। এ জন্যই 
গত প্রায় ৫০ বের র্াবত ক্ষুদ্রঋণ কার্ ্থক্রম 
ব্যাপকভাশব পদরচাদেত হশেও গশবষণা 
কশর থিখা র্াশব এর সু�ে থকার্াও থকার্াও 

নামমারে। অন্যদিশক, ক্ষুদ্রঋশণর দনম্নবদণ ্থত 
কু�েগুশো ঋণ গ্হীতাশিরশক িাদরশদ্র্যর দুষ্বু 
চশক্র অশষ্-পৃশষ্ থেঁশি থ�শেশে :

১. এক জায়গা থর্শক ঋণ দনশয় আশরক 
জায়গায় ঋণ পদরশোি করশত করশত ক্ষুদ্রঋণ 
গ্হীতাগণ দনশজশির পদরবারশক ঋশণর জাশে 
আবদ্ধ কশর থ�েশে;

২. প্রদতটি ক্ষুদ্র ঋণগ্হীতা ঋশণর ওপর 
ক্রমাগতভাশব দনভ ্থরেীে হশয় পশে দনশজশির 
দচতিা-থচতনায় ও আয়-রুদজ অজ্থশনর থষ্শরে 
দনশজশিরশক দনভ ্থরেীে কশর থ�েশে;

৩. িদরদ্র ব্যদক্তরা দনশজশিরশক িষ্ 
মানবসম্শি পদরণত হওয়া থর্শক সশর 
এশসশে এবং দচরদিন িশর পুশষ আসা 
আত্মদবশ্াস, আত্ম দজজ্াসা এবং আত্মমর্ ্থািা 
প্রদতষ্ার িে ্থন তাশির মধ্য থর্শকই দতশরাদহত 
হশচ্ছ; এবং

৪. দনশজশির পাশয় িাঁদেশয় স্বয়ম্ভর 
হওয়ার মানদসকতা িদরশদ্রর মধ্য থর্শক 
দূরীভূত হশয় পশেশে।

ক্ষুদ্রঋণ নয়, ক্ষুদ্র সঞ্চয়
থমাঃ হুমায়ুন খাদেি*
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উদল্দখত দুরবস্া থর্শক প্রত্যাবত্থন কশর 
থিশের িদরদ্র মানুষশক দনশজশির েদক্ত ও 
সম্শির সবি্যবহাশরর দভদত্তশত দনশজর পাশয় 
িাঁোশনার জন্য মাননীয় প্রিানমন্তী সব ্থিাই 
ক্ষুদ্র ঋশণর জায়গায় ক্ষুদ্র সঞ্চশয়র পরামে ্থ 
দিশচ্ছন। অর্ ্থাৎ িাদরদ্র্য দবশমাচশন িদরদ্রশির 
মুখ্ হাদতয়ার হশচ্ছ তাশির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়। 
ক্ষুি সঞ্চয় বেশত মাননীয় প্রিানমন্তী 
দকছুশতই থকবে সঞ্চয় প্রত্যয়শক বু�াশচ্ছন না 
বরং দতদন বু�াশত চাশচ্ছন থর্, িদরদ্র মানুষ 
তাশির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দবদনশয়াশগর মাধ্যশম আয়-
উন্নদত বাোশনার উশদিশযে সঞ্চয় করশব। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র দবদনশয়াগ থর্শক ক্রমাগতভাশব আয় 
বৃদদ্ধ করশব এবং বােদত আয় থর্শক আবার 
ক্রমাগতভাশব সঞ্চয় বৃদদ্ধ করশব। এভাশবই 
অর্ ্থনীদতর মূে সঞ্চয়-দবদনশয়াগ-আয় চক্রটি 
সচে হশব। উক্ত চক্রটি এমদন এমদন হশব না। 
এজন্য থকৌেেগত পদ্ধদত অনুসরণ করশত 
হশব।

এ পদরশপ্রদষ্শতই দবশেষভাশব উশল্খ 
করশত হয় থর্, ‘সঞ্চয়’ কনশসটেটির ঠিক 
অপর পৃশষ্ অদঙ্কত প্রত্যয়টি হশচ্ছ ‘অপচয়’। 
‘সঞ্চয়’ প্রত্যশয়র সশঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাশব 
জদেত আশে অতীত-বত্থমান-ভদবষ্যৎ, 
দূরদৃদষ্, পদরকল্পনা, রেম, কষ্ সদহষ্ণুতা, 
ত্যাগ ইত্যাদি গুরুত্বপূণ ্থ প্রসঙ্গ এবং আরও 
র্ত প্রকার ইদতবাচক দিক। অন্যদিশক, 
‘অপচয়’ প্রত্যয়টির সশঙ্গ সম্পৃক্ত হশচ্ছ 
থভাগ-দবোস ও অদনবার্ ্থ ধ্বংস। অপচশয়র 
সশঙ্গ দকছুশতই ভূত-ভদবষ্যৎ কর্াটি র্ায় 
না। অন্যদিশক, দবশলিষণ করশে স্পষ্ই থিখা 
র্ায় থর্, সঞ্চশয়র সািারণ পদরণদত হশচ্ছ 
স্বয়ম্ভরতা। তশব এজন্য র্দি সদঞ্চত অর্ ্থ 
সঠিকভাশব দবদনশয়াগকৃত হয়। অন্যদিশক, 
অপচয় স্বয়ম্ভরতার পদরবশত্থ দনদচিত 
পরদনভ্থরেীেতার জন্ম থিয়। আবার সঞ্চয় 
ও অপচয় দুটিই অভ্যাস। তশব সঞ্চয় হশচ্ছ 
ইদতবাচক অভ্যাস এবং অপচয় হশচ্ছ ঘৃদণত 
অভ্যাস। সািারশণর মাশ� একটি কর্া প্রবাশির 
মশতাই প্রচদেত আশে থর্, অপচয়কারী 
েয়তাশনর ভাই। সমাশজ অশনশকই হয়শতা 
অপচয়কারীশক সঙ্গ দিশয় র্াশক ঠিকই দকন্তু 
বাস্তদবকপশষ্ অপচয়কারীশক থকউ পেন্দ 
কশর না। অন্যদিশক, সঞ্চয় করা একটা 
সুপ্রবৃদত্ত এবং অপচয় হশচ্ছ কুপ্রবৃদত্ত।

সঞ্চয়শক একসময় আমাশির সমাশজ 
থবদেরভাগ থষ্শরেই কৃপণতার সশঙ্গ দমদেশয় 
থিখা হশতা। তশব এটা ঠিক থর্, সঞ্চয় কশর 
অর্ ্থ-কদেসহ আরও অন্য দকছু তারা হয়শতা 
সদঞ্চত রাখশতা শুধু ভদবষ্যশতর সংকটাপন্ন 
থকাশনা কাশজ তা োগশব এই দৃদষ্শকাণ 
থর্শক। সমাশজ এটিশক কৃপণতার দৃদষ্শকাণ 
থর্শক ভাবা হশেও বাস্তবতা সম্পূণ ্থ দভন্ন। 
কারণ ভদবষ্যশত কাশজ োগাশনার জন্য 
সঞ্চয়কারীরা অতিতপশষ্ অপচয়কারী নন 
বরং দূরদৃদষ্সম্ন্ন। আবার কর্াটি িনী-
স্বচ্ছে ব্যদক্তশির থবোয় প্রশর্াজ্য হশেও 
িদরদ্রশির থষ্শরে থমাশটও প্রশর্াজ্য নয়। 
কারণ িদরদ্ররা সঞ্চয় করশতা বা এখনও 
কশর তাশির পদরবাশরর ভদবষ্যশতর থকাশনা 
গুরুত্বপূণ ্থ প্রশয়াজন দমটাশনার জন্য, থর্মন–
প্রাকৃদতক দুশর্ ্থাগ, স্বাস্্য, দেষ্া এবং সতিাশনর 
দবশয়-সািী ইত্যাদি থষ্শরে। িদরদ্রশির 
সদঞ্চত এই অশর্ ্থর দবদনশয়াগ না হশেও 
থবে অর্ ্থবহ। এখন িদরদ্রশির সদঞ্চত এই 
অর্ ্থ র্দি ভদবষ্যশতর প্রশয়াজশনর দনদমশত্তই 
থকার্াও সমবায় প্রদতষ্াশনর মাধ্যশম দবদভন্ন 
দস্শম দবদনশয়াগকৃত হয়, থর্মন–দুশর্ ্থাগ 
দস্ম, স্বাস্্য দস্ম, দেষ্া দস্ম ইত্যাদি দস্শম 
থসবা প্রডা্ট আকাশর দবদনশয়াশগ দনশয়াদজত 
হয় তাহশে সঞ্চশয়র উশদিযেও পূরণ হশব 
আবার দকছু মুনা�াও আসশব। বাস্তদবক 
অশর্ ্থ সমাশজ এখনও দবদভন্ন কার্ ্থকর সমবায় 
প্রদতষ্ান থর্মন–থক্রদডট ইউদনয়ন এ জাতীয় 
দস্ম পদরচােনা কশর িদরদ্র সিস্যশির অেস 
সঞ্চশয়র অর্ ্থ আশয়র উৎশস পদরণত কশর 
দিশচ্ছ।

এশষ্শরে অবযেই ক্ষুদ্রঋশণর দবপরীশত 
থকৌেেগত পরীদষ্ত অন্যতম কার্ ্থকর 
পদ্ধদতটি হশচ্ছ সদত্যকাশরর সমবায় ব্যবস্া। 
কারণ একটি সমবায় প্রদতষ্াশন সিস্য 
সমবায়ীগণই তাশির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিশয় 
থেয়ার ক্রয় কশর একটি সমবায় প্রদতষ্াশনর 
মাদেক হয়। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা ও 
সমদবিত কশর সকশে দমশে সমবাশয়র মশধ্যই 
পু ুঁদজ আকাশর দবদনশয়াশগর জন্য তহদবে 
গঠন কশর। এভাশব অশনশকর বিারা সদঞ্চত 
অর্ ্থ গশে থতাো তহদবে থর্শক দনশজশির 
বিারাই দনি ্থাদরত সাদভ ্থস চাশজ্থর দবদনমশয় 
ঋণ আকাশর দকছু অর্ ্থ দনশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

দবদনশয়াশগর কাশজ োগায়। এই দবদনশয়াশগর 
অর্ ্থ ব্যবহাশরর থষ্শরে পদরবাশরর সকে 
সিস্যই সশচতন ও সদক্রয়ভাশব সম্পৃক্ত 
র্াশক। এভাশবই সমাশজ দনশম্নাদেদখত 
অপদরহার্ ্থ েদক্ত ও সম্িগুশো থর্মন সৃদষ্ 
হয় থতমদন এগুশোর সবি্যবহার দনদচিত হয় :

১. আদর্ ্থক সম্ি;
২. সামাদজক সম্ি;
৩. মানদবক সম্ি;
৪. সাংস্কৃদতক সম্ি; এবং
৫. সাংগঠদনক সম্ি ইত্যাদি।

ব্যদক্ত, পাদরবাদরক ও সামাদজক পর্ ্থাশয় 
থটকসই  উন্নয়শনর জন্য উপশরাক্ত সম্ি 
সৃদষ্, সমহার ও সমদবিত সবি্যবহাশরর থকাশনা 
দবকল্পই এখন থনই। এতিশষ্শরে বঙ্গবন্ধুর 
সমবায় িে ্থন-দভদত্তক অর্ ্থাৎ জাত-পাত 
দনদব ্থশেশষ সমাশজর সকে থরেদণর মানুশষর 
অংেগ্হণ-দভদত্তক সমান ও সুষম অদিকার 
প্রদতষ্া করশত হশব।

বত্থমাশন কদতপয় ব্যদক্ত সমবায় 
পদ্ধদতশক অনবিভাশব সািারণ মানুশষর 
সরেতার সুশর্াগ দনশয় অদিকতর োভ 
থিওয়ার প্রশোভন থিদখশয় গদরবশির 
কষ্াদজ্থত অর্ ্থ লুশট থনওয়ার কাশজ ব্যবহার 
করশে। এ অবস্া থর্শক দুশটা দবষয় সুস্পষ্। 
থর্মন–

১. সািারণ িদরদ্র মানুশষর হাশত 
অভ্যাসগতভাশবই কম-থবদে সঞ্চয় আশে। 
কারণ িনী-গদরব সকে থরেদণর মানুশষরই 
সঞ্চয় করা সহজাত প্রবৃদত্ত।

২. সািারণ মানুষ দকছু থবদে োশভর 
আোয় কদতপয় চতুর ব্যদক্তশির প্রশোভশন 
প্রলুব্ধ হশয় সমবায় প্রদতষ্াশনই সঞ্চয় জমা 
কশর। দকন্তু এত ব্যাংক ও প্রদতষ্ান র্াকশেও 
নানাদবি কারশণ থসখাশন সঞ্চয় রাশখ না। 
এরা Unbankable এবং এর অর্ ্থ হশচ্ছ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সঞ্চশয়র প্রশয়াজশনই Unbankable 

বে অংশের থোকশির জন্য দবকল্প দহসাশব 
প্রকৃত সমবায় প্রদতষ্ান বা ব্যবস্া কার্ ্থকর 
করা িরকার।

সূতরাং উপশরাক্ত কারশণই থিশের 
সব ্থস্তশর সািারণ ও িদরদ্র মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সমবিশয় পু ুঁদজ ও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দবদনশয়াশগর জন্য সঠিকভাশব 
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পদরচাদেত সমবায় ব্যবস্াই একটা পরীদষ্ত 
উত্তম ব্যবস্া। িরকার শুধু প্রকৃত সমবায় 
প্রদতষ্া, পদরচােনা ও থিখভাে করার জন্য 
দনশবদিত সরকাদর ব্যবস্া। এজন্য প্রাইশভট 
ব্যাংক, বীমা ও আদর্ ্থক প্রদতষ্াশনর কুটচাে 
থর্শক সমবায়শক থবর কশর আনশত হশব। 
এ প্রসশঙ্গ আরও একটি দবষয় আমাশিরশক 
দবশবচনায় আনশত হশব থর্, আতিজ্থাদতক ও 
জাতীয় পর্ ্থাশয়র মহে দবশেষ সমবাশয়র 
মূে থচতনাশক পাে কাটিশয় বাংোশিশের 
অর্ ্থনীদত সুদৃঢ় কাঠাশমাশত িাঁোশত 
দিশচ্ছ না। চাকদচশক্যর অর্ ্থাৎ সহজেভ্য 
ষ্দণশকর অর্ ্থনীদতর প্রশোভন থিদখশয় 
থিশের িদরদ্রতাশক থকৌেশে দজইশয় রাখশত 
অপশচষ্ারত আশে। থকৌেে দহসাশব থিে 
ও সমাশজর প্রভাবোেী ব্যদক্তশির ব্যবহার 
করশে। তারা দকছুশতই bottom up অর্ ্থাৎ 
inclusive অর্ ্থনীদত গশে থতাোর নীদত-
আিশে ্থর পরামে ্থ দিশচ্ছ না; বরং সব ্থিাই 
মুশখ bottom up পদরকল্পনা, নীদত আিশে ্থর 
কর্ার বুদে আওদেশয় বাস্তবপশষ্ চাদপশয় 
থিওয়া নীদত-আিে ্থ ও পদরকল্পনা কশর 
র্াশচ্ছ। েষ্্য করশে থিখা র্ায় থর্, প্রদতটি 
থস্টশরই �শরন এক্সপাট ্থশির হাশত মূেত 
নীদত-পদরকল্পনা-কম ্থসূদচ প্রণীত হশচ্ছ বা 
তারা অনুরূপ থপ্রসদক্রপেন দিশয় র্াশচ্ছ আর 
থিদে এক্সপাট ্থগণ তাশির অদস্তশত্বর ব্যদক্তগত 
স্বাশর্ ্থ থকবেমারে সুচতুর দবশিদেশির 
আজ্াবহ দহসাশবই িাদয়ত্ব পােন কশর র্াশচ্ছ।

এই দুরবস্া থর্শক পদররোশণর 
জন্য সমবায় কার্ ্থক্রমশকই থিশখ শুশন 
বাংোশিশের থটকসই অর্ ্থননদতক উন্নয়শনর 
মূে িারায় প্রদতদষ্ত করশত হশব। বত্থমান 
দবশ্ অর্ ্থননদতক-সামাদজক মন্দার থপ্রষ্াপশট 
সকে স্তশর িীঘ ্থদিশনর পরীদষ্ত সমবায় 
ব্যবস্া কাশয়ম করা অদত জরুরী এবং 
সমবায় পদ্ধদতশক উৎপািন, পদরবহন ও 
দবপণন ব্যবস্ার সশঙ্গ সম্পৃক্ত করার থকাশনা 
দবকল্পই থনই। এমনদক সরকাশরর ন্যায্যমূশল্য 
দবদভন্ন পশযের সংরষ্ণ ও দবতরশণ অর্ ্থাৎ 
পযে সালোই থচইশন সমবায় পদ্ধদত সবশচশয় 
কার্ ্থকর ভূদমকা রাখশত সম্ভব। থকননা, 
বত্থমান সংকট-সংকুে পদরদস্দত থমাকাশবো 
করার জন্য অভ্যতিরীণ খাদ্য উৎপািন বৃদদ্ধ, 
দ্রুত কম ্থসংস্ান সৃদষ্, থবকারশিরশক থকাশনা 

না থকাশনা কশম ্থ যুক্ত করা, িষ্ ও গদতেীে 
অভ্যতিরীণ আনুষ্াদনক বাজার কাঠাশমা গশে 
থতাোসহ তৃণমূে পর্ ্থায় হশত সকে পর্ ্থাশয় 
সৎ প্রদতশ্রুদতেীে, প্রগদতেীে ও আিে ্থবান 
থনতৃত্ব সৃদষ্র দবষয়টি এখন খুব থবদে জরুরী; 
র্া আর থর্ থকাশনা সংগঠশনর তুেনায় 
সমবায় সংগঠনই থবদে কার্ ্থকর। সহজ 
কর্ায় বেশত থগশে বেশত হয় থর্, একটি 
সমবায় উশদ্যাগ হশচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চশয়র 
মাধ্যশম সৃষ্ দনশজশির বে আকাশর পু ুঁদজ; 
র্া থকাশনাভাশব একটি িদরদ্র পদরবার সৃদষ্ 
করশত পারশব না। সদঞ্চত এই পু ুঁদজই আবার 
সামর্থ্থবান সিস্যগণ দবদনশয়াগ কশর। উশল্খ্, 
িদরদ্র ব্যদক্তশির খুব কম সংখ্কই সষ্ম 
হয় দবদনশয়াশগর জন্য দনশজ এককভাশব বে 
পু ুঁদজ সৃদষ্ করশত। সমবাশয়র সু�ে দহসাশব 
বত্থমাশন অশনক সমবায়ীই দনশজশির সমবায় 
সদমদত থর্াগান থিওয়া পু ুঁদজ দবদনশয়াগ কশর 
দনশজরা থর্মন আয় বদি ্থত করশে থতমদন 
আশয়র অংে সমবায় সদমদতশত জমা দিশয় 
থর্ সকে সিস্য দবদনশয়াগ করশত সষ্ম 
নয় তাশিরশক দবনা দবদনশয়াশগ দডদভশডন্ট 
আকাশর োভ দিশচ্ছ এবং দবদনশয়াগকারী 
সিস্য দনশজও দডদভশডডে দনশচ্ছ।

থিশে িদরদ্রশির থটকসই উন্নয়ন ও 
প্রদতষ্ার জন্য দবদনশয়াশগর অশর্ ্থর িরকার। 
সমবায় সকে সময়ই সব ্থস্তশর এই থর্াগান 
দিশত সষ্ম। এ প্রদতষ্ানটি দনশজশির গো 
এবং আনুষ্াদনকতা বদজ্থত। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সঞ্চশয়র মাধ্যশম পু ুঁদজ সৃদষ্ এবং দবদনশয়াশগর 
থষ্শরে সমবায় প্রদতষ্াশনর দবকল্প আর কী 
হশত পাশর? এখাশন আনুষ্াদনক প্রদতষ্াশনর 
মশতা �দকি-�াশমোর থকাশনা ব্যাপারই থনই। 
কারণ একটি সমবায় প্রদতষ্ান তার সদঞ্চত 
পু ুঁদজ হশত সিস্যশিরশক দবদনশয়াশগর অর্ ্থ 
প্রিানকাশে তাশির সষ্মতার দিকটাশক 
থর্মন দবশলিষণ কশর থিশখ থতমদন ক্রমাবিশয় 
সিস্যশির সষ্মতা সৃদষ্ করার দনদমত্ত 
প্রদেষ্ণ, সভা-থসদমনার ও আশোচনা-
পর্ ্থাশোচনা পদরচােনা কশর র্াশক। 
অন্যদিশক, দবদনশয়াশগর অর্ ্থ সঠিকভাশব 
কাশজ োগাশনা হশচ্ছ দকনা তা সমবায় 
সদমদতর পষ্ থর্শক দনয়দমত মদনটদরং 
করা হশয় র্াশক। আবার দবদনশয়াশগর অর্ ্থ 
পদরশোশি থকাশনা বাস্তব অসুদবিা বা সমস্যা 

পদরেদষ্ত হশে তা দূর করার থচষ্াও করা 
হশয় র্াশক। সমবায়ীশির জন্য অপদরহার্ ্থ এই 
সষ্মতা সৃদষ্র থষ্শরে সমবায় প্রদতষ্াশনর 
পাোপাদে সরকাশরর জাদতগঠনমূেক 
সংস্াগুশোশক সম্পৃক্ত হশত পাশর। এজন্য 
বত্থমান সমবায় ব্যবস্ার আশু সংস্াশরর 
েশষ্্য প্রশয়াজশন সংদষ্প্ত সমশয়র টাস্ দিশয় 
একটি সমবায় কদমেনও গঠন করা থর্শত 
পাশর।

এ প্রসশঙ্গ আরও একটি কর্া স্পষ্ করা 
থর্শত পাশর থর্, থকাশনা প্রদতষ্ান/প্রকশল্পর 
পষ্ থর্শক একটা পাশস ্থশন্টজ দনি ্থাদরত 
সঞ্চয় খাশত জমা কশর এবং তার দবপরীশত 
িদরদ্র ব্যদক্তশির দনকট থর্শক সমহাশর 
সঞ্চশয়র অর্ ্থ জমা থনয়। এ দবষয়টা দকছুশতই 
সঞ্চয় কনশসটে-এর মশধ্য পশে না। কারণ 
িদরদ্রশির পষ্ থর্শক তাশির সঞ্চশয়র অংে 
জমা করশত থকাশনা স্বতঃস্ফূত্থতা র্াশক 
না; বরং অশনকটা বাধ্য হশয় চাশপর মশধ্য 
পশে অশন্যর কাে থর্শক চো সুশি িার-
থিনা সংগ্হ কশর থর্াগান দিশয় র্াশক। 
আবার কখনও কখনও স্বল্প িাশম দনশজশির 
সহায় সম্বে দবদক্র কশর তারা সঞ্চশয় তাশির 
থকাটা পূরণ কশর। এোো, আরও থিখা র্ায় 
থর্, সদঞ্চত অর্ ্থ হশত দবদনশয়াশগর জন্য 
থর্ পদরমাণ অর্ ্থ ঋণ থিয় তা সঠিকভাশব 
তিারদক দভদত্তক এবং িষ্তা দভদত্তক হয় না। 
এতিশষ্শরেও অন্যতম কারণ হশচ্ছ থর্, ঋশণর 
অর্ ্থ কী কাশজ ব্যবহৃত হশচ্ছ থস দবষয়টি ঐ 
প্রদতষ্াশনর থগৌণ দবষয়; বরং তাশির মুখ্ 
দবষয় হশচ্ছ থর্, একাউশন্ট িদরদ্রশির সঞ্চশয়র 
আদর্ ্থক পদরমাণ কতৃ্থপষ্শক কত থবদে কশর 
থিখাশনা র্ায়। এশষ্শরে স্পষ্ভাশব প্রদতষ্ান বা 
প্রকশল্পর স্বার্ ্থই থিখা হয়; দকন্তু সঞ্চয়কারীর 
ও স্বার্ ্থ বা স্বয়ম্ভরতার প্রনে আোশেই থর্শক 
র্ায়। ‘ক্ষুদ্র সঞ্চয়’ কনশসশটে এই হারাহাদরর 
প্র্যাকটিসটি দকছুশতই কাম্য নয়।

সংশষ্শপ এ কর্াটি বো র্ায় থর্, 
বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী 
থেখ হাদসনার থব্রইনচাইল্ড ‘ক্ষুদ্র সঞ্চয়’ 
কনশসটেটির সহজ পাঠ ও পাঠোো হশচ্ছ 
সমবায়, সমবায় ও সমবায়।

*সাশবক সদচব ও সমবায় অদিিপ্তশরর সাশবক 
দনবন্ধক ও মহাপদরচােক
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সমাজতশন্ত থতা বশটই, বত্থমান মুক্তবাজাশরর 
মশধ্যও সমবাশয়র একটা স্ান আশে দকন্তু 
তা থবদেরভাগ সমশয়ই নামকা ওয়াশস্ত। 
মুক্তবাজাশরর অনুসারীশির দচতিাটা র্দি হয় 
আমরা জনগশণর কল্যাশণর জন্য বাজারশক 
দনয়ন্তণ করশবা–তাহশে সমবাশয়র ভূদমকা 
ত্বরাদবিত হশত পাশর। সবাই জাশন বাজারশক 
বাজাশরর হাশত থেশে দিশে িনী আশরা 
িনী হয় ও গদরব আশরা গদরব হয় এবং 
গদরশবর কল্যাণ দনদচিত করার জন্য থকাশনা 
ন্যাচারাে ইনদটেটিউেন বাজাশরর মশধ্য 

থনই। তাই র্দি থকাশনা ইনদটেটিউেন থস্ে 
আপ কশর থোট চাদষ, থোট কামার, থোট 
থজশেশক সমবায়ী েদক্ত দহসাশব বাজাশর 
প্রশবশের সমসুশর্াগ কশর থিয় তাহশে তার 
প্রদতশর্াদগতা ষ্মতা রষ্াও বৃদদ্ধ পাশব। 
তাহশে বাজার অর্ ্থনীদতর মশধ্যও সমবায় 
প্রদতষ্ান প্রদতশর্াদগতা কশরই দবকাে োভ 
করশত পাশর। দকন্তু তার পূব ্থেত্থ হশচ্ছ 
রাষ্ট্রশক অনুকূে আইন ততদর করশত হশব, 
এমন িে ্থন অনুসরণ করশত হশব, থর্খাশন 
রাষ্ট্র থমশন দনশব আদম থোটশিরশকও 

একদরেত হওয়া বা সমবায় গঠশনর জন্য 
সহায়তা করশবা। সমস্ত সহায়তা বেশির 
দিশক চশে র্াশব না অর্বা সহায়তা করার 
প্রাদতষ্াদনক সমবায় কাঠাশমাটা িনীক থরেদণ 
দনয়ন্তণ করশব না থর্মন এখন “কনরো্ট 
থগ্ায়ারশির” দনয়ন্তণ কশর বহুজাদতক 
থকাম্াদন বা “অ্যাশগ্াদবজশনস”! কশরানার 
সময় বেদেশল্পর পাোপাদে ক্ষুদ্র ও মা�াদর 
এবং িদরদ্র থরেদণর জন্য একটা সহায়তা 
প্াশকজ হশো। থসখাশন থিখা থগে একিম 
িদরদ্র থরেদণর জন্য তৃনমূশে থর্ অর্ ্থ থিওয়া 

সমবায় প্রদতষ্ান প্রদতশর্াদগতা কশর 
দবকাে োভ করশত পাশর

এম এম আকাে*
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হশো থসখাশনও চুদর, দুননীদত হশচ্ছ। ক্ষুদ্র ও 
মা�াদর দেশল্পর অর্ ্থটা থিওয়ায় জন্য থর্ 
ব্যাংকশক বো হশো তারা এর অপাশরেনাে 
কষ্ থবদে এবং দরটান ্থ কম আসশব দবিায় 
ইদসিত মারোয় তৎপর হশো না। এদিশক 
বে ও থপাোক দেশল্পর মাদেকরা দকন্তু 
তাোতাদে তাশির অর্ ্থটা দনশয় দনে। তারা 
অর্ ্থটা ব্যবহার করশো দক করশো না থসটা 
অবযে থিখার ব্যাপার। 

দসশটেশমর মশধ্য থরেদণগত পষ্পাত 
রশয়শে, র্ার �শে সুদবিাবদঞ্চতশির জন্য 
অনুকূে নীদত গ্হণ কশরও ঠিকমশতা তা 
বাস্তবাদয়ত করা র্াশচ্ছ না। কারণ গদরব 
ও থোটর পশষ্র আইনগুশো বাস্তবাদয়ত 
হশচ্ছ না। এই থরেদণগত পষ্পাদতত্ব সমবায় 
দবকাশের থমৌদেক সমস্যা। রাষ্ট্র র্দি র্র্ার্ ্থ 
গণতাদন্তক চদরশরের না হয়, কাশয়দম স্বাশর্ ্থর 
থসবক হয়, তাহশে সমবায় অগ্সর হশত 
পাশর না। 

আইন পদরবত্থশনর কর্া বো হশচ্ছ দকন্তু 
শুধু আইন পদরবত্থন করশে থর্ সমবায় 
স�ে হশব এটা আমরা বেশত পাদর না। 
আইন বাস্তবায়শনর জন্য বৃহৎ সংগঠন 
োগশব। তাই থস্দেং আপ দকভাশব হশব, 
এটা ঠিক করশত হশব। অশনক প্রদতকূেতার 
মশধ্যও গদরশবরা বাঁচশত চায় এবং গদরশবরা 
এটা বু�শত পাশর থর্, তারা একদরেত হশেই 
বাঁচশত পারশব, না হশে পারশব না। দকন্তু 
তারা একদরেত হশয় কতটুকু আগাশত পারশব 
এবং থসজন্য রাশষ্ট্রর দক করা িরকার–এটাই 
প্রিান দবষয়। অনুকূে আইন প্রশয়াজনীয় 
েত্থ, দকন্তু র্শর্ষ্ েত্থ নয়।

থস্দেং আশপর মাধ্যশম বৃহৎ সংগঠন 
ততদরর থষ্শরে দতনটি দবষয় রশয়শে।

১. প্রডাকেন থস্দেং আপ।
২. কনজাম্েন থস্দেং আপ। 
৩. মাশক্থটিং থস্দেং আপ। 
সবশচশয় সহজ ও কার্ ্থকরী হশচ্ছ 

মাশক্থটিং থস্দেং আপ। মধ্য বা ক্ষুদ্র কৃষকশক 
র্দি বো হয় থর্, তুদম থতামার �সশের িাম 
পাচ্ছ না কারণ পযেগুশো তুদম দবদচ্ছন্নভাশব 
দবদক্র কর। একটা একশচটিয়া �দেয়া বা 
পাইকার বা গ্াশমর িনী ব্যবসায়ীরা তা দকশন 
দনশয় র্ায়। তারপর মা�খাশনর কাজগুশোর 
ওপর থতামার দনয়ন্তণ র্াশক না এবং চূোতি 

থভাক্তা থর্ িাশম ক্রয় কশর তার বে অংে 
ওই মধ্যস্বত্বশভাগীরা থরশখ থিয়। আর 
তুদম উৎপািক পর্ ্থাশয় অল্প অর্ ্থ পাও। 
তাহশে এখাশন থবদে পাওয়ার উপায় কী? 
একটাই উপায় থসটা হশো দনশজরা দনশজরা 
প্রদতশর্াদগতা কশর িামটা কদমশয় না 
থ�শে, থতামরা একদরেত হশব ও পাইকারী 
দবক্রশয়র ব্যবসা, গুিাম, প্রদক্রয়াজাতকরণ, 
মূল্য সংশর্াজন ইত্যদি প্রদক্রয়াগুশোশক 
থতামাশির সমবায়ী মাদেকানায় দনশয় 
দনশব। তাহশে চূোতি থক্রতার কাশে কম 
িাশম দবদক্র কশরও প্রশত্যক উৎপািকই 
থবদে িাম পাশব। এশত কশর উৎপািক থবদে 
িাম পাশচ্ছ এবং মা�খাশন থকাশনা কাজ না 
কশর বা সামান্য কাজ কশর র্ারা অশনক 
োভ করশতা তারা আর তা করশত পারশব 
না। এই যুদক্তটা সহশজ থবা�াশনা র্ায়। 
সুতরাং মাশক্থটিং থকাঅপাশরটিভ দিশয় 
আমরা শুরু করশত পাদর। আমরা থর্শহতু 
জদম জাতীয়করণ কদরদন তাই জদমর 
মাদেকানা থকউ োেশব না। তাই আমরা 
একটা ল্যাডে ব্যাংক ততদর কশর বেশত 
পাদর থর্, র্ারা সঠিকভাশব জদমর ব্যবহার 
করশত পারশেন না, অন্যশক দিশয় কাজ 
করাশচ্ছন ও দনশজ েহশর বশস অনুপদস্ত 
ভূস্বামী দহসাশব খাজনা থভাগ করশেন, তার 
জদম এভাশব ব্যবহাশরর অদিকার র্াকশব 
না। তশব বগ ্থাচাদষ থর্শক দতদন থর্ আদর্ ্থক 
খাজনা পাশচ্ছন সরকার থসটা তাশক প্রদত 
বের বাজার দনি ্থাদরত গে হার অনুর্ায়ী 
দিশয় থিশবন। ল্যাশডের নাশম বডে প্রিান 
কশর তাশক তা দিশয় থিওয়া থর্শত পাশর। 
বগ ্থাচাদষর থর্শক জদমর মাদেশকর থর্ আয় 

হশতা বডে থর্শক তার সমান বা থবদে আয় 
র্াশত তার হয় তার ব্যবস্া কশর দিশত হশব। 
তখন জদমগুশো চশে আসশব সরকাশরর 
ল্যাডে ব্যাংশকর কাশে। তারা তখন ক্ষুদ্র 
চাদষ ও ভূদমহীনশির সমবাশয়র কাশে থসই 
জদম ইজারা দিশয় দিশবন। এভাশব প্রর্মত, 
কৃদষশত কাজ করশত আগ্হী সঠিক মানুশষর 
কাশে চাশষর জদমগুশো চশে আসশব। 
দবিতীয়ত, এসব সমবায়শক চাষাবাশির জন্য 
প্রশয়াজনীয় উপকরণ সরবরাশহর িাদয়ত্ব 
রাষ্ট্র দনশয় দনশব। �সে বণ্টশন দতন ভাগ 
হশব। রাষ্ট্র থর্শহতু উপকরণ দিশয়শে তাই 
এক ভাগ রাশষ্ট্রর, থর্ সমবায়ী কৃষকরা 
উৎপািশন রেম দিশয়শে এক ভাগ তার 
ও জদমর বডে মাদেশকর জন্য এবং ভূদম 
ব্যাংশকর জন্য এক ভাগ, থসখান থর্শক 
একটা অংে ব্যাংশকর সাদভ ্থস কষ্ দহসাশব 
থকশট রাখা থর্শত পাশর–বাদকটা বডে 
মাদেকশির থপশমন্ট হশব। এটা করার থষ্শরে 
দুশটা সমস্যা। প্রিান সমস্যা হশো থখাি 
চাদষশির সমবায় সংগঠন থনই। আবার 
সংগঠন র্াকশেও থসখাশন বহুশরেদণর চাদষ 
ঢুশক থর্শত পাশর। সুতরাং তখন বহুশরেদণর 
সমবাশয়র মশধ্য থকান থরেদণ সমবাশয়র 
থনতৃত্ব দিশব ও আদিপত্য করশব থসটার 
উপর দনভ ্থর করশব সমবায় গদরবশির হশব 
না কুোকশির হশব! এই থনতৃশত্বর সমস্যা 
সমািাশনর চূোতিভাশব পর্ দকন্তু একটাই। 
পর্ হশচ্ছ দনশচর দিশকর জনগশণর স্বচ্ছ, 
জবাবদিদহমূেক, গণতাদন্তক সমবায় 
সংগঠন ততদর করা। 

সমবাশয়র মূে কর্া হশচ্ছ, ক্ষুদ্র 
ব্যদক্তর আত্মদবকাে, স্বদনভ্থরতা ও সদক্রয় 
অংেগ্হণ। দকন্তু এটা শুরু হশব জনগণ 
থর্শক। র্াশত থোটরাই দনজস্ব থনতৃত্বািীন 
প্রদতষ্ান ততদর করশত পারশব। সমবায় 
আইনগুশো তখন তারা দনশজশির স্বাশর্ ্থ 
কাশজ োগাশত পারশব। দকছুটা এখনই 
থকার্াও থকার্াও সংগঠিতভাশব তারা তা 
থচষ্া করশে। প্রদতষ্ান গশে বে হওয়ার 
সংগ্াম করশে। এই েোইটাই হশো আসে 
কর্া। 

* অধ্যাপক ও থচয়ারম্যান, অর্ ্থনীদত দবভাগ, ঢাকা 
দবশ্দবদ্যােয়

সমবাশয়র মূে কর্া হশচ্ছ, 
ক্ষুদ্র ব্যদক্তর আত্মদবকাে, 

স্বদনভ্থরতা ও সদক্রয় 
অংেগ্হণ। দকন্তু এটা শুরু 
হশব জনগণ থর্শক। র্াশত 

থোটরাই দনজস্ব থনতৃত্বািীন 
প্রদতষ্ান ততদর করশত 

পারশব

সমবায়
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আজ একর্া সব ্থজনদবদিত থর্ ‘সকশের 
তশর সকশে আমরা’ এই মূেনীদতর ওপর 
প্রদতদষ্ত প্রদতটি সমবায় সদমদত। প্রনে 
হশচ্ছ, মানুষ প্রর্ম কখন কশব এমন নীদতর 
অনুসারী হশয়দেশেন। এটার সন তাদরখ 
দনি ্থারণ বা উদ্ধার করা অসম্ভব ব্যাপার। 
মানুষ শুরুশত প্রকৃদতশত অশনক থবদে অসহায় 
দেে। প্রাকৃদতক দুশর্ ্থাগ ও দহং্র পশুপ্রাণীর 
আক্রমণ হশত রষ্া পাওয়ার জশন্য তাশক 
দনশজশির মশধ্য একতাবদ্ধ হশত হশয়দেে। 
আন-অদ�দসয়াদে সমবাশয়র র্ারো তখন 
থর্শকই। আর আধুদনক �শম ্থর সমবায় 
সদমদতর জন্ম শুরু হয় ইউশরাশপ দেল্প 
দবলেশবর আশগ এবং ১৮৪৪ সাশে দব্রশটশনর 
রচশডশের তাঁদতরা গশে থতাশেন পৃদর্বীর 
প্রর্ম সুসংগঠিত স�ে সমবায় সদমদত। 
এই সদমদতর প্রদতষ্াতা দেশেন ২৮ জন 
তাঁদত ও কুটিরদেল্পী। দেল্প দবলেশবর �শে সৃষ্ 
পু ুঁদজবািী দেল্পপদতশির মারোদতদরক্ত থোষণ 
থর্শক দনশজশির রষ্া করা এবং দনশজশির 
উৎপাদিত পশযের বাজারজাতকরশণর 

সুদবিাশর্ ্থ তারা ১৮৪৪ সাশে Rochdale 

Society of Equitable Pioneers 

(RCEP) গশে থতাশেন এবং সবশচশয় 
গুরুত্বপূণ ্থ দবষয় হশো তারা সমবায় সদমদত 
পদরচােনার জশন্য রচশডে নীদতমাো প্রণয়ন 
কশরন র্া এই সদমদতশক পূব ্থবতনী সদমদতগুশো 
থর্শক উন্নত ও আধুদনক সমবায় সদমদতর 
চদররে িান কশর। পরবতনীশত International 

Co-operative Alliance (ICA) সমবায় 
সদমদতর সংজ্া দনি ্থারণ কশর থিয় র্া আজ 
সব ্থরে গৃহীত ও অনুসৃত হশচ্ছ। সংজ্াটি 
এমন ‘A cooperative (also known 

as co-operative, co-op, or coop) 

is an autonomous association 

of persons united voluntarily to 

meet their common economic, 

social, and cultural needs and 

aspirations through a jointly-

owned enterprise.’ আশরা বো হশয়শে, 
‘Cooperatives are democratically 

owned by their members, with 

each member having one vote in 

electing the board of directors.’ 
উশল্খ্, ‘রচশডশের তাঁদত’ দেশরানাশম একটি 
রচনা আশগ আমাশির পাঠ্যপুস্তশকর অতির্ ্থক্ত 
দেে। সমবাশয়র জন্ম, জশন্মর কারণ এবং 
জশন্মর উশদিশযের সাশর্ মারোদতদরক্ত মুনা�া 
দনভ ্থর পু ুঁদজবািী চরম অর্ ্থননদতক তবষম্য 
ও থোষণ থর্শক অর্ ্থননদতকভাশব দুব ্থে 
মানুষশির আত্মরষ্ার প্রশয়াজনটি জদেত 
দেে এবং থসই প্রশয়াজন এখনও ফুদরশয় 
র্ায়দন। 

হাজার বেশরর প্রাচীন বাংোশিশের 
মাটি, নি-নিী, বৃষ্-তরুেতা, পশু-পাদখ 
ও মানুষ নানা রকশমর চোই-উতরাই 
আর রাজননদতক থজায়ারভাটার মধ্য দিশয় 
সুদূর অতীত থর্শক আজশকর দিশন পিাপ ্থণ 
কশরশে। প্রসঙ্গত একর্া উশল্খ্, আজশকর 
বাংোশিে অশনক থনতা, অশনক মনীষী, 
অশনক কদব-দেল্পী, অশনক সমাজ সংস্ারক, 
অশনক বাউে, অশনক সািক, অশনক দপর 
আউদেয়া এবং অসংখ্ থখশট খাওয়া 

সমবায় : একটি অতিরঙ্গ অবশোকন
আদমনুে ইসোম*
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সািারণ মানুশষর সদমিদেত থমিা ও রেশমর �সে। অতীশত আমরা 
এক অশর্ ্থ দকছুটা স্বোদসতই দেোম। আমাশির প্রদতটি গ্ামই দেে 
এক একটি স্বোদসত দরপাবদেক। দকন্তু থসটুকুও আমরা িশর রাখশত 
পাদরদন। এক সময় দনশজশির র্শে দনশজশির দবশভি দনশজশির 
অভ্যতিরীণ ষের্শন্তর সুশর্াগ দনশয় দব্রটিেরা িখে কশর থনয় বাংো 
ভূখডেসহ সমগ্ ভারতীয় উপমহাশিে। অত্যাচার আর থোষশণ পদতত 
হয় প্রাচীন সভ্যতার মাতৃভূদম। কৃষকসহ সািারণ মানুষ দপষ্ হশত 
র্াশক অর্ ্থননদতক অভাশবর জাঁতাকশে। দব্রটিেরা দনশজশির বরাবরই 
থরেষ্ জাদত বশে িাদব কশর। তাই থোষশণর পাোপাদে তারা দকছু 
ভাশো উশদ্যাগও গ্হণ কশরদেে। তার মশধ্য কশয়কটি হশচ্ছ, আধুদনক 
দবজ্ানদভদত্তক দেষ্াব্যবস্ার প্রচেন, সতীিাহ প্রর্ার দবশোপ সািন, 
দবিবা দববাশহর প্রচেন এবং সমবায় ব্যবস্ার প্রবত্থন। দব্রটিেরা 
১৯০৪ সাশে এশিশে সমবায় ব্যবস্ার প্রবত্থন কশর। থসটি প্রাদতষ্াদনক 
রূপ োভ কশর ১৯০৯ সাশে ঢাকা থসন্টাে থকা-অপাশরটিভ ব্যাংক 
এবং খুেনার রাড়ুেীশত থসন্টাে থকা-অপাশরটিভ ব্যাংক প্রদতষ্ার 
মধ্য দিশয়। মূেত দব্রটিেশির সৃষ্ জদমিার মহাজনশির মারোদতদরক্ত 
থোষণ এবং দুদভ ্থষ্সহ অন্যান্য প্রাকৃদতক দুশর্ ্থাগ থর্শক সািারণ 
কৃষকশির রষ্া করশত তারা সমবায় ব্যাংদকং প্রর্ার প্রচেন কশর 
র্া কােক্রশম নানা থপোজীবী মানুশষর আর্ ্থ-সামাদজক সুরষ্ার পর্ 
দহশসশব দবস্তৃত হশত র্াশক।

সমবায় এর আর্ ্থ-সামাদজক থদ্যাতনা দবচার কশর বো হশয় র্াশক 
‘সমবায় সদমদত হশচ্ছ সিস্যশির জন্য, সিস্যশির বিারা এবং সিস্যশির 
কল্যাশণ পদরচাদেত সংগঠন। (A Cooperative Society is the 

organization of the cooperators, for the cooperators 

and by the cooperators)| সহজ কর্ায় সমবায় হশচ্ছ মানুশষর 
দনশজশির বিারা সংগঠিত, অর্ ্থাদয়ত ও দনশজশির মধ্য থর্শক দনব ্থাদচত 
থনতৃত্ব বিারা পদরচাদেত সংগঠন র্া স্বভাশব স্বািীন, আচরশণ গণতাদন্তক, 
দৃদষ্শত দূরগামী, তবদেশষ্্য সহমমনী এবং ভাবনায় উচ্াকা্ষিা। বো হয় 
মানুষ দনশজই দনশজর ভাগ্য দনয়ন্তক। দকন্তু গদরব, দপদেশয় র্াকা, থোদষত 
বদঞ্চত মানুশষর পশষ্ একা একা দনশজর ভাগ্য পদরবত্থন করা প্রায় 
অসম্ভব ব্যাপার। দকন্তু িেজশনর সদমিদেত প্রশচষ্ায় তা সহশজই সম্ভব। 
থসজন্যই বো হয় ‘িশের োঠি এশকর থবা�া’। আর সমবায় সদমদতশত 
সকশেই এশক অশন্যর সহায়ক সহকমনী বশে থসখাশন থর্ নীদত অবেম্বন 
করা হয় তা হশচ্ছ ‘সকশের তশর সকশে আমরা প্রশত্যশক আমরা পশরর 
তশর’। এমন নীদত দনশয় সদমিদেত হশে প্রদতজ্ায় ও প্রশচষ্ায় স�েতা 
অদনবার্ ্থ। থসজন্যই দবশদ্রাহী কদব সািারণ মানুশষর কদব কাজী নজরুে 
ইসোম সমবায়শক স্বাগত জাদনশয় রচনা কশরদেশেন ‘সমবায়-সংগীত’ 
র্া দনম্নরূপ,

‘ওশর দনপীদেত, ওশর ভশয় ভীত দেশখ র্া আয় থর, আয়।
দুঃখ জশয়র নবীন মন্ত–‘সমবায়, সমবায়!’
ক্ষুিার জ্াোয় মশরদে সুিার কেস র্াদকশত ঘশর!
িাদরদ্র্য, ঋণ, অভাশব জ্শেদে না দচশন পরস্পশর!
দমদেত হইদন তাই আমাশির দুগ ্থদত ঘশর ঘশর!
থসই দুগ ্থদত-দুগ ্থ ভাদঙব সমশবত পিঘায়।।
দমদে পরমাণু পব ্থত হয় দসন্ধু দবন্দু দমশে,

মানুষ শুধুই দমদেশব না দক থর দমেশনর এ দনদখশে?
জগশত েোশনা দবপুে েদক্ত কুোইয়া দতশে দতশে
আমরা গদেব নতুন পৃদর্বী সমশবত মদহমায়।।
দুদভ ্থশষ্র, থোষশণর আর থপষশণর জাঁতাকশে
এক হয় নাই বদেয়া আমরা মদরয়াদে পশে পশে।
সকে থিশের সকে মানুষ আদজ সহ্র িশে
দমদেয়াদে আদস–। রশব না জগশত প্রবশের অন্যায়।।’
কাজী নজরুে ইসোম রদচত উপশর উপস্াদপত সমবায়-সংগীশত 

সমবাশয়র সংজ্া, তবদেষ্্য, প্রশয়াজনীয়তা ও মদহমা চমৎকারভাশব 
এবং পদরপূণ ্থরূশপ ফুশট উশঠশে। মূেত সমবায় হশচ্ছ একতাই বে, 
গণতাদন্তক ঐক্যবদ্ধতা, পারস্পদরক সহমদম ্থতা এবং জনগণই ষ্মতার 
উৎস প্রভৃদত আপ্তবাশক্যর অনুকূশে ও পর্ িশর মানুশষর সমশবত 
েদক্তর উশবিািন, উশন্মাচন ও দবকাে সািশনর প্রকৃষ্তম পন্া। অসািারণ 
ষ্মতাির বা প্রদতভাির মানুষ একা একা অশনক দকছু অজ্থন করশত 
পাশরন। দকন্তু সািারণ মানুষ পাশরন না। সািারণ মানুষ পাশরন র্খন 
তারা একতাবদ্ধ হন। তাশির জন্যই এ কর্াটি প্রশর্াজ্য, United We 

stand, Divided We fall। সমবায় হশচ্ছ দবভাদজত থনতৃত্বহীন 
সািারণ মানুষশক একতাবদ্ধ কশর সামদগ্ক উন্নদত অজ্থশনর পর্। 
সমবায় অর্ ্থনীদত হশচ্ছ সমবায় সদমদতগুশোর প্রিান অর্ ্থননদতক িে ্থন।

অর্ ্থননদতকভাশব দপদেশয় র্াকা ও থোদষত-বদঞ্চত মানুশষর 
অদস্তত্ব রষ্ার ও উন্নয়শনর মশডে
র্তই আধুদনক সভ্যতা অগ্সর হশয়শে, ততই দুদনয়ার িন-সম্ি 
মুদষ্শময় থোশকর হাশত থকন্দ্রীভূত হশয়শে। অদিকাংে মানুষ রশয় থগশে 
দপদেশয় এবং থোদষত ও বদঞ্চত অবস্াশন। এসব মানুষ দবদচ্ছন্নভাশব 
িনী ও ষ্মতাবানশির সাশর্ থপশর ওশঠন না। পু ুঁদজবাি দনভ ্থর দেল্প 
দবলেব, প্রযুদক্তদবলেব থকাশনাটাই সািারণ মানুষশক উন্নত জীবশনর 
সুশর্াগ দিশত পাশর না। একমারে সমবায়ই হশচ্ছ এসব অর্ ্থনীদতর 
মূেিারা ও মহাসেক থর্শক বাি পো মানুশষর উন্নয়শনর প্রকৃষ্ 
পন্া। সমবায়ই একমারে পন্া র্া েতভাগ ইনক্লুদসভ থডশভেপশমন্ট 
মশডে। উিাহরণস্বরূপ, পৃদর্বীশত সবশচশয় বদঞ্চত থরেদণর মানুষ 
হশচ্ছন নারীরা। সমবায় নারীশির আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়ন এবং 
ষ্মতায়শন সবশচশয় কার্ ্থকর ভূদমকা থরশখ এশসশে র্া অন্য থকাশনা 
উন্নয়ন মশডে পাশরদন। ‘Since cooperatives are based on 

values like self-help, democracy, equality, equity, 

and solidarity, they can play a particularly strong 

role in empowering women, especially in developing 

countries. Cooperatives allow women who might 

have been isolated and working individually to band 

together and create economies of scale as well as 

increase their own bargaining power in the market. 

In statements in advance of International Women’s 

Day in early 2013, President of the International 

Cooperative Alliance, Dame Pauline Green, said, 

“Cooperative businesses have done so much to help 

women onto the ladder of economic activity. With 
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that come community respect, political legitimacy 

and influence.’–Wikipedia. সমবায় সদমদত সঠিকভাশব গশে 
তুেশত পারশে িনীশির প্রবে থোষণ দনপীেন থর্শক রষ্া পাশব 
সািারণ মানুষ; �শে সত্য হশয় উঠশব কদবর বাণী: ‘রশব না জগশত 
প্রবশের অন্যায়।’

সািারণ মানুশষর সমদষ্গত সুপ্ত ষ্মতার উশবিািন দনদচিত 
কশর সমবায়
রাজনীদতশত একটি কর্া আশে: জনগণই সকে ষ্মতার উৎস। কর্াটা 
সত্য। দকন্তু এই সশত্যর সন্ধান জনগশণর কাশে র্াশক না। অতিত তৃতীয় 
দবশশ্র জনগশণর কাশে থতা নয়ই। �শে তারা মুদষ্শময় দকছু িনী, 
েদক্তমান ও ধুরন্ধর ব্যদক্তশির বিারা পদরচাদেত হন। �ো�ে তাশির 
অনুকূশে র্ায় না। উিাহরণস্বরূপ ভারত দকংবা বাংোশিশের অদিকাংে 
মানুষ গ্াশমর অদিবাসী এবং থপোগতভাশব কৃষক-কৃদষরেদমক-থজশে-
তাঁদত-দেল্পরেদমক। তাশির থভাশটই জনপ্রদতদনদিগণ দনব ্থাদচত হন। 
দকন্তু নবদনব ্থাদচত জনপ্রদতদনদিগশণর কয়জন এসব সািারণ থরেদণর 
মানুষ? সািারণ মানুষ এসব দবষশয় সদক্রয়ভাশব সশচতন নন, সশচষ্ 
নন। �শে তারা সকে ষ্মতার উৎস হশয়ও বাস্তশব ষ্মতাহীন। এটা 
েষ্ কশরই সািারণ মানুশষর জাগরশণর কদব কাজী নজরুে ইসোম 
বশেশেন, “েদক্ত-দসন্ধু মাশ� র্াদকয়া েদক্ত থপে না থর্/মদরবার বহু 
পূশব ্থ মদরয়া দগয়াশে জাদনও থস।” সমবায় এসব সািারণ মানুষশক 
তাশির ষ্মতার সম্শক্থ সশচতন, সজাগ ও সদক্রয় কশর তুেশত চায়। 
সািারণ মানুশষর, দপদেশয় পো মানুশষর সুপ্ত ও অব্যবহৃত ষ্মতার 
উশবিািন ঘশট সমবায় সদমদতর মাধ্যশম। তারা আপনা থর্শক উবিবুদ্ধ হশয় 
সমশবত হশয় দনশজশির সদমিদেত প্রশচষ্ায় দনশজশির বিারা দনশজশির 
থনতৃশত্ব দনশজশির সদমিদেত ও ব্যদক্তগত ভাশগ্যর উন্নয়ন ঘটায়। ভূশপন 
হাজাদরকার গাওয়া একটি দবখ্াত গাশন বৃহত্তর সমাশজর মানুশষর 
অবস্া তুশে িশর বো হশয়শে, ‘ব্যদক্ত র্দি ব্যদক্তশকদন্দ্রক, সমদষ্ র্দি 
ব্যদক্তত্বরদহত/তশব দেদর্ে সমাজশক ভাশঙ্গা না থকন!’ সমবায় হশচ্ছ 
ব্যদক্তশক তার আত্মশকদন্দ্রক সংকীণ ্থ ব্যদক্ত  স্বার্ ্থপরতার থখায়াে থর্শক 
থবর কশর আনার এবং ব্যদক্তত্বরদহত সমদষ্শক প্রবে ব্যদক্তশত্ব জাদগশয় 
থতাোর থমাষ্ম মন্ত। সমবায় সদমদতই হশচ্ছ ‘জ্ানদবহীন দনরষ্শরর 
খাদ্যদবহীন নাগদরশকর থনতৃত্বদবহীনতার থমৌনতা’ ভাঙার অব্যর্ ্থ অস্ত্র। 
সমবায়ই স�েভাশব থেখাশত পাশর: ‘আমরা দুব ্থে নই, আমরা পাদর’। 
তারা আপনা থর্শক উবিবুদ্ধ হশয় সমশবত হশয় দনশজশির সদমিদেত 
প্রশচষ্ায় দনশজশির বিারা দনশজশির থনতৃশত্ব দনশজশির সদমিদেত ও 
ব্যদক্তগত ভাশগ্যর উন্নয়ন ঘটায়। বাংোশিশে সমবাশয়র অতীত ও 
বত্থমান ভূদমকার দবশলিষণ ও মূল্যায়ন করা হশে সমবাশয়র এই 
সমদষ্গত মানবেদক্তর উশবিািশনর দবষয়টি থসানাদে আশোয় উদ্াদসত 
হশয় উঠশব বশে আমাশির অদভজ্তােব্ধ দৃঢ় দবশ্াস।

প্রকৃত গণতাদন্তক মূল্যশবাশির অনুেীেন 
আব্রাহাম দেংকন প্রিত্ত গণতশন্তর সংজ্া অনুসরণ কশর বো 
হয় A Cooperative Society is the organization of 

the cooperators, for the cooperators and by the 

cooperators. সািারণ মানুশষরা এককভাশব দচরদিনই ষ্মতাহীন 

এবং একতার অভাশব সমদষ্গতভাশব ব্যদক্তত্বরদহত। দবপরীশত 
জদমিার-মহাজন-ভূস্বামী-দেল্পপদত-রাজনীদতদবি থরেদণর মানুষ 
ষ্মতাবান। সািারণ মানুষ তখনই ষ্মতার উৎস র্খন তারা 
সশচতনভাশব একতাবদ্ধ। এ কাজটি বত্থমাশন মূেত গণতশন্তর। ভারত 
উপমহাশিে থর্শক ১৯৪৭ সাশে দব্রটিেরা চশে থর্শত বাধ্য হওয়ার 
পরই থকবে উপমহাশিশের মানুষ গণতশন্তর সাশর্ দনদবেভাশব 
পদরদচত হওয়ার সুশর্াগ পায়। দকন্তু বাংোশিে ভূখশডে থসটাও অদচশর 
উিাও হশয় র্ায়। দকন্তু সমবায় মানুষশক তৃণমূে স্তশরই গণতশন্তর 
স্বাি ও সা�ল্য দিশয় এশসশে দব্রটিে আমে থর্শকই। সমবায় সদমদত 
পদরচাদেত হয় দনব ্থাচশনর মাধ্যশম দনশজশির মধ্য হশত দনব ্থাদচত 
প্রদতদনদিশির বিারা এবং থসই পদরচােনার কাজটিও হয় দনশজশির 
সুদেদখত ও দবদিবদ্ধ সংদবিান বা উপ-আইন অনুসরণ কশর। 
প্রকৃতপশষ্ প্রশত্যকটি সমবায় সদমদত হশচ্ছ এক একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত 
বা Mini Democracy। এটা হশচ্ছ গণতশন্তর তৃণমূোয়ন। এটা হশচ্ছ 
প্রকৃত গণতন্ত (Quality Democracy)। এখাশন থভাট থকনাশবচা 
থনই; দমদডয়াবাদজ থনই; থভাট ডাকাদত থনই; সাম্প্রিাদয়ক এশজডো 
থনই; পারস্পদরক কাঁিা ছুোছুদে থনই; গাোগাদে থনই; দনব ্থাচশনাত্তর 
সদহংস প্রদতশোিপরায়ণতা থনই। সািারণ মানুশষর, দপদেশয় পো 
মানুশষর সুপ্ত ও অব্যবহৃত ষ্মতার উশবিািন ঘশট সমবায় সদমদতর 
মাধ্যশম। প্রদতটি সমবায় সদমদত হশচ্ছ এক একটি স্বািীন গণতাদন্তক 
সংগঠন। দকন্তু এটা রাজননদতক গণতন্ত থর্শক অশনকখাদন আোিা 
এবং অবযেই থবদে উন্নত। রাজননদতক গণতশন্ত Majority must 

be granted হশচ্ছ মূেকর্া। এর সাশর্র অংেটি but minority 

should be respected রাজননদতক গণতশন্ত আজকাে হাওয়া হশয় 
থগশে। �শে সংখ্াগদরষ্ মানুষ র্দি একটা খারাপ ইসু্যশক সমর্ ্থন 
কশর, তখন গণতন্ত ভয়ংকর োসন ব্যবস্ায় থনশম র্ায়। ইিানীং থসটা 
েষ্ কশরই কদব বশেশেন, “মানুষ থনকশে হশে বৃহত্তম গণতন্তও জঙ্গে 
হশয় ওশঠ।” দকন্তু সমবায়ী গণতশন্ত “সকশের তশর সকশে আমরা 
প্রশত্যশক আমরা পশরর তশর”–এই হশচ্ছ অপদরহার্ ্থভাশব অনুসরণীয় 
তদরকা। এখাশন সংখ্াগদরশষ্র জঙ্গে হশয় ওঠার সুশর্াগ থনই। এর 
বরশখোপ করা হশে থসই সদমদত এশগাশব না। থসটার হয়শতা নানাদবি 
কারসাদজশত দনবন্ধন নম্বর রশয় র্াশব, দকন্তু থসটি আর সমবায় সদমদত 
র্াকশব না। এটা সমবায়ীশির আরও গভীরভাশব দনদবেভাশব থবা�াশত 
হশব এবং তাশির থভতর এই মূল্যশবাি গভীরভাশব সঞ্চাদরত কশর 
দিশত হশব। এর নাম “সমবায়ী মন”। এই সমবায়ী মন হশচ্ছ সমবায় 
সদমদতর প্রাণ। মন চাদেত কশর মগজশক। অতএব আশগ মনটাই ঠিক 
করশত হশব। প্রকৃত গণতশন্ত প্রদতশর্াদগতা র্াকশব, দনব ্থাচন হশব এবং 
দনব ্থাচশনর �ো�ে সবাই থমশন দনশয় নতুন থনতৃশত্বর পতাকাতশে 
একদরেত ও একতাবদ্ধ হশয় আবার কাজ করশবন। দনব ্থাচশন পরাদজত 
প্রার্নীশির দনব ্থাচশনর �ো�েশক হাদসমুশখ ও প্রসন্নদচশত্ত থমশন 
থনওয়ার মানদসকতা র্াকশত হশব। নানাদবি অপশকৌেে, থকাটকাচাদর 
কশর ষ্মতা আঁকশে র্াকা সমবায়ী থনতৃশত্বর পদরপদন্ কাজ। অর্বা 
দনব ্থাচশন থহশর র্াবার পরও দনব ্থাচশনর �ো�ে পাশটে থিওয়ার 
জন্য কূটশকৌেশের আরেয় গ্হণ দকংবা তা থমশন দনশত নানাদবি 
টােবাহানা করার থডানাল্ড রোম্ীয় মানদসকতা সমবায়ী মূল্যশবাশির 
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দবপরীত অবস্ান। সমবায় সদমদতশত সিস্যশির এক ব্যদক্ত এক 
থভাট নীদতশত পদরচাদেত দনব ্থাচশন দবজয়ী প্রার্নীশির প্রসন্নদচশত্ত 
থমশন দনশয় স্বাগত জানাশত হশব এবং দনব ্থাচনকােীন দবশরাদিতার 
কর্া মুশে থ�শে একসাশর্ একশর্াশগ কাজ করশত হশব। রবীন্দ্রনার্ 
ঠাকুর তাঁর ‘নদতস্বীকার’ নামক কদবতায় এই মানদসকতার দবষয়টি 
চমৎকারভাশব তুশে িশরশেন,

‘তপন-উিশয় হশব মদহমায় ষ্য়/তবু প্রভাশতর চাঁি োতিমুশখ কয়,
অশপষ্া কদরয়া আদে অস্তদসন্ধুতীশর/প্রণাম কদরয়া র্াব উদিত রদবশর।’
মশন রাখশত হশব এবং দবশ্াস করশত হশব থর্ সমবায় সদমদতর 

দনব ্থাচশন দজতশত না পারা থকাশনা তনদতক পরাজয় নয়, এটা হশচ্ছ 
দনি ্থাদরত সমশয়র জন্য থনতৃশত্বর বিেমারে। এটা অশনকটা দক্রশকট 
িশের অদিনায়ক পদরবত্থশনর মশতাই। কাশজই েশেবশে ষ্মতা 
আঁকশে িশর র্াকার থচষ্া সমবায়ী গণতন্ত অনুশমািন কশর না। 

থর্াগ্য, দনষ্াবান ও সিস্যিরদি থনতৃত্ব 
প্রদতটি সমবায় সদমদত হশচ্ছ সমবায়ীশির মধ্য থর্শক সমবায়ীশির বিারা 
সমবায়ীশির জন্য কল্যাণমূেক প্রদতষ্ান। প্রদতটি সমবায় সদমদতর 
দনজস্ব উপ-আইন আশে। দভেনাদর, দূরিেনী, সৎ ও কম ্থঠ থনতৃশত্বর 
ওপর একটি সদমদতর সা�ল্য দনভ্থরেীে। স�ে সমবায় সদমদতগুশো 
স�ে হশয়শে মূেত থনতৃশত্বর গুশণ। একজন সমবায়ীশনতা দরের্বনিাস 
প্াশটে “আমুে” ব্রাডেিারী একটি সমবায় সদমদত (Gujarat Co-

operative Milk Marketing Federation Ltd.) এর মাধ্যশম 
ভারতশক পৃদর্বীর বৃহত্তম দুঘ্ি ও দুঘ্িজাত পযে উৎপািনকারী ও 
রপ্তাদনকারী থিশে পদরণত কশরশে। অন্যদিশক আমাশির থিশে ব্যাপক 
সাো জাদগশয়ও থর্সব সদমদত ব্যর্ ্থ হশয়শে, থভশঙ পশেশে, থসসব 
সদমদতর থনতাশির ব্যদক্তগত থোভ এবং তজ্দনত অর্ ্থ আত্মসাৎ 
মূে �্যা্টর দহশসশব কাজ কশরশে। অন্য কারণগুশো আনুষদঙ্গক 
ব্যাপারমারে। সুতরাং দনব ্থাচশনর মাধ্যশম থনতা দনব ্থাচশনর সময় 
সমবায়ীশির দনশজশিরও দূরিেনী হশত হশব। র্ে মানুষশক দনব ্থাদচত 
করশে সব ্থনাে অবযেম্ভাবী। আদম অশনক উিাহরণ দিশত পাদর দকন্তু 
এখাশন তার প্রশয়াজন থনই। একজন দরের্বনিাস প্াশটে, একজন 
আখতার হাদমি খান, একজন থগাোপ বানু, একজন জসীমউদদিন থেখ 
প্রমাণ কশর চশেশেন থর্ সমবায় সদমদতশত থর্াগ্য, সৎ ও দনষ্াবান 
থনতৃত্ব সবশচশয় বে দনয়ামক �্যা্টর। বাবোগাে থর্শক �জদে আম 
পাওয়া র্াশব না, এই সত্যটি প্রদতটি সমবায় সদমদতর সিস্যশির মার্ায় 
রাখশত হশব এবং থমশন চেশত হশব। অতএব থনতা দনব ্থাচশনর থষ্শরে 
“বন্ধু থতামার পশর্র সাদর্শক দচশন দনও”–থহমতি মুশখাপাধ্যাশয়র 
গাওয়া গাশনর এই কদেটি মশন রাখশত হশব।

রাজনীদতর ঊশধ্ব্থ সমদষ্গত সমবায়ী অবস্ান
সমবায় সদমদত হশচ্ছ অরাজননদতক গণতাদন্তক প্রদতষ্ান (A Non-

political Demoracy)। সমবায়ীরা রাজননদতকভাশব সশচতন 
হশবন, তারা স্ানীয় ও জাতীয় দনব ্থাচশন অংেগ্হণ করশবন, র্ার র্ার 
পেন্দমশতা প্রার্নীশক/িেশক থভাট থিশবন দকন্তু সদমদত পদরচােনার 
সময় থসখাশন স্ানীয় বা জাতীয় রাজনীদতশক থটশন আনশবন না 
এবং তার অনুপ্রশবে প্রদতশরাি করশবন। ইশতামশধ্য সমবায়ীগশণর 

মধ্য থর্শক স্ানীয় ও জাতীয় দনব ্থাচশন অশনশক অংেগ্হণ কশরশেন; 
তাশির অশনশকই দনব ্থাদচত হশয়শেন। এটা সমবাশয়র জন্য সুখবর। 
সমবায়ীশির থভতর থর্শক জনপ্রদতদনদি থবদে থবদে দনব ্থাদচত হশে 
তারা সমবাশয়র পশষ্ কর্া বেশবন, সমবাশয়র স্বার্ ্থ থিখশবন। দকন্তু 
থকাশনা অবস্াশতই সমবায় সদমদতশক রাজননদতকভাশব দবভক্ত 
করা র্াশব না। সদমদতশক রাজননদতক উশদিযে হাদসশের হাদতয়ার 
বা লে্যাট�ম ্থ দহশসশব ব্যবহার করা র্াশব না। United we stand 

divided we fall এটা হশচ্ছ সমবাশয়র মূে কম ্থশকৌেে। অতএব 
দবভক্ত হওয়া র্াশব না। সদমদতর দনব ্থাচশন একাদিক প্াশনে র্াকশব, 
র্াকশতই পাশর দকন্তু দনব ্থাচশনর পর আবার সবাই দনব ্থাদচত থনতৃশত্বর 
পতাকাতশে একতাবদ্ধ হশয় কাজ করশবন। দনব ্থাদচত থনতা হশয় 
উঠশবন–সবার থনতা। সবার মাশ� We feelings জাগ্ত ও সদক্রয় 
র্াকশব; চাপা পশে র্াশব সংকীণ ্থ আত্মশকদন্দ্রক I feelings-এর 
মানদসকতা। We, They ইত্যাদি দবভদক্ত সদমদতশক দুব ্থে করশব না। 
সমবায় সদমদত হশচ্ছ একটি সুস্ থর্ৌর্ পদরবাশরর মশতা। পদরবাশরর 
সিস্যগণ দনজ দনজ পেন্দ ও সামর্থ্থ আনুসাশর থকউ কৃদষকাজ, থকউ 
চাকদর, থকউ মাে িরা, থকউ ব্যবসা, থকউ গানবাজনা, থকউ পোশোনা 
করশবন, স্ানীয় বা জাতীয় দনব ্থাচন এশে দনজ দনজ পেশন্দর প্রার্নীশক 
থভাট থিশবন আবার একসাশর্ বশস গল্প করশবন, েোপরামে ্থ 
করশবন, সুশখ-দুঃশখ একতাবদ্ধ র্াকশবন। তবদচশরে্যর মশধ্য ঐক্য হশচ্ছ 
সমবাশয়র প্রিান থসৌন্দর্ ্থ ও েদক্ত। এই থসৌন্দর্ ্থ ও েদক্তর অভাব ঘটশে 
থসই সদমদত একসময় অকার্ ্থকর হশয় পেশত বাধ্য। থকাশনা সমবায় 
সদমদতর ‘রাজনীদতকরণ’ ঘটশে তার রূগ্নিোয় পদতত হওয়া এমনদক 
অপমৃতু্য থরাি করার থকাশনা পর্ র্াকশব না। আমাশির হাশতর কাশেই 
এমন একাদিক উিাহরণ দৃযেমান। রাজনীদত আর সমবায় দুশটা দভন্ন 
দজদনস; এশির গুদেশয় থ�েশে সমবায় সদমদতর সব ্থনাে অদনবার্ ্থ।

সািারণ সিস্যশির ষ্মতায়ন দনদচিতকরণ
মানুষ জন্মগতভাশবই অন্যান্য প্রাদণ থর্শক অশনক থবদে স্বার্ ্থপর, 
আত্মশকদন্দ্রক এবং প্রর্ত্বমূেক মানদসকতার অদিকারী। সািারণত 
রাজনীদতদবিগণ চান না তাশির েক্ত প্রদতপষ্ ততদর থহাক; তারশচশয় 
বেকর্া তারা দনজ অদিশষ্শরে দনজ িেীয় দবকল্প থনতৃশত্বর দবকােশকও 
সহজভাশব থমশন দনশত চান না, পাশরন না। তারা আজীবন দনজ থনতৃত্ব 
বজায় রাখশত চান চ্যাশেঞ্জ োো অবস্ায়। দকন্তু সমবাশয়র মূেমন্ত হশচ্ছ 
দবকল্প থনতৃশত্বর দবকাে সািন। থসজন্য সািারণ সিস্যশির প্রদেদষ্ত 
কশর থতাো িরকার। সমবাশয় সািারণ সিস্যগণ থভোর পাশের মশতা 
র্াকশে থসই সদমদত প্রকৃত সমবায় সদমদত হশয় উঠশব না থকাশনাদিনও। 
সমবায় সদমদতশত দনব ্থাদচত থনতৃশত্বর অন্যতম িায় ও িাদয়ত্ব হশচ্ছ 
সািারণ সিস্যশির সদমদতর থভতর বাদহর, েষ্্য ও উশদিযে, ভদবষ্যৎ 
পদরকল্পনা, অদডটিং, আদর্ ্থক ব্যবস্াপনা প্রভৃদত দবষশয় ওয়াদকবহাে ও 
িষ্ কশর গশে থতাো। সদমদতর উপ-আইন সম্শক্থ সকে সিশস্যর 
পদরষ্ার িারণা র্াকশত হশব। থকাশনা পদরবত্থন আনশত চাইশে থসটা 
তাশির সদক্রয়ভাশব অবদহত থরশখ করশত হশব। সমবায় সদমদতশত 
দনব ্থাদচত থনতা দক্রশকট িশের অদিনায়ক এবং সািারণ সিস্যগণ 
থখশোয়াে। এই টিম দস্পদরট এবং টিম ম্যাশনজশমন্ট োো সমবায় 
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সদমদত গভীর সা�ল্য োশভ সমর্ ্থ হশব না। সমবায় সদমদতশত ‘বেভাই’, 
‘বস’, গড�ািার’ ইত্যাদি সমবায় তবরী অপসংস্কৃদতর অনুপদস্দত 
দনদচিত করশত হশব। আদম অশনক সমবায় সদমদত পদরিে ্থন কশরদে। 
মুন্ীগশঞ্জর একটি সমবায় সদমদতর প্রায় ৭৫% সিস্য নারী অর্চ 
দনব ্থাদচত ৬ জন থনতার সবাই পুরুষ। ময়মনদসংশহর একটি থকন্দ্রীয় 
সমবায় সদমদতর ৯৮% সিস্য নারী দকন্তু ৬ সিস্যদবদেষ্ পদরচােনা 
পষ ্থশির সবাই পুরুষ। এগুশোর আদর্ ্থক সা�ল্য আশে; তর্াদপ এসব 
থকাশনা আিে ্থস্ানীয় সমবায় সদমদত নয়; কারণ এসব সদমদতশত 
সিস্যশির প্রকৃত ষ্মতায়ন ঘশটদন। সািারণ সিস্যশির দ�ল্ড দভদজট 
ও স�েতার গল্প পাঠ থিওয়া থর্শত পাশর। থর্সব সদমদত উজ্জ্বে সা�ল্য 
অজ্থন কশর চশেশে, থসসব সদমদত সশরজদমশন পদরিে ্থন করাশনা র্ায় 
এবং থসসব সা�ল্যগার্া উপস্াপন করা থর্শত পাশর ব্যাখ্া দবশলিষণসহ। 
আমাশির মশন রাখশত হশব: Example is better than precept। 
একইসাশর্ ব্যর্ ্থ হশয় পো সদমদতগুশো থর্শকও পাঠ থনওয়া এবং 
থিওয়া থর্শত পাশর। 

স্বতন্ত িারার উন্নয়ন মশডে
দুদনয়ায় নানা িরশনর উন্নয়ন মশডে আশে। থসগুশো আদর্ ্থক উন্নয়শনর 
থকৌেে দনভ ্থর। থসসব মশডশে ব্যদক্তশক টাশগ ্থট করা হয়। মূেত 
থসসব হশচ্ছ চরম ব্যদক্তস্বাতন্ত্যবাি দনভ ্থর পু ুঁদজবািী মশডে। থর্মন–
এনদজওশির উন্নয়ন প্রশচষ্া। থসখাশন ব্যদক্তর আদর্ ্থক অবস্ার দিশক 
নজর থরশখ ব্যদক্তশক দঘশর কার্ ্থক্রম পদরচাদেত হয়। অন্যদিশক 
সমাজতাদন্তক উন্নয়ন মশডশে ব্যদক্তর ব্যদক্তত্বশক প্রায় অস্বীকার 
করা হয়। দকন্তু সমবায় একইসশঙ্গ মানুশষর আদত্মক-সাংস্কৃদতক-
ব্যদক্তত্বজদনত সত্তার সদমিদেত দবকাশের ওপর সমান থজার থিয়। 
এখাশন মানুষ থকাশনা দবদচ্ছন্ন অদস্তত্ব নয়। সমবাশয় ব্যদক্ত হশচ্ছ 
সমাশজর একটি সামদগ্ক অদস্তশত্বর অংে। ব্যদক্ত ও সমদষ্শক 
একইসশঙ্গ পরস্পর সম্দক্থত থরশখ পূণ ্থরূশপ দবকদেত কশর থতাোই 
সমবাশয়র েষ্্য। সকে উন্নয়ন মশডশেই রাশষ্ট্রর দকংবা বাইশরর 
আদর্ ্থক সহায়তাশক উন্নয়ন-প্রশচষ্ার মূে দহশসশব িরা হশয় র্াশক। 
দকন্তু সমবাশয় মানুশষর দনজস্ব আদর্ ্থক সামর্থ্থ, দনজস্ব থনতৃত্ব, দনজস্ব 
রেম, দনজস্ব পদরকল্পনার মশধ্য থরশখ সমশবত েদক্তশত উন্নীত করা 
হয়। সমবায় পদ্ধদতশত কারও িান বা িয়ার দিশক থচশয় র্াকার 
আত্ম-অমর্ ্থািাকর দৃদষ্র স্ান থনই। আবার এখাশন সিস্যশোষণ 
দকংবা পু ুঁদজবািী মানু�াশখারীর স্ান থনই। এখাশন মুনা�া আশে দকন্তু 
মুনা�াশখারী থনই। সমবাশয়র দনজস্ব সংস্কৃদত আশে র্াশক সমবায়ী 
সংস্কৃদত বশে অদভদহত করা র্ায়। ভারশতর গুজরাশটর আমুে ও 
সাগর ব্রাডেিারী সমবায় সদমদত Gujarat Co-operative Milk 

Marketing Federation Ltd. এর ৩৬ েষ্ দুগ্ধ উৎপািনকারী 
কৃষক বা থগায়াো রাজননদতক চাপ থমাকাদবোয় এবং ১৯৭৬ সাশে 
প্রখ্াত দচরেপদরচােক যোম থবশনগাে কতৃ্থক দনদম ্থত ও পদরচাদেত 
দহদন্দ প্রামাযে দচরে ‘মন্ন’ দনম ্থাশণর ব্যয় দনব ্থাহ এবং দসশনমাহশে দগশয় 
তা থিশখ েদবটিশক ব্যবসাদয়কভাশব স�ে কশর থতাোর এবং থসটিশক 
১৯৭৭ সাশে ভারশতর জাতীয় চেদচ্রে পুরস্ার অজ্থশন সহায়তা করার 
থর্ উিাহরণ সৃদষ্ কশরদেশেন, তা সমবায়ী সংস্কৃদতর থসানাদে স্বাষ্র 

হশয় আশে। আমাশির থিশেও থর্সকে সমবায় সদমদত উজ্জ্বে সা�ল্য 
অজ্থন কশরশে, থসসব সদমদত সবদকছুই কশরশে দনজস্ব সামর্থ্থ, েদক্ত, 
রেম ও থমিা দবদনশয়াগ কশর। আরও উশল্খ্, সমবায় সদমদত মানুশষর 
েোশনা দেটাশনা েদক্তশক একদরেত কশর শুভকাশজ ব্যবহার কশর। 
থসকাজ আপন মদহমায় উজ্জ্বে। তাই সমবায়-সংগীশতর এস্াশন 
নজরুে বশেশেন, ‘‘জগশত েোশনা দবপুে েদক্ত কুোইয়া দতশে 
দতশে / আমরা গদেব নতুন পৃদর্বী সমশবত মদহমায়।।’’ সমবায় 
সদমদতশত সাম্প্রিাদয়কতা, িেবাদজ, থগাষ্ীবাদজ, চাঁিাবাদজ, ঘৃণা 
েোশনা, দবশবিষ সৃদষ্, এসশবর থকাশনা স্ান থনই। রাজননদতক বা 
িমনীয় সংগঠশনর সাশর্ সমবায়ী সংগঠশনর এই পার্ ্থক্য থমৌদেক ও 
ইদতবাচকতায় উজ্জ্বে। 

থভতর থর্শক উন্নয়ন
এনদজও-সহ সকে উন্নয়ন মশডশেই উন্নয়ন–প্রশচষ্ার দনয়ন্তণ েদক্ত 
র্াশক বাইশরর কমনী অর্বা সরকাদর কম ্থকত্থাশির হাশত। তারাই 
থনতৃত্ব থিন। তারাই সবদকছু ঠিক কশরন। দকন্তু সমবায় পদ্ধদতশত 
উন্নয়ন পদরচাদেত হয় থভতর থর্শক। প্রদতটি সমবায় সদমদত এক 
একটি স্বািীন ও সাব ্থশভৌম সামদষ্ক সংগঠন। প্রাকৃদত দকছু দনয়ম থমশন 
নিীনাো গােপাো পশুপাদখ সবাই স্বািীন। সমবায় সদমদতসংক্রাতি 
ন্্যনতম দকছু দবদিদবিান থমশন প্রদতটি সমবায় সদমদত তার অদস্তশত্ব 
ও কম ্থপ্রবাশহ স্বািীন। সমবায় সদমদতশত রাষ্ট্র বা আমোতন্ত অর্বা 
এনদজও অর্বা আতিজ্থাদতক থমােেশির থনতৃত্বিাশনর দকংবা থকাশনা 
ভাবনা বা পদেদস চাদপশয় থিওয়ার সুশর্াগ থনই। সমবায় সদমদতশত 
সিস্যগণই উশদ্যাক্তা, সিস্যগণই দনি ্থারক, সিস্যগণই কমনী, সিস্যগণই 
মূল্যায়নকারী। এককর্ায় সমবায় পদ্ধদতশত সমবায়ীগণ দনশজরাই 
হশচ্ছন উন্নয়ন-থনতা, উন্নয়নকমনী। এ কারশণই সমবায়দভদত্তক উন্নয়ন 
অশপষ্াকৃত থবদে থটকসই এবং থর্শকাশনা দুশর্ ্থাশগ সিস্যশির সুরষ্া 
দিশত অদিকতর সষ্ম।

ভাশোবাসাদভদত্তক উন্নয়ন মশডে
আশরকটি কর্া বশে থেষ করা থর্শত পাশর। সমবায় হশচ্ছ ভাশোবাসা-
দনভ ্থর ভাশোবাসা-থকদন্দ্রক ভাশোবাসা-চাদেত আর্ ্থ-সামাদজক-
সাংস্কৃদতক উন্নয়ন পদ্ধদত। থর্খাশন পারস্পদরক উিার ও দনঃেত্থ 
ভাশোবাসা থনই, থসখাশন আর র্াই র্াক, সমবায় অনুপদস্ত। 
সমবাশয়র বন্ধন মাশনই ভাশোবাসার বন্ধন। সমবাশয়র মূে পু ুঁদজ 
সমশবত ভাশোবাসা। থসজন্য মানবতার কদব তাঁর সমবায়-সংগীশত 
বশেশেন, “দমদে পরমাণু পব ্থত হয় দসন্ধু দবন্দু দমশে, /মানুষ শুধুই 
দমদেশব না দক থর দমেশনর এ দনদখশে?” রবীন্দ্রনাশর্র একটি 
কদবতার উদ্ধৃদত দিশয় দবষয়টি আরও থবদে পদরষ্ার করা র্ায়: 

আমার একার সুখ, সুখ নশহ ভাই
সকশের সুখ সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আশো থস থর্ অন্ধকার,
র্দি না সবাশর অংে দিশত আদম পাই।
সকশের সাশর্ বন্ধু, সকশের সাশর্,
র্াইব কাহাশর বশো, থ�দেয়া পচিাশত?
ভাইটি আমার থস থতা ভাইটি আমার
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দনশয় র্দি নাদহ পাদর হশত অগ্সর
থস আমার দুব ্থেতা েদক্ত থস থতা নয়।
সবাই আপন থহর্া, থক আমার পর?
হৃিশয়র থর্াগ থস দক কর্ দেন্ন হয়?
এক সাশর্ বাঁদচ আর এক সাশর্ মদর,
এশসা বন্ধু, এ জীবন সুমধুর কদর।
সংগত উশল্খ্, রেদমক থোষণ দনভ ্থর পু ুঁদজবাি-সামতিবাশির 

হাত থর্শক অর্ ্থননদতকভাশব দপদেশয় র্াকা সািারণ ও অসংগঠিত 
থরেদণর মানুশষর অদস্তশত্বর সুরষ্া ও তাশির আর্ ্থ-সামদজক উন্নয়শনর 
েষ্্য দনশয় আধুদনক সমবায় ব্যবস্ার প্রচেন ঘশটদেে। মা�পশর্ 
সাম্যবািদভদত্তক সমাজব্যবস্ার প্রদতষ্া ও প্রসার ঘটশত র্াকায় 
পু ুঁদজবািী রাষ্ট্রগুশো সমাজতশন্তর প্রসার থঠকাশত এবং দনশজশির 
পু ুঁদজবািী ব্যবস্া টিদকশয় রাখশত রেদমকসহ থোদষত-বদঞ্চত থরেদণর 
মানুশষর জন্য দকছু কল্যাণমূেক ব্যবস্া গ্হণ কশর। জীবনদবমা, 
স্বাস্্যভাতা, ওভারটাইম, ঝুুঁদকভাতা এবং আরও দবদভন্ন িরশনর 
থসাস্যাে থস�টি থনট ব্যবস্া প্রচেন কশর। রাষ্ট্র অবেম্বন কশর দমরে 
অর্ ্থনীদত (Mixed Economy) এবং রাশষ্ট্রর নাম হয় কল্যাণমূেক 
রাষ্ (Welfare State)। এ ব্যবস্া দেে অতিত মশন্দর ভাশো। দকন্তু 
আদের িেশক সমাজতশন্তর পতশনর পর পু ুঁদজবাি তার আসে থচহারায় 
পুনরায় আদবভূ ্থত হশয়শে। শুধু অর্ ্থনীদতদবি আর সমাজদবজ্ানীই নয়, 
কদবশির থচাশখও পু ুঁদজবাশির নতুন রূপ িরা পশেশে: 

‘বন্ধু, তুদম থতা জাশনাই–
সাম্যবাশির ষের্াদন্তক পতশনর পর,
দবশ্জুশে,
লুশটরাতন্ত দ�শর আশস তার আসে থচহারায়,
দিন র্ত র্াশচ্ছ, ততই সম্প্রসাদরত হশচ্ছ–
তার প্রশোশভর মারো;
তাকাও থকশন্দ্র
তাকাও পদরদিশত
তাকাও আটোদন্টশক
তাকাও প্াদসদ�শক
তাকাও উৎসশব
তাকাও দমদডয়ায়
তাকাও বাশজশট
তাকাও দবমায়
সবখাশনই তার র্াবা, নখর ও িাঁত!
এমনদক কল্যাণমূেক মেমটুকুও
প্রত্যাহার কশর থনয়া হশচ্ছ: 
‘মুক্ত ব্যবস্ায়
মাগনা থকাশনাদকছুই র্াকশত পাশর না!’
এশত থকাশনাই সশন্দহ থনই থর্ এই পু ুঁদজবাি িাঁতাে, দহং্র ও 

মায়ামমতাহীন। কেকারখানায়, েদপং মশে, উৎপািশনর উৎশস 
মানবরেদমশকর স্ান দনশচ্ছ র্ন্ত ও প্রযুদক্ত। োঁটাই হশচ্ছ রেদমক। 
রাষ্ট্রীয় সকে ষ্মতা চশে র্াশচ্ছ িদনক-বদণক থরেদণর হাশত। রাশষ্ট্রর 
অর্ ্থননদতক পদেদস, বাশজট, উন্নয়শনর খাত, বরাশদির অগ্াদিকার, 

ব্যাংশকর সুশির হার, ব্যাংশকর ঋণিান পদেদস, ঋণশখোদপ সংস্কৃদত, 
ঋণ মওকু�, থপনেন সুদবিা, জীবনদবমা, সািারণ দবমা, উচ্দেষ্ার 
সুশর্াগ, স্বাস্্যনীদত প্রভৃদত প্রায় প্রদতটি থষ্শরে পু ুঁদজবাশির িাঁতাে ও 
থোমে র্াবা সম্প্রসাদরত হশচ্ছ। সম্শির থমরুকরণ ঘটশে ভয়াবহ 
আকাশর। একশরেদণর মানুষ ফুশে থেঁশপ দবদেওনার হশয় উঠশেন, 
আর সংখ্াগদরষ্ মানুষ থনশম থর্শত বশসশেন দবত্তহীন থরেদণশত। 
এমন অবস্ায় সািারণ ও সুদবিাবদঞ্চত মানুশষর সুরষ্া ও আর্ ্থ-
সামাদজক উন্নয়ন দনদচিতকরশণ সমবায় পদ্ধদতর প্রশয়াজনীয়তা 
অতীশতর থর্শকাশনা সমশয়র তুেনায় থবদে স্পষ্ হশয় উঠশে। যুদ্ধদবধ্বস্ত 
দভশয়তনাশমর কৃদষপ্রিান অর্ ্থনীদতশক থবগবান কশর থতাোর েশষ্্য 
মূেত সমবায় পদ্ধদতশক থবশে থনওয়া হশয়শে। থসশিশের কৃদষ ও পল্ী 
উন্নয়ন মন্তণােয় (MARD), দভশয়তনাম �াম ্থাস ্থ ইউদনয়ন (VFU) এবং 
দভশয়তনাম থকা-অপাশরটিভ অ্যাোশয়ন্ (VCA) এর মশধ্য দকছুদিন 
আশগ একটি কম ্থসূদচদভদত্তক সমশ�াতা স্ারক স্বাষ্দরত হশয়দেে র্ার 
উশদিযে হশচ্ছ, ‘... to implement the National Assembly’s 

target of having 15,000 agricultural cooperatives and 

cooperative alliances operating effectively by 2020. 

Vietnam sets to have 15,000 effective agricultural 

cooperatives and cooperative alliances by 2020.’ ২০১৯ 
সাশের ১২ এদপ্রে হ্যানশয় অনুদষ্ত এক সশমিেশন দভশয়তনাশমর কৃদষ 
ও পল্ী উন্নয়ন দবষয়ক মন্তী Ngyuen Xuan Cuong বশেশেন থর্, 
কৃদষর উন্নয়শন সমবায় গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন করশত সষ্ম এবং দতদন 
থসভাশব এদগশয় আসার জন্য থসশিশের রাজনীদতদবি ও অর্ ্থনীদতদবিশির 
আহ্ান জাদনশয়শেন। দকন্তু শুধু তর্াকদর্ত তৃতীয় দবশশ্র থিেগুশোশতই 
নয়, িনী ও পু ুঁদজবািী ইউশরাপীয় রাষ্ট্রসমূশহও সমবায় দনশয় নতুন 
গশবষণা হশচ্ছ এবং সমবায়শকই সকে থেদণর মানুশষর টিশক র্াকার 
প্রকৃষ্ পন্া দহশসশব দবশবচনা করা হশচ্ছ। থনিারল্যাশডের ওশয়শজদননশজন 
েহশর ২০১৮ সাশেরর ৪-৬ জুোই the European Committee 

of Cooperative Research (CCR) আশয়াদজত এক সশমিেশন 
২৫টি থিশের ১৭৫ জন গশবষক অংেগ্হণ কশরন এবং থসখাশন ৯৬টি 
থপপার উপস্াপন করা হয়। থসখাশন ঐকমত্য প্রদতদষ্ত হয় থর্ ‘We 

are not a niche, cooperatives are the best answers to 

key world problems’। থসই সশমিেশন আইএেও-এর সমবায় 
দবষয়ক প্রিান দসশমে এদসম বশেন, Cooperatives can actively 

contribute to shape the world we want’। আর বাংোশিশের 
প্রিানমন্তী ২০১৯ সাশের ৭ নশভম্বশর আশয়াদজত ৪৯তম জাতীয় সমবায় 
দিবশস তাঁর ভাষশণ বশেদেশেন থর্–প্রদতটি গ্াশম একটি কশর বহুমুখী 
সমবায় সদমদত প্রদতষ্া করা থগশে থিশে থকাশনা িাদরদ্র্য র্াকশব না। 
বাংোশিশে সমবায়শক প্রত্যাদেত সা�শল্য ও সার্ ্থকতায় কাশজ োগাশনা 
প্রশয়াজন আর থসজন্য প্রশয়াজন সমবায় সদমদতসমূশহর পদরচােনায় 
রাজননদতক প্রভাবমুক্ত দনশবদিত থনতৃত্ব ও ভাশোবাসাদভদত্তক দমেন 
দভেন। বাংোশিশের সমবায়ীশির মাশ� দবষয়টি নতুন কশর প্রচাশরর 
এবং এ দবষশয় তাশির উবিবুদ্ধ করার প্রশয়াজন এখন সবশচশয় থবদে।

* মহাপদরচােক, বাংোশিে থপশরোদেয়াম ইনদটেটিউট
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স্বািীনতার পর দবদভন্ন খাশত থিশের থর্ 
অর্ ্থননদতক অগ্গদত হশয়শে তার মশধ্য 
সবশচশয় থবদে দৃযেমান খাতটি হশো 
কৃদষখাত। অতীশত বাংোশিে দেে একটি 
খাদ্য ঘাটদতর থিে। দব্রটিে আমশে গঠিত 
দবদভন্ন কৃদষ কদমেশনর প্রিত্ত প্রদতশবিশনর 
তর্থ থর্শক এখানকার চরম খাদ্য ঘাটদতর 
দচরেটি ফুশট ওশঠ। পাদকস্তান আমশেও 
পূব ্থবশঙ্গর খাদ্য উৎপািশনর দচরে থতমন 
সুখকর দেে না। এ অঞ্চশে প্রদত বের গশে 
খাদ্য ঘাটদতর পদরমাণ দেে ১৫ থর্শক ২০ 
োখ টন। মুদক্তযুদ্ধ চোকাশে ১৯৭১ সাশে 
এশিশে মারাত্মকভাশব দবদনিত হয় কৃদষর 
উৎপািন। �শে ১৯৭১-৭২ সাশে থিশে 
খাদ্য ঘাটদতর পদরমাণ িাঁোয় প্রায় ৩০ োখ 

টন। এটি দেে থমাট উৎপািশনর প্রায় দরেে 
েতাংে। এ ঘাটদত থমটাশত হশয়শে দবশিে 
থর্শক খাদ্যেস্য আমিাদনর মাধ্যশম। থসটা 
দেে জাদতর জনক বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর 
রহমাশনর দনকট অত্যতি পীোিায়ক। তাই 
দতদন বশেদেশেন, ‘খাশদ্যর জন্য অশন্যর 
উপর দনভ ্থর করশে চেশব না। আমাশির 
দনশজশির প্রশয়াজনীয় খাদ্য দনশজশিরই 
উৎপািন করশত হশব। আমরা থকন অশন্যর 
কাশে দভষ্া চাইব। আমাশির উব ্থর জদম, 
আমাশির অবাদরত প্রাকৃদতক সম্ি, 
আমাশির পদররেমী মানুষ, আমাশির 
গশবষণা সম্প্রসারণ কাশজর সমবিয় কশর 
আমরা খাশদ্য স্বয়ম্ভরতা অজ্থন করব’। থসই 
েষ্্য অজ্থশনর জন্য বঙ্গবন্ধু কৃদষ দবলেশবর 

আহবান জানান। বাংোশিশের সংদবিাশনর 
১৬ অনুশচ্ছশি দতদন কৃদষ দবলেশবর দবকাশের 
কর্া স্পষ্ভাশবই উশল্খ কশরন। বঙ্গবন্ধু তাঁর 
বক্তপৃতায় বশেন, ‘থিশের কৃদষদবলেব সািশনর 
জন্য কৃষকশির কাজ কশর থর্শত হশব। 
বাংোশিশের এক ইদঞ্চ জদমও অনাবাদি 
রাখা হশব না’।

এ দবলেশব থিশের কৃষকশির  উবিবুদ্ধ করার  
জন্য দতদন তাশির সংগঠিত করার উপর 
গুরুত্ব আশরাপ কশরন। দবকদেত করার থচষ্া 
কশরন কৃদষ সমবায়।  গশে থতাোর অদভপ্রায় 
ব্যক্ত কশরন গ্ামদভদত্তক বহুমুদখ সমবায়। 
প্রর্শম দতদন সমবায়শক থিশের সংদবিাশনর 
অতির্ ্থক্ত কশরন। অনুশচ্ছি ১৩ (খ) থমাতাশবক 
সমবায়শক স্বীকৃদত থিন মাদেকানার দবিতীয় 

কৃদষ সমবায় ও খাদ্য দনরাপত্তা
ড. জাহাঙ্গীর আেম*
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খাত দহশসশব। বঙ্গবন্ধু থিশের ৬৫ হাজার 
গ্াশম একটি কশর সমবায় প্রদতদষ্ত করশত 
থচশয়দেশেন। এর সিস্য হশতা গ্াশমর সব 
মানুষ। দতদন গশে তুেশত থচশয়দেশেন থর্ৌর্ 
কৃদষ খামার। সরকার তাশত ঋণ থিশব, 
উপকরণ সহায়তা থিশব, থসশচর ব্যবস্া 
কশর থিশব। তাশত কৃদষর উৎপািনেীেতা 
বােশব। এর সু�ে পাশব জদমর মাদেক, 
রেম প্রিানকারী ভূদমহীন কৃষক ও সরকার। 
১৯৭৫ সাশের ২৬ মাচ ্থ থসাহরাওয়ািনী উদ্যাশন 
অনুদষ্ত এক দবোে জনসভায় বঙ্গবন্ধু 
বশেন, ‘আদম থঘাষণা করদে থর্, পাঁচ বেশরর 
লে্যাশন, প্রশত্যকটি গ্াশম কম্েসাদর থকা-
অপাশরটিভ হশব। বাংোশিশে ৬৫ হাজার 
গ্াশম থকা-অপাশরটিভ হশব। প্রশত্যক মানুষ, 
থর্ মানুষ কাজ করশত পাশর তাশক এই 
থকা-অপাশরটিশভর সিস্য হশত হশব।’  এরূপ 
সমবাশয়র মাধ্যশম দতদন গ্ামীণ িনী িদরশদ্রর 
তবষম্য পদরহার করশত থচশয়শেন। কৃদষর 
উৎপািন বৃদদ্ধ কশর খাশদ্য স্বয়ম্ভরতা অজ্থন 
করশত থচশয়শেন। দবপণন ব্যবস্ার উন্নয়শনর 
মাধ্যশম কৃষকশির উৎপাদিত পশযের ন্যায় 
সংগত মূল্য প্রিাশনর প্রত্যয় ব্যক্ত কশরশেন। 
এর মাধ্যশম দতদন দনদচিত করশত থচশয়শেন 
অতির্ ্থদক্তমূেক গ্ামীণ উন্নয়ন। 

১৯৭৫ সাশের ১৫ আগটে থসনাবাদহনীর 
দকছু থিেশদ্রাহী সিস্য বঙ্গবন্ধুশক সপদরবাশর 
হত্যা করার পর গ্ামদভদত্তক বহুমুখী 
সমবাশয়র রূপশরখা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়দন। 
দকন্তু সমবায় আশন্দােন থর্শম র্াশকদন। 
পরবতনীকাশে বঙ্গবন্ধুর সুশর্াগ্য কন্যা 
প্রিানমন্তী থেখ হাদসনার থপ্ররণায় সমবায় 
কম ্থসূদচ পুনরায় গদত োভ কশর। বত্থমাশন এ 
থিশে ২৯ প্রকাশরর সমবায় সদমদত রশয়শে। 
থমাট সদমদতর সংখ্া ১,৯২,৬৯২টি। তাশত 
অংেগ্হণকারী সিস্যসংখ্া ১,২০,৪২,২৯৫ 
জন। এশির একটি বে অংে কৃদষ সমবাশয়র 
সশঙ্গ জদেত। তারা কৃদষপশযের উৎপািন 
করশে, মধ্যস্বত্বশভাগীশির নাগপাে এদেশয় 
উৎপাদিত পযে বাজারজাত করশে। 
সমবাশয়র মাধ্যশম তারা উন্নত বীজ, সার, 
থসচ ও কৃদষর্শন্তর ব্যবস্া করশে। এশষ্শরে 
জাদতর জনক বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর 
রহমাশনর অবিান অনস্বীকার্ ্থ। দতদনই থিশের 
কৃষকশির সমবাশয়র মাধ্যশম সংগঠিত হশয় 
অদিক উৎপািন ও োভজনক দবপণশন 

উৎসাদহত কশরশেন। স্বািীনতার ৫১ বেশর 
থিশে সমবায় সদমদতর সংখ্া প্রদত বের 
গশে ৩.০৯ েতাংে হাশর এবং সিস্যসংখ্া 
২.৮২ েতাংে হাশর বৃদদ্ধ থপশয়শে। আমানত 
ও কার্ ্থকরী মূেিশনর বাদষ ্থক প্রবৃদদ্ধর হার 
দেে র্র্াক্রশম ৬.৭০ এবং ৯.৭১ েতাংে। 
বত্থমাশন সমবায় খাশত কম ্থসংস্ান হশচ্ছ 
৯,৬৩,৮৯২ জশনর। এক দবোে কম ্থর্জ্ 
সূদচত হশয়শে থিশের সমবায় খাশত। গত ৫১ 
বেশর থিশে কৃদষর উৎপািন প্রায় ৩ েতাংে 
হাশর বৃদদ্ধ থপশয়শে। থসইসশঙ্গ থবশেশে দুি, 
দডম, মাংস ও মাশের উৎপািন। বত্থমাশন 
বাংোশিে খাশদ্য প্রায় স্বয়ম্ভর। িাশনর 
উৎপািন থবশেশে প্রদত থহ্টশর ১ টন থর্শক 
৩ টশন। উচ্ �েনেীে জাত সম্প্রসাদরত 
হশয়শে েতকরা প্রায় ৯০ েতাংে জদমশত। 
থসচ এোকা দবস্তার োভ কশরশে ৭৪ েতাংে 
�সদে এোকায়। এশত সমবাশয়র প্রভাব 
রশয়শে। আগামী ২০৩০ সাশের মশধ্য থটকসই 
উন্নয়ন েষ্্যমারো অজ্থশনর জন্য আমাশির 
কৃদষর উৎপািন দবপুে পদরমাশণ বাোশত 
হশব। দবদভন্ন কৃদষপশযের আমিাদনদনভ ্থরতা 
কদমশয় আনার মাধ্যশম খাদ্য ও পুদষ্র 
দনচিয়তা দবিান করশত হশব। এর জন্য 
সমবায় আশন্দােনশক আরও থজারিার করা 
িরকার। 

জ্াোদন থতশের সংকট, মূল্যস্ীদত, িীঘ ্থ 
খরা ও অপ্রতুে খাদ্য সরবরাহ বত্থমান দবশশ্ 
সবশচশয় আশোদচত সমস্যা। অবস্াদৃশষ্ 
িারণা করা র্ায়, দবশশ্র অর্ ্থনীদত ক্রশমই 
সংকশটর দিশক এশগাশচ্ছ। দনকট দূর 
ভদবষ্যশত একটি বে িরশনর অর্ ্থননদতক 
মন্দা ও দুদভ ্থশষ্র আেঙ্কা করশে অশনশক। 
গত ১০ অশ্টাবর ওয়াদেংটশন শুরু হওয়া 
দবশ্ব্যাংক ও আইএমএশ�র বাদষ ্থক সভায় 
এ েঙ্কা প্রকাে করা হশয়শে। আবার গত 
১১ অশ্টাবর প্রকাদেত ওয়াল্ড্থ ইশকানদমক 
আউটলুশকর প্রদতশবিশন বো হশয়শে, ২০২৩ 
সাশে একটি মারাত্মক অর্ ্থননদতক মন্দার 
মুশখামুদখ হশত পাশর দবশ্ অর্ ্থনীদত। আদর্ ্থক 
প্রবৃদদ্ধর হার থনশম থর্শত পাশর ২ িেদমক ৭ 
েতাংশে। ২০২২ সাশের প্রর্মাশি ্থ যুক্তরাশষ্ট্রর 
দজদডদপর পতন, দবিতীয়াশি ্থ ইউশরা এোকায় 
সংশকাচন এবং চীশন মন্দা এই প্রবৃদদ্ধ 
হ্াশসর প্রিান কারণ। এর আশগ গত ২০-২৬ 
থসশটেম্বর জাদতসংশঘর সািারণ পদরষশির 

অদিশবেশন এ সম্শক্থ উশবিগ প্রকাে করা 
হশয়শে। তা োো দবশ্ খাদ্য ও কৃদষ সংস্াও 
আগামীশত একটি মন্দা ও খাদ্য সংকশটর 
পূব ্থাভাস দিশয় আসন্ন দুদভ ্থশষ্র জন্য 
সবাইশক সতক্থ হশত বশেশে। দবশ্ব্যাংক 
জানাশচ্ছ, গত অি ্থেতাব্ীর মশধ্য সবশচশয় 
বে মন্দা অদতক্রম করশে দবশ্ অর্ ্থনীদত। 
আগামী বের তা আরও ঘনীভূত হশত পাশর। 
ক্রমবি ্থমান খাদ্য, জ্াোদন ও আদর্ ্থক সংকট 
দ্রব্যমূল্য বৃদদ্ধশক আরও উসশক দিশত পাশর। 
বৃদদ্ধ থপশত পাশর ক্ষুিা, কম ্থহীনতা ও িাদরদ্র্য। 
এর মশধ্য সবশচশয় েঙ্কা ততদর করশে 
খাদ্যসংকট। 

স্রণকাশের িীঘ ্থ খরায় মাশঠর �সে 
পুশেশে। অন্যদিশক বন্যার কারশণও ষ্দতগ্স্ত 
হশয়শে কৃদষর উৎপািন। বত্থমাশন থর্ 
থিেগুশো গভীর অর্ ্থননদতক ও খাদ্যসংকশট 
আশে, এশির মশধ্য ইদর্ওদপয়া, নাইশজদরয়া, 
হাইদত, মাদে, থকদনয়া, থসামাদেয়া, দজম্বাবুশয়, 
পাদকস্তান, সুিান, ইশয়শমন, দসদরয়া ও 
শ্রীেঙ্কা অন্যতম। দবশ্ খাদ্য কম ্থসূদচর 
প্রদতশবিশন এই থিেগুশোর জন্য উশবিগ 
প্রকাে কশর পদরদস্দত সামোশনার তাদগি 
থিয়া হশয়শে। তা োো থকাদরয়া, োউস, 
কেদম্বয়া, থভদনজুশয়ো, থেবানন, অ্যাশঙ্গাো, 
থমাজাদম্বক ও আ�গাদনস্তাশন অদূর ভদবষ্যশত 
খাদ্যসংকট ঘনীভূত হশত পাশর। এ সময় সারা 
দবশশ্, দবশেষ কশর উন্নয়নেীে থিেগুশোশত 
বৃদদ্ধ থপশত পাশর খাদ্যসংকট ও পুদষ্হীনতা। 
সাম্প্রদতক কশরানা মহামাদর, জেবায়ু 
পদরবত্থশনর অদভঘাত, রাদেয়া-ইউশক্রন 
যুদ্ধ এবং ক্রমবি ্থমান মূল্যস্ীদতর কারশণ 
সারা দবশশ্ প্রায় ৮২ থকাটি মানুষ িারুণ 
অপুদষ্শত র্গশে। প্রদতদিন ক্ষুিা দনশয় ঘুমায় 
দবশশ্র প্রায় সাশে ৩৪ থকাটি মানুষ। এশির 
মশধ্য প্রায় ৯৯ েতাংে মানুশষর বসবাস 
উন্নয়নেীে থিেগুশোশত। এসব পুদষ্হীন ও 
িদরদ্র মানুশষর েতকরা ৮০ ভাগই বাস কশর 
পদল্ অঞ্চশে। কৃদষ এবং প্রাকৃদতক সম্শির 
ওপর দনভ ্থর কশরই তারা থেঁশচ র্াশক। তাশির 
দনশয় এমন একটি থটকসই দবশ্ব্যবস্া গশে 
থতাো িরকার, থর্খাশন সবারই পুদষ্ সম্ন্ন 
খাশদ্য প্রদতদনয়ত অদভগম্যতা র্াকশব। 
এর জন্য কৃদষ-খাদ্যব্যবস্াশক থটকসই ও 
অতির্ ্থদক্তমূেক উন্নয়শনর সশঙ্গ সমদবিত কশর 
এদগশয় দনশত হশব। তাশত কৃদষর উৎপািন 



34

সমবায়

বৃদদ্ধর সশঙ্গ ভাশো পদরশবে ও উন্নত জীবন 
দনদচিত করা সম্ভব হশব।

বাংোশিশে প্রায় অি ্থেতাব্ী িশর দ্রুত 
উৎপািন বৃদদ্ধ পাশচ্ছ কৃদষপশযের। তবুও এ 
থিশে খাদ্য ঘাটদত আশে। প্রায় এক-চতুর্ ্থাংে 
মানুষ পুদষ্সংকশটর মশধ্য দিনাদতপাত 
করশে। িাদরদ্র্যসীমার দনশচ বসবাস করশে 
প্রায় এক-পঞ্চমাংে মানুষ। থটকসই উন্নয়ন 
অভীষ্ অনুসাশর আগামী ২০৩০ সাশের 
মশধ্য সবার জন্য খাদ্য ও পুদষ্র দনচিয়তা 
দবিান করশত হশব। আগামী ২০৪১ সাশের 
মশধ্য বাংোশিে একটি উন্নত থিশের পর্ ্থাশয় 
উন্নীত হশব। তখন এ থিশে থকাশনা ক্ষুিা 
ও িাদরদ্র্য র্াকশব না। এ েষ্্যগুশো অজ্থন 
করশত হশে আরও বাোশত হশব কৃদষর 
উৎপািন। ২০৩০ সাশে আমাশির চাশের 
চাদহিা হশব ৩৯ দমদেয়ন টন এবং ২০৫০ 
সাশে হশব ৪৩ দমদেয়ন টন। গশমর চাদহিা 
২০৩০ সাশে হশব প্রায় সাশে েয় দমদেয়ন 
টন এবং ২০৫০ সাশে হশব আট দমদেয়ন 
টন। র্ট্ার চাদহিা িাঁোশব র্র্াক্রশম সাশে 
আট দমদেয়ন এবং ১৭ দমদেয়ন টন। থমাট 
খাদ্যেশস্যর চাদহিা ২০৩০ সাশে হশব ৫৪ 
দমদেয়ন টন এবং ২০৫০ সাশে হশব প্রায় ৬৮ 
দমদেয়ন টন। এই দবপুে খাদ্যেস্য উৎপািশনর 
জন্য আমাশির দ্রুতগদতশত উৎপািন বাদেশয় 
থর্শত হশব। থসই সশঙ্গ বাোশত হশব ডাে, 
থতেবীজ, োকসবদজ, আলু ও �েমূশের 
উৎপািন। থিশের ক্রমবি ্থমান কৃদষপযে থর্মন 
মাে, মাংস, দুি ও দডশমর উৎপািন দবপুে 
পদরমাশণ বাোশত হশব।

বত্থমাশন আমরা চাে, আলু, মাংস, দডম ও 
মাশের থষ্শরে প্রায় স্বয়ম্ভর। অন্যান্য কৃদষজাত 
পশযের উৎপািশনও আমাশির স্বয়ম্ভরতা অজ্থন 
করশত হশব। এর জন্য নতুন প্রযুদক্তর উদ্াবন 
ও িারশণর ওপর গুরুত্ব দিশত হশব। কৃষকশির 
জন্য প্রশয়াজনীয় প্রদেষ্ণ ও অর্ ্থায়শনর ব্যবস্া 
করশত হশব। থিশের অভ্যতিশর কৃদষর উৎপািন 
বৃদদ্ধর সশঙ্গ বণ্টনব্যবস্াশক সুষম, সুেভ ও 
সহজপ্রাপ্ করশত হশব। িদরদ্র ও পুদষ্হীনশির 
খাদ্য ও পুদষ্দনরাপত্তার জন্য গ্হণ করশত হশব 
দবশেষ কম ্থসূদচ। সামাদজক সুরষ্া কম ্থসূদচর 
আওতা বৃদদ্ধ করশত হশব। খাদ্য সহায়তাও 
বাোশত হশব। কৃদষ-খাদ্য ব্যবস্াপনা এমন 

হশত হশব. র্াশত থকউ পচিাশত না র্াশক।
বত্থমান সরকার খাদ্য উৎপািন বৃদদ্ধর 

সশঙ্গ িদরশদ্রর জন্য খাদ্যবান্ধব কম ্থসূদচও 
থজারিার কশরশে। কৃদষশত থিয়া হশচ্ছ 
প্রশয়াজনীয় সহায়তা ও ভতু্থদক। আগামী 
দিনগুশোশত থিশের সব নাগদরশকর জন্য খাদ্য 
ও পুদষ্দনরাপত্তা দনদচিত হশব, এমনটি আো 
করা খুবই সমীচীন। বত্থমাশন বাংোশিশে 
খাদ্যসংকট থনই। খাদ্য মজুশতর পদরমাণও 
সশতিাষজনক। তশব খাদ্য ও অন্যান্য কৃদষপশযের 
মূল্য পদরদস্দত খুবই উশবিগজনক। সরকাদর 
দহসাশব গত থসশটেম্বশর সািারণ মূল্যস্ীদতর 
হার দেে ৯ িেদমক ১ েতাংে। তার আশগর 
মাশস অর্ ্থাৎ গত আগশটে মূল্যস্ীদতর হার 
দেে আরও থবদে, ৯ িেদমক ৫ েতাংে। গত 
১০ বেশরর মশধ্য এটিই সশব ্থাচ্ মূল্যস্ীদত। 
তবদশ্ক উচ্ মূল্যস্ীদত ও মন্দার প্রভাব এশস 
থেশগশে বাংোশিশেও। সামশন খরা, বন্যা, 
যুদ্ধ ও জাদতগত থকান্দশের কারশণ কৃদষর 
উৎপািন দবদনিত হশত পাশর। থভশঙ পেশত 
পাশর খাদ্য সরবরাহ থচইন। তাশত খাদ্য 
সংকট ঘণীভূত হশত পাশর। তাশত সারা দবশশ্ 
দবশেষ কশর উন্নয়নেীে থিেগুশোশত বৃদদ্ধ 
থপশত পাশর খাদ্য সংকট ও পুদষ্হীনতা।  থিখা 
দিশত পাশর দুদভ ্থষ্।  এমন এক পদরদস্দতশত 
প্রিানমন্তী থেখ হাদসনা আগামী দিশনর 
সম্ভাব্য মহামন্দা ও দুদভ ্থশষ্র জন্য সবাইশক 
সতক্থ কশরশেন। জাদতসংশঘর সািারণ 
পদরষশির অদিশবেন চোকাশে দতদন দবশিশে 
অবস্ানরত বাংোশিদেশির থিশের বাদেশত 
খবর পাঠাশত বশেশেন, থর্ন এক ইদঞ্চ জদমও 
পদতত রাখা না হয়। এর আশগও দতদন দবদভন্ন 
ভাষশণ কৃদষর উৎপািন বৃদদ্ধ ও জদমর সশব ্থাচ্ 
ব্যবহার দনদচিত করার ওপর গুরুত্বাশরাপ 
কশরশেন। গত ১২ অশ্টাবশরর ‘বঙ্গবন্ধু কৃদষ 
পুরস্ার’ দবতরণ অনুষ্াশন প্রিত্ত ভাষশণও 
দতদন এ বক্তশব্যর পুনরাবৃদত্ত কশরশেন। এটি 
মাননীয় প্রিানমন্তীর রাজননদতক প্রদতশ্রুদত, 
আতিদরক অদভপ্রায়।  কৃদষ সমবাশয়র মাধ্যশম 
তার সুষ্বু বাস্তবায়ন সম্ভব। 

বত্থমান দবশশ্র মানুষ এক উন্মবুক্ত 
প্রদতশর্াদগতার অদভর্ারেী। এখাশন দপদেশয় 
পো মানুশষর প্রিান অবেম্বন সমবায়। 
আমাশির থিশের সমবায় দচতিকশির অবযেই 

ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও কুটিরদেশল্পর 
স্বাশর্ ্থ কাজ করশত হশব। অতির্ ্থদক্তমূেক 
উন্নয়ন ও অতির্ ্থদক্তমূেক অর্ ্থায়ন দনদচিত 
করার একটি থকৌেে হশচ্ছ সমবায়। এটি শুধু 
আদর্ ্থক প্রদতষ্ান নয়, মানদবক, সামাদজক 
ও সাংস্কৃদতক দবকাশের দনভ ্থরশর্াগ্য একটি 
অবেম্বনও। এটি সততা প্রদতষ্া এবং মনন ও 
মানদসকতা পদরবত্থশনর উত্তম পন্া। সমবায় 
সুপ্রদতদষ্ত হশেই সুোসন, গণতন্তায়ন, 
দবশকন্দ্রীকরণ এবং প্রাদতিক জনগশণর 
সষ্মতা বৃদদ্ধ দনদচিত করা র্াশব। এর জন্য 
থিশে সমবায় আশন্দােনশক আরও থজারিার 
করশত হশব। প্রিানমন্তী থেখ হাদসনার ভাষায় 
‘থিশের উন্নয়নশক ত্বরাদবিত করার থষ্শরে 
সমবায় একটি পরীদষ্ত থকৌেে।’ কৃষকশির 
সংগঠিত েদক্তই দবদভন্ন প্রদতকূেতাশক পাে 
কাটিশয় উৎপািন বৃদদ্ধর গদতশক ত্বরাদবিত 
করশত পাশর। দনদচিত করশত পাশর খাদ্য 
দনরাপত্তা। 

বত্থমাশন বাংোশিশে থর্ দবপুে পদরমাণ 
খাদ্যেস্য উৎপাদিত হশচ্ছ তাশত  সমবায়ী 
কৃষকশির বে অবিান রশয়শে। এসদডদজর 
েষ্্যমারো অনুর্ায়ী আগামী ২০৩০ সাশের 
মশধ্য আমাশিরশক সবার জন্য খাদ্য ও 
পুদষ্র দনরাপত্তা দবিান করশত হশব। তার 
জন্য থিশের খাদ্য ও কৃদষপশযের উৎপািন 
বেশর গশে সাশে চার থর্শক পাঁচ েতাংে 
হাশর বাদেশয় থর্শত হশব। থিশের েতকরা 
প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষুদ্র চাদষশির পশষ্ এত দ্রুত 
উৎপািন বাদেশয় র্াওয়া খুবই দুষ্র। এর জন্য 
িরকার তাশিরশক সংগঠিত করা। আদর্ ্থক ও 
সামাদজকভাশব তাশিরশক ষ্মতায়ন করা। 
সমবাশয়র মাধ্যশমই তা সম্ভব হশত পাশর। এ 
েশষ্্য সমবায় আশন্দােনশক আরও গদতেীে 
করা িরকার। রাষ্ট্রীয়ভাশব পৃষ্শপাষকতা ও 
সহায়তা বাোশনা িরকার থিশের সমবায়ী 
কৃষকশির জন্য। তাশত কৃদষ সমবাশয়র দভদত্ত 
আরও দৃঢ় হশব। সমৃদদ্ধোেী হশব থিশের 
অর্ ্থনীদত। 

* কৃদষ অর্ ্থনীদতদবি ও বীর মুদক্তশর্াদ্ধা। সাশবক 
উপাচার্ ্থ, ইউদনভাদস ্থটি অব থ্লাবাে দভশেজ। সাশবক 
মহাপদরচােক, বাংোশিে প্রাণীসম্ি গশবষণা 
ইনদটেটিউট। গশবষণা থষ্শরে থগৌরবময় ও কৃদতত্বপূণ ্থ 
অবিাশনর স্বীকৃদতস্বরূপ একুশে পিকপ্রাপ্ত
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বাংোশিে, আজ ২০২২ সাশে একেত 
আঠাশরা বৎসশরর সমবায় চচ ্থার সূিীঘ ্থ 
থগৌরশবর বাহক। এ থগৌরব র্ারোয় দুটি 
মহাযুশদ্ধর িকে, থিে দবভাশগর ষ্ত, 
স্বািীনতা যুশদ্ধর ধ্বংস র্জ্ থগৌরশবর 
বাহকশক বহন করশত হশয়শে, সমবায় 
চচ ্থাশক ন্্যজ কশরশে। পদররোশণ সরকাদর 
সমর্ ্থন থর্াগাশত হশয়শে। রাষ্ট্র মাদেকানা 
খাতশক খাশি পশে র্াওয়ার সময় সরকাদর 
দবদনশয়াশগ কাপ ্থযে র্াশক না। এক সময় এ 
খাতশক বাচাঁশত আোিা ক্যাডার সাদভ ্থস 
পর্ ্থতি সৃদষ্ করা হশয়দেে, েত ব্যর্ ্থতা সশ্বিও 
এখাশত পুনঃ সরকাদর অর্ ্থায়ন চেশে। দকন্তু 
কম নয় ব্যদক্ত মাদেকানা খাতও। এ খাশতর 

সকে োখা-উপোখায় থিিার প্রশণািনা 
প্রিান এক িরশনর দবোদসতা। থষ্রেদবশেশষ 
প্রশণািনা প্রাদপ্তশত সরকাদর কতৃ্থপষ্শক 
দবব্রতকর অবস্ার চাশপ থ�শে থিয়। থকান 
থকান থষ্শরে উৎপািন ব্যবস্া চেমান 
রাখার প্রশয়াজশন প্রশণািনা প্রশয়াজন হশেও 
দনয়দমত প্রশণািনা প্রিান কাদ্ষিত নয়। পূণ ্থ 
প্রদতশর্াদগতা ব্যদক্ত খাতশক সমিবুখীন হশত 
হশব। এ পর্ ্থাশয় মতিব্য প্রশণািনা প্রিান, 
সমবায় খাতশক থকন নয়। 

গণতন্ত ও আমোতশতির সহাবস্ান 
সমবায় সংগঠশনর সবে িবে অর্ ্থকৃদষ্র 
উৎকষ ্থ। সমবায় আইশন করণীয় কম ্থকাশডে 
গণতন্ত থর্মন আবযেকীয়, আমোতন্তও 

থতমদন পােনীয়। দনদি ্থষ্ সময়াশতি পষ ্থি 
দনব ্থাচন থর্মন সবে সমবাশয়র পদরচায়ক, 
থতমদন দনয়দমত সভা অনুষ্ান, দসদ্ধাতি গ্হণ, 
বাস্তবায়ন, দহসাব রষ্ণ, বাৎসদরক দনরীষ্া 
সম্ািন, েভ্যাংে প্রিান, কল্যাণিমনী 
কম ্থকাডেসমূহ িবে বা শুদ্ধ প্রদতষ্াশনর 
মর্ ্থািার আসন এশন থিয়। সমবায় োো 
থকান অর্ ্থকৃদষ্শত গণতন্ত ও আমোতশন্তও 
এরূপ সবে িবে সশমিেন পাওয়া র্ায় না।

সমবায় আশন্দােশনর দুব ্থে দিক সমূহ 
দচদনিত হওয়া প্রশয়াজন। 

১. দকছুশষ্শরে সমবায় থনতৃবৃন্দ সমবায় 
আইন, দনয়মাবেী, দনজস্ব উপআইন র্র্ার্র্ 
ভাশব জ্াত না হশয় দনজস্ব দবশবচনায় সংগঠন 

সবে িবে অর্ ্থকৃদষ্–সমবায় 
থমাঃ সাইদুজ্ামান*
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পদরচােনা কশর র্াশকন। এশত তাশির 
থনতৃত্ব প্রশনের সমিবুখীন হয়। দনশজশির মশধ্য 
দবশভি ও দবশৃংখো সৃদষ্ হয়। তখন তৃতীয় 
পষ্ বা সরকাশরর হস্তশষ্প উপদস্ত হয়। 
ষ্দতগ্স্ত হয় সংগঠন। দনশজশির দুব ্থেতা 
ঢাকশত দুমু ্থশখরা বশেন, আকাশের র্ত 
তারা, সমবাশয়র তত িারা। অর্চ সমবায় 
আইশনর নব্বইটি, দনয়মাবেীর একেত 
পঁয়ষদট্টি এবং দনজস্ব উপআইশনর কদতপয় 
িারা জানা র্াকশে থকান দবেম্বনায় কাউশক 
পেশত হয় না। একবার জানা হশয় র্াকশে 
দনর্ ্থেভাশব সদমদত পদরচােনা করশত 
কারও অসুদবিা হয় না। 

২. সমবায় সদমদতর পদরচােনায় পষ ্থি 
দনব ্থাচন এক অনন্য থসৌন্দর্ ্থ। সভ্য সািারশণর 
থগাপন ও প্রত্যাষ্ থভাশট দনদি ্থষ্ সমশয়র 
জন্য দনব ্থাচনী পষ ্থি গঠিত হয়। থকান থকান 
থষ্শরে থনতৃত্বদবোসী ব্যদক্তবগ ্থ দনব ্থাচশনর 
দবদিদবিান েংঘণকশর এশক প্রনেদবদ্ধ কশর। 
এর থর্শক সৃষ্ দববাি, মামো থমাকদিমায় 
গোয়। ব্যাহত হয় গণতাদন্তক িারা ও 
দস্দতেীে পষ ্থি। সদমদতর অপ্রত্যাদেত 
মামো ব্যয় সিস্যশির েভ্যাংে প্রাদপ্তর 
অদিকার ক্ষুণ্ন কশর, অশনক থষ্শরে সিস্যশির 
ঐক্যবদ্ধ অতিদন ্থদহত েদক্ত থভশঙ্গ পশে। 
অর্চ গণতাদন্তক মূল্যশবাি বজায় রাখশে 
এসব অনাকাদ্ষিত পদরদস্দত থর্শক মুক্ত 
র্াকা র্ায়। 

৩. থনতৃবৃশন্দর উিাসীনতার কারশণ 
সভাসমূহ র্র্াসমশয় অনুদষ্ত না হওয়ায় 
সিস্যশির থেয়াশরর দবপরীশত েভ্যাংে 
প্রাদপ্ত থর্শক সিস্য বদঞ্চত হয়। থেয়ার হশচ্ছ 
সািারণ সিস্যশির সদমদতশত দবদনশয়াগ। 
প্রদতটি দবদনশয়াশগ োভ প্রাদপ্ত বা ষ্দত 
সম্শক্থ জানার অদিকার সিস্যশির রশয়শে। 
সািারণ সভা োো েভ্যাংে দবতরণ সম্ভব 
নয়। অন্যদিশক সািারণ সভার মাধ্যশম 
সিস্যশির সদমদতশত অংেগ্হণ দনদচিত 
কশর। 

৪. সদমদতর কার্ ্থক্রশমর প্রিান িদেে 
হশচ্ছ বাদষ ্থক দনরীষ্া প্রদতশবিন। সদমদতর 
বাদষ ্থক দনরীষ্া কার্ ্থক্রশম দনরীষ্কশক 
সাদব ্থক সহশর্াদগতা প্রিান ব্যবস্া পষ ্থশির 
িাদয়ত্ব। সদমদতর সকে কম ্থকত্থা/কম ্থচারী 
চাদহত সকে তর্থ সরবরাহ করশত বাধ্য। 

দনরীষ্া প্রদতশবিশন শুধু আদর্ ্থক অবস্ারই 
প্রদত�েন র্াশক না। সদমদতর েদক্ত, 
সুশর্াগ, দুব ্থেতা, সমস্যা দববৃত র্াশক। এশত 
ব্যবস্াপনা পষ ্থি সদমদত পদরচােনায় সঠিক 
পদরকল্পনা গ্হণ করশত পাশর। থকান থকান 
দনরীষ্ক দনজ স্বাশর্ ্থ সদমদতর প্রকৃত আদর্ ্থক 
দুব ্থেতা থগাপন করার অদভশর্াগ পাওয়া 
র্ায়, এসব থষ্শরে দনরীষ্ক আদর্ ্থক ভাশব 
োভবান হশয় সদমদতর ষ্দত ও দবপর্ ্থয় 
ত্বরাদতিত কশর র্া পদরত্যাজ্য। 

৫. সদমদতর তিনদন্দন আয়-ব্যয় তিদনক 
দেদপবদ্ধ না করার প্রবণতা অন্যতম দুব ্থেতা। 
সদমদতশত প্রদেদষ্ত দহসাব রষ্ক না র্াকা, 
দিনশেশষ সকে আয়-ব্যয় থরদজটোরসমূশহ 
দেদপবদ্ধ হয় দকনা তা সদমদতর দনি ্থাদরত 
কম ্থকত্থা দনদচিত না করা, র্য়া দবে ভাউচার 
পরীষ্া না করা ইত্যাদি উিাসীনতা ক্রশম 
ক্রশম বে দবপর্ ্থয় আশন। আদর্ ্থক প্রদতষ্ান 
দহসাশব এরূপ উিাসীনতা থকানভাশবই 
গ্হণশর্াগ্য নয়। দকন্তু সভাপদত বা সম্ািক 
এ দবষশয় িায়ী হওয়ার থকান নদজর থনই। এ 
অস্বচ্ছ কার্ ্থকোপ সদমদতর িবেতা মদেন 
কশর। 

৬. সদমদতর সকে স্ায়ী অস্ায়ী 
সম্দত্তর রষ্ণাশবষ্ণ ও বৃদদ্ধর িাদয়ত্ব 
সদমদতর ব্যবস্াপনা পষ ্থশির। থকান থকান 
থষ্শরে অসাধু ব্যদক্তবগ ্থ সদমদতর িাদয়শত্ব 
এশস এর সম্ি কুদষ্গত, আত্মসাৎ করার 
থচষ্ায় ব্যাপৃত র্াশক। এক সময় সদমদত 
দবশৃংখে হশে দনশজরাই সদমদতশক 

অবসায়শন থিয়ার থচষ্া কশর। সািারণ 
সিস্যরা অবশহদেত ও ষ্দতগ্স্ত হয়। 

৭. থকান থকান থষ্শরে সমবায় সদমদতর 
আোশে আদিপত্যদবস্তারকারী েদক্তোেী 
ব্যদক্তর আওতায় পুতুে পষ ্থশির বিারা 
অননদতক দবদিবদহভূ ্থত আদর্ ্থক কম ্থকাডে 
পদরচােনা হশয় র্াশক। অননদতক আদর্ ্থক 
মুনা�া প্রিাশনর আশ্াশস অসিস্য জনগশণর 
দনকট হশত দবদনশয়াগ সংগ্হ কশর। 
অনুশমািনহীন আকষ ্থণীয় দবদনশয়াগ ত্বি 
থিদখশয় অপ্রচদেত ব্যবসার থোশভর �াঁশি 
থ�শে এসব ব্যদক্ত সািারণ জনগশণর অর্ ্থ 
আত্মসাৎ কশর। তারা থেশষ থিেত্যাগ কশর 
বা মামোর মশতা জটিে দবষশয় জদেশয় 
দনশজশির রষ্া কশর। অশনক সময় দনশজরা 
আইশনর �াঁশি পশে থজশে র্ায়। জনগশণর 
আমানশতর থকান হদিস র্াশক না, সুরাহা 
হয় না।

৮. জনিাদরদ্র্য দবশমাচন সরকাশরর 
িাদয়শত্বর অংে। সরকার সমবায় সদমদতর 
মাধ্যশম এোকা দবশেষ বা দবশেষ জনশগাষ্ী 
বা থপোজীবীর জন্য িাদরদ্র্য দবশমাচন প্রকল্প 
গ্হণ কশর র্াশক। থকান থকান থষ্শরে প্রকশল্পর 
আদর্ ্থক সহশর্াদগতা থেশষ সদমদতগুশোর 
কার্ ্থকাদরতা র্াশক না। এশত সরকাশরর অর্ ্থ 
অপচয় হয় এবং অসাধু সমবায়ী নামিারী 
ব্যদক্তবগ ্থশক উৎসাদহত করা হয়। প্রকল্প 
গ্হশণর পূশব ্থই গঠিত সমবায় সদমদতগুশোর 
স্াদয়ত্ব সম্শক্থ দনদচিত হওয়া জরুরী। 

৯. জাতীয় সমবায় ইউদনয়শনর দনদক্রয়তা 
আমাশির সমবায় আশন্দােশনর অন্যতম 
দুব ্থেতা। সমবায় কৃদষ্শত ইউদনয়ন সমূশহর 
অবিান অনস্বীকার্ ্থ। থজো ইউদনয়নগুশো 
অশনক থষ্শরে অনুপদস্ত। থনতৃবৃন্দ, জাতীয় 
বা থকন্দ্রীয় সদমদতর পষ ্থশি আসশত থবেী 
আগ্হী, থর্খাশন সম্ি ও অর্ ্থ উভয়ই 
দবদ্যমান। দবশিেী সমবায় প্রদতদনদি িেশক 
থিশের সমবায় আশন্দােন সম্শক্থ িারণা 
দিশত থর্াগ্য প্রদতদনদিত্বকারী প্রদতষ্ান 
জাতীয় ও থজো সমবায় ইউদনয়ন সমূহ। 
সমবায় ইউদনয়ন সমূশহ সিস্যশির থকান 
থেয়ার র্াশক না। সিস্য সদমদতগুশোর 
মাদসক/বাৎসদরক চাঁিা বা থকান দবশেষ 
দিবস পােশন অনুিান গ্হণ ইউদনয়নগুশোর 
আশয়র উৎস। 

দুব ্থেতা দচদনিত কশর সবে 
িবে অর্ ্থকৃদষ্ সমবায় এর 
গুরুত্ব ও প্রশয়াজনীয়তা খব ্থ 
কশর না বরং থিশে এর 

েদক্ত সমূশহর গদত বৃদদ্ধ কশর 
পরবতনী কার্ ্থক্রম গ্হণ করা 
র্ায়। বত্থমাশন উপদস্ত এ 
েদক্তর উিঘাটন কশর এর 
ব্যবহার দনদচিত করশত 

হশব।
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পদরত্যাজ্য দুব ্থেতা আরও দকছু আশে। 
সমবায় অদিিপ্তর দনয়দমত দবরদতশত 
দুব ্থেতা দচদনিত করশত থসদমনার/কম ্থদেদবর 
আশয়াজন করশত পাশর। জাতীয় সমবায় 
ইউদনয়ন দুব ্থেতা দচদনিত করশত গুরুত্বপূণ ্থ 
ভূদমকা পােন করশত পাশর। গুরুত্বপূণ ্থ 
জাতীয় ও থকন্দ্রীয় সদমদত গুশোও এ িাদয়ত্ব 
পােন এদেশয় থর্শত পাশর না। 

দুব ্থেতা দচদনিত কশর সবে িবে 
অর্ ্থকৃদষ্ সমবায় এর গুরুত্ব ও প্রশয়াজনীয়তা 
খব ্থ কশর না বরং থিশে এর েদক্ত সমূশহর 
গদত বৃদদ্ধ কশর, পরবতনী কার্ ্থক্রম গ্হণ করা 
র্ায়। বত্থমাশন উপদস্ত এ েদক্তর উিঘাটন 
কশর এর ব্যবহার দনদচিত করশত হশব। 
েদক্ত সমূহ সকে সমবায়ীর পদরদচত। 

১. সমবায় আশন্দােশনর সশব ্থাচ্ সহায়ক 
েদক্ত সমবায় অদিিপ্তর। এ অদিিপ্তশরর 
রশয়শে একটি ক্যাডার সংগঠন। নন-
ক্যাডার কম ্থকত্থাগণও িীঘ ্থ অদভজ্তার 
আশোশক থচৌকে। এ ক্যাডার থক উপশজো 
পর্ ্থতি দবস্তৃত করা র্ায়।

২. থিশের প্রদতটি থজোয় রশয়শে 
একাদিক েতবষনী সমবায় সদমদত। এর 
মশধ্য থকন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকসমূশহর রশয়শে 
স্ায়ী সম্ি এবং কাঠাশমা। থগৌরশবর এ 
প্রদতষ্ানগুশোশক আধুদনক কাঠাশমাশত এশন 
আশন্দােশনর থবগ বৃদদ্ধ সহশজই করা র্ায়। 
এ সমবায় ব্যাংকগুশোর রশয়শে েদক্তোেী 
অদভভাবক- জাতীয় সমবায় ব্যাংক দেঃ। 
অদভভাবক দহশসশব জাতীয় সমবায় ব্যাংক 
দেঃ এর থনতৃশত্ব কাঠাশমাশত আধুদনক 
ব্যবস্াপনা প্রদতস্াপন, কার্ ্থক্রম গ্হণ 

এবং থিশের অর্ ্থনীদতশত নতুন প্রাণ সঞ্চার 
করশত ভূদমকা রাখশত পাশর। পাোপাদে 
ভূদম উন্নয়ন সমবায় ব্যাংক সমূহ এ প্রাণ 
সঞ্চাশর ভূদমকা রাখশত পাশর। জাতীয় 
সমবায় ইউদনয়ন থনতৃবৃন্দও এ দবষশয় 
অগ্ণী ভূদমকা পােন করশত পাশর। 

৩. থসানােী আঁে পাশটর থসানােী দিন 
ফুদরশয় র্ায় নাই। ইষ্ান ্থ থকা-অপাশরটিভ 
জুট দমেস্ দেঃ স্বািীনতা পূব ্থকাে 
হশত সমবাশয়র মাধ্যশম পদরচাদেত 
হশচ্ছ। পাটজাত দ্রব্যাদি উৎপািন ও 
বাজারজাতকরশণ এখশনা ভূদমকা রাখশে। 
দমেটি পদরচােনার সমস্যা সমািান এবং 
সঠিক রোশক উঠাশনা থগশে অর্ ্থনীদতশত 
গুরুত্বপূণ ্থ সম্ভাবনা থিখা থিশব। 

৪. থসানার বাংো সমবায় কটন দমেস্ 
দেঃ ও বাংোশিে সমবায় দেল্প সংস্া দেঃ 
এর রশয়শে সম্ি এবং কার্ ্থকর কাঠাশমা। 
দুটি প্রদতষ্ান নরদসংিী এোকার তাঁদত 
সম্প্রিাশয়র কাশজ দৃযেমান সহশর্াদগতা 
করশে। দকন্তু সঠিক পদরকল্পনার অভাশব 
সদমদত দুটির সম্ভাবনার পূণ ্থ ব্যবহার 
সম্ভব হশচ্ছ না। সদমদতর ব্যবস্াপনায় 
আধুদনকতার সাশজ সদজ্ত করা থগশে 
অর্ ্থনীদতশত ব্যাপক ভূদমকা রাখশত পাশর। 

৫. দুগ্ধ উৎপািন, প্রদক্রয়াজাতকরণ ও 
দবপণশন ইউশরাশপর মশতা বাংোশিশেও 
কাজ করশে বাংোশিে দুগ্ধ উৎপািনকারী 
সমবায় ইউদনয়ন দেঃ র্া দমল্ক দভটা ব্রাডে 
নাশম চেশে। ব্যদক্ত মাদেকানা খাশতর 
পাোপাদে স্বািীনতার পর থর্শক দুগ্ধ 
উৎপািশন মূখ্ ভূদমকা পােন করশে। 

থিশের দুগ্ধ উৎপািশন সম্ভাবনাময় সকে 
এোকায় এ সদমদতর দবস্তার সহশজই করা 
র্ায়। এ সদমদতর মাধ্যশম থিশের থপােদরে 
দেল্পও দবস্তার করা র্ায়।

৬. সমবায় অঙ্গশনর রশয়শে দনজস্ব বীমা 
সংস্া বাংোশিে থকাপাশরটিভ ইন্বুশরন্ 
থসাসাইটি দেঃ। থিশের বীমা বাদণশজ্য 
সংস্াটি তার কার্ ্থকর ভূদমকা রাখশে। দকন্তু 
সমবায় থস্টশরর জীবন বীমা থসাসাইটি 
দেঃ এখাশনা অপাশরেশন আসশত পাশর 
নাই। সরকাদর সমর্ ্থন থপশে তা সম্ভব হশত 
পাশর। এশত বীমা থষ্শরেও সমবায় থস্টর 
অর্ ্থনীদতশত ভূদমকা রাখশত পাশর। 

৭. একটি জাতীয় একাশডমীসহ 
সারাশিশে সমবায় প্রদেষ্ণ প্রদতষ্ান ইউদনট 
রশয়শে। গতানুগদতক সমবায় প্রদেষ্শণর 
পাোপাদে যুশগাপশর্াগী দবষশয় সমবায়ীশির 
প্রদেষ্শণর ব্যবস্া করার সুশর্াগ আশে। 
এশত জনবে বৃদদ্ধ ও অর্ ্থ বরাশদির প্রশয়াজন 
হশে করশত হশব। অবকাঠাশমার সশব্ব্থাচ্ 
ব্যবহার কশর প্রদেদষ্ত সমবায়ী কৃদষ্শত 
এর দবকল্প থনই। 

সমবায় অঙ্গশন আরও অশনক েদক্ত 
উপদস্ত আশে। থসদমনার, কম ্থদেদবর 
আশয়াজন কশর এসব েদক্তর সন্ধান 
অব্যাহত রাখশত হশব। এর থকান দবকল্প 
থনই। আসশেই সমবায় আশন্দােন একটি 
সবে ও িবে কম ্থপ্রদক্রয়া। এর জন্য চাই 
আত্মদনশবদিত সমবায়ী থনতা ও সৎ, সাহসী 
ও কম ্থমুখী সরকাদর কম ্থকত্থা।

*সাশবক অদতদরক্ত দনবন্ধক, সমবায় অদিিপ্তর

সমবায়
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[পশর র্খন থেখ সাশহশবর নাম উচ্ারণ করা 
প্রায় দনদষদ্ধ হশয় থগে তখন ‘বাংোশিে : 
থটেট অব দ্য থনেন’ বক্তপৃতায় স্যার তার 
উচ্ছ্বদসত প্রেংসা কশরন এবং তাঁশক 
‘বঙ্গবন্ধু বশে উশল্খ কশরন থষাে বার। 
বাংোশিে ও থেখ মুদজব সম্শক্থ দতদন 
বশেন, এই উপমহাশিশের সমগ্ অঞ্চে 
বা থকাশনা দবশেষ অংশের সশঙ্গ িম ্থ বা 
সমাশজর থরেদণগত কাঠাশমার দিক দিশয় 

আমাশির অশনক সাদৃযে রশয়শে। দকন্তু 
স্বতন্ত পদরচয় রাখার থষ্শরে আমাশির 
অিম্য ইচ্ছাই এ সবদকছুশক অদতক্রম 
কশরশে। এই আকা্ষিারই প্রতীক হশচ্ছন 
বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই দবশেষ মানুষটি 
আর জনতার মশধ্য গশে তুশেদেে এক 
অদবশচ্ছদ্য থসতুবন্ধশন। বঙ্গবন্ধুর স্ান 
দনণ ্থয় করশত দগশয় তাঁর গুশণর তাদেকা 
প্রস্তুত করা বা তার ত্রুটি-দবচু্যদতর ওপর 

স্ীতবাক হওয়া অপ্রাসদঙ্গক। জনতা 
তাশক হৃিশয় স্ান দিশয়দেে কারণ তাঁর 
মশধ্য তারা জাদত দহশসশব দনশজশির পৃর্ক 
অদস্তত্ব বজায় রাখার থর্ গভীর ইচ্ছা তার 
বদহঃপ্রকাে থিশখদেে। (১৯৭৫ সাশের 
১৭ মাচ ্থ তাদরশখ বঙ্গবন্ধুর সরকার কতৃ্থক 
থঘাদষত দতনজন জাতীয় অধ্যাপশকর মশধ্য 
অন্যতম জ্ানতাপস আব্দুর রাজ্াক প্রণীত 
‘বাংোশিে : থটেট অব দ্য থনেন’ েীষ ্থক 

‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’

অর্ ্থননদতক উন্নয়শন 
বাঙাদে-হৃিশয়র অনুরণন

ড. সমীর কুমার দবশ্াস*
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বক্তপৃতার ওপর ভাষ্য)]
মহামদত থলেশটার রাষ্ট্রদচতিার অন্যতম 

Proposition উশল্খ কশর শুরু করা র্াক–
“...র্তষ্ণ পর্ ্থতি রাজননদতক েদক্ত এবং 
জ্ান ও প্রজ্ার উপস্াপনা এক ও অদভন্ন 
সত্তায় প্রকাদেত হশচ্ছ ততষ্ণ পর্ ্থতি রাশষ্ট্রর 
সামদগ্ক ভাশোত্ব অদজ্থত হশব না”। আবার 
দব্রটিে সংদবিান সম্শক্থ দবশেষজ্শির 
ভাশষ্য থর্মনটি পাওয়া র্ায়, “Kings 

can do no wrong” থতমদন নাগদরক 
সািারশণর অতিশরও দবশ্াস জন্মাশত হশব থর্, 
“Philosopher Kings can commit 

no wrong”. আমাশির জাদতর দপতা- 
আমাশির িাে ্থদনক রাজা সব ্থকাশের সব ্থশরেষ্ 
বাঙাদে বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমাশনর 
থিখাশনা থসানার বাংো প্রদতষ্ার স্বপ্নও 
থকাশনা অেীক প্রদতশ্রুদত দেে না; তা সমশয়র 
দবচাশর আজ দনরঙ্কুেভাশবই প্রমাদণত। 
দতদন থকমন বাংোশিে থচশয়দেশেন তা 
১৯৭২ সাশে জাতীয় সংসশি িাঁদেশয় 
দৃপ্তকশঠে গভীর আশবশগ তাঁর উচ্ারশণর মধ্য 
দিশয়ই প্রমাদণত হশয়শে। দতদন তজ্থনী উঁচু 
কশর বশেদেশেন “আদম বাঙাদে জাদতশক 
দভক্ষুশকর জাদত দহসাশব থিখশত চাই না। 
আদম চাই তারা আত্ম-মর্ ্থািােীে উন্নত 
জাদত দহসাশব পৃদর্বীর বুশক মার্া উঁচু 
কশর িাঁোশব। এ জশন্য দুঃখী মানুশষর মুশখ 
হাদস ফুটিশয় থসানার বাংো গেশত হশব।” 
ইদতহাশসর মহানায়শকর এ কােজয়ী ভাষণ 
থকবে থকাশনা আশবগ তাদেত অদভব্যদক্ত 
নয়; এটি তাঁর আজন্মোদেত এক গভীর 
মানদবক সংগ্ামী িে ্থনও বশট। এ থর্ন 
গ্ীক িাে ্থদনক মহামদত থলেশটা দনশি ্থদেত 
এক ‘িাে ্থদনক রাজার’ই স্বগশতাদক্ত। থলেশটা 
তাঁর দবখ্াত গ্ন্ ‘দরপাবদেক’ এ  বণ ্থনা 
কশরশেন এমনভাশব থর্, একিে অদভজ্, 
জ্ানী এবং দনশবদিত িাে ্থদনক বিারা রাষ্ট্র 
বা সরকার পদরচাদেত না হশে থসই রাষ্ট্র 
বা সরকাশরর পশষ্ োদতি বা সমৃদদ্ধ অজ্থশনর 
দনচিয়তা দবিান করা থকাশনা দিনই 
সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন িে ্থনই দেে 
এ থিশের গণমানুশষর সুখ সমৃদদ্ধ দনদচিত 
করার  েশষ্্য তাঁর রাজননদতক প্রজ্াদমদরেত 
িীঘ ্থদিশনর আশন্দােন সংগ্াশমর মধ্য দিশয় 
অদজ্থত সত্তার বদহঃপ্রকাে; অতিশরর গভীর 

থর্শক আত্মদবশ্াশস থপ্রাদর্ত থসানার বাংো 
দবদনম ্থাশণর প্রত্যয়িীপ্ত থঘাষণা। 

বঙ্গবন্ধুর থসানার বাংো থঘাষণার 
দভদত্তমূে হে একটি ঐদতহাদসক প্রপঞ্চ 
থর্ থকবেমারে জনগণই ইদতহাস সৃদষ্ 
করার সষ্মতা রাশখ। থসই জনগশণর 
জন্য এবং জনগশণর সম্পৃক্ততায় বঙ্গবন্ধুর 
উন্নয়ন ভাবনায় অর্ ্থননদতক, সামাদজক, 
সাংস্কৃদতক ও রাজননদতক মুদক্ত অজ্থশন 
দনয়ামক ভূদমকায় র্াকশব জনগণ। র্ার 
িারাবাদহকতায় রক্তষ্য়ী মুদক্ত সংগ্াশমর 
মধ্য দিশয় জন্ম থনয়া বাংোশিে সদত্যকার 
অশর্ ্থই ‘গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে’ থর্খাশন 
সাংদবিাদনকভাশবই ‘প্রজাতশন্তর সকে 
ষ্মতার মাদেক জনগণ’। সািারণ 
জনগণশক থকশন্দ্র থরশখ এরকম হৃিয়জাত 
সাংদবিাদনক অঙ্গীকার পৃদর্বীর খুব 
কম থিশেই আশে। তাইশতা বঙ্গবন্ধু থসই 
জনগশণর জীবনমান দনশয় তাঁর স্বশপ্নর কর্া 
বজ্রকশঠে থঘাষণা করশত পাশরন “আমার 
জীবশনর একমারে কামনা বাংোর মানুষ 
থর্ন থপট ভশর থখশত পায়, পরশন কাপে 
পায়, উন্নত জীবশনর অদিকারী হয়।”

বঙ্গবন্ধু থসানার বাংোর স্বপ্ন থিশখদেশেন 
বশেই দুঃখী মানুশষর মুশখ হাদস থ�াটাশনার 
েষ্্য দনশয় এক সাগর রশক্তর দবদনমশয় 
অদজ্থত আমাশির পদবরে সংদবিাশনর ১৪ নং 
অনুশচ্ছশি অতির্ ্থক্ত হশয়শে ‘রাশষ্ট্রর অন্যতম 
থমৌদেক িাদয়ত্ব হইশব থমহনদত মানুষশক-
কৃষক ও রেদমকশক এবং জনগশণর অনগ্সর 
অংেসমূহশক সকে প্রকার থোষণ হইশত 
মুদক্ত িান করা।’ আবার সংদবিাশনর 
১৯(২) অনুশচ্ছশি বো হশয়শে–‘মানুশষ 
মানুশষ সামাদজক ও অর্ ্থননদতক অসাম্য 
দবশোপ কদরবার জন্য, নাগদরকশির মশধ্য 
সম্শির সুষম বণ্টন দনদচিত কদরবার 
জন্য এবং প্রজাতশন্তর সব ্থরে অর্ ্থননদতক 
উন্নয়শনর সমান স্তর অজ্থশনর উশদিশযে 
সুষম সুশর্াগ-সুদবিািান দনদচিত কদরবার 
জন্য রাষ্ট্র কার্ ্থকর ব্যবস্া গ্হণ কদরশব।’ 
এ কর্া থকাশনাভশবই র্েশে চেশব না থর্, 
বঙ্গবন্ধু আমাশির জাদতর দপতা দহশসশব 
সাংদবিাদনক স্বীকৃদত দিশয়ই মানবমুদক্ত 
আর সমৃদদ্ধ অজ্থশনর দবষয়টি একশকদন্দ্রক 
কশর রাশখনদন; দতদন দনশজ থর্মন সুখী 

সমৃদ্ধ থসানার বাংোর স্বপ্ন থিশখশেন 
থতমদন সািারণ জনগণশক থস স্বপ্ন থিখশত 
উবিবুদ্ধও কশরশেন। তশব সারাজীবন 
বাঙাদের স্বািীনতা আর অর্ ্থননদতক 
মুদক্তর জন্য স্বপ্নতাদেত বঙ্গবন্ধুর দুব ্থেতা 
দেে একটাই; তা হশো দতদন বাংোর 
মানুষশক ভাশোবাসশতন অতির দিশয় এবং 
দনঃেত্থভাশব। আমরা দনচিয়ই বঙ্গবন্ধুর 
থসই দবখ্াত উদক্তটির কর্া এখাশন উদ্ধৃত 
করশত পাদর, “আমার সবশচশয় বে েদক্ত 
আমার থিশের মানুষশক ভােবাদস, সবশচশয় 
বে দুব ্থেতা আদম তাশিরশক খুব থবেী 
ভােবাদস।” বঙ্গবন্ধু সারাজীবন অবশহদেত, 
দনর্ ্থাদতত, দনপীদেত, বদঞ্চত, িদরদ্র আর 
মুদক্তকামী জনগশণর জন্য সংগ্াম কশরশেন। 
দকন্তু তাঁর মশতা এমন দহমােয়সম হৃিশয়র 
মহান থনতাশক দনম ্থমভাশব সপদরবাশর হত্যা 
কশর আমরা দনচিয়ই কেদঙ্কত র্াকশবা–
অকৃতজ্ জাদত দহশসশব পদরদচত র্াকশবা 
সবার কাশে সবসময়। র্দিও থস কেঙ্ক 
আমাশির থকাশনাদিন ঘুচশব না তশব তাঁর 
স্বপ্ন বাস্তবায়শনর কার্ ্থকর পিশষ্প গ্হশণর 
মধ্য দিশয় দকছুটা হশেও আমরা স্বদস্তর 
দনঃশ্াস থ�েশত পাদর! বঙ্গবন্ধুর সুশর্াগ্য 
কন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী থেখ 
হাদসনা প্রিত্ত জাদতর দপতার স্বশপ্নর অসমাপ্ত 
কার্ ্থক্রম বাস্তবায়শনর দৃঢ়শচতা পিশষ্প ও 
সব ্থব্যাপী উন্নয়ন পদরকল্পনা প্রত্যষ্ কশর 
আমরা আশ্স্ত হশত পাদর এই থভশব থর্, 
জাদতর দপতার থসানার বাংো গোর স্বপ্ন 
বৃর্া র্ায়দন।

বাংোশিে নামক বাঙাদে জাদতসত্তার 
িারক বাহক রাষ্ট্র সৃদষ্র ঊষােশগ্নর কর্া 
একটু ভাবা র্াক। সদ্য স্বািীন বাংোশিে। 
রশক্তর দবদনমশয় আমরা আমাশির দপ্রয় 
স্বশিে-দপ্রয় মাতৃর্দমশক স্বািীন কশরদে। 
থপশয়দে অশনক স্বশপ্নর-অশনক আকা্ষিার 
বাংোশিে। মুদক্তযুশদ্ধর থচতনাদসক্ত স্বািীন 
বাংোশিে সংজ্াদয়ত হশয়শে েত েত 
েদহশির রশক্ত অদজ্থত জাতীয় থসানােী 
ভূদম প্রেংদসত গণতাদন্তক দচরসুবজ পদবরে 
আবাসস্ে দহশসশব। একটি যুদ্ধদবধ্বস্ত 
ধ্বংসপ্রায় থিেশক কীভাশব পুনগ ্থঠন করা 
র্ায়-উন্নদতর দেখশর থনওয়া র্ায় থস 
দবষশয় জাদতর দপতা এ ভূখশডের ইদতহাশসর 
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বরপুরে; ইদতহাশসর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু 
িাদয়ত্বভার গ্হণ কশরই কার্ ্থকর উশদ্যাগ 
দনশেন। বাংোশিশের উন্নয়ন সম্ভাবনা 
খু ুঁশজ থবর কশর কম ্থপদরকল্পনা গ্হশণর জন্য 
দতদন আতিজ্থাদতক দবশেষজ্শির মতামত 
চাইশেন। তাঁশির গভীর পর্ ্থশবষ্শণ থবদরশয় 
এশো অদমত সম্ভাবনাময় এ থিশের মাটি 
ও মানুষ, জে ও বৃষ্ এবং পদরশবে ও 
প্রকৃদতই সবশচশয় বে সম্ি। আর এই 
সম্িশক র্র্ার্ ্থ অশর্ ্থ কাশজ োগাশত এবং  
থিশের উন্নয়শনর দনয়ামক করশত বঙ্গবন্ধু 
গ্হণ কশরদেশেন সমবায় দভদত্তক কম ্থর্জ্। 
এ কম ্থর্শজ্ দতদন ইদতহাশসর চারণ হশেন–
হশেন ঐদতহাদসক বরপুরেশির আদর্ ্থক-
সামাদজক-সাংস্কৃদতক জীবশনর আবহমান 
বাঙাদের থর্াগসূরে কাদরগর।

বঙ্গবন্ধু দেশেন বাংোর মা-মাটি ও 
মানুশষর প্রদত িায়বদ্ধ এক দনশবদিতপ্রাণ 
কম ্থঘদনষ্ মানুষ। সব ্থজনগ্াহ্য থকাশনা 
মতবািশক প্রাশয়াদগক অনুেীেশন কার্ ্থকর 
করার এক র্াদুকদর সষ্মতা দেে সব ্থকাশের 
সব ্থশরেষ্ বাঙাদে জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু 
থেখ মুদজবুর রহমাশনর। দতদন দেশেন 
ইদতহাশসর আশোকর্ারেী। ইদতহাস সাষ্্য 
থিয়, সমবাশয়র থেকেসন্ধানী অদভর্ারোয় 
আমাশির থিশে দবশ্কদব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, 
আচার্ ্থ প্রফুল্চন্দ্র রায় ও ড. আখতার হাদমি 
খান দচতিায় থচতনায় স্ব স্ব থষ্শরে স্বাতশন্ত্যর 
অদিকারী হশেও সমবাশয়র মাধ্যশম 
মানবশপ্রম, মানবশসবা ও মানব উন্নয়শনর 
কম ্থর্শজ্ তাঁরা সকশেই এক দবন্দুশত 
সমাসীন দেশেন। বস্তুত এ দতন মহামনীষী 
স্ব স্ব কম ্থশষ্শরে আপন প্রদতভায় এক একটি 
উজ্জ্বে নষ্রে। তশব মানুশষর কল্যাশণ 
দনশবদিত তাঁশির দচতিা ও কম ্থশষ্শরের 
একটি সািারণ সঙ্গমস্ে দহশসশব আমরা 
সমবায়শকই সামশন পাই। তাঁরা সকশেই 
সমবায়শক দনশজশির আিদে ্থক দচতিার 
আশোশক ব্যাখ্া কশরশেন এবং কম ্থশষ্শরে 
এর প্রাশয়াদগক বাস্তবায়ন কশরশেন। বঙ্গবন্ধু 
দেশেন তাঁশির র্র্ার্ ্থ অনুসারী। একটি কর্া 
র্েশে চেশব না, পু ুঁদজবািী ব্যদক্তমাদেকানা 
বা সমাজতাদন্তক রাষ্ট্রীয় মাদেকানা উভশয়র 
থর্সব ঐদতহাদসক সীমাবদ্ধতা রশয়শে 
তা থর্শক উত্তরশণর েশষ্্য সমবায় একটি 

মশডে দহসাশব সুপ্রদতদষ্ত হওয়ার সুশর্াগ 
অশনক থবদে। আর্ ্থ-সামাদজক অগ্গদতশত, 
গণতাদস্ত্রক দচতিা-থচতনার দবকাশে এবং 
সমাশজ থসৌহাদ্য্থ ও সহমদম ্থতার পদরশবে 
সৃদষ্শত সমবায় কার্ ্থক্রমশক অবিান 
রাখার সুশর্াগ দিশে তা �েপ্রসূ হশত 
বাধ্য। জনগশণর সম্পৃক্ততা োশভর মাধ্যশম 
সামাদজক মাদেকানার গ্হণশর্াগ্যতা অজ্থন 
এবং থটকসই অর্ ্থননদতক প্রগদতর ‘রূপকল্প’ 
বাস্তবায়শন সমবায়ই হশচ্ছ উৎকৃষ্ পদ্ধদত। 
স্বীকার করশতই হশব জনগণশক সম্পৃক্ত 
কশর সমৃদদ্ধ অজ্থশনর েশষ্্য সমবাশয়র 
কার্ ্থকাদরতা প্রশয়াগ করা হশে সুদূরপ্রসারী 
ও থটকসই উন্নয়শনর অফুরতি সুশর্াশগর 
দবষয়টি দবশবচনায় দনশয় জাদতর দপতা 
সমবায়শকই অর্ ্থননদতক উন্নয়শনর অন্যতম 
হাদতয়ার দহশসশব বারবার উশল্খ কশরশেন।

বঙ্গবন্ধুর তাঁর সংগ্ামী থচতনার 
আশোশক মশন করশতন থর্, সমবায় একটি 
মানব কল্যাণমূেক আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়ন 
পদ্ধদত র্ার মাধ্যশম মানুশষর সাদব ্থক উন্নয়ন 
সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর এ ভাবনারই স্বীকৃদত 
আমরা বত্থমান সমশয় এশসও পাই র্খন 
থিদখ ক্ষুিা ও িাদরদ্র্যমুক্ত দবশ্ গঠশন 
সমবাশয়র অতিদন ্থদহত েদক্তমত্তার কর্া 
জাদতসংঘ স্বীকৃদত দিশয়শে ২০১২ সােশক 
আতিজ্থাদতক সমবায় বষ ্থ দহশসশব থঘাষণার 
মাধ্যশম। এ পদরশপ্রদষ্শত তৎকােীন 
জাদতসংঘ মহাসদচব বান-দক-মুন তাঁর 
বাণীশত বশেদেশেন, ‘সমবায় আতিজ্থাদতক 
সম্প্রিায়শক স্রণ কদরশয় থিয় থর্ অর্ ্থননদতক 
মুনা�া এবং সামাদজক িায়বদ্ধতা একই 
সাশর্ অজ্থন সম্ভব।’ আতিজ্থাদতক সমবায় 
তমরেী সংস্া (আইদসএ) এর সভাপদত এর 
ভাষায়–‘সমবায় মানুশষর চাদহিা থমটাশনার 
কাজ কশর–থোভ থমটাশনার কাজ কশর না’ 
এসব কর্া বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার বাস্তব 
প্রদত�েন বশে আমরা মশন করশতই পাদর। 
বঙ্গবন্ধু মশন প্রাশণ দবশ্াস করশতন সমবায় 
সদমদত একটি সািারণ প্রদতষ্ান নয়। 
সমবায় সদমদত এমন একটি  জনকল্যাণ ও 
উন্নয়নমূেক আর্ ্থ-সামাদজক প্রদতষ্ান র্ার 
মশধ্য র্াশক–গণতন্ত, অর্ ্থনীদত, সদমিদেত 
কম ্থপ্রশচষ্া, উৎপািশনর কম ্থর্জ্, সিস্যশির 
অর্ ্থননদতক অবস্ার উন্নদতর প্রয়াস; 

সশব ্থাপদর, সিস্যশির আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়ন 
সািন।

বঙ্গবন্ধু দবশ্াস করশতন সমবায় একটি 
আশন্দােন ও থচতনার নাম–একটি আিে ্থ ও 
সংগ্াশমর নাম। ব্যদক্তশক দনশয় গঠিত হশেও 
সমবায় সদমদত থকান ব্যদক্ত মাদেকানািীন 
প্রদতষ্ান নয়। সদমদতশত থেয়ার ক্রয় কশর 
মুনা�া অজ্থন করা সমবায়ীশির প্রিান েষ্্য 
নয়। সাতটি থমৌদেক নীদতমাোর ওপর 
দনভ ্থর কশর সমবায় প্রদতষ্ান গশে উশঠ, 
থসখাশন গণতাদন্তক প্রদক্রয়ায় দনয়ন্তণ, উমিবুক্ত 
সিস্য হওয়ার সুশর্াগ, দেষ্া প্রদেষ্ণ, তর্থ 
দবদনময় এবং সমাজশক সম্পৃক্ত কশর উন্নয়ন 
হশচ্ছ প্রিান েষ্্য। সমবাশয়র সংজ্া থিখশেই 
তা পদরস্ার হশত বাধ্য : A co-operative 

is defined as “an autonomous 

association of people united 

voluntarily to meet their common 

economic, social and cultural 

needs and aspirations through 

jointly-owned and democratically-

controlled enterprises.”  সহজভাশব 
বো র্ায়, “সমবায় হশচ্ছ সমমনা মানুশষর 
থস্বচ্ছাশসবামূেক একটি স্বোদসত সংগঠন 
র্া দনশজশির আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শনর জন্য 
কাজ কশর এবং এ েশষ্্য অংেীিারশত্বর 
দভদত্তশত গণতাদন্তকভাশব দনয়দন্তত 
ব্যবসা পদরচােনা কশর।’ অধ্যাপক এম 
এম আকাশের মশত, অর্ ্থনীদতর থষ্শরে 
সমবায় মশডে হশচ্ছ, ‘নমনীয় দকন্তু 
সুশৃঙ্খে, গণতাদন্তক দকন্তু দবতক্থ ক্াব নয়। 
বাজারদভদত্তক দকন্তু পদরকল্পনা শূন্য নয়, 
ব্যদক্ত উশদ্যাশগ দবশ্াসী দকন্তু থস্বচ্ছাচাদরতায় 
নয়।’

বঙ্গবন্ধু- বাংোশিে- বাংোশিশের 
জনগণ–একসূশরে গ্দর্ত। এ দতন প্রপঞ্চশক 
দবশ্ িরবাশর সমিান-সমৃদদ্ধ ও মর্ ্থািার 
আসশন আসীন করার মহান ব্রত দনশয়ই 
বঙ্গবন্ধু থসানার বাংোর স্বপ্ন থিশখদেশেন। 
দতদন বশেদেশেন “আমার জীবশনর একমারে 
কামনা বাংোর মানুষ থর্ন থপট ভশর থখশত 
পায়, পরশন কাপে পায়, উন্নত জীবশনর 
অদিকারী হয়।’’ আর এ থপ্রদষ্শতই দুঃখী 
মানুশষর মুশখ হাদস থ�াটাশনার েষ্্য 
দনশয় এক সাগর রশক্তর দবদনমশয় অদজ্থত 
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আমাশির পদবরে সংদবিাশনর ১৪ অনুশচ্ছশি 
বো হশয়শে ‘রাশশষ্ট্রর অন্যতম থমৌদেক 
িাদয়ত্ব হইশব থমহনদত মানুষশক-কৃষক 
ও রেদমকশক–এবং জনগশণর অনগ্সর 
অংেসমূহশক সকে প্রকার থোষণ হইশত 
মুদক্ত িান করা।’ আবার সংদবিাশনর ১৯(২) 
অনুশচ্ছশি বো হশয়শে–‘মানুশষ মানুশষ 
সামাদজক ও অর্ ্থননদতক অসাম্য দবশোপ 
কদরবার জন্য, নাগদরকশির মশধ্য সম্শির 
সুষম বণ্টন দনদচিত কদরবার জন্য এবং 
প্রজাতশন্তর সব ্থরে অর্ ্থননদতক উন্নয়শনর 
সমান স্তর অজ্থশনর  উশদিশযে সুষম 
সুশর্াগ-সুদবিািান দনদচিত কদরবার জন্য 
রাষ্ট্র কার্ ্থকর ব্যবস্া গ্হণ কদরশব।’ এরই 
িারাবাদহকতায় সমবাশয়র আর্ ্থ-সামাদজক 
গুরুত্ব দবশবচনা কশর বাংোশিশের পদবরে 
সংদবিাশনর দবিতীয় ভাশগর ১৩(খ) অনুশচ্ছশি 
থিশের উৎপািনর্ন্ত, উৎপািনব্যবস্া ও 
বণ্টন প্রণােীসমূশহর মাদেকানার থষ্শরে 
সমবায়ী মাদেকানাশক রাশষ্ট্রর দবিতীয় 
মাদেকানা খাত দহশসশব ঐদতহাদসক স্বীকৃদত 
প্রিান করা হশয়শে। পদবরে সংদবিাশনর 
১৩ অনুশচ্ছশি বো হশয়শে–‘উৎপািনর্ন্ত, 
উৎপািনব্যবস্া ও বন্টন প্রণােীসমূশহর 
মাদেক বা দনয়ন্তক হইশবন জনগণ এবং এই 
উশদিশযে মাদেকানা ব্যবস্া দনম্নরূপ হইশব : 
(ক) রাষ্ট্রীয় মাদেকানা, অর্ ্থাৎ অর্ ্থননদতক 
জীবশনর প্রিান প্রিান থষ্রে েইয়া সুষ্বু ও 
গদতেীে রাষ্ট্রায়ত্ত সরকাদর খাত সৃদষ্র 
মাধ্যশম জনগশণর পশষ্ রাশষ্ট্রর মাদেকানা; 
(খ) সমবায়ী মাদেকানা, অর্ ্থাৎ আইশনর 
বিারা দনি ্থাদরত সীমার মশধ্য সমবায়সমূশহর 
সিস্যশির পশষ্ সমবায়সমূশহর মাদেকানা; 
এবং (গ) ব্যদক্তগত মাদেকানা, অর্ ্থাৎ 
আইশনর বিারা দনি ্থাদরত সীমার মশধ্য 
ব্যদক্তর মাদেকানা।’ সংদবিাশনর এ মহান 
অতির্ ্থদক্তই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার 
অনুপম প্রদত�েন দহশসশব আমরা প্রমাণ 
পাই।

বঙ্গবন্ধু সমবায়শক সামদগ্কভাশব 
দবশবচনা করশতন। দতদন স্বপ্ন থিখশতন 
থিশের প্রদতটি গ্াশম সমবায় সদমদত গঠন 
করা হশব। দতদন গণমুখী সমবায় আশন্দােন 
গশে তুেশত থচশয়দেশেন। সমবায় দনশয় 
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন থর্ কত গভীশর থপ্রাদর্ত দেে 

এবং কত সুদূরপ্রসাদরত দচতিাসমৃদ্ধ তা েষ্্য 
করা র্ায় ১৯৭২ সাশের ৩০ জুন বাংোশিে 
জাতীয় সমবায় ইউদনয়ন আশয়াদজত 
সমবায় সশমিেশন প্রিত্ত তাঁর বক্তশব্যর 
মশধ্য। থসই ঐদতহাদসক ভাষশণ দতদন 
বশেদেশেন–“আমার থিশের প্রদতটি মানুষ 
খাদ্য পাশব, আরেয় পাশব, দেষ্া পাশব উন্নত 
জীবশনর অদিকারী হশব–এই হশচ্ছ আমার 
স্বপ্ন। এই পদরশপদষ্শত গণমুখী সমবায় 
আশন্দােনশক অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা 
পােন করশত হশব। থকননা সমবাশয়র পর্-
সমাজতশন্তর পর্, গণতশন্তর পর্। সমবাশয়র 
মাধ্যশম গরীব কৃষকরা থর্ৌর্ভাশব উৎপািন-
র্শন্তর মাদেকানা োভ করশব। অন্যদিশক 
অদিকতর উৎপািন বৃদদ্ধ ও সম্শির সুষম 
বণ্টন ব্যবস্ায় প্রদতটি ক্ষুদ্র চাষী গণতাদন্তক 
অংে ও অদিকার পাশব। থজাতিার িনী 
চাষীর থোষণ থর্শক তারা মুদক্ত োভ 
করশব সমবাশয়র সংহত েদক্তর বিারা। 
একইভাশব কৃষক, রেদমক, তাঁতী, থজশে ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ীরা র্দি একশজাট হশয় পু ুঁদজ এবং 
অন্যান্য উপািাশনর মাধ্যশম একরে করশত 
পাশরন তশব আর  মধ্যবতনী িদনক ব্যবসায়ী-
দেল্পপদতর থগাষ্ী তাশির রেশমর �সেশক 
লুট কশর থখশত পারশব না। সমবাশয়র 
মাধ্যশম গ্াম বাংোয় গশে উঠশব ক্ষুদ্র দেল্প 
র্ার মাদেক হশব সািারণ কৃষক, রেদমক 
এবং ভূদমহীন দনর্ ্থাদতত দুঃখী মানুষ।” 
থিশের প্রদত- জনগশণর প্রদত- থিশের 
জনগশণর সাদব ্থক আর্ ্থ-সামাদজক উন্নদতর 
প্রদত বঙ্গবন্ধুর গভীর িায়বদ্ধতার কর্াই 
এখাশন আমরা বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থশন 
খু ুঁশজ পাই–“...আজ সমবায় পদ্ধদতশত 
গ্াশম গ্াশম, র্ানায়, বন্দশর, গশে তুেশত 
হশব থমহনতী মানুশষর থর্ৌর্ মাদেকানা। 
কৃষকরা তাঁশির উৎপাদিত �সশের 
দবদনমশয় পাশব নায্যমূল্য, রেদমকরা পাশব 
রেশমর �ে-থভাশগর ন্যায্য অদিকার। দকন্তু 
এই েশষ্্য র্দি আমাশির থপৌুঁোশত হয় তশব 
অতীশতর ঘুশণ িরা সমবায় ব্যবস্াশক আমুে 
পদরবত্থন কশর একটি সদত্যকাশরর গণমুখী 
আশন্দােন গশে তুেশত হশব। অতীশতর 
সমবায় দেে থোষক-থগাষ্ীর ক্রীেনক। 
তাই থসখাশন দেে থকাটারী স্বাশর্ ্থর ব্যাপক 
ভূদমকা। আমাশির এই স্বািীন বাংোশিশে 

ঐ িরশনর ভূ ুঁয়া সমবায় থকান মশতই সহ্য 
করা হশব না। আমাশির সমবায় আশন্দােন 
হশব সািারণ মানুশষর থর্ৌর্ আশন্দােন। 
কৃষক, রেদমক, থমহনতী জনতার দনজস্ব 
প্রদতষ্ান। আপনারা জাশনন আদম থঘাষণা 
কশরদে থর্ সংস্ার পদরচােনা িাদয়ত্ব ন্যস্ত 
র্াকশব জনগশণর দনব ্থাদচত প্রদতদনদিশির 
উপর, থকান আমো বা মশনানীত ব্যদক্তর 
উপশর নয়। আমার সমবায়ী ভাইশয়রা এই 
বদেষ্ পিশষ্পশক অদভনদন্দত কশরশেন। 
এই গণতন্তীকরশণর পদরশপ্রদষ্শত আদম 
তাশির স্রণ কদরশয় দিশত চাই তাশির 
িাদয়ত্ব। তাশির থিখশত হশব থর্ সমবায় 
সংস্াগুশো থর্ন সদত্যকাশরর জনগশণর 
প্রদতষ্ান দহসাশব গশে উশঠ। থজশে সদমদত, 
তাঁতী-সদমদত, গ্ামীণ কৃষক সদমদত থর্ন 
সদত্যকাশরর থজশে তাঁতী, কৃষশকর সংস্া 
হয়–মধ্যবতনী ব্যবসায়ী বা িনী কৃষক 
থর্ন আবার এই সদমদতগুশোশক িখে 
কশর অতীত দুননীদতর পুনরাবৃদত্ত না কশর। 
র্দি আবার থসই থকাটারী স্বার্ ্থ সমবাশয়র 
পদরবরেতা নষ্ কশর, তশব দনদচিতভাশব 
থজশন রাখুন থর্, আমরা পুরাতন ব্যবস্া 
বাদতে কশর থিশবা। আমার দপ্রয় কৃষক 
মজুর থজশে তাঁতী ভাইশির সাহাশয্য এমন 
একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্া গশে তুেশত 
হশব র্া থোষণ ও প্রদতদক্রয়ােীে থকাটারী 
স্বার্ ্থশক দচরদিশনর জন্য নস্যাৎ কশর থিশব।”

থিেজ উন্নয়ন দেে বঙ্গবন্ধুর একাতি 
ভাবনা। কুটিরদেল্প ও ক্ষুদ্রদেল্পশক দতদন 
সমবায় দভদত্তশত গশে তুেশত থচশয়দেশেন। 
সািারণ দনব ্থাচশনর আশগ ১৯৭০ সাশের 
নশভম্বশর প্রিত্ত বঙ্গবন্ধুর থবতার থটদেদভেন 
ভাষণ থর্শক আমরা জানশত পাদর বঙ্গবন্ধুর 
সমবায় দচতিা। দতদন বশেদেশেন–
“ক্ষুদ্রায়তান ও কুটির দেল্পশক ব্যাপকভাশব 
উৎসাহ দিশত হশব। কুটির দেশল্পর থষ্শরে 
কাঁচামাে সরবরাশহর ব্যবস্া দনদচিত করশত 
হশব। তাঁতীশির ন্যায্যমূশল্য সূতা ও রং 
সরবরাহ করশত হশব। তাশির জশন্য অবযেই 
বাজারজাতকরণ ও ঋণিাশনর সুদবিা কশর 
দিশত হশব। সমবাশয়র মাধ্যশম ক্ষুদ্রাকৃদতর 
দেল্প গশে তুেশত হশব। গ্াশম গ্াশম এসব 
দেল্পশক এমনভাশব েদেশয় দিশত হশব র্ার 
�শে গ্াম থর্শক গ্ামাতিশর দবদভন্ন প্রকার 
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দেল্প সুশর্াগ থপৌুঁোয় এবং গ্ামীণ মানুশষর 
জশন্য কম ্থসংস্াশনর সুশর্াগ সুদষ্ হয়।” থোট 
থোট চাষীশির কর্াও দতদন দবস্মৃত হনদন। 
১৯৭২ সাশের ২৬ মাচ ্থ জাতীয়করশণর 
নীদত থঘাষণা উপেশষ্ থবতার-থটদেদভেশন 
ঐদতহাদসক ভাষশণ বঙ্গবন্ধু বশেদেশেন–
“থোট থোট চাষীশির অবযেই উৎপািনষ্ম 
কশর গশে তুেশত হশব। এ কর্া মশন থরশখ 
আমরা পল্ী এোকায় সমবায় ব্যবস্ার 
দভদত্তশত ব্যাপক কম ্থসূদচ গ্হণ করশত 
থচষ্া করদে। এর �শে চাষীরা থকবেমারে 
আধুদনক ব্যবস্ার সু�েই পাশব না বরং 
সমবাশয়র মাধ্যশম সহজেশত্থ ও দ্রুত ঋণ 
পাওয়া সম্ভব হশব।”

বঙ্গবন্ধু জানশতন শুধু উৎপািন করশেই 
চেশব না সংদলিষ্ অন্যান্য ব্যবস্াও 
সুসংহত হয় না। প্রশয়াজন রশয়শে সুষম 
বণ্টন ও সরবরাশহর দবষয়টি দনদচিত 
করা। এশষ্শরেও দতদন সমবায় ব্যবস্াশক 
কাশজ োগাশনার প্রয়াস থনন। ১ থম ১৯৭২ 
সাশে রেদমক দিবস উপেশষ্ জাদতর 
উশদিশযে প্রিত্ত থবতার ভাষশণ দতদন তাই 
বশেন, “আমরা সমাজতাদন্তক অর্ ্থনীদতর 
থগাোপত্তন কশরদে। পাোপাদে দুঃখী 
জনগশণর অভাব থমাচন ও দুি ্থো োঘশবর 
জন্য আমাশির সাধ্যমত আশু সাহাশয্যর 
ব্যবস্া করশত হশব। সুিসহ কৃষকশির সমস্ত 
বশকয়া খাজনা ও পঁদচে দবঘা পর্ ্থতি জদমর 
কর দচরদিশনর জন্য দবশোপ করা হশয়শে। 
েবণ উৎপািনশক আর আবগাদর শুল্ক দিশত 
হশব না। দনর্ ্থাতনমূেক ইজারািারী প্রর্া 
দবলুপ্ত করা হশয়শে। সরকার প্রায় থষাে 
থকাটি টাকার থটটে দরদে� জনসািারশণর 
মশধ্য দবতরণ কশরশে। িদরদ্র চাষীশির িে 
থকাটি টাকার তাকাদব ঋণ, এক েষ্ নব্বই 
হাজার টন সার, দু’োখ মণ বীজিান থিওয়া 
হশয়শে। সমবাশয়র মাধ্যশম চার থকাটি টাকা 
দবতরণ করা হশব।” দতদন আশরা বশেন 
“আমাশির সমগ্ পদরকল্পনার গুরুত্বপূণ ্থ 
অংশের মশধ্য রশয়শে বণ্টন ও সরবরাহ 
ব্যবস্ার পুনদব ্থন্যাস করা। ইদতমশধ্যই 
থবসরকাদর দডোর, এশজন্ট এবং সংদলিষ্ 
সকেশক সতক্থ কশর থিওয়া হশয়শে থর্, র্দি 
তারা অসাধু ও সমাজদবশরািী কার্ ্থকোপ 
বন্ধ না কশর তাহশে তাশির সকে োইশসন্-

পারদমট বাদতে কশর থিওয়া হশব। আশু 
ব্যবস্া দহশসশব সরকার প্রদত ইউদনয়শন 
ও সমস্ত দেল্পপ্রদতষ্াশন সমবায় দভদত্তশত 
ন্যায্যমূশল্যর থিাকান থখাোর পদরকল্পনা 
গ্হণ কশরশে। এর �শে থবসরকাদর 
ব্যদক্তশির বণ্টশনর থষ্শরে একশচটিয়া 
কতৃ্থশত্বর অবসান ঘটশব এবং সরবরাশহর 
থষ্শরে সামদয়ক স্বল্পতার সুশর্াশগ যুদক্তহীন 
মূল্যবৃদদ্ধর সম্ভাবনা থরাি হশব।”

বঙ্গবন্ধু সমবায়শক থিখশতন নতুন 
সমাজ-আিে ্থ সমাজ-দুননীদতমুক্ত সমাজ 
গোর হাদতয়ার দহশসশব। দতদন দুননীদতর 
কর্া জানশতন–দুননীদতবাজশির কর্া 
জানশতন–সমাশজর পচশনর কর্া 
উপেদব্ধ করশতন। এর থর্শক মুদক্তর জন্য 
দতদন সমবায় পদ্ধদতশক কাশজ োগাশত 
থচশয়দেশেন। তাইশতা ১৯৭৫ সাশের ২৬ মাচ ্থ 
থসাহরাওয়ািনী উদ্যাশনর জনসভায় দবিতীয় 
দবলেশবর কম ্থসূদচ থঘাষণাকাশে বশেদেশেন, 
“আজ থক দুননীদতবাজ? থর্ �াঁদক থিয় থস 
দুননীদতবাজ। থর্ ঘুষ খায় থস দুননীদতবাজ। 
থর্ স্াগদেং কশর থস দুননীদতবাজ। থর্ ব্্যাক 
মাশক্থটিং কশর থস দুননীদতবাজ। থর্ থহাড ্থ 
কশর থস দুননীদতবাজ। র্ারা কত্থব্য পােন 
কশর না তারা দুননীদতবাজ। র্ারা দবশবশকর 
দবরুশদ্ধ কাজ কশর তারাও দুননীদতবাজ। 
র্ারা দবশিশের কাশে থিেশক দবদক্র কশর 
তারাও দুননীদতবাজ। এই দুননীদতবাজশির 
দবরুশদ্ধ আমাশির সংগ্াম শুরু করশত হশব। 
সমাজ ব্যবস্ায় থর্ন ঘুণ িশর থগশে। এই 
সমাশজর প্রদত চরম আঘাত করশত চাই, 
থর্ আঘাত কশরদেোম পাদকস্তানীশির। থস 
আঘাত করশত চাই এই ঘুশণ িরা সমাজ 
ব্যবস্াশক। আদম আপনাশির সমর্ ্থন চাই। 
আদম জাদন আপনাশির সমর্ ্থন আশে দকন্তু 
একটা কর্া, এই থর্ নতুন দসশটেশম থর্শত 
চাদচ্ছ আদম, গ্াশম গ্াশম বহুমুখী থকা-
অপাশরটিভ করা হশব। র্ে করশবন না। 
আদম আপনাশির জদম থনব না। ভয় পাশবন 
না থর্, জদম দনশয় র্াব, তা নয়। পাঁচ বেশরর 
লোশন  বাংোশিশের ৬৫ হাজার গ্াশম 
থকা-অপাশরটিভ হশব। প্রশত্যকটি গ্াশম 
গ্াশম এই থকা-অপাশরটিভ হশব।–আমরা 
বাংোশিশের মানুষ, আমাশির মাটি আশে, 
আমার থসানার বাংো আশে, আমার পাট 

আশে, আমার গ্যাস আশে, আমার চা আশে, 
আমার �শরটে আশে, আমার মাে আশে, 
আমার োইভটেক আশে। র্দি থডভেপ 
করশত পাদর ইনোল্াহ এদিন র্াকশব 
না।–আমার যুবক ভাইরা, আদম থর্ থকা-
অপাশরটিভ করশত র্াদচ্ছ গ্াশম গ্াশম এর 
উপর বাংোর মানুশষর বাঁচা-মরা দনভ ্থর 
করশব।” 

বঙ্গবন্ধু সমবাশয়র মাধ্যশম ভূদম 
ব্যবস্াপনায় পদরবত্থন আনশত থচশয়দেশেন। 
বঙ্গভবশন অনুদষ্ত বাংোশিে কৃষক রেদমক 
আওয়ামী েীশগর থকন্দ্রীয় কদমটির প্রর্ম 
তবঠশক িেীয় থচয়ারম্যান জাদতর জনক 
রাষ্ট্রপদত বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমাশনর 
ভাষণ থর্শক আমরা এ দবষশয় আশোকপাত 
পাই। দতদন বশেদেশেন, “আমরা নতুন 
ল্যাডে দসশটেম-এ আসশত চাদচ্ছ, আমরা থকা-
অপাশরটিভ-এ আসশত চাদচ্ছ। দিস ইউদনয়ন 
কাউদন্ে ওল্ড দব্রটিে ইউদনয়ন কাউদন্ে। 
থর্খাশন র্া থিওয়া হয়, অশি ্থক র্াশক না, 
সশঙ্গ সশঙ্গ সা�। থসজন্য একমারে উপায় 
আশে থর্, আমরা থর্ মাদটেপারপাস থকা-
অপাশরটিভ চালু করশত চাদচ্ছ এটা র্দি থগ্া 
করশত পাদর আশস্ত আশস্ত এবং তাশক র্দি 
আমরা দডসদরে্ট এবং র্ানা কাউদন্শের 
মাধ্যশম দনশয় আসশত পাদর, তাহশে থিশের 
মঙ্গে হশত পাশর বশে আদম দবশ্াস কদর।” 
বঙ্গবন্ধু বাংোর উন্নয়শন গ্াশম গ্াশম 
গ্াম সমবায় গেশত থচশয়দেশেন। গ্াম 
সমবায় দেে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পদরকল্পনার 
থকন্দ্রদবন্দুশত। দতদন দবিতীয় দবলেশবর থসাপান 
রচনা করশত থচশয়দেশেন গ্াম সমবাশয়র 
স�ে বাস্তবায়শনর বিারা। 

বঙ্গবন্ধু দেশেন ইদতহাশসর বরপুরে। 
দতদন ইদতহাশসর গভ্থ থর্শক উৎসাদরত প্রিীপ্ত 
দেখা দর্দন অতীশতর আিে ্থ-দনর্ ্থাস দনশয় 
বত্থমানশক জাদরত কশর ভদবষ্যৎ দবদনম ্থাণ 
করশত থচশয়দেশেন। আমরা ইদতহাস থর্শক 
জাদন, ভারতীয় উপমহাশিশে একসময় দেে 
স্বয়ংসম্পূণ ্থ গ্াম ব্যবস্া (Self Sufficient 

Village System)  থর্খাশন এক একটি 
গ্াম দেে উৎপািন ও দবতরশণর থষ্শরে 
স্বয়ংসম্পূণ ্থ। গ্াশমর বাইশর থর্শক খুব 
কম দজদনসই আসশতা। গ্াশমর থোকজন 
দমদেতভাশব তাশির উৎপািন-বণ্টনসহ সব 
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সমস্যার সমািান করশতা। এটা দমদেত 
প্রশচষ্ার একটি ঐদতহাদসক সাষ্্য দহশসশব 
প্রমাদণত। প্রাচীন ভারশত অর্ ্থননদতক 
উন্নয়শনর জন্য সমবায় প্রদতষ্ান ব্যবস্া 
করার কর্া জানা র্ায়। থবৌদ্ধ গ্শন্ চারটি 
সমবায় সশঘের উশল্খ আশে; কাঠদেল্পী, 
িাতুদেল্পী, চম ্থদেল্পী এবং দচরেকর সমবায় 
সঘে। থমৌর্ ্থশির অিীশন একটি সুসংবদ্ধ 
রাষ্ট্রব্যবস্া গশে উঠার পর উন্নয়শনর মাধ্যম 
দহশসশব গশে দেল্পী সমবায় সঘে। থমৌর্ ্থ 
আমশে সমবায় সশঘের সংখ্া বৃদদ্ধ পায়। 
গুপ্তযুশগ সমবায় কম ্থকাডে আশরা েদক্তোেী 
হয়। এই সব সমবায় সঘে অর্ ্থননদতক 
কম ্থসূদচ গ্হশণর পাোপাদে দকছু দবচার 
দনষ্পদত্ত এবং প্রোসদনক িাদয়ত্বও পােন 
করশতা। গ্াশমর উন্নদতর জন্য সমবায় 
দভদত্তক ব্যবস্া দেে। গ্াশম পুকুর, খাে 
ইত্যাদি সমবাশয়র মাধ্যশম খনন করা 
হশতা। ঐদতহাদসক এ পরম্রায় বঙ্গবন্ধু 
সমবায়শক বাংোর মানুশষর জীবনর্ারোর 
উন্নয়শনর অদবশচ্ছদ্য হাদতয়ার করশত 
থচশয়দেশেন গভীর মমতা ও ভাশোবাসায় 
তাই দতদন উচ্ারণ কশরদেশেন, “আদম 
র্দি বাংোর মানুশষর মুশখ হাদস থ�াটাশত 
না পাদর, আদম র্দি থিদখ বাংোর মানুষ 
দুঃখী, আর র্দি থিদখ বাংোর মানুষ থপট 
ভশর খায় নাই, তাহশে আদম োদতিশত মরশত 
পারব না। এবং... এ স্বািীনতা আমার ব্যর্ ্থ 
হশয় র্াশব র্দি আমার বাংোর মানুষ থপট 
ভশর ভাত না খায়। এই স্বািীনতা আমার 
পূণ ্থ হশব না র্দি বাংোর মা-থবাশনরা কাপে 
না পায়। এ স্বািীনতা আমার পূণ ্থ হশব না 
র্দি এশিশের মানুষ র্ারা আমার যুবক 
থরেণী আশে তারা চাকদর না পায় বা কাজ 
না পায়।”

আর বঙ্গবন্ধুকন্যার হাশত বঙ্গবন্ধুর 
থসই স্বপ্ন বাস্তবায়ন জয়রশর্র উন্নয়নর্ারো 
প্রত্যষ্ কশর থিশের আপামর জনসািারণ 
আশ্স্ত হশত পারশে এ থভশব থর্, দতদনও 
বাংোর মানুশষর মুশখ হাদস থ�াটাবার 
বজ্রকঠিন েপশর্ বেীয়ান হশয় তাঁর উন্নয়ন 
পদরকল্পনা প্রণয়ন কশরশেন; এশকর পর 
এক জনকল্যাণমুখী সা�শল্য আমরা এদগশয় 

চশেদে তাঁর দৃঢ় থনতৃশত্ব। র্ার সারাৎসার 
আমরা খু ুঁশজ পাই তাঁর অশনক ভাষশণ। 

মাননীয় প্রিানমন্তী জনশনরেী থেখ 
হাদসনা ৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবশস তাই 
প্রত্যয়িীপ্ত কশঠে থঘাষণা করশেন, “আগামী 
২০২১ সাশে মহান স্বািীনতার সুবণ ্থ জয়তিী 
উির্াদপত হশব। এ সমশয়র মশধ্য আমরা 
জাদতশক একটি সমৃদ্ধ বাংোশিে উপহার 
দিশত চাই। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়শনর 
আমরা এমন একটি বাংোশিশের স্বপ্ন 
থিখদে, থর্খাশন র্াকশব না ক্ষুিা, িাদরদ্র্য 
আর দনরষ্রতার অদভোপ। প্রদতদষ্ত 
হশব সামাদজক ন্যায়দবচার। নারীরা থভাগ 
করশব সমান অদিকার। প্রদতদষ্ত হশব 
আইশনর োসন, মানবাদিকার ও দূষণমুক্ত 
পদরশবে। তাই আসুন আমরা জাদতর 
জনশকর প্রত্যাো পূরশণ ঐক্যবদ্ধ হশয় এমন 
একটি সমবায়দভদত্তক সমাজ ব্যবস্া গশে 
তুদে, থর্খাশন আমরা প্রশত্যশক প্রশত্যশকর 
পদরপূরক দহশসশব কাজ করব। জাতীয় 
উন্নয়শন দনশজশির সশব ্থাচ্ ত্যাগ স্বীকাশর 
প্রস্তুত র্াকব এবং ব্যদক্তস্বাশর্ ্থর থচশয় 
জাতীয় স্বার্ ্থশক প্রািান্য থিব। এটি সম্ভব 
হশে স্বল্পতম সমশয় দবশ্ িরবাশর আমরা 
দনশজশির থরেষ্ত্ব তুশে িরশত পারব। 
অর্ ্থননদতক ও সামাদজক তবষম্য দূর কশর 
স্বািীনতার সুবণ ্থ জয়তিীর পূশব ্থই আমরা 
প্রযুদক্ত-সমৃদ্ধ মধ্যম আশয়র থিশে উপনীত 
হশত পারব।”

আর ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবশস 
মাননীয় প্রিানমন্তী বেশেন, “আমরা 
আগামী প্রজশন্মর জন্য একটি বাসশর্াগ্য, 
োদতিময় বাংোশিে গেশত চাই। থর্খাশন 
িনী-িদরশদ্রর ব্যবিান র্াকশব না। সন্তাস 
র্াকশব না। আসুন সকশে দমশে থিশের জন্য 
কাজ কদর। একটি সমবায় দভদত্তক উন্নয়ন                                                                
কাঠাশমা গশে তুদে। গশে তুদে ক্ষুিা, 
দনরষ্রতা এবং িাদরদ্র্যমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ 
থসানার বাংো। থর্ বাংোশিশের স্বপ্ন 
থিশখদেশেন জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ 
মুদজবুর রহমান।” 

৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবশসর 
থঘাষণায় মাননীয় প্রিানমন্তী বেশেন, 

“সব ্থশেষ আপনাশির আবারও স্রণ কদরশয় 
দিশত চাই–জাদতর দপতা সমবায়ীশির 
মাধ্যশম থিশের সম্িশক কাশজ োদগশয় 
এশিেশক থসানার বাংো দহশসশব গশে 
তুেশত থচশয়দেশেন। সমবাশয়র মাধ্যশম 
আত্মকম ্থসংস্াশনর জন্য দতদন সমবায়ীশির 
কাশে অশনক সম্ি হস্তাতির কশরদেশেন। 
আজ সময় এশসশে জাদতর দপতার স্বপ্নশক 
বাস্তবায়ন কশর এই মহান থনতার আস্ার 
প্রদত সমিান জানাশনার।” 

রবীন্দ্রনার্ থর্মনটি বেশতন, “সমবায় 
নীদত মনুষশত্বর মূেনীদত, মানুষ 
সহশর্াদগতার থজাশরই মানুষ হশয়শে। 
সভ্যতা েশব্র অর্ ্থই হশচ্ছ মানুশষর একরে 
সমাশবে।” বঙ্গবন্ধু হৃিশয় গভীরভাশব 
রবীন্দ্রশচতনায় উজ্ীদবত দেশেন বশেই তাঁর 
সামদগ্ক িে ্থশনর দভদত্তও দেে–মানুশষর 
একদরেত মহােদক্তর মহাসমাশবে ঘটিশয় 
িাদরদ্র্য দবশমাচশনর কম ্থশকৌেে দনি ্থারণ 
ও থসসশবর কার্ ্থকর বাস্তবায়ন। উন্নয়ন 
িে ্থশন তাই দনঃেঙ্কদচশত্ত দতদন প্রািান্য 
দিশয়দেশেন সমবায়শক। আর থসটি আজ 
তাঁরই সুশর্াগ্য কন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী 
জনশনরেী থেখ হাদসনার অদভব্যদক্ত ও 
কম ্থকুেেতায় জনমশন সীমাহীন প্রভাব 
থ�েশে। তশব এশষ্শরে সবার আশগ প্রশয়াজন 
আমাশির সকশের মানদসকতার পদরবত্থন, 
ইদতবাচক দচতিার দবকাে, উদ্াবনী ষ্মতার 
প্রশয়াগ। বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থশনর এসব 
দভদত্তকাঠাশমাশক আমাশির হৃিশয়ও 
িারণ করশত হশব। আর আমরা র্দি তা 
করশত পাদর এবং র্র্ার্ ্থ অশর্ ্থই ইদতবাচক 
মানদসকতায় ঋদ্ধ হশয় মাননীয় প্রিানমন্তীর 
বহুদবি সমবায়বান্ধব কার্ ্থক্রমশক এদগশয় 
দনশত সদমিদেত প্রশচষ্ায় সংকল্পবদ্ধ হই 
তশবই থকবে বঙ্গবন্ধুর কাদ্ষিত থসানার 
বাংোর স�ে রূপায়ন সম্ভব।

*যুগ্মসদচব, বস্ত্র ও পাট মন্তণােয় (প্রকল্প পদরচােক, 
থেখ হাদসনা থটক্সটাইে ইদঞ্জদনয়াদরং কশেজ দেবচর, 
মািারীপুর স্াপন প্রকল্প) এবং সমবায় অদিিপ্তশরর 
সাশবক যুগ্মদনবন্ধক ও বাংো একাশডদম কতৃ্থক 
প্রকাদেত “বঙ্গবন্ধুর সমবায়-ভাবনা” গ্শন্র থেখক
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বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ্থন ও এসদডদজ
জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজশবর জীবন 
িে ্থন দেে এ থিশের গণমানুশষর সুখ-
সমৃদদ্ধ দনদচিত করার েশষ্্য এক গভীর 
মানদবক সংগ্ামী িে ্থন। বঙ্গবন্ধুর এ িে ্থশনর 
দভদত্তমূে হশো একটি ঐদতহাদসক দবশ্াস থর্ 
থকবে জনগণই ইদতহাস সৃদষ্ কশর অর্ ্থাৎ 
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ্থন হশো অর্ ্থননদতক, 
সামাদজক, সাংস্কৃদতক, রাজননদতক মুদক্ত–
মধ্যস্তাকারী উন্নয়ন িে ্থন র্া দবদনম ্থাশণ 
দনয়ামক ভূদমকায় র্াকশব জনগণ। 

বঙ্গবন্ধুর গভীর মানদবক সংগ্ামী এ 
উন্নয়ন িে ্থশনর প্রদত�েনই হশো তাঁর স্বপ্ন 
‘থসানার বাংোর স্বপ্ন’, ‘দুঃখী মানুশষর 
মুশখ হাদস থ�াটাশনার স্বপ্ন’, ‘থোষণ-

বঞ্চনা-দুি ্থোমুক্ত বাংোশিে এর স্বপ্ন’। এ 
স্বপ্ন প্রদত�দেত হশয়দেে বঙ্গবন্ধুর ডাশক 
মুদক্তযুশদ্ধর থচতনায়, থর্খাশন স্বপ্ন দেে 
স্বািীন বাংোশিশে জনগশণর জন্য কমপশষ্ 
২টি দবষয় দনদচিত করা–১) মানুশষ-মানুশষ 
তবষম্য দূর করা এবং ২) অসাম্প্রিাদয়ক মানস 
কাঠাশমা দবদনম ্থাণ। অর্ ্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন 
িে ্থন অনুর্ায়ী স্বািীন বাংোশিে হশব ‘সুস্-
সবে-জ্ান সমৃদ্ধ-থভিহীন উন্নত ও সমৃদদ্ধোেী 
একটি সংস্কৃদতমান মানুশষর থিে’।

বঙ্গবন্ধু বাংোশিে থপদরশয় দবশশ্র থনতা 
দহশসশব দনশজশক প্রদতদষ্ত কশরদেশেন। 
দতদন স্বপ্ন থিশখদেশেন একটি ক্ষুিা ও 
িাদরদ্র্যমুক্ত দবশশ্র থর্খাশন দবরাজ করশব 
োদতির পদরশবে। ১৯৭৪ সাশের থসশটেম্বর 

মাশস জাদতসংশঘর ২৯তম সািারণ পদরষশি 
প্রিত্ত ভাষশণ আমরা বঙ্গবন্ধুর তবদশ্ক উন্নয়ন 
ভাবনার পদরচয় পাই। দতদন উিাত্ত কশঠে 
থসদিন আহবান জাদনশয়দেশেন: 

আসুন আমরা একসাশর্ এমন একটি 
দবশ্ ততদর কদর র্া িাদরদ্র্য, ক্ষুিা, যুদ্ধ এবং 
মানুশষর দুশভ ্থাগ দূর করশত পাশর এবং 
মানবতার কল্যাশণর জন্য দবশ্োদতি ও 
দনরাপত্তা অজ্থন করশত পাশর। 

বঙ্গবন্ধুর এ আহবাশনর মাশ� আমরা 
থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো বা এসদডদজর 
থমৌে িে ্থন খু ুঁশজ থপশত পাদর। উশল্খ্ থর্, 
বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষশণ িাদরদ্র্য ও ক্ষুিামুক্ত 
একটি োদতির দনরাপি পৃদর্বী গোর আহবান 
জাদনশয়শেন র্া এসদডদজর ১৭টি অভীশষ্র 

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ্থন এবং থটকসই উন্নয়ন 
েষ্্যমারো: প্রসঙ্গ সমবায়

হদরিাস ঠাকুর*

জাদতসংশঘর ২৯তম সািারণ অদিশবেশন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
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মশধ্য ১, ২ ও ১৬ নং অভীশষ্ স্ান থপশয়শে।

থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো 
(এসদডদজ)-এর ক্রমদবকাে
এসদডদজ বা থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো 
বত্থমাশন বহুে আশোদচত একটি উন্নয়ন 
প্রত্যয়। এসদডদজ হশচ্ছ এমদডদজ বা সহ্রাব্ 
উন্নয়ন েষ্্যমারোর উত্তরসূদর কম ্থর্জ্। 
এসদডদজর ক্রমদবকাশের পশর্ আমরা থবে 
কশয়কটি তবদশ্ক উন্নয়ন সশমিেন ও চুদক্তশক 
দবশবচনায় দনশত পাদর এভাশব: 

১. প্রর্ম িদররেী সশমিেন: পদরশবে 
দবষয়ক দবদভন্ন সমস্যা ও তার সমািাশনর 
জন্য ব্রাদজশের দরও দড থজশনদরওশত ১৯৯২ 
সাশে (৩-১৪ জুন) থর্ আতিজ্থাদতক সশমিেন 
হয় তাশক িদররেী সশমিেন বো হয়। এ 
সশমিেশন ১৭২টি থিশের ২০০০ প্রদতদনদি 
অংেগ্হণ কশর এশজডো ২১ গ্হণ কশরন। 
এর থমৌে উশদিযে দেে মানুশষর জীবনমাশনর 
উন্নয়ন ও পদরশবে সংরষ্ণ করা। এই 
সশমিেশন একদবংে েতাব্ীর পদরশবশের 
প্রাকৃদতক সম্ি সংরষ্ণ ও তাশির থটকসই 
উন্নয়ন সংক্রাতি থর্ ২১ ি�া কম ্থসূদচ গ্হণ করা 
হয় তাশক এশজডো ২১ বো হয়। এর মাধ্যশম 
থটকসই উন্নয়শনর তবদশ্ক অংেীিাদরশত্বর 
সূচনা ঘশট।

২. দবিতীয় িদররেী সশমিেন (দরও+৫): 
১৯৯৭ সাশে যুক্তরাশষ্ট্রর দনউইয়শক্থ অনুদষ্ত 
হয়।

৩. সহ্রাব্ েীষ ্থ তবঠক: ২০০০ সাশে 
জাদতসংশঘর সিস্যরাষ্ট্রসমূহ দনউইয়শক্থ 
সব ্থসমিতভাশব সহ্রাব্ সাদমশট ২০১৫ 
সাশের মশধ্য সহ্রাব্ উন্নয়ন েষ্্যমারো দনশয় 
একটি থঘাষণাপশরে উপনীত হয়। থসই সময় 
জাদতসংশঘর ১৯১টি সিস্যরাষ্ট্র ও কমপশষ্ 
২২টি আতিজ্থাদতক সংস্া ২০১৫ সাশের মশধ্য 
সহ্রাব্ উন্নয়ন েষ্্যমারো অজ্থশন সহায়তা 
করার জন্য প্রদতশ্রুদতবদ্ধ হয়।

৪. তৃতীয় িদররেী সশমিেন (দরও+১০): 
২০০২ সাশে িদষ্ণ আদরিকার 
থজাহাশনসবাশগ ্থ থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো 
বাস্তবায়শন দবশ্শনতৃবন্দ তাঁশির থঘাষণা 
পুনব্য্থক্ত কশরন। এটি দবশ্ থটকসই উন্নয়ন 
সশমিেন নাশম পদরদচত। থটকসই উন্নয়ন 
দবষশয় এটিই প্রর্ম সশমিেন।

৫. চতুর্ ্থ িদররেী সশমিেন (দরও+২০): 
২০১২ সাশে ২০-২২ জুন ব্রাদজশের দরও দড 
থজদনশরাশত দরও+২০ সশমিেশন (United 

Nation Conference on Sustainable 

Development.) দবশ্শনতৃবৃন্দ ব্রাদজশের 
থপ্রদসশডন্ট দিেমা রুশস� কতৃ্থক উপস্াদপত 
The Future We Want থঘাষণা 
অনুশমািন কশরন। এ থঘাষণায় সহ্রাব্ 
উন্নয়ন েষ্্যমারোর উপর দভদত্ত কশর থটকসই 
উন্নয়ন েষ্্যমারো দনি ্থারণ করা হয় এবং 
UN High level Political Forum on 

Sustainable Development গঠশনর 
দসদ্ধাতি গৃহীত হয়। এ সশমিেশন থটকসই 
উন্নয়শন প্রাদতষ্াদনক কাঠাশমা ততদর ও সবুজ 
অর্ ্থনীদত গশে থতাোর দসদ্ধাতি গৃহীত হয়।

৬. Open Working Group: ২০১৩ 
সাশে জাদতসংশঘর সািারণ পদরষশির 
অদিশবেশন এসদডদজ দবষয়ক ৩০ 
সিস্যদবদেষ্ একটি Open Working 

Group গঠন করা হয়।
৭. 2030 Agenda for Sustainable 

Development: ২০১৫ সাশের থসশটেম্বশর 
অনুদষ্ত জাদতসংঘ অদিশবেশনর 
Sustainable Development Suit 

G 2030 Agenda for Sustainable 

Development গৃহীত হয়।
৮. তবদশ্ক অংেীিাদরশত্বর দবদভন্ন চুদক্ত: 

২০১৫ সাশে তবদশ্ক অংেীিাদরত্ব সংক্রাতি 
থবেদকছু গুরুত্বপূণ ্থ চুদক্ত স্বাষ্দরত হয়। এসব 
চুদক্তসমূহ হশো: 

ক) Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction. 

(March-2015)

খ) Addis  Ababa  Action 

Agenda on Financing for 

Development. (July-2015)

গ) Transforming our world: 

the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. (September-2015)

ঘ) Paris Agreement on Climate 

Change. (December-2015)

এসদডদজ একটি তবদশ্ক উন্নয়ন 
অভীসিা
এসদডদজশক বো হশয় র্াশক “blueprint 

to achieve a better and more 

sustainable future for all”. এসদডদজ 
এর থমৌে প্রদতপাদ্য হশচ্ছ Transforming 

our world: the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. উশল্খ্ থর্, 
২০১৫ সাশের ২৫ থসশটেম্বর জাদতসংঘ সািারণ 
পদরষশির অদিশবেশনর থরজুশেেন নং- A/

RES/70/1 এর মাধ্যশম এসদডদজ সিস্য 
রাষ্ট্রসমূহ কতৃ্থক অনুশমাদিত হয়। এমদডদজ 
পরবতনী the Post 2015 Development 

Agenda র্া The Future We Want নাশম 
অদিক পদরদচত, জাদতসংশঘর থরজুশেেন নং- 
A/RES/66/288 এর বিারা গৃহীত হশয়দেে 
তা-ই এসদডদজ নাশম রূপ পদরগ্হ কশরশে 
সিস্য রাশষ্ট্রর সব ্থসমিত অনুশমািশন। উশল্খ্ 
থর্, এসদডদজ হশচ্ছ এমদডদজর পরবতনী তবদশ্ক 
উন্নয়ন পিশষ্প। 

২০৩০ সাশের মশধ্য িাদরদ্র্য পুশরাপুদর 
দূর করা এবং দবশ্জুশে অর্ ্থননদতক সমৃদদ্ধ, 
সামাদজক উন্নয়ন ও পদরশবে সুরষ্ার জন্য 
নতুন থটকসই উন্নয়ন েশষ্্যর এশজডো ৩ 
আগটে, ২০১৫ সব ্থসমিতভাশব গৃহীত হশয়শে। 
স্বাস্্য, িাদরদ্র্য দবশমাচন, খাদ্য দনরাপত্তা, পুদষ্ 
উন্নয়ন, সকে দেশুর জন্য সমান দেষ্া, নারীর 
ষ্মতায়ন, সমুদ্রসম্ি উন্নয়ন, জেবায়ু 
পদরবত্থন ও অদভবাসনসহ ১৭টি অভীশষ্র/
েশষ্্যর ১৬৯টি টাশগ ্থট দনি ্থারণ কশর তা 
বাস্তবায়শন মহাপদরকল্পনা থনয়া হশয়শে 
জাদতসংশঘর পষ্ থর্শক। জাদতসংশঘর 
১৯৩টি সিস্যশিে িীঘ ্থ ৩ বেশরর ির 
কষাকদষ থেশষ ১৭টি েষ্্য সামশন থরশখ 
এ এশজডো গ্হণ কশরশে। ১৭টি েষ্্যমারো 
ও ১৬৯ টাশগ ্থটশক বাস্তবায়ন করার জন্য 
২৩২টি সুদনদি ্থষ্ সূচক দনি ্থারণ করা হশয়শে। 

আসুন আমরা একসাশর্ 
এমন একটি দবশ্ ততদর 

কদর র্া িাদরদ্র্য, ক্ষুিা, যুদ্ধ 
এবং মানুশষর দুশভ ্থাগ দূর 

করশত পাশর এবং মানবতার 
কল্যাশণর জন্য দবশ্োদতি 
ও দনরাপত্তা অজ্থন করশত 

পাশর। 

সমবায়
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প্রদতটি েষ্্যমারোর দবপরীশত ৮-১২টি টাশগ ্থট 
এবং প্রদতটি টাশগ ্থশটর দবপরীশত ১-৪টি সূচক 
দনি ্থারণ করা হশয়শে।

এমদডদজশত অশনক থিে অতির্ ্থক্ত না 
হশেও এসদডদজ বাস্তবায়শন দবশশ্র ১৯৩টি 
থিে এ কম ্থসূদচ বাস্তবায়ন কশরশে। এটিই 
হশচ্ছ দবশশ্র সবশচশয় বে কম ্থসূদচ। থকননা 
এর আশগ দবশশ্র এতগুশো থিশে একশর্াশগ 
থকাশনা কম ্থসূদচ বাস্তবাদয়ত হয়দন। এসদডদজর 
মাধ্যশমই ২০১৫ থর্শক ২০৩০ সাে পর্ ্থতি ১৫ 
বের থময়াদি এ উন্নয়ন কম ্থর্জ্ দবশ্জুশে 
সবশচশয় বে কম ্থসূদচ বাস্তবাদয়ত হশব।

এসদডদজর টাশগ ্থটসমূহ
২০১৫ সাশের ২৫ থসটেম্বর মাশস জাদতসংঘ 
সািারণ পদরষি কতৃ্থক অনুশমাদিত থটকসই 
উন্নয়ন েষ্্যমারোয় ৯২টি প্ারাগ্া�/অনুশচ্ছি 
রশয়শে। এর মশধ্য প্রিান প্ারাগ্া�/অনুশচ্ছি 
হশচ্ছ ৫১ নম্বর থর্খাশন ১৭টি েষ্্যমারো বদণ ্থত 
হশয়শে। এ ১৭টি েষ্্যমারো হশচ্ছ: 

১. িাদরদ্র্য দবশোপ: সব ্থরে সব িরশনর 
িাদরদ্র্য হ্াস। 

২. ক্ষুিামুদক্ত: ক্ষুিার অবসান, খাদ্য 
দনরাপত্তা ও উন্নত পুদষ্মান অজ্থন এবং 
থটকসই কৃদষর প্রসার। 

৩. সুস্বাস্্য ও কল্যাণ: সকে বয়সী 
সকে মানুশষর জন্য সুস্বাস্্য ও কল্যাণ 
দনদচিতকরণ। 

৪. গুণগত দেষ্া: সকশের জন্য 
অতির্ ্থদক্তমূেক ও সমতাদভদত্তক গুণগত দেষ্া 
দনদচিতকরণ এবং জীবনব্যাপী দেষ্াোশভর 
সুশর্াগ সৃদষ্। 

৫. থজডোর সমতা: থজডোর সমতা অজ্থন 
এবং সকে নারী ও থমশয়শির ষ্মতায়ন।

৬. দনরাপি পাদন ও স্যাদনশটেন: 
সকশের জন্য পাদন ও স্যাদনশটেশনর থটকসই 
ব্যবস্াপনা ও প্রাপ্তা দনদচিত করা।

৭. সারেয়ী, দুষণমুক্ত জ্াোদন: সকশের 
জন্য সারেয়ী, দনভ ্থরশর্াগ্য, থটকসই ও 
আধুদনক জ্াোদন সহজেভ্য করা।

৮. থোভন কাজ ও অর্ ্থননদতক প্রবৃদদ্ধ: 
সকশের জন্য পূণ ্থাঙ্গ ও উৎপািনেীে 
কম ্থসংস্ান এবং থোভন কম ্থসংস্ান সৃদষ্ 
এবং দস্দতেীে, অতির্ ্থদক্তমূেক ও থটকসই 
অর্ ্থননদতক প্রবৃদদ্ধ অজ্থন।

৯. দেল্প, উদ্াবন ও অবকাঠাশমা: 
অদভঘাত সহনেীে অবকাঠাশমা দনম ্থাণ, 

অতির্ ্থদক্তমূেক ও থটকসই দেল্পায়শনর প্রবি ্থন 
এবং উদ্াবনার প্রসারণ।

১০. অসমতা হ্াস: অতিঃ ও আতিঃশিেীয় 
অসমতা কদমশয় আনা।

১১. থটকসই আবাসন: অতির্ ্থদক্তমূেক, 
দনরাপি, অদভঘাতসহনেীে এবং থটকসই 
নগর ও জনবসদত গশে থতাো।

১২. পদরদমত থভাগ ও থটকসই উৎপািন: 
পদরদমত থভাগ ও থটকসই উৎপািন িরন 
দনদচিত করা।

১৩. জেবায়ু কার্ ্থক্রম: জেবায়ু পদরবত্থন 
ও এর প্রভাব থমাকাশবোয় জরুদর কম ্থব্যবস্া 
গ্হণ।

১৪. জেজ জীবন: থটকসই উন্নয়শনর 
জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদদ্রক সম্শির 
সংরষ্ণ ও থটকসই ব্যবহার।

১৫. স্েজ জীবন সংক্রাতি: স্েজ 
বাস্তুতশন্তর পুনরুদ্ধার ও সুরষ্া প্রিান এবং 
থটকসই ব্যবহাশর পৃষ্শপাষণা, থটকসই বন 
ব্যবস্াপনা, মরুকরণ প্রদক্রয়ার থমাকাশবো, 
ভূদমর অবষ্য় থরাি ও ভূদম সৃদষ্ প্রদক্রয়ার 
পুনরুজ্ীবন এবং জীবনবদচরে্য হ্াস প্রদতশরাি।

১৬. োদতি ও ন্যায়দবচার: থটকসই 
উন্নয়শনর জন্য োদতিপূণ ্থ ও অতির্ ্থদক্তমূেক 
সমাজব্যবস্ার প্রচেন, সকশের জন্য 
ন্যায়দবচার প্রাদপ্তর পর্ সুগম করা এবং 
সকে স্তশর কার্ ্থকর, জবাবদিদহতাপূণ ্থ ও 
অতির্ ্থদক্তমূেক প্রদতষ্ান দবদনম ্থাণ।

১৭. অংেীিাদরত্ব: থটকসই উন্নয়শনর 
জন্য তবদশ্ক অংেীিাদরত্ব উজ্ীদবতকরণ ও 
বাস্তবায়শনর উপায়সমূহ েদক্তোেী করা।

এসদডদজ এবং বাংোশিশের উন্নয়ন 
মহাসেক 
জাদতর দপতার স্বপ্নশক বাস্তশব রূপিান করশত 
মাননীয় প্রিানমন্তী থেখ হাদসনা তাঁর প্রজ্াময় 
থনতৃশত্বর মাধ্যশম ‘অপ্রদতশরাধ্য অগ্র্ারোয় 
বাংোশিে’থক উন্নয়শনর মহাসেশক দনশয় 
র্াশচ্ছন। থঘাদষত হশয়শে ‘সমৃদদ্ধর অগ্র্ারোয় 
বাংোশিে’-এর রূপশরখা। এ উন্নয়ন 
রূপশরখায় সরকাশরর অঙ্গীকার দহশসশব 
২১০০ সাে পর্ ্থতি বাংোশিশের উন্নয়ন 
অগ্র্ারোর পদরকল্পনা থসাপান করা হশয়শে। 
এসব পদরকল্পনা প্রণয়শন এসদডদজর কম ্থিে ্থন 
দবশবচনায় থনওয়া হশয়শে। ২১০০ সাে পর্ ্থতি 
বাংোশিশের উন্নয়ন পদরকল্পনাসমূহ এভাশব 
উপস্াপন করা র্ায়: 

উপশরাক্ত উন্নয়ন মাইেশটোশনর প্রদতটি 
িাপই রদচত হশয়শে বাংোশিশের জনগশণর 
সামদগ্ক উন্নয়নশক দবশবচনায় থরশখ। আর 
জনগশণর এই উন্নয়ন অভীসিায় সমবায় 
কার্ ্থকর ভূদমকা পােন করশত পাশর। 
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ্থন এবং সমবায়শক 
সম্পৃক্ত করশত সমবায় অদিিপ্তরশক 
তাই প্রাশয়াদগকভাশব এদগশয় থর্শত হশব 
কম ্থপদরকল্পনা গ্হণ কশর।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দবষয়ক বক্তশব্যর 
আশোশক সমবায় অদিিপ্তশরর উন্নয়ন 
অভীসিা
জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাজীবশনর 
সংগ্াশমর থকন্দ্রদবন্দুশত থরশখদেশেন 
বাংোশিশের জনগণ ও তাশির আর্ ্থ-

এসদডদজর েষ্্যমারোসমূহ
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২১০০ পর্ ্থতি বাংোশিশের উন্নয়ন অদভর্ারোর গদতপর্

তাদরখ ভাষশণর/বাণীর থপ্রষ্াপট বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমবায় অদিিপ্তশরর করণীয়

২৮/১০/১৯৭০ সািারণ দনব ্থাচশনর প্রাকিাশে 
বঙ্গবন্ধুর থরদডও-টিদভ ভাষণ

সমবাশয়র মাধ্যশম ক্ষুদ্রাকৃদত দেল্প গশে তুেশত হশব।... 
বাজারজাতকরশণর ও ঋণিাশনর সুদবিা কশর দিশত হশব।

ক্ষুদ্র ও কুটিরদেশল্পর উন্নয়শন কাঁচামাে সরবরাহ, ঋণ 
সুদবিা প্রিানসহ বাজারজাতকরশণর ব্যবস্া করশত 
হশব।

১৯৭২ সাে োসনতশন্তর থমৌদেক তবদেষ্্য 
সম্শক্থ বক্তব্য

থিশের প্রদতটি অঞ্চশে বহুমুখী সমবায় প্রদতষ্ায় দবরাট 
পদরকল্পনা দনশয় তাশক সশব ্থাচ্ অগ্াদিকার দিশত হশব। 

সমবায় কার্ ্থক্রমশক বহুমুখী উন্নয়ন িারায় প্রদতষ্া 
করশত হশব।

২৬/০৩/১৯৭২ জাতীয়করণ উপেশষ্্য 
থবতার ও থটদেদভেশন 
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

থোট থোট চাদষশির অবযেই উৎপািনষ্ম কশর গশে 
তুেশত হশব। এ কর্া মশন থরশখ আমরা পল্ী এোকায় 
সমবায় ব্যবস্ার দভদত্তশত ব্যাপক কম ্থসূদচ গ্হণ করশত 
থচষ্া করদে।

থিশের উৎপািন ব্যবস্াশক সমবায়দভদত্তক করার 
উশদ্যাগ দনশত হশব।

৩০/০৫/১৯৭২ বাংোশিে জাতীয় সমবায় 
ইউদনয়ন আশয়াদজত সমবায় 
সশমিেশন প্রিত্ত বাণী

আমার থিশের প্রদতটি মানুষ খাদ্য পাশব, আরেয় 
পাশব, দেষ্া পাশব উন্নত জীবশনর অদিকারী হশব- এই 
হশচ্ছ আমার স্বপ্ন। এই পদরশপদষ্শত গণমুখী সমবায় 
আশন্দােনশক অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন করশত হশব।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নশক বাস্তশব রূপায়শণ কম ্থসূদচ গ্হণ 
করশত হশব।

২৬/০৫/১৯৭৫ দবিতীয় দবলেশবর কম ্থসূদচ 
থঘাষণাকাশে বক্তব্য

।...আমার যুবক ভাইরা, আদম থর্ থকা-অপাশরটিভ করশত র্াদচ্ছ 
গ্াশম গ্াশম এর উপর বাংোর মানুশষর বাঁচা-মরা দনভ ্থর করশব। 
আপনাশির ফুেপ্ান্টটা একটু হা�প্ান্ট করশত হশব। পায়জামা 
থেশে একটু লুদঙ্গ পরশত হশব। আর গ্াশম গ্াশম দগশয় এই থকা-
অপাশরটিভশক সা�ল্যমদডেত কশর থতাোর জন্য কাজ কশর 
থর্শত হশব। যুবক চাই, োরে চাই, সকেশক চাই।

সমবায়শক গণআশন্দােন দহশসশব গশে তুেশত হশব।

২১/০৭/১৯৯৫ বঙ্গভবশন নবদনযুক্ত থজো 
গভন ্থরশির প্রদেষ্ণ কম ্থসূদচর 
উশবিািনী অনুষ্াশন বক্তব্য

থকা-অপাশরটিভ থরেদনং থসন্টার কশর থসখাশন সবাইশক দনশয় 
র্ান।

দডদজটাে বাংোশিশের উপশর্াগী কশর সমবায় প্রদেষ্ণ 
প্রিাশনর মাধ্যশম সমবায় আশন্দােশনর দবস্তৃদত ঘটাশনা।
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সামাদজক উন্নয়নশক। তাঁর দবদভন্ন ভাষণ ও 
বাণীশত আমরা সমবায়শক জনগশণর আর্ ্থ-
সামাদজক উন্নয়শনর হাদতয়ার করার কর্া 
থিখশত পাই। এ িরশনর কদতপয় ভাষশণ 
বঙ্গবন্ধু সমবায় িে ্থনশক বাংোশিশের 
জনগশণর উন্নয়ন দনদরশখ আমরা দবশলিষণ 
করশত পাদর। 

এসদডদজ বাস্তবায়ন এবং সমবায় 
আশন্দােন
বাংোশিশের উন্নয়ন কম ্থর্শজ্ এসদডদজর 
েষ্্যমারোসমূহ দনয়ামশকর ভূদমকা পােন 
করশব বশে দবশেষজ্গণ অদভমত প্রকাে 
কশরশেন। এশষ্শরে সমবায় গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা 
পােন করশত পাশর। এসদডদজ এর সাদব ্থক 

কম ্থর্শজ্র দনণ ্থায়ক দহশসশব দবশেষজ্গণ 
পাঁচটি P এর কর্া উশল্খ কশরন। এগুশো 
হশো–People - Planet - Peace - 

Partneship - Prosperity. উপশরাক্ত 
পাঁচটি P এবং সমবায় অঙ্গাদঙ্গভাশব 
জদেত। কারণ সমবায় হশচ্ছ তৃণমূে পর্ ্থাশয় 
জনগণশক সংগঠিত কশর তাশিরশক আর্ ্থ-

এসদডদজ থগাে এসদডদজ টাশগ ্থট সমবায় অদিিপ্তশরর করণীয় কম ্থম্ািন সূচক

১
সব ্থরে সব িরশনর 
িাদরদ্র্য হ্াস। ১.২ জাতীয় সংজ্ানুর্ায়ী দচদনিত থর্শকাশনা িরশনর িাদরশদ্র্যর 

মশধ্য বসবাসকারী সকে বয়শসর নারী, পুরুষ ও দেশুর 
সংখ্া ২০৩০ সাশের মশধ্য কমপশষ্ অশি ্থশক নাদমশয় 
আনা।

পচিািপি ও ক্ষুদ্র নৃতাদ্বিক 
জনশগাষ্ীর ঝুুঁদক হ্াস এবং প্রর্াগত 
থপো সংরষ্শণর প্রকল্প গ্হণ ও 
বাস্তবায়ন

উপকারশভাগী, 
কম ্থসংস্ান

১.৪ ২০৩০ সাশের মশধ্য সকে নারী ও পুরুষ, দবশেষ কশর 
িদরদ্র ও অরদষ্ত (সংকটাপন্ন) জনশগাষ্ীর অনুকূশে 
অর্ ্থননদিক সম্ি ও থমৌদেক থসবা সুদবিাদি, দজও 
অপরাপর সম্দত্তর মাদেকানা ও দনয়ন্তণ, উত্তরাদিকার, 
প্রাকৃদতক সম্ি, োগসই নতুন প্রযুদক্ত এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ 
আদর্ ্থক থসবা প্রাদপ্তর থষ্শরে সমঅদিকার প্রদতষ্া করা।

িদরদ্র ও অনগ্সর মদহোশির 
ষ্মতায়ন, সষ্মতা বৃদদ্ধ, 
অংেীিাদরত্ব সৃদষ্ ও সম্শির 
অদিকার অজ্থশনর জন্য প্রদেষ্ণ, 
প্রযুদক্ত ও সম্ি সহায়তা।

উপকারশভাগী, 
কম ্থসংস্ান

২ ক্ষুিার অবসান, 
খাদ্য দনরাপত্তা 
ও উন্নত পুদষ্মান 
অজ্থন এবং 
থটকসই কৃদষর 
প্রসার।

২.৩ ২০৩০ সাশের মশধ্য ক্ষুদ্র পদরসশর খাদ্য উৎপািনকারী, 
দবশেষ কশর নারী, আদিবাসী জনশগাষ্ী, পাদরবাদরক 
কৃষক, পশুপাদখ পােনকারী ও মৎস্যচাদষশির আয় ও 
কৃদষজ উৎপািনেীেতা দবিগুণ করা এবং এই েশষ্্য ভূদম, 
অন্যান্য উৎপািনেীে সম্ি ও উপকরণ, জ্ান, আদর্ ্থক 
থসবা, দবপণন, মূল্য সংশর্াজশনর সুশর্াগ ও কৃদষ-বদহভূ ্থত 
কম ্থসংস্াশন তাশির দনরাপি (সংরদষ্ত) ও সমান 
সুশর্াগ দনদচিত করা।

সমবায়ীশির সম্পৃক্ত কশর 
কৃদষপশযের গুণগত মানবৃদদ্ধ, 
উৎপািন, সংরষ্ণ থকৌেে ও আয় 
বৃদদ্ধর জন্য প্রশয়াজনীয় প্রদেষ্ণ 
থিয়া ও Agriculture Value 

Chain ও দবপণন অবকাঠাশমা 
ততদর।

পযে উৎপািন, 
থসেস থসন্টার, 
কম ্থসংস্ান

৩ সকে বয়দস 
সকে মানুশষর 
জন্য সুস্বাস্্য 
ও কল্যাণ 
দনদচিতকরণ।

৩.৮ সকশের জন্য অসুস্তাজদনত আদর্ ্থক ঝুুঁদকশত দনরাপত্তা, 
মানসমিত অপদরহার্ ্থ স্বাস্্যশসবা এবং সারেয়ী মূশল্য 
দনরাপি, কার্ ্থকর, মানসমিত আবযেক ঔষি ও টিকা 
সুদবিা প্রাদপ্তর পর্ সুগম করাসহ সব ্থজনীন স্বাস্্যশসবা 
প্রিাশনর েষ্্য অজ্থন।

কমুদনটি থবইজড থহের্ কার্ ্থক্রশম 
সমবায়ীগণশক সম্পৃক্ত কশর 
ন্যায্যমূশল্য অপদরহার্ ্থ ঔষি, 
স্বাস্্যশসবা এবং আদর্ ্থক ঝুুঁদক হ্াস।

উপকারশভাগী

৪ সকশের জন্য 
অতির্ ্থদক্তমূেক 
ও সমতাদভদত্তক 
গুণগত দেষ্া 
দনদচিতকরণ 
এবং জীবনব্যাপী 
দেষ্াোশভর 
সুশর্াগ সৃদষ্।

৪.২ ২০৩০ সাশের মশধ্য সকে থেশে ও থমশয় র্াশত প্রার্দমক 
দেষ্ার প্রস্তুদত দহশসশব প্রাক-প্রার্দমক দেষ্াসহ তেেশবর 
এশকবাশর থগাো থর্শক মানসমিত দবকাে ও পদরচর্ ্থার 
মধ্য দিশয় থবশে ওশঠ তার দনচিয়তা দবিান করা।

সরকাশরর দেষ্া দবভাশগর সাশর্ 
সমবিয় কশর সমবায় সদমদতর 
মাধ্যশম প্রাক-প্রার্দমক দবদ্যােয় 
সৃদষ্ ও দেশুশির প্রার্দমক দেষ্ার 
উপশর্াগী কশর গশে থতাোর 
উশদ্যাগ।

দেশুর সংখ্া

৪.৫ অরদষ্ত (সংকটাপন্ন) জনশগাষ্ীসহ প্রদতবন্ধী জনশগাষ্ী, 
নৃ-থগাষ্ী ও অরদষ্ত পদরদস্দতর মশধ্য বসবাসকারী 
দেশুশির জন্য ২০৩০ সাশের মশধ্য দেষ্া ও বৃদত্তমূেক 
প্রদেষ্শণর সকে পর্ ্থাশয় সমান প্রশবোদিকার দনদচিত 
করা এবং দেষ্ায় নারী পুরুষ তবষশম্যর অবসান ঘটাশনা।

অরদষ্ত (সংকটাপন্ন) জনশগাষ্ীসহ 
প্রদতবন্ধী জনশগাষ্ী, নৃ-থগাষ্ী 
ও অরদষ্ত পদরদস্দতর মশধ্য 
বসবাসকারী দেশুশির জন্য 
সমবায়দভদত্তক দবদ্যােয় সৃজন এবং 
বৃদত্তমূেক প্রদেষ্শণর ব্যবস্া করা।

সমবায়দভদক্তক 
দবদ্যােশয়র সংখ্া, 
উপকারশভাগী।
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সামাদজক উন্নয়শনর মূে থ্রাশত দনশয় আসার 
একটি েদক্তোেী মাধ্যম। 

এসদডদজ’র প্রশত্যকটি উপািান এবং 
সমবায় সমার্ ্থক, কারণ সমবায় একটি 
অনন্যসািারণ থচতনা ও আিে ্থ। সমবায়শক 
সংজ্াদয়ত কশর বো র্ায়: ‘সমবায় সদমদত 
হশচ্ছ গণতাদন্তকভাশব পদরচাদেত একটি 
অর্ ্থননদতক প্রদতষ্ান র্ার মাধ্যশম এর 
সিস্যরা তাশির আর্ ্থ-সামাদজক অবস্ার 
উন্নয়ন ঘটিশয় র্াশক।’ অর্ ্থাৎ সমবায় সদমদত 
একটি সািারণ প্রদতষ্ান নয়। সমবায় সদমদত 
এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূেক আর্ ্থ-
সামাদজক প্রদতষ্ান র্ার মশধ্য–১) গণতন্ত 
আশে; ২) অর্ ্থনীদত আশে; ৩) সদমিদেত 
কম ্থপ্রশচষ্া আশে; ৪) সিস্যশির অর্ ্থননদতক 
অবস্ার উন্নদতর দবষয় আশে এবং ৫) 
সিস্যশির সামাদজক উন্নয়শনর দবষয় আশে।

মূেত সমবায় সদমদত সািারণ থখশট 
খাওয়া সংগ্ামী মানুশষর আত্মদবশ্াশসর 
জায়গা। রেমজীবী উৎপািনেীে মানুষশির 
মশন ‘আদম পাদর-আমরাও পাদর’ সমবায় এই 
সত্যশক জাদগশয় থতাশে। অর্ ্থনীদতর ভাষায় 
মূেিন মূেত পাঁচ প্রকার–(১) Economic 
Capital; ২) Human Capital; ৩) 

Social Capital; ৪) Natural Capital; 
৫) Physical Capital. সমবায় আশন্দােন 
এই পাঁচ প্রকার মূেিনশকই স�েভাশব সুন্দর 
ও সুষম ব্যবহার করশত পাশর। সমবাশয়র 
উপশরাক্ত পাঁচটি প্রত্যয় এবং এসদডদজ’এর 
পাঁচটি P (People - Planet - Peace-

Partneship - Prosperity) আমাশির 
বশে থিয় বাংোশিশে এসদডদজ বাস্তবায়শন 
সমবায় একটি অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ উপািান।

এসদজদডর েষ্্য বাস্তবায়শন সমবায় 
অদিিপ্তশরর টাশগ ্থটদভদত্তক সুদনদি ্থষ্ 
সস্পপৃদক্ত
এসদজদড’র েষ্্য ও টাশগ ্থটসমূহ দবশলিষণ 
কশর ৯টি েশষ্্যর ১২টি টাশগ ্থশট সুদনদি ্থষ্ভাশব 
সমবায় অদিিপ্তশরর সম্পৃদক্ত খু ুঁশজ পাওয়া 
র্ায়। সুদনদি ্থষ্ভাশব এসদডদজর এসব েষ্্য 
ও টাশগ ্থট বাস্তবায়শন সমবায় অদিিপ্তশরর 
ভূদমকা ও করণীয়শক দনশম্নাক্তভাশব উপস্াপন 
করা থর্শত পাশর–

এসদডদজ বাস্তবায়শন দবদ্যমান 
বাস্তবতার আশোশক সমবায় 
অদিিপ্তশরর করণীয়
বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থশনর আশোশক ‘থসানার 
বাংো’থক ‘বঙ্গবন্ধুর ‘সমবায় বাংো’ 
বাস্তবায়শনর থসাপান দহসাশব গ্হণ করা 
প্রশয়াজন। এ আশোশক সমবায় অদিিপ্তশরর 
বত্থমাশন চেমান এবং পূশব ্থ বাস্তবাদয়ত 
প্রকল্পসমূশহর দেষ্া থর্শক সমবায় থস্টশরর 
জন্য দনশম্নাক্ত প্রকল্প/পিশষ্পসমূহ গ্হণ করা 
থর্শত পাশর: 

১) সমবায় অদিিপ্তশরর দবদ্যমান দুগ্ধ 
প্রকশল্পর অদভজ্তা দনশয় সারাশিশে দুগ্ধ 
থস্টশরর উন্নয়শন চেমান প্রকশল্পর পাোপাদে 
নতুন নতুন প্রকল্প গ্হণ করা এবং চরাঞ্চশে 
এসব প্রকশল্পর আওতা বৃদদ্ধ করা। পাোপাদে 
গরু থমাটাতাজাকরণ, োগে পােন, হাঁস-
মুরদগ পােন ও মদহষ পােন প্রকল্প গ্হণ 
করা।

২) ইশতামশধ্য বস্তবাদয়ত গাশরা প্রকশল্পর 
অদভজ্তায় থিশের অন্যান্য থজোয় এ 
িরশনর প্রকল্প গ্হণ করা এবং তাশির থপোর 
সাশর্ সামঞ্জস্য থরশখ সমবায়দভদত্তক থোট 
থোট প্রকল্প গ্হণ করা।

৩) উৎপাদিত পশযের প্রদক্রয়াজাতকরণ 
ও বাজারজাতকরশণর জন্য প্রকল্প গ্হণ করা 
এবং এর আওতায় প্রদতটি থজোয়/দবভাশগ 
থো-রুম স্াপন এবং মাশক্থটিং দেংশকজ 
স্াপন করা

৪) কৃদষ উৎপািন বৃদদ্ধ এবং মূল্য 
সংশর্াজশনর জন্য প্রকল্পদভদত্তক কৃদষ সমবায় 
সদমদত গঠন করা এবং গঠিত সমবায় 
সদমদতর মাধ্যশম সিস্যির মাশ� আধুদনক 
র্ন্ত ও প্রযুদক্ত সরবরাহ করা।

৫) সমবায় আশন্দােনশক গদতেীে ও 
েদক্তোেী করার েশষ্্য জাতীয় সমবায় 
ইউদনয়ন, বাংোশিে সমবায় ব্যাংক দে.সহ 

জাতীয় পর্ ্থাশয়র সমবায় প্রদতষ্ানশক 
েদক্তোেীকরশণর জন্য দৃঢ় পিশষ্প গ্হণ 
করা।

৬) সমবায় প্রদেষ্ণ প্রদতষ্ানসমূহ 
(বাংোশিে সমবায় একাশডদম/আঞ্চদেক 
সমবায় ইনদটেটিউটসমূহ) ও মাঠ পর্ ্থাশয়র 
সমবায় অদ�সসমূহশক েদক্তোেী করার 
জন্য অবকাঠাশমাসহ আধুদনক সুদবিা 
দনদচিতকরশণ প্রকল্প গ্হণ করা।

৭) আইদসটি ব্যবহাশরর মাধ্যশম সমবায় 
অদিিপ্তশরর সকে কার্ ্থক্রম দডদজটাোইজড 
করা এবং সকে থসবা অনোইশন প্রিাশনর 
জন্য অদিিপ্তরসহ সমবায় সংগঠনসমূশহর 
সষ্মতা বৃদদ্ধর জন্য প্রকল্প গ্হণ করা।

পাশর্য় থহাক বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থন
১৯৭৪ সাশের থসশটেম্বর মাশস জাদতর দপতা 
বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান জাদতসংশঘর 
সািারণ পদরষশির ২৯তম অদিশবেশন ভাষণ 
প্রিান কশরন। এ ভাষশণ দতদন বশেন: 

আসুন আমরা একসাশর্ এমন একটি 
দবশ্ ততদর কদর র্া িাদরদ্র্য, ক্ষুিা, যুদ্ধ এবং 
মানুশষর দুশভ ্থাগ দূর করশত পাশর এবং 
মানবতার কল্যাশণর জন্য দবশ্োদতি ও 
দনরাপত্তা অজ্থন করশত পাশর।

Let us together create a world 

that can eradicate poverty,  hunger,  

war and human sufferings and 

achieve global peace and security 

for the wellbeing of humanity.

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষশণর দনর্ ্থাস দহশসশব 
আমরা তবদশ্ক োদতিপূণ ্থ সমতাযুক্ত একটি 
সুন্দর পৃদর্বী গোর আহবান পাই র্ার 
প্রদত�েন ঘশটশে বত্থমাশন গৃহীত থটকসই 
উন্নয়ন েষ্্যমারো (এসদডদজ) কম ্থর্শজ্।

১৯৮৭ সাশে United Nations World 

Commission on Environment 

and Development প্রকাদেত 
The Brundtland Report এ প্রর্ম 
আনুষ্াদনকভাশব থটকসই উন্নয়ন বা 
“sustainable development” েব্টি 
পাওয়া র্ায়। এ দরশপাশট ্থ sustainable 

development সম্শক্থ বো হশয়শে: 
Development that meets the 

needs of the present without 

বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থশনর 
আশোশক ‘থসানার বাংো’থক 
‘বঙ্গবন্ধুর ‘সমবায় বাংো’ 

বাস্তবায়শনর থসাপান দহসাশব 
গ্হণ করা প্রশয়াজন।
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compromising the ability of future 

generations to meet their own 

needs.

ভদবষ্যৎ প্রজশন্মর চাদহিা থমটাশনার 
েশষ্্য বত্থমানশক সমদবিতভাশব অজ্থন করার 
মানশস সমবায় অদিিপ্তর দৃঢ়ভাশব দবশ্াস 
কশর ‘সমবায় হশচ্ছ সমদষ্গতভাশব এদগশয় 
চোর পাশর্য় বা েদক্ত’। তাই থচতনাশোশক 
জাদতর দপতার সমবায় আিে ্থশক িারণ কশর 
আর্ ্থ-সামাদজক কম ্থকাডে �াঁদপশয় পশে সুখী-
সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংোশিেশক গেশত হশব 
এসদডদজ স�েভাশব বাস্তবায়শনর মাধ্যশম। 
আমরা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ্থনশক পাশর্য় 
কশর দবশশ্র বুশক উন্নয়শনর থরাে মশডে 
হশয় উশঠদে–অদূর ভদবষ্যশত আমরা উন্নত 
ও সমৃদ্ধ জাদত দহশসশব আমাশির কাদ্ষিত 
গতিশব্য থপৌুঁোবই–এটা থহাক আমাশির 
সমবায় দিবশসর দৃঢ় অঙ্গীকার।

সহায়ক তর্থপদঞ্জ
• গণপ্রজাতন্তী বাংোশিশের সংদবিান, 

গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকার, থেদজসশেটিভ 
ও সংসি দবষয়ক দবভাগ, আইন, দবচার 
ও সংসি দবষয়ক মন্তণােয়, সব ্থশেষ 
সংশোিনীসহ মুদদ্রত, এদপ্রে, ২০১৬।

• থটকসই উন্নয়ন অভীষ্, েষ্্যমারো ও সূচকসমূহ 
(মূে ইংশরদজ থর্শক বাংোয় অন্দিত), 
সািারণ অর্ ্থনীদত দবভাগ (দজইদড), বাংোশিে 
পদরকল্পনা কদমেন, গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে 
সরকার, ৩য় মুদ্রণ, দডশসম্বর, ২০১৭, বাংোশিে 
সরকাদর মুদ্রণােয়, থতজগাঁও, ঢাকা।

• 7th Five Year Plan FY 2016-

2020, Accelarating Growth, 

Empowering Citizens, General 

Economic Divisions (GED), 

Planning Commission, GoB, 

December 2015.

• 8th Five Year Plan July 2020- 

June 2025, Promoting Prosperity 

and Fostering Inclusivemness, 

General Economic Divisions 

(GED), Planning Commission, GoB, 

December 2020

• Perspective Plan of Bangladesh 

2010-2021, Making Vision 2021 

a Reality, General Economic 

Divisions (GED), Planning 

Commission, GoB, April 2012

• Making Vision 2041 a Reality, 

Perspective Plan of Bangladesh 

2021-2041, General Economic 

Divisions (GED), Planning 

Commission, GoB, March 2020

• Report of the World Commission 

on Environment and Development: 

Our Common Future, United 

Nations World Commission on 

Environment and Development, 

1987

• A Handbook: Mapping of 

Ministries by Targets in the 

implementation of SDGs aligning 

with 7th Five Year Plan (2016-

20), General Economic Divisions 

(GED), Planning Commission, GoB, 

September 2016

• Monitoring and Evaluation 

Framework of Sustainable 

Development Goals [SDGs]: 

Bangladesh Perspective, General 

Economic Divisions (GED), 

Planning Commission, GoB, March 

2018

• The Role of Cooperatives in 

Achieving the Sustainable 

Development Goals-the economic 

dimension-(A Contribution to the 

UN DESA Expert Group Meeting 

and Workshop on Cooperatives 

The Role of Cooperatives in 

Sustainable Development for 

All: Contributions, Challenges 

and Strategies), 8-10 December, 

2014, Nairobi, Kenya. Jurgen 

Schwettmann, PARDEV, ILO.

• সমৃদদ্ধর অগ্র্ারোয় বাংোশিে, বাংোশিে 
আওয়ামী েীশগর দনব ্থাচনী ইেশতহার ২০১৮।

• বাংোশিশের সমবায় আশন্দােন ও রূপকল্প 
২০২১ বাস্তবায়ন, ড. আবুে বারকাত, সমবায় 
অদিিপ্তর, ২০০৯।

• থটকসই উন্নয়র েষ্্য (SDG) বাস্তবায়শন 
সমবাশয়র ভূদমকা, এম এম আকাে, সমবায় 
(৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮ দবশেষ 
সংখ্া), সমবায় অদিিপ্তর, নশভম্বর, ২০১৮।

• থটকসই উন্নয়র েষ্্য অজ্থশন সমবায় 
অদিিপ্তশরর ভূদমকা, হদরিাস ঠাকুর, আঞ্চদেক 
সমবায় প্রদেষ্ণ ইনদটেটিউট, নরদসংিী।

• বাংোশিশের উন্নয়ন পদরকল্পনা এবং সমবাশয়র 
মাধ্যশম থটকসই উন্নয়ন, সমীর কুমার দবশ্াস, 
সমবায় (৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস), 
সমবায় অদিিপ্তর, নশভম্বর, ২০১৬।

• থসানার বাংো গোর প্রত্যয়, জাতীয় শুদ্ধাচার 
থকৌেে, মদন্তপদরষি দবভাগ, গণপ্রজাতন্তী 
বাংোশিে সরকার, অশ্টাবর, ২০১২।

• এদগশয় র্াশচ্ছ বাংোশিে, বাংোশিে আওয়ামী 
েীশগর দনব ্থাচনী ইেশতহার ২০১৪।

• বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-সম্ািনা ড. দমজানুর রহমান; 
নশভে পাবদেশকসন্; ২৬ মাচ ্থ-১৯৮৮।

• বঙ্গবন্ধুর সমবায় িে ্থন: প্রশয়াগ অজ্থন ও 
প্রাসদঙ্গকতা, হদরিাস ঠাকুর ও অন্যান্য, 
বাংোশিে সমবায় একাশডদম, থকাটবাদে, 
কুদমল্া, জুন ২০২১

• বঙ্গবন্ধু ও সমবায়: একটি ঐদতহ্য অনুসন্ধান; 
হদরিাস ঠাকুর ও অন্যান্য, সমবায় অদিিপ্তর, 
ঢাকা, নশভম্বর ২০২১

• ‘সরকাশরর সপ্তম পঞ্চবাদষ ্থক পদরকল্পনা, 
থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো-এসদডদজ ও বত্থমান 
সরকাশরর দনব ্থাচনী ইেশতহার বাস্তবায়শন 
সমবাশয়র ভূদমকা দনি ্থারণ’ েীষ ্থক কম ্থোোর 
মূে প্রবন্ধ, হদরিাস ঠাকুর, ১২ জুন, ২০১৯

• বাংোশিে সপ্তম পঞ্চবাদষ ্থক পদরকল্পনা 
(২০১৬-২০২০) ‘প্রবৃদদ্ধ ত্বরাদবিতকরণ, প্রশত্যক 
নাগদরশকর ষ্মতায়ন (আঞ্চদেক পরামে ্থ 
সভা, প্রশ�সর োমসুে আেম দপএইচদড 
(দনউক্যাসে), সিস্য (দসদনয়র সদচব), সািারণ 
অর্ ্থনীদত দবভাগ, পদরকল্পনা কদমেন।

• রূপকল্প ২০৪১ বাস্তশব রূপায়ণ, বাংোশিে 
থপ্রদষ্ত পদরকল্পনা ২০২১-২০৪১, সািারণ 
অর্ ্থনীদত দবভাগ, পদরকল্পনা কদমেন।

* উপসদচব, ডাক ও থটদেশর্াগাশর্াগ দবভাগ, 
বাংোশিে সদচবােয়
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প্রাকৃদতক সম্ি সংরষ্ণ ও ব্যবস্াপনায় 
সমবায় উশদ্যাগ ও কার্ ্থক্রম অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ। 
আর্ ্থ-সামাদজক এবং জীবনমান উন্নয়শনর 
সশঙ্গ প্রাকৃদতক সম্শির থটকসই ব্যবহাশর 
সকে সামাদজক ও অর্ ্থননদতক থগাষ্ীর 
অংেগ্হণ এবং সমদবিত ও অংেীিাদরত্বমূেক 
সম্পৃদক্তর প্রশয়াজনীয়তা অনস্বীকার্ ্থ। 
অনাদিকাে থর্শক আমাশির থিশে প্রাকৃদতক 
সম্শির সংরষ্ণ ও সুষম ব্যবহাশর 
সামাদজক অংেগ্হণ এবং সমদবিত উশদ্যাগ 
পদরেদষ্ত হশয় আসশে। এটাশক বো থর্শত 
পাশর এক িরশনর অনানুষ্াদনক সমবায় 
ব্যবস্াপনা। ভূদম, পাদন, বায়ু, জেজ প্রাণী 
ও উদদ্ি, মৎস্য, জোচর পাদখ, বন, জঙ্গে 
এবং বন্য প্রাণী প্রাকৃদতক সম্শির অদবশচ্ছি 

অংগ। প্রাকৃদতক থসৌন্দর্ ্থ োোও পদরশবেগত 
ও অর্ ্থননদতক দিক থর্শক প্রাকৃদতক সম্শির 
গুরুত্ব অপদরসীম। নি-নিী, খাে, দবে, হাওর, 
বাওে, লোবনভূদম ও উব ্থর জদম আমাশির 
অনন্য সম্ি। অর্ ্থননদতক কম ্থকাশডের 
গুরুত্বপূণ ্থ উপািান। গশে তুশেশে সমাশজর 
অগ্গদত ও স্বাচ্ছন্দ্য। ষেঋতুর তবদচরে্যময় 
এ থিশে েত পশির �সে �শে। প্রাকৃদতক 
মৎস্য অন্যতম সম্ি। এক সময় থিশে 
মাশের চাদহিার থবদের ভাগই এই সমস্ত 
মুক্ত জোেয় থর্শক প্রাকৃদতকভাশব পাওয়া 
থর্ত। জোেশয়র সদন্নকটবতনী বসবাসরত 
প্রায় সকশে কমশবদে এই সম্শির সুদবিা 
থভাগ করশতা। সবাই সতক্থ র্াকশতা মাশের 
আবাসভূদম, দবচরণ ও প্রজনন থর্ন ষ্দতগ্স্ত 

না হয়। বন্যা সহনেীে বৃষ্ োদগশয় বা বৃশষ্র 
ডােপাো থ�শে মাশের আরেয়স্ে প্রস্তুত করা 
হশতা। শুষ্ থমৌসুশম জোেশয়র পাদন উশত্তােন 
দনয়ন্তণ, দডমওয়াো মাে রষ্া ও পাদন দূষণ 
মুক্ত রাখশত প্রশয়াজনীয় ব্যবস্া থনয়া হশতা। 
জোেশয়র গভীরতম স্ান মাশের অভায়ারেম 
দহশসশব দনদি ্থষ্ র্াকশতা। কদমউদনটি থগাচারণ 
ভূদমশত গবাদিপশু মুক্তভাশব দবচরশণর ব্যবস্া 
দেে। গ্াশমর বন ও জঙ্গে থর্শক ঘরবাদে 
ও আসবাব ততদর ও জ্াোদন কাঠ সংগৃহীত 
হশতা। গ্াশম আম, জাম, কাঁঠাে, থপয়ারা, 
জামরুেসহ দবদভন্ন থিদে �শের গাে দেে। 
র্র্ার্র্ রষ্ণাশবষ্ণ ও ব্যবস্াপনার অভাশব 
প্রাকৃদতক সম্শির অশনকটাই দবলুপ্ত হশয় 
থগশে। থিশের জীবনবদচরে্য ও পদরশবশের 

প্রাকৃদতক সম্ি সংরষ্ণ ও 
ব্যবস্াপনায় সমবায়
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ষ্দত হশয়শে। প্রাকৃদতক মাশের উৎপািন 
কশম থগশে। কদমউদনটি থগাচারণ ভূদম, বন, 
জঙ্গে ও বৃষ্ খুব একটা থিখা র্ায় না। 
প্রাকৃদতক সম্শির অবষ্শয়র �শে উদ্ভূত 
দবরূপ প্রদতদক্রয়া ইশতামশধ্য েষ্ণীয় হশয় 
উশঠশে। জেবায়ু পদরবত্থশন প্রভাব রাখশত 
শুরু কশরশে। �শে তাপমারো, তেত্যপ্রবাহ, 
ঘূদণ ্থ�ে, জশোচ্ছ্বাস, নিীভাঙন, অদতবৃদষ্, 
েীোবৃদষ্, বন্যা, খরা, থসচ পাদনর অভাব ও 
েবণাক্ততা বৃদদ্ধ পাশচ্ছ। দুশর্ ্থাশগর কারশণ 
প্রদত বের জীবনহাদন হশচ্ছ। �সে আবাি 
দবদনিত ও আবাদি �সে নষ্ হওয়ায় কৃদষ 
উৎপািন ঝুুঁদকপূণ ্থ হশয় উশঠশে। ব্যাহত হশচ্ছ 
খাদ্য উৎপািন। বত্থমান থপ্রদষ্শত প্রাকৃদতক 
সম্শির দস্দতেীে সংরষ্ণ, িীঘ ্থস্ায়ী 
ব্যবস্াপনা ও থটকসই ব্যবহাশর সমদবিত ও 
সমবায় উশদ্যাশগর গুরুত্ব সহশজই অনুিাবনীয়। 

স্ানীয় উশদ্যাগ ও সমবায় ব্যবস্াপনা 
জেবায়ু, আবহাওয়া, ভূপ্রকৃদত, মাটির 
তবদেষ্্য ও আর্ ্থ-সামাদজক তারতম্য অনুর্ায়ী 
প্রাকৃদতক সম্ি সংরষ্ণ, ব্যবস্াপনা ও 
থটকসই ব্যবহাশর সহায়ক হয়। জোেশয় 
পাদনর উপদস্দত, গভীরতা ও গুণগতমান 
দনদচিত কশর। জেজ উদদ্ি ও প্রাদণর বৃদদ্ধ 
ও দবস্তাশর ভূদমকা রাশখ। পাদন সংরষ্ণ ও 
সরবরাশহ কৃদষ উৎপািন অব্যাহত র্াশক। 
বাষ্পভবন মারো বজায় থরশখ ভূগভ্থস্ পাদনর 
স্তর থনশম র্াওয়া থরাি কশর। বৃষ্ সম্ি 
উৎপািন, সংরষ্ণ ও সরবরাশহ জোেশয়র 
ভূদমকা উশল্খশর্াগ্য। নানাদবি প্রজাদতশত 
ভরপুর প্রাকৃদতক বনজঙ্গে শুধু কাঠ সরবরাহ 
নয়, ভূদমষ্য়ও থরাি কশর। �ে, জশোচ্ছ্বাস 
থর্শক আমাশিরশক সুরষ্া কশর। বন্য জীবজন্তু 
ও পাদখর আবাস ও আরেশয়র সুশর্াগ সৃদষ্ হয়। 
মাটিশত তজব পিার্ ্থ বৃদদ্ধ কশর। আবাদি জদমর 
উব ্থরা েদক্ত রষ্া ও পাদন িারণ ষ্মতা বৃদদ্ধর 
জন্য মাটিশত তজব পিার্ ্থ উপদস্দত আবযেক। 
জোেশয় জেজ প্রাণী ও বনজঙ্গশের পাদখ 
�সে আক্রমণকারী থপাকা থখশয় কৃষশকর 
উপকার কশর। পদরশবেবান্ধব �সে আবাি ও 
দনরাপি খাদ্য উৎপািশন অবিান রাশখ। 

প্রাকৃদতক সম্শির িষ্ ব্যবস্াপনা ও 
থটকসই ব্যবহাশর স্ানীয় সরকার প্রশকৌেে 
অদিিপ্তর বাস্তবাদয়ত ক্ষুদ্রাকার পাদন সম্ি 
উন্নয়ন প্রকল্পসমূশহর অিীশন দনদম ্থত দবদভন্ন 
উপ-প্রকশল্পর পাদন ব্যবস্াপনা সমবায় 

সদমদতগুশোর স�েতা দৃষ্াতি স্াপন 
কশরশে। এেদজইদড দহশসশব সশব ্থাপদরদচত 
এই প্রদতষ্ানটি স্ানীয় জনগশণর সদক্রয় 
অংেগ্হশণ বন্যা ব্যবস্াপনা, পাদন দনষ্ােন, 
পাদন সংরষ্ণ ও থসচ এোকা প্রসাশর সারা 
থিশে ইউদনয়ন পর্ ্থাশয় উপ-প্রকল্প দনম ্থাণ 
কশর আসশে। প্রদতটি উপ-প্রকশল্প সমবায় 
অদিিপ্তশরর প্রত্যষ্ সহশর্াদগতায় উপ-প্রকল্প 
এোকার জনগণ কতৃ্থক দনব ্থাচশনর মধ্য দিশয় 
পাদন ব্যবস্াপনা সমবায় সদমদত, সংশষ্শপ 
পাবসস গঠিত হয়। স্ানীয় জনগশণর 
মতামশতর দভদত্তশত দনদম ্থত থরগুশেটর, স্লুইস 
থগট, রবার ড্যাম, থসচ নাো, বাঁি ইত্যাদি পাদন 
সম্ি অবকাঠাশমা ও পুনঃখননকৃত খাে 
রষ্ণাশবষ্ণ এবং অবকাঠাশমা পদরচােনার 
জন্য সদমদতর দনকট হস্তাতির করা হশয় র্াশক। 
সমবায় অদিিপ্তর, মৎস্য অদিিপ্তর, মৎস্য 
গশবষণা ইনদটেটিউট, পদরশবে অদিিপ্তর, পল্ী 
উন্নয়ন একাশডদম (বাড ্থ ও আরদডএ), কৃদষ 
সম্প্রসারণ অদিিপ্তর, মৃদত্তকা সম্ি উন্নয়ন 
প্রদতষ্ান প্রাদণসম্ি অদিিপ্তর, জাতীয় 
কৃদষ প্রদেষ্ণ একাশডদম ইত্যাদি প্রদতষ্ান 
থর্শক প্রদেষ্ণ থপশয় পাবসস সিস্যরা পাদন, 
মৎস্য, কৃদষ ও প্রাদণ সম্ি ব্যবস্াপনায় 
িষ্ হশয় ওশঠ। উপ-প্রকল্প এোকায় দনদম ্থত 
পাদন সম্ি অবকাঠাশমার সঠিক ব্যবহাশর 
ও পদরশবে অনুকূে কৃদষ ও মৎস্য উৎপািন 
এবং বৃষ্শরাপণ প্রাকৃদতক সম্শির 
থটকসই ব্যবহার রষ্ণাশবষ্শণ সহায়ক হয়। 
পদরকদল্পত পাদন সম্ি ব্যবস্াপনার সাশর্ 
সাশর্ পাবসস সিস্যরা থটকসই প্রযুদক্ত ব্যবহার 
কশর উপ-প্রকল্প এোকায় প্রাকৃদতক সম্শির 
র্র্ার্র্ ব্যবহাশর অবিান রাশখ। একইভাশব 
এেদজইদড কতৃ্থক হাওর অঞ্চশের অবকাঠাশমা 
ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (দহদেপ) ও হাওর 
অঞ্চশের বন্যা ব্যবস্াপনা ও জীবনমান উন্নয়ন 
প্রকল্প বাস্তবায়শন সমাজদভদত্তক জেমহে ও 
মৎস্য সম্ি উন্নয়ন ও জীবনবদচরে্য সুরষ্ায় 
ভূদমকা থরশখশে। বাংোশিে পাদন উন্নয়ন থবাড ্থ 
(বাপাউশবা) খাে পুনঃখনন, বাঁি, বন্যা দনয়ন্তণ 
অন্যান্য অবকাঠাশমা দনম ্থাণ কশর ভূদম রষ্া, 
বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরষ্ণ, খরা প্রদতশরাি, 
মৎস্য উৎপািন ও পদরশবশের সাদব ্থক উন্নয়শন 
উশল্খশর্াগ্য অবিান থরশখ আসশে। পুকুর 
ও জোিার সংরষ্শণর মাধ্যশম পদরশবশের 
উন্নয়নসহ থটকসই ও সুন্দর পদরশবে গঠশন 

জনস্বাস্্য প্রশকৌেে অদিিপ্তর স�েতার 
সাশর্ কশর আসশে। পদরশবে ও জীবনবদচরে্য 
সংরষ্শণ পদরশবে অদিিপ্তশরর অবিান 
দবশেষভাশব উশল্খশর্াগ্য। কৃদষ সম্প্রসারণ 
অদিিপ্তর কৃষক সংগঠন ততদর কশর এবং 
প্রদেষ্ণ দিশয় দনরাপি �সে উৎপািশন 
সমদবিত বাোই ব্যবস্াপনা ও সমদবিত খামার 
ব্যবস্াপনা কার্ ্থক্রশমর মধ্য দিশয় প্রাকৃদতক 
সম্ি রষ্ণাশবষ্ণ ও ব্যবস্াপনায় গুরুত্বপূণ ্থ 
ভূদমকা থরশখ আসশে। মৎস্য সম্শির 
থটকসই ব্যবহাশরর েশষ্্য মৎস্য অদিিপ্তশরর 
লোবনভূদম, হাওর ও দবশে সমাজদভদত্তক মৎস্য 
ব্যবস্াপনা, আবাসস্ে পুনরুদ্ধার, অভয়ারেম 
সৃদষ্, মুক্ত জোেশয় তজদবক ব্যবস্াপনা এবং 
মৎস্য সংরষ্ণ আইন প্রশয়াগ এবং সরকাদর 
থবসরকাদর উশদ্যাশগর সমবিয় থজারিারকরণ 
কার্ ্থক্রম বাস্তবায়ন করশে। 

বত্থমান ও ভদবষ্যশত আমাশির খাদ্য 
উৎপািশন, পাদন থজাগাশত ও বসবাশসর 
জন্য সমবায় উশদ্যাশগ অংেীিাদরত্ব দভদত্তক 
প্রাকৃদতক সম্ি ব্যবস্াপনা ও সংরষ্শণর 
উপর দবশেষ দৃদষ্পাত থিয়া থর্শত পাশর। এ 
ব্যাপাশর সারা থিশে, দবশেষ কশর পল্ী অঞ্চশে 
গঠিত সমবায় সদমদতগুশোশক অবদহত 
কশর প্রশয়াজনীয় প্রদেষ্ণ ও সহায়তা প্রিান 
কার্ ্থকর হশব। প্রাকৃদতক সম্ি ব্যবহাশর 
সু�েশভাগীশির মশধ্য বৃহত্তর সমবিয় ও স্বচ্ছতা 
প্রদতদষ্ত হশত সহায়তা করশব। স্ানীয় চাদহিা 
ও দনজস্ব অদভজ্তার দভদত্তশত প্রাকৃদতক 
সম্ি সংরষ্ণ দনদচিত হশব। পদরশবে, 
সামাদজক ও অর্ ্থননদতক চ্যাশেশঞ্জর মুশখ 
সমবায় উশদ্যাগ ও ব্যবস্াপনায় প্রাকৃদতক 
সম্ি সংরষ্ণ ও ব্যবহাশর থিশের প্রকৃদত ও 
প্রদতশবে ব্যবস্া সংরষ্শণর সাশর্ পদরশবশের 
ভারসাম্য বজায় রাখশত সহায়ক হশব। বত্থমান 
ও ভদবষ্যৎ প্রজশন্মর জশন্য দনরাপি পদরশবে 
গশে উঠশব। 

*গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকাশরর কৃদষ মন্তণােশয়র 
অিীন থসন্টাে এক্সশটনেন দরশসাস ্থ থডভেপশমন্ট 
ইনদটেটিউট (সাদড ্থ)থত একাদিক পশি চাকদর 
কশরশেন। পরবতনীশত দসডা, এদডদব, এ�এও, ই�াি, 
জাইকা ইত্যাদি আতিজ্থাদতক উন্নয়ন সহশর্াগী সংস্ার 
দবদভন্ন প্রকশল্প কনস্যােট্ান্ট দহশসশব কাজ কশরন। 
জাপাশন দকউসু্য ইউদনভাদস ্থটিশত �শরন স্টুশডন্ট 
অ্যাশসাদসশয়েশনর থজনাশরে থসশক্রটাদর দেশেন। 
বত্থমাশন কনসেট্ান্ট দহশসশব কম ্থরত আশেন।
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চেমান জেবায়ু পদরবত্থন, থকাদভড-
১৯ মহামাদর এবং সাম্প্রদতক রাদেয়া-
ইউশক্রন যুশদ্ধর কারশণ দবশ্ব্যাপী 
খাদ্য সংকট ততদর হশয়শে র্ার প্রভাব 
বাংোশিশেও আেঙ্কাজনকভাশব থিখা 
র্াশচ্ছ। বাংোশিেসহ দবশ্ব্যাপী অর্ ্থননদতক 
মন্দার দবষয়টি চেমান এবং তা িীশর িীশর 
ঘনীভূত হশচ্ছ। খাদ্য দনশয় গভীর েঙ্কার 
পাোপাদে দুদভ ্থশষ্র েঙ্কাও রশয়শে। দবশ্ 
অর্ ্থনীদতর মন্দার আভাশসর পদরশপ্রদষ্শত 
সৃষ্ মহাসংকট থর্শক বাংোশিেশক রষ্ার 
কার্ ্থকর উপায় দনি ্থারণ জরুদর হশয় পশেশে। 

আোর কর্া বাংোশিশের সরকার এবং 
মাননীয় প্রিানমন্তী দবশ্মন্দার আেঙ্কার 
শুরু থর্শকই কার্ ্থকর প্রদতশরািমূেক ব্যবস্া 
সম্শক্থ সম্যক িারণা প্রিান করশেন।

খাদ্য সংকট ও মন্দার আেঙ্কা
দ্য গাদড ্থয়ান পদরেকার দবশিেসংক্রাতি 
সম্ািক সাইমন টিসডাে সম্প্রদত 
অর্ ্থনীদতদবি ও দবশেষজ্শির মতামত 
পর্ ্থাশোচনা কশর বশেশেন, “দবশ্ জুশে বশয় 
থর্শত পাশর ক্ষুিার মহাশ্রাত”। উন্নয়নেীে 
দবশশ্র জন্য এ আেঙ্কা আরও বে। 

জাদতসংশঘর মহাসদচব আশতিাদনও গুশতশরস 
বশেশেন “অপুদষ্, ব্যাপক মারোর ক্ষুিা এবং 
দুদভ ্থষ্ একটি সংকট ততদর করশত র্াশচ্ছ, 
র্া বেশরর পর বের স্ায়ী হশত পাশর এবং 
দবশ্ব্যাপী তা িীঘ ্থশময়ািী মন্দার আেঙ্কাশক 
বাদেশয় দিশত পাশর।”

সম্প্রদত যুক্তরাজ্য ও জাদতসংশঘ 
১৮ দিশনর স�র থেশষ গত ৪ অশ্টাবর 
সাংবাদিক সশমিেশন মাননীয় প্রিানমন্তী 
জাদনশয়শেন, অশনক রাষ্ট্রশনতা এবং 
আতিজ্থাদতক সংস্া প্রিানশির সাশর্ তাঁর 
আোপ হশয়শে। তারা প্রায় সবাই তাশক 

খাদ্য সংকট ও মন্দা 
থমাকাশবোয় সমবায়

থমাঃ দজল্লুর রহমান*
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আভাস দিশয়শেন থর্, সারা দবশশ্র জন্যই 
আগামী বেরটি মহামন্দার ঝুুঁদক বহন 
করশে। দতদন জাদনশয়শেন, বেরটিশত খাদ্য 
দনরাপত্তাহীনতা প্রকট হশত পাশর। থসজন্য 
আশগ থর্শকই প্রস্তুদত থনয়া িরকার। থসই 
প্রস্তুদত দক হশত পাশর তাও বশেশেন দতদন।

বত্থমান পদরদস্দত দবশবচনায় বাংোশিে 
সাত িরশনর সংকশট পশেশে বশে মশন 
কশর দসদপদড। থসগুশো হশো- ডোর 
সংকট, জ্াোদন সংকট, মূল্যস্ীদত, খাদ্য 
সংকট, রাদেয়া-ইউশক্রন সংকট, থকাদভড 
ও জেবায়ু পদরবত্থনজদনত সংকট।

খাদ্য সংকট ও মন্দা থমাকাশবোর 
থকৌেে
খাদ্য সংকট ও মন্দা  থমাকশবোর একটি 
অন্যতম প্রাশয়াদগক পদ্ধদত হশত পাশর 
সমবায়। খাদ্য সংকট থমাকাশবোর 
জন্য খাদ্য উৎপািন বৃদদ্ধর জন্য মাননীয় 
প্রিানমন্তী র্ার থর্ জায়গা আশে, চাষ শুরু 
করার পরামে ্থ দিশয়শেন। জাদতর দপতা 
বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান সমবায়ী গ্াম 
প্রদতষ্ার মাধ্যশম বাংোশিশের উন্নয়শনর 
দচতিা কশরদেশেন। ১৯৭৫ সাশের ২৬ মাচ ্থ 
স্বািীনতা দিবস উপেশষ্্য আশয়াদজত 
থসাহরাওয়ািনী উদ্যাশন অনুদষ্ত জনসভায় 
বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্াম সংক্রাতি প্রস্তাব তুশে 
িশরন। মুদজববশষ ্থ জাদতর দপতার সমবায় 
ভাবনার আশোশক ‘বঙ্গবন্ধু মশডে দভশেজ’ 
করার কাশজ হাত দিশয়শে সরকার।

 আইেদবহীন চাষাবাি ও থর্ৌর্ খামার 
ব্যবস্াপনার মাধ্যশম কৃদষ উৎপািন বৃদদ্ধ, 
কম ্থসংস্ান সৃদষ্, অবকাঠাশমা উন্নয়শনর 
মাধ্যশম উন্নত গ্ামীণ জীবনর্াপশনর সুশর্াগ 
ও গ্াম থর্শক েহরমুখী জনশ্রাত কমাশত 
এ প্রকল্প ভূদমকা রাখশব। ‘বঙ্গবন্ধুর গণমুখী 
সমবায় ভাবনার আশোশক বঙ্গবন্ধু মশডে 
গ্াম প্রদতষ্া পাইেট প্রকল্প’ এর আওতায় 
এসব মশডে গ্াম প্রদতষ্া করশব সমবায় 
অদিিপ্তর। প্রার্দমকভাশব থিশের ৯টি 
থজোর ১০টি গ্াশমর থমাট ৫ হাজার মানুষ 
এ প্রকশল্পর সু�ে পাশবন।

শুধু খাদ্য সরবরাহ নয়, কৃদষ ৪০ 
েতাংশেরও থবদে গ্ামীণ মানুশষর 
কম ্থসংস্ান দনদচিত কশর। অর্ ্থননদতক 

উন্নয়শনর সাশর্ সাশর্ বাংোশিশের 
পল্ী এোকায় বত্থমাশন অশনক দৃযেমান 
পদরবত্থন সাদিত হশচ্ছ। থসবা ও দেল্প খাশতর 
উন্নয়শনর কারশণ অকৃদষ খাশত কম ্থসংস্ান 
বৃদদ্ধ পাশচ্ছ। �শে অনুপদস্ত ভূদম মাদেশকর 
সংখ্া ক্রশমই বােশে। অন্যদিশক অদিক 
জনসংখ্ার থিে হওয়া সশ্বিও আবািী 
থমৌসুশম রেদমক ঘাটদত দিন দিন প্রকট 
হশচ্ছ। �শে উৎপািন খরচ বৃদদ্ধ পাশচ্ছ। 
উৎপািন প্রদক্রয়ায় অজ্তার কারশণ পাদন 
ও সাশরর অপচয় হশচ্ছ এবং কীটনােশকর 
ব্যবহার অনাকাদ্ষিত পর্ ্থাশয় থপৌুঁোশচ্ছ। 

সংকট থমাকাশবোয় তরুণ প্রজন্মশক 
সম্পৃক্ত কশর রেম সারেয়ী, পাদন সারেয়ী, 
রাসায়দনক সার ও কীটনােশকর থর্ৌদক্তক 
ব্যবহার এবং প্রদক্রয়াকরণ, গুিামজাতকরণ 
ও বাজারজাতকরণ কার্ ্থক্রম সম্বদেত নতুন 
আদঙ্গশক কৃদষ সমবায় সদমদত গশে তুেশত 
হশব। ১৯৭২ সাশে র্শোশর এক সমাশবশে 
বঙ্গবন্ধু বশেদেশেন, “কৃষক ভাইশয়রা 
সমবায় খামার কশরা।”

সঞ্চয় 
২৯ জুন ২০২২ তাদরশখ বাংোশিশের 
জাতীয় সংসশি ২০২২-২৩ অর্ ্থ বেশরর 
বাশজট অদিশবেশন মাননীয় প্রিানমন্তী 
থেখ হাদসনা বশেশেন, “প্রশত্যকশক দনজস্ব 
সঞ্চয় বাোশত হশব। দমতব্যয়ী হশত হশব। 
সবাইশক কৃচ্ছ্রসািন কশর দকছু সঞ্চয় কশর 

দনশজশক সুরদষ্ত রাখশত হশব।” মাননীয় 
 প্রিানমন্তীর সমশয়াপশর্াগী দনশি ্থেনা 
দনজস্ব সঞ্চয় বাোশনার উৎকৃষ্ পদ্ধদত 
হে ‘সমবায়’। প্রসঙ্গত উশল্খ্, মাননীয় 
প্রিানমন্তী বাংোশিশে ‘ক্ষুদ্র সঞ্চয় মশডে’ 
এর প্রবত্থক। আোর কর্া বাংোশিশের  
‘সমবায়’  ‘স্পট োইট ইশ�্ট’ থর্শক মুক্ত 
হশয় সাহশসর সাশর্ তার কাশজর থষ্রেগুশো 
থবশে দনশচ্ছ। তশব থর্শত হশব বহুদূর।

সমবায় বাজার
মন্দার কারশণ সৃষ্ খাদ্য সংকট ও খাশদ্যর 
উচ্ মূশল্যর পদরশপ্রদষ্শত খাদ্য প্রাদপ্তর 
জন্য থভাক্তার হাশত অর্ ্থ র্াকা আবযেক। 
বত্থমাশন মুক্ত বাজার অর্ ্থনীদতর অদনয়দন্তত 
পু ুঁদজর থিৌরাশত্ম্য অশর্ৌদক্তক মূল্য বৃদদ্ধ 
এবং মধ্যস্বত্বশভাগীর কারশণ সািারণ 
জনগণ চাদহিামত খাদ্য ও অন্যান্য পযে 
ক্রয় করশত ব্যর্ ্থ হশচ্ছ। সমবাশয়র মাধ্যশম 
মধ্যস্বত্বশভাগীর দবশোপ সািন কশর সমবায় 
বাজাশরর মাধ্যশম ন্যায্য মূশল্য দ্রব্য সামগ্ী 
থভাক্তার দনকট সরবরাহ করা সম্ভব। 
বত্থমাশন থিশে প্রায় ১ েষ্ ৯৩ হাজার 
সমবায় সদমদত রশয়শে র্ার ব্যদক্ত সিস্য 
প্রায় ১ থকাটি ২০ েষ্। থিশের এই দবপুে 
সংখ্ক সমবায়ীর মাধ্যশম একটি সমবায় 
বাজার কাঠাশমা গশে থতাো সম্ভব।       

খাদ্য অপচয় থরাি
খাদ্য সংকশটর একটি অন্যতম কারণ খাদ্য 
অপচয়। খাদ্য অপচয় থরাি করা জরুদর। 
এবাশরর খাদ্য দিবশসর প্রদতপাদ্য বো 
হশয়শে, “দেভ থনা ওয়ান দবহাইডে” অর্ ্থাৎ 
কাউশক থপেশন না রাখা। থপেশনর অশনক 
মানুষই খাবার পায় না। উপযুক্ত থকৌেশের 
মাধ্যশম খাদ্য অপচয় থরাি কশর থপেশন 
র্াকা মানুশষর কাশেও অপচয় করা খাবারটি 
থপৌুঁোশনা র্ায়। খাবার দুভাশব অপচয় হয়। 
একটা ফুড েস, আশরকটা ফুড ওশয়টে। ফুড 
েস হশো, কৃষশকর থষ্ত থর্শক শুরু কশর 
পদরবহন হশয় বাজার পর্ ্থতি থপৌুঁোশত র্ত 
ষ্দত হয়। আর ফুড ওশয়টে হশো, খাবার 
থটদবশে থর্টি অপচয় হয়।

 ফুড েস: একটি গশবষণায় থিখা থগশে, 
১২ থর্শক ৩২ েতাংে খাদ্য আশগই নষ্ হশয় 

সংকট থমাকাশবোয় 
তরুণ প্রজন্মশক সম্পৃক্ত 
কশর রেম সারেয়ী, পাদন 
সারেয়ী, রাসায়দনক সার 
ও কীটনােশকর থর্ৌদক্তক 

ব্যবহার এবং প্রদক্রয়াকরণ, 
গুিামজাতকরণ ও 

বাজারজাতকরণ কার্ ্থক্রম 
সম্বদেত নতুন আদঙ্গশক কৃদষ 
সমবায় সদমদত গশে তুেশত 

হশব।
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র্ায়। থর্মন িান উৎপািশনর পর কৃষকশির 
থর্শক বাজার পর্ ্থতি থর্শত মা�খাশন 
মধ্যস্বত্বশভাগী, পদরবহন, গুিামজাতকরণ 
ইত্যাদিশত প্রায় ১৮ েতাংে অপচয় হয়। 
গশম নষ্ হয় সাশে ১৭ েতাংে। আবার 
আম, কো, আলু, গাজর, টশমশটাসহ 
োকসবদজশত অপচশয়র হারও ১৭ থর্শক 
৩২ েতাংে। এমদনভাশব দুি, দডম, মাে, 
মাংসও নষ্ হশচ্ছ। তশব এখন আধুদনক 
নানা প্রযুদক্তর ব্যবহার ও সশচতনতা বাোর 
কারশণ নষ্ হওয়া দকছুটা কশমশে। ২০১০ 
সাশের গশবষণায় থিখা থগশে, �ে ও 
সবদজর থষ্শরে তখন অপচশয়র হার দেে 
২২-৪৪ েতাংে।

‘ফুড ওশয়টে’ বা খাবার অপচয়: 

জাদতসংশঘর পদরশবে-দবষয়ক সংস্া- 
ইউশনপ ২০২১ সাশে ফুড ওশয়টে ইনশডক্স 
নাশম দরশপাট ্থ প্রকাে কশর। তারা থিদখশয়শে 
বাংোশিশে বেশর এক থকাটি ৬ োখ টন 
খাদ্য অপচয় হয়। গশবষণায় এশসশে, িনী 
পদরবার এবং দকছু মধ্যদবত্ত পদরবাশর প্রদত 
সপ্তাশহ দুই থকদজ খাবার অপচয় হয়। দকন্তু 
আশরকটি গুরুত্বপূণ ্থ তর্থ গশবষণায় উশঠ 
এশসশে; থসটি হশো, দনম্নদবত্ত ও িদরদ্র ৬০ 
েতাংে পদরবাশর থকাশনা খাবারই অপচয় 
হয় না।

সমবাশয়র মাধ্যশম মধ্যস্বত্বশভাগীর 
দবশোপ সািন, পদরবহন, গুিামজাতকরণসহ 
সমবায় বাজার ব্যবস্াপনার মাধ্যশম খাদ্য 
অপচয় থরাি করা সম্ভব। অদিকন্তু খাবার 

অপচয় থরাশি নাগদরক সশচতনতা ততদরর 
জন্যও সমবায় উশল্খশর্াগ্য ভূদমকা রাখশত 
পাশর।

বত্থমাশন নানাদবি তবদশ্ক সংকশটর 
পদরশপ্রদষ্শত দবশ্ব্যাপী খাদ্য সংকট ও 
মন্দার থর্ আেঙ্কা ততদর হশয়শে তা থর্শক 
উত্তরশণর জন্য বাংোশিশের পরীদষ্ত নীদত 
ও থকৌেেশকই কাশজ োগাশত হশব। এ সমস্ত 
নীদত ও থকৌেশের একটি অন্যতম থকৌেে 
হশত পাশর সমবায়। সমবায় সদমদতশত 
সুোসন দনদচিত কশর খাদ্য সংকট ও মন্দা 
থমাকাশবোর জন্য সমবাশয়র অতিদন ্থদহত 
েদক্তশক পুশরামারোয় ব্যবহার করা িরকার।  

*যুগ্ম-দনবন্ধক, সমবায় অদিিপ্তর, ঢাকা



পাক-ভারত উপমহাশিশে সমবায় 
আশন্দােশনর ইদতহাস এর িারায় দব্রটিে 
োসনামশে ১৯০৪ সাশে থকা-অপাশরটিভ 
থক্রদডট থসাসাইটিজ অ্যা্ট সব ্থপ্রর্ম জাদর 
করা হয়। এর পর থর্শক সারা ভারশত 
সমবায় আশন্দােন দবকাে োভ করশত 
র্াশক। দকন্তু ১৯৪৭ সাশে থিে দবভাশগর 
পশর সমবায় আশন্দােন অশনক চোই-
উতরাই অদতক্রম কশরশে। থিশের আর্ ্থ-
সামাদজক উন্নয়ন ও স্বদনভ্থরতা অজ্থশন 
সমবাশয়র গুরুত্ব অপদরসীম। েতাব্ী প্রাচীন 

এ আশন্দােন বাংোশিশের সব ্থস্তশরর 
মানুশষর মশধ্য সমবাশয়র থচতনাশক প্রবে ও 
অর্ ্থবহ কশর তুশেশে। জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু 
থেখ মুদজবুর রহমাশনর আজন্ম োদেত স্বপ্ন-
ক্ষুিা, িাদরদ্র্য ও থোষণমুক্ত থসানার বাংো 
দবদনম ্থাণ করা। দতদন িদরদ্র-সুদবিাবদঞ্চত 
মানুশষর ভাগ্য উন্নয়শন গণমুখী সমবায় 
আশন্দােশনর স্বপ্ন থিশখদেশেন। সমবাশয়র 
প্রদত দবশেষ গুরুত্বাশরাপ কশর সংদবিাশনর 
১৩(খ) অনুশচ্ছশি সম্শির মাদেকানার 
দবিতীয় খাত দহশসশব সমবায়শক স্বীকৃদত 

এবং গণমুখী আশন্দােশন পদরণত করার 
ডাক দিশয়দেশেন–র্ার িারাবাদহকতায় 
আমরা দবিতীয় দবলেশবর মাধ্যশম দডদজটাে 
বাংোশিে ও দবশ্ায়ন প্রদক্রয়ার সাশর্ 
সম্পৃক্ত হশয়দে। 

১৯৭১ সাশে িীঘ ্থ নয় মাস স্বািীনতা 
যুশদ্ধর সময় পাদকস্তাদন হানািার বাদহনী 
পুশরা বাংোশিেশক একটি শ্মোনভূদমশত 
পদরণত কশরদেে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সাশের 
জানুয়াদরশত র্খন স্বািীন বাংোশিশে দ�শর 
আশসন তখন সারাশিে দেে যুদ্ধদবধ্বস্ত এবং 

আত্মকম ্থসংস্ান, উশদ্যাক্তা সৃদষ্ ও 
িাদরদ্র্য দূরীকরশণ সমবাশয়র ভূদমকা

ড. থ�ারকান উদদিন আহামিি*
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ধ্বংশসর থেষ প্রাশতি। থিশের এক থকাটি 
মানুষ তখশনা ভারশত েরণার্নী দহশসশব 
আদরেত। যুদ্ধদবধ্বস্ত থিে এবং থকাটি থকাটি 
অসহায়গ্স্ত মানুষশক পুনব ্থাসন করা, 
ধ্বংসপ্রাপ্ত থর্াগাশর্াগ ব্যবস্াশক পুনরায় 
চালু করা এবং বন্ধ হশয় র্াওয়া দমে 
কারখানা চালু করাসহ অর্ ্থননদতকভাশব 
স্বািীন থিেশক গশে থতাোর মশতা কঠিন 
িাদয়ত্বভার তাশক গ্হণ করশত হয় দতদন 
যুদ্ধদবধ্বস্ত থিশের অর্ ্থনীদতর চাকা সচে 
করশত সমবাশয়র ডাক দিশয়দেশেন 
থিশের দবপুেসংখ্ক গ্ামীণ জনগণ, র্ারা 
হতিদরদ্র এবং অদেদষ্ত, তাশির সামদগ্ক 
অর্ ্থননদতক উন্নদতর জন্য সমবায়শক একমারে 
অবেম্বন দহশসশব দতদনই প্রর্ম দচদনিত 
কশরদেশেন। সদ্য স্বািীন থিেশক গশে 
থতাোর েশষ্্য দতদন কম ্থপদরকল্পনা গ্হণ 
করশত দগশয় তার গভীর পর্ ্থশবষ্শণ থবদরশয় 
এশো অদমত সম্ভাবনাময় এ থিশের মাটি ও 
মানুষ। পদরশবে ও প্রকৃদতই সবশচশয় বে 
সম্ি। থর্শহতু বঙ্গবন্ধু এ থিশের মাটি ও 
মানুষশক গভীরভাশব ভাশোবাসশতন তাই এ 
সম্িশক র্র্ার্ ্থ কাশজ োগাশত এবং থিে 
গঠশনর দনয়ামক দহশসশব এক পর্ ্থাশয় গ্হণ 
করশেন সমবায়দভদত্তক কম ্থর্জ্। থিেশক 
থসানার বাংো গোর স্বশপ্ন দবশভার বঙ্গবন্ধু 
দুঃখী মানুশষর মুশখ হাদস থ�াটাশনার 
েশষ্্য এবং মানুশষ মানুশষ সামাদজক ও 
অর্ ্থননদতক অসাম্য দবশোপ, সম্শির সুষম 
বণ্টন, ন্যায়দবচার প্রদতষ্া এবং প্রজাতশন্তর 
সব ্থরে অর্ ্থননদতক উন্নয়শনর জন্য সুশর্াগ 
সুদবিা িান দনদচিত করার গুরুত্ব দবশবচনা 
কশর বাংোশিশের পদবরে সংদবিাশনর 
দবিতীয় ভাশগর ১৩ (খ) অনুশচ্ছশি থিশের 
উৎপািন র্ন্ত, উৎপািন ব্যবস্া ও বণ্টন 
প্রণাদেগুশোর মাদেকানার থষ্শরে সমবায়ী 
মাদেকানাশক রাশষ্ট্রর দবিতীয় মাদেকানা 
খাত দহশসশব স্বীকৃদত প্রিান কশরশেন। দতদন 
থঘাষণা কশরদেশেন গ্াশম গ্াশম বহুমুখী 
থকা-অপাশরটিভ করা হশব এবং পঞ্চবাদষ ্থকী 
পদরকল্পনায় বাংোশিশের প্রদতটি গ্াশম 
একটি কশর থকা-অপাশরটিভ করার দবষয়টি 
সদন্নশবদেত হয় দকন্তু অত্যতি দুঃশখর দবষয়, 
দকছুসংখ্ক কুচক্রী ও স্বািীনতাদবশরািী 
েদক্ত ষের্শন্তর মাধ্যশম রাশতর আঁিাশর 

জাদতর জনকশক দনম ্থমভাশব সপদরবাশর 
হত্যা কশর জাদতর দপতার রশক্তর 
উত্তরাদিকারী মাননীয় প্রিানমন্তী দপতার 
স্বপ্ন বাস্তবায়শন কাজ কশর র্াশচ্ছ। আো 
করা র্ায়, বাংোশিে অদচশরই সম্ি সুষম 
ব্যবহাশরর মাধ্যশম তবষম্যমুক্ত হশয় থসানার 
বাংোয় পদরণত হশব। 

সমবায় সদমদতশক উৎপািনমুখীকরণ, 
পযে প্রদক্রয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরশণর 
মাধ্যশম একটি েদক্তোেী সামাদজক 
অর্ ্থননদতক কাঠাশমা গশে থতাো প্রশয়াজন। 
থিশে প্রায় ২৬ হাজার সঞ্চয়-ঋণিান সমবায় 
সদমদত কার্ ্থকর রশয়শে। এসব সদমদতশত ৯ 
োশখর অদিক কমনী কম ্থরত। সদমদতগুশোর 
সিস্য দনম্ন ও মধ্যদবত্ত সািারণ মানুষ। 
কশরানার আঘাশত থিশে কম ্থচু্যদত প্রদতদিনই 
বােশে। সািারণ মানুশষর আয়-থরাজগার 
কশম র্াশচ্ছ। মানুষ সঞ্চয় থভশঙ্গ চেশে। 
এ অবস্ায় োশখা থকাটি পদরবার ব্যাংক 
বদহভূ ্থত আদর্ ্থক প্রদতষ্াশনর গৃহীত ঋণ 
পদরশোি করশত দহমদেম খাশচ্ছ। সমবায় 
প্রদতষ্ান কশরানার আঘাশত নানাভাশব 
ষ্দতগ্স্ত। এ অবস্া উত্তরশণ কার্ ্থকর 
সমবায় প্রদতষ্ানগুশোশক সরকার থঘাদষত 
প্রশণািনা তহদবে থর্শক ব্যাংশকর মাধ্যশম 
স্বল্প সুশি ঋণ থিয়ার িারা চালু করা থগশে 
এবং দবশশ্র দবদভন্ন থিশের মশতা কশরানার 
প্রদতকাশর জনসশচতনতামূেক কাশজ 
সমবায় প্রদতষ্ানগুশো ব্যবহার করা হশে 
প্রদতকূে অর্ ্থনীদত ও কশরানা প্রদতকাশর 
কার্ ্থকর ভূদমকা পােন করশত সষ্ম হশব। 

জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২-এ 
সমবায়ীশির প্রত্যাো, জাদতর জনশকর 
সমবায় দনশয় স্বপ্ন এবং সমবায় দবষশয় 
বত্থমান প্রিানমন্তীর দিকদনশি ্থেনা থিশে 
সঠিক ও কার্ ্থকরভাশব বাস্তবায়ন করশত 
প্রশয়াজন সমবায় প্রদতষ্ান পদরচােনায় 
থিশে দবদ্যমান সমবায় আইন ও দবদিমাো 
সমবায় বান্ধব করা। সমবায়শক ব্যাংক-
বীমা ও এনদজওশির প্রদতশর্াদগতায় 
না থ�শে বরং এসব প্রদতষ্াশনর মশতা 
আইনানুগ সুশর্াগ সৃদষ্ কশর প্রদতটি হাট-
বাজার, গ্াম, পাো-মহল্া ও প্রদতটি থপোয় 
সমবায় সদমদত গঠশন রাষ্ট্রীয় পৃষ্শপাষকতা 
থিয়া। একই সশঙ্গ সমবায় প্রদতষ্াশনর 

অভ্যতিশর সুোসন প্রদতষ্ায় আইনগত 
কাঠাশমা থজারিার করা। এ কাজগুশো 
করার মধ্য দিশয়ই জাদতর জনক বঙ্গবন্ধু 
থেখ মুদজবুর রহমাশনর স্বশপ্নর থসানার 
বাংো গঠশন সমবায় প্রদতষ্ানগুশো উজ্জ্বে 
ভূদমকা পােন করশত পারশব। এশত কশর 
জনদনভ্থর স্বািীন অর্ ্থননদতক দভদত্তভূদমর 
উিাহরণ বাংোশিশে রদচত হশব। দবশশ্ 
দবদ্যমান পু ুঁদজবািী িারার অর্ ্থনীদতর দবকল্প 
সমবায় অর্ ্থনীদতর িারা হশব সুদূরপ্রসারী। 
এশষ্শরে সমবাশয়র সংস্ার, জাগরণ, 
আশন্দােন নানামুখী কার্ ্থক্রশমর পাোপাদে 
মানব সম্শির সুষ্বু ও সঠিক ব্যবহার কশর 
রূপাতিরকরশণ মশনাশর্াগী হশত হশব। 

সুষ্বু কম ্থপদরকল্পনা, আয়-ব্যশয়র স্বচ্ছতা 
ও জবাবদিদহর অভাশব সমবায় খাশত 
প্রত্যাদেত অগ্গদত আজ অবদি দৃযেমান 
হয়দন। দব্রটিে আমে, পাদকস্তান আমে 
এবং স্বািীন বাংোশিশের সূচনােশগ্ন 
গঠিত সমবায় সদমদতগুশো হয় বন্ধ হশয় 
থগশে, নয়শতা দনদ্রিয় রশয়শে। থকবে 
দকছু সদমদতর কার্ ্থক্রম চেমান আশে। 
নতুন সদমদত খুব একটা গঠিত হয় না। এর 
পদরশপ্রদষ্শত থিশের দনদ্রিয় ও মৃতপ্রায় 
সমবায় সদমদতগুশোশক পুনরুজ্ীদবত 
করশত একজন সমবায় দবশেষজ্শক 
প্রিান কশর এবং আরও দুইজন অদভজ্ 
সমবায় গশবষকশক সিস্য কশর কদমেন 
গঠন করা থর্শত পাশর। কদমেনটি থিশের 
সমবায় সদমদতর দবদ্যমান পদরদস্দত 
পর্ ্থাশোচনা কশর সমস্যা ও সম্ভাবনা দনণ ্থয় 
কশর সরকাশরর কাশে করণীয় প্রস্তাবনা 
থপে করশব। আর থর্সব সদমদত কখশনা 
পুনরুজ্ীদবত করা সম্ভব নয়, থসগুশোর 
দবলুদপ্ত থঘাষণা এবং থর্সব সদমদত পুনরায় 
চালু করা সম্ভব থসগুশো থকান প্রদক্রয়ায় 
চালু হশব থসসব দবষয় দনশয় কাজ করশব। 
থর্ সদমদতগুশো বন্ধ আশে এর কারণ 
অনুসন্ধানপূব ্থক িায়ীশির দবরুশদ্ধ আইনানুগ 
ব্যবস্া থনয়ারও সুপাদরে করা থর্শত পাশর। 
পাোপাদে সমবাশয়র থবহাত ও থবিখে 
হওয়া সম্ি পুনরুদ্ধাশর প্রশয়াজনীয় ব্যবস্া 
গ্হণ জরুদর। সমবায় অদিিপ্তশরর থকাশনা 
কম ্থকত্থা-কম ্থচাদরর দবরুশদ্ধ সমবায়ীশির 
থকাশনা অদভশর্াগ র্াকশে তা কদমেশন থপে 
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করার ব্যবস্া করা থর্শত পাশর। কদমেন 
িায়ী কম ্থকত্থা-কম ্থচাদরর দবরুশদ্ধ আইনানুগ 
ব্যবস্া গ্হণ করশব। পাোপাদে থিশের 
দবদ্যমান সমবায় আইন দবদিমাো প্রশয়াজন 
অনুর্ায়ী সংশোিশনর জন্য সরকাশরর 
দনকট প্রস্তাব থপে করশত পারশব।

বাংোশিশে বত্থমাশন ১ োখ ৯২ হাজার 
৬১৫ সমবায় সদমদত দবদ্যমান; আর এসব 
সমবায় সদমদতশত প্রায় ১ থকাটি ২০ োশখর 
থবদে সমবায়ী রশয়শে, র্ার ২৩ েতাংে 
নারী সমবায়ী। এ দবপুেসংখ্ক সমবায়ীশক 
একই সুতায় থেঁশি থরশখশে সমবায় িে ্থন। 
আর এ িে ্থন আজ দবশ্ব্যাপী স্বীকৃত। 
সমবাশয়র সম্ভাবনাশক কাশজ োদগশয় 
আমাশির থিশের অর্ ্থনীদতশক দবশ্িরবাশর 
উঁচু স্াশন থনয়া সম্ভব। জাদতসংঘ থঘাদষত 
১৭টি এসদডদজ েষ্্য অজ্থশন সমবায় 
অত্যতি কার্ ্থকর উপায়। বত্থমান সরকার 
থর্ উন্নয়ন পদরকল্পনা গ্হণ কশরশে, থসখাশন 
সমবায়শক অতির্ ্থক্ত করা থগশে তা আরও 
থটকসই হশব। সরকার দবগত দিশন িাদরদ্র্য 
দূরীকরশণ থর্ সা�ল্য থিদখশয়শে, তা িশর 
রাখার জন্য সমবায়দভদত্তক পদরকল্পনা 
গ্হণ করশত পারশে উন্নয়ন থটকসই 
হশব। িাদরদ্র্য দবশমাচন ও অর্ ্থননদতক 
উন্নয়শন দবশ্ব্যাপী পরীদষ্ত ও স্বীকৃত 
মাধ্যম সমবায়। সমবায়ই মানুশষর অভীষ্ 
েশষ্্য থপৌুঁোর মূে চাদবকাঠি। পাোপাদে 
সুষম সামাদজক উন্নয়ন ও সামদষ্ক 
অর্ ্থননদতক ভারসাম্য প্রদতষ্া, সামাদজক 
খাশতর দবকাে, সামাদজক বন্ধন সুদৃঢ় ও 
সংহতকরণ, তৃণমূে পর্ ্থাশয় গণতাদন্তক চচ ্থা 
ও থনতৃশত্বর দবকাে সািশনও দবকল্প থনই 
সমবাশয়র। দবশেষ কশর উন্নয়নেীে থিশের 
জনশগাষ্ীশক িাদরদ্র্য থর্শক মুদক্ত ও স্বদনভ্থর 
কশর গশে থতাোর েশষ্্য সমবাশয়র পর্ 
িশরই এশগাশত হশব সংদলিষ্শির। এমন 
িারণা আর বঙ্গবন্ধুর িে ্থন বাস্তবায়শনই 
বত্থমাশন অর্ ্থনীদতর প্রায় সকে োখায় 
সমবায় অদিিপ্তর দবস্তৃত কশরশে তার 
সাদব ্থক কার্ ্থক্রম। তশব তা থর্ন দনেক 
কাগুশজ বা �াইশে বদন্দ থকাশনা কার্ ্থক্রম না 
হশয় বাস্তব ও দৃযেমান হয়। 

দবশশ্র দবদভন্ন থিশে সমবায় পযে অত্যতি 

জনদপ্রয়; কারণ একমারে সমবাশয়ই রশয়শে 
থভাক্তা ও উৎপািনকারীর অংেগ্হণ। তাই 
এ িে ্থশন এ দু’পষ্ই সুদবিা োভ করশত 
পাশর। ইদডেয়ার আমূে, থডনমাশক্থর আরো 
ফুড, বাংোশিশের দমল্কদভটা সারা দবশশ্ 
ব্যাপক সমাদৃত। কারণ এ পযেগুশো সমবায়ী 
পযে; থর্খাশন উৎপািনকারী ও থভাক্তার 
সংশর্াগ রশয়শে। বাংোশিশের বত্থমান 
থপ্রষ্াপশট রেদমক সংকশটর কারশণ কৃষক 
তাশির উৎপাদিত কৃদষপযে উৎপািন ও 
দবপণশন উৎসাহ হাদরশয় থ�েশে। এ সংকট 
উত্তরশণ সমবায় পদ্ধদতর চাষাবাি অত্যতি 
কার্ ্থকর। থিশের প্রদতটি গ্াশম একটি কশর 
কৃদষ উৎপািন ও দবপণন সমবায় প্রদতষ্ান 
গশে তুশে গ্াশমর সব জদম ওই সদমদতশক 
দিশে সদমদতর উশদ্যাশগ চাষাবাি, উৎপািন 
ও দবপণন করশে এর সু�ে অর্ ্থনীদতশত 
ব্যাপক প্রভাব দবস্তার করশব। সমবায় 
অদিি�তশরর মাধ্যশম এ প্রকল্প বাস্তবায়ন 
করা থর্শত পাশর। এ োোও সমবায়দভদত্তক 
দবদভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থর্মন: আমার গ্াম 
আমার েহর, সমবায় উশদ্যাক্তা সৃদষ্ প্রকল্প 
গ্হশণর মাধ্যশম থিশের আমূে পদরবত্থন 
করা সম্ভব। এসব কাশজর জন্য সমবায় 
অদিি�তরশক আরও গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা 
পােন করশত হশব।

ওয়াল্ড্থ থকা-অপাশরটিভ মদনটশরর 
তর্থমশত, প্রায় ৩ দমদেয়ন সমবায় সদমদতর 
মাধ্যশম দবশশ্র প্রায় ১২ েতাংে মানুষ 
সমবাশয়র সশঙ্গ সংযুক্ত রশয়শেন। দবশশ্র 
কম ্থরত জনসংখ্ার প্রায় ১০ েতাংশের 
সমবাশয়র মাধ্যশম কম ্থসংস্াশনর সুশর্াগ 
সৃদষ্ হশয়শে। এর মাশ� েীষ ্থ ৩০০ থকা-
অপাশরটিভ থসাসাইটির বাদষ ্থক টান ্থওভাশরর 
পদরমাণ ২০৩৪.৯৮ দবদেয়ন মাদক্থন 
ডোর। সমবাশয়র সব খাত দমদেশয় েীষ ্থ 
৩০০ সমবায় সদমদতর মাশ� কৃদষ সমবায় 
সদমদতর অবিান হশচ্ছ ৩১.৭ েতাংে। এ 
পদরশপ্রদষ্শত এটি বোর অশপষ্া রাশখ না 
থর্, সমবায় সদমদতর মাধ্যশমই দবশ্ব্যাপী 
কৃষকরা সংগঠিত হশচ্ছ, উৎপািন ও 
দবপণন কার্ ্থক্রম পদরচােনা করশে। 
থটকসই উন্নয়শনর ৮নং অভীষ্ হশচ্ছ সবার 
জন্য পূণ ্থাঙ্গ ও উৎপািনেীে কম ্থসংস্ান, 

থোভন কম ্থসুশর্াগ সৃদষ্ এবং দস্দতেীে, 
অতির্ ্থদক্তমূেক ও থটকসই অর্ ্থননদতক 
প্রবৃদদ্ধ অজ্থন। সমবাশয়র মাধ্যশমই এ অভীষ্ 
িষ্তার সশঙ্গ অজ্থন করা সম্ভব। উপরন্তু 
এ অভীশষ্র সশঙ্গ ১নং অভীষ্ সব ্থরে সব 
িরশনর িাদরশদ্র্যর অবসান, ২নং অভীষ্ 
ক্ষুিার অবসান, খাদ্য দনরাপত্তা ও উন্নত 
পুদষ্মান অজ্থন এবং থটকসই কৃদষর প্রসার, 
৫নং অভীষ্ থজডোর সমতা অজ্থন এবং সব 
নারী ও থমশয়শির ষ্মতায়ন, ১০নং অভীষ্ 
আতি ও আতিঃশিেীয় অসমতা কদমশয় আনা, 
১২নং অভীষ্ পদরদমত থভাগ ও থটকসই 
উৎপািন িরন দনদচিত করা ইত্যাদির সশঙ্গ 
সরাসদর সম্পৃক্ততা রশয়শে। সুতরাং ২০৩০ 
সাশের মশধ্য থটকসই উন্নয়ন অভীষ্ অজ্থন 
করশত হশে সমবায়শক র্র্ার্র্ গুরুত্ব প্রিান 
করা অতীব জরুদর।

পৃদর্বীর অশনক উন্নত রাষ্ট্রই সমবাশয়র 
থকৌেেশক অবেম্বন কশর তারা স্বাবেম্বী 
হশয়শে। বাংোশিে ও সমবায়ী আিশে ্থ উবিবুদ্ধ 
ও অনুপ্রাদণত হশে ড্টর আকতার হাদমি 
খান এর প্রাণীত পল্ী উন্নয়ন থকৌেেশক 
কাশজ োদগশয় িাদরদ্র্য দবশমাচশনর থষ্শরে 
গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন করশত পাশর। অদূর 
ভদবষ্যশত একমারে সমবায়ই থচতনায় মানুষ 
ঐক্যবদ্ধভাশব থর্শকান কঠিনতর চ্যাশেঞ্জ 
থমাকাশবো কশর বাংোশিেশক সম্ভাবনাময় 
কাদ্ষিত থসানার বাংো উপহার দিশয় দবশ্ 
িরবাশর তাশক সুনাম ও সমিাশনর আসশন 
প্রদতদষ্ত করশত পাশর। পদরশেশষ বেশত 
পাদর থর্, আত্মকম ্থসংস্ান উশদ্যাক্তা ততদর 
ও িাদরদ্র্য দূরীকরশণ সমবাশয়র ভূদমকা 
অপদরসীম। তশব একর্াও পাোপাদে বেশত 
হয় থর্, মানবসম্ি উন্নয়ন ও আগামী 
দিশনর চ্যাশেঞ্জ থমাকাশবোয় সমবায় কতটা 
স�ে হশব? সমবায় ব্যবস্াপনার প্রত্যষ্ 
অংেগ্হণ, সষ্মতা ও থনতৃশত্বর সমবিশয় 
একটি েদক্তোেী সমবায় প্রদতষ্া োভ 
করশত পাশর। সশব ্থাপদর এসদডদজ ২০৩০ ও 
রূপকল্প ২০৪১ অজ্থশন তর্া উন্নত বাংোশিে 
দবদনম ্থাশণ সমবাশয়র থকাশনা দবকল্প থনই।

* সাশবক উপ-মহাপদরচােক, বাংোশিে আনসার 
ও দভদডদপ; থেখক, গশবষক ও কোদমষ্
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সিারণত সমবায় বেশত আমরা দনবদন্ধত 
সমবায় সংগঠনশক বুদ� র্াদক। র্া একটি 
থিশের সমবায় সম্দক্থত আইন-দবদি বিারা 
পদরচাদেত ও দনয়দন্তত হশয় র্াশক। দকন্তু 
সমবায় িে ্থশনর থষ্শরে দনবদন্ধত সমবায় 
দক শুধু সমবায়? সমবায় করশত থগশে দক 
দনবন্ধন থনওয়া আবযেক? সমবায় হশত 
হশে ন্ন্যতম বা দনদি ্থষ্ সংখ্ক ব্যাদক্ত বা 
সিস্য প্রশয়াজন? দকংবা সমবায় করশত 
থগশে দনদি ্থষ্ কম ্থ এোকা বা সীমানা 
প্রশয়াজন আশে? সমবায় করশত দনদি ্থষ্ 
আইন-দবদিন বা দনশি ্থেনা প্রশয়াজন? থর্ 
কাশরার মশনর দভতর এমন অশনক হাজাশরা 
প্রশনের অবতারণা হশতই পাশর।  আমাশির 

ভাবনার জগতশক র্দি আমরা দবস্তৃত 
কদর তাহশে থিখশত পাশবা সমবায় একটি 
সব ্থজনীন ব্যবস্া। সমবায় মশনর অজাশতি 
হশয় র্াশক! এটার জন্য থমাটিশভেন িরকার 
থনই! প্রদেষ্ণও িরকার থনই! 

পৃদর্বীর আদিমতম সংগঠন হশো 
পদরবার। মানব সমাশজর দবকাশের 
িারাবাদহকতায় অদ্যাবদি পদরবার 
ব্যবস্া টিশক আশে। মানুষ পদরবাশর 
জন্মোভ কশর। পদরবাশর সকে সুখ-দুঃখ 
পারস্পদরক থেয়ার কশর র্াশক। পদরবার 
এক মায়া-মমতা, ভাশোবাসার আিে ্থ  
তীর্ ্থস্ান। পদরবার পারস্পদরক থনেহ ও রেদ্ধার 
আতিঃসমবায় সম্ক্থজাশের সশব ্থাৎকৃষ্ 

সমবায় িে ্থশনর প্রদতষ্ান। আদিম কাশে 
মানুষ িেবদ্ধভাশব বসবাস করশতা। সামর্থ্থ 
অনু্র্ায়ী কাশজর িরন ভাগ কশর দনশতা। 
থসই সমশয় মানুষ িেবদ্ধভাশব দেকার 
করশতা। দহং্র প্রাদণর আক্রমণ হশত 
রষ্া থপশত িেগতভাশব বসবাস করশতা। 
িেগতভাশব বাস করা দেশো মানুশষর 
সমবাশয়রই আদি সমবায় িে ্থন ও দৃষ্াতি। 

পারস্পদরক সমশ�াতা ও থবা�াপাোর 
মাধ্যশম সম্ক্থশন্নায়ন কশর মানুষ দববাহ 
বন্ধশন আবদ্ধ হশয় র্াশক। দববাহ বন্ধশনর 
মাধ্যশম একটি িম্দতর মাশ� সহমদম ্থতা, 
সহশর্াদগতা, সমশবিনা, সুখ-দুঃখ, রেদ্ধা, 
থনেহ, মায়া-মমতা, ভাশোবাসা, ত্যাগ 

সমবায় িে ্থন 
থমাঃ আবদুে ওয়াশহি*
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ইত্যাদির এক জটিে দমর্দ্রিয়ার সামাদজক 
সম্ক্থ গশে ওশঠ। এমন একটি যুগে 
সম্ক্থ সমবায় িে ্থনশক প্রদতদনদিত্ব কশর 
র্াশচ্ছ সৃদষ্র েগ্নকাে থর্শক! 

একটি স্কুে একটি সমবায় প্রদতষ্ান। 
স্কুে হশো সমবায় চচ ্থার উত্তম কারখানা। 
স্কুশের সকে োরে-োরেী একই রকশমর 
রুটিন, থরেদণ কষ্, থপাোক, পাঠিান শুরু 
ও ছুটিসহ অন্যান্য কার্ ্থক্রম সমবায় নীদতর 
িে ্থন। স্কুে কতৃ্থপষ্ দনদি ্থষ্ সমশয়র গদডেশত 
র্াবতীয় দক্রয়াদি সম্ন্ন কশর র্াশক। দপটি, 
প্াশরডও সমবাশয়র িে ্থন থকননা একজশনর 
দনশি ্থেনায় ও ইদঙ্গশত একই রকশমর দক্রয়া 
প্রিে ্থন মানব দেশু দেষ্া জীবশনর শুরুশত 
দেষ্া প্রদতষ্ান হশত সমবায় িীষ্া োভ 
কশর র্াশক।

িম ্থােয় সমবাশয়র একটি বে লে্যাট�ম ্থ 
ও দৃষ্াতি। সমবায় িে ্থশনর সশব ্থাচ্ উত্তম 
চচ ্থা থকন্দ্রও। এখাশন সবাই সবাইশক একই 
থরেদণর মশন কশর ও সবার অবাি অনুপ্রশবে 
রশয়শে। থপো, মর্ ্থািা, অর্ ্থ, উঁচু-দনচু এখাশন 
মুখ্ দবষয় নয়। সবাই প্রর্র দনকট একই 
উশদিযে দনশয় প্রার্ ্থনা কশর। ভাশোবাসা 
আর তমরেীর বন্ধশনর অপূব ্থ সদমিেশনর 
মুগ্ধতা েোয় িম ্থােশয়। থর্খাশন একই 
িমনীয় ব্যদক্তর মশধ্য আতিঃসমবায় সম্ক্থ 
ও একই সাম্প্রিাদয়ক থচতনা িে ্থন কাজ 
কশর। জামাশয়শত নামাজ পোও একটি 
সমবায়। িনী-গরীব, উঁচু-দনচু, সবাই কাঁশি 
কাঁি দমশে নামাজ সম্ন্ন কশর র্াশক। 
পদবরে হজ্ পােন করা একটি বে সমবায় 
িে ্থন। দবদভন্ন শিে হশত আগত হজ্ 
পােনকারীশির মশধ্য এক অনন্য ভ্াতৃত্ব ও 
ভাশোবাসা সৃদষ্ হয়৷ থসোইদবহীন একই 
রকশমর সািা থপাোশকর সমাহাশর অপূব ্থ 
বন্ধন ও সাম্যতার দনি ্থেন সমবায়। মার্ার 
চুে থ�শে থিয়ার মাশ�ও একই রকশমর 
উশদিযে রশয়শে। সবাই একই থচতনায় উবিবুদ্ধ 
হশয় এক মহান সৃদষ্কত্থার দনকট দনশজশক 
আত্মসম্্থন কশর। কুরবাদনশত কশয়কজন 
সদমিদেতভাশব পশু জবাই করাও সমবায় 
আিদে ্থক িে ্থন। আদর্ ্থক সষ্মতা অনুর্ায়ী 
অশনশকর পশষ্ একটি পশু জবাই করা 
সম্ভব হয় না, তখন কশয়কজশনর আদর্ ্থক 
অংেগ্হশণর মািশম তা সহজতর হয়। পশুর 

মাংস বণ্টন রীদতও একটি বে সমবায় 
িে ্থন। একইভাশব অন্যান্য িশম ্থর িম ্থােয় 
ও িমনীয় দক্রয়াদির আনুষ্াদনকতার মাশ�ও 
সমবাশয়রই িে ্থন দবদ্যমান রশয়শে।

থর্ থকাশনা প্রদতশর্াদগতামূেক থখোয় 
থর্শকাশনা িশের অভ্যতিশর থখশোয়ারশির 
মশধ্য আতিঃসমবায় ভ্াতৃত্বশবাি থজশগ 
উশঠ পব ্থত সমান। প্রশত্যকটি থখোয় র্াশক 
পষ্, দবপষ্ ও সমর্ ্থক িে। থখো শুরুর 
পূশব ্থ ও পশর এবং থখোর মাশঠ ও বাদহশর 
সমর্ ্থকশির মাশ� উশত্তজনা েদেশয় পশে। 
থটেদডয়াশমর দুই প্রাতি দবিিা দবভক্ত হশয় 
র্ায়। িশের সা�শল্যর সমর্ ্থশনর থর্ উচ্ছ্বাস 
প্রকাে পায় তা সমবাশয়রই থচতনাশক িারণ 
কশর। দপ্রয় িেশক ভাশোবাসার প্রিে ্থন 
স্বরূপ দবদভন্ন উির্াপন দক্রয়াদি প্রিে ্থন কশর 
র্াশক। থখোর শুরু দিন থখোর মাশঠ বাদহশর 
সমর্ ্থকশির মাশ� টানটান উশত্তজনায় থিখা 
র্ায়। দনজ িশের সমর্ ্থকশির মশধ্য এশতা 
আতিদরকতা থিখা থিয় থর্, সবাই পরস্পশরর 
প্রদত সম্প্রীদত ও ভ্াতৃত্বশবাি প্রিে ্থন কশর। 
এমদন ভাশোবাসার বন্ধন থর্ সমিবুখ দবপষ্ 
িশের সমর্ ্থক থর্ কাউশক ঘাশয়ে করশতও 
ভ্রূশষ্প কশরনা! সব দভন্ন মত ও পর্ এক 
েদক্তশত পদরণত হশয় কাজ কশর। বাংোশিে 
ও পাদকস্তাশনর মা�কার দক্রশকট থখোয় 
বাংোশিশের প্রদত আমাশির সমর্ ্থন বশে 
থিয় আমাশির জাদতসত্তার প্রদত অনুরাগ। 
থখো জশয়র পর থিশের প্রদত মানুশষর 
থর্ মমত্বশবাি ও ভাশোবাসার উচ্ছ্বাস তা 
সমবাশয়রই িে ্থন।

প্রাদণশির মশধ্য দপপঁোর বাস 
সমবায়দভদত্তক–এটা আমরা সবাই জাদন। 
এক টুকশরা খাবারশক কশয়কটি দপঁপো 
দমশে গশত্থ দনশয় র্ায় ভদবষ্যশতর জন্য 
খাদ্য মজুি কশর রাখশত। থমৌমাদে হশচ্ছ 
প্রাদণকূশের মশধ্য অন্যতম সামদজক 
সংগঠনর্ক্ত প্রাদণ। এশির জীবন চক্র 
জুশে রশয়শে একতাবদ্ধতার দনিে ্থন। 
রেমদবভাজশনর মাধ্যশম এরা সুদনপুণ িাদয়ত্ব 
পােন কশর র্াশক। সবার সদমিদেত প্রশচষ্ায় 
দ্রুততার সদহত একটি থমৌচাশক পদরপূণ ্থতা 
এশন থিয়।

থকাশনা একটি এোকার সাম্প্রিাদয়ক 
থচতনা (area sentiment) একটি সমবায় 

িে ্থন। একই রকম রীদতনীদত, আচার-
আচরণ, িম ্থ, বণ ্থ, থরেদণ হওয়াশত দনশজশির 
মশধ্য উই দ�দেংস (we feelings) কাজ 
কশর। এটি প্রাকৃদতকভাশব গশে ওশঠ। থকাশনা 
রাষ্ট্র বা আইন বিারা এই থচতনা জাগ্ত হয় 
না। স্বতঃস্ফূত্থতা হশচ্ছ এই থচতনার বে 
উপািান। একই সাশর্ বসবাশসর �শে 
সািারণ আচরণগুশো একটি থগাষ্ীর দচতিা-
থচতনায় থমরুকরণ হয়। সৃদষ্ হয় েদক্তোেী 
বন্ধন। পারস্পদরক দমর্দস্য়ায় এই বন্ধন 
সমাশজ গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা পােন কশর র্াশক। 
থকাশনা একটি দনদি ্থষ্ কদমউদনটির দবরুশদ্ধ 
থকাশনা ব্যদক্ত বা প্রদতষ্ান থকাশনা দসদ্ধাতি 
গ্হণ বা বাদতে করশে সবাই সমশবত কশঠে 
তা প্রদতশরাি কশর। আর তখন আতিঃসমবায় 
থচতনার মাধ্যশম সকে প্রদতকূে অবস্ার 
অবসান ঘটায়।

আধুদনক নগর জীবশন পারস্পদরক 
সম্শক্থর েীদতেতা র্াকশেও প্রশয়াজশনর 
তাদগশি মানুষ একদরেত হয়। নগর জীবশন 
মূল্যবান এক টুকশরা ভূদম ক্রয় কশর বাদে 
করা অশনশকর জন্য সম্ভব হশয় ওশঠ না। 
এশষ্শরে সমমনা কশয়কজন একদরেত 
হশয় দনদি ্থষ্ থেয়ার ক্রশয়র মাধ্যশম ভূদমর 
মাদেক হওয়া অদিকতর সহজ। একইভাশব 
পরবতনীশত দনশজশির মশধ্য আদর্ ্থক 
অংেগ্হশণর মাধ্যশম বহুতে অট্াদেকা 
ভবন দনম ্থাশণর মাধ্যশম সহশজ ফ্্যাট 
বাদের মাদেক হওয়া সম্ভব হশচ্ছ। মূেতঃ 
সমবাশয়রই মশনাভাব থর্শক এ অসম্ভব 
কাজটি সম্ভব হশয়শে।

অশচনা, অজানা বাস র্ারেীগশণর মাশ�ও 
ভ্াতৃত্বশবাি ও সহমদম ্থতা গশে ওশঠ। সবার 
একটি উশদিযে দনদি ্থষ্ গতিব্য স্াশন ঠিকভাশব 
থপৌুঁোশনা। পদর্মশধ্য থর্শকাশনা রকশমর 
দবপদত্তশত সবার মাশ� একই রকশমর 
তােনা কাজ কশর ও সমািাশনর পর্ খু ুঁশজ 
থনয়। গাদের মাদেক, ড্াইভার বা থহেপার 
কতৃ্থক র্ারেীশির স্বার্ ্থ সংদলিষ্ পদরপদন্ 
থর্শকাশনা কার্ ্থকোপশক সমশবত কশঠে 
প্রদতবাি, প্রদতশরাি গশে থতাশে। থর্শকাশনা 
দুঘ ্থটনায় র্ারেীগণ একজন অন্যজনশক উদ্ধার 
ও সাহায্য কশর র্াশক। অশনক সময় অন্য 
থকাশনা গাদে বা র্ারেী কতৃ্থক অবাদছিত ঘটনা 
ঘটশেও র্ারেীগশণর সদমিদেত প্রশচষ্ার 
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মাধ্যশম তা প্রদতশরাি গশে থতাশে। বাশস 
ডাকাদত বা এই জাতীয় ঘটনায় সকে 
র্ারেীর মশধ্য প্রবে প্রদতশরাি গশে তুশে। 
র্ারেীশির মশধ্য সমবাশয়রই মশনাভাব কাজ 
কশর র্াশক।

হাসপাতাে থকাশনা সুশখর বা োদতির 
স্ান নয়। এখাশন দুঃখ-কষ্, দবশয়াগ-ব্যর্ার 
অন্যতম পািপীঠ  তবদক! এখাশন সবাই 
অসুস্। সবাই সুস্ হওয়ার জন্য এখাশন 
আশস। থরাগ হশত মুদক্ত পাওয়া এখানকার 
প্রিান উপজীব্য দবষয়। পুশরা হাসপাতাে 
একটি থরাগােয়। সবাই এখাশন আশস 
ভারাক্রাতি মশন। দবমষ ্থ আর থবিনার্ ্থ হৃিশয় 
পরস্পর পরস্পরশক জানশত চায়, বু�শত 
চায়। আর এভাশব থরাগীশির মাশ� এক 
রকশমর সখ্তা ও ভাশোবাসা গশে ওশঠ। 
সৃদষ্ হয় এ্যাম্্যাদর্। থরাশগর কষ্ ও থরাগ 
মুদক্তর োঘশবর থহতু থরাগীশির মাশ� এক 
রকশমর ভাশোবাসা ও সুখ খু ুঁশজ পায়।  
দচদকৎসক ও  নাস ্থশির আতিদরকতা ও 
ভাশোবাসায় থরাগী সুস্ হশয় ওশঠ। এশহন 
পরস্পশরর প্রদত ভদক্ত,  রেদ্ধা ও ভাশোবাসায় 
পুশরা হাসপাতাে হশয় ওশঠ থরাগীশির 
দনরাপি ও থরাগ মুদক্তর আরোেয়। এ থর্শনা 
পুশরা হাসপাতাে একটি সমবায় িে ্থন বিারা 
পদরচাদেত হশচ্ছ। 

কারাগার অপারািীশির জন্য একটি 
দনরাপি আরেয়স্ে! কশতা জানা, অজানা 
সংঘটিত অপরাশি এখাশন আশস নানান বয়স, 
দেঙ্গ, িশম ্থর মানুষ। শকউ সামদয়শকর জন্য 
থকউবা আবার স্ায়ী বা আমতু্য বাদসন্দা! 
দবচার কার্ ্থ বা অপরাশির তারতশম্যর 

কারশণ কা উশক কম-থবেী কারাগাশর 
র্াকশত হয়। কারাগাশরর আভ্যতিরীণ জীবন 
সুশখর নয়। ভাশো হওয়ার কর্াও নয়। এটা 
আমরা ভাশো কশর জাদন। হয়শতা এমন 
িারণা অপরাি প্রবণতাশক দনরুসাদহত কশর। 
সবাই অপরািী, সবাই একই ক্ষুশর মার্া 
কাদমশয়শে! এখাশন কশয়দিশির মশধ্য থকাশনা 
েজ্া নাই, সশঙ্কাচ নাই। কারা অভ্যতিশর 
কশয়দিরা দনশজশির দুঃখ-কষ্গুশো থেয়ার 
করার মাধ্যশম দুঃখ দনবারণ কশর র্াশক। 
দনশজশির মশধ্য সখ্তা সৃদষ্ কশর বাদক 
জীবন অদতবাদহত কশর। গশে থতাশে নতুন 
জীবন নতুন বন্ধন সমবায়।

থর্শকাশনা প্রকৃদতক দুশর্ ্থাশগ উদ্ধার 
কার্ ্থক্রশম সািারণ মানুশষর স্বতঃস্ফূত্থ 
অংেগ্হণ সমবায় থচতনা কাজ কশর। 
পারস্পদরক দহংসা-দবশবিষ র্শে দগশয় 
দবপশি এদগশয় আসা সমবায় মশনাভাশবর 
প্রকাে পায়। যুদ্ধ থষ্শরে সমবায় িে ্থন বে 
হশয় ওশঠ। যুশদ্ধ পষ্ েদক্ত আপ্রাণ থচষ্ার 
মাধ্যশম যুদ্ধ দজতশত চায়। দনশজশির মশধ্য 
আতিঃসম্ক্থ ও থনতৃশত্বর মাধ্যশম একতাবদ্ধ 
হয়। জীবশনর থেষ রক্ত দবন্দু দিশয় দনজ 
থিে ও জাদতসত্তার প্রদত অদবচে থর্শক যুদ্ধ 
করার অদভপ্রায়ই একটি সমবায় থচতনা।

রাষ্ট্র একটি বৃহৎ সমবায় সংগঠন। 
রাষ্ট্র তার দবদভন্ন অগ ্থাশনর মাধ্যশম জটিে 
কার্ ্থদি সম্ািন কশর র্াশক। একটির 
অগ ্থাশনর সাশর্ আশরকটি অগ ্থাশনর দবকল্প 
নয় পদরপূরক দহশসশব কাজ কশর। রাশষ্ট্রর 
উন্নয়ন িে ্থশন সমবায় িে ্থন একটি পরীদষ্ত 
প্রাশয়াদগক পদ্ধদত। প্রশত্যকটি মানব থিহ এক 

জটিে কাঠাশমাশত সৃদষ্। ইহার প্রশত্যকটি 
অংে বা অংে দবশেষ একটি বে সমবায় 
কাঠাশমাশত দবরাজমান। একটি আশরকটির 
পদরপূরক ও পরস্পশরর উপর দনভ ্থরেীে। 
একটি োো অন্যটি দুব ্থে ও অকার্ ্থকর 
হশয় পশে। প্রশত্যকটি র্ন্তও একটি সমবায় 
িে ্থনশক অনুসরণ কশর চশে। এর প্রশত্যকটি 
র্ন্তাংে একটি আশরকটির উপর দনভর ্থেীে। 
একটির ক্রুটি বা সমস্যা হশে পুশরা র্ন্ত 
দবকে হশয় পশে। প্রকৃদতর মহাজাগদতক 
কার্ ্থক্রম সমবায় থচইনশক প্রদতদনদিত্ব 
কশর র্াশক। গ্হ-নষ্রেরাদজ দনদি ্থষ্ সময় 
ও কষ্ পশর্ আবদত্থত হশচ্ছ অনাদিকাে 
থর্শক। মহাজাগদতক থর্শকাশনা পদরবত্থন 
দনয়মতাদন্তকভাশব সম্ন্ন হয়। নিীর 
জশে সমুশদ্রর মহাজেরাদে সৃদষ্ হয়। 
সমুশদ্রর উবিায়ী জেরাদে কণা থমঘ িারণ 
কশর এবং বৃদষ্পাশত ভূ-পৃশষ্র জেরাদে 
আবার নিীর প্রবাহমান থ্রাশতর মাধ্যশম 
পুনরায় সমুশদ্র পদতত হয়। �শে সমুশদ্রর 
পাদনর ভারসাম্যতা অটুট র্াশক। প্রকৃদতর 
এই দনয়ম থচইশনর মাধ্যশম পদরশবশের 
ভারসাম্যতাও রষ্া পায়। এভাশব প্রকৃদত 
ও মানব সমাজ থর্শক অসংখ্ উিাহরণ ও 
দৃষ্াতি দনশয় সমবায় থচতনা ও িে ্থন সম্শক্থ 
আশোচনা করা র্াশব। এক কর্ায় বো র্ায় 
সব ্থজনীন সমবায় িে ্থন ও থচতনা–সব ্থজনীন 
হশয় র্াকশব জাগদতক, ইহজাগদতক 
এবং মহাজাগদতক দবদভন্ন দনয়মতাদন্তক 
কার্ ্থক্রশমর মধ্য দিশয় দচরকাে। 

*উপদনবন্ধক, সমবায় অদিিপ্তর
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দেল্প দবলেব-৪ বা চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব কী? দেল্প 
দবলেব-৪ বা চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব বেশত কৃদরেম 
বুদদ্ধমত্তা, ইন্টারশনট অব দর্ংস, ক্াউড-
কদম্উটিং, দবগ থডটা, দডদজটাোইশজেন 
বা দডদজটাইশজন, দরেমাদরেক দপ্রদন্টং, 
ই-ভ্যালুশচইন, ঋণিাশন উিারনীদত 
অবেম্বন, সম্শির চক্রাকার ব্যবহার, 
স্াদয়ত্ব অজ্থন এবং সশব ্থাপদর প্রযুদক্তগত 
রূপাতির ও দবলেব ইত্যাদি ও তার ব্যবহারশক 
থবা�াশনা হশয় র্াশক। এ যুশগ দৃযেমান 
সম্ি পদরণত হশব অদৃযেমান সম্শি; 
থর্মন প্রদেষ্ণ ও দেষ্া এখন অনোইন 

লে্যাট�শম ্থ ও দবদভন্ন দডদজটাে পশযের 
সমাহার বিারা পদরচাদেত হশচ্ছ; ক্যাশসট, 
দসদড, দডদভদড পদরবশত্থ ইউটিউব, থনটদফ্ক্স 
ইত্যাদি অনোইন লে্যাট�ম ্থ ততদর হশয়শে। 
দেল্প দবলেব-৪ িারণা দনশয় আশোচনা শুরু 
হয় ২০১৩ বা তারও পশর। প্রার্দমক পর্ ্থাশয় 
এটির পদরদি এবং ব্যবহার দনশয় দবশ্ব্যাপী 
আশোচনা হশত র্াশক এবং এখশনা এই 
িারণার পদরপূণ ্থতা ঘশটদন। প্রনে আশস এর 
গদত বা প্রকৃদত থকমন? বো হশচ্ছ এই দবলেব 
অসম, অপ্রদতশরাধ্য, ও অসীম সম্ভাবনার 
র্া থর্ থকাশনা থিে বা প্রদতষ্াশনর পশষ্ 

এদেশয় র্াওয়া বা অস্বীকার করা অসম্ভব। 
সমবায় খাশত মূেত ক্ষুদ্র, থোট ও মা�াদর 
দেশল্পর সমবিয়, তশব বৃহৎ দেল্প আশে 
থবে দকছু থর্মন দমল্কদভটা। সািারণভাশব 
একটি থিশের অর্ ্থনীদতর দভদত্ত রদচত 
হয় এসএমই খাশতর উপর দনভ ্থর কশর 
থকননা এটি চাকুদরর বাজার সৃদষ্, পযে 
উৎপািন ও অর্ ্থননদতক প্রবৃদদ্ধ ঘটায়; 
�শে এই খাশতর গুরুত্ব অত্যদিক। আর 
এসব প্রদতষ্াশনর পশষ্ দকভাশব চতুর্ ্থ দেল্প 
দবলেব থমাকাশবো করা সম্ভব হশব? প্রর্ম 
কর্া হশো চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব থমাকাশবোয় 

চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব যুশগ এসএমই সমবায় 
সম্ভাবনা ও অতিরায়

থেখ �জলুে কদরম*



63

সমবায়

থোট ও মা�াদর উশদ্যাগ দবশেষত হাবুডুবু 
খাশচ্ছ। দবিতীয়ত, দডদজটাইশজেন হশো এ 
যুশগ প্রশবশের প্রার্দমক িাপ। তশব উদ্াবন 
এবং তার আত্মীকরশণর মশধ্য সমবিয় সািন 
এ যুশগর স�েতার অন্যতম চাদবকাঠি। 
আবার উদ্াবন ও তার আত্মীকরণ দনভ ্থর 
কশর বুদদ্ধমত্তা ভাডোর তর্া মানবসম্ি, 
অবকাঠাশমাগত সম্ি এবং সম্ক্থ-পদরদি 
এর উপর। উদল্দখত দতন িরন সম্শির 
সমদবিত প্রশচষ্া উদ্াবন ও আত্মীকরশণর 
মশধ্য সমবিয় সািন করার জন্য অপদরহার্ ্থ। 
জ্ান বেশত প্রজ্া, িষ্তা আর সষ্মতার 
সামদগ্তাশক থবা�াশনা হশয় র্াশক আর 
অবকাঠাশমাগত সম্ি বেশত একটি 
প্রদতষ্াশনর স্াপনা ও পদ্ধদত র্ার মাধ্যশম 
উক্ত প্রদতষ্ান কার্ ্থ সমািা কশর র্াশক। ঠিক 
একইভাশব, সম্ক্থ পদরদি বেশত সুনাম, 
প্রদতষ্াশনর প্রদত তার উপকারশভাগীশির 
মশনাভাব, এবং অন্যান্য অংেীজনশির 
সশঙ্গ সম্ক্থশক দনশি ্থে কশর। সমবায় 
খাতশক দবশবচনা করশত হশব উক্ত দতন 
িরশনর সম্শির মারো ও পদরদি বাস্তবতায়। 
প্রশয়াজনীয় রূপাতির এখন না করশে বত্থমান  
চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব যুশগ এই খাত থনাদকয়ার 
মত পদরণদত বরণ সমশয়র ব্যবিান মারে। 
অদিকতর ব্যাখ্া করশে থনাদকয়া থ�ান 
সময় মশতা যুশগর চাদহিা আন্ড্রশয়ড গ্হণ 
না করায় অন্যান্য প্রদতশর্াগী হশত থর্াজন 
থর্াজন দপদেশয় পশে তা থনাদকয়া ও দবশ্ 
অবশোকন করশো। উদ্াবন কী হাশর 
বাস্তশব রূপাতির করা সম্ভব তা দনভ ্থর কশর 

থকাশনা প্রদতষ্াশনর প্রযুদক্ত আত্মীকরণ 
ষ্মতার উপর র্া আবার দনশচর দতন 
িরশনর সম্শির উপর দনভ ্থরেীে র্া দনশম্ন 
দচশরের মাধ্যশম প্রকাে করা হশো। 

বদণ ্থত অবস্ায় র্র্ার্র্ প্রযুদক্ত ও 
উদ্াবশনর মশধ্য সমবিয় সািন গদতেীে এই 
চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব যুশগর চাদহিা থমটাশত 
পাশর। প্রযুদক্ত আত্মীকরণ ষ্মতার উপর 
দনভ ্থর কশর প্রদতষ্াশনর প্রদতশর্াদগতামূেক 
সুদবিা র্া বত্থমান দেল্প দবলেশবর এই 
গদতেীে চাদহিাশক থমটাশত এক িাপ 
এদগশয় দনশব। বত্থমান দবশ্ পদরশপ্রদষ্শত 
সমবায়খাশত দডদজটাোইশজেন এবং 
উিার ঋণ নীদত খুবই প্রাসদঙ্গক। ব্যবসা-
বাদণশজ্যর দডদজটাোইশজেন ঘশট র্াশক 
উৎপািক থক্রতা উভয় পর্ ্থাশয়।  এ থষ্শরে 
সমবায় বাজার কনশসাটি ্থয়াম বে একটি 
ভূদমকা পােন করশত পারশতা, দুঃখজনক 
হশেও সত্য তা সম্পূণ ্থরূশপ ব্যর্ ্থ হশয়শে। 
দকন্তু র্েশে চেশব না থর্ ব্যর্ ্থতা অশনক 
থষ্শরে বৃহৎ সা�ল্য বশয় আনশত পাশর র্ার 
প্রমাণ আমাজন ওশয়ব সাদভ ্থস। অশনশকর 
হয়শতাবা জানা র্াকশত পাশর থর্ আমাজন 

�ায়ার থ�ান বাজার িরশত ব্যর্ ্থ হয় দকন্তু 
এ ব্যর্ ্থতা থর্শক দেষ্ােব্ধ জ্ান কাশজ 
োগাশনা হয় আমাজন ওশয়ব সাদভ ্থস 
প্রদতষ্ায়। আর তাশতই সা�ল্য োভ কশর 
আমাজন ওশয়ব সাদভ ্থস (AWS) র্া দবশশ্র 
েদক্তির সব প্রদতষ্ান এবং থগাশয়ন্দা সংস্া 
ব্যবহার করশে। ব্যর্ ্থতা থর্শক দেষ্া থনওয়া 
ব্যবস্াপনা দবজ্াশনর অন্যতম অংে। এখন 
সময় সমবায় বাজার কনশসাটি ্থয়াম ব্যর্ ্থ 
হবার কারণ অনুসন্ধান করা এবং তার 
উপর কাজ করা। থকননা, এটি উৎপািক ও 
থক্রতাশক একটি লে্যাট�শম ্থ আনশত সষ্ম 
হশব র্া মধ্যবতনী থবদনয়া থরেদণশক বজ্থন 
করার �শে স্বল্প মূশল্য বা মূল্য দনি ্থারশণর 
থষ্শরে সমবায় পযে প্রদতশর্াদগতামূেক 
সুদবিা অজ্থন করশব। বো হশচ্ছ বত্থমান দেল্প 
দবলেব-৪ এর যুশগ একক উশদ্যাশগর থচশয় 
সমদবিত উশদ্যাগ অদিক স�েতা োভ করশব 
র্ার আিে ্থ উিাহরণ হশো প্রাণ-আরএ�এে 
গ্রুপ, জাপাশনর টশয়াটা ইত্যাদি। সমবায় 
বাজার কনশসাটি ্থয়াম দডদজটাোইশজেন 
এর থষ্শরে অনুকরণীয় উিাহরণ সৃদষ্ করশত 
পারশতা বা থস পিশষ্প এখশনা গ্হণ 
করশত পাশর। বাংোশিে দুগ্ধ উৎপািনকারী 
সমবায় ইউদনয়ন (দমল্কদভটা) থক বত্থমাশনর 
চাদহিার সাশর্ সামঞ্জস্য থরশখ উৎপািন 
ব্যবস্া সাজাশত হশব। প্রশয়াজশন আঞ্চদেক 
উৎপািন ও দবতরণ ব্যবস্া গেশত হশব, 
বৃহৎ আয়তশনর উৎপািন েদজদটেক 
ব্যবহার করশত হশব র্াশত কশর পদরবহন 
খরচ কমাশনা, খুচরা মূল্য দনি ্থারণসহ 
প্রদতশর্াদগতামূেক সুদবিা অজ্থন করা 
র্ায়। থক্রতাশির চাদহিা অনুর্ায়ী পশযের 
বহুমুখীকরণ হশো প্রদতশর্াদগতামূেক 
সুদবিা অজ্থশনর পরীদষ্ত পন্া। বদণ ্থত 
সমবায় বাজার কনশসাটি ্থয়াশমর আশপদষ্ক 
প্রদতশর্াদগতামূেক সুদবিার ঘাটদত থকার্ায় 
বা তার সালোইশচইশনর প্রকৃদত দবশলিষণ 
এবং দুব ্থেতা অনুসন্ধান করা প্রশয়াজন। 
সমবায়খাত থিশে সম্শির চক্রাকার 
ব্যবহার দনশয়ও কাজ করশত পাশর র্া চতুর্ ্থ 
দেল্প দবলেব যুশগর অন্যতম মূেনীদত। বুক 
থকা-অপাশরটিশভর মাধ্যশম সারা থিশে নতুন 
বইশয়র সমাতিরাশে পুরশনা বই সঞ্চােন 
করশত পাশর। পুরশনা বই ক্রয়-দবক্রয় 
একদিশক থিশের বই উৎপািশন থর্ পর্ ্থাপ্ত 

উদ্াবন এবং তার 
আত্মীকরশণর মশধ্য সমবিয় 
সািন এ যুশগর স�েতার 

অন্যতম চাদবকাঠি।
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কাঠসহ অন্যান্য সম্ি ও দবপুে কম ্থর্জ্ 
প্রশয়াজন হয় তার আয়তন উশল্খশর্াগ্য 
হাশর কমাশব। অপরদিশক, এগুশো 
সারেয়ীমূশল্য দেষ্ার্নী/পাঠকগণশক সরবরাহ 
করা হশব। পুরশনা বইশয়র ক্রয়-দবক্রয় 
মূল্য দনি ্থারশণ একটি সািারণ নীদতমাো 
র্াকশত পাশর থসশষ্শরে। থর্শহতু এটি থিশের 
সম্শির চক্রাকার ব্যবহার দনদচিত করশব 
সুতরাং এটির সািারণ পদরবহন সরকাশরর 
ডাক দবভাগ দবনামূশল্য দিশব। শুধু জরুরী 
থসবা-মূল্য র্াকশব তাও স্বল্পমূশল্য। এটি 
বাংোশিশে নতুন িারণা হশত পাশর তশব 
যুক্তরাজ্যসহ ইউশরাপীয় থিেগুশোশত থবে 
থজাশরশোশর চেশে এই কম ্থকাডে। দভন্ন 
িরশনর উিাহরণ সৃদষ্ করাও সম্ভব থর্মন–
মধু দেল্প উন্নয়ন দনশয় প্রকল্প গ্হণ করা থর্শত 
পাশর। এটি দনত্য প্রশয়াজনীয় ও থভষজ গুণ-
সম্ন্ন একটি  কৃদষ পযে  র্ার বাজার প্রায় 
সব ্থজনীন। এশষ্শরে মধু দেশল্পর জন্য দভন্ন 
সালোইশচইন গশে থতাো র্ায়। এজন্য থোট 
একটি  থর্াগাশর্াগ ব্যবস্া (Enterprise 

resource planning-ERP) র্াকশব। 
তশর্থর অবাি আিান প্রিাশনর মাধ্যশম 
চাদহিা অনুর্ায়ী সমবায়গুশো স্ানীয় পর্ ্থাশয় 
মধু সংগ্হ কশর থকদন্দ্রয় প্রদক্রয়াজাতকরণ  
ইউদনশট থপ্ররণ করশব। এ থষ্শরে স্ানীয় 
সমবায়গুশো মূেত সালোয়ার দহসাশব কাজ 
করশব। স্ানীয় মধু সংগ্হকারী সমবায়শকশন্দ্র 
মধু ক্রয় করার সময় মান দনণ ্থশয়র সািারণ 
প্রযুদক্ত র্াকশব। থকদন্দ্রয় প্রদক্রয়াজাতকরণ 
ইউদনট প্রদক্রয়াশতি দনদি ্থষ্ সমবায় ব্রাডে নাশম 
বাজারজাতকরণ করশব থর্মন ভারশতর 
Dabur কশর র্াশক, হয়শতাবা প্রদক্রয়া দভন্ন 
হশত পাশর। এ িরশনর উিাহরণ জাম ্থানীশত 
খুব সািারণ ব্যাপার এবং দবশ্ তা অনুরসরণ 
কশর র্াশক। উদ্াবন ও তার আত্মীকরশণর 
মশধ্য সমবিয় সািন ও বুদদ্ধবৃদত্তক সম্ি ও 
প্রযুদক্তর আত্মীকরণ ষ্মতা চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব 
যুশগর খাপ খাওয়াশনার অন্যতম উপায়। 
থিখা থগশে এসএমই খাশত মূে সমস্যা 

প্রযুদক্তগত জ্ান ও িষ্তার অভাব নয়  বরং 
র্র্ার্র্ ব্যবহার জ্ান না র্াকা এসএমই 
খাত চতুর্ ্থ দেল্প দবলেব যুশগ প্রশবে করার 
থষ্শরে অন্যতম অতিরায়। থর্মন বত্থমান 
সামাদজক থর্াগাশর্াগ মাধ্যম ব্যবহার কশর 
পশযের বাজারজাতকরণ অন্যতম একটি 
থকৌেে হশেও সমবায়খাশত তার প্রশয়াগ 
থনই বেশেই চশে বা থচাশখ পোর মশতা 
নয়। ঋণিাশন উিারনীদত অবেম্বন দেল্প 
দবলেব-৪ যুশগর উপকরণ হশেও সুদূরপ্রসারী 
দচতিাভাবনার �ে হশব, প্রর্ম দেল্প দবলেব 
যুশগ �রাসীরা ঋণিাশন উিারনীদত অবেম্বন 
কশরদেে �শে কৃদষশত থোট থোট দেল্প 
গশে উশঠ। অপরদিশক হতাোজনক হশেও 
সত্য একদবংে েতশকর প্রর্ম িেশক 
বাংোশিে সমবায় খাশত র্খন উশল্খশর্াগ্য 
হাশর মূেিন গঠন শুরু হয় তখন পদরকদল্পত 
 ও সমশয়াপশর্াগী দকছু পিশষ্শপর 
অভাব, কদতপয় কত্থাব্যদক্তর দেসিা সমগ্ 
সমবায়খাতশক ধ্বংশসর দিশক থঠশে থিয়। 
এরপর শুরু হশো দবশ্ অর্ ্থননদতক সংকট র্া 
উক্ত অবস্াশক অদিকতর অবনদতর দিশক 
পদরচাদেত করশো। এখন সময় র্ে থর্শক 
দেষ্া থনওয়া এবং তা গশবষণাগত দেষ্া 
বিারা সমবায় খাতশক যুশগর চাদহিার সাশর্ 
থঢশে সাজাশনা। থকাশনাক্রশমই সািারণ 
িারণাগত তর্থ দনভ্থর নয়; বরঞ্চ থপোগত 
গশবষণা প্রদতষ্ান বিারা গশবষণােব্ধ তর্থ 
ব্যবহার করশত হশব। আর মানবসম্ি 
উন্নয়নমূেক এ প্রদতষ্াশন প্রশয়াজন 

কার্ ্থকর গশবষণা ও উন্নয়ন োখা। সঠিক 
গশবষণােব্ধ �ো�শের মাধ্যশম প্রযুদক্তগত 
রূপাতিশরর অগ্াদিকার দবশবচনা করশত 
হশব এবং সালোইশচইশন উপযুক্ত তর্থ-
প্রযুদক্তর ব্যবহার দনদচিত করশত হশব, 
তশব চক্রাকার অর্ ্থনীদতর দতন মূেনীদত 
বাস্তবতার আশোশক দবশলিষণ করশত হশব 
প্রদতটি কার্ ্থক্রমশক। উশল্খ্ দতন মূেনীদত 
হশো মানবকল্যাণ, পদরশবে রষ্া এবং 
অর্ ্থননদতকভাশব বাস্তবায়নশর্াগ্য।
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গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকাশরর বহুমুখী 
অর্ ্থননদতক কম ্থপদরকল্পনা, দবদনশয়াগ এবং 
অর্ ্থননদতক কম ্থকাশডে জনগশণর স্বতঃস্ফূত্থ 
অংেগ্হশণর �শে বাংোশিে ইশতামশধ্য 
উন্নয়নেীে থিশের মর্ ্থািা অজ্থন কশরশে। 
অর্ ্থননদতক প্রবৃদদ্ধ ত্বরাদবিত করাসহ থটকসই 
জাতীয় উন্নয়ন দনদচিত করার জন্য িষ্ 
মানব সম্শির থকান দবকল্প থনই। িষ্ 
মানব সম্ি ততরীর পূব ্থেত্থ দেষ্া, স্বাস্্য, 
প্রদেষ্ণ, মানদসক ও সাংস্কৃদতক দবকাে। 

বত্থমান সরকার নারীশির িষ্ মানব 
সম্শি রূপাতিরশক গুরুত্ব ও অগ্াদিকার 
দিশয়শে।  নারীও থর্ পুরুশষর মশতাই 
পুশরাপুদর মানুষ, নারীও থর্ সকে কাশজ 

পুরুশষর সমান উপযুক্ত, নারীরও থর্ পুরুশষর 
পাোপাদে দেষ্া ও স্বািীন থপোর অদিকার 
র্াকা প্রশয়াজন, নারীর থর্ সমান আত্মমর্ ্থািার 
ও দচত্তদবশনািশনর সুশর্াগ র্াকা িরকার এ 
ব্যাপাশর নারী পুরুষ উভয়ই দেে উিাসীন। 
সামাদজক-পাদরবাদরক দসদ্ধাতি গ্হশণর 
থষ্শরে নারীর থকাশনা অংেগ্হণ দেে না। 
অদবভক্ত বাংোয় িমনীয় থগাঁোদম, সামাদজক 
কুসংস্ার, অদেষ্া, হীনমন্যতা আশষ্পৃশষ্ 
থেঁশি থরশখদেে নারীশির। পদরবাশরর গদডে 
থপদরশয় বাইশর র্াওয়ার অদিকার দেে 
না নারীর। এই অচোয়তন থর্শক নারীশক 
শৃঙ্খেমুদক্তর পর্ থিদখশয়শেন থবগম 
থরাশকয়া। দতদন বশেদেশেন “থতামাশির 

কন্যাগুদেশক দেষ্া দিয়া োদেয়া িাও, 
দনশজরাই দনশজশির অশন্নর সংস্ান করুক”। 
দেষ্াগ্হণ ও কম ্থসংস্াশনর প্রত্যাোয় 
নারী সমাশজর মাশ� দবপুে সাো জাশগ। 
আজ সারাশিশে এবং থিশের বাইশরও 
বাংোশিশের নারীর জয়জয়কার। এশষ্শরে 
স�েভাশব থনতৃত্ব দিশয় র্াশচ্ছন বত্থমান 
প্রিানমন্তী জনশনরেী থেখ হাদসনা। থবগম 
থরাশকয়ার বশে র্াওয়া কর্াগুশোই আজ 
সারাদবশশ্র নারীশক ষ্মতাদয়ত করার 
িদেেগুশোশত থিখা থমশে।  জাদতসংঘ 
থঘাদষত Sustainable Development 

Goals (SDGs) – 2030 এর মূে িারণা 
হশচ্ছ “Leave no one behind”. থটকসই 

বঙ্গমাতা, সমবায় ও নারী
আইদনন নাঈম দ�মা*
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উন্নয়ন অভীষ্ েষ্্যমারোর ৫নং েষ্্যমারো 
থজডোর সমতা অজ্থন ও সকে নারী ও 
থমশয়শির ষ্মতায়ন এবং ৮নং েষ্্যমারো 
সকশের জন্য পূণ ্থাঙ্গ ও উৎপািনেীে 
কম ্থসংস্ান এবং থোভন কম ্থসুশর্াগ সৃদষ্ 
এবং দস্দতেীে, অতির্ ্থদক্তমূেক ও থটকসই 
অর্ ্থননদতক প্রবৃদদ্ধ অজ্থন।

নারীর ষ্মতায়ন, নারী থনতৃত্ব সৃদষ্ 
এবং আর্ ্থ-সামাদজক কম ্থকাশডের মূে 
িারায় নারীর পূণ ্থ ও সম অংেগ্হণ 
দনদচিত করাসহ নারীর সামদগ্ক আর্ ্থ-
সামাদজক উন্নয়ন দনদচিত করশত যুদ্ধদবধ্বস্ত 
বাংোশিে দবদনম ্থাশণ জাদতর দপতা 
গণপ্রজাতন্তী বাংোশিশের সংদবিাশনর ২য় 
ভাগ তর্া রাষ্ট্র পদরচােনার মূেনীদতশত 
নারী ও পুরুশষর সমান অদিকার এবং সকে 
নাগদরশকর জন্য সুশর্াশগর সমতা দনদচিত 
কশরশেন। এ েষ্্য অজ্থশন প্রণীত জাতীয় 
নারী উন্নয়ন নীদত, ২০১১ এর অন্যতম দুইটি 
েষ্্য হশচ্ছ ‘প্রদতভাময়ী নারীর সৃজনেীে 
ষ্মতা দবকাশে সহায়তা প্রিান’ এবং ‘নারী 
উশদ্যাক্তা সৃদষ্শত প্রশয়াজনীয় সহায়তা 
প্রিান’। এোো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীদত, 
২০১১  এ নারীর ব্যাপক কম ্থসংস্ান সৃদষ্র 
জন্য উশল্খ করা হশয়শে ‘উশদ্যাক্তা সৃদষ্র 
েশষ্্য প্রদেষ্ণ ও ঋণিশনর ব্যবস্া করা’। 
জাতীয় সমবায় নীদত ২০১২ এর ৪.০৭, 
৭.১৩ এবং ৯.১০ অনুশচ্ছশি বো হশয়শে 
“নারীর ষ্মতায়ন, কম ্থসংস্ান ও তাশির 
সশচতনতা বৃদদ্ধর েশষ্্য সমবাশয়র মাশধ্যশম 
প্রশয়াজনীয় উশদ্যাগ গ্হণ করা। এোোও 
৮ম পঞ্চবাদষ ্থকী পদরকল্পনায় নারীশির 

সুপ্ত সম্ভাবনার পূণ ্থ দবকাে এবং তাশিরশক 
মানবসম্ি দহশসশব গশে থতাোর মাধ্যশম 
তাশির িাদরদ্র্য হ্াস, সামাদজক দনরাপত্তা 
দনদচিতকরণ এবং সামাদজক সমতা 
দনদচিতকরশণর গুরুত্ব আশরাপ করা হশয়শে। 
বাংোশিে পদরসংখ্ান বু্যশরা কতৃ্থক ২০২২ 
সাশে প্রকাদেত Women and Men 

in Bangladesh প্রদতশবিন উশল্দখত 
Labour Force Survey 2016-17 
অনুর্ায়ী বাংোশিশে সাদব ্থকভাশব কম ্থশষ্শরে 
নারীশির অংেগ্হণ ৪০% এর কম এর 
�শে তাশির গে মাদসক আয় পুরুশষর থচশয় 
কম। অপরদিশক কম ্থশষ্শরে অংেগ্হণকারী 
নারীশির মশধ্য প্রায় ৯২% নারী Informal 

Sector এ কাজ কশর।
বাংোশিে পদরসংখ্ান বু্যশরা 

পদরচাদেত Time Use Survey, 2021 
অনুর্ায়ী সামগ্ীকভাশব নারীরা ৪.৬ 
ঘন্টা দবনা পাদররেদমশক গৃহস্াদে কাশজ 
সময় ব্যয় কশরন এবং Self-care and 

maintenance এ ব্যয় কশরন প্রায় ১১ 
ঘণ্টা। Labour Force Survey 2016-

17 অনুর্ায়ী নারীশির একটি উশল্খশর্াগ্য 
অংে কম ্থহীন। প্রায় ৪০% নারী ‘আশরা 
অদিক সময় কাজ করশত ইচ্ছুক’ এবং 
৫০% এর অদিক নারী তাশির ‘বত্থমান 
কাজ পদরবত্থশন আগ্হী’ (BBS, Women 

and Men in Bangladesh, 2022)। 
গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকাশরর 

দেষ্া, স্বাস্্য, প্রদেষ্ণ ও জনসশচতনতামূেক 
নানামুখী উশদ্যাশগর �শে সকে থষ্শরে 
নারীশির অংেগ্হণ িারাবাদহকভাশব বৃদদ্ধ 
থপশয়শে। তর্াদপ, প্রায় সকে থষ্শরেই নারীরা 
পুরুষশির থর্শক দপদেশয় আশে। World 

Economic Forum কতৃ্থক প্রকাদেত 
Global Gender Gap Report (GGGR) 

2022 অনুর্ায়ী িদষ্ণ এদেয়ার থিেগুশোর 
মশধ্য Gender Gap কদমশয় আনার থষ্শরে 
বাংোশিশের অবস্ান ১ম। তশব সামগ্ীক 
দবচাশর ১৪৬টি থিশের মশধ্য বাংোশিশের 
অবস্ান ৭১তম। িষ্তা উন্নয়শনর মাধ্যশম 
নারী উশদ্যাক্তা সৃদষ্, স্বাস্্য এবং সামাদজক 
সশচতনতা বৃদদ্ধর মাধ্যশম বাংোশিশের 
নারীশির আশরা অদিকভাশব উন্নয়শনর মূে 
িারায় সম্পৃক্ত করার সুশর্াগ রশয়শে।

প্রর্ম পঞ্চবাদষ ্থক পদরকল্পনায় (১৯৭৩-
১৯৭৮) স্বািীনতা যুশদ্ধ ষ্দতগ্স্ত নারীশির 
পুনব ্থাসশনর জন্য কম ্থসূদচ গৃদহত হয়।  
নারীশক স্বাবেম্বী করার জন্য নারী উন্নয়শনর 
দবষয়টি গুরুত্ব পায়। পাক বাদহনীর হাশত 
সম্ভ্রম হারাশনা সারীশির “বীরাঙ্গনা” 
উপাদিশত ভূদষত কশরন এবং তাশির 

সমবায় এমন এক 
অতির্ ্থদক্তমূেক উন্নয়ন 

িে ্থন দবশ্াস কশর থর্খাশন 
একিে মানুষ সদক্রয় অংে 
দনশয় দনশজশির উশদ্যাশগ 
পারষ্পদরক সম্ক্থ সুদৃঢ় 
কশর দনশজশির উন্নয়ন 

ঘটাশত সষ্ম হয়।
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পুনব ্থাসশনর জন্য ব্যাপক কম ্থসূদচ হাশত 
থনন। েহীিশির স্ত্রী ও কন্যাশির জন্য চাকদর 
ও ভাতার ব্যবস্া কশরন বঙ্গবন্ধুর সরকার। 
জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান 
ও বঙ্গমাতা থেখ �দজোতুশন্নো মুদজব 
পরস্পর অদবশচ্ছদ্য নাম। এক অসামান্য 
আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় মশনাবে, সাহস এবং 
অসািারণ ব্যদক্তশত্বর অদিকারী এই মহীয়সী 
নারী দেশেন প্রচারদবমুখ। জাদতর দপতা 
বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমাশনর জীবন ও 
স্বািীনতা সংগ্াশমর দনভনীক সহর্ারেী দেশেন 
দতদন। মুদজব ভাই থর্শক বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু 
থর্শক জাদতর দপতা হশয় ওঠার থপেশন 
র্ার অবিান সবশচশয় থবদে, দতদন হশেন 
বঙ্গমাতা।

বঙ্গমাতা সম্শক্থ একটি সাষ্াৎকাশর 
বঙ্গবন্ধু বশেদেশেন–আমার স্ত্রীর মশতা 
সাহসী থমশয় খুব কমই থিখা র্ায়। আমাশক 
র্খন দপদডের থ�ৌজ বা পুদেে এশস থজশে 
দনশয় র্ায়, নানা অত্যাচার কশর, আদম কশব 
োো পাশবা বা কশব দ�শর আসশবা ঠিক 
র্াশক না, তখন থস কখশনা থভশঙ পশেদন। 
আমার জীবশনর দুটি বৃহৎ অবেম্বন। প্রর্মটি 
হশো আত্মদবশ্াস, দবিতীয়টি হশো আমার 
স্ত্রী আনকশোর গৃদহণী। দতদন সবসময় 
বঙ্গবন্ধুশক উজ্ীদবত কশরশেন, তির্ ্থ িশর 
পদরদস্দত থমাকাদবোর পরামে ্থ দিশয়শেন। 
তাঁর ত্যাগ, দনষ্া বঙ্গবন্ধুশক দনদভ ্থকদচশত্ত 
থিশের কাজ করশত সাহায্য কশরশে। 
আবার সংসাশরর সব িাদয়ত্ব দনশজর কাঁশি 
তুশে দনশয় বঙ্গবন্ধুশক দনভনীকদচশত্ত থিে ও 
থিশের জনগশণর জন্য কাজ করশত সাহায্য 
কশরশেন। বো র্ায় বঙ্গবন্ধু, বাঙাদে, 
বাংোশিে ও বঙ্গমাতা একই সূশরে গাঁর্া। 
বঙ্গমাতার থজ্যষ্কন্যা মাননীয় প্রিানমন্তী 
জনশনরেী থেখ হাদসনা দেশখশেন–বঙ্গবন্ধু 
তার জীবশনর সবশচশয় সুন্দর সময়গুশো 
কারাতিরাশে কাটিশয়শেন বেশরর পর বের। 
তার অবত্থমাশন মামো পদরচােনার ব্যবস্া 
করা, িেশক সংগঠিত করা, আশন্দােন 
পদরচােনা করা–প্রদতটি কাশজ অত্যতি 
িষ্তার পদরচয় দিশয়শেন থবগম মুদজব। 
বাঙাদে জাদতর মুদক্তর জন্য থনপশর্থ থর্শক 
বঙ্গবন্ধুশক সদক্রয় সহশর্াদগতা কশরশেন 
এবং মুদক্তযুশদ্ধ গুরুত্বপূণ ্থ অবিান থরশখশেন। 

তাঁর আিে ্থ ও ত্যাশগর ইদতহাস যুশগ যুশগ 
বাঙাদে নারীশির জন্য অনুশপ্ররণার উৎস 
হশয় র্াকশব। বঙ্গবন্ধুর রাজননদতক, 
সামাদজক ও পাদরবাদরক জীবশনর প্রদতটি 
থষ্শরে দতদন পরামে ্থ, সাহস আর অনুশপ্ররণা 
যুদগশয় থগশেন আমৃতু্য। থকাশনা পি-পিদবর 
অদিকারী না হশয়ও বঙ্গমাতা দেশেন নারীর 
ষ্মতায়শনর এক অনন্য প্রতীক।একজন 
নীরব িষ্ সংগঠক দহশসশব সকেশক সাশর্ 
দনশয় চোর সষ্মতা, ইশচ্ছ েদক্ত হশো 
সমবাশয়র মূেমন্ত।  এভাশবই দতদন হশয় 
ওশঠশেন বাঙাদে জাদতর মমতাময়ী মাতা। 
বঙ্গমাতা নারী েদক্তর প্রতীক নারী উন্নয়শনর 
প্রতীক। থেখ �দজোতুশন্নো মুদজব সম্শক্থ 
দবদেষ্ কর্াসাদহদত্যক থসদেনা থহাশসশনর 
একটি মতিব্য দবশেষভাশব প্রদণিানশর্াগ্য। 
একটি প্রবশন্ধ দতদন দেশখশেন ‘দতদন 
আমাশির সমশয়র খনা, এই সমশয়র থবগম 
থরাশকয়া, এই সমশয়র চন্দ্রাবতী। দতদন 
ইদতহাশসর মানুষ।’ এ কর্া দনঃসশন্দশহ বো 
র্ায় থেখ �দজোতুশন্নো মুদজব চাদরদরেক 
দৃঢ়তা, দবচষ্ণতা, মানদবকতা, মমত্বশবাি 
আর ভাশোবাসা দিশয় রচনা কশরদেশেন 
ইদতহাশসর এক মহার্জ্।

স্বািীনতা অজ্থশনর পর জাদতর দপতা 
বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান এ থিে হশত 
ক্ষুিা, িাদরদ্র্য, থবকারত্ব, দহংসা দবশদ্ধষ দুর 
কশর বাংোশিশে সমবায় আশন্দােশনর 
স্বার্ ্থক রুপায়শনর মাধ্যশম সদত্যকার থসানার 
বাংো রুশপ গশে তুেশত  থচশয় দেশেন। 
দতদন থচশয়দেশেন গ্ামদভদত্তক সমবাশয়র 
মাধ্যশম মানুশষর সদমিদেত উশদ্যাগশক 
জনগশণর উন্নয়শন কাশজ োদগশয় যুদ্ধদবধ্বস্ত 
থিেশক গঠন করশত। বঙ্গমাতা সবসময় 
বঙ্গবন্ধুশক উজ্ীদবত কশরশেন। উন্নয়ন 
অগ্র্ারোয় সমবাশয়র গুরুত্ব র্র্ার্র্ভাশব 
অনুিাবন কশর জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ 
মুদজবুর রহমান ১৯৭২ সাশে গণপ্রজাতন্তী 
বাংোশিশের সংদবিাশন রাষ্ট্রীয় ও ব্যদক্ত 
মাদেকানার পাোপাদে ২য় খাত দহশসশব 
সমবায়শক স্বীকৃদত প্রিান কশরন। দতদন  
সমবায়শক কতখাদন ভাশোশবশসদেশেন 
১৯৭২ সাশে ৩০থে জুন জাতীয় সমবায় 
ইউদনয়শনর সশমিেশন প্রিত্ত ভাষশণর মশধ্য 
তার প্রমাণ পাওয়া র্ায়। থসদিন দতদন 

বশেদেশেন–“আমার থিশের প্রদতটি মানুষ 
খাদ্য পাশব, আরেয় পাশব, দেষ্া পাশব, 
উন্নত জীবশনর অদিকারী হশব–এই হশচ্ছ 
আমার স্বপ্ন। এই পদরশপ্রদষ্শত গণমুখী 
সমবায় আশন্দােনশক অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ 
ভূদমকা পােন করশত হশব”। দতদন আরও 
বশেদেশেন “বাংোশিে আমার স্বপ্ন, ধ্যান-
িারণা ও আরািনার িন। আর থস থসানার 
বাংো ঘুদমশয় আশে দচর অবশহদেত 
গ্াশমর আনাশচ-কানাশচ দচর উশপদষ্ত 
পল্ীর কন্দশর কন্দশর, দবস্তনীন জোভূদমর  
আশেপাশে, আর সুদবোে অরশযের গভীশর। 
ভাইশয়রা আমার, আসুন সমবাশয়র জাদুর 
স্পশে ্থ সুপ্ত গ্াম বাংোশক জাদগশয় তুদে। 
নব সৃদষ্র উন্মািনায় আর জীবশনর জয়গাশন 
তাশক মুখদরত কদর।”

আমরা সকশেই জাদন কৃদষ দনভ ্থর 
বাংোশিশের িদরদ্র কৃষকশির িাদরদ্র 
দবশমাচন ও অর্ ্থননদতক উন্নয়শনর েশষ্্য 
ভারতীয় উপমহাশিশে ১৯০৪ সাশে 
আনুষ্াদনকভাশব সমবায় আশন্দােশনর 
সূরেপাত হয়। কাশের দববত্থশন বাংোশিশে 
সমবায় খাত এখন মহীরূশহ পদরণত হশয়শে। 
আর্ ্থ-সামাদজক দবদভন্ন থষ্রে তর্া িাদরদ্র 
দূরীকরণ, অর্ ্থননদতক উন্নয়ন, থবকারত্ব 
দনরসন, নারীর ষ্মতায়ন, মূেিন গঠন 
ও দবদনশয়াগ, পদরশবে সুরষ্া আশন্দােন, 
থর্ৌতুক দবশরািী প্রচারণা, দনরষ্তা 
দূরীকরণ প্রভৃদতশত সমবায় খাশতর ভূদমকা 
অনস্বীকার্ ্থ। 

সমবায় অদিিপ্তর গণপ্রজাতন্তী 
বাংোশিে সরকাশরর জাদত গঠনমূেক 
অন্যতম একটি িপ্তর। সমবায় বাংোশিশের 
েহর ও গ্াশম বসবাসরত দবোে জনশগাষ্ীর 
প্রদতদনদিত্ব কশর। গণমুখী এ সংগঠশনর 
সাশর্ প্রত্যষ্ ও পশরাষ্ভাশব দবপুে নারী 
সিস্য জদেত। সমবায় অদিিপ্তর কতৃ্থক 
দনবদন্ধত মদহো সমবায় সদমদতসহ ও 
অন্যান্য সমবায় সদমদতশত নারী সিস্যশির 
থমাট সংখ্া প্রায় ২৯ েষ্, র্া থমাট সিশস্যর 
প্রায় ২৪% (তর্থসূরে: সমবায় অদিিপ্তশরর 
বাদষ ্থক প্রদতশবিন, ২০২১-২০২২)। সমবায় 
অদিিপ্তশরর উন্নয়ন প্রকল্পগুশোশত নারী 
উপকারশভাগীগণ প্রািান্য থপশয় এশসশে 
সব সময়। সমবায় অদিিপ্তর ইশতামশধ্য 
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গ্ামীণ নারীশির আয় বৃদদ্ধ ও জীবনর্ারোর  
মাশনান্নয়শন গবাদিপশু পােনদভদত্তক 
একাদিক প্রকল্প গ্হণ ও স�েভাশব 
বাস্তবায়ন কশরশে। তশব নারীর ষ্মতায়শন 
সমবাশয়র ভূদমকা অশগাচশর রশয় দগশয়শে 
সুিীমহশের, উন্নয়ন-গশবষকশির। এোো 
মূেিারার সমবায় সদমদতগুশো গ্ামীণ 
দেদষ্ত ও স্বদেদষ্ত নারীশির প্রচদেত 
প্রর্াবদ্ধ অচোয়তশনর বাইশর এশন নানা 
থপোয় ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করশে �শে 
ততদর হশয়শে অশনক নারী উশদ্যাক্তা। তাশির 
আদর্ ্থক ষ্মতায়শনর থচশয় থবদে ঘটশে 
ব্যদক্তশত্বর দবকাে, দসদ্ধাতি গ্হশণর ষ্মতা 
এবং আত্মদবশ্াস-আত্ম-মর্ ্থািার প্রদতষ্া।

নারী উশদ্যাক্তা ততদরশত সমবায়শক 
প্রাসদঙ্গকভাশব গুরুত্ব প্রিান কশর দবগত 
৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ এ 
গণপ্রজাতন্তী বাংোশিে সরকাশরর মাননীয় 
প্রিানমন্তী থেখ হাদসনা কতৃ্থক প্রিত্ত দনশি ্থেনা 
‘সমবাশয়র মাধ্যশম নারীর ষ্মতায়ন ও 
উন্নয়ন, নারী পুরুশষর সমতা আনয়শনর জন্য 
নারীশিরশক প্রদেষ্ণ প্রিান’ বাস্তবায়শন 
এবং মহীয়সী বঙ্গমাতা থেখ �দজোতুশন্নো 

মুদজবর স্মৃদতশক অম্ান রাখার উশদিশযে 
“বঙ্গমাতা থেখ �দজোতুশন্নো মুদজব থেখ 
�দজোতুশন্নো” এর ৯১ তম জন্মবাদষ ্থকী 
উপেশষ্্য পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাশগর 
মাননীয় প্রদতমন্তী জনাব জনাব স্বপন 
ভট্াচায্য্থ, এমদপ মশহািশয়র প্রত্যষ্ ত্বিাবিান 
ও উৎসাশহ সমবায় অদিিপ্তর কতৃ্থক ৬৪টি 
থজোর ২০০টি উপশজোয় একটি কশর 
“বঙ্গমাতা মদহো সমবায় সদমদত” গঠন কশর 
নারী সমবায়ীশির জীবনমান উন্নয়শনর েশষ্্য 
“বঙ্গমাতা থেখ �দজোতুশন্নো মুদজব মদহো 
সমবায় সদমদতর মাধ্যশম নারী সমবায়ীশির 
উন্নয়ন ও উশদ্যাক্তা সৃজন” েীষ ্থক প্রকল্প গ্হণ 
করা হশয়শে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়শনর মাধ্যশম পল্ী 
অঞ্চশে নারীশির িষ্তা উন্নয়ন, সমবায়ী 
উশদ্যাক্তা সৃদষ্ এবং বাজার থনটওয়াক্থ সৃদষ্র 
মাধ্যশম নারীরা স্বাবেম্বী হশত পারশবন এবং 
থটকসই উন্নয়ন দনদচিত করা সম্ভব হশব।

সমবায় এমন এক অতির্ ্থদক্তমূেক উন্নয়ন 
িে ্থন দবশ্াস কশর থর্খাশন একিে মানুষ 
সদক্রয় অংে দনশয় দনশজশির উশদ্যাশগ 
পারষ্পদরক সম্ক্থ সুদৃঢ় কশর দনশজশির 

উন্নয়ন ঘটাশত সষ্ম হয়। সমবায় থটকসই 
হশে সকশের উন্নয়নশক দনদচিত কশর মানুষ 
সমশবতভাশব বাঁচার থচষ্া করশব, দনশজশির 
মশধ্য সুখ, দুঃখশক ভাগাভাদগ করশব তখন 
প্রকৃত অশর্ ্থ সামাদজক তবষম্য দূর হশব এবং 
একটি থসৌহাদ্য্থপূণ ্থ দনরাপি সমাজ প্রদতষ্া 
পাশব।
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দবশ্ব্যাপী আপামর মানুশষর প্রর্ম ও প্রিান 
প্রশয়াজন খাদ্য। তাই খাদ্য দনরাপত্তাশক 
সবসময় ‘মহান দবষয়’ দহশসশব থিখা হয়। 
খাশদ্য স্বয়ংসম্পূণ ্থতা অজ্থনশক মূে েষ্্য 
কশর পদরচাদেত হয় তাবৎ কার্ ্থক্রম। 
ক্ষুিামুক্ত পৃদর্বীর স্বপ্ন থিশখ প্রদতটি মানুষ। 
সহ্রাব্ উন্নয়ন েষ্্যমারোর প্রর্ম ি�াই 
দেে–চরম িাদরদ্র্য ও ক্ষুিা দনমু ্থে করা। 
বাংোশিেও এর ব্যদতক্রম নয়। ক্ষুিামুক্ত 
থিে গোর চ্যাশেশঞ্জ অশনকটাই এদগশয়শে 

বাংোশিে। তশব বত্থমাশন এই খাদ্য 
দনরাপত্তা ইসু্য নতুন কশর ভাবাশচ্ছ। দবশ্ব্যাপী 
খাশদ্যাৎপািন কমদতর দিশক। ব্যাপক 
খাদ্য ঘাটদতর আেঙ্কায় পশেশে এদেয়া 
ও আদরিকার থবে কশয়কটি থিে। বাইশর 
থর্শক সরবরাহ দনদচিত করশত না পারশে 
আগামী বের থিেগুশোয় খাদ্য ঘাটদত বে 
সংকশটর আকার থনশব বশে আেঙ্কা করশে 
জাদতসংশঘর খাদ্য ও কৃদষ সংস্া (এ�এও)। 
মারাত্মক খাদ্য দনরাপত্তাহীনতার হুমদকশত 

র্াকা এসব থিশের তাদেকায় নাম রশয়শে 
বাংোশিশেরও। কৃদষ অর্ ্থনীদতদবিশির 
মশত, পুদষ্র সংকট হশেই দকন্তু থসটাশক 
খাদ্য দনরাপত্তার সংকট দহশসশব িরা হয়। 
থসশষ্শরে পুদষ্র থষ্শরে নজর দিশত হশব।

মূেত জেবায়ু পদরবত্থন, কশরানা 
মহামাদর ও রাদেয়া-ইউশক্রন যুশদ্ধর 
অদভঘাশত চাশপ পশেশে তবদশ্ক 
খাদ্যদনরাপত্তা। িীঘ ্থাদয়ত খরায় ব্যাহত 
হশচ্ছ আমন থমৌসুশমর উৎপািন। দসশেট 

দুদভ ্থষ্ থমাকাশবো ও 
খাদ্য দনরাপত্তায় সমবায়

থসাশহে নওশরাজ*
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অঞ্চশের বন্যায় থবাশরা িানসহ ব্যাপক 
�সেহাদনর দেকার হশয়শেন কৃষক। 
এ�এওর দহসাব অনুর্ায়ী, ওই সমশয়র 
বন্যায় অতিত ৭২ োখ মানুষ প্রত্যষ্ বা 
পশরাষ্ভাশব ষ্দতগ্স্ত হশয়শে। একই সশঙ্গ 
প্রাণ ও সম্িহাদনর পাোপাদে সংদলিষ্ 
এোকার কৃদষ অবকাঠাশমাও ধ্বংসপ্রাপ্ত 
বা ষ্দতগ্স্ত হশয়শে। সামশনর দিনগুশোয় 
প্রাকৃদতক দুশর্ ্থাশগর মারো আশরা বাোর 
আেঙ্কা করশেন দবশেষজ্রা। অপরদিশক 
ইন্টারন্যােনাে ফুড পদেদস দরসাচ ্থ 
ইনদটেটিউট (আইএ�দপআরআই) মশন 
করশে, যুশদ্ধর কারশণ দবশ্ব্যাপী খাদ্য, 
জ্াোদন ও সাশরর িাশম এক িরশনর 
ভারসাম্যহীনতা ততদর হশয়শে। একই সশঙ্গ 
রাদেয়ার সশঙ্গ বাদণজ্য দনশষিাজ্া এ 
ভারসাম্যহীনতায় আশরা প্রভাব থ�শেশে। 
এশত উন্নয়নেীে থিে ও তাশির উন্নয়ন 
সহশর্াগীরা অর্ ্থননদতক দস্দতেীেতা, 
খাদ্যদনরাপত্তা ও িাদরশদ্র্যর হাশর দবরূপ 
প্রভাব পোর আেঙ্কা করশে। বাংোশিশেও 
খাদ্যদনরাপত্তা ও পুদষ্কর খাশদ্যর সমতা 
নশষ্র সম্ভাবনা ততদর হশয়শে। দবশেষ 
কশর দ্রব্যমূশল্যর ঊধ্ব্থগদতর কারশণ গ্ামীণ 
খানাগুশোয় খাশদ্যর থপেশন ব্যয় কদমশয় 
পুদষ্র ভারসাম্যহীনতা থিখা থিয়ার েঙ্কা 
ততদর হশয়শে।

জ্াোদন সংকট ও আতিজ্থাদতক 
পযেবাজাশরর অদস্রতায় ক্রশমই জটিে রূপ 
দনশচ্ছ পদরদস্দত। বে িরশনর ব্যাঘাত ঘশটশে 
সার ও কৃদষপশযের সরবরাহ প্রদক্রয়াশতও। 
বাংোশিশের মশতা উন্নয়নেীে থিেগুশোয় 
অভ্যতিরীণ নানা প্রভাবক এ সংকটশক 
স্ানীয় পর্ ্থাশয় আশরা মারাত্মক কশর তুেশব 
বশে আেঙ্কা করা হশচ্ছ। আসন্ন দিনগুশোয় 
খাদ্য সংকশটর আেঙ্কায় নীদতদনি ্থারকরাও 
এখন দুদচিতিাগ্স্ত। প্রিানমন্তী থেখ হাদসনাও 
আগামী বের দবশ্ব্যাপী খাদ্য সংকট ও 
দুদভ ্থশষ্র বে িরশনর আেঙ্কা রশয়শে 
উশল্খ কশর এমন পদরদস্দত এোশনার জন্য 
স্ানীয় পর্ ্থাশয় খাশদ্যাৎপািন বাোশনার কর্া 
বশেশেন। এজন্য থিশের এক ইদঞ্চ জদমও 
র্াশত অনাবাদি না র্াশক থস দবষশয়র ওপর 
দবশেষভাশব থজার দিশয়শেন দতদন।

এ�এও-সহ তবদশ্ক দবদভন্ন সংস্ার 

প্রশষ্পশণ থগাটা দবশশ্ই চেদত বের 
খাদ্যেস্য উৎপািন কমার আেঙ্কা প্রকাে 
করা হশয়শে। এ�এও’র দহসাব অনুর্ায়ী, 
চেদত বের দবশ্ব্যাপী খাদ্যেস্য উৎপািন 
কমশব ১ িেদমক ৪ েতাংে। িদষ্ণ 
আশমদরকা োো দবশশ্র আর সব মহাশিে 
বা অঞ্চশেই এবার খাদ্যেস্য উৎপািন 
কমশবদে হাশর কমশব। 

জ্াোদন সংকট এরই মশধ্য বাংোশিেসহ 
দবদভন্ন থিশের কৃদষ উৎপািন খাশত 
আেঙ্কার কারণ হশয় উশঠশে। আতিজ্থাদতক 
বাজাশর সাশরর িামও এখন বােদতর দিশক। 
মূল্যস্ীদতর কারশণ অন্য খাতগুশোর মশতা 
কৃদষ উৎপািশনও কৃষশকর খরচ এখন 
আশগর থর্শকাশনা সমশয়র থচশয় থবদে। 
দবষয়গুশো এরই মশধ্য থিশে থিশে কৃদষ 
উৎপািশন থনদতবাচক প্রভাব থ�েশত শুরু 
কশরশে। আমাশির থিশের জনসংখ্া তর্া 
চাদহিা বৃদদ্ধর দবপরীশত উৎপািন থসভাশব 
না বাোয় খাদ্যেশস্যর আমিাদনদনভ ্থরতা 
ক্রমে থবশেশে। তর্াদপ দবশ্বাজাশর মূশল্যর 
ঊধ্ব্থমুখীতা ও ডোশরর দবদনময় হার বৃদদ্ধর 
কারশণ এখন চাদহিামাদ�ক আমিাদন 
করাও সম্ভব হশচ্ছ না। উপরন্তু বাংোশিেসহ 
দবদভন্ন থিশের ডোর দরজাভ ্থও এখন 
দিশন দিশন কশম আসশে। থভাক্তাপর্ ্থাশয় 
দবপর্ ্থশয়র আেঙ্কাশক আশরা বাদেশয় 
তুশেশে ক্রমবি ্থমান মূল্যস্ীদত। দবশেষ 
কশর চােসহ অন্যান্য খাদ্যেশস্যর িাম 
এখন ক্রশমই থবশে চশেশে।

অর্ ্থননদতক এ সংকটশকই বাংোশিশে 
সম্ভাব্য মারাত্মক খাদ্য দনরাপত্তাহীনতার 
প্রর্ম অনুঘটক দহশসশব দচদনিত কশরশে 
এ�এও। সংস্াটির বক্তব্য হশো, 
থকাদভশডর অদভঘাশত অশনক মানুষ 
কম ্থহীন হশয় পশেদেে। থস সময় থিশের 
খাদ্যদনরাপত্তা ও িাদরশদ্র্য থর্ প্রভাব ততদর 
হশয়দেে, তা এখশনা কাটিশয় ওঠা র্ায়দন। 
এর মশধ্যই রাদেয়া-ইউশক্রন যুদ্ধ শুরু 
হশয় র্াওয়ায় দবশ্ব্যাপী খাদ্য দনরাপত্তা 
আশরা মারাত্মকভাশব ষ্দতগ্স্ত হশয়শে। 
আতিজ্থাদতক পযেবাজাশরও অদস্দতেীে 
হশয় পশেশে মূল্য পদরদস্দত। সব দমদেশয় 
খাশদ্যর প্রাপ্তা ও প্রশবোদিকার-সংক্রাতি 
আশগকার র্াবতীয় পূব ্থাভাশসর থচশয়ও 

পদরদস্দত খারাশপর দিশক র্াওয়ার সম্ভাবনা 
রশয়শে। দবশেষ কশর খাদ্য ঘাটদত পূরশণ 
আমিাদনদনভ ্থর থিেগুশো এশষ্শরে সবশচশয় 
থবদে দবপশি রশয়শে। এসব থিশে একদিশক 
থর্মন খাদ্যমূল্যস্ীদত বােশে অন্যদিশক 
স্ানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নও হশচ্ছ ব্যাপক 
হাশর।

খাদ্যদনরাপত্তা ও বাংোশিে
খাদ্য দনরাপত্তার সব ্থাদিক ব্যবহৃত ও 
দবশ্ব্যাপী গৃহীত সংজ্াটি হশো, ‘থিশের 
সব নাগদরশকর জন্য থভৌত, সামাদজক 
ও অর্ ্থননদতকভাশব পর্ ্থাপ্ত, দনরাপি ও 
প্রশয়াজনীয় পুদষ্মানসম্ন্ন খাশদ্য অবাি 
অদিকাশরর দনচিয়তা, র্া সদক্রয় ও সুস্ 
জীবশনর জন্য পেশন্দর খাদ্য তাদেকা-
সংক্রাতি চাদহিা পূরণ কশর।’

সংজ্াটি খাদ্য দনরাপত্তা দবষয়ক চারটি 
দবষশয়র ওপর থজার থিয়:

১. খাশদ্যর থভৌত েভ্যতা
২. থভৌত, সামাদজক ও আদর্ ্থকভাশব 

খাদ্যপ্রাদপ্তর ষ্মতা
৩. খাশদ্যর সবি্যবহার
৪. উদল্দখত দতনটি মারোর স্াদয়ত্ব
বাংোশিশের জাতীয় উন্নয়ন ও 

কাদ্ষিত থটকসই উন্নয়ন েষ্্যমারো 
(এসদডদজ) অজ্থশন খাদ্য দনরাপত্তা একটি 
গুরুত্বপূণ ্থ দবষয়। কারণ খাদ্য দনরাপত্তা 
দনদচিশতর েশষ্্য কশয়কটি িাশপ একগুচ্ছ 
প্রদক্রয়ার মধ্য দিশয় থর্শত হয়। র্ার মশধ্য 
রশয়শে খাশদ্যর েভ্যতা বৃদদ্ধ, দবশেষ কশর 
দুব ্থে জনশগাষ্ীর জন্য খাশদ্যর থভৌত ও 
অর্ ্থননদতক প্রাপ্তা দনদচিত এবং খাদ্য 
দনরাপত্তা ব্যবস্ার দুব ্থেতা হ্াস করা।

১৯৭১ সাশের স্বািীনতার পর ৭ 
থকাটি থর্শক বাংোশিশের জনসংখ্া 
দবিগুশণরও থবদে বৃদদ্ধ থপশয় বত্থমাশন প্রায় 
সাশে ১৬ থকাটিশত থপৌুঁশেশে। জনসংখ্া 
বৃদদ্ধর উচ্হার, সম্শির সীমাবদ্ধতা ও 
িীঘ ্থশময়াশি উন্নয়ন সম্ভাবনার থষ্শরে ব্যাপক 
অদনচিয়তা সশত্ত¡ও আমরা উশল্খশর্াগ্য 
উন্নয়ন অজ্থশন সষ্ম হশয়দে। জনগশণর 
মার্াদপছু আয় ক্রমাগত বৃদদ্ধর পাোপাদে 
থমৌদেক মানব উন্নয়ন সূচশকর মান বৃদদ্ধর 
থষ্শরেও আমাশির সা�ল্য অভূতপূব ্থ। র্দিও 
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থিশের উন্নয়ন প্রদক্রয়াশক ত্বরাদবিত করার 
েশষ্্য এখশনা আমাশির গুরুত্বপূণ ্থ দকছু 
চ্যাশেঞ্জ থমাকাশবো করশত হশচ্ছ। থর্মন 
উচ্মারোর িাদরদ্র্য, তবষম্য বৃদদ্ধ ও অনমনীয় 
খাদ্য দনরাপত্তাহীনতা।

খাদ্য সংকট থমাকাশবোয় সমবায়
থর্শকাশনা বে সমস্যা এককভাশব 
থমাকাশবো করা র্ায় না। প্রশয়াজন হয় 
সামদগ্ক উশদ্যাশগর। থচাখরাঙাশনা দুদভ ্থষ্ 
বা খাদ্য সংকট থমাকাশবোয় সদমিদেত 
কার্ ্থক্রম গ্হণ করা অপদরহার্ ্থ। কৃদষ 
উৎপািন বৃদদ্ধশত আধুদনক ও সমদবিত 
পদ্ধদতর ওপর থজার দিশত হশব। এশষ্শরে 
সমবায়ই হশত পাশর আিে ্থ মাধ্যম। কারণ 
সমবাশয়র মূেকর্া হশচ্ছ একতাই বে। 
দনশজর পৃর্ক অদস্তত্বশক উশপষ্া কশর 
অপশরর সশঙ্গ এক হশয় র্াওয়ার নামই 
একতা। একতার মূেমশন্ত উজ্ীদবত হশে 
কৃষক সমাজ আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শন 
তাৎপর্ ্থপূণ ্থ অবিান রাখশত সষ্ম হশব। 
কৃষকরা সমবায়ী হশে উৎপািন বৃদদ্ধর 
পাোপাদে তাশির মশনাবেও  বৃদদ্ধ পাশব।

একতাবদ্ধ র্াকশে েদক্ত বৃদদ্ধ পায়, 
মশন সাহস সৃদষ্ হয় এবং জীবশনর সা�ল্য 
অদনবার্ ্থ হশয় ওশঠ। জাতীয় সংহদত বা 
একতা জাদতশক েদক্তোেী কশর থতাশে, 
উন্নদত ও সমৃদদ্ধর দেখশর দনশয় র্ায়। 
সভ্যতার অগ্গদতর থপেশনও কাজ করশে 
একতাশবাি। একতার মাশ�ই জাদত তর্া 
দবশশ্র মুদক্ত ও কল্যাণ দনদহত।

এ প্রসশঙ্গ আতিজ্থাদতক সমবাশয়র 
মূেনীদতগুশো স্রণ করা থর্শত পাশর:

১. অবাি ও স্বতঃপ্রবৃত্ত সিস্যপি
২. গণতাদন্তক ব্যবস্াপনা
৩. সদমদতর তহদবশে সিস্যশির 

অংেগ্হশণর পদরমাণ র্াই থহাক না থকন, 
তাশির সবারই অদিকার সমান র্াকা

৪. উবিপৃত্ত অংশে সব সিশস্যরই অদিকার 
র্াকা

৫. সদমদতর সিস্যশির দনয়দমতভাশব 
সমবায় দেষ্ািাশনর ব্যবস্া করা

৬. সিস্যশির পরস্পশরর মশধ্য 
সহশর্াদগতার স্পপৃহা জাগরূক রাখা।

ওয়াল্ড্থ থকা-অপাশরটিভ মদনটশরর 

তর্থমশত, প্রায় ৩ দমদেয়ন সমবায় সদমদতর 
মাধ্যশম দবশশ্র প্রায় ১২ েতাংে মানুষ 
সমবাশয়র সশঙ্গ সংযুক্ত রশয়শেন। দবশশ্র 
কম ্থরত জনসংখ্ার প্রায় ১০ েতাংে 
মানুশষর কম ্থসংস্াশনর সুশর্াগ সৃদষ্ হশয়শে 
সমবাশয়র মাধ্যশম। সমবাশয়র সব খাত 
দমদেশয় েীষ ্থ ৩০০ সমবায় সদমদতর মাশ� 
কৃদষ সমবায় সদমদতর অবিান হশচ্ছ ৩১ 
েতাংে। এ পদরশপ্রদষ্শত এটি বোর অশপষ্া 
রাশখ না থর্, সমবায় সদমদতর মাধ্যশমই 
দবশ্ব্যাপী কৃষকরা সংগঠিত হশচ্ছ, উৎপািন 
ও দবপণন কার্ ্থক্রম পদরচােনা করশে।

বাংোশিে কৃদষপ্রিান থিে, এশিশের 
অর্ ্থনীদত কৃদষদনভ্থর। সমবায় সদমদত 
এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূেক 
আর্ ্থ-সামাদজক প্রদতষ্ান, র্ার মশধ্য 
র্াশক গণতন্ত, সদমিদেত কম ্থপ্রশচষ্া, 
ব্যাপক উৎপািন কম ্থর্জ্ এবং সিস্যশির 
অর্ ্থননদতক অবস্ার উন্নদতর প্রয়াস। 
আধুদনক কৃদষর জন্য থর্ পু ুঁদজ, ঝুুঁদক এবং 
থর্ৌর্ থমিার িরকার এর জন্য প্রশয়াজন 
গণমুখী কৃদষদভদত্তক সমবায় ব্যবস্া। খাদ্য 
দনরাপত্তা দনদচিত ও মানুশষর িাদরদ্র্য দূর 
করশত হশে কৃদষ সমবাশয়র থকাশনা দবকল্প 
থনই।

আমাশির থিশের প্রায় সব থপোর 
মানুশষর সদমদত বা সংঘ রশয়শে। অর্চ 
কৃষকশির মশধ্য সংঘ বা সদমদত থচতনা 
তুেনামূেকভাশব কম। এককভাশব �সে 
উৎপািশনর প্রবণতাই অদিক েষ্্য করা 
র্ায়। সমবায় খামার গশে থতাোর প্রবণতা 
ও মানদসকতার অভাশব কৃদষর অদিকতর 
আধুদনকায়ন ও র্াদন্তকীকরশণর কাদ্ষিত 
সু�ে পাওয়া র্াশচ্ছ না। কৃষকশির 
মশধ্য পারস্পদরক থসৌহাদ্য্থ, সম্প্রীদত ও 
সহশর্াদগতার মশনাভাব গশে থতাোর জন্য 
সমবায়দভদত্তক থর্ৌর্ খামার ব্যবস্া প্রবত্থন 
করা িরকার। সমবাশয়র নীদত অনুসাশর র্ার 
জদম তারই র্াকশব, থকবে সবাই একশরে 
কাজ করশব এবং উৎপাদিত �সে প্রশত্যশক 
জদম অনুপাশত ভাগ কশর থনশব। এ পদ্ধদত 
অনুসরণ করা হশে ভূদমর খডে-দবখডেতা হ্াস 
পাশব এবং আধুদনক কৃদষ র্ন্তপাদত ব্যবহার 
করা সম্ভব হওয়ায় উৎপািনও উশল্খশর্াগ্য 
হাশর বৃদদ্ধ পাশব। ইন্টারন্যােনাে ফুড পদেদস 

দরসাচ ্থ ইনদটেটিউট, বাংোশিে কতৃ্থক 
পদরচাদেত এক গশবষণায় বো হশয়শে, 
থর্শহতু থিশের প্রায় ৮০ েতাংে ভূদমহীন, 
প্রাদতিক ও ক্ষুদ্র কৃষক, থসশহতু তাশির 
মূেিন খুবই কম র্াশক। বত্থমান সরকার 
কতৃ্থক এ মূেিন সংকট োঘশব কৃদষ ঋণ 
প্রিাশনর ব্যবস্া করা সশ্বিও ব্যবস্াপনাগত 
ত্রুটির কারশণ কৃষক খুব থবদে োভবান হশচ্ছ 
না বশেই প্রতীয়মান হশচ্ছ। এ মূেিন সংকট 
থর্শক উত্তরশণর একটি কার্ ্থকর উপায় হশত 
পাশর সমবায়দভদত্তক উৎপািন ও দবপণন 
ব্যবস্ার প্রবত্থন।

আমাশির খাদ্য সংকটশক আশরা প্রকট 
কশর তুেশে উপরু ্থ্যপদর প্রাকৃদতক দুশর্ ্থাগ। 
খরা ও বন্যায় �সে উৎপািন মারাত্মক 
ব্যাহত হশচ্ছ। অশনশক কৃদষ কাজ বাি দিশয় 
অন্য থপোয় চশে র্াশচ্ছন। কারণ থকউই 
অদনচিয়তায় র্াকশত চায় না। এজন্য 
কৃষকশির আদর্ ্থক, মানদসক ও েদজদটেক 
সহায়তা প্রিান করশত হশব। একক ষ্দত 
পুদষশয় দনশত সমবায়দভদত্তক খামার 
গঠশনর দবকল্প থনই। কৃষকশির সঠিক 
পরামে ্থ প্রিাশনর মাধ্যশম আধুদনক প্রযুদক্তর 
ব্যবহাশর উবিবুদ্ধকরণ জরুদর। সমবায় খামাশর 
নতুন প্রযুদক্ত ও আধুদনক র্ন্তপাদতর ব্যবহার 
র্তটা সহশজ করা সম্ভব, একক খামাশর 
থবদেরভাগ থষ্শরেই তা হশয় ওশঠ না। 
উৎপািন থর্শক দবপণন–প্রদতটি থষ্শরে 
কৃষশকর ন্যায্যতা দনদচিত করশত পারশে এ 
থপোয় আগ্হ বােশব। সমবায় ব্যবস্াপনায় 
উৎপািন, সংরষ্ণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃদত 
একটা দসশটেশমর থভতশর করা সম্ভব বশে 
থোকসাশনর ঝুুঁদক থনই বেশেই চশে।

র্র্ার্র্ নীদত, স্বচ্ছ ব্যবস্াপনা এবং 
সাদব ্থক সহশর্াদগতা থপশে কৃদষ সমবায় খাদ্য 
দনরাপত্তার থষ্শরে যুগাতিকারী ভূদমকা পােন 
করশত পাশর। িাদরদ্র্য দবশমাচন, দুশর্ ্থাগ 
ব্যবস্াপনা, পদরশবে দবপর্ ্থয় প্রদতশরাি এবং 
খাদ্য দনরাপত্তাবেয় সৃদষ্শত অন্যতম এবং 
উৎকৃষ্ পদ্ধদত হশো সমবায়ী উশদ্যাগ। এর 
জন্য প্রশয়াজন সদমিদেত থচষ্ার মাধ্যশম থিে 
ও দনশজর জন্য সমবায় প্রদতষ্া। এই মম ্থবাণী 
িারণ কশর সমবায় আশন্দােনশক এদগশয় 
দনশয় র্াওয়া এবং বাংোশিশে সমবায় 
আশন্দােনশক েদেশয় থিয়ার িাদয়ত্ব সবার। 
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কৃদষ উৎপািন বৃদদ্ধসহ কৃষকশির উৎপাদিত 
পশযের ন্যায্যমূল্য দনদচিতকরণ, দ্রব্যমূশল্যর 
দস্দতেীেতা আনয়ন, প্রদেষ্ণ ও থসবা 
প্রিাশনর মাধ্যশম কম ্থসংস্াশনর সুশর্াগ সৃদষ্, 
অনগ্সর ও পচিাৎপি জনশগাষ্ীর জীবনমান 
এবং মানবসম্ি উন্নয়ন; দবশেষত নারী 
উন্নয়শন সমবায় ভদবষ্যশত আরও গুরুত্বপূণ ্থ 
ভূদমকা রাখশত পারশব। পৃদর্বীশত অশনক 
উন্নত রাষ্ট্রই সমবাশয়র থকৌেেশক অবেম্বন 
কশর স্বাবেম্বী হশয়শে। বাংোশিেও থসখান 
থর্শক দেষ্া দনশয় থস পশর্ এদগশয় র্াশব 
বশেই প্রত্যাো।

কৃদষদনভ ্থর সমবাশয়র প্রসঙ্গ এশেই 
জাদতর জনক বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর 
রহমানশক স্রণ করশত হয়। যুদ্ধদবধ্বস্ত স্বািীন 
বাংোশিে পুনগ ্থঠনকাশেই জাদতর দপতা 
সমবাশয়র মাধ্যশম এ থিশের আর্ ্থসমাদজক 
উন্নয়শনর স্বপ্ন থিশখন। কৃদষ, ভূদম ব্যবস্াপনা, 
দেল্প উশদ্যাগ, কৃদষ ঋণ দবতরণ–সব 
থষ্শরে সমবায় থকৌেেশক কাশজ োদগশয় 
স্ায়ী অর্ ্থননদতক কাঠাশমা গশে তুেশত 
থচশয়দেশেন। সংদবিাশন সমবায়শক রাষ্ট্রীয় 
সম্শির মাদেকানার দবিতীয় খাত দহশসশবও 
স্বীকৃদত থিন। জাদতর জনক বঙ্গবন্ধু থেখ 
মুদজবুর রহমান শুধু সাংদবিাদনক স্বীকৃদত 
দিশয়ই সমবায়শক সীমাবদ্ধ রাশখনদন, 
দতদন গ্াম উন্নয়শনর েশষ্্য এবং থোদষত 
মানুশষর ন্যায্য অদিকার প্রদতষ্ায় থিশের 
প্রর্ম পঞ্চবাদষ ্থক পদরকল্পনায় সমতাদভদত্তক 
উন্নয়ন িে ্থশনর আওতায় সমবায়শক অন্যতম 
থকৌেদেক হাদতয়ার দহশসশব দবশবচনার 
সুশর্াগ কশর দিশয়দেশেন।

বঙ্গবন্ধু মশন করশতন, সমবায় এমন 
একটি জনকল্যাণমূেক প্রদতষ্ান, র্ার 
মশধ্য রশয়শে গণতন্ত, উৎপািন, সুোসন, 
আশন্দােন, থচতনা ও আিে ্থ। তাঁর থসই 
আিে ্থশক িারণ কশর প্রিানমন্তী থেখ হাদসনা 
কৃদষনীদতশত কৃদষ সমবায় ব্যবস্াপনাশক 
অদিকতর গুরুশত্বর সশঙ্গ দবশবচনা করার 

দনশি ্থেনা প্রিান কশরশেন। থসই আশোশক 
কৃদষনীদত ২০১৮-এর ১৬ অনুশচ্ছশি কৃদষ 
সমবায়শক গুরুত্বসহকাশর উপস্াপন করা 
হশয়শে। ১৬.১ উপ-অনুশচ্ছশি বো হশয়শে, 
‘ভূদমর মাদেকানা অক্ষুণ্ন থরশখ প্রাদতিক 
কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপািনকারী ও উশদ্যাক্তাশির 
সমবিশয় স্বপ্রশণাদিত সমবায় বা গ্æপদভদত্তক 
কৃদষ উৎপািনশক উৎসাহ ও সহশর্াদগতা 
প্রিান করা।’ ১৬.৪ উপ-অনুশচ্ছশি 
সমবায়দভদত্তক দবপণন ব্যবস্াশক উৎসাদহত 
কশর বো হশয়শে, ‘কৃদষপশযের ন্যায্যমূল্য 
দনদচিতকরশণ সমবায়দভদত্তক দবপণনশক 
সহশর্াদগতা ও উৎসাহ প্রিান করা।’ এ 
থষ্শরে কৃদষ দবপণন দবভাগশক পুনগ ্থঠন কশর 
কাদরগদর জ্ানসম্ন্ন কৃদষ অর্ ্থনীদতদবিশির 
সস্পপৃক্ত কশর কৃদষ দবপণন ও কৃদষ সমবায় 
অদিি�তশর রূপাতির করা হশে কাদ্ষিত 
েষ্্য অজ্থন সহজতর হশব। ১৬.৭ উপ-
অনুশচ্ছশি বো হশয়শে, ‘থকাশনা জদম পদতত 
বা অনাবাদি না থরশখ অদনবাদস ও অনুপদস্ত 
জদমর মাদেকশির কৃদষ উপশর্াগী জদম 
সমবায় ব্যবস্ায় চাশষর আওতায় এশন কৃদষ 
উৎপািন বৃদদ্ধ ও বাজারজাতকরশণ উবিবুদ্ধ 
করা এবং সমবাশয়র মাধ্যশম উৎপাদিত 
পযে হশত অদজ্থত েভ্যাংে জদমর মাদেক, 
কৃদষ রেদমক ও সমবাশয়র মশধ্য থর্ৌদক্তক 

হাশর দবভাজশনর মাধ্যশম সংদলিষ্ সকশের 
স্বার্ ্থ সংরষ্ণ করা।’ এ থষ্শরে অগ্াদিকার 
দভদত্তশত কৃদষ সমবায় ব্যবস্া কার্ ্থকর 
করা হশে মাননীয় প্রিানমন্তীর দনশি ্থেনা 
বাস্তবায়ন করা সহজতর হশব। এ োো 
দবদ্যমান সমবায় আইনশক যুশগাপশর্াগী 
কশর কৃদষ সমবায়শক অদিকতর গুরুত্ব 
প্রিান কশর এবং তর্থপ্রযুদক্তগত জ্ান 
ব্যবহার কশর সমবাশয়র মাধ্যশম আধুদনক 
প্রযুদক্ত জ্ানসম্ন্ন ব্যবস্াপনা গশে থতাো 
র্ায়, তাহশে ক্ষুিা ও িাদরদ্র্য দচরতশর দনমু ্থে 
করা সম্ভব হশব।

সমবায়ী থচতনায় মানুষ ঐক্যবদ্ধভাশব 
থর্শকাশনা কঠিন চ্যাশেঞ্জ থমাকাশবো করশত 
পাশর। সমবাশয়র মূে থচতনা হশো সদমিদেত 
উশদ্যাগ। একার পশষ্ থর্ কাজ করা সম্ভব 
নয় তা সদমিদেত উশদ্যাশগ সহশজ করা র্ায়। 
দুদভ ্থশষ্র থর্ ইদঙ্গত পাওয়া র্াশচ্ছ, তার 
জন্য র্র্ার্র্ ব্যবস্া গ্হশণর এখনই সময়। 
কৃদষ উৎপািশন একটি েদক্তোেী সমবায়ী 
রূপশরখা ততদর কশর থস অনুর্ায়ী কাজ 
করশত হশব। আমাশির জে, পাদন, বায়ু 
আশে; প্রশয়াজন সঠিকভাশব থসগুশো কাশজ 
োগাশনা। বােদত জনসংখ্াশক থর্মন 
সমস্যা দহসাশব থিখা হয়, থসই জনগণশক 
কাশজ োগাশত পারশেই তা জনেদক্তশত রূপ 
থনশব। তখন তা গুরুত্বপূণ ্থ সম্ি হশয় উঠশব। 
আর দবপি থমাকাশবোয় কম ্থিষ্ মানুশষর 
থচশয় বে হাদতয়ার আর দকছু হশত পাশর 
না। তবদশ্ক মন্দার প্রভাব হয়শতা এোশনা 
সম্ভব হশব না, দকন্তু দনশজশির সম্ি ও রেম 
দিশয় দুদভ ্থষ্ থমাকাশবো করা র্াশব না–
এমনটা নয়। প্রশয়াজন থকবে র্র্ার্ ্থভাশব 
প্রশয়াশগর। সমবাশয়র োতার দনশচ সমশবত 
হশত পারশে একটা মানুষ একশবোও 
অর্ক্ত র্াকশব না–এ কর্া বোয় তখন আর 
অতু্যদক্ত হশব না।

* যুগ্মপদরচােক, বাংোশিে ব্যাংক, খুেনা

সমবায়ী থচতনায় মানুষ 
ঐক্যবদ্ধভাশব থর্শকাশনা 

কঠিন চ্যাশেঞ্জ থমাকাশবো 
করশত পাশর। সমবাশয়র 

মূে থচতনা হশো সদমিদেত 
উশদ্যাগ। একার পশষ্ থর্ 
কাজ করা সম্ভব নয় তা 

সদমিদেত উশদ্যাশগ সহশজ 
করা র্ায়।
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প্রদতবেশরর ন্যায় এবারও ২০ অশ্টাবর 
২০২২ বৃহস্পদতবার ৭৪তম আতিজ্থাদতক 
থক্রদডট ইউদনয়ন দিবস বাংোশিেসহ 
দবশশ্র ১১৮টি থিশে উির্াপন করা হশয়শে। 
এ দিবসটি ১৯৪৮ সাশে আশমদরকায় 
জাতীয়ভাশব এবং ১৯৬৪ সাে থর্শক 
দবশ্ব্যাপী প্রদতবের অশ্টাবর মাশসর তৃতীয় 
বৃহস্পদতবার উির্াপন করা হয়। থক্রদডট 
ইউদনয়শনর দবশ্সংস্া ওয়াল্ড্থ কাউদন্ে 

অব থক্রদডট ইউদনয়ন দবশশ্র সাদব ্থক অবস্া 
ও থপ্রষ্াপট দবশবচনা কশর প্রদতবের 
দিবসটির প্রদতপাদ্য দনি ্থারণ কশর। এবের 
দিবসটির প্রদতপাদ্য দনি ্থারণ করা হশয়শে–
Empower Your Financial Future 

With a Credit Union র্ার ভাবানুবাি- 
‘ভদবষ্যৎ আদর্ ্থক-সামর্থ্থ অজ্থশন থক্রদডট 
ইউদনয়ন’। ২০২১ সাশে এর প্রদতপাদ্য দেে 
“Building financial health for a 

brighter tomorrow.” (উজ্জ্বে ভদবষ্যৎ 
দবদনম ্থাশণ চাই আদর্ ্থক সমৃদদ্ধ)

সমবায়ী এবং অসমবায়ী অশনশকই 
জানশত চান থক্রদডট ইউদনয়নটি আসশে 
কী। সহজ অশর্ ্থ থক্রদডট ইউদনয়ন হশচ্ছ 
তার সিস্য ও থসবাগ্হীতা গ্াহকশির 
মাদেকানািীন আদর্ ্থক সমবায় প্রদতষ্ান। 
র্া আমাশির থিশের দবদ্যমান সমবায় 
সদমদত আইন ও দবদিমাোর দভদত্তশত 

৭৪তম আতিজ্থাদতক থক্রদডট ইউদনয়ন দিবস ২০২২

ভদবষ্যৎ আদর্ ্থক-সামর্থ্থ অজ্থশন 
থক্রদডট ইউদনয়ন

এমিাি থহাশসন মাশেক*
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গঠিত এবং পদরচাদেত। থক্রদডট ইউদনয়ন 
গণতাদন্তকভাশব দনয়দমত িায়-থিনা 
পদরশোিকারী থেয়ারশহাল্ডার সিস্যশির 
বিারা গণতাদন্তক পদ্ধদতশত দনয়দন্তত 
ও পদরচাদেত। প্রদতশর্াদগতামূেক ও 
ন্যায্যহাশর আদর্ ্থক থসবা প্রিান কশর 
সিস্যশির আর্ ্থ-সামাদজক অবস্ার 
উন্নয়শনর উশদিশযে এ প্রদতষ্ান পদরচােনা 
করা হয়। বত্থমান দবশশ্র ১১৮টি থিশের 
৮৬ হাজার ৪ েত ৫১টি থক্রদডট ইউদনয়শনর 
মাধ্যশম ৩০ থকাটির অদিক থেয়ারশহাল্ডার 
সিস্যশির জীবনমান ও তাশির সামাদজক 
উন্নয়শন অবিান থরশখ চেশে।

আতিজ্থাদতক থক্রদডট ইউদনয়ন দিবশসর 
সূচনা হয় দবশ্ব্যাপী থক্রদডট ইউদনয়নসমূশহর 
সিস্যশির একটি পতাকাতশে এশন তাশির 
উৎসাহ প্রিাশনর পাোপাদে জীবনমান উন্নয়ন 
করার েশষ্্য। থক্রদডট ইউদনয়শনর মূেনীদত 
ও মূল্যশবাি সমুন্নত থরশখ সিস্যশির আর্ ্থ-
সামাদজক উন্নয়ন তর্া স্বয়ম্ভরতা অজ্থন, 
উৎসাহিান দবশ্ব্যাপী থক্রদডট ইউদনয়ন 
দিবস উির্াপশনর অন্যতম উশদিযে।

আতিজ্থাদতক থক্রদডট ইউদনয়ন দিবশস 
দবশশ্র থক্রদডট ইউদনয়ন আশন্দােশনর 
গদতপ্রকৃদত, ইদতহাস অজ্থনশক মূল্যায়ন 
কশর এবং সিস্যশির কশঠার পদররেম ও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়শক স্বীকৃদত প্রিানসহ তাশির 
পারস্পাদরক অদভজ্তা ও উন্নয়শনর গল্প 
দবদনময় কশর র্াশক। সারা দবশশ্র থক্রদডট 
ইউদনয়শনর ইদতবাচক যুগাতিকারী কম ্থকাডে 
সম্শক্থ জনগণ তর্া সিস্যশির সশচতনতা 
বৃদদ্ধর কাজটি দবশ্ থক্রদডট ইউদনয়ন 
দিবশসর আশোচনায় উশঠ আশস।

থক্রদডট ইউদনয়শনর িে ্থন ও মম ্থগত 
সারবস্তু থর্শক আমরা বু�শত পাদর থর্, শুধু 
অর্ ্থ নয়; বরং জনগণ তর্া এর সিস্যরা 
থক্রদডট ইউদনয়শনর সম্ি। থক্রদডট 
ইউদনয়শনর একজন সিস্য বা ব্যদক্ত 
থকবেমারে তার আদর্ ্থক অবস্ারই উন্নয়ন 
ঘটায় না, আর্ ্থ-সামাদজক সকে দবষশয়ই 
তারা একটি নতুন দিগশতির বিার উশন্মাচন 
কশর েষ্্য বাস্তবায়শন িাদবত হয়।

১৮৪৪ সাশে ইংল্যাশডের রচশডশের 
তাঁদত ও রেদমকশির গণতাদন্তক প্রদক্রয়ায় 
গঠিত থভাক্তা সমবায় পদ্ধদতর দচতিা 

থচতনাশক সামশন থরশখ জাম ্থানীর িাদরদ্র্য 
পীদেত সািারণ জনশগাষ্ীর আর্ ্থ-সামাদজক 
ও মানদবক উন্নয়শনর েশষ্্য ১৮৫২ সাশে 
থরিডদরক উইেশহম রা�াইশসন থক্রদডট 
ইউদনয়ন প্রদতষ্া কশরন। থক্রদডট ইউদনয়শনর 
মাধ্যশম িাদরদ্র্য দবশমাচন একটি অদত 
কার্ ্থকর প্রদক্রয়া প্রমাদণত হওয়ায় দবশশ্র 
দবদভন্ন থিশের সম্প্রসারণ ঘটশে। ১৯০০ 
সাশের প্রর্মদিশক আে�ন্ থডজাদড ্থন্ 
কানাডার কুইশবক েহশর থেদভস থক্রদডট 
ইউদনয়ন প্রদতষ্া কশরন। এ আশন্দােন 
পর্ ্থায়ক্রশম ইতাদে ও আশমদরকাসহ দবশশ্র 
দবদভন্ন থিশে েদেশয় পেশত শুরু কশর।

১৫০ বেশরর থবদে সময়কাে িশর 
দবশ্ব্যাপী থক্রদডট ইউদনয়নসমূহ সিস্যশির 
জন্য দবদভন্ন আদর্ ্থক পদরশষবা চালু কশর 
এটিশক জনদপ্রয় সিস্যবান্ধব প্রদতষ্ান 
দহশসশব জনগশণর স্বতঃস্ফূত্থ অংেগ্হণ 
দনদচিত করশত এবং তাঁশির আদর্ ্থক 
সষ্মতা সুদৃঢ় করশত সষ্ম হশয়শে। 
থক্রদডট ইউদনয়শন অপরাপর প্রচদেত 
আদর্ ্থক প্রদতষ্াশনর তুেনায় ঋশণর 
থসবামূল্য সিস্যশির মতামশতর দভদত্তশত 
থর্ৌদক্তক পর্ ্থায় দনি ্থারণসহ িীঘ ্থ সমশয়র 
মাদসক দকদস্তশত ঋণ পদরশোশির সুশর্াগ 
সিস্যশির থিওয়া হয়। প্রদতবেরই থক্রদডট 
ইউদনয়শনর সিস্যশির সদঞ্চত থেয়ার-সঞ্চয় 
ও আমানশতর উপর আকষ ্থণীয় মুনা�া 
প্রিান করা হয়। সহজেশত্থ ঋণ গ্হণ ও 

সদঞ্চত আমানশতর মুনা�া প্রাদপ্তর মাধ্যশম 
সিস্যশির আর্ ্থ-সামাদজক সষ্মতার 
ইদতবাচক পদরবত্থন দৃযেমান হয়।

প্রদতবেরই থক্রদডট ইউদনয়ন পদরবাশর 
নতুন নতুন সা�ল্য অদজ্থত হশচ্ছ। থক্রদডট 
ইউদনয়ন জাদত-িম ্থ-বণ ্থ-থগারে দনদব ্থশেশষ 
সকেশক একসূশরে গ্দর্ত কশর একটি উন্নত 
সমৃদ্ধ অর্ ্থননদতক কাঠাশমা গেশত অদবচে 
কাজ কশর চশেশে। ব্যাংকশসবা থর্শক 
বদঞ্চত সািারণ জনগশণর স্বপ্ন বাস্তবায়শনর 
িে ্থন ও কম ্থ প্রবাশহর সার-সংশষ্প আমরা 
থপশত পাদর প্রদতবের উির্াদপত থক্রদডট 
ইউদনয়শনর দিবশসর প্রদতপাশদ্যর মাধ্যশম।

থক্রদডট ইউদনয়ন শুধু োভজনক আদর্ ্থক 
প্রদতষ্ানই নয়; এটি গণতাদন্তকভাশব 
পদরচাদেত সািারণ জনশির সম্পৃক্ত বা 
সংগঠিত করার সরকার স্বীকৃত একটি 
পিশষ্প। সমবায় থচতনায় সম্পৃক্ত বা 
সংগঠিত করার একটি উপায়ও বশট। সমবায় 
থচতনায় ব্যদক্তগত সম্ি ও েদক্তশক 
থর্ৌর্ উশদ্যাশগ ব্যবহার কশর জনগণশক 
সাহায্যকারী একটি েদক্তোেী লে্যাট�রম 
এটি। থক্রদডট ইউদনয়ন প্রাদতষ্াদনক ও 
সামাদজক থনতৃত্ব সৃদষ্র বদেষ্ পর্র্ারো। এর 
মাধ্যশম নতুন নতুন অর্ ্থননদতক পর্ প্রণীত 
হয়। থক্রদডট ইউদনয়ন মধ্যদবত্ত ও িদরদ্রশির 
ভাগ্য উন্নয়শনর পরীদষ্ত হাদতয়ার।

বাংোশিশে সুদূর আশমদরকা থর্শক 
আগত দরিটেিশম ্থর র্াজক �ািার চাে ্থস 
থজ.ইয়াং দসএসদস তিানীতিন ঢাকা 
আচ ্থদবেপ েশরন্, দেও থগ্নার দসএসদসর 
পরামশে ্থ কানাডার থসন্ট থজদভয়াস ্থ 
ইউদনভাদস ্থটি থর্শক থকা-অপাশরটিভ-এর 
ওপর প্রদেষ্ণ গ্হণ কশর ঢাকায় দ�শর ৩ 
জুোই ১৯৫৫ সাশে েক্ষী বাজাশরর অ্যাংশো 
ও বাঙাদে ৫০ জন দরিটোন িশম ্থ দবশ্াসীশির 
এক সভায় ‘দি দরিটোন থকা-অপাশরটিভ 
থক্রদডট ইউদনয়ন দেঃ, ঢাকা’ প্রদতষ্া কশরন। 
১৯৭৯ সাশের ১৪ জানুয়াদর ঢাকা-গাজীপুর 
এোকার ১১টি দরিটোন দমেনাদরশির 
সদমদত সমবিয় ‘দি থকা-অপাশরটিভ থক্রদডট 
ইউদনয়ন েীগ অব বাংোশিে দেঃ (কাল্ব)’ 
নাশম থকন্দ্রীয় সদমদত গঠিত হয়। ৩ জুন 
১৯৮৬ সাশে কাল্ব সমবায় অদিিপ্তর থর্শক 
আনুষ্াদনকভাশব দনবন্ধন োভ কশর।

আতিজ্থাদতক থক্রদডট 
ইউদনয়ন দিবশস দবশশ্র 

থক্রদডট ইউদনয়ন 
আশন্দােশনর গদতপ্রকৃদত, 

ইদতহাস অজ্থনশক মূল্যায়ন 
কশর এবং সিস্যশির 

কশঠার পদররেম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সঞ্চয়শক স্বীকৃদত প্রিানসহ 

তাশির পারস্পাদরক 
অদভজ্তা ও উন্নয়শনর গল্প 

দবদনময় কশর র্াশক।
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বত্থমাশন বাংোশিশে গঠিত প্রার্দমক 
থক্রদডট ইউদনয়শনর সংখ্া ১ হাজার ২ 
েত ৮৯টি। এর মশধ্য কাল্ব পূণ ্থ সিস্য 
সদমদতর সংখ্া ৭ েত ৬৩টি। সহশর্াগী 
সদমদত ২েত ৬৬টি এবং অতির্ ্থক্ত সদমদত 
১েত ৬০টি। সমবায় অদিিপ্তশরর দনবদন্ধত 
থক্রদডট ইউদনয়ন ৯েত ৭১টি। থক্রদডট 
ইউদনয়নসমূশহর সাশর্ সম্পৃক্ত ব্যদক্ত সিস্য 
৮ োখ ৫০ হাজার জন। সদমদতগুশোর 
সঞ্চয় আমানশতর পদরমাণ ৩,৫০৩ থকাটি 
৫৭ োখ ৪৫ হাজার ৬৩০ টাকা। থেয়ার 
মূেিন ১,১৯৪ থকাটি ৪০ োখ ৫০ হাজার 
২৮২ টাকা। সদমদতগুশোর সিস্যশির কাশে 
ঋণ বাবি পাওনা ৪,১০৩ থকাটি ১৮ োখ 
৪৬ হাজার ৭২ টাকা। বাংোশিশের থক্রদডট 
ইউদনয়শনর থমাট সম্শির পদরমাণ ৫,৮২৭ 
থকাটি ১০ োখ ১২ হাজার ৭৬৩ টাকা।

বাংোশিেসহ সারা দবশশ্ থক্রদডট 
ইউদনয়ন থর্ কাজ কশর সুনাম অজ্থন 
কশরশে থসগুশো হশো–১. স্ানীয়ভাশব ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সঞ্চয় একরে কশর ক্ষুদ্র পু ুঁদজর মাধ্যশম 
উশদ্যাক্তা সৃদষ্; ২. প্রাদতিক ও সুদবিাবদঞ্চত 
মানুষশির সংগঠিত ও ষ্মতায়ন; ৩. স্বল্প 
আশয়র থোকশির মশধ্য সঞ্চশয়র প্রবণতা 
সৃদষ্; ৪. প্রত্যষ্ ও পশরাষ্ কম ্থসংস্ান; ৫. 
স্বদনভ্থরতা অজ্থন; ৬. থবকারত্ব দূরীকরণ; 
৭. িাদরদ্র্য দবশমাচন; ৮. এোকার িাদরদ্র্য 
নারী-পুরুষশির আর্ ্থ-সামাদজক অবস্ার 

উন্নয়ন; ৯. থক্রদডট ইউদনয়শনর সিস্যশির 
মশধ্য দৃঢ় সামাদজক অঙ্গীকার পােন; ১০. 
সরকাদর থসবা সাদভ ্থস েহর থর্শক নগশর 
বসবাসকাদর মানুশষর থিারশগাোয় থপৌুঁশে 
থিয়া; ১১. প্রদতষ্ান পদরচােনায় সিস্যশির 
গণতাদন্তক অংেগ্হশণ প্রদেদষ্ত করা; ১২. 
স্বল্প আশয়র মানুষশির সুশখ-দুঃশখ, আনন্দ-
থবিনায় স্বপ্ন থিখাশনা এবং স্বপ্ন পূরশণ 
সহায়তা প্রিান কশর।

জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর 
রহমান থসানার বাংো গোর থষ্শরে 
সমবায় আশন্দােশনর প্রদত সদবশেষ 
গুরুত্বাশরাপ কশরদেশেন। স্বািীনতা-উত্তর 
প্রণীত সংদবিাশনর ১৩নং অনুশচ্ছশি 
বো হশয়শে–“উৎপািন র্ন্ত, উৎপািন 
ব্যবস্া ও বণ্টন প্রণাদেসমূশহর মাদেক বা 
দনয়ন্তক হইশবন জনগণ এবং এর উশদিশযে 
মাদেকানা ব্যবস্ার ২য় খাত সমবায় 
মাদেকানাশক স্বীকৃদত থিয়া হশয়শে।” ৩০ 
জুন ১৯৭২ সাশে এক ভাষশণ জাদতর দপতা 
বশেদেশেন–“আমার থিশের প্রদতটি মানুষ 
খাদ্য পাশব, আরেয় পাশব, দেষ্া পাশব উন্নত 
জীবশনর অদিকারী হশব–এই হশচ্ছ আমার 
স্বপ্ন। এই পদরশপ্রদষ্ত গণমুখী সমবায় 
আশন্দােনশক অত্যতি গুরুত্বপূণ ্থ ভূদমকা 
পােন করশত হশব।” জাদতর দপতার থসানার 
বাংো গঠশনর আকুদত, দনশি ্থেনা ও সাদৃযে 
থক্রদডট ইউদনয়ন আশন্দােশনর দভতশর 

নানাভাশব খু ুঁশজ পাওয়া র্ায়।
থক্রদডট ইউদনয়শনর দবশ্ সংস্ার 

WOCCU-এর আহ্ান পাদেত আতিজ্থাদতক 
থক্রদডট ইউদনয়ন দিবশসর প্রদতপাদ্য 
প্রদতবেরই এ আশন্দােশনর সাশর্ সম্পৃক্ত 
সািারণ সিস্যশির জীবনমান, আর্ ্থ-
সামাদজক অবস্া এবং তাশির সম্ি সৃদষ্র 
দনশি ্থেনা দিশয় র্াশক।

থকাদভড-১৯-এর দবশ্ �াঁকুদন থেষ হশত 
না হশত রাদেয়া ইউশক্রন যুশদ্ধর �শে দবশশ্র 
মধ্যদবত্ত ও িদরদ্র মানুষশির জীবশন থনশম 
এশসশে হতাো, ঘণীভূত হশয়শে ক্ষুিা-িাদরদ্র্য 
ও অভাব অনটন। মানুষ এখন সঞ্চয় থেষ 
কশর ঋণী হশয় পেশত শুরু করশে। সম্প্রদত 
WFP এক দরশপাশট ্থ বাংোশিশের ৬৮% 
মানুশষর ক্ষুিা কশষ্র দবষয়টি প্রকাে করা 
হশয়শে। থকাদভড-১৯ পরবতনী বত্থমান দবশশ্ 
সৃষ্ অর্ ্থননদতক নানাদবি সমস্যার মশধ্যও এ 
বের থক্রদডট ইউদনয়ন দিবশসর মূে থ্লাগান 
‘ভদবষ্যৎ আদর্ ্থক-সামর্থ্থ অজ্থশন থক্রদডট 
ইউদনয়ন’। সদত্যই এ থ্লাগান থক্রদডট 
ইউদনয়ন সম্পৃক্তজনশির জীবন-দনরাপত্তার 
স্বপ্ন থিখাশব। সামশন এদগশয় থর্শতও থপ্ররণা 
থজাগাশব।

*জাতীয় সমবায় পুরস্ারপ্রাপ্ত সমবায়ী এবং 
সম্প্রীদত থকা-অপাশরটিভ থক্রদডট ইউদনয়ন দেঃ-এর 
প্রদতষ্াতা ও প্রিান দনব ্থাহী
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নারী হশয়ও স্বামীর পাোপাদে সংসাশরর সকে 
িাদয়ত্ব বহন কশর চশেশেন রশয়ে থকয়ার 
অ্যাডে সাদজ্থক্যাে হসদপটাশের ব্যবস্াপনা 
পদরচােক ৫৬ বের বয়স্ অপণ ্থা িাস; দবশয়র 
কারশণ নাশমর সাশর্ হােিার পিদব যুক্ত 
হশয়শে। তাই তাঁশক অপণ ্থা হােিার বশেও 
ডাকা হয়। নারী উশদ্যাক্তার এক উজ্জ্বে দৃষ্াতি 
বাশগরহাট থজোর এই সাহসী নারী। 

কীভাশব উশদ্যাক্তা হশেন, তার দপেশনর 
গল্প বেশত থগশেই চশে আশস সমবায় 
সদমদতর অবিাশনর কর্া। সমবাশয়র সাশর্ 
আশরা অশনক সিশস্যর স�েতার গল্প রশয়শে, 
দকন্তু তাঁর জীবশনর গল্প একটু অন্য রকশমর। 
কাগুশজ টাকার বশিৌেশত মানুশষর জীবন 
রষ্ার ও মানবশসবার কাদহদন এশকবাশরই 

অন্যরকম। সমবায় সদমদতর আদর্ ্থক েদক্তর 
সাশর্ দেে আশরা অশনশকর অবিান। ঢাকার 
নাদজমউদিীন থরাশড দনশজর হাসপাতাশে 
বশসই দতদন বেশেন থসই গল্প। 

বাশগরহাট থজোর মংো উপশজোর প্রত্যতি 
গ্াশম তাঁর জন্ম ও থবশে ওঠা। প্রাদতষ্াদনক 
পোশেখা ইন্টারদমদডশয়ট পর্ ্থতি। পশর নাদস ্থং 
দডশলোমা, চাকদর, তারপর সরাসদর উশদ্যাক্তা। 

হদে �্যাদমদে হাসপাতাে থর্শক চার 
বেশরর দডশলোমা নাদস ্থংশয়র প্রদেষ্ণ দনশয় 
দবদভন্ন হাসপাতাশে চাকদর কশরন দতদন। 
দসটি হাসপাতাে, থকয়ার হাসপাতাে, গ্ীন 
োই� হাসপাতাে, িানমদডে দক্দনক, ঢাকা 
থরনাল্ড অ্যাডে থজনাশরে হাসপাতাশের মশতা 
প্রদতষ্াশন থমাট (১৯৯৫-২০১৪) ১৯ বের 

চাকদর কশরন। 
চাকদরর সময়ই তাঁর স্বপ্ন দেে দনশজর 

উশদ্যাশগ দকছু করার। এই দচতিা ও স্বপ্ন থর্শকই 
ঢাকার কোবাগান এোকায় থমদডএইড 
হাসপাতাশের একটি পুশরা থফ্ার ভাো দনশয় 
প্রর্ম আইদসইউ এবং এনআইদসইউ শুরু 
কশরন। এই উশদ্যাগ চেশত র্াশক দুই বের 
(২০১৪-২০১৬)। গুণগত থসবার কারশণ 
থরাগীর সংখ্া বৃদদ্ধ থপশত র্াশক। পশর ওই 
থফ্াশর স্বল্পতার কারশণ োেমাটিয়া অঞ্চশে 
চারটি থফ্ারদবদেষ্ ১২ হাজার স্য়ারফুশটর 
একটি পুশরা বাদে ভাো দনশয় রশয়ে থকয়ার 
সাদজ্থক্যাে হসদপটােটি পদরচােনা করশত শুরু 
কশরন অপণ ্থা। এখাশনও থসবার পদরদি এবং 
থরাগীর সংখ্াও বৃদদ্ধ পায় উশল্খশর্াগ্য হাশর। 

সমবাশয়র জয়গান
রা�াশয়ে পােমা*
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২০২০ সাশে থকাদভড-১৯ মহামাদরর 
কারশণ এদপ্রে-জুোই চার মাস মানুশষর ঘর 
থর্শক বাইশর দবচরশণর সীমাবদ্ধতা র্াকার 
কারশণ হসদপটােটি দবরাট থোকসাশনর 
দেকার হয়। ঋণগ্স্ত হশয় পশেন হাসপাতাশের 
ব্যবস্াপনা পদরচােক অপণ ্থা। বাধ্য হশয় এই 
প্রদতষ্ানটি বন্ধ কশর দিশত হয়। অশনক চোই-
উতরাই পার কশর ২০২০-এর অশ্টাবর মাশস 
ঢাকা থমদডশকশের কাশে চানখারপুে এোকার 
নাদজমউদদিন থরাশড একটি আোিা বাদে ভাো 
কশর ওই একই নাশম হসদপটাে শুরু কশরন।

উশল্খ্ থর্, ইশতাপূশব ্থ ৮ েষ্ টাকা পু ুঁদজ 
হাশত দনশয় ২০১৪ সাশে ওই থমদডএইড 
হাসপাতাশের একটি থফ্ার ১ েষ্ টাকায় 
ভাো দনশয় শুরু কশরদেশেন। থসবার সুনাম 
ও থরাগীর আস্ার কারশণ দবদভন্ন থমদডশকে 
র্ন্তপাদত সরবরাশহর থকাম্ানী ৩০ েষ্ 
টাকার র্ন্তপাদত থক্রদডশট (ঋণ দহশসশব) দিশয় 
সহশর্াদগতা কশর। পশর অপণ ্থা োশভর অংে 
থর্শক িীশর িীশর ঐসব ঋণ পদরশোি কশরন। 
১২ জন কমনী ও ৮ েষ্ টাকার উশদ্যাগ পশর 
থিে থকাটি টাকার মূেিশন পদরণত হশো। 

থমদডএইড হাসপাতাশের ওই ভাো করা 
থফ্াশর জায়গার স্বল্পতা ও থরাগীর আদিশক্যর 
কারশণই োেমাটিয়াশত বাদে ভাো দনশয় 
নতুনভাশব হাসপাতাে শুরু করশত হশয়দেে। 
র্া পশর থকাদভড-১৯-এর কারশণ আক্রাতি হয়। 

বো থর্শত পাশর, ক্যাশের দিক থর্শক 
এশকবাশরই শূন্য হাশত নাদজমউদিীন থরাশডর 
হাসপাতাে শুরু। উপায়াতির না থিশখ ঢাকা 
থক্রদডট (বাংোশিশে দরিটোনশির সবশচশয় বে 
সমবায় সদমদত) থর্শক ৩ েষ্ ৭৫ হাজার 
টাকা, ঢাকা থমদডশকে হাসপাতাে অ্যাডে 
কশেশজর কমনী থোটভাই থডানাশল্ডর কাে থর্শক 
১০ েষ্ টাকা, ব্যদক্তগত ঋণ ৬ েষ্ টাকা ও 
সশখর গহনা বন্ধক দিশয় ৮ েষ্ টাকা পু ুঁদজগঠন 
কশর এই হাসপাতাশের সূচনা কশরন। অশনক 
সংগ্াম কশর এই হাসপাতােশক চেমান করশত 
দতন মাস সময় োগে। 

তাঁর হাসপাতাশে কী কী দবশেষত্ব আশে 
জানশত চাইশে অপণ ্থা জানান, এই হাসপাতাশে 
একটি ব্যবস্াপনা কদমটি আশে। তার মশধ্য 
রশয়শেন থচয়ারম্যান, ম্যাশনদজং ও অ্যাডদমন 
দডশর্টর, ম্যাশনজার, �াইন্যান্ দডশর্টর, 
অন্যান্য কমনী, ডাক্তার নাস ্থ, আয়াসহ থমাট ২৯ 

জন থসবািানকারী। ৩০ জন থরাগীর আবাদসক 
ব্যবস্াও আশে এই প্রদতষ্াশন। 

দবদভন্ন থসবার মশধ্য রশয়শে দেশুশির 
ও বয়স্শির দনদবে পদরচর্ ্থা ইউদনট 
(আইদসইউ)। থকাশনা থকাশনা সময় নাশস ্থর 
সংকট থিখা দিশে অপণ ্থা দনশজই নাশস ্থর 
শূন্যস্ান পূরণ কশরন। দতদন বশেন, ‘কাজ 
ও গুণগত থসবার মাধ্যশম সুনাম অজ্থন ও 
সািারণ মানুপৃশষর সমর্ ্থন-স্বীকৃদতই আমার 
হাসপাতাশের েদক্ত।’ 

অপণ ্থা আশরা জানান, অশনক গদরব থরাগী 
র্ারা থসবা গ্হশণর পর দবশের টাকা দিত 
পাশরন না বা অল্প দিশত পাশরন, তাশির দবেটি 
পুশরা থডাশনেন দহশসশব দবশবচনা করা হয়। 
আদম অত্যতি সীদমত খরশচ থসবা দিশয় আসদে। 
থরাগীরা আমাশক মাশয়র মশতা, থবাশনর মশতা 
দবশবচনা কশর।’ থরাগীরা সুস্ হশয় র্াবার সময় 
মতিব্য কশর বশেন, হাসপাতাশে দেোম না 
দনশজর বাদেশত দেোম বু�শতই পারোম না। 

হাসপাতাশে বহুমাদরেক থসবার কর্া 
বেশত দগশয় অপণ ্থা জানান, ‘পূণ ্থাঙ্গ থসবার 
জন্য আইদসইউ, এনআইদসইউ, দপআইদসইউ, 
�াম ্থাদস, ওটি, মেমূরে-রক্ত পরীষ্ার ব্যবস্াসহ 
আবাদসক সুদবিার সব দকছুই এই হাসপাতাশে 
দবদ্যমান। সমবাশয়র সহায়তার দববরণ দিশত 
দগশয় দতদন জানান, ২০১৭ সাশে ঢাকা থক্রদডট 
ও ঢাকা দরিটোন বহুমুখী সমবায় সদমদত থর্শক 
ঋণ করা হশয়শে পর্ ্থায়ক্রশম ৩ েষ্ ও ৯ েষ্ 
টাকা এবং ২০২১ সাশে দি থমশরোপদেটান 
দরিটোন হাউদজং থসাসাইটি থর্শক ২ েষ্ ৫৫ 
হাজার টাকা। এ োোও ব্যদক্তগত ঋণ ও 
অেংকার বন্ধক দিশয় থনওয়া ঋণ দিশয় চেমান 
রাখা হশয়শে মানবশসবার এই প্রদতষ্ান। 

এই হাসপাতাশের ব্যবস্াপনা পদরচােক 
অপণ ্থার স্বপ্ন বাশগরহাশট দনশজর প্রত্যতি এোকায় 
নানীর নাশম বাজুয়া গ্াশম ৫০ েয্যার একটি 
হাসপাতাে প্রদতষ্া করা। ইশতামশধ্য ২০২২ 
সাশের ৮ থসশটেম্বর তাঁর নানীর নামানুসাশর 
গীতা থজনাশরে হাসপাতাশের দভদত্তপ্রস্তর 
স্াপন করা হশয়শে, দতদন দনশজই তা কশরশেন। 

উশদ্যাগী এই নারী বশেন, নারীশির 
উশদ্যাক্তা হওয়ার জন্য সমবাশয়র ঋশণর 
পাোপাদে তাশির থমিা, বুদদ্ধমত্তা, 
সাহদসকতাপূণ ্থ থনতৃত্ব এবং থপোগত িষ্তা 
অবযেই অজ্থন করশত হশব। পুরুষোদসত 

সমাশজ ‘নারীরা পাশর না,’ এমন মানদসকতা 
থর্শক তাশির থবদরশয় আসশত হশব। সমবায় 
নারী জাগরশণও বে ভূদমকা থরশখ চশেশে। 
সরকারশকও নারীশির উশদ্যাক্তা হওয়ার 
পদরবশবে-পদরদস্দত সৃদষ্ করশত হশব বশে 
দতদন থজার মতিব্য কশরন।

‘দবশশ্র প্রদতটি থিশের প্রদতটি সমাশজর 
স্বাস্্যশসবাসহ সাদব ্থক মাশনান্নয়ন করশত 
পারশে দবশ্টাশকই বিশে থিওয়া সম্ভব। 
সমবাশয়র উশদ্যাশগর সাশর্ থিশের প্রিান 
চাদেকােদক্তর, অর্ ্থাৎ সরকাশরর ভূদমকা 
থসশষ্শরে অত্যাবযেকীয়। দতদন বশেন, দবশশ্র 
র্তসব প্রাকৃদতক ও মানব সম্ি আশে, তার 
মশধ্য সামঞ্জস্য সৃদষ্ করা িরকার। সমবায় 
থসশষ্শরে বে ভূদমকা পােন করশত পাশর। 
দনশজর থিশেই তার উিাহরণ সৃদষ্ করা সম্ভব। 

বাবা আনন্দ িাস ও মা থজ্যাদতকণা িাশসর 
চার সতিাশনর মশধ্য তৃতীয় অপণ ্থা হােিার। 
স্বামী দিেীপ হােিার, ৬১, একজন সংগীত 
দেল্পী। এই িম্দত্তর এক থেশে উইে, ২৬ 
ও থমশয় থজশনট (এদম) ১৪+ পর্ ্থায়ক্রশম 
দরেপে-ই ও নবম থরেদণ পড়ুয়া দেষ্ার্নী। 
একটি আিে ্থ পদরবার গঠশনর পাোপাদে মা 
অপণ ্থা এখন হাসপাতাে পদরচােনা করশেন। 
মানুশষর থসবা করার থর্ একটি তৃদপ্ত আশে 
তার পুশরাটাই আস্বািন করশত পারশেন দতদন।

দেষ্ার্নী র্াকাকাশে অপণ ্থা তাঁর স্বশপ্নর 
কর্া বেশত দগশয় বশেন, দনশজর স্বপ্ন দেে 
উচ্দেষ্া গ্হণ। দকন্তু আদর্ ্থক টানাশপাশেশন 
তা সম্ভব হশয় ওশঠদন। থসই স্বপ্নই হয়শতা 
আমার সতিানশির মাধ্যশম পূরণ হশত চশেশে, 
সতিাশনরা উচ্দেষ্া দনশচ্ছ। 

ব্যাপক মানদসকতার বদহঃপ্রকাে দহশসশব 
অপণ ্থা বশেন, মানুশষর জীবশন থেঁশচ র্াকার জন্য 
অশনকদকছুই িরকার। দবদ্যাজ্থন, সংস্কৃদতচচ ্থা, 
স্বচ্ছেতা, আদর্ ্থক উন্নদত, জীবনমাশনর উন্নয়ন, 
সতিানশির ভদবষ্যৎ দচতিা কশর আিে ্থ পদরবার 
গঠন ইত্যাদি থতা ভাবশতই হয়। সকে দকছুর 
মশধ্য ভারসাম্য রষ্া কশর চোই স্বাভাদবক-
োদতিপূণ ্থ মানুশষর েষ্ণ। থসশষ্শরে আমাশির 
থিশে সমবায় সদমদতগুশো েষ্ েষ্ মানুশষর 
প্রাশণর আো-আকা্ষিা পূরণ কশর চশেশে বশে 
মতিব্য কশরন দতদন। 

* সমবায়ী ও দরিল্যান্ থেখক
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Very often we utter the great 
saying of the renowned monastic 
of the sub-continent, Swami 
Vivekanado-" Education is the 
manifestation of knowledge 
already in man". Education is 
a process of learning through 
which a person is improved and 
without improvement of people, 
no improvement of any spheres 
of life is possible. John Kenneth 
Galbraith the famous economist 
has truly said, "No improvement 
is possible with unimproved 
people! To make people improved. 
education, either institutional or 

self, is a must. Jahharlal Nehru 
has truly said to be successful in 
life that we need is education

Education and employment 
are directly proportional, for 
uneducated persons are not fit 
for employment. Training and 
education for employment or 
training, more clearly saying, 
occupational training, aims to 
develop a person, to make an 
employee adroit and competent, 
taking special account of the type 
of work particularly suited to him.  
By training he becames fit and 
human resource.

In the perspective of 
employment and education and 
whenever we think employment 
and education, employment 
element becomes the subject, 
means. principle or form of 
education. When employment 
is the subject of education, such 
education is meant to learn 
the content of particular type 
of work. Such a learning is 
education when it involves the 
person as a whole and is not 
restricted simply to the training 
which makes skills automatic. 
Moreover, when employment 

Employment, Education and 
Occupational Training

Anjan Kumar Sarkar*
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is made the means of education, such education 
becomes 'duress'. The concept of (passive) learning 
is set against the concept of (active) learning. Today 
we speak more correctly of action and accordingly 
action related-learning, although the concept of 
work and action are not admittedly congruent. We 
pay heed to occupational education or training when 
employment is the subject of education.

Training as a Practice
Training. occupational training, as a practice 
includes all the educational impulses relative to 
learning for work as in comprehension as well 
as in thought and action. Occupational training 
pursues not only human goals but also technical 
and economic goals. Particular tasks," "skilled 
labour” can only be undertaken by people who have 
especially been trained for them and `unskilled 
labour’ can be executed without any instruction or 
educational background. In between these are types 
of employment for which need not a recognized 
course of training. In such cases of 'guided work' 
there is a need for a course of training in which 
narrowly defined qualifications are needed. But 
at the present time, demand is growing for skilled 
labour rather than unskilled or guided labour. At the 
same time the tendency today is away from physical 
labour to intellectual endeavour.

The aims of Occupational Training
The first aim of occupational training is the 
development of personality. It changes a person's 
character. A Person who learns to work and who can 
master different kinds of works has extended his 
chances of self-determination; he has become more 
independent compared to others. This affects his 
self-confidence. A person who has learned through 
training to work properly reliably has also learned 
to bear the responsibility for others. Responsibility 
for one's work presupposes the capacity for self-
confidence and self-criticism.

Occupational education or Training

1st aim: 

Development 

of Personality

Self-
determination

Responsibility Cooperative

(autonomy) (ethos) (participation)

The development of personality is achieved 

indirectly through the conjunction of learning and 
marking both inside and outside the field of work. 
The second aim of training is to bring about a 
complete change of behavior or attitude. It is widely 
known that human activities such as thinking, 
acting, talking and taking over responsibility etc. 
are all summed up in the concept of behavior. When 
a person adjusts his thinking, acting, living, etc. to a 
new situation and to a new requirements, then he is 
taken to have learned; which is termed as survival 
of the fittest. So, we can summarise that learning is 
a change of behaviour, which enables a person to 
adapt himself to the environment.  

Occupational Training

2nd aim: 

Development of 

Personality

The area 

movement 

(motor)

The area 

movement

The area of 

responsibility

(cognitive) (motor) (affective)
 
The area of intellect or cognitive is concerned 

with knowledge or skills. The motor area concerns 
with physical movement or activities of limbs, and 
in the area of responsibility, the main emphasis is 
given on the consciousness of responsibility.

The third aim is qualification
The third aim of training is qualification, in 
other words, efficiency. With the rapid change in 
technology, the economy and society taking into 
account of these, the following objectives of training 
are significant:

1.Qualifications in the Sense of specialized 
abilities and responsibility for one's work. A person 
trained in specialized abilities gains qualifications 
of a formal kind or of an informal kind. The formal 
type may be in the form of a vocational certificate 
and the next one is after a further period of training 
in the business.

(1) Flexibility in the sense of methodical abilities.
(2) Consideration in the sense of social/ethical 

behavior. A manifestation of such behaviour is 
reciprocation to which means that 'I myself am 
prepared to give what I expect of others'.

(3) Participation in the sense of ability to 
cooperate.

If these four aims of occupational training are 
achieved, then employee has within his control:

a) Ability in his field of work
b) The ability to work methodically

সমবায়
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c) The ability to get along with people
d) The ability to cooperate.
Process of Occupational Training
The basic forms of occupational education are 

teaching and learning procedures from which all 
further steps are derived or to which the most varied 
forms can be traced back. The steps are:

(1) Instruction: Instruction is a systematic training 
for practical action. 

It is the methodical teaching of the skills, 
knowledge and experience for carrying out a job of 
work. Instruction mainly emphasizes an transmitting 
manual dexterity and a sense of responsibility.

(2) Tuition: Tuition is a systematic training 
for mental agility. So. occupational tuition is a 
methodical teaching of the knowledge, skills, and 
insights necessary to complete a task of work.

(3) Leader ship: Leadership is liable to set goal and 
to attain these with the aid of joint effort. Leadership 
is the integrated piloting of technology, industry 
and staff. It is supervision and leadership of people 
in a factory. The leaders must have determination 
and perseverance as well as being able to support 
and encourage. In short, the art of leading people is 
production through encouragement.

Factors which affect Training
Among many other factors of occupational training 
are the instructor’s manner when teaching, the 
education climate and corporate culture.

(1) Instruction manner is not simply a matter 
of what he does or what techniques he uses to do 
something but how he does it- e.g.in a friendly, polite, 
single-minded, considerately and automatically. 
In the work place there are three manners: that of 
leading, of working and of teaching.

(2) By education climate’ we mean the average/
characteristic emotional state of the people who 
are engaged in a particular work force or work 
Structure-5;

(1) The climate may be of two types - subjective 
and objective conditions. Among the objective 
conditions of climate are the inner alia, the place of 
learning, the text books, apparatus, etc. Among the 
subjective conditions, the instruction manner, the 
relationship to the fellow-pupils, the recognition of 
the need to learn. There are better conditions such 
as motivation, enjoyment in learning, individual 
enterprise, self-recognition and feelings of self-
significance to create positive educational climate.

(2) Corporate culture: If by 'culture' we understand 
the totality of mental and physical forms expression 
- the values of a people and if by culture we mean 
refined ways of life, intellectual and moral education, 
then 'cooperate culture' is expressed in a corporate 
policy which is oriented to a greater degree to 
values- i.e, corporate culture feels obliged to the 

values and standards, the opinions and desires, the 
attitude and ways of behaviour of employers and 
employees, of public life and politics in the tension in 
which they exist. Corporate culture is obliged both 
to the individual and to society. This presupposes a 
change in the consciousness of all concerned.

Results of occupational Training
Results of practical occupational training divide 
into formal and informal qualifications. Formal 
qualifications are attested by official examinations. 
Informal qualifications are mediated in a place of 
work and if necessary confirmed by an appropriate 
certificate.

Results of occupational training are ascertained 
by means of checks according to chronological 
verifications, such as

(1) Shoot-term controls of the learning 
achievement

(2) mid-term controls of the success of the 
training, and

(3) long-term controls of the trial period.
The results of occupational training are 

(i) competence in one's field (ii) Specialized 
competence (iii) Methodical competence (iv) Social 
and cooperative competence.

Conclusion
In the last few years empirical research in this area 
has concentrated more on the motor area. Constant 
technical, economic and social change produces new 
flexible organizations of labour. The consequences of 
this are changes not only in the demands made upon 
the person but also in the claims of person. The answer 
of occupational training to the change in demands 
is the provision of enduring 'key qualifications. The 
appropriate organizational reaction to the provision 
of key qualifications demands new-action-oriented-
contents, media, methods and social forms of 
learning and working, depending on flexibility and 
mobility which are desired. Occupational training as 
a science investigates the conditioning connections 
between the personal and objective promises as 
well as the aims, processes and results of work-
oriented learning. Department of Co-Operatives 
has given a great emphasis on training on various 
fields mainly  I.G.A training . These trainings are 
provided to the co-operative society members on 
different kind of technical training by Bangladesh 
Co-Operative Academy and 10 other cooperative 
zonal institutes. Budget is also sufficient to make the 
members, irrespective of sex, skillful, efficient and 
self dependent Emphasis is also given on training 
for women for cooperators their financial inclusion.

* Additional Registrar, Department of Co-operatives, Dhaka
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‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’–এই 
প্রদতপাদ্যশক সামশন দনশয় স্ানীয় সরকার, 
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণােশয়র মাননীয় 
প্রদতমন্তী জনাব স্বপন ভট্াচায্য্থ, এমদপ, ২৯ 
জুোই ২০২২ তাদরখ ১ম পশব ্থ, ড. তরুণ 
কাদতি দেকিার, দনবন্ধক ও মহাপদরচােক, 
সমবায় অদিিপ্তর, ঢাকা ১২ আগটে ২০২২ 
তাদরখ ২য় পশব ্থ, থমাঃ মদেউর রহমান, 
এনদডদস, সদচব, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
দবভাগ ২৬ আগটে ২০২২ তাদরখ ৩য় পশব ্থ, 
এবং স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্তণােশয়র মাননীয় প্রদতমন্তী জনাব স্বপন 
ভট্াচায্য্থ, এমদপ ও জনপ্রোসন মন্তণােশয়র 
মাননীয় প্রদতমন্তী জনাব �রহাি থহাশসন, 
এমদপ, ৯ থসশটেম্বর ২০২২ তাদরখ ৪র্ ্থ 
পশব ্থ ‘সমবাশয় সমৃদদ্ধ’ অনুষ্াশন অদতদর্ 
আশোচক দহশসশব উপদস্ত র্াশকন। 

অনুষ্ানটি প্রচাদরত হয় শুক্রবার রাত 
৯টা৩০ দমদনশট এবং পুনঃপ্রচার করা হয় 
েদনবার সকাে ৮টা ৩০ দমদনশট। অনুষ্াশনর 
সঞ্চােক দেশেন থরাজশমরী জয়ির করবী।

সমবায় অদিিপ্তশরর থসৌজশন্য 
চ্যাশনে-২৪ এর পাদষ্ক অনুষ্ান 
“সমবাশয় সমৃদদ্ধ”
পব ্থ-০১
প্রচার তাদরখ: ২৯ জুোই ২০২২
অদতদর্: জনাব স্বপন ভট্াচায্য্থ, এমদপ, 
প্রদতমন্তী, স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও 
সমবায় মন্তণােয়

চ্যাশনে-২৪: পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
দবভাশগর থ্লাগান হে ‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, 
সমবাশয় উন্নয়ন’–বঙ্গবন্ধুর সমবায় 

ভাবনা সম্শক্থ দকছু বোর জন্য আপনাশক 
অনুশরাি করদে।

জনাব স্বপন ভট্াচায্য্থ, এমদপ : 
আপনাশক িন্যবাি। আমাশির স্বীকার 
করশতই হশব জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ 
মুদজবুর রহমান িীঘ ্থ আশন্দােন, সংগ্াম 
এবং তাঁর জীবশনর একটা বে সময় থজশে 
কারারুদ্ধ র্াকা এবং তাঁর সংগ্াশমর মশধ্য 
দিশয় এই বাংোশিেশক একটি স্বািীন 
বাংোশিে এবং এশিশের মানুষশক একটি 
আত্মদনভ্থরেীে জাদত করার জন্য দতদন 
সশচষ্ দেশেন। একারশণ তাঁশক িীঘ ্থদিন 
ত্যাগ স্বীকার করশত হশয়শে, সংগ্াম করশত 
হশয়শে। প্রদতকূে অবস্ার মশধ্য দিশয়ই 
তাঁশক েোইটা করশত হশয়শে। আমরা 
হাজার বেশরর সব ্থশরেষ্ বাঙাদে মহান 
থনতা বঙ্গবন্ধুর প্রদত রেদ্ধা জ্াপন করদে। 

সমবাশয় পদরক্রমা
সমবাশয় সমৃদদ্ধ

‘বঙ্গবন্ধুর িে ্থন, সমবাশয় উন্নয়ন’-এই প্রদতপাশদ্যর আশোশক রূপকল্প ২০৪১ অজ্থশন সমবায় অদিিপ্তশরর ভূদমকা 
দবষয়ক ‘সমবাশয় সমৃদদ্ধ’ দেশরানাশম চ্যাশনে-২৪ এ প্রচাদরত তর্থমূেক দবশেষ পাদষ্ক অনুষ্াশনর প্রদতশবিন। 

প্রদতশবিনটি ততদর কশরশেন সমবায় অদিিপ্তশরর সম্ািক থমাঃ সাইফুে ইসোম।
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বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সাশে থর্ ঐদতহাদসক ভাষণ 
দিশয়দেশেন, থস ভাষশণ তাঁর সব ্থশেষ দুটি 
কর্া দেে–এবাশরর সংগ্াম স্বািীনতার 
সংগ্াম, এবাশরর সংগ্াম মুদক্তর সংগ্াম। 
স্বািীনতা বেশত দতদন বুদ�শয়শেন 
রাজননদতক স্বািীনতা। পাদকস্তাশনর 
তস্বরোসশনর দবরুশদ্ধ, থোষণ, দনর্ ্থাতশনর 
দবরুশদ্ধ একটি জাদত দকভাশব মুদক্ত পাশব, 
বাংোশিে একটি স্বািীন রাষ্ট্র হশব–এটিই 
দেশো তাঁর এবাশরর সংগ্াম স্বািীনতার 
সংগ্াম। এবাশরর সংগ্াম মুদক্তর সংগ্াম–
থসটা অর্ ্থননদতক মুদক্ত। থসটা মানুশষর প্রদত 
থর্ থোষণ, থর্ জুলুম, অত্যাচার দেশো, মানুষ 
থর্ না থখশয় র্াকশতা, মানুশষর অদেষ্া, 
কুদেষ্া এবং মানশবতর জীবনর্াপন করশতা 
থসখান থর্শক দকভাশব অতিত ৫টি থমৌদেক 
অদিকার–দেষ্া, খাদ্য, বস্ত্র, দচদকৎসা এবং 
বাসস্ান এই ৫টি অজ্থশনর জন্যই দতদন 
সমবায় পদ্ধদতর উপর দনভ ্থর কশরদেশেন। 
থস কারশণই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সাশে সংদবিান 
রচনাকাশে সমবায়শক মাদেকানার ২য় 
গুরুত্বপূণ ্থ খাত দহশসশব প্রদতদষ্ত কশরন। 
তাঁর েষ্্য দেশো সমবাশয়র মাধ্যশম দতদন 
এশিশের মানুশষর থর্ অর্ ্থননদতক তবষম্য 
এবং এখাশনর মানুষ থর্ কম ্থষ্ম, থকউ 
কাজ পাশচ্ছ না, তাশিরশক দকভাশব একটা 
সমাশজ উঠিশয় আনা র্ায়। আপনারা জাশনন 
১৯৫৪ সাশে যুক্তরিন্ট সরকাশর বঙ্গবন্ধু কৃদষ 

ও সমবায় মন্তণােশয়র িাদয়ত্ব দনশয়দেশেন। 
তখন থর্শক দতদন সমবায়শক দকভাশব 
সারাশিশে েদেশয় থিওয়া র্ায় এবং 
সািারণ মানুষশক দকভাশব সমবাশয়র সাশর্ 
সম্পৃক্ত করা র্ায় থস েষ্্য দনশয় অশনকগুশো 
পিশষ্প গ্হণ কশরদেশেন। এ পদরশপ্রদষ্শত 
দতদন কৃদষকাজ করার জন্য আইেদবহীন 
জদম থর্ৌর্ভাশব চাষাবাশির মাধ্যশম কৃষক 
এবং ভূদমর মাদেকশির সাশর্ সমবিয় 
কশরই সমবাশয়র মাধ্যশম চাষাবাি করশত 
থচশয়দেশেন। 

দতদন থচশয়দেশেন থর্ এ থিে হশব একটি 

সুষম বন্টশনর থিে। এশিশের অর্ ্থননদতক 
তবষম্য হশত মুদক্ত থপশত সমবায় হশব একটি 
বে মাধ্যম।

চ্যাশনে-২৪:  থিশের নারী সমাশজর 
আর্ ্থ-সামাদজক উন্নয়শন সমবায় অদিিপ্তশরর 
পিশষ্প সম্শক্থ দকছু বলুন। 

অনুষ্াশন বাদরিারা মদহো সমবায় 
সদমদতর কার্ ্থক্রম প্রি ্থেন করা হয়।

জনাব স্বপন ভট্াচায্য্থ, এমদপ:  
চমৎকার প্রনে। বাদরিারা মদহো সমবায় 
সদমদতর কার্ ্থক্রম থিশখ আপনারা সদমদত   
সম্শক্থ অবগত হশয়শেন। অসহায় নারীশির 
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কার্ ্থক্রম–কম ্থহীন, পু ুঁদজহীন, নারীরা র্ারা 
দেে তারা িীশর িীশর দকভাশব এদগশয় 
র্াশচ্ছ। সমবাশয়র মাধ্যশমই সমৃদদ্ধ একটা 
কর্া আশে। থসশষ্শরে একটা কর্া বো 
হশয়শে থর্, সব থরেদণর মানুষ, সব িশম ্থর 
মানুষ, সব ্থস্তশরর মানুষ সমবাশয়র মাধ্যশম 
সমৃদদ্ধ অজ্থন করশত পাশর। নারীরা থসখাশন 
একটি বে ভূদমকা রাখশত পাশর। কারণ 
আমাশির থিশের অশি ্থশকর থবদে এখন 
নারী। জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর 
রহমান সমবাশয় নারীশির মুদক্ত, নারী 
স্বািীনতা, নারী দেষ্া এবং নারীশির 
স্বাবেম্বী করার জন্য ভূদমকা পােন 
কশরদেশেন। আমাশির মাননীয় প্রিানমন্তী 
গত থময়াশির সংসশি নারীশির জন্য নারী 
আইন কশরশেন। থসখাশন মুক্তভাশব মর্ ্থািার 
সাশর্ তারা চাকুদর করশত পারশব এবং 
ব্যবসা-বাদণজ্যসহ সমস্ত কম ্থকাশডে ভূদমকা 
রাখশত পাশর। বত্থমাশন বাংোশিশে প্রায় 
২৭,০০০ হাজার নারী সমবায় সদমদতশত 
১৫,০০,০০০ নারী সিস্য জদেত রশয়শেন। 
আমাশির জাতীয় সমবায় দিবশস মাননীয় 
প্রিানমন্তী আমাশির দনশি ্থে দিশয়দেশেন 
থর্, সমবাশয় নারীশির সংখ্া বাোশত হশব। 

আমরা থস থচষ্া কশর র্াদচ্ছ। পর্ ্থায়ক্রশম 
এটা বৃদদ্ধ পাশচ্ছ। 

আদম সবার উশদিশযেই বদে আপদন 
শুনশে আনদন্দত হশবন–বঙ্গমাতা 
বঙ্গবন্ধুর সহিদম ্থণী থেখ �দজোতুশন্নসা 
র্ার একটি দবরাট ভূদমকা দেে আমাশির 
স্বািীনতা যুশদ্ধ। বঙ্গবন্ধুর আশন্দােশন দর্দন 
থপেন থর্শক সমস্ত আশন্দােশনর েদক্ত 
থর্াগান দিশয়দেশেন থসই বঙ্গমাতা থেখ 
�দজোতুশন্নসার ৯১তম জন্মদিশন আমরা 
আমাশির পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাশগ 
বঙ্গমাতা মদহো সমবায় সদমদতর মাধ্যশম 
নারীশির উন্নয়ন ও ষ্মতায়শণর জন্য  একটি 
প্রকল্প গ্হশণর উশদ্যাগ দনশয়দে। ইশতামশধ্য 
দনশি ্থে দিশয়দে প্রশত্যকটি উপশজোয় একটি 
কশর বঙ্গমাতা মদহো সমবায় সদমদত 
প্রদতষ্া করশত হশব। সদমদতর সিস্য সংখ্া 
ন্ন্যতম ৭১ হশব এবং থবদেও হশত পাশর। 
থিশের উন্নদতর থষ্শরে এটি একটি বে 
িরশনর সুশর্াগ।

চ্যাশনে-২৪: সমবাশয়র সাশর্ থিশের 
দবপুে তরুণ জনশগাষ্ী সংযুক্ত রশয়শে। এ 
তরুণ জনশগাষ্ীর রেম ও থমিাশক দকভাশব 
সমবায় সদমদত কাশজ োগাশচ্ছ, দকভাশব 

ব্যবহার করশে তাশিরশক?
জনাব স্বপন ভট্াচায্য্থ,  এমদপ : এটি 

একটি সমশয়াপশর্াগী খুব চমৎকার প্রনে। 
আপানারা জাশনন থর্, আমরা বত্থমাশন তরুণ 
ও যুবশগাষ্ী সংখ্ায় সারা পৃদিবীর মশধ্য 
একটি ভাশো অবস্াশন আদে। আমাশির 
মাননীয় প্রিানমন্তী বশেশেন চাকুদরর 
থপেশন না ঘুশর আপনারা উশদ্যাক্তা থহান 
এবং আপনারা চাকুদর থিন। আপনাশির 
থপেশন চাকদরর জন্য মানুষ ঘুরুক, থস 
েষ্্য দনশয় আমরা যুবকশির সম্পৃক্ত করার 
থচষ্া করদে। আমরা আশগ বশেদে ২০ জন 
যুবক একসাশর্ সংগঠিত হশয় সমবায় 
সদমদত কশর থসখাশন স্বল্প সুশি আমরা 
ঋণ দিদচ্ছ। সদমদত শুধু সমবায় অদিিপ্তর 
কশর না, এখাশন দবআরদডদব’র অশনকগুশো 
প্রকল্প আশে। থর্খাশন সমবাশয়র মাধ্যশম 
স্বল্প সুশি ঋণ থিওয়া হশচ্ছ। আমরা সব 
জায়গাশতই থচষ্া করদে আমাশির তরুণশির 
সম্পৃক্ত করার। বাংোশিে সব জায়গাশতই 
যুবকশির র্দি ঠিকমত ব্যবহার করার 
প্রশচষ্া থনয় থসশষ্শরে একটি উত্তম জায়গা 
হশচ্ছ এই সমবায়। এটি র্দি করা র্ায় 
তাহশে আমাশির থিশের উন্নয়শনর গদত 
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বােশব। বঙ্গবন্ধু বেশতন থর্, এই তরুণরাই 
হশচ্ছ আমাশির েদক্ত। এই যুবকরাই হশচ্ছ 
আমাশির মূে থমরুিডে। আমার জদম আশে, 
আমার জনগণ আশে কাশজই বাংোশিে 
এদগশয় র্াশব। স্বািীনতার পরই বঙ্গবন্ধু এই 
বক্তব্য দিশয়দেশেন।

সমবায় অদিিপ্তশরর থসৌজশন্য 
চ্যাশনে-২৪ এর পাদষ্ক অনুষ্ান 
“সমবাশয় সমৃদদ্ধ”
পব ্থ-০৪
প্রচার তাদরখ : ০৯ থসশটেম্বর-২০২২
অদতদর্ : স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও 
সমবায় মন্তণােশয়র মাননীয় প্রদতমন্তী 
জনাব স্বপন ভট্াচায্য্থ, এমদপ এবং 
জনপ্রোসন মন্তণােশয়র মাননীয় প্রদতমন্তী 
জনাব �রহাি থহাশসন, এমদপ। 

স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্তণােশয়র মাননীয় প্রদতমন্তী জনাব স্বপন 
ভট্াচায্য্থ, এমদপর কাশে  প্রর্শমই অনুষ্াশনর 
সঞ্চােক জানশত চান থর্ বাংোশিে এখন 
মধ্যম আশয়র কাতাশর রশয়শে। রুপকল্প 
২০৪১ অজ্থশন সরকাশরর থর্ েষ্্যমারো 
রশয়শে থসটি হশচ্ছ বাংোশিেশক একটি 

উন্নত রাশষ্ট্র পদরণত করা। এই কার্ ্থক্রশম 
সমবাশয়র দক অবিান রশয়শে–এই প্রশনের 
উত্তশর প্রদতমন্তী জনাব স্বপন ভট্াচায্য্থ, 
এমদপ অনুষ্াশনর সঞ্চােকশক িন্যবাি 
জাদনশয় বশেন, আপদন ঠিকই বশেশেন 
আমরা মধ্যম আশয়র থিশে আদে এবং 
২০৪১ সাশে আমরা একটি উন্নত থিশের 
সাদরশত র্াশবা।

এশত আমাশির মাননীয় প্রিানমন্তীর 
একটি পদরকল্পনা আশে। থসশষ্শরে সমবাশয়র 
অশনকগুশো কাজ আশে। সমবায় একটি 
দবোে ভূদমকা রাখশত পাশর। আমাশির 
থিশের প্রায় ৬৫ ভাগ মানুষ কৃষক, কৃদষর উপর 
দনভ ্থরেীে। সমবাশয়র মাধ্যশমই র্াশত কৃদষ 
চাষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পু ুঁদজর সমবিয় কশরই দবদভন্ন 
প্রকার ক্ষুদ্র দেল্প প্রকল্প গ্হণ কশর আমরা 
সািারণ মানুষশক উঠিশয় দনশয় আসশত পাদর। 
জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমান 
সব সময় সমবাশয়র উপশরই থবদে গুরুত্ব 
দিশয়দেশেন। সঞ্চােকশক উশদিযে কশর দতদন 
বশেন আপদন জাশনন থর্, এ উপমহাশিশে 
১৯০৪ সাশে সমবাশয়র আদব ্থভাব ঘশট। দকন্তু 
প্রকৃতপশষ্ ১৯৭১ সাশের পর আমাশির 
স্বািীন থিশে বঙ্গবন্ধু সংদবিাশন ২য় খাত 
দহশসশব সমবায়শক সদন্নশবদেত করশেন, 
তারপর থর্শকই সমবায় গদতেীে হশয়দেে। 

সািারণত বো হশতা কৃদষ থষ্শরেই আমরা 
সমবাশয়র মাধ্যশম এদগশয় র্াশবা। দকন্তু 
প্রকৃতপশষ্ কৃদষর মশধ্যই আমরা সীমাবদ্ধ 
নাই। এখন কৃদষ, দেল্প, পদরবহন, আবাসন 
সবশষ্শরেই সমবাশয়র একটা ভূদমকা রশয়শে। 
আমরা র্দি দবরাট একটি সংখ্ক মানুষশক 
সমবাশয়র মাধ্যশম উজ্ীদবত করশত পাদর, 
তাশিরশক র্দি ঐক্যবদ্ধ করশত পাদর, তাহশে 
অবযেই ২০৪১ সাশের থর্ টাশগ ্থট আশে 
থসেশষ্্য আমরা থপৌুঁোশত পারশবা। 

এ সময় র্শোর ও থমশহরপুর থজোয় 
দুগ্ধ ও মাংস উৎপািশনর মাধ্যশম গ্ামীণ 
কম ্থসংস্াশনর সৃদষ্র েষ্্য সমবায় প্রকশল্পর 
কার্ ্থক্রম প্রিে ্থন করা হয়।

এ প্রকশল্পর মাধ্যশম সিস্যরা উপকৃত 
হশয়শেন দক না সঞ্চােশকর এ প্রশনের উত্তশর 
মাননীয় জনপ্রোসন প্রদতমন্তী জনাব �রহাি 
থহাশসন, এম.দপ বশেন, র্াশিরশক আমরা 
গরু দিদচ্ছ থসই পদরবারগুশোশক থবশে 
দনশয়দে। থকান পদরবারগুশো িাদরদ্র্যতার 
কষাঘাশত জজ্থদরত, তাশির একটুখাদন 
সহশর্াদগতা করশে তারা ঘুশর িাঁোশব 
সমবায় অদিিপ্তশরর মাধ্যশম। এ িরশণর 
পদরবারগুশোশক বাোই কশর থনওয়া 
হশয়শে। সমবায় অদিিপ্তশরর কম ্থকত্থারা খুব 
চমৎকারভাশব জনপ্রদতদনদিশির সাশর্ কর্া 
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বশে থবশে থবশে থসই সমস্ত পদরবারগুশোশক 
টাশগ ্থট কশরশে, র্াশির ঋণ সাহায্য খুব 
প্রশয়াজন তারা র্খন গরু দকনশে, গরুটা 
থকনার জন্য তাশক ৮০,০০০ টাকা ঋণ থিয়া 
হশয়শে। থস র্দি মাংশসর গরুটা দকশন তাহশে 
থোট দুইটা এশে বাছুর বা ষাঁে বাছুর দকনশত 
পারশব ৪০,০০০ টাকা কশর ৮০,০০০ টাকায়। 
তাশির খাবাশরর জন্য ২৫,০০০ টাকা থিয়া 
আশে। আমাশির এোকাশত ইশতামশধ্যই 
ব্যাপকভাশব গরু প্রদতপােন করা, থমাটাতাজা 
করা শুরু হশয়শে। মানুষজশনর মশধ্য দকছুটা 
প্রদেষ্ণও আশে। এই গরুগুশো ঐ সমস্ত 
িদরদ্র পদরবাশরর কাশে থিয়া হশে তারা র্দি 
োেন-পােন করার সুশর্াগ পায়, তাশত কশর 
তারা ৫ থর্শক ৬ মাশসর মশধ্য োেন-পােন 
কশর দবদক্র কশর তশব ডাবে িাম পাশব। 
এশষ্শরে আমাশির দবদভন্ন সমীষ্া আশে। 
দবদভন্ন পরীষ্া কশরও আমরা থিশখদে থর্ 
এটা সম্ভব। 

একটা মানুষ খুব দ্রুত স্বাবেম্বী হশত 
পাশর র্দি গরুটা সঠিকভাশব োেন-পােন 
কশর। থসশষ্শরে আমাশির এই পদরবারগুশো 
থবশে থবশে দনশত পারদে, গরুটা োেন-
পােন র্ারা করশত পারশব তাশিরশক 
ঋণ দিদচ্ছ। আমরা দকন্তু থজার দিশয়দে 
থমশয়শিরশক। কারণ তারা বাসায় র্াশক 

এবং তারা গরুটা ভাশোভাশব োেন-পােন 
করশত পারশব, র্ত্ন দনশত পারশব। থসশষ্শরে 
সমবায় অদিিপ্তর থর্শক একটা ভাশো 
প্রদেষ্শণর ব্যবস্া করা হশয়শে। দকভাশব 
এই গরুটা োেন-পােন করশব, আশগ 
প্রদেষ্ণ দেে দকনা এ সব থিশখ দনব ্থাচন 
করা হশয়শে। আপদন থর্টা বেশেন তারা 
দকভাশব স্বাবেম্বী হশব–থমাটকর্া আমার 
মশন হয় আমরা তাশিরশক থর্টা দিশয়দে, 
ঐ সমস্ত মানুষজন থসটা দসদরয়াসদে 
দনশয়শেন। তাশির জীবশনর বে একটা স্বপ্ন 
তাশির কাশে থগশে। তারা দকন্তু দনশজর 
পাশয় িাঁোশব এবং এটা সম্ভব হশয়শে। থর্ 
মানুষগুশোর কাশে অতটা টাকা বা পু ুঁদজ 
দেে না, তারা ১,০৫,০০০ টাকা সুিমুক্তভাশব 
থপশয়শে। থসটা প্রায় ১৫ মাস পশর থর্শক 
৪,২০০ টাকা কশর দকদস্ত দিশত হশব। এই 
১৫ মাশসর মশধ্য দকন্তু থস অশনকবার আবার 
গরু ততদর কশর দবদক্র করশত পারশব। আমার 
িারণা থর্, অতিত ৪/৫টি গরু এর মশধ্যই 
থস ততদর করশত পারশব। তাশত কশর দুই 
বেশরর মশধ্যই থস ভাশো একটা জায়গাশত 
থপৌুঁোশব। আো কদর দুই বেশরর মশধ্য থস 
একটা ভাশো কাজ করশত পারশব। আমরা 
খুব আোবািী থর্ এ প্রকশল্পর মাধ্যশম একই 
সাশর্ মাংস ও দুশির উৎপািনটাও বােশব।

সমবায় অদিিপ্তশরর থসৌজশন্য 
চ্যাশনে-২৪ এর পাদষ্ক অনুষ্ান 
“সমবাশয় সমৃদদ্ধ”
পব ্থ-০৩
প্রচার তাদরখ: ২৬ আগটে ২০২২
অদতদর্: থমাঃ মদেউর রহমান, এনদডদস 
সদচব, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাগ

চ্যাশনে-২৪: থিশের সািারণ মানুশষর আর্ ্থ-
সামাদজক উন্নয়শন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
দবভাশগর ভূদমকা সম্শক্থ দকছু বলুন।

থমাঃ মদেউর রহমান, এনদডদস: আপদন 
একটি চমৎকার প্রনে কশরশেন। আপনারা 
জাশনন থর্, সরকাশরর থর্ দবদভন্ন মন্তণােয় 
ও দবভাগগুশো রশয়শে এর প্রশত্যকটি 
মন্তণােয় ও দবভাশগর দকছু সুদনদি ্থষ্ কার্ ্থক্রম 
রশয়শে এবং থসগুশো আসশে দনি ্থাদরত হয় 
এশোশকেন অব দবজশনশসর মাধ্যশম। পল্ী 
উন্নয়ন ও সমবায় দবভাগটি স্ানীয় সরকার, 
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণােশয়র অিীশন 
একটি দবভাগ। এই দবভাশগর এশোশকেন 
অব দবজশনস-অনুর্ায়ী এর মূে কাজটি 
হশচ্ছ পল্ী উন্নয়ন। এই পল্ী উন্নয়ন হশব 
তার থর্াগাশর্াগ ব্যবস্া উন্নয়শনর মাধ্যশম 
এবং পল্ীর জনগশণর থর্ থবকারত্ব রশয়শে, 
থবকারত্ব দূরীকরশণর মাধ্যশম, তাশির 
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জীবনমান উন্নয়ন ও কম ্থসংস্াশনর সুশর্াগ 
সৃদষ্র মাধ্যশম। পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
দবভাগ আমাশির পল্ী উন্নয়শনর একাজগুশো 
কশর র্াশক তার অিীন থবে দকছু প্রদতষ্াশনর 
মাধ্যশম। থসই প্রদতষ্ানগুশোশক আদম র্দি 
ভাগ কদর তাহশে দুশটা ভাশগ ভাগ করা 
র্ায়। দকছু একাশডমী রশয়শে আমাশির। 
এই একাশডমীর কাজ হশচ্ছ, প্রাশয়াদগক 
গশবষণা করা এবং প্রদেষ্ণ প্রিান করা। 
আর দকছু প্রদতষ্ান রশয়শে–র্ারা এই 
গশবষণােব্ধ মশডেগুশো, দ�শল্ড বাস্তবায়ন 
কশর জনগশণর জীবনমাশনর উন্নয়ন সািন 
কশর। আমাশির প্রদেষ্ণ ইনদটেটিউট বা 
গশবষণা ইনদটেটিউটগুশো থর্মন–কুদমল্ার 
বাড ্থ, বগুোর আরদডএ, থগাপােগশঞ্জ বাপাড ্থ 
প্রভৃদত। আর এই গশবষণার প্রশয়াগ করা হয় 

দবআরদডদব, দপদডদবএ�, এসএ�দডএ� এর 
মাধ্যশম। আপনারা সকশেই কুদমল্া বাড ্থ 
এর নাম শুশন র্াকশবন। বাশড ্থর অশনক বে 
ভূদমকা রশয়শে–থিশের মানুশষর জীবনমান 
উন্নয়শন। আপনারা জাশনন ড. আখতার 
হাদমি খান এটি প্রদতষ্া কশরশেন পঞ্চাে/ 
ষাশটর িেশক। আজশকর থর্ উপশজো 
দসশটেম, এটা বাশড ্থর উদ্াদবত মশডে। এই 
বাশড ্থর উদ্াদবত মশডে দবি-স্তর সমবায়। দবি-
স্তর সমবায় প্রাশয়াদগক গশবষণার মাধ্যশম 
বাড ্থ এটি উদ্াবন কশরশে। এটির প্রশয়াগ 
ঘটিশয়শে দবআরদডদব। দবআরদডদব আমাশির 
গ্াম পর্ ্থাশয় জনগণশক সুসংগঠিত কশর িে 
গঠশনর মাধ্যশম সমবায় সদমদত গঠন কশর। 
তাশির মশধ্য আমাশির Technology 

transfer কশর এবং প্রদেষ্ণ থিওয়া হয়। 
পাোপাদে দকছু পু ুঁদজও থিওয়া হয়। সঞ্চশয় 
উবিবুদ্ধ করা হয় এবং সঞ্চয় থর্শক দকছু পু ুঁদজও 
দিশয় র্াশক। থসই পু ুঁদজর মাধ্যশম তারা 
দবদভন্ন আয়বৃদদ্ধমূেক কার্ ্থক্রমগুশোশত 
দবদনশয়াগ কশর র্াশকন। দবদনশয়াশগর 
মাধ্যশম আয়বি ্থনমূেক কার্ ্থক্রম পদরচােনা 
কশর র্াশক। এর মাধ্যশম তাশির অর্ ্থননদতক 
উন্নয়ন ঘটিশয় র্াশক। সুতরাং এশিশের 
পল্ী এোকার জনগশণর জীবনর্ারোর মান 
উন্নয়শন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাগ 
অশনক বে ভূদমকা পােন কশর র্াশক। 
এোোও পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাগ 
দবদভন্ন সময় সরকাশরর থর্ বাদষ ্থক উন্নয়ন 
কম ্থসূদচ রশয়শে থসখান থর্শক দবদভন্ন প্রকল্প 
গ্হণ কশর, থস প্রকশল্পর মাধ্যশম জনগণশক 

প্রদেষ্ণ দিশয় র্াশক। আমরা পু ুঁদজ দিশয় 
র্াদক এবং থস পু ুঁদজ তারা দবদনশয়াশগর 
মাধ্যশম অর্ ্থননদতক অবস্ার উন্নয়ন ঘটায় 
এবং আশস্ত আশস্ত জীবনমাশনর উন্নয়ন 
কশর র্াশক। পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাগ 
এভাশব জনগশণর জীবনমান উন্নয়শন ভূদমকা 
থরশখ র্াশক। 

চাশনে-২৪: মৃৎদেল্প এবং অন্যান্য থর্ 
কুটিরদেল্প রশয়শে এগুশোর উন্নয়শন সমবায় 
অদিিপ্তশরর ভূদমকা সম্শক্থ জানশত চাই?   

থমাঃ মদেউর রহমান, এনদডদস: 
আপনাশক িন্যবাি। কুদমল্ার দবজয়পুর 
রুদ্রপাে মৃৎদেল্প সমবায় সদমদত জাদতর 
দপতা বঙ্গবন্ধুর প্রত্যষ্ সহশর্াদগতা 

থপশয়শে। থর্টা আবার পুনজ্থাগদরত হশয়শে। 
সদমদত সিস্যশির জীবনর্ারোর মান উন্নয়শন 
কাজ কশর র্াশচ্ছ। বঙ্গবন্ধু সমবায়শক 
প্রর্ম আমাশির সংদবিাশন মাদেকানার  
খাশত অতির্ ্থক্ত কশর স্বীকৃদত দিশয়দেশেন। 
দতদন প্রদতটি গ্াশম গ্াশম সমবায় করার 
জন্য থঘাষণা কশরদেশেন। তাঁর ভাবনার 
মশধ্য, তাঁর দচতিার মশধ্য আসশে সমবায় 
দেে। গ্াম বাংোর উন্নয়ন আসশে দতদন 
সমবায় থকদন্দ্রক করশত থচশয়দেশেন। 
তাঁর থসই সমবায় ভাবনাশক থকন্দ্র কশরই 
সমবায় অদিিপ্তর কাজ কশর র্াশচ্ছ। আমরা 
মৃৎদেল্পীশির সংগঠিত করদে, তাশিরশক 
আমরা পু ুঁদজ দিদচ্ছ, প্রদেষ্ণ দিদচ্ছ, তাশির 
কাশে আমরা দবদভন্ন িরশণর Technology 
রোন্�ার করদে। এর মাধ্যশম তারা আশস্ত 
আশস্ত এদগশয় র্াশচ্ছ। 

আপনারা থিখশেন কুদমল্ার দবজয়পুর 
রুদ্রপাে মৃৎদেল্প সমবায় সদমদত দেঃ এর 
কার্ ্থক্রম। 

উনারা বশেশেন ৩ থকাটি টাকার 
প্রকল্প দিশয় তাশিরশক সহশর্াদগতা করা 
হশয়শে। সরকাশরর টাকা থর্শক প্রকল্প 
দনশয় তাশির এখাশন �্যা্টরী প্রদতষ্া কশর 
থিয়া হশয়শে, তাশিরশক প্রদেষ্ণ থিওয়া 
হশয়শে। তাশির উৎপাদিত মাোমাে দবক্রয় 
ও বাজারজাতকরশণর জন্য মাশক্থটিংশয়র 
পদেদস বা মাশক্থটিং এ সহশর্াদগতা 
কশর র্াশক সমবায় অদিিপ্তর। সদমদতটি 
মদনটদরং করা, সদমদত র্র্ার্র্ভাশব 
চেশে দকনা, সদমদতটি সুসংগঠিত করার 
মাধ্যশম, পু ুঁদজ থিওয়ার মাধ্যশম, প্রদেষ্ণ 
থিওয়ার মাধ্যশম মৃৎদেশল্পর উন্নয়শন সমবায় 
অদিিপ্তর কাজ কশর র্াশচ্ছ। 

আজশকর এই অনুষ্াশনর মাধ্যশম 
সবাইশক–র্ারা এই অনুষ্ান থিখশেন 
এবং র্ারা থিখশেন না তাশিরশক আদম 
একটি অনুশরাি করশত চাই। সকশের মশধ্য 
সমবাশয়র থর্ থচতনাটি রশয়শে থসটি থর্ন 
তারা োেন কশরন। সমবায় থচতনায় উবিবুদ্ধ 
হশয় কাজ কশরন–থর্টি আমাশির জাদতর 
দপতা থচশয়দেশেন। আদম এজন্য এ কর্াটি 
বেদে সমবাশয়র থচতনা  দর্দন হৃিশয় োেন 
কশরন তাশক অবযেই একজন গণতন্তমনা 
হশত হশব। সমবায়ীশক সত্যবািী, স্বচ্ছ, 
জবাবদিহীতা এই মূল্যশবাি সম্ন্ন মানুষ 
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হশত হশব। একটি সমবায় সদমদতশক 
টিদকশয় রাখার জন্য গণতশন্তর িরকার, 
স্বচ্ছতার িরকার, জবাবদিহীতার িরকার, 
সুোসন প্রদতষ্া িরকার। সুতরাং দর্দন 
সমবায় ভাবনাশক োেন করশবন তার 
মশধ্য এই সুোসন, জবাবদিদহতা, স্বচ্ছতা 
এগুশো জন্ম দনশব। র্ার প্রভাব আমাশির 
সমাশজ পেশব। আমাশির উন্নয়শনর মশধ্য 
পেশব। সুতরাং আপনাশির এই অনুষ্াশনর 
মাধ্যশম আদম অনুশরাি করশবা সমবাশয়র 
এই থচতনা/ভাবনাগুশো থর্ন সকশের হৃিশয় 
দনশজ োেন কশরন এবং অন্যশক োেন 
করার জন্য উবিবুদ্ধ কশরন।

সমবায় অদিিপ্তশরর থসৌজশন্য 
চ্যাশনে-২৪ এর পাদষ্ক অনুষ্ান 
“সমবাশয় সমৃদদ্ধ”
পব ্থ-০২
প্রচার তাদরখ: ১২ আগটে ২০২২
অদতদর্: ড. তরুণ কাদতি দেকিার
দনবন্ধক ও মহাপদরচােক, সমবায় 
অদিিপ্তর, ঢাকা

চ্যাশনে-২৪: সমিাদনত অদতদর্ প্রর্শমই 
আপনার কাশে জানশত চাই। বাংোশিেশক 

একটি সমৃদ্ধ থিশে রূপাতির করশত সমবায় 
থস্টর দক দক অবিান থরশখ চশেশে?
ড. তরুণ কাদতি দেকিার: আমরা জাদন 
আগটে থোশকর মাস। ১৫ আগটে জাদতর 
দপতা এবং তাঁর পদরবাশরর সকে সিস্যশির 
আত্মত্যাশগর দবদনমশয় আমরা একটি স্বািীন 
থিে ও পতাকা থপশয়দে।  জাদতর দপতা ও 
তাঁর পদরবাশরর সকে সিস্য ১৫ আগশটে 
েহীি হশয়দেশেন তাশির প্রদত রেদ্ধা জ্াপন 
করদে। সমবাশয়র ইদতহাস অদত সুপ্রাচীন 
আপদন বশেশেন। বাংোশিশে সমবাশয়র 
৭১ পরবতনী অর্ ্থাৎ স্বািীন বাংোশিশে 
বঙ্গবন্ধু থেখ মুদজবুর রহমানই সমবাশয়র 
প্রর্ম রূপশরখা িাঁে কদরশয়দেশেন। আমরা 
র্খন থর্ থকান দবষশয় কাজ করশত চাই 
তখন থসই দবষশয়র প্রর্ম আশস আইনগত 
দভদত্ত। আমাশির মূে আইন হশচ্ছ সংদবিান। 
সংদবিাশনর ১৩ অনুশচ্ছশি বঙ্গবন্ধু 
সমবায়শক মাদেকানার ২য় খাত দহসাশব 
স্বীকৃদত দিশয়শেন। থর্ ৪টি মূেনীদত দনশয় 
আমাশির সংদবিান রদচত (১) সব ্থেদক্তমান 
আল্াহর উপর দবশ্াস এবং আস্া; (২) 
জাতীয়তাবাি (৩) গণতন্ত (৪) সমাজতন্ত 
এবং অর্ ্থননদতক সামাদজক সুদবচার। 
সংদবিাশনর এই অর্ ্থননদতক এবং সামাদজক 

সুদবচার আমাশির সমবায়শক জায়গা 
কশর দিশয়শে। আমরা একটি সংগঠশনর 
মাধ্যশম প্রশত্যশকর থস্বচ্ছাশসবামূেক একটি 
প্রদতষ্ান গশে উশঠশে সমবায়। সমবাশয় 
সংগঠিত  পু ুঁদজ থর্ সমভাশব বন্টন হশচ্ছ, 
এ থষ্শরে সমবায় বে জায়গা। সংদবিান 
১৩ (খ) থত এই ব্যদক্ত মাদেকানা, সমবায়ী 
মাদেকানা এবং রাষ্ট্রীয় এই ৩ িরশণর 
মাদেকানা দনি ্থারণ কশরশে। থসখাশন আদম 
বেশবা থর্ বাংোশিশের সংদবিাশন প্রর্ম 
সমবাশয়র দভদত্ত আমাশির তৎকােীন 
মহামান্য রাষ্ট্রপদত দনি ্থারণ কশরশেন। 
এখন সমবায়ীশির মাধ্যশম আমরা দকভাশব 
আমাশির সমাশজর উন্নয়ন কশরদে বা 
করশবা, তার ভদবষ্যৎ পদরকল্পনা হশো মূে 
দবশবচ্য দবষয়। আমাশির এখন ২০৩০ 
এর রোশজ্টদর থসখাশন বো হশয়শে দজশরা 
হাঙ্গার এবং িাদরদ্র্য দবশমাচশনর কর্া। 
িাদরদ্র্য র্দি দবশমাচন করশত হয় তাহশে 
আমার উৎপািনেীেতা বৃদদ্ধ করশত 
হশব, উৎপািন ব্যবস্ার পদরবত্থন ঘটাশত 
দগশয় আমরা থিখশত থপশয়দে সমবায় 
প্রদতষ্ানগুশো একটি অন্যতম দনয়ামক 
দহশসশব কাজ করশত পাশর।

১৯৭১ পরবতনীশত আমাশির িাদরশদ্র্যর 
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হার দেে ৭৪%। থসখান থর্শক বত্থমান 
মাননীয় প্রিানমন্তী থেখ হাদসনার নানামুখী 
উন্নয়ন পদরকল্পনার মাধ্যশম আমরা থসই 
িাদরশদ্র্যর হার নাদমশয় এশনদেোম ২০.৫%। 
দকন্তু আপনারা জাশনন থর্, গত দুই বেশর 
থর্ থকাদভড পরবতনী অবস্া, থস থকাদভড 
পরবতনী অবস্ার কারশণ দবশ্ব্যাপী মন্দা 
শুরু হশয়শে এবং িাদরশদ্র্যর হার আবার বৃদদ্ধ 
থপশয়শে। এটি পদরকল্পনা দবভাশগর দহসাব 
অনুর্ায়ী ২৯% এর মশতা বৃদদ্ধ থপশয়শে। 
আমাশির এখন প্রশয়াজন হশচ্ছ কৃদষদভদত্তক 
ব্যবস্া। এ থপোয় এদগশয় এশস আমরা সুষম 
বন্টশনর মাধ্যশম এই থর্ িদরদ্র জনশগাষ্ী 
থসই িদরদ্র জনশগাষ্ীর কাশে সরকার থপৌুঁশে 

র্াশব। এবং থর্ উৎপািনেীেতা র্াকশব থস 
উৎপািনেীেতাশত থর্ বন্টন ব্যবস্া হশব থস 
বন্টন ব্যবস্া র্দি সুষম হয় তাহশেই সম্ি 
একমারে গ্ামীণ িাদরদ্র্য কদমশয় এশন থর্ 
কাদ্ষিত থর্ েষ্্য থস েশষ্্য থপৌুঁশে র্াশব। 
অর্ ্থাৎ আমাশির কাদ্ষিত ২০৪১ সাশের 
উন্নত বাংোশিে। থসই উন্নত বাংোশিশে 
থপৌুঁোশত হশে আমার থর্ কৃদষদভদত্তক 
সভ্যতা, কৃদষদভদত্তক উৎপািন ব্যবস্া, থস 
উৎপািন ব্যবস্ার দিশক েষ্্য কশর আমরা 
থচষ্া করদে সমবায়ীশিরশক দকভাশব এ 
কাশজ দনশয়াগ কশর আমাশির অর্ ্থননদতক 
পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। থসই অংশে 
সমবায় অদিিপ্তর মূেত সমবায়ীশির সশঙ্গ 
দক কাজ কশর থসটা র্দি আদম বদে তাহশে 

সমবায় সদমদতর গঠন একটি বে প্রদক্রয়ায় 
আইনগত দভদত্ত রশয়শে। থর্ আইন আশে 
তা হশো আমাশির ২০০১ সাশের সমবায় 
আইন। এবং এটি দুই বার ২০০২ এবং 
২০১৩ সাশে এটি সংোিন করা হশয়শে। 
এই আইশনর মাধ্যশম সমবায় সদমদতগুশো 
আমরা গঠন কশর থিই। সদমদতগুশোর 
ব্যবস্াপনার থষ্শরে সমবায় অদিিপ্তশরর 
একটি বে ভূদমকা রশয়শে–দকভাশব সদমদত 
তার কার্ ্থক্রম পদরচােনা করশব থসটি আমরা 
দনি ্থারণ কশর থিই। একই সংশগ তাশির 
আদর্ ্থক ব্যবস্াপনা। আপনারা জাশনন থর্ 
প্রদতটি মানুশষরই ৩টি দবষয় হশচ্ছ মুখ্–
িম ্থ, অর্ ্থ এবং কাম। এ কর্াগুশো দকন্তু 

আমার নয়। এটি আমরা থকৌটিশল্যর অর্ ্থোস্ত্র 
পশেদে, থকৌটিল্য বশেশেন–িম ্থ, অর্ ্থ, কাম 
এ দতনটি হশচ্ছ মানুশষর প্রর্ম চাদহিা। িম ্থ 
এবং কাম অর্ ্থাৎ কামনা, বাসনা এটাও 
আবার দনয়দন্তত হয় অশর্ ্থর বিারা। অর্ ্থাৎ 
অর্ ্থ হশচ্ছ আবার সমস্ত অনশর্ ্থর মূে। কখন 
অর্ ্থ অনশর্ ্থর মূে হয়, এ কর্াটিও আবার 
বো হশয়শে। অর্ ্থ কখন অনশর্ ্থর মূে–র্খন 
থস আদর্ ্থক ব্যবস্াপনাটি সঠিকভাশব করশত 
পাদর না। থর্টি আমরা সমাশজর দবদভন্ন স্তশর 
থিখশত পাই। আদর্ ্থক ব্যবস্াপনাটি র্দি 
সুষম না হয় তাহশে থকাশনা প্রদতষ্ানশকই 
টিদকশয় রাখশত পাদর না। এজন্য আমাশির 
অন্যতম একটি বে কাজ হশচ্ছ সমবায় 
অদিিপ্তশরর এই সদমদতগুশো অদডট 

কশর তাশির আদর্ ্থক ব্যবস্াপনার দিক 
দনশি ্থেনা থিয়া। অর্ ্থাৎ সমবায় অদিিপ্তশরর 
সমবায়ীশির সংশগ ৩টি দবষশয় কাজ 
কশর–(১) সদমদত গঠন, (২) সদমদতর থনতা 
দনব ্থাচন বা দনদি ্থষ্ পদ্ধদতশত দকভাশব থনতা 
দনি ্থারণ করা হশব এবং (৩) তার আদর্ ্থক 
ব্যবস্াপনাসহ তার সঠিক ম্যাশনজশমন্ট। 
এ থটাটাে কাজটা আমরা সারাশিেব্যাপী 
সমবায় আইন-২০০১ (সংশোিনী-২০১৩) 
অনুর্ায়ী কশর র্াদক।

চ্যাশনে-২৪: দুগ্ধ উৎপািন এবং দুগ্ধ 
দেশল্পর প্রসাশর সমবায় অদিিপ্তর কাজ 
করশে সঞ্চােশকর এ প্রশনের জবাশব সমবায় 
অদিিপ্তশরর দনবন্ধক ও মহাপদরচােক ড. 
তরুণ কাদতি দেকিার িন্যবাি জাদনশয় বশেন 
থর্, আমরা দসরাজগশঞ্জর োহজািপুশরর 
থপাতাদজয়া প্রার্দমক দুগ্ধ খামার সমবায় 
সদমদতর সদচরে প্রদতশবিনটি থিখোম। 
থসখাশন ১০ জন সিস্য দনশয় থর্ সদমদত 
গঠন করা হশয়দেে তার সিস্য সংখ্া এখন 
১৯৫ জন। বাংোশিশে এখন ১,৯৩,০০০ 
সমবায় সদমদত আশে এর মশধ্য ১,৮০০ 
দুগ্ধ উৎপািনকারী সমবায় সদমদত রশয়শে। 
সরকার দকন্তু ব্যবসা কশর না। সরকাশরর 
কাজ হশচ্ছ ব্যবসায়ীশক তার ব্যবসার থষ্রে 
ততদর কশর থিওয়া, সমবায়ীশির জন্য 
থষ্রে ততরী কশর থিওয়া। এই থর্ চাষী ভাই 
বশেদেশেন আমরা আশগ একজন কশর দুি 
দনশয় থর্তাম, আমার কাে থর্শক অশনক সময় 
দচদেং পশয়ন্টগুশো দুি ক্রয় করত না, তখন 
সমবাশয়র এ উশদ্যাগগুশো গ্হণ করা হশয়শে। 
১০ জন থর্শক থর্ সদমদতর  সৃদষ্ হশয়দেশো 
তারা একদরেত কশর একসংশগ আমাশির 
থর্ দচদেং পশয়ন্ট বা কাশেকেন পশয়ন্ট 
আশে থসখাশন দুি দবক্রয় কশর। সরকাশরর 
পাোপাদে থবসরকাদর দুগ্ধ প্রদক্রয়াজাতকরণ 
প্রদতষ্ানগুশোও দুি ক্রয় কশর র্াশক। অতএব 
সরকাশরর িাদয়ত্ব হশচ্ছ কৃষশকর উৎপাদিত 
পশযের দবপণন ব্যবস্াশক উন্নত কশর থিয়া। 
থসই কাজগুশো দমল্কদভটার মাধ্যশম সরকার 
কশর র্াশচ্ছ। আপদন থজশন খুদে হশবন থর্, 
১৯৭১ পরবতনী দমল্কদভটা বাংোশিশে দুগ্ধ 
উৎপািন প্রকশল্পর থর্ কার্ ্থক্রম শুরু হশয়দেশো, 
থসটা বঙ্গবন্ধুর হাশতই সৃদষ্ হশয়দেে। দতদন 
আশোর দিোরী দহশসশব বাঙাদে জাদতর 
দপতা আমাশিরশক পর্ থিদখশয়দেশেন। 
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দকভাশব আমরা সমবাশয়র মাধ্যশম আর্ ্থ-
সামাদজক অবস্ার উন্নয়ন ঘটাশবা। তার 
থপ্রষ্াপট দনশয়ই এ িরশণর কার্ ্থক্রম 
সমবায়ীশির সম্পৃক্ত হশয় সরকার তাশির 
নায্যমূল্্য প্রাদপ্তশত সহশর্াদগতা করশে। দুশির 
র্খন উৎপািন থবদে হশয় র্ায় তখন দুি 
বাজাশর দবদক্র হয় না। এই জন্যই সরকারশক 
এ সমস্ত সাশপাট ্থগুশো দিশয় দুশির প্রাশয়াদগক 
থর্ সমস্ত দবষয় থসগুশোশত দনশয় আসশত হয়। 
আদম মশন কদর আমরা সমবায় অদিিপ্তর 
এবং সরকাশরর অন্যান্য দবদভন্ন প্রদতষ্াশনর 
থর্সব পদরকল্পনা রশয়শে থসগুশোশত শুধু দুি 
উৎপন্ন হশচ্ছ না, এর সংশগ গত থকারবানীর 
ঈশি আমাশির দনজস্ব উৎপাদিত গরু থর্শক 
কশয়ক থকাটি গরু আমরা থকারবানী দিশয়দে।  
আশগ থচারাই পশর্ বা দবদভন্নভাশব আমাশির 
থিশের পাশ্্থবতনী থিে থর্শক গরু আসশতা, 
থসগুশো বন্ধ কশর আমাশির এখন দবদেয়ন 
ডোশরর একটি ব্যবসা ততদর হশয়শে।  এটাও 
দকন্তু আমাশির অর্ ্থনীদতশত ব্যাপক অবিান 
রাখশে। 

চ্যাশনে-২৪: সঞ্চােশকর বত্থমাশন 
বাংোশিশে থডশমাগ্াদ�ক দডদভশডডে বা 
জনসংখ্াগত থবানাসকাে উপশভাগ করশে, 

এ কম ্থষ্ম দবপুে থর্ জনশগাষ্ী এশির 
রেম এবং থমিাশক কাশজ োদগশয় থিশের 
অর্ ্থননদতক সমৃদদ্ধ অজ্থশন সমবায় অদিিপ্তর 
দকভাশব কাজ করশে এ প্রশনের জবাশব 
দনবন্ধক ও মহাপদরচােক ড. তরুণ কাদতি 
দেকিার বশেন থর্, আমরা আগামী ৩৫ বের 
পর্ ্থতি এই থডশমাগ্াদ�ক দডদভশডডে গ্হণ 
করশত পারশবা এবং এটি একটি জাদতর জন্য 
সুবণ ্থ সুশর্াগ। একটি থিশের উন্নয়শনর দেখশর 
উঠার জন্য থর্ সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকাদর 
থবসরকাদর অত্যতি িষ্ কম ্থকত্থাবৃন্দ অর্বা 
থর্খাশনই কাজ কদর না থকন আমাশির গে 
আয়ু  ৭২ বের হশয় র্াওয়াশত ৫৯ বেশরর 
মশধ্য আমরা কম ্থশষ্রে হশত অবসর গ্হণ 
কদর। তারপশর আমাশির একটি িীঘ ্থ সময় 
আমরা সুস্ েরীশর এবং মনমানদসকতা 
দনশয় র্াকশত পারদে। এ  সময়টিশক 
কাশজ োগাশনার জন্য সরকাশরর বহুমুখী 
দচতিা করার প্রশয়াজন রশয়শে। আমাশির 
সরকাদর কম ্থচাদরশির একটি অবসর 
সদমদতও রশয়শে। আদম র্খন মাঠ পর্ ্থাশয় 
কাজ কশরদে তখন আমরা থচষ্া কশরদে 
অবসরপ্রাপ্ত এসব িষ্ জনবেশক কাশজ 
োগাশনা র্ায় দক না। সমবায় অদিিপ্তশরর 

প্রচুর থোকজন, সরকাশরর নানা দবভাশগর 
থোকজন–র্ারা ৩০/৩৫ বের র্াবত থসবা 
িান কশরশে এবং তাশির একটা অদভজ্তা 
সঞ্চয় হশয়শে, থসই অদভজ্তাশক র্দি কাশজ 
োগাশনা র্ায় তাহশে এই দডদভশডডে আমরা 
দনশত পারশবা। এজন্য থবসরকাদর পর্ ্থাশয় 
থোকজনশক আরও থবদে এদগশয় আসশত 
হশব। দেল্প উশদ্যাক্তা হশত হশব এবং নতুন 
প্রজন্মশক সশঙ্গ দনশয় একটা সমবিয় র্দি করা 
র্ায়, কারণ নবীশনর আশে উশদ্যাম, তারুযে 
আর প্রবীশণর থমিা, অদভজ্তা এ দুইশয়র 
সমবিশয় কাদ্ষিত সু�ে আো করা র্ায়। 
এ দবষশয় সরকাশরর দচতিা ভাবনা চেশে। 
আো কদর ২/১ বেশরর মশধ্যই থসগুশোশক 
আমশে এশন পদরকল্পনামাদ�ক আমাশির 
উন্নয়শন দনশয় আসা হশব। সমবায়ীশির 
মশধ্য থর্শকও আমরা সমবাশয়র থনতৃশত্ব এ 
সমস্ত থোকশক দনশয় এশস তার থমিা এবং 
অদভজ্তাশক কাশজ োদগশয় থডশমাগ্াদ�ক 
দডদভশডডে থর্টি আশে এটির  �ে বা দনর্ ্থাস 
আমাশির আদর্ ্থক সষ্মতাশক আরও বৃদদ্ধ 
করশত পারশবা।  

*সংকেশন: সম্ািক, সমবায় অদিিপ্তর
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পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় দবভাশগর সশমিেন কশষ্  জাতীয় সমবায় পুরস্ার  
২০২১ প্রিাশনর দনদমত্ত স্ানীয় সরকার, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্তণােশয়র 
মাননীয় প্রদতমন্তী মশহািশয়র সভাপদতশত্ব জাতীয় কদমটির সভা।

সমবায় অদিিপ্তশর থেখ রাশসশের ৫২তম জন্মদিন পােন। 
জন্মদিশন থকক কাশটেন সমবায় অদিিপ্তশরর দনবন্ধক ও 
মহাপদরচােক ড. তরুণ কাদতি দেকিার।
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