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মখুবন্ধ

সমবায় হয়চ্ছ ইনকু্নসভ আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি আনদ পন্থা। সমবায় এমন একটি 
উন্নয়ন-পদ্ধনি যা সমায়িি সকল থরেধণি 
মানষু ননয়িয়দি সানবকুক উন্নয়য়নি িন্য 
সমানভায়ব অনসুিণ কিয়ি পারিন। বলা 
যায়, এ হয়চ্ছ একধিয়নি সাম্যবাদী গণিানন্তক 
উন্নয়ন ময়ডল। ইনিহাস-পূবকুকায়ল এয়দয়শ 
সমবায় নিল না নক না, িা আিও িানা 
যায়নন। িয়ব এটা সি্য থয, আি পনৃরবীি 
প্রায় দু’শটিি ময়িা থদয়শ সমবায়য়ক উন্নয়য়নি 
পদ্ধনি নহয়সয়ব ব্যবহাি কিা হয়চ্ছ। আমায়দি 
ভািিীয় উপমহায়দয়শ িতকালীন নরিটিশ 
সিকাি ১৯০৪ সায়ল সমবায়য়ি প্রচলন 
করি। উয়দেশ্য নিল আরকুসামানিকভায়ব 
শানষিবনচিি নপনিয়য় পড়া িনররেধণয়ক 
িনমদাি-মহািনয়দি মাত্ানিনিক্ত শাষণ 
থরয়ক যিটা পািা যায় িক্া কিা এবং িায়দি 
টিনকয়য় িাখা। সু�ল পাওয়া নগয়য়নিল 
িাতক্ধণকভায়বই। থসটি লক্ করি নদনমজুি-
রেয়ল-কামাি-ক্মাি-িাঁনি ইি্যানদ সাধািণ 
থরেধণি মানয়ুষি মনুক্তি স্বপ্নদ্রষ্া কনব কািী 
নিরুল ইসলাম সমবায়য়ক স্বাগি িাননয়য় 
িচনা করিনিয়লন ‘সমবায়-সংগীি’ যাি 
শুরুি করাগুয়লা নিল এমন: ‘ওরি ননপীনড়ি, 
ওরি ভয়য় ভীি নশয়খ যা আয়রি, আয় / 
দুুঃখিয়য়ি নবীন মন্ত, সমবায়, সমবায়।’ 
ভািিীয় উপমহায়দয়শি শুরু থরয়কই 
সমবায়য়ক ননয়িয়দি ভাগ্য উন্নয়য়নি ময়ডল 
নহয়সয়ব গ্রহণ গ্রহণ করি। বাংলায়দশ ভূখয়ডে 
১৯০৯ সায়ল ঢাকা থসন্টাল র�া-অপারিটিভ 
ব্যাংক, একই বিি খলুনায় িাড়ুলী থসন্টাল 
র�াঅপারিটিভ ব্যাংক এবং ১৯১৪ সায়ল 
বগুড়ায় বগুড়া থসন্টাল র�াঅপারিটিভ ব্যাংক 
প্রনিষ্ঠি হয়।

বঙ্গবনু্ধি রেিৃয়ত্ব থদশ স্বাধীন হয়। 
স্বাধীনিাি পিপিই ১৯৭২ সায়লি শুরুয়িই 

বঙ্গবনু্ধ দুটি মহত কাি করিন: সমবায়-
সংগীি িচনয়িা নবরদ্রাহী কনবয়ক ভািি 
থরয়ক বাংলায়দয়শ ননয়য় এয়স িািীয় কনবি 
সম্ায়ন সযয়নে িাখাি ব্যবস্া এবং সমবায়য়ক 
নপনিয়য় রাকা সাধািণ মানয়ুষি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি পন্থা নহয়সয়ব গ্রহণ। নিনন সমবায়য়ি 
আরকুসামানিক গুরুত্ব নবয়বচনা করি ১৯৭২ 
সায়ল িনচি বাংলায়দয়শি পনবত্ সংনবধায়নি 
নবিিীয় ভায়গি ১৩(খ) অনয়ুচ্ছয়দ থদয়শি 
উতপাদনযন্ত, উতপাদনব্যবস্া ও বণ্টনপ্রণানল 
সময়ূহি মানলকানাি থক্রত্ সমবায়ী 
মানলকানায়ক িার্রেি নবিিীয় মানলকানা খাি 
নহয়সয়ব ঐনিহানসক স্বীকৃনি প্রদান করিন। 
নিনন ১৯৭২ সায়লি ৩০ জুন বাংলায়দশ 
িািীয় সমবায় ইউননয়ন আয়য়ানিি সমবায় 
সয়ম্লয়ন প্রদত্ত ভাষয়ণ বয়লনিয়লন, 
“আমায়দি সংঘবদ্ধ িনশনক্তি সময়বি 
প্রয়চষ্ায় গয়ড় িুলয়ি হয়ব ‘থসানাি বাংলা’। 
এ দানয়ত্ব সমগ্র িানিি, প্রয়ি্যকটি সাধািণ 
মানয়ুষি এবং িায়দি প্রনিননধধয়দি। িয়বই 
আমাি স্বপ্ন সারকুক হয়ব, সারকুক হয়ব শহীয়দি 
আত্মি্যাগ, সারকুক হয়ব মািাি অশ্রু। 
িািনননিক স্বাধীনিা িাি সনি্যকারিি 
অরকু খুঁয়ি পায়ব অরকুনননিক মনুক্তি স্বায়দ, 
আপামি িনসাধািয়ণি ভায়গ্যান্নয়য়ন । িয়বই 
গণিানন্তক পদ্ধনিি মাধ্যয়ম রূপানয়ি হয়ব 
সমািিানন্তক নীনিি এবং থসই অভীষ্ লয়ক্্য 
আমিা থপৌঁিায়বা সমবায়য়ি মাধ্যয়ম।’ 

মাননীয় প্রধানমন্তী বঙ্গবনু্ধকন্যা শখ 
হানসনা বঙ্গবনু্ধি আদশকু ও উন্নয়ন-দশকুন 
ভায়লায়বয়স সমবায় থসক্টিয়ক যরাযর 
গুরুত্ব প্রদান এবং সমবায়য়ি মাধ্যয়ম থদয়শি 
অয়পক্াকৃিভায়ব নপনিয়য় রাকা মানয়ুষি 
আরকুসামানিক অগ্রগনি সাধয়ন প্রয়য়ািনীয় 
নদকননয়দদেশনা ও িা্রেীয় পষৃ্ঠয়পাষকিা নদয়য় 
আসয়িন। আমিা সমবায় নবভায়গি কমকুীিা 
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িাঁি প্রনি কৃিজ্ঞ। 
বাংলায়দয়শ বিদেমায়ন ২৯ প্রকারিি 

সমবায় সনমনি িয়য়য়ি। থমাট সনমনিি সংখ্যা 
১,৯০,৫৩৪টি যাি ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা 
১,১৪,৮৩,৭৪৭ িন। এি ময়ধ্য পুরুষ সদস্য 
সংখ্যা ৮৮,৩৩, ৯৪৪ িন এবং মনহলা 
সদস্য ২৬,৪৯, ৮০৩। আমায়দি অরকুনননিক 
উন্নয়ন, সামানিক অগ্রগনি, নািীি ক্মিায়ন, 
গণিরন্তি িৃণমলূায়ন, মানব সম্দ উন্নয়ন, 
িৃণমলূ স্তরি গণিানন্তক রেিৃয়ত্বি নবকাশসাধন 
প্রভৃনি থসক্টরি সমবায়য়ি সা�ল্য থগৌিব-
উজ্জ্বল। নবআইনডএস িায়দি ২০১১ সায়লি 
এক গয়বষণায় বয়লনিল থয থদয়শ নিনডনপ-
রে সমবায় থসক্টরিি অবদান ১.৮৯%। নকন্তু 
এটা পূণকুাঙ্গ পনিমাপ নয়। বাংলায়দয়শ ব্যাংনকং 
ব্যবস্াি প্রসাি, কু্দ্রঋণদান ও সচিয়, কৃনষ, 
খাদ্য, মতস্যচাষ, পশুপালন, ক্টিিনশল্প, 
বস্ত্রনশল্প, প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম মানব সম্য়দি 
উন্নয়ন, নািীি ক্মিায়ন, স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
আবাসন, পনিবহন, পাননসম্য়দি সুষম 
ব্যবহাি, স্বাস্্যয়সবা, দুগ্ধনশয়ল্পি প্রসাি প্রভৃনি 
প্রনিটি থসক্টরিি ময়ূল ও সয়ঙ্গ নিল এবং 
আয়ি সমবায়। নকন্তু অরকুনীনিয়ি সমবায়য়ি 
এই সহয়যাগী ভূনমকাি অবদান পনিমাপ 
কিাি র�ায়না পদ্ধনি ও প্রয়চষ্া গ্রহণ আিও 
হয়য় ওয়েনন। থসটা হয়ল থদখা যায়ব থদয়শি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সমবায় থসক্টরিি 
অবদান অয়নকগুণ রেনশ। 

সবকুকায়লি সবকুররেষ্ঠ বাঙানল স্বাধীনিাি 
স্পনি িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমায়নি িন্মেত বামষ্গকলী চলমান। নিনন 
নিয়লন সমবায়-বান্ধব রেিা ও িা্রেনায়ক। 
িাঁি অিুলনীয় অবদায়নি প্রনি রেদ্ধা র�য়খ 
এবিরিি িািীয় সমবায় নদবয়সি প্রনিপাদ্য 
ননধকুািণ কিা হয়য়য়ি ‘বঙ্গবনু্ধি দশকুন সমবায়য় 
উন্নয়ন’। সমবায়য়ি সা�ল্য ননয়য় এখন পযকুন্ত 
উয়ল্খয়যাগ্য র�ায়না প্রকাশনা রেই। থসই 
শনূ্যিা পূিণ কিয়িই ‘সমবায়ের সাফল্যগাথা’ 
শীষকুক এই প্রকাশনা । এটি বাংলায়দয়শি 
অগ্রগনিয়ি সমবায়য়ি অবদায়নি সামগ্রীক 
বা পনিপূণকু র�ায়না মলূ্যায়ন নয়। থসটা কিা 
অয়নক কনেন ও দীঘকু গয়বষণাননভদেি কাি। 
থসই কািটি থদশরপ্রনমক গয়বষকগণ র�ায়না 
একনদন কিয়বন বয়ল আমায়দি নবশ্াস। 
আমিা এই প্রকাশনায় থদয়শি সা�ল্য-উজ্জ্বল 
কনিপয় সমবায় সনমনিয়ক উপস্াপন করিনি 
মাত্। 

আি নবশ্ব্যাপী সমািিরন্তি পিন এবং 
সুদননভদেি পুঁনিবায়দি প্রকটায়য়নি প্রভাব 
পয়ড়য়ি সবকুত্। সম্য়দি থমরুকিণ ঘটয়ি 
অিীয়িি থয-র�ায়না সময়য়ি িুলনায় দ্রুিিি 
গনিয়ি এবং িা নদননদন ভয়ংকি থরয়ক 

ভয়ংকিিি হয়য় উেয়ি। এ অবস্ায় সমায়িি 
গনিব, ননম্ননবত্ত ও মধ্যনবত্ত থরেধণি মানয়ুষি 
টিয়ক রাকা এবং আরকুসামানিক অগ্রগনিি 
পর নহয়সয়ব সমবায়ই সবয়চয়য় কাযকুকি পন্থা 
নহয়সয়ব নবয়বনচি ও গহৃীি হয়ি পারি বয়ল 
আমিা ময়ন কনি। এবং এটাও সি্য থয, 
পাৃনরবীি নবনভন্ন থদয়শ সমবায় আয়্ালন 
এখন নিুন রূয়প নিুন করি রোিদাি হয়য় 
উেয়ি। বাংলায়দয়শি আরকুসামানিকভায়ব 
অয়পক্াকৃি নপনিয়য় রাকা মানয়ুষি পাশাপানশ 
নবনভন্ন থপশািীবী থরেধণি মানষু সমবায় 
সনমনিি মাধ্যয়ম ননয়িয়দি সামগ্রীক অগ্রগনি 
সাধয়ন উতসায়হি সয়ঙ্গ এনগয়য় আসয়িন। 
থদয়শ নিুনভায়ব ননবনন্ধি সমবায় সনমনিি 
সংখ্যা নদনননদন বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। এখন সমবায় 
সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি প্লট ও ফ্্যাট 
সিবিাহ কিা হয়চ্ছ যা আয়গ একটি অকল্পনীয় 
ব্যাপাি নিল। এমন থপ্রক্াপয়ট মনুিব শিবষকু 
উপলয়ক্ আমায়দি এই উয়দ্যাগ সময়য়ানচি, 
প্রয়য়ািনীয় ও গভীিভায়ব গুরুত্ববহ বয়ল 
আমিা ময়ন কনি। 

এই সা�ল্যগারা প্রস্তুিকিণ ও প্রকায়শি 
িন্য পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় নবভায়গি 
সম্াননি সনচব িনাব থমাুঃ র�িাউল আহসান 
রেশনকিুনদন যাবি আমায়দি পিামশকু, 
নদকননয়দদেশনা ও িানগদ নদয়য় এয়সয়িন। 
স্ানীয় সিকাি, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্তণালয়য়ি মাননীয় প্রনিমন্তী িনাব স্বপন 
ভট্াচাযকু্য এমনপ ময়হাদয় সবসময় আমায়দি 
অ�্িন্ত থপ্রিণাি উতস। আমিা িাঁয়দি প্রনি 
গভীি কৃিজ্ঞিা িানাই।

থযসকল সম্াননি সমবায়ী রেিৃবৃ্  
প্রয়য়ািনীয় ির্য-উপাত্ত নদয়য় আমায়দি 
এ প্রয়চষ্ায়ক বাস্তবায়য়ন সহায়িা প্রদান 
করিয়িন, আমিা িাঁয়দি প্রনিও সমানভায়ব 
কৃিজ্ঞ। আমায়দি সহকমকুীগণ, নবয়শষি 
থদয়শি ৮টি নবভায়গি নবভাগীয় যুগ্ম-ননবন্ধক 
ননি ননি নবভায়গি স�লিম সমবায় 
সনমনিসময়ূহি ির্য-উপাত্তসমদৃ্ধ নববিণ 
নদয়য় আমায়দি কািয়ক সহি ও সম্ভব করি 
িুয়লয়িন, আমিা িায়দি সবাি প্রনি ধন্যবাদ 
ও ভায়লাবাসা িানাই। 

‘সমবায়ের সাফল্যগাথা’ শীষকুক আমায়দি 
এই প্রকাশনা উন্নয়ন-গয়বষক ও সমবায়ীয়দি 
নকিুটা হয়লও কায়ি লাগয়ব এবং এই পর 
ধরি গয়বষকগণ থদয়শি সমবায়-থসক্টি ননয়য় 
গয়বষণায় এনগয়য় আসয়বন বয়ল আমায়দি 
গভীি নবশ্াস। 

মমাঃ আমমনলু ইসলাম

প্রধান সম্াদক



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 

সম্াদকীয়

বাংলায়দয়শি মহান স্পনি, বাঙানল িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমান ময়নপ্রায়ণ নবশ্াস কিয়িন 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম এয়দয়শি নচি অবয়হনলি, শানষি, বনচিি মানয়ুষি অরকুনননিক মনুক্ত নমলয়ব। ১৯৫৪ 
সায়ল যুক্তফ্রয়টেি মনন্তসভায় নিনন কৃনষ ও সমবায় নবষয়ক মন্তী হন। মহান মনুক্তযুয়দ্ধি নবননময়য় অনিদেি 
স্বাধীন বাংলায়দয়শি সংনবধায়ন সমবায়য়ক নিনন মানলকানাি নবিিীয় খাি নহয়সয়ব অন্তভুকুনক্তি করিন। কৃনষ 
ও কৃষয়কি উন্নয়য়ন থসচ, সাি, বীি ও কীটনাশক ভিুকুনকময়ূল্য কৃষক/কৃনষ সমবায় সনমনিি সদস্যয়দি 
প্রদান করিন। বঙ্গবনু্ধ িাঁি সমবায় ভাবনায় প্রনিটি ইউননয়য়ন র�াঅপারিটিভ নভয়লি গয়ড় িুলয়ি 
থচয়য়নিয়লন। মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনা বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ন দশকুয়নি আয়লায়ক সমবায় থসক্টিয়ক যরাযর 
গুরুত্ব নদয়য় এয়দয়শি নপনিয়য় রাকা মানষুয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম আরকুসামানিক উন্ননি সাধয়ন পষৃ্ঠয়পাষকিা 
ও নদকননয়দদেশনা নদয়য় আসয়িন। সবকুকায়লি সবকুররেষ্ঠ বাঙানল িামতর মপতার িন্মেতবামষ্গকলীরে িাঁি 
অবদায়নি প্রনি রেদ্ধা র�য়খ থযৌনক্তকভায়বই ৪৯িম িািীয় সমবায় নদবয়সি প্রনিপাদ্য ননধকুািণ কিা হয়য়য়ি 
‘বঙ্গবনু্র দে্গন সমবায়ে উন্নেন’।

বাংলায়দয়শ ২৯ ক্যাটাগনিি থমাট ১,৯০,৫৩৪টি সমবায় সনমনি িয়য়য়ি। এসকল সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি 
ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ িন। এি ময়ধ্য পুরুষ সদস্য ৮৮,৩৩,৯৪৪ িন এবং মনহলা সদস্য 
২৬,৪৯,৮০৩ িন। বঙ্গবনু্ধি দশকুন, মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনাি রেিৃত্ব এবং পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
নবভায়গি িত্তাবধায়ন সমবায় অধধদপ্তি ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ। আরকুসামানিক উন্নয়ন অগ্রগনি 
িাড়াও থযয়কায়না দুয়যকুাগ মহামানিয়ি সমবায় অধধদপ্তি ও সমবায়ীয়দি ভূনমকা প্রশংসনীয়। র�ানভড-
১৯ কারিানাকায়লও মাে পযকুায়য় সমবায় কমকুকিদো-কমকুচািী ও সমবায়ীগণ দুগকুি মানষুয়ক সহায়িা করি 
আসয়িন।

নবনভন্ন থসক্টরি উয়ল্খয়যাগ্য সংখ্যক সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম নানা ধিয়নি উন্নয়নমলূক কাযকুক্রম পনিচানলি 
হয়য় আসয়ি। সমবায়ীগণ ননয়িয়দি উয়দ্যায়গ ননয়িিাই স্বাবলম্ী হয়চ্ছন, সামানিক ও অরকুনননিক উন্ননি 
সাধন কিয়িন। সমবায়ীয়দি এ সকল কমকুকায়ডেি স�লিাি নকিু নকিু খবি মায়ি মায়ি িািীয় দদননক, 
এবং রেিাি, থটনলনভশয়ন নবনিন্নভায়ব প্রকানশি হয়য় রায়ক। নকন্তু এয়ক্রত্ সমবায়য়ি সা�ল্য ননয়য় 
উয়ল্খয়যাগ্য র�ায়না প্রকাশনা রেই। �য়ল বাংলায়দয়শি উন্নয়য়ন সমবায়য়ি অবদান যরাযরভায়ব িা্রেীয় 
সংস্া নকংবা উন্নয়ন-গয়বষকয়দি দষৃ্টিয়গাচি হয় না। থসই উপলনধি থরয়কই ‘সমবায়ের সাফল্যগাথা’ শীষকুক 
প্রকাশনা। এটি বাংলায়দয়শি অগ্রগনিয়ি সমবায়য়ি অবদায়নি সামগ্রীক বা পূণকুাঙ্গ র�ায়না মলূ্যায়ন নয়। 
থসটা কিা দীঘকু সময়সায়পক্ ও গয়বষণাননভদেি একটি কাি। থসই কািটি গয়বষকগণ ভনবষ্যয়ি কিয়বন 
বয়ল আমায়দি নবশ্াস। এ প্রকাশনা গয়বষণাি প্রারনমক উতস নহয়সয়ব ভূনমকা িাখয়ি পারি। এ প্রকাশনায় 
থদয়শি স�ল নকিু সমবায় সনমনিয়ক উপস্াপন কিা হয়য়য়ি মাত্। 

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা প্রস্তুিকিণ ও প্রকায়শি িন্য পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় নবভায়গি সনচব ময়হাদয়য়ি 
ননয়দদেশনায় স্বল্প সময়য় সমবায় অধধদপ্তরিি ননবন্ধক ও মহাপনিচালক ময়হাদয়য়ি ঐকানন্তক আগ্রহ ও সানবকুক 
িত্তাবধায়ন এ কমকুযজ্ঞ সম্ন্ন কিা সম্ভব হয়য়য়ি। এ কায়ি ির্য-উপাত্ত নদয়য় সহয়যানগিা করিয়িন সকল 
নবভাগীয় যুগ্ম-ননবন্ধক এবং রেলা সমবায় কমকুকিদোগণ। িাঁয়দি সকয়লি প্রনি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কিনি। 
স্বল্প সময়য় এ প্রকাশনাটি প্রকায়শ অননচ্ছাকৃি ভুলত্রুটি রাকয়ি পারি। ভুলত্রুটি ও বানান নবভ্াট ক্মাসু্ি 
দষৃ্টিয়ি থদখাি িন্য সনবনয় অনরুিাধ কিনি। প্রকাশনাটিি মায়নান্নয়য়ন থযয়কায়না গেনমলূক পিামশকু 
সাদরি গহৃীি হয়ব। 

সকলয়ক ধন্যবাদ
িয়িু সমবায় 
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চট্টগ্াম ববভাগ

• বদিখালী সমবায় কৃনষ ও উপননয়বশ সনমনি ১৩৮
• নদদাি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ১৪১
• চান্দা নশনক্ি রেকাি যুব বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ১৪৫
• বাকনলয়া মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ১৪৭
• নদ নচটাগাং আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ১৪৯
• নদ নচটাগাং র�া-অপারিটিভ হাউনিং থসাসাইটি নলুঃ ১৫৩
• র�ািয়ালী রানা থসন্টাল র�া-অপারিটিভ অ্যায়সানসয়য়শন নলুঃ ১৫৫
• আশাি আয়লা সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ১৫৯
• িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড ১৬১
• নবিয়পুি রুদ্রপাল মতৃনশল্প সমবায় সনমনি নলুঃ ১৬৪
• নদ ক্নমল্া র�া-অপারিটিভ কািখানা নলুঃ ১৬৭
• দুগকুািামপুি আদশকু গ্রাম উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ১৭০
• খাগড়ািনড় সড়ক পনিবহন চালক সমবায় সনমনি নলুঃ ১৭২
• অগ্রণী গন্ধব্যপুি পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ ১৭৪

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা

সনূচ
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• নদ বায়গায়ান র�ায়য়পাড়া আবকুান র�া-অপারিটিভ ব্যাংক ১৮০
• চানম্ খাল পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ ১৮২
• ধলঘাট আবকুান সমবায় সনমনি নলুঃ ১৮৪
• ব্ি নগিী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ১৮৬
• বাংলায়দশ ব্যাংক এমপ্লয়ীি র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ১৮৮
• বাকনলয়া মনহলা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ১৯০
• নদ র�নলশহি আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ১৯২
• নদ বুনডিস্ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ১৯৪
• সমন্বয় মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ১৯৭
• এএ�নসনস এমপ্লয়ীি র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ১৯৯
• নদ কসবা র�া-অপারিটিভ কয়পকুারিশন নলুঃ ২০০
• সিৃন ইসলামী মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ২০২
• িাঙ্গামাটি কাে ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ ২০৪
• চাঁদপুি মতস্য বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ ২০৫
• উত্তিণ গহৃায়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২০৭
• পল্ী মা সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ  ২০৯
• বড় ময়হশখালী ইউননয়ন সমবায় মানটিপািপাস সনমনি নলুঃ ২১০
• মধ্য দিয়বশপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২১২
• মনায়টক যাদুগানালা মতস্যচাষ বহুমখুী সুঃ সুঃ নলুঃ ২১৩
• নসিািপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২১৫

খধুলনা ববভাগ

• িনিা আদশকু গ্রাম উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২১৮
• কামািালী পনল্ উন্নয়ন সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ২২০
• থগাপালনগি র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ২২৩
• থমাহনা আদশকু যুব উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২২৫
• যয়শাি সমবায় ব্যাংক নলুঃ ২২৭
• আল-আনমন সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২২৮
• বেোহািা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৩০
• আমনভটা সমবায় মতস্য ও কৃনষ খামাি সনমনি নলুঃ ২৩১
• যয়শাি সমবায় ভূনম উন্নয়ন ব্যাংক নলুঃ ২৩৩
• থমাবািকগঞ্জ নচননকল কমকুচািী সচিয় ও সিবিাহ 
     সমবায় সনমনি নলুঃ ২৩৫
• আস্া সমাি উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৩৬
• শংকিপুি বন্ধন সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ২৩৭
• নবরুপা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ২৪১
• রেরিাঘনিয়া ঈদগাহ পাড়া মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৪৩
• চাঁদপুি সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ২৪৪
• চাঁদনবল মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৪৬
• ক্ষ্টিয়া থসন্টাল র�া-অপারিটিভ ব্যাংক নলুঃ ২৪৮
• খনড়চিা মতস্যিীবী সমবায় সনমনি ২৪৯
• থখয়া বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৫১
• রেড়াশুলা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২৫৩
• শাশকুা রানা মনুক্তয়যাদ্ধা মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৫৪
• চনডেপুি প্রারনমক দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় সনমনি নলুঃ  ২৫৬
• মহম্দপুি রানা মনুক্তয়যাদ্ধা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৫৭
• দীপ্ত মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ২৫৮
• কয়পািাক্ হস্ত ও কারুনশল্প মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ২৫৯
• র�শবপুি পাইলট সু্ল-০৩ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সনমনি নলুঃ ২৬২
• সু্িবন থমৌয়াল রেমিীবী সমবায় সনমনি ২৬৫
• পল্ী উন্নয়ন কৃনষ সমবায় সনমনি নলনময়টড ২৬৭

• মনুক্ত সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ২৬৯
• প্রগনি নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২৭১
• থমানমননগি সমবায় নশল্প ইউননয়ন নলুঃ ২৭৩

ববররাল ববভাগ

• বনিশাল সংযুক্ত িাঁনি সমবায় সনমনি নলুঃ  ২৭৬
• র�দুনিয়া সমবায় ঋণদান ও সয়বকুান্ননি নবধায়ক সনমনি নলুঃ ২৭৮
• নলনচড়া র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ২৮০
• বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি নলনময়টড ২৮২
• মলূাদী মনুক্তয়যাদ্ধা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ২৮৪
• আনল� বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২৮৫
• িনিা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ২৮৭
• নড নপ িনিা র�া-অপারিটিভ থক্রনডট থসাসাইটি নলুঃ ২৮৯
• নিিাস সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ  ২৯০
• সারিংগল পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ ২৯১
• র�য়নঁসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ  ২৯২
• চি সামাইয়া সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ২৯৩

রংপধুর ববভাগ

• স্বননভদেি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলনময়টড ২৯৬
• অননবানকু মতস্যচানষ সমবায় সনমনি নলুঃ ২৯৮
• ইউনাইয়টড র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ২৯৯
• সুইহািী নরিস্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ৩০২
• কাম টু থসভ (নসটিএস) বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩০৪
• �্লিনড় উপয়িলাি মীম কল্যাণ সমবায় সনমনি নলুঃ ৩০৮
• ঊষা থসনভংস রে্ড থক্রনডট র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৩১০
• মনহমাগঞ্জ বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩১২
• সীমান্ত বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ৩১৪
• দনক্ণ বাহানগনল বসুননয়াপাড়া িনকল্যাণ বহুমখুী                                       

সমবায় সনমনি নলুঃ ৩১৬
• নীল�ামািী সু-প্রনিয়বশী মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ৩১৭
• রুপালী থসাস্যাল মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৩১৯
• আনমন বািাি কু্দ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সনমনি নলুঃ ৩২১
• থসাভা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলনময়টড ৩২৩
• পনল্ কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ  ৩২৫
• সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩২৭
• কিয়িায়া বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৩১
• সু্িনদঘী দাড়ািপাড় নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৩৩
• নিয়াবানড় সমনন্বি �সল ব্যবস্াপনা কৃষক সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৩৫
• িামাদািগি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৩৮
• মানিপাড়া কৃনষ খামাি কু্দ্র চা-চানষ সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৩৯
• রোচাগঞ্জ উপয়িলা প্রারনমক নশক্ক র�া-অপারিটিভ থক্রটিড 

ইউননয়ন নলুঃ ৩৪১
• গণউন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৪২
• পাচঁগািী ইউননয়ন নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৪৪
• প্রারনমক নশক্ক র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ৩৪৫
• মায়াবািাি র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ৩৪৬
• ধনয়িালা আইনসএম কৃষক সমবায় সনমনি নলুঃ  ৩৪৮
• কনন�য়ডন্স থসনভংস এন্ থক্রনডট র�া-অপারিটিভ                                             

থসাসাইটি নলুঃ  ৩৪৯
• কান্ািী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৫১
• বাংলায়দশ ব্যাংক কমকুচািী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৫৪



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা

• থমাহনা হাউনিং র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৩৫৬
• নমোপুক্ি স্ব-ননভদেি মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ  ৩৫৮
• থচৌধিুী থগাপালপুি র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ  ৩৫৯
• নমলনপুি আদশকু-র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ৩৬১
• গুড রেইবািস্ পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৬৩
• নপ এস সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৬৫
• িাসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড ৩৬৭
• আনদিমািী শাপলা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৬৯
• িায়াপর বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ৩৭১
• শিদল মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলনময়টড ৩৭৩
• িলিলী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলনময়টড ৩৭৪
• ধমকুপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় ৩৭৭
• বীিগঞ্জ সু-প্রনিয়বশী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৭৯
• নসংগাি ডাবড়ী হাট বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৮১

রাজরাহী ববভাগ

• নওগাঁ মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৩৮৪
• অগ্রণী থসচ প্রকল্প পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ  ৩৮৯
• বিানিয়াপুি পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৯১
• গাঁিা উতপাদনকািী পুনবকুাসন সমবায় সনমনি নলনময়টড  ৩৯৩
• িীননয়াস মানটিপািপাস র�া–অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৩৯৫
• উত্তি িয়পুি চলন্ত গনি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৯৭
• রোিবািাি বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ ৩৯৯
• আিডা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৪০১
• বরিন্দ মানটি পািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ  ৪০৩
• সমিা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪০৪
• আমিা নলচুিলা মানব কল্যাণ সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 

নলুঃ  ৪০৫
• ইউননক বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ৪০৭
• ঘাস�্ল মনহলা সমবায় ৪০৯
• রোনাইল আদশকু মনহলা র�া-অপারিটিভ থক্রনডট                            

ইউননয়ন নলুঃ ৪১১
• নিুন ক্ঁনড় বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪১৩
• পল্ী কৃনষ উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪১৫
• বড়গানি মনহলা সমবায় সনমনি নলনময়টড  ৪১৭
• বানলঘাটা (পাঁচনবনব) বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪১৯
• মনুু্মালা মনহলা সমবায় সনমনি ৪২১
• সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৪২২
• সুিশুনীপাড়া আনদবাসী নরিষ্ান র�া-অপারিটিভ                                            

থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ৪২৫

বসয়লট ববভাগ

• সানিাইি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪২৮
• লাল বািাি মতস্য ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৩০
• কানলগনিয়া আনদবাসী মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৩২
• আনড়য়ামগুুি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৩৪

• �্লবানড়য়া কম্প্রিয়হননসভ নভয়লি রেয়ভলপয়মটে                                       
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৪৩৬

• িনকল্যাণ সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৩৮
• কসবা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৪০
• ঘাটিয়া মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৪২
• ড্ীমস্ আননলনময়টড বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৪৪
• থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলনময়টড ৪৪৭
• বড়িড়া পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৫২
• এসনসনবআিএমনপ কমকুকিদো-কমকুচািী ও সু�লয়ভাগী                                           

কল্যাণ সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৫৫
• থসবা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৫৭
• থদায়ািাবািাি সনািন রেমিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৫৯
• কালাগাং র�ায়াি হাওি পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৬১
• কলাগাঁও চািাগাঁও ্নল পনিবহন মানলক সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৬৩
• বলাকা কৃনষ সমবায় সনমনি নলনময়টড ৪৬৪
• রূপালী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৬৫
• কমলগঞ্জ গুড রেইবািস সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৬৬
• সুনই মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৬৮
• নদশািী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ  ৪৬৯
• থগালাপগঞ্জ কাঁচা বািাি সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৭০
• িাইনিংসান বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৭২
• শানবানড় আিনমিীগঞ্জ কৃষক সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৭৪

মেমনবসংহ ববভাগ

• থমলা্হ িাগিণ মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৭৬
• পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্ ভূনমহীন সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৭৮
• থসভ দ্যা লাই� উইম্যান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ৪৭৯
• মায়িি সংসাি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৮১
• আদশকু র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ৪৮৩
• িরয়খালা কামািবাড়ী পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৮৫
• র�্ুয়া উপয়িলা নাসকুানি মানলক সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৮৭
• বন্ধন রেমিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৮৮
• শিদল বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৮৯
• নদগপাইি ইউননয়ন নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৯১
• মকু্তাগািা রানা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৯৩
• আশাি আয়লা র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ৪৯৫
• রূপসী-বাংলা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ৪৯৬
• দূবকুাি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ৪৮৭
• মানব বন্ধন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ  ৪৯৮
• ময়মননসংহ সদি উত্তি র�ন্দীয় সমবায় ব্যাংক নলুঃ ৪৯৯

তৃতলীে অি্যাে

৪৮িম িািীয় সমবায় নদবস ও িািীয় সমবায় পুিস্াি ২০১৮                    
নবিিণ অনষু্ঠান  ৫০১
সমবায় অধধদপ্তরিি কমকুকায়ডেি িনব  ৫০২



আমাি থদয়শি প্রনিটি মানষু খাদ্য পায়ব, 
আরেয় পারি, নশক্া পায়ব উন্নি িীবয়নি 
অধধকািী হয়ব- এই হয়চ্ছ আমাি স্বপ্ন। এই 
পনিরপ্রনক্য়ি গণমখুী সমবায় আয়্ালনয়ক 
অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন কিয়ি 
হয়ব। র�ননা সমবায়য়ি পর- সমািিরন্তি 
পর, গণিরন্তি পর। সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
গনিব কৃষকিা থযৌরভায়ব উতপাদন-যরন্তি 
মানলকানা লাভ কিয়ব। অন্যনদয়ক অধধকিি 
উতপাদন বনৃদ্ধ ও সম্য়দি সুষম বণ্টন 
ব্যবস্ায় প্রনিটি কু্দ্র চানষ গণিানন্তক অংশ ও 
অধধকাি পায়ব। রোিদাি, ধনী চানষি শাষণ 
থরয়ক িািা মনুক্ত লাভ কিয়ব। সমবায়য়ি 
সংহি শনক্তি বিািা। একইভায়ব কৃষক, 
রেনমক, িাঁনি, রেয়ল, কু্দ্র ব্যবসায়ীিা যনদ 
এক রোট হয়য় পুঁনি এবং অন্যান্য উতপাদয়নি 
মাধ্যয়ম একত্ কিয়ি পারিন, িয়ব আি 
মধ্যবিদেী ধনী ব্যবসায়ী-নশল্পপনি থগাষ্ঠী িায়দি 
রেয়মি �সলয়ক লুট করি থখয়ি পািয়ব না। 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম গ্রাম-বাঙলায় গয়ড় উেয়ব 
কু্দ্র নশল্প, যাি মানলক হয়ব সাধািণ কৃষক, 
রেনমক এবং ভূনমহীন ননযকুানিি দুুঃনখ মানষু। 
সমািিন্ত স্াপয়নি িন্য আমিা ইয়িাময়ধ্য 
সমস্ত বড় নশল্প, ব্যাংক, পাটকল, নচননকল, 
সুিাকল ইি্যানদ িািীয়কিণ করিনি। িনমি 
সয়বকুাচ্চমানলকানাি সীমা ননধকুািণ করি 
নদয়য়নি। আি সমবায় পদ্ধনিয়ি গ্রায়ম গ্রায়ম, 
রানায়, ব্রি গয়ড় িুলয়ি হয়ব থমহননি 
মানয়ুষি থযৌর মানলকানা।

কৃষকিা িাঁয়দি উতপানদি �সয়লি 
নবননময়য় পায়ব ন্যায্যমলূ্য, রেনমকিা পায়ব 
রেয়মি �ল- র�ায়গি ন্যায্য অধধকাি। নকন্তু 
এই লয়ক্্য যনদ আমায়দি থপৌঁিায়ি হয়, িয়ব 

অিীয়িি ঘুয়ন ধিা সমবায় ব্যবস্ায়ক আমলু 
পনিবিদেন করি একটি সনি্যকারিি গণমখুী 
আয়্ালন গয়ড় িুলয়ি হয়ব। অিীয়িি 
সমবায় নিল শাষক-থগাষ্ঠীি ক্রীড়ানক। 
িাই থসখায়ন নিল র�াটািী স্বায়রকুি ব্যাপক 
ভূনমকা। আমায়দি এই স্বাধীন বাংলায়দয়শ ঐ 
ধিয়নি ভুয়া সমবায় র�ায়না ময়ি সহ্য কিা 
হয়ব না। আমায়দি সমবায় আয়্ালন হয়ব 
সাধািণ মানয়ুষি থযৌর আয়্ালন, কৃষক, 
রেনমক, থমহননি িনিাি ননিস্ব প্রনিষ্ঠান। 
আপনািা িায়নন, সমবায় সংস্াগুয়লায়ক 
সনি্যকারিি গণিানন্তক প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব গয়ড় 
রোলাি িন্য আনম থঘাষণা করিনি থয সংস্াি 
পনিচালনা-দানয়ত্ব ন্যস্ত রাকয়ব িনগয়ণি 
ননবকুানচি প্রনিননধধয়দি উপি, র�ায়না আমলা 
বা ময়নানীি ব্যনক্তি উপরি নয়। আমাি 
সমবায়ী ভাইয়য়িা এই বনলষ্ঠ পদয়ক্পয়ক 
অনভনন্ি করিয়িন।

এই গণিন্তীকিয়ণি পনিরপ্রনক্য়ি আনম 
িায়দি স্মিণ কনিয়য় নদয়ি চাই িায়দি দানয়ত্ব। 
িায়দি থদখয়ি হয়ব থয, সমবায় সংস্াগুয়লা 
থযন সনি্যকারিি িনগয়ণি প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব 
গয়ড় উয়ে। রেয়ল সনমনি, িাঁনি-সনমনি, 
গ্রামীণ কৃষক সনমনি থযন সনি্যকারিি রেয়ল, 
িাঁনি, সংস্া হয়, মধ্যবিদেী ব্যবসায়ী বা ধনী 
কৃষক থযন আবাি এই সনমনিগুয়লায়ক দখল 
করি অিীি দুনকুীনিি পুনিাবনৃত্ত না করি। যনদ 
আবাি থসই র�াটািী স্বারকু সমবায়য়ি পনবত্িা 
নষ্ করি, িয়ব নননচিিভায়ব রেয়ন িাখনু 
থয, আমাি সমস্ত পুিািন ব্যবস্া বানিল 
করি থদব। আমাি নপ্রয় কৃষক মজুি রেয়ল 
িাঁনি ভাইয়দি সাহায়য্য এমন একটি নিুন 
ও সুষম ব্যবস্া গয়ড় িুলয়ি হয়ব যা শাষণ 

ও প্রনিনক্রয়াশীল র�াটানি স্বারকুয়ক নচিনদয়নি 
িন্য নস্যাত করি থদয়ব।

বাংলায়দশ সমবায় সংস্াি নবনভন্ন স্তরি 
বহুনবধ অব্যবস্া, অয়যাগ্যিা ও দুনকুীনি 
দীঘকুনদন ধরি িয়ম িয়ম দুনকুীনিি পাহাড় বেনি 
হয়য়য়ি। সমবায় সংস্াি অবাধ নবকাশ ও সুষু্ঠ 
পনিচালনাি স্বায়রকু দুনকুীনিি িগদেল পারিয়ক 
সিায়িই হয়ব। িনগয়ণি কষ্ানিদেি অয়রকু 
পনিচানলি প্রশাসন ব্যবস্া দুনকুীনিি নাগপাশ 
থরয়ক মকু্ত করি িনগয়ণি কল্যায়ণ ননয়য়ানিি 
কিয়ি আমিা বদ্ধপনিকি।

বাংলায়দশ আমাি স্বপ্ন, ধ্যান, ধািণা 
ও আিাধনাি ধন। আি থস থসানাি বাংলা 
ঘুনময়য় আয়ি নচি অবয়হনলি গ্রায়মি আনায়চ-
কানায়চ, নচি উয়পনক্ি পল্ীি ক্রি ক্রি, 
নবস্তীণকু িলাভূনমি আয়শপায়শ আি সুনবশাল 
অিয়ণ্যি গভীরি। ভাইয়য়িা আমাি- আসুন 
সমবায়য়ি যাদুস্পয়শকু সুপ্ত গ্রাম বাংলায়ক 
িানগয়য় িুনল। নব সষৃ্টিি-উম্াদনায় আি 
িীবয়নি িয়গায়ন িায়ক মখুনিি কনি।

আমায়দি সংঘবদ্ধ িনশনক্তি সময়বি 
প্রয়চষ্ায় গয়ড় িুলয়ি হয়ব ‘থসানাি বাংলা’। 
এ দানয়ত্ব সমগ্র িানিি, প্রয়ি্যকটি সাধািণ 
মানয়ুষি এবং িাঁয়দি প্রনিননধধয়দি। িয়বই 
আমাি স্বপ্ন সারকুক হয়ব, সারকুক হয়ব শহীয়দি 
আত্মি্যাগ, সারকুক হয়ব মািাি অশ্রু। 
িািনননিক স্বাধীনিা হয়ব িাি সনি্যকারিি 
অরকু খুঁয়ি পায়ব অরকুয়ননিক মনুক্তি স্বায়দ, 
আপামি িনসাধািয়ণি ভায়গ্যান্নয়য়ন। িয়বই 
গণিানন্তক পদ্ধনিি মাধ্যয়ম রূপানয়ি হয়ব 
সমািিানন্তক নীনিি এবং থসই অভীষ্ লয়ক্্য 
আমিা থপৌঁিায়বা সমবায়য়ি মাধ্যয়ম। িয় 
বাংলায়দয়শি সমবায় আয়্ালন। িয় বাংলা। 

সমবাে সম্পয়ককে 
বঙ্গবন্ধু র ভাষণ
(িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমান  ১৯৭২ 
সায়লি ৩০ জুন বাংলায়দশ িািীয় সমবায় ইউননয়ন 
কিৃকুক আয়য়ানিি সমবায় সয়ম্লয়নি প্রদত্ত ভাষণ)
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সমবাে-সংগীত
কািী নিরুল ইসলাম 

‘ওরি ননপীনড়ি, ওরি ভয়য় ভীি নশয়খ যা আয় র�, আয়। 
দুুঃখ িয়য়ি নবীন মন্ত- ‘সমবায়, সমবায়!’

কু্ধাি জ্ালায় মরিনি সুধাি কলস রানকয়ি ঘরি!
দানিদ্র্য, ঋণ, অভায়ব জ্য়লনি না নচয়ন পিস্পরি!

নমনলি হইনন িাই আমায়দি দুগকুনি ঘরি ঘরি!
থসই দুগকুনি-দুগকু ভানঙব সময়বি পদঘায়।।
নমনল পিমাণু পবকুি হয় নসনু্ধ নব্ু নময়ল,

মানষু শুধইু নমনলয়ব না নক র� নমলয়নি এ নননখয়ল?
িগয়ি িড়ায়না নবপুল শনক্ত ক্ড়াইয়া নিয়ল নিয়ল
আমিা গনড়ব নিুন পনৃরবী সময়বি মনহমায়।।
দুনভদেয়ক্ি, শাষয়ণি আি থপষয়ণি িাঁিাকয়ল

এক হয় নাই বনলয়া আমিা মনিয়ানি পয়ল পয়ল।
সকল থদয়শি সকল মানষু আনি সহস্র দয়ল

নমনলয়ানি আনস- িয়ব না িগয়ি প্রবয়লি অন্যায়।।





িাি বিরিি প্রাচীন বাংলায়দয়শি মাটি, নদনদী, বকৃ্-
িরুলিা, পশুপানখ ও মানষু। নানািকয়মি চড়াই-উতিাই 
আি িািনননিক রোয়ািভাটাি মধ্য নদয়য় সুদূি অিীি 
থরয়ক আিয়কি নদয়ন পদাপকুণ করিয়ি বাংলায়দশ। প্রসঙ্গি 
এ করা উয়ল্খ্য, আিয়কি বাংলায়দশ অয়নক রেিা, অয়নক 
মনীষী, অয়নক কনব-নশল্পী, অয়নক সমািসংস্ািক, 
অয়নক বাউল, অয়নক সাধক, অয়নক নপি আউনলয়া, 
এবং অসংখ্য থখয়ট খাওয়া সাধািণ মানয়ুষি সনম্নলি 
থমধা ও রেয়মি �সল। িয়ব থসই �সলয়ক একটি স্বাধীন 
ও আপন উোন উপহাি থদওয়াি কৃনিত্ব মলূি একিন 
মানয়ুষি। নিনন হয়চ্ছন বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমান। 
কািণ স্বাধীনিা অিদেন-সংগ্রায়মি রেিৃত্বটি নিল িাঁিই। 
এ কািয়ণই সবাইয়ক িানড়য়য় উয়ে নিনন স্বাধীনিাি স্পনি 
এবং সবকুকায়লি সবকুররেষ্ঠ বাঙানল নহয়সয়ব থগৌিয়বি আসয়ন 
অধধনষ্ঠি। অিীয়ি আমিা এক অয়রকু নকিুটা স্বশানসিই 
নিলাম। নকন্তু থসটা িািনননিক স্বাধীনিাি পযকুায়য় পয়ড় 
না। নকন্তু থসটুক্ও আমিা ধরি িাখয়ি পানিনন। এক সময় 
ননয়িয়দি ভুয়ল ননয়িয়দি নবয়ভয়দ ননয়িয়দি অভ্যন্তিীণ 
ষড়যরন্তি সুয়যাগ ননয়য় নরিটিশিা দখল করি রেয় বাংলা 
ভূখডেসহ সমগ্র ভািিীয় উপমহায়দশ। অি্যাচাি আি 
শাষয়ণ পনিি হয় প্রাচীন সভ্যিাি মািৃভূনম। কৃষকসহ 
সাধািণ মানষু নপষ্ হয়ি রায়ক অরকুনননিক অভায়বি 
িাঁিাকয়ল। নরিটিশিা ননয়িয়দি বিাবিই থরেষ্ঠ িানি বয়ল 
দানব করি। িাই শাষয়ণি পাশাপানশ িািা নকিু ভায়লা 
উয়দ্যাগও গ্রহণ করিনিল। থসসয়বি একটি হয়চ্ছ সমবায় 
ব্যবস্াি প্রবিদেন। নরিটিশিা ১৯০৪ সায়ল এয়দয়শ সমবায় 
ব্যবস্াি প্রবিদেন করি যা িায়দি হািারিা অপকয়মকুি 

নবপিীয়ি একটি মহত প্রয়চষ্া বয়ল গণ্য হয়ি পারি। মলূি 
নরিটিশয়দি সষৃ্ িনমদাি মহািনয়দি মাত্ানিনিক্ত শাষণ 
থরয়ক সাধািণ কৃষকয়দি িক্া কিয়ি িািা সমবায় 
ব্যাংনকং প্ররাি প্রচলন করি যা কালক্রয়ম নানা থপশািীবী 
মানয়ুষি আরকুসামানিক সুিক্াি পর নহয়সয়ব নবসৃ্তি হয়ি 
রায়ক।

সমবায় এি আরকুসামানিক থদ্যািনা নবচাি করি বলা হয়য় 
রায়ক ‘সমবায় সনমনি হয়চ্ছ সদস্যয়দি িন্য, সদস্যয়দি 
বিািা এবং সদস্যয়দি কল্যায়ণ পনিচানলি সংগেন। (A 
Cooperative Society is the organization of the 
cooperators, for the cooperators and by the 
cooperators.) সহি করায় সমবায় হয়চ্ছ মানয়ুষি 
ননয়িয়দি বিািা সংগনেি, অরকুানয়ি ও ননয়িয়দি মধ্য থরয়ক 
ননবকুানচি রেিৃত্ব বিািা পনিচানলি সংগেন যা স্বভায়ব স্বাধীন, 
আচিয়ণ গণিানন্তক, দষৃ্টিয়ি দূিগামী, বেনশয়ষ্্য্য সহমমকুী 
এবং ভাবনায় উচ্চাকাঙ্কী। বলা হয় মানষু ননয়িই ননয়িি 
ভাগ্য ননয়ন্তা। নকন্তু গনিব, নপনিয়য় রাকা, শানষি বনচিি 
মানয়ুষি পয়ক্ একা একা ননয়িি ভাগ্য পনিবিদেন কিা 
প্রায় অসম্ভব ব্যাপাি। নকন্তু দশিয়নি সনম্নলি প্রয়চষ্ায় 
িা সহয়িই সম্ভব। থসিন্যই বলা হয় ‘দয়শি লানে এয়কি 
রোিা’। আি সমবায় সনমনিয়ি সকয়লই এয়ক অয়ন্যি 
সহায়ক সহকমকুী বয়ল থসখায়ন থয নীনি অবলম্ন কিা হয় 
িা হয়চ্ছ ‘সকয়লি িরি সকয়ল আমিা প্রয়ি্যয়ক আমিা 
পরিি িরি’। এমন নীনি ননয়য় সনম্নলি হয়ল প্রনিজ্ঞায় 
ও প্রয়চষ্ায় স�লিা অননবাযকু। থসিন্যই নবরদ্রাহী কনব 
সাধািণ মানয়ুষি কনব কািী নিরুল ইসলাম সমবায়য়ক 

বাংলায়দর, সমবাে 
এবং বঙ্গবন্ধু
থমাুঃ আনমনলু ইসলাম*

বঙ্গবন্ধু র দর্শন
সমবায়ে উন্নেন

মধুবজববয়ষ্শর প্রত্যে
এবগয়ে যায়ব সমবাে

হা
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স্বাগি িাননয়য় িচনা করিনিয়লন ‘সমবাে-সিংগীত’ যা ননম্নরূপ:

‘ওরি ননপীনড়ি, ওরি ভয়য় ভীি নশয়খ যা আয় র�, আয়। 
দুুঃখ িয়য়ি নবীন মন্ত- ‘সমবায়, সমবায়!’

কু্ধাি জ্ালায় মরিনি সুধাি কলস রানকয়ি ঘরি!
দানিদ্র্য, ঋণ, অভায়ব জ্য়লনি না নচয়ন পিস্পরি!

নমনলি হইনন িাই আমায়দি দুগকুনি ঘরি ঘরি!
থসই দুগকুনি-দুগকু ভানঙব সময়বি পদঘায়।।
নমনল পিমাণু পবকুি হয় নসনু্ধ নব্ু নময়ল,

মানষু শুধইু নমনলয়ব না নক র� নমলয়নি এ নননখয়ল?
িগয়ি িড়ায়না নবপুল শনক্ত ক্ড়াইয়া নিয়ল নিয়ল
আমিা গনড়ব নিুন পনৃরবী সময়বি মনহমায়।।
দুনভদেয়ক্ি, শাষয়ণি আি থপষয়ণি িাঁিাকয়ল

এক হয় নাই বনলয়া আমিা মনিয়ানি পয়ল পয়ল।
সকল থদয়শি সকল মানষু আনি সহস্র দয়ল

নমনলয়ানি আনস- িয়ব না িগয়ি প্রবয়লি অন্যায়।।

কািী নিরুল ইসলাম িনচি উপরি উপস্ানপি সমবায়-সংগীয়ি 
সমবায়য়ি সংজ্ঞা, বেনশষ্্য্য, প্রয়য়ািনীয়িা ও মনহমা চমতকািভায়ব 
এবং পনিপূণকুরূয়প �্য়ট উয়েয়ি। মলূি সমবায় হয়চ্ছ একিাই বল, 
গণিানন্তক ঐক্যবদ্ধিা, পািস্পনিক সহমনমকুিা এবং িনগণই ক্মিাি 
উতস প্রভৃনি আপ্তবায়ক্যি অনকূুয়ল ও পর ধরি মানয়ুষি সময়বি 
শনক্তি উয়বিাধন, উয়্াচন ও নবকাশ সাধয়নি প্রকৃষ্িম পন্থা। অসাধািণ 
ক্মিাধি বা প্রনিভাধি মানষু একা একা অয়নক নকিু অিদেন কিয়ি 
পারিন। নকন্তু সাধািণ মানষু পারিন না। সাধািণ মানষু পারিন যখন 
িািা একিাবদ্ধ হন। িায়দি িন্যই এ করাটি প্রয়যাি্য, ‘United 
We stand, Divided We fall’. সমবায় হয়চ্ছ নবভানিি রেিৃত্বহীন 
সাধািণ মানষুয়ক একিাবদ্ধ করি সামগ্রীক উন্ননি অিদেয়নি পর। 

বঙ্গবনু্র দে্গন 

প্রশ্ন উেয়ি পারি িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমায়নি 
িীবনদশকুয়নি সয়ঙ্গ সমবায়য়ি কী এমন সম্কদে িয়য়য়ি থয ‘বঙ্গবনু্ধি 
দশকুন সমবায়য় উন্নয়ন’ এমন একটি প্রনিপাদ্যয়ক আমিা রেয়ি ননয়য়নি 
যা হয়ি পারি অরকুনননিক উন্নয়য়নি থক্রত্ একটি নচিায়ি থ্াগান? 
যািা বঙ্গবনু্ধি িািনননিক িীবনয়ক খনডেিভায়ব থদয়খন, িায়দি পয়ক্ 
এ নবষয়টি হৃদয়ঙ্গম কিা সম্ভব নয়। নকন্তু যািা িাঁয়ক সামগ্রীকভায়ব 
থদখয়ি চান, থদখয়ি পান, িায়দি পয়ক্ নবষয়টি বুিয়ি পািা থমায়টই 
কষ্সাধ্য নয়। নিনন িাঁি সুনবখ্যাি ৭ মায়চদেি ভাষয়ণ বয়লনিয়লন, 
‘এবারিি সংগ্রাম আমায়দি মনুক্তি সংগ্রাম!’ থসই মনুক্ত মায়নই হয়চ্ছ 
আরকুসামানিক নদক থরয়ক অয়পক্াকৃি নপনিয়য় রাকা সাধািণ মানয়ুষি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ও সানবকুক উন্নয়ন অগ্রগনি। থসটা মষু্টিয়ময় নকিু 
র�ায়কি শাষণনভনত্তক নবনলয়নাি হওয়াি নবপিীি অবস্ান। বঙ্গবনু্ধি 
দশকুন নিল কু্ধামকু্ত, দানিদ্র্যমকু্ত, শাষণমকু্ত, গ্রামবান্ধব স্বননভদেি 
গণিানন্তক বাংলায়দশ। িাঁি িীবনদশকুন নিল এয়দয়শি গণমানয়ুষি সুখ 
সমনৃদ্ধ নননচিি কিা; থসই গণমানষু হয়লন গ্রায়মি নদনমজুি, দনিদ্র 
কৃষক এবং শহরিি গনিব স্রিদায়- িায়দি িীবন নিল শাষয়ণ-
বচিনায়-দানিরদ্র্য-উয়পক্ায় অয়নকটাই প্রাণহীন, অয়নকখানন শুষ্ক 
মরুভূনম। আমায়দি থদয়শি কনবিাই থসই অবস্াি যরাযর িনব এঁয়ক 
র�য়খয়িন:

‘িয়ব সকয়লই িায়নন--সকয়লিই বষৃ্টি চায়।
বষৃ্টি চায়--িািবাড়ীি থসানানল আঁয়শি চানষ
বষৃ্টি চায়--মঙ্গাপীনড়ি নিস্তাপায়ড়ি রেয়ল
বষৃ্টি চায়--প্রাইমািীি রেিননবহীন মাস্াি

বষৃ্টি চায়--সু্িবয়নি বকৃ্-হনিণ-ময়ূি
বষৃ্টি চায়-- শুনকয়য় আসা ভাওয়াইয়া গায়নি গলা।’
(আঙুল িঁুয়য়য়ি আকাশ / আনমনলু ইসলাম)

বঙ্গবনু্ধি স্বপ্ন নিল, দশকুন নিল এই িনপয়দ থসই ‘বষৃ্টি’ এি ব্যবস্া 
কিা যাি িন্য প্রয়য়ািন নিল স্বাধীনিাি এবং দনিদ্রবান্ধব অরকুনননিক 
ব্যবস্াি। নিনন থসটাই কিয়ি থচয়য়নিয়লন। বঙ্গবনু্ধ এই মানষুগুয়লাি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ও সানবকুক মনুক্তি স্বপ্ন থদয়খনিয়লন যা নিল িাঁি 
থসানাি বাংলাি গয়ড় রোলাি মলূ লক্্য। নিনন িগত-নন্ি থসই একই 
ভাষয়ণ আিও বয়লনিয়লন,‘ আনম প্রধানমন্তীত্ব চাই না, আনম এয়দয়শি 
মানয়ুষি মনুক্ত চাই।’ এই মনুক্ত র�বল পিাকাি িং বদল আি িািীয় 
সংগীয়িি পনিবিদেন নয়; থসটা হয়চ্ছ মলূি থসই সময়য় শানষি-বনচিি-
অবয়হনলি-নশক্াদীক্াহীন-সম্দহীন মানয়ুষি সামগ্রীক উন্নয়ন ও 
যাবিীয় দুুঃয়খি অবসান নননচিিকিণ। 

প্রসঙ্গি সমবায় মানষুয়ক একনত্ি করি, সময়বি করি, একিাবদ্ধ করি, 
উবিদু্ধ করি সমষ্টিগি লক্্যািদেয়নি প্রনিজ্ঞা ননয়য়। বঙ্গবনু্ধ সািায়দয়শি 
মানষুয়ক ঐক্যবদ্ধ করিনিয়লন, িায়দি সুপ্তশনক্তি উয়বিাধন করিনিয়লন 
সমষ্টিগি লক্্যািদেয়নি পনিকল্পনা মারায় ননয়য়। স্বভাবিই িা নিল 
িািীয় পযকুায়য়ি কািণ নিনন নিয়লন আমায়দি থরেষ্ঠিম একনম্ি 
িািীয় রেিা।

 
বঙ্গবনু্র দে্গন এবিং সমবাে

আি হ্যাঁ, িািীয় কনব কািী নিরুল ইসলাম আখ্যানয়ি ‘দুুঃখ িয়য়ি 
নবীনমন্ত সমবায়’-র� িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমান 
থদয়শি সাধািণ মানয়ুষি আরকুসামানিক মনুক্তি পর নহয়সয়ব রেয়ি 
ননয়য়নিয়লন। বঙ্গবনু্ধ যুক্তফ্রটে সিকারিি কৃনষ ও সমবায় নবষয়ক 
মন্তী রাকাকায়লই সমবায়য়ি নদয়ক িীক্ষ্ণ নিি পয়ড় িাঁি। সাধািণ 
ননবকুাচয়নি আয়গ ১৯৭০ সায়লি নয়ভম্রি প্রদত্ত রেিাি থটনলনভশন 
ভাষয়ণ বঙ্গবনু্ধ বয়লন, ‘কু্দ্ােতন ও কুটিরমেল্পয়ক ব্যাপকভায়ব উৎসাহ 

মদয়ত হয়ব। কুটিরমেয়ল্পর মক্ত্রে কাঁচামাল সরবরায়হর ব্যবস্া মনমচিত 

করয়ত হয়ব। তাঁমতয়দর ন্যার্যময়ূল্য সতূা ও রিং সরবরাহ করয়ত হয়ব। 

তায়দর িয়ন্য অবে্যই বািারিাতকরণ ও ঋণদায়নর সুমবিা কত্র মদয়ত 

হয়ব। সমবায়ের মাি্যয়ম কু্দ্াকৃমতর মেল্প গয়ে তুলয়ত হয়ব। গ্ায়ম 

গ্ায়ম এসব মেল্পয়ক এমনভায়ব ছমেয়ে মদয়ত হয়ব রার ফয়ল গ্াম মথয়ক 

গ্ামান্তত্র মবমভন্ন রিকার মেল্প সুয়রাগ মপৌঁছাে এবিং গ্ামলীণ মানয়ুষর 

িয়ন্য কম্গসিংস্ায়নর সুয়রাগ সষৃ্টি হে।’ বঙ্গবনু্ধি রেিৃয়ত্ব থদশ স্বাধীন 
হয়। স্বাধীনিাি পিপিই ১৯৭২ সায়লি শুরুয়িই বঙ্গবনু্ধ দুটি মহত 
কাি করিন: সমবায়-সংগীি িচনয়িা নবরদ্রাহী কনবয়ক ভািি থরয়ক 
বাংলায়দয়শ ননয়য় এয়স িািীয় কনবি সম্ায়ন সযয়নে িাখাি ব্যবস্া এবং 
সমবায়য়ক নপনিয়য় রাকা সাধািণ মানয়ুষি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
পন্থা নহয়সয়ব গ্রহণ। নিনন সমবায়য়ি আরকুসামানিক গুরুত্ব নবয়বচনা 
করি ১৯৭২ সায়ল িনচি বাংলায়দয়শি পনবত্ সংনবধায়নি নবিিীয় ভায়গি 
১৩(খ) অনয়ুচ্ছয়দ থদয়শি উতপাদনযরন্তি উতপাদনব্যবস্া ও বণ্টন 
প্রণানলসময়ূহি মানলকানাি থক্রত্ সমবায়ী মানলকানায়ক িার্রেি নবিিীয় 
মানলকানা খাি নহয়সয়ব ঐনিহানসক স্বীকৃনি প্রদান করিন। নিনন ১৯৭২ 
সায়লি ৩০ জুন বাংলায়দশ িািীয় সমবায় ইউননয়ন আয়য়ানিি সমবায় 
সয়ম্লয়ন প্রদত্ত ভাষয়ণ বয়লনিয়লন, “আমায়দর সিংঘবদ্ধ িনেমতির 

সময়বত রিয়চষ্াে গয়ে তুলয়ত হয়ব ‘মসানার বািংলা’। এ দামেত্ব সমগ্ 

িামতর, রিয়ত্যকটি সািারণ মানয়ুষর এবিং তায়দর রিমতমনধিয়দর। তয়বই 

আমার স্বপ্ন সাথ্গক হয়ব, সাথ্গক হয়ব েহলীয়দর আত্মত্যাগ, সাথ্গক হয়ব 

মাতার অশ্রু। রািননমতক স্বািলীনতা তার সমত্যকাত্রর অথ্গ খুঁয়ি পায়ব 

অথ্গননমতক মমুতির স্বায়দ, আপামর িনসািারয়ণর ভায়গ্যান্নেয়ন। 
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তয়বই গণতামন্ত্রক পদ্ধমতর মাি্যয়ম রূপামেত হয়ব সমািতামন্ত্রক নলীমতর 

এবিং মসই অভলীষ্ লয়ক্্য আমরা মপৌঁছায়বা সমবায়ের মাি্যয়ম। িে 

বািংলায়দয়ের সমবাে আয়্ালন। িে বািংলা।”

মাননীয় প্রধানমন্তী বঙ্গবনু্ধ কন্যা শখ হানসনা িানিি নপিাি সমবায় 
ভাবনায়ক এনগয়য় রেওয়াি থক্রত্ সুয়যাগ্য রেিৃত্ব ও প্রয়য়ািনীয় 
নদকননয়দদেশনা নদয়য় যায়চ্ছন। নিননও সমবায়য়ি মাধ্যয়ম থদয়শি 
অয়পক্াকৃি নপনিয়য় রাকা গনিব ও ননম্ননবত্ত থরেধণি মানষুয়ক 
আরকুসামানিকভায়ব এনগয়য় ননয়ি প্রয়য়ািনীয় ননয়দদেশনা ও আনরকুক 
সমরকুন নদয়য় যায়চ্ছন। সমবায়য়ি মলূ চানলকাশনক্ত এি সদস্যগণ। 
িায়দি সানবকুক উন্নয়নকয়ল্প বিদেমান সিকাি গ্রহণ করিয়িন ব্যাপক 

কমকুযজ্ঞ। সমবায় সনমনি আইন ২০০১ (সংয়শাধধি ২০০২ ও ২০১৩), 
সমবায় সনমনি নবধধমালা ২০০৪ ও িািীয় সমবায় নীনিমালা, ২০১২ 
এবং সমবায় থসক্টরিি িন্য িািস্ব বায়িট বনৃদ্ধকিণ, সমবায়ীয়দি 
প্রনশক্ণ প্রদান, আনরকুক ও উপকিণ সহায়িা প্রদায়নি �য়ল সিকারিি 
ব্যাপক কমকুমখুি ও লক্্যানভসািী কমকুসনূচি �লশ্রুনিয়ি সমবায় 
থসক্টরি দানিদ্র্য নবয়মাচনসহ সমবায়ীয়দি িীবনমায়নি ও সামানিক 
থক্রত্ উন্নয়ন হয়চ্ছ। িা্রেীয় স্বীকৃনি ও পষৃ্ঠয়পাষকিাি ধািাবানহকিায় 
বাংলায়দয়শ গয়ড় উয়েয়ি অসংখ্য নিুন নিুন সমবায় সনমনি। বিদেমায়ন 
এ সকল সমবায় সনমনিি সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি যাি ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা 
১,১৪,৮৩,৭৪৭ িন। এি ময়ধ্য পুরুষ সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮৮,৩৩,৯৪৪ 
িন, মনহলা সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৬,৪৯,৮০৩ িন। এ সকল সমবায় 
সনমনিি থমাট কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ ১৪,৪৯২.১৪ র�াটি টাকা 
এবং অংশগি মলূধন ১,৭৭৩.১৪ র�াটি টাকা। থমাট সম্য়দি পনিমাণ 
৬,৩৫৪ র�াটি টাকা। সমবায়য়ি মাধ্যয়ম ৯,৩৭,৪৩৬ িন মানয়ুষি 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। উয়ল্খ্য, এ সকল সমবায় সনমনিি রেনশি ভাগই 
কু্দ্র আয়য়ি িনয়গাষ্ঠীি মায়ি ঋণ সুনবধা প্রদান করি দানিদ্র্য নবয়মাচন 

ও অরকুনননিক প্রবনৃদ্ধ অিদেয়ন গুিত্বপূণকু অবদান িাখয়ি। অন্যনদয়ক 
কৃনষিাি নশল্পায়ন ও মতস্য খায়িি পাশাপানশ দুগ্ধ খায়ি সমবায়য়ি 
কাযকুক্রম ক্রয়মই নবসৃ্তি হয়চ্ছ। এিাড়া থদয়শি পানন সম্য়দি সুষু্ঠ ও 
থটকসই ব্যবহাি নননচিিকিয়ণি লয়ক্্য পানন সম্দ অবকাোয়মা উন্নয়ন 
ও ব্যবস্াপনায় সুনবধায়ভাগীয়দি সমন্বয়য় থদশজুয়ড় গয়ড় উয়েয়ি পানন 
ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি। প্রধানমন্তীি কাযকুালয় কিৃকুক বাস্তবায়নাধীন 
আরেয়হীন ও ভূনমহীন িনয়গাষ্ঠীয়ক ভূনম ও বাসস্ান বিাদে করি থদয়শি 
মলূধািায় সংযুক্ত কিাি প্রয়ায়স গয়ড় উেয়ি আরেয়ণ সমবায় সনমনি। 
ভূনমি সয়বকুাচ্চ ব্যবহাি নননচিিকয়ল্প এবং ননিাপদ আবাসন স্াপয়নি 
লয়ক্্য গয়ড় উেয়ি গহৃায়ন সমবায় সনমনি। সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি গ্রায়মি সকল মানষুয়ক একনত্ি করি গ্রায়মি অনানবষৃ্কি 
সম্ভাবনাগুয়লায়ক উয়্াচন করি স্ানীয় সম্দ সষৃ্টিয়ি উয়ল্খয়যাগ্য 
অবদান িাখয়ি। পনিবহন খায়ি সংনলিষ্ সমবায় িরা পনিবহন সমবায় 
সনমনি পনিবহন থসবা প্রদানসহ থদয়শি রেকাি সমস্যা সমাধায়ন 
অগ্রণী ভূনমকা পালন কিয়ি। থটকসই পনিয়বশ গড়য়ি সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম সামানিক বনায়নয়ক িননপ্রয় করি রোলা হয়য়য়ি। থদয়শি 
মানব সম্দ উন্নয়য়নি লয়ক্্য সমবায় অধধদপ্তি বাংলায়দশ সমবায় 
একায়ডনম এবং ১০টি আচিনলক সমবায় ইনষ্টিটিউট এি মাধ্যয়ম সমবায় 
নবভায়গি কমকুকিদো/কমকুচািী এবং সমবায়ীয়দি নবনভন্ন নবষয়য় দক্িা 
বনৃদ্ধি িন্য প্রনশক্ণ প্রদান করি রায়ক। এিাড়া সমবায় অধধদপ্তরিি 
প্রধান কাযকুাবনলি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য হয়চ্ছ আইন ও নবধধি আওিায় 
নিুন সমবায় সনমনি ননবন্ধন প্রদান, ননবনন্ধি সমবায় সনমনিসময়ূহি 
পনিচযকুা, সমবায় সনমনিি নহসাব ননিীক্ণ, সমবায় সনমনিি ননবকুাচন, 
নববাদ ননষ্পনত্ত ইি্যানদ। উনল্নখি কাযকুক্রম িাড়াও সমবায় অধধদপ্তি 
নবনভন্ন সিকানি প্রনিষ্ঠায়নি কাযকুক্রয়মি সায়র সহয়যাগী সংস্া নহয়সয়ব 
কাি করি রায়ক। প্রধানমন্তীি কাযকুালয়য়ি আরেয়ণ প্রকয়ল্পি অন্যিম 
প্রধান অংশ কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম সমবায় অধধপ্তরিি সিাসনি িত্তাবধায়ন 
পনিচানলি হয়। এিাড়া স্ানীয় সিকাি প্রয়কৌশল অধধদপ্তি এবং পানন 
উন্নয়ন রোয়ডদেি নকিু কাযকুক্রম বাস্তবায়য়নও সমবায় অধধদপ্তি সহয়যাগী 
সিকানি প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব কাি করি যায়চ্ছ। নবআইনডএস এি ২০১১ 
সায়লি এক গয়বষণালধি ির্য অনয়ুায়ী, বাংলায়দশ নিনডনপ-রে 
সমবায় থসক্টরিি অবদান ১.৮৯%। নকন্তু বাস্তয়ব সমবায় থসক্টরিি 
অবদান কয়য়কগুণ রেনশ। কৃনষ, মতস্য, পশুপালন, বস্ত্রখাি, দুগ্ধ 
উতপাদন, আবাসন, কু্দ্রঋণদান ও সচিয়, ক্টিিনশল্প, চামড়ািাি 
নশল্প, মতৃনশল্প, মানব সম্দ উন্নয়ন, কমকুসংস্ান  সষৃ্টি, নািীি ক্মিায়ন 
প্রভৃনি থসক্টরি আমায়দি অরকুনীনিয়ি থয অবদান, থসই অবদায়নি 
প্রনিটি থক্রত্ সমবায়য়ি সহয়যাগী ভূনমকা ও অবদান িয়য়য়ি। নকন্তু 
থসই অবদান যরাযরভায়ব পনিমাপ কিা যায়নন বয়ল অরকুনননিক প্রবনৃদ্ধ 
অিদেয়ন সমবায়য়ি অবদান আিও উপস্াপন কিা সম্ভব হয়নন।  

আথ্গসামামিক উন্নেয়নর সায়থ কমতপে গুরুত্বপূণ্গ 

মসক্টত্র সমবায়ের কার্গকর ভূমমকা

মানবসমাি চলমান িয়য়য়ি আমিা যায়দি বনল ‘সাধািণ িনগণ’, 
মলূি িায়দি কমকুপ্রবায়হি শনক্তমরন্ত। যািা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য 
উতপাদন করিন, িািাই সচল র�য়খয়িন িীবয়নি গনি; িায়দি কাঁয়ধ 
ভি নদয়য় এনগয়য় চয়লয়ি সমাি-সংসাি-সভ্যিা। নবশ্কনব িবীন্দনার 
োক্ি িাঁি ‘ঐকিান’ নামক কনবিায় নবষয়টি চমতকািভায়ব িুয়ল 
ধরিয়িন: 

‘চানষ থখয়ি চালাইয়ি হাল,
িাঁনি বয়স িাঁি রোয়ন, রেয়ল থ�য়ল িাল-
বহুদূি প্রসানিি এয়দি নবনচত্ কমকুভাি 
িানি পরি ভি নদয়য় চনলয়িয়ি সমস্ত সংসাি’। 

মবআইমিএস এর ২০১১ সায়লর এক 

গয়বষণালব্ধ তথ্য অনেুােলী, বািংলায়দয়ের 

মিমিমপ-রে সমবাে মসক্টত্রর অবদান 

১.৮৯%। মকন্তু বাস্তয়ব সমবাে মসক্টত্রর 

অবদান কয়েকগুণ রেমে। কৃমষ, মৎস্য, 

পশুপালন, বস্ত্রখাত, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, 

কু্দ্ঋণদান ও সঞ্চে, কুটিরমেল্প, চামোিাত 

মেল্প, মৎৃমেল্প, মানব সম্দ উন্নেন, 

কম্গসিংস্ান  সষৃ্টি, নারলীর ক্মতােন রিভৃমত 

মসক্টত্র আমায়দর অথ্গনলীমতয়ত মর অবদান, 

মসই অবদায়নর রিমতটি মক্ত্রে সমবায়ের 

সহয়রাগী ভূমমকা ও অবদান রয়েয়ছ। মকন্তু 

মসই অবদান রথারথভায়ব পমরমাপ করা রােমন 

বয়ল অথ্গননমতক রিবমৃদ্ধ অিতিয়ন সমবায়ের 

অবদান আিও উপস্াপন করা সম্ভব হেমন। 
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-------------------------------------------
কৃষায়ণি িীবয়নি শনিক থয িন,
কয়মকু ও করায় সি্য আত্মীয়িা করিয়ি অিদেন 
থয আয়ি মাটিি কািাকানি,
থস কনবি বাণী-লানগ কান থপয়ি আনি’। 

সমবায় অধধদপ্তি মলূি এসব ‘সাধািণ মানষু’-থদি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি পন্থা নহয়সয়ব সমবায়য়ক গ্রহণ করি আসয়ি। আমিা থসসয়বি 
একটা সংনক্প্ত নচত্ উপস্াপন কিয়ি চাই। 

১. কৃষকয়দর ঋণ সরবরাহ ও শোষণ হয়ত মমুতির সচূনা

নরিটিশ আময়ল িনমদানি প্ররা চালু কিায় সাধািণ কৃষক-রেয়ল-
িাঁনিয়দি অবস্া শাচনীয় হয়য় ওয়ে যা থসই সময়য় িনচি উপন্যাস-
নাটক-কনবিা-গায়ন বাণীবদ্ধ হয়য় আয়ি আিও। থমহননি মানয়ুষি 
কনব কািী নিরুল ইসলাম িাঁি সুনবখ্যাি ‘ ওে র� চানষ িগবিাসী, ধি 
কয়ষ লাঙল’ গায়ন থসই অবস্াি িনব িুয়ল ধরিনিয়লন িীবন্তভায়ব যাি 
কয়য়কটি লাইন এমন,

‘ও ভাই  আমিা নিলাম পিম সুখী, নিলাম থদয়শি প্রাণ
িখন  গলায় গলায় গান নিল ভাই, থগালায় থগালায় ধান,
আি  র�ারায়-বা থসই গান থগল ভাই, র�ারায় থস-কৃষাণ?
ও ভাই  থমায়দি িক্ত িল হয়য় আি ভিয়িয়ি রোিল।।
আি  চািনদক হয়ি ধননক বধণক শাষণকািীি িাি
ও ভাই  রোঁয়কি মিন শুষয়ি িক্ত, কাড়য়ি রালাি ভাি,
থমাি  বুয়কি কায়ি মিয়ি থখাকা, নাই র�া আমাি হাি।’

নকন্তু নরিটিশিা ননয়িয়দি সভ্য িানি বয়ল দানব করি এবং এয়দয়শি 
সাধািণ মানষু সবাই কু্ধায়-র�ায়গ-শায়ক-বচিনায় ব্যাপকভায়ব 
সংকু্ধি হয়য় উেয়ল িায়দি শাসন টিনকয়য় িাখাও কনেনিি হয়য় যায়ব 
র�য়ব িািা কৃষক-রেয়ল-িাঁনি প্রভৃনি সাধািণ মানষুয়দি বাঁচায়ি নকিু 
ইনিবাচক পদয়ক্প গ্রহণ করি। িাি একটি হয়চ্ছ সমবায় ব্যাংনকং। 
নরিটিশিা ১৯০৪ সায়ল ভািিীয় উপমহায়দয়শ সমবায় পদ্ধনি চালু করি। 
বিদেমান বাংলায়দয়শ ১৯০৯ সায়ল সমবায় ব্যাংনকং চালু কিা হয়। 
থসগুয়লাি নাম নিল এলাকানভনত্তক থসন্টাল র�া-অপারিটিভ ব্যাংক। 
১৯০৯ সায়ল ঢাকা থসন্টাল র�া-অপারিটিভ ব্যাংক, ১৯০৯ সায়ল 
খলুনায় িাড়ুলী থসন্টাল র�া-অপারিটিভ ব্যাংক, ১৯১৪ সায়ল বগুড়া 
থসন্টাল র�া-অপারিটিভ ব্যাংক প্রনিনষ্ঠি হয়। এভায়ব প্রায় শ’খায়নক 
র�া-অপারিটিভ ব্যাংক প্রনিনষ্ঠি হয়। এসব ব্যাংক আওিাধীন কৃষক 
সমবায় সনমনিগুয়লায়ক স্বল্প সুয়দ ও সহি শয়িদে ঋণ নদি। এয়ি করি 
কৃষকগণ িনমদাি-মহািনয়দি চক্রবনৃদ্ধ অনিসুয়দি শাষণ থরয়ক 
ননয়িয়দি নকিুটা হয়লও িক্া কিাি নবকল্প পর পায়। সময়য়ি থপ্রক্াপয়ট 
নবয়বচনা কিা হয়ল সমবায় ব্যাংনকং একটি যুগান্তকািী ঘটনা নিল নকন্তু 
নানানবধ সীমাবদ্ধিা ও রেিৃয়ত্বি ব্যরকুিািননি কািয়ণ পিবিদেীয়ি থসই 
থসানানল সা�ল্য অয়নকখানন ম্ান হয়য় যায়। নকন্তু িািপিও ঋণ 
সিবিাহ অব্যাহি আয়ি। সমবায় ব্যাংয়কি পাশাপানশ কৃনষ উন্নয়ন 
ব্যাংকগুয়লা কৃষকয়দি ঋণ সিবিাহ করি আসয়ি। এয়ক্রত্ সমবায় 
ব্যাংকগুয়লাি পাইওননয়ানিং ভূনমকা ভুয়ল যাওয়া নেক হয়ব না। 

২. তৃণময়ূল গণতন্ত্রােন ও সািারণ মানয়ুষর ক্মতােন

সাধািণ মানয়ুষিা এককভায়ব নচিনদনই ক্মিাহীন এবং একিাি 
অভায়ব সমষ্টিগিভায়ব ব্যনক্তত্বিনহি। নবপিীয়ি িনমদাি-মহািন-
ভূস্বামী-নশল্পপনি-িািনীনিনবদ থরেধণি মানষু ক্মিাবান। সাধািণ 
মানষু িখনই ক্মিাি উতস যখন িািা সয়চিনভায়ব একিাবদ্ধ। এ 

কািটি মলূি গণিরন্তি। ভািিীয় উপমহায়দশ থরয়ক ১৯৪৭ সায়ল 
নরিটিশিা চয়ল থযয়ি বাধ্য হওয়াি পিই র�বল উপমহায়দয়শি মানষু 
গণিরন্তি সায়র নননবড়ভায়ব পনিনচি হওয়াি সুয়যাগ পায়। নকন্তু 
বাংলায়দশ ভূখয়ডে থসটাও অনচরি উধাও হয়য় যায়। নকন্তু সমবায় 
মানষুয়ক িৃণমলূ স্তরিই গণিরন্তি স্বাদ ও সা�ল্য নদয়য় এয়সয়ি 
নরিটিশ আমল থরয়কই। সমবায় সনমনি পনিচানলি হয় ননবকুাচয়নি 
মাধ্যয়ম ননয়িয়দি মধ্য হয়ি ননবকুানচি প্রনিননধধয়দি বিািা এবং থসই 
পনিচালনাি কািটিও হয় ননয়িয়দি সুনলনখি ও নবধধবদ্ধ সংনবধান বা 
উপ-আইন অনসুিণ করি। প্রকৃিপয়ক্ প্রয়ি্যকটি সমবায় সনমনি হয়চ্ছ 
এক একটি কু্দ্র গণিন্ত বা Mini Democracy। এটা হয়চ্ছ গণিরন্তি 
িৃণমলূায়ন। এটা হয়চ্ছ প্রকৃি গণিন্ত (Quality Democracy)। 
এখায়ন র�াট র�নায়বচা রেই; নমনডয়াবানি রেই; র�াট ডাকানি 
রেই; সা্রিদানয়ক এয়িন্া রেই; পািস্পনিক কাদা থিাড়ািঁুনড় রেই; 
গালাগানল রেই; ননবকুাচয়নাত্তি সনহংস প্রনিয়শাধপিায়ণিা রেই। 
সাধািণ মানয়ুষি, নপনিয়য় পড়া মানয়ুষি সুপ্ত ও অব্যবহৃি ক্মিাি 
উয়বিাধন ঘয়ট সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম। িািা আপনা থরয়ক উবিদু্ধ হয়য় 
সময়বি হয়য় ননয়িয়দি সনম্নলি প্রয়চষ্ায় ননয়িয়দি বিািা ননয়িয়দি 
রেিৃয়ত্ব ননয়িয়দি সনম্নলি ও ব্যনক্তগি ভায়গ্যি উন্নয়ন ঘটায়। ভূয়পন 
হািানিকাি গাওয়া একটি নবখ্যাি গায়ন বহৃত্তি সমায়িি মানয়ুষি 
অবস্া িুয়ল ধরি বলা হয়য়য়ি, “ব্যনক্ত যনদ ব্যনক্তয়কনন্দক, সমষ্টি যনদ 
ব্যনক্তত্বিনহি/িয়ব নশনরল সমািয়ক ভায়ঙ্গা না র�ন!’ সমবায় হয়চ্ছ 
ব্যনক্তয়ক িাি আত্ময়কনন্দক সংকীণকু ব্যনক্তস্বারকুপিিাি থখায়াড় থরয়ক 
রেি করি আনাি এবং ব্যনক্তত্বিনহি সমষ্টিয়ক প্রবল ব্যনক্তয়ত্ব িানগয়য় 
রোলাি থমাক্ম মন্ত। সমবায় সনমনিই হয়চ্ছ ‘জ্ঞাননবহীন ননিক্রিি 
খাদ্যনবহীন নাগনিয়কি রেিৃনবহীনিাি থমৌনিা’ ভাঙাি অব্যরকু অস্ত্র। 
সমবায়ই স�লভায়ব শখায়ি পারি: ‘আমিা দুবকুল নই, আমিা 
পানি’। বাংলায়দয়শ সমবায়য়ি অিীি ও বিদেমান ভূনমকাি নবয়লিষণ ও 
মলূ্যায়ন কিা হয়ল সমবায়য়ি এই মানবশনক্তি উয়বিাধন ও গ্রামবাংলাি 
আনাচকানায়চি গণিন্তায়য়নি নবষয়টি থসানানল আয়লায় উদ্ানসি হয়য় 
উেয়ব বয়ল আমায়দি অনভজ্ঞিালধি দঢ়ৃ নবশ্াস।

৩. কৃমষ সমবাে

স্বাধীনিাি আয়গ ও পরি এয়দয়শি কৃনষখায়িি উন্নয়য়ন কৃনষ সমবায় 
সনমনিি অবদান গুরুয়ত্বি সয়ঙ্গ উয়ল্খয়যাগ্য। আমিা উপরি কৃষকয়দি 
উন্নয়য়ন সমবায় ব্যাংনকং ব্যবস্াি ভূনমকা িুয়ল ধরিনি। দানিদ্র্যপীনড়ি, 
অনশনক্ি এবং অননভজ্ঞ কৃষকয়দি সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সংগনেি করি 
উন্নি বীি, সাি ও থসচ পদ্ধনি ব্যবহারি উবিদু্ধকিয়ণি মাধ্যয়ম কৃনষ 
উতপাদন বনৃদ্ধি থক্রত্ সমবায়য়ি অবদান অসামান্য। এয়ক্রত্ আখিাি 
হানমদ খান এি নবি-স্তি সমবায় সনমনিি অবদায়নি করা না বলয়লই 
নয়। এই মহান ব্যনক্তি মহত উয়দ্যায়গি �লশ্রুনিয়ি ৮০’ি দশয়কি 
মািামানি এয়দয়শ সবুি নবপ্লব সনূচি হয়। কৃনষকাি বলয়ি িনময়ি 
�সল �লায়না, মাি চাষ, হাঁসমিুনগ পালন, গবানদপশুপালন, মাংস 
ও দুগ্ধ উতপাদন এসব নকিুি সমষ্টিয়ক বুিায়। আি প্রনিটি থক্রত্ 
সহয়যাগী ভূনমকা পালন করি আসয়ি সমবায় । নরিটিশ আময়ল যখন 
কৃষকিা মহািন-িনমদািয়দি চক্রবনৃদ্ধ সুদসংবনলি ঋয়ণি কবয়ল পয়ড় 
িিদেনিি, িখন সমবায় ব্যাংকগুয়লাই কৃষকয়দি পায়শ সহয়যানগিা 
ননয়য় দাঁনড়য়য়নিল। আি বাংলায়দশ থয খায়দ্য স্বয়ংসম্ণূকু িাি সবখানন 
কৃনিত্ব কৃনষ নবভায়গি একাি নয়; এি ময়ূল আয়ি সমবায়। নকন্তু 
সমবায়য়ি এই সহয়যাগী ভূনমকাি মলূ্যায়ন রেই, সমবায়য়ি অবদায়নি 
পনিমাপ রেই। �য়ল স্বীকৃনিও রেই। এটা সমবায় নবভায়গি একটা 
দুভদোগ্য। কৃনষ সমবায়য়ি সায়র সম্কৃ্ত র�ন্দীয় ও প্রারনমক সমবায় 
সনমনিসমহূ হয়চ্ছ : কৃনষ/কৃষক সমবায় সনমনি (৫২,৩২৬টি), 
র�ন্দীয় সমবায় ব্যাংক (৭৫টি), র�ন্দীয় বহুমখুী সমবায় সনমনি 
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(৬৫টি), ইউননয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি (১০,০৬৩টি), উপয়িলা 
র�ন্দীয় সমবায় অ্যায়সানসয়য়শন (৪৮৮টি) ও প্রারনমক িনম বন্ধনক 
ব্যাংক (৬৮টি)। বিদেমায়ন এ ধিয়নি থমাট সনমনিি সংখ্যা ৭২,৪৬০ 
টি। বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংক কিৃকুক এ সকল কৃনষ সমবায় সনমনিয়ক 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 

৪. বািংলায়দে সমবাে ব্যািংক মলঃ 

সায়বক পূবকু পানকস্তায়ন কৃনষ সমবায়ীয়দি ঋণ প্রদায়নি লয়ক্্য ১৯৪৮ 
সায়ল ইস্ পানকস্তান প্রনভনন্সয়াল র�া-অপারিটিভ ব্যাংক প্রনিনষ্ঠি হয়। 
স্বাধীনিাি পরি উক্ত ব্যাংকটিয়ক বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংক নহয়সয়ব 
নামকিণ কিা হয় এবং এটি একটি িািীয় সমবায় সনমনি। বাংলায়দশ 
সমবায় ব্যাংক প্রধানি কৃনষ সমবায় সনমনিি িন্য কু্দ্রঋণ প্রদান, 
সদস্যয়দি ও অসদস্য সকয়লি কাি থরয়ক সকল প্রকাি আমানি 
গ্রহণ এবং আমানয়িি উপি বাংলায়দশ ব্যাংয়কি ননয়মানযুায়ী অন্যান্য 
িা্রোয়ত্ত ব্যাংয়কি সমপনিমাণ হারি সুদ প্রদান করি রায়ক। সদস্যভুক্ত 
র�ন্দীয় সমবায় ব্যাংক, র�ন্দীয় আখচানষ সমবায় সনমনি, উপয়িলা 
র�ন্দীয় সমবায় সনমনি এবং সমবায় িনম বন্ধনক ব্যাংকসময়ূহি মাধ্যয়ম 
এ ব্যাংকটিি কৃনষঋণ কাযকুক্রম পনিচানলি হয়। বিদেমায়ন এি সদস্য 
সংখ্যা ৪৭১, শয়াি মলূধন ৭৩০.৫২ লক্ টাকা, সচিয় আমানি 
৩,২৫৬.৩০ লক্ টাকা এবং সংিনক্ি িহনবল ১৯,২১৯.০৫ লক্ 
টাকা। সনমনিটি ২০১৯-’২০ অরকুবিরি ২১.৬২ লক্ টাকা লভ্যাংশ 
নবিিণ করিয়ি। থমাট সম্য়দি পনিমাণ ১৪০.২৮ র�াটি টাকা। 
২০১৯-’২০ অরকুবিরি সমবায় ব্যাংক ঋণ নবিিণ করিয়ি ৫১২৮.৩৮ 
লক্ টাকা এবং ঋণ আদায় করিয়ি ৭,০৭৭.১৪ লক্ টাকা। সয়ি্যি 
খানিরি স্বীকাি কিয়িই হয় থয রেশ নকিুনদন যাবত বাংলায়দশ সমবায় 
ব্যাংয়কি ভূনমকা ম্ান হয়য় পয়ড়য়ি। এননিও িতপিিা, নানা ধিয়নি 
রেসিকানি ব্যাংয়কি আধধক্য এবং ব্যাংক পনিচালনায় দক্, ননষ্ঠাবান 
ও নভশনািী রেিৃয়ত্বি অভায়ব বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংক প্রি্যানশি 
ভূনমকা পালন থরয়ক অয়নক নপনিয়য় আয়ি। িয়ব সিকাি থচষ্া কিয়ি 
ব্যাংকটিয়ক িাি স�ল ভূনমকায় ন�নিয়য় আনয়ি। সমবায় নবভায়গি 
কমকুী নহয়সয়ব আমিা আশাবাদী হয়ি চাই।

 
৫. বািারিাতকরণ সমবাে

র�ন্দীয় বহুমখুী সমবায় সনমনি, র�ন্দীয় র�াগ্যপণ্য সমবায় সনমনি, 
র�ন্দীয় নবক্রয় ও সিবিাহ সমবায় সনমনি, প্রারনমক র�াগ্যপণ্য সমবায় 
সনমনি ইি্যানদ বািািিািকিণ সমবায় সনমনিি অন্তভুকুনক্তি। বিদেমায়ন 
থদয়শ এ ধিয়নি থমাট সনমনিি সংখ্যা ৬৩৯টি এবং ব্যনক্ত সদস্য 
সংখ্যা ২৭,৯৭৪ িন, শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ৭৮১.৭৯ লক্ টাকা, 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ১,৫৯৫.৫৬ লক্ টাকা, সংিনক্ি িহনবল 
৪৭৮.২৮ লক্ টাকা এবং ননট লায়ভি পনিমাণ ১৬৭.২৮ লক্ টাকা। 
সমবায়ীয়দি উতপানদি পণ্য বািািিািকিয়ণি থক্রত্ অধধদপ্তিয়ক 
অয়নক রেনশ কাি কিয়ি হয়ব অয়নক দূি থযয়ি হয়ব। সমবায়ীয়দি 
উতপানদি পণ্য বািািিািকিয়ণি সমস্যাটি এখন প্রকট। নবয়শষি 
উতপাদনমখুী সমবায় সনমনিগুয়লা এ সমস্যায় ভুগয়ি সবয়চয়য় রেনশ। 
এটি সিকারিি সয়বকুাচ্চ পযকুায়য়ি রেিৃবয়ৃ্িও অবগনিয়ি আয়ি। 
সমবায় অধধদপ্তি এই সমস্যাটি সমাধায়নি িন্য রেশ নকিুনদন ধরি 
নচন্তাভাবনা করি আসয়ি এবং ই-মায়কদেটিং, উপয়িলা স্তরি সমবায় 
বািাি প্রনিষ্ঠা ইি্যানদ কমকুসনূচ হায়ি রেওয়াি কাি শুরু করিয়ি। 

৬. বািংলায়দে সমবাে মায়কতিটিিং মসাসাইটি মলঃ 

কৃষকয়দি উতপানদি পয়ণ্যি সনেক মলূ্য প্রদান ও পয়ণ্যি সুষু্ঠ 
বািািিািকিয়ণি মধ্য নদয়য় সদস্য সনমনিসমহূয়ক সমনৃদ্ধশালী 

কিাি লয়ক্্য বাংলায়দশ সমবায় মায়কদেটিং থসাসাইটি নলুঃ িাি কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি রায়ক। বিদেমায়ন এ সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১৪৭টি, 
শয়াি মলূধন ৪৬.৬১ লক্ টাকা, সংিনক্ি িহনবল ৪৬.৬৬ লক্ টাকা 
এবং সচিয় আমানি ০.৩৪ লক্ টাকা। এই সনমনিগুয়লা প্রি্যানশি 
ভূনমকা পালন কিয়ি পািয়ি না নানানবধ সীমাবদ্ধিাি কািয়ণ। নকন্তু এ 
ধিয়নি সমবায় সনমনি যি রেনশ স�ল হয়ব, উন্নয়য়নি মাধ্যম নহয়সয়ব 
সমবায় িি রেনশ কাযকুকি হয়ব। সমবায় অধধদপ্তরিি সহকমকুীয়দি এ 
নদকটিি প্রনি আিও রেনশ গভীি ও দূিগামী দষৃ্টি নদয়ি হয়ব।

৭. মেল্প সমবাে

আমিা একসময় বস্ত্র নশয়ল্প প্রায় স্বয়ংসম্ণূকু নিলাম। আমায়দি 
িাঁনিয়দি বেনি মসনলয়নি খ্যানি নিল িগতয়িাড়া। িবীন্দনায়রি 
‘বাঁনশ’ কনবিায় ঢাকাই শানড়ি করা আয়ি: ‘ঘরিয়ি এল না থস রো, 
ময়ন িাি ননি্য আসা-যাওয়া/পিয়ন ঢাকাই শানড় কপায়ল নসঁদুি।’ 
নিরুয়লি একটি নবখ্যাি থপ্রয়মি গায়নি প্ররম দু’লাইন এিকম: 
‘আনম ময়নামিীি শানড় থদয়বা চয়লা আমাি বানড়/ওয়গা নভন্ থগিায়মি 
নািী।’ বস্ত্রনশয়ল্প আমায়দি স্বননভদেিিাি নপিয়ন নিয়লন িাঁনি স্রিদায় 
এবং িায়দি সংগনেি করিনিল িাঁনি সমবায় সনমনিগুয়লা। দুুঃয়খি 
নবষয় হয়লা নাননবধ কািয়ণ বস্ত্র নশয়ল্পি এখন দুনদদেন; দুনদদেন িাঁনি 
সমবায় সনমনিগুয়লািও। থদশ ও িানিয়ক অয়নক নদয়য় িাঁনি সমবায় 
সনমনিগুয়লা এখন হানডিসাি। এসব সনমনিয়ক আবাি িানগয়য় ও 
পুনরুজ্ীনবি করি িুলয়ি পািয়ল থদয়শিই লাভ হয়ব। র�ন্দীয় ও 
প্রারনমক িাঁনি সমবায় সনমনি, র�ন্দীয় সুিা পাকায়না সমবায় সনমনি, 
র�ন্দীয় হস্তনশল্প সমবায় থ�ডারিশন ও প্রারনমক মতৃনশল্প সমবায় 
সনমনি ইি্যানদ নশল্প সমবায় সনমনিি অন্তভুকুনক্তি। বিদেমায়ন থদয়শ এ 
প্রকারিি থমাট সমবায় সনমনিি সংখ্যা ৩,২১০ টি এবং ব্যনক্ত সদস্য 
সংখ্যা ১,২৯,৬৩৭ িন, শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ১,৩৬৬.৫০ 
লক্ টাকা এবং সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ১১,৭০০.৪৮ লক্ টাকা। 
এিাড়াও ৪টি িািীয় সমবায় সনমনি (বাংলায়দশ িািীয় সমবায় নশল্প 
সনমনি নলনময়টড, বাংলায়দশ সমবায় নশল্প সংস্া নলনময়টড, নদ ইষ্ানকু 
র�া-অপারিটিভ জুট থসাসাইটি নলনময়টড, থসানাি বাংলা সমবায় কটন 
নমলস্ নলনময়টড) এ সকল কাযকুক্রয়মি সায়র সম্কৃ্ত িয়য়য়ি। 

ক. বািংলায়দে িাতলীে সমবাে মেল্প সমমমত মলঃ 

সমবায়ী িাঁনিয়দি িন্য নবয়দশ থরয়ক িং, িাসায়ননক দ্রব্য, সুিা ও 
িাঁয়িি খচুিা যন্তাংশ আমদাননসহ িাঁনিয়দি ঋণ প্রকল্প ও স্ানীয় 
নময়লি সুিা নবিিণ কিাসহ নবনভন্ন উয়দেশ্য ননয়য় ১৯৫৪ সায়ল 
বাংলায়দশ িািীয় সমবায় নশল্প সনমনি নলুঃ প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৫২। সনমনিি শয়াি মলূধন ৪২.৮১ লক্ টাকা, 
সংিনক্ি িহনবল ১৭১.৮৩ লক্ টাকা এবং সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
০.০৬ লক্ টাকা।

খ. বািংলায়দে সমবাে মেল্প সিংস্া মলঃ 

পাট এক সময় নিল ‘থসানানল আঁশ’; িখন পাটকল সংনলিষ্ সমবায় 
সনমনিগুয়লা নিল পাটকল রেনমকয়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি গুরুত্বপূণকু প্লাট�মকু। 
আি থসসব র�বল থসানানল স্মনৃি। পাটকলগুয়লা এখন ভাঙা িনমদাি 
বানড়; পাটকল রেনময়কিা ননুঃস্ব প্রায় মানবপ্রিানি। পাটচানষয়দি পায়টি 
ন্যায্যমলূ্য প্রদানকয়ল্প একটি পূণকুাঙ্গ পাটকল স্াপন কিাি উয়দেশ্য ননয়য় 
বাংলায়দশ সমবায় নশল্প সংস্া (নলুঃ) একটি িািীয় পযকুায়য়ি সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব ১৯৪৯ সায়লি ১৫ নডয়সম্ি ননবনন্ধি হয়। বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২৪৫। সনমনিি শয়াি মলূধন ৩.৭৩ লক্ টাকা, 
সংিনক্ি িহনবল ১৬১.৭০ লক্ টাকা এবং সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
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২.৩৬ লক্ টাকা ।

গ. মদ ইষ্ান্গ র�া-অপাত্রটিভ জুট মসাসাইটি মলঃ 

পাট উতপাদনকািীয়দি অধধক পাট উতপাদয়নি উতসাহ প্রদান, পাট 
ও পাটিাি দ্রব্যানদ বািািিািকিয়ণি মাধ্যয়ম উতপাদনকািীয়দি 
ন্যায্যমলূ্য প্রদান, পাট ও পাটিাি দ্রব্যানদ প্রস্তুিকািী রেনমকয়দি িন্য 
সমবায় পাটকল প্রনিষ্ঠাি উয়দেশ্য ননয়য়ই ১৯৬১ সায়ল প্রনিনষ্ঠি হয় নদ 
ইষ্ানকু র�া-অপারিটিভ জুট নমলস্ নলুঃ। পিবিদেীয়ি নবগি ১৭/০৫/৮৬ 
নরি. িানিয়খ এি নাম আংনশক সংয়শাধনপূবকুক নদ ইষ্ানকু র�া-অপারিটিভ 
জুট থসাসাইটি নলুঃ নায়ম নামকিণ কিা হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ৮৭৫। সনমনিি শয়াি মলূধন ২২.৫২ লক্ টাকা এবং সংিনক্ি 
িহনবল ৫.৫৬ লক্ টাকা । 

ঘ. মসানার বািংলা সমবাে কটন মমলস্ মলঃ 

িদানীন্তন পূবকু পানকস্তান আময়ল কনিপয় িন্তুবায় বহুমখুী সমবায় 
সনমনি এবং নকিু ব্যনক্ত সদস্যয়দি সমন্বয়য় িাঁনিয়দি প্রস্তুিকৃি কাপড় 
আধনুনক পদ্ধনিয়ি ডাইং ও ক্যায়লন্াি কিাি প্রয়ায়স এক বা একাধধক 
ক্যায়লন্ানিং �্যাক্টনি কিাি িন্য ১৯৫১ সায়লি ১০ জুন িানিয়খ ইস্ 
পানকস্তান র�া-অপারিটিভ কটন ম্পস্পননং নমলস্ নলুঃ নায়ম সনমনিটি 
ননবনন্ধি হয়। বাংলায়দশ প্রনিষ্ঠাি পি ১৯৭২ সায়লি ২৭ মাচদে উপ 
আইন সংয়শাধয়নি মাধ্যয়ম থসানাি বাংলা সমবায় কটন নমলস্ নলুঃ 
নায়ম নামকিণ কিা হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি, 
শয়াি মলূধন ৪.১৩ লক্ টাকা এবং সংিনক্ি িহনবল ৯৫.৩৩ লক্ 
টাকা। 

ঙ. মৎৃমেল্প উন্নেয়ন সমবাে

আমায়দি অরকুনীনিয়ি, আমায়দি সভ্যিায়, আমায়দি সংসৃ্নিয়ি, 
আমায়দি সানহয়ি্যসবখায়নই মতৃনশয়ল্পি অবদান ও থসানানল 
িাপ নবদ্যমান। মহাস্ানগড়, পাহাড়পুি রেৌদ্ধনবহাি, ময়নামনিি 
শালবণনবহাি, উয়ানি বয়টশ্ি, থযখায়নই আমিা থচাখ িানখ, থসখায়নই 
মাটিি থটিায়কাটাি অমি ননদশকুন আিও থদখয়ি পাই। এয়দশ রো বলা 
যায় কামাি-ক্মাি-কৃষকয়দি হায়ি বেনি। একসময় ঘরি ঘরি মাটিি 
বাসনয়কাসন ব্যবহৃি হয়িা। এমননক পূয়িাি মনূিদেগুয়লাও বহৃত্তি অয়রকু 
মতৃনশয়ল্পি অন্তগকুি। মতৃনশল্পীয়দি ননয়য় থসই বহুনদন আয়গ থরয়কই 
একাধধক নামকিা সমবায় সনমনি িয়য়য়ি। একটি উদাহিণ থদওয়া 
যায়। মতৃনশয়ল্পি ঐনিয়হ্যি ধািক ও বাহক হয়য় ক্নমল্াি নবিয়পুি 
রুদ্রপাল মতৃনশল্প সমবায় সনমনি নলুঃ িাি অগ্রযাত্া অব্যাহি র�য়খয়ি। 
এ সনমনিি সয়ঙ্গ আমায়দি িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমায়নি 
কমকুয়চিনা ও থদশরপ্রয়মি এক অনপুম স্মনৃি িনড়ি িয়য়য়ি। ১৯৭১ 
সায়লি মহান স্বাধীনিা যুয়দ্ধি সময় পাকহানাদাি বানহনী সনমনিি 
অন�স ও উতপাদন র�ন্দ পুনড়য়য় থদয়। এয়ি করি সনমনিি কাযকুক্রম 
বন্ধ হয়য় যায়। পিবিদেীয়ি ১৯৭২ সায়ল িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ 
মনুিবুি িহমান ক্নমল্ায় আসয়ল িায়ক মতৃনশয়ল্পি নাজুক অবস্া 
সম্য়কদে অবনহি কিা হয় এবং এি পনিরপ্রনক্য়ি নিনন সিকারিি ত্াণ 
ও পুনবকুাসন দপ্তি থরয়ক সনমনিয়ক এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনদুান 
প্রদান করিন। সায়র স্বল্পময়ূল্য ২০০ নসএ�টি কাে এবং প্রয়য়ািনীয় 
টিন থদবাি ব্যবস্া করিন। এি মাধ্যয়ম সনমনিি আবাি পুনিদে্ হয়। 

৮. মৎস্য সমবাে

মায়ি-ভায়ি বাঙানল প্রবাদটি বাঙানল িানিি সমবয়নস। মাি হয়চ্ছ 
পনৃরবীি থসিা প্রাণীি থপ্রাটিন যাি র�ায়না রেনিবাচক পাশ্কুপ্রনিনক্রয়া 
রেই। একসময় বাংলায় রেয়ল স্রিদায়য়ি অবস্া খবুই মিবুি 

নিল। িািাই আনদ বাঙানল। বরিন্দ অচিয়লি রেয়ল স্রিদায় যািা 
ব�বিদে নায়ম পনিনচি নিয়লন একসময় পালয়দি নবরুয়দ্ধ যুদ্ধ করি 
স্বাধীন িাি্য প্রনিষ্ঠা করিনিয়লন যাি আয়ু নিল প্রায় পচিাশ বিি। 
থসই নবরদ্রায়হি নাম ব�বিদে নবরদ্রাহ। আিও বরিন্দ অচিয়লি নওগাঁ 
রেলায় নদবি নদনঘ ও নদব্বকস্তম্ভ থসই নবিয়য়ি স্মনৃিয়সৌধ হয়য় আয়লা 
িনড়য়য় যায়চ্ছ। ‘নিিাস একটি নদীি নাম’, ‘পদ্া নদীি মানি’ প্রভৃনি 
কালিয়ী উপন্যায়স মতস্যিীবীয়দি সুখ-দুুঃখ িনব হয়য় িয়য়য়ি। নকন্তু 
আি থদয়শি নদনদীগুয়লা শুনকয়য় যায়চ্ছ। িাি সায়র ওয়াটাি লডদে-
গয়ণি শাষণ। �য়ল নবনচ্ছন্নভায়ব মতস্যিীবীয়দি অনস্তত্ব টিনকয়য় িাখা 
দায় হয়য় পয়ড়য়ি। এ অবস্া থরয়ক উত্তিয়ণি পর হয়চ্ছ সমবায়। থস 
কািটি করি যায়চ্ছ সমবায় অধধদপ্তি। থদয়শি পচিাদপদ ও অনগ্রসি 
িনয়গাষ্ঠীি িীনবকাি উন্নয়ন প্রয়চষ্াি অংশ নহয়সয়ব সমবায় অধধদপ্তি 
রেয়ল স্রিদায়য়ক সংগনেি করি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি গেন করি 
রায়ক। বিদেমায়ন থদয়শি মতস্যিীবী স্রিদায়য়ি বহৃত অংশ মতস্যিীবী 
সমবায় সনমনিি সদস্য। সকল প্রারনমক মতস্যিীবী সমবায় সনমনি, 
র�ন্দীয় মতস্যিীবী সমবায় সনমনি ও বাংলায়দশ িািীয় মতস্যিীবী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি অন্তভুকুনক্তি। বিদেমায়ন িািীয়, র�ন্দীয় ও 
প্রারনমক মতস্যিীবী সনমনিি সবকুয়মাট সংখ্যা ১০,০৩০টি (প্রারনমক 
সমবায় সনমনিি সংখ্যা ৯,৯৫৫টি, র�ন্দীয় সমবায় সনমনিি সংখ্যা 
৭৪টি, িািীয় সমবায় সনমনি ১টি), ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা ৩,৯০,৫২৭ 
িন, শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ২,৪৯৭.৮৯ লক্ টাকা, সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৫,৬৪১.১৭ লক্ টাকা এবং ননট লায়ভি পনিমাণ 
১,৬১৪.১৭ লক্ টাকা।
 
বািংলায়দে িাতলীে মৎস্যিলীমব সমবাে সমমমত মলঃ

বাংলায়দশ িািীয় মতস্যিীনব সমবায় সনমনি নলুঃ সমবায় আইয়ন 
ননবনন্ধি একটি িািীয় প্রনিষ্ঠান। বাংলায়দয়শি িনয়গাষ্ঠীি এক 
বহৃত্তি অংশ মতস্যিীবী। মাি হয়চ্ছ থদয়শি আপামি িনসাধািয়ণি 
থপ্রাটিন চানহদা নমটায়নাি প্রধান উতস এবং থদয়শি অরকুনীনিয়ি এি 
এক গুরুত্বপূণকু অবদান িয়য়য়ি। মতস্যিীবীয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন, মতস্য ধিাি সিঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যময়ূল্য সদস্যয়দি মায়ি 
নবিিণ, সদস্যয়দি কল্যায়ণ মতস্য নশল্পপ্রনিষ্ঠান স্াপন এবং িলমহাল 
অধধগ্রহণ কিা ইি্যানদ উয়দেশ্য ননয়য় ১৯৬৪ সায়লি ১২ মাচদে থদয়শি 
মতস্যিীবী সমবায়সময়ূহি শীষকুস্ানীয় প্রনিষ্ঠান বাংলায়দশ িািীয় 
মতস্যিীনব সমবায় সনমনি নলুঃ প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ৯১টি র�ন্দীয় সমবায় সনমনি, শয়াি মলূধন ১৩.৬৬ লক্ 
টাকা, সংিনক্ি িহনবল ২০৫.৮৬ লক্ টাকা এবং সচিয় আমানি 
৪৪.১৭ লক্ টাকা। থমাট সম্য়দি পনিমাণ ৭৭৩.৬০ লক্ টাকা।
 
৯. মমহলা সমবাে সমমমত

সামানিক ক্সংস্াি, অন্ধত্ব, ধমকুীয় থগাঁড়ানমিননি বাঁধাননয়ষয়ধি 
রেড়ািাল, অনশক্া, হীনম্ন্যিা প্রভৃনি নািীয়দি চাি-থদয়ায়ল-
বন্ করি মানয়বিি িীবয়ন আয়ষ্পয়ৃষ্ঠ রেঁয়ধ র�য়খনিল। নািীি 
িাি আপন ভাগ্য িয় কিাি অধধকাি নিল না। সম্য়দি মানলকানা 
পুরিাটাই নিল পুরুয়ষি হায়ি। নশক্াি অধধকাি নিল শুধইু পুরুয়ষি। 
পানিবানিক থচৌহনদেি/ঘরিি বাইরি যাওয়াি অধধকাি নিল না নািীি। 
থখলাধলুা-গানসহ সব িকম নচত্তনবয়নাদয়নি সুয়যাগ থরয়ক থস নিল 
পুরিাপুনি বনচিি। িািা িাময়মাহন িায়য়ি প্রয়চষ্ায় ননষু্ঠি সিীদাহ প্ররা 
উয়ে থগয়লও বাল্যনববাহ, অকালনবধব্য, থযৌিুক প্ররা, অকালমিুৃ্য, 
স্বামীগয়ৃহ চিুমুকুখী ননযকুািন নািীি ননি্যসঙ্গী নিল। বাল্যনববাহ-বন্ধয়ন 
আবদ্ধ হওয়া, স্বামীসহ পনিগয়ৃহি সকয়লি থসবাকিণ, পুরুয়ষি 
থযৌনচানহদা পূিণকিণ, সন্তান উতপাদন, িান্না বান্না এসব কায়ি আবদ্ধ 
থরয়ক চািয়দয়ায়লি ময়ধ্য ঘিকন্না কিাই নিল নািীি অপনিহাযকু ননয়নি। 
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নািীও থয পুরুয়ষি ময়িাই পুরিাপুনি মানষু, নািীও থয সকল কায়ি 
পুরুয়ষি সমান উপযুক্ত, নািীিও থয পুরুয়ষি পাশাপানশ নশক্া ও 
স্বাধীন থপশাি অধধকাি রাকা প্রয়য়ািন, নািীি থয সমান আত্মমযকুাদাি 
ও নচত্তনবয়নাদয়নি সুয়যাগ রাকা দিকাি, পুরুষিানিি মগয়ি ও ইচ্ছায় 
এসব োঁই থপি না। সামানিক-পানিবানিক নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি থক্রত্ 
নািীি র�ায়না অংশগ্রহণ নিল না। মসুলমান নািীিও অবস্া নিল 
করুন। ভয়ংকি পদদোপ্ররা নািীয়ক অবরিাধবানসনীি মানয়বিি বন্ 
িীবয়ন আটয়ক র�য়খনিল। সওগাি সম্াদক থমাহাম্দ নানসি উনদেন 
বণকুনা করিয়িন: “নািীয়দি িীবন্ত সত্তাি স্বীকৃনি না নদয়য় সংস্ািবদ্ধ 
সমাি িায়দি থদহ ও মনয়ক িড়নপডেবত করি র�য়খনিল। থময়য়য়দি 
র�খাপড়া নশক্াদান নননষদ্ধ নিল।...িায়দি বাংলা নশক্াদান নিল 
সমাি ও ধমকু নবরুদ্ধ। অনশক্া, ক্সংস্াি ও ভ্ান্ত নবশ্ায়সি বশবিদেী 

হয়য় মসুনলম পনিবারি কয়োি অবরিাধ প্ররাি প্রচলন কিা হয়। ি্ 
থরয়ক মিুৃ্য পযকুন্ত মকু্ত আকাশ, মকু্ত বািাস মসুনলম নািীি িন্য নিল 
নচিরুদ্ধ। ...গুরুিি রূয়প অসুস্ হয়লও থময়য়য়দি ডাক্তাি বা কনবিাি 
থদখায়না হি না পদদো নষ্ হওয়াি ও থদািয়খ যাওয়াি ভয়য়।...খা্ানী 
এবং অরকুশালী র�ায়কি পনেীিা নিল িায়দি র�ায়গি বস্তু.... আি 
গনিব র�ায়কি স্ত্রীিা নিল ক্রীিদাসীিও অধম।”

রেগম র�ায়কয়া নিয়লন উপরি বধণকুি অচলায়িন থরয়ক নািীি 
শঙৃ্খলমনুক্তি অগ্রদূি। নিনন থময়য়য়দি ঘরি বন্ না র�য়খ নশক্াদান 
করি কমকুস্য়ল থিয়ড় থদওয়াি পিামশকু ও প্রয়ণাদনা দান করিনিয়লন। 
একইসয়ঙ্গ কািী নিরুল ইসলাম নিয়লন নািী িাগিয়ণি কনব। নিনন 
নািীয়দি উয়দেয়শ্য নলয়খ থগয়িন বহু কনবিা, গান ও প্রবন্ধ। নািীি 
র�িরি সুপ্তশনক্তয়ক যরাযরভায়ব নচননিি করি িাি শুভ উয়বিাধন 
ঘটায়ি আগুন-িিায়না ভাষায় নিনন িচনা করি থগয়িন ‘িায়গা নািী 
িায়গা বননিনশখা’ গান, ‘নািী’ শীষকুক কনবিা। নিনন িাঁি সুনবখ্যাি 

‘নািী’ কনবিায় বয়লয়িন, 
‘থসনদন সুদূি নয়--
থযনদন ধিণী পুরুয়ষি সায়র গাইয়ব নািীিও িয়।’

আি সািায়দয়শ এবং থদয়শি বাইরিও বাংলায়দয়শি নািীি িয়িয়কাি। 
এয়ক্রত্ স�লভায়ব রেিৃত্ব নদয়য় যায়চ্ছন বিদেমান প্রধানমন্তী িনয়নত্ী 
শখ হানসনা। িয়ব নািীি ক্মিায়য়ন সমবায়য়ি ভূনমকা গ্রায়মি 
অনশনক্ি মায়য়য়দি ময়িাই যা অয়গাচরি িয়য় যায় সুধীমহয়লি, 
উন্নয়ন-গয়বষকয়দি। সমবায় সনমনিগুয়লা অনশনক্ি-আধানশনক্ি 
নািীয়দি প্রচনলি প্ররাবদ্ধ অচলায়িয়নি বাইরি এয়ন নানা থপশায় 
ও ব্যবসায় সম্কৃ্ত কিয়ি। িায়দি আনরকুক ক্মিায়য়নি থচয়য় রেনশ 
ঘটয়ি ব্যনক্তয়ত্বি নবকাশ, নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি ক্মিা এবং আত্মবনশ্াস-
আত্মমযকুাদাি প্রনিষ্ঠা। ‘বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনিি’ প্রনিষ্ঠািা 
সভাপনি একিন থগালাপ বান ুিািই উজ্জ্বলিম উদাহিণ। এমন কি 
থগালাপ বান ুবেনি হয়চ্ছ থদয়শি আনায়চকানায়চ ! নপিয়ন কাি কিয়ি 
হািারিা সমবায় সনমনি। িবীন্দনার িাঁি সময়য়ি নািীি দুিবস্ায়ক 
পুরুয়ষি নানামখুী ষড়যরন্তি �ল নহয়সয়ব থদয়খনিয়লন এবং িা থরয়ক 
উত্তিয়ণি পর না থদয়খ হিাশ হয়য় বয়লনিয়লন, ‘নািীয়ক আপন ভাগ্য 
িয় কনিবাি/র�হ নানহ নদয়ব অধধকাি।’ নািীয়ক িাি আপন ভাগ্য িয় 
কিাি অধধকাি এয়ন নদয়য়য়ি নশক্া ও সমবায়। সমবায় সনমনিগুয়লা 
নািী নশক্া নননচিিকিয়ণও সনক্রয় ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি।

মনহলায়দি অগ্রগনি, উন্নয়ন এবং িায়দি সকল স্বারকু িক্াি িন্য 
গনেি হয়য়য়ি মনহলা সমবায় সনমনি। িািীয় মনহলা সমবায় সনমনি, 
র�ন্দীয় মনহলা সমবায় সনমনি, প্রারনমক মনহলা সমবায় সনমনি এবং 
প্রারনমক নবআিনডনবভুক্ত মনহলা সমবায় সনমনিসমহূ এি অন্তভুকুনক্তি। 
সািায়দয়শ থমাট সমবায় সনমনিি সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি এবং থমাট 
ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ িন। এি ময়ধ্য পুরুষ সদস্য 
সংখ্যা ৮৮,৩৩,৯৪৪ িন এবং মনহলা সদস্য সংখ্যা ২৬,৪৯,৮০৩ 
িন। থমাট সমবায় সনমনিি ময়ধ্য শুধমুাত্ মনহলা সমবায় সনমনি 
িয়য়য়ি ২৭,৪৪৮টি। এসব মনহলা সমবায় সনমনিি ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা 
৯,৭২,৪০৩ িন। শুধমুাত্ মনহলা সমবায় সনমনিি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ১৯,৯৪৯.৫৬ লক্ টাকা, সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
২২,৯১৬.৪০ লক্ টাকা এবং ননট লায়ভি পনিমাণ ৮৯.১৭ লক্ টাকা। 

বািংলায়দে িাতলীে মমহলা সমবাে সমমমত মলঃ 

নািীসমায়িি উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবনভন্ন সদস্যভুক্ত মনহলা সমবায় 
সনমনিি সদস্যয়দি নবনভন্ন প্রকাি হস্তিাি পণ্য উতপাদন, থসলাই, 
অ্যাম্ব্রয়ডানি ইি্যানদ অরকুনননিক কমকুকায়ডেি সায়র সম্কৃ্ত করি িায়দি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ করি থদয়াি মখু্য উয়দেশ্য ননয়য় বাংলায়দশ িািীয় 
মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ ১৯৭৭ সায়লি থম মায়স ননবনন্ধি হয়। 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩৯টি র�ন্দীয় মনহলা সমবায় সনমনি, 
শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ হয়চ্ছ ০.০৯ লক্ টাকা এবং সংিনক্ি 
িহনবল ০.১০ লক্ টাকা। থমাট সম্য়দি পনিমাণ ১.৫৬ লক্ টাকা।

১০. পমরবহন সমবাে

পনিবহন খায়িি সায়র সম্কৃ্ত র�ন্দীয় সমবায় সনমনিসমহূ হয়চ্ছ 
র�ন্দীয় ্াক চালক সমবায় সনমনি ও র�ন্দীয় থটনক্স চালক সমবায় 
সনমনি। প্রারনমক সমবায় সনমনি থযমন প্রারনমক অয়টানিক্সা, 
অয়টায়টয়ম্া, থটনক্সক্যাব, মটি, ্াক ও ট্যাংক/লনি চালক সমবায় 
সনমনি এবং প্রারনমক মটি মানলক ও রেনমক সমবায় সনমনি ইি্যানদ 
এি অন্তভুকুনক্তি। বিদেমায়ন এ ধিয়নি প্রারনমক ও র�ন্দীয় সবকুয়মাট 
সনমনিি সংখ্যা ১,৩৪৬টি, ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা ১,০৫,২২৭ িন, 
শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ৭৬৩.৯২ লক্ টাকা এবং সচিয় আমানয়িি 

১৯৭০ সায়লর নয়ভম্বত্র রিদত্ত রেতার 

মটমলমভেন ভাষয়ণ বঙ্গবনু্ বয়লন, ‘কু্দ্ােতন 

ও কুটিরমেল্পয়ক ব্যাপকভায়ব উৎসাহ মদয়ত 

হয়ব। কুটিরমেয়ল্পর মক্ত্রে কাঁচামাল সরবরায়হর 

ব্যবস্া মনমচিত করয়ত হয়ব। তাঁমতয়দর 

ন্যার্যময়ূল্য সতূা ও রিং সরবরাহ করয়ত হয়ব। 

তায়দর িয়ন্য অবে্যই বািারিাতকরণ ও 

ঋণদায়নর সুমবিা কত্র মদয়ত হয়ব। সমবায়ের 

মাি্যয়ম কু্দ্াকৃমতর মেল্প গয়ে তুলয়ত হয়ব। 

গ্ায়ম গ্ায়ম এসব মেল্পয়ক এমনভায়ব ছমেয়ে 

মদয়ত হয়ব রার ফয়ল গ্াম মথয়ক গ্ামান্তত্র 

মবমভন্ন রিকার মেল্প সুয়রাগ মপৌঁছাে এবিং গ্ামলীণ 

মানয়ুষর িয়ন্য কম্গসিংস্ায়নর সুয়রাগ সষৃ্টি হে।’ 
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পনিমাণ ৬,১০৩.০৬ লক্ টাকা। 

১১. গহৃােন সমবাে

বাংলায়দশ আয়িয়নি নদক থরয়ক থিাট একটি থদশ অরচ িনসংখ্যাি 
নদক থরয়ক অন্যিম বহৃত্তম (নবয়শ্ি অষ্ম) থদশ। �য়ল আবাসয়নি 
নবষয়টি নদননদন সমস্যা হয়য় উেয়ি। অয়নক মানষু এিটুক্ একখানন 
সু্ি বাসাি িন্য িট�ট কিয়ি। নবশ্কনব িবীন্দনার োক্ি বাসনা 
প্রকাশ করি নলয়খনিয়লন,

‘বহুনদন ময়ন নিল আশা
ধিণীি এক র�ায়ণ
িনহব আপন-ময়ন;
ধন নয়, মান নয়, একটুক্ বাসা
করিনিন ুআশা।’

পনৃরবীি অয়নক থদয়শি ময়িা বাংলায়দয়শও এই এিটুক্ বাসা পাওয়া 
কনেন থরয়ক কনেনিি হয়য় উেয়ি। এই সমস্যা থমাকানবলায় সিকাি 
এবং হাউনিং র�াম্াননগুয়লাি পাশাপানশ অয়নক সমবায় সনমনি 
িনম নকয়ন আপন সদস্যয়দি মায়ি প্লট ও ফ্্যাট সিবিাহ কিয়ি। 
এটি সমবায়য়ি একটি সময়য়াপয়যাগী ডাইয়মনশন। ঢাকাসহ বড় বড় 
শহরিি িনসংখ্যা দ্রুি বনৃদ্ধি �য়ল আবানসক সমস্যা সমাধায়নি লয়ক্্য 
সমবায়নভনত্তক গহৃননমকুায়ণি স্বিুঃসূ্িদে প্রবণিা লক্ণীয়। �য়ল সািা 
থদয়শ উয়ল্খয়যাগ্য সংখ্যক গহৃননমকুাণ সমবায় সনমনি গয়ড় উয়েয়ি। 
প্রারনমক গহৃননমকুাণ সমবায় সনমনি এবং প্রারনমক ফ্্যাট/এপাটদেয়মটে 
মানলক সমবায় সনমনি এি অন্তভুকুনক্তি। বিদেমায়ন এ ধিয়নি সনমনিি 
সংখ্যা ২২৮টি এবং ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা ৫৩,৮৯৯ িন, শয়াি 
মলূধয়নি পনিমাণ ৩,৭৮৭.০৩ লক্ টাকা, সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
৬,৮৯৯.৭৪ লক্ টাকা। আবাসন ব্যবস্া নননচিিকিয়ণি থক্রত্ ঢাকা 
নরিস্ান থমর্াপনলটন হাউনিং র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি ইয়িাময়ধ্যই 
একটি উজ্জ্বল ময়ডয়ল পনিণি হয়য়য়ি। নবনভন্ন থপশাি মানষু সমবায় 
সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি িন্য মানসম্ি আবাসন ব্যবস্া করি 
চয়লয়িন এবং থসসব সনমনিি সংখ্যা নদননদন রেয়ড় চয়লয়ি। হয়য়িা 
একনদন গ্রাম পযকুায়য়ও এ ব্যবস্া স্রিসানিি হয়ব। 

১২. দুগ্ধ সমবাে

ভািিচন্দ িায়গুণাকরিি ‘আমাি সন্তান’ কনবিায় অন্নপূণকুা থদবীয়ক পাি 
কিাি নবননময়য় থদবীি কায়ি একিন মা--ঈশ্িী পাটুনীি প্রারকুনা নিল, 
‘আমাি সন্তান থযন রায়ক দুয়ধ ভায়ি।’ থদবী িা মঞু্জি করিনিয়লন: 
িরাস্তু বনলয়া থদবী নদলা বিদান/দুয়ধ ভায়ি রানকয়বক রোমাি সন্তান।’ 
নকন্তু থসই বি বাংলাি সব ঘরি থপৌঁিায়নন। আমিা নিরুয়লি ‘দানিদ্র’ 
শীষকুক কনবিায়িই থসই বচিনাি নচত্ থদয়খনি:

‘পানি নাই বািা থমাি, থহ নপ্রয় আমাি,
দুই নব্ু দুগ্ধ নদয়ি!- থমাি অধধকাি
আনয়্ি নানহ নানহ! দানিদ্র অসহ
পুত্ হয়য় িায়া হয়য় কাঁয়দ অহিহ
আমাি দুয়াি ধনি!’

নকন্তু এখন আি থসই অসহ অবস্া রেই। আি বাংলাি ঘরি ঘরি দুধ 
থপৌঁয়ি থদওয়াি কাি করি যায়চ্ছ সমবায়। আি এ ধিয়নি সমবায়য়ক 
িািীয় রূপ থদওয়াি এবং িাি মাধ্যয়ম থদশয়ক দুগ্ধনশয়ল্প স্বননভদেি কিাি 
সমবায়ী স্বপ্ন থদয়খনিয়লন বঙ্গবনু্ধ। দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় সনমনি 

কু্দ্র, প্রানন্তক এবং হিদনিদ্র কৃষকয়দি িীবনমান উন্নয়য়ন এবং দানিদ্র্য 
নবয়মাচয়ন অনবস্মিণীয় অবদান িাখয়ি। এসব সনমনিি ময়ধ্য আয়ি 
প্রারনমক দুগ্ধ সমবায় সনমনি এবং বাংলায়দশ দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় 
ইউননয়ন নলুঃ। এই সনমনিি উতপানদি পয়ণ্যি রিান্ নাম নমল্ক নভটা। 
বিদেমায়ন প্রারনমক দুগ্ধ সমবায় সনমনিি সংখ্যা ২,৫১৭টি, ব্যনক্ত সদস্য 
১,১৭,৭৫৮ িন, শয়াি মলূধন ৬৫৪.০৬ লক্ টাকা, সচিয় আমানি 
৮৬৮.৩২ লক্ টাকা এবং ননট লায়ভি পনিমাণ ১৮৫.৬৯ লক্ টাকা। 
১৯৭৩ সায়ল বাংলায়দশ সিকাি ‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’ নায়ম একটি নশল্প 
উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করি। উক্ত প্রকয়ল্প িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমান ১৩ র�াটি ১২ লক্ টাকা ঋণ প্রদান করিন যা নদয়য় থদয়শি 
পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কািখানা স্াপন কিা হয়। পিবিদেীয়ি ১৯৭৭ সায়ল 
এই প্রকয়ল্পি নাম ‘বাংলায়দশ দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় ইউননয়ন 
নলনময়টড’ নায়ম নামকিণ কিা হয়। নমল্ক নভটা গ্রামীণ সমবায়নভনত্তক 
দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধিাি পণ্য প্রনক্রয়ািািকিণ এবং নবপণয়নি মাধ্যয়ম 
দানিদ্র্য নবয়মাচয়ন সিাসনি অবদান র�য়খ চয়লয়ি। নমল্ক নভটা িিল 
দুয়ধি পাশাপানশ নঘ, মাখন, আইসনক্রম, নমষ্টি দই, টক দই, নক্রম, 
চয়কায়লট, লাবাং, িসয়গাল্া, সয়্শ, িসমালাই ইি্যানদ উতপাদন ও 
নবপণন কিয়ি। বিদেমায়ন নমল্ক নভটাি সদস্য ৬৫টি র�ন্দীয় সমবায় 
সনমনি। শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ৪,৪১৪.৭৯ (চুয়ানল্শ র�াটি থচৌদে 
লক্ উনসত্তি হািাি) লক্ টাকা। সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৭৭.৩০ 
লক্ টাকা। সংিনক্ি িহনবল ৪,৫৩২.৭৬ (পাঁচচনল্শ র�াটি বনত্শ লক্ 
নিয়াত্তি হািাি) লক্ টাকা। এই সনমনি ২০১৯-’২০ অরকুবিরি প্রায় 
৪.৩২ র�াটি নলটাি দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়ি। �য়ল সমবায়ী দুগ্ধ খামানিগণ 
আনরকুকভায়ব উপকৃি হয়য়য়ি। কয়য়ক বিি আয়গও সনমনিটিি বাতসনিক 
লাভ নিল ১৬/১৭ র�াটি টাকা। দুভদোগ্যিনক হয়লও সনি্য থয এই 
সনমনিি ননট লাভ কয়ম আসয়ি প্রনি বিি এবং এখন িা হিাশািনক 
স্তরি রেয়ম থযয়ি বয়সয়ি। নকন্তু এ অবস্া থরয়ক উত্তিণ অপনিহাযকুভায়ব 
আবশ্যক। বাংলায়দয়শি র�াকসংখ্যা ১৭/১৮ র�াটি প্রায়। দুয়ধি 
প্রয়য়ািনীয়িা ও বািাি দুই-ই অয়নক বড়। লাখ লাখ মানষু গরু পালন 
ও দুগ্ধ উতপাদয়নি উপি ননভদেিশীল। বাংলায়দশয়ক দুগ্ধ উতপাদয়ন 
স্বয়ংসম্ণূকুিা এয়ন নদয়ি হয়ল বাংলায়দশ দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় 
ইউননয়ন নলুঃ-র� আিও রেনশ রেগবান, আিও রেনশ নবসৃ্তি, আিও 
রেনশ লাভিনক করি রোলা িাড়া পর রেই। সমবায় অধধদপ্তি থস 
লয়ক্্য বাংলায়দশ দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় ইউননয়ন নলুঃ-র� সকল 
প্রকাি সায়পাটদে ও সহয়যানগিা নদয়য় আসয়ি। এটি অনচরিই প্রি্যানশি 
সা�ল্য লায়ভ সক্ম হয়ব বয়ল আমিা আশা কনি। 
 
১৩. বলীমা সমবাে

বাংলায়দশ র�া-অপারিটিভ ইন্সস্্যরিন্স নলুঃ এবং বাংলায়দশ র�া-
অপারিটিভ লাই� ইন্সস্্যরিন্স থসাসাইটি নলুঃ নায়ম দুটি িািীয় পযকুায়য়ি 
সমবায় সনমনি এ খায়িি সায়র সম্কৃ্ত। এয়ক্রত্ আিও অয়নক সমবায় 
সনমনি গয়ড় ওোি অবকাশ আয়ি। নবয়শষি প্রবাসী কমকুী এবং প্রবাস 
থ�িি কমকুীয়দি িন্য এ ধিয়নি সমবায় সনমনি গেন কিা থযয়ি পারি। 
সমবায় অধধদপ্তি নবষয়টি ননয়য় নচন্তাভাবনা কিয়ি। 

ক. বািংলায়দে র�া-অপাত্রটিভ ইন্স্্যত্রন্ মলঃ 

গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকাি আনশি দশয়কি মািামানি সিকানি 
খায়িি পাশাপানশ রেসিকানি খায়ি বীমা ব্যবস্া পনিচালনা কিাি 
অনমুনি প্রদান কিাি পনিরপ্রনক্য়ি সমবায়ীয়দি সিৃনশীল নচন্তাভাবনা 
প্রসিূ ননিলস প্রয়চষ্ায় সমনন্বি কাযকুকি সহয়যানগিাি নভনত্তয়ি ১৯৮৪ 
সায়লি ১০ নডয়সম্ি িানিয়খ ‘বাংলায়দশ র�া-অপারিটিভ ইন্সস্্যরিন্স 
নলুঃ’ প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন এ সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৫০১, শয়াি 
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মলূধন ৬৩.৭৭ লক্ টাকা এবং সংিনক্ি িহনবল ৭৮.৮৮ লক্ টাকা ।

খ. বািংলায়দে র�া-অপাত্রটিভ লাইফ ইন্স্্যত্রন্ মসাসাইটি মলঃ 

সমবায় সনমনিি সদস্যয়দি অরকুনননিক উন্নয়ন ও ননিাপত্তাি ননচিয়িা 
নবধায়নি লয়ক্্য ১৯৮৪ সায়ল ‘বাংলায়দশ র�া-অপারিটিভ লাই� 
ইন্সস্্যরিন্স থসাসাইটি নলুঃ’ নায়ম এ সনমনিটি ননবনন্ধি হয়। বিদেমায়ন এ 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৬০৯, শয়াি মলূধন ৮.৫৬ লক্ টাকা ।

১৪. সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে

গ্রামীণ ব্যাংক, রি্যাক ব্যাংক এবং আিও নকিু এননিও দানব করি আসয়ি 
থয িািাই থদয়শ কু্দ্রঋণ চালু করিয়ি। অরচ এ কািটি নরিটিশ আময়লই 
শুরু করিনিল সমবায় ব্যাংকগুয়লা। আসয়ল ভািিীয় উপমহায়দয়শ 
আধনুনক ব্যাংনকং ও ঋণদান ব্যবস্াি প্রচলয়নি সায়র িনড়য়য় আয়ি 

সমবায়। আি থসই ব্যাংকগুয়লাই নশনখয়য়য়ি কীভায়ব সচিয়য়ক বাড়নি 
লাভিনক কায়ি নবননয়য়াগ কিয়ি হয়, কীভায়ব শাধ কিয়ি হয় ঋয়ণি 
নকনস্ত। আমায়দি কাি থরয়ক বাস্তব অনভজ্ঞিানভনত্তক নশক্া ননয়য় 
রেপায়লি সমবায়ীিা থসয়দয়শ চালু করিয়ি সচিয় ও ঋণদান সমবায় 
সনমনি। িায়দি সা�ল্য এখন ঈষকুণীয়। বাংলায়দয়শ প্রারনমক সচিয় ও 
ঋণদান সমবায় সনমনি, প্রারনমক র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
এবং প্রারনমক র�া-অপারিটিভ থক্রনডট সমবায় সনমনি ইি্যানদ সচিয় 
ও ঋণদান সমবায় সনমনিি অন্তভুকুনক্তি। বিদেমায়ন এ ধিয়নি সনমনিি 
সংখ্যা ১২,৩৮১টি এবং ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২,৫১৩ িন। এ 
খায়িি সায়র সম্কৃ্ত িয়য়য়ি নদ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন লীগ 
অব বাংলায়দশ নলুঃ (কাল্ব) নায়ম একটি র�ন্দীয় সমবায় সনমনি। কালব 
এি সদস্য সংখ্যা ৮১০টি প্রারনমক সমবায় সনমনি, শয়াি মলূধন 
৩২১.৯০ র�াটি টাকা, সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ১,১৮৬.৩৪ র�াটি 
টাকা এবং সংিনক্ি িহনবল ২৯.৭৭ র�াটি টাকা ।

১৫. আশ্রেণ সমবাে

আরেয়ণ প্রকল্প একটি দানিদ্র্য নবয়মাচন প্রকল্প এবং সামানিক ননিাপত্তা 

রেষ্নীভুক্ত কমকুসনূচ। মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনা ১৯৯৭ সায়লি 
১৯ থম কক্সবািারি ঘধূণকুিড় আক্রান্ত উপকূলীয় অচিল পনিদশকুয়ন যান 
এবং ঘধূণকুিয়ড় ক্নিগ্রস্ত অসহায় পনিবািগুয়লায়ক আরেয়ণ প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম পুনবকুাসয়নি ননয়দদেশ থদন। িািই পনিরপ্রনক্য়ি প্ররম পযকুায়য় 
আরেয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-’০২) থময়ায়দ ৩০০.০০ র�াটি টাকা ব্যয়য় 
৬১৫টি প্রকল্প গ্রায়মি মাধ্যয়ম ৪৭,২১৫টি পনিবাি পুনবকুাসন কিা হয়। 
নবিিীয় পযকুায়য় (২০০২-’১০) থময়ায়দ আরেয়ণ (থ�ইি-২) প্রকল্প 
নায়ম ৬০৮.০০ র�াটি টাকা ব্যয়য় ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রায়মি মাধ্যয়ম প্রায় 
৫৮,৭০৩টি পনিবাি পুনবকুাসন কিা হয়। এ প্রকল্পসমহূ বাস্তবায়য়ন 
বাংলায়দশ সিকারিি প্রায় ২৫টি সংস্া িনড়ি। সািা থদয়শ জুন/২০ 
পযকুন্ত ১,৪৭০টি আরেয়ণ সমবায় সনমনি ননবনন্ধি হয়য়য়ি, সদস্য সংখ্যা 
১,৫৯,৬৮২ িন, শয়াি মলূধন ১০৪.৭৯ লক্ টাকা এবং সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৫৪০.৪০ লক্ টাকা। 

১৬. পামন ব্যবস্াপনা সমবাে সমমমত

একিন মনীষী মন্তব্য করিয়িন থয, যনদ পনৃরবীয়ি িৃিীয় নবশ্যুদ্ধ 
সংঘটিি হয়, িয়ব িা হয়ব পানন ননয়য়। নদননদন িনসংখ্যা বনৃদ্ধ 
পাওয়া, ভূগভদেস্ পাননি মাত্ানিনিক্ত ব্যবহাি এবং দানয়ত্বজ্ঞানহীনভায়ব 
বিদে্য ননষ্কাশন প্রভৃনি কািয়ণ নদী-সমদু্র-ভূগভদেস্ পানন মািাত্মকভায়ব 
দূনষি হয়য় ওোি �য়ল পাননসংকট প্রকটিি হয়য় উেয়ি। বাংলায়দয়শি 
িন্য আরিকটি কািণ হয়লা অনভন্ন নদীগুয়লাি উিায়ন পানন প্রি্যাহাি 
করি রেওয়াি �য়ল নদীগুয়লাি মরি যাওয়া বা মিৃপ্রায় হয়য় ওো। 
এ অবস্ায় সুপনিকনল্পি ও নমিব্যনয়িাি সয়ঙ্গ থদয়শি পানন ও 
পাননসম্য়দি ব্যবহাি অপনিহাযকু হয়য় পয়ড়য়ি। আি এয়ক্রত্ সমবায় 
হয়ি পারি একটি প্রকৃষ্ পন্থা। 

পাননসম্দয়ক পনিকনল্পিভায়ব সংিক্ণ, ব্যবহাি ও থক্ত্ নবয়শয়ষ এি 
ক্নিকি প্রভাব হ্াস করি কৃনষ উতপাদন বনৃদ্ধি পাশাপানশ িনগয়ণি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবনভন্ন প্রকল্প গহৃীি হয়য়য়ি। এি 
মাধ্যয়ম নবনভন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পাননসম্দ উন্নয়য়নি লয়ক্্য ননমকুাণ 
কিা হয়য়য়ি র�ৌি অবকাোয়মা। এই অবকাোয়মা িক্ণায়বক্ণ ও দক্ 
ব্যবহারিি উয়দেয়শ্য এলাকাি সকল থরেধণি িনগয়ণি প্রনিননধধয়ত্ব গনেি 
হয়য়য়ি পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি (পাবসস)। ভূ-উপনিনস্ি পানন 
সম্য়দি উন্নয়য়নি মাধ্যয়ম কৃনষ ও মতস্য উতপাদন বনৃদ্ধি িন্য স্ানীয় 
সিকাি প্রয়কৌশল অধধদপ্তি (এলনিইনড) প্রকল্পগুয়লা বাস্তবায়ন করি 
রায়ক। এনডনব, ই�াদ ও রেদািল্যান্স সিকাি এয়ি আনরকুক সহায়িা 
নদয়য় রায়ক। সমবায় অধধদপ্তি পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনিসময়ূহি 
নবধধবদ্ধ কাযকুাবনল ননয়নমি িদািনক করি রায়ক। জুন’১৯ পযকুন্ত পানন 
ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনিি সংখ্যা ১,৩৩৪টি, ব্যনক্ত সদস্য সংখ্যা 
৪,৪২,৮৩১ িন, শয়াি মলূধন ৯০৩.২৫ লক্ টাকা, সচিয় আমানি 
৪,২৪৩.৩৫ লক্ টাকা এবং কাযকুকিী মলূধন ৭,০৫৩.৪৬ লক্ টাকা। 

১৭. কত্রানা মহামামর মমাকামবলাে সমবাে সমমমতর কার্গক্রম 

এ বিরিি প্রায় শুরু থরয়ক নিুন করিানা ভাইিাস (SARS-Cov2) 
বা র�ানভড-১৯ এ যখন পুরিা নবশ্ টাল মাটাল িখন এয়দয়শি 
সমবায় সনমনিগুয়লা শুধ ু ননয়িয়দি টিনকয়য় িাখয়িই সমরকু হয়নন, 
অধধকন্তু আিদেমানবিাি থসবায় স�লভায়ব এনগয়য় এয়সয়ি। এ সময়য় 
থদয়শি নবনভন্ন স্ায়ন থমাট ৯৭৭টি সমবায় সনমনি করিানা মহামানিি 
প্ররম ৪ মায়স প্রায় ১,৯৬,৪৩৪ (এক লক্ নিয়ানব্বই হািাি চািশ 
থচৌনত্শ) িন দুগকুি সদস্যয়দি মায়ি প্রায় ৯,৪৩,৬৯,২৮০ (নয় র�াটি 
রেিানল্শ লক্ উনসত্তি হািাি দুইশ আনশ) টাকাি ত্াণ নবিিণ 
করিয়ি । এিাড়াও ঢাকাি বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ িায়দি 
সদস্যয়দি প্রায় ০৬ (িয়) র�াটি টাকা ঋয়ণি সুদ মওক্� করিয়ি। 

দুয়ির রিয়োিনলীেতা ও বািার দুই-ই অয়নক 

বে। লাখ লাখ মানষু গরু পালন ও দুগ্ধ 

উৎপাদয়নর উপর মনভতিরশীল। বািংলায়দেয়ক 

দুগ্ধ উৎপাদয়ন স্বেিংসমূ্ণ্গতা এয়ন মদয়ত হয়ল 

বািংলায়দে দুগ্ধ উৎপাদনকারলী সমবাে ইউমনেন 

মলঃ-র� আরও রেমে রেগবান, আরও রেমে 

মবসৃ্তত, আরও রেমে লাভিনক কত্র রোলা 

ছাো পথ রেই। সমবাে অধিদপ্তর মস লয়ক্্য 

বািংলায়দে দুগ্ধ উৎপাদনকারলী সমবাে ইউমনেন 

মলঃ-র� সকল রিকার সায়পাটতি ও সহয়রামগতা 

মদয়ে আসয়ছ। এটি অমচত্রই রিত্যামেত সাফল্য 

লায়ভ সক্ম হয়ব বয়ল আমরা আো কমর।
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অধধকন্তু সমবায় সনমনিগুয়লা করিানায় আক্রান্ত সদস্যয়দি নচনকতসাি 
ব্যবস্া করি আসয়ি। সমবায় সনমনিগুয়লা ননি সদস্যয়দি মাস্, 
হ্যান্ স্যাননটাইিাি এবং প্রয়য়ািয়ন হাইনরিড সিবিাহ কিয়ি। িািা 
সদস্যয়দি করিানা মহামানি থমাকানবলায় কিণীয় নবষয়য় পিামশকু প্রদান 
কিয়ি এবং আক্রান্ত সদস্যয়দি নচনকতসাি সুব্যবস্া কিয়ি। সমবায়য়ি 
মলূনীনি ‘সকয়লি িরি সকয়ল আমিা প্রয়ি্যয়ক আমিা পরিি িরি’,- 
এটি এই করিানা মহামানিকায়ল নিুন করি থদখয়ি পানচ্ছ আমিা। 

• সমবাে অধিদপ্তত্রর মবয়েষ মকছু কার্গক্রম

সমবায় অধধদপ্তি আরেয়ণ/আরেয়ণ(থ�ইি-২)/আরেয়ণ-২ প্রকয়ল্পি 
ঋণ কাযকুক্রম পনিচালনায় মখু্য ভূনমকা পালন কিয়ি। সমবায় 
অধধদপ্তি উপয়িলা বাস্তবায়ন টাস্ থ�াসকু কিৃকুক ননবকুানচি ও পুনবকুানসি 
পনিবারিি সদস্যয়দি সমন্বয়য় সনমনি গেন ও ননবন্ধন করি যায়ি িািা 
সমবায়য়ি নভনত্তয়ি ননয়িয়দি সমস্যা ননয়িিা সমাধান কিয়ি পারি। 
মাে পযকুায়য় উপয়িলা ননবকুাহী অন�সারিি রেিৃয়ত্ব গনেি কনমটিি 
মাধ্যয়ম পুনবকুানসিয়দি ময়ধ্য ঋণ নবিিণ ও আদায় কিা হয়য় রায়ক। 
উপয়িলা ননবকুাহী অন�সারিি িত্তাবধায়ন উপয়িলা সমবায় অন�সাি 
পুনবকুানসিয়দিয়ক ননয়য় ৩ নদয়নি ওনিয়য়য়টেশন থপ্রাগ্রাম পনিচালনা 
করিন এবং স্বাস্্য, পনিবাি পনিকল্পনা, নশক্া, আরকুসামানিক উন্নয়নসহ 
নবনভন্ন নবষয় সম্য়কদে অবনহি করিন। আরেয়ণ সমবায় সনমনিি পনিবাি 
প্রনি ২০ হািাি টাকা ঋণ নবিিণ কিা হয়য় রায়ক। বিদেমায়ন উক্ত ঋণ 
৩০ হািাি টাকায় উন্নীি কিাি নবষয়টি প্রনক্রয়াধীন িয়য়য়ি। আরেয়ণ-২ 
প্রকয়ল্পি অনয়ুমানদি নডনপনপয়ি ৫০ হািাি পুনবকুানসি পনিবারিি 
অনকূুয়ল ঋণ নবিিয়ণি িন্য ৫০ র�াটি টাকাি সংস্ান িয়য়য়ি। 
ঋণ আদায় ও ওনিয়য়য়টেশন কাযকুক্রমগুয়লায়ক ঋণ আদায়য়ি মানসক 
অগ্রগনি, ঋণ ও সচিয় কাযকুক্রম সংক্রান্ত পনিদশকুন প্রনিয়বদন, মননটনিং 
প্রনিয়বদন (দত্মানসক), অনডট অগ্রগনি প্রনিয়বদন, অনভয়যাগ সংক্রান্ত 
ইি্যানদ নবষয় ভাগ করি মননটনিং কাযকুক্রম পনিচালনা কিা হয়য় রায়ক। 

• বঙ্গবনু্র দে্গয়নর আয়লায়ক গহৃলীত সমবাে অধিদপ্তত্রর উন্নেন 

রিকল্পসমহূ

বঙ্গবনু্ধি ননয়দদেশনাি পর ধরি সমবায় অধধদপ্তরিি সানবকুক সহয়যানগিা 
ননয়য় সমবায় সনমনিগুয়লা ননয়িয়দি প্রয়চষ্ায় ননয়িয়দি সমস্যা 
সমাধান ও ভায়গ্যান্নয়য়নি কাি করি যায়চ্ছ যাি সংনক্প্তসাি উপরি 
িুয়ল ধিা হয়য়য়ি। পাশাপানশ সমবায় অধধদপ্তি নবনভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প 
বাস্তবায়ন করি আসয়ি। এসব প্রকয়ল্পি বেনশষ্্য্য ও অনন্যিা এই থয 
এগুয়লা সমবায় সনমনি গেয়নি মাধ্যয়ম সমবায়ীয়দি উপকািয়ভাগী 
নহয়সয়ব অন্তভুকুনক্তি করি িায়দি সহায়িায় বাস্তবায়ন কিা হয়। 
এগুয়লা বাস্তবায়য়নি পদ্ধনি গিানগুনিক আমলািানন্তক নয়। এ সকল 
প্রকল্প বাস্তবায়ন অন�নসয়ানল শষ হওয়াি পি িা নিভলনভং �ায়ন্ি 
সহায়িায় চলয়ি রায়ক এবং নিুন নিুন উপকািয়ভাগী অন্তভুকুনক্তি 
হয়। এই নবয়শষয়ত্বি কািয়ণ সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক বাস্তবানয়ি ও 
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসময়ূহি চানহদা নদননদন বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। স্ানীয় 
িনপ্রনিননধগণ িায়দি ননবকুাচনন এলাকায় সমবায় অধধদপ্তরিি উন্নয়ন 
প্রকল্প গ্রহয়ণি িন্য িানগদ নদয়চ্ছন। রেমন কয়য়কটি প্রকয়ল্পি করা 
এখায়ন িুয়ল ধিা হয়লা:

ক. বাস্তবােনািলীন রিকল্পসমহূ

১. উন্নি িায়িি গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলায়দি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকয়ল্পি থময়াদ: ১/৭/২০১৬ হয়ি 
৩০/৬/২০২১ ; প্রকল্প ব্যয়: ১৫১ র�াটি ৫৭ লক্ টাকা।

২. দুগ্ধ ও মাংস উতপাদয়নি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য গঙ্গাচড়া 

উপয়িলায় দুগ্ধ সমবায়য়ি কাযকুক্রম স্রিসািণ প্রকল্প; প্রকয়ল্পি 
থময়াদ: ১/৭/২০১৬ হয়ি ৩০/৬/২০২১; প্রকল্প ব্যয়: ২৩ র�াটি 
৮৯ লক্ টাকা।

৩. আমাি বানড় আমাি খামাি প্রকয়ল্পি কয়ম্ায়নটে নহয়সয়ব ‘সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম কু্দ্র ন-ৃিানত্তক িনয়গাষ্ঠীি িীবনযাত্াি উন্নয়ন’; প্রকয়ল্পি 
ন-ৃিানত্তক কয়ম্ায়নয়টেি থময়াদ: ১/৭/২০১৬ হয়ি ৩০/৬/২০২১; 
ন-ৃিানত্তক কয়ম্ায়নয়টেি ব্যয়: ৪০ র�াটি ৮৬ লক্ টাকা।

খ. ২০২০-’২১ অথ্গবছত্রর এমিমপয়ত সবুি পাতাে অন্তভু্গমতির 

রিকল্পসমহূ

১. ‘বঙ্গবনু্ধি গণমখুী সমবায় ভাবনাি আয়লায়ক বঙ্গবনু্ধ ময়ডল গ্রাম 
প্রনিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প’; প্রকয়ল্পি থময়াদ: ১/৭/২০২০ হয়ি 
৩০/৬/২০২২; প্রকল্প ব্যয়: ৪৯ র�াটি ৭৯ লক্ ৫৭ হািাি টাকা ।

২. দুগ্ধ ও মাংস উতপাদয়নি মাধ্যয়ম গ্রামীণ কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য 
যয়শাি ও থময়হিপুি রেলায় সমবায়য়ি কাযকুক্রম স্রিসািণ প্রকল্প; 
প্রকয়ল্পি থময়াদ: ১/৭/২০২০ হয়ি ৩০/৬/২০২৩; প্রকল্প ব্যয়: ৪৮ 
র�াটি ২৯ লক্ টাকা।

৩. দুগ্ধ ঘাটনি উপয়িলায় দুগ্ধ সমবায়য়ি কাযকুক্রম স্রিসািণ ;প্রকয়ল্পি 
থময়াদ: ১/৭/২০২০ হয়ি ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয়: ১৫৩ র�াটি 
৩৭ লক্ টাকা।

৪. সমবায়য়ি মাধ্যয়ম কৃনষ পয়ণ্যি র�লু্য থচইন উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকয়ল্পি 
থময়াদ: ১/৭/২০২০ হয়ি ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয়: ১২১ র�াটি 
৪৮ লক্ টাকা।

৫. সমবায়য়ি মাধ্যয়ম হাওড় অচিয়ল নবকল্প িীবনযাত্া সষৃ্টি প্রকল্প; 
প্রকয়ল্পি থময়াদ: ১/৭/২০২০ হয়ি ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয়: 
১৮০ র�াটি ০৭ লক্ টাকা।

• বঙ্গবনু্র সমবাে দে্গয়নর আয়লায়ক সমবাে অধিদপ্তত্রর ভমবষ্যৎ 

পমরকল্পনা

১. সমবায় থসক্টরি উতপাদন ও নবপণন ব্যবস্াি উন্নয়ন ঘটিয়য় িনগয়ণি 
থদািয়গাড়ায় থসবা ও পণ্য থপৌঁিায়না;

২. সমবায়ীয়দিয়ক নিুন নিুন প্রযুনক্তি প্রনশক্ণ নদয়য় নবয়শষানয়ি পণ্য 
ও থসবাি থক্রত্ দক্ করি গয়ড় রোলা;

৩. আন্তুঃসমবায় সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় মলূনীনিি বাস্তবায়ন 
করি থদয়শি নবনভন্ন অচিয়লি সমবায়ীয়দি অনলাইন প্লাট�য়মকু এয়ন 
উতপানদি পণ্য ও থসবাি নলংয়কি গয়ড় রোলা;

৪. নিুন নিুন থক্রত্ (থযমন: গায়মকুটেস থসক্টি, প্রবাসীয়দি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য পনিি িনময়ি কৃনষ উতপাদন, সু্ল র�া-
অপারিটিভ, টু্যনিিম র�া-অপারিটিভ, থহলর র�া-অপারিটিভ 
ইি্যানদ) সমবায়য়ক নিুন আনঙ্গয়ক স্রিসািণ।

• চলমান এবিং বাস্তবামেত রিকল্পসময়ূহর মেক্া মথয়ক সমবাে মসক্টত্র 

গহৃলীতব্য পদয়ক্পসমহূ

১. সমবায় অধধদপ্তরিি নবদ্যমান দুগ্ধ প্রকয়ল্পি অনভজ্ঞিা ননয়য় 
সািায়দয়শ দুগ্ধ থসক্টরিি উন্নয়য়ন চলমান প্রকয়ল্পি পাশাপানশ নিুন 
নিুন প্রকল্প গ্রহণ কিা এবং চিাচিয়ল এসব প্রকয়ল্পি আওিা বনৃদ্ধ 
কিা।পাশাপানশ গরু থমাটািািাকিণ, িাগল পালন, হাঁস-মিুনগ 
পালন ও মনহষ পালন প্রকল্প গ্রহণ;

২. ইয়িাময়ধ্য বাস্তবানয়ি গারিা প্রকয়ল্পি অনভজ্ঞিায় থদয়শি অন্যান্য 
রেলায় এ ধিয়নি প্রকল্প গ্রহণ কিা এবং িায়দি থপশাি সায়র 
সামঞ্জস্য র�য়খ সমবায়নভনত্তক থিাট থিাট প্রকল্প গ্রহণ;

৩. উতপানদি পয়ণ্যি প্রনক্রয়ািািকিণ ও বািািিািকিয়ণি িন্য 
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প্রকল্প গ্রহণ কিা এবং এি আওিায় প্রনিটি রেলায়/নবভায়গ শা-
রুম স্াপন এবং মায়কদেটিং নলংয়কি স্াপন;

৪. কৃনষ উতপাদন বনৃদ্ধ এবং মলূ্য সংয়যািয়নি িন্য প্রকল্পনভনত্তক কৃনষ 
সমবায় সনমনি গেন কিা এবং গনেি সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম 
সদস্যদি মায়ি আধনুনক যন্ত ও প্রযুনক্ত সিবিাহকিণ;

৫. সমবায় আয়্ালনয়ক গনিশীল ও শনক্তশালী কিাি লয়ক্্য িািীয় 
সমবায় ইউননয়ন, বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংক নলুঃ সহ িািীয় 
পযকুায়য়ি সমবায় প্রনিষ্ঠানয়ক শনক্তশালীকিয়ণি িন্য দঢ়ৃ পদয়ক্প 
গ্রহণ;

৬. সমবায় প্রনশক্ণ প্রনিষ্ঠানসমহূ (বাংলায়দশ সমবায় একায়ডনম/ 
আচিনলক সমবায় ইনস্টিটিউটসমহূ) ও মাে পযকুায়য়ি সমবায় 
অন�সসমহূয়ক শনক্তশালী কিাি িন্য অবকাোয়মাসহ আধনুনক 
সুনবধা নননচিিকিয়ণ প্রকল্প গ্রহণ এবং

৭. আইনসটি ব্যবহারিি মাধ্যয়ম সমবায় অধধদপ্তরিি সকল কাযকুক্রম 
নডনিটাইিড কিা এবং সকল থসবা অনলাইয়ন প্রদায়নি িন্য 
অধধদপ্তিসহ সমবায় সংগেনসময়ূহি সক্মিা বনৃদ্ধি িন্য প্রকল্প 
গ্রহণ। বিদেমান মাননীয় প্রধানমন্তী বঙ্গবনু্ধ কন্যা শখ হানসনা 
বাংলায়দশয়ক উন্নি থদয়শ উন্নীিকিয়ণি মহাপনিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়িন; থসটি বাস্তবায়য়ন সমবায় হয়ব অন্যিম প্রধান মাধ্যম এবং 
গয়ড় উেয়ব বঙ্গবনু্ধি স্বয়প্নি থসানাি বাংলা।

আমিা সবাই িানন, িানিি নপিা নিয়লন পুঁনিবাদী শাষয়ণি নবপয়ক্। 
আশাি করা, সা্রিনিককায়ল পুঁনিবায়দি প্রবল আগ্রাসয়নি ময়ুখ 
সমবায় এখন নিুন করি সাড়া িানগয়য়য়ি সািানবয়শ্। মানকদেন যুক্তিার্রে 
থমাট িনসংখ্যাি ৪০% এবং কানাডায় ৩৩% মানষু সমবায়য়ি সায়র 
িনড়ি। নবয়শ্ ১০ র�াটিিও রেনশ মানয়ুষি কমকুসংস্ান করিয়ি সমবায়। 
ফ্রান্স, িাপান, র�ানিয়ায় ৯০% কৃষক হয়চ্ছন সমবায়ী: ননউনিল্যান্ 
ও অর্রেনলয়ায় ৯০% রেইনি পণ্য সমবায়-নভনত্তয়ি উতপানদি; িাপায়ন 
র�াক্তা সমবায় সনমনি (Consumers Cooperatives) সদস্য সংখ্যা 
১ র�াটি ৪০ লক্ যাি ৯০% মনহলা; ইউরিায়প সমবায়ীি সংখ্যা ১৪ 
র�াটি মানষু; থসখায়ন ৩ লাখ সমবায় সনমনি ২৩ লাখ মানয়ুষি 
কমকুসংস্ান করিয়ি; 

ভািয়ি White Revolution সষৃ্টিকািী Gujarat Co-operative 
Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF) হয়চ্ছ থসয়দয়শি 
বহৃত্তম খাদ্যপণ্য বািািিািকিণ অগকুানাইয়িশন যাি পয়ণ্যি রিাডে 
নাম ‘আমলূ’ এবং যা ভািিয়ক পনৃরবীি বহৃত্তম দুধ ও দুগ্ধিাি পণ্য 
উতপাদনকািী থদয়শ উন্নীি করিয়ি। বাংলায়দয়শও সমবায় নদন নদন 
অধধকিি িননপ্রয় হয়য় উেয়ি। জুলাই ২০০৯ থরয়ক মাচদে ২০২০ পযকুন্ত 
প্রায় ১১ বিরি ১,৩৭,৮৫০টি নিুন সমবায় সনমনি ননবনন্ধি হয়য়য়ি। 
উন্নয়য়নি পন্থা নহয়সয়ব এটি সমবায়য়ি উজ্জ্বল ভূনমকাি স্বাক্ি বহন 
করি।

িািীয় কনব এবং িানিি নপিা থদশয়ক ভায়লাবাসা এবং সমবায় উন্নয়ন 
পদ্ধনি, উভয় থক্রত্ সমরূপ ভাবনাি মানষু নিয়লন। একিন নিয়লন 
িািনননিক ভাবনাি কনব; আরিক িন নিয়লন িািনীনিি কনব। 
একিন নিয়লন স্বাধীনিাি দানব উত্াপনকািী কনব; আরিকিন নিয়লন 
স্বাধীনিা নামক কনবিাটি িচনাি কনব। িাঁয়দি দুিনয়ক একসরূত্ 
থগ্রানরি করি িনচি আমাি একটি কনবিা নদয়য় আয়লাচনাি উপসংহাি 
টানয়ি চাই। কনবিাটিি নাম ‘কথা বয়ল ওয়ে িাতলীে কমবর মািার’:

‘(দ�োয়েল চত্বরে সুয়েহ সোয়�য়েে হোওেো দেয়ে শোহেোগেখুী দহঁয়ে দেয়ে 
থোেো পথথেয়ে েোঝপয়থ ইশোেোে ডোে থ�য়ে েথো েয়ল ওয়ে জোেীে 

েথেে েোজোে)

র�ারিি হাওয়া অয়নক থখয়য়য়িা-এবাি একটা অনরুিাধ শুয়ন যাও!
আনম রো আপনায়ক িাড়া কাউয়ক কখয়না ক্ননকুশ কনিনন; 
নকন্তু এই নাও আমাি মিয়ণাত্তি সালাম--এটি থপৌঁয়ি নদও 
সবুয়িি থনেহমাখা টুনঙ্গপাড়ায়- থযখায়ন ঘুনময়য় আয়ি 
  আমাি স্বয়প্নি রূপকাি শখ মনুিব;
থস-ই আমাি হৃদয়য়ি ডাকটা থষালআনা শুনয়ি থপয়য়নিল; 
রোমিা িায়ক ভায়লাময়িা রোয়িানন--থযমন রোয়িানন আমায়ক। 
বাংলা বাঙানলি হয়য়য়ি থদয়খ খউুব খনুশ হয়য়নি- 
যনদও নবভািয়ন আমাি সায় নিল না;

র�ালকািায় ওিা র�মন আয়ি িানন না। িয়ব লালসবুয়িি এই
অিদেনয়ক থিাট করি থদনখ না আনম। থহ পনরক! ঘুয়মাত্তি হাওয়ায়
গা ভানসয়য় চয়লয়িা িুনম পা নদয়য় স্বাধীন সড়য়কি বুয়ক। আনম ঘুময়ুি
পানিনন আয়িা; হানাহাননি শয়দে বন্ধয়চায়খও আমাি ঘুম আয়স না;
আনম রো থচয়য়নি মানয়ুষি মারা িানড়য়য় যাক 
  নবধািাি আিয়শি িাদ;
নকন্তু রোমিা এখয়না নডঙায়ি পারিানন--
  নবয়ভদ-বচিনাি বামন পাহাড়।
থহ বাঙানল! বাংলা রো রোমায়দি হয়লা; 
এবাি গয়ড় রোয়লা-- আনম যায়ক বয়লনি 
   ‘ধলূায় িািমহল’। 
িাহয়লই িটপট ঘুনময়য় পড়য়বা আনম।

মানষু রো কি নকিুই ভুয়ল যায়; স্মিয়ণি ধসূি পর রেয়য় থসনদন
যনদ �্ল নদয়ি আি নাও আয়সা, আমাি র�ায়না দুুঃখ রাকয়ব না।’

িািীয় কনবি ‘ধলূায় িািমহল’ আি িানিি নপিাি থসানাি বাংলা 
হয়চ্ছ দানিদ্র্যমকু্ত, শাষণমকু্ত, বচিনামকু্ত, ক্সংস্ািমকু্ত, নািী 
পুরুয়ষি সম-অধধকারি সমনু্নি আধনুনক নশক্ায় আয়লানকি স্বাধীন 
সাবকুয়ভৌম বাংলায়দয়শি গ্রাম বাংলা। িািীয় কনব, রেগম র�ায়কয়া, 
িানিি নপিা এবং মাননীয় প্রধানমন্তীি স্বপ্ন পূিয়ণ অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু 
সহায়ক ও সম্িূক ভূনমকা পালন করি যায়চ্ছ সমবায় অধধদপ্তি ও 
সমবায়ীগণ। থসনদন সুদূি নয় থযনদন বাংলায়দশ একটি উন্নি থদয়শি 
কািারি শানমল হয়ব। বঙ্গবনু্ধি গণমখুী সমবায় ভাবনাি আয়লায়ক 
বঙ্গবনু্ধ ময়ডল গ্রাম প্রনিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প হায়ি রেওয়া হয়য়য়ি। এটি 
স�লভায়ব বাস্তবায়ন কিা থগয়ল প্রনিটি গ্রাম হয়য় উেয়ব এক একটি 
কু্দ্র থসানাি বাংলা। মাননীয় প্রধানমন্তীি সুয়যাগ্য নদকননয়দদেশনায় এবং 
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় নবভায়গি সানবকুক িত্তাবধায়ন কাি করি যায়চ্ছ 
সমবায় অধধদপ্তি। বঙ্গবনু্ধি স্বয়প্নি থসানাি বাংলা প্রনিষ্ঠায় উজ্জ্বল 
ভূনমকায় অবিীণকু সমবায় ও সমবায় অধধদপ্তি। নবিয় আমায়দি 
নননচিি। 

িয় বাংলা!
িয় বঙ্গবনু্ধ!

িয়িু সমবায়!

* মমাঃ আমমনলু ইসলাম: ননবন্ধক ও মহাপনিচালক, সমবায় অধধদপ্তি 
(র�খক নাম: আনমনলু ইসলাম)
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িী ও সমবায় শনক্তি প্রিীক-উন্নয়য়নি প্রিীক। নকন্তু 
বাস্তব সি্য হয়চ্ছ এখয়না পনৃরবীি নপনিয়য় রাকা এবং 
নপনিয়য় িাখা মানয়ুষি মলূ অংশটি হয়চ্ছ নািী। এটি 
বাংলায়দশসহ নবয়শ্ি সকল থদয়শি িন্য কময়বনশ 
প্রয়যাি্য। মলূি সমবায়য়ি ি্ হয়য়নিল নপনিয়য় রাকা 
মানষুগুয়লায়ক সংগনেি করি সনম্নলিভায়ব এনগয়য় 
ননয়ি। থসিন্য িািীয় কনব কািী নিরুল ইসলাম 
বয়লনিয়লন, ‘ওরি ননপীনড়ি, ওরি ভয়য় ভীি, নশয়খ যা 
আয় র� আয়/দুুঃখিয়য়ি নবীন মন্ত সমবায়, সমবায়।’ 
বাংলায়দয়শ নািীি ক্মিায়ন ও অরকুনননিক মনুক্তি িন্য 
মনহলা ও নশশু নবষয়ক মন্তণালয় মলূ থ�াকাল পয়য়টে 
নহয়সয়ব কাি কিয়ি। নকন্তু সমবায় অয়নক আয়গ থরয়কই 
নািীি ক্মিায়য়নি িন্য আনষু্ঠাননক বা অনানষু্ঠাননক 
নানানবধ প্রয়চষ্া চানলয়য় যায়চ্ছ। হািাি হািাি মনহলা 
সমবায় সনমনি আয়ি থদয়শ। পাশাপানশ সমবায় 
অধধদপ্তি বাস্তবায়ন করি আসয়ি নািী-উন্নয়য়ন নবনভন্ন 
উন্নয়ন প্রকল্প। আসয়ল ব্যাংনকং, কৃনষ, মাি চাষ, মনৃত্তকা 
নশল্প, ক্টিিনশল্প, িাঁি নশল্প, প্রনিটি থসক্টরিি ময়ূল নিল 
সমবায় সনমনি ও সমবায় নবভাগ। নািীি ক্মিায়য়নও 
সমবায়য়ি ভূনমকা ও সা�ল্য খবুই গুরুত্বপূণকু। নকন্তু 
সমবায় নবভায়গি দষৃ্টিি আড়ায়ল এসব অিদেন ও সা�ল্য 
এখয়না অনচু্চানিি িয়য় থগয়ি। বাংলায়দশ সমবায় 
একায়ডনম মনুিববয়ষকু ‘নািীি ক্মিায়ন: অিদেন, সমস্যা 
ও সম্ভাবনা’ নশরিানায়ম গয়বষণাকমকু সম্াদন করিয়ি 
এবং সমবায়য়ি মাধ্যয়ম নািীি ক্মিায়য়নি নবষয়টিি 
স্বরূপ উদঘাটন কিা সম্ভব হয়য়য়ি বয়ল আমিা নবশ্াস 
কনি। 

ননকট অিীয়ি নািীি অবস্া নিল বন্নীি সমিুল্য। 
‘অসযূকুস্পশৃ্যা’ নািী নিল পুণ্যবিীি প্রিীক যাি িন্য 
চািয়দয়ায়ল বাঁধা সংসাি নামক অচলায়িন নিল িাি 
সবখানন পনৃরবী। িান্নাবান্না আি পুরুয়ষি থসবা কিাই নিল 

িাি কায়িি নসয়লবাস। মকু্ত পনৃরবী নিল শুধ ু পুরুয়ষি 
কমকুয়ক্ত্। রেগম র�ায়কয়াি িচনাবলীয়ি আমিা এই 
দশৃ্য থদখয়ি পাই। িবীন্দনায়রি ‘পলািকা’ কাব্যগ্রয়ন্থি 
‘মনুক্ত’ নামক কনবিায়িও নবষয়টি উপস্ানপি হয়য়য়ি যাি 
একটা অংশ ননম্নরূপ:

বাইশ বিি িয়য়নি থসই এক চাকায়িই বাঁধা
পায়কি থঘারি আঁধা।
িানন নাই রো আনম থয কী, িানন নাই এ বহৃত বসুন্ধিা
কী অয়রকু থয ভিা।
শুনন নাই রো মানয়ুষি নক বাণী
মহাকায়লি বীণায় বায়ি। আনম র�বল িানন,
িাঁধাি পরি খাওয়া আবাি খাওয়াি পরি িাঁধা-
বাইশ বিি এক চাকায়িই বাঁধা।

নকন্তু সব নািী এই বন্দশা মন থরয়ক থময়ন রেননন। 
িািা মনুক্তি িন্য িট�ট করিয়িন। থচষ্া করিয়িন। নকন্তু 
মনুক্তি নদশা পাননন। পর পাননন অচলায়িন র�য়ঙ বাইরি 
আসাি। নবধািারি কায়ি সয়ঙ্গাপয়ন �নিয়াদ িাননয়য়য়িন 
আি অনভশাপ নদয়য়য়িন নািী হয়য় ি্ায়নাি ননয়নিয়ক। 
িািপিও থসই অবস্াি মধ্য থরয়কই দু’চািিন নািী 
সাহসী হয়য় উয়েয়িন নািীি মনুক্তি পয়ক্। পানিপানশ্কুক 
ঘটনাপ্রবাহ আমায়দি িানান থদয়, নািীিা আি সমাি 
ও সংসারি উন্নয়য়নি পিীনক্ি হানিয়াি নহয়সয়ব আনবভূকুি 
হয়চ্ছ। কনবগুরু িবীন্দনার োক্ি ‘মহুয়া’ কায়ব্যি ‘সবলা’ 
কনবিায় নািী িাি স্বাধধকারিি প্রয়শ্ন দঢ়ৃ অবস্ান ননয়য় 
দপৃ্ত কয়ঠে উচ্চািণ করিয়িন-

নািীরি আপন ভাগ্য িয় কনিবাি
র�ন নানহ নদয়ব অধধকাি?
থহ নবধািা -

নারীর ক্ষমতােয়ন সমবাে
হনিদাস োক্ি

না

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 30



যাব না বাসি ঘরি বািায়য় নকনকিনী
আমারি থপ্রয়মি বীয়যকু কি অশনকিনী।

এই দঢ়ৃয়চিা নািীি আপন ভাগ্য িয় কিাি ইস্পািকনেন প্রি্যয়য় 
সমবায় শনক্ত রোগায়। প্রাসনঙ্গকভায়ব আমিা ‘নািী’ কনবিায় সায়ম্যি 
কনব, নবরদ্রায়হি কনব, নািী িাগিয়ণি কনব কািী নিরুয়লি নািী 
পুরুষ সম্নকদেি অনমিয়িিী ভাষ্য উচ্চািণ কিয়ি পানি:

নবয়শ্ যা নকিু এয়লা পাপ-িাপ রেদনা অশ্রুবানি
অয়ধকুক িাি আননয়ায়ি নি, অয়ধকুক িাি নািী।
িগয়িি যি বড় বড় িয় বড় বড় অনভযান,
মািা ভগ্ী ও বধয়ূদি ি্যায়গ হইয়ায়ি মহীয়ান্।
র�ায়নাকায়ল একা হয়নন র�া িয়ী পুরুয়ষি িিবানি,
থপ্রিণা নদয়ায়ি, শনক্ত নদয়ায়ি, নবিয়লক্ী নািী।
থস যুগ হয়য়য়ি বানস,
থয যুয়গ পুরুষ দাস নিল না ক’, নািীিা আনিল দাসী!
থচায়খ থচায়খ আি চানহয়ি পাি না; 
   হায়ি রুনল, পায় মল,
মারাি থঘামটা নিঁয়ড় থ�ল নািী, র�য়ঙ থ�ল ও-নশকল!
থয থঘামটা রোমা’ কনিয়ায়ি ভীরু, ওড়াও থস আবিণ,
দূি ক’র� দাও দাসীি নচনি, থযরা যি আভিণ!
থসনদন সুদূি নয়-
থযনদন ধিণী পুরুয়ষি সায়র গানহয়ব নািীিও িয়!

সমবায়য়ক পায়রয় করি িবীন্দনায়রি ‘সাধািণ থময়য়’িাই আি 
অসাধািণ হয়য় উয়েয়ি আমায়দি সমাি প্রগনিি পয়র-িীবয়নি িয়র। 
আি িাইয়িা থগৌিী প্রসন্ন মজুমদারি করায় ঘিবন্ নািীয়দি থয 
নচত্কল্প পাই িা আি ননবকুানচি হয়ি চয়লয়ি ‘নািীি ক্মিায়য়নি হাি 
ধরি’।

নখড়নক থরয়ক নসংহদুয়াি,
এই রোমায়দি পনৃরবী
এি বাইরি িগি আয়ি রোমিা মাননা।
রোমায়দি র�ায়নাটা হানস র�ায়নাটা ব্যরা,
র�ায়নাটা প্রলাপ র�ায়নাটা করা,
রোমিা ননয়িই িাননা।
এি বাইরি িগি আয়ি রোমিা মায়নানা
রোমিা ননয়িই িাননা।
নখড়নক থরয়ক নসংহদুয়াি এই রোমায়দি পনৃরবী।

আমিা িানন আমায়দি এই বাংলা ভূখয়ডে নািী িাগিয়ণি পনরকৃি 
রেগম র�ায়কয়া। রেগম র�ায়কয়াি হাি ধরিই বাংলাি অবয়হনলি 
বনচিি ও নপনিয়য় রাকা নািীিা িাগিয়ণি পয়র এয়সয়ি-স্বপ্ন থদখয়ি 
নশয়খয়ি। র�ায়কয়াি যুয়গ নািীিা নিল অন্তুঃপুিবানসনী-অবগুঠেনবিী 
ও অসযূকুস্পশকুা। এই অবস্ায় বাঙানল মসুলমান সমায়ি নািীি স্বািন্ত্যিা 
ও নািী স্বাধীনিাি পয়ক্ প্ররম প্রনিবাদী কঠেস্বি রেগম র�ায়কয়া। নবশ 
শিয়কি প্ররয়ম বাঙানল মসুলমানয়দি নবিাগিণ সচূনালয়গ্ নািীনশক্া 
ও নািী িাগিয়ণ নিননই প্ররম রেিৃত্ব থদন। মসুলমান সমায়িি থঘাি 
অন্ধকাি যুয়গ নািী িাগিয়ণি থক্রত্ র�ায়কয়াি ভূনমকা নিল একক, 
ব্যনিক্রমী এবং অনন্যসাধািণ। অবরিাধ প্ররাি শকল র�য়ঙ নিনন 
রেনিয়য় আয়সন অসামান্য সাহস, প্রবল আত্মনবশ্াস ও দঢ়ৃ সংকল্প 
ননয়য়। রেগম র�ায়কয়াই প্ররমবারিি ময়িা বাঙানল মসুনলম সমায়ি 
পুরুয়ষি পাশাপানশ নািীি সমান অধধকারিি দানব িুয়ল ধরিন এবং 
নািী স্বাধীনিাি পয়ক্ ননয়িি মিবাদ প্রচাি করিন। নািী িাগিয়ণি 
পনরকৃি রেগম র�ায়কয়া নািীি ক্মিায়য়নি ভনবষ্যত রূপরিখা 

এঁয়কনিয়লন এভায়ব: রোমায়দর কন্যা মেশুমদগয়ক মেমক্ত কমরো 

ছামেো দাও মদমখয়ব তারা মনয়িয়দর অন্ন বত্স্ত্রর ব্যবস্া মনয়িরাই 

কমরো মনয়ত পামরয়ব।

আমায়দি সমায়ি একটি ভ্ান্ত ধািণা প্রচনলি আয়ি। নািী অবলা- 
িািা কনেন কাি কিয়ি পারি না। নবশাল চাপ সামলায়ি পারি না। 
অরচ থযয়কায়না কনেন কাি নািী অবলীলায় কিয়ি পারি। িািা 
ঘি সামলান দক্িাি সায়র-িািা অন�স সামলান থযাগ্যিাি সায়র-
িািা দুগকুম পর পানড় থদন দঢ়ৃ ময়নাবল ননয়য়। িয়ল-স্য়ল-অন্তিীয়ক্ 
সবকুত্ই িায়দি দপৃ্ত পদচািণা। উদাহিণ নদয়ল আমিা নািীি প্রাকৃনিক 
শনক্তমত্তাি নবষয়টি উপলনধি কিয়ি পািয়বা। 
ক. বেজ্ঞাননক িয়র্যি আয়লায়ক আমিা িানন, একিন মানষু একবারি 

৪৫ ইউননট ব্যরা সহ্য কিয়ি পারি। একিন নািী/মা যখন একটি 
নশশুয়ক ি্দান করিন, িখন নিনন ৫৭+ ইউননট ব্যরা সহ্য 
করিন। এই ব্যরা ২০টি হানডি একসায়র র�য়ঙ যাওয়াি থরয়কও 
রেনশ। কায়িই আমিা বুিয়ি পানি একিন নািী কি কষ্সনহষু্, 
ননয়বনদিপ্রাণ ও সষৃ্টিশীল কায়ি কি সংগ্রামী। (ির্য: থ�সবুক 
থরয়ক)।

খ. গয়বষণা ির্যানযুায়ী, একিন নািী নদয়নি ২৪ ঘণ্টাি ময়ধ্য ১৬ 
থরয়ক ২০ ঘণ্টা কাটায় পনিবারিি নবনভন্ন কায়িি িন্য।

গ. একিন নািী প্রনিনদন গয়ড় ৪৫ ধিয়নি গহৃস্ানলি কাি করিন 
এবং নবপিীয়ি একিন পুরুষ করিন মাত্ ২২ ধিয়নি কাি। 
গয়বষণা বলয়ি ৪৫ িকয়মি গহৃস্ানলি কাি থপশািীবীি মাধ্যয়ম 
কিায়ি থগয়ল প্রনিমায়স ১০ থরক ২০ হািাি টাকা খিচ কিয়ি 
হয়ব। এই নহয়সয়ব িািীয় অরকুনীনিয়ি নািীি গহৃস্ানলি কায়িি 
বানষকুক অরকুনননিক মলূ্য দাঁড়ায় ৯০১ থরয়ক ২ হািাি র�াটি ডলাি। 
(৭৫,৬৮৪ র�াটি থরয়ক ১, ৬৮,০০০ র�াটি টাকা)।
নািীয়ক িাই র�ায়নাভায়বই অবয়হলা বা থহলাি থচায়খ থদখাি 

অবকাশ রেই শািীনিক-মাননসক ও বেনিক নদক থরয়ক।

উপরিি বেজ্ঞাননক-সামানিক-আনরকুক কমকুকায়ডে নািীি অংশগ্রহণয়ক 
‘বাঁচয়ি শখা’ এননিও প্রকানশি একটি চমতকাি থপাস্ারিি মাধ্যয়ম 
অনধুাবন কিা থযয়ি পারি। অ্যায়ঞ্জলা থগায়মি প্রনিনষ্ঠি ‘বাঁচয়ি শখা’ 
নািীি উন্নয়ন ও ক্মিায়ন ননয়য় কাি করি রায়ক। িায়দি থপাস্ািটি 
নািীি ক্মিায়য়নি গুরুত্বয়ক প্রনি�নলি করি:

নারীর বহুমাবরিক কায়জর পপাস্ার

‘নািীয়ক িাি প্রাপ্য নদয়ল-থদশ ও দয়শি সু�ল নময়ল’-নািী নদবয়সি 
এ থ্াগান শুধ ু করাি করা নয়, একটি িীবনধমকুী ও উন্নয়নকামী 
আপ্তবাক্য। একটি গনিশীল ও আয়লানকি সমাি নবননমকুায়ণ নািীি 
প্রনি আমায়দি যরাযর মলূ্যায়ন ও সম্ান প্রদশকুন কিয়ি হয়ব। আমিা 
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সমবায়য়ি মাধ্যয়ম কমকু থস্রায়ি এয়ন আমায়দি মা-রোন-কন্যা-িায়া 
নহয়সয়ব নািীি অবস্ানয়ক সম্ানিনক অবস্ায় ননয়য় থযয়ি পানি 
থযখায়ন WOMAN শদেটিি অরকু হয়ব-

W Workforce and Wealth কমকুশনক্তয়ি সম্দ 
O Organized and Operating সংগনেি কাযকুক্রম
M Motivation and Manager থচিনাগি দক্ ব্যবস্াপক
A Active and Accountable দায়বদ্ধিায় সনক্রয়
N Nice and New Horizon নবনদগয়ন্তি থচিনাদীপ্ত কমকুী

উপনিউক্ত আয়লাচনাি সািাংয়শ আমিা বলয়ি পানি, সমবায় নািীয়ক 
িাগ্রি করি িায়ক উন্নয়য়নি পয়র পনিচানলি কিয়ি পারি। প্রচনলি 
সংজ্ঞাি আয়লায়ক বলা যায়- ‘সমবায় হয়চ্ছ সমমনা র�াকয়দি 
সমঅধধকাি প্রনিষ্ঠাি সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগেন’। সনািন দষৃ্টিভনঙ্গি 
ধ্রুপনদ সংজ্ঞা ময়ি, ‘সমবায় হয়চ্ছ সনম্নলি কমকুপ্রয়চষ্া।’ সমবায়য়ি 
ইংরিনি প্রনিশদে হয়চ্ছ COOPERATIVE. COOPERATIVE শদেটি 
এয়সয়ি ল্যাটিন শদে ‘COOPERARI’ থরয়ক। এখায়ন ‘পড়’ এি 
অরকু ‘সায়র’ (‘with’) এবং ‘operari’ শয়দেি অরকু ‘কাি কিা’ (‘to 
work’) । সুিিাং ‘COOPERARI’ শয়দেি অরকু দাড়ায় একসায়র কাি 
কিা। (“working together.”)। 

ভাষা শাস্ত্রীয়দি ময়ি, ভাষাি প্ররম উত্তম পুরুয়ষি বহুবচনান্ত পয়দি 
(‘আমিা’) সষৃ্টি হয়য়য়ি এবং এি পরি একবচনান্ত পদ অরকুাত ‘আনম’ 
শয়দেি উদ্ব হয়য়য়ি। এই ‘আমিা’ শয়দেি প্রি্যয় ও থদ্যািনাই ‘সমবায়’ 
নামক সমষ্টিগি কমকুপ্রয়ায়সি ননযকুাস বয়ল অনভনহি। সমবায় ‘আনম’ 
র� ‘আমিা’য় পনিণি করি শনক্তমত্তাি প্রকাশ ঘটায়। ব্যাকিণগিভায়ব 
বলা যায়, ‘আনম’ এি ইংরিনি প্রনিশদে ‘ও’ অপি নদয়ক ‘আমিা’ 
শয়দেি ইংরিনি প্রনিশদে ‘We’। ‘আনম এি থচয়য় ‘আমিা’ অয়নক 
রেনশ শনক্তশালী কািণ আনম ‘একক ব্যনক্ত’ নকন্তু আমিা হয়চ্ছ ‘ব্যনক্তি 
সমষ্টি’। নবনভন্ন ধয়মকুি অনশুাসন থরয়ক আমিা িানন,‘আনমত্ব’ ি্যাগ 
কিয়ি বলা হয়য়য়ি প্রনিটি ধয়মকু। কািণ ‘আনম’ থরয়ক ‘আমিা’য় পনিণি 
হয়ল কনেন কািও সহয়ি সম্াদন কিা যায়। উদাহিণ নহয়সয়ব বলা 
যায়: Illness মায়ন অসুস্িা। নকন্তু এই Illness শয়দেি I র� (আনম) 
We (আমিা) বিািা প্রনিস্ানপি কিা হয়ল হয়য় যায় Wellness যাি 
অরকু সুস্িা। এভায়বই সমবায় সমায়ি একক ব্যনক্তয়ক সমষ্টিয়ি পনিণি 
করি সনম্নলি শনক্তি প্রকাশ ঘটায়। এটাই সমবায়য়ি থমৌল থচিনা। 
নািীি ক্মিায়য়নও সমবায় এ আদয়শকুই কাি করি।

৩০ জুন ১৯৭২ িানিয়খ বাংলায়দশ িািীয় সমবায় ইউননয়ন কিৃকুক 
আয়য়ানিি সমবায় সয়ম্লয়ন প্রদত্ত বাণীয়ি িানিি নপিাি বঙ্গবনু্ধ 
শখ মনুিবুি িহমান বয়লনিয়লন: আমাি থদয়শি প্রনিটি মানষু খাদ্য 
পায়ব, আরেয় পায়ব, নশক্া পায়ব উন্নি িীবয়নি অধধকািী হয়ব- এই 
হয়চ্ছ আমাি স্বপ্ন। এই পনিরপ্রনক্য়ি গণমখুী সমবায় আয়্ালনয়ক 
অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন কিয়ি হয়ব। র�ননা সমবায়য়ি পর-
সমািিরন্তি পর, গণিরন্তি পর। অপিনদয়ক ২৫ নয়ভম্ি,২০১৮ 
নরি. িানিয়খ বঙ্গবনু্ধ আন্তিদোনিক সয়ম্লন র�রন্দ ৪৭িম িািীয় 
সমবায় নদবস এবং িািীয় সমবায় পুিস্াি ২০১৬ ও ২০১৭ নবিিণ 
উপলয়ক্ আয়য়ানিি অনষু্ঠায়ন প্রদত্ত ভাষয়ণ মাননীয় প্রধানমন্তী শখ 
হানসনা বয়লন: সিকারিি উন্নয়ন প্রয়চষ্ায় সমবায় সম্ভাবনাময় শনক্ত। 
সমবায়য়ি অবদান অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু। দানিরদ্র্যি অনভশাপ থরয়ক মনুক্ত 
থপয়ি সমবায় সহায়ক শনক্ত হয়ি পারি। থদয়শি উন্নয়নয়ক ত্বিানন্বি 
কিাি থক্রত্ সমবায় একটি পিীনক্ি র�ৌশল। িানিি নপিাি সমবায় 
দশকুন ও মাননীয় প্রধানমন্তীি বক্তয়ব্যি আয়লায়ক আমিা নািীি 
ক্মিায়য়নি সমবায়য়ি ভূনমকা ও কাযকুকানিিাি নবষয়য় বলয়ি পানি:

• সমায়িি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সমবায় সনমনি অন্যান্য সংগেন 
থরয়ক অধধক কাযকুকি ।

• সমবায় সনমনি সমায়ি িনসাধািণয়ক সংঘবদ্ধ করি এবং থযৌর 
উয়দ্যাগ গ্রহণ করি ।

• সমবায় সনমনি একক প্রয়চষ্াি পনিবয়িদে থযৌর প্রয়চষ্াি মাধ্যয়ম 
স�লিাি থক্রত্ অধধক কাযকুকিী।

• সমবায় সনমনি গণিানন্তক চচদোি মাধ্যয়ম রেিৃয়ত্বি নবকাশ ঘটায়।
• সমবায় সনমনি পরিাপকাি শখায় ননয়িি প্রয়য়ািয়ন নমটায়ি উবিদু্ধ 

করি। 
• সমবায় সনমনি সমায়িি মানয়ুষি ময়ধ্য হৃদ্যিা, ভায়লাবাসা বনৃদ্ধ 

করি পািস্পনিক সময়িািাি মাধ্যয়ম সনমনিি কাযকুক্রম 
• পনিচালনা এয়ক অপরিি কািাকানি ননয়য় আয়স।
• সমবায় সনমনি ধনী দনিরদ্রি বেষম্য দূি করি। সমিানভনত্তক অরকু 

ব্যবস্া সষৃ্টি করি ।
• সমবায় সনমনি সদস্যয়দি সচিয়য়ি মাধ্যয়ম পুঁনি গেন করি িা 

নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম অরকুনননিক প্রবাহ বেনি করি।
• সমবায় সনমনি সমিা ও সায়ম্যি নভনত্তয়ি প্রনিনষ্ঠি।
• সমবায় সনমনি অরকুনননিক উন্নয়য়নি মাধ্যয়ম সমানিক উন্নয়য়ন 

কাি করি ।
• সামানিক সয়চিনিা বনৃদ্ধ সমবায় সনমনিি অন্যিম প্রধান নদক।
• অরকুনননিক সয়চিনিা বনৃদ্ধ সচিয়ী ময়নাভাব বেনি করি। 
• সামানিক গনিশীলিা বনৃদ্ধ করি।
• মনহলায়দি অরকুনননিক প্রবনৃদ্ধ অিদেন হয়।
• মনহলায়দি পানিবানিক মযকুাদা বনৃদ্ধ পায়।

সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম থয সমস্ত কাযকুক্রম সম্ন্ন হয় এবং যা নািীি 
ক্মিায়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি, থসসব হয়লা-
১. নািীয়দি সয়চিনিা বনৃদ্ধ: সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রামীণ 

মনহলায়দি নশক্া, স্বাস্্য, সামানিক ও িা্রেীয় অধধকাি ইি্যানদ 
নবষয়য় সয়চিনিা বনৃদ্ধ হয়। পনিবাি সমাি ও িার্রেি অরকু ব্যবস্া 
নবননয়য়ায়গি অবস্ায়নি জ্ঞান লাভ করি ননয়িয়দি অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণ সক্ম হয় ।

২. পািস্পনিক সম্কদে উন্নয়ন: সমবায় সনমনিি সদস্যগণ নবনভন্ন 
থগাত্, থরেধণ থপশাি হয়য় রায়ক । সনমনিি সদস্য হওয়াি কািয়ণ 
িায়দি ময়ধ্য পািস্পনিক আয়লাচনাি নভনত্তয়ি সম্য়কদেি উন্নয়ন 
হয়য় রায়ক ।

৩.  গ্রুপনভনত্তক কাযকুক্রম পনিচালনা ও রেিৃত্ব বেনি: সমবায় সনমনিি 
মাধ্যয়ম গ্রুপনভনত্তক কাযকুক্রম িায়দি স�লিাি পর প্রশস্ত করি। 
সনমনি পনিচালনাকািীগয়ণি ময়ধ্য রেিৃত্ব বেনি করি। সনমনিি 
মনহলা সদস্যয়দি ব্যবস্াপনা কনমটিয়ি অংশগ্রহণ িায়দি ক্মিানয়ি 
করি।

৪. সামানিক সমিা ও গনিশীলিা বনৃদ্ধ: সমবায় সনমনি সমায়ি 
নবদ্যমান ধনী-দনিরদ্রি ব্যবধান কমায়ি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন 
করি। থযৌর নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম এককভায়ব নয় সামষ্টিকভায়ব 
অরকুনননিক উন্নয়য়ন কাি করি। মনহলা সমবায় সনমনিসমহূ 
মনহলায়দি অরকুনননিক উন্নয়ন সাধন করি িায়দি সমায়ি ও 
পনিবারি নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি ক্মিা বনৃদ্ধ করি। 

৫. অরকুনননিক সয়চিনিা বনৃদ্ধ ও অরকুনননিক কমকুকায়ডে অংশগ্রহণ: 
ক্মিায়য়নি একটি গুরুত্বপূণকু নবষয় হয়লা অরকুনননিক ক্মিায়ন। 
আনরকুক সচ্ছলিা মানষুয়ক ক্মিানয়ি করি। সমবায় সনমনিি 
মাধ্যয়ম সাধািণ মনহলায়দি আনরকুক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বনৃদ্ধ পায় 
এবং িািা অরকুনননিক কমকুকায়ডে অংশগ্রহণ করি িায়দি সচ্ছলিা 
ন�রি আয়স। এয়ি নািীয়দি পনিবাি ও সমায়ি নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি 
সক্মিা বনৃদ্ধ পায় যা িায়দিয়ক ক্মিায়য়নি পয়র অয়নক দূি 
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এনগয়য় ননয়য় যায়। 

সপ্তম পচিবানষকুক পনিকল্পনায় পল্ী উন্নয়য়নি থক্রত্ র�ৌশলগিভায়ব 
গুরুত্ব প্রদান কিা হয়য়য়ি। সপ্তম পচিবানষকুক পনিকল্পনা দনলয়লি সপ্তম 
অধ্যায়য়ি ৭.৩ অনয়ুচ্ছয়দ ‘গ্রামীণ উন্নয়ন’ নবষয়ক নবষয়াবনল বধণকুি 
হয়য়য়ি। এখায়ন ৭.৩.৩ উপ-অনয়ুচ্ছদসময়ূহ পল্ী উন্নয়ন থসক্টরি 
সমবায় নবভায়গি সম্নৃক্ত ও র�ৌশল নবষয়য়ও সুস্পষ্ভায়ব উয়ল্খ কিা 
হয়য়য়ি। সপ্তম পচিবানষকুক পনিকল্পনা দনলয়লি সপ্তম অধ্যায়য়ি ৭.৩৩ 
অনয়ুচ্ছয়দ সমবায়য়ি মাধ্যয়ম নািীি উন্নয়য়নি িন্য পদয়ক্প গ্রহয়ণি 
করা বলা হয়য়য়ি। এ অনয়ুচ্ছয়দ উয়ল্খ কিা হয়য়য়ি: Livelihood 
development for disadvantaged women reducing 
vulnerability of women through building awareness 
through skill development and employment generation 
among the disadvantaged women living in south-west 
area of the country; increasing income of the targeted 
people; forming capital through savings will pursued.

থটকসই উন্নয়ন অভীষ্ (Sustainable Development Goals-SDG) 
এি ৫ নং অভীয়ষ্ নািীি ক্মিায়ন সম্য়কদে আমিা নবশ্য়নিায়দি 
অঙ্গীকাি পাই এভায়ব:

Women-Achieve gender equality and empower all 
women and girls
রেন্াি সমিা অিদেন এবং সকল নািী ও থময়য়য়দি ক্মিায়ন।

উপরিাক্ত লক্্য অিদেয়ন সিকারিি উয়দ্যায়গি পাশাপানশ সমবায় 
নবভাগও নািী উন্নয়য়ন ও নািীি ক্মিায়য়ন কাি করি আসয়ি। 
সমবায়নভনত্তক রেশনকিু প্রকল্প ইয়িাময়ধ্য বাস্তবানয়ি হয়য়য়ি ও হয়চ্ছ। 
এসব প্রকয়ল্পি ময়ধ্য িয়য়য়ি: 
১. সমবায় অধধদপ্তিয়ক শনক্তশালীকিণ এবং সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 

উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি ও আয়বধকুক কমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম দানিদ্র্য 
নবয়মাচন কমকুসনূচ; 

২. সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন কমকুসনূচ (নসনভনডনপ) (Copmprehensive 
Village Development Programme- CVDP)

৩. Family Welfare and Income Generation Activities 
Through the Rural Co-operatives.

৪. গারিা স্রিদায়য়ি িীবনযাত্াি উন্নয়ন। 
৫. সমবায়নভনত্তক দুগ্ধ উতপাদন নননচিিকিণ।
৬. ‘আমাি বাড়ী আমাি খামাি প্রকয়ল্প’ি আওিায় পনিচানলি 

‘সমবায়য়ি মাধ্যয়ম কু্দ্র ন-ৃিানত্তক িনয়গাষ্ঠীি িীবনযাত্াি মান 
উন্নয়ন কয়ম্ায়নটে’। 

৭. বহৃত্তি �নিদপুি, খলুনা ও বনিশাল অচিয়ল দুগ্ধ সমবায় সনমনিি 
কাযকুক্রম নবসৃ্তিকিণ প্রকল্প। 

৮. দুগ্ধ ও মাংস উতপাদয়নি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য গঙ্গাচড়া 
উপয়িলায় রেইনি সমবায়য়ি কাযকুক্রম সস্প্রসািণ প্রকল্প। 

এসব প্রকয়ল্পি কয়য়কটি শুধমুাত্ নািীয়দি িন্য পনিচানলি। অন্যগুয়লা 
নািী ও পুরুষ উভয়য়ি িন্য বাস্তবানয়ি হয়য়য়ি। এসব প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
পুরুষয়দি পাশাপানশ নািীয়দি উন্নয়য়ন সমবায়নভনত্তক কমকুকাডে 
পনিচানলি হয়চ্ছ।

বিদেমায়ন সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক নািীি উন্নয়য়ন গহৃীি একটি প্রকল্প 
“উন্নি িায়িি গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলায়দি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন প্রকল্প”। থদয়শি ৭টি নবভায়গি ২৫টি 

রেলাি ৫০টি উপয়িলায় এই প্রকল্প বাস্তবানয়ি হয়চ্ছ। প্রাক্কনলি 
টাকা ১৫১.৫৭০৩ র�াটি। থময়াদ জুলাই ২০১৬ থরয়ক জুন ২০২১। 
উপকািয়ভাগী ১০,০০০ িন সুনবধাবনচিি গ্রামীণ নািী। প্রয়ি্যকয়ক ২টি 
করি বকনা/গানভ র�নাি িন্য ১ লক্ টাকা এবং খাদ্য ও আনষুনঙ্গক 
ব্যয়য়ি িন্য ২০ হািাি টাকা সুদমকু্ত ঋণ প্রদান কিা হয়চ্ছ। প্রনশক্ণ, 
িদািনক, গবানদ পশুি নচনকতসা নবনাময়ূল্য পায়চ্ছন। এই প্রকল্পভুক্ত 
১৩,৯৬৮টি গানভ বিদেমায়ন প্রনিনদন গয়ড় ৬.৫০ নলটাি দুধ নদয়চ্ছ। 
দদননক উতপাদন ২৮,৩০৬ নলটাি। প্রনি নলটাি ৪০ টাকা দরি দুধ 
নকয়ন রেয় নমল্ক নভটা। দদননক দুধ নবক্রয়লধি অরকু আসয়ি ১১.৩২ লক্ 
টাকা। এটি একনদয়ক সুনবধাবনচিি নািীয়দি অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
করি িুলয়ি, সংসারি িায়দি গুরুত্ব ও মযকুাদা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ, িায়দি 
সামানিক ননিাপত্তা নননচিি কিয়ি, অন্যনদয়ক থদয়শি দুগ্ধ উতপাদন 
বনৃদ্ধয়ি সহায়িা কিয়ি।

সিকাি ও সমবায় নবভায়গি নািী উন্নয়ন কমকুকায়ডেি পনিরপ্রনক্য়ি 
বাংলায়দয়শি রেশনকিু মনহলা সনমনি ও মনহলাসম্কৃ্ত সমবায় সনমনি 
স�লিাি শীয়ষকু উয়ে এয়সয়ি। এি মাধ্যয়ম নািীিা সমবায়য় সম্কৃ্ত 
হয়য় ননয়িয়দি উন্নয়য়নি পাশাপানশ সংসাি ও সমায়ি মযকুাদাি আসয়ন 
অধধনষ্ঠি হয়য়য়িন এবং িাঁিা িাঁয়দি ননি ননি থক্রত্ স�লভায়ব 
রেিৃত্ব নদয়য় নািীি ক্মিায়য়ন সমবায়য়ি প্রায়য়ানগকিায়ক িুয়ল 
ধিয়িন। বাংলায়দয়শি থপ্রক্াপয়ট এ িকম স�ল মনহলা সমবায়ীি 
সংখ্যা উয়ল্খয়যাগ্য। উদাহিণ নহয়সয়ব আমিা বানিধািা মনহলা 
সমবায় সনমনিি উয়দ্যাক্তা থগালাপ বানিু নাম উয়ল্খ কিয়ি পানি। 
এদম প্রানন্তক অবস্া থরয়ক নিনন আি নািী উন্নয়ন িরা ক্মিায়য়নি 
এক উজ্জ্বল উদাহিণ। নিনন সমবায়য়ি পিাকািয়ল এয়স িা্রেীয়ভায়ব 
হয়য়য়িন থরেষ্ঠ সমবায়ী ও িনয়িা।

মনুিববষকুয়ক সাময়ন র�য়খ ‘নারলীর ক্মতােয়ন সমবাে: অিতিন, 

সমস্যা ও সম্ভাবনা’ নশরিানায়ম একটি গয়বষণা সম্ানদি হয়য়য়ি 
বাংলায়দশ সমবায় একায়ডনমি উয়দ্যায়গ। এ গয়বষণায় নািীি 
ক্মিায়য়ন ননধকুানিি মানদ- অনসুিণ কিা হয়য়নিল। এসব মানদডেয়ক 
নিনটি ক্যাটাগনিয়ি ভাগ কিা হয়য়য়ি। এগুয়লা হয়লা:

ক. অথ্গননমতক পমরত্রিমক্ত:

১) আয় বনৃদ্ধ হয়য়য়ি নক না?
২) মযকুাদা রেয়ড়য়ি নক না?
৩) নশক্া, প্রনশক্ণ ও দক্িা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি নক না?
৪) পানিবানিক ও সনমনি পযকুায়য় নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি ক্মিা/সুয়যাগ সষৃ্টি 

হয়য়য়ি নক না?
৫) পনিবারিি সদস্যয়দি নশক্া রেয়ড়য়ি নক না?
৬) পনিবাি ও সমািয়ক সহায়িা কিা ক্মিা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি নক না?
৭) সম্দ বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি নক না?
৮) কমকুসংস্ান হয়য়য়ি নক না? 
৯) আয়য়ি উপি ননয়িি ননয়ন্তণ কিটুক্? 
১০) ননিস্ব আয় ননয়য় ননয়িি স্বাধীনিা কিটুক্? 

খ. পামরবামরক ও মানমসক পমরত্রিমক্ত:

১) পনিবারিি সম্য়দি উপি অধধকাি কিটুক্? 
২) পনিবারিি মলূ নসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রনক্রয়ায় ভূনমকা কিটুক্? 
৩) অসমিা বা নািীি প্রনি অবয়হলা সম্য়কদে ধািণা কিটুক্? 
৪) চলায়�িায় কিটুক্ স্বাধীনভায়ব ও ননয়িি নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কিয়ি 

পারি? 
৫) ননয়িি িীবয়নি নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণ কিটুক্ স্বাধীন? 

গ. স্বাস্্য পমরত্রিমক্ত:

১) ননয়িি স্বাস্্যয়সবা ননয়য় কিটুক্ স্বাধীন নসদ্ধান্ত ননয়ি পারি? 
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২) সন্তায়নি স্বাস্্যয়সবা ননয়য় কিটুক্ স্বাধীন নসদ্ধান্ত ননয়ি পারি? 

এ গয়বষণায় রেশনকিু উয়ল্খয়যাগ্য �াইনন্ংস/�লা�ল পাওয়া থগয়ি। 
এসব উয়ল্খয়যাগ্য পযকুয়বক্ণ/�লা�ল হয়লা: 
১) সনমনিি সদস্য মনহলাগণ মলূি ৬টি থপশায় িনড়ি। িায়দি ময়ধ্য 

গনৃহণীিা (৬০%) স্বাবলম্ী হওয়াি িন্য সবয়চয়য় রেনশ উদগ্রীব। 
চাকনিিীবী ১৫%; ব্যবসায়ী ১৩%; ক্টিিনশল্প ৪%; এবং থটইলানিং 
২% । নববানহি মনহলায়দি স্বাবলম্ী হওয়াি আকাঙ্কা রেনশ।

২) মনহলায়দি সাধািণ সদস্য ৬১%। সভাপনি হয়য়য়িন ৭%, সম্াদক 
৯%, ননবকুাহী কনমটিি সদস্য ১৩%; সহসভাপনি ৫% এবং 
র�াষাধ্যক্ ৫%। 

৩) গয়বষণায় থদখা থগয়ি মনহলািা গয়ড় সয়বকুাচ্চ ২ লাখ টাকা এবং 
সবকুননম্ন ২০ টাকাি শয়ারিি মানলক। গড় শয়াি মলূ্য ৬৬২৮ টাকা।

৪) সনমনিগুয়লাি ৯৬% ব্যবসা বা কমকুসংস্ান সষৃ্টি করিয়ি এবং ৯৯% 
সদস্য ননয়িয়দি সম্াননি হওয়াি রোধ অিদেন করিয়িন।

৫) পুরুষিানন্তক রেড়ািাল থরয়ক মনুক্তলায়ভ সমবায় সনমনি িায়দি 
সহায়িা কিয়ি বয়ল অধধকাংশ নািী ময়ন করিন।

৬) সনমনিি ৯৯% মনহলা সদস্য ময়ন করিন থয সংসারি িায়দি নসদ্ধান্ত 
গ্রহয়ণি ক্মিা রেয়ড়য়ি।

৭) িনিপকৃি ১০৭ টি মনহলা সমবায় সনমনিি ময়ধ্য ৪৫ টি সনমনি 
থরয়ক মনহলািা স্ানীয়/িািীয় ননবকুাচয়ন অংশগ্রহণ করিয়িন। 
অংশগ্রহণকািী নািীয়দি ৫৮% ননবকুাচয়ন িয়ী হয়য়য়িন।

৮) ৯৮% উত্তিদািা ময়ন করিন থয সনমনিয়ি সংযুক্ত হওয়াি �য়ল 
িায়দি স্বাস্্যজ্ঞান রেয়ড়য়ি। ডাক্তাি/ নক্ননয়কি সায়র থযাগায়যায়গি 
সক্মিা রেয়ড়য়ি।

৯) ৯৭% উত্তিদািা নািী ময়ন করিন থয, সমবায় সনমনিি সদস্য 
হওয়ায় িায়দি আনরকুক উন্নয়ন ঘয়টয়ি।

১০) অংশগ্রহণকািী ৯৯% নািী কিয়ন থয সংসারি িািা আি 
অবয়হনলি নন।

১১) নািী সমবায়ী যায়দি ভনবষ্যয়ি উতপাদনমখুী কমকুকায়ডে বা 
ব্যবসানয়ক উয়দ্যায়গ িনড়ি হয়ি চান, িাঁয়দি সুনননদদেষ্ পনিকল্পনাি 
ময়ধ্যসবয়চয়য় রেনশ সংখ্যক (২৮%) ব্যবসা কিয়ি আগ্রহী। ২৭% 
চান হাঁস-মিুনগ ও গবানদপশুি খামাি; ১০% থসলাই কাি; 
গানভপালন ও দুগ্ধখামাি চান ৯%। এয়ি প্রিীয়মান হয় থয, নািী 
সমবায়য়দি নচন্তায়চিনায় ইনিবাচক পনিবিদেন ঘটয়ি। এিনদন যাবত 
থযসব কাি “শুধইু পুরুয়ষি কাি” বয়ল গণ্য কিা হয়িা, সমবায়ী 
নািীিা থসসব কায়ি রেনশ করি আগ্রহী হয়য় উেয়িন। 

১২) নববানহি মনহলাগণ আরকুসামানিকভায়ব স্বননভদেি ও সমমযকুাদায় 
প্রনিনষ্ঠি হওয়াি িন্য রেনশ আকাঙ্কী।
 

গয়বষণাি আয়লায়ক রেশনকিু সুপানিশ ও মিামি পাওয়া থগয়ি। 
এগুয়লা হয়লা:
১) সমবায় নবভায়গি নািীয়দি বিািা সমবায় সনমনি গেন করি 

িায়দিয়ক স�ল কিাি নবষয়য় ইয়িাপূয়বকু সুনননদদেষ্ মানদডে ননধকুািণ 
করি কাযকুক্রম গ্রহণ করি আিও কাযকুকি �লা�ল পাওয়া যায়ব।

২) নািীয়দি যরাযর প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম প্রনশক্ণ পিবিদেী সায়পাটদে নদয়ল 
িায়দি স�লিা ও ক্মিায়ন বনৃদ্ধ পায়ব।

৩) সমবায় নবভাগীয় কমকুকিদো-কমকুচািী ও নািী সমবায়ী িরা 
সমবায়ীয়দি সয়ঙ্গ সংয়যাগ আিও বাড়ায়ি ও নননবড় কিয়ি হয়ব।

৪) মনহলা সমবায় সনমনি পনিচালনাি থক্রত্ সমবায় অধধদপ্তি থরয়ক 
সুনননদদেষ্ গাইডলাইন রাকা প্রয়য়ািন।

৫) সমবায় নবভায়গি কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি মাননসকিাি পনিবিদেন 
করি ইনিবাচক দষৃ্টিভনঙ্গ আনাি িন্য ব্যবস্া গ্রহণ কিয়ি হয়ব।

৭) মনহলা সমবায়ীয়দি উচ্চমলূ্য সংয়যািনকািী পণ্য উতপাদন প্রনশক্ণ 

(Training with High Value Addition) প্রদান করি যরাযর 
বািািিািকিণ ব্যবস্া (Marketing System with Proper 
Linkage) এি প্রসািণ ঘটায়ি হয়ব।

সমবায় নািীি ক্মিায়য়ন কীভায়ব কাি করি-এ প্রয়শ্নি উত্তি থখাঁিা 
হয়য়নিল ‘নািীি ক্মিায়য়ন সমবায়: অিদেন, সমস্যা ও সম্ভাবনা’ 
শীষকুক গয়বষণায়। প্রাপ্ত �লা�লয়ক আমিা একটু নভন্ন আনঙ্গয়ক প্রকাশ 
কিয়ি পানি ননয়ম্নাক্তভায়ব:

বাংলায়দয়শি নািীয়দি িীবয়ন থমাটাদায়গ ৪টি ‘NOT’ আয়ি । এই 
৪টি ‘NOT’ িায়দি িীবয়নি আরকুসামানিক সক্মহীনিাি পনিচায়ক। 
সমবায় িাঁি আরকুসামানিক কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম বাংলায়দয়শি নািীয়দি 
িীবন থরয়ক এই ৪টি ‘NOT’িুয়ল নদয়য় িায়দি সানবকুক উন্নয়ন িরা 
ক্মিায়ন নননচিি করি। আমিা সাধািণ একিন নািীি িীবন উপলনধি 
থরয়ক এই ৪টি ‘NOT’এি থদ্যািনা বুিয়ি পানি এভায়ব: 

ক.

সমবায়ে সম্তৃি হওোর আয়গ নারলীর িলীবয়নর মসকায়লর 

হতাোিনক গল্প 

I have NOT kept my PROMISES to my family and 
friends. I Can NOT PROVIDE for all their needs. I 

do NOT PLAN ahead for time and my future is NOT 
ASSAUED. 

(Life with 4 NOTs)
[পনিবারিি সদস্য ও বনু্ধয়দি কায়ি থদওয়া ওয়াদা আনম িাখয়ি 
পানি না। িায়দি সব চানহদা আনম পূিণ কিয়ি পানি না। আনম 
সাময়নি নদয়নি পনিকল্পনা কিয়ি পানি না এবং আমাি ভনবষ্যত 

নননচিি না।] 
(চািটি না যুক্ত িীবন)

খ. 

সমবায়ে সম্তৃি হওোর পর নারলীর িলীবয়নর একায়লর 

উদ্লীপনামে গল্প 

I have kept my PROMISES to my family and friends. I 
Can PROVIDE for all their needs. I do PLAN ahead for 

time and my future is ASSAUED.
(Life without 4 NOTs)

[পনিবারিি সদস্য ও বনু্ধয়দি কায়ি থদওয়া ওয়াদা আনম িাখয়ি 
পানি। িায়দি সব চানহদা আনম পূিণ কিয়ি পানি। আনম সাময়নি 
নদয়নি পনিকল্পনা কিয়ি পানি এবং আমাি ভনবষ্যত নননচিি ।]

(চািটি না মকু্ত িীবন)
গ. 

সমবায়ে সম্তৃি হওোর পর নারলীর িলীবয়নর আত্মমবশ্াসলী উপলমব্ধ

Proper Planning and Income Generating Activities 
(IGA) today holds the Key to a Better Future.

[আিয়কি সনেক পনিকল্পনা এবং আয়বধকুন কমকুকাডেই আমায়দি 
উজ্জ্বল ভনবষ্যত ননমকুাণ কিয়ব।] 

ঘ. 

সমবায়ে সম্তৃি হওোর পর নারলীর আত্মমবশ্াসলী গমব্গত উচ্ারণ

I was bad-I became Better-Better is now the Best.
[আমিা খািাপ নিলাম-ভাল হয়য়নি- বিদেমায়ন সয়বকুাচ্চ ভাল 

অবস্ায় আনি।]
ঙ. 

সমবােসম্তৃি আত্মমবশ্াসলী নারলীর িলীবয়ন ‘NOT’এর

 ইমতবাচক অথ্গ

NOT means Next Opportunities Tomorrow
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সমবায়য়ি মাধ্যয়ম একিন অসহায় ও উন্নয়ননবহীন নািীি িীবয়নি ৪টি 
‘NOT’ র�য়ট যাওয়াি বাস্তব উদাহিণ নময়সস থগালাপ বানিু সমবায় 
অনভযাত্াি কানহনী। নময়সস থগালাপ বান ু একটি স�ল ও থটকসই 
সমবায় প্রনিষ্ঠান ‘বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ’, ঢাকা এি 
প্রনিষ্ঠািা সভাপনি। [ সনমনিি ননবন্ধন নম্ি: ২১৯/৯৬, নেকানা: 
১১৬০, নরূিি চালা, ভাটািা, গুলশান, ঢাকা-১২১২]। নিনন ময়ন 
করিন সমবায় সনমনি হয়চ্ছ গনিব মানয়ুষি ২৪ ঘণ্টাি ব্যাংক। সমবায় 
হয়চ্ছ গনিব-অসহায় মানয়ুষি রেঁয়চ রাকাি/ উন্ননি কিাি অবলম্ন বা 
হানিয়াি। ননুঃস্ব/নিক্ত মানষুয়ক র�উ ঋণ/সহায়িা থদয় না। কািণ 
িায়দি দশৃ্যমান সম্দ রেই িামানি িাখাি ময়িা। নকন্তু সমবায় গনিব 
অসহায় মানষুয়ক নবনা প্রয়শ্ন নবশ্াস করি ঋণ/সহায়িা থদয়ব কািণ 
আপনাি দশৃ্যমান সম্দ না রাকয়লও িয়য়য়ি অমলূ্য অদশৃ্য সম্দ 
যা হয়চ্ছ আপনাি সিিা ও ননষ্ঠা। সমবায় আপনাি এই সিিা ও 
ননষ্ঠায়ক মলূ্য থদয়। স�ল ও থটকসই সমবায় সনমনি হওয়াি িন্য এই 
দুটিয়ক নিনন অনি গুরুত্বপূণকু ময়ন করিন। সনমনিি স�লিাি কয়য়কটি 
উয়ল্খয়যাগ্য ির্য ননম্নরূপ:
১) বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনিি বিদেমান থমাট সদস্য ১,৩৫,০০০ 

িন (সনমনিি মলূ সদস্য: ৬০,০০০ িন এবং কু্য়দ বা সহয়যাগী 
সদস্য ৭৫,০০০ িন)।

২) ১,৩৫,০০০ িন মনহলা/থময়য় নশশুি িীবনযাত্াি সানবকুক 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ঘয়টয়ি একটি মনহলা সমবায় সনমনিি 
মাধ্যয়ম।

৩) সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী মলূধন: ৪৬০ র�াটি টাকা। এি 
ময়ধ্য ২৫০ র�াটি টাকাই সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন কয়ল্প 
নবননয়য়ানিি আয়ি। সনমনিয়ি ১২ ধিয়নি নবনভন্ন প্রকল্প চলমান।

৪) বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ, প্রি্যক্ এবং পরিাক্ভায়ব 
সনমনি এবং সনমনিি সদস্যয়দি পনিবারিি মনহলা ও পুরুষ 
সদস্যয়দি কমকুসংস্ায়ন গুরুত্বপূণকু অবদান র�য়খ চয়লয়ি। সনমনিয়ি 
বিদেমায়ন ১০৫ িন কমকুকিদো/কমকুচািী সিাসনি কয়মকু ননয়য়ানিি 
আয়িন। এয়দি ময়ধ্য পুরুষ ও মনহলা উভয় প্রকারিি কমকুকিদো/
কমকুচািী িয়য়য়ি। এিাড়া সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় সনমনিি সদস্য 
ও িায়দি পনিবারিি সদস্যগণ আত্মকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া করিয়ি। 

৫) সনমনিটি িায়দি কাযকুক্রয়মি স্বীকৃনি নহয়সয়ব ২০০৩, ২০১১, ২০১৫ 
এবং ২০১৭ সায়ল িািীয় সমবায় পুিস্াি থপয়য়য়ি।

৬) ২০১১ সায়ল মালয়য়নশয়াি ক্য়ালালামপুরি এনশয়ান নক্য়ানিং 
ইউননয়য়নি (আক্) ৪০ িম থক্রনডট ইউননয়ন থ�ািায়ম ইটোন্যাশনাল 
নিকগননশন এওয়াডদে নিয়িয়িন।

৭) সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি থগালাপ বান ু ২০১০ সায়ল িািীয় 
পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব িািীয় সমবায় পুিস্াি থপয়য়য়িন।

৮) সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি থগালাপ বান ু ২০১৪ সায়ল রেগম 
র�ায়কয়া পদক থপয়য়য়িন।

সমবায়য়ি মাধ্যয়ম নািীি ক্মিায়য়নি থক্রত্ বানিধািা মনহলা সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি স�লিা একটি নবিাট অিদেন বয়লই ধরি রেওয়া যায় 
এবং কনব কািী নিরুয়লি উদাত্ত আহ্ানয়কই িাগ্রি করি:

িায়গা নািী িায়গা বননি-নশখা।
িায়গা স্বাহা সীময়ন্ত িক্ত-টিকা ॥

নািীি ক্মিায়য়নি পয়র বাধাগুয়লা হয়চ্ছ পুরুষিন্ত প্রয়যানিি ধমকু, িা্রে, 
অরকুব্যবস্া, সম্নত্তি মানলকানা নবষয়ক আইনকাননু ও নবধধনবধান, 
উত্তিাধধকাি নবষয়ক আইন, নশক্াব্যবস্া এবং নানানবধ প্ররা এবং 
এসব নবষয়য় নািীয়দি অজ্ঞিা ও উদাসীনিা। এমননক উচ্চনশনক্ি 
নািীিাও এই নবষয়গুয়লা সম্য়কদে পূণকুমাত্ায় আিও সয়চিন নন। 
নািী িাি ননয়িি নামটাও ননয়িি করি ধরি িাখয়ি পারিন না। িাি 

নায়মি অংশ হয়য় রায়ক পুরুষিানন্তক পদবী। একটি উদাহিণ নদয়য় 
নবষয়টি পনিষ্কাি কিা যায়। একসময়য়ি মানকদেন �াস্ র�নড নিয়লন 
নহলািী িডহাম নক্টেন। িাি ি্গি ও সাটিদেন�য়কয়টি নাম নহলািী 
িডহাম। িডহাম িাি নপিাি নায়মি অংশ। নবল নক্টেয়নি সয়ঙ্গ নবয়য় 
হয়ল থসখায়ন আরিকটি পুরুষ নাম থযাগ হয়য় হয়য়য়ি নহলািী িডহাম 
নক্টেন। এটা নািীি উপি পুরুষিরন্তি চানপয়য় দওয়া প্ররা। রেমনন 
নািীয়ক হয়ি হয়ব ন্ম, ক্ীণিন ুযায়ি পুরুষ বলনয়ৃি্যি সময় িায়ক 
ইয়চ্ছময়িা একহাি নদয়য় িনড়য়য় ধিয়ি পারি, শয়ূন্য িুয়ল থঘািায়ি 
পারি। ‘বীিয়ভাগ্যা বসুন্ধিা’ করাটিি মায়িও পুরুয়ষি আধধপি্য ও 
নািীি র�াগ্যপণ্য হয়য় রাকাি ইনঙ্গি আয়ি। বনলউয়ডি সালমান 
খান আি কানিনা কাপুি খান-থদি শািীনিক রূপ ও সামরকু্য থদখয়লও 
পুরুষিরন্তি রূপটা থদখয়ি পাওয়া যায়। এখান থরয়ক নািীয়ক রেি হয়য় 
আসাি আহ্ান আিকালকাি দু’একিন কনবি কনবিায়িও থদখয়ি 
পাওয়া যায় যা আমায়দি আশানন্বি করি:

থসানাভান- ইটোিনাল অনডয়টি থচায়খ একবাি, অন্তিুঃ 
একবাি ননয়িি আয়নায় ননয়িয়ক ননয়য় থদয়খা-
এভায়ব আি কিনদন িুনম অয়ন্যি নদন যাপন কিয়ব?
এভায়ব আি কিনদন িুনম যাপন কিয়ব অয়ন্যি িাি?

ইনিহাস অরবা নকংবদন্তী, পুঁনর অরবা পুিাণ- যা-ই থহাক-
আমায়দি নবশ্ায়সি পায়য় ভি নদয়য়
িুনম কনেন সয়ি্য ন�রি এয়সা টুনঙ্গ শহরিি থসানাভান
ক্যাটওয়ায়কি নবড়ানলনী নয়, বলনয়ৃি্যি শংনসি পুিুল নয়
রোমাি পদাঘায়ি র�ঁয়প ওেুক মিলববায়িি িনঙন মচি।

থসানাভান, িুনম র�ন আি শুধইু অয়ন্যি রিয়িি সহায় হয়য় রাকয়ব?
এবাি নেক করি নাও রোমাি ননয়িি রিি ননয়িি গন্তব্য
নসদ্ধান্ত এই থহাক-আি নয় রোমাি নায়মি শয়ষ অয়ন্যি নায়মি 
উপননয়বশ; এবং কারিা আি অধকুাংশ হয়য় রাকাও নয় রোমাি।
(থসানাভান/ আনমনলু ইসলাম)

নািীয়দিই নািীি ক্মিাহীনিাি কািণগুয়লা নচননিি কিয়ি হয়ব। 
বাস্তয়ব যাি হায়ি ঐশ্যকু ও অরকুনীনি এবং রেিৃত্ব, িাি হায়িই সকল 
ক্মিা। যুগ যুগ ধরি পুরুষিানি িায়দি দখয়ল র�য়খ এয়সয়ি ঐশ্যকু, 
অরকুনীনি ও রেিৃত্ব। সমবায় নািীয়দি অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
হয়ি, ঘরিি বাইরি এয়স আয়-উপািদেনমলূক কাি কিয়ি এবং 
সয়বকুাপনি ননয়িয়দি রেিৃত্ব প্রনিষ্ঠায় নািীয়দি অব্যরকুভায়ব পর থদখায়, 
সহয়যানগিা প্রদান করি। বাংলায়দয়শ এই মহূুয়িদে প্রায় ২৭,৪৪৮টি 
মনহলা সমবায় সনমনি আয়ি।  থদয়শি ১,১৪,৮৩,৭৪৭ িন সমবায়ীি 
ময়ধ্য ২৬,৪৯,৮০৩ িন মনহলা, যা থমাট সদয়স্যি প্রায় ২৩%। 
অন্যান্য সমবায় সনমনিগুয়লায়িও নািীি সদস্য িয়য়য়িন। বাংলায়দয়শ 
সমবায় সনমনিগুয়লা নািীি আরকুসামানিক উন্নয়ন, রেিৃয়ত্বি নবকাশ 
এবং আপন অধধকাি সম্য়কদে সয়চিন করি িুলয়ি কাযকুকিভায়ব 
ভূনমকা পালন করি আসয়ি। নািী থযসবনকিুয়িই পুরুয়ষি সমকক্ 
এবং থস পুরুয়ষি অধীন হওয়াি িন্য িাি ি্ নয়, পুরুয়ষি র�ায়গি 
সামগ্রী বা থখলাি পুিুল হওয়া িাি কাি নয়, এসব বুনদ্ধবনৃত্তক নশক্া 
ও জ্ঞান নবিিয়ণি কািও র�াকচকু্ি অন্তিায়ল করি যায়চ্ছ সমবায় 
সনমনিগুয়লা। সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম ঘরি ঘরি অসংখ্য থগালাপ বান ু
গয়ড় উেয়বন, এমনটাই আমায়দি নবশ্াস, প্রি্যাশা ও প্রারকুনা। 

হমরদাস োকুর: অধ্যক্ (ভািপ্রাপ্ত), বাংলায়দশ সমবায় একায়ডনম, র�াটবাড়ী, ক্নমল্া
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মমাট সমবাে সমমমত ১,৯০,৫৩৪ টি

মমাট সদস্য ১,১৪,৮৩,৭৪৭ িন 

পুরুষ ৮৮,৩৩,৯৪৪ িন

মমহলা ২৬,৪৯,৮০৩ িন

সমবাে সমমমতর কার্গকরলী মলূিন ১৪,৪৯,২১৪.৫৪

সমবাে সমমমতর র�ৌত সম্দ ৩,২৬,৮৭৫.৭০

সমবাে সমমমতর মবমনয়োগকৃত আমথ্গক সম্দ ১,৯২,২৪৯.৪৫

সমবাে সমমমতর মজুদ তহমবল (ব্যািংয়ক গমছিত) ১,১৬,৩২১.২৬

সমবাে এর মাি্যয়ম কম্গসিংস্ান ৯,৩৭,৪৩৬ িন

সমবাে সমমমতর অিংেগত মলূিন ১,৭৭,৩৮৭.৫৭

সমবাে সমমমতর সঞ্চে আমানত ৮,৩৩,৬৪৬.০৬

সমবাে সমমমতর সিংরমক্ত তহমবল ৯৬,৮৩৪.৭৫ 

সমবাে সমমমতর ঋণ গ্হণ ৯,১৬,০৪৬.০৮

সমবাে সমমমতর ঋণ মবতরণ ১৯,৪৬,৬৪০.৪০

সমবাে সমমমতর ঋণ আদাে ১৪,২৪,৯৫৩.৭৯

সমবাে সমমমতর ঋণ পমরয়োি ৮,৩১,১৬৬.৭৯ 

লভ্য্যািংে মবতরণকারলী সমবাে সমমমতর সিংখ্যা ১,৮৪৮টি

লভ্যািংে মবতরয়ণর পমরমাণ ১,০৭০.৪৬

 টাকাি পনিমাণ লক্ টাকায়

এক নিত্র বািংলায়দয়ের সমবাে

(মাচতি ২০২০ পর্গন্ত )
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ঢাকা

মবভাগ

বািংলায়দে পুমলে র�া-অপাত্রটিভ মসাসাইটি মলঃ

মকিংশুক পাটিতিমসয়পটরলী হাই সু্ল

কাল্ ব মরয়সাটতি এন্ড মরেমনিং ইনস্টিটিউট

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা

মমাট সমমমত ৪০,২০৪টি

মমাট সদস্য  ৩৬,৫৩,১৫৩ িন

পুরুষ  ২৮,১০,৬০৫ িন 

মমহলা  ৮,৪২,৫৪৮ িন

কার্গকরলী মলূিন  ৬,১৫,৬০৪.১২

র�ৌত সম্দ  ১,২৫,৭৩২.০৪

আমথ্গক সম্দ  ৩৮,৮৫৭.২১

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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রেলা: ঢাকা

বাংলায়দশ ভুখয়ডে কািখানানভনত্তক দুগ্ধ 
নশল্প গয়ড় রোলাি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয় 
১৯৪৬ সায়ল। পাবনা-নসিািগঞ্জ রেলায় 
নামমাত্ ময়ূল্য দুধ নবক্রয় হয়িা, থসয়হিু 
দুগ্ধ ব্যবসায়ীিা কলকািায়ক মায়কদেট নহয়সয়ব 
নচননিি করি ‘ন্যাশনাল ননউন্শন র�াম্ানন’ 
নায়ম একটি সবকুভািিীয় প্রনিষ্ঠান গড়াি 
অনভপ্রায়য় নসিািগঞ্জ রেলাি লানহড়ী 
থমাহনপুি এলাকায় দুগ্ধ কািখানা স্াপন 
কিাি িন্য থমনশনানিি ননয়য় আয়স। 
কািখানাি স্াপনা কাযকুক্রম শুরু হয়লও থদশ 
নবভনক্তি কািয়ণ ১৯৪৭ সায়ল এ উয়দ্যাগ বন্ধ 
হয়য় যায়। পিবিদেীয়ি ১৯৪৮ সায়ল িনাব 
মখুয়লিুি িহমান িাঁি ননিস্ব সম্দ নবননময় 
সরূত্ কািখানাটিি মানলকানা গ্রহণ করিন। 
কািখানাটিি নাম পনিবিদেন করি ‘ইষ্ানকু নমল্ক 
থপ্রাডাক্টস’ থদয়া হয় এবং স্াপনা কাি ১৯৫২ 
সায়ল সমাপ্ত কিা হয়। কািখানা হয়ি িখন 
দুধ, নঘ, মাখন ইি্যানদ দুগ্ধিাি পণ্যসামগ্রী 
উতপাদন করি কলকািা শহরি স্বল্প পনিসরি 
নকিু নদন নমল্ক নভটা নায়ম বািািিাি কিা 

হয়িা ।
১৯৬৬ সায়ল প্রনিষ্ঠানটি সমবায় 

ব্যবস্াপনায় এয়ন সমবায়নভনত্তক প্রারনমক দুগ্ধ 
উতপাদনকািী সনমনি গয়ড় রোলাি উয়দ্যাগ 
গ্রহণ কিা হয় এবং পুিায়না নাম সংয়শাধন 
করি প্রনিষ্ঠানটিি নাম িাখা হয় ‘ইষ্ানকু নমল্ক 
প্রনডউসাসকু র�া-অপারিটিভ ইউননয়ন নলুঃ’। 
প্রারনমকভায়ব সমবায় ব্যবস্াপনা পদ্ধনি 
�লপ্রস ূ না হওয়ায় ১৯৬৮ সায়ল সমবায় 
মায়কদেটিং থসাসাইটি কিৃকুক উক্ত কািখানাটিি 
দানয়ত্বভাি গ্রহণ কিা হয়। একই সময়য় 
আনরকুকভায়ব থদউনলয়ায়ত্বি কািয়ণ ঢাকাি 
রেিগাঁও এ ‘অয়ষ্া রেয়িী’ নায়ম রোিলিাি 
দুগ্ধ উতপাদন ও নবপণয়নি আরিকটি প্রনিষ্ঠান 
সমবায় মায়কদেটিং থসাসাইটি কিৃকুক দানয়ত্বভাি 
গ্রহণ কিা হয়। সমবায় মায়কদেটিং থসাসাইটিও 
প্রনিষ্ঠান দু'থটাি আনরকুক অবস্াি উন্ননি 
অিদেয়ন চিমভায়ব ব্যরকু হয়। প্রনিষ্ঠান দু’টি 
সীনমিভায়ব নকিুনদন উতপাদন ও নবপণন 
কমকুকাডে পনিচালনা হয়লও সনেক ব্যবস্াপনা 
ও আনরকুক সহয়যানগিাি অভায়ব ১৯৭০ 
সায়লি প্ররমনদয়ক কািখানা দু’থটাি উতপাদন 
ও নবপণন কাযকুক্রম বন্ধ হয়য় যায়।

স্বাধীনিাি মহান স্পনি, কৃষক-রেনময়কি 
অকৃনত্ম বনু্ধ, থমহননি িনিাি কঠেস্বি, 
িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুবি িহমান 
স্বাধীনিাি অব্যবনহি পরিই থমহননি 
মানয়ুষি ভায়গ্যি উন্নয়ন, কৃষয়কি উতপানদি 
দুয়ধি ন্যায্যমলূ্য এবং শহরিি র�াক্তা 
থরেধণি ময়ধ্য ননিাপদ ও স্বাস্্যসম্ি দুগ্ধ 
সিবিায়হি নননময়ত্ত ননিস্ব উতপাদন থক্ত্ 
নদয়য় দুগ্ধ চানহদা নমটায়নাি লয়ক্্য ভািয়িি 
‘আমলূ’ পদ্ধনি অনসুিণপূবকুক দুগ্ধ নশল্প 
গয়ড় রোলাি িন্য ননয়দদেশনা প্রদান করিন। 
িািই �লশ্রুনিয়ি থদয়শি িনগয়ণি পুষ্টি 
চানহদা পূিয়ণ দুগ্ধ সংকট ননিসয়নি পদ্ধনি 
ননরূপয়ণি িন্য ১৯৭৩ সায়ল িানিসংঘ 
উন্নয়ন সংস্া (ইউএননডনপ) ও রেনমাকদে’এি 
আন্তিদোনিক উন্নয়ন এয়িন্সী ড্যাননডা’এি 
সহায়িায় দুই পিামশকুক যরাক্রয়ম নমুঃ 
ক্যাস্প ও নমুঃ রেলসন কিৃকুক এয়দয়শি 
দুগ্ধ নশল্প ননয়য় স্ানড কিা হয়। বাংলায়দশ 
সিকাি স্ানড দু’টিি সুপানিশ নবয়বচনা করি 
পূবকুিন কািখানা দু’টিি দায়-থদনা পনিয়শাধ 
করি নিুন এলাকায় ‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’ 
নায়ম ১৯৭৩ সায়ল একটি দুগ্ধ নশল্প উন্নয়ন 

বাংলায়দর দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবাে ইউবনেন বলঃ

রেমিঃ নিং: ৩,১৯৬৫ 

স্ামপত: ১৯৭৩ মরিষ্াব্দ

মনিস্ব িমমর পমরমাণ: ৯৯.৩০ একর

মমাট কারখানা: ৫১ টি

দুগ্ধ শীতললীকরণ র�ন্দ্র: ৪৮ টি

রিমক্রোিাত কারখানা: ৩ টি 

কম্গকততিা-কম্গচারলীর সিংখ্যা: ১,১২৬ িন

র�ন্দ্রলীে সমমমত: ৬৫টি

রিাথমমক সমমমত: ৩,২৭৪টি 

সমমমতর সদস্য: ১,৩৪,৭২৮ িন

রিত্যক্ সুমবিায়ভাগী: ৮.০৫ লক্

সবুি ঘাস চাষ: ২,৫১২ একর

বাথান: ১০২৫ একর
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প্রকল্প গ্রহণ কিা হয়। দুগ্ধ উতপাদনকািী 
কৃষকয়দি স্বারকু সংিক্ণ করি দুগ্ধ উতপাদন 
বনৃদ্ধি নননময়ত্ত সিকারিি ১৩.১২ র�াটি টাকা 
ঋণ সহায়িায় থদয়শি পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় 
ননয়ম্নাক্ত দু’টি থমৌনলক আদশকু বাস্তবায়য়নি 
লয়ক্্য কািখানা স্াপন কিা হয়। পিবিদেীয়ি 
নাম পনিবিদেন করি ১৯৭৭ সায়ল ‘বাংলায়দশ 
দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় ইউননয়ন 
নলনময়টড’ নামকিণ কিা হয়।

উয়দ্ে্য 

• শিাদেী ধরি বনচিি এবং মধ্যস্বত্বয়ভাগী 
�নড়য়া-দালাল থরেধণ কিৃকুক ননগহৃীি এ 
অচিয়লি দনিদ্র, ভূনমহীন ও ননম্ননবত্ত 
দুগ্ধ উতপাদনকািী কৃষকবৃ্ য়ক সমবায়-
এি মাধ্যয়ম সুসংগনেি করি, িায়দি 
গবানদপশু থরয়ক উতপানদি দুয়ধি িন্য 
ন্যায্যমলূ্য প্রদাননভনত্তক একটি নননচিি 
বািাি সষৃ্টি; 

• শহিাচিয়ল, থযখায়ন খাঁটি ও স্বাস্্যসম্ি 
দুগ্ধ প্রানপ্ত সহিলভ্য নয়, থসখায়ন 
ন্যায্যময়ূল্য খাঁটি ও স্বাস্্যসম্ি দুগ্ধ ও 
দুগ্ধিাি পণ্য সিবিাহ নননচিিকিণ।

মভেন  

দানিদ্র্য নবয়মাচন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও 
অরকুনননিক প্রবনৃদ্ধ ত্বিানন্বি কিাি লয়ক্্য 
দুগ্ধ উতপাদন বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম থদশয়ক দুগ্ধ ও 
দুগ্ধিাি পয়ণ্য স্বয়ংসম্ণূকু কিা । 

মর আইন বিারা সিংস্াটি রিমতমষ্ঠত 

সমবায় সনমনি আইন; ২০০১ ও সমবায় 
সনমনি নবধধমালা ২০০৪ (সংয়শাধধি 
২০১৩);এি ১০ ধািা অনযুায়ী বাংলায়দশ 
দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় ইউননয়ন 
নলনময়টড ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয় এবং ননবন্ধক 
ও মহাপনিচালক সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক 
একটি উপ-আইয়নি মাধ্যয়ম বাংলায়দশ দুগ্ধ 
উতপাদনকািী সমবায় ইউননয়ন নলনময়টড 
(নমল্ক নভটা) পনিচানলি হয়য় আসয়ি। ইহাি 
ননবন্ধন নং ৩, ১৯৬৫ নরিষ্াদে;

মমল্ক ইউমনেয়নর সািংগেমনক কাোয়মা

নমল্ক ইউননয়য়নি ব্যবস্াপনা কনমটিয়ি 
ননবকুানচি শখ নানদি থহায়সন নলপু সভাপনি 
এবং ১১ িন সদস্য সমন্বয়য় উক্ত কনমটি 
গনেি। ননবকুাহী কমকুকিদো নহয়সয়ব ব্যবস্াপনা 
পনিচালক ১ িন, মহাব্যবস্াপক ২ িন, 
অনি: মহাব্যবস্াপক ৪ িন এবং নবনভন্ন 
পযকুায়য়ি থমাট ১,১২৬ িন কমকুকিদো-কমকুচািী 
কমকুিি িয়য়য়ি।

মমল্ক মভটার কার্গকরলী এলাকা

নবভাগ: ৭ টি 

রেলা : ৪১ টি 
উপয়িলা : ১৩৭ টি 
ইউননয়ন : ৪৯০ টি 
গ্রাম : ২,৩১৯ টি 

মবভাগওোরলী মমল্ক ইউমনেয়নর আমথ্গক মচরে 
(অরকুবিি ৩০/০৬/২০১৯নরি. পযকুন্ত)

• সিকানি ঋণ : ২৬.২০ র�াটি টাকা 
• সিকানি ইক্্যইটি : ৪১.৫০ র�াটি টাকা 

(৫৪.৫৪%)
• সমবায়ীয়দি অংশগি মলূধন :   

৪২.২০ র�াটি টাকা (৫০.৪৬%)
• আবিদেক ঋণ (সিকানি): ৫.০০ র�াটি 

টাকা 

সমমমতর সিংখ্যা

নিং মবভায়গর নাম মমাট রিাথমমক 

সমমমতর সিংখ্যা

 মমাট র�ন্দ্রলীে সমমমতর 

সিংখ্যা

সমমমতর মমাট সদস্য 

সিংখ্যা

১ িািশাহী নবভাগ ১৩৭৩ ১০ ৬৭৮৯০

২ িংপুি নবভাগ ৪৮৩ ৪ ১৫৪৫৬

৩ ঢাকা নবভাগ ৫৩১ ১৪ ১৬৯৯২

৪ চট্গ্রাম নবভাগ ১৪৭ ১৩ ৪৭০৪

৫ খলুনা নবভাগ ৩৩৪ ১৪ ১০৬৮৮

৬ বনিশাল নবভাগ ৯০ ৫ ৩১৫০

৭ ময়মননসংহ ১২৯ ৫ ৪৬৮৮

 সব্গয়মাট ৩০৮৪ ৬৫ ১৩৪৭২৮

২০০১-০২ হয়ত ২০১৮-১৯ অথ্গবছর পর্গন্ত বছরওোরলী মমল্ক ইউমনেয়নর আে ও ব্যয়ের মহসাব 

(লক্ টাকাে) :

আমথ্গক বছর মমাট আে  মমাট ব্যে মমাট লাভ/ক্মত 

২০০১-২০০২ ১৫৭৯১.৮৩ ১৫১০৭.৭৬ ৬৮৪.০৭

২০০২-২০০৩ ১৭২৫২.৯৮ ১৬৭৯৯.৯৫ ৪৫৩.০৩

২০০৩-২০০৪ ১৮৩২৯.১৪ ১৭৪৪৩.১১ ৮৮৬.০৩

২০০৪-২০০৫ ১৯১২৪.৫২ ১৮৪৭২.৬৩ ৬৫১.৮৯

২০০৫-২০০৬ ২৩২০৪.৬০ ২২৮০৮.১১ ৩৯৬.৪৯

২০০৬-২০০৭ ২৩১৫৯.৭০ ২৩১২৪.২২ ৩৫.৪৮

২০০৭-২০০৮ ২২৯৯৪.০২ ২১৯৬০.৮৯ ১০৩৩.১৩

২০০৮-২০০৯ ৩২১২৩.৯৯ ৩০৬১২.১১ ১৫১১.৮৮

২০০৯-২০১০ ৩৬৯৪৭.২১ ৩৫৩৬৫.২৫ ১৫৮১.৯৬

২০১০-২০১১ ৩৭৩৪৮.৩৫ ৩৬৪৪২.৭১ ৯০৫.৬৪

২০১১-২০১২ ৪৪৬৮৫.১৫ ৪৩৮৭৯.৪৪ ৮০৫.৭১

২০১২-২০১৩ ৪৫৪৫৬.০৬ ৪৩৭৪৩.৯৯ ১৭১২.০৭

২০১৩-২০১৪ ৪০৭৯৩.০০ ৪০৬১৮.০০ ১৭৫.০০

২০১৪-২০১৫ ৪৫৫০১.১৯ ৪৪৯০৭.৫৭ ৫৯৩.৬২

২০১৫-২০১৬ ৪৪৬৩৩.৪২ ৪৩৩৩১.৫৫ ১৩০১.৮৭

২০১৬-২০১৭ ৩৪৯৮৮.৮৩ ৩৪৫৬৬.৫০ ৪২২.৩২

২০১৭-২০১৮ ৩৫১৯৪.৯৩ ৩৪৮৪১.৪৮ ৩৫৩.৪৫

২০১৮-২০১৯ (জুন) ৩৪,৩১৪.৭২ ৩৪,০৫১.২১ ২৬৩.৫১ (প্রায়)
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• স্ায়ী সম্য়দি মলূ্য (অবচয় বায়দ) :  
১১৮.১৭ র�াটি টাকা 

• অস্াবি সম্নত্তি মলূ্য (অবচয় বায়দ)  
: ১২৪.১৯ র�াটি টাকা

• ননট মনুা�া (২০১৮-২০১৯) : 
২.৬৪ র�াটি টাকা (অননিীনক্ি)

• বাতসনিক টানকুওভাি : ৩০৫.৬৬ র�াটি 
টাকা

• সামানিক কল্যাণ খায়ি (CSR) বিনিক 
অনদুান : ০.১৪ র�াটি টাকা

• স্ায়ী আমানি :  ৮৯.৫৫ র�াটি টাকা 
• চলনি িহনবল : ৩০.০০ র�াটি টাকা 

(প্রায়)।

সমমমত মবভায়গর ২০১৮-২০১৯ (জুন’১৯ 

পর্গন্ত) বছত্রর তথ্যাবমল:

• দুগ্ধ সংগ্রয়হি পনিমাণ (নলটাি): ৫.০০ 
র�াটি নলটাি

• থমাট গবানদপশুি সংখ্যা: ৩.১০ লক্ টি

• িরুনি ও ভ্াম্যমাণ পশু নচনকতসা: 
৭০০০০ টি

• থমাট টীকা দান: ১.৬০ লক্ রোি
• কৃনত্ম নহমানয়ি বীি উতপাদন: ১.২৫ লক্ 

রোি
• কৃনত্ম নহমানয়ি বীি নবিিণ : ১.২০ 

রোি
• কৃনত্ম প্রিনন: ১,০৮,৮৮৯ রোি
• শংকি িায়িি থগা-শাবক ি্: ৩৮,৬৩৯ 

টি
• থমাট নরিনডং বুয়লি সংখ্যা: ৮ টি
• উচ্চ �লনশীল ঘাস চাষ: ২৫১২ একি
• উচ্চ �লনশীল ঘায়সি বীি নবিিণ: ১০ 

টন
• বারান িনম নবিিণ: ১০২৫ একি
• বারান িনম র�াগকািী সনমনিি সংখ্যা: 

৪০ টি
• ভ্যাকনসন, ঔষধ ক্রয় ও নবিিণ: ১.৬০ 

র�াটি টাকা

• নাইর্ায়িন গ্যাস সিবিাহ: ৩,৬০০ 
নলটাি

• থগাখাদ্য নবিিণ  : ২,০৫০ থম: টন
• ময়ডল �ামকু ও গানভ ঋন নবিিণ: ২.৫ 

র�াটি
• থমাট পশু নচনকতসক: ৪১ িন (৩৩ িন 

পুিািন এবং ৮ িন নিুন)
• স্রিসািণ কমকুকিদো: ১২ িন 
• সনমনি সংগেক: ৮৬ িন 
• এল.এ�.এ.আই: ২০৯িন 
• প্রনশক্ণ কাযকুক্রম: ৩৭২ িন

মবনাময়ূল্য রিদানকৃত মমল্ক মভটার মসবাসমহূ

• গবানদপশুি ননয়নমি টীকা প্রদান কিা;
• অসুস্্য গবানদ পশুি নচনকতসা থসবা প্রদান 

ও ঔষধ সিবিাহ কিা;
• উন্নিমায়নি নফ্রনিয়ান ও িানসকু বুয়লি 

নসয়মন নদয়য় কৃনত্ম প্রিনন কিা;
• উচ্চ�লনশীল সবুি ঘায়সি কাটিং ও বীি 
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প্রদান কিা;
• মাত্ ৫% সানভদেস চায়িদে গানভ ক্রয়য়ি িন্য 

ঋণ প্রদান কিা;
• উন্নিমায়নি দানাদাি থগাখাদ্য প্রকৃিময়ূল্য 

সিবিাহ কিা;
• গবানদপশু প্রনিপালয়নি িন্য খামািীয়দি 

প্রনশক্ণ প্রদান কিা;
• গবানদপশু প্রনিপালয়নি িন্য খামািীয়দি 

কানিগনি জ্ঞান প্রদান কিা;
• উনল্নখি থসবাসমহূ নমল্ক ইউননয়য়নি 

সকল সমবায়ী খামািীয়দি প্রদান কিা 
হয়চ্ছ।

দুগ্ধ মেয়ল্পর উন্নেয়ন সম্ভাবনা

• থদয়শ এবং নবয়দয়শ দুগ্ধ ও দুগ্ধিাি 
পণ্যসামগ্রীি ব্যাপক চানহদা িয়য়য়ি;

• গ্রামীণ পযকুায়য় প্রচুি দক্ িনশনক্ত ও 
কৃষকয়দি দুগ্ধ উতপাদয়ন আগ্রহ নবদ্যমান;

• গবানদপশু লালনপালন উপয়যাগী পযকুাপ্ত 
খাসিনম সমবায়ী কৃষকয়দি ময়ধ্য 
নবিিয়ণি ব্যবস্া গ্রহণ কিা;

• উপকূলীয় চিাচিয়ল স্বল্প খিয়চ মনহয়ষি 
লালনপালন সুনবধা;

• সিকারিি বায়িয়ট দুগ্ধ নশয়ল্পি উন্নয়য়ন 
বায়িট বিাদে িাখা; 

• দািা সংস্াি মাধ্যয়ম অরকু সংস্ায়নি 
ব্যবস্া কিা; 

• গ্রামীণ কৃষকয়দি উতপানদি দুগ্ধ 
বািািিািকিয়ণি িন্য পল্ী কমকু সহায়ক 
�াউয়ন্শনসহ অন্যান্য প্রনিষ্ঠায়নি সায়র 
নমল্ক নভটাি কাযকুক্রয়মি সমন্বয়য়ি সুয়যাগ 
সষৃ্টি কিা;

করণীে মবষেসমহূ

• পযকুাপ্ত কাঁচা ঘায়সি থযাগান বনৃদ্ধি িন্য 
সিকারিি সকল পনিি, খাসিনম চায়ষি 
আওিায় এয়ন ঘাস চায়ষি ব্যবস্া গ্রহণ 
কিা;

• কৃনষি অন্যান্য থসক্টরিি ন্যয় ঘাস 
চানষয়দি পরৃক প্রয়ণাদনা প্রদায়নি ব্যবস্া 
গ্রহণ কিা;

• থগাখাদ্য বেনিি সকল কাঁচামায়লি 
আমদানন পযকুায়য় এবং স্ানীয় পযকুায়য় 
উতপাদনকৃি পয়ণ্যি উপি সকল ধিয়নি 
আইয়টয়মি উপি ভ্যাট ও শুল্ক মওক্� 
কিা;

• নবএলআিআই, নডএলআইএসসহ 
অন্যান্য গয়বষণা প্রনিষ্ঠানগুয়লায়ি ঘাস 
চায়ষি উপি প্রয়য়ানগক গয়বষণা রোিদাি 
কিা এবং কৃষকয়দি মায়ি িা স্রিসািণ 
কিা;

• দানাদাি থগাখায়দ্যি কাঁচামাল আমদানন, 
নবপনণ এবং গবানদপশুি খাদ্য বেনিয়ি 
সব ধিয়নি ভ্যাট/ট্যাক্সসহ যাবিীয় শুল্ক 

দুগ্ধ শীতললীকরণ কারখানাসমহূ

স্ান মেকানা িারণ ক্মতা 

ক্মতা 

(মলটার)

চালুর তামরখ

উপয়িলা রেলা

বাঘাবাড়ীঘাট শাহিাদপুি নসিািগঞ্জ ১,৬২,০০০ নয়ভম্ি, ১৯৭৭

থটয়কিহাট িানিি মাদািীপুি ২০,০০০ নডয়সম্ি, ১৯৭৭

টাঙ্গাইল সদি টাঙ্গাইল ৫,০০০ জুন, ১৯৭৫

মাননকগঞ্জ সদি মাননকগঞ্জ ৫,০০০ থসয়টেম্ি, ১৯৭৫

রেীনগি রেীনগি মনুন্সগঞ্জ ২,০০০ থম, ১৯৯৪

িংপুি নবনসক নশল্প 
এলাকা

িংপুি ২০,০০০ নডয়সম্ি, ১৯৯৫

ভাংঙ্গুঁড়া �নিদপুি পাবনা ১০,০০০ অয়ক্টাবি, ১৯৯৯

লানহড়ীয়মাহনপুি উল্াপাড়া নসিািগঞ্জ ১০,০০০ নয়ভম্ি, ২০০০

ব�িব ব�িব নকয়শািগঞ্জ ৫,০০০ এনপ্রল, ২০০১

িায়পুি িায়পুি লক্ীপুি ৫,০০০ থ�ব্রুয়ািী, ২০০২

নায়টাি সদি নায়টাি - িানয়ুানি, ২০০৩

ইসলামপুি ইসলামপুি িামালপুি ৫,০০০ থম, ২০০৩

গাবিলী গাবিলী বগুড়া ৫,০০০ িানয়ুানি, ২০০৪

সািক্ীিা সদি সািক্ীিা ১০,০০০ জুলাই, ২০০৫

নওগাঁ নবনসক নশল্প 
এলাকা

নওগাঁ ৫,০০০ আগষ্, ২০০৫

িামগঞ্জ িামগঞ্জ লক্ীপুি ৫,০০০ অয়ক্টাবি, ২০০৫

নশবপুি নিনসংদী নিনসংদী ২,০০০ এনপ্রল, ২০০৬

খলুনা সদি খলুনা ৫,০০০ জুন, ২০০৬

নচনিিব্ি িানীব্ি নদনািপুি ৫,০০০ থসয়টেম্ি, ২০০৬

ঈশ্িদী ঈশ্িদী পাবনা ৫,০০০ থসয়টেম্ি, ২০০৬

থসানাগািী থসানাগািী থ�নী ৫,০০০ িানয়ুানি, ২০০৮

সুবণকুচি সুবণকুচি রোয়াখালী ৫,০০০ িানয়ুানি, ২০০৮

শাহিাদপুি 
পূবকুাচিল

শাহিাদপুি নসিািগঞ্জ ১০,০০০ থম, ২০০৮

িামালপুি সদি িামালপুি ৫,০০০ জুন, ২০০৮

পচিগড় সদি পচিগড় ৫,০০০ থ�ব্রুয়ািী, ২০১১

নত্শাল নত্শাল ময়মননসংহ ২,০০০ িানয়ুানি, ২০১২

অভয়নগি অভয়নগি যয়শাি ৫,০০০ মাচদে, ২০১২

রেীপুি শননপুি গািীপুি ১,৫০০  অয়ক্টাবি’২০১২

টুঙ্গীপাড়া টুঙ্গীপাড়া থগাপালগঞ্জ ৩,০০০ থম’ ২০১২

মাদািগঞ্জ মাদািগঞ্জ িামালপুি ১০,০০০ থ�ব্রুয়ািী, ২০১৩

ধনবাড়ী ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ৫,০০০ জুন, ২০১৩

পটিয়া পটিয়া চট্গ্রাম ১০,০০০ জুন, ২০১৩
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অন্যান্য পয়ণ্যর কারখানা সমহূ (Other Product Plant) 

কারখানার নাম দদমনক উৎপাদন ক্মতা

(মলটার)

উৎপাদন শুরু উৎপামদত পণ্য

পাউডাি প্লাটে,বাঘাবাড়ীঘাট ৭৬৮ র�নি/ঘণ্টা থসয়টেম্ি, ১৯৯৭ পাউডাি দুধ উতপাদন 

ওয়াটাি ন্টয়মটে প্লাটে, নবনডনপ ১৩,৮০০ নলুঃ/ঘণ্টা মাচদে, ২০০৪ পানন নবশুদ্ধকিণ 

কনয়ডন্সড নমল্ক প্লাটে, নবনডনপ ১,০০,০০০ জুলাই, ২০০৬ কনয়ডন্সড নমল্ক উতপাদন (চালুি িন্য 
প্রনক্রয়াধীন) 

ক্যান থমনকং প্লাটে, বাঘাবাড়ীঘাট ১২,০০০ ক্যান/ঘণ্টা জুন, ২০০৮ কনয়ডন্সড নমল্ক (চালুি িন্য প্রনক্রয়াধীন) 

ইউ এইচ টি নমল্ক প্লাটে, নবনডনপ ১,০০,০০০ থম, ২০০৯ ইউ এইচ টি দুধ উতপাদন (চালুি িন্য 
প্রনক্রয়াধীন) 

নশবপুি কািখানা ৯,০০০ রোিল/ঘণ্টা প্রনক্রয়াধীন নমনারিল ওয়াটাি প্লাটে (চালুি িন্য 
প্রনক্রয়াধীন) 

ক্যানন্ ও চয়কায়লট প্লাটে, প্রধান কাযকুালয়, 
ঢাকা

৫০০ র�নি/ঘণ্টা মাচদে, ২০০৬ চয়কায়লট ও কভািচাি উতপাদন 

ইউএইচটি প্লাটে, নমিপুি, ঢাকা ৪০,০০০ /ঘণ্টা জুন, ২০০৬ ইউএইচটি থফ্ভাডদে নমল্ক (চালুি িন্য 
প্রনক্রয়াধীন)

লাবাং উতপাদন কািখানা, নমিপুি, ঢাকা ১০০/ঘণ্টা থসটেম্ি, ২০১৫ ২৫০ ও ৫০০ এমএল লাবাং রোিল 
উতপাদন

দুগ্ধ রিমক্রোিাতকরণ করখানা (Pasteurization Plant)

স্ান ভূমম (একর) দদমনক উৎপাদন

(মলটার)

উৎপাদন শুরু উৎপামদত পণ্য

ঢাকা দুগ্ধ কািখানা ৮.৪৬ ১,১০,০০০ থম, ১৯৭৬ পাস্তুনিি িিল দুধ (প্যায়কট) 

বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কািখানা ১৯.৮৮ ১,৬২,০০০ নয়ভম্ি, ১৯৭৭ পাস্তুনিি িিল দুধ ও অন্যান্য

থটয়কিহাট দুগ্ধ পাস্তুিাইয়িশন 
কািখানা

১৬.১১ ২০,০০০ নডয়সম্ি, ১৯৭৭ (পুনিায় 
মাচদে ২০১৬)

পাস্তুনিি িিল দুধ (প্যায়কট)

র�য়াদ থদয়া;
• এ থসক্টিয়ক Thrust Sector নহয়সয়ব 

থঘাষণা;
• থদয়শি দুগ্ধ নশল্পয়ক িািীয় অরকুনীনিি 

চানলকা শনক্ত নহয়সয়ব গয়ড় রোলাি লয়ক্্য 
নমল্ক নভটায়ক আবনিদেি করি িািীয় দগৃ্ধ 
নীনি বেনি;

• গুিিায়টি ন্যায় বাংলায়দয়শ দুয়ধি অন্যিম 
স্ান নহয়সয়ব বাঘাবাড়ীঘায়ট এননডনবনব’ি 
ন্যায় রেইনি রোডদে গেন এবং িাি প্রধান 
কাযকুালয় থসখায়ন বেনি কিা;

• রেইনি রোয়ডদেি থচয়ািম্যান হয়ি আিম্ভ 
করি অন্যান্য সকল সদস্যয়কই দুগ্ধ নশয়ল্পি 
সায়র িনড়ি নবশ্নবদ্যালয়য়ি নশক্ক, 
রেননি থটকয়নালনিষ্, রেননি প্রনিষ্ঠায়নি 
সায়র িনড়ি প্রাক্তন আমলাসহ সংনলিষ্ 
থস্কয়হাল্ািয়দি সমন্বয়য় গেন কিা।
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রিস্তামবত দুগ্ধ শীতললীকরণ কারখানা সমহূ

স্ান মেকানা

উপয়িলা রেলা

র�াম্াননগঞ্জ, কনবিহাট র�াম্াননগঞ্জ, কনবিহাট রোয়াখালী

উনলপুি উনলপুি

ক্নড়গ্রাম
ভুরুঙ্গামািী ভুরুঙ্গামািী

নায়গশ্িী নায়গশ্িী

�্লবাড়ী �্লবাড়ী

সন্দীপ সন্দীপ

চট্গ্রামআয়নায়ািা আয়নায়ািা

নমরিিশ্িাই নমরিিশ্িাই

শিপুি শিপুি শিপুি

লালমননিহাট লালমননিহাট সদি লালমননিহাট

স্ান মেকানা িারণ ক্মতা 

ক্মতা 

(মলটার)

চালুর তামরখ

উপয়িলা রেলা

মিলব (উত্তি) মিলব চাঁদপুি ১,৫০০ জুন, ২০১৩

োক্িগাঁও সদি োক্িগাঁও ৫,০০০ এনপ্রল, ২০১৪

রোয়ালমািী রোয়ালমািী �নিদপুি ৫,০০০ থম, ২০১৫

নিকিগািা নিকিগািা যয়শাি ৫,০০০ অয়ক্টাবি, ২০১৫

পীিগঞ্জ িংপুি িংপুি ৫,০০০ িানয়ুানি, ২০১৬

গঙ্গাচড়া িংপুি িংপুি ৫,০০০ িানয়ুানি, ২০১৬

বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ১০,০০০ নডয়সম্ি, ২০১৭

িলঢাকা নীল�ামািী নীল�ামািী ২,০০০ নডয়সম্ি, ২০১৭

আনগলিিা বনিশাল বনিশাল ১,৫০০ এনপ্রল, ২০১৬

গলানচপা পটুয়াখালী পটুয়াখালী ১,৫০০ থম, ২০১৬

থদৌলিপুি ক্ষ্টিয়া ক্ষ্টিয়া ২,০০০ অয়ক্টাবি, ২০১৬

র�ড়ামািা ক্ষ্টিয়া ক্ষ্টিয়া ২,০০০ অয়ক্টাবি, ২০১৬

কানশয়ানী থগাপালগঞ্জ থগাপালগঞ্জ ২,০০০ এনপ্রল, ২০১৭

র�াটালীপাড়া থগাপালগঞ্জ থগাপালগঞ্জ ২,০০০ নডয়সম্ি, ২০১৭

�নকিহাট বায়গিহাট বায়গিহাট ৭,০০০ থম, ২০১৮

শাশকুা শাশকুা যয়শাি ১০,০০০ ৭ এনপ্রল, ২০১৯

িালা িালা, সািক্ীিা সািক্ীিা ৫,০০০

পাংশা পাংশা, 
িািবাড়ী

িািবাড়ী ৫,০০০

ক্মািখালী ক্মািখালী, 
ক্ষ্টিয়া

ক্ষ্টিয়া ২,০০০ ৭ জুলাই, ২০২০

মমল্ক মভটার পণ্যসমহূ

• পাস্ত্তনিি প্যায়কটিাি িিল দুধ
• টক দধধ
• মাখন
• চয়কাবাি
• ননীযুক্ত গুয়ড়াদুধ
• িসমালাই
• ননীনবহীন গুয়ড়াদুধ
• লাবাং
• আইসনক্রম
• কাঁচা িানা 
• নঘ
• িসয়গাল্া
• নমষ্টি দধধ

মমল্ক ইউমনেন কতৃ্গক গহৃলীত মনম্ন বধণ্গত 

চলমান রিকল্প গুয়লার সিংমক্প্তসার 

(Synopsis) :

চলমান রিকল্প :

• নসিািগয়ঞ্জি বাঘাবানড়ঘায়ট গুঁয়ড়া দুধ 
উতপাদন কািখানা স্াপন প্রকল্প (১ম 
সংয়শাধধি): ১০,৫৯৩.২৩ লক্ টাকা। 
১ম সংয়শাধধি নডনপনপ গি০২/১০/২০১৮ 
িানিয়খ একয়নক সভায় অনয়ুমানদি হয়। 

• দুগ্ধ উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য চট্গ্রায়মি 
পটিয়ায় দুগ্ধ কািখানা স্াপন প্রকল্প: 
৪,২৪৮.৭২ লক্ টাকা। পনিকল্পনা 
অনযুায়ী প্রকয়ল্পি কাযকুক্রম চলমান 
িয়য়য়ি;

• বহৃত্তি �নিদপুরিি চিাচিল এবং পাশ্কুবিদেী 
এলাকায় গবানদপশুি িাি উন্নয়ন ও 
দুয়গ্ধি বহুমখুী ব্যবহাি নননচিিকিণ 
কািখানা স্াপন প্রকল্প: ৩৪,৪১৯.২৯ 
লক্ টাকা। পনিকল্পনা অনযুায়ী প্রকয়ল্পি 
কাযকুক্রম চলমান িয়য়য়ি;

নতুন রিকল্প :

• থগাপালগঞ্জ রেলাি টুনঙ্গপাড়ায় নমল্ক 
নভটাি গবানদপশুি ঔষধ উতপাদন 
কািখানা স্াপন প্রকল্প: ৩৩,০৫২.৮৪ 
লক্ টাকা। প্রকয়ল্পি অরকুায়ন ও 
িনবয়লি প্রস্তাবসংক্রান্ত অরকু মন্তণালয়য়ি 
০২/০৮/২০১৮ইং িানিয়খি পরত্ি 
আয়লায়ক নডনপনপ সংয়শাধনপূবকুক 
১৭/১২/২০১৮নরি: িানিয়খ পল্ী উন্নয়ন ও 
সমবায়নবভায়গ থপ্রিণ কিা হয়য়য়ি।

• ৫টি নবভায়গ দুগ্ধ প্রনক্রয়ািািকিণ 
কািখানা, ৩২টি দুগ্ধ শীিলীকিণ র�ন্দ, 
১১৪টি নবক্রয় র�ন্দ এবং ১টি কৃনত্ম প্রিনন 
র�ন্দ স্াপন: ১,৫২,১৮৪.০০ লক্ টাকা। 
গি ১৭/১২/২০১৮ নরি: িানিয়খ প্রকয়ল্পি 
খসড়া নডনপনপ সংয়শাধনপূবকুক পল্ী উন্নয়ন 
ও সমবায় নবভায়গ থপ্রিণ কিা হয়য়য়ি।

• মাদািীপুরিি থটয়কিহায়ট উতপানদি 
দুয়গ্ধি বহুমখুী ব্যবহাি নননচিিকয়ল্প নচি 



মবমভন্ন আমথ্গক বছত্র মমল্ক মভটার দুগ্ধ সিংগ্হ এবিং দুয়ির মলূ্য পমরয়োি (লক্ মলটার এবিং 

র�াটি টাকা) :

আমথ্গক বছর মমাট দুগ্ধ সিংগ্হ 

(মলঃ) (লক্ 

মলটার) 

 রিমত মলটার দুয়ির 

গে দাম (টাকা)

মমাট দাম (র�াটি 

টাকা)

২০০১-২০০২ ৫৩৮.১০ ১৬.১৬ ৮৬.৯৬

২০০২-২০০৩ ৫৬৮.৩৭ ১৬.৯১ ৯৬.১১

২০০৩-২০০৪ ৬২৭.৮৫ ১৬.৬৭ ১০৪.৬৬

২০০৪-২০০৫ ৬৮৫.১৪ ১৭.৪৫ ১১৯.৫৬

২০০৫-২০০৬ ৭৩৬.২৬ ১৮.৯৩ ১৩৯.৩৭

২০০৬-২০০৭ ৬৯৭.৬২ ১৯.৭৯ ১৩৮.০৬

২০০৭-২০০৮ ৫৫৩.৮৯ ২৪.৮৩ ১৩৭.৫৩

২০০৮-২০০৯ ৬৫৭.৮২ ৩০.৯৮ ২০৩.৭৯

২০০৯-২০১০ ৭২৩.৪৫ ২৯.৩৬ ২১২.৪০

২০১০-২০১১ ৭২৩.২৯ ৩২.০৮ ২৩২.০৩

২০১১-২০১২ ৭১৪.০০ ৩৭.৯৭ ২৭১.১১

২০১২-২০১৩ ৬৭৪.৪৯ ৩৯.৩১ ২৬৫.১৪

২০১৩-২০১৪ ৬২৭.৩০ ৪০.৮৪ ২৫৬.১৯

২০১৪-২০১৫ ৬৭৬.৩৮ ৪১.৮৫ ২৮৩.০৭

২০১৫-২০১৬ ৬২৭.৭৪ ৪০.২২ ২৫২.৪৮

২০১৬-২০১৭ ৫২৮.৩৫ ৩৯.৭৫ ২১০.০২

২০১৭-২০১৮ ৪৭০.৩২ ৩৮.৭১ ১৮২.০৮ (অননিীনক্ি)

২০১৮-২০১৯ (থম) ৪৩৪.৫৬ ৩৯.২৬ ১৭০.৬০
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প্লাটে স্াপন প্রকল্প: ৫,০০০.০০ লক্ 
টাকা। নডনপনপ প্রণয়ন সম্ন্ন হয়য়য়ি, 
মন্তণালয়য় থপ্রিয়ণি অয়পক্ায়।

• ৩০ িলা নবনশষ্ঠ দুগ্ধ ভবন ননমকুাণ প্রকল্প’ 
: ৩১,৯২৫.৭৪৩৬ লক্ টাকা। নডনপনপ 
প্রণয়ন সম্ন্ন হয়য়য়ি, যাচাই কনমটিি সভা 
অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। নডনপনপ পুনগকুেয়নি কাি 
চালু িয়য়য়ি।

• বহৃত্তি খলুনা নবভায়গ দুগ্ধ উতপাদন 
বনৃদ্ধি লয়ক্্য দুয়গ্ধি বহুমখুী ব্যবহাি 
নননচিিকিয়ণি প্রনক্রয়ািািকিণ কািখানা 
স্াপন প্রকল্প: ৩৪,৪১৯.২৯ লক্ টাকা। 
নডনপনপ প্রণয়ন সম্ন্ন হয়য়য়ি, যাচাই 
কনমটিি সভা অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। নডনপনপ 
পুনগকুেয়নি কাি চালু িয়য়য়ি। 

• বহৃত্তি নদনািপুি রেলায় দুগ্ধ উতপাদন 
বনৃদ্ধি লয়ক্্য দুধায়লা গানভি িািউন্নয়ন 
ও দুয়গ্ধি বহুমখুী ব্যবহাি নননচিিকিয়ণ 
প্রনক্রয়ািািকিণ কািখানা স্াপন প্রকল্প: 
৩৪,০৫০.০০ লক্ টাকা। নডনপনপ প্রণয়ন 
সম্ন্ন হয়য়য়ি, মন্তণালয়য় থপ্রিয়ণি 
অয়পক্ায়।

উপসিংহার

স�ল সমবায়ী প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব অনভনহি 
নমল্ক ইউননয়ন সিকারিি আনরকুক সহয়যানগিা 
কমকুকাডে সুদঢ়ৃ কিয়ব। থদয়শি সম্ভাব্য দুগ্ধ 
এলাকায় দনিদ্র, ভূনমহীন, প্রানম্ভক ও স্বল্পনবত্ত 
দুগ্ধ উতপাদনকািী কৃষকয়দি সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম সুসংগনেি করি এ প্রনিষ্ঠান িায়দি 
িন্য একটি ন্যায্যমলূ্য নভনত্তক নননচিি 
বািাি সষৃ্টিি মাধ্যয়ম কৃষকয়দি আয় 
বনৃদ্ধি প্রনক্রয়া আরিা প্রসানিি কিা হয়ব। 
প্রনিষ্ঠায়নি কাযকুক্রম সানবকুকভায়ব থদয়শি 
দানিদ্র্য নবয়মাচন প্রনক্রয়ায় ইনিবাচক অবদান 
র�য়খ গ্রামীণ কৃষয়কি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
এক গুরুত্বপূণকু ভূনমকা িাখয়ি। বিদেমায়ন 
প্রনিষ্ঠানটি থদয়শি ২৫ টি রেলায় কমকুয়যাগ 
পনিচালনা কিয়লও ভনবষ্যয়ি সািা থদশ 
ব্যাপী নমল্ক ইউননয়য়নি কমকুকাডে িনড়য়য় 
থদবাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। নমল্ক ইউননয়য়নি এ 
কমকু নবসৃ্তনিি �য়ল একনদয়ক থযমন অনি স্বল্প 
সময়য় থদশ আমদানন ননভদেিিা কনময়য় দুগ্ধ 
উতপাদয়ন স্বয়ংসম্ণূকু হয়ব, রেমনন থদয়শি 
দুগ্ধ উতপাদকািী কৃষকয়দি আয় বনৃদ্ধ থপয়য় 
িা িািীয় অরকুনীনিয়ি গুরুত্বপূণকু ইনিবাচক 
অবদান িাখয়ব।

নমল্ক নভটাি মাধ্যয়ম গ্রায়মি পণ্য আসয়ি 
শহরি, শহরিি অরকু যায়চ্ছ গ্রায়ম �য়ল 
গয়ড় উয়েয়ি দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি মাধ্যয়ম 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি এক থসিুবন্ধন।
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থানা: ভাটারা

রেলা: ঢাকা

১৯৮৯ ইং সয়ন এনপ্রল মায়স ওয়াল্দেনভশন 
অব বাংলায়দশ একটি আন্তকুিানিক সংস্া,অত্ 
অচিয়ল িায়দি কাযকুক্রম শুরু করি। িায়দি 
প্রধান কাযকুক্রমগুয়লা নিল ননম্নরূপ: 
• দনিদ্রিা দূিীকিণ।
• নশক্াি মান উন্নয়ন।
• প্রারনমক স্বাস্্যয়সবা।
• থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি বনৃত্ত প্রদান।
• ননিক্িিা দূিীকিণ ও বয়স্ নশক্া।
• িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন।
• আরকুসামানিক উন্নয়ন কিা।
• নািীয়দি ময়ধ্য ক্মিায়ন ও সামানিক 

মযকুাদা বনৃদ্ধ।
১৯৯০ সায়লি অয়ক্টাবি মাস থরয়ক 

নবনভন্ন এলাকায় নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ 
বয়স্ নশক্া কাযকুক্রম শুরু কিা হয় এবং 
এক এলাকায় সয়বকুাচ্চ ২০ িন মনহলায়ক 
ননয়য় এক একটি দল সংগনেি হয়। থমাট 
দয়লি সংখ্যা নিল ২০টি ও নশক্ারকুীি 
সংখ্যা নিল ৪০০ িন। বয়স্ নশক্াি সায়র 

সমবায় সনমনিি ধািণা ও আমায়দি থদয়শি 
সামানিক অরকুনননিক উন্নয়য়নি করা উয়ল্খ 
কিা হি এবং শুনয়ি শুনয়ি যখন সকয়ল 
সয়চিন ও ননয়িয়দি ভাগ্য উন্নয়য়নি িন্য 
উতসাহী হয়লন। পিবিদেী মাস থরয়ক সমবায় 
সনমনিি িন্য চাঁদা থদয়া শুরু কিয়লন। পরি 
থমাট পাঁচটি দয়ল ১০০ িন মনহলায়ক বা 
নশক্ারকুীয়দি ননয়য় সমবায় সনমনিি যাত্া শুরু 
হয়। প্ররয়ম একিয়নি মানসক চাঁদা ৫০ টাকা 
করি থমাট ৫,০০০ টাকা মলূধন নদয়য় যাত্া 
শুরু হয়। দলগুয়লাি এলাকা নিল গুলশান 
রানাি ময়ধ্য নরুিিচালা, নখলবানড়িয়টক, 
বাডিা, িগন্নারপুি ও �ায়সিয়টক। সনমনিয়ক 
প্রারনমকভায়ব গেন কিাি িন্য যািা সবকুদা 
উতসাহ ও অনরুপ্রিণা জুনগয়য়য়িন এবং 
অবদান র�য়খয়িন, িায়দিয়ক আি আমিা 
কৃিজ্ঞিাি সায়র স্মিণ কনি এবং িায়দি 
ময়ধ্য নিয়লন নমুঃ ননি্য অধধকািী (বিদেমান 
ম্যায়নিাি) ও প্রাক্তন সভায়নত্ী নময়সস 
থগালাপ বান।ু ১৯৯৪ সয়নি িানয়ুানি 
মায়স সব কয়টি দলয়ক একনত্ি কিা হয় 
এবং সনমনিি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ থপয়য় 
সবকুয়মাট ৫২৮ িয়ন দাঁড়ায়। িখনকাি সময় 

ওয়াল্দেনভশয়নি ননয়ম নিল এক একটি দয়ল 
২০ িয়নি রেনশ মনহলা রাকয়ি পািয়ব না। 
িাি িন্য সচিয়ী দলগুয়লায়ি রেনশ সদস্য 
সংখ্যা রেওয়া হয় নাই। যখন িানা থগল 
বানিধািা পনিবাি উন্নয়ন প্রকল্প থ�ইস আউট 
হয়য় যায়ব িখন অল্প অল্প করি সচিয়ী দয়ল 
সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ কিা হয় ও ওয়াল্দেনভশন 
অব বাংলায়দশ প্রনিষ্ঠানটি রাকয়ব না বয়ল 
উক্ত সমবায় সনমনি কীভায়ব পনিচানলি হয়ব 
িাি িন্য পিবিদেীয়ি ঢাকা রেলা সমবায় 
অন�স থরয়ক ১৯৯৬ সয়নি ১৪ নয়ভম্ি 
সনমনি বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ 
নায়ম ননবন্ধন কিা হয়। সনমনিি ননবন্ধন 
নং: ২১৯/৯৬। ঐ মহূুয়িদে সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা নিল মাত্ ২,৩৭৬ িন। উয়ল্খ্য থয, 
১৯৯৭ সয়নি ৩০ থসয়টেম্ি ওয়াল্দেনভশন অব 
বাংলায়দশ িায়দি সমস্ত কাযকুক্রম বন্ধ করি 
িখন কাি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননকট সনমনিি 
সকল দায়দানয়ত্ব হস্তান্তি করি যায়। থসই 
মহূুয়িদে সবকুয়মাট মলূধন নিল ৭৫,০০,০০০ 
টাকা। ওয়াল্দেনভশন অব বাংলায়দশ যাবাি 
মহূুয়িদে নকিু অরকু নদয়য় সনমনিয়ক সহায়িা 
করিয়ি ও অন�স কাযকুক্রম সু্ি ও সুষ্ঠভায়ব 

বাবরিারা মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

রেমি: নিং ২১৯/৯৬

সদস্য সিংখ্যা : ৬০,০০০ িন

শেোর মলূিন: ৩০,৪৯০,৫০০ টাকা

সম্দ ও পমরসম্য়দর পমরমাণ: 

৪৭,১০,০০০,০০০ টাকা



পনিচালনাি লয়ক্্য নকিু আসবাবপত্ ও 
মনহলায়দি ননয়য় থসলাই কাি কিাি িন্য 
৬টি থমনশন নদয়য় যায়। ১ নয়ভম্ি ১৯৯৭ 
থরয়ক সনমনিয়ি নিুন করি ও সনমনিি ননিস্ব 
ননয়মনীনি ননয়য় সচিয়ী প্রকল্প চালু কিা হয়। 
১৯৯৮ সয়ন সমবায় সনমনিি ননিস্ব িনম ক্রয় 
ও আধাপাকা ভবন ননমকুাণ করি নিুন রূয়প 
সনমনিি কাযকুক্রম আিম্ভ কিা হয় ও নবনভন্ন 
সময়য় অন্যান্য প্রকল্প চালু করি সদস্যয়দি 
আরিা অধধক থসবা প্রদায়নি ব্যবস্া করি 
আসয়ি। সনমনি অন্য র�ায়না প্রনিষ্ঠান বা 
উতস থরয়ক ঋণ বা আনরকুক সহায়িা গ্রহণ 
করি নাই। এই সনমনি সদস্যয়দি শয়াি, 
সচিয় আমানি ও অন্যান্য আমানি সংগ্রহ 
করি ৩০ জুন ২০২০ পযকুন্ত ৪৭১ র�াটি টাকা 
ননিস্ব িহনবল ও পুঁনি গেন কিয়ি সক্ম 
হয়য়য়ি। সদস্যয়দি প্রয়য়ািয়ন নবপুল পনিমাণ 
অরকু ঋণ প্রদান সহ অন্যান্য কল্যাণমখুী ও 
থসবামলূক কাি পনিচালনায় নস্ি িয়য়য়ি। 
বিদেমান সনমনি মলূ সদস্য সংখ্যা ৬০,০০০ 
িন এি উপরি িয়য়য়ি।

সমমমতর রিিান কার্গালে

বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
দাগ নং ১১৬০, নরুিিচালা, ভাটািা ঢাকা 
-১২১২ রে ননিস্ব ৪ কাো িায়গা িয়য়য়ি, 
পিবিদেীয়ি পাশাপানশ নিুন করি ৩.৫ কাো 
িনম সনমনিি িন্য ক্রয় কিা হয়য়য়ি। এখন 
সবকুয়মাট ৭.৫ কাো সনমনিি ননিস্ব িনম 
িয়য়য়ি িািময়ধ্য পূয়বকু ক্রয়কৃি ৪ কাোি িনমি 
উপরি সনমনিি ৬ িলানবনশষ্ নবনল্ং িয়য়য়ি 
এবং সম্ণূকু নবনল্ং অন�স কািকমকু চলয়ি। 
সনমনিি ননিস্ব মলূধন নদয়য় নবনল্ংটি ননমকুাণ 
কিা হয়য়য়ি। আমিা আশাবাদী খবু শীঘ্র 
বানক িনময়ি নিুন নবনল্ং বেনি কিা হয়ব 
ও ইয়িাময়ধ্য িাউিক থরয়ক সায়ড় িয় িলা 
নবনল্ং এি অনয়ুমাদন পাওয়া থগয়ি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী, সচিয়ী 

ময়নাভাব বনৃদ্ধ, পিস্পরিি প্রনি সুসম্কদে 
সষৃ্টি, পানিবানিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস 
স্াপন, ননয়িয়ক আত্মননভদেিশীল করি গয়ড় 
রোলা, সদয়স্যি মিুৃ্যি পরিও িাি পনিবািয়ক 
আনরকুকভায়ব সহায়িা কিা, বাল্যনববাহ বন্ধ, 
থযৌিুক প্ররা বন্ধ, ঋণ ননিাপত্তা নস্য়মি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি মিুৃ্যি পরি ৫ লক্ টাকা 
মওক্� কিা, শয়াি ননিাপত্তা নস্য়মি মাধ্যয়ম 
আনরকুক সহায়িা প্রদান, সদস্যয়দি িন্য 
ফ্্যাট বেনি করি নকনস্তয়ি পনিয়শায়ধি সুয়য়াগ 
প্রদান, বদৃ্ধারেম বেনি করি নবধবা সদস্যয়দি 
ময়ধ্য থসবা প্রদান, সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি 
উচ্চনশক্াি নবষয়য় উতসাহ থদয়া,আবানসক 
সমস্যা সমাধায়নি লয়ক্্য প্রকল্প গ্রহণ, 
উতপাদনমলূক ও ভনবষ্যয়ি কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি / লাভিনক উয়দেয়শ্য সদস্যয়দি ময়ধ্য 
ঋণ নবিিয়ণি িন্য িহনবল সষৃ্টি কিা এবং 
সবকুিনীনভায়ব আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
কিাই এই সনমনিি মলূ লক্্য ও উয়দেশ্য। এই 
উয়দেয়শ্যগুয়লা সাময়ন র�য়খ ও বাস্তবায়য়নি 
লয়ক্্য বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ 

এি ব্যবস্াপনা কনমটি ও নবনভন্ন উপকনমটিসহ 
সকয়ল গনিশীলভায়ব একয়যায়গ কাি করি 
যায়চ্ছ। 

সমমমতর সম্দ ও পমরসম্য়দর পমরমাণ

সদস্যয়দি এক মষু্টি চাল িমা কিয়ি কিয়ি 
আি সনমনিয়ি সদস্যয়দি ময়ধ্য ৩০ জুন 
২০২০ ইং িানিখ পযকুন্ত সনমনিি সম্দ ও 
পনিসম্য়দি পনিমাণ প্রায় ৪৭১ র�াটি টাকায় 
দাঁনড়য়য়য়ি।

সমমমতর বততিমান কার্গক্রম

বিদেমান সনমনিয়ি ১২টি প্রকল্প বা কাযকুক্রম 
পনিচানলি হয়য় আসয়ি যরা : 
• সচিয়ী প্রকল্প 
• থক্রনডট প্রকল্প (নবয়শষ শয়াি আমানি)
• মিয়ণাত্তি থসবা প্রকল্প 
• বানিধািা মনহলা থস্পশাল নডয়পানিট নস্ম 

(নবএমএসনড প্রকল্প) 
• থস্পশাল (মটদেয়গি) ঋণ প্রকল্প 
• এ�নডআি প্রকল্প 
• হাউনিং প্রকল্প 
• প্রারনমক স্বাস্্যয়সবা (ডায়ায়বটিক মাপা, 

বাচ্চায়দি নভটানমন এ ক্যাপসুল প্রদান, 
গভদেবিদেী মনহলায়দি টিকা প্রদান) 

• নবিগুণ বা ডাবল নডয়পানিট নস্ম 
• ঋণ ননিাপত্তা নস্ম (এলনপএস) 
• নশক্া প্রকল্প 
• শয়াি ননিাপত্তা নস্ম 
• লাখপনি নস্ম।

আদােকৃত শেোর মলূিন

নিুন করি যািা আমায়দি সনমনিি মলূ 
সদস্যপদ গ্রহণ কিয়বন িখন িায়দি ননকট 
থরয়ক ১টি শয়ারিি মলূ্য ১০০ টাকা করি 
থমাট ৫টি শয়াি প্রদান কিা হয়ব। থমাট ৫টি 
শয়াি দাম ৫০০ টাকা নহয়সয়ব রেওয়া হয়। 
িায়দিয়ক সনমনি থরয়ক ৫০০ টাকা ময়ূল্যি 
১টি শয়াি সাটিন�য়কট প্রদান কিা হয়য় 
রায়ক। ৩০ জুন ২০২০ইং িানিখ পযকুন্ত িায়দি 
আদায়কৃি শয়াি মলূধন ৩০,৪৯০,৫০০ 
টাকা িয়য়য়ি।

সঞ্চেলী রিকল্প

সনমনিি সদস্য হয়ি হয়ল প্ররয়ম এই প্রকয়ল্প 
৫০০ টাকা িমা িাখয়ি হয়ব ও সবকুননম্ন 
প্রনিমায়স ৫০ টাকা করি িমা থদওয়া যায়ব 
এবং এই সচিয়ী নহয়সয়ব থযয়কায়না সময় িমা 
িাখা যায়ব ও থযয়কায়না সময় িাি িমাকৃি 
আমানি উয়ত্তালন করি ননয়ি পািয়ব। 
িমাকৃি আমানয়িি উপি বানষকুক ৭% সুদ 
প্রদান কিা হয়য় রায়ক। ৩০ জুন ২০২০ ইং 
িানিখ পযকুন্ত সচিয়ী নহসাবকািীি সদস্য 
সংখ্যা ৮১,৫১৫ িন ও িায়দি িমাকৃি 
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আমানি ১১,৮৫,১৫৩,৮৫৫ টাকা।

মক্রমিট রিকল্প

এই প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম সদস্য হওয়াি ৬ মাস 
পরি উক্ত সদস্য ঋয়ণি িন্য আয়বদন কিয়ি 
পারি। একিন সদস্য প্ররয়ম সাধািণি 
২০,০০০ টাকা থরয়ক সয়বকুাচ্চ ৮,০০,০০০ 
টাকা পযকুন্ত ঋণ ননয়ি পারি ও ৩৬, ৪৮, ৬০, 
৬৬, ৭২ ও ৮৪ নকনস্তয়ি পনিয়শাধ থযাগ্য। উক্ত 
ঋয়ণি সুদ হাি বানষকুক ১২%। থয সকল সদস্য 
িায়দি ঋয়ণি নকনস্ত ননয়নমিভায়ব প্রদান করি 
রায়ক িায়দি থমাট বানষকুক সুয়দি উপি ২০% 
নিয়বট প্রদান কিা হয়য় রায়ক ও নবয়শষ শয়াি 
আমানয়িি উপি ৮.৫% লভ্যাংশ বা সুদ 
প্রদান কিা হয়য় রায়ক। এই প্রকয়ল্পি বিদেমান 
সদস্য সংখ্যা ৬০,৩১৫ িন ও িমাকৃি 
নবয়শষ শয়াি আমানি ২,১০,২৪,৪২,৩৯৩ 
টাকা এবং সদস্যয়দি ননকট ঋণ নহয়সয়ব 
৩,৫৫,৭১,৪০,৪৬৬ টাকা পাওনা িয়য়য়ি।

মরয়ণাত্তর মসবা রিকল্প

একিন সদস্য বানষকুক ২৪০ টাকা নপ্রনময়াম 
বিরিি শুরুয়ি এককালীন িমা নদয়য় 
রায়ক। এই প্রকয়ল্প সদস্য হওয়াি ১ বিি পি 
ম্যানচউনিটি লাভ করি। অরকুাত ১ বিি পরি 
র�ায়না সদস্য মািা থগয়ল িাি উত্তিাধধকািী/
উত্তিাধধকািীগণয়ক এককালীন ৬০ হািাি 
টাকা প্রদান কিা হয়য় রায়ক। বিদেমায়ন উক্ত 
আমানয়িি পনিমাণ ১০,৪৯,২২,৩২১ টাকা।

মবএমএসমি রিকল্প

প্রকল্পটি ৫,৮ ও ১০ বিি থময়াদ নভনত্তয়ি ১০০ 
টাকা থরয়ক ২,০০০ টাকা পযকুন্ত চালু িয়য়য়ি। 
সদস্যয়দি নব এম এস নড এি িমাি নবপিীয়ি 
৯০% ঋয়ণি সুনবধা িয়য়য়ি। িািাড়া সদস্যিা 
ইচ্ছা কিয়ল থক্রনডট বই থরয়ক ঋণ গ্রহয়ণি 
সময় উক্ত নহয়সয়বি টাকা িামানি নহয়সয়ব 
ব্যবহাি কিয়ি পারি। এই প্রকয়ল্পি বিদেমান 
সদস্য সংখ্যা ৭,৪১১ িন। এই প্রকয়ল্প 
আমানয়িি পনিমাণ ২৯,৪৯,৪৩,৭২২ টাকা। 
৫ বিরিি িন্য ৮% হারি চক্রবনৃদ্ধ, ৮ বিরিি 
িন্য ৯.৫০%,ও ১০ বিরিি িন্য ১০% 
হারি চক্রবনৃদ্ধ লাভ থদয়া হয় ও থময়ায়দি 
পূয়বকু নহসাবটি থযয়কায়না সময় বন্ধ কিয়ল 
নবএমএসনড–এি ননয়ম অনযুায়ী টাকা প্রদান 
কিা হয়য় রায়ক।

মপেোল (মটতিয়গি) ঋণ রিকল্প

সনমনিি কাযকু এলাকাি ময়ধ্য থয সকল 
সদয়স্যি ননয়িি নায়ম িনম িয়য়য়ি থস সকল 
সদস্য িনম বন্ধক র�য়খ এই প্রকল্প থরয়ক ঋণ 
গ্রহণ কিয়ি পারি। এয়ক্রত্ আয়বদনকািীয়ক 
িাি িনমি মলূ দনলল ও অন্যান্য সংনলিষ্ 
কাগিপত্ানদ সনমনিি অন�য়স িমা নদয়ি 
হয়। এই প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম একিন সদস্যয়ক 
সয়বকুাচ্চ এক লাখ টাকা নবয়শষ ঋণ নহয়সয়ব 
প্রদান কিা হয়য় রায়ক। সুয়দি হাি ১২% এবং 
সবকুাধধক ৪৮ নকনস্তয়ি পনিয়শাধ থযাগ্য। বন্ধনক 

ঋণ নহয়সয়ব ৩,২৪,০৫,৮৪০ টাকা পাওনা 
িয়য়য়ি।

এফমিআর রিকল্প

এই প্রকয়ল্প বিদেমায়ন ৬ মাস থরয়ক 
১,২,৩,৪ ও ৫ বিি থময়ায়দ যরাক্রয়ম 
৭%,৭.৫%,৮%,৯% ও ৯.৫% হাি সুয়দ 
নবননয়য়ায়গি সুব্যবস্া আয়ি। বিদেমায়ন এই 
প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি ১৬,৫৩,৯৩,১৫০ 
টাকা নবনভন্ন থময়ায়দ এ�নডআি (দদেীঘয়ময়ানদ) 
নহয়সয়ব সনমনিয়ি িমা িাখা আয়ি।

হাউমিিং রিকল্প

বিদেমায়ন উক্ত প্রকয়ল্প ৯৫৮ িন সদস্য িয়য়য়ি। 
এই প্রকয়ল্প সদস্যপদ লায়ভি পি প্রনি মায়স 
ননূ্যিম ৫০ টাকা করি িমা নদয়ি হয়। 
সনচিি আমানয়িি উপি ৬.৫০% হারি সুদ 
প্রদান কিা হয়য় রায়ক। ইয়িাময়ধ্য হাউনিং 
প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম গািীপুি রেলাি টঙ্গী 
হায়দিাবাদ এলাকায় ১২.৫ নবঘা ও গািীপুি 
রেলাি শন�পুি বািাি এলাকায় প্রায় ২ 
নবঘা িনম ক্রয় করি প্রয়ি্যক অ্যায়লাটিয়দি/
সদস্যয়দি ময়ধ্য ২.৫ কাো করি থমাট ৯৬টি 
প্লট সদস্যয়দি মায়ি নবিিণ কিা হয়য়য়ি। এই 
প্রকয়ল্প সদস্যপদ বাধ্যিামলূক নয়। 

রিাথমমক স্বাস্্যয়সবা রিকল্প

সদস্যয়দি ও এলাকাি দনিদ্র মনহলায়দি 
অধধকিি থসবা প্রদায়নি লয়ক্্য সনমনিি 



শুরু থরয়ক বিদেমান পযকুন্ত িহনবল গেয়নি 
পাশাপানশ ইনপআই ও প্রারনমক স্বাস্্যয়সবা 
প্রদান কিা হয়চ্ছ। প্রনি মায়স ২ িন (থমনডনসন 
ও গাইনী নবয়শষজ্ঞ) মনহলা ডাক্তাি ও ২ িন 
স্বাস্্য কমকুী বিািা সদস্যয়দি ও সনমনিি কাযকুক্রম 
এলাকাি ময়ধ্য মনহলা ও বাচ্চায়দি প্রারনমক 
স্বাস্্যয়সবা নবনাময়ূল্য প্রদান কিা হয়য় রায়ক। 
ভনবষ্যয়ি বহৃত আকারি প্রারনমক স্বাস্্যয়সবা 
সনমনিি সদস্যয়দি ও এলাকাি দনিদ্রিম 
িনসাধািয়ণি ময়ধ্য থদয়াি নচন্তাভাবনা 
চলয়ি। বিদেমান করিানা ভাইিায়সি কািয়ণ 
কাযকুক্রমটি বন্ধ িয়য়য়ি। 

ঋণ মনরাপওা মস্ম (এলমপএস) 

জুলাই ২০১১ ইং সন থরয়ক উক্ত নস্মটি চালু 
কিা হয়। এই নস্য়মি আওিায় র�ায়না সদস্য 
ঋণ গ্রহণ কিাি পি ঋণ রাকা অবস্ায় মািা 
থগয়ল (এলনপএস পনলনস অনযুায়ী) িাি 
পনিবািয়ক বয়কয়া ঋণ পনিয়শাধ কিয়ি হয়ব 
না। এি িন্য সদস্যয়ক ঋণ গ্রহণ কিাি সময় 
এককালীন শিকিা .৩০ টাকা (১,০০০-
৫০,০০০ টাকা) পযকুন্ত, শিকিা ০.৫০ টাকা 
(৫১,০০০-১,৫০,০০০ টাকা) পযকুন্ত, শিকিা 
০.৬০ টাকা (১,৫১,০০০-৫,০০,০০০ 
টাকা) পযকুন্ত প্রদান কিয়ি হয়। উদাহিণস্বরূপ 
১০,০০০ টাকা ঋয়ণি িন্য মাত্ ৩০ টাকা, 
১,০০,০০০ টাকা ঋয়ণি িন্য মাত্ ৫০০ 
টাকা এবং ৫,০০,০০০ টাকা ঋয়ণি িন্য মাত্ 
৩,০০০ টাকা এককালীন প্রদান কিয়ি হয়। 

মবিগুণ মনুাফা রিকল্প

সনমনিি সদস্যয়দি অধধক থসবা বনৃদ্ধি লয়ক্্য 
গি নয়ভম্ি ২০১০ মাস থরয়ক উক্ত প্রকল্পটি 
চালু আয়ি। বিদেমায়ন এই প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি ২৭,৫৪,৪৬,২০০ টাকা আমানি 
নহয়সয়ব সনমনিয়ি িমা িাখা আয়ি।

মেক্া তহমবল

যখন র�ায়না সদস্য সনমনি থরয়ক ঋণ গ্রহণ 
করি রায়ক িখন হািাি প্রনি ১ টাকা করি উক্ত 
িহনবয়ল সদস্যয়দি কাি থরয়ক িমা িাখা হয়। 
উক্ত িহনবল ২০১৪ সাল থরয়ক শুরু করি প্রনি 
বিি থয সকল সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়িা এস 
এস নস ও এইচ এস নস পিীক্ায় নিনপ এ-৫ 
প্রাপ্ত থসই সকল থিয়লয়ময়য়য়দি সনমনি থরয়ক 
সংবধকুনা ও লাভ অ� থটায়কন প্রদান কিা হয়য় 
রায়ক। এিাড়াও নশক্ামলূক কায়ি ব্যবহাি 
কিা হয়য় রায়ক। ভনবষ্যয়ি উক্ত িহনবলটি 
সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি কল্যাণমলূক কায়ি 
ব্যবহারি পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

শেোর মনরাপত্তা মস্ম

সনমনিি সদস্য ননমনীয়দি আনরকুক সুনবধা 
প্রদায়নি লয়ক্্য গি ১ িানয়ুানি ২০১৯ থরয়ক 

উক্ত নস্মটি চালু কিা হয়য়য়ি প্রনি অরকুবিরি 
থমাট নবয়শষ শয়াি আমানয়িি উপি 
০.৬০% হারি র�য়ট রেয়া হয়ব এবং থয সকল 
সদস্যয়দি ১ লক্ টাকাি উপরি নবয়শষ শয়াি 
আমানি িমা িয়য়য়ি অন�স িায়দি ননকট 
থরয়ক সয়বাচ্চদে ১ লক্ পযকুন্ত শয়াি ননিাপত্তা 
নস্য়মি িন্য টাকা র�য়ট রেয়ব, ১ লক্ টাকা 
উপরি রেওয়া হয়ব না। উক্ত টাকা র�য়ট রেয়াি 
পরি যনদ র�ায়না সদয়স্যি মিুৃ্যবিণ করি উক্ত 
নস্য়মি মাধ্যয়ম যি টাকা শয়াি িমা নিল িাি 
সমপনিমাণ টাকা অন�স িাি ননমনীয়ক প্রদান 
কিয়ব সয়বকুাচ্চ ১ লক্ টাকা। উক্ত িহনবয়ল 
১,৬১,৫১,০৪৭ টাকা িয়য়য়ি।

লাখপমত মস্ম

উক্ত নস্মটি গি ১ িানয়ুানি ২০২০ ইং িানিখ 
থরয়ক সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য ও ভনবষ্যত 
আনরকুক পুঁনি গেয়নি লয়ক্্য নস্মটি চালু কিা 
হয়য়য়ি। এই প্রকয়ল্পি বিদেমান সদস্য সংখ্যা 
৫৫৭ িন। বিদেমায়ন এই প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি ৭১,৬৩,২১০ টাকা আমানি 
নহয়সয়ব সনমনিয়ি িমা িাখা আয়ি।

সমমমতর সাফল্য

• ১ নয়ভম্ি ২০০৩ বানিধািা মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ িািীয়ভায়ব থরেষ্ঠ 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব ময়নানীি হয় ও 
গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি ননকট 
থরয়ক স্বণকুপদক লাভ করিন।

• সভায়নত্ী নময়সস থগালাপ বান ু ২০০৫ 
সয়ন থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব িািীয়ভায়ব 
ময়নানীি হন।

• ২০১০ সয়নি নয়ভম্রি িািীয় সমবায় 
নদবস উপলয়ক্ ঢাকা রেলা সমবায় 
অন�স থরয়ক সমবায় পনত্কা প্রকাশ করি। 
থযখায়ন বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি 
নলুঃ র� ‘স�ল সনমনি’ নহয়সয়ব প্রকাশ 
কিা হয়। 

• ৫ জুন ২০১১ ম্যায়নিাি নম. ননি্য অধধকািী 
মানবাধধকাি পনিয়বশ ও সাংবানদক 
থসাসাইটি (মাপসাস) থরয়ক থরেষ্ঠ সমবায়ী 
নহয়সয়ব মাদাি রেরিসা থগাল্ থময়ডল 
অিদেন করিন।

• ২৩ থসয়টেম্ি ২০১১ মালয়য়নশয়াি 
ক্য়ালালামপুি থরয়ক ‘আক্ি’ ৪০ িম 
থক্রনডট ইউননয়ন থ�ািাম নমটিংয়য় বানিধািা 
মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ িাি ভায়লা 
কায়িি স্বীকৃনিস্বরূপ অন্তকুিানিকভায়ব 
সমবায় পুিস্াি অিদেন করিন।

• ২৩ অয়ক্টাবি ২০১১ ম্যায়নিাি নম. 
ননি্য অধধকািী মানবাধধকাি পনিয়বশ ও 
সাংবানদক থসাসাইটি (মাপসাস) থরয়ক 
থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব মহাত্মাগান্ধী থগাল্ 
থময়ডল অিদেন করিন।

• ১৯ নয়ভম্ি ২০১১ বানিধািা মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ িািীয়ভায়ব থরেষ্ঠ 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব ময়নানীি হয় ও 
গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি ননকট 
থরয়ক স্বণকুপদক লাভ করিন।

• ১৯ নয়ভম্ি ২০১১ বানিধািা মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ–এি সভায়নত্ী থগালাপ 
বান ু িািীয়ভায়ব থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব 
ময়নানীি হন ও গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ 
সিকারিি ননকট থরয়ক স্বণকুপদক লাভ 
করিন।

• ৯ নডয়সম্ি ২০১৪ ইং িানিয়খ সভায়নত্ী 
নময়সস থগালাপ বান ু গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকারিি মাননীয় প্রধানমন্তী 
শখ হানসনা এি ননকট থরয়ক ‘রেগম 
র�ায়কয়া পদক’ অিদেন করিন।

• ১৯ নডয়সম্ি ২০১৪ ইং িানিখ ম্যায়নিাি 
নম. ননি্য অধধকািী থরেষ্ঠ সমবায়ী ও 
সমািয়সবায় নবয়শষ অবদান িাখাি িন্য 
‘নহউম্যান িাইটস থগাল্ থময়ডল’ অিদেন 
করিন।

সমমমতর স্ােলী সম্দ

বানিধািা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
দাগ নং ১১৬০, নরুিিচালা, বাডিা, ঢাকা 
-১২১২ রে ননিস্ব ৪ কাো িায়গা িয়য়য়ি ও 
বিদেমায়ন উক্ত িায়গায় সনমনিি ৬ িলা নবনশষ্ 
ননিস্ব নবনল্ং িয়য়য়ি এবং থসখায়ন অন�য়সি 
কািকমকু চলয়ি। উক্ত নবনল্ংটি ননিস্ব 
আরকুায়য়ন ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি এবং সম্ণূকু 
ভবনটি অন�স পনিচালনাি কায়ি ব্যবহাি 
কিা হয়চ্ছ।

আমথ্গক অবস্া ও কার্গক্রম

প্রনি মায়স কমপয়ক্ ১,২০০-১,৬০০ িন 
সদস্যয়ক ঋণ প্রদান কিা হয়য় রায়ক ও গয়ড় 
মানসক সাধািণ ঋণ, নবএমএসনড ঋণ ও 
নবয়শষ ঋয়ণি পনিমাণ প্রায় ১৭-১৮ র�াটি 
টাকা ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ কিা হয়য় রায়ক। 
বিদেমায়ন করিানা ভাইিায়সি কািয়ণ সীনমি 
আকারি ঋণ প্রদান কিা হয়চ্ছ।

৩০ জুন ২০২০ইং িানিখ পযকুন্ত প্রায় ৩৮ 
হািাি ৬০০ এি সদস্যয়দি ননকট ঋণ পাওনা 
িয়য়য়ি। আমিা আশাবাদী উক্ত সদস্যগণ 
ঋণ গ্রহণ করি গানড়, বানড়, ব্যবসা, িনম 
ক্রয়, থপান্রি �ামকু, মনুদ থদাকান, কম্পম্উটাি 
ক্রয়, উচ্চনশক্া, ক্টিিনশল্প ও সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি নবয়দশ পাোয়না ইি্যানদ 
কায়ি সংনলিষ্ িয়য়য়ি এবং অয়নক সদস্য 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়িন ও অন্যয়ক চাকনিি 
কিাি সুয়যাগ করি নদয়চ্ছন।

সিংবি্গনা 

প্রনি বিি সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্ায় 
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উতসাহ উদেীপনা সষৃ্টিি লয়ক্্য থয সকল 
িাত্িাত্ী এসএসনস ও এইচএসনস পিীক্ায় 
নিনপএ ৫ এ উত্তীণকু হয় বানিধািা মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ সংবধকুনা অনষু্ঠায়নি 
আয়য়ািন করি ও িায়দি ময়ধ্য সাধািণ 
পুিস্াি প্রদান করি রায়ক। ২০১৯ সায়ল ৮২ 
িন িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য সাধািণ পুিস্াি প্রদান 
কিা হয়। 

সমমমতর ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা

• ২০২১ সায়লি ময়ধ্য আমায়দি সনমনিি 
সম্দ ও পনিসম্দ ৬০০ র�াটি টাকায় 
উন্নীি কিা, কমকুসংস্ান বনৃদ্ধি লয়ক্্য ও 
২০০ িন কমকুকিদো কমকুচািীয়ি উত্তীণকু ও 
সকলয়ক মানব সম্য়দ পনিণি কিা এবং 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম কায়িি দক্িা বনৃদ্ধ 
কিা।

• ৫টি থসবা র�রন্দ (নদেকুা, ভাটািা থিালমাইদ, 
বাডিা আবদুল্াবাগ, সািািক্ল ও 
নখলয়ক্ি বরুয়া) স্ায়ীভায়ব িনম ক্রয় 
করি ও ননিস্ব িনময়ি নবনল্ং বেনি করি 
অন�স কাযকুক্রম পনিচালনা কিা ও অত্ 
এলাকাি সদস্যয়দি সানবকুক থসবা প্রদান 
কিা। ইয়িাময়ধ্য দুটি থসবা র�রন্দি িন্য 

িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি ও ননিস্ব নবনল্ংয়য় 
অন�য়সি কাি চলয়ি।

• গািীপুি রেলাি শন�পুি এলাকায় 
বদৃ্ধারেয়মি িন্য ২ নবঘা িনম ক্রয় কিা 
হয়য়য়ি এবং ২০২২ সায়ল নবনল্ং বেনি করি 
সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য যািা অসহায় 
ও নবধবা মনহলা িায়দি পুনবকুাসয়নি 
ব্যবস্া কিা হয়ব ও সনমনিি আয় থরয়ক 
পনিচালনাি নচন্তা িয়য়য়ি।

• সনমনিি সদস্যয়দি স্বাস্্যয়সবা প্রদান ও 
সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন অ্যামু্য়লন্স ক্রয় 
করি পিবিদেীয়ি গভদেবিী মনহলা, গুরুিি 
অসুস্্য র�াগী ও মিৃ সদস্য এবং পনিবারিি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বল্প খিয়চ থসবা প্রদান 
কিা। 

• প্রনিটি থসবা র�রন্দ িনম ক্রয় করি ও 
বহুিল নবনশষ্ ভবন ননমকুাণ করি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য স্বল্প দায়ম ও নকনস্তয়ি ফ্্যাট নবক্রয় 
কিা এবং প্রনিটি নবনল্ংয়য় কনমউননটি 
বেনি করি সামানিকভায়ব থসবা প্রদান ও 
কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি কিা।

• প্রনিটি থসবা র�রন্দ র�ায়ানলটি সু্ল 
প্রনিষ্ঠা কিা যায়ি স্বল্প ব্যয়য় সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়িা র�খাপড়াি সুয়যাগ গ্রহণ 

এবং পনিবািয়ক সুনশক্ায় নশনক্ি করি 
গয়ড় রোলা ও সামানিকভায়ব প্রনিষ্ঠায়নি 
সুনাম অকু্ন্ন িাখা। 

• বিদেমান ৮ লক্ টাকা ঋয়ণি ধাপ বনৃদ্ধ করি 
১৫ লক্ টাকায় উত্তীণকু কিা।

• অনভজ্ঞ ডাক্তাি বিািা সদস্যয়দি ময়ধ্য 
স্বাস্্যয়সবা প্রদান ও ভনবষ্যয়ি নমনন 
হসনপটাল স্াপনা কিা। 

• আরিা হাউনিং প্রকয়ল্পি িনম ক্রয় করি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য স্ায়ীভায়ব আবাসন 
সমস্যা সমাধান কিা।

• সনমনিি সদস্য থিয়লয়ময়য়য়দি ময়ধ্য স্বল্প 
ব্যয়য় ইংরিনি নশক্া র�াসকু চালু কিা। 

• সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য ক্টিিনশয়ল্পি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আয়য়ি উতস বনৃদ্ধ 
কিা।  

• এলাকাি পনিয়বশ ও উন্নয়নমলূক কমকুকায়ডে 
সম্কৃ্ত রাকা।

• আগামী ২০২৫ সায়লি ময়ধ্য সনমনিি 
সম্দ ও পনিসম্দ ১,০০০ র�াটি টাকায় 
উত্তীণকু কিা।

• আগামী ২০২৫ সায়লি ময়ধ্য সনমনিি 
কমকুচািী কমকুকিা ৩০০ সংখ্যায় উত্তীণকু 
কিা। 
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থানা: রেিগাঁও

রেলা: ঢাকা

নদ নরিষ্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ, ঢাকা’ বাংলায়দয়শ পাওননয়াি সমবায় 
আয়্ালয়নি �সল। ১৯৫৫ সায়ল শুরু হওয়া 
এই সমবায় সনমনি বিদেমায়ন ‘ঢাকা থক্রনডট’ 
নায়মই বহুল পনিনচি। িয়ব ননবন্ধনকৃি 
ননরয়ি ‘নদ নরিষ্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ, ঢাকা’ নায়মই উয়ল্খ িয়য়য়ি। 
৬৫ বিি ধরি অি্যন্ত সিিা ও দক্িাি সায়র 
এি কাযকুক্রম চলয়ি। সনমনিি মলূনীনি হয়লা 
প্রনিষ্ঠািাি একটি করা- “থক্রনডট ইউননয়য়ন 
অসত ব্যনক্তি স্ান রেই।”

১৯৫৫ নরিষ্ায়দে ৩ জুলাই একিন 
নমশনানি যািক চালকুস রে. ইয়াং নসএসনস 
ঢাকা থক্রনডট-এি থগাড়াপত্তন করিন। ৫০ 
িন প্রনিষ্ঠাকলীন সদয়স্যি থমাট ২৫ টাকা 
মলূধন ননয়য় িতকালীন নরিষ্ানয়দি আনরকুক 
দুদদেশা থরয়ক মনুক্ত নদয়ি যাত্া শুরু কিা এই 
সমবায় প্রনিষ্ঠান ১৯৪০ নরিষ্ায়দেি রেঙ্গল 
র�া-অপারিটিভ অ্যায়ক্টি অধীয়ন ১৯৫৮ 
নরিষ্ায়দে ঢাকা থক্রনডট ননবন্ধন লাভ করি 

(নম্ি ৪২/১৯৫৮)। 
�াদাি ইয়াংয়য়ি ঢাকা থক্রনডট প্রনিষ্ঠা 

কিাি পিই উতসানহি হয়য় ঢাকা শহিসহ 
থদয়শি নবনভন্ন নরিষ্ান নমশনয়কনন্দক সমবায় 
সনমনি, বহুমখুী সনমনি, র�া-অপারিটিভ 
হাউনিংয়য়ি ময়িা সমবায় প্রনিষ্ঠান গয়ড় 
ওয়ে।

৬৫ বিি পি, বিদেমায়ন ঢাকা থক্রনডয়টি 
থমাট সম্দ-পনিসম্য়দি পনিমাণ হয়লা ৭৭৯ 
র�াটি টাকা। ১০ জুলাই ২০২০ এি নহসাব 
অনযুায়ী এি সদস্য সংখ্যা ৪২ হািাি ৮২০ 
িন। িয়ব এই সংখ্যা প্রনিনদনই ক্রমবধকুমান। 
মহীরূহ এই প্রনিষ্ঠায়ন বিদেমায়ন ৬১৭ িন 
কমকুীি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। িয়ব সদস্যিা ঋণ 
ননয়য় থযসকল আয়মলূক কয়মকুায়দ্যাগ সষৃ্টি 
করিয়িন, থসখায়নও আরিা অয়নক িানি-
ধমকু-বয়ণকুি মানয়ুষি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। চািটি 
রেলায় থযমন- ঢাকা, নািায়ণগঞ্জ, গািীপুি 
ও মনুন্সগয়ঞ্জ সনমনিি কাযকুক্রম চলয়ি। 

ঢাকা থক্রনডয়টি ১২টি থসবায়কন্দ এবং 
১৯টি কায়লকশন বুর িয়য়য়ি। ঢাকা থক্রনডট 
সদস্যয়দি িীবনমান উন্নয়য়ন চালু করিয়ি 
নানা ধিয়নি সচিয়ী ও ঋণ থসবা। বিদেমায়ন 

সনমনিি ১৬টি সচিয়ী ও ৩৩টি ঋণ থসবা 
চালু িয়য়য়ি। সয়ঙ্গ িয়য়য়ি প্রায় ৩০টি বড় 
বড় সমািয়সবামলূক ও লাভিনক প্রকল্প। 
থযমন- নিয়সাটদে, চাইল্ র�য়াি এন্ এডুয়কশন 
থসটোি, সমবায় বািাি, নসনকউনিটি, নিম, 
থগস্ হাউি ও কনমউননটি থসটোি, কালচািাল 
একায়ডনম, মানসক সমবািদো, নডনসননউি 
থপাটদোল, ইটোিয়নটনভনত্তক নডনসটিনভ, 
ঢাকা থক্রনডট ইউননয়ন সু্ল, িাত্ প্রকল্প, 
আইএলটিএস, থস্পশাল ইংনলশ র�াসকু, 
স্বাস্্যননিাপত্তা স্ীম, স্বাস্্য প্রকল্প, অ্যামু্য়লন্স 
সানভদেস, সদস্যয়দি মিৃয়দহ সতকাি িহনবল, 
নািী থহায়স্ল, নবউটি পালকুাি ও আবানসক 
প্রনশক্ণ থহায়স্ল, আকদোইভ ইি্যানদ। সনমনিি 
সকল সদস্য নরিষ্ধমকুাবলম্ী হয়লও এি অয়নক 
প্রকয়ল্পি থসবা িানিধমকু নননবকুয়শয়ষ সবাি 
িন্য উ্ুক্ত কিা হয়য়য়ি। সকল ধয়মকুি-বয়ণকু 
মানষুয়ক আরিা কাযকুকিভায়ব থসবা নননচিি 
কিাি লয়ক্্য থদয়শি সমবায় অঙ্গয়ন-ইনিহায়স 
সবয়চয়য় বড় প্রকল্প ৩০০ শয্যাি হাসপািাল 
ননমকুাণাধীন িয়য়য়ি গািীপুরি; পূবকুাচয়লি 
অনি সনন্নকয়ট। ২০২২ সায়ল এি ননমকুাণ কাি 
সমাপ্ত হয়ব এবং থসবাকায়িি ননিি সষৃ্টি 

বদ বরিষ্ান ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং: ৪২/১৯৫৮

তামরখছ ৩ জুলাই ১৯৫৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩৯,১৪৫ িন

কম্গসিংস্ান : ৬১৭ িন 

কার্গকারলী মলূিন: ৬,০৬,৭০,১৬,১০৭



হয়ব।
ঢাকা থক্রনডয়টি ৯টি ননিস্ব বহুিল ভবন 

অন�স িয়য়য়ি। প্রধান কাযকুালয়য় সনমনিি 
িয়য়য়ি ১৮টি নবভাগ। এিাড়াও উপয়দষ্া 
কনমটি, নািী কনমটি, যুব কনমটি, নশক্া 
কনমটি, থস্পাটদেস কনমটি, পায়সকুানাল কনমটি, 
থসবায়কন্দ পনিচালনা কনমটি, সু্ল পনিচালনা 
কনমটিি ময়িা উয়ল্খয়যাগ্য ৫৩টি উপকনমটি 
িয়য়য়ি।

বিদেমায়ন এই সনমনিি িয়য়য়ি ২২ 
সদস্যনবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি। িাি ময়ধ্য 
চািিন অন�স নবয়ািাি হয়লন- পংকি 
নগলবাটদে কস্তা, থপ্রনসয়ডটে; আলবাটদে আনশস 
নবশ্াস, ভাইস-থপ্রনসয়ডটে; ইগ্ানসওস 
থহমন্ত র�াড়াইয়া, থসরক্রটানি; নপটাি িিন 
র�াড়াইয়া, থ্িািাি। আটিন নডরিক্টি 
হয়লন- পানপয়া নিয়বরু, আন্ ন�নলপ 
পালমা, সয়লামন আই র�ািানিও, প্রয়ি্যস 
িাংসা, পাপড়ী প্যান্নশয়া আরিং, মননকা 
গয়মি, সিল থযায়স� গয়মি ও পল্ব নলনসু 
নড’র�ািানিও। পাঁচিন থক্রনডট কনমটি সদস্য 
হয়লন- সুক্মাি নলনসু কু্রশ, থচয়ািম্যান; 
ও সদস্যিা হয়লন- িনন এস গয়মি, অন্তি 
মাননখন, লরিন্স নপটাি গয়মি ও উমা 
ম্যাগয়ডনলন গয়মি। সুপাভাইিনি কনমটিি 
পাঁচিন সদয়স্যি ময়ধ্য থচয়ািম্যান িন 
গয়মি ও সদস্যিা হয়লন নপ্রয়ন্ত নস কস্তা, 
থষ্লা হািিা, বানকুাডদে পংকি নড’র�ািানিও ও 
মাধবী অননিা গয়মি। 

মিভাইন মামস্গ রেনাত্রল হাসপাতাল

ঢাকা থক্রনডয়টি ইনিহায়স সবয়চয়য় বড় প্রকল্প 

হয়লা নডভাইন মানসকু রেনারিল হাসপািাল। 
আধনুনক অবকাোয়মা এবং উন্নিমায়নি 
নচনকতসা থসবাি অবানিি বিাি ননয়য় শুরু 
কিয়ি যায়চ্ছ প্রনিষ্ঠায়নি দীঘকুনদয়ন এই 
প্রকল্পটি। িািধানী ঢাকাি অদূরি কানলগয়ঞ্জি 
মেবানড়য়ি ২৫ নবঘা িনময়ি এই হাসপািাল 
অনিনশঘ্রই যাত্া শুরু কিয়ি যায়চ্ছ। ৩০০ 
শয্যাি এই হাসপািায়লি পাশাপানশ 
থমনডক্যাল কয়লি, নানসং কয়লি এবং 
নানসকুং থহাম ননমকুায়ণি পনিকল্পনা চলয়ি।

ঢাকা মক্রমিট মরয়সাটতি এ্যান্ড মরেমনিং মস্টার 

ঢাকাি অদূরি কালীগয়ঞ্জি মেবানড়য়ি 
সনমনিি ননিস্ব সায়ড় সাি নবঘা িনময়ি 
ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি ‘ঢাকা র�নডট নিয়সাটদে 
এ্যান্ থ্ননং থসটোি’। ময়নািম ও ননিাপদ 
পনিয়বয়শ নবনভন্ন থ্ননং এবং অবকাশকালীন 
সময় কাটায়নাি িন্য ঢাকা থক্রনডট নিয়সাটদে 
এ্যান্ থ্ননং থসটোি একটি ননভদেিয়যাগ্য স্ান। 
আবানসক সুনবধা, থ্ননং/কন�ারিন্স হল, 
সাবকুক্ধণক নবদু্যত, গ্যাস-পানন সিবিাহ, 
ননিাপত্তাি িন্য নসনস ক্যায়মিা ও প্রনশনক্ি 
নসনকউনিটি গাডদে, দ্রুি গনিি ইটোিয়নট 
(ওয়াই�াই) থসবাসহ িয়য়য়ি নানা ধিয়নি 
সুব্যবস্া।

মিমস চাইল্ড র�োর এন্ড এিুয়কেন মস্টার 

২০১৭ সায়লি ১ িানয়ুানি থরয়ক ঢাকা 
থক্রনডট ‘নডনস চাইল্ র�য়াি এন্ এডুয়কশন 
থসটোি’ প্রনিষ্ঠা করিয়ি। সদস্যয়দি 
নশশুয়দি পাশাপানশ অন্যান্য সকল ধয়মকুি 
১৮ মাস থরয়ক ৬ বিরিি নশশুয়দি এখায়ন 

র�য়খ নদবাযনেসহ অক্সয়�াডদে পাে্যক্রয়মি 
প্রানিষ্ঠাননক নশক্া থদওয়াি ব্যবস্া করিয়ি 
ঢাকা থক্রনডট সনমনি। নশশুয়দি সুস্ মাননসক 
নবকাশ, গানবািনা, নাচ, শিীি চচদো, আটদেস 
ও ক্র্যাফ্টসসহ নানা নবষয়য় নশক্াি পাশাপানশ 
ননিাপদ পনিয়বয়শ রেয়ড় ওোি ননয়চিয়িা 
নদয়চ্ছ এই আন্তিদোনিকমায়নি চাইল্ র�য়াি 
এন্ এডুয়কশন থসটোি। 

সমবাে বািার

সমবায় বািাি ঢাকা থক্রনডট কিৃকুক পনিচানলি 
একটি ননভদেিয়যাগ্য প্রনিষ্ঠান। িাসায়ননক 
নবষমকু্ত, ননি্যপ্রয়য়ািনীয় মানসম্ি পণ্য, 
ন্যায্যমলূ্য, নসনস ক্যায়মিা ও শীিািাপ 
ননয়নন্তি, গুণগিমায়নি ননচিয়িায় সমদৃ্ধ 
একটি ননিাপদ পনিয়বশবান্ধব বািাি 
প্রনিষ্ঠান। ঢাকা থক্রনডয়টি প্রধান কাযকুালয় 
এবং সাভারি চলমান আউটয়লট। করিানাি 
মহামানিয়ি সমবায় বািারিি পণ্য থহাম 
রেনলভানি থদওয়া হয়চ্ছ। 

ঢাকা মক্রমিট মসমকউমরটি সামভতিস 

আনরকুক সহয়যানগিাি পাশাপানশ ঢাকা থক্রনডট 
বাধণনি্যক প্রনিষ্ঠান এমননক বাসাবানড়ি 
ননিাপত্তাি িন্য ‘ঢাকা থক্রনডট নসনকউনিটি 
সানভদেস’ নামক একটি প্রকল্প চালু করিয়ি। 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম বাধণনি্যক 
প্রনিষ্ঠান ও এপাটদেয়ময়টেি ননিাপত্তা নননচিি 
কিয়ি। ইয়িাময়ধ্য এই প্রকয়ল্পি অধীয়ন 
অসংখ্য রেকাি যুবক ও মধ্যবয়সী ব্যনক্তয়ক 
কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম ঢাকা থক্রনডয়টি প্রধান 
কাযকুালয়সহ অন্যান্য প্রনিষ্ঠান, র�াম্ানন ও 
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স্াপনায় ননিাপত্তাকমকুী সিবিাহ করি যায়চ্ছ।

কালচারাল একায়িমম 

ঢাকা থক্রনডট সদস্যয়দি আনরকুক চানহদা 
নমটায়নাি পাশাপানশ সমায়িি সাংসৃ্নিক 
থক্রত্ উন্নয়য়ন ২০০৮ সায়ল ‘কালচািাল 
একায়ডনম’ প্রকল্প শুরু করিয়ি। বিদেমায়ন 
রেিগাঁও চাচদে সংলগ্ সু্য়ল এবং নদো 
থসবায়করন্দ এি কাযকুক্রম পনিচানলি হয়চ্ছ। 
একায়ডনময়ি নাচ, গান, িবলা, নগটাি, অকিন 
ইি্যানদ নবষয়য় অনভজ্ঞ নশক্কমডেলী বিািা 
প্রনশক্ণ থদওয়া হয়। 

ইিংত্রমি ও আইইএলটিএস মেক্া 

ঢাকা থক্রনডট সাধািণ সদস্যয়দি ইংরিনিয়ি 
করা বলা ও র�খায় পািদশকুী কিাি লয়ক্্য 
ইংরিনি নশক্া প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম থসবা প্রদান 
করি যায়চ্ছ। এিাড়াও আইইএলটিএস 
পিীক্ায় অংশগ্রহয়ণি উয়দেয়শ স্বল্পময়ূল্য 
উন্নিমায়নি র�াসকু শুরু করিয়ি। এযাবত এই 
র�াসকু সম্ন্ন করি উচ্চনশক্াি উয়দেয়শ্য পানড় 
িনময়য়য়িন ১ হািাি ৪৪১ িন নশক্ারকুী। ঢাকা 
থক্রনডয়টি প্রধান কাযকুালয়য় ননয়নমি এই র�াসকু 
অননুষ্ঠি হয়। 

ঢাকা মক্রমিট ইউমনেন সু্ল 

আনরকুক থসবাি পাশাপানশ ঢাকা থক্রনডট 
ইউননয়ন নশশুয়দি নশক্া নবস্তারি ননিলস 
কাি করি যায়চ্ছ। আদশকু িানি গেয়নি 
প্রনক্রয়ায় অবদায়নি লয়ক্্য সদস্য ও সাধািণ 
মানয়ুষি সুনবধায়রকু ঢাকাি নদোয় সকল ধয়মকুি 
নশক্ারকুীি িন্য ‘ঢাকা থক্রনডট ইউননয়ন সু্ল’ 
পনিচালনা করি যায়চ্ছ। ২০১০ সাল থরয়ক 
শুরু হওয়া এই সু্য়ল নাসকুািী থরয়ক ১০ম থরেধণ 
পযকুন্ত পােদান কাযকুক্রয়ম িয়য়য়ি প্রায় ৫০০ 
িন নশক্ারকুী।

ঢাকা মক্রমিট স্বাস্্যমনরাপত্তা স্লীম

ঢাকা থক্রনডয়টি থপ্রনসয়ডটে পংকি নগলবাটদে 
কস্তা একিন সদস্যয়ক স্বাস্্যয়সবাি থচক 
প্রদান কিয়িন। ঢাকা থক্রনডট সদস্যয়দি 
অসুস্কালীন সময়য় ননিাপত্তা প্রদান ও আনরকুক 
সুনবধাি িন্য ঢাকা ‘থক্রনডট স্বাস্্যননিাপত্তা 
স্ীম’ পনিচালনা কিয়ি। সচিয়য়ি পাশাপানশ 
সদস্যিা মানসক ৫০ থরয়ক ৬০০ টাকা পযকুন্ত 
িমা নদয়য় ৫০ হািাি থরয়ক ৩ লক্ টাকা 
পযকুন্ত হাসপািাল নবয়লি সুনবধা থপয়ি পারিন 
সনমনি থরয়ক। এই পযকুন্ত স্বাস্্য ননিাপত্তা 
প্রকয়ল্পি অধীয়ন ৬৭৬ িনয়ক নচনকতসাি িন্য 
২০২০ নরিষ্ায়দেি ৩১ িানয়ুানি পযকুন্ত ৩ র�াটি 
৩৯ লাখ ১৫ হািাি ৭ শি ৯৭ টাকা প্রদান 
কিা হয়য়য়ি। 

ঢাকা মক্রমিট অ্যামু্বয়লন্ সামভতিস

সদস্যয়দি পনিবারিি িরুনি প্রয়য়ািয়ন র�াগী 

স্ানান্তি বা থদয়শি থযয়কায়না প্রায়ন্ত মিৃয়দহ 
রেওয়াি িন্য ঢাকা থক্রনডট অ্যামু্য়লন্স সানভদেস 
পনিচালনা করি যায়চ্ছ। 

ঢাকা মক্রমিট মিম

সনমনিি সদস্যয়দি স্বাস্্য পনিচযকুাি লয়ক্্য 
ঢাকা থক্রনডট একটি নিম পনিচালনা করি 
আসয়ি। ঢাকা থক্রনডয়টি সদস্য বা িায়দি 
সন্তানিা উক্ত নিয়মি সদস্য হয়ি পািয়ব। 
স্বল্পময়ূল্য এখায়ন স্বাস্্যকি পনিয়বয়শ 
অি্যাধনুনক যন্তপানিি সাহায়য্য ব্যয়াম বা 
শিীি সচিালনা কিা কিা যায়। নবয়শষভায়ব 
যুবররেধণ এই সুনবধাি উপকািয়ভাগী।

 ঢাকা মক্রমিট ছারেলী মহায়টেল

িািধানী ঢাকা শহরি উচ্চনশক্া গ্রহয়ণি িন্য 
গ্রাম থরয়ক আসা থময়য়য়দি আবাসন সমস্যা 

দূি কিয়ি ঢাকাি মননপুিীপাড়া ও সাধনপাড়ায় 
দুটি িাত্ী থহায়স্ল পনিচালনা করি আসয়ি। 
থময়য়য়দি ননিাপদ আবাস্য়লি ননচিয়িা নদয়য় 
অনভভাবকয়দি ভাবনাহীন কিাি লয়ক্্য এই 
থহায়স্ল-কাযকুক্রম চলয়ি।

মিমস মবমউটি পাল্গার

গুলশায়নি সনন্নকয়ট নদোয় অবনস্ি ঢাকা 
থক্রনডয়টি সবকুাধনুনক প্রকল্প হয়চ্ছ নডনস 
নবনউটি পালকুাি। এটি সারেয়ী ময়ূল্য নািীয়দি 
থসৌ্যকুচচদোি এক অনন্য প্রনিষ্ঠান। এখায়ন 
নািীয়দি রাকা-খাওয়াসহ প্রনশক্য়ণিও 
ব্যবস্া িয়য়য়ি। 

িাতলীে সমবাে পুরস্ার

নদ নরিষ্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ িািীয় সমবায় পুিস্াি গ্রহণ করিন।
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থানা: পল্টন

রেলা: ঢাকা

পুনলশ বানহনীি সদস্য এবং িায়দি 
পনিবািবয়গকুি অরকুনননিক সাহায্য ও স্বাবলম্ী 
কিাি অনভপ্রায়য় ১৯৫৯ সায়ল িদানীন্তন পূবকু 
পানকস্তায়নি গভদেনি িনাব িানকি থহায়সন, 
চী� থসরক্রটািী িনাব থমাহাম্দ আি�াি 
এবং পুনলয়শি আইনি িনাব এ. র�. এম 
হান�ি উনদেন সমবায় নভনত্তয়ি একটি থস্াি 
থখালাি নচন্তা করিন। ১৯৫৯ সায়ল ১৫ আগষ্ 
ঢাকা পুনলশ ক্ায়বি উয়বিাধনকায়ল মাননীয় 
গভদেনি ময়হাদয় িতকালীন ঢাকা রেলা পুনলশ 
সুপাি িনাব থমাহাম্দ আবদুল হক-র� উক্ত 
নবষয়য় প্রয়য়ািনীয় কাযকুক্রম গ্রহয়ণি দানয়ত্ব 
প্রদান করিন।

িনাব এম. এ হক নবষয়টি অি্যন্ত 
গুরুত্বসহকারি গ্রহণ করিন। সমবায় নভনত্তয়ি 
রেলা ও মহক্মা সদরি থস্াি প্রনিষ্ঠা করি 
িা পনিচালনা ও ননয়ন্তণ সম্ভব হয়ব না র�য়ব 
নিনন সবকুস্তরিি পুনলশ কমকুকিদো/কমকুচািীয়দি 
সদস্য করি র�ন্দীয়ভায়ব সমবায় সনমনি 
প্রনিষ্ঠা কিাি করা ভায়বন। অবয়শয়ষ 

িাি অক্ান্ত পনিরেয়ম ১৯৬০ সায়ল ‘পূবকু 
পানকস্ান পুনলশ সমবায় সনমনি নলুঃ’ নায়ম 
এই সনমনি আত্মপ্রকাশ করি। ইংরিনিয়ি 
পুনলশ ওয়য়লয়�য়াি এি সংনক্প্ত নামকিণ 
‘পলওয়য়ল’ িাখা হয়। ১৯৬০ সায়লি ১৬ 
থ�ব্রুয়ানি এই সনমনি সিকারিি সমবায় 
নবভায়গি ননবন্ধন লাভ করি। থসাসাইটি 
বিদেমায়ন ড. রেনিীি আহয়মদ নবনপএম 
(বাি) ইন্সয়পক্টি রেনারিল, বাংলায়দশ 
পুনলশ ও থচয়ািম্যান, পলয়য়য়লি রেিৃয়ত্ব 
পনিচানলি হয়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান 

• থসাসাইটিয়ি ননয়য়াগপ্রাপ্ত ও কমকুিি 
কমকুকিদো/ কমকুচািীি সংখ্যা: ৩৩ িন।

• পুরুষ: ৩২ িন।
• মনহলা: ১ িন।
• পলওয়য়ল সুপাি মায়কদেয়ট প্রি্যক্ ও 

পরিাক্ভায়ব প্রায় ১,৫০০ িন।
• উত্তিাস্ পলওয়য়ল কািয়ণশন মায়কদেয়ট 

প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব প্রায় ২,০০০ িন।
• রোনাকী নসয়নমা হয়ল প্রি্যক্ ও 

পরিাক্ভায়ব প্রায় ৪০ িন।

• নস এন নি থস্শয়ন প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব 
প্রায় ৪০ িন।

• পলওয়য়ল আবাাসন প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
ব্যাপক কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি।
থসাসাইটিি সদস্যয়দি মায়ি প্রনি বিি 

ননয়নমি লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয়লও সনমনিি 
সদস্যয়দি নবনভন্ন ধিয়নি আনরকুক, নশক্া, 
অনদুান, বাসস্ান ও সদস্যয়দি কল্যাণায়রকু 
নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ করি রায়ক। ননয়ম্ন সনমনিি 
নকিু কাযকুক্রয়মি নববিণ িুয়ল ধিা হল : 

অনদুান ও বমৃত্ত 

থসাসাইটিি সদস্যয়দি অসু্স্িননি কািয়ণ 
অনদুান ও সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি 
উচ্চনশক্াি নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। থযমন-
২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি ৩১,২৬,০২৪ টাকা, 
২০১৭-২০১৮ অরকুবিরি ৩৬,১৪,৫২১ টাকা 
প্রদান করিয়ি।

আবাসন রিকল্প

টঙ্গীস্ দাড়াইল থমৌিায় থসাসাইটিি সদস্যয়দি 
বাসস্ায়নি িন্য ৩৭.৫ নবঘা ক্রয় করি ৫ 

বাংলায়দর পধুবলর ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ
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মনবন্ন নিং: ০২ 

তামরখ: ১৬-০২-১৯৬০

সদস্য সিংখ্যা: ১,০৫,৩৫৭ িন

(পুরুষ: ৭৩,৭৪১ িন, মমহলা: ৩১,৬১৬ িন।)

কার্গকরলী মলূিন: ১২৭,৬৮,৫৩,৭৬১.৩২ টাকা।



কাোি ৫৯টি এবং ২.৫ কাোি ৯১টি এবং ১০ 
কাোি ১টিসহ থমাট ১৫১টি প্লট নবিিণ কিা 
হয়য়য়ি। 

পলওয়েল সুপার মায়কতিট 

বাংলায়দশ পুনলশ র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ এি আনরকুক কাযকুক্রম পনিচালনাি 
উয়দেয়শ্য ৬৯/১ নয়াপটিন, ঢাকায় িতকালীন 
পূবকু পানকস্তান সিকারিি ননকট হয়ি 
আয়বধকুনমলূক প্রকল্প নহয়সয়ব ইহা অনয়ুমানদি 
হয়। এি ভাড়া আয় থসাসাইটিি আয়ব্যয় 
নহয়সয়ব থদখায়না হয় যা নদয়য় সদস্যয়দি 
লভ্যাংশ পনিয়শাধ কিা হয়। বিদেমায়ন মায়কদেয়ট 
৩৬৩টি থদাকান িয়য়য়ি এবং এয়ি প্রায় 
প্রি্যক্ভায়ব ১,৫০০ র�ায়কি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি। পলওয়য়ল সুপাি মায়কদেট হয়ি প্রনি 
বিি ভাড়া ও অনান্য খাি প্রায় ১ র�াটি ৩৬ 
লক্ ৭০ হািাি টাকা আয় হয়। 

রোনাকলী মসয়নমা হল 

১৯৬৮ সায়ল থসাসাইটিি আয়বধকুনমলূক প্রকল্প 
নহয়সয়ব রোনাকী নসয়নমা হল প্রনিষ্ঠা কিা 
হয়। ঢাকাি প্ররম থরেধণি নসয়নমাহলগুয়লাি 
ময়ধ্য রোনাকী নসয়নমা হল নিল অন্যিম। 
০৯-০৩-১৯৬৮ সায়ল নসয়নমা হলটি চালু 
কিা হয়। এি ভাড়া আয় থসাসাইটিি আয়ব্যয় 
নহয়সয়ব থদখায়না হয় যা নদয়য় সদস্যয়দি 
লভ্যাংশ পনিয়শাধ কিা হয়। সুস্ নবয়নাদয়নি 
মাধ্যয়ম এটি িািীয় সংসৃ্নিয়ি ভূনমকা িাখয়ি 
িািাড়া আবগানি শুল্ক ও আয়কি প্রদায়নি 

মাধ্যয়ম িািীয় অরকুনীনিয়ি অসামান্য অবদান 
িাখয়ি। রোনাকী নসয়নমা হল হয়ি প্রনি বিি 
ভাড়া বাবদ প্রায় ৩৬ লক্ টাকা আয় হয়। 

পলওয়েল মপত্রোল পাম্ 

িািািবাগ পুনলশ ব্যিায়কি থমায়ড় 
িতকালীন পূবকু পানকস্তান সিকারিি পয়ক্ 
নস এন্ নব এি রেপুটি থসরক্রটািীি ননকট 
হয়ি ইন্সয়পক্টি রেনারিল অব পুনলশ, পূবকু 
পানকস্তান পলওয়য়য়লি নায়ম পনিচালনাি 
িন্য ১টি থপর্াল পায়ম্ি িায়গা গ্রহণ 
পূবকুক থসাসাইটিি থসরক্রটািীি ননকট হস্তান্তি 
করিন। যাহা মানলবাগ থপর্াল পাম্ নায়ম 
পনিনচি। ঢাকাি র�ন্দস্য়ল অবনস্ি এই 
থপর্াল পায়ম্ি গুরুত্ব অপনিসীম। এি ভাড়া 
আয় থসাসাইটিি আয়ব্যয় নহয়সয়ব থদখায়না 
হয় যা নদয়য় সদস্যয়দি লভ্যাংশ পনিয়শাধ 
কিা হয়। ইহা আবগানি শুল্ক, আয়কি ও 
ভ্যাট প্রদায়নি মাধ্যয়ম িািীয় অরকুনীনিয়ি 
অসামান্য অবদান িাখয়ি। পলওয়য়ল থপর্াল 
পাম্ হয়ি প্রনি বিি ভাড়া বাবদ প্রায় ৯০ 
লক্ টাকা আয় হয়। 

পলওয়েল কারয়ণেন েমপিং মস্টার 

বাংলায়দশ পুনলশ র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ এি আরিকটি লাভিনক বাধণনি্যক 
উয়দ্যাগ পলওয়য়ল কািয়ণশন শনপং থসটোি 
বা পলওয়য়ল কময়প্লক্স-২। এটি ঢাকা 
ময়মননসংহ মহাসড়য়কি পায়শ উত্তিা ময়ডল 
টাউন থসক্টি ৮ এ অবনস্ি। শনপং থসটোরিি 

ভাড়া থসাসাইটিি আয়ব্যয় নহয়সয়ব থদখায়না 
হয় যা নদয়য় সদস্যয়দি লভ্যাংশ পনিয়শাধ কিা 
হয়। বিদেমায়ন মায়কদেয়ট ৩৪৫টি থদাকান এবং 
৮টি ওয়ান স্প মল িয়য়য়ি এবং এয়ি প্রায় 
প্রি্যক্ভায়ব ২,০০০ র�ায়কি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি এবং ব্যবসায়ীিা আয়কি শুল্ক এবং 
ভ্যাট প্রদান করি িািীয় অরকুনীনিয়ি অসামান্য 
অবদান িাখয়ি। পলওয়য়ল কািয়ণশন শনপং 
থসটোি হয়ি প্রনি বিি ভাড়া ও অনান্য খাি 
প্রায় ৪ র�াটি ৯০ লক্ টাকা আয় হয়। 

আেকর 

২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি আয়কি বাবদ ৪২ 
লক্ ৪০ হািাি ৫৩ টাকা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
যা থদয়শি সানবকুক উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি।

সমবাে উন্নেন তহমবল 

থদয়শি সমবায় আয়্ালয়ন ভূনমকা িাখাি 
িন্য অত্ সনমনি প্রনি বিি ননট লায়ভি ৩% 
হারি সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদান করি 
রায়ক। এ খায়ি ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি 
৯,৩৭,৮০৭.৪৫ টাকা এবং ২০১৭-২০১৮ 
অরকুবিরি ১০,৮৪,৩৫৬.৫৯ টাক পনিয়শাধ 
কিা হয়য়য়ি।

িাতলীে সমবাে পুরস্ার 

সমবায় থক্রত্ নবয়শষ অবদায়নি িন্য অত্ 
সমবায় সনমনি ১৯৮৫ সায়ল থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব িািীয় সমবায় পুিস্াি প্রাপ্ত 
হয়। 
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উপয়িলা: কাললীগঞ্জ

রেলা: গািলীপুর

১৯৬২ নরিষ্ায়দে গািীপুি রেলা, কালীগঞ্জ 
উপয়িলাধীন নাগিীয়ি প্রনিষ্ঠা লাভ করি 
নাগিী নরিস্ান সমবায় ঋণদান সনমনি। স�ল 
ও গণিানন্তক রেিৃয়ত্বি ধািাবানহকিায় নাগিী 
নরিস্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ এি বিদেমান ব্যবস্াপনা পনিষয়দি 
সুয়যাগ্য থচয়ািম্যায়নি দানয়ত্ব পালন কিয়িন 
নম. সুমন লরিন্স র�ািানিও। িতকালীন 
পূবকুপানকস্তান ও স্বাধীনিা-উত্তি বাংলায়দয়শ 
থক্রনডট ইউননয়নয়ক পনিনচি কিয়ি ও সমবায় 
আয়্ালনয়ক রেগবান কিয়ি পাশাপানশ 
নরিস্ান স্রিদায়য় নবিনিহীন অবদান র�য়খ 
যায়চ্ছ। বিদেমায়ন নাগিী থক্রনডয়টি ১৭টি 
সচিয়ী থপ্রাডাক্ট ও ১৯টি ঋণ থপ্রাডাক্ট চলমান 
আয়ি। নাগিী থক্রনডয়টি িহনবয়লি পনিমাণ 
আনরকুক বিি (২০১৯-২০২০) পযকুন্ত ১৩১ 
র�াটি টাকা প্রায়। বিদেমান ব্যবস্াপনা পনিষদ 
দক্ ব্যবস্াপনাি মাধ্যয়ম সদস্য-সদস্যয়দি 
থসবা নদয়য় যায়চ্ছন। 

আমায়দর লক্্য ও মলূসুর

“সচিয় আমায়দি মলূ লক্্য, দানিদ্র্য দূিীকিণ 
আমায়দি স্বপ্ন”

নাগরলী মক্রমিয়টর মশ্রষ্ঠ িাতলীে সমবাে 

পুরস্ার অিতিন 

‘বঙ্গবনু্ধি দশকুন, সমবায়য়ি উন্নয়ন’ মলূসুি 
অনসুিণ করি নবগি ২ নয়ভম্ি ২০১৯ 
নরিষ্াদে িানিয়খ বঙ্গবনু্ধ আন্তিদোনিক সয়ম্লন 
র�রন্দ ৪৮িম িািীয় সমবায় নদবস ২০১৮ 
নরিষ্ায়দেি িন্য সচিয় ও ঋণদান/থক্রনডট 
সমবায় থরেধণি ক্যাটাগনিয়ি থরেষ্ঠ িািীয় 
সমবায় পুিস্াি লাভ করি নাগিী নরিস্ান 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলনময়টড। 
মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনাি ননকট থরয়ক 
পুিস্াি গ্রহণ করিন নাগিী থক্রনডয়টি পয়ক্ 
সনমনিি থচয়ািম্যান নম. সুমন র�ািানিও।

মাননীয় প্রধানমন্তী সমবায়ীয়দি উয়দেয়শ্য 
বয়লন-সমবায়য়ি মাধ্যয়ম থদয়শি উন্নয়য়নি 
িন্য যুয়গাপয়যাগী ব্যবস্াপনা গয়ড় িুলয়ি 
আধনুনক ির্যপ্রযুনক্ত ব্যবহারিি উপি 
গুরুত্বারিাপ করিন। নিনন আরিা বয়লন-
সমবায়য়ি কায়ি যািা দক্ িায়দি প্রনশক্ণ 

নদয়ি হয়ব, সত ভায়ব িািা থযন কাি করি, 
থসভায়ব গুরুত্ব নদয়ি হয়ব। িয়বই িানিি 
নপিাি স্বয়প্নি কু্ধা ও দানিদ্র্যমকু্ত থসানাি 
বাংলা আমিা গয়ড় িুলয়ি সক্ম হব। এ 
বিি সমবায় নদবয়সি প্রনিপাদ্য নবষয় নিল 
‘বঙ্গবনু্ধি দশকুন, সমবায়য়ি উন্নয়ন’।

হাইমরিি মবতরণ কম্গসমূচ

“মানষু মানয়ুষি িন্য, িীবন িীবয়নি িন্য” 
এই মলূসুরি নাগিী নরিস্ান র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলনময়টড কিৃকুক রোয়ভল 
করিানা ভাইিাস (র�ানভড-১৯) সংক্রময়ণ 
নবশ্ব্যাপী মহামানিি এই ক্রানন্তলয়গ্ সমায়ি 
নপনিয়য় পড়া, দুস্, অসহায়, ননপীনড়িয়দি 
সাহায্যায়রকু হাইনরিড (ত্াণ) নবিিণ কিা হয়। 

চাল-৫ র�নি, ডাল-১ র�নি, আটা-২ 
র�নি, সয়ানবন রেল-১ নলটাি, সাবান-১টি। 
থমাট ১,৫৭৬টি পনিবারিি ময়ধ্য ৮,২৪,৭১০ 
টাকা ময়ূল্যি হাইনরিড (ত্াণ) নবিিণ কিা 
হয়য়ি। 

রিবলীণমহনতষলী/রিমতবন্লীয়দর ভাতা রিদান

নবগি ২৪/০৭/২০ িানিয়খ নাগিী নরিস্ান 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ কিৃকুক 

নাগরী বরিস্ান ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন : ২৩

তামরখ : ১১/০৮/১৯৮৪ মরি.

সিংয়োধিত-১৯/২০০৯,৪৬/২০১৩,৫৫/২০১৪।

সদস্য সিংখ্যা : ৫৭১৯ িন।

(পুরুষ : ২,৮৫৮ িন, মমহলা: ২,৮৬১ িন)

আদােকৃত শেোর : ১৯,১২,৪২,৩০৬

সঞ্চে আমানত : ৭৮,৭৮,৮৪,৫৮৫

কার্গকরলী মলূিন : ১৩০ র�াটি টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ: ৮২,৬০,০৬,৩৩২ টাকা



মহামানিি এই ক্রানন্তলয়গ্ প্রবীণনহনিষী 
ও প্রনিবন্ধী ভাই-রোনয়দি িন্য প্রয়ণাদনা 
নহয়সব বাতসনিক ভািা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
প্রয়ণাদনা ভািা নহয়সয়ব (ক) প্রনিবন্ধী: ৫২ 
িন (খ) প্রবীণ: পুরুষ-২৪৯, মনহলা-১৯৩ 
িন। সবকুয়মাট ৪৯৪ িন সদস্যয়দি ১,০০০ 
টাকা করি, থমাট ৪,৯৪,০০০ টাকা প্রদান 
কিা হয়। 

মহান মবিে মদবস, মচরোঙ্কন রিমতয়রামগতা ও 

রিাক-বেমদন উদরাপন

নবগি ১৬ নডয়সম্ি ২০১৮ িানিয়খ সনমনিি 
সম্াননি সদস্য-সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণ 
নব-রে্যানি ভবয়ন মহান নবিয় নদবস, 
নচত্াকিন প্রনিয়যানগিা ও প্রাক-বড়নদন 
উতসব উদযাপন কিা হয়। সনমনিি সকল 
কমকুকিদোয়দি উপনস্নিয়ি উক্ত অনষু্ঠায়ন 
নশশু ও অনভভাবকয়দি উপনস্নিয়ি মহা 
আড়ম্রি প্রধান অনিনর নিয়লন রেয়দ্ধয় �া: 
িয়ন্ত এস গয়মি, পাল-পুরিানহি, নাগিী 
ধমকুপনল্ এবং নবয়শষ অনিনর নহয়সয়ব উপনস্ি 
নিয়লন রেয়দ্ধয় নসস্াি থমিী নকিণ এস.এম.
আি. এ, প্রধান নশক্ক, পানয়িািা বানলকা 
উচ্চনবদ্যালয়। সনমনিি থচয়ািম্যান, নম. 
সুমন র�ািানিও, প্রধান অনিনর, নবয়শষ 
অনিনর, ব্যবস্াপনা পনিষয়দি কমকুকিদোবৃ্ , 
উপয়দষ্ামডেলী ও সদস্য-সদস্যয়দি ননয়য় 
প্রাক-বড়নদয়নি র�ক কায়টন এবং নচত্াকিন 
প্রনিয়যানগিায় অংশগ্রহণকািী সহয়যাগী 
সদস্যয়দি ময়ধ্য পুিস্াি নবিিণ করিন।

নতুন (৪টি) আমথ্গক মরিািাক্ট উয়বিািন 

নবগি ১৫ থ�ব্রুয়ানি ২০১৯ নরি. িানিয়খ 
সনমনিি সদস্য-সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণ নব-
রে্যানি ভবয়ন সনমনিি নিুন ৪টি আনরকুক 
থপ্রাডাক্ট উয়বিাধন কিা হয়। উক্ত অনষু্ঠায়ন 
প্রধান অনিনর নিয়লন রেয়দ্ধয় �া: িয়ন্ত 
এস গয়মি, পাল-পুরিানহি, নাগিী ধমকুপনল্ 
এবং নবয়শষ অনিনর নহয়সয়ব উপনস্ি নিয়লন 
িনাব শাহীন সুলিানা, উপয়িলা সমবায় 
কমকুকিদো, কালীগঞ্জ, গািীপুি, নম. র�ায়মল 
এইচ কু্রশ, রেনারিল ম্যায়নিাি (ভািপ্রাপ্ত), 
কাল্ ব, নম. সচিয় ডনমননক র�ািানিও, 
থচয়ািম্যান, মেবাড়ী নরিস্ান র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ। সনমনিি থচয়ািম্যান, 
নম. সুমন র�ািানিও, ব্যবস্াপনা পনিষয়দি 
কমকুকিদোবৃ্ , কমকুীবৃ্ , উপয়দষ্ামডেলী ও 
সদস্য-সদস্যয়দি ননয়য় নিুন ৪টি আনরকুক 
থপ্রাডাক্ট উয়বিাধন কিা হয়। 

আন্তিতিামতক নারলী মদবস উদরাপন

নবগি ৮ মাচদে ২০১৯ নরি. আন্তিদোনিক নািী 
নদবস উপলয়ক্ সমগ্র নবয়শ্ি সায়র একাত্মিা 
প্রকাশ করি যরায়যাগ্য মযকুাদাি সায়র এবং 

অত্ সনমনিি প্রয়ি্যক নািী সদয়স্যি প্রনি 
সম্ান ও ভায়লাবাসাি ননদশকুন থদনখয়য় 
নাগিী থসটে ননয়কালস উচ্চনবদ্যালয় প্রাঙ্গয়ণ 
ব্যবস্াপনা পনিষদ এ নদবসটি পালন করিন। 
এ অনষু্ঠায়ন প্রধান অনিনর নহয়সয়ব উপনস্ি 
নিয়লন রেয়দ্ধয় �া: িয়ন্ত এস গয়মি, পাল-
পুরিানহি, নাগিী ধমকুপনল্। প্রায় ১,০০০ িন 
নািী সদয়স্যি অংশগ্রহণ এ উক্ত অনষু্ঠান 
হয়য় উয়ে প্রাণবন্ত এিাড়াও ি্যালী,সাংসৃ্নিক 
অনষু্ঠান, আয়লাচনা সভা এবং সনমনিি ৯৭ 
িন রিিধািী/রিিধানিণী মায়য়য়দি সম্ায়ন 
ভূনষি কিা হয়। 

মরেবামষ্গক র�ৌেলগত পমরকল্পনা 

নবগি ১০ থম ২০১৯ নরি. িানিয়খ ঢাকা 
থক্রনডট নিয়সাটদে এ নাগিী নরিস্ান র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি 
নত্বানষকুক র�ৌশলগি পনিকল্পনা অননুষ্ঠি 
হয়। মলূভাব: “থটকসই পনিকল্পনাই থহাক 
নাগিী থক্রনডট এি আগামীি পরচলা”। 
অংশগ্রহণকািীি সংখ্যা নিল ১৩০ িন।

লক্্যমারো

• থপশাদানিত্ব আনায়ন ও এইচআিনড 
নবভাগ চালু কিা।

• কমকুী ও ননবকুাহীয়দি উন্নয়য়নি িন্য ননিস্ব 
প্রনশক্ণ র�ন্দ প্রনিষ্ঠা কিা।

• কায়িি ধিন অনযুায়ী প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
কমকুীয়দি সক্মিা বনৃদ্ধ কিা। 

• গুণগি রেিৃত্ব নননচিি কিাি িন্য 
নডরিক্টিস কম্পম্য়টনন্স র�ায়সকুি ব্যবস্া 
কিা। 

• ননয়িয়দি দানয়ত্ব ও কিদেব্য সম্য়কদে 
সাধািণ সদস্যয়দি প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া 
কিা। 

• র�ৌশলগি পনিকল্পনাি বাস্তবায়ন ও 
অগ্রগনি পযকুয়বক্য়ণি িন্য কন্সালয়টটে 

ননয়য়াগ ও সুনননদদেষ্ উচ্চপদস্ দানয়ত্বশীল 
কমকুকিদোয়ক (স্া�) দানয়ত্ব প্রদান কিা। 

• নত্বানষকুক র�ৌশলগি পনিকল্পনা 
বাস্তবায়য়ন একটি নবয়শষ উপকনমটি গেন 
কিা।

• নাগিী থক্রনডট ইউননয়নয়ক একটি আদশকু 
থক্রনডট ইউননয়ন নহয়সয়ব পনিনচি কিা।

মস্ট মনয়কালাস উচ্মবদ্যালয়ে কম্ম্উটার 

রিদান

শিবষকুী ঐনিহ্যবাহী থসটে ননয়কালাস 
উচ্চনবদ্যালয়য়ি নডনিটাল কম্পম্উটাি ল্যাব 
এি শুভ উয়বিাধন অনষু্ঠায়ন প্রধান অনিনর 
নহয়সয়ব উপনস্ি নিয়লন রেয়দ্ধয় �া: িয়ন্ত 
এস গয়মি, পাল-পুরিানহি, নাগিী ধমকুপনল্ 
এবং নবয়শষ অনিনর নিয়লন নাগিী থক্রনডয়টি 
থচয়াম্যান, নম. সুমন র�ািানিও। নাগিী 
থক্রনডট থসটে ননয়কালাস উচ্চনবদ্যালয়য়ি 
নডনিটাল কম্পম্উটাি ল্যায়বি িন্য ১২টি 
কম্পম্উটাি ও ১টি নডনভনড িাইডাি অনদুান 
নহয়সয়ব প্রদান করিন। নাগিী থক্রনডট নবশ্াস 
করি উক্ত অনদুানকৃি কম্পম্উটাি িাত্য়দি 
নডনিটাল ও আধনুনক নশক্ায় নবয়শষ ভূনমকা 
িাখয়ব।

কম্গসিংস্ান

থমাট কমকুচািীি সংখ্যা ২৯ িন ও ২ িন 
চুনক্তনভনত্তক কমকুী। স্বকমকুসংস্ান ৩,১০০ িন 
সদস্য সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ নবিিয়ণি মাধ্যয়ম 
স্বকমকুসংস্ান বেনি কিা হয়য়য়ি।

সমমমতর সম্মত্তর মববরণ 

স্াবি: িনমি পনিমাণ ৩১১.৪৮ শিাংশ, 
বািািমলূ্য ৩,৮০,৩৩,৫১২ টাকা। অস্াবি: 
অন�স ভবন, যন্তপানি, আসবাবপত্, 
কম্পম্উটাি, অ্যামু্য়লন্স, মাইরক্রাবাস 
ইি্যানদি মলূ্য ১,১৫,৭২,২২১ টাকা
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থানা: মমতমিল

রেলা: ঢাকা

কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম বাংলায়দশ 
ব্যাংয়কি কমকুকিদো/কমকুচািীয়দি অধধকিি 
স্বাবলম্ী করি রোলাি মহত প্রয়ায়স ১৯৪৮ 
সায়ল প্রনিষ্ঠািা আলাউনদেন আহয়ময়দি 
রেিৃয়ত্ব মাত্ ২৫ িন কমকুকিদো/কমকুচািী এবং 
৳৭৫ পুুঁনি ননয়য় সনমনিি যাত্া শুরু হয়। 
বিদেমায়ন যাি পনিসম্দ প্রায় ৩৩৮ র�াটি 
টাকা। নবনভন্ন প্রয়য়ািয়ন সদস্যয়দি মায়ি ঋণ 
নবিিণ সনমনিি প্রধান কাযকুক্রম হয়লও সনমনি 
সদস্যয়দি কল্যাণায়রকু নবনভন্ন ধিয়নি স্ীম 
পনিচালনা, নসএসআি কাযকুক্রমসহ নানামখুী 
থসবা প্রদান করি রায়ক। ননয়ম্ন সনমনিি নকিু 
কাযকুক্রয়মি নববিণ উয়ল্খ কিা হয়লা: 

ঋণদান কার্গক্রম

সনমনিয়ি ৪ ধিয়নি ঋণ চালু িয়য়য়ি। যরা: 
• স্বল্পয়ময়ানদ ঋণ: ২০ নকনস্তয়ি পনিয়শাধ 

থযাগ্য। এককালীন সয়বকুাচ্চ ১০,০০০ 
টাকা;

• দীঘকুয়ময়ানদ ঋণ: ৩৬ নকনস্তয়ি 

পনিয়শায়যাগ্য। সয়বকুাচ্চ পনিমাণ 
২,০০,০০০ টাকা;

• গহৃ সামগ্রী ঋণ: ৩৬ নকনস্তয়ি 
পনিয়শায়যাগ্য। সয়বকুাচ্চ পনিমাণ 
২,০০,০০০ টাকা;

• এ্যানন পািপাস র�ান : ৬০ নকনস্তয়ি 
পনিয়শায়যাগ্য। সয়বকুাচ্চ পনিমাণ 
৫,০০,০০০ টাকা।

অনদুানসিংক্রান্ত

• নিটায়ািয়মটে রেননন�ট: সনমনিি র�ায়না 
সদস্য ব্যাংয়কি চাকনি হয়ি চূড়ান্তভায়ব 
অবসি গ্রহয়ণি পি সনমনিয়ি িাঁি 
িমাকৃি চাঁদা থ�িি থদয়াি পাশাপানশ 
উহাি অনিনিক্ত নিটায়ািয়মটে রেননন�ট 
নহয়সয়ব সনমনি হয়ি বিদেমায়ন ২,০০,০০ 
টাকা করি প্রদান কিা হয়;

• রের রেননন�ট: সনমনিি র�ায়না সদস্য 
মিুৃ্যবিণ কিয়ল িাি উত্তিাধধকািী (গণ) 
র� বিদেমায়ন দা�ন-কা�ন খিয়চি িন্য 
িাতক্ধণকভায়ব ১০,০০০ টাকাসহ থমাট 
১,৫০,০০০ টাকা অনদুান প্রদান কিা 
হয়। 

ঐমছিক সঞ্চে সিংক্রান্ত 

• থময়ানদ আমানি : সনমনিয়ি সদস্যয়দি 
িন্য ৩ মাস, ৬ মাস ও ১২ মাস থময়ানদ 
আমানি িাড়াও চালু িয়য়য়ি ৩ বিি 
থময়ানদ নবয়শষ থময়ানদ আমানি। 

• মানসক নশক্া আমানি : সনমনিি 
সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি উচ্চিি নশক্ায় 
সহায়িা কিাি িন্য ৩ বিি, ৫ বিি ও ৮ 
বিি থময়ানদ মানসক নশক্া আমানি স্ীম 
চালু িয়য়য়ি। স্ীমটিয়ি মানসক সবকুননম্ন 
৫০০ টাকা হয়ি সয়বকুাচ্চ ৫,০০০ টাকা 
পযকুন্ত িমা িাখাি সুয়যাগ িয়য়য়ি।

• মদুািাবা হি আমানি : সনমনিি সদস্য 
ও িাঁি থপাষ্যয়দি ধমকুীয় কায়ি সহায়িা 
কিাি িন্য হয়িি সম্ভাব্য ব্যয় নবয়বচনা 
করি এ স্ীমটি চালু কিা হয়। উক্ত স্ীমটি 
২ বিি, ৫ বিি, ৮ বিি ও ১০ বিি 
থময়ায়দ টাকা িমা িাখাি সুয়যাগ িয়য়য়ি। 

মসএসআর কার্গক্রম

কয়পকুারিট সামানিক দায়বদ্ধিাি অংশ 
নহয়সয়ব সনমনি এি সদস্যয়দি িন্য নবনভন্ন 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি রায়ক। যরা: 

বাংলায়দর ব্যাংক কম্শচারী সমবাে ঋণদান সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ০৮; 

তামরখ: ২৫-১০-১৯৪৮

সদস্য সিংখ্যা: ৫৫৬৯ িন।

(পুরুষ: ৪৪২৯ িন, মমহলা: ১১৪০ িন।)

কার্গকরলী মলূিন ৩১১.৭৪ র�াটি।

কম্গসিংস্ান : সমমমতয়ত বততিমায়ন ৩২ িন কম্গকততিা ও ১৯ 

িন কম্গচারলীসহ মমাট ৫১ িন্য কম্গরত রয়েয়ছ



আলাউমদ্ন ছারেবমৃত্ত : সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি পড়াশুনায় উতসানহি কিাি 
িন্য সনমনিি প্রনিষ্ঠািা মিহুম আলাউনদেন 
আহয়ময়দি নায়ম অত্ সনমনি কিৃকুক 
আলাউনদেন িাত্বনৃত্ত প্রবিদেন কিা হয়য়য়ি। 
সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য় যািা নপএসনস ও 
রেএসনস পিীক্ায় নিনপএ-৫ এবং এস.এস.
নস ও এইচ.এস.নস পিীক্ায় ননধকুানিি থগ্রড 
পয়য়টে থপয়য় উত্তীণকু হয় িায়দিয়ক এ বনৃত্ত প্রদান 
কিা হয়য় রায়ক। বনৃত্ত পাওয়াি িন্য পিবিদেী 
থরেধণয়ি অধ্যয়নিি রাকা বাধ্যিামলূক। 
২০০৮ সাল হয়ি চালু হওয়া এই নসএসআি 
কাযকুক্রয়ম এ পযকুন্ত ৪,২৪৭ িন িাত্/িাত্ীয়ক 
থমাট ১.৬৪ র�াটি টাকা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
ইহা সনমনিি একটি চলমান কাযকুক্রম। 

মচমকৎসা অনদুান কার্গক্রম: দুিারিাগ্য 
ব্যাধধয়ি আক্রান্ত সদস্যয়দি আনরকুকভায়ব 
সহায়িা কিাি িন্য বাংলায়দশ ব্যাংয়কি 
প্রধান নচনকতসা কমকুকিদোয়ক প্রধান করি 
নচনকতসা অনদুান প্রদায়নি নীনিমালা 
প্রণয়নপূবকুক িাি আয়লায়ক বিদেমায়ন নবনভন্ন 
সদস্যয়দি আয়বদয়নি পনিরপ্রনক্য়ি সয়বকুাচ্চ 
৫০,০০০ টাকা পযকুন্ত আনরকুক অনদুান (সম্ণূকু 
অয়�িিয়যাগ্য) প্রদান কিা হয়চ্ছ। ইহা 
সনমনিি একটি চলমান কাযকুক্রম। 

মবয়েষ চামহদাসম্ন্ন মেশুয়দর আমথ্গক 

সহােতা স্লীম: নবয়শ্ি সকল সম্য়দ সকল 
মানয়ুষি সমান অধধকাি িয়য়য়ি। স্বাভানবক 
মানয়ুষি পাশাপানশ শানিিীক মাননসক 
নদক থরয়ক চ্যায়লয়ঞ্জি ময়ুখামনুখ সনমনিি 
সদস্যয়দি নবয়শষ চানহদাসম্ন্ন নশশুয়দি 

সহায়িা কিাি িন্য ২০১৩ সায়ল উক্ত স্ীমটি 
চালু কিা হয়। এ পযকুন্ত সদস্যয়দি আয়বদয়নি 
পনিরপ্রনক্য়ি িায়দি থমাট ২০৩ িন নবয়শষ 
চানহদাসম্ন্ন নশশুয়ক থমাট ১৪.৮০ লক্ টাকা 
অনদুান নহয়সয়ব প্রদান কিা হয়য়য়ি। ইহা 
সনমনিি একটি চলমান কাযকুক্রম। 

মমুতিয়রাদ্ধা ও েহলীদ মমুতিয়রাদ্ধার 

সন্তানয়দর সম্াননা রিদান : সনমনি কিৃকুক 
বাংলায়দশ ব্যাংয়ক প্ররমবারিি ময়িা 
বাংলায়দশ ব্যাংয়ক কমকুিি ১১০ িন বীি 
মনুক্তয়যাদ্ধায়ক সম্াননা প্রদান কিা হয়। 
এিাড়া পিবিদেীয়ি বাংলায়দশ ব্যাংয়ক কমকুিি 
২ িন শহীদ মনুক্তয়যাদ্ধাি সন্তানয়ক সনমনিি 
পক্ হয়ি সম্াননা প্রদান কিা হয়। 

ব্যািংয়ক নবমনরুতি কম্গকততিা/কম্গচারলীয়দর 

ওমরয়েয়্টেন মরিাগ্াম আয়োিন : বাংলায়দশ 
ব্যাংয়ক নবননযুক্ত কমকুকিদো/কমকুচািীয়দি 
সনমনিি নবনভন্ন স্ীম ও কল্যাণমনুখ কাযকুক্রম 
সম্য়কদে অবনহি কিাি িন্য প্রনি বিি সনমনি 
কিৃকুক ওনিয়য়য়টেশন থপ্রাগ্রাম আয়য়ািন কিা 
হয়য় রায়ক। ইহা সনমনিি একটি চলমান 
কাযকুক্রম। 

মরয়েল এয়টেট কার্গক্রম

মনিস্ব ভবন-শুয়ভছিা প্ািা : সনমনিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন হাটয়খালা র�ায়ড ১০ কাো িনমি 
ওপি ১০ িলা �াউয়ন্শন নবনশষ্ শুয়ভচ্ছা 
প্লািা নায়ম ৬ িলা বাধণনি্যক ভবন িয়য়য়ি; 
যা বিদেমায়ন সনমনিি স্ায়ী আয়য়ি একটি 
উতস। বিদেমায়ন ভবনটি বুকভ্যালু প্রায় ২২.৬৫ 
র�াটি টাকা। 

োমন্তবাগ গহৃােন রিকল্প : সনমনি কিৃকুক 
গহৃায়ন প্রকয়ল্পি আওিায় িািািবাগস্ 
শানন্তবায়গ ৫৬.৩৬ কাো িনমি উপি ১০ িলা 
নবনশষ্ ৪টি ভবয়ন ১৪০টি ফ্্যাট ননমকুাণপূবকুক 
সদস্যয়দি মায়ি নবক্রয় ও হস্তান্তরিি কাি 
সম্ন্ন হয়য়য়ি। উক্ত গহৃায়ন কময়প্লক্স 
পনিচালনাি িন্য থসখায়ন “বাংলায়দশ ব্যাংক 
র�া-অপারিটিভ র�নসয়ডনন্সয়াল কময়প্লক্স 
ফ্্যাট ওনাসকু কল্যাণ সমবায় সনমনি নলুঃ” 
গেনপূবকুক িায়দি ননকট দানয়ত্বভাি হস্তান্তি 
কিা হয়য়য়ি। 
ভূমম রিকল্প (গাছা রিকল্প) : সনমনিি সদস্যয়দি 
আবাসন সমস্যা সমাধায়নি লয়ক্্য প্লট আকারি 
নবক্রয়য়ি িন্য টঙ্গীি গািা ও সািাইশ থমৌিায় 
নবনভন্ন দায়গ ৩ কাো ও ৫ কাো পনিমায়পি 
প্রায় ১০৬ টি প্লয়টি িন্য প্রায় ৩৫০ কাো িনম 
ক্রয়য়ি নবষয়য় নয়বাদয় হাউনিং নলুঃ এি সায়র 
স্বাক্নিি সময়িািা স্মািয়কি আয়লায়ক িনমি 
র�নিষ্াডদে বায়নানামা সম্াদন কিা িয়য়য়ি। 
বায়নাকৃি িায়গাি মাটি ভিাটসহ িাস্তা বেনি 
ও অন্যান্য উন্নয়ন কাি সম্ন্ন করি ইয়িাময়ধ্য 
প্লট নবক্রয় কিা হয়চ্ছ।

ইমতপূয়ব্গ রিাপ্ত সমবাে পুরস্ার 

সমবায় থক্রত্ নবয়শষ অবদায়নি িন্য অত্ 
সনমনিয়ক ১৯৫৪ ও ১৯৯২ এবং স্রিনি 
২০১৬ সায়ল থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
িািীয় স্বণকুপদক এবং ২০০৮ সয়ন িতকালীন 
সম্াদক গািী সাই�্ি িহমান থরেষ্ঠ সমবায়ী 
নহয়সয়ব স্বণকুপদক লাভ করিন।
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থানা: মমরপুর

রেলা: ঢাকা

১৯৮৭ সায়লি ১ িানয়ুানিয়ি ৭ িন যুবয়কি 
৩৫০ টাকা পুনঁি ননয়য় নকংশুক বহুমখুী 
সমবায় সনমনিি যাত্া শুরু। নময়লনময়শ সবাই 
চলয়ব এমন একটি সাধািণ ভাবনা থরয়ক 
সনমনিি নামকিণ কিা হয় ‘নমশুক’ সমবায় 
সনমনি। উয়দ্যাক্তা ৭ িয়নি প্রয়ি্যয়ক দশ িন 
করি সদস্য সংগ্রহ করি থমাট ১১ িয়নি ৭টি 
দল গেন করি সনমনিি সদস্য সংগ্রহ কমকুকাডে 
শুরু করি। এভায়ব সদস্য হয় ৭ িন থরয়ক 
৭৭ িন। প্রনিটি দলয়ক বাংলায়দয়শি নবখ্যাি 
এক একটি নদীি নায়ম নামকিণ কিা হয়। 
সনমনিি প্ররম সাধািণ সভায় স্ানীয় নকিু 
আগ্রহী যুবয়কি একান্ত অনরুিায়ধ দয়লি 
সংখ্যা এগারিায়ি উন্নীি কিা হয়। প্রনি দয়ল 
১১ িন করি ১১ দয়ল থমাট ১২১ িন সদয়স্যি 
দলনভনত্তক সাংগেননক রেটওয়াকদে গয়ড় উয়ে। 
ননয়নমি সচিয় আদায়, সভা অনষু্ঠায়নি মধ্য 

নদয়য় রেয়ড় উেয়ি রায়ক সনমনিি মলূধন ও 
সদস্যয়দি ময়ধ্য সমবায় থচিনাি দঢ়ৃিা। 
এিপি ননবন্ধয়নি িন্য ১৯৮৭ থরয়ক ১৯৯০ 
পযকুন্ত দীঘকু নিন বিি ধরি চলয়ি রায়ক সমবায় 
চচদোি অনশুীলন। 

১৯৯০ সায়ল সনমনি ননবন্ধয়নি িন্য 
উয়দ্যাগী হয়ল ‘নমশুক’ নায়মি পনিবহয়নি 
সায়র সনমনিি নায়মি সাদশৃ্যিাি কািয়ণ 
নবভ্ানন্ত সষৃ্টি হওয়াি আশকিায় সনমনিি নাম 
পনবিদেন করি নামকিণ কিা হয় ‘নকংশুক’ যা 
একটি- গন্ধহীন পলাশ িািীয় �্য়লি নাম। 
২৩/০৯/১৯৯০ িানিয়খ নকংশুক বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম সনমনি ননবনন্ধি 
হয়। ননবন্ধন সংখ্যা ৪৯। 

সনমনিি ১২১ িন শয়ািয়হাল্াি সদস্য 
ননয়য় সাধািণ পনিষদ গনেি। সাধািণ 
পনিষদ কিৃকুক নিন বিি থময়ায়দি িন্য ৯ 
সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি িয়য়য়ি। 
উক্ত কনমটিি সদস্যবৃ্  হয়লন সভাপনি, 
সহ-সভাপনি, সম্াদক, সহ-সম্াদক, 

র�াষাধ্যক্ ও ৪ িন সদস্য। 

মকিংশুক মর মমৌমলক মবশ্াস মনয়ে কাি কত্র 

রায়ছি 

সমবায় থচিনা মানয়ুষি একটি সহিাি 
প্রবনৃত্ত। প্রকৃনিি নচিায়ি ননয়য়ম মানষু যখনই 
র�ায়না দুয়যকুায়গি সম্স্খীন হয়য়য়ি িখনই িা 
সনম্নলিভায়ব থমাকানবলা করিয়ি। সকয়লি 
সনম্নলি এ অংশগ্রহয়ণি প্রানিষ্ঠাননক রূপ 
হয়লা ‘সমবায়’। একক প্রয়চষ্ায় স�লিা 
অিদেন থযখায়ন অসম্ভব বয়ল প্রনিভাি 
হয়য়য়ি, সমবায়ী থচিনায় ‘সনম্নলি প্রয়চষ্া’ 
থসখায়ন অব্যরকু নহয়সয়ব প্রমাধণি হয়য়য়ি। 

মানয়ুষি অ�্িন্ত সুপ্ত ও অন্তননকুনহি 
শনক্তয়ক কায়ি লানগয়য় িানিি ভাগ্য 
পনিবিদেন সম্ভব। এি িয়ন্য প্রয়য়ািন মানষুয়ক 
উয়দ্যাগীকিা। ঋণ মানষুয়ক আরিা ঋণগ্রস্ত 
করি; পক্ান্তরি উয়দ্যাগ মানষুয়ক স্বাবলম্ী 
করি। কু্দ্র কু্দ্র উয়দ্যাগয়ক বহৃত কমকুকায়ডে 
রূপদায়নি র�ৌশল হয়লা ‘সমবায়’। 

বকংশুক বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৪৯

তামরখ : ২৩/০৯/১৯৯০

সদস্য সিংখ্যা : ৭৪ িন

কার্গকরলী মলূিন ২৫৬,১০,৫১,৯২৮ 

কম্গসিংস্ান : রিত্যক্ভায়ব: ৩৯২ িন

পত্রাক্ভায়ব: ২,৭৪৪ িন



সমবায় মাননবক উতকষকু সাধন, সামানিক 
ন্যায়নবচাি প্রনিষ্ঠাি একটি পিীনক্ি মাধ্যম। 

নকংশুক র�ায়না অনদুান গ্রহণ কমকুকায়ডে 
নবশ্াসী নয়। এয়ি মানষুিাি কমকুক্মিা 
হানিয়য় পিননভদেিশীল হয়য় পয়ড়। সনম্নলি 
অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম স্বাবলম্ীিা অিদেন ও 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টিয়ি সমবায়য়ি 
নবকল্প রেই। নকংশুক িাি প্রনিষ্ঠালগ্ হয়িই 
এই নবশ্াস ও প্রি্যয় ননয়য় কাি করি যায়চ্ছ। 

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি অনভজ্ঞিা ও 
কমকুক্মিাি আয়লায়ক ব্যবসানয়ক সম্ভবনা ও 
সামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য নকংশুক সমবায় 
নবকাশ, নবক্রয় ও নবপণন র�ন্দ, নকংশুক 
আবাসন, নকংশুক নসএননিনি �্য়য়নলং 
থস্শন, নকংশুক পাটিদেনসয়পটিী হাইসু্ল, 
নকংশুক ইয়কা-টু্যনিিম, নকংশুক এরগ্রা�্ড 
থপ্রাডাক্টসহ নবনভন্ন প্রকল্প প্রনিষ্ঠা করি সুদঢ়ৃ 
লক্্য ননয়য় অদ্যাবধধ কাি করি যায়চ্ছ। 
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উপয়িলা: সাভার

রেলা: ঢাকা

িাহাঙ্গীিনগি ইউননভানসকুটি র�া-অপারিটিভ 
হাউনিং থসাসাইটি নলুঃ (অরুণাপল্ী)-এ নবগি 
নিন বিরিি গহৃীি পনিকল্পনাি ময়ধ্য রেনশি 
ভাগই বাস্তবানয়ি হয়য়য়ি। পনিকল্পনাসমহূ 
ননম্নরূপ: 
• সনমনিি অভ্যন্তরি বসবাসকািীয়দি 

দদনন্ন চানহদা নমটায়নাি িন্য একটি 
শনপং কময়প্লক্স ননমকুাণ কিা;

• আই নপ ক্যায়মিা স্াপন কিা;
• িাস্তা পাকাকিণ;
• কমকুকিদো-কমকুচািী বসবায়সি সুনবধায়রকু 

কমকুচািী ব্যািাক ননমকুাণ;
• পানন ননষ্কাশয়নি িন্য পাকা ও কাচা থড্ইন 

ননমকুাণ;
• মতস্যচাষ প্রকল্প লাভিনক কিা;
• বকৃ্রিাপণ;
• কবিস্ান ননমকুাণ;
• সনমনিি কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি নবনা সুয়দ 

ঋণ প্রদান;
• বিদে্য ব্যবস্াপনা শনক্তশালীকিণ;

• সনমনিি অভ্যন্তরি বসবাসকািী সদস্য 
সংখ্যা বনৃদ্ধ কয়ল্প গহৃননমকুাণ ঋণ প্রদান;

• ননিস্ব অরকুায়য়ন নবদু্যত লাইন ননমকুাণ;
• যাত্ী িাউনন ননমকুাণ;
• সনমনিি অভ্যন্তরি বসবাসকািীয়দি 

যািায়ায়িি সুনবধায়রকু মাইরক্রাবাস থসবা 
চালু কিা;

• রেঙ্গ ু মশা ননধয়ন সনমনিি অভ্যন্তরি ও 
সীমানা এলাকায় মশা ননধন প্রকল্প গ্রহণ;

• রেওয়ানিশ ক্ক্ি ও নবড়ায়লি ভ্যানক্সয়নশন 
প্রকল্প;
এিাড়াও নবনভন্ন থসবামলূক ও উন্নয়নমলূক 

প্রনিষ্ঠায়নি সায়র থযাগায়যাগ িক্া কিা হয়। 

সমমমতর ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা

থসাসাইটিি অভ্যন্তরি বসবািকািীয়দি 
িীবনমান উন্নয়য়ন নানানবধ পদয়ক্প গ্রহণ: 
থযমন-
• সনমনিি সদস্যয়দি দদনন্ন রেয়ায়মি 

িন্য রেয়ামাগাি ও ওয়াক ওয়য় ননমকুাণ 
কিা;

• পাকা থড্ন ননমকুাণ ও সুয়ারিি ব্যবস্া;
• সনমনিি নবিিীয় প্রয়বশপর ননমকুাণ কিা;

• থখলাি মায়েি থসৌ্যকু বধকুন;
• মানটিপািপাস থখলাি মায়ে উন্নি কিা;
• মনহলা ক্াব চালু কিা;
• সু্ল প্রনিষ্ঠা কিা;
• কমকুচািীয়দি িীবনমান উন্নয়য়ন নানানবধ 

পদয়ক্প গ্রহণ;
• অরুণাপল্ী িায়ম মসনিয়দি নবিিীয় িলায় 

মসনিদ পাোগাি উন্নয়ন কিা;
• থসাসাইটিয়ি বসবািকািীয়দি রেঙ্গ ুননধয়ন 

ব্যবস্া গ্রহণ কিা;
• �লদ, ঔষধধ ও নান প্রিানিি বকৃ্রিাপণ 

কিা;
• লং থটননস, ব্যাডনমটেন ও ভনলবল র�াটদে 

ননমকুাণ কিা;
• সনমনিি সদস্যয়দি দদনন্ন চানহদা 

নমটায়নাি িন্য কাঁচা-পাকা বািাি 
স্রিসািণ কিা ইি্যানদ।
িাহাঙ্গীিনগি ইউননভানসকুটি র�া-

অপারিটিভ হাউনিং থসাসাইটি নলুঃ এি চাি 
িলা নভি সংবনলি ২ িলা নবনশষ্ অন�স 
ভবন, নিন িলা নবনশষ্ অরুণাপল্ী শনপং 
কময়প্লক্স, চাি িলা নভি সংবনলি এক 
িলা মানটিপািপাস হল িয়য়য়ি। এিাড়াও 

জাহাঙ্গীরনগর ইউবনভাবস্শটি ক�া-অপাররটিভ হাউবজং পসাসাইটি বলঃ 
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মনবন্ন নিং ১৩৯৫ 

তামরখ: ২৭.০৬.১৯৭৫ইিং।

সদস্য সিংখ্যা ৪০৫ িন

শেোর মলূিন ৩২,৮৯০ 

সঞ্চে আমানত২,৩৯,৯০০ 

িমমর মলূ্য ৯,২৯,৯৬,৩৭২ 

মবমবি সমঞ্চমত ৩,০১,৮২,২৭১/৩৭

এফ মি আর ৩০,০০,০০০ 
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অরুণাপল্ীি অরকুায়য়ন ২ িলা নবনশষ্ 
অরুণাপল্ী িায়ম মসনিদ নননমকুি হয়য়য়ি।

১ একি িায়গাি উপি সনমনিি ননিস্ব 
কবিস্ান িয়য়য়ি। মতস্যচায়ষি িন্য সনমনিি 
ননিস্ব দুটি পুক্ি, একটি থখলাম মাে, নশশু 
পায়কদেি িন্য ননধকুানিি স্ান িয়য়য়ি। এিাড়াও 
সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন নরি-থ�ইি নবদু্যত 
লাইন ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি, প্রায় ৪.০০ নক.নম. 
পাকা িাস্তা ও ২.৫০ নক.নম. ম্যাকাডাি 
রেইসয়কাসকুকিা িাস্তা ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি অভ্যন্তরি ১২টি যাত্ী িাউনন ননমকুাণ 
কিা হয়য়য়ি। বসবািকািীয়দি নবয়নাদয়নি 
িন্য পুক্ি পায়ড় িলমাচা ও িাস্তাি মায়ি 
মায়ি রেচি ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। এিাড়াও 
থসাসাইটিি ননিস্ব দুটি পাননি পাম্ িয়য়য়ি। 

সমমমতর মামসক কার্গক্রম

সনমনিি ি্লগ্ হয়িই ব্যবস্াপনা কনমটি 
ননবকুাচয়নি মাধ্যয়ম ননবকুানচি হয়য় আসয়ি। 
প্রনি মায়সই ব্যবস্াপনা কনমটিি মানসক সভা 
আয়য়ািয়নি মাধ্যয়ম সনমনিি উন্নয়নমলূক 
কাযকুক্রম পনিচানলি হয়য় আসয়ি। িািাড়া 
আনরকুক স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিা নননচিি কিাি 
লয়ক্্য প্রনি বিিই সিকানি অনডট সম্ন্ন 
হয়য় রায়ক। প্রনি বিি সমবায় সয়চিনিা 
সষৃ্টিি লয়ক্্য পনিয়বশ নদবস, সমবায় নদবস, 
স্বাধীনিা নদবস ও নবিয় নদবস পানলি হয়য় 
আসয়ি। অনডট সম্য়ন্নি ২ মায়সি ময়ধ্য 
ননয়নমি বানষকুক সাধািণ সভা অননুষ্ঠি 
হয়য় আসয়ি। থদশব্যাপী করিানা ভাইিাস 
(র�ানভড-১৯) এি প্রাদুভদোয়ব থসাসাইটিি পক্ 
হয়ি ৯০০ দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীয়ক আনরকুক ও খাদ্য 
সহায়িা প্রদান কিা হয়য়য়ি। এিাড়াও হাি 
থধায়াি থপ্রাগ্রাম, বাধ্যিামলূক মাস্ ব্যবহাি, 
দুিত্ব বিায় িাখা এবং হ্যান্ থসননটাইিাি 
ব্যবহাি ইি্যানদ প্রগ্রাম সম্ন্ন কিা হয়য়য়ি। 

 
সমমমতর গুরুত্বপূণ্গ সামামিক কার্গক্রম

নবশ্ পনিয়বশ নদবস, সমবায় নদবস, নবশ্ 
এইডস নদবস, বকৃ্রিাপণ নদবস, নবশ্ মা 
নদবস, থপানলও নদবস, আন্তিদোনিক মািৃভাষা 
নদবস, সাধীনিা নদবস ও নবিয় নদবস পালন 
কিা হয়।

সনমনিি কমকুচািীয়দি নবনাময়ূল্য নচনকতসা 
প্রদান, িায়দি থিয়লয়ময়য়য়দি র�খাপড়াি 
িন্য আনরকুক সহায়িা প্রদান এবং কমকুচািী 
ব্যািাক ননমকুাণ করি নবনা ভাড়ায় রাকাি 
ব্যবস্া গ্রহণ কিা হয়। এিাড়াও কমকুচািীয়দি 
নবনা সুয়দ ঋণ প্রদান ও চাকনি শয়ষ গ্রাচু্যইটি 
প্রদান কিা হয়। 

সনমনিি অভ্যন্তরি বসবাসকািীয়দি 
সংখ্যা বনৃদ্ধি িন্য স্বল্প সুয়দ গহৃননমকুাণ ঋণ 

থদয়া হয়য়য়ি;
প্রনি বিি ননয়নমি বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ 

গ্রহণ কিা হয়। সদস্যয়দি চানহদামান�ক 
বয়ৃক্ি চািা সিবিাহ কিা হয়;

সনমনিি উন্নয়য়নি লয়ক্্য ২টি পুক্রি মাি 

চাষ কিা হয়। স্বল্প ময়ূল্য উক্ত মাি সদস্যয়দি 
ও কমকুচািীয়দি মায়ি নবক্রয় কিা হয়। 

প্রনি বিি ২১ শ থ�ব্রুয়ানিয়ি বইয়মলা 
এবং ১লা বেশায়খ থমলাি আয়য়ািন কিা হয়। 



থানা: রেিগাঁও

রেলা: ঢাকা

নদ থমর্াপনলটান নরিষ্ান র�া-অপারিটিভ 
হাউনিং থসাসাইটি নলুঃ ১৯৭৭ নরিষ্ায়দেি 
১৪ এনপ্রল প্রনিনষ্ঠি হয়। র�নির্রেশন নং 
২৮২, র�নির্রেশয়নি িানিখ ০৬-০৬-১৯৭৮ 
নরিষ্াদে। সবকুয়শষ সংয়শাধধি র�নির্রেশন নং: 
৯৪, িানিখ ০২-০৪-২০১৮ নরিষ্াদে। নেকানা: 
চাচদে কনমউননটি থসটোি, ৯ রেিক্নীপাড়া, 
রেিগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 
 
২১৩ িন কমকুীয়ক থসাসাইটিয়ি কমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া করি থদয়া হয়য়য়ি এবং থসাসাইটিি 
ঋণ সুনবধা গ্রহণ করি ২০০০ এি রেনশ সদস্য 
স্বকমকুসংস্ায়ন সক্ম হয়য়য়ি। 

উচ্চনশক্া ঋণ গ্রহণ করি ৪৩ িন িাত্ 
থদয়শি নবনভন্ন নবশ্নবদ্যালয়য় এবং ১৫ িন 
িাত্ নবয়দয়শি উন্নি নবশ্নবদ্যালয়য় নশক্া 
গ্রহয়ণি সুয়যাগ লাভ করিয়ি। 

সািারণ সভা বামষ্গক

সমবায় সনমনি আইন, নবধধ এবং থসাসাইটিি 

ননবনন্ধি উপ-আইন যরাযরভায়ব অনসুিণ 
করি থসাসাইটি ননয়নমি বানষকুক সাধািণ 
সভা ননিীক্া প্রনিয়বদন প্রানপ্তি পি ননধকুানিি 
সময়য়ি ময়ধ্য আনষু্ঠাননকভায়ব সম্ন্ন করি 
রায়ক। িািই ধািাবানহকিায় থসাসাইটিি 
৩২িম বানষকুক সাধািণ সভা ২০১৯ নরিষ্ায়দেি 
২ আগস্ িানিয়খ অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। উক্ত 
সাধািণ সভায় গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ 
সিকারিি স্ানীয়সিকাি, পল্ীউন্নয়ন ও 
সমবায় মন্তণালয়য়ি মাননীয় প্রনি মন্তী িনাব 
স্বপনভট্াচাযকু এম.নপ ময়হাদয় প্রধান অনিনরি 
আসন অলংকৃি করিন।

মনব্গাচন

সমবায় সনমনি আইন, নবধধ এবং থসাসাইটিি 
ননবনন্ধি উপ-আইন অনসুিণ করি যরাসময়য় 
ননয়নমি ননবকুাচন অনষু্ঠান কিা হয়। ২৬ 
অয়ক্টাবি ২০১৮ নরিষ্াদে িানিয়খ থসাসাইটিি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সবকুয়শষ ননবকুাচন অননুষ্ঠি 
হয়য়য়ি।

অভ্যন্তরলীণ ও বামষ্গক অমিট 

প্রনি অরকু-বিরি থসাসাইটিি অভ্যন্তিীণ ও 

বানষকুক অনডট যরাসময়য় সম্াদন কিায়না হয় 
এবং িদনসুারি ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় ও 
বানষকুক সাধািণ সভায় প্রনিয়বদন উপস্াপন 
কিা হয়। প্রনিয়বদয়নি সুপানিশ ও পিাময়শকুি 
আয়লায়ক পিবিদেী ব্যবস্া গ্রহণ কিা হয়। 
সবকুয়শষ নবগি ১০-০২-২০২০ িানিয়খ 
সনমনিি ২০১৮-২০১৯ নরিষ্ায়দেি বানষকুক 
অনডট সম্ন্ন হয়য়য়ি। গি ২৭-০৩-২০২০ 
নরিষ্াদে িানিয়খ অননুষ্ঠি ব্যবস্াপনা কনমটিি 
ননয়নমি মানসক সভায় উক্ত প্রনিয়বদন 
উপস্ানপি এবং নবস্তানিি আয়লাচনা হয়য়য়ি। 
উক্ত প্রনিয়বদয়ন সুপানিশ থমািায়বক সনমনিি 
কাযকুক্রম পনিচালনাি ও নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি থক্রত্ 
সিকদেিা অবলম্য়নি নসদ্ধান্ত গহৃীি হয়য়য়ি।

উন্নেন কম্গকাণ্ড 

থসাসাইটিি সবকুয়মাট প্লট প্রকল্প সংখ্যা ৬৮টি, 
থমাট িনমি পনিমাণ ২৪,৩৭৭.৩৩ শিাংশ। 
থমাট প্লট সংখ্যা ৩,৪৫০টি। থসাসাইটিি 
সবকুয়মাট ফ্্যাট ভবন সংখ্যা ৭৮টি, িনমি 
পনিমাণ ৫৩৫.৮৩১ শিাংশ। থমাট ফ্্যাট 
সংখ্যা: ৮১৬টি। ২০১৮-২০১৯ নরি. অরকুবিরি 
িনম ক্রয় ৩,৪৩৪.০০ শিাংশ, নিুন ১৬টি 

বদ পমর্াপবলটান বরিষ্ান ক�া-অপাররটিভ হাউবজং পসাসাইটি বলঃ 
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মনবন্ন নিং: ২৮২ 

০৬-০৬-১৯৭৮ মরিষ্াব্দ

সদস্য সিংখ্যা ১,০৪৫ িন 

শেোর মলূিন: ২৭,১৩,৫৫,০৫৫ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল: ৪৩,৬১,০৭৩ টাকা

কুঋণ তহমবল: ৩,৭১,৯৩৪ টাকা

মমাট মলূিন: ১২,১৯,০০,৬০,৯৮৪ টাকা।



ফ্্যাট নবনল্ং ননমকুায়ণি কাি চলমান আয়ি যাি 
বিািা আিও ১৬০টি পনিবারিি আবাসয়নি 
ব্যবস্া কিা যায়ব। ফ্্যাট ভবন ননমকুায়ণি 
নননময়ত্ত ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি ১২৯.৫৫ 
শিাংশ িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি।

মসবামলূক কার্গক্রম

থসাসাইটিি রে্যষ্ঠসদস্য/সদস্যয়দি বদৃ্ধ 
বয়য়সি করা নচন্তা করি গািীপুিস্ মেবানড়য়ি 
থসাসাইটিি বদৃ্ধারেম ‘শানন্তিনীড়’ এি 
ননমকুাণকাি চলমান আয়ি।

যুবসমায়িি উন্নয়য়নি িন্য পরৃক 
িহনবল িয়য়য়ি। নবনভন্ন নশক্া থসনমনাি ও 
যুবউন্নয়নমলূক অনষু্ঠায়নি ননয়নমি আয়য়ািন 
কিা হয়য় রায়ক।

যুবায়দি নশক্া, ক্রীড়া ও মাননবক উন্নয়য়ন 
থসাসাইটি সবকুদা ভূনমকা র�য়খ রায়ক।

বিদেমান িাত্-সমাি আগামীি থদশনায়ক 
িায়দি উচ্চনশক্াি করা নবয়বচনা করি 
থসাসাইটি স্বল্প সুয়দ উচ্চনশক্া ঋণ প্রদান করি 
রায়ক।

থসাসাইটিি কাযকুক্রয়ম অংশগ্রহণ করি 
হায়ি-কলয়ম নশক্া অিদেন ও দক্িালায়ভি 
িন্য িয়য়য়ি ‘িাত্প্রকল্প’। এ প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম উচ্চনশক্ায় অধ্যয়নিি িাত্িাত্ীয়দি 
খডেকালীন কায়িি সুয়যাগ থদয়া হয়য়য়ি। 
�য়ল থসাসাইটিি থমধাবী দনিদ্র িাত্িাত্ীগণ 
িায়দি কায়িি মাধ্যয়ম অনিদেি আয় বিািা 
নশক্াব্যয় ননবকুাহ কিাি পাশাপানশ কমকু 
অনভজ্ঞিা অিদেয়নি সুয়যাগ লাভ করিয়ি।

থসাসাইটিি মনহলা সদস্যয়দি কল্যায়ণ 
িয়য়য়ি নািী উন্নয়ন িহনবল।

দুস্ ও নবধবা নািীয়দি স্বকমকুসংস্ায়নি 
নননময়ত্ত নবনা সুয়দ এক লক্ টাকা ঋণ প্রদান 
কাযকুক্রম চলমান িয়য়য়ি।

উয়ল্খ্য থয র�ানভড-১৯ এি কািয়ণ 
সষৃ্ পনিনস্নিয়ি থসাসাইটি থসবাি হাি 
স্রিসানিি করি নবনভন্ন হাসপািাল, নক্ননক, 
প্রনিষ্ঠান ও সমবায় সনমনিয়ক নপনপই 
সিবিাহ করিয়ি। দনিদ্য সদস্য-সদস্যয়দি 
১,২০০ িনয়ক থদয়া হয়য়য়ি খাদ্য ও নচনকতসা 
সহায়িা। পাশাপানশ থসাসাইটিি কমকু 
এলাকায় স্বাস্্যসম্িভায়ব হাি থধৌিকিয়ণি 
িন্য থমাট ২০টি িন গুরুত্বপূণকু স্ায়ন রেনসন, 
প্রয়য়ািনীয় হ্যান্ওয়াস নলক্ইড/সাবান 
নবনাময়ূল্য সিবিাহ করিয়ি।

মসাসাইটির আেবি্গক কার্গক্রম 

থসাসাইটি দুইটি বাধণনি্যক-কাম-আবানসক 
ভবন ইয়িাময়ধ্যই গািীপুিস্ পাগাড় ও ঢাকা 
রেলাি নবাবগঞ্জ রানাধীন হাসনাবায়দ ননমকুাণ 
করিয়ি। উক্ত প্রকল্প দুটি থরয়ক থসাসাইটি 
ইয়িাময়ধ্যই লাভবান হয়য়ি।

নদ এমনসনসএইচএস এলনপনি ন�নলং 

থস্শন প্রকল্প গ্রহণ কিা হয়য়য়ি যা গািীপুি 
রেলাি টঙ্গী-কালীগঞ্জ-নসয়লট িাস্তাি পায়শ 
দনড়পাড়া নামক স্ায়ন অবনস্ি। প্রকল্পটিি 
উয়দেশ্য হয়চ্ছ থপর্ানলয়াম সামগ্রী যরা 
থপর্াল, নডয়িল, অকয়টন, এলনপনি এবং 
গানড় থধৌিকিয়ণি মধ্য নদয়য় আয় বনৃদ্ধ কিা।

নদ এমনসনসএইচএস নিয়সাটদেয়সটোি-
কাম-হাইওয়য় র�সু্রিটে: প্রকল্পটি ঢাকা-
কানলগঞ্জ-নসয়লট মহাসড়য়কি দনড়পাড়ায় 
অবনস্ি। এ প্রকল্পটি র�সু্রিটে-কাম-
ক্াবহাউি নহয়সয়ব নবয়বনচি হয়ব।

নদ এমনসনসএইচএস নিসাচদে এডুয়কশন 
থ্ননং এবং নিয়সাটদে থসটোি: থসাসাইটিি 
পূবাইল প্রকল্প-০৩, রেমিপাড়া থমৌিায় 
৭৩০ শিাংশ িনমি উপি একটি আধনুনক 
নিয়সাটদে-কাম থ্ননং থসটোি এি কাযকুক্রম 
দ্রুিগনিয়ি এনগয়য় যায়চ্ছ।

নদ এমনসনসএইচএস নিয়সাটদে-কাম-
নরমপাকদে প্রকল্প (নব্ান): নব্ান নিয়সাটদে 
প্রকল্পটি নাগিী ইউননয়য়নি উলুয়খালা বািাি 
থরয়ক হাটা দূিয়ত্বও ময়ধ্য ময়নািম নননিনবনল 
পনিয়বয়শ অবনস্ি। মলুি এ প্রকল্পটি একটি 
নশশু র�নন্দক পযকুটন র�ন্দ।

নদ এমনসনসএইচএস অয়টািাইস প্রকল্প: 
বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি থসাসাইটি নদনািপুি 
এলাকাি সায়র থযৌর উয়দ্যয়গ নপনিয়য় পড়া 
আনদবানসয়দি আত্মকমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য এবং 
থসাসাইটি আনরকুকভায়ব লাভবান হওয়াি িন্য 
অয়টািাইস প্রকল্প হায়ি রেবাি পনিকল্পনা 
কিয়ি।

নদ এমনসনসএইচএস হটিদেকালচাি এন্ 

লাইভস্ক প্রয়িক্ট: মাননীয় প্রধানমন্তীি 
থঘাষণা “বাংলায়দয়শি ১ ইনচি িনমও অনাবানদ 
না িাখাি” থঘাষণায়ক সাময়ন র�য়খ এবং আশু 
কমকুসংস্ায়ন ব্যপক ভূনমকা িাখাি মধ্য নদয়য় 
সদস্যয়দিসহ অন্যান্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন সাভারি একটি সমনন্বি খামাি কিাি 
পনিকল্পনা হায়ি ননয়য়য়ি। এ ব্যাপারি আমিা 
ইয়িাময়ধ্য ময়মননসংহ কৃনষ নবশ্নবদ্যালয়য়ি 
সায়র কাযকুক্রম শুরু করিনি। এিাড়া নবনভন্ন 
প্রকয়ল্পি িনমও ফ্্যাট ভাড়া প্রদান করি 
স্ায়ী আয়য়ি উতস সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। থযয়হিু 
থসাসাইটি সীনমি লায়ভ সদস্য-সদস্যয়দি 
আবাসন সমস্যা সমাধান করি রায়ক থসয়হিু 
বাধণনি্যক নবষয়টি রাকয়লও িা খবু রেনশ 
প্রাধান্য পায় না। সদস্য-সদস্যয়দি কল্যায়ণই 
থসাসাইটি সানবকুক কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
রায়ক, িািপিও থসাসাইটি লাভবান হয়য় 
রায়ক। যাি �লশ্রুনিয়ি সদস্যয়দি প্রনি 
আনরকুক বিরি ননিীক্া প্রনিয়বদয়নি সুপানিশ 
থমািায়বক লভ্যাংশ প্রদান কিা হয়। 

িাতলীে সমবাে পুরস্ার

নদ থমর্াপনলটান নরিষ্ান র�া-অপারিটিভ 
হাউনিং থসাসাইটি নলুঃ এি িািীয় পুিস্াি 
গ্রহণ।

এিাড়াও থসাসাইটিি ঋণদান কাযকুক্রম, 
সচিয়ী ও সদস্যপদ প্রদানসহ থসাসাইটি 
সমবায়ী আইন এবং থসাসাইটিি ননবনন্ধি 
উপ-আইন অনসুারি নবনভন্ন কাযকুক্রম 
স�লিাি সায়র সম্ন্ন করি যায়চ্ছ।
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থানা: বনানলী

রেলা: ঢাকা

আইনসনডনডআি,নব কমকুচািীবয়ৃ্ি 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ একটি স�ল 
সমবায় সংগেন। আইনসনডনডআি,নব এি 
কমকুচািীবৃ্ য়ক সদস্য নহয়সয়ব অন্তভুকুনক্তনিি 
নবধান র�য়খ ০৫/১০/১৯৭২ নরি. িানিয়খ 
সমবায় অধধদপ্তি হয়ি ননবন্ধন গ্রহণ 
করি অদ্যাবনদ স�লিাি সায়র সমবায় 
আইন ও নবধধমালাি আয়লায়ক সমবায় 
কমকুকাডে পনিচালনা করি আসয়ি। সনমনিটি 
আইনসনডনডআি,নব (২য় িলা) মহাখালী, 
ঢাকা-১২১২ অন�স স্াপন করি কাযকুক্রম 
পনিচালনা কিয়ি। আইনসনডনডআি,নব’ি 
সয়বকুাচ্চ পদধািী থরয়ক সবকুননম্ন পদধািী 
২,৫৬২ িন কমকুকিদো কমকুচািী ননয়য় এ 
সনমনিি সদস্য। বিদেমায়ন সনমনিয়ি ১২ 
সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি নবদ্যমান 
িয়য়য়ি যাি থচয়ািম্যান নহয়সয়ব দানয়ত্ব 
পালন কিয়িন িনাব মাহাবুব উল আলম। 
সনমনিয়ি যরাসময়য় ননয়নমি ননবকুাচয়নি 

মাধ্যয়ম সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি গেন 
কিা হয়। সনমনিয়ি বানষকুক সাধািণ সভা 
ননয়নমি। নবগি ২০১৭-১8 সয়ন সনমনিয়ি 
৪৩,১৪,৯০৫ টাকা ননট লাভ হয়য়য়ি।

ব্যবস্াপনা কনমটি কয়োি পনিরেম, 
সিিা, সংগেয়নি প্রনি দানয়ত্বয়বাধ এবং 
যুগপয়যাগী নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি �লশ্রুনিয়ি 
সনমনিি ননিস্ব অয়রকু ঢাকা মহানগিীয়ি গয়ড় 
রোলা সম্য়দি ময়ধ্য ক. ঢাকা রেলাি উত্তি 
খান থমৌিায় ৯৪ শিাংশ িনম িয়য়য়ি। যাি 
মলূ্য ৪,৯৩,৯৪,৮৯৮ টাকা। উক্ত িনময়ি 
চায়লি ক্ড়াি ওি স্যালাইন এি কািখানা 
স্াপন কিা হয়য়য়ি। খ. সনমনিি নায়ম 
থিাট বড় ৩৮ টি গানড় িয়য়য়ি। গানড়গুয়লা 
আইনসনডনডআি,নব হাসপািায়ল চানহদা 
থমািায়বক সিবিাহ কিা হয়। 

সনমনিটি ননয়নমি সিকানি িহনবয়ল 
অনডট ন� ও আয়কি প্রদান করি রায়ক। 
২০১৭-১৮ কি বয়ষকু অনগ্রম ৯৪,৭৯৮ টাকা 
আয়কি প্রদান কিা হয়য়য়ি। সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল নহয়সয়ব ২০১৭-১৮ অরকুবিরি 
৭৪,০৪০ টাকা সমবায় অধধদপ্তরি প্রদান কিা 

হয়য়য়ি। ২০১৭-১৮ সয়ন সনমনিি সদস্যয়দি 
মায়ি ৪৩,৫৭,৭৬৭ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন কিা 
হয়য়য়ি। ৩০/০৬/২০১৮ ইং িানিয়খ সনমনিি 
বন্ঠনয়যাগ্য মনুা�াি পনিমাণ ৪৬,৬৬,৩৬০ 
টাকা।

সনমনিয়ি রেিনভুক্ত ননিস্ব কমকুচািী 
নহয়সয়ব ৫২ িন ননয়য়ানিি িয়য়য়ি। �য়ল 
রেকািত্ব দূিীকিয়ণ অগ্রণী ভূনমকা পালন 
কিয়ি।

সনমনিটি ১৯৯৫,২০০২ ও ২০১৬ নরি. 
সয়ন ৩ বাি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনিি পুিস্াি 
লাভ করিয়ি।

চাউয়লর গুঁো ও গু্য়কায়ির তেমর খাবার 

স্যালাইন উৎপাদন ও মবপণন রিকল্প

ইএমনসএস �ামকুা নলনময়টড: 
আইনসনডনডআি,নব কমকুচািীবয়ৃ্ি বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ -এি একটি প্রকল্প 
থযখায়ন চাউয়লি গঁুড়া এবং গ্ুয়কায়িি খাবাি 
স্যালাইন উতপাদন হয়চ্ছ।

ডায়নিয়া নচনকতসায় খাওয়াি স্যালাইন 
সািা থদশব্যাপী বািািিািকিণ কিা হয়চ্ছ।

আইবসবিবিআর,বব কম্শচারীবয়ৃদের বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং

০৫/১০/১৯৭২ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ২,৫৬২ িন

কম্গসিংস্ান : ৫২ িন 

কার্গকরলী মলূিন : ৯৩,৯০,০৪,৫৭০ টাকা



সভ্যয়দর মায়ি ঋণদান কার্গক্রম

সনমনিি কমকুকিা-কমকুচািীগণ ননিলসভায়ব 
সভ্যয়দি নবনভন্ন প্রকাি থসবা নদয়য় যায়চ্ছন। 
সভ্যগণ িাঁয়দি মানসক রেিন থরয়ক সামরকু্য 
অনযুায়ী নকিু টাকা সচিয় করিন এবং িাঁয়দি 
পানিবানিক প্রয়য়ািয়ন সহি শয়িদে ঋণ সুনবধা 
পায়চ্ছন।

আবাসন রিকল্প

সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন িনম ক্রয় করি 
সুলভময়ূল্য সনমনিি সভ্যয়দি ঢাকা নসটি 
কিয়পারিশয়নি ময়ধ্য ৮০টি প্লট বিাদে থদওয়া 
হয়য়য়ি থযখায়ন সভ্যগণ গহৃননমকুাণ কিয়িন। 
প্রকয়ল্পি নবিিীয় পযকুায়য়ি কাি চলমান 
িয়য়য়ি।

পমরবহন রিকল্প

এই প্রকয়ল্পি আওিায় সনমনিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন ৪০টিিও রেনশ নবনভন্ন ধিয়নি গানড় 
ক্রয় করি ভাড়া থদওয়া হয়চ্ছ। এি মাধ্যয়ম 
একনদয়ক থযমন বিরিি শয়ষ সভ্যয়দি ময়ধ্য 
লভ্যাংশ বণ্টন কিা যায়চ্ছ, পাশাপানশ ৫০ 
িয়নিও রেনশ ব্যনক্তি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। 

ফয়টাকমপ রিকল্প

সনমনিি এটিও একটি লাভিনক প্রকল্প। এই 
প্রকয়ল্প থযমন কমকুসংস্ান হয়য়য়ি থসই সায়র 
অনিদেি লাভ সনমনিি সদস্যয়দি মায়ি বিি 
শয়ষ বণ্টন কিা সম্ভব হয়চ্ছ।

এই সনমনি এই পযকুন্ত নিনবাি- ১৯৯৫, 
২০০২ এবং ২০১৫ সয়ল থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব িািীয় পুিস্াি লাভ করিয়ি। 
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উপয়িলা : মসানারগাঁ

রেলা: নারােণগঞ্জ

সনমনিি সংিনক্ি িহনবল ৭১,২৭৯ টাকা, 
ক্ঋণ িহনবল ৪৭,৫২১ টাকা। স্ায়ী আমানি 
১,০৯,২৮,৮৭৬ টাকা, স্ায়ী আমানি 
১৪,৩১,৭৭৮ টাকা এবং সদস্যয়দি নডনপএস 
৪৩,২৩,৭২৩ টাকা। এিাড়া এককালীন 
আমানি ও স্ায়ী আমানয়িি পনিমাণ 
যরাক্রয়ম ৩,৫২,৮৮৯ টাকা ও ৬,৫০,০৭৩ 
টাকা।

থসানািগাঁ উপয়িলাধীন সানদপুি 
ইউননয়য়নি নানাখী থমৌিা ও ক্মািচি 
থমৌিায় সনমনিি ৩টি িনমি (১২.৫ 
শিাংশ,৯.১০ শিাংশ ও ৬ শিাংশ) থমাট 
মলূ্য ২২,৮৮,৯৮৮ টাকা।

এিাড়া সনমনিয়ি ১,০০,২৭৭ টাকাি 
আসবাবপত্ ও অন�স সিঞ্জাম এবং 
১২,২২,০৫৮ টাকা ময়ূল্যি যানবাহন িয়য়য়ি। 
সনমনি সিকাি বা নবয়দনশ সংস্া বা অন্য 
র�ায়না প্রনিষ্ঠান বা ব্যনক্তি ননকট হয়ি র�ায়না 
ঋণ গ্রহণ করিনন। সদস্যয়দি ময়ধ্য ননয়নমি 
লভ্যাংশ বণ্টন কিা হয় এবং সনমনি কিৃকুক 

ননয়নমিভায়ব অনডট ন� ও সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল পনিয়শাধ কিা হয়। 

সমবায় আইন, নবধধমালা, উপ-আইন, 
নবভাগীয় সাক্কুলািসহ আয়দশ-ননয়দদেশ সনমনি 
কিৃকুক যরাযরভায়ব প্রনিপালন/অনসুিণ কিা 
হয়। 

উন্নেন/সম্প্রসারণ কার্গক্রম

সনমনিি সদস্য সন্তানয়দি নশক্ায় 
উবিদু্ধকিয়ণি লয়ক্্য ও থমধাবী নশক্ারকুীয়দি 
বনৃত্ত প্রদানসহ গরু-িাগল, হাঁস-মিুনগ 
পালন ও অন্যান্য কাযকুক্রম পনিচালনাসহ 
নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কমকুকাডে সনমনি কিৃকুক 
পনিচানলি হয়চ্ছ। নকিু নকিু সদস্যয়দি ননিস্ব 
আয় হয়ি গনিব ও অসহায় মানয়ুষি আনরকুক 
সাহায্য কিা হয়। সনমনিি নবননয়য়ানিি অয়রকু 
ননিস্ব মলূধন ও ধািকৃি মলূধয়নি অনপুাি: 
০১ুঃ১০৭। সনমনিি যাবিীয় নহসাব র�নিস্ারি 
নলনপবদ্ধ কিিুঃ িা ননিস্ব কম্পম্উটারি 
সংিক্ণ কিা হয়য় রায়ক।

কম্গসিংস্ান 

সনমনি কিৃকুক পনিচানলি কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম 

প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়চ্ছ। সনমনিয়ি ১ িন রেিনভুক্ত 
কমকুচািী িয়য়য়ি। কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম 
সনমনিি সদস্যয়দি স্বাবলম্ী কিাি িন্য 
সদস্যয়দি মায়ি ননয়নমি মিনবননময় কিা হয় 
এবং সদস্যয়দি ময়ধ্য আত্মকমকুসংস্ায়নি িন্য 
যরাযর পদয়ক্প রেয়া হয়। এ লয়ক্্য সনমনিি 
সদস্যয়দি সনেক পিামশকু ও ঋণ সহয়যানগিা 
প্রদান কিা হয়। 

অন্যান্য কম্গকাণ্ড 

সদস্য ও িনগয়ণি িন্য কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টিি মাধ্যয়ম থদয়শি উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি 
সনমনি কাি করি যায়চ্ছ। সদস্যয়দি দানিদ্র্য 
নবয়মাচয়নি লয়ক্্য সমবায় আয়্ালয়নি 
মাধ্যয়ম ননয়িয়দি আত্মননভদেিশীল করি 
িুলয়ি উতসানহি কিা হয়চ্ছ। এ লয়ক্্য িািীয় 
সমবায় নদবস ও অন্যান্য নবনভন্ন নদবয়স উবিদু্ধ 
কিা হয়। সনমনিি নায়ম র�ায়না মামলা 
থমাকদেমা নাই। এিাড়া নবনভন্ন সামানিক 
কাযকুক্রম ও ধমকুীয় কায়ি অনদুান প্রদান কিা 
হয়। 

সততা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নম্বর-৩২৫

তামরখ:০২/০৯/২০১০মরি. 

কম্গসিংস্ান: ১ িন

শেোর মলূিন: ২,২৪,১৬৫ টাকা

মনিস্ব মলূিন: ৩,৪২,৯৬৫ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৬২,৮৫,৭৮১ টাকা



উপয়িলা: কাললীগঞ্জ

রেলা: গািলীপুর

মেবাড়ী নরিস্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ ১৯৬২ সায়লি ২ জুন প্রনিনষ্ঠি 
হয়। সনমনিি র�নির্রেশন নং: ২৪/১৯৮৪। 
এই প্রনিষ্ঠায়নি মলূ উয়দ্যাক্তা নিয়লন প্রয়াি 
�াদাি চালকুস রে’ ইয়াং এবং মেবাড়ী 
ধমকুপনল্ি �াদাি এবং অত্ এলাকাি গণ্যমান্য 
ব্যনক্তবগকু। প্রনিষ্ঠায়নি নেকানা-জুনবলী 
ভবন, গ্রাম: মেবাড়ী,ডাকঘি: উলুয়খালা, 
উপয়িলা: কালীগঞ্জ, রেলা: গািীপুি। উক্ত 
থক্রনডট ইউননয়য়নি শুরুয়ি ২৯ িন সদস্য 
ননয়য় যাত্া শুরু কিা হয়। প্ররয়ম ২৫ পয়সা 
প্রনি মায়স িমা প্রদান এি মধ্য নদয়য় শুরু হয়। 
সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি নিয়লন স্বগকুীয় 
নম. আগস্টিন থিড়াও। বিদেমায়ন এই থক্রনডয়টি 
সদস্য সংখ্যা ২,৩৮৬ িন এবং কাযকুকিী 
মলূধন ১১২,২৭,৮২,৭০৫ ৩০ জুলাই ২০২০ 
পযকুন্ত। সনমনি ২০১৯-২০২০ অরকুবিরি প্রায় 
১,১৯,০০,০০০ টাকা ননট লাভ কিয়ি সমরকু 
হয়। বিদেমান রোডদে অরকুনননিক কমকুকায়ডেি 

পাশাপানশ নবনভন্ন সামানিক কমকুকাডেও 
পনিচালনা কিয়ি। যাি ময়ধ্য অন্যিম হয়চ্ছ, 
গি ৮ মাচদে ২০২০ নরিষ্ায়দে আন্তিদোনিক নািী 
নদবস উদযাপন কিা হয় থযখায়ন থক্রনডয়টি 
রেনশিভাগ নািী সদস্যিা অংশগ্রহণ করি। 
এ অনষু্ঠায়নি মধ্য নদয়য় িায়দিয়ক থক্রনডট 
সম্য়কদে এবং অন্যান্য পানিপানশ্কুক নবষয়য় 
ওনিয়য়য়টেশন প্রদান কিা হয়। 

িািাড়াও নবনভন্ন যুব উন্নয়ন কাযকুক্রম, 
নশক্া থসনমনাি, মিৃ সদস্যয়দি সতকাি বাবদ 
আনরকুক অনদুান ও থখলানপ ঋণ আদায়কয়ল্প 
সদস্যয়দি ননয়য় প্রনি গ্রায়ম ও র�ন্দীয়ভায়ব 
সনমনিি ভবয়ন সভা কিা হয়। 

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ২০ িন কমকুী িায়দি 
রেম ও থসবা নদয়য় যায়চ্ছন। সনমনিি বিদেমান 
থচয়ািম্যান নম. সচিয় ডনমননক র�ািানিও ও 
থসরক্রটানি নম. িনন আন্তনী র�ািানিও সহ 
২২ িন কমকুকিদো কমকুিি আয়িন। প্রনি বিি 
বানষকুক সাধািণ সভাি মধ্য নদয়য় সনমনিি 
স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিা নননচিি কিা হয়। 

মেবাড়ী নরিস্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ এি নবনভন্ন থপ্রাডাক্ট িয়য়য়ি যাি 
মধ্য নদয়য় সনমনিি মলূধন বনৃদ্ধি পাশাপানশ 

নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কায়ি অংশগ্রহণ করি 
যায়চ্ছ। আমায়দি থপ্রাডাক্টগুয়লা হয়চ্ছ: 

শেোর

• সচিয়
• মানসক মনুা�ানভনত্তক সচিয় প্রকল্প
• বিীমানসক মনুা�ানভনত্তক সচিয় প্রকল্প
• স্ায়ী আমানি
• নশশু থসনভংস স্ীম
• দীঘকুয়ময়ানদ সচিয় প্রকল্প
• মানসক নডয়পানিট থপনশন স্ীম
• ডাবল নডয়পানিট
• ঋণ ননিাপত্তা স্ীম প্রকল্প
• প্লট প্রকল্প
• হাউনিং নডয়পানিট স্ীম

ঋণ 

• সাধািণ ঋণ
• বিীমানসক মনুা�ানভনত্তক সচিয় প্রকয়ল্পি 

নবপিীয়ি ঋণ
• মানসক মনুা�ানভনত্তক সচিয় প্রকয়ল্পি 

নবপিীয়ি ঋণ
• ডাবল নডয়পানিয়টি নবপিীয়ি ঋণ

মঠবাড়ী বরিস্ান ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন : ২৪

তামরখ: ১১/০৮/১৯৮৪

সদস্য সিংখ্যা: ২,৩৮৬ িন।

শেোর মলূিন : ৮,৯৭,১৯,৯৪৫ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১৫,৩০,৪৬,৭৫০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১০১,৪৬,৭৮,৬৬৫ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ: ৪১,৮১,০১,৪৭৩ টাকা



• এ�নডআি এি নবপিীয়ি ঋণ
• কনজুমাি ঋণ
• ব্যবসা ঋণ
• ক্যাপানসটি রেসড ঋণ
• সলয়ভনন্স ঋণ
• রেিয়নি নবপিীয়ি ঋণ
• মটদেয়গি ঋণ

সনমনি থরয়ক সদস্যিা িায়দি ননয়িয়দি 
আনরকুক উন্নয়য়নি িন্য সহি শিদে ও নকনস্তয়ি 
ঋণ গ্রহণ করি রায়ক। সদস্যিা নবনভন্ন উয়দেয়শ্য 
সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় িািা ননয়িিা স্বাবলম্ী 
হয়চ্ছ। সাধািণি থযসব উয়দেয়শ্য সদস্যিা ঋণ 
গ্রহণ করি িা হয়চ্ছ: িনম ক্রয়, ব্যবসা, গানড়/
অয়টা নিক্সা ক্রয়, ফ্্যাট ক্রয়, গবানদ পশু ক্রয়, 

মতস্য খামাি, কৃনষ যন্তপানি ক্রয়, নশক্া, 
নবয়দশ গমণ, কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ ইি্যানদ।

মেবাড়ী নরিস্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ নবগি ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-
২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ 
অরকুবিরি গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি 
আয়কি অধ্যায়দশ অনযুায়ী সমস্ত আয়কি 
পনিয়শাধ করিয়ি। পাশাপানশ সিকানি 
র�াষাগারি নবগি ১০ বিি ধরি ননয়ম 
অনযুায়ী CDF প্রদান কিা হয়চ্ছ। মেবাড়ী 
নরিস্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ 
এি বিদেমায়ন ৪১৮.১৭ শিাংশ িনম িয়য়য়ি 
যাি বিদেমান মলূ্য ২৭,১৯,০৮,৪২৩ টাকা। 
মেবাড়ী নরিস্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 

ইউননয়ন নলুঃ ২০১১ সায়ল িািীয় সমবায় 
পুিস্াি অিদেন করি।

র�ানভড-১৯ (করিানা) পনিনস্নিয়ি 
আমিা মেবাড়ী থক্রনডয়টি পক্ থরয়ক ৮০০ 
সদস্যয়দি পনিবাি প্রনি আমিা হাইনরিড 
নবিিণ করিনি। 

সনমনিটি থমাট ১১,৯৭,০৮৫ টাকাি 
পণ্যসামগ্রী করিানা মহামানিি কািয়ণ সদয়স্যি 
ময়ধ্য নবনাময়ূল্য নবিিণ করিয়ি। উক্ত সামগ্রী 
সকল সদস্যয়দি পনিবারি থক্রনডট থরয়ক 
থপৌঁয়ি থদওয়া হয়। িািাড়াও সনমনিি পক্ 
থরয়ক মাননীয় প্রধানমন্তীি করিানা িহনবয়ল 
মহামান্য কানডদেনায়লি মাধ্যয়ম আনরকুক অনদুান 
প্রদান কিা হয়। 
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উপয়িলা: টুমঙ্গপাো

রেলা: মগাপালগঞ্জ

হািাি বিরিি থরেষ্ঠ বাঙানল স্বাধীন 
বাংলায়দয়শি স্পনি িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ 
শখ মনুিবুি িহমান-এি ি্ স্ান মধমুনি 
নদীি পাড় থঘঁয়ষ গয়ড় উয়েয়ি ঐনিহ্যবাহী 
টুনঙ্গপাড়া উপয়িলা। “দুগ্ধ সমবায় সনমনিি 
কাযকুক্রম নবসৃ্তিকিয়ণি মাধ্যয়ম বহৃত্তি 
�নিদপুি, বনিশাল ও খলুনা রেলাি দানিদ্র্য 
হ্াসকিণ ও আরকুসামানিক উন্নয়ন” শীষকুক 
প্রকয়ল্পি িতকালীন প্রকল্প পিনচালক িনাব 
থমা. আসাদুজ্ামান, অনিনিক্ত ননবন্ধক, 
সমবায় অধধদপ্তি, ঢাকা ময়হাদয় টুনঙ্গপাড়ায় 
অবনস্ি িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমান-এি সমাধধ নিয়ািি কিয়ি এয়স নিনন 
িানিি িনয়কি পুণ্য ভূনময়ি উন্নি িায়িি 
গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম দুগ্ধ উতপাদনসহ 
এলাকাি িনগণয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
সংগনেি করি একটি দুগ্ধ উতপাদনকািী 
সমবায় সনমনি গেয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিন। 
িাি �লশ্রুনিয়ি স্ানীয় উপয়িলা সমবায় 
অন�সাি ও সনমনিি বকুিমান সভাপনি মনু্সী 

িন�ক্ল ইসলাম, সহ-সভাপনি িনাব দসয়দ 
বদরুল হাসায়নি সনক্রয় সহয়যানগিা এবং 
অত্ এলাকাি প্রবীণ সমবায়ী মিহুম খান 
সায়হব শখ থমাশাি� থহায়সয়নি থযাগ্য 
উত্তিসনূি নবনশষ্ সমবায়ী িনাব শখ নানদি 
থহাসয়ন নলপুু, বিমকুান সভাপনি “বাংলাদয়শ 
দুগ্ধ উতপাদনকািী সমবায় ইউননয়ন নলুঃ”, 
ঢাকা ময়হাদয়য়ি রেিৃয়ত্ব বঙ্গবনু্ধি সমাধধয়সৌধ 
সংলগ্ িাি বাবাি বেেক খানায় ১২৫ 
িন প্রস্তানবি সদস্যসহ সংনলিষ্ সকয়লি 
উপনস্্নিয়ি অননুষ্ঠি প্ররম সাংগেননক সভাি 
নসদ্ধায়ন্তি আয়লায়ক রেলা সমবায় দপ্তি, 
থগাপালগঞ্জ থরয়ক ১৪২ নং : ননবন্ধন ময়ূল 
২২/০৪/২০১৩ নরি. িানিখ ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 
ননবনন্ধি নেকানা: গ্রাম ও থপা: পাটগািী, 
উপয়িলা : টুনঙ্গপাড়া, রেলা : থগাপালগঞ্জ। 
সনমনিি কমকু এলাকা : টুনঙ্গপাড়া থপৌিসভা, 
পাটগািী, ডুমিুনয়া ও থগাপালপুি ইউননয়ন 
ব্যাপী।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য 

• সদস্যয়দি সচিয় কিাি উতসাহ দানসহ 
সচিয়য়ি মাধ্যয়ম আনরকুক সামরকু্য বনৃদ্ধয়ি 

অবদান িাখা।
• দানিদ্র্য নবয়মাচন, স্বকমকুসংস্ানমলূক 

কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম আত্মকমকুসংস্ান 
সষৃ্টিকিণ।

• উন্নি/শংকি িায়িি গানভ পালয়নি 
মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিণসহ 
সমবায়নভনত্তক িািীয় উতপাদন বনৃদ্ধ ও 
কমকুসংস্ায়নি সহায়ক নহয়সয়ব প্রনশক্ণ 
ও ঋণ সহায়িাি মাধ্যয়ম থিাট, বড় ও 
মািানি আকারিি দুগ্ধ খামাি প্রনিষ্ঠায় 
সহায়িা কিা।

• সনমনিি সদস্যয়দি উতপানদি দুধ নমল্ক 
নভটা ও স্ানীয় বািারি বািািিািকিয়ণি 
ব্যবস্া গ্রহণ কিা।

• সমািকল্যাণমলূক কাযকুক্রম পিনচালনাি 
িন্য নবয়শষ ব্যবস্া গ্রহণ কিা।

রিমেক্ণ কার্গক্রম 

উন্নয়য়নি পূবকুশিদে প্রনশক্ণলধি জ্ঞান এ 
উপলনধি থরয়কই চলমান সনমনিি ১২৫ 
িন সদস্যি প্রয়ি্যকয়কই স্ানীয় পযকুায়য় 
উন্নি িায়িি গানভ লালনপালয়নি উপি 
৫ নদয়নি নবয়শষ প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। 

টধু বঙ্গপাড়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং ১৪২

তামরখ: ২২/০৪/২০১৩ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৮০ িন

আত্মকম্গসিংস্ান: ১২৫ িন

শেোর মলূিন: ৪,৪২,৩৩০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৯,৯৫,০৩০ টাকা

বণ্টনয়রাগ্য সঞ্চে সুদ : ১৭,৬০১ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন: ১৪,৩৭,৩৬০ টাকা।



সমবায় অধধদপ্তরিি বাস্তবানয়ি “দুগ্ধ সমবায় 
সনমনিি কাযকুক্রম নবসৃ্তিকিয়ণি মাধ্যয়ম 
বহৃত্তি �নিদপুি, বনিশাল ও রেলাি দানিদ্র্য 
হ্াসকিণ ও আরকুসামানিক উন্নয়ন” শীষকুক 
প্রকয়ল্পি অরকুায়য়ন বধণকুি প্রনশক্ণ প্রদান কিা 
হয়। এিাড়া বাংলাদয়শ সমবায় একায়ডনমসহ 
খলুনা, বনিশায়ল অবনস্ি আচিনলক সমবায় 
প্রনশক্ণ র�ন্দ, বাপকুাড র�াটালীপাড়াসহ 
স্ানীয় রেলা ও উপয়িলা পযকুায়য় বাস্তবানয়ি 
ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ ইউননট হয়ি একাধধকবাি 
প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
 
িাতলীে পর্গায়ে অিতিন 

সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি িনাব মনু্সী 
িন�ক্ল ইসলাম নবগি ৪২ বিি যাবত 
সমবায় কমকুকায়ডেি সায়র সম্কৃ্ত রাকায় িাি 
সাংগেননক িতপিিাসহ সমািয়সবামলূক 
কমকুকাডে এবং িাি ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় 
সনমনিটি আি এ পযকুায়য় উন্নীি হওয়াি 
কৃনিত্বস্বরূপ ২০১৪ সয়ন দুগ্ধ ক্যাটাগনিয়ি 
থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব স্বণকুপদক লাভ করিন। 
এিাড়া নিনন সিকানি অরকুায়য়ন নবনশষ্ 
সমবায়ী নহয়সয়ব মালয়য়নশয়ায় প্রনশক্ণ মলূক 
ভ্মণ কিয়ণ। একই সনমনিি সহ-সভাপনি 
নবনশষ্ সমবায়ী িনাব দসয়দ বদরুল হাসান 
ও সিকানি অরকুায়য়ন রাইল্যান্ ও নমল্ক নভটাি 
অরকুায়য়ন ভািয়িি গুিিায়ট প্রনশক্ণ মলূক 

ভ্মণ কিয়ণ। এসব প্রনশক্ণলধি জ্ঞান নিনন 
ননয়নমি নবনভন্ন সমবায় সনমনিি সদস্যয়দি 
মায়ি প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম িনড়য়য় নদয়য় 
রায়কন।

কম্গসিংস্ান সষৃ্টি 

রেকাি নািী ও পুরুষয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
উতপাদন কমকুকায়ডে সম্কৃ্তকিয়ণ এ সনমনি 
ভূনমকা র�য়খ চলয়ি। সনমনিি থমাট সদস্য 
সংখ্যা ১৮০ িন। িাি ময়ধ্য ২৫ িন সদয়স্যি 
৫০ হয়ি ১০০টিি ময়িা উন্নি িায়িি গানভ 
সংবনলি খামারিি সংখ্যা ২৫টি। ৩০ এি 
ঊয়ধ্কু গবানদ পশু লালনপালনকৃি খামারিি 
সংখ্যা ৪০টি। এিাড়া ২টি হয়ি ৩০টি গানভি 
অসংখ্য থিাট ও মািানি আকািরি দুগ্ধ 
খামাি গয়ড় উয়েয়ি। সনমনিয়ি সিাসনি 
আত্মকমকুসংস্ান হয়য়য়ি ১২৫ িন। এিাড়া 
চলমান দুগ্ধ খামারি ননয়য়ানিি আয়ি শিাধধক 
কমকুচািী। িায়দি মানসক রেিন ৫,০০০ থরয়ক 
১৫,০০০ টাকাি ময়ধ্য। বিদেমায়ন সনমনিয়ি 
গড় দদননক দুধ উতপাদয়নি পনিমাণ ১,৫০০ 
নলটাি প্রায়।

সমমমতর বততিমায়ন আমথ্গক মববরণ

বিদেমায়ন সনমনিি থমাট সদস্য সংখ্যা ১৮০ 
িন। ৩০/০৬/২০২০ নরি. িানিয়খ থমাট 
শয়াি মলূধন ৪,৪২,৩৩০ টাকা, সচিয় 
আমানি ৯,৯৫,০৩০ টাকা, বণ্টনয়যাগ্য 

সচিয় সুদ ১৭,৬০১ টাকা থমাট কাযকুকিী 
মলূধন ১৪,৩৭,৩৬০ টাকা। এিাড়া “দুগ্ধ 
সমবায় সনমনিি কাযকুক্রম নবসৃ্তিকিয়ণি 
মাধ্যয়ম বহৃত্তি �নিদপুি, বনিশাল ও খলুনা 
রেলাি দানিদ্র্য হ্াসকিণ ও আরকুসামানিক 
উন্নয়ন” শীষকুক প্রকয়ল্পি আওিায় সনমনিি 
অনকু্য়ল বিাদেকৃি ঋণ িহনবল নহয়সয়ব 
১,৩৭,৫০,০০০ টাকা সুদ নবহীন ঋণ নহয়সয়ব 
সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য ব্যবহৃি হয়চ্ছ।

বধণকুি সনমনিটি িাি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ও স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
বনলষ্ঠ ভূনমকা পালন কিি। উয়ল্খ্য থয, 
িানিি িনক বঙ্গবনু্ধি ি্স্ান, মাননীয় 
প্রধানমন্তীি ি্স্ান ও িাি ননবকুাচনন এলাকায় 
এ সনমনিটি প্রনিষ্ঠাি পূয়বকু উন্নি িায়িি 
গবানদ পশু লালনপালন কিয়ি থদখা থযি না। 
বিদেমায়ন প্রায় ঘরি ঘরি উন্নি িায়িি গানভ 
পালয়নি দশৃ্য থদখা যায়। এককরায় বলা যায় 
সনমনিটিি প্রনিষ্ঠাসহ উন্নয়নমলূক ভূনমকায় 
যাি নাম উয়ল্খ না কিয়লই নয় নিনন িনাব 
থমাুঃ আসাদুজ্ামান, অনিনিক্ত ননবন্ধক, 
সমবায় অধধদপ্তি, ঢাকা ও প্রকল্প পনিচালক, 
“দুগ্ধ সমবায় সনমনিি কাযকুক্রম নবসৃ্তিকিয়ণি 
মাধ্যয়ম বহৃত্তি �নিদপুি, বনিশাল ও খলুনা 
রেলাি দানিদ্র্য হ্াসকিণ ও আরকুসামানিক 
উন্নয়ন” শীষকুক প্রকল্প, সমবায় অধধদপ্তি, 
ঢাকা ময়হাদয়।
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উপয়িলা: কামেোনলী

রেলা: মগাপালগঞ্জ

২০১৭ সায়লি প্ররম নদয়কি করা, থগাপালগঞ্জ 
রেলাি কানশয়ানী উপয়িলাি ময়হশপুি 
ইউননয়য়নি বারানডাঙ্গা এলাকাি কনিপয় 
নশনক্ি ও অধকুনশনক্ি রেকাি যুবক যখন 
র�ায়না কমকু পানচ্ছল না এবং ব্যবসা কিাি 
ময়িা যয়রষ্ পুঁনিও িায়দি নিল না �য়ল 
রেকািয়ত্বি অনভশপ্ত িািা নিল নদয়শহািা। 
নেক থসই মহূুয়িদে রেকািয়দি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনিসহ 
সময়বি হওয়াি আহ্ান িাননয়য় “দুুঃখ িয়য়ি 
মন্ত” ননয়য় এনগয়য় আসয়লন িায়দিই একিন 
িনাব থদয়লায়াি মনু্সী। থস অনযুায়ী ১০ 
িানয়ুানি ২০১৭ বঙ্গবনু্ধি স্বয়দশ প্রি্যাবিদেন 
নদবয়স িািা নমটিং করি একটি সমবায় 
সনমনি গেয়নি মাধ্যয়ম স্বল্প স্বল্প পুঁনি একনত্ি 
করি পযকুায়ক্রয়ম ননয়িয়দি ময়ধ্য নবননয়য়ায়গি 
নসদ্ধান্ত গ্রহণ করিন। থস থমািায়বক িািা 
কাযকুক্রম শুরু করি সংগেনটি সমবায় নবভাগ 

থরয়ক ননবন্ধয়নি িন্য উপয়িলা সমবায় 
অন�সাি, কানশয়ানী, থগাপালগঞ্জ এি সায়র 
থযাগায়যাগ করি। ময়হাদয়য়ি ননয়দদেশনা 
থমািায়বক িনাব থমাুঃ থদয়লায়াি মনু্সী এি 
বাসভবয়ন প্রস্তানবি সনমনিি সদস্যসহ 
সংনলিষ্ সকয়লি উপনস্নিয়ি অননুষ্ঠি 
সাংগেননক সভাি নসদ্ধায়ন্তি আয়লায়ক রেলা 
সমবায় দপ্তি, থগাপালগঞ্জ থরয়ক র�নি: 
নং: ১২৭, িানিখ ০৯/০৩/২০১৭ নরি. ময়ূল 
সনমনি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হন। ননবনন্ধি নেকানা: 
গ্রাম: বারানডাঙ্গা বািাি, থপা: পদ্নবলা, 
উপয়িলা : কানশয়ানী, রেলা : থগাপালগঞ্জ। 
পরি সনমনিি কাযকুক্রম ও সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ 
পাওয়ায় উপ-আইন সংয়শাধন করি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য 

• রেকািয়ত্বি অনভশাপ থরয়ক মকু্ত করি 
সদস্যয়দি কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া কিা।

• সদস্যয়দি সচিয় কিাি উতসাহ দানসহ 
সচিয়য়ি মাধ্যয়ম আনরকুক সামরকু্য বনৃদ্ধয়ি 
অবদান িাখা।

• দানিদ্র্য নবয়মাচন ও স্বকমকুসংস্ানমলূক 
কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি 
কিা।

কম্গসিংস্ান সষৃ্টি 

রেকাি নািী ও পুরুয়ষি কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও 
উতপাদনমখুী কমকুকায়ডে সম্কৃ্তকিয়ণ এ 
সনমনি ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। সনমনিয়ি 
থমাট সদস্য সংখ্যা ২৮০ িন। সনমনি থরয়ক 
প্রায় ১৫০ িন সদস্য ঋণ গ্রহণ করি রেইনি 
�ামকু, ঔষয়ধি থদাকান, মনুদি থদাকান, িয়ডি 
থদাকান নদয়য় স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। সনমনিি 
উয়দ্যায়গ এ পযকুন্ত ২৫০ িয়নি স্বকমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া হয়য়য়ি। এিাড়া মানসক রেিয়নি 
নভনত্তয়ি সনমনিয়ি ৫ িন ব্যনক্ত কমকুিি 
িয়য়য়িন। সনমনিি উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়মি 
�য়ল সংনলিষ্ এলাকাি দুগ্ধ ও সবনিি চানহদা 
পূিণ হয়য়য়ি। এভায়ব রেকািত্ব দূিীকিণ, 
কমকুসংস্ান ও উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়মি 
মাধ্যয়ম এলাকাি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
সনমনিটি ব্যাপক ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি।

স্বয়দর সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং ১২৭

তামরখ: ০৯/০৩/২০১৭ মরি.

তামরখ: ০৫/০৪/২০১৮ মরি.

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা: ২৫৪ িন

 শেোর মলূিন: ২,২০,৭০০ টাকা 

সঞ্চে আমানত : ৩৯,৬১,৭৪১ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন: ৪৭,২২,৭১৫ টাকা। 



উপয়িলা: কাললীগঞ্জ

রেলা: গািলীপুর

িািধানী ঢাকাি অদূরি গািীপুি রেলাি প্রাণ 
র�ন্দ কালীগঞ্জ রানাি বাঙ্গালহাওলা গ্রায়ম 
অবনস্ি। সনমনিি ননিস্ব িায়গাি উপি 
অবনস্ি সনমনিি স্ায়ী কাযকুালয়। কালীগঞ্জ 
কাপানসয়া হাইওয়য়ি পায়শ অবনস্ি এই 
সনমনি।

সমায়িি নপনিয়য় পড়া মানষুয়দি ননয়য় 
এই সনমনি প্রনিননয়ি কাি করি যায়চ্ছ। 
সাধািণ মানষুয়দি অরকুনননিক স্বাবলম্ী 
কিাি িন্য নবনভন্ন নবষয়য় সহয়যানগিা করি 
ও সবাইয়ক একনত্ি করি উন্ননি কিাি লয়ক্্য 
কাি কিয়ি এই সনমনি।

সমমমতর স্বপ্ন

একটি সুখী, সমদৃ্ধ, ন্যায়নভনত্তক, ির্য সমদৃ্ধ, 
আত্মননভদেিশীল, আদশকু সমাি প্রনিষ্ঠা কিা।

সমমমতর রিমতষ্ঠা ইমতহাস

কালীগঞ্জ রানাি একটি প্রি্যন্ত গ্রাম নাম 
বাঙ্গালহাওলা। এই গ্রায়মি কয়য়কিন দনিদ্র 

সাধািণ কৃষক, কু্দ্র পনিসরি থিাট্ একটি 
সনমি গেয়নি নচন্তায় একমি থপাষণ করি। 
সনমনিি গেন এি িন্য একটি দল গেন 
করি। িখন িািা সচিয়ী ময়নাভায়ব ৫ টাকা 
করি প্রনি মায়স িমা করি। িখন ২০ িন 
নময়ল দল গেন করি এবং সনমনিি কাযকুক্রম 
প্রারনমকভায়ব শুরু করি। পিবিদেীয়ি 
১৯/০৮/২০০৭ নরি. িানিয়খ সমবায় সনমনি 
ননবনন্ধি হয়। বাঙ্গালহাওলা আশাি আয়লা 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি মাধ্যয়ম 
এলাকাি অবয়হনলি, লানছিি, বনচিি, দনিদ্র, 
িনয়গাষ্ঠী, একনত্ি হবাি একটা সুয়যাগ 
থপয়য়য়ি। এই সংগেন এি মাধ্যয়ম একনত্ি 
হয়য় পিস্পি িানাি একটা সুয়যাগ সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

সমমমতর উন্নেন কার্গক্রম

বাঙ্গালহাওলা আশাি আয়লা বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ সাধািণ সদস্য বা থক্রনডট প্রকল্প 
এি যািা সদস্য িািা সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ 
কিয়ি পারি। ব্যবসায় বাধণি্য, কৃনষকাি, 
গানড় ক্রয়, ঘি ননমকুাণ, নচনকতসাি িন্য, নশক্া 
ঋণ, গরু ক্রয়, িনম ক্রয়, নবয়দয়শি িন্য, 

নববায়হি িন্য, মতস্যচাষ, থসলাই থমনশন, 
আসবাবপত্, নলকূপ ইি্যানদ নবনভন্ন খায়ি 
সদস্যিা ঋণ গ্রহণ কিয়ি পারি। স্বল্প সুয়দ 
সাধািণ মানষু ঋণ গ্রহণ কিয়ি পারি এই 
সনমনি থরয়ক।

বাঙ্গালহাওলা আশাি আয়লা বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এই অল্প সময়য়ি পর 
চলায় আরিা নকিু নিুন নিুন উন্নয়ন কাযকুক্রম 
শুরু কিাি পদয়ক্প ননয়য়য়ি,সদয়স্যি করা 
নচন্তা করি একটি ‘সমবায় বািাি’ গেন 
কিাি লয়ক্্য প্রনিননয়ি কাি করি যানচ্ছ। 
যাি �লশ্রুনিয়ি সনমনিি সদস্যিা থযন 
ন্যায্যময়ূল্য িায়দি ননি্যপ্রয়য়ািনীয় দদনন্ন 
সকল পণ্য থযন সনমনিি এই সমবায় বািাি 
থরয়ক ননয়ি পারি।

সমমমতর মবমভন্ন রিকল্প

• থক্রনডট প্রকল্প।
• সচিয় প্রকল্প।
• সহয়যাগী সচিয় প্রকল্প।
• থময়ানদ আমানি (নডনপএস) প্রকল্প।
• স্ায়ী আমানি প্রকল্প।

বাঙ্গালহাওলা আরার আয়লা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নিং: ৩৮

তামরখ: ১৯/০৮/২০০৭

সদস্য সিংখ্যা: ৩,৮২৮ িন।

শেোর মলূিন: ৪,২৫,০৯,১৭১ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১,১৯,৮৩,৬৯৬ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১০,৫০,৫৯,২২৮ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ: ১০,২৩,১৩,৭১৭ টাকা



মক্রমিট রিকল্প

এই প্রকয়ল্প ৩০ জুন ২০২০ পযকুন্ত সদস্য 
পুরুষ ১,৫৯৫ িন, মনহলা ১,৯৭১ িন, থমাট 
সদস্য দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ িন।

এ প্রকয়ল্পি সদস্যিা সাধািণ সদস্য 
নহয়সয়ব সদস্য পদ লাভ করি। সদস্য 
নহয়সয়ব সনমনি থরয়ক ঋণ গ্রহণ কিয়ি 
পারি। সনমনিি ননবকুাচন হয়ল র�াট নদয়ি 
পারি। এ প্রকয়ল্পি সদস্য হয়ি পারি শুধমুাত্ 
যািা কালীগঞ্জ উপয়িলাি স্ায়ী বানস্া। 
বাঙ্গালহাওলা আশাি আয়লা বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ থরয়ক স্বল্প সুয়দ ঋণ 
ননয়য় সকয়ল অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়ি 
পািয়ি, িািাড়া ননয়িয়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি 
পর সুগম কিাি শনক্ত পায়চ্ছ এবং ননয়িয়দি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ করি নদয়য় থদয়শি 
রেকাি সমস্যাি সমাধায়নি অগ্রণী ভূনমকা 
িাখয়ি। থদখা যায় সদস্যিা ঋণ গ্রহয়ণি িন্য 
অন্য কারিা কায়ি, হাি বাড়ায়ি হয়চ্ছ না। 
সনমি ঋণ থদওয়াি থক্রত্ সবসময় অগ্রণী 
ভূনমকা পালন করি রায়ক। 

সঞ্চে রিকল্প

এ প্রকয়ল্পি সদস্যিা িাি সচিয়ী নহয়সয়ব 
থযয়কায়না পনিমাণ টাকা িমা িাখয়ি পারি 
আবাি মায়সি থযয়কায়না সময় অন�স 
চলাকালীন টাকা উয়ত্তালন কিয়ি পািয়ব। 

৩০ জুন ২০২০ পযকুন্ত সচিয় প্রকয়ল্প পুরুষ 
১,৫৯৫ িন, মনহলা ১,৯৭১ িন, থমাট সচিয় 
প্রকল্প দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ িন

এ প্রকয়ল্প সাধািণ সদস্যিাও এখায়ন 
নহসাব খলুয়ি পারি এবং সচিয় িমা কিয়ি 
পারি। এবং টাকা উয়ত্তালন কিয়ি পারি। 
এখায়ন বাতসনিক ৬% হারি লভ্যাংশ প্রদান 
কিা হয় িমায়না টাকাি উপরি। সদস্যয়দি 
সচিয়ী ময়নাভাব বেনি কিাি িন্য এ প্রকল্প 
কিা হয়। 

সহয়রাগী সঞ্চে রিকল্প 

এ প্রকল্প হয়চ্ছ, নশশু সচিয় প্রকল্প ১৮ বিরিি 

ননয়চ থযসব নশশু িয়য়য়ি িািা এই প্রকয়ল্পি 
সদস্য হয়ি পারি। প্রনি মায়সি অন�স 
চলাকালীন সময় টাকা িমা নদয়ি পারি 
এবং উয়ত্তালন কিয়ি পারি। সনমনিি নশশু 
সদস্যয়দি সচিয়ী ময়নাভাব গয়ড় রোলাি 
িন্য অগ্রণী ভূনমকা পালন কিয়ব। এই সচিয়ী 
নহয়সয়বি সদস্যয়দিয়ক প্রনি বিি থ�ব্রুয়ানি 
মায়স সম্ণূকু নফ্রয়ি সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন 
খািা ও কলম নবিিণ কিা হয়। 
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উপয়িলা: গািলীপুর সদর

রেলা: গািলীপুর

সনমনিটিি যাত্া শুরু হয় ১৯৭২ সায়লি 
শুরুয়ি। বাংলায়দশ ধান গয়বষণা ইনস্টিটিউয়ট 
কমকুিি নকিুসংখ্যক কমকুকিদো-কমকুচািীি 
উয়দ্যায়গ িায়দি ননয়িয়দি ব্যনক্তগি ও 
পানিবানিক আনরকুক সমস্যা সমাধায়নি লয়ক্্য 
২০ িন সদয়স্যি সমন্বয়য় ননবন্ধন নং : ২২২৪ 
ময়ূল ৩০ থসয়টেম্ি ১৯৭২ সায়ল গনেি হয়। 
বিদেমায়ন সনমনিি আদায়কৃি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ৮৬,৮৪,৬৫০ টাকা, আদায়কৃি 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৩৮,৬২,৯৮৫ 
টাকা, সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী মলূধয়নি 
পনিমাণ ১,৫৫,৫২,২৫৮ টাকা। 

সনমনিি কাযকুকিী মলূধন হয়ি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম পনিচালনাি 
পাশাপানশ, নডপাটদেয়মটোল থস্াি, র�নটেন, 
�ায়মকুনস, একটি থহানমও �ায়মকুনস ও 
�য়টাকনপি থদাকান ভাড়া প্রদায়নি কাযকুক্রম 

পনিচানলি হয়। সনমনিি সদস্যয়দি দদনন্ন 
চানহদা পূিয়ণি িন্য ও অরকুনননিক সমনৃদ্ধ 
অিদেয়নি লয়ক্্য সনমনিি মাধ্যয়ম ১৪টি 
থদাকান স্াপন করি ননি্যপ্রয়য়ািনীয় দ্রব্যানদ 
ন্যায্যময়ূল্য নবক্রয় কিা হয়। 

সনমনিি অরকুায়য়ন সনমনিি সদয়স্যি 
সন্তানয়দি নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। 
সনমনিি মাধ্যয়ম নবনভন্ন সামানিক কায়ি 
অনদুান ও নচনকতসায়সবা প্রদান কিা হয়। 
িািাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম দুস্য়দি শীিবস্ত্র 
নবিিণ, ক্যাম্ায়স মশা ননধন অনভযান 
পনিচালনা কিা হয়। এিাড়া প্রাকৃনিক 
দুয়যকুাগকায়ল সদস্যয়দি মাধ্যয়ম আনরকুক 
সহয়যানগিা প্রদান কিা হয়। বিদেমান করিানা 
পনিনস্নিয়ি সনমনিি মাধ্যয়ম আবানসক 
এলাকায় িীবাণুনাশক ঔষধ নিটায়না হয়চ্ছ। 
িািাড়া সনমনিি থদাকায়নি সাময়ন স্বাস্্য 
সুিক্াি িন্য প্রনিননয়ি হ্যান্ওয়াশ সিবিাহ 
কিা হয়চ্ছ। 

সনমনিয়ি ৯ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা 

কনমটি িয়য়য়ি। ব্যবস্াপনা কনমটিি দক্ 
প্রয়চষ্ায় সনমনিটি উত্তরিাত্তি লাভবান হয়চ্ছ। 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সিিা এবং 
কাযকুক্রয়মি স্বচ্ছিাি কািয়ণ সনমনিয়ি র�ায়না 
ঋণয়খলানপ সদস্য রেই। কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম 
সহ অন্যান্য কাযকুক্রম পনিচালনায় হাল সয়ন 
সনমনিি ননট লায়ভি পনিমাণ ২৮,৮১,৭২৮ 
টাকা। 

সনমনিয়ি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননয়নমি 
মানসক সভা, সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা, 
ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন, সভাি 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক কাযকু সম্ানদি হয়। 
সমবায় আয়্ালনয়ক এবং সমবায় নবভাগয়ক 
এনগয়য় রেয়াি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সদস্যগণ িািীয় সমবায় নদবস এবং 
আন্তিদোনিক সমবায় নদবস উদযাপন এবং 
িনসাধািণয়ক উবিদু্ধ কিাি িন্য সনমনি প্রনি 
বিি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করিন। এিাড়া 
সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণ নবনভন্ন সভা, থসনমনাি 
এি আয়য়ািন কিা হয়য় রায়ক। 

িান গয়বষণা কম্শচারী ক�াগ্যপণ্য সরবরাহ সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং : ২২২৪

তামরখ: ৩০/০৯/১৯৭২ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১০৭ িন

শেোর মলূিন : ৮৬,৮৪,৬৫০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩৫,৬১,০৪৪ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১,৫৫,৫২,২৫৭ টাকা

মবমনয়োগ : ২,২০,৬০,০০০ টাকা



উপয়িলা: গািলীপুর সদর

রেলা: গািলীপুর

সমবায় আয়্ালয়নি এই নবনক্প্ত নবকাশ ও 
এনগয়য় চলাি পয়র এিদচিয়ল নবয়শষ করি 
পূবকু পানকস্তায়নি সনচবালয়য়কনন্দক নকিু 
সমবায় প্রয়াস গয়ড় উয়ে। ঢাকা সনচবালয় 
কমকুচািী সমবায় সনমনি ও ক্যানটেন শুরুি 
এই সমবায় আয়্ালয়নি ময়ধ্য খবুই ক্দ্র 
ও সীনমি পদয়ক্য়প ঢাকা শহরিি লালবাগ 
এলাকায় গ্রন্থ নবিান লাইররিনিয়কনন্দক একটি 
প্রয়াস আিয়কি এই স্বনামধন্য “িায়াবীনর 
সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ”, যাি অবস্ান 
গািীপুরি।

১৯৪৭ এ ভািি নবভনক্তি কািয়ণ নবপুল 
সংখ্যক মসুলমান পানকস্তায়ন আসাি এবং 
িদ্রূপভায়ব নহ্ুয়দি ভািয়ি চয়ল যাবাি 
অপশন থদয়। িতকালীন পনচিমবঙ্গ থরয়ক 
অয়নক সিকানি-রেসিকানি চাকনিিীবীও 
এি আওিায় আয়স। রেমননভায়ব িতকালীন 
পূবকু পানকস্তান সনচবালয় ও পাশ্কুবিদেী সিকানি 
দপ্তরি চাকনিিি নকিু যুবক লালবায়গি ঐ 
লাইররিনিয়ি নদন শয়ষ বসয়িন,পড়াশুনা 

কিয়িন, ভনবষ্যত আবাসন ননয়য় নচন্তা 
কিয়িন। থযয়হিু এই উয়দ্যাগী চাকনিিীবীয়দি 
অধধকাংশ ভািি থরয়ক এয়সয়িন বানড় ঘি 
থ�য়ল কায়িই িায়দি ময়ধ্য একটি আবাসন 
নননচিি কিাি আকাঙ্কা নিল অগ্রহণ্য। এিই 
ময়ধ্য ১৮ িন উয়দ্যাগী হয়য় ঢাকা শহি সংলগ্ 
এলাকায় একটি আবানসক সনমনি গেন 
কয়ল্প নকিু নকিু করি মানসক চাঁদা সংগ্রয়হি 
মাধ্যয়ম পুঁনি গেন শুরু কিয়লন ১৯৫৪-’৫৫ 
সয়নি নদয়ক। কু্দ্র িমাি মাধ্যয়ম পুঁনি বনৃদ্ধি 
সায়র সায়র বুনদ্ধ ও জ্ঞায়নি নদগন্ত প্রসানিি 
হয়লা। থিাট একটা কনমটি/সনমনিি মাধ্যয়ম 
কায়িি �াঁয়ক �াঁয়ক ঢাকাি আয়শপায়শ িনম 
থখাঁিা শুরু হয়লা একটি আবানসক এলাকা 
গেনকয়ল্প।

১৮ িন নময়ল ৩ নয়ভম্ি ১৯৫৯ সয়ন 
“িায়াবীনর সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ” 
নায়ম একটি সংগেন ০৫/১৯৫৯ নম্ি 
সিকানি র�নির্রেশন নাম্াি ননয়য় যাত্া 
শুরু করিন দঢ়ৃ পদয়ক্য়প। ঢাকাি অদূরি 
িয়য়দবপুি থমৌিায় নকিু িায়গাি সন্ধান 
করি সিকারিি কায়ি পনিকল্পনা ও আয়বদন 
থপশ কিয়লন। িতকালীন পূবকু পানকস্তান 

সিকাি িয়য়দবপুি থমৌিাি বিদেমান িায়াবীনর 
এলাকাি ১৮.৮৭ একি িনম দুটি পরৃক 
থগয়িট রোটিন�য়কশয়নি মাধ্যয়ম ১৯৬৩ সয়ন 
এয়কায়াি করি ২১/১০/১৯৬২ নরি. িানিয়খ 
িায়াবীনর সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ এি 
ননকট নবনক্র ও হস্তান্তি করি। িািপি শুরু 
হয় নবশাল কমকুযজ্ঞ, িয়য়দবপুি িখন একটি 
ইউননয়ন পনিষদ মাত্। িয়য়দবপুি থমৌিাি 
এই এলাকা পূবকু িয়য়দবপুি �নীি থটক নায়ম 
অবনহি িঙ্গলাকীণকু িনপদ বা চক্কি নায়মও 
পনিনচি নিল। বিদেমায়নি মধ্যপাড়া পাি হয়য় 
নবিিীয় অংশ উত্তি পাড়া, রোড়পুক্ি বিদেমায়নি 
উত্তি িায়াবীনর। যা োক্িপাড়া নায়ম অনভনহি 
নিল। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১০৪ 
িন। আদায়কৃি শয়াি মলূধন ৪,৭১,০০০ 
টাকা, আদায়কৃি সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
৫,৩৪,৮৮০ টাকা, সনমনিি কাযকুকিী মলূধন 
৭৭,২৪,৮৭৮ টাকা। 

১৯৬৪ সয়ন দুইকক্ নবনশষ্ ৮৪টি বানড়ি 
ননমকুাণ কাি সমাপ্ত হয়লা, ১৯৬৫ সয়ন সদস্যিা 
এখায়ন বসবাস শুরু কিল। ইয়িাময়ধ্য এই 
সমবায় সনমনিি সস্য দ্রুি বাড়য়ি রাকল 
এবং িয়য়দবপুরি সংক্লান না হওয়ায় ঢাকা 

ছাোবীবি সমবাে গহৃবনম্শাণ সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং : ১০

তামরখ: ১৮/০৯/১৯৮৫ মরি.

তামরখ: ২৫/১০/২০১৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১০৪ িন।

শেোর মলূিন: ৪,৭১,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৫,৩৪,৮৮০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৭৭,২৪,৮৭৮ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ২৪,২০,১৬,০০৭ টাকা



রেলাি সাভারি িনম ক্রয় করি থসখায়নও 
িায়াবীনরি সদস্যয়দি থিাট থিাট প্লট বিাদে 
থদয়া হয়লা। সাভারিও বানড় ননমকুায়ণি উয়দ্যাগ 
চলল। নকন্তু দূিত্ব ও প্রশাসননক অসুনবধাি 
কািয়ণ ০৪/১০/১৯৮৪ নরি. িানিয়খি 
নবয়শষ সাধািণ সভায় অনয়ুমাদন হয় এবং 
১১/০১/১৯৮৫ নরি. িানিয়খ নবিিীয় নবয়শষ 
সাধািণ সভায় গািীপুি ও সাভারি ২টি পরৃক 
িায়াবীনর সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি প্রনিনষ্ঠি 
হয়। দুইটি স্বিন্ত ও স্বয়ংসম্ণূকু ব্যনিক্রনমক 
সমবায় সনমনিয়ি নবভক্ত হয়। সনমনি দুটি 
পরৃক পরৃক র�নির্রেশন করি। িায়াবীনর 
সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ এি র�নির্রেশন 
নম্ি হয় ১০, িানিখ ১৮.৯.১৯৮৫ নরি.। 
বিদেমায়ন এই সনমনিি সদস্যয়দি মায়ি ১০৪টি 
প্লট/বানড়য়ি নবভক্ত। সনমনিি সামানিক 
দায়বদ্ধিাি িন্য সু্ল, মসনিদ ও লাইররিনি 
স্াপন করিয়ি। যাি স্বীকৃনিস্বরূপ িায়াবীনর 
সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ ২০০৩ সায়ল 
বাংলায়দয়শি গহৃায়ন/ফ্্যাট মানলকররেধণি 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব িা্রেীয় স্বণকুপদক 
লাভ করি।

থদয়শি ক্রমবধকুমান িনসংখ্যাি চাপ 
এবং একই সায়র গািীপুি রেলাি আবাসন 
এি ক্রমবধকুমান চানহদাি পনিরপ্রনক্য়ি 
উনল্নখি সমস্যা সমাধায়ন িায়াবীনর সমবায় 
গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ এি প্লয়ট বহুিলা 
নবনশষ্ আবানসক ভবন ননমকুাণ কমকুসনূচি 
উয়দ্যাগ একটি সময়য়াপয়যাগী এবং গুরুত্বপূণকু 
পদয়ক্প। সনমনিি মলূ উয়দেশ্য সমবায়ী 
মনা ননম্ন মধ্যনবত্ত, মধ্যনবত্ত, সুনশনক্ি এবং 
সংসৃ্নিমনা ব্যনক্তয়দি িন্য/সদস্যয়দি িন্য 

সনমনিি প্লয়ট সুপ্রশস্ত িাস্তা আি সুসনজ্ি 
বকৃ্িানিি দুইপায়শ পনিকনল্পি বহুিলা 
নবনশষ্ আবাসন সুনবধাি ব্যবস্া কিা। 
িায়াবীনর সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ এি 
বিদেমান পনিকল্পনা বহুিলা ভবন ননমকুায়ণি 
মাধ্যয়ম সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ কিা। এ িন্য 
ব্যাপক কমকুসনূচ হায়ি ননয়য় সদস্য বনৃদ্ধি কাি 
এনগয়য় চলয়ি। সনমনিি সদস্যয়দি প্লয়ট নিন 
ভায়ব বহুিলা ভবন ননমকুাণ কাি শুরু হয়য়য়ি; 
সদস্যয়দি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম সনমনি ননমকুাণ 
কিয়ি, সনমনিি িানলকাভুক্ত রেয়ভলপাি 
র�াম্ানন ননমকুাণ কিয়ি আবাি সদস্য ইচ্ছা 
কিয়ল ননয়িও বহুিলা ভবন ননমকুায়ণি মাধ্যয়ম 
ফ্্যাট নবক্রয় করি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 
এই উয়দ্যায়গ সদস্যয়দি ময়ধ্য নিুন প্রি্যাশাি 
নদগন্ত উয়্ানচি হওয়ায় বানহি থরয়কও সদস্য 
হওয়াি আগ্রহ ব্যাপক হারি রেয়ড় থগয়ি। 
িয়ব সদস্য বািাইয়য় সমবায়ীয়দি অগ্রাধধকাি 
থদওয়া হয়ব।

িায়াবীনর সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি নলুঃ 

এি ফ্্যাট নকয়ন সদস্য হয়ল থস সনমনিি থযৌর 
সম্য়দিও অংশীদাি হয়বন। এি মাধ্যয়ম 
একনদয়ক থযমন সনমনিি সদস্য বনৃদ্ধ পায়ব, 
অপিনদয়ক ফ্্যাট ক্রয়য়ি মাধ্যয়ম সদয়স্যি 
ওয়ানিশগণও সমানপুানিক িনমসহকারি 
সনমনিি গনবকুি সদস্য হওয়াি সুয়যাগ পায়ব। 

িায়াবীনর সমবায় গহৃননমকুাণ সনমনি 
নলুঃ এি প্রস্তানবি বহুিলা নবনশষ্ ভবন 
ননমকুাণসংক্রান্ত কমকুসনূচটি সািা থদয়শ 
সমবায়ীয়দি িন্য একটি আয়লাড়ন সষৃ্টিকািী 
কমকুসনূচ। কমকুসনূচটিি স�ল বাস্তবায়ন 
হয়ল সািা থদয়শি িন্য একটি অনকুিণীয়/
অনসুিণীয় মাইলয়স্ান হয়য় রাকয়ব। সনমনিি 
প্রনিষ্ঠািা সদস্য এবং আগি নিুন সদস্যয়দি 
সনম্নলি অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম অনাগি 
ভনবষ্যত একটি সুশঙৃ্খল আবানসক সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব গয়ড় রোলাি অঙ্গীকারিি 
প্রি্যয় ননয়য় িায়াবীনর সমবায় গহৃননমকুাণ 
সনমনি নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি কাি করি 
যায়চ্ছ। 

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 77



উপয়িলা: কাললীগঞ্জ

রেলা: গািলীপুর

আচতিমবেপ লত্রন্ মলও মগ্নার,মসএসমস বমৃত্ত

কনবি ভাষায় বলয়ি থগয়ল,“ঘুনময়য় আয়ি 
নশশুি নপিা, সব নশশুিই অন্তরি”-এ নচন্তা 
মারায় র�য়খ ২০১৪ নরিষ্ায়দে িুনমনলয়া 
থক্রনডয়টি ৫০ বিরিি সুবণকুিয়ন্তীয়ি 
স্মিধণকায় নবজ্ঞাপন, অনদুান সংগ্রহ করি 
জুবলী উদযাপয়নি পি ৮ লক্ টাকাি 
“আচদেনবশপ লরিন্স নলও থগ্রনাি, নসএসনস 
বনৃত্ত” নামক একটি িহনবল িতকালীন 
রোডদে র�য়খ যান। এ থরয়ক গি ২০ নডয়সম্ি 
২০১৯ নরিষ্াদে, সকাল ১০ টায় আচদেনবশপ 
লরিন্স নলও থগ্রনাি, নসএসনস বনৃত্ত পিীক্ায় 
িুনমনলয়া ও দনড়পাড়া ধমকুপনল্ি নরিস্ান 
িাত্িাত্ী নবনভন্ন নবদ্যালয় হয়ি ৫ম থরেধণ 
পযকুায়য় ৫০ িন এবং ৮ম থরেধণ পযকুায়য় ৪৮ 
িন, থমাট ৯৮ িন পিীক্ারকুী অংশগ্রহণ 
করি। িুনমনলয়া বালক উচ্চনবদ্যালয়য়ি 
৪টি থরেধণকয়ক্ এই বনৃত্ত পিীক্া অননুষ্ঠি 
হয়। পিীক্াি নভনত্তয়ি গি ৩১ িানয়ুানি 
২০২০ নরিষ্ায়দে সকল পিীক্ারকুী ও নবনভন্ন 

নবদ্যালয়য়ি প্রধান নশক্য়কি উপনস্নিয়ি 
�লা�ল প্রকাশ কিা হয়। এয়ি ট্যায়লটেপুল 
থগ্রয়ড ৮ িন এবং সাধািণ থগ্রয়ড ১৪ িন, 
থমাট ২২ িন িাত্িাত্ী বনৃত্ত পায়। ট্যায়লটেপুল 
থগ্রয়ড বনৃত্ত প্রাপ্ত িাত্িাত্ীয়দি নবদ্যালয়য়ি 
সম্ণূকু ১ বিরিি রেিন প্রদান কিা হয়ব এবং 
সাধািণ থগ্রয়ড বনৃত্ত প্রাপ্ত িাত্িাত্ীয়দি ৬ 
মায়সি রেিন প্রদান কিা হয়ব। ইয়িাময়ধ্য, 
বনৃত্তপ্রাপ্ত ২২ িন িাত্িাত্ীি রেিন বাবদ 
৬০,০০০ টাকা সিাসনি নবদ্যালয়য় প্রদান 
কিা হয়য়য়ি।

অত্ থক্রনডট ইউননয়য়নি মানলক 
সদস্য-সদস্যাগণ। সদস্য-সদস্যাগয়ণি 
নবপয়দি মহূুয়িদে পায়শ দাঁনড়য়য়য়ি সবাি 
প্রাণনপ্রয় িুনমনলয়া থক্রনডট। নয়ভল করিানা 
ভাইিাস (র�ানভড-১৯) সংক্রময়ণি কািয়ণ 
গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি প্রজ্ঞাপন 
অনযুায়ী সিকানি-রেসিকানি প্রনিষ্ঠান 
ও গণ পনিবহন সাধািণ িুটি ও বন্ধ করি 
থদয়ায় সনমনিি অয়নক সদস্য-সদস্যা চাকনি 
হানিয়য়য়িন বা রেিন পায়চ্ছ না। িািাড়া, 
বয়স্, নবধবা ও দনিদ্র সদস্যগণও এই 
দুয়যকুাগকালীন সময়য় বহু কয়ষ্ িীবনযাপন 

কিয়িন। িায়দি কষ্ লাঘব কিাি িয়ন্য 
সনমনিি ৭টি কমকু এলাকায় ২৪৫ িন সদস্য-
সদস্যাি ময়ধ্য চাল-১০ র�নি, ডাল-১ 
র�নি, আলু-৫ র�নি, সয়ানবন রেল-১ 
র�নি, লবণ-১ র�নি ও ১টি করি সাবান 
নবিিণ কিা হয়। করিানা ভাইিাস-এি 
স্বাস্্যনবধধ থময়ন সদস্য-সদস্যয়দি বানড় বানড় 
ত্াণসামগ্রী থপৌঁয়ি থদয়া হয়য়য়ি।

এিাড়াও করিানা পনিনস্নি থমাকানবলাি 
িন্য সনমনিি ৭টি কমকু এলাকায় ননয়নমি 
প্রয়ি্যক সদস্য-সদস্যায়ক ৫০০ টাকা করি 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়য়য়ি। পূয়বকু 
যািা সনমনি হয়ি ত্াণ থপয়য়য়ি িািা এ 
আওিাি বাইরি নিল। একিন সদস্য িাি 
পনিবারিি সকয়লি টাকা একরত্ গ্রহণ কিয়ি 
থপরিয়িন। স্বাস্্যনবধধ পালন করি সনমনিি 
৭টি কমকু এলাকায় আলাদাভায়ব নগদ টাকা 
নবিিণ কিা হয়য়য়ি। থয সকল সদস্য টাকা 
ননয়ি পারিনন িায়দি টাকা সচিয়ী নহয়সয়ব 
স্ানান্তি কিা হয়য়য়ি। নকন্তু, ঋণয়খলানপয়দি 
টাকা ননয়নমি সদস্যয়দি সায়র থদয়া হয়নন। 
পিবিদেী সময়য় িায়দি আমন্তণ িাননয়য়, 
সংলাপ করি নগদ অরকু ৫০০ টাকা করি 

তধু বমবলো বরিস্ান ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 78

মলূ মনবন্ন: ২৬

তামরখ: ২২/১২/১৯৮৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৬,০০২ িন

শেোর মলূিন : ১২,৮৩,৯০৮৬৮ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩৪,৩৭,২২,৭১৫ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৫৩,৯৪,৬১,৩৪০ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ৪৬,৮২,৫৯,০৩৮ টাকা



থদয়া হয়য়য়ি। আি যািা আহ্ায়ন সাড়া 
থদয়নন,িায়দি টাকা থখলানপ ঋণ হয়ি সমন্বয় 
কিা হয়ব।

ছারে রিকল্প 

আিয়কি নশশু আগামী নদয়নি কণকুধাি। 
সদস্য-সদস্যয়দি সন্তায়নিা থযন হায়িকলয়ম 
কাি নশয়খ এবং অনভজ্ঞিা অিদেন কিয়ি 
পারি-এ িন্য অত্ সনমনিি সকল সদস্য-
সদস্যয়দি কয়লি/নবশ্নবদ্যালয়য় অধ্যায়নিি 
িাত্িাত্ীয়দি িন্য এই প্রকল্প পূবকু থরয়কই 
চালু কিা হয়য়য়ি। এখায়ন িাত্িাত্ীিা 
সপ্তায়হ ২ নদন নবনভন্ন নবভায়গ কাি করি 
িায়দি অনভজ্ঞিা সচিয় করি এবং অন�য়সি 
ননয়মকাননু, শঙৃ্খলা সম্নকদেি নবনভন্ন ির্য 
িানয়ি বা পালন কিয়ি পারি। এই সকল 
অনভজ্ঞিায়কই কায়ি লানগয়য় পিবিদেীয়ি 
চাকনি থক্রত্ িািা নবনভন্ন প্রনিষ্ঠায়ন খবু 
সহয়িই ননয়িয়ক খাপ খাইয়য় ননয়ি পারি। 
২০১৯-২০২০ অরকুবিরি িাত্ প্রকয়ল্পি 
ননয়য়াগ নবজ্ঞনপ্ত অনযুায়ী গি ১৭ িানয়ুানি 
২০২০ নরিষ্ায়দে নলনখি ও থমৌনখক পিীক্াি 
নভনত্তয়ি গি ২৪ িানয়ুানি ২০২০ নরিষ্ায়দে 
ব্যবস্াপনা কনমটিি মানসক সভাি নসদ্ধান্ত 
অনযুায়ী ২০ িন িাত্িাত্ীয়দি িাত্ প্রকয়ল্প 
ননয়য়াগ থদয়া হয়। গি ৩১ িানয়ুানি ২০২০ 
নরিষ্ায়দে ২০ িন নিুন িাত্িাত্ীয়দি �্ল 
নদয়য় বিণ কিা হয় এবং পুিািন িাত্িাত্ীয়দি 
অনভজ্ঞিা অিদেয়নি সনদপত্ প্রদান কিা হয়। 
এিাড়াও পুিািন িাত্িাত্ীয়দি মধ্য হয়ি 
নবিিীয়বারিি মি থমৌনখক পিীক্াি নভনত্তয়ি 
আরিা থমাট ৫ িন িাত্িাত্ীয়ক িাত্ প্রকয়ল্প 
ননয়য়াগ থদয়া হয়। পুিািন ও নিুন িাত্িাত্ী 

নময়ল সবকুয়মাট ২৫ িন িাত্িাত্ী িাত্ 
প্রকয়ল্পি অধীয়ন কাি কিয়ি এবং নিুন নিুন 
অনভজ্ঞিা অিদেন কিয়ি।

মস্ট িনস্ আটতি রে্ি কালচারাল একায়িমম

অত্ সনমনিি সদস্য-সদস্যয়দি সন্তান 
পড়ায়শানাি পাশাপানশ প্রনিভা নবকায়শি 
লয়ক্্য আটদে, সংগীি, নিৃ্য ও িবলা প্রনশক্য়ণি 
িন্য থসটে িনস্ আটদে রে্ড কালচািাল 
একায়ডনম ২০১১ নরিষ্ায়দে িতকালীন রোডদে 
চালু করিয়ি। এই একায়ডনময়ি িয়য়য়ি নবটিনভ 
সহ অন্যান্য চ্যায়নয়লি অনভজ্ঞ নশল্পী ও 
নশক্ক-নশনক্কাবৃ্ । অল্প খিয়চ, অনি সু্ি 
পনিয়বয়শ, অধধক যনেসহকারি এই নশক্া 
কাযকুক্রম পনিচালনা হয়য় রায়ক। প্রনশক্ণ 
শয়ষ, নবনভন্ন থটনলনভশন চ্যায়নয়ল ও রেিারি 
আয়য়ানিি অনষু্ঠায়ন অংশগ্রহণ কিাি িন্য 

সহয়যানগিা কিা হয় এবং সাটিদেন�য়কট প্রদান 
কিা হয়। 

কম্গসিংস্ান

থমাট কমকুচািীি সংখ্যা : ২৯ িন
স্বকমকুসংস্ান : ১২০ িন সদস্য/সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ঋণ নবিিয়ণি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান কিা 
হয়য়য়ি।

সমমমত সম্মত্তর মববরণ 

স্াবি: ৪,৬৫,৮৪,৮৭৪ টাকা
অস্াবি : ৪৯,২৮,৭৬,৪৬৬ টাকা

সমমমতয়ত চলমান উন্নেন রিকল্প

হাঁস-মিুনগি খামাি, মতস্যচাষ, গানভ পালন, 
সমবায়ী থদাকান স্াপন, ক্টিিনশল্প।
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উপয়িলা: গািলীপুর সদর

রেলা: গািলীপুর

গল্পটা নকিু স্বপ্নবাি মানয়ুষি ক্ানন্তহীন 
পনিরেম আি প্রি্যয়য়ি। নবশ্নবদ্যালয়য়ি পড়া 
শয়ষ ৯ বনু্ধি প্রয়ি্যয়ক মানসক ১ হািাি 
টাকাি সচিয় নদয়য় শুরু স্বপ্নপূিণ যাত্াি। 
বনু্ধয়দি স্বপ্নয়ক আরিক ধাপ এনগয়য় ননয়ি 
সচিয়য়ি ধািাবানহকিায় যুক্ত হন িায়দি 
স্ত্রীিাও। এ স্বপ্নযাত্ায় সািনরয়দি সংখ্যা নগয়য় 
দাঁড়ায় ২০ িয়ন। 

২০০৯ সায়ল গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ 
সিকারিি সমবায় মন্তণালয়য়ি 
অধীয়ন,গািীপুি রেলা সমবায় অন�সাি 
ময়হাদয়য়ি ননকট হয়ি ‘্াষ্ মানটিপািপাস 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলনময়টড’ নায়ম 
ননবন্ধন নং: ১২৯৫, িানিখ : ২৪/১১/২০০৯ 
নরি. ময়ূল ননবন্ধন সনদ অিদেন করি প্রানিষ্ঠাননক 
যাত্া শুরু। ননবন্ধয়নি পাশাপানশ সিিা 
আি দক্িাি কািয়ণই বিদেমায়ন ‘্াষ্’ এি 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪,০০০ িন, আদায়কৃি 
শয়াি মলূধন ২,২৭,২০০ টাকা, আদায়কৃি 

সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ২,০৩,১৫,১৮৫ 
টাকা এবং কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
৩,৩৮,২৫,৫৪০ টাকা। বিদেমায়ন সমবায় পণ্য 
রি্যানন্ংয়য়ও িাখয়ি নবয়শষ ভূনমকা। 

সমবায়ীয়দি উতসাহ প্রদান ও 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য ‘্াষ্ মানটিপািপাস র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ’ নবনভন্ন সভা, 
থসনমনাি, ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ ও উন্নয়ন 
থমলায় অংশগ্রহণ করি আি অয়নয়কি 
কায়ি হয়য় উয়েয়ি দষৃ্ান্ত। উতপাদনমখুী 
সমবায় গড়াি লয়ক্্য কু্দ্রঋয়ণি পাশাপানশ 
সদস্যয়দি আত্মনবশ্াস ও গািীপুি রেলা 
সমবায় কমকুকিদোি অনরুপ্রিণায় ‘্াষ্ র�া-
অপারিটিভ রেইনি �ামকু’ প্রায় থদড় বিি ধরি 
ননিলসভায়ব কাি কিয়ি। বিদেমায়ন ননিস্ব 
এই খামারিি উতপানদি খাঁটি দুধ থসাসাইটিি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ন্যায্যময়ূল্য নবনক্র কিা হয়চ্ছ। 
এিাড়া সনমনিি চলমান প্রকল্পসমহূ হয়লা 
গরু থমাটািািাকিণ, বায়য়াগ্যাস প্রকল্প, 
কু্দ্রঋণ প্রকল্প, গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি 
বনৃত্ত প্রদান। থসাসাইটিি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধি 
সায়র সায়র ‘্াষ্’ গািীপুি রেলায় একটি 

সুপনিনচি সমবায় সংগেন। আগানময়ি 
সনমনিি মলূধন বনৃদ্ধসায়পয়ক্ নন্নলনখি 
প্রকল্পসমহূ সমবায় দপ্তরিি সহয়যানগিায় 
বাস্তবায়য়নি পনিকল্পনাও িয়য়য়ি- সমবায় 
বািাি, ্াষ্ নমল্ক থসলয়সটোি, ্াষ্ নমষ্টি, 
নঘ, মাখন, নমষ্টিিাি দ্রব্য, ্াষ্ �্যাশন, 
কানিগনি নশক্াপ্রনিষ্ঠান, আবাসন প্রকল্প 
ইি্যানদ। যুয়গাপয়যাগী প্রনিষ্ঠান পনিচালনাি 
িন্য সমবায় বান্ধব স�টওয়্যাি ব্যবহাি 
কিয়ব ‘্াষ্’। 

সমবায়য় নবয়শষ অবদান িাখায় ‘্াষ্ 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলনময়টড’ ২০১৭ সায়ল সমবায় নদবস 
উপলয়ক্ গািীপুি রেলা সমবায় দপ্তি থরয়ক 
অিদেন করি সম্াননা স্মািক। 

২০১৮ সায়ল ‘্াষ্ মানটিপািপাস র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলনময়টড’-এি ৩ 
িন সদস্য বাংলায়দশ সমবায় একায়ডনম 
কিৃকুক আয়য়ানিি ‘সনমনি ব্যবস্াপনা’ র�াসকু 
স�লভায়ব সম্ন্ন করি অিদেন করিয়িন 
প্ররম ও িৃিীয় স্ান অধধকািীি ‘সনদ’ এবং 
পুিস্াি। ‘্াষ্ মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 

্াষ্ মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ 
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মনবন্ন নিং: ১২৯৫

তামরখ : ২৪/১১/২০০৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,০৯১ িন।

শেোর মলূিন: ২,২৭,২০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১,২৭,২৩,৩৬৫ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৩,৩৮,২৫,৫৪০ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ: ১,৯৮,০৬,৪৩৪ টাকা



থসাসাইটি নলনময়টড’ সিিা এবং দক্িাি 
অনন্য উদাহিণ নহয়সয়ব গািীপুিবাসীি কায়ি 
পনিনচনি লাভ করিয়ি। সদস্যয়দি সনচিি 
আমানয়িি উপি লভ্যাংশ প্রদায়নি মাধ্যয়ম 

সদস্যগণ লাভবান হয়চ্ছ। এিাড়া ‘্াষ্’ হয়ি 
ননম্নআয়য়ি সদস্যগণ স্বল্প লায়ভ ঋণ ননয়য় 
অয়নয়ক স্বাবলম্ী হয়য়য়ি এবং হয়চ্ছ। 

সমবায় পণ্যয়মলা গািীপুি ২০১৯ 

অননুষ্ঠি হয়। থমলায় ্ াষ্ লাবান, ্ াষ্ দই, ্ াষ্ 
িসমালাই স্ান পায়। নমল্ক নভটা সহ প্রায় ৪০টি 
সমবায় প্রনিষ্ঠান থমলায় অংশগ্রহণ করি। 
থমলা পযকুয়বক্ণ করিন সমবায় অধধদপ্তরিি 
ননবন্ধক ও মহাপনিচালক, অনিনিক্ত ননবন্ধক, 
যুগ্ম ননবন্ধক ও উপননবন্ধক গণসহ a2i 
প্রনিষ্ঠান। থমলায় পয়ণ্যি গুণাগুণ ও সানবকুক 
নবষয় নবয়বচনা করি ‘্াষ্ মানটিপািপাস 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলনময়টড’ প্ররম 
পুিস্াি ও সম্াননা স্মািক গ্রহণ করিন।

এিই ময়ধ্য পাইলট প্রকল্প ‘্াষ্ �্যাশন’ 
এি যাত্া শুরু করিনি। থসখায়ন সনমনিি 
সদস্যিাই কাি কিয়িন। কমকুসংস্ান সষৃ্টিই 
আমায়দি একমাত্ লক্্য ও অঙ্গীকাি।

২০২২ সায়লি ময়ধ্য ‘্াষ্ মানটিপািপাস 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলনময়টড’-এি 
স্বপ্নযাত্ায় থযাগ হয়চ্ছ থসবামলূক প্রনিষ্ঠান 
‘্াষ্ র�া-অপারিটিভ হাসপািাল ও 
ডায়াগয়নাস্টিক থসটোি’। যা গািীপুিবাসীি 
িন্য ননিাপদ এবং সনেক নচনকতসায়সবাি 
দষৃ্ান্ত হয়ব এমনটাই প্রি্যাশা সংনলিষ্য়দি।
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উপয়িলা : মিুপুর

রেলা: টাঙ্গাইল

আনদকাল থরয়ক মানষু নবনভন্ন প্রনিকূলিাি 
নবরুয়দ্ধ সমষ্টিগিভায়ব থমাকানবলা কিয়ি 
আগ্রহী নিয়লন।

সমষ্টিগি কায়িি মাধ্যয়ম িয় পিািয়, 
স�লিা-ব্যরকুিা মানষুয়ক থহয় কিয়ি 
পারিনন। সমষ্টিগি কায়িি ধািাবানহকিা 
স�লিাই মানষুয়ক সংগনেি কিয়ি উবিদু্ধ 
করি এবং এক সময় িা সমবায় আয়্ালয়ন 
রূপ রেয়। থসই নচন্তাভাবনাি আয়লায়ক 
টাঙ্গাইল রেলাধীন মধপুুি উপয়িলাি অিণ্য 
রেষ্টিি অননু্নি এলাকা ইনদলপুি বাসীি 
ভায়গ্যান্নয়য়নি িন্য এলাকাি স্বনামধন্য 
মিহুম রে নভ আি নচনসম ও মিহুম আদুেল 
হানলম িালুকদাি বিয়য়ি আন্তনিক প্রয়চষ্ায় 
অনগ্রসি দনিদ্র আনািসচানষ কৃষকয়দি ননয়য় 
১৯৭৭ নরি. সয়নি ইনদলপুি আনািসচানষ 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম একটি 
সনমনি প্রনিষ্ঠা করিন। মধপুুি গড় অচিয়ল 
বা লালমাটি এলাকায় অন্য র�ায়না �সল 
উতপানদি হি না নবধায় নমনি গারুনী নায়ম 

এক মনহলা আসায়মি থমঘালয় থরয়ক গরুি 
গানড় থযায়গ নকিু আনািয়সি চািা এয়ন 
পিীক্ামলূক ভায়ব আনািয়সি চাষ শুরু 
করি। এক পযকুায়য় বেপ্লনবক উতপাদন শুরু 
হয়লও প্রানন্তক চানষিা িায়দি কানঙ্কি 
উন্নয়ন ঘটায়ি পারিনন। উতপাদন শুরু হওয়াি 
�য়ল সুনবধায়ভাগী মহািয়নি খপ্পরি থরয়ক 
ননয়িয়দি স্বপ্ন বাস্তবায়য়ন প্রানন্তক দনিদ্র 
কৃষকিা সমবায়য়ি পিাকা িয়ল একনত্ি 
হয়য় সামগ্রীক অরকুনননিক উন্নয়ন এবং রেিৃত্ব 
নবকায়শ গুিত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি।

মনবন্ন

ইনদলপুি গ্রায়মি পাশ্কুবিদেী সািটি গ্রায়মি ধমকু, 
বণকু, িানিয়বদ ভুয়ল নবনভন্ন স্রিদায়য়ি নহ্ু, 
রেৌদ্ধ, নরিস্ান ও মসুলমান ১১ িন কৃষকয়দি 
ননয়য় ইনদলপুি আনািসচানষ বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ (যাহাি র�নি নং ৫১১, িানিখ: 
১৩/১১/১৯৭৭ নরি.) ময়ূল সমবায় নবভাগ 
কিৃকুক ননবন্ধন কিা হয়। 

সদস্য

সনমনিি প্রািনম্ভক সদস্য সংখ্যা ১১ িন থরয়ক 

বিদেমায়ন ১৩৬ িন সদয়স্য উন্নীি হয়য়য়ি। 
আদায়কৃি শয়ারিি পনিমাণ ৩,০০০ টাকা 
থরয়ক ৫,২৪,০৩১ টাকা মলূধন সষৃ্টি করিয়ি। 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৩,০০০ টাকা 
থরয়ক বিদেমায়ন ৯,২৩,১৩৩ টাকা দাঁনড়য়য়য়ি। 

অিতিন

সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যগণ আনািস 
চাষ করি ননয়িিা অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
হয়য়য়ি। শুধ ুিাই নয় আনািস চায়ষি �য়ল 
এি স্রিসািণ শুধ ু মধপুুি গড় অচিয়লই 
নয় থদয়শি অন্যান্য লালমাটি অচিয়লও এি 
চাষ স্রিসানিি হয়য়য়ি। বািািিািকিয়ণি 
�য়ল সািা থদয়শ নবনভন্ন বািারি আনািয়সি 
বািাি নবস্তাি ঘয়টয়ি। এখন মধপুুরিি প্রধান 
অরকুকিী �সল হয়চ্ছ এই আনািস। অত্ 
সনমনি ১৯৮২,১৯৮৮ এবং ২০০২ সায়ল 
স্বণকুপদকসহ িািীয়ভায়ব ৩ বাি পুিস্ািপ্রাপ্ত 
হয়। 

সমমমতর সম্দ

সনমনি িাি সভ্য ননবকুাচনন এলাকাি ইনদলপুি 
ও আউশনািা থমৌিায় ৮.১৯ একি িনম ২ 

ইবদলপধুর আনারসচাবষ বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ
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রেমি নিং: ৫১১

তামরখ: ১৩-১১-১৯৭৭

সিংয়োধিত রেমি নিং: ৩৬ 

তামরখ: ১২-০৭-২০০৬

সদস্য সিংখ্যা: ১৩৬ িন

শেোর মলূিন: ৫,২৪,০৩১ টাকা।

সঞ্চে : ৯,২৩,১৩৩ টাকা। 



লক্ ৮২ হািাি ৯ শি ৭৮ টাকায় ক্রয় করিয়ি। 
যাহাি বিদেমান বািাি মলূ্য প্রায় ৪ র�াটি 
টাকাি উপরি। উক্ত িনমি উপি ইনদলপুি 
বািাি সংলগ্ ১টি থদািলা ৩২ (১৮ �্ট, প্রস্ 
১০ শিাংশ িনমি উপি ১টি নবনল্ং ননমকুাণ 
কিা হয়য়য়ি, যা সনমনিি অন�স ঘি নহয়সয়ব 
ব্যবহৃি হয় এবং যাি ননমকুাণ মলূ্য ৪ লক্ ১৯ 
হািাি ৭২ টাকা। সনমনিি সদস্যয়দি মাধ্যয়ম 
ক্রয়কৃি িনমি নলি প্রদান পূবকুক আনািস, 
কলা, আদা, হলুদ, থপঁয়প ও কচু উতপাদন 
করি রায়ক। এিাড়াও সনমনিি কাঁোল, আম, 
নলচু বাগান িয়য়য়ি। যাহা থরয়ক প্রনি বিি 
প্রায় ২ লক্ টাকা আয় হয়য় রায়ক। এিাড়াও 
সনমনিয়ি কায়েি অভাব পূিণকয়ল্প বনি 
বকৃ্রিাপণ করি সবুি রেষ্নী গড়য়ি অগ্রণী 
ভূনমকা পালন কিয়ি। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিি দদনন্ন স্বাভানবক কাযকুক্রম 
পনিচালনা কিাি লয়ক্্য ১ িন রেিনভুক্ত 
ননয়নমি কমকুচািী িয়য়য়ি। নিনন সনমনিি 
যাবিীয় র�কডদেপত্ সংিক্ণ, নহসাব 
নলনপবদ্ধকিণসহ যাবিীয় কাযকুক্রম সমম্াদন 
করিন। এিাড়াও ৩০০ িন সদস্যয়দি ময়ধ্য 
আনািস, কলা, নলচু, কাঁোল, র�বু, হলুদ, 
কচু, থপঁয়প, আদা ইি্যানদ �সল উতপাদয়নি 
খায়ি কু্দ্রঋণ নবিিয়ণি মধ্যয়ম এবং ৫০ িন 
সদস্যয়ক গবানদ পশু, হাঁস-মিুনগ পালন, দুগ্ধ 
উতপাদন, গরু বািুি থমাটািািাকিয়ণ উবিদু্ধ 
করি পরিাক্ভায়ব আত্মকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টি করিয়িন।

সমমমতর অন্যান্য কার্গক্রম

বিদেমায়ন সনমনিি দনিদ্র সদস্যয়দি 

থিয়লয়ময়য়য়দি পড়া র�খাি িন্য সনমনিি 
িহনবল থরয়ক নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। 
এিাড়াও সনমনিি উয়দ্যায়গ গুরুত্বপূণকু যািীয় 
নদবসসমহূ পালন কিা হয়। সনমনিি মিৃ 
সদস্যয়দি ময়ধ্য মিয়ণাত্তি ভািা প্রদায়নি 
কাযকুক্রম চালু িয়য়য়ি। সনমনিি উতপানদি 
আনািস হয়ি সদস্যগণ ি্যাম, রেনল, আচাি, 
জুস, নচপস বেনি এবং বািািিািকিয়ণি 
প্রনক্রয়াধীন আয়ি।

সনমনিি উতপানদি পণ্য সংিক্য়ণি িন্য 
র�ায়না স্ায়ী বািাি না রাকা, পণ্য সংিক্য়ণি 
িন্য র�ায়না নহমাগাি না রাকায় সমবায়ীয়দি 
উতপানদি পণ্য বষকুা থমৌসুয়ম নষ্ হয়চ্ছ। 
এয়ি সদস্যগণ আনরকুকভায়ব ক্নিগ্রস্ত হয়চ্ছ। 
উতপানদি পয়ণ্যি স্ায়ী বািাি না রাকায় 
সমবায়ী এবং উতপানদি পণ্য সংিক্য়ণি 

র�ায়না নহমাগাি না রাকায় কৃষকগণ িায়দি 
ন্যায্য পাওনা থরয়ক বনচিি হয়চ্ছ।

সমবায়ী সদস্যয়দি উতপানদি পণ্য 
নবনক্রি িন্য স্ায়ী বািাি স্াপন, উতপানদি 
পণ্য সংিক্য়ণি িন্য নহমাগাি স্াপন এবং 
আনািস হয়ি বেনি ি্যাম, রেনল, আচাি, 
জুস, নচপস নবএসটিঅাই-এি অনয়ুমাদয়নি 
প্রয়য়ািনীয় সহয়িা প্রদান এবং পচনশীল 
�ল প্রনক্রয়ািািকিয়ণি িন্য �্ড প্রয়সনসং 
কািখানা স্াপন কিা হয়ল উতপাদনকািীগয়ণি 
উতপানদি পয়ণ্যি উপযুক্ত মলূ্য নননচিি কিা 
যায়ব। �য়ল সমবায়ীয়দি আয়য়ি উতস বনৃদ্ধ 
পায়ব। সমবায় বািাি স্াপয়নি মাধ্যয়ম 
আন্তুঃসমবায় রেটওয়াকদে গেন কিা হয়ল 
সদস্য ও র�াক্তাগণ উভয়ই লাভবান হয়ব।
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উপয়িলা: মেবচর

রেলা: মাদারলীপুর

কম্গ সমমমতর সম্মত্তর মববরণ

ক) স্াবি ৭,৭৭,৫৯,২৭৪ টাকা
খ) অস্াবি ৩৫,৬২,৭১৮ টাকা
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৫৯,৭৪,৩২,৪৯৯ টাকা

গণ উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
মাদািীপুি রেলাি নশবচি উপয়িলাি 
প্রাণয়কন্দ নশচি বািারিি পায়শ গুয়ািলা 
বিহামগঞ্জ এ অবনস্ি। সনমনিটি নবগি 
০৮/০৮/২০০৫ িানিয়খ ৯২ নং : বন্ধয়ন 
রেলা সমবায় কাযকুালয়, মাদািীপুি হয়ি 
ননবন্ধন লাভ করি। মাত্ ৭০ িন সদস্য 
ও ৫,০০,০০০ টাকা ননিস্ব মলূধন ননয়য় 
সনমনিটি যাত্া শুরু করি। নবনভন্ন চড়াই-
উতিাই অনিক্রম করি সনমনিটি বিদেমান 
অবস্ায়ন এয়স থপৌঁিায়। ২২,৩৫৭ িন পুরুষ 
ও ৫,২১৮ িন মনহলাসহ বিদেমায়ন সনমনিি 

থমাটসদস্য সংখ্যা ২৭,৫৭৫ িন। সনমনিি 
বিদেমান কাযকুকিী মলূধন প্রায় ৭৫ র�াটি 
টাকা। সনমনিি ননিস্ব িনময়ি ‘গণ-উন্নয়ন 
সমবায় ভবন’ নায়ম ১০ িলা নবনশষ্ একটি 
ভবন ননমকুাণ কাি চলমান আয়ি। উক্ত ভবয়ন 
সমবায়ী ও স্ানীয় িনগয়ণি সুনচনকতসাি িন্য 
একটি আধনুনক হসপািাল ননমকুায়ণি মাধ্যয়ম 
স্বাস্্যয়সবা কাযকুক্রম পনিচালনা কিয়ি যায়চ্ছ। 
যাি ম্যাধয়ম অয়নক র�ায়কি কমকুসংস্ায়নি 
সষৃ্টি হয়ব এবং অত্ এলাকাি সমবায়ী ও 
সাধািণ িনগয়ণি আধনুনক নচনকতসা থসবা 
প্রানপ্ত সহি হয়ব। সনমনিয়ি বিদেমায়ন সিাসনি 
১৬৩ িন কমকুচািী ননয়য়ানিি আয়িন। 
িািা ননিলস পনিরেয়মি মাধ্যয়ম সনমনিি 
কাযকুক্রম চলমান ও উন্নয়য়নি ধািা অব্যাহি 
র�য়খয়িন। সনমনিি সদস্যগণ সনমনি থরয়ক 
কু্দ্রঋণ গ্রহণ করি গবানদ পশু ও হাঁস-মিুনগ 
পালন, মতস্যচাষ, কু্দ্র ও ক্টিিনশল্পিাি দ্রব্য 
উতপাদন, নবনভন্ন ধিয়নি কৃনষপণ্য উতপাদন, 
মনহলা সদস্যগণ থসলাই প্রনশক্ণ গ্রহণ করি 

থপাশাক বেনিি মাধ্যয়ম স্বকমকুসংস্ায়নি 
সষৃ্টি কিয়িন ও স্বাবলম্ী হয়চ্ছন। সনমনি 
হয়ি ঋণ গ্রহণ করি ১০ হািারিি অধধক 
সদস্য ননয়িয়দি আরকুসামানিক িরা থদয়শি 
উন্নয়য়ন ভূনমকা পালন করি চলয়িন। �য়ল 
রেকাি সমস্যা সমাধায়ন সনমনিটি গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকা পালয়ন সক্ম হয়য়য়ি। এিাড়াও 
সনমনিি ননিস্ব ৩০ শিক িনময়ি শাকসবনি 
চাষ কিা হয়চ্ছ। ভনবষ্যয়ি সনমনিয়ি গরু 
থমাটািািাকিণ ও দুগ্ধ প্রকল্প গ্রহণ কিাি 
নবষয়য় পনিকল্পনা িয়য়য়ি। 

মাদািীপুি রেলাধীন ননবনন্ধি গণ উন্নয়ন 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এটি অয়নক 
মানয়ুষি কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া করিয়ি। 
এিাড়া আত্মননভদেিশীল হয়ি অয়নক মানষুয়ক 
সাহায্য করি যায়চ্ছ। যনদ এভায়ব সনমনিটিি 
কমকুকাডে পনিচালনা কিয়ি পারি িাহয়ল 
অত্ এলাকাি সমবায় দপ্তরিি ভাবমনূিদে আি 
উজ্জ্বল হয়ব।

গণ উন্নেন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নিং: মলূ-৯২

তামরখ: ০৮/৮/২০০৫

সদস্য সিংখ্যা: ২৭,৫৭৫ িন 

কম্গচারলীর সিংখ্যা: ১৬৩ িন

স্বকম্গসিংস্ান : ৯০৩৩ িন

আদােকৃত শেোর : ২,২২,১৮,৪০০ টাকা

আদােকৃত সঞ্চে আমানত: ৫৭,১৮,১৪,৯৯৯ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৭৪,৮৮,৯৩,০৯৩ টাকা



উপয়িলা: মসরািমদখান

রেলা: মমুন্গঞ্জ

থক্রনডট ইউননয়ন গণিানন্তক প্রনক্রয়ায় 
পনিচানলি একটি সমবায় আনরকুক প্রনিষ্ঠান। 
থক্রনডট শদেটি ল্যাটিন শদে থক্রয়ডা থরয়ক 
এয়সয়ি যাি অরকু-আনম নবশ্াস কনি। থক্রনডট 
ইউননয়য়নি মলূ শনক্ত হয়লা সদস্যগণ 
ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি িন্য 
এয়ক অপিয়ক নবশ্াস কিাি মাধ্যয়ম 
থক্রনডট ইউননয়য়ন শয়াি ও সচিয় আমানি 
নহয়সয়ব টাকা িমা িাখয়ব ও ননয়িয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি িন্য ঋণ গ্রহণ 
কিয়ব এবং যরাসময়য় ননয়মমান�ক ঋয়ণি 
টাকা থ�িি নদয়ব। পচিাশ ও ষায়টি দশয়ক 
ঢাকা ও আয়শপায়শি ধমকুপনল্ি অধধকাংশ 
নরিস্ান িনয়গাষ্ঠী নিয়লন আনরকুকভায়ব 
অসচ্ছল। নবনভন্ন সুদয়খাি মহািনয়দি কাি 
থরয়ক উচ্চসুয়দ ঋণ গ্রহণ করি নরিস্ানগণ 
িায়দি মলূ্যবান িনম িমা এবং বসিবাটি 
হািায়ি বয়সনিল। এই থপ্রক্াপয়ট সাধ ু
থযায়স� ধমকুপনল্, শুলপুরিি নরিষ্ভক্তয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়য়ি লয়ক্্য 

আিয়কি “শুলপুি নরিস্টিয়ান র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ” গেয়ন স্বপ্নদ্রষ্া নিয়লন 
নমুঃ নপটাি পল গয়মি (অ্যাডয়ভায়কট ও 
পানকস্তায়নি থযাগায়যাগনবষয়ক র�ন্দীয় 
মন্তী)। রেয়দ্ধয় নমুঃ নপটাি পল গয়মি এি 
উয়দ্যায়গ ঢাকায় বসবাসিি নমুঃ ননয়কালাস 
পল র�ািানিও, নমুঃ সুয়বাধ র�ািানিও, 
নমুঃ ননয়কালাস র�ািানিও (নশক্ক), নমুঃ 
ননধন নড র�ািানিও (স্বনামধন্য সানহনি্যক), 
নমুঃ নভনয়সটে গয়মি (নবচানন্ত), নমুঃ থহনিী 
গয়মি (উনকল), নমুঃ িিদে থদবল নড: কু্রশ, 
নমুঃ হিলাল থদশাই, নমুঃ রেনভড গয়মি 
(নশক্ক) এবং গ্রায়মি গণ্যমান্য ব্যনক্তগণ 
“শুলপুি নরিস্টিয়ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন” গেয়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা িায়খন। 
নবয়শষভায়ব ননয়বনদি প্রাণ নিয়লন নমুঃ 
ননয়কালাস পল র�ািানিও। থক্রনডট ইউননয়ন 
গেয়ন সহয়যানগিায় নিয়লন �াদাি চালকুস 
রে. ইয়াং, নসএসনস এবং িতকালীন শুলপুি 
ধমকুপনল্ি পাল পুরিানহি রেয়দ্ধয় �াদাি উইস, 
নসএসনস। নমুঃ নপটাি পল গয়মি এি উয়দ্যায়গ 
২৮ থম, ১৯৬৬ নরিষ্ায়দে র�াি শননবাি নবকায়ল 
নমশন প্রাঙ্গয়ণ গ্রায়মি মািব্বি এবং গণ্যমান্য 

ব্যনক্তয়দি সায়র আলাপ-আয়লাচনায় নসদ্ধান্ত 
অনযুায়ী পরিি নদন ২৯ থম, ১৯৬৬ নরিষ্াদে 
িানিয়খ র�াি িনববাি প্ররম ও ২য় নরিষ্য়যায়গ 
থঘাষণাি মধ্য নদয়য় সকাল ১০: ০০ ঘটিকাি 
সময় শুলপুি সাধ ু থযায়স� নগিদোি দনক্ণ 
পায়শ বক্ল গায়িি ননয়চ আনষু্ঠাননকভায়ব 
“শুলপুি নরিস্টিয়ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন”–এি প্ররম সভা অননুষ্ঠি হয়। 
প্ররম সভায় সদস্যপদ লায়ভি িন্য ভনিদে 
ন� ২৫ পয়সা এবং শয়াি িমা ১ টাকা ধাযকু 
কিা হয়। প্ররম সভায় সবকুসম্নিক্রয়ম নসদ্ধান্ত 
অনযুায়ী ননয়ম্ন উনল্নখি ব্যনক্তয়দি ননয়য় ৯ 
সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি গেন কিা 
হয়। 

উয়ল্খ্য থয, নবগি ০৩-০৬-১৯৭৯ নরি. 
িানিয়খ র�ন্দীয় সনমনি “নদ র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন লীগ অব বাংলায়দশ 
নলুঃ” (কাল্ ব) স্াপনি হয়। বিদেমান শুলপুি 
নরিস্টিয়ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ, “কাল্ ব” এি প্রনিষ্ঠািা সহয়যাগী 
সদস্য। নবগি ০৩-০৪-১৯৮৬ সায়ল কাল্ ব 
সমবায় অধধদপ্তরিি র�নির্রেশন লাভ করি 
এবং শুলপুি নরিস্টিয়ান র�া-অপারিটিভ 

শুলপধুর বরিস্টিোন ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ 
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 মনবন্ন নিং : ১৪/১৯৮৮

সদস্য সিংখ্যা : ১,৬৯২ িন

শেোর আমানত : ১১,৪৩,৬৭,৩৬১

সঞ্চে আমানত : ৫,৬৬,৮৮,০০৫

মিমি সঞ্চে আমানত : ১,৪৫,৪১,০৭৯

এসমিমপএস আমানত : ২,৪১,২৮,৪১৪

সঞ্চেপরে আমানত: ৯,৪২,৫১,৮৬১



থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ নবগি ২৬-০২-১৯৮৯ 
নরিষ্াদে িানিয়খ কাল্ ব এি পূণকু সদস্য পদ লাভ 
করি। কাল্ ব সদস্য নং: ১০। এিাড়াও নবগি 
১৯-১২-২০১০ নরি. িানিয়খ র�ন্দীয় সনমনি 
“নদ থসন্টাল অ্যায়সানসয়য়শন অব নরিস্ান র�া-
অপারিটিভস্ (কায়ক্কা) নলনময়টড এি সদস্য 
পদ লাভ করি। সদস্য নম্ি-২০।

সদস্যয়দর িন্য গহৃলীত কম্গসমূচ 

• সদস্যয়দি স্বননভদেিিা এবং আপদকালীন 
সময়য় থক্রনডট ইউননয়য়নি ঋণ নীনিমালা 
অনযুায়ী ঋণ প্রদান কিা হয়। 

• র�ায়না সদস্য অসুস্ হয়ল িাি নচনকতসা 
বাবদ এককালীন সয়বকুাচ্চ ১০ হািাি টাকা 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা।

• র�ায়না সদস্য মিুৃ্যবিণ কিয়ল িাি 
সতকাি কায়িি িন্য ১০ হািাি টাকা 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা।

• সদস্যয়দি িন্য আয় বনৃদ্ধমলূক 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়। এিাড়াও 
সিকারিি সমবায় নবভাগ এবং কাল্ ব 
ও কায়ক্কা আয়য়ানিি নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ 
পনিচালকমডেলীি সদস্যগণ, অন�স কমকুী 
ও সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণি সুয়যাগ সষৃ্টি 
করি থদওয়া হয়। 

• সদস্যয়দি িয়ক্তি গ্রুপ পিীক্া হয় যায়ি 
নবপয়দি সময় এয়ক অন্যয়ক িক্ত নদয়য় 
সাহয্য কিয়ি পারি।

• গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি রোডদে 
পিীক্ায় অংশগ্রহয়ণি িন্য �িম 
পূিয়ণি থক্রত্ আনরকুক সহায়িা প্রদান 
কিা হয়। িাত্িাত্ীয়দি িন্য কম্পম্উটাি 
র�াসকু, ইংরিনি ভাষা নশক্া র�াসকু এবং 
ধমকুীয় নশক্া, মাদক দ্রব্য সময়ন্ধ সয়চিন 
কিা এবং িীবন গেয়নি িন্য নবনভন্ন 
থসনমনারিি আয়য়ািন কিা হয়। 

• নবিািক নশশুি িন্য থক্রনডট ইউননয়য়নি 
পক্ থরয়ক একশি টাকা িমাসহ নবনাময়ূল্য 
সচিয়ী নহসাব করি থদওয়া হয়। 

• িািীয় সমবায় নদবস, আন্তিদোনিক 
থক্রনডট ইউননয়ন নদবস উদযাপন কিা হয়। 
িািীয় সমবায় নদবয়স থক্রনডট ইউননয়য়নি 
পক্ থরয়ক নসিািনদখান উপয়িলায় 
অননুষ্ঠি সমবায় থমলায় অংশগ্রহণ কিা 
হয়। আন্তিদোনিক মািৃভাষা ও শনহদ নদবস 
২১ থ�ব্রুয়ানি ও অন্যান্য িািীয় নদবস 
যরায়যাগ্য মযকুাদাি পালন কিা হয়। 

• এলাকায় নবনভন্ন সামানিক উন্নয়ন 
কমকুকায়ডে আনরকুক সহয়যানগিা প্রদান কিা 
হয়। 

মবগত বছরগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম 

• আধনুনক ির্যপ্রযুনক্তি মাধ্যয়ম দ্রুি 
ও ননভুকুল থসবা প্রদায়নি লয়ক্্য নবগি 

২০১১ সাল থরয়ক শুলপুি নরিস্টিয়ান র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি 
যাবিীয় র�নয়দন ও নহসাব প্রস্তুয়ি র�ন্দীয় 
সনমনি কাল্ ব এি ননিস্ব (এটুয়িড 
র�াম্ানন কিৃকুক প্রস্তুিকৃি) স�টওয়্যাি 
ব্যবহাি কিা হয়চ্ছ। এিাড়াও সদস্যয়দি 
নবনভন্ন রোটিশ ও ির্য সিবিায়হি িন্য 
এসএমএস সানভদেস ও থক্রনডট ইউননয়য়নি 
ননিস্ব থ�ইসবুক একাউটে িয়য়য়ি।

• অত্ থক্রনডট ইউননয়য়নি সদস্যয়দি 
দীঘকুনদয়নি প্রায়ণি দানব নিল থক্রনডট 
ইউননয়য়নি িন্য িনম ক্রয় করি অন�স 
ভবন ননমকুাণ  কিা। থসই লয়ক্্য 
১৯৯১-১৯৯২ অরকুবিি থরয়ক নবনল্ং �ান্ 
বেনি কিা হয় এবং ২০১৬ সায়ল ননবকুানচি 
ব্যবস্াপনা কনমটি বহুল প্রিীনক্ি িনম ক্রয় 
কিয়ি সক্ম হয়। (ক) িনমি পনিমাণ ৩৮ 
শিাংশ (খ) দানলনলক মলূ্য ৯৫,০০,০০০ 
টাকা (গ) বনহমলূ্য ১,০৫,৮২,৫০০ 
টাকা। ইয়িাময়ধ্য নবয়শষ সাধািণ সভাি 

অনয়ুমানদি নডিাইন অনযুায়ী ভবন 
ননমকুায়ণি নবষয়টি প্রনক্রয়াধীন িয়য়য়ি। 

• িাঁকিমক অনষু্ঠায়নি মাধ্যয়ম অত্ থক্রনডট 
ইউননয়য়নি সুবণকু িয়ন্তী উদযাপন কিা 
হয়। 

• িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমায়নি ি্শি বানষকুকী উপলয়ক্ 
থক্রনডট ইউননয়য়নি পক্ থরয়ক বকৃ্রিাপণ 
কমকুসনূচ পালন কিা হয়য়য়ি।

র�স টোমি

• নমুঃ িয়মশ গয়মি, সদস্য নং: ১৩৫৪, 
নপিা : লুইস গয়মি, গ্রাম: বড়নশকািপুি। 
নিনন ক্রমান্বয়য় অত্ থক্রনডট ইউননয়ন 
থরয়ক ১৫ লক্ টাকা ঋণ গ্রহণ করি ১৮০ 
শিাংশ পুক্রি মায়িি চাষ, গানভ পালন 
ও কৃনষকাি করি আসয়িন। পুক্রি মাি 
নবক্রয় করি নিনন বিরি প্রায় ২ লক্ টাকা 
লাভ করিন। িাি খামারি বিদেমায়ন ৫টি 
ন�নিনময়ান গানভ িয়য়য়ি। এই খামাি 
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থরয়ক দুধ ও বািুি নবক্রয় করি নিনন বিরি 
প্রায় ৩ লক্ টাকা লাভ করিন। কৃনষিনম 
থরয়ক শাকসবনি নবক্রয় করি বিরি প্রায় ১ 
লক্ টাকা লাভ করিন। নিনন গরুি থগাবি 
বায়য়াগ্যাস বেনিয়ি ব্যবহারিি পি িনময়ি 
সাি নহয়সয়ব ব্যবহাি করিন। এয়ি িাি 
জ্ালানন সারেয় হয় এবং সাি ক্রয়য়ি খিচ 
কম হয়। 

• নমুঃ সনঞ্জি নপিীি, সদস্য নং: ১৭০৫, 
নপিা : ফ্রানন্সস নপিীি, গ্রাম : মনিদপুি। 
নিনন অত্ থক্রনডট ইউননয়ন থরয়ক ৫ লক্ 
টাকা ঋণ গ্রহণ করি গানভ ক্রয় করি 
লালনপালন করি। বিদেমায়ন িাি খামারি 
িয়টি ন�নিনশয়ান গানভ ও দুইটি বািুি 
িয়য়য়ি। নিনন বিরি প্রায় ৪ লক্ টাকাি 
দুধ নবক্রয় করিন। গানভি বািুি নবক্রয় 
করিন প্রায় ১ লক্ ২০ হািাি টাকায়। িাি 
এই আয় থরয়ক নিনন একিলা পাকা বানড় 
ননমকুাণ করিয়িন।

• নমুঃ ননমকুল িনড্ক্স, সদস্য নং: ১৫২৭, নপিা 

: ডাননয়য়ল িনড্ক্স, গ্রাম : বড়ইহািী। 
নিনন অত্ থক্রনডট ইউননয়ন থরয়ক ২ লক্ 
টাকা ঋণ গ্রহণ করি ননি্যপ্রয়য়ািনীয় 
পণ্যসামগ্রী নবক্রয়য়ি একটি থদাকান 
স�লভায়ব পনিচালনা করি আসয়িন। 
বিদেমায়ন িাি থদাকায়ন মজুি পণ্যসামগ্রীি 
আনমুাননক মলূ্য প্রায় ৫ লক্ টাকা। 
থদাকান থরয়ক আয় নদয়য় িাি সংসাি ব্যয় 
ননবকুাহ কিয়ি পারিন।

• িুষাি নড: কু্রশ, সদস্য নং: ১৬৯০, নপিা 
: লরিন্স নড: কু্রশ, গ্রাম : শুলপুি। নিনন 
ক্রমান্বয়য় ৩ লক্ টাকা ঋণ গ্রহণ করি 
৫ শিাংশ িায়গাি উপি থপালন্ �ামকু 
করিয়িন। নিনন প্রনি ব্যায়চ ১ হািাি মিুনগ 
পালন করি রায়কন। এয়ি বিরি নিনন প্রায় 
৩ লক্ টাকা লাভ করি রায়কন। 

সফল হওোর বণ্গনা 

• ১৯৯৬ সায়ল মনুন্সগঞ্জ রেলা সমবায় 
কিৃকুক রেলা পযকুায়য় ‘থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি’ 

পুিস্াি লাভ করি। 
• ১৯৯৯-২০০০ সায়ল সনমনিি সদস্য বনৃদ্ধ 

ও মলূধন বনৃদ্ধি িন্য কাল্ ব প্রদত্ত ২টি 
প্ররম পুিস্াি লাভ করি।

• কাল্ ব কিৃকুক ‘থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি’ �াদাি 
ইয়াং �াউয়ন্শন র�ৌপ্যপদক-২০০২ লাভ 
করি।

• ২০১০-২০১১ নরিষ্ায়দে গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকাি, পনল্ উন্নয়ন ও সমবায় 
নবভাগ, নসিািনদখান রানা কিৃকুক ‘সয়বকুাচ্চ 
নসনডএ�’ প্রদানকািী নহয়সয়ব ‘থরেষ্ঠ 
সমবায় সনমনি’ পুিস্াি লাভ করি।

• ২০১৫ নরিষ্ায়দে মনুন্সগঞ্জ রেলা সমবায় 
কিৃকুক রেলা পযকুায়য় ‘থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি’ 
পুিস্াি লাভ করি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 
িন্য থক্রনডট ইউননয়য়নি পক্ থরয়ক নবনভন্ন 
প্রনশক্ণ এি ব্যবস্া কিা হয়। এিাড়াও 
সিকারিি সমবায় নবভাগ এবং কাল্ ব 
ও কায়ক্কা আয়য়ানিি নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ 
পনিচালকমডেলীি সদস্যগণ, অন�স কমকুী 
ও সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণি সুয়যাগ সষৃ্টি করি 
থদওয়া হয়। নশক্ায়ক্রত্ িাত্িাত্ীয়দি িন্য 
কম্পম্উটাি র�াসকু, ইংরিনি ভাষা নশক্া 
র�াসকু এবং গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি রোডদে 
পিীক্ায় অংশগ্রহয়ণি িন্য �িম পূিয়ণি 
থক্রত্ আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 
পাল পুরিানহয়িি মাধ্যয়ম িাত্িাত্ীয়দি ধমকুীয় 
নশক্া, স্বাস্্য ও মাদক দ্রব্য সময়ন্ধ সচয়িন কিা 
এবং িীবন গেয়নি িন্য নবনভন্ন থসনমনারিি 
আয়য়ািন কিা হয়। অনভভাবকয়দি িন্য 
নবনভন্ন নবষয়নভনত্তক থসনমনারিি আয়য়ািন 
কিা হয়। নবনভন্ন থখলাধলুায় শুলপুি র�ামান 
কারনলক �্টবল ক্াবয়ক আনরকুক সায়পাটদে 
প্রদান কিা হয়। অসুস্কালীন সময়য় নচনকতসা 
থসবামলূ্য নহয়সয়ব সদস্যয়দিয়ক সয়বকুাচ্চ 
১০,০০০ টাকা প্রদান কিা হয়। র�ায়না 
সদস্য মািা থগয়ল িাি সতকাি কায়িি 
িন্য উক্ত সদয়স্যি পনিবারি এককালীন 
১০,০০০ টাকা আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা 
হয়। বানষকুক সাধািণ সভা অনষু্ঠায়নি সময় 
সদস্যয়দি িয়ক্তি গ্রুপ পিীক্া কিা হয়, যায়ি 
নবপয়দি সময় একিন সদস্য অন্য সদস্যয়ক 
িক্ত নদয়য় সাহায্য কিয়ি পারি। নবয়শষভায়ব 
উয়ল্খ্য থয, মহামানি করিানা ভাইিাস 
চলাকায়ল সদস্যগণয়ক সয়চিন কিাি িন্য 
মাইনকং ও বানড় বানড় নগয়য় নল�য়লট নবিিণ 
কিা হয়য়য়ি। এিাড়াও প্রনি িন সদস্যয়ক 
১,০০০ টাকা করি অত্ থক্রনডট ইউননয়য়নি 
সকল সদস্যয়ক সবকুয়মাট ১৬,৮৫,০০০ টাকা 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়য়য়ি।
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উপয়িলা: শ্রলীনগর

রেলা: মনু্লীগঞ্জ

সনমনিটি গণিানন্তক প্রনক্রয়ায় পনিচানলি 
একটি সমবায় আনরকুক প্রনিষ্ঠান। অত্ 
সনমনিি মলূ শনক্ত হল সদস্যগণ ননয়িয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি িন্য এয়ক অপিয়ক 
নবশ্াস কিাি মাধ্যয়ম সনমনিয়ি শয়াি ও 
সচিয় আমানি নহয়সয়ব টাকা িমা িায়খ। 
িনাব থমাুঃ শখ ওমি আলীি উয়দ্যায়গ ১ 
জুলাই, ১৯৮৩ নরিষ্ায়দে গ্রায়মি মািব্বি 
এবং গণ্যমান্য ব্যনক্তয়দি সায়র আলাপ-
আয়লাচনায় নসদ্ধান্ত অনযুায়ী হাঁসাড়া গ্রায়ম 
আনষু্ঠাননকভায়ব “হাঁসাড়া আদশকু সমবায় 
সচিয় ও ঋণদান সনমনি নলুঃ” এি প্ররম 
সভা অননুষ্ঠি হয়। প্ররম সভায় সদস্যপদ 
লায়ভি িন্য ভনিদে ন� ১০ টাকা, শয়াি বাবদ 
৫০ টাকা এবং মানসক সচিয় ২০ টাকা ধাযকু 
কিা হয়। প্ররম সভায় সবকুসম্নিক্রয়ম নসদ্ধান্ত 
অনযুায়ী ননয়ম্ন উনল্নখি ব্যনক্তয়দি ননয়য় ৯ 
সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি গেন কিা 
হয়। 

সমমমতর গহৃলীত কম্গসমূচ 

• সনমনিি ননিস্ব িায়গায় ৪২টি থদাকানঘি 
বেনি করি সদস্যয়দি ননকট ভাড়া থদয়া 
হয়য়য়ি। 

• সনমনিি মাধ্যয়ম ১টি মতস্য আড়ত 
পনিচালনা কিা হয়। 

• সনমনিি মাধ্যয়ম হাঁসাড়া বািাি ডাক গ্রহণ 
কিা হয়য়য়ি।

• মতস্য আড়য়ি মায়িি থযাগান নননচিয়িি 
নননময়ত্ত সদস্যয়দি মাি চায়ষি িন্য ঋণ/
দাদন প্রদান কিা হয়য় রায়ক।

• র�ায়না সদস্য অসুস্ হয়ল িাি নচনকতসা 
বাবদ এককালীন সয়বকুাচ্চ দশ হািাি টাকা 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা।

• র�ায়না সদস্য মিুৃ্যবিণ কিয়ল িাি 
সতকাি কায়িি িন্য দশ হািাি টাকা 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা।

• সদস্যয়দি িন্য আয় বনৃদ্ধ মলূক 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়। এিাড়াও 
সিকারিি সমবায় নবভাগ আয়য়ানিি 
নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ পনিচালকমডেলীি 
সদস্যগণ, অন�স কমকুী ও সদস্যয়দি 
অংশগ্রহয়ণি সুয়যাগ সষৃ্টি করি থদয়া হয়। 

• গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি রোডদে পিীক্ায় 
অংশগ্রহয়ণি িন্য �িম পূিয়ণি থক্রত্ 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 

• িািীয় সমবায় নদবয়স সনক্রয় অংশগ্রহণ 
ও রেীনগি উপয়িলায় অননুষ্ঠি সমবায় 
থমলায় অংশগ্রহণ কিা হয়। আন্তকুিানিক 
মািৃভাষা ও শহীদ নদবস ২১ শ থ�ব্রুয়ানি 
ও অন্যান্য িািীয় নদবস যরায়যাগ্য 
মযকুাদাি পালন কিা হয়। 

• এলাকায় নবনভন্ন সামানিক উন্নয়ন 
কমকুকায়ডে আনরকুক সহয়যানগিা প্রদান কিা 
হয়। 

সমমমতর উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম 

• সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন িনম ক্রয় করি 
অন�স ভবন ননমকুাণ কিা হয়। সনমনিি 
িায়গায় ৪২টি থদাকানঘি বেনি করি 
মায়কদেট বেনি কিা হয়। থদাকানঘিগুয়লা 
সনমনিি সদস্যয়দি ননকট ভাড়া প্রদান 
কিা হয়। 

• সনমনিি ননিস্ব িনমি পনিমাণ ২৮৩ 
শিাংশ।

• িনমি উন্নয়ন খিচসহ থমাট মলূ্য : 

হাঁসাড়া আদর্শ সমবাে সঞ্চে ও ঋণদান সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নম্বর- ০১

তামরখ:২৩/০৭/১৯৮৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৮৯ িন 

(পুরুষ : ১৩৬ িন, মমহলা : ৫০ িন) 

শেোত্রর পমরমাণ: ৫১,৪৪,০০০

সঞ্চে আমানত: ৯০,৫৮,৭০৬

লভ্যািংয়ের পমরমাণ: ৪,৫০,১১৯



১,১২,৩২,৪৫৭ টাকা। বিদেমান বািাি মলূ্য 
প্রায় নিনগুণ।

• িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমায়নি ি্শি বানষকুকী উপলয়ক্ 
বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ পালন কিা হয়য়য়ি।

সফল হওোর বণ্গনা 

• সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালা এবং 
ননিস্ব উপ-আইন সনেকভায়ব পনিপালন 
করি সনমনিটি পনিচানলি হয়।  

• সনমনিি ননিস্ব ঋণ নীনিমালা অনযুায়ী 
মতস্যচায়ষি িন্য সদস্যয়দি ঋণ প্রদান 
কিা হয়। 

• সনমনিি ননিস্ব চাকনি নবধধ ও কমকুী 
ব্যবস্াপনা নীনিমালা অনযুায়ী কমকুকিদো 
ও কমকুচািীগণ সয়বকুাচ্চ থসবা প্রদান করি 
রায়কন।

• পনিচালকমডেলীি সদস্যগণ দক্িা 
অিদেয়নি িন্য সমবায়য়ি নবনভন্ন নবষয়য় 
প্রনশক্ণ গ্রহণ করি রায়কন।

• সনমনিি দক্ অভ্যন্তিীণ ননিীক্া কনমটি 
এবং ঋণ কনমটি িয়য়য়ি। 

• থখলানপ ঋণ আদায়য়ি িন্য 
পনিচালকমডেলী ও অন�স কমকুকিদোগণ 
প্রনিমায়স ঋণ থখলানপয়দি সায়র 
আয়লাচনা সভা এবং ঋণ থখলানপয়দি 
বানড় নভনিট করিন এবং ব্যনক্তগিভায়ব 
ও থমাবাইয়লি মাধ্যয়ম থযাগায়যাগ িক্া 
করিন।

• সনমনিি উন্নয়য়নি লয়ক্্য পিামশকু গ্রহথণি 
িন্য নবনভন্ন সময় সদস্যয়দি সায়র 
মিনবননময় সভা কিা হয়। 

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সমবায় আইন ও নবধধ থমািায়বক নননদষ্ 
সময়য় প্রনি বিি ননয়নমিভায়ব সমবায় 
অন�স কিৃকুক অত্ সনমনিি ননিীক্া কাযকুক্রম 
সম্ন্ন করি যরাযর সময়য় বানষকুক সাধািণ 
সভা অননুষ্ঠি হয়। এযাবত যরাসময়য়ই 
পনিচালকমডেলীি ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়য় 
আসয়ি। বানষকুক সাধািণ সভাি কাযকুনববিণী, 
পনিচালকমডেলীি ননবকুাচন সংক্রান্ত ির্যাবনল 
ও ননিীক্া সংয়শাধনী নিয়পাটদে যরাসময়য় 
উপয়িলা সমবায় অন�য়সি মাধ্যয়ম রেলা 
সমবায় অন�য়স থপ্রিণ কিা হয়। এিাড়াও 
রেলা সমবায় অন�স, উপয়িলা সমবায় 
অন�স কিৃকুক চানহদা থমািায়বক সকল ির্য 
যরাসময়য় থপ্রিণ কিা হয়। 

সম্দ ও মবমনয়োগ 

স্ায়ী সম্য়দি মলূ্য: িনম, অন�স ঘি ও 
মায়কদেট (থদাকানঘি) ১,১২,৩২,৪৫৭ টাকা। 

অস্ায়ী সম্য়দি মলূ্য: আসবাবপত্ ও 
সিঞ্জাম ১,১৪,০৬৯ টাকা। ঋণ পাওনা: 
মতস্য আড়ত দাদন ৯৯,৪৭,৬২৩ টাকা

মবমভন্ন তহমবল 

সংিনক্ি িহনবল ৩৪,২৯,৬৫৪ টাকা
ক্ঋণ সনচিি িহনবল ১৬,৪৪,৭৩৬ টাকা

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 

িন্য সনমনিি পক্ থরয়ক নবনভন্ন প্রনশক্ণ 
এি ব্যবস্া কিা হয়। এিাড়াও সিকারিি 
সমবায় নবভাগ আয়য়ানিি নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্যগণ, অন�স কমকুী ও 
সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণি সুয়যাগ সষৃ্টি করি থদয়া 
হয়। মহামানি করিানা ভাইিাস চলাকায়ল 
সদস্যগণয়ক সয়চিন কিা এবং হাি থধায়াি 
ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি।
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উপয়িলা: কামেোনলী

রেলা: মগাপালগঞ্জ

২০১৮ সায়লি িানয়ুানি মায়সি প্ররম 
নদয়কি করা, থগাপালগঞ্জ রেলাি কানশয়ানী 
উপয়িলাি কানশয়ানী সদি এলাকাি কনিপয় 
নশনক্ি নািী আত্মমযকুাদা, স্বকমকুসংস্ান ও 
আত্ম-প্রনিষ্ঠাি উয়দেয়শ্য সময়বি হয়য় ‘দুুঃখ 
িয়য়ি মন্ত’ ননয়য় এনগয়য় আয়সন।িায়দিই 
একিন িনাব সানদয়া আ�নিরি রেিৃয়ত্ব 
নমটিং করি একটি সমবায় সনমনি গেয়নি 
মাধ্যয়ম স্বল্প স্বল্প পুঁনি একনত্ি করি 
পযকুায়ক্রয়ম ননয়িয়দি ময়ধ্য নবননয়য়ায়গি 
নসদ্ধান্ত গ্রহণ করিন। থস থমািায়বক িািা 
কাযকুক্রম শুরু করি সংগেনটি সমবায় নবভাগ 
থরয়ক ননবন্ধয়নি িন্য উপয়িলা সমবায় 
অন�সাি, কানশয়ানী, থগাপালগঞ্জ এি সায়র 
থযাগায়যাগ করি। 

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য 

• সদস্যয়দি প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম রেকািয়ত্বি 

অনভশাপ থরয়ক মকু্ত করি সদস্যয়দি 
কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া কিা।

• সদস্যয়দি সচিয় কিাি উতসাহ দানসহ 
সচিয়রি মাধ্যয়ম আনরকুক সামকুর বনৃদ্ধয়ি 
অবদান িাখা।

• দানিদ্র্য নবয়মাচন ও স্বকমকুসংস্ান মলূক 
কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি 
কিণ।

• সমািয়সবামলূক সামগ্রীক কাযকুক্রয়ম 
নািীয়দি অবদান িাখা।

সমমমতর কার্গক্রয়মর মববরণ 

সনমনিি নবক্রীি শয়ারিি মলূ্য এবং 
সদস্যগয়ণি ননকট থরয়ক আদায়কৃি কু্দ্র কু্দ্র 
সচিয়ই সনমনিি একমাত্ পুঁনি। আপািি 
সনমনিি উতপাদনমখুী হস্তনশয়ল্পি কায়ি 
সনমনিি কু্দ্র পুঁনি নবননয়য়াগ হয়চ্ছ। এ থিাট্ 
পুঁনি ননয়য় হাঁটি হাঁটি পা পা করি শাপলা 
মনহলা সমবায় সনমনি স�লিাি নদয়ক 
এনগয়য় চয়লয়ি।

সদস্য নারলীয়দর কম্গসিংস্ান সষৃ্টি

সনমনিটিি উয়দ্যায়গ হস্তনশয়ল্পি প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম সনমনিি সদস্যসহ অন্যান্য মনহলা 
সনমনিি প্রায় দুইশি নািী সদস্যয়ক কমকুক্ম 
করি গয়ড় রোলা হয়য়য়ি। সনমনিি সদস্যগণ 
প্রনিননয়ি গ্রাহয়কি চানহদাি নভনত্তয়ি ব্লক 
বাটিক ও সুিাি কায়িি নবনভন্ন নডিাইয়নি 
নরি নপস, শানড় ও রেডনসট বেনি করি নবনক্র 
কিয়িন। গি অরকুবিরি প্রায় দুই লক্ টাকাি 
পণ্য ক্রয় নবক্রয় হয়য়য়ি।

স্বলীকৃমত রিামপ্ত

সদ্য নবদায়ী উপয়িলা ননবকুাহী কমকুকিদো িনাব 
সানব্বি আহয়মদ এ সনমনিি পয়ণ্যি একিন 
ননয়নমি কাস্মাি নিয়লন। মনহলা ও নশশু 
নবষয়ক মন্তণালয় ও অ্যায়সানসয়য়শন �ি 
িাইটস এন্ নপস (এআিনপ)–এি উয়দ্যায়গ 
উপয়িলা পযকুায়য় অননুষ্ঠি বস্ত্র ও ক্টিিনশল্প 
থমলায় শাপলা মনহলা সমবায় সনমনি প্ররম 
স্ান অিদেন করি ইউএনও ময়হাদয়য়ি ননকট 
থরয়ক পুিস্াি গ্রহণ করিন। 

রাপলা মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং ৭২

তামরখ: ১৪.০২.২০১৮ মরি.



হািারলীবাগ 

রেলা: ঢাকা

২০০৩ নরিষ্ায়দেি ১লা এনপ্রল প্রনিনষ্ঠি হয়। 
র�নির্রেশন নং ৫০, র�নির্রেশয়নি িানিখ 
৩০-০১-২০০৪ নরিষ্াদে। সবকুয়শষ সংয়শাধধি 
র�নির্রেশন নং: ২৪, িানিখ ১৭-০৪-২০১৩ 
নরিষ্াদে। শয়াি মলূধন ৩,৮৯,০১,৭৩৩ 
টাকা, সংিনক্ি িহনবল ৩,৬৫,২৬২.০০ 
টাকা, ক্ঋণ িহনবল ১,৭৬,২৫১.০০টাকা, 
কল্যাণ িহনবল ৩১,২১৮.০০ টাকা, 
দািব্য িহনবল ৭৪,৫৪০.০০ টাকা ওয়াল্দে 
নভশন অনদুান িহনবল ৪,৪১,৫০০ টাকা, 
দুয়যকুাগ িহনবল ২,৪৩,৪৮৮ টাকা, নশক্া 
িহনবল ২,৬৭,৩৩৫ টাকা বদৃ্ধারেম িহনবল 
৯৭,৫০৬টাকা থমাট মলূধন: ৪,০০,৮১,৭৯৩ 
টাকা। অন্যান্য সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
প্রায় ৭ র�াটি টাকা। 

উন্নেন কম্গকাণ্ড

সনমনিি সদস্যয়দি িন্য আবাসন গড়াি 
উদে্যয়শ্য থমাট ৩৩ শিাংশ িনম ক্রয় কিা 
হয়য়য়ি।

সামামিক উন্নেনমলূক কম্গসমূচ

মেশু মেক্া কম্গসমূচ 

ভাগলপুি কাযকুালয়য়ি ননচ িলায় ভাগলপুি 
আদশকু প্রারনমক নবদ্যালয়য় সকাল ৮ টা 
থরয়ক ১ টা পযকুন্ত ৬টি ক্ায়শ থমাট ১৫০ িন 
নশশুয়ক ননয়নমি প্রানিষ্ঠাননক নশক্া থদওয়া 
হয়। এই সু্য়ল এলাকাি গনিব ও সুনবধাবনচিি 
নশশুিা র�খাপড়াি সুয়যাগ পায়চ্ছ। এখায়ন 
৭ িন নশক্ক/নশনক্কা নশক্কিা কায়ি 
ননয়য়ানিি আয়িন। সনমনিি সু্য়লি িাত্/
িাত্ীয়দি িন্য বানষকুক ক্রীড়া প্রনিয়যানগিা 
ও সাংসৃ্নিক প্রনিয়যানগিাি আয়য়ািনা কিা 
হয়। সনমনিি কমকু এলাকা সাভাি রানাি 
অন্তগকুি রেিুলয়িাড়া ইউননয়য়নি পানপাড়ায় 
দুস্ নশশুয়দি িন্য সনমনি একটি নশশু সু্ল 
পনিচালনা কিয়ি। এখায়ন ২৫ িন দুস্ নশশু 
র�খাপড়া কিাি সুয়যাগ থপয়য়য়ি। সনমনি 
থরয়ক এই নশশুয়দি র�খাপড়াি িন্য নশক্া 
সামগ্রী প্রদান কিা হয়। 

মেক্া সহয়রামগতা কম্গসমূচ

সনমনিি কমকু এলাকাি ১ মাস থরয়ক ১৭ বিি 
বয়য়সি সুনবধাবনচিি নশশুয়দি িন্য নশশু-

নকয়শাি সচিয় প্রকল্প নামক একটি প্রকল্প চালু 
কিা হয়। এই প্রকয়ল্প প্রায় ৭,০০০ নশশু-
নকয়শাি সদস্য িয়য়য়ি। নশশুিা প্রনিমায়স 
১০০ টাকা সচিয় িমা করি। সনমনিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন বিরি কমপয়ক্ একবাি সনমনিি 
নশশু-নকয়শাি সচিয় প্রকয়ল্পি প্রায় ৯,০০০ 
নশশুি মায়ি ২৫,০০০টি খািা নবিিণ কিা 
হয়। এই সমস্ত সুনবধাবনচিি নশশু-নকয়শািয়দি 
শীয়িি সময় কম্ল ও নবিানাি চাদি নবিিণ 
কিা হয় ও ঈয়দি সময় থসমাই -নচনন নবিিণ 
কিা হয়। এিাড়া প্রনিবিি নশশু-নকয়শাি 
সচিয় প্রকয়ল্পি প্রায় ৫০ িন নিনপএ ও 
থগায়ল্ন নিনপএ প্রাপ্ত কৃনি িাত্িাত্ীি মায়ি 
১,৫০০ হারি টাকা বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। 

মগফট বক্স মবতরণ

সনমনিি কমকু এলাকাি প্রায় ৮৫০ সুনবধাবনচিি 
নশশুি মায়ি ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ 
ও ২০১৭-২০১৮ অরকুবিরি অপারিশন 
রেনারিশন নামক একটি সংস্া ও স্ানীয় 
দািায়দি সহয়যানগিায় ১,৩০০ নগ�ট বক্স 
নবিিণ কিা হয়। উক্ত নবিিণ অনষু্ঠয়নি থমাুঃ 
রো�াজ্ল থহায়সন নময়া রেলা প্রশাসক, 

হাজারীবাগ মবহলা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নিং: ২৪

তামরখ ১৭-০৪-২০১৩ মরিষ্াব্দ

সদস্য সিংখ্যা ৩০১১ িন

কম্গসিংস্ান ৫২ িন

শেোর মলূিন: ৩,৮৯,০১,৭৩৩ টাকা

কার্গকারলী মলূিন ৪,০০,৮১,৭৯৩.০০



ঢাকা ও পিবিদেীয়ি থমাুঃ সাজ্াদ থহায়সন, 
এনডনস নশক্া, ঢাকা রেলা প্রশাসক অন�স 
প্রধান অনিনর নহয়সয়ব উপনস্ি থরয়ক নশশুয়দি 
মায়ি নগ�ট বক্স নবিিণ করিন। এই নগ�ট 
বক্স থপয়য় এলাকাি ৮৫০ িন সুনবধাবনচিি 
নশশু খবুই খনুশ হয়। 

মবয়েষ সাহার্য সহয়রামগতা

সনমনিি সদস্যয়দি কনেন ও িটিল র�ায়গি 
অপারিশন কিা হয়, সনমনিি কল্যাণ িহনবল 
ও দুয়যকুাগ িহনবল থরয়ক গনিব সদস্য/সদস্যি 
আত্মীয়স্বিনয়দি নচনকতসা সহয়যানগিা ও 
অগ্ীয়ি ক্নিগ্রস্তয়দি সাহায্য কিা হয়। 

রেতৃ্গত্ব ও মহসাব ব্যবস্াপনা রিমেক্ণ

সনমনিি সদস্য, রেিৃকুবৃ্  ও কমকুীয়দি িন্য 
সমবায় অধধদপ্তরিি মাধ্যয়ম রেিৃকুত্ব গেন, 
সয়চিনিা বনৃদ্ধনবষয়ক নবনভন্ন প্রনশক্য়ণি 
ব্যবস্া কিা হয়। 

স্বলীকৃমত অিতিন 

সনমনি এই অল্প সময়য়ি ময়ধ্য সমবায় 
অধধদপ্তি থরয়ক ডাচ-বাংলা সমবায় থমলা 
সাটিদেন�য়কট লাভ করিয়ি। ওয়াল্দে নভশন 
ঢাকা নশশু এনডনপ কিৃকুক আয়য়ানিি পুষ্টি 
থমলা-২০১১ রে সনমনি প্ররম স্ান অিদেন 
করি। ৩৮িম িািীয় সমবায় নদবস উপলয়ক্ 
আয়য়ানিি সমবায় থমলায় হািািীবাগ মনহলা 
বহুমখুী সমবায় নলুঃ সমগ্র বাংলায়দয়শি ময়ধ্য 
২য় স্ান অিদেন করি পুিস্াি অিদেন করিয়ি। 
মানবাধধকাি ও পনিয়বশ সাংবানদক থসাসাইটি 
- মাপসাস, থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব নবয়শষ 

অবদান িাখায় হািািীবাগ মনহলা বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ র� নবশ্ পনিয়বশ নদবস-
২০১২ উপলয়ক্ মাদাি রেরিিা স্বণকুপদক 
এ ভূনষি করিয়ি। সুনপ্রম র�ায়টদেি সায়বক 
প্রধান নবচািপনি থমাুঃ �িলুল কনিম এ 
পুিস্াি প্রদান করিন। পিবিদেীয়ি মহাত্মাগান্ধী 
স্বণকুপদক ও নহউম্যান িাইটস স্বণকুপদক অিদেন 
করিন। 

হািারলীবাগ মমহলা সমমমতর মলূ্যয়বাি

• সিিা বিায় র�য়খ থসবা প্রদান কিা 
• সবাই নময়ল একিাবদ্ধ হয়য় কাি কিা 
• পািস্পনিক নবশ্াস বিায় িাখা 
• সকলয়ক ননুঃস্বারকুভায়ব সহয়যানগিা কিা
• সদস্যয়দি সুয়খ-দুুঃয়খ সহভানগিা কিা 
• পিস্পিয়ক রেদ্ধা কিা 
• সনমনিি ননয়মকাননু থময়ন চলা। 

সমমমতর স্বলীকৃমত লাভ

৩৮ িম িািীয় সমবায় নদবস উপলয়ক্ 
২০০৫ সায়ল আয়য়ানিি সমবায় থমলায় 
হািািীবাগ মনহলা বহুমখুী সমবায় নলুঃ 
সািা বাংলায়দয়শি ময়ধ্য নবিিীয় স্ান অিদেন 
করিয়ি ও পুিস্াি অিদেন করিয়ি। ব্যবস্াপনা 
কনমটি প্রনি বিি সাধািণ সদস্যয়দি িন্য 
বানষকুক সাধািণ সভাি অয়য়ািন করি রায়ক। 
সমবায় অধধদপ্তি থরয়ক ননবন্ধক এই সনমনি 
পনিদশকুন করিয়িন ও নবভাগীয় ননবন্ধক এই 
সনমনি ইনসয়পকশন করি খবুই সন্তুষ্টি প্রকাশ 
করিয়িন। 

সনমনি এই অল্প সময়য়ি ময়ধ্য সমবায় 
অধধদপ্তি থরয়ক ডাচ-বাংলা সমবায় থমলা 

সাটিদেন�য়কট লাভ করিয়ি। ওয়াল্দে নভশন 
বাংলায়দয়শি বানষকুক প্রনিয়বদন ২০০৪ এ 
সনমনিি ৩টি িনব িাপায়না হয়য়য়ি এবং 
ওয়াল্দে নভশন বাংলায়দয়শি ক্যায়লন্াি ২০০৫ 
এি জুন মায়স উন্নয়ন ও সমবায় নশরিানায়ম 
এই সনমনিি একটি িনব িাপায়না হয়য়য়ি। 
শুধ ুিাই নয় ওয়াল্দে নভশন ইউয়ক–রে নবগি 
থসয়টেম্ি, ২০০৪ মায়স একটি ম্যাগানিয়ন 
এই হািািীবাগ মনহলা বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি কৃিকাযকুিাি করা িনবসহ িাপায়না 
হয়য়য়ি যা পিবিদেীয়ি িায়দি ওয়য়বসাইয়ট 
প্রচাি করিনিল। প্রনি ২ বিি পিপি নবটিনভ 
ও নবটিনভ ওয়ায়ল্দে সনমনিি কাযকুক্রয়মি 
প্রনিয়বদন ১৫ নমননট স্রিচাি কিা হয়। 

ক্যায়ফটামরো ও ক্যাটামরিং সামভতিস

ক্যায়� িনয়িা িািীয় সংসদ: িািীয় সংসদ 
ভবয়নি ৯ম িলায় িনয়িা �াউয়ন্শয়নি সায়র 
অংশীদানিয়ত্বি নভনত্তয়ি একটি ক্যায়� ব্যবসায় 
হািািীবাগ মনহলা বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ অংশীদাি হয়। ক্যায়�টিি নাম ক্যায়� 
িনয়িা যা একটি নভআইনপ ক্যায়�টানিয়া। 
গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি মাননীয় 
প্রধানমন্তী শখ হানসনা ৯ মাচদে ২০১৭ ইং 
ক্যায়�টি উয়বিাধন করিন। ক্যায়�য়ি সনমনিি 
সদস্য ও সদস্য পনিবারিি ৩০ িন থময়য় 
কমকুিি আয়ি ও একিন থময়য় ম্যায়নিািও 
কমকুিি আয়িন। হািািীবাগ মনহলা সমবায় 
সনমনি বিদেমায়ন ক্যায়�টি রেশ সুনায়মি সায়র 
পনিচালনা কিয়ি। এই ক্যায়� ব্যবসায় সনমনি 
প্রায় ১০ লক্ টাকা নবননয়য়াগ করিয়ি। 
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পমচিম আগারগাঁও

রেলা: ঢাকা

কম্গসিংস্ান

থমাট কমকুচািীি সংখ্যা ৮ িন।
স্বকমকুসংস্ান ২,০১৪ িন।

সমমমতর সম্মত্তর মববরণ

স্াবি (নববিণ ও বিদেমান বািাি মলূ্য): 
সনমনিি নায়ম ১৪৮.০০ শিাংশ িনম ক্রয় 
কিা হয়। যাহাি মলূ্য ৭১,৬৭,৮০০ টাকা।
অস্াবি: ২,৯০,৮৩৫ টাকা।

সমমমতয়ত চলমান উন্নেন রিকল্প

সনমনিি নায়ম ১৪৮.০০ শিাংশ িনম ক্রয় 
কিা হয়। 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ: িনম ক্রয় ও ঋণ প্রদান 
৫,৩৯,০৩,৮২২ টাকা।
নবনবধ সনচিনি ৩,০১,৮২,২৭১ টাকা
এ�নডআি ৩০,০০,০০০ টাকা

মবমনয়োয়গর িরন

িনম ক্রয় ও ঋণ নবিিণ এবং নমনন গায়মকুটেস।

উৎপামদত পণ্য

সদস্যয়দি কু্দ্র ব্যবসায় পনিচালনাি কিাি 

িন্য প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়য় রায়ক 
থযমন: 
• ব্লক বাটিক
• কািচুনপ
• পালকুারিি কাি
• হ্যনন্ক্র্যা�ট
• �্যাশন নডিাইন
• মায়চদেন্াইনিং
• গায়মকুটেস থমনশন অপারিটি ইি্যানদ। 
প্রনশক্য়ণি পি সদস্যয়দি স্বল্প লায়ভ ঋণ ও 
চাকনিি ব্যবস্া কিা হয়। 

আগারগাঁও মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ২৭৫

তামরখ:১৩/০৩/২০০৬ইিং

সদস্য সিংখ্যা ২,০১৪ িন।

আদােকৃত শেোর: ২,৭২,০৫,১৯৫ টাকা

সঞ্চে আমানত: ২,৬২,৯৩,৩৫০ টাকা

িমমর মলূ্য: ৯,২৯,৯৬,৩৭২ টাকা

কার্গকরলী মলূিন ৬,২২,৯৩,০৬৩ টাকা



উপয়িলা: মকুসুদপুর

রেলা: মগাপালগঞ্জ

থগাপালগঞ্জ রেলাি মকুসুদপুি উপয়িলাি 
কানলগ্রাম গ্রায়মি কনিপয় অসচ্ছল ও 
অধকুনশনক্ি মনহলা ননয়িয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য দলগি উয়দ্যাগ গ্রহণ করি। 
িায়দি পায়শ এয়স দাঁড়ায় একটি রেসিকানি 
উন্নয়ন সংস্া নসনসনডনব। িায়দি পর চলাি 
সহয়যাগী নহয়সয়ব নসনসনডনবি কমকুকায়ডেি 
সায়র ননয়িয়দি পুরিাপুনি শানমল করি 
সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম পুঁনি 
গেন কিা হয়। পিবিদেীয়ি সনমনিয়ি স্বচ্ছিা 
ও ননয়মিানন্তকিাি সায়র পনিচালনাি িন্য 
সমবায় নবভায়গি মাধ্যয়ম নবগি ৮/৫/২০০৮ 
িানিয়খ ৪১ ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 
প্রারনমকভায়ব সনমনি গেয়নি মলূ উয়দেশ্য 
হয়লা গ্রায়মি হিদনিদ্র নিন্নমলূ মনহলায়দি 
অরকুনননিক মনুক্ত অিদেন কিা। অয়নক 
ঘাি প্রনিঘায়িি মধ্য নদয়য় সনমনি নবনভন্ন 
আয়বধকুক কমকুসনূচ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম বিদেমায়ন 
অরকুনননিকভায়ব শক্ত নভি গড়য়ি সক্ম 

হয়য়য়ি। এয়ক্রত্ সদস্যয়দি ময়ধ্য পািস্পনিক 
আস্া,নবশ্াস ননয়নমি শয়াি-সচিয় 
িমাদায়ন অংশগ্রহণ এবং ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য সিিা এবং ব্যবস্াপনা 
কনমটিি র�ৌশলী ভূনমকাি কািয়ণ সনমনিটি 
প্রায় ৭৪,০০,০০০ টাকা মলূধন সষৃ্টি কিয়ি 
সক্ম হয়য়য়ি। ইয়িাময়ধ্যই সনমনিটি একটি 
স�ল সমবায় সনমনি নহয়সয়ব এলাকায় 
পনিনচনি লাভ করিয়ি। বিদেমায়ন সনমনিি 
সদস্য সংখ্যা ১৪০ িন। যাি অধধকাংশ 
সদস্য সনমনিি িায়ািয়ল এয়স ননয়িয়দি 
স্বাবলম্ী নহয়সয়ব গয়ড় রোলাি প্রয়াস 
থপয়য়য়িন। সনমনিি সদস্যিা শঙ্খ, নিনকু, 
কনড়ি নবনভন্ন িকয়মি শা-নপচ, কায়নি 
দুল চুয়লি ব্যান্ সহ নানািকয়মি িকমানি 
নিননস,থরিায়ঞ্জি ইনময়টশন সামগ্রী বেনি করি 
থটয়কিহাট এবং িনলড়পাড় পাইকানি বািারি 
নবনক্র করি। এসকল পণ্যসামগ্রী বেনি করি থয 
সকল সদস্য নিয়লন দনিদ্র,ভূনমহীন সনমনিি 
সহায়িায় িািা আি সচ্ছলিাি সায়র 
িীবনযাপন কিয়িন,ভূনমি মানলক হয়য়য়িন। 
সনমনি হয়ি সদস্যয়দি সম্ণূকু নবনাময়ূল্য বনু্ধ 

চুলা পাইপ সিবিাহ কিা হয়। নবনা সুয়দ 
গনিব থমধাবীয়দি সুদমকু্ত নশক্া ঋণ বাবদ 
৫,০০০ টাকা প্রদান করি িায়দি নশক্া 
গ্রহয়ণ সহয়যানগিা কিা এবং আিদেপীনড়িয়দি 
নচনকতসা দায়নি নবষয়য় সনমনিি প্রয়চষ্া 
অব্যাহি িয়য়য়ি। 

এক নিত্র সমমমতর কার্গক্রম 

সদস্যয়দি পিস্পরিি সায়র পিস্পরিি 
সুসম্কদে ব্যবস্াপনা কনমটিি সিিাি কািয়ণ 
সনমনিটি শক্ত আনরকুক নভনত্ত অিদেন কিয়ি 
সক্ম হয়য়য়ি। সনমনিয়ি ননয়নমিভায়ব 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা, বানষকুক সাধািণ 
সভা ও যরাসময়য় ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়। 
সনমনিয়ি সনমনিি সদস্য কিৃকুক খনিদকৃি 
শয়ারিি ও িমাকৃি সচিয়য়ি উপি লভ্যাংশ 
ও সুদ বণ্টন কিা হয়। হািািও প্রনিবন্ধকিা 
সয়ত্তও সনমনিি কমকুকিদোগণ সনমনিটিয়ক ধীরি 
ধীরি থটকসই উন্নয়য়নি নশখরি ননয়য় যাওয়াি 
ননিন্তি থচষ্া চানলয়য় যায়চ্ছন।

উত্তর জবলড়পাড় আরার আয়লা মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং ৪১

তামরখ: ৮/৫/২০০৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৪০ িন

 অিংেগত মলূিন : ১.৮৪ লক্ টাকা।

 সঞ্চে আমানত : ৫.৮২ লক্ টাকা।

 সিংরমক্ত ও অন্যান্য তহমবল : ১৪.৩৪ লক্ টাকা।

 কার্গকরলী মলূিন : ৭৪.৩৮ লক্ টাকা।



উপয়িলা: মকুসুদপুর

রেলা: মগাপালগঞ্জ

থগাপালগঞ্জ রেলাি মকুসুদপুি উপয়িলাি 
কানলগ্রাম গ্রায়মি কনিপয় অসচ্ছল ও 
অধকুনশনক্ি মনহলা ননয়িয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য দলগি উয়দ্যাগ গ্রহণ করি। 
িায়দি পায়শ এয়স দাঁড়ায় একটি রেসিকানি 
উন্নয়ন সংস্া নসনসনডনব। িায়দি পর চলাি 
সহয়যাগী নহয়সয়ব নসনসনডনবি কমকুকায়ডেি 
সায়র ননয়িয়দি পুরিাপুনি শানমল করি িািা 
সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম পুঁনি 
গেন কিা হয়। পিবিদেীয়ি সনমনিয়ি স্বচ্ছিা 
ও ননয়মিানন্তকিাি সায়র পনিচালনাি িন্য 
রেলা সমবায় কাযকুালয়, থগাপালগঞ্জ নবগি 
৮/৫/২০০৮ িানিয়খ ৩৯ নং : ননবন্ধন 
লাভ করি। এিপি হাঁটি হাঁটি পা পা করি 
দীঘকু একযুয়গি ও রেনশ পর চলা সনমনিটিি। 
ইয়িাময়ধ্যই সনমনিটি একটি স�ল সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব এলাকায় পনিনচনি লাভ 
করি। সা�য়ল্যি িুঁনড়য়ি ২০১৪ সায়ল 
িািীয় পযকুায়য় মনহলা সনমনিি ক্যাটাগনিয়ি 
নিননয়য় আয়ন থরেষ্ঠ সমবায় সনমনিি পুিস্াি। 

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১৪০ িন। 
যাি অধধকাংশ সদস্য সনমনিি িায়ািয়ল এয়স 
ননয়িয়দি স্বাবলম্ী নহয়সয়ব গয়ড় রোলাি 
প্রয়াস থপয়য়য়িন। 

নকিু সদস্য আয়িন যািা সনমনি হয়ি 
ঋণ ননয়য় পাটিাি নবনভন্ন দ্রব্যানদ বেনি 
করি ঢাকাি নবনভন্ন শারুয়ম নবনক্র করিন। 
সনমনিি একিন সদস্য আয়িন নযনন সনমনি 
হয়ি ঋণ ননয়য় অন্যান্য সদস্যয়দি নদয়য় 
নকনশকাঁরাসহ হায়িি কায়িি নবনভন্ন নিননস 
বেনি করি সািা থদয়শ অননুষ্ঠি নবনভন্ন 
থমলায় ননয়নমিভায়ব অংশগ্রহণ করি রায়ক। 
অয়নক সদস্য সমবায় একায়ডনম,ক্নমল্া 
এবং �নিদপুি আচিনলক ইনস্টিটিউট হয়ি 
থসলাইয়য়ি উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ করি স্ানীয় 
বািারি সনমনি হয়ি ঋণ ননয়য় থটইলানিং 
এি থদাকান নদয়য়য়ি এবং অন্যান্য সদস্যয়দি 
থদাকায়ন ননয়য়াগ করি িায়দি ও উপািদেয়নি 
ব্যবস্া করি স্বাবলম্ী করিয়ি, আবাি বানড়য়ি 
বয়স থসলাই থমনশয়নি ঋণ ননয়য় থসলাইয়য়ি 
কাি করি সংসারি সচ্ছলিাি সায়র িীবন 
ননবকুাহ কিয়ি। নকিু সদস্য আয়িন যািা গানভ 
ঋণ ননয়য় দুগ্ধ উতপাদন করি স্ানীয় বািারি 

দুগ্ধ নবনক্রসহ নঘ বেনি করি থসগুয়লা ও 
বািািিাি কিয়ি। অয়নয়ক আবাি ঋণ ননয়য় 
গরু থমাটািািাকিয়ণি মাধ্যয়ম এঁয়ড় গরু 
নবনক্র করি ননয়িয়দি আত্মননভদেিশীল করি 
গয়ড় িুয়লয়ি। এ সনমনিি নবয়শষত্ব এই থয, 
সনমনিি প্রায় ৫০ িন সদস্য ননয়িয়দি থিাট 
থিাট নািী উয়দ্যাক্তা নহয়সয়ব গয়ড় রোলাি 
প্রয়াস থপয়য়য়িন।

এক নিত্র সমমমতর কার্গক্রম 

সদস্যয়দি পিস্পরিি সায়র পিস্পরিি 
সুসম্কদে এবং ব্যবস্াপনা কনমটিি সিিাি 
কািয়ণ সনমনিটি শক্ত আনরকুক নভনত্ত অিদেন 
কিয়ি সক্ম হয়য়য়ি। সনমনিয়ি ননয়নমিভায়ব 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা, বানষকুক সাধািণ 
সভা এবং যরাসময়য় ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়। 
শি প্রনিবন্ধকিা রাকা সয়ত্তও সনমনিটি িাি 
সদস্যয়দি ননয়য় এনগয়য় চয়লয়ি সাময়নি 
নদয়ক। আি এভায়ব িািা সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
থদয়শি থটকসই উন্নয়য়নি অগ্রযাত্ায় শানমল 
হবাি প্রয়াস চানলয়য় যায়চ্ছ।

কবলগ্াম বসুন্রা মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং ৩৯

তামরখ: ৮/৫/২০০৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৪০ িন

অিংেগত মলূিন: ১.৯৮ লক্ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৬.৫৬ লক্ টাকা।

সিংরমক্ত তহমবল: ১.২৯ লক্ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন : ৭১.৬৪ লক্ টাকা।



উপয়িলা: র�াটাললীপাো

রেলা: মগাপালগঞ্জ

সদস্যয়দি ননকট শয়াি নবনক্র, সদস্যয়দি ননকট থরয়ক 
ননয়নমি সচিয় আদায়, বানষকুক ননট লাভ থরয়ক সষৃ্ নবনভন্ন 
িহনবল এবং নবয়শষ প্রয়য়ািয়ন র�ায়না সদয়স্যি ননকট 
থরয়ক গহৃীি ঋণই সনমনিি পুঁনি গেয়নি মলূ উতস। 
৩০.০৬.২০১৯ নরি. পযকুন্ত সনমনিি ৩,১০,৬৮,৭৩১ টাকা। 

সনমনি ৩০.০৬.২০১৯ নরি. পযকুন্ত ১,২০০ সদয়স্যি 
মায়ি ২,৯৬,০৮,৬৬০ টাকা সম্ণূকু িামানিনবহীন ঋণ 
প্রদান করিয়ি। এ ঋণ গ্রহণ করি সদস্যগণ রেইনি �ামকু, মনুদ 
থদাকান, সবনি উতপাদনসহ নবনভন্ন উতপাদনমখুী কাি করি 
স্বাবলম্ী হয়য়য়িন। সনমনিটি অিপাড়া গাঁয়য়ি থখয়ট খাওয়া 
সাধািণ মানয়ুষি একমাত্ অবলম্ন হয়য় দাঁনড়য়য়য়ি।

সনমনিি উয়দ্যায়গ এ পযকুন্ত ৮০০ িয়নি স্বকমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া হয়য়য়ি। এিাড়া মানসক রেিয়নি নভনত্তয়ি সনমনিয়ি 
৫ িন ব্যনক্ত কমকুিি িয়য়য়িন। সনমনিি উতপাদনমখুী 
কাযকুক্রয়মি �য়ল নবনভন্ন চানহদা পূিণ হয়য়য়ি। এভায়ব 
রেকািত্ব দূিীকিণ, কমকুসংস্ান ও উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়মি 
মাধ্যয়ম এলাকাি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সনমনিটি ব্যাপক 
ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি।

িারাবারাইল জনকল্যাণ সমবাে সঞ্চে ঋণদান সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং ৩৪

তামরখ: ১৯.০৫.২০০৩ মরি.

কম্গসিংস্ান: ৫ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৮০০ িন

 অিংেগত মলূিন : ৩,১০,৬৮,৭৩১ টাকা।



উপয়িলা: মকুসুদপুর

রেলা: মগাপালগঞ্জ

বাংলায়দয়শি থমাট িনসংখ্যাি প্রায় অয়ধকুক 
নািী। এই অয়ধকুক িনয়গাষ্ঠীয়ক বাদ নদয়য় 
কখয়না থদয়শি সামগ্রীক উন্নয়ন সম্ভব 
নয়। নািীয়দি িাই উন্নয়য়নি অংশগ্রহয়ণি 
অংশীদাি হয়ি সমবায় অধধদপ্তরিি 
বস্তবায়নাধীন নািী উন্নয়ন প্রকয়ল্পি আওিায় 
গনেি হয় বাননয়ািচি নািী উন্নয়ন প্রকল্প 
এবং বাঘানদয়া নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি। 
দুটি সনমনিি ১০০ িন করি থমাট ২০০ িন 
সুনবধাবনচিি নািী মারানপিু ১,২০,০০০ 
টাকা ঋণ থপয়য় িায়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি সুয়যাগ 
থপয়য়য়ি। বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি িায়দি আগ্রহ, 
কমকুচাচিল্য এবং স্বাবলম্ী হবাি আত্মপ্রি্যয়। 
সনমনি দুটিি একটি ির্যনচত্ ননয়চ থদওয়া 
হয়লা।

বামনোরচর নারলী উন্নেন সমবাে সমমমত মলঃ

• ঋণ দাদন: ১,১৬,৪০,০০০

• ঋণ আদায়: ১৫,৪৪,৫৮০
• সানভদেস-চািদে আদায়: ৩,২০,৩০০
• গানভি সংখ্যা: ১৫৬টি
• দুগ্ধ উতপাদন: ৫৯,২৬৫ নলটাি

বাঘামদো নারলী উন্নেন সমবাে সমমমত মলঃ

• ঋণ দাদন: ১,১৭,৬০,০০০
• ঋণ আদায়: ১৩,৬৭,২৪০
• সানভদেস-চািদে আদায়: ২,২৬,১৪০
• গানভি সংখ্যা: ১৬৩টি
• দুগ্ধ উতপাদন: ৫১,৩৩০ নলটাি

সনমনিগুয়লাি আনরকুক অবস্াি উন্ননিি এ 
ধািা অব্যাহি রাকয়ল সুনবধাবনচিি এ সকল 
নািীগণ ননয়িয়দি নািী কু্দ্র রেইনি উয়দ্যাক্তা 
নহয়সয়ব গয়ড় রোলাি সুয়যাগ পায়ব এবং 
থদয়শি থটকসই উন্নয়য়ন সহায়ক ভূনমকা পালন 
কিয়ব। প্রাণীসম্দ কাযকুালয়, মকুসুদপুি হয়ি 
গানভ পালন সংক্রান্ত নবনভন্ন ধিয়নি প্রনশক্ণ 
থপয়য় িািা এ নবষয়য় ননয়িয়দি অয়নক সমদৃ্ধ 
কিাি সুয়যাগ থপয়য়য়ি। কনদন আয়গও থয 

নািীি অভাব-অনটন নিল ননি্যসঙ্গী,ননয়িি 
সামান্য প্রয়য়ািনটুক্ নমটায়নাি সামরকু্য নিল 
না যাি,আি থস িাি স্বামীি সহয়যাগী হয়য় 
সংসারিি ব্যয় ননবকুায়হি হাল ধরিয়ি। সুয়যাগ 
বেনি হয়য়য়ি সংসারি িাি বাকস্বাধীনিা 
প্রনিষ্ঠা কিাি। পালন কিয়ি থিয়লয়ময়য়য়দি 
র�খাপড়া আরিা ভায়লাভায়ব চানলয়য় যাওয়াি 
দানয়ত্ব। অরকুনননিক সচ্ছলিাি কািয়ণ িািা 
অংশগ্রহণ কিয়ি নবনভন্ন সামানিক কমকুকায়ডে। 
ইয়িাময়ধ্যই সদস্যবৃ্  আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
থয ভূনমকা িাখয়ি সক্ম হয়য়য়ি িা এ 
এলাকাি মনহলাঙ্গয়ন উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন 
করিয়ি, যা হয়ি পারি অন্য সমবায় সনমনিি 
পনরকৃত।

বাবনোরচর নারী উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ 
বাঘাবদো নারী উন্নেন সমবাে সবমবত 
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বামনোরচর নারলী উন্নেন সমবাে 

সমমমত মলঃ

সদস্য সিংখ্যা: ১০০ িন

কম্গসিংস্ান: ৪০ িন

শেোর মলূিন: ৩,০০,০০০

সঞ্চে আমানত: ১,৫০,২০০

বাঘামদো নারলী উন্নেন সমবাে সমমমত মলঃ

সদস্য সিংখ্যা: ১০০ িন

কম্গসিংস্ান: ৩৮ িন

শেোর মলূিন: ২,৭২,৫০০

সঞ্চে আমানত: ১,৩৭,৯০০



উপয়িলা: মগাপালগঞ্জ সদর

রেলা: মগাপালগঞ্জ

সমমমত গেয়নর উয়দ্ে্য

সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 
থদওয়া,িায়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সাহায্য 
সহয়যানগিা ও সময়িািা ময়নাভাব গয়ড় রোলা 
এবং পনিকনল্পিভায়ব উন্নি িীবনযাপয়নি 
িন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্া গ্রহয়ণ উবিদু্ধ কিা। 
ননয়িয়দি আনরকুক উন্ননি অিদেয়নি লয়ক্্য 
আয় বনৃদ্ধি িন্য সভ্যগণয়ক সমষ্টিগি প্রয়চষ্া 
গ্রহয়ণ উতসানহি কিা। সভ্যগয়ণি ময়ধ্য 
নমিব্যনয়িা ও সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা 
এবং সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় আমানি িমা 
িাখা ও সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর 
মলূধন গেয়ন উতসানহি কিা।

সমমমতর মাি্যয়ম সদস্যগণ কলীভায়ব উপকৃত 

হয়ছি

আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন সাধয়নি 
লয়ক্্য সমায়িি স্বল্প আয়য়ি সাধািণ িনগণ 
(সদস্য) সনমনিয়ি প্রনিমায়স শয়াি ক্রয় 

এবং সচিয় িমা করি মলূধন গেন কিা। 
প্রয়য়ািয়ন সনমনি থরয়ক স্বল্প সুয়দ ঋণ গ্রহণ 
করি কু্দ্র ব্যবসায় নবননয়য়াগ অরবা গরু 
থমাটািািাকিণ, প্যায়কট উতপাদন, কৃনষ/
উতপাদনমখুীখায়ি নবননয়য়াগ করি ননয়িয়দি 
ভায়গ্যি উন্নয়ন সাধন করি রায়ক। ৩৭ িন 

সদস্য উন্নি িায়িি গানভ পালয়নি সায়র 
সম্কৃ্ত থরয়ক স্বকমকু সষৃ্টি কিয়ি। এিাড়াও 
সনমনিি নহসাবানদ সংিক্ণসহ অন্যান্য 
কায়ি ননয়নমি ও খডেকালীন ১ িন কমকুচািী 
ননয়য়ানিি িয়য়য়ি।

ক�ন্নাবাবড় প্রািবমক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং : ২৯০

তামরখ: ০৬.০৭.১৯৮৩ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩৭

পুরুষ: ২২ িন, মমহলা: ১৫ িন

অিংেগত মলূিন: ২.৯৭ লক্ টাকা

সঞ্চে আমানত: ০.০৭ লক্ টাকা

সিংরমক্ত ও অন্যান্য তহমবল : ৮০.৩ লক্ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১২ লক্ টাকা



উপয়িলা: মগাপালগঞ্জ সদর

রেলা: মগাপালগঞ্জ

ঋণ কাযকুক্রম (লক্ টাকায়)
ক) ঋণ দাদন (ক্রমপুঞ্জীভূি): ১৪৫.৩৬
খ) ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জীভূি): ৩০.০১
সম্দ (লক্ টাকায়)
খ) অস্াবি: ১৪৫.৩৬

সমমমত গেয়নর উয়দ্ে্য

সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 
থদওয়া,িায়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সাহায্য 
সহয়যানগিা ও সময়িািা ময়নাভাব গয়ড় রোলা 
এবং পনিকনল্পিভায়ব উন্নি িীবনযাপয়নি 
িন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্া গ্রহয়ণ উবিদু্ধ কিা। 
ননয়িয়দি আনরকুক উন্ননি অিদেয়নি লয়ক্্য 
আয় বনৃদ্ধি িন্য সভ্যগণয়ক সমষ্টিগি প্রয়চষ্া 
গ্রহয়ণ উতসানহি কিা। সভ্যগয়ণি ময়ধ্য 
নমিব্যনয়িা ও সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা 
এবং সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় আমানি িমা 
িাখা ও সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর 
মলূধন গেয়ন উতসানহি কিা।

সমমমতর মাি্যয়ম সদস্যগণ কলীভায়ব উপকৃত 

হয়ছি

আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন সাধয়নি 
লয়ক্্য সমায়িি স্বল্প আয়য়ি সাধািণ িনগণ 
(সদস্য) সনমনিয়ি প্রনিমায়স শয়াি ক্রয় 
এবং সচিয় িমা করি মলূধন গেন কিা। 
প্রয়য়ািয়ন সনমনি থরয়ক স্বল্প সুয়দ ঋণ গ্রহণ 
করি কু্দ্র ব্যবসায় নবননয়য়াগ অরবা গরু 

থমাটািািাকিণ, প্যায়কট উতপাদন, কৃনষ/
উতপাদনমখুীখায়ি নবননয়য়াগ করি ননয়িয়দি 
ভায়গ্যি উন্নয়ন সাধন করি রায়ক। ১৪১ িন 
সদস্য উন্নি িায়িি গানভ পালয়নি সায়র 
সম্কৃ্ত থরয়ক স্বকমকু সষৃ্টি কিয়ি। এিাড়াও 
সনমনিি নহসাবানদ সংিক্ণসহ অন্যান্য 
কায়ি ননয়নমি ও খডেকালীন ১ িন কমকুচািী 
স্ব-কয়মকু ননয়য়ানিি িয়য়য়ি।

উত্তর পগাপালগঞ্জ সন্ানী দুগ্ধ সমবাে সবমবত বলঃ
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সমমমতর মনবন্ন নিং : ১৯৭

তামরখ : ২২.০৮.১৩ মরি.

অিংেগত মলূিন: ৭.৩৫ লক্ টাকা

 সঞ্চে আমানত: ১.৩১ লক্ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১৫২.৩০ লক্ টাকা



উপয়িলা: গািলীপুর সদর

রেলা: গািলীপুর

৪ নয়ভম্ি ২০০১ নরি. সায়ল ১৯ নং : ননবন্ধন 
ময়ূল ২০ িন সদস্য ননয়য় যাত্া শুরু হয়লও 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৬,২০৫ িন। 
বিদেমায়ন সনমনিি আদায়কৃি শয়াি মলূধন 
৪,৫০,৪২০ টাকা, আদায়কৃি আমানয়িি 
পনিমাণ ২৩,৫১,২৫,১৬৮ টাকা। সনমনিি 
কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ ২৪,২৯,৩৮,৪৬৮ 
টাকা। সনমনিি কাযকুকিী মলূধন হয়ি কু্দ্রঋণ 
কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম সনমনিি সদস্যগণ 
আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী হয়চ্ছ। ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরি সদস্যয়দি ময়ধ্য ১৪,৯৫,৪৪,০০০ 
টাকা কু্দ্রঋণ নবিিণ কিা হয়য়য়ি এবং উক্ত 
খাি হয়ি ২,১৯,১৬,৫৬৪ টাকা মনুা�া 
আদায় হয়য়য়ি। সনমনিয়ি হাল সয়ন ননট 
লায়ভি পনিমাণ ১,৫৫,৫২,২৮০ টাকা। 
হাল সয়ন সনমনিি কিৃকুপক্ ৪৬,৫৬৮ টাকা 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল িমা প্রদান করিয়িন। 

সনমনিি মাধ্যয়ম ১৭ িন রেকাি যুবয়কি 

কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। িািাড়া সনমনি 
হয়ি ঋণ গ্রহণ করি ৭৮৫ িন মনহলা এবং 
২,৭৮০ িন পুরুষ সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ায়নি 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিি ৬ সদস্য নবনশষ্ 
ব্যবস্াপনা কনমটিি দক্ ব্যবস্াপনায় সনমনিটি 
প্রনি বিি লাভবান হয়চ্ছ। প্রনি বিি সনমনিি 
ননট লাভ হয়ি প্রায় পচিাশ হািাি বা িদূধ্কু 
পনিমাণ অরকু সমবায় উন্নয়ন িহনবল সমবায় 
নবভায়গ িমা প্রদান কিয়িন। 

সমবায়য়ি নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ 
নবনভন্ন ধিয়নি সামানিক কাযকুক্রম থযমন-
দুস্য়দি সাহায্য সহয়যানগিা কিা, প্রনি ঈয়দ 
প্রায় ৫০০ িন দনিদ্র মানষুয়ক নিুন কাপড় 
এবং খাদ্যদ্রব্য নবিিয়ণি মাধ্যয়ম সাহায্য 
সহয়যানগিা করিন। এিাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম 
দনিদ্র থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান কিা হয়। করিানা পনিনস্নিয়ি সনমনি 
কিৃকুপক্ নবগি ১৬/০৫/২০২০ নরি. িানিয়খ 
৬০০ িন সদয়স্যি ময়ধ্য ৩,৬০,০০০ টাকা 
ময়ূল্যি প্রনি পনিবারি চাল ৫ র�নি, ডাল-
১ র�নি, থপঁয়াি-১ র�নি, আলু-৩ র�নি, 

রেল-১ নলটাি, থসমাই-১ প্যায়কট, নচনন-১/২ 
র�নি, সাবান-১টি করি নবিিণ করিন। 

সদস্যয়দি স্বাস্্যয়সবা নননচিি কিাি 
লয়ক্্য হাসপািাল ননমকুাণ কিাি পনিকল্পনা 
প্রনক্রয়াধীন িয়য়য়ি। সনমনিি কিৃকুপক্ স্ব-
উয়দ্যায়গ সদস্যয়দি স্বাবলম্ী কিাি লয়ক্্য 
থসলাই প্রনশক্ণ, কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ, 
থমাবাইল সানভদেনসং এি ব্যবস্া করিয়িন। 

সনমনিয়ি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননয়নমি 
মানসক সভা, সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা, 
ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন, সভাি 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক কাযকু সম্ানদি হয়। 
সমবায় আয়্ালনয়ক এবং সমবায় নবভাগয়ক 
এনগয়য় রেয়াি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সদস্যগণ িািীয় সমবায় নদবস এবং 
আন্তিদোনিক সমবায় নদবস উদযাপন এবং 
িনসাধািণয়ক উবিদু্ধ কিাি িন্য সনমনি প্রনি 
বিি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করিন। এিাড়া 
সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণ নবনভন্ন সভা, থসনমনাি 
এি আয়য়ািন কিা হয়য় রায়ক। 

রাপলা সমবাে সঞ্চে ও ঋণদান সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ১৯ 

তামরখ: ০৪/১১/২০০১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৬,২০৫ িন।

শেোর মলূিন : ৪,৫০,৪২০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১০,০২,৮০৪ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ২৪,২৯,৩৮,৪৬৮ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ১৪,৯৫,৪৪,০০০ টাকা



উপয়িলা: ইটনা

রেলা: মকয়োরগঞ্জ

লক্্য ও উয়দ্ে্য

শয়াি, সচিয় আমানি আদায় ও 
সংিনক্ি িহনবলসহ অন্যান্য পনিমাণ/
অবস্া/এিতসংক্রান্ত কাযকুক্রম: শয়াি 
মলূধন ৭,২৫,৬০০ টাকা, সচিয় আমানি 
৩,২৭,০০০ টাকা, ননয়নমি শয়াি, সচিয় 
আদায় কিা হয়চ্ছ এবং লাভ হয়ি ননয়ম 
অনযুায়ী সংিনক্ি িহনবল সষৃ্টি কিা হয়। 

সিকাি বা নবয়দনশ সংস্া বা অন্য 
র�ায়না প্রনিষ্ঠান বা ব্যনক্তি ননকট হয়ি 
গহৃীি ঋয়ণি পনিমাণ এবং ঋণ পনিয়শায়ধি 
অবস্া: সিকাি/নবয়দনশ সংস্া/অন্য র�ায়না 
প্রনিষ্ঠান/ব্যনক্তি ননকট হয়ি র�ায়না ঋণ 
গ্রহণ ব্যিীি সনমনিি সদস্যয়দি ননকট হয়ি 
শয়াি ও সচিয় আদায় কিিুঃ ননিস্ব িহনবল 
সষৃ্টি কনিয়া সদস্যয়দি মায়ি নবননয়য়াগ করি 
সা�ল্য িনকভায়ব কাযকুক্রম চালায়চ্ছ।

সদস্যয়দি বানষকুক লভ্যাংশ বণ্টন,অনডট 
থসস ও সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদান: 

ননিীক্া বিরি ননট লাভ না হওয়ায় অনডট 
ন� ও নস.নড.এ� ধাযকু হয়নন এবং লভ্যাংশ 
নবিিণ কিা হয়নন।

উন্নেন/সম্প্রসারণ কার্গক্রম 

• সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ নবিিণ কাযকুক্রম 
অব্যাহি আয়ি। থটইলানিং,কু্দ্র ব্যবসা, 
সবনি চাষ ও গবানদ পশুপালনসহ 
নবনভন্ন উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন অবদান 
িয়য়য়ি।

• প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গ আনরকুক সাহায্য ও 
নবনভন্ন থসবা থদওয়া হয়। বিদেমায়ন 
মহামানি করিানা ভাইিাস (র�ানভড-১৯) 
এি কািয়ণ প্রায় ১,২০০ িন র�ায়কি 
মায়ি মাস্, সাবান ও থহনক্সসল নবিিণ 
কিা হয়য়য়ি।

• জুন, ২০১৯ পযকুন্ত ১৩,৫২,০০০ টাকা 
ঋণ দাদন কিা হয়য়য়ি এবং ৪,০৮,৪৩৫ 
টাকা আদায় কিা হয়য়য়ি। �য়ল সদস্যগণ 
ক্রমাগি স্বাবলম্ী হয়চ্ছ।

অন্যান্য কম্গকাণ্ড

• বকৃ্রিাপণ, নশক্া স্বাস্্য কাযকুক্রয়ম 
অংশগ্রহয়ণি ও বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধি 
মাধ্যয়ম থদশ ও িানিি িন্য কল্যাণ কি ও 
িননহিকি কাি কিয়ি।

• “বঙ্গবনু্ধি দশকুন, সমবায়য় উন্নয়ন” এই 
আয়্ালনয়ক আরিা গনিশীল কিাি িন্য 
সনমনিি সদস্যগণ সমবায় সংক্রান্ত নবনভন্ন 
সভা, থসনমনাি, প্রনশক্ণ ও িািীয় 
নদবয়স অংশগ্রহণ করি রায়কন।

• সনমনিি বিদেমান কাযকুক্রম ও ভনবষ্যত 
পনিকল্পনা সম্য়কদে প্রচাি ও প্রসাি প্রনক্রয়া 
কাি অব্যাহি আয়ি।

সামামিক কার্গক্রয়ম অবদান

অত্ সনমনি প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ কায়ল সদস্যয়দি 
আনরকুক ও সহয়যানগিা প্রদায়নি মাধ্যয়ম 
দুগকুিয়দি সাহায্য করি রায়কন। বাল্যনববাহ 
র�াধ ও থযৌিুক প্রনিরিায়ধ ভূনমকা িাখয়ি 
এবং ি্ ননয়ন্তণ, সন্তাস দমন, সামানিক 
অবক্য় প্রনিরিাধ, সয়চিনিা সষৃ্টি ও মাদক 
ননমূকুয়ল ভূনমকা িাখয়ি।

রূপসী-বাংলা কৃবষ উৎপাদনমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং : 

কম্গসিংস্ান: ৫ িন শেোর মলূিন 

৭,২৫,৬০০ টাকা

সঞ্চে আমানত ৩,২৭,০০০ টাকা



উপয়িলা: েরলীেতপুর সদর

রেলা: েরলীেতপুর

সমমমতয়ত চলমান উন্নেন রিকল্প

দুগ্ধ সমবায় সনমনিি কাযকুক্রম নবসৃ্তিকিয়ণি 
মাধ্যয়ম বহৃত্তি �নিদপুি, বনিশাল ও খলুনা 
রেলাি দানিদ্র্য হ্াসকিণ ও আরকুসামানিক 
উন্নয়ন প্রকল্প।

মবমনয়োয়গর পমরমাণ 

নবননয়য়াগ ১,৬৭,৫০,০০০ টাকা। আদায়: 
৫২,৮৪,৩২০ টাকা।
 নবননয়য়ায়গি নস্নি: ১,১৪,৬৫,৬৮০ টাকা।

মবমনয়োয়গর িরন 

দুগ্ধ সমবায় সনমনিি কাযকুক্রম নবসৃ্তিকিয়ণি 
মাধ্যয়ম বহৃত্তি �নিদপুি, বনিশাল ও খলুনা 
রেলাি দানিদ্র্য হ্াসকিণ ও আরকুসামানিক 
উন্নয়ন প্রকল্প থরয়ক প্রাপ্ত বিাদে সনমনি 
সদস্যয়দি মায়ি দুগ্ধ উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য 
বকনা ক্রয়য়ি িন্য ঋণ নহয়সয়ব প্রদাণ কিা 
হয়। 

উৎপামদত পয়ণ্যর তথ্য 

দুগ্ধবিী গানভি সংখ্যা ৯০টি এবং দদননক 
উতপানদি িিল দুয়ধি পনিমাণ গয়ড় ৭ নলটাি 
নহয়সয়ব ৬৩০ নলটাি। 
ক) নবগি ৩ বিি ক্রমাগিভায়ব লভ্যাংশ 
নবিিণ কিা হয়য়য়ি এবং সনমনি 
 ননবন্ধয়নি পি হয়ি প্রনি বিি বানষকুক সাধািণ 
সভা অননুষ্ঠি হয়য়য়ি।
খ) প্রকল্প থরয়ক গহৃীি ঋণ সদস্যগণয়ক বকনা/

গানভ ক্রয়য়ি িন্য প্ররম পযকুায়য় ২% হারি 
১,১০,০০০ টাকা করি ১২৫ িন সদস্যয়ক 
১,৩৭,৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। পিবিদেীয়ি ৩৩ িন সদস্যয়ক ৪% 
হারি আবিদেক িহনবল ননয়দদেনশকা থমািায়বক 
১,০০,০০০ টাকা করি ৩৩,০০,০০০ টাকা 
ঋণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। সদস্যগয়ণি ননকট 
থরয়ক ঋণ আদায়য়ি পনিমাণ ৫৬,৪২,০২০ 
টাকা।

ররীেতপধুর পপৌরসভা দুগ্ধ সমবাে সবমবত বলঃ

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 102

মনবন্ন নিং: ০১৪,

তামরখ: ০৫/০৫/২০১৫মরি.।

সদস্য সিংখ্যা: ১২৫ িন 

(পুরুষ ৯৮ িন, মমহলা ২৭ িন)।

কম্গসিংস্ান : ১ িন।

স্বকম্গসিংস্ান : ১২৫ িন।

আদােকৃত শেোর : ৩,৭৩,৭০০ টাকা।

আদােকৃত সঞ্চে আমানত : ১,৩৬,২৮২ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন : ১,১৯,৮৭,২৮৪ টাকা।



উপয়িলা: টিংগীবামে

রেলা: মমুন্গঞ্জ

মনুন্সগঞ্জ রেলাি টংগীবাড়ী উপয়িলা হয়ি 
৮ নক.নম. দূরিি একটি গ্রাম পাইকপাড়া। 
স্ানীয়ভায়ব এলাকাটি পাইট্ালপাড়া নায়ম 
পনিনচি। এখায়ন িয়য়য়ি শখায়নক নহ্ু ননম্ন 
স্রিদায়য়ি র�ায়কি বসবাস। যায়দি একমাত্ 
থপশা পাটি বেনি করি নবনক্র কিা। প্রিয়্ি 
পি প্রি্ ধরি িািা এই পাটি বুনয়নি কাি 
করি আসয়ি। আলাপচানিিায় িানা যায় 
পাটি বুনয়নি কাি িাড়া িািা অন্য র�ায়না 
কািই িায়ন না। পূবকুপুরুয়ষি কাি ধরি িাখা 
িািা পুয়ণ্যি ময়ন করি। 

সমবাে সমমমত গেন 

পাইট্ালপাড়াি পাটিকিিা আলাদা 
আলাদাভায়ব কাি কিি। �য়ল এই ব্যবসায় 
স�লিাি িন্য থয পুঁনিি প্রয়য়ািন িা িািা 
রোগাড় কিয়ি পািি না। এ স্রিদায়য়ি 
র�াকয়দি প্রনি প্ররম নিি থদন মনুন্সগয়ঞ্জি 
রেলা প্রশাসক িনাব আনিজুল আলম। 

িাি উয়দ্যায়গই শুরু হয় পাটিকিয়দি 
সংগনেি কিাি কাি। ব্যনক্ত উয়দ্যায়গ 
কু্দ্র ব্যবসায় স�লিা আনা কনেন অরচ 
সমবায়য়ি সনম্নলি উয়দ্যায়গ থয স�লিা 
আনা সহি এটি িায়দি রোিায় উপয়িলা 
সমবায় অন�সাি, িীনা বসাক। িাঁি অক্ান্ত 
পনিরেয়মই ০৮/০৭/১২ইং িানিয়খ “পাটিকি 
রেমিীবী সমবায় সনমনি” ননবন্ধন পায়। 
অনশনক্ি, সুনবধাবনচিি, রেমিীবী এই 
মানষুগুয়লায়ক সংগনেি কিা রেশ কষ্সাধ্য 
নিল। কািণ দানিরদ্র্যি কষাঘায়ি এই 
মানষুগুয়লাি পিস্পরিি প্রনি আস্া ও নবশ্াস 
কম। এয়ক্রত্ নিনা বসাক ধন্যবাদ পাবাি 
দানবদাি।

নারলী-পুরুয়ষর সমম্মলত কম্গরজ্ঞ

পাটিকি পাড়ায় ঢুকয়ি প্ররয়মই থদখা যায় এক 
পায়শ পুক্ি অন্যপায়শ মন্ি। আি একটু 
নভিরি থগয়লই থচায়খ পয়ড় পাটি বুনায়নাি 
পািা যা উোন জুয়ড় র�ায়দ শুকায়না হয়চ্ছ। 
আি থদখা যায়ব ররি ররি পািাি বানন্ল 
স্তুপ করি িাখা হয়য়য়ি। নকিু পািাি বানন্ল 
পুক্রি ডুনবয়য় িাখা হয়য়য়ি। পাটি বুনায়নাি 

এই পািায়ক স্ানীয় ভাষায় বয়ল মতু্া। এই 
মতু্া সংগ্রহ কিা হয় নসয়লট থরয়ক। প্রনিটি 
ঘরিই নািী-পুরুষ নননবকুয়শয়ষ করি পাটি 
বুনয়নি কাি। নবয়শষ করি নবয়কল রেলা 
বয়স পাটি বুনয়নি ধমু। ময়ন হয়য় থযন র�ায়না 
উতসয়ব থময়িয়ি পাটিকিিা। একটি ৪/৫ হাি 
সাইয়িি পাটি বুনয়ি সময় লায়গ ২ নদন। 
পনিবারিি স্বামী-স্ত্রী, সন্তানিা সকয়লই পাটি 
বুনয়নি এক একটি প্রনক্রয়া িরা ধায়পি সায়র 
িনড়ি। র�উ বটি নদয়য় পািা কাটয়ি, র�উ 
থসই পািা পাননয়ি নভিায়চ্ছ, র�উ বুনয়ি 
র�উ বা আবাি নবনক্রি িন্য পাটি ননয়য় হায়ট 
যায়চ্ছ। নািী-পুরুয়ষি সনম্নলি এই কমকুকাডে 
সমবায়য়ি মলূ মন্তয়কই ধািণ করি।

সমমমতর বততিমান অবস্া

পাটিকি রেমিীবী সমবায় সনমনিটি ২০১২ 
সায়লি জুলাই মায়স ননবন্ধয়নি পি গুটি গুটি 
পায়য় এনগয়য় চলয়ি। সমবায়য়ি মলূ মন্ত ধািণ 
কয়ও পযকুায় ক্রয়ম সনমনিি সদস্য হওয়াি 
থযাগ্য নািী পুরুষয়ক সংগনেি করি সদস্য 
সংখ্যা ৬৫ িয়ন উন্নীি হয়। িায়দি উয়দ্যাগ 
ও প্রয়চষ্াি �সল নহয়সয়ব প্রনিমায়স যাি 

পাটিকর শ্রমজীবী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং : ৮১৩

তামরখ: ০৮/০৭/২০১২ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১০২ িন

শেোর মলূিন: ২২,০০০ টাকা 

সঞ্চে : ১,১৮,৭৩০ টাকা। 

ব্যািংয়ক িমা: ১,৪০,৫৭৩ টাকা।



যাি থযরূপ আনরকুক সামরকু্য িাি উপি নভনত্ত 
করি ধিাবাধা ননয়য়মি বাইরি উতসাহ ময়ন 
ননয়নমি সচিয় িমায়ি শুরু করি। ৬৫ িয়নি 
কু্দ্র কু্দ্র সচিয় নমনলয়য় িায়দি থমাট মলূধন 
এখন ৮২,০০০ টাকা। এি টাকা িমায়ি 
থপরি িায়দি ময়ন অয়নক আন্ আি অয়নক 
অিানা পনিকল্পনা। নকভায়ব র�ারায় এ টাকা 
খাটায়ল লাভবান হওয়া যায়ব শুধ ু িািই 
ভাবনা িায়দি ময়ন থদালা থদয়। উপয়িলা 
সমবায় অন�সাি, টুংগীবাড়ী ও রেলা সমবায় 
অন�সাি, মনুন্সগঞ্জ এি িতপিিা বাংলায়দশ 
সমবায় ব্যাংক হয়ি ১২/০৭/১৪ইং িানিখ 
১৮ িন সদস্যয়ক িনপ্রনি ৩০,০০০ টাকা 
করি ঋণ থদয়া হয়য়য়ি। সনমনিি সদস্যিা 
ঋণ থপয়য় খবুই খনুশ। কািণ ব্যবসাি িন্য 
িায়দি মািাত্মক পুঁনি সংকট িয়য়য়ি। করা 
হয় সনমনিি সম্াদক িুন ুিানী থদ সহ আরিা 
কয়য়কিন সদয়স্যি সায়র। ঋণ থপয়য় নক 
করিয়িন িানয়ি চাইয়ল নিনন িানান থয, 
ব্যবসায় টাকা নবননয়য়াগ করিয়িন। �য়ল 
লাভ রেশী হয়য়য়ি। সংসারি দুই থময়য় িয়য়য়ি 
যায়দি র�খাপড়া নশনখয়য় মানষু কিয়ি চান 
নিনন। অন্য সদস্যিাও প্রয়ি্যয়ক িায়দি 
িীবনযাত্াি ইনিবাচক পনিবিদেয়নি করা 
িানান। এভায়বই পাটিকি পাড়াি রেমিীবী 

মানয়ুষিা ভনবষ্যত আনরকুক সচ্ছলিাি স্বপ্ন 
থদখয়ি শুরু করিয়িন। সহয়যানগিা থপয়ল 
প্রানন্তক পযকুায়য় সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সাধািণ 
মানয়ুষি ভাগ্য উন্নয়ন কিা যায় ইয়িাময়ধ্যই 
িাি নকিুটা প্রমান র�য়খয়ি এই সনমনিটি। 

িুমতু্রর রেঁয়চ থাকার অবলম্বন

পাটিকি রেমিীবী সমবায় সনমনিি একিন 
সদস্য িুমিু। থময়য়টিি বয়স কি িা নেক 
রোিা যায় না। হয়ি পারি পঁনচশ আবাি 
এমনও হয়ি পারি পঁয়নত্শ। হালকা পািলা 
গিয়নি থময়য়টিি একটি থচাখ অন্ধ। থিাট 
রেলায় পাটিি পািা (মতু্া) কাটয়ি নগয়য় 
থচায়খ আঘাি পায়। নচনকতসাি অভায়ব 
থচাখটি নষ্ হয়য় যায়। নকন্তু মতু্া কাটা আি 
পাটি রোনা িাি থরয়ম রায়ক নন। কািণ 
িীনবকা িাি একটাই। হিদনিদ্র একয়চাখ 
অন্ধ থময়য়টিয়ক নবয়য় কিাি মি উদাি পুরুষ 
িাি সমায়ি রেই। মা আি ভাইয়ক ননয়য় 
িাি সংসারি রেঁয়চ রাকাি একমাত্ অবলম্ন 
পাটি বুনায়নাি কাি। সনমনিি সদস্য হয়ি 
থপরি িুমিু ননয়িি িীবন যুয়দ্ধ টিয়ক রাকাি 
অবলম্ন খুঁয়ি থপয়য়য়ি। নবএসনবএল এি 
৩০,০০০ টাকা ঋণ িুমরুিি িীবয়নি থমাি 
ঘুনিয়য় নদয়য়য়ি। সনমনিি সদস্য হবাি কািয়ণ 

নবনভন্ন থমলায় থস অংশগ্রহণ করিয়ি। িুমিু 
এখন আি থ�লনা নয়। রেঁয়চ রাকাি আন্ 
আি অবলম্ন থস খুঁয়ি থপয়য়য়ি।

সমত্যকাত্রর সমবাে

শি বিরিি প্রাচীন ও পিীনক্ি একটি 
অরকুনননিক প্রনক্রয়া হয়চ্ছ সমবায়। সমবায় 
সনমনিি প্রধান লক্ হয়চ্ছ আরকুসামানিক 
উন্নয়ন, দানিদ্র্য নবয়মাচন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
মনহলায়দও ক্মিায়ন, সামানিক ননিাপত্তা 
নবধান এবং সয়বকুাপনি থটকসই অরকুনননিক 
উন্নয়ন সাধন। পাটিকি রেমিীবী সমবায় 
সনমনিি সদস্যিা এসব িত্তকরা িায়ন না। 
িািা িায়ন না সমবায় আইন ও নবধধমালাি 
ধািা, উপধািা বা অনয়ুচ্ছয়দও কনেন কনেন 
করা। নকন্তু ননয়িয়দি অিায়ন্তই িািা 
বাস্তবায়ন করি চলয়ি সমবায়য়ি লক্ 
ও উয়দেশ্য। ননয়িি অিায়ন্তই পাটিকি 
পাড়ায় চলয়ি দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি থচষ্া 
আি মনহলায়দি কমকুসংস্া যা মনহলায়দি 
ক্মিায়য়নি প্রধান শিদে। এভায়বই শি শি 
সমবায় সনমনিি মায়ি সনি্যকারিি সমবায় 
চচদো খুঁয়ি পাওয়া যায়ব পাটিকি রেমিীবী 
সমবায় সনমনিি কমকুকায়ডেি মায়ি। 
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উপয়িলা: গািলীপুর সদর 

রেলা: গািলীপুর

ঢাকাি অদূরি গািীপুি রেলাি গািীপুি 
নসটি কয়পকুারিশন, ৪১ নং ওয়াডদে, ভাদুন 
গ্রায়ম প্রনিনষ্ঠি ভাদুন র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন। ভাদুন ও আয়শপায়শি 
গ্রামগুয়লায়ি সকল স্রিদায়য়ি র�াকিন 
বসবাস করিন। চানিনদয়ক িাকায়ল থদখা 
যায়ব সবুয়ি থঘিা আম, িাম, কাঁোল, নলচু, 
থপঁয়প অয়নক িকয়মি �লই এখায়ন িয়্। 
িািাড়া নবনভন্ন িকয়মি ধান সবনি চাষয়িা 
আয়িই। গ্রামগুয়লায়ি নবনভন্ন উপাসনালয় 
আয়ি, আমায়দি স্রিদায়য় িয়য়য়ি একাধধক 
মন্ি, শ্মশান। থসখায়ন পানলি হয় নবনভন্ন 
ধমকুীয় অনষু্ঠান। একিাবদ্ধ হয়য় এই গ্রায়মি 
র�াকিন নবনভন্ন সামানিক, সাংসৃ্নিক 
অনষু্ঠান পালন করি রায়ক, যা এই থক্রনডট 
ইউননয়ন গেয়ন নবয়শষ ভূনমকা র�য়খয়ি। 

একিাবদ্ধ হয়য় নবনভন্ন সামানিক, 
সাংসৃ্নিক অনষু্ঠান পালন কিয়লও এলাকাি 
রেনশি ভাগ মানষুই নিল অসচ্ছল। ব্যবসা-

বাধণি্য কিয়ি থগয়ল ধনী মহািনয়দি ননকট 
হয়ি সুয়দ টাকা ননয়ি হয়িা। এই টাকা থ�িি 
নদয়ি নগয়য় অয়নয়ক ননুঃস্ব হয়য় নগয়য়নিল। 
এমনন অবস্ায় অত্ এলাকাি-ই িামাই সুদশকুন 
সিকাি কায়লব চাকনিি সুবায়দ, ভাদুন গ্রায়ম 
একটি সনমনি গেয়নি আয়লাচনা করিন। 
নবষয়টি ননয়য় কয়য়কিয়নি সয়ঙ্গ আয়লাচনা 
করি ১৯৯৩ সায়ল ২৪ নডয়সম্ি ভাদুন 
সবকুিনীন দুগকুা মন্রি এক সাংগেননক সভা 
অননুষ্ঠি হয়। সভায় ২২ িন সদস্য উপনস্ি 
নিয়লন। উপনস্ি সকয়ল অল্প অল্প করি সচিয় 
করি কীভায়ব ননয়িয়দি িমায়না টাকা নদয়য় 
আনরকুক সচ্ছলিা আনা যায় িা ননয়য় নবস্তানিি 
আয়লাচনা করি ভাদুন সচিয় ও ঋণদান 
সনমনি গেয়নি নসদ্ধান্ত গ্রহণ করি। প্ররম 
অবস্ায় ভাদুন ও বেপাড়া গ্রায়মি র�াকিনয়ক 
ননয়য় সদস্য করি কাযকুক্রম পনিচানলি হয়। 
মানসক নমটিং ভাদুন সবকুিনীন দুগকুা মন্রি 
অননুষ্ঠি হয়লও র�নয়দন কাযকুক্রম চলি 
প্রনিষ্ঠািা থসরক্রটানি সুনীল থদবনায়রি পড়াি 
ঘরি। মানসক সবকুননম্ন ১০ টাকা করি চাঁদা 
ননয়য় প্ররম মায়সই (িানয়ুানি ১৯৯৪) ৭৭ িন 

সদস্য পদ গ্রহণ করি। 
১৯৯৬ সায়ল ৯ এনপ্রল ১৬ নং : বন্ধন 

ময়ূল ভাদুন সচিয় ও ঋণদান সনমনি,ভাদুন 
সমবায় নমিব্যয় ও সচিয় সনমনি নলুঃ নায়ম 
সমবায়য় ননবন্ধন লাভ করি। ১৯৯৬ সায়ল 
২০ থসয়টেম্ি কাল্ ব সদস্যপদ গ্রহণ করি। 
১১/০৭/২০০৭ নরি. িানিয়খ সংয়শাধধি 
র�নি: এি মাধ্যয়ম নাম পনিবিদেন হয়য় ভাদুন 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ নাম 
হয়। 

১৯৯৮ সায়ল ১ থম সাব-কাওলা দনলয়লি 
মাধ্যয়ম মাত্ ৫,০০০ টাকা নদয়য় ৫.২৫ শিাংশ 
িনম ক্রয় কিা হয়। িনম র�নিন্রে খিচ হয় 
১,৯৬৭ টাকা। ২০০১ সায়ল ২৫ এনপ্রল িানিখ 
ময়হন্দ সিকারিি সয়ঙ্গ এওয়াি পনিবিদেয়নি 
মাধ্যয়ম িনম ননয়য় বিদেমান টিনয়সড নবনল্ংটি 
অন�স ঘি নহয়সয়ব নননমকুি হয়। যাি ননমকুাণ 
ব্যয় ২,১৯,৪৩৫ টাকা। এই অন�য়স ২০০২ 
সাল হয়ি কাযকুক্রম শুরু হয়। 

প্রনিষ্ঠাি পি দ্রুি এই সনমনিি ক্রমনবকাশ 
ঘটয়ি শুরু করি। যখন প্রনিষ্ঠািা থসরক্রটানি 
সুনীল থদবনায়রি বানড়য়ি সনমনিি কাযকুক্রম 

ভাদুন ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং: ১৬

তামরখ: ৯ এমরিল,১৯৯৬

 সদস্য সিংখ্যা : ৮৬১ িন

মলূিন : ১৬,৭২,৮০,৭৮২ টাকা



চলি, িখন কাল্ ব সদস্য পদ লায়ভি পি 
১৯৯৬ সয়ন আক্ি থমম্াি সানভদেস রেনলটা 
সানিয়ক ও ম্যায়নিাি িনঞ্জি নহটিয়াটি 
সনমনি পনিদশকুয়ন এয়স অনভভূি হন। ২০০৮ 
সায়ল ২৫ থসয়টেম্ি এনশয়াি ১৯টি থদয়শি 
থক্রনডট ইউননয়ন প্রনিননধধ দল এই সনমনি 
পনিদশকুয়ন আয়সন। এয়দি ময়ধ্য রাইল্যায়ন্ি 
অনিনর নমুঃ নসনদেক্ রেনজুয়য়ল অত্ সনমনিি 
নশশুয়দি নাচ, গায়ন সন্তুষ্ হন। নিনন দনিদ্র 
নশশুয়দি র�খাপড়াি িন্য িহনবল গেয়নি 
িন্য ১০০ ইউএস ডলাি (৭,৩০০ টাকা) 
প্রদান করিন। উক্ত অয়রকুি সয়ঙ্গ ডা. ননিঞ্জন 
নবশ্াস ও গণ্যমান্য ব্যনক্তগণ নকিু নকিু 
অরকুদান করিন। ২০০৯ সায়ল সনমনিি ১৩ 
িম বানষকুক সাধািণ সভায় নসদ্ধান্তক্রয়ম লাভ 
হয়ি ৩% স্ানান্তরিি মাধ্যয়ম দানিদ্র্য িাত্বনৃত্ত 
প্রদান িহনবল গেন কিা হয়। ২০১৪ সায়ল 
২৪ নয়ভম্ি রেপায়লি ১৬ সদয়স্যি প্রনিননধধ 
দল বাংলায়দয়শি সমবায় মন্তণালয়য়ল 
সনচবসহ এই সনমনি পনিদশকুন করিন। ২০১৭ 
সায়ল থ�ব্রুয়ানি মায়স আবাি রেপায়লি 
প্রনিননধধ দল আয়সন। ২০০৯ সারি অত্ 
সনমনি গািীপুি অচিয়ল থরেষ্ঠ সনমনি প্ররম 
স্ান এবং কায়লব আমনি বনৃদ্ধয়ি প্ররম স্ান 
নহয়সয়ব সুনাম অিদেন করিন। 

সমমমতর অিতিন 

সদস্য সংখ্যা : শুরুয়ি সদস্য সংখ্যা নিল 
মাত্ ৭৭ িন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
৮৬১ িন। িািাড়া পনিবারিি একিন নশশু 
ি্গ্রহণ কিাি সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ নশশুনকয়শাি সদস্য 
হয়চ্ছ। 

আনরকুক : ১৯৯৪-১৯৯৫ (প্ররম) 
অরকুবিরি ১,১১,২৬১ টাকা মলূধন ননয়য় 
যাত্া শুরু করি। বিদেমায়ন (৩০ জুন ২০১৯ 

নরি.) পযকুন্ত সনমনিি মলূধন ১৬,৭২,৮০,৭৮২ 
টাকা। থক্রনডট ইউননয়য়নি শয়াি, সচিয় 
িাড়া নশশু নকয়শাি সচিয়, সা: সচিয়, নব.নড.
নপ.এস সচিয়, থসনভংস বক্স সচিয়, নবনভন্ন 
থময়ানদ আমানি চালু রাকায় দ্রুি মলূধন 
বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 

িমম : বিদেমান অন�সটি ৩ কাো িনমি 
ময়ধ্য অবস্ান কিয়ি। পায়শ নিুন অন�স ভবন 
ননমকুায়ণি িন্য িাস্তাসহ প্রায় ৮ কাো,ভাদুন 
বািাি মায়কদেট কিাি ময়িা ৪ শিাংশ িনম 
ক্রয় কিা হয়য়য়ি। িািাড়া কামািগাঁও থমৌিায় 
২.৫ কাো িনময়ি বানড় ভাড়া থদয়া আয়ি। 
এই িনম থক্রনডট ইউননয়য়নি নবয়শষ ভূনমকা 
িাখয়ব।

মবমভন্ন রিকয়ল্প অথ্গােন : িনম ক্রয় , 
হাঁস-মিুনগি খামাি, মতস্য খামাি, সদস্যয়দি 
অয়টা গানড় ও অন্যান্য গানড় ক্রয়য় অরকুায়ন 
কিা হয়চ্ছ। থক্রনডট ইউননয়য়নি অয়নক সদস্য 
সনমনিি অয়রকু থিাট বড় অয়নক থদাকায়নি 
মাধ্যয়ম ব্যবসা করি িীনবকা ননবকুাহ কিয়ি। 

মেক্ার মান উন্নেন : থক্রনডট ইউননয়ন 
হয়ি অল্প সুয়দ ঋণ ননয়য় অয়নক থিয়ল 
থময়ািা উচ্চনশক্া গ্রহয়ণি সুয়যাগ পায়চ্ছ। 
এয়ি করি পনিবারিি সন্তায়নিা র�খাপড়ায় 
উতসানহি হয়চ্ছ। 

মহসাব সিংরক্ণ : থক্রনডট ইউননয়ন হয়ি 
অল্প সুয়দ ঋণ ননয়য় অয়নক থিয়লয়ময়য়িা 
উচ্চনশক্া গ্রহয়ণি সুয়যাগ পায়চ্ছ। এয়ি করি 
পনিবারিি সন্তায়নিা র�খাপড়ায় উতসানহি 
হয়চ্ছ। 

মেক্া মসমমনার : থক্রনডট ইউননয়য়নি 
সদস্য-সদস্যা ও রোডদে, উপ কনমটিি 
সদস্যয়দি বাতসনিক কমকুসনূচ প্রণয়য়নি 
মাধ্যয়ম নশক্া-থসনমনাি করি থক্রনডট 
ইউননয়ন সম্য়কদে জ্ঞান অিদেয়নি ব্যবস্া 

রেয়া হয়চ্ছ। িািাড়া কাল্ ব কিৃকুক আয়য়ানিি 
নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম দক্ 
রেিৃত্ব গেন ও থক্রনডট ইউননয়য়নি মাধ্যয়ম 
দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি নবনভন্ন র�ৌশল নশক্া 
গ্রহণ কিা হয়চ্ছ। 

স্বাস্্যয়সবা : প্রনি মায়স ১ িন অনভজ্ঞ 
ডাক্তাি বিািা সদস্য-সদস্যা ও িায়দি 
সন্তানয়দি অত্ থক্রনডট ইউননয়য়নি ময়ধ্য 
নবনাময়ূল্য স্বাস্্যয়সবা প্রদায়নি ব্যবস্া কিা 
হয়চ্ছ। অন�য়স ওিন মাপাি যন্ত, থপ্রশাি ও 
ডায়ায়বটিক্স র�াগীয়দি িন্য থসবা প্রদায়নি 
ব্যবস্া িয়য়য়ি। 

দমরদ্, মমিাবলী ছারেছারেলীয়দর বমৃত্ত রিদান 

ও মেক্া উপকরণ মবতরণ : প্রনি বিি বানষকুক 
সাধািণ সভায় সদস্য-সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
যািা দনিদ্র, থমধাবী িাত্িাত্ী িায়দিয়ক নগদ 
অরকু প্রদান এবং নশশুয়দি মায়ি নবনাময়ূল্য 
নশক্া উপকিণ নবিিণ কিা হয়। 
 
অবদান ও রিত্যাো

এলাকাি শি শি রেকাি যুবয়কি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি করি থদওয়া সম্ভব 
হয়য়য়ি এ সনমনিি মাধ্যয়ম। কৃনষিনম চাষ, 
হাঁস-মিুনগ খামাি, মতস্যচাষ, মনুদ থদাকান, 
কু্দ্র ব্যবসা, দনিদে থসলাইসহ নানা কায়ি 
গ্রামীণ মানষুয়ক ঋণ সুনবধা নদয়য় এ সনমনিি 
মাধ্যয়ম এলাকায় নিুন প্রাণচাচিয়ল্যি বিাি 
উয়্াচন কিা সম্ভব হয়য়য়ি। শুধ ু িাই নয়, 
গহৃননমকুাণ, গহৃ সংস্াি এবং উচ্চনশক্া গ্রহয়ণি 
িন্য ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়মও উপকািয়ভাগীি 
সংখ্যা ক্রমান্বয়য় বাড়য়ি। সনমনিি কাযকুক্রম 
পনিচালনাি িন্য বিদেমান অন�য়স স্ান 
সংক্লান হয়চ্ছ না। থসিন্য সনমনিি ননিস্ব 
িনময়ি একটি বহুিল ভবন ননমকুায়ণি 
পনিকল্পনা গ্রহণ কিা হয়য়য়ি। 
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উপয়িলা: রূপগঞ্জ

রেলা: নারােণগঞ্জ

সনমনিি আসবাবপত্ ২,১৭,৭৩৯ টাকা, মটি 
সাইয়কল ১,৬৮,৪৮০ টাকা। সনমনিি লাভ 
হয়ি সষৃ্ সংিনক্ি িহনবল: ৫৯,৪৮৭ টাকা 
ও ক্ঋণ িহনবল ৩৯,৬০১ টাকা িয়য়য়ি। 
এিাড়া ২০১৮-২০১৯নরি. অরকুবিরিি 
ননিীক্া প্রনিয়বদন অনযুায়ী লায়ভি পনিমাণ 
২,৮৫,৫৮৬ টাকা। সনমনিি অবস্া লাভ। 
সনমনিি উহাি মলূধন সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ 
প্রদান িাড়াও মতস্যচাষ খায়ি নবননয়য়াগ 
করিয়ি। র�ায়না সংস্া বা ব্যনক্ত হয়ি সনমনি 
ব্যবস্াপনা কনমটি ঋণ গ্রহণ করিনন। সনমনিি 
ব্যবস্াপনা কনমটি সমবায় আইন, নবধধমালা, 
উপ-আইন, নবভাগীয় সাক্কুলািসহ আয়দশ-
ননয়দদেশ যরাযরভায়ব প্রনিপালন করি রায়ক। 
সনমনিয়ি প্রনি বিি ননয়নমি বানষকুক/নবয়শষ 
সাধািণ সভা ও ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা 
আইন ও নবধধ অনযুায়ী হয়য় রায়ক। বধণকুি 
সনমনিয়ি সবকুয়শষ বানষকুক সাধািণ সভা 
০৫/০৫/২০১৯নরি. িানিয়খ অননুষ্ঠি হয়য়য়ি 

ও এিাড়া ২০১৮-১৯নরি. অরকুবিরি ১১টি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। 

উন্নেন/সম্প্রসারণ কার্গক্রম 

সনমনিি ঋণ দাদন কাযকুক্রম িাড়াও উহাি 
মলূধন মতস্য উন্নয়ন প্রকয়ল্প নবননয়য়াগ কিা 
হয়য়য়ি। সনমনিটি বিদেমায়ন ৪০,৮০,৫০০ 
টাকা মতস্যচায়ষ নবননয়য়াগ করিয়ি। প্রকল্প 
হয়ি ইয়িাময়ধ্য মাি নবনক্র করি ১,৮৪,৫৫৫ 
টাকা লাভ হয়য়য়ি। সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটি মাি চাষ করি ও বাধণনি্যকভায়ব 
নবনক্র করি অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। 
ভনবষ্যয়ি ব্যাপকভায়ব সনমনিি কিৃকুপয়ক্ি 
মাি িপ্তাননি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। এিাড়াও 
ভনবষ্যয়ি গরুি খামারিি মাধ্যয়ম থদয়শি দুধ 
ও মাংয়সি চানহদা পূিণসহ ননিস্ব আনরকুক 
সক্মিা বাড়ায়নাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিয়ি 
বিদেমায়ন ৮ িন কমকুচািী িয়য়য়ি। নবগি 

সয়ন কমকুচািীি রেিন বাবদ ৮,১৬,০০০ 
টাকা পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি। এিাড়া ৭৫৭ 
িন র� পরিাক্ভায়ব ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। এ 
সনমনি হয়ি উপকািয়ভাগী মানয়ুষি সংখ্যা 
প্রায় ৩,৭৮৫ িন। সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ 
করি অয়নয়ক কু্দ্র ব্যবসা, গানড় ক্রয়, গানভ 
ক্রয় ইি্যানদি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। ভনবষ্যত পনিবহন সানভদেস চালু 
করি প্রায় ১,০০০ িন সদস্যয়ক কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিি পনিকল্পনা সনমনিি িয়য়য়ি।

অন্যান্য কম্গকাণ্ড 

সমবায় আয়্ালন রেগবান কিয়ি সনমনিি 
কমকু এলাকায় কমকুহীন সুনবধাবনচিি মানষুয়ক 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিি পনিকল্পনা 
িয়য়য়ি। সনমনিটি িাি উন্নয়নমলূক কাযকুক্রম 
সামানিক থযাগায়যাগ মাধ্যয়ম প্রচাি করি 
রায়ক। সনমনিটি কমকু এলাকায় গনিব অসহায় 
র�াগীয়ক নবনাময়ূল্য নচনকতসা সহায়িা প্রদান 
করি রায়ক ও গনিয়বি অসহায় মানষু থযৌিুক 
নবহীন নববায়হি আয়য়ািন করি রায়ক।

মায়ের ছাো শ্রমজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৮৮

তামরখ:০৮/০৪/২০১৩মরি. 

সদস্য সিংখ্যা : ১,০১৬ িন।

মলূিন: ২,২৭,৬৮৮ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৩,১৭,৩৫,২৯৫ টাকা

শেোর মলূিন: ১,২৮,৬০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৩,১২,১৮,৫২৬ টাকা



উপয়িলা: মসানারগাঁ

রেলা: নারােণগঞ্জ

সনমনিি সংিনক্ি িহনবয়লি পনিমাণ ৭,৭৭৪ 
টাকা, ক্ঋণ িহনবয়লি পনিমাণ ৩,০৫৬ 
টাকা। সনমনিয়ি সদস্যয়দি সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ১০,১১,১২৬ টাকা। সনমনি ২০১৮-
১৯ সয়ন ৮,৪০০ টাকা লভ্যাংশ সদস্যয়দি 
মায়ি নবিিণ করিয়ি। সনমনি সিকাি বা 
নবয়দনশ সংস্া বা অন্য র�ায়না প্রনিষ্ঠান বা 
ব্যনক্তি ননকট হয়ি র�ায়না ঋণ গ্রহণ করিনন। 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ননয়নমি লভ্যাংশ বণ্টন কিা 
হয় এবং সনমনি কিৃকুক ননয়নমিভায়ব অনডট 
ন� ও সমবায় উন্নয়ন িহনবল পনিয়শাধ কিা 
হয়। 

উন্নেন কার্গক্রম

সনমনিি কমকু এলাকায় অবনস্ি থসানািগাঁ 
িাদুঘিস্ বাংলায়দশ র�াক ও কারুনশল্প 
�াউয়ন্শয়ন সনমনিি সদস্যয়দি একাধধক 

থদাকান িয়য়য়ি। এ সকল থদাকায়নি মাধ্যয়ম 
সদস্যিা হায়িি বেনি িামদানী শানড়,সুিা 
ও মাটিি বেনি নবনভন্ন বেসিপত্ উতপাদন 
ও নবনক্রি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন করি রায়ক। সনমনি িায়দি এ সকল 
উতপানদি পণ্য ননয়য় নবনভন্ন সময়য় থমলায় 
অংশগ্রহণ করি রায়ক এবং এ সকল পয়ণ্যি 
ব্যাপক চানহদা ও পনিলনক্ি হয়। 
এিাড়াও কু্দ্র ক্টিিনশয়ল্পি পাশাপানশ 
গরু-িাগল, হাঁস-মিুনগ পালন ও অন্যান্য 
সামানিক কাযকুক্রম পনিচালনা সহ নবনভন্ন 
উন্নয়নমলূক কমকুকাডে পনিচানলি হয়চ্ছ। 
সনমনিি আয় হয়ি গনিব ও অসহায় মানষুয়দি 
আনরকুক সাহায্য কিা হয়। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিি কিৃকুক পনিচানলি উন্নয়নমলূক 
কাযকুক্রয়মি �য়ল প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব নবনভন্ন 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়চ্ছ। সনমনিি 
মাধ্যয়ম ৪৭ িন সদস্যয়ক স্বকমকুসংস্ায়নি 

ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম 
সনমনিি সদস্যয়দি স্বাবলম্ী কিাি িন্য 
সদস্যয়দি মায়ি ননয়নমি মিনবননময় কিা হয় 
এবং সদস্যয়দি ময়ধ্য আত্মকমকুসংস্ায়নি িন্য 
যরাযর পদয়ক্প রেয়া হয়। এ লয়ক্্য সনমনিি 
সদস্যয়দি সনেক পিামশকু ও ঋণ সহয়যানগিা 
প্রদান কিা হয়। সনমনিি সদস্যয়দিয়ক নবনভন্ন 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম দক্ রেনমক নহয়সয়ব বেনি 
কিাি প্রয়চষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি।

অন্যান্য কম্গকাণ্ড 

সদস্য ও িনগয়ণি িন্য কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টিি মাধ্যয়ম থদয়শি উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি 
সনমনি কাি করি যায়চ্ছ। সদস্যয়দি দানিদ্র্য 
নবয়মাচয়নি লয়ক্্য সমবায় আয়্ালয়নি 
মাধ্যয়ম ননয়িয়দি আত্মননভদেিশীল করি 
িুলয়ি উতসানহি কিা হয়চ্ছ। নবনভন্ন ধমকুীয় 
ও সামানিক অনষু্ঠান আয়য়ািয়নি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দিয়ক উতসানহি কিা হয়য় রায়ক।

পসানারগাঁ কারুপবলি ও কারুবরল্প পদাকান মাবলক বহুমধুখী 
সমবাে সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নম্বর: ৩৩৩

তামরখ: ০৪/০৯/২০০০মরি.।

শেোর মলূিন: ৪৯,৮৯০ টাকা।

মনিস্ব মলূিন: ৬০৭২০.০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ১০,১১,১২৬ টাকা।



থানা: মমরপুর

রেলা: ঢাকা

িনাব থমাুঃ শাহিাহান নময়াি রেিৃয়ি ১৯৮৭ 
ইং সয়ন সমমনা বনু্ধয়দি ননয়য় গেন কিা 
হয় হযিি শাহ্ আলী স্বিণী বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ। সনমনি গেয়নি পূয়বকু গহৃ সংস্ান 
অধধদপ্তি থরয়ক ননলায়ম অংশগ্রহণ করি থমাুঃ 
শাহিাহান নময়া ননি নায়ম ৩০ কাো িনম 
বিাদে পান। উক্ত িনমি দখল থপয়ি িীবন 
বানি িাখয়ি হয় এবং অয়নক ি্যাগ নিনিক্াি 
মাধ্যয়ম উক্ত িনমি দখল পাওয়া যায়। 
পিবিদেীয়ি অি্যন্ত উঁচু ময়নি পনিচয় নদয়য় 
উক্ত িনম সনমনিি নায়ম থমাুঃ শাহিাহান 
নময়া র�নিন্রে করি থদন। অিুঃপি আরিা 
২.৫ কাো িনম ক্রয় করি থমাট ৩২.৫ কাো 
িনমি উপি ১৪ িলা বাধণনি্যক ভবন ননমকুাণ 

করিন। িাি ময়নি বাসনা নিল বাধণনি্যক-
কাম আবানসক ভবন ননমকুাণ করি সদস্যয়দি 
২টি করি থদাকান এবং বসবায়সি িন্য 
১টি করি ফ্্যাট থদওয়া। নকন্তু িািউক এি 
অনমুনি না পাওয়ায় িা সম্ভব হয়নন। �য়ল 
প্রয়ি্যক সদস্যয়ক ২টি করি থদাকান ও একটি 
করি থস্পস বিাদে থদয়া হয়। এয়ি সম্াননি 
সদস্যয়দি পানিবানিক, সামানিক ও আরকু 
-সামানিক উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি, যা িনাব 
মিহুম শাহিাহান নময়াি একিা, সিিা, 
কমকুননষ্ঠা, দক্িা ও মমিাি �সল নহয়সয়ব 
গন্য।

 থযয়হিু ১৯৮৭ ইং সয়নি ১০ই থম পূিদে 
মন্তণালয় হয়ি থটন্ারিি মাধ্যয়ম নমিপুি 
হাউনিং এয়স্ট এি থমইন র�াড-১ ও ৩ 
এি বাধণনি্যক প্লট নং: ১/এ থসকশন-১০, 
নমিপুি, ঢাকাি (যাহাি পনিমাণ ৩০ কাো) 

প্লটটি থমাুঃ শাহিাহান নময়া থটন্ারি সয়বকুাচ্চ 
দিদািা নহয়সয়ব উত্তীণকু হন এবং ২২-০৪-
১৯৯০ ইং িানিয়খি ৫২০১ নং স্মািয়ক 
সংনলিষ্ কিৃকুপক্ হয়ি বিাদে লাভ করি উক্ত 
থমাুঃ শাহিাহান নময়া অত্ সনমনি গেন 
করিন। অিুঃপি সংনলিষ্ কিৃকুপক্ নবগি 
২৯-০৫-৯৪ ইং িানিয়খি ৩২৬৮ নং দনলল 
থযায়গ একটি চুনক্তপত্ দনলল অত্ সনমনিয়ক 
সম্াদন কনিয়া থদন এবং ১নং র�াড এি ১৭ 
নং প্লট যাহাি পনিমাণ ২.৫০ কাো খনিদ কিা 
হয় যাহাি িানিখ ১৩-১০-১৯৯৪ ইং দনলল 
নং: ৬৫৩০। সনমনি উক্ত প্লয়টি উপি বহুিল 
নবনশষ্ বাধণনি্যক ভবন ননমকুাণ কিা হয়। 

এিাড়াও সনমনিি মায়কদেট ভবয়ন (শাহ 
আলী প্লািা) প্ররম িলা হয়ি ১৪ িলা পযকুন্ত 
ভবয়ন হািাি হািাি র�ায়কি কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি হয়য়য়ি।

হযরত রাহ্ আলী স্মরণী বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নিং: ৮৯/৮৭

সদস্য সিংখ্যা ১৪৪

কার্গকরলী মলূিন ৫৫,৪৭,৪৬,২৬২ টাকা

কম্গসিংস্ান : সমমমতর টোফ সিংখ্য ৫৬ িন



উপয়িলা : ফমরদপুর সদর

রেলা: ফমরদপুর

িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ,হািী শনিয়িুল্াহ,পনল্ 
কনব িনসমউনদেনসহ অয়নক প্রখ্যাি গুধণ 
িয়নি পনবত্ভূনম বহৃত্তি �নিদপুি। এই 
�নিদপুি রেলাি �নিদপুি সদি উপয়িলায় 
অয়নক সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি ময়ধ্য আয়বধকুক 
ও উতপাদনমখুী কাযকুক্রম ও কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিি লয়ক্্য স�ল সমবায় প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব 
এনগয়য় চয়লয়ি “ইভা মানটিপািপাস র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ।” থয সনমনিটি 
নবগি ২০১১ সয়ন মাত্ ২০ িন সদস্য 
ও ২০,০০০ টাকা পুঁনি ননয়য় প্রনিনষ্ঠি 
হয়য়নিল। সনমনিি বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি 
সনমনিয়ক উন্নয়য়নি র�ন্দনব্ু কিাি িন্য 
পনিকল্পনামান�ক কাি করি যায়চ্ছ। সনমনিটি 
সিকারিি এসনডনি অিদেয়ন স্ানীয়ভায়ব 
ভূনমকা সবকুদা সয়চষ্ িয়য়য়ি।

স্াবর ও অস্াবর সম্মত্ত

সনমনিি স্াবি অস্াবি সম্নত্তি পনিমাণ 
৪০,২৮,৭৮০ টাকা। এিময়ধ্য স্ায়ী 

সম্দ নহয়সয়ব �নিদপুি রেলা পনিষয়দি 
মানলকানাধীন স্বণকুক্টিি মায়কদেট নবনল্ং এি 
২য় িলায় ২টি থদাকানসহ পনিশন ক্রয় 
কিা হয়য়য়ি। যাি মলূ্য ১১,৪২,০০০ টাকা। 
এিাড়া অস্াবি সম্য়দি ময়ধ্য সনমনিয়ি 
গানড়, মটিসাইয়কল, কমকুীয়দি বাইসাইয়কল, 
আসবাবপত্, কম্পম্উটাি সামগ্রীসহ অন�স 
সিঞ্জামানদ িয়য়য়ি। 

সমমমতয়ত চলমান রিকল্পসমহূ

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৪টি প্রকল্প চালু িয়য়য়ি, 
এগুয়লা হয়চ্ছ: থ্ডনভনত্তক কু্দ্রঋণ 
প্রকল্প, উতপাদনমখুী রেইনি �ামকু প্রকল্প, 
আয়বধকুণমলূক নিক্সা প্রকল্প ও প্রনশক্ণ 
নবষয়ক আধনুনক কম্পম্উটাি থ্ননং প্রকল্প। 

বিদেমায়ন থ্ডনভনত্তক ঋণ প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
রেকাি ও কু্দ্র ব্যবসায়ীয়দি ব্যবসাি িন্য 
ও বানড়য়ি নবনভন্ন ব্যনক্তগি খামাি বেনি, 
থদাকান স্াপন, নবনবধ কু্দ্র ও ক্টিিনশয়ল্পি 
উন্নয়য়ন এই থ্ডনভনত্তক কু্দ্রঋণ প্রকল্প চালু 
িয়য়য়ি। বিদেমায়ন এ প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি 
পনিমাণ প্রায় ২,৬০,০০,০০০ টাকা। 
সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৭১৫ িন সদস্য এই 

কু্দ্রঋণ গ্রহণ ও পনিয়শায়ধি মাধ্যয়ম িাি 
ননয়িি কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়ি থপরিয়ি। 
এয়ক্রত্ সনমনি ঐ ঋণী সদস্যয়দি ঋয়ণি 
থ্ডনভনত্তক ব্যবহাি নননচিি কিাি �য়ল এই 
স�লিায় আসয়ি থপরিয়ি। 

সনমনিি অরকুায়য়ন ২০১৯ সয়ন প্রগনি 
রেইনি �ামকু গয়ড় ওয়ে বিদেমায়ন উক্ত রেইনি 
�ায়মকু ২৪টি উন্নিিায়িি গানভ ও ৫টি 
বাচ্চা িয়য়য়ি। �ামকু হয়ি প্রনিনদন ১২০-
৩০ নলটাি দুধ নবক্রয় কিা সম্ভব হয়চ্ছ। এ 
প্রকয়ল্প বিদেমায়ন নবননয়য়ায়গি পনিমাণ প্রায় 
৭০,০০,০০০ টাকা। এই �ায়মকু সিাসনি ৪ 
িন র�ায়কি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। অপিনদয়ক 
দুধ ও বািি উতপাদয়নি পাশাপানশ নশশু 
খাদ্য ও পুষ্টি চানহদা পূিয়ণ সনমনিটি ভূনমকা 
িাখয়ি। খামারিি গবি নদয়য় িালানী ও 
বেবসাি বেনি হয়চ্ছ। ভনবষ্যত বাধণনি্যক 
খামাি স্াপয়নি মাধ্যয়ম খামাি বড় কিা 
ও বায়য়াগ্যাস উতপাদয়নি নবষয়য় সনমনিি 
বিদেমান সুদক্ ব্যবস্াপনা কনমটি একটি 
পনিকল্পনা হায়ি ননয়ি যায়চ্ছ। 

আয়বধকুনমলূক নিক্সা প্রকল্প সনমনিি 
একটি গুরুত্বপূণকু প্রকল্প হয়য় বিদেমায়ন আত্ম-

ইভা মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ
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মনবন্ন নিং : ৮৯

তামরখ : ২৩.০৫.২০১১মরি.। 

সদস্য সিংখ্যা: ৮৮৩ িন।

কম্গসিংস্ান: ১৯ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৭৭৪ িন

শেোর মলূিন : ১,২৫,৫০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত : ৩,৮৮,৬০,৪৮২ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন: ৩,৯২,৬৩,৯১৭ টাকা।



প্রকাশ করিয়ি। বিদেমায়ন সনমনিয়ি ৪০টি 
অয়টানিক্সা িয়য়য়ি। থয নিক্সাগুয়লা এলাকাি 
রেকাি র�ায়কয়দি কমকুসংস্ায়নি অন্যিম 
হানিয়াি। থযসব দনিদ্র র�াকিন অয়রকুি 
অভায়ব র�ায়না ব্যবসা বা ননিস্ব নিকসা 
ভ্যান, ইনিবাইক নকনয়ি পািয়ি না। িািা 
অত্ সনমনিি এই নিকসাগুয়লা ভাড়া ননয়য় 
সািানদন চানলয়য় পনিবারিি িন্য আয় করি 
নদন শয়ষ খনুশময়ন বানড়য়ি ন�িয়ি পািয়ি। 
নবননময়য় প্রনিটা নিক্সাি িন্য সনমনি প্রনিনদন 
২০০ টাকা ভাড়া পায়চ্ছ। নিক্সা প্রকয়ল্প বিদেমায়ন 
সনমনিি নবননয়য়াগ প্রায় ১৭,০০,০০০ টাকা। 
এ প্রকয়ল্পি ব্যাপক চানহদা রাকায় এবং 
সাধািণ িনগয়ণি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হওয়ায় 
সনমনিি বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি নিক্সা 
বনৃদ্ধি নবষয়য় পদয়ক্প গ্রহয়ণি আশা প্রকাশ 
করিয়ি। এ প্রকয়ল্প ৪০ িন রেকাি র�ায়কি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

সনমনিয়ি কম্পম্উটাি নশক্ানবষয়ক 
আধনুনক প্রনশক্ণ র�ন্দ িয়য়য়ি। থযখায়ন 
যুয়গি সায়র িাল নমনলয়য় চলয়ি স্বল্প খিয়চ 
৩ মাস ও ৬ মাস ব্যাপী কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ 
প্রদান কিা হয়য় রায়ক। একসয়ঙ্গ প্রায় ৪০ িন 
প্রনশক্ণারকুীয়ক প্রনশক্ণ প্রদান কিাি ব্যবস্া 
িয়য়য়ি। কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ প্রকয়ল্প বিদেমায়ন 
সনমনিি নবননয়য়াগ প্রায় ১০,০০,০০০ টাকা। 
সনমনিয়ি বিদেমায়ন ১৯ িন র�ায়কি সিাসনি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। সব নমনলয়য় প্রায় 
৭৭৪ িন র�ায়কি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
করি সনমনিটি বিদেমায়ন এক অনন্য দষৃ্ান্ত 
স্াপন করিয়ি।

সমমমতর সামামিক কার্গক্রয়ম অবদান

সমবায় সনমনি একটি অরকুনননিক লাভিনক 

প্রনিষ্ঠান হয়লও সনমনিি অন্যিম একটি প্রধান 
উয়দেশ্য হয়লা আিদে-মানবিায় কাি কিা। 
সনমনিটিি বিদেমান সুদক্ ব্যবস্াপনা কনমটি 
প্রনি বিি শীিািদেয়দি ময়ধ্য শীিবস্ত্র নবিিণ, 
দনিদ্র থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি পড়ায়লখায় 
সহায়িাি িন্য অরকু,বই খািা,সু্লরড্স ও 
নচনকতসা সহায়িা ইি্যানদ নদয়য় রায়ক। সনমনিি 
দনিদ্র সদস্যয়দি/অসদস্যয়দি কমকুসংস্ায়নি 
িন্য নিক্সা প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া করি রায়ক। এই মনুিবশিবানষকুকী 
উপলয়ক্ সিকারিি পাশাপানশ সদস্যয়দি 
ময়ধ্য গায়িি চািা নবিিণ করি পনিয়বশ 
িক্ায় সামানিক বনায়য়ন নবয়শষ ভূনমকা 
পালন কিা হয়য়য়ি। বিদেমান করিানাভাইিাস 
প্রাদূভদোব থমাকানবলায় দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীয়দি 
ময়ধ্য একাধধকবাি নবনভন্ন হাইনরিড নবিিণ 

করি সনমনিটি অনন্য দষৃ্ান্ত সষৃ্টি করিয়ি। যা 
স্ানীয় প্রশাসন ও ও সমবায় অধধদপ্তি সহ 
নবনভন্ন মহয়ল প্রশংনসি হয়য়য়ি। 

সমবাে পুরস্ার

অত্ সনমনিটি �নিদপুি রেলায় সমবায় 
অঙ্গয়ন নবনভন্ন অবদান িাখায় রেলা প্রশাসন 
ও সমবায় নবভায়গি ননকট হয়ি ২০১৭ সাল 
হয়ি ২০১৯ সাল পযকুন্ত ধািাবানহকভায়ব 
িািীয় সমবায় নদবয়স স�ল সমবায় সনমনিি 
পুিস্াি লাভ করিয়ি। এ ধািা অব্যাহি 
িাখয়ি এবং সনমনিয়ি লাভিনক প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য 
সনমনিি বিদেমান সুদক্ ব্যবস্াপনা কনমটি 
অক্ান্ত পনিরেম করি যায়চ্ছ। 
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থানা: পল্বলী

রেলা: ঢাকা

মানয়ুষি থমৌনলক অধধকারিি ময়ধ্য 
অন্যিম একটি হয়লা বাসস্ান। এ অধধকাি 
বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য কনিপয় ননুঃস্বারকুবাদী 
উয়দ্যাগী সাংবানদক িায়দি পনিবারিি 
আবাসন নবননমকুায়ণি উয়দেয়শ্য সনমনি প্রনিষ্ঠা 
করি ১৯৮৪ সয়নি থম মায়স “ঢাকা সাংবানদক 
গহৃসংস্ান সমবায় সনমনি নলুঃ” নায়ম সমবায় 
অধধদপ্তি থরয়ক ননবন্ধন লাভ করি। সনমনিি 
মলূ লক্্য নস্ি কিা হয় সিকাি থরয়ক ননধকুানিি 
ময়ূল্য িনম নলি গ্রহণ করি আবাসন প্রকল্প এি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি প্লট আকারি বিাদে প্রদান 
করি প্লট বিাদে প্রাপ্তয়দি সমন্বয়য় আধনুনক 
হাউনিং গয়ড় রোলা। এ লক্্য অিদেয়নি 
উয়দেয়শ্য সনমনিি িতকালীন ব্যবস্াপনা পষকুদ 
ও সদস্যয়দি ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় বিদেমায়ন 
পল্বীস্ কালসী র�াড সংলগ্ ২৩ নবঘা িনম 
দনলল নং: গ/৫, ৫৬৭২৬৮৩-ঘড়-৩৭৬৮, 
িানিখ:০৩/০৯/১৯৯১ ময়ূল সিকাি থরয়ক 
বিাদেময়ূল ক্রয় কিা হয়। সদস্যয়দি িন্য 
গহৃীি িনম উন্নয়ন করি বসনি স্াপয়নি 

উপয়যাগী করি রোলাি কাি শুরু হয় এবং 
প্রনিটি ১,৪২৫ বগকু�্ট বা ১.৯৯ শিাংশ 
আয়িয়নি ১৮১ টি প্লট সষৃ্টি করি ১৮০ িন 
সাংবানদয়কি ময়ধ্য প্লট বিাদে প্রদান কিা 
হয় এবং ১টি প্লট সনমনিি অন�স এি িন্য 
িাখা হয়। সদস্যয়ক প্লট বিাদে কিাি পি 
সনমনিি বাসস্ান এলাকায় বসনি স্াপন 
শুরু হয়য় যায়। সনমনিি পনিচালকগয়ণি 
আন্তনিক প্রয়চষ্ায় আবানসক এলাকায় িাস্তা 
ননমকুাণ, গ্যাস ও নবদু্যত লাইন সংয়যাগ, পাননি 
সিবিাহ নননচিিকিণ, মসনিদ, থখলাি মাে 
ও সু্ল প্রনিষ্ঠা কিা হয়। বিদেমায়ন এখায়ন 
সকল প্রকাি আধনুনক নাগনিক সুনবধানদ 
সহ বহুিল নবনশষ্ সুিম্য ভবন সমদৃ্ধ কয়য়ক 
হািাি মানয়ুষি বসনি ননয়য় একটি পনিকনল্পি 
বসনি প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি। বসনি এলাকায় 
আইন শঙৃ্খলা িক্া, িাস্তা পনিষ্কাি পনিচ্ছন্ন 
িাখা এবং সাবকুক্ধণক ননিাপত্তাি দানয়ত্ব 
সনমনিি মাধ্যয়ম পনিচালনা করি একটি সু্ি 
পনিয়বশ বেনি কিা হয়য়য়ি।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি িত্তাবধায়ন থমাট ২৭ িন কমকুচািী 

কমকুিি িয়য়য়িন, ি্য়ধ্য সনমনিি কাযকুালয়য় 
৩ িন, মসনিয়দ ইমামসহ ৩ িন, আবানসক 
এলাকাি ননিাপত্তাি কায়ি ৯ িন এবং সু্য়ল 
নশক্কসহ ১২ িন।

থসাসাইটিি সদস্যয়দি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
নবনভন্ন ধিয়নি আনরকুক, নশক্া, অনদুান, 
বাসস্ান ও সদস্যয়দি কল্যাণায়রকু নবনভন্ন 
প্রকল্প গ্রহণ করি রায়ক। ননয়ম্ন সনমনিি নকিু 
কাযকুক্রয়মি নববিণ িুয়ল ধিা হল: 

ভবন মনম্গাণ: সনমনিি সাংবানদক 
আবানসক এলাকায় প্লট-৩৫, র�াড-১, 
এ সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন নননমকুি সু্ল, 
কনমউননটি থসটোি কাম অন�স ভবন এি 
নস্নি ৩৫,২৩,৯৬৯.০০ টাকা। 

মসমিদ ও মদাকান: সনমনিি আবানসক 
এলাকায় সনমনিি ননিস্ব অরকু এবং নবনভন্ন 
ব্যনক্ত ও প্রনিষ্ঠায়নি ননকট থরয়ক দান ও 
অনদুায়ন নননমকুি মসনিদ ও িতসংলগ্ 
থদাকায়নি মলূ্যনস্নি ৪০,০১,৪৭৮.০০ টাকা। 

বকৃ্ত্রাপণ: সনমনিি সাংবানদক 
আবানসক এলাকায় প্লট-৩৫, র�াড-১, এ 
সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন ৫০,০০০ টাকাি 
বকৃ্রিাপণ কিা হয়য়য়ি। 

ঢাকা সাংবাবদক গহৃসংস্ান সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ৮২

তামরখ:২৮/০৫/১৯৮৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৮০ িন

(পুরুষ: ১৫০ িন, মমহলা: ৩০ িন)

কার্গকরলী মলূিন: ৯৮,৩০,১৬৩.০০ টাকা।



উপয়িলা: ত�রব

রেলা: মকয়োরগঞ্জ

২০১৪ সায়লি থম মায়স আন্তিদোনিক উন্নয়ন 
সংস্া “থহই�াি ইটোিন্যাশনাল বাংলায়দশ 
ও পনল্ নবকাশ র�ন্দ এি পিামশকু ও সানবকুক 
সহয়যানগিায় ইইনপএ�আইনসই প্রকয়ল্পি 
আওিাভুক্ত উপকািয়ভাগীয়দি একিাবদ্ধ হয়য় 
রাকা, নািীউন্নয়ন ও থটকসই আনরকুক উন্নয়ন 
এি লয়ক্্য পনল্ি নািীয়দি একত্ীকিয়ণি 
মাধ্যয়ম এই প্রনিষ্ঠায়নি যাত্া শুরু হয়। 
নশমলুকান্ প্রি্যাশা মনহলা সমবায় সনমনি 
নলনময়টড কমকু এলাকাি নািীয়দি ননয়য় কু্দ্র 
কু্দ্র দল বেনি করি িায়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি িন্য িায়দি চানহদাি উপি গুরুত্ব 
নদয়য় কু্দ্রঋণ, কু্দ্র নািী উয়দ্যাক্তা বেনি, 
সচিয়, নািী উতপাদনকািী সষৃ্টি, নলঙ্গ বেষম্য 
হ্াস, নািী ক্মিায়ন, সামানিক অধধকাি 
প্রনিষ্ঠা, খাদ্যননিাপত্তা, স্বাস্্য সুিক্া সহায়িা 
ও নশশু নশক্া নননচিিকিণ এই সমবায় 
সনমনিি মলূ কাি।

অথ্গননমতক অবস্া

স্াবি সম্নত্ত ৮৬,১২৫ টাকা। অস্াবি 

৪,০৩,০১৬। 
সিকাি বা নবয়দনশ সংস্া বা অন্য র�ায়না 

প্রনিষ্ঠান বা ব্যনক্তি ননকট হয়ি গহৃীি ঋয়ণি 
পনিমাণ এবং ঋণ পনিয়শায়ধি অবস্া: 
স্বল্পয়ময়ানদ ঋণ (ব্যনক্ত): ২,৫৮,৮৭০ টাকা। 
ননয়নমি ঋণ পনিয়শাধ করি রায়ক।

আইনকাননু রিমতপালন পমরমস্মত

• অধধকাংশ থক্রত্ সমবায় আইন, 
নবধধমালা, উপ-আইন, নবভাগীয় 
সাক্কুলািসহ আয়দশ-ননয়দদেশ ব্যবস্াপনা 
কিৃকুপক্ কিৃকুক প্রনিপালন/অনসুিণ কিা 
হয়চ্ছ।

• আইন ও নবধধয়মািায়বক প্রয়য়ািন 
অনসুারি বানষকুক/নবয়শষ সাধািণ সভা 
এবং ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অনষু্ঠান 
কিা হয়চ্ছ।

• যরাসময়য় ননবকুাচন অনষু্ঠান কিা হয়য়য়ি।

উন্নেন/সম্প্রসারণ কার্গক্রম 

• সনমনি িাি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবনভন্ন উন্নয়ন কমকুকাডে 
করি রায়ক। থযমন দুগ্ধ উতপাদন, 

থসলাই প্রনশক্ণ, অ্যামরিয়ডানি,গরু 
থমাটািািাকিণ, হাসঁ-মিুনগ পালন বেনি 
থপাশাক উতপাদন ও নবপণন করি সনমনি 
লাভবান হয়চ্ছ।

• সনমনি নশক্াবনৃত্ত প্রদান, বকৃ্রিাপণ 
ইি্যানদ থসবামলূক কাযকুক্রম করি 
রায়ক। িা িাড়া বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ, 
নািীননযকুািন র�াধ ও নািীি ক্মিায়ন 
ইি্যানদ নবষয়য় কাযকুকি ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি।

• বেনি থপাশাক ও স্যাননয়টশন সামগ্রী 
উতপাদন এবং বািািিািকিণ করি 
রায়ক এবং িা লাভিনক।

কম্গসিংস্ান 

• কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি: গরু 
থমাটািািাকিণ, দুগ্ধউতপাদন, হাঁস-
মিুনগ পালন, অ্যামরিয়ডানি, থসলাই 
প্রনশক্ণ, নবনভন্ন ধিয়নি কু্দ্রঋণ র� 
মাধ্যয়ম সনমনিি কমকু এলাকাি ময়ধ্য 
ব্যাপক কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি করিয়ি

• স্ানীয়ভায়ব ব্যবস্াপনা কনমটি বানষকুক 
সাধািণ সভায় অনয়ুমাদনক্রয়ম ৭ িন 

বরমধুলকাবদে প্রত্যারা মবহলা সমবাে সবমবত বলবময়টি
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মনবন্ন নিং : ৪১

তামরখ : ০৯/১২/২০১৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৬০৯ িন

কম্গসিংস্ান : ৭ িন

শেোর মলূিন : ২২,৭৭,০৮১ টাকা

শেোর : ১৪,৯৬,০০০ টাকা 

সঞ্চে: ১৩,৮২,৩৬১ টাকা 

সিংরমক্ত তহমবল : ৪,৬৮,৬৪৮ টাকা



কমকুচািী ননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি।
• গরু থমাটািািাকিণ, দুগ্ধউতপাদন, হাঁস-

মিুনগ পালন, অ্যামরিয়ডানি, থসলাই 
প্রনশক্ণ কু্দ্রঋণ গ্রহণ করি ব্যাপক 
কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি।

অন্যান্য কম্গকাণ্ড

• বাল্যনববাহ র�াধ, স্যাননয়টশন, 
থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন, বকৃ্রিাপণ 
থদশ ও িানিি কাি করি যায়চ্ছ।

• পুঁনিগেনমলূক নবনভন্ন চানহদা নভনত্তক 
প্রনশক্ণ প্রদান করি রায়কন।

• থদয়শি নবনভন্ন নদবয়স অংশগ্রহণ করি 
নল�য়লট, থপাস্াি, ব্রুনশয়াি, ম্যাগানিন 
প্রকায়শি মাধ্যয়ম প্রচাি প্রকাশনাি কায়ি 
অংশগ্রহণ করি। 

• বকৃ্রিাপণ, বয়স্ নশক্া, থযৌিুকনবরিাধী 
আয়্ালন, নািীি ক্মিায়ন কমকুসনূচয়ি 
অংশগ্রহণ করি সামানিক কাযকুক্রয়ম 
অবদান িাখয়ি।
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থানা: রমনা

রেলা: ঢাকা

কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম ঢাকা রেলাি 
রিীষ্টিয়ানয়দি স্বাবলম্ী করি রোলাি মহত 
প্রয়ায়স ১১/০৩/১৯৮২ সায়ল প্রনিষ্ঠািা 
নসিাংশু থসন এি রেিৃয়ত্ব মাত্ ২০ িন সদস্য 
এবং ২০,০০০ টাকা পুুঁনি ননয়য় সনমনিি 
যাত্া শুরু হয়। বিদেমায়ন যাি পনিসম্দ প্রায় 
৭২.৬৩ র�াটি টাকা।

নবনভন্ন প্রয়য়ািয়ন সদস্যয়দি মায়ি ঋণ 
নবিিণ সনমনিি প্রধান কাযকুক্রম হয়লও 
সনমনি সদস্যয়দি কল্যাণায়রকু নবনভন্ন ধিয়নি 
স্ীম পনিচালনাি নানামখুী থসবা প্রদান করি 
রায়ক। ননয়ম্ন সনমনিি নকিু কাযকুক্রয়মি নববিণ 
উয়ল্খ কিা হয়লা: 

সনমনিয়ি ৪ ধিয়নি ঋণ কাযকুক্রম চালু 
িয়য়য়ি। যরা: 

সািারণ ঋণ: সনমনিি সদস্যয়দি থক্রনডট 
প্রকয়ল্প িমাকৃি টাকাি নভনত্তয়ি এ ঋণ প্রদান 
কিা হয়য় রায়ক। ঋণ প্রদায়নি পূয়বকু ঋয়ণি 

অয়রকুি ৬০% ব্যাংক থচয়কি িানমন গ্রহণ 
কিা হয়। এ ঋয়ণি নবপিীয়ি ১২% সুদ গ্রহণ 
কিা হয়। 

মস.ই.এস ঋণ কার্গক্রম: নচলরড্ন 
এডুয়কশন স্ীয়মি িমাকৃি অয়রকুি ৯০% 
নহয়সয়ব এ খায়ি ঋণ প্রদান কিা হয়য় রায়ক। 
এ ঋয়ণি নবপিীয়ি ১২% সুদ গ্রহণ কিা হয়। 

মবমিমিএস ঋণ কার্গক্রম: বহুমখুী 
নডয়পানিট স্ীয়মি িমাকৃি অয়রকুি ৯০% 
নহয়সয়ব এ খায়ি ঋণ প্রদান কিা হয়য় রায়ক। 
এ ঋয়ণি নবপিীয়ি ১৩% সুদ গ্রহণ কিা হয়। 

মিয়গ্গি ঋণ বা ফ্্যাট ঋণ: সদস্যয়দি 
ফ্্যাট ক্রয়য়ি নবপিীয়ি এ ঋণ প্রদান কিা হয়। 

িমমসিংক্রান্ত

সনমনিি নায়ম সাভাি প্রকল্প-১ ও সাভাি 
প্রকল্প-২ নায়ম দুইটি প্রকল্প িয়য়য়ি। উক্ত 
প্রকয়ল্প থমাট ১৭.২৮ কাো ৫৩ শিাংশ 
িনম ক্রয় কিা আয়ি। উক্ত িনমি মলূ্য- 
৯,১০,১৭,১৬৮ টাকা।

দালানয়কাো

সনমনিি নায়ম ৩৭০, নদলু র�াড, বড় 

মগবািাি, ঢাকা-১০০০ নেকানায় ৬ িলা 
নবনশষ্ ননিস্ব অন�স ভবন িয়য়য়ি।
সনমনিি নায়ম নমিপুরি ৮ িলা নবনশষ্ নবনল্ং 
১৪ টি ফ্্যাট িয়য়য়ি। এবং ভাটািায় ৭ িলা 
নবনশষ্ নবনল্ং এবং ১৮ টি ফ্্যাট িয়য়য়ি।

মলূিন ও দাে

সচিয় আমানি ১৩,০৭,২৭,২৮৩ টাকা। 
নসএস থময়ানদ আমানি ৬৯,২১,২৪৮ টাকা। 
নবনডএস আমানি ৩,০২,২৩,৫৫৪ টাকা।

মবমভন্ন তহমবল

মরয়ণাত্তর তহমবল: সদস্যয়দি মিুৃ্য হয়ল 
মিৃ সদস্যয়দি সাহায্য সহয়যানগিা প্রদায়নি 
লয়ক্্য মিয়ণাত্তি িহনবল গেন কিা হয়য়য়ি। 
উক্ত িহনবয়ল ২,৫৭,৬৬,১৬১.০০ টাকা 
িয়য়য়ি। 
মেক্া তহমবল: সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
উচ্চনশক্ায় নশনক্ি কিাি লয়ক্্য নশক্া 
িহনবল গেন কিা হয়য়য়ি। উক্ত িহনবয়ল 
১৭,৪৭,০৭১ টাকা িয়য়য়ি।

ঢাকা রিীষ্টিোন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলবময়টি
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মনবন্ন নিং: ১৫২

তামরখ: ১১-০৩-১৯৮২

সদস্য সিংখ্যা: ১৪,৩৫৯ িন।

(পুরুষ: ৭,৮৬৯ িন, মমহলা: ৬,৪৯০ িন।)

কম্গসিংস্ান : ৩৪ িন 

 সঞ্চে আমানত ১৩,০৭,২৭,২৮৩ টাকা।

মমোমদ আমানত : ১৮,৪৫,৩৬,৫০০ টাকা।

হাউমিিং সঞ্চে আমানত : ১,০৯,১৪,৮৩৩ টাকা



উপয়িলা: গািলীপুর সদর

রেলা: গািলীপুর

৩ থম ২০১০ নরি. সায়ল ১১৩১ নং : বন্ধন 
ময়ূল সমবায় নবভাগ হয়ি সনমনিটি ননবনন্ধি 
হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
২৩৪ িন। সনমনিি আদায়কৃি শয়াি 
মলূধন ২,২৪,০০০ টাকা, আদায়কৃি 
আমানয়িি পনিমাণ ৮,৭৩,৬০০ টাকা, 
লবণদহ গ্রীণ নিয়সায়টদে নবননয়য়ায়গি পনিমাণ 
৩,৫৩,৭৮,১৭২ টাকা, সনমনিি কাযকুকিী 
মলূধয়নি পনিমাণ ৩,৭৮,৮৫,০০০ টাকা।

সনমনিি মাধ্যয়ম ১২ িন রেকাি যুবয়কি 
কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিি প্রনিষ্ঠািা 
সম্াদক িনাব থমাহাম্দ আদুেল্ায়হল বানক। 
সনমনিি ৬ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটিি 
দক্ ব্যবস্াপনায় সনমনিটি আি সমবায়য়ি 
উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত। সনমনিি নায়ম নপরুিালী 
ও নবশুইয়াক্নড়বানড় থমৌিায় সবকুয়মাট 
৪৬.৭৫ শিাংশ িনম িয়য়য়ি। যাি ক্রয় মলূ্য 
৫০,৭০,০০০ টাকা। উক্ত িায়গায় বেনি 
কিা হয়য়য়ি শালবণ গ্রীন নিয়সাটদে। নিয়সায়টদেি 

সবকুয়মাট ১৫টি শয়ারিি ময়ধ্য সনমনিি নায়ম 
৫.৫০টি শয়াি। অবনশষ্ শয়াি সনমনিি 
সদস্যয়দি। 

সনমনিয়ি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননয়নমি 
মানসক সভা, সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা, 
ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন, সভাি 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক কাযকু সম্ানদি হয়। 
সমবায় আয়্ালনয়ক এবং সমবায় নবভাগয়ক 

এনগয়য় রেয়াি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সদস্যগণ িািীয় সমবায় নদবস এবং 
আন্তিদোনিক সমবায় নদবস উদযাপন এবং 
িনসাধািণয়ক উবিদু্ধ কিাি িন্য সনমনি প্রনি 
বিি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করিন। এিাড়া 
সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণ নবনভন্ন সভা, থসনমনাি 
এি আয়য়ািন কিা হয়য় রায়ক। 

লবণদহ ক�লী মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ 
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মনবন্ন নিং: ১১৩১

তামরখ: ৩ মম ২০১০ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ২৩৪ িন

কম্গসিংস্ান: ১২ িন

শেোর মলূিন : ২,২৪,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৮,৭৩,৬০০

কার্গকরলী মলূিন: ৩,৭৮,৮৫,০০০ টাকা



থানা: মমরপুর

রেলা: ঢাকা

নসিািগঞ্জ রেলাি ঢাকা প্রবাসী 
চাকনিিীবীয়দি মায়ি থসৌহাদদেপূণকু সম্কদে 
স্াপন ও সচিয়ী মাননসকিা গড়াি লয়ক্্য 
১৯৮৭ সায়ল এম এ িনশদ খান এি শহীদবাগস্ 
বাসভবয়ন থমাুঃ থহলাল উনদেন সায়হয়বি 
আহ্ায়ন এবং থমাুঃ আদুেস থসাবহান সায়হয়বি 
সভাপনিয়ত্ব অননুষ্ঠি প্ররম সভায় সনমনি 
গেয়নি প্রারনমক আয়লাচনা হয়। অিুঃপি 
২৯/১০/১৯৮৭ িানিয়খ িতকালীন বাংলায়দশ 
টাইমস এি থচয়ািম্যান িনাব মাঈদুল 
ইসলাম এি সভাপনিয়ত্ব অন�সাসকু ক্ায়ব 
নকিু সংখ্যক নসিািগঞ্জ প্রবাসী চাকনিিীবীি 
এক সভা অননুষ্ঠি হয়। উক্ত সভায় সনমনিি 
নামকিণ কিা হয় এবং সদস্য সংগ্রহ ও খসড়া 
গেনিন্ত প্রণয়য়নি লয়ক্্য ৯ সদয়স্যি এড-
হক কনমটি গেন কিা হয়। ২৯/০১/১৯৮৮ 
িানিয়খ ঢাকা কয়লয়ি সাধািণ সভা অননুষ্ঠি 
হয়। উক্ত সভায় গনেি পূণকুাঙ্গ কনমটিি মাধ্যয়ম 
এ সনমনিি আনষু্ঠাননক পর চলা। থসই থরয়ক 
১০০ িন সদস্য ননয়নমি মানসক ১০০ টাকা 
শয়াি মলূ্য পনিয়শায়ধি মাধ্যয়ম আিয়ক এই 

সনমনি নসিািগঞ্জ রেলাি িন্য একটি ময়ডল 
নহয়সয়ব প্রনিনষ্ঠি। 

প্ররমি: সনমনিি সদস্যয়দি ননয়নমি 
মানসক ১০০ টাকা িমাি নবননময়য় আিয়ক 
ঢাকাস্ সাভাি উপয়িলাি চাক্নলয়া ও বনগাঁও 
থমৌিায় সনমনি থমাট ৮৭১.৫০ শিাংশ িনমি 
মানলক।

নবিিীয়ি: সনমনিি ১০০ িন সদয়স্যি 
আবাসন সমস্যা সমধায়নি লয়ক্্য ১৯৮৭ 
সায়ল গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকাি এি 
গহৃায়ন ও গণপূিদে মন্তী থমাহাম্দ নানসম 
বিাবি ঢাকাি নমিপুরি ১০০ কাো িনম 
বিায়দেি আয়বদন কিা হয়। অিুঃপি 
কনমশনাি, থসয়টলয়মটে, গহৃায়ন ও গণপূিদে 
মন্তণালয়, থসগুনবানগচা, ঢাকাি স্মািক নং: 
৫৪০০ িানিখ: ১৪/০৬/১৯৯৯ এি মাধ্যয়ম 
ঢাকাি নমিপুি-১৫ নং থসকশয়ন সিকানি 
ময়ূল্য ১০০ কাো িনম সনমনিি নায়ম বিাদে 
পাওয়া যায়। সনমনিি উক্ত িনময়ি ফ্্যাট 
ননমকুাণকয়ল্প ৩০/১২/২০০৬, ০৬/০৫/২০১০ 
ও ১৮/১২/২০১৪ িানিয়খ নাভানা নিয়য়ল 
এয়স্ট নলুঃএি সনহি ননবনন্ধি চুনক্ত হয়। 
উক্ত চুনক্তি �য়ল সনমনিি ১৪ িলানবনশষ্ 
২টি ভবয়ন প্রয়ি্যক সদস্য ১৫৫০ বগকু �্য়টি 

১টি করি ফ্্যাট ও ১টি করি গানড়ি গ্যারিি 
নবনাময়ূল্য পায়বন। প্রি্যাশা- খবু শীঘ্রই 
সনমনিি সদস্যগণ এক িায়দি ননয়চ বসবাস 
শুরু কিয়ি পািয়বন।

িৃিীয়ি: অত্ সনমনিি একটি 
কল্যাণমলূক নডনবএ� �ান্/৯০ িয়য়য়ি। 
উক্ত �ায়ন্ সদস্যগণ প্রনি বিি মাত্ ২৫০ 
টাকা করি িমা থদন। র�ায়না সদয়স্যি 
মিুৃ্য পিবিদেী ধমকুীয় কাযকুানদ সমাধাকয়ল্প উক্ত 
�ান্ থরয়ক িাতক্ধণক মিহুয়মি পনিবািয়ক 
২৫,০০০ টাকা অনদুান থদয়া হয়। 

চিুরকুি: এই সনমনিি উয়দ্যায়গ শীিকায়ল 
সদস্যগয়ণি পনিবািসহ বনয়ভািয়নি 
আয়য়ািন কিা হয়য় রায়ক। �য়ল সদস্যয়দি 
পনিবািবয়গকুি মায়ি পিস্পি িানাশুনা ও 
আন্তনিক সম্কদে গয়ড় উেয়ি সহায়ক ভূনমকা 
পালন কিয়ি সনমনি। 

পচিমি: থযয়হিু এই সনমনিি সকল 
সদস্যই চাকনিিীবী, থসয়হিু অয়নক 
থিয়লয়ময়য়ি চাকনি, ্ান্স�াি ও থপাস্টিংসহ 
নবনভন্ন কায়ি নানাভায়ব সাহায্য সহয়যানগিা 
করি যায়চ্ছ। 

চাকবরজীবী বসরাজগঞ্জ বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলবময়টি
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মনবন্ন নিং: ৮১

তামরখ: ১৪/০৬/১৯৮৮, 

সদস্য সিংখ্যা ১০০ িন

কার্গকরলী মলূিন : ২,৬৩,৭৫,৪৬৩/৬২ 

স্ােলী সম্দ : ১৫৫০ বগ্গফুয়টর ১০১টি ফ্্যাট।

ঢাকার সাভার উপয়িলাে ৮৭১/৫০ েতািংে িমম।



থানা: রমনা

রেলা: ঢাকা

 
মানয়ুষি পাঁচটি থমৌনলক অধধকারিি ময়ধ্য 
অন্যিম খাদ্য, নশক্া ও নচনকতসা। এ 
অধধকাি বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য কনিপয় নরি্রোন 
ধমকুাবলম্ী ননুঃস্বারকুবাদী উয়দ্যাগী ব্যনক্ত সমবায় 
আদশকু এবং নীনি অনশুীলয়নি মাধ্যয়ম সনমনি 
প্রনিষ্ঠা করি ২০১৩ সয়নি থ�ব্রুয়ানি মায়স 
“নদ মননকুং ষ্াি র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ” নায়ম রেলা সমবায় দপ্তি 
থরয়ক ননবন্ধন লাভ করি এবং এি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি কমকুকিদোবৃ্  সাধািণ সদস্যয়দি 
আনরকুক এবং সামানিক িীবনযাত্াি মান 
উন্নি কিাি লক্্য ননয়য় ননিলসভায়ব পনিরেম 
করি যায়চ্ছন।
 
কম্গসিংস্ান 

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৪১ িন কমকুকিদো ও 
কমকুচািী কমকুিি িয়য়য়ি এবং ২,৯০৪ িন 
সদয়স্যি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি যায়দি 
সকয়লই মনহলা।

সদস্যয়দি ননকট শয়াি নবক্রয়, সচিয় 

আমানি, বাধ্যিামলূক সচিয়, নশশু সচিয়, 
থময়ানদ সচিয় (আস্া ও অনবিাম) গ্রহণ করি 
মলূধন গেন, সদস্যয়দি মায়ি ঋণ নবিিণ, 
উচ্চনশক্া ঋণ কাযকুক্রম, এবং নবনভন্ন ধিয়নি 
সামানিক কাযকুক্রয়মি অংশ নহয়সয়ব মননকুং স্াি 
গ্রামাি সু্ল থপ্রাগ্রাম, স্যাি আয়লকিান্াি 
স্লািনশপ থপ্রাগ্রাম, চকু্ নচনকতসা ও চশমা 
প্রদান, নকয়শািী থময়য়য়দি স্বাস্্য সয়চিনিা 
নশক্া কাযকুক্রম (উচ্ছল নকয়শািী) ও দক্িা 
উন্নয়ন (পাকা িাঁধনুী) ইি্যানদ কাযকুক্রম 
পনিচালনা কিা হয়। ননয়ম্ন সনমনিি নকিু 
কাযকুক্রয়মি নববিণ উয়ল্খ কিা হয়লা: 

ঋণদান কার্গক্রম

সনমনিয়ি ১২ ধিয়নি ঋণ চালু িয়য়য়ি। 
নবনভন্নখায়ি নবননয়য়াগকৃি পাওনা ঋয়ণি 
নস্নি খাি নভনত্তক িুয়ল ধিা হয়লা।
১. ব্যবসা খাি ১০,৭৮,৪০,২৮৭ টাকা
২. বানড় ননমকুাণ ৪,১২,৭১,৬০৯ টাকা
৩. িনম ক্রয় ২,৬১,২২,৫০০ টাকা
৪. নশক্া খাি ৪৫,৬৪,১৫৪ টাকা
৫. গানড় ক্রয় ৩০,১০,৩৯৯ টাকা
৬. আসবাবপত্ ক্রয় ১৭,৯৬,৫২৮ টাকা

৭.নচনকতসা খাি ২৮,৬৪,৭৩৫ টাকা
৮. নববাহ ঋণ ৫,৮২,৬৫৮ টাকা
৯. ঘি থমিামি ৩৫,৯৩,০৫৭ টাকা
১০. আত্মীয়স্বিয়নি ঋণ পনিয়শাধ 
৪৮,৫৫,৪৮৩ টাকা
১১.নবয়দয়শ চাকনিি িন্য ৩,৮৮,৪৪৪ টাকা
১২.উচ্চনশক্া ঋণ ২,০৮,১০০ টাকা
থমাট: ১৯,৭০,৯৭,৯৫৪ টাকা

লভ্যািংে রিদান 

সনমনিি সদস্যয়দি িমাকৃি সচিয় 
আমানয়িি নবপিীয়ি ৬-১০% হারি মনুা�া 
প্রদান করিন রায়ক। ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-
২০১৯ সায়লি প্রদানকৃি মনুা�াি ির্য 
ননম্নরূপ:
২০১৭-২০১৮ সায়ল ২৪,৫৩,৫০০ টাকা।
২০১৮-২০১৯ সায়ল ২৫,৬০,৭৯৩ টাকা।

সামামিক কম্গকাণ্ডসমহূ 

কয়পকুারিট সামানিক দায়বদ্ধিাি অংশ 
নহয়সয়ব সনমনি এি সদস্যয়দি িন্য নবনভন্ন 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি রায়ক। যরা: 

বদ মবন্শং ষ্ার ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং: ১৪১

তামরখ:১৪/০২/২০১৩মরি.

মমাট সদস্য সিংখ্যা: ৪,৯৮২ িন।

(পুরুষ: ২২ িন, মমহলা: ৪,৯৬০ িন)

কার্গকরলী মলূিন: ৩৫.৯৯ র�াটি।



ক. মেক্া কার্গক্রম

নদ মননকুং স্াি র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ এি একটি প্রকল্প নহয়সয়ব আনরকুক 
ও ব্যবস্াপনা সহায়িাি মধ্য নদয়য় ২০১৪ নরি. 
সায়ল নদ মননকুং স্াি গ্রামাি সু্ল প্রনিনষ্ঠি হয়। 
নদ মননকুং স্াি গ্রামাি সু্ল প্রনিষ্ঠাি উয়দেশ্য 
হয়লা অত্ নদ মননকুং স্াি র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি সম্াননি সদস্যয়দি 
সন্তানয়দি পাশাপানশ মগবািাি এলাকাি 
নশশুয়দি দশশবকাল থরয়ক সু-নশক্া, বাঙানল 
সংসৃ্নি ও মলূ্যয়বায়ধি মধ্যনদয়য় গয়ড় রোলা 
শুধ ু িাই না; প্রকৃি িীবন গেয়নি ননয়ম-
নীনি ও আদয়শকুি সায়র প্রকৃি মানষু করি গয়ড় 
রোলাি লয়ক্্য পিম পনবত্ লক্্য ও উয়দেশ্য 
ননয়য় এই নদ মননকুং স্াি গ্রামাি সু্ল প্রনিনষ্ঠি 
হয়। বিদেমায়ন ৮৩ িন িাত্িাত্ীয়দি ৫ িন 
নশনক্কা ও দুইিন নশনক্কাি মাধ্যয়ম নশক্া 
প্রদান কিা হয়। 

খ. মেক্া কার্গক্রম 

সনমনিি প্রনিষ্ঠািা থচয়ািম্যান স্যাি 
আয়লকিান্াি র�ািানিও এি নায়ম 
বাংলায়দশ সিকারিি সায়র থদয়শ উচ্চনশক্াি 
হাি বনৃদ্ধি িন্য প্রনি বিি সদস্যয়দি 
সন্তানয়দি উচ্চনশক্াি িন্য থমধাবী ও দনিদ্র 

িাত্িাত্ীয়দি সনমনি থরয়ক অরকু সহায়িা 
প্রদান কিা হয়। প্রনি বিি ১৫-২০ িন দনিদ্র 
ও থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি বাতসনিক ১৫,০০০ 
টাকা এই স্লািনশপ থপ্রাগ্রায়মি আওিায় 
প্রদান কিা হয়য় রায়ক।

গ. চকু্ মচমকৎসা ও চেমা রিদান 

থদয়শি দনিদ্রয়দি চকু্ নচনকতসা ও চশমা 
প্রদায়নি লয়ক্্য পনি বিি ২০০ িন চকু্ 
র�াগীয়দি চকু্ নবয়শষজ্ঞ বিািা নচনকতসা কিায়না 
হয় এবং ১২৫ িনয়ক চশমা প্রদান কিা হয়। 
এই কাযকুক্রম চকু্রিাগীয়দি ননকট থরয়ক ৩০০ 
টাকা, অন�স থরয়ক ৫০০ টাকা থমাট ৮০০ 
টাকাি মাধ্যয়ম চশমা প্রদান কিা হয়। 

ঘ. উছিল মকয়োরলী 

নকয়শািী থময়য়য়দি িন্য স্বাস্্য সয়চিনিামলূক 
প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। বিদেমান অরকুবিরি 
মগবািাি এলাকাি ৪৪ িন নকয়শািীয়ক 
এই “উচ্ছল নকয়শািী: কাযকুক্রয়মি আওিায় 
একিন মনহলা গাইনী নবয়শষজ্ঞ ডাক্তাি বিিা 
নািী স্বাস্্য নবষয়য় সয়চিনিামলূক প্রনশক্ণ 
থদয়া হয়য়য়ি। এই িন্য একটি প্রনশনক্ি টিম 
গেন কিা িয়য়য়ি। প্রনিমায়স কমপয়ক্ ৯ 
থরয়ক ১০ িন নকয়শািী থময়য়য়ক প্রনশক্য়ণি 

ব্যবস্া িয়য়য়ি।

ঙ. পাকা রাঁিুমন 

মনহলায়দি িান্না নবষয়ক প্রনশক্ণ প্রদান করি 
নািীয়দি দক্িা উন্নয়ন কিা হয়। গি ২০১৮-
২০১৯ অরকুবিরি ৪১ িন মনহলায়ক িান্না এবং 
নে্যাক্স আইয়টম বেনি নবষয়য় প্রনশক্ণ নদয়য় 
দক্িা উন্নয়ন কিা হয়য়য়ি।

চ. মহয়লন স্বাস্্যয়সবা 

একিন মনহলা গাইনী নবয়শষজ্ঞ ডাক্তাি বিািা 
মনহলায়দি গাইনী নবষয়য় নচনকতসাি পিামশকু 
প্রদান কিা হয়। নবননময়য় ৫০ টাকা ন�স গ্রহণ 
কিা হয়। 

ছ. শ্রদ্ধা 

সদস্যয়দি মিুৃ্যয়ি িাতক্ধণক দা�ন/ সতকাি 
কায়ি নািী সদস্যয়দি মিৃয়দয়হি প্রনি রেদ্ধা 
িাননয়য় ৫,০০০ টাকা আনরকুক সহায়িা প্রদান 
কিা হয়। 

ি. িরুমর মচমকৎসা মসবা ও রোণ কার্গক্রম 

সদস্যয়দি এবং মগবািাি এলাকাবাসীি 
দুয়যকুায়গ ও নবপয়দ আপয়দ নচনকতসাি 
প্রয়য়ািয়ন আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 
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থানা: মমতমিল

রেলা: ঢাকা

মানয়ুষি পাঁচটি থমৌনলক অধধকারিি ময়ধ্য 
অন্যিম খাদ্য, নশক্া ও নচনকতসা। এ অধধকাি 
বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য কনিপয় ইসলামী ব্যাংয়ক 
কমকুিি ননুঃস্বারকুবাদী উয়দ্যাগী কনিপয় ব্যনক্ত 
সমবায় আদশকু এবং নীনি অনশুীলয়নি 
মাধ্যয়ম সনমনি প্রনিষ্ঠা করি ১৯৮৬ সয়নি 
থসয়টেম্ি মায়স “ইসলামী ব্যাংক অন�সাসকু 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ” নায়ম 
রেলা সমবায় দপ্তি থরয়ক ননবন্ধন লাভ করি 
এবং এি ব্যবস্াপনা কনমটিি কমকুকিদোবৃ্  
সাধািণ সদস্যয়দি আনরকুক এবং সামানিক 
িীবনযাত্াি মান উন্নি কিাি লক্্য ননয়য় 
ননিলসভায়ব পনিরেম করি যায়চ্ছন।

সদস্যয়দি ননকট শয়াি নবক্রয়, আমানি 
গ্রহণ, সদস্যয়দি মায়ি ঋণ নবিিণ, উচ্চনশক্া 
ঋণ কাযকুক্রম এবং নবনভন্ন ধিয়নি সামানিক 
কাযকুক্রয়মি অংশগ্রহণ ইি্যানদ কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি রায়ক। ননয়ম্ন সনমনিি নকিু 
কাযকুক্রয়মি নববিণ উয়ল্খ কিা হয়লা: 

িমমসিংক্রান্ত: সনমনিি সম্দ নহয়সয়ব 

২টি উপ-খায়ি সনমনিি নবননয়য়ানিি অয়রকুি 
পনিমাণ ১,২৯,১৮,৮৭০ টাকা।

মমোমদ আমানত: সনমনিি নায়ম 
ইসলামী ব্যাংক নলুঃ র�াকাল অন�স, 
মনিনিল শাখা ও অন্যান্য বাধণনি্যক ব্যাংক 
সহ থমাট ২টি বাধণনি্যক ব্যাংয়ক সবকুয়মাট 
১৪টি থময়াদনভনত্তক আমানি িমা িয়য়য়ি। 
৩০/০৬/২০২০ নরি. িানিয়খ সবকুয়মাট 
৭৪,০০,০০,০০০ টাকা নবননয়য়াগ কিা 
হয়য়য়ি।

মলূিন/দাে 

ক. সঞ্চে আমানত : সদস্যয়দি ননকট থরয়ক 
আদায়কৃি সচিয়য়ি আমানয়িি নস্নিি 
পনিমাণ দাঁড়ায় ২৩০,৬২,৫৩,৩৩৬ টাকা। 
খ. আবাসন সঞ্চেলী মহসাব: সদস্যয়দি ননকট 
থরয়ক আবাসন সচিয়ী নহয়সয়ব গহৃীি আবাসন 
সচিয় পনিমাণ ২,৬৫৫.৪৭ টাকা 
গ. এমএমমপমিএস: সদস্যয়দি 
ননকট থরয়ক এমএমনপনডএস নহয়সয়ব 
গহৃীি এমএমনপনডএস-এি পনিমাণ 
৮০,৩৮,০০,০০০ টাকা।
সমবায় উন্নয়ন িহনবল- ১,৮০,৪৬০ টাকা।

সনমনিয়ি প্রনিবিি ননট লাভ হওয়ায় 
সমবায় সনমনি আইন ও নবধধ থমািায়বক 
৩% সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদান কিা হয়। 
৩০/০৬/২০২০নরি. িানিয়খ সনমনিি সমবায় 
উন্নয়ন িহনবয়ল ১,৮০,৪৬০ টাকা পনিয়শাধ 
থযাগ্য হয়য়য়ি। যা ইয়িাময়ধ্যই পনিয়শাধ কিা 
হয়য়য়ি।

লভ্যািংে বণ্টন

নবগি ৩০ শ জুন ২০১৯ িানিয়খ 
সনমনিি বণ্টনয়যাগ্য লায়ভি পনিমাণ নিল 
১৭,৭৭,৬০০.০০ টাকা। চলনি সয়ন উক্ত 
লায়ভি ১০০% টাকা লভ্যাংশ নহয়সয়ব বণ্টন 
কিা হয়। উক্ত লাভ বণ্টয়নি থক্রত্ ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সভা এবং বানষকুক সাধািণ সভাি 
নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়য়য়ি। 

সামামিক কম্গকাণ্ড

সনমনিি আনরকুকভায়ব অসচ্ছল সদস্যয়দি 
আয়বদয়নি পনিরপ্রনক্য়ি ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সভাি নসদ্ধান্ত অনযুায়ী আনরকুক সাহায্য কিা 
হয়। 

ইসলামী ব্যাংক অবিসাস্শ ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ
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মনবন্ন নিং: ৯০

তামরখ:০৯/০৯/১৯৮৬ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা: ৯,১৩২ িন 

(পুরুষ-৮,৭৭৮ িন, মমহলা-৩৫ িন।)

কম্গসিংস্ান: ৭ িন 

কার্গকরলী মলূিন ৩১২.৪৯ র�াটি।



থানা: মমরপুর 

রেলা: ঢাকা

১৯৭৯ সায়লি নদয়ক নমিপুি-০১ নং এি 
কয়য়কিন মনুক্তয়যাদ্ধা নময়ল ভাগ্য উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য সমবায় অধধদপ্তরি রেলা সমবায় 
কাযকুালয়, ঢাকা হয়ি ০৮/০১/১৯৭৯ইং 
িানিয়খ ননবন্ধন লাভ করি। ননবন্ধন নম্ি-
২১। এই সনমনিি ননবন্ধনকালীন সময়য় 
প্রনিষ্ঠািা সভাপনি নিয়লন িনাব বেয়বুি 
িহমান এবং সম্াদক িনাব শামসুল আলম 
থমাহন। সদস্যয়দি ননকট থরয়ক শয়াি ও 
সচিয় আমানি আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন 
গেন, ননমকুাণখায়ি টাকা আদায় করি বহুিল 
ভবন ননমকুাণ করি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন সাধন ও আত্মননভদেিশীল করি রোলা 
নিল এই সনমনিি উয়দে্যশ্য।

ভূমম বয়্াবস্ত 

এই সমাবয় সনমনিি সদস্যগণ সকয়লই 
মনুক্তয়যাদ্ধা। ১৯৭১ সায়লি যুয়দ্ধ বঙ্গবনু্ধ শখ 

মনুিবুি িহমায়নি ডায়ক মহান মনুক্তযুয়দ্ধ 
অংশগ্রহণ করি এবং থদশ স্বাধীন করি। িাি 
প্রনিদান নহয়সয়ব সনমনিি নায়ম গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকারিি গণপূিদে মন্তণালয়য়ি 
নবগি ১৩/০৪/১৯৯১ নরি. িানিয়খ ১৮৭৫ নং 
স্মািকয়ক নমিপুি ০১ নং থসকশয়ন দাগ নং: 
৭১৪৩,খনিয়ান-৭০৩০ ও ৮০.৮০ শিাংশ 
বা ৩,৯০০ বগকুগি িনম সনমনিি নায়ম নলি 
প্রদান কিা হয়য়য়ি। 

মায়কতিট মনম্গাণ, উন্নেন কায়ি মবমনয়োগ এবিং 

মায়কতিয়টর তেমেষ্্যসমহূ

র�ন্দীয়ভায়ব শীিািপ ননয়ন্তণ ব্যবস্া, 
প্যায়সঞ্জাি নল�ট, ননিস্ব বেদু্যনিক সাব-
থস্শন, উচ্চ ক্মিা সম্ন্ন রেনারিটি, ননিস্ব 
ভূগভদেস্ পাননি পাম্, আধনুনক অনগ্ননবকুাপক 
ব্যবস্া, সাবকুক্ধণক ননিাপত্তা ব্যবস্া ও থক্াি 
সানকদেট ক্যায়মিা, ডাবল রেিয়মটে কািপানকদেং 
ও অি্যাধনুনক সাউন্ নসয়স্ম।

বিদেমায়ন নমিপুি রানা মনুক্তয়যাদ্ধা 
পুনবকুাসন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 

সা�য়ল্যি ধািাবানহকিায় থয সকল মলূ্যয়বাধ 
ধািণ ও প্রয়য়াগ করি থসসব মলূ্যয়বাধগুয়লা 
হয়লা: 
• সিিা, সচ্ছিা ও িবাবনদনহিা (যরাযর 

কিৃকুপয়ক্ি ননকট
• সদস্যয়দি সায়র সুব্যবহাি ও আচিণ
• উন্নিমায়নি থসবা প্রদান
• সদস্যয়দি িীবনমায়নি উন্নয়য়ন 

অনঙ্গকািবদ্ধিা
• অত্ প্রনিষ্ঠায়নি ননয়ম-নীনিি প্রনি 

আনগুি্যিা
• নািীি ক্মিায়ন। 
• সকল সদস্যাি প্রনি সম আচিণ
• পনিরেমী ও আন্তনিক ময়নাভাব
• বাস্তব জ্ঞায়নি প্রনি রেদ্ধাশীল
• রেিৃত্ব গেন
• আত্মকমকুসংস্ান

সনমনিয়ি ননয়নমি ননিীক্া এবং বানষকুক 
সাধািণ সভা আহ্ান কিা হয়। সনমনিি 
িনময়ি মায়কদেট রাকায় সনমনিি স্ায়ী সম্দ 
নহয়সয়ব সদস্যগণ উপকৃি হয়য়য়ি। 

বমরপধুর িানা মধুবতিয়যাদ্া পধুনব্শাসন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ২১

০৮/০১/১৯৭৯ইিং 

সদস্য সিংখ্যা ২৪০ িন

কম্গসিংস্ান ৩৩ িন

কার্গকরলী মলূিন: ৩১,৫২,৮৯,১৯০ টাকা



থানা: আগারগাঁও

রেলা: ঢাকা

থমাহাম্দপুি রানাধীন পনচিম আগািগাঁও 
এলাকায় বসবাসিি ব্যবসায়ী এবং িায়দি 
পনিবািবয়গকুি অরকুনননিক সাহায্য ও স্বাবলম্ী 
কিাি অনভপ্রায়য় ১৯৮৩ সায়লি জুন মায়স 
এই সনমনি সিকারিি সমবায় নবভায়গি 
ননবন্ধন লাভ করি।

সমবায় নবভায়গি ননবন্ধন লায়ভি পি 
পিই ৫ লক্ টাকাি অনয়ুমানদি শয়াি 
নবনক্রি লয়ক্্য থমাহাম্দপুি রানাধীন পনচিম 
আগািগাঁও এলাকায় বসবাসিি ব্যবসায়ী 
ও িাঁয়দি পনিবািবয়গকুি ময়ধ্য প্রনিটি ১০০ 
টাকা ময়ূল্যি শয়াি নবক্রয় শুরু হয়। বিদেমায়ন 
সনমনিি ননিস্ব মলূধয়ন স্ায়ী আধনুনক 
“মমিা টাওয়াি শনপং কময়প্লক্স ভবন” 
ননমকুায়ণি লয়ক্্য িািীয় গহৃায়ন ও গণপূিদে 
মন্তণালয়য়ি উন্নয়ন শাখা-৭, স্মািক নং: 
শাখা-০৭/১এম-০৭/২০০২/১৮২২ আয়দশ 
ময়ূল সনমনিি নায়ম ১.০০ এক একি (১০০) 
শিাংশ িনম বিাদে রেয়া হয়। উক্ত বিাদেকৃি 

িায়গায় বিদেমায়ন সনমনিি ৯০০ িন সদস্য 
হয়ি সংগহৃীি আমানয়িি অয়রকু গণপূিদে 
নবভায়গি িত্তাবধায়ন ইয়িাময়ধ্য (রেিয়মটেসহ 
১৭) িলা ভবয়নি ময়ধ্য ৭ম িলা পযকুন্ত টাওয়াি 
ননমকুাণ সম্ন্ন হয়। 

স্াবি ও অস্াবি সম্নত্তি পনিমাণ: 
৩৩২,০৬৫,৭৩৭ টাকা।

উন্নেন কম্গকায়ণ্ডর িরন ও কম্গসিংস্ান 

এ সনমনি ননিস্ব মলূধন স্ায়ী আধনুনক 
“মমিা টাওয়াি শনপং কময়প্লক্স ভবন” 
ননমকুায়ণি লয়ক্্য িািীয় গহৃায়ন ও গণপূিদে 
মন্তণালয়য়ি উন্নয়ন শাখা-৭, স্মািক নং: 
শাখা-০৭/১এম-০৭/২০০২/১৮২২ আয়দশ 
ময়ূল সনমনিি নায়ম হয়ি ১.০০ এক একি 
(১০০) শিাংশ বিাদে রেয়া হয়। উক্ত 
বিাদেকৃি িায়গায় বিদেমায়ন সনমনিি ৯০০ 
িন সদস্য হয়ি সংগহৃীি আমানয়িি অয়রকু 
আমানয়িি অয়রকু গণপূিদে নবভায়গি িত্তাবধায়ন 
ইয়িাময়ধ্য (রেিয়মটেসহ ১৭) িলা ভবয়নি 
ময়ধ্য ৭ম িলা পযকুন্ত টাওয়াি ননমকুাণ সম্ন্ন 
হয়। উক্ত মায়কদেট সম্ন্ন হয়ল প্রি্যক্ভায়ব 
৯০০ িন সদয়স্যি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়ব।

মসবামলূক উন্নেন কার্গক্রম

সদস্যগয়ণি অসুস্িাি িন্য আনরকুক সহায়িা 
এবং িায়দি থমধাবী সন্তানয়দি নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান কিা হয়। 

কম্গসিংস্ায়নর সিংখ্যা ও মনয়োগ

থসাসাইটিয়ি থমাট ১১ িন স্ায়ী ও অস্ায়ী 
কমকুকিদো/কমকুচািী িয়য়য়ি। িািীয় দদননক 
পনত্কায় নবজ্ঞাপয়নি মাধ্যয়ম এবং নলনখি ও 
থমৌনখক পিীক্াি নভনত্তয়ি কমকুকিদো/কমকুচািী 
ননয়য়াগ প্রদান কিা হয়য় রায়ক।

মদে ও িামতর িন্য কল্যাণকর ও িনমহতকর 

কার্গক্রম

থসাসাইটিি সদস্যয়দি নচনকতসা সহায়িা এবং 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াবনৃত্ত, উচ্চনশক্াবনৃত্ত 
প্রদায়নি মাধ্যয়ম থদশ ও িানি গেয়ন নবয়শষ 
ভূনমকা িাখয়ি। থসাসাইটিি সদস্যয়দি 
নচনকতসািননি ক্নিপূিণ প্রদান ও সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াবনৃত্ত প্রদান কিা হয়য় 
রায়ক। 

মমতা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলবময়টি
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মনবন্ন নিং ২৫১

তামরখ:০৯-০৬-১৯৮৩ মরি.

মনিস্ব মলূিন: ৩৫,৬১,৮১,৩৮৬ টাকা

শেোর মলূিন: ১,২০,০০০ টাকা।

সিংরমক্ত তহমবল: ৭,০২,০৪৯ টাকা।

আমানত : ৪২,৭০,৭২০ টাকা।

িমম ক্রে তহমবল: ২,৭১,৬০,০০০ টাকা।

মায়কতিট ভবন মনম্গাণ : ২৯,৯২,০৬,৫১০ টাকা।

বািার উন্নেন তহমবল: ১,৪৬,১২,১০৭ টাকা।



থানা: মমাহাম্দপুর

রেলা: ঢাকা

থমাহাম্দপুি রানাধীন কৃনষমায়কদেট উত্তি ও 
পূবকু পায়শ্কু প্লট নং -০১, ব্লক নং - এ�, নবশাল 
এলাকা জুয়ড় একটি আবাসন প্রকল্প। যাহা 
উক্ত এলাকা বসবাসিি নবনভন্ন থপশািীবী 
এবং িায়দি পনিবািবয়গকুি আবাসন সমস্যা 
সমাধায়ন অনভপ্রায়য় ১৯৭৭ সায়ল নডয়সম্ি 
মায়স এই সনমনি সিকারিি সমবায় নবভায়গি 
ননবন্ধন লাভ করি।

সমবায় নবভায়গি ননবন্ধন লায়ভি পি 
পিই ১০,৩২,০০০ টাকাি অনয়ুমানদি শয়াি 
নবনক্রি লয়ক্্য প্রনিটি ১০০ টাকা ময়ূল্যি 
শয়াি নবক্রয় শুরু হয়। বিদেমায়ন সনমনিি 
বিদেমান সদস্য ১৬৯ িন। প্রায় সদস্যয়দি 
আলাদা আলাদা নায়ম ৪৮টি প্লয়ট ইয়িাময়ধ্য 
৩০টি প্লয়ট বহুিল ভবন নননমকুি হয়য়য়ি। 

সদস্যয়দর বামষ্গক লভ্যািংে বণ্টন, অমিট 

মসস ও সমবাে উন্নেন তহমবল রিদান

অনডট থসস প্রদান: থসাসাইটি প্রনি অরকুবিরি 
সমবায় আইন থমািায়বক ননয়নমি অনডট 
থসস প্রদান করি আসয়ি। ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরি প্রনি বিরিি ন্যায় ১০,০০০.০০ 
টাকা অনডট থসস পনিয়শাধ করিয়ি।
সমবায় উন্নয়ন িহনবল: থসাসাইটি সমবায় 
আইয়নি ৩৪(গ) ধািা ও সমবায় নবধধমালা 
২০০৪ এি ৮৪(২) থমািায়বক ননট লায়ভি 
৩% সমবায় উন্নয়ন িহনবয়ল চাঁদা নহয়সয়ব 
পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি

উন্নেন কম্গকায়ণ্ডর িরন ও কম্গসিংস্ান

এ সনমনি সদস্যয়দি আলাদা আলাদা নায়ম 
৪৮টি প্লয়ট ইয়িাময়ধ্য ৩০ প্লয়ট বহুিল ভবন 
নননমকুি হয়য়য়ি। যাহা নবশাল িনয়গাষ্ঠীি 
আবাসন সমস্যা সমাধায়ন নবয়শষ ভূনমকা 
পালন কিয়ি। 

মসবামলূক উন্নেন কার্গক্রম 

সদস্যগয়ণি অসুস্িাি িন্য আনরকুক সহায়িা 
এবং িায়দি থমধাবী সন্তানয়দি নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান কিা হয়। 

কম্গসিংস্ায়নর সিংখ্যা ও মনয়োগ

থসাসাইটিয়ি থমাট ১৪ িন স্ায়ী ও অস্ায়ী 
কমকুকিদো/কমকুচািী িয়য়য়ি। িািীয় দদননক 
পনত্কায় নবজ্ঞাপয়নি মাধ্যয়ম এবং নলনখি ও 
থমৌনখক পিীক্াি নভনত্তয়ি কমকুকিদো/কমকুচািী 
ননয়য়াগ প্রদান কিা হয়য় রায়ক।

উপসিংহার

সনমনিি সাংগেননক, আনরকুক ও সামানিক 
কাযকুক্রম ও সমবায়য়ি আদশকু ও মলূনীনি 
অনসুিণ করি কাি কিাি �য়ল গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকাি কিৃকুক ১৯৭৪ সায়ল 
সমবায় নবভাগ হয়ি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হন। 
সমবায়য়ি আদশকু ও মলূনীনি অনসুিণ করি 
ননিলসভায়ব সনমনিটি কাি করি যায়চ্ছ।

পমর্াপবলটন ক�া-অপাররটিভ হাউবজং পসাসাইটি বলবময়টি
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মনবন্ন নিং: ৫০২

তামরখ:১৪-১২-১৯৭৭ মরি.

মনিস্ব মলূিন: ২,১৪,৯৩,২০০ টাকা

স্াবর ও অস্াবর সম্মত্ত: ১,৭২,৪৯,৩২৫

শেোর মলূিন : ১০,২২,০০০.০০

সিংরমক্ত তহমবল : ৮৪,২০,৮৬৬.০০

আমানত : ২,০৪,৭১,২০০.০০

িমমর মলূ্য : ১,৪৪,৮১,৮৫৮.০০

মবমনয়োগ : ১০,৬৯,৯৩০ (এফমিআর)



থানা: মমাহাম্দপুর 

রেলা: ঢাকা

সদস্য সংখ্যা: ১,২৪২ িন।
আদায়কৃি শয়াি: ১,১১,৪৩,৫৪১ টাকা।
আদায়কৃি সচিয় আমানি: ৮৮,১৩,৭৬১ 
টাকা। 
কাযকুকিী মলূধন: ২,৪৮,২০,৮৮০ টাকা।
অনডট ন�: ক) ২০১৭-২০১৮: ৬,১৯০ 
টাকা।
খ) ২০১৮-২০১৯: ৪,৮৪০ টাকা।

মস.মি.এফ রিদান

ক) ২০১৭-২০১৮: ১,৮৫৭ টাকা।
খ) ২০১৮-২০১৯: ১,৪৫২ টাকা।

কম্গসিংস্ান

ক) থমাট কমকুচািীি সংখ্যা: ৮ িন।
খ) স্বকমকুসংস্ান: ৯১২ িন।

সমমমতর সম্মত্তর মববরণ

ক) স্াবি (নববিণ ও বিদেমান বািাি মলূ্য): 
সনমনিি নায়ম ২০.০০ শিাংশ িনম ক্রয় কিা 
হয়। যাহাি মলূ্য ৮০,৪৬,৪৪০ টাকা।
খ) অস্াবি: ৬,৫৭,৫৪২ টাকা।
সমমমতয়ত চলমান উন্নেন রিকল্প

সনমনিি নায়ম ২০.০০ শিাংশ িনম ক্রয় কিা 
হয়। ।

মবমনয়োয়গর পমরমাণ

িনম ক্রয় ও ঋণ প্রদান ২,২৯,১৩,৮৩২ 

টাকা।

মবমনয়োয়গর িরন

িনম ক্রয় ও ঋণ নবিিণ এবং নমনন গায়মকুটেস।

উৎপামদত পয়ণ্যর তথ্য

সদস্যয়দি কু্দ্র ব্যবসায় পনিচালনাি কিাি 
িন্য প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়য় রায়ক 
থযমন: ব্লক বাটিক, কািচুনপ, পালকুারিি 
কাি, হ্যনন্ক্র্যা�ট, কম্পম্উটাি ড্াইনভং 
থহায়টল ম্যায়নিয়মটে, �্যাশন নডিাইন, 
মায়চদেন্াইনিং, গায়মকুটেস থমনশন অপারিটি 
ইি্যানদ। প্রনশক্য়ণি পি সদস্যয়দি স্বল্প লায়ভ 
ঋণ ও চাকনিি ব্যবস্া কিা হয়। 

আরার আয়লা মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ৮৪৭

তামরখ:০৩/১০/২০০৫ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ১,২৪২ িন।

আদােকৃত শেোর: ১,১১,৪৩,৫৪১ টাকা

আদােকৃত সঞ্চে আমানত : ৮৮,১৩,৭৬১ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২,৪৮,২০,৮৮০ টাকা



উপয়িলা: সাভার

রেলা: ঢাকা

১৯৬০ নরিষ্ায়দে আয়মনিকান নাগনিক স্বগকুীয় 
�াদাি নলউ রে.সানলভ্যায়নি হাি ধরি ধরিন্া 
নরিষ্ান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়য়নি 
ি্লাভ। ধরিন্া থক্রনডয়টি মলূ উয়দেশ্য হয়লা 
সনমনিি সদস্যয়দি অরকুনননিক, সামানিক 
ও সাংসৃ্নিক ভায়ব সমদৃ্ধ করি গয়ড় রোলা। 
এিই থপ্রক্াপয়ট ধরিন্া থক্রনডট নবনভন্ন 
উন্নয়নমখুী কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি। 

কলাচাষ

বিদেমান সিকারিি সমবায় ভাবনা ও িায়দি 
পিামশকু অনযুায়ী ধরিন্া থক্রনডট ইউননয়ন 
ননিস্ব উতপাদনমখুী কৃনষ প্রকল্প হায়ি 
ননয়য়য়ি। থক্রনডট ইউননয়য়নি ননিস্ব ক্রয়কৃি 
িনমগুয়লা, সাভাি উপয়িলা কৃনষ অন�সাি 
নময়সস গীিা িানী সিকাি পনিদশকুন ও 
পিীক্াননিীক্া করিন। নিনন পিামশকু প্রদান 
করিন থয, কৃনষ �সলানদ উতপাদয়নি 
িন্য, নবয়শষ করি কলা করি কলা চায়ষি 
উপয়যাগী। গি বিি িািই পিাময়শকু প্ররয়ম 

৩ নবঘা িনমি উপি ৩৫০ টি থদনশ িায়িি 
কলা চািা র�াপণ কিা হয়। অল্প নকিু নদয়নি 
ময়ধ্য কলা চািা গুয়লা সনিব এবং স্বাভানবক 
ননয়য়ম বড় হয়ি রায়ক। থদখয়ি অপূবকু সু্ি 
লায়গ। কলা পািাগুয়লা বািায়সি থদালায় 
রেয়চ চয়লয়ি। পনিয়বয়শি উপি সু্ি প্রভাব 
অনভুুি হয়চ্ছ। যনোনদি ময়ধ্য িনমি ঘাস ও 
আগািা পনিষ্কাি কিা হয়য়য়ি এবং সময় 
ময়িা নকিু উবকুবিশীল সাি থদওয়া হয়য়য়ি। 
চলনি অরকুবিরি উক্ত কলা গািগুয়লা �লন 
নদয়য়য়ি। কলা ৮০,০০০ টাকাি উপরি নবনক্র 
কিা হয়য়য়ি। এখয়না নবনক্রি ময়িা আরিা 
কলা িয়য়য়ি। নকিু কলা গায়ি �্ল রেয়ময়ি। 
সদস্য বৃ্  র�িাল ও �িমানলন মকু্ত সুস্বাদু 
কলা থখয়য় িৃনপ্তি করা িাননয়য়য়িন। কলা 
গুয়লা স্বাভানবক ননয়য়ম পাকায়না হয়য়য়ি। 
সদস্য বৃ্  কম খিয়চ �িমানলন মকু্ত কলা 
উতপাদন বনৃদ্ধি পিামশকু নদয়য়য়িন। িুলনা 
মলূক কলা চায়ষ খিচ কম পয়ড়। িািই 
ধািাবানহকিায় উক্ত কলা গায়িি চািা ননয়য় ৬ 
নবঘা িনমি উপি ৬০০ কলা গাি র�াপণ কিা 
হয়য়য়ি। যা আগানময়ি ভাল �লন নদয়ব বয়ল 
আমিা আশাবাদী। এ থরয়ক অন্য সদস্যবৃ্  

অনপু্রাণীি হয়য় িািাও কলা গাি র�াপণ 
কিয়ি।

কম্গসিংস্ান

ধরিন্া থক্রনডট ইউননয়ন নবনভন্ন থপ্রাডাক্ট 
ননয়য় সদস্যয়দি মায়ি থসবা নদয়য় যায়চ্ছ। 
এই থপ্রাডাক্টগুয়লা সদস্যয়দি মায়ি নবননয়য়াগ 
ও নবিিণ কিাি িন্য থক্রনডট ইউননয়ন 
সদস্যয়দি মধ্য থরয়ক ২৫ িন কমকুী ননয়য়াগ 
নদয়য়য়িন। চলনি অরকুবিরি কায়িি পনিধধ 
বনৃদ্ধি কািয়ণ আরিা ৫ িন স্ায়ী কমকুী ননয়য়াগ 
থদওয়া হয়য়য়ি। অত্ থক্রনডয়ট কাি করি িািা 
সচ্ছলভায়ব িীবনযাপন কিয়ি। এিাড়া কৃনষ 
প্রকয়ল্প স্ায়ীভায়ব ২ িন এবং অস্ায়ীভায়ব 
আরিা ৩ িন কমকুী ননয়য়াগ থদওয়া হয়য়য়ি। 
সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়িা যায়ি কমকুয়ক্রত্ 
স্বাবলম্ী ও অনভজ্ঞিা অিদেন কিয়ি পারি 
এই িন্য ১৭ িন িাত্/িাত্ী ননয়য়াগ থদওয়া 
হয়য়য়ি। িািা পড়াশুনাি পাশাপানশ নবনভন্ন 
কায়িি অনভজ্ঞিা, কায়িি পনিয়বশ, 
ননয়ামানবুনিদেিা ও দানয়ত্বশীলিাি পাশাপানশ 
অনভজ্ঞিা অিদেয়ন সহায়িা লাভ কিয়ব। 
যায়ি পিবিদেীয়ি অন্য প্রনিষ্ঠায়ন চাকনি 

িররন্া বরিষ্ান ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ 
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মনবন্ন নিং ০৮

তামরখ: ১০/১০/১৯৮৫ মরি.

সিংয়োধিত মনবন্ন নিং: ৪২

তামরখ: ০৩/১২/২০০৩ মরি.



কিাি সুয়যাগ পায় এবং চাকনি থক্রত্ সা�ল্য 
অিদেন কিয়ি পারি। থক্রনডট ইউননয়য়নি 
ননিস্ব িনময়ি ১৮টি থদাকান িয়য়য়ি। উক্ত 
থদাকানগুয়লা সদস্যবৃ্  ও সদয়স্যি বানহরি 
অন্যধয়মকুি ব্যবসায়ীগণ থদাকান ভাড়া 
ননয়য় নবনভন্ন ধিয়নি ব্যবসা করি স্বাবলম্ী 
হয়চ্ছ। এিাড়াও থক্রনডট ইউননয়য়নি আরিা 
পনিকল্পনা িয়য়য়ি। থযমন মতস্য প্রকল্প, গরুি 
খামাি এবং মনহলায়দি িন্য হস্তনশল্প প্রকল্প। 
এগুয়লা শুরু হয়ল আরিা ৫০ িন সদয়স্যি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়ব। 

ব্যবসাে মবমনয়োগ

ধরিন্া থক্রনডট ইউননয়ন সদস্যয়দি কু্দ্র 
ও মািানি ব্যবসায় সা�ল্য অিদেয়ন নবনভন্ন 
ভায়ব কম সুয়দ অরকু নবননয়য়াগ করি রায়ক। 
িাি ময়ধ্য মিুনগি খামাি অন্যিম। ধরিন্া 
থক্রনডয়টি সদয়স্যয়দি ময়ধ্য অয়নয়কিই ননিস্ব 
মিুনগ খামাি িয়য়য়ি। এ খামািগুয়লায়ি 
থক্রনডট ইউননয়ন স্বল্প সুয়দ ঋণ নদয়য় সহায়িা 

করি রায়কন। িািা মিুনগ পালন করি, মিুনগ 
নবক্রয় করি এি লাভ থরয়ক থক্রনডট ইউননয়য়ন 
প্রনিমায়স ননয়নমি নকনস্ত নদয়য় রায়ক। এয়ি 
ননয়িি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়চ্ছ। ননয়ি ও 
স্বাবলম্ী হয়চ্ছন। একই সায়র অন্য সদস্যয়দি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি করি নদয়চ্ছ। থসই 
সায়র পনিবাি পনিিন ননয়য় স্বাভানবক ও 
সু্ি িীবনযাপন কিয়িন। 
নবগি সময়য় ধরিন্া থক্রনডট ইউননয়ন 
সদস্যয়দি উন্নয়য়নি িন্য িাি পনিকল্পনা ও 
বাস্তবায়য়নি অগ্রগনি ও উন্নয়য়নি স্বীকৃনি 
স্বরূপ নবনভন্ন সময়য় িািীয় পযকুায়য় নবনভন্ন 
পদক লাভ করিন। 
• সমবায় আয়্ালয়ন নবয়শষ ভূনমকা 

পালয়নি িন্য ধরিন্া নরিষ্ান র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ িািীয় 
পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
২০০৩ সায়ল স্বণকুপদক লাভ করিন।

• ২০১৮ সায়ল ৪৭ িম িািীয় সমবায় 
নদবয়স সমবায় সনমনিি নবয়শষ কমকুকায়ডে 

গনিশীলিা আনয়য়ন অবদায়নি 
স্বীকৃনিস্বরূপ সাভাি উপয়িলা সমবায় 
কাযকুালয়য় ধরিন্া থক্রনডট ইউননয়য়নি 
বিদেমান থপ্রনসয়ডটে নম: মাইয়কল িন 
গয়মিয়ক থরেষ্ঠ সমবায়ী পদক প্রদান 
করিন।

• ২০১৯ সায়ল ৪৮িম িািীয় সমবায় 
নদবয়স, সমবায় উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা 
পালয়নি স্বীকৃনি স্বরূপ ধরিন্া নরিষ্ান 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ র� 
সাভাি উপয়িলা সমবায় কিৃকুক নবয়শষ 
সম্াননা স্মািক প্রদান করিন।

• ২০১৯ সাল সমবায় থক্রত্ নবয়শষ 
অবদায়নি িন্য, ধরিন্া থক্রনডট 
ইউননয়নয়ক মহান শহীদ নদবস ও 
আন্তিদোনিক মািৃভাষা নদবস উপলয়ক্ 
জ্ঞানিাপস “ডক্টি থমাহম্দ শহীদুল্াহ” 
স্মনৃিপদক প্রদান করিন।
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থানা: ে্যামললী

রেলা: ঢাকা 

থমাহাম্দপুি রানাধীন শয়খিয়টক শষ 
সীমানা হয়ি শুরু করি ১৪নং শ্যামলী পযকুন্ত 
আবাসন প্রকল্প। ঢাকা রেলায় বসবাসিি 
নবনভন্ন থপশািীবী এবং িায়দি পনিবািবয়গকুি 
আবাসন সমস্যা সমাধায়ন অনভপ্রায়য় ১৯৭৪ 
সায়ল এনপ্রল মায়স এই সনমনি সিকারিি 
সমবায় নবভায়গি ননবন্ধন লাভ করি।

সমবায় নবভায়গি ননবন্ধন লায়ভি পি 
পিই ৫০ লক্ টাকাি অনয়ুমানদি শয়াি 
নবনক্রি লয়ক্্য প্রনিটি ১০০ টাকা ময়ূল্যি 
শয়াি নবক্রয় শুরু হয়। বিদেমায়ন সনমনিি 
ননিস্ব স্ায়ী আধনুনক ১,৫০১ িন। প্রায় 
সদস্যয়দি আলাদা আলাদা নায়ম ৯২১টি 
প্লয়ট ইয়িাময়ধ্য প্রয়ি্যকটি প্লয়ট বহুিল ভবন 
নননমকুি হয়য়য়ি। 

স্াবি ও অস্াবি সম্নত্তি পনিমাণ: 
৫৪,৬৬,০২৮ টাকা।

উন্নেন কম্গকায়ণ্ডর িরন ও কম্গসিংস্ান

এ সনমনি সদস্যয়দি আলাদা আলাদা নায়ম 
৯২১টি প্লয়ট ইয়িাময়ধ্য প্রায় প্লয়ট বহুিল 
ভবন নননমকুি হয়য়য়ি। যাহা নবশাল িনয়গাষ্ঠীি 
আবাসন সমস্যা সমাধায়ন নবয়শষ ভূনমকা 
িাখয়ি। 

মসবামলূক উন্নেন কার্গক্রম: 

সদস্যগয়ণি অসুস্িাি িন্য আনরকুক সহায়িা 
এবং িায়দি থমধাবী সন্তানয়দি নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান কিা হয়। 

বাধণমি্যক উন্নেন কম্গকাণ্ড

উক্ত ১৪ নম্ি শ্যামলী নপনসকালচাি ভবন 
নায়ম সনমনিি একটি বহুিল ভবন িয়য়য়ি, 
যাহা বাধণনি্যকভায়ব ভাড়া থদয়া িয়য়য়ি।

কম্গসিংস্ায়নর সিংখ্যা ও মনয়োগ

থসাসাইটিয়ি থমাট ৬ িন স্ায়ী ও অস্ায়ী 
কমকুকিদো/কমকুচািী িয়য়য়ি। িািীয় দদননক 
পনত্কায় নবজ্ঞাপয়নি মাধ্যয়ম এবং নলনখি ও 
থমৌনখক পিীক্াি নভনত্তয়ি কমকুকিদো/কমকুচািী 

ননয়য়াগ প্রদান কিা হয়য় রায়ক।

মদে ও িামতর িন্য কল্যাণকর ও িনমহতকর 

কার্গক্রম

থসাসাইটিি সদস্যয়দি নচনকতসা সহায়িা এবং 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াবনৃত্ত, উচ্চনশক্াবনৃত্ত 
প্রদায়নি মাধ্যয়ম থদশ ও িানি গেয়ন নবয়শষ 
ভূনমকা িাখয়ি। থসাসাইটিি সদস্যয়দি 
নচনকতসািননি ক্নিপূিণ প্রদান ও সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াবনৃত্ত প্রদান কিা হয়য় 
রায়ক। 

উপসিংহার

সনমনিি সাংগেননক, আনরকুক ও সামানিক 
কাযকুক্রম ও সমবায়য়ি আদশকু ও মলূনীনি 
অনসুিণ করি কাি কিাি �য়ল গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকাি কিৃকুক ১৯৭৪ সায়ল 
সমবায় নবভাগ হয়ি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হন। 
সমবায়য়ি আদশকু ও মলূনীনি অনসুিণ করি 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ। 

পমাহাম্মদপধুর হাউবজং বপবসকালচার এন্ িাবম্শং 
ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলবময়টি
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মনবন্ন নিং -৪০৯

তামরখ:৩০-০৪-১৯৭৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,৫০১ িন

শেোর মলূিন : ৫,৯৪,৭০০ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল : ৮,৬৩,২৮৭ টাকা

আমানত : ২,৮১,৮৯০ টাকা

িমমর মলূ্য : ৩২,৩৮,১১৮ টাকা

সু্ল মবমনয়োগ : ৩০০,০০০ টাকা

মনিস্ব মলূিন: ১,২৮,৮৬,৬২৪ টাকা



উপয়িলা: মদাহার

রেলা: ঢাকা

 মানয়ুষি থমৌনলক মাননবক চানহদাি অপনিহাযকু 
উপাদান হল কাপড় বা বস্ত্র। যা ব্যিীি 
আধনুনক সভ্য সমাি কল্পনা কিা যায় না। 
এক সময়য় িাঁি নশয়ল্প ঢাকা রেলাি থদাহাি ও 
নবাবগঞ্জ এলাকাি সুনাম নিল সাড়া বাংলায়। 
নবয়শষ করি িয়পাড়াি লুনঙ্গ ও শানড় কাপয়ড়ি 
সুনাম ও খ্যানি নিল সবকুিন সমাদিৃ। বলয়ি 
থগয়ল িাঁি নশল্পই নিল এ এলাকাি মানয়ুষি 
উপািদেয়নি প্রধান অবলম্ন। িতকালীন 
সময়য় এ অচিয়লি গণমানয়ুষি রেিা 
িনাব কনবিাি লুত�ি িহমান, িতকালীন 
এমএনএ (পিবিদেীয়ি এমনপ) ১৯৪৭ নরি. 
িাঁনিয়দি সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সুসংগনেি 
করি পুনবকুাসয়নি লয়ক্্য ঐনিহ্যবাহী থদাহাি 
নবাবগঞ্জ উইভাসকু র�া-অপারিটিভ ইন্াষ্ট্রিয়াল 
ইউননয়ন নলুঃ নায়ম এ সমবায় সনমনি প্রনিষ্ঠা 
করিন। পিবিদেীয়ি অত্ অচিয়লি আরিক 

প্রাণপুরুষ িনাব আরোব আলী থচৌধিুীি 
(িতকালীন এমএনএ) সানবকুক িত্তাবধায়ন 
সনমনিি নবকাশ লাভ করিন। স্বাধীনিা উত্তি 
বাংলায়দয়শ িা্রেীয় পষৃ্ঠয়পাষকিাি অভায়ব 
এ িাঁি নশল্প আয়স্ত আয়স্ত নিনময়য় পড়য়ি 
শুরু করি। থস সময় বঙ্গবনু্ধি সুয়যাগ্য নদক 
ননয়দদেশনায় িাঁনিয়দিয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
ন্যায্যময়ূল্য সুিা, িং নবিিণ করি পুনবকুানসি 
কিা হয়য়নিল। যাি �য়ল এ এলাকায় 
িাঁনিয়দি মায়ি পুনুঃিাগিণ ন�রি আয়স। 
১৯৭৫ সায়লি ১৫ই আগষ্ বঙ্গবনু্ধি হি্যাি 
পি পিবিদেী সিকািগুয়লা থদশীয় িাঁি নশয়ল্পি 
পষৃ্য়পাষকিা বন্ধ করি থদয়। ক্রমাগি সুিাি 
মলূ্যবনৃদ্ধ ও সিকারিি পষৃ্ঠয়পাষকিাি অভায়ব 
বাংলাি আবহমানকায়লি ঐনিি্য প্রায় নবলীন 
হয়য় পয়ড়। এ অবস্া চলয়ি রাকয়ল আগামী 
৫/১০ বিরিি ময়ধ্য এগুয়লা হানিয়য় থযয়ি 
পারি। র�বলমাত্ এ সনমনিি সদস্যয়দি সু-
দষৃ্টিি কািয়ণ এ অচিয়লি িাঁয়িি ঐনিহ্যয়ক 
বুয়ক লালন করি সনমনিটি আিও স্ত-থগৌিয়ব 

র�ৌি অবকাোয়মাি উপি নভনত্ত করি দাঁনড়য়য় 
আয়ি। 

সনচিনি িহনবয়লি পনিমাণ : ২,৩৪,৮০১ 
টাকা।
ঋণ পাওনা : ৩,৬৯,২৩৬ টাকা।
মায়কদেট ননমকুাণ (২য় সমবায় সুপাি মায়কদেট): 
১,৪২,৯৯,১৮৪ টাকা
কলায়কাপা বানড় ননমকুাণ: ২০,৭৩,৫৪৬ 
টাকা।
নবনবধ ননমকুাণ: ১৯,৪৩,৫৬০ টাকা।
নবনবধ পাওনা : ৪,০৮,১১৬ টাকা।

সম্য়দর মববরণী

থদাহাি নবাবগঞ্জ উইভাসকু র�া-অপারিটিভ 
ইন্াষ্ট্রিয়াল ইউননয়ন নলুঃ এি নায়ম থদাহাি 
এবং নবাবগঞ্জ উপয়িলায় নবপুল পনিমাণ 
সম্নত্ত ক্রয় কিা হয়য়য়ি। যাি বিদেমান বািাি 
মলূ্য শি র�াটি টাকাি উপরি। 

পদাহার নবাবগঞ্জ উইভাস্শ ক�া-অপাররটিভ ইন্াষ্ট্রিোল 
ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং ১৩৭০ (এইচ)

তামরখ: ১৩/০৬/১৯৪৭মরি.

শেোর মলূিন ঃ ২,০০,০০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ১২,৮৮,৪৬২ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ১,৮৯,০৫,৮৬২ টাকা।



থানা: আগারগাঁও

রেলা: ঢাকা

আদায়কৃি শয়াি: ৯৭,৬৯,৭০০ টাকা
আদায়কৃি সচিয় আমানি: ১১,৪৩,৯৩,৫১৭ 
টাকা
কাযকুকিী মলূধন: ১২,৪১,৬৩,২১৭ টাকা
 

কম্গসিংস্ান

থমাট কমকুচািীি সংখ্যা: ১৫ িন।
স্বকমকুসংস্ান: ১,৪৫৫ িন।

সমমমতর সম্মত্তর মববরণ

ক) স্াবি (নববিণ ও বিদেমান বািাি মলূ্য): 
সিকাি হয়ি .৬৭ একি িনম সনমনিি 
অনকূুয়ল বিাদে প্রদান কিা হয়। যাহাি মলূ্য 
১,২৪,৯৬,৮১৯ টাকা।
খ) অস্াবি: ২২,৩৩,৫৮৬ টাকা।

সমমমতয়ত চলমান উন্নেন রিকল্প

মায়কদেয়টি িন্য বহুিল ভবন প্রনক্রয়াধীন।

মবমনয়োয়গর পমরমাণ

িনম ক্রয় বাবদ ১,২৪,৯৬,৮১৯ টাকা।

মবমনয়োয়গর িরন

মায়কদেট ননমকুায়ণ নবননয়য়াগ।

আগারগাঁও বাজার বধণক সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং ৮৪৯

তামরখ:১৯/০৭/১৯৭৩ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ১,৪৫৫ িন।

(পুরুষ: ১,১০৫ িন, মমহলা: ৩৫০ িন।)

আদােকৃত শেোর: ৯৭,৬৯,৭০০ টাকা

আদােকৃত সঞ্চে আমানত: ১১,৪৩,৯৩,৫১৭ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১২,৪১,৬৩,২১৭ টাকা



থানা: মমরপুর

রেলা: ঢাকা

র�া-অপারিটিভ থসাসাইটিি বাংলা অরকু 
সমবায় সনমনি। এি সায়র ‘মায়কদেট’ শদেটি 
যুক্ত হয়ল দাঁড়ায় ‘সমবায় বািাি সনমনি’। 
ইংরিনিয়ি ‘র�া-অপারিটিভ’ এি ব্যাখ্যা 
এভায়ব থদওয়া হয়য়য়ি “An organized 
body working together for mutual 
benefit, the profits of the business 
under taking being shared among the 
members.” অরকুাত, যাি বাংলা অরকু দাঁড়ায় 
“একটি সুসংগনেি শঙৃ্খল থগাষ্ঠী কাি কিয়ি 
একরত্ পািস্পনিক লায়ভি িন্য, ব্যবসায়য়ি 
লাভ থগাষ্ঠীটি িাি সদস্যয়দি মায়ি 
‘সমভায়গ’ ভাগ করি নদয়ি অঙ্গীকািাবদ্ধ।” 
১৯৯৩ সায়লি নদয়ক নমিপুি-০১ নং এি 
কয়য়কিন র�াক নময়ল ভাগ্য উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য সমবায় অধধদপ্তরি রেলা সমবায় 

কাযকুালয়,ঢাকা হয়ি ১৩/০৭/১৯৯৩ ইং 
িানিয়খ ননবন্ধন লাভ করি। ননবন্ধন নং- 
৮০। সদস্যয়দি ননকট থরয়ক শয়াি ও সচিয় 
আমানি আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন গেন, 
ননমকুাণখায়ি টাকা আদায় করি বহুিল ভবন 
ননমকুাণ করি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন 
সাধন ও আত্মননভদেিশীল করি গয়ড় রোলা।

ভূমম বয়্াবস্ত ও মায়কতিট মনম্গাণ এবিং উন্নেন 

কায়ি মবমনয়োগ

ঢাকা শহি অবকাোয়মা উন্নয়ন প্রকল্প গহৃ 
সংস্ান অধধদপ্তি, থসকশন-২, নমিপুি, 
ঢাকা-১২১৬ থরয়ক নমিপুি-৬নং থসকশন 
নমিপুি রানাি পূবকু পায়শ্কু থটন্ারি অংশগ্রহণ 
পূবকুক ননয়ম্নাক্ত ১১টি বাধণনি্যক প্লট বিাদে 
লাভ করি। ৩৬ শিাংশ িনমি উপি আধনুনক 
সুনবধাসহ সুনবশাল ১৩ িলা পযকুন্ত বাধণনি্যক 
ভবন ননমকুাণ করি ৬ষ্ঠ িলা পযকুন্ত মায়কদেট। 
যাি থদাকায়নি পনিমাণ ৪৬৯টি, ৭ম িলায় 

১৫,০০০ স্য়াি ন�য়টি ময়ধ্য �্ডয়িান ৪৩ 
টি ও থগইম রোন ৩৭টি থদাকানসহ থমাট 
৫৪৬টি থদাকান িয়য়য়ি। ৮ম িলায় িয়য়য়ি 
১৫,০০০ স্য়াি ন�য়টি নমিপুি কনয়ভনশন 
থসটোি।

মায়কতিয়টর তেমেষ্্যসমহূ

র�ন্দীয়ভায়ব শীিািপ ননয়ন্তণ ব্যবস্া, 
এসয়কয়লটি, প্যায়সঞ্জাি নল�ট, র�পসুল 
নল�ট ও কায়গকুানল�ট, ননিস্ব বেদু্যনিক সাব-
থস্শন, উচ্চ ক্মিা সম্ন্ন রেনারিটি, ননিস্ব 
ভূগভদেস্ পাননি পাম্, আধনুনক অনগ্ননবকুাপক 
ব্যবস্া, সাবকুক্ধণক ননিাপত্তা ব্যবস্া ও থক্াি 
সানকদেট ক্যায়মিা, ডাবল রেিয়মটে কািপানকদেং 
ও অি্যাধনুনক সাউন্ নসয়স্ম। 

২১৮নং গড়ান চটাবাড়ী থমৌিাুঃ ৮০০.৭৫ 
িনম ক্রয় করি সদস্যয়দি আবাসন সমস্যা 
সমাধায়নি িন্য ফ্্যাট ননমকুাণ প্রয়চষ্া অব্যাহি 
আয়ি। 

ক�া-অপাররটিভ মায়ককেট ব্যবসােী সমবাে সঞ্চে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ৮০

১৩/০৭/১৯৯৩ইিং

সদস্য সিংখ্যা ৪৬৯

কার্গকরলী মলূিন ৫৩,০২,৮৮,৫৮১

কম্গসিংস্ান : ৫৫ িন



থানা: উত্তরখান

রেলা: ঢাকা

কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম ঢাকা রেলাি 
অন্তিগি উত্তিখান রানাি মাউিাইদ গ্রায়মি 
মসুনলম, নহ্ু, নরিস্ান নিন স্রিায়য়ি 
অধধবাসীয়দি অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
করি িুলাি লয়ক্্য ১৯৮৯ সায়ল প্রনিষ্ঠািা 
মিৃ: নম. লরিন্স এ� নড. কস্তাি রেিৃয়ত্ব 
মাত্ ১৫ িন সদস্য/সদস্যাি ৩৬০ টাকা 
পুুঁনি ননয়য় সনমনিি যাত্া শুরু হয়। বিদেমায়ন 
যাি পনিসম্দ ২০,০০,০০,০০০ টাকা। 
বিদেমায়ন সনমনিি ৬টি প্রকল্প চালু িয়য়য়ি।

রিকল্পসময়ূহর মববরণ

ঋণদান কার্গক্রম: উয়দ্যাগী সদস্য/সদস্যাগণ 
ব্যবসা প্রনিষ্ঠান ও অন্যান্য উন্নয়নমলূক 
কমকুসনূচ থযমন: কৃনষ, হাঁস-মিুনগ, গরু-
িাগয়লি খামাি, নশক্াপ্রনিষ্ঠান, নক্ননক বা 
থসবা র�ন্দ, আবানসক সমস্যাি সমাধায়নি 
লয়ক্্য সনমনিয়ি ২ ধিয়নি ঋণ চালু িয়য়য়ি। 
যরা: ক) সাধািণ ঋণ: ৩৬ থরয়ক ৬০ 
নকনস্তয়ি পনিয়শায়যাগ্য। সবকুননম্ন ৪০,০০০ 

থরয়ক সয়বকুাচ্চ ৬,০০,০০০ টাকা।
খ) ব্যবসায় ঋণ: ৬০ নকনস্তয়ি পনিয়শায়যাগ্য। 
সয়বকুাচ্চ পনিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা।
মমুষ্ঠ সঞ্চে অমানত: সদস্য/সদস্যয়দি সচিয়ী 
নহয়সয়ব গয়ড় িুলাি লয়ক্্য মষু্টি সচিয় আমানি 
নায়ম একটি প্রকল্প সনমনিয়ি নবদ্যমান আয়ি, 
এই প্রকয়ল্পি সদস্য/সদস্যািা িায়দও আয় 
হয়ি ২০ টাকা থরয়ক শুরু করি থযয়কায়না 
পনিমায়ণি টাকা িমা এবং ননি চানহদা 
পূিয়ণি লয়ক্্য থযয়কায়না সময় উয়ত্তালন 
কিয়ি পারিন।
মসমভিংস মিয়পামিট এন্ড মপনেন স্লীম: এই 
প্রকয়ল্পি আওিায় একিন সদস্য মানসক ১০০ 
থরয়ক ৬,০০০ টাকা পযকুন্ত ৫ থরয়ক থময়ায়দি 
িন্য নহসাব খলুয়ি পারিন থময়াদ শয়ষ, 
িায়দি িমাকৃি টাকা ১০%-১২% মনুা�াসহ 
এককালীন উয়ত্তালন কিয়ি পািয়বন।
স্ােলী মমোমদ আমানত : সদস্য/সদস্যয়দি 
আনরকুকভায়ব সচ্ছল কিাি লয়ক্্য স্ায়ী 
আমানি নায়ম একটি প্রকল্প সনমনিয়ি 
নবদ্যমান আয়ি, এই প্রকয়ল্পি আওিায় সদস্য/
সদস্যাগণ আকষকুণীয় মনুা�া ও দীঘকুয়ময়ানদ 
আমানি িাখাি সুনবধা পায়বন। হাউমিিং 

প্ট/ফ্্যাট স্লীম : সদস্য/সদস্যয়দি আবাসন 
সমস্যা সমাধায়নি িন্য এবং থসবািমান 
আিও বনৃদ্ধি িন্য ভনবষ্যয়িি নচন্তা মারায় 
র�য়খ সনমনি হাউনিং প্লট/ফ্্যাট স্ীম চালু 
করিয়ি। এই প্রকয়ল্প সনচিি আয়রকুি উপি 
বাতসনিক ৮% মনুা�া প্রদান কিা হয়। এই 
প্রকয়ল্পি সদস্য/সদস্যায়দি স্বল্পময়ূল্য সহি 
শয়িদে প্লট/ফ্্যাট বিাদে থদওয়া হইয়ব। 

মসবাসময়ূহর মববরণ 

মচমকৎসা অনদুান কার্গক্রম: দুিারিাগ্য 
ব্যাধধয়ি আক্রান্ত সদস্য/সদস্যয়দি 
আনরকুকভায়ব সহায়িা কিাি িন্য আক্রান্ত 
সদস্য/সদস্যয়দি ময়ধ্য অনদুান বাবদ নগদ 
অরকু প্রদান কিা হয়। এ িািাও র�ানভড-
১৯, বন্যা, খড়াসহ নবনভন্ন প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গ 
সদস্য/সদ্যায়দি ময়ধ্য অনদুান থদওয়া হয়। 
মরয়ণাত্তর মসবা: সনমনিি র�ায়না সদস্য 
মিুৃ্যবিণ কিয়ল িাি উত্তিাধধকািীগণয়ক 
বিদেমায়ন দা�ন-কা�ন খিয়চি িন্য 
িাতক্ধণকভায়ব ৫,০০০ টাকাসহ থমাট 
৫৫,০০০ টাকা অনদুান প্রদান কিা হয়। 

ভাই ভাই ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং ১৪/৯৩ 

তামরখ: ০১/০১/১৯৮৯ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ২,৮৯০ িন।

(পুরুষ: ১,৪০৮ িন, মমহলা: ১,৪৮২ িন।)

কম্গসিংস্ান: ২১ িন

কার্গকরলী মলূিন : ২০,০০,০০,০০০ টাকা



উপয়িলা: গািলীপুর

রেলা: গািলীপুর

গািীপুি মহানগরিি হািবাইদ গ্রায়ম ১৯৯৯ 
নরি. সায়ল সনমনিটি প্রনিনষ্ঠি হয়। পিবিদেীয়ি 
২ িানয়ুানি ২০০৯ নরি. সায়ল ৪৪৩ নং : 
বন্ধন ময়ূল ৪০ িন সদস্য ননয়য় যাত্া শুরু 
হয়লও বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৮৮৮ 
িন। সনমনিটি সদস্যয়দি শয়াি, সচিয় 
এি মাধ্যয়ম মলূধন গেন করি সনমনিি 
সদস্যয়দি সহি শয়িদে ঋণ নদয়য় কমকুসংস্ান, 
স্বকমকুসংস্ান ও উয়দ্যাক্তা সষৃ্টিয়ি কাি করি 
আসয়ি। বিদেমায়ন সনমনিি আদায়কৃি শয়াি 
মলূধন ১,২২,৭৩,২৩০ টাকা, আদায়কৃি 
নবনভন্ন আমানয়িি পনিমাণ ১,৬৩,১৮,২৭০ 
টাকা। সনমনিি কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
৩,৯৯,৭৬,৭৩০ টাকা। সনমনিি কাযকুকিী 
মলূধন হয়ি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম 
সনমনিি সদস্যগণ আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী 
হয়চ্ছ। ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ২,৭৩,৯৪,০০০ টাকা কু্দ্রঋণ নবিিণ 

কিা হয়য়য়ি এবং উক্ত খাি হয়ি৩,৯৯১,৭৯৮ 
টাকা মনুা�া আদায় হয়য়য়ি। সনমনিয়ি হাল 
সয়ন ননট লায়ভি পনিমাণ ৪,৫৩,০৮৬ টাকা। 
সনমনিি মাধ্যয়ম ০৬ িন ব্যনক্তি 
কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। িািাড়া সনমনি 
হয়ি ঋণ গ্রহণ করি ৫৪৩ িন সদয়স্যি 
স্বকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিি ১২ 
(বাি) সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটিি দক্ 
ব্যবস্াপনায় সনমনিটি প্রনি বিি লাভবান 
হয়চ্ছ। প্রনি বিি সনমনিি ননট লাভ হয়ি 
‘সমবায় উন্নয়ন িহনবল’ সমবায় নবভায়গ 
িমা প্রদান কিয়িন। 

সমবায়য়ি নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ 
নবনভন্ন ধিয়নি সামানিক কাযকুক্রম থযমন- 
দুস্য়দি সাহায্য সহয়যানগিা কিা, বড়নদয়ন 
প্রায় ৪০০ িন দনিদ্র মানষুয়ক নিুন 
কাপড় এবং খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী নবিিয়ণি 
মাধ্যয়ম সাহায্য সহয়যানগিা করিন। এিাড়া 
সনমনিি মাধ্যয়ম দনিদ্র থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি 
ময়ধ্য নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। করিানা 
পনিনস্নিয়ি সনমনিি কিৃকুপক্ সদয়স্যি ময়ধ্য 

নগদ টাকাসহ সানবকুক সহয়যানগিা প্রদান 
করিন। 

সনমনিি কিৃকুপক্ স্ব-উয়দ্যায়গ সদস্যয়দি 
স্বাবলম্ী কিাি লয়ক্্য থসলাই প্রনশক্ণ, ব্লক 
বাটিক হ্যানন্ক্র্যা�ট, হাঁস-মিুনগ পালন, 
কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ, থমাবাইল সানভদেনসং এি 
ব্যবস্া করিয়িন। 

সনমনিয়ি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননয়নমি 
মানসক সভা, সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা, 
ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন, সভাি 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক কাযকু সম্ানদি হয়। 
সমবায় আয়্ালনয়ক এবং সমবায় নবভাগয়ক 
এনগয়য় রেয়াি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সদস্যগণ িািীয় সমবায় নদবস এবং 
আন্তিদোনিক সমবায় নদবস উদযাপন এবং 
িনসাধািণয়ক উবিদু্ধ কিাি িন্য সনমনি প্রনি 
বিি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করিন। এিাড়া 
সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণ নবনভন্ন সভা, থসনমনাি 
এি আয়য়ািন কিা হয়য় রায়ক। 

বন্ন ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং: ৪৪৩

তামরখ: ২ িানেুামর ২০০৯ মরি. 

শেোর মলূিন: ১,২২,৭৩,২৩০ টাকা

আমানয়তর পমরমাণ: ১,৬৩,১৮,২৭০ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ৩,৯৯,৭৬,৭৩০ টাকা।



উপয়িলা: কাললীগঞ্জ 

রেলা: গািলীপুর

সামানিক ও আনরকুক স্বননকুভিিা অিদেন
সামানিক, অরকুনননিক ও দানিদ্র্যমকু্ত সমাি 
গেয়নি প্রনি যয়রষ্ গুরুত্বপূণকু অবদান 
িাখয়ি অত্ সনমনি আি এই সনমনিি 
সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি ও সামানিক 
সয়চিনিামলূক প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিয়ি। 
যাি �লশ্রুনিয়ি আত্মকমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম 
সদস্যিা স্বননভদেিিা অিদেন কিয়ি থপরিয়ি। 
কমকুসংস্ানগুয়লাি ময়ধ্য থপান্রি �ামকু, শস্য 
খামাি, মতস্য খামাি, গবানদ পশুি খামাি, 
থসলাই প্রকল্পসহ নবনভন্ন িকয়মি প্রকল্প চালু 
িয়য়য়ি।

মেক্াবমৃত্ত

নশক্াই িানিি থমরুদডে িানিি কণকুধািয়দি 
প্রনিনষ্ঠি কিাি লয়ক্্য অত্ সনমনিি সকল 
সদস্য-সদস্যয়দি সু্ল-কয়লি অধ্যয়নিি 
িাত্িাত্ীয়দি িন্য এই প্রকল্প চালু কিা 
হয়য়য়ি। এই প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম থমধাবী 

িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য নগদ অরকু প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম নশক্াি প্রনি যয়রষ্ গুরুত্বারিাপ 
বনৃদ্ধ এবং দনিদ্র পনিবািয়ক আনরকুক সহায়িা 
প্রদান কিা হয়চ্ছ।

রিমেক্ণ

সুশীল সমাি গেয়ন নশক্াি পাশাপানশ সুস্িা 
অন্যিম। অত্ সনমনি সদস্যয়দি সুস্বাস্্য 
িক্ায় নচনকতসা প্রদায়নি সু- ব্যবস্া করিয়ি। 
নচনকতসা থসবামলূক কমকুসনূচি ময়ধ্য ব্লাড- 
গ্রুপ থটস্, ব্লাড-থপ্রসাি ননণকুয়সহ প্রারনমক 
নচনকতসা থদওয়া হয়। সদস্যয়দি সচিয়মখুী 
কিয়ি নবনভন্ন সয়চিন মলূক নশক্া থসনমনাি/ 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া গ্রহণ কিা হয়। 

মাতৃত্বকাললীন মসবা

অত্ সনমনি গভদে কালীন আনরকুক সমস্যা 
ননিসয়নি লয়ক্্য সদস্যয়দি ময়ধ্য 
িামানিনবহীন ও সয়বকুাচ্চ ৬ মাস পযকুন্ত 
নকনস্ত সুনবধা পায়ব এিকম একটি প্রকল্প চালু 
করি। এই প্রকল্পটিি মাধ্যয়ম আাি সয়বকুাচ্চ 
১,০০,০০০ টাকা পযকুন্ত ঋয়ণি সুনবধা পায়চ্ছ।

অরকুনননিক মনুক্ত িরা দানিদ্র্য ননিসন িানিি 
অন্যিম লক্্য।অত্ সনমনি শুরু থরয়কই 
নবনভন্ন িকয়মি সামানিক কল্যাণ কি কমকুসনূচ 
বাস্তবায়ন কিয়ি িরা নবনভন্নভায়ব আনরকুক 
সহায়িা প্রদান কিয়ি।সদস্যয়দি পাশাপানশ 
নবনভন্ন সংস্া,সিকানি ও রেসিকানি প্রনিষ্ঠান 
থযমন, ২৬ মাচদে, ১৬ নডয়সম্ি, মন্ি, দুস্ 
ও প্রনিবন্ধীয়দি মায়ি অনদুান প্রদান কিয়ি।
১৯৬৭ সায়ল অত্ সনমনিি অগ্রযাত্া শুরু 
করিনা নানপ্রনিকূলিাি সংকট কাটিয়য় 
আি যায়দি অবদায়ন অত্ সনমনি সা�ল্য 
অিদেন কিয়ি থপরিয়ি, অত্ প্রনিষ্ঠায়নি 
প্রনিষ্ঠািাবৃ্  -প্যািীয়মাহন মন্ল, কানলদাস 
নমত্, সুভাষকান্ত থদ, অনিন্দ কি, িগদীশ 
কি, নবিয় কি, স্বগকুীয়নরিন্দ িায়, স্বগকুীয় 
বলিাম দত্ত, স্বগকুীয় সুধািঞ্জন কি, স্বগকুীয় 
ননিঞ্জন কি, স্বগকুীয় িয়ক্মাি কি, স্বগকুীয় 
প্র�্ল্য কি, স্বগকুীয় সয়ন্তাষনমত্, স্বগকুীয় 
নচত্তিঞ্জন দত্ত, িায়দি অবদায়ন অাি আমিা 
থগৌিবময় ৫০ বিি সুবণকু িয়ন্তী অনিক্রম 
কিয়ি থপরিনি। একইসায়র রোডদে নবনভন্ন 
উন্নয়নমলূক প্রকল্প বাস্তবায়ন করি থগয়িন।

ক�টধুনবহদেধু ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং: 

সদস্য সিংখ্যা- ১০৩৯

শেোত্রর পমরমাণ: ১,৯২,৪১,৩৫৩ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৫৯,৩১,৪৩,৯১৪ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৬৯,৪৮,৮৩,৬৮৭ টাকা।



উপয়িলা: গািলীপুর সদর

রেলা: গািলীপুর

গািীপুি রেলা আইনডইনব সদস্য গয়ণি 
িন্য শহরিি প্রাণয়করন্দ ননিস্ব িনম বা 
অন�স স্াপয়নি প্রয়চষ্া অব্যাহি রাকায় 
এক পযকুায়য় িতকানলন রেলা আইনডইনবি 
সভাপনি বাংলায়দশ নডয়িল প্ল্যাটে নলুঃ 
এি রেপুটি নচ� ইনঞ্জননয়াি মিহুম িনাব 
থমাুঃ আনসারুল হক এি উয়দ্যায়গ ২০০১ 
সায়ল আনষু্ঠাননকভায়ব এই সনমনিি যাত্া 
শুরু। যাত্াকাল থরয়কই প্রনিষ্ঠািা সভাপনি 
িনাব আনসারুল হক এি সহয়যাদ্ধা নহয়সয়ব 
সনমনিি বিদেমান সভাপনি িনাব প্রয়কৌশলী 
থমাুঃ শিী� থহায়সন ঢালী এবং সনমনিি 
বিদেমান সাধািণ সম্াদক িনাব প্রয়কৌশলী 
থমাুঃ ইরিাহীম খনলল সনমনিি কমকুকাডেয়ক 
এনগয়য় রেবাি িন্য ননিলস প্রয়চষ্া চানলয়য় 
যান। সকয়লি সনম্নলি প্রয়চষ্া, রেম ও ন্যায় 
পিায়ণিাি কািয়ণ আি আয়লাি মখু থদখয়ি 
যায়চ্ছ স্বয়প্নি “প্রয়কৌশলী ভবন”। 
গািীপুি নডয়প্লামা প্রয়কৌশলী বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ একটি ব্যনিক্রম প্রনিষ্ঠান। 

গািীপুি রেলায় বসবাসিি নডয়প্লামা 
প্রয়কৌশলীয়দি ময়ধ্য যািা সত,ি্যাগী মানষু 
নহয়সয়ব নহয়সয়ব সমায়ি প্রনিনষ্ঠি ১৯ িন 
চাকনিিীবী সদস্য ননয়য় সনমনিি যাত্া শুরু 

হয়। বিদেমায়ন এই সনমনিি বহু কানঙ্কি 
প্রয়কৌশলী ভবন আি দশৃ্যমান। 

ভবনস্ িমমর মববরণ

থমৌিা নং: ৪৫/৫৮ িয়য়দবপুি খনিয়ান নং 
এস এ-৪৪১,১৮৪,আি এস-১০১,৩৫৬
দাগ নং: ৫৩৪/১৩০৩ পনিমাণ ৩৩ শিাংশ
দাগ নং: ৫৩২/১৩০০ পনিমাণ ১৩.২৫ 
শিাংশ। থমাট পনিমাণ ৪৬.২৫ শিাংশ
ভবয়নি �াউয়ন্শন ও রেিয়ময়টেি নববিণ ুঃ 
• ২০” ডায়া ৭৫” লম্া কাষ্ঠইন নসটু পাইল 

�াউয়ন্শন। 
• ২,০০,০০০ নলটাি এি ননিস্ব আন্াি 

গ্রাউন্ ওয়াটাি নিিাভদোি।
• ৫০০ ইউিাি এি থসপটিক ট্যাকি।
• ননিস্ব ১২৬০ র�নভএ বেদু্যনিক সাব 

থস্শন।
• ভবয়নি অি্যাধনুনক অনগ্ ননবকুাপণ করন্টাল 

থস্শন।
• ভবয়নি ননিাপত্তা ও ইউটিনলটি সানভদেস 

করন্টাল রুম। 
পানকদেং সুনবধা: ভবয়নি রেিয়ময়টে সবকুয়মাট 
৭০টি গানড় িাখাি সুব্যবস্া আয়ি। 

গাজীপধুর বিয়্ামা প্রয়কৌরলী বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: 

সদস্য সিংখ্যা ১২৩ িন

শেোর মলূিন: ১,৬১,০০,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ২,২০,৬৯,৮০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৪০,৭৭,০৩,৯৩০ টাকা।



উপয়িলা: গািলীপুর

রেলা: গািলীপুর

গািীপুি মহানগরিি �াওকাল গ্রায়ম ১৯৯৪ 
নরি. সায়ল সনমনিটি প্রনিনষ্ঠি হয়। পিবিদেীয়ি 
৬ জুলাই/১৯৯৬ নরি. সায়ল ২৩০ নং : বন্ধন 
ময়ূল ৩০ িন সদস্য ননয়য় যাত্া শুরু হয়লও 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২৯০ িন। এই 
সনমনিি সা�য়ল্য সুবণকুা র�ািানিও,সুক্মাি 
র�াড়াইয়া, র�াি বানাডদে, স্টিয়�ন বানাডদে, 
প্লানসড ক্ইয়া, অত্ সনমনিি স�লিাি িন্য 
নবয়শষ অবদান িয়য়য়ি। সনমনিটি সদস্যয়দি 
শয়াি, সচিয় এি মাধ্যয়ম মলূধন গেন করি 
সনমনিি সদস্যয়দি সহি শয়িদে ঋণ নদয়য় 
কমকুসংস্ান, স্বকমকুসংস্ান ও উয়দ্যাক্তা সষৃ্টিয়ি 
কাি করি আসয়ি। 

সনমনিি কাযকুকিী মলূধন হয়ি কু্দ্রঋণ 
কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম সনমনিি সদস্যগণ 
আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী হয়চ্ছ। ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরি সদস্যয়দি ময়ধ্য ১৫,৭৭,৫০০ 

টাকা কু্দ্রঋণ নবিিণ কিা হয়য়য়ি এবং উক্ত 
খাি হয়ি ২,৬৯,০৩৫ টাকা মনুা�া আদায় 
হয়য়য়ি। 

সনমনিি মাধ্যয়ম ৩ িন ব্যনক্তি 
কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। িািাড়া সনমনি 
হয়ি ঋণ গ্রহণ করি ১৮৫ িন সদয়স্যি 
স্বকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিি ৬ 
সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটিি দক্ 
ব্যবস্াপনায় সনমনিটি প্রনি বিি লাভবান 
হয়চ্ছ। প্রনি বিি সনমনিি ননট লাভ হয়ি 
‘সমবায় উন্নয়ন িহনবল’ সমবায় নবভায়গ 
িমা প্রদান কিয়িন। 

সমবায়য়ি নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ 
নবনভন্ন ধিয়নি সামানিক কাযকুক্রম থযমন- 
দুস্য়দি সাহায্য সহয়যানগিা কিা, বড়নদয়ন 
প্রায় ৩০০ িন দনিদ্র মানষুয়ক নিুন 
কাপড় এবং খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী নবিিয়ণি 
মাধ্যয়ম সাহায্য সহয়যানগিা করিন। এিাড়া 
সনমনিি মাধ্যয়ম দনিদ্র থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি 
ময়ধ্য নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। করিানা 
পনিনস্নিয়ি সনমনিি কিৃকুপক্ সদয়স্যি ময়ধ্য 

নগদ টাকাসহ সানবকুক সহয়যানগিা প্রদান 
করিন। 

সনমনিি কিৃকুপক্ স্ব-উয়দ্যায়গ সদস্যয়দি 
স্বাবলম্ী কিাি লয়ক্্য ব্লক বাটিক, 
হ্যানন্ক্র্যা�ট, শানপস বেনি, গবানদ 
পশুি খামাি প্রনশক্ণ, থসলাই প্রনশক্ণ, 
কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ, থমাবাইল সানভদেনসং এি 
ব্যবস্া করিয়িন। 

সনমনিয়ি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননয়নমি 
মানসক সভা, সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা, 
ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন, সভাি 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক কাযকু সম্ানদি হয়। 
সমবায় আয়্ালনয়ক এবং সমবায় নবভাগয়ক 
এনগয়য় রেয়াি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সদস্যগণ িািীয় সমবায় নদবস এবং 
আন্তিদোনিক সমবায় নদবস উদযাপন এবং 
িনসাধািণয়ক উবিদু্ধ কিাি িন্য সনমনি প্রনি 
বিি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করিন। এিাড়া 
সদস্যয়দি অংশগ্রহয়ণ নবনভন্ন সভা, থসনমনাি 
এি আয়য়ািন কিা হয়য় রায়ক। 

িাওকাল বরিষ্ান ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ
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মনবন্ন নিং: ২৩০

তামরখ: ৬ জুলাই/১৯৯৬ মরি

শেোর মলূিন: ৩,৩০১,৯২১ টাকা

 আদােকৃত আমানত: ১০,৭৯,৮২০ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ৫,০১,২০,০৮২ টাকা। 



উপয়িলা: নারােণগঞ্জ সদর

রেলা: নারােণগঞ্জ

অথ্গননমতক অবস্্া

সনমনিি বিদেমান আনরকুক অবস্া সয়ন্তাষিনক। 
সনমনিি বিদেমান আদায়কৃি শয়াি মলূধন 
৪৪,৯২,৬০০ টাকা, সংিনক্ি িহনবল 
৩,৯১,১৭৯ টাকা, ক্ঋণ িহনবল-১,৪৪,১৮৪ 
টাকা। �য়ল সনমনিি ননিস্ব মলূধয়নি 
পনিমাণ ৫০,২৭,৯৬৩ টাকা। সনমনিয়ি ৬টি 
খায়ি সচিয় িমা গ্রহণ করি রায়ক যাি নস্নি 
বিদেমান মাস পযকুন্ত ২,৪৫,৮১,৯৫৭ টাকা। 

এিাড়াও সনমনিয়ি ২৭,৫২২ টাকাি 
ময়ূল্যি আসবাবপত্ ও ৩২,০৪৭ টাকাি 
অন�স সিঞ্জাম িয়য়য়ি এবং ১০.৫ শিাংশ 
িনম িয়য়য়ি, যাি মলূ্য ৯২,৬৯,২৪৪ টাকা। 
সনমনিি অধীয়ন ২টি থদাকানঘি িয়য়য়ি, যাি 
মলূ্য ৭,৯৬,৮৭০ টাকা। সনমনিটি সিকাি বা 
নবয়দনশ সংস্া বা অন্য র�ায়না প্রনিষ্ঠান বা 
ব্যনক্তি ননকট হয়ি র�ায়না ঋণ গ্রহণ করিনন। 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ননয়নমি লভ্যাংশ বণ্টন কিা 

হয়। সনমনি কিৃকুক ননয়নমিভায়ব সিকানি 
িািস্ব িরা অনডট ন� ও সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল পনিয়শাধ কিা হয়। নবগি ২০১৮-
২০১৯ নরি. সয়ন সনমনিটি ১০,০০০ টাকা 
অনডট ন� ও ১৪,৪৮১ টাকা সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল পনিয়শাধ করিয়ি। 

উন্নেন কার্গক্রম 

সনমনি িাি সদস্যয়দি ননকট হয়ি সংগহৃীি 
সচিয় পুনিায় সদস্যয়দি মায়ি স্বল্প সুয়দ 
ঋণ নবিিণ করি রায়ক। সনমনিি বিদেমান 
সদস্য ৩৬৮ িন এবং সনমনিটি এ পযকুন্ত 
৪,০১,৬৩,২৪৩ টাকা সদস্যয়দি মায়ি ঋণ 
নবিিণ করিয়ি। সদস্যগণ প্রাপ্ত ঋণ নবনভন্ন 
কু্দ্র ব্যবসায় পুঁনি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন ভূনমকা 
িাখয়ি। সনমনিি মলূধন ঋণ দাদন ও িনম 
ক্রয় খায়ি নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি এবং 
বিদেমায়ন ১,৬২,০৩,০০৩ টাকা ঋণ দাদন 
প্রকয়ল্প নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। প্রকল্প হয়ি 
২৪,৭০,০৪৭ টাকা আদায় হয়য়য়ি। সনমনিি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি ঋণ দাদন প্রকয়ল্পি 

মাধ্যয়ম অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়য়য়ি।

কম্গসিংস্ান

সনমনি কিৃকুক পনিচানলি কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম 
প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়চ্ছ। সনমনিয়ি ৪ িন রেিনভুক্ত 
কমকুচািী িয়য়য়ি। এিাড়া পরিাক্ভায়ব 
কয়য়কশ সদস্যয়দি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। 

অন্যান্য কম্গকাণ্ড 

সদস্য ও িনগয়ণি িন্য কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টিি মাধ্যয়ম থদয়শি উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি 
সনমনি কাি করি যায়চ্ছ। সদস্যয়দি দানিদ্র্য 
নবয়মাচয়নি লয়ক্্য সমবায় আয়্ালয়নি 
মাধ্যয়ম ননয়িয়দি আত্মননভদেিশীল করি 
িুলয়ি উতসানহি কিা হয়চ্ছ। এ লয়ক্্য 
িািীয় সমবায় নদবসসহ নবনভন্ন নদবয়স 
ননয়নমি সনক্রয় ও স্বিুঃসূ্িদে অংশগ্রহণ করি 
রায়ক। এিাড়া নবনভন্ন কমকুএলাকায় নবনভন্ন 
ধিয়নি সামানিক কাযকুক্রম ও ধমকুীয় সনমনিটি 
স্বিুঃসূ্িদে অংশগ্রহণ করি রায়ক।

আদর্শ কল্যাণ মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ
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মনবন্ন নিং: ১৭০

তামরখ: ২০/৫/২০০৯

সদস্য সিংখ্যা: ৩৬৮ িন 

কম্গসিংস্ান : ৪ িন

শেোর মলূিন: ৪৪,৯২,৬০০ টাকা

সঞ্চে মলূিন: ৫০,২৭,৯৬৩ টাকা।



উপয়িলা: ব্র

রেলা: নারােণগঞ্জ

অথ্গননমতক অবস্া

সনমনিি ননিস্ব মলূধয়নি পনিমাণ ৬৬,১০০, 
কাযকুকিী মলূধন: ৬৬,১০০ টাকা, শয়াি 
মলূধন ২১,১০০ টাকা, সচিয় আমানি: 
৪৫,০০০ টাকা, এিাড়া ২০১৮-২০১৯নরি. 
অরকুবিরিি ননিীক্া প্রনিয়বদন অনযুায়ী 
সনমনিি অবস্া ভাল। সনমনিি উহাি মলূধন 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ প্রদান িাড়াও �্ল চাষ 
খায়ি ১০,০০,০০০ টাকা নবননয়য়াগ করিয়ি। 
র�ায়না সংস্া বা ব্যনক্ত হয়ি সনমনি ব্যবস্াপনা 
কনমটি ঋণ গ্রহণ করিনন। 

আইনকাননু রিমতপালন পমরমস্মত

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সমবায় আইন, 
নবধধমালা, উপ-আইন, নবভাগীয় সাক্কুলািসহ 
আয়দশ–ননয়দদেশ যরাযরভায়ব প্রনিপালন করি 
রায়ক। সনমনিয়ি প্রনি বিি ননয়নমি বানষকুক/
নবয়শষ সাধািণ সভা ও ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সভা আইন ও নবধধ অনযুায়ী হয়য় রায়ক। 

বধণকুি সনমনিয়ি সবকুয়শষ বানষকুক সাধািণ সভা 
অননুষ্ঠি হয়য়য়ি ও এিাড়া ২০১৮-১৯নরি. 
অরকুবিরি ১১টি ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা 
অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। 

উন্নেন কার্গক্রম

সনমনিিকা উহাি মলূধন �্ল চাষ প্রকয়ল্প 
নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। সনমনিটি বিদেমায়ন 
১০,০০,০০০ টাকা �্ল চায়ষ নবননয়য়াগ 
করিয়ি। সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি �্ল 
চাষ করি ও বাধণনি্যকভায়ব নবনক্র করি 
অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। ভনবষ্যয়ি 
ব্যাপকভায়ব সনমনিি কিৃকুপক্ �্ল িপ্তাননি 
পনিকল্পনা িয়য়য়ি। এিাড়াও ভনবষ্যয়ি 
মতস্যচাষ ও গরুি খামারিি মাধ্যয়ম থদয়শি 
দুধ ও মাংয়সি চানহদা পূিণসহ ননিস্ব আনরকুক 
সক্মিা বাড়ায়নাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিয়ি 
বিদেমায়ন ১ িন কমকুচািী িয়য়য়ি। এিাড়া ৩১ 

িনয়ক পরিাক্ভায়ব �্ল চায়ষ নবননয়য়ায়গি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি। এ সনমনি হয়ি উপকািয়ভাগী মানয়ুষি 
সংখ্যা প্রায় ১৫৫ িন। সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ 
করি অয়নয়ক কু্দ্র ব্যবসা, গানড় ক্রয়, গানভ 
ক্রয় ইি্যানদি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

অন্যান্য কম্গকাণ্ড

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি থদশ ও িািীি 
কল্যায়ণি িন্য স্বল্প খিয়চ নচনকতসা ব্যবস্া চালু 
কিাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। সমবায় আয়্ালন 
রেগবান কিয়ি সনমনিি কমকুএলাকায় 
কমকুহীন সুনবধাবনচিি মানষুয়ক সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। 
সনমনিি নায়ম র�ায়না মামলা-থমাকদেমা 
রেই। সনমনিটি িাি উন্নয়নমলূক কাযকুক্রম 
সামানিক থযাগায়যাগ মাধ্যয়ম প্রচাি করি 
রায়ক। সনমনিটি কমকুএলাকায় গনিব অসহায় 
র�াগীয়দি নবনাময়ূল্য নচনকতসা সহায়িা প্রদান 
করি রায়ক ও গনিব অসহায় মানয়ুষি থযৌিুক 
নবহীন নববায়হি আয়য়ািন করি রায়ক।

বদের উপয়জলা িুল চাবষ ও িুল ব্যবসােী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ৩৫

তামরখ: ২৩/০৯/২০১৮মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩১ িন।

মনিস্ব মলূিন: ৬৬,১০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৬৬,১০০ টাকা 

শেোর মলূিন ২১,১০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৪৫,০০০ টাকা



থানা: মমাহাম্দপুর

রেলা: ঢাকা

থমাহাম্দপুি রানায় বসবাসিি যুদ্ধাহি 
মনুক্তয়যাদ্ধা-শহীদ মনুক্তয়যাদ্ধা ও িাঁয়দি 
পনিবািবয়গকুি অরকুনননিক সাহায্য ও স্বাবলম্ী 
কিাি অনভপ্রায়য় ২০১১ সায়লি থম মায়স এই 
সনমনি সিকারিি সমবায় নবভায়গি ননবন্ধন 
লাভ করি। সমবায় নবভায়গি ননবন্ধন লায়ভি 
পি পিই অনয়ুমানদি শয়াি নবনক্রি মাধ্যয়ম 
থমাহাম্দপুি রানায় বসবাসিি যুদ্ধাহি 
মনুক্তয়যাদ্ধা-শহীদ মনুক্তয়যাদ্ধা ও িাঁয়দি 
পনিবািবয়গকুি সকলয়ক সদস্য নহয়সয়ব ভনিদে 
কিায়না হয়। বিদেমায়ন অত্ সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ১৩১ িন। সিকাি কিৃকুক সকল 
সদস্যি নায়ম মনুক্তয়যাদ্ধা কময়প্লক্স এ একটি 

করি ফ্্যাট বিাদে করি পুনবকুাসন কিা হয়য়য়ি। 

মসবামলূক উন্নেন কার্গক্রম

সদস্যগয়ণি অসুস্িাি িন্য আনরকুক সহায়িা 
এবং িায়দি থমধাবী সন্তানয়দি নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান কিা হয়। 

বাধণমি্যক উন্নেন কম্গকাণ্ড

মনুক্তয়যাদ্ধা কময়প্লক্স এ একটি করি থদাকান 
বিাদে কিা হয়য়য়ি।

মদে ও িামতর িন্য কল্যাণকর ও িনমহতকর 

কার্গক্রম

থসাসাইটিি সদস্যয়দি নচনকতসা সহায়িা এবং 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াবনৃত্ত, উচ্চনশক্াবনৃত্ত 
প্রদায়নি মাধ্যয়ম থদশ ও িানি গেয়ন নবয়শষ 

ভূনমকা িাখয়ি। সনমনিি সদস্যয়দি নচনকতসা 
িননি ক্নিপূিণ প্রদান ও সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াবনৃত্ত প্রদান কিা হয়য় 
রায়ক। 

উপসিংহার 

সনমনিি সাংগেননক, আনরকুক ও সামানিক 
কাযকুক্রম ও সমবায়য়ি আদশকু ও মলূনীনি 
অনসুিণ করি কাি কিাি �য়ল গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকাি কিৃকুক ২০১১ সায়ল 
সমবায় নবভাগ হয়ি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হন। 
সমবায়য়ি আদশকু ও মলূনীনি অনসুিণ 
করি যুদ্ধাহি মনুক্তয়যাদ্ধা-শহীদ মনুক্তয়যাদ্ধা 
পনিবাি পুনবকুাসন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ। 

যধুদ্াহত মধুবতিয়যাদ্া-রহীদ মধুবতিয়যাদ্া পবরবার পধুনব্শাসন 
বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ
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রেমিঃ নিং-১০৬০

তামরখ: ১৫/০৫/২০১১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৩১ িন

কম্গসিংস্ান: ২ িন

মনিস্ব মলূিন: ২৫,১৪,২৯৪ টাকা।

শেোর মলূিন : ৩,২৬,১০০ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল : ১১,৯৪৮ টাকা

আমানত : ২২,৫৭,৬০০ টাকা

স্াবর ও অস্াবর সম্মত্ত: ২৫,১৪,২৯৪ টাকা।



চট্গ্াম

মবভাগ

বদরখাললী সমবাে কৃমষ ও উপমনয়বে সমমমত ভবন মদ মচটাগািং র�া-অপাত্রটিভ হাউমিিং মসাসাইটি মলঃ

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা 

মমাট সমমমত  ৩০,৩৬০টি

মমাট সদস্য  ১৯,৩০,৫৯৬ িন

পুরুষ  ১৪,৭৮,৬৫৬ িন

মমহলা  ৪,৫১,৯৪০ িন

কার্গকরলী মলূিন  ৩,৪৫,০৬২.৯৪

র�ৌত সম্দ  ১,০৫,১৩৮.৫৩

আমথ্গক সম্দ  ৫২,৩৩৩.১৫

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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সমবাে সমমমত মলঃ
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উপিয়লা: চকমরো

রেলা : কক্সবািার

নরিটিশ-ভািয়ি ভূনমহীন মানয়ুষি পুনবকুাসন 
আয়্ালয়নি পুরিাভায়গ নিয়লন যরাক্রয়ম 
চট্গ্রাম রেলাি স্বনামধন্য মানবনহনিষী, 
সমািসংস্ািক ও নশক্ানিুাগী ব্যনক্তত্ব প্রয়াি 
আয়নায়ারুল আনিম, খান বাহাদুি আবদুস 
সাত্তাি, থমৌলভী আবদুল হক থদাভাষী, 
িাহাি আলী থচৌধিুী ও থমৌলভী এখলািুি 
িহমান প্রমখু। সমায়িি সকল থরেধণি 
মানয়ুষি কল্যায়ণ িায়দি অগ্রণী ভূনমকা 
নচিস্মিণীয়। িতকালীন নরিটিশ শাসকয়গাষ্ঠীি 
প্রনিননধধ সামন্ত-িনমদািয়দি িাঁিাকয়ল 
ননয়ষ্পনষি িনগণয়ক একটি মানসম্ি 
সামানিক িীবন উপহাি থদওয়াি িন্য িািা 
ননুঃস্বারকুভায়ব অক্ান্ত পনিরেম করি থগয়িন। 
যাি �লশ্রুনিয়ি আিয়কি বদিখালীি 
প্রায় ৫০ হািাি িনয়গাষ্ঠীি সুশঙৃ্খল 
আরকুসামানিক িীবন ব্যবস্া। নবগি ১৯২৬ 
নরিস্ায়দেি থগাড়াি নদয়ক চট্গ্রায়মি উনল্নখি 
আয়লানকি ব্যনক্তত্ববগকু সমবায় আয়্ালয়নি 
নবকায়শ অগ্রণী ভূনমকা পালন করিন। �য়ল 

১৯২৬ সায়লি ৩ নডয়সম্ি সংগনেি ও 
ননবনন্ধি হয় ‘চট্গ্রাম রেলা সমবায় কৃষক 
সনমনি নলুঃ’। এি আয়গ অননুষ্ঠি এক সাধািণ 
সভায় মিহুম আয়নায়ারুল আনিম সভাপনি 
ও এখলািুি িহমান সাধািণ সম্াদক 
ননবকুানচি হন। চট্গ্রাম থপৌিসভাি িতকালীন 
থচয়ািম্যান নিু আহাম্দ ও থমৌলভী আবদুল 
হক থদাভাষীসহ অন্যান্যয়দি ননয়য় গনেি হয় 
২১ সদস্য নবনশষ্ কাযকুকিী কনমটি। থস সভায় 
খান বাহাদুি আবদুস িাত্তািসহ ৩০ িন 
উপনস্ি নিয়লন। ঐ সভায় যুগপত প্রনিননধধত্ব 
করিনিয়লন সমবায় সনমনি সদস্য ও ব্যনক্ত 
সদস্য। সষৃ্ ঐ সনমনিটি নিল নমরে প্রকৃনিি। 
ঐ র�ন্দীয় সনমনি সমদু্র উপকূলবিদেী চকনিয়া 
সু্িবয়নি অন্তগকুি নিংভং, থসানািড়া, 
মালুমঘাট, বদিখালী এবং কণকু�্লী নদীি 
অন্তগকুি হালদা খায়লি ময়ুখ চি থমাহিা, 
িািাখালীি ময়ুখ বাকনলয়াি চি, িািাখালীি 
দনক্ণ-পূয়বকুি চি, চাক্তাই এলাকাগুয়লায়ি 
ভূনমহীনয়দি সমবায়য়ি মাধ্যয়ম পুনবকুাসন 
কিাি নসদ্ধান্ত রেয় এবং কনরি এলাকাগুয়লা 
বয়্াবস্ত রেওয়াি িন্য িতকালীন িািস্ব 
নবভায়গি ননকট আয়বদন করিন। ১৯২৭ 

সায়লি ৩০ মাচদে িতকালীন রেঙ্গল সমবায় 
ননবন্ধক ‘চট্গ্রাম রেলা সমবায় কৃষক সনমনি’ 
পনিদশকুন করিন। সনমনি পনিদশকুনকায়ল 
নিনন পনিদশকুন মন্তয়ব্য র�ন্দীয় সনমনিি 
আওিায় ভূনমহীনয়দি নিুন নিুন প্রারনমক 
সনমনি সংগনেি কিাি ওপি গুরুত্ব আরিাপ 
করিন। িািই পনিরপ্রনক্য়ি মািািবানড় ও 
বদিখালীয়ি একটি কয়লানাইয়িশন সনমনি 
সংগনেি কিাি িন্য চট্গ্রাম রেলা সমবায় 
কৃষক সনমনি ১৯২৮ সায়লি ২৫ জুন অননুষ্ঠি 
কাযকুকিী কনমটিি এক সভায় নসদ্ধান্ত রেয়। 
নবষয়টিয়ক আরিা এনগয়য় ননয়ি ঐ সময় 
সমবায় নবভাগ কিৃকুক সমদু্র উপকূলবিদেী রেয়গ 
ওো খাসিনম সমবায়য়ি নভনত্তয়ি সবি্যবহাি 
কিয়ি একটি পনিকল্পনা হয়। বদিখালীয়ি 
সনমনি সংগনেি কিাি অনকূুয়ল িতকালীন 
চট্গ্রাম নবভাগীয় কনমশনারিি সুপানিশক্রয়ম 
১৯২৮ সায়লি ৬ আগস্ কনলকািা থগয়িয়ট 
প্রকানশি ১৫২০৮ (বন) নং রোটিন�য়কশয়নি 
মাধ্যয়ম বদিখালী থমৌিাি ৩৯১০.৪০ 
একি িনম সিকাি বন নবভাগ হয়ি অবমকু্ত 
করিন। উনল্নখি ৩৯১০.৪০ একি িনম 
সনমনি গেয়নি সপয়ক্ কাযকুি ননধকুানিি হয়ল 

বদরখালী সমবাে কৃবষ ও উপবনয়বর সবমবত

মনবন্ন নিং: ৩৭/মস

তামরখ: ১৯৩০

কম্গসিংস্ান: ১০২ িন

মবমভন্ন ব্যািংয়ক এফমিআর: ২,১৮,০০,০০০ টাকা

সম্দ: ৩,৭৭৭.০৯ একর িমম
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বদিখালী সমবায় কৃনষ ও উপননয়বশ সনমনি ভবন

১৯২৯ সায়লি ২৭ মায়চদেি ৫১৭৫ নং আি.এস 
স্মািকময়ূল অনয়ুমানদি প্রস্তাবানসুারি ১৯৩০ 
সায়ল আইনানগুভায়ব গনেি হয় আিয়কি 
‘বদিখালী সমবায় কৃনষ ও উপননয়বশ 
সনমনি’। যাহাি র�নির্রেশন নং: ৩৭/
নস,১৯৩০। 

সমমমতর পুঁমি গেন রিমক্রো

সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক নবগি ১৯৯০ 
নরিষ্াদে পযকুন্ত সময়কায়ল নবনভন্ন দ�ায় 
সিকারিি পক্ থরয়ক এ সনমনিি নায়ম 
বয়্াবয়স্তি মাধ্যয়ম সবকুয়মাট ৩,৭৭৭.০৯ 
একি িনমি মানলকানা স্বত্ত লাভ করি। বধণকুি 
িনম হয়ি সনমনিি প্রনিষ্ঠাকালীন ২৬২ িন 
মলূ সদস্যয়ক এবং িায়দি পিবিদেী প্রি্য়ক 
পুনবকুাসয়নি িন্য (প্রায় ৪০ হািাি িনয়গাষ্ঠী) 
প্রয়ি্যক শয়ারি দ�াওয়ানি বিদেমান পযকুন্ত 
১১.৬০ একি করি সবকুয়মাট ৩,০৩৯.২০ 
একি িনম বিাদে থদয়া হয়। যায়ি উনল্নখি 
২৬২ শয়ারিি পিবিদেী প্রি্বৃ্  পুনবকুানসি 
হয়য় বিদেমায়ন বসবাসিি। এিাড়া সনমনিি 
িতকালীন ব্যবস্াপক মিহুম শখ িনমি 
উনদেয়নি পনিবািয়ক পুনবকুাসয়নি িন্য 
সনমনি হয়ি ২ দ�ায় থমাট ৫.৮০ একি 
িনম বিাদে থদওয়া হয়। একইভায়ব আিও 
প্রায় ৬ শি নিন্নমলূ পনিবািয়ক পুনবকুাসয়নি 
িন্য ২৫০ একি িনম বিাদে প্রদান কিা হয়। 

সনমনিি প্রনিষ্ঠাকাল থরয়ক এখন পযকুন্ত একটি 
সুদূিপ্রসািী পনিকল্পনাি আওিায় সনমনিি 
মানলকানাধীন িায়গা সনমনিি বানস্ায়দি 
নশক্া, আরেয়ণ, ধমকুীয় ও আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি িন্য িনমও বিাদে প্রদান কিা হয়। 
সনমনিি লবণমাে ও নচংনড় প্রকল্প থরয়ক প্রাপ্ত 
অরকু পুঁনি গেয়ন ভূনমকা িাখয়ি। উয়ল্খ্য 
থদাকান ভাড়া থরয়কও সনমনি অরকু প্রাপ্ত হয় 
এবং িা পুঁনি গেয়ন ব্যবহাি কিা হয়। 

সমমমতর মবমনয়োগ রিমক্রো

কক্সবািাি র�ন্দীয় সমবায় ব্যাংক, চট্গ্রাম 
লবণ উতপাদনকািী র�ন্দীয় সমবায় সনমনি, 
বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্ায় 
বধণকুি সনমনিি ৭৮,৪৭০ টাকা এবং নবনভন্ন 
ব্যাংয়ক এ�নডআি নহয়সয়ব ২,১৮,০০,০০০ 
টাকা নবননয়য়াগ িয়য়য়ি।

উৎপাদন

সনমনিি মানলকানাধীন ৯টি নচংনড় প্রকল্প এবং 
২টি নমো পাননি মতস্য প্রকল্প িয়য়য়ি। এসব 
প্রকয়ল্প নবপুল পনিমাণ মতস্য সম্দ উতপাদন 
হয়। এিাড়া সনমনিি এনক্তয়ারি থযসব লবণ 
মাে িয়য়য়ি থসগুয়লায়ি প্রনি বিি লবণ 
থমৌসুয়ম প্রচুি পনিমাণ লবণ উতপাদন কিা 
হয়। এিাড়া অন্যান্য িনময়ি ধান চাষ কিা 
হয়। 

কম্গসিংস্ান 

অন�সাি-কমকুচািী িাড়াও সনমনি হয়ি স্ানীয় 
সকল িায়ম মসনিয়দি ইমাম-ময়ুানজ্ন ও 
মন্রিি পুরিানহি এবং বদিখালী সাব-থপাস্ 
অন�য়সি মাস্াি ও িানািসহ ১০২ িনয়ক 
মানসক নভনত্তয়ি অত্ সনমনি হয়ি রেিনভািা 
প্রদান কিা হয়। 

মদয়ের অথ্গননমতক ও সামামিক সমমৃদ্ধ 

অিতিয়ন ভূমমকা 

এ সনমনিি যাবিীয় আয় থরয়ক ননম্ন ময়ি অরকু 
ব্যয় কিা হয়। উয়ল্খ্য থয, এ সনমনি প্রায় ৫০ 
হািাি িনয়গাষ্ঠীি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
ননয়য়ানিি একটি প্রনিষ্ঠান। �য়ল সনমনিি 
আয় থরয়ক ননম্নময়ি অরকু ব্যয় হয়। 
• সমবায় অধধদপ্তরিি ধাযকুময়ি বানষকুক 

সমবায় উন্নয়ন িহনবয়লি টাকা পনিয়শাধ। 
• সনমনিি নায়ম বয়্াবস্ত পাওয়া 

৩,৭৭৭.০৯ একি িনমি ভূনম উন্নয়ন কি 
পনিয়শাধ;

• সনমনিি অন�য়স কমকুিি কমকুচািী-
কমকুচািীয়দি রেিন পনিয়শাধ;

• সনমনিি অনদুানভুক্ত সকল িায়ম 
মসনিদ ইমাম-ময়ুানজ্ন ও মন্রিি 
পুরিানহি এি রেিন পনিয়শাধ; 

• নশক্াপ্রনিষ্ঠায়ন অনদুান; 
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• সনমনিি সদস্য-থপাষ্যয়দি সন্তানয়দি 
উচ্চনশক্াি িন্য সুদনবহীন দীঘকুয়ময়ানদ 
ঋণ প্রদান;

• দুিারিাগ্য ব্যাধধি নচনকতসাসহ নবনভন্ন 
খায়ি ত্াণ িহনবল হয়ি অরকু প্রদান; 

• সনমনিি পনিচালনাি অন্যান্য যাবিীয় 
আনষুনঙ্গক ব্যয়সহ সয়বকুাপনি-প্রনি আনরকুক 
বিরি সকল সদস্য-অংশীদািয়দিয়ক 
বানষকুক ১,২০,০০,০০০ টাকা নবনভন্ন 
মতস্য প্রকয়ল্পি আয় থরয়ক বিাদে প্রদান 
কিা হয়। 

সমমমতর ব্যবস্াপনা কার্গক্রম 

এ সনমনি কাযকুক্রম সমবায় সনমনি আইন-
২০০১ (সংয়শাধন-২০০২ ও ২০১৩),সমবায় 
সনমনি নবধধমালা-২০০৪ ও অত্ সনমনিি 
ননিস্ব উপ-আইয়নি যরাযর ধািা ও 
নবধায়নি আয়লায়ক পনিচানলি হয়য় আসয়ি। 
আইন, নবধধমালা ও উপ-আইয়নি আয়লায়ক 
গণিানন্তক ধািাবানহকিায় অত্ সনমনি বিদেমান 
ব্যবস্াপনা কনমটি নবগি ২৮ থসয়টেম্ি ২০১৯ 
নরি. িানিয়খ সনমনিি ১,৫০০ িন সদস্যয়দি 
র�ায়ট ননবকুানচি হয়য় ৭ অয়ক্টাবি ২০১৯ 
িানিয়খ ৩ বিরিি িন্য ১২ সদস্য নবনশষ্ 
ব্যবস্াপনা কনমটি ননবকুানচি হন। 

সমমমতর অন্যান্য কার্গক্রম 

• ২২.১৬ একি-কয়লি,উচ্চনবদ্যালয় ও 
�ানিল মাদ্রাসা 

• ৪৪.৩০ একি-কবিস্ান ও শ্মশান 
• ১৯.৮৫ একি-নবনভন্ন প্রনিষ্ঠান 
• ১৬.৩৬ একি-সংয়যাগ সড়ক 
• ১৬৪.১০ একি-খাল 
• ২৩৯.০৩ একি-নানিয়কল বাগান 
• ২৫.৪০ একি-নিিাভদে পুক্ি 
• ৭.৮০ একি-লবণ মায়েি পানন চলাচল 

নালা 
• ৪০ একি-সাইয়ক্ান থসটিাি ও মাটিি 

নকল্া 
• ৩১ একি-৬১০ একি মসনিদ, 

পায়ঞ্জগানা,থ�ািকাননয়া এবং মন্ি 

সমমমত রিদত্ত িােগাে সমমমতর অথ্গানকূুয়ল্য 

রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন মেক্া ও অন্যান্য রিমতষ্ঠায়নর 

মচরে মনম্নরূপ : 

• বদিখালী এম.এস �ানিল (নডনগ্র) 
মাদ্রাসা 

• বদিখালী নডনগ্র কয়লি 
• বদিখালী কয়লানীয়িশন উচ্চনবদ্যালয় 
• আল-আিহাি উচ্চনবদ্যালয়
• আিমনগি মনিনদয়া দানখল মাদিাসা 
• বদিখালী ১ নং ব্লক হায়মনদয়া কায়দনিয়া 

দানখল মাদিাসা 
• বদিখালী গাউনিয়া মনিনদয়া এনিমখানা 

ও থহ�িখানা
• প্রারনমক নবদ্যালয় (বিদেমায়ন সিকানি)
• নলটল জুয়য়লস সমবায় সু্ল (থপ্ল থরয়ক 

অষ্ম থরেধণ)।
• নকন্ািগায়টদেন নবদ্যালয় ৩টি
• িায়ম মসনিদ ৪৩টি
• কবিস্ান ২০টি
• শ্মশান ১টি 
• মন্ি ১টি
এছাো সমমমতর বামস্ায়দর স্বায়থ্গ সমমমতর 

িমময়ত রথাক্রয়ম—

• হাসপািাল-১টি
• সাইয়ক্ান থসটিাি-১৬টি
• মাটিিনকল্া (যাহা বঙ্গবনু্ধ মনুিব নকল্া 

নায়ম পনিনচি)-৩টি
এ সমমমতর বামস্ায়দর মেমক্ত সন্তানয়দর 

উয়ল্খয়রাগ্য বততিমান অবস্ান : 

• নপএইচনড (ডক্টরিট) নডনগ্রধািী 
নবশ্নবদ্যালয়য়ি নশক্ক-৩ িন।

• নবনসএস ক্যাডািভুক্ত পুনলশ কনমশনাি-১ 
িন। 

• পুনলশ পনিদশকুক-১ িন। 
• নবনসএস ক্যাডাি ও নন-ক্যাডািভুক্ত 

এমনবনবএস ডাক্তাি-৪৫ িন। 
• প্রয়কৌশলী-১০ িন; এি ময়ধ্য ১ িন 

চুয়য়ট নশক্ক। 
• আইনিীবী-১২ িন। 
• উচ্চনবদ্যালয় ও প্রারনমক নবদ্যালয়য়ি 

নশক্ক প্রায়-৫০ িন। 
• নবনভন্ন দপ্তরি পদস্ কমকুকিদো-

কমকুচািী-৩০ িন।
• বাংলায়দশ থসনাবানহনী,নবনিনব ও পুনলশ 

নবভায়গ কমকুিি প্রায়-১৫০। 
• থসৌনদ আিব,সংযুক্ত আিব আনমিািসহ 

নবনভন্ন থদয়শ কমকুিি ৬০০ িন। 

এিাড়া বিদেমায়ন প্রায় থিয়লয়ময়য় ঢাকা 
নবশ্নবদ্যালয়সহ অন্যান্য নশক্াপ্রনিষ্ঠায়ন 
উচ্চিি নশক্ায় অধ্যয়নিি আয়ি। 

সনমনি প্রনিষ্ঠাকাল থরয়ক বিদেমান পযকুন্ত 
থয সকল উচ্চপদস্ ব্যনক্তবগকু ও িার্রেি 
কণকুধািগণ এ সনমনি পনিদশকুন করিন; যায়দি 
ময়ধ্য নবগি ১৯৮৯ নরি. িনয়নত্ী নডনিটাল 
বাংলায়দয়শি রূপকাি বঙ্গবনু্ধ কন্যা মাননীয় 
প্রধানমন্তী িনয়নত্ী শখ হানসনাও িয়য়য়িন। 

মাননীয় প্রধানমন্তী ব্যিীি অন্যান্য থয 
সকল উচ্চপদস্ ব্যনক্তবগকু ও িার্রেি কণকুধািগণ 
অত্ সনমনি পনিদশকুন করিন : 
• ভাইসিয় অব ইনন্য়া লডদে নলন নলটয়গা 
• অনবভক্ত বাংলাি মন্তী পুনলব নবহািী 

মনল্ক
• িতকালীন িািস্ব নবভায়গি নসননয়ি 

সদস্য থহিবাগকু ওয়য়ল্

• িতকালীন পানকস্তায়নি র�ন্দীয় 
থযাগায়যাগ মন্তী কন�ল উনদেন থচৌধিুী

• স্বাধীন বাংলায়দয়শি প্রাক্তন রেম ও 
সমািকল্যাণ মন্তী িহুি আহমদ থচৌধিুী

• প্রাক্তন খাদ্য মন্তী আবদুল থমায়মন খান
• প্রাক্তন সমবায় মন্তী ক্যায়টেন (অব.) 

আবদুল হানলম থচৌধিুী
• প্রাক্তন মন্তী ওবাইদুি িহমান
• প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্তী িামাল উনদেন 

আহয়মদ
• প্রাক্তন মতস্য ও পশুপালন প্রনিমন্তী ড: 

আ�িাব উনদেন
• প্রাক্তন মন্তী ব্যানিস্াি আননসুল ইসলাম 

মাহমদু
• প্রাক্তন মন্তী নসিাজুল থহায়সন খান 
• প্রাক্তন মন্তী িাজুল ইসলাম
• সায়বক মহামান্য িা্রেপনি আলহাজ্ব্ব 

হুয়সইন মহুাম্দ এিশাদ প্রমখু। 
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উপয়িলা: আদে্গ সদর

রেলা: কুমমল্া

সমমমতর সিংগেক ও কম্গিলীবন

মহুাম্দ ইয়ানিন। ক্নমল্া শহিিলীি পনচিম 
ননভৃি পনল্ি গনিব নপিাি পাঁচ সন্তায়নি ময়ধ্য 
প্ররম। থমধাবী হয়য়ও অরকুাভায়ব ৭ম থরেধণ 
পযকুন্ত পাে চুনকয়য় সংসারিি হাল ধরিন। 
১৯৫৫ সায়ল পানকস্তান পুনলশ বানহনীয়ি 
কনয়স্বয়লি চাকনিয়ি থযাগদান করিন। 
থসখায়নও ভায়গ্যি কায়লা িাঁয়া। ১৯৫৫ 
সায়লি শষ নদয়ক পুনলশ ধমকুঘয়টি সায়র 
িনড়ি রাকাি অনভয়যায়গ হািিবাসী,পরি 
চাকনিচু্যি হয়য় িীনবকাি িানগয়দ এলাকায় 
থিাট একটি চা থদাকান খয়ুল হয়য় যান চা 
থদাকানন। থমধাবী চা থদাকানন থসখান থরয়ক 
কু্দ্র আয়য়ি উবিতৃ্ত নদয়য় ১৯৬০ সায়ল ৬টি 
নিক্সাি মানলক হন এবং ভাড়ায় পনিচালনা 
শুরু করিন। কু্দ্র থদাকায়ন বয়স চা পায়নি 
নবরোয়মি �াঁয়ক নিক্সা রেনমকগণ ঘাম 
শুকায়িন আি সংসারিি অভায়বি গালগল্প 
কিয়িন। থস সময় এ িনপয়দ অভাব র�য়গই 

রাকয়িা। িখন ১৯৫৯ সাল। গ্রায়মি গনিব 
কৃষকয়দি উন্নয়য়নি নচন্তা করি ড. আখিাি 
হানমদ খান পনিক্ামলূকভায়ব ক্নমল্া 
র�াটবানড়য়ি ক্নমল্া পল্ী উন্নয়ন একায়ডমী 
প্রনিষ্ঠা করিন। ১৯৬০ এি শষাংয়শ ইয়ানিন 
নময়া িাঁি সায়র থদখা করি গনিব অসহায়য়দি 
নকভায়ব আরকুসামানিক উন্নয়ন কিা যায় এ 
িন্য উপয়দশ গ্রহণ করি ৯ অয়ক্টাবি ১৯৬০ 
সায়ল সমবায়য়ি মাধ্যয়ম কু্দ্র পুঁনি গেন 
করি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি িন্য সমবায় 
সনমনি গেন কিাি িন্য প্রায় ২০০ িন 
গ্রামবাসীি একনত্ি করি প্রস্তাব থপশ কিয়ল 
উপনস্িগয়ণি ময়ধ্য মাত্ দুইিন, পূয়বকুাক্ত ৬ 
িন নিক্সাচালক ও নিনন ননয়ি নময়ল থমাট ৯ 
িয়নি ৯ আনা মলূধন নদয়য়ই যাত্া “নদদাি” 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংগেনটিি। 
পিবিদেীয়ি স�লিাি আয়লা িড়ায়ি 
শুরু কিয়ল প্রয়য়ািয়নি িানগয়দ সমবায় 
অধধদপ্তরিি ননবন্ধন নং: ৫০, িানিখ: ০৮-
০৪-১৯৬১ নরি. ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 

সমমমতর মলূ কার্গক্রম

• পুঁনি গেনকয়ল্প কু্দ্র কু্দ্র সচিয় কিা;

• সদস্যয়দিয়ক আনরকুক সহায়িা প্রদায়নি 
িন্য ঋয়ণি ব্যবস্া কিা;

• সদস্যয়দি এবং িায়দি সন্তানয়দি 
র�খাপড়া ও কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া কিা;

• সদস্যয়দিয়ক আত্ম-ননভদেিশীল নহয়সয়ব 
গয়ড় রোলা।

সদস্য সিংখ্যা

১২০০ এি অধধক পনিবারিি িনসংখ্যা 
এলাকায় সনমনিটিি সভ্য ও কাযকু এলাকা। 
িায়দি অধধকাংশ পনিবািই সনমনিি সদস্য। 

স্ােলী সম্দ 

স্ায়ী সম্দ নহয়সয়ব সনমনিি নায়ম ৯৯ শিক 
ভূনম িয়য়য়ি। উক্ত িনমি উপি সনমনিি 
অন�স ভবন, এলাকাি র�াকিয়নি সুনবধায়রকু 
কনমউননটি থসটোি, সমবায় নবপধণ/থদাকান, 
্াক্টি গ্যারিি ও ২টি মায়কদেট িয়য়য়ি। উক্ত 
মায়কদেয়ট ৫৩টি থদাকান িয়য়য়ি। থদাকান, 
কনমউননটি থসটোি, ্াক্টি গ্যারিিগুয়লা 
স্ানীয় বািাি ময়ূল্য ভাড়া থদয়া হয়চ্ছ।

 বিদেমান বািাি মলূ্য নহয়সব কয়ষ 
ননধকুািণ কিয়ল ৯৯ শিক ভূনমি মলূ্য 

বদদার সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৫০

তামরখ:০৮/০৪/১৯৬১মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৫৭৩ 

পুরুষ: ৭১০, মমহলা: ৪৪৮, কু্য়দ: ৪১

শেোর মলূিন : ৪৬,৮৫,৫০৩ টাকা।

মনিস্ব মলূিন : ১,১৮,৮২,০৭৯ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১,৫০,৯৫,৭৩৪ টাকা।

মবমনয়োগ : ১,০২,৩৬,২৬৪ টাকা।

সম্দ: ৯৯ েতক



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 144

কমপয়ক্ ৯,০০,০০,০০০ টাকা মলূধয়নি 
সায়র থযাগ হয়ব। বলা যায় ৯ আনা থরয়ক 
এখন ১০ র�াটিিও রেনশ মলূধন সমদৃ্ধ। 
সনমনিি শুরু হয়ি অরকুাত ১৯৬০ নরি. হয়ি 
২০১৯ নরি. পযকুন্ত অয়রকুি প্রবাহ নহসাব 
কষয়ল ১০০,০০,০০,০০০ টাকাি ঊয়ধ্কু 
অরকু প্রবাহ হয়য়য়ি। থস নহয়সয়ব সনমনিি 
এলাকাি িনসংখ্যাি মারানপিু প্রবনৃদ্ধ 
২,০০,০০০ টাকা এবং সনমনিি সদস্যয়দি 
মারা নপিু আনরকুক প্রবাহ ২,৫০,০০০ টাকা। 
এই পনিসংখ্যায়নি নহসাব ময়ি প্রনিটি গ্রায়ম 
এমন একটি সমবায় সনমনি সংগনেি হয়ল 
বাংলায়দশ আি নবয়শ্ি অন্যিম সমবায় ধনী 
ও উন্নি থদয়শ আত্মপ্রকাশ হয়ি পািয়িা।

মহা-মনলীষলীয়দর পদচারণা

সমাি নবজ্ঞানী ড. আখিাি হানমদ খান এি 
হায়ি ি্ রেয়া সনমনিটিি স�লিা িনড়য়য় 
পড়য়ল থদশ ও আন্তকুিানিক অঙ্গয়নি অয়নক 
ব্যনক্ত সনমনিটি পনিদশকুন করিন। ২৮ অয়ক্টাবি 
১৯৮৯ নরিষ্ায়দে বাংলায়দশ আওয়ামীলীগ 
সভায়নত্ী ও বিদেমায়ন মাননীয় প্রধানমন্তী 
শখ হানসনা সনমনিটি পনিদশকুন করিন। িাঁি 
সায়র নিয়লন বাংলায়দশ আওয়ামী লীয়গি 
যুগ্ম-সাধািণ সম্াদক িনাব আমীি থহায়সন 
আম,ু প্রচাি সম্াদক িনাব নানসম,আবদুল 
আওয়াল প্রমখু। নবনভন্ন সময়য় মন্তী, এম.নপ. 
সনচব, সিকানি-রেসিকানি উচ্চ পযকুায়য়ি 
কমকুকদেিা গয়বষক, বুনদ্ধিীবী, সাংবানদক, 
থদশীয় ও নবয়দনশ নবশ্নবদ্যালয়য়ি িাত্িাত্ী, 
নশক্ক, প্রনশক্ক ও উন্নয়য়নি সায়র িনড়ি 

ব্যনক্তবগকু অত্ সনমনি পনিদশকুন করিন। 
এিাড়া গ্রাম উন্নয়ন কায়ি িনড়ি প্রনিননধধ ও 
গ্রামীণ পযকুায়য়ি রেিৃত্বদানকািী সমবায় কমকুী, 
প্রনশক্ক নদদাি সনমনি পনিদশকুন করিয়িন।

মদশীে ও আন্তিতিামতক পুরস্ার এবিং স্বলীকৃমত

সনমনি আি থদশ নবয়দয়শি খ্যািনামা 
পনিকল্পনানবদ, উন্নয়ন নবয়শষজ্ঞ ও নবনশষ্ 
সমািকমকুীয়ক আকষকুণ করিয়ি। একটি কু্দ্র 
প্রারনমক সনমনি হওয়া সয়ত্তও এ সনমনি এখন 
থযয়কায়না র�ন্দীয় এমননক িািীয় সমবায় 
সনমনিি চাইয়িও অধধক খ্যাি। বলাবাহুল্য 
সনমনিি অগ্রগনি ও কাি কয়মকুি মলূ্যায়ন 
করি, নবনভন্ন সময়য় থদশ-নবয়দয়শি একাধধক 
প্রনিষ্ঠায়নি কমকুকিদো গয়বষক, বুনদ্ধিীবীগণ 
অয়নক প্রবন্ধ ও গয়বষণামলূক নিয়পাটদে 
নলয়খয়িন। যা থদশ-নবয়দশ বহুল প্রচানিি পত্ 
পনত্কা এবং আলাদা প্রস্তুিাকারি প্রকানশি 
হয়য়য়ি। িায়ি আমায়দি সনমনিি কাযকুক্রম 
িািীয় পযকুায়য় এমননক আন্তিদোনিকভায়বও 
পনিনচি হয়য়য়ি।

সনমনিি কািকয়মকুি মলূ্যায়ন করি 
গণপ্রিািান্তী বাংলায়দশ সিকাি এবং িািীয় 
ও স্ানীয় পযকুায়য় নবনভন্ন িানিগেন মলূক 
প্রনিষ্ঠান কায়িি স্বীকৃনি িাননয়য় একাধধকবাি 
সনমনিয়ক পুিসৃ্ি করি উতসানহি করিয়িন। 
১৯৬২ সায়ল “িািীয় সমবায় নদবস” 
উপলয়ক্্য িতকালীন প্রয়দনশক গভণকুি 
সমবায় ইউননয়ন হয়ি পুিস্াি প্রদান করিন। 
১৯৬২ সাল অবধধ ক্নমল্া রেলা প্রশাসক 
কয়য়কবাি সনমনিয়ক পুিস্াি ও প্রশংসাপত্ 

প্রদান করিন। ১৯৭৬ সায়ল কৃনষ উতপাদন 
বনৃদ্ধি থক্রত্ গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন ও 
অবদান িাখাি স্বীকৃনি নহয়সয়ব বাংলায়দশ 
সিকাি সনমনিয়ক “িা্রেপনি পুিস্াি” প্রদান 
করিন। ১৯৭৭ সায়ল “ ক্নমল্া �াউয়ন্শন ” 
থরয়ক স্বণকুপদক প্রদান করি। ১৯৮০ সায়ল 
বাংলায়দশ সিকাি ইয়নসন সায়হবয়ক িাপায়ন 
উন্নি ধিয়নি কৃনষ পদ্ধনি সম্য়কদে অনভজ্ঞিা 
অিদেয়নি িন্য পানেয়য়নিয়লন। ১৯৮২ সায়ল 
যরাক্রয়ম বাংলায়দশ ও রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব বাংলায়দশ সিকাি “ স্বণকুপদক 
ও র�ৌপপদক” প্রদান করিন। ১৯৮৪ সায়ল 
সনমনি বাংলায়দয়শি “ স্বাধীনিা পদক লাভ” 
করি। ১৯৮৮ নরি. সয়ন আন্তিদোনিক পুিস্াি 
ি ্যামনম্যাগ সাই সাই (অ্যাওয়াডদে) অিদেন ও 
পনল্ উন্নয়য়ন নবয়শষ অবদান িাখাি িন্য অত্ 
সনমনিি প্রনিষ্ঠািা আলহাি থমাুঃ ইয়ানসন 
১৯৯০ নরি. সয়ন “স্বাধীনিা পদক” পুনিায় 
অিদেন করিন। সবকু শষ সনমনিি বিদেমান 
সভাপনি িনাব হািী থমাুঃ আবু িায়হি-র� 
৪৩ িম িািীয় সমবায় নদবস উদযাপয়ন 
নবয়শষ অবদান িাখাি শুয়ভচ্ছা স্মািক থক্রস্ 
প্রদান করিন িািীয় সমবায় নদবস উদযাপন 
কনমটি, ক্নমল্া। িািাড়া সনমনিি অিীি 
ও বিদেমান সকল রেিৃত্ব আমায়দি সনমনিি 
সুনাম থদশ-নবয়দয়শ বহুলাংয়শ বনৃদ্ধ করিয়ি 
এবং একই সময়য় সনমনিি প্রনিষ্ঠািা িনাব 
মহুাম্দ ইয়ানসন সায়হবয়ক থদশ ও রেলাি 
থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব বাংলায়দশ সিকাি 
িািীয় পুিস্াি নহয়সয়ব স্বণকু ও র�ৌপ্য পদক 
প্রদান করিন।
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আথ্গসামামিক উন্নেয়ন সমমমতর ভূমমকা

সনমনিি সভ্যয়দি নবনভন্ন কানিগনি কায়িি 
প্রনশক্ণ নদয়য় প্রনশনক্ি করি কমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া কিা হয়। কৃনষ উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য 
শুস্ থমৌসুয়ম যায়ি কৃষয়কি িনময়ি আবাদ 
কিয়ি পারি িাি িন্য ২টি গভীি নলকূপ 
স্াপন করি পানন থসয়চি ব্যবস্া সহ কৃষয়কি 
বীি, কীটনাশক ঔষধ, অন্যান্য কানিগনি 
সহায়িাি ব্যবস্া করি থদয়া হয়য়য়ি। 
সভ্যয়দি বানড়য়ি পানীয় িয়লি নলকূপ 
বসায়না হয়য়য়ি। সভ্যয়দি বানড়য়ি পাননি 
ও পায়খানাি ব্যবস্া করি থদয়া হয়য়য়ি। 
সভ্যয়দি ঘরি নবদু্যিায়ন কিা হয়য়য়ি। যািা 
অনি দনিদ্র িায়দি ঘরিি িাউনন িয়নি 
পনিবয়িদে টিন লাগায়না হয়য়য়ি। সভ্যগয়ণি 
র�ায়গি নচনকতসাি িন্য স্ানীয় গ্রাম্য ডাক্তাি 
সনমনিয়ি র�য়খ নচনকতসাি সুব্যবস্া কিা 
হয়য়য়ি। প্রয়য়ািয়ন শহরি এমনবনবএস 
ডাক্তারিি ননকট থগয়ল থপ্রসনক্রপশয়নি 
অয়ধকুক টাকা ঔষয়ধি অয়ধকুক মলূ্য সনমনি 
হয়ি থদয়া হয়িা। নশক্াি হাি বনৃদ্ধও িন্য 
সনমনিি উয়দ্যায়গ নদদাি জুননয়ি হাই সু্ল 
প্রনিষ্ঠা কিা হয়য়য়ি যা এখন নদদাি ময়ডল 
হাই সু্ল নহয়সয়ব পনিচানলি হয়চ্ছ। সভ্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি বই পুস্তক খনিদ করি থদয়া 
হয় এবং িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য প্ররম, ২য়, ৩য় 
হয়ল িায়দিয়ক বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। সভ্যয়দি 
ময়ধ্য থয পনিবাি পনিকল্পনাি স্ায়ী ও অস্ায়ী 
পদ্ধনি গ্রহণ কিয়ি িায়দিয়ক যরাক্রয়ম ৬০০ 
ও ১০০০ টাকা এককালীন সাহায্য প্রদান কিা 
হয়িা। গ্রায়ম িাস্তা-ঘাট সংস্াি,পুক্ি খনন, 

মসনিদ মাদ্রাসা উন্নয়ন ও সামানিক শানন্ত 
শঙৃ্খলাি িন্য সনমনিি মাধ্যয়ম নবচাি ও 
মীমাংসাি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। সনমনি আি 
৫৯ বিি অনিক্রম করি ৬০ বিরি পদাপণকু 
করিয়ি। এিসব সাহায্য ও সুয়যাগ সুনবধা 
প্রদায়নি �য়ল আমায়দি সভ্যয়দি প্রভূি 
স�লিা এয়সয়ি। যাি �লশ্রুনিয়ি বিদেমায়ন 
পূয়বকুি ন্যায় এিসব সাহায়য্যি আি প্রয়য়ািন 
রেই। সমবায় ও যুগ পনিবিদেয়নি সায়র সায়র 
সভ্যয়দি চানহদাি ধিন বদয়ল যায়চ্ছ। এখন 
সভ্যয়দি নিি ও রুনচি পনিবিদেন হওয়াি 
সায়র সায়র নিুন নিুন প্রকল্প ও পনিকল্পনা 
গ্রহণ করি আসয়ি। মলূি সমবায় সনমনি 
একটি িনকল্যাণমলূক প্রনিষ্ঠান হয়লও এি 
সানবকুক কমকুকাডে অরকুনননিক নভনত্তি উপি 
প্রনিনষ্ঠি। িয়ব ব্যবসায়ী প্রনিষ্ঠান হয়ি এি 
প্রকৃনি এয়কবারিই নভন্ন। শুধ ুঅরকুনননিকভায়ব 
লাভ কিাই সনমনিি একমাত্ উদেশ্য নয়। 
ব্যবসা প্রনিষ্ঠায়নি মাধ্যয়ম সনমনিি সদস্যয়দি 
কমকুসংস্ান কিা, পািস্পনিক আয় বনৃদ্ধ 
কিা এবং সদস্যয়দি চানহদা অনযুায়ী প্রাপ্য 
সুয়যাগ সুনবধা সনমনি এলাকাি িনগয়ণি 
থদািয়গাড়ায় থপৌঁয়ি থদয়াই সনমনিি মলূ 
উয়দেশ্য।
• বাি মানস �ল উতপাদয়নি িন্য ১০ 

িন পুরুষ রেনমক এবং মনহলায়ক উন্নি 
িায়িি আম এবং থপয়ািা চািা নবনাময়ূল্য 
নবিিণ কিা হয়য়য়ি। এবং প্রনশক্ণ থদওয়া 
হয়য়য়ি। কৃনষ স্রিসািণ অধধদপ্তি থরয়ক।

• কৃনষ স্রিসািণ অধধদপ্তরিি মাধ্যয়ম 
মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনাি 

নভয়য়িনাম হয়ি আনা ৪০টি নানিয়কয়লি 
চািা এলাকায় ৪০ িন কৃষকয়ক প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম নবনাময়ূল্য নবিিণ কিা হয়। এবং 
প্রয়ি্যকয়ক একটি করি চািা থদওয়া হয়। 

• মনহলায়দি আনরকুক অবস্াি পনিবিদেন 
কিাি িন্য উপয়িলা সমবায় অন�স 
হয়ি ৩০ িন মনহলা সদস্যয়ক নক্রস্াল 
পাররিি প্রনশক্ণ থদওয়া হয়য়য়ি। িািা 
সবাই স�লিাি সায়র প্রনশক্ণ গ্রহণ 
কনিয়ায়ি এবং এলাকায়ি িািা এই কাি 
করি আনরকুক অবস্াি পনিবিদেন কিাি িন্য 
কাি কিয়ি।

• উপয়িলা পশু সম্দ কমকুকিদো িত্তাবধায়ন 
সনমনিি মাধ্যয়ম পুড়া গ্রায়মি গবানদ 
পশু এবং হাঁস–মিুনগ টিকা ইনয়িকশন 
নবনাময়ূল্য থদওয়া হয়। এই কমকুসনূচ প্রনি 
বিি চয়ল।

সমমমতর ব্যবসামেক কার্গক্রম

সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ হয়িই সনমনিি মাধ্যয়ম 
ব্যবসা বাধণি্য কিাি িন্য আমিা নবনভন্নমখুী 
ব্যবসানয়ক প্রকল্প গ্রহণ কনি। িয়ব সনমনিি 
ব্যবসা, ব্যবসায়ী প্রনিষ্ঠান হয়ি এি প্রকৃনি 
এয়কবািই নভন্ন। শুধ ু অরকুনননিকভায়ব 
লাভ কিাই সনমনিি একমাত্ উয়দেশ্য নয়। 
উয়দেশ্যগুয়লা হয়লা: 
• সনমনিি সদস্যয়দি কমকুসংস্ান করি থদয়া।
• সনমনিি সদস্যয়দিয়ক প্রনশক্ণ থদয়া এবং 

ঐ ব্যবসায়য়ি উপি প্রনশনক্ি কিা।
• সদস্যয়দি পানিবানিক আয় বনৃদ্ধ কিা।
• সনমনিি আনরকুক মনুা�া অিদেন কিা।
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এসব উয়দেশ্য মারায় র�য়খ প্ররয়ম নিক্সা 
প্রকল্প চালু কনি। িািপি সদস্যয়দি চানহদা 
অনযুায়ী ট্াক, ট্াক্টি, ইট বেনিি কািখানা, 
ধান ও গম ভাঙ্গাি কল,অয়য়ল নমল, সমবায় 
থস্াি, সমবায় মায়কদেট, মতস্যচাষ, হাঁয়সি 
�ামকু, কৃনষয়ি ব্যবহৃি সাি, বীি, কীটনাশক 
ঔষধ, আধনুনক চাষাবায়দি কৃনষ সিঞ্জাম, 
ইনি, রোরিা থমৌসুয়ম িানময়ি পানন থসয়চি 
িন্য গভীি নলকূপ ইি্যানদ। উনল্নখি 
প্রকল্পগুয়লাি সকল উয়দেশ্যই ইয়িাময়ধ্য 
বাস্তবায়ন কিা হয়য়য়ি। �য়ল সনমনিি 
সদস্যিাই আি ঐ সকল ব্যবসা ননয়িিাই 
কিয়ি এবং িািা কিয়ি সক্ম হয়য়য়ি।

�লশ্রুনিয়ি সনমনিি ধীরি ধীরি ঐ সকল 
ব্যবসা বন্ধ করি নদয়য়য়ি। িয়ব বিদেমায়ন 
সনমনিি ব্যবসায়য়ি ময়ধ্য সমবায় নবপধণ, 
সমবায় বািাি, গভীি নলকূপ, গানড় িাখাি 
গ্যারিি, সমাি উন্নয়নমলূক কায়ি ব্যবহৃি 
নবনল্ং ভাড়া থগাডাউন ভাড়া, নশক্াপ্রনিষ্ঠান 
ভাড়া, ইট ভাটা ইি্যানদ নবদ্যমান িয়য়য়ি।

লভ্যািংে বণ্টন

প্রনি বিি সনমনিি ননয়নমি সদস্য ও 
কু্য়দ সদস্যয়দি সচিয় এবং শয়ারিি িন্য 
সচিয়য়ি উপি লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয়। গি 
অরকুবিরি সনিনিি সদস্যয়দিয়ক ২০% হারি 
৯,৯২,১৮০ টাকা লভ্যাংশ নহয়সয়ব নবিিণ 
কিা হয়। 

উৎসাহ রোনাস

থয সকল সদস্য (মনহলা, পুরুষ ও কু্য়দ) যািা 
বাতসনিক ননয়নমি ৫২ সাপ্তাহ আমানি পূণকু 
করি নদয়য়য়ি িায়দি সকলয়ক উতসাহ রোনস 
নহয়সয়ব ৫৪,৬৭০ টাকা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি সদস্যগণ যায়ি ননয়নমি সাপ্তানহক 
সভায় উপনস্ি রায়কন থসিন্য সাপ্তানহক 
সভায় ননয়নমি প্রনি সপ্তায়হ ৭০০ টাকাি 
হানিিা পুিস্াি নহয়সয়ব নবনভন্ন দ্রব্যানদ প্রদান 
কিা হয়। এয়ি গি অরকুবিরি ৩,০৯,৪১৮ 
টাকা ব্যয় কিা হয়য়য়ি। ঈদ উপলয়ক্ 
সাপ্তানহক সভায় সদস্যয়দি উতসায়হি িন্য 
ননয়নমিভায়ব নবয়শষ পুিস্াি থদয়া হয়য়য়ি। 
এিাড়াও সভ্যগণয়ক আগামী অরকুবিরিি িন্য 
িায়দি শয়ারিি উপি ননয়নমি সদস্যয়দি 
২০% ও ননয়নমি কু্য়দ সদস্যয়দি ৮% হারি 
লভ্যাংশ প্রদায়নি নসদ্ধান্ত রেয়া হয়য়য়ি।

সমমমতর অগ্গমত

নদদাি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনিি 
অগ্রগনি ও উন্নয়য়নি যাত্া পর নিল অি্যন্ত 
ভঙ্গিু। িা সতয়যও সকল বাধা অনিক্রম 
করি সনমনি এনগয়য় চলয়ি িাি অনভষ্ 
লয়ক্্য। সভ্যয়দি নবিামহীন থচষ্া ও সাধনাি 
�লশ্রুনিয়ি আি এখায়ন গয়ড় উয়েয়ি নিুন 

নীনিয়বাধ অনপু্রাণীি এক নিুন সমাি। 
আমিা এমনন এক সমায়িি নভনত্ত িচনা 
করিনি থযখায়ন নহংসাি বদয়ল স্ান থপয়য়য়ি 
ভনক্ত ও ভায়লাবাসা। দলাদনলি বদয়ল 
একিা ও শঙৃ্খলা অপব্যয়য়ি বদয়ল সচিয় 
ও পিস্পিয়ক সাহায্য সহয়যানগিা কিাি 
প্রবনিা। আি থরয়ক ৫৮ বিি আয়গ ৯ িন 
সদস্য ননয়য় আমিা যাত্া শুরু করিনিলাম। 
বিদেমায়ন ১,৫৭৩ িন (পুরুষ : ৭১০ িন, 
মনহলা: ৪৪৮ িন, কু্য়দ : ৪১৫ িন)। থসনদন 
যায়দি সচিয় বলয়ি নকিুই নিলনা,আি 
িায়দিই সময়বি প্রয়চষ্ায় সনমনিি সম্দ 
দাঁনড়য়য়য়ি প্রায় ২০ র�াটি টাকায়। সনমনিি 
এই নবনভন্নমখুী উন্ননি ও সম্দ থদয়খ 
সভ্যয়দি মন আনয়্ ও উদেীপনায় ভরি 
উয়েয়ি। িয়ব এ সা�ল্যই আমায়দি নচন্তা ও 
কায়িি শষ নয়,বিং ভনবষ্যয়িি ব্যাপকিি 
কমকুপন্থাি অনসুন্ধায়ন আমিা সবকুদা উদ্াবনী 
নচন্তায় ননমগ্।

সদস্যয়দর সুমবিা ও উৎসাহ রিদান

সনমনি প্রনিষ্ঠাি পি অরকুনননিক ও সামানিক 
উন্ননিি িন্য আমিা সনমনিয়ি সষৃ্ লাভ হয়ি 
সমাি কল্যাণমলূক নবনভন্ন িহনবল গেন কনি 
এবং এসব িহনবয়লি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
উন্নয়য়নি িন্য কাি করি রানক। িহনবলগুয়লা 
হয়লা: ১। দািব্য িহনবল ২। নশক্া িহনবল 
৩। থযৌর সহায্য িহনবল ৪। স্বাস্্য পনিবাি 
পনিকল্পনা িহনবল, ৫। গ্রাম উন্নয়ন িহনবল, 
৬। ত্াণ িহনবল, ৭। কানিগনি প্রনশক্ণ 
িহনবল, ৮। গভীি নলকূপ িক্ণায়বক্ণ 
িহনবল, ৯। কৃনষ উন্নয়ন িহনবল, ১০। 
সামানিক ননিাপত্তা ও শঙৃ্খলা িহনবল, ১১। 
মিৃ সদস্যয়দি শয়ারিি উপি বধধকুি লাভ 
প্রদান িহনবল, ১২। ধমকুীয় ও ত্াণ িহনবল, 
১৩। সাপ্তানহক সভাি পুিস্াি প্রদান িহনবল।

সাপ্তামহক সভা

কাযকু-ননবকুাহী কনমটিি প্রনিমায়স একটি সভা 
িাড়াও সভ্যগণ প্রয়ি্যক শুক্রবাি িাি ৮: 
৩০ ঘটিকায় পুরুষ, বুধবাি নবকাল ৩: ০০ 
ঘটিকায় মনহলা, শুক্রবাি সকাল ১০: ০০ 
ঘটিকায় কু্য়দ সদস্যগণ সনমনিি ননিস্ব 
নমলনায়িয়ন উপনস্ি হন এবং নবগি সপ্তায়হ 
সনমনিি নবনভন্ন কায়িি অগ্রগনি সম্য়কদে 
থখাঁি খবি রেন এবং সাপ্তানহক সচিয় িমা 
থদন। এ সাপ্তানহক সভা হয়চ্ছ সভ্যয়দি 
গণিানন্তক নচন্তাধািা নবকায়শি সনূিকাগাি। 
এ সভায় সভ্যগণ সনমনিি উন্নয়নমলূক 
কাযকুক্রয়মি উপি থখালাখনুলভায়ব আয়লাচনাি 
মাধ্যয়ম ভনবষ্যত পনিকল্পনা গ্রহণ করিন। িায়ি 
একই নবষয়য় একাধধক সয়ভ্যি স্বাধীনভায়ব 
আয়লাচনাি �য়ল থযয়কায়না নসদ্ধায়ন্তি 
প্রনি িায়দি সাধািণ জ্ঞান ও সহয়যানগিাি 

ময়নাভাব ব্যক্ত হয়। 
নবগি ২০১৯-২০২০নরি. অরকুবিরি ৪৭টি 

পুরুষ সাপ্তানহক সভা, ৪৯টি মনহলা সাপ্তানহক 
সভা ও ১৮টি কু্য়দ সাপ্তানহক সভা অননুষ্ঠি 
হয়য়য়ি।

উত্ান ও রময়ক রাকাি মায়ি নদদাি 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনিটি থয 
আদশকু ও উয়দেয়শ্যি অনরুপ্রিণায় থয মলূধন ও 
সম্দ িয়য়য়ি িা এখয়না সংগেন পনিচালনায় 
সদস্যয়দি থয সুদীঘকু অনভজ্ঞিা িয়য়য়ি িা 
কায়ি লানগয়য় বিদেমান ব্যবস্াপনা ক্রমাগি 
ননয়িয়দি ননয়য়ানিি র�য়খ সনমনিটিয়ক 
সাময়নি নদয়ক এনগয়য় ননয়ি পারি,থস সুয়যাগ 
ও সম্ভাবনা এখনও নবদ্যমান। িাই িাঁিা 
পুরিায়না স্মনৃিয়ক সাময়ন ননয়য় আিও ননিলস 
প্রয়চষ্া চানলয়য় যায়চ্ছ। সনমনিয়ি বিদেমায়ন 
২৫ িয়নি ময়িা সিাসনি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। 
অপিনদয়ক পরিাক্ভায়ব কমপয়ক্ ৬০০ 
পনিবারি স্বকমকুসংস্ান হয়য়য়ি।

উন্নেন ও সম্ভাবনা

গ্রায়মি সামগ্রীক উন্নয়ন ব্যিীি র�ায়নাভায়বই 
থদয়শি উন্নয়ন সম্ভব নয়। সময় এয়সয়ি,গ্রাম 
ব্যবস্ায়ক সমবায়য়ি আদয়ল থঢয়ল সানিয়য় 
সিকানি ব্যবস্াপনা ও পষৃ্ঠয়পাষকিাি আওিাি 
আনায়য়নি মাধ্যয়ম সানবকুক গ্রাম উন্নয়য়নি 
নচন্তা কিা। িাইয়িা বঙ্গবনু্ধ কন্যা িাঁি নপিাি 
এ লাল সবুয়িি থদশটায়ক ননয়য় থখালা থচায়খ 
স্বপ্নগুয়লা বাস্তবায়য়ন মাননীয় প্রধানমন্তী 
আিয়ক প্রনিটি গ্রাময়ক শহরিি সকল সুয়যাগ 
সুনবধা নদয়য় গহৃীি এমনডনি,এসনডনি ও 
রেলটাপ্ল্যান উন্নয়নকমকুসনূচ বাস্তবায়য়নি 
রোড়ায়লা অঙ্গীকাি ব্যক্ত করি থসনদয়কই –
অগ্রসি হয়চ্ছন।

মদদার সামব্গক গ্াম উন্নেন সমবাে সমমমত মলঃ 

এর ১০টি নলীমতমালা

• সনমনি সংগনেি কিা ও ননবনন্ধি কিা;
• বাধ্যিামলূক উপনস্নিয়ি সাপ্তানহক সভা 

কিা;
• নগদ টাকা এবং দ্রব্যানদি মাধ্যয়ম ননয়নমি 

আমানি কিা;
• একিন নবশ্স্ত র�াকয়ক ম্যায়নিাি পয়দ 

ননযুক্ত কিা;
• ভায়লাভায়ব নহসাব ও র�কডদেপত্ িাখা;
• থযৌরভায়ব উতপাদন ও অন্যান্য উন্নয়ন 

পনিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন কিা;
• িদািনক ঋণ গ্রহণ, ব্যবহাি ও সময়ময়িা 

পনিয়শাধ কিা;
• উন্নি প্ররা ও দক্িা ব্যবহাি কিা;
• রানা র�ন্দীয় সমবায় সনমনিি সদস্যভুক্ত 

হওয়া;
• ননয়নমি আয়লাচনাি মাধ্যয়ম সাধািণ 

সদস্যগণয়ক নশক্া থদয়াি ব্যবস্া কিা।
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উপয়িলা: ফমরদগঞ্জ

রেলা: চাঁদপুর

�নিদগঞ্জ উপয়িলাি ১নং ইউননয়য়ন চান্দা 
নশনক্ি রেকাি যুব বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ ২২ িন সদস্য ৪ হািাি ১ শি টাকা 
শয়াি মলূধন, ৮ হািাি ২ শি টাকা সচিয় 
আমানি থমাট ১২ হািাি ৩ শি টাকা ননয়য় 
০৫.০৩.২০০১ নরি. যাত্া শুরু হয়। যাি 
ননবন্ধন নম্ি ৫২৭/চাঁদ/িাং ১৭.০৬.২০০১। 
বিদেমায়ন সনমনিি সংয়শাধধি ননবন্ধন নম্ি 
৫২৭/চট্/০৫/িাং ২৯.১১.২০১৫। সনমনিি 
সভ্য ননবকুাচনন ও কমকু এলাকা সমগ্র চাঁদপুি 
রেলা। সনমনিি সদস্যয়দি শয়াি ও সচিয় 
আমানয়িি সনচিি অয়রকু সদস্যয়দি ময়ধ্য 
নবননয়য়াগ করি কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও উয়দ্যাক্তা 
বেনি কিাই সনমনিি মলূ উয়দেশ্য। সনমনিি 
কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম গুরুত্বপূণকু কয়য়কটি নবষয় 
িুয়ল ধিা হয়লা-

কম্গসিংস্ান 

সনমনিি মাধ্যয়ম ২০০১ সাল হয়ি সিাসনি 
ননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ৩০০ িন এবং সদস্যয়দি 

ময়ধ্য নবননয়য়াগ প্রদায়নি মাধ্যয়ম প্রায় ৫,০০০ 
িয়নি কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। সনমনিি 
রেকাি সদস্যয়দিয়ক নবনভন্ন কায়িি মাধ্যয়ম 
ননয়য়ানিি করি আত্মননভদেিশীল নহয়সয়ব গয়ড় 
রোলা হয়চ্ছ। সদস্যিা ননয়িয়দি রেকািত্ব 
ঘুনচয়য় িায়দি কমকুকায়ডে সদয়স্যি বাইরি 
আরিা অয়নক রেকারিি কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি। 

উয়দ্যাতিা তেমর 

সনমনিি সদস্যয়দিয়ক উয়দ্যাক্তা বেনি করি 
নবনভন্ন কায়িি মাধ্যয়ম সনমনি হয়ি আনরকুক 
সহয়যানগিা ননয়য় কমকুসংস্ান গ্রহণ করিয়িন 
এবং িায়দি অধীয়ন অয়নক রেকারিি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়ি। এই সনমনিি মাধ্যয়ম 
প্রায় ২০০ িন উয়দ্যাক্তা বেনি হয়য়য়ি।

দামরদ্্য মবয়মাচন 

সনমনিি সদস্যিা উতপাদন কায়ি ননয়য়ানিি 
থরয়ক িায়দি উতপানদি কমকুকায়ডে বহু 
হিদনিদ্রয়দিয়ক উতপানদি কায়ি ননয়য়ানিি 
করি দানিদ্র্য নবয়মাচয়ন ভূনমকা িাখয়িন।

উৎপদান কম্গকাণ্ড

সনমনিি সদস্যিা সনমনি হয়ি স্বল্প মনুা�ায় 
নবননয়য়াগ গ্রহণ করি মতস্যচাষ, হাঁস-মিুনগ 
পালন, গবানদ পশুপালন, রেইনি �ামকু, 
থপান্রি �ামকু, ক্টিিনশল্প, হস্তনশল্প ও কৃনষ 
উতপাদয়নি নবয়শষ ভূনমকা পালন কিয়িন।

আথ্গসামামিক উন্নেন

সনমনিি সদস্যিা িায়দি সনচিি অয়রকুি 
মাধ্যয়ম মনুা�া গ্রহণ এবং আনরকুকভায়ব 
স্বননভদেি হয়য়য়িন এবং িায়দি আানরকুক 
চানহদা পূিয়ণ সক্ম হয়য়য়িন। এয়ি সদয়স্যি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ঘয়টয়ি।

আমথ্গক মনরাপত্তা 

সনমনিি সদস্যগণ িায়দি সদস্য পদ প্রি্যাহাি 
এবং সদস্যপয়দি সনচিি অরকু প্রয়য়ািন ময়িা 
উয়ত্তালন কিয়ি সক্ম হয়চ্ছন। এিাড়াও 
সমবায় সনমনি আইন (সংয়শাধধি) ২০১৩ 
বাস্তবায়য়নি �য়ল অসদস্যয়দি আমানয়িি 
অরকু থদয়শি অয়নক সনমনি থ�িি নদয়ি সক্ম 
হয়নন অরচ চান্দা নশনক্ি রেকাি সমবায় 
সনমনি নলনময়টড এি অসদস্যয়দি িমাকৃি 

চান্দা বরবক্ষত কেকার যধুব বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নম্বর : ৫২৭/চাঁদ

তামরখ: ১৭.০৬.২০০১

সদস্য সিংখ্যা : ৩২ িন।

কম্গসিংস্ান: ৩০০ িন

কার্গকরলী মলূিন : ১১,২৯,২৭,১৭১ টাকা।

সম্দ: ৬.৫ েতক ভূমম
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সচিয় ও আমানি নচনে নদয়য় সনমনিি কিৃকুপক্ 
থ�িি নদয়য়য়িন। এয়ি সনমনিি ব্যাপক সুনাম 
অিদেন হয়য়য়ি।

সমবায় সনমনি আইন (সংয়শাধধি) ২০১৩ 
এি �য়ল সনমনিি শাখা অন�স বন্ধ কিা 
হয়ল সনমনিি শাখাগুয়লায়ক আলাদা-আলাদা 
সনমনিয়ি ননবন্ধন কিা হয়। শাখাগুয়লাি 
কমকুিি কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি কমকুসংস্ান 
নননচিি িাখয়ি ননবনন্ধি সনমনিয়ি অগ্রাধধকাি 
ননয়য়াগ প্রদান কিা হয়। ননবনন্ধি প্রারনমক 
সনমনিগুয়লায়ক নশনক্ি রেকাি র�ন্দীয় সচিয় 
ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ এি আওিায় 
সদস্য করি প্রারনমক সনমনিগুয়লায়ক ননয়ন্তণ 
কিা হয়চ্ছ। এভায়বই চান্দা নশনক্ি রেকাি যুব 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি শাখাগুয়লা 
কমকুকাডে নবয়কন্দীকিণ কিা হয়য়য়ি।

সমমমতর স্াবর সম্দ

চাঁদপুি রেলাি �নিদগঞ্জ উপয়িলাি চান্দা 
বািারি ৬.৫ শিক ভূনমি উপি ৪িলা নবনশষ্ 
সনমনিি ননিস্ব ভবন িয়য়য়ি। চাঁদপুি রেলাি 
হািীগঞ্জ উপয়িলায় সনমনিি নায়ম ১১১.৬০ 
শিক ভূনম খনিদ কিা হয়। 

সমমমতর মাি্যয়ম নতুন রিকল্প গ্হণ ও 

পমরকল্পনা 

• এসনব আমায়দি পণ্য আমায়দি বািাি নলুঃ 
(র�াক্তাি অধধকাি, নননচিি অঙ্গীকাি)। 

• এসনব সু্ল এন্ কয়লি (সুনশক্া ও 
মাননসক নবকায়শি অঙ্গীকাি)।

• এসনব ল্যাব এন্ হসনপটাল (নচনকতসাি 
মাধ্যয়ম থসবাই অঙ্গীকাি)

• এসনব প্রবাসী আবাস (প্রবায়সি 
রেম,স্বয়দয়শ র�ালাহল)।

• এসনব হাউনিং নলুঃ (আবাসন স্বপ্ন পূিয়ণ 
অঙ্গীকাি)।

• এসনব থ্ননং এন্ আউটয়সকুানসং ইনস্টিটিউট 
(আয় ননভদেি হব,রেকািত্ব দূি কিব)।

• এসনব �াইন্যান্স (কানঙ্কি অয়রকুি স্বপ্ন 
পূিয়ণি অঙ্গীকাি)।

• এসনব রোকারিি হাউি।
• এসনব থ্নডং।
• এসনব পনিবহন (ক্ানন্তহীন ভ্মণ, এসনব 

পনিবহন)।

সমমমতর সাফল্য 

সনমনি ২০০৩ ও ২০১০ সায়ল যুব থরেধণয়ি 
িািীয় সমবায় পুিস্াি লাভ করি এবং 
সমবায়ী নহয়সয়ব ২০০৮ সায়ল যুব থরেধণয়ি 
সনমনিি বিদেমান সভাপনি থমা: িনসম উনদেন 
শখ িািীয় সমবায় পুিস্াি লাভ করিন।

সমমমতর মাি্যয়ম সামামিক কার্গক্রম 

সনমনিি সভ্য ও কমকু এলাকায় সমায়িি 

নবনভন্ন ধমকুীয় প্রনিষ্ঠান, নশক্াপ্রনিষ্ঠান, 
এনিম, গনিব, প্রনিবন্ধী, অসহায় মানয়ুষি 
নবনভন্ন সমস্যা সমাধানকয়ল্প আনরকুক সাহায্য 
প্রদান কিা হয়। বন্যা, ঘধূণকুিড়, প্রাকৃনিক 
দুয়যকুাগ, দুঘকুটনা, ভূনম হীন, নবত্তহীন, এনিম 
ও গনিব র�াকয়দি পুণবকুাসন, বস্ত্র ও অন্যান্য 
সাহায্য এবং নশক্াি প্রনি উতসাহ প্রদান, বনৃত্ত 
প্রদান, নশক্ামলূক অনষু্ঠান আনরকুক সহায়িা 
কিা হয়। 

কত্রানাকাললীন সময়ে সমমমতর কম্গকাণ্ড

র�ানভড-১৯ এি মহামানিয়ি সনমনিি মাধ্যয়ম 

চাঁদপুি রেলায় সনমনিি সদস্য, নবনভন্ন ব্যনক্ত 
ও প্রনিষ্ঠায়নি কমকুহীন ও অসহায় মানয়ুষি 
পায়শ থরয়ক আনরকুক সহায়িা, হাইনরিড, স্বাস্্য 
সুিক্া সামগ্রীি মাধ্যয়ম প্রায় ৩০ লক্ টাকা 
ব্যয় কিা হয়য়য়ি। 

চাঁদপুি রেলা থস্নডয়ায়ম রেলা প্রশাসয়নি 
সহায়িায় সনমনিি অরকুায়য়ন ২৫০টি কমকুহীন 
ও অসহায় পনিবারিি মায়ি হাইনরিড নহয়সয়ব 
চাল ১০ র�নি, আলু ৫ র�নি, ডাল ১ র�নি, 
মনুড় ১ র�নি, থপঁয়াি ২ র�নি, লবণ ১ 
র�নি, রেল ১ র�নি, থসমাই ৩ প্যায়কট, 
নচনন ১ র�নি ও নগদ অরকু নবিিণ কিা হয়। 
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থানা: পাঁচলাইে

রেলা: চট্গ্াম

চট্গ্রাম রেলাি নসটি কয়পকুারিশন এলাকাি 
পাঁচলাইশ রানাি বাকনলয়া একটি িনবহুল 
এলাকা। এ এলাকায় নবনভন্ন থপশাি থখয়ট 
খাওয়া মানয়ুষি বসবাস। বাকনলয়া এলাকাি 
নপনিয়য় পড়া মনহলায়দি ননয়য় এই সনমনি ২০ 
িন সদস্য ননয়য় কাি শুরু করি। িখনকাি 
মনহলািা অনশনক্ি, ঘিক্য়না,অসয়চিন এবং 
এয়দি র�ায়না আয় নিল না। প্রারনমক পযকুায়য় 
িায়দি বয়স্ নশক্া ও আত্মসয়চিনমলূক 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম নবনভন্ন গ্রূয়প অন্তভুকুনক্তনিি 
মাধ্যয়ম একনত্ি করি সনমনিি কমকুকাডে 
শুরু হয়। ২০০৭ নরি. সয়ন ৬ িয়নি কনমটি 
গেন করি মনহলা সমবায় সনমনি ননবন্ধয়নি 
কাযকুক্রম শুরু কিা হয়। এিই ধািাবানহকিায় 
এ এলাকাি অি্যন্ত অবয়হনলি ও ননম্ন থরেধণি 
মনহলায়দি িীবনমান উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
মাত্ ২০ িন মনহলা সদস্য ননয়য় সনমনিটি 
সংগনেি হয়য় ১৭/০৫/২০০৭ নরি. িানিয়খ 
৯০৭৪ সংখ্যায় সমবায় নবভাগ হয়ি ননবন্ধন 
লাভ করি। 

সনমনিি রেনশিভাগ সদস্যয়ক ভনিদেকায়ল 

সমবায় সম্নকদেি প্রনশক্ণ প্রদান করি 
সমবায় ময়নাভাবাপন্ন করি গয়ড় রোলা হয়। 
পযকুায়ক্রয়ম রেিৃত্বনবষয়ক টিম নবনল্ং,রেন্াি 
উন্নয়ন ও থসাস্যাল রোলাইনসস প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম ননয়িয়দি আচাি আচিয়ণ পনিবিদেন, 
সমায়ি িায়দি অবস্ান সহ আত্মসয়চিন 
কিা হয়। এিই পাশাপানশ স্বাস্্য ও পনিবাি 
পনিকল্পনা, ি্ ননবন্ধন নননচিিকিণ, 
ননউর্শন প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম স্বাস্্য সয়চিন 
নহয়সয়ব গয়ড় রোলা হয়। বয়স্ নশক্া ও নপ্র-
সু্ল পনিচালনা করি িায়দি এবং িায়দি 
থপাষ্যয়দি নশক্ামখুী কিা হয়। 

প্রনিটি সদয়স্যি আনরকুক উন্নয়য়ন সদস্য 
এবং িায়দি থপাষ্যয়দি কম্পম্উটাি, নবউটি 
পালকুাি, থটইলানিং, ব্লক বাটিক, ড্াইনভং, 
�াস্ �্ড প্রনশক্ণ সহ নবনভন্ন থ্ড প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম এলাকাি মনহলায়দি এবং িায়দি 
থপাষ্যয়দি কমকুমখুী কিা হয়। িািাড়াও নবনভন্ন 
অ্যাওয়ায়নকুস থ্ননং নমশন-নভশন প্ল্যাননং, 
ন�ন্যানন্সয়াল ম্যায়নিয়মটে থ্ননং এি মাধ্যয়ম 
পনিকনল্পি আনরকুক পনিবাি গেয়ন উবিদু্ধ করি 
এলাকায় এই সনমনি যয়রষ্ সুনাম অিদেন 
করিয়ি। অত্ সনমনিি সদস্যয়দি বিদেমায়ন 
এলাকানভনত্তক স্বাস্্য সয়চিনিা,দুয়যকুাগ 

থমাকানবলাি িন্য সকলয়ক প্রস্তুি রাকাি 
নবষয়য় সয়চিনিামলূক কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি আসয়ি। বিদেমায়ন চামড়ািাি পণ্য 
বেনি, নক্রস্াল পাররিি ব্যাগ, িয়শান�স ও 
জুয়য়লানি পণ্য বেনি, নপ্র-সু্ল,স্বাস্্যনবষয়ক 
এবং দুয়যকুাগনবষয়ক প্রনশক্ণ চলমান িয়য়য়ি। 
সনমনিি সদস্য িরা এলাকাি অবয়হনলি ও 
নপনিয়য় পড়া ৬,১৫৮ িন মনহলায়ক উপরিাক্ত 
নবষয়য় সনমনিি উয়দ্যায়গ প্রনশক্ণ গ্রহণ করি 
প্রায় ১,০৮২ িন সদস্য ও সদয়স্যি থপাষ্যয়দি 
রেকািত্ব দূি কিিুঃ এয়দি স্বকমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া রেওয়া হয়য়য়ি।

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৫ িন ননয়নমি 
রেিনধািী কমকুকিদো-কমকুচািী িয়য়য়ি এবং 
১ িন নপ্র-সু্ল নশক্ক, ১ িন প্রনশক্কসহ 
থমাট ৮ িয়নি সিাসনি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। এিাড়াও নবনভন্ন থ্য়ড প্রনশক্ণ 
প্রদায়নি িন্য চুনক্তনভনত্তক ৩ িন প্রনশক্ক 
িয়য়য়ি। কমকুচািীয়দি িন্য চাকনি নবধধমালা 
পদনবন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও নপ.এ� �ায়ন্ি 
ব্যবস্া িাখা হয়য়য়ি। সনমনিি প্রায় ১,১৪২ 
িন সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

প্রনিটি প্রনশক্ণ এবং অন্যান্য কমকুকায়ডেি 
উপি িনিপ কাযকু পনিচালনা কিিুঃ িা 

বাকবলো মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৯০৭৪

তামরখ: ১৭/০৫/২০০৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,৯৩৪ িন

কম্গসিংস্ান: ৫ িন

আত্মকম্গসিংস্ান: ১,১৪২ িন

শেোর আমানত: ২২,০০,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৩,০০,০০,০০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ২,৭০,০০,০০০ টাকা
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পযকুায়লাচনা করি সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি 
সনমনিি কমকুকাডে পনিচালনা করি এবং 
সদস্যয়দি ঋণ নদয়য় রায়ক। ঋণগ্রহীিা 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ৩,৪১২ িন সদস্য ও 
থপাষ্যয়দি নবনভন্ন কু্দ্র ব্যবসা ও অন্যান্য 
কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিণ 
ও কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। এ 
সনমনিি ঋণ আদায়য়ি হাি শিভাগ। মাত্ 
২০ িন সদস্য ননয়য় সনমনিটি ননবনন্ধি হয়লও 
বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা ১,৯৩৪ িন। সনমনিি 
আদায়কৃি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ প্রায় 
২২ লক্ টাকা। আদায়কৃি সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ প্রায় নিন র�াটি টাকা। প্রনি বিি 
সদস্যয়দি আমানয়িি উপি ৮% হারি সুদ 
প্রদান কিা হয় এবং প্রনি বিি গয়ড় ২ লক্ 
টাকাি অধধক শয়ারিি উপি লভ্যাংশ প্রদান 
কিা হয়য়য়ি। 

নবনভন্ন আন্তিদোনিক ও িািীয় নদবস 
পালন করি সদস্যয়দি থদশ,সমাি ও িানি 
গেয়ন অংশগ্রহয়ণ মাননসকভায়ব প্রস্তুি কিা 
হয়। এলাকাি নবনভন্ন দুয়যকুাগ ও অনগ্কায়ডে 
সনমনিি পক্ থরয়ক সাহায্য প্রদান কিা হয়। 
মিৃ সদস্যয়দি মিয়ণাত্তি থসবা ও সাহায্য 
প্রদান কিা হয়। সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী 
মলূধন প্রায় ২,৭০,০০,০০০ টাকা। এিাড়াও 
এলাকাি ময়লা আবিদেনা পনিষ্কাি কিাি িন্য 
সনমনিি একটি প্রকল্প িয়য়য়ি।

অল্প সময়য়ি ময়ধ্য সনমনিি আনরকুক 
উন্নয়য়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ আসয়ি। সনমনিি 
ভনবষ্যত স্বল্প,মধ্যম ও দীঘকুয়ময়ানদ নবনভন্ন 
পনিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহয়ণি উয়দ্যাগ রেয়া 
হয়য়য়ি। সনমনিি িন্য স্ায়ী সম্দ,সদস্যয়দি 
িন্য বাসস্ান, রে-র�য়াি থসটোি, আধনুনক 
যন্তপানি সমদৃ্ধ প্রনশক্ণ ল্যাব এবং প্রনশনক্ি 
সদস্যয়দি ননয়য় কু্দ্র অরবা মািানি 
নশল্পপ্রনিষ্ঠান গয়ড় রোলাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

সনমনিটি িায়দি কাযকুক্রয়মি �সল নহয়সয়ব 
২০১৮ সয়নি িন্য িািীয়ভায়ব থরেষ্ঠ মনহলা 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব ইয়িাময়ধ্যই পুিসৃ্ি 
হয়য়য়ি। এ সনমনি সমবায় অধধদপ্তরিি মনহলা 
সমবায় সনমনিি সক্মিা বনৃদ্ধি লয়ক্্য নবনভন্ন 
থ্ড প্রনশক্য়ণি িন্য আধনুনক প্রযুনক্তি ল্যাব 
(অন�স কাম প্রনশক্ণ র�ন্দ) স্াপয়নি িন্য 
ময়নানীি হয়য়য়ি। 

সনমনিটি অত্ এলাকাি অবয়হনলি ও ননম্ন 
থরেধণি মনহলায়দি িীবনমান উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
নবনভন্ন আত্মসয়চিনিামলূক প্রনশক্ণ প্রদান 
ও িনসয়চিনিামলূক কমকুকাডে,কমকুসংস্ান 
ও স্বকমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম অনগ্রসি মনহলা ও 
িায়দি থপৌষ্যয়দি আনরকুক,সামানিক মলূ্যয়বাধ 
সষৃ্টিয়ি সনমনিটি কাযকুকি ভূনমকা র�য়খ 
আসয়ি। 

এ সমমমতর রিমেক্ণমভমত্তক কম্গকায়ণ্ডর পমরসিংখ্যান মনম্নরূপ

রিমেক্য়ণর নাম গ্হলীতার সিংখ্যা স্বকম্গসিংস্ান 

স্বাস্্য ও পনিবাি পনিকল্পনা ১০০ িন ২ িন
কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ ৫০ িন ৩২ িন
নবউটি পালকুাি প্রনশক্ণ  ১০০ িন ৬০ িন
�াস্ �্ড ৫০ িন ২৩ িন
ব্লক বুটিক ১০০ িন ৮০ িন
থটইলানিং প্রনশক্ণ  ৫০ িন ৩০ িন
সমবায় সম্নকদেি প্রনশক্ণ ২০০ িন ৬ িন
টিম নবনল্ং ২০০ িন
থসাস্যাল রোলাইনসস ২০০ িন
থপাষ্যয়দি ড্াইনভং ৩০ িন ২৩ িন
বয়স্ নশক্া ২০০ িন
নপ্র-সু্ল ৪০০ িন ২ িন
ননউর্শন ১০০ িন
 ি্ ননবন্ধন নননচিিকিণ ৪০০ িন ১ িন
রেিৃত্বনবষয়ক প্রনশক্ণ ২৫০ িন ৬ িন
রেন্াি প্রনশক্ণ ৩০০ িন 
জুয়য়লানি পণ্য বেনি ৫০ িন ৫০ িন
ন�ন্যানন্সয়াল ম্যায়নিয়মটে ২০০ িন 
দুয়যকুাগ ব্যবস্াপনা ১০০ িন
নমশন নভশন প্ল্যাননং ২০০ িন 
থমামবানি ১০০ িন ৭২ িন
চামড়ািাি পণ্য বেনি ৫০ িন ৩৮ িন

মমাট ৩,৪৩০ িন ৪২৫ িন
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উপয়িলা: চট্গ্াম সদর

রেলা: চট্গ্াম

সমমনা র�ায়কি সমনন্বিরূয়প সংঘবদ্ধ 
প্রয়চষ্ায় থযয়কায়না উয়দ্যাগ বাস্তবায়য়ন 
অগ্রবিদেী হওয়ায় সমবায়। আনদম যুগ থরয়ক 
মানষু সংঘবদ্ধ রাকাি থচষ্া করিয়ি। থযয়কায়না 
দুয়যকুাগ দুনবকুপাক থমাকানবলায় সময়বি হয়ি 
নশয়খয়ি। সভ্যিাি ক্রমনবকায়শ িীবন 
িীনবকাি স্বায়রকু সয়চিন পদয়ক্প প্রদায়ন 
রেগবান হয়য়য়ি। ‘সকয়লি িরি সকয়ল 
আমিা’ এই ভাবনাি উরদ্রক হয়য়য়ি মানব 
ময়ন। ননি্যনিূন র�ৌশয়ল আত্মননভদেিিা ও 
সমনৃদ্ধি িগি গড়য়ি থচয়য়য়ি এই লয়ক্্য স্ব 
স্ব থচিনাি উদ্যায়ন থ�াটা হািাি ক্সুয়মি 
সমারিায়হ এক নন্ি সাঁনিয়ি ভনিয়য় রোলাি 
িৃপ্ত বাসনায় মানষু ননয়িয়দি প্রয়য়ািয়ন 
গয়ড় রোয়লয়ি সমবায়। এই দষৃ্টিয়কাণ থরয়ক 
মানয়ুষি সমনন্বি প্রয়চষ্া ও ভাবনাসমহূয়ক 
কায়ি লানগয়য় িা্রে ও িায়ি্যি গয়বষণায় িা্রে 
ও সমায়িি সুনশনক্ি কণকুধািিা।

সমবায়য়ি ন্ূযনিম ইনিহাস নবচিণ করি 

১৯১৪ সায়ল চট্গ্রাম র�ন্দীয় সমবায় ব্যাংক 
প্রনিষ্ঠাি পি সমবায় আয়্ালন আি এক 
নিুন থমাড় রেয়। চট্গ্রাম সমবায় আয়্ালয়নি 
উয়দ্যাক্তায়দি কয়য়কিন এ ব্যাংক প্রনিষ্ঠায় 
মখু্য ও ঐনিহানসক ভূনমকা পালন করিন। 
এয়দি ময়ধ্য িায় বাহাদুি ঈশ্িচন্দ দাশগুপ্ত, 
িায় বাহাদুি ডা. রেনী থমাহন দাশ, িায় 
বাহাদুি চট্ল থগৌিব মনহম চন্দ দায়শি নাম 
নবয়শষভায়ব উয়ল্খয়যাগ্য। ১৯১৫ সায়লি ২১ 
নয়ভম্ি “নদ নচটাগাং আবকুান র�া-অপারিটিভ 
ব্যাংক নলুঃ”প্রনিষ্ঠা করিন িায় বাহাদুি ডা. 
রেনী থমাহন দাশ,িায় বাহাদুি ডা. রেনী 
থমাহন দাশ এই দুই কৃিদাি সয়হাদি।

১৯৭১ সায়ল মহান মনুক্তযুয়দ্ধি মাধ্যয়ম 
স্বাধীন বাংলায়দয়শি িািনননিক ও সামানিক 
পট পনিবিদেয়নি বহু সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি 
অকাল মিুৃ্য হয়লও নকিু নকিু প্রনিষ্ঠান উদাি 
ও দক্ সংগেয়কি পনিচালনায় স্বগনিয়ি 
এনগয়য় চয়ল।এি ময়ধ্য ১৯১৫ সায়ল িায় 
বাহাদুি মনহম চন্দ দাশ , িায় বাহাদুি 
ঈশ্ি চন্দ দাশ গুপ্ত, িায় বাহাদুি দুগকুা 
দাশ দনস্তদাি,িনমদাি কমল থসন,যানমনন 
থসন, মাস্ািদা সযূকুয়সন, অনম্কা চক্রবিদেী, 

র�াকনার বল, নরিন্দ ক্মাি দাশ, সািদা 
প্রসন্ন পাল, থযায়গন্দ থমাহন গুপ্ত, িিনী 
কান্ত থহাড়, অিুল চন্দ দত্ত, মনহম চন্দ দাশ 
গুপ্ত, নরিন্দ নার চক্রবিদেী, নপ.নস থসন, 
নননশচন্দ মজুমদাি, থযায়গন্দ লাল দাশ, 
বনকিম চন্দ থচৌধিুী, থগৌি চন্দ থদব, নয়গন্দ 
চন্দ থদব, পরিশ চন্দ থসন, র�.নস থদ, 
থমাক্দা ক্মাি নবশ্াস প্রমখু ব্যনক্তবগকু কিৃকুক 
প্রনিনষ্ঠি নদ নচটাগাং আবকুান র�া-অপারিটিভ 
ব্যাংক সাবলীল ধািাবানহকিা বিায় র�য়খ 
সাময়ন এগুয়ি রায়ক। যাি র�নির্রেশন নং 
২৫৩/৬, িাং- ০৯-১২-১৯১৫। ২৫-১১-
১৯৯১ িানিয়খ সিকানি আয়দশক্রয়ম নাম 
পনিবনিদেি হয়য় “নদ নচটাগাং আবকুান র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ’ নায়ম রূপ লাভ 
করি। এই প্রনিষ্ঠান পনিচালনায় উপ-নবধধ বা 
গেনিন্ত প্রণীি হয় ১৪ নয়ভম্ি ১৯১৫ সায়ল। 
উপ-নবধধ সংয়শাধন হয় ৪ নয়ভম্ি ১৯৩০ 
সায়ল এিপি ১৯৯৮ আরিা একবাি সময়য়ি 
প্রয়য়ািয়ন উপ-নবধধ সংয়শাধন কিা হয়। 
গেনিন্ত বা উপ-নবধধ অনযুায়ী সনমনি গেয়নি 
উয়দেশ্য নিল সদস্যয়দি দাদনয়যাগ্য িহনবল 
গেন, নমিব্যনয়িা এবং সচিয় অনশুীলন, 

বদ বচটাগাং আব্শান ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং: ২৫৩/৬ 

তামরখ: ১৯১৫ 

শেোর মলূিন : ৪৭,৪২,৮৭৫ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৯,৮৩,১০৮ টাকা

স্ােলী আমানত: ৩,২১,১৩,৪৮৬.৪৬ টাকা। 

সম্দ: ১.৫৯৪ েতক িমম



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 152

ঋণদান, আরকুসামানিক সহয়যানগিা , 
আয়বধকুক ব্যবসানয়ক প্রকল্প ও সামানিক 
ও মাননবক কমকুসম্াদন ইি্যানদ লক্্য কিা 
যায়। প্রনিষ্ঠাকালীন এই প্রনিষ্ঠায়নি মলূধন 
নিল ৭৩৮ টাকা। এই মলূধনটি বিদেমান সময়য় 
থিাট আকারিি ময়ন হয়লও থসই সময়য়ি িন্য 
অয়নক বড় মলূধন (উয়ল্খ্য থয, থসই সময়য় 
১ মণ চাউয়লি মলূ্য নিল ২ টাকা)। শুরুয়িই 
প্রনি শয়ারিি মলূ্য নিল ১০ টাকা। শুরুয়িই 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল ৫৮ িন।

পেলা দেয়ক বামিমাত

মনহম দাশ ও রেনী মধাব ভািৃবিয় িরা এ 
সনমনিি উয়দ্যাক্তা নিয়লন যরাক্রয়ম একিন 
িািনীনিনবদ ও নচনকতসক-একিন থদয়শি 
ও অন্যিন থদয়হি। দুিয়নই বুয়িয়িন সীনমি 
সায়ধ্যি র�িি সমািয়কই প্ররয়ম সুস্ কিয়ি 
হয়ব। এি উপায় নহয়সয়ব সমবায় সনমনিয়কই 
রেয়ি ননয়লন। িাঁয়দিই প্রি্যক্ ও পরিাক্ 
পনিচযকুায় নদ নচটাগাং আবকুান র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ এি আনরকুক নচত্টি পয়লা 
দশয়কই জ্ল জ্ল কিয়ি রাকল। সভ্যসংখ্যা 
১৯১৫ সাল থরয়ক ১৯২৫ সায়ল এয়স দাঁড়াল 
১১০৮ এ। মাত্ ৫৮ থরয়ক এই বহৃত সংখ্যাি 
সমবায়য় থযাগদান থস সময়য়ি নননিয়খ রেশ 
চমকপ্রদ ঘটনা। কাযকুকিী মলূধন ৪,৯৩,৪৫৬ 
টাকা, অংশগি মলূধন ৮৮,৫৯০ টাকা, 
সংিনক্ি িহনবল ৩৯,০০০ টাকা, সমবায় 
ব্যাংয়ক িমা ১২,০০০, অন্যান্য ব্যাংয়ক 
িমা ৫,০০০ টাকা , সদস্যয়দি কায়ি প্রাপ্য 
সুদসহ কিদে ৪৪,৪৪,৪৪৮ টাকা ইি্যানদ থদয়খ 
ধািণা কিা যায় দশ বিরিি ব্যবধায়ন ভাল 
আনরকুক নভনত্তি উপি দাঁনড়য়য় থগয়ি। কখয়না 
ময়ন হয়য়য়ি অমনুা�ায়ভাগী প্রনিষ্ঠানরূয়প 
আনবভূকুি হয়য় র�ন এি এয়িা মনুা�া থদখায়ি 
হয়য়নিল। উত্তি একটাই থযয়কায়না আনরকুক 
সংগেন মনুা�াি রোরিই টিয়ক রায়ক। সম্দ 
ক্য়ড়ায়ি রায়ক। মনুা�া হয়লই বায়ড় পুঁনি। 
আি পুঁনি বাড়য়লই থসবাি থক্ত্ নবসৃ্তি কিা 
যায়।িাই িখনকাি সময়য়ি পনিচালকগণ 
যয়নেি সায়র কাি করি এক দশয়কই ধীরি 
ধীরি গয়ড় িুয়লয়িন, শি বিরিি প্রায়ন্ত ও থস 
সময়য়ি আনরকুক থস সময়য়ি আনরকুক নচত্টিি 
ওপি থচাখ র�য়খ বলয়ি হয়- “আলাদীয়নি 
থচিাগ নিল পয়লা দশয়কি কানিগিয়দি 
হায়ি’

১৯১৫ সায়ল প্রনিনষ্ঠি এই সনমনি 
সমািয়সবা মলূক কাযকুক্রয়ম আনরকুক 
সাহায্য প্রদান কিাি পিও মাত্ ৮ বিরিি 
অনিদেি মনুা�াি উবিতৃ্ত নদয়য় ১৯২৩ সায়ল 
চট্গ্রাম নগিীি প্রাণয়কন্দ আ্িনকল্ায় 
সনমনিি ননিস্ব িায়গায় ভবন ননমকুাণ করি। 
থসাসাইটিি ননিস্ব মানলকানাধীন ১.৫৯৪ 
শিক িায়গায় ৩টি দালান িয়য়য়ি যাি 

বিদেমান মলূ্য ১,২৭,৪২,৭৫৭ টাকা। এিাড়াও 
থসাসাইটিি ননিস্ব অি্যাধনুনক ৩টি ভবয়নি 
ময়ধ্য ৩৪ িন ননয়নমি ও একিন বয়কয়া 
ভাড়াটিয়া িয়য়য়ি। 

একই ছয়্ ঃ মবিতলীে দেক

নবিিীয় দশয়ক অরকুাত ১৯২৫-৩৫ সায়ল 
সভ্য সংখ্যা বনৃদ্ধ থপয়য় দাঁড়াল ১৭২২। 
মনুা�া ১৯৩৫ সায়ল ১৯২৫ এি িুলনায় 
প্রায় নবিগুন (৫,৩৬,২২১) এবং অংশগি 
মলূধন ২১২৮৬৫ টাকা, কাযকুকিী 
মলূধন ১৫,০০,৭৮৪, সংিনক্ি িহনবল 
২৩,৬,১৭২, সমবায় ব্যাংয়ক িমা 
১,২৪,০০০, অন্যান্য ব্যাংয়ক িমা ২০,০০০ 
টাকাএবং সভগয়ণি ননকট সুদসহ প্রাপ্য 
কিদে ১৬,৬৩,৯২০ টাকা। এয়ি স্পষ্ হয়চ্ছ 
নত্শ দশয়ক চট্গ্রাম িরা উপমহায়দশ জুয়ড় 
মাস্ািদা সযূকুয়সয়নি রেিৃয়ত্ব স্বাধীনিা লায়ভি 
আকাঙ্খায় দুননয়া কাঁপায়না ঘটনাসমহূ 
সংঘটিি হয়য়নিল। িাি মায়িও অনবচল 
আস্াি সায়র প্রনিষ্ঠানটি পনিচানলি হয়য়য়ি। 
যুনক্ত একটাই, এটি থদয়শি মানষুয়দি বিািা 
একটি সম্ণূকু থদশীয় প্রনিষ্ঠান। ময়ন কিা 
হয়, বস্তুি এ ধিয়নি সমবায় প্রনিষ্ঠানগুয়লা 
িায়দি মলূ কাযকুক্রয়মি সায়র নরিটিশ নবরিাধী 
আয়্ালন সংগ্রায়ম সহায়ক ভূনমকায় অবিদেীণ 
হয়িা। হয়ি থসিয়ন্যই‘নদ নচটাগাং আবকুান 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ’ টালমাটাল 
পনিনস্নিয়ি িাি আনরকুক নচত্টি উজ্জ্বলিি 
কিয়ি সমরকু হয়য়য়ি। 

মবিতলীে মবশ্রুয়দ্ধর আঁচে

িৃিীয় দশকটি যখন শষ হয়য়য়ি িখন নবিিীয় 
নবশ্যুদ্ধ রামল থমায়ট। অরকুাত ১৯৪৫ সায়ল 
এ প্রনিষ্ঠায়নি আনরকুক নচত্টি নবয়শনেষণ 
কিয়ল িায়ি নবশ্যুয়দ্ধি িায়া স্পষ্। কাযকুকিী 
মলূধি কয়ময়ি কয়ময়ি অংশগি মলূধন 
এবং মনুা�া পড়নিি নদয়ক। িয়ব সংিনক্ি 
িহনবল রেয়ড়য়ি, সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য 
ব্যাংয়ক িমা রেয়ড়য়ি। সদস্যয়দি কাি থরয়ক 
সুদসহ প্রাপ্য কিদে কয়ময়ি। ১৯৩৯-১৯৪৫ 
সায়লিবিিগুয়লায়ি এই প্রনিষ্ঠান সিকদে 
থরয়ক পা থ�য়লয়ি। সভ্যিা কিদে ননল কম। 
টাকা অলস পয়ড়নিল ব্যাংয়ক। িখনকাি 
মলূ কাি ঋণদান কমকুসনূচ হয়ি স্নগি হয়য় 
নগয়য়নিল মািণমখুী নবশ্যুয়দ্ধি ডামায়ডাল। 
সনমনিি মহিী কমকুপ্রয়ায়সি ময়ধ্য অন্যিম 
হল ১৯৩৭ নরিষ্ায়দে চট্লয়গৌিব মনহম 
চন্দ দায়শি রেিৃয়ত্ব ব্যাংয়কি িতকালীন 
ব্যবস্াপনা পনিষয়দি কমকুকিদো ও নবনশষ্ 
সদস্যবয়ৃ্ি উয়দ্যায়গ মহাত্মা গান্ধী, থমৌলানা 
থমাহাম্দ আলী, থমৌলানা শওকি আলী, 
শরি এ বাংলা এ, র�, �িলুল হক, আচাযকু 
প্র�্ল্ চন্দ িায়, পনন্ি িহি লাল রেয়হরু 

িনয়া ইন্িা গান্ধীি শুভাগমন উপলয়ক্ 
এক নবিাট নাগনিক সংবধকুনাি ব্যবস্াপনাি 
ঐনিহানসক দানয়ত্ব পালন করি। িনমদাি 
কমল থসয়নি সায়র কনবগুরু িবীন্দনার 
োক্রিি বনু্ধত্ব রাকাি কািয়ণ িাঁি অনরুিায়ধ 
১৯০৭ সায়লি পি ১৯২১ সায়ল কনবগুরু 
িবীন্দনার োক্ি চট্গ্রাম আগমন উপলয়ক্ 
সংবধকুনা সভা ও সামগ্রীক অনষু্ঠায়নি 
উয়ল্খয়যাগ্য কমকু সম্াদয়ন নচটাগাং আবকুান 
আরিক ঐনিহানসক ভূনমকা পালন করিন।
 
১৯৪৬-১৯৫৫

এই দশয়কি প্রায়ন্ত ১৯৫৫ সায়লি আনরকুক 
নচত্টি এয়কবারিই হিাশ কিা। কাযকুকিী 
মলূধন, অংশগি মলূধন, সংিনক্ি িহনবল, 
ব্যাংয়ক িমা সদস্যয়দি ননকট প্রাপ্য ইি্যানদ 
সবনকিু অনিনিক্ত কয়ম থগয়ি মনুা�া 
হয়য়য়ি মাত্ ২,৬৪৭ টাকা। থিচনল্য়শি 
সা্রিদানয়কিাি থিাবল, সািচনল্য়শ 
সা্রিদানয়ক দষৃ্টিভনঙ্গয়ি থদশ ভাগ, বায়ান্নি 
ভাষা আয়্ালন, চুয়ান্ন-পচিান্নি িািনননিক 
ঘটনাবনল থগাটা থদয়শি মানয়ুষি সাধািণ 
িীবন থযমন রেয়ড়য়চয়ড় নদয়য়য়ি রেমনন 
আনরকুক প্রনিষ্ঠানগুয়লায়িও টানাপয়ড়ন আি 
নিুন নবন্যাস ঘয়টয়ি। অন্যিকম অনস্িিা 
মনলন করিয়ি দঢ়ৃ আস্ায় অগ্রসিমান সমবায় 
সনমনিটিয়কও। প্রনিষ্ঠাি চনল্শ বিি পি ভঙ্গিু 
অরকুনচত্ হানিি করি টিয়ক িইল বাংলাায়দশ 
অচিয়লি শষ্ঠিম আবকুান সমবায় প্রনিষ্ঠানটি।

১৯৫৬-৬৫

১৯৬৫-ি সীমানায় মনুা�া সামান্য রেনশ 
থদখায়না হয়লও অংশগি মলূধন, সংিনক্ি 
িহনবল ননম্নমখুী হওয়ায় শকিাি িায়গাটি 
বড় হয়য়য়ি। পানকস্ান-ভািি যুদ্ধ এবং যুদ্ধ 
পিবিদেী সময়য় িানিকৃি শত্রু সম্নত্ত আইন 
বুয়কি পাঁিি র�য়ঙ নদয়য়নিল বহু সাধািণ 
মানয়ুষি। হয়ি এি কায়লা িায়া ভি করিনিল 
এই প্রনিষ্ঠায়নি ননয়ন্তণকািী আি সভ্যয়দি 
উপিও। হয়ি একই কািয়ণ অয়রকুি ননিাপত্তা 
নবধায়নি িন্য অধধকিি িিল সম্দ সষৃ্টিি 
লয়ক্্য ব্যাংক িমা বাড়ায়না হয়য়নিল। লক্্য 
কিা যায় এ সময়য় সুদসহ প্রাপ্য কিদে ১৯৫৫-
এি িুলনায় কয়ম থগয়ি। অন্যভায়ব বলা যায় 
সভ্যয়দি কিদেদান বা কিদে গ্রহয়ণি প্রবণিা 
ঋণাত্মক বলা যায়, ১৯৬৫ রে।

গণআয়্ালন-মনব্গাচন-মমুতিরুদ্ধ-স্বািলীনতা

১৯৬৫-৬৯ এ গণ অয়্ালন গণঅভু্যত্ায়নি 
থঢউ, ১৯৭০ এ ননবকুাচন এবং ১৯৭১-
এি িক্তক্য়ী মনুক্তযুয়দ্ধি �সল স্বাধীন 
বাংলায়দশ। এসব নকিুই বাংলায়দয়শি 
িনিীবয়ন এয়নয়ি নবশাল পনিবিদেন। অয়নক 
সম্ভাবনাি স্বপ্ন থচায়খ মানষুয়ক ভুলয়ি হয়য়য়ি 
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নানা ধিয়নি ক্য়ক্নিি স্মনৃি। এ সময়কাি 
মদু্রাস্ীনিি থঘাড়াটিি লাগাম থটয়ন ধিয়ি 
হয়য়য়ি। অন্ন সংস্ায়নি িন্য কমকুসংস্ায়নি 
উপায় খুঁিয়ি হয়য়য়ি এয়কবারি নিুন করি। 
এই সময়য় প্রায় প্রয়ি্যক ব্যনক্ত-প্রনিষ্ঠানয়ক 
সইয়ি হয়য়য়ি অননচ্ছাকৃি অব্যবস্াপনাি 
ধকল। আমায়দি আয়লাচ্য প্রনিষ্ঠানটিি নচত্ 
এ ধািাি বাইয়ও থযয়ি পারিনন। অন্তি ১৯৭৩ 
এি আনরকুক নচত্টি আমায়দি থসই করা বয়ল। 
না হয়ল র�ন ১৪০১ িন সভ্য ননয়য় এই বিরি 
১৩,৩৫৯ টাকা ক্নি থদখয়ি হল? 

বাইে বছর অেমনকাল

১৯৭৩ এিপি ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সায়লি 
আনরকুক ির্য লক্্য করি মন র�য়ঙ যায়। কািণ 
দু দশয়কি পুিয়না ব্যরকুিা গান নকিুয়িই আশাি 
সচিাি করি না। বিং সয়্য়হি িীি িক্তাক্ত 
করি ভাবনাি শিীি। এ সময়য় সভ্য সংখ্যা 
১৪০১ থরয়ক নিনগুণ রেয়ড়য়ি যা ১৯৮৫ রে 
৩৭৯৩ এবং ১৯৯৫ সায়লি প্রানন্তক সীমানায় 
৪২৯৩ থস িুলনায় কাযকুকিী মলূধন, অংশগি 
মলূধন এবং সংিনক্ি িহনবল অয়রকুও অংয়ক 
সমিায়ল অগ্রসি হয়নন। সমবায় ব্যাংয়ক িমা 
১৯৭৩ সায়ল ২১,০০০ টাকা নিল। ১৯৮৫ এ 
িা ২৬,৯৫০ এবং ১৯৯৫ সায়ল থসই একই 
দশৃ্য আি অন্যান্য ব্যাংয়ক িমা ১৯৭৩ এি 
িুলনায় ১৯৮৫ সায়ল নকিু রেনশ থদখা যায়। 
নকন্তু ১৯৯৫ সায়ল ব্যাংয়ক িমাি পনিমাণ 
খায়দি নক নারি দাঁনড়য়য় থযন মিুৃ্যি প্রহি 
গুণয়ি। মাত্ ১০,৯০৮ টাকা ব্যাংয়ক িমা 
সমবায়ী প্রনিষ্ঠানটিি অনস্বয়ত্বি িন্যই হুমনক 
হয়য় দাঁড়াল। এ সময়য় প্রচুি অরকু কিদে স্বরূপ 

প্রদান কিা হয়য়য়ি। অবস্ান এমন দাঁড়াল 
সনমনিি হায়ি কাযকুকি িিল সম্দ আি 
রেই। সুদসহ প্রাপ্য কিদেয়ক িিল সম্দরূয়প 
রেয়াি সুয়যাগ রাকয়ল স্বনস্ত পাওয়া থযি। 
এয়ক্রত্ থয পনিনস্নি বেনি হয়য়য়ি রেমনটি 
অনমুান কিা যায় না। ১৯৯৫ সায়ল বানষকুক 
ক্নিি পনিমাণ ৭,৪৪,৬৩৯ টাকা। ১৯৭৩ 
সায়ল এই ক্নিি অংকটি নিল ১৩,৩৫৯ টাকা 
আি ১৯৮৫ রে ২২,৭২২ টাকা। অরকুাত কাদা 
র�পয়ট থদয়া হয়য়য়ি। সনমনিি আনরকুক নচত্টি 
১৯৭৩-১৯৯৫ সাল পযকুন্ত ‘নদ নচটাগাং আবকুান 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নল.’ একটি 
অশননকাল অনিক্রম কিল।

১৯৯৫-২০০০ টামন্গিং পয়ে্ট

১৯৯৫-২০০০ সাল এ প্রনিষ্ঠায়নি িমা একটি 
গুরুত্বপূণকু সময়। ধয়ন জ্ঞায়ন উবকুি সামানিক 
শনক্তি নকিু প্রনিননধধত্ব এ সনমনিয়ি নবদ্যমান 
রাকায় পুিায়না মনহমায় সনমনিয়ক পুনিায় 
দাঁড় কিায়ি কাি শুরু হল। শীয়িি পানখি 
ময়িা আসা সভ্যিা িরি থগল, অয়নকয়ক সরি 
থযয়ি হয়লা, পালা বদয়লি এই িুলকালাম 
সময়য় সভ্যয়দি উত্তিাধধকািীয়দি অয়নয়কই 
সনমনিি থখাঁি খবি ননয়লন না। ময়ন হয়চ্ছ থস 
কািয়ণ সমবায় নবভায়গ সিকাি এবং ময়নানীি 
বা ননবকুানচি উয়দ্যাগী সভাপনি, সম্াদক 
ও সনম্নলি পনিচালকয়দও িতপিিায় ‘নদ 
নচটাগাং আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নল.’ ঘুরি দাঁড়াল। লক্ কিাি নবষয় হয়চ্ছ 
বঙ্গবুন্ধি কন্যা প্রধানমন্তী িনয়নিা শখ 
হানসনাি রেিৃয়ত্ব আওয়ামী লীগ ১৯৯৫-
২০০০ এি অধধকাংশ সময় জুয়ড় সিকাি 

পনিচালনা কিয়ি। মনুক্তযুয়দ্ধি থচিনায় 
নবশ্াসী িনবান্ধব সিকারিি নবনভন্ন মহল 
উদাি হাি বানড়য়য়য়িন বয়লই সনমনিি িন্য 
অয়নকগুয়লা কায়ি নসদ্ধান্ত রেয়া সহি হয়য় 
নগয়য়য়ি। থযমন-উপনবধধ সংয়শাধন, সম্দ 
সুশাসয়ন সনেক পিামশকু আহিণ ইি্যানদ। 
ব্যাংয়ক িমা ও আপদকালীন পনিনস্নি 
থমাকানবলাি িন্য সয়ন্তাষিনক থচহািায় 
ন�রি আসাি িন্য ১৯৯৫-২০০০ সাল ‘নদ 
নচটাগাং আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নল.’ এি ঘুরি দাঁড়াবাি কাল। ওপরি ওোি 
নসঁনড় এ সময়য়ই খুঁয়ি রেি কিা হয়য়য়ি। এই 
টাননকুং পয়য়টেটিি করা সনমনিি স্বায়রকুই স্মিণীয় 
হয়য় রাকয়ব ভনবষ্যত প্রিয়্ি কায়ি।

েতবয়ষ্গর রিায়ন্ত-রিান্তত্র

২০০১-২০১৫। পয়নরিাটি বিি র�য়টয়ি 
চমতকাি। িিিরি রেয়ড়য়ি মনুা�া, সংিনক্ি 
িহনবল, ব্যাংয়ক িমা। সভ্য সংখ্যা হয়য়য়ি 
৫৫৬। পুরিায়না সভ্য বা িায়দি উত্তিাধধকািীিা 
র�উ র�উ ন�রি এয়সয়িন। আ্িনকল্াি 
থমায়ড় আচিযকু থগৌিব দীপ্ত ভনঙ্গমায় এ নগিীি 
মধ্যস্য়ল দাঁনড়য়য় আয়ি ‘নদ নচটাগাং আবকুান 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নল.’ এি নিুন 
ভবন ‘নদ নচটাগাং আবকুান থসটোি’। পায়শ 
উনক নদয়চ্ছ নকিুটা পুিায়না আরিকটি ভবন। 
এিাড়া আিও অয়নক সম্দ পনিসম্দ ধীরি 
ধীরি হায়িি নাগায়ল আসয়ি এ সনমনিি। 
সনমনিি পাঁচিলাি অন�স ঘিটি এখন 
স্বয়ংসম্ণূকু সয়চিন মহীয়সী নািীি ময়িা 
থসয়ি আয়ি। কািণ একটি আবকুান সমবায় 
প্রনিষ্ঠান শিবয়ষকুি ইনি ঘটিয়য় প্রান্তরি অমন 
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সু্ি �্ল থ�াটায়ব পাঁপনড় িড়ায়ব র� কখন 
ভাবয়ি থপরিনিল? চট্গ্রায়মি অনার আরেয়মও 
উক্ত থসাসাইটি ননয়নমি আনরকুক সাহায্য নদয়য় 
আসয়ি এবং বহু অনার নহ্ু থময়য়য়ক আনরকুক 
সাহায্য বিািা নববাহ থদয়া হয়। সনমনিি কল্যাণ 
িহনবল থরয়ক প্রনিবিি নশক্াবনৃত্ত থদয়া হয়। 
সনমনিি পুনুঃ ক্রয়মান্ননিি ধািা অব্যাহি 
র�য়খ ২০১৭-২০১৮অরকুবিরি থমাট ৩ িনয়ক 
৪৪,০০০ টাকা নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
এিাড়াও ২০১৭-২০১৮ অরকুবিরি চট্গ্রামস্ 
আশকাি দীনঘি পায়ড় অনগ্কায়ডে পুয়ড় যাওয়া 
১১টি পনিবারিি ময়ধ্য নগদ ৫,০০০ টাকা 
করি সবকুয়মাট ৫৫,০০০ টাকা অনদুান প্রদান 
করিন। 

কম্গসিংস্ান

প্রনি বিি প্রনিষ্ঠায়নি কাযকুক্রম স্রিসািয়ণি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা হয়চ্ছ। 
সনমনিি ২টি বহুিল বাধণনি্যক ভবয়ন থদাকান 
ও অন�স বিায়দেি মাধ্যয়ম মানলক, কমকুচািী 

ও গ্রাহক নহয়সয়ব বহু সদয়স্যি কমকুসংস্ায়নি 
সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। প্রনিষ্ঠায়ন কমকুচািী 
নহয়সয়ব থমাট ৪ িন এবং প্রনিটি থদাকায়ন 
ও অন�য়স সবকুসাক্য়ল্য ১৫০ িয়নি পূণকু 
কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি। সদস্যয়দি 
ননিস্ব দক্িায় পনিচানলি ব্যবসায়য় ঋণ 
নহয়সয়ব পুঁনি সিবিাহ করি বাধণনি্যক উন্নয়য়ন 
অবদান িাখাি থচষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি।

উপসিংহার 

এককরায় বলা যায় ‘নদ নচটাগাং আবকুান র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ একশি বিরিি 
আনরকুক নচত্টি থযন শিবয়ষকুি উপাখ্যানরূয়প 
ধিা নদয়য়য়ি। এি র�িরি থযমন লুনকয়য় 
আয়ি প্রনিষ্ঠানটিি আনরকুক ির্য, উপাত্ত 
এবং ইনিহাস রেমনন িািীয় ঘটনাপ্রবায়হি 
উপাদন আমিা িানন মনহম দাশ, রেনী 
মাধব দাশ ভ্ািৃবিয়য়ি উয়দ্যায়গ ১৯১৫ রে 
যাত্া করিনিল এই প্রনিষ্ঠান। থহাঁচট থখয়লও 
রময়ক দাঁড়ায়নন। কািণ এি পনিচালনাি 

ভাি ননয়ি রেলী থসনগুয়প্তি মি নবদগ্ধ 
িািনীনিনবদ থযমন এনগয়য় এয়সয়িন নেক 
রেমনন নবপ্লবী নবয়নাদ নবহািী থচৌধিুীয়ক এই 
প্রনিষ্ঠায়ন সনক্রয় হয়ি থদখা থগয়ি। পিবিদেীয়ি 
সংকটকায়ল পনিমল থচৌধিুী, দীপক রে্যানি 
আইচ, অনিনিক্ত রেলা প্রশাসক (উন্নয়ন), 
শনক্তপদ থচৌধিুী থখালনলয়চ পায়টি নদয়য় 
প্রনিষ্ঠানটিি সুিক্ায় প্রচাি রেম নদয়য়য়িন। 
সবকুয়শষ দুলাল মজুমদাি, নিনকনড় চক্রবত্তদেী, 
পুয়ণকু্ু নবকাশ থচৌধিুী, নািায়ণ থচৌধিুী প্রমখু 
পুঁনি জ্ঞান রেম এি সনম্লন ঘটিয়য় নদ নচটাগাং 
আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ র� 
আিয়ক এই উন্নি অবস্ায়ন ননয়য় এয়সয়িন। 

শিবয়ষকুি প্রায়ন্ত আি প্রান্তরি দাঁনড়য়য় 
হউক শুধ ুআগামী সম্ভাবনা গান। র�ননা, নদ 
নচটাগাং আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ’ শয়াি প্রনি ৫০/৪০ ভাগ লভ্যাংশ 
নবিিণ করি সভ্যয়দি বুিায়ি সমরকু হয়য়য়ি-
আি নপিয়ন নয়, র�বল সাময়ন িাকাব
একসায়র চলয়ি এয়সনি, একসায়র চলব।
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উপয়িলা: চট্গ্াম সদর 

রেলা: চট্গ্াম

চট্গ্রাম রেলায় থয সকল সমবায় সনমনি 
সদস্যয়দি আবাসন সমস্যা সমাধায়ন কাি 
করি যায়চ্ছ,িায়দি ময়ধ্য নদ নচটাগাং র�া-
অপারিটিভ হাউনিং থসাসাইটি নলুঃ অন্যিম। 
নদ নচটাগাং র�া-অপারিটিভ হাউনিং থসাসাইটি 
নলুঃ বাংলায়দয়শি একটি ঐনিহ্যবাহী এবং 
প্রাচীন হাউনিং থরেধণি সমবায়ী প্রনিষ্ঠান। 
সনমনিটি নবগি ১০/১০/১৯৫৯ নরি. িানিয়খ 
২০৯ (চট্) সংখ্যায় ননবনন্ধি হয়য় সনমনিি 
কাযকুক্রম শুরু করি। শুরুয়ি সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা রেনশ না হয়লও নদয়ন নদয়ন িা 
বাড়য়ি রায়ক। বাড়য়ি রায়ক সনমনিি কমকু 
পনিধধ,থসই সায়র উপকািয়ভাগীি সংখ্যা। 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩,৪২২ 
িন। চট্গ্রাম শহরিি ঐনিহ্যবাহী অন্যিম 
সমবায় সনমনি হওয়ায় এলাকাি িািনননিক 
ব্যনক্তত্ব প্রাক্তন নসটি থময়ি মিহুম এ. নব. 
এম মনহউনদেন থচৌধিুী,খ্যানিমান সাংবানদক 
ব্যনক্তবগকু সনমনিি রেিৃয়ত্ব নিয়লন। চট্গ্রাম 

নসটি কয়পকুারিশয়নি প্রাক্তন থময়ি আলহাজ্ব্ব 
আ. ি. ম. নানসি উনদেন এ সনমনিি রেিৃয়ত্ব 
আসাি পি থরয়ক সনমনিি কমকুকায়ডে আমলূ 
পনিবিদেন আয়স যা প্রশংসাি দানব িায়খ। 

সমমমতর লক্্য 

সনমনি ননিস্ব মলূধন হয়ি িায়গা ক্রয় ও 
ভবন বেনিি মাধ্যয়ম আয় বনৃদ্ধ ও কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি সনমনিি মলূ লক্্য। সনমনি ননিস্ব 
মলূধন হয়ি িায়গা ও ভবন বেনিি মাধ্যয়ম 
অয়নক অসহায় সদস্যয়দি ভায়গ্যান্নয়য়ন কাি 
করি সনমনি যয়রষ্ স�লিা অিদেন করিয়ি।

প্ট সিৃন 

সময়য়ি চানহদা পূিণ কিয়ি নগয়য় সনমনি 
কিৃকুপক্ সদস্যয়দি স্বায়রকু অয়নকগুয়লা 
প্রকল্প গ্রহণ করি। এসব প্রকয়ল্পি ময়ধ্য এই 
পযকুন্ত নানসিাবাদ হাউনিং থসাসাইটি প্রকয়ল্প 
৪২.২১ একি িনম ১৯৫৫ সায়ল সিকাি হয়ি 
অধধগ্রহণ করি ১৬৫টি প্লট সিৃন, অপিনদয়ক 
১৯৬২ ইং সয়ন খলুশী আবানসক এলাকায় 
থসাসাইটিি ২য় প্রকয়ল্প ৭০.৩৮ একি িায়গা 
সিকাি হয়ি অধধগ্রহণ করি ১৭০টি প্লট 

সিৃন এবং র�ািভ্যালী আবানসক এলাকায় 
থসাসাইটিি ৩য় প্রকয়ল্প ৪.৭৪ একি িায়গা 
১৯৯৬ সায়ল ক্রয় করি ৫৮টি প্লট সিৃনসহ 
সবকুয়মাট ৩৯৩টি প্লট সিৃন করি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য বিাদে থদয়া হয়। থসাসাইটিি সদস্যয়দি 
আবানসক সমস্যা সমাধায়ন ননুঃসয়্য়হ একটি 
মাইল�লক নহয়সয়ব নবয়বচনাি দানব িায়খ 
উক্ত থসাসাইটি। বিদেমায়ন উক্ত আবানসক 
এলাকা চট্গ্রাম শহরিি এনলট এলাকা 
নহয়সয়ব পনিনচি।

মসমিদ রিকল্প

থসাসাইটি ও এলাকাি গণ্যমান্য ব্যনক্তবয়গকুি 
উয়দ্যায়গ ১৯৬৬ সায়ল দুইিলা নবনশষ্ 
নানসিাবাদ হাউনিং থসাসাইটি িায়ম মসনিদ 
নননমকুি হয়য়নিল। কায়লি পনিক্রমায় এলাকাি 
িনসংখ্যা বনৃদ্ধ পাওয়ায় উক্ত মসনিয়দ 
মসুুনল্য়দি স্ান সংক্লান হনচ্ছল না। নবষয়টি 
নবয়বচনায় এয়ন থসাসাইটিি ব্যবস্াপনা কনমটি 
পুিািন মসনিদটি র�য়ঙ িদ্স্য়ল একটি 
আধনুনক যুগপয়যাগী মসনিদ ননমকুাণ কায়ি 
হাি থদয়। এলাকাবাসী ও ধমকুানিুাগীয়দি 
স্বিুঃসূ্িদে অংশগ্রহণ ও থসাসাইটি মসনিদ 

বদ বচটাগাং ক�া-অপাররটিভ হাউবজং পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং: ২০৯ (চট্)

তামরখ: ১০/১০/১৯৫৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩,৪২২ িন

কম্গসিংস্ান: ১৪ িন

শেোর মলূিন: ৮,৪৬,৩০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩,৩৫,২০০ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল: ৩,৮৪,১৮,১০২.৭৯ টাকা

স্ােলী আমানত: ১২,০০,০০,০০০ টাকা 

সম্দ: ১১৭.৩৩ একর িমম
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ননমকুাণ উপকনমটিি ননিলস প্রয়চষ্ায় 
৬,০০০ বগকু�্য়টি পাঁচ িলা নবনশষ্ শীিািপ 
ননয়নন্তি,স্াপি্য নশয়ল্প সমদৃ্ধ ও আধনুনক 
কারুকাযকু খনচি প্রায় ৩,০০০ হািাি মসুুনল্ি 
নামাি আদায়য়ি ধািণ ক্মিা সম্ন্ন নননমকুি 
মসনিদটি চট্গ্রাম শহরিি প্রখ্যাি মসনিদ 
নহয়সয়ব পনিনচি। এিাড়াও থসাসাইটি ২য় 
প্রকল্প খলুশী আবানসক এলাকায় ১০ কাো 
িনমি উপি ৪ িলা নবনশষ্ শীিািপ ননয়নন্তি 
প্রায় ২,৫০০ মসুুনল্ি ধািণক্মিা সম্ন্ন 
এবং থসাসাইটিি ৩য় প্রকল্প র�ািভ্যালী 
িায়ম মসনিয়দি ৭.৫০ কাো িনম উপি ১ 
িলা নবনশষ্ শীিািপ ননয়নন্তি প্রায় ৫০০ 
মসুুনল্ি ধািণ ক্মিা সম্ন্ন মসনিদ ননমকুাণ 
কিা হয়য়য়ি। যা সনি্যই প্রশংসাি দানব িায়খ।

িমম ক্রে 

বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি একটি স্বয়ংসম্ণূকু 
ও নাগনিক সুনবধা সংবনলি হাউনিং প্রকল্প 
গয়ড় রোলাি নননময়ত্ত শহি এলাকাি িনমি 
অপ্রিুলিা ও আকাশ থিাঁয়া ময়ূল্যি কািয়ণ 
যানিট নবহীন ও দূষণমকু্ত পনিয়বয়শ 
শহিিলী বড় নদঘীি পাড়স্ নখল্াপাড়ায় 
থসাসাইটিি ৪রকু প্রকল্প গয়ড় রোলাি লয়ক্্য 
এ পযকুন্ত প্রায় ৩৪ কানন (১,৩৬০ শিক) 
িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি। এই প্রকল্প বাস্তবানয়ি 
হয়ল সদস্যয়দি আবাসন সমস্যা অয়নকাংয়শ 
সমাধায়ন সক্ম হয়ব। উয়ল্খ্য থয ইয়িাময়ধ্য 
বড়নদঘীি পাড় ৪রকু আবানসক প্রকয়ল্পি িন্য 
প্রনিষ্ঠায়ন একিন পিামশকুক ননয়য়াগ থদওয়া 
হয়য়য়ি।
 
ফ্্যাট বরাদ্

এিাড়াও থসাসাইটিি নানসিাবাদ প্রকয়ল্প 
একটি বহুিল আবানসক ভবন “পাকদে নভস্তা” 
ননমকুাণ করি ৩২ িন সদস্যয়ক ৩২টি ফ্্যাট 
বিাদে থদয়া হয়য়য়ি। উক্ত ভবয়ন ২য় িলায় 
একটি অি্যাধনুনক থসাসাইটিি কাযকুালয় ও 
১টি কনমউননটি হয়লি সংস্ান িাখা হয়য়য়ি। 
বিদেমায়ন নানসিাবাদ প্রকয়ল্প দষৃ্টি ন্নভায়ব 
নশশুপাকদে, ওয়াকদেওয়য়,এবং সবুি মাে সহ 
আধনুনক সুয়যাগ সুনবধা সংবনলি একটি 
সমনন্বি পাকদে বেনি কিা হয়য়য়ি। নানসিাবাদ 
হাউনিং থসাসাইটি এলাকায় বসবাসিি 
সম্াননি সদস্য এবং বসবাসকািীগণ 
নীনিমালা অনযুায়ী পাকদে ব্যবহাি কিা 
যায়। এিাড়াও খলুশী আবানসক এলাকা 
ও র�ািভ্যালী আবানসক এলাকা প্রকয়ল্প 
পাকদে ননমকুাণ কিাি িন্য িায়গা বিাদে িাখা 
হয়য়য়ি। যা একটি প্রশংসনীয় উয়দ্যাগ।

মেক্া রিকল্প

থসাসাইটিি ননিস্ব িনময়ি থসাসাইটি এলাকায় 
বসবাসিি সদস্য ও অধধবাসীয়দি সন্তানয়দি 

উন্নি নশক্া প্রদায়নি লয়ক্্য থসাসাইটি কিৃকুক 
১৯৬৪ সায়ল অংক্ি থসাসাইটি বানলকা 
উচ্চনবদ্যালয় প্রনিষ্ঠা কিা হয়য়য়ি। কায়লি 
নববিদেয়ন যরাযর প্রশাসননক ও একায়ডনমক 
দক্িাি পনিরপ্রনক্য়ি বিদেমায়ন সু্লটি চট্গ্রাম 
িরা থদয়শি শীষকুস্ানীয় সু্বল নহয়সয়ব সুখ্যানি 
অিদেয়ন সক্ম হয়য়য়ি। বিদেমায়ন সু্য়ল থপ্ল হয়ি 
দশম থরেধণ পযকুন্ত ৪,০০০ িন িাত্িাত্ী ও 
১০০ িন নশক্ক, কমকুকিদো কমকুচািী িয়য়য়ি। 
িাত্িাত্ীি সংখ্যা বনৃদ্ধ পাওয়ায় একটি নিুন 
সুিম্য ১১ িলা নবনশষ্ সু্ল ভবন ননমকুায়ণি 
কাি হায়ি রেওয়া হয়য়য়ি।
 
আমথ্গক অবস্া 

সনমনিি উয়ল্খয়যাগ্য আনরকুক কাযকুক্রয়মি 
অংশ নহয়সয়ব আদায়কৃি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ৮,৪৬,৩০০ টাকা, সচিয় আমানি 
বাবদ িমা ৩,৩৫,২০০ টাকা, সংিনক্ি 
িহনবয়লি পনিমাণ ৩,৮৪,১৮,১০২ টাকা, 
সনমনিি নামীয় নবনভন্ন ব্যাংয়ক স্ায়ী আমানি 
নহয়সয়ব িমাি পনিমাণ ১২,০০,০০,০০০ 
টাকা এবং সচিয়ী ও এস,টি, নড,নহয়সয়ব 
িমাি পনিমাণ ২,১৪,২০,২৮৫ টাকা। 
এিাড়াও থসাসাইটি পূবালী ব্যাংক নলুঃ এি 
৩১,১৯,০২০ টাকাি,সমবায় জুট নমল এি 
১০,০০০ টাকা, সমবায় বীমা (সাধািণ/
িীবন বীমা) এি ১০,০০০ টাকা এবং 
সমবায় গহৃায়ন থ�ডারিশন নলুঃ এি ৫০০ 
টাকাি শয়াি ক্রয় বাবদ নবননয়য়াগ কিা হয়। 

স্বলীকৃমত 

নদ নচটাগাং র�া-অপারিটিভ হাউনিং 
থসাসাইটি নলুঃ ২০১৭ ইং সায়ল নবয়শষ 
থরেধণয়ি চট্গ্রাম রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব িািীয় সমবায় পুিস্াি লায়ভি 
থগৌিব অিদেন করি।

সামামিক কার্গক্রম

সনমনি ননিস্ব মলূধন বিািা সনমনিি কমকুকিদো 
ও কমকুচািী এবং সনমনিি সদস্যগয়ণি 
কল্যায়ণ নবনভন্ন থসবামলূক উন্নয়ন কাযকুক্রম 

পনিচালনা করি আসয়ি যাি ময়ধ্য সু্ল,নশক্া 
বনৃত্ত, বকৃ্রিাপণ, স্বাস্্য, স্যাননয়টশন, 
স্বাস্্যয়সবা, অনদুান ইি্যানদ থসবামলূক 
কাযকুক্রম পনিচালনা কিয়ি। প্রি্যক্ ও 
পরিাক্ভায়ব কমকুসংস্ান সষৃ্টি, সু্ল,স্বাস্্য 
ইি্যানদ কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম থদশ ও িানিি 
িন্য কল্যাণকি ও িননহিকি কায়ি 
ভূনমকা িাখয়ি। সমবায় আয়্ালনয়ক 
গনিশীল কিাি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটি থযাগ্য ব্যনক্তয়ক সনমনিয়ি ভনিদে সহ 
সনমনিি কাযকুক্রয়ম স্বচ্ছিা ও িাবাবনদনহিাি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি ময়ধ্য সমবায় সম্য়কদে 
আস্াি ময়নাভাব সষৃ্টি কিাি িন্য কাি 
করি চয়লয়ি। সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধমালা এবং সনমনি সম্নকদেি নহসাব ও 
ননিীক্া এবং সমবায় ব্যবস্াপনা সম্য়কদে 
ননয়নমি প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। সনমনিি 
সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি িন্য সু্ল প্রনিষ্ঠা, 
স্যাননয়টশন, স্বাস্্যয়সবা, পনিবাি পনিকল্পনা, 
বকৃ্রিাপণ, কম্পম্উটাি নশক্া, ও সমবায় 
নশক্া ইি্যানদ নবষয়য় সদস্যয়দি প্রনশক্ণ 
প্রদান কিা হয়। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিি ভবন বেনিি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিয়ি ১৪ িন কমকুকিদো 
কমকুচািী স্ায়ীভায়ব কাি কিয়ি এবং ১,০৭০ 
িয়নি পরিাক্ কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
কমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য সনমনি িায়গা ক্রয় 
করি আবাসন প্রকল্প সষৃ্টিি উয়দ্যাগ রেয়া 
হয়য়য়ি। সনমনিি সদস্যয়দি আবাসন সমস্যা 
সমাধায়নি লয়ক্্য ননস্টেক িায়গা ক্রয় 
কিিুঃ আবাসন প্রকল্প গেন করি পরিাক্ 
ও প্রি্যক্ভায়ব প্রায় ১,০০০ িন র�ায়কি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিাি পদয়ক্প গ্রহণ 
করিয়িন।

 থদয়শি অন্যিম প্রাচীন ও ঐনিহ্যবাহী 
“নদ নচটাগাং র�া-অপারিটিভ হাউনিং 
থসাসাইটি নলুঃ” থদয়শি সমবায় আয়্ালনয়ক 
রেগবান ও এনগয়য় ননয়য় যাওয়াি থক্রত্ ও 
পনরকৃয়িি ভূনমকা পালন করি চয়লয়ি। 
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উপয়িলা: আদে্গ সদর

রেলা: কুমমল্া

ক্নমল্া পদ্ধনিি িনক মিহুম ড: আখিাি 
হানমদ খাঁয়নি রেিৃয়ত্ব ১৯৬০ সায়ল 
বাংলায়দশ পল্ী উন্নয়ন একায়ডনম,ক্নমল্া- 
এি গয়বষণামলূক প্রকল্প নহয়সয়ব িদানীন্তন্তন 
পাঁচশালা পনিকল্পনাি অধীয়ন ক্নমল্া 
রেলায় সমবায়নভনত্তক যানন্তক চাষাবাদ 
প্রবিদেন প্রকল্প নায়ম ক্নমল্া র�ািয়ালী রানা 
থসন্টাল র�া-অপারিটিভ অ্যায়সানসয়য়শন 
নলুঃ (র�টিনসনসএনলুঃ) এি আত্মপ্রকাশ ঘয়ট। 
িদানীন্তন সময়য় থদয়শি প্রচনলি সমবায় 
আইন ও ননয়মাবনল অনযুায়ী ১৯৬২ সায়লি 
২৬ িানয়ুানি এই সমবায় প্রনিষ্ঠানটি ননবনন্ধি 
হয়। 

র�টিনসনসএনলুঃ ১২ সদস্য নবনশষ্ কাযকু 
ননবকুাহী কনমটি কিৃকুক পনিচানলি,িায়দি ময়ধ্য 
একিন সভাপনি, একিন সহ-সভাপনি, ৬ 
িন সদস্য ইহাি আওিাভুক্ত সদস্য সনমনিি 
প্রনিননধধয়দি সিাসনি র�ায়ট ননবকুানচি এবং 
অবনশষ্ ৪ িন সিকাি কিৃকুক ময়নানীি 

সদস্য। বাডদে ৪ িন সদস্যয়ক সংস্াি ননবকুানচি 
সভাপনিি সায়র আয়লাচনা ক্রয়ম ময়নানয়ন 
থদয়াি িন্য সিকারিি ননকট নাম প্রস্তাব করি 
রায়কন।

র�টিনসনসএনলুঃ, ক্নমল্া আদশকু সদি, 
সদি (দুঃ) উপয়িলা, ক্নমল্া নসটি কয়পকুারিশন 
এবং বুনড়চং উপয়িলাি ৩টি ইউননয়ন 
পনিষদ (থমাকাম, ময়নামনি ও ভারিল্া) সহ 
সবকুয়মাট ১৮০ বগকু নকয়লানমটাি এলাকাি 
৪৪০টি প্রারনমক কৃনষ, অকৃনষ, মনহলা, 
নবত্তহীন, ভূনমহীন ও সানবকুক সমবায় সনমনিি 
৩০,৩৩৫ িন সদস্য ননয়য় পনিচানলি।

এই প্রনিষ্ঠানটিি প্রনিষ্ঠািা ‘ম্যাগয়সস’ 
পুিস্াি প্রাপ্ত বাংলায়দশ পল্ী উন্নয়ন 
একায়ডনমি প্রনিষ্ঠািা পনিচালক ড. 
আখিাি হানমদ খান প্ররম সভাপনিি দানয়ত্ব 
পালন কিাি �য়ল প্রনিষ্ঠানটি সবকুয়ক্রত্ 
সুনাম অিদেন সহ সবকুয়ক্রত্ যয়রষ্ভায়ব 
মলূ্যানয়ি হয়য়য়ি এবং িাি নচন্তায়চিনায় 
র�টিনসনসএনলুঃ এি কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম নদ-
স্তি নবনশষ্ সমবায় আয়্ালন ১টি সমবায় 
ময়ডল নহয়সয়ব পিবিদেীয়ি “ক্নমল্া ময়ডল” 

নায়ম থদশ নবয়দয়শ যয়রষ্ খ্যানি অিদেন করি।

সিংস্ার লক্্য, উয়দ্ে্য ও আদে্গ 

• আধনুনক কৃনষ প্রযুনক্ত প্রয়য়াগ ও কৃনষ 
যস্ত্রপানি ব্যবহারিি মাধ্যয়ম খাদ্য উতপাদন 
বনৃদ্ধ, কু্দ্র কৃষক, রেনমক, নবত্তহীন ভূনমহীন 
ও মনহলায়দিয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
সংঘবদ্ধ করি িায়দি অরকুনননিক উন্ননিয়ি 
পুঁনি গেন ও ঋণ সহায়িা প্রদান, কৃনষ 
উপকিণ সিবিাহ ও সানভদেস নননচিিকিণ, 
আধনুনক কৃনষ যন্তপানি পনিচালনা, স্বল্প 
খিয়চ গভীি নলকূপ বনসয়য় এবং থগামিী 
নদী থরয়ক থসানাইিনড় খায়ল পানন এয়ন 
্ইুচ থগইট বিািা ভাসমান পানন ব্যবহারি 
অধধক �সল উতপাদয়ন সহায়িা ও নবনভন্ন 
প্রনশক্ণ প্রদান কিাই মখু্য উয়দেশ্য। 

• ক্নমল্া আদশকু সদি উপয়িলায় প্ররম 
পাচঁশালা পনিকল্পনাধীন ২৪০টি প্রারনমক 
সমবায় সনমনি গেন করি ৩৬,০০০ একি 
িনম উন্নি প্ররায় চাষাবায়দি আওিায় 
আনয়ন ও কৃনষ স্রিসািয়ণি কাি 
রোিদািকিণ, শুস্ থমৌসুয়ম রোরিা �সল 

ক�াতোলী িানা পসন্টাল ক�া-অপাররটিভ অ্যায়সাবসয়েরন বলঃ

মনবন্ন নিং: ৭(চ) 

তামরখ: ২৬ িানেুামর ১৯৬২ ইিং।

সদস্য সিংখ্যা: ৩০,৩৩৫ িন

শেোর মলূিন: ৪৪,৪৯,৩৯৪ টাকা।

 সিংরমক্ত তহমবল: ১৭,৬০,২৪১ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ২,৩২,২১,৪০৫ টাকা।
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উতপাদয়নি লয়ক্্য ভূপষৃ্ঠস্ ও ভূগভদেস্ 
পানন আহিণ, মাটি, বানলি স্তরিি নমনুা 
সংগ্রহ, উপযুক্ত সাইট ও গভীিিা ননরূপন 
এবং গভীি নলকূপ খনন, ৫ বিরি ৫০টি 
নড্নলংটিময়ক প্রনশক্ণ প্রদান ও সািায়দয়শ 
গভীি নলকূপ খনন কায়ি ননয়য়ানিি 
কিণ, গয়বষণাি মাধ্যয়ম নলকূয়পি 
নডিাইন বেনি কিণ ও সািায়দয়শ প্রযুনক্ত 
হস্তান্তি কিা, স্বল্প ময়ূল্য গভীি নলকূপ 
স্াপন, স্ানীয় ইউননট সষৃ্টিি মাধ্যয়ম 
পাম্ থমনশন থমিামি ও িক্ণায়বক্ণ, 
নলকূয়পি পাইপ, ন�টিাি ও যন্তপানি বেনি 
কিণ, রেমিীবীয়দি সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
একনত্ি করি স্ব-কয়মকুি সুয়যাগ সষৃ্টিকিণ, 
সামানিক উন্নয়য়ন গ্রায়মি যুবক, মনহলা, 
ইমাম, বয়স্ নশক্া, পনিবাি পনিকল্পনা, মা 
ও নশশু স্বাস্্য, পনিবয়শ উন্নয়ন, থযাগায়যাগ 
ব্যবস্া, বািািিািকিণ ও থসননয়টশন 
ইি্যানদ কমকুসনূচি প্রবিদেন করি রায়ক।

• বাংলায়দশ পল্ী উন্নয়ন একায়ডনম ক্নমল্াি 
সামানিক ও প্রায়য়ানগক গয়বষণাগাি 
নহয়সয়ব স্বীকৃি বয়ল বায়ডদে প্রনশক্য়ণি িন্য 
থদশ ও নবয়দশ থরয়ক আগি প্রনশক্ণারকুীি 
িন্য র�টিনসনসএনলুঃ র� একটি স�ল 
প্রদশকুনী র�ন্দ নহয়সয়ব গয়ড় রোলা।

বাস্তবােন ও অমিতিত সাফল্য 

• ষায়টি দশয়ক র�টিনসনসএনলুঃ আধনুনক 
প্রযুনক্ত প্রবিদেয়নি মাধ্যয়ম কৃনষ 
আধনুনকীিণ, যানন্তক চাষাবাদ প্রবিদেন 
উচ্চ �লনসীল বীি ব্যবহাি, আধনুনক 
থসচ ব্যবস্া গ্রহণ, িাসায়ননক সাি, কীট 
নাশক ঔষধ-ব্যবহাি, কৃনষি আধনুনক 
যন্তপানি বেনি ও ব্যবহাি এবং এই 
সকল নবষয়য়ি উপি প্রনিননয়ি গয়বষণা 
ও প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম সামানিক ও 
অরকুনননিক উন্নয়ন সম্ভব হয়য়য়ি এবং এই 
সায়র রেকাি িনয়গাষ্ঠীি কমকুসংস্ায়নি 
সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। কৃনষ থক্ত্ িাড়া 
অকৃনষ থক্রত্ এই সময় র�টিনসনসএনলুঃ 
স�লিাি স্বাক্ি িাখয়ি সক্ম হয়য়য়ি। 
রেমিীবী যরা- নিক্সা ড্াইভাি, রেবী 
থটনক্স ড্াইভাি, িন্তবায়,মতৃনশল্প, স্তণকুনশল্প 
ও কু্দ্র ব্যবসায়ীয়দি দক্িা বনৃদ্ধ সহ স্বল্প 
সুয়দ মলূধন নদয়য় িায়দি স্ব-কমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি।

• র�টিনসনসএনলুঃ িািীয় গভীি নলকূপ 
গয়বষণা ও প্রনশক্ণ প্রকয়ল্পি আওিায় 
পিীক্া ও গয়বষণা মাধ্যয়ম ভূগভদেস্ পানন 
উয়ত্তালন ও ব্যবহাি স�লিা অিদেন 
কিায় সবকুয়মাট ২৬৯টি গভীি নলকূপ 
খনন ও স্াপন করি ১৩,০০০ একি িনম 
থসয়চি আওিায় আনয়ন কিা হয়, এি 
�লশ্রুনিয়ি ১৯৬৮ সাল হয়ি নব.এ.নড.

নস সািায়দয়শ গভীি নলকূপ খনন কাি 
আিম্ভ করি।

• র�টিনসনসএনলুঃ ভূগভদেস্ পানন উয়ত্তালন 
ও ব্যবহাি িাড়াও ভূপষৃ্ঠ সহ পাননি সুষ্ঠ 
ব্যবহারিি লয়ক্্য ১৯৬৩ সায়ল ননিস্ব 
ব্যবস্াপনায় ৫৪.০০ একি িনম ক্রয় 
করি থগামিী নদী হয়ি পানন গ্রহণ করি 
থসানাইিনড় খায়লি মাধ্যয়ম আদশকু সদি, 
সদি দনক্ণ,লাকসাম ও থচৌদেগ্রাম 
উপয়িলাি সবকুয়মাট ১৩,০০০ একি 
িনময়ি পাম্ ও গ্র্যানভটি থফ্ারিি মাধ্যয়ম 
থসচ কাযকু স�লিাি সায়র পনিচালনা করি 
আসয়ি।

• ষায়টি দশয়ক বায়ডদেি সামানিক ও 
প্রায়য়ানগক গয়বষণাগাি নহয়সয়ব 
র�টিনসনসএনলুঃ এি আওিায় পল্ী উন্নয়ন 
কমকুসনূচ, রানা থসচ কমকুসনূচ, বয়স্ নশক্া, 
পনিবাি পনিকল্পনা, ইমাম প্রনশক্ণ, রানা 
থ্ননং এন্ রেয়ভলপম্যাটে থসটোি, নবি-স্তি 
নবনশষ্ সমবায়, মনহলা কমকুসনূচ ও পল্ী 
নবদু্যিায়ন ইি্যানদ পিীক্াননিীক্াি পি 
ময়ডল নহয়সয়ব সিকাি এ সকল ব্যবস্া 
সািা থদয়শ চালু করি।

• র�টিনসনসএনলুঃ নবিস্তি নবনশষ্ সমবায়য়ি 
ময়ডল। এই ময়ডল সমবায় আয়্ালয়নি 
ইনিহায়স এক নিুন অধ্যায়য়ি সচূনা 
করিয়ি যাহা “ক্নমল্া ময়ডল” নায়ম 
থদয়শ নবয়দয়শ খ্যানি অিদেন করিয়ি। �য়ল 
সিকাি প্ররয়ম আইআিনডনপ ও পিবিদেীয়ি 
নব.আি.নড.নব’ি মাধ্যয়ম সািায়দয়শ এ 
কমকুসনূচ চালু করি এবং থদয়শি প্রনিটি 
উপয়িলায় এ কমকুসনূচ বাস্তবায়য়নি �য়ল 
থদশ খায়দ্য স্বয়ংসম্ণূকু ও অরকুনননিকভায়ব 
উন্নয়য়নি নদয়ক এনগয়য় যায়চ্ছ।

• র�টিনসনসএনলুঃ এক নদয়ক কৃষকয়দি 
উতপাদন বাড়ায়নাি িন্য থযমন কাি 
করিয়ি, রেমনন কৃষকয়দি উতপানদি 
�সয়লি ন্যায্যমলূ্য পাওয়াি িন্য কৃনষ 
নশল্প ও শস্য সংিক্য়ণি ব্যবস্া ও করিয়ি 
এই লয়ক্্য সমবায় নভনত্তয়ি দুইটি র�াল্ 
থস্ারিি ও একটি আধনুনক নক্রমািী বা 
দুয়ধি কািখানা স্াপন কিা হয়য়য়ি। 
এগুয়লাি নভনত্ত মিবুি হয়য় উোয় 
র�টিনসনসএনলুঃ র�াল্ থস্ারিি ও নক্রমািী 
ননয়য় “ক্নমল্া ইন্ান্রেয়াল র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” ধমকুপুি, ক্নমল্া নায়ম এি 
একটি নিুন সমবায় প্রনিষ্ঠান গেন কিা 
হয়। বিদেমায়ন র�টিনসনসএনলুঃ িাড়াও 
বহৃত্তি ক্নমল্াি ২২টি উপয়িলা এবং 
থগৌিীপুি, গাইবান্ধা ও নায়টাি উপয়িলা 
কিৃকুক শয়াি খনিদ করি থযৌর মানলকানায় 
িাহা পনিচানলি হয়চ্ছ। �য়ল কৃষকগণ 
ন্যায্যময়ূল্য দুধ ও আলু নবনক্রি সুয়যাগ 
লাভ করিয়ি। এই প্রকয়ল্পি সু�ল থদয়খ 

সািা থদয়শ ব্যনক্তমানলকানা শি-শি 
র�াল্ থস্ারিি গয়ড় উয়েয়ি এবং রেকাি 
িনয়গাষ্ঠীি কমকুসংস্ান ও অরকুনননিক 
উন্ননি সাধধি হয়য়য়ি। ক্নমল্া শহরিি 
ধমকুপুি থমৌিায় সংস্াি ননিস্ব ২.১৩ একি 
ভূনম িয়য়য়ি যা বাধণনি্যকভায়ব উক্ত ভূনম 
ব্যবহাি কিাি লয়ক্্য পনিকল্পনা রেয়া 
হয়য়য়ি।

• ক্নমল্াি কৃষকয়দি প্রধান �সল ধান ও 
সনজি। কৃষকয়দি ন্যায্যময়ূল্য ধান নবক্রয়য়ি 
সুনবধা থদয়াি িন্য র�টিনসনসএনলুঃ িাপান 
হয়ি থমনশন পত্ আমদানন করি ক্নমল্া 
নশল্প নগিীয়ি বহৃত আকারি মডানকু িাইি 
নমল স্াপন করি। এই নমল হয়ি দদননক 
৩ নসয়�ট ১২০০ মন চাউল উতপাদন 
এবং এলাকাি কৃষকয়দি ন্যায্যময়ূল্য ধান 
নবনক্র এবং নবয়শষি: বষকুাকায়ল নভিা ধান 
নবক্রয়য়ি অসুনবধা দূি করিয়ি। পিবিদেী 
কায়ল উক্ত নমলটি ব্যনক্তমানলকানায় থিয়ড় 
থদয়া হয়য়য়ি। উক্ত নময়লি পাশাপানশ 
ব্যনক্তমানলকানায় বহু থিাট থিাট নমল গয়ড় 
উয়েয়ি এবং রেকাি িনয়গাষ্ঠীি কমকুসংস্ান 
ও অরকুনননিক উন্ননি সাধধি হয়য়য়ি। 

• আধনুনক কৃনষকায়ি ব্যবহৃি ্াক্টরিি 
পরিই পাওয়াি পায়ম্ি স্ান। এখায়ন 
নবনভন্ন ময়ডয়লি পাম্ থমনশন পানন থসয়চি 
কায়ি ব্যবহাি সম্য়কদে পিীক্াননিীক্া 
কিা হয়য়য়ি এবং এগুয়লা পনিচালনা, 
থমিামি ও িক্ণায়বক্য়ণি উপি সমবায়ী 
কৃষকয়দিয়ক প্রনিননয়ি প্রনশক্ণ প্রদান 
কিা হয়য়য়ি এবং ১৮৬৩ িন পাম্ 
ড্াইভািয়ক প্রনশক্ণ থদয়া হয়য়য়ি। 
পিবিদেীয়ি নব.এ.নড.নস এই সকল পাম্ 
থমনশন িক্ণায়বক্ণ ও পাম্ ড্াইভািয়দি 
দানয়ত্ব সহ গ্রহণ করি।
্াক্টি ও পাম্ থমনশন িাড়াও যানন্তক 

চাষাবাদ কাযকুক্রয়মি আওিায় নবনভন্ন প্রকারিি 
থরিসাি, উইডাি, থস্প্র থমনশন ও অন্যান্য 
কৃনষ যন্তপানি বেনি ও ব্যবহাি সম্য়কদে 
পিীক্াননিীক্া কিা হয়য়য়ি। এি �য়ল 
কৃষকয়দিয়ক যয়রষ্ অনপু্রাণীি করি এবং 
বিদেমায়ন এই সকল যন্তপানিি ব্যবহাি সািা 
থদয়শ নবপুলভায়ব সমাদিৃ হয়য়য়ি। থদয়শি 
আনায়চ কানায়চ ব্যনক্তমানলকানায় থিাট থিাট 
কৃনষনভনত্তক কল কিাখানা গয়ড় উয়েয়ি �য়ল 
রেকাি িনয়গাষ্ঠীি কমকুসংস্ায়নি পর সুগম 
করিয়ি।

রিমেক্ণ

• র�টিনসনসএনলুঃ উপরি বধণকুি কাযকুক্রয়মি 
আওিায় ্াক্টি ড্াইভাি, পাম্ ড্াইভাি, 
থমকাননক, প্রারনমক সনমনিি থচয়ািম্যান, 
ম্যায়নিাি, আদশকু কৃষক, গ্রাম্য নহসাব 
িক্ক, গ্রাম্য দাই,স্বাস্্য কমকুী, দনিদে নবদ্যা, 
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হস্তনশল্প, মাে পনিদশকুক, সমাি কমকুী, 
সমবায় ব্যবস্াপনা, ইমাম, নশক্ক, মনহলা 
কমকুী, গরু থমাটািািাকিণ, গানভ পালন, 
মা ও নশশু স্বাস্্য, পনিবাি পনিকল্পনা, 
বয়স্ নশক্া, থসননয়টশন ও পনিয়বশ উন্নয়ন 
ইি্যানদি উপি প্রনিননয়ি প্রনশক্ণ প্রদান 
করি আসয়ি। কাযকুক্রয়মি ি্লগ্ থরয়ক 
সবকুয়মাট ৪২,৫১২ িনয়ক প্রনশক্ণ থদয়া 
হয়য়য়ি।

• িািাড়াও নব.এ.নড.নসি প্রারনমক অবস্ায় 
এই প্রনিষ্ঠান কিৃকুক গভীি নলকূপ খনন 
নবষয়য় ননবকুাহী প্রয়কৌশলী,উপ-সহকািী 
প্রয়কৌশলী,থ�ািম্যান, ওভািনসয়াি, 
মাস্াি নড্লাি, নড্লাি ও সহকািী নড্লাি 
এবং পাম্ ড্াইভাি সহ সবকুয়মাট ৩,০৭৭ 
িনয়ক প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
বিদেমায়ন উক্ত প্রনশক্ণ কাযকুক্রম অব্যাহি 
আয়ি।

•  বায়ডদেি কাযকুক্রম শনক্তশালীকিণ প্রকয়ল্পি 
আওিায় সিবিাহ ও থসবাখায়ি ননম্নবধণকুি 
প্রনশক্ণ কাযকুক্রম সম্ন্ন কিা হয়য়য়ি-
সমবায় ব্যবস্াপনা, প্রারনমক সনমনিি 
নহসাব িক্ণ ও ব্যবস্াপনা, প্রারনমক স্বাস্্য 
পনিচযকুা, মতস্যচাষ, হাঁস-মিুনগ ও গবানদ 
পশুপালন এবং গরু থমাটািািাকিণ 
নবষয়ক প্রনশক্ণ র�ায়সকু প্রারনমক 
সনমনিি সদস্যয়ক সবকুয়মাট ১,২৩০ 
িন প্রনশক্ণারকুীয়ক প্রনশক্ণ প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। 
উপরিাক্ত প্রনশক্ণ গ্রহণ করি নবনভন্ন 

সনমনিি সদস্যগণ গবানদপশু ও হাঁস-মিুনগ 
পালন ও মতস্যচাষ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
আনরকুকভায়ব সচ্ছলিা আনায়য়ন স্বাবলম্ী 
হয়য় গ্রাম সনমনিগুয়লা নদননদন শনক্তশালী 
হয়চ্ছ। এয়ি রেকাি সমস্যাি সমাধান ও 
আত্মকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগও সষৃ্টি হয়চ্ছ। 

গয়বষণা 

র�টিনসনসএনলুঃ িািীয় নলকূপ ও প্রনশক্ণ 
স্ীয়মি আওিায় এি ি্লগ্ থরয়ক ননয়ম্ 
বধণকুি নবষয় সময়ূহি উপি অব্যাহি গয়বষণা 
চানলয়য় আসয়ি। 
• পিীক্ামলূক খনয়নি মাধ্যয়ম ভূগভদেস্ 

পাননি স্তি ননণকুয় ও গভীি নলকূপ খনয়নি 
উপয়যাগী স্ান ননধকুািণ।

• নবনভন্ন ব্যাস, থ্ট, পনিমায়পি ন�টিারিি 
ব্যবহাি, পিীক্া ও ননিীক্া কিা। 

• এয়াি কয়মপ্রসাি ও চািদে ব্লক বিািা পুিািন 
গভীি নলকূপ উন্নয়ন কিা।

• রিাস ন�টিারিি পুিািন নলকূয়প এনসড 
ব্যবহারিি মাধ্যয়ম নলকূয়পি পানন 
ননস্াশন ক্মিা পূবকুাবস্ায় ন�নিয়য় আনা।

• গভীি নলকূয়পি ননগকুি পাননি পনিমাণ ও 
ড্-ডাউন িনিপ কিা। 

• সংস্া গি ৩ বিরি ১৫টি গভীি নলকূপ 
স্াপন ও ১২টি পুনুঃস্াপন করিয়ি যাি 
�য়ল সংস্াি কমকু এলাকাি র�ায়না 
চাষয়যাগ্য িনম চাষাবাদ িাড়া রেই এবং 
অত্ অচিয়লি মানষু আয়সকুননক মকু্ত পানন 
ব্যবহাি কিয়ি।

• থসয়চি আওিাধীন আবানদ িনমি পনিমাণ 
৬৮,৫৬৪ একি।

দামরদ্্য মবয়মাচন কার্গক্রম

র�টিনসনসএনলুঃ ১৯৬০ সাল হয়ি ইহাি 
আওিাধীন প্রারনমক সমবায় সনমনি সময়ূহি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
নবনভন্ন থক্রত্ যরা- কৃনষ উপকিণ, গভীি 
নলকূপ, গবানদপশু ও হাঁস-মিুনগ প্রনিপালন, 
মতস্যচাষ, ্াক্টি, বাস, থটনক্স, নিক্সা, 
ক্টিিনশল্প, কু্দ্র ব্যবসা ও নবনভন্ন থপশানভনত্তক 
ঋণ দাদন করি আসয়ি। বাংলায়দয়শি 
স্বাধীনিা যুয়দ্ধি ক্য়-ক্নি ও সিকাি কিৃকুক 

৫,০০০ টাকা পযকুন্ত বয়কয়া কৃনষঋণ মওক্য়�ি 
থঘাষণায় সমবায়ী কৃষকগণ ইহাি আওিায় না 
পিাি �য়ল থয িটিলিাি সষৃ্টি হয়য়য়ি, ইহাি 
�য়ল ১৯৯১ সাল থরয়ক র�টিনসনসএনলুঃ এি 
ঋণ গ্রহণ ও পনিয়শাধ এবং ঋণ নবিিণ ও 
আদায় কাযকুক্রয়ম স্নবিিাি �য়ল প্রারনমক 
সনমনিগুয়লাি পাশাপানশ র�ন্দীয় সনমনি ও 
আনরকুকভায়ব ক্নিগ্রস্ত হয়য়য়ি এবং প্রারনমক 
সনমনিগুয়লাি কাযকুক্রয়ম মন্থিিা সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
পিবিদেীয়ি প্রারনমক সনমনিগুয়লায়ক সনক্রয় 
কিাি লয়ক্্য এবং সনমনিি আওিাধীন 
ভূনমহীন নবত্তহীন ও মনহলা সদস্যয়দি 
স্বকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি করি িায়দি 
অরকুনননিক উন্নয়ন ও দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি 
লয়ক্্য ১৫/৭/১৯৯১ইং িানিখ হয়ি পল্ী 
কমকু সহায়ক �াউয়ন্শন হয়ি প্ররম পযকুায়য় 
১,৫২,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করি ১৭৬টি 
দল গেন করি র�রন্দি মাধ্যয়ম ৪,১৩১ িন 
সদস্যয়ক কু্দ্র ব্যবসা খায়ি ঋণ চক্রয়ান সহ 
সবকুয়মাট ১,৮৫,৯০,৫০০ টাকা ঋণ নবিিণ 
কিা হয়য়য়ি।

২য় পযকুায়য় নয়ভম্ি ১৯৯৯ইং সয়ন গ্রাম 
সনমনিি চানহদা থমািায়বক দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি 
লয়ক্্য নপয়কএসএ� হয়ি প্রাপ্ত ঋণ নবত্তহীন, 
ভূনমহীন ও কু্দ্র ব্যবসায়ী সনমনিি ২৪৬টি 
র�রন্দি মাধ্যয়ম ১,৬২১ িন সদস্যয়ক থমাট 
২,০৫,০০,০০০ টাকা কু্দ্রঋণ নহয়সয়ব 
নবিিণ করিয়ি যাি �লশ্রুনিয়ি ইয়িাময়ধ্য 
ঋণ গ্রনহিাগণ স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। ঋণ আদায়য়ি 
হাি ৯৭.৬৯%।

কম্গ এলাকা

ক্নমল্া আদশকু সদি, সদি (দুঃ) উপয়িলা 
এবং বুনড়চং উপয়িলাি ৩টি ইউননয়ন পনিষদ 
(থমাকাম, ময়নামনি ও ভারিল্া) ও ক্নমল্া 
নসটি কয়পকুারিশন এলাকা সহ সবকুয়মাট ১৮০ 
বগকু নকয়লানমটাি এলাকা।
• ননবনন্ধি চালু সনমনিি সংখ্যা: ২৩৮টি।
• প্রারনমক সনমনিয়ি থমাট সদস্য সংখ্যা: 

২২,০০০ িন প্রায়।
• নপয়কএসএ� নবভায়গ থমাট র�ন্দ: 

১২১টি।
• থমাট সদস্য সংখ্যা : ১,৬১১ িন।
• সংস্াি আওিাধীন এলাকাি থমাট িন 

সংখ্যা: প্রায় ৪,৮৭,৩৫০ িন। 
• সংস্াি আওিাধীন এলাকায় থমাট গ্রায়মি 

সংখ্যা: ৫৪৯টি।
• থমাট পনিবারিি সংখ্যা: ৮২,৪৩৭টি
• থমাট কৃনষ পনিবাি: ৩৪,৫০০টি।
• নবনভন্ন থপশাি পনিবাি : ৪৭,৯৩৭টি।

কার্গক্রম পমরচালনাে: সনচব ১ িন এি 
রেিৃয়ত্ব ৪টি নবভায়গ ৪৬ িন কমকুকিদো/
কমকুচািী কিৃকুক পনিচানলি। 
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মর সমস্ত কম্গকাণ্ড পমরচামলত হয়ছি:

রিোসন মবভায়গর মনেন্ত্রয়ণ

অত্ সংস্াি ৪টি নবভাগসহ ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সম্ানীি সদস্যগয়ণি সনহি আয়লাচনা করি 
পিামশকু গ্রহণ পূবকুক সভাপনি ময়হাদয়য়ি 
অনয়ুমাদনক্রয়ম থপ্রাগ্রাম বাস্তবায়নসহ নবনভন্ন 
সিকানি/রেসিকানি/ থদশীয় ও আন্তিদোনিক 
সংস্াগুয়লাি সায়র থযাগায়যাগ করি কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি রায়ক। িািাড়াও প্রশাসননক 
নবনভন্ন কাযকুক্রম বাস্তবায়ন করি রায়ক এবং 
ননয়ম্ন বধণকুি নবভাগগুয়লাি বায়িট বাস্তবায়য়ন 
সানবকুক সহায়িা ও অভ্যন্তিীণ ননিীক্ানদ কিা 
হয়য় রায়ক। সিকানি অনদুায়নি অরকুায়য়ন 
প্রনশক্ণ ও গয়বষণা কাযকুাদী নহয়সয়ব বায়ডদেি 
মাধ্যয়ম নপনসনপয়ি সংস্াি উন্নয়নমলূক 
কমকুগুয়লা সম্াদয়নি সানবকুক সহয়যানগিা 
কিা যরা ক্যাম্াস পুক্রিি নিয়টননং ওয়াল, 
ক্যাম্াস বাউন্ািী, ক্যাম্ায়সি িাস্তা ননমকুাণ 
ইি্যানদ। সংস্াি ননিস্ব উয়দ্যায়গ িািস্ব 
খায়িি উন্নয়ন কাযকুানদ থযমন ধানী িনময়ি 
মতস্য প্রকল্প, ধমকুপুি পুক্ি সংস্াি ও পুক্ি 
পায়ড় হাউনিং প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যাংক 
ভবন থমিামি ও মসনিদ উন্নয়ন প্রকল্পগুয়লা 
বাস্তবায়য়নি দানয়ত্ব থদয়া হয়য়য়ি। সায়র সায়র 
বিদেমান অভয় আরেমনস্ি সমবায় মায়কদেট, 
থদশওয়ালীপনট্স্ সমবায় হকাসকু মায়কদেট এবং 
সমবায় থপ্রস মায়কদেটও পনিচালনা করি রায়ক। 

মপয়কএসএফ মবভাগ

পল্ী কমকু সহায়ক �াউয়ন্শন এি অনয়ুমানদি 
নীনিমালা অনযুায়ী িায়দি অরকুায়য়ন িাগিণ 
ঋণ, অগ্রসি ঋণ ও সু�লন ঋণ সমবায়ী 
সদস্য এবং গ্রুপনভনত্তক সাধািণ সদস্যয়দি 

র� নননদদেষ্ এলাকাি ময়ধ্য ঋণ নবিিণ ও 
আদায় কাযকুক্রম পনিচালনাি মাধ্যয়ম দানিদ্র্য 
নবয়মাচন সহ অরকুনননিক, সামানিক ও 
সাংগেননক উন্নয়য়ন সহয়যানগিা প্রদান করি 
রায়ক।

রিমেক্ণ, রিচার, পর্গটন ও মায়কতিটিিং মবভাগ 

সংস্া কিৃকুক প্রানিষ্ঠাননকভায়ব বিাদেপ্রাপ্ত 
িাসায়ননক সাি, বীি ও কীটনাশক কৃনষ চায়ষ 
ব্যবহাি এি িন্য সংগ্রহ পূবকুক সমবায়ীয়দি 
মায়ি নবিিণ কিা হয়য় রায়ক এবং সিকানি / 
রেসিকানি,এননিও,আধা সিকানি ও ননিস্ব 
সমবায়ী, কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি প্রনশক্ণ ও 
নবনভন্ন ধিয়নি প্রকয়ল্পি বাস্তবায়ন, সমযাত্া 
পনত্কা প্রকাশনা, সমবায় নশল্প থগাষ্ঠী, সমবায় 
পাকদে, নবয়নাদন ও পযকুটন সহ নবনভন্ন মাধ্যয়ম 
সংস্াি কমকুকাডে প্রচাি ও প্রসারিি ব্যবস্া 
করি রায়ক। িািাড়াও উক্ত নবভায়গি মাধ্যয়ম 
লাইররিনি, নমউনিয়াম এি প্রসািসহ সংস্াি 
অভ্যন্তরি নবয়নাদন সামগ্রী ব্যবহারিি মাধ্যয়ম 
আয় বনৃদ্ধি ব্যবস্া রেয়া হয়য়য়ি।

মফল্ড সামভতিয়সস ও মসানাইছমে মবভাগ

সনমনিি সদস্যয়দি ননকট আবিদেক ঋণ, 
ননিস্ব ঋণ নবিিণ ও আদায় এবং সমবায় 
ব্যাংয়কি ঋণ, আদায়সহ সাংগেননক কমকুকাডে 
পনিচালনা, সনমনি গেন ও মাে পযকুায়য় নিূন 
নিূন কমকুকাডে বাস্তবায়ন করি রায়ক। উক্ত 
নবভায়গি মাধ্যয়ম নস.নভ.নড.নপ কাযকুক্রম 
চলমান িয়য়য়ি এবং অচল সনমনিগুয়লায়ক 
সচলসহ পুিািন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
বনৃদ্ধি ব্যবস্া রেওয়া হয়য়য়ি। আধনুনক যানন্তক 
চাষাবায়দি মাধ্যয়ম কৃষকয়দিয়ক সহায়িা 
প্রদান করি রায়ক এবং থগামিী নদী থরয়ক 

্ইুস থগইট নদয়য় থসানাইিনড় খায়লি পানন 
নদয়য় থসচ পায়ম্ি মাধ্যয়ম ১৩,০০০ থহক্টি 
িনম চায়ষি ব্যবস্া কিাসহ ভূনমি িনিপ, 
উন্নয়ন ও িক্ণায়বক্য়ণি দানয়ত্ব পালন করি 
রায়ক এবং বিদেমায়ন উক্ত নবভায়গি মাধ্যয়ম 
থসানাইিনড়ি দুই পায়ড় বনায়ন কিাি ব্যবস্া 
রেওয়া হয়য়য়ি।

সংস্া কিৃকুক থয সমস্ত প্রনশক্ণ থদওয়া 
হয়য়: প্রারনমক সনমনিি থচয়ািম্যান, 
ম্যায়নিাি, ময়ডল রায়ক িাি নববিণ �ামকুাি 
ও সাধািণ সদস্যয়দি উন্নি প্রযু্নক্ত ব্যবহারিি 
মাধ্যয়ম কৃনষকাযকু, ক্রা�টিং পদ্ধনিয়ি চািা-
কলম বেনি, কৃনষ যানন্তকীকিণ, মতস্যচাষ, 
পশুপালন, স্বাস্্য পনিচযকুা, কম্পম্উটাি 
পনিচালনা ও নহসাব র�খাসহ যুয়গাপয়যাগী 
আিও অয়নক কমকুকায়ডেি উপি।

স্মরণীে সহােতা

২০০৫-০৬ অরকুবিরি গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ 
সিকাি বায়ডদেি প্রায়য়ানগক গয়বষণাগাি 
নহয়সয়ব িায়দি নডনপনপয়ি র�টিনসনসএনলুঃ 
এি িরুনি প্রয়য়ািনীয় উন্নয়ন কমকুকাডে 
(Physical Structurel Development) 
খায়ি প্রায় ৫ র�াটি টাকা মঞু্জনি নদয়য়য়ি। এবং 
বায়ডদেি িত্তাবধায়ন উক্ত মঞু্জনিি নবপিীয়ি 
নবনভন্ন প্রকাি র�ৌি অবকাোয়মা উন্নয়ন ও 
গ্রাম সনমনিি সমবায়ী সদস্যয়দিয়ক নবনভন্ন 
নবষয়য়ি উপি প্রনশক্ণ থদওয়া হয়য়য়ি। �য়ল 
অত্ সংস্াি আওিাধীন প্রায় ৩০,০০০ হািাি 
সমবায়ী উপকৃি হয়য়য়ি িাই র�টিনসনসএনলুঃ 
গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকাি এবং বায়ডদেি 
ননকট নচিনদন কৃিজ্ঞ রাকয়ব। 



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 161

রেলা: রিাহ্মণবামেো 

উপয়িলা: আখাউো

‘আয়মাদাবাদ’ রিাহ্মণবানড়য়া রেলাি 
আখাউড়া উপয়িলাধীন ভািয়িি নত্পুিা 
িায়ি্যি আগিিলাি সীমান্তবিদেী একটি 
প্রি্যন্ত গ্রাম। আনিক ভূইয়া ঐ গ্রায়মি এক 
যুবক। থস ২০০৯ সায়ল থসৌনদআিয়ব নগয়য় 
একটি এয়াি লাইয়ন্স চাকনি কিি। চাকনি 
ভায়লা না লাগায় ২০১৩ সায়ল গ্রায়ম ন�রি 
এয়স যুবকয়দি ননয়য় একটি যুবসংঘ গেন 
করি মাদকাসক্ত ও মাদক থচািাচালাননি 
নবরুয়দ্ধ কাি কিয়ি রায়কন। নকন্তু থস এ 
কায়ি স�ল হয়ি পারি না। থস বুিয়ি 
পািল দনিদ্র িনগয়ণি বেধ পয়র অরকুনননিক 
মনুক্ত না আসয়ল, মাদক থচািা চালান থরয়ক 
ন�নিয়য় আনা সম্ভব নয়। এ নচন্তায়চিনা থরয়ক 
এলাকাি িনগণয়ক মাদকাসনক্ত ও মাদক 
থচািাচালানন থরয়ক মকু্ত কিা, িনগয়ণি 
আরকুসামানিক উন্ননি, রেকািত্ব দূিীকিণ 
ও স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য িাি রেিৃয়ত্ব 
এলাকাি ২০ িন যুবকয়ক ননয়য় “আশাি 

আয়লা সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ” 
নামক সমবায় সনমনি সংগেন করিন, যাি 
ননবন্ধন নং: ৩৬, িানিখ:২৯/১২/২০১৩ 
নরি. এিপি উয়দ্যাক্তিা সদস্য ও এলাকাি 
িনগণয়ক সনমনিি সদস্য নহয়সয়ব ভনিদে 
করি শয়াি, সচিয় আমানি আদায়য়ি 
মাধ্যয়ম পুঁনি গেন পূবকুক সদস্যয়দি ময়ধ্য 
১৪,৮৩,৬০০ টাকা ঋণ নবিিণ করিন। 
যাচাই বািাই করি ঋণ না থদয়ায় এবং 
একই ব্যনক্ত আরিা রেশ কয়য়কটি এননিও 
থরয়ক ঋণ গ্রহণ কিায় সনমনিি ঋয়ণি নকনস্ত 
পনিয়শাধ হয়ি নবিি রায়কন। এলাকাি 
র�াকিন আত্মীয়স্বিন ও ঘননষ্ঠ হওয়ায় 
চাপপ্রয়য়াগ করি ঋয়ণি টাকা আদায় কিা 
সম্ভব হনচ্ছল না। িখন নিনন ও ব্যবস্াপনা 
কনমটি হিাশ হয়য় সনমনিি কাযকুক্রম প্রায় 
এক বিি বন্ধ িায়খন। ইয়িাময়ধ্য আখাউড়া 
উপয়িলা সমবায় কাযকুালয়য়ি মাধ্যয়ম িনাব 
আনিক ভূইয়া বাংলায়দশ সমবায় একায়ডনম, 
র�াটবানড়, ক্নমল্ায়ি “সমবায় ব্যবস্াপনা” 
এি উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ করি নিুন নচন্তা ও 
পনিকল্পনা ননয়য় এলাকায় ন�রি আয়সন। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্যয়দি ননয়য় নমটিং 

করি কমকুসংস্াননভনত্তক ও পণ্য সিবিায়হি 
মাধ্যয়ম ঋণ নবিিয়ণি নসদ্ধান্ত গ্রহণ করিন। 
এয়ি সনমনিি সা�ল্য এবং সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন িরা ব্যাপকভায়ব 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়।
 
সমমমতর উয়দ্ে্য

উয়দ্যাক্তা সদস্যয়দি ননিস্ব পুঁনিি সায়র 
সনমনিি ঋণ সহায়িাি মাধ্যয়ম পণ্য ক্রয়/
সিবিাহ করি নকনস্ত আদায়য়ি মাধ্যয়ম দায় 
শাধ করি পয়ণ্যও মানলকানা প্রদান কিা। 

ব্যাটামর চামলত অয়টামরক্সা ঋণ রিকল্প 

ভাড়ায় চানলি ব্যাটানিি অয়টানিক্সা মানলকয়ক 
দদননক ভাড়া পনিয়শাধ কিয়লও গানড়ি 
মানলকানা কখয়না পাওয়া যায় না। সনমনিি 
এ প্রকয়ল্প ব্যাটানি চানলি অয়টানিক্সা ক্রয়য়ি 
িন্য উয়দ্যাক্তা সদস্যয়দি ননিস্ব পুঁনিি সায়র 
যি টাকা প্রয়য়ািন হয়, সনমনি হয়ি িি 
টাকা ঋণ প্রদান কিা হয়। উয়দ্যাক্তা সদস্য 
উক্ত ঋণ দদননক নকনস্তয়ি পনিয়শাধ করি 
এক পযকুায়য় গানড়ি মানলক হয়য় যান। এ 
প্রকয়ল্প এ পযকুন্ত ৬০ িন সদস্যয়ক ব্যাটানি 

আরার আয়লা সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৩৬

তামরখ: ২৯/১২/২০১৩ মরি.

সঞ্চে আমানত: ১৪,৮৩,৬০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২৫,৬৪,৯৮০ টাকা
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চানলি অয়টানিক্সা প্রদান কিা হয়য়য়ি। ২২টিি 
মানলকানা উয়দ্যাক্তা সদস্য থপয়য় থগয়িন, 
অবনশষ্ ৩৮টিি নকনস্ত চলমান আয়ি।

মসএনমি চামলত অয়টামরক্সা ঋণ রিকল্প

এ প্রকয়ল্পও উয়দ্যাক্তা সদয়স্যি ননিস্ব পুঁনিি 
সায়র নসএননি চানলি অয়টানিক্সা ক্রয়য়ি 
িন্য যি টাকা ঋণ প্রয়য়ািন হয়, সনমনি 
হয়ি িি টাকা ঋণ প্রদান কিা হয়। উয়দ্যাক্তা 
সদস্য উক্ত ঋণ দদননক নকনস্তয়ি পনিয়শাধ 
করি এক পযকুায়য় গানড়ি মানলক হয়য় যান। 
এ প্রকয়ল্প এ পযকুন্ত ৭ িন সদস্যয়ক নসএননি 
চানলি অয়টানিক্সা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
২টিি মানলকানা উয়দ্যাক্তা সদস্য থপয়য় 
থগয়িন,অবনশষ্ ৫টিি নকনস্ত চলমান আয়ি। 

গামভ রিকল্প 

সনমনি হয়ি ৩ িন উয়দ্যাক্তা সদস্যয়ক 
দুগ্ধবিী গানভ ক্রয় করি সিবিাহ কিা 
হয়য়য়ি। ৩ িনই নকনস্ত পনিয়শায়ধি পি 
গানভি মানলকানা থপয়য় থগয়িন।

রিবাসলী ঋণ রিকল্প 

সনমনিি অয়নক যুবক সদস্য কমকুসংস্ায়নি 
িন্য নবয়দশ যাওয়াি িন্য সকল প্রনক্রয়া 
সমাপ্ত কিয়ি শষ পযকুায়য় অরকু সংকয়ট 
পয়ড়। এ অবস্ায় নবয়দশ যাওয়াি লয়ক্্য 
থপ্লনভাড়াসহ অন্যান্য খিচ নমটায়নাি িন্য 
সনমনি হয়ি ঋণ থদয়া হয়। পরি রেিন থপয়য় 
নবয়দশ থরয়ক নকনস্তয়ি ঋণ পনিয়শাধ করি 
থদন। এ প্রকয়ল্প এ পযকুন্ত ১৮ িন সদস্যয়ক 
প্রবাসী ঋণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। ১১ িন সদস্য 
ঋণ সম্ণূকু পনিয়শাধ করিয়িন,অবনশষ্ ৭ 
িয়নি নকনস্ত চলমান আয়ি।

গহৃমনম্গাণ/মমরামত ঋণ রিকল্প

সনমনিি অয়নক সদস্য নগদ টাকাি অভায়ব 
নিুন ঘি ননমকুাণ অরবা থমিামি কিয়ি পারিন 
না। সনমনি এ সকল সদস্যয়ক গহৃননমকুাণ/
থমিাময়িি িন্য ঋণ প্রদান করিয়িন। এ 
প্রকয়ল্প এ পযকুন্ত ১২ িন সদস্যয়ক এ প্রকয়ল্প 
ঋণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। ২ িন সদস্য ঋণ 
সম্ণূকু পনিয়শাধ করিয়িন,অবনশষ্ ১০ িয়নি 
নকনস্ত চলমান আয়ি।

গহৃ সামগ্লী সরবরাহ রিকল্প 

গয়ৃহ ব্যবহৃি পণ্যসামগ্রী ক্রয়য়ি িন্য এক 
সায়র প্রচুি নগদ টাকাি প্রয়য়ািন হয় বয়ল 
সনমনিি অয়নক সদস্য সংগ্রহ কিয়ি পারিন 
না। সনমনি উক্ত পণ্যসামগ্রী ননিস্ব থদাকান 
থরয়ক ঋয়ণি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি ময়ধ্য 
সিবিাহ করি রায়ক, সদস্যগণ নকনস্ত সম্ণূকু 
পনিয়শাধ কিয়ল পয়ণ্যি মানলকানা থপয়য় 
যান। এ পযকুন্ত সিবিাহকৃি পণ্যসামগ্রীি 
নববিণ ননয়চ িুয়ল ধিা হয়লা: 

এলইমি মটমলমভেন সরবরাহ: এ 
প্রকয়ল্প এ পযকুন্ত ৩৫ িন সদস্যয়ক এ প্রকয়ল্প 
এলইনড থটনলনভশন সিবিাহ কিা হয়য়য়ি। 
১৮ িন সদস্য ঋণ সম্ণূকু পনিয়শাধ করি 
থটনলনভশয়নি মানলকানা থপয়য়য়িন, অবনশষ্ 
১৭ িয়নি নকনস্ত চলমান আয়ি।

মরিি সরবরাহ : এ প্রকয়ল্প এ পযকুন্ত ৩০ 
িন সদস্যয়ক নফ্রি সিবিাহ কিা হয়য়য়ি। ৩ 
িন সদস্য ঋণ সম্ণূকু পনিয়শাধ করি নফ্রয়িি 
মানলকানা থপয়য়য়িন, অবনশষ্ ২৭ িয়নি 
নকনস্ত চলমান আয়ি।

ফামন্গচার সরবরাহ: এ প্রকয়ল্প এ পযকুন্ত 
২৫ িন সদস্যয়ক এ প্রকয়ল্প �াননকুচাি 

সিবিাহ কিা হয়য়য়ি। ১২ িন সদস্য ঋণ 
সম্ণূকু পনিয়শাধ করি �াননকুচারিি মানলকানা 
থপয়য়য়িন, অবনশষ্ ১৩ িয়নি নকনস্ত চলমান 
আয়ি।

সাহার্য/অনদুান রিদান

সনমনিি নসদ্ধান্ত থমািায়বক এলাকাি অসহায় 
ও হিদনিদ্র িনগয়ণি িন্য আনরকুক সাহায্য/
অনদুান প্রদান কিা হয়। এ খায়ি এ পযকুন্ত 
র�ায়গি নচনকতসাি িন্য ১৫ িনয়ক ৫০,০০০ 
টাকা এবং হিদনিদ্র পনিবারিি ৫ িন 
থময়য়য়ক নবয়য়ি িন্য ২০,০০০ টাকা অনদুান 
প্রদান কিা হয়। 

মাদকাসতি ও মাদক মচারাচালামন পুনব্গাসন

মাননীয় প্রধানমন্তী িনয়নত্ী শখ হানসনাি 
ননয়দদেশ অনযুায়ী আখাউড়া ও কসবাি 
সংসদীয় আসয়নি মাননীয় সাংসদ িনাব 
থমাুঃ আননসুল হক, মন্তী, আইন, নবচাি ও 
সংসদ নবষয়ক মন্তণালয় ময়হাদয়য়ি উয়দ্যায়গ 
উপয়িলা প্রশাসন,আখাউড়া রানা ও স্ানীয় 
অন্যান্যয়দি সহায়িায় এলাকাি ২২০ িন 
মাদকাসক্ত ও মাদক থচািাচালানন আত্মসমপকুণ 
করি স্বাভানবক িীবয়ন ন�রি আয়স। সনমনি 
২২০ িয়নি ময়ধ্য ২৫ িনয়ক সদস্য করি ঋণ 
সহায়িা নদয়য় কমকুসংস্ায়নি পর সুগম করি 
থদয়। পযকুায়ক্রয়ম আরিা র�াকয়ক পুনবকুাসয়নি 
কাযকুক্রম চলমান আয়ি।

আস্তা নারলী উন্নেন রিকল্প

সনমনিি উয়দ্যায়গ এলাকাি দনিদ্র ও অসহায় 
নািীয়দি স্বাবলম্ী কিাি লয়ক্্য “আস্তা” 
নামক একটি নািী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কিা 
হয়। বিদেমায়ন সনমনিি অরকুায়য়ন ৬টি থসলাই 
থমনশন ক্রয় করি মনহলায়দি প্রনশক্ণ থদয়া 
হয়চ্ছ। সকাল নবকাল ২ নশ�য়ট এ পযকুন্ত ২০ 
িন মনহলায়ক থসলাই প্রনশক্ণ প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। প্রনশক্ণ প্রদান কিাি িন্য রুমা 
আলম ও মানিুিা রেগম নায়ম ২ িনয়ক 
স্বল্প রেিয়ন ননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। িািাড়া, 
হস্তনশল্প ও ক্টিিনশয়ল্পও প্রনশক্য়ণি কমকুসনূচ 
গ্রহণ কিা হয়য়য়ি। র�ায়না প্রকাি সিকানি বা 
রেসিকানি ঋণ িাড়া বিদেমায়ন সনমনিি মলূধন 
২৫,৬৪,৯৮০ টাকা। পযকুায়ক্রয়ম মলূধন বনৃদ্ধ 
পায়চ্ছ। নকন্তু সিকানি আনরকুক সহায়িা বা 
ঋণ পাওয়া থগয়ল মাদকাসক্ত ও থচািাচালানন 
প্রবণ সীমান্তবিদেী এলাকাি িনগণয়ক সম্কৃ্ত 
করি আনিক ভূইয়াি রেিৃয়ত্ব আশাি আয়লা 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ আরিা 
বনলষ্ঠ ভূনমকা িাখয়ি পািয়ব বয়ল দঢ়ৃভায়ব 
নবশ্াস কনি।
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উপয়িলা: আদে্গ সদর

রেলা: কুমমল্া

বাংলায়দয়শ নবিস্তি নবনশষ্ সমবায় পদ্ধনিি 
উদ্াবক ও পল্ী উন্নয়য়ন ক্নমল্া ময়ডয়লি 
িনক ড. আখিাি হানমদ খায়নি 
অনরুপ্রিণায় ১৯৭৮ সয়নি ৩১ আগস্ ক্নমল্া 
রেলাি িতকালীন র�ািয়ালী বিদেমান 
আদশকু সদি উপয়িলাি িায়য়চাঁ গ্রায়মি ১০ 
িন রেকাি যুবয়কি ১০ টাকা মলূধন ননয়য় 
িায়য়চাঁ যুব কল্যাণ সনমনি প্রনিনষ্ঠি হয়। 
১৯৭৯ সয়নি ২৯ অয়ক্টাবি রেলা সমবায় 
কাযকুালয়, ক্নমল্ায় সনমনিটি িায়য়চাঁ যুব 
কল্যাণ সমবায় সনমনি নায়ম ৩০৮ নম্রি 
ননবনন্ধি হয়। স্ানীয় সম্দ িল,িনম ও 
িনিা ব্যবহাি করি এলাকাি রেকাি যুবক 
ও যুবনিয়দি স্বাবলম্ী করি িুলয়ি শস্য ও 
মতস্য উতপাদয়ন প্রনশক্ণ ও উপকিণানদ 
প্রদান কিা হয়। সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১১৮ িয়ন উন্নীি হয়। ১৯৯১ সয়ন সনমনিটি 
বাংলায়দশ পল্ী উন্নয়ন একায়ডনম বাস্তবানয়ি 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন কমকুসনূচয়ি অন্তভুকুনক্তি 

হয়। ১৯৯৪ সয়নি ০৫ িানয়ুানি ০১ নম্রি 
িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড নায়ম পুনুঃননবনন্ধি হয়। ২০০৫ 
সয়নি ১৯ জুলাই িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন 
সমবায় সনমনি নলনময়টড র�ািয়ালী রানা 
থসন্টাল র�া-অপারিটিভ অ্যায়সানসয়য়শন 
এি সদস্যপদ লাভ করি। একটি গ্রাম কমকু 
এলাকা নবনশষ্ িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন 
সমবায় সনমনি নলনময়টড এি বিদেমান সদস্য 
সংখ্যা পুরুষ ২৮৭ িন, মনহলা ৩০৯ িন, 
কু্য়দ ২৯০ িন, সবকুয়মাট ৮৮৬ িন। সবকুয়শষ 
ননিীক্া প্রনিয়বদন অনযুায়ী ৩০-০৬-
২০২০ নরিষ্ায়দে সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি 
মলূধন ১৭,৪৪,৪১০ টাকা, সচিয় আমানি 
১৩,৫৩,৪০০ টাকা, থময়ানদ আমানি 
৫১,১০,৬০০ টাকা, কাযকুকিী মলূধন 
২,০০,১৯,০০০ টাকা, ব্যাংক নহয়সয়ব িমা 
১২,০৫,২২৫ টাকা, সদস্যয়দি মায়ি ঋণ 
নবননয়য়াগ ১,৯৮,০০,০০০ টাকা। 
িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড এ বিদেমায়ন নবনভন্ন পয়দ ৮ িন 
কমকুকিদো কমকুিি িয়য়য়িন। 

বাংলায়দয়শ সমবায় আয়্ালয়নি 
িীরকুস্ান ক্নমল্া রেলাি আদশকু সদি 
উপয়িলাি কালীিবািাি ইউননয়য়নি অন্তগকুি 
এবং ক্নমল্া শহি থরয়ক ১৫ নকয়লানমটাি 
দনক্ণ পনচিয়ম লালমাই পাহায়ড়ি পাদয়দয়শ 
িায়য়চাঁ গ্রাম অবনস্ি। গ্রায়মি ৩২৮টি 
পনিবারিি অরকুনননিক ও সামানিক উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টড ননয়ম্ন উনল্নখি কমকুসনূচসমহূ 
বাস্তবায়ন করি যায়চ্ছ।

মেক্া সিংক্রান্ত কার্গক্রম 

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড ২০০৩ সয়ন প্রনিষ্ঠা করি িায়য়চাঁ 
সমবায় নকন্ািগায়টদেন। ২০০৫ সয়ন িায়য়চাঁ 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড 
প্রনিষ্ঠা করি আল আকসা এবয়িদায়ী 
মাদ্রাসা। প্রনিষ্ঠা লগ্ থরয়ক সনমনিটি নশক্া 
িহনবল গেন করি নশক্ারকুীয়দি নবনাময়ূল্য 
বই ও অন্যান্য নশক্া উপকিণ নবিিণ এবং 
নশক্াবনৃত্ত প্রদান করি আসয়ি। বাধ্যিামলূক 
প্রারনমক নশক্া নননচিিকিণ নশক্াি মান 

রােয়চাঁ সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং: ৩০৮

তামরখ: ২৯ অয়ক্টাবর ১৯৭৯

সদস্য সিংখ্যা : ৮৮৬ িন

কম্গসিংস্ান: ৮ িন

শেোর মলূিন : ১৭,৪৪,৪১০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১৩,৫৩,৪০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২,০০,১৯,০০০ টাকা

সম্দ: ৪৭.৫০ েতক িমম
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উন্নয়য়ন অনভভাবকয়দি সায়র সাপ্তানহক 
সভায় মিনবননময় কিা হয়। 

অথ্গননমতক কার্গক্রম

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড এি বিদেমান কাযকুকিী মলূধন প্রায় 
দুই র�াটি টাকা। সনমনিি মানলকানা ও 
দখলাধীন ৪৭.৫০ শিাংশ িনম িয়য়য়ি। উক্ত 
িনময়ি নিনটি মনুদ থদাকান, একটি সাি ও 
কীটনাশয়কি থদাকান, একটি এস এস স্টীল 
�াননকুচারিি থদাকান, একটি র�সু্রিটে,একটি 
িাইস নমল, একটি নসএননি গ্যারিি, একটি 
অয়টা গ্যারিি িয়য়য়ি। িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম 
উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড এলাকায় 
কৃনত্ম থসয়চি মাধ্যয়ম চাষাবায়দি িন্য ২টি 
নলকূপ স্াপন, পাওয়াি থরিসাি, উইডাি সহ 
আধনুনক কৃনষ যন্তপানি সদস্যয়দি সিবিাহ 
কিয়ি। িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টড ১৮টি আয় সষৃ্টিকািী এবং 
আয় বধকুনমলূক প্রকয়ল্প সদস্যয়দি প্রনশক্ণ 
নদয়য় আসয়ি। সদস্যয়দি প্রনশক্য়ণাত্তি ঋণ 
প্রদান কিা হয়। বিদেমায়ন এসকল প্রকয়ল্প ঋণ 
নস্নি ১,৩৪,৭৫,৫৩৫ টাকা

রিমেক্ণ ও কম্গসিংস্ান

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড সদস্যয়দিয়ক বাংলায়দশ পল্ী উন্নয়ন 
একায়ডমী (বাডদে), উপয়িলা কৃনষ স্রিসািণ 
অধধদপ্তি, উপয়িলা যুব উন্নয়ন অধধদপ্তি, 
বাংলায়দশ সমবায় একায়ডমী,থ�নী আচিনলক 
সমবায় থ্ননং ইনস্টিটিউট, র�ািয়ালী 
রানা থসন্টাল অ্যায়সানসয়য়শন নলনময়টড 
(র�টিনসনসএ) প্রদত্ত প্রনশক্ণ গ্রহয়ণি ব্যবস্া 
করি আসয়ি। প্রনশক্ণপ্রাপ্তয়দিয়ক প্রয়যাি্য 
থক্রত্ সংনলিষ্ উপকিণানদ এবং নবনা সুয়দ ঋণ 
থদয়া হয়। প্রনশনক্ি দুইিন নািীয়ক থসলাই 
থমনশন, ইয়লকন্ক্যাল এবং থসয়নটানিওয়্যাি 
প্রনশক্ণপ্রাপ্ত দুইিনয়ক প্রয়য়ািনীয় 
ইক্্যইপয়মটে নবনাময়ূল্য প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
নবননময়য় প্রনশক্ণপ্রাপ্ত সদস্যগণ সনমনিি 
অন্য সদস্যয়দি প্রনশক্ণ নদয়য় রায়কন। �য়ল 
গ্রায়মি সকয়লই ক্রমান্বয়য় প্রনশক্ণ পায়চ্ছন। 
এিাড়া িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টড এি ননিস্ব িনময়ি ০৮টি 
থদাকান িয়য়য়ি। দনক্ণ র�ানিয়াি র�াইকা 
সংস্াি সহয়যানগিায় সনমনিি িনময়ি স্ানপি 
“ধানিিাং” নামক ক্যানটেয়ন ২ িন পুরুষ 
এবং ৩ িন মনহলাি সাবকুাক্ধণক কমকুসংস্ান 

হয়য়য়ি। িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টড এি ননিস্ব পুক্রি মাি চাষ 
করি নিনটি পনিবারিি িীনবকা ননবকুাহ হয়চ্ছ। 
সনমনিয়ি ৪ িন প্রশাসননক কমকুকিদো, একিন 
নহসাবিক্ক, একিন আদায়কািী এবং 
একিন পনিদশকুক কমকুিি আয়িন। এিাড়াও 
সনমনিি মাধ্যয়ম প্রায় ২৫০ িন সদয়স্যি 
কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি। িায়য়চাঁ গ্রাময়ক 
অরকুনননিকভায়ব সচ্ছল করি গয়ড় িুলয়ি 
িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড এি ভূনমকা সবকুাধধক। 

সামামিক কার্গক্রম 

গ্রাম সদদোি এবং গ্রায়মি ইউনপ সদস্য িায়য়চাঁ 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড 
এি সদস্য। নবকল্প নবরিাধ পদ্ধনিয়ি সাপ্তানহক 
সভায় গ্রায়মি অধধবাসীয়দি নবরিাধ ননষ্পনত্ত 
কিা হয়। এিন্য গ্রায়ম র�ায়না থ�ৌিদানি 
মামলা রেই। গি বিরি ২১টি নবরিাধ সনমনিি 
সানলশ কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম ননষ্পনত্ত হয়। 
িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড পায়ঞ্জগানা নামাি পনিচালনা ও 
মক্তব চালায়নাি িন্য িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম 
উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড একিন 
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ইমায়মি রেিনানদ প্রদান করি রায়ক। ১৯৯০ 
সয়ন গ্রায়ম নবদু্যিায়য়ন িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম 
উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড ৭৫,০০০ 
টাকা অরকু ব্যয় করি। প্রনি নবিিীয় মায়সি 
শষ সাপ্তানহক সভায় সদস্যয়দিয়ক মাদক, 
ইভটিনিং, থযৌিুক, বাল্যনববাহ, ধমূপান 
ইি্যানদ সম্য়কদে সয়চিনিামলূক সভা কিা 
হয়। সনমনিি সদস্য মািা থগয়ল সনমনিি 
খিয়চ দা�ন/সতকারিি ব্যবস্া এবং 
শাকসভা পালন কিা হয়। এলাকাি মসনিদ 
সংস্ারি নবনা সুয়দ ২,৩০,০০০ টাকা উত্তম 
ঋণ থদয়া হয়য়য়ি। 

স্বাস্্যয়সবা কার্গক্রম

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড সষৃ্টিলগ্ হয়ি সনমনিি টিকাদান 
র�রন্দি মাধ্যয়ম স্রিসানিি টিকাদান কমকুসনূচ 
বাস্তবায়ন কিা হয়চ্ছ। ১৯৯৭ সয়ন সনমনিি 
ননিস্ব িনম হয়ি দানকৃি ০৫ শিাংশ িনময়ি 
কনমউননটি নক্ননক স্াপন কিা হয়। সনমনিি 
ননিস্ব প্রনশনক্ি দুইিন স্বাস্্যকমকুী িয়য়য়িন। 
সনমনিি কনমউননটি নক্ননক হয়ি প্রনিনদন 
িায়য়চাঁ ও সনন্ননহি গ্রামগুয়লাি গয়ড় ৫০ থরয়ক 
৬০ িন স্বাস্্যয়সবা ও পিামশকু ননয়য় রায়কন। 
সনমনিি সাপ্তানহক সভায় রেলা ও উপয়িলা 
স্বাস্্য কমকুকিদোয়দি মাধ্যয়ম পুষ্টি নবয়শষি 
নকয়শািী, গভদেবিী ও দুগ্ধদািা মায়য়য়দি 
স্বায়স্ি নবষয়য় পিামশকু থদয়া হয়। এলাকাি 
২৯৩ সক্ম দম্নত্তয়ক পনিবাি পনিকল্পনা 
পিামশকু থদয়া হয়। 

উৎপাদনমখুী কার্গক্রম 

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব রেশ সুনাম অিদেন করিয়ি। কৃনত্ম 
থসয়চি মাধ্যয়ম চাষাবায়দি িন্য িায়য়চাঁ 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড 
গ্রায়ম ২টি নলকূপ স্াপন করিয়ি। সনমনিি 
ননিস্ব সাি ও কীটনাশয়কি থদাকান িয়য়য়ি। 

কৃনষ ির্যয়সবা র�ন্দ,শাসনগািা,ক্নমল্াি 
সায়র নননবড় থযাগায়যাগ এবং কৃনষ কল থসটোি 
১৬,১২৩ এ থযাগায়যাগ করি সদস্য কৃষকয়দি 
কৃনষ সমস্যাি সমাধান কিা হয়। বেব সাি 
উতপাদয়ন বায়ডদেি সহয়যানগিায় ইয়কা টয়য়লট 
ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। গবানদ, থপান্রি, মতস্য, 
নবষমকু্ত সবনি উতপাদয়ন সংনলিষ্ সিকানি 
দপ্তরিি সহয়যানগিায় সদস্যয়দি প্রনশক্ণ 
এবং অরকুায়য়নি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি।

সািংসৃ্মতক কার্গক্রম

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড প্রনিষ্ঠাকাল থরয়ক গ্রামবাসীি নচত্ত 
নবয়নাদন ও মাননসক স্বায়স্্যি নবকায়শ কাি 
করিয়ি। নবদু্যিায়য়নি পূয়বকু গ্রায়ম নবয়নাদয়নি 
সবয়চয়য় আকষকুণ নিল সনমনি কিৃকুক ব্যাটানিি 
মাধ্যয়ম পনিচানলি থটনলনভশন। সনমনিি 
উয়দ্যায়গ গ্রায়ম মচিনাটক, যাত্া এবং িািীগান 
আয়য়ািন কিা হয়। সনমনি প্রনি বিি িািীয় 
গুরুত্বপূণকু নদবসসমহূ পালন করি রায়ক। 
সনমনিি সদস্যয়দি ননয়য় প্রনি বিি থখলাধলুা 
এবং নপকননক আয়য়ািন কিা হয়। 

রিবাসলী কল্যাণ কার্গক্রম

গ্রায়মি রেকাি যুবকয়দি িায়য়চাঁ সানবকুক 
গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড এি 
মাধ্যয়ম নবনভন্ন থ্য়ড প্রনশক্ণ প্রদান কিা 
হয়। প্রনশনক্ি রেকাি যুবকয়দিয়ক নবয়দয়শ 
কমকুসংস্ায়নি িন্য রেলা রেম ও বেয়দনশক 
কমকুসংস্ান দপ্তরি বায়য়ায়মন্ক ননবন্ধন, 
পাসয়পাটদে বেনি, থমনডক্যাল সম্াদন, নভসা 
সংগ্রয়হ সহায়িা কিা হয়। নবয়দয়শি নভসাপ্রানপ্ত 
সায়পয়ক্ ব্যয়ভাি ঋণ নহয়সয়ব থদয়া হয়। 
দালালয়দি খপ্পি থরয়ক নবয়দশগামীয়দি 
বাঁচায়ি িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টড সিাসনি নিনটি নিকু্রটিং 
এয়িনন্সি মাধ্যয়ম নবয়দয়শ কমকুী থপ্রিণ কিয়ি। 
িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড এি সহায়িায় বিদেমায়ন গ্রায়মি ৩১ 

িন যুবক নবয়দয়শ কমকুিি িয়য়য়িন। 

পমরদে্গন ও রিকােনা

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড এি কাযকুক্রয়মি সুনাম িনড়য়য় 
পড়ায় নবনভন্ন সময়য় প্রধানমন্তীি মখু্য সনচব, 
পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় সনচব, িাপায়নি 
Japan International Cooperation 
Agency প্রনিননধধদল, দনক্ণ র�ানিয়াি 
Korean International Cooperation 
Agency প্রনিননধধদল, ভুটায়নি কৃনষমন্তী 
এবং হাইকনমশনাি প্রমখু িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম 
উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড পনিদশকুন 
করি এি কাযকুক্রয়মি প্রশংসা করিন। ঢাকা 
নবশ্নবদ্যালয়য়ি রেয়ভলপয়মটে স্ানডি 
নবভায়গি নশক্ারকুীগণ, বাংলায়দশ পল্ী উন্নয়ন 
একায়ডমীি প্রনশক্ণারকুীগণ এবং ক্নমল্া 
নভয়ক্টানিয়া কয়লয়িি সমািকমকু নবভায়গি 
নশক্ারকুীগণ মাে সংযুনক্তি অংশ নহয়সয়ব িায়য়চাঁ 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড 
পনিদশকুন করিন। িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন 
সমবায় সনমনি নলনময়টড এি সা�ল্যগারা 
নবনভন্ন সময়য় বাংলায়দশ থটনলনভশন,চ্যায়নল 
আই ও এক্য়শ থটনলনভশয়ন প্রচানিি হয়য়য়ি। 
এিাড়াও প্রনিবিি বানষকুক সাধািণ সভা 
উপলয়ক্ িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টড এি সানবকুক ির্য সম্নকদেি 
সামনয়কী প্রকাশ কিা হয়।  

িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টড এি সা�ল্য র�নপ্লয়কট 
কিয়ি বাংলায়দশ পল্ী উন্নয়ন রোয়ডদেি 
বাস্তবায়নাধীন সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন কমকুসনূচয়ি 
িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টডয়ক অন্তভুকুনক্তি কিা হয়য়য়ি। িায়য়চাঁ 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়টড 
এি সা�ল্য িনড়য়য় পড়ুক সািা বাংলায়দয়শ। 
িায়য়চাঁ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টড হয়য় উেুক িানিি িনয়কি স্বয়প্নি 
গ্রাম সনমনি।
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উপয়িলা: আদে্গ সদর

রেলা: কুমমল্া

পনৃরবীি অন্যিম আনদ নশল্প হয়চ্ছ মতৃনশল্প। 
পারি, িামা, র�ৌহ যুয়গি পিই মতৃনশয়ল্পি 
উতপনত্ত। ক্নমল্া রেলাি নবিয়পুি অচিয়লি 
িরা বাংলায়দয়শি ঐনিহ্যবাহী মতৃনশল্প প্রায় 
ধ্ংস হয়য় যাওয়াি হাি থরয়ক উদ্ধারিি 
নননময়ত্ত ষায়টি দশয়ক এয়দয়শি সমবায় 
আয়্ালয়নি পনরকৃত ও ক্নমল্া পদ্ধনি এি 
িনক ড. আখিাি হানমদ খায়নি অনরুপ্রিণায় 
ও প্রি্যক্ সহয়যানগিায় ২৭/০৪/১৯৬১ ইং 
িানিয়খ নবিয়পুি গ্রায়মি প্রগনি সংঘ নায়মি 
যুব সংগেনটিয়ক রূপান্তনিি করি নবিয়পুি 
রুদ্রপাল সমবায় সনমনি নলুঃ গেন কিা হয় 
যা ২৯/৮/১৯৬২ ইং িানিয়খ সমবায় নবভাগ 
হয়ি ননবন্ধন লাভ করি। পিবিদেীয়ি উপ-

আইন সংয়শাধয়নি মাধ্যয়ম ০৫/০১/১৯৯৮ 
ইং সায়ল নবিয়পুি রুদ্রপাল মতৃনশল্প সমবায় 
সনমনি নল ুঃ নায়ম নামকিণ কিা হয়। 
বিদেমায়ন মতৃনশয়ল্পি ঐনিয়হ্যি ধািক ও বাহক 
হয়য় এ সমবায় প্রনিষ্ঠানটি িাি অগ্রযাত্া 
অব্যাহি র�য়খয়ি। 

সমমমতর মলূ কার্গক্রম 

অত্ সনমনিি মখু্য উয়দেশ্য সনমনিি উন্ননিি 
স্বায়রকু সনমনিি সদস্যগয়ণি ননকট হয়ি শয়াি 
ও আমানি আদায়য়ি মাধ্যয়ম

মলূধন সংগ্রহ করি লাভিনক ও উতপাদন 
মখুী প্রকয়ল্প নবননয়য়াগ করি সদস্যয়দি 
স্বাবলম্ী কিা। িািাড়া সনমনিি ননবনন্ধি 
উপ-আইন থমািায়বক
• রুদ্রপাল স্রিদায়ভুক্ত মতৃনশল্প 

কানিগিয়দি প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব িাহায়দি 

সানবকুক অবস্া সুসংহি কিা।
• সমবায় নীনি ও আদয়শকুি দীক্া গ্রহণ 

এবং সমবায় পদ্ধনি ব্যবস্া ও প্রনক্রয়া 
অনশুীলয়নি মাধ্যয়ম অরকুনননিক উন্ননি ও 
সামানিক রেীবনৃদ্ধকিণ।

• অরকুনননিক ও সামানিক ননিাপত্তা 
অিদেয়নি লয়ক্্য থপশানভনত্তক উতপাদন ও 
বণ্টন বা বধণকুি অরকুনননিক ও বাধণনি্যক 
পনিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

• থয সমস্ত রুদ্রপাল স্রিদায়ভুক্ত মতৃনশল্পী 
ননয়িয়দি কয়ষ্াপানিদেি আয় বিািা 
মধ্যস্বত্বয়ভাগী ব্যবসায়ীয়দও লাভবান 
কনিয়া ননয়িিা ননুঃস্ব রানকয়া যায় 
থসই সমস্ত ভাগ্য নবড়নম্ি রুদ্রপাল 
মতৃনশল্পী এবং উপানিদেি বধধকুি আয় বিািা 
িাহায়দি আনরকুক অবস্াি উন্ননি কিা ও 
িীবনযাপয়নি মান উন্নি কিা।

ববজেপধুর রুদ্রপাল মৎৃবরল্প সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৩৯

তামরখ:২৯/০৮/১৯৬২ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ২২৯ িন

কম্গকততিা-কম্গচারলীর সিংখ্যা: ৫০ িন

শেোর মলূিয়নর পমরমাণ : ১৩,২১,০০০ টাকা 

সিংরমক্ত তহমবল: ৯,৫৭,০৩০।

সঞ্চে আমানত: ১৮,২৭,৮৯০ টাকা।
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• নমিব্যনয়িা ও সচিয় কায়যকু উতসাহ থদওয়া 
ও সহায়িা কিা এবং সময়বি প্রয়চষ্ায় 
উন্ননি সাধন কিাি িন্য সবকু প্রকাি ি্যাগ 
স্বীকাি কিা ও সয়ন্তাষিনক নশক্া থদওয়া।

• থয সমস্ত রুদ্রপাল মতৃনশল্পী সনমনিি সভ্য 
হইয়বন িাহানদগয়ক মতৃনশল্প উতপাদয়ন 
যন্তপানি ননিাপদভায়ব চালনা ও উপযুক্ত 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা।

• আধনুনক প্রযুনক্ত প্রনিস্াপয়নি িন্য 
র�ৌশল সংগ্রহ ও অন্যান্য পনিকল্পনা 
বাস্তবায়য়নি উয়দেয়শ্য সদস্যগয়ণি ননকট 
হয়ি িামানি গ্রহণ কিা বা অন্য র�ায়না 
ঋণ প্রদানকািী সদস্য হয়ি প্রয়য়ািনীয় 
অরকু সংগ্রহ কিা।

• মতৃনশল্প উতপাদন এবং ইহায়দি সিঞ্জামানদ 
বেনিি িন্য কািখানা স্াপন কিা।

• গয়ৃহি প্রয়য়ািনীয় সামগ্রী, গহৃ সজ্া 
সামগ্রী, বেিসপত্, থপািসালীন, নবনশষ্ 
ব্যনক্তি প্রনিকৃনি, নবনভন্ন নশল্পকয়মকুি 
নিপ্রডাকশন, থটিায়কাটা ইি্যানদ উতপাদন 
কিা।

• মতৃনশল্প উতপাদন সম্য়কদে প্রনশক্ণ র�ন্দ 
স্াপন কিা।

• নবনশষ্ মতৃনশল্পী ও ভাস্যকুনবদয়দি আমন্তণ 
িানায়না ও সম্ধকুনা প্রদান।

• সভ্যগয়ণি ময়ধ্য প্রয়য়ািয়ন নাম মাত্ লায়ভ 
দ্রব্যানদ ও যন্তপানি সিবিাহ কিাি িন্য 
রেনারিল থস্াি প্রনিষ্ঠা কিা।

• সচূারুরূয়প সনমনিি কাযকু পনিচালনাি 
উয়দেয়শ্য িনম খনিদ কিা ও প্রয়য়ািনীয় 
অন�স কািখানা ননমকুাণ কিা।

• সাধািণ সভ্যগয়ণি ময়ধ্য স্বাবলম্ন ও 
পািস্পনিক সাহায়য্য উতসাহ থদওয়া।

• সভ্যয়দি থদশ ও নবয়দয়শ নশক্াস�ি, 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা এবং মতৃনশয়ল্পি 
সয়ঙ্গ সংনলিষ্ প্রনিষ্ঠানসময়ূহি সয়ঙ্গ 
থযাগায়যাগ কিা।

• সভ্যনদয়গি সচিয় অভ্যাস কিা এবং 
থসইিন্য আমানি গ্রহণ কিা।

• সভ্যয়দি ময়ধ্য নববাদ নবসংবাদ সানলশ 
বিািা ননষ্পনত্ত কিা।

• সভ্যগয়ণি ও িাহায়দি সন্তানগয়ণি 
প্রনিষ্ঠাননক নশক্া লায়ভ উতসাহ থদওয়া ও 
িদনবষয়য় সহায়িা কিা।

• সভ্যগয়ণি আপয়দ নবপয়দ ও ননুঃসহায় 
অবস্ায় সাধ্যানযুায়ী সবকুপ্রকাি সাহায়য্যরি 
বয়্াবস্ত কিা ও িাি িন্য িহনবল প্রনিষ্ঠা 
কিা।

• সাধ্যময়িা সভ্যগয়ণি ও িাহায়দি 
পনিবারিি অন্যান্য সদস্যয়দি সু-স্বায়স্্যি 
ব্যবস্া কিা।

• সদস্যয়দি আবাসন সমস্য সমাধায়নি 
লয়ক্্য গহৃায়ন প্রকল্প গ্রহণ কিা।

• পনিয়বশ িক্ায় সদস্যয়দি বকৃ্রিাপয়ণ 

উতসানহি কিা।
• র�ায়না সয়ভ্যি ব্যনক্তগি উয়দ্যায়গ 

উতপানদি মতৃনশল্প পণ্য বািািিািকিয়ণি 
ব্যবস্া গ্রহণ কিা।

• অসদস্য র�ায়না মতৃনশল্পীি উতপানদি 
মতৃনশল্প পয়ণ্যি বািািিািকিয়ণি ব্যবস্া 
গ্রহণ।

• মতৃনশয়ল্পি সয়ঙ্গ সংগনিপূণকু থযয়কায়না 
ব্যবসায় অংশগ্রহণ।

• সনমনিি সদস্যয়দি অরবা সদয়স্যি 
থপাষ্যয়দি কল্যাণায়রকু �ান্ গেন।

• িা্রে কিৃকুক গহৃীি র�ায়না পনিকল্পনা 
বাস্তবায়য়নি নননময়ত্ত �ান্ গেন।

• সনমনিি উয়দেশ্যাবনল বাস্তবায়য়নি িন্য 
থযয়কায়না কমকুপন্থা গ্রহণ।

• সনমনিি পণ্যানদ বািািিািকিয়ণি িন্য 
ময়নাগ্রাম বা থ্ডমাকদে ব্যবহাি কিা।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সাংগেননক পযকুায়য় মাত্ ১৫ িন সদস্য ননয়য় 
সনমনি গেন কিা হয়লও পযকুায়ক্রয়ম এি 
সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি। সনমনিি বিদেমান 
সদস্য সংখ্যা ২২৯ িন। যাি ময়ধ্য ১৬৩ িন 
পুরুষ ও ৬৬ িন মনহলা। এিাড়া মতৃনশল্প 
পণ্য উতপাদন, বািািিািকিণ সহ নবনভন্ন 
কায়ি প্রি্যক্ পরিাক্ভায়ব সনমনিি এলাকায় 
বসবাসকািী প্রায় ৪০০ পনিবারিি অধধকাংশ 
সদস্যই িনড়ি আয়িন। এি মাধ্যয়ম অয়নক 
নািী ও পুরুয়ষি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। 

সনমনিি আওিাধীন এলাকাি র�াকিয়নি 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম ভাগ্য উন্নয়য়নি অনবিাম 
থচষ্া করি যায়চ্ছ নবিয়পুি রুদ্রপাল মতৃনশল্প 
সমবায় সনমনি নলুঃ। এি অংশ নহয়সয়ব এ 
সনমনি থয সমস্ত কাযকুক্রম পনিচালনা করি িা 
হয়লা: 
• মৎৃমেল্প পণ্য উৎপাদন: সনমনিি প্রধান 

উতপাদন হয়চ্ছ মাটিি বেনি নবনভন্ন 
নিননসপত্ানদ। নবনভন্ন ধিয়নি ব্যবহানিক 
নিননসপত্ ও ঘি সায়িায়নাি নিননসপত্ 
অি্যন্ত সুননপুণভায়ব উতপাদন ও নবক্রয় 
কিা হয়। 

• মৎৃমেল্প পণ্য রপ্তামন : উন্নি প্রনশক্য়ণি 
�য়ল আমায়দি প্রনিষ্ঠায়ন আন্তিদোনিক 
মায়নি মতৃনশল্প পণ্য উতপানদি হয়চ্ছ 
যা স্ানীয় চানহদা পূিয়ণি সায়র সায়র 
িপ্তাননকািয়কি মাধ্যয়ম িাপান, কানাডা, 
হল্যান্সহ ইউরিাপ ও মধ্যপ্রায়চ্যও নবনভন্ন 
থদয়শ িপ্তাননি মাধ্যয়ম বেয়দনশক মদু্রা 
অিদেন কিয়ি। ২০১৯-২০২০ অরকুবিরি 
সনমনি ৩,০৪,৫৬০ টাকা ময়ূল্যি পণ্য 
িপ্তানন করি। 

• রিমেক্য়ণর ব্যবস্া: সনমনিি ননিস্ব 
ক্যাম্ায়স অবনস্ি মতৃনশল্প প্রনশক্ণ 

র�রন্দ সনমনিি সদস্য এবং িায়দি 
পনিবারিি সদস্যয়দিয়ক মতৃনশয়ল্পি উপি 
ননয়নমি প্রনশক্ণ নদয়য় দক্ ও অনভজ্ঞ 
মতৃনশল্পী সষৃ্টি করি যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান

মতৃনশল্প উপাদনকািীয়দও রেকািত্ব দূিীকিয়ণ 
প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়কই এ সনমনি কাি করি 
আসয়ি। মতৃনশল্প উতপাদন ও নবপণন এি 
কায়ি প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব প্রায় ৪ হািাি 
মানষু এি সায়র িনড়ি আয়ি। এি মাধ্যয়ম 
অয়নক পনিবারিি রেকাি যুবকয়দি রেকািত্ব 
দূি হয়য়য়ি। অয়নক নািী িায়দি দদনন্ন 
কািকয়মকুি পাশাপানশ মতৃনশল্প পণ্য উতপাদন 
করি আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। এিাড়া 
অয়নক নািী অত্ সনমনিয়ি কাি করি 
ননয়িয়ক স্বাবলম্ী করি িুয়লয়ি।

মবয়দয়ে কম্গসিংস্ান

সনমনি হয়ি থ্ননং ননয়য় ও কাি নশয়খ অত্ 
এলাকাি প্রায় ৫০ িন মতৃনশল্পীি নবয়দয়শ 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ হয়য়য়ি। এি �য়ল 
মতৃনশল্পীিা ননয়িিা স্বাবলম্ী হওয়াি পাশাপানশ 
থদয়শি বেয়দনশক মদু্রা অিদেয়ন ব্যাপক ভূনমকা 
িাখয়ি। 

কু্দ্ঋণ কার্গক্রম

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন সদস্যয়দি মায়ি 
গি বিি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম চালু কিা হয়। 
এ কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম সনমনিি সদস্যিা খবু 
সহি প্রনক্রয়াি মাধ্যয়ম ঋণ সুনবধা গ্রহণ 
কিয়ি পারি। যাি মাধ্যয়ম সদস্যিা কু্দ্র 
ব্যবসায় পনিচালনাি মাধ্যয়ম আনরকুকভায়ব 
স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। 

সামামিক কল্যাণমলূক কার্গক্রম সমমমত 

নবনভন্ন সামানিক কল্যাণমলূক কাযকুক্রম ও 
পনিচালনা করি। এি ময়ধ্য আয়ি পনিবাি 
পনিকল্পনা নবষয়য় সনমনিি সদস্যয়দি উবিদু্ধ 
কিা, গনিব সদস্যয়দি থমধাবী সন্তানয়দি 
আনরকুকবনৃত্ত প্রদায়নি মাধ্যয়ম র�খাপড়াি 
সুয়যাগ করি থদওয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত নপিায়ক 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা। এিাড়া সনমনি 
সিকারিি বকৃ্রিাপণ অনভযান বাস্তবায়য়ন 
অংশগ্রহণ কিয়ি। এলাকাি পনিয়বশ এি 
ভািসাম্য িক্ায় ইয়িাময়ধ্য সনমনিি প্রকল্প 
এলাকায় ও এি আয়শপায়শ প্রচুি সংখ্যক 
বকৃ্রিাপণ কিা হয়য়য়ি। এিাড়া সদস্যয়দি 
ননি ননি বানড়য়ি নবনভন্ন িায়িি বকৃ্রিাপয়ণ 
উবিদু্ধ কিা হয়চ্ছ।

কয়প্গাত্রট তথ্য 

• প্রনিষ্ঠায়নি নাম নবিয়পুি রুদ্রপাল 
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মতৃনশল্প সমবায় সনমনি নলুঃ
• প্রনিষ্ঠাকাল ২৭ এনপ্রল, ১৯৬১ নরি.।
• অনয়ুমানদি মলূধন ১,০০,০০,০০০ 
• প্রনি শয়াি মলূ্য  ১০০ টাকা।
• পনিয়শাধধি মলূধন: ১৩,২১,০০০ টাকা।
• দালানয়কাোি মলূ্য: ৫৪,৪৮,৭৪৯ টাকা।
• নবনভন্ন প্রনিষ্ঠায়ন শয়াি নবননয়য়াগ: 

১১,১৭,৪৭০ টাকা। 
• নবনভন্ন ব্যাংয়ক স্ায়ী আমানি: ৪,৯৫,৭১২ 

টাকা।
• কমকুকিদো-কমকুচািীি সংখ্যা: ৫০ িন

সরকামর ও রেসরকামর সহয়রামগতা 

১৯৭১ সায়লি মহান স্বাধীনিা যুয়দ্ধি সময় 
পাক হানাদাি বানহনী সনমনিি অন�স ও 
উতপাদন র�ন্দ পুনড়য়য় থদয়। এয়ি করি 
সনমনিি কাযকুক্রম বন্ধ হয়য় যায়। পিবিদেীয়ি 
১৯৭২ সায়ল িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ 
মনুিবুি িহমান ক্নমল্ায় আসয়ল িায়ক 
মতৃনশয়ল্পি নাজুক অবস্া সম্য়কদে অবনহি কিা 
হয় এবং এি পনিরপ্রনক্য়ি নিনন সিকারিি 
ত্াণ ও পুনবকুাসন দপ্তি থরয়ক সনমনিয়ক 
এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনদুান প্রদান 
করিন। সায়র স্বল্পময়ূল্য ২০০ নসএ�টি কাে 
এবং প্রয়য়ািনীয় টিন থদবাি ব্যবস্া করিন। 
এি মাধ্যয়ম সনমনিি আবাি পুনিদে্ হয়। 
এিপি নবনভন্ন সময়য় নবনসক এি সহায়িায় 
নবনভন্ন নডিাইন বেনি করি থস থমািায়বক 
পণ্য উতপাদন শুরু হয়। নবয়দনশ সংস্া 
নস.ইউ.এস.ও এবং আই.এল.ও সনমনিি 
সহায়িায় অনদুান থদন। সনমনিি সষৃ্টিি পি 
থরয়ক সমবায় নবভায়গি উপয়িলা, রেলা 
ও নবভাগীয় দপ্তি এবং সমবায় অধধদপ্তি 
সনমনিয়ক নবনভন্নভায়ব সহয়যানগিা করি 
আসয়ি। 

সমবায় নবভায়গি প্রি্যক্ সহয়যানগিাি 
�য়ল কািখানায় গ্যাস সংয়যাগ থদয় 
সম্ভব হয়য়য়ি। যাি মাধ্যয়ম প্রনিষ্ঠায়নি 

উতপানদি পয়ণ্যি গুণগি মান বনৃদ্ধ পায়। 
সমবায় অধধদপ্তি এি কমকুকিদোয়দি অক্ান্ত 
পনিরেয়মি �সল নহয়সয়ব ২০০৯-১০ সায়ল 
‘বাংলায়দয়শি সমবায় মতৃনশয়ল্পি উন্নয়ন’-
শীষকুক প্রকল্পটি অনয়ুমাদন হয়। এি �য়ল 
প্রায় ২.৫০ র�াটি টাকাি প্রকল্প বাস্তবায়ন 
হয়। প্রকয়ল্পি ময়ধ্য নিয়লা আধনুনক যন্তপানিি 
সমন্বয়য় গড়া কািখানাি থসড,উন্নিমায়নি 
গ্যাস চুনল্, প্রনশক্ণ ভবন, আিনসনস ঘাটলা, 
সীমানা প্রাচীি এবং প্রশাসননক ভবন। 
আধনুনক যন্তপানিি ব্যবহারিি মাধ্যয়ম পয়ণ্যি 
উতপাদন ক্মিা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি সায়র সায়র 
পয়ণ্যি গুণগি মানও বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি। যাি �য়ল 
আমায়দি পয়ণ্যি চানহদা থদয়শি গনডে থপনিয়য় 
নবয়দয়শও িনড়য়য় পয়ড়য়ি। মতৃনশল্প প্রনশক্ণ 
থরয়ক নবনভন্ন রেলাি পুরুষ ও মনহলাগণ 
হায়ি কলয়ম মতৃনশল্প নবষয়য় উচ্চিি প্রনশক্ণ 
থপয়য়য়ি।

সমবাে পুরস্ার রিামপ্ত 

গণপ্রিািস্ত্রী বাংলায়দশ সিকাি হয়ি ১৯৯৮ 
ও ২০১১ সায়ল িািীয় সমবায় পুিস্ািস্বরূপ 
স্বণকুপদক লাভ করি। ২০১৯ সায়ল রেলা 
পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় সনমনিি পুিস্াি লাভ 
করি।

সিংয়ক্য়প সমমমতর সাফল্য 

১৯৬১ সাল থরয়ক বিদেমান পযকুন্ত এ সনমনি 
নবনভন্ন থক্রত্ স�লিা অিদেন করিয়ি। ননয়ম্ন 
সনমনিি সা�ল্যসমহূ সংয়ক্য়প িুয়ল ধিা 
হয়লা : 
• সমবায়য়ি আদয়শকু অনপু্রাণীি হয়য় সকয়ল 

এয়ক অপিয়ক সহয়যানগিা কিাি ময়নাভাব 
সষৃ্টি কিা।

• সমবায়য়ি মাধ্যয়ম দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি 
লয়ক্্য নবনভন্ন সভা থসনমনাি ও কমকুশালাি 
আয়য়ািন কিা।

• সচিয় এি মাধ্যয়ম সদস্যগণয়ক সচিয়ী হয়ি 

উবিদু্ধ কিা।
• কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম রেকািত্ব হ্াস কিা।
• নািীয়দি কায়িি সংস্ান করি িায়দি 

আত্মননভদেিশীল কিা।
• প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম দক্ িনবল বেনি 

কিা।
• মতৃনশল্পী কমকুীয়দি পযকুাপ্ত থ্ননং এি মাধ্যয়ম 

দক্ করি গয়ড় িুয়ল িায়দি নবয়দয়শ 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি সহায়িা কিা।

• মতৃনশল্প পণ্য নবয়দয়শ িপ্তাননি মাধ্যয়ম 
বেয়দনশক মদু্রা অিদেন এবং বনহনবকুয়শ্ 
বাংলায়দয়শি মতৃনশয়ল্পি চানহদা সষৃ্টি কিা।

• কু্দ্রঋণ কাযকুক্রয়মি পনিচালনাি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি স্বল্প সুয়দ ঋণ প্রদান কিাি 
মাধ্যয়ম ব্যবসায় বাধণয়ি্য সহায়িা ও 
আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী কিা।

• নবনভন্ন সামানিক কমকুকাডে পনিচালনাি 
মাধ্যয়ম সমায়িি উন্নয়ন সাধন কিা।

• দনিদ্র ও থমধাবী িাত্য়দি নশক্াবনৃত্ত থদয়াি 
মাধ্যয়ম র�খাপড়াি পর সুগম কিা।

সমমমতর ভমবষ্যৎ লক্্য 

সকয়লি সানবকুক সহয়যানগিায় এ সনমনি 
এনগয়য় চলয়ি। সাময়ন আমায়দি উজ্জ্বল 
ভনবষ্যত। থস লয়ক্্য মতৃনশল্পকািখানাটিয়ক 
আধনুনক যন্তপানিি সমন্তয়য় যুয়গাপয়যাগী 
কিাি থচষ্া কিা হয়চ্ছ। ক্নমল্া শহরিি 
প্রাণয়করন্দ একটি শা-রুম কিাি ও ইচ্ছা 
আয়ি। এ প্রনিষ্ঠায়ন থদশ নবয়দশ থরয়ক বহু 
বরিণ্য ব্যনক্তিা পনিদশকুয়ন আয়সন। িায়দি 
সুনবধাি িন্য ও মতৃনশল্প সম্য়কদে ভনবষ্যত 
প্রি্য়ক িানায়নাি িন্য একটি মতৃনশল্প 
িাদুঘি স্াপয়নি িন্য সিকারিি কায়ি 
সহয়যানগিা চাইনি। সদস্যয়দি িন্য একটি 
নবয়নাদন র�ন্দ ও একটি ক্যায়�য়টনিয়া 
স্াপয়নি পনিকল্পনাও আয়ি। িয়ব থসিন্য 
সিকানি ও রেসিকানি পযকুায়য় সহয়যানগিাি 
প্রয়য়ািন। 
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উপয়িলা: রাণীর বািার

রেলা: কুমমল্া

১৯৪৭ ইং সয়ন যখন এ উপ-মহায়দশ 
নবভক্ত হয়য় ভািি ও পানকস্তান নামক দুটি 
থদয়শ পনিণি হয়, নেক এ সময়য় উভয় 
থদয়শ উবিাস্তু আগমন ঘয়ট। এ উবিাস্তুয়দি 
ময়ধ্য অয়নক কানিগনি জ্ঞান সম্ন্ন র�াক 
নিল। পূবকু পানকস্তায়ন (বিদেমান বাংলায়দশ) 
কনলকািা অচিয়লি নশল্পকািখানায় বহুনদয়নি 
অনভজ্ঞিা সম্ন্ন র�াক এয়দয়শ চয়ল আসয়ি 
বাধ্য হয়। িতকায়ল ড. আখিাি হানমদ 
খান,আই,নস,এস (ইনন্য়ান নসনভল সানভদেস) 
চাকনিয়ি ইস্ত�া নদয়য় ক্নমল্া নভয়ক্টানিয়া 
কয়লয়ি অধ্যক্ নহয়সয়ব থযাগদান করিন। 
িাঁি ননকট ঐ সকল কানিগনি জ্ঞান সম্ন্ন 
উবিাস্তুগণ সাহায্য প্রারকুনা করি। ড. খান 
অি্যন্ত দূিদনশকুিা সম্ন্ন একিন প্রনিভাবান 
র�াক নিয়লন। নিনন উপলনধি কিয়লন 
এ সকল অনভজ্ঞিা সম্ন্ন র�াকয়দিয়ক 
নিনল� না নদয়য় কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ নদয়ল 
এয়দয়শি কানিগনি মান উন্নি কিয়ি সহায়ক 

হয়ব। নিনন িতক্ণাত ননি িহনবল থরয়ক 
২৬.৮৭ টাকা প্রদান করি নকিু হ্যান্টুলস ক্রয় 
করি িাঁি ননি বাসায় “ ক্নমল্া থমাহায়িি 
র�া-অপারিটিভ কািখানা নলুঃ” নায়ম এ 
প্রনিষ্ঠায়নি থগাড়াপত্তন করিন।

প্ররয়ম সমবায় প্রনিষ্ঠানটি িালা, কড়া, 
কজিা, নবনল্ং-ন�নক্সংস প্রভৃনি কাযকুক্রম 
নদয়য় যাত্া শুরু করি। নত্পুিা মহািািাি 
িাণীি বািািস্ “ক্মাি বনডং” ও িতসংলগ্ 
থয খানল িায়গা নিল,িদানীন্তন সিকাি 
সনমনিি কাযকুক্রয়ম মগু্ধ হয়য় উক্ত িায়গাগুয়লা 
সনমনিয়ক মলূ্য ননধকুািণ করি দনলল ময়ূল 
হস্তান্তি করিন।

র�াহা, নপিল, অ্যালুমননয়াম প্রভৃনি 
ঢালাইয়য়ি সুনবধাসহ নকিু র�দ, নড্ল ও নমনলং 
থমনশন ননয়য় অত্ িায়গায় কািখানা চালু কিা 
হয়। িদানীন্তন পূবকু পানকস্তায়নি গভনকুি িনাব 
ন�রিাি খান ননু অত্ প্রনিষ্ঠায়নি কাযকুক্রম 
সরিিনময়ন পনিদশকুন করিন এবং সনমনিয়ক 
নবনভন্ন প্রকাি সাহায্য সহয়যানগিা কিায় এ 
এলাকাি নাম িাঁি নামানসুারি “ননুাবাদ” 
নামকিণ কিা হয়। 

িখন থরয়ক থমাহায়িিয়দি সায়র বাঙানল 
কমকুচািী ও ননয়য়াগ কিা হয়ি রায়ক এবং 
নবনভন্ন প্রকাি কাি কয়মকু বাস্তব অনভজ্ঞিা 
অিদেয়ন সহায়ক হয়। িালা-কড়া,কজিা ও 
নবনল্ং ন�টিংস ইি্যানদ কাযকুক্রম ১৯৫১ থরয়ক 
১৯৫৮ সন পযকুন্ত চলয়ি রায়ক। 

থস সময়য় ড. আখিাি হানমদ খান 
উপলনধি করিন এই থদশ গ্রাম প্রধান ও 
কৃনষনভনত্তক,থসয়হিু গ্রায়মি উন্ননি কয়ল্প 
নবয়শষ ময়নায়যাগী হন এবং “নভয়লইি 
এইড” নায়ম এক কাযকুক্রম গ্রহণ করিন। 

কৃনষপ্রধান বাংলায়দয়শি কৃনষ উতপাদন 
বনৃদ্ধি লয়ক্্য কৃনষয়ি যানন্তকীকিণ অপনিহাযকু 
নবধায় অত্ সমবায় প্রনিষ্ঠান ষায়টি দশক 
থরয়ক নবনভন্ন প্রকাি কৃনষ যন্তপানি স্ায়ীভায়ব 
উতপাদয়নি নবয়শষ ব্যবস্া গ্রহণ করি।

এ লয়ক্্য িাপান থরয়ক নমনুা স্বরূপ 
প্যায়ডল থরচাি, উইডাি, হ্যান্ হু প্রভৃনি কৃনষ 
যন্তপানি আনয়ন পূবকুক এ কািখানায় এগুয়লা 
উতপাদন কাযকু আিম্ভ করি। এয়ি করি কৃনষ 
নবভাগ ও কৃষকয়দি ময়ধ্য উক্ত যন্তপানিগুয়লা 
সমাদিৃ হয় এবং চানহদা উত্তরিাত্তি বনৃদ্ধ থপয়ি 

বদ কুবমলিা ক�া-অপাররটিভ কারখানা বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৩(টিপ)

তামরখ: ১১/০৬/১৯৫১ মরি.

কারখানার সদয়স্যর সিংখ্যা: ২০ িন। 

কম্গকততিা-কম্গচারলীর সিংখ্যা: ১৯

সঞ্চে আমানত: ৬,০৯,১২১.৯৪ টাকা। 

শেোর মলূিন: ১,০২,৭৫০ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন : ৪,৪০,৩৪,৫৯৮.৩৭ টাকা

সম্দ: ৪.৬৬৫৫ একর িমম
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রায়ক ও বািািিািকিণ চলয়ি রায়ক। ষায়টি 
দশয়ক ড. আখিাি হানমদ খান বাংলায়দশ 
পল্ী উন্নয়ন একায়ডমী এবং র�টিনসনসএনলুঃ 
প্রনিষ্ঠা করিন এবং শুষ্ক থমৌসুয়ম থসয়চি 
মাধ্যয়ম ইনিয়বারিা ধান উতপাদন সচূনা 
করিন। থসয়চি িন্য গভীি নলকূয়পি নবয়শষ 
প্রয়য়ািন নবধায় অত্ সমবায় কািখানায় 
উতপানদি এম, এস,পাইপ, নপিয়লি িাঁকনন, 
বনিং নিগস প্রভৃনি উতপাদয়নি মাধ্যয়ম থসচ 
কাযকুক্রম ত্বিানন্বি হয় এবং র�ািয়ালী রানায়ি 
প্রায় ৩৫০টি গভীি নলকূপ স্ানপি হয়। 
িািাড়া উপকূলীয় বাঁধ প্রকয়ল্পি িন্য থফ্প 
থগইট,সু্নল�ট থগইট প্রভৃনি অত্ কািখানায় 
উতপাদন করি পানন উন্নয়ন ও বন্যা ননয়ন্তণ 
নবভায়গ সিবিায়হি মাধ্যয়ম কািখানাি 
উত্তরিাত্তি উন্নয়য়নি পর প্রশস্ত হয়। এমননক 
বহু বাধা-নবঘ্ন ও প্রনিকূল অবস্াি ময়ধ্য 
নদয়য় ষায়টি দশয়কি শষ নদয়ক নবয়শষ করি 
নসিািগঞ্জ শহি িক্া প্রকয়ল্প ষ্টীল ি্যায়কি 
কাি করি ইহাি অরকুনননিক নভনত্ত আিও সুদঢ়ৃ 
হয়। 

১৯৭১ ইং সয়ন থদয়শি স্বাধীনিা যুদ্ধকায়ল 
ইহাি কাযকুক্রম বন্ধ হয়য় যায় এবং বহু টাকাি 
মালামাল ও সম্দানদ লুনঠেি ও নবনষ্ হয়। 
১৯৭২ ইং সয়ন ইহা অয়নকটা পনিি্যক্ত 
অবস্ায় পয়ড় রায়ক। পিবিদেীয়ি অত্ সমবায় 
কািখানাি কমকুচািীগণ নকিুকাল নবনা রেিয়ন 
কাি করি পুনিায় সনমনিয়ক চালু করিন। 

আি প্রায় ৭০ বিি অনিক্রান্ত হয়ি 
চয়লয়ি। বাংলায়দশ স্বাধীন হয়য়য়ি এিপি 
সনমনিি নাম ও উপ-নবধধ সংয়শাধন করি 
“ক্নমল্া র�া-অপারিটিভ কািখানা নলুঃ” 
নামকিণ কিা হয় এবং রেনমক কমকুচািীয়দি 
ময়ধ্য ইহাি সদস্য পদ সীমাবদ্ধ িাখাি নবধান 

কিা হয়। যাি িন্য শি প্রনিকূলিা সয়ত্তও 
সনমনিটি আিও সমবায়য়ি পিাকা ননয়য় 
দাঁনড়য়য় আয়ি।

কারখানার মলূ কার্গক্রম 

কৃনষ যন্তপানি বেনি, নবক্রয়, নবপণয়নি মাধ্যয়ম 
সনমনিি কাযকুকিী এলাকায় দনিদ্র কৃষকয়দি 
কৃনষ উতপাদয়ন সানবকুক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম 
দানিদ্র্য ও কু্ধা মকু্ত সমাি গয়ড় রোলা।

কারখানার সম্দ 

নবননয়য়াগ : (ক) কািখানাি স্ায়ী আমানি: 
৫,০০,০০০ টাকা। (৩০/০৬/২০২০নরি.)। 
(ঘ) িনম ও দালানয়কাো, থদাকানপাট ও 
র�ায়াটদোি।

অধধগ্রহণকৃি ৪.৬৬৫ একি ভূনম 
হয়ি কািখানা বিাদেকৃি ২.৯১৬৪ একি 
বাদবানক ভূনময়ি থমাহায়িিয়দি পুনবকুাসন 
কয়ল্প িতকালীন সময়য় সিকাি র�ান বন্ 
এি আওিায় থমাহায়িিয়দি িন্য ৪০টি 
র�ায়াটদোি ও ২৩টি থদাকানঘি ননমকুাণ 
কনিয়া ননুাবাদ কয়লানীয়ি থমাহায়িিয়দি 
পুনবকুানসি করিন। নদ ক্নমল্া থমাহায়িি র�া-
অপারিটিভ কািখানা নলুঃ এ চাকনি কনিয়ি 
অননচু্ছক থমাহায়িি নদগয়ক থদাকানঘি 
গুনল ব্যবস্া কনিবাি িন্য বিাদে প্রদান কিা 
হয়। প্রকাশ রায়ক থয, প্রয়ি্যক থমাহায়িি 
পনিবাি ১৬৪৪ বগকু�্ট পনিনমি িনম ও 
িদনস্ি ১টি টিনয়সড বিাদে প্রাপ্ত হয়। দুয়যকুাগ 
ব্যবস্াপনা ও ত্াণ মন্তণালয়য়ি প্রজ্ঞাপন নং: 
ত্াণ/৩/০১/৯০/২১৬ িানিখ: ১০/১২/৯৪ইং 
িািীকৃি আয়দয়শ বিাদে প্রাপ্ত থমাহায়িিগণ 
বিাদেকৃি ও িদসয়মি িনম ৯৯ বিরিি িন্য 
ইিািা চুনক্তময়ূল নগদময়ূল্য অরবা বাতসনিক 

নকনস্ত পনিয়শাধ কিাি অঙ্গীকারি বয়্াবস্ত 
প্রাপ্ত হন।

ননুাবায়দি থমাহায়িিয়দি িতকালীন 
সময়য় ননয়িিা পুনবকুানসি হওয়াি িন্য ননি 
উয়দ্যায়গ ১৯৪০ইং সয়নি নদ রেঙ্গল র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটিি অ্যাক্ট এি নবধান 
ময়ি নদ ক্নমল্া থমাহায়িি র�া-অপারিটিভ 
কািখানা নলুঃ গনেি হয়। সমবায় সনমনি 
সময়ূহি সহকািী ননবন্ধক, ক্নমল্া এি অন�য়স 
নবগি ১১/০৬/৫১ইং িানিয়খ ৩ (টিপ) 
নম্রি নদ ক্নমল্া থমাহায়িি র�া-অপারিটিভ 
কািখানা নলুঃ ননবনন্ধি হয়। নদ ক্নমল্া 
থমাহায়িি র�া-অপারিটিভ কািখানা নলুঃ 
স্বশানসি একটি সমবায় প্রনিষ্ঠান। সনমনিি 
১৯৫১ সয়নি ননবনন্ধি উপনবধধ (By law) 
অনসুারি এই সনমনিি সদস্যগয়ণি থযাগ্যিা 
ননরূনপি হয়। িখন থমাহায়িি ও িাঁনিয়দি 
ময়ধ্য সদস্যপদ সীনমি নিল। কািখানা 
সিূাি ব্যবসা বন্ধ কনিয়া কৃনষ যন্তপানি 
ও অন্যান্য যন্তপানি ও অন্যান্য যন্তপানি 
উতপাদন গয়বষণা কায়ি উতসানহি হইয়া 
৩১/০৫/৬৯ইং সয়নি ব্যবস্াপনা পনিষয়দি 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক িাঁনিয়দিয়ক সদস্যপদ 
হয়ি অব্যাহনি নদয়া িাহায়দি শয়ারিি টাকা 
থ�িি থদওয়া হয়। িদস্য়ল কািখানাি 
কমকুচািীনদগয়ক সদস্যভুক্ত কিা হয়। 
কািখানাি উপনবধধি ৬নং অনয়ুচ্ছদ অনযুায়ী 
সদস্যগণ (থমাহায়িি ও কমকুচািী) কািখানাি 
শয়ািয়হাল্াি। অংশীদানিয়ত্বি নভনত্তয়ি নদ 
ক্নমল্া থমাহায়িি র�া-অপারিটিভ কািখানা 
নলুঃ পনিচানলি হয়। 

ননুাবায়দি থমাহায়িিয়দি িতকালীন 
সময়য় ননয়িিা পুনবকুানসি হওয়াি িন্য ননি 
উয়দ্যায়গ ১৯৪০ইং সয়নি নদ রেঙ্গল র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটিি অ্যাক্ট এি নবধান 
ময়ি নদ ক্নমল্া থমাহায়িি র�া-অপারিটিভ 
কািখানা নলুঃ গনেি হয়। সমবায় সনমনি 
সময়ূহি সহকািী ননবন্ধক, ক্নমল্া এি অন�য়স 
নবগি ১১/০৬/৫১ ইং িানিয়খ ৩ (টিপ) 
নম্রি নদ ক্নমল্া থমাহায়িি র�া-অপারিটিভ 
কািখানা নলুঃ ননবনন্ধি হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

২০২০নরি. সাল পযকুন্ত এ প্রনিষ্ঠানটি ননিস্ব 
সম্দ ননয়য় কাি করি যানচ্ছল নকন্তু অয়নক 
কমকুচািী অবসি গ্রহণ কিাি কািয়ণ সদস্য 
সংখ্যা কয়ম যায়। িাহায়দি পাওনা নবল, 
অনিনিক্ত নবদু্যত নবল, থসানানল ব্যাংয়কি 
থদনা পনিয়শাধ কিয়ি নগয়য় এবং সবকুয়শষ 
মাচদে/২০২০নরি. হয়ি নবশ্মহামানি করিানা 
(র�ানভড-১৯) এি প্রভায়ব চলনি মলূধয়নি 
ঘাটনি রাকায় আসল উতপাদন না হওয়ায় 
নদননদন প্রনিষ্ঠানটি আিও রুগ্ হয়য় পয়ড়। এই 
অবস্া উত্তিয়ণি িন্য পুঁনি সংকট দঢ়ৃকিয়ণি 
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ব্যবস্া রেওয়া প্রয়য়ািন। অপ্রয়য়ািনীয় 
সম্দ নবক্রয় ও নিুন সম্দ সষৃ্টি কিিুঃ 
বাড়নি আয় বনৃদ্ধ করি পুঁনি সংকট দঢ়ৃ কিা 
থযয়ি পারি। পযকুাপ্ত পনিমাণ পুঁনি পাওয়া 
থগয়ল উতপাদন ও নবক্রয় বনৃদ্ধ কিিুঃ একটি 
শক্ত আনরকুক প্রনিষ্ঠান কিাি প্রয়চষ্া চালায়না 
থযয়ি পারি। থযয়হিু রেনমক কমকুচািীয়দি 
মানলকানা নশল্পপ্রনিষ্ঠান গড়াি সিকারিি 
একটি নীনি িয়য়য়ি। থসয়হিু বহু পূয়বকু এ নীনি 
অবলম্য়ন প্রনিনষ্ঠি এই প্রনিষ্ঠানটি যায়ি 
সম্ণূকুরূয়প ধ্ংস না হয় এই িন্য সিকারিি 
দষৃ্টি আকষকুয়ণি প্রয়য়ািন িয়য়য়ি। 

হায়ত রেওো রিস্তামবত রিকল্প 
পল্ী এলাকায় কৃনষ প্রযুনক্ত এবং যন্তপানি 
হস্তান্তি প্রকল্প অত্ কািখানা কিৃকুক পল্ী 
এলাকায় কৃনষ প্রযুনক্ত হস্তান্তি প্রকল্প নায়ম 
একটি প্রকল্প হায়ি রেওয়াি পনিকল্পনা 
চলয়ি। পল্ী এলাকায় কৃনষ প্রযুনক্ত হস্তান্তি 
এবং ক্নমল্া সমবায় কািখানা কিৃকুক উদ্ানবি 
আধনুনক কৃনষ যন্তপানি স্রিসািয়ণি মাধ্যয়ম 
পল্ী দনিদ্র িনসাধািয়ণি িন্য কৃনষ/অকৃনষ 
থক্রত্ কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি করি 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম থদয়শ পল্ী এলাকাি 
দনিদ্র নশনক্ি রেকাি যুবকয়দি উন্নি কৃনষ 
এবং অকৃনষ যন্তপানি সানভদেনসং নবষয়য় জ্ঞান 
ও দক্িা বনৃদ্ধ করি আত্মকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টিি উয়দেয়শ্য বনিশাল, ঢাকা, চট্গ্রাম, 
নসয়লট, িািশাহী ও খলুনা নবভায়গি প্রি্যন্ত 
অচিয়ল ক্নমল্া সমবায় কািখানাি উদ্ানবি 
কৃনষ যন্তপানি ১২(বাি)টি প্রদশকুনী র�ন্দ 
ও সানভদেনসং র�ন্দ স্াপন কিাি পনিকল্পনা 
িয়য়য়ি।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

নবগি নদয়ন এই প্রনিষ্ঠানটিি বহু সা�ল্য 
িয়য়য়ি। থযমন- 
• কৃনষয়ি যানন্তকীকিয়ণি থক্রত্ এই 

প্রনিষ্ঠান গুরুত্বপূণকু অবদান র�য়খয়ি।
• কয়লি লাঙয়লি প্রচলন থদয়শ প্ররম এই 

কািখানা হয়ি শুরু হয়। 
• গভীি নলকূপ ও অন্যান্য থসয়চি যন্তপানি 

প্রবিদেন এই প্রনিষ্ঠান হয়ি শুরু হয়। 
• ধান ও গম মাড়াই থক্রত্ পদচানলি ও 

যন্তচানলি মাড়াই যন্ত এই কািখানা হয়ি 
উদ্াবন হয়য়য়ি।

তাছাো আরও রয়েয়ছ

ননড়ানী যন্ত, ধান ও গম পনিষ্কাি কিাি যন্ত, 
ভুট্া মাড়াই যন্ত, রেয়লি ঘানন থমনশন, ধায়নি 
মাড়াই যন্ত, প্যায়ডল থরচাি, ওয়পন ড্াম 

পাওয়াি থরচাি (নবনভন্ন সাইয়িি), পাওয়াি 
থরচাি (নবনভন্ন ময়ডল), হস্ত চানলি ভুট্া 
মাড়াই যন্ত, ইনঞ্জন/মটি চানলি ভুট্া মাড়াই 
যন্ত, উইডাি (িাপান ময়ডল), উইডাি (নব 
ময়ডল), উইয়নায়াি (নব ময়ডল িাড়াই যন্ত), 
বীি নিটায়না যন্ত, নিপাি থমনশন(ধান কাটাি 
যন্ত), থঢঁনকি পাম্ (নবনভন্ন সাইয়িি), হ্যান্ 
থহা,বীি বপন যন্ত, মাকদোি, থপাটাি হুইল, 
লাঙল (নবনভন্ন সাইয়িি), ব্যান্ পাইপ (নবনভন্ন 
সাইয়িি), ড্াম নসডাি, খড় কাটাি থমনশন, 
বীি শাধন নমক্সচাি থমনশন, থপননয়ন (নবনভন্ন 
সাইয়িি), মিুনগি খায়দ্যি নমক্সচাি থমনশন, 
হানডি ভাঙ্গাি থমনশন, মায়িি খাদ্য বেনিি 
থমনশন, র�াদাল, ্নল, র�াডায়বটি (্াক্টরিি 
নপিয়নি লাঙল), লাঙল, টিউবওয়য়ল, মাটিি 
নমক্সচাি থমনশন ও ইনঞ্জন চানলি পায়টি 
লওয়াি থমনশন ইি্যানদ।

্াক্টি সংয়যািন প্রকল্প: কৃনষ যন্তপানি 
উতপাদয়নি পাশাপানশ কৃনষয়ি যানন্তকীকিয়ণ 
সদাশয় সিকারিি নীনিি সায়র সামঞ্জস্য 
র�য়খ যুক্তিাি্য পণ্য অনদুান চুনক্তি আওিায় 
যুক্তিায়ি্যি ম্যানশ�ািগুশান র�াম্ানন থরয়ক 
অনয়ুমানদি ৪০০ ্াক্টরিি ময়ধ্য প্ররম চালায়ন 
আমদাননকৃি ১৫২টি নবযুক্ত ্াক্টি ও একটি 
ল্যান্ র�াভাি থমাবাইল ওয়াকদেশপ চট্গ্রাম 
ব্ি হয়ি িাড় করি সংয়যািনায়ন্ত সিকাি 
কিৃকুক ননধকুানিি ময়ূল্য স্বল্প মনুা�ায় প্রনিটি 
বািাি দরিি থচয়য় প্রায় ৫০,০০০ টাকা 
কম দরি থদয়শি কৃষক ও সমবায়ী/থক্রিা 
সাধািণয়ক সিবিাহ কিা হয়য়য়ি। একটি 
প্রারনমক হয়য়ও দক্িা অিদেয়নি মাধ্যয়ম 
সা�ল্যিনকভায়ব ১৫২টি ্াক্টি সংয়যািন 
ও বািািিাি সম্ন্ন কিা নবিল দষৃ্ান্ত বয়ল 
গণ্য।

ইি্যবিরি ্াক্টরিি মলূ্য ম্যানস র�াম্ানন 
বনৃদ্ধ কিায় এবং পাউয়ন্ি মলূ্য বনৃদ্ধ, ১৫% 
ভ্যাট আরিানপি হওয়াি কািয়ণ পুনিায় 
অবনশষ্ ্াক্টিগুয়লা আমদানন কিা সম্ভব হয় 
নাই।

এ প্রকয়ল্পি ভায়লা ননট মনুা�া হয়য়য়ি 
এবং এ প্রকল্পটি সা�ল্যিনকভায়ব 
সম্াদয়নি মধ্য নদয়য় অত্ সমবায় প্রনিষ্ঠান 
অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়য়য়ি এবং স্বল্প 
মনুা�ায় ্াক্টি সিবিায়হি মাধ্যয়ম থদয়শ 
কৃনষয়ি যানন্তকীকিয়ণ উয়ল্খয়যাগ্য অবদান 
র�য়খয়ি। সদাশয় সিকারিি পক্ থরয়ক 
ইনিবাচক সাড়া থপয়ল পুনিায় ্ াক্টি আমদানন 
ও বািািিাি কিা হয়ব।

রিমেক্ণ 

অয়নক রেকাি যুবকয়দিয়ক অত্ প্রনিষ্ঠান 

প্রনশক্ণ নদয়য় িায়দি আয়য়ি পর থদনখয়য়য়ি। 
বিদেমায়ন িািা ননিস্ব থিাট কািখানা 
স্াপন করি কাি চানলয়য় যায়চ্ছ। িািাড়া 
অত্ প্রনিষ্ঠায়নি প্রনশনক্ি যুবকিা কয়লি 
লাঙলসহ অন্যান্য কৃনষ যন্তপানি চানলয়য় এবং 
পনিচালনা কনিয়য় অরকু উপিদেন কিয়ি। এয়ি 
কৃষকগণ কৃনষ যন্তপানি ক্রয়য় ও িা ব্যবহারিি 
উবিদু্ধ হয়য় উয়েয়ি এবং কৃনষ উতপাদন বনৃদ্ধি 
লয়ক্্য এসমস্ত যন্তপানি প্রয়য়ায়গ যয়রষ্ 
পনিমাণ বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি। িািাড়া এ কািখানায় 
প্রনশক্ণ থপয়য় বহু কমকুচািী থদয়শি আনায়চ 
কানায়ি কৃনষ যন্তপানি উতপাদয়নি ওয়াকদেশপ 
স্াপন করিয়ি। অয়নক কমকুচািী নবয়দয়শ 
চাকনি ননয়য়য়ি। এয়ি িায়দি মাধ্যয়ম অনিদেি 
নবপুল অকি বেয়দনশক মদু্রা থদয়শি অরকুনননিক 
নভি অয়নক শনক্তশালী করিয়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

স্বাধীনিাি স্বপ্নদ্রষ্া িানিি িনক বঙ্গবনু্ধি 
স্বপ্ন নিল একটি সমদৃ্ধ থসানাি বাংলায়দশ। 
পনৃরবীি অন্যান্য থদয়শি মি সমবায় উন্নয়ন 
ও সমনৃদ্ধি অন্যিম উপায় হওয়ায়ি নিনন 
সাংনবধাননকভায়ব এয়দয়শি অরকুনননিক 
কমকুকায়ডে সমবায় থসক্টিয়ক মানলকানাি 
নবিিীয় খাি নহয়সয়ব থঘাষণা করিনিয়লন।

ক্নমল্া িরা সািায়দয়শি কৃনষয়ি আধনুনক 
যন্তপানি ব্যবহাি বনৃদ্ধয়ি অগ্রণী ভূনমকা 
পালন করিয়ি নদ ক্নমল্া র�া-অপারিটিভ 
কািখানা নলনময়টড। থযয়কায়না যন্তপানিি 
ময়ডল থপয়লই অয়নক কম খিয়চ হুবহু কনপ 
বেনি কিাি সক্মিা এখয়না নদ ক্নমল্া 
র�া-অপারিটিভ কািখানা নলনময়টড এি 
িয়য়য়ি। নকন্তু পনিিায়পি নবষয় হল নবগি 
দশয়ক বাংলায়দশ সিকাি ভািি ও চীন হয়ি 
আধনুনক কৃনষ যন্তপানি আমদানন করি ভিুকুনক 
ময়ূল্য কৃষকয়দি মায়ি নবিিণ কিয়িন। অরচ 
উক্ত ভিুকুনকি অরকু বিািাই নদ ক্নমল্া র�া-
অপারিটিভ কািখানা নলনময়টড অনরুূপ কৃনষ 
যন্তপানি বেনি করি কৃনষ নবভায়গি মাধ্যয়ম 
কৃষকয়দি মায়ি নবনাময়ূল্য সিবিাহ কিয়ি 
পািি। �য়ল প্রচুি বেয়দনশক মদু্রাি সারেয় 
হি। নদ ক্নমল্া র�া-অপারিটিভ কািখানা 
নলনময়টড এি র�য়নায়ভশন বা নবএমআিআই 
এি মাধ্যয়ম কািখানাি আধনুনকায়য়নি লয়ক্্য 
সিকারিি সহয়যানগিা প্রয়য়ািন।

 নদ ক্নমল্া র�া-অপারিটিভ কািখানা নলুঃ 
এি অগ্রযাত্া অব্যাহি রাকাি লয়ক্্য সকয়লি 
সবকুপ্রকাি সহয়যানগিা কাম্য। 
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উপয়িলা : বাঞ্ারামপুর

রেলা: রিাহ্মণবামেো 

রিাহ্মণবানড়য়া রেলাি বাছিািামপুি 
উপয়িলাধীন “দুগকুািামপুি আদশকু গ্রাম 
উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ” নবগি 
০৯/০৩/১৯৮৩ নরি. সয়ন প্রনিনষ্ঠি। যাি 
ননবন্ধন নং ৪৩, িানিখ: ০৯/০৩/১৯৮৩ 
নরি.। সংয়শাধধি ননবন্ধন নং ২৮, িানিখ: 
০৭/০৩/১৯৯৫ নরি.,সংয়শাধধি ননবন্ধন 
নং ০২, িানিখ: ০৬/০৩/২০০৬ নরি.। 
প্রনিষ্ঠালগ্ হয়ি অদ্যাবধধ সনমনিটি অি্যন্ত 
সুনায়মি সনহি সমবায় সনমনিি কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি আসয়ি।

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৭৫১ িন। 
সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি মলূধন বাবদ 
আদায়য়ি পনিমাণ ৪০ লক্ ৩২ হািাি টাকা 
এবং সচিয় আমানি বাবদ আদায়য়ি পনিমাণ 
২ র�াটি ৮৬ লক্ টাকা। সনমনিি ননিস্ব িনমি 
পনিমাণ ১০১ শিাংশ। িনমি মলূ্য ৩.৫ র�াটি 
টাকা। সনমনিি ননিস্ব িায়গায় নবিিল নবনশষ্ 

নবিাট অন�স নবনল্ং িয়য়য়ি, যাি আনমুাননক 
মলূ্য ৮০ লক্ টাকা। উক্ত অন�য়সি পায়শ বড় 
একটি গুদাম ঘি নননমকুি হয়য়য়ি এবং গুদাম 
ঘরিি পায়শ গানড় পানকদেং এি িন্য সুনবশাল 
গ্যারিি ভাড়া িয়য়য়ি। উক্ত গ্যারিয়ি বহু 
্াক, নসএননি, অয়টানিক্সা, মাইরক্রাবাস 
ননয়নমিভায়ব গ্যারিি ব্যবহাি কিয়ি, যাি 
আনমুাননক মলূ্য ৩০ লক্ টাকা। ননিস্ব 
অন�স ভবয়নি দু’িলা সনমনিি অন�স ভবন 
এবং ননচ িলা নবনভন্ন প্রনিষ্ঠায়নি ননকট ভাড়া 
থদয়া আয়ি। 

সমমমতর কার্গক্রম

সনমনিটি িীবনবীমা খায়ি ২,০০০ টাকা, 
পুক্রি মতস্যচাষ খায়ি ২ লক্ ৬৮ হািাি 
টাকা, বনায়ন খায়ি ১ লক্ ৯ হািাি টাকা, 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ বাবদ ১ র�াটি ৮৭ 
হািাি টাকা, ব্যাংয়ক এএ�নডআি বাবদ ১ 
র�াটি ৮ হািাি টাকা নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। 
যা সনমনিি ননট লাভ অিদেয়ন যয়রষ্ ভূনমকা 
পালন করি আসয়ি। সনমনিটি ননয়নমিভায়ব 
সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি ও সচিয় 
আমানি আদায় করি সনমনিি মলূধন বনৃদ্ধ 

করি আসয়ি এবং সদস্যয়দিয়ক স্বাবলম্ী 
কিাি উয়দেয়শ্য সহি শয়িদে সদস্যয়দি ময়ধ্য 
নবনভন্ন থ্য়ড কু্দ্রঋণসহ নবনভন্ন ধিয়নি ঋণ 
প্রদান করি আসয়ি। িািাড়া সনমনিটি নবনভন্ন 
খায়ি সদস্যসহ এলাকাি িনগণয়ক ১ লক্ 
৬৬ হািাি টাকা অনদুান প্রদান করিয়ি।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম

সনমনি স্বল্প খিয়চ কৃষকয়দিয়ক থসচ সুনবধা 
নদয়য় আসয়ি। এ খায়ি সনমনি ৫ লক্ ২৮ 
হািাি টাকা ব্যয় করি এবং ৫ লক্ ৯৩ 
হািাি টাকা আয় করিয়ি। এি �য়ল সনমনিি 
সদস্যগণ থযমন কৃনষ উতপাদয়ন অয়ন্যি 
উপি ননভদেিশীল না হয়য় সহয়ি থসচ ব্যবস্াি 
মাধ্যয়ম কৃনষকাি কিয়ি সক্ম হয়য়য়ি, 
থসই সায়র সনমনিটিও আনরকুকভায়ব লাভবান 
হয়য়য়ি। িািাড়া সনমনি প্রানন্তক কৃষকয়দি 
ননকট হয়ি ন্যায্যময়ূল্য ৪ লক্ ৪৪ হািাি 
টাকাি চাল ক্রয় করি সনমনিি সদস্যসহ 
এলাকাি সাধািণ িনগয়ণি ময়ধ্য উক্ত চাল 
কমদায়ম অরকুাত ৪ লক্ ২৬ হািাি টাকায় 
নবনক্র করিয়ি। �য়ল এখায়ি সনমনিটি ১৮ 
হািাি টাকা ভিুকুনক প্রদান করিয়ি। যাি �য়ল 

দুগ্শারামপধুর আদর্শ গ্াম উন্নেন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৪৩

তামরখ: ০৯/০৩/১৯৮৩ মরি.। 

সদস্য সিংখ্যা : ৭৫১ িন।

শেোর মলূিন : ৪০,৩২,০০০ টাকা 

সঞ্চে আমানত : ২,৮৬,০০,০০০ টাকা

সম্দ: ১০১ েতািংে িমম
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সনমনিি সদস্যসহ এলাকাি িনগণ সনমনিি 
এমন মহত কায়িি প্রশংসা করিয়ি এবং 
কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করিয়িন।

কলীভায়ব সফল হয়লা

সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি িনাব আবুল 
হায়সম সায়হব ও বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সিিা, ননষ্ঠা ও ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় সনমনিি 
কাযকুক্রম নদননদন উন্ননিি নদয়ক ধানবি হয়চ্ছ। 
সনমনিি ব্যবস্াপনায় সমবায় সনমনি আইন, 
২০০১,(সংয়শাধধি,২০০২ ও ২০১৩) ও 
সমবায় সনমনি নবধধমালা, ২০০৪ এবং উপ-
আইয়নি ননয়দদেশনা যরাযরভায়ব পালয়ন যয়রষ্ 
সয়চষ্ িয়য়য়ি। িািাড়া অত্ সনমনিটি ২০১৮ 
ও ২০১৯ সায়ল রেলা পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব ননবকুানচি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিি ২০১৭-২০১৮ সায়লি ননট লায়ভি 
পনিমাণ ৪,৭৫,৩০৮ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জীভূি 
লায়ভি পনিমাণ ৯ লক্ ২৫ হািাি টাকা। 
২০১৭-২০১৮ সায়ল উক্ত লাভ হয়ি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য শয়ারি উপি ৬ লক্ ২৬ হািাি টাকা 
লভ্যাংশ বণ্টন করিয়ি এবং সদস্যয়দি 
িমাকৃি সচিয়য়ি উপি ৩ লক্ ৯৮ হািাি 
টাকা মনুা�া প্রদান করিয়ি। সনমনিটি নবগি 
২০১৭-২০১৮ সায়লি অনডট প্রনিয়বদয়নি 
আয়লায়ক থদখা যায় সনমনিি ননট লাভ 
হয়য়য়ি ৪,৭৫,৩০৮ টাকা। উক্ত ননট লায়ভি 
নভনত্তয়ি ২০১৮-২০১৯ সায়ল অনডট ন� বাবদ 
১০,০০০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন িহনবল 
বাবদ ১৪,২৫৯ টাকা ধাযকু কিা হয়য়য়ি। 
ধাযকুকৃি অনডট ন� এবং সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল সিকানি র�াষাগারি যরাসময়য় 
যরাযরভায়ব িমা প্রদান কিা হয়য়য়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সনমনিটি নবগি বিিগুয়লায়ি ননয়নমিভায়ব 
বানষকুক নবধধবদ্ধ অনডট করি আসয়িন। 
অনডয়ট র�ায়না প্রকাি অননয়ম বা ব্যবস্াপনা 
কনমটি কিৃকুক বড় ধিয়নি র�ায়না ভুল হয়নন 
বা সনমনিি স্বারকু নবরিাধী র�ায়না কাি করিন 
নাই ময়মকু পনিলনক্ি হয়য়য়ি।

ব্যািংক ও অন্যান্য

সনমনিি নায়ম ৪টি ব্যাংক নহসাব থখালা 
িয়য়য়ি। উক্ত নহয়সয়বি মাধ্যয়ম অধধকাংশ 

র�য়নয়দন পনিচালনা করি আসয়ি। সনমনিি 
নায়ম একটি স্ায়ী নহসাব থখালা আয়ি। উক্ত 
নহয়সয়ব এএ�নডআি বাবদ ১ র�াটি ৮ হািাি 
টাকা নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। উক্ত নবননয়য়াগ 
হয়ি প্রনি বিরি উয়ল্খয়যাগ্য পনিমায়ণ মনুা�া 
অিদেন করি আসয়ি।

আথ্গসামামিক অবস্া উন্নেয়ন ভূমমকা

অত্ সনমনিয়ি ১০ িন কমকুকিদো-কমকুচািী 
ননয়য়ানিি িয়য়য়ি। িািাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম 

১৫০ িয়নি স্বকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
কিা হয়য়য়ি। ২০১৭-২০১৮ সায়ল সনমনিি 
সদস্য এবং িায়দি পনিবারিি সদস্যয়দি 
অংশগ্রহয়ণ বানষকুক ক্রীড়া প্রনিয়যানগিাি 
আয়য়ািন করিয়ি। উক্ত প্রনিয়যানগিায় 
অংশগ্রহণকািীয়দি ময়ধ্য ১ লক্ ৪৫ হািাি 
টাকাি পুিস্াি নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 

পনিয়শয়ষ সনমনিি সানবকুক স�লিা 
কামনা কিনি।
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উপয়িলা: খাগোছমে সদর

রেলা: খাগোছমে পাব্গত্য রেলা

একসময় খাগড়ািনড়য়ি থযাগায়যায়গি মলূ 
ব্যবস্া নিল চাঁয়দি গানড়। চাঁয়দি গানড় িাড়া 
নবকল্প র�ায়না ব্যবস্া একসময় নিল না। ভায়লা 
ও ননভদেিয়যাগ্য পনিবহন ব্যবস্া না রাকায় 
রেলাি নবনভন্ন অচিয়লি উতপানদি পণ্য 
সনেকভায়ব বািািিাি কিা থযি না। �য়ল 
কৃষকিা ন্যায্যমলূ্য থরয়ক বনচিি হয়িা। এসময় 
প্রয়য়ািন থদখা থদয় ননভদেিয়যাগ্য ও সংগনেি 
পনিবহন ব্যবস্াি। রেমনন একসময়য় নকিু 
সমমনা পনিবহন চালক একনত্ি হয়য় ১৯৮৫ 
সায়ল খাগড়ািনড় সড়ক পনিবহন চালক 
সমবায় সনমনি নলুঃ গেন করি। সনমনিি 
মলূ নবননয়য়াগ হয়লা পনিবহন ব্যবসা ও িনম 
ক্রয়। ব্যবস্াপনা কনমটি ও সদস্যয়দি থচষ্া ও 
সহয়যানগিায় িািা পনিবহয়নি সংখ্যা নদননদন 
বাড়ায়নাি থচষ্া চানলয়য় যায়চ্ছ। একসময় 
সনমনি ভাড়া কিা পনিবহন নদয়য় কাি শুরু 
কিয়লও বিদেমায়ন সনমনিি ননিস্ব অয়রকু 
ক্রয়কৃি ৬টি ্াক িয়য়য়ি। এ সনমনি ননবনন্ধি 
হবাি পি থরয়ক সমবায় আইন, নবধধমালা ও 

সনমনিি উপ আইন যরাযরভায়ব অনসুিণ 
করি ব্যবস্াপনা কনমটি ননবকুাচন, সভা, 
বানষকুক সাধািণ সভা সহ অন্যান্য কাযকুাবনল 
সম্াদন করি আসয়ি। ননয়নমি শয়াি ও 
মানসক সচিয় আদায় অব্যাহি িয়য়য়ি। প্রনি 
বিি সনমনি নবশাল আয়য়ািন করি বানষকুক 
সাধািণ সভা আয়য়ািন করি। সভায় রেলাি 
নবনভন্ন গণ্যমান্য ব্যনক্তবগকু অংশগ্রহণ করিন। 
সনমনিয়ি নবনভন্ন পযকুায়য় ২৫ িন কমকুচািী 
কমকুিি আয়ি। সনমনিি ননিস্ব িহনবল থরয়ক 
থদরি রেিন ভািানদ প্রদান কিা হয়। এিাড়া 
সনমনি িাি সদস্যয়দি কানিগনি জ্ঞান বনৃদ্ধি 
িন্য নবনভন্ন প্রকাি প্রনশক্ণ থযমন, থমাটিযান 
থমিামি,ড্াইনভং প্রনশক্ণ, ননিাপদ সড়ক, 
সামানিক বনায়ন প্রভৃনি নবষয়য় প্রনশক্য়ণি 
ব্যবস্া করি রায়ক। সনমনিি আপদকালীন 
িহনবল ও কল্যাণ িহনবল হয়ি প্রনি বিি 
নশক্া খাি,িরুনি নচনকতসা খায়ি,মসনিদ 
মন্রি দান প্রভৃনি থক্রত্ ব্যয় করি রায়ক। 

খাগড়ািনড়ি দুগকুম পাহানড় িাস্তায় গানড় 
চালায়ি নগয়য় অয়নক চালক প্রাণ হািায়। 
ক্নিগ্রস্ত এসব পনিবারিি সদস্যয়দি সনমনিি 
পক্ থরয়ক আনরকুক সাহায্য প্রদান কিা হয়। 

বিদেমায়ন খাগড়ািনড়ি নবনভন্ন অনস্িিা ও 
প্রনিকূলিায়ক কাটিয়য় এ সনমনি এনগয়য় 
যায়চ্ছ। প্রনিষ্ঠাকালীন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১০১ িন হয়লও বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ৪৮২ িন। ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্য 
সংখ্যা ৯ িন। কনমটিি প্রনিটি সদস্যই 
দক্িাি সায়র দানয়ত্ব পালন করি যায়চ্ছ। 
নবনভন্ন িািীয় নদবস উদযাপয়ন এ সনমনিি 
সনক্রয় অংশগ্রহণ িয়য়য়ি। িািীয় সমবায় 
নদবস পালয়ন সনমনিি সভাপনি, সম্াদক 
সহ অন্যান্য সদস্যবৃ্  স্বিুঃসূ্িদে অংশগ্রহণ 
করি।

বিদেমায়ন এ সনমনিি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ৫,৭৬,০০০ টাকা, সচিয় 
আমানয়িি ২৪,২৭,৯৯০ টাকা, ব্যাংক 
িমা ৭,৯২,২২২ টাকা। সনমনিি ক্রয়কৃি 
িনমি মলূ্য বিদেমায়ন ৬৮,৮৬,৩১৪ টাকা 
এবং যানবাহয়নি মলূ্য ১,১৯,৩৬,৩৮৫ 
টাকা। ২০১৮-’১৯ অরকুবিরি সনমনিি ননট 
লায়ভি পনিমাণ ৮,০৯,৮৭১ টাকা (২০১৮-
১৯ অরকুবিরিি অনডট নিয়পাটদে অনযুায়ী)। 
খাগড়ািনড় সড়ক পনিবহন চালক সমবায় 
সনমনি নলুঃ পাবকুি্য রেলা পনিষয়দি অরকুায়য়ন 

খাগড়াছবড় সড়ক পবরবহন চালক সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ০৩/খাগো

তামরখ: ১১/০৪/১৯৮৫ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা: ৪৮২ িন

শেোর মলূিন: ৫,৭৬,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ২৪,২৭,৯৯০ টাকা

ব্যািংক িমা : ৭,৯২,২২২ টাকা। 

ক্রেকৃত িমম: ৬৮,৮৬,৩১৪ টাকা 

 রানবাহন: ১,১৯,৩৬,৩৮৫ টাকা
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খাগড়ািনড় থগইট সংলগ্ সনমনিি অন�স 
ভবন ননমকুাণাধীন এবং পাবকুি্য চট্গ্রাম উন্নয়ন 
রোয়ডদেি অরকুায়য়ন মাটিিাংগা উপয়িলায় 
সমবায় মায়কদেট ননমকুাণকাি শষ করি 
বাধণনি্যকভায়ব থদাকান চালু কিা হয়য়য়ি। 
এিাড়া গুইমািা উপয়িলাি িানলয়াপাড়া 
এলাকায় ১২ শিক িায়গা ও দীনঘনালায় 
২০ শিক িনম িয়য়য়ি। 

বেনশ্ক মহামানি র�ানভড-১৯ এি 
কািয়ণ কমকুহীন ক্নিগ্রস্ত সদস্যয়দি মায়ি 
গি ০৬/০৪/২০২০ নরি. িানিয়খ িনপ্রনি 
এক হািাি টাকা করি ৪৬৮ িনয়ক থমাট 
চাি লক্ আটষনট্ হািাি টাকা নগদ অনদুান 
নহয়সয়ব নবিিণ কিা হয়। এিাড়াও সনমনিি 
২০০ িন সদয়স্যি মায়ি চাল, ডাল, আলু, 
থপঁয়াি ও রেল নবিিণ কিা হয়। যাি মলূ্য 
নিল এক লক্ টাকা। 

দুস্, গনিব ও অসহায় পনিবহন 
চালকয়দি কল্যায়ণ কাি করি যাওয়া এ 
সনমনি ১৯৯২ সায়ল রেলা নভনত্তক ও ১৯৯৫ 
সায়ল িািীয় পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব পুিস্াি লাভ করি। হািাি বিরিি 
থরেষ্ঠ বাঙানল িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ 
মনুিবুি িহমায়নি সমবায়নভনত্তক সমাি 
নবননমকুায়ণি স্বপ্ন বাস্তবায়য়ন এ সনমনি একটি 
আদশকু সনমনি নহয়সয়ব নবয়বনচি হয়ব।
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উপয়িলা: সদর

রেলা: লক্ষলীপুর 

লক্ষীপুি রেলাি সদি উপয়িলাধীন দনক্ণ 
পূবকু সীমায়ন্ত অবনস্ি মা্ািী,নদঘলী ও 
ক্শাখালী ইউননয়ন। এই ইউননয়নসময়ূহি 
৫টি গ্রাম যরা: গন্ধব্যপুি, দুগকুাপুি, 
নননচিন্তপুি, নিলানদ ও কাঁোলী গ্রায়মি ময়ধ্য 
িয়য়য়ি নবস্তীণকু মাে। মােগুয়লা সুষু্ঠ পনিকল্পনা 
ও থসচ/িয়লি অভায়ব অনাবানদ নিল 
দীঘকুকাল। স্ানীয় সিকাি প্রয়কৌশল নবভায়গি 
সিাসনি হস্তয়ক্য়প ও িত্তাবধায়ন এবং সমবায় 
নবভায়গি সহয়যানগিায় এ অচিয়ল গয়ড় 
রোলা হয় “অগ্রণী গন্ধব্যপুি পানন ব্যবস্াপনা 
সমবায় সনমনি নলুঃ” নায়ম একটি সমবায় 
সনমনি। সনমনিি কাযকুকিী এলাকাি সকল 
থরেধণ ও থপশাি িনগণ সনমনিি সদস্যপদ 
লাভ করিন। আয়লাচ্য সনমনি গেয়নি মলূ 
উয়দেশ্য হয়লা বাঁধ, ্ইুসয়গইট, পাইপ 
লাইন, থড্ন ও খাল খনন ইি্যানদ অবকাোয়মা 
ননমকুায়ণি মাধ্যয়ম অব্যবহৃি পাননয়ক কায়ি 
লানগয়য় কৃনষ উতপাদন বনৃদ্ধ, িলাবদ্ধিা 
দূিীকিণ, বন্যা ননয়ন্তণ, মতস্যচাষ ও 

বনায়নসহ িননহিকি কাযকু সম্াদন কিা। 
এিাড়াও সনমনিি সদস্যগণয়ক পনিকনল্পি 
িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ কিা ও কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
সহয়যানগিা কিা।

উনল্নখি উয়দেশ্য বাস্তবায়য়ন আয়লাচ্য 
“অগ্রণী গন্ধব্যপুি পানন ব্যবস্াপনা সমবায় 
সনমনি নলুঃ” রেলা সমবায় কমকুকিদো, 
লক্ষীপুি ময়হাদয়য়ি ০৯/১০/২০০৬ নরি. 
িানিয়খ ১৩৮(লক্ষী) নং সংখ্যায় ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

আয়লাচ্য সনমনিি ৩০/০৬/২০২০ নরি. 
িানিখ পযকুন্ত সদস্য সংখ্যা ১,১৪৪ িন। 
িম্য়ধ্য পুরুষ সদস্য ৭৫৮ িন এবং মনহলা 
সদস্য ৩৮৬ িন। সনমনি এলাকাি নািী ও 
পুরুষ সদস্যয়দি অবাধ সদস্যপদ প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম নবনভন্ন আয়বধকুকমলূক প্রনশক্ণ নদয়য় 
সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি স্বাবলম্ীকিণ ও 
কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া কিা হয়চ্ছ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 

প্রয়য়ািনীয় ঋণ সহায়িা থদয়া,প্রনশক্ণ 
ও থসবা প্রদায়নি মাধ্যয়ম সমবায় আদশকু 
ও নীনিমালা সম্য়কদে অবনহি কিা, 
সচিয়য়ি মাধ্যয়ম পুঁনি গেন, সদস্যয়দি 
আত্মকমকুসংস্ান ও স্বাবলম্ী হওয়াি িন্য ঋণ 
কাযকুক্রম পনিচালন কিা, নশক্া-সাংসৃ্নিক 
প্রনিষ্ঠান স্াপন, লাভিনক ব্যবসায় পুঁনি 
নবননয়য়াগসহ সয়বকুাপনি সনমনিি আনরকুক 
থমরুদডে সুদঢ়ৃ কিা িরা সনমনিি সদস্যয়দি 
আনরকুক সামানিক অবস্াি উন্নয়ন কিা। 
িািাড়া সনমনিি এলাকায় এলনিইনড কিৃকুক 
বাঁধ/্ইুসয়গইট/পাইপ লাইন থড্ন/ খননকৃি 
খাল ইি্যানদ অবকাোয়মা ননমকুায়ণ অংশগ্রহণ 
এবং ননমকুাণ শয়ষ দানয়ত্বভাি গ্রহণ ও 
িক্ণায়বক্ণ কিা। উন্নি পানন ব্যবস্াপনাি 
মাধ্যয়ম কৃনষ উতপাদন বনৃদ্ধ, থসচ এলাকা 
বনৃদ্ধ, িলাবদ্ধিা দূিীকিণ ও বন্যা ননয়ন্তণ 
সনমনিি মখু্য উয়দেশ্য। এিাড়াও সদস্যগণয়ক 
সমবায় আদশকু ও নীনিি নবষয়য় পনিকনল্পি 
িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ কিা, কমকুসংস্ান,কৃনষপণ্য 
উতপাদন ও বািািিািকিণ, মতস্যচাষ, 
বনায়নসহ িননহিকি কাযকু সম্াদন কিা 
হয়চ্ছ। 

অগ্ণী গন্ব্যপধুর পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ১৩৮(লক্ষলী)

তামরখ: ০৯/১০/২০০৬ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা : মমাট ১,১৪৪ িন

শেোর মলূিন: ২,০০,০০০ টাকা

 সঞ্চে আমানত : ৮,৩২,৭১২ টাকা

 মসচ রিকয়ল্প মবমনয়োগ: ১২,৪৮,৫৮৪ টাকা

সম্দ: ১৩ েতািংে িমম
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মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 

সনমনিি উয়দেশ্য সাধন ও কৃনষ উতপাদন 
বনৃদ্ধি লয়ক্্য সনমনিি এলাকায় থসচ প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম আধনুনক যন্তপানি ও চাষাবায়দি 
মাধ্যয়ম কৃষকয়দি কৃনষকায়ি সহায়িা কিা 
হয়য় রায়ক। এিাড়াও সনমনিি ননিস্ব ও 
ধািকৃি মলূধন থরয়ক সনমনিি সদস্যয়দি 
মায়ি লাভনবহীন কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি আসয়ি। সনমনিি সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
নশক্াি উন্নয়য়নি িন্য নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। দনিদ্র সদস্যয়দি প্রয়য়ািন অনযুায়ী 
নচনকতসা প্রদান কিা হয়য়য়ি। সনমনিি 
কাযকুালয়য় ভ্াম্যমাণ প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম কৃনষ, 
মতস্য ও প্রাণীসম্দ নবষয়য় সদস্যয়দিয়ক 
প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। এভায়বই 
সনমনিি মাধ্যয়ম ঐ এলাকাি িনগয়ণি 
উন্নয়ন ঘয়টয়ি,যা দশৃ্যমান।
 
র�স টোমি 

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সিিা, 
ননষ্ঠা,একগ্রিা ও সমবায়ী মাননসকিাি 
কািয়ণ সমবায় সনমনি আইন/০১(সংয়শাধধি 
২০০২ ও ২০১৩) ও নবধধমালা/০৪ এি 
আয়লায়ক যরাযরভায়ব মানসক সভা, 
বানষকুক সাধািণ সভা, নবয়শষ সাধািণ সভা 
(প্রয়য়ািন ময়ি) ও বানষকুক অনডট সম্াদনসহ 
অন্যান্য কাযকুানদ যরাযরভায়ব সম্ানদি হয়য় 
আসয়ি। আয়লাচ্য সনমনি কাযকুকিী এলাকাি 
ময়ধ্য বাঁধ, ্ইুসয়গইট, পাইপ লাইন, থড্ন 
ও খাল খনন ইি্যানদ অবকাোয়মা ননমকুায়ণি 
মাধ্যয়ম কৃনষ উতপাদন, িলাবদ্ধিা দূিীকিণ, 
বন্যা ননয়ন্তণ, মতস্যচাষ ও বনায়নসহ 
িননহিকি কাযকু সম্াদন করি আসয়ি। 
এিাড়াও সনমনিি সদস্যগণয়ক পনিকনল্পি 
িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ কিা ও কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
সহয়যানগিা করি আসয়ি। সকল সদস্যয়দি 
বেনিক মলূ্যয়বাধ, সামানিক সয়চিনিা 
বনৃদ্ধ, রেন্াি ও নািীি ক্মিায়ন নবষয়ক 
প্রনশক্ণ প্রদান, আয়বধকুকমলূক কমকুসনূচ 
গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও নহসাব ব্যবস্াপনা নবষয়ক 
প্রনশক্ণ ও অগ্রগামী সদস্যয়দি থ্ডনভনত্তক 
প্রনশক্ণ প্রদান করি আসয়ি।
 
কলীভায়ব সফল হয়লা 

আয়লাচ্য সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দিয়ক 
বনৃত্তমলূক প্রনশক্ণ নদয়য় হাঁস-মিুনগ পালন, 
গবানদ পশুপালন, মতস্যচাষ, থসলাই, 
ক্টিিনশল্প ইি্যানদ খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
স্বাবলম্ী কিা হয়চ্ছ। সনমনিি মাধ্যয়ম 
এলাকায় কৃনষ উতপাদন ও মতস্য উতপাদন 
বহুগুয়ণ বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি। বিদেমায়ন সনমনিি 
পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন ২,০০,০০০ 
টাকা, সচিয় আমানি ৮,৩২,৭১২ টাকা, 
সংিনক্ি িহনবল ৩৩,৫৪৭ টাকা, ঋণ 

পাওনাি পনিমাণ ১,২৬,২৮৪ টাকা। সনমনিি 
স্াবি সম্নত্ত ১৩ শিক,সম্নত্তি ক্রয় মলূ্য 
৫৩,৭৭৭ টাকা, আসবাবপরত্ি মলূ্য ৪৩,৭১৭ 
টাকা, থসচ প্রকয়ল্প নবননয়য়াগ ১২,৪৮,৫৮৪ 
টাকা। 
 
লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ 

সনমনিি ক্রয়মান্ননি ধািা অব্যাহি র�য়খ প্রনি 
আনরকুক বিি লাভবান হয়য় রায়ক। সমবায় 
সনমনি আইন ও নবধধমালাি আয়লায়ক আবণ্টন 
পূবকুবিদেী ননট লাভ হয়ি অনডট থসস,ভ্যাট ও 
সমবায় উন্নয়ন িহনবয়ল ধাযকুকৃি টাকা সংনলিষ্ 
খায়ি পনিয়শাধ করি রায়কন এবং অন্যান্য 
িহনবয়ল বণ্টয়নি পি বণ্টন পিবিদেী ননট লাভ 
থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি লভ্যাংশ নবিিণ করি 
রায়কন। নবগি অনডট বয়ষকু সদস্যয়দি মায়ি 
৬০,০০০ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয়য়য়ি।
 
অমিট সম্মকতিত তথ্য

আয়লাচ্য সনমনি ননবন্ধন লায়ভি পি থরয়ক 
প্রনি বিি ৩০ থসয়টেম্ি এি ময়ধ্য সমবায় 
সনমনি আইন ও নবধধমালাি আয়লায়ক বানষকুক 
নবধধবদ্ধ অনডট সম্াদন করি রায়কন। 
বিদেমান অনডট কালীন সময় পযকুন্ত িহনবল 
িিরূয়পি ময়িা ঘটনা পনিলনক্ি হয়নন।
 
ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি আনরকুক কাযকুক্রম ব্যাংক নহয়সয়বি 
মাধ্যয়ম পনিচানলি হয়চ্ছ। সনমনিি নায়ম 
অগ্রণী ব্যাংক নলুঃ, মা্ািী বািাি শাখায় 
একটি নহসাব থখালা আয়ি। 
 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি যাবিীয় আয় থরয়ক অরকু ব্যয় কিা 
হয়। এটি সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন ননয়য়ানিি একটি প্রনিষ্ঠান।
• উক্ত সনমনিি সভাপনি ২০১২ নরি. সয়ন 

বঙ্গবনু্ধ িািীয় কৃনষ পুিস্ািপ্রাপ্ত হয়। 
• ননবন্ধক কিৃকুক ধাযকুকৃি সমবায় উন্নয়য়নি 

িহনবয়লি টাকা যরাসময়য় পনিয়শাধ করি 
রায়কন।

• ননবন্ধক কিৃকুক ধাযকুকৃি অনডট ন� ও ভ্যাট 
যরাসময়য় পনিয়শাধ করি রায়কন।

• সনমনিি নায়ম ১৩ শিাংশ িনমি ভূনম 
উন্নয়ন কি যরাসময়য় পনিয়শাধ করি 
রায়কন।

• সনমনিি অন�য়স কমকুিি কমকুকিদো ও 
কমকুচািীয়দি রেিন পনিয়শাধ করি 
রায়কন।

• সনমনিি থপাষ্য সন্তানয়দি উচ্চনশক্াি 
িন্য নশক্া বনৃত্ত প্রদান করি রায়কন।

• সনমনিি পনিচালনাি অন্যান্য যাবিীয় 
ব্যয় করি রায়কন।
 

অন্যান্য তথ্য

সনমনিি ননবনন্ধি অন�য়সি নেকানা গ্রাম: 
গন্ধব্যপুি,থপা নহিামন বািাি, উপয়িলা: 
লক্ষীপুি সদি, রেলা: লক্ষীপুি। সনমনিি 
ননবন্ধনকালীন সভাপনি িনাব ননিাম উনদেন 
�ারুকী সনমনিি অন�স ঘি ননমকুায়ণ িন্য ১৩০ 
নং গন্ধব্যপুি থমৌিায় ৫৫৮ নং খনিয়ানভুক্ত 
২৯০১/২৯০২/২৯৫০/২৯৫২ দায়গি অ্রি 
থমাট ১০ শিক িনম সনমনিয়ক দান করিন। 
যাি দনলল নং ৭৬৬৭,িাং-২৯/০৭/২০১৭ 
নরি.। িািাড়াও একই থমৌিায় নভনপ ১৩৫৯ 
নং খনিয়ানভুক্ত ৬১৪২/৬১৪৩/৬১১৮ নং 
দায়গি অ্রি ৩ শিক িনমি বায়না চুনক্ত 
কিা হয়। বিদেমায়ন সনমনিি থমাট সম্য়দও 
পনিমাণ ১৩ শিক। উক্ত িনমি ময়ধ্য আংনশক 
িনমি উপি এলনিইনড কিৃকুক প্রায় নিন লক্ 
পচিাশ হািাি টাকা ব্যয়য় একটি টিনয়সড 
ভবন ননমকুাণ কিা হয়-যা সনমনিি অন�স ঘি 
নহয়সয়ব ব্যবহৃি হয়চ্ছ।

উপসিংহার

সনমনিি মাধ্যয়ম সনমনিি এলাকাি িনগণ 
প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব প্রায় ২ হািাি 
পনিবাি উপকৃি হয়য়য়ি। সনমনিি কাযকুক্রম 
পনিচালনাি িন্য সমবায় দপ্তি হয়ি নননবড় 
িদািনকি মাধ্যয়ম সনমনিি কাযকুক্রময়ক আরিা 
রেগবান কিাি প্রয়চষ্া অব্যাহি আয়ি। এ 
ধিয়নি সমবায় সনময়িয়ি পষৃ্ঠয়পাষকিা 
প্রদায়নি মাধ্যয়ম থদয়শি আরকুসামানিক 
থমরুদডে আরিা শনক্তশালী কিয়ব বয়ল আশা 
কনি।
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রেলা: রোোখাললী

উপয়িলা : র�াম্ামনগঞ্জ

রোয়াখালী রেলাি অন্যিম ঐনিহ্যবাহী 
একটি উপয়িলা র�াম্াননগঞ্জ। স্ানীয় 
বানস্ায়দি মাধ্যয়ম িানা থয, ইস্ইনন্য়া 
র�াম্ানন এখায়ন ব্যবসা বাধণি্য কিি; 
নদীপয়র র�াম্াননগয়ঞ্জি সায়র কলকািাি 
থযাগায়যাগ নিল। িানা যায় থয ইস্ইনন্য়া 
র�াম্াননি নায়ম নামকিণ হয় র�াম্াননগঞ্জ 
উপয়িলাি নাম। র�াম্াননগঞ্জ উপয়িলাি 
প্রাণয়কন্দ হয়লা বসুিহাট। রোয়াখালী 
রেলাি ব্যবসানয়ক প্রাণয়কন্দ থচৌমহুনীি পরি 
বসুিহায়টি স্ান। র�াম্াননগঞ্জ উপয়িলাি 
মানষু ঐনিহ্যগিভায়ব ধনী। অত্ উপয়িলায় 
বসবাস করি অয়নক ব্যবসায়ী, প্রবাসী, 
জ্ঞানীগুণী ও প্রভাবশালী ব্যনক্তবগকু। যায়দি 
ময়ধ্য অন্যিম হয়লা গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ 
সিকারিি মাননীয় সড়ক ও থসিুমন্তী িনাব 
ওবায়দুল কায়দি এম.নপ এবং সায়বক আইন 
মন্তী ব্যানিস্াি মওদুদ আহয়মদ ,এম.নপ।

১৯৭১ সায়লি মহান মনুক্তযুয়দ্ধি 
মাধ্যয়ম আমায়দি থদশ স্বাধীনিা লাভ 

করি। স্বাধীনিাি পি িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ 
শখ মনুিবুি িহমায়নি রেিৃয়ত্ব শুরু হয় 
থদশ পুনগকুেয়নি কাি। ১৯৭৫ নরি. এি ১৫ 
আগস্ বঙ্গবনু্ধয়ক সপনিবারি ননমমকুভায়ব 
হি্যা কিা হয়। এিপি থদয়শি নবনভন্ন স্ায়ন 
বেনি হয় নবশঙৃ্খলা এবং বেিাি্য। নবনভন্ন 
স্ায়ন িািনননিক হানাহানন, মািামানিি 
�য়ল থদয়শ ব্যবসা বাধণি্য কিাি পনিয়বশ 
নবনষ্ হয়। এমন পনিনস্নিি স্বীকাি হন 
বসুিহায়টি ব্যবসায়ীগণ। ঐ সময়য় বসুিহাট 
বািারিি ব্যবসায়ী প্রনিষ্ঠানসমহূ প্রনিননয়ি 
িািনননিক কমকুসনূচ ও পাটিা কমকুসনূচি বিািা 
ভাঙচুরিি নশকাি হয়। �য়ল অয়নক ব্যবসায়ী 
ননুঃস্ব হয়য় ব্যবসা বাধণি্য গুটিয়য় বািাি ি্যাগ 
করি অন্যত্ চয়ল যায়। এমিাবস্ায় বসুিহাট 
বািারিি ব্যবসায়ীগণ একনদন িমায়য়ি হয় 
এ পনিনস্নি হয়ি কীভায়ব উত্তিণ ঘটায়না যায় 
নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিাি িন্য। সভায় নবনভন্ন ব্যনক্ত 
সমস্যা সমাধায়ন নবনভন্ন প্রস্তাব করি, পরি 
সকয়ল নময়ল নসদ্ধান্ত রেয় সমবায় সনমনি 
গেন কিাি। ১৯৮৬ সায়ল বসুিহাট বািারি 
যাত্া শুরু করি বসুিহাট ব্যবসায়ী সনমনি। 
০৩/০৪/১৯৮৯ নরি. িানিয়খ ১৩ (রোয়া) 

ননবন্ধন সংখ্যায় বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনি নলুঃ সমবায় নবভায়গি ননবন্ধন লাভ 
করি। 

লক্্য ও উয়দ্ে্য 

কিকগুয়লা নবয়শষ উয়দেশ্য ননয়য় বসুিহাট 
ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি ননবন্ধন লাভ করি। 
উক্ত সমবায় সনমনিি লক্্য ও উয়দেশ্য এি 
ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য হয়লা: 
• সমবায় আদশকু ও নীনিি নভনত্তয়ি 

পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্ননি 
কিা। 

• সমবায় নভনত্তয়ি সদস্যয়দি অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য মলূধন সংগ্রহ ও 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্ননি 
কিা। 

• নমিব্যনয়িা সচিয় িমা এবং শয়াি ক্রয়য়ি 
মাধ্যয়ম মলূধন গেন কিা। 

• সভ্যনদগয়ক ঋণ দাদন কিাি িন্য মলূধন 
সংগ্রহ কিা। 

• কািবারিি মনুা�া অিদেয়নি িন্য প্রয়য়ািন 
হয়ল িনম,গহৃানদ কািখানা বা অন্য র�ায়না 

বসুরহাট ব্যবসােী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ১৩ (রোো)

তামরখ: ০৩/০৪/১৯৮৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ১,০৪৩ িন

কম্গসিংস্ান: ৬ িন

শেোর মলূিন : ২,০১,৭১,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ২,০২,৫৭,৪৬৫ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন: ৪,৭১,৩২,৫৭১ টাকা।

সম্দ: ৬ েতক িমম
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স্াবি/অস্াবি সম্নত্ত ক্রয় কিা, বয়্াবস্ত 
লওয়া বা অন্য র�ায়না প্রকারি সংগ্রহ 
কিা। উক্ত উয়দেশ্য ও লক্্য বাস্তবায়য়নি 
বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ 
সবকুদা সয়চষ্। 

সমমমতর কার্গক্রয়মর সিংমক্প্ত মববরণ

বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
বসুিহাট বািারিি প্রাণয়করন্দ ক্রয়কৃি ৩ 
শিক, বয়্াবস্তকৃি ৩ শিক িনম িয়য়য়ি। 
উক্ত িনময়ি পাকা ভবন ও টিনয়সড ঘি 
িয়য়য়ি। বধণকুি িনমি দানলনলক মলূ্য ১০ লক্ 
টাকা নকন্তু বািাি মলূ্য বিদেমায়ন প্রায় ২ র�াটি 
টাকা। সনমনিি টিনয়সড ঘি র�য়ঙ পাকা 
শনপং কময়প্লক্স কিাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। 
 
ব্যবস্াপনা 
এ সনমনিয়ি ননয়নমি ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সভা, বানষকুক সাধািণ সভা ব্যবস্াপনা 
কনমটিি ননবকুাচন, বানষকুক নবধধবদ্ধ অনডট 
যরাসময়য় অননুষ্ঠি হয়য় রায়ক।

ব্যািংক মহসাব পমরচালনা

এ সনমনিি নায়ম বিদেমায়ন ৩টি ব্যাংক নহসাব 
িয়য়য়ি। সকল র�নয়দন ব্যাংক নহয়সয়বি 
মাধ্যয়ম পনিচানলি হয়। সনমনিি নায়ম 
৩০/০৬/২০২০ নরি. িানিখ পযকুন্ত িনিা 
ব্যাংক নলুঃ বসুিহাট শাখায় ১,৪৯,৬০৬ 
টাকা, ন্যাশানাল ব্যাংক নলুঃ বসুিহাট শাখায় 
৩৩,১০৩ টাকা এবং স্্যান্াড ব্যাংক নলুঃ 
বসুিহাট শাখায় ৪১,৪৫,২১০ িমা িয়য়য়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মনব্গাচন সিংক্রান্ত

উক্ত সনমনিি সদস্য সংখ্যা বিদেমায়ন ১০৪৩ 
িন। বসুিহাট থপৌিসভাি থময়ি িনাব 
আদুেল কায়দি নমিদো, উপয়িলা থচয়ািম্যান 
িনাব সাহাব উনদেন, সায়বক থময়ি ও 
সায়বক উপয়িলা থচয়ািম্যানসহ বসুিহায়টি 
প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যনক্তবগকু উক্ত সমবায় 
সনমনিি সদস্য। প্রনি নিন বিি অন্তি 
উক্ত সমবায় সনমনিি িাঁকিমকভায়ব পূণকু 
ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়। উক্ত সনমনিি ননবকুাচয়ন 
সদস্যিা িায়দি র�াটাধধকাি প্রয়য়াগ করি 
এবং কয়য়ক হািাি উতসুক িনিা বািারি 
িমায়য়ি হয় ননবকুাচন প্রি্যক্ কিাি িন্য। 
ননবকুাচয়নি প্রিীক বিায়দেি পি সমস্ত বািাি 

ও আশপায়শি এলাকা থপাস্াি, থ�সু্য়ন 
ভনিদে হয়য় যায়। এ ননবকুাচয়নি রেৌলস একটি 
থপৌিসভাি ননবকুাচয়নি থচয়য় র�ায়না অংয়শ 
কম নয়। ননবকুাচয়ন র�াটািিা প্রারকুীয়দি 
ননবকুাচয়নি থক্রত্ নশক্াগি থযাগ্যিা ও 
দক্িায়ক প্রাধান্য থদয়। 

মলূিন

বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
শয়াি মলূধন ২,০১,৭১,০০০ টাকা, সচিয় 
আমানি ২,০২,৫৭,৪৬৫ টাকা এবং কাযকুকিী 
মলূধন ৪,৭১,৩২,৫৭১ টাকা। ২০১৮-১৯ নরি. 
উক্ত সমবায় সনমনিি ননট লাভ ৮,৬৪,৫৩৭ 
টাকা। প্রায় থপৌয়ন ৫ র�াটি টাকা মলূধন 
রাকায় বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি আনরকুক অবস্ান সুসংহি। সনমনিি 
সচিয়য়ি নবপিীয়ি িািল্য ২০%-২৫% 
ননয়নমি রায়ক। ভায়লা মলূধন রাকাি �য়ল 
সনমনি চক্রাকারি বিরি সায়ড় ৩ থরয়ক 
৪ র�াটি টাকাি ঋণ কাযকুক্রম করি। ঋণ 
আদায়য়ি হাি প্রায় ৮৫%। প্রনি বিি বানষকুক 
সাধািণ সভাি পি সদস্যয়দি মায়ি লভ্যাংশ 
নবিিণ কিা হয়। 

সভা সিংক্রান্ত

বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা প্রনি মায়স ২ বাি 
অননুষ্ঠি হয়। িািাড়া প্রনি বিি নবধধবদ্ধ 
অনডট সমানপ্তি ৬০ নদয়নি ময়ধ্য বানষকুক 
সাধািণ সভা অননুষ্ঠি হয়। বানষকুক সাধািণ 
সভা কিাি পূয়বকু সাধািণ সদস্যয়দি মায়ি 
রোটিশ িানি কিা হয় এবং এলাকায় ব্যাপক 
মাইনকং কিা হয়। �য়ল বানষকুক সাধািণ সভায় 
৯০-৯৫% সদস্য থযাগদান করি। বানষকুক 
সাধািণ সভায় সদস্যয়দি উয়ল্খয়যাগ্য ভায়লা 
কায়িি িন্য পুিস্াি প্রদান করি সদস্যয়দি 
উতসাহ প্রদান কিা হয়। 

কম্গচারলী সিংক্রান্ত

বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি রেিনভুক্ত ৬ িন কমকুচািী িয়য়য়ি। 
কমকুচািীয়দি রেিন ভািা বাবদ প্রনি বিি গয়ড় 
১২ লক্ টাকা ব্যয় হয়। সনমনিি কমকুচািীগণ 
যয়রষ্ দক্ ও থপশাদাি। কমকুচািীয়দি িন্য 
কল্যাণ িহনবয়লি ব্যবস্া আয়ি। সনমনিয়ি 
নহসাবসংক্রান্ত কায়ি কম্পম্উটাি ব্যবহাি 
কিা হয়। 

সামামিক কম্গকাণ্ড

বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ 
র�াম্াননগঞ্জ উপয়িলায় থচম্াি অব কমাসকু 
এি ভূনমকা পালন করি। ব্যবসায়ীয়দি 
প্রনিননধধ নহয়সয়ব বসুিহাট ব্যবসায়ী 
সমবায় সনমনি নলুঃ স্ানীয় প্রশাসয়নি সায়র 
নননবড়ভায়ব কাি করি। বসুিহাট বািারিি 
শানন্তশঙৃ্খলা িক্া কিা, নববাদ মীমাংসা কিা 
বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
অন্যিম স�ল কাি। উক্ত সনমনি ননবন্ধয়নি 
পি থরয়ক বসুিহাট বািারি ব্যবসায়ীয়দি ময়ধ্য 
উয়ল্খয়যাগ্য সংঘাি হয়নন। সংঘাি মীমাংসা 
কিাি িন্য বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নলুঃ সানলশ উপকনমটি িয়য়য়ি। সনমনিি 
কমকু এলাকায় দুস্, অসহায় গনিব র�াকয়দি 
নানািকম আনরকুক সহয়যানগিা প্রদান কিা 
হয়। অসহায় গনিব র�াকয়দি থময়য়ি নবয়য়য়ি 
সাহায্য প্রদান, নচনকতসা সাহায্য প্রদান কিা 
হয়। গিীি থিয়লয়ময়য়য়দি র�খা পড়াি িন্য 
বইপত্ প্রদান, পিীক্াি ন� প্রদান কিা হয়। 
দুস্য়দি মায়ি শীিবস্ত্র নবিিণ কিা হয়। 
সনমনিি উয়দ্যায়গ বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ পালন 
কিা হয়। এিাড়াও নবনভন্ন ধিয়নি সামানিক 
কাযকুক্রম করি রায়ক।

বিদেমায়ন র�ানভড-১৯ করিানা মহামানি 
কায়ল বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ 
ননিস্ব িহনবল হয়ি এবং স্ানীয় গণ্যমান্য 
ব্যনক্তি সহয়যানগিায় ব্যাপক ত্াণ নবিিণ 
করি। করিানা মহামানিয়ি লকডাউন চলা 
কায়ল লকডাউন বাস্তবায়য়নি িন্য উপয়িলা 
প্রশাসয়নি সায়র বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনি নলুঃ ব্যাপক কাযকুক্রম চালায়। বিদেমায়ন 
স্বাস্্যনবধধ থময়ন ব্যবসা পনিচালনা কিাি 
িন্য বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ 
বসুিহাট বািারি (No mask No service) 
থ্াগায়ন ননয়নমি মননটনিং করি। 

কায়ির স্বলীকৃমত

বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি আরকুসামানিক কমকুকাডে র�াম্াননগঞ্জ 
উপয়িলায় সুদূিপ্রসািী ভূনমকা িায়খ। 
সনমনিি কমকুকায়ডেি স্বীকৃনিস্বরূপ ১৯৯১ নরি. 
এবং ১৯৯৭ নরি. এ বসুিহাট ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনি নলুঃ িািীয় সমবায় পুিস্াি লাভ 
করি।
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থানা: রোোলখাললী

রেলা: চট্গ্াম

ইংরিনিয়ি একটি করা আয়ি “Man lives 
in deeds, not in years” অরকুাত মানষু 
িাি কায়িি মাধ্যয়ম রেঁয়চ রায়ক, বয়য়সি 
মাধ্যয়ম নয়। “কধিুখীল র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ ” প্রনিষ্ঠাি ব্যাপারি যাঁয়দি 
ননিলস থচষ্া ও ি্যাগ নিল িািা র�হই ইহ 
িগয়ি রেঁয়চ রেই। নকন্তু িায়দি কায়িি 
�লস্বরূপ এই র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
আি মারা উঁচু করি দাঁনড়য়য় আয়ি এবং 
বিদেমান প্রি্ িাঁয়দিয়ক রেদ্ধাি সয়ঙ্গ স্মিণ 
কিয়ি। চট্গ্রাম রেলাি রোয়ালখালী রানাি 
অন্তগকুি কধিুখীল গ্রায়মি সবকু দনক্ণ-পনচিম 
প্রায়ন্ত কধিুখীল র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলনময়টড অবনস্ি। এই সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি 
অংশীদাি কধিুখীল গ্রায়মিই ১৬২৯ িন 
গনিব, মধ্যনবত্ত ও উচ্চনবত্ত অধধবাসী নহ্ু, 
মসুলমান ও রেৌদ্ধ স্রিদায়সহ সকল 
ধমকুময়িি সনম্লয়নি মাধ্যয়ম সা্রিদানয়ক 
স্রিীনিি প্রকৃষ্ উদাহিণ সষৃ্টি করিয়ি এই 
সমবায় প্রনিষ্ঠান।

কধিুখীল এলাকাি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি করা নচন্তা করি গ্রায়মিই নকিু 
সমািনহনিষী ব্যনক্ত ১৯১৭ সায়লি থগাড়াি 
নদয়ক প্রনিষ্ঠা করিন কধিুখীল র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ। নানা প্রনিকূল 
অবস্াি ময়ধ্যও দক্ পনিচালনা ও সনমনিি 
সদস্য এবং এলাকাবাসীি আন্তনিক থচষ্াি 
�য়ল এই প্রনিষ্ঠান এখন শিায়ুপ্রাপ্ত। 
প্ররম নবশ্যুদ্ধ, চট্গ্রাম যুব নবরদ্রাহ, নবিিীয় 
নবশ্যুদ্ধ, দুনভদেয়ক্ি কিালগ্রাস, থদশ-নবভাগ, 
নবনভন্ন সময়য়ি সা্রিদানয়ক দাঙ্গা, ভাষা 
আয়্ালন, পাক-ভািি যুদ্ধ, মনুক্তযুদ্ধ, 
নবনভন্ন সময়য় প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ ইি্যানদ 
থসাসাইটিি কাযকুক্রময়ক সময়য়-সময়য় প্রি্যক্ 
ও পরিাক্ভায়ব ব্যাহি কিয়লও সম্ণূকুভায়ব 
রানময়য় নদয়ি পারিনন। সকয়লি ঐকানন্তক 
সহয়যানগিায় এই প্রনিষ্ঠান সম্স্খ নদয়ক 
এনগয়য়য়ি আপন গনিয়ি, চলয়ি চলয়ি 
পদাপণকু করিয়ি শিবয়ষকু।

রায়দর হাত িত্র মগাোপত্তন

নরিটিশ শাসকয়দি ননযকুািন ও বছিনাি 
অন্যিম সহয়যাগী স্ানীয় মহািনয়দি চড়া 

সুয়দি ঋয়ণি �াঁয়দ বন্ িনয়গাষ্ঠীয়ক উদ্ধাি 
কিয়ি এবং গ্রায়মি হিদনিদ্র দুুঃখী থমহননি 
মানয়ুষি ভাগ্য পনিবিদেয়নি করা নচন্তা করি 
কধিুখীল ঐনিহ্যবাহী পনিবারিি কয়য়কিন 
স্বনামধন্য িনকল্যাণকামী পিমনহনিষী 
সমবায়ী ব্যানক্তবগকু অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
করি রোলাি মানয়স ১৯১৭ নরি. সায়ল 
প্ররম “কদুিখীল র�া-অপারিটিভ ব্যাংক” 
প্রনিষ্ঠা করিন। সচূনালয়গ্ যাঁিা আত্মননয়য়াগ 
করিনিয়লন িাঁয়দি ময়ধ্য অন্যিম ব্যনক্তত্ব 
প্রয়াি নবধ ু ভূষণ থচৌধিুী, প্রয়াি শচীিাম 
থচৌধিুী, প্রয়াি সুরিন্দ লাল দাস, প্রয়াি গগন 
চন্দ দাস, প্রয়াি থযায়গশ চন্দ দত্ত, প্রয়াি 
বনকিম চন্দ আইচ, প্রয়াি িািাচিণ পানিয়াল, 
প্রয়াি অনকূুল চন্দ দাস, প্রয়াি ভগবিী প্রসন্ন 
থচৌধিুী, প্রয়াি থহমচন্দ থচৌধিুী, প্রয়াি উয়মশ 
চন্দ দত্ত, প্রয়াি মননন্দ লাল দাস, প্রয়াি 
িাশয়মাহন দাস, প্রয়াি নবনপন নবহািী দাস 
এবং প্রয়াি র�ানহনী িঞ্জন মজুমদাি প্রমখু। 
আিও কধিুখীল এলাকাি িনসাধািণ 
উপরিাক্ত পুণ্যবান ব্যনক্তয়দি রেদ্ধাভরি স্মিণ 
করি, মানসপয়ট িাঁিা নচিঞ্জীব-নচি অম্ান। 

কিধুরখীল ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ 

মনবন্ন নিং : ৭৬০

তামরখ: ১০-১০-১৯১৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩,০৮১ িন

কম্গসিংস্ান: ৬ িন

শেোর মলূিন : ৩,৮৪,৫৭০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩,০০,০৩,১৪২ টাকা

স্ােলী আমানত : ২২,৬৪,৬৮৪ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৬,৬৩,৫২,২৬২ টাকা

সম্দ: ৯৩ েতক িমম
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সমবাে সমমমত রিমতষ্ঠার উয়দ্ে্য

এলাকাবাসীি আনরকুক বুননয়াদ সুদঢ়ৃ কিা। 
সদস্যয়দি কু্দ্র সম্দ সংগেয়নি মাধ্যয়ম 
সংগনেি করি মলূধন গেন ও মলূধয়নি 
সনেক ব্যবহাি করি সদস্যয়দি অরকুনননিক 
ও সামানিক উন্নয়ন সাধন এবং আনরকুক 
ননিাপত্তা নননচিিকিণ। সদস্যয়দি সংগনেি 
করি িায়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সহয়যানগিাি 
ময়নাভাব গয়ড় রোলা এবং সমবায়নভনত্তক 
পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ কিা। এলাকাি 
ঘরি ঘরি নশক্াি আয়লা থপৌয়ি থদয়াি মহান 
রিয়ি সহায়িা প্রদান কিা। এিাড়াও অন্যান্য 
উয়দেশ্যগুয়লা হল ননম্নরূপ:
• সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বাবলম্ন ও পািস্পনিক 

সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম আনরকুক ও সামানিক 
উন্ননি সাধন কিা।

• সদস্যয়দি সচিয় বিািা গনেি িহনবল 
সদস্যয়দি প্রয়য়ািয়ন উন্নয়ন খায়ি 
ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ করি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি গনিয়ক ত্বিানন্বি 
কিা।

• সদস্যয়দিয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 
ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক সহয়যানগিাি 
মাধ্যয়ম পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ 
কিা।

• িনকল্যায়ণ গহৃায়ন প্রকল্প, গহৃ থমিামি 
প্রকল্প, ব্যবসা পনিচালনা, হাঁস–মিুনগি 
খামাি, মতস্যচাষ, কৃনষ খাি, গানড় ক্রয়, 
গরু িাগল পালন, পল্ী দানিদ্র্য নবয়মাচন 
প্রভৃনি নবষয়য় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

• সমবায়য়ি উন্নয়ন, স্রিসািণ ও প্রচাি-
প্রসারিি মাধ্যয়ম সমবায় আয়্ালনয়ক 
রেগবান বা গনিশীল কিা।

মহৎ উয়দ্যাগ 

এই থসাসাইটি প্রনিষ্ঠাি পিপিই উয়দ্যাক্তা 
সদস্যগণ ও স্ানীয় নশক্ানিুাগী ব্যনক্ত এ 

সমবায় সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ করি থসই 
ঋয়ণি টাকা নদয়য় কধিুখীল উচ্চ নবদ্যালয়য়ি 
প্রনিষ্ঠািা প্রধান নশক্ক প্রয়াি নবধভূুষণ 
থচৌধিুীি রেিৃয়ত্ব সীিাসু্িী বানলকা 
নবদ্যালয় প্রনিষ্ঠা করি। যা প্রারনমক পযকুায়য় 
জুননয়ি হাইসু্ল নিল। থসটায়কই পিবিদেীকায়ল 
হাইসু্য়ল রূপান্তনিি করি নাম থদয়া হয় 
কধিুখীল বানলকা উচ্চ নবদ্যালয়। এিাড়াও 
সমবায় নমলনায়িন প্রাঙ্গয়ণ ২০০৯ সায়ল 
নননমকুি হয় শহীদ নমনাি। না্ননক কারুকাি 
সমনন্বি শহীদ নমনািটি একনিি থদখয়ি 
নবনভন্ন এলাকাি মানষু এখয়না িুয়ট আয়স।

আমথ্গক কার্গক্রম

দাে ও মদনা : প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক সদস্যয়দি 
কাি থরয়ক শয়াি আদায়, নবনভন্ন আমানি 
আদায় ও নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম সনমনিি 
পুঁনি গেন কিা হয়। এিাড়াও সনমনিি 
নবনভন্ন উন্নয়ন প্রকয়ল্পি আয় সনমনিি 
পুঁনি নহয়সয়ব ব্যবহাি কিা হয়। কু্দ্র কু্দ্র 
সচিয়য়ি মাধ্যয়ম আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী 
হওয়াি িন্য সনমনিি সদস্যয়দি সচিয় 
িমাদায়ন বাধ্যবাধকিা িয়য়য়ি। সদস্যয়দি 
ময়ধ্য সচিয়য়ি ময়নাভাব সষৃ্টিি মাধ্যয়ম 
ব্যনক্ত ননয়ি এবং পানিবানিকভায়ব লাভবান 
হওয়া নবনভন্ন সচিয় আমানি প্রকয়ল্পি 
উয়দেশ্য। এিই ধািাবানহকিায় সনচিি পুঁনি 
ননয়য় প্রনিষ্ঠানটি বিদেমায়ন বহৃত মলূধন সষৃ্টি 
করি। ২০১৮-২০১৯ নরি. অরকুবিরিি অনডট 
প্রনিয়বদন অনযুায়ী সনমনিি কাযকুকিী মলূধন 
৬,৬৩,৫২,২৬২ টাকা। সনমনি িাি স্বকীয়িা 
ননয়য় যুয়গি পি যুগ থদয়শি ও সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ 
সুদঢ়ৃ আনরকুক নভনত্ত গয়ড় িুয়লয়ি। যা অন্যান্য 
সমবায় সনমনিি িন্য অনকুিণীয়। পুঁনি 
গেয়ন উয়ল্খয়যাগ্য খািগুয়লা ননম্নরূপ: 
র�কনিং রেয়পানিট : ১,৪৪,৬০,৬০২ টাকা

নশশু রেয়পানিট : ২,৫৭,৮১২ টাকা
সংিনক্ি িহনবল : ২৩,৮০,৯৩১ টাকা
দািব্য িহনবল : ২,২৯,৭৬৮ টাকা
ভবন িহনবল : ২,৪৫,১২২ টাকা
নশক্া িহনবল : ১,৪৫,৬৬৯ টাকা
অনাদায়ী ঋণ িহনবল : ৩,৬৩,০২৭ টাকা

সম্দ ও পাওনা

সনমনিি একটি ননিস্ব থদািালা অন�স ভবন 
আয়ি। এই অন�স ভবয়নি নাম “সমবায় 
ননয়কিন”। সনমনিি ক্রয়কৃি িায়গাি 
পনিমাণ ৯৩ শিক। এিাড়া উতপাদনমখুী 
কাযকুক্রম কিাি িন্য সদস্যয়দি ঋণ প্রদান 
কিা হয়য় রায়ক। িত্ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য 
থ্ডগুয়লা হল কৃনষঋণ, খামাি ঋণ, 
মতস্যচাষ ঋণ, র�াগ্যপণ্য ঋণ এবং পল্ী 
দানিদ্র্য নবয়মাচন ঋণ। সনমনিি সম্দ ও 
নবননয়য়ায়গি নববিণ ননম্নরূপ: ব্যাংয়ক স্ায়ী 
আমানি িমা ৪,৭৫,৪৬,০৬৩ টাকা, কিদে 
পাওনা ৪৩,৩১,৭৬০ টাকা, ভূনমি মলূ্য 
৬৫,১০,০০০ টাকা, ভবয়নি মলূ্য ৪,৭৮,৮১৮ 
টাকা, ব্যাংয়ক িমা ৭৩,২৫,০৪৫ টাকা।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনাি িন্য বিদেমায়ন 
থমাট ৬ িন কমকুকিদো কমকুচািী িয়য়য়ি। 
কমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য প্রনিষ্ঠায়নি কায়িি থক্ত্ 
আরিা স্রিসানিি কিাি উয়দ্যাগ রেয়া হয়চ্ছ। 
আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টিি িন্য সদস্যয়দি ময়ধ্য 
ঋণ নবিিয়ণি পনিমাণ বনৃদ্ধ ও উতপাদনমখুী 
কাযকুক্রম পনিচালনা কিাি পনিকল্পনা গ্রহণ 
কিা হয়য়য়ি। 

স্বলীকৃমত 

“কধিুখীল র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ” 
১৯৯১ নরি. সায়ল সমবায়য়ি মাধ্যয়ম থদশ 
গেয়নি িতপিিায় প্রশংসনীয় অবদায়নি 
স্বীকৃনিস্বরূপ নবয়শষ থরেধণয়ি থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব িািীয় সমবায় পুিস্াি 
লায়ভি থগৌিব অিদেন করি। 

মসবামলূক কার্গক্রম

নশক্া বনৃত্ত, স্মনৃি পুিস্াি, প্রনিবন্ধী ভািা, 
নল�য়লট নবিিণ।

পনিয়শয়ষ, মহাকায়লি গভদে থরয়ক প্রাপ্ত 
এই আয়ুকায়ল থসাসাইটিি কাযকুক্রম হয়য়য়ি 
শিধািায় নবসৃ্তি। পনিবিদেয়নি বনু্ধি পর 
থপনিয়য়, বিদেমান সময়য়ি সায়র িাল নমনলয়য় 
চয়ল বাস্তব িগয়ি এখয়না সয়গৌিয়ব টিয়ক 
আয়ি কধিুখীল র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ।
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উপয়িলা: রাউিান

রেলা: চট্গ্াম

সুিলা, সু�লা, শস্য-শ্যামলা নদী নবয়ধৌি 
বাংলায়দয়শি লুসাই কন্যা কণকু�্লী নদীি 
িীরি অবনস্ি চট্গ্রাম রেলাধীন িাউিান 
উপয়িলাি অন্তগকুি সবুয়ি থঘিা একটি গ্রাম 
“র�ায়য়পাড়া”। নরিটিয়শি কয়োি শাসয়ন 
ননযকুানিি, লানছিি, দনলি, হিাশাগ্রস্ত 
িনয়গাষ্ঠীয়ক মহািয়নিা চড়া সুয়দ টাকা ধাি 
নদয়য় শাষণ কিি। �াঁয়দ থ�য়ল অসহায়য়ত্বি 
সুয়যায়গ িনিীবন অনিষ্ঠ করি িুলি যায়ি 
গনিব মানষুগুয়লা িায়দি প্রনি অনগুি 
রাকয়ি বাধ্য হয়। এমন পনিনস্নিয়ি গ্রায়মি 
হিদনিদ্র দুুঃখী থমহননি মানয়ুষি ভাগ্য 
পনিবিদেয়নি করা নচন্তা করি র�ায়য়পাড়াি 
ঐনিহ্যবাহী পনিবারিি কয়য়কিন 
স্বনামধন্য িনকল্যাণকামী পিমনহনিষী 
সমবায়ী ব্যনক্তত্ববগকু গ্রায়মি সুনবধাবনচিি 
চানষ, মজুি, থখয়ট খাওয়া ননম্ন মধ্যনবত্ত ও 
ননম্ননবত্ত িনগণয়ক মহািনয়দি চড়া সুয়দি 
কবল থরয়ক মনুক্ত নদয়ি এবং িায়দিয়ক 
অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী করি রোলাি 

মানয়স ১৯১৮নরি. সায়ল প্ররম “নদ বায়গায়ান 
র�ায়য়পাড়া আবকুান র�া-অপারিটিভ ব্যাংক” 
প্রনিষ্ঠা করিন। এই নবশাল কমকুযয়জ্ঞি 
সচূনালয়গ্ যাঁিা আত্মননয়য়াগ করিনিয়লন 
িাঁয়দি ময়ধ্য অন্যিম পুণ্যবান ব্যনক্তত্ব মিহুম 
আহিাব উনদেন থচৌধিুী, স্বগকুীয় নবনয় ক্মাি 
থসন, মিহুম মনিয়ি িহমান, স্বগকুীয় মাধব 
চন্দ থসন, স্বগকুীয় নািায়ণ প্রসাদ দাশ, মিহুম 
আনমলুল হক প্রমখু।

উয়দ্ে্য 

“নদ বায়গায়ান র�ায়য়পাড়া আবকুান র�া-
অপারিটিভ ব্যাংক” এি মলূ উয়দেশ্য হয়চ্ছ 
সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনি একনত্ি করি িা 
সদস্যয়দি মায়ি ঋণ প্রদান ও লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম স্বীয় কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি ও ননয়িয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্ননি সাধন কিা। এই উয়দেয়শ্যয়ক র�ন্দ 
করি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনিয়ক লাভিনক খায়ি 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ননয়িয়দি ভাগ্য 
উন্নয়য়নি সনম্নলি প্রয়চষ্া হয়লও, এ সমবায় 
সনমনি শুরু থরয়ক অনিদেি মনুা�াি নসংহভাগ 
থদশ মািৃকাি স্বাধীনিা ও ননপীনড়ি দীন-

দনিদ্র িনিাি থসবায় উতসগকু কিাি অনন্য 
দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি। 

মনবন্ন ও নামকরণ 

উপমহায়দয়শি সমবায় আয়্ালয়নি 
সচূনালয়গ্ ১৯১৮ সায়ল “নদ বায়গায়ান 
র�ায়য়পাড়া আবকুান র�া-অপারিটিভ ব্যাংক” 
নায়ম ১২/নড নহয়সয়ব ননবন্ধন লাভ করি। 
২০০৮নরি. সয়ন এই প্রনিষ্ঠায়নি নাম 
পনিবিদেন করি “নদ বায়গায়ান র�ায়য়পাড়া 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ” নহয়সয়ব 
নামকিণ কিা হয়। এই নামকিয়ণ এবং এই 
প্রনিষ্ঠানয়ক স�ল সনমনি নহয়সয়ব এনগয়য় 
ননয়য় যাবাি রেপয়র্য নযনন সবয়চয়ষ রেনশ 
রেম, থমধা, সময় ও দক্িা নদয়য় সহয়যানগিা 
করিয়িন নিনন হয়চ্ছন বিদেমান সভাপনি 
আনসারুল আলম থচৌধিুী। প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক 
অদ্যাবধধ থসাসাইটি নবনভন্ন উন্নয়নমলূক 
কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আনরকুক সমস্যা 
সমাধায়ন উয়ল্খয়যাগ্য ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি। 

মবমনয়োগ

এই সমবায় সনমনি নায়ম ৩৬.৫০ শিক 

বদ বায়গাোন ক�ায়েপাড়া আব্শান ক�া-অপাররটিভ ব্যাংক

মনবন্ন নিং: ১২/মি 

তামরখ: ১৯১৮ 

সদস্য সিংখ্যা : ৯২৭ িন। 

কম্গসিংস্ান: ৪ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৫২৩ িন

শেোর মলূিন : ১৭,১৩,৯৬০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩,২১,৭২,৯৯৮ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১১,৮৪,০৪,৮৫৪ টাকা

সম্দ: ৩৬.৫০ েতক িমম
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িায়গা িয়য়য়ি। উক্ত িায়গাি ৭ শিক িনমি 
উপি ননিস্ব মলূধন নদয়য় একটি পাকা দালান 
ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। ৩০/০৬/২০১৯নরি. 
িানিয়খ অনডট প্রনিয়বদন থমািায়বক সনমনিি 
ভবয়নি মলূ্য ৬৫,০০,০০০ টাকা এবং িনম 
ও দালায়নি মলূ্য ১৭,৩১৭,০০ টাকা। 

আমথ্গক রিমতয়বদন 

২০১৮-২০১৯ নরি. সয়নি অনডট প্রনিয়বদন 
থমািায়বক সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৯২৭ িন। 
অপিনদয়ক ২০১৮-২০১৯ নরি. সয়নি থদনা 
পাওনাি নহসাব অনযুায়ী সনমনিি আদায়কৃি 
শয়াি মলূধন ১৭,১৩,৯৬০ টাকা, সদস্যয়দি 
সচিয় আমানি িমা ৩,২১,৭২,৯৯৮ 
টাকা, সংিনক্ি িহনবল ৯,২৩,১২৩ 
টাকা, ক্ঋণ িহনবল ৫,৯৩,০৬৩ টাকা, 
ব্যাংক নহয়সয়বি ময়ধ্য সচিয়ী নহয়সয়ব 
িমা ১,৩৩,১৭,৯৮৩ টাকা, ব্যাংয়ক স্ায়ী 
আমানি িমা ৭,৯৫,০০,০০০ টাকা, কিদে 
পাওনা ১,০৪,০১,২৭০ টাকা। সনমনিি 
বিদেমান কাযকুকিী মলূধন ১১,৮৪,০৪,৮৫৪ 

টাকা। অয়নক বাধা নবপনত্ত পাি করি আি 
এই প্রনিষ্ঠায়নি ননিস্ব ভূনময়ি মায়কদেট 
ননমকুাণসহ নবিিল পাকা ভবন ননমকুায়ণি কাি 
সম্াদন করিয়ি। কু্দ্র কু্দ্র সনচিি পুঁনি 
ননয়য় প্রনিষ্ঠানটি বিদেমায়ন ব্যাপক মলূধন সষৃ্টি 
করি। এই সনমনি গ্রামীণ মানয়ুষি অরকুনননিক 
মনুক্তি সংগ্রায়ম মাইল�লক নহয়সয়ব আি 
নচননিি-যা সমবায় নবভায়গি গয়বকুি, থগৌিয়বি 
এবং সম্ায়নি। 

সামামিক কার্গক্রম

এ সনমনি নবনভন্ন সময় গনিব থমধাবীয়দি 
নশক্া বনৃত্ত, গনিব থময়য়ি নবয়য়ি অনদুান 
প্রদান করি রায়কন। এিই ধািাবানহকিায় 
করিানা মহামানিয়ি কমকুহীন হয়য় পড়া গনিব 
সদস্যয়দি মায়ি নবগি ১২/০৪/২০২০নরি. 
িানিয়খ ৩০০ প্যায়কট ত্াণ নবিিণ করিন 
যাি ময়ধ্য নিল ননি্যপ্রয়য়ািনীয় দ্রব্যানদ থযমন 
চাউল, আলু, রেল, নচনন, ডাল, থিালা, 
নপঁয়াি, সাবান।

ঐমতহ্য 

চট্গ্রায়ম প্রারনমক সমবায় সনমনিি ময়ধ্য থয 
কয়টি সমবায় সনমনি অিীয়িি থগৌিয়বাজ্জ্বল 
ইনিহাস ও ঐনিহ্য ধািণ করি অদ্যাবধধ টিয়ক 
আয়ি িাি ময়ধ্য “নদ বায়গায়ান র�ায়য়পাড়া 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ” একটি। 
এটি সমবায়য়ি মলূ দশকুয়নি ধািক নহয়সয়ব 
একটি ময়ডল সনমনি। সনমনি িাি স্বকীয়িা 
ননয়য় যুয়গি পি যুগ থদয়শি ও সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ 
সুদঢ়ৃ আনরকুক নভনত্ত গয়ড় িুয়লয়ি। যা অন্যান্য 
সমবায় সনমনিি িন্য অনকুিণীয়।

সময়য়ি থস্রায়ি ভাসয়ি ভাসয়ি অয়নক সমবায় 
সনমনি হানিয়য় থগয়লও দঢ়ৃভায়ব টিয়ক আয়ি 
সনমনিটি। সবুি পত্ পল্য়ব ভিা বুয়ড়া অরচ 
িারুয়ণ্যি রেৌলুয়স পনিপূণকু এক বটগাি হয়য় 
“নদ বায়গায়ান র�ায়য়পাড়া র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” সয়গৌিয়ব দাঁনড়য়য় আয়ি শি 
বিি শয়ষ।
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উপয়িলা: র�াহাগাো

রেলা: চট্গ্াম

চট্গ্রাম রেলাি র�াহাগাড়া উপয়িলাি 
সবকুদনক্য়ণ চুননি ইউননয়ন। উপয়িলাি 
সদি থরয়ক চুননিি দূিত্ব প্রায় ৫ 
নকয়লানমটাি। ১৯২৭ সায়ল ইউননয়নটি 
প্রনিনষ্ঠি হয়। ইউননয়নটিি আয়িন ৬১.২২ 
বগকুনকয়লানমটাি। এই ইউননয়য়নি নভিি 
নদয়য় প্রবানহি হয়চ্ছ চানম্ খাল। চুননি র�বল 
একটি িনপদ নয়, একটি সমদৃ্ধ ঐনিহানসক 
স্ান। এটি প্রাকৃনিক থসৌ্যকু, নশক্া-সংসৃ্নি, 
ইনিহাস-ঐনিহ্য, সভ্যিা ও আধ্যানত্মকিাি 
সংনমরেয়ণ এক নশনল্পি থমাহনা। ঐনিহানসক 
চুননি ইউননয়য়নি একটি গ্রায়মি নাম 
পাননত্শা। এি আয়িন ৯ বগকু নকয়লানমটাি। 
চুননি �ািাঙ্গা সড়য়কি পনচিম নদয়ক থদড় 
নকয়লানমটাি আঁকাবাঁকা পর থপরুয়লই থদখা 
যায় পাননত্শাি চানম্ িবাি ড্যাম। �ািাঙ্গা 
সড়ক থরয়ক থঢাকাি সময় থচায়খ পড়য়ব চানম্ 
খাল পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
কাযকুালয়। 

সনমনি গেয়নি উয়দেশ্য - সনমনি গেয়নি 
উয়দেশ্যাবনল ননম্নরূপ:
• কৃনষি পণ্য ও মতস্য উতপাদন বনৃদ্ধ কিা।
• সদস্যয়দি ময়ধ্য সচিয় বনৃদ্ধ ও নমিব্যনয়িাি 

নশক্া থদয়া।
• সদস্যয়দি সচিয় বিািা গনেি িহনবল 

সদস্যয়দি প্রয়য়ািয়ন উন্নয়ন খায়ি 
ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ করি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি গনিয়ক ত্বিানন্বি 
কিা।

• সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বাবলম্ন ও পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম আনরকুক ও সামানিক 
উন্ননি সাধন কিা।

• সদস্যয়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সম্কদে সুদঢ়ৃ 
কিয়ি সহয়যানগিা কিা।

• সদস্যয়দিয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 
ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক সহয়যানগিাি 
মাধ্যয়ম পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ 
কিা।

• িনকল্যায়ণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
• সমবায়য়ি উন্নয়ন, স্রিসািণ ও প্রচাি-

প্রসারিি মাধ্যয়ম সমবায় আয়্ালনয়ক 
রেগবান বা গনিশীল কিা।

• মানব সম্দ উন্নয়য়ন যুবক-যুবনিয়দিয়ক 
মানবীয় গুণাবনলি অধধকািী ও সমবায়ী 
হওয়াি িন্য উবিদু্ধ কিা।

এলাকাি কৃনষ ও কৃষয়কি উন্নয়য়নি িন্য পূয়বকু 
চানম্ খায়ল আড়াআনড়ভায়ব বাঁধ নদয়য় পানন 
ধরি র�য়খ চাষাবাদ কিা হয়। িখন পাননত্শা, 
�ািাঙ্গা ও নানিচিাি নকিু িনম নময়ল প্রায় 
২০০ থহক্টি িনময়ি চাষাবাদ কিা হয়িা। 
১৯৯৮ সায়ল চুননিি িতকালীন ইউননয়ন 
থচয়ািম্যান িনাব থমাহাম্দ নসিাজুল ইসলাম 
থচৌধিুী পাননত্শাি এলাকাি চানম্ খায়ল 
একটি িাবাি ড্যাম ননমকুাণ ও িাবাি ড্যাময়ক 
নঘরি একটি পযকুটন এলাকা সষৃ্টিি উয়দ্যাগ 
রেন। ঐ সময়য় মাননীয় প্রধানমন্তীি সহকািী 
সামনিক সনচব (পিবিদেীয়ি সামনিক সনচব) 
থমিি রেনারিল নময়া থমাুঃ িয়নলু আয়বদীন 
বীি নবক্রম, নপএসনস’ি প্রয়চষ্ায় িাবাি ড্যাম 
প্রকয়ল্প অন্তভুকুনক্তি কিা হয়। ২০১৫ সায়ল 
িাবাি ড্যাম প্রকয়ল্পি কাি আিম্ভ হয় এবং 
একই সায়ল এলাকাি ২০ িন কৃষক ননয়য় 
গনেি হয় “চানম্ খাল পানন ব্যবস্াপনা 
সমবায় সনমনি নলুঃ”। ২০১৮-২০১৯ নরি. 
এি অনডট প্রনিয়বদন অনযুায়ী সদস্য সংখ্যা 

চাববি খাল পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং -১১৫

তামরখ: ২২/০২/২০১৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৬০৪ িন

কম্গসিংস্ান: ৬ িন

শেোর: ১৫,৯৫,২০০

সঞ্চে আমানত : ১৭,৬৮,০৩৫ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৫৩,৪৭,৬৮৯ টাকা
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৬০৪ িন। এলনিইনড’ি অংশগ্রহণমলূক 
কু্দ্রাকাি পানন সম্দ থসক্টি প্রকয়ল্পি অধীয়ন 
৫ র�াটি ৪১ লক্ টাকা ব্যয়য় উত্তি-দনক্য়ণ 
২৫ নমটাি দদয়ঘকু্যি িাবাি ড্যায়মি বাঁধ নদয়য় 
এটি নননমকুি হয়। ২০১৮ সায়লি ২০ িানয়ুানি 
এটি আনষু্ঠাননকভায়ব উয়বিাধন কিা হয়। 
উয়বিাধয়নি পি হয়ি িািাি ড্যায়মি মাধ্যয়ম 
চানম্ খায়লি িমায়না পানন নদয়য় পাননত্শা, 
�ািাঙ্গা ও নানিচিাি প্রায় ৫০০ থহক্টি িনময়ি 
চাষাবায়দি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়। 

িাবাি ড্যায়মি িমায়না পানন উিায়ন 
প্রায় ২ নকয়লানমটাি পযকুন্ত নবসৃ্তি। অন্যনদয়ক 
চানম্ খায়লি দুইপাশ সবুয়ি থঘিা। যিদূি 
থচাখ যায়, শুধ ুথদখা যায় সবুি আি সবুি। 
দশকুনারকুীয়দি িন্য িাবাি ড্যায়মি আয়শপায়শ 
উঁচু ননচু পাহাড় ও টিলায় এ সনমনি কিৃকুক 
ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি বড় বড় িািা, বসাি 
রেচি, উ্ুক্ত থগাল ঘি এবং ৬টি কয়টি। 
িাবাি ড্যায়মি বাঁয়ধি উপি ময়নািম একটি 
�্ট নরিি ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। চানম্ র�য়ক 
িয়য়য়ি ১টি ম্পস্পড রোট, ১টি লাই� রোট, 
১টি িাবাি রোট এবং ২টি প্যায়ডল রোট। 
দশকুনারকুীিা র�য়ক রোট নদয়য় আন্ ভ্মণ 
করি। িাবাি ড্যায়মি িমায়না পানন উিায়ন 
সষৃ্টি করিয়ি আকষকুণীয় চানম্ র�ক। যাি 
কািয়ণ দশকুনারকুীিা চানম্ িাবাি ড্যায়মি নাম 
নদয়য়য়ি “নবউটি অব চানম্ র�ক”। চানম্ র�ক 
দশকুনারকুীয়দি ময়ধ্য রেশ সাড়া থ�য়লয়ি। বয়ন্ধি 
নদন িাড়া প্রনিনদন গয়ড় ১০০-১৫০ িন এবং 
বয়ন্ধি নদয়ন ৫০০-৬০০ িন দশকুনারকুী চানম্ 
র�ক পনিদশকুন করিন। িাস্তা সংস্াি এবং 
িাবাি ড্যায়মি আয়শপায়শ পযকুটন স্পট সষৃ্টি 
কিায় এটি এ এলাকাি অন্যিম পযকুটন র�ন্দ 
নহয়সয়ব পনিনচি।

সনমনিি ব্যবস্াপনায় চানম্ র�কয়ক 
আনা হয়য়য়ি মতস্য প্রকয়ল্পি আওিায়। 
২০১৮-২০১৯নরি. অরকুবিরি মতস্য প্রকয়ল্প 
৩,০৩,৩০২ টাকা নবননয়য়াগ করি। উক্ত 
অরকুবিরি মতস্য প্রকল্প থরয়ক আয় ৯৬,০০০ 
টাকা।

সনমনিি ঋণ গ্রহীিা সদস্য ও থপাষ্যয়দি 
কৃনষ এবং মতস্য উতপাদন ও অন্যান্য 
কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিণ 
ও কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। এ 
সনমনিি ঋণ আদায়য়ি হাি শিভাগ। প্রনি 
বিি সদস্যয়দি আমানয়িি উপি ৮% হারি 
সুদ প্রদান কিা হয় এবং প্রনি বিি গয়ড় ১ 
লক্ টাকাি অধধক শয়ারিি উপি লভ্যাংশ 
প্রদান কিা হয়। ২০১৮-২০১৯ নরি. অরকুবিরি 
১০,০০০ টাকা অনডট ন�, ১,৫০০ টাকা ভ্যাট 
এবং ৪,৯৬০ টাকা সমবায় উন্নয়ন িহনবল 
পনিয়শাধ কিা হয়। সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী 
মলূধন প্রায় ৫৩,৪৭,৬৮৯ টাকা। সনমনিি 
আনরকুক অবস্া (থদনা ও পাওনাি পনিমাণ) 
ননম্নরূপ: 
• ননট স্ায়ী সম্দ: ১৯,২৫,৫৬০ টাকা
• অন্যান্য নবননয়য়াগ : ১,০১২,৯৮৮ টাকা
• ঋণ পাওনা: ১৫,১৪,৮৫০ টাকা
• হাওলাি প্রদান : ৯২,৭৩৩ টাকা
• হায়ি নগদ : ৩,৩৩৬ টাকা
• ব্যাংক নহসাব (চলনি নহসাব) : ১,৯৮,২২২ 

টাকা
• ব্যাংক নহসাব (স্ায়ী আমানি নহসাব) : 

৬,০০,০০০ টাকা
• সংিনক্ি িহনবল: ১,৬৮,৫৯৩ টাকা
• ক্ঋণ িহনবল: ১০৩,৭৬১ টাকা
• কল্যাণ িহনবল: ১,০৩,৭৬১ টাকা
• ক্রমপুঞ্জীভূি বণ্টনয়যাগ্য লভ্যাংশ: 

৪,৯৪,৯৯৫ টাকা
• হাওলাি থদনা: ৩,০০,২৪৭ টাকা
• সচিয় আমানি : ১৭,৬৮,০৩৫ টাকা
• এককালীন সচিয় আমানি : ১,৯৩,১০০ 

টাকা
• নিিাভদে �ান্ (আদায়কৃি) : ৬,১৫,৭০০ 

টাকা
সনমনিি নবনভন্ন কাযকুক্রম ও চানম্ র�ক 
পনিচালনাি িন্য বিদেমায়ন থমাট ৬ িন 
কমকুকিদো কমকুচািী িয়য়য়ি। কমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য 
প্রনিষ্ঠায়নি কায়িি থক্ত্ আরিা স্রিসানিি 
কিাি উয়দ্যাগ রেয়া হয়চ্ছ। আত্মকমকুসংস্ান 
সষৃ্টিি িন্য সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ নবিিয়ণি 
পনিমাণ বনৃদ্ধ ও চানম্ র�য়কি থসৌ্যকু বনৃদ্ধ 
করি টিয়কয়টি মাধ্যয়ম প্রয়বয়শি পনিকল্পনা 
কিা হয়য়য়ি। এয়ি সনমনিি আয় বনৃদ্ধ পায়ব 
এবং নিুন নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়ব। 

কম্পম্উটারিি মাধ্যয়ম র�নয়দন প্রনক্রয়া 
কিাি �য়ল িাতক্ধণক ির্যানদ অবগি হওয়া 
সহ মননটনিং কাযকুক্রম রোিদাি কিা সহিিি 
হয়চ্ছ। এিাড়া গ্রাহক নহয়সয়বি র�নয়দন 
সংক্রান্ত ির্যানদ ‘এসএমএস’ এি মাধ্যয়ম 
সিবিাহ কিিুঃ সদস্য থসবাি মান আরিা 
উন্নি কিাি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি। ইয়িাময়ধ্য 
সনমনি কাযকুালয়য় পনিয়বশ উন্নিকিণসহ 
সম্নত্তি ননিাপত্তা নবধায়নি িন্য সনমনিি 
কাযকুালয় ও চানম্ র�ক এলাকায় নসনসটিনভ 
ক্যায়মিা স্াপন কিা হয়য়য়ি।

নবনভন্ন আন্তিদোনিক ও িািীয় নদবস 
পালন করি সদসয়দি থদশ, সমাি ও িানি 
গেয়ন মাননসকভায়ব প্রস্তুি কিা হয়। এলাকাি 
নবনভন্ন দুয়যকুাগ ও অনগ্কায়ডে সনমনিি পক্ 
থরয়ক সাহায্য প্রদান কিা হয়। সদস্যয়দি 
নচনকতসা থসবা ও গনিব নশক্ারকুীয়দি সাহায্য 
প্রদান কিা হয়। 

পনিয়শয়ষ, সমবায়য়ি অরকু এক সায়র 
বা এক থযায়গ কাি কিা। সমিাি নভনত্তয়ি 
পিস্পরিি প্রনি একই নীনিয়ি নমনলিভায়ব 
র�ায়না কাযকুক্রম পনিচালনা কিা। সমমনা 
মানষু িায়দি ননি ননি পুঁনি, উপকিণ, 
রেম এবং উয়দ্যাগ একনত্ি করি ননয়িয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্ননিি িন্য 
একয়যায়গ প্রয়চষ্াই হয়লা সমবায়। সমবায় 
প্রনিষ্ঠায়নি মাধ্যয়ম স্বল্প আয়য়ি সকল থরেধণি 
দনিদ্র িনয়গাষ্ঠী একনত্ি ও সুসংগনেি কিা 
সম্ভব। চট্গ্রাম রেলাি র�াহাগাড়া উপয়িলাি 
চুননি ইউননয়য়নি পাননত্শা এলাকায় িাবাি 
ড্যাম স্াপন, িাস্তা সংস্ারিি �য়ল কৃনষ, 
মতস্য ও পযকুটন খাি নদয়য় “ চানম্ খাল 
পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ” এি 
সদস্যয়দি অরকুনননিক উন্নয়ন ত্বিানন্বি 
করিয়ি।
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উপয়িলা: পটিো 

রেলা : চট্গ্াম

চট্গ্রাম রেলাধীন পটিয়া উপয়িলাি ১০নং 
ধলঘাট ইউননয়য়ন অবনস্ি “ধলঘাট আবকুান 
সমবায় সনমনি নলুঃ”। ১২.৭৬ বগকু নক.নম. 
আয়িয়নি এই ইউননয়য়ন িনসংখ্যা ৯,১০৪ 
িন পুরুষ ও ৮,৬০৮ িন মনহলাসহ থমাট 
১৭, ৭১২ িন। 

নরিটিশ নবরিাধী নবপ্লয়বি সায়র সম্নকদেি 
এই ধলঘাট আবকুান সমবায় সনমনিটি। নরিটিশ 
শাসকয়দি ননযকুািন ও বছিনাি অন্যিম 
সহয়যাগী স্ানীয় মহািনয়দি চড়া সুয়দি 
ঋয়ণি �াঁয়দ বন্ িনয়গাষ্ঠীয়ক উদ্ধাি কিয়ি 
এবং গ্রায়মি হিদনিদ্র দুুঃখী থমহননি মানয়ুষি 
ভাগ্য পনিবিদেয়নি করা নচন্তা করি ধলঘায়টি 
ঐনিহ্যবাহী পনিবারিি কয়য়কিন স্বনামধন্য 
িনকল্যাণকামী পিমনহনিষী সমবায়ী 
ব্যনক্তত্ববগকু গ্রায়মি সুনবধাবনচিি চানষ, 

মজুি, থখয়ট খাওয়া ননম্ন মধ্যনবত্ত ও ননম্ননবত্ত 
িনগণয়ক মহািনয়দি চড়া সুয়দি কবল থরয়ক 
মনুক্ত নদয়ি এবং িায়দিয়ক অরকুনননিকভায়ব 
স্বাবলম্ী করি রোলাি মানয়স ১৯১৮নরি. 
সায়ল প্ররম “ধলঘাট আবকুান র�া-অপারিটিভ 
ব্যাংক” প্রনিষ্ঠা করিন। এই নবশাল কমকুযয়জ্ঞি 
সচূনালয়গ্ যাঁিা আত্মননয়য়াগ করিনিয়লন 
িাঁয়দি ময়ধ্য অন্যিম পুণকুবান ব্যনক্তত্ব স্বগকুীয় 
পনন্ি মনয়মাহন কাননয়ুগা, স্বগকুীয় নবলাস 
চন্দ থঘাষ-উনকল, পল্ী প্রাণ নবনপন চন্দ 
থসন।

উয়দ্ে্য 

ধলঘাট আবকুান সমবায় সনমনি নলুঃ এি মলূ 
উয়দেশ্য হয়চ্ছ সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনি 
একনত্ি করি িা সদস্যয়দি মায়ি ঋণ প্রদান 
ও লাভিনক খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম স্বীয় 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও ননয়িয়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্ননি সাধন কিা। এই উয়দেয়শ্যয়ক 

র�ন্দ করি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনিয়ক লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ননয়িয়দি ভাগ্য 
উন্নয়য়নি সনম্নলি প্রয়চষ্াি পাশাপানশ এ 
সমবায় সনমনি শুরু থরয়ক অনিদেি মনুা�াি 
নসংহভাগ থদশ মািৃকাি স্বাধীনিা ও ননপীনড়ি 
দীন-দনিদ্র িনিাি থসবায় উতসগকু কিাি 
অনন্য দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি। 

পুঁমি গেন 

প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক সদস্যয়দি কাি থরয়ক শয়াি 
আদায়, আমানি আদায় ও নবননয়য়ায়গি 
মাধ্যয়ম সনমনিি পুঁনি গেন কিা হয়। 
এিাড়াও সনমনিি মানলকানাধীন থদাকায়নি 
ভাড়া আদায়, ঋণ প্রকয়ল্পি আয় সনমনিি 
পুঁনি নহয়সয়ব ব্যবহাি কিা হয়। কু্দ্র কু্দ্র 
সনচিি পুঁনি ননয়য় প্রনিষ্ঠানটি বিদেমায়ন ব্যাপক 
মলূধন সষৃ্টি করি। বিদেমায়ন অত্ সনমনিি 
কাযকুকিী মলূধন প্রায় ৬,৯৭,৪২,৪৭৭.৮২ 
টাকা। 

িলঘাট আব্শান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ৩৭

তামরখ: ১৯১৮ 

সদস্য সিংখ্যা: ১৭, ৭১২ িন

কম্গসিংস্ান: ৭ িন

শেোর মলূিন: ৩২,২৫,২২০ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল : ২৮,৭৩,২৩৩ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৮,৬০,৮১৫ টাকা

 স্াবর সম্মত্ত:৩৭,২৮,৫২৬ টাকা
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স্বলীকৃমত 

উপমহায়দয়শি সমবায় আয়্ালয়নি 
সচূনালয়গ্ ১৯১৮ সায়ল “ধলঘাট আবকুান 
র�া-অপারিটিভ ব্যাংক” নায়ম ৩৭/১৯১৮ 
নহয়সয়ব ননবন্ধন লাভ করি। ১৯৬২নরি. সয়ন 
এই প্রনিষ্ঠায়নি নাম পনিবিদেন করি “ধলঘাট 
আবকুান সমবায় সনমনি নলুঃ” নহয়সয়ব 
নামকিণ কিা হয়। এই নামকিয়ণ এবং এই 
প্রনিষ্ঠানয়ক স�ল সনমনি নহয়সয়ব এনগয়য় 
রেওয়াি রেপয়র্য নযনন সবয়চয়ষ রেনশ রেম, 
থমধা, সময় ও দক্িা নদয়য় সহয়যানগিা 
করিয়িন নিনন হয়চ্ছন প্রাক্তন সম্াদক 
নবনশষ্ নশক্ানবদ স্বগকুীয় ময়হন্দ নার থদ। 
িাঁি অবদায়নি স্বীকৃনিস্বরূপ সমবায় নবভাগ 
কিৃকুক নিনন থরেষ্ঠ সমবায়ীি পুিস্াি প্রাপ্ত হন। 
প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক অদ্যাবধধ থসাসাইটি নবনভন্ন 
উন্নয়নমলূক কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আনরকুক সমস্যা সমাধায়ন উয়ল্খয়যাগ্য ভূনমকা 
পালন করি এয়সয়ি। িয়ব এখনও স্ানীয়য়দি 
কায়ি এ সনমনিটি “ধলঘাট ব্যাংক” নায়ম 
সমধধক পনিনচি। 

িােগা ক্রে

১৯১৯ সায়ল প্রনিনষ্ঠি এই সমবায় সনমনিটি 
মাত্ ০৬(িয়) বিরিি অনিদেি মনুা�া হয়ি 
১৯২৪ সায়ল ধলঘাট এলাকায় িতকালীন 
২,০০০ টাকায় ২৩ শিক িায়গা ক্রয় 
করি। সনমনিি উক্ত িায়গায় ৩,৮০০ 
বগকু�্ট নবনশষ্ ২ িলা ভবন ননমকুাণ করি। 
ভবয়নি ননচিলায় ৭টি থদাকানঘরিি ভাড়া 
প্রানপ্তয়ি সনমনি আনরকুকভায়ব লাভবান হয়চ্ছ। 
৩০/০৬/২০১৯নরি. িানিয়খ অনডট প্রনিয়বদন 
থমািায়বক সনমনিি স্াবি সম্নত্তি মলূ্য 
৩৭,২৮,৫২৬ টাকা। 

আমথ্গক কার্গক্রম

২০১৮-২০১৯ নরি. সয়নি অনডট প্রনিয়বদন 
থমািায়বক সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩০৮১ 
িন। এিাড়াও ২০১৮-২০১৯নরি. অরকুবিরি 
সদস্যয়দি মায়ি ১,৮০,৭৮৫ টাকা লভ্যাংশ 
নবিিণ কিা হয়। সনমনিি ক্রয়মান্ননিি ধািা 
অব্যাহি র�য়খ ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি 
থমাট ৪,০০০ টাকা নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। অয়নক বাধা নবপনত্ত পাি করি 
আি এই প্রনিষ্ঠায়নি ননিস্ব ভূনময়ি মায়কদেট 
ননমকুাণসহ নবিিল পাকা ভবন ননমকুায়ণি কাি 
সম্াদন করিয়ি। কু্দ্র কু্দ্র সনচিি পুঁনি ননয়য় 

প্রনিষ্ঠানটি বিদেমায়ন ব্যাপক মলূধন সষৃ্টি করি। 
এই সনমনি গ্রামীণ মানয়ুষি অরকুনননিক মনুক্তি 
সংগ্রায়ম মাইল�লক নহয়সয়ব আি নচননিি-
যা সমবায় নবভায়গি গয়বকুি, থগৌিয়বি এবং 
সম্ায়নি। সবকুয়শষ ২০১৮-২০১৯ নরি. সয়নি 
উয়ল্খয়যাগ্য থদনা পাওনাি নহসাব ননম্নরূপ।

সংিনক্ি িহনবল ২,৮৭৩,২৩৩ টাকা। 
ক্ঋণ িহনবল ১,৪৮৫,৫৬৮টাকা, সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল ৮৫,৩১৪ টাকা, দালান 
িহনবল ৩,৫৯৬,৪৮২ টাকা, নশক্া িহনবল 
২,৪৪,৮৬৭ টাকা, দািব্য িহনবল ৩৬,৩৫৯ 
টাকা, বনৃত্ত িহনবল ২,৫৬,৫৪৪ টাকা, শয়াি 
নডনভয়ডন্ িহনবল ৩,৫৩,৩১১টাকা, কমকুচািী 
কল্যাণ িহনবল ৬,১৯,৮২৪ টাকা, গ্র্যাচুইটি 
িহনবল ২৪,৫২,০৯০ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূি 
বণ্টনয়যাগ্য লভ্যাংশ ২২,৪২,৩১৮ টাকা, 
িামানি থদনা কমকুকিদো/কমকুচািী  ২৩,২৫০ 
টাকা, সভ্য সচিয় আমানি ৩,৯৬,৮২,৬৭১ 
টাকা,  সাধািণ সচিয় আমানি 
৮,৬০,৮১৫ টাকা, গ্রামীণ কু্দ্র সচিয় প্রুঃ 
আমানি ৮০,৭১,১৫৫ টাকা, সভ্য ও অপি 
ব্যনক্তি স্ায়ী আমানি ২৩,৮৪,৯৫০ টাকা, 
কমকুচািী ভনবষ্যত িহনবল ৩,৯৯,৮৬৫ টাকা, 
িনম ও ভবয়নি মলূ্য ৯৯,৭৫৬ টাকা, সচিয় 
আমানয়িি সুদ থদনা ৬,১৪,৯৫৯ টাকা, 
নবনবধ থদনা ৪১,১৪৫ টাকা।

ইমতহাস ও ঐমতহ্য 

“ধলঘাট আবকুান র�া-অপারিটিভ ব্যাংক” 
প্রনিষ্ঠাি থপিয়ন আরিা একটি মহত উয়দেশ্য 
কাি করিনিল। থসই মহত উয়দেশ্যটি নিল 
ধলঘাট উচ্চ নবদ্যালয়য়ক আনরকুক সহায়িা 
করি নবদ্যালয়য়ক স্বননভদেি করি রোলা। 
যিনদন ধলঘাট উচ্চ নবদ্যালয় আনরকুক নদক 
থরয়ক সচ্ছল হয়ি পারিনন িিনদন “ধলঘাট 
আবকুান র�া-অপারিটিভ ব্যাংক” এই 
নবদ্যালয়য়ক অনদুান নদয়য় এয়সয়ি। 

উয়ল্খ্য থয, প্রনিষ্ঠাি প্ররম বিরিই ধলঘাট 
আবকুান র�া-অপারিটিভ ব্যাংক “ধলঘাট উচ্চ 
নবদ্যালয়য়” অনদুান নহয়সয়ব নগদ ৬২ টাকা 
নদয়ি সমরকু হয়য়নিল। মলূ্যমান অনসুারি নব 
স্ানপি নবদ্যালয়টিি িন্য এই অরকু নিল নবিাট 
অনদুান প্রানপ্ত। সত উয়দেশ্য সাময়ন র�য়খ 
পিবিদেীয়িও নবনভন্ন সময়য় পনিচালক পষকুয়দি 
রেিৃয়ত্ব প্রনিষ্ঠানটি পনিচানলি হয়য় আি 
মারা উঁচু করি নবদ্যালয়টি দাঁনড়য়য় আয়ি। 
চট্গ্রায়ম প্রারনমক সমবায় সনমনিি ময়ধ্য থয 
কয়টি সমবায় সনমনি অিীয়িি থগৌিয়বাজ্জ্বল 

ইনিহাস ও ঐনিহ্য ধািণ করি অদ্যাবধধ 
টিয়ক আয়ি িাি ময়ধ্য “ধলঘাট আবকুান 
সমবায় সনমনি নলুঃ” একটি। এটি সমবায়য়ি 
মলূ দশকুয়নি ধািক নহয়সয়ব একটি ময়ডল 
সনমনি। সনমনি িাি স্বকীয়িা ননয়য় যুয়গি 
পি যুগ সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ সুদঢ়ৃ আনরকুক নভনত্ত গয়ড় 
িুয়লয়ি। যা অন্যান্য সমবায় সনমনিি িন্য 
অনকুিণীয়।
 
সামামিক কার্গক্রয়ম অবদান 

গনিব সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়ি নবয়য়য়ি 
অনদুান, সনমনিি সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি 
িন্য নশক্া বনৃত্ত, অনগ্কাডে, দুঘকুটনা ইি্যানদ 
ক্নিগ্রস্তয়দিয়ক খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য 
প্রয়য়ািনীয় দ্রব্যানদ প্রদান কিা হয়। ধমকুীয় 
অনষু্ঠায়নি সহয়যানগিাসহ নবনভন্ন সামানিক 
কমকুকায়ডে সনমনিি সদস্যগণ অংশগ্রহণ 
করি রায়কন এিাড়াও সদস্যয়দি কল্যাণায়রকু 
থযয়কায়না সামানিক কাযকুক্রয়ম সনমনি পক্ 
থরয়ক সহয়যানগিা কিা হয়। স্যাননয়টশন, 
নচনকতসা থসবা, বকৃ্রিাপণ, কম্পম্উটাি 
নশক্া, কমকুসংস্ান, অনদুান ও সমবায় নশক্া 
ইি্যানদ নবষয়য় সদস্যয়দি সময় সময় প্রনশক্ণ 
প্রদান কিা হয়। এিাড়াও িািীয় সমবায় 
নদবস ও আন্তিদোনিক সমবায় নদবস পালয়ন 
সনমনিি সদস্যিা সনক্রয় অংশগ্রহণ করি 
রায়ক।

সমবাে কার্গক্রম

আমানি গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অনদুান প্রদান, 
নশক্াবনৃত্ত প্রদান িাড়াও সমবায় কাযকুক্রয়ম 
অত্ সনমনিি প্রি্যক্ ও পরিাক্ অবদান 
িয়য়য়ি। এই ধলঘাট আবকুান সমবায় সনমনিয়ক 
অনকুিণ করি ধলঘাট এলাকায় গয়ড় উয়েয়ি 
অয়নক নিুন নিুন সমবায় সনমনি। ধলঘাট 
ইউননয়ন থযন সমবায় কাযকুক্রয়মি এক অনন্য 
দষৃ্ান্ত। এখনও সনমনিি সদস্যগণ সনমনি 
হয়ি ঋণ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম উপকৃি হয়চ্ছন। অত্ 
সনমনিয়ি ৭ িন কমকুচািী কমকুিি আয়িন। 
সনমনিয়ি আইন ও নবধধ থমািায়বক বানষকুক 
সাধািণ সভা অননুষ্ঠি হয়। সনমনিি উয়দ্যায়গ 
িািীয় সমবায় নদবস উদযাপনসহ িা্রেীয় 
সকল গুরুত্বপূণকু নদবস সনমনিি সদস্যয়দি 
ননয়য় যরায়যাগ্য মযকুাদায় পালন কিা হয়। অত্ 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননবকুাচন ধলঘাট 
ইউননয়য়নি িনগয়ণি িন্য থযন এক উতসব 
মখুি পনিয়বশ সষৃ্টি করি। 
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উপয়িলা: পাঁচলাইে

রেলা: চট্গ্াম

ব্ি নগিী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
“দয়শ নময়ল কনি কাি হানি নিনি নানহ 
লাি” এ থ্াগানয়ক সাময়ন র�য়খ ১৯৮৮ 
সায়ল কয়য়কিন উয়দ্যাক্তা সদস্য নময়ল 
পর চলা শুরু। কমকুিতপিিা ও সা�য়ল্যি 
ধািাবানহকিায় এটি আি একটি ময়ডল 
সনমনি হওয়াি থগৌিব অিদেন করিয়ি। 
এলাকাি মানয়ুষি ময়ধ্য বনু্ধত্ব, ভ্ািৃত্ব, ঐক্য 
সষৃ্টি, পুঁনি গেন, নবননয়য়াগ, সামানিক 
উন্নয়ন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি, দানিদ্রিা নবয়মাচন 
ও সমবায়য়ি সুনাম বনৃদ্ধয়ি অনন্য ভূনমকা 
িাখয়ি। িতকালীন উয়দ্যাক্তা সদস্যিা একনত্ি 
হয়য় ননয়িয়দিয়ক সমবায় আয়্ালয়ন সানমল 
হওয়াি মানয়স সংগনেি হয়য় ১৯৮৮ সায়ল 
৭০৫৭ ননবন্ধন সংখ্যায় এ সনমনি সমবায় 
নবভাগ হয়ি ননবন্ধন লাভ করি। সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লক্্য ননয়য় এলাকায় 
একটি মায়কদেট কিাি কাযকুক্রম শুরু করি, যা 
বিদেমায়ন ব্ি নগিী চট্গ্রায়মি অি্যাধনুনক 
বহৃত্তম মায়কদেট। 

সমমমতর উয়দ্ে্য 

সনমনি ননিস্ব মলূধন হয়ি িায়গা ক্রয় ও 
ভবন বেনিি মাধ্যয়ম আয় বনৃদ্ধ ও কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি সনমনিি মলূ লক্্য। এিাড়াও ননয়ম্াক্ত 
উয়দেশ্যগুয়লা পূিণকয়ল্প বিদেমান ব্যবস্াপনা 
কনমটি সমবায় নবভায়গি সহায়িা ননয়য় কাি 
করি যায়চ্ছ।
• কাযকুএলাকায় আইন ও নবধধ অনযুায়ী 

আমানি গ্রহণ করি যরাযর খায়ি 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন অবদান িাখা।

• সনমনিি কাযকু এলাকায় উতপাদনশীল 
প্রকয়ল্প/খায়ি অরকুায়য়নি মাধ্যয়ম 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন উয়ল্খয়যাগ্য 
অবদান িাখা।

• সমবায় আদশকু ধািণ করি থদয়শি অন্যিম 
প্রধান সমবায় প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব প্রনিনষ্ঠি 
কিা।

• সনমনিি কাযকুপনিধধ নবসৃ্তি কিাি 
পাশাপানশ নিুন নিুন কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি 
কিা।

• সদস্যয়দি উতকৃষ্ থসবা প্রদায়নি মাধ্যয়ম 

সুসম্কদে গয়ড় রোলা।
• আমানি ও নবননয়য়ায়গি ময়ধ্য যুনক্ত সংগি 

অনপুাি িক্া করি প্রনিষ্ঠায়নি মনুা�া 
বনৃদ্ধ কিা।

• প্রনিষ্ঠায়নি সানবকুক র�নয়দন সবকুয়শষ 
প্রযুনক্ত ব্যবহাি করি সদস্য থসবাি মান 
উন্নি িাখা।

• থদয়শি ও সামানিক কল্যাণমলূক 
কাযকুক্রয়মি অংশগ্রহণ নবসৃ্তি কিা।

• প্রনিষ্ঠায়ন কমকুিি কমকুকিদো কমকুচািীয়দি 
কমকু পনিয়বশ উন্নি র�য়খ আনরকুকভায়ব 
সন্তুষ্ িাখাি প্রয়াস রেয়া।

মলূিন গেন

২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি প্রনিষ্ঠায়নি কাযকুকিী 
মলূধন হয়চ্ছ ৫৪,১৮,০৮,০৬২.৩৮ টাকা। 
সদস্যয়দি থরয়ক আমানি গ্রহণ, িনম 
প্রকয়ল্প আদায়, মায়কদেট প্রকয়ল্প আদায়, 
নেকাদারিি আয়নকুস্ মানন, গহৃীি ঋণ, অস্ায়ী 
ঋণ এবং থদাকান ভাড়া অনগ্রম গ্রহণ করি 
সনমনিি মলূধন গেন কিা হয়। সনমনিি 
সদস্যয়দি হয়ি আদায়কৃি টাকাি পনিমাণ 
৩০/০৬/২০১৯নরি. পযকুন্ত ননম্নরূপ।

বদের নগরী বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ৭০৫৭

তামরখ : ১৯৮৮

কম্গসিংস্ান: ১১ িন

শেোর আদাে: ৮০,৯০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৬২,৪১,০০০ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন : ৫৪,১৮,০৮,০৬২ টাকা।

সম্দ: ০.৯৫ একর িােগাে ৯তলা মায়কতিট
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শয়াি আদায়: ৮০,৯০০ টাকা।
সচিয় আমানি: ৬২,৪১,০০০ টাকা।  
সংিনক্ি িহনবল: ১,১৩,৯৪০ 
িনম প্রকয়ল্প আদায়: ৬৬,৯৪,৪৮১ 
মায়কদেট প্রকয়ল্পি আদায়: ৪৫,৩৩,৯৫,৯৭৯ 
সাসয়পন্স খায়ি থদনা: ৩৩,৮১,২১৩ 
নেকাদারিি আয়নকুস্ মানন: ১,০০,০০,০০০ 
গহৃীি ঋণ: ৪,৩১,১৮,০০৬ 
অস্ায়ী ঋণ: ৭২,০৬,৮৯৩ 
থদাকান অনগ্রম গ্রহণ: ৮৭,৫০,০০০ 

িমম ইিারা

অত্ সনমনি হাউনিং এয়স্ট হয়ি মায়কদেট 
ননমকুায়ণি িন্য উনল্নখি ি�নশয়লি িায়গা 
ইিািা গ্রহণ করি। রে, এল নং ১০, থমৌিা- 
আগ্রাবাদ, রানা- ডবলমনুিং, রেলা- চট্গ্রাম, 
আি. এস. িনিয়পি ১২৩১ নং খনিয়ায়নি 
১২৩, ১২৬ দাগানদি আ্ি এবং আি 
এস ৫৯৮ নং খনিয়ায়নি ১১২/১১৫ ও ১২৫ 
দাগানদি নি এন্ এইচ ব্লয়কি মািামানি 
০.৯৫ একি িনম ইিািা গ্রহণ করি। ২০১৮ 
- ২০১৯ সয়ন ইিািাকৃি িায়গাি মলূ্য 
৪১,৪২,৬২৪ টাকা। একটি স্বয়ংসম্ণূকু ও 
নাগনিক সুনবধা সংবনলি মায়কদেট ননমকুায়ণি 
িন্য বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি অক্ান্ত 
পনিরেম করি যায়চ্ছ। 

মায়কতিট রিকল্প 

সনমনিি নায়ম ইিািাকৃি ০.৯৫ একি 
িায়গায় একটি থসনম রেইিয়মটে ও রেইিয়মটে 
িাড়া ৯ িলা নবনশষ্ কমানশকুয়াল নবনল্ং ননমকুাণ 
কিা হয়চ্ছ। মায়কদেট প্রকয়ল্পি নকশা নবগি 
১০/০২/২০১০নরি. িানিয়খ নসনডএ কিৃকুক 
অনয়ুমানদি হয়। কমানশকুয়াল নবনল্ং ননমকুায়ণি 

িন্য ০২/০৭/২০০৩ ইং িানিয়খ রেটিা 
ইনঞ্জননয়ািস এন্ কন্রোকশয়নি সায়র চুনক্ত 
সম্াদন কিা হয়। চুনক্ত থমািায়বক ৬০০ 
নদয়নি ময়ধ্য কাি শষ কিাি চুনক্ত হয়লও 
সময়ময়িা ননমকুাণ কাি শষ হয়নন। সময়ময়িা 
ননমকুাণ কাি শষ না হওয়াি কািণ নহয়সয়ব 
িানা যায় সদস্যগণ সময়ময়িা মায়কদেট প্রকয়ল্প 
টাকা না থদয়া। পিবিদেীয়ি বিদেমান কনমটি 
দানয়ত্বগ্রহয়ণি পি হয়ি নবনভন্ন উয়দ্যায়গি 
�য়ল বহুলাংয়শ ননমকুাণ কায়িি অগ্রগনি বনৃদ্ধ 
থপয়য়য়ি। এই পযকুন্ত মায়কদেট ননমকুাণ প্রকয়ল্প 
৪৪,৮৪,৬১,৯৪৮ টাকা ব্যয় হয়। নকশা 
অনযুায়ী উক্ত মায়কদেয়ট ৮০০টি থদাকান বিাদে 
থদয়া যায়ব িম্য়ধ্য ইয়িাময়ধ্য ৬০০টি থদাকান 
সদস্যয়দি ময়ধ্য বিাদে থদয়া হয়য়য়ি। 

সভা অনষু্ঠান

সমবায় আইন ও নবধধ অনসুিণ করি সাধািণ 
সভায় নবগি বিরিি নহসাব নববিণী এবং 
সম্িূক বায়িট ও চলমান অরকুবিরিি 
বায়িট উপস্াপন কিা হয়। সনমনিি বানষকুক 
সাধািণ সভা, নবয়শষ সাধািণ সভা এবং 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভাসমহূ সমবায় 
আইন ও নবধধ থমািায়বক ননয়নমিভায়ব 
অননুষ্ঠি হয়চ্ছ। সনমনিি র�কডদেপত্ অনযুায়ী 
প্রনি অরকুবিরি ব্যবস্াপনা কনমটিি নবধধ 
থমািায়বক সভা অননুষ্ঠি হয়। সভাসময়ূহ 
সনমনিি সদস্যয়দি মায়কদেট প্রকয়ল্পি টাকা 
আদায়, মায়কদেট ননমকুাণ, সনমনিি সানবকুক 
কাযকুক্রম পনিচালনাি নীনিমালা, পনিকল্পনা, 
প্রশাসননক, ব্যবসানয়ক ও িনকল্যাণমলূক 
নবনভন্ন কাযকুক্রম সম্য়কদে নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা 
হয় এবং নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় নক না িাও 
পযকুায়লাচনা কিা হয়। 

তথ্যরিরুমতির ব্যবহার 

কম্পম্উটারিি মাধ্যয়ম সনমনিি নহসাব 
সংিক্ণ কিা হয়চ্ছ। র�নয়দন প্রনক্রয়া 
সহিিি হওয়াি �য়ল িাতক্ধণক ির্যানদ 
অবগি হওয়া সহ মননটনিং কাযকুক্রম রোিদাি 
কিা সহিিি হয়চ্ছ। বিদেমান কনমটি দানয়ত্ব 
রেয়াি পি সদস্যয়দি থসবাি মান আরিা 
উন্নি কিাি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি। ইয়িাময়ধ্য 
সনমনিি কাযকুালয়য়ি পনিয়বশ উন্নিকিণসহ 
সম্নত্তি ননিাপত্তা নবধায়নি িন্য সম্ণূকু 
মায়কদেয়ট নসনসটিনভ স্াপন কিা হয়য়য়ি।

িনকল্যাণমলূক কার্গক্রম

ব্ি নগিী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
প্রানিষ্ঠাননক কাযকুক্রম পনিচালনাি পাশাপানশ 
িনকল্যাণমলূক কাযকুক্রমও পনিচালনা করি 
রায়ক। সনমনি ননিস্ব মলূধন বিািা সনমনিি 
কমকুকিদো ও কমকুচািী এবং সনমনিি সদস্যগয়ণি 
কল্যায়ণ নবনভন্ন থসবামলূক উন্নয়ন কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি আসয়ি যাি ময়ধ্য নশক্া বনৃত্ত, 
বকৃ্রিাপণ, স্যাননয়টশন, স্বাস্্যয়সবা, অনদুান 
ইি্যানদ থসবামলূক কাযকু্যক্রম পনিচালনা 
কিয়ি। প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি, নশক্া, স্বাস্্য ইি্যানদ কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম 
থদশ ও িানিি িন্য কল্যাণকি ও িননহিকি 
কায়ি ভূনমকা িাখয়ি। সমবায় আয়্ালনয়ক 
গনিশীল কিাি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটি থযাগ্য ব্যনক্তয়ক সনমনিয়ি ভনিদে সহ 
সনমনিি কাযকুক্রয়ম স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিাি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি ময়ধ্য সমবায় সম্য়কদে 
আস্াি ময়নাভাব সষৃ্টি কিাি িন্য কাি 
করি চয়লয়ি। সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধমালা এবং সনমনি সম্নকদেি নহসাব ও 
ননিীক্া এবং সমবায় ব্যবস্াপনা সম্য়কদে 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সদ্যসিা বাংলায়দশ 
সমবায় একায়ডনম হয়ি প্রনশক্ণ গ্রহণ করি। 
সামানিক কাযকুক্রয়মি অংশ নহয়সয়ব করিানা 
মহামানিি প্ররম নদয়ক এলাকাি গনিব 
১,০০০ িনয়ক ত্াণ নবিিণ করিন এলাকাি 
গনিব মানয়ুষি পায়শ দাঁড়ায়।

বিদেমান কনমটি দানয়ত্ব গ্রহয়ণি পি হয়ি 
সনমনিি উন্নয়ন কাযকুক্রম দ্রুিগনিয়ি এনগয়য় 
যায়চ্ছ। অনচরিই এ সনমনি চট্গ্রাম শহরিি 
হানলশহি এলাকাি মায়কদেটটিি কাি সম্ণূকু 
শষ করি সদস্যয়দি থদাকান বিাদে নদয়ি 
পািয়ব। এয়ি সদস্যয়দি ময়ধ্য প্রাণচাচিল্য 
সষৃ্টি হয়ব এবং সনমনিটি থদয়শি একটি ময়ডল 
সনমনিয়ি রূপান্তনিি হয়ব। �য়ল ৮০০টি 
থদাকান মানলক সদস্য ও িায়দি পনববািসহ 
প্রায় ৪/৫ হািারিি অধধক র�ায়কি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়ব।
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উপয়িলা: কয়তাোললী

রেলা: চট্গ্াম

বাংলায়দশ ব্যাংয়ক কমকুিি কমকুকিদো-
কমকুচািীয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন ১৯৫৩ 
সায়ল বাংলায়দশ ব্যাংক এমপ্লয়ীি র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ (চরক্রয়সা) নায়ম 
সমবায় নবভাগ হয়ি ননবনন্ধি হয়য় সনমনিি 
কাযকুক্রম শুরু করি। বাংলায়দশ ব্যাংক 
এমপ্লয়ীি র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ 
(চরক্রয়সা) বাংলায়দয়শি একটি ঐনিহ্যবাহী 
এবং প্রাচীন কমকুচািী থরেধণি সমবায় 
প্রনিষ্ঠান। শুরুয়ি সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
রেনশ না হয়লও নদয়ন নদয়ন িা বাড়য়ি রায়ক। 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩,১৫৪ িন। 
সময়য়ি চানহদা পূিণ কিয়ি নগয়য় সনমনি 
কিৃকুপক্ সদস্যয়দি স্বায়রকু অয়নকগুয়লা প্রকল্প 
গ্রহণ করি। এসব প্রকয়ল্পি ময়ধ্য এই পযকুন্ত 
উয়ল্খয়যাগ্য হল নিটায়ািয়মটে রেননন�ট 
�ান্, রের নিনল� �ান্, পনিবহন, গহৃায়ন 
প্রকল্প ইি্যানদ উয়ল্খয়যাগ্য।

বাংলায়দশ ব্যাংক এমপ্লয়ীি র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ এি মলূ উয়দেশ্য 

হয়চ্ছ সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনি একনত্ি 
করি িা সদস্যয়দি মায়ি ঋণ ও লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
ও ননয়িয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্ননি 
সাধন কিা। এ উয়দেশ্যাবলী ননম্নরূপ: 
• সদস্যয়দি থসনভংস নডয়পানিট সুনবধা 

প্রদান।
• সদস্যয়দি প্রয়য়ািয়ন যরাসাধ্য সুদমকু্ত 

কিদে প্রদান।
• নিটায়ািয়মটে রেননন�ট প্রদান।
• সদস্যয়দি মিুৃ্যিননি কািয়ণ রের নিনল� 

�ান্ হয়ি নিনল� প্রদান।
• ওয়য়লয়�য়াি �ায়ন্ি মাধ্যয়ম সাহায্য 

সহয়যানগিা প্রদান ইি্যানদ। 
• সদস্যয়দি স্বননভদেি কিাি লয়ক্্য প্রকল্প 

গ্রহয়ণ উবিদু্ধকিণ, পিামশকু প্রদান ও 
সুদনবহীন পুঁনি সিবিাহ।

পঁুমি গেন

প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক সদস্যয়দি কাি থরয়ক শয়াি 
আদায়, আমানি আদায় ও নবননয়য়ায়গি 
মাধ্যয়ম সনমনিি পুঁনি গেন কিা হয়। 
এিাড়াও সনমনিি গহৃায়ন প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প 

এবং পনিবহন প্রকয়ল্পি আয় সনমনিি পুঁনি 
নহয়সয়ব ব্যবহাি কিা হয়। কু্দ্র কু্দ্র সনচিি 
পুঁনি ননয়য় প্রনিষ্ঠানটি বিদেমায়ন ব্যাপক মলূধন 
সষৃ্টি করি। ২০১৮-২০১৯ নরি. অরকুবিরিি 
অনডট প্রনিয়বদন অনযুায়ী সনমনিি কাযকুকিী 
মলূধন ৬১,৬৮,৪৯,৩৮৩.৯৩ টাকা। এই 
সনমনি সদস্যয়দি অরকুনননিক মনুক্তি সংগ্রায়ম 
মাইল�লক নহয়সয়ব আি নচননিি। যা সমবায় 
নবভায়গি গয়বকুি, থগৌিয়বি এবং সম্ায়নি। 
এটি সমবায়য়ি মলূ দশকুয়নি ধািক নহয়সয়ব 
একটি ময়ডল সনমনি। সনমনি িাি স্বকীয়িা 
ননয়য় যুয়গি পি যুগ থদয়শি ও সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ 
সুদঢ়ৃ আনরকুক নভনত্ত গয়ড় িুয়লয়ি। যা অন্যান্য 
সমবায় সনমনিি িন্য অনকুিণীয়। পুঁনি 
গেয়ন উয়ল্খয়যাগ্য খািগুয়লা ননম্নরূপ:

শয়াি আদায়: ৩,৯২,৩৬,১৬০ টাকা। 
নিটায়ািয়মটে রেননন�ট �ান্: ১,৪১,৬২,৩২৭ 
টাকা। 
আিনব �ান্ সাবনসনড একাউটে: 
৫০,১২,০২০ টাকা।
রের নিনল� �ান্: ১,০৬,০৩,৬৯২ টাকা।

বাংলায়দর ব্যাংক এম্েীজ ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৫ (মস)

তামরখ: ২৫/০১/১৯৫৩মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩১৫৪ িন

কম্গসিংস্ান: ৫ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ১০০ িন

শেোর আদাে: ৩,৯২,৩৬,১৬০ টাকা

আমানত আদাে : ৩০,৫৭,৩৪,৬৩৪ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৬১,৬৮,৪৯,৩৮৩.৯৩ টাকা

সম্দ: ৮টি বাস/মাইত্ক্রাবাস
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ওয়য়লয়�য়াি �ান্: ১,৫১,৭১,৩০৯ টাকা।
পনিবহন �ান্: ৪৯,৩৯,৪৭৬ টাকা।
আমানি আদায়: ৩০,৫৭,৩৪,৬৩৪ টাকা।
গহৃায়ন �ান্ : ১৪,৪৪,০২,৯৮৫ টাকা।
চরক্রয়সা ভূ-সম্দ: ৯৯,৬১,৪৫০ টাকা।
শয়াি �ান্ (রূপগঞ্জ): ১,৪৫,৬০,০০০ 
টাকা।

সামামিক কার্গক্রয়ম অবদান

সদস্য নয় এমন দনিদ্র িনগয়ণি কল্যায়ণ 
পানীয় িয়লি ব্যবস্াকিণ, আধনুনক 
শৌচাগাি ননমকুাণ, গনিব সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়ি নবয়য়য়ি অনদুান, সনমনিি 
সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি িন্য নশক্া 
বনৃত্ত, িড়/বন্যা, অনগ্কাডে, দুঘকুটনা ইি্যানদ 
ক্নিগ্রস্তয়দিয়ক খাদ্য, বস্ত্র, আনরকুক সাহায্য ও 
অন্যান্য প্রয়য়ািনীয় দ্রব্যানদ প্রদান কিা হয়। 
যাকাি �ান্ থরয়ক অসহায় ও দুস্য়দিয়ক 
সাহায্য প্রদান, মসনিদ/মাদ্রাসাি উন্নয়য়ন 
সাহায্য কিা হয়। িািাড়া দুিারিাগ্য ব্যাধধয়ি 
আক্রান্ত চরক্রয়সাি সদস্যয়দিয়ক এককালীন 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। ধমকুীয় 
অনষু্ঠায়ন সহয়যানগিাসহ নবনভন্ন সামানিক 
কমকুকায়ডে সনমনিি সদস্যগণ অংশগ্রহণ 
করি রায়কন। এিাড়া সদস্যয়দি কল্যায়ণ 
থযয়কায়না সামানিক কাযকুক্রয়ম সনমনি পক্ 
থরয়ক সহয়যানগিা কিা হয়। স্যাননয়টশন, 
নচনকতসা থসবা, বকৃ্রিাপণ, কম্পম্উটাি 
নশক্া, আবাসন, কমকুসংস্ান, পনিবহন, 
যাকাি, অনদুান ও সমবায় নশক্া ইি্যানদ 
নবষয়য় সদস্যয়দি সময় সময় প্রনশক্ণ প্রদান 
কিা হয়।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি নবনভন্ন প্রকয়ল্প কাযকুক্রম পনিচালনাি 
িন্য বিদেমায়ন ননয়ম্াক্ত পয়দি নবপিীয়ি 
মানসক রেিন ভািানদ প্রদান কিা হয়
ননবকুাহী কমকুকিদো ১ িন, সহকািী ননবকুাহী 
কমকুকিদো ১ িন, ১৬,৫০০ টাকা, ক্যানশয়াি ১ 
িন ১৮,৪৬০ টাকা, নপয়ন কাম বেশপ্রহিী ২ 
িন, ১১,০০০ টাকা।

কমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য প্রনিষ্ঠায়নি কায়িি 
থক্ত্ আরিা স্রিসানিি কিাি উয়দ্যাগ রেয়া 
হয়চ্ছ। কমকুসংস্ান সষৃ্টিি িন্য সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ঋণ নবিিয়ণি পনিমাণ বনৃদ্ধ ও নিুন 
ভবন ননমকুাণ করি বাসা ভাড়া আদায় কিাি 
পনিকল্পনা কিা হয়য়য়ি। সনমনিি ক্রয়কৃি 
িায়গায় ভবন বেনি করি আরিা ১০০ িয়নি 
কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া গ্রহণ কিা হয়য়য়ি।

মহসাব সিংরক্য়ণ আিুমনকতা 

সনমনিি সকল আনরকুক কমকুকাডে একটি 
স�টওয়্যাি এি মাধ্যয়ম পনিচানলি হয়। 
সনমনিি অন�স ব্যবস্াপনায় আধনুনকিা 

আনয়য়নি লয়ক্্য থমাবাইল থ�ান, থটনলয়�ান, 
কম্পম্উটাি, ইটোিয়নট ব্যবহারিি পাশাপানশ 
সনমনিি অন�স ভবন সম্ণূকু নসনস ক্যায়মিা 
বিািা ননয়নন্তি। িািাড়া সনমনিি একটি 
কয়পকুারিট সভা কক্ ও কনমউননটি থসটোি 
িয়য়য়ি।

আবাসন 

চট্গ্রাম রেলায় থয সকল সমবায় সনমনি 
সদস্যয়দি আবাসন সমস্যা সমাধায়ন কাি 
করি যায়চ্ছ, িায়দি ময়ধ্য বাংলায়দশ ব্যাংক 
এমপ্লয়ীি র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ 
অন্যিম। বাংলায়দশ ব্যাংক এমপ্লয়ীি র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ বাংলায়দয়শি 
একটি ঐনিহ্যবাহী এবং কমকুকিদো-
কমকুচািীররেধণি সমবায়ী প্রনিষ্ঠান। সময়য়ি 
চানহদা পূিণ কিয়ি নগয়য় সনমনি কিৃকুপক্ 
সদস্যয়দি স্বায়রকু অয়নকগুয়লা আবাসন প্রকল্প 
গ্রহণ করি। এসব প্রকল্পগুয়লা ননম্নরূপ:
চরক্রয়সা নগি িনম ১২.৬০ শিক
চরক্রয়সা কানয়নি িনম ২০.০০ শিক
৫ম প্রকয়ল্পি থদাকায়নি প্লট ০৪.০০ শিক
চিলক্্যাি ২য় প্রকয়ল্পি িনম ১১.০০ শিক
চিলক্্যাি ২য় প্রকয়ল্পি িনম ১২০.৫০ শিক
িািাখালী প্রকল্প ১৩.৫০ শিক
নশকলবাহা প্রকল্প ৬৬.৫৫ শিক
রূপগঞ্জ প্রকল্প ৪.০৭ একি
চিলক্্যা প্রকল্প ৫৬.০০ শিক

পমরবহন 

বাংলায়দশ ব্যাংক এমপ্লয়ীি র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ এি সদস্যয়দি অন�য়স 
যািায়ায়িি িন্য পনিবহন প্রকল্প শুরু করি। 
সনমনিি আওিায় চরক্রয়সা পনিবহয়ন ১, ২, 
৫ ও ৬ নামীয় চািটি, থসাসাইটি পনিবহন ৩ 
ও ৪ নামীয় দুইটি বাস ও ৭নং বাসটি সনমনিি 
প্রাক্তন সম্াদনক ও চরক্রয়সাি প্রাণপুরুষ 
মিৃ আবু থমাহাম্দ স্মনৃি নশক্া বনৃত্ত প্রদানায়রকু 

ক্রয় কিা হয়য়য়ি এবং ১টি মাইরক্রাবাসসহ 
থমাট ৮টি যানবাহন িয়য়য়ি। ি্য়ধ্য ৪টি 
পনিবহন িহনবল বিািা ক্রয়কৃি এবং ৪টি 
সনমনিি ননিস্ব িহনবল হয়ি ক্রয়কৃি। 
সনমনিি সদস্যয়দি অন�য়স যািায়ায়িি িন্য 
পনিবহন প্রকল্প গেন করি এক অনন্য দষৃ্ান্ত 
স্াপন করিয়ি। যা অনকুিণীয়। 

বততিমান ও ভমবষ্যৎ কম্গসমূচ 

সনমনিি বিদেমান ও ভনবষ্যয়িি িন্য নবনভন্ন 
কমকুসনূচ িয়য়য়ি। িাি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য হল 
সচিয় মলূধন গেন ও সনেক ব্যবহাি, সমবায় 
আয়্ালয়ন সনক্রয় ভূনমকা পালন, বনায়ন, 
পনিবহন, িনম ক্রয়, প্লট নবক্রয়, শনপং 
কময়প্লক্স, কনমউননটি থসটোি সুপাি সপ ও 
আবাসন ব্যবসাি থক্রত্ অরকু নবননয়য়াগ। 

স্বলীকৃমত

সনমনিটি িায়দি কাযকুক্রয়মি �সল নহয়সয়ব 
যরাক্রয়ম ১৯৮৫ সায়ল থরেষ্ঠ সমবায়ী, ১৯৮৯ 
সায়ল থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি, ১৯৯৫ সায়ল 
থরেষ্ঠ সমবায়ী, ২০০৩ সায়ল থরেষ্ঠ সমবায়ী, 
২০০৪ সায়ল থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি, ২০১০ 
সায়ল থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি এবং ২০১১ সায়ল 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব ইয়িাময়ধ্যই 
পুিসৃ্ি হয়য়য়ি। এ সনমনি িািীয়ভায়ব ৭ 
বাি পুিস্াি প্রাপ্ত, যা অন্যান্য সনমনিয়দিয়ক 
অনরুপ্রিণা রোগায়ব।

সময়য়ি থস্রায়ি ভাসয়ি ভাসয়ি অয়নক 
সমবায় সনমনি হানিয়য় থগয়লও দঢ়ৃভায়ব টিয়ক 
আয়ি বাংলায়দশ ব্যাংক এমপ্লয়ীি র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ। চট্গ্রায়ম প্রারনমক 
সমবায় সনমনিি ময়ধ্য থয কয়টি সমবায় 
সনমনি অিীয়িি থগৌিয়বাজ্জ্বল ইনিহাস ও 
ঐনিহ্য ধািণ করি অদ্যাবধধ টিয়ক আয়ি িাি 
ময়ধ্য “বাংলায়দশ ব্যাংক এমপ্লয়ীি র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ” অন্যিম।
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থানা : পাঁচলাইে

রেলা: চট্গ্াম

চট্গ্রাম রেলাি পাঁচলাইশ রানাি বাকনলয়াি 
বউবািাি একটি িনবহুল এলাকা। এ 
এলাকায় নবনভন্ন থপশাি থখয়ট খাওয়া মানয়ুষি 
বসবাস। বাকনলয়া এলাকাি নপনিয়য় পড়া 
মনহলায়দি ননয়য় এই সমবায় সনমনি ২০ িন 
সদস্য ননয়য় প্ররয়ম কাি শুরু করি। িখনকাি 
মনহলািা অনশনক্ি, ঘিক্য়না, অসয়চিন 
এবং উপািদেনক্ম। প্রারনমক পযকুায়য় িায়দি 
বয়ষ্ক নশক্া ও আত্মসয়চিন মলূক প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম নবনভন্ন গ্রূয়প অন্তভুকুনক্তনিি মাধ্যয়ম 
সনমনিি কমকুকাডে শুরু হয়। ২০০৭ নরি. 
সয়ন ৬ িয়নি কনমটি গেন করি মনহলা 
সমবায় সনমনি ননবন্ধয়নি কাযকুক্রম শুরু 
কিা হয়। এিই ধািাবানহকিায় এ এলাকাি 
অি্যন্ত অবয়হনলি ও ননম্নররেধণি মনহলায়দি 
িীবন মান উন্নয়য়নি লয়ক্্য মাত্ ২০ িন 
মনহলা সদস্য ননয়য় সনমনিটি সংগনেি হয়য় 
১৭/০৫/২০০৭ ইং িানিয়খ ৯০৭৪ সংখ্যায় 
সমবায় দপ্তি, চট্গ্রাম হয়ি ননবন্ধন লাভ 
করি। 

সমমমতর উয়দ্ে্য

ননবনন্ধি উপ-নবধধয়ি বধণকুি প্রধান প্রধান 
উয়দেশ্যসমহূ হয়চ্ছ সমবায় আদশকু ও নীনিি 
নভনত্তয়ি পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম 
নািী সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন কিা, সমবায় নভনত্তয়ি নািী সদস্যয়দি 
অরকুনননিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য শয়াি ও সচিয়য়ি 
মাধ্যয়ম মলূধন সংগ্রহ করি লাভিনক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়াগ কিা এবং সদস্যয়দি প্রনশক্ণ 
প্রদান ও থসবামলূক কায়ি উবিদু্ধকিণ। 
বিদেমায়ন উয়দেশ্যসমহূ বাস্তবায়য়ন সনমনিি 
কাযকুক্রম সয়ন্তাষিনক।

রিমেক্ণ

সনমনিি রেনশিভাগ সদস্যয়ক ভনিদে কায়ল 
সমবায় সম্নকদেি প্রনশক্ণ প্রদান করি 
সমবায় ময়নাভাবাপন্ন করি গয়ড় রোলা 
হয়। পযকুায়ক্রয়ম রেিৃত্ব নবষয়ক টিম নবনল্ং, 
রেন্াি উন্নয়ন ও থসাস্যাল অ্যানালাইনসস 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম ননয়িয়দি আচাি 
আচিয়ণ পনিবিদেন, সমায়ি িায়দি অবস্ান 
সহ আত্মসয়চিন কিা হয়। এিই পাশাপানশ 

স্বাস্্য ও পনিবাি পনিকল্পনা, ি্ ননবন্ধন 
নননচিিকিণ, ননউর্শন প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
স্বাস্্য সয়চিন নহয়সয়ব গয়ড় রোলা হয়। বয়স্ 
নশক্া ও নপ্র-সু্ল পনিচালনা করি িায়দি 
এবং িায়দি থপাষ্যয়দি নশক্ামখুী কিা হয়। 
প্রনিটি সদয়স্যি আনরকুক উন্নয়য়ন সদস্য 
এবং িায়দি থপাষ্যয়দি কম্পম্উটাি, নবউটি 
পালকুাি, থটইলানিং, ব্লক বাটিক, ড্াইনভং, 
�াস্ �্ড প্রনশক্ণ সহ নবনভন্ন থ্ড প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম এলাকাি মনহলায়দি এবং িায়দি 
থপাষ্যয়দি কমকুমখুী কিা হয়। িািাড়াও নবনভন্ন 
অ্যাওয়ায়নকুস থ্ননং নমশন-নভশন প্ল্যাননং, 
ন�ন্যানন্সয়াল ম্যায়নিয়মটে থ্ননং এি মাধ্যয়ম 
পনিকনল্পি আনরকুক পনিবাি গেয়ন উবিদু্ধ করি 
এলাকায় এই সনমনি যয়রষ্ সুনাম অিদেন 
করিয়ি। অত্ সনমনিি সদস্যয়দি বিদেমায়ন 
এলাকানভনত্তক স্বাস্্য সয়চিনিা, দুয়যকুাগ 
থমাকায়বলাি িন্য সকলয়ক প্রস্তুি রাকাি 
নবষয়য় সয়চিনিামলূক কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি আসয়ি। বিদেমায়ন চামড়ািাি পণ্য 
বেনি, নক্রস্াল পাররিি ব্যাগ, শানপস ও 
জুয়য়লানি পণ্য বেনি, নপ্র-সু্ল, স্বাস্্য নবষয়ক 
এবং দুয়যকুাগ নবষয়ক প্রনশক্ণ চলমান িয়য়য়ি। 

বাকবলো মবহলা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৯০৭৪

তামরখ: ১৭/০৫/২০০৭ ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ১,৯৩৪ িন

কম্গসিংস্ান: ৬ িন

শেোর মলূিন: ২,১৩৪,৩৫০ টাকা

সািারণ সঞ্চে : ১৯,৫০০,৪৬৫ টাকা

আপদকাললীন সঞ্চে আমানত : ১,৮৮৯,৯৪৪ টাকা

মেশু সঞ্চে আমানত : ২,৩৯১,২২৪ টাকা
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সনমনিি সদস্য িরা এলাকাি অবয়হনলি ও 
নপনিয়য় পড়া ৬,১৫৮ িন মনহলায়ক উপরিাক্ত 
নবষয়য় সনমনিি উয়দ্যায়গ প্রনশক্ণ গ্রহণ করি 
প্রায় সদস্য ও সদয়স্যি থপায়ষ্যরি রেকািত্ব দূি 
কিিুঃ এয়দি স্বকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া রেওয়া 
হয়য়য়ি। নবনভন্ন থ্য়ড প্রনশক্ণ গ্রহীিাি সংখ্যা 
৩,৪৩০ িন, স্বকমকুসংস্ান ৪২৫ িন। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৫ িন স্ায়ীভায়ব কমকুকিদো-
কমকুচািী এবং অস্ায়ী নভনত্তয়ি ১ িন নপ্র-সু্ল 
নশক্ক, ১ িন প্রনশক্ক সহ থমাট ৭ িয়নি 
সিাসনি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। এিাড়াও নবনভন্ন 
থ্য়ড প্রনশক্ণ প্রদায়নি িন্য চুনক্তনভনত্তক 
৩ িন প্রনশক্ক িয়য়য়ি। কমকুচািীয়দি িন্য 
চাকনি নবধধমালা পদনবন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও 
নপ.এ� �ায়ন্ি ব্যবস্া িাখা হয়য়য়ি। নবনভন্ন 
উতপাদনমখুী প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম সনমনিয়ি প্রায় 
১,১৪২ িন সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

আমথ্গক কম্গকাণ্ড

প্রনিটি প্রনশক্ণ এবং অন্যান্য কমকুকায়ডেি উপি 
িনিপ কাযকু পনিচালনা কিিুঃ িা পযকুায়লাচনা 
করি সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সনমনিি 
কমকুকাডে পনিচালনা করি এবং সদস্যয়দি 
ঋণ নদয়য় রায়ক। ঋণ গ্রহীিা সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ৩,৪১২ িন সদস্য ও থপাষ্যয়দি নবনভন্ন 
কু্দ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম 
রেকািত্ব দূিীকিণ ও কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। এ সনমনিি ঋণ আদায়য়ি হাি 
শিভাগ। মাত্ ২০ িন সদস্য ননয়য় সনমনিটি 
ননবনন্ধি হয়লও বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা ১,৯৩৪ 
িন। সনমনিি আদায়কৃি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ প্রায় ২২ লক্ টাকা। আদায়কৃি সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ প্রায় নিন র�াটি টাকা। 
প্রনি বিি সদস্যয়দি আমানয়িি উপি ৮% 
হারি সুদ প্রদান কিা হয় এবং প্রনি বিি গয়ড় 
২ লক্ টাকাি অধধক শয়ারিি উপি লভ্যাংশ 
প্রদান কিা হয়য়য়ি। সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী 
মলূধন প্রায় ২.৯ র�াটি টাকা। 

থমাট অস্ায়ী সম্দ ২৫,৪০০ টাকা।
নবননয়য়াগ কালয়ব এ�নডআি নবননয়য়াগ 
১০,০০,০০০ টাকা।
সমবায় বািাি কনয়সাটিয়ায়ম শয়াি সচিয় 
২০,০০০ টাকা।
ঋণ পাওনা ২,৪১,৭০,৭৩২ টাকা।
হায়ি নগদ  ৯০০ টাকা।
অন�স ভাড়া অনগ্রম প্রদান ১৫,০০০ টাকা।
ব্যাংক নহসাব ৩৩,০৯,৩১২ টাকা।
ব্যাংক নহসাব (গ্র্যাচুইটি �ান্) ১,৩৪,০৩০ 
টাকা।
ব্যাংক নহসাব (প্রনভয়ডটে �ান্) ১,৭৩,২১৭ 

টাকা।
পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন ২১,৩৪,৩৫০ 
টাকা।
সংিনক্ি িহনবল ৫,৯২,৬৪২ টাকা।
ক্ঋণ িহনবল ৩,৫২,৬০৮ টাকা।
সমবায় উন্নয়ন িহনবল ১০,৯২২ টাকা। 
নশক্া ও প্রনশক্ণ িহনবল ১,০৪,৫৫৯ টাকা।
কল্যাণ িহনবল ১৩,৭৮৮ টাকা।
ত্াণ িহনবল ১৬,৪৫১ টাকা।
ভূনম িহনবল ১,৫০,৯৭৯ টাকা।
নচনকতসা িহনবল ১৯,৪৭৬ টাকা।
ক্রমপুঞ্জীভূি বণ্টনয়যাগ্য লভ্যাংশ 
২,২৫,৭১০ টাকা।
ননিাপত্তা িহনবল ১,৬৯,৫৫২ টাকা।
মিয়ণাত্তি িহনবল ৪,৫৮,৩৭৯ টাকা।
কমকুচািীয়দি প্রনভয়ডটে �ান্ থদনা 
৩,৪৩,২১৭ টাকা।
কমকুচািীয়দি গ্র্যাচুইটি থদনা ৪,৬৩,৮৮০ 
টাকা।
সাধািণ সচিয় ১,৯৫,০০,৪৬৫ টাকা।
আপদকালীন সচিয় আমানি ১৮,৮৯,৯৪৪
নশশু সচিয় আমানি ২৩,৯১,২২৪ টাকা।

সামামিক কার্গক্রম

নবনভন্ন আন্তিদোনিক ও িািীয় নদবস পালন 
করি সদসয়দি থদশ, সমাি ও িানি গেয়ন 
অংশগ্রহয়ণ মাননসকভায়ব প্রস্তুি কিা হয়। 
এলাকাি নবনভন্ন দুয়যকুাগ ও অনগ্কায়ডে 
সনমনিি পক্ থরয়ক সাহায্য প্রদান কিা হয়। 

মিৃ সদস্যয়দি মিয়ণাত্তি থসবা ও সাহায্য 
প্রদান কিা হয়। এিাড়াও এলাকাি ময়লা 
আবিদেনা পনিষ্কাি কিাি িন্য সনমনিি একটি 
প্রকল্প িয়য়য়ি। অল্প সময়য়ি ময়ধ্য সনমনিি 
আনরকুক উন্নয়য়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ 
আসয়ি। সনমনিি ভনবষ্যত স্বল্প, মধ্যম ও 
দীঘকুয়ময়ানদ নবনভন্ন পনিকল্পনা ও প্রকল্প 
গ্রহয়ণি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি। সনমনিি িন্য 
স্ায়ী সম্দ, সদস্যয়দি িন্য বাসস্ান, রে-
র�য়াি থসটোি, আধনুনক যন্তপানি সমদৃ্ধ 
প্রনশক্ণ ল্যাব এবং প্রনশনক্ি সদস্যয়দি 
ননয়য় কু্দ্র অরবা মািানি নশল্পপ্রনিষ্ঠান গয়ড় 
রোলাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

স্বলীকৃমত 

সনমনিটি িায়দি কাযকুক্রয়মি স্বীকৃনি নহয়সয়ব 
২০১৮ সয়নি িন্য িািীয়ভায়ব থরেষ্ঠ মনহলা 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব পুিসৃ্ি হয়য়য়ি। 

সনমনিটি অত্ এলাকাি অবয়হনলি ও ননম্ন 
থরেধণি মনহলায়দি িীবন মান উন্নয়য়নি লয়ক্ 
নবনভন্ন আত্মসয়চিনিামলূক প্রনশক্ণ প্রদান 
ও িনসয়চিনিামলূক কমকুকাডে, কমকুসংস্ান 
ও স্বকমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম অনগ্রসি মনহলা 
ও িায়দি থপৌষ্যয়দি আনরকুক, সামানিক 
মলূ্যয়বাধ সষৃ্টিয়ি সনমনিটি কাযকুকি ভূনমকা 
র�য়খ আসয়ি। 
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উপয়িলা: পটিো

রেলা: চট্গ্াম 

শিায়ুি বিািপ্রায়ন্ত ঐনিহানসক “নদ র�নলশহি 
আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ” 
অত্ সনমনি চট্গ্রাম রেলাি অন্তগকুি পটিয়া 
উপয়িলাধীন র�নলশহি ইউননয়য়নি 
প্রাণয়করন্দ প্রনিনষ্ঠি হয়। র�নলশহি ননবাসী 
স্বনামধন্য ব্যনক্তত্ব স্বগকুীয় নবীন চন্দ মখুািদেীসহ 
১৫ িন নশনক্ি িনকল্যাণকামী পিমনহনিষী 
সমবায়ী ব্যানক্তবগকু গ্রায়মি সুনবধাবনচিি চানষ, 
মজুি, থখয়ট খাওয়া ননম্ন মধ্যনবত্ত ও ননম্ননবত্ত 
িনগণয়ক মহািনয়দি চড়া সুয়দি কবল থরয়ক 
মনুক্ত নদয়ি এবং িায়দিয়ক অরকুনননিকভায়ব 
স্বাবলম্ী করি রোলাি মানয়স “নদ র�নলশহি 
আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ” 
১৯২৪ নরিষ্ায়দে প্রনিষ্ঠা করিন। যনদও 
উয়দ্যাক্তাগণ আি ইহয়লায়ক রেঁয়চ রেই। নকন্তু 
িায়দি কীনিদে নচি অম্ান।

প্রনিষ্ঠাকালীন সময়য় শয়াি মলূ্য নিল 
৮ আনা বা ৫০ পয়সা। যুয়গি পনিক্রমায় 
এক কক্ মাটিি ঘিয়ক পিবিদেীয়ি সনমনিি 
ননিস্ব িায়গায় মায়কদেট কাম নিন িলা ভবয়ন 

রূপান্তনিি কিা হয়। প্রারনমকভায়ব ১০০ িন 
সদস্য এবং একিন কমকুচািী ননয়য় এলাকাি 
অসহায় মানয়ুষি সমবায়ী মযকুাদায় প্রনিিনয়ক 
৫ টাকা নহয়সয়ব ঋণ দাদন থদওয়া হয়।

উপআইন সিংয়োিন পরবততিলী পটভূমম 

সমবায় উপনবধধ, সমবায় আইন ও নবধধি 
সায়র সমন্বয় করি ২০০৪ সায়ল উপনবধধ 
পুনিায় সংয়শাধয়নি মাধ্যয়ম ১ র�াটি টাকা 
শয়াি মলূধন অনয়ুমাদন কিা হয়। সংয়শাধধি 
ননবন্ধন নং ৩৭/১, িানিখ: ১০/১১/২০০৪। 
এই সময় হয়ি মনহলায়দি শয়াি প্রদান, 
নশক্া বনৃত্ত চালু, স্বাস্্যয়সবা চালু, সচিয় প্রকল্প 
(নডনপএস) চালু, লাখপনি স্ীম চালু, স্ায়ী 
আমানি চালু, নশক্া, রেকািত্ব, নববাহ স্ীম 
চালু কিা হয়য়য়ি। প্রয়ি্যক সদস্যয়দি সচিয় 
আমানি আদায়য়ি বাধ্যবাধকিা িয়য়য়ি। 
িািাড়া দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি িন্য সদস্যয়দি 
সাধািণ ঋণ, মানসক সচিয় প্রকল্প ঋণ, 
থদাকান িামানি ঋণ, লাখপনি নডয়পানিট 
ঋণ, কৃনষঋণ, মতস্য ঋণ, গহৃননমকুাণ ঋণ, 
থপান্রি �ামকু ঋণ, ব্যবসানয়ক ঋণ, উচ্চনশক্া, 
নববাহ, রেকািত্ব দূিীকিণ ঋণ ইি্যানদ নবিিণ 

কিা হয়। 

উয়দ্ে্য 

“নদ র�নলশহি আবকুান র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” এি মলূ উয়দেশ্য হয়চ্ছ 
সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনি একনত্ি করি িা 
সদস্যয়দি মায়ি ঋণ প্রদান ও লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম স্বীয় কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি ও ননয়িয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্ননি সাধন কিা। এই উয়দেয়শ্যয়ক র�ন্দ 
করি কু্দ্র কু্দ্র পুঁনিয়ক লাভিনক খায়ি 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ননয়িয়দি ভাগ্য 
উন্নয়য়নি সনম্নলি প্রয়চষ্া হয়লও এ সমবায় 
সনমনি শুরু থরয়ক অনিদেি মনুা�াি নসংহভাগ 
থদশ মািৃকাি স্বাধীনিা ও ননপীনড়ি দীন-
দনিদ্র িনিাি থসবায় উতসগকু কিাি অনন্য 
দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি। এিাড়াও অন্যান্য 
উয়দেশ্যাবনল ননম্নরূপ : 
• সদস্যয়দি ময়ধ্য সচিয় বনৃদ্ধ ও নমিব্যনয়িাি 

নশক্া থদয়া।
• সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বাবলম্ন ও পািস্পনিক 

সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম আনরকুক ও সামানিক 
উন্ননি সাধন কিা।

বদ ক�বলরহর আব্শান ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং -৩৭/১

তামরখ: ১০/১১/২০০৪

সদস্য সিংখ্যা : ৬,৫০০ িন

কম্গসিংস্ান: ১৬ িন

মমাট মলূিন : ৩৪,৭৯,৫২,৪৭৩ টাকা

শেোর মলূিন : ৬৪,০১,৪৩৭ টাকা

সম্দ: ৪৮ েতক িমম
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• সদস্যয়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সম্কদে সুদঢ়ৃ 
কিয়ি সহয়যানগিা কিা।

• সদস্যয়দিয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 
ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক সহয়যানগিাি 
মাধ্যয়ম পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ 
কিা।

• িনকল্যায়ণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
• সমবায়য়ি উন্নয়ন, স্রিসািণ ও প্রচাি-

প্রসারিি মাধ্যয়ম সমবায় আয়্ালনয়ক 
রেগবান বা গনিশীল কিা।

• মানব সম্দ উন্নয়য়ন যুবক-যুবনিয়দিয়ক 
মানবীয় গুণাবনলি অধধকািী ও সমবায়ী 
হওয়াি িন্য উবিদু্ধ কিা।

মবমনয়োগ 

এই সমবায় সনমনিি নায়ম ৪৮ শিক িায়গা 
িয়য়য়ি। উক্ত িায়গাি ১৪ শিক িনমি 
উপি ননিস্ব মলূধন নদয়য় একটি নিনিলা 
নবনশষ্ এবং একটি নবিিল নবনশষ্ দুইটি পাকা 
দালান ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। বানষকুক সাধািণ 
সভায় অনয়ুমাদন পূবকুক সমবায় নবভাগ হয়ি 
অনমুনি ননয়য় ভবয়নি ননমকুাণ কাি সম্ন্ন 
কিা হয়। ৩০/০৬/২০১৯নরি. িানিয়খ অনডট 
প্রনিয়বদন থমািায়বক সনমনিি ভবয়নি মলূ্য 
১,৩১,২৭,৯৮২ টাকা এবং িনম ও দালায়নি 
মলূ্য ১২,৫৭,১১৩ টাকা। সনমনিি মলূ 
ভবয়নি নিন িলা নবনশষ্ ননচ িলায় সমবায় 
মায়কদেট চালু কিা হয়য়য়ি। এই মায়কদেয়ট ননচ 
িলায় ১৮টি থদাকান ভাড়া থদয়া হয়য়য়ি। 
২য় িলায় অন�স রুম, লাইররিনি ও একটি 
থসনমনাি কক্ আয়ি। ৩য় িলায় নশশু কানন 

নবদ্যাপীে, একটি এননিও প্রনিষ্ঠান এবং 
একটি দািব্য নচনকতসালয় আয়ি। ভবয়নি 
িায়দি উপি থমাবাইল র�াম্ানন িনব এবং 
গ্রামীয়ণি রেটওয়াকদে টাওয়াি আয়ি। এিাড়া 
সনমনিি নবিিল নবনশষ্ বাধণনি্যক ভবয়নি ননচ 
িলায় ৬টি এবং ২য় িলায় ৪টি থদাকান ভাড়া 
থদয়া হয়। যা এ সনমনিি ব্যবসানয়ক কাযকুক্রম। 

কম্গসিংস্ান

প্রনি বিি প্রনিষ্ঠায়নি কাযকুক্রম স্রিসািয়ণি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা হয়চ্ছ। 
সনমনিি ২টি বহুিল বাধণনি্যক ভবয়ন থদাকান 
ও অন�স বিায়দেি মাধ্যয়ম মানলক, কমকুচািী 
ও গ্রাহক নহয়সয়ব বহু সদয়স্যি কমকুসংস্ায়নি 
সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। প্রনিষ্ঠায়ন কমকুচািী 
নহয়সয়ব থমাট ১৬ িন এবং প্রনিটি থদাকায়ন 
ও অন�য়স সবকুসাক্য়ল্য ৭৫ িয়নি পূণকু 
কমকুসস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি। সদস্যয়দি ননিস্ব 
দক্িায় পনিচানলি ব্যবসায়য় ঋণ নহয়সয়ব 
পুঁনি সিবিাহ করি বাধণনি্যক উন্নয়য়ন 
অবদান িাখাি থচষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি।

সামামিক কার্গক্রম

এ সনমনি নবনভন্ন সময় গনিব থমধাবীয়দি 
নশক্া বনৃত্ত, গনিব থময়য়ি নবয়য়, রোদ্ধানষু্ঠান, 
নচনকতসা এবং গনিব সদস্যয়দি গহৃননমকুাণ 
খায়ি অনদুান প্রদান করি রায়কন। এিই 
ধািাবানহকিায় প্রনিবিি “নবীন চন্দ মখুািদেী 
স্মনৃি বনৃত্ত পিীক্া” নশরিানায়ম গ্রায়মি 
২০০ িন নশক্ারকুীয়ক বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। 
এিাড়াও প্রনিমায়স গ্রায়মি সদস্যয়দিয়ক 

ননয়য় ইভটিনিং সয়চিনিা, থযৌরক নবরিাধী 
কাযকুক্রম, স্যাননয়টশন, নবশদূ্ধ পানন সিবিাহ, 
চাষাবাদ প্রনক্রয়া, মতস্যচাষ ইি্যানদ নবষয়য় 
সভা আয়য়ািন কিা হয়। করিানা মহামানিয়ি 
কমকুহীন হয়য় পড়া গনিব সদস্যয়দি মায়ি 
নবগি ১২/০৪/২০২০নরি. িানিয়খ ৬,০০০ 
িন সদস্যয়ক ২০০ টাকা হারি সবকুয়মাট 
১২,০০,০০০ টাকা সদস্যয়দিয়ক অনদুান 
প্রদান কিা হয়। এিাড়াও গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকারিি করিানা থমাকানবলায় 
সানমল হয়য় পটিয়া উপয়িলা ননবকুাহী 
অন�সারিি মাধ্যয়ম মাননীয় প্রধানমন্তীি ত্াণ 
িহনবয়ল নগদ ১০,০০০ টাকা প্রদান করিন।

সমমমতর দােবদ্ধতা 

ননয়নমিভায়ব সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা 
অননুষ্ঠি হয়। ননয়নমি নিয়বট ও নডনভয়ডটে 
সদস্যয়দি প্রদান কিা হয়য় রায়ক। সনমনিি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সুদক্ পনিচালনায় 
প্রনিমায়স মানসক সভাি মাধ্যয়ম সনমনি 
কাযকুক্রম িদািনক কিা হয়। প্রনিবিি সমবায় 
নবভাগ কিৃকুক ও অভ্যন্তিীণ নহসাব ননিীক্া 
কনমটিি মাধ্যয়ম যাবিীয় নহসাব ননিীক্া কিা 
হয়। এিাড়াও সিকানি র�াষাগারি অনডট 
ন� ও ভ্যাট ননয়নমি পনিয়শাধ করি রায়ক। 
২০১৮-২০১৯নরি. অরকুবিরি সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল বাবদ ২,১৫,৫০৫ টাকা পনিয়শাধ 
কিা হয়য়য়ি।

মহসাব রক্য়ণ আিুমনকতা

কম্পম্উটারি র�ানডং পদ্ধনিয়ি র�নয়দন 
প্রনক্রয়া কিাি �য়ল িাতক্ধণক ির্যানদ 
অবগি হওয়া সহ মননটনিং কাযকুক্রম রোিদাি 
কিা সহিিি হয়। এিাড়া গ্রাহক নহয়সয়বি 
র�নয়দন সংক্রান্ত ির্যানদ ‘এসএমএস’ এি 
মাধ্যয়ম সিবিাহ কিিুঃ সদস্য থসবাি মান 
আরিা উন্নি কিাি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি। 
ইয়িাময়ধ্য সনমনি কাযকুালয়য় পনিয়বশ 
উন্নিকিণসহ সম্নত্তি ননিাপত্তা নবধায়নি 
িন্য সনমনিি কাযকুালয় ও ২টি ভবয়ন 
নসনসটিনভ ক্যায়মিা স্াপন কিা হয়য়য়ি।

‘নদ র�নলশহি আবকুান র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ এি পঁচানব্বই বিরিি আনরকুক 
নচত্টি থযন শিবয়ষকুি উপাখ্যান রূয়প ধিা 
নদয়য়য়ি। শিবয়ষকুি প্রায়ন্ত দাঁনড়য়য় আি 
হউক শুধ ুআগামী সম্ভাবনা গান। র�ননা, নদ 
র�নলশহি আবকুান র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ’ শয়াি প্রনি ৪০ থরয়ক ৫০ শিাংশ 
লভ্যাংশ নবিিণ করি সভ্যয়দি রোিায়ি 
সমরকু হয়য়য়ি-
আি নপিয়ন নয়, র�বল সাময়ন িাকাব
একসায়র চলয়ি এয়সনি একসায়র চলব।
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উপয়িলা : রাউিান

রেলা: চট্গ্াম

চট্গ্রাম রেলাি িাউিান উপয়িলাধীন 
ঐনিহ্যবাহী কদলপুি গ্রায়ম ১৯৯৭ সায়ল 
২০ িন সদস্য নময়ল কদলপুি সচিয় ও 
ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম সনমনিি 
কাযকুক্রম শুরু করি ০১/০২/২০০০ নরি. 
িানিয়খ সমবায় নবভাগ হয়ি ননবন্ধন লাভ 
করি। নবগি ২৫/০২/২০০০নরি. িানিয়খ নদ 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন লীগ অব 
বাংলায়দশ নলুঃ (কাল্ ব) এি সদস্যপদ লাভ 
করি। ১৭/০৭/২০১৪নরি. িানিয়খ উপ-আইন 
সংয়শাধয়নি মাধ্যয়ম সনমনিি নাম পনিবিদেন 
করি “নদ বুনডিস্ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ” িাখা হয়। রেৌদ্ধ স্রিদায়য়ি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, আত্মননভদেিশীল 
কিা এবং অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী কিাি 
পয়র “নদ বুনডিস্ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ” ২৩ বিরি সনমনিয়ক করিয়ি 
ঋদ্ধ, সুসংগনেি এবং সমদৃ্ধ। 

জুন ২০২০ নরি. পযকুন্ত সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ১৭,০৯৭ িন এবং কাযকুকিী মলূধন 

১,৭৩,০২,৪৬,৭৫৮ টাকা। এই নবশাল 
কমকুযয়জ্ঞি সচূনালয়গ্ যাঁিা আত্মননয়য়াগ 
করিনিয়লন িাঁয়দি ময়ধ্য অন্যিম পুণ্যবান 
ব্যনক্তত্ব মানবিাবাদী রেীমত শাসন িনক্ি 
নভকু্। িাঁি একক রেিৃয়ত্ব সনমনি নবশাল 
মলূধন গেন কিয়ি থপরিয়ি। এটি সমবায়য়ি 
মলূ দশকুয়নি ধািক নহয়সয়ব একটি ময়ডল 
সনমনি। 

শ্রলীমৎ োসন রমক্ত মভকু্র অবদান ও সমমমত 

গেয়নর মরিক্াপট 

অসাধািণ দধযকুশীল ও কষ্সনহষু্ শাসন িনক্ি 
পনিণি বয়য়স িাঁি চািপায়শ থদখয়ি পান 
অসংখ্য দানিদ্র্য-পীনড়ি মানষুয়ক। িীবয়নি 
এই নীিব যন্তণাটি যখন গ্রাম্য মহািনী 
ব্যবসাি রেড়ািায়ল আরিা অসহনীয় পযকুায়য় 
নগয়য় থপৌঁয়ি, িখন ব্যনরি করি রেৌদ্ধ নভকু্ 
শাসন িনক্ি-এি করুনাদ্র থিাট্ হৃদয়য়ক।
গ্রাম বাংলাি থযাগায়যাগ নবনচ্ছন্ন প্রি্যন্ত গ্রাম 
সময়ূহি অন্যিম কদলপুি রেৌদ্ধ পল্ীটিি শি 
দানিদ্র্য নক্ষ্ অসহায় প্রায়ণ হাহাকািই উবিদু্ধ 
ও প্রলুধি করিয়ি িারুণ্য দীপ্ত, দঢ়ৃ প্রি্যয়ী 
রেৌদ্ধ নভকু্ শাসন িনক্িয়ক। িাি প্রনিনষ্ঠি 

নদ বুনডিস্ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
প্রকল্পটিি স�ল বাস্তবায়য়ণ দীঘকু ২৩ বিরি 
বাংলায়দশী রেৌদ্ধয়দি আনরকুক প্রনিষ্ঠায়ন রূপ 
ননয়য়য়ি।

এক এক করি চট্গ্রাম এি অয়নক রেৌদ্ধ 
পল্ীি িনসাধািণ এই সমবায় সনমনিি 
সদস্য হয়য় ননয়িিা নমিব্যয়ী ও সচিয় মখুী 
হয়য় আত্ম-ননভদেিশীল হওয়াি থচষ্া করি 
যায়চ্ছ। স্বল্প সময়য়ি ময়ধ্য অভূিপূবকু সা�ল্য 
অিদেয়ন সক্মিা লাভ করিয়ি শাসন িনক্ি 
নভকু্ি প্রনিনষ্ঠি সচিয় ও ঋণদান থরেধণি 
সমবায়নভনত্তক থক্রনডট ইউননয়নটি। এই 
থক্রনডট ইউননয়য়ন যািা সদস্য হয়য়য়িন 
িায়দিয়ক সচিয়ী ও আত্মননভদেিশীল হয়ি 
নশনখয়য়য়ি, নশনখয়য়য়ি একিাবদ্ধ হয়য় 
পিস্পি পিস্পরিি কাঁয়ধ কাঁধ নমনলয়য় 
ননয়িয়দি অরকুনননিক বুননয়াদ সমদৃ্ধ কিা 
এবং সমায়ি উন্নয়য়নি পর প্রশস্ত কিা। 

সচিয় মানয়ুষি কল্যায়ণ কি থয উপকািী 
একটি মাধ্যম সমবায় িাি জ্লন্ত উদাহিণ। 
স্বল্প সময়য় এই থক্রনডট ইউননয়য়নি মাধ্যয়ম 
সদস্যিা নশক্া, কৃনষ, মতস্য ও গানভ 
পালন, িনম ক্রয়, গানড় ক্রয়য়ি মাধ্যয়ম 

বদ বধুবডিস্ ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং -

তামরখ: ০১/০২/২০০০ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা : ১৭,০৯৭ িন

কম্গসিংস্ান: ৬৫ িন

শেোর মলূিন ৭,৩৮,১১,৭৯৫ টাকা 

সঞ্চে আমানত ১৩,০২,৪০,৮৯১ টাকা

কার্গকরলী মলূিন ১,৭৩,০২,৪৬,৭৫৮

সম্দ: ১২৯.৩৩ েতক িমম
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আত্মকমকুসংস্ান, কু্দ্র উয়দ্যাক্তা, নচনকতসা, 
বানড় ননমকুাণ, ব্যবসা-বাধণয়ি্য উন্ননি সাধন, 
কমকুসংস্ায়নি উয়দেয়শ্য নবয়দশ গমণ এবং 
কন্যা নববায়হি মি মহত মহত কায়যকু আশািীি 
সা�ল্য অনিদেি হয়য়য়ি। িাঁি এই নব উদ্যয়মি 
সায়র ঘুম ভাঙানন গায়ন যায়দি িাগিণ ঘয়টয়ি 
ও রোয়ধাদয় হয়য়য়ি িায়দি সা�য়ল্যি স্বাক্ি 
বহন কিয়ি “নদ বুনডিস্ র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন” নলুঃ এি বিদেমান প্রায় দুই 
যুয়গি দপৃ্ত অগ্রযাত্া।

থদয়শি প্রানন্তক িনয়গাষ্ঠীয়ক সমবায় 
আয়্ালয়ন সম্কৃ্ত কিাি িয়ন্য নদ বুনডিস্ 
র�া-অপারিটিনভ থক্রনডট ইউননয়য়নি মাধ্যয়ম 
ভদন্ত শাসন িনক্ি নভকু্ি উয়দ্যায়গ রেলা-
উপয়িলায় সমবায়নভনত্তক থক্রনডট ইউননয়ন 
গেন চলমান িয়য়য়ি। ইয়িাময়ধ্য ননয়ম্নানল্নখি 
৮টি সমবায়নভনত্তক থক্রনডট ইউননয়ন করিয়িন 
নবনভন্ন িনপয়দ।
 
• িাউিান উপয়িলা নশক্ক কমকুচািী 

থক্রনডট ইউননয়ন স্ানপি -২০১০নরি. 
• সনািন র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন, 

িাউিান উপয়িলা স্ানপি -২০১৭ নরি. 
• সুযকুপুি আনদবাসী র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 

ইউননয়ন, পাচঁনবনব, িয়পুিহাট- স্ানপি 
২০১৭ নরি. 

• িাউিান র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন স্ানপি -২০১৮ নরি. 

• বেশালী র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন, 
হাটহািািী উপয়িলা স্ানপি -২০১৮নরি. 

• নমোপুক্ি আনদবাসী র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন, নমোপুক্ি, িংপুি 
স্ানপি -২০১৮নরি. 

• নিূপুি বহুমখুী সমবায় সনমনি (থক্রনডট 
ইউননয়ন) িয়পুি হাট সদি উপয়িলা- 
স্ানপি ২০১৮নরি. 

• িাঙ্গনুীয়া র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন, িাঙ্গনুীয়া উপয়িলা স্ানপি 
-২০১৯নরি. 

সমমমত গেয়নর উয়দ্ে্য

সদস্যয়দি ময়ধ্য সচিয় বনৃদ্ধ ও নমিব্যনয়িাি 
নশক্া থদয়া।
• সদস্যয়দি সচিয় বিািা গনেি িহনবল 

সদস্যয়দি প্রয়য়ািয়ন উন্নয়ন খায়ি 
ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ করি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি গনিয়ক ত্বিানন্বি 
কিা।

• সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বাবলম্ন ও পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম আনরকুক ও সামানিক 
উন্ননি সাধন কিা।

• সদস্যয়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সম্কদে সুদঢ়ৃ 
কিয়ি সহয়যানগিা কিা।

• সদস্যয়দিয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 

ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক সহয়যানগিাি 
মাধ্যয়ম পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ 
কিা।

• নশশু-নকয়শািয়দি ময়ধ্য সচিয় ময়নাবনৃত্ত 
গয়ড় রোলা।

• িনকল্যায়ণ গহৃায়ন প্রকল্প, বুনডিস্ 
টু্যনিিম প্রকল্প, পনিবহন, কু্দ্র ও 
ক্টিিনশল্প, হস্তনশল্প, কু্দ্র ও মািানি ব্যবসা 
পনিচালনা, সামানিক বনায়ন সিৃন, 
নশক্া ও প্রনশক্ণ কাযকুক্রম পনিচালনা, 
কৃনষ ও গবানদ পশুপালন প্রভৃনি নবষয়য় 
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

• সমবায়য়ি উন্নয়ন, স্রিসািণ ও প্রচাি-
প্রসারিি মাধ্যয়ম সমবায় আয়্ালনয়ক 
রেগবান বা গনিশীল কিা।

• সদস্যগয়ণি িন্য ননি্যপ্রয়য়ািনীয় দ্রব্যানদ 
ক্রয় ও নায্যময়ূল্য নবিিয়ণি উয়দেয়শ্য 
সমবায়ী নবপধণ চালু কিা।

• পনিয়বশ িক্ায় বকৃ্রিাপণ ও সদস্যয়দি 
ময়ধ্য চািাগাি নবিিণ কিা।

• িনসাধািণয়ক প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ 
থমাকানবলায় নশক্া ও িনসয়চিনামলূক 
কাযকুক্রম গ্রহণ কিা।

• নচনকতসা থসবা কাযকুক্রম পনিচালনা কিা।
• মানব সম্দ উন্নয়য়ন যুবক-যুবনিয়দিয়ক 

মানবীয় গুণাবনলি অধধকািী ও সমবায়ী 
হওয়াি িন্য উবিদু্ধ কিা।

মলূিন খাত 

থটকসই সমবায় সনমনি গেয়ন শয়ারিি নবকল্প 
নাই। সনমনিি অনয়ুমানদি মলূধন পচিাশ 
র�াটি টাকা যা পাঁচ র�াটি শয়ারি নবভক্ত এবং 
প্রনি শয়ারিি মলূ্য দশ টাকা পক্ান্তরি সনমনি 
আদায়কৃি শয়াি মলূধন ৭,৩৮,১১,৭৯৫ 
টাকা। প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক সদস্যয়দি কাি থরয়ক 
শয়াি আদায়, নবনভন্ন আমানি আদায় ও 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম সনমনিি পুঁনি গেন কিা 
হয়। এিাড়াও সনমনিি নবনভন্ন উন্নয়ন প্রকয়ল্পি 
আয় সনমনিি পুঁনি নহয়সয়ব ব্যবহাি কিা 
হয়। কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম আনরকুকভায়ব 
স্বাবলম্ী হওয়াি িন্য সনমনিি সদস্যয়দি 
সচিয় িমাদায়ন বাধ্যবাধকিা িয়য়য়ি। 
সদস্যয়দি আয় - সচিয় = ব্যয় অভ্যায়সি 
মাধ্যয়ম ননয়ি এবং পানিবানিকভায়ব লাভবান 
হওয়া নবনভন্ন সচিয় আমানি প্রকয়ল্পি 
উয়দেশ্য। এিই ধািাবানহকিায় সনচিি পুঁনি 
ননয়য় প্রনিষ্ঠানটি বিদেমায়ন ব্যাপক মলূধন সষৃ্টি 
করি। ২০১৯-২০২০ নরি. অরকুবিরি সনমনিি 
কাযকুকিী মলূধন ১,৭৩,০২,৪৬,৭৫৮ টাকা। 
সনমনি িাি স্বকীয়িা ননয়য় যুয়গি পি যুগ 
থদয়শি ও সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ সুদঢ়ৃ আনরকুক নভনত্ত 
গয়ড় িুয়লয়ি। যা অন্যান্য সমবায় সনমনিি 
িন্য অনকুিণীয়। পুঁনি গেয়ন উয়ল্খয়যাগ্য 

খািগুয়লা ননম্নরূপ: 
সংিনক্ি িহনবল: ৫১,০৯,৩৮৩ টাকা, 

ক্ঋণ িহনবল: ৪৩,৮৮,৫১৯ টাকা, নশশু 
নকয়শাি সচিয় আমানি ২,০৯,৪৪,৪৪৫ টাকা, 
নবনপএস সচিয় আমানি ২৬,০১,৭৩,০০০ 
টাকা, বিীগুণ সচিয় আমানি 
৫৪,৩০,৩৪,০০০ টাকা, দত্মানসক সচিয় 
আমানি ৩২,১০,০০,০০০, উয়দ্যাক্তা সচিয় 
আমানি ২৪,৪৯,৭৯১ টাকা, উতসব সচিয় 
আমানি ২৪,৪৯,৭৯১ টাকা, হাউনিং সচিয় 
আমানি ৫৫,৭৭,০৮৪ টাকা, মানসক থসনভংস 
প্লাস ৪,৫৮,৫০,০০০ টাকা, সদস্য 
স্ায়ী আমানি ৩,৮৩,৩৬,০০০ টাকা, ইয়ুর 
নব থসনভংস আমানি ৯১,৪৮৬ টাকা, স্া� 
প্রনভয়ডন্ �ান্ ৩১,২০,২০৪ টাকা, সমাি 
কল্যাণ িহনবল ২১,৮৬,৪৪৮ টাকা, প্রচাি 
ও প্রকাশনা িহনবল ১৩,৬০,০০০ টাকা, 
নমউচুয়্যাল �ান্ ৮২,৯৬,০৭০ টাকা, 
নশক্া িহনবল ১০,৪৭,১৫০ টাকা, নবনল্ং 
িহনবল ২,০৫,৪০,৫৬২ টাকা, িুঁনক িহনবল 
১১,৫০,০০০ টাকা, প্রানিষ্ঠাননক উন্নয়ন 
িহনবল ৮০,২৯,৩৯৪ টাকা। 

মবমনয়োগ খাত 

সদস্যয়দি যুয়গাপয়যাগী, পনিকনল্পি আবাসন 
ব্যবস্াি িন্য এপাটদেয়মটে বা ফ্্যাট বাড়ী 
বেনি করি সদস্যয়দি ময়ধ্য নবক্রয় কিা বা 
ভাড়া থদওয়াি নননমত্ত সনমনিি নায়ম িনম 
ক্রয় করি। ক্রয়কৃি িনমগুয়লা পাহাড়িলী 
চুয়য়ট এবং কদলপুি নবটিনস কময়প্লক্স 
সংলগ্। জুন ২০২০ নরি. পযকুন্ত ক্রয়কৃি িনমি 
পনিমাণ ১২৯.৩৩ শিক এবং যাি ক্রয় মলূ্য 
৫,১৫,০৭,১১২ টাকা। িম্য়ধ্য পাহাড়িলী 
এলাকায় কু্দ্র পনিসরি ৫টি ইউননট নসয়স্ম 
করি পাকাঘি ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। জুন 
২০২০ নরি. পযকুন্ত আবাসন খায়ি নবননয়য়ায়গি 
পনিমাণ ১,৪৮,১৭,৮৬৮ টাকা। সনমনিি 
ঋণ নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৩৭,৪৫,৫১,২০০ 
টাকা। িম্য়ধ্য সদস্যয়দি ভূনম খায়ি ১৫০ 
িন, উয়দ্যাক্তা খায়ি ১৭৮ িন, পানিবানিক 
ও ব্যনক্তগি খায়ি ২,৪৭০ িন, নশক্া খায়ি 
৯৭ িন, কৃনষ ও পশুপালন খায়ি ৫২২ 
িন, নচনকতসা খায়ি ১৪৫ িন, গহৃননমকুাণ 
খায়ি ১,২০৫ িন, নবয়দশ গমন খায়ি ২৬৭ 
িন, িনম ক্রয় খায়ি ১,০১৫ িনয়ক ঋণ 
নবননয়য়াগ কিা। �য়ল সনমনিি কমকু এলাকায় 
উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি ও পণ্য উতপাদন বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 
সনমনিি অন্যান্য নবননয়য়ায়গি পনিমাণ 
৬,১৮,৬০,৩৬৩ টাকা।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি নবনভন্ন প্রকল্প ও কাযকুক্রম পনিচালনাি 
িন্য বিদেমায়ন থমাট ৬৫ িন কমকুকিদো কমকুচািী 
িয়য়য়ি। 
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কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য প্রনিষ্ঠায়নি 
কায়িি থক্ত্ আরিা স্রিসানিি কিাি 
উয়দ্যাগ রেয়া হয়চ্ছ। আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টিি 
িন্য সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ নবিিয়ণি পনিমাণ 
বনৃদ্ধ ও নিুন ভবন ননমকুাণ করি বাসা ভাড়া 
আদায় কিাি পনিকল্পনা কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি ক্রয়কৃি িায়গায় ভবন বেনি করি 
আরিা ১,০০০ িয়নি কমকুসংস্ান কিাি 
পনিকল্পনা গ্রহণ কিা হয়চ্ছ। 

মহসাব সিংরক্য়ণ আিুমনকতা

সনমনিি অন�স ব্যবস্াপনায় আধনুনকিা 
আনয়য়নি লয়ক্্য থমাবাইল থ�ান, 
কম্পম্উটাি, ইটোিয়নট ব্যবহারিি পাশাপানশ 
স�টওয়্যারিি মাধ্যয়ম সনমনিি র�নয়দন 
কাযকুক্রম পনিচানলি হয়চ্ছ। র�নয়দন প্রনক্রয়া 
সহিিি হওয়াি �য়ল িাতক্ধণক ির্যানদ 
অবগি হওয়া সহ মননটনিং কাযকুক্রম রোিদাি 
কিা সহিিি হয়চ্ছ। এিাড়া গ্রাহক নহয়সয়বি 
র�নয়দন সংক্রান্ত ির্যানদ ‘এসএমএস’ এি 
মাধ্যয়ম সিবিাহ কিিুঃ সদস্য থসবাি মান 
আরিা উন্নি কিাি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি।

মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিি বিদেমান ও ভনবষ্যয়িি িন্য নবনভন্ন 
কমকুসনূচ িয়য়য়ি। িাি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য 
হয়লা: 
• সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন িলবায়ুি 

ভািসাম্য িক্ায় িাসায়াননক সাি 
ব্যবহারিি পনিবয়িদে কৃনষকায়ি বানমকু 
কয়ম্াস্ (র�ঁয়চা সাি) ব্যবহারিি িন্য 
বেবসাি প্রকল্প গ্রহণ কিা হয়য়য়ি। যাি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি ময়ধ্য ইয়িাময়ধ্য প্রায় 
১,০০০ র�নি বেবসাি ময়ধ্য নবিিণ কিা 

হয়য়য়ি এবং বেবসাি উতপাদন কিাি 
িয়ন্য সদস্যয়দিয়ক উবিদু্ধ কিা হয়চ্ছ; 

• পনিয়বশ ও প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ হয়ি িক্ায় 
এই পযকুন্ত ৪ হািারিি অধধক নানা িায়িি 
�লি, ঔষধধ, বনি চািা র�াপণ কিা 
হয়য়য়ি ভনবষ্যয়ি আরিা গাি লাগায়নাি 
পনিকল্পনা িয়য়য়ি। থদয়শি িীবনবনচত্ 
িক্ায় িাস্তাি দুপায়শ্কু আম, িাম, থপয়ািা, 
কােবাদাম, িলপাই, আমলকী, বয়হিা, 
হনিিকী, ননম, অজুকুন, আমড়া, রেল, 
থখজুি, িালগাি র�াপণ করি এলাকায় এ 
সমবায় সনমনি সুনায়মি অধধকািী হয়য়য়ি;

• বজ্রপাি হয়ি িক্ায় িাস্তাি দু’পায়শ 
১,৫০০টি িাল বীি বপন, সদস্যয়দি 
ময়ধ্য নবনভন্ন িায়িি ৬ হািাি চািা গাি ও 
৭০০ উন্নি হাইনরিড নানিয়কল চািা নবিিণ 
কিা হয়য়য়ি।

• সনমনিি নায়ম িনম ক্রয় করি যায়দি মারা 
গুিাি োঁই নাই িায়দি িন্য হাউনিং স্ীম 
প্রকল্প চালু কিা হয়য়য়ি।

• ইনিহাস-ঐনিহ্যয়ক দশকুন এবং 
বাংলায়দশয়ক পযকুটন নশয়ল্প উন্নীি কিাি 
লয়ক্্য বাংলায়দশ সিকারিি মাননীয় 
প্রধানমন্তী শখ হানসনাি Circuit 
Tourism এি উয়দ্যাগ এবং স্বপ্নয়ক 
বাস্তবায়য়ন নদ বুনডিস্ টু্যনিিম প্রকল্প চালু 
কিা হয়য়য়ি ;

• র�ামলমনি নশশুয়দি বেনিক নশক্াি নভনত্ত 
সুদঢ়ৃ কিয়ণ থমানাষ্টিক ফ্রাইয়ড ধম্া সু্ল 
প্রকল্প চালু কিা হয়য়য়ি।

• সনমনিি কাযকুালয়য় মানয়ুষি নচনকতসা 
থসবাি িয়ন্য ভদন্ত শাসন িনক্ি নভকু্ 
কনমনউননটি নক্ননক প্রকল্প চালু িয়য়য়ি;

• বাংলায়দয়শি সমবায়য়ক নবকনশি কিাি 

িন্য নবি-মানসক “প্রনি�লন” পনত্কা 
এবং অনলাইন নভনত্তক নদ বুনডিস্ টিনভ 
চালু কিা হয়য়য়ি;

• গ্রামীণ মনহলায়দি হস্ত ও ক্টিিনশয়ল্প উবিদু্ধ 
কিা এবং ঘরি বয়স অরকু উপািদেয়নি িন্য 
নবনসনসইউএল গ্রামীণ ক্টিিনশল্প চালু 
িয়য়য়ি। ২০১৮ নরি. িাউিান উপয়িলা 
নডনিটাল থমলায় ৩য় পুিস্াি লাভ করি।

খাদ্য সামগ্লী মবতরণ

করিানাকালীনসময়য় লকডাউয়ন ঘিবন্ 
অসহায় ও মধ্যনবত্ত ১,২০০ টি পনিবািয়ক 
খাদ্য ও ব্যবহাি সামগ্রীসহ মাকদেস নবিিণ কিা 
হয়। বিদেমায়নও সহায়িা অব্যাহি িয়য়য়ি;

অমক্সয়িন মসমলন্ডার মবতরণ

করিানাকালীন সময়য় করিানা আক্রান্ত ও 
শ্াসকষ্িননি র�াগীি সংকটময় অবস্ায় 
করুনা থসবা �াউয়ন্শয়নি সায়র সমন্বয় করি 
৩৬টি অনক্সয়িন নসনলন্াি ও সুিক্াসামগ্রী 
নবিিণসহ থস্বচ্ছায়সবকয়দি মাধ্যয়ম বাসায় 
বাসায় অনক্সয়িন নসনলন্াি থসবাি উয়দ্যাগ 
ননয়য় শিাধধক শ্াসকষ্িননি র�াগীয়ক 
অনক্সয়িন থসবা প্রদান।

মরি মটমলয়মমিমসন মসবা

করিানা ভাইিায়স আক্রান্ত হওয়াি পি থরয়ক 
থদয়শ নচনকতসাি অভায়ব অয়নক মানয়ুষি 
অকায়ল প্রাণ নদয়ি হয়য়য়ি। থসই পনিনস্নিয়ি 
শাসন িনক্ি কনমউননটি নক্ননয়কি মাধ্যয়ম 
অনভজ্ঞ ৫ িন ডাক্তারিি সমন্বয়য় অনলাইয়ন 
নফ্র থটনলয়মনডনসন থসবা চালু করি এবং 
ইয়িাময়ধ্য ৭০০ িন র�াগী থটনলয়মনডনসন 
থসবা গ্রহণ করি সুস্ হন। িািাড়া সপ্তায়হ ৬ 
নদন শাসন িনক্ি কনমউননটি নক্ননক থখালা 
র�য়খ দদননক গয়ড় ৩২ িন র�াগীয়ক সিাসনি 
থসবা থদওয়াসহ থটনলয়মনডনসন থসবা অব্যাহি 
িয়য়য়ি।

পনিয়শয়ষ সমবায় সনমনিসমহূ 
স্বাভানবকভায়ব অরকুনননিক ইউননট বা সংগেন 
নহয়সয়ব নচননিি হয়লও সমবায়য়ি থমৌনলক 
দানয়ত্ব হয়চ্ছ সামানিক ননিাপত্তা প্রদান। 
সদস্যয়দি ময়ধ্য সহমনমকুিা, সহয়যানগিাি 
মাধ্যয়মই একটি সমবায় সনমনি আপন 
বেনশয়ষ্্য্য ভাস্বি হয়য় উয়ে। দুয়যকুাগকায়ল 
থসবাদান এবং সনম্নলি উয়দ্যাগ গ্রহণ করি 
সদস্যয়দি িানমায়লি ননিাপত্তা সুনননচিি 
করি “নদ বুনডিস্ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ” অনন্য ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি।
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উপয়িলা : িবলমমুরিং

রেলা : চট্গ্াম

িািীয় কনব কািী নিরুল ইসলায়মি ভাষায় 
“নবয়শ্ যা নকিু মহান সষৃ্টি নচি কল্যাণকি, 
অয়ধকুক িাি কনিয়ায়ি নািী, অয়ধকুক িাি 
নি” থদয়শি সানবকুক উন্নয়য়ন নািীসমায়িি 
ভূনমকা অনস্বীকাযকু। ি্ থরয়ক মিুৃ্য অবধধ 
একিন নািী অিস্র ভূনমকা পালন করি 
রায়কন। বাবাি বানড়য়ি রেয়ড় ওো আহলানদ 
নকয়শািী হোত করি দানয়ত্ব সম্য়কদে বুয়ি 
উেয়ি শুরু করি। সামানিক আি অসাম্যিা 
থরয়ক উত্তিয়ণি লয়ক্্য নািীসমািয়ক 
সংগনেি করি সমবায়য়ি মাধ্যয়ম উয়দ্যাক্তা 
সষৃ্টি, আয়বধকুক কমকুসংস্ান সষৃ্টি, দানিদ্র্য 
নবয়মাচনসহ সয়বকুাপনি নািীি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন চট্গ্রাম রেলাি ডবলমনুিং রানাি 
ক্সুমবাগ আবানসক এলাকা, গনিবউল্াহ শাহ 
রেবাি পাড়, খলুশী এলাকাি নপনিয়য় পড়া 
মনহলায়দি ননয়য় গয়ড় উয়ে সমন্বয় মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ। ২০ িন সদস্য ননয়য় 
রেলা সমবায় অন�স চট্গ্রাম থরয়ক ননবন্ধন 
নং: ৯৬৮৪, িানিখ ২৫/০১/২০০৯ ননয়য় 

কাি শুরু করি। 

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য মনম্নরূপ 

• সমবায়য়ি নভনত্তয়ি িািীয় উতপাদন বনৃদ্ধ 
ও কমকুসংস্ান সহায়ক ক্নেি ও মািানি 
নশল্প স্াপয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয়। 

• নািীি ক্মিায়ন ও আত্মকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি 
কিা এবং ঘরি আবদ্ধ রাকা মনহলায়দি 
আয়লাি পর থদখায়না।

• সচিয়য়ি প্রনি উবিদু্ধ কিা এবং সচিয়য়ি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আনরকুক সামরকু্য বনৃদ্ধয়ি 
অবদান িাখা।

• দানিদ্র্য নবয়মাচন স্বকমকুসংস্ানমলূক 
উয়দ্যাগসমহূ বাস্তবায়য়ন সনমনিি ননিস্ব 
মলূধন হয়ি সহি শয়িদে সদস্যয়ক ঋণ 
সহায়িা প্রদান কিা।

• সভ্যগয়ণি উতপানদি দ্রব্যানদ সংগ্রহ ও 
নবক্রয়, র�াগ্য পণ্য দ্রব্যানদ সংগ্রহ ও 
নবিিণ।

রিমেক্ণ 

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশিদে যরাযি প্রনশক্ণ। 
সনমনিি রেনশিভাগ সদস্যয়ক ভনিদে কায়ল 

সমবায় সম্নকদেি প্রনশক্ণ প্রদান করি 
সমবায় ময়নাভাবাপন্ন করি গয়ড় রোলা 
হয়। পযকুায়ক্রয়ম রেিৃত্ব নবষয়ক টিম নবনল্ং, 
রেন্াি উন্নয়ন ও থসাস্যাল এনালাইনসস 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম ননয়িয়দি আচাি 
আচিয়ণ পনিবিদেন, সমায়ি িায়দি অবস্ান 
সহ আত্মসয়চিন কিা হয়। এিই পাশাপানশ 
স্বাস্্য ও পনিবাি পনিকল্পনা, ি্ ননবন্ধন 
নননচিিকিণ, ননউর্শন প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
স্বাস্্য সয়চিন নহয়সয়ব গয়ড় রোলা হয়। বয়স্ 
নশক্া ও নপ্র-সু্ল পনিচালনা করি িায়দি 
এবং িায়দি থপাষ্যয়দি নশক্ামখুী কিা হয়। 
প্রনিটি সদয়স্যি আনরকুক উন্নয়য়ন সদস্য এবং 
িায়দি থপাষ্যয়দি কম্পম্উটাি, নবউটি পালকুাি, 
থটইলানিং, ব্লক বাটিক, ড্াইনভং, �াস্ �্ড 
প্রনশক্ণ সহ নবনভন্ন থ্ড প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
এলাকাি মনহলায়দি এবং িায়দি থপাষ্যয়দি 
কমকুমখুী কিা হয়। সনমনিি সদস্য িরা 
এলাকাি অবয়হনলি ও নপনিয়য় পড়া ৪,৪৯০ 
িন মনহলায়ক উপরিাক্ত নবষয়য় সনমনিি 
উয়দ্যায়গ প্রনশক্ণ গ্রহণ করি প্রায় ১,২৮০ 
িন সদস্য ও সদয়স্যি রেকািত্ব দূি কিিুঃ 
এয়দি স্বকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া রেওয়া হয়য়য়ি। 

সমন্বে মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং -৯৬৮৪ 

তামরখ ২৫/০১/২০০৯

সদস্য সিংখ্যা: ১,৯৩৪ িন

কম্গসিংস্ান: ৮ িন

শেোর মলূিন ২০,৫১,৫৫০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১,৮১,১৭,৯৫০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২,৫০,০০,০০০ টাকা



এ সনমনিি প্রনশক্ণ নভনত্তক কমকুকায়ডেি 
পনিসংখ্যান ননম্নরূপ: 
• স্বাস্্য ও পনিবাি পনিকল্পনা নবষয়ক 

প্রনশক্ণ - ৩৫০ িন। 
• কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ- ৭০ িন। 
• নবউটি পালকুাি প্রনশক্ণ- ১২০ িন।
• �াস্ �্ড-১০০ িন।
• ব্লক বাটিক-৭০ িন।
• থটইলানিং প্রনশক্ণ- ১৫০ িন।
• সমবায় সম্নকদেি প্রনশক্ণ-২০০ িন।
• টিম নবনল্ং-২৪০ িন।
• থসাস্যাল অ্যানালাইনসস- ২৮০ িন।
• থপাষ্যয়দি ড্াইনভং-১০০ িন।
• বয়স্ নশক্া-৩০০ িন।
• নফ্র সু্ল কনটেননউ-৪০০ িন।
• ননউর্শন ১০০ িন।
• ি্-ননবন্ধন নননচিি কিণ- ৪০০ িন।
• রেিৃত্ব নবষয়ক ২০০ িন
• রেন্াি প্রনশক্ণ ৪০০ িন
• জুয়য়লানি পণ্য বেনি ২০ িন
• ন�ন্যানন্সয়াল ম্যায়নিয়মটে ৩০০ িন
• দুয়যকুাগ ব্যবস্াপনা ৪০০ িন
• নমশন নভশন প্ল্যাননং ৩০০ িন
• থমামবানি ১০০
• থটাঙ্গা বেনি ৫০ িন 
• সাবান বেনি ২০ িন 

সরাসমর কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৫ িন ননয়নমি 
রেিনধািী কমকুকিদো-কমকুচািী িয়য়য়ি 
িায়দি সিাসনি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। এিাড়াও নবনভন্ন থ্য়ড প্রনশক্ণ 
প্রদায়নি িন্য চুনক্তনভনত্তক ৩ িন প্রনশক্ক 
িয়য়য়ি। কমকুচািীয়দি িন্য চাকনি নবধধমালা 
পদনবন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও নপ.এ� �ায়ন্ি 

ব্যবস্া িাখা হয়য়য়ি। 

আমথ্গক কার্গক্রম

প্রনিটি প্রনশক্ণ এবং অন্যান্য কমকুকায়ডেি উপি 
িনিপ কাযকু পনিচালনা কিিুঃ িা পযকুায়লাচনা 
করি সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সনমনিি 
কমকুকাডে পনিচালনা করি এবং সদস্যয়দি 
ঋণ নদয়য় রায়ক। ঋণ গ্রহীিা সদস্যয়দি ময়ধ্য 
৩,৪১২ িন সদস্য ও থপাষ্যয়দি নবনভন্ন কু্দ্র 
ব্যবসা ও অন্যান্য কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম রেকািত্ব 
দূিীকিণ ও কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
এ সনমনিি ঋণ আদায়য়ি হাি শিভাগ। মাত্ 
২০ িন সদস্য ননয়য় সনমনিটি ননবনন্ধি হয়লও 
বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা ১,৯৩৪ িন। সনমনিি 
আদায়কৃি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ প্রায় 
২০ লক্ টাকা। আদায়কৃি সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ দুই র�াটি টাকাি অধধক। প্রনি বিি 
সদস্যয়দি আমানয়িি উপি ৮% হারি সুদ 
প্রদান কিা হয় এবং প্রনি বিি গয়ড় ১.৫ 
লক্ টাকাি অধধক শয়ারিি উপি লভ্যাংশ 
প্রদান কিা হয়য়য়ি। সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী 
মলূধন প্রায় ২.৫ র�াটি টাকা। সনমনিি 
আনরকুক অবস্া (থদনা ও পাওনাি পনিমাণ) 
ননম্নরূপ : 

• অস্ায়ী সম্দ ৬,৭৫,২০৭ টাকা
• এ�নডআি নবননয়য়াগ ৩,২৮,৬১৯ টাকা
• সমবায় বািাি কনয়সাটিয়ায়ম শয়াি 

সচিয় ২০,০০০ টাকা
• হায়ি নগদ ১৭,৪২,৫৪৮ টাকা
• ব্যাংক নহসাব ১৭,৪২,৫৪৮ টাকা
• পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন ২০,৫১,৫৫০ 

টাকা
• সংিনক্ি িহনবল ৩,২২,৮০৮ টাকা
• ক্ঋণ িহনবল ১,৯৯,৯৫১ টাকা

• সমবায় উন্নয়ন িহনবল ২২,৫৭৫ টাকা
• নশক্া ও প্রনশক্ণ িহনবল ১,০৮,৫৯৮ 

টাকা
• কল্যাণ িহনবল ৩,৬৮১ টাকা
• ভূনম িহনবল ১,২৮,৪৩৩ টাকা
• ক্রমপুঞ্জীভূি বণ্টনয়যাগ্য লভ্যাংশ 

৭২,৩৮৬ টাকা
• ননিাপত্তা িহনবল ৫৪,৬৩০ টাকা
• মিয়ণাত্তি িহনবল ৬,৭৫,২০৭ টাকা
• সাধািণ সচিয় ১,৮১,১৭,৯৫০ টাকা
• আপদকালীন সচিয় আমানি ৩,২৮,৬১৯ 

টাকা
• নশশু সচিয় আমানি ২৫,২০,৫৬৭ টাকা

সামামিক কার্গক্রম

নবনভন্ন আন্তিদোনিক ও িািীয় নদবস পালন 
করি সদসয়দি থদশ, সমাি ও িানি গেন 
মলূক কমকুকায়ডে অংশগ্রহয়ণ মাননসকভায়ব 
প্রস্তুি কিা হয়। মিৃ সদস্যয়দি মিয়ণাত্তি 
থসবা ও সাহায্য প্রদান কিা হয়। এিাড়াও 
এলাকাি ময়লা আবিদেনা পনিষ্কাি কিাি িন্য 
সনমনিি একটি প্রকল্প িয়য়য়ি। অল্প সময়য়ি 
ময়ধ্য সনমনিি আনরকুক উন্নয়য়নি পাশাপানশ 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ 
ভূনমকা র�য়খ আসয়ি। সনমনিি ভনবষ্যত স্বল্প, 
মধ্যম ও দীঘকুয়ময়ানদ নবনভন্ন পনিকল্পনা ও 
প্রকল্প গ্রহয়ণি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি। সনমনিি 
িন্য স্ায়ী সম্দ, সদস্যয়দি িন্য বাসস্ান, 
রে-র�য়াি থসটোি, আধনুনক যন্তপানি সমদৃ্ধ 
প্রনশক্ণ ল্যাব এবং প্রনশনক্ি সদস্যয়দি 
ননয়য় কু্দ্র অরবা মািানি নশল্পপ্রনিষ্ঠান গয়ড় 
রোলাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

উপসিংহার 

সমবায়য়ি উয়দেশ্য হয়লা থমধা ও পুঁনিি 
সনম্নলি সংয়যািন ঘটিয়য় অরকুনননিক 
থক্রত্ নবপ্লব ঘটায়না। সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
বড় কািগুয়লা সহয়িই সম্ানদি হয় একক 
প্রয়চষ্ায় সম্ভব হয় না। বড় নকিু কিয়ি 
হয়ল সনম্নলিভায়ব কিয়ি হয়ব। সনমনিটি 
অত্ এলকাি অবয়হনলি ও ননম্ন থরেধণি 
মনহলায়দি িীবন মান উন্নয়য়নি লয়ক্ নবনভন্ন 
আত্মসয়চিনিামলূক প্রনশক্ণ প্রদান ও 
িনসয়চিনিামলূক কমকুকাডে, কমকুসংস্ান ও 
স্বকমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম অনগ্রসি মনহলা ও 
িায়দি থপৌষ্যয়দি আনরকুক ও সামানিক উন্নয়য়ন 
কাযকুকি ভূনমকা র�য়খ আসয়ি। সিকানি 
পষৃ্ঠয়পাষকিা থপয়ল সনমনিি উতপাদনমখুী 
কমকুকাডে আরিা গনিশীল ও রেগবান হয়ব 
এবং সদস্য িাড়া এলাকাি সাধািণ নািীয়দি 
িীবনমায়নিও উন্নয়ন সাধধি হয়ব। এি �য়ল 
আয়লাচ্য সনমনি একনদন সা�য়ল্যি সয়বকুাচ্চ 
নশখরি থপৌঁিায়ব। 
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উপয়িলা: আশুগঞ্জ

রেলা: রিাহ্মণবামেো 

রিাহ্মণবানড়য়া রেলাি আশুগঞ্জ উপয়িলাধীন 
‘এএ�নসনস এমপ্লয়ীি র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ’ নবগি ১৯৮২ নরি. সয়ন 
প্রনিনষ্ঠি। যাি ননবন্ধন নং ১১২, িানিখ: 
০৭/০৯/১৯৮২ নরি.। প্রনিষ্ঠালগ্ হয়ি 
অদ্যাবধধ সনমনিটি অি্যন্ত সুনায়মি সনহি 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি।

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ: 

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৬৪৯ িন। 
সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি মলূধন বাবদ 
আদায়য়ি পনিমাণ ২১,০৯,০০০ টাকা, সচিয় 
আমানি বাবদ আদায়য়ি পনিমাণ ১৫,০০০ 
টাকা, সনমনিি ইিািাকৃি িনমি পনিমাণ 
৭৫০ শিাংশ, ইিািা বাবদ খিয়চি পনিমাণ 
৯৭,০০০ টাকা। সনমনিি ১টি নডপাটদেয়মটোল 
থস্াি যাি মলূ্য ১,৯০,০০০ টাকা, নমননবাস 
১টি, ৪টি মাইরক্রাবাস িয়য়য়ি। যাি মলূ্য 
৫৫,৮৬,০০০ টাকা। যা ভাড়া থদওয়া আয়ি।

সমমমতর কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিটি ক্যানটেন ভাড়া ও গানড় ভাড়া 
বাবদ ২৩,৫৮,০০০ টাকা এবং টাওয়ারিি 
নবদু্যত নবল বাবদ আয় ১২,২৯,০০০ টাকা। 
টাওয়ারিি িায়গা সাবনলি বাবদ আয় 
৪,০৯,০০০ টাকা। সনমনিি ননয়নমিভায়ব 
সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি ও সচিয় 
আমানি আদায় করি সনমনিি মলূধন বনৃদ্ধ 
করি আসয়ি।
   
কলীভায়ব সফল হয়লা  

সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি িনাব িাহাঙ্গীি 
আলম খান সায়হব ও বিদেমান ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সিিা, ননষ্ঠা ও ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় 
সনমনিি কাযকুক্রম নদননদন উন্ননিি নদয়ক 
ধানবি হয়চ্ছ। সনমনিি ব্যবস্াপনায় সমবায় 
সনমনি আইন, ২০০১, (সংয়শাধধি, ২০০২ ও 
২০১৩) ও সমবায় সনমনি নবধধমালা, ২০০৪ 
এবং উপ-আইয়নি ননয়দদেশনা যরাযরভায়ব 
পালয়ন যয়রষ্ সয়চষ্ িয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিি ২০১৮-২০১৯ সায়লি ননট লায়ভি 

পনিমাণ ৬৬,৮৬৪ টাকা। ক্রমপুঞ্জীভূি লায়ভি 
পনিমাণ ১১,৬৫,৪৫৭ টাকা। উক্ত সয়নি 
লভ্যাংশ নবিিণ করিন ১০,৭৫,৭৫০ টাকা। 
উক্ত সয়ন লভ্যাংশ নবিিয়ণি পি সনমনিয়ি 
ক্রমপুঞ্জীভূি লায়ভি পনিমাণ ১,৩৭,৮৫৯ 
টাকা। সনমনিটি নবগি ২০১৮-২০১৯ সায়লি 
অনডট প্রনিয়বদয়নি আয়লায়ক থদখা যায় 
সনমনিি ননট লাভ হয়য়য়ি ৬৬,৮৬৪ টাকা। 
উক্ত ননট লায়ভি নভনত্তয়ি ২০১৮-২০১৯ 
সায়ল অনডট ন� বাবদ ৬,৪৯০ টাকা এবং 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল বাবদ ২,০০৬ টাকা 
ধাযকু কিা হয়য়য়ি। ধাযকুকৃি অনডট ন� এবং 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল সিকানি র�াষাগারি 
যরাসময়য় যরাযরভায়ব িমা প্রদান কিা 
হয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক অবস্া উন্নেয়ন ভূমমকা 

অত্ সনমনিয়ি স্ায়ী কমকুচািী ১ িন ও অস্ায়ী 
কমকুচািী ১১িন ননয়য়ানিি িয়য়য়ি। কমকুচািী 
ননয়য়াগ, পয়দান্ননি, অপসািন ও ননয়ন্তয়ণ 
অনয়ুমানদি নীনিমালা নবদ্যমান িয়য়য়ি।

এএিবসবস এম্েীজ ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং : ১১২

তামরখ: ০৭/০৯/১৯৮২ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৬৪৯ িন

শেোর মলূিন: ২১,০৯,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১৫,০০০ টাকা

সম্দ (মমমনবাস ও মাইত্ক্রাবাস): ৫৫,৮৬,০০০ টাকা।
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রেলা: রিাহ্মণবামেো

উপয়িলা: কসবা

‘নদ কসবা র�া-অপারিটিভ কয়পকুারিশন 
নলুঃ’ নবগি ১৯৪০ নরি. সয়ন প্রনিনষ্ঠি। যাি 
ননবন্ধন নং ০৫, িানিখ: ১৩/০১/১৯৪০ নরি. 
সংয়শাধধি ননবন্ধন নং: ০৫/০১, িানিখ: 
০৪/০৪/২০১৭ নরি.। প্রনিষ্ঠালগ্ হয়ি 
অদ্যাবধধ সনমনিটি অি্যন্ত সুনায়মি সনহি 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি।

সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৯৪১ িন। 
সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি মলূধন বাবদ 
আদায়য়ি পনিমাণ ৭,৪২০ টাকা। সনমনিি 
ননিস্ব িনমি পনিমাণ ৩০.৫৯ একি। িনমি 
মলূ্য ২,০২,০০০ টাকা। কসাব উপয়িলাি 
মসুয়লমগঞ্জ বািারি সনমনিি মায়কদেট ভবয়নি 
নবিিীয় িলায় সনমনিি সু-সনজ্ি অন�স 
ঘি অবনস্ি। সনমনিি ননিস্ব িনময়ি ৫ টি 
মায়কদেট আয়ি। উক্ত ৫টি মায়কদেয়ট থমাট ১৮৭টি 

থদাকানঘি আয়ি। থদাকানঘিগুয়লা বািাি 
মলূ্য ৭,০৩,১২০ টাকা। ৩০/০৬/২০১৯ নরি. 
পযকুন্ত মায়কদেট ননমকুায়ণ থমাট নবননয়য়াগ কিা 
হয়য়য়ি ৩,৭২,৪৬,১৫৮ টাকা। উক্ত মায়কদেট 
ননমকুাণ নবপিীয়ি সদস্যয়দি ননকট হয়ি 
অনগ্রম বাবদ রেওয়া হয়য়য়ি ৪,৯৩,৮৭,০০০ 
টাকা। মায়কদেটগুয়লা থরয়ক বাতসনিক আয় 
১০,০০,০০০ টাকা প্রায়। িািাড়া সনমনিি 
িনমি পত্তন হয়িও আয় হয়। 
 
সমমমতর কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিটি বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংক নলুঃ হয়ি 
শয়াি বাবদ ৫,০০০ টাকা, সমবায় জুট নমল 
নলুঃ হয়ি শয়াি বাবদ ১২,০০০ টাকা, র�া-
অপারিটিভ লাই� ইন্সস্্যরিন্স নলুঃ হয়ি শয়াি 
বাবদ ১,০০০ টাকাসহ থমাট ১৮,০০০ টাকা 
শয়াি নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। সনমনিটি 
িাি ননিস্ব ভবয়ন মায়কদেট ননমকুাণকয়ল্প 
সদস্যয়দিয়ক থদাকান বিাদে থদওয়াি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি িীবনযাত্াি মান ও আনরকুকভায়ব 
স্বাবলম্ী করি রোলাই মলূ উয়দেশ্য। সনমনিটি 

৫টি মায়কদেয়ট ১৮৭ টি থদাকান ১৮৭ িন 
সদয়স্যি মায়ি বিাদে প্রদান কিিুঃ ১৮৭ টি 
পনিবারিি আনরকুক সচ্ছলিা আনয়ন ও িীবন 
িীনবকাি ব্যয় ননবকুায়হি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। 
উক্ত থদাকানগুয়লা বিাদে প্রদান প্রনক্রয়া 
পযকুায়ক্রয়ম সকল সদয়স্যি মায়ি আবনিদেি 
হয়। এয়ি করি উক্ত সনমনিি সকল সদস্য 
সুনবধায়ভাগী হয়চ্ছ।
 
মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম

সনমনি সদস্যয়দি মায়ি থদাকান বিাদে নদয়য় 
আসয়ি। এ খায়ি হয়ি সনমনি বানষকুক প্রায় 
১০,০০,০০০ টাকা আয় করিয়ি। এি �য়ল 
সনমনিি সদস্যগণ অয়ন্যি উপি ননভদেিশীল না 
হয়য় স্বাবলম্ী হয়চ্ছ। থদাকান বিাদে থদওয়াি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ায়নিও 
ব্যবস্া হয়য়য়ি। এিাড়া সনমনিটি সদস্য 
এলাকায় মসনিদ ও মাদ্রাসা ননমকুাণ এবং 
িনগণয়ক অনদুান প্রদান করি আসয়ি। যাি 
�য়ল সনমনিি সদস্যসহ এলাকাি িনগণ 
সনমনিি এমন মহত কায়িি প্রশংসা করিয়ি 

বদ কসবা ক�া-অপাররটিভ কয়প্শারররন বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৫

তামরখ: ১৩/০১/১৯৪০ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৯৪১ িন

কম্গসিংস্ান: ৩ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ১৮৭ িন

সম্দ: ৩০৫৯ একর িমম ও মায়কটতি
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এবং কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করিয়িন।
 
কলীভায়ব সফল হয়লা 

সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি িনাব টি আলী 
সায়হব ও বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটিি সিিা, 
ননষ্ঠা ও ঐকান্ত নক প্রয়চষ্ায় সনমনিি কাযকুক্রম 
নদননদন উন্ননিি নদয়ক ধানবি হয়চ্ছ। সনমনিি 
ব্যবস্াপনায় সমবায় সনমনি আইন, ২০০১, 
(সংয়শাধধি, ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় 
সনমনি নবধধমালা, ২০০৪ এবং উপ-আইয়নি 
ননয়দদেশনা যরাযরভায়ব পালয়ন যয়রষ্ সয়চষ্ 
িয়য়য়ি। 
 
লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিি ২০১৮-২০১৯ সায়লি ননট 
লায়ভি পনিমাণ ৬,৮৭,০০০ টাকা এবং 
ক্রমপুঞ্জীভুি লায়ভি পনিমাণ ১১,৬৫,৬৮১ 
টাকা। সদস্যয়দি িমাকৃি শয়ারিি উপি 

৪,২৫,০০০ টাকা মনুা�া প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিটি ২০১৮-২০১৯ সায়লি অনডট 
প্রনিয়বদয়নি আয়লায়ক থদখা যায় সনমনিি 
ননট লাভ হয়য়য়ি ৬,৮৭,০০০ টাকা। উক্ত 
ননট লায়ভি নভনত্তয়ি ২০১৮-২০১৯ সায়ল 
অনডট ন� বাবদ ১০,০০০ টাকা এবং সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল বাবদ ২০,৬১০ টাকা ধাযকু 
কিা হয়য়য়ি। ধাযকুকৃি অনডট ন� এবং সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল সিকানি র�াষাগারি যরাসময়য় 
যরাযরভায়ব িমা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 

ব্যািংক ও অন্যান্য

সনমনিি নায়ম ১টি ব্যাংক নহসাব থখালা 
িয়য়য়ি। আয়লাচ্য অনডট বয়ষকু উক্ত নহয়সয়ব 
িমাি পনিমাণ ৩৪,৭১,৫০০ টাকা এবং 
উয়ত্তালন কিা হয় ৩৪,৯৮,০০০ টাকা। 
ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ২৬,৪৬৩ টাকা। উক্ত 
নহয়সয়বি মাধ্যয়ম যাবিীয় র�নয়দন পনিচালনা 

কিা হয়া। উক্ত সনমনি ভ্াম্যমাণসহ নবনভন্ন 
প্রনশক্য়ণ অংশগ্রহণ করি রায়ক।

আথ্গসামামিক অবস্া উন্নেয়ন ভূমমকা 

অত্ সনমনিয়ি ৩ িন কমকুকিদো-কমকুচািী 
সিাসনি ননয়য়ানিি িয়য়য়ি। আয়লাচ্য সয়ন 
কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি রেিন ভািা বাবদ 
১,১৬,০০০ টাকা সম্ানী প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
িািাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম ১৮৭ িন সদয়স্যি 
স্বকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি ননিস্ব িনময়ি ময়ডল মসনিদ 
ননমকুীি হয়চ্ছ। ২০১৮-২০১৯ সায়ল সনমনিি 
সদস্য এবং িায়দি পনিবারিি সদস্যয়দি 
অংশগ্রহয়ণ বনয়ভািয়নি আয়য়ািন কিা 
হয়য়য়ি যায়ি সুস্ নবয়নাদয়নি মাধ্যয়ম 
মাননসক নস্নিশীলিা অনিদেি হয়। িািাড়া 
সনমনিটি নবনভন্ন সামানিক উন্নয়ন কমকুকায়ডে 
অংশগ্রহণ করি রায়ক।
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উপয়িলা: নবলীনগর 

রেলা: রিাহ্মণবামেো

‘সিৃন ইসলামী মানটিপািপাস র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ’ নবগি ২০১১ নরি. 
সয়ন প্রনিনষ্ঠি। যাি ননবন্ধন নং ১৪৩, িানিখ 
: ২৭/০৪/২০১১ নরি.। প্রনিষ্ঠালগ্ হয়ি 
অদ্যাবধধ সনমনিটি অি্যন্ত সুনায়মি সনহি 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি।

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ১,৩২৫ 
িন। সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি মলূধন 
বাবদ আদায়য়ি পনিমাণ ৪৯,৫১,০০০ 
টাকা। সনমনিি থমাট আদায়কৃি সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৭,৯৫,৬২,০০০ 
টাকা। এি ময়ধ্য সাধািণ সচিয় আমানি 
বাবদ আদায়য়ি পনিমাণ ১,৩৩,০০,০০০ 
টাকা, স্ায়ী আমানি বাবদ আদায়য়ি 
পনিমাণ ৫,৩০,০০,০০০ টাকা, নডনপএস 
(মানসক সচিয়) বাবদ আদায়য়ি পনিমাণ 
১,২৩,০০,০০০ টাকা এবং টিনডএস সচিয় 
আমানি বাবদ ৪.০৫ লক্ টাকা। সনমনিি 

নায়ম ননিস্ব িনম নাই িয়ব িনম ক্রয় কিাি 
নননমত্ত ১৮,১০,০০০ টাকায় বায়নাপত্ দনলল 
কিা হয়য়য়ি। সনমনিি মলূ কমকুসনূচ হয়লা 
সনমনিি সদস্যয়দি ননকট হয়ি কু্দ্র কু্দ্র 
সচিয় সংগ্রহ করি একটি মলূধন সষৃ্টি কিা 
এবং উক্ত মলূধন হয়ি সনমনিি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
সদস্যয়দি ময়ধ্য কু্দ্রঋণ নবিিণ কিা এবং 
নািী সদস্যয়দি ব্লক বাটিক এবং থসলাই 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম প্রনশনক্ি করি স্বাবলম্ী 
কিা। 

সমমমতর কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিটি সদস্যয়দি ময়ধ্য কু্দ্রঋণ বাবদ 
বিদেমায়ন ৬,৩২.৪৬,০০০ টাকা নবননয়য়াগ 
কিা হয়য়য়ি। িািাড়া ভ্াম্যমাণ প্রনশক্য়ণি 
আওিায় স্ানীয়ভায়ব উক্ত সনমনিি ২৫ িন 
সদস্যয়ক মতস্য নবষয়য় প্রনশক্ণ করি এ 
খায়িও ঋণ নবিিণ কিা হয়চ্ছ এবং নািী 
সদস্যয়দিয়ক থসলাই প্রনশক্ণ প্রদান করি 
থসলাই কাি কিাি িন্য নািী সস্যয়দিয়ক 
থসলাই থমনশন ক্রয় কিাি িন্য ঋণ নবিিণ 
কিা হয়চ্ছ। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম

সনমনিি সাধািণ সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দিয়ক নবনভন্ন নশক্া উপকিণ 
এবং গনিব সদস্যয়দিয়ক আনরকুক সহয়যানগিা 
প্রদান করি আসয়ি। িািাড়া এলাকাি নবনভন্ন 
সামানিক ও সাংসৃ্নিক নবষয়ক অনষু্ঠায়ন 
আনরকুক সাহায্য সহয়যানগিা প্রদান করি 
আসয়ি। এসকল কায়িি িন্য এলাকায় 
সনমনিটিি ব্যাপক গ্রহণয়যাগ্যিা িয়য়য়ি। যাি 
�লশ্রুনিয়ি সনমনিি সদস্য সংখ্যা প্রনিননয়ি 
বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

আথ্গসামামিক অবস্া উন্নেয়ন ভূমমকা

অত্ সনমনিয়ি ১০ িন কমকুকিদো-কমকুচািী 
ননয়য়ানিি িয়য়য়ি। িািাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম 
১৫০ িয়নি স্বকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
কিা হয়য়য়ি। ২০১৭-২০১৮ সায়ল সনমনিি 
সদস্য এবং িায়দি পনিবারিি সদস্যয়দি 
অংশগ্রহয়ণ বানষকুক ক্রীড়া প্রনিয়যানগিাি 
আয়য়ািন করিয়ি। উক্ত প্রনিয়যানগিায় 
অংশগ্রহণকািীয়দি ময়ধ্য ১,৪৫,০০০ টাকাি 
পুিস্াি নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 

সজৃন ইসলামী মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৫

তামরখ: ১৩/০১/১৯৪০ মরি. 

কম্গসিংস্ান: ১০ িন 

 স্বকম্গসিংস্ান: ১৫০ িন

শেোর মলূিন: ৪৯,৫১,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৭,৯৫,৬২,০০০ টাকা
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উপয়িলা: খাগোছমে সদর

রেলা: খাগোছমে পাব্গত্য রেলা

থিাট বড় পাহাড় রেষ্টিি নচিসবুি অপরূপ 
খাগড়ািনড় পাবকুি্য রেলায় কাে ব্যবসা খবু 
লাভিনক নহয়সয়ব নবয়বনচি। পাহায়ড়ি 
ঢায়ল ঢায়ল র�াপণ কিা হয় আকানশ, থসগুন, 
থমহগনন, গামানি, িাবািসহ আরিা অয়নক 
বকৃ্। এসব বাগান থরয়ক সংগ্রহ কিা কাে 
বািািিাি কিা হয় সািা বাংলায়দয়শ। 
নকন্তু দীঘকুনদন ধরি এ ব্যবসাি সায়র িনড়ি 
ব্যবসায়ীিা নবনভন্ন িটিলিাি সম্স্খীন হয়য় 
আসয়িন। বলা হয়য় রায়ক একক প্রয়চষ্া 
থযখায়ন ব্যরকু,সনম্নলি থচষ্া থসখায়ন স�ল। 
�য়ল খাগড়ািনড় রেলাি প্রাণয়করন্দ নকিু 
সুদূিপ্রসািী নচন্তাশীল মানয়ুষি প্রয়চষ্ায় 
২০১১ সায়ল গয়ড় উয়ে খাগড়ািনড় কাে 
ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ নায়মি সমবায় 
সনমনি। যাি ননবন্ধন নং ৪১৯/খাগড়া, িানিখ 
২০/০২/২০১১ নরি.। 

সনমনিি মলূ কাি হয়লা কাে ব্যবসা। 
অত্াচিয়লি উতপানদি কাে বেধ উপায়য় 
সািায়দয়শ বািািিাি কিা হয়। পাশাপানশ 

সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন ২৬ শিক িায়গায় 
৩ িলা নবনশষ্ ভবন ননমকুাণ করি আবানসক 
থহায়টল ও ননচিলায় থদাকান ভাড়া থদওয়া 
হয়। এ সনমনিি নায়ম খাগড়ািনড় আলুটিলায় 
৬ একি বনি বাগান িয়য়য়ি। যা থদয়শি 
প্রাকৃনিক ভািসাম্য িক্ায় ব্যাপক অবদান 
িাখয়ি।

সনমনিি বিদেমান শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ১,৬৯,৫৯,০০০ টাকা, সচিয় 
আমানি ৩,২২০ টাকা, সংিনক্ি 
িহনবল ২৫,০৯,৩০৬ টাকা, ব্যাংক িমা 
১১,৩৪,২৪৩ টাকা। সনমনিি ভবয়নি মলূ্য 
প্রায় ৪ র�াটি টাকা। 

খাগড়ািনড় কাে ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নলুঃ িাি সদস্যয়দি কল্যায়ণ কাি করি 
যায়চ্ছ। সনমনিি লায়ভি অংশ থরয়ক অন্যান্য 
িহনবয়লি পাশাপানশ মিুৃ্য কল্যাণ িহনবলও 
িয়য়য়ি। সনমনিি র�ায়না সদস্য মািা থগয়ল 
থস পনিবািয়ক আনরকুক সাহায্য প্রদান কিা 
হয়। প্রনি বিি সনমনিি উয়দ্যায়গ রেলাি 
নবনভন্ন সু্য়ল থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি নশক্া 
বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। এলাকাি অসহায়, 
দনিদ্র,রেকাি মানষুয়ক আনরকুক সাহায্য 

ও নবনভন্ন প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ ও মহামানিয়ি 
ক্নিগ্রস্ত পনিবািয়ক উয়ল্খয়যাগ্য পনিমাণ 
সাহায্য প্রদান করি রায়ক। বেনশ্ক মহামানি 
র�ানভড-১৯ এি কািয়ণ এলাকাি অসহায়, 
দনিদ্র এবং কমকুহীন ক্নিগ্রস্ত মানয়ুষি মায়ি 
গি ২৫/০৩/২০২০ নরি. িানিয়খ ১,৩০০ 
িনয়ক থমাট ২,০০,০০০ টাকা ময়ূল্যি 
সাবান, মাস্ ও আনরকুক সাহায্য প্রদান কিা 
হয়। িািাড়া এলাকাি নবনভন্ন সামানিক 
অনষু্ঠান ও কমকুকায়ডে সনমনিি প্রশংসনীয় 
অংশগ্রহণ িয়য়য়ি। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ১৬৫ িন। ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্য 
সংখ্যা ৯ িন। দক্ ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা 
এ সনমনিি কাযকুক্রম সুষু্ঠ ও সুচারুভায়ব 
পনিচানলি হয়চ্ছ। সমবায় আইন ও নবধধমালা 
যরাযর অনসুিণ করি প্রনি বিি ননয়নমি 
লভ্যাংশ প্রদান কিা হয়। সনমনিয়ি ৭ িন 
কমকুচািী িয়য়য়ি। িািাড়া বনি বাগায়নি 
পনিচযকুায় দদননক নভনত্তয়ি অয়নক মানয়ুষি 
কমকুসংস্ান হয়। িায়দি রেিন ভািানদ 
সনমনিি লাভ থরয়ক প্রদান কিা হয়। 

িািীয় সমবায় নদবস সহ অন্যান্য িািীয় 
নদবয়স সনমনিি সনক্রয় অংশগ্রহণ িয়য়য়ি। 

খাগড়াছবড় কাঠ ব্যবসােী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ৪১৯/খাগো

তামরখ: ২০/০২/২০১১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৬৫ িন

শেোর মলূিন: ১,৬৯,৫৯,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৩,২২,০ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল : ২৫,০৯,৩০৬ টাকা

ব্যািংক িমা: ১১,৩৪,২৪৩ টাকা। 

ভবন মলূ্য: রিাে ৪ র�াটি টাকা। 

সম্দ: ৬ একর বনি বাগান
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উপয়িলা: রাঙ্গামাটি সদর

রেলা: রাঙ্গামাটি পাব্গত্য রেলা

িাঙ্গামাটি পাবকুি্য রেলাি প্রাণয়কন্দ বনরুপা 
এলাকায় িাঙ্গামাটি কাে ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি চাি িলা নবনশষ্ একটি 
বাধণনি্যক ভবন িয়য়য়ি। যাি ৩য় ও ৪রকু 
িলায় সনমনিি কাযকুালয় ও হলরুম নহয়সয়ব 
সনমনি কিৃকুক ব্যবহৃি হয়। ২য় িলায় থসানানল 
ব্যাংক, বনরূপা শাখায় ভাড়ায় প্রদান কিা 
হয়য়য়ি এবং প্ররম িলা নবনভন্ন থদাকানদািয়ক 
ভাড়া প্রদান কিা হয়। উক্ত ভবয়নি িনম ও 
দালানয়কাোি মলূ্য ১,২৯,৩০,৭১৮ টাকা। 
এলাকাি কাে ব্যবসায়ীয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন, ব্যবসানয়ক উন্ননিসহ পািস্পনিক 
সমস্যা সমাধান,ননয়িয়দি ময়ধ্য ভ্ািৃত্বয়বাধ 
ও শানন্তশঙৃ্খলা বিায় িাখাি লয়ক্্য ননিলস 
প্রয়চষ্ায় সনমনি গেয়নি লক্্য অিদেয়ন 
সনমনিটিি উয়দেশ্য বাস্তবায়য়ন স�ল হয়চ্ছ। 
িাঙ্গামাটি কাে ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ 
করিানা মহামানিয়ি সদস্যয়দি মায়ি ৮,০০০ 
টাকা করি থমাট ৪৩১ িন সদস্যয়দি সবকুয়মাট 
৩৪,৪৮,০০০ টাকা মাননবক সহায়িা প্রদান 

করিন।

ব্যবস্াপনা কমমটি

অত্ সনমনিি কাযকুক্রম ১২ সদস্য নবনশষ্ 
ননবকুানচি ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা পনিচানলি। 
প্রনি মায়স একটি করি মানসক সভা অননুষ্ঠি 
হয়চ্ছ এবং প্রনি বিরি আইন অনযুায়ী বানষকুক 
সাধািণ সভা অনষু্ঠান করি রায়কন। সদস্যয়দি 
মিাময়িি নভনত্তয়ি সনমনিি আনরকুক 
কাযকুক্রমসহ সাংগেননক কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি আসয়ি। বধণকুি সনমনি ২০১৭-২০১৮ 
নরি. সয়ন সদস্যয়দি ময়ধ্য ৫১,৭২,০০০ 
টাকা লভ্যাংশ নবিিণ করিয়িন। যা একটি 
প্রশংসনীয় উয়দ্যাগ।

সামামিক কার্গক্রম 

অত্ সনমনি প্রনি বিি এলাকাি গনিব থমধাবী 
িাত্িাত্ীয়দি নবনাময়ূল্য বই নবিিণসহ নবনভন্ন 
সহায়িা প্রদান করি রায়কন। িাঙ্গামাটি 
পাবনলক কয়লিয়ক প্রনি মায়স ৫০,০০০ 
টাকা এবং গুলশাখালী উচ্চনবদ্যালয়য়ক প্রনি 
মায়স ১৬,০০০ টাকা নশক্া অনদুান নদয়য় 
রায়কন। কিািকল রেনমকয়দি নচনকতসা 

অনদুান, গনিব দুস্য়দি থময়য়ি নবয়য়য়ি 
অনদুান প্রদান এবং সাপ্রিীক ভূনমধসসহ 
প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ থমাকানবলায় সনমনিি 
সদস্যগয়ণি অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। সনমনিি 
সদস্যয়দিয়ক মিুৃ্য �ান্ প্রদান করিন এবং 
নবনভন্ন ধমকুীয় অনষু্ঠায়ন ও নবনভন্ন িািীয় 
নদবসসময়ূহ আনরকুক অনদুানসহ যরায়যাগ্য 
মযকুাদায় পালন করি রায়কন। বাল্যনববাহ 
প্রনিরিাধ, প্রাকৃনিক ভািসাম্য িক্ায়রকু 
সামানিক বনায়ন সষৃ্টি, গনিব ও দুস্য়দি 
নচনকতসা সাহায্য, নববাহ অনষু্ঠায়ন আনরকুক 
সাহায্য প্রদানসহ এলাকাি নবনভন্ন সামানিক 
কাযকুক্রয়ম সনমনিি সদস্যগণ অংশগ্রহণ করি 
রায়কন। সনমনিি দুইটি সামানিক বনায়ন 
প্রকল্প িয়য়য়ি। সামানিক বনায়ন প্রকল্প-১ 
(শুকিিনড়) প্রকয়ল্প ৫ একি িায়গা এবং 
সামানিক বনায়ন প্রকল্প-২ (ঘাগড়া,কলা 
বাগান) প্রকয়ল্প ১২ একি িায়গায় নবনভন্ন 
প্রিানিি �লি ও বনি বকৃ্রিাপণ কিা 
হয়য়য়ি। বকৃ্ থমলা /২০১৮ নরি. উপলয়ক্ 
নবনাময়ূল্য ১০,০০০ �লি ও বনি বয়ৃক্ি 
চািা সদস্যয়দি ময়ধ্য নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 

রাঙ্গামাটি কাঠ ব্যবসােী সমবাে সবমবত বলঃ 

রেমি: নিং : রাঙ্গা-৭৯৭

তামরখ:২১/১২/১৯৮৫ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা: ৪৩১ িন।

শেোর মলূিন: ৪,৩১,০০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৩৪,৬৪,৪০০ টাকা।

ভবন ও দালায়নর মলূ্য : ১,২৯,৩০,৭১৮ টাকা।
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উপয়িলা: চাঁদপুর সদর

রেলা: চাঁদপুর

চাঁদপুি রেলা নদী ব্ি হওয়ায় মতস্য আহিণ 
ও নবপণন কিাি িন্য চাঁদপুি রেলাি নদীি 
পাড়স্ মতস্য ব্যবসায়ীিা একনত্ি হয়য় ১৯৭৬ 
নরি. মতস্য বধণক সমবায় সনমনি নায়ম একটি 
সংগেন সষৃ্টি করিন।এই সনমনিি মাধ্যয়ম থদশ 
সহ সািা নবয়শ্ ইনলশ মাি ও নবনভন্ন প্রিানিি 
মাি নবপণয়নি িন্য আমদানন ও িপ্তানন 
কিা হয়। পিবিদেীয়ি সনমনিি কমকু এলাকা 
শাহিানস্ত ও কচুয়া উপয়িলা ব্যিীি চাঁদপুি 
রেলাি সকল উপয়িলাি মতস্য ব্যবসায়ীগণ 
এ সনমনিি সায়র সম্কৃ্ত িয়য়য়ি।

সমমমতর অবস্ান ও কার্গকরলী এলাকা 

সনমনিটি চাঁদপুি শহরিি থমঘনা নদীি 
থমাহনায় বড়য়স্শয়ন অবস্ান। চাঁদপুি রেলাি 
শাহিানস্ত ও কচুয়া উপয়িলা ব্যিীি চাঁদপুি 
রেলাি সকল উপয়িলায় অত্ সনমনিি 
কাযকুক্রম চলমান িয়য়য়ি। 

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা

সাংগেননক পযকুায়য় মাত্ ১৫ িন সদস্য 
ননয়য় সনমনি গেন কিা হয়লও পযকুায়ক্রয়ম 
এি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি। সনমনিি 
বিদেমান সদস্য সংখ্যা ২৮৭ িন। এিাড়া 
সনমনিয়ি মতস্য নবপণন ও বািািিািকিণ 
সহ বািািিািকিণ সহ নবনভন্ন কায়ি প্রি্যক্ 
পরিাক্ভায়ব সনমনিি এলাকায় বসবাসকািী 
প্রায় ৫০০ পনিবারিি অধধকাংশ সদস্যই 
িনড়ি আয়িন। 

সমমমতর কার্গক্রম 

• সমবায় আইন, নবধধমালা, উপ-আইন, 
নবভাগীয় সাক্কুলািসহ আয়দশ ননয়দদেশ 
প্রনিপালন/ অনসুিণ অি্যন্ত ননষ্ঠাি সায়র 
পালন করি কাযকুক্রম পনিচানলি হয়য় 
আসয়ি।

• সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালাি 
সংনলিষ্ নবধধ ও ধািা অনযুায়ী সনমনি 
কিৃকুক বানষকুক ও নবয়শষ সাধািণ সভা 
অননুষ্ঠি হয়য় আসয়ি। সবকুয়শষ বানষকুক 
সাধািণ সভা ১৯/০৯/২০১৯ ইং িানিয়খ 
অননুষ্ঠি হয়। 

• সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালা 
অনযুায়ী সনমনি কিৃকুক যরাসময়য় ননবকুাচন 
অননুষ্ঠি হয়য় আসয়ি। সবকুয়শষ ননবকুাচন 
অনষু্ঠায়নি িানিখ: ০২/০৭/২০১৭ ইং।

• সমবায় সনমনি নবধধমালা ২০০৪ এি 
১০২(৪) নবধধ ময়ি অভ্যন্তিীণ ননিীক্া 
কনমটি গেন কিা হয়য়য়ি এবং সনমনিি 
হাল নাগাদ সম্াদন কিা হয়য়য়ি। অনডট 
প্রনিয়বদয়নি সংয়শাধনী যরাসময়য় দানখল 
কিা হয়য়য়ি।

• সনমনি উন্নয়ন কমকুকাডে : থযমন - 
ইনলশসহ নবনভন্ন প্রিানিি মতস্য নবপণন, 
মতস্য প্যায়কনিং এবং অন-লাইয়নি 
মাধ্যয়ম থদয়শ ও নবয়দয়শ মাি সিবিাহ 
কিা হয়। সনমনিি নায়ম নবআইডনব্লউটিএ 
এবং র�লওয়য়ি সম্নত্ত নলি প্রাপ্ত ০.৫৫ 
শিক ভূনম চাঁদপুি বড় থস্শন মাি ঘাট 
সদস্যয়দি মতস্য আড়ত, মতস্য প্যায়কনিং 
কায়ি ব্যবহৃি িায়গা পাকাকিণ এবং 
টিনয়সড স্াপনা বাবদ ৫,৩৪,৫০০ ব্যয় 
কিা হয়। উক্ত উন্নয়নমলূক কমকুকায়ডেি 
কািয়ণ প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব প্রায় ৫০০ 
িন রেমিীবী কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়। 

চাঁদপধুর মৎস্য বধণক সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৫/চাঁদ/৭৬ 

তামরখ: ১৪/০১/১৯৭৬ ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ২৮৭ িন

কম্গসিংস্ান: ৩ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৫০০ িন

শেোর মলূিন: ৫৭,৪০,০০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৯৮,৯০,২৩০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১,৭৫,৬৫,৫৫৪ টাকা।



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 208

• নবনভন্ন ধমকুীয় প্রনিষ্ঠায়ন আনরকুক সহায়িা, 
বন্যা, ঘধূণকুিড়, প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ, দুঘকুটনা, 
মিৃ ব্যনক্তি দা�য়ন প্রয়য়ািনীয় সামগ্রী 
সিবিাহ করি িা রায়ক। আয়লাচ্য সয়ন 
উক্ত খায়ি ১,৬০,০০০ টাকা ব্যয় কিা 
হয়। নশনক্ি রেকািয়দি ময়ধ্য প্রি্যক্ 
৩ িয়নি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়। থমধাবী 
িাত্িাত্ীয়দি র�খাপড়া সামগ্রী ও নগদ 
অরকু প্রদান কিা হয়। 

• চাঁদপুি মতস্য বধণক সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি সদস্যগণ বাংলায়দয়শি নবনভন্ন 
প্রায়ন্ত ইনলশসহ নবনভন্ন প্রিানিি মতস্য 
নবপণন মতস্য প্যায়কনিং এবং অন-
লাইয়নি মাধ্যয়ম থদয়শ ও নবয়দয়শ ইনলশ 
মাি সিবিাহ করি পুষ্টিি চানহদা পূিণ 
করি রায়ক, পাশাপানশ সিকানি িািস্ব ও 
বেয়দনশক মদু্রা অিদেন হয়। ইহা সনমনিি 
সদস্যয়দি লাভিনক অিদেন। 

সমবাে পুরস্ার রিামপ্ত

গণপ্রিািস্ত্রী বাংলায়দশ সিকাি হয়ি ১৯৮৭ 
সায়ল িািীয় সমবায় পুিস্ািস্বরূপ স্বণকুপদক 
লাভ করি। 

সমমমতর কম্গকততিা-কম্গচারলী সিংখ্যা 

সনমনিয়ি সিাসনি ৩ িন কমকুচািীি 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। সনমনিি সদস্যয়দি মতস্য 
নবপণন, প্যায়কনিং এবং পনিবহন কায়ি প্রায় 
৫০০ িন রেনমক সিাসনি কাি করি িীনবকা 
ননবকুাহ কিয়ি। 

সমমমতর মলূিন 

সনমনিি প্রধান মলূধন হয়লা সনমনিি 
সদস্যয়দি সচিয় আমানি। ২০১৯-২০২০ 
অরকুবিি সনমনিি িমাকৃি আমানয়িি নস্নি 
নিল ৯৮,৯০,২৩০ টাকা। সদস্যয়দি এই 

আমানি নবনভন্ন লাভিনক খায়ি নবননয়য়ায়গি 
মাধ্যয়ম অনিদেি লাভ সদস্যয়দি মনুা�া আকারি 
প্রনি বিি প্রদান কিা হয়। ২০১৯-২০২০ 
অরকুবিরি সদস্যয়দি িমাকৃি আমানয়িি 
উপি ৮% হারি মনুা�া প্রদান কিা হয়। এিাড়া 
সনমনিি অনয়ুমানদি মলূধন ১,০০,০০,০০০ 
টাকা যা ১০০ টাকা ময়ূল্যি ১,০০,০০০ 
শয়ারি নবভক্ত। ২০১৯-২০২০ আনরকুক বিি 
শয়ষ সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন নিল 
৫৭,৪০,০০০ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অরকুবিি 
শয়ষ সনমনিি কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
নিল ১,৭৫,৬৫,৫৫৪ টাকা।

লভ্যািংে বণ্টন 

সনমনিি ননট লাভ হয়ি প্রনিবিি সদস্যয়দি 
ননধকুানিি হারি লভ্যাংশ বণ্টন কিা হয়। 
২০১৮-১৯ অরকুবিরি সদস্যয়দি ময়ধ্য থমাট 
২৮,৭০,০০০ টাকা লভ্যাংশ নহয়সয়ব বণ্টন 
কিা হয়। 

মৎস্য উৎপাদন ও মবপণন 

সনমনিি সদস্যগণ ননিস্ব অরকুায়য়ন 
মতস্যিীবীয়দি মাি আয়হািয়নি কায়ি অরকু 
নবননয়য়াগ করি এবং বহু রেয়ল পনিবািয়ক 
িাল ও মাি ধিাি রেৌযান বেনি কায়ি 
সহায়িা কিা হয়চ্ছ। রেয়লয়দি আহনিি মাি 
নবক্রয় করি সনমনিি সদস্যগয়ণি এবং রেয়ল 
পনিবািয়দি ময়ধ্য আনরকুক সচ্ছলিা বনৃদ্ধ পায়। 
নবনভন্ন প্রিানিি মাি ও থদয়শি িািীয় মাি 
ইনলশ থদশ নবয়দয়শ িপ্তানন করি বহু বেয়দনশক 
মদু্রা অিদেন কিা হয়। প্রনি বিি ৪৮,৬২৫ 
থমনট্ক টন প্রায় মতস্য নবপণন কিা হয়। 

মহসাব সিংরক্ণ 

সনমনিয়ি যরাযরভায়ব নহসাব সংিক্ণ 
কিা হয়। সংিনক্ি নহয়সয়বি উপি নভনত্ত 

করি প্রনিবিি সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক 
ননিীক্া কিা হয়। ননিীক্া শয়ষ নীনিক্কগণ 
প্রনিয়বদন ও সুপানিশমালা প্রদান করিন। 
সুপানিশমালা বাস্তবায়য়নি থচষ্া কিা হয়। 

সিংয়ক্য়প সমমমতর সাফল্য ও রিচার রিকােনা 

• সনমনিি মাধ্যয়ম চাঁদপুি বড় থস্শন 
মািঘায়ট ইনশলসহ নবনভন্ন প্রিানিি 
মাি র�ানডং আনয়লানডং কিাি িন্য 
টিনয়সড পাকা স্াপনা এবং পনিবহন 
কায়ি ব্যবহারিি িন্য সনমনি সংলগ্ 
পাকা িাস্তা-ঘাট ননমকুাণ ও থমিামি এবং 
পয়ুঃননষ্কশয়নি িন্য থড্য়নি ব্যবস্া কিা 
হয় সনমনিি অরকুায়য়ন। সনমনিি সদস্য ও 
রেনমকয়দি থসননয়টশন ব্যবস্া ও নামাি 
এবং খাওয়াদাওয়াি সুব্যবস্া কিা হয়। 
ইয়িাময়ধ্য সনমনিি িহনবল হয়ি দানিদ্র্য 
সদস্য ও রেনমকয়দি নচনকসাি িন্য এবং 
নবনভন্ন মসনিদ, মাদ্রাসা, উপাসনালয় 
১,৫০,০০০ এক অরকুবিরি অনদুান প্রদান 
করি।

• প্রচাি ও প্রকাশনায় সনমনিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন প্রনি বিি সনমনিি নায়ম 
ক্যায়লন্াি প্রকাশ কিা হয়। নবনভন্ন সময়য় 
স্ানীয় পনত্কায় সংবাদ প্রকাশ কিা হয়। 
ইয়িাময়ধ্য নবটিনভ, ইটিনভ, এনটিনভ, 
এটিএন বাংলা, বাংলানভশন, আিটিনভ. 
চ্যায়নল আইয়ি সনমনিি মাি আমদানন ও 
িপ্তানননবষয়ক কাযকুক্রম প্রচাি কিা হয়। 

সমমমতর ভমবষ্যৎ লক্্য 

সকয়লি সানবকুক সহয়যানগিায় এ সনমনি 
এনগয়য় চলয়ি। সাময়ন আমায়দি উজ্জ্বল 
ভনবষ্যত। সনমনিি কাযকুক্রয়মি সায়র 
অনলাইয়নি মাধ্যয়ম মতস্য নবপণয়নি পদয়ক্প 
গ্রহণ কিাি থচষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি। 
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উপয়িলা: কক্সবািার সদর

রেলা: কক্সবািার

নবয়শ্ি দীঘকুিম সমদু্র দসকি ও পযকুটন নগিী 
কক্সবািাি এি প্রয়বশবিাি বাইপাস সড়য়কি 
উভয় পায়শ্কু অবনস্ি প্রাকৃনিক থসৌ্যকুমনডেি 
থদয়শি বহৃত্তম সমবায় আবাসন প্রকল্প “উত্তিণ 
গহৃায়ন সমবায় সনমনি নলুঃ”। পযকুটন নগিী 
কক্সবািািয়ক আধনুনক নগিায়য়ণি লক্্য 
ননয়য় সিকারিি পষৃ্ঠয়পাষকিায় নবগি ১৯৮৬ 
সায়ল “উত্তিণ গহৃায়ন সমবায় সনমনি নলুঃ” 
কক্সবািাি প্রনিনষ্ঠি হইয়ানিল। বিদেমায়ন এই 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১,০৭৮ িন। 

স্াবর/অস্াবর সম্মত্তর পমরমাণ 

ক) বয়্াবস্তী ও ক্রয়কৃি ৭৯.৯৯৯১ একি
 খ) প্রস্তানবি ৩২.৩৯ একি।
সংিনক্ি িহনবল : ৩১,৪৪,৯৯১ টাকা।
দািব্য িহনবল: ১৩,২৮,০৩০/২০ টাকা।
হাল সয়ন লায়ভি পনিমাণ : ১০,৩১,০৩৭ 
টাকা।
সমবায় উন্নয়ন িহনবল পনিয়শাধ: ৬১,৪২৪ 

টাকা।

কম্গসিংস্ায়নর সিংখ্যা ও মনয়োগ স্বছিতা

বিদেমায়ন স্ায়ী ও মাস্ািরিায়ল ৩৩ কমকুকিদো 
ও কমকুচািী িয়য়য়ি। এিাড়াও দদননক মজুনি 
নভনত্তয়ি ১০০-১৫০ িন র�াক প্রনিনদন 
ননয়নমি কাি করি যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ায়নর িরন ও রিকৃমত এবিং রেতন 

ভাতা

সনমনিি রেনারিল ম্যায়নিািসহ নহসাবিক্ক 
ও অন�স সহকািী এবং সু্য়লি নশক্ক/
নশনক্কা ও মসনিয়দি ইমামসহ সবকুয়মাট 
৫,২০,০০০ টাকা রেিন প্রদান কিা হয়। 

সমায়ির কার্গক্রয়ম অবদান

সমবায় সনমনি একটি অরকুনননিক লাভিনক 
প্রনিষ্ঠান হয়লও এই সনমনিি অন্যিম একটি 
প্রধান লক্্য সনমনিি সদস্যয়দি আবাসন 
সুনবধা নননচিিসহ অপিাপি কমকুকাডে 
পনিচালনা কিা, আিদেমানবিাি থসবাি 
পাশাপানশ কমকুংস্ায়নি সষৃ্টি, সক্মিা সষৃ্টি, 

পনিয়বশ উন্নয়ন, নশক্া ও স্বাস্্যয়সবাি নবয়শষ 
ভূনমকা পালন করি আসয়ি। 

সদস্যয়দর মায়ি প্ট বরাদ্

উত্তিণ গহৃায়ন সমবায় সনমনি নলুঃ থদয়শি 
নবিাট অংয়শি আবাসন সমস্যা সমাধান 
কয়ল্প ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ। অত্ 
সনমনিয়ি নবনভন্ন ক্যাটাগনিয়ি থযমন- ০৬ 
শিক, ০৮ শিক ও ১২ শিক সাইয়িি 
৬৫০টি প্লট সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য লটানিি 
মাধ্যয়ম বিাদে প্রদান কিা হয়য়য়ি। বিাদেকৃি 
প্লটভূনময়ি সনমনিি সদস্যিা স্ব স্ব উয়দ্যায়গ 
বানড় ননমকুায়ণি কাি চলমান িয়য়য়ি।

পর্গটন নগরলী কক্সবািার এর বােমত আকষ্গণ 

“উত্তরণ ময়িল টাউন” 

“উত্তিণ ময়ডল টাউন” সয়বকুাচ্চ নাগনিক 
সুনবধা সংবনলি থদয়শি অন্যিম বহৃত্তম 
একটি অনভিাি আবাসন প্রকল্প। অত্ 
সনমনিি নাগনিক সুনবধাসমহূ ননম্নরূপ : 
উত্তিণ ময়ডল সু্ল, কয়লি এবং নবজ্ঞান ও 
প্রযুনক্ত নবশ্নবদ্যালয় ব্যাংক ও থপাস্ অন�স

উত্তরণ গহৃােন সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ৩৭(কক্স)

তািং-০৪/১১/১৯৮৬ইিং। 

সদস্য সিংখ্যা : ১,০৭৮ িন।

কম্গসিংস্ান: ৩৩ িন।

শেোর মলূিন: ১০,১২,৪০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৯,৯১,৪৪০ টাকা

মনিস্ব মলূিন : ৬৮,১৩,৯৫১ টাকা।

সম্দ: ৭৯.৯৯৯১ একর িমম
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আন্তিদোনিক মায়নি থস্নডয়াম, নশশু পাকদে, 
বাগান, িায়ম মসনিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব, 
সুইনমং পুল, অনিনর ভবন, নিময়ননসয়াম, 
অনডয়টানিয়াম, �ায়াি থস্শন, কনমউননটি 
থসটোি/থসনমনাি হল , লাইররিনি, থমনডক্যাল 
থসটোি, কনমউননটি নক্ননক, পানকদেং ব্যবস্া, 
প্রাকৃনিক িলাধাি/র�ক, আধনুনক শনপং 
মল।
আবাসন প্রকল্প প্রনিষ্ঠাি পাশাপানশ সনমনিি 
উয়দ্যায়গ থয সকল িানি গেন ও থসবামলূক 
আরকুসামানিক কাযকুক্রম পনিচানলি কিা 
হয়িয়ি িাহা ননম্নরূপ : 

বকৃ্ত্রাপণ কম্গসমূচ 

উত্তিণ আবাসন প্রকয়ল্প প্রায় ৩,৫০,০০০ 
(নিন লক্ পচিাশ হািাি) চািা র�াপণ করি 
পুরিা প্রকল্পটি বিদেমায়ন একটি পনিয়বশ বান্ধব 
আবাসন প্রকয়ল্প পনিণি হইয়ায়ি। ইনিপূয়বকু 
গি ২৫/৬/২০১৪ইং িানিয়খ গণপ্রিািন্তী 
বাংলায়দশ সিকারিি স্ানীয় সিকাি পল্ী 
উন্নয়ন সমবায় মন্তণালয়য়ি মাননীয় সায়বক 
প্রনিমন্তী িনাব থমাুঃ মনশউি িহমান িাঙ্গাঁ এই 
সনমনি পনিদশকুন কনিয়ানিয়লন এবং নিনন এই 
সনমনিি বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ ২০১৪ এি শুভ 
উয়বিাধন কনিয়ানিয়লন।

মেক্া কার্গক্রম

নবগি ১৯৯৭ সায়ল প্রনিনষ্ঠি উত্তিণ ময়ডল 
সু্ল এন্ কয়লয়ি বিদেমায়ন ১০ম থরেধণ পযকুন্ত 
প্রায় ৮ শিাধধক িাত্িাত্ী অধ্যয়নিি আয়ি। 
এ সকল িাত্িাত্ীয়দিয়ক নবনা রেিয়ন 
অধ্যয়ন,নবনা টাকায় সু্য়লি থপাশাক ও সু্ল 
ব্যাগ সিবিাহ, ১৭ িন অনভজ্ঞ নশক্ক বিািা 
২ নশ�য়ট র�খাপড়া কিা ও কিৃকুপয়ক্ি নবয়শষ 
উয়দ্যায়গ িাত্িাত্ীয়দি ভায়লা �লা�ল লাভ 
কিা ইি্যানদ কাযকুক্রম ইয়িাময়ধ্য কক্সবািাি 
শহরিি সবকুস্তরিি মানয়ুষি ময়ধ্য প্রশংসা 
অিদেন কনিয়ি সক্ম হইয়ায়ি। উত্তিণ 
ময়ডল সু্ল এন্ কয়লয়িি িন্য সনমনিি 

নামীয় খনিয়ান হয়ি ১ একি িনম র�নি: 
কবলা ময়ুল প্রদান কিা হইয়ায়ি যাহাি 
বািাি মলূ্য বিদেমান থমৌিা র�ইট অনযুায়ী 
১০,০০,০০,০০০ টাকা। 

িম্গলীে কার্গক্রম

সনমনিি আবাসন প্রকয়ল্পি নশক্ক, িাত্ 
ও কমকুচািী এবং প্রকয়ল্পি আয়শপায়শি 
ধমকুপিায়ণ মসুলমানয়দি পাঁচ ওয়াক্ত নামাি 
ও জুমাি নামাি আদায়য়ি িন্য নবগি 
১৯৯৬ সয়ন বায়িুশ শি� এি মিহুম হুজুি 
র�বলা শাহ্ স�ূী হযিি মাওলানা আবদুল 
িব্বাি িায়হব (িাহ:) উত্তিণ বায়িুশ শি� 
মসনিয়দি নভনত্তপ্রস্তি স্াপন কনিয়ানিয়লন 
এবং সনমনিি অরকুায়য়ন উক্ত মসনিয়দি 
ননমকুাণ কাি সম্ণূকুভায়ব সম্ন্ন কনিয়া নবগি 
১৯৯৭ সয়ন বায়িুশ শি� এি বিদেমান হুজুি 
র�বলা বাহারুল উলমূ শাহ্ স�ূী হযিি 
মাওলানা থমাহাম্দ ক্িুব উদেীন (ম.নি.আ.) 
িায়হব উক্ত মসনিয়দি উয়বিাধন করিন। উক্ত 
মসনিয়দি িন্য সনমনিি নামীয় খনিয়ান হয়ি 
০.২০ িনম র�নিুঃ কবলাময়ূল দান কনিয়ায়িন 
যাহাি বািাি মলূ্য থমৌিা র�ইট অনযুায়ী প্রায় 
১ র�াটি টাকা। উক্ত মসনিয়দ একিন ইমাম 
ও একিন ময়ুানজ্ন ননয়য়াগ নদয়া ননয়নমি 
নামাি আদায়য়ি ব্যবস্া কনিয়া নদয়ায়িন। 

রিাকৃমতক দুয়র্গায়গ ক্মতগ্স্ত পমরবাত্র রোণ 

মবতরণ 

প্রনি বিি রেলাি র�ায়না না র�ায়না স্ায়ন 
প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গি বিািা সাধািণ মানষু 
ক্নিগ্রস্ত হয়। ঐ সকল ক্নিগ্রস্ত এলাকায় 
সনমনিি ননিস্ব িহনবয়লি টাকা নদয়া গনিব 
িনয়গাষ্ঠীয়ক ত্াণসামগ্রী নবিিণ কনিয়া থসবা 
মলূক কমকুকাডে পনিচালনা কনিয়া আনসয়িয়ি। 

রেলার অসহাে ও এমতম এবিং রিমতবন্লীয়দর 

আমথ্গক সহােতা 

কক্সবািািস্ বায়িুশ শি� িব্বানিয়া 

এনিমখানায় প্রায় ১৫০িন এনিম িনহয়ায়ি। 
প্রনি বিি সনমনিি ননিস্ব িহনবল হয়ি উক্ত 
এনিমখানায় উয়ল্খয়যাগ্য আনরকুক অনদুান 
প্রদান কিা হয়। এিদব্যনিরিয়ক সনমনিি 
আবাসন প্রকয়ল্পি আয়শ-পায়শ থয সকল 
অসহায় ও এনিম অভাব অনটয়নি ময়ধ্য আয়ি 
থস সকল অসহায় ও এনিময়দিয়ক সনমনি 
কিৃকুপক্ আনরকুক সহায়িা কনিয়া রায়ক। 

অসহাে ও অভাবলী র�াকয়দর মচমকৎসা 

সহােতা 

সনমনিি আবাসন প্রকয়ল্পি পাশ্কুবিদেী নবনভন্ন 
গনিব পনিবািসহ শহরিি নবনভন্ন এলাকাি 
র�াকিয়নি নচনকতসা থসবাি প্রয়য়ািন হইয়ল 
সনমনিি িহনবল হয়ি নচনকতসা খায়ি নবনভন্ন 
সময়য় আনরকুক সাহাযকু প্রদান কনিয়া সনমনি 
কিৃকুপক্ নচনকতসা সহায়িা কনিয়া আনসয়িয়ি। 

সমবাে পুরস্ার 

এ সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ হয়ি সনমনিি সকল 
উন্নয়নমলূক কমকুকায়ডে একিন ননয়বনদি 
কমকুী নহয়সয়ব ননয়য়ানিি রাকায় এবং অক্ান্ত 
পনিরেয়মি মাধ্যয়ম সনমনিি আবাসন প্রকল্পয়ক 
বাস্তয়ব রূপান্তি কিাি মাধ্যয়ম সমবায় 
আয়্ালয়নি সায়র ননয়িয়ক সম্কৃ্ত িাখায় 
সনমনিি সায়বক সম্াদক ও মহা-পনিচালক 
বায়িুশ শি� কময়প্লক্স,কক্সবািাি আলহাজ্ 
থমাুঃ নসিাজুল ইসলাময়ক নবগি ১৯৯৭ 
সায়ল িাঁয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম থদশ গেয়নি 
িতপিিায় প্রশংসনীয় অবদায়নি স্বীকৃনিস্বরূপ 
িািীয় সমবায় পুিস্াি ১৯৯৭ প্রদান কিা 
হইয়ানিল। এিদব্যনিরিয়ক অত্ সনমনিি 
আরকুসামানিক কমকুকাডে পনিচালনাি মাধ্যয়ম 
সমবায়য়ক গনিশীল ও স্বয়ংনক্রয় আয়্ালয়ন 
পনিণি কিাি পনিরপ্রনক্য়ি িািীয় সমবায় 
পুিস্াি, ২০১২ সাল হয়ি ২০১৮ সাল পযকুন্ত 
প্রয়ি্যক বিি কক্সবািাি রেলা পযকুায়য়ি থরেষ্ঠ 
হইয়া পুিস্াি লাভ কনিয়া আনসয়িয়ি।
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উপয়িলা: রােপুর

রেলা: লক্ষলীপুর

নবগি ২২/১১/২০১২ নরি. িানিয়খ ননবন্ধন 
নং: ৮২২(লক্ষী) অত্ সনমনি মানব কল্যাণ 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম 
ননবনন্ধি হয়। ননবন্ধয়নি পি থরয়ক সনমনিটি 
সচিয় ও ঋণদান কাযকুক্রয়ম ব্যাপক ভূনমকা 
িানখয়িয়ি। থযয়হিু অধধকাংশ সদস্যই পল্ী/
গ্রাম অচিয়ল বসবাস করি নবধায় িািা অত্ 
সনমনিয়ক আিও িননপ্রয় ও আন্তনিক কিাি 
লয়ক্্য বানষকুক সাধািণ সভায় উক্ত সনমনিি 
নাম পল্ী মা সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 
নলুঃ নামকিয়ণি নসদ্ধান্ত গ্রহণ করি নবগি 
২৮/০৮/২০১৮ নরি. িানিয়খ সংয়শাধধি নং: 
০০২ (লক্ষী) অত্ সনমনি পল্ী মা সচিয় ও 
ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম ননবনন্ধি 
হয়। 

সদস্য সিংখ্যা

নবগি ৩০/০৬/২০২০ নরি. িানিয়খ সনমনিি 
সদস্য সংখ্যা ২৯৪ িন। সনমনিি শুরু 
থরয়ক ক্রমশ সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ পাইয়িয়ি। 
সনমনিি মলূ কাযকুক্রম হয়লা শয়াি, সচিয় 
আদায় ও ঋণ কযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনি নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি িন্য সদস্যয়দি 
ঋণ প্রদান করি রায়ক। থযমন : ব্যাটািী 
চানলি নিক্সা ও ভ্যান, ক্টিিনশল্প, কু্দ্র 
ব্যবসা, মাি চাষ, হাঁস-মিুনগ পালন। 
সদস্যগণ এসব খায়ি ঋণ গ্রহণ করি ক্রয়মই 
অয়নক সদস্য স্বাবলম্ী হয়িয়ি। নবগি বিি 
সময়ূহ এ সকল কমকুকাডে করি সদস্যগণ 
ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন কিয়ি। 
এিাড়া সনমনিি এলাকা দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীয়ক 
নববাহ ও নবনভন্ন ধমকুীয় কায়ি আনরকুক সাহায্য 

প্রদান করি রায়ক। ঋণ কাযকুক্রয়ম ঋণ আদায় 
ও সনমনিি অন্যান্য যাবিীয় নহসাবানদ কিাি 
িন্য ২ িন কমকুচািী ননয়য়ানিি আয়ি।  
উক্ত কমকুচািীবৃ্  ননিলসভায়ব সনমনিি 
দায়দানয়ত্ব পালন কিয়িন এবং সনমনিি 
নবনভন্ন সময়য় ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্যবৃ্  
আন্তনিকভায়ব সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনা 
কিাি িন্য সয়চষ্ ও সয়চিন। প্রয়য়ািয়ন 
সনমনিনি ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্যিাও ঋণ 
আদায় কাযকুক্রয়ম মায়ে যান। সদস্যয়দি বানড় 
বানড় নগয়য় িাহায়দি কাযকুক্রম পনিদশকুণ করিন 
পিামশকু প্রদান করি রায়ক। যরাসময়য় ঋণ 
আদায় ও ঋণ প্রদায়ন সময় সীমা সনেক িাখাি 
যয়রষ্ থচষ্া করি রায়কন। এভায়ব সনমনিি 
সদস্যগণ স্বাবলম্ী হয়চ্ছ। সনমনিি প্রনি আস্া 
িাখায় সনমনি নদননদন স�লিা লাভ কিয়ি। 
সনমনি প্রনিবিি সদস্যয়দি মায়ি লভ্যাংশ 
নবিিণ করি রায়কন। সনমনিি প্রনিবিি 
ননয়নমি অনডট সম্াদন হয়য় রায়ক। 

পলিী মা সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ৮২২ (লক্ষলী)

তামরখ:২২/১১/২০১২মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২৯৪ িন

শেোর মলূিন ৪৪,৮০০ টাকা

সঞ্চে আমানত ৪১,৩১,৯২৩ টাকা

 ঋণ মবমনয়োগ ৪৪,৩৬,৬৭২.০০ টাকা।
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উপয়িলা: ময়হেখাললী

রেলা: কক্সবািার 

সমমমত গেয়নর পটভূমম

সনমনিি র�কডদে পত্ দয়ৃষ্ থদখা যায় থয, অত্ 
সনমনি ১৯২৭ সয়ন িানগিা থঘানা থযৌর 
ব্যাংক নায়ম ননবন্ধন ময়ূল প্রনিষ্ঠা লাভ করি। 
১৯৩৪-৩৫ সয়ন ভূ-সম্নত্তি খািনাি দায়য় 
ননলাম হয়ল িানগিায়ঘানা থযৌর ব্যাংয়কি 
পয়ক্ বেনক সুপািভাইিাি আদুেি িহমান 
কিৃকুক ননলায়ম সনমনিি নায়ম ১৪৭.১৪ একি 
িনম খনিদ কিা হয়। উক্ত থযৌর ব্যাংয়কি 
টাকাি প্রয়য়ািয়ন ১৯৩৭-৩৮ সয়ন ননলায়ম 
খনিদকৃি িনম ২০ বিি থময়ায়দ ক্য় বন্ধক 
দনলয়লি মাধ্যয়ম কক্সবািাি থসন্টাল র�া-
অপারিটিভ ব্যাংয়কি ননকট িনম বন্ধক 
থদয়া হয়। ১৯৪৮ সয়ন থযৌর ব্যাংক নবলুপ্ত 
থঘাষণা কিা হয়ল থময়াদ উত্তীণকু হওয়াি 
আয়গ িতকালীন সহকািী ননবন্ধক ও ননবন্ধক 
ময়হাদয়য়ি পিামশকু ক্রয়ম িানগিায়ঘানাি থযৌর 
ব্যাংয়কি সদস্যয়দি সমন্বয়য় বড় ময়হশখালী 
ইউননয়ন সমবায় মানটি পািপাস সনমনি 

প্রনিনষ্ঠি হয়। কক্সবািাি থসন্টাল ব্যাংয়কি 
২০ বিি ক্য় বন্ধক থময়াদ শষ হয়ল নবগি 
২৮/০১/১৯৫৮ ইং িানিয়খ ৩৮৯নং স্মািক 
ময়ুল িতকালীন সহকািী র�নি্রোি িনাব 
থমাুঃ ইসহাক সায়হব উক্ত সম্নত্ত বড় 
ময়হশখালী ইউননয়ন সমবায় মানটিপািপাস 
সনমনিয়ক প্রদান করিন। উয়ল্খ্য থয, সমবায় 
আইন থমািায়বক িানগিায়ঘানা থযৌর ব্যাংক 
নলুঃ র� বড় ময়হশখালী ইউননয়ন সমবায় 
মানটিপািপাস সনমনিি নলুঃ এি সায়র 
একত্ীকিণ কিা হয়। উক্ত িানিখ হয়ি 
অদ্যাবধধ উক্ত ভূসম্নত্ত সনমনিি র�াগ 
দখয়ল িয়য়য়ি। 

আমথ্গক মচরে

• ব্যাংক িমা: ১,১৫,০০,০০০ টাকা। 
• সনমনিি স্ায়ী আমানয়ি: 

১,০০,০০,০০০ টাকা। 
• সনমনিি সংিনক্ি িহনবয়লি পনিমাণ: 

৮১,২১,৪০৮ টাকা।
• সনমনিি নশক্া িহনবয়লি পনিমাণ: 

২০,৯৫,৭০৬ টাকা।

• সনমনিি দািব্য িহনবয়লি পনিমাণ: 
২২,০৬,৬৮০ টাকা। 

• সনমনিি ক্ঋণ িহনবয়লি পনিমাণুঃ 
১৯,৯০,২৩৮ টাকা।

• সনমনিি নবনল্ং িহনবয়লি পনিমাণ: 
১৮,৪৬,৭৩৬ টাকা। 

• সনমনিি িনম ক্রয় মলূ্য : ৮১,৪২,২০০ 
টাকা। (অনডট রোট অনযুায়ী)

• সনমনিি অন�স ভবয়নি মলূ্য: 
২,০৭,৮৩৭ টাকা

• সনমনিি সমবায় নবপধণি মলূ্য: 
৭,০৪,৬৫৪ টাকা।

• সনমনিি নব নননমকুি ০৪িলা 
নবনশষ্ হাসপািাল ভবয়নি মলূ্য : 
২,০২,৯৬,৭৩৯ টাকা। 

সমমমতর ব্যবস্াপনা কমমটির সভা 

সনমনিয়ি হাল সয়ন প্রনিমায়স একটি করি 
থমাট ১২টি ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি 
হয়। মানসক সভা সময়ূহ সনমনিি নবনভন্ন 
গুরুত্বপূণকু নসদ্ধান্ত গ্রহণ ও আয়-ব্যয়য়ি নহসাব 
অনয়ুমাদন কিা হয়। 

বড় ময়হরখালী ইউবনেন সমবাে মাবটিপারপাস সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ৩২(চট্)

তামরখ: ৩১/০৮/১৯৪৮ইিং

 সদস্য সিংখ্যা : ১,৬৪৫ িন।

কম্গসিংস্ান: ৩ িন।

কার্গকরলী মলূিন: ৫,৪০,৩২,৬৩৮ টাকা।

শেোর মলূিন: ৪০,০০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ৩৩,০০০ টাকা।

সম্দ: লবণ মায়ের িমম- ১০৬ একর।

মচিংমে চায়ষর িমম- ৪১.১৪ একর।

ক্রেকৃত িান চায়ষর িমম-৮.৮৬ একর।
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সমমমতর ভূ-সম্মত্ত 

সনমনিি লবণ মাে, নচংনড় চায়ষি িনম এবং 
ধান চায়ষি িনমসমহূ সনমনিি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ননলায়মি মাধ্যয়ম বিি ওয়ানি লানগয়ি/
বগকুা প্রদান কিা হয়। পিবিদেীয়ি সনমনিি 
কু্দ্র প্রানন্তক লবণ ও মতস্যচানষিা উক্ত 
িনম বগকুা ননয়য় চাষ করি রায়কন। ইহায়ি 
সনমনিি প্রায় ১,৫০০ িন সদস্য বিি ওয়ানি 
আত্মকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া সহ আনরকুকভায়ব 
লাভবান হন। সনমনিি বিদেমান িনমি 
আনমুাননক বািাি মলূ্য ৩০,০০,০০,০০০ 
টাকা।

স্ােলী সম্মত্ত

সমবাে ভবন : সনমনিি ননিস্ব ক্রয়কৃি 
০.৪০ একি িনমি উপি একটি বিীিল পাকা 
ভবন িয়য়য়ি। ইহায়ি সনমনিি ননিস্ব অন�স 
গহৃ িাড়াও নবনভন্ন প্রনিষ্ঠানয়ক ভাড়া প্রদান 
কিা হয়। উক্ত ভবয়নি বিদেমান বািাি মলূ্য 
৫০,০০,০০০ টাকা। 

সমবাে মবপধণ : অত্ সনমনিি নায়ম 
বড় ময়হশখালী ইউননয়য়নি প্রাণ র�ন্দ 
বড় ময়হশখলী নিুন বািারি ০.০৬ একি 
ক্রয়কৃি িনমি উপি একটি নবিিল পাকা 
সমবায় নবপধণ িয়য়য়ি। উক্ত ভবয়ন ব্যাংক 
বীমা অন�স িাড়াও থদাকানঘি ভাড়া থদওয়া 
হয়। বিদেমান উক্ত সমবায় নবপধণি বািাি 
মলূ্য ১,০০,০০,০০০ টাকা।

হাসপাতাল ভবন : সনমনিি অন�স গয়ৃহি 
পায়শ্কু ১৯১৫-’১৬ এবং ১৯১৬-’১৭ অরকুবিরি 
প্রায় ২,০০,০০,০০০ টাকা ব্যয়য় একটি ৪ 
িলা নবনশষ্ হাসপািাল ভবন ননমকুাণ কিা হয়। 
উক্ত ভবয়ন অনিসহসা নক্ননক/হাসপািাল 
নহয়সয়ব চালু কিাি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি। 
হাসপািালটি চালু হয়ল সনমনি আনরকুকভায়ব 
লাভবান হয়ব এবং বিীপ এলাকাি মানয়ুষি 
স্বাস্্যয়সবা প্রদায়ন দারুণ সহায়ক ভূনমকা 

পালন কিয়ব।

আমথ্গক অনদুান রিদান 

সনমনি প্রনি আনরকুক বিরি নবনভন্ন ধমকুীয় 
প্রনিষ্ঠান, নশক্াপ্রনিষ্ঠান এবং গনিব 
িনসাধািয়ণি ময়ধ্য আনরকুক অনদুান প্রদান 
করি রায়কন। ২০১৯-২০ অরকুবিরি মসনিদ 
ও নবদ্যালয়য় ৩,৫০,০০০ টাকা, ২০১৮-
১৯ অরকুবিরি- নশক্াপ্রনিষ্ঠায়নি উন্নয়য়নি 
িন্য ১,০৪৩,০০০ টাকা এবং ২০১৭-১৮ 
অরকুবিরি- একটি বানলকা উচ্চ নবদ্যালয়, 
একটি মসনিদ ও দু’টি মাদ্রাসায়- ১,৮৫,০০০ 
টাকা, ২০১৮-১৯ অরকুবিরি ৩,১৫,৫০০ 
টাকা অনদুান প্রদান কিা হয়। 

মেক্া ভাতা ও সাহার্য 
সনমনিি ২০১৫-১৬ইং, ২০১৬-১৭ইং ম 
২০১৭-১৮ইং এবং ২০১৮-১৯ ইং আনরকুক 
বিরি সনমনিি এলাকাি নবনভন্ন গনিব 

থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি র�খাপড়া, অনার গনিব 
থময়য়য়দি নববায়হ এবং দুস্্য র�াকিনয়দি 
নচনকতসা সাহায্য কিা হয়। ২০১৯-২০২০ইং 
সয়ন এ খায়ি থমাট ২,৫০,৫০০ টাকা প্রদান 
করিন। 

সমমমতর মবমভন্ন তহমবয়লর বণ্গনা

সনমনি িাি লায়ভি অংশ হয়ি সমবায় আইন 
ও নবধধ অনযুায়ী এ পযকুন্ত ননম্ন বধণকুি িহনবল 
সমহূ সষৃ্টি করিন। 
ক) সংিনক্ি িহনবল: ৮১,২১,৪০৮ টাকা
খ) দািব্য িহনবল: ২২,০৬,৬৮০ টাকা।
গ) নবনল্ং িহনবল: ১৮,৪৬,৭৩৬ টাকা। 
ঘ) ক্ঋণ িহনবল:  ১৯,৯০,২৩৮ টাকা। 
ঙ) নশক্া িহনবল: ২০,৯৫,৭০৬ টাকা
চ) প্রনভয়ডটে �ান্ : ৩০,২৭,৯৪ টাকা
থমাট: ১,৬৫,৬৩,৫২৬ টাকা 

সমমমতর সরকামর রািস্ব 

সনমনি প্রনি আনরকুক বিরি লায়ভি অংশ হয়ি 
সমবায় আইন ও নবধধ অনযুায়ী ধাযকুকৃি অনডট 
থসস বাবদ ১০,০০০ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ- 
১,৫০০ টাকা অরকুাত ১১,৫০০ টাকা করি 
পনিয়শাধ করি রায়ক। 

মবমবি 

সনমনিি লবণ ও নচংনড় প্রকল্পসময়ূহ প্রনি 
আনরকুক বিরি প্রায় ১,৫০০ িন র�ায়কি 
আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়। সনমনিি সদস্যয়দি 
উতপানদি লবণ ও নচংনড় থদয়শি চানহদা 
পূিণ করি নবয়দয়শ িপ্তানন করি বেয়দনশক 
মদু্রা অিদেয়ন ব্যাপক ভূনমকা িায়খ। িািাড়া 
সনমনি স্বাস্্যয়সবা, পনিবাি পনিকল্পনা, 
বাল্যনববাহরিাধ, কু্দ্র কু্দ্র প্রকল্প গ্রহণ সহ 
নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কমকু সম্াদন করি রায়ক। 
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উপয়িলা: রামগঞ্জ

রেলা: লক্ষলীপুর
 
লক্ষীপুি রেলাি িামগঞ্জ উপয়িলাধীন 
৭নং দিয়বশপুি ইউননয়য়নি অন্তগকুি মধ্য 
দিয়বশপুি গ্রায়মি নবনভন্ন থপশাি মানয়ুষি 
সমন্বয়য় গ্রায়মি সানবকুক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
এবং সামানিক দায়বদ্ধিাি পনিরপ্রনক্য়ি থয 
সমবায় সনমনিি সষৃ্টি হয়য়য়ি িাি নাম মধ্য 
দিয়বশপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলুঃ। পিবিীয়ি উপয়িলা সমবায় অন�স 
িামগঞ্জ,লক্ষীপুি এি সায়র থযাগায়যাগ করি 
সমবায় সনমনি ননবন্ধন এি িন্য আয়বদন 
করিন। উপয়িলা সমবায় অন�স কিৃকুক 
সনমনিি সাংগেননক কাযকুক্রম পনিদশকুন এি 
পি মধ্য দিয়বশপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন 
সমবায় সনমনি নলুঃ সনমনিটি ননবন্ধন থদওয়া 
হয়। যাহাি ননবন্ধন নং ২৭২ (লক্ষী), িানিখ 
১৮/১০/২০০৭ নরি. ননবনন্ধি নেকানা- 
থমাকাম: মধ্য দিয়বশপুি, থপাস্: বালুয়া 
থচৌমহুনী, ডাকঘি: িামগঞ্জ উপয়িলা: 
িামগঞ্জ, রেলা: লক্ষীপুি সনমনিি সভ্য 

ননবকুাচনন ও কমকু এলাকা সমগ্র মধ্য দিয়বশপুি 
গ্রায়মি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ। পিবিদেীয়ি সনমনিটি 
স�লভায়ব কাযকুক্রম শুরু করিন।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিি সদস্যয়দি থরয়ক মানসক সচিয় 
আমানি গ্রহণ করি রায়ক। বিদেমায়ন 
সনমনিি শয়াি মলূধন ৩৪,৭০০ টাকা, 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৭৮,৫৩,৫৪৩ 
টাকা। কাযকুকিী মলূধন ৭৯,৯৫,২৫৬ টাকা। 
উক্ত মলূধন নদয়য় সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য 
যায়দি ঋয়ণি প্রয়য়ািন হয় ঋণ প্রদান 
করি রায়ক বিদেমায়ন সদস্যয়দি থরয়ক ঋণ 
পাওনাি পনিমাণ ৩৭,৬৫,০০০ টাকা এবং 
সনমনিি নায়ম সচিয়পরত্ ২০,০০,০০০ টাকা 
নবননয়য়াগ করি রায়ক।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনি নবগি বিরি সনমনিি সভ্য ননবকুাচনন ও 
কমকু এলাকায় অসহায় নািীয়দি নববায়হি িন্য 
সাহায্য প্রদান, গনিব র�াকয়দি স্যাননয়টশন 
এি ব্যবস্া কিা। পনবত্ ধমকুীয় উতসব 

উপলয়ক্ সনমনিি গনিব সদস্যয়দি মায়ি 
ননি্য পণ্যসামগ্রী প্রদান করি রায়ক। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

মধ্য দিয়বশপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি নায়ম সনমনিি কমকু এলাকায় 
নবনভন্ন আরকুসামানিক উন্নয়ন করি রায়ক 
থযমন-িািীয় স্যাননয়টশন নদবস, নািী 
নদবস, বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ, বাল্যনববাহ 
প্রনিরিাধ, মাদয়কি নবরুয়দ্ধ প্রনিরিাধ 
অসহায় গনিব িাত্য়দি পড়ায়লখায় সাহায্য 
কিা এবং ভায়লা িাত্য়দি উপ-নবনত্ত প্রদান।

সব্গয়েষ উয়ল্খয়রাগ্য সামামিক কম্গকাণ্ড

করিানা ভাইিাস প্রাদুভদোব িননি কািয়ণ 
মাননবক সহায়িা কাযকুক্রয়মি আওিায় 
সনমনিি কমকু এলাকা মধ্য দিয়বশপুি গ্রায়মি 
রেকাি মানষুয়দি সমবায় একায়ডনম ও 
আচিনলক সমবায় ইনষ্টিটিউয়ট প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম আত্মকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি কিা হয় 
থযমন- থটইলানিং, ইয়লকন্ক, ব্লক বাটিক 
ইি্যানদ।

মি্য দরয়বরপধুর সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ২৭২(লক্ষলী)

তামরখ: ১৮/১০/২০০৭মরি.।

সদস্য সিংখ্যা ১৯১ িন

শেোর মলূিন: ৩৪,৭০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৭৮,৫৩,৫৪৩ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন : ৭৯,৯৫,২৫৬ টাকা।
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উপয়িলা: মহালছমে

রেলা: খাগোছমে পাব্গত্য রেলা

সদস্যয়দি মানলকানায় রাকা িয়লভাসা/
িয়লডুবা িনময়ি সিকানি অনদুায়ন নক্রক 
বাঁয়ধি মাধ্যয়ম পানন আটনকয়য় মতস্যচাষ, 
পনিচযকুা, সংিক্ণ ও নবপণয়নি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি পনিবারিি আনরকুক থসবা, স্ানীয় 
বািারি মতস্য সিবিাহ পূবকুক িণগয়ণি 
আনময়ষি চানহদা নমটায়নাি মাধ্যয়ম িনয়সবা 
এবং নক্রক বাঁয়ধি �য়ল ঐ বাঁধ িন চলাচয়লি 
িাস্তা নহয়সয়ব ব্যবহৃি হয়চ্ছ। িয়লভাসা/
িয়লডুবা িনমসহ কাপ্তাই র�ক-এি নবশাল 
একটি অংয়শ মায়িি থপানা উতপাদন, পনিচযকুা 
ও নবপণয়নি মাধ্যয়ম সািা বিি মাি নবক্রয় 
কিা হয়। এয়ি সদস্যগণ িাড়াও স্ানীয় মতস্য 
ব্যবসায়ীগণ মতস্য িপ্তাননি মাধ্যয়ম অয়রকুি 
থযাগান নদয়য় রায়ক। এয়ি স্ানীয় বািাি 
িাড়াও অন্যান্য পাইকানি বািারি মায়িি 
সিবিাহ কিা হয়। ব্যবস্াপনা কনমটি ও 
সদস্যয়দি থচষ্া ও সহয়যানগিায় িািা মতস্য 
থপানা সিবিায়হি সংখ্যা নদননদন বাড়ায়নাি 

থচষ্া চানলয়য় যায়চ্ছ। এ সনমনি ননবনন্ধি 
হবাি পি থরয়ক সমবায় আইন, নবধধমালা 
ও সনমনিি উপ আইন যরাযরভায়ব অনসুিণ 
করি ব্যবস্াপনা কনমটি ননবকুাচন, সভা, বানষকুক 
সাধািণ সভা সহ অন্যান্য কাযকুাবনল সম্াদন 
করি আসয়ি। ননয়নমি শয়াি ও মানসক 
সচিয় আদায় অব্যাহি িয়য়য়ি। প্রনিবিি 
সনমনি নবশাল আয়য়ািন করি বানষকুক 
সাধািণ সভা আয়য়ািন করি। সভায় রেলাি 
নবনভন্ন গণ্যমান্য ব্যনক্তবগকু অংশগ্রহণ করিন। 
সদস্যয়দি যাহািা রেমিীবী িািা িাড়াও 
এলাকাি দনিদ্র থখয়ট খাওয়া মানষুয়দি 
অন্ুযন ২৫/৩০ িন প্রনিননয়ি মাি পাহাড়া, 
ধিা ও নবপণয়ন কমকুিি আয়ি। সনমনিি 
ননিস্ব িহনবল থরয়ক এয়দি রেিন ভািানদ 
প্রদান কিা হয়। মনায়টক ও যাদুগানালা 
গ্রায়মি ১৪৩টি পনিবারিি িয়লভাসা/
িয়লডুবা িনমসহ কাপ্তাই র�ক এি অংয়শ 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম মতস্যচাষ, পনিচযকুা, 
সংিক্ণ ও নবপণন হওয়ায় অত্ উপয়িলাি 
অন্যান্য স্ায়নও মতস্য খামাি ও মতস্যচানষ 
সমবায় সনমনি গনড়য়া উনেয়ায়ি। সনমনিি 

আপদকালীন িহনবল ও কল্যাণ িহনবল 
হয়ি প্রনি বিি নশক্া খাি,িরুনি নচনকতসা 
খায়ি,মসনিদ মন্রি দান প্রভৃনি থক্রত্ ব্যয় 
করি রায়ক। 

সদস্য সিংখ্যা

বিদেমায়ন খাগড়ািনড়ি নবনভন্ন অনস্িিা ও 
প্রনিকূলিায়ক কাটিয়য় এ সনমনি এনগয়য় 
যায়চ্ছ। প্রনিষ্ঠাকালীন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
৪০ িন হয়লও বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ১৪০ িন। ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্য 
সংখ্যা ১২ িন। কনমটিি প্রনিটি সদস্যই 
দক্িাি সায়র দানয়ত্ব পালন করি যায়চ্ছ। 
নবনভন্ন িািীয় নদবস উদযাপয়ন এ সনমনিি 
সনক্রয় অংশগ্রহণ িয়য়য়ি। িািীয় সমবায় 
নদবস পালয়ন সনমনিি সভাপনি, সম্াদক 
সহ অন্যান্য সদস্যবৃ্  স্বিুঃসূ্িদে অংশগ্রহণ 
করি।

পুঁনি গেন ও নবননয়য়াগ প্রনক্রয়া 
সনমনিি সদস্যয়দি হয়ি আদায়কৃি শয়াি-
সচিয় আদায় এবং মতস্য নবনক্রি মাধ্যয়ম 
প্রারনমকভায়ব পুঁনি গেন করিন। বিদেমায়ন এ 

মনায়টক যাদুগানালা মৎস্যচাষ বহুমধুখী সঃ সঃ বলঃ 

মনবন্ন নিং: ২৫৫/খাগো 

তামরখ: ১৫/০১/২০০৩ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা ১৪০ িন

শেোর মলূিন: ৯৭,৮০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১৩,৬০,১৮২.৮৫ টাকা
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সনমনিি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ৯৭,৮০০ 
টাকা, সচিয় আমানয়িি ১৩,৬০,১৮২.৮৫ 
টাকা, ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ কৃনষ ব্যাংক, 
মহালিনড় শাখা ৬৯,৫৮৮ টাকা, থসানানল 
ব্যাংক, মহালিনড় শাখা ১৪,০৩,৫৪১ টাকা 
এবং থসানানল ব্যাংক, মহালিনড় শাখাি স্ায়ী 
নহয়সয়ব িমাি পনিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। 
সনমনিি ২০১৮-১৯ অরকুবিরি সনমনিি ননট 
লায়ভি পনিমাণ ২,২১,৫৩২ টাকা। 

উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড ও আথ্গসামামিক 

উন্নেয়ন ভূমমকা

পযকুটকয়দি সমাগম থদয়খ ব্যবস্াপনা কনমটিি 
অনরুিায়ধ খাগড়ািনড় রেলা প্রশাসয়কি 
সানবকুক ব্যবস্াপনা ও অরকুায়য়ন সনমনিি 
এলাকায় (নক্রক বাঁয়ধ) একটি থগালঘি স্াপন 
কিা হয়য়য়ি। স্ানীয় ইউননয়ন পনিষয়দি 
সহয়যানগিায় দশকুনারকুীয়দি বসাি িন্য ৬টি 
পাকা বসাি রেচি স্াপন কিা হয়য়য়ি। সনমনিি 
সদস্য ও স্ানীয় থসচ্ছয়সবী সংগেন “লুনডক” 
এি সানবকুক িত্তাবধায়ন থসৌ্যকু বধকুয়নি িন্য 
িাস্তাি পাশ্কুবিদেী �্য়লি বাগান ও বকৃ্রিাপণ 
করি ননয়নমি পনিচযকুা চনলয়িয়ি। পনিষ্কাি 

পনিচ্ছন্নিা ও পনিয়বয়শি সুিক্ায় পনলনরন 
ও আবিদেনা থ�লাি িন্য িাস্তাি পায়শ 
ডাস্নবন িাখা আয়ি। নশক্ায়ক্রত্ থপ্রিণা 
রোগায়ি সনমনি প্রনি বিি আনষু্ঠাননকভায়ব 
থমধাবী নশক্ারকুীয়দি এককালীন নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান করি রায়ক। এিাড়া নবনভন্ন সিকানি 
রেসিকানি প্রনিষ্ঠায়নি উন্নয়য়নি িন্য 
এককালীন অনদুান থদওয়া হয়। গনিব, 
অসহায়, অসচ্ছল এসব পনিবারিি সদস্যয়দি 
সনমনিি পক্ থরয়ক আনরকুক সাহায্য প্রদান 
কিা হয়। সনমনিি সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য় ও 
সনমনিি কমকু এলাকাি থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি 
নশক্াবনৃত্ত প্রদান, নচনকতসা অনদুান প্রদান 
কিা হয়। বিদেমায়ন বেনশ্ক মহামানি র�ানভড-
১৯ এি কািয়ণ কমকুহীন ক্নিগ্রস্ত সদস্যয়দি 
মায়ি নগদ টাকা অনদুানসহ চাল, ডাল, 
আলু, লবণ, রেল, শুটনক, নানপ্প ইি্যানদ 
নবিিণ কিা হয়। 

ব্যবস্াপনা কমমটির মববরণ 

সনমনিি কাযকুক্রম ১২ সদস্য নবনশষ্ দক্ 
ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা পনিচানিি হয়চ্ছ। উক্ত 
কনমটি নবগি ২৭/০৩/২০১৯ নরি. িানিয়খ 

সনমনিি সদস্যয়দি প্রি্যক্ র�ায়ট সিাসনি 
ননবকুানচি হয়। 

অনডট, বানষকুক সাধািণ সভা, অনডট ন� 
ও নসনডএ� সংক্রান্ত সনমনিয়ি ননয়নমি ও 
যরাসময়য় বানষকুক অনডট সম্াদন ও ননয়নমি 
বানষকুক সাধািণ সভা সমবায় আইন ও নবধধ 
থমািায়বক অনষু্ঠান কিা হয়। চলনি বিি 
সনমনি অনডট ন� বাবদ ১০,০০০ টাকা ও 
১৫% ভ্যাট বাবদ ১,৫০০ টাকা এবং সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল বাবদ ৬,৬৪৬ টাকা সিকানি 
র�াষাগারি িমা করি। 

স্বলীকৃমত

দুস্, গনিব ও অসহায়য়দি কল্যায়ণ কাি করি 
যাওয়া এ সনমনি ২০১১ সায়ল িািীয় মতস্য 
পুিস্াি-২০১১ ও থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
িািীয় সমবায় পুিস্াি-২০১১ অিদেন করিন। 
সমবায় আয়্ালয়নি মাধ্যয়ম িাি অবস্ান 
থরয়ক এই সনমনি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
অবদান িাখয়ি সক্ম হয়য়য়ি। এ সনমনি 
একটি আদশকু সনমনি নহয়সয়ব নবয়বনচি হয়ব।
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উপয়িলা: র�াম্ামনগঞ্জ

রেলা: রোোখাললী

১৯৭১ সায়ল মহান মনুক্তযুয়দ্ধি মাধ্যয়ম 
বাংলায়দশ স্বাধীন হয়। থদশ স্বাধীন হওয়াি 
পি িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমান থদশ পুনকুগেয়নি ডাক থদন। বঙ্গবনু্ধ 
প্রনিটি গ্রায়ম একটি সমবায় সনমনি গেন 
কিাি আহ্ান িানান। বঙ্গবনু্ধি আহ্ায়ন 
সাড়া নদয়য় রোয়াখালী রেলাি র�াম্াননগঞ্জ 
উপয়িলাি নসিািপুি গ্রায়ম ১৯৭৩ সায়ল 
গেন কিা হয় নসিািপুি কৃনষ সমবায় সনমনি 
নলনময়টড। িতকালীন যুদ্ধনবধ্স্ত থদয়শ গনিব 
থমহননি মানয়ুষি ময়ুখ হানস �্টায়নাি িন্য 
এবং সকল মানয়ুষি খায়দ্যি থযাগায়নি 
িন্য কৃনষ সমবায় সনমনিসমহূ গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকা পালন করি। কৃষকয়দি ন্যায্যময়ূল্য 
বীি, সাি, কীটনাশক ও থসয়চি ব্যবস্া কিা 
নিল কৃনষ সমবায় সনমনিি অন্যিম কাি। 
নসিািপুি গ্রায়ম উক্ত সমবায় সনমনি গেন 
কিাি পি সনমনি এলাকায় ব্যাপক সাড়া 
পাওয়া যায়। নসিািপুি গ্রায়মি কৃষকিা 

স্বাবলম্ী হয়। নকন্তু কৃনষ থপশাি বানহরি 
অন্যান্য থপশাি িনসাধািয়ণি উন্নয়ন কয়ল্প 
২০০৭নরি. সায়ল উপ-আইন সংয়শাধয়নি 
মাধ্যয়ম উক্ত সমবায় সনমনিি নামকিণ কিা 
হয় নসিািপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলুঃ। সনমনিি থরেধণ পনিবিদেন কিাি 
�য়ল নসিািপুি ও পাশ্কুবিদেী থিাট িািাপুি 
গ্রায়মি নবনভন্ন থরেধণ থপশাি মানষু উক্ত 
সমবায় সনমনিি সদস্য হওয়াি সুয়যাগ পায়। 
�য়ল সনমনি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ ও মলূধন বনৃদ্ধ 
পায়। সনমনি হয়ি সহি শয়িদে ঋণ গ্রহণ করি 
সদস্যগণ স্বাবলম্ী হয়। বাংলায়দয়শি অন্যান্য 
গ্রায়মি িুলনায় নসিািপুি ও থিাট িািাপুি 
গ্রায়ম দনিদ্র মানয়ুষি সংখ্যা খবুই কম।

সমমমতর বততিমান সদস্য সিংখ্যা

• ৪৮৮ িন ও নকয়শাি সদস্য সংখ্যা: ২৬৫ 
িন।

• সনমনিি সবকুয়শষ ননিীক্া বয়ষকু ননট লাভ: 
৯,৭৪,৪৮৯ টাকা।

• সনমনিি সবকুয়শষ ননিীক্া বয়ষকু ননট লাভ 
বণ্টন : ৫,৮৯,৭৭৬ টাকা।

• সনমনিি সনচিনি িহনবয়লি নস্নি: 
৪৮,৪০,২৫৫ টাকা।

• নবনভন্ন ব্যাংক নহয়সয়ব িমা: ৬২,১২,৬১৮ 
টাকা।

• সনমনিয়ি সিাসনি কমকুিি কমকুচািীি 
সংখ্যা: ৪ িন।

সমমমতর সম্দসমহূ 

নসিািপুি ইউননয়য়নি নসিািপুি থমৌিাি 
০৭ নং খনিয়ায়ন সনমনিি ননিস্ব নায়ম ৪১ 
শিাংশ িনম িয়য়য়ি। উক্ত িনময়ি সনমনিি 
ননিস্ব অন�স,থদাকানঘি ও আবানসক বাসা 
িয়য়য়ি। িািাড়া সনমনিি ননিস্ব িনময়ি 
একটি প্রনশক্ণ র�ন্দ স্াপয়নি পনিকল্পনা 
িয়য়য়ি।

কম্গসিংস্ায়ন অবদান

সদস্যয়দি প্রদত্ত শয়াি ও সচিয় বিািা সনমনি 
পুঁনি গেন কিা হয়। বিদেমায়ন উক্ত সমবায় 
সনমনিি কাযকুকিী মলূধন ২,২৬,২২,৪৫৭ 
টাকা। উক্ত টাকা হয়ি সনমনিি সদস্যয়দি 
মায়ি স্বল্প সুয়দ গহৃননমকুাণ, ব্যবসা, 

বসরাজপধুর সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ২৪০

তামরখ: ১১-০৬-১৯৭৩মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৪৮৮ িন

 মকয়োর সদস্য সিংখ্যা: ২৬৫ িন।

শেোর মলূিন: ৮৭,৪১,৯০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৯০,৪০,৬৩৮ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ২,২৬,২২,৪৫৭ টাকা।

সম্দ: ৪১ েতািংে িমম
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কম্পম্উটাি, কৃনষ নিক্সা, দানিদ্র্য নবয়মাচন, 
হ্যান্ টনল ও অয়টানিক্সা খায়ি ঋণ প্রদান 
কিা হয়। প্রদত্ত ঋণ আদায়য়ি হাি ৯০% 
এি অধধক। সদস্যগণ উক্ত ঋণ গ্রহণ করি 
স্বাবলম্ী হয়। র�ায়না সদস্য ঋণ পনিয়শায়ধ 
অসমরকু হয়ল ঋয়ণি সুদ মওক্প কিা হয়। 
ঋণ হয়ি প্রাপ্ত সুদ ও অন্যান্য আয়সমহূ 
নহসাব করি প্রনি বিি বানষকুক সাধািণ সভায় 
লভ্যাংশ থঘাষণা ও নবিিণ কিা হয়। 

সমমমতর সভা 

নসিািপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনিি উয়ল্খয়যাগ্য বেনশষ্্য্য হয়লা এি 
সাপ্তানহক সভা প্রনি শুক্রবাি সকায়ল নকয়শাি 
সদস্যয়দি ননয়য় নকয়শাি সভা অননুষ্ঠি হয় 
এবং সন্ধ্যায় সাধািণ সদস্যয়দি সাপ্তানহক 
সভা অননুষ্ঠি হয়। সাপ্তানহক সভায় সদস্যয়দি 
নবনভন্ন সুনবধা অসুনবধা আয়লাচনা কিা হয়। 
িািাড়া সদস্যয়দি মায়ি অভ্যন্তিীণ নবরিাধ ও 
সামানিক নবরিাধ সনমনিি উয়দ্যায়গ মীমাংসা 
কিা হয়। �য়ল সনমনি এলাকায় র�ায়না 
হানাহানন রেই। সাপ্তানহক সভায় নকয়শাি 
সদস্য ও সনমনিি সদস্যয়দি নবয়শষ উতসাহ 
প্রদান কিাি িন্য লটানিি মাধ্যয়ম ৪২ িন 
সদস্যয়ক পুিস্াি প্রদান কিা হয়। 

মকয়োর সদস্য 

সনমনিি সভ্য ননবকুাচনন এলাকায় থয সকল 

থিয়লয়ময়য় যায়দি বয়স ১৮ বিরিি কম 
িায়দিয়ক নকয়শাি সদস্য কিা হয় এবং বয়স 
১৮ বিি পূণকু হয়ল পূণকুাঙ্গ সদস্য কিা হয়। 
সনমনিি নকয়শাি সদস্যয়দি ননকট শয়াি 
নবনক্র কিা হয় না এবং িায়দি র�াটাধধকাি 
রায়ক না। নকয়শাি সদস্যয়দি নশক্া খিচ 
সনমনি বহন করি। প্রনি বিি বই ক্রয়, পিীক্া 
ন� ও রোডদে ন� প্রদান কিা হয়। িািাড়া 
পিীক্াি যািা নিনপএ ৫ পায় িায়দিয়ক 
নবয়শষ পুিস্াি প্রদান কিা হয়। 

সামামিক কম্গকাণ্ড 

সনমনিি কমকু এলাকায় নসিািপুি সানবকুক 
গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনিি অবদান 
অয়নক। গ্রায়মি দুস্ ব্যনক্তয়দি সনমনিি 
পক্ হয়ি নবয়শষ সহায়িা প্রদান, সনমনিি 
র�ায়না সদস্য মিুৃ্যবিণ কিয়ল দা�ন/
সতকারিি িন্য অনদুান প্রদান, সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়ি নবয়য়য়ি অনদুান প্রদান কিা 
হয়। প্রনি বিি বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ গ্রহণ কিা 
হয়। িািাড়া সনমনিি কমকু এলাকায় মাদক 
ও থযৌিুকনবরিাধী কমকুকাডে পনিচালনা কিা 
হয়। �য়ল র�াম্াননগঞ্জ উপয়িলাি ময়ধ্য 
নসিািপুি ও থিাট িািাপুি গ্রাম মাদক, 
থযৌিুক ও বাল্যনববাহ মকু্ত ময়ডল গ্রাম।

িাতলীে সমবাে পুরস্ার 

১৯৮৯নরি. সায়ল উক্ত সনমনিি িতকালীন 

সম্াদক হািী আবদুল মান্নান থরেষ্ঠ সমবায়ী 
নহয়সয়ব িািীয় সমবায় পুিস্াি পায়। িািাড়া 
প্রনি বিি রোয়াখালী রেলাি কৃনষ/সানবকুক 
গ্রাম উন্নয়ন থরেধণয়ি উক্ত সমবায় সনমনি 
পুিস্ারিি িন্য ময়নানয়ন পায়।

সমমমতর সফলতা সিংমক্প্ত বণ্গনা 

নসিািপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনিটি ননবন্ধন হয় ১৯৭৩ নরি. সায়ল। 
বিদেমায়ন ২০২০ নরি. সাল পযকুন্ত উক্ত সমবায় 
সনমনিি বয়স ৪৭ বিি। সনমনিি সা�য়ল্যি 
নপিয়ন উয়ল্খয়যাগ্য হল নহয়সয়ব স্বচ্ছিা ও 
িবাবনদনহিা। সনমনিি একটি অভ্যন্তিীণ 
ননিীক্া টিম িয়য়য়ি। উক্ত ননিীক্া টিম 
সনমনিি সানবকুক কমকুকাডে িদািনক করি। 
িািাড়া সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি 
কমকুকাডেসমহূ প্রনি শুক্রবাি সাপ্তানহক সভায় 
আয়লাচনা কিা হয়। �য়ল ব্যবস্াপনা কনমটি 
িবাবনদনহিাি সম্স্খীন হয়। উক্ত সমবায় 
সনমনি প্রনি বিি ননি উয়দ্যায়গ সিকানি 
িািস্ব ননিীক্া ন� ও সমবায় উন্নয়ন িহনবল 
পনিয়শাধ করি আসয়ি। সয়বকুাপনি নসিািপুি 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনিয়ক একটি 
আদশকু সমবায় সনমনি নহয়সয়ব গণ্য কিা যায়।
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খুলনা

মবভাগ

িনতা আদে্গ গ্াম উন্নেন বহুমখুী সমবাে সমমমত মলঃ

রয়োর সমবাে ভূমম উন্নেন ব্যািংক মলঃ

সু্রবন মমৌোল শ্রমিলীবলী সমবাে সমমমত

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা 

মমাট সমমমত  ২৪,২৪৫টি

মমাট সদস্য  ১১,৭৯,৯০৮ িন

পুরুষ  ৮,৭৯,৩০২ িন

মমহলা  ৩,০০,৬০৬ িন

কার্গকরলী মলূিন  ১,১২,৫০৫.৬২

র�ৌত সম্দ  ১৪,০৩৫.৮৬

আমথ্গক সম্দ  ২৪,৯৯৬.২৪

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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উপয়িলা: খুলনা সদর

রেলা: খুলনা

খলুনা শহরিি উপকয়ঠে িায়ায়ঘিা মায়াভিা 
একটি গ্রাম যাি নাম রকুড়া। থদয়শি আি দশটি 
গ্রায়মি ময়িা এখানকাি মানয়ুষি আনরকুক 
সংগনি ও িীনবকাি ধিন একই িকম। এই 
গ্রায়মি কয়য়কিন কৃষক ও যুবয়কি প্রয়চষ্ায় 
১৯৮৪ সায়ল িনিা আদশকু গ্রাম উন্নয়ন 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ (মলূ র�নি নং: 
৪/ডু; িানিখ: ০৭/০৮/১৯৮৪,সংয়শাধধি 
র�নিুঃ নং ৯/র� িানিখ: ২৪/০১/২০০০) 
ময়ূল ননবনন্ধি এবং প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১৬৩ িন। সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও কৃষয়কি 
উতপানদি পণ্য সহয়ি বািািিািকিয়ণি 
পাশাপানশ গ্রায়মি সানবকুক উন্নয়ন কিাি 
মানয়স সনমনি গনেি হয়। 

সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
৪,৪৮,৬২,০০০ টাকা, সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ৫২,৫৪,২৩,৮৫৯ টাকা 
এবং সনমনিি ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ 
৪,৪৩,৫৫,০৭৩ টাকা। সনমনিি বিদেমান 

থমাট কাযকুকিী মলূধন ৩,৯৪,৫০,৮৪৪ 
টাকা। সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী, 
সচিয়ী ময়নাভাব বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র 
সুসম্কদে সষৃ্টি, পািস্পনিক সহয়যানগিা ও 
নবশ্াস স্াপন, ননয়িয়ক আত্মননভদেিশীল 
করি গয়ড় রোলা, উতপাদনমলূক কাযকুক্রম 
গ্রহণ, নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক 
নবননয়য়াগ, সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি 
িন্য িহনবল সষৃ্টি এবং সবকুিনীনভায়ব 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য িনিা আদশকু গ্রাম উন্নয়ন বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি 
ননিলসভায়ব ও গনিশীলিাি সায়র কাি করি 
যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা 
২২৭ িন। এিাড়াও কৃনষ, মতস্য সু্ল এবং 
গায়মকুটেস প্রকয়ল্প প্রায় ১,০০০ িন র�ায়কি 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

সম্দ ও সম্মত্ত

সনমনিি ননিস্ব িায়গায় একটি অন�স 

ভবন আয়ি। অন�স ভবয়ন নহসাব শাখা 
এবং ক্যাশ শাখা িয়য়য়ি। স্রিসানিি ভবয়ন 
অন্যান্য কমকুচািীিা বয়সন। সনমনিি সদস্য 
এবং ব্যবস্াপনা কনমটিি িন্য একটি নিুন 
নমলনায়িন ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। সনমনিি 
থমাট স্ায়ী সম্দ ৭৪.০৭ একি িনম এবং 
বিদেমান বািাি মলূ্য ৭০ র�াটি টাকাি ঊয়ধ্কু।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রায়মি যাবিীয় সম্য়দি 
ব্যবহাি এবং িা কায়ি লানগয়য় প্রনিটি 
পনিবারিি সামানিক ও অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি পর সুগম কিা;

• সনমনিি থযৌরসম্দয়ক সনেক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ধনী,দনিরদ্রি ব্যবধান 
কনময়য় আনা এবং একটি সুশঙৃ্খল সমাি 
ব্যবস্া নননচিি কিা; 

• সদস্যয়দিয়ক ঋণ দাদন কিাি িন্য 
মলূধন গেন কিা;

• সভ্যগয়ণি িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

• র�ায়না ব্যনক্ত নবয়শষ, সিকাি অরবা 
র�ায়না সংস্াি ননকট হয়ি পাইকানি 

জনতা আদর্শ গ্াম উন্নেন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মলূ রেমি নিং: ৪/িু

তামরখ: ০৭/০৮/১৯৮৪

স্ােলী কম্গচারলী: ২২৭ িন। 

স্বকম্গসিংস্ান: ১,০০০ িন

শেোর মলূিন: ৪,৪৮,৬২,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৫২,৫৪,২৩,৮৫৯ টাকা 

ব্যািংক মস্মত: ৪,৪৩,৫৫,০৭৩ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন : ৩,৯৪,৫০,৮৪৪ টাকা

সম্দ: ৭৪.০৭ একর
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নবক্রয়য়ি আড়িদানি গ্রহণ অরবা কনমশন 
নভনত্তয়ি এয়িনন্স রেওয়া;

• সদস্যয়দি ও স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য স্ানীয়ভায়ব কু্দ্র ও 
মািানি নশল্পকািখানা গয়ড় রোলা।

• সনমনিি আনরকুক অবস্া ও সানবকুক 
নবয়বচনায় সনমনি গেয়নি উয়দেশ্য সারকুক 
হয়য়য়ি বলা যায়।

• বিদেমায়ন সনমনিয়ি নবনভন্ন প্রকল্প 
বাস্তবানয়ি হয়চ্ছ। 

রিকল্পগুয়লা হয়লা

• ঋণ রিকল্প: সদস্যয়দি ময়ধ্য 
নমিব্যয়ী,সচিয়ী ময়নাভাব বনৃদ্ধ এবং 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি িন্য 
িহনবল সষৃ্টি। 

• িনতা কৃমষ খামার রিকল্প: সনমনিি 
ননয়িস্ব ২ একি িনমি উপি রেগুন, 
লাউ,শাকসবনি চাষ কিা হয়, যা সম্ণূকু 
িাসায়ননক সাি ও কীটনাশক মকু্ত। 

• মৎস্য খামার রিকল্প: সনমনিি ননিস্ব 
২৮.৬১ একি িনমি উপি মতস্য খামাি 
ননমকুাণ করি উন্নি পদ্ধনিয়ি মতস্যচাষ 
কিা হয় এবং ১০ িন র�ায়কি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি।

• ভ্যান রিকল্প: সনমনি থরয়ক নগদ টাকায় 
ভ্যান ক্রয় করি অসহায় দনিদ্রয়দি মায়ি 
নবিিণ কিা হয়। ভ্যায়নি টাকা সহি 
নকনস্তয়ি পনিয়শাধ করি পিবিদেীয়ি িািা 
ভ্যায়নি মানলক হয়য় যান। এ পযকুন্ত প্রায় 
১১০০ ভ্যান চালক ভ্যায়নি মানলক 
হয়য়য়িন।

• িনতা মফে মফি রিকল্প: উক্ত প্রকয়ল্প 
সনমনি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম নসটি 
গ্রুপ,প্যািাগন গ্রূয়পি নডলািনশপ ননয়য় 
মতস্য ও থপান্রি ন�য়ডি ব্যবসা করি 
মনুা�া করিয়ি।

• িনতা মভয়লি সুপার/সমবাে মায়কতিট 

ভবন রিকল্প: : সনমনি ননিস্ব অরকুায়য়ন 
১০ শিক িনমি উপি সমবায় মায়কদেট 

ননমকুায়ণি কাি চলমান িয়য়য়ি।
• বকৃ্ত্রাপণ রিকল্প: সনমনিি ননিস্ব ৪ 

একি িনমি উপি ২,০০০টি �লি ও 
বনি বকৃ্ িয়য়য়ি। 

• মপকমনক কন্গার রিকল্প: সনমনি ২০ একি 
িনমি উপি একটি নপকননক কনকুাি স্াপন 
করিয়ি। 

• িনতা মরি ক্যায়িট সু্ল রিকল্প: ৩ বিি 
পূয়বকু একটি অি্যাধনুনক নশক্াপ্রনিষ্ঠান 
গয়ড় িুয়লয়ি। যা ’িনিা নপ্র-ক্যায়ডট 
সু্ল’ নায়ম প্রনিনষ্ঠি। উক্ত নবিিল সু্ল 
ভবনটি ১০ কক্ নবনশষ্। থযখায়ন ৪১০ 
িন নশক্ারকুী, ৪৬ িন নশক্ক-কমকুচািী 
িয়য়য়িন।

• িনতা গায়ম্গ্টস রিকল্প: সনমনিি এ 
প্রকয়ল্পি ভবন এবং অন�স সমবায় 
অধধদপ্তরিি ননবন্ধক ও মহাপনিচালক 
িনাব থমাুঃ মন�জুল ইসলাম ময়হাদয় 
০৬/০৪/২০১৬ সায়ল উয়বিাধন করিন।

• িনতা মসয়ম্ট এয়ি্ট রিকল্প: সনমনিি 
একটি অনি লাভিনক প্রকল্প। সনমনি 
বসুন্ধিা গ্রূয়পি নকং রি্যান্ নসয়ময়টেি 
নডলাি। 

• কম্ম্উটার ও ফয়টাকমপ রিকল্প: 

কম্পম্উটাি, �য়টাকনপ ও নডনিটাল 
সু্নডও পনিচালনাি মাধ্যয়ম ০২ িন এি 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি এবং সনমনি লাভবান 
হয়চ্ছ।

• মিয়ক মরেিাস্গ কনমিউমার (আটা মেদা 

ও র�াি্যয়তল) রিকল্প: উক্ত প্রকয়ল্প 
সনমনি নসটি গ্রূয়পি আটা, ময়দা ও র�াি্য 
রেয়লি পনিয়বশক। উক্ত প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
সনমনি মনুা�া অিদেন করিয়ি।

পুরস্ার

সনমনিি স�লিাি স্বীকৃনিস্বরূপ বহুবাি 
খলুনা রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
পুিস্ািপ্রাপ্ত হয়য়য়ি। ১৯৮৯ রেলা পযকুায়য় 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি, ১৯৯১ ও ২০১৭ িািীয় 
পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব প্রনিষ্ঠািা 
সম্াদক িনাব এস এম থগালাম ক্দুেস; 
২০০৯ সায়ল িািীয় পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব পুিস্াি থপয়য়য়ি।

পনিয়শয়ষ বলা যায়, এ সনমনিি সা�য়ল্য 
উজ্ীনবি হয়য় ডুমনুিয়া উপয়িলায় অয়নক 
সংখ্যক স্ব-উয়দ্যাগী ও আত্মননভদেিশীল 
স�ল সমবায় প্রনিষ্ঠান গয়ড় উয়েয়ি এবং 
এলাকায় চাচিল্য সষৃ্টি হয়য়য়ি। এখন 
িনিা আদশকু গ্রাম উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ অন্য সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি কায়ি 
অনসুিণীয়,অনকুিণীয় হয়য় খলুনা রেলায় 
িরা সািা বাংলায়দয়শি কৃনষ উন্নয়য়ন অনন্য 
দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি।
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উপয়িলা: কলাত্রাো

রেলা: সাতক্লীরা

কলারিায়া উপয়িলাি কামািালী গ্রায়মি 
‘কামািালী পনল্ উন্নয়ন সচিয় ও ঋণদান 
সমবায় সনমনি নলুঃ’এি সভাপনি িনাব 
থমাুঃ আবুবক্কি নসনদেক ও সম্াদক িনাব 
থমাুঃ আদুেল আনলম দুিন টগবয়গ যুবক 
পড়ায়লখাি গনডে থপনিয়য় চাকনি,ব্যবসাি 
র�াভ সংবিণ করি ননয়িয়দিয়ক স�ল 
উয়দ্যাক্তা এবং সংগেক নহয়সয়ব আত্মপ্রকাশ 
ও সমায়িি প্রনিনষ্ঠি মানষু নহয়সয়ব ননিলস 
কাি কিাি আকাঙ্কা িায়দিয়ক িাড়া কিয়ি 
রায়ক। ননয়িি এলাকাি অবয়হনলি মানয়ুষি 
সুখ দুুঃয়খি অংশীদানিত্ব ননয়ি সকলয়ক 
একনত্ি করি িায়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য কাি কিা শুরু করিন। প্ররয়ম এলাকাি 
২০ িন সদস্য ননয়য় ‘কামািালী পনল্ উন্নয়ন 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ’গেন 
করি সমবায় অধধদপ্তরিি ননবন্ধন গ্রহণ করি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য 

সািক্ীিা রেলাি কলারিায়া উপয়িলাি 

এক ননভৃিপনল্ ‘কামািালী ’ যায়দি িীবন 
চলনিল দানিদ্র্যিাি সায়র যুদ্ধ করি। সামান্য 
নকিু িনম চাষাবাদ করি র�ায়না ময়ি িািা 
িীবনধািণ কিি। এমন সময় কামািালীি 
দুিন নশনক্ি যুবক িায়দি িীবনয়ক একটি 
গনডেি র�িি বন্ না করি এলাকাি মানয়ুষি 
িন্য নকিু একটা কিাি প্রি্যয় গ্রহণ কিল। 
িািা সমায়িি মানষুয়দিয়ক সমবায়নীনি 
ও আদশকু নবষয়য় নশক্া এবং প্রনশক্ণ নদয়য় 
পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় 
সংগেননভনত্তক পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ 
করি িায়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
সাধয়ন ময়নাননয়বশ করি।
• গ্রায়মি মনহলায়দিয়ক হাঁস-মিুনগ ও গবানদ 

পশুপালন এবং এয়দি খাদ্য, র�াগবালাই, 
ঔষধপত্ ইি্যানদ নবষয়য় প্রয়য়ািনীয় 
সহয়যানগিাি পাশাপানশ বাল্যনববাহ, 
নািীননযকুািন প্রনিরিাধ ও থযৌিুক ননরিাধ 
আয়্ালন গয়ড় রোয়ল।

• সনমনিি কাযকুকিী মলূধন বনৃদ্ধি লয়ক্্য 
সভ্যগয়ণি ননকট শয়াি নবক্রয়, সচিয় 
আমানি আদায়, িামানি গ্রহণ ও অন্য 

র�ায়না সংস্া বা ব্যনক্তি ননকট থরয়ক 
প্রয়য়ািনীয় অরকু সংগ্রহ কিা। 

• গ্রায়মি অনাবানদ িনময়ক প্রয়য়ািনীয় 
উপকিণ নদয়য় আবানদ করি থসখায়ন 
নবনভন্ন �সল ও িনি-িিকানিি চাষ করি 
মনুা�া অিদেন।

• সনমনিি সদস্যয়দি প্রয়য়ািনীয় প্রনশক্ণ 
প্রদান ও ঋণ সহায়িাি মাধ্যয়ম 
কু্দ্র ও প্রানন্তক কৃষক পনিবারিি স্ব-
কমকুসংস্ান,উতপাদন বনৃদ্ধ ও দনিদ্রিা 
নবয়মাচন কিা। 

• গ্রামীণ অরকুনীনি শনক্তশালী কিাি িন্য 
মলূধন সংগ্রহ এবং আয়বধকুনমলূক 
কমকুকাডে পনিচালনা কিা।

• গুণগি কৃনষপণ্য উতপাদন ও ন্যায্যমলূ্য 
নননচিি কিাি িন্য সমবায়নভনত্তক পণ্য 
উতপাদন ও প্রয়য়ািনীয় অবকাোয়মা 
বেনিি মাধ্যয়ম সমবায় মায়কদেটিং ব্যবস্া 
চালু কিা এবং সমবায় পণ্য রি্যানন্ং কিা।

• আইনসটি ব্যবহারিি মাধ্যয়ম থসবাসমহূ 
িনবান্ধব কিা এবং আইনসটিি সু�ল 
সদস্যয়দি কায়ি থপৌঁিায়নাি িন্য 

কামারালী পবলি উন্নেন সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ৮৯/সাত

তামরখ : ১৫/০৪/২০১৪ মরি.

সিংয়োধিত মনবন্ন: ৬৪/সাত

তামরখ: ১৭/০১/২০১৬ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ১,৫০৮ িন

শেোর মলূিন: ৫,৪৮,৩০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৪,৮৬,২৫,৯৬৭ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৪,৯৩,৭৬,৭৮০ টাকা
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প্রয়য়ািনীয় অবকাোয়মা ও প্রনশক্য়ণি 
ব্যবস্া কিা। 

• পনিয়বশয়ক সু্ি ও অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি ধািাবানহকিা বিায় িাখাি 
িন্য সদস্যয়দিয়ক নবনভন্নভায়ব প্রনশক্ণ 
ও অরকুনননিক সুনবধা প্রদায়নি মাধ্যয়ম 
সামানিক বনায়ন সষৃ্টিয়ি উবিদু্ধ করি গয়ড় 
রোলা। 

• ননিক্িিা দূিীকিয়ণি লয়ক্্য সদস্য ও 
িায়দি থিয়লয়ময়য়য়দিয়ক নবনভন্নভায়ব 
বনৃত্ত এবং সয়চিনিামলূক প্রনশক্ণ ও 
পিাময়শকুি ব্যবস্া কিা। 

আমথ্গক অবস্া 

সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ১,০০,০০,০০০ টাকা। সনমনিি 
বিদেমান শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ 
৫,৪৮,৩০০ টাকা। সনমনিি আদায়কৃি 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৪,৮৬,২৫,৯৬৭ 
টাকা। সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী মলূধয়নি 
পনিমাণ ৪,৯৩,৭৬,৭৮০ টাকা। 

চলমান রিকল্পসমহূ

• কু্দ্রঋণ প্রকল্প।
• ব্যবসা প্রকল্প (শারুম)।
• উতপাদনমখুী প্রকল্প।
• মতস্য প্রকল্প।
• কলা চাষ প্রকল্প।
• থপঁয়ািা চাষ প্রকল্প।
• ধান চাষ প্রকল্প।
• গবানদ পশুপালন প্রকল্প।
• টয়ময়টা চাষ প্রকল্প।

চলমান রিকল্পসময়ূহর মববরণ 

উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি গড়াি লয়ক্্য 
বাংলায়দশ সিকারিি মাননীয় প্রধানমন্তী শখ 
হানসনা থযসব যুগান্তকািী পদয়ক্প ননয়য়য়িন, 
িািই অংশীদাি নহয়সয়ব ‘কামািালী পনল্ 
উন্নয়ন সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 
নলুঃ’ এ প্রকল্পগুয়লা গ্রহণ করি। এই প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম থযমন সনমনিি অরকুনননিক অবস্াি 
পনিবিদেন ঘয়টয়ি। নেক রেমনন এলাকাি 
মানয়ুষি কমকুসংস্ায়নিও সুয়যাগ সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। এই প্রকল্পগুয়লায়ি এলাকাি অদক্ 
র�াকিন প্ররয়ম চাষাবাদ শুরু করি। নকন্তু 
িািা এই ধিয়নি চাষাবাদ থরয়ক র�ায়না 
প্রকাি মনুা�া অিদেন কিয়ি সক্ম হয়নন। 
নেক থসই সময় ‘কামািালী পনল্ উন্নয়ন 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ’ এি 
সভাপনি ও সম্াদক এই এলাকাি ঐ সকল 
কৃনষিনম পনিদশকুন করি। পনিদদেশনকায়ল 
সভাপনি ও সম্াদক সায়হব থদখয়লন এই 
প্রকল্পগুয়লা সনেকভায়ব পনিচযকুা কিয়ল এবং 
উন্নিমায়নি বীি বিািা চাষাবাদ কিয়ল,এখান 
থরয়ক প্রচুি মনুা�া অিদেন কিা সম্ভব হয়ব। 

অিুঃপি সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভায় উক্ত 
প্রকল্পগুয়লাি নবনভন্ন সুনবধা ও অসুনবধাি 
নবষয়গুয়লা ননয়য় আয়লাচনা ও নসদ্ধান্ত গ্রহণ 
কিা হয়। থসই থমািায়বক ‘কামািালী পনল্ 
উন্নয়ন সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 
নলুঃ’ এই প্রকল্পগুয়লায়ি কাি শুরু করি 
এবং অরকুনননিকভায়ব স�লিা অিদেন করি। 
সনমনিি কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প ১,৩৬,০০,০০০ 
টাকা, ব্যবসায়ী প্রকয়ল্প (শারুম) 
১,৮০,০০,০০০ টাকা এবং উতপাদনমখুী 
প্রকয়ল্প ৪৪,০০,০০০ টাকা নবননয়য়াগ কিা 
হয়য়য়ি। এিময়ধ্যসবয়চয়য় লাভিনক প্রকল্প 
থপয়ািা চাষ ও গবানদ পশুপালন। 

সমমমতর ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা 

নিুন নিুন প্রকল্প গ্রহণ এবং িা 
সনেকভায়ব বাস্তবায়য়নি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন এবং সমািয়ক আিও 
আধনুনকায়ন কিা।

সনমনি িাি ননিস্ব থ�ইসবুক থপইয়িি 

মাধ্যয়ম যাবিীয় কাযকুক্রম আপয়লাড, সনমনিি 
উতপানদি পয়ণ্যি গুণগিমান অবনহিকিণ 
সহ উতপানদি পয়ণ্যি ব্যবহাি, উয়দ্যাক্তা 
সষৃ্টিি লয়ক্্য িনসাধািণয়ক সম্কৃ্ত কিয়ি 
থচষ্া চানলয়য় যায়চ্ছ।
• ইয়লক্ননক্স পণ্য সনমনিি নায়ম রি্যানন্ং 

এবং বািািিািকিণ।
• সুয়পয় পাননি প্ল্যাটে স্াপন এবং 

বািািিািকিণ।
• সনমনিি কমকু এলাকা ও সভ্য ননবকুাচনন 

এলাকা বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম নবনভন্ন এলাকায় 
সনমনিি উতপানদি পণ্য নবক্রয়য়ি িন্য 
নবক্রয় র�ন্দ স্াপন কিা। 

সমমমতর রিাপ্ত পুরস্ার ও স্বলীকৃমতসমহূ 

• ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সয়ন উপয়িলা 
পযকুায়য় থরেষ্ঠ উতপাদনমখুী সনমনি নহয়সয়ব 
পুিস্াি গ্রহণ। 

• ২০১৮ সায়ল নবভাগীয় পযকুায়য় অননুষ্ঠি 
“সমবায়ীয়দি উতপানদি পণ্য প্রদশকুনী” 
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থমলায় সনমনিি উতপানদি পণ্য প্রদশকুন 
করি নবভায়গি ময়ধ্য প্ররম স্ান অধধকাি 
অিদেন ও পুিস্াি গ্রহণ। 

• ২০১৮ সায়ল ওয়ালটন,নমননস্াি,আিএ�
এল,পািয়টক্স ও নসম্ফনন পণ্য নবক্রয় করি 
সািক্ীিা রেলাি থরেষ্ঠ পনিয়বশক নহয়সয়ব 
স্বীকৃনিলাভ ও পুিস্াি গ্রহণ। 

• ৪৬ িম িািীয় সমবায় নদবস/২০১৭ রে 
সনমনিি সভাপনি িনাব থমা. আবু বকি 
নিনদেক (বাবু) উপয়িলা পযকুায়য় থরেষ্ঠ 
উয়দ্যাক্তা নহয়সয়ব পুিস্াি থপয়য়য়িন। 

মমলা/রিদে্গনলীয়ত অিংেগ্হণ

প্রনি বিি আয়য়ানিি উপয়িলা পযকুায়য় 

অননুষ্ঠি বেশাখী থমলায় অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম 
সনমনিি উতপানদি পণ্য প্রদশকুন।

২০১৬ ও ২০১৭ সায়ল উপয়িলা প্রশাসন 
কিৃকুক আয়য়ানিি উপয়িলা উন্নয়ন থমলায় 
সনমনিি পণ্য প্রদশকুন।

২০১৮ সায়ল নবভাগীয় পযকুায়য় অননুষ্ঠি 
“সমবায়ীয়দি উতপানদি পণ্য প্রদশকুনী ” 
থমলায় সনমনিি উতপানদি পণ্য প্রদশকুন। 

রিমেক্ণ কার্গক্রয়ম অিংেগ্হণ

সনমনিি সদস্যগণ নবনভন্ন সময়য় বাংলায়দশ 
সমবায় একায়ডনম র�াটবানড়,ক্নমল্ায় এবং 
আচিনলক সমবায় ইনস্টিটিউট, খলুনায় 
অননুষ্ঠি নবনভন্ন প্রনশক্ণ গ্রহণ করিয়িন। 

যুব উন্নয়ন অধধদপ্তি হয়ি মতস্য, 
কম্পম্উটাি, নাসকুানি নবষয়য় প্রনশক্ণ গ্রহণ 
করিয়িন।

সনমনিি সভাপনি এবং সম্াদক িায়দি 
ননিবনচ্ছন্ন প্রয়চষ্া,সিিা ও ননষ্ঠাি মাধ্যয়ম 
কামািালী ও আয়শপায়শি গ্রায়মি সাধািণ 
মানয়ুষি ময়ুখ হানস �্টায়ি সক্ম হয়য়য়িন। 
সিকারিি পাশাপানশ সনমনিটিও এলাকাি 
উন্নয়য়ন যয়রষ্ ভূনমকা পালন করি যায়চ্ছ। 
ননবন্ধনকালীন সময়য় ২০ িন সদস্য ননয়য় 
সনমনিটি যাত্া শুরু করি। বিদেমায়ন সনমনিি 
থমাট সদস্য সংখ্যা ১,৫০৮ িন। 
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উপয়িলা: মমুিবনগর

রেলা: মময়হরপুর

থময়হিপুি রেলায় ঐনিহানসক মনুিবনগি 
উপয়িলাি থগাপালনগি গ্রায়ম সবকুপ্ররম ২০ 
িন সদস্যয়ক একনত্ি করি ১৯৯৭ সায়ল 
এ সমবায় সনমনিটি গয়ড় ওয়ে। মনুিবনগি 
উপয়িলা একটি গ্রামীণ িনপদ এবং 
এখানকাি অধধকাংশ মানষুই কৃনষননভদেি। 
অরকুনননিক অনটন এয়দি ননি্য সাথী। 
পনিবাি প্রধায়নি উপািদেন কম হওয়ায় 
নশশুয়দি অযনে অবয়হলায় রেয়ড় ওো অনশক্া, 
নচনকতসাহীনিা, সাংসানিক অশানন্ত এয়দি 
ননি্যনদয়নি নচত্। নবয়শষ করি এলাকাি যািা 
দনিদ্র পনিবাি অভাব অনটয়নি কািয়ণ িািা 
িায়দি ন্ূযনিম থমৌনলক চানহদা পূিয়ণ ব্যরকু 
নিল। িািপিও িায়দি িীবন ও িীনবকাি 
লড়াই চলনিল ভনবষ্যত উন্নয়য়নি আশায়। 
আি এই ভাবনা ও ময়নি রোিয়ক পুঁনি করি 
মিৃ ইদ্রীস আলী, থমাুঃ আনমনলু ইসলাম, থমাুঃ 
িন�ক্ল ইসলাম, থমাুঃ ক্দুেস আলী, থমাুঃ 
িায়মদ আলী ও থমাুঃ িামাি আলী উয়দ্যাক্তা 
হয়য় উপয়িলা সমবায় কাযকুালয়, মনুিবনগি, 

থময়হিপুি ও রেলা সমবায় কযকুালয়, 
থময়হিপুি এি সনহি থযাগায়যাগ করি ২০ 
িন পুরুষ সদয়স্যি সমম্য়য় থগাপালনগি 
র�া-অপাুঃ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ নায়ম একটি 
সমবায় সনমনি প্রনিষ্ঠা করিন। সনমনিি র�নি 
নং মলূ-০৯/থময়হি, িানিখ: ১৫/০১/১৯৯৭ 
নরি., সংয়শাধধি-০০২/থময়হি, িাং-
০৫/০৮/২০১০ নরি.)। এিপি শুরু হয় 
িায়দি পরচলা, একটু একটু করি শয়াি 
ও সচিয় প্রদায়নি মাধ্যয়ম পুঁনি গেন করি 
এখন সনমনিি কমকু এলাকায় প্রায় প্রয়ি্যকটি 
পনিবািয়ক সমবায়য়ি িায়ািয়ল আনয়ি সম্ভব 
হয়য়য়ি। এলাকায় এখন আি রেই র�ায়না 
পুঁনিি সংকট, রেই র�ায়না মহািনন প্ররা বা 
উচ্চসুয়দ ঋণ প্রদান কাযকুক্রয়মি অনস্তত্ব।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন এ সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২,১৮৪ 
িন। সনমনিি সদস্যয়দি ভাগ্য উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন লক্্য ও উয়দেশ্য বাস্তবায়ন কিয়ি, যা 
ননম্নরূপ: 
• সভ্যনদগয়ক কিদে দাদন কিাি িন্য মলূধন 

সংগ্রহ;

• লাভিনক কৃনষকাি ও নশল্প দ্রব্য 
উতপাদয়ন সহায়িা;

• নশল্প নবষয়ক, কৃনষ নবষয়ক বা সভ্যগয়ণি 
উপয়যাগী অন্য র�ায়না থপশা অবলম্য়ন 
উতসাহ থদওয়া ও সহায়িা;

• নমিব্যনয়িা ও সচিয় কায়ি উতসাহ 
থদওয়া,সহায়িা কিা, সবকুপ্রকাি ক্নিকি 
ব্যয় সংয়কাচন ও নশক্া থদয়া;

• সভ্যগয়ণি ময়ধ্য স্বাবলম্ন ও পািস্পনিক 
সাহায়য্যি উতসাহ থদওয়া;
আি থসই উয়দেয়শ্যই িািা নবনভন্ন 

কমকুসনূচি মাধ্যয়ম কাযকু এলাকাি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন আত্মকমকুসংস্ান ঋণ, 
কু্দ্রঋণ সচিয় প্রকল্প, িাগল ও র�ড়া পালয়ন 
ঋণ, কৃনষঋণ প্রদান করি আসয়ি। 

ঋণ ও অন্যান্য উন্নেন কার্গক্রম

ক. কৃনষঋণ- সনমনিি কমকু এলাকা একটি 
কৃনষপ্রধান অচিল। ধান, পাট, সবনি, 
থপঁয়াি, িসুন ও নলচু উতপাদয়ন এলাকাি 
সুখ্যানি িয়য়য়ি। কৃনষননভদেি সদস্যয়দি 
উন্নয়য়ন ৭৭৬ িন র� ২,৫০,৯০,০০০ টাকা 
ঋণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। খ. কু্দ্রঋণ খায়ি-

পগাপালনগর ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

রেমি নিং মলূ-০৯/মময়হর

তামরখ: ১৫/০১/১৯৯৭ মরি.

সিংয়োধিত-০০২/মময়হর

তামরখ: ০৫/০৮/২০১০ মরি.)

সদস্য সিংখ্যা: ২,১৮৪ িন।

শেোর মলূিন: ৫৬,৩৩,০১০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৯,৪২,৬২,৭০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১১,৭৫,৯৭,৮১২ টাকা।
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৬৭ িনয়ক ৪,৯৬,৮১০ টাকা গ. অন্যান্য 
আয়বধকুক ও উতপাদনশীল ঋণ খায়ি ১,১৮৭ 
িনয়ক ৭,৭১,৭৭,৭০০ টাকা ঋণ নবিিণ 
করিয়ি। বিদেমায়ন এ সনমনিয়ি স্বকমকুসংস্ান 
সষৃ্টি হয়য়য়ি ১,৪৫৩ িয়নি এবং ১০ িয়নি 
সনমনিয়ি চাকনিি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। এিাড়া পরিাক্ভায়ব সনমনিি কাযকু 
এলাকাি প্রায় ৩,৫০০টি পনিবাি উপকৃি 
হয়য়য়ি।

 সনমনি ননিস্ব িনময়ি ননিস্ব অরকুায়য়ন 
একটি আধনুনক ডায়াগননস্টিক থসটোি ও 
একটি সু্ল প্রনিষ্ঠাি প্রকল্প হায়ি ননয়য়য়ি। 
ডায়াগননস্টিক থসটোি ও একটি সু্ল প্রনিষ্ঠাি 
িন্য ইয়িাময়ধ্য ০.৫১১৮ একি িনম ক্রয় 
কিা হয়য়য়ি যাি মলূ্য ৪৮,৬৮,২৫০ টাকা। 
২৯,৩২,৫৫৭ ব্যয়য় সনমনিি নিন নবনশষ্ 
ননিস্ব অন�স ভবন ও সদস্যয়দি প্রনশক্য়ণি 
িন্য িন্য একটি নমলনায়িন বেনি কিা 
হয়য়য়ি। 

সামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিটি িায়দি সামানিক দায়বদ্ধিা থরয়ক 
নবনভন্ন প্রকাি সামানিক কমকুকাডে সম্াদন 
করি রায়ক।
ক. বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ।
খ. বকৃ্রিাপণ।
গ. থযৌিুকনবরিাধী িনমি গেন।

ঘ. স্বাস্্যয়সবা প্রদান।
ঙ. থমধাবী ও গনিব িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য 
নবনাময়ূল্য বই নবিিণ ও নশক্া বনৃত্ত প্রদান 
করি রায়ক।

দনিদ্র মানয়ুষি ভাগ্য উন্নয়ন িরা দানিদ্র্য 
নবয়মাচন ও কমকুসংস্ান সষৃ্টিি থক্রত্ সমবায়য়ি 
নবকল্প রেই। সমবায় সনমনি পযকুায়য় থয ঋণ 

প্রকল্প কাি করি িায়ি শাষণ, ননয়ষ্পষণ 
ও ননযকুািন রেই িাি অনন্য উদাহিণ এই 
থগাপালনগি র�া-অপাুঃ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ। সনমনিি সা�য়ল্যি স্বীকৃনি নহয়সয়ব এ 
বিি খলুনা নবভাগীয় পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি ননবকুানচি হয়য়য়ি।
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উপয়িলা: িুমমুরো

রেলা: খুলনা

ডুমনুিয়া উপয়িলাি ননভৃি পল্ী রকুড়া গ্রাম। 
গ্রায়মি মানয়ুষিও আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন ঘটায়ি গ্রায়মি কয়য়কিন যুবয়কি 
প্রয়চষ্ায় ২০০৭ সায়ল থমাহনা আদশকু যুব 
উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ (র�নি নং: 
১৯/র�; িানিখ: ১২/০২/২০০৭) ননবনন্ধি 
এবং প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন সনমনিি 
সদস্য সংখ্যা ১,০৮৫ িন। মলূি সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও যুবকয়দি 
কমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য সনমনি গনেি হয়। 

সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
১,৬৩,৮৮,০০০ টাকা, সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ৭,২৪,৭৬,৫১৩ টাকা এবং 
সনমনিি ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ৪,৪৭,৪৫০ 
টাকা। সনমনিি বিদেমায়ন থমাট কাযকুকিী 
মলূধন ৯,৭০,৭৪,৯১৩ টাকা। পািস্পনিক 
সহয়যানগিা ও নবশ্াস স্াপন, উতপাদনমলূক 
কাযকুক্রম গ্রহণ, নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
লাভিনক নবননয়য়াগ, সদস্যয়দি ময়ধ্য 
ঋণ দাদয়নি িন্য িহনবল সষৃ্টি এবং 

সবকুিনীনভায়ব সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য থমাহনা আদশকু 
যুব উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
ব্যবস্াপনা কনমটি কাি করি যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান: সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী 
কমকুচািীি সংখ্যা ১৭ িন। এিাড়াও কৃনষ, 
মতস্য এবং অন্যান্য প্রকয়ল্প প্রায় ৪০০ িন 
র�ায়কি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

সম্দ ও সম্মত্ত: সনমনিি ননিস্ব 
িায়গায় একটি অন�স ভবন আয়ি। সনমনিি 
সদস্য এবং ব্যবস্াপনা কনমটিি িন্য নবিিীয় 
িলায় অন�স কক্ িয়য়য়ি। সনমনিি থমাট 
স্ায়ী সম্দ ১৮.১২ একি িনম। এই িনমি 
বিদেমান বািাি মলূ্য ১৪.৪০ লক্ টাকাি 
ঊয়ধ্কু।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি মাধ্যয়ম এলাকাি যুব সমায়িি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন কমকুমখুী কাযকুক্রম 
গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। 

• সনমনিি মাধ্যয়ম থযৌর সম্দয়ক সনেক 
প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম সামানিক 
ব্যবধান ননয়ন্তণ কিা এবং একটি 

সু্ি,সুশঙৃ্খল সমাি ব্যবস্া নননচিি 
কিা; 

• সদস্যয়দিয়ক ঋণ দাদন কিাি িন্য 
মলূধন গেন কিা;

• সভ্যগয়ণি িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

• র�ায়না ব্যনক্ত প্রনিষ্ঠান, সিকাি অরবা 
র�ায়না সংস্াি ননকট হয়ি খচুিা ও 
পাইকানি নবক্রয়য়ি িন্য আড়িদানি বা 
নডলানশপ গ্রহণ অরবা কনমশন নভনত্তয়ি 
এয়িনন্স রেওয়া;

• সদস্যয়দি ও স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য স্ানীয়ভায়ব কু্দ্র ও 
মািানি নশল্পকািখানা গয়ড় রোলা।

বততিমায়ন সমমমতয়ত মবমভন্ন রিকল্প

সনমনি বাধণনি্যক উন্নয়ন ও স্রিসািয়ণি 
লয়ক্্য থদয়শি শীষকুস্ানীয় র�াম্াননি 
নডলািনশপ ননয়য় নবনভন্নমখুী প্রকল্প বাস্তবায়ন 
কিয়ি। ননয়ম্ন প্রকয়ল্প নবননয়য়াগ ও লায়ভি 
পনিমাণ উয়ল্খ কিা হল: 

মৎস্য রিকল্প: এ প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি 
পনিমাণ ৭,১৫,৪৯৫ টাকা এবং লায়ভি 

পমাহনা আদর্শ যধুব উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

রেমি নিং: ১৯/র�

তামরখ: ১২/০২/২০০৭

সদস্য সিংখ্যা : ১,০৮৫ িন

শেোর মলূিন: ১,৬৩,৮৮,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৭,২৪,৭৬,৫১৩ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন: ৯,৭০,৭৪,৯১৩ টাকা।
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পনিমাণ ৮,৫৫,০০০ টাকা।
মফস মফি রিকল্প: এ প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি 

পনিমাণ ২,০০,০৮,২৩০ টাকা এবং লায়ভি 
পনিমাণ ১০,৮০,০০০ টাকা।

কম্ম্উটার ও ফয়টাকমপ রিকল্প: এ প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৭,৮৭,১৬৩ টাকা এবং 
লায়ভি পনিমাণ ১,০০,০০০ টাকা।

রানবাহন রিকল্প: এ প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি 

পনিমাণ ২০,৩৪,৩৭৪ টাকা এবং লায়ভি 
পনিমাণ ৩,৪৫,০০০ টাকা।

কনজুমার মরিািাক্ট রিকল্প: এ প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ১,০০,০০,০০০ টাকা 
এবং লায়ভি পনিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা।

রেইমর ফাম্গ ও বকৃ্ত্রাপণ রিকল্প: এ 
প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৬১,০১৫ টাকা 
এবং লায়ভি পনিমাণ ৪,২৫,০০০ টাকা।

পুরস্ার

সনমনিি স�লিাি স্বীকৃনিস্বরূপ বহুবাি 
খলুনা রেলাি এবং উপয়িলাি থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব পুিস্াি অিদেন করিয়ি। 

এ সনমনিি সা�য়ল্য উজ্ীনবি হয়য় 
উপয়িলায় বহু স্ব-উয়দ্যাগী ও আত্মননভদেিশীল 
স�ল যুব সমবায় প্রনিষ্ঠান গয়ড় উয়েয়ি 
এবং এলাকায় চাচিল্য সষৃ্টি হয়য়য়ি। এখন 
থমাহনা আদশকু যুব উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ 
অন্য সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি কায়ি অনসুিণীয়, 
অনকুিণীয় হয়য় খলুনা রেলায় উন্নয়য়ন 
সমবায় আয়্ালয়ন অনন্য দষৃ্ান্ত স্াপন 
করিয়ি।
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উপয়িলা: রয়োর সদর

রেলা: রয়োর

সমমমত গেয়নর পটভূমম

থদয়শি সানবকুক উন্নয়য়ন সমবায় আয়্ালয়নি 
ভূনমকা অনস্বীকাযকু। মানয়ুষি থমৌনলক চানহদা 
পূিয়ণি লয়ক্্য এ ব্যাংয়কি িয়য়য়ি সুদীঘকু 
ইনিহাস। যয়শাি সমবায় ব্যাংক নলুঃ যয়শাি 
রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন একটি প্রাচীনিম 
আনরকুক প্রনিষ্ঠান। রেলাি কৃনষ িরা খাদ্য 
উতপাদন, কৃনষ উন্নয়য়ন স্বল্প ও মধ্য থময়ানদ 
ঋণ নবিিণসহ আরকুসামানিক উন্নয়ন ও 
অরকুায়য়ন এ ব্যাংয়কি িয়য়য়ি থগৌিবময় 
ভূনমকা। (১৯১৪ সায়ল ননবন্ধয়নি পি হয়ি 
এখন পযকুন্ত থমাট দুবাি সংয়শাধন হয়য়য়ি। 
ননবন্ধন নম্ি ০১/র�, িানিখ: ১৫/১/১৯৫৯ 
নরি. এবং সংয়শাধধি ননবন্ধন নম্ি ৪৮/র�, 
িানিখ: ০৭/৮/১৯৮৪ নরি.।)

যয়শাি শহরিি প্রাণয়করন্দ মাওলানা থমাহাম্দ 
আলী সড়য়কি গুরুত্বপূ্ণকু ও িনবহুল এলাকায় 
ব্যাংয়কি অবস্ান। ব্যাংয়কি দুই পায়শ িয়য়য়ি 

বড় বড় দুইটি সড়ক। 
সনমনি প্রনিষ্ঠালগ্ হয়ি এ পযকুন্ত থমাট সদস্য 
সংখ্যা ১৫১টি প্রারনমক সনমনি।

স্াবর/অস্াবর সম্মত্ত

ব্যাংয়কি ননিস্ব িায়গায় ভাড়াটিয়ায়দি ননকট 
হয়ি গহৃীি অনগ্রয়মি টাকা বিািা থদাকান/
থগাডাউন/আবানসক বাসা বানড় ননমকুাণ কিা 
হয়য়য়ি। এিাড়া ব্যাংয়কি ননিস্ব অরকুায়য়ন 
িৃিীয় িলা নবনশষ্ ব্যাংয়কি অন�স ভবন 
ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। উক্ত ভবয়নি িৃিীয় 
িলায় রেলা সমবায় কাযকুালয়, যয়শাি, নবিিীয় 
িলায় যয়শাি সমবায় ব্যাংক নলুঃ এি ননিস্ব 
অন�স ও ননচিলায় ০২ টি ব্যায়গি শারুম 
ভাড়া থদওয়া আয়ি। অত্ সনমনিি নায়ম 
৬৫.৯৫ শিক িনম রেিপাড়া থমৌিায় ক্রয় 
কিা আয়ি। বিদেমান সনমনিি স্াবি/অস্াবি 
সম্নত্তি বািাি মলূ্য ১১,৮৯,২৫,০০০.০০ 
টাকা (প্রায়)। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

যয়শাি সমবায় ব্যাংক নলুঃ দীঘকু ১০৬ বিি ধরি 

সমবায় পনিচালনাি মাধ্যয়ম সদস্য সনমনিি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ও স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
বনলষ্ঠ ভূনমকা পালন করি আসয়ি। ৬০ এি 
দশয়ক এ সনমনিি সদস্যিা নিল দানিদ্র্য 
পীনড়ি। আি এখন সমবায়য়ি পিাকািয়ল 
আনরেি হয়য় িীবন হয়য়য়ি আয়লানকি। 
প্রচনলি সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালাি 
আয়লায়ক যয়শাি সমবায় ব্যাংক নলুঃ একটি 
স�ল সমবায় প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব নচননিি। 
সনমনিি সভাপনিসহ ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সকল সদস্য অন্তনিকভায়ব সনমনিি উন্নয়য়ন 
অঙ্গীকািবদ্ধ। িায়দি ময়ি একাি পয়ক্ থয 
কাি থয কাি দুরূহ, কনেন এবং একক প্রয়চষ্া 
থযখায়ন শনক্তহীন-থসখায়ন সংঘবদ্ধ উয়দ্যাগ 
গ্রহণ কিণ হয়লা সমবায়। সনম্নলি ইনিবাচক 
ইনিবাচক প্রয়ায়স মানয়ুষি সিৃনশীল শনক্তি 
উদ্ব যা গণমানয়ুষি সুখ-সমনৃদ্ধ নননচিি 
কিয়ি পারি। িায়দি ভাষায় বঙ্গবনু্ধি থস স্বপ্ন 
বাস্তবায়য়ন চানলকা শনক্ত হয়য় যরাসাধ্য কাি 
করি যায়ব-যায়ি করি থসানাি বাংলা গড়াি 
স্বপ্ন বাস্তবানয়ি হয়।

যয়রার সমবাে ব্যাংক বলঃ

মনবন্ন নিং -০১/র�

তামরখ: ১৫/১/১৯৫৯ মরি. 

সঞ্চে আমানত : ১৯,৫৮,১১৩ টাকা।

শেোর আমানত : ৮,৫২,৮৭০ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন : ৭,৭৩,৪৪,৬১৮ টাকা।
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উপয়িলা: োে্গা 

রেলা: রয়োর

যয়শাি রেলাি শাশকুা উপয়িলাি উপকয়ঠে 
িায়ায়ঘিা মায়াভিা একটি গ্রাম যাি নাম 
বাগআঁচড়া বািাি। থদয়শি আি দশটি গ্রায়মি 
ময়িা এখানকাি মানয়ুষি আনরকুক সংগনি ও 
িীনবকাি ধিন একই িকম। সবকুররেষ্ঠ বাঙানল 
িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমান এি 
“আমাি যুবক ভাইিা,আনম র�া-অপারিটিভ 
কিয়ি যানচ্ছ গ্রায়ম গ্রায়ম এি উপি বাংলাি 
মানয়ুষি বাঁচা-মিা ননভদেি কিয়ব” উনক্তটি 
স�লভায়ব ধািণ করি এই গ্রায়মি কয়য়কিন 
কৃষক ও যুবয়কি প্রয়চষ্ায় ২০১৩ সায়ল আল-
আনমন সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলুঃ (র�নি নং: ২৫/রে; িানিখ : ২৮ 
/০২/২০১৩) ময়ূল ননবনন্ধি এবং প্রনিনষ্ঠি 
হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২,৫৬২ 
িন। সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন ও কৃষয়কি উতপানদি পণ্য সহয়ি 
বািািিািকিয়ণি পাশাপানশ গ্রায়মি সানবকুক 
উন্নয়ন কিাি মানয়স সনমনি গনেি হয়। 

 সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
৪২,৯৫,৭০০ টাকা, সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ২,৪৪,১৫,৮২০ টাকা এবং সনমনিি 
ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ৫,৭৬,৭০১.৮৬ 
টাকা। সনমনিি বিদেমায়ন থমাট কাযকুকিী 
মলূধন ৩,১৪,৮৮,২৭২ টাকা। সনমনিি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী,সচিয়ী ময়নাভাব 
বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র সুসম্কদে সষৃ্টি, 
পািস্পনিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস স্াপন, 
ননয়িয়ক আত্মননভদেিশীল করি গয়ড় রোলা, 
উতপাদনমলূক কাযকুক্রম গ্রহণ, নিুন 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক নবননয়য়াগ, 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি িন্য িহনবল 
সষৃ্টি এবং সবকুিনীনভায়ব সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য আল-
আনমন সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি ননিলসভায়ব ও 
গনিশীলিাি সায়র কাি করি যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা 
২০ িন। এিাড়াও কৃনষ, মতস্য এবং গবানদ 

পশুপালন ও থপালন্ খামাি প্রকয়ল্প প্রায় 
৩২৫ িন র�ায়কি আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

সম্দ ও সম্মত্ত

সনমনিি ননিস্ব িায়গায় একটি অন�স ভবন 
ননমকুাণ প্রনক্রয়াধীন িয়য়য়ি। সনমনিি থমাট 
স্াবি/অস্াবি সম্নত্তি বিদেমান বািাি মলূ্য 
৪,৪৮,৩৭৭ টাকা।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রায়মি যাবিীয় সম্য়দি 
ব্যবহাি এবং িা কায়ি লানগয়য় প্রনিটি 
পনিবারিি সামানিক ও অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি পর সুগম কিা;

• সনমনিি থযৌর সম্দয়ক সনেক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ধনী, দনিরদ্রি 
ব্যবধান কনময়য় আনা এবং একটি সুশঙৃ্খল 
সমাি ব্যবস্া নননচিি কিা; 

• সদস্যয়দিয়ক ঋণ দাদন কিাি িন্য 
মলূধন গেন কিা;

• সভ্যগয়ণি িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 

আল-আবমন সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ২৫/রে

তামরখ : ২৮ /০২/২০১৩ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২,৫৬২ িন

শেোর মলূিন: ৪২,৯৫,৭০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ২,৪৪,১৫,৮২০ টাকা

ব্যািংক মস্মত: ৫,৭৬,৭০১.৮৬ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ৩,১৪,৮৮,২৭২ টাকা।
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নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
• সদস্যয়দি দানিদ্র্য নবয়মাচন ও স্ানীয় 

িনসাধািয়ণি কমকুসংস্ায়নি িন্য 
স্ানীয়ভায়ব থযয়কায়না কাযকুক্রম গ্রহণ 
কিা। সনমনিি আনরকুক অবস্া ও সানবকুক 
নবয়বচনায় সনমনি গেয়নি উয়দেশ্য সারকুক 
হয়য়য়ি বলা যায়।

রিকল্প

বিদেমায়ন সনমনিয়ি নবনভন্ন প্রকল্প বাস্তবানয়ি 
হয়চ্ছ। প্রকল্পগুয়লা হয়লা : 
• ঋণ প্রকল্প
• কৃনষ খামাি প্রকল্প। 
• মতস্য খামাি প্রকল্প।
• পনিবহন ঋণ প্রকল্প।
• দানিদ্র্য নবয়মাচন প্রকল্প।

সামামিক কম্গকাণ্ড

দুস্ সদস্যয়দর আমথ্গক সহয়রামগতা রিদান: 

বেনশ্ক মহামানি করিানা ভাইিাস এি 
প্রাদুভদোয়ব মানষু যখন নদয়শহািা,নেক িখনন 
মাননীয় প্রধানমন্তী িনয়নত্ী শখ হানসনাি 
আহ্ায়ন সাড়া নদয়য় আল-আনমন সানবকুক 
গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ স্ানীয় িন 
প্রনিননধধ ও সামানিক ব্যনক্তত্বয়দি সায়র 
ননয়য় ১৫০ িন গনিব অসহায়য়দি মায়ি ত্াণ 
নবিিণ কিা হয়। 

মেক্া উপকরণ রিদান : গনিব বাচ্চায়দি 
এককালীন নগদ টাকা, সু্ল ব্যাগ, িামা, 
জুিা, খািা ও কলম প্রদান কিা হয়। 

বাল্যমববাহ ও মরৌতুক রিমতত্রাি: 

সনমনিটি প্রনি বিি নবনভন্ন ধমকুীয় ও সামানিক 
অনষু্ঠান উপলয়ক্ সহয়যানগিা ও প্রয়ণাদনা 
নদয়য় রায়ক।

শীতবস্ত্র ও রোণসামগ্লী মবতরণ: সনমনিি 
ননিস্ব িহনবল থরয়ক শীিকায়ল অসহায়য়দি 
মায়ি ৩২০টি উন্নিমায়নি কম্ল, নগদ টাকা 
ও থসমাই নচনন নবিিণ কিা হয়। এিাড়া রেঙ্গ ু
সয়চিনিায় থস্প্র ও নল�য়লট নবিিণ কিা 
হয়।

পুরস্ার

সনমনিি স�লিাি স্বীকৃনিস্বরূপ বহুবাি 
যয়শাি রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
পুিস্াি থপয়য়য়ি। 

পনিয়শয়ষ বলা যায় এ সনমনিি সা�য়ল্য 
উজ্ীনবি হয়য় শাশকুা উপয়িলায় অয়নক 
সংখ্যক স্ব-উয়দ্যাগী ও আত্মননভদেিশীল 
স�ল সমবায় প্রনিষ্ঠান গয়ড় উয়েয়ি এবং 

এলাকায় চাচিল্য সষৃ্টি হয়য়য়ি। এখন 
আল-আনমন সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলুঃ অন্য সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি কায়ি 
অনসুিণীয়,অনকুিণীয় হয়য় যয়শাি রেলায় 
িরা সািা বাংলায়দয়শি উন্নয়য়ন অনন্য দষৃ্ান্ত 
স্াপন করিয়ি।
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উপয়িলা: িুমমুরো

রেলা: খুলনা

খলুনা রেলাি ডুমনুিয়া উপয়িলাি প্রি্যন্ত 
অচিয়ল অন্যান্য স�ল সমবায় সনমনিি ময়ধ্য 
উতপাদনমখুী কয়মকু এনগয়য় বেোহািা বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ। সনমনিটি এলাকাি 
কয়য়কিন কমকুহীন মানয়ুষি ঐকানন্তক 
প্রয়চষ্ায় সা�য়ল্যি নদয়ক এনগয়য় চয়লয়ি। 
সনমনিটি ১৮/০২/২০০৮ নরি. িানিয়খ ১০০/
র� নম্রি ননবনন্ধি হয়। বিদেমায়ন সনমনিি 
সদস্য সংখ্যা ২০৬ িন। সনমনিি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ও কৃষয়কি উতপানদি 
পণ্য সহয়ি বািািিািকিয়ণি পাশাপানশ 
গ্রায়মি সানবকুক উন্নয়ন কিাি লয়ক্্য ননবনন্ধি 
হয়। 

সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য সচিয়ী ময়নাভাব 
বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র সুসম্কদে সষৃ্টি, 
পািস্পনিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস স্াপন ও 
স্ব-কমকু সষৃ্টিি প্রয়চষ্ায় সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটি ননিলসভায়ব ও গনিশীলিাি সায়র 

কাি করি যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন কমকুচািীি সংখ্যা ২২ িন। 
এিাড়াও কৃনষ, মতস্য ও থপান্রি খামারি প্রায় 
১০০ িন র�ায়কি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

সম্দ ও সম্মত্ত

সনমনিি ননিস্ব িায়গায় একটি অন�স ভবন 
আয়ি। অন�স ভবয়ন নহসাব শাখা এবং ক্যাশ 
শাখা িয়য়য়ি। সনমনিি থমাট স্ায়ী সম্দ 
৭.৮৯ একি িনম যাি বিদেমান বািাি মলূ্য 
৮০ লক্ টাকাি অধধক। 

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রায়মি যাবিীয় সম্য়দি 
সুষু্ঠ ব্যবহাি নননচিি করি লানগয়য় প্রনিটি 
পনিবারিি সামানিক ও অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি পর সুগম কিা;

• সনমনিি থযৌরসম্দয়ক সনেক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ধনী, দনিরদ্রি 

ব্যবধান কনময়য় আনা এবং একটি সুশঙৃ্খল 
সমাি ব্যবস্া নননচিি কিা; 

• সদস্যয়দিয়ক ঋণ দাদন কিাি িন্য 
মলূধন গেন কিা;

• সভ্যগয়ণি িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

• র�ায়না ব্যনক্ত নবয়শষ, সিকাি অরবা 
র�ায়না সংস্াি ননকট হয়ি পাইকানি 
নবক্রয়য়ি িন্য আড়িদানি গ্রহণ অরবা 
কনমশন নভনত্তয়ি এয়িনন্স রেয়া;

• সদস্যয়দি ও স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য স্ানীয়ভায়ব কু্দ্র ও 
মািানি নশল্পকািখানা গয়ড় রোলা।

বততিমায়ন সমমমতয়ত মবমভন্ন রিকল্প 

কৃমষ রিকল্প: সনমনি ননিস্ব িনময়ি ধান, 
শাক-সবনি ও অন্যান্য কৃনষ পণ্য উতপাদন 
কিা হয়। 
মৎস্য খামার রিকল্প: সনমনিি ননিস্ব মতস্য 
খামারি কাপকু িািীয় মাি নচংনড় মাি উতপাদন 
কিা হয়। প্রকল্পটি লাভিনক।

বেঠাহারা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং -১০০/র�

তামরখ: ১৮/০২/২০০৮ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা ২০৬ িন

শেোর মলূিন: ৩৩,৫৭,৯০০ টাকা 

সঞ্চে আমানত: ২,৪৩,৫২,৭০৮ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন: ২,৮৯,১০,৯১০ টাকা।
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উপয়িলা: খুলনা সদর

রেলা: খুলনা

খলুনা শহরিি উপকয়ঠে িামকৃষ্পুি গ্রায়মি 
কয়য়কিন কৃষক ও যুবয়কি প্রয়চষ্ায় ১৯৮২ 
সায়ল আমনভটা সমবায় মতস্য ও কৃনষ খামাি 
সনমনি নলুঃ (র�নি: নং ১৪/র�) ননবনন্ধি এবং 
প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
৪৩১ িন। সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন ও কৃষয়কি উতপানদি পণ্য সহয়ি 
বািািিািকিয়ণি মানয়স সনমনি গনেি হয়। 

সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
৬৮,৪৭,০৬০ টাকা, সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ১,৮৮,৩২,৭৭১ টাকা এবং সনমনিি 
ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ৩৩,৬১,৩৬৫ 
টাকা। সনমনিি বিদেমান থমাট কাযকুকিী 
মলূধন ২,৭৭,০৪,২০২ টাকা। সনমনিি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী, সচিয়ী ময়নাভাব 
বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র সুসম্কদে সষৃ্টি, 
পািস্পনিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস স্াপন, 
ননয়িয়ক আত্মননভদেিশীল করি গয়ড় রোলা, 
উতপাদনমলূক কাযকুক্রম গ্রহণ, নিুন 

কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক নবননয়য়াগ, 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি িন্য িহনবল 
সষৃ্টি এবং সবকুিনীনভায়ব সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
আমনভটা সমবায় মতস্য ও কৃনষ খামাি সনমনি 
নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি ননিলসভায়ব ও 
গনিশীলিাি সায়র কাি করি যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা 
২৫ িন। এিাড়াও কৃনষ, মতস্য,ন�ড এবং ইট 
বানল নসয়মটে নবক্রয় প্রকয়ল্প প্রায় ১০০ িন 
র�ায়কি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

সম্দ ও সম্মত্ত

িামকৃষ্পুিস্ সনমনিি ননিস্ব িায়গায় 
আমনভটা থমায়ড় ৪০,৫৮,২০২ টাকা ব্যয়য় 
সনমনিি নবি-িল ভবন ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। 
উক্ত ভবয়নি নবিিীয় িলায় অন�স এবং 
ননচিলায় ব্যবসানয়ক কাযকুক্রম পনিচানলি 
হয়চ্ছ। সনমনিি িলাশয় থমাট ০.৭৮ একি। 
থমাট িনমি পনিমাণ ০.১০ একি। রকুড়া 

বািারি একটি থদাকান। এিাড়া সনমনিি ১টি 
্াক ও ১টি নপক-আপ আয়ি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রায়মি যাবিীয় সম্য়দি 
ব্যবহাি এবং িা কায়ি লানগয়য় প্রনিটি 
পনিবারিি সামানিক ও অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি পর সুগম কিা;

• সনমনিি থযৌর সম্দয়ক সনেক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ধনী,দনিরদ্রি ব্যবধান 
কনময়য় আনা এবং একটি সুশঙৃ্খল 
সমািব্যবস্া নননচিি কিা; 

• সদস্যয়দিয়ক ঋণ দাদন কিাি িন্য 
মলূধন গেন কিা;

• সভ্যগয়ণি িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

• র�ায়না ব্যনক্ত নবয়শষ,সিকাি অরবা 
র�ায়না সংস্াি ননকট হয়ি পাইকানি 
নবক্রয়য়ি িন্য আড়িদানি গ্রহণ অরবা 
কনমশন নভনত্তয়ি এয়িনন্স রেওয়া;

• সদস্যয়দি ও স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য স্ানীয়ভায়ব কু্দ্র ও 

আমবভটা সমবাে মৎস্য ও কৃবষ খামার সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ১৪/র� 

তামরখ : ১৯৮২ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৪৩১ িন

শেোর মলূিন: ৬৮,৪৭,০৬০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১,৮৮,৩২,৭৭১ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২,৭৭,০৪,২০২ টাকা
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মািানি নশল্পকািখানা গয়ড় রোলা।
সনমনিি আনরকুক অবস্া ও সানবকুক 

নবয়বচনায় সনমনি গেয়নি উয়দেশ্য সারকুক 
হয়য়য়ি বলা যায়।

বততিমায়ন সমমমতয়ত মবমভন্ন রিকল্প বাস্তবামেত 

হয়ছি। রিকল্পগুয়লা হয়লা: 

ঋণ রিকল্প

সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী,সচিয়ী ময়নাভাব 
বনৃদ্ধ এবং সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি িন্য 
িহনবল সষৃ্টি। 

মৎস্য রিকল্প

সনমনিি ননিস্ব মতস্যচাষ প্রকল্প আয়ি। উক্ত 
প্রকয়ল্প সনমনিি ১৫ িন সদয়স্যি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি। প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি পনিমাণ 
৭৮,৫৬,৫২৪ টাকা। প্রকয়ল্প উতপানদি মতস্য 
স্ানীয় বািারিি চানহদা নমটিয়য় ঢাকাসহ 
অন্যান্য শহরি নবক্রয় কিা হয়। 

র�য়টনামর ঔষি রিকল্প

সনমনিি সদস্যয়দি গবানদ পশুি নবনভন্ন 
র�ায়গি নচনকতসাসহ ঔষধ সুলভ ময়ূল্য 
সিবিাহ কিা হয়। এ িন্য সনমনিয়ি একিন 
প্রনশক্ণ প্রাপ্ত র�য়টনানি নবয়শষজ্ঞ সপ্তায়হ 
২নদন থসবা প্রদান করি রায়ক। সদস্য িাড়াও 
এলাকাবাসীগণ এ সুনবধায়ভাগ করি রায়কন। 
এ প্রকয়ল্প সনমনিি নবননয়য়ায়গি পনিমাণ 
২,৮২,৩০০ টাকা।

ইট,বামল,বাঁে,টিন ও মসয়ম্ট মবক্রে রিকল্প

সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন আিানমট থঢউটিয়নি 
নডলািনশপ গ্রহণ করি ইট-বানল ও থঢউটিন 
নবক্রয় প্রকল্প চালু করিয়ি। এ প্রকল্প থরয়ক 
সনমনিি সদস্যগণ ক্রয়য়ক্রত্ নবনভন্ন িকম 
সুনবধা থপয়য় রায়ক। এই প্রকয়ল্প নবননয়য়াগকৃি 
অয়রকুি পনিমাণ ১২,৪৩,৮০০ টাকা। 

মফি রিকল্প

আ�িাব গ্রূয়পি নডলািনশপ গ্রহণ করি 
ন�ড ব্যবসা পনিচালনা কিয়ি। ন�ড প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ২৬,৩২,০০০ টাকা। 

কম্ম্উটার ও ফয়টাকমপ রিকল্প

সনমনিি ননিস্ব িায়গায় থিাট কয়লবরি একটি 
কম্পম্উটাি প্রনশক্ণয়কন্দ এবং �য়টাকনপ 
থমনশন স্াপন কিা হয়য়য়ি। এ প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম এলাকাি মানষুয়ক কম্পম্উটাি নবষয়য় 
প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়য় রায়ক। এ প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৩,৪৭,০০০ টাকা।

ওোই-ফাই ও ই্টারয়নট রিকল্প

নডনিটাল বাংলায়দশ গড়াি প্রি্যয়য় ওয়াই-
�াই ও ইটোিয়নট থসবা গ্রামাচিয়ল িনড়য়য় 
থদবাি লয়ক্্য এ প্রকল্প চালু করিয়ি। প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম এলাকাবাসী ধীরি ধীরি আধনুনক 
িীবয়ন অভ্যস্ত হয়চ্ছ। এ প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি 
পনিমাণ ৫,৮৪,০০০ টাকা। সনমনিয়ি 
বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা ১০ িন।

এলমপমি রিকল্প

সনমনি বসুন্ধিা গ্রূয়পি ননকট হয়ি এলনপ 
গ্যায়সি নডলািনশপ গ্রহণ করি ননিস্ব িায়গায় 
ব্যবসানয়ক কাযকুক্রম পনিচালনা কিয়ি। এ 
প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৭,৩৩,০০০ 

টাকা। এিাড়াও সনমনিি কীটনাশক ও ধান 
বীি প্রকল্প িয়য়য়ি।

পনিয়শয়ষ বলা যায়, সনমনিি স�লিাি 
স্বীকৃনিস্বরূপ বহুবাি খলুনা রেলাি থরেষ্ঠ 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব পুিস্াি থপয়য়য়ি। 
এ সনমনিি সা�য়ল্য উজ্ীনবি হয়য় ডুমনুিয়া 
উপয়িলায় অয়নক সংখ্যক স্ব-উয়দ্যাগী ও 
আত্মননভদেিশীল স�ল সমবায় প্রনিষ্ঠান গয়ড় 
উয়েয়ি এবং এলাকায় চাচিল্য সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
আমনভটা সমবায় মতস্য ও কৃনষ খামাি সনমনি 
নলুঃ এখন অন্য সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি কায়ি 
অনসুিণীয়, অনকুিণীয় হয়য় খলুনা রেলায় 
িরা সািা বাংলায়দয়শি উন্নয়য়ন অনন্য দষৃ্ান্ত 
স্াপন করিয়ি।
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উপয়িলা: রয়োর সদর

রেলা: রয়োর

দানিদ্র্য দূিীকিণ আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টিসহ 
সানবকুকভায়ব আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
সমবায়য়ি ভূনমকা অপনিসীম। সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম কু্দ্র কু্দ্র পুঁনি গেন করি ১৯৩৪ 
সায়ল আবাদয়যাগ্য কৃনষ সমবায়ীয়দি সমন্বয়য় 
যয়শাি সদি উপয়িলাধীন ১৩১, রেল 
র�াড, থঘাপ, যয়শাি এ যয়শাি সমবায় ভূনম 
উন্নয়ন ব্যাংক নলুঃ ননবনন্ধি হয়। সনমনিটি 
সমবায় নবভাগ হয়ি ২৮/০৯/১৯৩৪ নরি. 
িানিয়খ ননবনন্ধি হয়। পিবিদেীকায়ল ননবন্ধন 
সংয়শাধন কিা হয়। (ননবন্ধন নং-৯৯/রে, 
িানিখ: ১২/০৫/২০১১ নরি.) যাি বিদেমান 
সদস্য সংখ্যা ৬১০ িন। উক্ত ব্যাংয়কি মলূ 
উয়দেশ্য ও লক্্য বাস্তবায়য়নি থক্রত্ সনমনিি 
সভ্য ননবকুাচনন এলাকাি ময়ধ্য স্াবি সম্নত্ত 
নবয়শষ করি আবাদয়যাগ্য কৃনষিনম বন্ধক 
র�য়খ সদস্যগণয়ক ঋণ সহায়িা প্রদান করি। 
এিাড়া িনম বন্ধকমকু্ত অরবা পূণকু থদনা শাধ 
করি। 

সনমনিি মলূ কাি সাধািণ সদস্য ও 

নবয়শষ প্রকল্পভুক্ত নবয়শষ সদস্যয়দি ময়ধ্য 
র�নয়দন, আদান প্রদান, সচিয় আমানি 
গ্রহণ বা ঋণ প্রদান। সদস্যয়দি উপযুক্ত 
িামানয়িি নবপিীয়ি স্বল্পয়ময়ানদ, মধ্য 
থময়ানদ ও দীঘকুয়ময়ানদ ঋণ কাযকুক্রম চালু 
কিা। এ ব্যাংয়কি বহৃত্তি উন্নয়য়ন িরা 
ব্যাংয়কি সদস্যয়দি উন্নয়য়নি স্বায়রকু নবয়শষ 
প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম সদস্য ও নবয়শষ সদস্যয়দি 
ননকট থরয়ক স্বণকু বন্ধক ননয়য় ঋণ প্রদান কিা 
হয়। স্াবি সম্নত্ত নবয়শষ করি আবাদয়যাগ্য 
কৃনষ, ভূনম বন্ধক র�য়খ সদস্যগণয়ক ঋণ 
প্রদান, সাধািণ সদস্য ও নবয়শষ প্রকল্পভুক্ত 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদন এিাড়াও ব্যাংয়কি 
সদস্যয়দি উন্নয়য়নি স্বায়রকু নবয়শষ প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম নবয়শষ সদস্যয়দি (সিকানি কমকুকিদো) 
কমকুচািী, ব্যাংয়কি কমকুকিদো/ কমকুচািী থক্রনডট 
থপ্রাগ্রাম বাস্তবায়ন। 

অথ্গননমতক কম্গকাণ্ড

সনমনি প্রনিষ্ঠালগ্ হয়ি এ পযকুন্ত সনমনিি 
থমাট সদস্য সংখ্যা ৬১০ িন মাত্। সনমনিয়ি 
শয়াি নবননয়য়াগ করিয়ি ৭,০৫,৪৭০ টাকা, 
সচিয় আমানি : ১,০৮,৭৭০ টাকা, শয়াি 

মলূধন : ১১,৬৮,০০৮ টাকা, সংিনক্ি 
িহনবল ৩৮,২৪,১৯৩ টাকা, অন্যান্য িহনবল 
৯,০১,৭৯০ টাকা, সনমনিি পুঞ্জীভুি লাভ 
১,৪৮,০০,৮৭৭ টাকা এবং কাযকুকিী মলূধন 
২,৫৩,৪৫,৫৩৪ টাকা। বিদেমায়ন সনমনিয়ি ৬ 
িন কমকুচািী ননয়য়াগপ্রাপ্ত আয়িন। 

স্াবর/অস্াবর সম্মত্ত

যয়শাি শহরিি রেল র�াড (থঘাপ এলাকা) 
ব্যাংয়কি ০.৩২ একি িনমি উপি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন নিন িলা নবনশষ্ ভবন িয়য়য়ি। 
স্াবি/অস্াবি সম্নত্তি বিদেমান বািাি মলূ্য 
৫,২৫,০০,০০০ টাকা (প্রায়)।
 এিাড়াও ব্যাংয়কি অন�স কয়ক্ি সম্স্য়খ 
িনিা হসনপটাল এন্ ডায়াগনষ্টিক থসটোিয়ক 
২৫ বিরিি চুনক্তয়ি ভাড়া থদয়া আয়ি। 
চুনক্তপত্ানযুায়ী ২৫ বিি অনিক্রান্ত হয়ল অত্ 
ভবনটি ব্যাংয়কি ননিস্ব ভবয়ন পনিণি হয়ব। 
িনিা হসনপটাল এন্ ডায়াগনষ্টিক থসটোি 
ভাড়াটিয়ায়দি ননিস্ব টাকায় নননমকুি হওয়ায় 
এি প্রকৃি ব্যয় ব্যাংয়কি নহয়সয়ব নহসাবভুক্ত 
হয়নন।

যয়রার সমবাে ভূবম উন্নেন ব্যাংক বলঃ

মনবন্ন নিং -০১

তামরখ: ২৮/০৯/১৯৩৪

সদস্য সিংখ্যা ৬১০ িন

সঞ্চে আমানত : ১,০৮,৭৭০ টাকা

শেোর মলূিন : ১১,৬৮,০০৮ টাকা

কার্গকরলী মলূিন ২,৫৩,৪৫,৫৩৪ টাকা
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সামামিক কার্গক্রয়মর অবদান 
সমবায় সনমনি একটি অরকুনননিক লাভিনক 
প্রনিষ্ঠান হয়লও এই সনমনিি অন্যিম একটি 
প্রধান লক্্য সনমনিি সদস্যয়দি কম্পম্উটাি 
প্রনশক্ণ,বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ, স্বাস্্যয়সবা 
প্রদান, বকৃ্রিাপণ, পনিবাি পনিকল্পনা, 
থযৌিুকনবরিাধী িনমি গেন। এসব নবষয়য় 
সনমনি ইয়িাময়ধ্যই নবয়শষ ভূনমকা পালন 
করি আসয়ি।

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশিদে হয়লা যরাযর 
প্রনশক্ণ। এই উপলনধি থরয়ক ব্যবস্াপনা 
কনমটি ও সাধািণ সদস্যবৃ্  সনমনিি আনরকুক 
অবস্ান সুদঢ়ৃ ও সকল সদস্যয়দি কমকু ও 
উতপাদনমখুী কিাি লয়ক্্য এ সনমনিি 
একাধধক সদস্য এ পযকুন্ত নবনভন্ন সিকানি 
দপ্তি, প্রনিষ্ঠান ও আচিনলক সমবায় নশক্ায়ন 
এ একাধধক নবষয়য়ি উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ 
করিয়ি। 

সমবায় সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক সমবায় 
আইন ও নবধধমালানযুায়ী সনমনিি ব্যবস্াপনা 

কনমটিি সদস্যগণ সিাসনি র�ায়ট ননবকুানচি 
হয়য় সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনা কিয়ি। 
সমবায় নবধধমালা ৪২(২) ময়ি প্রনিমায়স 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অনষু্ঠান কিা হয়। 
উক্ত কনমাটিি সভায় সনমনিি আয়-ব্যয়য়ি 
নহসাব সাধািণ সদস্যয়দি িন্য উ্ুক্ত িাখা 
হয়। এিাড়া সমবায় সনমনি ননবনন্ধি হওয়াি 
পি সমবায় আইন, নবধধমালা এবং সনমনিি 
উপ-আইন অনযুায়ী ননয়নমিভায়ব ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সভা, বানষকুক সাধািণ সভা অনষু্ঠান 
করি। প্রনিটি সভায় সদস্যয়দিয়ক সমবায় 
নবষয়য় উবিদু্ধ কিা হয়। ননয়নমি শয়াি এবং 
মানসক সচিয় আমানি আদায় অব্যাহি 
িয়য়য়ি।

আয়লাচ্য সনমনিটি যয়শাি রেলাি একটি 
“ক” থরেধণভুক্ত সমবায় সনমনি। যয়শাি 
সমবায় ভূনম উন্নয়ন ব্যাংক নলুঃ দীঘকু ৮৬ 
বিি ধরি সমবায় পনিচালনাি মাধ্যয়ম সদস্য 
সনমনিি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও স্বকমকুসংস্ান 
সষৃ্টিয়ি বনলষ্ঠ ভূনমকা পালন করি আসয়ি। ৬০ 

এি দশয়ক এ সনমনিি সদস্যিা নিল দানিদ্র্য 
পীনড়ি িাঁয়দি িীবয়ন নিল কায়লা থময়ঘি 
িায়া। আি এখন সমবায়য়ি পিাকািয়ল 
আনরেি হয়য় িীবন হয়য়য়ি থসানানল িয়ঙি 
ন্যায় আয়লানকি। প্রচনলি সমবায় সনমনি 
আইন ও নবধধমালাি আয়লায়ক অত্ যয়শাি 
সমবায় ভূনম উন্নয়ন ব্যাংক নলুঃ একটি স�ল 
সমবায় প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব নচননিি। সনমনিি 
সভাপনিসহ ব্যবস্াপনা কনমটিি সকল সদস্য 
অন্তনিকভায়ব সনমনিি উন্নয়য়ন অঙ্গীকািবদ্ধ। 
িায়দি ময়ি একাি পয়ক্ থয কাি দুরূহ, 
কনেন এবং একক প্রয়চষ্া থযখায়ন শনক্তহীন- 
থসখায়ন সংঘবদ্ধ উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয়লা 
সমবায়। সনম্নলি ইনিবাচক প্রয়ায়স মানয়ুষি 
সিৃনশীল শনক্তি উদ্ব যা গণমানয়ুষি সুখ-
সমনৃদ্ধ নননচিি কিয়ি পারি। িায়দি ভাষায় 
বঙ্গবনু্ধ থস স্বপ্ন বাস্তবায়য়ন চানলকাশনক্ত হয়য় 
যরাসাধ্য কাি করি যায়ব- যায়ি করি থসানাি 
বাংলা গড়াি স্বপ্ন বাস্তবানয়ি হয়।
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উপয়িলা: কাললীগঞ্জ

রেলা: মিনাইদহ

নদননদন বদয়ল যায়চ্ছ বাংলায়দয়শি 
আরকুসামানিক অবস্হাি নচত্। সানবকুক 
উন্নয়য়নি থস্রািধািায় নমনলি হয়য়য়ি নবনভন্ন 
স্তরিি মানয়ুষি ঐকানন্তক প্রয়চষ্া ও ননিলস 
পনিরেম। কু্ধা ও দানিদ্র্যমকু্ত সমাি প্রনিষ্ঠা 
িরা থদয়শি অরকুনীনিি চাকা সচল িাখয়ি 
সমবায় খািও গুরুত্বপূণকু ভূনমকা র�য়খ 
চয়লয়ি। সমবায়য়ি মলূমরন্ত উজ্ীনবি হয়য় 
দানিদ্র্য দূিীকিণ ও অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
হওয়াি প্রি্যয়য় থমাবািকগঞ্জ নচননকল 
কমকুকিদো ও কমকুচািীিা ১৯৭৪ সায়ল গয়ড় 
রোয়ল থমাবািকগঞ্জ নচননকল কমকুচািী সচিয় 
ও সিবিাহ সমবায় সনমনি নলুঃ(র�নি. 
নং ১৯৮/রে; িানিখ: ২৭/১১/১৯৭৪)। 
নিনাইদহ রেলাি কানলগঞ্জ উপয়িলাি এই 
সমবায় সনমনিটিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৯৩৫ 
িন। সনমনিয়ি বিদেমায়ন ১২ সদস্যনবনশষ্ 

ননবকুানচি কনমটি িয়য়য়ি। প্রনিষ্ঠাি পি থরয়কই 
সনমনিি সদস্যগণ অক্ান্ত পনিরেম করি যায়চ্ছ 
সনমনিি উন্নয়য়নি স্বায়রকু। সনমনিি বিদেমান 
শয়াি মলূধন ১,৫০,৩৪,৫৯০ টাকা এবং 
সচিয় আমানি ১,০৯,৯৯৪.৪৭ টাকা।

সনমনিি সকল প্রকাি কাযকুক্রম পনিচালনা 
কিাি িন্য ১টি অন�স আয়ি। অন�য়স ৩ িন 
কমকুকিদো-কমকুচািী কমকুিি আয়ি। 

নবনভন্ন অরকুনননিক কমকুকায়ডেি মাধ্যয়ম 
সনমনিটি একটি লাভিনক প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি 
হয়য়য়ি। বিদেমান সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন 
২টি �্য়য়ল সানভদেস থস্শন আয়ি যা নসনস 
ক্যায়মিাি আওিাভুক্ত। একটি নিনাইদহ-
খলুনা মহাসড়ক সংলগ্ রেিপাড়া, কালীগঞ্জ, 
নিনাইদয়হ থমানচক সমবায় �্য়য়ল সানভদেস। 
অপিটি কালীগঞ্জ-র�াটচাঁদপুি মহাসড়ক 
সংলগ্ নশবনগি, কালীগঞ্জ, নিনাইদয়হ 
অনবনস্ি। এটি থমানচক সমবায় ন�নলং থস্শন 
নায়ম পনিনচি। উভয় �্য়য়ল সানভদেয়স বিদেমান 
৯ িন করি থমাট ১৮ িন কমকুকিদো ও কমকুচািী 
কমকুিি আয়ি। 

সনমনিি ননিস্ব একটি ট্যাংকলনি আয়ি যা 
সনমনিি ননিস্ব ২টি ন�নলং থস্শয়নি জ্ালানন 
রেল বহন কিাি কায়িি িন্য ব্যবহৃি হয়য় 
রায়ক। ট্যাংকলনিয়ি ২ িন কমকুচািী কমকুিি 
আয়িন। ১ িন চালক এবং ১ িন থহলপাি।

সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন নননমকুি ১টি 
আধনুনক উন্নিমায়নি অ�য়সট নপ্রনটেং থপ্রস 
আয়ি। যাি মাধ্যয়ম থদশ ও নবয়দয়শি নবনভন্ন 
প্রনিষ্ঠায়নি প্যায়কনিং সামগ্রী সিবিাহ কিা 
হয়য় রায়ক। থপ্রসটি ২ নশ�য়ট নদন-িাি ২৪ 
ঘণ্টা কাযকুক্রম করি রায়ক। থপ্রসটিয়ি বিদেমায়ন 
১৫ িন কমকুকিদো-কমকুচািী কমকুিি আয়িন। 

সনমনিি নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কাযকুক্রয়মি 
প্রনিদানস্বরূপ সমবায় নবভাগ কিৃকুক িািীয় 
সমবায় পুিস্াি ২০১৪ অিদেন করি। এিাড়া 
নবগি ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সায়ল িািীয় সমবায় 
পুিস্াি থপয়য়য়ি সনমনিটি। সনমনিি সম্াদক 
সায়হব ১৯৯২ সায়ল িািীয় সমবায়ী পুিস্াি 
থপয়য়য়িন। 

পমাবারকগঞ্জ বচবনকল কম্শচারী সঞ্চে ও সরবরাহ 
সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ১৯৮/রে 

তামরখ : ২৭/১১/১৯৭৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৯৩৫ িন

শেোর মলূিন: ১,৫০,৩৪,৫৯০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১,০৯,৯৯৪.৪৭ টাকা
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উপয়িলা: কুষ্টিো সদর

রেলা: কুষ্টিো

কৃনষপ্রধান ক্ষ্টিয়া সদি উপয়িলাি 
গড়াই নদীি িীিবিদেী শান্ত নননিনবনল গ্রাম 
আমানিপুি। এই গ্রায়মি কয়য়কিন কৃষক ও 
যুবয়কি প্রয়চষ্ায় ২০০৯ সায়ল আস্া সমাি 
উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ গনেি 
ও প্রনিনষ্ঠি হয়। সনমনিি ননবন্ধন নং: ২৪, 
িানিখ: ০১/১০/২০০৯ নরি. (সংয়শাধধি 
ননবন্ধন নং: ১৫, িানিখ: ০২/০৩/২০১১ 
নরি.। ননবন্ধনকালীন সদস্য : ২০ িন। 
বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা : ২,৬২৭ িন।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য এবিং ব্যবস্াপনা

সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ প্রদান ও পণ্য 
নবিিণ। 

সমমমত কতৃ্গক বাস্তবামেত রিকল্প 

সনমনিি মাধ্যয়ম নবনভন্ন র�াম্ানন হয়ি 
নবনভন্ন ধিয়নি আসবাবপত্সহ অন্যান্য 
প্রয়য়ািনীয় নিননসপত্ ক্রয় করি সনমনিি 
সদস্যয়দি মায়ি সহি নকনস্তয়ি পণ্য নবক্রয় 
করি রায়ক। এিাড়া সনমনি প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
ননয়িিা নবনভন্ন ধিয়নি আসবাবপত্সহ 
অন্যান্য প্রয়য়ািনীয় নিননসপত্ প্রস্তুি কিিুঃ 
সনমনিি সদস্যয়দি নকনস্তি মাধ্যয়ম প্রদান 
করি রায়ক। উক্ত প্রকয়ল্প কমপয়ক্ ১০ িন 
র�ায়কি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনিটি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
ভূনমকা পালন করি আসয়ি। সনমনি ননিস্ব 
কািখানা থরয়ক আসবাবপত্ প্রস্তুি করি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য নকনস্তি মাধ্যয়ম প্রদান 
কিায় সদস্যিা লাভবান হয়চ্ছ। এিাড়া 

থযসব সদয়স্যি পয়ক্ একবারি সম্ণূকু টাকা 
পনিয়শাধ করি নফ্রি নকংবা �াধণকুচাি র�না 
সম্ভব নয় িায়দি িন্য সনমনি সামান্য টাকা 
ডাউনয়পয়মটে নদয়য় নফ্রি নকনস্তি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দিয়ক প্রদান করি রায়ক। �য়ল সমায়ি 
সদস্যয়দি সামানিক মযকুাদা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 

পুরস্ার 

সনমনিি কাযকুক্রয়মি স�লিাি িন্য প্রনি 
বিি রেলা সমবায় কাযকুালয় হয়ি পুিস্াি 
প্রদান করি রায়ক। 
এ সনমনি ক্ষ্টিয়া সদি উপয়িলাি একটি 
স�ল সমবায় সনমনি। িািা স্ব-উয়দ্যায়গ কাি 
এবং সদস্যয়দি আত্ম-ননভদেিশীল হওয়াি িন্য 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি যায়চ্ছ। অয়নক 
সনমনি িায়দি কাযকুক্রম অনসুিণ কিাি থচষ্া 
কিয়ি।

আস্া সমাজ উন্নেন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ২৪

তামরখ: ০১/১০/২০০৯ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা : ২,৬২৭ িন।

কম্গস্ান : ১৭ িন

শেোর মলূিন : ২৬,৫০,৮২৯ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৬৬,৭৯,১২৯ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৯৩,২৯,৯৫৮ টাকা
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উপয়িলা: কামলগঞ্জ

রেলা: সাতক্লীরা

“শংকিপুি বন্ধন সচিয় ও ঋণদান সমবায় 
সনমনি নলনময়টড” কানলগঞ্জ উপয়িলাি 
একটি স�ল সমবায় সনমনি। সবুয়ি শ্যাময়ল 
থঘিা স্বাধীন সাবকুয়ভৌম প্রাচীন ননদশকুয়ন ভিপুি 
আমায়দি এই বাংলায়দশ। বাংলায়দয়শি 
নেক দনক্য়ণ অবনস্ি সািক্ীিা রেলা। 
সািক্ীিা রেলাি কানলগঞ্জ উপয়িলাি ০১ 
নং কৃষ্নগি ইউননয়য়নি ০৩ নং ওয়াডদে 
এি শংকিপুি গ্রায়ম ২০০৮ সায়লি ১৩ 
জুন শুক্রবাি প্রনিনষ্ঠি হয় শংকিপুি বন্ধন 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ। 
সনমনিটিি ননবন্ধন নং ০৩/সাি, িানিখ: 
০২/০৭/২০০৯,সংয়শাধধি ননবন্ধন নং ২৫/
সাি; িানিখ: ০৬/০৭/২০১৪।

সনমনিটি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন 
িাড়াও নবনভন্ন সামানিক কমকুকায়ডে অবদান 
িাখয়ি। সমবায়য়ি সুনাম বনৃদ্ধয়ি সনমনিটি 
কাি করি যায়চ্ছ। প্রনিষ্ঠানটি শুরু হওয়াি 
থপ্রক্াপয়ট থয মানষুটিি অবদান অনস্বীকাযকু 
নিনন হয়লন শংকিপুি গ্রায়মি ননম্ন মধ্যনবত্ত 

পনিবারিি থিয়ল থমাুঃ আলমগীি থহায়সন। 
যায়ক কয়োি পনিরেম অসীম দধযকু আি নবনভন্ন 
সমস্যাি সায়র সংগ্রাম করি িায়ক এই যুয়দ্ধ 
িয়ী হয়ি হয়য়য়ি। একিাঁক িরুণ উনদয়মান 
যুবক-যুবনিয়দি ননয়য় নিল সমািসংস্ারিি 
এই কমকু অগ্রযাত্া। উয়দ্যাক্তা নহয়সয়ব থমাুঃ 
আলমগীি থহাসয়ন একিন ননয়বনদি প্রাণ। 
এই প্রনিষ্ঠানটি কিাি পূয়বকু মানয়ুষি কল্যাণ 
সাধন কিাই নিল একমাত্ নচন্তা। িতকানলন 
সময়য় এ এলাকাি অবস্া নিল খবু িিািীনকু। 
অরকুনননিক অবস্া নাজুক, নশক্াি হাি 
কম, রেকািয়ত্ব ভিপুি, ক্সংস্ারি নবশ্াসী, 
নশশুরেম, বাল্যনববাহ, থযৌিুক প্রারা, নািী 
ননযকুািন, স্যাননটািী ল্যান্য়নি অভাব, সনেক 
নবয়নাদয়নি অভাব, ব্যবসা বাধণি্য নিল না, 
নিল না ভায়লা নচনকতসা ব্যবস্াও। সমায়ি 
প্রনিননয়ি নানািকয়মি সমস্যা সষৃ্টি হওয়া 
নিল ননি্যনননমনত্তক ব্যাপাি। িাস্তাঘাট ও 
থযাগায়যাগ ব্যবস্া ভায়লা নিল না। 

িাই িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমায়নি নায়ম থঘানষি থটকসই উন্নয়য়নি 
থ্াগান র� সাময়ন র�য়খ প্রনিনষ্ঠি হয় 
শংকিপুি বন্ধন সচিয় ও ঋণদান সমবায় 

সনমনি নলুঃ। প্ররয়ম থগালপািাি িাউনন আি 
চাঁয়চি রেড়া থদয়া একটি থিাট ঘরি যাত্া শুরু 
হয়। শংকিপুি গ্রাময়ক র�ন্দ করি গয়ড় উয়ে 
এই স্বয়প্নি বন্ধন সমবায় সনমনি। বন্ধয়নি 
প্রয়ি্যকটি সদস্য িখন আি থরয়ম রাকয়লা 
না। িািা বুক ভিা স্বপ্ন ননয়য় এনগয়য় চলয়লা 
দুবকুাি গনিয়ি। বন্ধন সমবায় সনমনি অনি 
দ্রুি শংকিপুি গ্রাময়ক িানপয়য় সুনায়মি সায়র 
পায়শি গ্রামগুয়লায়িও কাি শুরু করি। কাল 
পনিক্রমায় বন্ধন সমবায় সনমনি আি দীঘকু 
এক যুগ থপনিয়য় সািক্ীিা রেলাি কানলগঞ্জ 
ও শ্যামনগি উপয়িলায় সুনায়মি সায়র ময়ডল 
প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব কাি করি যায়চ্ছ। আি এি 
স্বীকৃি স্বরূপ প্রনিবাি উপয়িলা সমবায় 
প্রশাসন হয়ি স�ল সমবায় সনমনিসহ স�ল 
উয়দ্যাক্তাি পুিস্াি প্রাপ্ত হয়চ্ছ। স্বয়প্নি এই 
বন্ধন সমবায় সনমনিি সদস্য সংখ্যা প্রায় 
৯,৯৭৫ িন, বিদেমান স্া� সংখ্যা ৪৩ িন 
ও কাযকুকিী মলূধন ১,৮৬,১১,৯০৬ টাকা। 
সকল স্া� সবকুদা এলাকাি মানয়ুষি উন্নয়য়নি 
িন্য ননিলসভায়ব কয়োি পনিরেম করি 
যায়চ্ছ। একনদয়ক শয়াি সচিয় ননয়য় সাধািণ 
সদস্যয়দি কু্দ্র ব্যবসায়য় মলূধন সিবিাহ 

রংকরপধুর বন্ন সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৩/সাত

তামরখ: ০২/০৭/২০০৯

সদস্য সিংখ্যা: ৯,৯৭৫ িন

(পুরুষ: ৬৭২ িন, মমহলা: ৯,৩০৩ িন)

শেোর মলূিন: ৫,১৩,৯০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১,৮৬,১১,৯০৬ টাকা
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অন্যনদয়ক সদস্যয়দি আধনুনক সুয়যাগ সুনবধা 
থপৌঁয়ি থদয়াি িন্য সকল প্রকাি গয়ৃহি 
আসবাবপত্ সিবিাহ কিা হয়। বন্ধন সমবায় 
সনমনি র�ায়না একক ব্যনক্তি প্রনিষ্ঠান নয়। 
প্রনিবিি সকল সদস্যয়দি ময়ধ্য শয়ারিি ও 
সচিয়য়ি লাভ গণিানন্তক পদ্ধনিয়ি বণ্টন কিা 
হয়। িাই সকল সদয়স্যি কায়ি একটিই করা 
“এনগয়য় যাক বন্ধন এনগয়য় যাক থদশ, গন্তয়ব্য 
না থপৌঁয়ি যাত্া নানহ শষ”। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

কু্দ্ঋণ কার্গক্রম: কু্দ্রঋণ কাযকুক্রয়মি 
ময়ধ্য িািা নবনভন্ন থ্ড থযমন ভ্যান ক্রয়, 
থপান্রি খামাি স্াপন, গবানদ নপশুপালন, 
কৃনষখায়ি ঋণ প্রদান করি রায়ক। মায়ে পাওনা 
ঋয়ণি পনিমাণ ৬,৫০,৭৫,৩৫০ টাকা।

ব্যবসামেক কার্গক্রম: সনমনিি ইয়লক্ট্রননক্স 
পয়ণ্যি শারুম িয়য়য়ি। সনমনিটি নবনভন্ন 

ধিয়নি ইয়লক্ট্রননক্স সামগ্রী স্ানীয় নডলাি 
নহয়সয়ব কাি করি রায়ক। এই খায়ি 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ১,৭৬,৭৭,৫১৮ টাকা।

উৎপাদনমখুী কার্গক্রম: সনমনিটি 
প্রনিষ্ঠাকালীন সময়য় কৃনষনভনত্তক নবনভন্ন 
প্রকল্প গ্রহণ করি স�লিা অিদেন করি। 
সমবায়ীয়দি চায়ষি কায়ি সহায়িা করি 
থযমন কলা, ধান, মাি চাষ আনরকুকভায়ব 
লাভবান হয়। নকন্তু নবগি কয়য়ক বিরিি 
অনি বষৃ্টিপায়ি �সনল িনমি ব্যাপক ক্নি 
হওয়ায়, িািা িায়দি র�ৌশল পনিবিদেন 
করি ইয়লক্ট্রননক্স পণ্য উতপাদন, প্রনক্রয়ািাি 
পানন বািািিািকিণ, �াননকুচাি বেনিি 
কািখানা স্াপয়নি নসদ্ধান্ত রেয়। বিদেমায়ন 
সনমনিটি র�নপ নায়ম ইয়লক্ট্রননক্স পণ্য রি্যানন্ং, 
প্রনক্রয়ািাি পানন ও ননিস্ব কািখানায় 
বেনিকৃি �াননকুচাি বািািিাি কিয়ি। অত্ 
সমবায় সনমনিটি প্রনিবন্ধীয়দি নবনভন্ন ধিয়নি 

সহয়যানগিা করি রায়ক।
মরৌতুক ও বাল্যমববাহ রিমতত্রায়ি 

কার্গক্রম: থযৌিুক ও বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ 
সনমনিটি পাড়া মহল্ায় সয়চিনিামলূক সভা 
করি রায়ক। এ সংক্রান্ত নল�য়লট নবিিণ করি 
রায়ক।

রিমেক্ণ কার্গক্রম: সমবায় অধধদপ্তি 
কিৃকুক পনিচানলি নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ সদস্যয়দি 
অংশগ্রহয়ণি সুয়যাগ করি নদয়য় রায়ক। কৃনষ, 
মতস্য ও গবানদ পশুপালন সংক্রান্ত প্রনশক্য়ণি 
ব্যবস্া করি রায়ক। এিাড়া যুব উন্নয়ন 
অধধদপ্তি কিৃকুক পনিচানলি নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ 
অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি দক্িা বনৃদ্ধয়ি 
সহায়ক ভূনমকা পালন করি রায়ক।

র�স টোমি

শংকিপুি গ্রায়মি দুিন নািী থমািাুঃ মািুিা 
খািুন ও নািমা খািুন গানভ পালন করি 
ননয়িয়দিয়ক উয়দ্যাক্তা ও সংগেক নহয়সয়ব 
আত্মপ্রকায়শি স্বপ্ন থদয়খন। এি ধািাবানহকিায় 
িািা স্ানীয় সমবায় অন�য়স থযাগায়যাগ করি 
সমবায় সনমনি সম্য়কদে ধািণা লাভ করিন। 
“সকয়লি িরি সকয়ল আমিা,প্রয়ি্যয়ক 
আমিা পরিি িরি” এই মরন্ত দীনক্ি হয়য় 
িািা সমবায় সনমনি প্রনিষ্ঠাি উয়দ্যাগ গ্রহণ 
করিন। সনমনিি সদস্যয়দি শয়াি ও কু্দ্রকু্দ্র 
সচিয় এবং উয়দ্যাক্তা সদস্যয়দি শয়াি ও 
সচিয়য়ি সমন্বয়য় গয়ড় উো মলূধন হয়ি 
সদস্যয়দি নবনভন্ন থ্য়ড ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি স্বাবলম্ী হয়ি সনমনিটি কাি করি 
যায়চ্ছ। সনমনিি ননবন্ধনকালীন সদস্য নিল 
২০ িন। যা বিদেমায়ন ৯,৯৭৫ িন। প্রনিবিি 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি হয়চ্ছ। সনমনি প্রনিষ্ঠাি পি থরয়ক প্রায় 
৪০০ সদয়স্যি আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
সনমনিয়ি বিদেমায়ন ননয়য়াগকৃি কমকুচািী ৪৩ 
িন। সনমনিি কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
১,৮৬,১১,৯০৬ টাকা। শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ৫,১৩,৯০০ টাকা। সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ১,৪৬,৫৮,৬৬৮ টাকা।

কলীভায়ব সফল হয়লা তার বণ্গনা

সমবায় নীনি ও আদয়শকু উবিদু্ধ হয়য় সনমনিি 
প্রনিষ্ঠাকালীন উয়দ্যাক্তাগণ ননিলস পনিরেম 
ও সিিাি মাধ্যয়ম সনমনিটি পনিচানলি 
করি আসয়ি। িািা ময়ন করি সা�য়ল্যি 
অন্যিম চানবকানে পনিরেম, দঢ়ৃ ময়নাবল,দক্ 
ব্যবস্াপনা ও িবাবনদনহিা। িায়দি এই 
িত্তগুয়লাই সনমনিি স�লিাি নপিয়ন 
ননয়ামক নহয়সয়ব কাি করিয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সদস্যগয়ণি সনচিি অরকু ভনবষ্যয়িি আনরকুক 
ননিাপত্তা সষৃ্টি করিয়ি। পাশাপানশ সনমনি 
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হয়ি প্রয়য়ািনীয় ঋণ সুনবধা গ্রহণ করি 
পানিবানিক অসচ্ছলিা দূি কিয়ি। সনমনিটি 
সদস্যয়দি নবনভন্ন ধিয়নি আয়বধকুকমলূক 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া করি কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
সহায়ক ভূনমকা পালন কিয়ি। থযৌিুক 
ও বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ সনমনিটি পাড়া 
মহল্ায় সয়চিনিামলূক সভা কিাি �য়ল 
বাল্যনববাহ র�াধ হয়চ্ছ ও থযৌিুয়কি কিাল 
গ্রাস হয়ি অয়নয়ক িক্া পায়চ্ছ। গনিব থমধাবী 
নশক্ারকুীয়দি মায়ি নশক্া উপকিণ নবিিণ 
কিায়, নশশু নশক্ারকুী িয়ড় পড়া র�াধ হয়চ্ছ। 
এিাড়া প্রাকৃনিক দূয়যকুাগ, নবনভন্ন সামানিক ও 
ধমকুীয় উতসয়ব অসচ্ছল সদস্যয়দি পাশাপানশ 
এলাকাি অসহায় মানয়ুষি মায়ি ত্াণসামগ্রী, 
উতসব সামগ্রী ও শীিবস্ত্র নবিিণ করি রায়ক।

সমমমতর রিকল্পসমহূ:

মরি স্বাস্্যয়সবা রিকল্প

বন্ধন এলাকাি হিদনিদ্র মানয়ুষি নচনকতসাি 
করা নচন্তা করি চালু করিন বানড় বানড় নফ্র 
স্বাস্্যয়সবা প্রকল্প। প্রকয়ল্পি ডাক্তাি প্রয়সননিি 
িায় প্রনিনদন সকাল ৮.০০টা হয়ি নবিনিহীন 
ভায়ব ১.৩০টা পযকুন্ত সনমনিি নবনভন্ন গ্রূয়প 
থযয়য় নফ্র নচনকতসা থসবা নদয়য় রায়কন। সকল 
র�াগীয়ক নচনকতসা থসবা থদয়াসহ নবনভন্ন র�াগ 
সম্য়কদে সয়চিন করি রায়কন। প্রনিনদন দুপুি 
২.৩০টা হয়ি সন্ধ্যা ৬.০০টা পযকুন্ত বন্ধন 

সনমনিি প্রধান কাযকুালয় শংকিপুরি র�াগী 
থদয়খন। এলাকাি হািারিা নচনকতসা বনচিি 
দনিদ্র মানয়ুষিা নফ্র নচনকতসা থসবা ননয়ি পারি 
বন্ধন বানড় বানড় নফ্র স্বাস্্যয়সবা প্রকল্প থরয়ক। 
বন্ধয়নি এ থসবা প্রকল্পটি এলাকাি মানয়ুষি 
কায়ি খবুই িননপ্রয়। আি সমবায়নভনত্তক 
প্রনিষ্ঠান হয়ি এমন সু্ি একটি থসবা 
পাওয়ায় এলাকাি িনগণ বাংলায়দশ 
সিকারিি সমবায় অধধদপ্তিয়ক আন্তনিক 
রেদ্ধা জ্ঞাপন করি। িাই সবাই বয়ল িয় থহাক 
সমবায়য়ি িয় থহাক সমবায়ীয়দি।

মস্বছিাে রতিদান কম্গসমূচ

বন্ধয়নি থস্বচ্ছায় িক্তদান কমকুসনূচ হয়ি মমুষুূকু 
র�াগীয়ক িক্তদান কিা হয়। সনমনিি কমকুকিদো 
কমকুচািী ও ব্যবস্াপনা কনমটিি একটি িক্তদান 
গ্রুপ আয়ি। যািা সনমনিি সদস্য ও িায়দি 
পনিবাি/এলাকাি মমুষুূকু র�াগীয়দি িরুনি িক্ত 
সিবিাহ করি। ব্লাড রোনািয়দি নাম যরাক্রয়ম 
আলমগীি থহায়সন, িাহাংগীি আলম, 
হুমায়ূন কনবি, শানন্ত দাস, র�হানা পািভীন, 
কননকা িানী, শানমম থহায়সন,ইয়ানিন আনল, 
হুমায়ন কনবি, থসনলম থমাস্ত�া, নিু থহায়সন 
গাইন, নিু থহায়সন িি�দাি, শানহনিু 
িহমান, নমিানিু িহমান, প্রবীি নবশ্াস, 
আবদুি িাজ্াকসহ আরিা অয়নয়ক। 

রিমতবন্লী উন্নেন মসবা রিকল্প

‘প্রনিবন্ধী উন্নয়য়ন কাি কনি একসায়র’ এ 
থ্াগান র� সাময়ন র�য়খ বন্ধয়ন প্রনিবন্ধীয়দি 
িন্য একটি �ান্ আয়ি। এ �ান্ হয়ি প্রনি 
বিি প্রনিবন্ধীয়দি মায়ি আনরকুক সহায়িা, 
শীি বস্ত্র নবিিণ, নচনকতসা ভািা, হুইল 
থচয়াি, টয়য়লট থচয়াি, হাঁটাি িন্য উন্নি 
মায়নি হ্যান্ স্টিক, থপাশাক ইি্যানদ সিঞ্জামানদ 
সিবিাহ কিা হয়। 

মেক্া সহােতা রিকল্প

নশক্াই িানিি থমরুদডে, থয িানি যি রেনশ 
নশনক্ি থস িানি িি রেনশ উন্নি। নশক্াি 
প্রসারি বন্ধন গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি 
মায়ি প্রনি বিি আনরকুক সহায়িা, অ্যাওয়াডদে, 
নশক্ামলূক বই, িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন ধিয়নি প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া, গনিব 
অসচ্ছল পনিবারিি থমধাবী থিয়লয়ময়য়য়দি 
র�খা পড়াি িন্য পিীক্াি �িম ন�লাপ ন�, 
টিউশন ন�, র�নিুঃ ন� নদয়য় রায়ক।

কৃমত মেক্াথ্গলীয়দর সিংবি্গনা রিদান

প্রনি বিি িমকায়লাভায়ব সনমনিি সদস্যয়দি 
পনিবাি থরয়ক থয সকল িাত্িাত্ী কৃনিয়ত্বি 
সায়র উত্তীণকু হয় িায়দিয়ক সংবধকুনা থদয়া 
হয়। এলাকাি গণ্যমান্য ব্যনক্তবগকু ঐ 
অনষু্ঠায়ন উপনস্ি রায়ক। নপএসনস, নপনডনস, 
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রেএসনস, রেনডনস এবং এসএসনস ক্ায়সি 
িাত্িাত্ীয়দি মায়ি �্ল, থক্রস্, সম্াননা পত্, 
আনরকুক অনদুান ইি্যানদ থদয়া হয়। 

মস্বছিাশ্রয়ম রাস্তাঘাট সিংস্ার

সনমনিি থস্বচ্ছায়সবীিা থস্বচ্ছারেয়ম এলাকাি 
িাস্তাঘাট থমিামি করি রায়ক।

বকৃ্ত্রাপণ

গাি লাগান পনিয়বশ বাঁচান এই থ্াগানয়ক 
সাময়ন ননয়য় প্রনি বিি সদস্যয়দি মায়ি 
�লি বকৃ্ সহ নবনভন্ন বকৃ্ নবনাময়ূল্য নবিিণ 
কিা হয়। 

উোন তেেক

সনমনিি প্রায় ৩৫০টি গ্রুপ সনমনি আয়ি। ঐ 
সকল গ্রূয়প প্রনি সপ্তায়হ একবাি যাওয়া হয়। 
গ্রুপগুয়লায়ি প্রনি সপ্তায়হ নবনভন্ন ধিয়নি 
আয়লাচ্যসনূচ রায়ক এবং আয়লাচনা শয়ষ 
নবনভন্ন নবষয়য় নসদ্ধান্ত রেয়া হয়য় রায়ক। 
থযসব নবষয়য় আয়লাচনা হয়য় রায়ক থযমন- 
বাল্যনববাহ মকু্ত সমাি গড়য়ি হয়ব, থযৌিুক 
মকু্ত সমাি চাই, মানব পাচাি প্রনিরিাধ 
নবষয়ক আয়লাচনা, িনঙ্গবাদ র�াধ, নশশু রেম 
প্রনিরিাধ, মাদকমকু্ত সমাি, বানড়ি আনঙনায় 

সবনি চাষ, বকৃ্রিাপণ, স্বাস্্য সয়চিনিা, 
পনিষ্কাি পনিচ্ছন্নিা, সামানিক ক্সংস্াি 
দূিীকিণ, গরু পালন, মিুনগ পালন ইি্যানদ 
নবষয়য় আয়লাচনা কিা হয়। 

িমঙ্গবাদ রিমতত্রাি মবষেক কম্গসমূচ

িনঙ্গবাদ একটি সামানিক ও আন্তিদোনিক 
সমস্যা। যাি �য়ল আি সািা নবশ্ মািাত্মক 
হুমনকি ময়ুখ। সনমনিি পয়ক্ নবনভন্ন হাট-
বািাি, সু্ল-কয়লি, মাদ্রাসায় িনঙ্গ নবরিাধী 
ি্যানল ও নল�য়লট নবিিণ কিা হয়। 

মাদক মবত্রািলী রিচারণা

মাদকমকু্ত সমাি গড়াি লয়ক্্য সু্ল-কয়লি, 
মাদ্রাসা ও বািারি মাদক নিরিাধী ি্যালী ও 
নল�য়লট নবিিণ কিা হয়। 

উয়দ্যাতিা সষৃ্টিকারলী ঋণ মবতরণ 

এ পযকুন্ত সনমনি থরয়ক ১,৩৫৮ িন মনহলা র� 
১,৩৫৮টি থসলাই থমনশন প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
নবিিণ কিা হয়। যাি �য়ল ১৩৫৮ িন মনহলা 
থসলাই থমনশন চানলয়য় িায়দি িীবন মায়নি 
পনিবিদেন ঘটায়ি সক্ম হয়য়য়ি। মিুনগ পালন 
কিয়ি ঋণ ননয়য় শি শি মানষু স্বাবলম্ী 
হয়চ্ছ। শংকিপুরিি নসিাজুল, মন�জুল, 

আলানমন, এনিাি, শন�ক্ল, আনিজুল, 
শনি�্য়ন্নিা, সালমা, িামনগরিি সানিদা, 
লনি�া, মারু�া, নিরুল, কানলকাপুরিি 
িানশদা, নসিাজুল, নিু থমাহাম্দ, র�য়বকা, 
সায়লহা আরিা অয়নয়ক মিুনগ পালন করি 
স্বাবলম্ী হয়চ্ছ। গানভ পালন কিাি িন্য ঋণ 
ননয়য় নািমা, থহাসয়নয়ািা, মানিদা, �নিলা, 
সুনমত্া, অচদেনা, নসিা সিকাি, নমিা মহলদাি 
স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। মাি চায়ষি ঋণ ননয়য় শি 
শি ব্যনক্ত স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। ক্নচ চাষ কিাি 
িন্য ঋণ ননয়য় অয়নয়ক স্বাবলম্ী হয়য়য়ি।

রেঙ্গ ুরিমতত্রাি

রেঙ্গ ু প্রনিরিায়ধি িন্য ি্যানল, নল�য়লট 
নবিিণ, রেঙ্গিু আস্তানা ধ্ংস, বানড় বানড় 
সয়চিন কিাসহ বানড়ি আনঙনা পনিষ্কাি 
পনিচ্ছন্ন িাখাি িন্য পাড়ায় পাড়ায় পনিচ্ছন্নিা 
কাযকুক্রম পনিচালনা কিা হয়। 

রিাকৃমতক দুয়র্গাগ মমাকামবলা মসলঃ 

প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ পূবকুবিদেী সময়য় সিকদেবািদো 
প্রচাি, দুয়যকুাগ পিবিদেী সময়য় ক্নিগ্রস্তয়দি 
মায়ি ত্াণ নবিিণ, নচনকতসা ও আনরকুক 
সহায়িা কিা হয়। 
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উপয়িলা: খুলনা সদর

রেলা: খুলনা 

খলুনা শহরি ১৯৯৯ সয়নি িানয়ুানি মায়স 
ওয়াল্দে নভশন নামক একটি আন্তিদোনিক 
সংস্াি আওিাধীন থরয়ক কু্দ্র দল নহয়সয়ব 
কাযকুক্রম শুরু করি ২০০৮ সায়ল রেলা সমবায় 
কাযকুালয়, খলুনা হয়ি ২০ িন মনহলা সদয়স্যি 
সমন্বয়য় নবরুপা মনহলা সচিয় ও ঋণদান 
সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম (র�নি: নং ১৪৩/
র�, িানিখ ০১/০৭/২০০৮ নরি.) ননবনন্ধি 
হয়। পিবিদেীয়ি সংয়শাধধি ননবন্ধয়নি মাধ্যয়ম 
সমবায় সনমনিি নাম সংয়শাধন করি নবরুপা 
মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ িাখা হয়, যাি 
ননবন্ধন নং: ২৪২/র�; িানিখ:০৬/০৯/১৮ 
নরি.। সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ১,৬৯৮ 
িন এবং নশশু সহয়যাগী সদস্য সংখ্যা ২২৪ 
িন। সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
২০,৭০,১৩০ টাকা, সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ৪০,২২,৬২৬ টাকা এবং নশশু সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৪,১৯,২০০ টাকা। 
সনমনিি ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ৫৪,৩১২.২৯ 

টাকা। সনমনিি বিদেমান থমাট কাযকুকিী মলূধন 
১,০৯,৪৪,৯১৭ টাকা।
সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী,সচিয়ী 
ময়নাভাব বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র সুসম্কদে 
সষৃ্টি, পািস্পনিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস 
স্াপন, ননয়িয়ক আত্মননভদেিশীল করি 
গয়ড় রোলা, উতপাদনমলূক কাযকুক্রম 
গ্রহণ, নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক 
নবননয়য়াগ, সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি 
িন্য িহনবল সষৃ্টি এবং সবকুিনীনভায়ব 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য নবরুপা মনহলা সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি ননিলসভায়ব 
ও গনিশীলিাি সায়র কাি করি যায়চ্ছ। 
বিদেমায়ন সনমনিয়ি ৫টি প্রকল্প বাস্তবানয়ি 
হয়চ্ছ। প্রকল্পগুয়লা হয়লা: 
• ঋণ কাযকুক্রম। 
• রেয়কারিটি প্রকল্প। 
• অ্যালুনমননয়াম কািখানা।
• খাবাি সিবিাহ প্রকল্প। 
• প্রাক-প্রারনমক নশক্া কাযকুক্রম প্রকল্প। 
মিপাটতিয়ম্টাল মটোর রিকল্প: সনমনিি 
ননিম্ অরকুায়য়ন ২০১৫ সায়লি ১৫ এনপ্রল 

১,০০,০০০ টাকা নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
নডপাটদেয়মটোল থস্াি প্রকয়ল্পি কাযকুক্রম শুরু 
হয়। উক্ত প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম চাল, ডাল, লবণ, 
রেল, নচনন, আটা, ময়দা, সুনি, নপঁয়াি, 
িসুন, নবসু্টসহ ননি্যপ্রয়য়ািনীয় দ্রব্যানদ 
ন্যায্যময়ূল্য সদস্য ও এলাকাি িনগয়ণি ময়ধ্য 
নবক্রয় কিা হয়য় রায়ক। উক্ত প্রকয়ল্প ১ িন 
সদস্যয়দি কমকুসংসস্ান হয়য়য়ি। উনল্নখি 
প্রকল্প হয়ি মানসক আয় ১০,০০০ টাকা।

অ্যালুমমমনোম কারখানা: সু্িবন 
এনডনপ (এনিয়া রেয়ভলপয়মটে প্রয়িক্ট) ওয়াল্দে 
নভশন বাংলায়দশ এি সহয়যানগিায় এবং 
সনমনিি অরকুায়য়ন ১১,০০,০০০ টাকা ব্যয়য় 
২০১৩ সায়লি নডয়সম্ি মায়স কািখানাটি 
স্াপন কিা হয়। উনল্নখি প্রকয়ল্প বিদেমায়ন 
২৮ িন র�ায়কি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। উক্ত 
প্রকল্প হয়ি প্রনিনদন অ্যালুনমননয়ায়মি হানড়, 
কড়াই,রোল,কলস ইি্যানদ উতপানদি হয় যা 
বািািিাি করি সনমনিি বানষকুক ননট আয় 
৪০,০০০ টাকা। এিাড়া বধণকুি সনমনিয়ি 
২,৫০,০০০ টাকাি রেয়কারিটি মালামাল 
িয়য়য়ি। উক্ত প্রকল্প হয়ি প্রনি বিি সনমনিি 
৫০,০০০ টাকা ননট আয় হয়। এিাড়াও 

নবরুপা মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ১৪৩/র� 

তামরখ : ০১/০৭/২০০৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,৬৯৮ িন

শেোর মলূিন: ২০,৭০,১৩০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৪০,২২,৬২৬ টাকা

ব্যািংক মস্মত: ৫৪,৩১২.২৯ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১,০৯,৪৪,৯১৭ টাকা।



সনমনিি অভ্যন্তিীণ িান্না প্রকয়ল্প উক্ত 
রেয়কারিটি মালামাল ব্যবহৃি হয়। 

খাবার সরবরাহ রিকল্প: সনমনিি 
ননিম্ অরকুায়য়ন প্ররয়ম ১,৩০,০০০ টাকা 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম খাবাি সিবিাহ প্রকয়ল্পি 
কাযকুক্রম শুরু কিা হয়। বিদেমায়ন উক্ত 
প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৭,০০,০০০ 
টাকা। উনল্নখি প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম এলাকাি 
নবনভন্ন অন�স,সামানিক আচাি-অনষু্ঠান, 
এননিও,ব্যনক্ত পযকুায়য় সাদা ভাি, নবনিয়ানন, 
নে্যাকস িািীয় খাবাি প্রস্তুি পূবকুক সিবিাহ 
কিা হয়। উক্ত প্রকয়ল্প কমকুসংস্ায়নি সংখ্যা ৫ 
িন এবং বানষকুক ননট আয় ৮০,০০০ টাকা।

রিমেক্ণ কার্গক্রম

প্রনি বিি সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন ৩০০ িন 
গহৃকমকুীয়ক ব্লক-বাটিক,থসলাই, কািচুনপ, 
নকনশকাঁরা বেনি, নক্রস্াল বেনি ও বুটিকসহ 
নানানবধ কায়িি প্রনশক্ণ প্রদান পূবকুক 
িায়দিয়ক সনমনি হয়ি চানহদামান�ক ঋণ 
প্রদান কিা হয়। উক্ত কাযকুক্রয়মি �লশ্রুনিয়ি 
ইয়িাময়ধ্য ১০০ িন গহৃকমকুী ননয়িিা নবনভন্ন 
সামগ্রী বেনি করি আত্মননভদেিশীল হয়য় উয়েয়ি 
এবং কু্দ্র পনিসরি হয়লও থদয়শি অরকুনীনিয়ি 
গুরুত্বপূণকু অবদান িাখয়ি। 

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা 

• সনমনিি অন�স কাযকুালয়য় বহুিল ভবন 
ননমকুাণ কিা।

• হাউনিং প্রকল্প গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম িনম ক্রয় 
পূবকুক সদস্যয়দি আবাসন সমস্যা দূি 
কিা।

• নকন্ািগায়টদেন সু্ল প্রনিষ্ঠা কিা।
• কনমউননটি থসটোি স্াপন কিা।
• ক্টিিনশয়ল্পি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আয়য়ি 

উতস বাড়ায়না।
• বয়স্ সদস্যয়দি ময়ধ্য বয়স্ ভািা চালু 

কিা।
• মা ও নশশু স্বাস্্যনবষয়ক প্রকল্প গ্রহণ।

পনিয়শয়ষ বলা যায় বাংলায়দয়শি প্রধানমন্তীি 
১০টি নবয়শষ উয়দ্যায়গি ময়ধ্য নািীি 

ক্মিায়ন, সামানিক সুিক্া, নবননয়য়াগ 
নবকাশ এবং নশক্া কাযকুক্রয়ম নবরুপা মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি সকল সদস্যয়দি 
ননিলস প্রয়চষ্া, ি্যাগ, থস্বচ্ছারেম, সত ও 
থযাগ্য রেিৃয়ত্বি �য়ল আি এই সমবায় 
সনমনি খলুনাি আদশকু সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
গয়ড় উয়েয়ি। এখন বধণকুি সমবায় সনমনি 
অন্য সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি কায়ি অনসুিণীয়, 
অনকুিণীয় হয়য় খলুনা রেলায় িরা সািা 
বাংলায়দয়শি উন্নয়য়ন অনন্য দষৃ্ান্ত স্াপন 
করিয়ি।
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উপয়িলা: মময়হরপুর সদর 

রেলা: মময়হরপুর

থময়হিপুি সদি উপয়িলায় সীমান্ত ননকটবিদেী 
কৃনষ ও মতস্যচায়ষ সমদৃ্ধ একটি গ্রাম 
রেরিাঘনিয়া।এই গ্রায়মিই একিন স�ল 
সমবায় সংগেক মিৃ দাউদ থহায়সন এি 
উয়দ্যায়গ ২০১০ সায়ল কয়য়কিন মতস্যিীবী 
ননয়য় একটি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি 
গনেি হয়। যা রেরিাঘনিয়া ঈদগাহ পাড়া 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম ননবনন্ধি 
হয়। যাি মলূ ননবন্ধন নং: ১০/থময়হি, 
িানিখ: ০৮/০৪/২০১০ নরি. ও সংয়শাধধি-
৪৬/থময়হি, িানিখ: ১৬/০৫/২০১৮ নরি.। 
সনমনিটি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন নবয়শষ 
করি মাি চাষ করি কমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম 
এলাকাি পুরুষ ও নািীয়দি স্বাবলম্ী করি 
গয়ড় রোলাি কাি করি যায়চ্ছ। সনমনিি 
সভাপনি ও অন্যান্য উয়দ্যাগী সদস্যয়দি 
আন্তনিক প্রয়চষ্ায় সনমনিটি একটি স�ল 
সনমনি নহয়সয়ব প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি। সনমনিি 
পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন ২১,৯০০ টাকা, 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৯৮,৮৫০ টাকা, 

সনমনিি সংিনক্ি িহনবয়লি পনিমাণ 
১,১০,১৩০ টাকা, সনমনিি সদস্যগণ দনিদ্র 
পনিবারিি নবধায় মতস্যচায়ষি িন্য অন্য ব্যনক্ত 
বা ব্যবসায়ীি ননকট হয়ি ধাি/নবননয়য়াগ গ্রহণ 
করি রায়ক। গহৃীি ধাি/নবননয়য়াগ এি পনিমাণ 
৮৯,০০,০০০ টাকা। সনমনিি কাযকুকিী 
মলূধয়নি পনিমাণ ৯১,৩০,৮৮০ টাকা। 
সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী,সচিয়ী 
ময়নাভাব বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র সুসম্কদে 
সষৃ্টি, পািস্পনিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস 
স্াপন, ননয়িয়দিয়ক আত্ম-ননভদেিশীল 
নহয়সয়ব গয়ড় রোলা, উতপাদনমলূক কাযকুক্রম 
গ্রহণ, নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়াগ এবং সবকুিনীনভায়ব 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য রেরিাঘনিয়া ঈদগাহ পাড়া মতস্যিীবী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা 
৮ িন। এিাড়াও মতস্যচাষ, আহিণ ও 
বািািিািকিণ প্রকয়ল্প প্রায় ৭০ িন 

র�ায়কি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

সম্দ ও সম্মত্ত

সনমনিয়ি মতস্যচাষ প্রকয়ল্প ব্যবহারিি িন্য 
রেৌকা, স্যায়লা থমনশন, িাল,মাচা ও রেড় 
ইি্যানদ অস্ায়ী সম্দ িয়য়য়ি যাি থমাট মলূ্য 
৫,০০,০০০ টাকা। 

সমমমত কতৃ্গক বাস্তবামেত রিকল্প

মতস্যচাষ প্রকল্প: সনমনি সিকারিি ননকট 
থরয়ক রেরিাঘনিয়া িলমহাল ইিািা ননয়য় 
কমকু এলাকাি মতস্যিীবীয়দি ননয়য় একসায়র 
মতস্যচাষ কিয়ি। প্রনি বিি মতস্যচাষ প্রকয়ল্প 
৪০ থরয়ক ৫০ লক্ টাকাি মাি নবক্রয় হয়য় 
রায়ক। উক্ত মতস্যচাষ প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
মানয়ুষি আনময়ষি চানহদা পূিণ হয়য়য়ি এবং 
অয়নক র�ায়কি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

সমবায় সনমনি করিানা মহামানিকালীন 
মাননবকিাি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন করি। 
সনমনিি ননিস্ব িহনবল থরয়ক সনমনিি দনিদ্র 
সদস্য ও এলাকাি ২৫০টি দনিদ্র পনিবারিি 
মায়ি ২,০০,০০০ টাকাি ত্াণ সহায়িা 
প্রদান করিয়ি। 

কেররাঘবরো ঈদগাহ পাড়া মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ 

মলূ মনবন্ন নিং: ১০/মময়হর

তামরখ: ০৮/০৪/২০১০ মরি. 

শেোর মলূিন: ২১,৯০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৯৮,৮৫০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৯১,৩০,৮৮০ টাকা।



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 246

উপয়িলা: গািংনলী

রেলা: মময়হরপুর

একটি সমবায় সংগেন কীভায়ব একটি 
িনয়গাষ্ঠীি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও এলাকাি 
দানিদ্র্য দূিীকিয়ণ ভূনমকা িাখয়ি পারি িাি 
একটি প্রকৃষ্ উদাহিণ থময়হিপুি রেলাি 
গাংনী উপয়িলাধীন চাঁদপুি সচিয় ও ঋণদান 
সমবায় সনমনি নলুঃ। ১৯৯৭ সায়ল িনাব থমাুঃ 
আবুল কায়শম (বিদেমান সভাপনি) থপশায় 
একিন নশক্ক িাঁি উয়দ্যায়গ সনমনিটি গনেি 
হয়। নিনন প্ররয়ম কনিপয় দনিদ্র মানষুয়দি 
ননয়য় এই সনমনিটি গেয়নি কাযকুক্রম শুরু 
করিন। বিদেমায়ন চাঁদপুি গ্রায়মি প্রনিটি 
পনিবারিি একিন করি এই সনমনিি সদস্য 
নহয়সয়ব অন্তভুকুনক্তি আয়ি। সনমনিি ননবন্ধন 
নম্ি ও িানিখ : ননবন্ধন নম্ি-০৩/ থময়হি 
ও িানিখ:২৮/০৮/১৯৯৭ নরি. সভাপনি 
ও অন্যান্য উয়দ্যাগী সদস্যয়দি আন্তনিক 
প্রয়চষ্ায় সনমনিটি একটি স�ল সনমনি 
নহয়সয়ব প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি। হাঁটি হাঁটি পা পা 
করি সনমনিি কাযকুক্রম ২৩ বিরি পদাপকুন 
করিয়ি।

সনমনিি সদস্য ২৫ িন। ননবন্ধনকালীন 
সময়য় এ সনমনিি কাযকুকিী মলূধন নিল 
৪০,০০০ টাকা যা সনমনিি সদস্যগণ কু্দ্র 
কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম গয়ড় িুয়ল নিল। 
সনমনিি ননবন্ধয়নি পি উক্ত টাকাগুয়লা 
আয়-বধকুক খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
িায়দি অগ্রযাত্া শুরু। সমবায় অধধদপ্তরিি 
নবনভন্ন প্রনশক্ণ র�ন্দ হয়ি প্রনশক্ণ গ্রহণ 
করি সনমনিি সদস্যিা আধনুনক প্রযুনক্ত 
ব্যবহাি করি হাঁস-মিুনগ পালন, গরু 
থমাটািািাকিণ, িাগল-র�ড়া পালন ও 
কৃনষকায়িি মাধ্যয়ম আরকুসামানিক উন্নয়ন 
করি আত্মননভদেিশীল হওয়াি নবষয়য় এলাকায় 
ভীষণভায়ব সাড়া থ�য়লয়ি। সনমনিি শয়াি 
মলূধয়নি পনিমাণ: ১৬,৪৮,০৬৩ টাকা, 
সচিয় আমানি: ৫৭,৬৩,৫১২ টাকা এবং 
কাযকুকিী মলূধন: ৮৯,১৮,৫১৪ টাকা।

সমিমির উদ্দেশ্য ও লক্্যসহ মিমিন্ন কি্মসমূি

• সনমনিি কমকু এলাকাি দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীি 
ময়ধ্য সচিয়ী অভ্যাস গয়ড় রোলাি িন্য 
সনমনিয়ি সদস্য সংগ্রহ কিা।

• সনমনিি কমকু এলাকাি কমকুিীবী পুরুষ ও 

মনহলায়দি ময়ধ্য স্বল্প পনিমাণ সানভদেস চািদে 
ননয়য় ঋণ প্রদান কিা হয়চ্ছ। এই ঋয়ণি 
অরকু নদয়য় িািা গরু িাগল ও হাঁস-মিুনগ 
পালন কিয়ি এবং র�উ র�উ কু্দ্র ব্যবসা 
কিয়িন। 

• সনমনিি কমকু এলাকাি রেকাি যুবকিা স্বল্প 
সানভদেস চািদে প্রদায়নি মাধ্যয়ম ঋণ ননয়য় 
ননিমন, কনিমন, অয়টানিকসা, ভ্যানগানড় 
ক্রয়য়ি মাধ্যয়ম রেকাি সমস্যাি সমাধান 
কিয়ি।

• সনমনিি নশক্া িহনবল থরয়ক এলাকাি 
থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি নশক্া বনৃত্ত প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম নশক্ায় উন্ননি সাধন করি 
িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য র�খা পড়াি আগ্রহ 
সষৃ্টিয়ি সহায়ক ভূনমকা পালন কিয়ি। গি 
বিি নশক্া বনৃত্ত প্রদান করিয়ি ৪,০০০ 
টাকা।

• সনমনিটি বাল্যনববাহ ও থযৌিুকনবরিাধী 
আয়্ালন, মানবাধধকাি িক্া এবং 
স্বাস্্য উন্নয়ন নবষয়য় গণসয়চিনিামলূক 
প্রনশক্ণ প্রদান করি রায়ক।

• সনমনিি সদস্যয়দি আনরকুক সাহায্য 
ও লভ্যাংশ থরয়ক সমায়িি অসহায় 

চাঁদপধুর সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৩/ মময়হর 

তামরখ: ২৮/০৮/১৯৯৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩৫৫ িন। 

শেোর মলূিন: ১৬,৪৮,০৬৩ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৫৭,৬৩,৫১২ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন: ৮৯,১৮,৫১৪ টাকা।



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 247

িনয়গাষ্ঠী, গনিব কন্যাদায়গ্রস্ত পনিবািয়ক 
আনরকুক সাহায্য ও শীিািদেয়দি শীিবস্ত্র 
নবিিণ করি রায়ক।

• এলাকাি কৃষকয়দি ময়ধ্য সহি শয়িদে 
কৃনষঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম কৃনষ পণ্য 
উতপাদয়ন সহায়িা করি রায়ক।

• সনমনিি সহায়িায় বকৃ্রিাপণ কাযকুক্রয়মি 
আওিায় এলাকায় বকৃ্রিাপয়ণি মাধ্যয়ম 
সবুি নবপ্লব ঘটায়না হয়চ্ছ।

• সনমনিি ননিস্ব িনময়ি থদাকানঘি বেনি 
করি থদাকান ভাড়া নদয়য় সনমনিি আয় 
বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

• করিানাকালীন সময়য় ৫০ িন গনিব 
অসহায় সদস্যয়দি ময়ধ্য ৩০,০০০ টাকাি 
চাল, ডাল, আলু রেল ও সাবান নবিিণ 
করিয়িন।

• এিাড়া সনমনিি পক্ থরয়ক স্বাধীনিাি 
মহান স্পনি িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ 
মনুিবুি িহমায়নি ি্ শিবানষকুকদেীয়ি 
ননিস্ব উয়দ্যায়গ ২৫০টি �লি ও বনি 
বয়ৃক্ি চািা র�াপণ করিয়ি। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিি মাধ্যয়ম ১২০ িন সদয়স্যি 
আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। সনমনিয়ি 
রেিনভুক্ত ১ িন কমকুচািী িয়য়য়ি। 

সম্দ ও সম্মত্ত

সনমনিি ননয়িস্ব িায়গায় ৪ রুম নবনশষ্ একটি 
অন�স ভবন আয়ি। অন�স ভবয়ন বয়স 
সনমনিি কমকুকিদো কমকুচািীিা সনমনিি যাবিীয় 
নহসাব পত্ নলনপবদ্ধসহ সভা সমায়বশ করি 
রায়ক। সনমনিি স্ায়ী সম্দ এি পনিমাণ ০৬ 
শিক যাি বিদেমান বািাি মলূ্য ১৫ লক্ টাকাি 
ঊয়ধ্কু।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি পক্ থরয়ক বয়স্ নশক্া কাযকুক্রম 
পনিচানলি করি সমািয়ক ননিক্িাি 
অনভশাপ থরয়ক মকু্ত কিা হয়য়য়ি। সনমনিি 
পক্ থরয়ক করিানাকালীন সময়য় দনিদ্র 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ৩০,০০০ টাকাি ত্াণ 
(খাবাি) নবিিণ কিা হয়। উক্ত ত্াণ নবিিণ 
অনষু্ঠায়ন গাংনী উপয়িলা সমবায় কমকুকিদো 

উপনস্ি নিয়লন। এিাড়া সনমনিি পক্ 
থরয়ক িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য নশক্া বনৃত্ত, নববাহ 
অনদুান, নচনকতসা অনদুান, বকৃ্রিাপণ, 
গনিব পনিবারিি ময়ধ্য আনরকুক অনদুান 
প্রদান, বাল্যনববাহ র�াধ ও মাদকদ্রব্য থসবয়ন 
ননরুতসানহিকিণ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
গাংনী উপয়িলাি ময়ধ্য অগ্রণী ভূনমকা পালন 
করি আসয়ি।সনমনিি সদস্যগণ সনমনি থরয়ক 
সহি শয়িদে ঋণ পাওয়ায় চাঁদপুি গ্রায়ম র�ায়না 
এননিও (রেসিকানি সংস্া) থরয়ক ঋণ 
গ্রহয়ণি প্রয়য়ািন হয় না। 

শেষকথা

পনিয়শয়ষ বলা যায় এই সনমনিি সা�য়ল্য 
উজ্ীনবি হয়য় গাংনী উপয়িলায় অয়নক 
সংখ্যক স্ব-উয়দ্যাগী ও আত্মননভদেিশীল সমবায় 
সনমনি গয়ড় উয়েয়ি। এিাড়া সনমনিি সকল 
কাযকুক্রম সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালা 
অনযুায়ী পনিচানলি হয়। সনমনিটি একটি 
স�ল সমবায় সনমনি নহয়সয়ব এলাকায় 
উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি।
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উপয়িলা: মময়হরপুর সদর

রেলা: মময়হরপুর

থময়হিপুি শহরিি উপকয়ঠে অপরূপ শাভায় 
সুয়শানভি গ্রাম চাঁদনবল। এয়দয়শি আি 
দশটি গ্রায়মি মি এখানকাি মানয়ুষি িীবন-
িীনবকা ও আনরকুক সংগনি কৃনষননভদেি। এই 
গ্রায়মিই একিন স�ল সমবায় সংগেক 
রেী কু্নদিাম হালদাি এি উয়দ্যায়গ ১৯৬০ 
সায়ল কয়য়কিন মতস্যিীবী ননয়য় একটি 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি গনেি হয়। যা 
চাঁদনবল মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম 
ননবনন্ধি হয়। সনমনিি মলূ ননবন্ধন নং: ০৬, 
িানিখ: ০১/১০/১৯৬০ নরি. ও সংয়শাধধি-
০১৪/থময়হি, িানিখ: ২২/১২/২০১৫ নরি.। 
সনমনিটি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন নবয়শষ করি 
মাি চাষ করি কমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম পুরুষ 
ও মনহলায়দি স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলাি 
কাি করি যায়চ্ছ। বিদেমায়ন চাঁদনবল গ্রায়মি 
অয়নক দনিদ্র মতস্যিীবী পনিবারিি একিন 
করি ত্ সনমনিি সদস্য নহয়সয়ব অন্তভূকুক্ত 
আয়ি। সনমনিি সভাপনি ও অন্যান্য উয়দ্যাগী 
সদস্যয়দি আন্তনিক প্রয়চষ্ায় সনমনিটি একটি 

স�ল সনমনি নহয়সয়ব প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি। হাঁটি 
হাঁটি পা পা করি সনমনিি কাযকুক্রম ৬০ বিরি 
পদাপকুণ করিয়ি।

সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
২৮,২২০ টাকা, সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
৫,৬৮,২৭৯ টাকা, সনমনিি সংিনক্ি 
িহনবয়লি পনিমাণ ১,৫২,৬৫৭ টাকা, সনমনিি 
কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ ৭৮,৪৫,৬৯৮ 
টাকা। সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী, 
সচিয়ী ময়নাভাব বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র 
সুসম্কদে সষৃ্টি, পািস্পনিক সহয়যানগিা ও 
নবশ্াস স্াপন, ননয়িয়দিয়ক আত্ম-ননভদেিশীল 
নহয়সয়ব গয়ড় রোলা, উতপাদনমলূক কাযকুক্রম 
গ্রহণ, নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়াগ এবং সবকুিনীনভায়ব 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য চাঁদনবল মতস্যিীবী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি ননিলসভায়ব কাি 
করি যায়চ্ছ। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা 
১০ িন। এিাড়াও মতস্যচাষ, আহিণ 

ও বািািািকিণ প্রকয়ল্প প্রায় ১০০ িন 
র�ায়কি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

সম্দ ও সম্মত্ত

সনমনিয়ি মতস্যচাষ প্রকয়ল্প ব্যবহারিি িন্য 
রেৌকা, স্যায়লা থমনশন, িাল, মাচা ও রেড় 
ইি্যানদ অস্ায়ী সম্দ িয়য়য়ি যাি থমাট মলূ্য 
২,৯২,৬২৫ টাকা। সনমনিি সদস্যগণ দনিদ্র 
পনিবারিি নবধায় মতস্যচায়ষি িন্য অন্য 
ব্যনক্ত বা ব্যবসায়ীি ননকট হয়ি ধাি/নবননয়য়াগ 
গ্রহণ করি রায়ক। গহৃীি ধাি/নবননয়য়াগ এি 
পনিমাণ ৬২,০০,০০০ টাকা।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি কমকু এলাকাি মতস্যিীবীয়দি 
ননয়য় একসায়র মতস্যচাষ কিা। 

• সিকানি পুক্ি, খাল ও নবল ইিািাি 
মাধ্যয়ম মতস্যচাষ করি ননয়িয়দি ভাগ্য 
উন্নয়ন কিা।

• মতস্যচাষ, মাি ধিা ও সংনলিষ্ অন্যান্য 
পয়ণ্যি উতপাদন ও মান বনৃদ্ধসহ সংিক্ণ, 
প্রনক্রয়ািাি কিা ও বািািিাি কিাি 
ব্যবস্া গয়ড় রোলা। 

চাঁদববল মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মলূ মনবন্ন নিং: ০৬

তামরখ: ০১/১০/১৯৬০ মরি. 

কম্গসিংস্ান :১০ িন

স্বকম্গসিংস্ান : ১০০ িন

শেোর মলূিন: ২৮,২২০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৫,৬৮,২৭৯ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৭৮,৪৫,৬৯৮ টাকা।
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• সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন। 

• কু্দ্রঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা।

• হাঁস-মিুনগ ও গরু, িাগল পালয়নি মাধ্যয়ম 
স্বাবলম্ী হওয়া। 

• মতস্যচায়ষ কু্দ্রঋণ  প্রদান কিা ইি্যানদ।

সমমমত কতৃ্গক বাস্তবামেত রিকল্প

• সনমনি সিকারিি ননকট থরয়ক চাঁদনবল 

িলমহাল ইিািা ননয়য় কমকু এলাকাি 
মতস্যিীবীয়দি একনত্ি করি মতস্যচাষ 
কিয়ি। 

• প্রনি বিি মতস্যচাষ প্রকয়ল্প ৫০ থরয়ক ৬০ 
লক্ টাকাি মাি নবক্রয় হয়য় রায়ক। 

• সদস্যগণ ননিস্ব পুক্ি ও নবয়ল মতস্যচাষ 
করি ননয়িয়দি ভাগ্য উন্নয়য়নি থচষ্া 
কিয়ি।

পুরস্ার

স�লিাি স্বীকৃনিস্বরূপ সনমনিটি অয়নকবাি 
থময়হিপুি রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব পুিস্াি প্রাপ্ত হয়য়য়ি। সনমনিি 
প্রনিষ্ঠািা রেী কু্নদিাম হালদাি ২০১৩ সায়ল 
থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব িািীয় সমবায় পুিস্াি 
লাভ করিন। এিাড়াও সনমনিটি িািীয় 
সমবায় পুিস্াি ২০১৯ এি িন্য উপয়িলা, 
রেলা ও নবভাগীয় পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব ময়নানীি হয়য়য়ি। 

কত্রানা মহামামর চালাকাললীন রোণ মবতরণ 

কার্গক্রম

সমবায় সনমনি করিানা মহামানিকালীন 
মাননবকিাি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি। 
করিানাকায়ল সনমনিি ননিস্ব িহনবল থরয়ক 
সনমনিি দনিদ্র সদস্য ও এলাকাি ২০০ দনিদ্র 
পনিবারিি মায়ি চাল, ডাল, আটা, নচনন, 
রেল, ময়দা, থসমাই, মসলাসহ ১,৫০,০০০ 
টাকাি ত্াণ সহায়িা নবিিণ করিয়ি। 

এ সনমনিি সা�য়ল্য উজ্ীনবি হয়য় 
থময়হিপুি সদি উপয়িলায় অয়নক 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি গয়ড় উয়েয়ি। �য়ল 
চাঁদপুি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি একটি 
ময়ডল মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
অন্য সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি কায়ি অনসুিণীয়, 
অনকুিণীয় হয়য় থময়হিপুি রেলা িরা 
বাংলায়দয়শি মতস্য খায়িি উন্নয়য়ন অনন্য 
দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি। 
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উপয়িলা : কুষ্টিো সদর

রেলা : কুষ্টিো

দনিদ্র, অবয়হনলি িনয়গাষ্ঠীি দুুঃখ-
দুদদেশা দূি করি িায়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি িন্য 
নযনন মাননবক সহয়যানগিা ননয়য় এনগয়য় 
এয়সনিয়লন আি ক্ষ্টিয়া থসন্টাল র�া-
অপারিটিভ ব্যাংক নলুঃ এি ি্প্রসঙ্গ আসয়ল 
যাি নামটি সবকুপ্ররম উয়ে আয়স নিনন হয়লন 
মানবিাি থ�নিওয়ালা িনাব থমাুঃ র�িওয়ান 
আলী। নিনন দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীয়ক মহািনয়দি 
কায়লা রাবা থরয়ক মনুক্তি িন্য সমবায় ব্যাংক 
প্রনিষ্ঠাি লয়ক্্য ননিস্ব িনম দান করিন। 
এই িনমি উপি গয়ড় ওয়ে ক্ষ্টিয়া থসন্টাল 
র�া-অপারিটিভ ব্যাংক নলুঃ। প্রনিষ্ঠানটি 
০৮/০৯/১৯১৬ িানিয়খ ২৫৯ ময়ূল ১২০টি 
সদস্য সনমনি ননয়য় ননবনন্ধি হয়। যাি সদস্য 
নিল অসহায়, অসচ্ছল কৃষকয়দি ননয়য় গনেি 
কৃনষ সমবায় সনমনি। িখন ক্ষ্টিয়া অনবভক্ত 
ভািি উপ-মহায়দয়শি নদীয়া রেলাি 
অন্তভুকুনক্তি নিল। িখন ব্যাংক নায়ম র�বল 
সমবায় ব্যাংকই বুিায়না হয়িা। পিবিদেীয়ি 
সময়য়ি সায়র সায়র মানয়ুষি থপশা ও চানহদাি 

পনিবিদেয়নি থপ্রক্াপয়ট ব্যাংয়কি উপ-আইন 
পনিবিদেন অপনিহাযকু হয়য় পয়ড়। িািই 
ধািাবানহকিায় ১০/০৭/১৯৭২ িানিয়খ ৫৮ 
ময়ূল এবং সবকুয়শষ ০২/১২/২০০৮ িানিয়খ 
০৭/খলু ময়ূল উপ-আইন সংয়শাধধি হয়। 
বিদেমান সদস্য সনমনিি সংখ্যা ৭৪টি। কৃনষ 
িাড়াও অন্যান্য দনিদ্র থপশািীবীয়দি ননয়য় 
গনেি সনমনিও এ ব্যাংয়কি সদস্য। 

বিদেমায়ন ব্যাংকটি আনরকুকভায়ব সচ্ছল 
নবধায় বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংয়কি িতকালীন 
কৃনষঋয়ণি দায়-থদনা পনিয়শাধ কিয়ি। এই 
সমবায় ব্যাংকই একমাত্ ব্যাংক যা ি্লগ্ 
থরয়ক আি অবধধ অসহায়, অসচ্ছল 
কৃষকয়দি ঋণ প্রদান করি আসয়ি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য: 

সনমনিি মলূ উয়দেশ্য নিয়লা দনিদ্র 
কৃষকয়গাষ্ঠীয়ক মহািনয়দি কায়লা রাবা 
থরয়ক মকু্ত কিা। দীঘকু থস পর ধরি আিও 
এই সমবায় ব্যাংক দনিদ্র সদস্যগয়ণি 
ভায়গ্যান্নয়য়ন কাি করি চয়লয়ি।
  
কম্গসিংস্ান: সমবায় ব্যাংয়কি বয়স দীঘকু ১১৫ 

বিি অনিক্রম কিয়লও বাস্তয়ব স্বাধীনিা 
পিবিদেী যুদ্ধনবধ্স্ত থদয়শ র�বল সমবায় 
আয়্ালয়নি মাধ্যয়ম এ পযকুন্ত সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ও স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
বনলষ্ঠ ভূনমকা পালন করি আসয়ি। বিদেমায়ন 
অত্ সনমনিয়ি ০৪ িন ব্যনক্তি সিাসনি 
কমকুস্ায়নি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। এিাড়াও স্ব-
কমকুস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি ৬০ িয়নি।

সম্দ ও সম্মত্ত

সমবায় ব্যাংক ভবনটি ০.১৬১৯ শিক িনমি 
উপি নননমকুি হয়য়য়ি যাি বিদেমান বািাি মলূ্য 
৬,০০,০০,০০০ টাকা। সনমনিি ভবয়নি 
বিদেমান মলূ্য ৩,৩৭,৬৬,৫০০ টাকা।
 
আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
ভূনমকা পালন করি আসয়ি। সনমনিয়ি 
সিাসনি কমকুসংস্ায়নি এবং স্ব-কমকুস্ায়নি 
ব্যবস্া হয়য়য়ি। এিাড়াও সদস্যয়দি সহিশয়িদে 
কৃনষঋয়ণি চানহদা পূিয়ণি মাধ্যয়ম কৃনষখায়ি 
গুরুত্বপূণকু অবদান িাখয়ি।

কুষ্টিো পসন্টাল ক�া-অপাররটিভ ব্যাংক বলঃ

মনবন্ন নিং ২৫৯

তামরখ: ০৮/০৯/১৯১৬ ইিং

শেোর মলূিন : ৭,০৯,৫২৭ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১,৩৩,৪৫২ টাকা

ব্যািংক মস্মত : ৮,৬০,৯৪৮ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৫০,৪০,৩৫৮ টাকা
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উপয়িলা: মচৌগাছা 

রেলা: রয়োর

যয়শাি রেলাি থচৌগািা উপয়িলাি খনড়চিা 
গ্রামসহ থদবালয় ও মাধবপুি গ্রায়মি 
মতস্যিীবীয়দি সমন্বয়য় খনড়চিা মতস্যিীবী 
সমবায় সনমনি গেন কিা হয়। যা সমবায় 
নবভাগ হয়ি ২৮/০৩/১৯৬১ নরি. িানিয়খ 
ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যাি ননবন্ধন নং: ১০/
রে। এ সনমনিি বিদেমান সংয়শাধধি ননবন্ধন 
নং: ১১৫/রে, িানিখ: ১০/০৭/২০১১ নরি.। 
ননবনন্ধি নেকানা: গ্রাম: খনড়চিা,ডাক: 
স্বরূপদাহ, উপয়িলা: থচৌগািা, রেলা: 
যয়শাি। এ সনমনিি বিদেমান কমকু ও সভ্য 
ননবকুাচনন এলাকা খনড়চিা, থদবালয় ও 
মাধবপুি গ্রামব্যাপী। এ সনমনিি মলূ লক্্য 
হয়চ্ছ সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সভ্যগয়ণি ময়ধ্য 
নমিব্যনয়িা ও সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা 
এবং সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও 
সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন 
গেয়ন উতসানহি কিা। গনেি এ মলূধন মতস্য 
উতপাদয়ন নবননয়য়াগকিণ এবং নবননয়য়াগ 
থরয়ক প্রাপ্ত মনুা�াি মাধ্যয়ম সনমনিি পুঁনি 

বনৃদ্ধসহ সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন 
নননচিিকিণ।

সমবায় নভনত্তয়ি এ সনমনিি উতপাদনমখুী 
কমকুকাডে পনিচালনাি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
নবনভন্ন সামানিক ও িনসয়চিনিামলূক 
কাযকুক্রয়ম সমবায়য়ি ব্যবহাি এবং স্ানীয় 
মতস্যিীবীয়দি দানিদ্র্য নবয়মাচয়ন অগ্রণী 
ভূনমকা িাখাি িন্য ২ বাি এ সনমনি িািীয় 
সমবায় পুিস্াি, (২০০৯ ও ২০১৬) ননবকুানচি 
হয়। মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনা 
এ সনমনিয়ক িািীয় সমবায় পুিস্ারিি 
স্বীকৃনিস্বরূপ স্বণকুপদকসহ প্রি্যয়নপত্ প্রদান 
করিন। 

এিাড়াও এ সনমনি নবনভন্ন সময় যয়শাি 
রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
রেলা এবং উপয়িলা পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি,সয়বকুাচ্চ নসনডএ� প্রদানকািী ও 
উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি নহয়সয়ব পুিস্াি 
থপয়য় আসয়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

এ সনমনিি প্রনিষ্ঠা লয়গ্ সদস্য সংখ্যা নিল 

৫৬ িন। বিদেমায়ন অরকুাত ৩০/০৬/২০১৯ 
নরি. িানিখ পযকুন্ত এ সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১৩৫ িন। এ সনমনিয়ি নবনভন্ন উয়ল্খয়যাগ্য 
কমকুসনূচ িয়য়য়ি। যরা: 
• সচিয় িমা কমকুসনূচ।
• র�ণু থপানা উতপাদন কমকুসনূচ।
• স্ানীয় ২৩৩ একি নবনশষ্ খনড়চিা 

বাওড় ইিািা গ্রহণ, মাি উতপাদন ও 
বািািিািকিণ কমকুসনূচ।

• আধনুনক মতস্যচাষ কমকুসনূচ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

শুরুয়িই এ সনমনিি মলূ লক্্য নিল সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম সভ্যগয়ণি ময়ধ্য নমিব্যনয়িা ও 
সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা এবং সনমনিয়ি 
ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও সনমনিি শয়াি 
ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন গেয়ন উতসানহি 
কিা। আি থস লয়ক্্যই এ সনমনিয়ি ননয়নমি 
শয়াি ও সচিয় আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন গেন 
কাযকুক্রম অব্যাহি িয়য়য়ি। ৩০/০৬/২০১৯ 
নরি. িানিখ পযকুন্ত এ সনমনিয়ি কাযকুকিী 
মলূধয়নি পনিমাণ ৪৭,২২,৬৯২ টাকা। এবং 
গনেি এ মলূধন মতস্য উতপাদয়ন নবননয়য়াগ 

খবড়ঞ্চা মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত

মনবন্ন নিং: ১০/রে

তামরখ: ২৮/০৩/১৯৬১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ১৩৫ িন।

কার্গকরলী মলূিন : ৪৭,২২,৬৯২ টাকা।
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কিা হয়য়য়ি।
এই প্রাচীন িনপদ এলাকায় িয়য়য়ি 

নবধািাি অকৃনত্মিায় গয়ড় ওো অয়নক 
খাল-নবল, বাওড় ও িলাশয়। এই খাল-
নবল, বাওড় ও িলাশয়য়ক ব্যবহাি করি 
এ সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিকভায়ব 
থটকসই উন্নয়য়নি প্রয়চষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি। 
থস লয়ক্্যই-

“িল আয়ি থযখায়ন,মাি চাষ থসখায়ন”
এই থ্াগায়ন নবশ্াসী হয়য় সনমনিি 

সদস্যগণ সনমনিি নায়ম খাল-নবল, বাওড় ও 
িলাশয় ইিািা গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম মতস্যচাষ ও 
র�ণু থপানা উতপাদন করি। সনমনি শুরু থরয়ক 
নবনভন্ন থময়ায়দ স্ানীয় বাওড় অরকুাত ২৩৩ 
একি নবনশষ্ খনড়চিা বাওড় সিকানিভায়ব 
ইিািা ননয়য় মতস্যচাষ ও র�ণু থপানা উতপাদন 
পূবকুক িা স্ানীয় বািািসহ নবনভন্ন রেলা 
শহরি বািািিাি করি রায়ক। নবক্রয়কৃি 
অরকু সদস্যয়দি ময়ধ্য সমবায় নভনত্তয়ি লাভ 
বণ্টন পূবকুক সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। এিাড়াও 
মতস্যচায়ষি মাধ্যয়ম স্ানীয় ও িািীয় পযকুায়য় 
আনময়ষি চানহদা পূিয়ণ গুরুত্বপূণকু অবদান 
িাখয়ি। 

র�স টোমি

যয়শাি রেলাি থচৌগািা উপয়িলাি খনড়চিা 
গ্রাম একটি প্রাচীন িনপদ। এই িনপয়দ 
িয়য়য়ি খনড়চিা বাওড়। এই বাওড়য়ক নঘরি 
গয়ড় উয়েয়ি িনবসনি। এই বাওড় সংলগ্ 
িনবসনিি রেনশ ভাগ র�াকিনই নিল 
একসময় দনিদ্র থরেধণি মতস্যিীবী। যায়দি 
িীবনিীনবকাি মলূ উতস নিল প্রকৃনি থরয়ক 
মতস্য আহিণ। িািা নিল সমায়ি অবয়হনলি 
ও বেষয়ম্যি নশকাি। 

এটা প্রনিনষ্ঠি সতয থয “দানিদ্র্য বেষম্য 
সষৃ্টি করিনন, বেষম্যই দানিদ্র্য সষৃ্টি করিয়ি”। 
এই সি্যটি এ সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি 
থগৌিচন্দ নবশ্াস রেশ ভায়লাভায়বই উপলনধি 
করিনিয়লন। বেষম্য ও দানিদ্র্য থরয়ক এ বাওড় 
সংলগ্ িনবসনিি মনুক্তি লয়ক্্য নিনন সমবায় 

সনমনি গেয়নি দঢ়ৃ প্রি্যয়ী নসদ্ধান্ত রেন। 
থসই লয়ক্্য নিনন স্ানীয় মতস্যিীবীয়দিয়ক 
সমবায় দশকুয়ন উবিদু্ধ ও সংগনেি করি িাঁয়দি 
ভাগ্য উন্নয়য়নি লয়ক্্য ১৯৬০ সায়লি শয়ষি 
নদয়ক ৫৬ িন মতস্যিীবীয়দি সমন্বয়য় খনড়চিা 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি গেন করিন। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

এ সনমনিি স�লিাি মলূমন্ত হয়লা সদস্যয়দি 
একিাবদ্ধিা এবং পুঁনি গেয়নি মাননসকিা। 
শুরুি নদয়ক এ সনমনি সামান্যিম পুঁনি 
নদয়য় স্ানীয় পুক্ি বা িলাশয় ইিািা ননয়য় 
আধনুনক পদ্ধনিয়ি মতস্যচাষ কাযকুক্রম শুরু 
করি। আধনুনক পদ্ধনিয়ি মতস্যচাষ কিাি 
কািয়ণ মায়িি ওিন ও বনৃদ্ধ আশানরুূপভায়ব 
বাড়য়ি রায়ক। পিবিদেীয়ি এ মাি স্ানীয় ও 
রেলা শহরিি বািািসময়ূহ বািািিাি করি 
ব্যাপক মনুা�া অিদেন করি। এি পনিরপ্রনক্য়ি 
সনমনিয়ি উয়ল্খয়যাগ্য হারি পুঁনি গেন 
হয়। এিাড়াও লভ্যাংশ নবিিয়ণি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি ক্রম উন্ননি 
হয়ি রায়ক। 

এভায়ব সদস্যয়দি িমাকৃি শয়াি, সচিয় 
ও নবননয়য়াগ হয়ি প্রাপ্ত মনুা�া হয়ি পুঁনি 
গেয়নি মাধ্যয়ম সনমনি পিবিদেীয়ি থচৌগািা 
উপয়িলাি ২৩৩ একি নবনশষ্ খনড়চিা 
বাওড় সিকানিভায়ব ইিািা ননয়য় মতস্যচাষ 
ও র�ণু থপানা উতপাদন পূবকুক িা স্ানীয় 
বািািসহ নবনভন্ন রেলা শহরি বািািিাি 
করি রায়ক। নবক্রয়কৃি অরকু সদস্যয়দি ময়ধ্য 
সমবায় নভনত্তয়ি লাভ বণ্টন পূবকুক সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা 

িাখাি মাধ্যয়ম সনমনি ক্রম স�লিাি নদয়ক 
উন্নীি হয়চ্ছ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

খনড়চিা মতস্যিীবী সমবায় সনমনি দীঘকু 
৫৬ বিি ধরি সমবায় আয়্ালয়নি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি বনলষ্ঠ ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি। ৬০ এি দশয়ক এ সনমনিি সদস্যিা 
নিল দানিদ্র্য পীনড়ি, িায়দি িীবয়ন নিল 
কায়লা থময়ঘি িায়া। আি এখন সমবায়য়ি 
পিাকািয়ল আনরেি হয়য় মতস্য উতপাদন ও 
নবক্রয়য়ি মাধ্যয়ম িায়দি িীবন হয়য়য়ি মায়িি 
থসানানল িয়ঙি ন্যায় আয়লানকি। 

সনমনিি মাধ্যয়ম স্ানীয়ভায়ব থঘি, বাওড়, 
পুক্ি, রোবা, নালা, িলাশয় ইি্যানদয়ি 
সনমনিি সদস্যগণয়ক পাহািাদাি নহয়সয়ব 
ননয়য়াগ প্রানপ্তি সহায়িাি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিয়ি ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। সনমনিি ১৩২ 
িন সদস্য বাওয়ড় কনমশননভনত্তক মতস্য 
আহিণসহ মতস্যচায়ষ সম্কৃ্ত থরয়ক স্ব-কমকু 
সষৃ্টি করিয়ি। এিাড়াও সনমনিি নহসাবানদ 
সংিক্ণসহ অন্যান্য কায়ি ননয়নমি ও 
খডেকালীন প্রায় ৫৩ িন কমকুচািী ননয়য়ানিি 
িয়য়য়ি। 

অন্যান্য কম্গকাণ্ড

• প্রনিবিি িািীয় সমবায় নদবয়স 
অংশগ্রহণসহ সমবায়য়ি মমকুবাণী প্রচারি 
সমবায়ীয়দি উবিদু্ধ ও সম্কৃ্তকিণ।

• সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
বাধ্যিামলূক প্রারনমক নশক্া গ্রহণ, 
স্যাননয়টশন ব্যবহাি নননচিিকিণ ও 
পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি গ্রহণ ও 
উবিদু্ধকিণ এবং বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ 
যরাযর ভূনমকা পালন।

• সদস্যয়দি কন্যা নববাহদায়ন সহায়িাসহ 
স্ানীয়ভায়ব নবনভন্ন সামানিক, সাংসৃ্নিক 
এবং ধমকুীয় কমকুকায়ডে অংশগ্রহণ পূবকুক 
সহায়িাকিণ।

• আধনুনক ও বেজ্ঞাননক পদ্ধনিয়ি মতস্যচায়ষ 
অন্যান্য সমবায় সনমনিসহ মতস্যচানষয়দি 
প্রয়য়ািনীয় পিামশকু প্রদান এবং থক্ত্ 
নবয়শয়ষ প্রনশক্ণ প্রদান।

এ সমমমতর অথ্গবছর মভমত্তক মাছ চায়ষর মববরণ মনম্নরূপ: 

অথ্গবছর অবমতুিকৃত মায়ছর 

পমরমাণ

আহরণকৃত মায়ছর পমরমাণ

২০১৬ ৬ হািাি মণ ২৫ হািাি মণ

২০১৭ ৭ হািাি মণ ৩৯ হািাি মণ

২০১৮ ৮ হািাি মণ ৪৭ হািাি মণ
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উপয়িলা : মিকরগাছা সদর

রেলা : মিকরগাছা

আি থরয়ক প্রায় ১৪ বিি আয়গ ২০০৮ সায়ল 
নিকিগািা উপয়িলা সদি থরয়ক ১৫ নক.নম. 
দনক্য়ণ মহা কনব মাইয়কল মধসুুদন দয়ত্তি 
দশশয়বি স্মনৃিনবিনড়ি কয়পািাক্ নয়দি 
অদূরি িায়ায়ঘিা অয়িাপাড়া এক ননিুম 
গ্রাম “িায়পটন”। থসই গ্রায়মি কয়য়কিন 
নবীন ও প্রবীয়ণি সনম্নলি সিিা, নবশ্স্তিা, 
আন্তনিকিা দানয়ত্বশীলিা এবং ঐকানন্তক 
প্রয়চষ্ায় গয়ড় ওয়ে একটি সনমনি যাি 
নাম “থখয়া বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
(সংয়শাধধি র�নি নং: ৩৪/রে; িানিখ: 
০১/০৩/২০১২ নরি.। এ সনমনিি বিদেমান 
কমকু ও সভ্য ননবকুাচনন এলাকা সমগ্র যয়শাি 
রেলাব্যাপী। সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২৫৬ 
িন।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রায়মি যাবিীয় সম্য়দি 
ব্যবহাি এবং িা কায়ি লানগয়য় প্রনিটি 

পনিবারিি সামানিক ও অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি পর সুগম কিা;

• সনমনিি থযৌরসম্দয়ক সনেক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ধনী, দনিরদ্রি 
ব্যবধান কনময়য় আনা এবং একটি সুশঙৃ্খল 
সমাি ব্যবস্া নননচিি কিা; 

• সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও 
সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন 
গেয়ন উতসানহি কিা;

• সভ্যগয়ণি িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

• সদস্যয়দি ও স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য স্ানীয়ভায়ব কু্দ্র ও 
মািানি নশল্পকািখানা গয়ড় রোলা।

• নবননয়য়াগ থরয়ক প্রাপ্ত মনুা�াি মাধ্যয়ম 
সনমনিি পুঁনি বনৃদ্ধসহ সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন নননচিিকিণ; 

• সমবায় নভনত্তয়ি এ সনমনিি উতপাদনমখুী 
কমকুকাডে পনিচালনাি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি; 
এবং নবনভন্ন সামানিক ও িন সয়চিনিা 
কাযকুক্রয়ম সমবায়য়ি ব্যবহাি।

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা ৫ 
িন। এিাড়াও কৃনষ, গরু থমাটািািাকিণ, 
হাঁস-মিুনগ পালন, কু্দ্র ব্যবসা, থমাটিভ্যান/
ইনিবাইক চালনা প্রকয়ল্প প্রায় ১০০ িন 
র�ায়কি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

রিকল্প

ঋণ রিকল্প: সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী, 
সচিয়ী ময়নাভাব বনৃদ্ধ এবং সদস্যয়দি ময়ধ্য 
ঋণ দাদয়নি িন্য িহনবল সষৃ্টি। 
ভ্যান রিকল্প: সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় থমাটি 
ভ্যান/ ইনিবাইক ক্রয় করি ভ্যায়নি টাকা 
সহি নকনস্তয়ি পনিয়শাধ করি পিবিদেীয়ি 
িািা ভ্যায়নি মানলক হয়য় যান। 
মৎস্য খামার রিকল্প: সনমনিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন মতস্য খামাি ননমকুাণ করি উন্নি 
পদ্ধনিয়ি মতস্যচাষ কিা হয় এখায়ন অয়নক 
র�ায়কি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি।
বকৃ্ত্রাপণ রিকল্প: সনমনিি অয়নক �লি ও 
বনি বকৃ্রিাপণ প্রকল্প আয়ি। 
গরু মমাটাতািাকরণ রিকল্প: সদস্যয়দি ময়ধ্য 

পখো বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ৩৪/রে

তামরখ: ০১/০৩/২০১২ মরি.) 

সদস্য সিংখ্যা ২৫৬ িন

শেোর মলূিন : ২১,২০,৩০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ২০,৮৫,৭৭০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৪৫,০২,৫০৫ টাকা।
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সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় এ প্রকল্প কিা হয়য়য়ি।
হাঁস-মরুমগ পালন: সদস্যয়দি ময়ধ্য সনমনি 
থরয়ক ঋণ ননয়য় এ প্রকল্প কিা হয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

• সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি ভািা প্রদান, 
সদস্যয়দি সন্তানয়দি বাধ্যিামলূক 
প্রারনমক নশক্া গ্রহণ, স্যাননয়টশন ব্যবহাি 
নননচিিকিণ ও পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি 
গ্রহণ ও উবিদু্ধকিণ এবং বাল্যনববাহ 
প্রনিরিায়ধ যরাযর ভূনমকা পালন।

• সদস্যয়দি কন্যা নববাহদায়ন সহায়িাসহ 
স্ানীয়ভায়ব নবনভন্ন সামানিক, সাংসৃ্নিক 
এবং ধমকুীয় কমকুকায়ডে অংশগ্রহণ পূবকুক 
সহায়িাকিণ।

• এিাড়াও বাওড়সহ নবনভন্ন িলাধারিি 
পায়শ বকৃ্রিাপণ ও বনায়য়ন উবিদু্ধ ও 
সহায়িাকিণ।

• আধনুনক ও বেজ্ঞাননক পদ্ধনিয়ি মতস্যচায়ষ 
অন্যান্য সমবায় সনমনিসহ মতস্যচানষয়দি 
প্রয়য়ািনীয় পিামশকু প্রদান এবং থক্ত্ 
নবয়শয়ষ প্রনশক্ণ প্রদান।

স্বলীকৃমত

স্ানীয় দানিদ্র্য নবয়মাচন, অরকুনননিক 
পনিবিদেন সাধধি কিা এবং সদস্যয়দি 
সামানিকভায়ব প্রনিনষ্ঠি কিাি অগ্রণী ভূনমকা 
িাখাি িন্য উপয়িলা পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় 

সনমনি, সয়বকুাচ্চ নসনডএ� প্রদানকািী ও 
উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি নহয়সয়ব পুিস্াি 
থপয়য় আসয়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

যয়শাি রেলাি নিকিগািা উপয়িলাি 
বাঁকড়া গ্রাম একটি প্রাচীন িনপদ। এ 
সনমনিি স�লিাি মলূমন্ত হয়লা সদস্যয়দি 
একিাবদ্ধিা এবং পুঁনি গেয়নি মাননসকিা। 
শুরুি নদয়ক এ সনমনি সামান্যিম পুঁনি নদয়য় 

কৃনষ, গরু থমাটািািাকিণ, হাঁস-মিুনগ 
পালন, কু্দ্র ব্যবসা এবং মতস্যচাষ কাযকুক্রম 
শুরু করি। পিবিদেীয়ি আধনুনক পদ্ধনিয়ি 
মতস্যচাষ কিাি কািয়ণ উতপাদনকৃি মাি 
স্ানীয় ও রেলা শহরিি বািািসময়ূহ 
বািািিাি করি ব্যাপক মনুা�া অিদেন করি। 
অন্যান্য প্রকয়ল্পি সনমনিয়ি উয়ল্খয়যাগ্য হারি 
পুঁনি গেন হয়। এিাড়াও লভ্যাংশ নবিিয়ণি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
ক্রম উন্ননি হয়ি রায়ক। 
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উপয়িলা: মিনাইদহ সদর

রেলা: মিনাইদহ

নিনাইদহ সদি উপয়িলা থরয়ক ১২ নক.নম. 
পনচিয়ম সবুি শ্যামল িায়ায়ঘিা রেড়াশুলা 
গ্রাম। থদ এই গ্রায়মি কয়য়কিন কৃষক ও 
যুবয়কি প্রয়চষ্ায় ২০০৯ সায়ল রেড়াশুলা 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ (র�নি 
নং: ৫৫/নি; িানিখ: ২৭/০৪/২০০৯) 
ময়ূল ননবনন্ধি এবং প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১৪৩ িন। সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন িরা গ্রায়মি 
সানবকুক উন্নয়য়নি মানয়স সনমনি গনেি হয়। 

সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
১৮,০৬,১০০ টাকা, সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ৭,৫৯,০৯০ টাকা এবং সনমনিি 
ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ১৯,২১৩ টাকা। 
সনমনিি বিদেমায়ন থমাট কাযকুকিী মলূধন 
২৩,৫৩,২৯০ টাকা। সনমনিি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য নমিব্যয়ী, সচিয়ী ময়নাভাব বনৃদ্ধ, 
পািস্পনিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস স্াপন, 
ননয়িয়ক আত্ম-ননভদেিশীল করি গয়ড় 

রোলা, উতপাদনমলূক কাযকুক্রম গ্রহণ, নিুন 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক নবননয়য়াগ, 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি িন্য িহনবল 
সষৃ্টি এবং সবকুিনীনভায়ব সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
রেড়াশুলা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি কাি করি যায়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন স্ায়ী কমকুচািীি সংখ্যা ৩ 
িন। এিাড়াও কৃনষ খামাি গরুি খামাি, সু্ল 
এবং ১২০ িন র�ায়কি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

সম্দ ও সম্মত্ত

সনমনিি ননিস্ব িায়গায় একটি অন�স ভবন 
আয়ি। সনমনিি থমাট স্ায়ী সম্দ ১.১৫ 
একি িনম এবং বিদেমান বািাি মলূ্য ৫.৪০ 
লক্ টাকাি ঊয়ধ্কু।

বততিমায়ন সমমমতয়ত মবমভন্ন রিকল্প

কৃমষ খামার রিকল্প: সনমনিি ননিস্ব ২ একি 

িনমি উপি ধান, রেগুন, কলা, শাক-
সবনি চাষ কিা হয়, যা সম্ণূকু স্বাস্্যসম্ি ও 
নবষমকু্ত। 

গরুর খামার রিকল্প: সনমনিি নলিকৃি 
৩১ শিক িনমি উপি গরুি খামাি ননমকুাণ 
করি উন্নি পদ্ধনিয়ি গরু থমাটািািাকিণ 
কিা হয় এবং ৮ িন র�ায়কি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি।

ভ্যান রিকল্প: সনমনি থরয়ক নগদ টাকায় 
ভ্যান ক্রয় করি অসহায় দনিদ্রয়দি মায়ি 
নবিিণ কিা হয়। ভ্যায়নি টাকা সহি নকনস্তয়ি 
পনিয়শাধ করি পিবিদেীয়ি িািা ভ্যায়নি 
মানলক হয়য় যান। এ পযকুন্ত প্রায় ১১০০ ভ্যান 
চালক ভ্যায়নি মানলক হয়য়য়িন।

বকৃ্ত্রাপণ রিকল্প: সনমনিি সিকানি 
িাস্তাি পায়শ ৩ নকয়লানমটারিি উপি ২০০টি 
�লি ও ১,৫০০টি বনি বকৃ্ িয়য়য়ি। 

এ সনমনিি সা�য়ল্য উজ্ীনবি হয়য় 
নিনাইদহ সদি, উপয়িলায় অয়নক সংখ্যক 
স্ব-উয়দ্যাগী ও আত্মননভদেিশীল স�ল সমবায় 
প্রনিষ্ঠান গয়ড় উয়েয়ি এবং এলাকায় চাচিল্য 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

কেড়াশুলা সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

রেমি নিং: ৫৫/মি

তামরখ: ২৭/০৪/২০০৯

সদস্য সিংখ্যা : ১৪৩ িন।

শেোর মলূিন: ১৮,০৬,১০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৭,৫৯,০৯০ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন : ২৩,৫৩,২৯০ টাকা।
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উপয়িলা: োে্গা

রেলা: রয়োর

সবকুররেষ্ঠ বাঙানল িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ 
মনুিবুি িহমান এি আদশকু বুয়ক ধািণ করি 
“শাশকুা রানা মনুক্তয়যাদ্ধা মতস্যিীবী সমবায় 
সনমনি নলুঃ ২৮/০৩/১৯৭৮ নরি. িানিয়খ 
৩৩২/রে নং ময়ূল সমবায় নবভাগ িরা রেলা 
সমবায় দপ্তি, যয়শাি হয়ি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 
এ সনমনিি বিদেমান কমকু ও সভ্য ননবকুাচনন 
এলাকা সমগ্র শাশকুা উপয়িলাব্যাপী। সনমনিি 
সদস্য নিয়লা িতকালীন যয়শাি রেলাি শাশকুা 
উপয়িলাধীন িীনবি মনুক্তয়যাদ্ধাগণ এবং 
শহীদ মনুক্তয়যাদ্ধাগয়ণি পনিবারিি সদস্য। 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২৫০ িন।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• স্ানীয় মনুক্তয়যাদ্ধায়দি দানিদ্র্য নবয়মাচন, 
অরকুনননিক পনিবিদেন সাধন কিা এবং 
সামানিকভায়ব প্রনিনষ্ঠি কিা।

• সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সভ্যগয়ণি ময়ধ্য 
নমিব্যনয়িা ও সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় 
রোলা;

• সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও 
সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন 
গেয়ন উতসানহি কিা;

• গনেি এ মলূধন মতস্য উতপাদয়ন 
নবননয়য়াগকিণ এবং নবননয়য়াগ থরয়ক 
প্রাপ্ত মনুা�াি মাধ্যয়ম সনমনিি পুঁনি 
বনৃদ্ধসহ সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন 
নননচিিকিণ; 

• সমবায় নভনত্তয়ি এ সনমনিি উতপাদনমখুী 
কমকুকাডে পনিচালনাি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি; 

• নবনভন্ন সামানিক ও িনসয়চিনামলূক 
কাযকুক্রয়ম সমবায়য়ি ব্যবহাি এবং স্ানীয় 
মনুক্তয়যাদ্ধায়দি অংশগ্রহণ।

এ সনমনিয়ি কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
১৮,৪৫,২৫২ টাকা। 

কম্গসিংস্ান

শাশকুা রানা মনুক্তয়যাদ্ধা মতস্যিীবী 
সমবায় সনমনি নলুঃ দীঘকু ৪২ বিি ধরি 
সমবায় আয়্ালয়নি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ও স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
বনলষ্ঠ ভূনমকা পালন করি আসয়ি। ৮০ এি 

দশয়ক এ সনমনিি সদস্যিা নিল দানিদ্র্য 
পীনড়ি, িাঁয়দি িীবয়ন নিল কায়লা থময়ঘি 
িায়া। আি এখন সমবায়য়ি পিাকািয়ল 
আনরেি হয়য় মতস্য উতপাদন ও নবক্রয়য়ি 
মাধ্যয়ম িাঁয়দি িীবন হয়য়য়ি মায়িি থসানানল 
িয়ঙি ন্যায় আয়লানকি। 

সনমনি স্ানীয়ভায়ব বাওয়ড় সনমনিি 
সদস্যগণয়ক পাহািাদাি নহয়সয়ব ননয়য়ায়গি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি ভূনমকা র�য়খ 
চয়লয়ি। সনমনিি ২২ িন সদস্য বাওয়ড় 
কনমশননভনত্তক মতস্য আহিণসহ মতস্যচায়ষ 
সম্কৃ্ত থরয়ক স্ব-কমকু সষৃ্টি করিয়ি।

রিকল্পসমহূ

• সঞ্চে িমা কম্গসমূচ: ননয়নমি শয়াি 
ও সচিয় আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন গেন 
কাযকুক্রম অব্যাহি িয়য়য়ি। সনমনিয়ি 
ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও সনমনিি 
শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন গেয়ন 
উতসানহি কিা।

• মমো পামনর মাছ উৎপাদন কম্গসমূচ: 
মলূধন মতস্য উতপাদয়ন নবননয়য়াগ কিা 
হয়য়য়ি।

রার্শা িানা মধুবতিয়যাদ্া মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ৩৩২/রে

২৮/০৩/১৯৭৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ২৫০ িন

কার্গকরলী মলূিন: ১৮,৪৫,২৫২ টাকা।



• স্ানীয় থসানানদীয়া বাওড় ইিািা গ্রহণ, 
মাি উতপাদন ও বািািিািকিণ কমকুসনূচুঃ 
সনমনিি শুরু থরয়ক নবনভন্ন থময়ায়দ 
স্ানীয় থসানানদীয়া বাওড় সিকানিভায়ব 
ইিািা ননয়য় মতস্যচাষ ও র�ণু থপানা 
উতপাদনপূবকুক িা স্ানীয় বািািসহ নবনভন্ন 
আধনুনক মতস্যচাষ কমকুসনূচুঃ সনমনিি 
সদস্যগণ সনমনিি নায়ম খাল-নবল, 
বাওড় ও িলাশয় ইিািা গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম 
আধনুনক পদ্ধনিয়ি মতস্যচাষ ও র�ণু থপানা 
উতপাদন করি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

এই প্রাচীন িনপদ এলাকায় িয়য়য়ি নবধািাি 
অকৃনত্মত্তায় গয়ড় ওো অয়নক খাল-নবল, 
বাওড় ও িলাশয়। এই খাল-নবল, বাওড় 
ও িলাশয়য়ক ব্যবহাি করি এ সনমনিি 
সদস্যয়দি থটকসই উন্নয়য়নি প্রয়চষ্া অব্যাহি 
িয়য়য়ি। থস লয়ক্্যই সনমনিি সদস্যগণ 
সনমনিি নায়ম খাল-নবল, বাওড় ও িলাশয় 
ইিািা গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম মতস্যচাষ ও র�ণু থপানা 
উতপাদন করি। নবক্রয়কৃি অরকু সদস্যয়দি 
ময়ধ্য সমবায় নভনত্তয়ি লাভ বণ্টন পূবকুক 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। এিাড়াও মতস্যচায়ষি 
মাধ্যয়ম স্ানীয় ও িািীয় পযকুায়য় আনময়ষি 
চানহদা পূিয়ণ গুরুত্বপূণকু অবদান িাখয়ি।
 
সামামিক কম্গকাণ্ড

• প্রনিবিি িািীয় সমবায় নদবয়স 

অংশগ্রহণসহ সমবায়য়ি মমকুবাণী প্রচারি 
সমবায়ীয়দি উবিদু্ধ ও সম্কৃ্তকিণ।

• সনমনিি মাধ্যয়ম মনুক্তয়যাদ্ধা সদস্যয়দি 
ভািা প্রদান, সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
বাধ্যিামলূক প্রারনমক নশক্া গ্রহণ, এবং 
বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ যরাযর ভূনমকা 
পালন।

• সদস্যয়দি কন্যা নববাহদায়ন সহায়িাসহ 
স্ানীয়ভায়ব নবনভন্ন সামানিক, সাংসৃ্নিক 
এবং ধমকুীয় কমকুকায়ডে অংশগ্রহণপূবকুক 
সহায়িাকিণ।

• এিাড়াও বাওড়সহ নবনভন্ন িলাধারিি 
পায়শ বকৃ্রিাপণ ও বনায়য়ন উবিদু্ধ ও 
সহায়িাকিণ।

• আধনুনক ও বেজ্ঞাননক পদ্ধনিয়ি মতস্যচায়ষ 
অন্যান্য সমবায় সনমনিসহ মতস্যচানষয়দি 
প্রয়য়ািনীয় পিামশকু প্রদান এবং থক্ত্ 
নবয়শষ প্রনশক্ণ প্রদান।  
  

স্বলীকৃমত

স্ানীয় মনুক্তয়যাদ্ধায়দি দানিদ্র্য নবয়মাচন, 
অরকুনননিক পনিবিদেন সাধন কিা এবং 
মনুক্তয়যাদ্ধায়দি সামানিকভায়ব প্রনিনষ্ঠি 
কিাি অগ্রণী ভূনমকা িাখাি িন্য ২ বাি এ 
সনমনি িািীয় সমবায় পুিস্াি থপয়য়য়ি। 
এিাড়াও এ সনমনি নবনভন্ন সময় যয়শাি 
রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব রেলা 
পযকুায়য় পুিস্াি গ্রহণ এবং উপয়িলা পযকুায়য় 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি, সয়বকুাচ্চ নসনডএ� 
প্রদানকািী ও উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি 

নহয়সয়ব পুিস্াি লাভ করিয়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

যয়শাি রেলাি শাশকুা উপয়িলাি লক্ণপুি 
গ্রাম একটি প্রাচীন িনপদ। এই িনপয়দ 
িয়য়য়ি থসানানদীয়া বাওড়। এই বাওড়য়ক 
নঘরি গয়ড় উয়েয়ি িনবসনি। এই উপয়িলাি 
মনুক্তয়যাদ্ধাগয়ণি অরকুনননিক মনুক্তি লয়ক্্য 
মনুক্তয়যাদ্ধাগণ সমবায় সনমনি গেয়নি দঢ়ৃ 
প্রি্যয়ী নসদ্ধান্ত রেন। থসই লয়ক্্য স্ানীয় 
মনুক্তয়যাদ্ধায়দিয়ক সমবায় দশকুয়ন উবিদু্ধ ও 
সংগনেি করি িাঁয়দি ভাগ্য উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
১৯৭৮ সায়ল মনুক্তয়যাদ্ধায়দি সমন্বয়য় শাশকুা 
রানা মনুক্তয়যাদ্ধা মতস্যিীবী সমবায় সনমনি 
নলুঃ গেন করিন।

এ সনমনিি স�লিাি মলূমন্ত হয়লা 
সদস্যয়দি একিাবদ্ধিা এবং পুঁনি গেয়নি 
মাননসকিা। শুরুি নদয়ক এ সনমনি সামান্যিম 
পুঁনি নদয়য় মতস্যচাষ কাযকুক্রম শুরু করি। 
পিবিদেীয়ি আধনুনক পদ্ধনিয়ি মতস্যচাষ কিাি 
কািয়ণ মায়িি ওিন ও বনৃদ্ধ আশানরুূপভায়ব 
বাড়য়ি রায়ক। উতপাদনকৃি মাি স্ানীয় ও 
রেলা শহরিি বািািসময়ূহ বািািিাি করি 
ব্যাপক মনুা�া অিদেন করি। এি পনিরপ্রনক্য়ি 
সনমনিয়ি উয়ল্খয়যাগ্য হারি পুঁনি গেন 
হয়। এিাড়াও লভ্যাংশ নবিিয়ণি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি ক্রম উন্ননি 
হয়ি রায়ক। 
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উপয়িলা: িুমমুরো

রেলা: খুলনা

খলুনা রেলাি ডুমনুিয়া উপয়িলায় প্রি্যন্ত 
অচিয়ল দুগ্ধ উতপাদয়নি মাধ্যয়ম সাধািণ 
মানয়ুষি ভাগ্য থ�িায়নাি লক্্যয়ক সাময়ন 
র�য়খ গয়ড় উয়েয়ি চনডেপুি প্রারনমক দুগ্ধ 
উতপাদনকািী সমবায় সনমনি নলুঃ। সনমনিটি 
ননিস্ব কয়মকুি মাধ্যয়ম দুগ্ধ থসক্টরি শুধ ু
ডুমনুিয়ায় নয় সািা বাংলায়দয়শি ময়ধ্য থরেষ্ঠ 
স্ান অিদেন করিয়ি। সনমনিটি ৫২/র� নম্রি 
৩০/০৫/২০০৭ নরি. িানিয়খ ননবনন্ধি হয়। 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১২০ িন। 

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রায়মি দুগ্ধ উতপাদনকািী 

প্রনিটি পনিবারিি সামানিক ও অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি পর সুগম কিা;

• সনমনিি থযৌরসম্দয়ক সনেক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ধনী, দনিরদ্রি 
ব্যবধান কনময়য় আনা এবং একটি সুশঙৃ্খল 
সমািব্যবস্া নননচিি কিা; 

• সদস্যয়দিয়ক গবানদপশুি উন্নয়য়ন মলূধন 
গেন কিা;

• সভ্যগয়ণি িীবনমান উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

• সদস্যয়দি ও স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য স্ানীয়ভায়ব কু্দ্র ও 
মািানি দুগ্ধ নশল্পকািখানা গয়ড় রোলা।

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি বিদেমায়ন কমকুচািীি সংখ্যা ১৮ িন। 
এিাড়াও দুগ্ধ খামারি প্রায় ৭০ িন র�ায়কি 

স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।
 
পুরস্ার

সনমনিি স�লিাি স্বীকৃনিস্বরূপ খলুনা 
রেলাি থরেষ্ঠ দুগ্ধ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
পুিস্াি থপয়য়য়ি। ২০১৮ সায়ল িািীয় পযকুায়য় 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব পুিস্াি অিদেন 
করিয়ি।

পনিয়শয়ষ বলা যায় এ সনমনিটি এলাকায় 
একটি স�ল উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব প্রনিষ্ঠা লাভ করিয়ি। এই সনমনিি 
সা�য়ল্য উজ্ীনবি হয়য় এলাকায় বহু সংখ্যক 
স্ব-উয়দ্যাগী ও আত্মননভদেিশীল স�ল দুগ্ধ 
সমবায় প্রনিষ্ঠান গয়ড় উয়েয়ি এবং এলাকায় 
চাচিল্য সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

চবডিপধুর প্রািবমক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং -৫২/র�

তামরখ: ৩০/০৫/২০০৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ১২০ িন।

কার্গকরলী মলূিন: ১৮,২৩,৪৩৪ টাকা
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উপয়িলা: মহম্দপুর

রেলা: মাগুরা

সবকুররেষ্ঠ বাঙানল িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ 
মনুিবুি িহমান এি আদশকু বুয়ক ধািণ করি 
মাগুিা রেলাি মহম্দপুি উপয়িলায় সমগ্র 
মহম্দপুি উপয়িলাি মনুক্তয়যাদ্ধায়দি সমন্বয়য় 
এই সমবায় সনমনি (মলূ র�নিুঃ নং: ০৬ 
মাগুিা; িানিখ ১৭/০২/২০০০ নরি.) ময়ূল 
ননবনন্ধি হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
২৫৫ িন (পুরুষ ২০৫ িন মনহলা ৫০ িন)। 

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

সনমনিি মলূ উয়দেশ্য নিয়লা যুদ্ধনবধ্স্ত 
থদয়শি সম্াননি মনুক্তয়যাদ্ধায়দি অরকুনননিক 
পনিবিদেন সাধধি কিা এবং সামানিকভায়ব 
প্রনিনষ্ঠি কিা। িািই ধািাবানহকিায় পর 
চলা শুরু করি এ সমবায় সনমনি। 
• স্ানীয় মনুক্তয়যাদ্ধায়দি দানিদ্র্য নবয়মাচন, 

অরকুনননিক পনিবিদেন সাধন কিা এবং 
সামানিকভায়ব প্রনিনষ্ঠি কিা।

• সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সভ্যগয়ণি ময়ধ্য 
সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা;

• সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও 
সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন 
গেয়ন উতসানহি কিা;

• গনেি এ মলূধন মতস্য উতপাদয়ন 
নবননয়য়াগকিণ; 

• সমবায় নভনত্তয়ি এ সনমনিি উতপাদনমখুী 
কমকুকাডে পনিচালনাি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি; 

• নবনভন্ন সামানিক ও িনসয়চিনামলূক 
কাযকুক্রয়ম সমবায়য়ি ব্যবহাি এবং স্ানীয় 
মনুক্তয়যাদ্ধায়দি অংশগ্রহণ।

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ২ িন র�ায়কি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি। হাঁস–মিুনগ পালন, গবানদপশুপালন 
ও কু্দ্র ব্যবসা ইি্যানদ প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিি প্রনক্রয়া অব্যাহি আয়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

ননবন্ধয়নি পি থরয়ক এ সনমনিি সদস্যয়দি 
থটকসই উন্নয়য়নি প্রয়চষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি। 
নবনভন্ন প্রকল্প হয়ি প্রাপ্ত অরকু সদস্যয়দি ময়ধ্য 
সমবায় নভনত্তয়ি লাভ বণ্টনপূবকুক সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা 
র�য়খ চয়লয়ি। 

স্বলীকৃমত

স্ানীয় মনুক্তয়যাদ্ধায়দি দানিদ্র্য নবয়মাচন, 
অরকুনননিক পনিবিদেন সাধন এবং সামানিক 
কমকুকায়ডে অংশগ্রহণ কিায় অগ্রণী ভূনমকা 
িাখাি িন্য ২০১৯ সায়ল এ সনমনি িািীয় 
সমবায় পুিস্াি থপয়য়য়ি। এিাড়াও এ সনমনি 
নবনভন্ন সময় মাগুিা রেলাি থরেষ্ঠ সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব রেলা পযকুায়য় পুিস্াি গ্রহণ 
এবং উপয়িলা পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব পুিস্াি লাভ করিয়ি।
 
কলীভায়ব সফল হয়লা 

এই উপয়িলাি মনুক্তয়যাদ্ধাগয়ণি অরকুনননিক 
মনুক্তি লয়ক্্য মনুক্তয়যাদ্ধাগণ সমবায় সনমনি 
গেয়নি দঢ়ৃ প্রি্যয়ী নসদ্ধান্ত রেন। থসই 
লয়ক্্য স্ানীয় মনুক্তয়যাদ্ধায়দিয়ক সমবায় 
দশকুয়ন উবিদু্ধ ও সংগনেি করি িাঁয়দি ভাগ্য 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য ২০০০ সায়ল মনুক্তয়যাদ্ধায়দি 
সমন্বয়য় মহম্দপুি রানা মনুক্তয়যাদ্ধা বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ গেন করিন। সদস্যয়দি 
একিাবদ্ধিা এবং পুঁনি গেয়নি মাননসকিা 
হয়লা এ সনমনিি স�লিাি মলূমন্ত।

মহম্মদপধুর িানা মধুবতিয়যাদ্া বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ০৬ মাগুরা 

তামরখ ১৭/০২/২০০০ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ২৫৫ িন

(পুরুষ ২০৫ িন মমহলা ৫০ িন)

শেোর মলূিন ৩৭,৮,০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৫,৬৮,০৮০ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন : ৬,০৫,৮৮০ টাকা।



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 260

উপয়িলা: মাগুরা সদর

রেলা: মাগুরা

মাগুিা রেলাি সদি উপয়িলায় মনহলায়দি 
সমন্বয়য় এই সমবায় সনমনি (মলূ র�নিুঃ 
নং: ০৪ মাগুিা, িানিখ ১২/০২/২০১৮ নরি. 
ননবনন্ধি হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১০০ িন। সনমনিি সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র 
সচিয় আমানি ও শয়াি মলূধন সংগ্রহ পূবকুক 
িা লাভিনক প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন সাধয়নি 
থচষ্া কিাই প্রনিষ্ঠায়নি মলূ লক্্য।

সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
২২,০০০ টাকা, সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
১,৪০,০০০ টাকা। সনমনিি বিদেমায়ন থমাট 

কাযকুকিী মলূধন ১,৬২,০০০ টাকা। সদস্যয়দি 
ময়ধ্য সচিয়ী ময়নাভাব বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র 
সুসম্কদে সষৃ্টি, ননয়িয়ক আত্ম-ননভদেিশীল 
করি গয়ড় রোলা, উতপাদনমলূক কাযকুক্রম 
গ্রহণ, নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক 
নবননয়য়াগ, সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ দাদয়নি িন্য 
িহনবল সষৃ্টি এবং সবকুিনীনভায়ব সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি ননিলসভায়ব ও 
গনিশীলিাি সায়র কাি করি যায়চ্ছ।

মবমভন্ন কম্গসমূচ গ্হয়ণর মাি্যয়ম কম্গসিংস্ান 

সষৃ্টি

সদস্যিা হস্তনশল্প, নকনশকাঁরা, ক্টিিনশল্প 
িাড়াও নিনিন সদস্য কাপয়ড়ি থদাকান এবং 

দুইিন সদস্য নবউটি পালকুাি নদয়য়য়ি।এিাড়াও 
নকিু সদস্য মাটিি নশল্প বেনি এবং দুগ্ধ খামাি 
গয়ড় িুয়লয়ি। সদস্যয়দি কমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য 
হস্তনশল্প, হাঁস–মিুনগ পালন, মতস্যচাষ, 
গবানদ পশুপালন ও কু্দ্র ব্যবসা ইি্যানদি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিি প্রনক্রয়া অব্যাহি 
আয়ি।

মসবামলূক উন্নেন কার্গক্রয়ম অবদান

গভদেবিী মনহলায়দি স্বাস্্য সয়চিনিা, ি্ 
ননয়ন্তণ, স্যাননয়টশন, বাল্যনববাহ র�াধ, 
ইভটিনিং র�াধ, সামানিক ক্সংস্াি 
দূিীকিয়ণ সনমনিটি গুিত্বপূণকু ভূনমকা পালন 
করি।

দীপ্ত মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

রেমিঃ নিং: ০৪ মাগুরা

তামরখ: ১২/০২/২০১৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ১০০ িন। 

শেোর মলূিন: ২২,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১,৪০,০০০ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন: ১,৬২,০০০ টাকা।
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উপয়িলা: মচৌগাছা

রেলা: রয়োর

বাংলা সানহয়ি্য সয়নট কনবিাি িনক কনব 
মাইয়কয়লি ঐনিহ্যবাহী কয়পািাক্ নদ 
নবয়ধৌি যয়শাি রেলাি থচৌগািা উপয়িলা। 
অপূবকু অবয়য়ব গনেি কয়পািাক্ নয়দি পাড় 
থঘয়ষ গয়ড় উয়েয়ি থচৌগািা উপয়িলা। 
এই প্রাচীন িনপয়দি মানব সম্য়দি 
অয়ধকুয়কি রেনশ নািীসমাি। থদয়শি সানবকুক 
উন্নয়য়ন নািীসমায়িি ভূনমকা অনস্বীকাযকু। 
থসই নািীসমাি িাি অধধকাি থরয়ক 
বনচিি হয়চ্ছ,সুয়যায়গি অভায়ব পািয়ি না 
ননয়িয়দিয়ক নবনভন্ন উন্নয়ন কমকুকায়ডে সম্কৃ্ত 
কিয়ি। কনবগুরু িবীন্দনার োক্রিি ভাষায় 
“অসাম্য চলয়ি পারি না নচিনদন, কািণ 
অসামঞ্জস্য নবশ্নবধধি নবরুদ্ধ।” সম্ভবি 
কনবগুরু সুয়যায়গি অসায়ম্যি করাই বয়লয়িন। 
আি নেক অসাম্যিা থরয়ক উত্তিয়ণি লয়ক্্যই 
নািীসমািয়ক সংগনেি করি সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি, আয়বধকুক কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি, দানিদ্র্য নবয়মাচনসহ সয়বকুাপনি নািীি 

আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বিদেমান সভাপনি 
িনাব কািল র�খা দঢ়ৃ প্রি্যয়ী নসদ্ধান্ত রেন। 
থসই লয়ক্্য স্ানীয় গ্রায়মি ২৯ িন নািী 
সদয়স্যি সমন্বয়য় সমবায় সনমনি গেন করিন। 

যয়শাি রেলাি থচৌগািা উপয়িলাি 
নািায়ণপুি গ্রায়মি নপনিয়য় পড়া নািীয়দি 
সমন্বয়য় কয়পািাক্ হস্ত ও কারুনশল্প মনহলা 
সমবায় সনমনি গেন কিা হয়। যা সমবায় 
নবভাগ হয়ি ০১/০২/২০১১ নরি. িানিয়খ 
ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যাি ননবন্ধন নং: ৬৭/রে। 
এ সনমনিি বিদেমান সংয়শাধধি ননবন্ধন নং: 
০৮/রে, িানিখ: ২৬/০১/২০১৫ নরি.। এ 
সনমনিি বিদেমান কমকু ও সভ্য ননবকুাচনন এলাকা 
থচৌগািা উপয়িলাব্যাপী। এ সনমনিি মলূ 
লক্্য হয়চ্ছ সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সভ্যগয়ণি ময়ধ্য 
নমিব্যনয়িা ও সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা 
এবং সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও 
সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন 
গেয়ন উতসানহি কিা। গনেি এ মলূধন 
হস্ত ও কারুনশল্প উতপাদয়ন নবননয়য়াগকিণ 
এবং নবননয়য়াগ থরয়ক প্রাপ্ত মনুা�াি 
মাধ্যয়ম সনমনিি পুঁনি বনৃদ্ধসহ সদস্যয়দি 

আরকুসামানিক উন্নয়ন নননচিিকিণ।
এ সনমনিি মলূ কাযকুক্রম ও লক্্য হয়লা 

এলাকাি নািী িনয়গাষ্ঠীয়ক সমবায় সনমনিয়ি 
সদস্যভুক্ত করি িায়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়য়নি িন্য প্রয়য়ািনীয় প্রনশক্ণ প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়ম সম্কৃ্তকিণ 
এবং উতপানদি পণ্যসমহূ বািািিাি করি 
িায়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন নননচিি কিা। 
এিাড়াও নবনভন্ন সামানিক সয়চিনিামলূক 
কমকুসনূচয়ি অংশগ্রহয়ণি সুয়যাগ দায়নি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি ময়ধ্য সয়চিনিা সষৃ্টিসহ 
সামানিক উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি প্রয়য়ািনীয় 
ব্যবস্া গ্রহণ কিা।

উতপাদনমখুী কমকুকাডে ও নািী উয়দ্যাক্তা 
সষৃ্টিি িন্য এ সনমনি নবনভন্ন সময় রেলা 
এবং উপয়িলা পযকুায়য় থরেষ্ঠ নািী উয়দ্যাক্তা 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব পুিস্াি থপয়য় 
আসয়ি। সনমনিি এই কমকু প্রয়চষ্াি কািয়ণ 
যয়শাি রেলাি রেলা প্রশাসন, উপয়িলা 
প্রশাসনসহ অন্যান্য দপ্তরিি ননকট আয়লাচ্য 
সনমনি ব্যাপক পনিনচনি থপয়য়য়ি।

কয়পাতাক্ষ হস্ত ও কারুবরল্প মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৬৭/রে

তামরখ: ০১/০২/২০১১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১১১ িন

কার্গকরলী মলূিন: ৭,১৬,৫৫ টাকা।
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সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

এ সনমনিি প্রনিষ্ঠা লয়গ্ সদস্য সংখ্যা নিল 
২৯ িন। বিদেমায়ন এ সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১১১ িন। এ সনমনিয়ি নবনভন্ন উয়ল্খয়যাগ্য 
কমকুসনূচ িয়য়য়ি। 
• সচিয় িমা কমকুসনূচ।
• হস্ত ও কারুনশল্প উতপাদন কমকুসনূচ।
• র�িালমকু্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুি ও নবক্রয় 

কমকুসনূচ।
• নবনভন্ন প্রকাি প্রনশক্ণ কমকুসনূচ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

শুরুয়িই এ সনমনিি মলূ লক্্য নিল সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম সভ্যগয়ণি ময়ধ্য নমিব্যনয়িা ও 
সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা এবং সনমনিয়ি 
ননয়নমি সচিয় িমা িাখা ও সনমনিি শয়াি 
ক্রয়য়ি বিািা থযৌর মলূধন গেয়ন উতসানহি 
কিা। আি থস লয়ক্্যই এ সনমনিয়ি ননয়নমি 
শয়াি ও সচিয় আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন গেন 
কাযকুক্রম অব্যাহি িয়য়য়ি। সনমনিয়ি কাযকুকিী 
মলূধয়নি পনিমাণ ৭,১৬,৫৫ টাকা। গনেি এ 
মলূধন নবনভন্ন উতপাদনমখুীখায়ি নবননয়য়াগ 
কিা হয়য়য়ি।

উৎপাদনমখুী কম্গকাণ্ড

“িাঁধাি পরি খাওয়া,আবাি খাওয়াি পরি 
িাঁধা/বাইশ বিি এক চাকায়িই বাঁধা।”

কনবগুরু িবীন্দনার োক্ি িাঁি “মনুক্ত” 
কনবিায় নচিায়ি বাংলাি নািীসমায়িি থয 
নচত্ িুয়ল ধরিনিয়লন িাি ব্যি্যয় ঘটিয়য় এ 
সনমনিি সদস্যগণ গহৃস্ানলি কাযকুক্রম সম্ন্ন 
শয়ষ নবনভন্ন প্রকাি উতপাদনমখুী কমকুকায়ডেি 
সায়র ননয়িয়দিয়ক সম্কৃ্ত র�য়খয়িন। এ 
সনমনিি নামকিয়ণি সনেকিাি প্রমাণ নদয়ি 
সনমনি শুরু থরয়কই স্ানীয় নািীসমািয়ক 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম অন্তভুকুনক্তি করি ননিস্ব 
উয়দ্যায়গ এবং সিকারিি নবনভন্ন দপ্তরিি 
প্রি্যক্ সহয়যানগিায় (সমবায় অধধদপ্তি, যুব 
উন্নয়ন অধধদপ্তি, মনহলা নবষয়ক অধধদপ্তি) 
নািী সদস্যয়দিয়ক প্রনশনক্ি করি নবনভন্ন 
প্রকাি হস্তনশল্প, খাদ্যদ্রব্য ও পাটিাি পণ্য 
উতপাদন ও ব্যাগ বেনিয়ি ভূনমকা র�য়খ 
চয়লয়ি। 

উতপানদি পণ্যসমহূ বািািিািকিয়ণি 
িন্য সভাপনি ও সনমনিি সদস্যবৃ্  স্ব-
উয়দ্যায়গ বািাি যাচাই-বািাই করি নবনভন্ন 
প্রনিষ্ঠান, শনপং-মল (ঢাকা,চট্গ্রাম, খলুনা 
ও যয়শাি) হয়ি অডদোি গ্রহণ এবং সমবায় 
অধধদপ্তরিি বািাি কনয়সাটিদেয়াম এি নবক্রয় 
ও প্রদশকুনী র�ন্দ,থচম্াি অব কমাসকু থমলাসহ 
নবনভন্ন বাধণি্য থমলায় সনমনিি উতপানদি 
পণ্য প্রদশকুনপূবকুক নবক্রয়য়ি ব্যবস্া করি 
রায়কন। ইয়িাময়ধ্য সভাপনিি ঐকানন্তক 

প্রয়চষ্ায় সনমনি হয়ি উতপানদি পণ্যসমহূ 
আন্তুঃসমবায় সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম নবয়দয়শও 
িপ্তানন কিা হয়চ্ছ। এ পযকুন্ত িাপান, সুইয়ডন 
ও নরিয়টয়ন িাঁি সনমনিি প্রায় ৫,১৫,৫০০ 
টাকাি পণ্য িপ্তানন কিা হয়য়য়ি। সদস্যয়দি 
সিিা, পনিরেম এবং একননষ্ঠিা সনমনিয়ক 
একটি আদশকু উন্নয়নমখুী এবং লাভিনক 
প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব রূপদায়ন সক্ম পূবকুক 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। 

সমমমতয়ত উৎপামদত পণ্যসমহূ

হস্তমেল্প: নকনশকাঁরা, শানড়, নরি নপস, ক্শন 
কভাি, রেড কভাি, আল-র�ািআন শিী� 
কভাি, ওয়াল ম্যাট, পুঁনরি শা-নপস, পুঁনরি 
ব্যাগ, পুঁনরি টিসু্য বক্স, পুঁনরি িাড়বানি 
ইি্যানদ
খাদ্যদ্ব্য: হায়ি ভািা মনুড়, চায়লি গুঁড়া, 
ঘানন ভাঙান খাঁটি সনিষাি রেল, হলুয়দি 
গুঁড়া, মনিচ গুঁড়া, ধয়নি গুঁড়া, থখজুরিি গুড় 
ও পাটালী, রেশন, আয়মি আচাি, চালিাি 
আচাি, িলপাই এি আচাি ইি্যানদ।
পাটিাত পণ্য: পায়টি বেনি ব্যাগ, গহৃস্ানল 
দ্রব্যানদ ইি্যানদ।

রিমেক্ণ কার্গক্রম

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশিদে যরাযর প্রনশক্ণ। 
এই উপলনধি থরয়ক ব্যবস্াপনা কনমটি ও 
সাধািণ সদস্যবৃ্  সনমনিি আনরকুক অবস্া 
সুদঢ়ৃ ও সকল সদস্যয়দি কমকুমখুী কিাি লয়ক্্য 
এ সনমনিি একাধধক সদস্য এ পযকুন্ত নবনভন্ন 
সিকানি দপ্তি ও প্রনিষ্ঠান (বাংলায়দশ সমবায় 
একায়ডনম, র�াটবানড়, ক্নমল্া; আচিনলক 
সমবায় নশক্ায়িন, বয়িা, খলুনা; যুব 
উন্নয়ন অধধদপ্তি, মনহলা নবষয়ক অধধদপ্তি; 

প্রাণীসম্দ অধধদপ্তি, উইয়মন থচম্াি অব 
কমাসকু, িাইকা এবং লাই� লাইন �াউয়ন্শন) 
হয়ি একাধধক নবষয়য়ি উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ 
করিয়িন। উক্ত প্রনিষ্ঠানসমহূ ও দপ্তরিি 
প্রনশক্ণ হয়ি লধি কানিগনি জ্ঞান অিদেয়নি 
মাধ্যয়ম ব্যবস্াপনা কনমটি সনমনিি অন্যান্য 
সদস্যয়দিয়ক প্রনশনক্ি করি িুলয়িন। 

উয়ল্খ্য, সমবায় অধধদপ্তরিি 
পষৃ্ঠয়পাষকিায় আচিনলক সমবায় ইনস্টিটিউট, 
খলুনা এি সানবকুক িত্তাবধায়ন “ব্যাগ বেনি 
প্রনশক্ণ র�াসকু” সিাসনি এ সনমনিি 
কাযকুালয়য় অননুষ্ঠি হয়। এ প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
সমবায়ীিা বিদেমায়ন দক্িাি সায়র অন�নসয়াল 
ব্যাগ বেনি কিয়ি। সমবায় অধধদপ্তরিি 
সানবকুক সহয়যানগিায় সনমনিি বেনি ব্যাগগুয়লা 
বাংলায়দশ সমবায় একায়ডনম, র�াটবানড়, 
ক্নমল্াসহ সকল আচিনলক সমবায় 
ইনস্টিটিউয়ট সুলভ ময়ূল্য সিবিাহ কিা সম্ভব। 
এি �য়ল এ সনমনিি সমবায়ীিা আনরকুকভায়ব 
স্বাবলম্ী হওয়াি পাশাপানশ সমবায়য়ি সুনাম 
বনৃদ্ধয়ি অবদান িাখয়ি পািয়ব। এি সায়র 
সায়র এ সমবায় সনমনিটি বাংলায়দয়শি 
অন্যান্য টুনপ গ্রাম, হািপাখাি গ্রাম এি ন্যায় 
সমবায়নভনত্তক ব্যাগ বেনিি গ্রাম নহয়সয়ব 
সািায়দয়শ সুপনিনচি হয়ি পারি।

এিাড়াও এ সনমনি নবনভন্ন গ্রায়ম 
মনহলায়দিয়ক সংগনেি করি গ্রুপনভনত্তক 
সিাসনি নকিু নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান করি 
রায়ক।

রিমেক্ণসমহূ হয়ছি

• হস্তনশল্প বেনি 
• িান্না নবষয়ক 
• হাঁস-মিুনগ পালন 
• িাগল পালন ও 
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• মতস্যচাষ।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

এ সনমনিি স�লিাি মলূমন্ত হয়লা সদস্যয়দি 
একিাবদ্ধিা এবং পুঁনি গেয়নি মাননসকিা। 
শুরুি নদয়ক এ সনমনি সামান্যিম পুঁনি 
নদয়য় সীনমি পনিসরি হস্ত ও কারুনশল্পখায়ি 
উতপাদনমখুী কাযকুক্রম শুরু করি। প্রনশনক্ি 
সদস্যয়দি নদয়য় বেনি হস্ত ও কারুনশল্প 
সামগ্রীি মান আশানরুূপ হওয়ায় স্ানীয় 
মায়কদেয়ট এি চানহদা বনৃদ্ধ থপয়ি রায়ক। 
পিবিদেীয়ি উতপানদি পণ্যসমহূ স্ানীয় ও 
রেলা শহরিি বািািসময়ূহ বািািিাি করি 
এ সনমনি ব্যাপক মনুা�া অিদেন করি। এি 
পনিরপ্রনক্য়ি সনমনিয়ি উয়ল্খয়যাগ্য হারি 
পুঁনি গেন হয়। এিাড়াও লভ্যাংশ নবিিয়ণি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
ক্রম উন্ননি হয়ি রায়ক। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

কম্গসিংস্ান সষৃ্টি: নািীি কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
ও উতপাদনমখুী কমকুকায়ডে সম্কৃ্তকিয়ণ 
এ সনমনি ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। সনমনিি 
প্রয়চষ্ায় সনমনিয়ি চলমান নবনভন্ন পণ্যসামগ্রী 
উতপাদন খায়ি এ পযকুন্ত প্রায় ২৫ িয়নি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। এিাড়াও খডেকালীন 
নহয়সয়ব কমিি আয়িন প্রায় ৩৫ িন। 
উতপাদন বনৃদ্ধ কিাি লয়ক্্য ব্যবস্াপনা কনমটি 
সনমনিি সদস্যয়দিয়ক ও প্রকয়ল্প কমিি 
কমকুচািীয়দিয়ক দক্িা বনৃদ্ধি নননময়ত্ত নবনভন্ন 
ধিয়নি উতপাদনমখুী প্রনিষ্ঠান সরিিনমন 
পনিদশকুয়নি সুয়যাগসহ ঐ সকল প্রনিষ্ঠায়নি 
সংনলিষ্ থ্য়ড প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া করি রায়কন। 
চলনি বিি আয়লাচ্য সনমনিি মাধ্যয়ম ২০ 
িন দনিদ্র মনহলায়ক দনিদে প্রনশক্ণ প্রদান 
কিা হয়য়য়ি। এবং প্রনশক্ণ পিবিদেী ২০ িন 
মনহলায়ক সনমনিয়ি সদস্যভুনক্তি মাধ্যয়ম 
অনদুান নহয়সয়ব থসলাই থমনশন প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। এি �য়ল ঐ ২০ িন সদয়স্যি 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

নারলী উয়দ্যাতিা সষৃ্টি: সনমনিি সদস্য ও 
উয়দ্যাগী প্রনশক্ণারকুীয়দি সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি ও আয়বধকুক কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিি লয়ক্্য, দানিদ্র্য নবয়মাচয়ন সমবায় 
নবষয়ক উবিদু্ধকিণ সমবায়ীয়দি ময়ডল 
প্রনশক্ণ, হস্তনশল্প বেনি, হাঁস-মিুনগ পালন ও 
গবানদপশুপালন, মতস্যচাষ নবষয়ক প্রনশক্ণ 

গ্রহণ ও প্রদান করি মানব সম্দ উন্নয়নসহ 
নািী উয়দ্যাক্তা সষৃ্টিয়ি এ সনমনিি সভাপনি 
ননিলস প্রয়চষ্া অব্যাহি র�য়খয়িন। সনমনিি 
এই কমকু প্রয়চষ্াি কািয়ণ যয়শাি রেলাি রেলা 
প্রশাসন, উপয়িলা প্রশাসনসহ ও অন্যান্য 
দপ্তরিি ননকট আয়লাচ্য সনমনি ব্যাপক 
পনিনচনি থপয়য়য়ি।

মসবামলূক কার্গক্রম: এ সনমনিি সদস্যয়দি 
নবয়শষি সভাপনিি আন্তনিকিা, উয়দ্যাগ 
ও মাননবকিাি কািয়ণ সমায়ি নবনভন্ন 
থসবামলূক কাযকুক্রমসহ িনসয়চিনিা সষৃ্টিয়ি 

ননিলস ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। থযমন: 
• প্রিনন স্বাস্্যয়সবা পিামশকু ও টিকাদান 

কমকুসনূচ বাস্তবায়ন।
• মাননবক সহায়িা প্রদান।
• থস্বচ্ছা িক্তদান কমকুসনূচ আয়য়ািন ও 

িক্তদািাি নাম নেকানা ও থমাবাইল নম্ি 
সংগ্রহ।

• সয়চিনিামলূক: পনিবাি পনিকল্পনা, 
নািীননযকুািন প্রনিরিাধ, বাল্যনববাহ র�াধ, 
নািী ও নশশু পাচাি র�াধ, থযৌিুক ও 
ইভটিনিং প্রনিরিাধ ইি্যানদ।
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উপয়িলা: র�েবপুর

রেলা: রয়োর

যয়শাি রেলাি একটা স্বনামধন্য প্রনিষ্ঠায়নি 
নাম র�শবপুি পাইলট সু্ল। র�শবপুি 
পাইলট সু্ল-০৩ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলনময়টয়ডি সকল সদস্য এই সু্য়লি 
২০০৩ সায়লি এসএসনস ব্যায়চি িাত্। 
থদয়শ নবয়দয়শ সিকানি রেসিকানি অয়নক 
গুরুত্বপূণকু পয়দ সদস্যয়দি অধধকাংশ কমকুিি। 

২০১৭ সায়ল এলাকাি মানয়ুষি প্রনি 
দায়বদ্ধিা থরয়ক র�শবপুি উপয়িলাবাসী 
িনগয়ণি রেকািত্ব দূিীকিণ, আরকুসামানিক 
উন্নয়ন এবং সমািকল্যাণমলূক কাি 
কিাি উয়দেশ্য ননয়য় সদস্যিা অরকু িমায়না 
শুরু করি। ২০১৮ সায়ল সদস্যিা সমবায় 
অধধদপ্তরি র�নিুঃ এি িন্য আয়বদন করি। 
সদস্যয়দি এই উয়দ্যাগ নবনভন্নভায়ব প্রশংনসি 
হয় এবং সমবায় অধধদপ্তি থরয়ক“র�শবপুি 
পাইলট সু্ল-০৩ সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সনমনি 
নলুঃ” নায়ম র�নিুঃ প্রদান করি যাি সিকানি 
র�নি নং ২২/রে, িানিখ: ৩০/১/২০১৯।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন এই সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩২ িন।
এই মহূুয়িদে িািা থদনশ ব্ল্যাক রেঙ্গল 

িাগয়লি িাি উন্নয়ন ও স্রিসািয়ণি িন্য 
পাইলটিং শষ করিয়ি। থদনশ বুয়না বা 
িালালী কবুিরিি িাি সংিক্ণ ও থস্ায়াব 
নহয়সয়ব মাংয়সি চানহদা পূিয়ণি িন্য কাি 
কিয়ি। ২০০ গাি নবনশষ্ থদনশ কাগনি র�বুি 
থিাট একটা বাগান করিয়ি। ঘাস চাষ কিয়ি। 
নবনভন্ন ধিয়নি উদ্যান �সল চাষ কিয়ি। 
হাস ও নিনিি পানখ পালয়নি িন্য আধনুনক 
থসড ননমকুাণ করিয়ি এবং এই থসয়ড অনচরিই 
হাঁস,মিুনগ আি নিনিি পানখি পাইলটিংও 
শুরু হয়চ্ছ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

এই সনমনিি প্রয়ি্যক সদস্য স্বাবলম্ী। 
সদস্যগয়ণি অয়নয়কই বিদেমায়ন সিকানি 
রেসিকানি নবনভন্ন উচ্চপয়দ কমকুিি এবং 
অন্যান্যিা স�ল ব্যবসায়ী। সদস্যগয়ণি মধ্য 
সাধািণ নবষয়টা হল িািা প্রয়ি্যয়কই একই 
সু্য়লি একই ব্যায়চি িাত্। ননয়িয়দি এলাকা 

িরা র�শবপুি ও এি আয়শপায়শি গ্রায়মি 
অনগ্রসি বানস্ায়দি রেকািত্ব দূিীকিণ, 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, পনিয়বশ উন্নয়ন ও 
সামানিক কমকুকায়ডে অংশগ্রহয়ণি িন্য এই 
প্রনিষ্ঠানটি গেন কিা হয়য়য়ি। ননয়ম্ন সনমনিি 
প্রধান প্রধান কাযকুক্রয়মি বণকুনা কিা হয়লা: 
• মাংস, দুগ্ধ ও রেইনি থপ্রাডাক্ট উতপাদয়নি 

লয়ক্্য প্রারনমকভায়ব ২০০ মা িাগল 
নবনশষ্ একটা আধনুনক খামাি গয়ড় 
রোলা: ২০১৯ সায়লি নডয়সম্রি 
এই প্রকয়ল্পি পাইলটিং শুরু হয় ১০টি 
িাগয়লি মাধ্যয়ম। বিদেমায়ন প্রায় ৩০টি 
মাদী িাগল ও ২ টা পাঁো আয়ি।২০২৩-
২০২৪ অরকুবিরিি ময়ধ্য ননধকুানিি লয়ক্্য 
থপৌিায়নাি সম্ভাবনা আয়ি। 

• মাংস উতপাদয়নি লয়ক্্য ৫০০ রোড়া 
থদনশ কবুিরিি খামাি বেনি কিা: ২০১৯ 
সায়লি নডয়সম্রি ২০ রোড়া কবুিি নদয়য় 
কাযকুক্রম শুরু হয়লও বিদেমায়ন ১০০ রোড়া 
কবুিি আয়ি। ২০২৩-২০২৪ অরকুবিরিি 
ময়ধ্য ননধকুানিি লয়ক্্য থপৌঁিায়নাি সম্ভাবনা 
আয়ি। 

ক�রবপধুর পাইলট স্ধু ল-০৩ সাবব্শক গ্াম উন্নেন সবমবত বলঃ

রেমি নিং: ২২/রে

তামরখ: ৩০/১/২০১৯। 

সদস্য সিংখ্যা : ৩২ িন।

সঞ্চে আমানত: ৬,৪৬,৬০০ টাকা
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• নডম, মাংস ও বাচ্চা উতপাদয়নি লয়ক্্য 
হাঁস ও মিুনগ পালন: ৩০০ হাঁস ধািণ 
ক্মিা সম্ন্ন একটা আধনুনক থসড 
ইয়িাময়ধ্য বেনি কিা হয়য়য়ি। অয়ক্টাবি 
২০২০ সায়ল পাইলট প্রকল্প নহয়সয়ব ১০০ 
রেইনিং হাঁস পালন শুরু কিা হয়ব। ৪৫০ 
বগকু�্ট িায়গা নবনশষ্ একটা আধনুনক থসড 
বেনি কিা হয়য়য়ি নিনিি মিুনগ পালয়নি 
লয়ক্্য। নডয়সম্ি ২০২০ সায়ল প্ররম 
পাইলটিং প্রকল্প শুরু হয়ব বয়ল আশা কিা 
হয়চ্ছ। িািাড়া ২০২১-২০২২ অরকুবিরি 
অগকুাননক পদ্ধনিয়ি থদনশ মিুনগ পালন 
প্রকল্প শুরু হয়ব। 

• ২৫০টি র�বুগায়িি একটা বাগান বেনি 
কিা: এই বাগানটি সম্ন্ন হয়য়য়ি। 
বিদেমায়ন স্বল্পময়ূল্য থদনশ কাগনি, 
সীডয়লস, পানি র�বু এবং এলাচী র�বুি 
চািা দনিদ্র মানয়ুষি মায়ি সিবিাহ কিা 
হয়চ্ছ। নবনভন্ন সু্ল, কয়লি ও ধমকুীয় 
প্রনিষ্ঠায়ন নবনভন্ন বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ গ্রহণ 
কিা হয়য়য়ি। 

• আধনুনক পদ্ধনিয়ি সবনি ও �সল 
উতপাদন কিা: বিদেমায়ন হলুদ, ওল, 
রেগুনসহ নবনভন্ন সবনি ও �সল উতপাদন 
অব্যাহি আয়ি। 

• পাকচং ঘায়সি চাষ: পশুখাদ্য নননচিি 
কিাি লয়ক্্য বিদেমায়ন একনবঘা িনময়ি 
উচ্চ-�লনশীল পাকচং ঘায়সি চাষ কিা 
হয়য়য়ি। ২০২১-২০২২ অরকুবিরি পশুখাদ্য 
সহিলভ্য কিাি িন্য প্রারনমকভায়ব ২ 
একি িায়গা ননয়য় বহৃত আকারি ঘাস 
চাষ প্রকল্প শুরু কিা হয়চ্ছ। িািাড়া 
আয়শপায়শি কু্দ্র ও ভূনমহীন কৃষকয়দি 
পাকচং ঘাস চায়ষ উবিদু্ধ কিাি লয়ক্্য মাে 
প্রদশকুনী, প্রনশক্ণ ও উতসাহী কৃষকয়দি 
নবনাময়ূল্য ঘায়সি কাটিং সিবিাহ কিা 
হয়চ্ছ। 

মবগত বছরগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

• এলাকাি কু্দ্র কৃষকয়দি ঘাস চায়ষ 
উতসানহি কিাি লয়ক্্য মাে প্রদশকুনীি 
আয়য়ািন কিা এবং ঘাস চায়ষ আগ্রহীয়দি 
মায়ি নবনাময়ূল্য ঘায়সি কাটিং সিবিাহ 
কিা হয়য়য়ি। িািাড়া ঘাস চায়ষ কৃষকয়দি 
নবনভন্ন ধিয়নি পিামশকু প্রদায়নি িন্য 
ননয়নমি থযাগায়যাগ িাখা হয়। 

• র�বুি বাগান বেনিি িন্য এলাকাি 
িনসাধািয়ণি মায়ি স্বল্প ময়ূল্য বা 
নবনাময়ূল্য চািা নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 
নবনভন্ন সু্ল,কয়লি ও ধমকুীয় প্রনিষ্ঠায়ন 
নবনভন্ন বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ গ্রহণ কিা 
হয়য়য়ি।

• িাগল পালয়ন মনহলায়দি উতসানহি কিা 
হয়চ্ছ। আগ্রহী মনহলা/পুরুষয়দি সুলভ 
ময়ূল্য বাচ্চা িাগল প্রদান কিা হয়চ্ছ। 

র�স টোমি

সনমনিি কাযকুক্রম মাত্ ১ বিি সম্ন্ন 
হয়য়য়ি। অনি অল্প সময়য় সনমনিি সদস্যিা 
প্রনিষ্ঠানটিি উয়দেশ্য পূিয়ণি িন্য থচষ্া 
করি যায়চ্ছ। এলাকাি ৪ িন অনিদনিদ্র ও 
রেকাি যুবয়কি চাকনিি সুয়যাগ,হিদনিদ্রয়দি 
ননয়নমি চানহদানভনত্তক খামারি কাি কিাি 
সুয়যাগ প্রদান, খামারি উতপানদি নবনভন্ন 
পণ্য এলাকাবাসীয়দি নবনাময়ূল্য সিবিাহ 
কিাি পাশাপানশ নবনভন্ন কমকুকায়ডে উতসানহি 
কিাি মাধ্যয়ম এলাকাবাসীি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন কাি করি যায়চ্ছ। ননয়ম্ন সনমনি থরয়ক 
প্রি্যক্ভায়ব লাভবান ২ িয়নি র�স স্ানড 
িুয়ল ধিা হয়লা।

ক) িনাব মমাঃ আবুল মহাসাইন

থমাুঃ আবুল থহায়সন, নপিা: থমাুঃ আদুেস 
সামাদ, র�শবপুি উপয়িলাি রিহ্মকােী 

গ্রায়মি একিন স্ানীয় অধধবাসী। নিন সন্তান 
ও বাবা মা ননয়য় িাি সািিয়নি সংসাি। 
সংসারি একমাত্ থসইই উপািদেনক্ম ব্যনক্ত। 
খামারি কাি কিাি আয়গ থস থপশায় নিল 
একিন নদনমজুি। নদনমজুনিি স্বল্প টাকায় 
িাি পনিবারিি ভিণয়পাষণ চলি র�ায়না 
ময়ি। সন্তানয়দি ননয়নমি চানহদা, বাবা-মাি 
ওষুধ খিচ ও দ্রব্যময়ূল্যি উধ্কুগনি িায়ক 
নচন্তাি ময়ধ্য র�য়খনিল। সনমনিি সদস্যয়দি 
সায়র পনিনচি হয়য় থস িাি পানিবানিক 
অবস্াি করা প্রকাশ করি। িাি পানিবানিক 
অবস্াি করা নচন্তা করি সনমনিি সদস্যিা 
িায়ক সহকািী সুপািভাইিাি এবং খামাি 
ইনচািদে নহয়সয়ব ননয়য়াগ প্রদান করি। িায়ক 
িাগল পালন ও ঘাস চায়ষি প্রনশক্ণ প্রদান 
কিা হয়। বিদেমায়ন থস অনি সুনায়মি সায়র 
খামারি কাি কিয়ি। খামারি কাি কিাি 
পাশাপানশ বানড়য়ি গরু, িাগল ও মিুনগ 
পালন কিয়ি।

খ) িনাব মমাঃ মমতোর রহমান

থমাুঃ মনিয়াি িহমান, নপিা: মিৃ আ�সাি 
থমাড়ল,র�শবপুি উপয়িলাি িামচন্দপুি 
ইউননয়য়নি অধধবাসী। খামারি চাকনি কিাি 
পূয়বকু থস নিল একিন ননমকুাণ রেনমক। নকন্তু 
করিানাি প্রাদুভদোয়ব থস কমকুহীন হয়য় পয়ড়। 
পনিবারিি ভিণয়পাষয়ণি নচন্তায় যখন 
থস পাগলপ্রায়, িখন প্রনিয়বশী মাি�ি 
সনমনিি নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি করা িানয়ি 
পারি। সনমনিি নবনভন্ন সামানিক কমকুকাডে 
িায়ক উতসানহি করি। ননয়িি পনিবারিি 
প্রয়য়ািয়ন এবং সামানিক কমকুকায়ডে ননয়িয়ক 
যুক্ত কিায়নাি িন্য থস সনমনিয়ি সহকািী 
িত্তাবধায়ক নহয়সয়ব কাি কিাি আগ্রহ প্রকাশ 
করি। নবনভন্ন কায়ি িাি দক্িা নবয়বচনায় 
সনমনিি সদস্যিা িায়ক সহকািী িত্তাবধায়ক 
নহয়সয়ব ননয়য়াগ প্রদান করি। বিদেমায়ন 
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থস খামারি সহকািী িত্তাবধায়ক নহয়সয়ব 
দানয়ত্বিি আয়ি। িাি সাপ্তানহক িুটিি নদয়ন 
থস িাি এলাকাি রেকাি যুবকয়দি ঘাস চায়ষ 
উবিদু্ধ কিয়ি এবং বানড়ি মনহলায়দি িাগল 
পালয়ন উতসানহি কিয়ি। িাি এই প্রচািনায় 
িামচন্দপুি ইউননয়য়নি দুই িন ইয়িাময়ধ্য 
ঘায়সি চাষ শুরু করিয়ি। 

সফলতার গল্প

র�নপএস-০৩ এরগ্রাভ্যালী হল উক্ত সনমনিি 
একটা অঙ্গ প্রনিষ্ঠান। এই প্রনিষ্ঠায়নি 
থদখভায়লি িন্য ১ িন সানবকুক িত্তাবধায়ক 
সহ ৫ সদস্য নবনশষ্ একটি কনমটি আয়ি। 
প্রনিষ্ঠায়ন র�ায়না কমকুচািীি ননয়য়াগ, িাঁটাই, 
ক্রয় নবক্রয়সহ সমস্ত কাি এই ৫ সদস্য বিািা 
পনিচানলি হয়। প্রনিষ্ঠান পনিচালনা কিা 
হয় নডনিটাল প্রযুনক্তি সহায়িা ননয়য়। হাডদে 
কনপ িাড়াও গুগল শীয়টি মাধ্যয়ম প্রয়ি্যকটা 
আনরকুক র�নয়দন এবং খামাি সম্নকদেি 
অন্যান্য ডাটা সংিক্ণ এবং ননয়নমি 
হালনাগাদ কিা হয় এবং স্বচ্ছিা িক্ায়রকু 
সনমনিি প্রয়ি্যক সদয়স্যি সায়র উক্ত শীট 
গুয়লা শয়াি কিা হয়। ননয়নমি অনলাইন 
নমটিংয়য়ি িন্য জুম বা থ�সবুক ম্যায়সঞ্জাি 
ব্যবহাি কিা হয়। অনলাইন মননটনিংয়য়ি 
িন্য খামারি নসনসটিনভ ক্যায়মিা স্াপন কিা 
হয়য়য়ি এবং কমকুচািীয়দিয়ক নডনিটাল প্রযুনক্ত 
ব্যবহারি দক্ কিা হয়য়য়ি। গুগল ক্যায়লন্াি 
কমকু-পনিকল্পনা হালনাগায়দি মাধ্যয়ম কমকুকাডে 
পনিচালনা কিা হয়। এিাড়াও সমনন্বি 

নচন্তাভাবনা এক কিাি িন্য গুগল কীপ ও 
গুগল ডক্স ব্যবহাি কিা হয়। প্রযুনক্ত ননভদেিিা 
এবং স্বচ্ছিাি সায়র প্রয়ি্যকটা কাি কিাি 
কািয়ণ প্রনিষ্ঠানটিি রেওয়া সকল উয়দ্যাগ 
স�ল হয়চ্ছ বয়ল ময়ন কিা হয়। 

মিত্রা রিমফট স্টায়টমি

এই প্রনিষ্ঠানটি প্রারনমক ভায়ব নিরিা প্রন�ট 
্রোয়টনি ননয়য় কাি কিয়ি। এটা একটা 
থসবা মলূক প্রনিষ্ঠান এবং এটা র�শবপুি ও 
এি আয়শপায়শি গ্রায়মি মানয়ুষি রেকািত্ব 
দূিকিয়ণি উয়দেশ্য ননয়য়ই সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
সনমনিি সদস্যয়দি স্বপ্ন হল িািা থয 
থসবাগুয়লা মানষুয়ক নদয়ি চায়চ্ছ থসগুয়লাি 
সবগুয়লাই প্ররয়ম আমায়দি এলাকাি মানয়ুষি 
িন্য। ভনবষ্যয়ি অগকুাননক �্ড, র�িালমকু্ত 
ও িািা খাবাি এবং মাি, মাংস, নডম, দুধ, 
�ল ইি্যানদ বািািময়ূল্যি কয়ম মানয়ুষি 
থদাি থগাড়ায় থপৌঁয়ি থদয়া এই সদস্যয়দি 
স্বপ্ন। এই প্রনিষ্ঠানটিি ব্যবসানয়ক ্রোয়টনি হল 
নিরিা প্রন�ট এবং থসাস্যাল ওয়য়লয়�য়াি। 
অরকুাত র�ায়না প্রয়িয়ক্ট লাভবান হয়লও থসটা 
রেকািত্ব দূিকিণ এবং সামানিক উন্নয়য়ন 
পুনিায় ব্যয় কিা হয়ব।

এই প্রনিষ্ঠায়নি র�ান প্রদান ও আদায় 
সম্নকদেি র�ায়না কাযকুক্রম রেই। প্রনিষ্ঠায়নি 
বিদেমান বয়স ১ বিি। মলূধয়নি বড় অংশ 
খিচ হয়য় থগয়ি স্াপনা ননমকুাণ, পশু ক্রয় ও 
িনম নলি কাযকুক্রয়ম। ধািণা কিা হয়চ্ছ থরিক 
ইয়ভন পয়য়য়টে আসয়ি এখয়না ৩ থরয়ক ৪ 

বিি সময় প্রয়য়ািন হয়ি পারি। 

মলূিন

প্রনিষ্ঠানটিি অনয়ুমানদি মলূধন ৫০ লাখ 
টাকা। প্রনি শয়াি মলূ্য ১০০ টাকা। বিদেমায়ন 
থমাট নবক্রীি শয়ারিি সংখ্যা ১৭৪৮ এবং 
সচিয় নহয়সয়ব ৬,৪৬,৬০০ টাকা িমা 
হয়য়য়ি। কিদে বাবদ সনমনিি নবনভন্ন সদস্যয়দি 
কাি থরয়ক ১,৫০,০০০ টাকা রেয়া হয়য়য়ি। 
প্রনিষ্ঠান স্াপন ও পনিচালনা বাবদ প্রায় ৯ 
লাখ টাকা খিচ কিা হয়য়য়ি। এ প্রনিষ্ঠানটি 
এখন পযকুন্ত ননয়িয়দি অরকুায়য়নই চলয়ি এবং 
র�ায়না প্রনিষ্ঠান থরয়ক ঋণ গ্রহণ করি নাই। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

ইয়িাময়ধ্য ৪ িন মানয়ুষি প্রি্যক্ভায়ব রেকািত্ব 
লাঘবসহ অয়নক মানয়ুষি পরিাক্ভায়ব 
রেকািত্ব ননিসয়ন কাি করি যায়চ্ছ। ঘাস 
চায়ষ উবিদু্ধকিণ, র�বুি বাগান বেনি, িাগল 
পালয়ন মনহলায়দি উতসানহিকিণ, িাগল 
পালন ও ঘাসচায়ষি িন্য প্রনশক্ণ, নবনাময়ূল্য 
ঘায়সি কাটিং সিবিাহ, নবনাময়ূল্য/স্বল্পময়ূল্য 
র�বুি চািা সিবিাহ এবং করিানাকালীন 
সময়য় এলাকাি মানয়ুষি পায়শ দাঁড়ায়নায় 
সনমনিি কাযকুক্রম নবনভন্ন মহয়ল নবনভন্নভায়ব 
প্রশংনসি হয়য়য়ি। বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচি 
মাধ্যয়ম সামানিক বনায়য়ন প্রনিষ্ঠানটি ভূনমকা 
িাখয়ি। 
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উপয়িলা: ে্যামনগর

রেলা: সাতক্লীরা

সু্িবন পনৃরবীি একক বহৃত্তম ম্যানরগ্রাভ 
বন, বাংলায়দয়শি সমগ্র বনভূনমি প্রায় ৪০ 
শিাংশই সু্িবন যা থদয়শি থমাট আয়িয়নি 
প্রায় ৪ ভাগ। ইউয়নয়স্া কিৃকুক স্বীকৃি প্রাকৃনিক 
নবশ্ ঐনিহ্য সু্িবন। িীবনবনচরত্্য ভিপুি 
এই সু্িবয়নি প্রনিয়বশ ব্যবস্ায় িয়য়য়ি 
অসংখ্য প্রাণী ও উনদ্দ। সু্িবন বকৃ্িানিি 
এক অপাি সমাহাি। 

প্রধান বয়ৃক্ি ময়ধ্য সু্িী, কাকড়া, 
র�ওড়া, পশুি, বাইন, খলনস, থগালপািা, 
থহিাল, থগওয়া, হািয়গািা, িানা, নসংড়া, 
ধু্ ল প্রভৃনি উয়ল্খয়যাগ্য। সু্িবনই 
বাংলায়দয়শি প্রাকৃনিক মধিু সবয়চয়য় বড় 
উতস। থদয়শি প্রাকৃনিক মধিু প্রায় ৭৫ 
শিাংশই আয়স সু্িবন থরয়ক। সু্িবয়নি 
নবনভন্ন �্য়লি মধিু ময়ধ্য খলনস �্য়লি 
মধ ু রেনশ িননপ্রয়। সু্িবয়নি সম্য়দি 
উপি ননভদেিশীল প্রায় ৫ লক্াধধক মানয়ুষি 
ময়ধ্য রেয়ল, বাওয়ালী ও থমৌয়ালী প্রধান। 
সু্িবয়নি থমৌমানি আি থমৌয়ালয়দি ময়ধ্য 

সম্কদে বনু্ধি ময়িা।

সদস্য সিংখ্যা ও কম্গসমূচ

শ্যামনগি উপয়িলাধধন বুনড়য়গায়ানলনী ও 
মনুন্সগঞ্জ ইউননয়য়নি ৫টি গ্রায়মি ২০ িন 
থমৌয়াল ননয়য় সু্িবন থমৌয়াল রেমিীবী 
সমবায় সনমনি গনেি হয় এবং সমবায় নবভাগ 
কিৃকুক ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয় যাি ননবন্ধন নং ১৩১/
সাি, িানিখ: ০১/০৬/২০১৬ নরি.। বিদেমায়ন 
৯০টি থমৌয়াল পনিবারিি থমাট সদস্য সংখ্যা 
১৯৩ িন, পুরুষ ৭৫ িন এবং মনহলা ১১৮ 
িন। সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বনৃদ্ধ হয়চ্ছ।

সমমমতর উয়ল্খয়রাগ্য কম্গসমূচ

• সু্িবন থরয়ক মধ ুসংগ্রহ কিা।
• সংগহৃীি মধ ু সমবায় সনমনিি ননিস্ব 

কািখানায় যরাযর গুণগিমান বিায় 
র�য়খ প্রনক্রয়ািাি করি ও থমাড়কিাি 
করি। এটাই শিভাগ খাঁটি “থমৌয়াল মধ”ু 
(যা নবএসটিআই কিৃকুক অনয়ুমানদি)।

• মনহলায়দি কমকুসংস্ায়নি িন্য স্বাস্্যসম্ি 
উপায়য় থমৌয়াল মধ ু কাঁয়চি বেয়ম বা 
র�ৌটায় নবএসটিআই র�য়বল লাগায়না 

এবং প্যায়কি বেনি। 
• মধ ুনমনন প্যাক বেনি।
• মধ ুক্যানন্/চকয়লট বেনি।
• থমাম নদয়য় বায়ঘি মনূিদে বেনি।
• সু্িবয়নি ঐনিহ্যবাহী র�ওড়া গায়িি 

�ল র�ওড়া নদয়য় আচাি বেনিি কাি শুরু 
কিা হয়য়য়ি।

• থমাম নদয়য় সাবান বেনিি কাি প্রনক্রয়াধীন 
আয়ি। 

• মনহলায়দি কমকুসংস্ায়ন ব্যাগ বেনিি িন্য 
১৫ িন মনহলায়ক BEDS এি সানবকুক 
সহয়যানগিায় প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়য়য়ি 
এবং ব্যাগ বেনিি িন্য কাঁচামাল সংগ্রহ 
কাি অব্যাহি আয়ি। 

 
মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম 

সমবায় সনমনি গেয়নি পনিকল্পনায়ক 
সাময়ন র�য়খ িাপায়নি বেয়দনশক সম্কদে 
নবষয়ক মন্তণালয় িৃণমলূ প্রকয়ল্পি আনরকুক 
সহয়যানগিায় বাংলায়দশ এনভায়িনয়মটে 
এ্যান্ রেয়ভলপয়মটে থসাসাইটি (BEDS) ও 
িাপান এনভায়িনয়মটোল এডুয়কশন থ�ািাম 
(িী�) কিৃকুক প্রকল্পটি সমবায়ীয়দি মাধ্যয়ম 

সুদেরবন পমৌোল শ্রমজীবী সমবাে সবমবত

মনবন্ন নিং: ১৩১/সাত

তামরখ: ০১/০৬/২০১৬ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা : ১৯৩ িন

(পুরুষ: ৭৫ িন এবিং মমহলা: ১১৮ িন।)
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বাস্তবায়ন ও প্রারনমক কাযকুক্রম পনিচানলি 
হয়। এ প্রকয়ল্প হল ও অন�স রুমসহ থমাট 
৬ রুম নবনশষ্ নবি-িল ভবন ও মধ ুপ্রয়সনসং, 
মধ ু নমননপ্যাক, মধ ু ক্যানন্, সাবান বেনি 
থমনশনানিি এবং বািািিািকিয়ণ নমনন 
্াক ইি্যানদ খায়ি িাপায়নি বেয়দনশক 
সম্কদে মন্তণালয় হয়ি ১,৭০,০০,০০০ টাকা 
অনদুান প্রাপ্ত হয়। এ সম্দসমহূ থমৌয়াল 
রেমিীবী সমবায় সনমনিি; এগুয়লাি ব্যবহাি 
ও িক্ণায়বক্ণ থমৌয়াল রেমিীবী সমবায় 
সনমনিি অনকূুয়ল। 

র�স টোমি

থমৌয়াল পনিবািসমহূ দানিদ্র্য সীমাি ননয়চ 
বসবাস কিয়িা,সিকানি নীনিমালা অনযুায়ী 
বিরি মাত্ এনপ্রল থরয়ক জুন নিন মাস মধ ু
সংগ্রহ করি উপািদেন কিয়ি হয় থমৌয়ালয়দি। 
এ সময় িািা িনপ্রনি ২৫ থরয়ক ৪০ 
হািাি টাকাি মধ ু সংগ্রহ করি বানক সময় 
িািা নদনমজুনিি কায়ি ননয়য়ানিি রায়ক। 
পানিবানিক খিচ আি থিয়লয়ময়য়য়দি 
র�খাপড়াি খিচ রোগায়িই নানভশ্াস ওয়ে 
থমৌয়ালয়দি। মধ ুআহিণ কিয়ি যাওয়াি আয়গ 
চালায়নি খিচ রোগায়ি িায়দি শিণাপন্ন 
হয়ি হয় মহািন বা দাদন ব্যবসায়ীয়দি 
কায়ি। বন থরয়ক ন�রি এয়স সকল মধ ুিমা 
নদয়ি হয় থসই মহািয়নি কায়ি। মহািয়নি 
দাদয়নি টাকাি সুদসহ পনিয়শাধ কিয়ি মধিু 
অধধকাংশই মহািনয়ক নদয়য় বানক মধ ু ঐ 
মহািন নামমাত্ ২০০/২৫০ র�নি দরি নকয়ন 
ননি। এয়হন অবস্ায় িায়দি আনরকুক দুিবস্াও 
কায়ট না। আরকুসামানিক র�ায়না পনিবিদেন 
আয়স না। এই পনিনস্নি থরয়ক উত্তিয়ণি িন্য 
সমবায় নীনি ও আদয়শকু উবিদু্ধ হয়য় িননক 
আদম আলীি রেিৃয়ত্ব কনিপয় যুবক ২০১৬ 
সায়ল সমবায় সনমনি গেয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ 
করি।

 অিুঃপি উপয়িলাধীন বুনড়য়গায়ানলনী 
ও মনুন্সগঞ্জ ইউননয়য়নি ৫টি গ্রায়মি ২০ িন 
থমৌয়াল ননয়য় সু্িবন থমৌয়াল রেমিীবী 
সমবায় সনমনি গনেি হয় এবং সমবায় নবভাগ 
কিৃকুক ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয় যাি ননবন্ধন নং ১৩১/
সাি, িানিখ: ০১/০৬/২০১৬ নরি.।

সমবাে সমমমতর সফলতার বণ্গনা

নবগি ০১/০৬/২০১৬ নরি. িানিয়খ থমৌয়াল 
রেমিীবী সমবায় সনমনি ননবন্ধন গ্রহয়ণি 
পি BEDS এি সহয়যানগিায় সমবায়ীয়দি 
আয়বধকুন কমকুসনূচ “সু্িবন থরয়ক 
মধ ু সংগ্রহ,মধ ু প্রয়সনসং,থমাড়কিাি ও 
বািািিািকিণ” নবষয়য় প্রনশক্ণ গ্রহণ ও 
সু্িবন থরয়ক মধ ু সংগ্রয়হি িন্য অয়রকুি 
থযাগানও থপয়য় রায়ক। সমবায় সনমনিি 
মলূধন গেয়নি উপায় এবং ব্যবহাি সম্য়কদে 

অধধকাংশ সদস্য ওয়ানকবহাল না রাকায় 
প্ররম অবস্ায় মলূধন গেয়ন ইনিবাচক 
প্রভাব পনিলনক্ি হয়নন। পিবিদেীয়ি নবগি 
২ বিি সমবায় নবভায়গি উয়দ্যায়গ সাধািণ 
সদস্যয়দি উবিদু্ধ কিাি িন্য একাধধকবাি 
সনমনিি অন�স নবনল্ং এ মিনবননময় সভা 
আয়য়ািন কিা হয়। এরূপ একটি সভায় 
িনাব থমাুঃ নমিানিু িহমান, যুগ্ম-ননবন্ধক, 
খলুনা ময়হাদয় উপনস্ি থরয়ক সমবায়ীয়দি 
উবিদু্ধ করিন এবং ইনিবাচক সাড়া পাওয়া 
যায়। অিুঃপি সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বনৃদ্ধ হয়চ্ছ 
ও হাঁটি হাঁটি পা পা করি সমবায় সনমনিি 
মলূধনও বনৃদ্ধ হয়চ্ছ। 

 সু্িবয়নি থমৌমানি অন্যান্য প্রিানিি 
থমৌমানি অয়পক্া অয়নক রেনশ বড় এবং 
িাগী। থমৌমানিি কািই হয়চ্ছ �্য়ল �্য়ল মধ ু
সংগ্রহ কিা। সু্িবয়নি থমৌমানিি সায়র 
থমৌয়ালয়দি থযন বনু্ধত্ব সম্কদে িাই কনবিাি 
ভাষায় এরূপভায়ব িািা থযন ময়নি ভাব 
প্রকাশ করি রায়ক।

“থমৌমানি থমৌমানি,র�ারা যাও নানচ নানচ
দাঁড়াও না একবাি ভাই,
ঐ �্ল থ�াঁয়ট বয়ন,যাই মধু আহিয়ণ
দাঁড়াইবাি সময়য়িা নাই”
সমবায়ীিা এখন সু্িবয়ন মধ ু সংগ্রয়হ 

যাওয়াি পূয়বকু বিরি একবাি সমবায় সনমনিি 
িহনবল থরয়ক প্রয়য়ািয়ন ধাি ননয়য় যায় এবং 
িায়দি সংগহৃীি মধ ুসমবায় সনমনিয়ি ন্যায্য 
দায়ম নবনক্র কিয়ি পািয়ি, আয়য়ি একটি 
অংশ সনমনিয়ি সচিয় আমানি নহয়সয়ব 
িমা কিয়ি, িায়দি বিরি উতপানদি মধিু 
পনিমাণ ৪/৫ টন যাি আনমুাননক মলূ্য ২০ 
থরয়ক ২২ লক্ টাকা। সমবায়ীয়দি নিন 
মায়স সংগহৃীি মধ ু সংিক্য়ণি ব্যবস্া আয়ি 
সনমনিয়ি সািা বিি মধ ুপ্রয়সনসং-এি কাি 
সহ অন্যান্য কায়ি প্রি্যক্ভায়ব ৮০/৮৫ 
িন এবং পরিাক্ভায়ব ৩৫/৪০ িন নািী 
পুরুষ ননয়য়ানিি আয়ি। ১৪ নদন পি পি 
সংগহৃীি মধ ু সনমনিি ননিস্ব অন�য়সি 
প্রয়সনসং থমনশনানিয়িি মাধ্যয়ম পনিয়শাধন 
কিিুঃ মধিু থটকসই ব্যবহাি নননচিি করি 
নবএসটিআই এি অনয়ুমাদন ননয়য় আকষকুণীয় 
থমাড়য়ক থমৌয়ালিা প্ররমবারিি ময়িা বািারি 

এয়নয়ি খলনস,বাইন ও র�ওড়া �্য়লি মধ ু
যা বািারি “থমৌয়াল মধ”ু নায়ম পনিনচি। 
বিদেমায়ন এই মধ ু স্ানীয় চানহদা পূিণ করি 
ননিস্ব পনিবহয়ন ঢাকা, চট্গ্রাম, খলুনাসহ 
থদয়শি নবনভন্ন শহরি ননয়য়ানিি ব্যবসায়ীয়দি 
কায়ি প্রনি র�নি ১২০০/১৫০০ টাকা দরি 
সিবিাহ কিা হয়চ্ছ। এিাড়া িাপায়ন বািাি 
সষৃ্টিি লয়ক্্য বাংলায়দয়শ অবনস্ি িাপানন 
অ্যাম্ানসি মাধ্যয়ম পিীক্ামলূক িৃিীয়বাি 
িাপায়ন “থমৌয়াল মধ”ু পাোয়না হয়য়য়ি। 

এখন মহািনয়দি ননকট থরয়ক দাদন 
ননয়ি হয় না এবং কম দায়ম িায়দি 
কায়ি মধ ু নবনক্র কিয়ি হয় না। সনমনিি 
স�লিা বা উচ্চানভলাষী কমকুপনিকল্পনা 
প্রশাসয়নি নিিয়ক আকৃষ্ করিয়ি। গি 
০৮/০৯/২০১৯ িানিয়খ িনাব র�াকমান 
থহায়সন নময়া,মাননীয় নবভাগীয় কনমশনাি, 
খলুনা ময়হাদয় সনমনিি কমকুকাডে পনিদশকুন 
করিয়িন। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সমবায়য়ি নবকল্প 
রেই। সমবায়ই পারি সমায়িি নপনিয়য় 
পড়া আনরকুকভায়ব অসচ্ছল িনয়গাষ্ঠীি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন ঘটায়ি। সমবায়ই 
পারি সচ্ছলিা, সামানিক মযকুাদা, গণিানন্তক 
মলূ্যয়বাধ, িবাবনদনহিা, সম্য়দি সুষম 
বণ্টননভনক্তক বেষম্যহীন এক সমািব্যবস্া 
গয়ড় িুলয়ি। এটা বাস্তয়ব সু্িবন থমৌয়াল 
রেমিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ এি সদস্যয়দি 
আগ্রহ,প্রয়চষ্া,সহয়যানগিা এবং সচ্ছলিাি 
মাধ্যয়ম প্রমাধণি হয়য়য়ি। পনিয়শয়ষ কনব 
গুরু িবীন্দনার োক্ি বাংলাি গনিব-দুুঃখী 
সাধািণ মানষু সম্য়কদে বয়লয়িন,“অন্ন যখন 
কায়ড় ননষু্ঠি অি্যাচািী,িনমদাি,মহািন, 
দালাল,�নড়য়া িখন প্রয়য়ািন ঐক্যবদ্ধ 
প্রনিরিাধ। কনবি ভাষায়-

“মহূুিদে িুনলয়া নশি একরত্ করি দাঁড়াও 
থদনখ সয়ব,

যাি ভয়য় িুনম ভীি থস অন্যায় ভীরু 
রোমাি থচয়য়

যখন িানগয়ব িুনম িখনই থস পালাইয়ব 
থধয়য়”।
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উপয়িলা: মমনরামপুর

রেলা: রয়োর

হািাি বিরিি থরেষ্ঠ বাঙানল, ইনিহায়সি 
মহানায়ক, িানিি িনক বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি 
িহমান যুদ্ধনবধ্স্ত বাংলায়দয়শি অরকুনীনিয়ক 
সুদঢ়ৃ কিয়ি গ্রায়ম গ্রায়ম বহুমখুী সমবায় 
সনমনি গড়াি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিনিয়লন। 
িাি অবিদেমায়ন িািই সুয়যাগ্য কন্যা িনয়নত্ী 
মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনা থদয়শি 
উন্নয়য়ন ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছন। 
পল্ী উন্নয়ন থদয়শি উন্নয়য়নি একটি অংশ। 
এয়ক্রত্ পল্ী উন্নয়ন কৃনষ সমবায় সনমনি 
নলনময়টড ২৮/০৫/২০১৫ নরি. িানিয়খ ৩৫/
রে নং ময়ূল সমবায় নবভাগ িরা রেলা 
সমবায় দপ্তি, যয়শাি হয়ি ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। সময়য়াপয়যাগী নানামখুী কমকুসনূচ গ্রহণ 
ও বাস্তবায়ন করি চয়লয়ি। এ সনমনিি 
বিদেমান কমকু ও সভ্য ননবকুাচনন এলাকা সমগ্র 
মননিামপুি উপয়িলাব্যাপী। সনমনিি বিদেমান 
সদস্য সংখ্যা ৬৫৫ িন।

অবস্ান

পল্ী উন্নয়ন কৃনষ সমবায় সনমনি নলনময়টড 
এি কাযকুালয়টি যয়শাি রেলাি মধণিামপুি 
উপয়িলাি ১৭নং ময়নাহিপুি ইউননয়য়নি 
অন্তগকুি ভবানীপুি গ্রায়মি মরিুাপুক্ি নামক 
স্ায়ন ৩৫ শিক িনমি উপি নননমকুি নিনিলা 
নবনশষ্ ভবয়নি নবিিীয় িলায় অবনস্ি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দে্য

• দানিদ্র্য নবয়মাচন;
• কমকুসংস্ান সষৃ্টি;
• এলাকাি িনগণয়ক স্বাবলম্ী করি গয়ড় 

রোলা;
• নশক্াি উন্নয়ন;
• গ্রাময়ক শহরি রূপান্তি; 
• সমািয়সবা ইি্যানদ।

রিকল্পসমহূ:

কু্দ্ঋণ: সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য আয় 
বনৃদ্ধ মলূক কমকুকায়ডে কু্দ্রঋণ প্রদান কিা 
হয়য় রায়ক। এ ঋণ গ্রহণ করি িািা স্বাবলম্ী 
হয়চ্ছন। ধান চাষ, মাি চাষ, পশুপালন ও 
কু্দ্র ব্যবসাি থক্রত্ এ ঋণ নবিিণ কিা হয়। 

৩০/০৬/২০২০ িানিখ পযকুন্ত সদস্যয়দি 
মায়ি ২,৫০,০০০০০ টাকা ঋণ নবিিণ কিা 
হয়য়য়ি।
মাছ চাষ: সনমনিি মাধ্যয়ম ২০১৮ সাল হয়ি 
এ প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হয়। পনিি িনম নলি 
ননয়য় ৫০০ নবঘা িনময়ি সনমনিি সদস্যিা 
মাি চাষ করি রায়ক। এই প্রকয়ল্প ৫০ িন 
সদস্য কাি কিয়ি। এয়ি িায়দি রেকািত্ব 
দূি হয়য়য়ি এবং মতস্যচায়ষ সম্কৃ্ত থরয়ক 
স্ব-কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। স্ানীয় চানহদা 
নমটিয়য় উতপানদি মাি অন্যত্ নবক্রয় কিা 
হয়চ্ছ। 
িান চাষ: ২০১৯ সায়ল ধান চাষ প্রকল্পটি গ্রহণ 
কিা হয়। মাি চায়ষি ৫০০ নবঘা িনময়ি মাি 
ধিা ও নবক্রয় কিাি পি িানয়ুানি/থ�ব্রুয়ানিি 
মায়স ধান চাষ কিা হয়। এই প্রকয়ল্প এলাকাি 
অয়নক কৃষক কাি কিাি সুয়যাগ পান। এটি 
একটি লাভিনক ব্যবসা। এই প্রকয়ল্প মাধ্যয়ম 
প্রনি বিি সনমনিি আয় বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।
মেক্ান্নেয়ন মবদ্যালে স্াপন: এ সনমনিি 
অরকুায়য়ন ২০১৮ সায়ল পল্ী উন্নয়ন এ আি 
ময়ডল সু্ল নায়ম একটি নশক্াপ্রনিষ্ঠান স্াপন 
কিা হয়য়য়ি। বিদেমায়ন থপ্ল থরয়ক নবিিীয় থরেধণ 

পলিী উন্নেন কৃবষ সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং ৩৫/রে 

২৮/০৫/২০১৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ৬৫৫ িন
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পযকুন্ত ক্াস চালু িয়য়য়ি। এি িাত্িাত্ীি 
সংখ্যা ১৬৫ িন। পযকুায়ক্রয়ম পচিম থরেধণ 
পযকুন্ত িাত্িাত্ী ভনিদে কিা হয়ব। নবনভন্ন 
এলাকাি িাত্িাত্ী এখায়ন পড়াশুনা কিয়ি। 
িাত্িাত্ীয়দি আনা-রেত্তয়াি িন্য নবদ্যালয়য়ি 
ননিস্ব পনিবহন ব্যবস্া িয়য়য়ি। বিদেমায়ন 
নবদ্যালয়য় ৭ িন নশক্ক, ৬ িন গানড় চালক, 
২ িন আয়া ও ১ িন দপ্তিী িয়য়য়ি। এখায়নও 
থমাট ১৬ িয়নি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

এই প্রাচীন িনপদ এলাকায় িয়য়য়ি 
নবধািাি অকৃনত্মত্তায় গয়ড় ওো অয়নক 
খাল-নবল, বাওড় ও িলাশয়। এই খাল-
নবল, বাওড় ও িলাশয়য়ক ব্যবহাি করি এ 
সনমনিি সদস্যয়দি থটকসই উন্নয়য়নি প্রয়চষ্া 
অব্যাহি িয়য়য়ি। থস লয়ক্্যই- সনমনিি 
সদস্যগণ সনমনিি নায়ম খাল-নবল, বাওড় 
ও িলাশয় ইিািা গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম মতস্যচাষ 
ও র�ণু থপানা উতপাদন করি। নবক্রয়কৃি অরকু 

সদস্যয়দি ময়ধ্য সমবায় নভনত্তয়ি লাভ বণ্টন 
পূবকুক সদস্যয়দি আনরকুক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। এিাড়াও মতস্যচায়ষি 
মাধ্যয়ম স্ানীয় ও িািীয় পযকুায়য় আনময়ষি 
চানহদা পূিয়ণ গুরুত্বপূণকু অবদান িাখয়ি।

সামামিক কম্গকাণ্ড

•  বকৃ্রিাপণ;
•  বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ;
•  থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি বনৃত্ত প্রদান;
•  অসহায়য়ক সহায়িা;
•  নবদ্যালয় পনিচালনা;

মরভায়ব সফল হয়লা

সমবায়নভনত্তক প্রনিষ্ঠায়ন স�লিাি পূবকু শিদে 
হয়চ্ছ পািস্পনিক আস্া ও নবশ্াস। পািস্পনিক 
আস্া ও নবশ্ায়সি মাধ্যয়ম সনমনিটি স�ল 
হয়ি সক্ম হয়য়য়ি। সনমনিি কাযকুক্রম শুরুি 
আয়গ সনমনিি নায়ম ৩৫ শিক িনম ক্রয় করি 
ভবন ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। এক বিরিি ময়ধ্য 

সনমনিি ব্যাপক িননপ্রয়িা বনৃদ্ধ পাত্তয়াি 
সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ সনমনিি গ্রাহক সংখ্যা বনৃদ্ধ পায়। 
এভায়ব সনমনি উন্নয়য়নি নদয়ক এনগয়য় যায়। 
সনমনিি সদস্যয়দি কয়োি পনিরেম ও সনেক 
পনিকল্পনাি মাধ্যয়ম একটি নশক্াপ্রনিষ্ঠান 
ননমকুাণ কিয়ি সক্ম হয়য়য়ি। বিদেমায়ন ১০টি 
গ্রায়ম সনমনিি নশক্া প্রকয়ল্পি কাযকুক্রম 
অব্যাহি িয়য়য়ি। গ্রাময়ক শহরি রূপান্তরিি 
টায়গকুট ননয়য় সনমনি এনগয়য় যায়চ্ছ। 

পমরয়েষ

পল্ী উন্নয়ন কৃনষ সমবায় সনমনি নলনময়টড 
িাি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি ননিলসভায়ব কাি করি 
যায়চ্ছ। সিকানি পষৃ্ঠয়পাষকিা থপয়ল সনমনিি 
উতপাদনমখুী কমকুকাডে আিও গনিশীল 
ও রেগবান হয়ব এবং এলাকাি িনগয়ণি 
িীবনমায়নি উন্নয়ন ঘটায়ি সক্ম হয়ব।
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উপয়িলা: মমনরামপুর

রেলা: রয়োর

যয়শাি রেলাি মননিামপুি উপয়িলাি গ্রাম 
হানয়ুাি। কৃনষপ্রধান এই গ্রায়মি মানয়ুষি 
আনরকুক সংগনি ও িীনবকাি ধিন থদয়শি আি 
দশটি গ্রায়মি ময়িাই। এই গ্রায়মি কয়য়কিন 
কৃষক ও যুবয়কি প্রয়চষ্ায় ২০১৬ সায়ল 
মনুক্ত সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ, 
(ননবন্ধন নং: ১৮/রে, িাং-০২-০৩-২০১৬) 
ননবনন্ধি ও প্রনিনষ্ঠি হয়। বিদেমায়ন সনমনিি 
থমাট সদস্য সংখ্যা ১৬৫ িন। সনমনিি 
ননবনন্ধি নেকানা হানয়ুাি (বটিলা), িািগঞ্জ, 
মননিামপুি, যয়শাি। 

সমমমতর মবমভন্ন রিকল্প

কু্দ্ঋণ রিকল্প: সদস্যয়দি মায়ি আয় 
বনৃদ্ধমলূক কমকুকায়ডে সনমনি কু্দ্রঋণ প্রদান 
করি রায়ক। এই ঋণ সদস্যিা সনেক প্রকয়ল্প 
নবননয়য়াগ করি লাভবান হয়চ্ছ। মনুদ থদাকান, 
চায়য়ি থদাকান, িাগল পালন, হাঁস-মিুনগ 
পালন, মায়িি ব্যবসা ইি্যানদ প্রকয়ল্প কু্দ্রঋণ 
প্রদান কিা হয়। কু্দ্রঋণ আদায় ও ঋণী 
সদস্যয়দি প্রনশক্ণ ও পিামশকু প্রদায়নি িন্য 

দুই িন কমকুী সব সময় কাি করি।
কৃমষ রিকল্প: কৃনষ প্রকল্পটি ২০১৮ সাল 

থরয়ক চালু িয়য়য়ি। পনিি িনম নলি ননয়য় 
(৩০ শিাংশ িনম) এই প্রকল্পটি শুরু হয়। 
বিদেমায়ন সািায়দয়শ সবনিি ব্যাপক চানহদাি 
করা নচন্তা করি ৯০শিাংশ িনময়ি পািা 
কনপ ও পটয়লি চাষ কিা হয়চ্ছ। এই প্রকয়ল্প 
থমাট ০৫িন সদস্য কাি কিয়ি। প্রকয়ল্পি 
উতপানদি পণ্য স্ানীয় চানহদা নমটিয়য় ঢাকায় 
নবনক্রি িন্য পাোয়না হয়চ্ছ। 

সমমমতর মনিস্ব মময়ল মমুে উৎপাদন 

রিকল্প: সনমনিি মনুড় নমলটি “মনুক্ত 
মনুড় নমল” নায়ম পনিনচি। ২০১৯ সায়ল 
মননিামপুি উপয়িলাি হানয়ুাি (বটিলা) 
নামক স্ায়ন মনুড়ি নমলটি স্াপন কিা হয়। 
এই প্রকয়ল্প ৫,৫০,০০০ টাকা নবননয়য়াগ কিা 
হয়। নময়লি মনুড় প্রধান বেনশষ্্য্য হল সম্ণূকু 
হায়ি ভািা এবং ইউনিয়া মকু্ত। মনুড়য়ি সনেক 
পনিমাণ লবণ রায়ক বয়ল স্বায়দ অিুলনীয়। 
এই প্রকয়ল্প ৪ িন পুরুষ এবং ৭িন মনহলা 
কমকুী ননয়য়ানিি িয়য়য়ি। প্রকয়ল্পি উতপানদি 
পণ্য যয়শাি, সািক্ীিা, খলুনা রেলাি 
ডুমনুিয়া উপয়িলায় নবক্রয় কিা হয়। ২০২০ 

সায়লি আগস্ মাস থরয়ক ঢাকায় নবক্রয় কিা 
হয়চ্ছ।  

সমরষার রেল রিকল্প: গ্রাহকয়দি ননকট 
খাঁটি সনিষাি রেল থপৌঁয়ি থদওয়াি িন্য এই 
প্রকল্পটি হায়ি রেওয়া হয়। ২০২০ সায়ল এই 
প্রকল্পটি গ্রহণ কিা হয়। ২০২০ সায়ল এই 
প্রকয়ল্প ২,৫০,০০০ টাকা নবননয়য়াগ কিা হয়। 
উতপাদন এবং নবপণয়নি িন্য এই প্রকয়ল্প ০১ 
িন পুরুষ ও ১ িন মনহলা কমকুী ননয়য়ানিি 
িয়য়য়ি। 

হলুয়দর গুঁো উৎপাদন রিকল্প: 
ননি্যপ্রয়য়ািনীয় সকল পণ্য শুধ ু সদস্যয়দি 
মায়ি নয় সকল মানয়ুষি কায়ি থপৌঁয়ি থদয়াি 
িন্য “মনুক্ত �্ড থপ্রাডাক্ট” প্রকয়ল্পি আওিায় 
সনিষাি রেল ও হলুয়দি গুঁড়া প্রকল্প গ্রহণ 
কিা হয়। ২০২০ সায়ল এই প্রকল্পটি গ্রহণ 
কিা হয়। হলুয়দি গুঁড়া প্রকয়ল্প ২৫,০০০ 
টাকা নবননয়য়াগ কিা হয়। 

েমপিং ব্যাগ তেমর রিকল্প: এই প্রকয়ল্প 
৪িন সদস্যয়ক দনিদে কায়ি প্রনশক্ণ নদয়য় 
ননয়য় আসা হয়। বািাি থরয়ক কম দায়ম 
সাি, আঁটা বা গয়মি পনিি্যাক্ত বস্তা নকয়ন 
এয়ন শনপং ব্যাগ বেনি কিা হয়। এই প্রকয়ল্প 

মধুবতি সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ১৮/রে

তািং-০২-০৩-২০১৬

সদস্য সিংখ্যা ১৬৫ িন

ঋণ মবতরণ : ৯৫,১৩,০০০ টাকা
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ননয়য়ানিি কমকুীিা সাধািণি অবসি সময়য় 
ব্যাগ উতপাদয়নি কাি করি রায়ক। �য়ল 
িািা এক নদয়ক থযমন সংসারিি কাি কিয়ি 
পািয়ি অন্যনদয়ক এই কাি করি আনরকুক 
ভায়ব সচ্ছল হয়চ্ছ। 

কম্গসিংস্ান

সনমনিয়ি প্রি্যক্ ভায়ব ২২িন সদস্য কাি 
করি। অন্য নদয়ক কু্দ্রঋয়ণি মাধ্যয়ম আিও 
৮০িন সদস্য িায়দি কমকুসংস্ায়নি পর খুঁয়ি 
ননয়ি থপরিয়ি।

মবগত বছরগুয়লার কম্গকাণ্ড

সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য কু্দ্রঋণ প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম থযমন অরকুনননিকভায়ব সদস্যয়দি 
স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলা হয়চ্ছ রেমনন 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম দক্ মানব সম্য়দ 
পনিণি কিাি থচষ্া কিা হয়য়য়ি। নশক্া স্বাস্্য 
ও মাদক নবরিাধী কমকুকাডে সনমনি প্রনিষ্ঠাি 
পি থরয়ক চয়ল আসয়ি। কু্দ্রঋণ প্রদান করি 
৮০িন সদস্যয়ক কু্দ্র ব্যবসায়ী নহয়সয়ব গয়ড় 
রোলা হয়য়য়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন সমমমতর ভূমমকা

সনমনি গেয়নি মলূ উয়দেশ্য নিল সদস্যয়দি 
রেকািত্ব দূি করি অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
করি রোলা। সনমনিয়ি প্রি্যক্ ভায়ব ২২িন 
সদস্য কাি করি। �য়ল এই ২২ িয়নি 
পনিবারিি ১১০িন সদস্য নননচিয়ন্ত বসবাস 
কিয়ি পািয়ি। অন্য নদয়ক কু্দ্রঋয়ণি মাধ্যয়ম 
আিও ৮০িন সদস্য িায়দি কমকুসংস্ায়নি 
পর খুঁয়ি ননয়ি থপরিয়ি। নবনভন্ন সিকানি 
ও রেসিকানি থসবা পাওয়াি িন্য সনমনি 
সদস্যয়দি সিকানি ও রেসিকানি থসবা 
প্রদানকািী প্রনিষ্ঠায়নি সায়র পনিচয় করি 
থদয়াি �য়ল িািা সহয়ি থসবাগুয়লা গ্রহণ 
কিয়ি পািয়ি। নশক্া ও স্বাস্্য নবষয়য় কাি 
কিাি �য়ল সদস্যিা নশক্া ও স্বাস্্য নবষয়য় 
সয়চিন হয়চ্ছ। মাদক নবরিাধী সভা ও 
থসনমনারিি মাধ্যয়ম সমািয়ক মাদকমকু্ত 
কিাি িন্য সনমনি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন 
কিয়ি। নবনভন্ন প্রাকৃনিক দূয়যকুায়গি সময় 
শুধ ু সনমনিি সদস্যয়দি ত্াণ থপৌয়ি নদয়চ্ছ। 
নবনভন্ন উতসয়বি সময় হিদনিদ্রয়দি মায়ি 
উপহাি সামগ্রী থদয়াি �য়ল িািা আনয়্ি 
সায়র উতসবটি পালন কিয়ি পািয়ি। সনমনি 
শুধ ু সদস্যয়দি নয় সমায়িি সকল মানয়ুষি 
িন্য আরকুসামানিক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা 
পালন কিয়ি। 

কলীভায়ব সফল হয়লা

থযয়কায়না কায়ি স�ল হয়ি হয়ল কয়োি 
পনিরেম দিকাি। সমবায়নভনত্তক প্রনিষ্ঠায়ন 
স�ল হয়ি দিকাি পািস্পনিক নবশ্াস ও 
আস্া। আমায়দি সনমনি যিটুক্ সা�ল্য 
অিদেন করিয়ি িাি নপিয়ন মলূ কািণ হল 
পািস্পনিক নবশ্াস। িুঁনক রাকা সয়ত্তও 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সনেক সময়য় 
সনেক প্রকল্প গ্রহণ করিয়ি। প্রকল্প গ্রহয়ণি 
পূয়বকু সম্ভাব্যিা যাচাইয়য়ি কািয়ণ প্রয়ি্যকটি 
প্রকল্প লাভিনক প্রকয়ল্প পনিণি হয়চ্ছ। 
িায়দি ২০২৫ সাল পযকুন্ত নননদদেষ্ প্লান আয়ি। 

আমিা থস অনযুায়ী প্রকল্প গ্রহণ কিয়ি। একটি 
নননদদেষ্ লক্্যমাত্া রাকাি কািয়ণ একনদয়ক 
থযমন কায়িি গনি বনৃদ্ধ পায়চ্ছ রেমনন নিুন 
নিুন প্রকয়ল্প কায়িি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়চ্ছ।

মনুক্ত সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ 
িাি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি ননিলসভায়ব কাি করি 
যায়চ্ছ। সিকানি পষৃ্ঠয়পাষকিা থপয়ল সনমনিি 
উতপাদনমখুী কমকুকাডে আিও গনিশীল 
ও রেগবান হয়ব এবং এলাকাি িনগয়ণি 
িীবনমায়নি উন্নয়ন ঘটায়ি সক্ম হয়ব।
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উপয়িলা: মমাল্াহাট

রেলা: বায়গরহাট

বায়গিহাট রেলাি থমাল্াহাট উপয়িলাি 
চাউলটু্িী গ্রায়ম গনেি প্রগনি নািী উন্নয়ন 
সমবায় সনমনি নলুঃ এলাকাি আনরকুক-
সামানিক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু অবদান 
র�য়খয়ি। সমবায়য়ি আদশকু ও নীনিি নভনত্তয়ি 
পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সনমনিি 
সদস্যয়দি অরকুনননিক উন্ননি সাধয়নি লয়ক্্য 
আয় সনমনিটি ননবন্ধন (র�নি নং: ১৫/
বা, িানিখ: ১৭/০৯/২০১৭ নরি.) কিা হয়। 
প্রনিষ্ঠালয়গ্ সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল ২৫ 
িন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা থমাট 
১০০ িয়ন উন্নীি হয়য়য়ি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সমবায় সনমনিি আদশকু ও নীনিি নভনত্তয়ি 
পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি অরকুনননিক উন্ননি সাধন ; 

• সদস্যয়দি আনরকুক উন্ননি সাধয়নি লয়ক্্য 
আয় বনৃদ্ধি িন্য সমষ্টিগি প্রয়চষ্া গ্রহণ;

• সনমনিয়ি ননয়নমি সচিয় আমানি িমা 

িাখা ও সনমনিি শয়াি ক্রয়য়ি বিািা 
মলূধন গেয়ন উতসানহিকিণ;

• সনম্নলিভায়ব সংগেয়নি আওিায় 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলাগণ 
উন্নি িায়িি গানভ লালনপালন র� 
মাধ্যয়ম িায়দি িীবনযাত্াি মায়নান্নয়নসহ 
িায়দি 

কম্গসিংস্ান

“উন্নি িায়িি গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম 
সুনবধাবনচিি মনহলায়দি িীবনযাত্াি মান 
উন্নয়ন” প্রকয়ল্পি থরয়ক সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ 
করি িায়দি স্বকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

সমমমতয়ত চলমান রিকল্প

১। কু্দ্রঋণ প্রকল্প;
২। সবনি চাষ প্রকল্প;
৩। মতস্যচাষ প্রকল্প;
৪। হাঁস-মিুনগ পালন প্রকল্প;
৫। গানভ পালন প্রকল্প;

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

নবনভন্ন প্রনশক্ণ ও আনরকুক সহায়িা ননয়য় 

সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়চ্ছ। সদস্যগণ সনমনি থরয়ক নবনভন্ন প্রনশক্ণ 
গ্রহণ করি িায়দি অবস্াি উন্নয়য়ন কাি করি 
যায়চ্ছন। “উন্নি িায়িি গানভ পালয়নি 
মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলায়দি িীবনযাত্াি 
মান উন্নয়ন” প্রকয়ল্পি থরয়ক প্রয়ি্যক সদস্য 
১,২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করি ২টি করি 
উন্নি িায়িি গানভ ক্রয় করি লালন পালন 
কিয়ি। এিাড়া সদস্য পযকুায়য় হাঁস–মিুনগ ও 
মতস্যচাষ ইি্যানদ কাযকুক্রম চলমান আয়ি।

সামামিক কম্গকাণ্ড

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
পাশাপানশ গ্রায়ম দুগ্ধ উতপাদনকািী সনমনি 
গেন করি সদস্যভুক্ত মনহলায়দি আনরকুক 
উন্নয়য়ন অনপু্রাণীি করিয়ি। সনমনিটিি 
সদস্যগণ সামানিক কমকুকায়ডে সম্কৃ্ত 
িয়য়য়ি। সনমনিটি নবগি বিিগুয়লায়ি 
কু্দ্রঋণ নবিিয়ণি মাধ্যয়ম সদস্যয়দিয়ক 
কমকুমখুী কিয়ি। সনমনিি কু্দ্রঋয়ণি মাধ্যয়ম 
সদস্যগণ মতস্যচাষ, হাঁস-মিুনগ পালন, দনিদে 
কাি ও গানভ পালন করি ননয়িিা স্বাবলম্ী 
হয়চ্ছ।

প্রগবত নারী উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ১৫/বা

তামরখ:১৭/০৯/২০১৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা মমাট ১০০ িন
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স্বলীকৃমত

সনমনিি সদস্যয়দি অরকুনননিক উন্নয়য়ন 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ। সনমনিি 
কাযকুক্রম উপয়িলা প্রশাসয়নি নিি র�য়ড়য়ি। 
অন্যান্য সনমনিও এ সনমনিয়ক থদয়খ উবিদু্ধ 
হয়য়য়ি। 
 
কলীভায়ব সফল হয়লা 

সনমনিটি ২৫ িন সদস্য ননয়য় আি ১০০ 

িয়ন উন্নীি হয়য়য়ি। সনমনিটি “উন্নি 
িায়িি গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি 
মনহলায়দি িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন” প্রকয়ল্প 
গানভ পালন করি অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
হয়য়য়ি। সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র শয়াি সচিয়য়ি 
মাধ্যয়ম মলূধন গয়ড় িুয়ল আয়-বধকুক খায়ি 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম িায়দি অগ্রযাত্া শাননি 
করি। সনমনিি কু্দ্রঋয়ণি মাধ্যয়ম সদস্যিা 
ভ্যান গানড়, মতস্যচাষ, হাঁস-মিুনগ পালন ও 

গানভ পালন ও সনজি চাষ করি অরকুনননিকভায়ব 
স�লিা লাভ করিয়ি।
 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি পনিরেম ও সচ্ছিা 
িবাবনদনহিামলূক কাযকুক্রম পনিচালনাি �য়ল 
সনমনিটি নবনভন্ন িকম কাযকুক্রম থযমন, সবনি 
চাষ, মতস্যচাষ, হাঁস-মিুনগ পালন, গানভ 
পালন করি লাভবান হয়য়য়ি। �য়ল সনমনিি 
সদস্য ও সনমনি স�লিা অিদেন করিয়ি। 
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উপয়িলা: রয়োর সদর

রেলা: রয়োর

সমমমত গেয়নর পটভূমম

থদয়শি সানবকুক উন্নয়য়ন সমবায় আয়্ালয়নি 
ভূনমকা অনস্বীকাযকু। মানয়ুষি থমৌনলক 
চানহদা পূিয়ণি লয়ক্্য নবয়শষি থপাশাক 
নশয়ল্পি উন্নয়য়নি িন্য যয়শাি রেলাি 
উপকয়ঠে থমানমননগি গ্রায়মি অধধকািবনচিি 
অবয়হনলি িাঁনি স্রিদায় এি কনিপয় 
সয়চিন ব্যনক্ত ননয়িয়দিয়ক অরকুনননিকভায়ব 
স্বাবলম্ী কিাি িন্য ১৯৪২ সায়ল থমানমননগি 
সমবায় নশল্প ইউননয়ন নলুঃ নায়ম সনমনিটি 
প্রনিনষ্ঠি হয়। এি ননবন্ধন নং ৫১/নশল্প
িানিখ: ১২-০১-১৯৪২ নরি.।

অথ্গননমতক কম্গকাণ্ড

শয়াি মলূধন: ৮১,৬১,৫৩৯ টাকা।

সচিয় আমানি: ২,৭৭,৩৬,৯১৭ টাকা।
সংিনক্ি িহনবল: ৪১,৩৩,৩৪৭ টাকা।
অন্যান্য িহনবল: ১৯,২৭,৯৫৮ টাকা।
উক্ত টাকা র�ন্দীয় সনমনি, ব্যাংক ও ব্যবসায় 
খায়ি নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি।

স্াবর/অস্াবর সম্মত্ত

 স্াবি/অস্াবি সম্নত্তি ময়ধ্য খনিদকৃি 
িনমি পনিমাণ ২০.৬৪ একি। উক্ত িনমি 
উপি অন�স নবনল্ং, বয়ান নবদ্যালয়, 
রেওয়াি থমাহাম্দ থটক্সটাইল নমল স্াপন 
কিা হয়য়য়ি এবং বানক কৃনষিনম। উক্ত িনমি 
বিদেমান বািাি মলূ্য ৭,০৫,০০,০০০ টাকা।
 
উন্নেন কম্গকাণ্ড

সনমনিি সদস্যয়দি সনমনিি ননিস্ব প্রনশক্ণ 
র�রন্দ উন্নিমায়নি বস্ত্র প্রস্তুয়িি প্রনশক্ণ 
থদয়া হয়। সদস্য সনমনিি মাধ্যয়ম উন্নিমায়নি 

িাঁি স্াপয়নি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। ৭৭ টি 
সদস্য সনমনিি মাধ্যয়ম ২,১৫৪ টি িাঁি চালু 
িয়য়য়ি। সনমনি সদস্যয়দি বিািা উতপানদি 
থপাশাক বািািিািকিয়ণি যরাযর ব্যবস্া 
গ্রহণ করিয়ি এবং থপাশাক বেনিি কায়ি 
ননয়য়ানিি সদস্যয়দি ননয়নমি পানিরেনমক 
প্রদান করি আসয়ি। সদস্য সনমনিি 
উতপানদি বস্ত্র সামগ্রী ক্রয় করি ইউননয়য়নি 
৩ টি নবক্রয় র�রন্দি মাধ্যয়ম ও কনমশন 
এয়িয়টেি মাধ্যয়ম ননধকুানিি ন্যায্যময়ূল্য নবক্রয় 
কিা হয়য় রায়ক। এিাড়া ননিস্ব থগাডাউন 
হয়ি অনিনিক্ত বস্ত্র সামগ্রী বািািিািকিয়ণি 
ব্যবস্া িয়য়য়ি। উক্ত ব্যবসা সনমনিি বিদেমায়ন 
উন্ননিি মলূ চানবকানে।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি িাঁি নশয়ল্প প্রায় ১৬৫ িন িাঁনি 
সদস্য ননয়নমি কাি করি িীনবকা ননবকুাহ 

পমাবমননগর সমবাে বরল্প ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং -৫১/মেল্প

তামরখ: ১২-০১-১৯৪২

শেোর  মলূিন: ৮১,৬১,৫৩৯ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ২,৭৭,৩৬,৯১৭ টাকা।
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কিয়ি। ম্পস্পননং নমল এবং থটক্সটাইল নমল 
চালু কিা সম্ভব হয়ল প্রায় ১,৫০০ িন 
সমবায়ী চাকনি লায়ভি সুয়যাগ পায়ব। 
সনমনিয়ি ১৭৫ িন র�ায়কি কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। এিাড়া প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব ৬৩০ 
িয়নি কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি। সনমনিি 
মাধ্যয়ম ৬৩০ িন সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ায়নি 
সষৃ্টি হয়য়য়ি।

অন্যান্য কম্গকাণ্ড

সনমনিি সদস্যয়দি স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলাি 
িন্য সনমনিি ননিস্ব উয়দ্যায়গ প্রনশক্য়ণি 
ব্যবস্া করিয়ি। যাি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আত্মকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়চ্ছ এবং 
পাশাপানশ িায়দি বিািা উতপানদি পণ্যসামগ্রী 
িািীয় অরকুনীনিয়ি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা র�য়খ 
চয়লয়ি। স্বাধীনিাি পি বস্ত্র সমস্যাি সময় 
থমানমননগি সমবায় নশল্প ইউননয়ন নলুঃ 
এ অচিয়ল মানয়ুষি বস্ত্র চানহদা নমটায়ি 
ন্যায্যময়ূল্য বস্ত্র সিবিাহ করি থয থসবাি দষৃ্ান্ত 

স্াপন করিয়ি িাি ধািাবানহকিা আিও 
অম্ান ও অব্যাহি আয়ি। ননয়নমি লভ্যাংশ 
প্রদায়নি মাধ্যয়ম সনমনিি স�লিাি নচত্ 
অন্যান্য সমবায় প্রনিষ্ঠান অবগি হয়য় উন্নয়ন 
কমকুকায়ডে উতসানহি হয়। িািীয় সমবায় 
নদবস উদযাপয়নি থক্রত্ রেলা সমবায় দপ্তি 
কিৃকুক আয়য়ানিি নবনভন্ন অনষু্ঠায়ন অংশগ্রহণ, 
আয়লাচনা এবং প্রকাশনাি সায়র সিাসনি 
সম্কৃ্ত রায়ক। সমবায় সংক্রান্ত প্রকাশনা 
ও স্ানীয় পত্-পনত্কায় সনমনিি স�লিাি 
নচত্ প্রকানশি হয়। সািানবয়শ্ি ন্যায় 
বাংলায়দশ িরা যয়শাি অচিয়ল মাচদে/২০২০ 
হয়ি স্মিণকায়লি ভয়াবহ মহামানি র�াগ 
র�ানভড-১৯ পনিনস্নিয়ি এই প্রনিষ্ঠান 
কমকুহীন ক্নিগ্রস্ত মানয়ুষি িন্য ৯৫,০০০ 
টাকাি ত্াণসামগ্রী নবিিণ করি। যয়শাি রেলা 
প্রশাসন কিৃকুক আয়য়ানিি ‘বণকুময় যয়শাি’- 
এি সয়ঙ্গ সম্কৃ্ত থরয়ক সদস্য সনমনিি 
২৫০ িন সদস্যয়ক অক্িজ্ঞান এবং সমবায় 
নবভাগ কিৃকুক আইএলও এি আওিায় বয়স্ 

নশক্াি মাধ্যয়ম ননিক্িা দূিীকিয়ণ বনলষ্ঠ 
ভূনমকা পালন করিয়ি। পনিবাি পনিকল্পনা, 
মাদক নবরিাধী সয়চিনিা, থযৌিুকনবরিাধী 
আয়্ালন এবং ইভটিনিং প্রনিরিাধ ইি্যানদ 
নবষয়য় সামানিক সয়চিনিামলূক কাযকুক্রম 
পনিচালনা কিয়ি।

গণিানন্তক ধািণাি আদয়ল গনেি 
অরকুনননিক প্রনিষ্ঠানসময়ূহি ময়ধ্য 
থমানমননগি সমবায় নশল্প ইউননয়ন নলুঃ 
একটি অন্যিম আদশকু সমবায় প্রনিষ্ঠান। 
সদস্য সানমনিয়ক অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী 
কিাই সনমনিি অন্যিম উয়দেশ্য। িািাড়া 
িনসাধািয়ণি থমৌনলক চানহদাি থক্রত্ 
থপাশাক নশল্পয়ক সমদৃ্ধ করি র�াক্তায়দি ননকট 
ন্যায্যময়ূল্য সিবিাহ করি রায়ক। এই নশল্পয়ক 
আরিা আধনুনকীকিণ ও গনিশীল কিাি 
লয়ক্্য সিকানি সানবকুক পষৃ্ঠয়পাষকিা একান্ত 
আবশ্যক।



বমরোল

মবভাগ

বমরোল সিংরুতি তাঁমত সমবাে সমমমত মলঃ 

মি মপ িনতা র�া-অপাত্রটিভ 

মক্রমিট মসাসাইটি মলঃ 

বমরোল আর্গলক্ষলী সমবাে সমমমত মলমময়টি

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা 

মমাট সমমমত  ১৪,৬১৯টি

মমাট সদস্য  ৮,৪৩,৮৪৭ িন 

পুরুষ  ৬,৪৯,৩৫১ িন

মমহলা  ১,৯৪,৪৯৬ িন

কার্গকরলী মলূিন  ৫৩,৩২০.৬৫

র�ৌত সম্দ  ৬,৩৩৯.৩৮

আমথ্গক সম্দ  ২,৭৯৭.৫০

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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উপয়িলা: উমিরপুর

রেলা: বমরোল

বনিশাল রেলাধীন উনিিপুি উপয়িলাি 
অবয়হনলি িাঁনি স্রিদায়য়ি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবগি ২০০৮ সয়ন 
বনিশাল রেলাি প্রখ্যাি সমবায়ী ও সায়বক 
উপয়িলা থচয়ািম্যান িনাব আদুেি িাজ্াক 
িালুকদাি এি মহনি উয়দ্যায়গ বনিশাল 
সংযুক্ত িাঁনি সমবায় সনমনি সংগেন কিা 
হয়। উনিিপুি উপয়িলাি অবয়হনলি িাঁনি 
স্রিদায়য়ি সদস্যয়দি সমন্বয়য় এই সনমনিি 
যাত্া শুরু হয়। সনমনিটি নবগি ০৯/০৭/২০০৮ 
নরি. িানিখ রেলা সমবায় কাযকুালয় থরয়ক 
উনিিপুি উপয়িলা কমকু এলাকাব্যাপী 
ননবনন্ধি হয় যাি র�নি: নং: ০৮৮ নবনড। 
সনমনিি কমকুকাডে নদননদন বনিশাল নবভায়গি 
ময়ধ্য িনড়য়য় পড়ায় বনিশাল নবভায়গি িাঁনি 
স্রিদায়গণ সদস্য নহয়সয়ব অন্তভুকুনক্তি হয়ি 
আগ্রহ প্রকাশ কিায় সনমনিি কমকু এলাকা 
প্ররয়ম বনিশাল রেলাব্যাপী বনৃদ্ধ কিা হয় যাি 
সংয়শাধধি ননবন্ধন নং: ১৮২ নবনড, িানিখ: 

০৮/০১/২০১২ নরি.। 
পিবিদেীয়ি সনমনিি কমকুকাডে বনিশাল 

নবভায়গি ময়ধ্য নবসৃ্তনি লাভ কিায় এি 
ননবন্ধন বনিশাল নবভাগব্যাপী কিা হয় যাি 
সংয়শাধধি ননবন্ধন নং: ০০০১ বনব, িানিখ: 
৩০/০৬/২০১৫ নরি.। বিদেমায়ন সনমনিি 
সদস্য সংখ্যা ১,২৪৮ িন।

সমমমতর পুঁমি গেন রিমক্রো

সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক অসহায় দনিদ্র 
িাঁনি িনয়গাষ্ঠীি কু্দ্র কু্দ্র শয়াি ও সচিয় 
বিািা পুঁনি গেন করি িায়দি ময়ধ্য কু্দ্রঋণ 
নহয়সয়ব নবিিণ করি। বিদেমায়ন সনমনিি 
সদস্য সংখ্যা ১,২৪৮ িন। থমাট ননিস্ব 
মলূধয়নি পনিমাণ ৬৭,৪৯,৭৯৪ টাকা 
এি ময়ধ্য সদস্যয়দি পনিয়শাধধি শয়াি 
মলূধয়নি পনিমাণ ৩,৫৬,৯০০ টাকা এবং 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ১২,০২,০২৪ 
টাকা। এিাড়াও সনমনিি িাঁি সুিা প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৫,৯৫,৪৩৫ টাকা।

সমমমতর মবমনয়োগ রিমক্রো

সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালাি আয়লায়ক 
এবং সনমনিি উপ-আইন ও সাধািণ 

সভাি নসদ্ধান্ত থমািায়বক কু্দ্র িাঁি নশয়ল্পি 
উতপাদন, নবপণন ও বািািিািকিয়ণি িন্য 
ঋণ নহয়সয়ব নবননয়য়াগ কিা হয়। এিাড়াও 
সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন সুিা ক্রয় করি 
গামিা উতপাদয়ন নবননয়য়াগ কিা হয়। 

মদয়ের অথ্গননমতক ও সামামিক সমমৃদ্ধ 

অিতিয়ন ভূমমকা

সনমনিি যাবিীয় আয় থরয়ক ব্যয় ননবকুাহ কিা 
হয়। বনিশাল নবভায়গি দনিদ্র ও অসহায় 
িাঁনি স্রিদায়য়ক আনরকুক সহায়িা ও ঋণ 
প্রদান কিা হয়। এিাড়াও ননম্নবধণকুি িািীয় 
অরকুনীনিয়ি অবদান িাখা হয়। থযমন: 
• সমবায় অধধদপ্তরিি ধাযকুকৃি সিকানি 

িািস্ব অনডট ন� যরাসময়য় পনিয়শাধ 
কিা হয়। 

• সমবায় অধধদপ্তরিি ধাযকুকৃি সিকানি 
িািস্ব অনডট ন�’ি ভ্যাট যরাসময়য় 
পনিয়শাধ কিা হয়। 

• সমবায় অধধদপ্তরিি ধাযকুকৃি সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল যরাসময়য় পনিয়শাধ কিা 
হয়। 

• সনমনিি কমকুচািীয়দি রেিন রোনাস 

ববররাল সংযধুতি তাঁবত সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ০৮৮ মবমি

তামরখ: ০৯/০৭/২০০৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,২৪৮ িন

কম্গসিংস্ান: ৬

শেোর মলূিন: ৩,৫৬,৯০০ টাকা 

সঞ্চে আমানত: ১২,০২,০২৪ টাকা। 
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যরাসময়য় পনিয়শাধ কিা হয়। 
• সনমনিি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ 

সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি।
• স্ানীয় পযকুায়য় মসনিদ, মন্ি ও ধমকুীয় 

কায়ি আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 
• িািীয় নদবসসমহূ যরায়যাগ্য মযকুাদাি 

সনহি পালন কিা হয় এবং আনরকুক 
সহয়যানগিা কিা হয়। 

• স্ানীয় গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি মায়ি 
নবনাময়ূল্য বই ও নশক্া বনৃত্ত প্রদান কিা 
হয়। 

অন্যান্য গুরুত্বপূণ্গ মবষোমদ

সসনমনিি ব্যবস্াপনা কাযকুক্রম: সনমনিি 
সকল কাযকুক্রম সমবায় সনমনি আইন-
২০০১ (সংয়শাধধি-২০০২ ও ২০১৩) ও 
সমবায় সনমনি নবধধমালা ২০০৪ এবং 
সনমনিি উপ-আইন অনযুায়ী সম্ানদি হয়। 
সনমনিি বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটিি ননবকুাচন 
২২/১০/২০১৯ নরি. িানিখ অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। 
ব্যবস্াপনা কনমটি ৯ সদস্য নবনশষ্। 

সমমমতর অন্যান্য কার্গক্রম

দস্যয়দি দুঘকুটনা ও অসুস্িা এবং মিুৃ্যিননি 
কািয়ণ অনদুান প্রদান কিা হয়। এিাড়াও 
সনমনিি অরকুায়য়ন সনমনিি কমকু এলাকায় 
বকৃ্রিাপণ কাযকুক্রম পনিচালনা কিা হয়। 
নবভাগীয় বড় বড় শহরিি বািািগুয়লায়ি 
স্ল র�য়খ উতপানদি পণ্য (গামিা) নবনক্র কিা 
হয়। প্রনি বিি িািীয় সমবায় নদবয়স বঙ্গবনু্ধ 
আন্তিদোনিক সয়ম্লন র�ন্দ ঢাকায় উতপানদি 
পণ্য (গামিা) প্রদশকুন কিা হয়। 
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উপয়িলা: সদর

রেলা: র�ালা

১৯২৯ সয়ন িতকালীন সিকারিি 
পষৃ্ঠয়পাষকিায় র�ালা রেলাি সদি 
উপয়িলাি র�দুনিয়া ইউননয়য়নি নবনভন্ন 
থপশািীবীয়দি সংগনেি করি সদস্যয়দি 
থমৌনলক চানহদা পূিয়ণি ননিাপত্তা প্রদান, 
সমনন্বিভায়ব কৃনষ উতপাদন বনৃদ্ধ ও ঋণ 
সহায়িা প্রদায়নি মাধ্যয়ম কৃষকয়দি 
আরকুসামানিকভায়ব প্রনিষ্ঠাি লয়ক্্য র�দুনিয়া 
সমবায় ঋণদান ও সয়বকুান্ননি নবধায়ক 
সনমনি নলুঃ গনেি হয়। যাি র�নি নং ১৬২ 
নড, িানিখ : ১১/৩/১৯২৯ নরি.,নেকানা : 
গ্রাম: চি িয়মশ,ডাকঘি: চি র�দুনিয়া, 
উপয়িলা: র�ালা সদি, রেলা: র�ালা। 
ননবন্ধয়নি পি হয়ি অত্ সমবায় সনমনি 
র�দুনিয়া এলাকায় অনগ্রসি িনয়গাষ্ঠীি 
নশক্াি প্রসারি ব্যাপক ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি। সনমনি কিৃকুক প্রনিনষ্ঠি নবনভন্ন 
সামানিক, ধমকুীয়, নশক্াপ্রনিষ্ঠানগুয়লা 
সমবায় নবভায়গি ভাবমনূিদেয়ক উজ্জ্বল 
করিয়ি। অত্ সমবায় সনমনিি ব্যবস্াপনাি 

দানয়য়ত্ব ননয়য়ানিি ব্যনক্তগণ নবনভন্ন সময় 
সিিা ও ননষ্ঠাি সায়র কাি করি সনমনিটিয়ক 
অত্ রেলাি একটি ময়ডল সনমনিয়ি পনিণি 
করিয়িন। সনমনিয়ি ১২/১০/২০১৭ নরি. 
িানিয়খ ব্যবস্াপনা কনমটিি সবকুয়শষ ননবকুাচন 
অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। বিদেমান সভাপনি িনাব 
আলহাজ্ থমাুঃ িাজুল ইসলাম একিন বরিণ্য 
সমবায়ী। র�ালা রেলাি সমবায়নভনত্তক 
নবনভন্ন কাযকুক্রয়ম নিনন সনক্রয়ভায়ব অংশগ্রহণ 
করিন।

সদস্য সিংখ্যা ও কম্গসমূচ 

অত্ সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩,২৩৯ িন। 
অত্ সমবায় সনমনিি কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য 
নবনভন্ন সমবায় প্রনিষ্ঠান থযমন মসনিদ, 
মক্তব,মাদ্রাসা, নকন্ািগায়টদেন,সু্ল কয়লি 
প্রনিষ্ঠা ও পনিচালনা এবং মায়কদেট ননমকুাণ 
ও পনিচালনা উয়ল্খয়যাগ্য। এিাড়া নবনভন্ন 
িািীয় নদবস উপলয়ক্ অত্ সমবায় সনমনি 
নবনভন্ন কমকুসনূচ গ্রহণ করি রায়ক। কৃষকয়দি 
কৃনষকায়িি িন্য ঋণ নবিিণ কিা সহ কৃনষ 
উপকিণ সিবিায়হি মাধ্যয়ম সামানিক 
উন্নয়য়ন অবদান িাখয়ি। অত্ সমবায় 

সনমনি কিৃকুক পনবত্ র�ািআন নশক্াি 
িন্য র�দুনিয়া এলাকায় প্রায় ৩০টি মক্তব 
পনিচানলি হয়। সমবায় সনমনিটি প্রনিনষ্ঠি 
নশক্াপ্রনিষ্ঠানগুয়লায়ি প্রনি বিি নশক্া 
স�ি এবং বানষকুক ক্রীড়া প্রনিয়যানগিাি িন্য 
অনদুান প্রদান করি রায়ক। এিাড়া প্রনি বিি 
এলাকাি অসহায় ও দুস্ মানষুয়দি আনরকুক 
অনদুান, শীিবস্ত্র প্রদানসহ নবনভন্নভায়ব 
সহায়িা করি রায়ক। সনমনিি শয়াি মলূধন 
৩২,৩১০ টাকা এবং সনমনিি সচিয় আমানি 
৪৭,৪৫১ টাকা।

সমমমতর কার্গক্রম

র�দুনিয়া সয়বকুান্ননি নবধায়ক সমবায় ঋণদান 
সমবায় সনমনি নলুঃ র�ালা রেলাি সমবায় 
অঙ্গয়ন একটি ঐনিহ্যবাহী প্রনিষ্ঠান। প্রনিষ্ঠাি 
পি হয়ি র�ালা রেলায় সদস্যয়দি কৃনষ 
উতপাদয়ন সহায়িা কিাি িন্য সমবায়ীয়দি 
মায়ি মধ্যয়ময়ানদ,স্বল্পয়ময়ানদ,দীঘকুয়ময়ানদ 
ঋণ নবিিণ করি আসয়ি। সমবায়ীগয়ণি 
শয়াি, সচিয়য়ি মাধ্যয়ম এবং সিকানি 
অনদুান নহয়সয়ব প্রাপ্ত িনমি আয়য়ি 
সাহায়য্য গনেি মলূধয়নি মাধ্যয়ম র�ালা 

ক�দুবরো সমবাে ঋণদান ও সয়ব্শান্নবত ববিােক সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৬২ মি

তামরখ : ১১/৩/১৯২৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩২৩৯ িন

শেোর মলূিন: ৩২,৩১০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৪৭,৪৫১ টাকা
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রেলাি অনগ্রসি দুস্ মানয়ুষি কল্যায়ণ 
নবনভন্ন নশক্াপ্রনিষ্ঠান ও ধমকুীয় প্রনিষ্ঠান 
প্রনিষ্ঠা করিয়ি। ি্য়ধ্য র�দুনিয়া এলাকায় 
ব্যাংয়কি হাট র�া-অপারিটিভ হাই সু্ল 
(স্ানপি ১৯৫৭ নরি.),র�দুনিয়া সমবায় 
বানলকা মাধ্যনমক নবদ্যালয় (স্ানপি ১৯৯৫ 
নরি.),ব্যাংয়কি হাট র�া-অপারিটিভ নডনগ্র 
কয়লি (স্ানপি ১৯৯৫ নরি.),ব্যাংয়কি 
হাট সমবায় ইস: নসননয়ি আনলম মাদ্রাসা 
(স্ানপি ১৯৭৫ নরি.),ব্যাংয়কি হাট আদশকু 
র�া-অপারিটিভ নকন্ািগায়টদেন,ব্যাংয়কি হাট 
সমবায় িায়ম মসনিদ (স্ানপি ১৯৭৫,নিুন 
ননমকুাণ ২০১১ নরি.) উয়ল্খয়যাগ্য। ব্যাংয়কি 

হাট র�া-অপারিটিভ মাধ্যনমক নবদ্যালয়য় 
প্রায় ৯০০ িাত্িাত্ী অধ্যয়নিি আয়ি এবং 
১৭ িন নশক্ক ননয়য়ানিি আয়িন। অন্যান্য 
নশক্াপ্রনিষ্ঠানগুয়লায়িও উয়ল্খয়যাগ্য 
সংখ্যাক িাত্িাত্ী অধ্যয়নিি এবং অয়নক 
নশক্ক নশনক্কা নশক্াদান কিয়িন। এসব 
প্রনিষ্ঠানগুয়লা সিকানি এমনপওভুক্ত এবং 
সনমনিও পরিাক্ভায়ব অরকুায়ন এবং সাহায্য 
করি রায়ক। প্রয়ি্যকটি নশক্াপ্রনিষ্ঠায়ন 
ম্যয়ননিং কনমটিয়ি সনমনিি একিন করি 
প্রনিননধধ ননয়য়ানিি আয়িন। এসব প্রনিষ্ঠায়নি 
মাধ্যয়ম এলাকাি অনগ্রসি, অসহায়, দুস্ 
গনিব িাত্িাত্ীিা নশক্াি আয়লায় আয়লানকি 

হয়চ্ছ। এিাড়া অত্ সনমনিি মাধ্যয়ম অত্ 
এলাকায় ৩০টি র�ািআন নশক্া র�ন্দ বা 
মক্তব পনিচানলি হয়চ্ছ। অত্ সনমনিি িনমি 
পনিমাণ বিদেমায়ন প্রায় ৯৩.২৮ একি। নকিু 
িনম নদীগয়ভদে নবলীন হয়য় থগয়ি। সনমনিি 
িনময়ি সনমনিি সদস্যিা কৃনষকাি করি 
অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়চ্ছ। িনম লনগ্ 
হয়ি প্রাপ্ত অরকু নদয়য় অত্ সমবায় সনমনি 
র�দুনিয়া এলাকায় একটি নবপণী নবিান 
স্াপন করি সমবায়ীগয়ণি ময়ধ্য স্বল্প ভাড়ায় 
প্রদান করি সদস্যয়দি ব্যবসানয়ক কাযকুক্রম 
সষৃ্টিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়ন ননিলস ভূনমকা পালন করি 
চলয়ি। সনমনিি সভাপনি িনাব আলহাজ্ব্ব 
থমাুঃ িাজুল ইসলাম িাি সিিা, বুনদ্ধ,থমধাি 
মাধ্যয়ম সনমনিটিয়ক এক অনন্য উচ্চিায় ননয়য় 
থগয়িন যা অত্ রেলায় সমবায় নবভায়গি 
ভাবমনূিদে অি্যন্ত উজ্জ্বল করিয়ি। অত্ সমবায় 
সনমনিয়ি ননয়নমি বানষকুক সাধািণ সভা 
অননুষ্ঠি হয়। 

মবগত বছগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

নবগি বিিগুয়লায়ি সমবায় সনমনিটি ননিস্ব 
িনময়ি মায়কদেট ননমকুাণ করিয়ি। উক্ত মায়কদেয়ট 
প্রায় ২৫টি থদাকান ভাড়া থদয়া হয়য়য়ি। এিাড়া 
সনমনিি অরকুায়য়ন রেশ কয়য়কটি মক্তব, 
নকন্ািগায়টদেন, হায়�নিয়া মাদ্রাসা প্রনিষ্ঠা 
করি পনিচালনা কিয়ি।

সফলতার ইমতহাস 

অত্ সমবায় সনমনি সদস্যয়দি ননকট হয়ি 
শয়াি, সচিয় আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন গেন 
করি এবং সিকাি হয়ি িনম বয়্াবস্ত প্রাপ্ত 
হয়য় সদস্যয়দি আন্তনিকিা ও সহয়যানগিায় 
ধীরি ধীরি স�লিা অিদেন করিয়ি। নবনভন্ন 
সময় সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্যগণ 
সিিা ও ননষ্ঠাি সায়র সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি স�লিা লাভ করিয়ি।

আথ্গসামামিক অবস্ার উন্নেয়ন ভূমমকা 

অত্ সমবায় সনমনি র�ালা রেলাি র�দুনিয়া 
এলাকায় নবনভন্ন নশক্াপ্রনিষ্ঠান, ধমকুীয় 
প্রনিষ্ঠান স্াপয়নি মাধ্যয়ম এলাকাি অনগ্রসি 
দুস্ অসহায় মানয়ুষি নশক্াি উন্নয়য়ন অগ্রণী 
ভূনমকা পালন কিয়ি। এিাড়া কৃষকয়দি স্বল্প 
সুয়দ ঋণ নবিিণ ও এলাকায় নবপণী নবিান 
প্রনিষ্ঠাি মাধ্যয়ম এলাকাি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়ন নবিাট ভূনমকা পালন কিয়ি।
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উপয়িলা: মগৌরনদলী

রেলা: বমরোল

বনিশাল রেলাি থগৌিনদী উপয়িলাি 
এয়কবারি প্রি্যন্ত অচিয়ল অবনস্ি নলনচড়া 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ। 
যাি পনিনচনি এখন িািীয় পযকুায়য় নবসৃ্তি। 
অরকুয়লাভী মহািনয়দি কিালগ্রাস থরয়ক 
এলাকাি দানিদ্র্য িনয়গাষ্ঠীয়ক বাঁচায়নাি িন্য 
নলনচড়া বািারিি কয়য়কিন ব্যবসায়ী ও 
এলাকাবাসী নময়ল মাত্ ৩২ িন সদস্য ৬৪০ 
টাকা পুঁনি ননয়য় ১৯৯০ সায়ল নলনচড়া সচিয় 
ও ঋণদান সনমনি প্রনিষ্ঠা করিন। এিপি 
সনমনিি মলূধন বনৃদ্ধ পাওয়ায় ১৯৯৩ সায়ল 
নলনচড়া সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ 
নায়ম সমবায় দপ্তি হয়ি ননবন্ধন লাভ করি। 
সনমনি পনিচালনায় অধধকিি দক্িা অিদেন ও 
নবনভন্ন পিামশকু প্রানপ্তি িন্য সনমনিটি ১৯৯৪ 
সায়ল বাংলায়দয়শি থক্রনডট ইউননয়নসময়ূহি 
িািীয় পযকুায়য়ি প্রনিষ্ঠান কাল্ ব-এি সদস্য 
পদ লাভ করি। অিুঃপি সমবায় দপ্তি হয়ি 
সনমনিি উপ-আইন সংয়শাধন করি এি 
নামকিণ কিা হয় নলনচড়া র�া-অপারিটিভ 

থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ। বিদেমায়ন এলাকাি 
মানয়ুষি কায়ি নলনচড়া থক্রনডট নায়মই রেশ 
পনিনচি।

বততিমান সম্মত্ত ও আমথ্গক অবস্া 

বিদেমায়ন সনমনিি ননিস্ব িনময়ি নননমকুি ২ 
িলা নবনশষ্ ভবয়ন সনমনিি সানবকুক কাযকুক্রম 
পনিচালনা কিা হয়। মাত্ একটি ইউননয়ন 
ব্যাপী (নলনচড়া ইউননয়ন) কমকু এলাকা ননয়য়ই 
সনমনিি মলূ কাযকুক্রম। ৩০ জুন ২০১৯ নরি. 
িানিয়খ সনমনিি থমাট সদস্য সংখ্যা ২,৫৮২ 
িন, সনমনিি পনিয়শাধধি শয়াি মলূধন 
২,০৮,১১,৭০০ টাকা, সচিয় আমানি 
৯,২৫,৫৩,৬৭৫ টাকা। সনমনিি স্ায়ী সম্দ 
১,৩৫,২৬,০৪৪ টাকা। সনমনিি চলনি 
সম্দ ১,৪৪,৪৭,৮৬৪ টাকা। সনমনিি ঋণ 
নবননয়য়াগ ৬,৬১,৯৩,৭৫২ টাকা। সনমনিি 
সবকুয়মাট কাযকুকিী মলূধন ১৩,৩২,২৪,৩৯৮ 
টাকা। সনমনিি কমকু এলাকায় সনমনিি ১৬৮ 
শিাংশ িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি। উক্ত িনময়ি 
ইনঞ্জননয়ানিং প্লায়নি মাধ্যয়ম আবাসন প্রকল্প 
করি প্লট নহয়সয়ব সদস্যয়দি মায়ি সারেয়ী 
ময়ূল্য নবক্রয় কিা হয়চ্ছ।

নারলী রেতৃয়ত্ব অবদান 

বিদেমান সিকারিি সায়র িাল নমনলয়য় নািী 
রেিৃত্ব নবকায়শ নবয়শষ ভূনমকা পালন কিয়ি 
উক্ত প্রনিষ্ঠান। সনমনিি নািী সদস্যয়দি 
মধ্য থরয়ক ৭ সদস্য নবনশষ্ একটি নািী 
নবষয়ক কনমটি গেন কিা হয়য়য়ি। উক্ত 
নািী কনমটিি রেিৃয়ত্ব একাধধকবাি নািীয়দি 
আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য নশক্া 
থসনমনারিি মাধ্যয়ম উতসাহ ও সহায়িা 
প্রদায়নি পদয়ক্প রেয়া হয়য়য়ি। নািীয়দি 
স্বাস্্য নবষয়য় স্বাস্্যকমকুীয়দি মাধ্যয়ম নবনভন্ন 
িনসয়চিনিামলূক পিামশকু থদওয়া হয়য় 
রায়ক।

কম্গসিংস্ান সষৃ্টিয়ত অবদান 
সনমনিি সদস্যয়দি আত্মননভদেিশীল ও সচিয়য় 
উবিদু্ধ কিাি লয়ক্্য সনমনিি মাধ্যয়ম নশক্া 
থসনমনারিি আয়য়ািন কিা হয়। সনমনিি 
সদস্যয়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি িন্য সনমনিি 
সনচিি িহনবল সদস্যয়দি ময়ধ্যই স্বল্প 
মনুা�ায় ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ কিা হয়। যাি 
�য়ল সনমনিি মাধ্যয়ম নলনচড়া ইউননয়য়নি 

নলবচড়া ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং:

তামরখ: ১৯৯০ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২,৫৮২ িন

কম্গসিংস্ান: ১৫০০ িন

শেোর মলূিন : ২,০৮,১১,৭০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৯,২৫,৫৩,৬৭৫ টাকা। 

সমমমতর স্ােলী সম্দ ১,৩৫,২৬,০৪৪ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন ১৩,৩২,২৪,৩৯৮ টাকা
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প্রায় ৮০০ র�ায়কি সিাসনি ভায়গ্যি পনিবিদেন 
ঘয়টয়ি। এিাড়াও ৭ শি র�ায়কি সিাসনি 
কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি।

সমমমতর চলমান রিকল্প 

সচিয় নগদীকিণ, সাধািণ সদস্য ঋণ 
কাযকুক্রম, বািাি নভটি বন্ধনক ঋণ কাযকুক্রম, 
থগায়ল্ন সচিয় প্রকল্প ৫ ও ১০ বিি থময়ানদ, 
নবিগুণ আমানি িমা ও ঋণ কাযকুক্রম, 
এ�নডআি িমা ও ঋণ কাযকুক্রম, সাপ্তানহক 
সচিয় ও ঋণ কাযকুক্রম, সচিয়পত্ নশশু-
নকয়শাি সচিয়, নমউচু্যয়াল এইড সানভদেয়সি 
মাধ্যয়ম মিৃ সদস্যয়দি ঋণ মওক্�।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য 

সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য নমিব্যয়ী,সচিয়ী 
ময়নাভাব বনৃদ্ধ, পিস্পরিি সায়র সুসম্কদে 
সষৃ্টি, পািস্পনিক সহয়যানগিা ও নবশ্াস 
স্াপন, ননয়িয়ক আত্মননভদেিশীল করি গয়ড় 
রোলা, উতপাদনমলূক কাযকুক্রম গ্রহণ, নিুন 
নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টি, লাভিনক খায়ি 
নবননয়য়াগ, সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ নবিিয়ণি 
িন্য িহনবল সষৃ্টি এবং সবকুিনীনভায়ব 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
সাধন কিা। উপরিাক্ত উয়দশ্যগুয়লা বাস্তবায়ন 
কিাি লয়ক্্য সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি 
ননিলসভায়ব ও গনিশীলিাি সায়র কাি করি 
যায়চ্ছ।

মহসাব সিংরক্ণ পদ্ধমত 

দ্রুি ও ননভুকুল নহসাব প্রণয়য়নি িন্য অনলাইন 
অ্যাকাউনটেং স�টওয়্যারিি মাধ্যয়ম সনমনিি 
নহসাব পনিচালনা কিা হয় এবং প্রয়ি্যকটি 
র�নয়দন সম্ন্ন হওয়াি পরি সদস্যয়দি 
এসএমএস সানভদেয়সি মাধ্যয়ম অবনহি কিা 
হয়। 

সামামিক মসবামলূক কার্গক্রম 

• সনমনিি র�ায়না সদস্য মািা থগয়ল 
িাতক্ধণক ৫,০০০ টাকা সতকাি অনদুান 
প্রদান।

• সদস্য মািা থগয়ল বা সদস্যপদ প্রি্যাহাি 
কিয়ল স্ায়ী সম্য়দি নবপিীয়ি থমাট 
ক্রয়কৃি শয়ারিি ২০% টাকা প্রদান।

• দুস্ ও অসহায় থময়য়য়দি নবয়য়য়ি আনরকুক 
অনদুান প্রদান।

• গনিব সদস্যয়দি নচনকতসা অনদুান প্রদান।
• ধমকুীয় অনষু্ঠায়ন আনরকুক সহয়যানগিা প্রদান।
• খ্যানিমান চকু্ হাসপািায়লি সহয়যানগিায় 

নবনাময়ূল্য চকু্ নচনকতসা প্রদান।
• থসনমনারিি মাধ্যয়ম নািীয়দি স্বাস্্যনবষয়ক 

পিামশকু প্রদান।
• প্রনি বিি নডয়সম্ি মায়স নবিয় নদবয়সি 

মযকুাদা িক্া ও সম্ানায়রকু নশশু-নকয়শাি 
ননয়য় নচত্াকিন ও িচনা প্রনিয়যানগিাি 
আয়য়ািন কিা হয় এবং ৫টি ক্যাটাগনিয়ি 
থমাট ১৫ িনয়ক পুিস্াি প্রদান কিা হয়। 

• সদস্যয়দি থমধাবী থিয়লয়ময়য়য়দি 
এককালীন বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। 

পমরচালনা পদ্ধমত

প্রনি ৩ বিি পিপি সদস্যয়দি মাধ্যয়ম 
গণিানন্তক প্রনক্রয়ায় ৬ সদস্য নবনশষ্ 
ব্যবস্াপনা কনমটি ননবকুানচি হয়য় রায়ক। 
িায়দি কাযকুক্রয়ম সহয়যানগিা কিাি িন্য ৪টি 
উপকনমটি িয়য়য়ি থযমন-ঋণদান কনমটি, 
অভ্যন্তিীণ ননিীক্া কনমটি, নািী নবষয়ক 
কনমটি, িনম ক্রয়-নবক্রয় ও উন্নয়ন কনমটি। 
কনমটিবৃ্  থস্বচ্ছায়সবী হওয়ায় িায়দি গহৃীি 
সকল নসদ্ধান্ত বাস্তবায়য়নি িন্য ৮ িন 
রেিনভুক্ত কমকুকিদো-কমকুীি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
থদওয়া নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করি রায়কন।

২০১৯-২০২০ অথ্গবছত্রর মবয়েষ সাফল্য

ননট লাভ অিদেন ৪৯,১৪,৪৪৪ টাকা
লভ্যাংশ অিদেন ৩২,৯৪,৫২০ টাকা
লভ্যাংশ নবিিণ ৩২,৯৪,৩১০ টাকা
লভ্যাংশ প্রাপ্ত সদস্য ১,৯৪০ িন
নসনডএ� প্রদান: ১,৪৭,৪৩৩ টাকা

নলমচো মক্রমিট ইউমনেয়নর অিতিন

এলাকাি িনগণয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
সংগনেি করি পুঁনি গেন এবং মতস্যচাষ, 
গরু থমাটািািাকিণ , হাঁস-মিুনগ পালনসহ 
নবনভন্ন আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি, সনমনিি 
সদস্যয়দি থমধাবী সন্তানয়দি বনৃত্ত প্রদান, 
নবনাময়ূল্য গাি নবিিণ, নচনকতসা সহায়িা 
প্রদান ও ধমকুীয় প্রনিষ্ঠায়ন সাহায্য-সহয়যানগিা 
করি স্ানীয়ভায়ব অরকুনননিক ও সামানিক 
কমকুকায়ডে ব্যাপক স�লিা অিদেন কিায় নবগি 
৭ নয়ভম্ি ২০১৫ নরি. িানিয়খ “সচিয় ও 
ঋণদান/থক্রনডট ইউননয়ন” থরেধণয়ি িািীয় 
থরেষ্ঠ সমবায় পুিস্াি-২০১৩ প্রাপ্ত হয়। 
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উপয়িলা: বমরোল সদর

রেলা: বমরোল

বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি নলুঃ 
িদানীন্তন অবসিপ্রাপ্ত নবচািক সবকুিন 
রেয়দ্ধয় িায় বাহাদুি নবপীন নবহািী দাসগুপ্ত 
এি অনরুপ্রিণায় ১৯২৭ সয়নি ১ থম িানিয়খ 
সংগনেি হয়। সমবায় নবভায়গি কমকুকিদোয়দি 
সহায়িায় সমবায় নবভাগ কিৃকুক সনমনিটি 
ননবনন্ধি হয়, যাি ননবন্ধন নম্ি ০১৪৬ নবনড, 
িানিখ: ০৫/০৩/১৯২৭ নরি.। ি্লয়গ্ 
থসরক্রটানি রেী যুক্ত বাবু অিুলা ন্ দাস 
গুয়প্তি একান্ত যনে, থচষ্া ও উতসায়হি �য়ল 
বহু আশা-আকাঙ্কা ননয়য় বনিশাল আযকুলক্ষী 
সমবায় সনমনি নলুঃ ি্ লাভ করি। ি্লয়গ্ 
মাত্ ২৯ িন অংশীদাি ও ৩৯৮ টাকা মলূধন 
ননয়য় যাত্া শুরু করি নকন্তু বিি শয়ষ 
প্রনিষ্ঠানটিি অংশীদাি সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৪ 
িয়ন এবং কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ দাঁড়ায় 
২৯,৪৭৪ টাকা। আযকুলক্ষী শয়দেি শানদেক 
িাতপযকু হয়লা আযকু মায়ন যািা সু-সভ্য এবং 
সম্াননি িািাই হয়লা আযকু আি লক্ষী মায়ন 
ধয়নি থদবী সুিিাং আযকুলক্ষী মায়ন হয়লা 

সু-সভ্য জ্ঞানী র�াকয়দি ধন ভান্াি। ১৯২৭ 
সয়নি রোডদে অব নডরিক্টি বা পনিচালনা 
পষকুদয়দি নদয়ক দষৃ্টি ন�িায়ল প্রনিভাি হয়ব 
থয, থস সময় কায়লি সু-সভ্য জ্ঞানীয়দি 
প্রনিষ্ঠান নিল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি নলুঃ। 

মবমভন্ন কম্গসমূচ

বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি নলুঃ 
সদস্যয়দি ননকট থরয়ক স্বণকু িামানি র�য়খ 
িায়দিয়ক ঋণ প্রদান করি রায়ক। সচিয়ী 
নহয়সয়ব সদস্যয়দি টাকা র�নয়দন সুনবধা 
থদয়া যা থরয়ক সদস্যগণ ননয়িয়দি সুনবধাময়িা 
টাকা র�নয়দন কিয়ি পারিন। নবয়শষ মানসক 
সচিয়ী নহয়সয়ব টাকা িমা প্রদান করি যাি 
মাধ্যয়ম সদস্যগণ িায়দি ননি নায়ম নননদদেষ্ 
পনিমাণ টাকা িমা র�য়খ লাভবান হয়চ্ছন। 
প্রনি বিি অনডট নিয়পাটদে প্রানপ্ত সায়পয়ক্ 
বানষকুক সাধািণ সভাি আয়য়ািন কিা হয়। 
বানষকুক সাধািণ সভায় নবগি অরকুবিরিি 
আয়-ব্যয়য়ি নহসাব িুয়ল ধিা হয় এবং 
আগামী অরকুবিরিি আয়-ব্যয়য়ি বায়িট 
অনয়ুমানদি হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি প্রনিষ্ঠালগ্ 
থরয়ক সদস্যয়দি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য 
কাি করি যায়চ্ছ। সদস্যগণ যায়ি লাভবান 
হন থস লয়ক্্য কাি করি চয়লয়ি। শুরুয়ি 
ভবন ভাড়া ননয়য় কাযকুক্রম পনিচালনা শুরু 
কিয়লও পিবিদেী ননি উয়দ্যায়গ িনম নকয়ন 
ননিস্ব ভবন বেনি করি কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি চলয়ি। ননিস্ব ভবয়নি কয়য়কটি কক্ 
এবং একটি কক্ হলরুম নহয়সয়ব ভাড়া প্রদান 
কিা হয় এবং উক্ত হলরুয়ম সনমনিি বানষকুক 
সাধািণ সভা সহ নবনভন্ন অনষু্ঠান আয়য়ািন 
কিা হয়। কক্ ও হলরুয়মি ভাড়া বাবদ 
প্রাপ্ত টাকা এবং অন্যান্য আয়য়ি বাবদ প্রাপ্ত 
টাকা প্রনি বিি সদস্যয়দি লভ্যাংশ নহয়সয়ব 
প্রদান কিা হয় যাি �য়ল সদস্যগণই লাভবান 
হয়চ্ছন। 

মবগত বছরগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 

বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
পক্ থরয়ক সদস্যপদ গ্রহয়ণি থক্রত্ যািা 
প্রবীণ িায়দি ময়ধ্য প্রনি বিি ৬ িন করি 
সম্াননা প্রদান কিা হয় এবং প্রনি বিি 

ববররাল আয্শলক্ষী সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং: ০১৪৬ মবমি

তামরখ: ০৫/০৩/১৯২৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ৩৬৪ িন।

শেোর মলূিন: ১৫,০০,০০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৪,১০,৭৭,৮৫১।

কার্গকরলী মলূিন : ৫,০৪,৫৪,২৪০ টাকা।
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সদস্যয়দি থমধাবী সন্তানয়দি নশক্া বনৃত্ত প্রদান 
কিা হয়য় রায়ক। এিাড়াও পনবত্ মায়হ িমিান 
মায়স ই�িাি ও থদায়া মাহন�য়লি আয়য়ািন 
কিা হয়। সবকুিনীন রেী রেী লক্ষী পূিা ও 
পূিা পুননমকুলনী উতসয়বি আয়য়ািন কিা হয় 
এবং প্রনি বিি সনমনিি নািী অংশীদািয়দি 
অংশগ্রহয়ণ নপো উতসয়বি আয়য়ািন কিা 
হয়। নািী অংশীদািগণ িায়দি হায়িি বেনি 
নপো ননয়য় নপো উতসয়ব অংশগ্রহণ করিন। 
অনষু্ঠায়ন আযকুলক্ষী সদস্যবৃ্  িাড়াও নবনভন্ন 
সিকানি-রেসিকানি প্রনিষ্ঠায়নি কমকুকিদোগণ 
উপনস্ি থরয়ক আন্ উপয়ভাগ করিন। 

র�স টোমি 

সনমনিি সদস্য দুুঃখী িাম থদ,বনিশাল 
আযকুলক্ষী সমবায় সনমনিি সদস্যপদ প্রানপ্তি 
পি অত্ সনমনি থরয়ক র�ান গ্রহণ করি ব্যাটানি 
চানলি অয়টাগানড় থমিাময়িি ওয়াকদেশপ এি 
ব্যবসা গয়ড় রোয়লন। যা থরয়ক নিনন ননয়ি 
লাভবান হয়চ্ছন এবং িাি ওয়াকদেশয়প কমকুিি 
কমকুচািীগণ উপকৃি হয়চ্ছ। সদস্য কৃষ্া 
িানী দাস সনমনি থরয়ক র�ান ননয়য় ব্যাটানি 
চানলি অয়টানিক্সা নকয়ন ভাড়া নদয়য় পনিবাি 
পনি িন ননয়য় খবু ভায়লা আয়িন। সদস্য 
মামনুিু িহমান সনমনি থরয়ক র�ান ননয়য় রাই 

অ্যালুনমননয়াম ও গ্ায়সি ব্যবসা কিয়িন। 
ব্যবসা করি নিনন ননয়ি লাভবান হয়চ্ছন এবং 
িাি কমকুচািীগণ ও রেশ উপকৃি হয়চ্ছন। 

কলীভায়ব সমবােটি সফল হয়লা তার বণ্গনা 

বনিশায়ল থয কয়য়কটি সমবায় সনমনি ননি 
উয়দ্যায়গ এনগয়য় যায়চ্ছ িাি ময়ধ্য বনিশাল 
শহরিি প্রাণয়কন্দ অনশ্নী ক্মাি টাউন হয়লি 
নবপিীয়ি ৯৯, বীিররেষ্ঠ ক্যায়টেন মনহউনদেন 
িাহাঙ্গীি সড়য়ক (সদি র�াড) অবনস্ি 
সনমনিি ৪ িলা ননিস্ব ভবন স্ব-মনহমায় 
সমবায় আয়্ালয়নি প্রিীক নহয়সয়ব অবস্ান 
কিয়ি। যা অন্যান্য সমবায়ীয়দিয়ক উতসানহি 
ও অনপু্রাণীি কিয়ি। নবনভন্ন সময় বনিশাল 
আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি নলুঃ িািীয় সমবায় 
নদবয়স বনিশাল রেলায় থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব পুিসৃ্ি হন। প্রনি বিি িািীয়ভায়ব 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি ও থরেষ্ঠ সমবায়ী নহয়সয়ব 
বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনিি সদস্য 
ময়নানীি হয়য় আসয়িন। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

২০১৮-২০১৯ সয়ন ৯,৭৪,৩৫,৯২৮ টাকাি 
র�নয়দন হয়য়য়ি। ব্যাংক নস্নি চলনি ও 
স্ায়ী ২,২৯,০৬,১৭২। এ�নডআি নস্নি 

১২,৭৫,৭০০। সচিয়পত্ ক্রয় রুপালী ব্যাংক 
২,০০,০০,০০০। ননট স্ায়ী সম্য়দি নস্নি 
৬৭,৪৩,০৭২। বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি সবকুপ্রকাি র�নয়দন ব্যাংয়কি 
মাধ্যয়ম হয়য় রায়ক 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

বনিশাল আযকুলক্ষী সমবায় সনমনি প্রনিষ্ঠালগ্ 
থরয়ক সদস্যয়দি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য 
কাি করি যায়চ্ছ। এিই ধািাবানহকিায় 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য থরয়ক 
অয়নয়কই ঋণ ননয়য় গায়মকুটেস িামা-কাপয়ড়ি 
ব্যবসা, মনুদ ব্যবসা, রিয়লাি ও র�য়াি মিুনগি 
ব্যবসা, �াস্ �্য়ডি ব্যবসা, ব্যাটানিচানলি 
অয়টা গানড়ি ব্যবসা, ওয়াকদেশপ এি ব্যবসা, 
থস্শনানি ব্যবসা, ঔষয়ধি ব্যবসা, চায়য়ি 
থদাকান, বইয়য়ি ব্যবসা, চশমাি থদাকান, 
রাই অ্যালুনমননয়াম ও গ্ায়সি ব্যবসা, 
অয়টাগানড় থমিাময়িি ওয়াকদেশপ, �য়টাকনপ 
ব্যবসা, নসয়ময়টেি থদাকান, নডস লাইয়নি 
ব্যবসা করি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিসহ িায়দি 
প্রনিষ্ঠায়ন কমকুচািী ননয়য়াগ নদয়য় িায়দি 
িীনবকা ননবকুায়হি ব্যবস্া কিয়িন। এিাড়াও 
অন্যান্য কু্দ্র ব্যবসা করি অয়নয়কই পনিবাি 
পনিিন ননয়য় সংসাি পনিচালনা কিয়িন।
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উপয়িলা: মলূাদলী

রেলা: বমরোল

মলূাদী উপয়িলাি বীি মনুক্তয়যাদ্ধাগণ 
ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি মাধ্যয়ম 
থদয়শি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য মলূাদী 
উপয়িলা মনুক্তয়যাদ্ধা সমবায় সনমনি নলুঃ 
নায়ম একটি সমবায় সনমনি রেলা সমবায় 
অন�সাি, বনিশাল ময়হাদয় ১৮/১২/২০০৬ 
নরি. িানিয়খ ১১২ নব,নড নম্রি সনমনিটিি 
ননবন্ধন থদন।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন সনমনিয়ি ৩৪৩ িন সদস্য িয়য়য়ি। 
সনমনিি সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি ও 
সচিয় আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন গেন করি ১১ 
লক্ টাকাি িনম ক্রয় করিন থযখায়ন ভনবষ্যত 
একটি নশল্পকািখানা গয়ড় রোলাি প্রয়চষ্ায় 
অব্যাহি আয়িন।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

মনুক্তয়যাদ্ধায়দি পনিবারিি সদস্যয়দিয়কও 
সনমনিি সদস্য করি ননয়নমি সচিয় ও শয়াি 
আদায় করি গনেি মলূধন সনমনিি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ঋণ নহয়সয়ব প্রদান করি সনমনিি 
সদস্যয়দি থযমন অরকুনননিক উন্নয়ন কিা হয় 
রেমনন থদয়শি উতপাদনও বনৃদ্ধ কিা হয়। 
বিদেমায়ন সনমনিি কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
২৮,৩৯,১৩৬ টাকা।

র�স টোমি

সমবায় আইন ও নবধধ থমািায়বক সনমনিি 
সদস্য ভনিদে, ননয়নমি শয়াি ও আদায়, ঋণ 
নবিিণ ও আদায় ননয়মনি মানসক সভা ও 
বানষকুক সাধািণ সভা করি রায়কন।

কলীভায়ব সমবাে সমমমতটি সফল হয়লা 

ননবন্ধন পিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনিটি পনিচালনা 
কিায় মলূাদী উপয়িলাস্ মনুক্তয়যাদ্ধাগণ 
অনপু্রাণীি হয়য় সনমনিি সদস্যভুক্ত হয়য় 

সনমনিটিয়ক বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় ও 
অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি করিয়ি এবং 
মলূাদী উপয়িলাি সমবায় অঙ্গয়ন ননিস্ব 
কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

২০১৮-২০১৯ সয়ন সনমনিটি লভ্যাংশ নবিিণ 
করিননন এবং ১২,১৩৫ টাকা সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল প্রদান করিয়িন।

আথ্গসামামিক উন্নেয়নর ভূমমকা

বিদেমায়ন সনমনিি এলাকায় আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন নবয়শষ ভূনমকা পালন করিয়িন 
যাি পনিরপ্রনক্য়ি অরকুনননিক উন্ননিি 
সায়র সায়র বাল্যনববাহ প্রনিহিসহ নবনভন্ন 
উন্নয়নমলূক কাি করি রায়কন। থযমন- 
গনিব িাত্িাত্ীয়দি নবনাময়ূল্য নশক্া, নববাহ 
সাহায্য ও গনিব সদস্যয়দি নচনকতসা সাহায্য 
ইি্যানদ প্রদান করি রায়কন।

মলূাদী মধুবতিয়যাদ্া বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং : ১১২ মব,মি 

তামরখ : ১৮/১২/২০০৬ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা : ৩৪৩ িন

কার্গকরলী মলূিন: ২৮,৩৯,১৩৬ টাকা
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উপয়িলা: বাবুগঞ্জ

রেলা: বমরোল

বনিশায়লি বাবুগঞ্জ উপয়িলাি িহমিপুি 
এলাকায় প্রনিনষ্ঠি আচিনলক কৃনষ গয়বষণা 
র�য়্ি কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি ননয়য় ১৯৯৪ 
সায়ল গনেি হয় আনল� বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ। প্রনিষ্ঠালয়গ্ সনমনিি সদস্যগণ 
নকিু অরকু সচিয়য়ি ময়ধ্যই িায়দি কমকুকাডে 
সীমাবদ্ধ িাখি। পিবিদেীয়ি ধীরি ধীরি 
সনমনিি কমকুকাডে ব্যাপকভায়ব বনৃদ্ধ থপয়ি 
রায়ক। সদস্যিা িায়দি থপশাি সায়খ 
নমল র�য়খ কৃনষনভনত্তক নবনভন্ন প্রকল্প ও 
কমকুকাডে পনিচালনা করি রায়ক। যাি �য়ল 
সনমনিি বিদেমান ননিস্ব মলূধয়নি পনিমাণ 
৩,৭৩,১৮,৪০৫ (নিন র�াটি নিয়াত্তি লক্ 
আোি হািাি চািশি পাঁচ) টাকায় উন্নীি 
হয়। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

এ সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ২৫০ িন 
ননিস্ব মলূধয়নই সনমনিি যাবিীয় উন্নয়ন 
কমকুকাডে পনিচানলি হয়য় রায়ক। সনমনিি 

নবনভন্ন কমকুসনূচি ময়ধ্য গরুি মাংস প্রকল্প, 
বীি উতপাদন প্রকল্প, গানড় ক্রয় প্রকল্প, 
থগাবি সাি প্রকল্প, মতস্যচাষ প্রকল্প, 
শাকসবনি উতপাদন প্রকল্প চালু আয়ি। 
এিাড়া সনমনিি স্বল্প আয়য়ি কমকুচািী এবং 
রেনমকবৃ্ য়ক নচনকতসা, নশক্া, কন্যা নববাহ 
ও গহৃননমকুাণ খায়ি অনদুান প্রদান করি রায়ক।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

সনমনিি মাধ্যয়ম নবনভন্ন প্রকল্প বাস্তবায়য়নি 
মাধ্যয়ম ননকট অিীয়ি প্রায় ১৩০ িয়নি 
অধধক র�ায়কি স্বকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
সনমনিটি সমবায় আইন, ননয়মাবনল, 
নবধধমালা ও নবভাগীয় সকল আয়দশ ননয়দদেশ 
যরাযরভায়ব অনসুিণ করি রায়ক। সনমনিি 
বানষকুক সাধািণ সভা নবগি ১২/০১/২০১৯ 
িানিখ অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। নবগি বয়ষকু 
ব্যবস্াপনা কনমটিি ১২টি সভা অননুষ্ঠি 
হয়য়য়ি।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

নবগি কয়য়ক বিরি নবনভন্ন ব্যবসায় 
৩১,৩৩,৪৮৬ টাকা নবননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। 

এিাড়া থমৌসুনম ব্যবসায় সয়বকুাচ্চ ৫,০০,০০০ 
টাকা ঋণ প্রদান কিা হয। নবগি বিিগুয়লায়ি 
সনমনি দ্রব্য ঋণ প্রদান করি ৪২,৩৪,৬৩৫ 
টাকা লাভ অিদেন করিয়ি। সনমনিি কাযকুক্রম 
প্রচারি প্রনি বিি বানষকুক সাধািণ সভায় 
বানষকুক প্রনিয়বদন ও নহসাব নববিণী উপস্াপন 
কিা হয়। সনমনিয়ি বিদেমায়ন শয়াি 
১,৫৩,৭০,৫০০ এবং সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ২,১৬,৬৬,৪৩৩ টাকা। 

র�স টোমি 

সনমনিটি সুষ্ঠভায়ব পনিচালনাি িন্য 
ব্যবস্াপনা কনমটি নবনভন্ন র�ৌশল অবলম্ন 
করি রায়ক। অি্যন্ত দক্ ও উচ্চনশনক্ি এ 
কনমটি সনমনিি অভ্যন্তরি নবনভন্ন সমস্যা ও 
সম্ভাবনা নচননিি করি পনিসংখ্যান সংক্রান্ত 
নবয়লিষয়ণি মাধ্যয়ম সমাধান কিা হয়। এিাড়া 
বানষকুক সাধািণ সভা ও নবয়শষ সাধািণ সভায় 
সনমনিি সদস্যয়দি মিাময়িি উপি নবনভন্ন 
সমস্যা নচননিিকিণ ও িাি সমাধায়নি পর 
থখাঁি হয়। 

আবলি বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ০২২ মবমি

তামরখ : ১৬/০৬/১৯৯৪ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা : ২৫০ িন

শেোর আমানত: ১,৫৩,৭০,৫০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ২,১৬,৬৬,৪৩৩ টাকা।

মবমনয়োগ: ৩২,৩৩,৪৮৬ টাকা।
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মরভায়ব সমবাে সমমমতটি সফল হয়লা

দীঘকু ২৬ বিি সনমনিি সকল সদস্যয়দি 
আন্তনিক প্রয়চষ্া,দক্ ব্যবস্াপনা, ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সিিা ও ননষ্ঠা,নিুন নিুন বাস্তবমখুী 
প্রকল্প গ্রহণ, এবং উপয়িলা সমবায় কাযকুালয় 
কিৃকুক যরাযর মননটনিং এি কািয়ণ অত্ 
উপয়িলা িরা সমগ্র দনক্ণ িনপয়দি 
একটি অনন্য সংগেয়ন পনিণি হয়য়য়ি। 
মলূি সদস্যয়দি দক্িা বনৃদ্ধি িন্য গবানদ 
পশু, কৃনষ, মতস্যচাষ ও হাঁস-মিুনগ পালয়ন 
প্রনশক্ণ প্রদান এবং আধনুনক প্রযুনক্ত ব্যবহাি 
কিা হয়য় রায়ক। এিাড়া সদস্যয়দি মায়ি 
দক্িা ও চানহদা অনযুায়ী ঋণ প্রদান কিা 
হয় এবং কানিগনি সহায়িাও প্রদান কিা হয়। 
যাি �য়ল সনমনিয়ি সামগ্রীকভায়ব উতপাদন 
ক্মিা রেয়ড় যায়।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

সনমনিটি সদস্যয়দি মায়ি ননয়নমি লভ্যাংশ 
নবিিণ করি রায়ক। ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি 
অনডট ন� পনিয়শাধ ৯,৯৬০ টাকা এবং 
সমবায় উন্নয়ন িহনবয়লি পনিমাণ ২,০৬০ 
টাকা।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি নায়ম রুপালী ব্যাংক নলুঃ, িহমিপুি 
শাখা, বনিশাল এ ২টি নহসাব চালু আয়ি। যাি 
ময়ধ্য একটিয়ি ১৩/০৮/২০২০ নরি. িানিখ 

নস্নিি পনিমাণ ২২,০৭,৮১১ টাকা এবং 
অন্যটিয়ি নস্নিি পনিমাণ ৬৪,৩৬৪ টাকা।
আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিটি ননবন্ধয়নি পি নবনভন্ন প্রকয়ল্প ঋণ 
প্রদান ও নবননয়য়ায়গি �য়ল এ পযকুন্ত প্রায় ৩০০ 
িয়নি প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব কমকুসংস্ায়নি 
সষৃ্টি হয়য়য়ি। থযয়হিু আচিনলক কৃনষ গয়বষণা 
র�ন্দ, িহমিপুি এ কমিদেি কমকুকিদো-কমকুচািী 
এ সনমনিি সদস্য, থসয়হিু সনমনিি সকল 
প্রকল্প কৃনষনভনত্তক। যা বাংলায়দয়শি ন্যায় 

একটি কৃনষপ্রধান থদয়শি অরকুনননিক উন্নয়য়ন 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকা িাখয়ি। িানিি িনক 
বঙ্গবনু্ধ শখ মনুিবুি িহমান এি লানলি স্বপ্ন 
নিল সমবায়য়ি মাধ্যয়ম থদশয়ক আরকুসামানিক 
সমনৃদ্ধ ঘটায়না। থস উয়দেশ্য বাস্তবায়য়ন 
সমবায়য়ি মলূ মন্তয়ক কায়ি লানগয়য় নবনভন্ন 
প্রকল্প বাস্তবায়য়নি মাধ্যয়ম আনল� বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ সমবায় আয়্ালনয়ক 
রেগবান কিয়ি এবং আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
ভূনমকা িাখয়ি।
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উপয়িলা: আনগলিাো

রেলা: বমরোল

আনগলিাড়া উপয়িলাধীন বাকাল 
ইউননয়য়নি উত্তি বড় মাগড়া একটি গ্রাম।এই 
গ্রায়মি রেনশি ভাগ মানষুই প্রাকৃনিক 
দুয়যকুায়গি সায়র থমাকানবলা করি িীবনযাপন 
করিন। বষকুাি সিৃন হয়লই এয়দি চািপায়শ 
অনরই পানন রায়ক, চািনদয়ক শুধ ু নবল আি 
নবল। িাই িায়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি লয়ক্্য 
১০/০৬/২০০৬ নরি. িানিখ একটি সমবায় 
সনমনি গেয়নি নসদ্ধান্ত গ্রহণ করিন। িািই 
পনিরপ্রনক্য়ি সমবায় নবভাগ এি সায়র 
আয়লাচনা করি ২০০৮ সায়লি জুন মায়সি 
১৫ িানিয়খ সিকানি ননবন্ধন লাভ করিন। 
যাহাি ননবন্ধন নং: ৬৫ নব,নড, িানিখ: 
১৫/০৬/২০০৮ নরি.। বিদেমায়ন এি নামকিণ 
কিা হয় িনিা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৮৪৭ িন। 
হাঁটি হাঁটি পা পা করি সনমনিটি বিদেমায়ন 
সদস্যয়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি লয়ক্্য রেয়কারিটি 

ব্যবসা চালু করিয়িন যাি বিািা সনমনিি 
সদস্যয়দি নবনভন্ন সামানিক উন্নয়নমলূক 
কমকুকাডে স্বল্পমলূ সানভদেস নদয়য় রায়কন িাি 
বিািা থযমন এলাকাি সকল ধিয়নি ধমকুীয় 
অনষু্ঠায়ন থসবা নদয়য় রায়কন।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

বিদেমায়ন সমবায় সনমনিটি একটি সমানিি 
অবয়হনলি ও সুনবধাবনচিি সদস্যয়দি 
ভায়গ্যান্নয়য়নি লয়ক্্য থ্ডনভনত্তক ঋণ নবিিণ 
করি রায়ক যাি মাধ্যয়ম সদস্যিা আনরকুকভায়ব 
লাভবান হয়য়য়ি। বিদেমায়ন এই সনমনিয়ি ৫ 
িন সদস্য কমকুিি আয়ি। িাি মাধ্যয়ম িািা 
পনিবারিি হাল ধিয়ি থপরিয়িন।

মবগত বছত্রর উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি প্রনি বিি সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধমালা থমািায়বক বানষকুক সাধািণ সভা 
অনষু্ঠান আয়য়ািন করি রায়কন থসই সভায় 
ইউননয়ন পনিষদ থচয়ািম্যান, স্ানীয় গণ্যমান্য 
ব্যনক্তবগকু এবং উপয়িলা সমবায় কমকুকিদো 
উপনস্ি থরয়ক সদস্যয়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি 
লয়ক্্য পিামশকু নদয়য় রায়কন এবং সনমনি 

কিৃকুপক্ সদস্যয়দি নবনভন্ন থরেধণয়ি ভাগ করি 
পুিস্াি নবিিণ করি রায়কন। সনমনিয়ি প্রনি 
মায়স মানসক নমটিং কিা হয়। এবং নবনভন্ন 
রেসিকানি সংস্াি সায়র সমবারি সুনবধাি 
করা উয়ল্খ করি পারকুক্য থদনখয়য় সদস্যয়দি 
ননয়য় থসনমনাি করি রায়কন।

র�স টোমি

সনমনিি সদস্য নাম: িিন অধধকািী 
নপিা: মিৃ-গয়নশ অধধকািী গ্রাম: 
উত্তি বড় মাগড়া, থপা: উত্তি বড় 
মাগড়া,আনগলিাড়া,বনিশাল। িাি সদস্য 
নং: ৩০৮, নিনন ১,০০,০০০ টাকা ঋণ 
ননয়য় পান বিি, মাি চাষ করি আিয়ক নিনন 
১,৫০,০০,০০০ থরয়ক ২০,০০,০০০ লক্ 
টাকাি মানলক হয়য়য়িন। 

কলীভায়ব সমমমতটি সফল হল 

সনমনিটি সবকুপ্ররয়ম ২০ িন সদস্য ননয়য় 
মাত্ ৩০,০০০ টাকা মলূধন ননয়য় কাযকুক্রম 
শুরু করিন বিদেমায়ন সনমনিি মলূধন 
১,২৯,০৯,২৯৪ টাকা, সনমনিটি নবনভন্ন 
থ্ডনভনত্তক ঋণ নদয়য় স�লভায়ব আদায়পূবকুক 

জনতা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং : ৬৫ মব,মি

তামরখ : ১৫/০৬/২০০৮ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা : ৮৪৭ িন

মলূিন ১,২৯,০৯,২৯৪ টাকা
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এবং ব্যবস্পনা কনমটিি িতপিিায় সনমনিটি 
একটি স�ল সমবায় সনমনি নহয়সয়ব উন্নীি 
হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মস.মি.এফ আদাে

বিদেমান অরকুবিরি সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য 
৭,৩১,৯৬৫ টাকা লভ্যংশ নবিিণ করিয়িন। 
উক্ত সনমনিটি সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধমালা থমািায়বক পনিচালনা কিা হয়চ্ছ।

ব্যািংক ও অন্যান্য

বিদেমায়ন সনমনিি নায়ম আনগলিাড়া 

উপয়িলাি পয়সািহাট বািারি অগ্রণী 
ব্যাংক শাখায় একটি সচিয়ী নহসাব থখালা 
হয়য়য়ি। উক্ত নহয়সয়ব ৩৩,০৭০ টাকা িমা 
আয়ি সনমনিি নায়ম ননিস্ব িনম আয়ি যাি 
মলূ্য ২,৮৯,৫০০ টাকা, রেয়কারিটি মলূ্য 
৩,৩৫,৬৯৯ টাকা, অন�স ঘরিি মলূ্য 
১৬৬,২৮৩ টাকা এবং সনমনিি নায়ম একটি 
মনুদ ময়নাহানি থদাকান িয়য়য়ি যাি মাধ্যয়ম 
শুধ ুসনমনিি সদস্যয়দি থসবা প্রদান কিা হয়য় 
রায়ক। বিদেমায়ন ২৪,২২৭ টাকাি মাল মজুি 
আয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি মলূ িক্্য ও উয়দেশ্য নিল 
আরকুসামানিক উন্নয়ন িািই ধািাবানহকিায় 
নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কায়ি সানবকুক সাহায্য 
করি রায়কন নবনভন্ন ধমকুীয় অনষু্ঠায়ন সাহায্য 
নদয়য় রায়কন এবং সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় 
একনদয়ক থযমন সদস্যয়দি ভায়গ্যি পনিবিদেন 
হয়চ্ছ অন্যনদয়ক আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব ভূনমকা িাখয়ি।
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উপয়িলা: আনগলিাো

রেলা: বমরোল

গ্রায়মি নকিু উদ্যমী মানষু নময়ল ২০০২ 
সায়ল স্বল্প পনিসরি এ সনমনিি কাযক্রদেম 
শুরু করিন। সদস্যিা সবাই কৃষক। এয়দি 
ভাগ্য পনিবিদেয়নি িন্য সনমনিটি কাি করি 
আসয়ি। এটি কায়লি পনিবিদেয়নি সায়র সায়র 
আি একটি স�ল সনমনি নহয়সয়ব পনিনচনি 
লাভ করিয়ি। সনমনিি পনিধধ রেয়ড়য়ি।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিটি বিদেমায়ন সদস্যয়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি 
লয়ক্্য রেয়কারিটি ব্যবসা চালু করিয়িন যাি 
বিািা সনমনিি সদস্যয়দি নবনভন্ন সামানিক 
উন্নয়নমলূক কমকুকাডে স্বল্প ময়ূল্য সানভদেস নদয়য় 
রায়কন িাি বিািা থযমন এলাকাি সকল 
ধিয়নি ধমকুীয় অনষু্ঠায়ন থসবা নদয়য় রায়কন। 

মবগত বছরগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

বিদেমায়ন সমবায় সনমনিটি অবয়হনলি ও 

সুনবধাবনচিি সদস্যয়দি ভাগ্য উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য থ্ডনভনত্তক ঋণ নবিিণ করি রায়ক 
যাি মাধ্যয়ম সদস্যিা আনরকুকভায়ব লাভবান 
হয়য়য়ি। বিদেমায়ন এই সনমনিয়ি ৫ িন সদস্য 
কমকুিি আয়ি। 

র�স টোমি

ময়নি দঢ়ৃিা আত্মনবশ্াস আি ইচ্ছা রাকয়ল 
মানষু ননয়িয়ক স�লিাি বিাি প্রায়ন্ত ননয়য় 
থযয়ি পারি। িাি একটা অনন্য উদাহিণ 
সুমন্ত িায়। নযনন মতস্যচাষ করি আি 
স�ল। সনমনি থরয়ক ২,০০,০০০ টাকা ঋণ 
গ্রহণ করিন। প্ররয়ম নিনন থিাট পনিসরি 
কাি কিয়লও বিদেমায়ন িাি মতস্য প্রকয়ল্প 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা। িাি 
এক থিয়ল ও এক থময়য়। িািা পড়া র�খা 
কিয়িন। িাি পনিবাি এখন স্বাবলম্ী।

কলীভায়ব সমবােটি সফল হয়লা

সনমনিি সবাই থস্বচ্ছারেয়মি নভনত্তয়ি কাি 

করিন। সমবায় সনমনিি আইন ও নবধধমালা 
অনযুায়ী ও সমবায় কমকুকিদো পিামশকু 
অনযুায়ী চলয়ি। থদশ ও দয়শি থসবা প্রদান 
কিাই এি মলূ কাি। হাঁটি হাঁটি পা পা করি 
আি সনমনিটি এ পযকুায়য় এয়স দাঁনড়য়য়য়ি। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সয়হায়যানগিায় অত্ 
থসাসাইটি আরিা উন্ননিি নদয়ক অগ্রসি হয়চ্ছ।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

ব্যাংক িমা গ্রামীণ ব্যাংক, দগলা শাখায় 
১,১০,১৪,০০১ টাকা িমা আয়ি। সনমনিি 
শয়াি ৫৯,৭৩,৬৫৫ টাকা। সচিয় 
১,৮৯,০১,৬১১ টাকা। নবননয়য়াগ কৃি ঋয়ণি 
পনিমাণ ৫১,৭৯,৫০০ টাকা

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

নশক্াি প্রসারিি িন্য নশক্া উপকিণ 
নবিিণ, করিানা মহামানিয়ি ত্াণ নবিিণ, 
গাি লাগায়না, বাল্যনববাহ র�ায়ধ প্রচাি।

বি বপ জনতা ক�া-অপাররটিভ পরেবিট পসাসাইটি বলঃ 

মনবন্ন নিং : 

তামরখ : ২০০২ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা : ৬৬২ িন

মলূিন : ১,২৯,০৯,২৯৪ টাকা



উপয়িলা: বানারলীপাো

রেলা: বমরোল

ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
বানািীপাড়া উপয়িলাি ধািানলয়া গ্রায়মি 
কয়য়কিন নশনক্ি রেকাি যুবক ২০১২ সয়ন 
একটি সমবায় সনমনি গেন কিাি ইচ্ছা থপাষণ 
করিন। নিিাস সচিয় ও ঋণদান সমবায় 
সনমনি নলুঃ নায়ম । রেলা সমবায় অন�সাি 
বনিশাল কিৃকুক ২১/০৫/২০১২ িানিয়খ ৩১৪ 
নব,নড নম্রি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। থস থরয়ক 
সনমনিি পদযাত্া শুরু।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন সনমনিয়ি ১০৭ িন সদস্য 
িয়য়য়ি। ননবন্ধক ময়হাদয় কিৃকুক ননয়দদেশনাি 
পনিরপ্রনক্য়ি শুধমুাত্ সচিয় আদায় ও 
ঋণদায়নি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ না থরয়ক সনমনি 
নবনভন্ন কমকুসনূচ গ্রহণ করিয়িন। সনমনি 

থরয়ক সদস্যিা নকনস্তয়ি অয়টানিক্সা ক্রয় করি 
রায়কন। এভায়ব ১০ িন সদস্যয়ক ১০টি 
নিক্সা প্রদান কিা হয়য়য়ি। এিাড়া সনমনিি 
প্রায় সকল সদস্য গবানদ পশুপালন করি 
রায়কন। িািা প্রনি বিি র�ািবাননি পশু 
নবক্রয়য়ি ব্যবসা কিাি পাশাপানশ দুধ নবক্রয় 
করি রায়কন।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিি কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য ননয়নমি সচিয় 
ও শয়াি আদায় করি সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ 
প্রদান উয়ল্খয়যাগ্য। এিাড়া সদস্যয়দি 
সাপ্তানহক নকনস্তয়ি নিক্সা ভ্যান থিাট থিাট 
্লাি নবক্রয় করি রায়ক এবং প্রায় ৭৫% 
সদস্য গবানদ পশুপালন, হাঁস-মিুনগি খামাি 
কিা ইি্যানদ কাযকুক্রম করি রায়কন।
বিদেমায়ন সনমনিি কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
২০,৫৪,১০৯ টাকা।

কলীভায়ব সমবাে সমমমতটি সফল হয়লা 

ননবন্ধনপিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় 
ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি 
এবং বানািীপাড়া উপয়িলাি সমবায় অঙ্গয়ন 
ননিস্ব কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

বিদেমায়ন সনমনিি এলাকায় আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন নবয়শষ ভূনমকা পালন করিয়িন 
যাি পনিরপ্রনক্য়ি অরকুনননিক উন্ননিি সায়র 
সায়র বাল্যনববাহ প্রনিহি কিাসহ নবনভন্ন 
উন্নয়নমলূক কাি করি রায়ক। থযমন- গনিব 
িাত্িাত্ীয়দি নবনাময়ূল্য নশক্া, নববাহ সাহায্য 
ও গনিব সদস্যয়দি নচনকতসা সাহায্য ইি্যানদ 
প্রদান করি রায়কন।

বততাস সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ 
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মনবন্ন নিং : ৩১৪ মব,মি

তামরখ : ২১/০৫/২০১২ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা : ১০৭ িন

কার্গকরলী মলূিন: ২০,৫৪,১০৯ টাকা



উপয়িলা: সদর

রেলা: িালকামে 

সনমনিি সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র শয়াি 
মলূধন ও সচিয় আমানি আদায়য়ি মাধ্যয়ম 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন ও ননিাপত্তা 
নননচিি কিণ কু্দ্র পানন থসচ প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
দানিদ্র্য নবয়মাচন সহ সদস্যয়দি আনরকুক 
সুনবধাি িন্য সনমনিি মলূধন ও স্বল্প সানভদেস 
চায়িদে নবননময় নবননয়য়াগ প্রদান এবং নবনবধ 
আনরকুক থসবামলূক কাযকুক্রম পনিচালনাি 
িন্য নবগি ২০১২ সয়ন সারিংগল পানন 
ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলনময়টড সংগেন 
কিা হয়। পিবিদেীয়ি রেলা সমবায় কাযকুালয়, 
িালকানে থরয়ক নবগি ১৩/১২/২০১২ নরি. 
িানিয়খ ননবন্ধন নং রে ননবনন্ধি হয়। উক্ত 
সনমনিি কাযকুক্রম সারিংগল, িনমনি, 
আইহাি, নওহাটা, পাকমহি ও বেকানে গ্রাম 
সময়ূহি ময়ধ্য নবসৃ্তি। �য়ল কু্দ্র কু্দ্র শয়াি, 
সচিয় বিািা পঁুনি গেন করি সদস্যয়দি ময়ধ্য 
কু্দ্রঋণ নহয়সয়ব নবিিণ করি আি সনমনিটি 
বনিশাল নবভাগসহ সািা বাংলায়দয়শি িািীয় 

অরকুনীনিয়ি ভূনমকা িাখয়ি। 

সমমমতর পুঁমি গেয়নর রিমক্রো

সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক কমকু এলাকাি 
ময়ধ্য বসবাসিি সনমনিি সদস্যয়দি 
কায়ি কু্দ্র কু্দ্র শয়াি, সচিয় বিািা পুঁনি 
গেন করি সদস্যয়দি ময়ধ্য কৃনষ ও মতস্য 
খায়ি,অয়টানিক্সা, বকৃ্রিাপণ প্রকয়ল্প কু্দ্রঋণ 
নহয়সয়ব নবিিণ করি সনমনিি মলূধন গেন 
কিা হয়য়য়ি। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ৫৮৩ িন। সনমনিি ননিস্ব মলূধয়নি 
পনিমাণ ৩,৪২,৭৩১ টাকা। যাি ময়ধ্য 
শয়াি আমানি ২,৬৩,২৪০ টাকা, সচিয় 
আমানি ১৫,৭০,২১৭ টাকা, সংিনক্ি ও 
অন্যান্য িহনবল ৩৭,৩৪৬ টাকা। সনমনিি 
স্াবি অস্াবি সম্নত্তি ময়ধ্য িয়য়য়ি িনমি 
মলূ্য ৪,৬১,৫০০ টাকা, অন�স ঘরিি মলূ্য 
১,২৯,৫৯৯ টাকা। অস্াবি সম্নত্ত ৪৫,৫৮৫ 
টাকা। 

মবমনয়োগ রিমক্রো

সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালাি 
আয়লায়ক এবং সনমনিি উপ-আইন, সাধািণ 

সভা, বানষকুক সাধািণ সভা থমািায়বক কৃনষ ও 
মতস্য খায়ি, অয়টানিক্সা, বকৃ্রিাপণ প্রকয়ল্প 
কু্দ্রঋণ, নহয়সয়ব নবিিণ, উতপাদন, নবপণন 
ও বািািিািকিয়ণি িন্য নবনভন্নভায়ব 
নবননয়য়াগ কিা হয়। এিাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম 
এলনিইনড এি অরকুায়য়ন খাল খনন ও মাি 
চায়ষি কাযকুক্রম অব্যাহি আয়ি। 

উৎপাদন 

সনমনিি ঋয়ণি মাধ্যয়ম কৃনষপণ্য, মতস্যচাষ, 
হাঁস-মিুনগ, গবানদ পশুপালন, বকৃ্রিাপণ, 
অয়টানিক্সা সহ কু্দ্র ব্যবসা খায়ি নবননয়য়াগ 
করি সনমনিি কমকু এলাকাি অয়নক সদস্য 
স্বাবলম্ী হয়য়য়িন। 

সমমমতর অন্যান্য কার্গক্রম

সমবায় সনমনিি অন্যান্য কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য 
িয়য়য়ি সাপ্তানহক সভায় রেন্াি উন্নয়ন, 
বাল্যনববাহ দূিীকিণ ও প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি সয়চিন কিা। 

সাররংগল পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত বলঃ

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 293

মনবন্ন নিং : ১০-িাউ

তামরখ : ১৩/১২/২০১২ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা : ৫৮৩ িন

মনিস্ব মলূিন: ৩,৪২,৭৩১ টাকা

শেোর আমানত : ২,৬৩,২৪০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১৫,৭০,২১৭ টাকা

সিংরমক্ত ও অন্যান্য তহমবল : ৩৭,৩৪৬ টাকা।
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উপয়িলা: বানারলীপাো 

রেলা: বমরোল

 ‘সমবায়য়ি নবিাগিণ-আমায়দি বিািা থহাক 
সচূনা 

এটাই আমায়দি প্রি্যয় 
িাখয়বা সমবায়য়ি মান
এই আদয়শকু উজ্ীনবি হয়য় কৃষকয়দি 

ভায়গ্যান্নয়য়নি লয়ক্্য বানািীপাড়া উপয়িলাি 
সনলয়াবাকপুি গ্রায়মি কয়য়কিন নশনক্ি 
রেকাি যুবক ২০১২ সয়ন একটি সমবায় 
সনমনি গেন কিাি ইচ্ছা থপাষণ করিন। 
র�য়নঁসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলুঃ নায়ম। রেলা সমবায় অন�সাি বনিশাল 
কিৃকুক ২৭/০২/২০১২ িানিয়খ ২২৪ নব,নড 
নম্রি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। থস থরয়ক সনমনিি 
পদযাত্া শুরু।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন সনমনিয়ি ৯৪ িন সদস্য িয়য়য়ি। 
ননবন্ধক ময়হাদয় কিৃকুক ননয়দদেশনাি 
পনিরপ্রনক্য়ি শুধমুাত্ সচিয় আদায় ও 

ঋণদায়নি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ না থরয়ক সনমনি 
নবনভন্ন কমকুসনূচ গ্রহণ করিয়িন। সনমনি থরয়ক 
ঋণ ননয়য় প্রায় সকল সদস্যগণ কৃনষকাি 
ও হাঁস-মিুনগ পালন করি রায়কন। এিাড়া 
সনমনিি সদস্যগণ িনমি আইল িুয়ল নদয়য় 
কৃনষিনম চাষ করি ননয়িিা স্বাবলম্ী হয়য়য়িন।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য ননয়নমি সচিয় ও শয়াি 
আদায় করি সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ প্রদান করি 
রায়কন। এিাড়া সদস্যয়দি প্রায় ৫০% সদস্য 
গবানদ পশুপালন হাঁস-মিুনগি খামাি কিা 
ইি্যানদ কাযকুক্রম করি রায়ক।
বিদেমায়ন সনমনিি কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ 
৪৬,৬৩,৪৫৪ টাকা।

র�স টোমি

সমবায় আইন ও নবধধ থমািায়বক সনমনিি 
সদস্য ভনিদে ননয়নমি শয়াি ও আদায় ঋণ 
নবিিণ ও আদায় ননয়নমি মানসকুক সভা ও 
বানষকুক সাধািণ সভা করি রায়কন।

কলীভায়ব সফল হয়লা তারা

ননবন্ধনপিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় 
ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি 
এবং বানািীপাড়া উপয়িলাি সমবায় অঙ্গয়ন 
ননিস্ব কমকায়ন্ি বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

২০১৮-২০১৯ সয়ন সনমনিটি ১০,১৭৯ টাকা 
লভ্যাংশ নবিিণ করিয়ি এবং ৩,১০০ টাকা 
সমবায় উন্নয়ন িহনবয়ল প্রদান করিয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

বিদেমায়ন সনমনিি এলাকায় আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন নবয়শষ ভূনমকা পালন করিয়িন 
যাি পনিরপ্রনক্য়ি অরকুনননিক উন্ননিি সায়র 
সায়র বাল্যনববাহ প্রনিহি কিাসহ নবনভন্ন 
উন্নয়নমলূক কাি করি রায়ক। থযমন: 
গনিব িাত্িাত্ীয়দি নবনাময়ূল্য নশক্া, গনিব 
সদস্যয়দি নচনকতসা সাহায্য, নববাহ সাহায্য 
ইি্যানদ প্রদান করি রায়ক।

কেয়নঁসা সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং : ২২৪ মব,মি

তামরখ : ২৭/০২/২০১২ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা : ৯৪ িন

কার্গকরলী মলূিন: ৪৬,৬৩,৪৫৪ টাকা
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উপয়িলা: র�ালা সদর

রেলা: র�ালা

সমবায় আদয়শকু অনপু্রাণীি হয়য় সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
র�ালা রেলাি সদি উপয়িলায় চি সামাইয়া 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম 
একটি সমবায় সনমনি ২২/১২/২০১০ ইং 
িানিয়খ সমবায় নবভাগ হয়ি ননবন্ধন লাভ 
করি যাি ননবন্ধন নং: ১৯ নব,এস,ইউ,। 
ননবন্ধয়নি পি হয়ি উক্ত সনমনি সদস্যয়দি 
ননকট হয়ি মলূধন গ্রহণ করি অত্ এলাকায় 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি। ননিস্ব 
উয়দ্যায়গ প্রনশক্ণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম নক্রস্াল ও 
পুঁনিি বেনি নবনভন্ন িকম শা-নপস, �্লদানন, 
ভ্যাননটি ব্যাগ, টিসু্য বক্স, হনিণ, বাঘ, থঘাড়া, 
পাসকু, চানবি নিং, নক্রস্ায়লি বেনি িাড়বানি, 
নবনভন্ন �ল, পুঁনিব্যাগ, রয়ল ব্যাগ, বক্ল 
�্ল, কানিনা পাসকু ব্যাগ ইি্যানদ পণ্য উতপাদন 
ও বািািিাি কিয়ি। গনিব, দুস্, অসহায় ও 
সমায়িি সুনবধাবনচিি মানষুয়দি নবনভন্ন সময় 
আনরকুক অনদুান, নবনাময়ূল্য নশক্া উপকিণ 
নবিিণ, স্যাননয়টশন, শীিবস্ত্র নবিিণ সহ 

নানানবধ সামানিক কাযকুক্রয়ম অত্ সমবায় 
সনমনি থদৌলিখান উপয়িলায় উয়ল্খয়যাগ্য 
ভূনমকা পালন কিয়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও কম্গসমূচ 

অত্ সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৯৪ িন। অত্ 
সমবায় সনমনিি শয়াি মলূধন ৯,৩২৫ টাকা 
এবং সনমনিি সচিয় আমানি ১,৮৫,৯০৫ 
টাকা। সনমনিয়ি বেধ ব্যবস্াপনা কনমটি 
নবদ্যমান। নবগি ২১/১২/২০১৭ ইং িানিয়খ 
উক্ত সমবায় সনমনিি ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

চি সামাইয়া সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলুঃ, র�ালা রেলাি সদি উপয়িলায় 
সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বল্প লায়ভ ঋণ নবিিণ করি 
পুনি ও নক্রস্ায়লি বেনি নবনভন্ন পণ্য উতপাদন 
ও বািািিাি করি আহনিি লাভ হয়ি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য লভ্যাংশ বণ্টন করি রায়ক। 
মনহলা সদস্যিা এসব পণ্য উতপাদন করি 
নবনভন্ন থমলায় প্রদশকুন ও নবক্রয় করি রায়ক। 
সনমনিি উতপানদি এসব পণ্য উন্নিমানসম্ন্ন 
এবং আকষকুণীয়।

নবগি বিরি অত্ সমবায় সনমনি নক্রস্াল 
ও পুঁনিি বেনি নবনভন্ন পণ্য থমলায় প্রদশকুন ও 
নবক্রয় করিয়ি। িািীয় সমবায় নদবস/২০১৯ 
উদযাপন উপলয়ক্ সমবায় অধধদপ্তি, 
ঢাকায় আয়য়ানিি থমলায় অত্ সমবায় 
সনমনিি উতপানদি নবনভন্ন পণ্য প্রদশকুন কিা 
হয়। গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি 
মাননীয় প্রধানন্তী শখ হানসনা অত্ সমবায় 
সনমনিি প্রদশকুনী স্ল পনিদশন করিন। 
পনিদশকুনকালীন সময়য় অত্ সমবায় সনমনিি 
পক্ হয়ি মাননীয় প্রধানমন্তীয়ক শুয়ভচ্ছ 
স্মািক পুঁনিি বেনি রেৌকা উপহাি থদয়া হয়। 

র�স টোমি 

অত্ সমবায় সনমনিি সভাপনি িনাব নাসনিন 
সুলিানা সনমনিি সদস্যয়দি সহয়যানগিা 
ননয়য় িায়দি সনমনিি উতপানদি পুঁনি 
নক্রস্ায়লি বেনি নবনভন্ন পণ্য থযমন শা-নপস, 
�্লদানন, ভ্যাননটি ব্যাগ, টিসু্য বক্স, হনিণ, 
বাঘ, থঘাড়া, পাসকু, চানবি নিং, নক্রস্ায়লি 
বেনি িাড়বানি, নবনভন্ন �ল, পুঁনিব্যাগ, রয়ল 
ব্যাগ, বক্ল �্ল, কানিনা পাসকু ব্যাগ ইি্যানদ 
নবনভন্ন থমলায় প্রদশকুন ও বািািিাি করিন। 

চর সামাইো সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং১৯

তামরখ: ২২/১২/২০১০ ইিং 

সদস্য সিংখ্যা ৯৪ িন

শেোর মলূিন ৯,৩২৫ টাকা

 সঞ্চে আমানত ১,৮৫,৯০৫ টাকা।
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নবনভন্ন সময়য় আয়য়ানিি নবনভন্ন থমলা থযমন- 
উন্নয়ন থমলা, িািীয় সমবায় নদবয়সি থমলা 
ইি্যানদ থমলায় অত্ সমবায় সনমনি িায়দি 
উতপানদি পণ্য প্রদশকুন করি সমবায় নবভায়গি 
ভাবমনূিদেয়ক উজ্জ্বল কিয়ি। িায়দি উতপানদি 
পয়ণ্যি গুণগি মান অয়নক ভায়লা, সুদশৃ্য 
ময়নািম। অধধক মলূধন নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
অধধক পণ্য থদশীয় বািারি নবক্রয় এবং 
নবয়দয়শও িপ্তানন কিা থযয়ি পারি।

সফলতার ইমতহাস 

অত্ সমবায় সনমনি সদস্যয়দি ননকট হয়ি 

শয়াি, সচিয় আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন 
গেন করি সদস্যয়দি প্রনশক্ণ প্রদান ও 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আন্তনিকিা 
ও সহয়যানগিায় ধীরি ধীরি স�লিা অিদেন 
করিয়ি। নবনভন্ন সময় সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সদস্যগণ সিিা ও ননষ্ঠাি সায়র 
সনমনি পনিচালনা কিায় সনমনিটি স�লিা 
লাভ করিয়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

অত্ সমবায় সনমনিয়ি সদস্যয়দি ময়ধ্য 
ননয়নমি লভ্যাংশ বণ্টন ও সমবায় উন্নয়ন 

িহনবল পনিয়শাধ কিা হয়য় রায়ক।

আথ্গসামামিক অবস্ার উন্নেয়ন ভূমমকা 

অত্ সমবায় সনমনি র�ালা রেলাি সদি 
উপয়িলায় চি সামাইয়া গ্রায়ম বসবাসিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন ভূনমকা 
র�য়খ চয়লয়ি। অত্ সমবায় সনমনি হয়ি ঋণ 
ননয়য় সদস্যগণ ননয়িয়দি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি 
করিয়ি। এিাড়া এলাকাি হিদনিদ্র মানয়ুষি 
মায়ি নবনাময়ূল্য স্যাননটাইয়িশন, নশক্া 
উপকিণ নবিিণ, শীিবস্ত্র নবিিয়ণি মাধ্যয়ম 
সামানিক থক্রত্ অবদান র�য়খ চয়লয়ি।



রিংপুর

মবভাগ

নলীলফামারলী সু-রিমতয়বশী মমহলা সমবাে সমমমত মলঃ মমাহনা হাউমিিং র�া-অপাত্রটিভ মসাসাইটি মলঃ

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা 

মমাট সমমমত  ২১,০৬৬টি

মমাট সদস্য  ১১,৯৮,৪৪২ িন

পুরুষ  ৯,৭৭,১৩০ িন

মমহলা  ২,২১,৩১২ িন

কার্গকরলী মলূিন  ৫৯,১৪৭.৫৪

র�ৌত সম্দ  ৪,৬০২.৯৬

আমথ্গক সম্দ  ১৪,১২৬.৭৮

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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সমবাে সমমমত মলঃ
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উপয়িলা: পাব্গতলীপুর

রেলা: মদনািপুর

 পাবকুিীপুি উপয়িলাি ০৮ নং হাবড়া ইউননয়ন 
এি ইসলামপুি গ্রায়মি কনিপয় উতসাহী 
ও নশনক্ি র�াকয়দি ননয়য় আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি িন্য কাি কিাি পনিকল্পনা করিন 
িনাব থমাুঃ আয়নায়ি থহায়সন (অবসি 
প্রাপ্ত নশক্ক)। সকলয়ক বুিায়ি সক্ম হন 
থয, একমাত্ সমবায়য়ি মাধ্যয়ম আমায়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন সহ িীবনমায়নি সানবকুক 
উন্নয়ন ঘটায়না সম্ভব। িাই প্রারনমক অবস্ায় 
২০ িন সদস্য ননয়য় ২০০৯ সায়ল উপয়িলা 
সমবায় দপ্তি পাবকুিীপুি এি সহয়যানগিায় 
রেলা সমবায় দপ্তি নদনািপুি হয়ি স্বননভদেি 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলনময়টড নায়ম একটি 
সমবায় সনমনিি ননবন্ধন গ্রহণ করি বিদেমান 
পযকুন্ত স�লভায়ব কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
আসয়িন।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

প্রারনমক পযকুায়য় ২০ িন সদয়স্যি সমন্বয়য় 
সনমনিটি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়লও বিদেমায়ন 

সনমনিি থমাট সদস্য ২,৩৪৮ িন। 
সনমনিি সদস্যগণয়ক নবনভন্ন থপশায় 
থ্ডনভনত্তক স্বল্পসুয়দ ঋণ প্রদান করি িায়দিয়ক 
স্বাবলম্ী কিাি থচষ্ সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন 
মনহলা সদস্যয়দি হস্ত ও ক্টিিনশয়ল্পি নবনভন্ন 
থ্য়ড প্রনশক্ণ প্রদান করি থসলাইয়মনশন, 
কাপড়,সুিা সিবিাহ করি মনহলা সদস্যয়দি 
বিািা মনহলা ও নশশুয়দি হায়িি বেনি 
থপাশাক, নবিানাি চাদরি হায়িি কাি ও 
নকনশকাঁরা,পায়পাস,হ্যান্ ব্যাগসহ নবনভন্ন 
মাটিি নিননস বেনি কিা হয়চ্ছ। সনমনিি 
মাধ্যয়ম মাটিি বেিসপত্ ও কামানি হানিয়াি 
বেনিয়ি অরকুায়ন কিা হয়য়য়ি। সদস্যয়দি 
উতপানদি এসব পণ্য সনমনি সংগ্রহ করি 
স্বল্প পনিসরি বািািিাি কিয়ি। সনমনিি 
এ উতপাদনমখুী কমকুকায়ডেি স�লিাি উপি 
ননভদেি করি উক্ত এলাকাি নপনিয়য় পড়া 
িনয়গাষ্ঠীি ব্যাপক স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়ি।

উদ্াবনলী আইমিো গ্হণ ও বাস্তবােন

সমবায় সনমনিটি বহৃত পনিসরি একটি 
উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
আত্মপ্রকায়শ বদ্ধপনিকি। আনরকুকভায়ব 

নপনিয়য় পড়া িনয়গাষ্ঠীয়ক স্বাবলম্ী কিাি 
িন্য সনমনি একটি উদ্াবনী আইনডয়া 
গ্রহণ করিয়ি। সদস্যয়দিয়ক সনমনিি 
ননিস্ব অরকুায়য়ন প্রনশক্ণ প্রদান করি 
হস্তনশয়ল্পি নবনভন্ন কাঁচামাল সিবিাহ 
করি মনহলা ও নশশুয়দি হায়িি বেনি 
থপাশাক, নবিানাি চাদরি হায়িি কাি ও 
নকনশকাঁরা,পায়পাস,হ্যান্ ব্যাগসহ নবনভন্ন 
মাটিি নিননস বেনি কিা হয়চ্ছ। সনমনিি 
মাধ্যয়ম মাটিি বেিসপত্ ও কামানি হানিয়াি 
বেনিয়ি অরকুায়ন কিা হয়চ্ছ। সদস্যয়দি 
উতপানদি এসব পণ্য সনমনি সংগ্রহ করি স্বল্প 
পনিসরি বািািিাি কিয়ি। এিাড়া সনমনিি 
মাধ্যয়ম রেলা শহরি একটি নক্ননক ননমকুায়ণি 
উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয়য়য়ি।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিি সভ্য ননবকুাচনন ও কমকু এলাকা সমগ্র 
পাবকুিীপুি উপয়িলাব্যাপী। প্রয়ি্যক সদয়স্যি 
ননকট পাশ বনহি মাধ্যয়ম সচিয় সংগ্রহ কিা 
হয় এবং বিদেমায়ন সনমনিয়ি আদায়কৃি সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৩,০১,৪১,৯৯০ টাকা 
এবং আদায়কৃি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ-

স্ববনভকের বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং : ২৫/০৯ 

তামরখ:১৪/১২/২০০৯ মরি.। 

সিংয়োধিত রেমি নিং: ২৫(০১) 

তামরখ: ২৮/০৪/২০১৪ মরি.। 

সদস্য সিংখ্যা: ২৩৪৮ িন

সঞ্চে আমানত: ৩,০১,৪১,৯৯০ টাকা 

শেোর মলূিন: ৭,০০,৩৮,৫০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১১,৪০,৫৭,৮৪৪ টাকা।
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৭,০০,৩৮,৫০০ টাকা। বিদেমায়ন সনমনিি 
কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ ১১,৪০,৫৭,৮৪৪ 
টাকা। সদস্যয়দি মায়ি কু্দ্রঋণ প্রকল্প চালু 
িয়য়য়ি। সদস্যয়দি আয়বদয়নি পনিরপ্রনক্য়ি 
ম্যায়ননিং কনমটিি অনয়ুমাদনসায়পয়ক্ ঋণ 
নবিিণ কিা হয়। ঋণ নবিিয়ণি থক্রত্ 
আলাদা আলাদাভায়ব র�কডদে সংিক্ণ কিা 
হয়। ৩০/০৬/১৯ নরি. িানিয়খ ঋণ পাওনাি 
পনিমাণ ৭,৪৪,২৭,৭৬৯ টাকা। ২০১৮-২০১৯ 
সায়ল সনমনিি আনরকুক র�নয়দয়নি পনিমাণ 
প্রানপ্ত ২,৩২,৯০,০৬৯ টাকা ও প্রদান 
১,০৯,৪৬,৩৫৭ টাকা। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সমবায় সনমনিটি আনরকুক কাযকুক্রয়মি 
পাশাপানশ কল্যাণ িহনবল হয়ি ননম্নরূপ 
নবনভন্ন ধিয়নি সামানিক উন্নয়নমলূক 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি রায়ক: 

সনমনিি মাধ্যয়ম ২২ িয়নি কমকুসংস্ায়নি 
পাশাপানশ সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন মনহলা 
সদস্যয়দি হস্ত ও ক্টিিনশয়ল্পি নবনভন্ন 
থ্য়ড প্রনশক্ণ প্রদান করি থসলাইয়মনশন, 
কাপড়,সুিা সিবিাহ করি মনহলা সদস্যয়দি 
বিািা মনহলা ও নশশুয়দি হায়িি বেনি 
থপাশাক, নবিানাি চাদরি হায়িি কাি ও 
নকনশকাঁরা,পায়পাস,হ্যান্ ব্যাগসহ নবনভন্ন 

মাটিি নিননস বেনি কিা হয়চ্ছ। সনমনিি 
মাধ্যয়ম মাটিি বেিসপত্ ও কামানি হানিয়াি 
বেনিয়ি অরকুায়ন কিা হয়য়য়ি। সদস্যয়দি 
উতপানদি এসব পণ্য সনমনি সংগ্রহ করি 
স্বল্প পনিসরি বািািিাি কিয়ি। সনমনিি 
এ উতপাদনমখুী কমকুকায়ডেি স�লিাি উপি 
ননভদেি করি উক্ত এলাকাি নপনিয়য় পড়া 
িনয়গাষ্ঠীি ব্যাপক স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি করিয়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা

স্বননভদেি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ কু্দ্র 
পনিসরি কাি শুরু কিয়লও বিদেমায়ন 
পাবকুিীপুি উপয়িলায় একটি অনসুিণীয় 
ও উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
আত্মপ্রকাশ করিয়ি। ব্যবস্াপনা কনমটিি 
দক্িা ও ননিলস কমকু-প্রয়ায়সি কািয়ণ 
সনমনিি সানবকুক কাযকুক্রয়ম স্বচ্ছিা ও 
িবাবনদনহিা িয়য়য়ি। আনরকুক কাযকুক্রয়মি 
পাশাপানশ সদস্যয়দি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি ও 
পণ্য বািািিািকিয়ণ আন্তুঃসমবায় সম্কদে 
সষৃ্টিি উয়দ্যাগ প্রশংসাি দানবদাি। সনমনিি 
ননিস্ব অরকুায়য়ন থসলস্ থসটোি ও নক্ননক 
প্রনিষ্ঠা কিা সম্ভব হয়ল সনমনিটিি স�ল 
পরচলাি থক্রত্ আিও একধাপ এনগয়য় যায়ব 
বয়ল প্রিীয়মান। আয়লাচ্য সমবায় সনমনিি 
সদস্যগণ থয সমবায়ী মলূ্যয়বাধ প্রনিষ্ঠায় 

আত্মননয়য়াগ করিয়ি িা সমবায় আয়্ালয়নি 
স�লিাি থক্রত্ মাইল�লক নহয়সয়ব দষৃ্ান্ত 
স্াপন করিয়ি বয়ল ময়ন ময়ন কিা হয়চ্ছ।

লভ্যািংে মবতারণ ও মসমিএফ আদাে 

সনমনিটি ২০১৮-২০১৯ সায়ল নসনডএ� 
৩,৭০,৩১২ টাকা পনিয়শাধ করি। এিাড়া 
হালসয়ন সদস্যয়দি মায়ি ২৩,৫২,২৫৮ টাকা 
সচিয়য়ি সুদ ও ১,২৬,২৪,৫০০ টাকা লভ্যাংশ 
নবিিণ কিা হয়। 
সকল প্রকাি ব্যয় ননবকুায়হি পি প্রনিষ্ঠায়নি 
ননট লাভ হয় ১,২৩,৪৩,৭১২ টাকা।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

• সনমনিি মাধ্যয়ম আনরকুকভায়ব অসচ্ছল 
র�ানভড-১৯ এি কািয়ণ সষৃ্ দুয়যকুাগকালীন 
সময়য় সদস্যয়দি খাদ্যসামগ্রী, নচনকতসা 
থসবা, শীিবস্ত্র নবিিণ, দুস্য়দি মায়ি 
আনরকুক সাহায্য প্রদান করিয়ি।

• সদস্যয়দি থমধাবী সন্তানয়দি ময়ধ্য 
নপএসনস, রেএসনস, এসএসনস ও 
অন্যান্য নবভায়গ নশক্া বনৃত্ত প্রদান অব্যাহি 
িয়য়য়ি।

 
সমমমত ব্যবস্াপনার তথ্য

সনমনিটি ৬ সদস্য নবনশষ্ উচ্চনশনক্ি ও দক্ 
ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা পনিচানলি হয়চ্ছ। 
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উপয়িলা: গিংগাচো

রেলা: রিংপুর

একটি নননদদেষ্ আদনশকুক দষৃ্টিয়কাণ থরয়ক 
সামানিক উন্নয়নমলূক কমকুকায়ডেি উপি 
নভনত্ত করি এি সদস্যয়দি আনরকুক উন্নয়য়নি 
িন্য নবনভন্ন আয় উপািদেনমলূক কমকুকায়ডে 
অঙ্গীকািবদ্ধ। সনম্নলিভায়ব সংগেয়নি 
আওিায় সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সদস্যগয়ণি 
িীবনযাত্াি মায়নান্নয়নসহ আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়ন ঘটায়না যা প্রনিপালন কিাি 
প্রয়চষ্া অব্যাহি র�য়খয়ি। িািীয় সমবায় 
পুিস্াি ২০১৭, মতম্যিীবী/মতম্যচানষ 
ক্যাটাগনিয়ি ননবকুানচি হয়য় মাননীয় প্রধানমন্তী 
শখ হানসনাি ননকট থরয়ক পুিস্ািপ্রাপ্ত হয়। 

লক্্য ও উয়দ্ে্য 

• মায়িি অধধক উতপাদয়নি িন্য এবং 
খিা ও অনিবষৃ্টি থরয়ক মতস্য উতপাদনয়ক 
িক্াি লয়ক্্য থযৌরভায়ব পানন ব্যবস্াপনা 
নননচিি কিা।

• পনিয়বয়শি ভািসাম্য িক্াি ব্যবস্া 

নননচিিপূবকুক মতস্যচায়ষি নননবড়িা বনৃদ্ধ 
করি সনমনিি কমকু এলাকা সানবকুক মতস্য 
উতপাদন বনৃদ্ধ কিা।

• সভ্যগয়ণি সমবায়নীনি ও আদশকু নবষয়য় 
নশক্া ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সংগেননভনত্তক 
পনিকনল্পি িীবন সংগ্রায়ম উবিদু্ধ কিা। 

• আধনুনক মতস্যচাষ উপকিণ 
সংগ্রহ,সিবিাহ ও ব্যবহাি নবষয়য় 
সভ্যগণয়ক নশক্া, প্রনশক্ণ ও সহয়যানগিা 
প্রদান।

• ব্যনক্তগিভায়ব সভ্যগণয়কএবং 
সমষ্টিগিভায়ব সংগেনয়ক অরকুনননিক 
থক্রত্ স্বাবলম্ী করি রোলাি িন্য 
সভ্যগয়ণি ননয়নমি সচিয় ও সীনমি কু্দ্র 
কু্দ্র সম্দ সংগেয়নি মাধ্যয়ম সংঘটিি 
করি মলূধন গেন ও মলূধয়নি সনেক 
ব্যবহাি করি িায়দি অরকুনননিক ও 
সামানিক উন্নয়ন ও ননিাপত্তা নননচিিকিণ। 
মতস্য উতপাদন ও বািািনবষয়ক ির্যাবনল 
আদানপ্রদান কিা যায়ি সদস্যগণ মতস্য 
উতপাদয়ন যরাযর পনিকল্পনা গ্রহণকিয়ি 

পারি। সদস্যয়দিয়ক আবহাওয়া দুয়যকুাগ 
সম্য়কদে আগাম বািদো বা সিকদেবািদো প্রদান 
করি যরাযর পদয়ক্প গ্রহয়ণি সুয়যাগ সষৃ্টি 
কিা, মায়িি অধধক উতপাদয়নি িন্য এবং 
খিা ও অনিবষৃ্টি থরয়ক মতস্য উতপাদনয়ক 
িক্াি লয়ক্্য থযৌরভায়ব পানন ব্যবস্াপনা 
নননচিি কিা।

• কু্দ্র স্রিসািণ, পনিকল্পনা বাস্তবায়য়ন 
সদস্যয়দি আধনুনক ও লাগসই পবিনিি 
মতস্যচাষ উন্নি ও গুণগিমানসম্ন্ন মতস্য 
বীি ও থপানা ব্যবহাি, পনিয়বশ বান্ধব 
প্রযুনক্ত ব্যবহাি কিা, উন্নি পুক্ি/ খামাি 
ব্যবস্াপনাি মাধ্যয়ম মতস্য উতপাদন বনৃদ্ধ 
কিা এবং উতপানদি মতস্য ও সংনলিষ্ 
অন্যান্য পণ্য সামগ্রীি বািাি সংয়যাগ সষৃ্টি 
ও বািািিাি কিা।

• সনমনিি মাধ্যয়ম উতপাদন বনৃদ্ধি প্রয়য়ািয়ন 
অি্যাধনুনক পানন পিীক্া নকটসহ অন্যান্য 
যন্তপানি সংগ্রহ ও উপকিণসংগ্রহ ও 
িক্ণায়বক্ণ করি সদস্যয়দি থসবায় 
সুলভময়ূল্য ব্যবহারিি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা।

অবনবান্শ মৎস্যচাবষ সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৪৬/১৪

তামরখ: ২৪/১২/২০১৪ মরি.।

সদস্য নিং: ৩৫৭ িন।

শেোর মলূিন: ৪০৭৭৫০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৭৬৯২২৫৯ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ১২৮৩৫৯৩৫ টাকা।
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উপয়িলা: মদনািপুর সদর

রেলা: মদনািপুর

মানষু সামানিক িীব। িাই িায়ক সমায়িি 
ময়ধ্য থরয়কই ননয়িয়দি সমস্যা ননয়িয়দিই 
সমাধান কিয়ি হয়। বানহি থরয়ক এয়স র�উ 
করি থদয় না বা নদয়ব না। প্রয়ি্যক মানয়ুষি 
ননয়িি নকিু সীমাবদ্ধিা আয়ি। র�উ ইচ্ছা 
কিয়ল শািীনিকভায়ব নকিু সময়য়ি িন্য 
অন্যয়ক সহয়যানগিা কিয়ি পারি। যা হয়ি 
র�ায়না সমস্যা সমাধায়ন সামান্য ভূনমকা 
িাখয়ি পারি। এি পাশাপানশ প্রয়য়ািন 
হয় অয়রকুি। আি এই অরকু আমায়দি ময়িা 
মধ্যনবত্ত বা ননম্নমধ্যনবত্ত পনিবারিি পয়ক্ 
থযাগান থদয়া সম্ভব হয় না বা হয়য় উয়ে না। 
একমাত্ উপায় হয়লা একসয়ঙ্গ সবাই নময়ল 
একরত্ কাি কিা। কায়িই নক কিা যায় এই 
নচন্তাভাবনাি আয়লায়ক আমিা থয স্বপ্ন থদখনি 
িা বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য আমিা কয়য়কিন 
বনু্ধ নময়ল ১৯৯৫ নরি. সায়লি িানয়ুানি মায়স 
পনিনচি আরিা অন্য বনু্ধবান্ধবয়দি সায়র 
মিনবননময় শুরু কনি। শুরুয়িই অয়নয়কি 
আগ্রহ নিল,অয়নয়কি সয়্হ নিল,অয়নয়কি 

নিল শকিা। এভায়বই অয়নক রেনিবাচক 
ময়নাভায়বি ময়ধ্যই আমিা উয়দ্যাগী 
কয়য়কিন বনু্ধ নচন্তা কনি শুধ ু নচন্তাভাবনাি 
ময়ধ্য রাকয়লই চলয়ব না নকিু একটা কিয়ি 
হয়ব। র� নক বলল বা র� নক ভাবয়লা িা 
না র�য়বই আমিা ৪ িন বনু্ধ নময়ল ১৯৯৫ 
নরি. সায়লি মাচদে মায়স টাকা িমায়না শুরু 
কনি। আি এভায়বই কয়য়কিন বনু্ধি 
সনম্নলি থচষ্ায় ইউনাইয়টড র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ এি যাত্া শুরু হয়। প্রনিষ্ঠায়নি 
সদস্যিা ননয়িয়দি আরকুসামানিক সমস্যা 
ননয়িিাই কীভায়ব থমাকানবলা কিা যায় থসই 
নচন্তায়চিনাি আয়লায়ক শুরু থরয়কই ননয়িয়দি 
অরকুায়য়ন সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্া 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য কাি করি আসয়ি। শুরুয়িই 
আশকিা নিল সনমনিটি কয়ব রো? কািণ 
আয়শপায়শ থযসব শুনন এবং পত্পনত্কায় থয 
সকল নিয়পাটদে থদনখ িায়ি শকিাি িায়গাটা 
অয়নক রেনশ। আনরকুক নবষয়য় মানয়ুষি প্রশ্ন 
অয়নক। �য়ল ১৯৯৫ নরি. সায়ল সনমনিি 
কাযকুক্রম শুরু হয়লও সনমনি র�নির্রেশন কিা 
হয় ২০০২ নরি. সায়ল। যাি র�নির্রেশন নং: 
৯৬, িানিখ:১৮/০৭/২০০২। দীঘকু ৭টি বিি 

আমিা অয়পক্া কনি কমকু এলাকাি মানয়ুষি 
ময়ধ্য নবশ্ায়সি িায়গাটা বেনি কিাি। 
এভায়বই শুরু হয় সনমনিি আনষু্ঠাননক যাত্া 
বা পরচলা। যা বিদেমান সময় পযকুন্ত চলমান 
আয়ি। ১৯৯৫ হয়ি ২০২০ নরি. সাল পযকুন্ত 
এই দীঘকু সময়য়ি ময়ধ্য সমবায় অন�য়সি 
সংনলিষ্ কমকুকিদোয়দি সয়ঙ্গ সনমনি নবষয়য় 
বা অন্যান্য নবষয়য় সাবকুক্ধণক থযাগায়যাগ 
আয়ি। এিাড়াও সমবায় প্রধান কাযকুালয়, 
নবভাগীয় কাযকুালয়, রেলা কাযকুালয় ও 
উপয়িলা কাযকুালয় হয়ি কমকুকিদোগণ সনমনি 
পনিদশকুন করিয়িন এবং সনমনি পনিচালনায় 
নদকননয়দদেশনামলূক পিামশকু প্রদান করিয়িন। 
যা সনমনিি কায়িি গনি ও সুশাসন প্রনিষ্ঠায় 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন কিয়ি। আগানময়িও 
এ ধিয়নি সহয়যানগিা অব্যাহি রাকয়ব বয়ল 
আমিা আশা কনি। নবগি নদনগুয়লায়ি প্রনি 
বিি অনডট সমানপ্তি ৬০ নদয়নি ময়ধ্য বানষকুক 
সাধািণ সভাি আয়য়ািন কিা হয়। থযখায়ন 
সনমনিি সাধািণ সদস্যগণ সনমনিি সানবকুক 
কাযকুক্রয়মি উপি চুলয়চিা নবয়লিষণ করিন। 
সনমনিি বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি সনমনি 
পনিচালনায় সবকুদা সিকদে ও সিাগ িয়য়য়ি।

ইউনাইয়টি ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং : ৯৬

তামরখ : ১৮/০৭/২০০২ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩১৯ িন

শেোর মলূিন ৯৮,৩৫,৭০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩৮,৭৬,৩৪৩ টাকা
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সািংগেমনক কাোয়মা 

৬ সদস্য নবনশষ্ একটি ননবকুানচি ব্যবস্াপনা 
কনমটি বিািা সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। সমবায় 
সনমনি আইন ও নবধধমালাি আয়লায়ক 
প্রনিমায়স ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি 
হয়। এিাড়াও সমবায় নবভায়গি মাধ্যয়ম 
বাতসনিক অনডট কাযকুক্রম সম্াদয়নি ৬০ 
নদয়নি ময়ধ্য বানষকুক সাধািণ সভাি আয়য়ািন 
কিা হয় থযখায়ন রেলা ও উপয়িলা পযকুায়য়ি 
কমকুকিদোগণ উপনস্ি রায়কন। 

সদস্য সিংখ্যা 

সনমনিি থমাট সদস্য সংখ্যা এ পযকুন্ত ৫০৭ 
িন। এি ময়ধ্য পুরুষ সদস্য থমাট ১৮৮ িন 
এবং নািী সদস্য থমাট ৩১৯ িন।

মবমভন্ন কম্গসমূচ 

• কমকু এলাকাি মানয়ুষি ময়ধ্য সচিয়ী অভ্যাস 
গয়ড় রোলা এবং পুঁনি গেয়নি লয়ক্্য 
সনমনিয়ি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ কিা হয়চ্ছ।

• কমকু এলাকাি দনিদ্র ও কমকুিীবী মানষুয়ক 
সনমনিি শয়াি সদস্য করি িায়দিয়ক 
নায়ম মাত্ সানভদেস চািদে ননয়য় নবনভন্ন খায়ি 
ঋণ প্রদান কিা হয়চ্ছ। �য়ল সদস্যিা 
একনদয়ক থযমন সহিভায়ব অয়রকুি থযাগান 
পায়চ্ছ,রেমনন িািা ননয়িয়দি আনরকুক 
অবস্া উন্নয়য়ন সবকুাত্মক থচষ্া কিয়িন।

• উচ্চিি নশক্া গ্রহয়ণ সহায়িাি অংশ 
নহয়সয়ব গনিব সদস্যয়দি সু্ল ও কয়লি 
পড়ুয়া থিয়লয়ময়য়য়দি িন্য সানভদেস চািদে 
িাড়াই ঋণ প্রদান কিা হয়। 

• আিয়কি নশশু আগামী নদয়নি 
ভনবষ্যত,এই নচন্তাভাবনাি আয়লায়ক সু্ল 
ও কয়লি পড়ুয়া থিয়লয়ময়য়য়দি সচিয়ী 

ময়নাভাব সষৃ্টিি লয়ক্্য িায়দিয়ক সচিয়ী 
সদস্য কিা হয়চ্ছ।

• প্রনি বিি সনমনিি থয সকল সদয়স্যি 
থিয়লয়ময়য় মাধ্যনমক ও উচ্চমাধ্যনমক 
পিীক্ায় নিনপএ ৫ পায় িায়দিয়ক এবং 
অন্যান্য থিয়লয়ময়য়য়দি উতসাহ প্রদায়নি 
লয়ক্্য প্রনি বিি বানষকুক সাধািণ সভায় 
এককালীন নগদ সহায়িা প্রদান কিা হয়। 

• সনমনিি একিন সদস্য র�ায়না কািয়ণ 
মািা থগয়ল ঐ পনিবারি দা�ন-কা�ন 
বাবদ এককালীন দশ হািাি টাকা প্রদান 
কিা হয়। 

• মিুৃ্যপিবিদেী সময়য় মিৃ সদয়স্যি পনিবারিি 
উপি থযন র�ায়না আনরকুক দায়-থদনাি 
চাপ না পয়ড় থসিন্য প্রয়ি্যক ঋণগ্রহীিা 
সদয়স্যি িন্য ঋণবীমা কাযকুক্রম চালু কিা 
হয়য়য়ি।

• সদস্যয়দি দক্িা বনৃদ্ধি িন্য সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম নবনভন্ন আয় বনৃদ্ধমলূক প্রনশক্ণ 
সহ সমবায় আইনকাননু ও সনমনিি 
ননয়মকাননু সম্য়কদে সয়চিনিামলূক 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়। 

• এিাড়াও সামানিক নবনভন্ন নবষয় থযমন-
বনায়ন, মাদক ননিসন,নািীননযকুািন বন্ধ, 
বাল্যনববাহ, থযৌিুকনবরিাধী ময়নাভাব 
বেনি ও স্বাস্্য উন্নয়ন নবষয়য় সয়চিনিা 
বেনি এবং প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। 

•  প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গ সাময়রকু্যি ময়ধ্য সনমনিি 
সদস্যয়দি পায়শ দাঁড়ায়নাি উয়দ্যাগ গ্রহণ 
কিা।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 

• সদস্যয়দি দক্িা বনৃদ্ধি িন্য সমবায়য়ি 
নবনভন্ন আচিনলক র�রন্দ প্রনশক্ণারকুী 
থপ্রিয়ণি মাধ্যয়ম নবনভন্ন আয় বনৃদ্ধমলূক 

প্রনশক্ণ ননয়য় ননয়িয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন সহয়যানগিা কিা।

• সদস্যয়দি থমধাবী থিয়লয়ময়য়য়দি 
উচ্চনশক্া গ্রহয়ণ সহয়যানগিাি অংশ 
নহয়সয়ব সুদমকু্ত নশক্াঋণ প্রদান কিা।

• গুরুিি অসুস্ সনমনিি সদস্যয়ক যাচাই 
সায়পয়ক্ আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 

• ২০১৭ সায়লি আগস্ মায়স ব্যাপক বন্যা 
হয় থসসময় অন্যান্য সাধািণ মানয়ুষি 
পাশাপানশ সনমনিি সদস্যিাও ক্নিগ্রস্ত 
হয়। ঐ সময় সনমনিি ক্নিগ্রস্ত গনিব 
প্রয়ি্যক পনিবািয়ক সনমনিি সায়ধ্যি ময়ধ্য 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 

• শীিকায়ল নবনভন্ন প্রনিষ্ঠায়নি মাধ্যয়ম 
সংগৃহৃীি কম্ল সনমনিি গনিব সদস্যয়দি 
মায়ি নবিিণ কিা হয়। 

• ২০২০ সায়ল র�ানভড-১৯ করিানা 
মহামানিি সময় লকডাউয়নি কািয়ণ 
মানয়ুষি আয়-র�ািগাি কয়ম যাওয়ায় 
অয়নক কয়ষ্ নদন অিীবানহি হনচ্ছল। 
দুয়যকুাগকালীন সময় সনমনিি সদস্যয়দি 
পায়শ দাঁড়ায়নাি অংশ নহয়সয়ব গনিব 
সদস্যয়দিয়ক সহায়িা কিাি লয়ক্্য 
খাদ্য সহায়িা (চাল, ডাল, রেল, আলু, 
বুট,সাবান ইি্যানদ) প্রদান কিা হয়। আি 
এসয়বি সবনকিু কিা সম্ভব হয়য়য়ি আমিা 
সদস্যিা একরত্ আনি বয়ল।

• এিাড়াও প্রনি বিি সমবায় নদবয়সি 
ি্যানলসহ নদবস উদযাপয়ন অংশগ্রহণ 
িাড়াও সিকাি থঘানষি অন্যান্য নদবস 
উদযাপন কিা হয়। 

•  সনমনিি সদস্য ও উয়দ্যাগী প্রনশক্ণারকুীয়দি 
সমায়য়ি প্রনশক্ণ নবভায়গি মাধ্যয়ম 
উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি, আয়বধকুক (থসলাই ও 
কম্পম্উটাি পনিচালনা) কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিনবষয়ক প্রনশক্ণ গ্রহণ করি ননি 
ননি থক্রত্ অবদান িাখয়ি। এিাড়াও 
সদস্যয়দি সমবায় আইন, নবধধ ও সনমনিি 
ননয়মকাননু সম্য়কদে দক্িা বনৃদ্ধি 
ওনিয়য়য়টেশন প্রদান কিা হয়। 

র�স টোমি 

থমাুঃ রুস্তম আলী,মািা-ময়নায়ািা রেগম, 
নপিা-মিৃ আয়নায়াি থহায়সন,সদস্য নং: 
৪৯৯,ঘানসপাড়া, সদি, নদনািপুি। থিাটয়বলা 
থরয়কই র�খাপড়াি প্রনি রেমন আগ্রহ না 
রাকায় এবং পনিবারিি আনরকুক অবস্া ভায়লা 
না রাকায় নপিা িায়ক থক্রাকানিয়িি থদাকায়ন 
মানসক রেিয়ন কাি কিয়ি পাোয়। এভায়ব 
নকিুনদন যাওয়াি পি হোত একনদন অসুস্ 
িননি কািয়ণ নপিা মািা যান। নপিাি মিুৃ্যি 
পি পনিবারিি সকল ভাি িাি কায়ধ পয়ড়। 
নক কিয়ব নক কিয়ব না এইিকম অবস্ায় িাি 
মায়য়ি পিাময়শকু গহনা নবনক্রি টাকায় ঢাকা 
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থরয়ক মাল এয়ন নবনভন্ন থদাকায়ন মালামাল 
নবনক্রি কাি শুরু করি। লাভ থমাটামটুি ভায়লা 
হওয়ায় ২০১৩ সায়ল ননমিলা থক্রাকানিি 
মায়কদেয়ট থিাট একটি থদাকান ভাড়া ননয়য় 
থক্রাকানিয়িি ব্যবসা শুরু করিন। রুস্তয়মি 
স্ত্রী িানখবুন রেিা অত্ সনমনিি একিন 
সদস্য নহয়সয়ব মায়ি মায়ি ঋণ ননয়য় স্বামীি 
ব্যবসায় সহয়যানগিা কিয়িন। পিবিদেীয়ি 
ব্যবসায় টাকাি প্রয়য়ািন হওয়ায় রুস্তম 
সনমনিি সদস্যপদ গ্রহণ করি ননয়নমি শয়াি 
িমা নদয়য় ঋণ গ্রহণ করি ব্যবসা পনিচালনা 
কিয়ি রায়কন। এিই ময়ধ্য পায়শ্কুি সংলগ্ 
থদাকায়নি মানলক থদাকানটিি পনিশন নবক্রয় 
কিাি আগ্রহ প্রকাশ কিয়ল নিনন সনমনি হয়ি 
১,০০,০০০ টাকা ঋণ ননয়য় এবং ননয়িি 
িমায়না টাকায় পায়শ্কুি থদাকানটিি পনিশন 
ক্রয় করি ব্যবসা স্রিসািণ করিন। এই অল্প 
সময়য় খবু সহয়িই সনমনি হয়ি ঋণ পাওয়ায় 
ব্যবসাি পনিধধ বাড়ায়না সম্ভব হওয়ায় রুস্তম 
সনমনিি প্রনি কৃিজ্ঞিা প্রকাশ করিন। 
বিদেমায়ন নিনন ভায়লাভায়বই ব্যবসা পনিচালনা 
কিয়িন।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

সনমনি প্রনিষ্ঠাি পি হয়ি প্রনি বিি অনডট 
কাযকুক্রম সমানপ্তি ৬০ নদয়নি ময়ধ্য বানষকুক 
সাধািণ সভাি আয়য়ািন কিা হয়। উক্ত 
সভায় সমবায় সনমনি আইন-২০০১ এি ৩৪ 
নং ধািা অনসুারি ননট মনুা�া হয়ি ৩৮% 
নবনভন্ন িহনবয়ল প্রদায়নি পি অবনশষ্ টাকা 
সকল সদয়স্যি ময়ধ্য লভ্যাংশ নহয়সয়ব নগয়দ 
সমহারি বণ্টন কিা হয়। ১৯৯৫-২০১৯ নরি. 
পযকুন্ত সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য লভ্যাংয়শি 
থমাট ২১,৩৩,২১৫ টাকা নবিিণ কিা হয়। 

সমবায় সনমনি আইন-২০০১ এি ৩৪ নং 
ধািা অনসুারি প্রনি বিি ননট মনুা�া হয়ি ৩% 
টাকা নসনডএ� িহনবয়ল সংিক্ণ কিা হয় 
এবং প্রনি বিি জুন মায়স উপয়িলা সমবায় 
অন�য়সি পিামশকুক্রয়ম উক্ত টাকা নসনডএ� 
িহনবল, ঢাকায় ব্যাংয়ক নডনডি মাধ্যয়ম থপ্রিণ 
কিা হয়। ১৯৯৫-২০১৯ নরি. পযকুন্ত নসনডএ� 
িহনবয়ল থমাট ৮২,৬৮১ টাকা থপ্রিণ কিা হয়। 

অমিট সম্মকতিত তথ্য

প্রনি বিি সিকানি ননয়দদেশনা অনযুায়ী অনডট 
কাযকুক্রম সম্ানদি হয়। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

নদনািপুি শহরি থমাট ৪টি ি�নসল 
ব্যাংয়ক সনমনিি নায়ম ব্যাংক নহসাব আয়ি। 
প্রয়য়ািনীয় আনরকুক র�নয়দন ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম 
সম্ন্ন কিা হয়। সনমনিি নায়ম থমাট ৩৬ লক্ 
টাকাি এ�নডআি আয়ি। িািাড়া থদড় র�াটি 
টাকাি মানসক নডনপএস স্ীম চালু আয়ি।

সমমমতর বততিমান আমথ্গক ও অন্যান্য অবস্া 

• সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন 
২,০০,০০,০০০ টাকা। ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরিি ননিীক্া অনযুায়ী থমাট শয়াি 
মলূধন ৮৬,৮২,৮০০ টাকা। বিদেমায়ন 
২০১৯-২০২০ অরকুবিি পযকুন্ত থমাট শয়াি 
মলূধন ৯৮,৩৫,৭০০ টাকা।

• ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরিি ননিীক্া 
অনযুায়ী থমাট সচিয় আমানি ২৪,৬১,২১৭ 
টাকা। বিদেমায়ন ২০১৯-২০২০ অরকুবিি 
পযকুন্ত থমাট সচিয় আমানয়িি পনিমাণ-
৩৮,৭৬,৩৪৩ টাকা। এিাড়াও এমএসএস 
সচিয় ৪,৭০,৯২৮ টাকা, এ�এসএস 

সচিয় ৪৩,৩৫০ টাকা।
• ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরিি ননিীক্া 

অনযুায়ী সনমনিি থমাট ঋণনস্নিি পনিমাণ 
নিল ৯২,১৩,৮৭০ টাকা। বিদেমায়ন ২০১৯-
২০২০ অরকুবিি পযকুন্ত থমাট ঋণনস্নিি 
পনিমাণ ৯৮,৯৬,৬৭ টাকা০।

• ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরিি ননিীক্া 
অনযুায়ী অন্যান্য আমানি : সংিনক্ি 
িহনবল, ক্ঋণ িহনবল, নসনডএ�, সনমনি 
উন্নয়ন িহনবল, নশক্া িহনবল, কল্যাণ 
িহনবল বাবদ থমাট ১০,৪৮,৮৯৫ টাকা। 
এিাড়াও সদস্যবীমা িহনবল ১,২৬,০০ 
টাকা, ঋণবীমা িহনবল ২,৭১,৩৩৮ টাকা।

• সনমনিি নায়ম ২টি ব্যাংয়ক থমাট ৭৫,০০০ 
টাকাি মানসক সচিয় স্ীম চালু আয়ি। 
এিাড়াও ি�নসল ৪টি ব্যাংয়ক থমাট স্ায়ী 
আমানয়িি পনিমাণ ৩৬,০০,০০০ টাকা।

• সদস্যয়দি মায়ি সদস্যবীমা বাবদ 
পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি ৩০,০০০ টাকা 
এবং ঋণবীমা বাবদ পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি 
১৯,২০০ টাকা। 

• সনমনিি কমকু এলাকাি ময়ধ্য সনমনিি থমাট 
৫.৫০ শিক িনম ক্রয় কিা আয়ি। যাি 
বিদেমান বািাি মলূ্য আনমুাননক ৩০ লক্ 
টাকা।
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উপয়িলা: মদনািপুর সদর

রেলা: মদনািপুর

থদয়শি উন্নয়য়নি মলূ থস্রািধািা হয়ি নবনচ্ছন্ন 
আনদবাসী িনয়গাষ্ঠীি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়ন, ননিাপদ আবাসয়নি ব্যবস্া, 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও িীবনযাত্াি মান উন্নয়য়নি 
স্বপ্ন ননয়য় নবগি ১৩/০৮/১৯৮৮ নরি. িানিয়খ 
মাত্ কয়য়কিন সদস্য ননয়য় সুইহািী নরিস্ান 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ নায়ম 
সনমনিটি প্রনিষ্ঠা লাভ করি। সুইহািী নমশন 
এি অভ্যন্তরি ৩ কক্ নবনশষ্ একটি সুদশৃ্য 
অন�স ঘি আয়ি। অন�স ঘরিি সাময়ন 
সনমনিি নামীয় সাইন রোডদে িয়য়য়ি। সনমনিি 
নায়ম সুইহািী থমৌিায় ৭ শিক িনম ক্রয় কিা 
হয়য়য়ি। উক্ত িনমি ক্রয় মলূ্য ৫,৩৪,০৫৯ 
টাকা। যাি বিদেমান বািাি মলূ্য প্রায় 
৫০,০০,০০০ টাকা।

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা

ননবন্ধনকায়ল সনমনিটি ২০ িন সদস্য ননয়য় 
যাত্া শুরু কিয়লও বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা 
১৪৩৬ িন। ি্য়ধ্য পুরুষ সদস্য ৭১৯ িন 

এবং মনহলা সদস্য ৭১৭ িন। 

সমমমতর কার্গক্রম

সনমনিি সদস্যগণ িায়দি সামরকু্যময়িা সচিয় 
িমা করি রায়কন। সনমনিি শুরু হয়ি 
সদস্যগণ অল্প অল্প করি সচিয় িমা করি 
বিদেমায়ন সনমনিয়ি সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
প্রায় ৩,২৮,২৪,০০৯ টাকা। সনমনিি শুরু 
হয়ি প্রনি বিি িমাকৃি সচিয় আমানয়িি 
উপি সচিয়য়ি সুদ প্রদান কিা হয়। নবগি 
অরকুবিরি সদস্যয়দি ময়ধ্য সচিয়য়ি উপি 
শিকিা ৫% হারি ১২,৭১,০৩৮ টাকা সচিয় 
আমানয়িি সুদ প্রদান কিা হয়য়য়ি। আবাি 
সনমনিয়ি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ৫,০০,০০,০০০ টাকা এবং প্রনিটি 
শয়ারিি মলূ্য ২০ টাকা হারি সবকুয়মাট 
২৫,০০,০০০টি অংয়শ নবভক্ত। সনমনিয়ি 
বিদেমায়ন পনিয়শাধধি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ 
২,২১,১৬,৩২০ টাকা। কৃনষ উতপাদন, িনম 
ক্রয়, বানড় ননমকুাণ, ব্যবসা, নশক্া, নচনকতসা 
ও গবানদ পশুপালন এি িন্য প্রয়ি্যক সদস্য 
সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালা প্রনিপালন 
করি সবকুননম্ন ৫,০০০ টাকা হয়ি সয়বকুাচ্চ 

৩,০০,০০০ টাকা পযকুন্ত সনমনি হয়ি ঋণ 
গ্রহণ করি রায়কন। সনমনিয়ি যািা ননয়নমি 
ঋণ পনিয়শাধ করি রায়কন থসসব সদয়স্যি 
ননকট হয়ি আদায়কৃি ঋয়ণি মনুা�াি ২৫% 
টাকা নিয়বট নহয়সয়ব নগদ থ�িি প্রদান 
কিা হয়। আয়লাচ্যবয়ষকু নবিিণকৃি ঋয়ণি 
নবপিীয়ি সানভদেস চািদে বাবদ ৩৬,৫৭,৬৪৩ 
টাকা আদায় কিা হয়য়য়ি এবং আদায়কৃি 
সানভদেস চািদে হয়ি ৬,০০,৭৩৮ টাকা নিয়বট 
বাবদ থ�িি থদওয়া হয়য়য়ি। 

সনমনিি শুরু হয়ি সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি িতপিিা,সাধািণ সদস্যগয়ণি 
সনমনি পনিচালনায় আগ্রহ ও ঋণ প্রদানকািী 
কিৃকুপক্ নহয়সয়ব কালব এি িদািনক এবং 
সমবায় নবভায়গি নবনভন্ন পযকুায়য়ি কমকুকিদো-
কমকুচািী গয়ণি নননবড় পনিচযকুাি মাধ্যয়ম 
সনমনিটি বিদেমায়ন একটি ময়ডল সনমনি 
নহয়সয়ব পনিনচনি লাভ কিয়ি সক্ম হয়য়য়ি। 
সনমনিি এই সা�ল্য অিদেয়নি নপিয়ন িয়য়য়িন 
৬ িন কমকুকিদো-কমকুচািী। অনয়ুমানদি চাকনি 
নবধধমালা অনসুিণ করি কমকুকিদো ও কমকুচািী 
ননয়য়াগ ও রেিন ভািা প্রদান কিা হয়। িািা 
সনমনিয়ি চাকনি করি আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী 

সুইহারী বরিস্ান ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মলূ মনবন্ন নিং ২২

তামরখ: ০১/০৭/১৯৯০ মরি.,

সিংয়োধিত মনবন্ন নিং ২৬

তামরখ: ১৮/০৬/২০০৭ মরি.,

পুন: সিংয়োধিত মনবন্ন নিং: ০২

তামরখ: ৩১/০৩/২০১৫ মরি.।

শেোর মলূিন: ৫,০০,০০,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৩,২৮,২৪,০০৯ টাকা
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হয়য়য়িন।
সনমনিটি প্রনি বিি কালব এি অনডট 

অন�সাি বিািা অনডট হয়য় রায়ক। অনডট 
সম্াদন শয়ষ সনমনিি কিৃকুপক্ ধাযকুকৃি 
অনডট ন� ও সমবায় উন্নয়ন িহনবল ননয়নমি 
পনিয়শাধ করি রায়কন। সবকুয়শষ ২০১৮-
২০১৯ সায়লি অনডট প্রনিয়বদয়ন উনল্নখি 
ননট লায়ভি ৩% সমবায় উন্নয়ন িহনবল বাবদ 
৭৯,৯৯৪ পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি। 

সনমনিি ২০১৮-২০১৯ সায়লি অনডট 
প্রনিয়বদন থমািায়বক সনমনিয়ি ননট লায়ভি 
পনিমাণ ২৪,১১,২৫৪ টাকা। এিাড়াও 
সনমনিয়ি ৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিয়খ 
সংিনক্ি িহনবল ২১,৮১,৯৬৮ টাকা, 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল ৭৯,৯৯৪ টাকা (যা 
ইয়িাময়ধ্য পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি), ক্ঋণ 
িহনবল-১২,৮৫,৩১৬ টাকা, নশক্া িহনবল-
৩,৭০,৪৬০ টাকা, ঋণবীমা িহনবল-
১৮,১০,৭৩৩ টাকা, সদস্য কল্যাণ িহনবল 
২,০৯,৮১০ টাকা এবং নবনল্ং ননমকুাণ িহনবল 
২৩,৪০,৮৮০ টাকা িয়য়য়ি। বিদেমায়ন সনমনিি 
নায়ম কালবসহ নবনভন্ন ব্যাংয়ক িমাকৃি স্ায়ী 
আমানয়িি পনিমাণ ৩,১০,৫৫,০০০ টাকা 
এবং সচিয়ী নহয়সয়ব নবনভন্ন ব্যাংয়ক িমা 
িয়য়য়ি ১,৪০,০০,০০০ টাকা।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সদস্যগণ কৃনষ, গহৃননমকুাণ, ইনিবাইক ক্রয়, 

ব্যবসা, গবানদ পশুপালনসহ অন্যান্য থ্য়ড 
ঋণ গ্রহণ করি আনরকুকভায়ব লাভবান হয়চ্ছন। 
সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ করি ৩২২ িন 
সদস্য/সদস্যা গহৃ ননমকুাণ করি ননি বানড়য়ি 
স্ায়ীভায়ব বসবাস কিয়িন। ১২৯ িন 
সদস্য ব্যবসাি িন্য ঋণ ননয়য় িািা সকয়লই 
বিদেমায়ন স্বাবলম্ী হয়য়য়িন। ১৬ িন সদস্য 
সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ করি ইনি বাইক ক্রয় 
এবং ৩ িন সদস্য চািদোি ভ্যান ক্রয় করি 

িায়দি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি করিয়িন। 
এিাড়াও অন্যান্য সদস্যগণও সনমনি হয়ি 
ঋণ গ্রহণ করি িায়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
ইনিবাচক পনিবিদেন ঘটিয়য়য়িন।

সনমনিি নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কাযকুক্রম ও 
থসবামলূক কায়িি স্বীকৃনিস্বরূপ ১৯৯৫ সায়ল 
িািীয় পযকুায়য় “িািীয় সমবায় পুিস্াি” 
লাভ করি।
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উপয়িলা: মচমররব্র

রেলা: মদনািপুর

 
দনিদ্র ও হিদনিদ্র মানয়ুষি আরকুসামানিক 
অবস্াি মান উন্নয়য়ন কাম টু থসভ (নসটিএস) 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ সমবায় নবভায়গি 
ননবন্ধন রেওয়াি পূয়বকু ১৯৯৮ নরি. সাল থরয়ক 
সাংগেননক কাি করি আসয়ি। পিবিদেীয়ি 
সদস্যয়দি সায়র আয়লাচনা করি সমবায় 
নবভায়গি ননবন্ধন রেওয়াি নসদ্ধান্ত গ্রহণ 
কিা হয়, িতপনিরপ্রনক্য়ি ২০০১ সায়লি ৮ 
থ�ব্রুয়ানি রেলা সমবায় কাযকুালয় নদনািপুি 
থরয়ক র�নির্রেশন নং ০৩ ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। প্রনিষ্ঠালয়গ্ নদনািপুি রেলাি খানসামা 
উপয়িলাি থগায়ালনদনহ ইউননয়য়নি দুবনলয়া 
গ্রায়ম মাত্ ৩৩ িন সদয়স্যি ১০০ টাকা 
হারি থমাট ৩,৩০০ টাকা শয়ািমলূধন ননয়য় 
নসটিএস িাি কমকুকাডে শুরু করি। বিদেমায়ন 
নসটিএস নদনািপুি রেলাি নচনিিব্ি ও 
খানসামা উপয়িলাি ১১টি ইউননয়য়নি ৬৪টি 
গ্রায়ম সমবায়ী সদস্য সংগ্রহ এবং িায়দি 
সিাসনি অংশগ্রহণ নননচিিকিয়ণি মাধ্যয়ম 
উন্নয়ন কমকুকাডে পনিচালনা করিয়ি নবসৃ্তনি 

লাভ করিয়ি। 
সদস্যগণ িায়দি িীবন ধািাি 

মায়নান্নয়য়ন নবনভন্ন ধিয়নি আয় বনৃদ্ধমলূক 
কমকুসনূচ গ্রহণ, প্রনশক্ণ, ব্যবসা, উয়দ্যাগ 
ও ব্যবস্াপনা, সামানিক সয়চিনিা বনৃদ্ধ 
ও স্বাস্্যসম্ি পয়ুঃননষ্কাশন ও পানীয় িল 
প্রভৃনি নবষয়নভনত্তক উবিদু্ধকিণ, নশক্া 
কমকুসনূচ বাস্তবায়ন করি আসয়ি। অরকুনননিক 
দষৃ্টিভনঙ্গ পনিবকুিন, দক্িা উন্নয়ন ও কু্দ্রঋণ 
সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নকয়ল্প সদস্যয়দি 
সকল ধিয়নি সহায়ক প্রনশক্ণ প্রদান কিয়ি 
সনমনিটি। 

কম্গসমূচ 

• মানব সম্দ উন্নয়ন ও দক্িা বনৃদ্ধমলূক 
প্রনশক্ণ 

• মযকুাদা (নভকু্কয়দি থপশা পনিবিদেন ও 
উন্নয়ন)

• পনিয়বশ সংিক্ণ ও উন্নয়ন  
• প্রনিবন্ধীিা উন্নয়ন
• সমবায় বািাি
• নরকু নভউ সু্ল
• নসটিএস গ্রন্থাগাি

আত্মকম্গসিংস্ান কম্গসমূচ

• দনিদ্র ও হিদনিদ্র সদস্যয়দি সচিয়ী 
অভ্যাস গয়ড় রোলা।

• ননয়িয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়ন 
আয় বনৃদ্ধমলূক প্রকল্প গ্রহয়ণ সহায়িা দান 
ও দক্িা উন্নয়ন।

• দনিদ্র ও হিদনিদ্র সদস্যয়দি আত্ম 
ননভদেিশীলিাি লয়ক্্য কানিগনি ও আনরকুক 
থসবা প্রদান।

• আরকুসামানিক সহ সমাি সংস্নিি সকল 
পযকুায়য় নািীয়দি ক্মিায়ন কিা। 

• প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ থমাকানবলা সহ নচনকতসা 
নশক্ানবষয়ক িরুনি ঋণ সহায়িা দান।

• সকল সমবায়ী সদস্যয়দি বেনিক 
মলূ্যয়বাধ, সামানিক সয়চিনিা বনৃদ্ধ, 
রেন্াি ও নািীি ক্মিায়ন নবষয়ক 
প্রনশক্ণ প্রদান।

• আয়মলূক কমকুসনূচ গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও 
নহসাব ব্যবস্াপনা নবষয়ক প্রনশক্ণ প্রদান।

• ব্যবসায় উন্নয়ন ও বািাি সংয়যাগ নবষয়ক 
প্রনশক্ণ প্রদান। অগ্রগামী সদস্যয়দি 
থ্ডনভনত্তক প্রনশক্ণ প্রদান।

কাম টধু  পসভ (বসটিএস) বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ০৩

তামরখ: ৮ মফব্রুোমর ২০০১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৭,২৩২ িন
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সামানিক সয়চিনিা নবষয়ক প্রনশক্ণ 
১৫৩২৪ িন, আয়মলূক কমকুসনূচ গ্রহণ 
বাস্তবায়ন, বািাি সষৃ্টি ও নবক্রয় বনৃদ্ধ নবষয়ক, 
জ্ঞান দক্িা নবষয়ক প্রনশক্ণ ১১১৯ িন, 
নহসাব ব্যবস্াপনা নবষয়ক প্রনশক্ণ প্রদান 
১৮২ িন, অগ্রগামী সদস্যয়দি থ্ডনভনত্তক 
প্রনশক্ণ ৩১০ িন, ব্যবসায় উন্নয়ন ও বািাি 
সংয়যাগ নবষয়ক প্রনশক্ণ ৪২৫ িন সদস্যয়ক 
প্রদান কিা হয়য়য়ি।

মর্গাদা (মভকু্কয়দর মপো পমরবততিন ও উন্নেন)

• সমািধধকৃি নভক্াবনৃত্ত পনিহারি 
উবিদু্ধকিণ।

• নভকু্কয়দি সচিয়ী ময়নাভাব সষৃ্টি।
• নভক্াবনৃত্ত পনিবিদেয়ন আয়মলূক কমকুসনূচ 

গ্রহণ ও বাস্তবায়য়ন আনরকুক সহায়িাসহ 
নভকু্কয়দি সমায়ি সম্ানিনক অবস্ান 
বেনিয়ি সহায়িা দান। 

সনমনি কমকু এলাকাি থমাট ২৬১ িন নভকু্য়কি 
ময়ধ্য-১০১ িন নভকু্ক কু্দ্রঋণ ও সচিয় 
কমকুসনূচি আওিায় সদস্য হয়য় ৮৩,৯৪৪ টাকা 
সচিয় করিয়িন ি্য়ধ্য ৫,০৫০ টাকা সমবায় 
শয়াি নহয়সয়ব নক্রয়াশীল িয়য়য়ি যা লভ্যাংশ 
নহয়সয়ব দানয়যাগ্য। ১,৭৫,৮৮৭ টাকা িায়দি 
ঋণ সহায়িা প্রদান কিা হয়য়য়ি যা বিািা িািা 
আয়মলূক কমকুসনূচ পনিচালনা কিয়িন। ৩ িন 
নভকু্ক নভক্াবনৃত্ত পনিহাি করিয়িন অন্যিা 
ক্রমান্বয়য় পনিহাি কিাি থক্রত্ প্রনক্রয়াধীন 
আয়িন। সমায়ি িায়দি গ্রহণয়যাগ্যিা বনৃদ্ধ 
ঘটয়ি/পায়চ্ছ। 

পমরয়বে সিংরক্ণ ও উন্নেন 

• পনিষ্কাি পনিচ্ছন্নিা,স্বাস্্যসম্ি পায়খানা 
স্াপন ও ব্যবহাি।

• নবশুদ্ধ পানীয়িল ব্যবহাি ননচিিকিণ।
• পানিবানিক ও সামানিক বকৃ্রিাপণ।

এিাড়াও কমকু এলাকাি ১১টি ইউননয়য়নি, 
১০টি গ্রায়মি, ১০টি পাড়ায় সদস্য পনিবারি 
কমপয়ক্ ২টি �লি/বনি বকৃ্রিাপণ 
কিাি পনিকল্পনা গ্রহণ কিা হয়য়য়ি এবং যা 
বাস্তবায়ন প্রনক্রয়াধীন িয়য়য়ি।

রিমতবন্লীতা উন্নেন কম্গসমূচ

• প্রনিবন্ধীত্ব নচনকতসা থসবা প্রানপ্তয়ি 
সংনলিষ্ থসবাদানকািী প্রনিষ্ঠায়নি সায়র 
থযাগায়যাগকিয়ণ সহায়িাদান।

• প্রনিবন্ধী পনিবারিি উন্নয়য়ন সহায়িা দান 
• প্রনিবন্ধীত্ব সহায়ক মাননবক ও সামানিক 

মলূ্যয়বাধ সষৃ্টিয়ি সমাি উবিদু্ধকিণ 
কমকুসনূচ বাস্তবায়ন।

• প্রনিবন্ধী সহায়ক আয়মলূক কমকুসনূচ 
বাস্তবায়য়ন সহায়িাদায়নি মাধ্যয়ম ননি 
পনিবারি সম্ানিনক পুনবকুাসন।
প্রনিবন্ধীনবষয়ক সামানিক রেনিবাচক 

দষৃ্টিভনঙ্গি পনিবিদেন ঘটয়ি। বিদেমায়ন িািা 
সামানিকভায়ব সহি সু্ি িীবনযাপয়ন 
সহায়িা  পায়চ্ছন। প্রনিবন্ধীত্ব নশশুিা নশক্া লাভ 
কিয়ি, বয়নসিা িায়দি গ্রহণয়যাগ্য আয়মলূক 
কমকুসনূচ বাস্তবায়য়ন আনরকুক ঋণ সহায়িা 
পায়চ্ছন। ৩২ িন প্রনিবন্ধী, পনিবারিি সদস্য 
আনকূুয়ল্য নচনকতসা সহায়িাসহ সম্ভাব্য থসবা 
কাযকুক্রয়মি আওিাধীন িয়য়য়িন। হিাশাগ্রস্ত 
১৫০টি পনিবািয়ক আয় বনৃদ্ধমলূক কমকুকায়ডে 
সম্কৃ্তকিয়ণি মাধ্যয়ম িায়দি পানিবানিক 
আয় বনৃদ্ধ কিা সম্ভব হয়য়য়ি। নচনকতসা 
থসবায়ক্রত্ থসটোি �ি নডি অ্যানবনলটি 
ইন রেয়ভলপয়মটে (নসনডনড),কানিিাস 
বাংলায়দশ সহ থসবা প্রদানকািী সিকানি ও 
অন্যান্য রেসিকানি থসবা প্রনিষ্ঠায়নি সায়র 
থযাগায়যাগ ও সম্কদে স্াপয়নি মাধ্যয়ম সুয়যাগ 
সুনবধা প্রানপ্তি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি এবং 
হয়চ্ছ। ৮ িন প্রনিবন্ধীয়ক সহায়ক উপকিণ 
প্রদান কিা হয়য়য়ি। (প্যািালাল বাি ৩টি, 
হুইল থচয়াি ১টি, রেনব ওয়াকাি ৩টি, স্ানন্ং 
থটনবল ১টি) নচনকতসা থসবা: থচায়খি িানন 
অপারিশন ৪ িন, কাটা রোাঁট,কাটা িালু ১৭ 
িনয়ক অপারিশন সুনবধা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
প্রনিষ্ঠায়নি সায়র থযাগায়যাগ ও সম্কদে 
স্াপয়নি মাধ্যয়ম সুয়যাগ সুনবধা প্রানপ্তি সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়য়য়ি এবং হয়চ্ছ। ২৪ িনয়ক (থপানলও 
থহয়পয়প্লনিয়া ২ িন, নসনপ র�ায়ানড্্য়প্লনিয়া 
১৬ িন, মগুুি পা ৪ িন, প্যািালাইনসস 
আক্রান্ত ২ িন) ননয়নমি থরিানপ/ব্যয়াম 
থদওয়া হয়চ্ছ। এিাড়াও সু্ল পযকুায়য় এবং 
কনমউননটি পযকুায়য় ননয়নমিভায়ব প্রনিবন্ধী ও 
প্রনিনবন্ধকিা নবষয়ক সয়চিনিামলূক সভা 
পনিচালনাি মাধ্যয়ম িনসয়চিনিা বেনি 
কিা হয়চ্ছ। ৩ নডয়সম্ি আন্তিদোনিক প্রনিবন্ধী 
নদবস উদযাপয়নি মাধ্যয়ম প্রনিবন্ধী ব্যনক্তয়দি 

উতসাহ ও সামানিক সয়চিনিা বনৃদ্ধি 
পদয়ক্প গ্রহণ কিা হয়। 

সমবাে বািার 

সমবায় বািাি কাম টু থসভ (নসটিএস) বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি সহয়যাগী প্রনিষ্ঠান। 
কাম টু থসভ ( নসটিএস) বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি সদস্যয়দি উতপানদি পণ্য 
সহ নবনভন্ন প্রকাি ননি্যপ্রয়য়ািনীয় পণ্য ও 
আসবাবপত্ উতপাদক হয়ি সিাসনি র�াক্তাি 
ননকট থপৌঁিায়নাি উয়দেয়শ্য সমবায় বািাি 
িাি যাত্া শুরু করি।

বািার গেয়নর উয়দ্ে্যসমহূ

• সনমনিি এি সদস্য বিািা উতপানদি পণ্য 
সিাসনি র�াক্তাি ননকট থপৌঁিায়না। 

• একই িায়দি ননয়চ ননি্যপ্রয়য়ািনীয় সকল 
পয়ণ্যি সিবিাহ নননচিি কিা। 

• সারেয়ী ময়ূল্য র�াক্তাি ননকট পণ্য সিবিাহ 
কিা। 

• ময়নািম ও সু্ি পনিয়বয়শ র�নাকাটা 
কিাি সুনবধা প্রদান কিা। 

• আন্তনিক গ্রাহক থসবা। 
• থহাম রেনলভািীি মাধ্যয়ম ঘরি বয়স 

প্রয়য়ািনীয় পণ্যটি পাওয়াি সুনবধা প্রদান 
কিা। 

• সকল পয়ণ্যি গুণগি মান নননচিি করি 
গ্রাহয়কি কায়ি ননয়ভদেিাল পণ্য সিবিাহ 
কিা। 

বািারিি অবস্ান: িানীিব্ি, নচনিিব্ি, 
নদনািপুি। থদাকায়নি আয়িন : ১,২০০ বগকু 
�্ট (প্রায়)

থদাকায়নি কমকুচািীি সংখ্যা : ব্যবস্াপক 
১ িন নযনন সমবায় বািারিি ব্যবস্াপক এি 
দানয়ত্ব পালন করিন এবং নবক্রয় প্রনিননধধ 
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১ িন থমাট ২ িন। সমবায় বািারি থমাট 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ: ২২,৪৭,৪৯৭ টাকা 

সমবায় বািারিি পয়ণ্যি নববিণ : 
সদস্যয়দি উতপানদি পণ্য, থগ্রাসানি, 
থক্রাকানিি, �াননকুচাি ইি্যানদ।

সনমনি/ সনমনিি সদস্যয়দি উতপানদি 
পণ্য : কায়েি থ�ানল্ং টুল,কায়েি থ�ানল্ং 
আলনা,শা নপস (পাট/শন), হাঁয়সি �ামকু, 
িাগয়লি �ামকু, মাি চাষ, ডাইননং থটনবল ম্যাট 
(পাট/সুিা), পায়টি ব্যাগ (র�নডস/ রেটেস) 
ইি্যানদ।

নরকু নভউ সু্ল-কাম টু থসভ(নসটিএস) 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি একটি 
সহয়যাগী প্রনিষ্ঠান। সু্লটি নদনািপুি সদি 
উপয়িলাি থচয়হলগািী ইউননয়য়নি পনচিম 
নশবিমপুি গ্রায়ম অবনস্ি। নরকু নভউ সু্ল এ 
থপ্ল থরয়ক পচিম থরেধণ পযকুন্ত পােদায়নি ব্যবস্া 
িয়য়য়ি। 

এক নিত্র সু্য়লর সামব্গক তথ্য 

• থমাট িনমি পনিমাণ : .২৮ শিাংশ
• সু্য়লি থসনম পাকা নবনল্ং 

• সু্য়লি থখলাি মাে: ২,০০০ বগকু�্ট 
(প্রায়)

• সু্ল ভবয়নি নববিণ: থরেধণ কক্: ৫টি, 
লাইররিনি ও কম্পম্উটাি ল্যাব ১টি, অধ্যক্ 
ও সহকািী নশক্ক রুম ১টি, অনভভাবক 
অয়পক্া রুম ১, থস্াি রুম ১টি, টয়য়লট 
৬টি।

• অধ্যক্ ১ িন, সহকািী নশক্ক ৬ িন, 
নহসাবিক্ক কাম অন�স ম্যায়নিাি ১ 
িন, নাইটগাডদে কাম র�য়ািয়টকাি ১ িন, 
আয়া ১ িন

• থমাট িাত্িাত্ী সংখ্যা : ১২৮ িন

মবগত বছত্রর উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকায়ণ্ডর বণ্গনা

সমবায় নদবস উদযাপন ও পল্ী উন্নয়ন 
ও সমবায় থমলায় অংশগ্রহণ, এস এমই 
পণ্য থমলা ও উন্নয়ন থমলায় অংশগ্রহণ 
এবং সদস্যয়দি পণ্য রেলা পযকুায়য় প্রদশকুন 
ও নবপণয়নি ব্যবস্া গ্রহণ। থরেষ্ঠ সমবায়ী 
সদস্যয়দি স্াননা প্রদান। স্ানীয়ভায়ব ২৯ 
িন স্বল্প নশনক্ি মনহলায়ক (৮ ম থরেধণ থরয়ক 
এসএসনস পযকুন্ত) কমকুী নহয়সয়ব ননয়য়ায়গি 

মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও পানিবানিকভায়ব 
উক্ত মনহলায়দি প্রি্যক্ভায়ব ক্মিায়ন কিা 
সম্ভব হয়য়য়ি।

র�স টোমি

মাহমদুা রেগম ি্ অি্যন্ত দনিদ্র একটি 
পনিবারি থয পনিবাব দুয়বলা নেকময়িা খাবাি 
রোগাি কিয়ি পািি না। ১৯৯৩ সায়ল নবয়য় 
হয় থগায়ালনডনহ ইউননয়য়নি দুবনলয়া গ্রায়মি 
মনিি ডাক্তাি পাড়ায় ওবাইদুি িহমায়নি 
সায়র। স্বামী ওবাইদুি িহমান ভ্যান চালায়িন 
অরকুাত স্বামীি সংসারি এয়সও অভাব িাি নপিু 
িায়ড় নন। নবয়য়ি পাঁচ বিরিি ময়ধ্য দুই থিয়ল 
ও এক থময়য় সহ থমাট ৫ িয়নি সংসাি। 
মাহমদুা রেগম মানয়ুষি বানড়য়ি কাি করিন 
এবং িাি স্বামী ভ্যান চালায়িন নকন্তু ৫ 
িয়নি সংসাি চালায়ি নগয়য় থচায়খ অন্ধকাি 
থদয়খন মাহমদুা রেগম। এমন সময়য় আমাি 
পনিচয় হয়, কাম টু থসভ (নসটিএস) বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি আদায়কািী িাপসী 
িানীি সায়র। নিনন মাহমদুা রেগম সমস্যাি 
করা শুয়ন িায়ক সনমনিয়ি ভনিদে হয়য় সচিয় 
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িমা কিাি পিামশকু থদন। িাি করা অনযুায়ী 
মাহমদুা রেগম কাম টু থসভ (নসটিএস) বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি সদস্য হন এবং সচিয় 
িমা কিয়ি রায়কন। সচিয় ৮০০ টাকা িমা 
হওয়াি পরি িাপসী িানীি পিাময়শকু নিনন 
৪,০০০ টাকাি একটি ঋণ গ্রহণ করিন। 

মাহমদুা রেগম এিপি কাটুকুন বেনিি 
প্রনশক্ণ রেন এবং বানড়য়ি ঋয়ণি ৪,০০০ 
টাকা নদয়য় কাটুকুন বেনিি কাি করিনএবং 
বািারি নবনক্র কিয়ি শুরু করিন এবং এভায়ব 
প্রনিনদন নকিু নকিু কাটুকুন নবনক্র করি সংসাি 
চালান ও পাশাপানশ নসটিএস-এি নকনস্তি 
টাকা িমা থদন। এিপি থরয়ক মাহমদুা 
রেগময়ক আি নপিন ন�রি িাকায়ি হয়নন 
এবং এভায়বই মাহমদুা রেগম ধীরি ধীরি 
অভাব নায়মি শদেটিয়ক িাি সংসাি থরয়ক 
নবিানড়ি করি নদয়য়য়িন। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

লভ্যাংশ নবিিণ-১,৪৫,৫২২ টাকা
নসনডএ� আদায়-৬,৯২৩ টাকা

অনডট সম্নকদেি ির্য: 
প্রনি বিি সনমনিি অনডট কিা হয়। গি 

২০১৮-২০১৯ অরকুবিরিি অনডট সম্ন্ন 
হয়য়য়ি।

ব্যাংক ও অন্যান্য ির্য: 
সনমনিি থমাট ব্যাংক িমা টাকাি পনিমাণ 

২,৪৮,৫০৮ টাকা

সমমমতর মনিস্ব সম্য়দর পমরমাণ 

•  .৫০ শিাংশ ননিস্ব িনম।
• ৫০০০ বগকু�্য়টি ননিস্ব অন�স নবনল্ং।
• ৫টি কম্পম্উটাি।
• ২টি নপ্রটোি।
• ১টি �য়টাকনপ থমনশন।
• ১টি স্পাইিাল থমনশন।
• ১টি থস্ননং থমনশন।
• ১টি মানটিনমনডয়া।
• ১টি স্বয়ংসম্ণূকু প্রনশক্ণ র�ন্দ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্া পনিবিদেয়নি 

লয়ক্্য সদস্যয়দি নবনভন্ন আয়বনৃদ্ধমলূক 
কমকুকায়ডে থযমন নমনন গায়মকুটেস , হাঁস-মিুনগ 
ও িাগন পালন, গরু থমাটািািাকিণ, দুগ্ধ 
উতপাদন, মাি চাষ, বাঁশ রেয়িি কাি, মনুদ 
থদাকান, ধান ভাপাই, ধান চাষ, কলা চাষ, 
শাকসবনি চাষ, নডম উতপাদন, মিুনগি 
মাংস উতপাদন, হস্তনশল্প, নবনভন্ন ধিয়নি 
কু্দ্র ব্যবসা প্রকয়ল্প সম্কৃ্তকিয়ণি লয়ক্্য 
সনমনি সদস্যয়দি মায়ি ৭,৩৪,৪০,৬৯৭ 
টাকা নবননয়য়াগ করিয়ি এিাড়াও সদস্যয়দি 
মাননবক ও দক্িা উন্নয়য়নি িন্য সনমনি 
প্রনশক্ণ প্রকল্প গ্রহণ করিয়ি। সদস্যগণ 
িায়দি চানহদামান�ক সাপ্তানহক ও দদননক 
নভনত্তয়ি সনমনিয়ি ননয়নমিভায়ব সচিয় িমা 
করি রায়কন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্যয়দি 
িমাকৃি সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
২,১৮,৯৬,৩১৪ টাকা।

থমাট সমবায়ী সদস্য ১৭,২৩২ িন ি্য়দ্ধ 
১৫,৯৬৫ িন মনহলা সদস্য আয়মলূক 
কমকুসনূচয়ি অংশগ্রহণ করি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়ন করিয়িন।
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উপয়িলা: ফুলছমে

রেলা: গাইবান্া

গাইবান্ধা রেলাি পূবকু পাশ নদয়য় প্রবানহি 
যমনুা নদীি পনচিম পায়শ অবনস্ি �্লিনড় 
উপয়িলা। ইংরিনি নয়ভম্ি মাস থরয়ক থম 
মাস পযকুন্ত যমনুা নদীি শিকিা ৮০ ভাগ 
শুকনা রাকয়লও জুন মাস থরয়ক নডয়সম্ি 
মাস পযকুন্ত প্রনিয়বশী থদশ ভািয়িি উিায়নি 
পাননয়ি আয়শপায়শি রেলাি ননম্নাচিল প্রনি 
বিিই প্লানবি হয় এবং প্রায় প্রনি বিিই 
�্লিনড় উপয়িলাি শিকিা ৯০ ভাগ 
বানড়-ঘি পাননয়ি িনলয়য় যায়। এয়ি বানড়-
ঘি,গবানদ পশু,িাস্তা-ঘাট,থদাকান-পাট ও 
ব্যবসা-বাধণয়ি্যি ব্যাপক ক্নি হয়। মানয়ুষি 
হায়ি মলূধন ও সম্দ না রাকায় িািা রেকাি 
হয়য় পয়ড় এবং সমায়ি নদন-নদন অননয়ম ও 
অনাচাি বনৃদ্ধ থপয়ি রায়ক। এিকম ভয়াবহ 
পনিনস্নি থরয়ক পনিত্ায়ণি িন্য যমনুা নদীি 
পনচিম পায়শ অবনস্ি কনচিপাড়া ইউননয়য়নি 
২০ িন যুবক সমবায় সনমনি গেয়নি মাধ্যয়ম 
ক্নিগ্রস্ত মানয়ুষি ময়ধ্য সচিয়ী ময়নাভাব বেনি 
করি মলূধন গেয়নি মাধ্যয়ম স্বাবলন্বী হওয়াি 

নচন্তা-ভাবনা থরয়কই মীম কল্যাণ সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি শুভযাত্া আিম্ভ কিা হয়। 

 সনমনিি ৫ িন উয়দ্যাক্তা সদস্যয়ক 
উপয়িলা সমবায় অন�সাি �্লিনড়,গাইবান্ধা 
এি পিামশকু ও সহয়যানগিায় নবগি 
১২/০৭/২০১২ নরি. িানিয়খ ০৪/১২ নম্রি 
রেলা সমবায় অন�সাি, গাইবান্ধা কিৃকুক 
মীম কল্যাণ সমবায় সনমনি নলুঃ ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। সনমনিটি ২০ িন সদস্য ননয়য় আিম্ভ 
কিা হয়লও প্রনি বিি সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ 
থপয়ি রায়ক। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ৩৪৫ িন। এি ময়ধ্য প্রায় ১০০ 
িন নািী সদস্য িয়য়য়ি। সদস্যয়দি প্রায় 
সকয়লই সভ্য ননবকুাচনন এলাকায় বসবাস 
করি নবধায় প্রনিননয়ি এয়কি সায়র অপরিি 
থদখা-স্বাক্ায়িি মাধ্যয়ম ক্শল নবননময় হয়য় 
রায়ক। যাি �য়ল সদস্যয়দি ময়ধ্যসবসময়ই 
থসৌহাদদেপূণকু সম্কদে অব্যাহি রায়ক।

ননবন্ধয়নি সময় ২০ িন সদস্য ৫০০ 
টাকা করি ১০,০০০ িমা নদয়য় সনমনিি 
কাযকুক্রম আিম্ভ করি। প্রনি মায়স প্রয়ি্যক 
সদস্য হয়ি ননয়নমি সচিয় আমানি আদায় 
ও িাতক্ধণক প্রয়য়ািয়ন সদস্যয়দিয়ক সচিয় 

আমানি থ�িি থদওয়া হয়য় রায়ক। ২০১৮-
২০১৯ অরকুবিরি সচিয় বাবদ ১৫,৭২,৪০০ 
টাকা আদায় করি ১৪,৮২,৫০০ টাকা থ�িি 
প্রদান ও ১,১৫,৪০০ টাকা সচিয়য়ি সুদ প্রদান 
কিা হয়য়য়ি। বিদেমায়ন সনমনিি থমাট সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৯,৫০,৬৩১ টাকা। 
প্রয়ি্যক সদস্যয়ক প্রনি বিি সচিয়য়ি সুদ 
প্রদান কিা হয়য় রায়ক এবং প্রয়ি্যক সদয়স্যি 
সচিয়য়ি পাশ বনহ হাল-নাগাদ কিা হয়য় 
রায়ক। উয়ল্খয়যাগ্য পনিমাণ সচিয় থ�িি 
পাওয়ায় সদস্যয়দি ময়ধ্য নদননদন সচিয়ী 
ময়নাভাব বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 

ব্যাংক থরয়ক ঋণ প্রানপ্তয়ি 
িটিলিা,এননিওসময়ূহি ঋয়ণি চড়া সুদ 
ও স্ানীয় মহািনীয় সুদ ব্যবসায়ীয়দি কাি 
থরয়ক সদস্যয়দিয়ক িক্া কিাি িন্য বানষকুক 
সাধািণ সভাি নসদ্ধান্ত অনযুায়ী সনমনিি 
সদস্যয়দি মানসক িমাকৃি সচিয় থরয়ক নাম-
মাত্ সিল সুয়দ সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ কযকুক্রম 
পনিচালনা কিা হয়য় রায়ক। ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরি ৪১,৯৪,১০০ টাকা ঋণ প্রদান করি 
৪১,০০,৪৫০ টাকা আদায় এবং ৬,৫৪,৮৮৪ 
টাকা ঋয়ণি সুদ/সানভদেস চািদে আদায় কিা 

িুলছবড় উপয়জলার মীম কল্যাণ সমবাে সবমবত বলঃ

মলূ মনবন্ন নিং: ০৪/১২

 তামরখ: ১২/০৭/২০১২ মরি.।

সঞ্চে আমানত : ৯,৫০,৬৩১ টাকা
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হয়য়য়ি। ঋয়ণি টাকায় সদস্যগণ কু্দ্র ব্যবসা, 
মতস্যচাষ, মনুদ মালামায়লি ব্যবসা, নিক্সা ও 
নিক্সা ভ্যান ক্রয় এবং কাঁচামায়লি ব্যবসা করি 
িীনবকা ননবকুাহ কিয়ি। ঋণগ্রহীিায়দিয়ক 
ঋয়ণি পাশ বনহ প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিয়খ সদস্যয়দি কায়ি 
৮,৯৩,০৪০ টাকা ঋণ পাওনা আয়ি।

সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনাি িন্য 
একটি ব্যবস্াপনা কনমটি িয়য়য়ি। উক্ত কনমটি 
ননিলসভায়ব দানয়ত্ব পালন করি আসয়ি। 
সনমনিি সভাপনি সনমনিি দদনন্ন কাি-
কমকু িদািনক করি রায়কন। যাি কািয়ণ 
সনমনিি র�কডদেপত্ সংিক্য়ণ রেমন র�ায়না 
ভুল-ভ্ানন্ত থদখা যায় না। সনমনিি সানবকুক 
কাযকুক্রয়মি উপি প্রনি সপ্তায়হ ব্যবস্াপনা 
কনমটি ও কমকুচািীয়দি উপনস্নিয়ি থযৌর 
সভা অননুষ্ঠি হওয়ায় আনরকুক ও সামানিক 
নবশঙৃ্খলা সংঘটিি হয় না। সনমনিি দাপ্তনিক 
কাযকুক্রম পনিচালনাি িন্য ৪ িন কমকুচািী 
সনমনিয়ি ননয়য়ানিি আয়ি। ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরি ব্যবস্াপনা কনমটিি কাযকুভািা 
এবং কমকুচািীয়দি রেিন ও ভািানদ খায়ি 
৪,৩৮,০০০ টাকা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
কমকুচািীয়দি িন্য চাকনি নবধধ প্রণয়য়নি 
উয়দ্যাগ রেওয়া হয়য়য়ি।

প্রনি মায়স ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা এবং 
প্রনি বিি বানষকুক সাধািণ সভা সনমনিয়ি 
অননুষ্ঠি হয়য় আসয়ি। মানসক সভায় নবগি 
মায়সি কাযকুক্রম পযকুায়লাচনা এবং বানষকুক 
সাধািণ সভায় নবগি বিরিি কাযকুক্রম 

পযকুায়লাচনা ও পিবিদেী বিরিি মলূধন ও 
িািস্ব বায়িট অনয়ুমাদন কিা হয়। সভাি 
নসদ্ধান্ত ও অনয়ুমানদি বায়িট অনযুায়ী 
সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনা কিা হয়। প্রনি 
বিি সনমনিি ননট লাভ হওয়ায় ধাযকুকৃি 
ননিীক্া ন� ও সমবায় উন্নয়ন িহনবল ১০০% 
পনিয়শাধ করি আসয়ি।

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্যসহ 
প্রায় ৫০ িন সদস্য বাংলায়দশ সমবায় 
একায়ডনম,ক্নমল্া ও আচিনলক সমবায় 
ইনস্টিটিউট, িংপুি থরয়ক নবনভন্ন নবষয়/
থ্য়ড প্রনশক্ণ গ্রহণ করি মতস্যচাষ, থসলাই 
কাি, নকনশকাঁরা ইি্যানদ ক্টিিনশল্পিাি 
পণ্যাদী উতপাদন করি স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। 
সনমনিি অধধকাংশ সদস্য কৃনষ, মতস্য ও 
গবানদ পশুপালন থপশাি সায়র িনড়ি রাকাি 
কািয়ণ সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি উয়দ্যায়গ 
প্রনি বিি কৃনষ, মতস্য ও গবানদ পশুপালয়নি 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়য় রায়ক। উপয়িলা 
সমবায় অন�সারিি সহায়িায় উপসহকািী 
কৃনষ কমকুকিদো, উপয়িলা মতস্য কমকুকিদো ও 
উপয়িলা প্রাণীসম্দ কমকুকিদো প্রনশক্য়কি 
দানয়ত্ব পালন করি রায়কন। িািাড়াও রেলা 
সমবায় অন�সাি গাইবান্ধা এি উয়দ্যায়গ এবং 
উপয়িলা সমবায় অন�সারিি ব্যবস্াপনায় 
প্রনি বিিই এ সনমনিি কাযকুালয়য় একাধধক 
ভ্াম্যমাণ প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়য় 
রায়ক।সনমনিি সদস্যগয়ণি অরকুনননিক 
অবস্াি উন্ননিি পাশাপানশ িায়দি ময়ধ্য 
ি্ননয়ন্তণ, স্যাননয়টশন, বয়স্ নশক্া, 

বাল্যনববাহ ও বহুনববাহ র�াধ, বকৃ্রিাপণ 
ইি্যানদ সামানিক কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
আসয়ি। গি নডয়সম্ি ২০১৯ মায়স িনাব নি 
এম থসনলম পািয়ভি, উপয়িলা থচয়ািম্যান, 
�্লিনড়,গাইবান্ধা ময়হাদয়য়ি উপনস্নিয়ি 
১০০ িন হিদনিদ্র শীিািদেয়দি মায়ি কম্ল 
নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 

র�ানভড-২০১৯ এি কািয়ণ গি জুন 
২০২০ নরি. সনমনিি সদস্য ও এলাকাি ১৫০ 
িন হিদনিদ্র িনগয়ণি মায়ি ত্াণ-সামগ্রী 
নবিিণ কিা হয়য়য়ি। গি জুলাই-২০২০ 
নরি. মায়স িনাব নি এম থসনলম পািয়ভি, 
উপয়িলা থচয়ািম্যান, �্লিনড়,গাইবান্ধা 
ময়হাদয়য়ি উপনস্নিয়ি সনমনিি ১০০ িন 
সদয়স্যি মায়ি নবনাময়ূল্য থমহগনন বয়ৃক্ি 
চািা নবিিণ কিা হয়য়য়ি।

সনমনিি সদস্যগণ প্রনি বিি ২১ 
থ�ব্রুয়ানি শনহদ নদবস ও আন্তিদোনিক 
মািৃভাষা নদবস, ২৬ মাচদে মহান স্বাধীনিা 
নদবস, নয়ভম্ি মায়সি প্ররম শননবাি িািীয় 
সমবায় নদবস এবং ১৬ নডয়সম্ি মহান নবিয় 
নদবস যরায়যাগ্য মযকুাদায় পালন করি রায়ক।

সনমনিি দদনন্ন কাযকুানদ সম্াদয়নি 
িন্য মানসক ২,০০০ টাকা ভাড়ায় একটি 
অন�স রেওয়া হয়য়য়ি। অন�স সকাল থরয়ক 
সন্ধ্যা পযকুন্ত থখালা রাকায় সদস্যগণ সনমনিয়ি 
িায়দি প্রয়য়ািনীয় কাযকুানদ সম্াদয়নি িন্য 
পযকুাপ্ত সময় পায়চ্ছ।
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উপয়িলা : গাইবান্া সদর

রেলা : গাইবান্া

ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
গাইবান্ধা সদি উপয়িলাি লনক্ষপুি এলাকায় 
২০ িন সদস্য নময়ল একটি সমবায় সনমনি 
গেন করি সমবায় নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন 
রেয়। ননবন্ধন নং: ৭৬/১৩, িানিখ: 
২৭/০৩/২০১৩ নরি.। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি 
সিিা, ননষ্ঠা ও আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি 
পনিচালনা কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি 
অনসুিণীয় ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি 
হয়য়য়ি এবং গাইবান্ধা রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন 
ননিস্ব কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল 
২০ িন, বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১,৩৪৩ িন। ৭ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি সা�ল্য 
অিদেন করিয়ি।

সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন ৫০ 
লক্ টাকা। প্রনিটি শয়ারিি মলূ্য ১০০ টাকা। 
এ লক্্যমাত্া পূিয়ণি গনি ত্বিানন্বি কিাি 
লয়ক্্য সভ্যগয়ণি ননকট হয়ি ননয়নমি ১০০ 
টাকা হারি শয়াি আদায় কিা হয়। সনমনিি 

এ পযকুন্ত পনিয়শাধধি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ 
৩,০৭,৭২০ টাকা। এয়ক্রত্ অনিদেি সা�ল্য 
উয়ল্খয়যাগ্য। 

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সচিয় আমানি 
নিল ২০,০০০ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৫৭,২৫,০৫৪ টাকা। 
সচিয় আদায়য়ি থক্রত্ অনিদেি সা�ল্যই 
সনমনিি স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিাি উতকৃষ্ 
উদাহিণ। মলূধন গেয়ন অত্ সনমনিি সা�ল্য 
উয়ল্খয়যাগ্য এবং সয়ন্তাষিনক। 

সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি গানভ 
পালন, িাগল পালন, হাঁস-মিুনগ পালন, 
মতস্যচাষ, বাঁশ রেয়িি কাি, মনুদ থদাকান, 
ধান ভাপাই, ধান চাষ, কলা চাষ, শাকসবনি 
চাষ, নডম উতপাদন, হস্তনশল্প, থসলাই নশক্া ও 
ব্লক বাটিক এবং কু্দ্র ব্যবসাখায়ি কিদে দাদন 
কিা হয়। ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি সদস্যয়দি 
মায়ি ১,৮৬,৮৫,৫০০ টাকা কিদে দাদন কিা 
হয়য়য়ি। কিদে আদায় ১,৩১,৬৭,৭১৩ টাকা। 
সনমনি থরয়ক কিদে গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ 
ও পরিাক্ভায়ব ৬৮০টি পনিবাি উপকৃি 
হয়য়য়ি। কিদে দাদয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি 
নািীয়দি ভায়গ্যান্নয়য়ন কাি কিয়ি। কিদে 

প্রদায়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি উনল্নখি 
নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয় এবং ভ্যাকনসন 
সিবিাহ কিা হয়। সদস্যয়দি ময়ধ্য ২৮০০টি 
�লি বকৃ্ প্রদান এবং র�াপণ নননচিি কিা 
হয়য়য়ি। এিাড়া বাসা বানড়য়ি সবনি চাষ, 
হলুদ,মনিচ,সনিষাি রেল উতপাদন ও 
ইি্যানদ থক্রত্ অত্ সনমনি ঈষকুানম্ি সা�ল্য 
অিদেন করিয়ি।

আত্মকমকুসংস্ান নহয়সয়ব রেিনভুক্ত ১৫ 
িন কমকুচািীয়ক ননয়য়াগদান করিয়িন। উক্ত 
কমকুচািীগণ কমকু এলাকাি প্রয়ি্যক মানয়ুষি 
িন্য অরকুনননিক সচ্ছলিা ও িীবনযাত্াি মান 
উন্নয়ন ও সু-স্বাস্্যি লয়ক্্য ননিলসভায়ব কমকু 
প্রয়চষ্া চানলয়য় যায়চ্ছ। �য়ল সনমনিি মাধ্যয়ম 
রেকািত্ব দূিীকিয়ণি পাশাপানশ কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিয়ি নবয়শষ ভূনমকা পালন করি আসয়ি।

৬ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা 
সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। প্রনি মায়স ননয়নমি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি হয়। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় নবগি মায়সি আয়-
ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য ভনিদে, কিদে দাদন, 
কিদে আদায় এবং ভনবষ্যত কমকুপনিকল্পনা গ্রহণ 
কিিুঃ পনিকল্পনা অনযুায়ী সনমনি পনিচানলি 

ঊষা পসবভংস কে্ি পরেবিট ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ 

মলূ মনবন্ন নিং: ৭৬/১৩

 তামরখ: ২৭/০৩/২০১৩ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা: ১,৩৪৩ িন

শেোর মলূিন: ৩,০৭,৭২০ টাকা।

 সঞ্চে আমানত: ৫৭,২৫,০৫৪ টাকা
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হয়চ্ছ।
নবভাগীয় কমকুকিদোয়দি উপনস্নিয়ি 

বানষকুক সাধািণ সভা কিা হয়। গি বানষকুক 
সাধািণ সভায় ৩৪০ িন সদয়স্যি উপনস্নি 
নিল। উক্ত উপনস্নি সনমনিি িবাবনদনহিাি 
উয়ল্খয়যাগ্য প্রমাণক।

২০১৮-২০১৯ সয়ন সনমনিি ননট লায়ভি 
পনিমাণ ৫৪,৮৪৮ টাকা। সদস্যয়দি ময়ধ্য 
বণ্টন ৪৪,৫৭৮ টাকা যা একটি প্রশংসনীয় 
অবদান িায়খ।

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশি হয়লা যরাযর 
প্রনশক্ণ। এই উপলনধি থরয়ক ব্যবস্াপনা কনমটি 
ও সাধািণ সদস্যবৃ্  সনমনিি আনরকুক অবস্া 
সুদঢ়ৃ ও সকল সদস্যয়দি কমকু ও উতপাদনমখুী 
কিাি লয়ক্্য এ সনমনিি একাধধক সদস্য এ 
দপ্তি (আচিনলক সমবায় নশক্ায়িন,িংপুি 
ও ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ) হয়ি আইনিএ নক্রস্াল 
শানপস,আইনিএ থটইলানিং,আইনিএ 
(মাশরুম ও ্রেয়বনি চাষ),আইনিএ �্যাশন 
নডিাইন ও ব্লকবাটিক,সনমনি নহসাব সংিক্ণ 
এবং গানভ পালন নবষয়য়ি উপি প্রনশক্ণ 
গ্রহণ করিয়িন। গাইবান্ধা সদি উপয়িলাধীন 
লক্ষীপুি বািারি ঊষা থসনভংস রে্ড থক্রনডট 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ এি শারুম 
হয়ি টিনভ, নফ্রি ও �াননকুচািসহ অন্যান্য 
পণ্যসমহূ খচুিা ও পাইকানিভায়ব সুলভময়ূল্য 

নবক্রয় কিা হয়। এিাড়াও ইয়লক্ননক্স পণ্য 
ও থহাম �াননকুচাি পণ্যসামগ্রী সহি নকনস্তয়ি 
আগ্রহী সদস্যয়দি মায়ি দ্রুিিম সময়য় 
সিবিাহ কিা হয়য় রায়ক।

সনমনিি অরকুায়য়ন অসহায় মনহলায়দি 
নচনকতসা সহায়িা ও িটিল র�ায়গি 
অপারিশয়ন ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। এ পযকুন্ত 
৪৫ িন সদস্য এই সুনবধা থপয়য়য়ি। সনমনিি 
অন�স গাইবান্ধা শহিস্ আসাদুজ্ামান 
মায়কদেট ২য় িলা ২টি কক্ নবনশষ্ ভাড়া রুয়ম 
অবনস্ি। ভনবষ্যত সনমনিি কাযকুক্রম বনৃদ্ধ 
পাওয়াি সম্ভাবনায় সনমনিি নায়ম িনম ক্রয় 
করি সনমনিি অন�স ঘি ননমকুায়ণি পনিকল্পনা 
আয়ি।

এ সনমনিি সদস্যসহ স্ানীয় কৃষয়কিা 
প্রয়ি্যয়কই গবানদ পশু ও হাঁস-মিুনগ 
লালনপালন করি রায়কন। গবানদ পশু ও হাঁস-
মিুনগ লালনপালন এবং র�াগ বালাই থরয়ক 
সুিক্াি িন্য সনমনিি উয়দ্যায়গ সদস্যসহ 
স্ানীয় কৃষকয়দি প্রয়য়ািনীয় প্রনশক্ণ প্রদান 
করি রায়কন। এিাড়াও এ সনমনি সুলভময়ূল্য 
সদস্যয়দি ময়ধ্য গবানদ পশু ও হাঁস-মিুনগি 
ঔষধ ন্যায্যময়ূল্য নবক্রয় করি রায়ক। এ খাি 
থরয়ক অনিদেি অরকু সনমনিি মলূ কাযকুক্রয়ম 
অন্তভুকুনক্তি কিা হয়য় রায়ক।

সভাপনিি আন্তনিকিা, উয়দ্যাগ ও 

মাননবকিাি কািয়ণ এ সনমনি সমায়ি নবনভন্ন 
থসবামলূক কাযকুক্রমসহ িনসয়চিনিা সষৃ্টিয়ি 
ননিলস ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। থযমন-
সভাপনিি ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় প্রনি বিি 
সদস্যসহ স্ানীয় গ্রামবাসীয়দি ময়ধ্য বানড় 
বানড় নগয়য় উচ্চ�লনশীল িায়িি ২টি করি 
মনিয়চি চািা ও থপঁয়পি চািা নবিিণ করি 
রায়ক।

সনমনিি সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,৪০০ িন্য 
হওয়ায় দ্রুি সময়য়ি ময়ধ্য থযয়কায়না সংবাদ 
সদস্যয়দি ময়ধ্য িড়ায়না সম্ভব।সনমনিি 
কমকুকায়ডেি পাশাপানশ নবনভন্ন সিকানি নসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়য়ন এলাকায় উয়ল্খয়যাগ্য ভূনমকা 
িাখয়ি। নবয়শষ করি বাল্যনববাহ র�াধ, 
নািীস্বাস্্য নশক্া, নশক্া, স্যাননয়টশন, পনিবাি 
পনিকল্পনা, নািীননযকুািন প্রনিরিাধ, নািী 
ও নশশু পাঁচাি,থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালয়ন 
সদস্যয়দি ভূনমকা নবষয়য় সদস্যয়দি মায়ি 
বেেক করি রায়ক। 

আমিা ঊষা থসনভং রে্ড থক্রনডট র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ এি মাধ্যয়ম থটকসই 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য ২০৪১ সাল বাস্তবায়য়নি িন্য 
কাি করি যানচ্ছ। এয়ক্রত্ সনমনিি সভাপনি 
ও সম্াদক নবয়শষ ভূনমকা িাখয়িন। ভনবষ্যত 
সনমনিটি উত্তি উত্তি সা�য়ল্যি নদয়ক এনগয়য় 
যায়ব বয়ল আমাি নবশ্াস।
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উপয়িলা: মগামব্গঞ্জ

রেলা: গাইবান্া

গাইবান্ধা রেলাি থগানব্গঞ্জ উপয়িলা হয়ি 
১০ নক.নম. দূরিি একটি বহৃত ঐনিহ্যবাহী 
বািাি হয়চ্ছ মনহমাগঞ্জ বািাি। এখায়ন 
 উত্তিবয়ঙ্গি নবখ্যাি নচননকল অবনস্ি। 
এ অচিয়ল থিাট বড় অয়নক কলকািখানা 
িয়য়য়ি। এই বায়িিি পুনিাইড় �নকিপাড়া 
এলাকায় ২০ িন সদস্য নময়ল একটি সমবায় 
সনমনি গেন করি সমবায় নবভাগ থরয়ক 
ননবন্ধন রেয়। যাি ননবন্ধন নং: ০৪/১০; 
িানিখ: ০৬/১০/২০ নরি.। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি 
সিিা, ননষ্ঠা ও আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি 
পনিচালনা কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি 
অনসুিণীয় ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি 
হয়য়য়ি এবং থগানব্গঞ্জ উপয়িলাি সমবায় 
অঙ্গয়ন ননিস্ব কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি 
ননয়য়য়ি।

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল 
২০ িন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 

১৪৫ িন। ১০ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি সা�ল্য 
অিদেন করিয়ি। সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি 
মলূধন ২০ লক্ টাকা। প্রনিটি শয়ারিি মলূ্য 
১০০ টাকা। সদস্যয়দি আদায়কৃি শয়ারিি 
পনিমাণ ৬৯,৫০০ টাকা। সনমনিটি ননবন্ধয়নি 
পি হয়ি ননয়নমিভায়ব শয়াি আদায় করি 
সদস্যগয়ণি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম অব্যাহি 
আয়ি। সনমনিটিি আনরকুক কযকুক্রম সয়ন্তাষ 
িনক। 

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সচিয় আমানি 
নিল ২০,০০০ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৭,৮১,২০০ টাকা। 
সচিয় আদায়য়ি থক্রত্ অনিদেি সা�ল্যই 
সনমনিি স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিাি উতকৃষ্ 
উদাহিণ। মলূধন গেয়ন অত্ সনমনিি সা�ল্য 
উয়ল্খয়যাগ্য এবং সয়ন্তাষিনক।

সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি 
গানভ পালন, িাগল পালন, হাঁস-মিুনগ 
পালন, থসলাই নশক্া ও বকৃ্রিাপণ এবং 
কু্দ্র ব্যবসাখায়ি কিদে দাদন কিা হয়। 
২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি সদস্যয়দি মায়ি 

২১,৩৬,০০০ টাকা কিদে দাদন কিা হয়য়য়ি। 
কিদে আদায় ১৭,০০,০০০ টাকা। সনমনি 
থরয়ক কিদে গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও 
পরিাক্ভায়ব ১৪৫টি পনিবাি উপকৃি হয়য়য়ি। 
কিদে দাদয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি সদস্যয়দি 
ভায়গ্যান্নয়য়ন কাি কিয়ি। 

কিদে প্রদায়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি 
উনল্নখি নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয় এবং 
ভ্যাকনসন সিবিাহ কিা হয়। সদস্যয়দি ময়ধ্য 
২৯০০টি বকৃ্ প্রদান এবং র�াপণ নননচিি কিা 
হয়য়য়ি। এিাড়া বাসা বানড়য়ি সবনি চাষ ও 
কয়ম্াস্ সাি বেনি ইি্যানদ থক্রত্ অত্ সনমনি 
ঈষকুানন্বি সা�ল্য অিদেন করিয়ি।

আত্মকমকুসংস্ান নহয়সয়ব রেিনভুক্ত 
২ িন কমকুচািীয়ক ননয়য়াগদান করিয়িন। 
�য়ল সনমনিি মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিয়ণি 
পাশাপানশ কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি নবয়শষ ভূনমকা 
পালন করি আসয়ি। ৬ সদস্য নবনশষ্ 
ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা সনমনি পনিচানলি 
হয়চ্ছ। প্রনি মায়স ননয়নমি ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সভা অননুষ্ঠি হয়। ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় 

মবহমাগঞ্জ বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মলূ মনবন্ন নিং: ০৪/১০

 তামরখ: ০৬/১০/২০ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা: ১৪৫ িন

শেোর মলূিন: ৬৯,৫০০ টাকা।

 সঞ্চে আমানত: ৭,৮১,২০০ টাকা
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নবগি মায়সি আয়-ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য 
ভনিদে, কিদে দাদন, কিদে আদায় এবং ভনবষ্যত 
কমকুপনিকল্পনা গ্রহণ কিিুঃ পনিকল্পনা 
অনযুায়ী সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। উপয়িলা 
কমকুকিদোয়দি উপনস্নিয়ি বানষকুক সাধািণ সভা 
কিা হয় গি বানষকুক সাধািণ সভায় সদস্য 
সংখ্যা ১৪৫ িয়নি ময়ধ্য ১৪০ িন উপনস্ি 
নিল। উক্ত উপনস্নি সনমনিি িবাবনদনহিাি 
উয়ল্খয়যাগ্য প্রমাণক। ২০১৮-২০১৯ নরি. 
সয়নি সনমনিি ননট লায়ভি পনিমাণ ৩,০০০ 
টাকা। 

সনমনিি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০০ িন 
হওয়ায় দ্রুি সময়য়ি ময়ধ্য থযয়কায়না সংবাদ 
সদস্যয়দি ময়ধ্য িড়ায়না সম্ভব। সনমনিি 
কমকুকায়ডেি পাশাপানশ নবনভন্ন সিকানি নসদ্ধান্ত 
বাস্ত বায়য়ন এলাকায় উয়ল্খয়যাগ্য ভূনমকা 
িাখয়ি। নবয়শষ করি বাল্যনববাহ র�াধ, 
সদস্যয়দি স্বাস্্য নশক্া, নশক্া, স্যাননয়টশন 
ও থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালয়ন সদস্যয়দি 
ভূনমকা নবষয়য় সদস্যয়দি মায়ি বেেক করি 
রায়ক। সনমনিি অরকুায়য়ন অসহায় সদস্যয়দি 
নচনকতসা সহায়িা কিা, নশক্ারকুীয়দি মায়ি 
নশক্া উপকিণ নবিিণ, কন্যা দায়গ্রস্ত 
নপিামািায়ক অরকুনননিক সহায়িা প্রদান, 
ঈদ-উল-ন�িরিি সময় সদস্যয়দি ময়ধ্য 
থসমাই, নচনন, দুধ,সাবান নবিিণ ও করিানায় 
আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়য়য়ি।

সমমমতর অমফস

সনমনিি অন�স মনহমাগঞ্জ বািািস্ ২টি 
কক্ নবনশষ্ ভাড়া বাসায় অবনস্ি। ভনবষ্যত 
সনমনিি কাযকুক্রম বনৃদ্ধ পাওয়াি সম্ভাবনায় 
সনমনিি নায়ম িনম ক্রয় করি সনমনিি অন�স 
ঘি ননমকুায়ণি পনিকল্পনা আয়ি।

আমিা মনহমাগঞ্জ বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি মাধ্যয়ম থটকসই উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য ২০৪১ সাল বাস্তবায়য়নি িন্য কাি 
করি যানচ্ছ। এয়ক্রত্ সনমনিি সভাপনি ও 
সম্াদক নবয়শষ ভূনমক িাখয়িন। ভনবষ্যত 
সনমনিটি উত্তি উত্তি সা�য়ল্যি নদয়ক এনগয়য় 
যায়ব বয়ল আমাি নবশ্াস এবং সনমনিটি 
কাযকুক্রয়মি সামানিক থযাগায়যাগ ও সমবায় 
সম্য়কদে যাবিীয় কাযকুক্রম সয়ন্তাষিনক।
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উপয়িলা: পাটগ্াম

রেলা: লালমমনরহাট

লালমননিহাট রেলাি পাটগ্রাম উপয়িলাি 
পাটগ্রাম থপৌিসভাি রেকাি যুবক, রেকাি যুব 
মনহলা, ভূনমহীন, দুস্ নবধবা ও িালাকপ্রাপ্ত 
নািীসমায়িি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
এবং িায়দিয়ক আত্মননভদেিশীল করি গয়ড় 
রোলাি উয়দেয়শ্য িনাব থমাুঃ আদুেি িনশদ 
মাস্াি এি উয়দ্যায়গ স্ানীয় িনগয়ণি 
সহয়যানগিায় প্রারনমকভায়ব ২০ িন সদয়স্যি 
সমন্বয়য় ২০০৮ সায়ল সীমান্ত বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি কাযকুক্রম শুরু হয়। পিবিদেীয়ি 
অত্ সমবায় সনমনিটি ১০/১১/২০০৮ 
নরি. িানিয়খ ১৯ নং ময়ূল রেলা সমবায় 
কাযকুালয়, লালমননিহাট কিৃকুক ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। কাযকুক্রয়মি সুবায়দ ২০১০ সায়লি 
০৭/১২/২০১০ নরি. িানিয়খ সনমনিটিি 
সংয়শাধনী র�নি: নং: ০৩ ময়ূল এবং 
২০১৯ সায়লি ১৭/০৯/২০১৯ নরি. িানিয়খ 
সনমনিটিি সংয়শাধনী র�নি: নং: ০৯ ময়ূল 
উহাি উপ-আইন সংয়শাধন কিা হয়। 

কার্গকরলী এলাকা 

 বিদেমায়ন সীমান্ত বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি কাযকুক্রম সমগ্র লালমননিহাট রেলাি 
ময়ধ্য সীমাবদ্ধ িয়য়য়ি। 

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা 

সীমান্ত বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা ৪,৬৯৭ িন। এি 
ময়ধ্য অধধকাংশই নশনক্ি এবং অল্প সংখ্যক 
স্বাক্িজ্ঞান সম্ন্ন। 

সমমমতর উয়দে্যসমহূ

• এই সমবায় সনমনিি ননম্ননলনখি 
উয়দেয়শ্যগুয়লা ননয়য় িায়দি কাযকুক্রম 
বিায় িয়য়য়ি।

• সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু 
সম্য়কদে নশক্া ও প্রনশক্ণ নদয়য় 
পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় 
সংগেননভনত্তক পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন 
উবিদু্ধ করি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
কিা।

• সমষ্টিগিভায়ব সংগেনয়ক অরকুনননিক 
থক্রত্ স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলাি িন্য 
সভ্যগণয়ক ননয়নমি সচিয় ও সীনমি কু্দ্র 
কু্দ্র সম্দ সংগ্রয়হি মাধ্যয়ম সংগনেি 
করি মলূধন গেন ও মলূধয়নি সনেক 
ব্যবহাি।

• নশল্পকািখানা স্াপয়নি মাধ্যয়ম উতপানদি 
পণ্য প্রনক্রয়ািািকিণ ও বািািিািকিণ 
নবষয়য় পনিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

• রেকািত্ব দূিীকিণ, মানব সম্দ উন্নয়ন, 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি ও আয় বনৃদ্ধি 
িন্য িায়দি থপশানভনত্তক অরকুকিী 
বাধণনিক উন্নয়নমলূক প্রকল্প প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন। 

• সভ্যগয়ণি মায়ি কৃনষি নবনভন্ন নবষয় 
থযমন- মাে �সল, গহৃপানলি পশুপালন, 
হাঁস-মিুনগ পালন, হস্তনশল্পসহ নবনভন্ন 
নবষয়য় দক্ করি গয়ড় রোলা হয়। 

• সনমনিি লাভ্যাংশ থরয়ক নকিু অরকু 
দুস্ মানয়ুষি থসবায় ব্যয় কিা থযমন-
শীি বস্ত্র নবিিণ, স্বাস্্যয়সবা প্রদান, 
নবনাময়ূল্য ঔষধপত্ নবিিণ, �লি ও 

সীমান্ত বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মলূ মনবন্ন নিং: ১৯

 তামরখ: ১০/১১/২০০৮ মরি.।

সিংয়োিনলী রেমি: নিং: ০৩

তামরখ: ১৭/০৯/২০১৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৪,৬৯৭ িন

শেোর মলূিন: ৪১,৫৮,৩০০ টাকা।

 সঞ্চে আমানত: ৩,৯৩,৪০,২৯০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৬,২২,২৮,৮৫৫ টাকা।
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ঔষধধ গায়িি চািা নবিিণ সহ ইি্যানদ 
িনকল্যাণমলূক কাি কিা। নবনাময়ূল্য 
নচনকতসা থসবা প্রদান। এ পযকুন্ত প্রায় 
নিন হািাি র�াগীয়ক নবনাময়ূল্য ঔষধপত্ 
প্রদান কিা হয়য়য়ি। নবনাময়ূল্য �লি 
ও ঔষধধ গায়িি ১,০০০টি চািা নবিিণ 
কিা হয়য়য়ি। স্যাননয়টশন ও বাল্যনববায়হি 
ক্�ল সম্য়কদে সয়চিনিা বনৃদ্ধি িন্য 
থসনমনারিি আয়য়ািন কিা হয়য়য়ি 

ভমবষ্যৎ কম্গপমরকল্পনা

• দুস্ ও নবত্তহীন গ্রামীণ পুরুষ ও মনহলায়দি 
ক্মিায়য়নি িন্য নবনভন্ন কমকুসনূচ গ্রহণ ও 
বাস্তবায়ন।

• সনমনিি স্বায়রকু স্ানীয় সিকানি, আধা-
সিকানি, রেসিকানি নশক্া ও িননহিকি 
প্রনিষ্ঠায়নি সহয়যানগিা ননয়য় স্বাক্িিা 
পনিকনল্পি পনিবাি গেন, িািীয় মতস 
ও পশু সম্য়দি উন্নয়ন, সংিক্ণ এবং 
সুষ্ঠ পনিয়বশ গেয়নি পনিকল্পনা প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন।

• পনিয়বশ ও সামানিক বনায়ন কমকুসনূচ 
প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ত্াণ ও পুনবকুাসন 

কমকুসনূচ প্রণয়ন বাস্তবায়ন।
• নবনভন্ন প্রনশক্ণ কমকুসনূচ প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন, প্রনশনক্ি সভ্যগয়ণি মায়ি 
সহি নকনস্তয়ি দ্রব্যানদ ও পুঁনিি ব্যবস্া 
কিা।

সমমমতর শেোর

সনমনিি সভ্যগয়ণি কমপয়ক্ একটি 
শয়াি নকনয়ি হয়। প্রনি শয়ারিি মলূ্য 
১০০ টাকা হারি ননধকুানিি। উক্ত সনমনিয়ি 
দদননক,সাপ্তানহক ও মানসক শয়াি ও সচিয় 
আমানি ননয়নমিভায়ব আদায় হয়। সনমনিি 
অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন ১,০০,০০,০০০ 
টাকা। বিদেমায়ন আদায়কৃি শয়াি মলূধন 
৪১,৫৮,৩০০ টাকা। 

সমমমতর সঞ্চে আমানত : সনমনিয়ি 
দদননক,সাপ্তানহক ও মানসক সচিয় আমানি 
ননয়নমিভায়ব আদায় কিা হয়। বিদেমায়ন 
আদায়কৃি সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
৩,৯৩,৪০,২৯০ টাকা। 

সমমমতর ব্যবস্াপনা কমমটি : সমবায় 
সনমনিি আইন, ২০০১ (সংয়শাধনী, ২০০২ 
ও ২০১৩) এবং সমবায় সনমনি নবধধমালা, 

২০০৪ থমািায়বক সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি 
গি ০৩/১১/২০১৮ নরি. িানিয়খ ননবাচদেয়নি 
মাধ্যয়ম গেন করি বেধ ব্যবস্াপনা কনমটি 
বিািা পনিচালনা কিয়িন। ব্যবস্াপনা কনমটি 
সমবায় আইন ও নবধধ থমািায়বক ননয়নমি 
সাপ্তানহক এবং মানসক সভায় নমনলি হয়। 
সমমমতর কার্গক্রম 

কু্দ্ঋণ রিকল্প : সনমনিি ননিস্ব মলূধন 
হয়ি কু্দ্রঋণ পনিচালনা করি আসয়ি। গি 
বিরি কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প ৭,৬৫,৫৮,০০০ টাকা 
নবিিণ করি ঋয়ণি আসল ৭,০৫,৮৯,০৪৩ 
টাকা এবং সানভদেস ন� ১,০৫,৮৮,৩৫৭ টাকা 
আদায় করি। 

সমমমতর নায়ম িমম ক্রে: সনমনিি ননিস্ব 
মলূধন হয়ি ১,১০,৫১,৬৩৫ টাকা নবননয়য়াগ 
করি পাটগ্রাম থপৌিসভায় ৯০.৩৭ শিক িনম 
ক্রয় করিয়ি। 

সামানিক ও থসবামলূক কাযকুক্রম সনমনিি 
ব্যবস্াপনা কনমটি সদস্যয়দি মায়ি নবনাময়ূল্য 
ত্াণ নবিিণ কিা হয়। এিাড়া বাল্যনববাহ, 
থযৌিুক প্ররা র�াধ, ইভটিনিং প্রনিরিাধ, 
গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি নশক্া সাহায্য, 
শীিবস্ত্র নবিিণ, গায়িি চািা এবং নবনভন্ন 
িািীয় নদবস উদযাপন কিা হয়। 

কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টিয়ি অবদান এবং 
বাতসনিক পনিকল্পনা গ্রহণ কিা হয়য় রায়ক। 
সনমনিি কমকুসংস্ান সষৃ্টি প্রনক্রয়া চলমান। 
সনমনিয়ি নবনভন্ন পয়দ সিাসনি কমকুিি িয়য়য়ি 
২৫ িন। এিাড়া সনমনিি মলূধন ব্যবহাি 
করি ১,৫৬০ িন সদয়স্যি কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

অন�স ঘি সনমনি একটি ভাড়া অন�য়স 
যাবিীয় কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি। 

সনমনিি এলাকায় বসবাসকািী দনিদ্র 
রেকাি যুবক, রেকাি যুব মনহলা, ভূনমহীন, 
দুস্ নবধবা ও িালাকপ্রাপ্ত নািীয়দি আনরকুক 
সচ্ছলিা ও সামানিক সয়চিনিা বনৃদ্ধয়ি 
এই সনমনি কাযকুকি এবং ইনিবাচক ভূনমকা 
পালন করি আসয়ি। থসই সায়র কমকু এলাকাি 
দুস্ রেকাি যুবক, রেকাি যুব মনহলািা এই 
সনমনিি কাযকুক্রয়মি সায়র সম্কৃ্ত হয়য় 
ননয়িয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
ঘটায়ব বয়ল প্রিীয়মান হয়। 
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উপয়িলা: মকয়োরগঞ্জ

রেলা: নলীলফামারলী

সমবাে সমমমত গেয়নর মরিক্াপট

দনক্ণ বাহানগনল বসুননয়াপাড়া িনকল্যাণ 
বহুমখুী সমবায় সনমনিটি নীল�ামািী রেলাি 
নকয়শািগঞ্জ উপয়িলাি দনক্ণ বাহানগনল 
নামক প্রি্যন্ত একটি গ্রায়ম অবনস্ি। 
নীল�ামািী রেলাি নকয়শািগঞ্জ উপয়িলাটি 
এমননয়িই থযাগায়যাগসহ সবনদয়ক থরয়কই 
নপনিয়য় নিল। এলাকাি অধধকাংশ মানষু 
কৃনষননভদেি ও রেনমক থরেধণি। শুধমুাত্ 
কৃনষননভদেি এলাকা হওয়ায় উপয়িলাটিয়ি 
রেকািয়ত্বি সংখ্যাও অয়নক রেনশ। এ অবস্ায় 
বাহানগনল গ্রায়মি মাত্ ৩০ িন রেকাি 
যুবক িায়দি আত্মকমকুসংস্ায়নি নননময়ত্ত 
২৬/১০/২০১০ নরি. িানিখ এ সনমনিটি গয়ড় 
রোয়ল। িখন িায়দি শয়াি মলূধন ও সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ নিল মাত্ ২০,০০০ 
টাকা।

সমমমতর বততিমান মলূিন: দনক্ণ বাহানগনল 
বসুননয়াপাড়া িনকল্যাণ বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ 
২,৪১,০০০ টাকা, সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
৬,৬৫,৮৪৮ টাকা এবং সনমনিটিি ননিস্ব 
স্ায়ী আমানয়িি পনিমাণ ১৫ শিক িনম যাি 
বিদেমান বািাি মলূ্য আনমুাননক ৯,০০,০০০ 
টাকা। িািাড়াও সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি 
সনমনিি ননিস্ব িায়গায় সনমনিি অন�স ঘি 
ও থদাকানঘি ননমকুাণ করিয়িন।
সমমমতর কার্গক্রম: সনমনি প্রনিষ্ঠাি প্ররম 
হয়ি পিবিদেী সময়য় শয়াি-সচিয় আমানয়িি 
টাকায় সাধািণ সভাি নসদ্ধান্ত ননয়য় থমৌসুনম 
ব্যবসা থযমন- ধান, পাট, আলু, ভুট্া ক্রয়-
নবক্রয় করি পুঁনি গেন কিয়িা,সনমনিি 
সদস্যিা ননয়িয়দি আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টিি 
লয়ক্্য অসচ্ছল সদস্যয়দি অয়টাভ্যান, 
অয়টানিক্সা সুদমকু্ত ঋণ নহয়সয়ব ক্রয় করি 
থদয় এবং ঋণগ্রহীিা সদস্যিা দদননক/
সাপ্তানহক আয় থরয়ক সনমনিি ঋণ পনিয়শাধ 

কিয়ল পিবিদেীয়ি ঐ অয়টা ভ্যান/নিক্সাি 
মানলক হয়য় যান। 

আত্মকম্গসিংস্ান সষৃ্টি

সনমনিি কিৃকুপক্ সাধািণ সভাি নসদ্ধান্ত ও 
সমবায় নবভায়গি পিামশকু থমািায়বক থমৌসুনম 
ব্যবসাি পাশাপানশ এলাকাি নবনভন্ন বািারি 
ব্যবসায়িি স্বল্প পুঁনিি ব্যবসায়ী সদস্যগণয়ক 
স্বল্প লায়ভ কু্দ্রঋণ নহয়সয়ব ৫০,০০০ টাকা 
হয়ি ১,০০,০০০ টাকা পযকুন্ত প্রদান করি। 
সনমনিি পুঁনিি সুসম ব্যবহারিি �য়ল 
এ পযকুন্ত এলাকায় প্রায় ১০০ িন রেকাি 
র�ায়কি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

সয়বকুাপনি এলাকাি সাধািণ মানয়ুষি িরা 
সনমনিি সদস্যয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টি িরা 
ভায়গ্যান্নয়য়ন অভূিপূবকু উন্নয়ন সাধন করি 
সাড়া থ�য়লয়ি এ সমবায় প্রনিষ্ঠান। আি িাই 
দনক্ণ বাহানগনল বসুননয়াপাড়া িনকল্যাণ 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এখন নকয়শািগঞ্জ 
উপয়িলায় সবকুস্তরি সুপনিনচি।

দবক্ষণ বাহাবগবল বসুবনোপাড়া জনকল্যাণ বহুমধুখী 
সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৩

তামরখ: ২৬/ ১০/২০১০ মরি.

শেোর মলূিন: ২,৪১,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৬,৬৫,৮৪৮ টাকা
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উপয়িলা: নলীলফামারলী সদর

রেলা: নলীলফামারলী

সমমমত সিংগেয়নর মরিমক্ত

থদয়শি উত্তিাচিয়লি নশল্পাচিল নহয়সয়ব 
খ্যাি নীল�ামািী রেলা। একসময় দনিদ্র ও 
মঙ্গাকবনলি নহয়সয়ব পনিনচি হয়লও বিদেমায়ন 
উত্তিা ইনপয়িড স্াপয়নি পি থরয়ক রেলাি 
ও আয়শপায়শি রেশ কয়য়কটি রেলাি থদয়শি 
উত্তিাচিয়লি একটি অপাি সম্ভাবনাময় রেলা 
নীল�ামািী। এক সময় দানিদ্র্য ও মঙ্গাপীনড়ি 
নিল এ এলাকাি মানষু,নকন্তু বিদেমায়ন এ 
রেলায় ইয়কায়নানমক রোন উত্তিা ইনপয়িড 
এ কমকুসংস্ায়নি কািয়ণ নীল�ামািী রেলাসহ 
পাশ্কুবিদেী রেলাি উয়ল্খয়যাগ্য সংখ্যক 
মানয়ুষি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। এলাকাি দনিদ্র 
মনহলািা িায়দি কষ্ানিদেি অয়রকুি সুষ্ ব্যবহাি, 
িায়দি সন্তানয়দি উজ্জ্বল ভনবষ্যত বেনি কিাি 
এবং থসই সায়র সমায়িি শঙৃ্খলা ও রেিৃত্ব 
প্রদায়নি মাননসকিা গেয়নি উয়দেয়শ্য িািা 

সমবায় থচিনা বা সমবায় ভাবনায়ক রেয়ি 
রেন। সমবায় সনমনি গেন করি এি মাধ্যয়ম 
ননয়িয়দি উজ্জ্বল ভনবষ্যত গড়য়ি চান িািা। 
িাই উত্তিা ইনপয়িড এি ননকয়টই কািীিহাট 
নামক স্ায়ন গি ২৫/০৩/২০১৪ সয়ন গয়ড় 
উয়ে সু-প্রনিয়বশী মনহলা সমবায় সনমনি 
নলুঃ। মাত্ ২০ িন মনহলা ননয়য় সনমনিটি 
যাত্া শুরু কিয়লও বিদেমায়ন এি সদস্য সংখ্যা 
১,৪৩২ িন। 

বততিমান মলূিন

সু-প্রনিয়বশী মনহলা সনমনিি শয়াি মলূধন 
৩,৭৫,৩০০ টাকা এবং সচিয় আমানি 
৪৫,৯৭,৫০০ টাকা। সনমনিি ননিস্ব স্ায়ী 
সম্য়দি পনিমাণ ২৪ শিক িনম যাি বিদেমান 
বািািমলূ্য ৫০,০০,০০০ টাকা। 

বততিমান কার্গক্রম

সনমনিি ব্যবস্াপনায় এবং সমবায় নবভায়গি 
িত্তাবধায়ন অত্ সনমনি িাি সদস্যয়দি 

নবনভন্ন দক্িা উন্নয়ন প্রনশক্ণ প্রদান করি 
ইনপয়িড এ কয়মকুাপয়যাগী দক্ রেনমক / 
কমকুচািী নহয়সয়ব গয়ড় রোয়ল,ইনপয়িড 
এি ময়িা এলাকাি ভায়গ্যান্নয়য়ন সহয়যাগী 
ভূনমকা িাখয়ি সমরকু হয়চ্ছ। উত্তিা ইনপয়িড 
এ উতপানদি নবনভন্ন িপ্তানন পয়ণ্যি অনরুূপ 
নকিু পণ্য থযমন পায়টি বেনি ম্যাট,ব্যাগ 
ইি্যানদ। অয়নক সদস্য িায়দি বানড়য়িও 
উতপাদন করি মায়কদেটিং কিয়িন। সনমনিি 
ননিস্ব কািখানায় অগকুাননক পদ্ধনিয়ি মড়ুী 
ও চানাচুি বেনি করি বািািিাি কিা হয়চ্ছ। 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি দক্ পনিচালনায় 
সনমনিি সদস্যগণয়ক নবনভন্ন উতপাদনমখুী 
কায়ি সম্কৃ্ত কিা হয়চ্ছ। িািাড়া অয়নক 
সদস্য সমবায় সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ করি গরু 
থমাটািািাকিণ, গানভ পালন, কু্দ্র ব্যবসা 
প্রভৃনি খায়ি নবননয়য়াগ কিয়ি। এ পযকুন্ত 
সনমনিি ননিস্ব মলূধন থরয়ক সদস্যগণয়ক 
উতপাদনমখুী নবনভন্ন খায়ি ২০,৬৪,৫০০ 
টাকা ঋণ সহায়িা থদয়া হয়য়য়ি।

নীলিামারী সু-প্রবতয়বশী মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৪৫

তামরখ: ২৫/০৩/২০১৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,৪৩২ িন

শেোর মলূিন : ৩,৭৫,৩০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৪৫,৯৭,৫০০ টাকা
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কম্গসিংস্ান

সনমনি প্রনিষ্ঠাি মাত্ ৫ বিরিই অত্ সনমনি 
২৫০ িন সদস্য িরা মনহলাি কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিয়ি সমরকু হয়য়য়ি। এয়ি সিাসনি রেিনভুক্ত 
কমকুচািীি সংখ্যা ৫ িন। আি িািা স্বাবলম্ী 
হয়য় িায়দি সংসারি উয়ল্খয়যাগ্য অবদান 
িাখয়ি সমরকু হয়চ্ছ। িায়দি সন্তানয়দি 
উচ্চনশক্ায় নশনক্ি কিয়ি পািয়িন। 

এককরায় আরকুসামানিক উন্নয়ন বলয়ি 
যা রোিায় িাি একটি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত এই 
সনমনি। 
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উপয়িলা: সু্রগঞ্জ 

রেলা: গাইবান্া

গাইবান্ধা রেলাি সু্িগঞ্জ উপয়িলাি 
প্রি্যন্ত গ্রাম র�নক কাশদহ গ্রাম এি সাধািণ 
মানয়ুষি উন্নয়য়নি লয়ক্্য এলাকাি ২৫ িন 
সদস্য নময়ল রুপালী থসাস্যাল মানটিপািপাস 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলনময়টড নায়ম 
একটি সমবায় সনমনি গেন করি সমবায় 
নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন লাভ করি। যাহাি 
ননবন্ধন নং: ৭৪, িানিখ : ১২/০৫/২০১০ 
নরি.। ননবন্ধনপ্রানপ্তি পি হয়ি হাঁটি হাঁটি 
পা পা করি সমবায় প্রনিষ্ঠায়নি বীি বপন 
করি। সিিা, ননষ্ঠা ও আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম 
সনমনিটি পনিচালনা কিায় বিদেমায়ন একটি 
অনসুিণীয় ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি 
হয়য় গাইবান্ধা রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন ননিস্ব 
স্ান দখল করি র�য়খয়ি। 

ননবন্ধনপ্রানপ্তি পি হয়ি সনমনিটি িাি 
কাযকুক্রয়ম নবয়শষ অবদান র�য়খ সনমনিি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি ননিলস প্রয়চষ্ায় বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩৭২ িন। এি ময়ধ্য 

পুরুষ ২১০ িন এবং মনহলা ১৬২ িন। 
সনমনি নদননদন সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 

সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন 
৫০,০০,০০০ টাকা। প্রনি শয়ারিি মলূ্য 
১০০ টাকা যাহা ৫০,০০০ অংয়শ নবভক্ত। 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননিলস প্রয়চষ্াি 
�য়ল এখন পযকুন্ত সনমনিি আদায়কৃি 
শয়ারিি পনিমাণ ১২,১৯,৩০০ টাকা। 
সনমনিি সকল সদস্যয়দি শয়াি বনৃদ্ধি িন্য 
ব্যবস্াপনা কনমটি সদস্যয়দিয়ক উতসানহি 
করি আসয়ি ব্যবস্াপনা কনমটিি উতসায়হি 
কািয়ণ সনমনিি সদস্যয়দি উত্তরিাত্তি শয়াি 
আদায়য়ি প্রবণিা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

সনমনিটিয়ি প্রনিষ্ঠাকালীন সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ নিল ২৫,০০০ টাকা। 
সনমনিি বিদেমায়ন সচিয় আমানয়িি পনিমাণ 
৭৫,৮,০১৪ টাকা। সনমনিি সদস্যগণয়ক 
ননয়নমি সচিয়য়ি অভ্যায়স অভ্যস্ত করি রোলা 
এ লক্্যয়ক সাময়ন র�য়খ সনমনিি সদস্যগয়ণি 
ননকট হয়ি প্রনিমায়স উপ-আইয়ন বধণকুি 
হারি সচিয় আমানি আদায় কিা হয়। িয়ব 
র�ায়না সভ্য ইচ্ছা কিয়ল িাি থচয়য়ও রেনশ 

সচিয় আমানি িমা কিয়ি পারিন। সচিয় 
আমানি বনৃদ্ধি থক্রত্ সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সম্াদক িনাব শ্যামল ক্মাি দাস 
এি প্রয়চষ্াি �য়ল সনমনিটিি সা�ল্য অিদেয়ন 
সকয়লি দষৃ্টি আকষকুণ কিয়ি। মলূধন গেয়ন 
সনমনিি সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য অনবস্মিণীয়।

সনমনি অন্য র�ায়না সংস্াি ননকট হয়ি 
র�ায়না কিদে গ্রহণ করি নাই। শয়াি, সচিয় 
ও মনুা�া হয়ি িহনবল সষৃ্টি কিাি মাধ্যয়ম 
সনমনিি নভনত্ত মিবুি কিা এ সনমনিি লক্্য। 
ননিস্ব মলূধন থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি কু্দ্র 
পণ্য ঋণ , হাঁস-মিুনগ পালন, মাি চাষ, ও 
গরু থমাটািািাকিণ প্রকয়ল্প ঋণ দাদন কিা 
হয়। 

সনমনিি ৪ িন সদস্যয়দি মায়ি ২০,০০০ 
টাকা করি ঋণ নবিিণ কিা হয়য়য়ি। উক্ত 
টাকা নদয়য় রুই, কািলা, ময়ৃগল, পুটি, 
থগলাস কাপকু, নসলভািকাপকু ইি্যানদ মায়িি 
চাষ করি আসয়ি। 

২ িন সদয়স্যয়ক ৪০,০০০ টাকা করি 
গানভ পালন প্রকয়ল্প ঋণ দাদন কিা হয়। এ 
প্রকয়ল্প িািা সা�ল্য অিদেন করিয়ি।

রুপালী পসাস্যাল মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং: ৭৪

তামরখ: ১২/০৫/২০১০ মরি.

সদস্য নিং: ৩৭২ িন।

শেোর মলূিন: ৫০,০০,০০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৭,৫৮,০১৪ টাকা।
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সনমনিটি গ্রামীণ িনগয়ণি যািায়ায়িি 
সুনবধাি িন্য ভাড়াি চানলি অয়টানিক্সা 
পনিবহন সানভদেস পনিচালনা করি আসয়ি 
এয়ি করি ৫ িন সয়ভ্যি কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। িািাড়া ৪ িন সদস্যয়ক ৬,০০,০০০ 
টাকা ঋণ নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 

এলকাি রেকাি যুব ও কমকুক্ম মানয়ুষি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য হাঁস-মিুনগ গবানদ 
পশুপালন, থসলাই, কম্পম্উটাি, প্রনশক্ণ 
ও মাি চাষ ইি্যানদ নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান 
করি কমকুসংস্ান সষৃ্টি করি আসয়ি। থসলাই 
প্রনশক্য়ণ এ পযকুন্ত ৫০ িন, গবানদ পশুপালয়ন 
৬০ িন, কম্পম্উটারি ৪০ িন, মতস্যচায়ষ 
৩০ িন সদস্য প্রনশক্ণ গ্রহণ করিয়ি।

সনমনিি ননিস্ব প্রয়চষ্ায় র�িাল খাদ্য 
থরয়ক এলাকাি র�াকিনয়ক িক্া কিাি িন্য 
অত্ সনমনি ননিস্ব রেল নময়ল বািাইকৃি 
সনিষা বিািা রেল বািারি বািািিাি কিয়ি। 
িািাড়া হলুদ,মসলা,সুনি,আটা প্যায়কটিাি 
করি বািারি নবক্রয় কিা হয়। এ প্রকয়ল্প ৫ 
িন র�ায়কি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি এবং িনগণ 
র�িালমকু্ত র�াজ্্য রেল পায়চ্ছ। সনমনিি 
মাধ্যয়ম ইটকয়লি উন্নি চুলা বািারি নবক্রয় 
কিা হয়। যাি �য়ল গ্রায়ম সনািন চুলাি 
ব্যবহারিি থচয়য় ইটকয়লি উন্নি চুলা ব্যবহাি 
রেয়ড়য়ি এবং শ্াসকষ্িননি র�াগ হয়ি িক্া 
হয়য়য়ি। উন্নি চুলা ব্যবহারিি �য়ল জ্ালানন 
সারেয় হয়চ্ছ। এ পযকুন্ত ৫০০ পনবারিি ময়ধ্য 
চুলা নবক্রয় কিা হয়য়য়ি। নদননদন ইট কয়লি 
চুলা ক্রয়য় িনগয়ণি উতসাহ বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

আত্মকমকুসংস্ান নহয়সয়ব রেিনভুক্ত ০৫ 
িন কমকুচািী ননয়য়াগ দান করিয়িন। সনমনিি 
মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিয়ণি পাশাপানশ 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি নবয়শষ ভূনমকা িয়য়য়ি।

সনমনিটি ৬ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা 
কনমটি বিািা পনিচানলি হয়য় আসয়ি। 
ব্যবস্াপনা কনমটি ননয়নমি মানসক সভা, 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় নবগি মায়সি আয় 
ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য ভনিদে, কিদে দাদন, 
কিদে আদায় ও উন্নয়ন কমকুপনিকল্পনা গ্রহণ 
অনযুায়ী সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ।সনমনিি 
ননবন্ধনকালীন সময় হয়ি সনমনিি সদস্যসহ 
এলাকাি গণ্যমান্য ব্যনক্তগয়ণি উপনস্নিয়ি 
বানষকুক সাধািণ সভা কিা হয়। সনমনিি 
বানষকুক সাধািণ সভায় বায়িট উপস্াপন ও 
অনয়ুমাদন কিা হয়। উক্ত পনিনস্নি সনমনিি 
িবাবনদনহিাি উয়ল্খয়যাগ্য প্রমাণক। সনমনিি 
কমকুকায়ডেি পাশাপানশ নবনভন্ন সিকানি নসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়য়ন এলাকায় উয়ল্খ্যয়যাগ্য ভূনমকা 
িাখয়ি নবয়শষ করি বাল্যনববাহ র�াধ, নািী 

নশক্া, দুস্ অসহায় পনিবারিি সন্তানয়দি 
নশক্ায় নশনক্ি কিাি থক্রত্ অনদুান প্রদান 
সহ উতসানহি করি আসয়ি। নবনভন্ন িািীয় ও 
আন্তিদোনিক নবষয়য় সভা, থসনমনাি ি্যানলয়ি 
অংশগ্রহণ করি আসয়ি। িািাড়া থযৌিুক ও 
মাদক নবরিাধী অনভযায়ন সদস্যয়দি ভূনমকা 
অিুলনীয়।

গাইবান্ধা হয়ি সু্িগঞ্জ যািায়ায়িি নমনন 
নবশ্ র�াড শাভাগঞ্জ বািারি আধা পাকা ৩ 
রুম নবনশষ্ রুয়ম সনমনিি অন�স কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি আসয়ি। ভনবষ্যত সনমনিি 
কাযকুক্রম বনৃদ্ধি সম্ভাবনা িয়য়য়ি। আগানময়ি 
সনমনিি নামীয় িনম ক্রয় করি অন�স 
ঘি ননমকুায়ণি পনিকল্পনা গ্রহণ কিা হয়য়ি। 
সু্িগঞ্জ উপয়িলাি প্রারনমক সমবায় 

সনমনিি ময়ধ্য থয কয়টি সমবায় সনমনি 
অনিয়িি থগৌিয়বাজ্জ্বল ইনিহাস ও ঐনিহ্য 
ধািণ করি সয়গৌিয়ব অদ্যাবধধ টিয়ক আয়ি 
ি্য়ধ্য রুপালী থসাস্যাল মানটিাপািপাস র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলনময়টড অন্যিম। 
সনমনি িাি স্বকীয়িা ননয়য় সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ 
আনরকুক নভনত্ত গয়ড় িুয়লয়ি। আনম রুপালী 
থসাস্যাল মানটিপািপাস র�া-আপারিটিভ 
থসাসাইটি নলনময়টড এি উন্নয়য়নি আশা 
কামনা কিনি। এয়ক্রত্ সনমনিি সভাপনি ও 
সম্াদক নবয়শষ ভূনমকা িাখয়িন। ভনবষ্যত 
সনমনিি উত্তরিাত্তি সা�ল্য কামনা কিনি।
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উপয়িলা: আয়টাোরলী 

রেলা: পঞ্চগে

পচিগড় রেলাি আয়টায়ািী উপয়িলাি 
ধায়মাি ইউননয়ন এি পায়শই একটি থিাট 
বািাি। বািারি িয়য়য়ি থিাট থিাট থদাকান। 
আি এই থদাকায়নি মানষুগুয়লা িায়দি 
সামান্য পুঁনি ননয়য় িায়দি সংসাি পনিচালনা 
করি রায়ক। িায়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
িানগয়দ িায়দি সনম্নলি প্রয়চষ্ায় গয়ড় উয়ে 
“আনমন বািাি কু্দ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় 
সনমনি নলুঃ”।

মরভায়ব শুরু

ধায়মাি এলাকাি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
িনাব থমাুঃ সাই�্ল আলম এবং িনাব 
থমাুঃ আিাউি িহমান উয়দ্যাগ গ্রহণ করিন। 
িায়দি উয়দ্যায়গি সায়র আরিা ১৮ িন 
ভুক্তয়ভাগী যুক্ত হয়য় ২০,০০০ টাকা ননয়য় 
একটি ব্যবসায়ী সনমনি সংগনেি করিন। এি 
�য়ল খবুই অল্প নদয়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 

৩০ িয়ন দাঁড়ায়। এিপি সমবায় নবভাগ হয়ি 
১২-০২-২০১৭ িানিয়খ ১৯নং ময়ূল ননবন্ধন 
রেন এবং সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন ননয়য় আয়লাচনা করি সমাধায়ন 
উয়দ্যাগী হন। 

আথ্গসামামিক উন্নেন 

সনমনিি মলূধন প্রায় ১,২৪,২৩৫ টাকা। 
সনমনি সদস্যয়দি মায়ি ঋণ কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি রায়ক। সনমনিি সদস্যিা 
ঋণ গ্রহণ করি র�উ মনুদি থদাকান, কাপয়ড়ি 
থদাকান, খাবাি থহায়টল ইি্যানদ নবনভন্ন 
ধিয়নি থদাকান করি অয়নক সদস্য আি 
স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। এিাড়াও সনমনিটি ননবন্ধয়নি 
পি সমবায় নবভাগ হয়ি সনমনিি ২ িন 
সদস্য আচিনলক সমবায় নশক্ায়িন,িংপুি এ 
থমাবাইল সানভদেনসং থ্ননং ননয়য় এয়স বিদেমায়ন 
িািা এই কাি করি ননয়িয়দি অবস্াি উন্নয়ন 
সাধন কিয়ি থপরিয়ি। 

সনমনিি মলূধন ব্যবহারিি �য়ল 
সনমনিি সদস্যগণ একনদয়ক থযমন লাভবান 
হয়য়য়িন,অন্যনদয়ক সনমনিি মলূধয়নি 

টাকা অল্প সুদ প্রদান করি সহয়িই টাকা 
পনিয়শাধ কিয়ি পািয়ি। আি এভায়বই 
সনমনিি মাধ্যয়ম ঐ এলাকাি ব্যবসায় উন্নয়ন 
ঘয়টয়ি,যা দশৃ্যমান।

সামামিক কম্গসমূচ

• সনমনিি সদস্যয়দি সন্তানয়দি নশক্াি 
উন্নয়য়নি িন্য সনমনিি কাযকুালয়য় র�ানচং 
এি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। এিাড়া থমধাবী 
সন্তানয়দি বনৃত্ত প্রদান কিা হয়;

• সনমনিি দনিদ্র সদস্যয়দি নচনকতসা 
সাহায়য্যি িন্য সনমনিি সকল সদস্য 
প্রনিমায়স ১০ টাকা িমা করি একটি 
িহনবল গেন কিা হয়য়য়ি। উক্ত িহনবল 
হয়ি দনিদ্র সদস্যয়দি প্রয়য়ািন অনযুায়ী 
নচনকতসা বাবদ ব্যয় কিা হয়;

• প্রচডে শীি প্রবণ এলাকা হওয়ায় সনমনিি 
ননিস্ব িহনবল ও স্ানীয় নবত্তবানয়দি 
ননকট হয়ি অরকু সংগ্রহ করি শীিবস্ত্র 
নবিিণ কিা হয়;

• ঈদ-উল-ন�িি উপলয়ক্ গনিব সদস্যয়দি 
মায়ি বস্ত্র, নচনন ও থসমাই নবিিণ কিা 

আবমন বাজার ক্ষধু দ্র ব্যবসােী কল্যাণ সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৯

তামরখ: ১২-০২-২০১৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৪৫

শেোর মলূিন : ৪,৩৩,৬০০ টাকা

সঞ্চে মলূিন : ৭,৯৬,৬২৫ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১২,৩০,১২৫ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ১০,০০,০০০ টাকা

কম্গসিংস্ান : ২৫ িন
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হয়;
• এলাকায় অয়নক অসহায় থময়য়ি নবয়য় 

উপলয়ক্ সাহায্য কিা হয়;
• সনমনিি সদস্যয়দি থমধাবী থিয়লয়ময়য়য়দি 

খািা,কলম,বই ইি্যানদ নবনাময়ূল্য নবিিণ 
কিা হয়। 
উনল্নখি ব্যবস্া গ্রহয়ণি �য়ল এ পযকুন্ত 

সনমনিয়ি র�ায়না অসমবায়ী প্রয়বশ কিয়ি 
পারিনন এবং সনমনিটি নদননদন উন্ননি কিয়ি। 
এই সনমনিি স�লিাি কািয়ণ উনল্নখি 
নবষয়গুয়লা আয়টায়ািী উপয়িলায় অন্য 
সমবায় সনমনিয়ি প্রয়য়াগ কিা হয়চ্ছ। 

সমমমতর বততিমান অবস্া

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ১৪৫ িন এবং 
সনমনিি মলূধয়নি পনিমাণ ১২,৪৬,২৩৫ 
টাকা। এি ময়ধ্য সনমনি অন�সঘি িামানি 
বাবদ ৫ হািাি টাকা, আসবাবপত্ ১ লক্ 
টাকা এবং সনমনিি সদস্যয়দি কৃনষ, হস্তনশল্প, 
গানভ পালন, মতস্যচাষ ও ব্যবসাি কায়ি প্রায় 
১১,৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান এবং সনমনিি 
ব্যাংক নহয়সয়ব ২০,০০০ টাকা িয়য়য়ি। 

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা

সনমনিি মাধ্যয়ম ধায়মাি এলাকায় দানিদ্র্য 
নবয়মাচন কিা; নশক্াি িন্য নবদ্যালয় স্াপন 
কিা; নচনকতসাি িন্য নক্ননক প্রনিষ্ঠা কিা; 
নািীয়দি আরকুসামানিকভায়ব উন্নয়ন কিা; 
ব্যবসায়ী কায়ি পণ্য পনিবহয়ন ্ াক ক্রয় কিা।
পনিয়শয়ষ,ব্যবসা ও এলাকাি উন্নয়ন এবং 
শানন্ত সমাি প্রনিষ্ঠাি থক্রত্ সমবায়য়ি র�ায়না 
নবকল্প রেই,যাি বড় উদাহিণ “আনমন বািাি 
কু্দ্র ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ”। এলাকাি 
উন্নয়য়নি িন্য এই সনমনি নবয়শষ ভূনমকা 
পালন করিয়ি। 
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উপয়িলা: আয়টাোরলী 

রেলা: পঞ্চগে

পচিগড় রেলাি আয়টায়ািী উপয়িলা একটি 
প্রি্যান্ত অচিল। এই উপয়িলাি শিকিা ৯৫ 
ভাগই কৃষক এবং হলুদ,মনিচ,নিিা,ধননয়া 
উতপাদয়ন একটি উবিতৃ্ত উপয়িলা। এই 
উপয়িলাি কৃষকগণ িািীয় অরকুনীনিয়ি 
অবদান িাখয়লও িায়দি র�ায়না ভাগ্য 
পনিবিদেন ঘয়টনন। কািণ মধ্যস্বত্বয়ভাগীয়দি 
থদৌিায়ত্ম্যি কািয়ণ কৃষকগণ উতপানদি পণ্য 
ন্যায্যময়ূল্য নবনক্র কিয়ি পািয়িন না। এই 
সমস্যাি সমাধায়ন এনগয়য় এয়সয়ি আয়টায়ািী 
উপয়িলাি “থসাভা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নলনময়টড”। 

আয়টায়ািী উপয়িলাি কৃষকয়দি উক্ত 
সমস্যা সমাধায়ন িনাব থমাুঃ আদুেল মনিদ 
এনগয়য় আয়সন। নিনন আয়টায়ািী উপয়িলাি 
ব্যবসায়ীয়দি ননয়য় ২০১৬ সায়ল একটি সনমনি 
গেন করিন। প্ররয়ম নিনন সদস্যয়দি ননকট 
হয়ি শয়াি ও সচিয় আদায় করি মলূধন গেন 

করিন। এিপি সমবায় নবভাগ হয়ি থসাভা 
ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলনময়টড নায়ম 
একটি সনমনি ননবন্ধন রেন। যাি ননবন্ধন নং: 
৩৪, িানিখ: ১৮-৪-২০১৬। এিপি সনমনিি 
বানষকুক সাধািণ সভায় কৃষকয়দি উতপানদি 
পণ্য ন্যায্যমলূ্য প্রদায়নি িন্য সনমনি হয়ি 
উয়দ্যাগ রেয়াি িন্য আহ্ান িানান। থস 
পনিরপ্রনক্য়ি সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভায় 
নসদ্ধান্ত গহৃীি হয় থয, স্ানীয় কৃষকয়দি ননকট 
হয়ি িায়দি উতপানদি পণ্য সনমনিি মাধ্যয়ম 
বািািিাি কিয়ল সনমনি এবং কৃষক উভয়য় 
লাভবান হয়ব। 

প্যায়কটিাত পণ্য উৎপাদন

বানষকুক সাধািণ সভাি নসদ্ধান্ত থমািায়বক 
স্ানীয় ২৫ িন রেকাি মনহলা ও পুরুষয়ক 
হলুদ,মনিচ,নিিা,ধননয়া প্যায়কটিািকিয়ণি 
নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। উক্ত ২৫ িন 
প্রনশক্ণ গ্রহণ করি স্ানীয় কৃষকয়দি ননকট 
হয়ি হলুদ, মনিচ, নিিা, ধননয়া ক্রয় করিন। 
উক্ত পণ্য সনমনিি ঘরি প্রয়সনসং করি িািপি 
প্যায়কটিাি করি বািািিাি কিা হয়। 

সনমনিি এই প্যায়কটিাি পণ্য গুণগিমান 
ভায়লা হওয়াি কািয়ণ স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
ময়ধ্য ব্যাপক িননপ্রয়িা পায়। বিদেমায়ন 
স্ানীয় কৃষকগণ ন্যায্যমলূ্য পায়চ্ছন।

নাস্গামর স্াপন

আয়টায়ািী উপয়িলায় র�ায়না নাসকুানি না 
রাকায় স্ানীয় িনগণ আয়টায়ািী হয়ি ২২ 
নক.নম. দূি পচিগড় রেলা শহি হয়ি িায়দি 
প্রয়য়ািনীয় গাি ক্রয় কিয়ি হয়িা। এয়ি করি 
স্ানীয় িনগয়ণি সময়,খিচ ও যািায়াি রেনশ 
কিয়ি হয়িা। নবষয়টি অনধুাবন করি সনমনি 
হয়ি ৭০ শিক িনমি উপি একটি নাসকুানি 
স্াপন কিা হয়য়য়ি। বিদেমায়ন উক্ত নাসকুানিয়ি 
৭০ হািাি থমহগনন, থপয়ািা, িলপাই, আম, 
িাম, কাঁোল, িামরুল, সুপানি, বাদানম, 
আকাশমনন, ননম, আমলনক, হিিনক, 
বয়য়িা, অজুকুন, িাল ও নবনভন্ন িায়িি �্য়লি 
চািা িয়য়য়ি। উক্ত নাসকুানি স্াপয়নি �য়ল 
স্ানীয় িনগণ সহয়ি গায়িি চািা থপয়য় 
খনুশ এবং স্ানীয়ভায়ব ব্যাপক গাি লাগায়নাি 
কািয়ণ পনিয়বয়শি ব্যাপক উন্ননি ঘয়টয়ি,যা 

পসাভা ব্যবসােী সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং: ৩৪

তামরখ: ১৮-৪-২০১৬ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৭০ িন।

শেোর আমানত : ২৫,৫৪,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩৩,১৯,৩০০ 

মলূিয়নর পমরমাণ : ৫৮,৭৩,৩০০ টাকা
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দশৃ্যমান।

িায়নর বলীি উৎপাদন

স্ানীয় কৃষকগণ সনেক ধায়নি বীি না 
পাওয়ায় প্রায় ক্নিি সম্স্খীন হয়ি হয়িা 
এবং অয়নক সময় ধায়নি বীি সিবিাহকািী 
প্রনিষ্ঠানয়ক খয়ুি পাওয়া থযি না। এই সমস্যা 
সমাধায়নি িন্য সনমনি হয়ি ১০ িন কৃষকয়ক 
আইনিএ প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। এিপি 
কৃনষ নবভায়গি বীি প্রি্যয়ন র�ন্দ হয়ি 
অনমুনি ননয়য় রোরিা-২৮,২৮,৫৮,৮১ ও ৮৯ 
ধায়নি বীি উতপাদন করি। চলনি থমৌসুয়ম 
২৪,০০০ র�নি ধায়নি বীি উতপাদন করি 
স্বল্প ময়ূল্য স্ানীয় কৃষকয়দি ননকট নবনক্র কিা 
হয়য়য়ি। এয়ি করি স্ানীয় কৃষকগণ লাভবান 
হয়য়য়িন।

নারলী উন্নেন ও কম্গসিংস্ান

এলাকাি রেকাি মনহলায়দি কমকুসংস্ায়নি 
লয়ক্্য সনমনিি একটি ননিস্ব প্রনশক্ণ 
প্রনিষ্ঠান িয়য়য়ি। উক্ত প্রনশক্ণ প্রনিষ্ঠায়ন 
২৫ িয়নি একটি ব্যাচ করি এ পযকুন্ত থমাট 
৩৬টি ব্যায়চ থমাট ৯০০ িন নািীয়ক থসলাই, 
পুঁনরি কাি, ব্লক,বাটিক ও কািচুনপি 
উপি প্রনশক্ণ থদয়া হয়য়য়ি। প্রনশক্য়ণি 
প্রদায়নি পি প্রনশক্ণারকুীয়দি সনমনি হয়ি 
প্রয়য়ািনীয় সহয়যানগিা কিা হয়। পিবিদেীয়ি 
প্রনশক্ণারকুীয়দি উতপানদি পণ্য সনমনিি 
মাধ্যয়ম বািািিাি কিা হয়য়য়ি। এি �য়ল 
বিদেমায়ন ৯০০ িন নািী আত্মকমকুসংস্ায়নি 
সষৃ্টি হয়য়য়ি।

রিমতবন্লী সু্ল রিমতষ্ঠা

সনমনিি উয়দ্যায়গ একটি প্রনিবন্ধী সু্ল প্রনিষ্ঠা 
কিা হয়য়য়ি। উক্ত সু্য়ল বিদেমায়ন ২২০ িন 
নশক্ারকুী এবং ২২ িন নশক্ক ও কমকুচািী 
িয়য়য়ি। যা এলাকায় ব্যাপক সুনাম অিদেন 
করিয়ি।

সামামিক কম্গসমূচ 

• সনমনি হয়ি সনমনিি সদস্যয়দি থমধাবী 
সন্তানয়দি বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। 

• প্রচডে শীি প্রবণ এলাকা হওয়ায় সনমনিি 
ননিস্ব িহনবল হয়ি শীিবস্ত্র নবিিণ কিা 
হয়। 

• গনিব অসহায় র�াগীি নচনকতসা বাবদ 
অনদুান প্রদান কিা।

• গনিব অসহায় থময়য়য়দি নবয়য়য়ি সাহায্য 

কিা।
• স্ানীয় ধমকুীয় প্রনিষ্ঠায়ন সাহায্য কিা।

সমমমতর বততিমান অবস্া

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৭০ িন। 
শয়াি আমানি ২৫,৫৪,০০০ টাকা, সচিয় 
আমানি ৩৩,১৯,৩০০ এবং সনমনিি 
মলূধয়নি পনিমাণ ৫৮,৭৩,৩০০ টাকা। 
যা সনমনিি নবনভন্ন প্রকয়ল্প নবননয়য়াগ কিা 
হয়য়য়ি।

“থসাভা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলনময়টড”-

এি উয়দ্যায়গ স্ানীয় কৃষকয়দি হলুদ, 
মনিচ, নিিা, ধননয়া প্যায়কটিাি কিাি 
�য়ল একনদয়ক িািা ন্যায্যমলূ্য থপয়য়য়িন, 
অন্যনদয়ক স্বল্পময়ূল্য ধায়নি বীি সিবিাহ 
কিায় কৃষকয়দি উন্নয়ন, নাসকুানি স্াপয়নি 
�য়ল পনিয়বশ উন্নয়ন, প্রনিবন্ধী সু্ল প্রনিষ্ঠা, 
নািী উন্নয়ন ও কমকুসংস্ায়নি �য়ল আয়টায়ািী 
উপয়িলাি আরকুসামানিক ব্যাপক উন্নয়ন 
ঘয়টয়ি। এয়ি করি স্ানীয়ভায়ব সমবায় 
নবভায়গি ব্যাপক ভাবমনূিদে উজ্জ্বল হয়য়য়ি। 
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উপয়িলা: রোদা

রেলা: পঞ্চগে

‘আমিা থটকসই উন্নয়য়ন নবশ্াসী” এই 
থ্াগানয়ক ময়ন ধািণ করি পচিগড় রেলাি 
রোদা উপয়িলায় পনল্ কৃনষ সমবায় সনমনিি 
নকিু দনিদ্র ব্যনক্তয়দি মায়ি পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় সংগেননভনত্তক 
পনিকনল্পি িীবন লয়ক্্য সনমনিি সদস্যয়দি 
কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম ব্যনক্তগিভায়ব 
সদয়স্যি এবং সমষ্টিগিভায়ব সনমনিয়ক 
অরকুনননিক স্বাবলম্ী করি গয়ড় িুয়ল সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি ব্যবস্া 
কিা।

বকৃ্ত্রাপণ কম্গসমূচ 

পনল্ কৃনষ সমবায় সনমনিি নলুঃ এি মাধ্যয়ম 
৬০ িন সদস্যয়ক একটি করি বকৃ্রিাপণ 
কিাি িন্য প্রদান কিা হয়। প্রনি বিি জুলাই 
মায়সি প্ররম সপ্তাহটি বকৃ্রিাপণ সপ্তাহ 
নহয়সয়ব উদযানপি হয়। িািাড়া, ইয়িাময়ধ্য 

মাননীয় প্রধানমন্তী ২০-০৬-২০১৯ িানিখ 
সকায়ল িািধানীি বঙ্গবনু্ধ আন্তিদোনিক 
সয়ম্লন র�রন্দ সংনলিষ্ নবষয়য়ি উপি অরকুাত 
নবশ্ পনিয়বশ নদবস ও পনিয়বশ থমলা ২০১৯ 
উপলয়ক্ আয়য়ানিি অনষু্ঠায়ন িাি বক্তয়ব্য 
থদয়শি প্রয়ি্যকয়ক কমকুস্ল ও বাসস্ায়নি 
আয়শপায়শ গাি লাগায়নাি আহব্বান িাননয়য় 
প্রয়ি্যয়কি সন্তানয়দি পনিয়বশবাদী কাি 
শখায়নাি িন্য পিামশকু নদয়য়য়িন। আমায়দি  
রেঁয়চ রাকাি িন্য বকৃ্রিাপণ সুিক্া ও বনৃদ্ধ 
কিা অি্যাবশ্যক পয়ড়য়ি। িাই বকৃ্ািানি 
িরা বনভূনমি যরাযর সংিক্য়ণি িন্য 
আমায়দি সকয়লিই সয়চিন হওয়া একান্ত 
আবশ্যক। এই থপক্াপয়ট বয়ৃক্ি চািা 
সংগ্রহ ও র�াপয়ণি অনভযান চানলয়য় বানড়ি 
আনঙনায় সু্ল, কয়লি, মসনিদ, মন্ি 
প্রভৃনি প্রনিষ্ঠায়নি চািপায়শ গাি লানগয়য় 
বনায়ন কমকুসনূচয়ক স�ল করি রোলাি িন্য 
সকলয়কই একয়যায়গ এনগয়য় আসাি র�ায়না 
নবকল্প রেই। আি এি �য়ল সকল স্রিি 
মানয়ুষি িীবন হয়ব সু্ি ও শানন্তপূণকু। িাই 
সকয়লি ময়ুখ ধ্ননি থহাক-“লাগাব বকৃ্, 

িাড়াব দুুঃখ।” “চয়লা সবাই গাি লাগাই, 
নইয়ল িীবন িক্া নাই। ”

পঙ্গ ুও দুস্ অসহাে মানয়ুষর পায়ে আমরা 

বিদেমান সিকাি প্রনিবন্ধী ব্যনক্তয়দি সম 
অধধকাি ও সম মযকুাদা প্রদায়ন বদ্ধপনিকি। 
২০০১ সায়ল বাংলায়দয়শ প্রনিবন্ধী কল্যাণ 
আইন প্রণয়ন কিা হয়। প্রনিবন্ধী ব্যনক্তয়দি 
অধধকাি ও সুিক্া আইন ২০১৩ প্রবিদেন কিা 
হয়। বাংলায়দশ সংনবধায়ন ১৫,১৭,২০ এবং 
২৯ অনয়ুচ্ছয়দ অন্যান্য নাগনিক প্রনিবন্ধী 
ব্যনক্তয়দি সম সুয়যাগ ও অধধকাি প্রদান 
কিা হয়য়য়ি। িাই আমিা দুই িন প্রনিবন্ধী 
ব্যনক্তয়ক প্রনি মায়স ১,০০০ টাকা প্রদান 
কনি। (১) থমাুঃ আনমনিু ইসলাম, (২) থমািাুঃ 
সুমাইয়া রেগম। সনমনিি মাধ্যয়ম ১৫০ িন 
দনিদ্র সদস্যয়দি মায়ি কম্ল নবিিণ কিা 
হয়। 

সমমমতর আমথ্গক অবস্া 

পনল্ কৃনষ সমবায় সনমনিি নলুঃ এি শয়াি 
এি পনিমাণ ৩৫,০০০ টাকা, সচিয় 

পবলি কৃবষ সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: 

সদস্য সিংখ্যা : ৪২০ িন

শেোর মলূিন : ৩৫,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৯,৯০,০০০ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন: ১০,০৫,০০০ টাকা।
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আমানয়িি পনিমাণ ৯,৯০,০০০ টাকা। 
কাযকুকিী মলূধন ১০,০৫,০০০ টাকা। ঋণ 
নবিিণ ১৩,৭০,০০০ টাকা। সনমনিি থমাট 
সদস্য সংখ্যা ৪২০ িন। নািী ৩১০ িন ও 
পুরুষ ১১০ িন। 

গ্ামলীণ মসমিদ ও মম্ত্রর উন্নেনমলূক কাি 

সনমনিি মাধ্যয়ম নবনভন্ন গ্রামীণ ধমকুীয় 
প্রনিষ্ঠায়নি সংস্ারিি িন্য অনদুান প্রদান কিা 
হয়। থযমন : ক) নগদাল পাড়া িায়ম মসনিদ 
(দুই বানটিন),খ) থদবীগঞ্জ চি ঢাকাইয়া পাড়া 
িায়ম মসনিদ (এক বানটিন),গ) সায়কায়া 
র�ন্দীয় সবকুিনীন দুগকুা মন্ি (নসয়মটে ৩ 
বস্তা),ঘ) রেী রেী হি ময়হশ্িী শ্মশান মন্ি 
(দুই বস্তা নসয়মটে) ও িাস্তাঘাট সংস্াি। 

সামামিক কম্গসমূচ 

• সদস্যগয়ণি স্বায়রকু সমািকল্যাণমলূক, 
নশক্ামলূক, িননহিকি ও অন্যান্য 
কাযকুক্রম সমবায় সনমনি আইন ও নবধধ 
আয়লায়ক গ্রহণ কিা হয়। 

• সদস্যগণয়ক সচিয় কিাি অভ্যাস ও 
সহয়যানগিামলূকভায়ব কাি কিয়ি এবং 
স্বাবলম্ী হয়ি উতসাহ থদওয়া এবং সচিয় 
এি মাধ্যয়ম িহনবল গেন কিা হয়। 

• সদস্যগণয়ক সমবায় নীনি আদশকুনবষয়ক 
নশক্া ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় 
সংগেননভনত্তক পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন 
উবিদু্ধ কিা হয়। 

• ব্যনক্তগিভায়ব সদস্যগণয়ক এবং 
সমষ্টিগিভায়ব সংগেনয়ক অরকুনীনি থক্রত্ 
স্বাবলম্ী করি রোলাি লয়ক্্য মলূধন 
সংগনেি কিা ও মলূধয়নি সনেক ব্যবহাি 
নননচিি কিা। 

• সদস্যগয়ণি অরকুনননিক, সামানিক উন্নয়ন 
ও মলূ্যয়বাধ সষৃ্টি কিা এবং ননিাপত্তা 
নননচিি কিা। 

• উতপাদনশীল কাযকুক্রয়ম অংশগ্রহণ করি 
িািীয় অরকুনননিক উন্নয়ন ও বেয়দনশক 
মদু্রা অিদেয়নি লয়ক্্য িপ্তাননমখুী 
উতপাদনশীল কমকুকায়ডে অংশগ্রহণ, কু্দ্র ও 
বহৃত্তি নশল্পকািখানা স্াপন এবং িািীয় 
নশল্পায়ন ও পুঁনি নবননয়য়ায়গ ভূনমকা িাখা। 

• রেকািত্ব দূিীকিণ, মানব সম্দ 
উন্নয়ন, কমকুসংস্ান ও আয় বনৃদ্ধি 
লয়ক্্য থপশানভনত্তক অরকুকিী বাধণনি্যক 
ও উতপাদনমখুী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও 
বাস্তবায়ন কিা। 

• নমিব্যনয়িা ও সচিয়ী কায়যকু উতসাহ 
থদওয়াি লয়ক্্য নবনভন্ন কাযকুক্রম গ্রহণ কিা 
এবং সনমনিি নবনভন্ন কাযকুক্রয়ম ও প্রকয়ল্পি 
নবননয়য়ায়গি উয়দেয়শ্য মলূধন সংগ্রহ কিা। 

• সনম্নলি প্রয়চষ্াি মাধ্যয়ম নশক্া স্বাস্্য 
িক্া নননচিি কিা এবং আবানসক সংকট 
ননিসয়নি লয়ক্্য নবনভন্ন কমকুসনূচ গ্রহণ 
কিা। 

• স্ানীয় সিকাি আধা-সিকানি,রে-
সিকানি সমািকল্যাণ নশক্া ও িননহিকি 
সংগেন বা অন্য র�ায়না সমবায় সনমনিি 
সহয়যানগিায় নকংবা স্ব উয়দ্যায়গ ননিক্িা 
দূিীকিণ, পনিকনল্পি পনিবাি গেন, স্বাস্্য 
ও পুষ্টি সাধন িািীয় পশু সম্য়দ উন্নয়ন 
সংিক্ণ সম্য়দি এবং পনিয়বশ গেয়নি 
পনিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং 
এিদউয়দেয়শ্য প্রনিষ্ঠান গয়ড় রোলা। 

• িািীয় আচিনলক পযকুায়য় শীষকু বা র�ন্দীয় 
সমবায় সংগেয়নি সায়র পািস্পনিক 
সুসম্কদে স্াপন করি িািীয় সমবায় 
আয়্ালন সনক্রয় ভূনমকা পালন কিা। 

• অন্যান্য সংগেয়নি ময়ধ্য সমবায় আদশকু 
নভনত্তক স্বাবলম্ন ও পািস্পনিক সাহয্য 
সহয়যানগিাি উতসাহ থদওয়া ও সুষ্ঠ 
পনিয়বশ গয়ড় রোলা। 

• সদস্যগয়ণি ময়ধ্য সমবায় নশক্া ও সমবায় 
রেিৃত্বনবষয়ক প্রনশক্ণ, প্রচািণা ও 
স্রিসািণ কাি চালু কিা। 

• সিকানি পনিি িনম মিা পুক্ি ইি্যানদ 

নলি, ইিািা বা বয়্াবস্ত গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম 
গহৃায়ন কমকুসনূচ গ্রহণ উন্নিি পদ্ধনিয়ি 
চাষাবাদ, মতস্যচাষ ও হ্যাচানি স্াপন 
কিা। 

উপসিংহার 

পনিয়শয়ষ বলা যায় সনমনিি সদস্যয়দি 
উতপানদি কৃনষিাি পণ্য বািািিািকিয়ণি 
িন্য সনমনিি কাযকুালয়য় স্ানীয়ভায়ব 
কায়লকশন পয়য়টে স্াপন কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি সদস্যগণয়দি উতপানদি �সলানদ 
উক্ত কায়লকশন পয়য়য়টে ননয়য় আয়স। 
সনমনিি ননয়য়াগকৃি কমকুচািী উক্ত পণ্য বহন 
করি থদয়শি নবনভন্ন রেলায় থপ্রিণ করিন। 
এই ব্যবস্াি �য়ল সনমনিি সদস্যগণ �সয়লি 
ন্যায্যমলূ্য পায়চ্ছন। আনম সনমনিি উত্তরিাত্তি 
ভনবষ্যত মঙ্গল কামনা কনি। 

সমমমতর ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা 

• চা-বাগান স্াপন কিা। 
• পনিবহন ব্যবস্া উন্নয়য়নি কাি কিা। 
• নািী-পুরুয়ষি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 

ভূনমকা িাখা। 
• থসবা, স্বাস্্য ও নক্ননক স্াপন কিা।
• নশক্াপ্রনিষ্ঠান চালু কিা। 
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উপয়িলা: রোদা

রেলা: পঞ্চগে

“আমিা থটকসই উন্নয়য়ন নবশ্াসী” এই 
থ্াগানয়ক ময়ন ধািণ করি পচিগড় রেলাি 
রোদা উপয়িলায় সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনিি নকিু দনিদ্র ব্যনক্তয়দি মায়ি 
পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় 
সংগেননভনত্তক পনিকনল্পি িীবয়নি লয়ক্্য 
সনমনিি সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম 
ব্যনক্তগিভায়ব সদয়স্যি এবং সমষ্টিগিভায়ব 
সনমনিয়ক অরকুনননিক স্বাবলম্ী করি গয়ড় 
িুয়ল সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি ব্যবস্া কিা। প্রাকৃনিক ও মানবসষৃ্ 
উভয় পনিয়বয়শি িন্য অণুিীব ও িীব প্রনিটি 
উপাদান অি্যন্ত গুরুত্ব্পূণকু। র�ৌিিাসায়ননক 
ও র�ৌয়গানলক কািয়ণ এ উপাদানগুয়লাি 
ময়ধ্য থযয়কায়না একটিি ব্যাপক পনিবিন 
ঘটয়ল মাত্ানিনিক্ত পনিয়বয়শি উপি এি 
নবরূপ প্রভাব পয়ড় এবং পনিয়বশ দূষণ হয়। 

পনিয়বশ িক্ায় গািপালাি ভূনমকা থয 

সবকুাধধক িা বলাই বাহুল্য। িীবন িগয়ি 
খাদ্য বা শনক্তি থযাগান উনদ্দ, ননয়িি খাদ্য 
ননয়ি বেনি কিয়ি পারি, অন্য র�ায়না প্রাণী 
ননয়িি খাদ্য ননয়ি বেনি কিয়ি পারি না। 
থসৌিশনক্তয়ক ব্যবহাি করি সায়লাকসংয়লিষণ 
প্রনক্রয়াি মাধ্যয়ম উনদ্দ কায়বকুাহাইরড্ট বা 
গ্ুয়কাি নামক থমৌনলক খাদ্য উপাদান প্রস্তুি 
করি। িািপি পযকুায়ক্রয়ম িাি রূপান্তি ঘয়ট 
এক থরেধণ থরয়ক অন্য থরেধণয়ি স্ানান্তনিি 
হয়য় শনক্তি থযাগান থদয়। প্রয়ি্যক প্রাণীই 
প্রি্যক্ বা পরিাক্ভায়ব শনক্তি িন্য উনদ্য়দি 
ওপি ননভদেিশীল, িা থস মাংসাশী থহাক 
বা ননিানমষানশই থহাক। িাই উনদ্দ হয়লা 
উতপাদক আি বানক সব প্রাণীই ভক্ক। 
এককরায় উনদ্দ িাড়া এ পনৃরবীয়ি িীবন 
অকল্পনীয়।

মনুিববষকু িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধ শখ 
মনুিবুি িহমায়নি ি্শিবানষকুকী উদযাপয়নি 
অংশ নহয়সয়ব-“সবুয়ি বাঁনচ,সবুি 
বাঁচাই,নগি-প্রাণ-প্রকৃনি সািাই” থ্াগানয়ক 
বুয়ক ধািণ করি সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনি নলুঃ রোদা শাখাি উয়দ্যায়গ সনমনিি 

সদস্যয়দি মায়ি চািা নবিিণ, র�াপণ ও 
বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ ২০২০ এি শুভ সচূনা 
কিা হয়। 

পমরয়বে দূষণ রোয়ি আমায়দর করণীে

বাংলায়দয়শ পনিয়বশ দূষণ র�াধ ও সুিক্ায় 
অয়নক উন্নি থদয়শি থচয়য়ও ভায়লা 
আইনকাননু আয়ি, এমননক পনিয়বশ 
আদালিও িয়য়য়ি। সংনবধায়নও পনিয়বশ 
সুিক্াি করা বলা আয়ি। এখন থযটা সবয়চয়য় 
িরুনি দিকাি,থসটা হয়লা িনসয়চিনিা। 
যাি-যাি আচিয়ণ পনিয়বয়শি সুিক্া নননচিি 
কিয়ি হয়ব। 

পনিয়বশ িক্ায় র�বল আইনকাননুই 
যয়রষ্ নয়। মানষুয়ক সয়চিন ও িায়দি 
উবিদু্ধ কিা না থগয়ল সিকারিি একাি পয়ক্ 
পনিয়বশ দূষণ র�াধ িরা িক্া কিা যায়ব না।

পনিয়বশ দূষণ র�াধ কিা অি্যন্ত িরুনি। 
পনিয়বশ দূষণ প্রিীকাি কিাি িন্য সাঁয়কা 
ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ পদয়ক্প গ্রহণ 
করিয়ি থসগুয়লা হয়চ্ছ গণমাধ্যয়ম নবপন্ন 
পনিয়বয়শি ভয়াবহিা সম্য়কদে রেনশ রেনশ 

সাঁয়কা ব্যবসােী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০২

তামরখ: ০১-৭-২০১৯

সদস্য সিংখ্যা: ১৫১ িন

শেোর মলূিন : ৩৫,০০০ টাকা

সঞ্চে মলূিন : ৯,৯০,০০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১০,০৫,০০০ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ১৩,৭০,০০০ টাকা

কম্গসিংস্ান : ৩০ িন
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প্রচাি প্রচািণা চালায়ি হয়ব,গণসয়চিনিা 
বনৃদ্ধ কিয়ি হয়ব,কীটনাশয়কি ব্যবহাি কমায়ি 
হয়ব,রেনশ রেনশ গাি লাগায়ি হয়ব,পশুপানখি 
মিৃয়দহ মাটিয়ি পুঁয়ি থ�লয়ি হয়ব,ময়লা 
আবিদেনা নননদদেষ্ স্ায়ন থ�লয়ি হয়ব,প্রাকৃনিক 
নবনভন্ন উপাদান ও সম্য়দি সংিক্ণ, সনেক 
ব্যবহাি ও ব্যবস্াপনাি উপি গুরুত্ব নদয়ি 
হয়ব,পনলনরন ব্যবহাি বন্ধ কিয়ি হয়ব,জ্ালানন 
নহয়সয়ব কাে কয়লা রেল ব্যবহাি বন্ধ কিয়ি 
হয়ব,িনবসনিপূণকু স্ায়ন ইটভাটা বন্ধ কিয়ি 
হয়ব ও ইটভাটা অবশ্যই পনিয়বশ বান্ধব হয়ি 
হয়ব,পনিয়বয়শি পনিচ্ছন্নিা ও ভািসাম্য িক্া 
কিয়ি হয়ব ইি্যানদ।

পনিয়বশ দূষণ র�াধ কিাি দানয়ত্ব সকয়লি। 
যািা পনিয়বশ দূষয়ণ যুক্ত হয়চ্ছন,িায়দিয়ক 
শানস্তি কােগড়ায় রেয়াি ব্যবস্া কিয়ি হয়ব। 
সকয়লি সনম্নলি প্রয়চষ্ায় পনিয়বশ দূষণ 
মকু্ত কিা সম্ভব।

আয়লামকত মানয়ুষর রিত্যাোে

“আয়লানকি মানয়ুষি প্রি্যাশায়” থ্াগান 
ননয়য় সামানিক সংগেন সাঁয়কা ব্যবসায়ী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি পক্ থরয়ক সনমনিি 
সদস্য হিদনিদ্র সন্তানয়দি মায়ি নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান কিা হয়। গি ০২/০৯/২০২০ নরি. 
িানিয়খ র�াি বুধবাি সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনিি অন�স কক্্ সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক 
ননয়দদেশনা থমািায়বক সকল স্বাস্্যনবধধ থময়ন 
দনিদ্র পনিবারিি থমধাবী নশক্ারকুীয়দি মায়ি 
মনুিব শিবষকু উপলয়ক্ নশক্া বনৃত্ত প্রদান 
কিা হয়। সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নশক্া বনৃত্ত ২০২০ সায়লি এসএসনস/সমমান 
পিীক্ায় নিনপএ ৫ উত্তীণকু থমাট ১০ িন গনিব 
থমধাবী নশক্ারকুীয়দি প্রয়ি্যকয়ক ১,০০০ টাকা 
করি বনৃত্ত প্রদান কিা হয়। 

এ সময় সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি পক্ থরয়ক সংগেয়নি সভাপনি 
ও ম্যায়নিাি বনৃত্ত প্রদান অনষু্ঠায়ন উপনস্ি 
থরয়ক নশক্ারকুীয়দি মায়ি বনৃত্তি নগদ টাকা 
প্রদান করিন।

র�ামভি-১৯ এ আমায়দর অমথ্গক সহয়রামগতা

বাংলায়দয়শ সমবায় সনমনিি ভূনমকা খবুই 
গুরুত্বপূণকু। সিকারিি সায়র কাঁয়ধ কাঁধ 
নমনলয়য় সমবায় সনমনি কাি করি রায়ক। 
বাংলায়দয়শি অয়নক সামানিক, সাংসৃ্নিক ও 
অরকুনননিক ঈষকুণীয় সা�য়ল্যি সায়র সমবায় 
সনমনিি ভূনমকা অস্বীকাি কিাি র�ায়না 
উপায় রেই। মনুক্তযুয়দ্ধি পি থরয়ক থদশয়ক 
পুনগকুেয়নও সমবায় সনমনিি কাি সািা 
নবয়শ্ প্রশংসা থপয়য়য়ি। িািাড়া বাংলায়দয়শি 
থযয়কায়না প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গও সা�য়ল্যি 
সায়র ভূনমকা র�য়খয়ি। সমবায় সনমনি িরা 
বাংলায়দশয়ক নবয়শ্ি কায়ি পনিনচি করি 

িুয়লয়িন। যাই থহাক,থযয়কায়নাও ধিয়নি 
মাননবক নবপযকুয়য় সমবায় সনমনি এনগয়য় 
আসয়ব িায়দি অনভজ্ঞিা ননয়য় এটাই 
স্বাভানবক।

একিন সমািকমকুী সমবায় সনমনি 
বিদেমান কায়িি থক্রত্ সয়চিনিাি কায়িি 
ব্যাপারি রেশ গুিত্ব থদওয়াি করা বয়ল।

“সমবায় সনমনি প্ররয়ম থয কািটি 
ভায়লাভায়ব কিয়ি পারি থসটি হয়লা িনগণয়ক 
সামানিক ও শািীনিক দূিত্ব বিায় িাখয়ি 
সয়চিন করি রোলা। সমবায় সনমনিি নবশাল 
কমকুী বানহনী এয়কবারি প্রানন্তক িনয়গাষ্ঠীি 
কািাকানি থপৌঁিায়ি পারি।”কু্দ্রঋণ গ্রাহক 
নবয়শষ করি যািা গনিব িায়দি িন্য খাবারিি 
ব্যবস্া কিা।

করিানাভাইিাস পিবিদেী প্রভাব 
থমাকানবলায় সমবায় সনমনিি একটা বড় 
ভূনমকা রাকয়ব নবয়শষ করি পুনবকুাসয়নি 
থক্রত্। থয সম্ভাব্য অরকুনননিক ম্াি নদয়ক 
আমিা যানচ্ছ থসটা থমাকানবলাি িন্য 
আত্মকমকুসংস্ায়নি র�ায়না নবকল্প রাকয়ব না। 
সমবায় সনমনি করিানাভাইিাস পনিনস্নি 
থমাকানবলায় দনিদ্র মানয়ুষি কু্ধা ননবািয়ণ 
অয়নক কাি কিয়ি হয়য়য়ি। সাঁয়কা ব্যবসায়ী 
সমবায় সনমনি িায়দি কমকুী বানহনী ননয়য় 
এলাকাি হিদনিদ্র মানয়ুষরি মায়ি এবং 
সনমনিি সদস্যয়দি মায়ি ৫ র�নি চাল, ১ 
র�নি আলু ও ১ নলটাি থসায়ানবন রেল এবং 
যািা করিানায় আক্রান্ত িায়দি মায়ি মাস্, 
র�বু নবিিণ করি।

নারলীমনর্গাতন ও বাল্যমববাহ রিমতত্রায়ি 

করণীে

পুরুষ শানসি এ সমায়িি একটি নবশাল 
ব্যাধধ ‘নািীননযকুািন’। সমাি ও সভ্যিা যি 
এনগয়য় যায়চ্ছ,িিই থযন এ প্রবণিা রেয়ড় 
চয়লয়ি। মানষু যিই সয়চিন হয়চ্ছ,িিই 

নািীননযকুািয়নি থক্রত্ িায়দি অজ্ঞিা বনৃদ্ধ 
পায়চ্ছ; বনৃদ্ধ পায়চ্ছ উদাসীনিা।

দানিদ্র্য,রেকািত্ব ও অনশক্াসহ নানা 
কািয়ণ ননযকুানিি হয়চ্ছ নািীিা। থযৌিুয়কি 
দানব থমটায়ি না থপরি অসংখ্য নািীি িীবন 
হয়য় উয়েয়ি দুনবকুষহ। থযৌিুক, বাল্যনববাহ, 
বহুনববাহ, িালাকসহ সংনলিষ্ নবষয়য় নবদ্যমান 
আইনগুয়লাি যরাযর প্রয়য়াগ রেই। িািাড়া 
এসব আইন সম্য়ন্ধ সাধািণ মানষু সয়চিনও 
নয়। 

দুুঃখিনক হয়লও সনি্য থয, পনৃরবীব্যাপী 
এসব সনহংসিাি নশকাি হয়য় প্রনি বিি 
অসংখ্য নািীি মিুৃ্য হয়চ্ছ। কািণ িািা মখু 
�্য়ট করা বলয়ি পারি না,িায়দি করা বলয়ি 
থদওয়া হয় না। ননযকুানিি হওয়াি পি িায়দি 
রাকয়ি হয় চায়পি ময়ুখ।

থদখা যায় সমায়িি নশনক্ি, সয়চিন 
ও প্রভাবশালী মানষু বিািাই নািীি প্রনি 
সনহংসিাি ঘটনা রেনশ ঘটয়ি। িাি নচত্ 
স্রিনি আমিা থদখয়ি থপয়য়নি। সািা 
নবয়শ্ থযৌন ননযকুািয়নি নশকাি হওয়া নািীিা 
একটি প্রনিরিাধ গয়ড় িুয়লনিয়লন। এ ননয়য় 
পনৃরবীব্যাপী সষৃ্টি হয়য়নিল আয়লাড়ন। এ 
আয়্ালয়নি নাম থদয়া হয়য়নিল নম টু। নকন্তু 
কিখানন �লপ্রস ূএ আয়্ালন? প্রশ্ন থরয়কই 
যায়। স�লিা পাওয়া থগয়লও িা সম্ণূকু নক? 
সনেক উত্তি পাওয়া কষ্সাধ্য। বিং থদখা 
যায়চ্ছ,ননযকুািনকািীিা প্রভাব ও প্রনিপনত্তি 
কািয়ণ অপিাধ করিও পাি থপয়য় যায়চ্ছ। 
নািীি ওপি পুরুয়ষি অনবিাম ক্মিাি 
অপব্যবহারিি �য়ল সা্রিনিককায়ল এ 
ধিয়নি ননযকুািয়নি ঘটনা রেয়ড় চয়লয়ি।

আগামী প্রিয়্ি সুস্ভায়ব রেয়ড় উো এবং 
সুনাগনিক নহয়সয়ব গয়ড় উেয়িও বাল্যনববাহ 
একটি বড় বাধা। বাল্যনববায়হি নশকাি থিয়ল 
ও থময়য়ি নশক্া, স্বাস্্য, নবয়নাদয়নি ময়িা 
থমৌনলক মানবাধধকাি লনঘিি হয়। থদয়শ 
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প্রচনলি আইন অনযুায়ী পুরুয়ষি থক্রত্ ২১ 
বিি পূণকু এবং নািীি িন্য ১৮ বিি পূণকু না 
হয়ল িা বাল্যনববাহ বয়ল গণ্য হয়। অরকুাত বি-
কয়ন উভয়য়ি বা একিয়নি বয়স নবয়য়ি বিািা 
ননধকুানিি বয়য়সি থচয়য় কম বয়য়স হয়ল িা 
আইয়ন বাল্যনববাহ বয়ল নচননিি। বাল্যনববাহ 
একনদয়ক আইন এবং সংনবধায়নি লংঘন। 
িনসংখ্যািয়ত্তি নদক নদয়য় অয়পক্াকৃি 
প্রাপ্তবয়য়স নববাহ সুনবধা িনক। ভনবষ্যত 
সন্তায়নি মা নযনন হয়বন,িায়ক অবশ্যই 
পনিপূিক হয়ি হয়ব।

বাল্যমববায়হর কুফল ও রিভাব

• নািী নশক্াি অগ্রগনি ব্যাহি হওয়া িাড়াও 
বাল্যনববায়হি কািয়ণ মািৃমিুৃ্যি িুঁনক বনৃদ্ধ 
পায়চ্ছ। মা হয়ি নগয়য় প্রনি ২০ নমননয়ট 
একিন মা মািা যায়চ্ছন। গভদেপায়িি 
িুঁনকও বনৃদ্ধ পায়। প্রনি বিি গভদেধািণ 
ও সন্তান প্রসবকালীন সমস্যাি কািয়ণ 
কমপয়ক্ ৬০ হািাি বাল্যবধ ূমািাও যায়।

• প্রনি ঘণ্টায় মািা যায়চ্ছ একিন নবিািক। 
নবিািক রেঁয়চ রাকয়লও অয়নক সময় 
িায়ক নানা শািীনিক ও মাননসক িটিলিাি 
ময়ুখামনুখ হয়ি হয়। 

• বাল্যনববায়হি প্ররম নশকাি হয় নশশু, 
নবিিীয় নশকাি নািী এবং িৃিীয় নশকাি 
সমাি। কম বয়য়স মা হওয়াি কািয়ণ মা 
ও গয়ভদেি সন্তায়নি শিীরি িক্তশনূ্যিাসহ 

নানা ধিয়নি র�ায়গি উপসগকু থদখা থদয়। 
বাল্যনববায়হি পনিণনিয়ি শুধ ু নশশু,অল্প 
বয়নস নািী বা িাি পনিবািই আক্রান্ত হয় 
না, এয়ি থদশ হয় অপুষ্টি ও দুবকুল ভনবষ্যত 
প্রিয়্ি উত্তিাধধকািী। অপ্রাপ্তবয়স্ মা 
প্রনিবন্ধী নশশু ি্দান কিয়ি পারি।

• বাল্যনববাহ শুধ ু ব্যনক্তগি ক্নি করি না, 
পানিবানিক, সামানিক এবং সয়বকুাপনি 
িার্রেি ক্নিসাধয়নও সহায়ক হয়। 
বাংলায়দয়শ ি্হাি হ্াসকিয়ণি থক্রত্ 
প্রধান দুটি অন্তিায় হয়লা বাল্যনববাহ ও 
অল্প বয়য়স সন্তানধািণ। �য়ল অনগ্রম 
একটি িানি ি্গ্রহয়ণি �য়ল দ্রুি 
িনসংখ্যা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 

• বাল্যনববায়হি �য়ল নববাহনবয়চ্ছয়দি 
আশকিা বেনি হওয়া িাড়াও নানা 
পানিবানিক অশানন্ত থদখা থদয়।

• সু্ল-কয়লি গামী িাত্িাত্ীয়দি হ্াস করি। 
বাল্য বয়য়স নবয়য় হওয়াি কািয়ণ থময়য়িা 
পড়ায়শানা থিয়ড় নদয়ি বাধ্য হয়। 

• প্রিননস্বাস্্য সম্য়কদে জ্ঞান না রাকায় 
নববানহি নকয়শািীিা নবনভন্ন শািীনিক 
সমস্যাি পাশাপানশ মাননসক সমস্যাি 
কবয়লও পয়ড়। শািীনিক গেন পূণকুাঙ্গ 
হওয়াি আয়গই নবয়য় অিুঃপি সন্তান ি্ 
থদওয়াি কািয়ণ বাল্যবধিূা পুষ্টিহীনিায় 
র�ায়গ। অপুষ্টিি ময়ধ্য শািীনিক নানা 
উপসগকু থদখা থদওয়া সয়ত্তও প্রিনন স্বাস্্য 

সম্য়কদে অসয়চিনিাি কািয়ণ গভদেবিী হয় 
থস। িা িাড়া গভদেধািয়ণি বয়য়স উন্নীি 
হওয়াি আয়গই অল্প বয়নস বানলকায়দি 
নবয়য় নদয়ল পিবিদেী সময়য় থয গভদেসচিাি 
হয়, িা নবিািক ও মা উভয়য়ি িন্যই 
নবপজ্ িনক ও ক্নিকি হয়ি পারি।

• স্বামী, সংসাি, শ্শুিবানড়ি সম্য়কদে বুয়ি 
উোি আয়গই সংসাি এবং পনিবারিি 
ভারি আক্রান্ত হয়। অন্যনদয়ক শ্শুিবানড়ি 
থরয়কও িাি উপি চায়পি সষৃ্টি হয়, শুি হয় 
অশানন্ত,পানিবানিক কলহ এবং সয়বকুাপনি 
পানিবানিক ননযকুািন। 

• অপনিণি বাড়ন্ত পুষ্টিহীন শিীরি রেরি 
উয়ে আরিকটি অনাগি ভনবষ্যত অপুষ্টিগি 
অনভশায়পি রোিা ননয়য়। রেয়ড় চয়ল মা ও 
নবাগি নশশুি িীবয়নি িঁুনক।

বাল্যমববাহ রিমতত্রায়ি করণীে 

একটু ভাবুন, আনম আপনন পনিশীনলি 
মলূ্যয়বাধ ননয়য় সামানিক দায়বদ্ধিাি অংশ 
নহয়সয়ব সমায়িি িন্য কিটুক্ কাি কিনি? 
কিটুক্ দানয়ত্ব ননয়িি কাঁয়ধ িুয়ল ননয়ি 
পািনি? কিিন অসহায় নািী নশশুি পায়শ 
দাঁড়ায়ি পািনি? আনম আপনন যনদ সবাই 
সয়চিন হই িাহয়ল একটি কন্যা নশশুি অধধকাি 
প্রনিষ্ঠা হয়ব। থদয়শ মা ও নশশুি অকাল মিুৃ্য 
র�াধ কিা সম্ভব হয়ব। বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ 
আমায়ক ও আপনায়ক আমায়দি সবাইয়ক 
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এনগয়য় আসয়ি হয়ব। আপনাি সনদচ্ছাই পারি 
বাল্যনববাহ র�াধ কিয়ি। আপনাি নলনখি বা 
থমৌনখক আয়বদন অরবা সংবায়দি নভনত্তয়ি 
একিন উপয়িলা ননবকুাহী কমকুকিদো, রানাি 
অন�সাি ইনচািদে,র�ায়না ননবকুাহী ম্যানির্রেট, 
উপয়িলা মনহলানবষয়ক কমকুকিদো, উপয়িলা 
সমািয়সবা কমকুকিদো, উপয়িলা প্রারনমক বা 
মাধ্যনমক নশক্া কমকুকিদো, স্ানীয় সিকারিি 
প্রনিননধধ বাল্যনববাহ বন্ধ সহ আইনানগু 
প্রয়য়ািনীয় ব্যবস্া গ্রহণ কিয়ি পারি। 
বাল্যনববাহ র�াধকয়ল্প ১০৯ নকংবা ৯৯৯ 
থ�ান করি থযয়কায়না বাল্যনববাহ সংক্রান্ত 
ির্য আপনাি পনিচয় থগাপন র�য়খ আপনন 
প্রশাসনয়ক প্রদান কিয়ি পারিন।

বাল্যনববাহ সংক্নচি করি থদয় নািীি 
পনৃরবী। উোন বেেক এবং সামানিক 
সয়চিনিা আি সনম্নলি প্রয়চষ্াই র�বল 
বাল্যনববাহ র�াধ করি একটি কন্যানশশুয়ক 
অধধকািসয়চিন নািী নকংবা দানয়ত্বশীল 
নাগনিক নহয়সয়ব গয়ড় িুলয়ি পািয়ব। 
বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ নািী ননয়িই সয়চিন 
হয়য় উয়েয়িন। নািী ননয়িই যখন বাল্যনববাহ 
সম্য়কদে সয়চিন হয়য় উেয়বন,িখন এ ঘণৃ্য 
অনভশাপ থরয়ক নননচিিভায়ব কন্যানশশুিা 
মনুক্ত লাভ কিয়ব। যখন থদশ,িানি,িা্রে ও 
সমাি এ নবষয়য় প্রনিরিাধ গয়ড় িুলয়ব,িখন 
বাল্যনববায়হি আড়ষ্িা থরয়ক নািীিা রেনিয়য় 
আসয়বন এ প্রি্যাশায় বাল্যনববাহ র�ায়ধ 
ব্যাপক সয়চিনিা সষৃ্টি কিয়ি হয়ব। একিন 
নািীি সনদচ্ছাই পারি বাল্যনববাহ র�াধ 
কিয়ি। বাল্যনববাহ র�ায়ধ সবয়চয়য় রেনশ 
কাযকুকিী ভূনমকা পালন কিয়ব সয়চিনিা 
ও নশক্া। র�ননা যখন সবাই সয়চিন হয়ব 
িখন বাল্যনববাহ র�ায়ধ সবাই ভূনমকা িাখয়ি 
পািয়ব। এিাড়া নশক্া হয়লা নািীয়দি িন্য 
অপনিহাযকু। নশনক্ি নািী-ই পারি সমায়িি 
সকল অননয়য়ময় নবরুয়দ্ধ থসাচ্চাি হয়ি। 
নািীিা যখন িায়দি অধধকাি আদায়য়ি 
ব্যাপারি সয়চিন হয়ব িখন আয়শপায়শি 
মানষুগুয়লা নয়ড়চয়ড় বসয়ব। র�ায়না নকিু 
চানপয়য় নদয়ি িািা ভাবয়ব। এখন সময় 

এয়সয়ি নািীয়দি ননয়িয়দি অধধকাি বুয়ি 
রেয়াি। বাল্যনববাহ র�ায়ধ নািীয়দিয়কই 
কাযকুকিী ভূনমকা িাখয়ি হয়ব। পনিবারি 
রোিা না হয়য় ননয়িয়ক নশনক্ি ও স্বাবলম্ী 
কিয়ি হয়ব। সয়বকুাপনি বাল্যনববাহ র�ায়ধ 
নািীয়দিয়কই কাযকুকিী ভূনমকা িাখয়ি হয়ব। 
পনিবারি রোিা না হয়য় ননয়িয়ক নশনক্ি ও 
স্বাবলম্ী হয়ি হয়ব। থমাটকরা বাল্যনববাহ বয়ন্ধ 
সবাইয়ক এনগয়য় আসয়ি হয়ব এবং সয়চিন 
কিয়ি হয়ব নপিামািায়ক িাহয়ল বাল্যনববাহ 
প্রনিরিাধ কিা যায়ব।

আত্মকম্গসিংস্ান

র�ায়না থদয়শি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
মলূ শনক্ত হয়চ্ছ থসই থদয়শি দক্ কমকুক্ম 
ও সুশঙৃ্খল িনশনক্ত। আি এ িনশনক্তি 
সবয়চয়য় গুরুত্বপূণকু অংশ হয়লা থদয়শি যুব 
সমাি। বাংলায়দশ একটি িনবহুল ও দ্রুি 
উন্নয়নশীল থদশ। এয়দয়শ যুব রেকািয়ত্বি 
হাি প্রকট এি অন্যিম কািণসময়ূহি ময়ধ্য 
কমকুমখুী নশক্াি অভাব,কানিগনি জ্ঞায়নি 
অভাব,নবননয়য়ায়গি অভাব,থযয়কায়না থপশা 
গ্রহয়ণ অনীহা উয়ল্খয়যাগ্য। যুব িনয়গাষ্ঠীি 
এ সমস্যা ননিসনকয়ল্প সাঁয়কা ব্যবসায়ী 
সমবায় সনমনি নলুঃ প্রনশক্ণ, ন্যাশনাল 
সানভদেস কমকুসনূচ, ঋণদান কমকুসনূচ গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম ব্যাপক দানিদ্র্য নবয়মাচন কাযকুক্রম 
বাস্তবায়ন করি আসয়ি। রেকাি ও পচিাদপদ 
যুব িনবলয়ক আত্মকমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম 
উয়দ্যাক্তা বেনিয়ি যুব প্রনশক্ণ ও ঋণ 
কমকুসনূচি উয়ল্খয়যাগ্য কাযকুকিী ভূনমকা 
িয়য়য়ি। 
• কম্পম্উটাি অন�স অ্যানপ্লয়কশন,সময়: 

৩০ নদন, স্ান: ডটয়নট কম্পম্উটাি 
থসটোি

• পানিবানিক হাঁস-মিুনগ পালন, সময়: 
৭ নদন, স্ান: সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় 
সনমনি

• িাগল পালন, সময়: ৭ নদন, স্ান:  
সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি

• থসলাই প্রনশক্ণ, সময়: ৩০ নদন, স্ান:  

ডটয়নট কম্পম্উটাি থসটোি
• থমৌমানি পালন ও মধ ুউতপাদন, সময়: ৭ 

নদন, স্ান: ডটয়নট কম্পম্উটাি থসটোি

মভেন এবিং মমেন

“সাঁয়কা ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ র� 
একটি থটকসই সামানিক আয়্ালন নহয়সয়ব 
গয়ড় রোলা”
• ২০২০ সায়লি ময়ধ্য পচিগড় রেলাি 

রোদা উপয়িলায় প্রনিটি গ্রায়ম একটি করি 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি ননবন্ধন 
কিা ও গ্রামনভনত্তক আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখা।

• ২০২১ সায়লি ময়ধ্য রোদা উপয়িলায় 
প্রনিটি ইউননয়য়ন একটি সমবায় বািাি 
সনমনি প্রনিষ্ঠা কিা এবং মানয়ুষি 
ননি্যপ্রয়য়ািনীয় র�াগ্যপয়ণ্যি বািািমলূ্য 
ননয়ন্তয়ণ সহায়িা কিা এবং কৃষয়কি 
উতপানদি দ্রব্যসামগ্রী ও িনগয়ণি ননি্য 
ব্যবহাযকু্য দ্রব্যসামগ্রী ন্যায্যময়ূল্য সাধািণ 
িনগয়ণি হায়ি থপৌঁয়ি থদওয়া।

• কৃষয়কি উতপানদি র�াগ্যপণ্য সিাসনি 
বািািিাি কিা এবং মধ্যস্বত্বয়ভাগী, 
দালাল, মনুা�ায়খাি ব্যনিরিয়ক দ্রব্যময়ূল্য 
ন্যায্যময়ূল্য িনগয়ণি হায়ি থপৌঁয়ি থদওয়া।

• সমবায়ীয়দি উতপানদি পণ্যসামগ্রী 
বািািিািকিয়ণি লয়ক্্য িনসাধািণ 
অধ্ুযনষি এলাকায় সমবায় স্ল ননমকুায়ণ 
ব্যবস্া গ্রহণ কিা।

• সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সমায়ি নিুন নিুন 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা ও রেকািত্ব দূিীকিয়ণ 
ভূনমকা িাখা।

• উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি।
• নশল্প স্াপন।
• সিকারিি িািস্ব আয় বনৃদ্ধ।
• কৃনষয়ক্রত্ উতপাদন বনৃদ্ধ।
• থদয়শি লুপ্তপ্রায় ক্টিিনশল্প, হস্তনশল্প নবনভন্ন 

সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম পুনরুনজ্নবি 
করি উক্ত নশল্পসমহূয়ক সনক্রয় কিা 
ও িনগয়ণি মায়ি িািীয়ভায়ব ও 
আন্তিদোনিক পনিমডেয়ল পনিনচি কিা।
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উপয়িলা: মদবলীগঞ্জ

রেলা: পঞ্চগে

মাননীয় প্রধানমন্তীি ননয়দদেয়শ পচিগড় রেলাি 
সবকুত্ই সমিল ভূনময়ি চা-চাষ হয়চ্ছ। এয়ক্রত্ 
পচিগড় রেলাি সমবায় সনমনিগুয়লাও 
নপনিয়য় রেই। রেমনই চা-চায়ষ স�ল একটি 
সমবায় সনমনিি নাম “কিয়িায়া বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ”।

সমমমত গেয়নর মরিক্াপট

পচিগড় রেলাি থদবীগঞ্জ উপয়িলাি 
থসানায়পািা একটি অবয়হনলি গ্রাম। ঐ 
গ্রায়মি িনাব থমাুঃ কানিম উদেীন ঢাকায় 
চিুরকু থরেধণি সিকানি চাকনি (গানড় চালক 
পয়দ) কিয়িন। নকন্তুু পানিবানিক সমস্যা 
িননি কািয়ণ ঢাকায় চাকনি কিা সম্ভব 
হয়নন। চাকনি থিয়ড় নদয়য় বানড়য়ি এয়স 
একটি “ইট ভাটা” স্াপন কিাি িন্য নিনন 
স্ানীয় ২৫ িনয়ক ননয়য় মলূধন গেন করি 
২০১১ সায়লি ২৮/০৩/২০১১ িানিয়খি ১৯ 

নং আয়দশ ময়ূল “কিয়িায়া বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ” ননবন্ধন রেন এবং সমবায় 
সনমনিি মাধ্যয়ম “ইট ভাটা” স্াপন করিন। 
নকন্ত কয়য়ক বিি ইট ভাটায় কানঙ্কি লাভ 
না হওয়ায় সনমনিি সদস্যগণ সনমনিি প্রনি 
আগ্রহ হানিয়য় থ�য়ল। এই সময় “সমবায় 
নবভাগ” হয়ি সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভায় 
সদস্যয়দি “ইট ভাটা” নবনক্র করি সনমনিি 
মাধ্যয়ম অনাবানদ ও পনিি িনময়ি চা চাষ 
কিাি িন্য উবিদু্ধ করিন এবং প্রয়য়ািনীয় 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা হয়। 

সমবাে চা-বাগান, চা-নাস্গামর ও বকৃ্ত্রাপণ 

সনমনিি ২৫ িন সদস্য চা-চায়ষি উপি 
প্রনশক্ণ ননয়য় শুরুয়িই থসানায়পািা এলাকায় 
৪ একি অনাবানদ িনম নলি ননয়য় নবনভন্ন 
প্রকাি ১৫,০০০ বকৃ্রিাপণ, চা নাসকুানি ও 
চা-বাগান শুরু করিন। এখান থরয়ক চা-চািা 
এবং কাঁচা চা-পািা স্ানীয় চা-কািখানায় 
নবনক্র করি সনমনি অয়নক লাভবান হয়। 
এয়ি করি সনমনিি সদস্যগণ সনমনিি প্রনি 
আগ্রহয়বাধ করিন এবং সনমনিি সদস্য 

২৫ িন হয়ি ১৫০ িন সদয়স্য উন্নীি হয়। 
এিই �লশ্রুনিয়ি এলাকাি প্রায় ৩০০ একি 
অনাবানদ ও পনিি িনম নলি ননয়য় চা-বাগান 
কিা হয়। উক্ত চা-বাগান হয়ি ব্যাপকভায়ব 
কাঁচা চা-পািা স্ানীয় চা-কািখানায় নবনক্র 
করি সনমনি লাভবান হন। 

সমবাে চা কারখানা স্াপন 

পিবিদেীয়ি পচিগড় রেলায় ব্যাপক চা-চাষ 
হয়ল স্ানীয় পযকুায়য় চা-কািখানাি মানলকগণ 
একটি নসনন্য়কট করি কাঁচা চা পািা ক্রয়য়ি 
থক্রত্ একনদয়ন থযমন ৬০ র�নি কাঁচা চা-
পািা ননয়য় থগয়ল ৪০ র�নিি দাম থদয়া হয় 
অন্যনদয়ক বািাি দরিি থচয়য় দাম কম থদয়া 
হয়। এয়ি করি সনমনি হয়ি উতপানদি কাঁচা-
পািাি সনেক ও ন্যায্যমলূ্য না পাওয়ায় সনমনি 
কম লাভবান হয়ি শুরু করি। নবষয়টি ননয়য় 
সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভায় উপস্াপন কিা 
হয়ল সমবায় নবভায়গি সিাসনি সহয়যানগিায় 
হয়ি চা-কািখানা স্াপয়নি িন্য উয়দ্যাগ গ্রহণ 
কিা হয়। বিদেমায়ন চা-কািখানাি প্রয়য়ািনীয় 
অবকাোমা স্াপন কিা হয়য়য়ি এবং কািখানা 

করয়তাো বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মলূ মনবন্ন নিং: ১৯

তামরখ: ২৮/০৩/২০১১ মরি. 

সিংয়োধিত মনবন্ন নিং: ১৮

তামরখ: ০২/০৬/২০১৫

সদস্য সিংখ্যা: ১৫০

কম্গসিংস্ান : ৮৯ িন।

শেোর মলূিন : ৪০,৮০০ টাকা

সঞ্চে মলূিন : ৩,৫২,০৫,১১৯ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৩,৬৪,০০,০০০ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ৩,৬০,০০,০০০ টাকা
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যন্তাংশ নবয়দশ হয়ি আনাি প্রনক্রয়া িয়য়য়ি। 
আশা কিা যায় আগামী ৪/৫ মায়সি ময়ধ্য চা-
কািখানা চালু কিা সম্ভব হয়ব। 

সমমমতর বততিমান কার্গক্রম

বিদেমায়ন সনমনিি মলূ কাযকুক্রম শয়াি, সচিয় 
আদায় করি মলূধন সষৃ্টি কিা। গনেি মলূধন 
নদয়য় সমবায় চা বাগায়ন নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
সভ্যগয়ণি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন কাি কিা। 
সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ১৫০ িন 
এবং চা চাষ করি এই ১৫০ িন সদয়স্যি 
আরকুসামানিক অবস্াি ব্যাপক উন্নয়ন সাধন 
হয়য়য়ি। সনমনিি বিদেমায়ন কাযকুকিী মলূধয়নি 
পনিমাণ প্রায় ৭ র�াটি টাকা। অনাবানদ 
িনময়ি চা-চাষ এি মাধ্যয়ম বিদেমায়ন সনমনিি 
প্রায় ১০০ একি িনময়ি চা-চাষ করি ১৫০ 
িন সমবায়ী স�ল হয়য়য়িন। এিাড়া, 
সনমনি কিৃকুক প্রনিনষ্ঠি চা-বাগায়ন ৪০০ িন 
রেনময়কি প্রি্যক্ কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি, 
যাি অধধকাংশই নািী রেনমক। উনল্নখি 
কাযকুক্রয়ম অত্ সনমনি সিকাি/ব্যনক্ত/অন্য 
র�ায়না রেসিকানি সংস্া হয়ি র�ায়না প্রকাি 
আনরকুক সহায়িা গ্রহণ ব্যিীি সদস্যয়দি 
ননিস্ব পুঁনি,নবননয়য়াগ, থমধা ও রেয়মি বিািা 
বিদেমান অবস্ায়ন উপনীি হয়ি সক্ম হয়য়য়ি। 
এিাড়া সনমনি ২.৪২ একি িনম ক্রয় করি চা-
কািখানা স্াপন কিাি কাযকুক্রম শুরু করিয়ি। 
ইয়িাময়ধ্য কািখানাি অবকাোয়মা গনেি 
হয়য়য়ি। 

রিমেক্ণ 

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশিদে হয়লা যরাযর 
প্রনশক্ণ। এই উপলনধি থরয়ক ব্যবস্াপনা 
কনমটি ও সাধািণ সদস্যবৃ্  সনমনিি 
আনরকুক অবস্া সুদঢ়ৃ ও সকল সদস্যয়দি 
কমকু ও উতপাদনমখুী কিাি লয়ক্্য এ 

সনমনিি একাধধক সদস্য এ পযকুন্ত নবনভন্ন 
সিকানি দপ্তি ও প্রনিষ্ঠান (বাংলায়দশ 
চা রোডদে,পচিগড়,আচিনলক সমবায় 
নশক্ায়িন,িংপুি ও ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ) 
হয়ি একাধধক নবষয়য়ি উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ 
করিয়িন। থযমন: 

• চা-চাষ ও বকৃ্রিাপণ
• হাঁস-মিুনগ পালন
• গরু থমাটািািাকিণ 
• মতস্যচাষ, ইি্যানদ।

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা

সনমনিয়ি বিদেমায়ন আরিা ৩০০ একি িনময়ি 
চা বাগান কিাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। ময়নামনি 
চা বাগান থঘঁয়ষ একটি র�ক,ইয়কাটু্যনিিম 
পাকদে, রেইনি-�ামকু এবং কিয়িায়া নদীি 
উপি একটি িুলন্ত র�য়স্তাঁিা কিাি 
পনিকল্পনা িয়য়য়ি। এিাড়া,ভনবষ্যত িায়দি 
ননিস্ব িায়গায় সু্ল,কয়লি,থমনডক্যাল 
কয়লি,নবশ্নবদ্যালয় থসবামলূক প্রনিষ্ঠান 
স্াপন কিাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। 

“বকৃ্ত্রাপয়ণ রিিানমন্ত্রলীর িাতলীে 

পুরস্ার-২০১৮” রিামপ্ত 

সনমনিি নলি রেয়া িনময়ি নবনভন্ন 
প্রকাি ১৫,০০০ বকৃ্রিাপণ কিা হয়। থস 
পনিরপ্রনক্য়ি গি ২০-৬-২০১৯ নরি. িানিয়খ 
“ঙ” থরেধণ ক্যাটাগনিয়ি “বকৃ্রিাপয়ণ 
প্রধানমন্তীি িািীয় পুিস্াি-২০১৮” 
কিয়িায়া বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ র� 
প্ররম পুিস্াি প্রদান কিা হয়। 

উপসিংহার

পনিয়শয়ষ,সনমনিটি চা চায়ষি মাধ্যয়ম 
উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন কিায় সমবায় নবভায়গি 
ননবন্ধক ও মহাপনিচালক, যুগ্ম-ননবন্ধক, 
উপ-ননবন্ধকসহ একাধধক উচ্চ পযকুায়য়ি 
কমকুকিদোবৃ্  মােপযকুায়য় সনমনিি কাযকুক্রম 
সিাসনি পনিদশকুন করি থগয়িন ও সয়ন্তাষ 
প্রকাশ করিয়িন এবং ভনবষ্যয়ি এই সনমনি 
আরিা উন্নয়ন কিয়ব ময়মকু প্রি্যাশা ব্যাক্ত 
করিন। আশা কিা যায়, অদূি ভনবষ্যত সনমনি 
িাি কানঙ্কি লয়ক্্য থপৌঁিায়ি সক্ম হয়ব। 
সনমনিি সদস্যিা রেম,থমধা ও মননয়ক কায়ি 
লানগয়য় ‘কিয়িায়া বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ’ স্ব-ননভদেিিা,কমকুসংস্ান,কমকু সম্াদন, 
এলাকাি শানন্তশঙৃ্খলা আনয়ন ও সাধািণ 
মানষুয়ক সমবায় আয়্ালয়ন উবিদু্ধকিয়ণি 
থক্রত্ থয সা�ল্য অিদেন করিয়ি িা থদয়শি 
িন্য একটি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন কিয়ব। 
বিদেমায়ন এই সনমনিটি অনাবানদ,পনিি ও 
সমিল ভূনময়ি চা-চাষ ও বকৃ্রিাপয়ণ ব্যাপক 
সাড়া িানগয়য়য়ি। 
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উপয়িলা: মদবলীগঞ্জ

রেলা: পঞ্চগে

বিদেমান সিকারিি এসনডনি বাস্তবায়য়নি 
লয়ক্্য নবনভন্ন দপ্তি নবনভন্নভায়ব কাি করি 
যায়চ্ছ। অন্যান্য দপ্তরিি ন্যয় পচিগড় রেলাি 
থদবীগঞ্জ উপয়িলাি সমবায় নবভাগও 
নপনিয়য় রেই। বিদেমান সিকারিি এসনডনি 
বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য থযসব উয়দ্যাগ গ্রহণ 
করিয়ি িাি ময়ধ্য কয়য়কটি দষৃ্ান্ত স্াপন 
করি থযমন, নািীি ক্মিায়ন,নািীয়দিয়ক 
অরকুনননিকভায়ব স্বালম্ীকিণ, নািী রেিৃয়ত্বি 
নবকাশ ও স্ানীয় পুষ্টি চানহদা পূিয়ণি লয়ক্্য 
ব্যাপকভায়ব দুগ্ধ উতপাদন করি সু্িনদঘী 
দাড়ািপাড় নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ 
অত্ এলাকায় ব্যাপক অয়লাড়ন সষৃ্টি করিয়ি 
যা সনি্যই প্রশংসাি থযাগ্য।

সমমমত গেয়নর মরিক্াপট

পচিগড় রেলাি থদবীগঞ্জ উপয়িলাি 
সু্িনদঘী ইউননয়য়নি সু্িনদঘী দাড়ািপাড় 

একটি অবয়হনলি গ্রাম। ঐ গ্রায়মি নকিু মনহলা 
সদস্য (১৫/২০) ননয়য় অচদেনা িানী িায়, 
থমািাুঃ সুলিানা রেগম ও স্বগকুীয় শ�ালী 
িানী িায় এি উয়দ্যায়গ ২০১২ সায়ল ৩০০ 
টাকা মলূধন ননয়য় একটি মনহলা সনমনি গনেি 
হয়। িািা প্রারনমক অবস্ায় প্রনি সদয়স্যি 
কাি থরয়ক প্রনি সপ্তায়হ ২০ টাকা হারি সচিয় 
িমা করি মলূধন গেন কিয়িা এবং এই 
টাকা নদয়য় মিুনগ থরয়ক শুরু করি িাগল,গরু 
পিবিদেীয়ি সনমনি আবানদ িনম নলি রেওয়া 
শুরু করি। পিবিদেীয়ি উন্নি িায়িি গানভ 
পালয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলায়দি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন প্রকল্প থদবীগঞ্জ 
উপয়িলায় চালু হয়ল এই সুয়যাগ সনমনি 
গ্রহণ করি। �লশ্রুনিয়ি সনমনিটি ঐ প্রকয়ল্পি 
আওিায় ননবনন্ধি হয় এবং ১৭/০৯/২০১৭ 
নরি. িানিয়খ র�নি নং: ০৯ ময়ূল সু্িনদঘী 
দাড়ািপাড় নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলুঃ নায়ম সিকানিভায়ব আত্মপ্রকাশ করি। 
বিদেমায়ন সনমনিটি অত্ এলাকায় নািীি 
ক্মিায়ন,নািীয়দিয়ক অরকুনননিকভায়ব 
স্বাবলম্ীকিণ, নািী রেিৃয়ত্বি নবকাশ ও 

স্ানীয় পুষ্টি চানহদা পূিয়ণি ব্যাপক আয়লাড়ন 
সষৃ্টি করিয়ি।

সমমমতর কার্গক্রম

সনমনিটি প্রারনমক অবস্ায় ১৫/২০ িন 
সদস্য ননয়য় শুরু হয়লও প্রানিষ্ঠাননকভায়ব/
সিকানিভায়ব ২৫ িন সদস্য ননয়য় সনমনিি 
যাত্া শুরু হয়। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১০১ িন। প্ররমনদয়ক সনমনি সাপ্তানহকভায়ব 
সচিয় আদায় কিয়লও বিদেমায়ন সনমনিি 
সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ হওয়ায় মায়সক হারি ১ িন 
আদায়কািীি মাধ্যয়ম সচিয় আদায় কিয়ি। 
বিদেমান সনমনিি থমাট মলূধন প্রায় ২৫ লক্ 
টাকা। 

সনমনিি প্রকল্প: বিদেমান সনমনিয়ি ০২ 
উন্নয়ন প্রকল্প চলমান এবং একটি কু্দ্রঋণ 
প্রকল্প, যরা-

আবামদ িমম মলি গ্হণ রিকল্প

সনমনিি আয়য়ি একটি অন্যিম উতস/প্রকল্প 
হয়লা আবানদ িনম নলি গ্রহণ। সনমনি 
আদায়কৃি শয়াি, সচিয় ও নলিকৃি িনম 

সুদেরবদঘী দাড়ারপাড় নারী উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৯

তামরখ: ১৭/০৯/২০১৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১০১ িন

কম্গসিংস্ান : ৩ িন।

শেোর মলূিন : ৪৩,০০০ টাকা

সঞ্চে মলূিন : ১৩,০০,০০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ১৫,০০,০০০ টাকা
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থরয়ক আয়য়ি টাকা নদয়য় প্রনি বিি আবানদ 
িনম নলি গ্রহণ করি। আবানদ িনম নলি 
রেওয়াি সময় িনম নলি প্রদানকািীি কাি 
থরয়ক ৩০০ টাকাি নন-জুনডনসয়াল স্্যাম্ 
নলনখি আকারি িনম নলি গ্রহণ কিা হয় 
এবং স্ানীয় র�াকিয়নি সাক্ী গ্রহণ কিা 
হয়। এই আবানদ িনম ১২ হািাি টাকা বিি 
চুনক্তয়ি সনমনিি সদস্যয়দি মায়ি চাষাবাদ 
কিাি িন্য প্রদান কিা হয়। এয়ি একনদয়ক 
থযমন সনমনি অরকুনননিকভয়ব লাভবান হয় 
অপিনদয়ক সদস্যিাও দু’এক কাো িনম 
আবাদ কিয়ি থপরি খনুশয়ি ভরি উয়ে এবং 
অরকুনননিকভায়ব লাভবান হয়। এখায়ন সনমনি 
নত্মখুী কল্যাণ করি রায়ক থযমন, ১) িনম 
নলি দািাি িাতক্ধণক অরকুনননিক সমস্যাি 
সমাধান,২) সনমনিি অরকুনননিক উন্নয়ন, 
৩) িনম থয চাষাবাদ করি িাি রুনি িরা 
সংসারিি আয়য়ি উতস বধকুন। এই প্রকয়ল্প 
সনমনি ১৭ লক্ টাকা নবননয়য়াগ করিয়ি। প্রনি 
নবঘা(৩৩ শিক) ১ লক্ টাকা হারি থমাট ১৭ 
নবঘা িনম নলি/বন্ধক গ্রহণ কিা আয়ি।

সামামিক বনােন রিকল্প 

সনমনিি আি একটি উন্নয়ন প্রকল্প 
হয়লা সামানিক বনায়ন কমকুসনূচ। সনমনি 
অরকুনননিকভায়ব লাভবান হওয়াি পাশাপানশ 
প্রাকৃনি ভািসাম্য িক্া,প্রাকৃনি দুয়যকুাগ থরয়ক 
স্ানীয় মানষুসহ প্রাণীক্লয়ক িক্া,সবুিায়ন 
বাংলায়দশ গড়াি প্রি্যয় ননয়য় স্ানীয় 
থচয়ািম্যান এি কাি থরয়ক এলাকাি কয়য়কটি 
িাস্তা নলি ননয়য় সামানিক বনায়ন করিয়ি। 
এই সামানিক বনায়ন কমকুসনূচয়ি সনমনিি 
িাস্তাি দদঘকু্য ৫.৫ নকনম এবং গায়িি পনিমাণ 
৭ হািাি। রেনশ ভাগই থমহগনন কায়েি গাি। 
এিাড়া িাস্তাি মায়ি মায়ি নকিু �লি গাি 
থযমন আম, িলপাই,িাম ও থপয়ািা গাি 
লাগায়না আয়ি। যাি মাধ্যয়ম থিাট থিাট 
থিয়লয়ময়য়সহ স্ানীয় র�াকিয়নি থপ্রাটিয়নি 
চানহদা পূিণ কিয়ব। এই প্রকয়ল্প সনমনি ৩ 
লক্(প্রায়) টাকা নবননয়য়াগ করিয়ি।

কু্দ্ঋণ কার্গক্রম

সনমনিয়ি সীনমি হারি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম চালু 
িয়য়য়ি। র�ায়না সদস্য িাতক্ধণক র�ায়না অরকু 
সংকয়ট পড়য়ল সনমনি থরয়ক সীনমি হারি 
মানসক নকনস্তয়ি ১০ হািাি থরয়ক সয়বকুাচ্চ ৫০ 
হািাি টাকা পযকুন্ত ঋণ গ্রহণ কিয়ি পারিন। 
সানভদেস চায়িদেি হাি ১৬%। এই থক্রত্ সনমনি 
প্রায় ৩.৫ লক্ টাকা নবননয়য়াগ করিয়ি। 

উন্নত িায়তর গামভ পালয়নর মাি্যয়ম 

সুমবিাবমঞ্চত মমহলায়দর িলীবনরারোর মান 

উন্নেন রিকল্প

এই সনমনিি সবয়চয়য় বড় সা�ল্য হয়লা উন্নি 

িায়িি গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম মনহলায়দি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন। প্রকয়ল্পি আওিায় 
সনমনিি সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ ও প্রকয়ল্পি 
আওিায় প্রনশক্ণ গ্রহণ করি িািা থিাট থিাট 
উন্নি িায়িি বকনা গরু ক্রয় করি। বয়স হয়ল 
থসই গরুয়ক উন্নি িায়িি বীি প্রদান করি 
দুগ্ধবিদেী গানভয়ি পনিণি করি। এই দুগ্ধবিদেী 
গানভি দুধ নবক্রয় করি অয়নক সদস্য অয়নক 
লাভবান হয়য়য়িন। যাি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য 
থমািাুঃ নািমা রেগম, থমািাুঃ সবুিা রেগম, 
থমািাুঃ ময়নায়ািা রেগম, থমািাুঃ র�নিয়া 
রেগম, থমািাুঃ সায়িদা রেগম, থমািাুঃ 
সুলিানা রেগম, অচদেনা িানী,লিা িানী,সুনম 
িানীসহ আিও অয়নয়ক। এয়দি ময়ধ্য স�ল 
সমবায়ী নহয়সয়ব থমািাুঃ নািমা রেগম 
পুিস্াি পাওয়াি থযাগ্য। এই সমবায়ীিাই 
এখন রেনশি ভাগ পনিবারিি রেিৃত্ব নদয়চ্ছন 
এবং পনিবারিি আয়য়ি নসংহভাগ থযাগান 
নদয়চ্ছন। �য়ল একনদয়ক থযমন নািীিা 
আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী হয়চ্ছ অপিনদয়ক 
নািী রেিৃয়ত্বি নবকাশ ঘটয়ি। এই সনমনিি 
আওিায় বিদেমায়ন ২ থরয়ক ২.৫ হািাি নলটাি 
দুধ উতপাদন হয়। এই দুধ স্ানীয় চানহদা 
পূিণ করিও পাশ্কুবিদেী ইউননয়ন, উপয়িলা বা 
রেলাি নকিুটা হয়লও পুষ্টিি চানহদা পূিণ করি 
আসয়ি। এখায়ন অয়নক দূিদূিান্ত থরয়ক দুধ 
রেয়াি িন্য থগায়াল িুয়ট আয়স। এিাড়াও এই 
থিাট থিাট খামািগুয়লায়ি অয়নক র�ায়কি 
স্ায়ী কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি, যাি মাধ্যয়ম 
খামািীসহ কমকুীি পনিবাি ভায়লাভায়বই নদন 
অনিবানহি করি। সনমনিি এসব কাযকুক্রম 
থদখাি িন্য নবনভন্ন সময় ঊধ্কুিন কিৃকুপক্ 
এয়স পনিদশকুন করিয়িন এবং এখানকাি 
উন্নয়ন থদয়খ ঊধ্কুিন কিৃকুপক্ রেশ সন্তুষ্টি 
প্রকাশ করিয়িন।

রিমেক্ণ

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশিদে হল যরাযর 
প্রনশক্ণ। এই উপলনধি থরয়ক ব্যবস্াপনা 
কনমটি ও সাধািণ সদস্যবৃ্  সনমনিি 
আনরকুক অবস্া সুদঢ়ৃ ও সকল সদস্যয়দি কমকু 
ও উতপাদনমখুী কিাি লয়ক্্য এ সনমনিি 
একাধধক সদস্য এ পযকুন্ত নবনভন্ন সিকানি 
দপ্তি ও প্রনিষ্ঠান (আচিনলক সমবায় 

নশক্ায়িন,িংপুি,যুব উন্নয়ন দপ্তি,মতস্য 
দপ্তি,কৃনষ দপ্তি ও ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ) 
হয়ি একাধধক নবষয়য়ি উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ 
করিয়িন। থযমন: 
• বকৃ্রিাপণ
• হাঁস-মিুনগ পালন
• কু্দ্র আকারি দুগ্ধবিদেী খামাি স্াপন 
• মতস্যচাষ 
• বানড়ি আয়শপায়শ ও িায়দ শাকসবনি, 

ইি্যানদ।

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা 

সনমনি ভনবষ্যত একটি দুগ্ধ শীিলীকিণ 
কািখানা স্াপন, সমস্ত পনিি খাসিনম/
�াঁকা িাস্তায় বকৃ্রিাপণ করি গ্রীন সু্িনদঘী/
ইউননয়য়ন প্রস্তুিকিণ এবং আধনুনকিাি 
আদয়ল পনিকনল্পিভায়ব গ্রামটিয়ক সুসনজ্ি 
কিণ, একটি কনমউননটি নক্ননক স্াপন, 
স্ানীয় থয নালা আয়ি থসটিি সংস্াি করি 
থসখায়ন মাি ও হাঁস পালন এবং দুই ধারি 
সামানিক বনায়ন কিাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি। 

উপসিংহার

পনিয়শয়ষ,সনমনিটি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
মাধ্যয়ম উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন কিায় সমবায় 
নবভায়গি যুগ্ম-ননবন্ধক, উপ-ননবন্ধকসহ 
একাধধক উচ্চ পযকুায়য়ি কমকুকিদোবৃ্  
মােপযকুায়য় সনমনিি কাযকুক্রম সিাসনি 
পনিদশকুন করিয়িন এবং সয়ন্তাষ প্রকাশ 
করিয়িন এবং ভনবষ্যয়ি এই সনমনি আিও 
উন্নয়ন কিয়ব ময়মকু প্রি্যাশা ব্যক্ত করিয়িন। 
আশা কিা যায়, অদূি ভনবষ্যত সনমনি 
িাি কানঙ্কি লয়ক্্য থপৌঁিায়ি সক্ম হয়ব। 
সনমনিি সদস্যিা রেম,থমধা ও মননয়ক কায়ি 
লানগয়য় সু্িনদঘী দাড়ািপাড় নািী উন্নয়ন 
সমবায় সনমনি নলুঃ নািীি ক্মিায়ন,নািী 
রেিৃয়ত্বি নবকাশ,রেন্াি সমিা,অরকুনননিক 
মনুক্ত,স্ব-ননভদেিিা,কমকুসংস্ান সষৃ্টি, এলাকাি 
শানন্তশঙৃ্খলা আনয়ন ও সাধািণ মানষুয়ক 
সমবায় আয়্ালয়ন উবিদু্ধকিয়ণি থক্রত্ থয 
সা�ল্য অিদেন করিয়ি িা থদয়শি িন্য একটি 
উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন কিয়ব। 
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উপয়িলা: পঞ্চগে সদর

রেলা: পঞ্চগে

পচিগড় রেলাি সদি উপয়িলাি প্রি্যন্ত 
একটি গ্রায়মি নাম নিয়াবানড়। গ্রামটি 
নবলুপ্ত নিটমহয়লি সংলগ্ হওয়ায় ঐ 
গ্রায়মি অধধকাংশ িনগয়ণি ময়ধ্য অনশক্া, 
দানিদ্র্য এবং কমকুসংস্ায়নি অভায়ব 
চুনি, ডাকানি,নিনিাই, খনু,ধষকুণ,িনম 
দখল,বাল্যনববাহ, মাদকসহ নবনভন্ন গ্রূয়পি 
ময়ধ্য আন্তুঃকলয়হি কািয়ণ মানষু সন্ধ্যাি পি 
ঘি থরয়ক রেি হয়ি ভয় থপি। এই সমস্যাি 
সমাধান সম্ভব হয়য়য়ি “নিয়াবানড় সমনন্বি 
�সল ব্যবস্াপনা কৃষক সমবায় সনমনি নলুঃ” 
এি অবদায়ন।

মরভায়ব শুরু

নিয়াবানড় এলাকাি সামানিক এই ভয়াবহ 
অবস্া থরয়ক মকু্ত কিাি িন্য ভুক্তয়ভাগী 
িনাব থমাুঃ সাই�্ল ইসলাম এবং িনাব 
থমাুঃ থমািাহাি থহায়সন উয়দ্যাগ গ্রহণ 

করিন। িায়দি উয়দ্যায়গি সায়র আরিা ১১ 
িন ভুক্তয়ভাগী যুক্ত হয়য় প্ররম সপ্তায়হ ৬৫০ 
টাকা ননয়য় একটি কৃষক সনমনি সংগনেি 
করিন। শুরুয়ি উক্ত ১৩ িন প্রনি সপ্তায়হ 
৫০ টাকা িমা করিন। প্রাচীন কৃনষ ব্যবস্া 
থরয়ক আধনুনক ও বাধণনি্যক কৃনষ ব্যবস্ায়ি 
রূপান্তি কিাি িন্য প্রনশক্ণ ননয়য় কৃষকয়দি 
আধনুনক চাষাবায়দি নবষয়য় সাহায্য করিন। 
এি �য়ল খবুই অল্প নদয়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ৫৫ িয়ন দাঁড়ায়। এিপি সমবায় 
নবভাগ হয়ি ১৮-৪-২০১৭ িানিয়খ ৪৬নং 
ময়ূল ননবন্ধন রেন এবং সনমনিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন ০.৬ শিক িায়গা ক্রয় করি একটি 
অন�স ঘি ননমকুাণ কিা হয়। ঐ অন�স ঘরি 
সনমনিি সকল সদস্য প্রনি সপ্তায়হ একনত্ি 
হয়য় িায়দি এলাকাি চুনি, ডাকানি,নিনিাই, 
খনু,ধষকুণ,িনম দখল,বাল্যনববাহ, মাদকসহ 
সমস্যা ননয়য় আয়লাচনা করি সমাধায়ন 
উয়দ্যাগী হন। এভায়ব সময়য়ি নববকুিয়ন সকল 
সমস্যাি সমাধান হয় “নিয়াবানড় সমনন্বি 
�সল ব্যবস্াপনা কৃষক সমবায় সনমনি 
নলুঃ”-এি মাধ্যয়ম। 

কৃমষ উন্নেন 

প্রি্যন্ত এলাকা হওয়ায় স্ানীয় কৃষকগণ 
আধনুনক চাষাবাদ সম্য়কদে অজ্ঞ নিয়লন। 
সনমনিটি ননবন্ধয়নি পি সমবায় নবভাগ হয়ি 
সনমনিি কাযকুালয়য় ৪টি “ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ” 
অনষু্ঠায়নি আয়য়ািন করি। থসখায়ন কৃনষ, 
মতস্য ও প্রাণীসম্দ নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান 
কিা হয় এবং উপয়িলা পনিষয়দি অরকুায়য়ন 
কৃনষ নবষয়য় আরিা ৫ নদয়নি প্রনশক্ণ থদয়া 
হয়। এি �য়ল সনমনিি ৩৫২ িন সদস্য 
আধনুনক কৃনষ নবষয়য় প্রনশক্ণ ননয়য় ঐ 
এলাকাি কৃনষয়ি ব্যাপক পনিবিদেন ননয়য় 
আয়সন। এলাকাি কৃষকয়দি উন্নয়য়নি িন্য 
সনমনিি উয়দ্যায়গ ৩০ লক্ টাকা নদয়য় ৫টি 
আধনুনক কৃনষ যন্তপানি র�না হয়, যা নদয়য়: 
• �সয়লি বীি বপন কিা যায়;
• ধান চািা লাগায়না যায়;
• একই সায়র ধান কাটা থরয়ক বস্তা কিা 

যায়;
• ধানমাড়াই কিা যায়;

সনমনিি উনল্নখি কৃনষ যন্তপানি 
ব্যবহারিি �য়ল সনমনিি সদস্যগণ একনদয়ক 

বজোবাবড় সমবন্বত িসল ব্যবস্াপনা কৃষক সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৪৬

তামরখ: ১৮-৪-২০১৭

সদস্য সিংখ্যা: ৩৫২ িন

কম্গসিংস্ান : ৩ িন

আত্মকম্গসিংস্ান ৫৫ িন। 

শেোর মলূিন : ২৫,২৩,০০০ টাকা

সঞ্চে মলূিন : ৫১,৩৯,৮০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৭৬,৬২,৮০০ টাকা

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ৫১,০০,০০০ টাকা
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থযমন লাভবান হয়য়য়িন,অন্যনদয়ক উক্ত 
যন্তপানি ভাড়ায় ব্যবহাি করি সনমনি এবং 
অন্য কৃষকগণ লাভবান হয়চ্ছন। এিাড়া 
সনমনিি সদস্যয়দি কৃনষকায়িি িন্য টাকাি 
প্রয়য়ািন হয়ল সনমনিি মলূধন হয়ি নবনা সুয়দ 
টাকা প্রদান কিা হয় এবং সদস্যয়দি �সল 
উেয়ল িািা উক্ত টাকা পনিয়শাধ করিন। 
আি এভায়বই সনমনিি মাধ্যয়ম ঐ এলাকাি 
কৃষকয়দি উন্নয়ন ঘয়টয়ি,যা দশৃ্যমান।

নারলী উন্নেন 

সনমনিি ৯১ িন নািী সদস্য িয়য়য়িন। 
এি ময়ধ্য সনমনি কিৃকুক ননবকুানচি ২৫ িন 
নািী সদস্যয়দি উন্নয়য়নি লয়ক্্য সমবায় 
অধধদপ্তি হয়ি ৫ নদয়নি আইনিএ থসলাই 
প্রনশক্য়ণি আয়য়ািন কিা হয়। এিাড়া 
আচিনলক সমবায় নশক্ায়িন,িংপুি এবং 
সমবায় একায়ডনম,ক্নমল্া হয়ি আরিা ৮ িন 
মনহলায়ক নক্রস্াল,ব্লক-বাটিক ও কম্পম্উটাি 
নবষয়য় প্রনশক্ণ গ্রহণ করিন। প্রনশক্ণপ্রাপ্ত 
৩২ িন নািী এলাকায় কাি শুরু করিন এবং 
িায়দি ময়ধ্য ২ িন সনমনিি অন্যান্য নািী 
সদস্যয়দি প্রনশক্ণ নদয়য় থমাট ৫৩ িন নািী 
সদস্য স্বাবলম্ী হয়য়য়িন। নািীয়দি সদস্যয়দি 
থসলাই থমনশন ও পণ্য উতপাদয়নি িন্য 
প্রয়য়ািনীয় অরকু নবনা সুয়দ সনমনি হয়ি প্রদান 
কিা হয়। এিাড়া নািীয়দি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
সমবায় অধধদপ্তি এবং সনমনি হয়ি গানভ ঋণ 
প্রদান কিা হয়য়য়ি। �য়ল গানভি খামাি করি 
সনমনিি নািীিা স্বাবলম্ী হয়য়য়িন। 

বািারিাতকরণ 

সনমনিি সদস্যয়দি উতপানদি কৃনষিাি 
পণ্য,হ্যানন্ক্রা�ট ও দুগ্ধ বািািিািকিয়ণি 
িন্য সনমনিি কাযকুালয়য় কায়লকশন পয়য়টে 
স্াপন কিা হয়য়য়ি। সনমনিি সদস্যগণ িায়দি 
উতপানদি পণ্য উক্ত কায়লকশন পয়য়য়টে ননয়য় 
আয়সন। সনমনিি ননয়য়াগকৃি কমকুচািী উক্ত 
পণ্য গ্রহণ করি ঢাকা, টাঙ্গাইলসহ নবনভন্ন 
রেলায় থপ্রিণ করিন। এই ব্যবস্াি �য়ল 
সনমনিি সদস্যগণ ন্যায্যমলূ্য পায়চ্ছন। 

সামামিক কম্গসমূচ 

• সনমনিি সদস্যয়দি সন্তানয়দি নশক্াি 
উন্নয়য়নি িন্য সনমনিি কাযকুালয়য় র�ানচং 
এি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। এিাড়া থমধাবী 
সন্তানয়দি বনৃত্ত প্রদান কিা হয়;

• সনমনিি দনিদ্র সদস্যয়দি নচনকতসা 
সাহায়য্যি িন্য সনমনিি সকল সদস্য 
প্রনিমায়স ১০ টাকা িমা করি একটি 
িহনবল গেন কিা হয়য়য়ি। উক্ত িহনবল 
হয়ি দনিদ্র সদস্যয়দি প্রয়য়ািন অনযুায়ী 
নচনকতসা বাবদ ব্যয় কিা হয়;

• প্রচডে শীি প্রবণ এলাকা হওয়ায় সনমনিি 
ননিস্ব িহনবল ও স্ানীয় নবত্তবানয়দি 
ননকট হয়ি অরকু সংগ্রহ করি শীিবস্ত্র 
নবিিণ কিা হয়;

• ঈদ-উল-ন�িি উপলয়ক্ গনিব সদস্যয়দি 
মায়ি বস্ত্র, নচনন ও থসমাই নবিিণ কিা 
হয়;

• পয়হলা বেশাখ উপলয়ক্ সনমনিি পক্ 

থরয়ক গ্রায়মি সকলয়ক নবনা পয়সায় 
পান্তাভাি এবং নবনভন্ন প্রকাি ভিদো নদয়য় 
আপ্যায়য়নি আয়য়ািন কিা হয়;

• এলাকাি িাস্তাঘাট,বাঁয়শি সায়কা এবং 
থযয়কায়না ধমকুীয় অনষু্ঠায়ন সনমনিি সকল 
সদস্য থস্বচ্ছারেয়মি নভনত্তয়ি কাি করি 
রায়কন;

• নরিটিশ কাউনন্সল,িংপুি শাখা অন�স থরয়ক 
সনমনিি ২৫ িন দক্িা বনৃদ্ধি প্রনশক্ণ 
ননয়য় এলাকাি িনগণয়ক নাগনিক থসবা, 
অনভয়যাগ ও প্রনিকাি এবং িািীয় 
শুদ্ধাচাি র�ৌশয়লি নবষয়য় সয়চিনিা সষৃ্টি 
কিয়ি;

• নিয়াবানড় এলাকায় র�ায়না নবরিাধ 
সনমনিি মাধ্যয়ম সমাধান কিা হয়;

• এলাকাি চুনি, ডাকানি, নিনিাই, খনু, 
ধষকুণ, িনম দখল, বাল্যনববাহ, মাদকসহ 
নবনভন্ন অপিাধ বন্ধ কিাি িন্য সনমনিি 
সকল সদস্য একনত্ি হয়য় প্রনিরিাধ 
কিাি �য়ল বিদেমায়ন নিয়াবানড় এলাকায় 
সকয়লই ননভদেয়য় িীবনযাপন কিয়ি এবং 
এলাকায় শানন্ত সমাি প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি।

উদ্াবনলী উয়দ্যাগ 

• একটি সমবায় সনমনি ভায়লা অবস্ায়ন 
যাওয়াি পি শুধমুাত্ অসমবায়ী প্রয়বয়শি 
কািয়ণ সনমনিটি একপযকুায়য় অকাযকুকি 
হয়য় পয়ড়। এই সমস্যা সমাধায়ন সনমনি 
হয়ি একটি উদ্াবনী উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা 
হয়য়য়ি। যা ননম্নরূপ: 
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• এই সনমনিি র�উ সদস্য নহয়সয়ব আয়বদন 
কিয়ল সনমনিি থমাট সদস্যয়দি এক 
িৃিীয়াংশ সদস্যয়দি িাি পয়ক্ র�াট 
থপয়ি হয়ব;

• সনমনিি পূয়বকুি সদস্যয়দি িমাকৃি 
সমপনিমাণ অরকু সনমনিয়ি নদয়ি হয়ব;

•  প্রনিমায়সি ১ িানিয়খ িাি ৮.৩০ নমননয়ট 
সনমনিি সভায় উপনস্ি হয়ি হয়ব। উপযুকুক্ত 
কািণ ব্যিীি যনদ র�উ উপনস্ি না হয় িা 
হয়ল ৫০ টাকা িনিমানা নদয়ি হয়ব এবং 
পি পি ০৩টি সভায় উপনস্ি না হয়ল িাি 
সদস্যপদ বানিল কিা হয়ব;

• সনমনিি সভাি নসদ্ধান্ত সকলয়ক মানয়ি 
এবং বাস্তবায়ন কিয়ি সাহায্য কিয়ি হয়ব;
উনল্নখি ব্যবস্া গ্রহয়ণি �য়ল এ পযকুন্ত 

সনমনিয়ি র�ায়না অসমবায়ী প্রয়বশ কিয়ি 
পারিনন এবং সনমনিটি নদননদন উন্ননি কিয়ি। 
এই সনমনিি স�লিাি কািয়ণ উনল্নখি 
নবষয়গুয়লা পচিগড় সদি উপয়িলা সমবায় 
সনমনিয়ি প্রয়য়াগ কিা হয়চ্ছ। 

সমমমতর বততিমান অবস্া

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৩৫২ িন এবং 
সনমনিি মলূধয়নি পনিমাণ ৭৬ লক্ টাকা। এি 
ময়ধ্য সনমনি অন�সঘি ১০ লক্ টাকা, কৃনষ 
যন্তপানি ৩০ লক্ টাকা, আসবাবপত্ ২ লক্ 
টাকা এবং সনমনিি সদস্যয়দি কৃনষ, হস্তনশল্প, 
গানভ পালন, মতস্যচাষ ও ব্যবসাি কায়ি প্রায় 
২১ লক্ টাকা ঋণ প্রদান এবং সনমনিি ব্যাংক 
নহয়সয়ব ১৩ লক্ টাকা িয়য়য়ি। 

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা

সনমনিি মাধ্যয়ম নিয়াবানড় এলাকায় (১) 
দানিদ্র্য নবয়মাচন কিা; (২) নশক্াি িন্য 
নবদ্যালয় স্াপন কিা; (৩) নচনকতসাি 
িন্য নক্ননক প্রনিষ্ঠা কিা; (৪) নািীয়দি 
আরকুসামানিকভায়ব উন্নয়ন কিা; (৫) 
সনমনিি সদস্যয়দি উতপানদি পণ্য নবক্রয়য়ি 
িন্য পচিগড় রেলায় শহরি একটি আউটয়লট 
রেয়া; (৬) চা-বাগান স্াপন কিা: (৭) পণ্য 
পনিবহয়ন ্াক ক্রয় কিা;

উপসিংহার

পনিয়শয়ষ, কৃষক ও এলাকাি উন্নয়ন এবং 
শানন্ত সমাি প্রনিষ্ঠাি থক্রত্ সমবায়য়ি র�ায়না 
নবকল্প রেই,যাি বড় উদাহিণ “নিয়াবানড় 
সমনন্বি �সল ব্যবস্াপনা কৃষক সমবায় 
সনমনি নলুঃ”। এলাকাি উন্নয়য়নি কািয়ণ 
সনমনিি দুই িন সদস্য ইউননয়ন পনিষয়দি 
থমম্াি নহয়সয়ব ননবকুানচি হয়য়য়িন। এলাকাি 
থযয়কায়না প্রয়য়ািয়ন সনমনিি সদস্যগণ 
১ ঘণ্টাি রোটিয়শ সকয়লই উপনস্ি হন। 
সমবায়য়ি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত স্াপন কিায় সমবায় 
নবভায়গি যুগ্ম-ননবন্ধক, উপ-ননবন্ধক, রেননস 
িা্রেদূি, রেলা প্রশাসক, কৃনষ নবভায়গি 
ঊধ্কুিন কমকুকিদোসহ একাধধক উচ্চ পযকুায়য়ি 
কমকুকিদোবৃ্  মােপযকুায়য় সনমনিি কাযকুক্রম 
সিাসনি পনিদশকুন করি থগয়িন ও সয়ন্তাষ 
প্রকাশ করিয়িন এবং ভনবষ্যয়ি এই সনমনি 
আরিা উন্নয়ন কিয়ব ময়মকু প্রি্যাশা ব্যক্ত 
করিন। এিাড়া আগানময়ি সনমনিি মাধ্যয়ম 
নিয়াবানড় এলাকায় “এসনডনি” বাস্তবায়ন 
কিা সম্ভব হয়ব ময়মকু আশা কিা যায়। 
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উপয়িলা: রেঁতুমলো 

রেলা: পঞ্চগে

রেয়লি ঘরি ি্ থযন একটি অনভশাপ। 
িায়দি পায়শ দাঁড়াবাি র�উ রেই। িাই িািা 
ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
সংগনেি হয়য় একটি সমবায় সনমনি গেন 
করি এবং িািা আরকুসামানিকভায়ব স্বাবলম্ী 
হয়। বাংলায়দয়শি সবকুউত্তরিি পচিগড় রেলাি 
রেঁিুনলয়া উপয়িলাি বাংলাবান্ধা ইউননয়য়নি 
একটি গ্রায়মি নাম িামাদািগি। থসই গ্রায়ম 
বাস করি ৩৫টি রেয়ল পনিবাি এবং িায়দি 
িীবন ও িীনবকা ননবকুায়হি একমাত্ উপায় 
মহান্া নদীয়ি মাি নশকািকিণ। নকন্তু 
প্রায় ৫ মাস নদীয়ি পানন না রাকাি কািয়ণ 
িায়দিয়ক অয়নক কয়ষ্ নদনযাপন কিয়ি হয়। 
িায়দি এই সমস্যা সমাধায়নি িন্য একটি 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি গেন করি এবং 
সমবায় নবভাগ হয়ি গি ১৬/০৯/২০০৯ নরি. 
িানিয়খি ০২নং ময়ূল ননবন্ধন লাভ করি। 
ননবন্ধন লায়ভি পি িায়দি কু্দ্র কু্দ্র সচিয় ও 
শয়ারিি মাধ্যয়ম মলূধন গেন করি। 

গনেি মলূধন নদয়য় িায়দি গ্রায়মি 

আয়শপায়শ অবনস্ি ব্যনক্তমানলকানাধীন 
২ একি পুক্ি নলি ননয়য় মায়িি থপানা 
উতপাদন শুরু করিন। এিাড়াও সনমনিি 
সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ায়নি িন্য সনমনি 
হয়ি ঋণ প্রদান কিা হয়। সনমনিি সদস্যগণ 
উক্ত ঋণ ননয়য় হাঁস-মিুনগ পালন, গরু 
থমাটািািাকিণ, বসিনভটায় সবনি চাষ, 
কু্দ্র ব্যবসা ও িনম নলি ননয়য় চাষাবায়দি 
মাধ্যয়ম ৩২ িন সদয়স্যি আরকুসামানিক 
অবস্াি ব্যাপক উন্নয়ন ঘয়টয়ি।

সনমনি িাি ননিস্ব অরকুায়য়ন ইয়িাময়ধ্য 
৩৬ শিক িায়গায় উপি ১ কক্ নবনশষ্ 
অন�স ভবন স্াপন করিয়ি। উনল্নখি 
কাযকুক্রয়ম অত্ সনমনি সিকাি/ব্যনক্ত/অন্য 
র�ায়না রেসিকানি সংস্া হয়ি র�ায়না প্রকাি 
আনরকুক সহায়িা গ্রহণ ব্যিীি সদস্যয়দি 
ননিস্ব পুঁনি, নবননয়য়াগ, থমধা ও রেয়মি বিািা 
বিদেমান অবস্ায়ন উপনীি হয়ি সক্ম হয়য়য়ি। 

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশিদে হয়লা যরাযর 
প্রনশক্ণ। এই উপলনধি থরয়ক ব্যবস্াপনা 
কনমটি ও সাধািণ সদস্যবৃ্  সনমনিি 
আনরকুক অবস্া সুদঢ়ৃ ও সকল সদস্যয়দি কমকু 
ও উতপাদনমখুী কিাি লয়ক্্য এ সনমনিি 

একাধধক সদস্য এ পযকুন্ত নবনভন্ন সিকানি 
দপ্তি ও প্রনিষ্ঠান (আচিনলক সমবায় 
নশক্ায়িন,িংপুি ও ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ) হয়ি 
একাধধক নবষয়য়ি (হাঁস-মিুনগ পালন, গরু 
থমাটািািাকিণ, বসি নভটায় সবনি চাষ, 
মতস্যচাষ ও মায়িি থপানা উতপাদন ইি্যানদ) 
উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ করিয়িন।

ননিস্ব অরকুায়য়ন সদস্যগয়ণ স্বাস্্যয়সবা 
পিামশকু,টিকাদান কমকুসনূচ বাস্তবায়ন, সনমনিি 
থয সমস্ত সদস্য ননয়িি নচনকতসা কিয়ি পারি 
না িায়দিয়ক নচনকতসাি সহায়িা প্রদান করি 
আসয়ি। র�ায়না সদস্য মিুৃ্যবিণ কিয়ল 
িায়দি পনিবািয়ক এককালীন ৩০,০০০ 
টাকা সহায়িা প্রদান করি রায়ক। এিাড়াও 
পনিবাি পনিকল্পনা গ্রহণ, নািীননযকুািন 
প্রনিরিাধ, বাল্যনববাহ র�াধ, নািী ও নশশু 
পাচাি র�াধ, থযৌিুক ও ইভটিনিং ও মাদক 
প্রনিরিাধ ইি্যানদ । 

সনমনিয়ি বিদেমায়ন পুক্ি হয়ি মায়িি 
থপানা উতপাদান করি বিরি প্রায় ৫,০০,০০০ 
টাকা উপািদেন করি। ইয়িাময়ধ্য মায়িি থপানা 
উতপাদয়নি িন্য একটি থহচানি স্াপয়নি 
উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয়য়য়ি। 

জামাদারগছ মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০২

তামরখ: ১৬/০৯/২০০৯ মরি.

শেোর মলূিন : ১,৪৮,৫৮৫ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৭,০১,২৪৭ টাকা 

সিংরমক্ত তহমবল: ৪৪,৭৩২ টাকা। 

কারকতিরলী মলূিন: ৯,২৩,৮৯৬ টাকা।
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দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি লয়ক্্য পচিগড় রেলাি 
সবকুত্ই সমিলভূনময়ি চা-চাষ হয়চ্ছ। এয়ক্রত্ 
পচিগড় রেলাি সমবায় সনমনিগুয়লাও 
নপনিয়য় রেই। রেমনই চা-চায়ষ স�ল একটি 
সমবায় সনমনিি নাম ‘মানিপাড়া কৃনষ খামাি 
কু্দ্র চা-চানষ সমবায় সনমনি নলুঃ’।

সমমমত গেয়নর মরিক্াপট

পচিগড় রেলাি রেঁিুনলয়া উপয়িলাি 
মানিপাড়া গ্রাম একটি সীমান্তয়ঘঁষা এলাকা। 
ঐ গ্রায়মি অধধকাংশ মানষুই দানিদ্র্যসীমাি 
ননয়চ বাস কিয়িা। িায়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য একটি সনমনি গেন করি 
এবং সমবায় নবভাগ হয়ি ২২/০৫/১৯৭৫ নরি. 
িানিয়খি ১০১০ নং ময়ূল ননবন্ধন লাভ করি। 
ননবন্ধন লায়ভি পরি গ্রায়মি পায়শ ২১৪ একি 
অনাবানদ খাসিনম সিকারিি কাি থরয়ক 
সনমনিটিি নায়ম নচিস্ায়ী বয়্াবস্ত নহয়সয়ব 

গ্রহণ করি। 

ইয়নায়ভেন কার্গক্রম বাস্তবােন ও সমবাে চা 

বাগান স্াপন

২১৪ একি িনম সনমনিি নায়ম বয়্াবস্ত 
রেয়াি পি অধধকাংশ িায়গা নিল অনাবানদ। 
�য়ল সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন সম্ভব হনচ্ছল না। নবষয়টি অনধুাবন 
করি বিদেমান উপয়িলা সমবায় অন�সাি, 
রেঁিুনলয়া,পচিগড় িনাব থমাুঃ �ারুক থহায়সন 
‘অনাবানদ িনময়ি চা চায়ষি মাধ্যয়ম সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন’ এি িন্য 
একটি ইয়নায়ভশন প্রকল্প গ্রহণ করিন। এ 
পনিরপ্রনক্য়ি সদস্যয়দি চা-বাগান কিাি 
িন্য প্রয়য়ািনীয় প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া গ্রহণ 
করিন এবং ২০০ একি িনময়ি ‘সমবায় চা 
বাগান’ স্াপন কিা হয়, যা বিদেমায়ন দশৃ্যমান। 

সমমমতর বততিমান কার্গক্রম

বিদেমায়ন সনমনিি মলূ কাযকুক্রম শয়াি, 
সচিয় আদায় করি মলূধন সষৃ্টি কিা। গনেি 
মলূধন নদয়য় সমবায় চা বাগায়ন নবননয়য়ায়গি 

মাধ্যয়ম সভ্যগয়ণি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
কাি কিা। সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৭২ 
িন এবং চা-চাষ করি এই ৭২ িন সদয়স্যি 
আরকুসামানিক অবস্াি ব্যাপক উন্নয়ন কিা 
হয়য়য়ি। সনমনিি শয়াি মলূধন এি পনিমাণ 
১,৬৩,৪৮৫ টাকা এবং সচিয় আমানি 
৩,০৪,৬২৫ টাকা, সংিনক্ি িহনবল 
৫৪,২০৮ টাকা। সনমনিি মলূধয়নি পনিমাণ 
৫,৩১,৯০২ টাকা। ২০০ একি অনাবানদ 
িনময়ি চা-চাষ করি ৭২ িন সমবায়ী স�ল 
হয়য়য়িন। এিাড়া, সনমনি কিৃকুক প্রনিনষ্ঠি 
চা-বাগায়ন ৪৫০ িন রেনময়কি প্রি্যক্ 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি, যাি অধধকাংশই 
নািী রেনমক। সনমনি িাি ননিস্ব িায়গায় 
ও অরকুায়য়ন ইয়িাময়ধ্য ২ কক্ নবনশষ্ অন�স 
ভবন এবং একটি মসনিদ স্াপন করিয়ি। 
উনল্নখি কাযকুক্রয়ম অত্ সনমনি সিকাি/
ব্যনক্ত/অন্য র�ায়না রেসিকানি সংস্া হয়ি 
র�ায়না প্রকাি আনরকুক সহায়িা গ্রহণ ব্যিীি 
সদস্যয়দি ননিস্ব পুঁনি,নবননয়য়াগ, থমধা ও 
রেয়মি বিািা বিদেমান অবস্ায়ন উপনীি হয়ি 
সক্ম হয়য়য়ি। 

মাবিপাড়া কৃবষ খামার ক্ষধু দ্র চা-চাবষ সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১০১০

তামরখ: ২২/০৫/১৯৭৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ৭২ িন

শেোর মলূিন : ১,৬৩,৪৮৫ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩,০৪,৬২৫ টাকা 

সিংরমক্ত তহমবল: ৫৪,২০৮ টাকা। 

কারকতিরলী মলূিন: ৫,৩১,৯০২ টাকা।
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রিমেক্ণ

থযয়কায়না উন্নয়য়নি পূবকুশিদে হয়লা যরাযর 
প্রনশক্ণ। এই উপলনধি থরয়ক ব্যবস্াপনা 
কনমটি ও সাধািণ সদস্যবৃ্  সনমনিি 
আনরকুক অবস্া সুদঢ়ৃ ও সকল সদস্যয়দি কমকু 
ও উতপাদনমখুী কিাি লয়ক্্য এ সনমনিি 
একাধধক সদস্য এ পযকুন্ত নবনভন্ন সিকানি 
দপ্তি ও প্রনিষ্ঠান (আচিনলক সমবায় 
নশক্ায়িন,িংপুি ও ভ্াম্যমাণ প্রনশক্ণ) 
হয়ি একাধধক নবষয়য়ি উপি প্রনশক্ণ গ্রহণ 
করিয়িন। থযমন: চা-চাষ, হাঁস-মিুনগ 
পালন, গরু থমাটািািাকিণ, মতস্যচাষ 
ইি্যানদ।

সামামিক কম্গসমূচ

সনমনি শুধমুাত্ ননয়িয়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি পনিবিদেন সাধয়ন কাি কিয়ি 
না,বিং এ সনমনিি কাযকুক্রয়মি বানহরি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি আন্তনিকিায় নানামখুী 
উয়দ্যায়গ নবনভন্ন থসবামলূক কাযকুক্রমসহ 

িনসয়চিনিা সষৃ্টিয়ি ননিলস ভূনমকা র�য়খ 
চয়লয়ি। থযমন: প্রিনন স্বাস্্যয়সবা পিামশকু 
ও টিকাদান কমকুসনূচ বাস্তবায়ন, সনমনিি 
এলাকায় কৃনষকাি ও চলাচয়লি সুনবধায়রকু 
ননয়িস্ব অরকুায়য়ন কাঁচা িাস্তা ননমকুাণ কিা, 
মাননবক সহায়িা প্রদান। সয়চিনিামলূক: 
পনিবাি পনিকল্পনা, নািীননযকুািন প্রনিরিাধ, 
বাল্যনববাহ র�াধ, নািী ও নশশু পাচাি র�াধ, 
থযৌিুক ও ইভটিনিং ও মাদক প্রনিরিাধ 
ইি্যানদ।

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা 

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ২০০ একি চা বাগান 
হয়ি পয়িানল্শ নদন অন্তি অন্তি প্রনি একরি 
গয়ড় ৪,০০০ র�নি করি চা-পািা আহিণ 
কিা হয়চ্ছ। উতপানদি কাঁচা চা পািা স্ানীয় 
নবনভন্ন চা কািখানায় ১৫-২০ টাকা র�নি দরি 
নবনক্র কিা হয়চ্ছ। এয়ি সনমনিি সদস্যগণ 
আনরকুকভায়ব নকিুটা লাভবান হয়লও লায়ভি 
নসংহভাগই চা-কািখানাি মানলয়কি পয়কয়ট 

চয়ল যায়চ্ছ। এয়ি িায়দি কানঙ্কি উন্নয়ন 
সম্ভব হয়চ্ছ না। িায়দি এই সমস্যাি স্ায়ী 
সমাধায়নি িন্য িািা একটি চা-কািখানা 
স্াপয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিয়িন। এিাড়া, 
ভনবষ্যি িায়দি ননিস্ব িায়গায় সু্ল/কয়লি/
হাসপািাল, আবানসক থহায়টলসহ থসবামলূক 
প্রনিষ্ঠান স্াপন কিাি পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

পনিয়শয়ষ,সনমনিটি চা চায়ষি মাধ্যয়ম উজ্জ্বল 
দষৃ্ান্ত স্াপন কিায় সমবায় অধধদপ্তরিি 
ননবন্ধক ও মহাপনিচালক এবং উচ্চ পযকুায়য়ি 
কমকুকিদোগণ মােপযকুায়য় এ সনমনিি কাযকুক্রম 
পনিদশকুন করিন। সনমনিি সদস্যিা রেম,থমধা 
ও মননয়ক কায়ি লানগয়য় ‘মানিপাড়া কৃনষ 
খামাি কু্দ্র চা চানষ সমবায় সনমনি নলুঃ’ 
স্বননভদেিিা, কমকুসংস্ান, কমকুসম্াদন, 
এলাকাি শানন্তশঙৃ্খলা আনয়ন ও সাধািণ 
মানষুয়ক সমবায় আয়্ালয়ন উবিদু্ধকিয়ণি 
থক্রত্ থয সা�ল্য অিদেন করিয়ি িা থদয়শি 
িন্য একটি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত।
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উপয়িলা: রোচাগঞ্জ 

রেলা: মদনািপুর

কৃ-ঋণ িহনবল: ১৯,৩৬,৬৯৭ টাকা।
নশক্া িহনবল: ৪,৬১,০৩১ টাকা।
কল্যাণ িহনবল: ৫,৩২,৩১০ টাকা।
নবনল্ং িহনবল: ৮৫,৪৪,০৩৫ টাকা।
২০১৮-১৯ সমবায় বয়ষকু ননট মনুা�া: 
১৭,৫৪,৯৫১ টাকা।
০৩/০৬/১৯ নরি. িানিখ পযকুন্ত পুঞ্জীভূি ননট 
মনুা�া: ১১,০৪,৮০৫ টাকা।
নসনডএ� ধাযকু ও প্রদান : (ক) ২০১৮-১৯ নরি. 
সমবায় বয়ষকু নসনডএ� প্রদান ৫০,৪৪২ টাকা।
(খ) ২০১৯-২০ নরি. সমবায় বয়ষকু নসনডএ� 
প্রদান ৫২,৬৪৯ টাকা।
সনমনিি কাযকুকিী মলূধন: ১০,৯০,৭৭,৮৯১ 
টাকা।

সামামিক কার্গক্রম

সনমনিি ২০১৯-২০ নরি. অরকুবিরিি 
সামানিক কল্যাণমলূক কায়ি থযমন, নবদ্যমান 
করিানা মহামানিি দুয়যকুাগকালীন সময়য় ৫০০ 
িন দনিদ্র মানষুয়ক ২,০০,০০০ টাকাি 
পণ্যসামগ্রী সাহায্য থদন,৭ িন দনিদ্র কন্যা 
দায়গ্রস্ত ব্যানক্তয়ক নববাহ উপলয়ক্ ৩৩,০০০ 
টাকা, ৫ িন দনিদ্র র�াগ আক্রান্ত ব্যানক্তয়ক 
নচনকতসাি িন্য ৮৫,০০০ টাকা, এবং ২টি 
মসনিয়দি ননমকুাণ কায়ি ১,৩০,০০০ টাকা 
অনদুান প্রদানসহ থমাট ৪৪৮০০০ টাকা 
সাহায্য ও অনদুান প্রদান কিা হয়য়য়ি।
 
মবমভন্ন িাতলীে ও আন্তিতিামতক মদবস পালন

সনমনি িািীয় সমবায় নদবস এবং মহান 
স্বাধীনিা নদবস, মহান নবিয় নদবস ও 
আন্তিদোনিক মািৃভাষা নদবস উদযাপয়ন 
সনক্রয়ভায়ব অংশগ্রহণ করি রায়ক।

স্ােলী সম্দ

রোচাগঞ্জ উপয়িলা সদরি সনমনিি ননিস্ব 
৪ শিক িনমি উপরি একটি ৫ িলা নবনশষ্ 
ভবন িয়য়য়ি। যাি বিদেমান বািািমলূ্য 
১,২৫,০০,০০০ টাকা।

কম্গলী সিংক্রান্ত

আয়লাচ্য সনমনিয়ি বিদেমায়ন দদনন্ন 
কাযকুক্রয়মি িন্য ৪ িন কমকুকিদো ও কমকুচািী 
ননয়য়ানিি িয়য়য়ি। 

আয়লাচ্য সনমনি ননয়নমিভায়ব মানসক 
সভা, সাধািণ সভা ও যরাসময়য় ননবকুাচন করি 
রায়ক। িািাড়া প্রনি বিি অনডট সম্াদন 
কায়ি যারাযরভায়ব সহয়যানগিা করি রায়ক। 

কোচাগঞ্জ উপয়জলা প্রািবমক বরক্ষক ক�া-অপাররটিভ 
পরেটিি ইউবনেন বলঃ

মলূ মনবন্ন নিং: ২১/২০০৩ 

 তামরখ: ২৭/০২/০৩ মরি.।

সিংয়োধিত মনবন্ন নিং: ১৩/২০০৭ 

তামরখ ০৪/০৩/০৭ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা: ৬২১ িন

শেোর মলূিন : ৭৭,৭৩,১৮০ টাকা।

সঞ্চে আমানত : ৭,০৯,০৬,৩০৭ টাকা।

সিংরমক্ত তহমবল: ১,৮০,৭৫,৬৮৮ টাকা। 
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উপয়িলা: বামলোিাঙ্গলী

রেলা: োকুরগাঁও

ননয়িয়দি ভাগ্য বদলায়নাসহ আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন অগ্রণী ভূনমকা পালন কিাি লয়ক্্য 
োক্িগাঁও রেলাধীন বানলয়াডাঙ্গী উপয়িলাি 
বানলয়াডাঙ্গী গ্রায়মি ২০ িন সদস্যয়ক ননয়য় 
একটি সমবায় সংগেন কিাি নসদ্ধান্ত গ্রহণ 
করি পিবিদেীয়ি রেলা সমবায় কাযকুালয়, 
োক্িগাঁও হয়ি ননবন্ধন গ্রহণ কিা হয়, যাি 
ননবন্ধন নং: ২৯, িানিখ: ১৩.০৫.২০০৮ 
নরি.,এি সভ্য ননবকুাচনন ও কমকুএলাকা 
বানলয়াডাঙ্গী উপয়িলাব্যাপী নিল এখন 
বিদেমান সংয়শাধধি ননবন্ধন নং: ০৫, িানিখ: 
০৫.০৬.২০১৩ নরি. এবং এি সভ্য ননবকুাচনন ও 
কমকু এলাকা োক্িগাঁও রেলাব্যাপী কিা হয়। 
ননবন্ধন পিবিদেী সিিা, ননষ্ঠা ও আন্তনিকিাি 
মাধ্যয়ম সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি 
সনমনিটিয়ক সুচারুভায়ব পনিচালনা কিাি 
�য়ল সনমনিটি বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় 
ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি এবং 

এই ধািা অব্যাহি রাকায় োক্িগাঁও রেলাি 
সমবায় অঙ্গনয়ক িায়দি ননিস্ব কমকুকায়ডেি 
বিািা অভূিপূবকু সা�ল্য অিদেয়নি মাধ্যয়ম স্ান 
করি ননয়য়য়ি। 

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা

সনমনিি প্রনিষ্ঠালয়গ্ সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
নিয়লা ২০ িন, বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ৭,২৩৮ িন (পুরুষ) ও ১,৪৫০ িন 
(মনহলা) থমাট ৮,৬৮৮ িন সদস্য। যা 
ক্রমান্নয়য় সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি ১২ 
বিরিি নবজ্ঞ অনভজ্ঞিাি সু�ল।

শেোর মলূিন

সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন 
৮০,০০,০০০ টাকা। প্রনিটি শয়ারিি মলূ্য 
৫০ টাকা। এ পযকুন্ত পনিয়শাধধি শয়ারিি 
পনিমাণ ৫৯,১৮,৪০০ টাকা। এয়ক্রত্ 
সনমনিি মলূধন গেয়ন সংগেনটি অভূিপূবকু 
সা�ল্য অিদেন করিয়ি।

সঞ্চে আমানত

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ নিল ২০,০০০ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৩৫,৬৩,২৯,৫০০ 
টাকা। ননয়নমি সচিয় আদায়য়ি �য়ল অনিদেি 
সা�ল্যই সনমনিি স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিাি 
উতকৃষ্ উদাহিণ।

কিতি দাদন

সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি গানভ পালন, 
কৃনষ চাষাবাদ ও কু্দ্র কু্দ্র ব্যবসাখায়ি 
কিদেদাদন কিা হয়। সনমনি বিদেমায়ন কিদে 
নস্নিি পনিমাণ ৩৫,৪২,০৭,৭৪১ টাকা এবং 
সনমনি থরয়ক কিদে গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ 
ও পরিাক্ভায়ব ২,০০০ পনিবাি উপকৃি 
হয়য়য়ি।কিদে দাদয়নি মাধ্যয়ম প্রনিষ্ঠানটি 
সুনবধাবনচিি যুবক রেকাি থিয়ল ও নািীয়দি 
ভাগ্য উন্নয়য়নি চানবকানে হায়ি িুয়ল 
নদয়য়য়িন। িািাড়াও সনমনিি কিদেদাদন হয়ি 
গহৃীি সানভদেস ন�ি ১% হারি র�য়ট র�য়খ 
প্রনিষ্ঠায়নি একটি এনিমখানা পনিচালনা 

গণউন্নেন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ২৯

 তামরখ: ১৩.০৫.২০০৮ মরি.

সিংয়োধিত মনবন্ন নিং: ০৫

তামরখ: ০৫.০৬.২০১৩মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৮,৬৮৮ িন

শেোর মলূিন: ৫৯,১৮,৪০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৩৫,৬৩,২৯,৫০০ টাকা।
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কায়ি আনরকুক সহয়যানগিা কিা হয়। বিদেমায়ন 
এনিম খানায় থমাট ৫৭৪ িন িাত্ এবং এয়দি 
ময়ধ্য ১৫ িন গনিব এনিম িারত্ি লালন 
পালনসহ পড়াশুনাি পাশাপানশ িায়দি সানবকুক 
দানয়ত্ব পালন কিা হয়চ্ছ এবং প্রনিষ্ঠায়ন থমাট 
১৪ িন নশক্ক কমকুিি আয়িন। উক্ত এনিম 
খানাটি বিদেমায়ন ১০০ শিক িনমি উপি দুটি 
স্ায়ী ভবয়নি ননমকুাণ কাি অব্যাহি আয়ি। যা 
গণউন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ িরা 
অত্ এলাকাি থগৌিয়বাজ্ল সাক্্য।

সমমমতর মনয়োমিত কম্গচারলী

সনমনিি সমবায় নবভায়গি অনয়ুমানদি 
কমকুচািী ননয়য়ায়গি সানভদেসরূল এি নভনত্তয়ি 
অত্ উপয়িলাি নশনক্ি রেকাি যুবকয়দি 
আত্মকমকুসংস্ান সুয়যাগ সষৃ্টিি লয়ক্্য থমাট 
৩৮ িন রেিনভুক্ত কমকুচািী নহয়সয়ব ননয়য়াগ 
প্রদান কিা হয়য়য়ি।�য়ল সনমনিি মাধ্যয়ম 
রেকািত্ব দূিীকিয়ণি পাশাপানশ কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিয়ি অগ্রণী ভূনমকা পালন করি আসয়ি। 

ব্যবস্াপনা কমমটি

৯ সদস্য নবনশষ্ ননবকুানচি ব্যবস্াপনা কনমটি 
বিািা সনমনিটি পনিচানলি হয়য় আসয়ি। 
প্রনি মায়স সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা 
অননুষ্ঠি হয়। ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় 
নবগি মায়সি আয়-ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য 
ভনিদে, কিদে দাদন, কিদে আদায় এবং ভনবষ্যত 

কমকুপনিকল্পনা গ্রহণ কিিুঃ পনিকল্পনা 
থমািায়বক সনমনি উতপাদনমখুী ও থটকসই 
প্রকল্প গ্রহণ কিাি নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম 
সনমনিটি পনিচানলি হয়য় আসয়ি।

বামষ্গক সািারণ সভা

সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভায় সকল সদয়স্যি 
স্বিুঃসূ্িদে অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম ও স্ানীয় 
প্রসাশনসহ সমবায় নবভাগীয় কমকুকিদোয়দি 
উপনস্য়ি সমবায় সনমনি আইন/২০১৩ এি 
২১ ধািা থমািায়বক প্রনিননধধি মাধ্যয়ম বানষকুক 
সাধািণ সভা হয়। গি ১২.০১.২০১৯নরি. 
িানিয়খি বানষকুক সাধািণ সভায় র�ািাম 
সংখ্যক সদস্য উপনস্ি নিল। উক্ত উপনস্নি 
সনমনিি িবাবনদনহিাি উয়ল্খয়যাগ্য প্রমাণক।

সমমমতর অন্যান্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি বিদেমান সিকারিি অভীষ্ঠ লক্্য 
অিদেয়নি উয়দেয়শ্য বাংলায়দশ সমবায় 
কনয়সাটিয়াম নলুঃ এি সদস্য ভুক্ত হয়য় একটি 
সমবায় বািাি পনিচালনা করি আসয়ি 
এিাড়াও গণউন্নয়ন থ্ডাসকু নায়ম একটি 
ব্যবসায়ী প্রনিষ্ঠান পনিচালনা কিা হয়। 
বিদেমান সময়য়ি নবয়শ্ি মহামানি প্রাণঘািী 
র�ানভড-১৯ এি হাি হয়ি সকল িনগণয়ক 
িক্া কিাি িন্য সয়চিনিামলূক নল�য়লট 
নবিিণসহ প্রচািনা কায়ি সহায়িা ও গনিব 
দুস্ সদস্যয়দি মায়ি ত্াণসামগ্রী নবিিয়ণ 

দষৃ্ান্তমলূক ভূনমকা পালন করি আসয়ি।

সমমমতর অমফস

সনমনিি অন�স বানলয়াডাঙ্গী উপয়িলাস্ 
বানলয়াডাঙ্গী উপয়িলা র�ন্দীয় সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি ২ কক্ নবনশষ্ রুয়ম ভাড়ায় 
পনিচালনা হয়য় আসয়ি। ভনবষ্যয়ি সনমনিি 
কাযকুক্রম বনৃদ্ধি সম্ভাবনায় সনমনিি নায়ম 
ইয়িাময়ধ্য িনম ক্রয় করি সনমনিি বহুিল 
অন�সঘি ননমকুায়ণি পনিকল্পনা গ্রহণ কিা 
হয়য়য়ি।

উপসিংহার

আমিা গণউন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি মাধ্যয়ম থটকসই উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
বাংলায়দশ সিকারিি নভশন ২০৪১ সাল 
বাস্তবায়য়নি িন্য কাি করি যানচ্ছ। এয়ক্রত্ 
সনমনিি সভাপনি, সম্াদকসহ ব্যবস্াপনা 
কনমটি নবয়শষ অবদান িাখয়িন। সনমনিটি 
আগামী ৫ বিরিি ময়ধ্য ১,০০,০০,০০,০০০ 
টাকাি কাযকুকিী মলূধন গেয়নি লয়ক্্য ননিলস 
প্রয়চষ্া অব্যাহি র�য়খ কমকুসনূচ গ্রহণ করিয়িন। 
কায়িই সনমনিটি থযয়হিু কমকুপনিকল্পনা 
থমািায়বক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করি 
আসয়ি থসই থমািায়বক সনমনিটি একনদন 
উত্তরিায়ত্তাি সা�য়ল্যি বিািপ্রায়ন্ত এনগয়য় যায়ব 
এই আমাি দঢ়ৃ নবশ্াস।
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উপয়িলা: পীরগঞ্জ 

রেলা: রিংপুর

উন্নি িায়িি গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম 
“সুনবধাবনচিি মনহলায়দি িীবনযাত্াি 
মান উন্নয়ন’ প্রকয়ল্পি আওিায় পীিগঞ্জ 
উপয়িলাধীন ১১ নং পািঁগািী ইউননয়য়নি 
অন্তগকুি দশনমিা সাহাপুি গ্রায়ম পাচঁগািী 
ইউননয়ন নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ যাি 
র�নি নংুঃ ২৬ িানিখ: ০৪/১০/১৭ ইং সায়ল 
রেলা সমবায় দপ্তি কিৃক ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা: দুগ্ধ উতপাদন, ঘাস 
উতপাদন ও দুগ্ধ পাস্তুনিিকিণ এবং নবক্রয়।

কলীভায়ব সফল হয়লা

পীিগঞ্জ উপয়িলাধীন উন্নি িায়িি গানভ 
পালয়নি মায়ধ্যয়ম “সুনবধাবনচিি মনহলায়দি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন’ প্রকয়ল্পি আওিায় 
িংপুি রেলা পীিগঞ্জ উপয়িলায় দুটি সনমনি 
গেন কিা হয়। যাি একটি ১১ নং পািঁগািী 
ইউননয়য়ন পাচঁগািী ইউননয়ন নািী উন্নয়ন 

সমবায় সনমনি নলুঃ। উক্ত সনমনিয়ি ১০০ 
িন সদস্য ননবকুাচন কিা হয়য়য়ি এবং প্রকয়ল্পি 
মায়ধ্যয়ম ১,২০,০০০ টাকা করি প্রয়ি্যক 
সদস্যয়ক উন্নি িায়িি গানভ ক্রয় কিাি 
িন্য ঋণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। প্রকল্পটি এক 
বিি থযয়ি না থযয়িই নািী উয়দ্যাক্তা িীবয়ন 
আয়লাি সন্ধান পায়। মাননীয় প্রধানমন্তী শখ 
হানসনাি অগ্রাধধকাি নভনত্তয়ি এ প্রকয়ল্পি 
অধীয়ন গানভ র�নাি টাকা থপয়য় গানভ লালন 

পালন করি এখন িািা স্বাবলম্ী। নািী 
উয়দ্যাক্তািা িানান দুধ নবনক্রি টাকা নদয়য় 
নকনস্তি টাকা পনিয়শাধ কিয়ি। সুনবধায়ভাগী 
থমািাুঃ মাহমদুা রেগম িানান িাি একটি 
গানভ হয়ি ৯ নলটাি করি দুধ পায়চ্ছ।অপি 
আরিক নািী উয়দ্যাক্তা থমািাুঃ হানসনা 
রেগম িানান গানভ লালনপালন িাি এখন 
দুধ ভায়ি আয়িন। ঋয়ণি টাকা পনিয়শায়ধি 
পি িািা সচিয় কিয়ি। প্রকল্পটি থদখভাল 
কিাি িন্য একটি মননটনিং কনমটি িয়য়য়ি। 
কনমটিয়ি উপয়িলা ননবকুাহী অন�সাি 
পদাধধকাি বয়ল সভাপনি। উপয়িলা সমবায় 
কমকুকিদো কনমটিি সদস্য সনচব। সদস্যিা 
হয়লন উপয়িলা প্রাণীসম্দ কমকুকিদো ও 
সনমনিি সভাপনি। কনমটি নিন মাস অন্তি 
অন্তি মননটনিং সভা করি নািী উয়দ্যাক্তায়দি 
নদক ননয়দদেশনা নদয়য় রায়কন।ঋয়ণি টাকা 
পনিয়শাধ কিা িাড়াও উয়দ্যাক্তায়দি সচিয়মখুী 
কিয়ি নবয়শষ ভূনমকা পালন কিয়িন। 
সভাপনি আরিা িানান সবনকিু ননয়মমান�ক 
চলয়ল এ প্রকল্পটি পীিগঞ্জ উপয়িলায় দষৃ্ান্ত 
হয়য় রাকয়ব।

পাচঁগাছী ইউবনেন নারী উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ২৬ 

তামরখ: ০৪/১০/১৭ ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ১০০ িন
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উপয়িলা: পীরগাছা 

রেলা: রিংপুর 

ননয়িয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য প্রারনমক নশক্ক র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলনময়টড এি ৩০ িন 
সদস্য নময়ল একটি সমবায় সনমনি গেন করি 
ও পিবিদেীয়ি সমবায় নবভাগ হয়ি র�নিুঃ নং: 
২৪ িানিখ: ১০/১১/১৯৯৭ ইং, সংয়শাধধি 
র�নিুঃ নং ৪৫ িানিখ: ২৪/০৭/২০০৮ ইং 
ননবন্ধন লাভ করি এবং সিিা ও ননষ্ঠাি সায়র 
সনমনি পনিচালনা কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন 
পীিগািা উপয়িলায় ময়ডল সনমনি নহয়সয়ব 
পনিণি হয়য়য়ি এবং উপয়িলায় সমবায় 
অঙ্গয়ন ননিস্ব কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি 
ননয়য়য়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিি ননবন্ধন কায়ল সদস্য সংখ্যা নিল ৩০ 
িন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৪৮৭ 
িন থমাট ৪৮৭ িন।  এি ময়ধ্য পুরুষ ২২১ 
িন মনহলা ২৬৬ িন । সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধয়ি 

কিৃকুপক্ গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি আয়ি।
সনমনিি নবনভন্ন কমকুসনূচ সনমনিি কিৃকুপক্ 
উোন বেেয়কি মাধ্যয়ম বাল্যনববাহ র�াধ, স্বল্প 
আয়য়ি মানুয়ুষি মায়ি কম্ল নবিিণ, সনমনিি 
সকল সদস্যসহ, স্বল্প আয়য়ি মানয়ুষি মায়ি 
গাি নবিিণ, কৃি িাত্িাত্ী পুিস্াি, সাহায্য 
সয়হায়যানগিা ও ত্াণ নবিিণ ইি্যানদ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

ক) সনমনিি মলূধন সষৃ্টি।
খ) সয়ভ্যি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
সাধন।
গ) সনমনিি কমকু এলাকাি আগ্রহী নশক্ক 
কমকুচািীয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম একনত্ি ও 
স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলা, সয়ভ্যি মায়ি 
ঋণ নবিিণসহ নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কায়ি 
নবননয়য়াগ, সামানিক সয়চিনিামলূক 
কাযকুক্রম, নশক্া ও ননিক্িিা, দূিীকিণ, 
বকৃ্রিাপণ, শীিবস্ত্র নবিিণ ইি্যানদ। 

মবগত বছরগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সয়ভ্যি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 

সাধন। সনমনিি কমকু এলাকাি আগ্রহী নশক্ক 
কমকুচািীয়ক সমবায়য়ি মাধ্যয়ম একনত্ি ও 
স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলা, সয়ভ্যি মায়ি 
ঋণ নবিিণসহ নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কায়ি 
নবননয়য়াগ, সামানিক সয়চিনিামলূক নবনভন্ন 
কাযকুক্রম, নশক্া ও ননিক্িিা, দূিীকিণ, 
বকৃ্রিাপণ, শীিবস্ত্র নবিিণ ইি্যানদ।

কলীভায়ব সফল হয়লা  

স্বচ্ছ রেিৃয়ত্বি মাধ্যয়ম নবনভন্ন কমকুসনূচনভনত্তক 
শনক্তশালী থক্রনডট ইউননয়ন প্রনিষ্ঠা করি 
এলাকাি প্রারনমক নশক্ক ও কমকুচািীি 
আনরকুক কমকুকায়ডেি মলূ র�ন্দনব্ুয়ি পনিণি 
কিা।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

২০১৮-২০১৯ অনডট বয়ষকু সনমনিি ননট 
লায়ভি পনিমাণ ১৪৮১২৭৫ টাকা। সনমনি 
হালসয়ন নসনডএ� প্রদান করি ৪৪,৪৩৮ 
টাকা, শয়াি, সচিয় ও থময়ানদ আমানয়িি 
মনুা�া প্রদান করি থমাট ৩১,৯৬,২২৭ টাকা 
যা প্রশংসনীয় অবদান িায়খ।

প্রািবমক বরক্ষক ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং: ২৪

তামরখ: ১০/১১/১৯৯৭ ইিং

সদস্য সিংখ্যা : ৪৮৭ িন

শেোর মলূিন: ৬৬,৮৭,৬৯৬ টাকা।

 সঞ্চে আমানত: ২,৮৫,১৪,৭৬৬ টাকা



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 348

উপয়িলা: কাউমনো

রেলা: রিংপুর

আনম এলাকাি কয়য়কিনয়ক হািাগায়ি 
সাংসৃ্নিয়ক িাগ্রি িাখাি লয়ক্্য আমিা 
২০০২ ইং সায়ল স্াপন কনি হািাগাি 
সংগীি নবদ্যালয়। কাউননয়া উপয়িলা 
বড়ুয়াহাট হাই সু্ল মায়ে আমায়দি সংগীি 
নবদ্যালয়য়ি িাত্িাত্ীয়দি ননয়য় অননুষ্ঠি হয় 
নপটা উতসব,সাংসৃ্নিক অনষু্ঠান ও নাটক। 
এই অনষু্ঠায়ন প্রধান অনিনর নহয়সয়ব উপনস্ি 
রায়কন িাক্ি সম্াননি থচয়ািম্যান িনাব 
থমাহাম্দ আলী নিন্নাহ। নিনন শুরু থরয়ক 
শষ পযকুন্ত সাংসৃ্নিক অনষু্ঠান ও নাটক 
উপয়ভাগ করিন। অনষু্ঠান শয়ষ আনম িাক্ি 
থচয়ািম্যান স্যারিি সয়ঙ্গ আমাি পনিচয় 
প্রদান কিয়ল আমায়দি সংগীি নবদ্যালয়য়ি 
নবনভন্ন কায়ি উতসাহ প্রদান করিন এবং স্যাি 
আমায়ক িংপুি রেলা র�া—অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ (িাক্) এি অন�স 
কাযকুালয়য় সময় করি থদখা কিয়ি বয়লন। 
রেশ কয়য়কনদন পি স্যারিি সয়ঙ্গ অন�স 

কাযকুালয়য় থদখা কিয়ল আমাি নবনভন্ন কায়িি 
িদািনকি পি সমবায় সনমনি সম্য়কদে 
অয়নক নকিু বুিায়না হয় এবং স্যারিি ননি 
উয়দোয়গ নদ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ কাল্ ব এ র�া-অপারিটিভ সম্য়কদে 
প্রনশক্য়ণি িন্য প্রস্তাব িায়খন। আনম স্যারিি 
এই প্রস্তাবয়ক স্বাগি িানায়ল ঢাকায় কায়লব 
২৩/৯/২০১০ইং থরয়ক ২৫/৯/২০১০ইং 
পযকুন্ত থক্রনডট ইউননয়য়নি থপ্রাডাক্ট উন্নয়ন 
ও নবপণন ব্যবস্াপনা প্রনশক্য়ণি পি আনম 
বুিয়ি পািলাম র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নক? চাকিীিীনব, ব্যবসায়ী, কৃষক, 
রেনমক আমিা যাই হইনা র�ন এই িীনবকাি 
পাশাপানশ যনদ আমিা ননয়িি বা আমায়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি ভনবষ্যয়িি িন্য নচন্তা কনি 
িাহয়ল সচিয়য়ি নবকল্প রেই। প্রনশক্য়ণি 
সাটিদেন�য়কট ননয়য় হািাগাি সংগীি নবদ্যালয়য়ি 
ব্যবস্াপনা কনমটি ও অত্ এলাকাি নকিু 
র�াকয়দি ননয়য় ১৯/১০/২০১০ইং িানিয়খ 
িনাব থমাহাম্দ আলী নিন্নাহ স্যারিি 
সভাপনিয়ত্ব অয়নক আয়লাচনাি মাধ্যয়ম 
একটি থক্রনডট ইউননয়য়নি ৬ সদস্য নবনশষ্ 

পনিচালনা পনিষদ গেন কিা হয়। আি 
আমায়ক থচয়ািম্যায়নি দানয়ত্ব থদওয়া হয়। এই 
নদয়নই আমায়দি সনমনিি নামকিণ কিা হয় 
মায়াবািাি র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ (মাক্)। এিপি আমায়দি িািীয় 
প্রনিষ্ঠায়নি সহয়যানগিায় ২১/৬/২০১২ইং 
িানিয়খ সিকাি অনয়ুমানদি সমবায় সনমনিি 
ননবন্ধন (১৭৭) এবং ২৭/৬/২০১৩ ইং িানিয়খ 
কাল্ ব এি পূণকুাঙ্গ সদস্য পদ লাভ কনি যাি 
সদস্য নং: ৪৯১। 

আমায়দি থক্রনডট ইউননয়য়নি মলূ লক্্য 
হয়চ্ছ সদস্যয়দি মায়ি সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় 
িুয়ল মলূধন সষৃ্টি কিা এবং মলূধন থরয়ক 
সদস্যয়দি মায়ি ঋণ আদান-প্রদান করি 
সদস্যয়দি আনরকুক সচ্ছলিা আনয়ন কিা। 
থক্রনডট ইউননয়য়নি সনেক রেিৃয়ত্ব ি্যাগী কমকুী 
সষৃ্টি ও স্বননভদেিিা অিদেয়ন সহয়যানগিা কিা।

হািাগাি একটি মঙ্গাপীনড়ি ও রেনমক 
এলাকা,আি এ এলাকাি র�ায়কি অভায়বি 
মলূ কািণ নশক্া ও সচিয়ী ময়নাভায়বি 
অভাব। এখায়ন মধ্যনবত্ত ও ননম্ন আয়য়ি 
নবনড় রেনমকয়দি বসবাস। িািা খবু কষ্ করি 

মাোবাজার ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৭৭ 

তামরখ: ২১/৬/২০১২
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সংসাি চালায়,িীবয়নি প্রনিটি থক্রত্ পয়দ 
পয়দ বাধাি সষৃ্টি হয়। অত্ এলাকাি রেনমকয়দি 
আনরকুক র�নয়দয়নি প্রয়য়ািন থমটায়ি এবং 
মঙ্গাপীনড়ি মানষুয়দি সচিয়ীমখুী কিয়ি এ 
অচিয়ল প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি মায়াবািাি র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ মাক্। 

গ্রায়ম িিদেনিি মানষু ও সাধািণ 
ব্যবসায়ীগণ নবনভন্ন সমস্যায় পড়য়ল কনিপয় 
মানষুয়দি দালালয়দি হাি থরয়ক চড়া সুয়দ অরকু 
ননয়ি হয়িা এবং থসই অরকু যরাসময়য় থ�িি 
নদয়ি না পািয়ল নবনভন্ন সমস্যায় পড়য়ি হয়িা। 
িাই ব্যবস্াপনা পনিষদ দঢ়ৃভায়ব প্রনিজ্ঞা 
করিনিল ঐ সকল মানষুয়দি দালালয়দি হাি 
থরয়ক িক্াি িন্য। আি পযকুন্ত প্রায় ৮০% 
থসই িিদেনিি মানষুয়ক দাদন ব্যবসায়ীয়দি 
হাি থরয়ক িক্া করি িায়দিয়ক আমিা 
সচিয়ী ময়নাভাব বেনি কিয়ি থপরিনি। ৩১শ 
অয়ক্টাবি ২০১৯ইং পযকুন্ত সদয়স্যি ময়ধ্য প্রায় 
৬৫% সদস্যয়ক সচিয়ী ময়নাভাব বেনি কিয়ি 
থপরিনি। মাক্য়ি সদস্য হয়য় প্রায় ৫০০ সদস্য 
রেকািয়ত্বি হাি থরয়ক মনুক্ত থপয়য়য়ি।

অয়ক্টাবি ২০১৯ পযকুন্ত নিস্ ক �ান্ প্রায় 
২২ লক্ টাকা, কল্যাণ �ান্ প্রায় ৭ লক্ 
টাকা, সংিনক্ি িহনবল ২ লক্ ১৫ হািাি 
টাকা, ও অন্যান্য িহনবল ১ লক্ ৩৭ হািাি 
টাকা আমিা কিয়ি থপরিনি। এ িাড়া নিস্ ক 
�ান্ থরয়ক উয়ত্তালন করি রেশ নকিু মিুৃ্য 
সদস্যয়দি ঋণ সমন্বয় কিা হয় এবং কল্যাণ 
�ান্ থরয়ক অরকু উয়ত্তালন করি সদস্যয়দি 

মায়ি ও কাউননয়া উপয়িলাি নবনভন্ন স্ায়ন 
থসবামলূক কাি কিা হয়। এি ময়ধ্য প্রনি 
বিরি কম্ল নবিিণ, অসুস্্ সদস্যয়দি 
থসবা দান কিা, নবনভন্ন মসনিদ, মাদ্রাসায় 
দান কিা, গনিব সদস্যয়দি যুবনি থময়য়য়দি 
নববায়হ অরকু সহায়িা কিা, গনিব থমধাবী 
িাত্িাত্ীয়দি নবনভন্নভায়ব সহায়িা কিা, 
বাঁয়শি সাঁয়কা পুল ননমকুায়ণ সহায়িা কিা, 
নবনভন্ন নদবস থযমন ২১ শ থ�ব্রুয়ানি, ২৬ 
শ মাচদে, ১৬ই নডয়সম্ি ইি্যানদ পালন কিা 
এবং অত্ উপয়িলাি নবনভন্ন সংগেনয়ক অরকু 
সহায়িা কিাসহ নবনভন্ন সামানিক কাযকুকলাপ 
পনিচালনা কিা হয়। 

আমায়দি নবনভন্ন পনিকল্পনাি ময়ধ্য, 
থয মহুয়িদে আমিা মাক্ বিািা সু্ল পনিকল্পনা 
কিাি নসদ্ধান্ত এি প্রস্তাব নিয়লা, নেক থসই 
সময়য় কাউননয়া উপয়িলা সমবায় অন�সাি 
িনাব,মাহবুবুল ইসলাম িানা সায়হব হািাগাি 
থপৌিসভাি ৮ নং ওয়াডদে চি গুচ্ছ গ্রায়ম 
একটি িরি পরি ভাঙ্গা পলািক এননিও 
সু্ল পনিচালনা কিাি প্রস্তাব থদন এবং থসই 
নদয়ন আমায়ক ননয়য় সু্লটি পনিদশকুন কিা হয়। 
পনিদশকুন শয়ষ সমবায় অন�সাি সায়হবয়ক 
উক্ত প্রস্তাবটি আনম আমাি মানসক সভায় 
নসদ্ধান্ত রেয়াি করা িানাই। 

আনম থসই সময়য় থসরক্রটানি সায়হব 
এি সায়র সু্ল নবষয়য় নবনভন্ন আয়লাকপাি 
করি একটি নবয়শষ রোডদে সভা আগামী 
১৫/৫/২০১৭ইং িানিয়খ কিাি িন্য নসদ্ধান্ত 

হয়ল, অদ্য িানিয়খ নবয়শষ রোডদে সভায় সবাি 
উপনস্নিয়ি থসরক্রটানি সায়হব সু্ল পনিচালনা 
কিাি নবষয়টি সবাি সাময়ন উপাস্াপন কিয়ল 
িা অনয়ুমানদি হয়। সভায় নসদ্ধান্ত অনযুায়ী 
৪৮ হাি সু্লটি নিুনভায়ব বেনি করি, চি 
চিুিা গুচ্ছগ্রাম আদদেশ রে-সিকানি প্রারনমক 
নবদ্যালয় নামকিণ করি, ২৫িন িাত্িাত্ী 
ও একিন নশনক্কা ননয়য় ০১/০৬/২০১৭ইং 
র�াি বহৃস্পনিবাি সকাল ১১ টায় শুভ 
উয়বিাধন কিা হয়। বিদেমায়ন সু্লটি আরিা 
থমিামি করি আসন সংখ্যা বনৃদ্ধ কিা হয়য়য়ি, 
৩১শ অয়ক্টাবি২০১৯ পযকুন্ত িাত্িাত্ীি সংখ্যা 
৮০ িন, নশক্ক/নশনক্কা ২ িন। 

অয়ক্টাবি ২০১৯ পযকুন্ত মাক্ি সবকুয়মাট 
মলূধন ৬,০৯,৭৮,৬৬০ টাকা। বিদেমায়ন 
মানসক মলূধন বনৃদ্ধি গড় ২০,০০,০০০ 
টাকািও রেনশ। উক্ত সনমনিি বাইরি থরয়ক 
ঋণ গ্রহণ থরয়ক আমিা এখয়না নবিি আনি। 
আমিা আি পযকুন্ত সম্দ কিয়ি থপরিনি যা 
মধ্যনবত্ত ও গনিব সদস্যয়দি কাি থরয়ক শয়াি 
ক্রয়, দদননক সচিয়, সাপ্তানহক সচিয়, মানসক 
সচিয়, সাধাুঃ সচিয় ও অন্যান্য িহনবল থরয়ক। 
বিদেমায়ন উপয়িলা সমবায় অন�সাি ও রেলা 
সমবায় অন�সারিি সহয়যানগিায় কমকু এলাকা 
কাউননয়া উপয়িলা থরয়ক বানড়য়য় িংপুি 
সদি উপয়িলা ও গংগাচড়া উপয়িলা বনৃদ্ধ 
কিণ কিা হয়য়য়ি।
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উপয়িলা: বদরগঞ্জ

রেলা: রিংপুর

বদিগঞ্জ উপয়িলাধীন মধপুুি ইউননয়য়নি 
িািািামপুি ধনয়িালা গ্রায়মি কনিপয় ব্যনক্ত 
ননয়িয়দি স্বাবলম্ী ও উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য 
একনত্ি হয়য় “ধনয়িালা আইনসএম কৃষক 
সমবায় সনমনি নলুঃ ” নায়ম রেলা সমবাায় 
দপ্তি,িংপুি হয়ি গি ১৮/০৯/২০১৮ 
নরি. িানিয়খ ১৬ নং : ননবন্ধন লাভ করি। 
সনমনিি ননবনন্ধি নেকানা- গ্রাম: িািািামপুি 
ধনয়িালা, ডাকঘি: কািীিহাট, উপয়িলা: 
বদিগঞ্জ, রেলা: িংপুি। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি 
সিিা, ননষ্ঠা ও আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি 
পনিচালনাা কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি 
অনসুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি।

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল 
৩৪ িন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৬১ 
িন। ২ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি সা�ল্য অিদেন 
করিয়ি। 

সনমনিি সদস্যগণ উপয়িলা সমবায় দপ্তি 

বদিগঞ্জ, িংপুি এি পিাময়শকু উপয়িলা কৃনষ 
অন�য়সি কৃনষ যন্তপানি সহায়িা থপয়য় এবং 
সনমনিি ননিস্ব িহনবল ও সদয়স্যি রেম নদয়য় 
কৃনষ পণ্য উতপাদন করিন। সনমনিি সদস্যগণ 
িায়দি ননিস্ব িনময়ি সনমনিি মাধ্যয়ম আলু, 
ভুট্া, থপঁয়পঁ, রেগুন, ধান ও ভানমকু কয়ম্াস্ 
সাি, র�ঁয়চা সাি ও দুগ্ধ উতপাদন করিন 
এবং সনমনিি মাধ্যয়ম িা নবিিণ করিন। 
সদয়স্যয়দি বানহরিও সনমনিি আয় বনৃদ্ধি 
িন্য কৃনষ যন্তপানি ভাড়া নদয়য় রায়কন। 
�য়ল সনমনি অরকুনননিকভায়ব লাভবান হয়। 
সনমনিি মলূধন হয়ি সহি শয়িদে সদস্যয়দি 
ময়ধ্য কৃনষঋণ নবিিণ করিন। সনমনিি 
কাযকুকিী এলাকাি ময়ধ্য সনমনিি মাধ্যয়ম কৃনষ 
ির্যয়সবা প্রদান করিন। সিকানি/রেসিকানি 
কৃনষি উপকিণ সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
মায়ি নবিিণ করি রায়কন। এিাড়াও সনমনি 
কিৃকুপক্ নবনভন্ন সামানিক কাযকুক্রম পনিচালনা 
করিন।

সনমনিি শুরু হয়ি কৃনষপণ্য উতপাদন 
থযমন- ভানমকু কয়ম্াস্, র�ঁয়চা সাি ও সবনি 

উতপাদন করিন।
সনমনিটি ননবন্ধয়নি পি হয়ি উপয়িলা 

কৃনষ অন�সাি ও উপয়িলা সমবায় 
অন�সারিি পিামশকু ও সহয়যানগিায় সনমনিি 
ননিস্ব অরকু ব্যয়য় ধান কাটাি থমনশন, থস্প্র 
থমনশন, ্ াক্টি ইি্যানদ আধনুনক যন্তপানি নদয়য় 
সনমনিি সদস্য ও ভাড়ায় অন্যান্য কৃষকয়দি 
কৃনষকায়ি সহয়যানগিা করি এলাকায় ব্যাপক 
আয়লাড়ন সষৃ্টি করিয়ি। যা সনমনিি স�লিা 
প্রমাণ করি।

সনমনিটি ননবন্ধয়নি পি ২০১৮-২০১৯ 
নরি. বানষকুক অনডট গি ০৯/১০/২০১৯ নরি. 
িানিয়খ সম্ানদি হয়। হালসয়ন অরকুাত 
২০১৯-২০২০ সয়নি বানষকুক অনডট কাযকুক্রম 
চলমান িয়য়য়ি।

সনমনিটি ননবন্ধন পিবিদেী সময় হয়ি 
কৃষকয়দি অরকুাত সদস্যগয়ণি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন ব্যাপক অবদান র�য়খয়ি। সনমনি 
হয়ি কৃনষি প্রনশক্ণ, কৃনষ ির্য ও পিামশকু 
প্রদানসহ কৃনষ পণ্য উতপাদয়ন অবদান 
অপনিসীম।

িনয়তালা আইবসএম কৃষক সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ১৬

তামরখ: ১৮/০৯/২০১৮ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা: ৬১ িন

আদােকৃত শেোর : ৩০,৫০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৫,১৪,৬০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৫,৫১,৩৯৫ টাকা।
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উপয়িলা: রিংপুর সদর

রেলা: রিংপুর

িংপুি রেলায় নসটি কয়পকুারিশন এলাকাি 
র�ািয়ালী রানাি উপশহরি বানস্া ও 
অবসিপ্রাপ্ত থসনা সদস্যগণ নময়ল ২০১৩ সয়ন 
২০ িন সদস্য ননয়য় কনন�য়ডন্স থসনভংস এন্ 
থক্রনডট র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ নায়ম 
একটি সনমনি ননবন্ধন করি। উক্ত সমবায় 
সনমনিটি রেলা সমবায় অন�সাি, িংপুি 
ময়হাদয় কিৃকুক ননবন্ধন নং: ৯৯, িানিখ: 
০৭/০৮/২০১৩ ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 

সমমমতর সমমমত গেয়নর উয়দ্ে্য

সনমনিি সদস্যয়দি শয়াি মলূধন ও সচিয় 
আমানয়িি মাধ্যয়ম মলূধন গেনপূবকুক িাঁয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন সাধনসহ স্ানীয় 
সদস্যয়দি আবাসয়নি ব্যবস্া কিা, কৃনষ 
পণ্য উতপাদন ও চানহদা পূিয়ণি িন্য নবনভন্ন 

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্বায়ন কিাই সনমনি 
গেয়নি মলূ উয়দেশ্য। 

সনমনিি সদস্যয়দি আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী 
করি রোলাি িন্য সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধ থমািায়বক ঋণ প্রদান কিা হয়। ঋণ 
গ্রহণ করি অয়নক সদস্য স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। 

মদাকান/শোরুম

সনমনিি অরকুায়য়ন িংপুি সদি উপয়িলাি 
ননিরিি হাট এলাকায় একটি শারুম 
িয়য়য়ি। থসখায়ন টিনভ, নফ্রি, �্যান,থপ্রসাি 
ক্কাি, কানিক্কাি, গ্যায়সি চুলা, নবনভন্ন 
ননি্যপ্রয়য়ািনীয় ইয়লক্ননক্স পণ্য পাওয়া 
যায়। নগদ অয়রকু অরবা সহি নকনস্তয়ি পণ্য 
নবক্রয় কিা হয়। 

কনমফয়িন্ টাওোর

সনমনিি অরকুায়য়ন িংপুি ক্যাটেনয়মটে এি 
০৩ নং থচক থপাস্ সংলগ্ উপশহি এলাকায় 
১৮ শিাংশ িায়গায় ০৫ িলা নবনশষ্ একটি 

ভবন ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। 

খামার রিকল্প 

সনমনিি উয়দ্যায়গ ১০ শিাংশ িনম ক্রয় কিা 
হয়য়য়ি। থসখায়ন গরু এবং িাগয়লি খামাি 
প্রস্তুি কিা হয়ব (কাযকুক্রম চলমান)।

ব্যবস্াপনা

৯ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা 
সনমনিি কাযকুক্রম পনিচানলি হয়চ্ছ। 
ব্যবস্াপনা কনমটি সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধ থমািায়বক মানসক সভাসহ অন্যান্য 
সভায় নমনলি হয়চ্ছ। 

রিমেক্ণ

সনমনিি ৩ িন সদস্য ব্যবস্াপনা নবষয়য় 
িংপুি আচিনলক সমবায় নশক্ায়িয়ন প্রনশক্ণ 
গ্রহণ কিয়ি। এিাড়া িংপুি সদি উপয়িলায় 
অননুষ্ঠি ভ্াম্যমাণ প্রনশক্য়ণ একাধধক সদস্য 
অংশগ্রহণ করিয়ি। 

কনবিয়িন্স পসবভংস এন্ পরেবিট ক�া-অপাররটিভ 
পসাসাইটি বলঃ 

মনবন্ন নিং: ৯৯

তামরখ: ০৭/০৮/২০১৩

সদস্য সিংখ্যা: ৩৬৩ িন। 

সঞ্চে আমানত: ৬৯,৭৪,১৫০ টাকা, 

শেোর মলূিন : ৩০,৪২,৭৫০ টাকা

অন্যান্য মলূিন: ১০,৯৫০,০০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২১,৩,৬৩,০৩৪ টাকা।
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সামামিক ও মসবামলূক কার্গক্রম 

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সামানিক কাযকুক্রম 
থযমন বকৃ্রিাপণ, সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
মায়ি নশক্া বনৃত্ত, নববায়হি সময় রোনাস 
প্রদান, বাল্যনববাহ ননরিায়ধ নবনভন্ন থসনমনাি, 
ঈয়দি সময় দুস্ সদস্যয়দি মায়ি থসমাই ও 
নচনন নবিিণ, নবনভন্ন দুয়যকুায়গি সময় অনদুান 
প্রদান করি রায়ক। 

গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি 
সম্াননি সনচব, পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
নবভাগ, স্ানীয় সিকাি পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্তণালয়, িনাব থমাুঃ র�িাউল আহসান 
ময়হাদয় ও স্বিা্রে মন্তণালয়য়ি সম্াননি 
অনিনিক্ত সনচব িনাব থমাুঃ িাহাঙ্গীি আলম 
বুলবুল ময়হাদয় িংপুরিি ত্াণ কাযকুক্রম ও 
িংপুি রেলা প্রশাসয়নি সয়ঙ্গ র�ানভড-১৯ 
এি সানবকুক নবষয়য় মিনবননময় সভা করিন। 
সভা শয়ষ িংপুি সদি উপয়িলা কিৃকুক 

উবিদু্ধ কিা কনন�য়ডন্স থসনভংস এন্ থক্রনডট 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ এি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন দুস্ অসহায় কমকুহীন ৫০০ মানয়ুষি 
মায়ি প্রনি পনিবারিি ৭ নদন চলাি িন্য 
ত্াণসামগ্রী নবিিণ করিন। প্রনি প্যায়কয়ট 
নিল চাল ৫ র�নি, ডাল ৫ র�নি, আলু ৫ 
র�নি, রেল ১ র�নি, সাবান ১টি, লবণ ১ 
র�নি। থসই সায়র মাে পযকুায়য় কাি কিাি 
িন্য উপয়িলা সদরিি সকল কমকুকিদো ও 
কমকুচািীয়ক নপনপ প্রদান করিন। 

কম্গকততিা কম্গচারলী

সনমনিি ননিস্ব অরকু নবননয়য়াগপূবকুক 
বাস্তবানয়ি নবনভন্ন প্রকয়ল্প থমাট ১৫ িন 
সদস্য বনহভূকুি কমকুকিদো কমকুচািী ননয়য়াগ 
কিা হয়য়য়ি। যাি �য়ল সনমনিটি রেকািত্ব 
দূিীকিয়ণি পাশাপানশ কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
নবয়শষ ভূনমকা পালন করি আসয়ি। 

অমফসঘর

কনন�য়ডন্স থসনভংস এন্ থক্রনডট র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ এি উপশহি 
এলাকায় ননিরিি হায়ট ভাড়াকৃি অন�স 
ঘি িয়য়য়ি। িয়ব অনি শীঘ্রই কনন�য়ডন্স 
টাওয়ারিি কাি শষ হয়ল থসখায়ন অন�সঘি 
স্াপন কিা হয়ব। 

উপসিংহার

সনমনিি সাংগেননক, আনরকুক ও সামানিক 
কাযকুক্রম এবং সমবায় আদশকু ও মলূনীনি 
অনসুিণ করি কাি কিাি �য়ল ঐ অচিয়লি 
সাধািণ মানয়ুষি উন্নয়ন ঘয়টয়ি। সমবায় 
আদশকু ও মলূনীনি অনসুিণ করি কনন�য়ডন্স 
থসনভংস এন্ থক্রনডট র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ নায়ম এই আনরকুক প্রনিষ্ঠানটি 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ। 
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রেলা: রিংপুর

কান্ািী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ একটি 
নননদদেষ্ আদনশকুক দষৃ্টিয়কাণ থরয়ক সামানিক 
উন্নয়নমলূক কমকুকায়ডেি উপি নভনত্ত করি 
এি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি িন্য 
নবনভন্ন উপািদেনমলূক ও সামানিক কমকুকাডে 
সম্াদয়ন অঙ্গীকািবদ্ধ। থদয়শি প্রচনলি 
স্বাস্্য ব্যবস্াি সংকয়ট সামানিক দায়বদ্ধিা 
থরয়ক সাধািণ মানষুয়ক সনেক নচনকতসা থসবা 
প্রদায়ন রেসিকানি খায়ি কান্ািী বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ একটি আদশকু নচনকতসা 
থসবা প্রনিষ্ঠান গয়ড় রোলাি প্রয়য়ািনীয়িা 
অনভুব করি। থসই পনিরপ্রনক্য়ি সনমনিি 
সদস্যিা নময়ল প্রনিষ্ঠা করিন গুড থহলর 
হসনপটাল। এই হসনপটায়লি নভনত্ত হয়লা 
থমনডক্যাল ইনরকস বা বেনিকিাি যরারকু 
প্রয়য়াগ। এই নচনকতসা প্রনিষ্ঠান প্রারনমক 
পযকুায়য় স্বল্প পনিসরি হয়লও বিদেমায়ন িা 
ননভদেিয়যাগ্য র�াগ ননণকুয় ও ননিাময়য় একটি 
পূণকুাঙ্গ হাসপািায়ল রূপ ননয়য়য়ি। স্বাস্্য খায়ি 
র�াগীি স্বারকু নবরিাধী বা নচনকতসাি নায়ম 

অনননিক মনুা�া অিদেয়নি নবরুয়দ্ধ একটি 
থসবাধমকুী অরচ লাভিনক প্রনিষ্ঠায়নি প্রিীক 
বা উদাহিণ সষৃ্টিি এই হসনপটায়লি অন্যিম 
উয়দেশ্য। এই প্রয়াসয়ক বাস্তব ও স্বারকুক কিাি 
লয়ক্্য শুরুয়িই প্রচনলি স্বাস্্য ব্যবস্াি 
থপ্রক্াপয়ট প্রস্তানবি হসনপটায়লি লক্্য 
উয়দেশ্য ননধকুািণ কিা হয়। 

লক্্য

গণমখুী, উন্নি, চানহদানভনত্তক, গুণমান 
সম্ন্ন, দক্, দায়বদ্ধ ও িবাবনদনহিামলূক 
স্বাস্্য পনিয়ষবা ব্যবস্া গয়ড় রোলাি মাধ্যয়ম 
িনগয়ণি স্বাস্্য অধধকাি প্রনিষ্ঠায় ভূনমকা 
িাখা। 

উয়দ্ে্য

• স্বাস্্য ও নচনকতসা পনিয়ষবা প্রদায়নি 
থক্রত্ সকল ধিয়নি অমাননবকিা, 
দূনকুীনি, অসাধিুাি বদয়ল মান, বেনিকিা, 
স্বচ্ছিা, 

• দায়বদ্ধিা, িবাবনদনহিা ও থপশাদানিয়ত্বি 
মাধ্যয়ম রেসিকানি স্বাস্্য খায়ি দষৃ্ান্ত 

স্াপন কিা।
• র�াগ ননণকুয়,নচনকতসা পিামশকু ও 

অপারিশনসহ সকল প্রকাি নচনকতসা ব্যয় 
সহিলভ্য করি সবকুস্তরিি মানয়ুষি আয়য়ত্ত 
আনা। 

• ননম্ন আয়য়ি মানয়ুষি িন্য নচনকতসা প্রানপ্ত 
নননচিি কিয়ি ব্যয় সারেয়ী উয়দ্যায়গি 
মাধ্যয়ম নচনকতসা ব্যয় হ্াস কিা। 

• নানা প্রকাি গণপ্রচািণাি মাধ্যয়ম 
িনগয়ণি স্বাস্্য সয়চিনিা বনৃদ্ধ এবং 
িায়দি স্বাস্্য অধধকাি সম্য়ন্ধ সয়চিন 
কিা।

গুি মহলথ হসমপটায়লর মবয়েষ তেমেষ্্য 

• নিুন ১০ িলা ভবন।
• আধনুনক নল�ট।
• অয়টা রেনারিটরিি মাধ্যয়ম ২৪ ঘণ্টা 

নবদু্যত। 
• আধনুনক যন্তপানি সনজ্ি এক্সরি, ইনসনি, 

ইয়কা, প্যারলনি ও আ্রিাসয়নাগ্রাম। 
• মান সম্ন্ন নশক্াপ্রনিষ্ঠান থরয়ক আগি 

সুয়যাগ্য নচনকতসক ও নাসকু। 

কান্ারী বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৩৪/০৫

তামরখ: ০৬/১২/২০০৫ ইিং।

সদস্য সিংখ্যা ১২০ িন

শেোর মলূিন: ১,৬৬,৯০,০০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ১৪,১১,৮০০ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ১,৮৩,২৭,৫৬৭ টাকা।
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•  নবিািয়কি িন্য ইননকউয়বটি।
•  রেবী ওয়ামকুাি।
•  �য়টায়রিানপ সানভদেস। 
• গুরুিি র�াগীি সাবকুক্ধণক পযকুয়বক্য়ণি 

িন্য থপয়শটে মননটি।
• ৪টি আধনুনক সিঞ্জাম সনজ্ি স্বিন্ত 

অপারিশন নরয়য়টাি কময়প্লক্স ও থপাস্ 
অপারিটিভ ওয়াডদে। 

• আধনুনক ও সুসনজ্ি সাধািণ ও নবয়শষ 
নডলাক্স র�নবন এবং আলাদা পুরুষ ও 
মনহলা রেনারিল ওয়াডদে। 

• ওয়াডদে র�নবন সহ সবকুত্ ইটোিকম 
থটনলয়�ান। 

• সাবকুক্ধণক নসনসটিনভ ক্যায়মিা 
আওিাধীন। 

• হসনপটালটিয়ি নবয়শষজ্ঞ ডাক্তািয়দি 
থচম্াি, আউট রোি, ডায়াগনষ্টিক সানভদেস, 
৪টি অপারিশন নরয়য়টাি ও ৫০টি সজ্া 
আয়ি। 

গুি মহলথ এর নলীমত ও মলূ্যয়বাি

• কয়োি ও দঢ়ৃিাি সায়র সাবকুিনীন নচনকতসা 
আইন-কাননু-নবধধমালা-আচিণনবধধ 
অনসুিণ। 

• র�াগীি স্বাস্্য অধধকাি ও র�াগ সংক্রান্ত 
ির্য িানাি অধধকাি এবং িাি 
থগাপনীয়িা সংিক্ণ। 

• কনমশন ও র��ারিল ন� গ্রহণ, দালাল 
প্ররা, বকনশস প্রদান সম্ণূকু নননষদ্ধকিণ 
ও দন্নীয় অপিাধরূয়প গণ্যকিণ। 

কান্ডারলী বহুমখুী সমবাে সমমমত মলঃ এর 

আওতািলীন গুি মহলথ হসমপটাল এর 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

• আউটয়ডাি সানভদেসসহ ২৪ ঘণ্টা নচনকতসা 
পনিয়ষবা নননচিিকিণ। 

• সকল প্রকাি র�াগ ননণকুয় ও নচনকতসা 
পিামশকু প্রদান। 

• নবয়শষজ্ঞ নচনকতসকয়দি পিামশকু। 
• সকল ধিয়নি অপারিশয়নি আধনুনক 

ব্যবস্া। 
• রেমিীবী ও দনিদ্র মানয়ুষি িন্য কম ময়ূল্য 

নচনকতসা প্রদান। 
• র�াগ প্রনিরিায়ধ টিকাদান কমকুসনূচ 

চালায়না। 
• দুয়যকুাগকায়ল নবয়শষ নচনকতসা কাযকুক্রম 

পনিচালনা কিা। 
• িনগয়ণি ময়ধ্য নানা স্বাস্্য ির্য এবং র�াগ 

প্রনিরিাধমলূক নশক্া প্রচািণাি উয়দ্যাগ 
গ্রহণ। 

• নািীয়দি প্রিনন ও থযৌন স্বাস্্যয়সবাসহ মা 
ও নশশু স্বাস্্যয়সবা প্রদান। 

• মনুক্তয়যাদ্ধাসহ থদশ ও িনগয়ণি িন্য 
ননয়বনদি প্রাণ রেিা,কমকুীয়দি িন্য নবয়শষ 

নচনকতসা থসবাি উয়দ্যাগ গ্রহণ। 
• স্বাস্্য ও নচনকতসা পনিয়ষবা নবষয়ক 

থসনমনাি, কমকুশালা, আয়লাচনা সভাি 
আয়য়ািন কিা এবং স্বাস্্য সংক্রান্ত পুস্তক, 
বুয়লটিন, থপাস্াি, নল�য়লট প্রকাশ কিা। 

• স্যায়টলাইট নক্ননয়কি মাধ্যয়ম প্রি্যন্ত 
অচিয়ল নবয়শষজ্ঞ নচনকতসা থসবা প্রদান। 

• পনিয়বশ দূষণ র�ায়ধ একক ও থযৌরভায়ব 
নানা কাযকুক্রম গ্রহণ। 

• থহলর কাডদে সানভদেস প্রবিদেয়নি মাধ্যয়ম 
পানিবানিক স্বাস্্য পনিয়ষবা নননচিি কিা। 

• থটনল-থমনডনসন ও র��ারিল নক্ননয়কি 
মাধ্যয়ম থদনশ/নবয়দনশ নবয়শষজ্ঞ 
নচনকতসকয়দি পিামশকু প্রানপ্তি ব্যবস্া 
কিা। 

•  ঢাকাসহ থদয়শি বাইরি প্রয়য়ািনীয় উন্নি 
নচনকতসা গ্রহয়ণি থক্রত্ নবয়শষ সহায়িা 
প্রদান।

• থদনশ নবয়দনশ সুয়যাগ্য নবয়শষজ্ঞ 
নচনকতসকয়দি সয়ঙ্গ থযৌরভায়ব স্ানীয় 
পযকুায়য় নচনকতসা পিামশকু প্রদানসহ িটিল 
অপারিশয়নি ব্যবস্া কিা। 

• সাধািণ ও এনক্সনকউটিভ থহলর থচকআপ 
প্যায়কি এি সুব্যবস্া। 

• থমনডক্যাল ক্যায়ম্ি মাধ্যয়ম নবনাময়ূল্য 
রোাট কাটা, িালু �াটা, নশশুি 
অপারিশনসহ নানা ধিয়নি নচনকতসা থসবা 
প্রদান। 

• মাননসক স্বাস্্য পনিচযকুাি ব্যবস্া। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

• এ যাবত প্রায় ১০ হািাি স�ল অপারিশন 
সম্ন্নকিণ। 

• হাঁটু ও র�ামি রোড় স�লভায়ব 
প্রনিস্াপন। 

• ২,০০০টি থমনডক্যাল ক্যাম্ পনিচালনা। 
• নফ্র থমনডক্যাল ক্যাম্ এি মাধ্যয়ম 

অপারিশন করি প্রায় ২ হািাি রোাঁট কাটা, 
িালু �াটা নশশুি মখুমন্য়লি স্বাভানবক 
আকৃনি প্রদান। 

• ১৫ বিরি মনুক্তয়যাদ্ধাসহ থদশ ও িনগয়ণি 
িন্য ননয়বনদি প্রাণ রেিা,কমকুীয়দি িন্য 
নবয়শষ নচনকতসা থসবা।
সুস্বাস্্য প্রনিটি মানয়ুষি মলূ্যবান সম্দ। 

স্বাস্্যবান ও ননরিাগ মানষু একটি থদয়শি 
উন্নয়য়নি মাপকানে। আি স্বাস্্য ও নচনকতসা 
থসবা প্রানপ্ত প্রনিটি নাগনিয়কি সুয়যাগ নয় 
বিং অধধকাি। রেনশিভাগ রেসিকানি 
বা প্রাইয়ভট নক্ননক ও হসনপটালগুনল 
মানয়ুষি আস্া অিদেয়ন ব্যরকু। কািণ গুণমান, 
সিিা, থপশাদানিত্ব নননচিি কিাি বদয়ল 
রেসিকানি স্বাস্্য খায়ি অনিমনুা�াি 
িাড়নাই মখু্য। থসই সয়ঙ্গ প্রিািণা, অসুস্ 
প্রনিয়যানগিা,অনননিকিা নচনকতসা থসবাি 

মানয়ক ব্যাহি কিয়ি। রেসিকানি নচনকতসা 
ব্যয়বহুল হওয়ায় িা সাধািণ মানয়ুষি 
নাগায়লি বাইরি। ননরূপায় মানষু িাই 
সুনচনকতসাি আশায় পানড় িমায়চ্ছ নবয়দয়শ। 
এই থপ্রক্াপয়ট স্বাস্্য ও নচনকতসা পনিয়ষবায় 
মান বেনিকিা সারেয় নননচিি কিাি প্রি্যয়য় 
কান্ািী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
সদস্যিা ২০০৬ সায়লি মাচদে মায়স িংপুরি 
গয়ড় রোয়ল “গুড থহলর হসনপটাল”। 
কান্ািী বহুমখুী সমবায় সনমনি কিৃকুক 
প্রনিনষ্ঠি এই গুড থহলর হসনপটাল থদয়শি 
প্ররম ও একমাত্ সমবায় হসনপটাল। 

সািা নবয়শ্ি ন্যায় বাংলায়দয়শ বেনশ্ক 
মহামানি করিানা কািয়ণ নচনকতসা থসবা ব্যাহি 
হয়লও গুড থহলর হসনপটাল মানয়ুষি থসবাি 
কাযকুক্রম চলমান র�য়খয়ি। থসই পনিরপ্রনক্য়ি 
নচনকতসা থসবা যায়ি সহিীকিণ কিা যায় 
গুড থহলর হসনপটাল থসিন্য থটনলয়মনডনসন 
থসবা চালু করিয়ি।

হসনপটালটি প্রনিষ্ঠাি পি থরয়ক 
স্বাস্্যয়সবাি পাশাপানশ উয়ল্খয়যাগ্য হারি 
কমকুসংস্ায়নি থক্ত্ বেনি কিয়ি। অত্ 
হাসপািায়ল ৮ িন ডাক্তাি, ২২ িন 
কমকুকিদো, ২১ িন নাসকু, ৬ িন থমনডক্যাল 
থটকনননসয়ান, ১১ িন রিাদাসকু, ১৩ িন আয়া, 
অন্যান্য ৩ িন সবকুয়মাট ৮৪ িন স্া� িয়য়য়ি।

গুড থহলর হসনপটাল নচনকতসা থসবাি 
পাশাপানশ সামানিক কমকুকাডে এবং কমকুসংস্ান 
বেনিয়ি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন কিয়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
আয়লাচ্য সমবায় সনমনি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা 
পালন কিয়ি। সনমনিটিি সদস্যিা উপ-
আইয়ন বধণকুি নবধান অনসুারি ননয়নমি শয়াি 
ও সচিয় িমা করিয়ি। সনমনিি সদস্যয়দি 
ননয়নমি মনুা�া প্রদান কিায় শয়াি ও 
সচিয় িমাি ধািা অব্যাহি রাকায় সনমনিি 
মলূধন নদননদন বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। স্বাস্্য ও নচনকতসা 
পনিয়ষবা প্রদায়নি থক্রত্ সকল ধিয়নি 
অমাননবকিা, দুনকুীনি, অসাধিুাি বদয়ল মান, 
বেনিকিা, স্বচ্ছিা, দায়বদ্ধিা, িবাবনদনহিা 
ও থপশাদানিয়ত্বি মাধ্যয়ম রেসিকানি স্বাস্্য 
খায়ি দষৃ্ান্ত স্াপন কিায় সনমনিি কাযকুক্রময়ক 
আরিা রেগবান কিয়ি।

সনমনিটিি আওিাধীন গুড থহলর 
হসনপটাল এি নচনকতসা ব্যবস্া আধনুীকায়ন 
ও সহিলভ্য কিায় নদননদন সাধািণ মানয়ুষি 
কায়ি এি গ্রহণয়যাগ্যিা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি। যা 
সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
বনলষ্ঠ ভূনমকা িাখয়ি। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিি সদস্যয়দি মায়ি ননয়নমি লভ্যাংশ 



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 355

প্রদান করি আসয়ি। আয়লাচ্য সয়ন সনমনি 
সদস্যয়দি মায়ি ৩,২৬,০০০ টাকা শয়ারিি 
উপি লভ্যাংশ প্রদান করিয়ি। সনমনি ২০১৭-
২০১৮ সয়ন ৪০,০০০ টাকা নসনডএ� প্রদান 
করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সনমনিয়ি ননয়নমি অনডটকাযকু সম্ানদি হয়। 
সনমনিি ২০১৮-২০১৯ সয়নি নবধধবদ্ধ অনডট 
সম্ন্ন হয়য়য়ি।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

সনমনিি নায়ম পূবালী ব্যাংক, ধাপ শাখা, রেল 
র�াড, িংপুি এ একটি চলনি নহসাব িয়য়য়ি, 
যাি নম্ি ৪৬৬৪৯০১০০০৫৪১। সনমনিি 
নহয়সয়বি স্বচ্ছিাি িন্য সকল র�নয়দন 
ব্যাংক নহসাব নম্রিি মাধ্যয়ম সংঘটিি 
হয়চ্ছ। সনমনিি আওিাধীন হাসপািায়লি 
স্বাভানবক কাযকুক্রম পনিচালনা কিাি িন্য 
১,১৬,২৪,০১১ টাকা মলূ্যমায়নি আসবাবপত্ 

ও যন্তাংশ িয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেন

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
িন্য সনমনি নবনভন্ন কাযকুক্রম গ্রহণ কিয়ি। 

সদস্যয়দর আমথ্গক উন্নেন

সনমনিি সদস্যয়দি আনরকুক উন্নয়য়নি িন্য 
ননয়নমি শয়াি ও সচিয় আদায়, হসনপটাল 
পনিচালনা কিা হয়চ্ছ।

সমমমতর সামামিক উন্নেন 

ক) নফ্র থমনডক্যাল ক্যাম্ এি মাধ্যয়ম 
অপারিশন করি প্রায় ২ হািাি রোাঁট কাটা 
িালু �াটা নশশুি মখুমন্য়লি স্বাভানবক 
আকৃনি প্রদান। 
খ) ১৫ বিরি মনুক্তয়যাদ্ধাসহ থদশ ও িনগয়ণি 
িন্য ননয়বনদি প্রাণ রেিা,কমকুীয়দি িন্য 
নবয়শষ নচনকতসা থসবা।
গ) নচনকতসা থসবা যায়ি সহিীকিণ কিা যায় 

গুড থহলর হসনপটাল থসিয়ন্য থটনলয়মনডনসন 
থসবা চালু করিয়ি।

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা

মমুষূ্গ ও িটিল রোগীয়দর িন্য: 

• ইনয়সটেটিভ র�য়াি ইউননট (আইনসইউ) 
স্াপন।

• কিনািী র�য়াি ইউননট (নসনসইউ) স্াপন। 
• নবিািয়কি িন্য ননওয়নটাল ইনয়সটেটিভ 

র�য়াি ইউননট (এনআইনসইউ) স্াপন। 
• নকডনন র�াগীয়দি ডায়ালাইনসস ইউননট 

স্াপন।

মানমসক রোগীয়দর িন্য: 

• আলাদা ওয়াডদে গেন।
• মাননসক স্বাস্্য পনিচযকুা এবং কাউনন্সনলং।
• দক্ ও থযাগ্য নাসকু গয়ড় রোলাি িন্য 

নানসকুং ইনস্টিটিউট ও কয়লি স্াপন।
• আ্রিাসয়নাগ্রাম থ্ননং ইনস্টিটিউট ও থ্ননং 

থসটোি স্াপন। 
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উপয়িলা: রিংপুর সদর

রেলা: রিংপুর

িংপুি রেলায় বাংলায়দশ ব্যাংক শাখায় 
কমকুিি কমকুকিদো ও কমকুচািীগণ নময়ল ১৯৯৬ 
নরি. সয়ন নকিু সদস্য ননয়য় বাংলায়দশ ব্যাংক 
কমকুচািী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 
নলুঃ নায়ম একটি সনমনি ননবন্ধন করি। উক্ত 
সমবায় সনমনিটি রেলা সমবায় অন�সাি, 
িংপুি ময়হাদয় কিৃকুক ননবন্ধন নং: ০৪, 
িানিখ: ১০/০১/১৯৯৬ ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। 

সমমমত গেয়নর উয়দ্ে্য

সনমনিি সদস্যয়দি শয়াি মলূধন ও সচিয় 
আমানয়িি মাধ্যয়ম মলূধন গেনপূবকুক িাঁয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন সাধন সদস্যয়দি 
আবাসায়নি ব্যবস্া কিা, চানহদা পূিয়ণি িন্য 
নবনভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কিাই 
সনমনি গেয়নি মলূ উয়দেশ্য। 

ঋণ কার্গক্রম 

সনমনিি সদস্যয়দি আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী 
করি রোলাি িন্য সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধ থমািায়বক ঋণ প্রদান কিা হয়। ঋণ 
গ্রহণ করি অয়নক সদস্য স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। 

মরটাোরয়ম্ট রেমনমফট রিদান

সনমনিি সদস্যয়দি রেিন হয়ি ৮০ টাকা 
করি আি.নব �ান্ আদায় কিা হয়। ২০১৮-
২০১৯ অরকুবিরি এ খায়ি আদায়য়ি পনিমাণ 
১৯৯৪৪৯০ টাক এবং এ বিি ৩১৭৬৮৮ 
টাকা অবসিপ্রাপ্ত সদস্যগণয়ক প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। এ অরকু অবসিপ্রাপ্ত সদস্যয়দি 
আনরকুক সচ্ছলিাি উয়দেয়শ্য প্রদান কিা হয়। 
প্রনিটি সদস্যয়ক এককালীন ৩৫০০০ টাকা 
প্রদান কিা হয়। এ খায়ি িাি িমাকৃি অরকু 
থ�িি প্রদান কিা হয়। 

রেথ রেমনমফট রিদান

সনমনিি সদস্যয়দি রেিন হয়ি ৬০ টাকা 
করি নড.নব �ান্ আদায় কিা হয়। ২০১৮-

২০১৯ অরকুবিরি এ খায়ি আদায়য়ি পনিমাণ 
৮৩১৮০২০ টাক এবং এ বিি ২৩৬২২৪ 
টাকা মিৃ সদস্যগণয়ক প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
এ অরকু অবসিপ্রাপ্ত সদস্যয়দি পনিবারিি 
সচ্ছলিাি উয়দেয়শ্য প্রদান কিা হয়। প্রনিটি 
সদস্যয়ক এককালীন ৩৫০০০ টাকা প্রদান 
কিা হয়। এ খায়ি িাি িমাকৃি অরকু থ�িি 
প্রদান কিা হয়। 

আবাসন রিকল্প

সনমনিি অরকুায়য়ন িংপুি ধাপ নশমলুবাগ 
এলাকায় ২৪ শিাংশ িনম ক্রয় কিা হয়। ঐ 
িনময়ি একটি ভবন ননমকুায়ণি প্রনক্রয়া চলয়ি। 

ব্যবস্াপনা

৯ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা 
সনমনিি কাযকুক্রম পনিচানলি হয়চ্ছ। 
ব্যবস্াপনা কনমটি সমবায় সনমনি আইন 
ও নবধধ থমািায়বক মানসক সভাসহ অনান্য 
সভায় নমনলি হয়চ্ছ। 

বাংলায়দর ব্যাংক কম্শচারী সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৪

তামরখ: ১০/০১/১৯৯৬

সদস্য সিংখ্যা : ৯৮৮ িন।

সঞ্চে আমানত : ১৭,৭৩,৮৪২ টাকা

শেোর মলূিন: ৫৫,৮৪,৮২৫ টাকা

অনান্য মলূিন: ১,৯৫,৫২,০৮৮ টাকা

কার্গকরলী মলূিন ৩,২৪,৩১,৪৯৭ টাকা। 
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রিমেক্ণ

সনমনিি ২ িন সদস্য ব্যবস্াপনা নবষয়য় 
িংপুি আচিনলক সমবায় নশক্ায়িয়ন প্রনশক্ণ 
গ্রহণ কিয়ি। এিাড়া িংপুি সদি উপয়িলায় 
অননুষ্ঠি ভ্াম্যমাণ প্রনশক্য়ণ একাধধক সদস্য 
অংশগ্রহণ করিয়ি। 

সামামিক ও মসবামলূক কার্গক্রম 

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সামানিক কাযকুক্রম 
থযমন বকৃ্রিাপণ, সদস্যয়দি সন্তানয়দি মায়ি 
নশক্া বনৃত্ত, নববায়হি সময় রোনাস প্রদান, 
বাল্যনববাহ প্রদায়ন নবনভন্ন থসনমনাি, ঈয়দি 
সময় দুস্ সদস্যয়দি মায়ি থসমাই ও নচনন 
নবিিণ, নবনভন্ন দুয়যকুায়গি সময় অনদুান প্রদান 
করি রায়ক। 

অমিট এবিং অমিট মফ ও মসমিএফ 

সনমনিটি ননয়নমি অনডট সম্াদন করি রায়ক। 
২০১৮-২০১৯ বয়ষকু অনডট ন� পনিয়শাধ কিা 
হয়য়য়ি ১০,০০০ টাক এবং ভ্যাট পনিয়শাধ 
কিা হয়য়য়ি ১,৫০০ টাকা। নসনডএ� বাবদ 
পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি ৪৮,৭৬৮ টাকা। 

সনমনিটি নবগি ০৫ বিি যাবত ১০,০০০ 
টাকা হারি অনডট ন� প্রদান করি আসয়ি।

লভ্যািংে মবতরণ 

সনমনিয়ি প্রনিবিি লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয়। 
সনমনিয়ি ২০১৮-২০১৯ সয়ন সদস্যগয়ণি 
মায়ি ১৩,০৬,৩৮৮ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ 
কিা হয়য়য়ি। 

ব্যািংক মহসাব

সনমনিি নশরিানায়ম সাউরইস্ ব্যাংক নলুঃ, 
ধাপ শাখা, িংপুরি একটি ব্যাংক নহসাব 
থখালা আয়ি। সনমনিি সভাপনি, সম্াদক 
ও র�াষাধ্যয়ক্ি থযৌর স্বাক্রি এ নহসাব 
পনিচানলি হয়। ননিীক্য়কি প্রনিয়বদন 
অনযুায়ী ৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিয়খ ব্যাংক 
নহয়সয়বি নস্নি ১৬,৫১,৬৩৮ টাকা। সনমনিি 
র�নয়দন ব্যাংক নহয়সয়বি মাধ্যয়ম পনিচানলি 
হয়। 

কম্গকততিা কম্গচারলী 

সনমনিয়ি ২ িন সদস্য বনহভূকুি কমকুকিদো 

কমকুচািী ননয়য়াগ কিা হয়য়য়ি। যাি �য়ল 
সনমনিটি রেকািত্ব দূিীকিয়ণি পাশাপানশ 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি নবয়শষ ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি। 

অমফসঘর

বাংলায়দশ ব্যাংক ভবন, িংপুি এি ৪রকু িলায় 
একটি রুয়ম সনমনিি অন�সঘি অবনস্ি। 
থসখায়ন সনমনিি সানবকুক কাি সম্ন্ন কিা 
হয়। 

উপসিংহার

সনমনিি সংগেননক,আনরকুক ও সামানিক 
কাযকুক্রম এবং সমবায় আদশকু ও মলূনীনি 
অনসুিণ করি কাি কিাি �য়ল সদস্যয়দি 
উন্নয়ন ঘটয়ি। সমবায় আদশকু ও মলূনীনি 
অনসুিণ করি বাংলায়দশ ব্যাংক কমকুচািী 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম 
এই আনরকুক প্রনিষ্ঠানটি ননিলসভায়ব কাি 
করি যায়চ্ছ। 
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উপয়িলা: রিংপুর সদর

রেলা: রিংপুর

সনমনিি সভ্যগয়ণি সমবায় নীনি ও আদশকু 
নবষয়য় নশক্া ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় সংগেননভনত্তক 
পনিকনল্পি িীবন ও সংগ্রায়ম সংঘবদ্ধ থরয়ক 
ননয়নমি সচিয় ও সীনমি কু্দ্র কু্দ্র সম্দ 
সংগেয়নি মাধ্যয়ম সংগনেি করি মলূধন 
গেন ও মলূধয়নি সনেক ব্যবহাি করি 
সভ্যগয়ণি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও গহৃায়ন 
প্রকল্প বাস্তবায়ন কিাি নননময়ত্ত ২০১২ নরি. 
থমাহনা হাউনিং র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ গনেি হয়। সনমনিটি গেয়নি পি থরয়ক 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকা পালন কিয়ি।

সমমমত গেয়নর উয়দ্ে্য

সনমনিি সদস্যয়দি ননয়নমি শয়াি মলূধন ও 
সচিয় আমানয়িি মাধ্যয়ম মলূধন গেনপূবকুক 

িাঁয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন সাধনসহ 
আবাসন ব্যবস্া বাস্তবায়নসহ নবনভন্ন উন্নয়ন 
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কিািই সনমনি 
গেয়নি মলূ উয়দেশ্য। 

মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৩টি হাউনিং প্রকল্প 
চলমান আয়ি।
ক) থমাহনা গায়ডদেন নসটি।
খ) থমাহনা এনএস টাওয়াি।
গ) ড্ীমল্যান্ স্ীম।

কার্গক্রম

সনমনি সদস্যগয়ণি ননকট থরয়ক ননয়নমি 
শয়াি, সচিয় ও হাউনিং প্রকল্প থরয়ক অনগ্রম 
আদায়য়ি মাধ্যয়ম হাউনিং প্রকয়ল্পি কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি আসয়ি।

মবগত বছত্রর উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি ননবন্ধয়নি পি থরয়ক সদস্যয়দি 

আরকুসামানিক উন্নয়য়ন নবয়শষ ভূনমকা 
িাখয়ি। সনমনিয়ি বিদেমায়ন ৮ িন রেিনভুক্ত 
কমকুকিদো ও কমকুচািী আয়ি। সনমনিটিি 
রেকািত্ব দূিীকিয়ণ অবদান িাখয়ি। সনমনিটি 
িায়দি আবাসন প্রকয়ল্পি ফ্্যাট নবক্রয়য়ি 
নননময়ত্ত কনমশন প্রদান কিায় সনমনিয়ি 
অস্ায়ী কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়চ্ছ। সনমনি থরয়ক 
অন�য়সি িন্য থফ্াি ক্রয় করিয়ি �য়ল 
সনমনিয়ি স্ায়ী সম্দ সষৃ্টি হয়য়য়ি। চলমান 
কাযকুক্রম সমবায় নবভায়গি সুনাম বনৃদ্ধয়ি 
নবয়শষ ভূনমকা িাখয়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
আয়লাচ্য সমবায় সনমনি গুরুপ্তপূণকু ভূনমকা 
পালন কিয়ি। সনমনিটিি সদস্যিা উপ-
আইয়ন বধণকুি নবধান অনসুারি ননয়নমি শয়াি 
ও সচিয় িমা করিয়ি। সনমনিি সদস্যয়দও 
ননয়নমি মনুা�া প্রদান কিায় শয়াি ও সচিয় 
িমাি ধািা অব্যাহি রাকায় সনমনিি মলূধন 

পমাহনা হাউবজং ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৩৬

তামরখ: ০৪/০৩/২০১২ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ৪৮ িন।

শেোর মলূিন: ৮,৫৭,৬০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৩৯,১০০ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ২,১৩,৮৭,৫৮১ টাকা
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নদননদন বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। যা সনমনিি কাযকুক্রময়ক 
আরিা রেগবান কিয়ি।

সনমনিটিি আওিাধীন আবাসন প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম সনমনিয়ি নদননদন কমকুসংস্ান বনৃদ্ধসহ 
সনমনি আনরকুকভায়ব লাভবান হয়চ্ছ।যা 
সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
বনলষ্ঠ ভূনমকা িাখয়ি। 
লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিি সদস্যয়দি মায়ি ননয়নমি লভ্যাংশ 
প্রদান করি আসয়ি। আয়লাচ্য সয়ন সনমনি 
সদস্যয়দি মায়ি ২৮৩৩৭ টাকা শয়ারিি 
উপি লভ্যাংশ প্রদান করিয়ি। সনমনি ২০১৮-
২০১৯ সয়ন ১৪৪১২ টাকা নসনডএ� প্রদান 
করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিয়ি ননয়নমি অনডটকাযকু সম্ানদি হয়। 
সনমনিি ২০১৮-২০১৯ সয়নি নবধধবদ্ধ অনডট 
সম্ন্ন হয়য়য়ি।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি নায়ম ব্যাংক নহসাব থখালা আয়ি। 
সনমনিি নহয়সয়বি স্বচ্ছিাি িন্য সকল 
র�নয়দন ব্যাংক নহসাব নম্রিি মাধ্যয়ম 
সংঘটিি হয়চ্ছ।
সনমনি স্বাভানবক কাযকুক্রম পনিচালনা 
কিাি িন্য ৭,২২,৯২৮ টাকা মলূ্যমায়নি 
আসবাবপত্ ও যন্তাংশ িয়য়য়ি।

আথ্গসামামিকউন্নেন

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
িন্য সনমনি নবনভন্ন কাযকুক্রম গ্রহণ কিয়ি। 

সদস্যয়দর আমথ্গক উন্নেন

সনমনিি সদস্যয়দি আনরকুক উন্নয়য়নি িন্য 
ননয়নমি শয়াি ও সচিয় আদায়, হাউনিং 
প্রকল্প পনিচালনা কিা হয়চ্ছ।

সমমমতর সামামিক উন্নেন 

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সামানিক কাযকুক্রম 
থযমন সদস্যয়দি নচনকতসা থসবা প্রদান, 
বকৃ্রিাপণ, সদস্যয়দি সন্তানয়দি মায়ি নশক্া 
বনৃত্ত, শীয়িি সময় শীি বস্ত্র নবিিণ, নবনভন্ন 
দুয়যকুায়গি সময় অনদুান প্রদান করি রায়ক। 
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উপয়িলা: মমোপুকুর

রেলা: রিংপুর

 
নমোপুক্ি স্ব-ননভদেি মনহলা সমবায় সনমনি 
নলুঃ সনমনিটি ২০১৪ সায়ল ননবনন্ধি। 
সনমনিটি ননবন্ধয়নি পি থরয়ক কমকু এলাকায় 
গ্রায়মি সুনবধাবনচিি ও অসহায় মনহলায়দি 
একনত্ি করি িায়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়য়ন কাি করি আসয়ি।

সমমমতর সদস্য

সনমনিি ননবন্ধন প্রাক্কায়ল সদস্য নিল ২০ 
িন। এই সনমনিয়ি ক্রমান্বয়য় সদস্য সংখ্যা 
বনৃদ্ধ কিা হয়য়য়ি। বিদেমায়ন ৩,৩১৫ িন 
সদস্য িয়য়য়ি। সনমনিি ননিস্ব িহনবল ও 
ইসলামী নিনল� এি অরকুায়য়নি মাধ্যয়ম 
মনহলায়দি স্বাবলম্ী কিাি লয়ক্্য নবনভন্ন 
থ্ডনভনত্তক ঋণ প্রদান কিা হয়য় রায়ক।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিয়ি ননবকুানচি ১২ সদস্য নবনশষ্ 
ব্যবস্াপনা কনমটি নবদ্যমান িয়য়য়ি। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা ননয়নমি হয়য় 
রায়ক এবং বিরি ১ বাি বানষকুক সাধািণ 
সভা অননুষ্ঠি হয়। সবকুয়শষ বানষকুক সাধািণ 
সভা সনমনিয়ি ২২/০৩/২০২০নরি. িানিয়খ 
অননুষ্ঠি হয়য়য়ি। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনি নবগি বিিগুয়লায়ি গ্রায়মি দনিদ্র ও 
অসহায় মানয়ুষি ময়ধ্য শীি বস্ত নবিিণ, স্বল্প 
সুয়দ সদস্যয়দি ঋণ প্রদান ও নািীি ক্মিায়ন 
বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য কাি করি আসয়ি। 

র�স টোমি

এই সনমনিটি সচূনা লগ্ থরয়কই সুনবধাবনচিি 
মনহলা সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়য়নি িন্য কাি করি আসয়ি। সনমনিি 
সদস্যয়দি গবানদ পশুপালন, হাঁস-মিুনগ 

পালন, সবনি চায়ষি িন্য থ্ডনভনত্তক ঋণ 
প্রদান করি রায়ক। 

কলীভায়ব সফল হয়লা

এই সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩৩১৫ িন অরকুাত 
এই নবপুল সংখ্যক নািী সদস্যয়দিয়ক সমবায় 
পিাকািয়ল একত্ কিয়ি থপরিয়ি। সনমনিটি 
সমবায় আইন ও নবধধ থমািায়বক পনিচানলি 
হয়য় রায়ক।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসিএফ আদাে

নবগি বিরি ৫১,০০০ টাকা মনুা�া নবিিণ 
করিয়ি এবং নসনডএ� ১,৫৫৬ টাকা নসনডএ� 
প্রদান করিয়ি।
 
আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

নবগি বিিগুয়লায়ি গ্রাম দনিদ্র ও অসহায় 
মানয়ুষি ময়ধ্য শীিবস্ত্র নবিিণ, স্বল্প সুয়দ 
সদস্যয়দি ঋণ প্রদান ও নািীি ক্মিায়ন।

বমঠাপধুকুর স্ব-বনভকের মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ২৭

তামরখ: ১৩/০৩/২০১৪ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ৩,৩১৫ িন
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উপয়িলা: মমোপুকুর

রেলা: রিংপুর 

থগাপালপুি এলাকাি হিদনিদ্র মানয়ুষি 
ভাগ্য উন্নয়য়নি লয়ক্্য থচৌধিুী থগাপালপুি 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ 
নামকিণ করি পুনিায় নিুন করি ০৮ এনপ্রল 
২০১৫ নরি. িানিয়খ আনষু্ঠাননকভায়ব থচৌধিুী 
থগাপালপুি র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ এি যাত্া শুরু হয়। 

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা

আয়স্ত আয়স্ত অত্ সনমনি এলাকাি মানয়ুষি 
আস্া ও নবশ্াস অিদেন কিয়ি রায়ক। 
অকল্পনীয়ভায়ব বনৃদ্ধ থপয়ি রায়ক সদস্য 
সংখ্যা। যাি �লশ্রুনিয়ি সবকুয়শষ অনডট রোট 
অনযুায়ী (২০১৮-২০১৯) বিদেমায়ন সনমনিি 
থমাট সদস্য সংখ্যা ৪,১০২ িন। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিয়ি হালনাগাদ র�কডদে পত্ সংিক্ণ, 
ননয়নমি ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা, বানষকুক 

সাধািণ সভা, ব্যবস্াপনা কনমটিি ননবকুাচন, 
সমবায় আইন ও নবধধি আয়লায়ক নবনভন্ন 
নসদ্ধান্ত গহৃীি হয়। 
 
মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

শীিািদে মানয়ুষি মায়ি কম্ল নবিিণ, নানানবধ 
প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গ অসহায় মানয়ুষি মায়ি 
ত্াণসামগ্রী নবিিণ কিা হয়। সবকুসাধািয়ণি 
স্বল্প ব্যয়য় ননিাপয়দ যািায়ায়িি িন্য 
থক্রনডট ইউননয়য়নি ননিস্ব ৪টি মাইরক্রাবাস 
সবকুদা থসবা নদয়য় যায়চ্ছ। সনমনিি কাযকুক্রম 
সমবায় আইন ও নবধধ থমািায়বক পনিচানলি 
হয়। স্রিনি করিানা দুয়যকুাগ থমাকানবলায় 
উপয়িলা সমবায় অন�সাি এবং সংনলিষ্ 
ইউননয়ন থচয়ািম্যান এি উপনস্নিয়ি 
সনমনিটিি ননিস্ব অরকুায়য়ন প্রায় ১,০০০ 
িন কমকুহীন মানয়ুষি মায়ি ৩,০০,০০০ 
ময়ূল্যি খাদ্য সামগ্রী সনমনিি ক্রয়কৃি ০৪টি 
মাইরক্রাবায়সি মাধ্যয়ম নবিিণ কিা হয়। 

র�স টোমি

অত্ সনমনিটি অত্ এলাকাি নানান 

আরকুসামানিক কাযকুকলায়পি সনহি সম্কৃ্ত। 
সনমনিি কাযকুকিী মলূধন: ১৯,১২,১৩,৫৯৬ 
টাকা, শয়াি: ২৪,০৭,৮৪০ সাধািণ 
সচিয়: ৩,১৬,৫৮,৯৬৮ টাকা, স্ায়ী 
আমানি: ১২,০০,৫৭,০০০ টাকা, নড,নপ 
এস সচিয় আমানি: ৯৭,৭৭,৮০০ টাকা, 
নশশু নকয়শাি সচিয় আমানি: ৫,২৫,৬৫২ 
টাকা, নবনভন্ন িহনবল: ৭৬,৩১,৯৫৮ টাকা, 
আমানয়িি সুদ সনচিনি: ১,৮৯,৯৫,১৪২ 
টাকা, ঋণ নবননয়য়াগ: ১০,২৪,৬৪,২৯৯ 
টাকা, কাল্ ব নলুঃ এ স্ায়ী নবননয়য়াগ: 
৭,০০,০০,০০০ টাকা, কাল্ ব নলুঃ এ 
শয়াি/সচিয়: ১৭,৪৫,২৯৮ টাকা, পনিবহন 
খায়ি নবননয়য়াগ: ৭১,৯৮,৫৫১ টাকা, িনময়ি 
নবননয়য়াগ: ৫৩,৩৯,৫০০ টাকা।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

উদাি সমবায় নীনি, থযাগ্য রেিৃত্ব, হালনাগাদ 
ির্য, সিিা এবং একননষ্ঠিা সনমনিি 
স�লিাি অন্যিম কািণ।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

চলনি বিরি সমবায় উন্নয়ন িহনবল ৪০,২৬৩ 

পচৌিধুরী পগাপালপধুর ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ 

মনবন্ন নিং: ১১

তামরখ: ১৭/০১/১৯৯২ইিং।

সিংয়োধিত মনবন্ন নিং: ৩১/১৪ 

তামরখ:৩০/১২/২০১৪ইিং

সদস্য সিংখ্যা : ৪,১০২ িন

শেোর: ২৪,০৭,৮৪০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৯৭,৭৭,৮০০ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন: ১৯,১২,১৩,৫৯৬ টাকা
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টাকা পনিয়শাধ করিয়ি। সনমনি প্রনি বিি 
মনুা�া হয়ি সদস্যয়দি ময়ধ্য লভ্যাংশ নবিিণ 
করি রায়ক। সনমনিি সবকুয়শষ ২০১৮-২০১৯ 
বয়ষকুি ১৩,৪২,০০০ টাকা, সাধািণ সদয়স্যি 
ময়ধ্য লভ্যাংশ নবিিণ করিয়ি। 
 
অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিি ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন 
হয়য় রায়ক এবং অনডট প্রনিয়বদয়ন অনডট 
অন�সারিি মিামি ও পিামশকুসমহূ সনমনি 

কিৃকুক বাস্তবায়ন কিা হয়। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

সনমনিি যাবিীয় আনরকুক র�নয়দন ব্যাংক 
নহয়সয়বি মাধ্যয়ম ননস্পনত্ত কিা হয়। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

আরকুসামানিক কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ অত্ 
সনমনিটি এই অচিয়লি রেকািত্ব দূিীকিয়ণ 
অগ্রণী ভূনমকা পালন কিয়ি। অত্ সনমনিয়ি 

থমাট ৩৮ িন র�ায়কি সিাসনি কমকুসংস্ান 
এি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। সিিা, অনভজ্ঞিা 
এবং আন্তনিকিা নদয়য় থক্রনডট ইউননয়ন 
পনিচালনা করি বিদেমায়ন িংপুি নবভাগ 
িরা ‘ক’ অচিয়লি কাল্ ব ভুক্ত থক্রনডট 
ইউননয়নগুয়লাি ময়ধ্য গুণগি মান বিায় 
র�য়খ মলূধয়নি নদক থরয়ক প্ররম স্ান অিদেন 
করিয়ি।
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উপয়িলা: মমোপুকুর

রেলা: রিংপুর

 
নমলনপুি এলাকাি হিদনিদ্র মানয়ুষি ভাগ্য 
উন্নয়য়ন ২৫ িন সদস্যয়ক সায়র ননয়য় অত্ 
সনমনিি িনাব িরুণ ক্মাি িায় থচৌধিুীি 
ব্যনক্তগি প্রয়চষ্ায় স্ানীয় িনমানয়ুষি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়নকয়ল্প নমলনপুি 
আদশকু-র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ 
যাত্া শুরু করি। 

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা 

সনমনিটি গেয়নি পি এলাকা অয়নক 
চড়াই উিিাই থপনিয়য় িনাব িরুণ ক্মাি 
িায় থচৌধিুী এি রেিৃয়ত্ব সভাপনি িনাব 
অধধি চন্দ মহন্ত এবং র�াষাধ্যক্ িনাব 
মধসুুদন সিকাি মহাশয় এবং আরিা নকিু 
প্রনিষ্ঠাকালীন সদস্যসহ মানয়ুষি বিারি বিারি 
নগয়য় সনমনিি প্রয়য়ািনীয়িা বুনিয়য়,অয়নক 
থক্রত্ অনরুিাধকরি অত্ সনমনিি সদস্য 
বাড়ায়নাি থচষ্া কিা হয়। এি পনিরপ্রনক্য়ি 
প্রনিষ্ঠাি প্ররম অরকু বিরি অরকুাত ১৯৯৪-৯৫ 

ইং অরকুবিি শয়ষ সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭ 
িন, যাহাি ময়ধ্য পুরুষ ৬২ িন ও মনহলা ৫ 
িন। ৩০ জুন ১৯৯৫ ইং এ আদায়কৃি শয়াি 
মলূধন দাঁড়ায় ৮,৭৯০ টাকা এবং আদায়কৃি 
সচিয় এি পনিমাণ দাঁড়ায় ৪৫০। িািপি 
২০০৮ সায়ল পি থরয়ক সনমনিটিয়ক আি 
নপিয়ন ন�রি িাকায়ি হয়নন। আয়স্ত আয়স্ত 
অত্ সনমনি এলাকাি মানয়ুষি আস্া ও নবশ্াস 
অিদেন কিয়ি রায়ক। অকল্পনীয়ভায়ব বনৃদ্ধ 
থপয়ি রায়ক সদস্য সংখ্যা। যাি �ল শ্রুনিয়ি 
সবকুয়শষ অনডট রোট অনযুায়ী (২০১৮-২০১৯) 
বিদেমায়ন সনমনিি থমাট সদস্য সংখ্যা ৮,৫৭৮ 
িন (পুরুষ ১২৫৯ এবং মনহলা ৭৩১৯ িন)। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

সনমনিয়ি হালনাগাদ র�কডদে পত্ সংিক্ণ, 
ননয়নমি ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা, বানষকুক 
সাধািণ সভা, ব্যবস্াপনা কনমটিি ননবকুাচন, 
সমবায় আইন ও নবধধি আয়লায়ক নবনভন্ন 
নসদ্ধান্ত গহৃীি হয়। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

শীিািদে মানয়ুষি মায়ি কম্ল নবিিণ, নানানবধ 

প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গ অসহায় মানয়ুষি মায়ি 
ত্াণসামগ্রী নবিিণ কিা হয়। সনমনিটি রেলা 
শহি থরয়ক প্রায় ৪৫ নক.নম. দুরি অবনস্ি 
হওয়ায় এলাকাি মানয়ুষি স্বাস্্যয়সবাি িন্য 
২০১৪ সায়ল ১টি অ্যামবুয়লন্স ক্রয় কিা হয়। 
স্বাস্্যয়সবাি পাশাপানশ নশক্া থক্রত্ অবদান 
িাখাি িন্য ২০১৬ সাল থরয়ক এলাকাি ২১০ 
িন িাত্িাত্ীয়ক অাধনুনক নশক্ায় সুনশনক্ি 
কিয়ি ম্যাক নপ্র-ক্যায়ডট সু্ল প্রনিষ্ঠা কিা 
হয়য়য়ি। সনমনিি কাযকুক্রম সমবায় আইন 
ও নবধধ থমািায়বক পনিচানলি হয়। স্রিনি 
করিানা দুয়যকুাগ থমাকানবলায় উপয়িলা 
ননবকুাহী অন�সাি এবং উপয়িলা সমবায় 
অন�সাি এি উপনস্নিয়ি সনমনিটিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন প্রায় ১,৩০০ িন কমকুহীন মানয়ুষি 
মায়ি ৪,২৫,০০০ টাকা ময়ূল্যি খাদ্য সামগ্রী 
নবিিণ কিা হয়। এিাড়াও করিানা দুয়যকুাগ 
থমাকানবলায় সনমনিি পক্ থরয়ক উপয়িলা 
সমবায় দপ্তি, নমোপুক্ি, িংপুরি কমকুিি 
কমকুকিদোয়দি নপনপই, স্যাননটাইিাি, হ্যান্ 
থগ্াভস এবং মাস্ প্রদান কিা হয়। 

বমলনপধুর আদর্শ-ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং: ১২

তামরখ: ০৪/০৯/১৯৯৭ইিং।

সিংয়োধিত মনবন্ন নিং: ১২৪

তামরখ:৩১/০১/২০১২

সদস্য সিংখ্যা: ৮,৫৭৮ িন

 শেোর মলূিন: ১,৬৬,৪৯,৮০৭ টাকা 

সঞ্চে আমানত: ১২,৩২,৩৯,০৮৭ টাকা

কার্গকারলী মলূিন: ৪,৯৩,৩৫,৪১৬ টাকা
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র�স টোমি 

বিদেমায়ন সনমনিটি প্রায় ৫৫ লক্ টাকা ব্যয়য় 
ননমকুাণ করিয়ি ননিস্ব নবিিল অন�স ভবন, 
ননমকুাণাধীন সু্লভবন এবং সনমনিি নামীয় 
থমাট ৬২ শিাংশ িনম। এই এলাকাি বিদেমায়ন 
একটি আস্াি নাম ‘নমলনপুি আদদেশ র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ’। ২০১৮-
২০১৯ বয়ষকুি এই সনমনিি আদায়কৃি থমাট 
শয়াি মলূধন ১,৬৬,৪৯,৮০৭ টাকা এবং 
সচিয় আমানি ১২,৩২,৩৯,০৮৭ টাকা 
বিদেমায়ন কাযকুকািী মলূধন ৪,৯৩,৩৫,৪১৬ 
টাকায় উন্নীি হয়য়য়ি। অত্ সনমনিটি অত্ 
এলাকাি নানান আরকুসামানিক কাযকুকলায়পি 
সায়র সম্কৃ্ত।
 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

উদাি সমবায় নীনি, থযাগ্য রেিৃত্ব, হালনাগাদ 
ির্য, সিিা এবং একননষ্ঠিা সনমনিি 
স�লিাি অন্যিম কািণ।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

অনডট রোটদয়ৃষ্ সনমনিটিি ২০১৮-২০১৯ 
বয়ষকু ননট লায়ভি পনিমাণ ১১,১৮,৮১৯ টাকা। 
থস অনযুায়ী সিকানি র�াষাগারি অনডট 
ন� বাবদ ১,১১,৮৯০ টাকা এবং সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল ৩৩,৫৬৫ টাকা পনিয়শাধ 
কিা হয়য়য়ি। শুধ ুএই অরকুবিরি মনুা�া হয়ি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য লভ্যাংশ নবিিয়ণি পনিমাণ 
৮,৯০,০০০ টাকা। 
 

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সনমনিি ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন 
হয়য় রায়ক এবং অনডট প্রনিয়বদয়ন অনডট 
অন�সারিি মিামি ও পিামশকুসমহূ সনমনি 
কিৃকুক বাস্তবায়ন কিা হয়। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

আরকুসামানিক কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ অত্ 
সনমনিটি এই অচিয়লি রেকািত্ব দূিীকিয়ণ 
অগ্রণী ভূনমকা পালন কিয়ি। অত্ সনমনিয়ি 
থমাট ৩৮ িন র�ায়কি সিাসনি কমকুসংস্ান 
এি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি।
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উপয়িলা: পীরগঞ্জ

রেলা: োকুরগাঁও

গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি 
নলুঃ এ প্রনি মায়স র�ান ও আইনি সাব-
কনমটিি মানসক নমটিং কিা হয়। র�ান 
ও আইনি কনমটিি সদস্যবৃ্ য়ক মায়সি 
কয়টি র�ান সদস্যয়দি মায়ি যায় িা র�ান 
কনমটিয়ক যাচাই-বািাই কিাি িন্য থদয়া হয় 
এবং আইনি কনমটিি সদস্যবৃ্  সদস্যগণ 
থয কায়ি র�ান ননয়চ্ছ িা সনেকভায়ব কায়ি 
লাগায়চ্ছ নক না িা পনিদশকুন করি সমবায় 
সনমনিয়ি মানসক নমটিংয়য় অবগি করিন।

এক নিত্র গুি রেইবাস্গ পীরগঞ্জ কৃমষ 

সমবাে সমমমত মলঃ এর তথ্য

এ পযকুন্ত সদস্য ভনিদে সংখ্যা: ১,৩৪১ িন
ঋণ নবিিণকািীি সংখ্যা: ৬৬১ িন
শয়াি িমা: ৭৬০,২০০ টাকা
সচিয় িমা: ৭০,৬৩,৭৮৮ টাকা
একক ঋণ নবিিণ: ১২৮,৯১,২৩৪ টাকা

এ� নড আি- ৫,০০,০০০ টাকা
আইনি গ্রুপ ঋণ নবিিণ: ৯০,৩৪,০৩২ 
টাকা
বিদেমান ব্যাংক ব্যায়লন্স: ৪১,৯৬,৩৭০ টাকা
গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি নস এম নস কনমটিি সদস্য সমবায় 
সনমনিি ঋণী সদস্যয়দি বানড় পনিদশকুন 
করিন িািা ঋণ ননয়য় নক উন্ননি করিয়ি িা 
খনিয়য় থদখা হয়। এিাড়াও আইনি অন�সাি 
আইনি গ্রুপ সদস্যয়দি বানড় ননয়নমি 
পনিদশকুন করিন।

মস. এম. মস মামসক মমটিিং

গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ 
এ প্রনি মায়স নসএসনস মানসক নমটিং অননুষ্ঠি 
হয়। নসনডনস মানসক নমটিংয়য় উপনস্ি রায়কন 
সমবায় সনমনি এি সদস্যবৃ্  িাড়াও নন 
স্পন্সি দুিন মনহলা সদস্য। প্রনি মায়স 
িায়দি ননয়য় মানসক নমটিং কিা হয়। মানসক 
নমটিংয়য় িায়দি গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি কাযকুক্রম সম্য়কদে 
অবগি কিা হয়। এিাড়াও সামানিক 

কাযকুক্রয়ম অংশগ্রহণ কিাি িন্য আহব্বান 
কিা হয় থযমন: বাল্যনববাহ, নশশুরেম 
র�াধ, পানিবানিক ননযকুািন প্রনিরিাধ, নািী 
ক্মিায়য়ন সহয়যানগিা, সামানিক মযকুাদায় 
নািী মযকুাদা দান ইি্যানদ।

মভমিমস মামসক মমটিিং

নভনডনস মানসক নমটিং নভনডনস সদস্যয়দি 
ননয়য় প্রনিমায়স মানসক নমটিং কিা হয়। গুড 
রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ 
থযসব সদস্যয়দি র�ান থদয়া হয় িায়দি 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় সনমনিি 
সদস্যয়দি র�ান প্রদান কিা হয়। নভনডনস 
সদস্যয়দি মাধ্যয়ম আইনি সদস্য ও িনিপ 
কিা হয়। এিাড়াও থখলানপ সদস্যয়দি 
র�ায়নি টাকা উয়ত্তালয়ন সহয়যানগিা করি 
রায়কন। িািাড়া নভনডনস সদস্যবৃ্  গ্রাম 
নভনত্তক উোন বেেক সভায় গুড রেইবাসকু 
পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ এি নস 
এম নস কনমটিি সদস্যবৃ্ য়ক আন্তনিকভায়ব 
সহয়যানগিা করিন। নভনডনস সদস্যবৃ্  গুড 
রেইবাসকু পীিগঞ্জ নসনডনপ আয়য়ানিি নবনভন্ন 

গুি কেইবারস্ পীরগঞ্জ কৃবষ সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৪১

তামরখ: ০৮-০৫-২০১২

সদস্য সিংখ্যা: ১,৩৪১ িন

শেোর মলূিন: ৭৬০,২০০ টাকা

সঞ্চে মলূিন- ৭০,৬৩,৭৮৮ টাকা
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নদবয়স অংশগ্রহণ করি রায়কন।

সমবাে সমমমত গুি বািার তথ্য

গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি 
কিৃকুক পীিগঞ্জ উপয়িলাি ৫নং দসয়দপুি 
ইউননয়ন ময়ডল সিকানি প্রারনমক নবদ্যালয়য় 
গুড বািাি অননুষ্ঠি হয়। উক্ত গুড বািারি 
৮৫০টি পনিবারিি মায়ি শানড়, লুনঙ্গ, টি-
শাটদে, থময়হনদ এবং থহয়াি ব্যান্ এবং ১৭০ 
িন পনিবারিি মায়ি চাল, মসুি ডাল, 
সয়ানবন রেল, লবণ, নপঁয়াি, আলু এবং 
সাবান নবিিণ কিা হয়। উক্ত গুড বািাি 
অনষু্ঠায়ন পীিগঞ্জ উপয়িলা ননবকুাহী অন�সাি, 
উপয়িলা থচয়ািম্যান এবং এনসল্যাডে উপনস্ি 
নিয়লন। এিাড়া ৭৫০ িন পনিবাি থপালাও 
চাল, নচনন, থসমাই এবং দুধ থপয়য়য়িন।

আন্তিতিামতক সমবাে মদবস উদরাপন

গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ 
“The power of act for a sustainable 
future” এই প্রনিপাদ্যয়ক সাময়ন র�য়খ 
আন্তিদোনিক সমবায় নদবস উদযাপন কিা 
হয়। গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি সভাপনি নময়সস: সুমািিান 
রেগম আন্তিদোনিক সমবায় নদবয়সি িাতপযকু 
িুয়ল ধরিন। গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ নসনডনপ 
এি এস এস অন�সাি নম: নবধান মন্ল 
আন্তিদোনিক সমবায় নদবয়সি উতপনত্ত প্রসয়ঙ্গ 
আয়লাচনা করিন। এিাড়াও গুড রেইবাসকু 
পীিগঞ্জ নসনডনপ এি আইনি অন�সাি 
নািায়ণ ক্মাি িায় আন্তিদোনিক সমবায় 
নদবয়স বয়লন, সমবায় মানষুয়ক আশাি 
আয়লা থদখায়ব একমাত্ সমবায় মানষু, 
সমািয়ক অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়ি 
সাহায্য কিয়ব।

নবভাগীয় যুগ্ম-ননবন্ধক, িংপুি কিৃকুক 
গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি 
পনিদশকুন করিন। সমবায় সনমনিি সদস্যয়দি 
ননয়য় আয়লাচনা সভা করিন। গুড রেইবাসকু 
পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ এি সভাপনি 
নময়সস: সুমািিান রেগম সমবায় সনমনিি 
কাযকুক্রম নপ নপটিি মাধ্যয়ম উপস্াপনা করিন। 

নিনন নপনপটিি মাধ্যয়ম সমবায় সনমনিি 
শয়াি, সচিয়, এ�নডআি এবং গুড রেইবাসকু 
এি অনদুান সম্য়কদে অবগি করিন। নিনন 
৫নং দসয়দপুি উইননয়নবাসীি অবস্াি করা 
িুয়ল ধরি বয়লন এখানকাি মানষু অনি 
দনিদ্র্। গুড রেইবাসকু আসাি পি এলাকাি 
স্পন্সি নশশুি মায়য়য়দি সমবায় সনমনিি 
মাধ্যয়ম আমিা একনত্ি হই এবং আনম 
আমাি বানড়য়ি সংসারি কাি কিিাম। গুড 
রেইবাসকু পীিগঞ্জ নসনডনপ আমায়ক সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম কাি কিাি সুয়যাগ নদয়য়য়িন আনম 
আমাি সাধ্যময়িা সনমনিি উন্নয়ন কিাি থচষ্া 
চানলয়য় যানচ্ছ। নবভাগীয় যুগ্ম-ননবন্ধক, িংপুি

নম: আহসান হাবীি গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ 
কৃনষ সমবায় সনমনি নলুঃ এি পনিদশকুন করি 
আয়বগপু্লি হয়য় বয়লন থয, এ িকম িায়গায় 
সমবায় সনমনি আয়ি আনম কল্পনা কিয়ি 
পানিনন। 

ব্যাঙ্গল বলীফ ফ্যায়টমনিং আইমি গ্রূয়পর 

লভ্যািংে সদস্যয়দর রিদান: 

ব্যাঙ্গল বী� �্যায়টননং আইনি গ্রুপ-০১ এি 
আগস্ -২০১৬ মায়সি সমস্ত গরু নবক্রয় কিা 
হয়য়য়ি। রেঙ্গল বী� �্যায়টননং আইনি গ্রুপ-
০১ এি ২২/০৯/২০১৬ ইং িানিয়খ সকল 
সদস্যয়দি ননয়য় আয়লাচনা সভা কিা হয় 
এবং থসখায়ন পীিগঞ্জ উপয়িলা থচয়ািম্যান 
ও নসনডনপ ব্যবস্াপক এবং এস ও নড 
নডপাটদেয়ময়টেি আইনি অন�সািসহ উপনস্ি 
থরয়ক রেঙ্গল বী� �্যায়টননং আইনি গ্রুপ-০১ 
এি সকল সদস্যয়দি মায়ি লভাংশ নবিিণ 
কিা হয়। 

আইমিমির কার্গক্রয়মর অগ্গমত

১০টি আইনি গ্রুপ আয়ি। থমাট আইনি 
গ্রুপ ১০টিি ময়ধ্য থমাট সদস্য হয়লা ২০৯ 
িন। এি মলূধন ৯০,৩৪,০৩২ টাকা এবং 
লভাংশ পুঁনি কিা হয় ১৫,৫০,২২০ টাকা 
ভায়লাভায়ব রেঁয়চ রাকাি অনরুপ্রিণা পায়চ্ছন 
এবং অরকুনননিকভায়ব সচ্ছলিা লাঘব কিয়ি। 
আমায়দি আইনি গ্রূয়পি কাযকুক্রম ভালমি 
চলয়ি। সমবায় সনমনিয়ি এি আইনি গ্রূয়পি 

সকল সদস্যবৃ্  ধন্যবাদ ও কিৃজ্ঞিা জ্ঞাপন 
করিয়িন। বিদেমায়ন গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ 
কৃনষ সমবায় সনমনিয়ি থসাস্যাল এটোিপ্রাইি 
কাযকুক্রম চালু কিা হয়য়য়ি যা পনিবারিি 
মায়য়িা এই কাযকুক্রয়মি সায়র িনড়ি থরয়ক 
বানড়ি কায়িি পাশাপানশ বাড়নি আয় কিয়ি 
পািয়ব বয়ল নবশ্াস কনি। 

গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ কৃনষ সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি উয়দ্যায়গ গুড রেইবাসকু 
পীিগঞ্জ নসনডনপ এি সহয়যানগিায় ৭৫০ 
িন পনিবািয়ক সবনিি বীি মলূ-১০০ 
গ্রাম, কলনম শাক-১০০ গ্রাম, গািি-২০ 
গ্রাম, নমষ্টি ক্মড়া-৪ গ্রাম এবং রেগুন বীি-
৪ গ্রাম প্রদান কিা হয় থযন বসিবানড়য়ি 
পনিি িনমি সবি্যবহাি হয় এবং পনিবারিি 
পুষ্টিি চানহদা নমটায়ি পারি। উক্ত সবনি বীি 
নবিিণ অনষু্ঠায়ন উপনস্ি নিয়লা উপয়িলা 
কৃনষ অন�সাি এবং এনসল্যান্ এবং অন�স 
স্া�বৃ্ ।

বী� �্যায়টননং আইনি গ্রূয়প-০১ এি গরু 
নবক্রয় প্রনক্রয়ায় আইনি গ্রুপ ম্যায়নিয়মটে 
কনমটি আইনি গ্রুয়পি সদস্যয়দি বানড়য়ি 
নগয়য় গরুি ব্যাপানিি সায়র সিাসনি করা 
বলাি পি আইনি সদস্যসহ টাকা রেয়া হয় 
এবং থসই টাকা ম্যায়নিয়মটে কনমটি সভাপনি 
ব্যাংয়ক িমা করিন এভায়ব আইনি গ্রুপ 
ম্যায়নিয়মটে কনমটি নবক্রয় প্রনক্রয়া সম্ন্ন 
করিন।

গুি রেইবাস্গ পীরগঞ্জ সমবাে সমমমত মলঃ এর 

বামষ্গক সািারণ সভা

গুড রেইবাসকু পীিগঞ্জ সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি প্রনি বিি অনডয়টি পি বানষকুক সাধািণ 
সভা অননুষ্ঠি হয়। থসখায়ন সকল সদস্যবৃ্  
উপনস্ি হয়য় িায়দি মিামি প্রকাশ করিন 
এবং বানষকুক সাধািণ সভায় শয়াি, সচিয়, 
ঋণ নবিিণ, সনমনি এি আয়-ব্যয় নহসাব 
উপস্াপন কিা হয় এবং নিুন নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি 
মিামি প্রকায়শি স্বাধীনিা নবষয়টি গুরুত্ব 
থদয়া হয় এবং সদস্যয়দি মিাময়িি নভনত্তয়ি 
সমবায় সনমনি কাযকুক্রম পিবিীয়িদে ননধকুািন 
কিা হয়। 
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উপয়িলা: পীরগঞ্জ

রেলা: োকুরগাঁও

২০১৯ সয়নি থসয়টেম্ি মায়সি ৫ িানিয়খ 
র�াি থসামবাি িানত্ ৭ ঘটিকায় নখরিাদ চন্দ 
অধধকািীি উয়দে্যায়গ একটি সংগেন কিাি 
উয়দেয়শ্য আয়লাচনা সভাি আয়য়ািন কিা 
হয় এবং উক্ত আয়লাচনা সভায় সংগেয়নি 
সকল লক্্য ও উয়দেশ্য আয়লাচনা শয়ষ সবাি 
সম্নিক্রয়ম নসদ্ধান্ত গহৃীি হয়। আমায়দি 
বাংলায়দয়শি উত্তি অচিয়লি মানষু রেনশি 
ভাগই দানিদ্র্য সীমাি ননয়চ বসবাস করি 
এমন অবস্ায় প্রাকৃনিক ও থযয়কায়না সমস্যাি 
সষৃ্টি হয়ল মানষু খাদ্য ও বরস্ত্রি এবং নশক্া 
হয়ি বনচিি হয় থসনদন এই নবষয়য় আলাপ 
আয়লাচনাি মাধ্যয়ম প্রায় ৪০ িন ব্যনক্ত 
একমি হয়য় সাহায়য্যি হাি বাড়ায়নাি আগ্রহ 
থদখালাম। সবাই সময়বি হয়য় উক্ত সাহায্য 
কিয়বা এই অনঙ্গকাি করি প্রয়ি্যক সপ্তায়হ 
িন প্রনি ১০০ টাকা করি িমা প্রদান কিয়বা 
এবং িা সামানিক কায়ি ব্যবহাি কিাি 
নসদ্ধান্ত বলবি ও চলমান িইয়লা। যায়দি 

খাবাি নাই িায়দি ১০ র�নি হয়ি ৪০ র�নি 
পযকুন্ত অবস্ান র�য়দ প্রদান কনি ও যায়দি 
নচনকতসাি অভাব িায়দি অরকুনননিকভায়ব 
২,০০০ টাকা হয়ি ৫,০০০ টাকা পযকুন্ত 
প্রদান কিা শুরু কনিলাম। এই ভায়ব ২০১০ 
সন পযকুন্ত চলমান িইল এবং আমায়দি ৪০ 
িয়নি অধধক সদস্য বনৃদ্ধ হয়লা না। বিং 
আসয়ি আসয়ি কময়ি শুরু কিয়লা। আবাি 
এইনদয়ক সামানিকভায়ব অভাবগ্রস্ত মানষু 
দয়ল দয়ল আমায়দি কায়ি আসয়ি লাগয়লা। 
এমন একসময় হয়লা একিন মানষুয়ক 
একশি টাকা নদয়য় স্বান্তনা থদওয়াি মি পুঁনি 
িইয়লা না। এক সপ্তায়হ থয টাকা িমা হয়ব 
িাি চাইয়ি অয়নক রেনশ আয়বদন আয়স ১০ 
টাকা করি থদওয়াি মি সাধ্য িইয়লা না ২০১১ 
সয়নি প্রায় জুন মায়সি নদয়ক ৪০ িয়নি ময়ধ্য 
শুধ ু১২ িন িইলাম। এই নবষয়য় উক্ত ১২ িন 
নময়ল আবারিা আয়লাচনাি িন্য ডাকা হয়লা। 
এই আয়লাচনায় দশকুন চন্দ িায় প্রস্তাব িায়খন 
থয আমিা এই নপ এস সত সংঘ টিনকয়য় 
িাখয়ি রেসামাল হয়য়নি এই ভায়ব সমায়িি 
র�ায়না নকিু উপকারি আনসয়ি পািয়বা না। 

িাই আমিা সবাই সনম্নলিভায়ব একটি 
সমবায় সনমনি গেন কনি এবং এই উয়দেয়শ্য 
আবারিা সকয়লি একমি হয়য় একটি সভাি 
আহ্ান কিলাম। সবকুসাক্য়ল্য ২০ িন 
একমি করি সমবায় সনমনি গেন কনি। 
এইভায়ব প্ররম থরয়ক ২০১১ সয়নি শয়ষি 
নদয়ক শয়াি ২০,০০০ টাকা ও সচিয় পনিমাণ 
৩০,০০০ টাকা ননয়য় ২০১২ সয়ন পদাপকুন 
কনি এবং ২০১২ সয়নি িানয়ুানি মায়সি 
২ িানিয়খ নপএস সচিয় ও ঋণদান সমবায় 
সনমনি নলুঃ নায়ম সনমনি ননবন্ধন পাই, যাি 
ননবন্ধন নং: ২৩। িািপি উপয়িলা সমবায় 
অন�য়স সবকুদায় থযাগায়যাগ িানখ। উপয়িলা 
সমবায় অন�সারিি সায়র করা বয়ল, 
সমবায়য়ি উয়দেশ্য ও িাি ব্যবহািসহ যাবিীয় 
নবষয়য় িািা আমায়দি রোিান ও সহয়যানগিা 
প্রদান করিন। এবাি প্ররম আমিা ৫০০টাকা 
ঋণ নহয়সয়ব সদস্যয়ক পদান কনি। এইভায়ব 
৫,০০০ টাকা পযকুন্ত ঋণ প্রদানসহ সমবায় 
সদস্য বনৃদ্ধ কিাি প্রবল থচষ্া অব্যাহি িানখ। 
এই থরয়ক সবাই সািানদন ননি ননি কাি করি 
সন্ধ্যা রেলায় সনমনিি কাযকুক্রম িতপিিাি 

বপ এস সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ২৩

তমরখ : ২ িানেুামর ২০১২

সদয়স্যর সিংখ্যা: ৭১০ িন

শেোর মলূিন: ৮,৩০,৯০০ টাকা 

সঞ্চয়ের আমানত: ৪১,৫৯,৩২১ টাকা।
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সনহি চলমান িানখ এবং ২০১৩ সয়নি ময়ধ্য 
আমায়দি শয়াি ৪০,৭০০ টাকা ও সচিয় 
২,১৭,৮৮০ টাকাসহ থমাট ২,৫৮,৫৮০ টাকা 
কাযকুকিী মলূধয়ন এয়স দাড়াঁয়। এই অরকু বিািা 
আমিা নকিু প্রকল্প হায়ি রেয়াি থচষ্া কনি।

সমমমতর সদস্য

সনমনি ননবন্ধনকালীন সদস্য নিল ২০ িন, 
বিদেমায়ন চলমান সদয়স্যি ৭১০ িন।

কৃমষ রিকল্প

২০১৩ সয়নি শয়ষি নদয়ক সমবায় সনমনি 
থরয়ক আমিা চুনক্তনভনক্তক িনম ক্রয় করি 
নবনভন্ন ধিয়নি কৃনষ আবাদ শুরু কনি। 
এয়ক্রত্, সবকুপ্ররম পাঁচ একি িনম চুনক্ত 
নভনক্তয়ি ননয়য় আমিা উক্ত িনময়ি আলুি চাষ 
কনি। উক্ত চাষাবায়দি খায়ি সনমনি থখয়ক 
ব্যয় নহয়সয়ব ৫০,০০০ টাকা বহন করি। যাি 
ময়ধ্য প্রায় ৩০,০০০ টাকা দদননক মজুুনি 
খায়ি ব্যবহাি কিা হয়, থযখায়ন এলাকাি 
গনিব দুনখ িনগণ কায়িি সুয়যাগ লায়ভ 
সমরকু হয়। উক্ত থমৌসুয়ম আলুি বািািিাি 
চানহদা যয়রষ্ রাকায় রেশ চড়া দায়ম আমিা 
আলু নবক্রয় কনি এবং অরকুগি নদক থরয়ক 
আমায়দি সমবায় সনমনিয়ি আমিা প্রায় 
২,০০,০০০ টাকা মনুা�া লাভ কনি। এই 
ধািাবানহকিায় আমিা আখ চাষ, ভু্া চাষ, 
গম চাষ, ধান চাষ, সনিষা চাষ ও নিল চাষ 
সহ নবনভন্ন শাকসবনিি বীি উতপাদয়নি 
চাষাবাদ অব্যাহি িানখ। উক্ত কৃনষ প্রকল্পটি 
থদখভাল কিাি িন্য আমিা একটি নননদষ্ 
রেিয়নি আয়িায় একিন কমকুী ননযুক্ত কনি। 
উক্ত �সল বািািিািকিণ শয়ষ সনমনি 
অরকুনননিকভায়ব লাভবান হয়ি রায়ক। এই 
ধািায় ২০১৪-২০১৫ সয়নি অরকুবিরি নপ 
এস সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ 
ননয়িি িন্য এবং এলাকাি উন্নয়য়নি িন্য 
নবয়শষ গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি। ২০১৫ 
সয়নি ৪৪ িম িািীয় সমবায় নদবয়স সমবায় 
উয়দ্যাক্তা সষৃ্টিি মাধ্যয়ম থটকসই উন্নয়ন থগৌিব 
উজ্জ্বল অবদায়নি িন্য উপয়িলা সমবায় 
অন�সাি সনমনিি উয়দ্যাক্তাগণয়ক নবয়শষ 
সম্াননা সনদ পত্ প্রদান করিন।

জুয়েলাস্গ রিকল্প

২০১৫ সয়নি মািামানি সময়য় নপ এস সচিয় 
ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ আরিা নিুন 
একটি প্রকল্প গ্রহণ করি। থসটি হয়লা জুয়য়লাসকু 

প্রকল্প। এই প্রকল্পটিি মলূ বেনশষ্্য হয়লা 
দক্কানিগরিি মাধ্যয়ম সকুবপ্রকাি অলংকাি 
মানসম্ি এবং গ্রাহয়কি পি্নীয় করি 
প্রস্তুি কিায়না হয়। অপি আরিক একটি 
বেনশষ্্য হয়লা সকল গ্রাহক সবকুদায় ন্যায্যময়ূল্য 
অলংকাি ক্রয় এবং প্রয়য়ািনয়বায়ধ নবক্রয় 
কিয়ি পারিন। এই প্রকল্পটি পনিচালনা কিাি 
িন্য একিন ম্যায়নিাি ননযুক্ত কিা হয়। নিন 
িন দক্ কানিগরিি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়। উক্ত 
প্রকল্প থরয়ক সনমনি লায়ভাবান হয়ি রায়ক। 
 
আম বাগান রিকল্প

২০১৭ সয়নি নদয়ক সনমনিি নিুন একটি 
প্রকল্প গ্রহণ কিা হয় এবং থসটি হয়লা আম 
বাগান প্রকল্প। পাঁচ একি িনময়ি ১২ বিি 
চুনক্তনভনত্তক ক্রয় করি আম গাি র�াপণ 
করি একটি উপযুক্ত বাগান বেনি কিা হয়। 
বাগানটিি সনেক পনিচযকুাি িন্য মজুনি বাবদ 
প্রনি বিরি প্রায় ২,০০,০০০ টাকা সনমনি 
থরয়ক ব্যয় কিা হয়। থযখায়ন এলাকাি 
িনগণ কায়িি সুয়যাগ লাভ করি উপকৃি হয়য় 
রায়কন। 

দুগ্ধবতলী গামভ খামার রিকল্প

২০১৮ সয়নি শুরুি নদয়ক দুগ্ধবিী গানভি 
খামাি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কিা হয়। 
খামািটিয়ি ৬টি দুগ্ধবিী গানভসহ সবকুয়মাট 
১৪টি গরু িয়য়য়ি। বিদেমায়ন দদননক ৩০নলটাি 

দুধ রিাক নচনলং থসটোরি প্রদান কিা হয়চ্ছ। যাি 
দদননক বািাি মলূ্য প্রায় ১,৩০০ টাকা মাত্। 

ঋণ রিদান রিকল্প

সনমনি প্রািনম্ভক অবস্ায় ঋণ প্রদায়নি 
পনিমাণ নিল ৫০০ থরয়ক ৫,০০০ টাকা 
পযকুন্ত। ঋণ প্রদায়নি পনিমাণ সনমনিি অরকু 
বেনিক অবস্া বনৃদ্ধি সায়র সায়র বনৃদ্ধ থপয়ি 
রায়ক। এই যাবত ১৯৩ িন সদয়স্যি ময়ধ্য 
৪৪৭৬,৮৩৮ টাকা ঋণ প্রদান কিা িয়য়য়ি। 
উয়ল্খ্য থয নবপয়দি সময়য় এলাকাি িনগণ 
িরা সদস্য সকল ঋণ গ্রহণ করি থযমন 
উপকৃি হয়চ্ছ রেমনন ঋয়ণি টাকায় মনুা�া 
আদায়য়ি মাধ্যয়ম সনমনি ও অরকুনননিকভায়ব 
লাভবান হয়চ্ছ। এই প্রকয়ল্প দুইিন উন্নয়ন 
কমকুী ননযুক্ত কিা হয়। 

সামামিক উন্নেয়ন সমমমতর ভূমমকা

এলাকাি িনগণ িরা দনিদ্র িনগয়ণি 
সাহায্যায়রকু উক্ত সনমনি যরাসাধ্য সয়চষ্ 
রায়ক। থযমন শীিবস্ত্র প্রদান, কন্যা নববায়হি 
অরকু প্রদান, অনগ্কায়ডে ক্নিগ্রস্ত পনিবািয়ক 
সানবকুক সহায়িা প্রদান। এিাড়াও সামানিক 
উন্নয়য়নি িন্য গ্রামীণ যুবক যুবনিয়দি মায়ি 
নবনভন্ন উন্নয়নমলূক প্রনশক্ণ প্রদান। এসকল 
থক্রত্ সনমনিি সকল উয়দ্যাক্তাগণ সবকুদা সত 
ও ঐয়ক্যি সায়র কাি করি। 
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উপয়িলা: লালমমনরহাট সদর

রেলা: লালমমনরহাট

লালমননিহাট রেলাি সদি উপয়িলাি 
সািপাটকী ময়হন্দ নগি এলাকাি নকিু সংখ্যক 
রেকাি যুবক, রেকাি যুব মনহলা, ভূনমহীন, 
দুস্ নবধবা, প্রানন্তক কৃষক ও িালাকপ্রাপ্ত 
নািীসমায়িি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন এবং িায়দিয়ক আত্মননভদেিশীল করি 
গয়ড় রোলাি উয়দেয়শ্য িনাব থমাুঃ নািমলু 
ইসলাম ওয়ানকল কৃনষনবদ এি উয়দ্যায়গ 
স্ানীয় িনগয়ণি সহয়যানগিায় শুরুয়ি ৩০ 
িন সদয়স্যি সমন্বয়য় ২০১৪ইং সায়ল িাসা 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়ডট 
এি কাযকুক্রম শুরু হয়। পিবিদেীয়ি অত্ সমবায় 
সনমনিটি ২৩/০৩/২০১৪ ইং িানিয়খ ১৮ নং 
ময়ূল রেলা সমবায় কাযকুালয়, লালমননিহাট 
কিৃকুক ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। কাযকুক্রয়মি সুবায়দ 
২০১৬ ইং সায়লি ০১/০৩/২০১৬ ইং িানিয়খ 
সনমনিটিি সংয়শাধনী র�নিুঃ নং: ১১ ময়ূল 
উহাি উপ-আইন সংয়শাধন কিা হয়। িাসা 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলনময়ডট 

এি কাযকুক্রম সমগ্র লালমননিহাট সদি 
উপয়িলাি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ িয়য়য়ি। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

িাসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়টয়ডি বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা ৩,০৫৭ 
িন। এি ময়ধ্য অধধকাংশই নশনক্ি এবং অল্প 
সংখ্যক স্বাক্িজ্ঞানসম্ন্ন নবনভন্ন থপশানভনত্তক 
ব্যনক্তবগকু। সনমনিি নবনভন্ন কমকুসনূচি ময়ধ্য 
প্রধানি কমকু হয়লা সদস্যগয়ণি শয়াি ও 
সচিয় গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম মলূধন বনৃদ্ধ কিা এবং 
সদস্যগণয়ক স্ব-কমকুমখুী গয়ড় রোলাি িন্য 
সনমনিি মলূধন থরয়ক ঋণ প্রদান। এিাড়াও 
অত্ সনমনি ননম্ননলনখি উয়দেয়শ্যগুয়লা ননয়য় 
িায়দি কাযকুক্রম বিায় র�য়খয়ি।
সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু সম্য়কদে 
নশক্া ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় সংগেন 
নভনত্তক পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ করি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন কিা।

সমষ্টিগিভায়ব সংগেনয়ক অরকুনননিক 
থক্রত্ স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলাি িন্য 

সভ্যগণয়ক ননয়নমি সচিয় ও সীনমি কু্দ্র 
কু্দ্র সম্দ সংগ্রয়হি মাধ্যয়ম সংগনেি করি 
মলূধন গেন ও মলূধয়নি সনেক ব্যবহাি।

রেকািত্ব দূিীকিণ, মানব সম্দ উন্নয়ন, 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি, আয় বনৃদ্ধি িন্য 
সদস্যয়দি থপশানভনত্তক অরকুকিী বাধণনি্যক 
উন্নয়নমলূক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

সভ্যগয়ণি মায়ি কৃনষি নবনভন্ন নবষয় 
থযমন মাে�সল, গহৃপানলি পশুপালন, 
হাঁস-মিুনগ পালন, হস্তনশল্পসহ নবনভন্ন নবষয়য় 
দক্ করি গয়ড় রোলা হয়। 

সনমনিি লভ্যাংশ থরয়ক নকিু অরকু দুস্ 
মানয়ুষি থসবায় ব্যয় কিা থযমন- শীিবস্ত্র 
নবিিণ, সদস্যগণয়ক স্বাস্্যয়সবা প্রদান, 
নবনাময়ূল্য ঔষধ পত্ নবিিণ, �লি ও ঔষধী 
গায়িি চািা নবিিণসহ ইি্যানদ িনকল্যাণ 
মলূক কাি কিা। 
 
কার্গক্রয়মর বণ্গনা

কু্দ্রঋণ প্রকল্প সনমনিি ননিস্ব মলূধন হয়ি 
কু্দ্রঋণ পনিচালনা করি আসয়ি। গি বিরি 
কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প ১,৪৫,৪২,১০০ টাকা নবিিণ 

রাসা সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং: ১৮

তামরখ: ২৩/০৩/২০১৪ ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ৩,০৫৭ িন

শেোর মলূিন ৪,২৯,৫০০ টাকা

সঞ্চে আমানত ১,০২,৭১,১২৫ টাকা
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করি ঋয়ণি আসল ১,১৭,৮৭,৪৫৯ টাকা 
আদায় করি। সনমনিি মলূ কাযকুক্রম শয়াি, 
সচিয় আমানি আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন সষৃ্টি 
এবং িা কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
সনমনিি কাযকুক্রম পনিচানলি হয়চ্ছ। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি শুরু থরয়ক নবগি ২০১৯ সন 
পযকুন্ত শয়াি, সচিয় আমানি আদায় এবং 
মলূধন নবননয়য়াগ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
১,০৯,৬৯,৪৭৯ টাকা মলূধন সষৃ্টি করি। 
শুরুয়ি সনমনিি সদস্য সংখ্যা রেনশ না 
হয়লও নবগি বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যাপক 
িনকল্যাণকি কাযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকুএলাকাি 
র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
বাড়য়ি রায়ক। সনমনি কিৃকুপক্ সদস্যয়দি 
স্বায়রকু উতপাদনমখুী প্রকল্প গ্রহয়ণি নসদ্ধান্ত রেয় 
এবং শীিবস্ত্র নবিিণ, সদস্যগণয়ক স্বাস্্যয়সবা 
প্রদান, নবনাময়ূল্য ঔষধপত্ নবিিণ করি।
 
র�স টোমি

• সদস্য সংখ্যা: শুরুয়ি সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা রেনশ না হয়লও নবগি বিিগুয়লায়ি 
সনমনি ব্যাপক িনকল্যাণকি কযকুক্রয়মি 
সুবায়দ কমকুএলাকাি র�াকিয়নি ময়ধ্য 
সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি অধধক আগ্রয়হি 
�য়ল বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
৩,০৫৭ িন। 

• শয়াি মলূধন: শুরুয়ি সনমনিি শয়াি 
মলূধন ৩০,০০০ টাকা হয়লও নবগি 
বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যাপক িনকল্যাণকি 
কযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকুএলাকাি 
র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল বিদেমায়ন সনমনিি 
শয়াি মলূধন ৪,২৯,৫০০ টাকা।

• সচিয় আমানি: শুরুয়ি সনমনিি 
সচিয় আমানি ৪৫,০০০ টাকা হয়ল ও 
নবগি বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যপক িন 
কল্যাণকি কাযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকু এলাকাি 
র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল বিদেমায়ন সনমনিি 
সচিয় আমানি ১,০২,৭১,১২৫ টাকা।

• ঋণ কাযকুক্রম: বিদেমায়ন ননিস্ব মলূধন 
হয়ি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
আসয়ি। নবগি বিরি কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প 
১,৪৫,৪২,১০০ টাকা নবিিণ করি ঋয়ণি 
আসল ১,১৭,৮৭,৪৫৯ টাকা আদায় করি। 
উক্ত কাযকুক্রয়ম সনমনি ৪৫,০০০ টাকা ননট 
লাভ অিদেন করি। 

• নবনভন্ন ধিয়নি কাযকুক্রম চলমান। 

(১) সচিয় ও ঋণদান কমকুসনূচ (২) ননিস্ব 

�াননকুচাি বেনি কািখানা (৩) হস্তনশল্প নবষয়ক 
কাযকুক্রম (৪) দনিদে প্রনশক্ণ থসলাই থমনশন 
নকনস্তয়ি প্রদান (৫) কম্পম্উটাি ও থমাবাইল 
সানভদেনসং (৬) সমবায় বািাি (৭) থমৌমানি চাষ 
(৮) মািচাষ (৯) গবানদ পশুপালন। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

িাসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়ডট ২০১৪ সায়ল মাত্ ৩০ িন সদস্য 
ননয়য় যাত্া শুরু কিয়লও ব্যবস্াপনা কনমটিি 
একান্ত প্রয়চষ্া, সমবায় সনমনিি আইন, নবধধ 
ও উপ আইন এি বাস্তব প্রনি�লন, স্ানীয় 
প্রশাসন, উপয়িলা সমবায় কাযকুালয় ও 
রেলা সমবায় অন�সাি, লালমননিহাট এি 
বাস্তবমখুী নদকননয়দদেশনায় বিদেমায়ন এলাকায় 
িাসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়ডট একটি স�ল সমবায় সনমনিয়ি 
পনিণি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিটি ননবন্ধন পিবিদেী সময় হয়ি ২০১৮-
২০১৯ সন পযকুন্ত সদস্যয়দি মায়ি সবকুয়মাট 
১,২১,২৫০ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ করিয়ি। 
অপিনদয়ক ২০১৮-২০১৯ সয়ন ২৮৬৮ টাকা 
নসনডএ� পনিয়শাধ করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিটি ননবন্ধন পিবিদেী সময় থরয়ক 
যরাসময়য় অনডট সম্াদন কিা হয়চ্ছ এবং 
অনডট প্রনিয়বদয়ন উনল্নখি সংয়শাধনী 
সময়ূহি যরাযরভায়ব বাস্তবায়ন কিা হয়চ্ছ। 
সনমনিি সবকুয়শষ ২০১৮-২০১৯ সয়নি অনডট 
িনাব কামরুনয়নিা সীনর উপয়িলা সমবায় 
অন�সাি, সদি লালমননিহাট কিৃকুক গি 
১৯/১২/২০১৯নরি. িানিয়খ সম্ানদি হয়। 

অনডট প্রনিয়বদয়নি সুপানিশসমহূ সনমনি 
বাস্তবায়য়নি থচষ্া করিন।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

িাসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়ডট এি আনরকুক র�নয়দন ব্যাংক 
নহয়সয়বি মাধ্যয়ম পনিচানলি হয়চ্ছ এবং 
অন্যান্য নহসাব সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধমালাি আয়লায়ক যরাযরভায়ব সংিক্ণ 
কিা হয়চ্ছ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

িাসা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলনময়ডট সদস্যয়দি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি 
থক্রত্ উপয়িলায় অগ্রণী ভূনমকা পালন 
কিয়ি। সনমনিয়ি ৫৭ িন সদস্য স্ায়ী ভায়ব 
কয়মকু ননয়য়ানিি িয়য়য়ি এবং পরিাক্ভায়ব 
প্রায় ২,৫০০ সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
সহায়ক ভূনমকা পালন কিয়ি। অপিনদয়ক 
সনমনিটি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়ন 
দনিদ্র, অনি দনিদ্র র�াগাক্রান্ত সদয়স্যি 
িরা সমায়িি অন্যান্য গনিব দুুঃখী,থমধাবী 
িাত্িাত্ী এবং মিৃব্যনক্তি সতকারি আনরকুক 
সাহায্য প্রদান, এলাকায় থযৌিুক ও বাল্যনববাহ 
বয়ন্ধ সদস্যয়দি পিামশকু প্রদান, স্যাননয়টশন 
কাযকুক্রম ত্বিানন্বিকিণ, শীিািদেয়দি শীি বস্ত্র 
নবিিণ ও বন্যািদেয়দি সাধ্যময়িা সহায়িা। 
এিাড়াও সনমনিি সদস্যগয়ণি কমকুসংস্ান 
ও আয় বনৃদ্ধি িন্য হাঁস-মিুনগ ও িাগল 
পালন, গরু থমাটািািাকিণ, দুগ্ধ উতপাদন, 
মািচাষ, হস্তনশল্প, নবনভন্ন ধিয়নি কু্দ্র ব্যবসা 
পনিচালনা এবং সদস্যয়দি বসি বানড়য়ি 
�লি ঔষধধ বকৃ্রিাপয়ণ পিামশকু প্রদায়ন 
সনমনিটি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি।
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উপয়িলা: আমদতমারলী

রেলা: লালমমনরহাট

লালমননিহাট রেলাি আনদিমািী 
উপয়িলাি র�ন্দস্য়ল বহুল পনিনচি আিািী 
থদওয়ডাবা গ্রায়মি নকিু সংখ্যক রেকাি যুবক, 
রেকাি যুব মনহলা, ভূনমহীন, দুস্ নবধবা, 
প্রানন্তক কৃষক ও িালাকপ্রাপ্ত নািীসমায়িি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন এবং 
িায়দিয়ক আত্মননভদেিশীল করি গয়ড় রোলাি 
উয়দেয়শ্য িনাব থমাুঃ শামসুল আলম অবসি 
প্রাপ্ত এননিও কমকুী (আি নড আি এস) এি 
উয়দ্যায়গ স্ানীয় িনগয়ণি সহয়যানগিায় 
শুরুয়ি ২৫ িন সদয়স্যি সমন্বয়য় ২০০৪ ইং 
সায়ল আনদিমািী শাপলা বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি কাযকুক্রম শুরু হয়। পিবিদেীয়ি 
অত্ সমবায় সনমনিটি ২৭/১২/২০০৪ 
ইং িানিয়খ ২৬ নং ময়ূল রেলা সমবায় 
কাযকুালয়, লালমননিহাট কিৃকুক ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। কাযকুক্রয়মি সুবায়দ ২০০৯ ইং সায়লি 
২৪/০৮/২০০৯ ইং িানিয়খ সনমনিটিি 
সংয়শাধনী র�নিুঃ নং: ০৬ ময়ূল এবং ২০১১ 

ইং সায়লি ২০/০৯/২০১১ ইং িানিয়খ 
সনমনিটিি সংয়শাধনী র�নিুঃ নং: ০৫ ময়ূল 
উহাি উপ-আইন সংয়শাধন কিা হয়। 
বিদেমায়ন আনদিমািী শাপলা বহূমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি কাযকুক্রম সমগ্র লালমননিহাট 
রেলাি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ িয়য়য়ি। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

আনদিমািী শাপলা বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা ৫,২১২ িন। 
এি ময়ধ্য অধধকাংশই নশনক্ি এবং অল্প 
সংখ্যক স্বাক্িজ্ঞানসম্ন্ন নবনভন্ন থপশানভনত্তক 
ব্যনক্তবগকু। সনমনিি নবনভন্ন কমকুসনূচি ময়ধ্য 
প্রধানি কমকু হয়লা সদস্যগয়ণি শয়াি ও 
সচিয় গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম মলূধন বনৃদ্ধ কিা এবং 
সদস্যগণয়ক স্ব-কমকুমখুী গয়ড় রোলাি িন্য 
সনমনিি মলূধন থরয়ক ঋণ প্রদান। এিাড়াও 
অত্ সনমনি ননম্ননলনখি উয়দেয়শ্য গুয়লা ননয়য় 
িায়দি কাযকুক্রম বিায় র�য়খয়ি।
• সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু সম্য়কদে 

নশক্া ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় সংগেন 

নভনত্তক পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ 
করি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন কিা।

• সমষ্টিগিভায়ব সংগেনয়ক অরকুনননিক 
থক্রত্ স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলাি িন্য 
সভ্যগণয়ক ননয়নমি সচিয় ও সীনমি কু্দ্র 
কু্দ্র সম্দ সংগ্রয়হি মাধ্যয়ম সংগনেি 
করি মলূধন গেন ও মলূধয়নি সনেক 
ব্যবহাি।

• রেকািত্ব দূিীকিণ, মানব সম্দ উন্নয়ন, 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি, আয় বনৃদ্ধ 
ও সদস্যয়দি থপশানভনত্তক অরকুকিী 
বাধণনি্যক উন্নয়নমলূক প্রকল্প প্রণয়ন ও 
বাস্তবায়ন। 

• সভ্যগয়ণি মায়ি কৃনষি নবনভন্ন নবষয় 
থযমন মাে�সল, গহৃপানলি পশুপালন, 
হাঁস-মিুনগ পালন, হস্তনশল্প সহ নবনভন্ন 
নবষয়য় দক্ করি গয়ড় রোলা হয়। 

• সনমনিি লভ্যাংশ থরয়ক নকিু অরকু দুস্ 
মানয়ুষি থসবায় ব্যয় কিা থযমন- শীিবস্ত্র 
নবিিণ, আনিম থহলর র�য়াি থসটোি এি 
মাধ্যয়ম সদস্যগণয়ক স্বাস্্যয়সবা প্রদান, 
নবনাময়ূল্য ঔষধপত্ নবিিণ, �লি ও 

আবদতমারী রাপলা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ২৬

তামরখ: ২৭/১২/২০০৪ ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ৫,২১২ িন

কম্গসিংস্ান : ১৯ িন

 স্বকম্গসিংস্ান : ২,০০০ িন

শেোর মলূিন ১৪,৫৮,৪০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ৬,৪৩,৮২,৬২১ টাকা।
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ঔষধী গায়িি চািা নবিিণসহ ইি্যানদ িন 
কল্যাণমলূক কাি কিা। 

 
কার্গক্রয়মর বণ্গনা

কু্দ্রঋণ প্রকল্প সনমনিি ননিস্ব মলূধন হয়ি 
কু্দ্রঋণ পনিচালনা করি আসয়ি। গি বিরি 
কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প ৪,০৯,২৬,০০০ টাকা 
নবিিণ করি ঋয়ণি আসল ৩,৫৯,২৫,৪২ 
টাকা এবং সানভদেস ন� ৫৩,৮৮,৮১৯ টাকা 
আদায় করি। সনমনিি মলূ কাযকুক্রম শয়াি ও 
সচিয় আমানি আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন সষৃ্টি 
এবং িা কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
সনমনিি কাযকুক্রম পনিচানলি হয়চ্ছ। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি শুরু থরয়ক নবগি ২০১৯ সন 
পযকুন্ত শয়াি, সচিয় আমানি আদায় এবং 
মলূধন নবননয়য়াগ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
৬,৭২,৭৬,০৯০ টাকা মলূধন সষৃ্টি করি। 
শুরুয়ি সনমনিি সদস্য সংখ্যা রেনশ না 
হয়লও নবগি বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যাপক 
িনকল্যাণকি কযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকু এলাকাি 
র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
বাড়য়ি রাকায় সনমনি কিৃকুপক্ সদস্যয়দি 
স্বায়রকু উতপাদনমখুী প্রকল্প গ্রহয়ণি নসদ্ধান্ত রেয় 
এবং শীিবস্ত্র নবিিণ, আনিম থহলর র�য়াি 
থসটোি এি মাধ্যয়ম সদস্যগণয়ক স্বাস্্যয়সবা 
প্রদান, নবনাময়ূল্য ঔষধপত্ নবিিণ করি।
 
র�স টোমি

• সদস্য সংখ্যা: শুরুয়ি সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা রেনশ না হয়লও নবগি বিিগুয়লায়ি 
সনমনি ব্যাপক িনকল্যাণকি কাযকুক্রয়মি 
সুবায়দ কমকু এলাকাি র�াকিয়নি ময়ধ্য 
সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি অধধক আগ্রয়হি 
�য়ল বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
৫,২১২ িন। 

• শয়াি মলূধন: শুরুয়ি সনমনিি শয়াি 
মলূধন ২,৫০০ টাকা হয়লও নবগি 
বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যাপক িনকল্যাণ 
কি কাযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকু এলাকাি 
র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল বিদেমায়ন সনমনিি 
শয়াি মলূধন ১৪,৫৮,৪০০ টাকা।

• সচিয় আমানি: শুরুয়ি সনমনিি সচিয় 
আমানি ৩,০০০ টাকা হয়লও নবগি 
বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যাপক িনকল্যাণকি 
কযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকু এলাকাি 
র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল বিদেমায়ন সনমনিি 
সচিয় আমানি ৬,৪৩,৮২,৬২১ টাকা।

• ঋণ কাযকুক্রম-বিদেমায়ন ননিস্ব মলূধন 
হয়ি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 

আসয়ি। নবগি বিরি কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প 
৪,০৯,২৬,০০০ টাকা নবিিণ করি ঋয়ণি 
আসল ৩,৫৯,২৫,৪২২ টাকা এবং সানভদেস 
ন� ৫৩,৮৮,৮১৯ টাকা আদায় করি। উক্ত 
কাযকুক্রয়ম সনমনি ৩,৮০,১৩৯ টাকা ননট 
লাভ অিদেন করি। 

 
কলীভায়ব সফল হয়লা 

আনদিমািী শাপলা বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ ২০০৪ সায়ল মাত্ ২৫ িন সদস্য ননয়য় 
যাত্া শুরু কিয়লও ব্যবস্াপনা কনমটিি একান্ত 
প্রয়চষ্া, সমবায় সনমনিি আইন, নবধধ ও উপ 
আইন এি বাস্তব প্রনি�লন, স্ানীয় প্রশাসন, 
উপয়িলা সমবায় কাযকুালয় ও রেলা সমবায় 
অন�সাি, লালমননিহাট এি বাস্তবমখুী নদক 
ননয়দদেশনায় বিদেমায়ন এলাকায় আনদিমািী 
শাপলা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ একটি 
স�ল সমবায় সনমনিয়ি পনিণি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিটি ননবন্ধন পিবিদেী সময় হয়ি ২০১৮-
২০১৯ সন পযকুন্ত সদস্যয়দি মায়ি সবকুয়মাট 
১,৫৫,৯১,২২১ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ 
করিয়িন। অপিনদয়ক ২০১৮-২০১৯ সন 
পযকুন্ত সবকুয়মাট ৬৮,৬৩৫ টাকা নসনডএ� 
পনিয়শাধ করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিটি ননবন্ধন পিবিদেী সময় থরয়ক 
যরাসময়য় অনডট সম্াদন কিা হয়চ্ছ এবং 
অনডট প্রনিয়বদয়ন উনল্নখি সংয়শাধনী 
সময়ূহি যরাযরভায়ব বাস্তবায়ন কিা হয়চ্ছ। 
সনমনিি সবকুয়শষ ২০১৮-২০১৯ সয়নি অনডট 
িনাব উত্তম ক্মাি িায়, সহকািী পনিদশকুক, 
উপয়িলা সমবায় কাযকুালয়, আনদিমািী 
লালমননিহাট কিৃকুক গি ১০/১০/২০১৯নরি. 
িানিয়খ সম্ানদি হয়। অনডট প্রনিয়বদয়নি 

সুপানিশসমহূ সনমনি বাস্তবায়য়নি থচষ্া 
করিন।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

আনদিমািী শাপলা বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি আনরকুক র�নয়দন িািশাহী কৃনষ 
উন্নয়ন ব্যাংক, আনদিমািী শাখায় পনিচানলি 
নহয়সয়বি মাধ্যয়ম সম্ন্ন হয়চ্ছ এবং অন্যান্য 
নহসাব সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালাি 
আয়লায়ক যরাযরভায়ব সংিক্ণ কিা হয়চ্ছ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

আনদিমািী শাপলা বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ সদস্যয়দি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি থক্রত্ 
উপয়িলায় অগ্রণী ভূনমকা পালন কিয়ি। 
সনমনিয়ি ১৯ িন সদস্য স্ায়ীভায়ব কয়মকু 
ননয়য়ানিি িয়য়য়ি এবং পরিাক্ভায়ব প্রায় 
২,০০০ সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
সহায়ক ভূনমকা পালন কিয়ি। অপিনদয়ক 
সনমনিটি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়ন 
দনিদ্র,অনি দনিদ্র, র�াগাক্রান্ত সদয়স্যি 
িরা সমায়িি অন্যান্য গনিব দুুঃখী,থমধাবী 
িাত্িাত্ী এবং মিৃব্যনক্তি সতকারি আনরকুক 
সাহায্য প্রদান, এলাকায় থযৌিুক ও বাল্যনববাহ 
বয়ন্ধ সদস্যয়দি পিামশকু প্রদান, স্যাননয়টশন 
কাযকুক্রম ত্বিানন্বিকিণ, শীিািদেয়দি শীি বস্ত্র 
নবিিণ ও বন্যািদেয়দি সাধ্যময়িা সহায়িা। 
এিাড়াও সনমনিি সদস্যগয়ণি কমকুসংস্ান 
ও আয় বনৃদ্ধি িন্য হাঁস-মিুনগ ও িাগল 
পালন, গরু থমাটািািাকিণ, দুগ্ধ উতপাদন, 
মািচাষ, হস্তনশল্পসহ নবনভন্ন ধিয়নি কু্দ্র 
ব্যবসা পনিচালনা এবং সদস্যয়দি বসি 
বানড়য়ি �লি ঔষধধ বকৃ্রিাপয়ণ পিামশকু 
প্রদায়ন সনমনিটি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি।
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রেলা: লালমমনরহাট 

উপয়িলা: কাললীগঞ্জ

লালমননিহাট রেলাি কালীগঞ্জ উপয়িলাি 
িুষভান্াি ব্রি আি এম নপ সিকানি 
উচ্চ নবদ্যালয়য়ি সংলগ্ গ্রায়মি নকিু সংখ্যক 
রেকাি যুবক, রেকাি যুব মনহলা, ভূনমহীন, 
দুস্, নবধবা, প্রানন্তক কৃষক ও িালাক প্রাপ্ত 
নািীসমায়িি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন এবং িায়দিয়ক আত্মননভদেিশীল করি 
গয়ড় রোলাি উয়দেয়শ্য িনাব থমাুঃ থগালাম 
মারু� হাসান প্রভাষক এি উয়দ্যায়গ স্ানীয় 
িনগয়ণি সহয়যানগিায় শুরুয়ি ২০ িন 
সদয়স্যি সমন্বয়য় ২০১১ ইং সায়ল িায়াপর 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি কাযকুক্রম 
শুরু হয়। পিবিদেীয়ি অত্ সমবায় সনমনিটি 
০৩/০৫/২০১১ ইং িানিয়খ ৪২ নং ময়ূল 
রেলা সমবায় কাযকুালয়, লালমননিহাট 
কিৃকুক ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। কাযকুক্রয়মি সুবায়দ 
২০১৫ ইং সায়লি ২৪/০২/২০১৫ইং িানিয়খ 
সনমনিটিি সংয়শাধনী র�নিুঃ নং: ০৬ 
ময়ূল উহাি উপ-আইন সংয়শাধন কিা হয়। 

বিদেমায়ন আনদিমািী শাপলা বহূমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি কাযকুক্রম সমগ্র লালমননিহাট 
রেলাি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ িয়য়য়ি। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

িায়াপর বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
বিদেমায়ন সদস্য সংখ্যা ১০৯৮ িন। এি 
ময়ধ্য অধধকাংশই নশনক্ি এবং অল্প সংখ্যক 
স্বাক্িজ্ঞানসম্ন্ন নবনভন্ন থপশানভনত্তক 
ব্যনক্তবগকু। সনমনিি নবনভন্ন কমকুসনূচি ময়ধ্য 
প্রধান কমকু হয়লা সদস্যগয়ণি শয়াি ও 
সচিয় গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম মলূধন বনৃদ্ধ কিা 
এবং সদস্যগণয়ক স্ব-কমকুমখুী করি গয়ড় 
রোলাি িন্য সনমনিি মলূধন থরয়ক ঋণ 
প্রদান। এিাড়াও অত্ সনমনি ননম্ননলনখি 
উয়দেয়শ্যগুয়লা ননয়য় িায়দি কাযকুক্রম বিায় 
র�য়খয়ি।

সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু 
সম্য়কদে নশক্া ও প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম সমবায় সংগেননভনত্তক 
পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ করি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন কিা।

সমষ্টিগিভায়ব সংগেনয়ক অরকুনননিক 
থক্রত্ স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলাি িন্য 
সভ্যগণয়ক ননয়নমি সচিয় ও সীনমি কু্দ্র 
কু্দ্র সম্দ সংগ্রয়হি মাধ্যয়ম সংগনেি করি 
মলূধন গেন ও মলূধয়নি সনেক ব্যবহাি।

রেকািত্ব দূিীকিণ, মানব সম্দ উন্নয়ন, 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি, আয় বনৃদ্ধ ও 
সদস্যয়দি থপশানভনত্তক অরকুকিী বাধণনি্যক 
উন্নয়নমলূক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

সভ্যগয়ণি মায়ি কৃনষি নবনভন্ন নবষয় 
থযমন মাে�সল, গহৃপানলি পশুপালন, 
হাঁস-মিুনগ পালন, হস্তনশল্পসহ নবনভন্ন নবষয়য় 
দক্ করি গয়ড় রোলা হয়। 

সনমনিি লভ্যাংশ থরয়ক নকিু অরকু দুস্ 
মানয়ুষি থসবায় ব্যয় কিা থযমন- শীিবস্ত্র 
নবিিণ, সদস্যগণয়ক স্বাস্্যয়সবা প্রদান, 
নবনাময়ূল্য ঔষধ পত্ নবিিণ, �লি ও ঔষধধ 
গায়িি চািা নবিিণ সহ ইি্যানদ িনকল্যাণ 
মলূক কাি কিা। 

 
কার্গক্রয়মর বণ্গনা

কু্দ্রঋণ প্রকল্প সনমনিি ননিস্ব মলূধন হয়ি 

ছাোপি বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ৪২

তামরখ: ০৩/০৫/২০১১ ইিং

সদস্য সিংখ্যা : ১,০৯৮ িন

কম্গসিংস্ান: ৩ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৫০০ িন

শেোর মলূিন ৯,৬৬,৬০০ টাকা

 সঞ্চে আমানত ৫৭,৯৭,২৫৬ টাকা
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কু্দ্রঋণ পনিচালনা করি আসয়ি। গি বিরি 
কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প ৬৭,২৮,০০০ টাকা নবিিণ 
করি ঋয়ণি আসল ৮০,৫৫,২৪৫ টাকা এবং 
সানভদেস ন� ১২,০৮,১৩৭ টাকা আদায় করি। 
সনমনিি মলূ কাযকুক্রম শয়াি, সচিয় আমানি 
আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন সষৃ্টি এবং িা কু্দ্রঋণ 
প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম সনমনিি কাযকুক্রম 
পনিচানলি হয়চ্ছ। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি শুরু থরয়ক নবগি ২০১৯ সন 
পযকুন্ত শয়াি, সচিয় আমানি আদায় এবং 
মলূধন নবননয়য়াগ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
৭৪,৯০,৮১৫ টাকা মলূধন সষৃ্টি করি। শুরুয়ি 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা রেনশ না হয়ল ও নবগি 
বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যপক িনকল্যাণকি 
কাযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকু এলাকাি র�াকিয়নি 
ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি অধধক আগ্রয়হি 
�য়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা বাড়য়ি রাকায় 
সনমনি কিৃকুপক্ সদস্যয়দি স্বায়রকু উতপাদনমখুী 
প্রকল্প গ্রহয়ণি নসদ্ধান্ত রেয়। 

র�স টোমি

• সদস্য সংখ্যা: শুরুয়ি সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা রেনশ না হয়ল ও নবগি বিিগুয়লায়ি 
সনমনি ব্যাপক িনকল্যাণকি কাযকুক্রয়মি 
সুবায়দ কমকু এলাকাি র�াকিয়নি ময়ধ্য 
সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি অধধক আগ্রয়হি 
�য়ল বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
১,০৯৮ িন। 

• শয়াি মলূধন: শুরুয়ি সনমনিি শয়াি 
মলূধন ২০,০০০ টাকা হয়লও নবগি 
বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যপক িনকল্যাণকি 
কাযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকু এলাকাি 

র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল বিদেমায়ন সনমনিি 
শয়াি মলূধন ৯,৬৬,৬০০ টাকা।

• সচিয় আমানি: শুরুয়ি সনমনিি সচিয় 
আমানি ২০,০০০ টাকা হয়লও নবগি 
বিিগুয়লায়ি সনমনি ব্যাপক িনকল্যাণকি 
কাযকুক্রয়মি সুবায়দ কমকু এলাকাি 
র�াকিয়নি ময়ধ্য সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তনিি 
অধধক আগ্রয়হি �য়ল বিদেমায়ন সনমনিি 
সচিয় আমানি ৫৭,৯৭,২৫৬ টাকা।

• ঋণ কাযকুক্রম: বিদেমায়ন ননিস্ব মলূধন 
হয়ি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
আসয়ি। নবগি বিরি কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্প 
৬৭,২৮,০০০ টাকা নবিিণ করি ঋয়ণি 
আসল ৮০,৫৫,২৪৫ টাকা এবং সানভদেস 
ন� ১২,০৮,১৩৭ টাকা আদায় করি। উক্ত 
কাযকুক্রয়ম সনমনি ৫৯,৫৪৪ টাকা ননট লাভ 
অিদেন করি। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

িায়াপর বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২০১১ 
সায়ল মাত্ ২০ িন সদস্য ননয়য় যাত্া শুরু 
কিয়লও ব্যবস্াপনা কনমটিি একান্ত প্রয়চষ্া, 
সমবায় সনমনিি আইন, নবধধ ও উপ আইন এি 
বাস্তব প্রনি�লন, স্ানীয় প্রশাসন, উপয়িলা 
সমবায় কাযকুালয় ও রেলা সমবায় অন�সাি, 
লালমননিহাট এি বাস্তবমখুী নদকননয়দদেশনায় 
বিদেমায়ন এলাকায় িায়াপর বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ একটি স�ল সমবায় সনমনিয়ি 
পনিণি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিটি ননবন্ধন পিবিদেী সময় হয়ি ২০১৮-
২০১৯ সন পযকুন্ত সদস্যয়দি মায়ি সবকুয়মাট 

১০,২০,০০০ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ 
করিয়িন। অপিনদয়ক ২০১৮-২০১৯ সয়ন 
১,৭১৭ টাকা নসনডএ� পনিয়শাধ করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিটি ননবন্ধন পিবিদেী সময় থরয়ক 
যরাসময়য় অনডট সম্াদন কিা হয়চ্ছ এবং 
অনডট প্রনিয়বদয়ন উনল্নখি সংয়শাধনী 
সময়ূহি যরাযরভায়ব বাস্তবায়ন কিা হয়চ্ছ। 
সনমনিি সবকুয়শষ ২০১৮-২০১৯ সয়নি অনডট 
িনাব থমাুঃ আল-আনমন, সহকািী পনিদশকুক, 
উপয়িলা সমবায় কাযকুালয়, কালীগঞ্জ 
লালমননিহাট কিৃকুক গি ২২/১২/২০১৯নরি. 
িানিয়খ সম্ানদি হয়। অনডট প্রনিয়বদয়নি 
সুপানিশসমহূ সনমনি বাস্তবায়য়নি থচষ্া 
করিন।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

িায়াপর বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
আনরকুক র�নয়দন পূবালী ব্যাংক, িুষভান্াি 
শাখায় পনিচানলি নহয়সয়বি মাধ্যয়ম সম্ন্ন 
হয়চ্ছ এবং অন্যান্য নহসাব সমবায় সনমনি 
আইন ও নবধধমালাি আয়লায়ক যরাযরভায়ব 
সংিক্ণ কিা হয়চ্ছ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

িায়াপর বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ সদস্যয়দি 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি থক্রত্ উপয়িলায় অগ্রণী 
ভূনমকা পালন কিয়ি। সনমনিয়ি ৩ িন 
সদস্য স্ায়ীভায়ব কয়মকু ননয়য়ানিি িয়য়য়ি এবং 
পরিাক্ভায়ব প্রায় ৫০০ সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ান 
সষৃ্টিয়ি সহায়ক ভূনমকা পালন কিয়ি। অপি 
নদয়ক সনমনিটি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়ন 
দনিদ্র, অনি দনিদ্র র�াগাক্রান্ত সদয়স্যি 
িরা সমায়িি অন্যান্য গনিব দুুঃখী, থমধাবী 
িাত্িাত্ী এবং মিৃব্যনক্তি সতকারি আনরকুক 
সাহায্য প্রদান, এলাকায় থযৌিুক ও বাল্যনববাহ 
বয়ন্ধ সদস্যয়দি পিামশকু প্রদান, স্যাননয়টশন 
কাযকুক্রম ত্বিানন্বিকিণ, শীিািদেয়দি শীি বস্ত্র 
নবিিণ ও বন্যািদেয়দি সাধ্যময়িা সহায়িা। 
এিাড়াও সনমনিি সদস্যগয়ণি কমকুসংস্ান 
ও আয় বনৃদ্ধি িন্য হাঁস-মিুনগ ও িাগল 
পালন, গরু থমাটািািাকিণ ও দুগ্ধ উতপাদন, 
মািচাষ, হস্তনশল্প, নবনভন্ন ধিয়নি কু্দ্র ব্যবসা 
পনিচালনা এবং সদস্যয়দি বসি বানড়য়ি 
�লি ও ঔষধধ বকৃ্ র�াপয়ণ পিামশকু প্রদায়ন 
সনমনিটি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি।
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উপয়িলা: পাব্গতলীপুর

রেলা: মদনািপুর

পাবকুিীপুি উপয়িলাি ০১ নং রেলাইচনন্ 
ইউননয়ন এি থদউল গ্রায়মি কনিপয় উতসাহী 
মতস্যিীবীয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
িন্য কাি কিাি পনিকল্পনা করিন িনাব 
থমাুঃ আদুেল মনিদ। সকলয়ক বুিায়ি সক্ম 
হন থয, একমাত্ সমবায়য়ি মাধ্যয়ম আমায়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন সহ িীবনমায়নি সানবকুক 
উন্নয়ন ঘটায়না সম্ভব। িাই প্রারনমক অবস্ায় 
২০ িন সদস্য ননয়য় ২০১৫ সায়ল উপয়িলা 
সমবায় দপ্তি পাবকুিীপুি এি সহয়যানগিায় 
রেলা সমবায় দপ্তি নদনািপুি হয়ি শিদল 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলনময়টড নায়ম 
একটি সমবায় সনমনিি ননবন্ধন গ্রহণ করি 
বিদেমান পযকুন্ত স�লভায়ব কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি আসয়িন।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

প্রারনমক পযকুায়য় ২০ িন সদয়স্যি সমন্বয়য় 
সনমনিটি ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়লও বিদেমায়ন 
সনমনিি থমাট সদস্য ২২ িন। 

সনমনিি সদস্যগণয়ক মতস্যচাষ থপশায় 
প্রনশক্ণ গ্রহণ করি ননয়িয়দি মতস্যহ্যাচািীয়ি 
উতপানদি মায়িি র�ণু থপানা উতপাদন করি 
স্ানীয়ভায়ব বািািিাি করি মতস্যিীবী 
িনয়গাষ্ঠীি ব্যাপক স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়ি।

উদ্াবনলী আইমিো গ্হণ ও বাস্তবােন

সমবায় সনমনিটি বহৃত পনিসরি একটি 
উতপাদনমখুী সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
আত্মপ্রকায়শ বদ্ধপনিকি। আনরকুকভায়ব 
নপনিয়য় পড়া মতস্যিীবীয়দি স্বাবলম্ী কিাি 
িন্য সনমনি একটি উদ্াবনী আইনডয়া গ্রহণ 
করিয়ি। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 

সমবায় সনমনিটি আনরকুক কাযকুক্রয়মি 

পাশাপানশ কল্যাণ িহনবল হয়ি ননম্নরূপ 
নবনভন্ন ধিয়নি সামানিক উন্নয়নমলূক 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি রায়ক।

সনমনিি মাধ্যয়ম ২২ িয়নি কমকুসংস্ায়নি 
পাশাপানশ সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন সদস্যয়দি 
উতপানদি এসব পণ্য সনমনি সংগ্রহ করি 
বািািিাি কিয়ি। সনমনিি এ উতপাদনমখুী 
কমকুকায়ডেি স�লিাি �য়ল উক্ত এলাকাি 
নপনিয়য় পিা িনয়গাষ্ঠীি ব্যাপক স্বকমকুসংস্ান 
সষৃ্টি করিয়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনিি মাধ্যয়ম আনরকুকভায়ব অসচ্ছল 
র�ানভড-১৯ এি কািয়ণ সষৃ্ দুয়যকুাগকালীন 
সময়য় সদস্যয়দি খাদ্য সামগ্রী, নচনকতসা 
থসবা, শীিবস্ত্র নবিিণ, দুস্য়দি মায়ি আনরকুক 
সাহায্য প্রদান করিয়ি।
সদস্যয়দি থমধাবী সন্তানয়দি ময়ধ্য নপএসনস, 
রেএসনস, এসএসনস ও অন্যান্য নবভায়গ 
নশক্াবনৃত্ত প্রদান অব্যাহি িয়য়য়ি।

রতদল মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং: ৪৭/১৫ 

তামরখ:২৯/১২/২০১৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২২ িন

সঞ্চে আমানত: ৪২,০০০ টাকা 

শেোর মলূিয়ন: ২০,০০০ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন: ১,৪৬,২০০ টাকা।



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 376

উপয়িলা: বলীরগঞ্জ

রেলা: মদনািপুর

সমাি এবং সংগেন একই সরূত্ গাঁরা। 
সমািয়ক সু্ি সুশঙৃ্খয়লি ননমকুল মালা নদয়য় 
বিণ কিয়ি পারি একমাত্ সংগেন। পনৃরবীি 
সমস্ত সংগেয়নি সুনিকাগাি হয়লা পনিবাি। 
পনৃরবীি সমস্ত থদশ ও িানিি উত্ায়নি মলূ 
চানবকানে রায়ক একটি সংগেয়নি হায়ি। 
আমায়দি বাংলায়দশ এই িৃিীয়নবয়শ্ি 
িনবসনি পূণকু, বন্যা, খড়া, নদী মািৃক 
ও প্রাকৃনিক দুয়যকুাগপূণকু থদশ। এই থদয়শি 
অধধকাংশ িনগণ রেকাি, অধকুনশনক্ি, 
অনশনক্ি, নবত্তহীন, নিন্নমলূ। এই অনশনক্ি 
নবত্তহীন নিন্নমলূ মানয়ুষি স্বাস্্যসম্ি 
টিউবওয়য়য়লি পানন পান, পায়খানা ব্যবহাি 
অজ্ঞিা রাকাি কািয়ণ নদননদন নবনভন্ন 
িটিল র�ায়গ আক্রান্ত হয়ল অি্যন্ত কয়ষ্ি 

সায়র নদনানিপাি কিয়িন। অত্ এলাকায় 
অনশনক্ি, অধকু নশনক্ি, নশনক্ি ভূনমহীন 
নিন্নমলূ মানয়ুষি অরকুনননিক, সামানিক, 
সাংসৃ্নিক, কৃনষ সম্দ ও গবানদ পশুপালন 
নবষয়য় সম্যক জ্ঞান দান এবং উবিদু্ধকিয়ণি 
িন্য অত্ এলাকাি র�ায়না সংগেন বা 
সনমনি না রাকায় এলাকাটি অন্ধকািাচ্ছন্ন 
অবস্ায় িয়য়য়ি। অবয়হনলি পল্ীি িনগয়ণি 
সয়চিনিা ও আত্মননভদেিশীলিা নহয়সয়ব গয়ড় 
রোলাি িন্য অত্ এলাকায় একটি সনমনি 
সষৃ্টি কিা আবশ্যক। 

আমিা বেনি কনি িলিলী বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলনময়টড। এটি এমন 
একটি প্রনিষ্ঠান, যা মানবিাি ও ন্যায়য়ি 
পূঁিািী নহয়সয়ব এই সনমনিটি প্রনিনষ্ঠি। 
সমায়িি অবয়হনলি নািী-পুরুয়ষি আনরকুক 
ও সামানিক উন্নয়নসহ িায়দি সকল প্রকাি 
সামানিক প্রনিবন্ধকিা দূিীকিয়ণি সানবকুক 

প্রয়ায়সি লয়ক্্য এবং মাননবক,সামানিক 
ও িা্রেীয় কল্যাণ নহয়সয়ব সম্যক ধািণা 
প্রদায়নি লয়ক্্য সনমনি প্রনিষ্ঠা কিা হয়। 
ইহা একটি সম্ণূকু অিািনননিক থস্বচ্ছায়সবী 
সমাি কল্যাণমলূক প্রনিষ্ঠান। আরকুসামানিক 
অবস্াি মান উন্নয়য়ন িলিলী বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ হয়ি ননবন্ধন রেওয়াি পূয়বকু 
২০০২ সায়লি ১ িানয়ুানি র�াি মঙ্গলবাি 
সাংগেননক কাি শুরু করি। পিবিদেীয়ি 
সদস্যয়দি সায়র আয়লাচনা করি সমবায় 
দপ্তি থরয়ক ননবন্ধন রেওয়াি নসদ্ধান্ত গ্রহণ 
কিা হয়। িতপনিরপ্রনক্য়ি ১৪/০৯/২০০৯ 
ইং সয়ন রেলা সমবায় কাযকুালয়য় নদনািপুি 
থরয়ক নং: ১২/০৯ ননবন্ধন রেওয়া হয়। 
সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক নদনািপুি রেলা 
বীিগঞ্জ উপয়িলা, পলাশবাড়ী ইউননয়য়নি 
িলিলী নামক একটি গ্রায়ম মাত্ ৪৪ িন 
সদস্য ননয়য় সাপ্তানহক ৩ টাকা সচিয়য়ি 

িলিলী বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং: ১২/০৯

তামরখ: ১৪/০৯/২০০৯ ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ১,৯০২ িন

শেোর মলূিন ১,২৫,২৭,০০ টাকা

সঞ্চে আমানত ২,৪৩,০৫,১১১ টাকা
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মাধ্যয়ম মলূধন সষৃ্টি করি, িলিলী বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ িাি কমকুকাডে শুরু করিন। 
বিদেমায়ন ৩০/০৬/২০২০ ইং পযকুন্ত সনমনিি 
সদস্য ১,৯০২ িন সদয়স্যয়দি ময়ধ্য শয়াি 
মলূধন ১,২৫,২৭,০০ টাকা, সচিয় আমানি 
২,৪৩,০৫,১১১ টাকা আয়ি। সদস্যয়দি িীবন 
ধািাি মান উন্নয়য়নি লয়ক্্য কমকুসংস্ায়নি 
নবনভন্ন ধিয়নি আয় বনৃদ্ধ মলূক কমকুসনূচ গ্রহণ 
করিয়ি থযমন, প্রনশক্ণ, ও সামানিক উন্নয়ন 
পনিকল্পনা বাস্তবায়ন করি আসয়ি। এিাড়াও 
সনমনিি ২৪ িন কমকুকিদো ও কমকুচািী িয়য়য়ি। 
সনমনিি ননয়িস্ব মলূধন বিািা ক্রয়কৃি ০,৩৭ 
শিাংশ িনম, ৩টি মটি সাইয়কল ও ১২টি 
পাকা ঘি আয়ি এবং সামানিক সয়চিনিা 
বনৃদ্ধ স্বাস্্যসম্ি ননিাপদ পানন ও পয়ুঃননষ্কাশন 
নবষয়নভনত্তক উবিদু্ধকিণ নশক্া কমকুসনূচ 
চলমান িয়য়য়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

িলিলী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 

এি সদস্য সংখ্যা ১,৯০২ িন। নবগি 
বিিগুয়লায়ি সনমনিি ননয়িস্ব �ান্ হয়ি 
গনিব ও দুস্ মানষু এবং সদস্যয়দি ময়ধ্য ঈদ 
ও পূিায় থসমাই, নচনন, দুধ ও সাবান নবিিণ 
করি রায়ক। এিাড়াও গনিব ও অসহায় 
থময়য়য়দি নবয়য়ি িন্য আনরকুক সহয়যানগিা 
কিা হয়। নবনভন্ন প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ বন্যা, খিা, 
শীি, বানড় থপাড়া ও িাস্তা থমিামিসহ খাল 
খ্ক সনমনিি মাধ্যয়ম ননমকুাণ ও আনরকুক 
সহয়যানগিা কিা হয়। বাল্যনববাহ, মাদকমকু্ত 
সমাি গড়াি লয়ক্্য নবনভন্ন সয়চিনিামলূক 
কাযকুক্রম পনিচালনা কিা হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

িলিলী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
থয সকল কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি 
িাি ময়ধ্য অন্যিম কৃনষ উন্নয়ন প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম সমবায়নভনত্তক সদস্যয়দি উপকারিি 
িন্য ন্যায্যময়ূল্য সমবায় বািাি কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি রায়কন থযমন- গরু 

থমাটািািাকিণ খামাি, সাি-কীটনাশক, 
মনুদ থদাকান, �ায়মকুসী, প্লাষ্টিক থদাকান, ও 
নশক্াি মান উন্নয়য়নি লয়ক্্য থদায়য়ল সমবায় 
নকন্াি গায়টদেন এন্ নপ্র-ক্যায়ডট সু্ল স্াপন 
করি রায়কন। সদস্যাি আরকুসামানিক উন্নয়ন 
লয়ক্্য কু্দ্রঋণ সহায়িা প্রদান কিা হয় এবং 
এই সনমনিি মাধ্যয়ম নদনািপুি রেলায় প্ররম 
চা বাগন কিা হয়। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি মায়ি 
আনরকুক সহয়যানগিাি িন্য শীিবস্ত্র নবিিণ, 
পশুপালন, দনিদে প্রনশক্ণ, গভদেবিী মায়য়য়দি 
ঔষধ সহায়িা, অনববানহি গনিব থময়য়য়দি 
আনরকুক সহায়িা, করিানা মহামানিয়ি 
নবনাময়ূল্য চাল, ডাল, রেল, নচনন, লবণ 
উপকিণ নবিিণ কিা হয়। 

র�স টোমি 

২০০২ সায়লি ১লা িানয়ুানিয়ি মাত্ ৪৪ 
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িন সদস্য ননয়য় সাপ্তানহক ৩ টাকা করি 
সচিয় আমানয়িি মাধ্যয়ম মলূধন সষৃ্টি করি, 
িলিলী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ িাি 
কমকুকাডে শুরু করিন। সনমনিি সদস্যয়দি 
সায়র আয়লাচনা করি সমবায় দপ্তি থরয়ক 
ননবন্ধন রেওয়াি নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়। 
িি পনিরপ্রনক্য়ি ১৪/০৯/২০০৯ ইং সয়ন 
রেলা সমবায় কাযকুালয়য় নদনািপুি থরয়ক 
ননবন্ধন নং ১২/০৯ রেওয়া হয়। প্রনিষ্ঠালয়গ্ 
নদনািপুি রেলা বীিগঞ্জ উপয়িলা 
পলাশবাড়ী ইউননয়য়ন িলিলী গ্রায়ম সমবায় 
সনমনি নলুঃ িাি কমকুকাডে শুরু করিন।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

িলিলী গ্রায়ম পলাশবাড়ী ইউননয়য়নি 
িলিলী নামক একটি গ্রায়ম মাত্ ৪৪ িন 
সদস্য ননয়য় সাপ্তানহক ৩ টাকা সচিয়য়ি 
মাধ্যয়ম মলূধন সষৃ্টি করি, িলিলী বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ িাি কমকুকাডে শুরু 
করি। বিদেমায়ন ৩০/০৬/২০২০ ইং পযকুন্ত 
সনমনিি সদস্য ১৯০২ িন সদয়স্যয়দি 
ময়ধ্য শয়াি মলূধন ১,২৫,২৭,০০ টাকা, 
সচিয় আমানি ২,৪৩,০৫,১১১ টাকা আয়ি। 

সদস্যয়দি িীবন ধািাি মান উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
কমকুসংস্ায়নি নবনভন্ন ধিয়নি আয় বনৃদ্ধমলূক 
কমকুসনূচ সষৃ্টি করিন। এিকম আরিা অয়নক 
স�ল হয়য় উোি গল্প িয়য়য়ি, যািা িলিলী 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ মাধ্যয়ম ননয়িি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন করিয়িন। সনমনিি 
সদস্যি স�লিাি উপি আমায়দি একটি 
নাটক িয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি সনমনিি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ৬,৮৭,৫৬৭ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ কিা 
হয়। নডনড মাধ্যয়ম নস,নড,এ� ২৭,৫২৩ টাকা 
িমা প্রদান কিা হয়। 

অমিট সম্মকতিত তথ্য

প্রনি অরকুবিি শষ হওয়াি পি অনডট 
অন�সাি অনডট সম্াদন করি রায়কন।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

বিদেমায়ন িািশাহী কৃনষ উন্নয়ন ব্যাংক 
নশবিামপুি শাখা নহসাব নং: ৪১০৩ ও গয়ড়য়া 
ইসলামী ব্যাংক শাখা নহসাব নং ১৮৮২৯৫ 

থমাট িমা ২৮,৮৪,৮০৯ টাকা এবং বীিগঞ্জ 
অগ্রণী ব্যাংক শাখায় এ�,নড,আি,িয়য়য়ি 
১৫,০০০ টাকা িমা আয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়নর ভূমমকা

িলিলী বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
ধািাবনহকিায় প্রায় ৭৬৭ িন সদস্যয়দি 
ময়ধ্য আরকুসামানিকভায়ব ব্যাপক উন্ননি 
লাভ করিন। নদনািপুরি প্ররম চা বাগান যা 
সনমনিি সহায়িায় গয়ড় উয়ে এবং থদয়শি বড় 
বড়টিনভ চ্যায়নল সহ িািীয় সকল পনত্কায় 
খবিটি প্রকাশ করিন। সনমনিি সদস্যিা 
কু্দ্রঋণ ননয়য় গরু থমাটািািাকিয়ণি 
মাধ্যয়ম খামাি বেনি করিন। এিাড়া নাসকুািী 
১টি, অয়টাভ্যান ৯৭টি, ইনি বাইক ২৫টি, 
মিুনগি খামাি ১০টি, হায়সি খামাি ২টি, 
কু্দ্র ব্যবসা ১২৫টি, নািী দনিদে ৫৫টি, বীি 
উতপাদন ৩৫টি, শস্য উতপাদন ৭৬টি ও ৫টি 
ধায়নি ব্যবসা করি আনরকুকভায়ব উন্নয়ন লাভ 
করিয়িন। 



উপয়িলা: মবরল

রেলা: মদনািপুর

ধমকুপুি ইউননয়য়নি ননিক্ি এবং আনরকুকভায়ব 
নপনিয়য় পড়া মানষুয়দিয়ক অক্িজ্ঞান সম্ন্ন 
করি নািীি ক্মিা বনৃদ্ধ করি ননয়িয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবিল 
উপয়িলায় ০৮ নং ধমকুপুি ইউননয়য়নি ২০ 
িন সদস্য নময়ল একটি সমবায় সনমনি গেন 
করি সমবায় নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন রেয়। 
ননবন্ধন নং: ১৮, িানিখ ১৯/০৮/২০১৫ 
নরি.। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় 
ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি 
এবং নবিল উপয়িলা সমবায় অঙ্গয়ন ননিস্ব 
কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিয়লা 
২০ িন, বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
পুরুষ ৫২ িন এবং নািী ৩৩৪ িন; থমাট 

সদস্য ৩৮৬ িন। ৫ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি 
সা�ল্য অিদেন করিয়ি।

শয়াি মলূধন: সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি 
মলূধন ৫০,০০,০০০ টাকা। প্রনিটি শয়ারিি 
মলূ্য ১০০ টাকা। এ পযকুন্ত পনিয়শাধধি 
শয়ারিি পনিমাণ ৮,৮৪,৪০০ টাকা, 
এয়ক্রত্ও অনিদেি সা�ল্য উয়ল্খ্যয়যাগ্য।

সচিয় আমানি: ননবন্ধনকায়ল সনমনিি 
সচিয় আমানি নিল ২০,০০০ টাকা। বিদেমায়ন 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৪২,৩০,৭৩৩ 
টাকা। সচিয় আদায়য়ি থক্রত্ অনিদেি 
সা�ল্যই সনমনিি স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিাি 
উতকৃষ্ উদাহিণ। মলূধন গেয়ন অত্ সনমনিি 
সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য এবং সয়ন্তাষিনক।

সনমনিি গনেি িহনবল: ৩০-০৬-
২০২০ িানিয়খি উবিতৃ্তপত্ অনযুায়ী আয়লাচ্য 
প্রনিষ্ঠায়নি সংিনক্ি িহনবল ৯১,০২৩ 
টাকা, ক্ঋণ িহনবল ৬০,৭৭৯.৪০ টাকা 
িয়য়য়ি। সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী মলূধন 
৫২,৬৬,৯৩৫ টাকা যা সম্ণূকু সদস্যয়দি 
অবদান।

অমিট মফ পমরয়োি

সনমনি যরাসময়য় প্রনি বিি ধাযকুকৃি অনডট 
ন� পনিয়শাধ করি রায়ক। সনমনি ননবন্ধয়নি 
পি থরয়ক এ পযকুন্ত ৩৩,৭৬০ টাকা অনডট 
ন� পনিয়শাধ করিয়ি। আয়লাচ্য ২০১৯-২০ 
সায়লি ননট লায়ভি উপি ১০,০০০ টাকা 
অনডট ন� ধাযকু হয়ব।

মসমিএফ পমরয়োি 

সনমনি যরাসময়য় প্রনি বিি পাওনা নসনডএ� 
পনিয়শাধ করি রায়ক। সনমনি ননবন্ধয়নি 
পি থরয়ক এ পযকুন্ত ১২,৯০২ টাকা নসনডএ� 
পনিয়শাধ করিয়ি। আয়লাচ্য প্রনিষ্ঠায়নি 
কায়ি ৩০-০৬-২০২০ িানিখ পযকুন্ত র�ায়না 
নসনডএ� পাওনা নাই। ২০১৯-২০ সায়লি 
ননট লায়ভি উপি ৫,৩৩২ টাকা নসনডএ� 
ধাযকু হয়য়য়ি, যা নবধধ থমািায়বক ৩০-০৬-২১ 
িানিয়খি পি আদায়য়যাগ্য।

কিতি দাদন

সনমনিয়ি ঋণ কাযকুক্রম চালু আয়ি। সনমনি 
থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি গানভ পালন, িাগল 

িম্শপধুর সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 379

মনবন্ন নিং: ১৮

তামরখ ১৯/০৮/২০১৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩৮৬ িন।

শেোর মলূিন: ৮,৮৪,৪০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৪২,৩০,৭৩৩ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ৫২,৬৬,৯৩৫ টাকা
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পালন, হাঁস-মিুনগ পালন, থসলাই নশক্া ও 
ব্লক বাটিক এবং কু্দ্র ব্যবসা, গহৃননমকুাণ এবং 
কৃনষকায়িি িন্য ঋণ সহায়িা কিা হয়। ৩০-
৬-২০১৯ িানিয়খ ১৮,২৫,১৩৫ টাকা ঋণ 
পাওনা নিল। ২০১৯-২০ বয়ষকু ২৪,১৩,০০০ 
টাকা ঋণ নবিিণ করিয়ি এবং ২০,৮৭,৬৫৫ 
টাকা ঋণ আদায় হয়য়য়ি। মায়ে ২১,৫০,৪৮০ 
টাকা ঋণ পাওনা িয়য়য়ি। সনমনি থরয়ক 
কিদে গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব 
১০০টি পনিবাি উপকৃি হয়য়য়ি। কিদে দাদয়নি 
মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি নািীয়দি ভাগ্য উন্নয়য়ন 
অনগ্নশখা নহয়সয়ব কাি কিয়ি। 

সমমমতর মনয়োমিত কম্গচারলী

আত্মকমকুসংস্ান নহয়সয়ব রেিনভুক্ত ১ িন 
কমকুচািীয়ক ননয়য়াগদান করিয়িন। �য়ল 
সনমনিি মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিয়ণি 
পাশাপানশ কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি নবয়শষ ভূনমকা 
পালন করি আসয়ি।

ব্যবস্াপনা কমমটি

১২ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা 
সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। ব্যবস্াপনা কনমটিয়ি 
সভাপনি, সহ-সভাপনি সহ ৯ িন ননবকুানচি 
নািী সদস্য। এ প্রনিষ্ঠায়নি মাধ্যয়ম নািীি 
ক্মিা প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি। ব্যবস্াপনা কনমটিি 
থময়ায়দি ময়ধ্য পিবিদেী ব্যবস্াপনা কনমটিি 
ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়। বিদেমান ব্যবস্াপনা 
কনমটিি থময়ায়দি ময়ধ্য ননবকুাচয়নি ব্যবস্া 
গ্রহণ কিা হয়য়য়ি। প্রনিষ্ঠায়নি ি�সীল 
থমািায়বক ননবকুাচনন কাযকুক্রম চলয়ি। আগামী 
১৯-১০-২০২০ িানিয়খ ব্যস্াপনা কনমটিি 
ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়ব। প্রনি মায়স ননয়নমি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি হয়। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় নবগি মায়সি আয়-
ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য ভনিদে, কিদে দাদন, কিদে 
আদায় এবং ভনবষ্যত কমকুপনিকল্পনা গ্রহণ 
কিিুঃ পনিকল্পনা অনযুায়ী সনমনি পনিচানলি 
হয়চ্ছ। প্রনিষ্ঠানটি গণিানন্তক পদ্ধনিয়ি 
পনিচানলি হয়চ্ছ।

বামষ্গক সািারণ সভা 

নবভাগীয় কমকুকিদোয়দি উপনস্নিয়ি বানষকুক 
সাধািণ সভা কিা হয়। গি বানষকুক সাধািণ 
সভায় সদস্য সংখ্যা ৩৮৪ িয়নি ময়ধ্য ৩০১ 
িন উপনস্ি নিল। উক্ত উপনস্নি সনমনিি 
িবাবনদনহিাি উয়ল্খয়যাগ্য প্রমাণক।

মনট লাভ হয়ত সষৃ্ তহমবল

২০১৯-২০ সয়ন নসনমিি ননট লায়ভি পনিমাণ 
১,৭৭,৭৫৪ টাকা। গি ২০১৯-২০ অরকুবিরি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ৬৯,৭৯৪ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন 
কিা হয়য়য়ি। ৩০-০৬-২০২০ নরি. িানিয়খি 

উবিতৃ্তপত্ অনযুায়ী অবনটেি লাভ িয়য়য়ি 
১২৭৯৮২ টাকা। যা বণ্টয়নি িন্য পিবিদেী 
সাধািণ সভায় নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হয়ব। 
ননবন্ধয়নি পি থরয়ক এ পযকুন্ত সদস্যয়দি ময়ধ্য 
৯,১২,২৪০ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ করিয়ি যা 
প্রনিষ্ঠায়নি ও সদস্যয়দি আনরকুক সচ্ছলিাি 
প্রধান ননয়ামক ও একটি প্রশংসনীয় অবদান।

অন্যান্য কম্গকাণ্ড 

উপ-আইয়নি উয়দেশ্য বাস্তবায়য়ন সনমনিি 
ব্যবস্াপনা কনমটি সব সময় সয়চষ্ রায়ক। 
সনমনিি উয়দেশ্য বনহভুি কাযকু পনিচালনা করি 
না। মলূধন অবক্য় করি র�ায়না কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি না। সনমনিি সদস্যয়দি 
ভাগ্য উন্নয়য়নি িন্য এখন পযকুন্ত গানভপালন, 
মতস্যচাষ, ভ্যান গানড়, অয়টানিক্সা, থসলাই 
প্রনশক্ণ, কৃনষ কয়ি আনরকুক সহয়যানগিা 
করিয়ি। 
সদস্যয়দি �সয়লি ন্যায্যমলূ্য প্রানপ্ত নননচিয়ি 
সদস্যয়দি উতপানদি পণ্য ক্রয় করি িাি 
নবক্রয়য়ি ব্যবস্া গ্রহণ করিয়ি। উক্ত পণ্য 
গুদামিাি কিাি িন্য একটি সু্ি থগাডাউন 
িয়য়য়ি। ২০১৯-২০ বিরি থগাডাউয়নি পয়ণ্যি 
নববিণ ননয়ম্ন থদওয়া হয়লা:
১. কাোিী ধান ২৪৯ মন
২. িননিি ধান ১০১ মন
৩. আোশ ধান ৬৫ মন  
৪. ভূট্া ২৫৫ মনএিাড়া অনি স্রিনি 
সদস্যয়দি িীবন মান অধনুনক ও গনিময় 
কিাি িন্য পনিবারিি ব্যবহায্য নবনভন্ন 
ননি্যপ্রয়য়ািনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও যন্তাংশ পণ্য 
ঋণ নহয়সয়ব প্রদান কিয়ি। যাি ময়ধ্য িয়য়য়ি- 
নফ্রি, টিনভ, আলমািী, থশায়কি, নবল্ানি 
থমনশন, �্যান ইি্যানদ দ্রব্য।

সনমনিি কমকুকায়ডেি পাশাপানশ নবনভন্ন 
সিকানি নসদ্ধান্ত বাস্তবায়য়ন এলাকায় 
উয়ল্খয়যাগ্য ভূনমকা িাখয়ি। নবয়শষ করি 
বাল্যনববাহ র�াধ, নািী স্বাস্্য নশক্া, নশক্া, 
স্যাননয়টশন, নবনভন্ন িািীয় নদবস পালি, 
পানিবানিক র�াহল বা নববাদ ননস্পনত্ত, 
থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালয়ন সদস্যয়দি সনক্রয় 
ভূনমকা পালন কিয়ি। 

রিমেক্ণ 

সনমনিি সদস্যয়দি সন্তানয়দিয়ক প্রয়ি্যক 
বিি নপ এস নপ পিীক্ায় ভাল �লা�ল 
কিায় িায়দি উতসাহ প্রদায়নি িন্য ৫ িনয়ক 
কলম, খািা, থস্ল এবং নডকশনািী প্রদান 
কিা হয়য়য়ি।

রিমেক্ণ

থসলাই প্রনশক্ণ ৪৫ িন নকয়শািী থময়য় ও 
গনৃহনীয়ক থসলাই প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। 

এি ময়ধ্য ৩০ িয়নি অধধক নশক্ারকুী প্রনশক্ণ 
গ্রহণ শয়ষ থপশা নহয়সয়ব দনিদে কাি গ্রহণ 
করিয়ি। বিদেমান প্রনিষ্ঠায়নি প্রনশক্ক এই 
প্রনিষ্ঠান থরয়ক প্রনশক্ণ গ্রহণ করিয়িন।

িনমহতকর কম্গকাণ্ড

িাস্তা ননমকুাণ: সনমনিি অরকুায়য়ন গ্রায়মি 
মানয়ুষি চালচয়লি দুয়ভদোগ লাগয়বি িন্য 
ননয়্াক্ত মাটিি িাস্তাগুনল বেনি করিয়ি। 
• থমিাগাঁও থচায়টয়নি বানড় থরয়ক ওোলুি 

বানড় পযকুন্ত ৩০০গি কাঁচা িাস্তা ননমকুাণ।
• থমিাগাঁও দুলায়লি বানড় থরয়ক নরিয়নি 

নভটা পযকুন্ত ৩০০গি কাঁচা িাস্তা ননমকুাণ।
• থগানব্পুি নবনিনব ক্যাম্ থরয়ক বয়সয়নি 

বানড় পযকুন্ত ৮০০গি কাঁচা িাস্তা ননমকুাণ। 
যা পিবিদেীয়ি স্ানীয় সিকাি নবভাগ 
কািয়পটিং করিয়ি।

• িামপুি থগানবয়্ি বানড় থরয়ক িণকুা িানীি 
বানড় পযকুন্ত ২০০ গি কাঁচা িাস্তা ননমকুাণ।

রিাক-রিাথমমক মবদ্যালে পমরচালনা

সনমনিি কমকু এলাকায় ২০১৬ সায়ল ২টি 
র�রন্দ প্রাক-প্রারনমক নশক্া কাযকুক্রম পনিচাল 
না করি। এক একটি র�রন্দ ২০ িন করি 
থমাট ৪০ িন নশশুয়ক নশক্া থদওয়া হয়। 

বেস্ মেক্া

সদস্যয়দি ময়ধ্য অধধকাংশ সদস্য ননিক্ি 
নিল। নশক্াি আয়লা থপৌনিয়য় থদওয়াি িন্য 
বয়স্ নশক্া কাযকুক্রম পনিচাল না কিা হয়। 
�য়ল এ সনমনিি সকল সদস্য অক্িজ্ঞান 
সম্ন্ন এবং অধধকাংশ সদস্য পড়য়ি সক্ম। 
যা ননিক্িমকু্ত বাংলায়দশ গড়য়ি সহায়িা 
করিয়ি।

সমমমতর অমফস

সনমনিি অন�স ধমকুপুি বািািস্ ৩টি কক্ 
নবনশষ্ বাসায় অবনস্ি। ভনবষ্যয়ি সনমনিি 
কাযকুক্রম বনৃদ্ধ পাওয়ায় সম্ভাবনায় সনমনিি 
নায়ম িনম ক্রয় করি অন�স ঘি ননমকুায়ণি 
পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

উপসিংহার

ধমকুপুি সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি মাধ্যয়ম থটকসই উন্নয়য়নি লয়ক্্য ২০৪১ 
সাল বাস্তবায়য়নি িন্য কাি করি যয়চ্ছ। 
এয়ক্রত্ সনমনিি সভাপনি ও সম্াদক সহ 
ব্যবস্াপনা কনমটি সকল সদস্য নবয়শষ ভূনমকা 
িাখয়িন। ভনবষ্যয়ি সনমনিটি উত্তি উত্তি 
সা�য়ল্যি নদয়ক এনগয়য় যায়চ্ছ। 



উপয়িলা: বলীরগঞ্জ

রেলা: মদনািপুর

সমবায় সনমনি গেয়নি আসল উয়দেশ্যই 
হয়লাসমায়িি উন্নয়ন কিা। িাই গনিব 
মায়য়য়দি কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি মাধ্যয়ম গনেি 
কিা হয় সমবায় সনমনি যা সমায়িি ননচুস্তরিি 
পনিবারিি উন্নয়য়ন ভূনমকা িায়খ। আি এিকম 
একটি সনমনি নহয়সয়ব প্রনিনষ্ঠিকিয়ণি িন্য 
কাযকুক্রম চানলয়য় আসয়ি বীিগঞ্জ সু-প্রনিয়বশী 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বীিগঞ্জ সু-প্রনিয়বশী সচিয় ও ঋণদান 
সমবায় সনমনি নলুঃ ২০১৩ সায়লি ২৭ থম 
২০ িন সদস্য ননয়য় গনেি হয়। বীিগঞ্জ সু-
প্রনিয়বশী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 
নলুঃ মাহানপুি গ্রায়মি বীিগঞ্জ উপয়িলাি 
নদনািপুি রেলাি অন্তগকুি। বীিগঞ্জ সু-
প্রনিয়বশী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি সদস্য সংখ্যা ৩০ থসয়টেম্ি-২০২০ 

পযকুন্ত ১,০৮৬ িন। এটি গনিব ও অসহায় 
পনিবারিি মায়য়য়দি ননয়য় গনেি একটি 
সমবায় সনমনি। সনমনিটি সমায়িি উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য কাি করি আসয়ি। অয়নক অসহায় 
পনিবাি সনমনিয়ি ভনিদে হয়য় ননয়িয়দি ভাগ্য 
থযমন পনিবিদেন করিয়ি, রেমনন িায়দি 
অনসুিণ করি প্রনিয়বশী পনিবািগুয়লা 
উন্নয়য়নি নদয়ক এনগয়য় যায়চ্ছ। সনমনিি 
কাযকুক্রয়ম সহয়যানগিাি িন্য গ্রামনভনত্তক 
দলয়নিা িয়য়য়ি। যায়দি রেিৃয়ত্বি মাধ্যয়ম 
গ্রায়মি সদস্য বেনি ও সনমনিি কাযকুক্রয়ম 
সহায়িাসহ গ্রায়মি আনরকুক উন্নয়য়ন ভূনমকা 
পালন করি রায়ক। সনমনি ২০২০ সায়লি 
র�নভড-১৯ পনিনস্নি থমাকানবলা কিাি 
িন্য অসহায় ও গনিব মায়য়য়দি মায়ি খাদ্য 
সামগ্রীসহ স্বাস্্য সুিক্াি নবনভন্ন উপকিণ 
সনমনিি মাধ্যয়ম নবিিণ করিনি। নবগি 
মায়স সনমনিি উয়দ্যয়গ সমায়িি গনিব ও 
দুস্ পনিবারিি আনরকুক পনিনস্নি থমাকানবলা 
কিাি িন্য িায়দিয়ক ৫৬০টি হাঁয়সি বাচ্চা 
১০টি পনিবারি ও ১০টি পনিবারিি মায়ি 
শাক-সবনিি বীি নবিিণ কিা হয়। গনিব 

পনিবারিি আনরকুক সংকট দূি হয় থসই সায়র 
পুষ্টি ঘাটনি পূিণ হয়য় রায়ক।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সমবায় সনমনিয়ি ৯ সদস্য নবনশষ্ একটি 
ব্যবস্াপনা কনমটি িয়য়য়ি। এয়দি ময়ধ্য 
সভাপনি সহ থমাট ৬ িন কমকুী িয়য়য়ি যািা 
ঋণী সদস্যয়দি ননকট থরয়ক শয়াি মলূধন, 
সচিয় আমানি ও ঋণ আদায় এি কাযকুক্রম 
করি আসয়ি। উয়ল্খ্য থয সনমনি থরয়ক র�ায়না 
সদস্য রেিন গ্রহণ করি না। শুধমুাত্ খিচ 
বহয়নি িন্য নাম মাত্ সম্ানী প্রদান কিা হয়য় 
রায়ক। এখান থরয়ক কৃনষ, গবানদপশুপালন, 
মিুনগ পালন, কু্দ্র ব্যবসায়,হস্তনশয়ল্পি উপি 
কমকুসংস্ান নভনত্তক ঋণ প্রদান কিা হয়। 
এখায়ন মানসক নকনস্তয়ি পনিয়শায়ধি নভনত্তয়ি 
ঋণ প্রদান কিা হয়য় রায়ক। 

মবগত বছত্রর উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

নবগি বিরিি উয়ল্খয়যাগ্য কমকুকায়ডেি ময়ধ্য 
একটি হল আমায়দি সনমনিি সকল প্রকাি 
ির্য ভালভায়ব সংিক্ণ কিাি িন্য ডাটায়বি 

বীরগঞ্জ সু-প্রবতয়বশী সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: 

তামরখ: ২৭ মম ২০১৩ সাল

 সদস্য সিংখ্যা: ১,০৮৬ িন
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স�ট্ওয়্যাি বেনি কিা হয়য়য়ি। থসখায়ন 
অনলাইন ির্য ইনপুট কিা হয়। এিাড়াও 
সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা ও অনডট 
প্রনিবিরিি ন্যায় সম্াদন কিা হয়। 

র�স টোমি 

নলনল কমকুকাি, স্বামী গয়িন কমকুকাি সনমনিি 
সদস্য নং ২৯৪ গ্রাম মাহানপুি, বীিগঞ্জ, 
নদনািপুি। ২০১৩ সায়লি আগস্ মায়স 
বীিগঞ্জ সু-প্রনিয়বশী সচিয় ও ঋণদান সমবায় 
সনমনি নলুঃ এ ভনিদে হয়। অসহায় ও দানিদ্রিাি 
ময়ধ্য নদয়য় সদস্যটি িীবনযাপন কিি। সনমনি 
থরয়ক ঋণ ননয়য় বিদেমায়ন সচ্ছলভায়ব নদন 
যাপন কিয়ি। িাি পাশাপানশ এখন অয়নয়কই 
উবিদু্ধ হয়য় স�লিাি নদয়ক এনগয়য় যায়চ্ছ। 
সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় সনমনিি অয়নক 
সদস্য স�ল হয়য়য়ি। পাশাপানশ সনমনিি 
সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ান বেনি করিয়ি।

সফলতার বণ্গনা

নলনল কমকুকাি সনমনি থরয়ক থমাট ৫ বাি 
ঋণ গ্রহণ করি। প্ররম বাি ঋণ গ্রহণ করি 
১০,০০০ টাকা। কৃনষকাি করি স্বাবলম্ী 

হয়ল ২০,০০০ ননয়য় গরু পালন করি। নিনন 
বািবাি ঋণ ননয়য় নবনভন্নভায়ব নবননয়য়াগ করি 
লাভবান হয়য় রায়ক। সবকুয়শষ ৫০,০০০ টাকা 
ঋণ ননয়য় চা এি থদাকায়ন নবননয়য়াগ করি 
স�লিাি মখু থদয়খন। লায়ভি টাকা নদয়য় 
নিনন বানড়ি কাি করিন এবং ২টি থিয়ল র� 
নশনক্ি করি রোলাি উয়দেশ্য িীবনযাপন 
করি। পূয়বকু িাি বাঁয়শি বেনি ২টি ঘি নিল। 
বিদেমায়ন ইয়টি বেনি ৩টি ঘি প্রস্তুি করিয়ি।

লভ্যািংে ও মসমিএফ ফান্ড 

বীিগঞ্জ সু-প্রনিয়বশী সচিয় ও ঋণদান সমবায় 
সনমনি নলুঃ ২০১৩ নরিষ্াদে থরয়ক শুরু হয়লও 
৫টি অরকুবয়িি থমাট ১১,০৯,৪১৫ টাকা। গি 
অরকুবিরি সয়বকুাচ্চ ৩,৬১,১০৯ টাকা প্রনিটি 
সদস্যয়দি মায়ি লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয়। 
সনমনি সমবায় উন্নয়ন িহনবল বাবদ থমাট 
৫২,২৫২ টাকা িমা প্রদান কিা হয়। 

অমিট সম্মকততি তথ্য

প্রনি অনডট বয়ষকু বীিগঞ্জ উপয়িলা সমবায় 
অন�স এি অনডট অন�সাি কিৃকুক সনমনিি 
অনডট এি মাধ্যয়ম সকল প্রকাি অনডট 

সংক্রান্ত খািাপত্ যাচাই-বািাই করি অনডট 
রোট প্রস্তুি কিা রায়ক।। নবগি অরকুবিি 
২০১৮-২০১৯ এ ১৯,৩৪৫ টাকা সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল বাবদ প্রদান কিা হয়

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

থসয়টেম্ি ২০২০ পযকুন্ত ব্যাংয়ক িমা আয়ি 
২৭,৪৪,৯৩৫ টাকা। ব্যাংক এ এ�নডআি 
আয়ি ২৫,০০,০০০ টাকা যা থসয়টেম্ি 
২০২০ এ থখালা হয়য়য়ি। বীিগঞ্জ সু-প্রনিয়বশী 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ এি নায়ম 
২০১৭ নরিষ্ায়দে িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি ৫৬ 
শিাংশ। যাি ক্রয়মলূ্য ২৫,৬৫,০০০ টাকা। 

 আথ্গসামামিক উন্নেয়ন 

বীিগঞ্জ সু-প্রনিয়বশী সচিয় ও ঋণদান সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি মাধ্যয়ম সমায়িি অয়নক 
উন্নয়ন সাধধি করি আসয়ি। এটি রেসিকানি 
সংস্া হয়লও সমায়িি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন ভূনমকা অয়নক। সুনবধাবনচিি নশশুি 
নশক্া, স্বাস্্য, নশশুি মায়য়ি স্বায়স্্যি সুিক্া, 
এিাড়াও পানিবারিি উন্নয়ন সনমনিি অবদান 
অপনিসীম।



উপয়িলা: রািারহাট

রেলা: কুমেগ্াম

বাংলায়দয়শি উত্তি িনপয়দি একটি রেলা 
ক্নড়গ্রাম। এ রেলাি ৯টি উপয়িলাি একটি 
িািািহাট। অরকুনননিক নদক নদয়য় পচিাতপদ 
এ উপয়িলাি কৃষক ও কু্দ্র উয়দ্যাক্তািা 
যখন আনরকুক টানায়পায়ড়য়ন মহািনয়দও 
ননকট থরয়ক চড়া সুয়দ টাকা ধাি করি আরিা 
ননয়ষ্পনষি িখন কয়য়কিন সমমনা সয়চিন 
মানষু কৃষক ও কু্দ্র উয়দ্যাক্তায়দিয়ক কায়য়মী 
স্বারকুবাদী মহািনয়দি হাি থরয়ক বাঁচাবাি 
িানগয়দ একটি সমবায় সংগেন গেয়নি 
প্রয়য়ািনীয়িা অনভুব করিন। িনগণ িায়দি 
এ প্রয়চষ্াি �সল আিয়কি নসংগাি ডাবড়ীি 
হাট বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ। ২০০১ 
সায়লি ২৯, জুলাই িানিখ সনমনিটি ননবন্ধন 
হয়। যাি ননবন্ধন নং: ০৭, পিবিদেীয়ি 
২১/০৬/২০০৭ নরি. িানিয়খ সনমনিি উপ-
আইন সংয়শাধন কিা হয়। যাি সংয়শাধধি 
ননবন্ধন নং: ১১, িানিখ: ২১/০৬/২০০৭ 
নরি.।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

২০ িন সদস্য ননয়য় সনমনিটিি কাযকুক্রম 
শুরু হয়লও ২০১৯-২০২০ সায়ল এি সদস্য 
সংখ্যা দাঁনড়য়য়য়ি ১,৮৩৮ িয়ন। উপ- আইন 
সংয়শাধয়নি মাধ্যয়ম এি কমকুএলাকা সমগ্র 
িািািহাট উপয়িলাব্যাপী এবং কাযকুকিী 
কনমটিি সদস্য সংখ্যা ৯ িন ননধকুািণ করি। 
সনমনিটি এলাকাি দানিদ্র্য পীনড়ি িনগয়ণি 
আশাি বানিঘি হওয়ায় নদননদন এি সদস্য 
সংখ্যা রেয়ড়ই চয়লয়ি।

সনমনিটি মানয়ুষি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়নকয়ল্প থযখায়ন দানিদ্র্য, “থসখায়নই 
নসংগাি ডাবড়ী হাট বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ”-এ থ্াগানয়ক সাময়ন র�য়খ এি 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি।

কার্গক্রম 

সনমনিটি িাি লক্্য ও উয়দেশ্য বাস্তবায়য়ন 
ননম্নবধণকুি কাযকুক্রম করি রায়ক।
• সদস্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 

থদয়া, িায়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সাহায্য 
সহয়যানগিা ও সময়িািাি ময়নাভাব 

গয়ড় রোলা এবং পনিকনল্পিভায়ব উন্নি 
িীবনযাপয়নি িয়ন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্া 
গ্রহয়ণ উবিদু্ধ কিা।

• সদস্যগয়ণি ময়ধ্য নমিব্যনয়িা ও সচিয় 
ময়নাভাব গয়ড় রোলা। 

• কু্দ্রঋণদাদয়নি মাধ্যয়ম থমৌসুমী �সল 
উতপাদন বনৃদ্ধয়ি কৃষকয়দি সাহায্য কিা।

• সদস্যগয়ণি থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্া 
প্রসারিি এককালীন বনৃত্ত প্রদান।

• দুগ্ধ উতপাদন বনৃদ্ধকয়ল্প দুগ্ধ খামানি সষৃ্টি 
কিা ও ঋণ প্রদান কিা।

• কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা।
• পনিবহন ব্যবস্াি উন্নয়য়নি িন্য যানবাহন 

ঋণ প্রদান কিা।
• পনিয়বশ ও িলবায়ুি নবরূপ প্রনিনক্রয়া 

থরয়ক িক্াকয়ল্প বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ গ্রহণ।
• দুয়যকুাগকায়ল দুগকুি মানয়ুষি পায়শ 

দাড়ায়না।

মবগত বছত্রর উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

• করিানা মহামানিয়ি কমকুহীন দনিদ্র 
িনয়গাষ্ঠীি ৩৫০ িয়নি ময়ধ্য চাল, রেল, 

বসংগার িাবড়ী হাট বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ
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মনবন্ন নিং: ০৭

তামরখ: ২৯/০৭/২০০১ মরি.

 সদস্য সিংখ্যা: ১,৮৩৮ িন
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ডাল, লবণ, নপঁয়াি, িসুন, আলু, সাবান 
ও মাস্ নবিিয়ণ প্রায় ৯০,০০০ টাকাি 
ত্াণসামগ্রী নবিিণ করিয়ি। 

• উপবনৃত্ত প্রদান: সনমনিি সদস্যগয়ণি 
থমধাবী থিয়লয়ময়য়য়দও ময়ধ্য এককালীন 
উপবনৃত্ত প্রদান কিা হয়য়য়ি। িািাড়া সদস্য 
বনহভূি কাযকুকিী এলাকায় বসবাসিি 
দনিদ্র অরচ থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য 
নশক্া উপকিণ ও নগদ অরকু নবিিণ কিা 
হয়য়য়ি। 

• সনমনিি সদস্যগয়ণি আপদকালীন সময়য় 
সনমনিি মাইরক্রাবায়স র�াগী আনা-রেয়াি 
িন্য নবনাময়ূল্য হাসপািায়ল থপ্রিণ।

র�স টোমি

থমাুঃ থসালাইমান নময়া একিন দনিদ্র নিক্সা 
চালক। িাি নিন থময়য়। অভায়বি সংসাি। 
িাি বড় থময়য়ি নবয়য়ি বিযাত্ীি (প্রায় ৫০ 
িন) খাবাি ও িামাইয়ক একটি যানন্তক নিক্সা 
প্রদান। এয়ি সনমনিি সামানিক দায়বদ্ধিা 

পনিচয় �্য়ট উয়েয়ি। 

সফল হওোর কারণ

সনমনিটি প্রয়য়ািয়ন মানয়ুষি পায়শ দানড়য়য় 
সুখ-দুুঃখ ভাগাভাগী করি মানয়ুষি আস্া 
অিদেন করিয়ি। এলাকাি সবয়চয়য় পনিচ্ছন্ন 
ও সত রেিৃত্ব এবং সনমনিি অভ্যান্তিীণ 
িবাবনদনহিাি কািয়ণ এলাকাি মানয়ুষি 
কায়ি একটি ময়ডল নহয়সয়ব গয়ড় উয়েয়ি। 
মানষু নবনভন্ন এননিও ও �নড়য়া মহািনয়দি 
পাস কাটিয়য় অত্ সনমনিয়ক আপন করি 
ননয়য়য়ি। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিি বিদেমান কাযকুকিী মলূধন 
২,৩৬,৭৯,৪৫৪ টাকা। ২০১৮-২০১৯ সয়ন 
ননট লাভ করিয়ি ৮২,৩২৮ টাকা। শিকিা 
৬০% লভ্যাংশ নবিিণ করিয়ি। নসনডএ� 
বাবদ ৩,৬৬৭ টাকা প্রদান করিয়ি। সনমনিটি 
এি সামানিক নবনভন্ন কমকুকায়ডে অংশগ্রহণ 

করি নবধায় লাভ প্রনিবিরি কম হয়য় রায়ক। 
সনমনিি যাবিদেীয় আনরকুক র�নয়দন ব্যাংক 

নহয়সয়বি মাধ্যয়ম সম্াদন কিা হয়। িািশাহী 
কৃনষ উন্নয়ন ব্যাংক, নসংগাি ডাবড়ী হাট 
শাখায় ৪২৫৪ নম্ি সচিয়ী নহয়সয়ব বিদেমান 
নস্নি ১৩,৩২,৮৪১ টাকা। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিটি িািািহাট উপয়িলাি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন নবিাট ভূনমকা িাখয়ি। সনমনিি 
স�ল কমকুকায়ডেি �য়ল এলাকাি মানষু 
এননিও ও �নড়য়া মহািনয়দি চড়া সুয়দ ও 
ঋয়ণি রেড়ািাল থরয়ক মকু্ত হয়য় সনমনিি 
পিাকািয়ল সময়বি হয়চ্ছ। সনমনিি কাযকুক্রয়ম 
উবিদু্ধ হয়য় িািািহাট উপয়িলাি আরিা 
অয়নক সমবায় সনমনি অত্ সনমনিটিয়ক একটি 
আদশকু নহয়সয়ব ধরি ননয়য় িায়দি কমকুকাডে 
পনিচালনা করি রায়ক। 



রািোহলী

মবভাগ

পল্লী কৃমষ উন্নেন বহুমখুী সমবাে সমমমত মলঃ 

সুরমা মামল্টপারপাস র�া-অপাত্রটিভ 

মসাসাইটি মলঃ

নওগাঁ মামল্টপারপাস র�া-অপাত্রটিভ মসাসাইটি মলঃ 

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা 

মমাট সমমমত  ৩১,৪৪২টি

মমাট সদস্য  ১৫,৭৩,৪২৯ িন

পুরুষ  ১১,৮৩,১২৮ িন 

মমহলা  ৩,৯০,৩০১ িন

কার্গকরলী মলূিন  ৮০,৭৭৪.৬৬

র�ৌত সম্দ  ১৯,২৬৩.৭৯

আমথ্গক সম্দ  ১৭,৫০৬.২৫

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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রেলা: নওগাঁ

থদয়শি প্রচনলি সমবায় আইন ও নবধধমালাি 
আওিায় সমায়িি স্বল্প আয়য়ি,মধ্যনবত্ত 
ব্যবসায়ী, কম সুনবধায়ভাগী, কয়মকুাদ্যম 
নশনক্ি রেকাি যুবসমায়িি কমকুসংস্ায়নি 
সুয়যাগ সষৃ্টি কিা। গ্রামীণ অরকুনীনি চাঙ্গা 
কিয়ি কৃনষ উন্নয়য়ন কৃষক এবং কু্দ্র ও 
মধ্যনবত্ত পযকুায়য়ি ব্যবসায়ীয়দি সহি শয়িদে 
পুঁনি থযাগান নদয়য় িায়দি ব্যবসাি স্রিসািণ 
ঘটিয়য় স্বাবলম্ীকিণ। িানিি অরকুনননিক 
ক্রমনবকায়শ আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি ও রেকািত্ব 
ননিসয়ন দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি লয়ক্্য নানানবধ 
সচিয়য়ি মাধ্যয়ম পুঁনি গেন ও সদস্যয়দি ময়ধ্য 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম সমবায় নবধধ থমািায়বক 
নবননয়য়াগ করি ‘নওগাঁ মানটিপািপাস্ 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ’ সমবায়ী 
সদস্যয়দি স্বাবলম্ী করি গয়ড় রোলাি থচষ্া 
চানলয়য় যায়চ্ছ। স্বল্প করায় সচিয় আমানয়িি 
মাধ্যয়ম পুঁনি গেন, ঋণ কাযকুক্রম, কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি এবং সমািয়সবামলূক কাযকুক্রম এই 
৪টি কমকুসনূচি মাধ্যয়ম সনমনিি সদস্য কমকু 
এলাকাি িনসাধািণয়ক সমবায়য়ি পিাকা 

িয়ল একনত্ি করি উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়মি 
মাধ্যয়ম সমবায় আয়্ালনয়ক রেগবান কিাি 
সনক্রয় ভূনমকা িাখাি প্রি্যয়য় সনমনি কাি 
করি যায়চ্ছ। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ থযসকল কমকুসনূচ পনিচালনা 
করি িা ননয়ম্ন উয়ল্খ কিা হয়লা: 
• সচিয় ও আমানি
• কু্দ্রঋণ
• স্বল্পয়ময়ানদ ঋণ
• সমবায় ইয়লক্ননক্স ও �াননকুচাি শা-রুম
• গবানদ পশুপালন
• মতস্যচাষ
• কৃনষ উতপাদন
• উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি ও আত্মকমকুসংস্ান
• নওগাঁ হস্ত ও ক্টিিনশল্প কমকুসনূচ
• বাল্যনববাহ ও থযৌিুকনবরিাধী কাযকুক্রম
• স্বাস্্যয়সবা
• নশক্া বনৃত্ত কাযকুক্রম
• ত্াণ ও পুণবকুাসন
• বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ

• দুস্ ও স্বামী পনিি্যক্তা ভািা নবিিণ
• মাদক নবরিাধী কমকুসনূচ
• নািী রেিৃত্ব নবকাশ
• কমকুসংস্ান সষৃ্টি
• পনিবিদেয়ন ভবানীপুি (আদশকু গ্রাম বেনি)
• িাস্তাঘাট সংস্াি
• সিকানি সম্দ িক্ণায়বক্ণ কমকুসনূচ

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ থয সকল কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি রায়ক িাি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য কাযকুক্রয়মি 
বণকুনা ননয়ম্ন উপস্াপন কিা হয়লা:

সমমমতর মলূিন সিংগ্হ: নওগাঁ 
মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ 
এি সদস্যয়দি শয়াি সচিয়য়ি মাধ্যয়ম সচিয়ী 
ময়নাভাব সষৃ্টি সহ সচিয়য় উতসানহি কিয়ণি 
মাধ্যয়ম ব্যবসাি পুঁনি সষৃ্টি, ভনবষ্যত আনরকুক 
সমনৃদ্ধ নননচিিকিণ এবং সহি নবননয়য়াগ 
প্রকল্প এি মাধ্যয়ম এলাকাি কু্দ্র কু্দ্র 
আমানিকািী, চাকনিিীনব, অবসিপ্রাপ্তয়দি 
আনরকুক সচ্ছলিা আনয়য়নি িন্য কাি করি 
যায়চ্ছ। 

নওগাঁ মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ 

মনবন্ন নিং : ১৬৪

তামরখ : ১৫.০৪.২০০৮ মরি.

সিংয়োধিত ৫৩ রািোহলী

তামরখ: ০২.০৫.২০১১

সদস্য সিংখ্যা : ১১,১৭৬ িন।
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সমমমতর মবমনয়োগ

নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ শয়াি, সচিয় সংগ্রয়হি 
পাশাপানশ কু্দ্র ব্যবসায়ীয়দি পুঁনি বনৃদ্ধ ও কৃনষ 
উতপাদন বনৃদ্ধ কিয়ণি লয়ক্্য এবং কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি, রেকািত্ব দূিীকিয়ণ সদস্যয়দি ময়ধ্য ঋণ 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি। কাযকুক্রয়মি 
�লশ্রুনিয়ি পানিবানিক এবং সামানিক ভায়ব 
উয়ল্খয়যাগ্য ইনিবাচক প্রভাব প্রনি�নলি 
হয়চ্ছ।

কম্গসিংস্ান সষৃ্টি

সনমনিি প্রনিষ্ঠালয়গ্ ২০০৮-০৯ অরকুবিরি 
কমকুকিদো-কমকুচািী ননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম ৫ 
িয়নি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয় এবং সদস্যয়দি 
ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম ৩০ িয়নি কমকুসংস্ান 
হয়য়নিল। বিদেমায়ন ২০১৮-১৯ অরকুবিরি 
সনমনিয়ি সিাসনি ২২১ িন কমকুকিদো-
কমকুচািী ননয়য়াগ প্রদায়নি মাধ্যয়ম এবং 
সহয়যাগী প্রনিষ্ঠায়ন ৪৩ িন সহ সবকুয়মাট 
২৬৪ িয়নি কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। 
ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম প্রায় ৬ হািাি িন 
সদয়স্যি আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টিি ব্যবস্া কিা 
হয়য়য়ি। এিাড়াও ঋণগ্রহীিা সদস্যগণ িায়দি 
ব্যবসা প্রনিষ্ঠায়ন চাকনি প্রদায়নি মাধ্যয়ম প্রায় 
২,৫০০ িয়নি কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি।

সামামিক কার্গক্রম

নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ সমায়িি চানহদা অনযুায়ী 
সিকারিি পাশাপানশ নবনভন্ন থসবামলূক 
কাযকুক্রম বাস্তবায়ন করি আসয়ি। এি ময়ধ্য 
উয়ল্খয়যাগ্য হয়লা-নশক্া, স্বাস্্য, স্যাননয়টশন, 
নবধবা ভািা প্রদান, বাল্যনববাহমকু্ত ও থযৌিুক 
নবরিাধ কমকুসনূচ, পনিবিদেয়ন ভবানীপুি প্রকল্প, 
বকৃ্রিাপয়ণ অগ্রণী ভূনমকা পালন করি যায়চ্ছ।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিি মলূধন সংগ্রহ: নওগাঁ মানটিপািপাস্ 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ ২০০৮ সায়ল 
মাত্ ৫১,৫৮০ টাকা মলূধন ননয়য় কাযকুক্রম শুরু 
করি। নবগি বিিগুয়লায়ি সদস্যয়দি শয়াি 
সচিয় বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম বিদেমায়ন মলূধয়নি 
পনিমাণ দাঁনড়য়য়য়ি ৫৫,০১,৮১,৬২৯ টাকা। 

কমকুসংস্ান সষৃ্টি: সনমনিি প্রনিষ্ঠালয়গ্ 
মাত্ ৫ িন কমকুকিদো-কমকুচািী ননয়য় সনমনিি 
যাত্া শুরু হয়লও নবগি বিিগুয়লায়ি 
পযকুায়ক্রয়ম মলূধন ও নবননয়য়াগ বনৃদ্ধ পাওয়ায় 
এবং নিুন নিুন উতপাদনমখুী প্রকল্প গ্রহণ 
কিায় ব্যাপক কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ হয়য়য়ি। 
সনমনিয়ি বিদেমায়ন ২৬৪ িন কমকুকিদো-
কমকুচািী, কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি। 
এিাড়াও প্রায় ৬ হািাি িন সদস্যয়ক ঋণ 
সহায়িাি মাধ্যয়ম স্বাবলম্ী করি কমকুসংস্ায়নি 

ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি এবং ঋণগ্রহীিা সদস্যগণ 
িায়দি ব্যবসা প্রনিষ্ঠায়ন চাকনি প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম প্রায় ২,৫০০ িয়নি কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

সমমমতর মবমনয়োগ: নওগাঁ মানটিপািপাস্ 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ প্রনিষ্ঠালয়গ্ 
মাত্ ৪৪,০০০ টাকা নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
কাযকুক্রম শুরু করি। বিদেমায়ন নবনভন্ন 
উতপাদনমখুী প্রকল্পসহ কৃনষ খায়ি ঋণ 
সহায়িা প্রদায়নি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি স্বাবলম্ী 
কিাি উয়দেয়শ্য প্রায় ৬০ র�াটি টাকা নবননয়য়াগ 
কিা হয়য়য়ি। 

সামামিক কার্গক্রম: নওগাঁ মানটিপািপাস্ 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ নবনভন্ন 
সামানিক কাযকুক্রম পনিচালনা করি রায়ক 
িাি ময়ধ্য নবগি বিরি থযগুয়লা উয়ল্খয়যাগ্য 
ভূনমকা র�য়খয়ি িা ননয়ম্ন উয়ল্খ কিা হয়লা-

বাল্যমববাহ মতুি ও মরৌতুকমবত্রািলী কম্গসমূচ 

বিদেমায়ন বাংলায়দয়শ বাল্যনববাহ ও থযৌিুক 
প্ররা সমায়িি এক ভয়াবহ ব্যাধধ নহয়সয়ব 
নচননিি হয়য়য়ি। ভয়াবহ এই ব্যাধধ থরয়ক 
সমািয়ক মকু্ত কিয়ি সিকািসহ থদয়শি 
নবনভন্ন রেসিকানি উয়দ্যায়গ বাল্যনববাহ ও 
থযৌিুয়কি নবরুয়দ্ধ থসাচ্চাি কঠেস্বি উচ্চানিি 
হয়ি শুরু করিয়ি। এিই ধািাবানহকিায় 
সমায়িি এক পনবত্ দানয়য়ত্বি অংশ নহয়সয়ব 
নওগাঁ মানটিপািপাস র�া-অপা: থসাসাইটিি 
সামানিক উয়দ্যায়গি অংশ নহয়সয়ব আগামী 
২০২৫ সায়লি ময়ধ্য নওগাঁ সদি উপয়িলায়ক 
বাল্যনববাহ এবং থযৌিুয়কি নবরুয়দ্ধ শিভাগ 
মানষুয়ক সয়চিন কিাি এক দষৃ্ান্তমলূক 
কাযকুক্রম হায়ি রেয়া হয়য়য়ি। ২০১৮ সায়লি 
এনপ্রল মাস থরয়ক এই কাযকুক্রম শুরু হয়য়য়ি। 
সদি উপয়িলাি ১২টি ইউননয়ন এবং একটি 
থপৌিসভাি ২১৯টি গ্রায়ম থমাট ১০২২টি 
পাড়ায় পনিচানলি এই কাযকুক্রয়মি আওিায় 
পাড়ানভনত্তক দুিন করি থমাট ২ হািাি ৪৪ 
িন থস্বচ্ছায়সবক ময়নানীি কিা হয়য়য়ি। 
িািা ননি ননি পাড়া/গ্রায়ম বাল্যনববাহ মকু্ত 
ও থযৌিুকনবরিাধী কমকুসনূচ ননয়য় কাি করি 
যায়চ্ছ। 

পমরবততিয়ন ভবানলীপুর রিকল্প

নওগাঁ থপৌিসভাি ৯নং ওয়ায়ডদেি ভবানীপুি 
গ্রাময়ক পনিবিদেয়নি উয়দ্যাগ রেয়া হয়য়য়ি। 
সনমনিি সহয়যানগিায় ‘পনিবিদেয়ন ভবানীপুি’ 
নায়ম এ কাযকুক্রয়মি আওিায় গ্রাময়ক 
ননিক্িমকু্ত ও স্ব-নশনক্ি করি রোলা। 
পনিষ্কাি-পনিচ্ছন্নিা,িনসাধািয়ণি িন্য 
ননিাপদ পানন ও স্বাস্্যসম্ি পায়খানা 
নননচিি কিা। রেকাি সমস্যাি সমাধায়নি 
মাধ্যয়ম সকলয়ক স্বননভদেি করি গয়ড় রোলা, 
নভকু্কমকু্ত,বাল্যনববাহ ও থযৌিুকমকু্ত 

সমাি গয়ড় রোলা। মাদকমকু্ত ও থযয়কায়না 
ধিয়নি জুয়া বন্ধ কিা, সন্তাস ও িনঙ্গবাদ 
মকু্ত এলাকা নহয়সয়ব গয়ড় রোলা। ব্যাপক 
বকৃ্রিাপয়ণি মাধ্যয়ম সবুিায়ন করি রোলা। 
সকয়লি িন্য কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম রেকাি 
সমস্যা সমাধান এবং দানিদ্র্য দূি করি একটি 
মযকুাদাশীল ভবানীপুি গ্রাম গয়ড় িুলয়ি 
এসব কমকুসনূচ হায়ি ননয়য়য়ি। ভবানীপুি 
গ্রামবাসীি সহয়যানগিায় নওগাঁ মানটিপািপাস্ 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি’ি ব্যবস্াপনা 
পনিচালক এম মাসুদ িানা এ পনিকল্পনা হায়ি 
ননয়য় কাযকুক্রম চলমান িয়য়য়ি।

মেক্াবমৃত্ত কার্গক্রম 

নওগাঁ মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ এি উয়দ্যায়গ ৩টি রেলাি 
৩৬টি নবদ্যালয়য়ি থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি ময়ধ্য 
পুিস্াি নবিিণ কিা হয়। নওগাঁ ও িয়পুিহাট 
রেলাি এসব নবদ্যালয়য় থসাসাইটিি প্রধান 
কাযকুালয়সহ থমাট ১৩টি সুপািভাইনিং 
অন�য়সি মাধ্যয়ম এসব পুিস্াি প্রদান কিা 
হয়। এসব সু্য়লি প্রনিটি থরেধণি প্ররম,নবিিীয় 
ও িৃিীয় স্ান অধধকািী িাত্িাত্ীয়দি 
পুিসৃ্ি কিা হয়। নওগাঁ মানটিপািপাস র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ নশক্া স্রিসািণ 
কাযকুক্রয়মি আওিায় নওগাঁ রেলাি ২৯টি, 
িয়পুিহাট রেলাি ৩টি সু্য়লি িাত্িাত্ীয়দি 
ময়ধ্য এসব পুিস্াি নবিিণ কিা হয়। 
নশক্ায়ক্রত্ নশক্ারকুীয়দি উতসানহি করি 
নশক্ায়ক এনগয়য় রেয়াি লয়ক্্যই মলূি নওগাঁ 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ এি উয়দ্যায়গ নশক্ারকুীয়দি এই উদেীপক 
পুিস্াি প্রদান কিা হয়য় রায়ক।

র�স টোমি 

ক) নওগাঁ মামল্টপারপাস র�া-অপাত্রটিভ 

মসাসাইটি’র পষৃ্ঠয়পাষকতাে মনোমতপুত্রর 

কৃমষমবদ কামরুজ্ামান মাল্টা চাষ কত্র এখন 

তার মসানামল স্বয়প্নর বিাররিায়ন্ত

কামরুজ্ামান রুয়বল একিন কৃনষনবদ। হয়ি 
পািয়িন কৃনষ স্রিসািণ অধধদপ্তরিি একিন 
বড় কমকুকিদো। নকন্তু নিনন িা হননন। কৃনষয়ি 
ময়নাননয়বশ করি িাি একায়ডনমক নশক্ায়ক 
কায়ি লানগয়য় একনদয়ক থযমন ননয়ি প্রনিনষ্ঠি 
হয়ি থচয়য়য়িন অন্যনদয়ক স্ানীয় কৃনষ ও 
কৃষয়কি উন্নয়য়ন আদশকু হয়ি থচয়য়য়িন। 
িাি থস স্বপ্ন স�য়লি বিািপ্রায়ন্ত এয়স 
উপনীি হয়য়য়ি। কৃনষনবদ কামরুজ্ামায়নি 
বানড় ননয়ামিপুরি। ময়মননসংহ কৃনষ নবশ্-
নবদ্যালয় থরয়ক সয়বকুাচ্চ নডনগ্র লাভ করিয়িন। 
থিাট রেলা থরয়কই কৃনষয়ক্রত্ িাি স�লিা 
পাওয়াি অদম্য বাসনা। িাই সিকানি 
র�ায়না চাকনিয়ি থযাগদান করিন নন। 
ময়নায়যাগ নদয়য়য়িন কৃনষয়ি। প্ররয়ম নিনন 
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উয়দ্যাগ ননয়য়নিয়লন আলু বীি উতপাদন 
এবং সংিক্য়ণ। নকন্তু নহমাগাি কিৃকুপয়ক্ি 
থদউনলয়াপনায় থসই খায়ি িায়ক প্রায় র�াটি 
টাকা র�াকসান গুণয়ি হয়। উন্নি িায়িি 
আলুবীি উতপাদন করি একটি নহমাগারি 
সংিক্ণ করিনিয়লন। িাি মলূ্য প্রায় র�াটি 
টাকা। নকন্তু ঐ নহমাগাি কিৃকুপক্ র�াকসায়নি 
কবয়ল পয়ড়ন। নদয়শহািা হয়য় অনননিকিাি 
আরেয় রেয় ঐ নহমাগাি কিৃকুপক্। অন্যগুয়লাি 
সায়র িাি এই র�াটি টাকাি বীি নবনক্র করি 
নদয়য় লাপাত্তা হয়য় যায়। সায়র সায়র নদয়শহািা 
হয়য় পয়ড়ন কামরুজ্ামানও। নক কিয়বন 
নকিুই র�য়ব পানচ্ছয়লন না। থটনলনভশয়ন 
বাংলায়দয়শ মাটিা চায়ষি অপাি সম্ভাবনা 
িয়য়য়ি এবং িা লাভিনক এমন সংবাদ িায়ক 
নকিুটা আগ্রহী করি রোয়ল। িািশাহী নবশ্-
নবদ্যালয়য়ি এ সম্নকদেি একিন নবয়শষজ্ঞ 
নশক্য়কি ননকট অনপু্রাণীি হয়য় নিনন 
মাটিা চায়ষি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিন। নওগাঁ 
মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ থসাসাইটিি 
ননয়ামিপুি সুপািভাইনিং অন�য়সি 
সদস্যভুক্ত হন। পিবিদেীয়ি িাি এই স্বপ্ন 
বাস্তবায়ন কিয়ি নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটিি িহনবল থরয়ক িাি 
সদস্য পয়দি নবপিীয়ি ঋণ গ্রহণ করিন। 
ননয়ামিপুি উপয়িলা সদি থরয়ক প্রায় ১০ 
নকয়লানমটাি দূরি প্রি্যন্ত গ্রায়ম িাি ননিস্ব 
আড়াইনবঘা িনমি পায়শই ৫৪ নবঘা িনম ১২ 
বিরিি িন্য নলি গ্রহণ করিন। মনানমনা কৃনষ 
খামাি থরয়ক বািী-১ িায়িি ৬ হািাি মাটিা 
চািা নকয়ন এয়ন র�াপণ করিন। মাটিা চায়ষ 
কিটুক্ স�ল হয়বন বা হয়বন না থসই ভনবষ্যত 
পনিকল্পনায় মাটিা চািাি পাশাপানশ প্রায় সায়ড় 
৫ হািাি আয়মি চািাও র�াপণ করিয়িন। এি 
সবগুয়লাই আমরূপানল। এ বিি নবিিীয়বাি 

মাটিাগায়ি �ল এয়সয়ি। প্ররমবারি ভায়লা না 
হয়লও নবিিীয়বাি রেশ ভায়লা মাটিা ধরিয়ি। 
িাি থদয়া নহসাব অনযুায়ী প্রনিটি গায়ি 
কমপয়ক্ ৩০টি করি মাটিা �ল ধরিয়ি। 
বাস্তয়ব র�ায়না র�ায়না গায়ি শিাধধক 
মাটিাও থদখা থগয়ি। িাি নহয়সব অনযুায়ী এ 
মওসুয়ম ৬ হািাি গায়ি ৩০টি করি থমাট �ল 
ধরিয়ি ১ লাখ ৮০ হািািটি। বিদেমান বািাি 
অনযুায়ী সবকুননম্ন প্রনিটি মাটিা ২০ টাকা 
নহয়সয়ব নবনক্র হয়ব। থসই নহয়সয়ব চলনি বিি 
সবনকিু নেক রাকয়ল নিনন ৩৬ লক্ টাকাি 
মাটিা নবনক্র কিয়ি পািয়বন। প্রনি বিি দুই 
বাি করি মাটিা উতপানদি হয়ব। অন্যনদয়ক 
পরিি বিিগুয়লায়ি আিও রেনশ রেনশ মাটিা 
উতপানদি হয়ব। এ থরয়ক স্পষ্ অনমুান কিা 
যায়চ্ছ মাটিা চাষ কিটা লাভিনক। পাশাপানশ 
নিনন থসখায়ন গয়ড় িুয়লয়িন একটি গরুি 
খামাি এবং পরৃক ৪টি বহৃত আকারিি পুক্ি। 
থসই পুক্রি মাি চাষ করিও আনরকুকভায়ব 
লাভবান হয়চ্ছন। িাি থসানানল স্বপ্ন পূিণ হয়ি 
আি রেনশ থদনি রেই। 

খ) নওগাঁ মামল্টপারপাস র�া-অপাত্রটিভ 

মসাসাইটি’র সিংপেয়ে্গ এয়স ব্যায়গর 

কারখানাে সান্তাত্রর েমফকুল ইসলায়মর মদন 

বদয়লয়ছ

নওগাঁ মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি’ি সদস্যভুনক্ত হয়য় এবং এই 
প্রনিষ্ঠায়নি আনরকুকভায়ব সায়পাটদে ননয়য় অি্যন্ত 
স�লভায়ব স্বাবলম্ী হওয়াি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত 
সষৃ্টিকািী এক ব্যনক্তি নাম থমাুঃ শন�ক্ল 
ইসলাম। সান্তাি থপৌিসভাি সাঁিাি মহল্াি 
অধধবাসী থমাুঃ শন�ক্ল ইসলাম সু্ল ব্যাগসহ 
নবনভন্ন ধিয়নি ব্যাগ বেনি করি আনরকুকভায়ব 
এই সা�ল্য অিদেন করিয়িন। অি্যন্ত থিাট 

পনিসি থরয়ক এখন িাি ব্যবসা সা�য়ল্যি 
চূড়ায় আরিাহন করিয়ি। ব্যনক্ত ও পানিবানিক 
িীবয়ন এয়সয়ি স্বাচ্ছ্্য। থিয়লয়ময়য়য়দি 
র�খা পড়া নশনখয়য় িায়দি উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
বেনিি এক সু-নননচিি পর ননমকুাণ করিয়িন। 
থমাুঃ শন�ক্ল ইসলাম ১৯৯৪ ও ৯৫ সায়ল 
খবুই স্বল্প পনিসরি ব্যাগ বেনিি কাি শুরু 
করিন। রেমন পুঁনি নিলনা। ননিস্ব মাত্ ২০ 
হয়ি ২৫ হািাি টাকা নদয়য় নিনন এই ব্যবসা 
শুরু করিনিয়লন। স্বল্প পুঁনি,স্বল্প সংখ্যক 
ব্যাগ নদয়য় লভ্যাংশও রেমন আসি না। িখন 
সপ্তায়হ মাত্ ২০/২৫টি ব্যাগ বেনি কিয়ি 
পািয়িন। ননয়ি ননয়ি থয পনিমাণ ব্যাগ 
বেনি কিয়িন সান্তারি একটি মাত্ থদাকান 
থরয়ক নবনক্র কিয়িন। র�ায়না িকয়ম চলয়ি 
পািয়িন। ২০১১ সায়ল নিনন যুক্ত হন নওগাঁ 
মানটি: র�া-অপারিটিভ থসাসাইটিি সায়র। 
সদস্যভুনক্তি মাধ্যয়ম প্ররয়ম নিনন ২ লাখ টাকা 
ঋণ গ্রহণ করিন। স্রিসানিি আকারি ব্যবসা 
শুরু করিন। ঢাকা থরয়ক কাঁচামাল নহয়সয়ব 
থচইন, ন�িা, কাপড়, টিসু্য, �াইবাি, দানা 
কাপড়, মংলাকাপড়. উইল পাওয়াি ইি্যানদ 
কাঁচা মাল ননয়য় আয়সন। এখন িাি এই 
কািখানায় থমাট ১৩ িন কানিগি ও কমকুচািী 
ননয়নমি কাি কিয়ি। িািা সপ্তায়হ ৩ হািাি 
টাকা থরয়ক ৫ হািাি টাকা পযকুন্ত মজুনি থপয়য় 
রায়কন এবং এই ১৩ পনিবারিও এয়সয়ি 
সচ্ছলিা। বিদেমায়ন এই প্রনিষ্ঠায়ন সু্ল ব্যাগ 
িাড়াও ্্যায়ভলস ব্যাগ, অন�নসয়াল ব্যাগ, 
ক্যায়মিা ব্যাগ, নভনডও ক্যায়মিা ব্যাগ ইি্যানদ 
ব্যাগ বেনি হয়চ্ছ। সপ্তায়হ এখন ৫শ’িও অধধক 
ব্যাগ বেনি হয়চ্ছ এই কািখানায়। প্রনিটি ব্যাগ 
বেনি কিয়ি গয়ড় খিচ হয় ২৫০ টাকা। আি 
নবনক্র হয়চ্ছ নিন থরয়ক সায়ড় নিন টাকায়। 
সপ্তায়হ বেনি সবগুয়লা ব্যাগই নবনক্র হয়য় যায়। 
বিদেমায়ন সান্তাি বািারি শন�ক্ল ইসলায়মি 
৫টি থদাকান হয়য়য়ি। এসব থদাকান থরয়ক 
নবনক্র িাড়াও নওগাঁ রেলাি নবনভন্ন উপয়িলাি 
বািািসময়ূহ, িািশাহী রেলাি িায়হিপুি, 
ভবানীগঞ্জ, বগুড়া রেলাি আদমনদঘী, 
দুপচাঁনচয়া, িয়পুিহাট রেলাি আয়ক্কলপুি 
ইি্যানদ স্ায়ন খবুই িননপ্রয়। িাি ব্যবসায় 
পুঁনি অয়নক রেয়ড় থগয়ি। বিদেমায়ন র�বলমাত্ 
নওগাঁ মানটি: র�া-অপা: থসাসাইটি থরয়ক 
২২ লক্ টাকা ঋণ সহায়িা গ্রহণ করিয়িন। 
নিনন,িাি ৫ ভাই,ভাইয়দি স্ত্রী,িায়দি 
থিয়লয়ময়য়সহ ১৭ িয়নি একটি নবশাল 
পনিবারিি সংসাি খিয়চি আনরকুক সংক্লান 
এখান থরয়কই চলয়ি। পুিািন বানড়ি পায়শই 
একটি থদািলা বানড় বাননয়য়য়িন। ননয়য়ানিি 
রেনমকয়দি রেিন,কাঁচামায়লি ক্রয়মলূ্য 
ইি্যানদ সব খিচ বাদ নদয়য় কমপয়ক্ বিদেমায়ন 
মায়স ১ লক্ টাকা ননট মনুা�া অিদেন কিয়িন 
বয়ল নিনন িানান। শন�ক্য়লি বড় থিয়ল 
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নওগাঁ সিকানি কয়লয়ি এবং থিাটটি মাদ্রাসায় 
র�খাপড়া কিয়ি। িাি এখন একমাত্ ইচ্ছা 
ব্যবসায়ক আিও বড় কিা আি থিয়লয়দি 
মানয়ুষি ময়িা মানষু করি গয়ড় রোলা। নওগাঁ 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
পায়শ রাকয়ল িাি থস স্বপ্ন পূিণ সম্ভব হয়ব 
বয়ল শন�ক্ল ইসলাম িাননয়য়য়িন। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

ননয়ি রেকাি িীবন থরয়ক রেনিয়য় আসয়ি 
হয়ব। আশপায়শি যুবকয়দিও এ কায়ি সঙ্গী 
কিয়ি হয়ব। এমন নচন্তা মারায় থখলনিল 
যুবক মাসুদ িানাি। ময়ন ময়ন পনিকল্পনা 
আঁঁটয়ি রায়কন কীভায়ব নক কিা যায়? ২০০৫ 
সায়লি করা। একনদন সুয়যাগময়িা এলাকাি 
কয়য়কিনয়ক ননয়য় বসয়লন এম মাসুদ িানা 
িাি পনিকল্পনাি করা বলাি িন্য। এম মাসুদ 
িানাি সব করা শুয়ন সকয়লই উতসাহী হয়য় 
উেয়লা। হাি নমলায়লা একসায়র কাি কিাি 
প্রনিশ্রুনি ননয়য়। মাত্ ৩০ িনয়ক সায়র 
ননয়য় শুরু হয়লা পর চলা। আি স্বচ্ছিা আি 
িবাবনদনহিায় সকয়লই মগু্ধ। সদস্য যুবক-
যুবনি প্রয়ি্যয়ক একশি টাকা শয়াি ও সপ্তায়হ 
ক্নড় টাকা করি সচিয় শুরু করি। সচিয়য়ি 
টাকা থরয়ক স্বল্প মনুা�ায় ঋণ নবিিণ শুরু কিা 
হয়। এভায়ব সনমনিি সদস্য সংখ্যা নদননদন 
বাড়য়ি রায়ক। রেকািত্ব থরয়ক সরি দাঁড়ায়ি 
সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় থয যাি সুনবধাময়িা 
কায়ি লাগায়ি রায়ক টাকা। কু্দ্রঋণ থপয়য় 
সিয়ি রায়ক এলাকায় দানিদ্র্যিা ও রেকািত্ব। 
সনমনিি সদস্য বাড়য়ি রাকয়ল এক পযকুায়য় 
এি নাম থদওয়া হয় নওগাঁ মানটিপািপাস্ 
র�া-অপা: থসাসাইটি নলনময়টড। স্ানীয় 
সমবায় অন�স থরয়ক র�নির্রেশন কিায়না 
হয়। যাি ননবন্ধন নং: ১৬৪ নওগাঁ, িাং-

১৫.০৪.২০০৮, সংয়শাধধি ৫৩ িািশাহী, 
িাং-০২.০৫.২০১১। ভবানীপুি, পাি নওগাঁ, 
নওগাঁ। বিদেমায়ন এি সদস্য সংখ্যা ১১ 
হািাি ১৭৬ িন। এি ময়ধ্য পুরুষ ৪ হািাি 
৮৩ িন ও নািী সদস্য ৭ হািাি ৯৩ িন। 
সনমনিি কমকু পনিধধ রেয়ড় এখন নওগাঁ সংলগ্ 
রেলা ও িয়পুিহায়টও চলয়ি কাযকুক্রম। এই 
৩টি রেলাি থমাট ২৯টি উপয়িলায় এই 
সনমনিি কমকুকাডে নবসৃ্তি িয়য়য়ি। রেকািয়দি 
কমকুসংস্ানও কম নয়। ঋয়ণি মাধ্যয়ম 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি ১১ হািাি ১৭৬ অধধক। 
সনমনিয়ি চাকনি কিয়িন পুরুষ-নািী নময়ল 
২২১ িন ও সহয়যাগী প্রনিষ্ঠায়নি মাধ্যয়ম 
আরিা ৪৩ িন। সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সুখী—
সমদৃ্ধ এবং উন্নি বাংলায়দশ গড়াি প্রশংসনীয় 
অবদায়নি স্বীকৃনিস্বরূপ নওগাঁ মানটিপািপাস্ 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ র� বহুমখুী 
সমবায় থরেধণয়ি থদয়শি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব ২০১৫ সায়লি িািীয় সমবায় পুিস্াি 
প্রদান কিা হয়। এিাড়া ২০১১ সায়ল রেলায় 
থরেষ্ঠ ও ২০১৩ সায়ল িািশাহী নবভায়গি 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনিি পুিস্ািটি িুয়ল 
ননয়য় আয়স এই সনমনি। সনমনিি উয়দ্যায়গ 
‘এনএমনসএসএল সংবাদ’ নায়ম প্রনিমায়স 
একটি বুয়লটিন রেি কিা হয়। যা সনমনিি 
প্রয়ি্যক সদস্যয়দি হায়ি িুয়ল থদয়া হয়। 
সিিনময়ন নওগাঁ সদি উপয়িলাি থপৌিসভাি 
ননিদেন বকৃ্ িায়ায়ঘিা গ্রাম ভবানীপুরি নগয়য় 
থদখা যায়, বাউন্ানি ওয়ায়লি ময়ধ্য নিনিলা 
একটি ভবন নওগাঁ মানটি: র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটিি প্রধান কাযকুালয়। একসময় টিন 
থসড থদওয়া থিাট্ অন�সটিই এখন দালান 
ভবয়ন নবশাল কাযকুালয়। ননস্তধি নিমিাম 
পনিচ্ছন্ন পনিয়বশ। সিকানি-রেসিকানি প্রায় 
৩৬টি নশক্াপ্রনিষ্ঠান ননয়য় কাি কিয়ি এই 

সনমনি। এিাড়াও নানান িকম সামানিক 
থসবামলূক কাি করি রায়ক সনমনি। যাি 
ময়ধ্য িয়য়য়ি থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি বনৃত্ত 
প্রদান, দনিদ্র নপিামািাি কন্যাি নববাহ 
সম্াদয়ন অনদুান, নবধবা ভািা প্রদান, 
বাল্যনববাহ ও থযৌিুকনবরিাধী কমকুসনূচ, ত্াণ ও 
পুনবকুাসন, স্বল্প ময়ূল্য হাইনরিড নবিিণ, থসলাই 
থমনশন নবিিণ, হুইল থচয়াি প্রদান, প্রারনমক 
নবদ্যালয়য়ি িাত্িাত্ীয়দি সু্ল থড্স ও নশক্া 
উপকিণ প্রদান, সামানিক ও সাংসৃ্নিক 
প্রনিষ্ঠায়ন আনরকুক অনদুান, িাস্তাঘাট 
থমিামি, বকৃ্রিাপণ, গিীি ও অসহায় 
িনগয়ণি নচনকতসায় সাহায্য প্রদানসহ 
সনহহ্ নামাি নশক্া র�াসকু সম্ন্ন কিা হয়। 
বিদেমায়ন সনমনিি ননিস্ব সম্য়দি আনরকুক 
পনিমাণ প্রায় ৮ র�াটি টাকা। সদস্যয়দি মায়ি 
নবননয়য়াগ করিয়ি প্রায় ৪০ র�াটি টাকা। এই 
ভায়বই নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ ৫১ হািাি হয়ি ৫৫ র�াটি 
টাকাি মলূধয়নি সনমনিয়ি পনিণি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ সদস্যয়দি শয়াি ও সচিয়য়ি 
বানষকুক লভ্যাংশ ননয়নমি বণ্টন কিা হয়য় 
রায়ক। উয়ল্খ্য থয, ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ১৬,৩২,৩৬২ টাকা শয়ারিি 
লভ্যাংশ প্রদান কিা হয়য়য়ি। ২০০৮ সাল 
থরয়ক এ পযকুন্ত সমবায় উন্নয়ন িহনবয়ল 
সবকুয়মাট ২৮,২৩,৯৬৯ টাকা প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। সবকুয়শষ ২০১৮-১৯ অরকুবিরিি 
অনডট থসস ভ্যাটসহ ১১৫০০ টাকা সমবায় 
উন্নয়ন িহনবয়ল ননধকুানিি ৭,০১,৮২৫ টাকা 
পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ এি ননিস্ব অভ্যন্তিীণ অনডট 
ব্যবস্া চালু িয়য়য়ি থমাুঃ মাইনলু ইসলাময়ক 
দলয়নিা করি ৩ সদস্য নবনশষ্ অভ্যন্তিীণ 
ননিীক্া থসল ১৮/০১/২০১৯ নরি. িানিয়খ 
অননুষ্ঠিব্য বানষকুক সাধািণ সভা কিৃকুক 
অনয়ুমাদন কিা হয়য়য়ি। থমাুঃ থহায়সন শনহদ 
উপ-সহকািী ননবন্ধক রেলা সমবায় কাযকুালয় 
নওগাঁ ও থমাুঃ িারিায়াি কবীি পনিদশকুক রেলা 
সমবায় কাযকুালয় নওগাঁ কিৃকুক ২০১৮-১৯ নরি. 
অরকুবিরিি অনডট যরাসময়য় সম্াদন হয়য়য়ি 
এবং অনডট রোট থমািায়বক অনডট সংয়শাধনী 
থপ্রিণ এবং পিামশকু অনযুায়ী কাযকুক্রম 
সম্াদন অব্যাহি িয়য়য়ি।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

নওগাঁ মানটিপািপাস্ র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ সকল ধিয়নি র�নয়দন 
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ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম সম্াদন করি রায়ক। এই 
িয়ন্য সনমনিি ১৩টি সুপািভাইনিং অন�য়সি 
িন্য ১৩টি এবং প্রধান কাযকুালয়য়ি িন্য ৫টি 
ব্যাংয়ক নহসাব থখালা হয়য়য়ি। ৩০ জুন ২০২০ 
নরি. িানিয়খ ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ৪৬ 
লক্ ৪০ হািাি ১৩ টাকা মাত্ এবং ব্যাংক 
এ�নডআি এি পনিমাণ ১৪ র�াটি ৯৫ লক্ 
টাকা।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি প্রনিষ্ঠালয়গ্ ২০০৮-০৯ অরকুবিরি 
সনমনিি সামরকু্য না রাকায় সামানিক কায়ি 
অংশগ্রহণ কিা সম্ভব হয়নন। ২০১২-১৩ 
অরকুবিি হয়ি সনমনিি পুঁনি বনৃদ্ধ পাওয়া 
এবং ননট মনুা�া সয়ন্তাষ িনক অিদেন কিায় 
সামানিক কায়ি অরকু ব্যয় কিা সম্ভব হয়। 
বিদেমায়ন ২০১৮-১৯ অরকুবিরি সনমনি থয 
সকল সামানিক কাযকুক্রম করি আসয়ি িাি 
ির্য ননয়ম্ন উপস্াপন কিা হয়লা।

অথ্গননমতক কার্গক্রম

• সচিয় ও আমানি
• কু্দ্রঋণ
• স্বল্পয়ময়ানদ ঋণ
• সমবায় ইয়লক্ননক্স ও �াননকুচাি শা-রুম
• গবানদ পশুপালন
• মতস্যচাষ

• কৃনষ উতপাদন
• উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি ও আত্মকমকুসংস্ান
• হস্ত ও ক্টিিনশল্প কমকুসনূচ

সামামিক কার্গক্রম

• বাল্যনববাহ ও থযৌিুকনবরিাধী কাযকুক্রম
• স্বাস্্যয়সবা
• নশক্া বনৃত্ত কাযকুক্রম

• ত্াণ ও পুনবকুাসন
• বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ
• দুস্ ও স্বামী পনিি্যক্তা ভািা নবিিণ
• মাদক নবরিাধী কমকুসনূচ
• নািী রেিৃত্ব নবকাশ
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উপয়িলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

রেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সমবায় শনক্ত, সমবায়ই মনুক্ত এই থ্াগানয়ক 
সাময়ন র�য়খ দানিদ্র্য নবয়মাচন ও কৃনষ 
উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য ১৯৯৬ সায়ল অগ্রণী 
থসচ প্রকল্প পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি আত্মপ্রকাশ ঘয়ট। অগ্রণী থসচ 
প্রকল্প পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনিটি 
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরিি গণকা গ্রায়ম 
অবনস্ি। সনমনিটিি ননবন্ধন নং: ০১, 
িানিখ:০৯/০৫/১৯৯৬ নরি., সংয়শাধধি 
ননবন্ধন নং: ০২, িানিখ ০১/০৭/২০১৩ নরি.। 
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদি উপয়িলাধীন অগ্রণী 
থসচ প্রকল্প পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি 
নলুঃ চাঁপাইনবাবগয়ঞ্জি কৃনষ ক্যাটাগনিয়ি 
২০১৪ সয়ন িািীয় সমবায় পুিস্ারি ভূনষি 
হয়য়নিল। 
 
সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিি প্রনিষ্ঠাকালীন সদস্য নিল ৪০ িন। 
কায়লি নববিদেয়ন আি িা ২,২৫৩ িয়ন এয়স 
রোয়কয়ি। সনমনিি সদস্যিা অি্যন্ত সয়চিন। 

িািা ননয়নমি শয়াি সচিয় িমাি পাশাপানশ 
সনমনিি উন্নয়য়নি িন্য সবসময় সয়চষ্। 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্যয়দি সয়ঙ্গ 
করা বয়ল িানা যায় সনমনিি সভ্য ননবকুাচনন 
এলাকাি আোরিা বিরিি উপরি সকলয়ক 
এই সনমনিি অন্তভুকুনক্তি উয়দ্যাগ ননয়য়য়ি। 

সনমনিটি প্রনি মায়স ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সভা করি রায়ক। প্রনি বিি অনডট িানিয়খ 
৬০ নদয়নি ময়ধ্য বানষকুক সাধািণ সভা 
অনষু্ঠান আয়য়ািন করি। সনমনিি সদস্যয়দি 
িনময়ি থসয়চি ব্যবস্া করি রায়ক। সদস্যয়দি 
কু্দ্রঋণ প্রদান করি রায়ক। সদস্যয়দি নবনভন্ন 
থ্ডনভনত্তক প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া করি রায়ক। 
এিাড়া নানান সামানিক কমকুসনূচ গ্রহণ করি 
রায়ক। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিটি সাধািণ মানয়ুষি ভায়গ্যান্নয়য়ন িরা 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও সামানিক কাযকুক্রয়মি 
মাধ্যয়ম অসামান্য অবদান র�য়খ চয়লয়ি। 
সনমনিটি পুঁনিগেন, নবননয়য়াগ, উতপাদন 
বনৃদ্ধ ও কমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম স্ানীয় কমকু 
এলাকাি দানিদ্র্য হ্াসকিয়ণ উয়ল্খয়যাগ্য 

ভূনমকা পালন করি চয়লয়ি। 
সনমনিি সদস্যয়দি ননকট হয়ি সচিয় 

আমানি গ্রহণ, শয়াি নবক্রয় করি পুঁনি 
গেন এবং উক্ত পুঁনি সদস্যয়দি আয়বধকুক 
কমকুসনূচয়ি নবননয়য়াগ ও থসচ প্রকল্প গ্রহণ 
সদস্যয়দি আবাদয়যাগ্য িনময়ি পাকা নালা 
ও কাঁচা নালাি মাধ্যয়ম থসচ নদয়য় �সল 
উতপাদয়নি মাধ্যয়ম আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন কিাই সনমনিি প্রধান লক্্য। ননয়ম্ন 
সনমনিটিি পুঁনিি পনিমাণ,নবননয়য়ায়গি 
অবস্া িুয়ল ধিা হয়লা: 
• সনমনিি স্াবি সম্নত্তি পনিমাণ ৪৯,৪১৫ 

টাকা (ননিস্ব অন�স)।
• বিদেমান বািাি মলূ্য ২০ লক্ টাকাি 

অধধক। 
• সনমনিি অস্াবি সম্নত্তি পনিমাণ 

২০,২৪,৯৫৯ টাকা।
• সনমনিি থসচ যরন্তি মলূ্য ১,৭০,৭২৮ 

টাকা।
• সনমনিি ক্যায়নয়লি মলূ্য ১,৭১,০৫৮ 

টাকা।
• সনমনিি অন্যান্য সামগ্রী ও আসবাবপরত্ি 

মলূ্য ৫,৯৫,৮৪২ টাকা।

অগ্ণী পসচ প্রকল্প পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ০১

তামরখ : ০৯/০৫/১৯৯৬ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২,২৫৩ িন

কম্গসিংস্ান: ২২ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৫০ িন

শেোর মলূিন: ২১,০২,০৫০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৫,৩৫,১০,৩৩৩ টাকা
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মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিি নবগি বিিগুয়লায়ি উয়ল্খয়যাগ্য 
কমকুকায়ডেি ময়ধ্য সনমনিি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন সাধয়নি িন্য থসচ প্রকয়ল্পি 
আওিাভুক্ত চানষয়দি থসয়চি মাধ্যয়ম দানিদ্র্য 
নবয়মাচন একটি বড় সা�ল্য। সনমনিটিি 
মাধ্যয়ম সবকুয়মাট ৫৩৫ থহক্টি িনময়ি থসচ চাষ 
করি রায়ক। সনমনিটি আয়লাচ্য ২০১৯-২০২০ 
অরকুবিরি ইনি থসচ চািদে বাবদ ২০,৫৮,৯৫১ 
টাকা, টি-আমন থসচ চািদে বাবদ ১২,০০,৬৬৪ 
টাকা, আম�ল নবক্রয় বাবদ ৪,৮০,০০০ 
টাকা ও থসয়চ পানন প্রদান বাবদ ৮০,৩৩৪ 
টাকা ও নবনবধ বাবদ আরিা ১,৭১,৫৬৩ টাকা, 
সবকুয়মাট ৩৯,৯১,৫১২ টাকা আয় করিয়ি।

আরিকটি উয়ল্খয়যাগ্য কমকুকাডে হয়লা 
সদস্যয়দি স্বল্প মনুা�ায় কু্দ্রঋয়ণি মাধ্যয়ম 
দানিদ্র্য নবয়মাচন। সনমনি র�ায়না আনরকুক 
প্রনিষ্ঠান থরয়ক নকংবা সিকাি থরয়ক নকংবা 
র�ায়না নবয়দনশ সংস্া থরয়ক নকংবা র�ায়না 
অসদস্যয়দি ননকট থরয়ক র�ায়না রূপ ঋণ 
গ্রহণ ব্যনিরিয়ক সনমনিি ননিস্ব মলূধন থরয়ক 
২০১৯-২০২০ অরকুবিরি ৯,৩০,০৫,০০০ 
টাকা ঋণ নবিিণ করিয়ি এবং সদস্যয়দি 
ননকট থরয়ক ৭,৮৮,০৮,০০০ টাকা আদায় 
করিয়ি। অবনশষ্ ১,৪১,৯৭,০০০ টাকা 
সদস্যয়দি ননকট ঋণ পাওনা িয়য়য়ি। সদস্য 
প্রায় ৫০০ িন, সদস্যয়দি ক্দ্র ঋণ গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম স্বকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি।

র�স টোমি

অগ্রণী থসচ প্রকল্প পানন ব্যবস্াপনা সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি কমকু এলাকা কৃনষপ্রধান 
এলাকা। এই সনমনিি পাশ নদয়য় বয়য় থগয়ি 
মহান্া নদী। শুধ ু মাত্ নদীি পানন সনেক 
ভায়ব উয়ত্তালন করি িনময়ি থসয়চি কায়ি 
নদয়ি পািয়লই অত্ সনমনিি সদস্যয়দি 
অরকুনননিক অবস্াি উন্নয়ন সম্ভব। থসচ প্রকল্প 
গ্রহণ সদস্যয়দি আবাদয়যাগ্য িনময়ি পাকা 

নালা ও কাঁচা নালাি মাধ্যয়ম থসচ নদয়য় �সল 
উতপাদন কিয়ল দনিদ্র মানয়ুষি কমকুসংস্ায়নি 
ব্যবস্া হয়ব। থসই উয়দেশ্যয়ক সাময়ন র�য়খ 
সনমনিটি সাময়ন এনগয়য় চয়লয়ি। 

সমমমতর সফলতার বণ্গনা

গণতামন্ত্রক চচতিা: সনমনিি ময়ধ্য গণিানন্তক 
চচদো িয়য়য়ি। ননয়নমি শয়াি, সচিয় অরকুাত 
পুঁনিগেয়ন সদস্যিা অন্যিম ভূনমকা পালন 
করি। সমবায় আইন ও নবধধ অনযুায়ী ননয়নমি 
মানসক সভা, বানষকুক সাধািণ সভা আয়য়ািন 
করি সদস্যয়দি িবাবনদনহিা নননচিি কিা 
হয়। 

সমবাে আইন ও মবধি অনসুরণ: সমবায় 
আইন ও নবধধ থময়ন চলাি কািয়ণ সনমনিয়ি 
র�ায়না নবশঙৃ্খলা নাই। সনেক সময়য় সবনকিু 
সুচারুরূয়প পনিচানলি হয়। 

মসচ ব্যবস্াপনা : এলনিইনড এি 
সহয়যানগিা ননয়য় ক্যানাল ননমকুাণ করি নামমাত্ 
সানভদেস চািদে উয়ত্তালন করি সদস্যয়দি িনময়ি 
থমৌসুম নভনত্তক পানন সিবিাহ করি সদস্যয়দি 
অরকুনননিক অবস্াি উন্ননি করি চয়লয়ি।

কু্দ্ঋণ রিদান: িমাকৃি শয়াি সচিয়য়ি 
টাকা থরয়ক স্বল্প সানভদেস চায়িদে সদস্যয়দি মায়ি 
ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম িায়দি স্বকমকুসংস্ান 
সষৃ্টিয়ি সহায়িা কিা হয়। 

সামামিক কার্গক্রম: সদস্যয়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্া সহায়িা, নচনকতসা 
সহায়িা ও সদস্যয়দি মিুৃ্যভািা, মনহলায়দি 
থসলাই থমনশন নবিিণ ও নবনভন্ন প্রনশক্য়ণি 
ব্যবস্া কিা হয়। এিাড়াও নবনভন্ন 
িনয়সবামলূক কাি সনমনি করি রায়ক। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ রিদান 

সনমনিটি ননয়নমি অনডট ন� ও নসনডএ� প্রদান 
করি রায়ক। সনমনি প্রনি বিি মনুা�াি অংশ 
নহয়সয়ব লভ্যাংশ প্রদান করি রায়ক। ২০১৯-
২০ অরকুবিরি অত্ সনমনি ১০,০০০ টাকা 

অনডট ন�, ১৫০০ টাকা ভ্যাট ও ১৬,৩৭৬ 
টাকা নসনডএ� প্রদান করিয়ি। এিাড়াও 
৬৩,০৬,৭২৫ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিয়ি ননয়নমি বানষকুক অনডট সম্াদন 
কিা হয়। থযয়হিু সনমনিি মলূধন ০১ র�াটি 
টাকাি উপরি থসয়হিু সমবায় আইন ও নবধধ 
অনযুায়ী অভ্যান্তিীণ অনডটও কিা হয়। 
সনমনিি ২০১৮-১৯ সয়নি অনডট সম্ানদি 
হয়য়য়ি ২৯/১১/২০১৯ িানিয়খ।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি যাবিীয় র�নয়দন ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম 
হয়য় রায়ক। সনমনিি নায়ম ৫টি ব্যাংক নহসাব 
থখালা িয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিয়ি এই নবশ্ মহামানি করিানাকায়ল 
৩৫০ িন অসচ্ছল ও দনিদ্র সদস্যয়দি মায়ি 
গি ২৪/০৪/২০২০ নরি. িানিয়খ ১,২০,৪০০ 
টাকা ময়ূল্যি চাল, ডাল, আলু ও সাবান 
নবিিণ করিয়ি। সনমনিি দনিদ্র সদস্যয়দি 
সন্তানয়দি নবনাময়ূল্য ২৪,০০০ টাকা ময়ূল্যি 
নশক্া সামগ্রী থযমন-বই, খািা, কলম 
নবিিণ করিয়ি। নবয়শষভায়ব উয়ল্খয়যাগ্য 
আয়লাচ্যবিরি সনমনিটি সদস্যয়দি িন্য 
মিুৃ্যকালীন ১০,০০০ টাকা করি ভািা চালু 
করিয়ি। আয়লাচ্য সয়ন এই খায়ি ১,১০,০০০ 
টাকা প্রদান কিা হয়য়য়ি। এিাড়াও সনমনিটি 
সনেক থসচ প্রকল্প গ্রহণ করি উতপাদন বনৃদ্ধ 
করি সদস্যয়দি স্বকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া করিয়ি 
ও স্বল্পমাত্াি সুয়দ ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম 
সদস্যয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়ি। যায়ি 
করি থদয়শি দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীি অরকুনননিক 
উন্নয়য়নি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি ব্যাপক 
ভূনমকা িাখয়ি।

সনমনিয়ি ২২ িন কমকুচািী িয়য়য়ি। িাি 
ময়ধ্য-নহসাবিক্ক ১ িন, যাি সাকূল্য মানসক 
রেিন ১৭,০০০ টাকা, আদায় কািী ১ িন, 
যাি সাকূয়ল্য মানসক রেিন ১২,০০০ টাকা ও 
নপওন কাম আদায়কািী ১ িন, যাি সাকূয়ল্য 
মানসক রেিন ১১,৮০০ টাকা। আি ১৯ িন 
মােকমকুী িয়য়য়ি যায়দি সাকূয়ল্য মানসক 
রেিন ৬,৫০০ টাকা করি। এিাড়াও ৫০ িন 
সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ান হয়য়য়ি।

 পনিয়শয়ষ সকল সমবায়ী প্রনিননধধ,নবনভন্ন 
থপশািীবী থযয়কায়না সংস্া/সংগেনয়ক 
সনমনিি সভাপনি সায়হব অত্ সমবায় 
সনমনিটি পনিদশকুয়নি আহ্ান িানান এবং 
িায়দি সুনচনন্তি মিামি ও সু পিামশকু কামনা 
করিন। �লশ্রুনিয়ি সনমনিটি থটকসইকিয়ণ 
ও থদয়শি অরকুনননিক উন্নয়য়ন সনক্রয় ভূনমকা 
পালন অব্যাহি িাখয়ি পারি। 
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উপয়িলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

রেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সমবায় শনক্ত,সমবায়ই মনুক্ত এই থ্াগানয়ক 
সাময়ন র�য়খ দানিদ্র্য নবয়মাচন ও কৃনষ 
উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য ২০০৭ সায়ল বিানিয়াপুি 
পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
আত্মপ্রকাশ ঘয়ট। চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদি 
উপয়িলাধীন বিানিয়াপুি পানন ব্যবস্াপনা 
সমবায় সনমনি নলুঃ চাঁপাইনবাবগয়ঞ্জি 
কৃনষ ক্যাটাগনিয়ি ২০১৩ ও ২০১৭ সয়ন 
িািীয় সমবায় পুিস্ারি ভূনষি হয়য়নিল। 
সনমনিটি সাধািণ মানয়ুষি ভায়গ্যান্নয়য়ন িরা 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি ও সামানিক কাযকুক্রয়মি 
মাধ্যয়ম অসামান্য অবদান র�য়খ চয়লয়ি। 
সনমনিটি পুঁনিগেন, নবননয়য়াগ, উতপাদন 
বনৃদ্ধ ও কমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম স্ানীয় কমকু 
এলাকাি দানিদ্র্য হ্াসকিয়ণ উয়ল্খয়যাগ্য 
ভূনমকা পালন করি চয়লয়ি। 

সমমমতর অথ্গননমতক কাোয়মা

সনমনিি সদস্যয়দি ননকট হয়ি সচিয় আমানি 

গ্রহণ, শয়াি নবক্রয় করি পুঁনি গেন এবং 
উক্ত পুঁনি সদস্যয়দি আয়বধকুক কমকুসনূচয়ি 
নবননয়য়াগ ও থসচ প্রকল্প গ্রহণ সদস্যয়দি 
আবাদয়যাগ্য িনময়ি পাকা নালা ও কাঁচা 
নালাি মাধ্যয়ম থসচ নদয়য় �সল উতপাদয়নি 
মাধ্যয়ম আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন কিাই 
সনমনিি প্রধান লক্্য। ননয়ম্ন সনমনিটিি পুঁনিি 
পনিমাণ,নবননয়য়াগ ও অরকুনননিক অবস্া িুয়ল 
ধিা হয়লা : 
সনমনিি স্াবি সম্নত্তি পনিমাণ 
১,৪২,০৮,৪৫০ টাকা। সনমনিি অস্াবি 
সম্নত্তি পনিমাণ ১,১২,২৯৩ টাকা। সনমনিি 
থসচ যরন্তি মলূ্য ২,৩৩,৩৯৮ টাকা।

এিাড়াও সনমনি র�ায়না আনরকুক 
প্রনিষ্ঠান থরয়ক নকংবা সিকাি থরয়ক নকংবা 
র�ায়না নবয়দনশ সংস্া থরয়ক নকংবা র�ায়না 
অসদস্যয়দি ননকট থরয়ক র�ায়না রূপ 
ঋণগ্রহণ ব্যনিরিয়ক সনমনিি ননিস্ব মলূধন 
থরয়ক ক্রমপুঞ্জীভূি ৩৫,২৭,৯৫,০০০ টাকা 
ঋণ নবিিণ করিয়ি। এবং ক্রমপুঞ্জীভূি 
সদস্যয়দি ননকট থরয়ক ৩০,৩৪,২৯,৪০০ 

টাকা আদায় করিয়ি। অবনশষ্ ৪৭০ িয়নি 
ননকট হয়ি ৪,৯৩,৬৫,৬০০ টাকা সদস্যয়দি 
ননকট ঋণ পাওনা িয়য়য়ি। 

সমমমতর মসচ রিকল্প ও কম্গসিংস্ান 

সনমনিি আরকুসামানিক উন্নয়ন সাধয়নি 
িন্য থসচ প্রকল্পরি মাধ্যয়ম,থসচ প্রকয়ল্পি 
আওিাভুক্ত চানষয়দি দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি 
িন্য সনমনিটি িায়দি অরকুয়ননিক উন্নয়য়ন 
ব্যাপক ভূনমকা িাখয়ি। সনমনিটি সবকুয়মাট 
৫৩৫ থহক্টি িনময়ি থসচ চাষ কিা হয়। 
সনমনিটি আয়লাচ্য ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি 
রোরিা থসচ চািদে বাবদ ৮,২২,৫২৭ টাকা, 
আমন থসচ চািদে বাবদ ৩,৮৪,৫০৮ টাকা 
ও পানন প্রদান বাবদ ৭০০ টাকা। সবকুয়মাট 
১২,০৭,৭৩৫ টাকা আয় করিয়ি। সনমনিয়ি 
৫ িন কমকুচািী িয়য়য়ি। িাি ময়ধ্য-সনচব ১ 
িন, যাি সাকূল্য মানসক রেিন ১০,৮০০ 
টাকা নহসাবিক্ক ১ িন, যাি সাকূল্য মানসক 
রেিন ৯,১৫০ টাকা, সহকািী নহসাবিক্ক 
১ িন, যাি সাক্ল্য মানসক রেিন ৮,১০০ 

দ্াবরোপধুর পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ০৯

তামরখ : ০৪/১২/২০০৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ১,৬৭৮ িন।

শেোর মলূিন : ৮৭,৬৯,৫০১ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৭,৭৪,৯৫,০০১ টাকা।

স্াবর সম্মত্ত: ১,৪২,০৮,৪৫০ টাকা।
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টাকা, কম্পম্উটাি অপারিটি ১ িন, যাি 
সাক্য়ল্য মানসক রেিন ৮,৬০০ টাকা ও 
অন�স সহায়ক ১ িন, যাি সাক্য়ল্য মানসক 
রেিন ১,৮০০ টাকা। এিাড়াও ৭০ িন 
সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ান হয়য়য়ি।

অথ্গননমতক ও সামামিক সমমৃদ্ধ অিতিয়ন 

সমমমতর ভূমমকা 

সনমনিয়ি এই নবশ্ মহামানি করিানাকায়ল 
সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন ১৫০ িন দনিদ্র 
সদস্যয়দি মায়ি ৯১,০০০ টাকা ব্যয়য় চাল, 
ডাল ও আলু নবিিণ কিা হয়য়য়ি। অত্ 
সনমনিি সম্াদক িনাব কামাল আহয়মদ 
িাজুি উয়দ্যায়গ আরিা অসচ্ছল ও দনিদ্র ৮০০ 
িন সদস্য ও অসদস্যয়দি মায়ি ৩,২০,০০০ 
টাকা ময়ূল্যি লুনঙ্গ,কাপড়,চাল, ডাল, আলু 
গি ২৯/০৩/২০২০ নরি.,০৮/০৪/২০২০ নরি. 
এবং ২০/০৪/২০২০ নরি. িানিয়খ নবিিণ 
করিয়ি। এিাড়াও সনমনিি দনিদ্র সদস্যয়দি 
মায়ি ৪৫,৯৪০ টাকা ময়ূল্যি শীি বস্ত্র নবিিণ 
করিয়ি। এিাড়াও সনমনিটি সনেক থসচ প্রকল্প 
গ্রহণ করি উতপাদন বনৃদ্ধ করি সদস্যয়দি 
স্বকমকুসংস্ায়ন ব্যবস্া করিয়ি ও স্বল্পমাত্াি 
সুয়দ ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়ি। যায়ি করি থদয়শি 
দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীি অরকুনননিক উন্নয়য়নি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি ব্যাপক ভূনমকা 
িাখয়ি।

 পনিয়শয়ষ সকল সমবায়ী প্রনিননধধ,নবনভন্ন 
থপশািীবী থযয়কায়না সংস্া/সংগেনয়ক 
সনমনিি সভাপনি সায়হব অত্ সমবায় 
সনমনিটি পনিদশকুয়নি আহ্ান িানান এবং 
িায়দি সুনচনন্তি মিামি ও সু পিামশকু কামনা 
করিন। �লশ্রুনিয়ি সনমনিটি থটকসই কিয়ণ 
ও থদয়শি অরকুনননিক উন্নয়য়ন সনক্রয় ভূনমকা 
পালন অব্যাহি িাখয়ি পারি। 
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উপয়িলা : নওগাঁ সদর

রেলা: নওগাঁ

উত্তি বয়ঙ্গি খাদ্য ভান্াি নহয়সয়ব খ্যাি 
শষ্য শ্যামলা সবুি নওগাঁয় ধান পায়টি 
পাশাপানশ গাঁিা চাষ কিা হয়িা। গাঁিা 
ভািিীয় উপমহায়দয়শি প্রাচীন কৃনষিাি 
দ্রয়ব্যি ময়ধ্য অন্যিম। িনশ্রুনি আয়ি ১৭২২ 
সাল নাগাদ এই এলাকায় প্ররম গাঁিাি চাষ 
শুরু হয় নওগাঁ সদি উপয়িলাি মিুাদপুি 
গ্রায়ম। আবাি অয়নয়কই বয়লন, ইস্ ইনন্য়া 
র�াম্াননি আময়ল গাঁিা চাষ শুরু হয়। যাই 
থহাক, অধধক লাভিনক হওয়ায় ১৮৭৭ সাল 
নাগাদ এই অচিয়ল গাঁিাচাষ িননপ্রয় হয়য় 
ওয়ে। গাঁিা চাষয়ক র�ন্দ করি নওগাঁ শহরি 
রূপান্তনিি হয়। শহরিি প্রাচীন ভবন বলয়ি 
নওগাঁ গাঁিা উতপাদনকািী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি ভবনগুয়লায়ক নচননিি কিা হয়। বহু 
উত্ান পিয়নি মধ্য নদয়য় এখয়না র�ায়নাভায়ব 
টিয়ক আয়ি সনমনিটি।

িানা যায় থয, প্ররম নদয়ক গাঁিা চানষিা 
উতপানদি গাঁিা দালাল এি মাধ্যয়ম নবক্রয় 
কিয়িন। সিাসনি িা নবক্রয় কিাি সুয়যাগ 
নিল না। িাই প্রাপ্য মলূ্য থরয়ক কৃষয়কিা 

বনচিি হয়িন। আি এি প্রকৃি মনুা�া র�াগ 
কিয়িন মধ্যস্বত্বয়ভাগী দালালিা। কৃনষকিা 
থযন িায়দি উতপানদি পয়ণ্যি প্রকৃি মলূ্য 
পায় থসিন্যই কনিপয় উদাি ও সমাি নচন্তাি 
অধধকািী ব্যনক্তয়দি ননিলস প্রয়চষ্ায় ১৯১৭ 
নরিষ্ায়দে নওগাঁ গাঁিা কালটিয়ভটিস সমবায় 
সনমনি নলুঃ নায়মি এই প্রনিষ্ঠানটি গয়ড় ওয়ে। 
িানা যায় সনমনিি ি্লয়গ্ি প্রনিষ্ঠা সদস্য 
নিল ১৮ িন। 

১৯৪৭ সায়ল ভািি নবভনক্তি আয়গ 
উপমহায়দয়শ এি বড় নবিিীয় র�ায়না সমবায় 
সনমনি নিল না। ১৯৮৭ সায়ল গাঁিা চাষ 
বন্ধ হওয়াি আগ পযকুন্ত থসাসাইটিি সদস্য 
সংখ্যা নিল প্রায় সাি হািাি। থস সময় 
বাংলা, আসাম, উনড়ষ্যা, উত্তি প্রয়দশ, 
থচন্নাই, বামকুা, রেপাল এবং সুদূি ইংল্যান্সহ 
ইউরিায়পি একাধধক থদয়শ নওগাঁি গাঁিা 
িপ্তানন হয়িা। ১৯১৮ থরয়ক ১৯৪৭ সাল 
পযকুন্ত প্রনি বিি গয়ড় প্রায় ৫৫ হািাি মণ 
গাঁিা উতপাদন হয়িা। সিকাি গাঁিা চাষ ও 
নবয়দয়শ িপ্তানন থরয়ক প্রচুি িািস্ব থপয়িা। 
থস কািয়ণ গাঁিাি উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য 
সিকানি সহয়যানগিা প্রদান শুরু করি। 
সহায়িাি আওিায় সিকারিি রোডদে অব 

র�নভনন্যউ’রে সনমনিি বায়িট পাশ কিা 
হয়িা। সিকারিি পষৃ্ঠয়পাষকিাি �য়ল গাঁিা 
চাষ, গাঁিা উতপাদন বনৃদ্ধ থপল, বনৃদ্ধ থপল 
সিকারিি িািস্বও। িািস্ব আদায়য়ি িন্য 
এক্সসাইি অন�স স্ানপি হয়লা, এ অন�য়সি 
িন্য সনমনিি টাকায় সনমনিি িায়গায় 
ব্যািাক ননমকুাণ কিা হয়লা। সনমনিি আনরকুক 
সহায়িায় মসনিদ, সু্ল, কয়লি, হাসপািাল 
স্ানপি হয়লা। নদয়ন নদয়ন সনমনিটি এনশয়া 
মহায়দয়শি বহৃত্তম সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
পনিনচনি থপল। পিবিদেীয়ি ১৯৬৫ নরি. 
সায়ল সনমনিি নাম সংয়শাধন করি ‘গাঁিা 
উতপাদনকািী সমবায় সনমনি নলুঃ’ নামকিণ 
কিা হয়।

গাঁিা থসাসাইটিি সানবকুক িদািনকি িন্য 
নওগাঁি মহুক্মা প্রশাসক পালন কিয়িন 
প্রশানসনক দানয়ত্ব। পদাধধকাি বয়ল নিনন 
গাঁিা মহয়লি রেপুটি সুপানিনয়টনয়ডটে-এি 
দানয়ত্ব পালন কিয়িন। গাঁিা থসাসাইটিি 
প্রশাসননক কাোয়মা ননয়ন্তয়ণি িন্য নিল 
একিন পনিদশকুক, নিনিন উপ-পনিদশকুক 
এবং একিন সুপািভাইিাি িত্তাবধায়ক। 
পিবিদেীয়ি একিন শুল্ক ও আবগানি 
কমকুকিদোি পদ সষৃ্টি হয়ল সমস্ত কায়িি 

গাঁজা উৎপাদনকারী পধুনব্শাসন সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং : 

তামরখ : ১৯১৭ মরি.
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দায়ভাি আবগানি কমকুকিদোি উপি ন্যস্ত হয়। 
এিাড়াও নওগাঁি এস.নড.ও নিয়লন রেপুটি 
থচয়ািম্যান এবং িািশাহীি রেপুটি কনমশনাি 
নিয়লন এই থসাসাইটিি থচয়ািম্যান। 

থদশ নবভায়গি পূয়বকু নওগাঁয় র�ায়না ব্যাংক 
নিল না। িখন কলকািাি থস্ট ব্যাংয়কি 
মাধ্যয়ম থদয়শি সমস্ত র�নয়দন পনিচালনা 
কিা হয়িা। থসই সময় এই গাঁিা উতপাদনকািী 
সমবায় সনমনি নওগাঁ এলাকাবাসীয়দি 
িন্য ব্যাংয়কি র�নয়দয়নি কাি পনিচালনা 
কিয়িা। এই সনমনিি অন�য়সি প্রধান 
ভবয়নি একটি ঘি ্রেং রুম নহয়সয়ব ব্যবহাি 
কিা হয়িা। নওগাঁ মহক্মাি নবনভন্ন অন�স 
আদালি এবং প্রনিষ্ঠায়নি টাকা এখায়ন িাখা 
হয়িা। নওগাঁ র�া-অপারিটিভ সমবায় ব্যাংক 
িাড়া রেলা রোডদে ও নবনভন্ন প্রনিষ্ঠান এই 
গাঁিা সমবায় সনমনি হয়ি টাকা ঋণ ননি। 
িখন ভবনটিয়ি ব্যাপক ননিাপত্তা ব্যবস্াি 
প্রয়য়ািয়ন সশস্ত্র পাহািা নিল। এখায়ন ঘণ্টা 
নিল, যাি সংয়কি ধ্নন নওগাঁ শহিবাসীয়ক 
সয়চিন করি িাখয়িা।

নওগাঁি গাঁিা থসাসইটি থদশ নবভায়গাত্তি 
কালপয়বকুি একটি বহৃত্তি উন্নয়নমলূক 
প্রনিষ্ঠান। থদশনবভাগ পূবকুকায়ল সিকাি 
বাতসনিক ৬৬ লক্ টাকা গাঁিাি চাষ থরয়ক 
িািস্ব থপয়িন। িতকালীন িািশাহী রেলাি 
সমবায় দপ্তরিি প্রদান কাযকুালয়টি নওগাঁ 
মহক্মায়ি স্াপন কিা হয়। আি এি অন্যিম 
কািণ নিল নওগাঁি গাঁিা থসাসাইটি। নওগাঁয় 
স্ানপি সমবায় নবভায়গি প্রধান কমকুকিদো 
নহয়সয়ব খান বাহাদুি আিাউি িহমান সায়হব 
প্ররম থযাগদান করিনিয়লন। খান বাহাদুি 
সায়হয়বি সময়কায়ল প্রায় আড়াই একি িনমি 
উপি ১৯২৯ নরি. সমবায় নবভায়গি নবভাগীয় 
অন�স এবং একটি থদািলা ভবন ননমকুাণ কিা 
হয়য়নিল। এিাড়াও এই থসাসাইটিি নিল ৪০ 
একি িনম, ৪০টি দালান/নবনল্ং, ৭টি পুক্ি, 
১টি র�ক, ১১টি উচ্চ নবদ্যালয়, ৩টি মসনিদ, 
১টি মন্ি, রেশ নকিু িাস্তা, ৪টি থগাডাউন, ১টি 
সিাইখানা, র�া-অপারিটিভ ক্াব, লাইররিনি, 
১টি থটননস মাে, হাসপািাল, ৩টি দািব্য 
নচনকতসালয়, ১টি পশু নচনকতসালয়, ১টি 
নহমাগািসহ বহু সম্নত্ত রেলাি নবনভন্ন স্ায়ন 
িনড়য়য় আয়ি। এই থসাসাইটিি প্রধান ভবনটি 
কলকািাি িাইটাসকু নবনল্ং এি নডিাইয়ন 
সুিম্যভায়ব নননমকুি। রেপাল থরয়ক শালকাে 
এয়ন এি কারুকাযকু বেনি কিা হয়য়নিল। ননমকুাণ 
শয়ষ ১৬ থ�ব্রুয়ািী, ১৯২১ খ:ৃ সনমনিি 
কাযকুালয় উয়বিাধন করিন িতকালীন অনবভক্ত 
বাংলাি মন্তী নবাব দসয়দ নবাব আলী 
থচৌধিুী, নস.আই.ই, খান বাহাদুি। ১৯২৩ নরি. 
নওগাঁয়ি থয নলটন রিীি বেনি কিা হয়য়নিল 
থসটিি িন্য গাঁিা থসাসাইটি নসংহভাগ অরকু 
প্রদান করিনিল। ১৯৪৩ নরিষ্ায়দেি দুনভদেয়ক্ও 

এই থসাসাইটি গুরুত্বপূণকু অবদান র�য়খনিল। 
দুনভদেক্ থমাকানবলাি িন্য িতকালীন মহুক্মা 
প্রশাসক আখিাি হানমদ খান সায়হব দুই লক্ 
টাকাি চাউল ক্রয় করি িা িনসাধািয়ণি 
মায়ি নবিিণ করিনিয়লন। �য়ল নওগাঁয় 
দুনভদেয়ক্ও মিুৃ্য হাি নিল খবুই কম। িাই 
থদখা যায় আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্ এই 
থসাসাইটিি অবদান নিল অপনিসীম।
 নশক্া নবস্তারিি থক্রত্ গাঁিা থসাসাইটিি 
ভূনমকা অনন্য। এই থসাসাইটি কিৃকুক ১৯১৬ 
নরি. চাকলা, ১৯২১নরি. কীনত্তদেপুি ও চকআনিরা 
এবং ১৯৩৬ নরি. পাহাড়পুি হাইসু্ল স্াপন 
কিা হয়। সিকানি নবএমনস মনহলা কয়লয়িি 
থয সুিম্য স্াপনা থসটিও এই থসাসাইটিি 
অবদান। িতকালীন গাঁিা থসাসাইটিি প্রবীন 
নডরিক্টি খান বাহাদুি বনিি উনদেয়নি থচষ্ায় 
গাঁিা থসাসাইটি মাদ্রাসাি িন্য ১.৮০ একি 
িনম দান করিন। পিবিদেীয়ি প্রনিষ্ঠানটি হাই 
মাদ্রাসায় রূপান্তনিি হয়। ১৯৪৭ সায়লি 
থদশ নবভায়গি পি সায়র আই.এ থরেধণি 
ক্াস সংয়যানিি। িখন িারত্ি সংখ্যা 
সয়্তত্মাষিনক না হওয়ায় পিবিদেীয়ি গাঁিা 
থসাসাইটিি প্রবীন নডরিক্টি কান বাহাদুি বনিি 
উনদেন সায়হয়বি নায়ম সংয়ক্য়প নব.এম.নস 
কয়লি নামকিণ কিা হয়। সু্ল থসকশনটিি 
িন্য পরৃক প্রনিষ্ঠান বেনি কিা হয়। পরৃক 
নামকিণ কিা হয় ইউনাইয়টড হাইসু্ল । 
বিদেমায়ন ইউনাইয়টড সু্লটি সিকানি রেলা 
সু্য়ল রূপান্তনিি হয়য়য়ি। এই থসাসাইটি কিৃকুক 
প্রায় ২২/২৩টি নশক্াপ্রনিষ্ঠান পনিচানলি 
হয়িা। নওগাঁ শহরিি মলূ অধধবাসীয়দি 
বিদেমান প্রিয়্ি এমন কাউয়ক পাওয়া যায়ব 
না যাি উপি গাঁিা সনমনিি অনদুান নিল না। 
এভায়ব সমবায়য়ি নভনত্তয়ি সুখ-সমনৃদ্ধয়ক ভাগ 
করি সুখ-শানন্তি সমািই চলনিল নওগাঁয়।
১৯৮৮ সাল। United Nations Convention 
Against Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances 
শীষকুক িানি সংয়ঘি মাদক সংক্রান্ত সনয়দ 
১৯ নডয়সম্ি,১৯৮৮ স্বাক্ি করি বাংলায়দশ। 
নবনা থময়ঘ বিদেপাি হয়লা এনশয়া মহায়দয়শি 
বহৃত এ সনমনিি উপি। সিকানিভায়ব গাঁিা 
চাষ, উতপাদন, নবপণন নননষদ্ধ হয়লা। বন্ধ 
হয়লা সনমনিয়ি সিকানি পষৃ্ঠয়পাষকিা। গাঁিা 
চানষয়দি ননকট থরয়ক ননয়নমিভায়ব সংগহৃীি 
গাঁিা সিকারিি নািয়কাটিক নডপাটদেয়মটে এ 
আটকা পড়ল। সনমনিি পক্ থরয়ক চানষয়দি 
গাঁিাি মলূ্য পনিয়শাধ কিা হয়লও সিকারিি 
িদেকৃি ২২৬ মণ, ৭ থসি ৯ িটাক গাঁিাি 
মলূ্য িতকালীন ৩৮,৬১,০৪৭ টাকা অদ্যাবধধ 
সনমনিয়ক পনিয়শাধ কিা হয় নাই। িদেকৃি 
গাঁিা এখয়না নওগাঁি গাঁিা থগালায় িনক্ি 
িয়য়য়ি। গাঁিা চাষ বন্ধ হওয়ায় গাঁিা চানষিা 
হিাশ হয়লা। বন্ধ হয়লা সনমনিি সাহায্য 

সহয়যানগিা, �্নিয়য় থগল সনমনিি সায়র 
সনমনিি প্রাণরূপ গাঁিা চানষয়দি সম্কদে।
সমবায় আইন অনযুায়ী সনমনিয়ক গুটায়নাি 
লয়ক্্য অবসায়য়ন ন্যস্ত কিা হয়। অবসায়ক 
দানয়ত্ব গ্রহণ করিন। সনমনিি থদনা-পাওনা 
ননষ্পনত্তি লয়ক্্য গাঁিা চানষ সদস্যয়দি 
সাধািণ সভা আহ্ান কিা হয়। উক্ত সাধািণ 
সভায় সনমনি নবলুপ্ত না করি ক্নিগ্রস্ত গাঁিা 
চানষ সদস্যয়দি পুনবকুাসয়নি লয়ক্্য সনমনিি 
উপ-আইন সংয়শাধন কিাি এবং অবসায়ন 
আয়দশ প্রি্যাহারিি নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা 
হয়। সাধািণ সভাি এ নসদ্ধান্ত ও আগ্রয়হি 
থপ্রনক্য়ি সনমনিি অবসায়ন আয়দশ প্রি্যাহাি 
কিা হয় এবং সনমনিি নিুন নামকিণ করি 
উপ-আইন সংয়শাধনী ননবন্ধন কিা হয়। এয়ি 
সনমনিি বাংলায় নামকিণ কিা হয়। সনমনিি 
নাম “নওগাঁ গাঁিা উতপাদনকািী (অংনশদাি) 
পুণবকুাসন সমবায় সনমনি নলুঃ” নায়ম ননবনন্ধি 
হয়। সনমনিি উপ-আইন সংয়শাধনী ননবন্ধন 
নং ০১ িানিখ ০৭/১২/১৯৯৩। এ নায়মই 
সনমনিি কাযকুক্রম চলমান িয়য়য়ি।

গাঁিা চানষয়দি পুনবকুাসয়নি লয়ক্্য 
অবসায়ন থরয়ক ন�নিয়য় আনা হয় গাঁিা 
থসাসাইটিয়ক। ১৯৯৩ সায়ল গনেি হয় 
ননবকুানচি কনমটি। নকন্তু থস কনমটি র�বল ভাড়া 
আদায় ও ব্যবস্াপনাি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ রায়ক। 
পুনবকুাসয়নি লক্্য ননয়য় র�ায়না প্রকল্প বা বহৃত 
র�ায়না পনিকল্পনা হায়ি রেওয়া হয় না। রেহাি 
হয়ি রায়ক সনমনিি িনম ও সম্দ। পিবিদেীয়ি 
২০০৬ সায়লি ননবকুাচনয়ক র�ন্দ করি একটি 
মামলা দায়য়ি কিা হয় এবং ননবকুাচয়নি উপি 
স্নগিায়দশ চলমান িয়য়য়ি। �য়ল এখন 
সনমনিটিি ব্যবস্পনায় িয়য়য়ি একটি অন্তবকুিী 
ব্যবস্াপনা কনমটি। ২০০৭ সায়লি পি থরয়ক 
এখন পযকুন্ত ১৮ বাি কনমটি গেন কিা হয়য়য়ি। 
গাঁিা মহয়লি থসই স্বণকুালী নদনগুয়লা এখন 
শুধইু থযন এক স্মনৃি। একসময় থয গাঁিা 
থসাসাইটিয়ক র�ন্দ করি রেয়ড় উয়ে শহরিি 
রেৌলুস, থয সনমনিি কািয়নি দুনভদেয়ক্ি 
কিাল রাবা গ্রাস কিয়ি পারিনন নওগাঁয়ক, 
থয সনমনি নিল সমবায়য়ি থসানানল অধ্যায় 
এবং আরকুসামানিক আয়্ালয়নি আঁিুড়ঘি, 
থসই সনমনি আি মিৃপ্রায়। এয়ক এখয়না 
বাঁচায়না যায় র�বল সিকাি ও সংনলিষ্ 
কিৃকুপয়ক্ি যরাযর পদয়ক্য়পি মাধ্যয়ম। গাঁিা 
চায়ষি নবকল্প চাষ, কািখানা স্াপন, সমবায় 
কময়প্লক্স, সমবায় বািাি, পনিকনল্পি সমবায় 
নগি ইি্যানদ কাযকুক্রম গ্রহণ করি সনমনিি 
অিীি থগৌিব ন�নিয়য় আনা যায়ব বয়ল 
নবয়শষজ্ঞগয়ণি নবশ্াস।

ির্যসতূ্: র�খাটি মলূি একটি সংকলন। এয়ি যাবিীয় 
ির্য উপাত্ত গ্রহণ কিা হয়য়য়ি ‘কালান্তরি নওগাঁ’ শীষকুক 
গ্রন্থ এবং িনাব থমাুঃ থমাখয়লিুি িহমান, যুগ্মননবন্ধক, 
সমবায় অধধদপ্তি এি অগ্রনন্থি নিয়পাটদে থরয়ক।
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উপয়িলা: বগুো সদর

রেলা: বগুো

আমায়দি থদশ বিদেমায়ন নবয়শ্ি বুয়ক মারা 
উচু করি দাঁড়ায়নাি িন্য ক্রমান্বয়য় একটি 
সমদৃ্ধ উন্নি িার্রেি নদয়ক এনগয়য় যায়চ্ছ।এটি 
আমায়দি থদয়শি িনগয়ণি লানলি স্বপ্ন। 
আি থদয়শি মনয়ুষি এই স্বপ্নয়ক বাস্তবায়য়নি 
িন্য গণপ্রিািন্তী বাংলায়দয়শি বিদেমান 
সিকাি নানানবধ উদ্াবনী পদয়ক্প গ্রহণ 
করিয়ি। যা বাস্তবানয়ি হয়ল এ থদশ িাি 
কানঙ্কি লয়ক্্য থপৌঁিায়ি সক্ম হয়ব।বিদেমান 
সিকাি কিৃকুক গহৃীি নানানবধ উন্নয়নমলূক 
প্রকল্প বাস্তবায়য়নি �য়ল থদয়শি নবনভন্ন 
খায়িি উন্নয়ন হয়চ্ছ। থসই রূপ একটি খাি 
িনস্বাস্্য খাি।এই খায়ি িরা িনস্বাস্্য 
নচনকতসা খায়ি সিকািয়ক বহু ব্যয় বিাদে 
নদয়ি হয়। িরানপও প্রনিনদন অগধণি মানষু 
নানানবধ িটিল র�াগ থযমন: ক্যান্সাি, 
ডায়ায়বটিস, উচ্চ িক্ত চাপ ইি্যানদ র�ায়গ 
আক্রান্ত হয়চ্ছ এবং প্রনিনদন অসংখ্য মানষু 
থ্রোক করি মািা যায়চ্ছ। গয়বষণায় প্রমাধণি 
এই সকল র�ায়গি অন্যিম কািণ প্রনিননয়ি 

িাসায়ননক পদারকু িরা নবষ নমনরেি খাদ্য 
গ্রহণ। যনদ আমিা নবষমকু্ত ননিাপদ খাদ্য 
গ্রহণ কিয়ি পানি িয়ব আমায়দি স্বাস্্য িুঁনক 
থযমন কয়ম যায়ব রেমনন আমায়দি নচনকতসা 
ব্যয় কয়ম যায়ব �য়ল আমিা থদয়শি উন্নয়য়ন 
অপনিহাযকু অন্যান্য থক্রত্ ব্যাপক অবদান 
িাখয়ি সক্ম হব। িীননয়াস মানটিপািপাস 
র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ কিৃকুক িন 
স্বায়স্্যি িন্য অিীব িরুনি ননিাপদ খাদ্য 
উতপাদন ও বািািিািকিণ প্রকল্প বাস্তবায়ন 
হয়ল একনদয়ক থযমন সনমনিি সদস্য িরা 
গ্রামীণ িনয়গাষ্ঠীি পাশাপানশ থদয়শি িনগণ 
নবষমকু্ত ননিাপদ খাবাি পায়চ্ছ, অপিনদয়ক 
সনমনিি সদস্যয়দি কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম 
সনমনিি থটকসই উন্নয়ন হয়চ্ছ।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সদস্য সংখ্যা ২৩১ িন, ঋণ কাযকুক্রম, 
সামানিক উন্নয়ন, ননিাপদ খাদ্য উতপাদন ও 
বািািিািকিণ এবং নিুন নিুন কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিি মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিণ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

সনমনি বিদেমায়ন ঋণ কাযকুক্রময়ক একটি 

নননদদেষ্ পযকুায়য় র�য়খ ২০১৯ নরি. সাল থরয়ক 
ননিাপদ খাদ্য উতপাদন ও বািািিািকিণ 
শীষকুক ইয়নায়ভশন প্রকল্প গ্রহণ করিয়ি। উক্ত 
প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম িীননয়াস থস� �্ড রি্যায়ন্ 
ননি্যপ্রয়য়ািনীয় হাইনরিড উতপাদন কিা 
হয়চ্ছ যা সম্ণূকু র�নময়কল মকু্ত ও ১০০% 
র�িালমকু্ত এবং উতপানদি হাইনরিড থদয়শি 
নবনভন্ন রেলায় বািািিাি কিা হয়চ্ছ।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

২০০৮ সায়ল সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক 
ঋণ কাযকুক্রম িাড়াও সনমনি কিৃকুক নশশুয়দি 
প্রািনম্ভক নশক্াি িন্য মসনিদনভনত্তক ২টি 
নপ্র-সু্ল থপ্রাগ্রাম পনিচালনা করি আসয়ি। 
এিাড়াও থদয়শি নবনভন্ন দুয়যকুায়গ সনমনি 
মানবিাি পায়শ সবকুদা দাঁড়ায় থযমন- 
বন্যািদেয়দি সাহায্য, িমিান মায়স অসহায় 
পনিবারিি মায়ি ঈদ সামগ্রী নবিিণ এমননক 
বিদেমায়ন থদয়শ নবদ্যমান করিানা পনিনস্নিয়ি 
সনমনিি কাযকুক্রম বন্ধ রাকয়লও দুস্ ৪০০ 
পনিবারিি মায়ি নগদ অরকু ও ৪ টন চাল 
নবিিণ করিয়ি।

জীবনোস মাবটিপারপাস ক�া–অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং : 

তামরখ : ২০০৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২৩১ িন



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 398

মরভায়ব সফল হয়লা 

সনমনি কিৃকুক সিাসনি ৪ িয়নি কমকুসংস্ান 
কিা হয়য়য়ি এিাড়াও সনমনি কিৃকুক গহৃীি 
ননিাপদ খাদ্য উতপাদন প্রকয়ল্প ২৫ িন 
দুস্ ও অসহায় মনহলাি এবং উতপাদন ও 
বািািিািকিণ খায়ি ৪৭ িন পুরুয়ষি 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। একই সায়র এই প্রকয়ল্প 
ভনবষ্যয়ি আিও অয়নক নািী ও পুরুয়ষি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়ব।

রিকয়ল্পর সিংমক্প্ত বণ্গনা

• প্রকল্পটি বাস্তবায়য়নি িন্য ইয়িাময়ধ্যই 
গণপ্রিািন্তী বাংলায়দয়শি সংনলিষ্ দপ্তি 
থরয়ক িীননয়াস থস� �্ড এন্ কনজু্যমাি 
থপ্রাডাক্টস নায়ম থ্ড লাইয়সন্স কিা 
হয়য়য়ি।

• প্রকল্পটিি একটি সু্ি র�ায়গা বেনি করি 
িা নশল্প মন্তণালয় কিৃকুক থ্ড মায়কদেি িন্য 
আয়বদন সহ িা ননবনন্ধি হয়য়য়ি।

• প্রকয়ল্পি আওিায় থযসকল খাদ্য 
পণ্য বািািিাি কিাি নসদ্ধান্ত গহৃীি 
হয়য়য়ি থসগুয়লাি ময়ধ্য থযগুয়লাি িন্য 
নবএসটিআই লাইয়সন্স প্রয়য়ািন থসগুয়লাি 
নবএসটিআই লাইয়সন্স গ্রহণ কিা হয়য়য়ি।

• িীননয়াস থস� �্ড বিদেমায়ন ননি 
কািখানায় সনিষাি রেল, মধ,ু মনিয়চি 

গুঁড়া, হলুয়দি গুঁড়া, ধয়ন গুঁড়া, চানক 
আটা, লানচ্চ থসমাই, মনুড় বেনি করি 
বািািিাি কিয়ি। এিাড়াও নচনন, 
নবনভন্ন ধিয়নি চাল, আটা, ময়দা, সুনি 
ও নবনভন্ন ধিয়নি মসলা প্যায়কটিাি করি 
বািািিাি কিা হয়চ্ছ।

• ননিাপদ খাদ্য-সুনননচিি কিাি িন্য ননিস্ব 
নমল স্াপন কিা হয়য়য়ি।

• সকল খাদ্য পণ্য সু্িভায়ব প্যায়কনিং 
কিাি িন্য প্রয়য়ািনীয় নবয়শষ কক্ সহ 
প্যানকং এি সকল পনলপ্যাক ও প্যানকং 
কিাি থমনশন ইয়িাময়ধ্য ক্রয় কিা হয়য়য়ি 
এবং আধনুনক যন্তাংয়শি মাধ্যয়ম প্যানকং 
কিা হয়চ্ছ।

উপকারয়ভাগীর সিংখ্যা ও িরন

প্রকল্পটি বাস্তবায়য়নি �য়ল সনমনিি প্রায় ৩০০ 
পনিবাি সিাসনি উপকৃি হয়চ্ছ পাশাপানশ 
রেলাি িনসাধািণ িরা র�াক্তাররেধণও এি 
সু�ল র�াগ কিয়ি। 

প্রকল্পটি গ্রহয়ণি �য়ল সনমনিি সদস্য 
পনিবাি সহ র�াক্তাররেধণ নবষমকু্ত খাবাি 
গ্রহয়ণি সু�ল পায়চ্ছ।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ পমরয়োি 

২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি ৬৩,৮৭৬ টাকা 

লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয় এবং নসনডএ� 
পনিয়শাধ হয় ২৬৬২ টাকা।

অনডট সম্নকদেি ির্য : ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরি অনডট গি ২৪/০৩/২০১৯ নরি. 
িানিয়খ সম্ানদি হয়য়য়ি।

ব্যাংক ও অন্যান্য ির্য : সনমনিি ব্যাংক 
নহসাব থসানানল ব্যাংক কিয়পারিট শাখাি 
ইসলামী ব্যাংনকং উইয়ন্ায়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনিি প্রনিষ্ঠালগ্ থরয়ক ঋণ কাযকুক্রম িাড়াও 
সনমনি কিৃকুক নশশুয়দি প্রািনম্ভক নশক্াি 
িন্য মসনিদ নভনত্তক ২টি নপ্র-সু্ল থপ্রাগ্রাম 
পনিচালনা করি আসয়ি। এিাড়াও থদয়শি 
নবনভন্ন দুয়যকুায়গ সনমনি মানবিাি পায়শ সবকুদা 
দাঁড়ায় থযমন- বন্যািদেয়দি সাহায্য, িমিান 
মায়স অসহায় পনিবারিি মায়ি ঈদ সামগ্রী 
নবিিণ এমননক বিদেমায়ন থদয়শ নবদ্যমান 
করিানা পনিনস্নিয়ি সনমনিি কাযকুক্রম বন্ধ 
রাকয়লও দুস্ ৪০০ পনিবারিি মায়ি নগদ অরকু 
ও ৪ টন চাল নবিিণ করিয়ি এবং প্রনিননয়ি 
নিুন কমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম থদয়শি রেকাি 
সমস্যা সমাধায়ন গুরুত্বপূণকু অবদান িাখয়ি।
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উপয়িলা: িেপুরহাট সদর

রেলা: িেপুরহাট

আয়লানকি সমাি গড়াি লয়ক্্য এবং 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও রেকািত্ব 
সমস্যা লাঘয়বি উয়দেয়শ্য আমায়দি এই 
উত্তি িয়পুি চলন্ত গনি বহুমখুী সমবায় 
সনমনি গনেি হয়। র�নিুঃ নং: ২৮, িানিখ: 
২০/১০/২০০৮ নরি., নেকানা: গ্রাম: উত্তি 
িয়পুি, ডাকঘি: দিগািলাহাট, উপয়িলা: 
িয়পুিহাট সদি, রেলা: িয়পুিহাট।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা-৫৫৩ িন। 
পুরুষ: ১১৬ িন, মনহলা: ৪৩৭ িন।
নবনভন্ন কমকুসনূচ: সচিয়প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প, গহৃ 
সামগ্রী প্রকল্প, খাবাি প্রকল্প, থসলাই প্রনশক্ণ 
প্রকল্প, ব্লকবাটিক প্রকল্প, গরু থমাটািািাকিণ 
প্রকল্প ও রেয়কারিটি প্রকল্প।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সচিয় প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প, গহৃ সামগ্রী 
প্রকয়ল্প,খাবাি প্রকয়ল্প নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 

সনমনি আনরকুকভায়ব সচ্ছল হয়য়য়ি এবং গরু 
থমাটিািাকিণ প্রকয়ল্প ৭৮ িন, থসলাই 
প্রনশক্ণ প্রকয়ল্প ১০২ িন, অ্যামরিয়ডানি 
প্রকয়ল্প ৪৫ িন প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
আনরকুকভায়ব সচ্ছল হয়য়য়ি। 

মবগত বছরগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

অনি দনিদ্র নশক্ারকুীয়দি ময়ধ্য ২০ িনয়ক 
এসএসনস �িম পূিয়ণ সহায়িা ও ৩১৬ 
িন নশক্ারকুীয়দি মায়ি নশক্া উপকিণ 
নবিিণ কিা হয়য়য়ি এবং সদস্যয়দি িটিল 
নচনকতসাি িন্য ৪২ িনয়ক আনরকুক সহায়িা 
কিা হয়য়য়ি। ২-৪ বিরিি নশশুয়দিয়ক নপ্র-
সু্ল প্রনিষ্ঠাি মাধ্যয়ম নশশুয়দি নবকাশ সাধয়ন 
ভূনমকা িাখা হয়য়য়ি।

র�স টোমি

থসলাই প্রনশক্ণ গ্রহণ করি অত্ সনমনিি 
সদস্য িনাবা থমািাুঃ মমিাি রেগম স্বাবলম্ী 
হয়য়য়ি। অত্ সনমনিি সদস্য িনাবা থমািাুঃ 
সায়লমা রেগম গরু থমাটািািাকিণ ও হাঁস-
মিুনগি প্রনশক্ণ ননয়য় স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। 

থসলাই প্রনশক্ণ থপয়য় থমািাুঃ মমিাি 
রেগম ননি বানড়য়ি এখন থসলাই করি 
মায়স ১০,০০০ টাকা হয়ি ১২,০০০ টাকা 
উপািদেন কিয়ি। এই সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় 
হাঁস-মিুনগ ও গরু ক্রয় করি িাি বানড়য়ি 
পালন করি থমািাুঃ সায়লমা রেগম বিরি 
১,০০,০০০ টাকা থরয়ক ১,২০,০০০ টাকা 
পযকুন্ত উপািদেন করিন। 

লভ্যািংে মবতরণ

চলনি বিি ৪৩৯ িন সদস্যয়দি মায়ি 
৩,৭৩,২৮২ টাকা লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয়। 
আয়লাচ্য বয়ষকু সনমনিয়ি নসনডএ� ধাযকু কিা 
হয় ১১,৮৭৭ টাকা এবং সমদুয় নসনডএ� 
পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

প্রনি বিি সনমনিয়ি অনডট সম্ন্ন হয়। 
২০১৮-২০১৯ বয়ষকুি অনডট প্রনিয়বদন 
অনযুায়ী সনমনিি শয়াি মলূধন ২,৩১,৪০০ 
টাকা, সচিয় আমানি ৪৪,৬৬,৮৯৭ টাকা, 
সংিনক্ি িহনবল ১,০০,১৩৮ টাকা, 
সদস্যয়দি ননকট ঋণ পাওনা ৩৮,৩৯,১৩৮ 

উত্তর জেপধুর চলন্ত গবত বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ২৮

তামরখ : ২০/১০/২০০৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৫৫৩ িন

শেোর মলূিন : ২,৩১,৪০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৪৪,৬৬,৮৯৭ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল: ১,০০,১৩৮ টাকা
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টাকা, িনমি মলূ্য ৪০,৩০০ টাকা, অন�স 
ঘরিি মলূ্য ৭,০৪,০৯৫ টাকা এবং কাযকুকিী 
মলূধয়নি পনিমাণ ৬৮,৪৯,৫৫০টাকা।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

অত্ সনমনিি নামীয় অগ্রণী ব্যাংক, িয়পুিহাট 
শাখায় একটি সচিয়ী নহসাব থখালা আয়ি। যাি 
নং ০২০০০০১৬৫৯৪২৫। ৩০.০৬.২০২০ 
নরি. িানিখ পযকুন্ত ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ-
১৯৩৩৭৬ টাকা।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

• র�ানভড-১৯রে ৭৭৫ িয়নি ময়ধ্য ত্াণ 
নবিিণ।

• গনিব িাত্িাত্ীয়দি এসএসনস �িম পূিয়ণ 
আনরকুক সহয়যানগিা (চলনি বিি-৪০ 
িন)।

• িাত্িাত্ীয়দি মায়ি নবনাময়ূল্য নশক্া 
উপকিণ নবিিণ।

• হিদনিরদ্রি মায়ি নচনকতসা সহায়িা 
প্রদান।

• সদস্যয়দি ১০০% স্যাননয়টশন পায়খানা 
ব্যবহাি নননচিিকিণ।

• বাল্যনববাহ / থযৌিুক / মাদক ননমূকুয়ল 
নল�য়লট নবিিণ ও উবিদু্ধকিণ সভা 
আয়য়ািন কিা হয়। 

• র�ায়না সদস্য মিুৃ্যবিণ কিয়ল সতকারিি 
িন্য আনরকুক সহায়িা প্রদান কিা হয়। 

• গনিব পনিবারিি থময়য়ি নবয়য়য়ি আনরকুক 
সহায়িা প্রদান কিা হয়। 

• নশশুয়দি মাননসক নবকাশ ও নচত্তনবয়নাদয়নি 
িন্য বানষকুক ক্রীড়া প্রনিয়যানগিা ও 
সাংসৃ্নিক অনষু্ঠায়নি আয়য়ািন কিা হয়। 
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উপয়িলা: মা্া

রেলা: নওগাঁ

ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
মা্া উপয়িলাধীন নরুুল্যাবাদ ইউননয়য়নি 
২০ িন সদস্য নময়ল রোিবািাি বধণক 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি ননবন্ধন রেয়। 
ননবন্ধন নং: ০৬, িানিখ: ০৯/১১/২০০৪ 
নরি.। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় 
ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি। 
সনমনিি কাযকুক্রম স�ল হওয়ায় পিবিদেীয়ি 
সনমনি কিৃকুপয়ক্ি আয়বদয়নি পনিরপ্রনক্য়ি 
রেলা সমবায় অন�সাি, নওগাঁ ময়হাদয় উক্ত 
সনমনিি কমকুএলাকা সমগ্র মা্া উপয়িলা 
ব্যাপী অনয়ুমাদন করিন। এি �য়ল নওগাঁ 
রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন উক্ত সনমনি ননিস্ব 
কমকুকায়ডেি বিািা গুরুত্বপূণকু স্ান দখল করি 
ননয়য়য়ি।
 চকনশল্া, নরুুল্যাবাদ, মা্া, নওগাঁ, িাি 
ননিস্ব অন�স স্াপন করি, রেলা সমবায় 
অন�সাি, নওগাঁ ময়হাদয় এি কাযকুালয়য় 

ননবন্ধয়নি িন্য আয়বদন কিা হয়। থস 
থমািায়বক রেলা সমবায় অন�সাি, নওগাঁ, 
ময়হাদয় ননবন্ধন প্রদান করিন, ননবন্ধন নং: 
০৬, িানিখ: ৯/১১/২০০৪ নরি.। সনমনিি 
ননিস্ব মলূধয়ন ক্রয়কৃি ০৮ শিাংশ িনময়ি 
নিনিলা �াউয়ন্শয়নি একটি নবিিল ভবন 
িয়য়য়ি, বিদেমায়ন উক্ত ভবয়নি িৃিীয় িলাি 
কাি চলমান িয়য়য়ি। উক্ত ভবয়নি ননচ 
িলা সনমনিি অন�স নহয়সয়ব ব্যবহাি হয় 
এবং নবিিীয় িলা মানসক ভাড়া নহয়সয়ব থদয়া 
আয়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

ননবন্ধন কায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল ২০ 
িন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২,৬৩৭ 
িন। ননবন্ধন পিবিদেী মাত্ ১৬ বিরি সদস্য 
বনৃদ্ধয়ি অভাবনীয় সা�ল্য অিদেন করিয়ি। 
সনমনিটিয়ি স্বল্প সুয়দ সদস্যয়দি মায়ি 
কু্দ্রঋণ কমকুসনূচ পনিচানলি হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

“রোিবািাি বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ” 
িাি লয়ক্্য ও উয়দেশ্য বাস্তবায়য়নি িন্য 

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সদস্য এবং 
অন্যান্য সদস্যিা িায়দি ঐকানন্তক প্রয়চষ্া, 
ননিলস পনিরেম, থমধা, মননশীলিা, সিিা 
নদয়য় সনমনিয়ি রেকািয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
কৃষকয়দি স্বাবলম্ী করি রোলাি থক্রত্ 
যয়রষ্ ভূনমকা পালন কিয়ি, বকৃ্রিাপণ, 
ফ্রী চকু্ নশনবি, নশক্াবনৃত্ত, বন্যািদেয়দি মায়ি 
অনদুান, গনিব অসহায় দুস্য়দি অনদুান, 
মসনিদ, মন্রি অনদুান, মিৃ সদস্যয়দি 
পনিবািয়ক মিয়ণাত্তি অনদুান নদয়য় সমায়ি 
অসহায় মানষুয়দি িীবনমান উন্নয়য়ন 
অবদান িাখয়িন। করিানাকালীন সময়য়ও 
৫০ িন অসহায় ব্যনক্তয়ক চাল ৫ র�নি, 
ডাল ৫০০ গ্রাম, লবণ ৫০০ গ্রাম, রেল ৫০০ 
গ্রাম ইি্যানদ খাদ্য সামগ্রী নবিিণ করিয়িন। 
এিাড়াও ব্যাপকভায়ব সহি শয়িদে সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য উতপাদনমখুী 
কু্দ্রঋণ প্রদান করি রায়কন। এি �য়ল 
মা্া উপয়িলাধীন অত্ সনমনিি সদস্যবৃ্  
অত্ সনমনি হয়ি কু্দ্রঋণ গ্রহণ করি িায়দি 
পানিবানিক ও আরকুসামানিক উন্নয়ন ঘটায়ি 
সক্ম হয়য়য়িন।

ক�াতবাজার বধণক সমবাে সবমবত বল

মনবন্ন নিং: ০৬

তামরখ: ০৯/১১/২০০৪ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা ২,৬৩৭ িন।

শেোর: ৬৪,৭৭,৮০০ টাকা

সঞ্চে আমান: ১৭,৭৫,১০,৮৬০ টাকা।
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মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

“রোিবািাি বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ” 
ননবন্ধন এি পি থরয়ক নবনভন্ন ধিয়নি 
উন্নয়নমলূক কমকুকাডে পনিচালনা করি 
আসয়ি। সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি 
মলূধয়নি পনিমাণ ৮০,০০০,০০ টাকা। 
প্রনিটি শয়ারিি মলূ্য ১০০ টাকা। এ পযকুন্ত 
পনিয়শাধধি শয়ারিি পনিমাণ ৬৪,৭৭,৮০০ 
টাকা, এয়ক্রত্ও অনিদেি সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য।

সনমনিি ননবন্ধনকায়ল সচিয় আমানি 
নিল ৫,০০০ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ১৭,৭৫,১০,৮৬০ 
টাকা। সচিয় আদায়য়ি থক্রত্ অনিদেি সা�ল্য 
সনমনিি স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিাি উতকৃষ্ 
উদাহিণ। মলূধন গেয়ন অত্ সনমনিি সা�ল্য 
উয়ল্খয়যাগ্য এবং সয়ন্তাষিনক। সনমনি থরয়ক 
সদস্যয়দি মায়ি স্বল্প সুয়দ কু্দ্র ব্যবসাখায়ি 
ঋণ দাদন কিা হয়য় রায়ক। চলনি বিরি 
সদস্যয়দি মায়ি ১১,৭০,৫৩,৫০০ টাকা 
ঋণ নবিিণ কিা হয়য়য়ি এবং ঋণ আদায় 
হয়য়য়ি ৮,৭২,৯৫,০০০ টাকা। সনমনি থরয়ক 
ঋণ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব 
১,২১৫টি পনিবাি উপকৃি হয়য়য়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

উক্ত সনমনিটিয়ি পনিপূণকু ভায়ব গণিন্ত 
নবিািমান, সনমনিটি সমবায় সনমনি 
আইন ও নবধধি আয়লায়ক চয়ল। সনমনিয়ি 
যরাসময়য় ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়, যরাসময়য় 
বানষকুক সাধািণ সভা অননুষ্ঠি হয়। প্রনি 
মায়স মানসক সভা অননুষ্ঠি হয়। সনমনিি 
যাবিীয় নহসাবসমহূ যরাযর র�নিষ্ািসময়ূহ 
যরাসময়য় নলনপবদ্ধ কিা হয়য় রায়ক। সনমনি 
কিৃকুপক্ প্রনি অনডট বয়ষকু যরাসময়য় অনডট 
সম্ন্ন কিয়ি সহায়িা করিন। এ পযকুন্ত উক্ত 
সনমনিি ননবকুাচন অনষু্ঠান পনিচালনা কিয়ি 
নগয়য় র�ায়না ধিয়নি সমস্যাি সম্স্খীন হয়ি 
হয়নন। সমবায় সনমনিগুয়লা থয গণিানন্তক 
প্রনিষ্ঠান িাি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত রোিবািাি 
বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ। অন্য আি দশটা 
সনমনিি মি নয়, বিং প্রকৃি সমবায় আদয়শকু 
ও আইন কানয়ুন সনমনিি ননবকুাচন হয়। 
ইউননয়ন পনিষয়দি ননবকুাচয়নি মি িীনিমি 
িনঙন থপাস্াি িানপয়য় র�াট বাক্স, থপানলং 
অন�সাি ও থপানলং এয়িটে নদয়য় িুমলু 
প্রনিবিনন্দিামলূকভায়ব ননবকুাচন অননুষ্ঠি হয়। 
সনমনি কিৃকুপক্ সবকুদা সমবায় অন�য়সি সায়র 
ননিবনচ্ছন্ন থযাগায়যাগ িায়খন। স্ানীয় পযকুায়য় 
নবনভন্ন িািীয় থপ্রাগ্রায়ম অংশগ্রহণ করি 
রায়কন। সনমনি থরয়ক ঋণ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম 
প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব ১,২১৫টি পনিবাি 
উপকৃি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

“রোিবািাি বধণক সমবায় সনমনি 
নলুঃ” চলনি বিরি সনমনি শয়ারিি উপি 
৩,৮৮,৬৬৮ টাকা লভ্যাংশ্য নবিিণ 
করিয়িন ও সচিয়য়ি উপরি ২,০৬,৭১,৪১৯ 
টাকা মনুা�া প্রদান কিা হয়য়য়ি, যা একটি 
উয়ল্খয়যাগ্য ও প্রশংসনীয় অবদান িায়খ। 
সনমনি ২০১৮-১৯ অনডট বয়ষকু নসনডএ� বাবদ 
৬,২৪২ টাকা প্রদান করিয়িন এবং ২০১৯-২০ 
অনডট বয়ষকু ১২,৬৪৮ টাকা প্রদান কিয়বন।

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সনমনি কিৃকুপক্ প্রনি অনডট বয়ষকু যরাসময়য় 
অনডট অন�সািয়ক অনডট কায়িদে পূণকুাঙ্গ 
সহয়যানগিা প্রদান করি রায়কন। চলনি 
বিরিি অনডট গি ১৪/০৯/২০২০ ইং 
িানিয়খ সম্ানদি হয়য়য়ি। অনডট অন�সাি 
কিৃকুক অনডট প্রনিয়বদন দানখল কিয়ল 
সমবায় সনমনি আইন /০১ সংয়শাধধি/১৩ 
এবং নবধধমানলা অনযুায়ী (ক) অনডট রোয়টি 
সংয়শাধনী, (খ) বানষকুক সাধািণ সভা 
অনষু্ঠান, (গ) বায়িট দানখল (ঘ) অনডট 
অন�সাি কিৃকুক ধাযকুকৃি অনডট ন�, অনডট ন� 
এি ভ্যাট, সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদানসহ 
যাবিীয় ননয়দদেশনা বাস্তবায়ন কিা হয়। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

“রোিবািাি বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ” এি 
যাবিীয় আনরকুক কাযকুক্রম ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম 
পনিচানলি হয়। সনমনি িাি অরকুনননিক 
সকল কমকুকাডে মা্া উপয়িলাধীন গ্রামীণ, 
িনিা, অগ্রণী, িািশাহী কৃনষ উন্নয়ন 
ও ইসলামী ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম পনিচালনা 
করি রায়কন। চলনি বিরি ব্যাংক িমাি 

পনিমাণ ৬,৭৫,১৬,৯৮৩ টাকা এবং ব্যাংক 
হয়ি উয়ত্তালন ৮,১৮,২৬,৮৯৮ টাকা। 
৩০/০৬/২০২০ ইং িানিয়খ ব্যাংক নস্নি 
১,৯১,১৩,৭৫১ টাকা।

কম্গসিংস্ান

“রোিবািাি বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ” 
মা্া উপয়িলাব্যাপী কাযকুক্রম পনিচালনা 
করি। সানবকুক কাযকুক্রম পনিচালনাি িন্য 
বিদেমায়ন সনমনিয়ি ৩ িন কমকুকিদো-কমকুচািী 
ননয়য়ানিি আয়িন। সনমনিি অনয়ুমানদি 
চাকনি নবধধ িয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

“রোিবািাি বধণক সমবায় সনমনি নলুঃ” 
অত্ সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবনভন্ন সময়য় প্রয়য়ািন 
অনযুায়ী গানভ পালন, িাগল পালন, হাঁস-
মিুনগ পালন, থসলাই থমনশন ক্রয়, কু্দ্র 
ব্যবসা, গহৃ থমিামি ও ননমকুাণ খায়ি ঋণ 
নবিিণ করি রায়ক। সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব সনমনিি 
সদস্য ও িাি পনিবাি উপকৃি হয় ও ভাগ্য 
উন্নয়য়নি অনগ্নশখা নহয়সয়ব কাি করি 
রায়ক। অত্ সনমনিি সদস্যগণ ব্যাংয়কি 
বিািস্ না হয়য় সহি শয়িদে অল্প সময়য়ি নভিরি 
ননি মলূধয়ন গড়া সনমনি হয়ি ঋণ থপয়য় 
রায়কন। প্রনি বিি নবনভন্ন সময়য় সদস্যয়দি 
মায়ি গায়িি চািা নবিিণ ও র�াপণ নবষয়য় 
পিামশকু প্রদান কিা হয়য় রায়ক। সদস্যয়দি 
পনিবাি ও থিয়লয়ময়য়য়দি নচনকতসা, নশক্া 
খায়ি অনদুানসহ মিৃ সদস্যয়দি পনিবািয়ক 
এককালীন অনদুান প্রদান কিা হয়য় রায়ক। 
এিাড়াও নবনভন্ন সামানিক উন্নয়য়ন অবদান 
র�য়খ আসয়ি অত্ সমবায় সনমনি।
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উপয়িলা: বদলগাছলী

রেলা: নওগাঁ

ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
বদলগািী উপয়িলাি ভান্ািপুি এলাকায় 
২০ িন সদস্য নময়ল একটি সমবায় সনমনি 
গেন করি সমবায় নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন 
রেয়। ননবন্ধন নং : ২৩৯, িানিখ: 
১৮/০৫/২০১১ নরি.। বিদেমায়ন সনমনিি শয়াি 
মলূধন: ১৪,৭৪,১০০ টাকা, সচিয় আমানি: 
৬৬,৯০,৪২৩ টাকা। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি 
সিিা, ননষ্ঠা ও আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি 
পনিচালনা কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি 
অনসুিণীয় ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি 
হয়য়য়ি এবং নওগাঁ রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন 
ননিস্ব কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

সমবাে সমমমতর সদস্য সিংখ্যা

ননবন্ধন কায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল ২০ 
িন, বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১,৩৫০ 
িন। ৯ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি সা�ল্য অিদেন 
করিয়ি।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সদস্যয়দি কমকুসংস্ান বেনি, পায়পাশ বেনি, 
ভ্যান গানড় সিবিাহ, গানভ পালন, হাঁস–
মিুনগ পালন, কু্দ্র ব্যবসা, থপান্রি খামাি, 
কৃনষকাি, ক্টিিনশল্প এবং স্বল্প সুয়দ ঋণ 
কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি কমকুসংস্ায়নি 
সুয়যাগ সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। সনমনিি সদস্যয়দি 
প্রয়য়ািয়ন ব্যবসানয়ক ঋণ প্রদান করি িায়দি 
স্বাবলম্ী কিয়ি সহায়িা কিা হয়। ২০ িন 
প্রনিবন্ধীয়ক প্রনি মায়স নচনকতসা সহায়িা 
প্রদান কিা হয়চ্ছ। গণনশক্া, বকৃ্রিাপণ, 
বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ ও মাদকমকু্ত সমাি 
গেয়নি লয়ক্্য সদস্যয়দিয়ক উবিদু্ধ কিা হয়। 
বিদেমায়ন আম চাষ প্রকল্প এবং আম সংিক্ণ 
ও বািািিািকিয়ণ নিুন প্রকল্প গ্রহয়ণ সয়চষ্ 
িয়য়য়ি। 

র�স টোমি

স্ানীয় প্রভায়ব অত্ এলাকায় মহািনী 
ব্যবসায় ঋণ গ্রহণ করি অয়নয়কই সবকুশান্ত 
হয়য়য়ি। থসয়ক্রত্ সমবায়য়ি মাধ্যয়ম একনত্ি 
হয়য় সমবায় সনমনি গেন করি সনমনি হয়ি 
ঋণ গ্রহণ করি অয়নক সদস্যই স্বাবলম্ী 

হয়য়য়ি। নবয়শষ করি মহিনী চড়া সুদ হয়ি 
মকু্ত হয়ি থপরিয়ি। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি থ্ডনভনত্তক প্রনশক্ণ 
প্রদানপূবকুক সদস্যয়দি মায়ি গানভপালন, 
িাগলপালন, হাঁস-মিুনগ পালন, থসলাই 
নশক্া ও কু্দ্র ব্যবসা খায়ি কিদে দাদন করি 
প্রায় ২৬২ িন সদস্যয়ক ইয়িাময়ধ্য স্বাবলম্ী 
কিা হয়য়য়ি। সনমনিি কমকুকায়ডেি পাশাপানশ 
নবনভন্ন সিকানি নসদ্ধান্ত বাস্তবায়য়ন এলাকায় 
উয়ল্খ্যয়যাগ্য ভূনমকা র�য়খয়ি। নবয়শষ 
করি বাল্যনববাহরিাধ, নািী স্বাস্্যনশক্া, 
স্যাননয়টশন, থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন 
ইি্যানদ। সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালা 
যরাযরভায়ব অনসুিণ, সদস্যয়দি ভাল কায়ি 
উবিদু্ধকিণ এবং সদয়স্যি কমকুসংস্ান সষৃ্টিি 
মাধ্যয়ম সনমনিটি ময়ডল সনমনি নহয়সয়ব 
নবয়বনচি হয়ি পারি। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ

অত্ সনমনিটি ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরিি 
সদস্যয়দি মায়ি ১,৬৬,৪৯৯ টাকা লভ্যাংশ 

আরিা মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং : ২৩৯

তামরখ: ১৮/০৫/২০১১ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা ১,৩৫০ িন

শেোর মলূিন: ১৪,৭৪,১০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৬৬,৯০,৪২৩ টাকা
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নবিিণ করিয়ি। অনডট ন� বাবদ ১০,০০০ 
টাকা থ্িািী চালায়ন ও সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল বাবদ ৫,৭১৮ টাকা নডনড মাি�ি 
িমা প্রদান কিা হয়য়য়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সনমনিটি িাি ননিস্ব ব্যবস্াপনাি বিািা 
ননিীক্া থসল গেন করিয়ি। প্রনিমায়স 
অভ্যন্তিীণ অনডট কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননকট অনডট 
প্রনিয়বদন দানখল কিা হয়। এিাডাও সমবায় 
নবভাগ কিৃকুক দানয়ত্বপ্রাপ্ত অনডট অন�সাি 
প্রনি বিি বানষকুক অনডট কাযকুক্রম করি রায়ক। 
অনডট অন�সাি কিৃকুক অনডট প্রনিয়বদন 
দানখল কিয়ল সমবায় সনমনি আইন /০১ 

সংয়শাধধি/১৩ এবং নবধধনমালা অনযুায়ী (ক) 
অনডট রোয়টি সংয়শাধনী, (খ) বানষকুক সাধািণ 
সভা অনষু্ঠান, (গ) বায়িট দানখল (ঘ) অনডট 
অন�সাি কিৃকুক ধাযকুকৃি অনডট ন�, অনডট ন� 
এি ভ্যাট, সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদান সহ 
যাবিীয় ননয়দদেশনা বাস্তবায়ন কিা হয়। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

৩০/০৬/২০২০ ইং িানিয়খ অত্ সনমনিি 
নায়ম থসানানল ব্যাংক, ভান্ািপুি শাখায় 
৪,০৫,১৭৪ টাকা িমা িয়য়য়ি। এিাড়া �াস্ 
নসনকউনিটি ইসলামী ব্যাংক, বদলগািী শাখায় 
৬,৮০,০০০ টাকা এ�নডআি কিা হয়য়য়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়নর ভূমমকা

অল্প সময়য়ি ময়ধ্য সনমনিি আনরকুক উন্নয়য়নি 
পাশাপানশ সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ আসয়ি। ইয়িাময়ধ্য 
স্বল্প সুয়দ ঋণ কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি সদস্যয়দি প্রয়য়ািয়ন ব্যবসানয়ক ঋণ 
প্রদান করি িায়দি স্বাবলম্ী কিয়ি সহায়িা 
কিা হয়য়য়ি। ২০ প্রনিবন্ধীয়ক প্রনি মায়স 
নচনকতসা ভািা প্রদান কিা হয়। গণনশক্া, 
বকৃ্রিাপণ, বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ ও মাদকমকু্ত 
সমাি গেয়নি লয়ক্্য সদস্যয়দিয়ক উবিদু্ধ 
কিা হয়। সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়ক নশক্া বনৃত্ত 
প্রদান কিা হয়। 
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উপয়িলা: মহায়দবপুর

রেলা: নওগাঁ

বরিন্দ মানটি পািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ উত্তি পনচিম অচিয়লি 
নওগাঁ রেলাি মহায়দবপুি উপয়িলাি 
বাগয়ডাব গ্রায়ম অবনস্ি। এলাকাি উদ্যমী 
থিয়লয়ময়য়য়দি প্রয়চষ্ায় অত্ অচিয়লি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি িন্য প্রনিষ্ঠা 
পায়। প্ররম নদয়ক শুধমুাত্ ভ্যান রেনমকয়দি 
ঋণ সহায়িা প্রদান কিয়লও পিবিদেীয়ি 
মনহলা সদস্যয়দি দল গেয়নি মাধ্যয়ম 
কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম কিাি ময়ধ্য নদয়য় সনমনিি 
কাযকুক্রয়মি সতূ্পাি ঘয়ট। �য়ল সনমনিি 
ননবন্ধন রেওয়াি প্রয়য়ািনীয়িা অনভুব করি। 
১৮/০৫/২০১১ িানিয়খ সমবায় অধধদপ্তি 
হয়ি ননবন্ধন লাভ করি। যাহাি র�নি. নং : 
২১৭ আইনড নং: ৪০৩০৪০২০৯ বিদেমায়ন 
বরিন্দ মানটি পািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ নওগাঁ রেলাি সকল 
উপয়িলায় িাি কাযকুক্রম নবসৃ্তি করিয়ি। 
যাি সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩,০০০ প্রারনমক 

অবস্ায় শুধ ুসদস্যয়দি মায়ি কু্দ্রঋণ নদয়য় 
সনমনিি কাযকুক্রম শুরু কিয়লও বিদেমায়ন 
বরিন্দ নকন্ািগায়টদেন নামীয় একটি র�নি 
সু্ল স্াপন এবং দানিদ্র্য নবয়মাচন,কমকুসংস্ান 
বনৃদ্ধ, রেকািত্ব দূিীকিণ, উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি, 
পুঁনি গেন, সিকারিি িািস্ব আয় বনৃদ্ধ, 
থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন, স্বাস্্যয়সবা প্রদান 
সহ নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কাযকুক্রম পনিচালনা 
কিয়ি। থসই সায়র সকল মহয়লি সহয়যানগিা 
ননয়য় ভনবষ্যয়ি এটি একটি ন্যায়নভনত্তক 
সমাি গেয়নি স্বপ্ন থদয়খ। থপশানভনত্তক 
কমকুসংস্ায়নি িন্য ঘণূকুায়মান অরকু ভান্াি 
স্াপন কিা ননয়য় িাি কাযকুক্রম চানলয়য় যায়চ্ছ। 

আমানত গ্হণ রিকল্পসমহূ: 

• শয়াি মলূধন 
• দদননক সচিয় 
• সাধািণ সচিয় 
• নবয়শষ সচিয় 
• মানসক সচিয় 
• মানসক সচিয় (MSP)
• থময়ানদ আমানি (EIP) 

মবমনয়োগ রিকল্পসমহূ

• স্বল্পয়ময়ানদ ঋণ প্রকল্প (STL) 
• (ব্যবসায়ী সদস্য) 
• কু্দ্রঋণ প্রকল্প (মনহলা সদস্য) 
• মানসক ঋণ (ব্যবসানয়ক সদস্য) 
• প্রকল্প ঋণ (নিক্সা, ভ্যান, অয়টা চািদোি, 

নসএননি প্রদান) 

মসবা ও উন্নেন রিকল্পসমহূ

• সু্ল স্াপন (নশক্া, প্রনশক্ণ)
• কমকুসংস্ান সষৃ্টিকিণ 
• রেকািত্ব দূিীকিণ (মনহলায়দি আত্ম 

উন্নয়ন)
• থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন 
• স্যাননয়টশন ও ননিাপদ পানন 
• স্বাস্্যয়সবা প্রদান 
• বকৃ্রিাপণ 
• সমবায়নভনত্তক সচিয় মখুী কিা 
• গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি সহায়িা 

প্রদান 
• বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ কমকুসনূচ। 

বররন্দ মাবটি পারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ 

মনবন্ন নিং : ২১৭

তামরখ : ১৮/০৫/২০১১

সদস্য সিংখ্যা: ৩,০০০ িন
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উপয়িলা: নওগাঁ সদর

রেলা: নওগাঁ

সমিা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 
প্রনিষ্ঠাি ভাবনা শুরু হয়য়নিল ২০০২ সাল 
থরয়ক। ২১ িন সদস্য ননয়য় িখন পর চলা 
শুরু হয়। পিবিদেীয়ি সমবায় নবভায়গি 
ননবন্ধন ননয়য় সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনা 
কিা হয় যাি ননবন্ধন নং: ১০, িানিখ: 
০৯/০৭/২০০৮। বিদেমায়ন সনমনিটিি সদস্য 
সংখ্যা ১,২৮০ িন।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১,২৮০ িন। 
সমিা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ স্বল্পয়ময়ানদ 
ঋণ, সাপ্তানহক কু্দ্রঋণ, থসবা ঋণ, মানসক 
ঋণ সদস্যয়দি মায়ি নবননয়য়াগ করি আসয়ি। 
এ পযকুন্ত সদস্যয়দি মায়ি ৬ র�াটি টাকািও 
অধধক নবননয়য়াগ করিয়ি অত্ প্রনিষ্ঠান। 
এিাড়াও সমিা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি মাধ্যয়ম রেইনি �ামকু, িাইচ নমল, সবনি 
উতপাদনসহ নবনভন্ন কাযকুক্রম বাস্তবায়য়ন 

সয়চষ্ ভূনমকা পালন কিয়ি।

কম্গসিংন্ায়ন অবদান

কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য বিদেমায়ন সনমনিয়ি 
১৫ িন কমকুকিদো-কমকুচািী সিাসনি ননয়য়াগ 
থদয়া হয়য়য়ি এি ময়ধ্য পুরুষ ৫ িন, মনহলা 
১০ িন। িািা িায়দি িীবনযাত্াি মান 
উন্নয়য়ন কাি করি যায়চ্ছ। এিাড়া সনমনি 
থরয়ক ঋণ স্বকমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম ৯১০ িন 
আত্মননভদেিশীল হয়য়য়ি।

 
মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সমিা বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
গণপ্রিািন্তী বাংলায়দশ সিকারিি সামানিক 
ননিাপত্ত রেষ্নী কাযকুক্রয়মি অংশ নহয়সয়ব 
সনমনিি ননিস্ব িহনবল হয়ি অসহায় দুস্য়দি 
মায়ি খাদ্য সামগ্রী নবিিণ, প্রনিবন্ধীয়দি 
মায়ি শীি বস্ত্র ও হুইল থচয়াি নবিিণ, 
নশক্াপ্রনিষ্ঠায়ন িাত্িাত্ীয়দি মায়ি সু্য়ল 
থড্স, খািা, কলম নবিিণ, িাত্িাত্ীয়দি 
মায়ি বানষকুক পুিস্াি নবিিণী অনষু্ঠায়ন নবনভন্ন 

পুিস্াি প্রদান করি রায়ক। এিাড়াও সমিা 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ সকল িািীয়, 
আন্তিদোনিক নদবয়স সনক্রয় অংশগ্রহণ করি 
আসয়ি। এিাড়া করিানা মহামানি প্রনিরিায়ধ 
সামানিক সয়চিনিা বনৃদ্ধসহ অসহায় দুস্য়দি 
মায়ি খাদ্য সামগ্রী নবিিণ করি আসয়ি।

র�স টোমি

সনমনিি সদস্য িনাব নিরুল ইসলাম 
খনলসাক্নড় গ্রায়মি গনিব কৃষক। িাি সামান্য 
নকিু িনম নিল নকন্তু পযকুাপ্ত পুঁনি নিল না। 
সনমনিয়ি ভনিদে হয়য় শয়াি ও সচিয় আমানি 
িমা কিয়ি রায়কন। পিবিদেীয়ি সনমনি 
থরয়ক ১০,০০০ টাকা ঋণ ননয়য় কৃনষখায়ি 
নবননয়য়াগ শুরু করিন। বিদেমায়ন নিনন একিন 
আত্মননভদেিশীল কৃষক। 
 
পনিয়শয়ষ বলা যায়, সমিা বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ এলাকাি সাধািণ মানয়ুষি 
কায়ি একটি ভিসাস্ল নহয়সয়ব আত্মপ্রকাশ 
করিয়ি।

সমতা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং : ১০

তামরখ: ০৯/০৭/২০০৮।

 সদস্য সিংখ্যা: ১,২৮০ িন

কম্গসিংস্ান: ১৫ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৯১০ িন
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উপয়িলা: োিাহানপুর

রেলা: বগুো

ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
শািাহানপুি উপয়িলাি রেিগানড় এলাকায় 
২০ িন সদস্য নময়ল একটি সমবায় সনমনি 
গেন করি সমবায় নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন 
রেয়। ননবন্ধন নং: ১৪৪, িানিখ ৬/৬/২০১৩ 
নরি.। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় 
ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি 
এবং বগুড়া রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন ননিস্ব 
কমকুকায়ডেি বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

ননবন্ধন কায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিয়লা 
২০ িন, বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১২৯ 
িন। ৬ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি সা�ল্য অিদেন 
করিয়ি ঋণ কাযকুক্রম, সামানিক উন্নয়ন ও 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

সদস্যয়দি সাধ্যময়িা শয়াি ও সচিয় িমা 
কিা, চানহদানভনত্তক ঋণ নবিিণ, থমৌসুমী 
ঋণদান, কৃনষ আবায়দি িন্য ঋণদান, 
মতস্য খামাি , হাঁস-মিুনগ খামাি, গরুিাগল 
পালন, কু্দ্র ও ক্টিিনশল্প, থিাট থদাকান 
প্রনিষ্ঠান এবং থিাট গণপনিবহন (ভ্যান, 
নিক্সা) ক্রয় বা থমিাময়িি িন্য ঋণদান। 
অন্যান্য গুয়লাি ময়ধ্য নহিড়ায়দি পুনবকুাসন, 
প্রনিবন্ধীয়দি স্ব-ননভদেিিা বনৃদ্ধি লয়ক্্য নবনভন্ন 
কমকুসনূচ বাস্তবায়ন। নবয়শষ করি থসলাইয়য়ি 
বাস্তবমখুী প্রনশক্ণ। থমধবী িাত্িাত্ীয়দি 
কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ ও আনরকুক সহায়িা 
প্রদান।

মবগত বছরগুয়লার কম্গকায়ণ্ডর বণ্গনা

সদস্যয়দি সাধ্যময়িা শয়াি ও সচিয় িমা 
কিা, চানহদা নভনত্তক ঋণ নবিিণ, থমৌসুমী 
ঋণদান, কৃনষ আবায়দি িন্য ঋণদান, মতস্য 
খামাি, হাঁস-মিুনগ খামাি, গরুিাগল পালন, 
কু্দ্র ও ক্টিিনশল্প, থিাট থদাকান প্রনিষ্ঠান এবং 
থিাট গণপনিবহন ক্রয় বা থমিাময়িি িন্য 

ঋণদান। অন্যান্যগুয়লাি ময়ধ্য নহিড়ায়দি 
পুনবকুাসন, প্রনিবন্ধীয়দি স্ব-ননভদেিিা বনৃদ্ধি 
লয়ক্্য নবনভন্ন কমকুসনূচ বাস্তবায়ন। নবয়শষ 
করি থসলাইয়য়ি বাস্তবমখুী প্রনশক্ণ। থমধাবী 
িাত্িাত্ীয়দি কম্পম্উটাি প্রনশক্ণ ও আনরকুক 
সহায়িা প্রদান।

কিতি দাদন 

সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি গানভ পালন, 
িাগল পালন, হাঁস-মিুনগ পালন, থসলাই 
নশক্া ও ব্লক বাটিক এবং কু্দ্র ব্যবসাখায়ি 
কিদে দাদন কিা হয়। ২০১৮-২০১৯ 
অরকুবিরি সদস্যয়দি মায়ি ১৬,৩৩,০০০ 
টাকা কিদে দাদন কিা হয়য়য়ি। কিদে আদায় 
১২,৮৫,৯০০ টাকা। সনমনি থরয়ক কিদে 
গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব 
১১০টি পনিবাি উপকৃি হয়য়য়ি। কিদে দাদয়নি 
মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি নািীয়দি ভাগ্য উন্নয়য়ন 
অনগ্নশখা নহয়সয়ব কাি কিয়ি। কিদে প্রদায়নি 
পাশাপানশ সদস্যয়দি উনল্নখি নবষয়য় 
প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। 

আমরা বলচধু তলা মানব কল্যাণ সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ১৪৪

তামরখ ৬/৬/২০১৩ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা: ১২৯ িন
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কলীভায়ব সফল হয়লা  

সনমনিি শুরু থরয়কই সমবায় নবধধ ও আদয়শকুি 
প্রনি িািা রেদ্ধাশীল। সদস্য বনৃদ্ধ, শয়াি 
সচিয় বনৃদ্ধ ও নবনভন্ন সামানিক কাযকুক্রয়মি 
এবং স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিি মাধ্যয়ম সনমনিটি 
স�ল কিা সম্ভব হয়য়য়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিি ননবন্ধয়নি পি থরয়ক যরাসময়য় 
অনডট কিা হয়য়য়ি। অনডয়টি সময় স�ল 
র�নিষ্াি হালনাগাদ পাওয়া নগয়য়য়ি। 
অনডয়টি সময়য় অনডট নবষয়য় র�ায়না নবরূপ 
মন্তব্য নিল না।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

প্রনিবন্ধীয়দি স্ব-ননভদেিিা বনৃদ্ধি লয়ক্্য নবনভন্ন 

কমকুসনূচ বাস্তবায়ন, থসলাইয়য়ি বাস্তবমখুী 
প্রনশক্ণ, থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি কম্পম্্উটাি 
প্রনশক্ণ ও আনরকুক সহায়িা প্রদান। র�ানভড-
১৯ এ গনিব, দুুঃখীয়দি মায়ি পণ্য নবিিণ।

ব্যবস্াপনা কমমটি 

৬ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা 
সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। প্রনি মায়স ননয়নমি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি হয়। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় নবগি মায়সি আয়-
ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য ভনিদে, কিদে দাদন, কিদে 
আদায় এবং ভনবষ্যত কমকুপনিকল্পনা গ্রহণ 
কিিুঃ পনিকল্পনা অনযুায়ী সনমনি পনিচানলি 
হয়চ্ছ।

বামষ্গক সািারণ সভা

উপয়িলা কমকুকিদোয়দি উপনস্নিয়ি বানষকুক 
সাধািণ সভা কিা হয়। গি বানষকুক সাধািণ 
সভায় সদস্য সংখ্যা ১৯২ িয়নি ময়ধ্য ১৮০ 
িন উপনস্ি নিল। উক্ত উপনস্নি সনমনিি 
িবাবনদনহিাি উয়ল্খয়যাগ্য প্রমাণক।
 
উপসিংহার 

আমিা নলচুিলা মানব কল্যাণ সচিয় ও 
ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ এি মাধ্যয়ম 
থটকসই উন্নয়য়নি লক্্য অিদেয়নি িন্য কাি 
করি যায়চ্ছ। এয়ক্রত্ সনমনিি সভাপনি ও 
সম্াদক নবয়শষ ভূনমকা িাখয়িন। ভনবষ্যয়ি 
সনমনিটি উত্তরিাত্তি সা�য়ল্যি নদয়ক এনগয়য় 
যাক।
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থানা: রোোমলো

রেলা: রািোহলী

িািশাহী শহরিি মধ্যস্ল থঘাড়ামািা, 
রোয়ানলয়া, িািশাহীয়ি ইউননক বহুমখুী 
সমবায় সনমনিটি অবনস্ি। এ সনমনিি 
ননবন্ধন নং ৩৫৮ এবং ১২/০১/২০১১ নরি.
িানিয়খ এি কাযকুক্রম শুরু করি। সনমনিটি 
শুরুয়ি শহরিি ৩৩ িন রেকাি সদস্য ননয়য় 
পর চলা শুরু করি। িখন সদস্যয়দি মাি 
থরয়ক শয়াি মলূধন নহয়সয়ব ২০,০০০ টাকা 
এবং সচিয় আমানি নহয়সয়ব ৪,০০০ টাকা 
পুঁনি ননয়য় ননবনন্ধি হয়। উক্ত মলূধন থরয়ক 
সদস্যয়দি মায়ি কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম শুরু করি 
সদস্যয়দি স্বাবলম্ী কিাি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা 
হয়। 

এই প্রকল্প চালু কিা হয় ২০১৯ ইং সায়ল 
বিদেমায়ন এই প্রকল্প স�লভায়ব পনিচানলি 
হয়চ্ছ। এই প্রকয়ল্প শুরুয়ি ২৫ িন এবং 
বিদেমায়ন ৫২ িন প্রনশক্ণারকুী িয়য়য়ি এবং এই 
প্রকয়ল্প র�াসকু সমহূ সম্ণূকু নফ্র এবং প্রনশক্ণ 
শয়ষ িায়দি মায়ি মনুা�া নবহীন থসলাই 
থমনশন ক্রয়য়ি িন্য ঋণ নহয়সয়ব প্রদান করি 

রায়ক।

মেক্া রিকল্প

সনমনিয়ি একটি ইউননক নশক্া দান থসবা 
প্রকল্প িয়য়য়ি। যা অত্ এলাকাি থমধাবী 
দনিদ্র িাত্িাত্ীয়দি ননয়য় স�লিাি সায়র ৫ম 
থরেধণ হয়ি ১০ম থরেধণ পযকুন্ত সম্ণূকু নফ্র নশক্া 
দান, নশক্া উপকিণ সমহূ দান করি রায়ক। 
বিদেমায়ন এই প্রকয়ল্পি িাত্িাত্ীি সংখ্যা ২৮৩ 
িন। উপকিণ নহয়সয়ব খািা, কলম, পুষ্টিকি 
খাদ্যদ্রব্য ইি্যানদ নবনাময়ূল্য প্রদান কিা হয়। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

২০১১ সাল হয়ি হাঁটি হাঁটি পা করি পর চলা 
শুরু করি। সনমনিটি শুরুয়ি শহরিি ৩৩ িন 
রেকাি অসচ্ছল সদস্য ননয়য় পর চলা শুরু 
করি। িখন সদস্যয়দি মাি থরয়ক মলূধন 
নহয়সয়ব ২০,০০০ টাকা এবং সচিয় আমানি 
নহয়সয়ব ৪,০০০ টাকা পুঁনি ননয়য় কু্দ্রঋণ 
কাযকুক্রম শুরু করি সদস্যয়দি স্বাবলম্ী কিাি 
উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয়। বিদেমায়ন সনমনিি 
শয়াি মলূধন ৪,৭৮,৫০০ টাকা, সচিয় 
আমানয়িি পনিমাণ ৪৫,৬৪,৯০০ টাকা, 

সংিনক্ি িহনবয়লি পনিমাণ ১১,৮১১ টাকা। 
কাযকুকিী মলূধয়নি পনিমাণ ৫০,৫৪,৭১১ 
টাকা। সনমনিটি বিদেমান বিরিি বকৃ্রিাপণ 
কমকুসনূচ গ্রহণ করিয়ি। ১৫ই আগস্ ২০২০ 
সনমনিি অন�য়সি সাময়ন থমাুঃ সাইদুি 
িহমান, রেলা সমবায় অন�সাি, িািশাহী 
ময়হাদয় বকৃ্রিাপণ করিন। সনমনিি সকল 
সদস্য ননি ননি িায়গায় বকৃ্রিাপণ কিয়বন 
ময়মকু অঙ্গীকাি করিন।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

ইউননক বহুমখুী সমবায় সনমনিটি প্ররয়ম ৩৩ 
িন সদস্য ননয়য় পর চলা শুরু করি। বিদেমায়ন 
সদস্য সংখ্যা ২৩৫ িন। িাি ময়ধ্য পুরুষ 
১৯৬ িন এবং মনহলা ৩৯ িন। সনমনিয়ি 
নবনভন্নভায়ব উন্নয়নমলূক কাযকুক্রম চালু আয়ি। 
িাি ময়ধ্য:
(ক) কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম
(খ) হস্তনশল্প প্রকল্প
(গ) নশক্া দান থসবা প্রকল্প 
নায়ম নবনভন্ন কমকুসনূচ িািা গ্রহণ করি বিদেমায়ন 
কাি করি যায়চ্ছ।

ইউবনক বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ৩৫৮ 

তামরখ : ১২/০১/২০১১ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা: ২৩৫ িন

কম্গসিংস্ান: ১২ িন

স্বকম্গসিংস্ান: ৬৫ িন

শেোর মলূিন ৪,৭৮,৫০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৪৫,৬৪,৯০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৫০,৫৪,৭১১ টাকা
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মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
অরকুনননিক উন্নয়য়নি িন্য কু্দ্রভায়ব নবনভন্ন 
থ্য়ড ঋণ নহয়সয়ব নগদ অরকু প্রদান করি 
রায়ক এবং স্বল্প মনুা�ায় িা নবনভন্ন নকনস্তয়ি 
িা পনিয়শায়ধি সুয়যাগ করি থদয়।

ইউননক হস্তনশল্প আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টিি 
এবং দানিরদ্র্যি অনভশাপ থরয়ক মনুক্তি লয়ক্্য 
সনমনিি সদস্য এবং এলাকাি দনিদ্র গনৃহনী 
মনহলায়দি ননয়য় স্ব-ননভদেি িীবন গনড় “উন্নি 
বাংলায়দশ গনড়” এই থ্াগান সাময়ন র�য়খ এই 
প্রকল্প চালু কিা হয় ২০১৯ ইং সায়ল বিদেমায়ন 

এই প্রকল্প স�লভায়ব পনিচানলি হয়চ্ছ। এই 
প্রকয়ল্প শুরুয়ি ২৫ িন এবং বিদেমায়ন ৫২ 
িন নশক্ারকুী িয়য়য়ি ও প্রনশক্ণারকুী প্রনশক্ণ 
করি যায়চ্ছ এবং এই প্রকয়ল্প র�াসকুসমহূ সম্ণূকু 
নফ্র এবং প্রনশক্ণ শয়ষ িায়দি মায়ি মনুা�া 
নবহীন সুয়দ থসলাই থমনশন ক্রয়য়ি িন্য ঋণ 
প্রদান করি রায়ক। এ প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম নকিু 
স্বকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি নায়ম যমনুা ব্যাংক নলুঃ িািশাহী 
শাখায় একটি সচিয়ী নহসাব িয়য়য়ি। ৩০-

০৬-২০২০ ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ ১০,৭৫২ 
টাকা ও ০৮-০৯-২০২০ িানিখ ব্যাংক নস্নিি 
পনিমাণ ১৪,১৭২ টাকা। সকল র�নয়দন থযৌর 
স্বাক্রি ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম পনিচালনা কিা হয়য় 
রায়ক। এভায়ব কাযকুক্রম চালায়না সনমনিি 
স্বচ্ছিা ও িবাব নদনহিাি উতকৃষ্ উদাহিণ।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিটি শুরু হয়ি প্রনি বিি বানষকুক অনডট 
কাযকুক্রম সম্ানদি হয়য় রায়ক। ২০১৮-২০১৯ 
সায়লি বানষকুক অনডট ০৮-০৮-২০১৯ ইং 
িানিয়খ সম্াদন কিা হয়য়য়ি। 
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উপয়িলা: মমাহনপুর

রেলা: রািোহলী

অত্ থমাহনপুি উপয়িলাি থমৌগানি 
ইউননয়য়নি মনহলায়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি িন্য থহই�াি ও ওয়য়ভ �াউয়ন্শন 
নামক এননিও ননিলসভায়ব কাি করি 
যানচ্ছল নকন্তু িািা সব মনহলায়দি একরত্ 
কিয়ি পািনিল না অবয়শয়ষ িািা উপয়িলা 
সমবায় অন�য়সি সহয়যানগিা কামনা করিন। 
িখন উপয়িলা সমবায় অন�স থমৌগানি 
ইউননয়য়নি মনহলায়দি সায়র মি নবননময় 
করি িায়দিয়ক রোিায়ি সমরকুন হন থয িািা 
যনদ অত্ এলাকায় একটি সমবায় সনমনি 
প্রনিষ্ঠা করি িাহয়ল সব মনহলািা একটি 
প্রনিষ্ঠায়নি মাধ্যয়ম িায়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন কিয়ি পািয়ব। এি পনিরপ্রনক্য়ি 
২০১৬ সায়ল ঘাস�্ল মনহলা সমবায় সনমনি 
নলুঃ নায়ম ননবনন্ধি হয় যাি র�নি নং: ১০৭৯, 
িানিখ: ১৪/০১/১৬ নরি.।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি থমাট সদস্য নিল ২০ 

িন। বিদেমায়ন সনমনিি থমাট সদস্য সংখ্যা 
হয়চ্ছ ১,১৫০ িন। সনমনিি সদস্যিা র�য়চা 
সাি বেনি করি নবক্রয় করি রায়ক। এিাড়া 
গরুি ন�ড ক্রয় করি ঋণ নহয়সয়ব সদস্যয়দি 
মায়ি নবক্রয় কিা হয়। 

শেোর মলূিন

সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন নিল 
২৫,০০ টাকা। এ পযকুন্ত পনিয়শাধধি শয়ারিি 
পনিমাণ ৩,৫৩,৪০০ টাকা। এয়ক্রত্ও 
অনিদেি সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য।

সঞ্চে আমানত

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সচিয় আমানি নিল 
৫,০০০ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ১৮,০২,৪৭১ টাকা। সচিয় আদায়য়ি 
থক্রত্ অনিদেি সা�ল্যই সনমনিি স্বচ্ছিা ও 
িবাবনদনহিাি উতকৃষ্ উদাহিণ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিটি সদস্যয়দি মায়ি কু্দ্রঋণ নবিিণ 
করি রায়ক। িািাড়া সনমনিি সদস্যিা 
র�ঁয়চা সাি বেনি করি রায়ক।  এিাড়া 

সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি হাঁস-মিুনগ ও 
গরু-িাগলয়ক প্রনিয়ষধক টিকা থদওয়া হয়য় 
রায়ক। এিাড়া গরু থমাটািািাকিয়ণি িন্য 
ন�ড সদস্যয়দি মায়ি ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ 
কিা হয়য় রায়ক। সনমনিি সদস্যিা হাঁস-
মিুনগ ও গরু-িাগল পালন করি িা নবক্রয় 
করি রায়ক এয়ি করি সদস্যিা স্বাবলম্ী হয়চ্ছ 
ও থদয়শ আনময়ষি চানহদা নমটায়চ্ছ। প্রাণীি 
আনমষ এি ঘাটনি পূিণ কিাি িন্য সনমনিটি 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম

এরগ্রা এটোিপ্রাইি এি কাযকুক্রম অয়ক্টাবি 
২০১৭ নরি. হয়ি চালু হয়। এই কাযকুক্রয়ম থগা-
িাগল ও মিুনগি ঔষধ পত্ানদ, ন�ড এবং 
শাকসবনিসহ নবনভন্ন আবানদি প্রয়য়ািনীয় 
ঔষধপত্ ও সাি নবক্রয় কিা হয়। এই থদাকায়ন 
ব্যবসা থমাটামটুিভায়ব চলমান নিল। িয়ব 
২০১৯ বয়ষকু সনমনিি ভাড়াকৃি থদাকানঘিটি 
সিকানি িায়গায় রাকায় র�াড নডনভশন 
িা র�য়ঙ থ�লায় সনমনিি মলূ অন�স ঘরি 
ব্যবসা স্ানান্তি কিায় ব্যবসায় একবারি ভাটা 
পয়ড়য়ি।

ঘাসিুল মবহলা সমবাে

মনবন্ন নিং: ১০৭৯ 

তামরখ: ১৪/০১/১৬ মরি.।

 সদস্য সিংখ্যা : ১,১৫০ িন

শেোর: ৩,৫৩,৪০০ টাকা

 সঞ্চে: ১৮,০২,৪৭১ টাকা
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সমবায় নমট নায়ম সনমনিি একটি মাংয়সি 
থদাকান িািশাহী শহরি ঢাকা বাসষ্্যায়ন্ি 
দনক্য়ণ নসরিাইয়ল নয়ভম্ি ২০১৭ মায়স 
ভাড়াি মাধ্যয়ম স্াপন কিা হয়। এখায়ন নবনক্র 
ননিান্তই কম হওয়ায় ও ক্নিি কািয়ণ জুন 
২০১৮ মায়স থদাকানঘিটি বন্ধ করি উহাি 
আসবাবপত্ানদ ননয়য় এয়স সনমনিি অন�স 
ঘরি সংিনক্ি আয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিটি সদস্যয়দি মায়ি কু্দ্রঋণ নবিিণ 
করি রায়ক। কু্দ্রঋণ ননয়য় সদস্যিা হাঁস-
মিুনগ ও গরু-িাগল পালন করি রায়ক। এিাড়া 
সদস্যিা কু্দ্র ব্যবসা কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
রায়ক। িািাড়া সনমনিি সদস্যিা র�ঁয়চা সাি 
বেনি করি রায়ক।  এিাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম 

সদস্যয়দি হাঁস-মিুনগ ও গরু-িাগলয়ক 
প্রনিয়ষধক টিকা থদওয়া হয়য় রায়ক। এিাড়া 
গরু থমাটািািাকিয়ণি িন্য ন�ড সদস্যয়দি 
মায়ি ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ কিা হয়য় রায়ক। 
সনমনিি সদস্যিা হাঁস-মিুনগ ও গরু-িাগল 
পালন করি িা নবক্রয় করি রায়ক। এয়ি করি 
সদস্যিা অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়চ্ছ ও 
থদয়শ আনময়ষি চানহদা নমটায়চ্ছ। প্রাণীি 
আনমষ এি ঘাটনি পূিণ কিাি িন্য সনমনিটি 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছ।

মরভায়ব সফল হয়লা

সনমনিটি থহই�াি হয়ি অনদুান প্রানপ্ত 
২২,২৬,২০৯ টাকা। সনমনিি শয়াি 
মলূধয়নি পনিমাণ ৩,৫৩,৪০০ টাকা, সচিয় 
আমানি ১,৮০,২৪৭১ টাকা সনমনিি ননিস্ব 

মলূধয়নি পনিমাণ ২,৩২,৯০৮ টাকা। 
সংিনক্ি িহনবল এি পনিমাণ ১,০৩,৯৩১ 
টাকা, ক্ঋণ িহনবল এি পনিমাণ ৬৯,২৮৭ 
টাকা ও বীমা িহনবল ১,৪৪,৯৭০ টাকা। 
�য়ল সনমনিটি আনরকুকভায়ব স�ল প্রনিষ্ঠায়ন 
পনিণি হয়য়য়ি। সনমনিটি সদস্যয়দি মায়ি 
কু্দ্রঋণ নবিিণ করি রায়ক। িািাড়া সনমনিি 
সদস্যিা র�ঁয়চা সাি বেনি করি রায়ক।  এিাড়া 
সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি হাঁস-মিুনগ ও 
গরু-িাগলয়ক প্রনিয়ষধক টিকা থদওয়া হয়য় 
রায়ক। এিাড়া গরু থমাটািািাকিয়ণি িন্য 
ন�ড সদস্যয়দি মায়ি ঋণ নহয়সয়ব নবিিণ 
কিা হয়য় রায়ক। সনমনিি সদস্যিা হাঁস-মিুনগ 
ও গরু-িাগল পালন করি িা নবক্রয় করি 
রায়ক। এয়ি করি সদস্যিা স্বাবলম্ী হয়চ্ছ 
ও থদয়শ আনময়ষি চানহদা নমটায়চ্ছ। এভায়ব 
নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম িািা স�িাি সায়র 
এগুয়চ্ছ।

ব্যািংক মহসাব ও অন্যান্য তথ্য

অত্ সনমনিি নায়ম থসানানল ব্যাংক থমৌগানি, 
থমাহনপুি শাখায় ২টি চলনি নহসাব চালু 
িয়য়য়ি নহসাব নং যরাক্রয়ম ৫৩৭ ও ২১৫।গি 
৩০/০৬/১৯ নরি. িানিয়খ নহসাববিয়য় যরাক্রয়ম 
১০৯৬৭৯৩ টকা ও ৪৮,৫০৯ টকা িয়য়য়ি। 
সনমনিি শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ 
৩,৫৩,৪০০ টাকা, সচিয় আমানি 
১৮,০২,৪৭১ টাকা, সনমনিি ননিস্ব মলূধয়নি 
পনিমাণ ২,৩২,৯০৮১ টাকা। সংিনক্ি 
িহনবল এি পনিমাণ ১,০৩,৯৩১ টাকা 
ও ক্ঋণ িহনবল এি পনিমাণ ৬,৯২,৮৭ 
টাকা ও বীমা িহনবল ১,৪৪,৯৭০ টাকা। 
এভায়ব কাযকুক্রম চালায়না সনমনিি স্বচ্ছিা ও 
িবাবনদনহিাি উতকৃষ্ উদাহিণ।
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উপয়িলা: বোইগ্াম

রেলা: নায়টার

অরকুনননিক উয়দেশ্য সাধয়নি িন্য কনিপয় 
র�ায়কি সংঘবদ্ধ হওয়াি পদ্ধনিয়ক ‘সমবায় 
ব্যবস্াপনা’ বয়ল। সকয়লি রোরি সকয়ল 
আমিা প্রয়ি্যয়ক থমািা পরিি রোরি 
মানবিীবয়ন সনম্নলি প্রয়াস আয়ন নবপুল 
সম্ভাবনা। সাধািণি থযখায়ন একক প্রয়চষ্ায় 
র�ায়না উয়ল্খয়যাগ্য সা�ল্য অিদেন সম্ভবপি 
হয় না থসয়ক্রত্ সময়বি প্রয়চষ্াি প্রয়য়ািন 
পয়ড়।সকয়ল সনম্নলিভায়ব থয কািটি 
যি সহয়ি সম্াদন কিয়ি পারি পরৃক 
পরৃকভায়ব িা বাস্তবানয়ি কিা িা সহি 
নয়।সকয়ল নময়ল কাি কিয়ি পািয়ল িায়ি 
সা�ল্য অননবাযকু হয়য় ওয়ে। এি ওপি নভনত্ত 
করিই সমবায় আয়্ালয়নি উদ্ব ও নবকাশ 
সাধয়নি নননময়ত্ত িনাব “থমাুঃ মনিউি 
িহমান” বড়াল নদীি িীরি গয়ড় ওো 
রোনাইয়লি অবয়হনলি গনিব দুুঃখী থখয়ট 
খাওয়া মা রোন থদি িন্য ২০১০ সায়লি 
২২ এনপ্রল হয়ি নলনপ থসলাই থসটোি থরয়ক 
গুটি কয়য়কিন সদস্য ননয়য় গেন করিন 

‘রোনাইল আদশকু মনহলা র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ’ যাি সমাপনী ননবন্ধন 
লাভ করি ৩১ জুলাই ২০১১ সায়ল। িনাব 
মনিউি িহমায়নি স্বপ্ন হয়চ্ছ আমাি এই 
অবয়হনলি মা রোয়নিা অত্ সনমনি থরয়ক 
শয়াি সচিয় গেন কিয়ব এবং ঋণ ননয়য় 
িািা স্বাবলম্ী হয়ব। মনহলা রেিৃয়ত্বি মাধ্যয়ম 
সমাি থরয়ক ক্সংস্াি দূি কিয়ব। নবধবা 
ননযকুানিি অবয়হনলি মা রোনয়দি অরকুনননিক 
উন্নয়য়ন সবসময় পায়শ রাকয়ব। িািই 
ধািাবানহকিায় আি রোনাইল আদশকু মনহলা 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ ১১ 
বিরি পদাপকুন করিয়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও কম্গসমূচ

৩০ শ জুন ২০১১ পযকুন্ত সদস্য নিল ৪৭৫ 
িন। বিদেমায়ন ১৫-০১-২০২০ পযকুন্ত থমাট 
সদস্য দাঁনড়য়য়য়ি ২,৬৭৩ িয়ন। নবনভন্ন নশক্া 
থসনমনাি এি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি প্রনশক্ণ 
প্রদান করি সনমনিয়ি ভনিদেয়ি উতসানহি কিা 
হয় এবং উন্নয়নমলূক নবনভন্ন থ্য়ড সমবায়ী 
সদস্যয়দি হাঁস-মিুনগ, গবানদপশু, ব্লক 
বাটিক, কৃনষ, থসলাই এি উপি আচিনলক 

সমবায় ইনস্টিটিউট নওগাঁসহ অন্যান্য সমবায় 
প্রনিষ্ঠায়ন প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

ক.সচিয় আমানি: প্রনিষ্ঠায়নি বিদেমান 
সচিয় এি পনিমাণ ২,৬৪,০৫,০৫৪, যা পূয়বকু 
নিয়লা ৭৩,০৮৭।
খ.শয়াি মলূধন: প্রনিষ্ঠায়নি বিদেমান শয়াি 
এি পনিমাণ ১,৭০,৫১,৮৮৮,যা পূয়বকু নিয়লা 
২,০৭,৮৬২।
কিদে দাদন: কিদে দাদন বা ঋণ গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম প্রনিষ্ঠায়নি সদস্যিা ব্যবসা কৃনষ 
ইি্যানদ কায়ি লানগয়য় সাংসানিক উন্নয়ন করি 
রায়ক। ঋণ গ্রহয়ণি নবননময়য় প্রনিষ্ঠানয়ক 
নকিু মনুা�া প্রদান কিয়ি হয়। প্রনিষ্ঠয়ন 
বিদেমান ঋণ প্রদান ৩,৬৫,১৬,২৫০,যা পূয়বকু 
নিয়লা ২,৫২,৭৫০।

সমমমতর মনেমিত কম্গচারলী

প্রনিষ্ঠায়ন বিদেমায়ন থমাট কমকুচািীি সংখ্যা ১১ 
িন। স্ায়ী কমকুী ৭ িন অস্ায়ী কমকুী ১ িন 
এবং নশক্াননবশ নহয়সয়ব আয়িন ৩ িন।

ক�ানাইল আদর্শ মবহলা ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং: রেমি নিং ০৬/১১ কাল্ ব 

তামরখ: ৩১ জুলাই ২০১১ মরি.

সদস্য নিং ৪৭৩

সদস্য সিংখ্যা: ২,৬৭৩ িন 

সঞ্চে আমানত: ২,৬৪,০৫,০৫৪ টাকা

শেোর মলূিন: ১,৭০,৫১,৮৮৮ টাকা
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মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

• মহামানি করিানা ভাইিাসকালীন সময়য় 
সকল সদস্যয়দি মায়ি খাদ্য সামগ্রী 
নবিিণ কিা হয়। 

• সদয়স্যি অসুস্িায় নচনকতসা ভািা প্রদান 
কিা হয় সয়বকুাচ্চ ৩,০০০ টাকা। 

• সদস্য মিৃ্যয়ি এককালীন ৩,০০০ টাকা 
প্রদান এবং নমউচু্যয়াল �ান্ হয়ি ঋণ 
মওক্� কিা হয়। 

• সনমনিি নশক্া িহনবল হয়ি হিদনিদ্র ও 
থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি অনদুান প্রদান কিা 
হয়।

• এস.এস.নস. এবং এইস.এস.নস রে 
নিনপএ ৫ প্রাপ্ত নশক্ারকুীয়দি সংবধকুনা ও 
উপহাি প্রদান।

• সদস্যয়দি উবিদু্ধকিয়ণ প্রনি বিি সকল 
সদস্যয়ক থসৌিন্যমলূক উপহাি প্রদান।

র�স টোমি 

অত্ প্রনিষ্ঠান সদস্য হয়য় ননয়ম্নাক্ত ব্যনক্তগণ 
স�ল হয়য়য়িন: 
১. থমািাুঃ অয়নায়ািা রেগম, সদস্য নং ৩৫, 
নিনন ভূনমহীন নিয়লন। বিদেমায়ন িাি ননিস্ব ৬ 
শিাংশ িনময়ি আধাপাকা বানড় আয়ি।
২. থমািাুঃ মনিদেনা রেগম, সদস্য নং ১৫৪, 
নিনন ভূনমহীন নিয়লন। বিদেমায়ন িাি ননিস্ব 
িনময়ি টিনয়সড বানড় করিয়িন।
৩. থমািাুঃ থমানিিন, সদস্য নং ৪৮১, নিনন 
হিদনিদ্র নিয়লন। বিদেমায়ন িাি হায়সি খামাি 
আয়ি এবং গরু-িাগল পালন করি রায়ক।

মরভায়ব সফল হয়লা

সনমনিি একিন সদস্য সমনষ্ঠগি ও 

ব্যনক্তগিভায়ব যা যা থপয়য় রায়কন িা হয়লা: 
আনরকুক সচ্ছলিা, ননিস্ব কমকুসংস্ান, দানিদ্র্য 
নবয়মাচন, সামানিক সুনাম ও সম্ান, অপরিি 
রেদ্ধা, মাননসক সন্তুষ্টি-আত্মিুষ্টি, সভা 
সনমনিয়ি িনগয়ণি ননকট থরয়ক স্বীকৃনি 
ও রেদ্ধাি আসন, িাষ্ট্রিয় সম্ান। সকয়লি 
ভায়লাবাসা, সহয়যানগিা ও সহমনমকুিা ইি্যানদ।
সনমনিি কমকুএলাকাি থমৌনলক, আনরকুক, 
সামানিক, সাংসৃ্নিক ইি্যানদ সংনলিষ্ সানবকুক 
নদয়কি মায়নান্নয়য়নি মাধ্যয়ম পনিপূণকু ও 
উপয়ভাগ্য িীবন সনমনিি মাধ্যয়ম পনিচানলি 
হয়।
 
সমমমতর তেমেষ্্য্য মনম্নরূপ

• সদস্যয়দি সংগনেি ও একিাবদ্ধ িাখা।
• সদস্যয়দি িীবনযাত্াি মান উন্নি িাখা।
• সদস্যয়দি ননিক্িা মকু্ত কিা।
• রোংিা িািনীনি থরয়ক নবিি রাকা অরকুাত 

সম্ণূকু অিািনননিক সংগেন কিা।
• উদািিা, সহয়যানগিা, কমকুিতপিিা, 

স্বারকুহীনিা, ননয়মশঙৃ্খলা বিায় িাখা।
• ধমকুীয় সু-স্রিীনি বিায় িাখা।
• সদস্যয়দি সয়চিনিা।
• উন্নি অবকাোয়মা এবং সমনন্বি উন্নয়ন 

প্রয়চষ্া।
সনমনিি অন�সঘি: অত্ প্রনিষ্ঠান প্রনিষ্ঠা 
কায়ল থিাট একটি কক্ ভাড়া ননয়য় কাযকুক্রম 
শুরু হয়। বিদেমায়ন প্রনিষ্ঠানটি সুসনজ্ি কক্ 
নবনশষ্।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সমবায় সনমনি আইন ২০০১, সংয়শাধধি 
সমবায় সনমনি আইন ২০০২ ও ২০১৩ 

এবং নবধধমালা ২০০৪ অনসুারি প্রনি বিিই 
সদস্যয়দি মায়ি লভ্যাংশ বণ্টন কিা হয়। 
২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি লভ্যাংশ বণ্টন কিা 
হয় ৩,১৬,৩০৭ টাকা এবং নসনডএ� পনিয়শাধ 
কিা হয় ১৪,৮৮৭ টাকা। অরকুাত ১৪,৮৮৭ টাকা 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল এ প্রদান কিা হয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

এই সনমনিি সদস্যিা ঋণ গ্রহণ করি 
ননয়িয়দি ভাগ্য উন্নয়ন করিয়ি এবং সমায়িি 
নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কায়ি ননয়য়ানিি আয়ি। 
এিাড়াও সদস্যিা বাল্যনববাহ র�ায়ধ নবনভন্ন 
ভূনমকা পালন করি রায়ক।

পনিয়শয়ষ বলা যায়, থক্রনডট ইউননয়য়নি 
কািকমকু সয়ন্তাষিনক। অত্ থক্রনডট ইউননয়য়ন 
প্রনি অরকুবিরিি ননিীক্াকায়ল সিবিাহকৃি 
ির্য ও র�কডদেপরত্ি উপি নভনত্ত করি ননিীক্া 
প্রনিয়বদন প্রস্তুি কিা হয়য় রায়ক। থক্রনডট 
ইউননয়য়নি িনক্ি বনহসমহূ ও নহসাব খায়িি 
পনিরপ্রনক্য়ি প্রানপ্ত-প্রদান নহসাব, লাভ-ক্নি 
নহসাব, লাভ-ক্নি বণ্টন নহসাব, নগদ অরকু 
প্রবাহ নববিণী অনসুারি উবিতৃ্তপত্ প্রস্তুি কিা 
হয়য় রায়ক।

পনিয়শয়ষ, থক্রনডট ইউননয়য়নি রোডদে 
সদস্যবৃ্ , অন্যান্য উপকনমটিি সদস্যবৃ্  
ও স্া�গণ সকয়লই ননষ্ঠা ও দানয়ত্বয়বাধ 
আন্তনিকিাি সায়র কাযকুক্রম পনিচালনায় 
আরিা সনক্রয় অংগ্রহণ কিয়ল থক্রনডট 
ইউননয়য়নি সদস্যয়দি আরিা অধধক অরকু 
সামানিক উন্নয়ন কিয়ি পািয়ব।
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উপয়িলা: লালপুর 

রেলা: নায়টার

ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
লালপুি উপয়িলাি লালপুি বািারি ২১ িন 
সদস্য নময়ল একটি সমবায় সনমনি গেন করি 
সমবায় নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন রেয়। ননবন্ধন 
নম্ি মলূ ৮৮ িানিখ ২৮/৪/২০১১ ইং। 
সংয়শাধধি নম্ি ০৬, ০৮/১/২০১৫ িানিখ 
সনমনিি আইনড নম্ি ৬৯৪৪০১০৯০। 
পিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও আন্তনিকিাি 
মা্ধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা কিায় সনমনিটি 
বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় ও অনকুিণীয় 
প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি এবং নায়টাি 
রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন ননিস্ব কমকুকায়ডেি 
বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

ননবন্ধন কায়ল সনমনিি সদস্যা সংখ্যা নিল 
২০ িন। বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা 
২,৩৪৭ িন। ৯ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি সা�ল্য 
অিদেন করিয়ি।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিি স্ব-উয়দ্যয়গ এলাকাি নশশুয়দি নশক্া 
নবস্তারিি লয়ক্্য বয়স্য়দি নশক্াদান, শীি 
বস্ত্র নবিিণ, বকৃ্রিাপণ, এলাকাি িাস্তাঘাট 
সংস্াি ও দুস্য়দি থসবাদান কাযকুক্রয়ম সনক্রয় 
অংশগ্রহণ করি। সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য 
ঋণ, গবানদপশু থমাটািািাকিণ, গহৃননমকুাণ 
ও র�াগ্যপণ্যসামগ্রী সিবিাহ কায়ি আনরকুক 
সহয়যানগিা প্রদান করি। সনমনিি কমকুকাডে 
লাভিনক।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সদস্যয়দি ময়ধ্য নশক্া বনৃত্ত প্রদান, শীিবস্ত্র 
নবিিণ, বকৃ্রিাপণ, গণনশক্া, প্রারনমক 
নশক্া, স্বাস্্যসম্ি পায়খানা ব্যবহাি, 
এলাকাি পনিয়বশ উন্নয়য়ন উবিদৃ্ধ কিণ ও 
এলাকাি িাস্তাঘাট সংস্ািসহ কৃনষ উন্নয়য়ন 
নবয়শষ অবদান িায়খ।

মরভায়ব সফল হয়লা

শয়াি মলূধন ৮,৪৩,৪৫০ টাকা, সচিয় 

আমানি ২,০৯,২২,৫৮৮ টাকা, সংিনক্ি 
িহনবল ৩,৪৩,৮৭৫ টাকা, ক্–ঋণ িহনবল 
১,৬২,৫৮১ টাকা, কমকুচািী িামানি িহনবল 
১,৪০,০০০ সমবায় উন্নয়ন িহনবয়ল 
১৬,৬৯৯ টাকা (পনিয়শাধ) সনমনি িাি 
সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি ও সচিয় আদায় 
করি পুঁনি গেয়নি মাধ্যয়ম নবনভন্ন প্রকল্প 
থযমন: গবানদ পশুপালন প্রকল্প, হাঁস-
মিুনগি খামাি প্রকল্প ও মতস্যচাষ প্রকল্প গ্রহণ 
করিন। এিাড়াও সনমনি বিদেমায়ন সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ঋণ প্রদান ও অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু কাযকুক্রম 
পনিচালনা কিয়ি। সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সাবকুক্ধণক িদািনকি মাধ্যয়ম সনমনি 
বিদেমায়ন লালপুি উপয়িলাি একটি স�ল 
সনমনিয়ি পনিণি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ

৩০/০৬/২০১৮নরি. পযকুন্ত ২,৩৪৭ িন 
সদস্যি মায়ি ৩,০০,০০০ টাকা লভ্যাংশ 
বণ্টন কিা হয়য়য়ি এবং ২০১৮-২০১৯ সায়লি 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল বাবদ ১৬,৯৭৪ টাকা 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল িমা প্রদান কিা 

নতধু ন কুঁবড় বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৮৮ 

তামরখ: ২৮/৪/২০১১ ইিং

 সদস্য সিংখ্যা: ২,৩৪৭ িন

কম্গসিংস্ান: ১২ িন 

শেোর মলূিন : ৮,৪৩,৪৫০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ২,০৯,২২,৫৮৮ টাকা
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হয়য়য়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

রেলা সমবায় অন�সাি নায়টাি 
ময়হাদয়য়ি আয়দশ নং : ৪২৬(৩২), 
িানিখ:২৬/০৬/২০১৯নরি. আয়দশ ময়ূল গি 
০৭/১০/২০১৯নরি. িানিয়খ ২০১৮-২০১৯ 
সায়লি বানষকুক অনডট সম্াদন কিা হয়য়য়ি। 
অনডট প্রনিয়বদন অনযুায়ী ননট লায়ভি 
পনিমাণ ৫,৫৬,৬০৭ টাকা।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি দদনন্ন কাযকুাবনল পনিচালনাি িন্য 
উত্তিা ব্যাংক লালপুি শাখা নায়টাি সচিয়ী 
নহয়সয়ব ১১,২৭,৯৭৪ টাকা নস্নি িয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনি কিৃকুক পনিচানলি ব্যবসানয়ক কাযকুক্রয়ম 
সিাসনি ১২ িন র�ায়কি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। 
সদস্যয়দি ময়ধ্য–

• প্রারনমক নশক্া
• বাল্যনববাহ র�াধ
• স্বাস্্যসম্ি পায়খানা ব্যবহাি
• নবদু্যত সুনবধা প্রদায়নি লয়ক্্য থসৌি 

প্যায়কি সিবিাহ
• বকৃ্রিাপণ
• এলাকাি পনিয়বশ উন্নয়য়ন উবিদু্ধকিণ। 
• এলাকাি িাস্তাঘাট সংস্ািসহ কৃনষ উন্নয়য়ন 

নবয়শষ অবদান িায়খ।
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উপয়িলা: নওগাঁ সদর 

রেলা: নওগাঁ

পল্ী কৃনষ উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ ২৮/১০/২০০৯ সায়ল ২০ িন সদস্য 
ননয়য় এলাকাি সমমনা ব্যনক্ত এবং সাধািণ 
মানয়ুষি িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন এবং 
রেকাি যুবকয়দি কমকুসংস্ান ও আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য সনমনিটি গেন কিা 
হয়। মািমা-মনল্কপুি, বষকুাইল, নওগাঁ সদি, 
নওগাঁয় িাি ননিস্ব অন�স স্াপন করি, 
রেলা সমবায় অন�সাি, নওগাঁ ময়হাদয় 
এি কাযকুালয়য় ননবন্ধয়নি িন্য আয়বদন কিা 
হয়, থস থমািায়বক রেলা সমবায় অন�সাি, 
নওগাঁ, ময়হাদয় ননবন্ধন প্রদান করিন, 
ননবন্ধন নং: ১৪২, িানিখ: ২৮/১০/২০০৯ 
নরি.। সংয়শাধধি র�নি নং ৪৬, িানিখ: ০৪-
১১-২০১৫ নরি.।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

পল্ী কৃনষ উন্নয়ন বহুমখুী সমবায় সনমনিটি 
২০ িন সদস্য ননয়য় কাযকুক্রম শুরু করি 
এবং সমবায় আদয়শকু উবিদু্ধ হয়য় ৪,২৩৭ 

িন সদস্য নিুন করি ভনিদে হয়। বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৪,২৫৭ িন। সনমনিটি 
িাি কমকু এলাকাি ময়ধ্য ননবন্ধন এি পি 
থরয়ক নবনভন্ন ধিয়নি উয়ল্খয়যাগ্য কমকুকাডে 
পনিচালনা করি আসয়ি থযমন, শয়াি 
মলূধন: ২১৮১৪০০ টাকা, সচিয় আদায়ুঃ 
৮১৫০১৮০৮ টাকা, পরিাক্ভায়ব ২৭৪৬ 
িন সদস্যয়দি সহি শয়িদে ঋণ প্রদান, কু্দ্র 
কু্দ্র ব্যবসায়ীয়দি মায়ি ঋণ সহায়িা প্রদান, 
(কু্দ্রঋণ নবননয়য়াগ: ৭,১২,৯৬,৪৮৪ টাকা, 
থমৌসুমী ঋণ নবননয়য়াগ: ৯৫,৯১,০০০ টাকা, 
এবং স্া� ঋণ নবননয়য়াগ: ২৮৬,৫০০ টাকা) 
উতপাদন খায়ি নবননয়য়াগ, কৃনষ ননভদেি এলাকা 
হওয়াি �য়ল এলাকাি কৃষকয়দি মায়ি কৃনষ 
খায়ি ঋণ নবননয়য়াগ: ১৫,৬২,০০০ টাকা।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

প্রি্যক্ভায়ব ৪৬ িন রেকাি যুবকয়দি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য বেব পদ্ধনিয়ি 
গবানদপশুপালন সংক্রান্ত প্রনশক্ণ নদয়য় গরু, 
িাগল ও টািনক মিুনগ পালয়নি িন্য ঋণ 
সহায়িা প্রদান এবং নবনভন্ন সময় সনমনিি 
সদস্য এবং অসহায়, রেমিীবী, দুস্ সাধািণ 

থখয়ট খাওয়া মানয়ুষি মায়ি ত্াণ সহায়িা 
প্রদান, িয়ড় পড়া নশশুয়দি নশক্াি ব্যবস্া 
এবং নশক্া উপকিণ প্রদান করি আসয়ি। 
নবনভন্ন দুয়যকুাগ মহূুয়িদে িনগয়ণি পায়শ থরয়ক 
নবনভন্ন ধিয়নি সাহায্য সহয়যানগিা প্রদান, 
মহামানি করিানাকালীন সময় গণসয়চিনিা 
গয়ড় রোলা এবং ত্াণ সহায়িা প্রদান 
উয়ল্খয়যাগ্য কমকুকাডে ইি্যানদ। রেলা পযকুায়য় 
সনমনিটি সমবায় অঙ্গয়ন নবয়শষ ভূনমকা 
পালয়নি িন্য সম্াননা লাভ করিয়ি।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

• আধনুনক প্রযুনক্ত ব্যবহাি করি কৃনষ খামাি 
পনিচালনায় কৃষকয়দিয়ক উবিদু্ধ কিা, 

• উপয়িলা কৃনষ অন�য়সি সহায়িায় উন্নি 
িায়িি বীি ধান উতপাদয়ন কৃষকয়দি 
সমন্বয় স্াপন।

• বেব পদ্ধনিয়ি গবানদ পশুপালন 
(থমাটািািাকিণ)-এ কৃষকয়দিয়ক উবিদু্ধ 
কিা।

• দনিদ্র ও িয়ড় পিা নশশুয়দি নশক্া 
নননচিিকিয়ণ নকন্ািগায়ডদেন সু্ল 
পনিচালনা।

পলিী কৃবষ উন্নেন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ১৪২

তামরখ: ২৮/১০/২০০৯ মরি.। 

সদস্য সিংখ্যা ৪,২৫৭ িন

কম্গসিংস্ান: ৪৬ িন

শেোর মলূিন: ২১৮১৪০০ টাকা

সঞ্চে আদােঃ ৮১৫০১৮০৮ টাকা
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• করিানাকালীন দুস্্য ও অসহায়য়দি মায়ি 
সহায়িা প্রদান। 

• নবয়শষ চানহদাসম্ন্ন মানষুয়দি (প্রনিবন্ধী) 
শীিবস্ত্র ও সহায়ক উপকিণ প্রদান।

র�স টোমি 

সনমনিি সদস্য িনাবা থমািাুঃ আিনমন 
আিা সদস্য নং ৫১০৯ নিনন ভনিদে হন। 
িখন িাঁি শয়াি ৫০০ টাকা, সচিয় ২১০০ 
টাকা। আিনমন আিা িাি র�ায়না মলূধন 
নিল না। নিনন থটইলানিং কায়ি দক্ একিন 
কমকুী। সনমনি িাঁয়ক একটি থসলাই থমনশন 
এককালীন অনদুান নহয়সয়ব প্রদান করি। 
সাংসানিক কায়িি পাশাপানশ থটইলানিং কাি 
করি নিনন মায়স, ২,০০০ থরয়ক ৩,০০০ 
টাকা আয় করি রায়কন। �য়ল স্বামীি সয়ঙ্গ 
নিননও সংসারি অবদান র�য়খ চয়লয়িন 
এবং সাংসানিক অন্যান্য অভাব অনভয়যাগ 
নমটায়নাি প্রয়চষ্া অব্যাহি র�য়খয়িন। 

মরভায়ব সফল হয়লা

নবনভন্ন দুয়যকুাগ মহূুয়িদে িনগয়ণি পায়শ 
থরয়ক নবনভন্ন ধিয়নি সাহায্য সহয়যানগিা 
প্রদান, মহামানি করিানাকালীন সময় 
গণসয়চিনিা গয়ড় রোলা এবং ত্াণ সহায়িা 
প্রদান উয়ল্খয়যাগ্য কমকুকাডে ইি্যানদ।এবং 
উপয়িলা পযকুায়য় সনমনিটি সমবায় অঙ্গয়ন 
নবয়শষ ভূনমকা পালয়নি িন্য সম্াননা লাভ 

করিয়িন। করিানাকায়ল সনমনিটি সদস্যয়দি 
মায়ি ত্াণ সহায়িা প্রদান করিয়ি। সনমনিি 
ননিস্ব িায়গাি পনিমাণ ২.৩৩ শিাংশ যাি 
মলূ্য ৪,৮৮,০০০ টাকা। ৮ একি িনময়ি 
বিরি প্রায় ৫৭ টন উন্নি িায়িি ধান বীি 
উতপাদন এবং প্রনি ব্যায়চ ৫০টি করি বিরি 
১০০টি গরু বেব পদ্ধনিয়ি থমাটিািা করি 
বািািিাি কিা হয়।
 
লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ পমরয়োি

সনমনিটি িাি সদস্যয়দি ময়ধ্য ননয়নমি 
লভ্যাংশ প্রদান করি আসয়ি,নবগি বিরিি 
টাকা ননিীক্া পিবিদেী লভ্যাংশ ধাযকু কিা হয় 
এবং উক্ত লভ্যাংশ হালসয়ন নবিিণ কিা হয়, 
এবং নবগি ২০১৭-২০১৮ নরি. সয়নি ১৮৪৪৭ 
টাকা, এবং ২০১৮-২০১৯ সয়নি ২০০৯৭ 
টাকা নসনডএ� ধাযকু কিা হয় সমদুয় পনিয়শাধ 
কিা হয়য়য়ি। ননয়নমি সিকানি ন� পনিয়শাধ 
কিা হয়য় রায়ক। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি িাি ননিস্ব ব্যাংক নহসাব নমউচুয়াল 
্াস্ ব্যাংক নলুঃ, নওগাঁ শাখা, নহসাব নং: 
০০৭০-০২১১০০১৪৩৭ এ িমা সহ যাবিীয় 
র�নয়দন পনিচালনা কিা হয়। উক্ত শাখায় 
৩০/০৬/২০২০ নরি, িানিয়খ নস্নিি পনিমাণ 
৮১৫৯৫৪ টাকা সনমনিি কাযকুকিী মলূধন 
৮৪১৪৩৯৭৫ টাকা। 

কম্গসিংস্ান

প্রি্যক্ভায়ব ৪৬ িন রেকাি যুবকয়দি 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য বেব পদ্ধনিয়ি 
গবানদপশুপালন সংক্রান্ত প্রনশক্ণ নদয়য় গরু, 
িাগল ও টািনক মিুনগ পালয়নি িন্য ঋণ 
সহায়িা প্রদান করি কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

প্রায় ৫৭ টন উন্নি িায়িি ধান বীি উতপাদন 
এবং প্রনি ব্যায়চ ৫০টি করি বিরি ১০০টি গরু 
বেব পদ্ধনিয়ি থমাটিািা করি বািািিাি 
কিা হয়। কু্দ্র পুঁনি গেয়নি মাধ্যয়ম রেকাি 
িনয়গাষ্ঠীি কমকু-সংস্ায়নি লয়ক্্য কানিগনি 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা এবং আত্মকমকুসংস্ান 
সষৃ্টি কিা সনমনিি লক্্য। এয়ক্রত্ সনমনি 
কাি করি উন্নি িায়িি বীি উতপাদন, গরু 
থমাটািািাকিণ, সনমনিি সিাসনি প্রকল্প। এ 
প্রকয়ল্প ৫ িন কমকুী ননয়য়ানিি আয়ি। এিাড়া 
কৃনষ উতপাদন, কু্দ্র ব্যবসায় ঋণ নবননয়য়াগ 
করি শিশি রেকাি যুবয়কি আত্মকমকুসংস্ান 
সষৃ্টি করিয়ি। �য়ল সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্ননি হয়য়য়ি। ২০১৮-২০১৯ বয়ষকু 
সনমনিটি ৬,৬৯,৯২৫ টাকা ননট লাভ করিয়ি। 
বিদেমায়ন সনমনিটি একটি ময়ডল সনমনিয়ি 
রূপান্তি হয়য়য়ি। 
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উপয়িলা: পবা

রেলা: রািোহলী

২০১৫ সায়লি ২০ িানয়ুানি মায়স পবা 
উপয়িলা সমবায় অন�স হয়ি ২০ িন 
সদস্য ননয়য় বড়গািী মনহলা সমবায় সনমনি 
নলনময়টড নায়ম র�নিয়স্শন ননয়য় বড়গািী 
মনহলা সমবায় সনমনিি যাত্া শুরু। ওয়য়ভ 
�াউয়ন্শন ও থহই�াি ইটোিন্যাশনাল এি 
আনরকুক সহায়িায় এবং সদস্যয়দি সচিয় 
ও শয়াি ননয়য় মলূধন শুরু হয়। শুরুয়ি 
যাি পনিমাণ নিল ২৮,৪০০ টাকা। ওয়য়ভ 
�াউয়ন্শন ও থহই�াি ইটোিন্যাশনাল এি 
আনরকুক সহায়িায় মলূধন হয় ২৩,৫৬,২০৭ 
টাকা। এই মলূধন সদস্যয়দি ময়ধ্য ১৫% 
লায়ভ নবনভন্ন উতপাদনমখুী ও আয়বধকুনমলূক 
কায়ি ঋণ সহায়িা প্রদান করি মলূধয়নি 
ব্যবহাি কিা হয়য় রায়ক। সনমনি মলূি ননম্ন 
বধণকুি উয়দেশ্যসমহূ বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য 
কাযকুক্রম বাস্তবায়ন করি চয়লয়ি: 
• উতপাদনমখুী কমকুকায়ডে আনরকুক থসবাদান। 
• উপকািয়ভাগীি ময়ধ্য িাগল ও গরুি 

ননয়নমি নবনভন্ন ধিয়নি টিকা প্রদান কিা। 

উপকািয়ভাগীি ময়ধ্য উন্নি পদ্ধনিয়ি 
িাগল পালয়ন উবিদু্ধকিণ ও প্রনশক্ণ 
থদওয়া। 

•  উপকািয়ভাগীি ময়ধ্য উন্নি পদ্ধনিয়ি গরু 
পালয়ন উবিদু্ধকিণ ও প্রনশক্ণ থদওয়া। 

• গরুি থগাবিয়ক র�য়চাঁি মাধ্যয়ম বেব সাি 
(ভানমকু কয়ম্াস্) বেনিয়ি উবিদু্ধকিণ ও 
প্রনশক্ণ থদওয়া। 

•  নবনভন্ন উতপাদন প্রকয়ল্প সহি শয়িদে ঋণ 
প্রদান কিা হয়। 

• সদস্যয়দি উতপানদি পণ্য (নবয়শষ করি 
গরু ও িাগল) মায়কদেট নলংয়কি মাধ্যয়ম 
বািািিাি কিয়ি সহায়িা কিা।

• অনিিদে মনুা�া সমবায় আইন-নবধধি 
আয়লায়ক সদস্যয়দি শয়াি ও সচিয়য়ি 
নভনত্তয়ি বণ্টন কিা। 

• সনিনা কাটিং ও �লদ গাি নবিিণ ও 
বনি গাি র�াপয়ণ উবিদু্ধকিণ।

• সদস্য ও িায়দি পনিবারিি স্বাস্্য ও 
নশক্া নননচিিকিয়ণ সনমনিি পক্ থরয়ক 
সহয়যানগিা প্রদান কিা।

• সদস্যয়দিয়ক পনিবাি পনিকল্পনা সম্য়কদে 
সনেক ধািণা প্রদান কিা এবং বহুনববাহ, 

বাল্যনববাহ, থযৌিুক সম্য়কদে সয়চিনিা 
বনৃদ্ধ কিা।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিি শুরুয়ি সদস্য সংখ্যা নিল ২০ িন। 
সদস্য সংখ্যা নদননদন বনৃদ্ধ থপয়য় বিদেমান 
সদস্য সংখ্যা ৩৮৯ িন। সনমনিি নবনভন্ন 
আনরকুক ও সামানিক কমকুকায়ডেি সায়র 
সদস্যগণ সম্কৃ্ত িয়য়য়ি। দুই কক্ নবনশষ্ 
একটি বানড় সনমনিি অন�স নহয়সয়ব ভাড়া 
রেয়া হয়য়য়ি। সনমনি সদস্যয়দি কায়ি শয়াি 
নবনক্র ও সচিয় আমানি গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম পুঁনি 
গেন পূবকুক ননিস্ব মলূধন থরয়ক সদস্যয়দি 
উতপাদনমখুী নবনভন্ন থ্য়ড ঋণ প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি স্বাবলম্ী কিা সনমনিি 
উয়ল্খয়যাগ্য একটি কমকুসনূচ। িািাড়াা 
নশক্া, স্বাস্্য, বাসস্ান, সামানিক নবনভন্ন 
নবধধ-ননয়ষধ থময়ন চলা ইি্যানদ সামানিক 
উন্নয়নমলূক কমকুসনূচ বাস্তবায়ন কিা হয়চ্ছ।
 
মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

বড়গািী মনহলা সমবায় সনমনি নলনময়টড 
সদস্যয়দিয়ক নবনভন্ন ধিয়নি প্রনশক্য়ণি 

বড়গাবছ মবহলা সমবাে সবমবত বলবময়টি 

মনবন্ন নিং: ৮৯৮ 

তামরখ: ২০/০১/২০১৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩৮৯ িন

শেোর মলূিন: ৫,০১,৮০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ১৪,০৭,০০৩ টাকা। 

কার্গকরলী মলূিন: ৪৫,৯৫,৭৯১ টাকা। 

ঋণ মবতরণ ২,৭৮,৯৬,০০০ টাকা।
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ব্যবস্া করি রায়ক। থযমন: উন্নি প্রাণী 
ও সম্দ ব্যবস্াপনা, মলূ্যয়বাধ নবষয়ক 
প্রনশক্ণ ও কানিগনি প্রনশক্ণ (থযমন 
বুটিক, ক্টিিনশল্প)। িািাড়া এই সনমনি মাঁচা 
পদ্ধনিয়ি িাগল পালন, র�ঁয়চা কময়পাস্ সাি 
বেনিি িন্য নবনা লায়ভ ঋণ সহায়িা নদয়য় 
রায়ক। এ পযকুন্ত মলূ্যয়বাধ নবষয়ক প্রনশক্ণ 
২৪০ িন, উন্নি প্রাণী ও সম্দ ব্যবস্াপনা 
প্রনশক্ণ ১৩০ িনয়ক, র�ঁয়চা কময়পাস্ সাি 
বেনিি প্রনশক্ণ ৩০ িনয়ক, বুটিক প্রনশক্ণ 
৫ িনয়ক, আনরকুক ব্যবস্াপনা ৮ িনয়ক, 
বিন্দ ননিসন ব্যবস্াপনা প্রনশক্ণ ১০ িনয়ক 
থদওয়া হয়য়য়ি। কমকু এলাকায় ৮৩ িন 
সদস্য র�ঁয়চাি মাধ্যয়ম বেব সাি বেনি করি 
ননয়িয়দি িনময়ি প্রয়য়াগ ও নবক্রয় কিয়ি। 
িাগয়লি নপনপআি ৯৫০টি ও গরুি কু্িা, 
িড়কা, বাদলা ২৫০টি প্রাণী টিকা প্রদান কিা 
হয়য়য়ি। সদস্যয়দি আনরকুকভায়ব উন্নি কিাি 
িন্য এ পযকুন্ত গরু থমাটািািাকিণ প্রকয়ল্প 
১,১৬,৭৯,০০০ টাকা ৪১৪ িনয়ক, িাগল 
পালন প্রকয়ল্প ২৮,৯৬,০০০ টাকা ১৫৩ 
িনয়ক ও সবনি চাষ প্রকয়ল্প ১,৩৪,১১,০০০ 
টাকা ৫১০ িনয়ক ঋণ সহায়িা কিা হয়। 
করিানা মহামানিয়ি নবনভন্ন সময়য় ১৩৫ িন 
অসহায় দনিদ্র মানয়ুষি মায়ি থমাট ৬৬,১৩৫ 
টাকাি ত্াণ নবিিণ করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনি প্রনি অরকুবিি শষ হওয়াি সায়র সায়র 
নহসাব নববিণী ও শয়াি, সচিয় ও পাওনা 
কয়িদেি নবস্তানিি িানলকা প্রস্তুি পূবকুক অনডট 
অন�সারিি সায়র থযাগায়যাগ পূবকুক সনমনিি 
অনডট করি রেয়। অনডট সম্াদয়নি ষাট 
নদয়নি ময়ধ্য বানষকুক সাধািণ সভা অননুষ্ঠি হয় 
এবং ননধকুানিি সময়য়ি ময়ধ্য অনডট রোয়টি 
সংয়শাধনী দানখল কিা হয়য় রায়ক। �য়ল 
সনমনিি কাযকুক্রয়ম স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিা 
নননচিি হয়। 

মরভায়ব সফল হয়লা

বড়গািী মনহলা সমবায় সনমনি নলনময়টড 
সদস্যয়দিয়ক নবনভন্ন ধিয়নি প্রনশক্য়ণি 
ব্যবস্া করি রায়ক থযমন- উন্নি প্রাণী ও সম্দ 
ব্যবস্াপনা, মলূ্যয়বাধ নবষয়ক প্রনশক্ণ ও 
কানিগনি প্রনশক্ণ (থযমন বুটিক, ক্টিিনশল্প)। 
িািাড়া এই সনমনি মাঁচা পদ্ধনিয়ি িাগল 
পালন, র�ঁয়চা কময়পাস্ সাি বেনিি িন্য 
নবনা লায়ভ ঋণ সহায়িা নদয়য় রায়ক। এ পযকুন্ত 
মলূ্যয়বাধ নবষয়ক প্রনশক্ণ ২৪০ িন, উন্নি 
প্রাণী ও সম্দ ব্যবস্াপনা প্রনশক্ণ ১৩০ 
িনয়ক, র�ঁয়চা কময়পাস্ সাি বেনিি প্রনশক্ণ 
৩০ িনয়ক বুটিক প্রনশক্ণ ৫ িন আনরকুক 
ব্যবস্াপনা ৮ িন বিন্দ ননিসন ব্যবস্াপনা 
প্রনশক্ণ ১০ িনয়ক থদওয়া হয়য়য়ি। সনমনিি 
কমকু এলাকায় ৮৩ িন সদস্য র�য়চািঁ মাধ্যয়ম 
বেব সাি বেনি করি ননয়িয়দি িনময়ি 

প্রয়য়াগ ও নবক্রয় কিয়ি। িাগয়লি নপনপআি 
৯৫০টি ও গরুি কু্িা, িড়কা, বাদলা ২৫০টি 
প্রাণীটিকা প্রদান কিা হয়য়য়ি। সদস্যয়দি 
আনরকুকভায়ব উন্নি কিাি িন্য ২০১৫-১৬ 
হয়ি ২০১৮-২০১৯ ইং অরকুবিি পযকুন্ত গরু 
থমাটািািাকিণ প্রকয়ল্প- থমাট ৪১৪ িনয়ক 
১,১৬,৭৯,০০০ টাকা, িাগল পালন প্রকয়ল্প 
২৮৯৬০০০ টাকা ১৫৩ িনয়ক ও সবনি চাষ 
প্রকয়ল্প ১,৩৪,১১,০০০ টাকা ৫১০ িনয়ক 
ঋণ সহায়িা কিা হয়। 

নবনভন্ন িনয়ক নবনভন্ন থ্য়ড প্রনশক্ণ নদয়য় 
সায়র ঋণ সহায়িা কিা হয়। �য়ল সনমনিি 
সদস্যগয়ণি স্বকমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি। 
এয়ি সনমনিি এলাকায় িনগয়ণি অরকু 
বেনিক উন্নয়য়ন নবপ্লব ঘয়টয়ি। এিাড়া 
সনমনিি সদস্য এবং িায়দি পনিবারিি মা ও 
নশশুি িন্য স্ানীয় ডাক্তাি বিািা নচনকতসাি 
ব্যবস্া কিা হয়য় রায়ক। বকৃ্রিাপয়ণি কমকুসনূচ 
নহয়সয়ব প্রয়ি্যক সদস্যয়ক দুইটি করি র�বু 
গায়িি চািা ও সনিনা কাটিং সনমনিি খিয়চ 
প্রদান কিা হয়য়য়ি। গনিব অসহায় থময়য়য়দি 
নবয়য়য়ি আনরকুক সহয়যানগিা কিা হয়য় রায়ক। 
করিানাকালীন কমকুহীন ১৩৫টি পনিবারি থমাট 
৬৬,১৫০ টাকা ময়ূল্যি খাদ্যদ্রব্য ত্াণ নহয়সয়ব 
নবিিণ করিয়ি। সনমনিি আরকুসামানিক 
কমকুকাডে সনমনিি এলাকায় প্রসংনশি হয়চ্ছ।
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উপয়িলা: পাঁচমবমব

রেলা: িেপুরহাট

বানলঘাটা (পাঁচনবনব) বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ মিহুম নানিি উনদেন মন্ল,প্রজ্ঞাবান 
িািনীনিনবদ, িনদিদী ও নবনশষ্ সমািয়সবী 
এি ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় িয়পুিহাট রেলাি 
পাঁচনবনব উপয়িলায় এ সনমনিটি ১৯৪৯ সয়ন 
বগুড়া রেলা থরয়ক ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। পাঁচনবনব 
উপয়িলাি নবনশষ্ ও নশনক্ি ব্যনক্তবয়গকুি 
সনম্নলি প্রয়চষ্ায় এ সনমনিটি বিদেমায়ন একটি 
ময়ডল সনমনি নহয়সয়ব সমনহমায় অধধনষ্ঠি 
হয়য়য়ি। প্রনিষ্ঠালয়গ্ এিত অচিয়লি সাধািণ 
িনগয়ণি ন্যায্যময়ূল্য র�াগ্যপণ্য এবং কৃনষ 
উপকিণ সিবিাহ কিাই নিল এ সনমনি 
গেয়নি মখু্য উয়দেশ্য। বিদেমায়ন সনমনিটি 
নশক্া স্বাস্য়সবা, স্াপনা, বাসাবানড় ও ৫টি 
সমবায় মায়কদেয়টি মানলকানা ননয়য় পাঁচনবনব 
বাসীয়দি একটি গয়বকুি প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব 
সকয়লি কল্যাণ সাধন করি চয়লয়ি। সনমনিি 
সকল কাযকুক্রম সমবায় আইন, নবধধমালা ও 
উপ-আইন অনযুায়ী পনিচানলি হয়য় আসয়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিি থমাট সদস্য সংখ্যা ১,৭৭৩ 
িন। সদস্য ভনিদে র�নিুঃ সমবায় সনমনি 
নবধধমালা/২০০৪ এি নবধধ-৬২(খ) থমািায়বক 
সুষু্ঠভায়ব সংিক্ণ কিা আয়ি। সনমনিটি প্রনি 
বিি অি্যন্ত িাঁকিমকপূণকুভায়ব িািীয় 
ও আন্তকুিানিক সমবায় নদবস পালন করি 
রায়ক। এিাড়া বানষকুক সাধািণ সভা ও নবনভন্ন 
িািীয় নদবস সমহূ পালন করি রায়ক।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিটি থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি নশক্াবনৃত্ত 
প্রদান, বাসাবানড় ও অন�স ভবন ননমকুাণ 
ও বািারিি প্রাণয়করন্দ ৬০টি থদাকানঘি 
নবনশষ্ ৫টি সমবায় মায়কদেট ননমকুাণ করিয়ি। 
সনমনিি সদস্যয়দি স্বাবলম্ী কিাি লয়ক্ 
থদাকানঘিগুয়লা অি্যন্ত সহি শয়িদে ভাড়া 
প্রদান করিয়ি। অন�স ভবয়নি ২য় িলায় 
নমউচুয়াল ্ াষ্ ব্যাংক িায়দি ব্যাংনকং কাযকুক্রম 
পনিচালনা কিয়ি। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খ্যয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনি গি বিি ননিস্ব সম্য়দি উপি 

ননিস্ব অরকুায়য়ন নিনিলা নবনশষ্ ১টি মায়কদেট 
ননমকুাণ করিয়ি। উক্ত মায়কদেয়টি ২য় িলায় ১টি 
রেসিকানি ব্যাংক (নমউচুয়াল ্াষ্ ব্যাংক) র� 
ভাড়া থদয়া হয়য়য়ি। উক্ত মায়কদেয়টি ননচ িলায় 
থমাট ২০টি থদাকানঘি িামানি গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম সহি শয়িদে ভাড়া প্রদান করিয়ি। 
এি মাধ্যয়ম প্রনি মায়স উয়ল্খয়যাগ্য পনিমাণ 
অরকু ভাড়া নহয়সয়ব আয়স। এয়ি সনমনি 
ও সদস্যয়দি মায়ি ননভদেিশীলিাি সম্কদে 
গয়ড় উয়েয়ি। িািাড়াও সনমনি সদস্যয়দি 
ব্যবসানয়ক উতকষকুিা সাধয়নি লয়ক্ বানষকুক 
১০% হারি মনুা�ায় ঋণ প্রদান করি, এয়িও 
সদস্যগণ ও সনমনি উভয়য়ই লাভবান হয়চ্ছ।

মরভায়ব সফল হয়লা

ব্যবসানয়ক কাযকুক্রম পনিচালনাি িন্য 
পাঁচনবনব বািারিি র�ন্দস্য়ল সনমনিটিি 
স্ায়ী সম্য়দি পনিমাণ ১.০৯ একি যাি 
আনমুাননক মলূ্য প্রায় ১০০ র�াটি টাকা। 
ব্যবসায়ীয়দি িন্য এই সম্দ অি্যন্ত 
উপয়যাগী। সনমনিি কাযকুননবকুাহী কনমটি কিৃকুক 
অন�স ভবন ও সমবায় মায়কদেট ননমকুায়ণি 
পনিকল্পনা গ্রহয়ণি সায়র সায়র সদস্যগণ 

বাবলঘাটা (পাঁচবববব) বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ১৫

তামরখ: ০৩/০১/১৯৪৯মরি.,

সিংয়োিলীত রেমিঃ নিং ০১

তামরখ: ০৩/০১/২০০৬ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,৭৭৩ িন।

স্ােলী সম্দ: রিাে ১০০ র�াটি টাকা
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পি্ অনযুায়ী থদাকানঘি লায়ভি আশায় 
িামানি ননয়য় এনগয়য় এয়সয়ি।িাই র�ায়না 
ঋণ গ্রহণ না করিই নিন িলা নবনশষ্ অন�স 
ভবন ও ৬০টি থদাকানঘি নবনশষ্ ৫টি সমবায় 
মায়কদেট ননমকুাণ সম্ভব হয়য়য়ি।সনমনিি থদাকান 
ভাড়া থরয়ক প্রনিমায়স প্রায় ৬১,০০০ টাকা 
আয় হয়। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিটি বানষকুক সাধািণ সভা অনষু্ঠায়নি 
মাধ্যয়ম প্রনি বিি সদস্যয়দি মায়ি লভ্যাংশ 
নবিিণ করি রায়ক। প্রনি বিি ননট লায়ভি 
নভনত্তয়ি ধাযকুকৃি নসনডএ� প্রদান করি রায়ক। 
হালসয়ন থমাট ৪,৪২৫ টাকা নসনডএ�, 
১০,০০০ টাকা অনডট ন�, সচিয়য়ি উপি 
মনুা�া ১,১০,০০০ টাকা, শয়ারিি উপি 
১,০৩,৫৮০ টাকা নডনভয়ডটে প্রদান করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিটি প্রনি বিি নননদষ্ সময়য়ি ময়ধ্য 

অনডট সম্াদন হয়য় রায়ক। সবকুয়শষ ২০১৮-
২০১৯ সয়নি অনডট সম্ানদি হয়য়য়ি। অনডট 
শয়ষ অি্যন্ত িাঁকিমকপূণকুভায়ব বানষকুক 
সাধািণ সভা অননুষ্ঠি হয়। বানষকুক সাধািণ 
সভা ও কাযকু ননবকুাহী কনমটিি  ননবকুাচয়নি 
নদয়ন সনমনি থযন সমবায়ীয়দি নমলন থমলায় 
পনিণি হয়। সনমনিি িন্য বায়িট প্রণয়ন 
অনয়ুমাদন ও অন্যান্য আয়লাচনা উতসব মখুি 
পনিয়বয়শ সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালাি 
আয়লায়ক অননুষ্ঠি হয়। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

অত্ সনমনিি নায়ম পাঁচনবনব উপয়িলা িনিা 
ব্যাংক শাখায় ১টি নহসাব ও নমউচুয়াল ্াষ্ 
ব্যাংক শাখায় ১টি আলাদা নহসাব চালু আয়ি। 
সনমনিি সকল র�নয়দন উক্ত দুটি নহসাব 
হয়ি সম্ন্ন কিা হয়। বিদেমায়ন ব্যাংক নস্নিি 
পনিমাণ ১২,৬৭,৪০৩ টাকা মাত্।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন এ সনমনিি 

ভূনমকা িাতপযকুপূণকু। অত্ সনমনিি সদস্যয়দি 
মায়ি বাতসনিক মাত্ ১০% মনুা�ায় ঋণ 
প্রদান করি রায়ক। এয়ি সদস্যগণ ননি 
ব্যবসাি প্রসাি ঘটায়ি পারি। সনমনিি 
থদাকানঘি সদস্যয়দি মায়ি বিাদে থদওয়া 
হয়য়য়ি। এভায়ব সদস্যগণ থযমন সনমনিি 
বিািা উপকৃি হয়চ্ছ-রেমনন সনমনি সদস্যয়দি 
ননকট হয়ি িামানি ননয়য় নিুন নিুন 
ব্যবসানয়ক অবকাোয়মা ননমকুাণ কিয়ি এবং 
িা থরয়ক ভাড়া সুনবধা পায়চ্ছ। ঘি থরয়ক 
সনমনি প্রনি মায়স ৬১,০০০ টাকা ভাড়া থপয়য় 
রায়ক। এভায়ব সদস্য ও সনমনিি পািস্পনিক 
উন্নয়য়ন িাতপযকুপূণকু ভূনমকা িাখয়ি। ঘি থরয়ক 
সনমনি প্রনি মায়স অয়নক ভাড়া থপয়য় রায়ক। 
পক্ান্তরি এ থরয়ক সদস্যগণও উপকৃি হয়চ্ছ। 
�য়ল আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সনমনিটি ব্যাপক 
ভূনমকা িাখয়ি।
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উপয়িলা: তায়নার

রেলা: রািোহলী

 
সনমনিি ৬ সদস্য নবনশষ্ একটি শনক্তশালী 
কাযকুকিী পনিচালনা কনমটি িয়য়য়ি। এই 
কনমটি গি বিি থমাট ১২টি মানসক সভা 
অনষু্ঠান করিয়িন।সনমনি সদস্যয়দি 
আদায়কৃি শয়াি ও সচিয়য়ি টাকা সদস্যয়দি 
মায়ি নবনভন্ন থ্য়ড ১০% লায়ভ ঋণ নবিিণ 
করি এবং অন�স পযকুায়য় সকল কাি 
বাস্তবায়ন িদািনকি িন্য ২ িন কমকুী কাি 
কিয়িন ১ িন ব্যবস্াপক ও ১ িন কনমউননটি 
অগকুানাইিাি। বিদেমায়ন মনুু্মালা মনহলা 
সমবায় সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৫৩১ িন। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনি িাি লক্্য অিদেয়নি িন্য ব্যবস্পনা 

কনমটি ননয়নমিভায়ব সভা বাস্তবায়ন করি। 
সনমনি ননিস্ব মাধ্যয়ম ২০ িন সদস্যি 
থিয়লয়ক ইয়লকন্ক্যাল হাউি ওয়ানিং 
প্রনশক্ণ প্রদান করিন। এিাড়া ১০ িন 
সদস্য ও সদয়স্যি থিয়ল ও থময়য়য়ক িুঁনক 
ভািা প্রদান কিা হয়য়য়ি এবং সনমনি থরয়ক 
৬৯ িন সদস্যয়ক িাগল পালয়নি উপি 
প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়য়য়ি। সদস্যয়দি 
আনরকুকভায়ব লাভবায়নি িন্য ৩১ পনিবািয়ক 
৬ মাস থময়ায়দ নবনা লায়ভ গরু পালয়নি িন্য 
৬০,০০০ টাকা এবং িাগল বা র�ড়া পালয়নি 
িন্য ২৫,০০০ টাকা প্রদান কিা হয়য়য়ি। 

মরভায়ব সফল হয়লা

গনৃহণী ও পনিবারিি অন্যান্য মনহলায়দিয়ক 
সমবায় নীনি ও আদশকু নবষয়য় নশক্া ও 
প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক সহয়যানগিাি 
মাধ্যয়ম সমবায় সংগেন নভনত্তক পনিকনল্পি 

িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ করি থসলাইয়য়ি 
কাি, পায়টি চয়টি কাি, এম্ব্রয়ডানিি 
কাি, নকশীকারাি কাি, নরিনপয়িি উপি 
কারুকাি, র�ঁয়চা কয়ম্াস্ সাি বেনি সহ 
উতপাদনমখুী কাযকুানদ সম্াদয়নি মাধ্যয়ম 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন করিয়ি। 
এিাড়া সমবায় অধধদপ্তি এবং উপয়িলা 
সমবায় কাযকুালয়, িায়নাি, িািশাহীি নননবড় 
পযকুয়বক্ণ ও িদািকীয়ি সনমনিটি একটি 
ময়ডল, স্বননভদেি সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
উত্তরিাত্তি উন্ননি লাভ কিয়ি।

লাভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

অত্ সনমনিি লাভ্যাংশ নবিিণ এি পনিমাণ 
সচিয়য় : ১,০৬,০৭৮ টাকা, শয়ারি : 
৭৩,৩৫০ টাকা, এিং পনিয়শাধকৃি নসনডএ� 
এি পনিমাণ: ৮,৮৮৭ টাকা।

মধুন্ধু মালা মবহলা সমবাে সবমবত

মনবন্ন নিং: ১০৯৫, 

তামরখ: ১১/০৪/২০১৬ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা : ৫৩১ িন।

ঋণী সদস্য সিংখ্যা : ৩৭২ িন 

সঞ্চে : ২৯,৮৮,৬১৫ টাকা।

শেোর : ৪,৪১,৫০০ টাকা।

ঋণ মস্মত : ৪১,৬৩,১৮৬ টাকা।

পুঁমির পমরমাণ : ৫২,৯৯,৪১৬ টাকা।
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উপয়িলা: নওগাঁ সদর

রেলা: নওগাঁ

সমবায় নীনিমালায় উজ্ীনবি হয়য় সমবায়য়ি 
আদশকুয়ক ময়ন-প্রায়ণ ধািণ করি “সুিমা 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ” সমায়িি নবত্তহীন, মধ্যনবত্ত ও 
কু্দ্র পুঁনিি মানলক, কমকুয়দ্যামী রেকাি 
যুবসমায়িি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি এবং 
কু্দ্র ও মধ্যনবত্ত পযকুায়য়ি ব্যবসায়ীয়দি সহি 
শয়িদে পুঁনিি থযাগান নদয়য় িায়দি ব্যবসাি 
প্রসাি ঘটিয়য় স্বাবলম্ীকিয়ণি উয়দ্যাগসহ 
িািীয় অরকুনননিক ক্রমনবকাশ করি যায়চ্ছ। 
আমানয়িি উত্তম নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
সনমনিি ননয়ম অনযুায়ী আদায় নভনত্তক “আয় 
থরয়ক দায় শাধ” ঋণ কাযকুক্রম বাস্তবায়ন 
করি আসয়ি। সমবায় বান্ধব ও গণমানয়ুষি 
নপ্রয় আনরকুক প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব “সুিমা 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ” সমবায়ী সদস্যয়দি ময়ধ্য কু্দ্রঋণ 
কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ “সুিমা কঞু্জমাি এন্ 
�্ড থপ্রাডাক্টস” নায়ম উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়ম 
নিুন কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টিসহ গুণগি 

মানসম্ি পণ্য উতপাদন ও নবপণয়নি মাধ্যয়ম 
নওগাঁ রেলায় সবকু প্ররম সমবায়নভনত্তক 
উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়মি সচূনা করিয়ি।
এলাকাি সমমনা ব্যনক্ত এবং সাধািণ মানয়ুষি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন এবং রেকাি ও 
যুবকয়দি কমকুসংস্ান ও আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য ২০ িন সদস্য 
ননয়য় ০২/০১/২০০৯ িানিয়খ “সুিমা 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ” গেন কিা হয় এবং িিাকপুি, পাি-
নওগাঁ, নওগাঁ সদি, নওগাঁ, িাি ননিস্ব 
অন�স স্াপন করি, রেলা সমবায় অন�সাি, 
নওগাঁ ময়হাদয় এি কাযকুালয়য় ননবন্ধয়নি িন্য 
আয়বদন কিা হয়। থস থমািায়বক রেলা 
সমবায় অন�সাি, নওগাঁ, ময়হাদয় ননবন্ধন 
প্রদান করিন, ননবন্ধন নং: মলূ- ০৪; িানিখ: 
০৬/০৭/২০০৯ নরি. সংয়শাধধি ননবন্ধন নং : 
১৪, িানিখ: ১২/০৮/২০১২ নরি. সংয়শাধধি-
৬৪, িানিখ: ১৭/০২/২০১৯ নরি.

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” ২০০৯ সায়ল ২০ িন সদস্য 

ননয়য় কাযকুক্রম শুরু করি। সনমনিি সানবকুক 
কাযকুক্রয়ম অনপু্রাণীি হয়য় নবগি ১০ বিরি 
৬৪৬২ িন সদস্য নিুন করি ভনিদে হয়। 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৬,৪৮২ িন। 
সনমনিটি িাি কমকু এলাকাি ময়ধ্য সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি িন্য 
ঋণ কমকুসনূচ, মতস্যচাষ, সুিমা রেইনি �ামকু, 
গরু থমাটািািাকিণ ও সুিমা কঞু্জমাি এন্ 
�্ড থপ্রাডাক্টস সহ আিও অন্যান্য কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি আসয়ি।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” িাি লয়ক্্য ও উয়দেশ্য 
বাস্তবায়য়নি িন্য সনমনিি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যিা 
িায়দি ঐকানন্তক প্রয়চষ্া, ননিলস পনিরেম, 
থমধা, মননশীলিা, সিিা নদয়য় সনমনিয়ি 
রেকািয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টি, কৃষকয়দি 
স্বাবলম্ী করি রোলাি থক্রত্ যয়রষ্ ভূনমকা 
পালন কিয়ি, এিাড়াও নবনভন্ন ধিয়নি 
সামানিক কাযকুক্রম পনিচালনা কিয়ি থযমন, 
বাল্যনববাহ সম্য়কদে সয়চিন কিা, সামানিক 

সুরমা মাবটিপারপাস ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং ০৪ 

তামরখ: ০৬/০৭/২০০৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ৬,৪৮২ িন

কম্গসিংস্ান: ২৪৪ িন

শেোর মলূিন: ৬৩,০৫,৫০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১,৬৫,০৮,৭৩৬ টাকা
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অবক্য় র�াধ কয়ল্প মাদয়কি নবরুয়দ্ধ সামানিক 
আয়্ালন গয়ড় রোলা, নবনভন্ন দুয়যকুাগ মহূুয়িদে 
িনগয়ণি পায়শ থরয়ক নবনভন্ন ধিয়নি সাহায্য 
সহয়যানগিা প্রদান, মহামানি করিানাকালীন 
সময় গণসয়চিনিা গয়ড় রোলা এবং ত্াণ 
সহায়িা প্রদান উয়ল্খয়যাগ্য কমকুকাডে ইি্যানদ। 
রেলা পযকুায়য় সনমনিটি সমবায় অঙ্গয়ন নবয়শষ 
ভূনমকা পালয়নি িন্য সম্াননা লাভ করিয়ি।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” ননবন্ধন এি পি থরয়ক 
নবনভন্ন ধিয়নি উন্নয়নমলূক কমকুকাডে 
পনিচালনা করি আসয়ি। সনমনিি বিদেমান 
শয়াি মলূধন ৬৩,০৫,৫০০ টাকা, সচিয় 
আমানি ১,৬৫,০৮,৭৩৬ টাকা, থময়ানদ 
সচিয় ২,৪৪,৭৬,৮০০ টাকা, লাখপনি 
সচিয় ১,৪৬,৭৪,৬০০ টাকা। নিন হািাি 
সদস্যি মায়ি ঋণ নবিিণ কিা হয়য়য়ি 
১৩,৮৫,২৩,৭৭৩ টাকা এবং সনমনিি 
কমকুচািীয়দি মায়ি ঋণ নবননয়য়াগ: 
৮,৬৭,১৮০ টাকা। উতপাদন খায়ি নবননয়য়াগ 
কিা হয়য়য়ি ৩,৬৫,৯৬,০৪৬, প্রকল্প 
ঋণ: ১,২৯,০৫,৩৩০ টাকা, কু্দ্রঋণ: 
২,১৮,৩১,০৪৭ টাকা, স্বল্পয়ময়ানদ ঋণ: 
১১,৫৮,৪৩,৫২০ টাকা। এলাকাি রেকাি 
যুবকয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য বেব 

পদ্ধনিয়ি গবানদপশুপালন সংক্রান্ত প্রনশক্ণ 
নদয়য় গরু, িাগল ও টািনক মিুনগ পালয়নি 
িন্য ঋণ সহায়িা প্রদান বাবদ ২২,০৯,৫০০ 
টাকা এবং নবনভন্ন সময় সনমনিি সদস্য এবং 
অসহায়, রেমিীবী, দুস্ সাধািণ থখয়ট খাওয়া 
মানয়ুষি মায়ি ত্াণ সহায়িা প্রদান, িরি পড়া 
নশশুয়দি নশক্াি ব্যবস্া এবং নশক্া উপকিণ 
প্রদান করি আসয়ি।

র�স টোমি

সনমনিি সদস্য িনাব থমাুঃ আয়খি আলী 
(সদস্য নং ৫৫২) এ সনমনিয়ি ভনিদে হন 
২০/০৫/২০১৩ নরি. িানিয়খ এবং সনমনিয়ি 
ভনিদেি সময় িাঁি শয়াি নিল ২০০ টাকা, 
সচিয় আমানি নিল ২০০০ টাকা। নকন্তু 
সনমনি থরয়ক মলূধন গেয়নি সুয়যাগ থপয়য় 
৩০/০৬/২০২০ নরি., িানিয়খ উক্ত সদয়স্যি 
শয়াি মলূধন ২৫,০০০, সচিয় আমানি 
২৩,০২৫ টাকা এবং এককালীন সচিয় 
২,৫০,০০০ টাকা। নিনন আি সমায়ি 
একিন প্রনিনষ্ঠি ব্যনক্ত নহয়সয়ব পনিনচনি 
লাভ করিয়িন।

মরভায়ব সফল হয়লা

বাংলায়দয়শ স্বাধীনিাি পরি সমবায় 
নীনিমালাি আয়লায়ক বহু সমবায় সনমনি 
গয়ড় উেয়লও সমবায় ব্যবস্াপনায় সচ্ছিা 

ও িবাবনদনহিামলূক আনরকুক প্রনিষ্ঠান 
প্রয়য়ািয়নি িুলনায় অপ্রিুল। নকন্তু সুিমা 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ, িিাকপুি, নওগাঁ একটি ব্যনিক্রম ধমকুী 
প্রনিষ্ঠান থযখায়ন ব্যনক্তগি স্বারকুয়ক প্রাধান্য 
না নদয়য় সমষ্টিগি স্বারকুয়ক প্রাধান্য থদওয়াি 
িন্য অনকূুল পনিয়বশ রাকা, দক্ কমকুকিদো 
ও কমকুচািী ননয়য়াগ, সিিা, িবাবনদনহিা সহ 
স্বাধীন মিামি প্রকাশ কিাি বিাি উয়্ানচি 
িাখা। যাি �য়ল অনি অল্প সময়য়ি ময়ধ্য ঋণ 
কাযকুক্রয়মি পাশাপানশ উতপাদনমখুী কযকুক্রম 
করি আসয়ি। ইয়িাময়ধ্য সনমনিি ননয়িস্ব 
৪ িলা ভবন সহ প্রায় ২৪৪ িয়নি সিাসনি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হওয়ায় সুিমা 
মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ 
স�ল সনমনি নহয়সয়ব পনিগধণি হয়য়য়ি।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” ২০০৯ ইং সায়ল যাত্া শুরু 
করি। একটি সদ্য ভূনমষ্ঠ নশশুি ন্যায় প্রনিষ্ঠান 
প্ররয়মই নসনডএ� বা লভ্যাংশ প্রদায়নি অবস্া 
নিল না। আয়স্ত আয়স্ত সময়য়ি পনিক্রমায় 
ও দক্ কমকুকিদো কমকুচািী ননয়য়ায়গি পি 
প্রনিষ্ঠানটি ২০১৪ ইং সায়ল নসনডএ� প্রদায়নি 
সক্মিা অিদেন করি। ঐ বিি সনমনিি 
নসনডএ� প্রদায়নি পনিমাণ নিল মাত্ ৮৪৯ 
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টাকা যা পরিি বিি নগয়য় দাঁড়ায় ২৫,৯৭৬ 
টাকা। গি অরকুবিরি সনমনি ১,১০,৪১৩ টাকা 
নসনডএ� প্রদান করি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সনমনিটি িাি ননিস্ব ব্যবস্াপনাি বিািা 
ননিীক্া থসল গেন করিয়ি। প্রনিমায়স 
অভ্যন্তিীণ অনডট কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি ননকট অনডট 
প্রনিয়বদন দানখল কিা হয়। এিাডাও সমবায় 
নবভাগ কিৃকুক দানয়ত্বপ্রাপ্ত অনডট অন�সাি 
প্রনি বিি বানষকুক অনডট কাযকুক্রম করি রায়ক। 
অনডট অন�সাি কিৃকুক অনডট প্রনিয়বদন 
দানখল কিয়ল সমবায় সনমনি আইন /০১ 
সংয়শাধধি/১৩ এবং নবধধমানলা অনযুায়ী (ক) 
অনডট রোয়টি সংয়শাধনী, (খ) বানষকুক সাধািণ 
সভা অনষু্ঠান, (গ) বায়িট দানখল (ঘ) অনডট 
অন�সাি কিৃকুক ধাযকুকৃি অনডট ন�, অনডট ন� 
এি ভ্যাট, সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদান সহ 
যাবিীয় ননয়দদেশনা বাস্তবায়ন কিা হয়। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” এি যাবিীয় আনরকুক কাযকুক্রম 
ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম পনিচানলি হয়। সনমনি 
িাি আদায়কৃি মলূধন গেন করি নবনভন্ন 

খাি হয়ি আয় করি ননিস্ব ব্যাংক নহসাব 
ইসলামী ব্যাংক নলুঃ, নওগাঁ শাখা, নহসাব 
নং: ২০৫০১৪৪০১২২৩৩০২০৪ এ িমা সহ 
যাবিীয় র�নয়দন করি রায়ক।

কম্গসিংস্ান

“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ নওগাঁ রেলাব্যাপী কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি। সানবকুক কাযকুক্রম পনিচালনাি 
িন্য সনমনিটিি িয়য়য়ি একিাক দক্ কমকুী 
বানহনী। বিদেমায়ন সনমনিয়ি ১৪২ িন কমকুকিদো-
কমকুচািী ননয়য়ানিি আয়িন। িািাড়াও “সুিমা 
কঞু্জমাি এন্ �্ড থপ্রাডাক্টস’ কািখানা, সুিমা 
মতস্য খামাি, সুিমা রেইনি এন্ থপান্রি �ায়মকু 
১০২ িন পুরুষ ও মনহলা কাি কিয়িন। 
থমাট ২৪৪ িয়নি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” িাি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সদা িতপি। 
সনমনিি সদস্য িাড়াও সামানিক দায়বদ্ধিা 
থরয়ক নওগাঁি নবনভন্ন এলাকাি মানয়ুষি 
সুয়খ দুুঃয়খ সনমনি পায়শ দাঁনড়য়য়য়ি। কু্দ্র 
পুঁনি গেয়নি মাধ্যয়ম রেকাি িনয়গাষ্ঠীি 

কমকু-সংস্ায়নি লয়ক্্য অনানষু্ঠাননকভায়ব 
কানিগনি প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা এবং 
কমকুসংস্ায়নি িন্য আনরকুক প্রনিষ্ঠায়নি সয়ঙ্গ 
থযাগায়যাগ স্াপন করি কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি। উতপাদনমখুী কমকুকায়ডে এলাকাি 
অবয়হনলি িনয়গাষ্ঠীয়ক সম্কৃ্তকিয়ণি 
লয়ক্্য ৩,৬৫,৯৬,০৪৬ টাকা নবননয়য়াগ কিা 
হয়। এই উতপাদনমখুী কমকুকায়ডে এলাকাি 
গনিব িনয়গাষ্ঠীি িালাকপ্রাপ্তা, নবধবা, 
অসহায় মনহলায়দি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
করি নদয়য়য়ি “সুিমা মানটিপািপাস র�া-
অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ”। বেনশ্ক মহামানি 
করিানাকালীন দুস্্য ও অসহায়য়দি মায়ি প্রায় 
৫,০০,০০০ টাকাি ত্াণ নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 
এিাড়াও থস সনমনি ননয়নমিভায়ব নবয়শষ 
চানহদাসম্ন্ন মানষুয়দি (প্রনিবন্ধী) শীিবস্ত্র 
ও সহায়ক উপকিণ প্রদান, সাধািণ দান, 
মসনিদ ননমকুাণ, অসহায় নপিাি কন্যাি নবয়য়, 
ঈয়দি সময় থসমাই-নচনন নবিিণ করি রায়ক। 
এিাড়াও নবনভন্ন সামানিক সয়চিনিামলূক 
কমকুকাডে থযমন মাদকমকু্ত যুব সমাি, 
বাল্যনববাহ র�াধ ও নশশুরেম র�াধ কাযকুক্রয়ম 
“সুিমা মানটিপািপাস র�া-অপারিটিভ 
থসাসাইটি নলুঃ” সব সময় এক ধাপ এনগয়য়। 
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উপয়িলা: মগাদাগামে

রেলা: রািোহলী

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সচিয় আমানি নিল 
৩,০০০ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ১,৬৫,৭৪,৫২৫ টাকা। ননয়নমিভায়ব 
িায়দি সচিয় আদায়য়ি থক্রত্ অনিদেি 
সা�ল্যই সনমনিি স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিাি 
উতকৃষ্ উদাহিণ।

মরভায়ব সফল হয়লা 

সমবায় আইন ও নবধধমালা থমািায়বক 
সনমনিটি পনিচানলি হয়। ননয়নমি 
মানসকসভা, বানষকুক সাধািণ সভা, অনডট 
সংয়শাধনী, ননবকুাচন, র�নিুঃগুনল আইন 
ও নবধধ থমািায়বক সংিক্ণ ইি্যানদ। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

২০১৮-২০১৯ সায়ল লভ্যাংশ নবিিণ করিয়ি 
৪,০৭,০৪৯ টাকা, ২০১৮-২০১৯ সায়ল ননট 

লায়ভি পনিমাণ ১০,০২,৬০৮ টাকা এবং 
নসনডএ� পনিয়শাধ করিয়ি ৩০,০৭৮ টাকা।

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

ননয়নমি অনডট সম্াদন করি রায়ক। 
অনডট সম্নকদেি নহসাব নববিণী ননয়নমিই 
দানখল করিন। সবকুয়শষ অনডয়টি 
িানিখ:১৭.০৯.২০১৯ নরি.।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

গ্রামীণ ব্যাংক, পাকড়ী, থগাদাগানড়, 
িািশাহী শাখায় নহসাব নং: ১০০৫১২ রে 
৩৭,৮৮,৮৮৬ টাকা িমা আয়ি। এিাড়া স্ায়ী 
আমানি নহয়সয়ব আয়ি ৫,৭৫,০০০ টাকা।

ঋণ দাদন

সনমনিি নবনভন্ন সদস্যয়দি ময়ধ্য কৃনষ, গানভ, 
কু্দ্র ব্যবসায়ী, নশক্া, হাঁস-মিুনগ পালন, 
সবিী চাষ, ময়নাহািী থদাকান ইি্যানদ খায়ি 
সহি শয়িদে ৪,৭৯,৪৭,০০০ টাকা ঋণ নবিিণ 

কিা হয়য়য়ি এবং ২,৮৭,৮৮,০০০ টাকা কিদে 
আদায় কিা হয়য়য়ি।

মলূি থক্রনডট ইউননয়য়নরি মাধ্যয়ম নরিষ্ান 
ভক্তয়দি ময়ধ্য রিীষ্ঠায় নমলন, একিা, সমিা, 
ভািৃত্ব স্াপন এবং আত্মননভদেিশীল হওয়াি 
িন্য সদস্যয়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সম্কদে 
সুদঢ়ৃ কিয়ি সহয়যানগিা কিা। সায়র সায়র 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন থযয়কায়না প্রকল্প গ্রহণ 
ও বাস্তবায়য়ন অরকুায়ন এবং থটকসই সমবায় 
সংগেন গেয়নি লয়ক্ একক ও থযৌরভায়ব 
নবননয়য়াগ কাযকুক্রম পনিচালনা কিাি লয়ক্ 
২০০৭ সায়ল সুিশুননপাড়া আনদবাসী নরিষ্ান 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ নায়ম 
ননবনন্ধি হয় যাি র�নি নং: নং: ৩৩, 
িানিখ: ০৮/০২/২০০৭ নরি.।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিটি ২০ িন সদস্য ননয়য় ননবনন্ধি হয়লও 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা পুরুষ ২,২৯২ 
িন ও মনহলা ১,৭৩৪ িন থমাট ৪,০২৬ িন। 

সুরশুনীপাড়া আবদবাসী বরিষ্ান ক�া-অপাররটিভ 
পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং: ৩৩

তামরখ: ০৮/০২/২০০৭ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা: ৪,০২৬ িন

শেোর: ১,১৫,৩১,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১,৬৫,৭৪,৫২৫ টাকা
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উক্ত সদস্যয়দি ননকট হয়ি ননয়নমি শয়াি 
ও সচিয় আদায় করি গনেি মলূধন বিািা 
সদস্যয়দি নবনভন্ন থ্য়ড স্বল্পসুয়দ ঋণ প্রদান 
কিা হয় এবং উক্ত ঋণ গ্রহণ করি অয়নক 
সদস্যই এখন স্বাবলম্ী। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

সচিয় আদায়, শয়াি নবনক্র, ঋণ কাযকুক্রম, 
সদস্যয়দি সন্তানয়দি মায়ি নবনভন্ন নশক্াবনৃত্ত 

প্রদান ও সদস্য বা িাি পনিবারিি র�উ 
গুরুিি অসুস্ হয়ল নচনকতসা সাহায়য্য প্রদান 
সহ নবনভন্ন সামানিক কাযকুক্রম করি রায়ক।

শেোর মলূিন

সনমনিটি ২০ িন আনদবাসী নময়ল ২০,০০০ 
টাকা শয়াি ননয়য় িায়দি কাযকুক্রম শুরু করি। 
এ পযকুন্ত পনিয়শাধধি শয়ারিি পনিমাণ 
১,১৫,৩১,০০০ টাকা, এয়ক্রত্ও অনিদেি 

সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খ্যরাগ্য কম্গকাণ্ড 

সদস্যয়দি উন্নয়নমলূক নশক্া ও সমবায় 
নবষয়ক প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। ধমকুীয় 
ভািৃত্ব স্াপন ও পািস্পনিক সম্কদে কিয়ি 
সহয়যানগিা কিা। সদস্যগণয়ক চাষাবাদ ও 
ব্যবসায়য় উবিদু্ধ কিয়ণি মায়ধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আয় বনৃদ্ধ ও উতসানহি কিা হয়চ্ছ। সদস্যয়দি 
সন্তানয়দি মায়ি নবনভন্ন নশক্াবনৃত্ত প্রদান ও 
সদস্য বা িাি পনিবারিি র�উ গুরুিি অসুস্ 
হয়ল নচনকতসা সাহায়য্য প্রদান সহ নবনভন্ন 
সামানিক কাযকুক্রম করি রায়ক। 

সমবায়য়ি মাধ্যয়ম উন্নয়ন থদয়খ অত্ 
এলাকাি িনগণয়ক সমবায়য় উবিদু্ধ ও 
উতসানহি কিা হয়চ্ছ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি সদস্যগণ আনদবাসী। িায়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, িায়দি নচনকতসা 
ব্যবস্া, থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্া বনৃত্ত, িায়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি নববায়হ সহয়যানগিা কিা 
হয় ইি্যানদ। সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্ননিি �য়ল 
সামানিক মযকুাদা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি।



মসয়লট

মবভাগ

ড্লীমস্ আনমলমময়টি বহুমখুী সমবাে সমমমত মলঃ

সানরাইি বহুমখুী সমবাে সমমমত মলঃ

কালাগািং রোোর হাওর পামন ব্যবস্াপনা সমবাে সমমমত মলঃ

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা

মমাট সমমমত  ১২,৬৭২টি

মমাট সদস্য  ৪,১৪,২৩২ িন

পুরুষ  ২,৯৭,৯৫৩ িন

মমহলা  ১,১৬,২৭৯ িন

কার্গকরলী মলূিন  ২৫,৪৫১.৭২

র�ৌত সম্দ  ৩,৮২৯.৯৬

আমথ্গক সম্দ  ২,৪৮৬.৬৪

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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উপয়িলা: কানাইঘাট

রেলা: মসয়লট

নবনভন্ন থপশািীবী মানয়ুষি নবকল্প আয়য়ি 
সুয়যাগ সষৃ্টিসহ সনমনিি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন, পঁুনি সংগ্রহ 
ও লাভিনক খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
প্রি্যক্ ও পরিাক্ কমকুসংস্ান সষৃ্টি, এলাকাি 
িনসাধািণয়ক হায় হায় র�াম্ানন থরয়ক 
িক্া, নশক্ানবস্তাি, স্বাস্্যয়সবা, সামানিক 
ব্যাধধসমহূ দূি, এলাকাি থযাগায়যাগ ব্যবস্াি 
উন্নয়ন এবং দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি লয়ক্্য ২৪ 
িন নভন্ন থপশাি ব্যনক্ত মাত্ ২৪,০০০ টাকা 
শয়াি ও ২৪,০০০ টাকা সচিয় সংগ্রহ করি 
নসয়লট রেলাি কানাইঘাট উপয়িলাধীন 
সানিাইি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ ২০০৮ 
সায়ল গনেি হয়।

সত, উয়দ্যাগী, দানয়ত্ববান ও থমধাবী 
ব্যবস্াপনা কনমটিি ৯ িন সদয়স্যি 
আন্তনিকিা ও অক্ান্ত প্রয়চষ্ায় ননয়নমি 
শয়াি নবনক্র ও সচিয় আদায় করি প্ররম 

চাি বিরি ৪,৬৩,০০০ টাকাি শয়াি নবনক্র 
ও ১০,৫৮,২৫০ টাকা সচিয় আদায় কিয়ি 
সক্ম হয়। ব্যবস্াপনা কনমটিি সনেক রেিৃত্ব 
নিয়ল নিয়ল সংগহৃীি পুঁনি নবনভন্ন লাভিনক 
বেধ ব্যবসায় নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম প্ররম চাি 
বিরি থমাট ৮,২৩,৮৯০ টাকা ননট লাভ হয়। 
পিবিদেীয়ি ক্রমবধকুমান হারি সনমনি ননট লাভ 
অিদেন কিয়ি রায়ক।

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ১০২১ 
িন। এি ময়ধ্য ৭০৮ িন পুরুষ এবং ৩১৩ 
িন মনহলা। সদস্যিা নানা থরেধণ থপশাি 
মানষু। নিক্সা চালক থরয়ক শুরু করি রেনমক, 
কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, নশক্ক, ব্যাংকাি, 
সিকানি চাকনিিীবী, িািনীনিনবদ সমহারি 
সনমনি হয়ি সুয়যাগ থপয়য় রায়কন।

 সনমনিি ৯ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা 
কনমটিয়ি িয়য়য়ি সকল থরেধণি সদয়স্যি 
প্রনিননধধত্ব। এয়ি িয়য়য়িন নশক্ক, ব্যবসায়ী, 
কৃষক রেনমক। প্রনি প্রকয়ল্পি িন্য িয়য়য়ি 
আলাদা আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন উপকনমটি। 
নহসাব ননকায়শি স্বচ্ছিা যাচাইয়য়ি িন্য 
িয়য়য়িন নহসাব িক্য়ণ দক্ অভ্যন্তিীণ অনডট 

কনমটি।
সনমনিয়ি ননয়নমি বানষকুক সাধািণ সভা 

অননুষ্ঠি হয়চ্ছ। সনমনিি সবকুয়শষ বানষকুক 
সাধািণ সভা নবগি ১৬/০৮/২০১৯ নরি. 
িানিয়খ অননুষ্ঠি হয়। বানষকুক সাধািণ সভায় 
সনমনিি ৩৭৬ িন সদস্য উপনস্ি নিয়লন। 

সনমনিি ননি অন�য়সি িন্য ও প্রকল্পসমহূ 
িদািনকি িন্য থমাট ৯ িন র�ায়কি সিাসনি 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। িা িাড়া সনমনিি নবনভন্ন 
উতপাদনমখুী থ্য়ড সদস্যয়দি সহি শয়িদে 
ঋণ প্রদান করি আত্মকমকুসংস্ান করি যায়চ্ছ। 
সনমনিি সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য 
ব্যবসানয়ক ঋণ, পনিবহন ঋণ, িনশনক্ত 
িপ্তাননখায়ি ঋণ, কৃনষঋণ, গবানদ পশুপালন 
ঋণ, মতস্যচায়ষ ঋণ প্রদান করি রায়ক।

মশ্রষ্ঠ সমবাে সমমমত মহয়সয়ব পুরস্ার লাভ 

২০১৮ সয়নি বহুমখুী পযকুায়য় থদশ থসিা 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব ৪৮ িম িািীয় 
সমবায় নদবয়স বাংলায়দশ সিকারিি মাননীয় 
প্রধানমন্তী শখ হানসনাি ননকট থরয়ক 
সানিাইি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ এি 

সানরাইজ বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: মসল-৯৬/০৭-০৮

তামরখ: ২৮/০৪/২০০৮

সদস্য সিংখ্যা : ১০২১ িন

শেোর মলূিন: ৪,৬৩,০০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ১০,৫৮,২৫০ টাকা।

সম্দ: ২১ েতক িমম (আবাসন রিকল্প)
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সভাপনি- িনাব থমাুঃ মখনলিুি িহমান 
পুিস্াি গ্রহণ করিন ০২-১১-২০১৯ নরি. 
িানিয়খ।

সমমমতর বততিমান রিকল্পসমহূ

সানরাইি মরেমিিং

এটি একটি থমগাশয়পি ন্যায় প্রনিষ্ঠান। 
ইয়লক্ট্রননক্স এবং ইয়লনক্ট্রক িািীয় পণ্যসহ 
নবনভন্ন গহৃ সজ্াি পণ্য এখান থরয়ক সদস্যিা 
সহয়ি/ন্যায্যময়ূল্য/নকনস্তয়ি ক্রয় কিাি 
সুয়যাগ পায়। থযমন: টিনভ, নফ্রি, ওয়ানশং 
থমনশন, এনস, থমাটিসাইয়কল ও অন্যান্য 
প্রয়য়ািনীয় ইয়লকন্ক ও ইয়লক্ট্রননক্স সামগ্রী।

সানরাইি মপাম্রি ফাম্গ

এটি একটি লাভিনক উতপাদনমখুী প্রকল্প। 
এ প্রকল্প বাস্তবায়য়নি �য়ল দুই িন সদয়স্যি 
সিাসনি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি।

সানরাইি অ্যামু্বয়লন্

সনমনিি সদস্যয়দি ও এলাকাি হিদনিদ্রয়দি 

সহয়ি অ্যামু্য়লন্স থসবা প্রদায়নি িন্য সনমনি 
২২,৮৩,৩৮৩ টাকা ময়ূল্য একটি আধনুনক 
সুয়যাগ সুনবধা সংবনলি অ্যামু্য়লন্স ক্রয় 
করিয়ি। যাহায়ি িরুনি র�াগীয়দি িন্য 
অনক্সয়িয়নি ব্যবস্াও িয়য়য়ি। এি বিািা 
দনিদ্রয়দি নবনা ভাড়ায় থসবা প্রদান কিা হয়। 

সানরাইি আবাসন রিকল্প স্াপন

২১ শিাংশ িনম ননয়য় বািাি সংলগ্ এলাকায় 
সানিাইি এি আবাসন প্রকয়ল্পি ননমকুাণাধীন 
কাি অব্যাহি আয়ি।

মসলাই রিমেক্ণ র�ন্দ্র

রেকাি যুবক যুবনিয়দি প্রনশক্ণ প্রদায়নি 
িন্য একটি থসলাই প্রনশক্ণ র�ন্দ স্াপয়নি 
কাি প্রনক্রয়াধীন আয়ি।

 িনকল্যাণমলূক কাি

বিরি নবনভন্ন সময়য় ঈদ, র�ািা ও প্রাকৃনিক 
দুয়যকুায়গি সময়য় অসহায় দনিদ্রয়দি ময়ধ্য 
ত্াণসামগ্রী নবিিণ করি রায়ক। নবশ্ব্যাপী 
র�ানভড-১৯ এি প্রাক্কায়ল সানিাইি এি পক্ 

থরয়ক অসহায় ও ক্নিগ্রস্ত মানষুয়দি ময়ধ্য 
ঈদ উপহাি সামগ্রী নবিিণ কিা হয়য়য়ি। 
িািাড়া নবনভন্ন িা্রেীয় অনষু্ঠান (নবনভন্ন নদবস 
উদযাপন) ও সিকানি কাযকুক্রম থযমনটিকাদান 
কমকুসনূচ, পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি 
গ্রহণ, ননিক্িিা দূিীকিণ, বাল্যনববাহ, 
থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন, মাদকনবরিাধী 
আয়্ালন ও সামানিক বনায়ন ইি্যানদয়ি 
সনক্রয়ভায়ব অংশগ্রহণ করি রায়ক।
 
সানরাইি র�াগ্যপণ্য মেল্প

ন্যায্যময়ূল্য র�িালমকু্ত পণ্য উতপাদন, 
সংগ্রহ, সংিক্ণ, প্রনক্রয়ািািকিণ ও 
বািািিািকিয়ণি লয়ক্্য সানিাইি 
র�াগ্যপণ্য নশল্প বাস্তবায়য়নি লয়ক্্য ২৩০ 
শিক িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি।

সানরাইি রেইমর ফাম্গ

আনমষ ও থপ্রাটিয়নি ঘাটনি পূিয়ণি িন্য 
সানিাইি বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
সানিাইি রেইনি �ামকু নায়ম একটি দুগ্ধ 
খামাি স্াপন করি।
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উপয়িলা: মসয়লট সদর

রেলা: মসয়লট

মতস্য ব্যবসায়ী মানয়ুষি নবকল্প আয়য়ি সুয়যাগ 
সষৃ্টিসহ সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়ন, পুনি সংগ্রহ ও লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি, এলাকাি মতস্য ব্যবসায়ী 
িনসাধািণয়ক নশক্ানবস্তাি, স্বাস্্যয়সবা, 
সামানিক ব্যাধধসমহূ দূি, এলাকাি 
থযাগায়যাগ ব্যবস্াি উন্নয়ন এবং দানিদ্র্য 
নবয়মাচয়নি লয়ক্্য ১৯৭৯ সায়ল ২০ িন মতস্য 
ব্যবসায়ী র� ননয়য় শয়াি ও সচিয় আমানি 
সংগ্রহয়নি মাধ্যয়ম নসয়লট সদি উপয়িলায় 
‘লাল বািাি মতস্য ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নলুঃ’ গনেি হয়য়য়ি। সনমনিি ননবন্ধন 
নং-৫৮৩, িানিখ:০৯/০৭/১৯৭৯নরি:। 
পিবিদেীয়ি সনমনিি উপ আইন সংয়শাধন কিা 
হয়য়য়ি সংয়শাধধি ননবন্ধন নং- ৫৮৩(১), 
িানিখ:১৯/১২/২০০৭নরি.।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা- ৫৮ িন। সত, 
উয়দ্যাগী, দায়ীত্ববান ও থমধাবী ব্যবস্াপনা 
কনমটিি ৬ িন সদয়স্যি আন্তনিকিা ও 
অক্ান্ত প্রয়চষ্ায় ননয়নমি শয়াি নবনক্র ও সচিয় 
আদায় কিয়ি সক্ম হয়। সনমনিি ৬ সদস্য 
নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটিি িাড়া ও আলাদা 
আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন উপকনমটি িন্য 
িয়য়য়ি। সনমনিয়ি ননয়নমি বানষকুক সাধািণ 
সভা অননুষ্ঠি হয়চ্ছ। সনমনিি সবকুয়শষ বানষকুক 
সাধািণ সভা নবগি ১৫/০৭/২০১৯ নরি. 
িানিয়খ অননুষ্ঠি হয়। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

উন্নয়নমলূক কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য বািারি 
�লমানলনমকু্ত মাি নবনক্রি নননচিয়িা প্রদান। 
অসাধ ু মতস্য ব্যবসায়ীয়দি র� আইয়নি 
আওিায় আনা, বািারি নননসদ্ধ মাি নবনক্র 
বন্ধ িাখা। সনমনিি ননি অন�য়সি িন্য 
ও প্রকল্পসমহূ িদািনকি িন্য থমাট ২ িন 
র�ায়কি সিাসনি ও ১৩ িন সদয়স্যি পরিাক্ 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। িা িাড়া সনমনিি নবনভন্ন 

উতপাদনমখূী থ্য়ড সদস্যয়দি সহি শয়িদে 
ঋণ প্রদান করি আত্মকমকুসংস্ান করি যায়চ্ছ। 
সনমনিি সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য 
ব্যবসানয়ক ঋণ, পনিবহন ঋণ, িনশনক্ত 
িপ্তাননখায়ি ঋণ, কৃনষঋণ, গবানদ পশুপালন 
ঋণ, মতস্যচায়ষ ঋণ প্রদান করি রায়ক।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সিকারিি মতস্য আইয়নি যরাযর প্রয়য়াগ 
নননচিি কিা। ধমকুীয় অনষু্ঠান, গ্রাম্য সানলশ, 
বাল্যনববাহ ও থযৌিক নবরিাধী আয়্ালন, 
ধমূপান ও মাদক প্রনিরিাধ ব্যবস্ায় এবং 
িািীগেয়ন অগ্রণী ভূনমকা পালন করি 
আসয়ি। থসবা মলূক কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য 
সদস্যয়দি নবনভন্ন মতস্যচাষ নবপনন নবষয়ক 
প্রনশক্ণ, থযাগায়যাগ ব্যবস্াি স্যাননয়টশন 
ব্যবস্ান উন্নয়ন, মতস্য আইন নবষয়ক 
প্রনশক্ণ, হাট- বািাি এ শঙৃ্খলা িক্া ও 
পনিষ্কাি পনিচ্ছনিা িাখাি নবষয়য় সয়চিনিা 
কিা। সকল সামানিক কায়ি সানবকুক অবদান 
আয়ি, সনমনিি এলাকাি মিৃ ব্যনক্তি দা�ন/
সতকাি ও পনিবািয়ক এককালীন নগদ অরকু 

লাল বাজার মৎস্য ব্যবসােী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং-৫৮৩

তামরখ:০৯/০৭/১৯৭৯মরি:

সদস্য সিংখ্যা: ৫৮ িন

শেোর মলূিন: ৩৪,৮০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১৩,৬৮,৩০০ টাকা।
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সহায়িা প্রদান করি রায়ক। সনমনিি ননিস্ব 
উয়দ্যায়গ মতস্য থমলাি আয়য়ািন কিা 
হয়য়য়ি। উক্ত থমলাি উয়দ্াদন করিন থময়ি 
বদি উনদেন কামিান।

র�স টোমি

সমবায়ী নহয়সয়ব পযকুায়য় থদশ থসিা থরেষ্ঠ 
সমবায়ী নহয়সয়ব ৪৫ িম িািীয় সমবায় 
নদবয়স বাংলায়দশ সিকারিি মাননীয় 
প্রধানমন্তী শখ হানসনাি ননকট থরয়ক “লাল 
বািাি মতস্য ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলুঃ” 
এি সম্াদক- িনাব থগালিাি থহায়সন 
িগলু পুিস্াি গ্রহণ করিন।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

১৯৭৯ সায়ল ২০ িন মতস্য ব্যবসায়ী র� ননয়য় 
“লাল বািাি মতস্য ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি 
নলুঃ” গনেি হয়য়য়ি। পিবিদেীয়ি সনমনিি 
উপ আইন সংয়শাধন কিা হয়য়য়ি ২০০৭ 
সায়ল। সত্, উয়দ্যাগী, দায়ীত্ববান ও থমধাবী 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সদয়স্যি আন্তনিকিা ও 
অক্ান্ত প্রয়চষ্ায় ননয়নমি শয়াি নবনক্র ও সচিয় 
আদায় এ মাধ্যয়ম নিুন সদস্য ভনিদে কিা, 
সদস্যয়দি ব্যবসায় উয়দোগী কিা, �িমানলন 

মকু্ত মাি নবনক্রি নননচিয়িা প্রদায়নি িন্য 
এলাকাি অন্যান্য বািারিি িুলনায় সনমনিি 
বািারিি প্রনি থক্রিাি আকষকুণ বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম 
আিদে সামানিক উন্নয়য়নি ধািা অব্যাহি 
আয়ি। মায়িি �িমানলন পনিক্া কিাি িন্য 
সনমনিয়ি একটি থমনশন িয়য়য়ি যা সিকানি 
ভায়ব অনয়ুমানদি। সনমনিি ননয়নমি শয়াি, 
সচিয় আদায়, ব্যবসায় উন্নয়ন এি �য়ল 
সনমনিি আনরকুক উন্নয়নসহ সামানিকভায়ব 
গ্রহন থযাগ্যিা বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

ব্যবস্াপনা কনমটিি সনেক রেিৃয়ত্ব নিয়ল 
নিয়ল সংগহৃীি পুঁনি নবনভন্ন লাভিনক বেধ 
ব্যবসায়য়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম প্ররম প্ররম 
সনমনিি ননট লাভ হয়। পিবিদেীয়ি ক্রমবধকুমান 
হারি সনমনি ননট লাভ অিদেন কিয়ি রায়ক। 
২০১৮-২০১৯ সায়ল সনমনিি ননট লায়ভি 
পনিমাণ ৪,৯৬,৬৪৪ টাকা। সনমনি যরাসময়য় 
ধাযকুকৃি অনডট ন� ১০৮০ টাকা এবং ভ্যাট 
১৬২ টাকা সমবায় উন্নয়ন িহনবল ৯০,৫৬৬ 
টাকা পনিয়শাধ করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সমবায় আইন ও নবধধময়ি যরাসময়য় সনমনিি 
বানষকুক অনডট কাযকু সম্ানদি হয়য় রায়ক। 
ননকায়শি স্বচ্ছিা যাচাইয়য়ি িন্য িয়য়য়িন 
নহসাব িক্য়ণ দক্ অভ্যন্তিীণ অনডট কনমটি। 
বিদেমায়ন সনমনিি শয়াি ৩৪,৮০০ টাকাি ও 
সচিয় আমানি ১৩,৬৮,৩০০ টাকা।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি ব্যাংক নহয়সয়ব িমা ১১,৬৮,৭০৫ 
টাকা। সনমনিি নায়ম এ�নডআি নহয়সয়ব 
িমা ৮,৯২,৬২৫ টাকা। সনমনিি সংিনক্ি 
িহনবয়লি পনিমাণ ৪,৪৩,৩২৫ টাকা।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সদয়স্যি 
আন্তনিকিা ও অক্ান্ত প্রয়চষ্ায় সনমনিি 
১টি থদাকান িয়য়য়ি যাি বিদেমান মলূ্য 
১৩,৩৬,৬৫০ টাকা। সনমনিি আসবাবপরত্ি 
মলূ্য ১৮,৩৯০ টাকা, সনমনিি সদস্যয়দি 
ব্যবসাি সুনবধাি িন্য ১৩,৪৪৬ টাকা ব্যয় 
করি ১টি টিউবওয়য়ল স্াপন কিা হয়য়য়ি।
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উপয়িলা: বাহুবল

রেলা: হমবগঞ্জ

হনবগঞ্জ রেলাধীন বাহুবল উপয়িলাি মধপুুি 
চা বাগায়নি পাশ্কুবিদেী গ্রাম পাহানড় অচিল 
কানলগনিয়া আনদবাসী গ্রায়মি গুটিকয়য়ক 
অবয়হনলি নািীয়দি আনরকুক অভাব অনটন 
র�য়গই রাকি। িায়দি র�ায়না ব্যনক্তগি 
পুঁনি নিল না। উক্ত কািয়ণ ননয়নমি সংসাি 
চালায়ি িায়দি নহমনশম থখয়ি হয়িা। এই 
সমস্যা সমাধান কয়ল্প িায়দি ময়ন একটি 
সনমনি কিাি নচন্তা এয়লা এবং িািা ভাবয়লা 
থয সনমনিি মাধ্যয়ম কু্দ্র কু্দ্র সচিয় ও শয়াি 
সংগ্রহ করি আমায়দি ভায়গ্যি পনিবিদেন 
কিা সম্ভব। িাই িািা পিবিদেীয়ি িায়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
একটি সমবায় সনমনি গেয়নি নসদ্ধান্ত রেয় 
এবং কানলগনিয়া আনদবাসী মনহলা সমবায় 
সনমনি নলুঃ নায়ম হনবগঞ্জ রেলা সমবায় 
কাযকুালয় হয়ি ২৫ থম ২০১৫ সায়ল ১৫৩১ 
নম্রি ননবনন্ধি হয়। এই সনমনিি কমকু এলাকা 

সমগ্র বাহুবল উপয়িলাব্যাপী। বিদেমায়ন 
সদস্যয়দি ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় সনমনিি 
কমকুকাডে বাহুবল উপয়িলাি সমবায় অঙ্গয়ন 
এবং আনদবাসীয়দি ময়ধ্য সাড়া থ�য়লয়ি। 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৫১ িন। 
শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ১০,০০০ টাকা 
এবং সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ১,১৭,২৪০ 
টাকা।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৫১ িন। 
ভনবষ্যয়ি আরিা সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ কিা 
এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কিাি থচষ্া অব্যাহি 
আয়ি।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

• কাপড় বুনন কাযকুক্রম।
• বানড়ি খানল িায়গায় শাকসবনি চাষ। 
• বকৃ্রিাপণ কাযকুক্রম।
• র�বু চাষ, আনািস চাষ।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 

• ননয়নমি শয়াি ও সচিয় আমানি আদায়।

• গহৃীি কাযকুক্রম ননয়নমি পযকুয়বক্ণ কিা।
• উপয়িলা উন্নয়ন থমলায় সনমনিি ব্যানারি 

স্ল প্রদশকুন।
• বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ।

 
র�স টোমি 

কানলগনিয়া আনদবাসী মনহলা সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি সদস্যগয়ণি আনরকুক অভাব অনটন 
র�য়গই রাকি। িায়দি র�ায়না ব্যনক্তগি পুঁনি 
নিল না। এ কািয়ণ ননয়নমি সংসাি চালায়ি 
িায়দি নহমনশম থখয়ি হয়িা। কু্দ্র কু্দ্র সচিয় 
ও শয়াি িমা করি িায়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য র�বু চাষ, আনািস 
চাষ, বসি বানড়ি খানল িায়গায় সবনি 
বাগান, হাসঁ-মিুনগ ও গরু িাগল পালন, 
বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ গ্রহণ করি। সনমনিি 
সদস্যিা পািস্পনিক সহায়িা কিাি মাধ্যয়ম 
আয় বনৃদ্ধ করি সমবায় আদশকু ও নীনিমালা 
অনসুিণপূবকুক সনমনিটিয়ক উতপাদনমখুী ও 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়ন কাি করি 
যায়চ্ছ। 

কাবলগবজো আবদবাসী মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৫৩১

তামরখ: ২৫/০৫/২০ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৫১ িন

শেোর মলূিন : ১০,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১,১৭,২৪০ টাকা 
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কলীভায়ব সফল হয়লা

• সদস্য বনৃদ্ধ কিা;
• শয়াি ও সচিয় আমানি বনৃদ্ধ কিা;
• নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ কিা;
• নবনভন্ন আয় বনৃদ্ধমলূক কাযকুক্রম পনিচালনা 

কিা;
• সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 

কিা;

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

লভ্যাংশ নবিিণ কিা হয় নাই এবং নসনডএ� 
আদায় কিা হয়য়য়ি ৪৫ টাকা।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

সনমনিি নায়ম থসানানল ব্যাংক বাহুবল,হনবগঞ্জ 
শাখায় সচিয়ী নহসাব নং ৩৪০৮৪৪৮৮ ময়ূল 
একটি ব্যাংক নহসাব থখালা হয়য়য়ি। বিদেমায়ন 
৪০,০০০ টাকা িমা িয়য়য়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

র�বু চাষ, আনািস চাষ, নশক্া ও স্বাস্্য 
সয়চিনিা বসি বানড়য়ি বাগান, হাসঁ-মিুনগ 
ও গরু িাগল পালন, বাল্যনববাহ র�াধ, 
বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ ইি্যানদ নবষয়য় সনমনিি 
সদস্যয়দি সহায়িা কিাি মাধ্যয়ম আয় বনৃদ্ধ 
কিা, যায়ি িািা পানিবানিকভায়ব সচ্ছলিা 

আনয়ি পারি। বিদেমায়ন িািা আনদবাসী 
িাঁয়িি মাধ্যয়ম নবনভন্ন কাপড় বেনি করি 
বািািিাি কিয়ি। প্রনশক্য়ণ অংশগ্রহণ 
কিয়িন। নবনভন্ন উন্নয়ন থমলায় সনমনিি 
ব্যানারি স্ল নদয়য় িায়দি উতপানদি পণ্য 
উপস্াপন করি এলাকাি মানষুয়দিয়ক উবিদু্ধ 
করিয়ি। সমবায় আইন, নবধধমালা, উপ-
আইন ও ব্যবস্াপনা কনমটিি আয়দশ ননয়ষধ 
প্রনিপালন করি যায়চ্ছ। সমবায় আদশকু 
ও নীনিমালা অনসুিণপূবকুক সনমনিটিয়ক 
উতপাদনমখুী ও আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়য়ন কাি করি যায়চ্ছ। 
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উপয়িলা: বামনোচিং

রেলা: হমবগঞ্জ

হনবগঞ্জ রেলাি বাননয়াচং উপয়িলাি 
আনড়য়ামগুুি গ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রি্যন্ত 
িনপদ। এই িনপয়দ িয়য়য়ি হাওড়,বাওড় 
এলাকা। এই হাওড় সংলগ্ িনবসনিি 
রেনশিভাগ র�াকিনই নিল একসময় দনিদ্র 
থরেধণি মতস্যিীবী। যায়দি িীবনিীনবকাি 
মলূ উতস প্রকৃনি থরয়ক মতস্য আহিণ। িািা 
নিল সমায়ি অবয়হনলি ও বেষয়ম্যি নশকাি। 
দানিদ্র্যিা, নশক্াি অভাব,অননু্নি থযাগায়যাগ 
সবনকিুই থযন এই গ্রায়মি দদনন্ন নবষয়। 
নকিুসংখ্যক মানষু গ্রাম থিয়ড় শহরি এয়স 
র�খাপড়া করিয়ি। যািা এই অবয়হনলি 
িনপদটিয়ক দানিরদ্র্যি দুষ্চক্র থরয়ক রেি 
হয়য় আসাি িন্য ননিলস থচষ্া করিয়িন 
িায়দি ময়ধ্য বাবু িথীন্দ চন্দ নবশ্াস,বাবু 
িবীন্দ লাল দাস অন্যিম। বাবু িথীন্দ নবশ্াস 
২০১০ সায়ল মাননীয় প্রধানমন্তীি হাি থরয়ক 
িািীয় সমবায় পুিস্াি/২০১০ থপয়য়য়িন। 

বেষম্য ও দানিদ্র্য থরয়ক এ হাওড় সংলগ্ 
িনবসনিি মনুক্তি লয়ক্্য িািা সমবায় 
সনমনি গেয়নি দঢ়ৃ প্রি্যয়ী নসদ্ধান্ত রেন। 
থসই লয়ক্্য নিনন স্ানীয় মতস্যিীবীয়দিয়ক 
সমবায় দশকুয়ন উবিদু্ধ ও সংগনেি করি 
িায়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি লয়ক্্য ১৯৬১ সায়লি 
মািামানি নদয়ক ২০ িন মতস্যিীবীয়দি 
সমন্বয়য় আনড়য়ামগুুি মতস্যিীবী সমবায় 
সনমনি গেন করিন। যা সমবায় নবভাগ হয়ি 
১৬/০৬/১৯৬১ নরি. িানিয়খ ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। যাি ননবন্ধন নং ১৫৩, িানিখ: 
১৬/০৬/১৯৬১ নরি.। পিবিদেীয়ি রেলা 
সমবায় অন�সাি, হনবগঞ্জ ময়হাদয় কিৃকুক 
উক্ত সনমনিি উপআইন পুনুঃননবনন্ধি হয় 
যাি সংয়শাধধি ননবন্ধন নং সংয়শাধধি হনব-
০৫/১৩, িানিখ: ২৬/০৯/২০১৩ নরি.। 
ননবনন্ধি নেকানা: গ্রাম: আনড়য়ামগুুি,ডাক: 
পাহাড়পুি, উপয়িলা: বাননয়াচং, রেলা: 
হনবগঞ্জ। বিদেমায়ন এ গ্রায়ম বসবাসকািী সকল 
পনিবাি এ সমবায়য়ি এক এক সদস্য নহয়সয়ব 
অন্তভুকুনক্তি। এ সনমনিি বিদেমান কমকু ও সভ্য 
ননবকুাচনন এলাকা আনড়য়ামগুুি গ্রাম। 

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু নশক্া 
থদওয়া,িায়দি ময়ধ্য পািস্পনিক সাহায্য 
সহয়যানগিা ও সময়িািাি ময়নাভাব 
গয়ড় রোলা এবং পনিকনল্পিভায়ব উন্নি 
িীবনযাপয়নি িন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্া 
গ্রহয়ণ উবিদু্ধ কিা। 

• ননয়িয়দি আনরকুক উন্ননি অিদেয়নি লয়ক্্য 
আয় বনৃদ্ধি িন্য সভ্যগণয়ক সমষ্টিগি 
প্রয়চষ্া গ্রহয়ণ উবিদু্ধ কিা। 

• সভ্যগয়ণি ময়ধ্য নমিব্যনয়িা ও সচিয়য়ি 
অভ্যাস গয়ড় রোলা। 

• সভ্যগণয়ক মতস্য সংিক্ণ আইন, বন্যা 
িননি পানন সংিক্ণ আইন, পনিয়বশ 
আইন ও বন সংিক্ণ আইন থময়ন চলা ও 
প্রয়য়ায়গ উবিদু্ধ কিা। 

• মাি ও অন্যান্য িলি প্রাণী ও উনদ্য়দি 
বংশ বনৃদ্ধ এবং শুষ্ক থমৌসুয়ম এয়দি িন্য 
থমৌসুনম অভয়ারেম প্রনিষ্ঠা কিা। 

• সিকানি বা রেসিকানি িলাশয় ক্রয় 
অরবা ইিািা ননয়য় বা অন্য র�ায়না উপায়য় 
মাি চাষ কিা। 

আবড়োমধুগুর মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৫৩

তামরখ: ১৬/০৬/১৯৬১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩৯৯ িন

শেোর মলূিন : ৩৯,৯০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ২,৩৮,২০০ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল: ৭৪,৩৫৩ টাকা

মসমিএফ রিদান : ২,২৬৩ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ২৭,৭৩,৮১১ টাকা
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• মতস্যচাষ ও সংনলিষ্ অন্যান্য পয়ণ্যি 
উতপাদন, মানবনৃদ্ধসহ সংিক্ণ 
প্রনক্রয়ািাি কিা এবং বািািিাি কিাি 
প্রয়য়ািনীয় ব্যবস্া গ্রহণ। 

• মাি ধিাি, মাি সংিক্য়ণি বা শুল্ক ও 
লবণাক্ত কিাি সিঞ্জাম, রেৌকা বেনি ও 
মজুি কিা এবং সনমনিি সভ্যয়দি ননকট 
এগুয়লা নবক্রয় কিা, ভাড়া থদওয়া অরবা 
অন্যভায়ব িায়দিয়ক মাি ধিাি সিঞ্জাম ও 
রেৌকা ন্যায্যময়ূল্য সংগ্রহ কিয়ি সাহায্য 
কিা। 

উন্নেন কম্গকাণ্ড

এ প্রাচীন িনপয়দ িয়য়য়ি অয়নক খাল-
নবল, বাওড় ও িলাশয়। এগুয়লায়ক ব্যবহাি 
করি এ সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
থটকসই উন্নয়য়নি প্রয়চষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি। 
থস লয়ক্্যই সনমনিি সদস্যগণ সনমনিি নায়ম 
খাল-নবল, বাওড় ও িলাশয় ইিািা গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম মতস্যচাষ ও র�ন ু থপানা উতপাদন 
করি। সনমনিি শুরু থরয়ক নবনভন্ন থময়ায়দ 
স্ানীয় বাওড় অরকু্যাত ১৪৭ একি নবনশষ্ 
বড় এক্য়া ও থিাট এক্য়া বদ্ধ িলমহাল 
সিকানিভায়ব ইিািা ননয়য় মতস্যচাষ ও র�ন ু
থপানা উতপাদনপূবকুক িা স্ানীয় বািািসহ 
নবনভন্ন রেলা শহরি বািািিাি করি রায়ক। 
নবক্রয়কৃি অরকু সদস্যয়দি ময়ধ্য সমবায়নভনত্তক 
লাভ বণ্টনপূবকুক সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। 

কম্গসিংস্ান সষৃ্টি

সনমনিি মাধ্যয়ম স্ানীয়ভায়ব থঘি, বাওড়, 
পুক্ি, রোবা, নালা, িলাশয় ইি্যানদয়ি 
সনমনিি সদস্যগণয়ক পাহািাদাি নহয়সয়ব 
ননয়য়াগ প্রদায়নি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। সনমনিি ৩৯৯ 
িন সদস্য বাওয়ড় কনমশননভনত্তক মতস্য 
আহিণসহ মতস্যচায়ষ সম্কৃ্ত থরয়ক স্ব-কমকু 
সষৃ্টি করিয়ি। এিাড়াও সনমনিি নহসাবানদ 
সংিক্ণসহ অন্যান্য কায়ি ননয়নমি ও 
খডেকালীন প্রায় ৫৯ িন কমকুচািী ননয়য়ানিি 
িয়য়য়ি। 

অন্যান্য কম্গকাণ্ড

• সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
বাধ্যিামলূক প্রারনমক নশক্া গ্রহণ, 
স্যাননয়টশন ব্যবহাি নননচিিকিণ ও 
পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি গ্রহণ ও 
উবিদু্ধকিণ এবং বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ 
যরাযর ভূনমকা পালন। 

• সদস্যয়দি কন্যা নববাহদায়ন সহায়িাসহ 
স্ানীয়ভায়ব নবনভন্ন সামানিক, সাংসৃ্নিক 

এবং ধমকুীয় কমকুকায়ডে অংশগ্রহণপূবকুক 
সহায়িাকিণ। 

• এিাড়াও হাওড় বাওড়সহ নবনভন্ন 
িলাধারিি পায়শ বকৃ্রিাপণ ও বনায়য়ন 
উবিদু্ধ ও সহায়িাকিণ। 

• আধনুনক ও বেজ্ঞাননক পদ্ধনিয়ি মতস্যচায়ষ 
অন্যান্য সমবায় সনমনিসহ মতস্যচানষয়দি 
প্রয়য়ািনীয় পিামশকু প্রদান এবং থক্ত্ 
নবয়শয়ষ প্রনশক্ণ প্রদান। 

িাতলীে সমবাে পুরস্ার গ্হণ

সমবায়নভনত্তক এ সনমনিি উতপাদনমখুী 
কমকুকাডে পনিচালনাি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
নবনভন্ন সামানিক ও িনসয়চিনিামলূক 
কাযকুক্রয়ম সমবায়য়ি ব্যবহাি এবং স্ানীয় 
মতস্যিীবীয়দি দানিদ্র্য নবয়মাচয়ন অগ্রণী 
ভূনমকা িাখাি িন্য বিদেমান প্রধানমন্তী শখ 
হানসনা এ সনমনিয়ক ২০১০ সয়ন মতস্যিীবী 
সমবায় সনমনি ক্যাটাগনিয়ি িািীয় পযকুায়য় 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব থঘাষণা করিন 
এবং স্বণকুপদক প্রি্যয়নপত্ প্রদান করিন। 

সমমমতর কার্গক্রয়মর তথ্যাবমল

• কমকুসংস্ান সষৃ্টি ৫৯ িন
• অস্ায়ী আমানি গ্রহণ ২,১৫,৫,০০০ 

টাকা।

সামামিক কম্গকায়ণ্ড অিংেগ্হণ

দীঘকুনদন যাবত সনমনিটি সামানিক কমকুকায়ডেি 

সায়র সম্কৃ্ত। ধমকুীয় সংখ্যালঘু অধ্ুযনষি এ 
গ্রায়ম একটি মাধ্যনমক নবদ্যালয়য় প্রনি বিি 
আনরকুক অনদুান থদয়া হয় এবং ধমকুীয় নবনভন্ন 
অনষু্ঠানও সনমনিি অরকুায়য়ন অননুষ্ঠি হয়য় 
রায়ক। 

দাতব্য তহমবল

দুয়যকুাগকালীন সময়য় দািব্য িহনবয়লি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আনরকুক সহয়যানগিা কিা 
হয়। 

পমরয়েষ

আনড়য়ামগুুি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ 
দীঘকু ৫৯ বিি ধরি সমবায় আয়্ালয়নি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন ও 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি বনলষ্ঠ ভূনমকা পালন 
করি আসয়ি। ৬০ এি দশয়ক এ সনমনিি 
সদস্যিা নিল দানিদ্র্যপীনড়ি। মতস্য উতপাদন 
ও নবক্রয়য়ি মাধ্যয়ম িায়দি িীবনমায়নি 
পনিবিদেন সাধধি হয়য়য়ি। এ গ্রায়মি মানষু 
এখন সিকারিি নবনভন্ন দপ্তরি কমকুিি 
আয়িন। সত ও দক্ ব্যবস্াপনাি পাশাপানশ 
প্রয়য়ািনীয় সিকানি পষৃ্ঠয়পাষকিা থপয়ল 
এ সনমনিি উতপাদনমখুী কমকুকাডে আিও 
গনিশীল ও রেগবান হয়ব এবং সদস্য িাড়াও 
এলাকাি সাধািণ মানয়ুষি িীবনমায়নি ও 
উন্নয়ন সাধধি হয়ব। আি এভায়বই সনমনিটি 
একনদন সা�য়ল্যি সয়বকুাচ্চ নশখরি থপৌঁিায়ব। 
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উপয়িলা: লাখাই

রেলা: হমবগঞ্জ

হনবগঞ্জ রেলাি লাখাই উপয়িলাি 
�্লবানড়য়া গ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রি্যন্ত 
িনপদ। এই িনপয়দ িয়য়য়ি হাওড়,বাওড় 
এলাকা। এই হাওড় সংলগ্ িনবসনিি 
রেনশিভাগ র�াকিনই নিল একসময় দনিদ্র 
থরেধণি কৃনষিীবী। যায়দি িীবন িীনবকাি 
মলূ উতস কৃনষকাি। িািা নিল সমায়ি 
অবয়হনলি ও বেষয়ম্যি নশকাি। দানিদ্র্যিা, 
নশক্াি অভাব,অননু্নি থযাগায়যাগ সবনকিুই 
থযন এই গ্রায়মি দদনন্ন নবষয়। নকিুসংখ্যক 
মানষু গ্রাম থিয়ড় শহরি এয়স র�খাপড়া 
করিয়ি। যািা এই অবয়হনলি িনপদটিয়ক 
দানিরদ্র্যি দুষ্চক্র থরয়ক রেি হয়য় আসাি 
িন্য ননিলস থচষ্া করিয়িন বেষম্য ও দানিদ্র্য 
থরয়ক এ হাওড় সংলগ্ িনবসনিি মনুক্তি 
লয়ক্্য িািা সমবায় সনমনি গেয়নি দঢ়ৃ 
প্রি্যয়ী নসদ্ধান্ত রেন। থসই লয়ক্্য িািা স্ানীয় 

িনগণয়ক সমবায় দশকুয়ন উবিদু্ধ ও সংগনেি 
করি িায়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি লয়ক্্য ২০১৫ 
সায়লি মািামানি নদয়ক ৫১ িনসাধািণ 
যুবক ও মধ্যবয়নস সমন্বয়য় �্লবানড়য়া 
গ্রায়ম �্লবানড়য়া কম্প্রিয়হননসভ নভয়লি 
রেয়ভলপয়মটে র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ 
সনমনি গেন করিন। যা সমবায় নবভাগ হয়ি 
০২/০৭/১৫ নরি. িানিয়খ ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 
যাি ননবন্ধন নং ১৫৩৪, িানিখ: ০২/০৭/১৫ 
নরি.। ননবনন্ধি নেকানা: গ্রাম: �্লবানড়য়া, 
ডাক: মানপুি, উপয়িলা: লাখাই, রেলা: 
হনবগঞ্জ। বিদেমায়ন এ গ্রায়ম বসবাসকািী সকল 
পনিবাি এ সমবায়য়ি এক এক সদস্য নহয়সয়ব 
অন্তভুকুনক্তি। এ সনমনিি বিদেমান কমকু ও সভ্য 
ননবকুাচনন এলাকা সমগ্র লাখাই উপয়িলা ও 
থমাড়াকনড় ইউননয়য়নি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ। 

সদস্য সিংখ্যা 

২০১৫ নরি. সায়ল সনমনিটি মাত্ ৫১ িন সদস্য 
ননয়য় আনষু্ঠাননক যাত্া শুরু হয়লও বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩৩ িন। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

সনমনিি মাধ্যয়ম নবনভন্ন ধিয়নি উতপাদনমখুী 
কাযকুক্রম থযমন-শাকসবনি উতপাদন, 
হাঁস-মিুনগ পালন, থমৌমানি চাষ এবং গরু 
থমাটিািাকিণ, থসলাই ও ব্লক বাটিক এবং 
নক্রস্ায়লি কাি করি সনমনিি সদস্যিা 
আনরকুক উন্ননি করি। স্বাস্্যনবধধ নননচিিকিণ ও 
পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি গ্রহণ ও উবিদু্ধকিণ 
এবং বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ যরাযর ভূনমকা 
পালন করি এনগয়য় চয়লয়ি। সনমনিটিি 
মাধ্যয়ম গ্রায়মি সু্য়লি যািায়ায়িি িাস্তায় 
বাঁয়শি সাঁয়কা ও পিবিদেীয়ি থসখায়ন পাকা 
নরিি ননমকুাণ কিা হয়। এিাড়াও সনমনিটি 
িাস্তাি পায়শ বকৃ্রিাপণ ও বনায়ন কাযকুক্রয়ম 
অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়মএনগয়য় চয়লয়ি।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 

এ প্রাচীন িনপয়দ িয়য়য়ি অয়নক খাল-নবল, 
বাওড় ও কৃনষিনম। এগুয়লায়ক ব্যবহাি করি 
এ সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিকভায়ব 
থটকসই উন্নয়য়নি প্রয়চষ্া অব্যাহি িয়য়য়ি। 

িুলবাবড়ো কম্প্রিয়হনবসভ বভয়লজ কেয়ভলপয়মন্ট 
ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৫৩৪

তামরখ: ০২/০৭/১৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩৩ িন

শেোর মলূিন: ৫৫,১০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৮২,৫০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৮৭,৬০০ টাকা
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থস লয়ক্্যই সনমনিি সদস্যগণ সনমনিি নায়ম 
খাল-নবল ও সিকানি খাসিনম বয়্াবস্ত 
গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম শাকসবনি উতপাদন 
করি। স্ানীয় বািািসহ নবনভন্ন রেলা 
শহরি বািািিাি করি রায়ক। নবক্রয়কৃি 
অরকু সদস্যয়দি ময়ধ্য সমবায়নভনত্তক লাভ 
বণ্টনপূবকুক সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। 
সনমনিি মাধ্যয়ম গ্রায়মি িাস্তায় বাঁয়শি সাঁয়কা 
ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। সু্য়ল িাত্িাত্ীয়দি 
শিভাগ উপনস্নি নননচিি করিয়ি। সনমনিি 
উয়দ্যায়গ এবং স্ানীয় িনপ্রনিননধধ, 
উপয়িলা থচয়ািম্যান ও উপয়িলা প্রশাসন 
এি সহায়িায় গ্রায়মি সু্য়লি যািায়ায়িি 
িাস্তায় পাকা নরিি ননমকুাণ কিা হয়। িনস্বাস্্য 
প্রয়কৌশল দপ্তরিি সহায়িায় গ্রায়মি প্রয়ি্যক 
বানড়য়ি স্বাস্্যসম্ি স্যাননয়টশয়নি ব্যবস্া কিা 
হয়য়য়ি। নািীননযািদেয়নি নবরুয়দ্ধ সয়চিনিা 
সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। থযৌিুক বাল্যনববায়হি 
ক্�ল সম্য়কদে গ্রামবাসীি ময়ধ্য সয়চিনিা 
সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি।

র�স টোমি

সনমনিটি অনিঅল্প সময়য়ি ময়ধ্য সনমনিি 
আনরকুক উন্নয়য়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা 
র�য়খ আসয়ি। সনমনিি মাধ্যয়ম অয়নয়কই 
স্ানীয়ভায়ব যুব উন্নয়ন থরয়ক থসলাই-এি 
ওপি প্রনশক্ণ ননয়য় থসলাই থমনশন নদয়য় স্ব-
কমকু সষৃ্টি করি এনগয়য় চয়লয়ি। নবভাগীয়ভায়ব 
ব্লক-বাটিক ও নক্রস্ায়ল এবং হাঁস–মিুনগ ও 
গবানদ পশুপালন প্রনশক্ণ ননয়য় স্ব-কমকু সষৃ্টি 
করি এনগয়য় চয়লয়ি। সনমনিটি সদস্যয়দি 

সন্তানয়দি বাধ্যিামলূক প্রারনমক নশক্া 
গ্রহণ, স্যাননয়টশন ব্যবহাি নননচিিকিণ ও 
পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি গ্রহণ ও উবিদু্ধকিণ 
এবং বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ যরাযর ভূনমকা 
পালন করি এনগয়য় চয়লয়ি। এিাড়াও নবনভন্ন 
িাস্তাি পায়শ বকৃ্রিাপণ ও বনায়ন কাযকুক্রয়ম 
অংশগ্রহয়ণি মাধ্যয়ম এনগয়য় চয়লয়ি। 
উয়ল্খ্য থয অত্ সনমনি সমবায় সনমনি আইন 
ও সমবায় সনমনি নবধধমালাি আয়লায়ক 
পনিচানলি হয়। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

নবনভন্ন কািয়ণ অন্যান্য থপশািীবী সমবায় 
সনমনিি থরয়ক সনমনিটিয়ক স�ল বলা 
যায়। সনমনিটি সদস্যয়দি ননকট থরয়ক সচিয় 
আদায়য়ি মাধ্যয়ম নবনভন্ন ধিয়নি উতপাদনমখুী 
কাযকুক্রয়মি বিািা আরকুসামানিক উন্নয়ন ও 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিয়ি। এিাড়াও নবনভন্ন 
ধিয়নি সামানিক এবং সয়চিনিামলূক 
কায়ি ননয়য়ানিি আয়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

দীঘকুনদন যাবত সনমনিটি সামানিক কমকুকায়ডে 
সায়র সম্কৃ্ত। গনিব অসহায় থময়য়য়দি 
নববায়হি সময় আনরকুক অনদুান থদয়া হয় 
এবং ধমকুীয় নবনভন্ন অনষু্ঠান ও সনমনিি 
অরকুায়য়ন অননুষ্ঠি হয়য় রায়ক। সনমনিটি ননি 
উয়দ্যায়গ গ্রায়মি িাস্তায় বাঁয়শি সাঁয়কা ননমকুাণ 
করিয়ি, যাি �য়ল সু্লগামী িাত্িাত্ীয়দি 
সু্য়ল শিভাগ উপনস্নি নননচিি কিা থগয়ি। 
পিবিদেীয়ি স্ানীয় প্রশাসয়নি সহায়িা ননয়য় 
বাঁয়শি সাঁয়কাি পনিবয়িদে পাকা নরিি ননমকুাণ 
কিা হয়। িনস্বাস্্য প্রয়কৌশল দপ্তরিি 

সহায়িায় গ্রায়মি প্রয়ি্যক বানড়য়ি স্বাস্্যসম্ি 
স্যাননয়টশয়নি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। 
নািীননযািদেয়নি নবরুয়দ্ধ সয়চিনিা সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি। থযৌিুক ও বাল্যনববায়হি ক্�ল 
সম্য়কদে গ্রামবাসীি ময়ধ্য সয়চিনিা সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি। �্লবানড়য়া কম্প্রিয়হননসভ নভয়লি 
রেয়ভলপয়মটে র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ দীঘকু ৫ বিি ধরি সমবায় আয়্ালয়নি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন 
ও স্ব–কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি বনলষ্ঠ ভূনমকা 
পালন করি আসয়ি। সনমনিি সদস্যিা নিল 
দানিদ্র্যপীনড়ি। সমবায়য়ি মাধ্যয়ম িায়দি 
িীবনমায়নি পনিবিদেন সাধধি হয়য়য়ি। এ 
গ্রায়মি মানষু এখন সিকারিি নবনভন্ন দপ্তরি 
কমকুিি আয়িন। 

�্লবানড়য়া কম্প্রিয়হননসভ নভয়লি 
রেয়ভলপয়মটে র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি 
নলুঃ দীঘকু ৫ বিি ধরি সমবায় আয়্ালয়নি 
মাধ্যয়ম সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন 
ও স্ব–কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি বনলষ্ঠ ভূনমকা 
পালন করি আসয়ি। সনমনিি সদস্যিা নিল 
দানিদ্র্যপীনড়ি। সমবায়য়ি মাধ্যয়ম িায়দি 
িীবনমায়নি পনিবিদেন সাধধি হয়য়য়ি। এ 
গ্রায়মি মানষু এখন সিকারিি নবনভন্ন দপ্তরি 
কমকুিি আয়িন। সত ও দক্ ব্যবস্াপনাি 
পাশাপানশ প্রয়য়ািনীয় সিকানি পষৃ্ঠয়পাষকিা 
থপয়ল এ সনমনিি উতপাদনমখুী কমকুকাডে 
আিও গনিশীল ও রেগবান হয়ব এবং 
সদস্য িাড়াও এলাকাি সাধািণ মানয়ুষি 
িীবনমায়নি ও উন্নয়ন সাধধি হয়ব। আি 
এভায়বই আয়লাচ্য সনমনি একনদন সা�য়ল্যি 
সয়বকুাচ্চ নশখরি থপৌঁিায়ব।
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উপয়িলা: মািবপুর

রেলা: হমবগঞ্জ

৩৬০ আউনলয়াি পুণ্যভূনম নসয়লট নবভাগ। 
ঢাকা নসয়লট মহাসড়য়কি পাশ থঘঁয়ষ চা 
বাগান রেষ্টিি থসানাই নদীি পাড় থঘঁয়ষ 
হনবগঞ্জ রেলাি মাধবপুি উপয়িলাি 
অবস্ান। একনদয়ক চা বাগান এবং অন্য 
নদয়ক মহাসড়য়কি দুই পাশ নঘরি আধনুনক 
নশল্পকািখানা প্রনিষ্ঠাি কািয়ণ অত্ এলাকাি 
অন্যান্য থপশািীবীি থচয়য় আনদবাসী রেনমক 
এবং নশল্পকািখানায় ননয়য়ানিি রেনমকয়দি 
সংখ্যা রেনশ। 

 ২০১৫ নরি. সায়ল সনমনিটি মাত্ ২০ িন 
সদস্য ননয়য় আনষু্ঠাননক যাত্া শুরু কিয়লও 
বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৪১৩ িন। 
সনমনিি সদস্যগণ কু্দ্রঋণ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম 
নবনভন্ন ধিয়নি কু্দ্র ব্যবসা, ক্টিিনশল্প, 
শাকসবনি চাষ, গরু িাগল র�ড়া পালন, 
হাঁস- মিুনগ পালন, নবউটি পালকুাি পনিচালনা 
ও থমৌমানি চাষ ইি্যানদ কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম 

অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়য়য়ি।
 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

অত্ সনমনি িাি সদস্যয়দি নবনভন্ন ধিয়নি 
উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়ম ঋণ সহায়িা প্রদান 
করি রায়ক থযমন-কু্দ্র ব্যবসা, শাকসবনি 
উতপাদন, হাঁস-মিুনগ পালন, থমৌমানি চাষ 
এবং গরু থমাটািািাকিণ ইি্যানদ। এয়ি 
থদখা যায় সনমনি ননবন্ধন লায়ভি পি থরয়ক 
ক্রমপুঞ্জীভূি থমাট ২৬২ িনয়ক সবকুয়মাট 
১,৩০,১৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করিয়ি। 
সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ ও ঋয়ণি যরাযর ব্যবহাি 
করি কু্দ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কমকুকায়ডেি 
মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিণ ও নানারূপ কমকু 
সংস্াপয়নি সুয়যাগ সষৃ্টি করিয়ি। এ সনমনিি 
ঋণ আদায়য়ি হাি সয়ন্তাষ িনক। মাত্ ২০ 
িন সদস্য ননয়য় সনমনিি যাত্া শুরু করি 
সনমনিটি বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৪১৩ 
িন। সনমনিি আদায়কৃি শয়াি মলূধয়নি 
পনিমাণ ১,৬৩,২০০ টাকা ও আদায়কৃি 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৬১,৬২,৫৫৫ 
টাকা। প্রনি বিি সদস্যয়দি সচিয় আমানয়িি 

উপি ৯% হারি সুদ প্রদান কিা হয়। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনি শুরু থরয়ক কু্দ্রঋয়ণি মাধ্যয়ম কু্দ্র 
ব্যবসা, ক্টিিনশল্প, শাকসবনি চাষ, গরু 
িাগল র�ড়া পালন, হাঁস-মিুনগ পালন 
ও থমৌমানি চায়ষি মাধ্যয়ম মধ ু উতপাদন 
ইি্যানদ কমকুকাডে পনিচালনা করি আসয়ি। 
িািাড়া সনমনিটি নবনভন্ন ধিয়নি থিাট থিাট 
প্রকল্প গ্রহণ করিয়ি। সদস্যগণ সনমনি থরয়ক 
ঋণ গ্রহণ করি ননয়িয়দি কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
করি িায়দি ননয়িয়দি িীবনমান উন্নয়য়ন 
ননিলসভায়ব কাি করি যায়চ্ছন। 

র�স টোমি

অনি অল্প সময়য়ি ময়ধ্য সনমনিি আনরকুক 
উন্নয়য়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ আসয়ি। 
ইয়িাময়ধ্য সনমনি িাি সদস্যয়দি সমবায় 
অধধদপ্তি কিৃকুক পনিচানলি থমৌমানি চাষ 
নবষয়ক প্রনশক্ণ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম থমৌমানি 
চাষ ও মধ ু উতপাদন নবষয়ক প্রকল্প গ্রহণ 

জনকল্যাণ সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৪৭৭

তামরখ:১৫/০৫/২০১৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৪১৩ িন

শেোর মলূিন: ১,৬৩,২০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৬১,৬২,৫৫৫ টাকা।
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করিয়ি এবং বিদেমায়ন উক্ত প্রকল্প এনগয়য় 
চয়লয়ি। িািাড়া মহামানি র�ানভড-১৯ সময়য় 
সনমনি স্ানীয় দনিদ্রয়দি ময়ধ্য ত্াণ নবিিণ 
কাযকুক্রম পনিচানলি করিয়ি। যা প্রশংসাি 
দানব িায়খ। উয়ল্খ্য থয, অত্ সনমনি সমবায় 
সনমনি আইন ও সমবায় সনমনি নবধধমালাি 
আয়লায়ক পনিচানলি হয়। 

কলীভায়ব সফল হয়লা তার বণ্গনা 

সংগি কািয়ণই অন্যান্য থপশািীবী 
সমবায় সনমনিি চাইয়ি অত্ উপয়িলায় 
মানটিপািপাস নকংবা সচিয় ঋণদান সমবায় 
সনমনি গেন এবং ননবন্ধয়নি মাধ্যয়ম রেনমক 
থরেধণি কাি থরয়ক সচিয় আদায় এবং নবনভন্ন 
আরকুসামানিক উন্নয়ন এ কু্দ্রঋণ প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম কু্দ্র কু্দ্র ব্যবসা নকংবা থিাট থিাট হাঁস-
মিুনগি খামাি নকংবা শাকসবনি উতপাদয়নি 
মাধ্যয়ম িীবনমান উন্নয়য়ন প্রবণিা লক্্য কিা 
যায় রেনশ। এ সকল সমবায় সনমনি সিাসনি 
উতপাদন কাযকুক্রয়ম িনড়ি না রাকয়লও উক্ত 
সনমনি থরয়ক যািা ঋণ গ্রহণ করিন িািা 
নবনভন্ন উতপাদনমখুী প্রকয়ল্প এবং কাযকুক্রয়ম 
গহৃীি ঋণ নবননয়য়াগ করি রায়কন। মাধবপুি 
উপয়িলাি িনকল্যাণ সচিয় ও ঋণদান 
সমবায় সনমনি নলুঃ, র�নি: নং ১৪৭৭, 
িানিখ:১৫/০৫/২০১৪ নরি. গ্রাম: রোয়াপাড়া 
বািাি, থপা: সায়হামনগি, উপয়িলা: 
মাধবপুি, রেলা: হনবগঞ্জ রেমননই একটি 
সনমনি থয সনমনি নবনভন্ন কাযকু্য কলায়পি নদক 
থরয়ক অত্ উপয়িলাি স�ল সচিয় ও ঋণদান 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব নচননিি কিা হয়য়য়ি। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

২০১৮-২০১৯ নরি. সয়ন সনমনিটি ৪,৫২,৯৭৫ 
টাকা সচিয়য়ি উপি লভ্যাংশ নবিিণ করিন 
এবং ১৩,৩৪৭ টাকা নসনডএ� িমা করিন।

অমিট সম্মকতিত তথ্য 

সনমনিি শুরু থরয়ক অদ্যাবধধ অরকুাত ২০১৮-
২০১৯ নরি. পযকুন্ত সনমনিটি ননয়নমি অনডট 
কনিয়য় যায়চ্ছ। অনডটকায়ল সনমনিি র�ায়না 
ধিয়নি অননয়ম থদখা যায়নন।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনিি সদস্যয়দি শয়াি ও সচিয় বিািা গনেি 
িহনবল সদস্যয়দি প্রয়য়ািয়ন উন্নয়ন খায়ি ঋণ 
নহয়সয়ব নবিিণ করি িায়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি গনিয়ক ত্বিানন্বি কিা। বাল্যানববাহ 
র�ায়ধি িন্য প্রচাি, থিয়লয়ময়য়য়দরি সু্য়ল 
পাোনারি িন্য অভনভাকদরি সচয়িন কিা, 

সামানিক বনায়য়নি িন্য সকলয়ক উতসানহি 
কিা থযৌিুকনবরিাধী প্রচািণায় সনমনিটি 
অগ্রণী ভূনমকা পালন করি আসয়ি। করিানা 
মাহামািী কায়ল সনমনিি গনিব ও দুস্ 
সদস্যয়দি ময়ধ্য প্রায় ১০০ িনয়ক িন প্রনি 
৪০০ টাকা মলূ্যমায়নি ত্াণ সমগ্রী নবিিণ 
কিা হয়। 

উপসিংহার 

পনিয়শয়ষ বলা যায় থয, িনকল্যাণ সচিয় ও 

ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ থয ভায়ব সনমনিি 
সদস্যগণয়ক সায়র ননয়য় সনমনি কিৃকুক 
পনিচানলি নবনভন্ন কাযকুক্রম ও প্রকল্পসমহূ 
পনিচালনা কিয়ি িায়ি একনদয়ক থযমন 
সনমনিি সদস্যগণ উপকৃি হয়চ্ছন অন্যনদয়ক 
এিদঅচিয়লি রেকাি যুবকিা নবনভন্ন 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হওয়ায়ি অলসভায়ব বয়স না 
থরয়ক আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা 
পালন কিয়ি।
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উপয়িলা: নবলীগঞ্জ 

রেলা: হমবগঞ্জ

হনবগঞ্জ রেলাি নবীগঞ্জ উপয়িলায় কসবা 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ 
একটি ননবনন্ধি প্রারনমক সমবায় সনমনি যাি 
ননবন্ধন নং ১৬২৮, িানিখ ২১/০৩/২০১৭ 
নরি.। সনমনিি ননিস্ব অন�স িয়য়য়ি। 
নবনবয়ানা গ্যাস ন�ল্-এি অয়নক সাধািণ 
রেনময়কি চাকনি চয়ল থগয়ল কৃষক যখন 
হিাশ িখন গ্রায়মি নবনশষ্ িািনননিক 
ব্যনক্তত্ব, সনমনিি সভাপনি িনাব থগালাম 
হুসাইন িব্বানীি রেিৃকুয়ত্ব সনমনিটি ২০০৬ 
সায়ল সংগনেি হয়। ২০১৭ সায়লি মাচদে মায়স 
ননবন্ধয়নি িন্য সনমনি কিৃকুপক্ আয়বদন 
কিয়ল ২১/০৩/২০১৭ নরি. সয়ন রেলা 
সমবায় অন�সাি, হনবগঞ্জ ময়হাদয় সনমনি 
সরিিনময়ন পনিদশকুন করি ননবন্ধন প্রদান 
করিন। সনমনিটি বিদেমায়ন নবীগঞ্জ উপয়িলায় 
একটি স�ল ও সম্ভাবনাময় সনমনি নহয়সয়ব 
পনিনচনি লাভ করিয়ি।

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৫৯ িন। কু্দ্রঋণ 
কাযকুক্রম, কৃনষ খামাি, মতস্যচাষ প্রকল্প ও 
গবানদ পশুি খামাি প্রকল্প, থ্ডনভনত্তক 
প্রনশক্ণ প্রদান, সামানিক সয়চিনিামলূক 
কাযকুক্রম ও উতপানদি পয়ণ্যি বািািিািকিণ 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি।
 
কার্গক্রয়মর বণ্গনা

আিুমনক পদ্ধমতয়ত সবমি উৎপাদন

সনমনি সংগনেি হওয়াি পি হয়ি কৃনষ 
উতপাদন ও নবপণয়নি প্রনি সদস্যয়দি আগ্রহ 
রেনশ নিল। িািই ধািাবানহকিায় ব্যনক্ত 
ও সনমনিি থযৌর প্রয়চষ্ায় ২০১৮-২০১৯ 
নরি. সয়ন ৩ িন সদস্য িনাব থমাুঃ নগয়াস 
উনদেন, িনাব থমাুঃ আনমি উনদেন এবং 
িনাব থমাুঃ আনলম উনদেন কিৃকুক নবীগঞ্জ এি 
ক্নশয়ািা নদীি অববানহকায় ৬.৬০ একি 
িায়গা জুয়ড় নবশাল সবনি উতপাদন প্রকল্প 
গ্রহণ কিা হয়। উক্ত প্রকয়ল্প সনমনিি িহনবল 
হয়ি বানষকুক ১০% মনুা�ায় (লাভবান হওয়াি 
শয়িদে) ১,৮০,০০০ টাকা প্রদান কিা হয়। 

হাল সয়ন উক্ত প্রকল্প হয়ি প্রায় ২,১০,০০০ 
টাকা আয় হয় এবং সনমনিি শিদে নহয়সয়ব 
১৮,০০০ টাকা সনমনিয়ি লাভ নহয়সয়ব 
িমা হয়। সনমনিি উতপানদি প্রকয়ল্পি ময়ধ্য 
উয়ল্খয়যাগ্য উতপাদন নিল মালনচং পদ্ধনিয়ি 
সবনি চাষ এবং গ্রা�টিং পদ্ধনিয়ি সািা বিি 
টয়ময়টা চাষ। গ্রা�টিং পদ্ধনি এলাকায় ব্যাপক 
আয়লাড়ন সষৃ্টি করিয়ি। 

কৃমষ মবপণন মস্টার 

সনমনিি উয়দ্যায়গ গহৃীি প্রকয়ল্পি পাশাপানশ 
স্ানীয়ভায়ব উতপানদি নবনভন্ন কৃষয়কি 
উতপানদি সবনি নায্যময়ূল্য নবনক্রি িন্য 
সনমনিি উয়দ্যায়গ একটি কৃনষ নবপণন র�ন্দ 
গয়ড় উয়েয়ি থযখায়ন দূিদূিান্ত হয়ি পাইকানি 
আড়িদািগণ সবনি ক্রয় কিয়ি আয়সন, 
এয়ি কৃষয়কি নায্য মলূ্য প্রানপ্ত নননচিি হয়। 

আত্মকম্গসিংস্ানমলূক কার্গক্রম

ননবন্ধয়নি পি হয়ি সদস্যয়দিয়ক এক 
বিি থময়ানদ নবনভন্ন থ্য়ড কু্দ্রঋণ প্রদান 
কিা হয়। সনমনি কিৃকুক সবনি উতপাদয়নি 

কসবা সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৬২৮

তামরখ: ২১/০৩/২০১৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৫৯ িন

শেোর মলূিন: ৯৩,৭০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১,৮০,৪৫০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১৩,১৮,৩৯৬ টাকা
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পাশাপানশ আত্মকমকুসংস্ানমলূক প্রকয়ল্প 
৩৭ িন সদস্যয়ক ননয়ম্নাক্ত থ্য়ড যরা গরু 
থমাটািািাকিয়ণ ২১ িন, ধান চায়ষ ৩ িন, 
গানভ পালয়ন ১ িন, িাগল পালয়ন ২ িন, 
কু্দ্র ব্যবসায় ৪ িন, দনিদে ব্যবসায় ২ িন, 
হাঁস পালয়ন ৪ িন সদস্যয়ক ১১,২৫,০০০ 
টাকা ঋণ প্রদান কিা হয় বিদেমায়ন সদস্যয়দি 
ননকট পাওনা ১০,৬৩,৫৩৭ টাকা। সানবকুক 
ভায়ব সনমনিি মাধ্যয়ম প্রায় ৫০ িন র�ায়কি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। ঋণ উপ 
কনমটি কিৃকুক যাচাই বািাই করি ঋণ প্রদান 
কিাি �য়ল র�ায়না ঋণয়খলানপ হয় না। 
িািাড়া প্রনশক্ণ িাড়া ঋণ প্রদান কিা হয় না 
নবধায় ক্ঋয়ণি িুঁনক অয়নক কম রায়ক। 

রিমেক্ণ

ঋণ প্রদায়নি পূয়বকু থসসব ব্যানক্তয়দি সনমনিি 
মাধ্যয়ম নবনভন্ন থ্ডনভনত্তক প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া 
কিা হয়। িািাড়া সদস্যয়দিয়ক আচিনলক 
সমবায় ইনস্টিটিউট থমৌলভীবািাি এবং সময়য় 
সময়য় উপয়িলা সমবায় কাযকুালয়, নবীগঞ্জ 
কিৃকুক আয়য়ানিি ভ্াম্যমাণ প্রনশক্য়ণি 
মাধ্যয়ম দক্ করি গয়ড় রোলা হয়। 

সামামিক ও মসবামলূক কার্গক্রম

কমকুসংস্ায়নি পাশাপানশ সনমনিি সভাপনিি 
রেিৃকুয়ত্ব গ্রায়ম সমািয়সবামলূক কাযকুক্রম 
পনিচানলি হয়। সামানিক বিন্দ ননিসন 
নবষয়য় সভা, থযৌিুক ও বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ 
সভা, স্বাস্্য ও পনিবাি কল্যাণ নবষয়ক সভা 
প্রনি মায়স অননুষ্ঠিহ য়। 

মবগত বছত্রর উয়ল্খয়রাগ্য কার্গক্রম

নবগি বিিগুয়লাি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য 
কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য গ্রা�টিং পদ্ধনিয়ি টয়ময়টা 
চাষ, গরু থমাটািািাকিণ এবং সনমনি ও 
ব্যনক্তি থযৌর প্রয়চষ্ায় মালনচং পদ্ধনিয়ি 
৬.৬০ একি িনময়ি সবনি চাষ প্রকয়ল্পি 
মাধ্যয়ম নবীগঞ্জ উপয়িলায় উক্ত সনমনিটিি 
সুনাম িনড়য়য় পয়ড়য়ি। 

র�স টোমি

সনমনি অল্প সময়য়ি ময়ধ্য সনমনিি 
আনরকুক উন্নয়য়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন বনলষ্ঠ ভূনমকা র�য়খ 
আসয়ি। ননবন্ধয়নি পি হয়ি সদস্যয়দিয়ক 
এক বিি থময়ানদ নবনভন্ন থ্য়ড কু্দ্রঋণ প্রদান 
কিা হয়। সনমনি কিৃকুক সবনি উতপাদয়নি 
পাশাপানশ আত্মকমকুসংস্ানমলূক প্রকয়ল্প 
৩৭ িন সদস্যয়ক ননয়ম্নাক্ত থ্য়ড যরা গরু 
থমাটািািাকিয়ণ ২১ িন, ধান চায়ষ ৩ িন, 
গানভ পালয়ন ১ িন, িাগল পালয়ন ২ িন, 
কু্দ্র ব্যবসায় ৪ িন, দনিদে ব্যবসায় ২ িন, 

হাঁস পালয়ন ৪ িন সদস্যয়ক ১১,২৫,০০০ 
টাকা ঋণ প্রদান কিা হয় বিদেমায়ন সদস্যয়দি 
ননকট পাওনা ১০,৬৩,৫৩৭ টাকা। সানবকুক 
ভায়ব সনমনিি মাধ্যয়ম প্রায় ৫০ িন র�ায়কি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। উয়ল্খ্য থয, 
অত্ সনমনি সমবায় সনমনি আইন ও সমবায় 
সনমনি নবধধমালাি আয়লায়ক পনিচানলি হয়। 
 
মরভায়ব সফল হয়লা তার বণ্গনা 

প্রনিষ্ঠাি পূয়বকু সদস্যগণ অয়নক আনরকুক 
সংকয়ট ননমনজ্ি নিল। নবনবয়ানাি গ্যাস 
উয়ত্তালন কম্ানী শভিন প্রারনমকভায়ব 
স্ানীয় ব্যনক্তয়দি র�াম্াননয়ি সাধািণ 
রেনময়কি চাকনি নদয়য়নিল। কয়য়ক বিি পি 
যখন রেনময়কি চাকনি চয়ল যায় িখন স্ানীয় 
র�াকিন হিাশ হয়য় পয়ড় এবং কায়িি িন্য 
আয়্ালন কিয়ি রায়ক। পিবিদেীয়ি সনমনি 
কিাি িন্য িায়দিয়ক আনরকুক অনদুান থদওয়াি 
শিদে নদয়ল উক্ত সনমনিি সভাপনি এনগয়য় 
আয়সন এবং কসবা গ্রায়মি র�াকিনয়ক 
ননয়য় সনমনি গেয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিন 
এবং সভাপনি ননয়ি সনমনিি নায়ম অন�য়সি 
িায়গা প্রদান করিন। সনমনি কিৃকুক গহৃীি 
সবনি উতপাদন প্রকল্প গ্রহণ ও নবপণন র�ন্দ 
গয়ড় রোলা ও গরু থমাটািািাকিণ প্রকয়ল্পি 
িন্য সনমনিটি একটি স�ল সনমনি নহয়সয়ব 
পনিনচনি থপয়য়য়ি। 
 

অমিট সিংক্রান্ত তথ্য

ননবন্ধয়ন পি হয়ি সনমনিি কিৃকুপক্ যরাসময়য় 
সনমনিি অনডট কাযকুক্রম কনিয়য় রায়কন। 
অনডয়ট র�ায়না ধিয়নি অননয়ম পনিলনক্ি 
হয়নন। অনডট ও নহসাব সংিক্য়ণ ব্যবস্াপনা 
কনমটি খবুই আন্তনিক। 
 
ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

সনমনিি নায়ম ইনািগঞ্জ শাখায় 
একটি সচিয়ী নহসাব িয়য়য়ি নহসাব নং 
১৯২৫০১০০০৭৪০৩। ৩০/০৬/২০১৯ নরি. 
িানিয়খ নস্নি ২,৯৩,২৭০ টাকা। যাবিীয় 
র�নয়দন ব্যাংয়কি মাধ্যয়ম হয়য় রায়ক। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি ননকট নগদ র�ায়না টাকা 
িাখা হয় না যা অনডয়ট পনিলনক্ি হয়। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

অনডট থসস,সমবায় উন্নয়ন িহনবল 
পনিয়শাধ, পুঁনি গেন, আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
সামানিক সয়চিনিামলূক কাযকুক্রম এবং 
কৃনষয়ি আধনুনক প্রযুনক্ত ব্যবহারিি মাধ্যয়ম 
সমবায়য়ি আদশকু ও উয়দেশ্য বাস্তবায়ন িরা 
সমবায়য়ি অগ্রযাত্ায়ক রেগবান কিয়ি কসবা 
সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি একটি 
র�াল ময়ডল নহয়সয়ব পনিলনক্ি হয়য়য়ি। 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সনমনিটি সমবায় 
আয়্ালনয়ক আরিা এনগয়য় ননয়য় যায়ব বয়ল 
দঢ়ৃ নবশ্াস। 
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উপয়িলা: হমবগঞ্জ সদর

রেলা: হমবগঞ্জ

হনবগঞ্জ রেলাধীন হনবগঞ্জ সদি উপয়িলাি 
টংগীিঘাট গ্রাম একটি প্রি্যন্ত িনপদ। এই 
িনপয়দ িয়য়য়ি হাওড়, বাওড় এলাকা। 
এই হাওড় সংলগ্ িনবসনিি রেনশ ভাগ 
র�াকিনই দনিদ্র থরেধণি মতস্যিীবী। যায়দি 
িীবনিীনবকাি মলূ উতস প্রকৃনি থরয়ক মতস্য 
আহিণ। দানিদ্র্যিা, নশক্াি অভাব, অননু্নি 
থযাগায়যাগ সবনকিুই থযন এই গ্রায়মি দদনন্ন 
নবষয়। নকিুসংখ্যক মানষু গ্রাম থিয়ড় শহরি 
এয়স র�খাপড়া করিয়ি। যািা এই অবয়হনলি 
িনপদটিয়ক দানিরদ্র্যি দুষু্চক্র থরয়ক রেি হয়য় 
আসাি িন্য ননিলস থচষ্া করিয়িন িায়দি 
ময়ধ্য িনাব আ: থহনকম,িনাব আিাবুি 
আলী অন্যিম। বেষম্য ও দানিদ্র্য থরয়ক এ 
হাওড় সংলগ্ িনবসনিি মনুক্তি লয়ক্্য িািা 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি গেয়নি দঢ়ৃ প্রি্যয়ী 
নসদ্ধান্ত রেন। নিনন গ্রায়মি মতস্যিীবীয়দিয়ক 
সমবায় দশকুয়ন উবিদু্ধ ও সংগনেি করি িায়দি 

ভায়গ্যান্নয়য়নি লয়ক্্য ২০১৩ সায়লি মাচদে 
মায়স ২০ িন মতস্যিীবীয়দি সমন্বয়য় ঘাটিয়া 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি গেন কিা হয়। 
যা সমবায় নবভাগ হয়ি ২৫/০৩/২০১৩ 
নরি. িানিয়খ ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যাি ননবন্ধন 
নং ১৩৭০, িানিখ: ২৫/০৩/২০১৩ 
নরি.। ননবনন্ধি নেকানা: গ্রাম: টংগীিঘাট, 
ডাক: হনবগঞ্জ, উপয়িলা: হনবগঞ্জ সদি, 
রেলা: হনবগঞ্জ। এ সনমনিি বিদেমান কমকু ও 
সভ্য ননবকুাচনন এলাকা সমগ্র হনবগঞ্জ সদি 
উপয়িলা। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২৮ িন। 
সনমনিটি সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদশকু 
নশক্া থদওয়া,িায়দি ময়ধ্য পািস্পনিক 
সাহায্য সহয়যানগিা ও সময়িািাি ময়নাভাব 
গয়ড় রোলা এবং পনিকনল্পিভায়ব উন্নি 
িীবনযাপয়নি িন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্া গ্রহয়ণ 
উবিদু্ধ করি রায়ক। ননয়িয়দি আনরকুক উন্ননি 
অিদেয়নি লয়ক্্য আয় বনৃদ্ধি িন্য সভ্যগণয়ক 
সমষ্টিগি প্রয়চষ্া গ্রহয়ণ উবিদু্ধ করি। সভ্যগয়ণি 

ময়ধ্য নমিব্যনয়িা ও সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় 
রোলা। সভ্যগণয়ক মতস্য সংিক্ণ আইন, 
বন্যা িননি পানন সংিক্ণ আইন, পনিয়বশ 
আইন ও বন সংিক্ণ আইন থময়ন চলা ও 
প্রয়য়ায়গ উবিদু্ধ কিা। মাি ও অন্যান্য িলি 
প্রাণী ও উনদ্য়দি বংশ বনৃদ্ধ এবং শুষ্ক থমৌসুয়ম 
এয়দি িন্য থমৌসুনম অভয়ারেম প্রনিষ্ঠা করি। 
সিকানি বা রেসিকানি িলাশয় ক্রয় অরবা 
ইিািা ননয়য় বা অন্য র�ায়না উপায়য় মাি চাষ 
করি। মতস্যচাষ ও সংনলিষ্ অন্যান্য পয়ণ্যি 
উতপাদন, মানবনৃদ্ধসহ সংিক্ণ প্রনক্রয়ািাি 
কিা এবং বািািিাি কিাি প্রয়য়ািনীয় 
ব্যবস্া গ্রহণ। মাি ধিাি, মাি সংিক্য়ণি বা 
শুল্ক ও লবণাক্ত কিাি সিঞ্জাম, রেৌকা বেনি 
ও মজুি কিা এবং সনমনিি সভ্যয়দি ননকট 
এগুয়লা নবক্রয় কিা, ভাড়া থদওয়া অরবা 
অন্যভায়ব িায়দিয়ক মাি ধিাি সিঞ্জাম ও 
রেৌকা ন্যায্যময়ূল্য সংগ্রহ কিয়ি সাহায্য কিা। 

 
কার্গক্রয়মর বণ্গনা

আদায়কৃি শয়াি মলূধন ৩৪,৯০০ টাকা। 
আদায়কৃি সচিয় আমানি ২৩,৪০০ টাকা।

ঘাটিো মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৩৭০

তামরখ: ২৫/০৩/২০১৩ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ২৮ িন

শেোর মলূিন: ৩৪,৯০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ২৩,৪০০ টাকা।

সিংরমক্ত তহমবল: ৩,০৭০ টাকা।
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সংিনক্ি িহনবল ৩,০৭০ টাকা।
নসনডএ� প্রদান ১৯১ টাকা(২০১৮-২০১৯)।
অনডট ন� প্রদান ৬৪০ টাকা (২০১৮-২০১৯)।
কাযকুকিী মলূধন ৩,৪১,৩৬৯ টাকা।
কমকুসংস্ান সষৃ্টি ২৮ িন। 
অস্ায়ী আমানি গ্রহণ ২,৮০,০০০ টাকা।
 
মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

নবগি বিিগুয়লায়ি সনমনিি নায়ম উন্নয়ন 
প্রকয়ল্পি আওিায় হনবগঞ্জ সদি উপয়িলাধীন 
নবনভন্ন সিকানি িলমহাল ইিািা রেওয়া 
হয়। বিদেমায়ন নপলুয়া নবল িলমহালটি উন্নয়ন 
প্রকয়ল্পি আওিায় ১৪২৫-১৪৩০ সন থময়ায়দ 
ইিািা রেওয়া হয়। িলমহালটিি সবকুয়শষ ৪২৭ 
বাংলা সয়নি ইিািা মলূ্য ২,৭৬,১৪৯,ভ্যাট 
১৫% হারি ১৩,৮০৮,আয়কি ৫% হারি 
২,৮৭৭ টাকা সবকুয়মাট ২,৯২,৮৩৪ টাকা 
প্রদান করিয়ি। 

নবগি বিিগুয়লায়ি সনমনিি নায়ম 
হনবগঞ্জ সদি উপয়িলাধীন নবনভন্ন সিকানি 
িলমহাল ইিািা রেওয়া হয়। বিমকুায়ন এ 
সনমনিি নায়ম হনবগঞ্জ সদি উপয়িলাধীন 
ব�য়াি চাপনি গ্রুপ থ�নাই িলমহালটি 
১৪২৫-১৪২৭ সন থময়ায়দ ইিািা প্রাপ্ত। 
িলমহালটিি ১৪২৭ বাংলা সয়নি ইিািা 
মলূ্য ৬,৮৩৪ টাকা, ভ্যাট ১৫% হারি ১,০২৬ 
টাকা, আয়কি ৫% হারি ৩৪২ টাকা সবকুয়মাট 
৮,২০৪ টাকা প্রদান কিা হয়য়য়ি।

র�স টোমি

সনমনিটি হনবগঞ্জ সদি উপয়িলাধীন উন্নয়ন 
প্রকয়ল্পি আওিায় ইিািাপ্রাপ্ত িলমহাল 
ও উপয়িলা প্রশাসন হয়ি প্রাপ্ত িলমহায়ল 
পাহািাদাি নহয়সয়ব িনবল ননয়য়ায়গি 
মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি ভূনমকা পালন 
করি আসয়ি। সনমনিি ২৮ িন সদস্য উন্নয়ন 
প্রকয়ল্পি আওিায় ইিািাপ্রাপ্ত িলমহাল 
ও উপয়িলা প্রশাসন হয়ি প্রাপ্ত িলমহায়ল 
মািধিা ও মতস্যচায়ষ সম্কৃ্ত রাকায় িায়দি 
স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
 
কলীভায়ব সফল হয়লা 

সনমনিি বিদেমান সভাপনি িনাব আুঃ থহনকম 
ও বিদেমান সম্াদক িনাব আিাবুি আলী 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
প্ররমনদয়ক সনমনিটি গেন করিন। থস লয়ক্্যই 
িািা সনমনিি সদস্যগণয়ক ননয়য় সনমনিি 
নায়ম নবনভন্ন সিকানি িলমহাল ইিািা 
গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম মতস্যচাষ ও মতস্য উতপাদন 
শুরু করিন। সনমনিটি শুরু থরয়ক নবনভন্ন 

থময়ায়দ সিকানি িলমহাল সিকানিভায়ব 
ইিািা ননয়য় মতস্যচাষ ও মতস্য উতপাদনপূবকুক 
িা স্ানীয় বািািসহ হনবগঞ্জ রেলা শহরি 
বািািিাি কিয়ি রায়কন। নবক্রয়কৃি 
অরকু সদস্যয়দি ময়ধ্য শয়াি নভনত্তক লাভ 
বণ্টনপূবকুক সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
সনমনিটি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। 
মতস্য উতপাদন ও নবক্রয়য়ি মাধ্যয়ম িায়দি 
িীবনমায়নি পনিবিদেন সাধধি হয়য়য়ি। 
প্রয়য়ািনীয় সিকানি পষৃ্ঠয়পাষকিা থপয়ল 
এ সনমনিি উতপাদনমখুী কমকুকাডে আিও 
গনিশীল ও রেগবান হয়ব এবং সদস্য িাড়াও 
এলাকাি সাধািণ মানয়ুষি িীবনমায়নিও 
উন্নয়ন সাধধি হয়ব। 
 
লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিটি সদস্যয়দি ময়ধ্য প্রনি বিি শয়াি 
নভনত্তক লভ্যাংশ বণ্টন করি রায়ক। লাভ 
বণ্টনপূবকুক সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়ন 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। সনমনিটি 
প্রনি বিি ধাযকুকৃি সমবায় উন্নয়ন িহনবল 
পনিয়শাধ করি রায়ক।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

• সনমনিি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি সন্তানয়দি 
বাধ্যিামলূক প্রারনমক নশক্া গ্রহণ, 
স্যাননয়টশন ব্যবহাি নননচিিকিণ ও 
পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি গ্রহণ ও 
উবিদু্ধকিণ এবং বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ 
যরাযর ভূনমকা পালন। 

• সদস্যয়দি কন্যা নববাহদায়ন সহায়িাসহ 
স্ানীয়ভায়ব নবনভন্ন সামানিক, সাংসৃ্নিক 
এবং ধমকুীয় কমকুকাডে অংশগ্রহণপূবকুক 
সহায়িাকিণ। 

• এিাড়াও বাওড়সহ নবনভন্ন িলাধারিি 
পায়শ বকৃ্রিাপণ ও বনায়য়ন উবিদু্ধ ও 
সহায়িাকিণ। 

• আধনুনক ও বেজ্ঞাননক পদ্ধনিয়ি মতস্যচায়ষ 
অন্যান্য সমবায় সনমনিসহ মতস্যচানষয়দি 
প্রয়য়ািনীয় পিামশকু প্রদান এবং থক্ত্ 
নবয়শষ প্রনশক্ণ প্রদান। 

• ধমকুীয় নবনভন্ন অনষু্ঠান ও সনমনিি অরকুায়য়ন 
অননুষ্ঠি হয়য় রায়ক। 
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উপয়িলা: মমৌলভলীবািার সদর

রেলা: মমৌলভলীবািার 

বাংলায়দশ একটি উন্নয়নশীল থদশ। এখায়ন 
এককভায়ব কু্দ্র িনয়গাষ্ঠীি পয়ক্ উন্নয়ন 
কিা, থদশ এবং িানিি িন্য সামানিক ও 
কল্যাণকি কাি কিা অি্যন্ত কনেন কাি। 
একমাত্ সনম্নলি প্রয়চষ্ায় আরকুসামানিক 
উন্নয়ন সম্ভব। এই মাননসকিা এবং “সকয়লি 
িরি সকয়ল আমিা প্রয়ি্যয়ক আমিা পরিি 
িরি ” সমবায়য়ি এ আদশকু ও নীনিি উপি 
নভনত্ত করি এখন থরয়ক ১১ বিি পূয়বকু প্রনিনষ্ঠি 
হয় ড্ীমস আননলনময়টড বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ, থমৌলভীবািাি। থমৌলভীবািাি 
রেলাধীন মন ু নদীি সুইচ থগইট এলাকায় 
অধধগ্রহণকৃি পানন উন্নয়ন রোডদে এি ৪৩ 
একি িনম িনাব থমিি (অবুঃ) থমাুঃ 
খানলদুি িহমান সমনন্বি মতস্যচাষ, কৃনষকাি 
ও গবানদ পশু থমাটািািাকিণ উন্নয়ন প্রকয়ল্প 
১৯৯০ সাল থরয়ক ২০০৫ সাল পযকুন্ত ইিািা 
গ্রহণ করিন। পিবিদেীয়ি আরিা ৫ বিি অরকুাত 

২০১০ সাল পযকুন্ত ইিািাি থময়াদ বনৃদ্ধ কিা 
হয়। নিনন থমৌলভীবািাি রেলাধীন সদি 
উপয়িলা, থপৌিসভা ও নবনভন্ন ইউননয়য়ন 
বসবাসিি নশনক্ি ও রেকাি যুবয়কি 
সমবায়ী থচিনায় উবিদু্ধ করি ২০ িন সদস্য 
ননয়য় ড্ীমস্ আননলনময়টড নায়ম একটি 
সংগেন গেন করিন। পিবিদেীয়ি রেলা 
সমবায় কমকুকিদো, থমৌলভীবািাি ময়হাদয়য়ি 
কাযকুালয় হয়ি নবগি ০১/০৪/২০০৯ নরি. 
িানিয়খ ড্ীমস্ আননলনময়টড বহুমখুী সমবায় 
সনমনি নলুঃ নায়ম ননবন্ধন নং: ৯৯৫ প্রাপ্ত 
হয়য় থমৌলভীবািাি রেলাি সদি উপয়িলায় 
কাযকুক্রম পনিচালনা কিয়ি।

সমমমত গেয়নর উয়দ্ে্য

সনমনিি সস্যয়দি ননকট হয়ি আদায়কৃি 
শয়াি মলূধন ও সচিয় আমানয়িি মাধ্যয়ম 
মলূধন গেনপূবকুক িায়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন সাধনসহ স্ানীয় িনসাধািয়ণি 
পাশাপানশ থদশ ও নবয়দশ থরয়ক আসা 
নবয়নাদন নপপাসুয়দি নবয়নাদয়নি চানহদা 
পূিয়ণি িন্য নবনভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং 

গহৃীি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কমকুসংস্ান 
সষৃ্টি কিাই সনমনিি সদস্যয়দি মলূ উয়দেশ্য।

মিময়নমসোম রিকল্প

সনমনিটি ননবন্ধনপ্রানপ্তি পি থমৌলভীবািাি 
রেলা শহরিি প্রাণ র�ন্দ র�াটদে র�ায়ড 
সনমনিি ননিস্ব মলূধন নবননয়য়াগ পূবকুক 
একটি নিময়ননসয়াম প্রনিষ্ঠা করি। উক্ত 
নিময়ননসয়ায়ম স্ানীয় র�াকিন শািীনিক 
ন�টয়নস বিায় িাখাি িন্য ননয়নমিভায়ব 
শিীি চচদো করি রায়কন। উক্ত প্রকয়ল্প 
৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিখ পযকুন্ত থমাট 
নবননয়য়াগ ১৪,১২,০২৭ টাকা।

মবমলোিতি মস্টার

থমৌলভীবািাি রেলা শহরিি প্রাণয়কন্দ ড্ীমস্ 
আননলনময়টড বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি কাযকুালয় সংলগ্ আহমদ ম্যানশন, ৩য় 
িলা, এম.সাই�্ি িহমান র�াড, থচৌমহুনা, 
থমৌলভীবািাি এ সনমনিি অরকুায়য়ন 
নবনলয়াডদে থসটোি স্াপন কিা হয়। উক্ত 
নবনলয়াডদে থসটোরি নবয়নাদন নপপাসু র�াকিন 

ড্ীমস্ আনবলবময়টি বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৯৯৫

তামরখ: ০১/০৪/২০০৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩১ িন

সঞ্চে আমানত: ৫,০১,৯২,০০০ টাকা

শেোর মলূিন: ২,০৪,০০,০০০ টাকা, 

কার্গকরলী মলূিন : ৩,৬৯,৪২,৬৯৯ টাকা।

সম্দ: ৪৩ একর িমম
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ননয়নমিভায়ব ভ্মণ করি রায়কন। যাি �য়ল 
উক্ত নবনলয়াডদে থসটোি থমৌলভীবািাি শহরি 
অন্যিম নবয়নাদন র�ন্দ নহয়সয়ব পনিগধণি 
হয়য়য়ি। উক্ত প্রকয়ল্প ৩০/০৬/২০১৯ 
নরি. িানিখ পযকুন্ত থমাট নবননয়য়াগ কিা হয় 
৫,৯৯,৫৬৬ টাকা।

মৎস্যচাষ রিকল্প

থমৌলভীবািাি শহরি অদূরি পানন উন্নয়ন 
রোডদে কিৃকুক স্ানপি মন ু ব্যারিি এলাকায় 
অরকুাত িায়রেী,ধনারেী ও মািািকাপন থমৌিায় 
ও িতসংলগ্ বন্যা ননয়ন্তণ বায়ধি পায়শ থমাট 
৪৩ একি িায়গাি ময়ধ্য ৩৬ একি িায়গায় 
মতস্যচাষ প্রকল্প িয়য়য়ি। ৭ একি িায়গায় 
কৃনষিনম িয়য়য়ি। িলাশয় ও কৃনষিনম 
ননবাহী প্রয়কৌশলী, বাংলায়দশ পানন উন্নয়ন 
রোডদে,থমৌলভীবািাি এি স্মািক নং: এল-
২/৭৬৫, িানিখ:২৪/০২/২০১৫ নরি. ময়ূল 
ড্ীমস্ আননলনময়টড বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি কিৃকুপয়ক্ি ননকট ইিািা প্রদান 
কিা হয়। ইিািা গ্রহণকৃি বদ্ধ িলাশয়য় 
মতস্যচাষসহ উন্নি প্রযুনক্ত ব্যবহারিি মাধ্যয়ম 
খাঁচায় মতষ্যচাষ কিা হয়চ্ছ। যাি �য়ল উক্ত 
সমবায় সনমনিটি স্ানীয়ভায়ব মায়িি চানহদা 
পূিয়ণ গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন করি যায়চ্ছ। 
উক্ত প্রকয়ল্প ৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিখ 
পযকুন্ত থমাট নবননয়য়াগ কিা হয় ৯,৯২,০১০ 
টাকা।

পেলীি রোট রিকল্প

সনমনি কিৃকুপক্ কিৃকুক নলি গ্রহণকৃি 
ন�সানিয়ি স্পীড রোট প্রকল্প গ্রহণ করিয়ি। 
বিদেমায়ন ২টি স্পীড রোট, ১টি ইনঞ্জন চানলি 
রোট,১টি থপয়ডল রোট িয়য়য়ি। নবয়নাদন 
নপপাসু র�াকিন সনমনি কিৃকুপক্ কিৃকুক 
পনিচানলি স্পীড রোট, ইনঞ্জন চানলি রোট, 
১টি থপয়ডল রোয়ট ভ্মণ করি আন্ উপয়ভাগ 
করি রায়কন। যা স্ানীয় র�াকিয়নি ময়ধ্য 
সমাদিৃ ও প্রশংসনীয় হয়চ্ছ। উক্ত প্রকয়ল্প 
৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিখ পযকুন্ত থমাট 
নবননয়য়াগ কিা হয় ৫,৮২,৩১২ টাকা।

মরয়সাটতি রিকল্প

থমৌলভীবািাি রেলা শহরি অদূরি ধনারেী 
এলাকায় ন�সািী প্রকল্প সংলগ্ সনমনিি ননিস্ব 
িনময়ি নিয়সাটদে প্রকল্প িয়য়য়ি। উক্ত প্রকল্পটি 
িাঙ্গাউটি নিয়সাটদে প্রকল্প নায়ম সুপনিনচি। উক্ত 
প্রকল্পটি স্ানীয়ভায়ব সমাদিৃ। থদনশ-নবয়দনশ 
পযকুটকগণ সহ নবয়নাদন নপপাসু র�াকিয়নি 
রাকাি িন্য বিদেমায়ন ১৪টি শীিািপ ননয়নন্তি 
কক্ িয়য়য়ি। িাি ময়ধ্য একটি শীিািপ 
ননয়নন্তি ভাসমান কক্ িয়য়য়ি। থদনশ নবয়দনশ 
পযকুটকগণ উক্ত সমবায় সনমনিি নবনভন্ন 
প্রকল্প পনিদশকুন করি আত্মিৃনপ্ত লাভ করি 

রায়কন। উক্ত প্রকয়ল্প অবকাোয়মা খায়ি 
৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিখ পযকুন্ত থমাট 
নবননয়য়াগ কিা হয় ২,৩৩,২৮,৭৩০ টাকা 
এবং নিয়সায়টদেি িনমি মলূ্য বাবদ নবননয়য়াগ 
কিা হয় ৫,৮১,০০০ টাকা।

পায়কতি মবমনয়োগ

িাঙ্গাউটি নিয়সাটদে প্রকল্প এি দনক্ণ পায়শ 
স্ানীয় িনগয়ণি নবয়নাদয়নি িন্য সনমনিি 
ননিস্ব অরকুায়য়ন দশকুনীয় পাকদে স্াপন কিা 
হয়য়য়ি। থদনশ-নবয়দনশ পযকুটকগণ সহ স্ানীয় 
নবয়নাদন নপপাসু র�াকিন প্রনিনদন ননধকুানিি 
প্রয়বশ মলূ্য পনিয়শাধ করি আন্ উপয়ভাগ 
করি রায়কন। উক্ত প্রকয়ল্প ৩০/০৬/২০১৯ 
নরি. িানিখ পযকুন্ত থমাট নবননয়য়াগ কিা হয় 
৩,৭৮,৪৬৬ টাকা।

র�ম্টন রিকল্প

িাঙ্গাউটি নিয়সাটদে এ সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন 
একটি আকষকুণীয় র�নটেন স্াপন কিা হয়য়য়ি। 
থদনশ-নবয়দনশ পযকুটকগণ সহ স্ানীয় নবয়নাদন 

নপপাসু র�াকিয়নি খাবারিি সুব্যবস্া 
িয়য়য়ি। উক্ত প্রকয়ল্প ৩০/০৬/২০১৯ 
নরি. িানিখ পযকুন্ত থমাট নবননয়য়াগ কিা হয় 
৩,১৯,৬১৭ টাকা।

সুইমমিংপুল রিকল্প

সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন িাঙ্গাউটি নিয়সাটদে 
ও পাকদে সংলগ্ একটি আকষকুণীয় সুইনমংপুল 
স্াপন কিা হয়য়য়ি। থদনশ-নবয়দনশ পযকুটকগণ 
সহ স্ানীয় নবয়নাদন নপপাসু র�াকিন এি 
মাধ্যয়ম আন্ উপয়ভাগ করি রায়কন। উক্ত 
প্রকয়ল্প ৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিখ পযকুন্ত 
থমাট নবননয়য়াগ কিা হয় ২,৯১,১১৫ টাকা।

বকৃ্ত্রাপণ রিকল্প

িাঙ্গাউটি নিয়সাটদে ও পাকদে সংলগ্ অব্যবহৃি 
িায়গায় সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন বকৃ্রিাপণ 
কিা হয়য়য়ি। যাি �য়ল প্রকল্প এলাকায় 
সবুিায়ন নননচিি হয়য়য়ি।উক্ত প্রকয়ল্প 
৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিখ পযকুন্ত থমাট 
নবননয়য়াগ কিা হয় ৮৫,৭৬৬ টাকা।
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পমরচালনা পষ্গদ

সনমনিি বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি নবগি 
৩০/০১/২০২০ নরি. িানিয়খ ননবকুানচি হয়য় 
৩১/০১/২০২০ নরি. িানিয়খ প্ররম সভা 
আহ্ান করি দানয়ত্ব গ্রহণ পূবকুক সনমনিি 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি আসয়ি।

মবগত বছরগুয়লার কম্গকায়ণ্ডর বণ্গনা

সনমনিি ননিস্ব মলূধন নবননয়য়াগ পূবকুক ইিািা 

গ্রহণকৃি বদ্ধ িলাশয় এবং উন্নি প্রযুনক্ত 
ব্যবহাি করি খাঁচায় মতস্যচাষ করি মতস্য 
উতপাদয়ন নবয়শষ ভূনমকা পালন করি আসয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটি সিকাি থঘানষি 
সামানিক কাযকুক্রম সমহূ নবয়শষ করি 
পনিয়বয়শি ভািসাম্য িক্ায় বকৃ্রিাপণ 
কমসূকুচী,সনমনিি সদস্যভুক্ত পনিবারিি সকল 
সদস্যসহ স্ানীয় িনগয়ণি সু-স্বাস্্য নননচিি 

কয়ল্প নবশুদ্ধ পানীয় িল ব্যবহাি, স্বাস্্যসম্ি 
পায়খানা ব্যবহাি, মা ও নশশু স্বাস্্য সু-িক্া 
এবং এইচ.নভ এইডস্ প্রনিরিাধ ইি্যানদ 
নবষয়য় উবিদু্ধ করি আসয়ি। িািাড়া সক্ম 
দম্নিয়দি পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি গ্রহণ, 
বাল্যনববাহ র�াধ এবং থযৌিুক প্ররা র�ায়ধ 
সনমনিি সদস্যগণ নবয়শষ ভূনমকা পালন করি 
আসয়িন।

কম্গকততিা-কম্গচারলী সিংক্রান্ত তথ্য

সনমনিি ননিস্ব অরকু নবননয়য়াগ পূবকুক 
বাস্তবানয়ি নবনভন্ন প্রকয়ল্প থমাট ৩৬ িন সদস্য 
বনহভূকুি কমকুকিদো-কমকুচািী প্রি্যক্ভায়ব ননয়য়াগ 
কিা হয়য়য়ি। িািাড়া পরিাক্ভায়ব আরিাও 
৩০ িন কমকুচািী নবনভন্ন সময়য় উক্ত সমবায় 
সনমনিি নবনভন্ন প্রকয়ল্প কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম 
িীবন িীনবকা ননবকুাহ করি রায়কন। যাি �য়ল 
উক্ত সমবায় সনমনিটি রেকািত্ব দূিীকিয়ণি 
পাশাপানশ কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি নবয়শষ ভূনমকা 
পালন করি আসয়ি।উয়ল্খ্য থয, র�ানভড-
১৯ মহামানিি প্রাদুভদোব িননি কািয়ণ 
পযকুটকগয়ণি আগমন সীনমি রাকাি কািয়ণ 
সনমনিি আয় কয়ম যাওয়ায় নকিুসংখ্যক 
কমকুকিদো-কমকুচািীয়ক সামনয়কভায়ব চাকনি 
হয়ি অব্যাহনি প্রদান কিা হয়। িয়ব সনমনি 
কিৃকুপক্ পনিনস্নি স্বাভানবক হয়ল পুনিায় 
িায়দি কমকুয়ক্রত্ থযাগদায়নি প্রয়য়ািনীয় 
উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়বন ময়মকু িানান। 
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উপয়িলা: শ্রলীমঙ্গল

রেলা: মমৌলভলীবািার 

নসয়লট নবভায়গি থমৌলভীবািাি রেলাি 
রেীমঙ্গল উপয়িলাধীন থসটে থযায়স� চায়চদেি 
কমকুয়ক্রত্ি অধীয়ন থসটে থযায়স� র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ অবনস্ি। 
এ চায়চদেি অধীয়ন থমৌলভীবািাি ও হনবগঞ্জ 
রেলাি অধীন থমাট ৭২টি গ্রাম, চা বাগান ও 
খানসয়া পুঞ্জীয়ি বসবাসিি প্রায় ১২,০০০ 
হািাি নরিস্ান ধমকুাবলম্ীয়দি বসবাস। থসটে 
থযায়স� চায়চদেি �াদািগণ ধমকুপনল্ি �াদাি, 
নসস্াি, নশক্কগণ, বাগায়নি মািব্বিগণ, 
খানসয়া পুঞ্জীি িাংবাবালাং (ধমকু পনিচালক) 
ও কয়য়কিন যুবায়দি ননয়য় ২ নডসম্ি ২০০২ 
নরিষ্ায়দে একটি সভা আহ্ান করিন। সভাি 
উয়দেশ্য নিল একটি থক্রনডট ইউননয়ন সমবায় 
সনমনি গেন কিা এবং সকয়লি সম্নিয়ি 
থক্রনডট ইউননয়ন গেয়নি নসদ্ধান্ত গ্রহণ কিা 
হয়। ২০০৩ সায়লি িানয়ুানি মাস থরয়ক 
ক্যারনলক নমশয়নি থিাট একটি কক্ অন�সঘি 
নহয়সয়ব ব্যবহাি করি সনমনিি কাযকুক্রম 

শুরু কিা হয়। উয়দ্যাক্তা নিয়লন িতকালীন 
সহকািী পাল-পুরিানহি রেয়দ্ধয় �াদাি নলটন 
এইচ গয়মি, নসএসনস (বিদেমায়ন ড. �াদাি 
নলটন এইচ. গয়মি, নসএসনস,প্রভাষক,নটি 
রেম কয়লি) ও িতকালীন থসটে মারকুাস 
হাই সু্য়লি প্রধান নশনক্কা রেয়দ্ধয়া নসস্াি 
মননকা গয়মি, আিয়ননডএম। িায়দি 
পযকুয়বক্ণ,গয়বষণা,িনিপ ও সানবকুক 
সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম হাঁটি হাঁটি পা পা করি 
সমবায় সনমনিটি গয়ড় উয়ে।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

থক্রনডট ইউননয়য়নি মাধ্যয়ম কমকুসংস্ান সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। বিদেমায়ন এই থক্রনডট ইউননয়য়ন ১২ 
িন কমকুী ননষ্ঠা ও সিিাি সায়র দানয়ত্ব পালন 
করি যায়চ্ছন। বিদেমায়ন এই সনমনিি সদস্য 
সংখ্যা ২,২৯২ িন এবং থমাট মলূধয়নি 
পনিমাণ ১৩,৮৫,৪২,২১৩ টাকা। সদস্যয়দি 
নবশ্াস আরিা দঢ়ৃ হওয়ায় িায়দি সচিয় 
আমানি ও শয়াি মলূধন বনৃদ্ধ পায়চ্ছ এবং 
িািা ঋণ গ্রহণ করি উতপাদনমলূক কায়ি 
ব্যবহাি করি আনরকুকভায়ব দষৃ্ান্তমলূকভায়ব 

স্বাবলম্ী হয়চ্ছ। রেীমঙ্গল উপয়িলায় 
নরিস্ধমকুাবলম্ী নবনভন্ন থগারত্ি কু্দ্র ন-ৃ
িনয়গাষ্ঠীি বসবাস। থযমন-খানসয়া, গারিা, 
উড়াও, খানড়য়া, সাওিাঁল, ক্, মনু্া, 
অ্যাংয়লা ইি্যানদ। পূয়বকু িায়দি সচিয়ী ময়নাভাব 
নিল না এবং িািা ব্যাংয়কও সচিয় িমা নদয়ি 
আগ্রহী নিল না এবং যািা চা বাগানবাসী 
িায়দি দদননক মজুনি নিল মাত্ ২৮ টাকা। এ 
টাকা পনিবারিি সংসাি চালায়নাি পি সচিয় 
কিা নিল খবুই কষ্কি। িাই িায়দি বানড়য়ি 
নগয়য় নগয়য় ও উয়োন বেেয়কি মাধ্যয়ম সচিয় 
ও ঋণ নবষয়য় নশক্া থদয়া হয়, নমিব্যনয়িাি 
মাধ্যয়ম সচিয় কিাি পদ্ধনি নশক্া থদয়া হয়। 
আয়স্ত আয়স্ত অল্প অল্প টাকা সচিয় কিাি 
অভ্যাস গয়ড় রোলা হয়। খানসয়া িনয়গাষ্ঠী 
পান চাষ কিা িায়দি িীনবকা ননবকুাহ করি। 
বিরি নিন মাস িািা পান িুয়ল না ঐ সময় 
িািা পান গাি পনিচযকুা করি িখন িায়দি 
সাি নকনয়ি হয়, সা�াই কায়িি িন্য রেনমক 
ননয়ি হয়, িখন অয়নক টাকাি প্রয়য়ািন হয়। 
পূয়বকু িািা মহািয়নি কাি চড়া সুয়দ ঋণ 
গ্রহণ করি দুয়ভদোয়গি নশকাি হয়য়য়ি। বিদেমায়ন 

পসন্ট পযায়সি ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলবময়টি

মনবন্ন নিং: 

তামরখ: ০২/১২/২০০২

সদস্য সিংখ্যা : ২,২৯২ িন

শেোর মলূিন: ৬২,৪১,৯৪৪ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ৩,৭৯,৯৩,০০৭ টাকা।



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 450

িািা থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন হয়ি ঋণ ননয়য় স্বল্প সুদ নদয়য় কাি 
কিয়ি। �য়ল িািা আনরকুকভায়ব খবুই উপকৃি 
হয়চ্ছ। অয়নয়ক আয়ি ঋণ ননয়য় জুম ক্রয় করি 
পান চাষ কিয়িন। চা বাগায়নি অয়নক রেকাি 
যুবক ঋণ ননয়য় মনুদ থদাকান, নসএননি ক্রয়, 
পাওয়ািটিলাি,ধানমাড়াই কল,সবনি চাষ, 
পশুপালন করি নদননদন আনরকুকভায়ব লাভবান 
হয়চ্ছ। থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ সমবায় সনমনি আইন ও 
নবধধমালা এবং সমবায় সনমনি (সংয়শাধন) 
আইন ২০১৩ অনসুিয়ণ পনিচানলি হয়য় 
আসয়ি। সচিয় করি উতপাদনমলূক কায়িি 
িন্য ঋণ ননয়য় যখন কয়য়কিন সদস্য 
আনরকুকভায়ব লাভবান হয়য় রায়ক, িখন থদয়খ 
অন্যিাও উতসানহি হয়য়য়ি। থসটে থযায়স� 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ 
২৬/০৬/২০১১ নরি. িানিয়খ থমৌলভীবািাি 
রেলা সমবায় কাযকুালয় হয়ি ননবন্ধন লাভ 
করি। যাি ননবনন্ধি নং: ৬৮ (সংয়শাধধি 
৪৪০, িানিখ:২৫/০৫/২০০১৫ নরি.)। থসটে 
থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয় “নদ 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন লীগ অব 
বাংলায়দশ” (কাল্ ব) এি সদস্য। যাি সদস্য 
নং: ৪৭৮। থক্রনডট ইউননয়ন কাযকুালয়টি 
রেীমঙ্গল কারনলক চায়চদে নভিরিই অবনস্ি।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

মেক্া তহমবল: সমবায় নবধধমালা অনযুায়ী 
অত্ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ প্রনি বিি নশক্া 
িহনবয়ল প্রকৃি লায়ভি ০৫% িমা িায়খ। এ 
নশক্া িহনবল হয়ি সদস্যয়দি িন্য সমবায় 
সনমনি নবষয়ক নশক্া থসনমনাি এি আয়য়ািন 
কিা হয়। 

মবমল্ডিং তহমবল: ভনবষ্যত অত্ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ এি ননিস্ব নবনল্ং বেনিি িন্য 

সনমনি নবনল্ং িহনবয়ল প্রকৃি লায়ভি ০৪% 
িমা িায়খ।

হাউমিিং রিকল্প: সদস্যিা নিল ভূনমহীন 
রেনমক। থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি সদস্যিা নবনভন্ন চা 
বাগান ও পুঞ্জীয়ি বসবাস করি। যায়দি প্রায় 
সকয়লিই ননিস্ব র�ায়না ভূনম রেই। িাই অত্ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ হাউনিং প্রকল্প চালু 
করি ননষ্কণ্টক িনম ক্রয় করি। এবং িা মাটি 
ভিাট করি সিনক্ি করি সদস্যয়দি বিাদে 
করিন। সদস্যগণ িনমি মলূ্য নকনস্তি মাধ্যয়ম 
পনিয়শাধ করি যায়চ্ছন। নকনস্ত পনিয়শাধ কিা 
শষ হয়ল িায়দিয়ক র�নিন্রে করি থদয়া হয়ব। 
বিদেমায়ন থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি ২টি হাউনিং প্রকল্প 
আয়ি। সাইটুলা থমৌিায় ৪৬৮ শিক এবং 
ইিবপুি থমৌিায় ৯৫.২৫ শিক।

দক্তা মেক্ণ-রিমেক্ণ: থসটে থযায়স� 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ সদস্য, 
রোডদে অব নডরিক্টিস্ ও স্া�য়দি দক্িা 
উন্নয়য়নি িন্য প্রনশক্য়ণি আয়য়ািন কিা 
হয়য় রায়ক। সিকারিি নবনভন্ন নশক্া থসনমনাি 
প্রনশক্য়ণ এবং বাংলায়দশ থক্রনডট ইউননয়য়নি 
শীষকু সংগেন কাল্্ব এি নবনভন্ন প্রনশক্য়ণ 
পাোয়না হয়। 

সদস্যয়দি নশক্ণ প্রনশক্ণ থক্রনডট 
ইউননয়য়ি আিম্ভ থরয়কই মলূমন্ত নহয়সয়ব 
গ্রহণ কিা হয়যয়ি। প্রনি বিি এসএসনস 
উত্তি িাত্িাত্ীয়দি িন্য “আনরকুক উন্নয়য়ন 
সমবায়য়ি ভূনমকা” এই মলূভায়বি উপি 
প্রনশক্ণ থদওয়া হয়। যায়ি করি িায়দি 
সচিয়ী ময়নাভাব গয়ড় ওয়ে। ভনবষ্যয়ি িায়দি 
কমকুিীবয়ন থযন িািা সমবায়য়ি মাধ্যয়ম 
অরকুনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়য় উেয়ি পারি।

বামষ্গক সািারণ সভা: থসটে থযায়স� 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ প্রনি 

বিি আনরকুক বিি শয়ষ সমবায় নবধধমালা 
অনযুায়ী বানষকুক সাধািণ সভাি আয়য়ািন 
করি। এয়ি সাধািণ সদস্যিা স্বিুঃসূ্িদেভায়ব 
অংশগ্রহণ করি। র�ািাম গেন হওয়াি 
পি থসরক্রটানিি নবনীি অনরুিায়ধ এবং 
থচয়ািম্যায়নি অনয়ুমাদয়ন সভা আিম্ভ হয়। 
উক্ত সভায় অনিনর নহয়সয়ব রেলা, উপয়িলা 
সমবায় কমকুকিদোগণ উপনস্ি রায়কন। সভায় 
সকল নহসাব-ননকাশ ও বায়িট থপশ কিা হয়। 
সদস্যিা িায়দি প্রশ্ন বা মিামি িুয়ল ধরিন।

নবয়শষ সাধািণ সভা: থসটে থযায়স� র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ সমবায় 
নবধধমালা এবং অত্ সনমনিি উপআইন 
অনযুায়ী প্রনি ৩ বিি অন্তি অন্তি যরাননয়য়ম 
প্রনিষ্ঠায়নি নবয়শষ সাধািণ সভাি আয়য়ািন 
করি। যায়ি রেলা সমবায় কিৃকুক ননয়য়ানিি 
ননবকুাচন কনমটিি মাধ্যয়ম গণিানন্তকভায়ব 
সাধািণ সদস্যিা িায়দি থযাগ্য প্রারকুীয়ক র�াট 
প্রদায়নি মাধ্যয়ম নিুন রোডদে ননবকুানচি কিয়ি 
পারি।

পনিচালনা পষকুদ: সমবায় সনমনি আইন 
ও নবধধমালা অনযুায়ী ও সনমনিি উপ-আইন 
অনসুারি প্রনি ৩ বিি অন্তি নবয়শষ সাধািণ 
সভা ও ননবকুাচয়নি মাধ্যয়ম ৯ সদস্য নবনশষ্ 
কনমটি গেন। থচয়ািম্যান, ভাইস-থচয়ািম্যান, 
থসরক্রটানি, থ্িািাি ও ৫ িন নডরিক্টি। 
প্রনি মায়স রোডদে অব নডরিক্টিস্ মানসক 
রোডদে সভা করিন। রোডদে সভায় নডরিক্টিগণ 
নবনভন্ন কাযকুক্রম হায়ি ননয়য় অন�স কমকুীয়দি 
মাধ্যয়ম বাস্তবায়ন করিন এবং প্রনি সভায় 
ঋণ অনয়ুমাদন, সদস্য ভনিদে অনয়ুমাদন এবং 
অন�স কিৃকুক নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি পযকুায়লাচনা 
ও নবগি মায়সি নহসাব-ননকাশ রেয়া হয়। 

মানসক রোডদে সভা: থসটে থযায়স� র�া-
অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি রোডদে 
অব নডরিক্টিস্ ননয়নমিভায়ব প্রনিমায়স 
একবাি করি সভা বয়স। সভায় নবগি 
সভাি কাযকুনববিণী পাে কিা হয়, এবং িা 
সংয়শাধন,গ্রহণ ও পযকুায়লাচনা কিা হয়। প্রনি 
মায়সি নহসাব অন�স ম্যায়নিাি হয়ি বুয়ি 
রেয়া হয়। 

পর্গয়বক্ণ কমমটির সভা: অত্ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ এি আনরকুক র�নয়দন স্বচ্ছিাি 
িন্য পনিচালনা পনিষদ ৩ সদস্য নবনশষ্ 
পযকুয়বক্ণ কনমটি ননয়য়াগ নদয়য় রায়কন। প্রনি 
মায়স পযকুয়বক্ণ কনমটি প্রনিষ্ঠায়নি িনসদ, 
কায়লকশনসীট, খিয়চি ভাউচাি, ব্যাংক 
িমা-উয়ত্তালন,ঋণ �মকু,ক্যাশ খািা,সাধািণ 
খনিয়ান, ব্যনক্তগি খনিয়ানসমহূ পযকুয়বক্ণ 
করি রায়ক এবং পনিচালনা পনিষয়দি 
কায়ি িায়দি নিয়পাটদে থপশ করি। প্রনি মায়স 
পযকুয়বক্ণ কনমটিি সভা র�জুয়লশয়ন নলনপবধি 
হয়য় রায়ক।

ঋণদান কমমটির সভা: অত্ থক্রনডট 
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ইউননয়ন নলুঃ এি সদস্যয়দি ঋণ কাযকুক্রম 
পনিচালনাি িন্য পনিচালনা পনিষদ ৩ 
সদস্য নবনশষ্ ঋণদান কনমটি ননয়য়াগ নদয়য় 
রায়কন। প্রনি মায়স ১০ িানিখ ও ২৫ িানিখ 
২ বাি ঋণদান কনমটি নমটিং করি সদস্যয়দি 
ঋণ আয়বদন পত্ ঋণ নীনিমালা অনযুায়ী 
যাচাই-বািাই করি ঋণ অনয়ুমাদয়নি িন্য 
সুপানিশ করিন। ঋণদান কনমটিি সুপানিশ 
এি পি রোডদে অব নডরিক্টিস্ এি থচয়ািম্যান 
ঋণ অনয়ুমাদন করিন। পনিচালনা পনিষয়দি 
কায়ি প্রনি মায়স িায়দি নিয়পাটদে থপশ করি 
এবং ঋণদান কনমটিি সভা র�জুয়লশয়ন 
নলনপবধি হয়য় রায়ক।

অনডট কাযকুক্রম: প্রনি বিি সিকাি 
অনয়ুমানদি নদ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন লীগ অব বাংলায়দশ নলুঃ (কাল্ ব) 
কিৃকুক বানষকুক ননিীক্া সম্ানদি হয়য় রায়ক। 
অনডট নিয়পাটদে প্রনি বিি রেলা ও উপয়িলা 
সমবায় কাযকুালয়য় িমা থদওয়া হয়। এবং প্রনি 
দত্মানসক থক্রনডট ইউননয়য়নি নহসাব রেলা ও 
উপয়িলা সমবায় কাযকুালয়য় দানখল কিা হয়য় 
রায়ক।

দক্ কমকুী বিািা অন�স পনিচালনা: থসটে 
থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ ননয়য়াগ নবজ্ঞনপ্ত বিািা কমকুী ননয়য়াগ নদয়য় 
রায়ক। �য়ল প্রনিয়যানগিাি মাধ্যয়ম থযাগ্য 
প্রারকুী ননয়য়াগপ্রাপ্ত হয়। এিাড়াও প্রনিষ্ঠায়নি 
কায়িি স্বায়রকু কমকুীয়দি নশক্া থসনমনাি বা 
নবনভন্ন প্রনশক্ণ থদওয়া হয়। বিদেমায়ন থমাট 
১১ িন দক্ কমকুী অত্ থক্রনডট ইউননয়য়ন 
কমকুিি আয়িন। পদগুয়লা হয়লা-ম্যায়নিাি, 
একাউটেস্ অন�সাি, অন�সাি, ক্যাশ 
অন�সাি, জুননয়ি অন�সাি, অন�স নপয়ন 
ও গাডদে।

মিমিটাল রিরুমতির ব্যবহার

 িনয়নত্ী শখ হানসনাি নডনিটাল বাংলায়দশ 
গড়াি লয়ক্্য এবং সদস্যয়দি থসবাি মান 
বনৃদ্ধি িন্য অত্ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ 
ম্যানয়ুাল নহসাব সংিক্য়ণি পাশাপানশ 
স�টওয়্যাি রেইি নহসাব সংিক্ণ করি 
রায়ক। এয়ি করি সদস্যিা িায়দি িমাকৃি 
অরকু থমাবাইল এসএমএস এি মাধ্যয়ম িানয়ি 
পারি। এবং সদস্যয়দি নহসাব স্্যাটয়ময়টেি 
মাধ্যয়ম থদয়া যায়।

মবগত বছরগুয়লার কম্গকায়ণ্ডর বণ্গনা

থক্রনডট ইউননয়নটি নরিস্ান সমায়িি 
ননকট,আনদবাসী সমায়িি ননকট,নপনিয়য় 
রাকা সমায়িি ননকট একটি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত 
হয়য় উয়েয়ি। অয়নক থক্রনডট ইউননয়ন 
পনিচালনা পষকুদ এখায়ন আয়স এক্সয়পািাি 
কিয়ি। এখানকাি আরকুসামানিকভায়ব 
নপনিয়য় রায়ক রেনমকয়দি উন্নয়য়ন থক্রনডট 

ইউননয়য়নি স�লিা ও র�ৌশল অয়নক 
থক্রনডট ইউননয়নরি ননকট অনকুিণীয় হয়য় 
উয়েয়ি।

সমবায় নদবস উদযাপন: সমবায় 
আয়্ালন রোিদারিি লয়ক্্য সািা থদয়শি 
সমবায়ীয়দি সায়র একাত্ম হয়য় প্রনি বিি 
থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ রেীমঙ্গল উপয়িলায় িািীয় 
সমবায় নদবস উদযাপন করি রায়ক।

২০০২ সাল থরয়ক এ পযকুন্ত থসটে থযায়স� 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ হাঁটি 
হাঁটি পা পা করি দশশব কাল থপনিয়য় এখন 
ব�য়শারি পা নদয়য়য়ি। সমবায় সনমনিি মাধ্যয়ম 
আি অয়নক সদস্য আনরকুকভায়ব সাবলনম্ 
হয়য়য়ি। সমবায়য়ি নশক্াি গুরুত্ব বুিয়ি 
থপরিয়ি। আিয়কি নশশুিা থয আগামী নদয়ন 
ভনবষ্যত িা িািা উপলনধি কিয়ি, এবং িায়দি 
থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াি প্রনি গুরুত্ব নদয়চ্ছন। 
পূয়বকু থিয়লয়ময়য়য়দি িন্য সচিয় কিয়ি 
উতসানহি নিল না। এখন িািা থিয়লয়ময়য়য়দি 
ভনবষ্যয়িি করা নচন্তা করি িায়দি নায়ম সচিয় 
কিয়ি। পূয়বকু সদস্যিা যা আয় কিি িাই খিচ 
করি থ�লি নকন্তু এখন নমি্যব্যনয়িাি �য়ল 
সচিয়ী ময়নাভাব গয়ড় উয়েয়ি। থসটে থযায়স� 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ একটি 
সমবায়ী প্রনিষ্ঠান। “সমবায়ই শনক্ত,সমবায়ই 
মনুক্ত ও সমবায়ই সমনৃদ্ধ”। সমবায় হয়চ্ছ 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন সনম্নলি একটি 
আয়্ালন।

থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ িাি সদস্যয়দি িীবনমান 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবনভন্ন উতপাদনমলূক কায়ি 
প্রনিষ্ঠায়নি ননিস্ব ঋণ নীনিমালা অনযুায়ী 
ঋণ প্রদান করি রায়ক। নবনভন্ন উতপাদনমলূক 
ঋয়ণি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য হয়লা: পশুপালন, 
গানড় ক্রয়, কু্দ্র ব্যবসা, মতস চাষ, র�বু বাগান, 
গহৃননমকুাণ, পানন পাম্,পাওয়ািটিলাি,ধান 

ভাঙায়না কল,িনম বা জুম পনিচযকুা, জুম বা 
িনম ক্রয়, উচ্চনশক্া বা নচনকতসাি থক্রত্ 
ঋণ প্রদান কিা হয়। সাধািণ ঋণ-১০,০০০ 
থরয়ক ১,০০,০০০ টাকা, প্রকল্প ঋণ-
১,০০,০০০ টাকাি ঊয়ধ্কু ৫,০০,০০০ টাকা 
পযকুন্ত নবয়শষ ঋণ-৫,০০,০০০ টাকাি ঊয়ধ্কু 
২০,০০,০০০ টাকা পযকুন্ত ও হাউনিং ঋণ 
িনমি মলূ্য অনযুায়ী ঋণ প্রদান কিা হয়। ৩০ 
জুন ২০২০ নরি. পযকুন্ত সদস্যয়দি কায়ি পাওনা 
ঋয়ণি থমাট পনিমাণ ৮,২৫,৩৬,৪১৭ টাকা।

র�স টোমি

মক্রমিয়টর ঋয়ণ ভাগ্য পমরবততিন মসএনমির 

চাকাে

থহমািসন নচিাম (৪০) হনিণিড়া চা বাগায়নি 
স্ায়ী বানস্া। থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়য়নি একিন ননয়নমি সদস্য। 
সদস্য নহসাব নং: ৪০৪। ১৩/০৩/২০১০ 
িানিয়ক অত্ ইউননয়ন হয়ি ৩,৫০,০০০ টাকা 
ঋণ গ্রহণ কিাি পি নিনন িা নননদদেষ্ সময়য় 
পনিয়শাধ করিন। এিপি আবািও পিপি ২ 
বাি ঋণ গ্রহণ করি পনিবারিি উন্নয়নমলূক 
কায়ি ব্যবহাি করিন। থহমািসন নচিাম থসটে 
থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
নলুঃ এি ননকট খবুই কৃিজ্ঞ। থহমািসন 
নচিাম এি অনরুপ্রিণায় হনিণিড়া নসএননি 
চালান এবং থক্রনডট ইউননয়য়নি ঋয়ণি নকনস্ত 
ননয়নমি পনিয়শাধ করি যায়চ্ছন। আমিা 
িায়দি উন্ননি কামনা কিনি।

সমেক কায়ি ঋণ মবমনয়োগ সন্তানয়দর 

পোশুনাে সহােতা মদে

নবমল ম ূ (৫২) হনিণিড়া গ্রায়মি স্ায়ী 
বানস্া। সদস্য নহসাব নং: ১০৪। থসটে 
থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
হয়ি িাি নায়ম ও িাি স্ত্রীি নায়ম থমাট 
৭০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করি ২টি গরু ও ৫টি 
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শুকি নকয়নয়িন। নিনন িানান পশুপালয়নি 
মাধ্যয়ম নিনন পানিবানিকভায়ব খবুই উপকৃি 
হয়য়য়িন। কািণ এি পূয়বকু শুকি নবক্রয় করি 
িাি সন্তানয়দি পড়াশুনাি খিচ বহন কিয়ি 
থপরিয়িন এবং থয ২টি গরু আয়ি এটাও 
ভনবষ্যত নবক্রয় করি লাভবান হয়ি পািয়বন 
বয়ল িাি দঢ়ৃ নবশ্াস। নিনন থসটে থযায়স� 
র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি 
ননকট খবুই কৃিজ্ঞ এবং ঋণ ননয়য় থস িাি 
খামািয়ক আরিা বড় কিয়ি পারিন থসটাই 
িাি প্রি্যাশা। কু্দ্র উয়দ্যাগ থযন বহৃত র�ায়না 
খামানিি ি্ নদয়ি পারিন এমনটা আমায়দি 
আশা। 

মসলাই মমমেয়ন স্বাবলম্বয়নর স্বপ্ন মদমখ

রেলী রোনািদেী (২৮) (স্বামী নবপুল রোনািদেী) 
হনিণিড়া গ্রায়মি স্ায়ী বানস্া। সদস্য 
নহসাব নং: ১১৯১। নিনন থসলাই কায়ি 
খবুই পািদশকুী, নকন্তু িাি ননয়িি থসলাই 
থমনশন নিল না। থক্রনডট ইউননয়ন হয়ি নিনন 
৫/২/২০১৯ িানিয়খ ১,০০,০০০ টাকা ঋণ 
গ্রহণ করি ২টি থসলাই থমনশন ক্রয় করি 
ননি বানড়য়িই কাপরিি থিাট ব্যবসা শুরু 
করিন। এখন নিনন ননয়নমি কায়িি অডদোও 
পায়চ্ছন এবং পনিরেম নদয়য় ব্যবসা পনিচালনা 
কিয়িন। বিদেমায়ন রেলী রোনািদেীি পনিবাি 
আনরকুকভায়ব স্বাবলম্ী। বিদেমান ঋণ পনিয়শাধ 
কিাি পি রেলী রোনািদেীি ভনবষ্যত পনিকল্পনা 
আরিা বড় ঋণ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম থসলাই 
থদাকানটায়ক আরিা বড় কিয়বন এবং িাি 
থসলাই থসটোরি আরিা অয়নক িন মনহলাি 
কমকুসংস্ান হয়ব বয়ল িাি প্রি্যাশা।

রেয়কাত্রটাস্গ ও সাউন্ড মসয়টেম আয়ের চাকা

রুয়বন ইক্কা (৬২) রেনলয়াপাড়া চা বাগায়নি 
স্ায়ী বানস্া। িাি নহসাব নং: ১১৫৫। 
িাি বড় থিয়ল পড়াশুনাি পাশাপানশ চাকনি 
করিন এবং থিাট থিয়লি িন্য থক্রনডট 
ইউননয়ন হয়ি থমাট ৩,০০,০০০ টাকা ঋণ 
গ্রহণ করি সাউন্ নসয়স্ম ও রেয়কারিটাসকু 
সামগ্রী ক্রয় করি ব্যবসা শুরু করিন। পূয়বকু 
বাগানবাসীগণ মাধবপুি হয়ি সাউন্ নসয়স্ম 
ও রেয়কারিটাসকু সামগ্রী ভাড়া করি আনি 
এবং ভাড়াি পনিমাণও রেনশ লাগি,নকন্তু 
এখন ননি বাগায়ন রাকায় র�উ বাইরি থরয়ক 
ভাড়া করি না এবং আনরকুকভায়ব কয়ম পাওয়া 
বাগায়নি ধমকুীয়,সামানিক, পানিবানিক 
কািয়ণ িাি ননকট হয়ি সাউন্ নসয়স্ম ও 
রেয়কারিটাসকু সামগ্রী ভাড়া কিয়িন। প্রায় 
সময় বাগায়ন র�ায়না না র�ায়না অনষু্ঠান 
রাকায়,রেয়কারিটাসকু ব্যবসায় আনরকুকভায়ব 
নিনন লাভবান হয়চ্ছন এবং এখন নকনস্ত 
চালায়ি র�ায়না সমস্যা হয়চ্ছ না। ভনবষ্যত 
রেয়কারিটাসকু ব্যবসাটা আরিা বড় কিাি 
পনিকল্পনা িয়য়য়ি।

মমুদ মদাকায়ন অবলম্বন সষৃ্টি

ফ্রানন্সস নায়নায়াি (৬০) বমকুািড়া নরিস্ান 
পাড়াি একিন স্ায়ী বানস্া। নিনন পূয়বকু 
রেীমঙ্গল ধমকুপনল্ি আওিায় ক্যায়টনরিস্ মাস্াি 
নহয়সয়ব কমকুিি নিয়লন। বিদেমায়ন নিনন 
ক্যায়টনরিস্ হয়ি অবসি িীবয়ন আয়িন। 
থক্রনডট ইউননয়য়ন িাি সদস্য নং: ৩৩৩। 
নিনন িাি থিয়লয়দও সহয়যানগিায় ও 

পানিবানিক মিাময়িি নভনত্তয়ি অত্ থক্রনডট 
ইউননয়ন হয়ি ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নহয়সয়ব 
গ্রহণ করি, ননি গ্রায়ম মনুদি থদাকান নদয়য় 
কু্দ্র ব্যবসা শুরু করিন। বিদেমায়ন এই কু্দ্র 
ব্যবসা রেশ ভায়লাই চলয়ি। পূয়বকু পনিবারিি 
ভিণয়পাষয়ণি িন্য থয অরকু ব্যয় হয়িা থসটা 
এখন এই মনুদ থদাকান থরয়ক ননবকুাহ কিয়ি 
পািয়িন। এয়ি করি পনিবারিি আনরকুক 
সচ্ছলিা ন�রি এয়সয়ি এবং আনরকুক অবস্াি 
উন্ননি হয়য়য়ি। ভনবষ্যত িাি ব্যবসা আরিা 
বড় থহাক এবং কু্দ্র ব্যবসাি মাধ্যয়ম গ্রায়মি 
মানয়ুষি থযন ভায়লা থসবা নদয়য় থযয়ি পারিন 
এটাই িাি প্রি্যাশা।

কলীভায়ব সফল হয়লা

নবভাগীয় পযকুায়য় থরেষ্ঠ পুিস্াি অিদেন: 
৪৮ িম িািীয় সমবায় নদবস ২০১৯ 
নরিষ্ায়দে সচিয় ঋণদান/থক্রনডট সমবায় 
ক্যাটাগনিয়ি নবভাগীয় পযকুায়য় ননবকুানচি 
থরেষ্ঠ সমবায় সনমনিি পুিস্াি অিদেন করি। 
এিাড়াও রেলা ও উপয়িলা পযকুায়য় অত্ 
সনমনিয়ক সম্াননা স্মািক প্রদান কিা হয়।  
থক্রনডট ইউননয়নটি নরিস্ান সমায়িি 
ননকট,আনদবাসী সমায়িি ননকট,নপনিয়য় 
রাকা সমায়িি ননকট একটি উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত 
হয়য় উয়েয়ি। অয়নক থক্রনডট ইউননয়ন 
পনিচালনা পষকুদ এখায়ন আয়স এক্সয়পািাি 
কিয়ি। এখানকাি আরকুসামানিকভায়ব 
নপনিয়য় রায়ক রেনমকয়দি উন্নয়য়ন থক্রনডট 
ইউননয়য়নি স�লিা ও র�ৌশল অয়নক 
থক্রনডট ইউননয়য়নি ননকট অনকুিণীয় হয়য় 
উয়েয়ি।
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ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলনময়টড, ক্যারনলক নমশন, 
রেীমঙ্গল, থমৌলভীবািাি এি নায়ম বাংলায়দশ 
কৃনষ ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক ও স্্যান্াডদেস ব্যাংক, 
রেীমঙ্গল শাখায় ননম্ননলনখি সচিয় আমানি 
িমা িয়য়য়ি।

শেোর মলূিন: প্রনিষ্ঠানটিি অনয়ুমানদি 
শয়াি মলূধন ২৫,০০,০০,০০০ টাকা প্রনিটি 
১০ টাকা ময়ূল্যি থমাট ২,৫০,০০,০০০টি 
শয়ারি নবভক্ত। ৩০ জুন ২০২০ নরি. পযকুন্ত 
থমাট শয়াি ক্রয়য়ি পনিমাণ ৬২,৪১,৯৪৪ 
টাকা। নদননদন সদস্যয়দি ময়ধ্য শয়াি ক্রয়য়ি 
ময়নাভাব বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

স্ােলী সঞ্চে: ৩০ জুন ২০২০ নরি. পযকুন্ত 
থমাট স্ায়ী সচিয়য়ি পনিমাণ ৩,৭৯,৯৩,০০৭ 
টাকা।

অন্যান্য সঞ্চে: প্রনিষ্ঠায়নি মলূধন সষৃ্টি 
এবং সদস্যয়দি মায়ি সচিয়য় উবিদু্ধকিয়ণি 
লয়ক্্য নবনভন্ন সচিয় আমানি নহসাব থখালা 
হয়। অন্যান্য সচিয়সমহূ হয়লা: 

সািারণ সঞ্চে: সচিয়ধািী সদস্যগণ 
থযয়কায়না পনিমায়ণ সচিয় িমা িায়খ,যখন 
প্রয়য়ািন িখন থচয়কি মাধ্যয়ম থযয়কায়না 
সময় উয়ত্তালন করি িায়দি প্রয়য়ািন নমটিয়য় 
রায়কন।

হাউমিিং সঞ্চে: রেীমঙ্গল এলাকাি 
আনদবাসী নরিস্ভক্তগণ রেনশি ভাগই ভূনমহীন 
িাই িািা ভনবষয়ি ননিস্ব ভূনম ক্রয় কিাি 
িন্য হাউনিং সচিয় করি রায়কন।

মেশুয়দর িন্য মেশু-মকয়োর স্লীম: 

নশশুিা প্রনিমায়স ৫০, ১০০, ২০০, ৩০০ ও 
৫০০ টাকা পযকুন্ত ৫ ও ১০ বিি থময়ানদ সচিয় 
কিয়িন।

সদস্য স্ােলী আমানত: সদস্যয়দি 
সুনবধায়রকু ১০,০০০ থরয়ক থযয়কায়না 

পনিমায়ণি টাকা স্ায়ী আমানি নহয়সয়ব 
িাখয়ি পারিন। থময়াদ ১/৩/৫ বিি।

মিয়পামিট মপনেন স্লীম 

সদস্যয়দি সুনবধায়রকু আরিা একটি থপ্রাডাক্ট 
এসয়িনডনপএস নায়ম প্রনিমায়স িমা নদয়ি 
পারিন। ৫ ও ১০ বিি থময়ানদ।

উৎসব সঞ্চে: সদস্যয়দি সুনবধায়রকু 
উতসব সচিয় নায়ম আরিা একটি সচিয় আয়ি। 
এ সচিয় িমা করি িািা বড়নদন, ইষ্াি 
সানয়ড,নববাহ উতসব,ি্ উতসব ইি্যানদ 
পালন কিাি িন্য উয়ত্তালন করি রায়কন। 
৩০ জুন ২০২০ নরি. পযকুন্ত অন্যান্য সচিয়য়ি 
থমাট পনিমাণ ৮,৪১,৮৪,৬৩২ টাকা।

ঋণসিংক্রান্ত

থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ িাি সদস্যয়দি িীবনমান 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য নবনভন্ন উতপাদনমলূক কায়ি 
প্রনিষ্ঠায়নি ননিস্ব ঋণ নীনিমালা অনযুায়ী 
ঋণ প্রদান করি রায়ক। নবনভন্ন উতপাদনমলূক 
ঋয়ণি ময়ধ্য উয়ল্খয়যাগ্য হয়লা: পশুপালন, 
গানড় ক্রয়, কু্দ্র ব্যবসা, মতস চাষ, র�বু বাগান, 
গহৃননমকুাণ, পানন পাম্,পাওয়ািটিলাি,ধান 
ভাঙায়না কল,িনম বা জুম পনিচযকুা, জুম বা 
িনম ক্রয়, উচ্চনশক্া বা নচনকতসাি থক্রত্ 
ঋণ প্রদান কিা হয়। সাধািণ ঋণ-১০,০০০ 
থরয়ক ১,০০,০০০ টাকা, প্রকল্প ঋণ-
১,০০,০০০ টাকাি ঊয়ধ্কু ৫,০০,০০০ টাকা 
পযকুন্ত নবয়শষ ঋণ-৫,০০,০০০ টাকাি ঊয়ধ্কু 
২০,০০,০০০ টাকা পযকুন্ত ও হাউনিং ঋণ 
িনমি মলূ্য অনযুায়ী ঋণ প্রদান কিা হয়। ৩০ 
জুন ২০২০ নরি. পযকুন্ত সদস্যয়দি কায়ি পাওনা 
ঋয়ণি থমাট পনিমাণ ৮,২৫,৩৬,৪১৭ টাকা।

সিংরমক্ত তহমবল: সমবায় নবধধমালা 
অনযুায়ী অত্ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ প্রনি বিি 

সংিনক্ি িহনবয়ল প্রকৃি লায়ভি ১৫% িমা 
িায়খ।

মবমল্ডিং তহমবল: ভনবষ্যত অত্ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলুঃ এি ননিস্ব নবনল্ং বেনিি িন্য 
সনমনি নবনল্ং িহনবয়ল প্রকৃি লায়ভি ০৪% 
িমা িায়খ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

মেক্া তহমবল: সমবায় নবধধমালা অনযুায়ী 
অত্ থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ প্রনি বিি নশক্া 
িহনবয়ল প্রকৃি লায়ভি ০৫% িমা িায়খ। এ 
নশক্া িহনবল হয়ি সদস্যয়দি িন্য সমবায় 
সনমনি নবষয়ক নশক্া থসনমনাি এি আয়য়ািন 
কিা হয়। 

হাউমিিং রিকল্প: সদস্যিা নিল ভূনমহীন 
রেনমক। থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি সদস্যিা নবনভন্ন চা 
বাগান ও পুঞ্জীয়ি বসবাস করি। যায়দি প্রায় 
সকয়লিই ননিস্ব র�ায়না ভূনম রেই। িাই অত্ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ হাউনিং প্রকল্প চালু 
করি ননষ্কণ্টক িনম ক্রয় করি। এবং িা মাটি 
ভিাট করি সিনক্ি করি সদস্যয়দি বিাদে 
করিন। সদস্যগণ িনমি মলূ্য নকনস্তি মাধ্যয়ম 
পনিয়শাধ করি যায়চ্ছন। নকনস্ত পনিয়শাধ কিা 
শষ হয়ল িায়দিয়ক র�নিন্রে করি থদয়া হয়ব। 
বিদেমায়ন থসটে থযায়স� র�া-অপারিটিভ 
থক্রনডট ইউননয়ন নলুঃ এি ২টি হাউনিং প্রকল্প 
আয়ি। সাইটুলা থমৌিায় ৪৬৮ শিক এবং 
ইিবপুি থমৌিায় ৯৫.২৫ শিক।

রোণ মবতরণ: র�ানভড-১৯ মহামানিয়ি 
অত্ সনমনিি থমাট ৪৫০ িন সদস্যয়দি মায়ি 
করিানা নবষয়ক নশক্া (স্বাস্ নবধধ মানা) ও 
ত্াণ নবিিণ কিা হয়। এয়ি গনিব সদস্যগণ 
খবুই উপকৃি হয়। 
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উপয়িলা: শ্রলীমঙ্গল

রেলা: মমৌলভলীবািার

বাংলায়দশ একটি উন্নয়নশীল থদশ। এখায়ন 
এককভায়ব কু্দ্র কু্দ্র িনয়গাষ্ঠীি পয়ক্ উন্নয়ন 
কিা ও থদশ-িানিি িন্য সামানিক কল্যাণকি 
কাি কিা অি্যন্ত কনেন। সনম্নলি প্রয়চষ্ায় 
আরকুসামানিক উন্নয়ন সম্ভব। এই মাননসকিা 
এবং “সকয়লি িরি সকয়ল আমিা প্রয়ি্যয়ক 
আমিা পরিি িরি” সমবায়য়ি এ আদশকু 
ও নীনিি ওপি নভনত্ত করি এবং ‘সমবায় 
শনক্ত,সমবায়য় মনুক্ত” এই থ্াগানয়ক ধািণ 
করি এখন থরয়ক ১৬ বিি পূয়বকু গনেি হয় 
বড়িড়া পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ। 
বাংলায়দয়শ সমবায় সনমনিি ইনিহাস রেশ 
পুরিায়না। থমৌলভীবািাি রেলাধীন রেীমঙ্গল 
উপয়িলাি শহিরেী বািাি এলাকায় ও নবনভন্ন 
ইউননয়য়ন বসবাসিি নশনক্ি ও রেকাি 
যুবকয়দি সমবায়ী থচিনায় উবিদু্ধ করি রেলা 
সমবায় কাযকুালয়, থমৌলভীবািাি হয়ি নবগি 
২৭/০১/২০০৪ নরি. িানিয়খ পানন ব্যবস্াপনা 

সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম ননবন্ধন নং: 
৫৫৭ ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়য় এবং পিবিদেী 
সংয়শাধধি ননবন্ধন নং: ৬৭৪, িানিখ: 
২৭/০৫/২০১৯ নরি. গ্রাম: শহিরেী বািাি, 
ডাকঘি: নমিদোপুি, উপয়িলা: রেীমঙ্গল, 
রেলা: থমৌলভীবািাি ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়য় রেীমঙ্গল উপয়িলায় সনমনিি কাযকুক্রম 
পনিচালনা করি আসয়ি। 

উয়দ্ে্য

সনমনিি সদস্যয়দি ননকট হয়ি আদায়কৃি 
শয়াি মলূধন ও সচিয় আমানি আদায়য়ি 
মাধ্যয়ম মলূধন গেন এবং ননবকুাহী প্রয়কৌশলী 
এলনিইনড-ি আনরকুক সহায়িায় কালভাটদে ও 
্ইুচয়গইট ননমকুাণ করি ভূ-উপনিভায়গি পানন 
সিংক্ণ করি কম খিয়চ আবানদ িনময়ি 
থসচ প্রদান করি �সল উতপাদন বনৃদ্ধসহ 
িলাশয়য় মাি চায়ষি মাধ্যয়ম আয় বনৃদ্ধ ও 
নবনভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং গহৃীি উন্নয়ন 
প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কমকুসংস্ান সষৃ্টি এবং 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন কিাই সনমনিি 
সদস্যয়দি মলূ উয়দেশ্য। 

রিাথমমক তথ্য

বিদেমায়ন অত্ সনমনিয়ি ১,৩৬৬ িন সদস্য 
িয়য়য়ি। সনমনিি বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটি 
সমবায় সনমনি আইন, ২০০১ (সংয়শাধধি 
২০০২ ও ২০১৩), সমবায় সনমনি নবধধমালা, 
২০০৪, সনমনিি উপ-আইন, নবভাগীয় 
সাক্কুলািসহ আয়দশ ননয়দদেশ প্রনিপালন/
অনসুিণ করি আসয়ি। প্রনি বিি যরাসময়য় 
বানষকুক সাধািণ সভা ও ননয়নমি মানসক 
সভা অননুষ্ঠি হয়চ্ছ। আন্তিদোনিক সংস্া 
িাইকাি অরকুায়য়ন স্ানীয় সিকাি প্রয়কৌশল 
দপ্তরিি ব্যবস্াপনায় পনিচানলি পানন সম্দ 
উন্নয়য়নি িন্য গনেি প্রকয়ল্পি আওিায় 
সমবায় অধধদপ্তি এি আওিাধীন রেলা 
সমবায় কাযকুালয়, থমৌলভীবািাি এ ননবনন্ধি 
পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনিসময়ূহি ময়ধ্য 
বড়িড়া পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি 
নলুঃ রেীমঙ্গল একটি অনন্য উদাহিণ। ২০১৮ 
সয়ন সমবায় সনমনিটি থরেষ্ঠ সমবায় সনমনিি 
পুিস্াি অিদেন করি।

বড়ছড়া পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং. ৫৫৭

তামরখ: ২৭/০১/২০০৪ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ১,৩৬৬ িন

মলূিন: ২৫,২৭,৮৩৮ টাকা

শেোর, সঞ্চে আমানত আদাে ও 

সিংরমক্ত তহমবল: ৪৬,৩৪,১৩৩ টাকা

মবমনয়োগ: ৪৪,৬৬,৫০০ টাকা
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অথ্গননমতক অবস্া/দেৃ্যমান অবদান

বড়িড়া পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি ননিস্ব মলূধয়নি পনিমাণ ২৫,২৭,৮৩৮ 
টাকা, স্াবি/অস্াবি সম্নত্তি পনিমাণ-
২,২০,১৯৭ টাকা, শয়াি, সচিয় আমানি 
আদায় ও সংিনক্ি িহনবলসহ অন্যান্য 
িহনবয়লি পনিমাণ ৪৬,৩৪,১৩৩ টাকা। 
সিকাি বা নবয়দনশ সংস্া বা অন্য র�ায়না 
প্রনিষ্ঠান বা ব্যনক্তি ননকট হয়ি র�ায়না 
প্রকাি ঋণ নাই। সদস্যয়দি ময়ধ্য বানষকুক 
লভ্যাংশ বণ্টন ৪,৭৯,৫৭১ টাকা, অনডটয়সস 
(ভ্যাটসহ) ১১,৫০০ টাকা, সমবায় উন্নয়ন 
িহনবল প্রদান-২৫,৮৪১ টাকা।

আইনকাননু রিমতপালন পমরমস্মত

সমবায় আইন নবধধমালা, উপ-আইন অনযুায়ী 
ননয়নমি অনডট সম্াদন, বানষকুক সাধািণ 
সভা, মানসক সভা ও ননয়নমি ননবকুাচন 
অনষু্ঠান ও নবভাগীয় সাক্কুলািসহ আয়দশ 
ননয়দদেশ প্রনিপালয়ন সয়চষ্ ও সনক্রয়।

বানষকুক/নবয়শষ সাধািণ সভা এবং 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অনষু্ঠানসংক্রান্ত 
নবষয় ননয়নমি সকল সভা অনষু্ঠান করি রায়ক 
বানষকুক সাধািণ সভা : ১টি মানসক সভা-
১২টি। ননয়নমি সচিয় িমা, কিদে পনিয়শাধ 
ও সয়বকুাচ্চ শয়াি ক্রয়কািী সদস্যয়দি 
ময়ধ্য উতসাহ পুিস্াি প্রদান কিা হয়। 
ননধকুানিি সময়য়ি ময়ধ্য ব্যবস্াপনা কনমটিি 
ননবকুাচন সম্ন্ন কিা হয়য়য়ি। ননবকুাচয়নি 
িানিখ:২১/০৯/২০১৭ নরি.। অভ্যন্তিীণ ও 
বানষকুক অনডট সম্াদয়নি অবস্া সনমনিয়ি 

অভ্যন্তিীণ অনডট কনমটি িয়য়য়ি। সনমনিি 
২০১৮-২০১৯ নরি. সয়নি বানষকুক অনডট 
সম্াদয়নি িানিখ:২৪/০৯/২০১৮ নরি.।

উন্নেন/সম্প্রসারণ কার্গক্রম

কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম অসচ্ছল 
সদস্যয়দিয়ক ঋণ নবিিণ করি স্বাবলম্ী কিাি 
প্রয়চষ্া অব্যাহি আয়ি। কু্দ্রঋণ কাযকুক্রম 
যরা-গবানদ পশু ক্রয় ঋণ, থমৌসুনম ধান বীি 
ঋণ, সবনি চাষ ঋণ, পান বিি থমিামি 
ঋণ, মতস্যচাষ ঋণ, নাসকুানি ঋণ, হাঁস-
মিুনগ খামাি ঋণ, মনুদ-থদাকানন ঋণ, পাননি 
থমনশন ঋণ ও কু্দ্র ব্যবসা প্রকল্পসমহূ গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম এলাকাি উন্নয়ন কাযকুক্রম পনিচালনা 
কিা হয়। থমাট নবননয়য়াগ ৪৪,৬৬,৫০০ 
টাকা, ঋণগ্রহীিাি সংখ্যা ১৭৮ িন।

মসবামলূক উন্নেন কার্গক্রম

সনমনিি কমকু এলাকায় সদস্য ও অন্যান্য দনিদ্র 
িনয়গাষ্ঠীি সন্তানয়দি থমধানভনত্তক পিীক্া 
গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম নশক্া বনৃত্ত, নশক্া উপকিণ, 
কন্যাদায়গ্রস্ত পনিবারিি সদস্যয়দি ময়ধ্য 
আনরকুক সাহায্য প্রদান, স্যাননয়টশন সামগ্রী 
নবিিণ, শীিবস্ত্র নবিিণ, মসনিদ ও মন্রি 
সাহায্য প্রদান ইি্যানদ সহ থমাট-৯৪,০০০ 
টাকা প্রদান কিা হয়। থযৌিুকনবরিাধী 
আয়্ালন, বাল্যনববাহ প্রনিরিায়ধ সনক্রয় 
ভূনমকা পালন।

বাধণমি্যক কার্গক্রম

সনমনিটি বাধণনি্যকভায়ব পনিবহন কৃনষকায়ি 

পাননবণ্টন, কৃনষঋণ ও নসএননি চানলি 
অয়টানিক্সা সদ্যস্যয়দি ময়ধ্য নবিিয়ণি 
মাধ্যয়ম গানভ পালন প্রকল্প, থসলাই থমনশন 
প্রনশক্ণ, সবনি চাষ প্রকয়ল্প, থপান্রি �ামকু 
প্রকয়ল্প সদস্যয়দিয়ক সহি শয়িদে ঋণ প্রদান 
করি লাভিনক বাধণনি্যক কাযকুক্রম গ্রহণ 
করিয়ি। সনমনিি মলূধয়নি ১০০ ভাগই 
সদস্যয়দি ননিস্ব মলূধন।

মহসাব সিংরক্ণ

সনমনিি সকল নহসাবপত্ যাবিীয় কাযকুক্রম 
কম্পম্উটারি সংিক্ণ কিা হয়। সদস্যয়দি 
উতসাহ বনৃদ্ধি িন্য ইটোিয়নট ব্যবহাি করি 
নবয়শ্ি সমবায় আয়্ািয়নি কমকুকাডে সকল 
সদস্যয়দি ননয়য় পযকুয়বক্ণ কিা হয়। সনমনিি 
কাযকুক্রম সামানিক মাধ্যয়ম থ�ইসবুক 
আপয়লাড কিা হয়। 

কম্গসিংস্ান 

কমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি : নসএননি চানলি অয়টা 
নিক্সা প্রকল্প খায়ি-১১ িন, গবানদ পশু ক্রয় 
খায়ি ৫ িন, থমৌসুনম ধান বীি খায়ি ৪০ 
িন, সবনি চাষ খায়ি ২৮ িন, পান বিি 
খায়ি ৯ িন, মতস্যচাষ খায়ি ১২ িন, 
নাসকুাািী খায়ি ১৫ িন, হাঁস-মিুনগ খামাি 
খায়ি ১৬ িন, মনুদয়দাকানন খায়ি ১৮ িন, 
পাননি থমনশন খায়ি ৯ িন ও কু্দ্র ব্যবসা 
খায়ি ১৫ িন। দনিদে নবষয়ক খায়ি ২০ 
িন সহ থমাট ১৯৮ িন সদয়স্যি সিাসনি 
কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম িায়দি পানিবানিক 
সচ্ছলিা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি। অত্ সনমনিয়ি ২ 
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িন কমকুচািী সাবকুক্ধণক দানয়ত্ব পালন করি 
রায়ক। সনমনিি কমকুচািীয়দি িন্য ননিস্ব 
চাকনি নবধধ িয়য়য়ি নবধায় কমকুচািী ননয়য়ায়গ 
স্বচ্ছিা িয়য়য়ি। িািাড়া অধধকিি কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিি লয়ক্্য সনমনি ননিস্ব ব্যবস্াপনায় 
ননি্যপ্রয়য়ািনীয় র�াগ্যপয়ণ্যি থদাকান প্রনিষ্ঠা 
ও কৃনষ আধনুনক যন্তপানি ক্রয়করি সদস্যয়দি 
ননকট ভাড়া প্রদান সহ পনিবহন,িলবায়ু 
পনিবিদেয়ন বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ, মতস্য প্রকল্প, 
লাভিনক কৃনষিাি পয়ণ্যি উতপাদন খায়ি 
নবননয়য়াগ কিাি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিয়ি।

অন্যান্য কম্গকাণ্ড

সনমনিি কমকু এলাকাি ময়ধ্য পাননি সুষু্ 
ব্যবস্াপনাি মাধ্যয়ম কৃনষিাি পয়ণ্যি 
উতপাদন বনৃদ্ধ করি িািীয় অরকুনীনিয়ি 
সহায়ক অংশগ্রহণ সহ সনমনিয়ি সদস্যয়দিয়ক 
ননিক্িিা দূিীকিণ, স্যাননয়টশন, ি্ 
ননয়ন্তণ, থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন, 
বকৃ্রিাপণ ইি্যানদ নবষয়য় সয়চিন ও 
ব্যনক্তিীবয়ন স্বাবলম্ী হওয়াি নদকননয়দদেশনা 
নদয়য় রায়ক।

সমবাে আয়্ালনয়ক রেগবান বা গমতশীল

িািীয় সমবায় নদবস, সমবায় সংক্রান্ত 

নবনভন্ন সভা অনষু্ঠান ও প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
সনমনিি প্রনিটি রেিৃত্ব নবকায়শ সয়চিন করি 
রোলাি মাধ্যয়ম উয়দ্যাক্তা সষৃ্টি ও দূিীকিয়ণ 
সমবায়নভনত্তক আয়্ালন গনিশীল িয়য়য়ি।

রিচার ও রিকােনা

সদস্যয়দি ব্যাপক ও আন্ঘন উপনস্নিি 
মাধ্যয়ম সনমনি িাি বানষকুক সাধািণ সভা 
অনষু্ঠান করি রায়ক। বানষকুক সাধািণ সভায় 
নল�য়লট নবিিয়ণি মাধ্যয়ম সনমনিি স্বচ্ছিা, 
দায়বদ্ধিা এবং সামানিক দানয়ত্ব রোধ 
সম্য়কদে অবগি করি রায়ক। মানসক সভায় 
সদস্যয়দিয়ক সমবায় নবষয়ক উন্নয়ন কমকুকাডে 
সম্য়কদে আয়লাচনা কিা হয়। সনমনিি নবনভন্ন 
কমকুকাডে িািীয়,স্ানীয় পনত্কায় ও সামানিক 
থযাগায়যাগ মাধ্যয়ম থ�ইসবুক এ প্রচাি ও 
প্রকাশ কিা হয়। 

সামামিক কার্গক্রম 

সনমনিটি শীিািদেয়দি ময়ধ্য ত্াণ ও শীিবস্ত্র 
নবিিণ, সনমনিি কমকু এলাকাি যুবকয়দি সুস্ 
নবয়নাদনমলূক থখলাধলুাি আয়য়ািন করি 
পুিস্াি প্রদায়নি মাধ্যয়ম উতসাহ প্রদান করি 
রায়ক। এিাড়া সনমনিি মাধ্যয়ম নফ্র থমনডক্যাল 

ক্যাম্ আয়য়ািন করি সনমনিি সদস্য ও 
এলাকাবাসীি স্বাস্্য পিীক্া এবং মসনিদ 
মন্রি সাহায্য করি রায়ক।

উপসিংহার

সনমনিি বিদেমান ব্যবস্াপনা কনমটিি রেিৃয়ত্ব 
যুব/নবয়শষ থরেধণ/িাঁনিসহ িািীয় সমবায় 
পুিস্াি -২০১৮ অিদেন করি সীনমি পনিসরি 
হয়লও বড়িড়া পানন ব্যবস্াপনা সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি কিৃকুপক্ কিৃকুক সমবায় 
আয়্ালনয়ক রেগবান কিাি অনকুিণীয় 
দষৃ্ান্ত সষৃ্টি করিয়ি। িািাড়া সনমনিি ননিস্ব 
মলূধয়নি পনিকনল্পি ব্যবহাি ও ব্যবসানয়ক 
কমকুকাডে প্রসানিি করি সনমনিটি ইয়িাময়ধ্যই 
স�লিা লাভ করিয়ি। সা�য়ল্যি এ ধািা 
ক্রমাগি অব্যাহি র�য়খ “থটকসই উন্নয়য়ন 
সমবায়” আদশকু পানন ব্যবস্াপনা সনমনি 
নহয়সয়ব সনমনিি কমকু এলাকায় বসবাসিি 
সদস্যগয়ণি পাশাপানশ থদশ ও িানিি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন আগামী নদয়ন আরিা 
ব্যাপক ভূনমকা িাখয়ি পািয়ব বয়ল সকয়লি 
নবশ্াস।
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উপয়িলা: সুনামগঞ্জ সদর

রেলা: সুনামগঞ্জ 

মিনম কনব হািন িািা, র�াককনব িাধািমন 
দত্ত, বাউল সম্াট শাহ আদুেল কনিম ও 
জ্ঞায়নি দুনবকুণ শাহ এি স্মনৃিধন্য সুনামগঞ্জ 
রেলাি সদি উপয়িলাি অন্তগকুি সুনামগঞ্জ 
থপৌিসভাধীন সুিমা নদীি িীিবিদেী মনল্কপুি 
গ্রায়ম অবনস্ি এসনসনবআিএমনপ কমকুকিদো-
কমকুচািী ও সু�লয়ভাগী কল্যাণ সমবায় সনমনি 
নলুঃ। যাি ননবন্ধন নম্ি ০৬৭/১৩ (সুনাম), 
িানিখ: ০৫/৬/২০১৩ নরি. সংয়শাধধি ননবন্ধন 
নম্ি-০৬৭/১৩(সুনাম)/০১/১৪(সুনাম), 
িানিখ: ০৮/৫/২০১৪ নরি.। স্ানীয় সিকাি 
নবভায়গি (এলনিইনড) কনিপয় উদ্যমী, 
স্বপ্ননবলাসী, কমকুে ও প্রগনিশীল ধ্যানধািণা 
কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি স্ব-উয়দ্যাগী প্রয়াস 
ও আরকুসামানিক উন্নয়নসহ সনমনিি 
সভ্য ননবকুাচনন এলাকাি থপ্রক্াপট এবং 

বসবাসকািীয়দি িীবনযাত্াি মায়নান্নয়য়নি 
লয়ক্্য গনেি হয় এই স�ল সমবায় সনমনি। 
ইয়িাময়ধ্য সনমনিটি নবনভন্ন লাভিনক ও 
উতপাদনমখুী কমকুকাডে বাস্তবায়য়নি মাধ্যয়ম 
সনমনিি সদস্যয়দি উজ্ীনবি ও সমদৃ্ধ 
করিয়ি। সনমনিটি এি কাযকুক্রয়মি স�লিা 
নহয়সয়ব িািীয় সমবায় পুিস্াি ২০১৯ এ 
নবভাগীয় পযকুায়য় থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
ময়নানীি হয়য়য়ি। সনমনিটি নবনভন্ন বাস্তবমখুী 
উন্নয়নমলূক কাযকুক্রম গ্রহণ করি স�লিাি 
মখু থদয়খয়ি এবং এভায়বই সনমনিটি একনবংশ 
শিাদেীি চ্যায়লঞ্জ থমাকানবলায় এনগয়য় যায়চ্ছ।

সদস্য সিংখ্যা

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৯৪ িন। 
সকল সদস্যই ননয়নমি শয়াি ও সচিয় প্রদান 
করি রায়কন। সনমনিি অধধকাংশ সদস্যগণই 
সনমনি হয়ি আনরকুকভায়ব উপকৃি হয়চ্ছন।
শেোর ও সঞ্চে আমানত

সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন 
২,০০,০০,০০০ টাকা। সনমনিি বিদেমান 
শয়াি মলূধন ৫০,৬৯,২৭০ টাকা এবং সচিয় 
আমানি ১৮,২৩,৫৬২ টাকা। ননয়নমি শয়াি 
ও সচিয় আমানি আদায়য়ি মাধ্যয়ম সনমনিি 
কাযকুকিী মলূধন প্রনি বিি বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

কার্গক্রম 

কৃনষ ও প্রাণীসম্দ সংক্রান্ত কাযকুক্রম : 
সনমনিটি উতপাদনশীল নিুন খামাি বেনি 
ও ব্যবস্াপনা কাযকুক্রম পনিচালনা করি 
আসয়ি। সনমনিি সু�লয়ভাগী সদস্যয়দি 
মায়ি অংশীদানিত্বমলূক খামাি ব্যবস্াপনা 
কাযকুক্রম, সানভদেস চায়িদেি নবননময়য় 
ভ্যাকনসয়নটয়দি কানিগনি সহায়িা প্রদান, 
কৃনষকায়িি িন্য বানিড পাইপ, ব্যনক্তগি/
নবনভন্ন প্রনিষ্ঠান, সনমনিি সায়র চুনক্তনভনত্তক 
আয়বধকুক কমকুকাডে বাস্তবায়ন করি আসয়ি।
মৎস্য সম্দ সিংক্রান্ত কার্গক্রম

এসবসববআরএমবপ কম্শকতকো-কম্শচারী ও সুিলয়ভাগী 
কল্যাণ সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নম্বর ০৬৭/১৩ (সুনাম)

তামরখ: ০৫/৬/২০১৩ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা: ৯৪ িন

শেোর মলূিন: ৫০,৬৯,২৭০ টাকা 

সঞ্চে আমানত : ১৮,২৩,৫৬২ টাকা।

সম্দ: ৯৪.৩০ েতািংে িমম
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সনমনিটি গভদেবিী মায়য়য়দি পুষ্টি ও আনময়ষি 
অভাব পূিয়ণ অি্যন্ত উপকািী শুটনক মায়িি 
আচাি বেনি ও নবপণন করি রায়কন। এখায়ি 
১৫,৯১,৩৩৪ টাকা নবননয়য়াগ করি নবগি 
বিি ৫,৩৩,৬৭৯ টাকা আয় করিয়ি। িািাড়া 
নবনভন্ন উতপাদনমখুী সমবায় সনমনিি সায়র 
অংশীদানিত্বমলূক ও আয়বধকুক কাযকুক্রম, নবল 
ও পুক্ি ব্যবস্াপনা কাযকুক্রম, সমািনভনত্তক 
মতস্য ব্যবস্াপনা কাযকুক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়য়ন 
সানভদেস চায়িদেি নবননময়য় মতস্যিীবী সমবায় 
সনমনিয়ি কানিগনি সহায়িা প্রদান করি 
আসয়ি।

র�ৌত অবকাোয়মা উন্নেন/পমরবহন সিংক্রান্ত 

কার্গক্রম

বিদেমায়ন সনমনিটি চুনক্তনভনত্তক িব থসটোি 
পনিচালনা, এলনসএস এি সায়র থযৌরভায়ব 
নবনভন্ন কমকুকাডে বাস্তবায়ন, িনম ক্রয় করি 
সদস্যয়দি প্লট,বাসা,ফ্্যাট,আবাসস্ল,িনম 
ক্রয় করি প্লট/ফ্্যাট ননমকুাণ ও নবক্রয় 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি রায়ক। িািাড়া 
সনমনিটি নবনভন্ন প্রনিষ্ঠায়নি সায়ভদে/
অনডট/কনসালয়টনন্স,নপনপআি অনযুায়ী 
নবনভন্ন দপ্তরি কন্াকটি নহয়সয়ব কাযকুক্রম 
পনিচালনা, মানব সম্দ ব্যবস্াপনা, খাদ্য 
ননিাপত্তা,স্বাস্্য, নশক্া ও পনিয়বশ সুিক্ায় 
নবনভন্ন কাযকুক্রম বাস্তবায়ন করি আসয়ি।

 

পর্গটন সিংক্রান্ত কার্গক্রম

সনমনিটি টু্যনিিম স্ান উন্নয়য়নি িন্য 
টু্যনিিম প্যায়কি পনিচালনা ও ব্যবস্াপনা 
কাযকুক্রম অব্যাহি আয়ি। সনমনিি সদস্যয়দি 
কল্যাণায়রকু আয় বনৃদ্ধি লয়ক্্য সিকানি/
রেসিকানি উন্নয়নমলূক কায়িি সায়র 
সংযুনক্ত হয়য় থযৌরভায়ব কাি কিা এবং 
থটকসই উন্নয়নমলূক নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ 
ও বাস্তবায়য়নি মাধ্যয়ম িনগণ ও সনমনিি 
সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়ন কিা। 
িতপনিরপ্রনক্য়ি থগস্ হাউি ও হাওি টু্যনিিম 
থসক্টরিি আওিায় িনগয়ণি থসবাদায়নি 
লয়ক্্য সনমনিি অন�স ভবয়ন পযকুটকয়দি 
আবাসয়নি সুনবধায়রকু ২টি এনস ও ৩টি নন-
এনস কক্ ভাড়া রেয়া হয়। এ খায়ি ২০১৮-
২০১৯ নরি. সয়ন ৩,১৬,২৬৭ টাকা বিাদে 
িাখা হয়য়য়ি।

বামষ্গক সািারণ সভা

প্রনি বিি অনডট সম্াদয়নি ননধকুানিি সময়য়ি 
ময়ধ্য সনমনিি বানষকুক সাধািণ সভা অনষু্ঠান 
সম্ন্ন কিা হয়য় রায়ক। সনমনিি সবকুয়শষ 
বানষকুক সাধািণ সভা নবগি ১২/০১/২০১৯ 
নরি. িানিয়খ অননুষ্ঠি হয়। বানষকুক সাধািণ 
সভায় র�ািাম সংখ্যক সদস্য উপনস্ি 
নিয়লন। বানষকুক সাধািণ সভায় সনমনিি 
বানষকুক আয়ব্যয় নহসাব/বায়িটসহ লভ্যাংশ 

নবিিণ অনয়ুমাদন হয়য় রায়ক।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি দদনন্ন নহসাব পনিচালনাি িন্য 
ইসলামী ব্যাংক নলুঃসুনামগঞ্জ শাখায় একটি 
সচিয়ী নহসাব িয়য়য়ি। ২০১৮-২০১৯ সয়ন 
সনমনিি ব্যাংক িমা ১৭,৬৩,৫৫৮ টাকা, 
উয়ত্তালন ১৭,৬৪,৩০৭ টাকা, মনুা�া প্রানপ্ত 
২,৭০৪.৩৪ টাকা এবং ব্যাংক চািদে কিদেন 
১,৮৭১.৬৩ টাকা হওয়ায় ৩০/৬/২০১৯ 
িানিয়খ ব্যাংক নস্নিি পনিমাণ দাঁড়ায় 
২,১০,৩১৬.৫১ টাকা।

িমম সিংক্রান্ত তথ্য

সনমনিি নায়ম সুনামগঞ্জ সদি উপয়িলায় 
৭৩.৯৪ শিাংশ এবং িানহিপুি উপয়িলায় 
২০.৩৬ শিাংশসহ থমাট ৯৪.৩০ শিাংশ 
িনম িয়য়য়ি। যাি ক্রয় মলূ্য ৫৮,৬১,৫৪০ 
টাকা।

মপাম্রি মসি মনম্গাণসিংক্রান্ত 

পুষ্টি ও আনমষ িািীয় খায়দ্যি থযাগান 
নদয়ি সনমনিি উতপাদনমখুী কাযকুক্রয়মি 
আওিায় িানহিপুি উপয়িলাি আয়নায়ািপুি 
গ্রায়ম সনমনিি ক্রয়কৃি ননিস্ব িনমি উপি 
১৮,৮৮,৩৩৯ টাকা ব্যয়য় দুইস্তি নবনশষ্ 
২,৫৫০ বগকু�্য়টি থপান্রি থসড ননমকুাণ কিা 
হয়য়য়ি।

এসনসনবআিএমনপ কমকুকিদো-কমকুচািী ও 
সু�লয়ভাগী কল্যাণ সমবায় সনমনি নলুঃ 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম উন্নয়য়নি অগ্রযাত্ায় অদম্য 
বাংলায়দশ িরা রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়য়নি 
সহয়যাগী অংশীদাি নহয়সয়ব ননিলসভায়ব 
কাি করি যায়চ্ছ। সনমনিি সকল কমকুকায়ডে 
স্বচ্ছিা ও িবাবনদনহিা নননচিি কিাি 
থচিনায় নবশ্াসী বয়ল প্রনিমায়স ননয়নমি 
মানসক সভানষু্ঠায়নি মাধ্যয়ম নবনভন্ন থটকসই 
ও লাভিনক প্রকল্প গ্রহণ পূবকুক দক্িাি 
সায়র বাস্তবায়নসহ সানবকুক কাযকুক্রম সুষু্ঠভায়ব 
পনিচালনা করি স�লিাি থদািয়গাড়ায় 
থপৌঁয়ি যায়চ্ছ। সনমনিি এসকল কাযকুক্রয়মি 
স�লিা নহয়সয়ব সনমনিটিয়ক স�ল সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব নচননিি কিা হয়য়য়ি।
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রেলা: সুনামগঞ্জ

উপয়িলা: দমক্ণ সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ রেলাি দনক্ণ সুনামগঞ্জ 
উপয়িলাি রেনশিভাগ মানষু দনিদ্র থরেধণি 
এবং মতস্যিীবী িািা সনমনি বলয়ি বুিি 
মতস্য সনমনি, িািা নিল সমায়ি অবয়হনলি 
ও বেষয়ম্যি নশকাি। বেষম্য ও দানিদ্র্য থরয়ক 
এই িনবসনিি মনুক্তি লয়ক্্য এলাকাি 
কনিপয় উয়দ্যামী যুবক থসবা সানবকুক গ্রাম 
উন্নয়ন সমবায় সনমনি সনমনি গেয়নি দঢ়ৃ 
প্রি্যয়ী নসদ্ধান্ত রেন। থসই লয়ক্্য িািা 
স্ানীয় ব্যনক্তয়দি সমবায় দশকুয়ন উবিদু্ধ ও 
সংগনেি করি িায়দি িীবনযাত্াি মান 
ও আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য ২০১৮ 
সায়ল মাত্ ২০ িন সমবায়ীয়দি সমন্বয়য় 
থসবা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি নলুঃ 
নায়ম একটি সমবায় সনমনি গেন করিন যা 
সমবায় নবভাগ হয়ি ননবনন্ধি হয় ননবন্ধন নং: 
০৫৫/১৮(সুনাম), িানিখ ০৮/০৪/২০১৮ 
নরি.। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ২৮৮ িন, 
সনমনিি সভ্য ননবকুাচনন ও কমকু এলাকায় সমগ্র 
দনক্ণ সুনামগঞ্জ উপয়িলাি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ। 
সনমনিি সদস্যয়দি ননয়য় ননয়নমি মানসক 
সভা কিা হয়, ননয়নমি সচিয় আদায় কিা, 
খািাপত্ নলনপবদ্ধ কিা, সদস্যয়দি নবনভন্ন 
প্রনশক্য়ণি ব্যবস্া কিা।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

গ্রায়মি সকল থপশা ও থরেধণভুক্ত মানয়ুষি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি িন্য 
কাি কিা; ব্যনক্তগিভায়ব সভ্যগণয়ক এবং 
সমষ্টিগিভায়ব সংগেনয়ক অরকুনননিক থক্রত্ 
স্বাবলম্ী করি রোলাি িন্য সভ্যগয়ণি 
ননয়নমি সচিয় ও সীনমি কু্দ্র সম্দ 
সংগেয়নি মাধ্যয়ম সংগনেি করি মলূধন 
গেন ও মলূধয়নি সনেক ব্যবহাি করি 
িায়দি অরকুনননিক ও সামানিক উন্নয়ন ও 
ননিাপত্তা নননচিিকিণ এবং কু্দ্রঋণ প্রকল্প 
চালুকিণ; আধনুনক উতপাদন উপকিণ 
সংগ্রহ,সিবিাহ ও ব্যবহাি নবষয়য় সভ্যগণয়ক 

নশক্া, প্রনশক্ণ ও সহয়যানগিা প্রদান; 
সভ্যগয়ণি এবং সংগেয়নি স্বায়রকু হাঁস-মিুনগ 
ও গবানদ পশুপালন, কৃনষ, ক্টিিনশল্প স্াপন, 
হস্তনশল্পসহ নবনভন্ন ধিয়নি আয় বনৃদ্ধমলূক 
কমকুকাডে এবং এটোিপ্রাইি বেনিয়ি প্রকল্প 
গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; সভ্যগয়ণি উতপানদি 
পণ্যদ্রব্য লাভিনকভায়ব বািািিািকিয়ণি 
ব্যবস্া কিা এবং বািাি ব্যবস্ায় উতসায়হি 
পাশাপানশ উন্নি বািাি সংয়যাগ ব্যবস্াি 
উপি গুরুত্বারিাপ করি স্ানয়ত্বশীল িীনবকা 
অিদেয়নি সুয়যাগ সষৃ্টি কিা; খাদ্য,নশক্া, 
স্বাস্্য, ননিাপদ পানন ও স্যাননয়টশয়নি ময়িা 
থমৌনলক থসবাসময়ূহ প্রয়বয়শি সুয়যাগ নননচিি 
কিা।

মিগি ি্যছরগুদ্লোর উদ্লেখদ্�োগ্য কি্মকোণ্ড

নবগি বিিগুয়লায়ি সদস্যয়দি মায়ধ্য ননয়নমি 
সচিয়য়ি অভ্যাস গয়ড় রোলা হয়য়য়ি, নবনভন্ন 
থ্ড এ প্রনশক্ণ নদয়য় কমকুসংস্ান সষৃ্টি কিা 
হয়য়য়ি। নবয়শষ করি ২০ িন মনহলা সদস্য 
র� থসলাই প্রনশক্ণ ও সহি শয়িদে থসলাই 
থমনশন নবিিণ করি স্বাবলম্ী কিা হয়য়য়ি। 

পসবা সাবব্শক গ্াম উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং: ০৫৫/১৮(সুনাম)

তামরখ: ০৮/০৪/২০১৮ মরি.। 

শেোর: ৪৮,৪০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৫,৭২,২০০ টাকা

সদস্য সিংখ্যা : ২২৮ িন 

কম্গসিংস্ান: ২০ িন

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ৬,২৩,০০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৬,৪৬,৭৮০ টাকা
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হাঁস-মিুনগ ও গবানদ পশুপালন, কৃনষ, 
ক্টিিনশল্প স্াপন, হস্তনশল্পসহ নবনভন্ন ধিয়নি 
আয় বনৃদ্ধমলূক কমকুকাডে উপরি প্রনশক্ণ 
থদয়া ও সাটিন�য়কট নবিিণ কিা হয়য়য়ি ও 
িায়দিয়ক ননয়নমিভায়ব িদািনক কিা হয়য় 
রায়ক। এইিাড়া সদস্যয়দি মায়ি থসালাি 
প্যায়নল, টিনভ, �্যান নবনভন্ন পণ্য ঋণ 
থদওয়া হয়য়য়ি। সহায় ও হিদনিদ্র মানয়ুষি 
মায়ি হাইনরিড, শীিবস্ত্র নবিিণ সদস্যয়দি 

মায়ি নবনাময়ূল্য কৃনষ বীি নবিিণসহ নবনভন্ন 
কমকুকাডে পনিচালনা করি আসয়ি। 

র�স টোমি

সুনামগঞ্জ রেলাি দনক্ণ সুনামগঞ্জ উপয়িলাি 
স�ল সনমনি মাত্ ২০১৮ সায়ল প্রনিষ্ঠাি 
পি থরয়ক সদস্যয়দি িীবনযাত্াি মায়ন 
ব্যাপক পনিবিদেন লক্্য কিা যায়, সনমনিি 
সদস্যয়দি মায়ি ভ্ািৃত্ব ও ঐক্য সষৃ্টি হয়য়য়ি 

পনিবিদেন হয়য়য়ি দষৃ্টিভনঙ্গি। সচিয় পুঁনি গেন 
ও নবননয়য়াগ মানষু উতসায়ী হয়য় উয়েয়ি। 
সদস্যয়দি অরকুনননিকভায়ব স্বননভদেিিা ও 
উন্নয়ন সাধধি হয়য়য়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা তার বণ্গনা 

থসবা সানবকুক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি ব্যবস্াপনা কনমটি সদস্যয়দি 
র�ায়টি মাধ্যয়ম ননবকুানচি হয় এবং সকল 
সভায় িবাবনদনহিা কিয়ি হয় যাি �য়ল 
ব্যবস্াপনা কনমটি দক্িাি সায়র সনমনিি 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি। সনমনিি সকল 
সদস্য ননয়নমিভায়ব সচিয় িমা করি সচিয়য়ি 
উপরি ঋণ ননয়য় রায়ক এবং ননয়নমিভায়ব 
ঋয়ণি নকনস্ত পনিয়শাধ করি রায়ক। সনমনি 
পনিচালনাি থক্রত্ সমবায় আইন ও নবধধমালা 
অনসুিণ করি র�কডদে িক্াণায়বক্ণ, সুষু্ঠ 
নহসাব ননকাশ সংিক্ণ কিা সনমনিি 
সা�য়ল্যি অন্যিম কািণ।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ 

সনমনি ননয়নমিভায়ব প্রনি বিরি সদস্যয়দি 
মায়ি লভ্যাংশ নবিিণ করি রায়ক, প্রনি 
বিি ননয়নমিভায়ব নসনডএ� প্রদান করি 
রায়ক ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরিি ৮১০ টাকা 
পনিয়শাধ কিা হয়য়য়ি।

ব্যািংক ও অন্যান্য 

সনমনিি নায়ম পূবালী ব্যাংক নলুঃ, পাগলা 
বািাি শাখায় একটি চলনি নহসাব িয়য়য়ি 
যাি নং: ১২৮৪০। অনডটকায়ল থস্ইটয়মটে 
উপস্ান কিা হয় এবং ৩০/৬/২০১৯িানিয়খ 
নস্নি ২,১৭৯ টাকা িয়য়য়ি ময়মকু থদখা যায়। 
সনমনিি সকল র�নয়দন ব্যাংক নহয়সয়বি 
মাধ্যয়ম পনিচালনা সহ আনরকুক বষকু শষ 
হওয়াি সায়র সায়র সনমনিি ব্যাংক নস্নি 
সংগ্রহ কিা হয়। সনমনিি শয়াি ও সচিয় 
আমানি বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম সনমনিি পুঁনি গেন 
কিিুঃ িা নবননয়য়াগ এবং সদস্যয়দিয়ক 
শয়াি সাটিদেন�য়কট ও সচিয় আমানয়িি পাশ 
বনহ প্রদান কিা হয়য় রায়ক। 
 
আথ্গসামামিক উন্নেন 

সনমনিি সদস্য ও সদস্য ব্যিীি গনিব অসহায় 
মানয়ুষি মায়ি হাইনরিড, শীিবস্ত্র নবিিণ, 
নবনাময়ূল্য শস্য বীি নবিিণ, দদনন্ন চানহদা 
নমটায়নাি িন্য সদস্যয়দি মায়ি পণ্য ঋণ 
নবিিণ, ও সদস্যয়দি নবনভন্ন প্রনশক্ণ ও ঋণ 
নদয়য় কমকুসংস্ান সষৃ্টি করি সনমনিি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক উন্নয়ন অব্যাহি আয়ি।
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উপয়িলা: মদাোরাবািার

রেলা: সুনামগঞ্জ

বাংলায়দশ হয়লা মধ্যম আয়য়ি থদশ। 
এককভায়ব প্রি্যন্ত অচিয়ল বসবাসিি 
ননম্ন আয়য়ি িনয়গাষ্ঠীি পয়ক্ িীবনমান 
উন্নয়ন অি্যন্ত কনেন। সনম্নলি প্রয়চষ্ায় 
আরকুসামানিক উন্নয়ন সম্ভব। এই মাননসকিায় 
সনমনিটি ‘থদায়ািাবািাি সনািন রেমিীবী 
সমবায় সনমনি নলনময়টড’ নায়ম রেলা 
সমবায় কাযকুালয়, সুনামগঞ্জ এি নবগি 
০৮/১১/২০১৫ নরি. িানিয়খ ০১৭/১৫(সুনাম) 
আয়দয়শ ননবনন্ধি হয়। র�ায়না দািায়গাষ্ঠীি 
আনরকুক সহায়িা িাড়া সদস্যয়দি শয়াি ও 
সচিয়য়ি মাধ্যয়ম গনেি মলূধয়ন সনমনিটি 
পনিচানলি হয়চ্ছ।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৬৮ িন। 
সনমনিি কমকুবনৃদ্ধ ও আয়বধকুক কাযকুক্রয়মি 
ময়ধ্য নানামখুী কু্দ্র প্রকল্প িয়য়য়ি। 
আয়বধকুক কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য ঋণ কাযকুক্রমই 

বহৃত। সদস্যয়দি শয়াি ও সচিয়য়ি টাকাই 
সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বল্প মনুা�ায় নবিিণ কিায় 
একনদয়ক থযমন সদস্যয়দি উন্নয়ন হয়চ্ছ 
অন্যনদয়ক সনমনিিও উন্নয়ন হয়চ্ছ। সনমনি 
কিৃকুপক্ নবনভন্ন থ্য়ডি উপি সদস্যয়দি ঋণ 
নবিিণ করি। থযমন হাঁস-মিুনগ পালন, কু্দ্র 
ক্টিিনশল্প, িাগল পালন, থটইলানিং ও কু্দ্র 
ব্যবসা।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনিি কিৃকুপক্ নবনভন্ন থ্য়ডি উপি 
সদস্যয়দি ঋণ নবিিণ করি। থযমন হাঁস-
মিুনগ পালন, কু্দ্র ক্টিিনশল্প, িাগল পালন, 
থটইলানিং ও কু্দ্র ব্যবসা। িািাড়া সনমনিি 
ননিস্ব মলূধয়ন সনমনিি নায়ম একটি থমাবাইল 
গ্যালানি পানিচানলি হয়চ্ছ।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

থদায়ািাবািাি সনািন রেমিীবী সমবায় 
সনমনি নলনময়টড এি ননিস্ব মলূধয়ন একটি 
থমাবাইল গ্যালানি পনিচানলি হয়চ্ছ। সনমনিটি 
বিদেমায়ন নবনভন্ন সামানিক উন্নয়নমলূক এবং 
প্রচাি ও প্রকাশনামলূক কাি কিয়ি। ি্য়ধ্য 

দনিদ্র নশশুয়দি সনমনিি সয়হায়যানগিায় 
পােদান, সনমনিি অরকুায়য়ন মনুদ্রি বষকুপনঞ্জ 
কমকু এলাকায় নবিিণ। আনষু্ঠাননকভায়ব 
বানষকুক সাধািণ অনষু্ঠান এবং সদস্যয়দি ময়ধ্য 
লভ্যাংশ নবিিণ।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি সিিা, স্বচ্ছিা 
ও িবাবনদনহিা যনদ রায়ক িাহয়ল সনমনি 
পনিচালনায় র�ায়না বাধা রায়ক না। সনমনিটি 
ননবন্ধয়নি পি থরয়কই ব্যবস্াপনা কনমটি 
কমকুে ও সুগনেি নিল। প্রয়ি্যকটি কাি 
সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি নসদ্ধায়ন্তি 
আয়লায়ক পনিচানলি হয়চ্ছ। এমননক সনমনিি 
প্রয়ি্যক সদয়স্যি সায়র ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সম্কদে নননবড়। এই ধািাবানহকিায় সনমনিি 
ব্যবস্াপনা কনমটি কাি করি যায়চ্ছ।

লভ্যািংে মববরণ ও মসমিএফ আদাে

প্রনি বিি সনমনি সদস্যয়দি লভ্যাংশ নবিিণ 
করি। ২০১৯-২০২০ নরি. অরকুবিরি সনমনি 
৯০,৬০০ টাকা ৬৮ িন সদয়স্যি ময়ধ্য 
নবিিণ করি এবং নসনডএ� ৩,০৭৮ টাকা 

পদাোরাবাজার সনাতন শ্রমজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০১৭/১৫(সুনাম) 

তামরখ: ০৮/১১/২০১৫ মরি.

শেোর: ৫,২৪,৭৫০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১৯৯,৪১০ টাকা

সদস্য সিংখ্যা : ৬৮ িন

কম্গসিংস্ান: ১২ িন

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ১৮,১২,২৪০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২৫,৮৫,৯৩১ টাকা
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নননদদেষ্ সময়য়ি ময়ধ্য পনিয়শাধ করিয়ি।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সনমনিি অনডট কাযকুক্রম ননয়নমি। আয়লাচ্য 
সয়ন অরকুাত ৩০/০৬/২০১৯ নরি. িানিখ পযকুন্ত 
সনমনিি শয়াি মধূলন ৫,২৪,৭৫০ টাকা 
সচিয় আমানি ১,৯৯,৪১০ টাকা। সংিনক্ি 
িহনবল ৫৫,৪৬৮ টাকা। সনমনিি ধাযকুকৃি 
অনডট থসস ১০,০০০ টাকা ও অনডট থসস 
এি ১৫% ভ্যাট ১,৫০০ টাকা সনমনি কিৃকুপক্ 
নননদদেষ্ সময়য় ময়ধ্য পনিয়শাধ করিয়ি।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি যাবিীয় র�নয়দন ব্যাংক নহয়সয়বি 
মাধ্যয়ম পনিচানলি হয়চ্ছ। সনমনিি নায়ম 
‘থসানানল ব্যাংক’ থদায়ািাবািাি শাখায় একটি 
সচিয়ী নহসাব িয়য়য়ি। নহসাব নং ৫৯০৫১

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিটি ননিস্ব মলূধন নবননয়য়াগ করি 
আিয়কি অবস্ান আয়ি। সনমনিটি বিদেমায়ন 
নবনভন্ন সামানিক উন্নয়নমলূক এবং প্রচাি 
প্রকাশনামলূক কাি কিয়ি। িাি ময়ধ্য দনিদ্র 
নশশুয়দি সনমনিি সহয়যানগিায় পােদান, 
সনমনিি অরকুায়য়ন মনুদ্রি বষকুপনঞ্জ কমকু 
এলাকায় নববিণ। সিকারিি সয়হায়যানগিা 
থপয়ল সনমনিটি স্ানীয়ভায়ব িনগয়ণি 
আরকুসামানিক উন্নয়নসহ িািীয় অরকুনীনিয়ি 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকা িাখয়ি পািয়ব।
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রেলা: িামালগঞ্জ

রেলা: সুনামগঞ্জ

কালাগাং র�ায়াি হাওি পানন ব্যবস্াপনা 
সমবায় সনমনি নলুঃ সনমনিটি এলনিইনড 
(প্রয়কৌশল অধধদপ্তি) পানন উন্নয়ন অরকুাত 
উপয়িলা প্রয়কৌশল অন�য়সি মাধ্যয়ম নবনভন্ন 
কমকুকায়ডেি উপি গয়ড় উয়ে। এলনিইনড 
(পানন উন্নয়ন থসক্টি) সনমনিি এলাকায় 
খালখনন কমসচূী ্ইুিয়গট ননমকুাণ করি, 
মাটি খনন করি রোরিাধান উতপাদয়ন ও 
অন্যান্য কৃনষ �সল উতপাদয়নি িন্য নবনভন্ন 
প্রকল্প গ্রহণ করি এবং পিবিীয়িদে প্রকল্পগুয়লা 
বাস্তবায়ন করি। এি �লশ্রুনিয়ি অত্ হাওি 
এলাকাি বানস্ায়দি ননয়য় আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য একটি পানন ব্যবস্াপনা 
সমবায় সনমনি গেয়নি িন্য এলনিইনড 
কিৃকুপক্ উবিদু্ধ করিন। এি সতূ্ধরি নবগি 
৩০/০৯/২০১২ নরি. িানিয়খ সনমনিি 
সাংগেননক সভা অননুষ্ঠি হয়। পিবিদেীয়ি 
নবগি ৩১/১২/২০১২ নরি. িানিয়খ রেলা 
সমবায় কাযকুালয়, সুনামগঞ্জ হয়ি কালাগাং 

র�ায়াি হাওি পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি 
নলুঃ নায়ম ননবন্ধন হয়। যাি ননবন্ধন নং 
১৩০/১২(সুনাম), িানিখ : ৩১/১২/২০১২ 
নরি.।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

• অত্ সমবায় সনমনিি ননবন্ধনকালীন সদস্য 
সংখ্যা নিল ২৫ িন। ৩০/০৬/২০২০ নরি. 
িানিয়খ সদস্য সংখ্যা পুরুষ ২২৯,মনহলা 
১৩৩ সবকুয়মাট ৩৬২ িন।

• কু্দ্রঋণ প্রকল্প
• হাওরিি থিাট থিাট বাঁধ ননমকুাণ
• র�গুয়লটি স্ায়ন মাটি ভিাট।
• গনিব ও অসহায় র�াগীয়দি নচনকতসা 

সহয়যানগিা।
• থমধাবী ও গনিব নশক্ারকুীয়দি নশক্া 

সহায়িা, দুস্ মানষুয়দি অরকু প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম স্ব-কমকুসষৃ্টি।

• স্বাস্্যসম্ি টয়য়লট ব্যবহাি নননচিি কিা
• বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ ও থযৌিুকনবরিাধী 

কাযকুকলায়প অংশগ্রহণ গনিব সন্তানয়দি 
নববায়হ আনরকুক সহয়যানগিা প্রদান এবং 

থসলাই থমনশন প্রদান।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

অত্ সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য হাঁস-মিুনগ 
পালন, গরু িাগল পালন, শাকসবনি 
উতপাদন ও অন্যান্য কৃনষকায়ি কু্দ্রঋণ 
প্রদান করি রায়ক। এয়ি করি সদস্যয়দি 
স্ব কমকু সষৃ্টি হয়। িািাড়া রোরিা �সল 
উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য হাওরিি থিাট থিাট 
বাঁধ ননমকুাণ ও র�গুয়লটি স্ায়ন মাটিভিাট 
করি রায়ক। গনিব ও অসহায় র�াগীয়দি 
নচনকতসা সহয়যানগিা, স্বাস্্যসম্ি টয়য়লট 
ব্যবহাি নননচিি কিা, বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ, 
থযৌিুকনবরিাধী কাযকুকলায়প অংশগ্রহণ, 
গনিব সন্তানয়দি নববায়হ আনরকুক সহয়যানগিা 
প্রদান করি রায়ক। সমবায় আইন ও নবধধ 
অনযুায়ী প্রনি মায়স ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা 
ও ননয়নমিভায়ব সাধািণ সভা অনষু্ঠান করি 
রায়ক।

মবগত বছরগুয়লায়ত উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিটি নবগি ৩১/১২/২০১২ নরি. িানিয়খ 

কালাগাং কোোর হাওর পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৩০/১২(সুনাম)

তামরখ: ৩১/১২/২০১২ মরি.

সদস্য সিংখ্যা : ৩৬২ িন

শেোর মলূিন : ১০,৯২,৯০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৯,৪৬,৭৫০ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন : ৩০,০২,৫৯৪ টাকা। 
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ননবনন্ধি হয়। ননবন্ধনকায়ল আদায়কৃি 
শয়াি মলূ্যধন ২,৫০০ টাকা, সচিয় আমানি 
আদায় ২,৫০০ টাকা নিল। বিদেমায়ন শয়াি 
মলূধন ১০,৯২,৯০০ টাকা, সচিয় আমানি 
৯,৪৬,৭৫০ টাকা ও ওয়নএম �ান্ ৪,৭৯,৪২৫ 
টাকা। প্রনি বিরিই ননিস্ব মলূধন বনৃদ্ধ পায়চ্ছ। 
ক্রমপুঞ্জীভূি ঋণ নবিিণ ১,১৯,৫৬,০০০ 
টাকা ঋণ আদায় ৯৮,৩৩,০০০ টাকা ঋণ 
পাওনা ২১,২৩,০০০ টাকা, কাযকুকিী মলূধন 
৩০,০২,৫৯৪ টাকা। সদস্য সংখ্যা ২৫ থরয়ক 
বিদেমায়ন ৩৬২ িয়ন উন্নীি হয়য়য়ি। সনমনিি 
ননিস্ব অন�স ঘি আয়ি। ননিস্ব ১০ শিাংশ 
ভূনম আয়ি। 
সনমনিটি উপয়িলা কিৃকুক আয়য়ানিি উন্নয়ন 
থমলা, িািীয় সমবায় নদবয়স ও নবনভন্ন 
প্রনশক্ণ কমকুসনূচয়ি অংশগ্রহণ করি রায়ক।

র�স টোমি 

অত্ সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ করি প্রায় ১২ িন 
স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। এয়দি ময়ধ্য অয়নয়ক থসলাই 
থমনশয়ন প্রনশক্ণ প্রাপ্ত হয়য় সনমনিি মাধ্যয়ম 
িাইকা হয়ি থসলাই থমনশন গ্রহণ করি কাপড় 
বেনি করি িীনবকা ননবকুাহ করি স্বাবলম্ী 
হয়য়য়িন।

কলীভায়ব সফল হয়লা তার বণ্গনা 

সনমনিটি নবগি ৩১/১২/২০১২ িানিয়খ 
ননবনন্ধি হয়য় নবনভন্ন উন্নয়নমলূক প্রকল্প 

গ্রহণ করি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্ননিি 
লয়ক্্য সমবায় আয়্ালনয়ক রেগবান কিাি 
লয়ক্্য কাি করি যায়চ্ছ। ২৫ িন সদস্য ননয়য় 
সনমনিটি শুরু করি বিদেমায়ন ৩৬২ িন সদস্য 
দাঁনড়য়য়য়ি। শয়াি মলূধন ২,৫০০ টাকা হয়ি 
বিদেমায়ন ১,০৯২,৯০০ টাকা, সচিয় আমানি 
২,৫০০ টাকা শুরু করি বিদেমায়ন ৯,৪৬,৭৫০ 
টাকা উন্নীি হয়য়য়ি। ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সভা, সাধািণ সভা, ননবকুাচন, সমবায় সনমনি 
আইন ও নবধধ থমািায়বক যরাসময়য় অননুষ্ঠি 
হয়য়য়ি। সনমনিি শুরু হয়ি থমাট (ননট) লাভ 
১০,০৯,৯০৯ টাকা থমাট অনডট ন� ৪৪,১৪০ 
ও থমাট সমবায় উন্নয়ন িহনবল ৩০,২৯৬ 
টাকা পনিয়শাধ করি। িািীয় সমবায় পুিস্াি 
২০১৪ ও ২০১৮ সুনামগঞ্জ রেলাি থরেষ্ঠ 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব ননবকুানচি হয় এবং 
িািীয় সমবায় পুিস্াি ২০১৯ এ নসয়লট 
নবভায়গ থরেষ্ঠ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব ননবকুানচি 
হয়য়য়ি। সনমনিটি প্রনি সদস্য সচিয় আমানি 
আদায় করি ননিস্ব মলূধন বনৃদ্ধি থচষ্া 
অব্যাহি আয়ি। িামালগঞ্জ উপয়িলাি এটি 
একটি স�ল সমবায় সনমনি নহয়সয়ব নচননিি 
হয়। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে 

সনমনিটি নবগি ০১/১০/২০১৮ িানিয়খ 
উপয়িলা ননবকুাহী অন�সাি, িামালগঞ্জ 
ময়হাদয়য়ি উপনস্নিয়ি আনষু্ঠাননকভায়ব 

৬,০০,০০০ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করি এবং 
১,৪৩,৩০০ টাকা সচিয়য়ি সুদ প্রদান করি। 
২০১২-২০১৩ হয়ি ২০১৮-২০১৯ সাল পযকুন্ত 
থমাট ৩০,২৯৬ টাকা নসনডএ� পনিয়শাধ 
করি।

অমিট সম্ামকতিত তথ্য 

সনমনিি প্রনি বিি ননয়নমিভায়ব অনডট 
সম্ানদি হয়য় রায়ক।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য 

অত্ সনমনিি নায়ম িনিা ব্যাংক নলুঃ সাচনা 
বািাি শাখায় ৫টি নহসাব খলুা আয়ি। যায়ি 
সবকুয়মাট ৯,৭০,৩২০ টাকা।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনি সকল সদস্য িরা গনিব সদস্যয়দি 
মায়ি কু্দ্রঋণ প্রকল্প চালু করি ঋণ নবিিণ 
করি। থসলাই থমনশন প্রদান করি। এয়ি করি 
সদস্যগণ হাঁস-মিুনগ পালন সবনি চাষ, 
গরু িাগল পালন, থসলাই থমনশয়নি মাধ্যয়ম 
কাপড় প্রস্তুি করি আয় উপািদেন করি। গনিব 
সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়িা র�খাপড়া, গনিব 
সদস্যয়দি নববায়হ সাহায্য কিা, কমকুসংস্ান 
সষৃ্টিসহ ইি্যানদ আরকুসামানিক কাি করি 
রায়ক।
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উপয়িলা: তামহরপুর

রেলা: সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ রেলাি িানহিপুি উপয়িলা হয়ি 
১৫ নকয়লানমটাি দূরি কলাগাঁও চািাগাঁও 
্নল পনিবহন মানলক সমবায় সনমনি নলুঃ 
সনমনিটিি অবস্ান। এখায়ন ননম্ন আয়য়ি 
র�ায়কি বসবাস। এলাকাটি সুনামগঞ্জ 
রেলাি অি্যন্ত প্রি্যন্ত অচিয়ল। এককভায়ব 
প্রি্যন্ত অচিয়ল বসবাসিি ননম্ন আয়য়ি 
িনয়গাষ্ঠীি পয়ক্ িীবনমান উন্নয়ন অি্যন্ত 
কনেন। সনম্নলি প্রয়চষ্ায় আরকুসামানিক 
উন্নয়ন সম্ভব। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৩০৭ িন। সু্ল প্রনিষ্ঠা, 
িাস্তা বেনি ও িাস্তা থমিামি, অনদুান প্রদান।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

সনমনিি কিৃকুপক্ কলাগাঁও চািাগাঁও 

ননম্ন মাধ্যনমক নবদ্যালয় নায়ম একটি সু্ল 
পনিচানলি করি। ৬ষ্ঠ থরয়ক ১০ম থরেধণ পযকুন্ত 
ক্াস পনিচানলি হয়। িাত্িাত্ীি সংখ্যা ২৮১ 
িন। সনমনিি সদস্যয়দি ্ নল চলাচয়লি িন্য 
নবনভন্ন সময় িাস্তা বেনি ও িাস্তা থমিামি 
করি রায়ক। সাধািণ দনিদ্র িনগণয়ক নবনভন্ন 
অনদুান প্রদান করি রায়ক।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 
পূয়বকু সনমনিি সু্লটি ভাড়া িায়গায় নিল 
পিবিদেীয়ি সু্য়লি নায়ম িায়গা ক্রয় করি ঐ 
িায়গায় কলাগাঁও চািাগাঁও ননম্ন মাধ্যনমক 
নবদ্যালয়টি স্ানান্তি করি পনিচালনা কিয়ি। 
প্রনি বিি সাধািণ দনিদ্র মানষুয়দিয়ক নবনভন্ন 
অনদুান প্রদান করি রায়ক।

র�স টোমি 

স্ানীয় দনিদ্র সাধািণ থিয়লয়ময়য়য়দি 
র�খাপড়া িরা নশনক্ি কিাি স্বায়রকু সনমনিি 
নায়ম সু্ল প্রনিনষ্ঠি কিা হয়য়য়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা তার বণ্গনা

সনমনিয়ি ননয়নমি সভা অনষু্ঠান, ননয়নমি 
শয়াি মধূলন,সচিয় আমানি ও নবনবধ 
আদায় করি, উন্নয়নমলূক নচন্তাভাবনা থরয়ক 
সু্ল প্রনিষ্ঠা।

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি নায়ম থসানানল ব্যাংক িানহিপুি 
শাখায় এবং ইসলামী ব্যাংক সুনামগঞ্জ শাখায় 
নহসাব থখালা আয়ি। সনমনি নামীয় সু্য়লি 
িন্য িনম ক্রয় কিা আয়ি। সনমনিি অন�স 
ঘি সনমনিি ননিস্ব িায়গায়।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনিি সকল সদস্যয়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়নি িন্য শয়াি সচিয় আদায় 
করি রায়ক এবং সনমনিি সদস্যয়দি ্নল 
চলাচয়লি িন্য নবনভন্ন িাস্তা থমিামি করি 
রায়ক।

কলাগাঁও চারাগাঁও ্বল পবরবহন মাবলক সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ৩৯

তামরখ: ২৫/০৩/২০০৯ মরি.

শেোর: ২,৪১,৯০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৩,৮২,৭০০ টাকা

সদস্য সিংখ্যা : ৩০৭ িন

কম্গসিংস্ান: ৬২ িন

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ৩০,৮৬,০০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৩৬,৫৯,৫৮৮ টাকা
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উপয়িলা: মদরাই

রেলা: সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ রেলাি নদিাই উপয়িলা হয়ি 
১ নকয়লানমটাি দূরি সনমনিটিি অবস্ান। 
এখায়ন ননম্ন আয়য়ি র�ায়কি বসবাস। 
এলাকাটি সুনামগঞ্জ রেলাি অি্যন্ত প্রি্যন্ত 
অচিয়ল। সনমনিটিি অধধকাংশ সদস্যই 
মসুনলম ও সনািন ধমকুাবলম্ী। এককভায়ব 
প্রি্যন্ত অচিয়ল বসবাসিি ননম্ন আয়য়ি 
িনয়গাষ্ঠীি পয়ক্ িীবনমান উন্নয়ন অি্যন্ত 
কনেন। সনম্নলি প্রয়চষ্ায় আরকুসামানিক 
উন্নয়ন সম্ভব। এই মাননসকিায় নবগি 
২০/০৪/২০১৫ নরি. িানিয়খ সনমনিটি 
ননবনন্ধি হয়। র�ায়না দািায়গাষ্ঠীি আনরকুক 
সহায়িা িাড়া সদস্যয়দি শয়াি ও সচিয়য়ি 
মাধ্যয়ম গনেি মলূধয়ন সনমনিটি পনিচানলি 
হয়চ্ছ।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৩৫৪ িন। 
সনমনিয়ি ৩৩ িন পুরুষ সদস্য এবং ৩২১ 

িন মনহলা সদস্য িয়য়য়ি। সনমনিি মাধ্যয়ম 
সদস্যগণ নবনভন্ন কমকুসনূচ গ্রহণ করিয়িন। 
থযমন হাঁস-মিুনগ পালন, কু্দ্র ক্টিিনশল্প, 
র�চুঁ সাি উতপাদন ও সবনি চাষ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা 

আয়বধকুক কাযকুক্রয়মি ময়ধ্য ঋণ কাযকুক্রম্ই 
বহৃত। সদস্যয়দি শয়াি ও সচিয়য়ি টাকাই 
সদস্যয়দি ময়ধ্য স্বল্প মনুা�ায় নবিিণ কিায় 
একনদয়ক থযমন সদয়স্যি উন্নয়ন হয়চ্ছ 
অন্যনদয়ক সনমনিিও উন্নয়ন হয়চ্ছ। সনমনি 
কিৃকুপক্ নবনভন্ন থ্য়ডি উপি সদস্যয়দি ঋণ 
নবিিণ করি। সনমনিি সদস্যিা হাঁস-মিুনগ 
পালয়নি প্রকল্প গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম স্ববলম্ী 
হয়চ্ছন। হাঁস-মিুনগি বাচ্চা পালন করি িা 
বািারি নবনক্র কিা ও হাঁস-মিুনগি নডম 
বািারি নবনক্র করি সদস্যিা লাভবান হয়চ্ছন। 
সনমনিি সদস্যিা বাঁশ ও রেয়িি কাি করি 
স্বাবলম্ী হয়চ্ছন। গ্রাম থরয়ক স্বল্প ময়ূল্য বাঁশ 
ও রেি নকয়ন,িা নদয়য় মানয়ুষি ব্যবহৃি 
দদনন্ন নিননসপত্ বেনি করি বািারি 
নবনক্র করি সদস্যিা আনরকুকভায়ব লাভবান 

হয়চ্ছন। সনমনিি সদস্যিা িায়দি ননিস্ব 
বুনদ্ধমত্তাি বিািা র�ঁচু সাি উতপাদন কিয়িন। 
সম্ণূকু প্রাকৃনিক উপায়য় সনমনিি সদস্যিা 
এই সাি উতপাদন করি স্বাবলম্ী হয়চ্ছন। 
সনমনিি সদস্যয়দি ননয়িি িনময়ি সবনি 
চাষ কিয়িন। স্ানীয় কৃনষ অন�য়সি সায়র 
থযাগায়যাগ র�য়খ িািা আধনুনক পবিনিয়ি 
সবনি চাষ করি সনমনিি সদস্যিা স্বাবলম্ী 
হয়চ্ছন। সনমনিি সদস্যিা প্রয়ি্যক িািীয় 
সমবায় নদবস ও নবনভন্ন িািীয় অনষু্ঠায়ন 
ননয়নমি সনক্রয় অংশগ্রহণ করিন। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি 
িন্য সনমনিি সদস্যয়দি ননকট ঋণ নবিিণ 
করি ও সময়ময়িা ঋণ পনিয়শাধ করি সনমনিটি 
আরকুসামানিক উন্নয়য়ন ভূনমকা িাখয়ি। হাঁস-
মিুনগ পালন, কু্দ্র ক্টিিনশল্প, র�চুঁ সাি 
উতপাদন ও সবনি চাষ করি একনদয়ক থযমন 
সনমনিি সদস্যিা আনরকুকভায়ব লাভবান 
হয়চ্ছ, অপিনদয়ক মধ্যম আয়য়ি থদয়শ উন্নীি 
হওয়াি িন্য অবদান িাখয়ি।

বলাকা কৃবষ সমবাে সবমবত বলবময়টি

মনবন্ন নিং: ২৯

তামরখ: ২০/০৪/২০১৫ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩৫৪ িন

শেোর: ৫২,৮২০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১৫,৪৮,৬৬২ টাকা

সদস্য সিংখ্যা : ৩৫৪ িন

কম্গসিংস্ান: ২১ িন

মবমনয়োয়গর িরন: কু্দ্ঋণ

মবমনয়োয়গর পমরমাণ : ১,৬৬,৯০৬ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২,১১,৪৮২ টাকা
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রেলা: মমৌলভলীবািার 

উপয়িলা: জুেলী

থমৌলভীবািাি রেলাি জুড়ী উপয়িলাধীন 
কৃষ্নগি গ্রায়মি কনিপয় ২০ িন র�ায়কি 
২০,০০০ টাকা শয়াি ও ২০,০০০ টাকাি 
সচিয় আমানি ননয়য় গনেি রূপালী সচিয় ও 
ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ প্রনিনষ্ঠি হয়। 

সনমনিি সভ্য ননবকুাচনন এলাকা ও 
কমকুএলাকা সমগ্র থমৌলভীবািাি রেলাি ময়ধ্য 
সীমাবদ্ধ। সনমনিি সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১,১০৭ 
িন মনহলা ১,৪২৪ িন সবকুয়মাট ২,৫৩১ িন। 
নবনভন্ন কমকুসুচীি ময়ধ্য িয়য়য়ি : কু্দ্রঋণ, 
মািানি ঋণ, বকৃ্রিাপণ, মাি চাষ, িাঁি 
প্রকল্প, নবিিণ, করিানাকায়ল সাহায্য প্রদান।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনি িাি কমকুএলাকায় অসহায় গনিব 
কৃষকয়দি ময়ধ্য কৃনষঋণ, হাঁস-মিুনগ, 
গবানদপশুপালয়ন িন্য কু্দ্রঋণ প্রদান সহ ন-ৃ
িানত্তক িনয়গাষ্ঠীয়দি িীবন মান উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য মধণপুিী শানড়, গামিা, ওড়না, দু-
পাট্া, মা�লাি ও চাদিসহ নবনভন্ন কাপড় 

উতপাদন করি রায়ক। িািাড়া ও সনমনিি 
নবনভন্ন কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম গ্রায়মি সাধািণ 
মানয়ুষি ভাগ্য উন্নয়য়নি থচষ্া অব্যাহি 
িয়য়য়ি। ইয়িাময়ধ্য প্রি্যক্ভায়ব ৯ িন 
সদয়স্যি এবং পরিাক্ভায়ব প্রায় ১,৪০০ 
র�ায়কি কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি।

কলীভায়ব সফল হয়লা  

রূপালী সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ 
এি সভ্য ননবকুাচনন এলাকাি ও সমায়িি সকল 
থরেধণি মধ্যনবত্ত ও ননম্ন আয়য়ি র�াকিনয়ক 
ননয়য় গনেি সনমনিটি প্রনিষ্ঠাকাল হয়ি নবনভন্ন 
কু্দ্র কু্দ্র প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম ঋণ প্রদান করি 
আসয়ি। সনমনিটিি শুরুকালীন সদস্য 
সংখ্যা নিল ২০ িন। যা বিদেমায়ন দাঁনড়য়য়য়ি 
২৫৩১ িন। শুরুকালীন শয়াি আমানি 
নিল ২০,০০০ টাকা। যা বিদেমায়ন দাঁনড়য়য়য়ি 
৩,৪৮,২০০ টাকা। শুরুকালীন সচিয় 
আমানি নিল ২০,০০০ টাকা। যা বিদেমায়ন 
দাঁনড়য়য়য়ি ১,০৫,২৯,০৬৬ টাকা। িাহা 
িাড়াও সংিনক্ি িহনবল ৮,০০,০২৭ টাকা। 
কমকুচািী প্রনভয়ডটে �ান্ ২,৯২,৫২৫ টাকা 
সদস্যয়দি অস্ায়ী আমানি ২,২৫৪,৪৮২ 

ক্ঋণ িহনবল ৫,২৪,৩১৬ টাকা, কল্যাণ 
িহনবল-৮৬৫৬ টাকা ঋণ বীমা িহনবল 
২,২১,৬৩৫ সনমনিি স্াবি সম্নত্তি ময়ধ্য 
৬.০০ শিাংশ ভূনম সনমনিি নায়ম ক্রয় কিা 
হয়য়য়ি। উক্ত ভূনমি দনলল মলূ্য ৪৫১৯১০ 
টাকা। অস্াবি সম্নত্তি ময়ধ্য কম্পম্উটাি 
১টি, থচয়াি ১২টি, ক্যাশ ৩টি, লম্া থটনবল 
১টি, আলমানি ১টি, �্যান ২টি যাি বিদেমান 
মলূ্য ১,৫৫,০০০ টাকা। সনমনিি প্রয়ি্যক 
শয়ারিি মলূ্য ১০০ টাকা। ‘কু্দ্র কু্দ্র বালু 
কনা নব্ু নব্ু িল গয়ড় রোয়ল মহায়দশ 
সাগি অিল’ এই অনভসংবানদি পাে্যয়ক 
সাময়ন র�য়খ গ্রায়মি ভূনমহীন নকংবা শহরিি 
বনস্তি র�াকয়দিও সচিয়ী ময়নাভাব গয়ড় 
িুয়ল। সিকানি বা নবয়দশী সংস্া বা অন্য 
র�ায়না প্রনিষ্ঠান হয়ি র�ায়না ধিয়নি ঋণ 
গ্রহণ কিা হয়নন। সনমনিি সকল কাযকুক্রয়ম 
সমবায় আইন,নবধধমালা, উপ-আইন, 
নবভাগীয় সাক্কুলািসহ আয়দশ-ননয়দদেশ 
সনেকভায়ব প্রনিপালন হয়চ্ছ। ননয়নমি 
বানষকুক অনডট সম্াদন ও এনিএম অননুষ্ঠি 
হয়। এভায়বই সনমনিটি স�লিা লাভ করি 
আসয়ি।

রূপালী সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ৬৩

তািং—২৭/১০/২০০৫ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ২,৫৩১

শেোর আমানত: ৩,৪৮,২০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ১,০৫,২৯,০৬৬ টাকা

অস্ােলী আমানত ২,২৫৪,৪৮২ টাকা

সম্মত্ত: ৬ েতািংে িমম
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উপয়িলা: কমলগঞ্জ

রেলা: মমৌলভলীবািার

নািীি ক্মিায়য়ন কমলগঞ্জ গুড রেইবািস 
সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকা পালন করি আসয়ি। সমায়িি নপনিয়য় 
পড়া নািী িনয়গাষ্ঠীয়ক শাষণ ও বেষম্যমকু্ত 
িীবন উপহাি থদয় সমবায়। সমবায় সনমনি 
থস্বচ্ছাপ্রয়ণানদি প্রনিষ্ঠান, যাি প্রধান লক্্যই 
হয়চ্ছ অরকুনননিক, সামানিক এবং সাংসৃ্নিক 
সমনৃদ্ধি মাধ্যয়ম িািীয় নািীি ক্মিায়য়ন 
অগ্রগনিয়ি অবদান িাখা। কমলগঞ্জ গুড 
রেইবািস সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি 
নলুঃ প্রধান লক্্য হয়চ্ছ আরকুসামানিক 
উন্নয়ন, দানিদ্র্য নবয়মাচন, কমকুসংস্ান সষৃ্টি, 
মনহলায়দি ক্মিায়ন, সামানিক ননিাপত্তা 
নবধান এবং সয়বকুাপনি থটকসই অরকুনননিক 
উন্নয়ন সাধন কিা। সমবায়য় মনহলায়দি 
অবদান উয়ল্খয়যাগ্য, িায়দি নবচিণ অবানিি 
ও দশৃ্যমান, সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক ননবনন্ধি 
সনমনিি িানলকায়।

গ্রামুঃ রেিইগাঁও, ডাকঘি- আদমপুিবািাি, 

উপয়িলা: কমলগঞ্জ, রেলা: 
থমৌলভীবািাি। র�ানি নং: ১৭৩ িানিখ: 
১২/০৬/২০১২ইং, কমকু এলাকা: সমগ্র 
কমলগঞ্জ উপয়িলা। সদস্য সংখ্যা ১,১৪০ 
িন। সদস্য প্রকৃনি মনহলা (মায়য়িা), 
কাযকুকিী মলূধন ১৪,৯৩৭,৪১১ টাকা। 
শয়াি: ৪৩৩,৫০০ টাকা সচিয় অনদুান 
৪,৬৭৫,২৯৪ টাকা কমকুসংস্ান ১,০৩০ 
িন। বানষকুক নবক্রীি পণ্যমলূ্য ১৫,৩০,০০০ 
হািাি টাকা।

সমবাে সমমমতর অন্যান্য কার্গক্রয়মর তথ্য 

থমাট মলূধন ১৪,৯৩৭,৪১১, থমাট 
ঋণগ্রহীিাি সংখ্যা ৪০০ িন। ঋণগ্রহীিাি 
হাি ৪৫%, ঋণ নবিিয়ণি হািুঃ ৮৫%, ঋণ 
সংগ্রয়হি হাি ৮০%, শয়াি সংগ্রয়হি হািুঃ 
৫৫%, সচিয় গ্রহয়ণি হাি ৭০%, ব্যবস্াপনা 
খিয়চি হাি ৭০% ক্রয়কৃি িনমি পনিমাণুঃ 
১৮ শিক, ব্যবস্াপনা কনমটি ৬ িন।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

কমলগঞ্জ গুড রেইবািস সচিয় ও 
ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ এি সদস্যিা 

আত্মনবশ্ায়সি সায়র সনমনিি মাধ্যয়ম 
িায়দি িীবয়নি ইনিবাচক পনিবিদেন 
এয়নয়ি। সদস্যয়দি পনিবিদেয়নি সািাংয়ক 
ননয়ম্নাক্তভায়ব উপস্াপন কিা হয়লা:
• আয়গি িুলনায় সয়চিনিা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি।
• আত্মকমকুসংস্ান বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি।
• আই.নি.নি এবং থসাস্যাল এটোিপ্রাইি 

গ্রূয়পি মাধ্যয়ম ঋণ ননয়য় গবানদ 
পশুপালন, মতস্যচাষ হস্তচানলি িাঁি 
ইি্যানদ এবং একক ঋয়ণি মাধ্যয়ম এসব 
কাি কিয়ি সদস্যিা।

• সনমনিি সদস্য ও সদস্য পনিবারিি এবং 
সমায়িি রেকাি যুবক/যুবনিয়দি মায়ি 
কম্পম্উটাি থ্ননং প্রদান। 

• মায়য়িয়দি মাধ্যয়ম নশশুয়দি /সদস্যয়দি 
নশক্াি মান বনৃদ্ধ পায়চ্ছ।

• স্বাস্্য সয়চিনিা কাযকুক্রয়মি �য়ল নািীয়দি 
পুষ্টিসম্য়কদে ধািণা।

• বানড়ি আনঙনায় সবনি চাষ প্রকয়ল্পি �য়ল 
উন্ননি।

• মনহলায়দি মারা উচু করি দাঁড়ায়নাি 
প্ল্যাট�মকু সষৃ্টি হয়চ্ছ।

• সদস্যয়দি আয় বনৃদ্ধ হয়চ্ছ।

কমলগঞ্জ গুি কেইবারস সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং ২৩৯

তামরখ: ১০-১০-২০২০ইিং

সদস্য সিংখ্যা: ১,১৪০ িন

কার্গকরলী মলূিন: ১৪,৯৩৭,৪১১ টাকা। 

শেোর: ৪৩৩,৫০০ টাকা 

সঞ্চে অনদুান ৪,৬৭৫,২৯৪ টাকা 

কম্গসিংস্ান ১,০৩০ িন।
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• িায়দি ননয়িয়দি নশক্া, প্রনশক্ণ ও 
দক্িা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি।

• পানিবানিক ও সনমনি পযকুায়য় নসদ্ধান্ত 
গ্রহয়ণি ক্সমিা/সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি।

• পনিবাি ও সমািয়ক সহায়িা কিা ক্মিা 
বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি।

• সম্দ বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি থপয়য়য়ি পনিবারিি 
সম্য়দি উপি অধধকাি হয়য়য়ি এবং 
ননয়িি আয়য়ি উপি ননয়িি ননয়ন্তণ সষৃ্টি 
হয়য়য়ি।

• পনিবারিি মলূ নসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রনক্রয়ায় 
ভূনমকা িাখয়ি পািয়িন।

• চলায়�িায় স্বাধীনভায়ব ও ননয়িি নসদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন কিয়ি পািয়িন।

• ননয়িি িীবয়নি নসদ্ধান্ত ননয়িই 
স্বাধীনভায়ব গ্রহণ কিয়ি পািয়িন।

সমমমতর সফলতার বণ্গনা

উন্নয়ন কমকুকায়ডেি ধিন, প্রকৃনি, ও সাধািণ 
ময়ূল্যি অংশগ্রহণ: কু্দ্রঋণ প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম 
অসচ্ছল সদস্যয়দি ঋণনবিিণ করি স্বাবলম্ী 
কিাি প্রয়চষ্া অব্যাহি আয়ি। কু্দ্রঋণ 
কাযকুক্রম যরা গবানদ পশুক্রয়, থমৌসুমী 
ধান বীি ঋণ, সবনি চাষ ঋণ, পািবিি 
থমিামি ঋণ, মতস্যচাষ ঋণ, নাসকুানি ঋণ, 
হাঁস-মিুনগ খামাি ঋণ, মনুদয়দাকানন ঋণ, 
পাননি থমনশন ঋণ ও কু্দ্র প্রকল্পসমহূ গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম এলাকাি উন্নয়ন কাযকুক্রম পনিচালনা 
কিা হয়। থমাট নবননয়য়াগ ৬৫,৬৭,২৫১, ঋণ 
গ্রহীিাি সংখ্যা ৪০০ িন।

থসবামলূক উন্নয়ন কাযকুক্রম হয়ল থসবাি 
ধিন, প্রকৃনি ও অবদান: সনমনিি কমকু 

এলাকাি সদস্য ও অন্যান্য দনিদ্র িনয়গাষ্ঠীি 
ময়ধ্য নবনাময়ূল্য নচনকতসা, ঔষধ নবিিণ, 
আইনডভুক্ত নশশুয়দি খািা কলম প্রদান, 
ব্যাগ, সু্ল থড্স, িািা, পুষ্টিকি খাবাি নবিিণ 
কিা হয়। আিও অন্যান্য সমািয়সবামলূক 
কাযকুক্রয়ম সনক্রয় ভূনমকা পালন কিা হয়। 

নবননয়য়ানিি অয়রকু ননিস্ব মলূধন ও 
ধািকৃি মলূধয়নি অনপুাি: সনমনিি 
মলূধয়নি ১০০ ভাগই সদস্যয়দি মলূধন।

আধনুনক উদ্াবনী প্রযুনক্ত ব্যবহাি/
িপ্তানন কাযকুক্রয়ম অংশগ্রহণ: সনমনিি সকল 
নহসাব পত্ ও যাবিীয় কাযকুক্রম কম্পম্উটারি 
সংিক্ণ কিা হয়। সদস্যয়দি উতসাহ 
বনৃদ্ধি িন্য ইটোিয়নট ব্যবহাি করি নবয়শ্ি 
সমবায় আয়্ালয়নি কমকুকাডে সদস্যয়দি 
ননয়য় পযকুয়বক্ণ কিা হয়। সনমনিি কাযকুক্রম 
সামানিক মাধ্যম থ�ইিবুয়ক আপয়লাড কিা 
হয়। 

কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি: গবানদ পশু 
ক্রয় খায়ি ২৬৫ িন, িাঁি খায়ি ২৩৫ িন, 
পান বিি খায়ি ৩০ িন, মতস্যচাষ খায়ি 
৪০ িন, হাঁস-মিুনগ খামাি খায়ি ১৪৫ িন, 
মনুদ থদাকানন খায়ি ৬৫ িন, কৃনষকায়ি ১৬৫ 
িন, কম্পম্উটাি প্রনশক্য়ণ ৩০ িন ও কু্দ্র 
ব্যবসা খায়ি ৪৫ িন, দনিদে নবষয়ক খায়ি ১০ 
িন সহ থমাট ১,০৩০ িন সদয়স্যি সিাসনি 
কমকুসংস্ায়নি মাধ্যয়ম িায়দি পানিবানিক 
সচ্ছলিা বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি।

কমকুসংস্ায়নি সংখ্যা ও ননয়য়ায়গ স্বচ্ছিা 
: অত্ সনমনিয়ি ২ িন কমকুচািী সাবকুক্ধণক 
দানয়ত্ব পালন করি রায়ক। কমকুচািী ননয়য়ায়গ 
স্বচ্ছিা িয়য়য়ি।

কমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য গহৃীি পদয়ক্প: 
অধধকিি কমকুসংস্ান সষৃ্টিি লয়ক্্য সনমনি 
ননিস্ব ব্যবস্াপনায় ননি্যপ্রয়য়ািনীয় র�াগ্য 
পয়ণ্যি থদাকান প্রনিষ্ঠা ও আধনুনক কৃনষ 
যন্তপানি ক্রয় করি সদস্যয়দি ননকট ভাড়া 
প্রদান সহ পনিবহন, িলবায়ু পনিবিদেয়ন 
বকৃ্রিাপণ কমকুসুনচ, মতস্য প্রকল্প কমকুসুনচ, 
লাভিনক কৃনষ িাি পয়ণ্যি উতপাদন খায়ি 
নবননয়য়াগ কিাি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিয়ি। 

ব্যািংক ও অন্যান্য তথ্য

সনমনিি নায়ম পূবালী ব্যাংক নলুঃ, আদমপুি 
শাখা, কমলগঞ্জ, থমৌলভীবািাি শাখায় 
৩০,০০,০০০ টাকা এ�নডআি কিা হয়য়য়ি 
এবং সচিয় নহয়সয়ব ৫,০০,০০ টাকা িমা 
আয়ি।

উপসিংহার

কমলগঞ্জ গুড রেইবািস সচিয় ও ঋণদান 
সমবায় সনমনি নলুঃ এলাকাি সদস্য িরা 
িনগয়ণি মায়ি প্রচনডে ইনিবাচক ভাবমনূিদে 
ননয়য় নবিাি কিয়ি। সদস্যিা িায়দি 
আত্মনবশ্াসী ও সয়চিন জ্ঞানগভদে মিামি 
সবকু থক্রত্ উপস্াপন করি আসয়ি। নািীি 
ক্মিায়ন সম্য়কদে িায়দি ধািণাও পনিষ্কাি 
রূপ থপয়য়য়ি। কমলগঞ্জ গুড রেইবািস সচিয় 
ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ বাংলায়দয়শি 
থপ্রক্াপয়ট একটি স�ল মনহলা সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব বয়লয়িন, িনাব হনিদাস 
োক্ি, গয়বষণা পনিচালক কিৃকুক থ�াকাস 
দলীয় আয়লাচনায়।
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উপয়িলা: িম্গপাো

রেলা: সুনামগঞ্জ

হাওরিি িনপদ সুনামগঞ্জ রেলাি থমঘালয়য়ি 
পাদয়দশ থঘয়ষ ধমকুপাশা উপয়িলা। থসই 
উপয়িলায় সুনীল হাওরিি বুয়ক মায়ি মায়িই 
িয়য়য়ি সবুি পান্নাি ময়িা থিাট থিাট গ্রাম। 
এই গ্রামগুয়লায়ি বংশ পিম্িায় িলপুত্য়দি 
ননবাস। িাঁিা হাওি, নবল, নদীি বুক থসয়চ 
িুয়ল আয়ন রুপানল মাি। এই মাি হায়ট নবক্রয় 
করি িায়দি পনিবারিি কু্ধা ননবািণ হয়, 
পড়য়ন বসন উয়ে। হাওরিি উদোম থঢউয়য়ি 
সায়র যুদ্ধ করি একবাি পিাস্ত হয়, আবাি 
ন�ননক্স পানখি ময়িা রেয়গ উয়ে দুদদেমনীয় 
এই িলপুরত্িা। নকন্তু থয িলশয়স্য িায়দি 
িীনবকাননবকুাহ হয়, থসই শয়স্য ভাগ বসায় 
প্রভাবশালী মহািয়নিা। িাঁিা অধধকাি 
হানিয়য় নবপযকুস্ত হয়য় পয়ড়। এই িলপুত্য়দি 
বাঁচায়ি সদাশয় বাংলায়দশ সিকাি প্রণয়ন 
করি সিকানি িলমহাল ব্যবস্াপনা নীনি, 
২০০৯। নীনিমালা অনসুারি শুধমুাত্ 
মতস্যিীবীিাই সমবায় সংগেন ননবন্ধন 
করি সিকানি িলমহাল ইিািা ননয়ি 

পািয়ব। এই নীনিি �য়ল আশাি সযূকু উঁনক 
থদয় রেয়ল পনল্গুয়লায়ি। আশায় বুক বাঁয়ধ 
িাঁিা। মতস্যিীবীিা একনত্ি হয়য় থদয়শি 
নবনভন্ন অচিয়ল সমবায় সংগেন গেন করি 
ও িলমহাল ইিািা ননয়ি িতপড় হয়। বাদ 
পয়ড়নন সুনই গ্রায়মি মতস্যিীবীিাও। 

বাংলায়দয়শি অন্যান্য অচিয়লি ময়িা 
ধমকুপাশাি সুনই গ্রায়মি মতস্যিীবীিা সুনই 
মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ গেন করি 
এবং রেলা সমবায় কাযকুালয়, সুনামগঞ্জ হয়ি 
ননবন্ধন লাভ করি। 

সিকানি ননয়মানসুারি সুনই মতস্যিীবী 
সমবায় সনমনি নলুঃ এি সদস্যিা িায়দি 
গাঁ থঘষা “মনাই নদী প্রকানশি সুনই নদী” 
িলমহালটি দীঘকুয়ময়ানদ উন্নয়ন প্রকয়ল্পি 
আওিায় ১৪২২-১৪২৭ বাংলা সন থময়ায়দ 
ইিািা ননয়ি ভূনম মন্তণালয়য় আয়বদন করি। 
বহু ঘািপ্রনিঘায়িি পর থপনড়য়য় অবয়শয়ষ 
িাঁিা িলমহালটি ইিািা লাভ করি। 
িলমহালটি ইিািা ননয়য় িাঁিা িলমহালটিি 
উন্নয়য়ন িাঁিা দলকাটাবাশ স্াপন করি, 
মা ও থপানা মায়িি আবাস বেনি করি, 
িলমহালটি িক্ণায়বক্য়ণি িন্য পাহািাদাি 

ননয়য়াগ করি, ননয়নমি িলমহালটিি খািনা 
পনিয়শাধ করি। নননদদেষ্ থময়াদায়ন্ত িলমহালটি 
িাঁিা ন�নসং করিয়ি। ন�নসং লদে অরকু নদয়য় 
সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য লভ্যাংশ বণ্টন 
কিা হয়য়য়ি, সচিয়য়ি সুদ পনিয়শাধ কিা 
হয়য়য়ি। িলমহালটিি িক্ণায়বক্ণ ও ন�নসং 
খায়ি সনমনিি সদস্য িাড়াও নবনভন্ন গ্রায়মি 
মতস্যিীবীয়দি কমকুসংস্ায়নি ব্যবস্া হয়য়য়ি। 
সনমনিি িহনবল হয়ি সনমনিি সদস্যয়দি িন্য 
গ্রায়মি উপসনালয় সংস্াি হয়য়য়ি। সনমনিটি 
ননয়নমি মানসক সভা, বানষকুক অনডট সম্াদন 
কিায়, বানষকুক সাধািণ সভানষু্ঠান করি এবং 
ননয়নমি ননবকুাচন সম্ন্ন করি। এই কমকুকায়ডেি 
স্বীকৃনি আয়স ২০১৮ নরি. । বাংলায়দশ িািীয় 
সমবায় পুিস্াি ২০১৮ পদয়ক ভূনষি হয় 
সনমনিটি। রেয়লপনল্য়ি একটি উতসয়বি 
উপলক্ বেনি হয়। ননিান্ রেয়ল িীবয়ন 
এ এক অসামান্য পাওয়া। থদয়শি মাননীয় 
প্রধানমন্তীি হাি থরয়ক স্বণকুপদক গ্রহণ করি 
সনমনিি প্রনিননধধ। সদস্যিা আনয়্ আপু্লি 
হয়য় সমবায় নবভায়গি প্রনি িায়দি কৃিজ্ঞিা 
প্রকাশ করিন অক্ঠেনচয়ত্ত।

সুনই মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ২৫৯৬

তামরখ : ০৪/০৫/১৯৭৬ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা: ২১ িন। 

শেোর মলূিন: ৭৭,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৭৮,৩০০ টাকা 

িলমহায়ল মবমনয়োগ: ৪৫,১৩,৫৭২ টাকা।
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উপয়িলা : মবশ্ম্ভরপুর

রেলা : সুনামগঞ্জ

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ 

সনমনিি সদস্য সংখ্যা ৬১৪ িন। সনমনিি 
সদস্যবৃ্  ননয়িয়দি সচিয়য়ি টাকাি মাধ্যয়ম 
মলূধন সষৃ্টি করি এবং সদস্যয়দি মায়ি ঋণ 
নবিিণ করি। মলূধন সষৃ্টিি লয়ক্্য সনমনিি 
সদস্যবৃ্  বালু সংগ্রহ ও উয়ত্তালন, কৃনষকাি, 
গানভপালন ও স্যাননয়টশন নহয়সয়ব নবনভন্ন 
প্রকল্প গ্রহণ করি।

সমমমতর কার্গক্রম 

সনমনিটি ননবন্ধন লায়ভি পি থরয়ক ননয়নমি 
মানসক সভা, বানষকুক সভা ও বানষকুক অনডট 
সম্াদন করি আসয়ি। সনমনিি সকল সদস্য 
ননয়নমিভায়ব সচিয় িমা িায়খ এবং শয়াি 
ক্রয় করি সনমিি সদস্যবৃ্  ননয়িয়দি ভাগ্য 
উন্নয়য়নি িন্য সমবায় সনমনি (আইন ২০০১, 
সমবায় সনমনি / সংয়শাধন) ২০০২ ও ২০১৩ 
সমবায় সনমনি নবধধমালা ২০০৪ থমািায়বক 

সনমনিটি পনিচানলি হয়য় আসয়ি।

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড 

সনমনিি সদস্যবৃ্  গরু থমাটা-িািাকিণ 
প্রনশক্ণ গ্রহণ করি িায়দি প্রনশক্ণলধি জ্ঞান 
নদয়য় গানভ পালন, সবনি চাষ কিয়ি। িািাড়া 
সিকানি হািামিা এবং মানলকানা পুক্ি 
নলি ননয়য় মতস্যচাষ করি। এই মতস্যচায়ষি 
�য়ল ননয়িয়দি আনময়ষি চানহদা নমটিয়য় 
মতস্য বািািিাি করি আসয়ি।

র�স টোমি

সনমনিি সদস্যিা স্যাননয়টশয়নি মাধ্যয়ম 
িায়দি পনিবারিি স্বাস্্যসম্ি পায়খানা 
ব্যবহাি করি পনিয়বশ র� বায়ুদুষয়ণি 
হাি থরয়ক িক্া কিয়ি। সনমনিি প্রয়ি্যক 
সদস্যগয়ণি থিয়লয়ময়য়িা থযন সু্য়ল গমন 
করি নশক্া নননচিিকয়ল্প থদশ ও িানি গেয়ন 
ভূনমকা িাখয়ি পারি িায়দি একটি িিীপ 
করি বাস্তবায়য়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ করিয়ি। 

কলীভায়ব সফল হয়লা 

সনমনিি সদস্যবৃ্  ননয়নমি শয়াি ও 

সচিয় িমা করি মলূধন গেন করি। মলূধন 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম থযমন- ঋণ কায়কুক্রম, 
গরু থমাটািািাকিণ, সবনি চাষ, স্যাননয়টশন 
ও মতস্যচাষ করি সনমনিটি স�লিাি নদয়ক 
এনগয়য় আসয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা 

সনমনিি সদস্যবৃ্  সনমনিি লভ্যাংশ 
পাওয়াি পি ননয়িয়দি উন্নয়য়ন কাি করি 
রায়ক। সনমনি সমায়িি গনিব অসহায় 
মানসুয়দি ভাগ্য পনিবিদেয়ন কাি করি রায়ক। 
করিানাকায়ল স্বাস্্যনবধধ অনসুিণ কিাি িন্য 
সমায়িি প্রয়ি্যক নাগনিকয়ক সয়চিনিায়বাধ 
সষৃ্টি করি আসয়ি এবং সদস্যয়দি ময়ধ্য মাস্ 
ও হ্যান্ স্যাননটাইিাি নবিিণ করিন।

কম্গসিংস্ান

সনমনিি নবনভন্ন কু্দ্র প্রকয়ল্প পরিাক্ভায়ব ৩০ 
িন সদয়স্যি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি।

বদরারী সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ০৪৭/১৮ (সুনাম)

তামরখ : ২১/০৩/২০১৮মরি

সদস্য সিংখ্যা ৬১৪ িন

শেোর মলূিন ৭৭,৯০০ টাকা

সঞ্চে আমানত ৩,৫৬,৫০০ টাকা

 মবমনয়েয়গর পমরমাণ ৪,২১,০০০ টাকা 

কার্গকরলী মলূিন ৪,৩৪,৪০০ টাকা।
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উপয়িলা: মগালাপগঞ্জ

রেলা: মসয়লট

একক প্রয়চষ্া থযখায়ন ব্যরকু, সময়বি প্রয়চষ্া 
থসখায়ন স�ল। যায়দি িীবন িীনবকাি মলূ 
উতস নিল কু্দ্র ব্যবসা (কাঁচামাল) থরয়ক 
আয়। পুঁনিি অভায়ব িািা নিল নবনভন্ন 
এননিও ও অরকুলনগ্কািী প্রনিষ্ঠায়নি কায়ি 
নিনম্ । থসই অবস্ান থরয়ক উত্তিয়ণি করা 
খবু ভালভায়বই উপলনধি করিনিয়লন এই 
সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সভাপনি িনাব থসবুল 
আহমদ। নবনভন্ন এননিও ও অরকুলনগ্কািী 
প্রনিষ্ঠায়নি উচ্চহারি সুয়দি হাি থরয়ক 
মনুক্তি লয়ক্্য নিনন থগালাপগঞ্জ বািারিি 
নকিু স্ানীয় কাঁচা বািাি ব্যবসায়ীয়দিয়ক 
সমবায় দশকুয়ন উবিদু্ধ ও সংগনেি করি কু্দ্র 
সচিয় িমাকিয়ণি মাধ্যয়ম পুঁনি গেন করি 
স্বাবলম্ী হওয়া। স্বাবলম্ী ও ভাগ্য উন্নয়য়ন 
দঢ়ৃ প্রি্যয়য়ি লয়ক্্য ২০১৩ সায়লি থসয়টেম্ি 
মায়সি ২৪ িানিখ হয়ি ৩১ িন কু্দ্র ব্যবসায়ী 
(কাঁচামাল) ননয়য় ‘থগালাপগঞ্জ কাঁচা বািাি 

সচিয় ও ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ’ এি 
যাত্া এবং পরচলা। যাি ননবন্ধন নং-নসল-
২৮/১৩-১৪, িানিখ:২৪/০৯/২০১৩ নরি.।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সত, দানয়ত্বশীল, ননভদেীক এবং থমধাবী 
ব্যবস্াপনা কনমটিি ১২ িন সদয়স্যি অক্ান্ত 
প্রয়চষ্ায় ননয়নমি সনমনিি সদস্যয়দি শয়াি 
নবনক্র ও সচিয় আদায় কিা হয়। সনমনিি 
মলূধন গেয়ন িাঁয়দি আন্তনিক প্রয়চষ্া 
উয়ল্খয়যাগ্য। সনমনি ননবন্ধন পিবিদেীয়ি 
১১/১০/২০১৮ নরি. িানিয়খি ব্যবস্াপনা 
কনমটিি ননবকুাচন পূবকুবিদেী পযকুন্ত সদস্য ৮১ িন 
এবং মলূধন নিল সবকুসাক্য়ল্য প্রায় ২ লক্ 
টাকা মাত্। ননবকুাচন পিবিদেীয়ি ২৮/১০/২০১৮ 
নরি. িানিয়খি বানষকুক সাধািণ সভায় সনমনিি 
সকল সদস্য কু্দ্র ব্যবসায় ননয়য়ানিি বয়ল 
দদননক ১০/২০/৩০/৫০ টাকা করি সচিয় 
আদায়য়ি প্রস্তায়বি পনিরপ্রনক্য়ি িা পাস হয়। 
এ উয়দ্যাগ গ্রহয়ণি �য়ল বিদেমায়ন সনমনিি 
শয়াি ও সচিয় আমানয়িি পনিমাণ দাঁড়ায় 
যরাক্রয়ম ৫৫,৩০০ ও ৮২২,৫৩১ টাকা এবং 

বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১৫৬ িন। 
সনমনিি পুঁনি গেন ও সম্দ বনৃদ্ধ অব্যাহি 
িয়য়য়ি। এবং ব্যবস্াপনা কনমটিি প্রায় সকল 
সদস্য উক্ত ধািা অব্যাহি িাখাি থচষ্া চানলয়য় 
যায়চ্ছন। 

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

উক্ত সনমনিি উন্নয়য়নি লয়ক্্য রেশনকিু 
কাযকুক্রম পনিচালনা করি যায়চ্ছ ি্য়ধ্য নকিু 
চলমান প্রকল্প সমহু থযমন : (ক) সদস্যয়দি 
ময়ধ্য কু্দ্রঋণ দাদন প্রকল্প, (খ) সদস্যয়দি 
থদাকায়ন নবদু্যত সিবিাহ প্রকল্প, (গ) থদাকায়ন 
পানন সিবিাহ প্রকল্প। 

(ক) কু্দ্ঋণ দাদন রিকল্প: ২০১৮ সায়লি 
২৬ নয়ভম্ি স্ানীয় উপয়িলা ননবকুাহী 
অন�সারিি উপনস্নিয়ি ১০ িন সদয়স্যি 
মায়ি ১০,০০০ টাকা করি ১,০০,০০০ 
টাকা কু্দ্রঋণ নবিিয়ণি মাধ্যয়ম কু্দ্রঋণ 
দাদন প্রকয়ল্পি যাত্ শুরু। বিদেমায়ন সনমনিি 
১৪৩ িন সদয়স্যি মায়ি ৩০,৬৫,০০০ 
টাকা (ক্রমপুঞ্জীভূি) কু্দ্রঋণ দাদন কিা 

পগালাপগঞ্জ কাঁচা বাজার সঞ্চে ও ঋণদান সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং-মসল-২৮/১৩-১৪

তামরখ:২৪/০৯/২০১৩ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা ১৫৬ িন

শেোর আমানত: ৫৫,৩০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৮,২২,৫৩১ টাকা
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হয়। আদায়য়ি হাি ১০০%। সনমনি থরয়ক 
সদস্যগণ ননয়নমি কু্দ্রঋণ গ্রহণ ও পনিয়শাধ 
কিায় ইিপূয়বকু উক্ত বািারি দাদন ব্যবসায় 
ননয়য়ানিি অরকুলগ্ীকািী প্রনিষ্ঠানসমহু 
িায়দি দাদন ব্যবসা গুটিয়য় থ�য়ল। বিদেমায়ন 
উক্ত কাঁচাবািাি এলাকায় অরকুলগ্ীকািী 
প্রনিষ্ঠান রেই বলয়লই চয়ল।
(খ) মবদু্যৎ সরবরাহ রিকল্প: ব্যবস্াপনা 
কনমটিি নসদ্ধায়ন্তি আয়লায়ক সদস্যয়দি 
চানহদাি নভনত্তয়ি সবনি থদাকায়ন নবদূত্ 
সুনবধা প্রদায়নি লয়ক্্যসবনি থদাকায়ন নবদু্যুঃ 
সিবিাহ প্রকল্প গ্রহণ কিা হয়। বিদেমায়ন ৬২ 
িন সদয়স্যি থদাকায়ন বাল্ব প্রনি দদননক ১০ 
হারি নবদু্যত সিবিাহ কিা হয়। মাস শয়ষ 
নবদু্যত নবল পনিয়শাধায়ন্ত একটি অংশ লাভ 
নহয়সয়ব রায়ক, যা সনমনিি নহয়সয়ব িমা কিা 
হয়।
(গ) পামন সরবরাহ রিকল্প: সনমনিি অধধকাংশ 
সবনি ব্যবসায়ী। কাঁচামায়ল পািন ব্যবহারিি 
িন্য স্ানীয় নলকূপ/নদী হয়ি পানন আনয়ন 
পূবকুক িা ব্যবহাি কিা হয়িা। এয়ি অরকু এবং 
পনিরেম উভয়ই হয়িা। সনমনিি সদস্যয়দি 
চানহদাি নভনত্তয়ি সনমনিি নসদ্ধায়ন্তি আয়লায়ক 
স্ানীয় থপৌিসভাি মাননীয় থময়ি ময়হাদয়য়ি 
আন্তনিক সহয়যানগিায় প্রনি থদাকায়ন (সবনি 
থদাকান) পানন সিবিায়হি নননময়ত্ত ৮০,০০০ 
টাকা ব্যয়য় সবনি (কাঁচা বািাি) বািারি 
সাবমািনসন পাননি থমনশন বসায়না হয় এবং 
প্রয়ি্যক থদাকায়ন পাননি লাইন সিবিাহ কিা 
হয়। উয়ল্খ্য থয, সাবমািনসন বসায়না বাবদ 
খিয়চি একটি অংশ ২৫,০০০ টাকা থপৌিসভা 
কিৃকুক প্রদত্ত। বিদেমায়ন থদাকান প্রনি (সবনি 
থদাকান/পান-সুপানি) দদননক ৫ টাকা নহয়সয়ব 
সনমনিয়ি চািদে নহয়সয়ব িমা থদয়। 

মবগত বছরগুয়লার উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

সনমনিি মাধ্যয়ম রেকািত্ব দূিীকিয়ণ এবং 
কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি নবয়শষ ভূনমকা পালন 
করি আসয়ি। সনমনিি কমকুকায়ডেি পাশাপানশ 
নবনভন্ন সিকানি নসদ্ধান্ত বান্তবায়য়ন এলাকায় 
উয়ল খয়যাগ্য ভূনমকা িাখয়ি। নবয়শষ করি 
বাল্যনববাহ র�াধ, নািী স্বাস্্য, নশক্া, 
স্যাননয়টশন, থযৌিুক নবরিাধী আয়্ালয়ন 
সদস্যয়দি ভূনমকা নবষয়য় সদস্যয়দি মায়ি 
বেেক করি রায়ক। এলাকায় বাল্যনববাহ 
প্রনিরিাধ, মাদক থযৌিুক নবরিাধী আয়্ালন 
ও নশক্াি মায়নান্নয়য়ন সনমনিি নকিু সদস্য 
সনক্রয় ভূনমকা পালন করিন। িাঁয়দি 
আন্তনিক প্রয়চষ্ায় সনমনিি ১৩ িন ননিক্ি 
সদস্য স্বাক্িিাদান নশখান।

র�স টোমি

সচিয় ও ঋণদান ক্যাটাগনিয়ি ৪৮ িম িািীয় 
সমবায় নদবয়স নসয়লট নবভায়গ থরেষ্ঠ সমবায়ী 
নহয়সয়ব উক্ত সনমনিি সভাপনি িনাব থসবুল 
আহমদ নবভাগীয় কনমশনাি, নসয়লট িনাব 
থমাুঃ থমাস্তান�জুি িহমান ময়হাদয়য়ি ননকট 
হয়ি থরেষ্ঠ সমবায়ীি পুিস্াি গ্রহণ করিন।

কলীভায়ব সফল হয়লা 

২০১৩ সায়লি থসয়টেম্ি মায়সি ২৪ িানিখ 
হয়ি ৩১ িন কু্দ্র ব্যবসায়ী (কাঁচামাল) 
ননয়য় ‘থগালাপগঞ্জ কাঁচা বািাি সচিয় ও 
ঋণদান সমবায় সনমনি নলুঃ’ এি যাত্া শুরু। 
দানয়ত্বশীল ব্যবস্াপনা কনমটিি ১২ িন 
সদয়স্যি অক্ান্ত প্রয়চষ্ায় ননয়নমি শয়াি 
নবনক্র ও সচিয় আদায় এি মাধ্যয়ম নিুন 
সদস্য ভনিদে কিা, সদস্যয়দি বািাি ব্যবসাি 
উন্নয়য়ন উয়দ্যাগী কিা এবং সয়িি ও নবষ 
মকু্ত সবনি নবনক্রি ননচিয়িা প্রদায়নি িন্য 

এলাকাি অন্যান্য বািারিি িুলনায় সনমনিি 
বািারিি প্রনি থক্রিাি আকষকুন বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম 
আরকুসামানিক উন্নয়য়নি ধািা অব্যহি আয়ি। 
ভনবষ্যয়ি সনমনিটি উত্তি উত্তি সা�য়ল্যি 
নদয়ক এনগয়য় যায়ব। 

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

সনমনিি শয়াি-সচিয় ও ঋণ আদায় এবং 
সদস্যয়দি থদাকায়ন নবদু্যত ও পানন সিবিায়হি 
নবল আদায় ও সনমনিি নহসাবপত্ সংিক্য়ণি 
িন্য ০২ িন ননয়য়াগকৃি কমকুচািী িয়য়য়ি। 
২০১৮-১৯ সয়নি অনডয়ট সনমনিি ননটলাভ 
হয়য়য়ি ৯৮,৬৬৫ টাকা (প্ররম বারিি ময়িা)। 
ননটলায়ভি নভনত্তয়ি ৯,৯০০ টাকা সিকানি 
িািস্ব (অনডট ন� ভ্যাট ১৪৮৫ টাকাসহ) 
এবং সমবায় উন্নয়ন িহনবল ২,৯৬৯ টাকা 
পনিয়শাধ কিা হয়।

অমিট সম্মকতিত তথ্য

সমবায় আইন ও নবধধমালা অনযুায়ী যরাসময়য় 
সনমনিি বানষকুক অনডট কাযকু সম্ানদি হয়য় 
রায়ক। নহসাব-ননকায়শি স্বচ্ছিা যাচাইয়য়ি 
িন্য িয়য়য়িন নহসাব িক্য়ণ দক্ অভ্যন্তিীণ 
অনডট কনমটি। বিদেমায়ন সনমনিি শয়াি 
ও সচিয় আমানয়িি পনিমাণ যরাক্রয়ম 
৫৫,৩০০ ও ৮২২,৫৩১ টাকা।
৯. ব্যাংক ও অন্যান্য ির্য: সনমনিি ব্যাংক 
নহয়সয়ব িমা (৩০/০৬/২০২০ িানিখ 
পযকুন্ত) ২০০,০০০ টাকা। সনমনিি ১৫৬ িন 
সদয়স্যি ময়ধ্য ১৪৩ িনয়ক ৩৩,৬৫,০০০ 
টাকা ঋণ দাদন কিা হয়য়য়ি এবং সানভদেস চািদে 
৩৬,৫০০ ।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

১২ িন সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি 
সমবায় আইন সংক্রান্ত সিকানি আয়দশ ও 
ননয়দদেশসময়ূহি যরািীনি প্রনিপালয়ন সদা 
িতপি। িািাড়া নবনভন্ন সভা ও থসনমনারি 
আমনন্তি হয়য় অন্যান্য সমবায়ীয়ক সমবায় 
আইননবষয়ক আয়দশ, ননয়দদেশ, সাক্কুলাি 
ও পনিপত্ থময়ন চলয়ি উতসানহি করিন। 
সমবায় সনমনি আইন ও নবধধমালা, সনমনিি 
ননবন্ধনকৃি উপ-আইন, সাক্কুলাি অনসুিয়ণ 
প্রনিটি বানষকুক সাধািণ সভা, নবয়শষ সাধািণ 
সভা ও ব্যবস্াপনা কনমটিি সকল সভা 
অননুষ্ঠি হয়য় রায়ক। সনমনিি কমকু এলাকায় 
(থগালাপগঞ্জ কাঁচাবািাি) র�ায়না নবরিাধ 
থদখা নদয়ল সনমনিি সভাপনি সায়হব 
ব্যবস্াপনা কনমটিি অন্যান্য সদস্যয়দি 
ননয়য় ননয়য় আন্তনিক ও যরাযরভায়ব 
নবরিাধ মীমাংসা করি রায়কন। সদস্যগয়ণি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি িন্য পুঁনি 
গেন ও নবননয়য়ায়গ উতসানহি কিয়িন।
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উপয়িলা: িমকগঞ্জ

রেলা: মসয়লট

‘এয়সা কনি সমবায়, দূি হয়ব সব অন্তিায়’ 
এ থ্াগানয়ক সাময়ন র�য়খ একদল নশনক্ি 
র�াকয়দি ননয়য় ২০০৭ সায়লি নদয়ক 
সনমনিটি ননবন্ধন লাভ করি, সনমনিি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য বনু্ধত্ব, ভ্ািৃত্ব, একিা সষৃ্টি, 
পুনিঁ গেন, নবননয়য়াগ, সামানিক উন্নয়ন, 
আত্মকমকুসংস্ান সষৃ্টি, দানিদ্র্য নবয়মাচন, 
ননিক্িিা দূিীকিণ, স্বাস্্যয়সবা ও সমবায়ী 
মননশীলিা সষৃ্টিি লয়ক্্য ননিলসভায়ব কাি 
করি চলয়ি।

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৫৬ িন। 
এি ময়ধ্য ৫৩ িন পুরুষ এবং ৩ িন 
মনহলা। সনমনিি ননি কাযকুালয়, সু্ল প্রকল্প, 
থসৌিশনক্ত প্রকল্প ও িনম ক্রয়-নবক্রয় প্রকল্প 
ইি্যানদ প্রকল্পসমহূ িদািনকি িন্য থমাট ১৭ 
িন র�ায়কি সিাসনি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। 

িািাড়া সনমনিি নবনভন্ন উতপাদনমখুী থ্য়ড 
সদস্যয়দি সহি শয়িদে ঋণ প্রদান করি 
আত্মকমকুসংস্ান করি যায়চ্ছ।

কার্গক্রয়মর বণ্গনা

নবনভন্ন থপশািীবী মানয়ুষি নবকল্প আয়য়ি 
সুয়যাগ সষৃ্টিসহ সনমনিি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন, পঁুনি সংগ্রহ 
ও লাভিনক খায়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম 
প্রি্যক্ ও পরিাক্ কমকুসংস্ান সষৃ্টি, এলাকাি 
িনসাধািণয়ক হায় হায় র�াম্ানন থরয়ক 
িক্া, নশক্ানবস্তাি, স্বাস্্যয়সবা, সামানিক 
ব্যাধধসমহূ দূি, এলাকাি থযাগায়যাগ ব্যবস্াি 
উন্নয়ন এবং দানিদ্র্য নবয়মাচয়নি লয়ক্্য 
২৫ িন নভন্ন থপশাি ব্যনক্ত মাত্ ২৫,০০০ 
টাকা শয়াি ও ২৫,০০০ টাকা সচিয় 
সংগ্রহ করি সত, উয়দ্যাগী, দানয়ত্ববান ও 
থমধাবী ব্যবস্াপনা কনমটিি ৯ িন সদয়স্যি 
আন্তনিকিা ও অক্ান্ত প্রয়চষ্ায় ননয়নমি 
শয়াি নবনক্র ও সচিয় আদায় করি কয়য়ক 
বিরি ১৩,৩৮,০০০ টাকাি শয়াি নবনক্র 
ও ৫২,৭৫,৮১৬ টাকা সচিয় আদায় কিয়ি 

সক্ম হয়। ব্যবস্াপনা কনমটিি সনেক রেিৃয়ত্ব 
নিয়ল নিয়ল সংগহৃীি পুঁনি নবনভন্ন লাভিনক 
বেধ ব্যবসায়য়ি নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম কয়য়ক 
বিরিি ময়ধ্য ১৮,১১,৫৩৫ টাকা ননট লাভ 
হয়। পিবিদেীয়ি ক্রমাগিভায়ব সনমনি 
সা�ল্য অিদেয়নি রোি প্রয়চষ্া অব্যাহি 
িায়খ। সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৫৬ 
িন। এি ময়ধ্য ৫৩ িন পুরুষ এবং ৩ িন 
মনহলা। সদস্যিা নানা থরেধণ থপশাি মানষু। 
সুনশনক্ি কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, নশক্ক, 
ব্যাংকাি, সিকানি চাকনিিীবী, অবসিপ্রাপ্ত 
চাকনিিীবী, আইনিীবী, আয়লম-উলামা ও 
িািনীনিনবদসহ সকল স্তরিি িনসাধািণ 
সনমনিয়ি অবাধ-স্বিসূ্িদেভায়ব সদস্যপদ 
লায়ভি সুয়যাগ থপয়য় রায়কন। সনমনিি ৯ 
সদস্য নবনশষ্ ননবকুানচি ব্যবস্াপনা কনমটিয়ি 
িয়য়য়ি সকল থরেধণি সদয়স্যি প্রনিননধধত্ব। 
প্রনি প্রকয়ল্পি িন্য িয়য়য়ি আলাদা আলাদা 
প্রকল্প বাস্তবায়ন উপকনমটি। নহসাব ননকায়শি 
স্বচ্ছিা যাচাইয়য়ি িন্য িয়য়য়ি নহসাবিক্য়ণ 
দক্ অভ্যন্তিীণ অনডট কনমটি। সনমনিয়ি 
ননয়নমি বানষকুক সাধািণ সভা অননুষ্ঠি হয়চ্ছ। 

রাইবজংসান বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং

তামরখ:২০০৭ মরি.।

সদস্য সিংখ্যা ৫৬ িন

শেোর আমানত: ১৩,৩৮,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৫২,৭৫,৮১৬ টাকা
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সনমনিি সবকুয়শষ বানষকুক সাধািণ সভা নবগি 
২০/০৪/২০১৯ নরি. িানিয়খ অননুষ্ঠি হয়। 
বানষকুক সাধািণ সভায় সনমনিি ৫১ িন সদস্য 
উপনস্ি নিয়লন। সনমনিি ননি কাযকুালয়, সু্ল 
প্রকল্প, থসৌিশনক্ত প্রকল্প ও িনম ক্রয়-নবক্রয় 
প্রকল্প ইি্যানদ প্রকল্পসমহূ িদািনকি িন্য 
থমাট ১৭ িন র�ায়কি সিাসনি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি। িািাড়া সনমনিি নবনভন্ন উতপাদনমখুী 
থ্য়ড সদস্যয়দি সহি শয়িদে ঋণ প্রদান করি 
আত্মকমকুসংস্ান করি যায়চ্ছ। 

মবগত বছত্রর উয়ল্খয়রাগ্য কম্গকাণ্ড

িাইনিংসায়নি পক্ থরয়ক অসহায় ও ক্নিগ্রস্ত 
মানষুয়দি ময়ধ্য ঈদ উপহাি সামগ্রী নবিিণ 
কিা হয়য়য়ি। িািাড়া নবনভন্ন অনষু্ঠান (নবনভন্ন 
নদবস উদযাপন) ও সিকানি কাযকুক্রম থযমন: 
টিকাদান কমকুসনূচ, পনিবাি পনিকল্পনা পদ্ধনি 
গ্রহণ, ননিক্িিা দূিীকিণ, বাল্যনববাহ, 
থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন, মাদকনবরিাধী 
আয়্ালন ও সামানিক বনায়ন ইি্যানদয়ি 
সনক্রয়ভায়ব অংশগ্রহণ করি।

র�স টোমি

সনমনিি সকল সদস্য থপশািীবী এই 
থপশািীবী সদস্যিাই িায়দি িীবনমান 
উন্নয়নকয়ল্প সদস্যয়দি ননকট হয়ি শয়াি, 
সচিয় আদায়য়ি মাধ্যয়ম নানামখুী কমকুসনূচ 
চালুি মধ্য নদয়য় সনমনিি লায়ভি নদয়ক ধানবি 
হয়চ্ছ। 

মরভায়ব সফল হয়লা

সনমনিি সকল সদস্য থপশািীবী, সু-নশনক্ি 
হওয়ায় িায়দি ময়ধ্য গণিানন্তক ময়নাভায়বি 
নবষয়টি অি্যন্ত গুরুত্বপূণকুিাি সনহি নবয়বচনা 
করি ননয়নমি মানসক সভা, সাধািণ সভা ও 
বানষকুক সাধািণ সভাি মাধ্যয়ম স্বচ্ছ আনরকুক 
সমবায়ী প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব আস্া অিদেয়ন 
অন্যিম ভূনমকা িাখায় সনমনিটি স�লিাি 
পয়র।

লভ্যািংে মবতরণ ও মসমিএফ আদাে

উক্ত সনমনি শুরু থরয়ক এ পযকুন্ত ৪৫৪,৭৪৩ 
টাকা সদস্যয়দি ময়ধ্য লভ্যাংশ নবিিণ 
করিয়ি এবং সনমনিটি সমবায় উন্নয়ন িহনবল 
খায়ি ৪৮,৪৩৫ টাকা পনিয়শাধ করিয়ি।

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

িাইনিংসান সু্ল প্রকল্প: সনমনি কিৃকুক 
সু্লনবহীন এলাকায় একটি নকন্াি গায়টদেন 
সু্ল প্রনিষ্ঠা করি নবগি ২০০৯ নরি. হয়ি 
নশক্া নবিিণ কাযকুক্রম পনিচালনা কিা হয়চ্ছ। 
উক্ত নশক্াপ্রনিষ্ঠায়ন ১০-১২িন র�ায়কি 
কমকুসংস্ান হয়য়য়ি এবং সকল সু্য়লি সকল 
ব্যয় বায়দ অবনশষ্ অরকু সনমনি মনুা�া নহয়সয়ব 
গ্রহণ কিয়ি। উক্ত প্রনিষ্ঠানটি ২০১১ সাল হয়ি 
প্রারনমক নশক্া সমাপনী পিীক্ায় নশক্ারকুীিা 
অংশগ্রহণ কিিুঃ শিভাগ �লা�ল অিদেন 
এবং থমধা িানলকায় স্ান করি ননয়চ্ছ। 
িািাড়া প্রনিষ্ঠানটি প্রনিবিি মহান স্বাধীনিা 
ও িািীয় নদবস এবং মহান নবিয় নদবয়সি 

উপয়িলা পযকুায়য়ি ক্চকাওয়াি ও নডসয়প্ল 
অনষু্ঠায়ন অংশগ্রহণ করি ধািাবানহকভায়ব 
সা�ল্য করি যায়চ্ছ। িাইনিংসান থসৌি 
প্রকল্প: সনমনিি ননিস্ব অরকুায়য়ন থসৌি 
শনক্ত প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম এলাকায় থসৌি নবদু্যত 
নবক্রয়/নবিিয়ণি ব্যবস্া করি একটি উজ্জ্বল 
দষৃ্ান্ত স্াপন করিয়ি। এটি একটি লাভিনক 
উতপাদনমখুী প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়য়নি 
�য়ল ২ িন সদয়স্যি সিাসনি কমকুসংস্ান 
হয়য়য়ি। িাইনিংসান িনম প্রকল্প: সনমনিি 
অরকুায়য়ন প্রায় ১ একি িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি। 
উক্ত ভূনময়ি লাভিনক র�ায়না প্রকল্প 
স্াপয়নি অরবা আবাসন প্রকল্প ননমকুায়ণি 
নচন্তা ধািা অব্যাহি িয়য়য়ি। সমবায় বািাি 
কনয়সাটিদেয়াম: উক্ত সনমনি শুরু থরয়কই 
সমবায় বািাি কনয়সাটিদেয়ায়মি সদস্য 
নহয়সয়ব অন্তভুকুনক্তি হয়য়য়ি এবং ২০,০০০ 
টাকা নবননয়য়াগ করিয়ি।

সামামিক কার্গক্রম

এলাকাি নশক্াি উন্নয়য়নি িন্য সু্ল বেনি, 
গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি বনৃত্ত প্রদান, 
অসহায় দুঘকুটনা কবনলিয়দি আনরকুক 
সহয়যানগিা, দানিদ্রয়দি আনরকুক সহয়যানগিা 
প্রদান এবং শীিবস্ত্র নবিিণ করি রায়ক। 
িনকল্যাণমলূক কাি: বিরি নবনভন্ন সময়য় 
ঈদ, িমিান ও প্রাকৃনিক দুয়যকুায়গি সময়য় 
অসহায় দনিদ্রয়দি ময়ধ্য ত্াণসামগ্রী নবিিণ 
করি রায়ক।

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা

রাইমিিংসান র�াগ্যপণ্য মেল্প: ন্যায্যময়ূল্য 
র�িালমকু্ত পণ্য উতপাদন, সংগ্রহ, সংিক্ণ, 
প্রনক্রয়ািািকিণ ও বািািিািকিয়ণি লয়ক্্য 
িাইনিংসান র�াগ্য পণ্য নশল্প বাস্তবায়য়নি 
লয়ক্্য িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি। 
রাইমিিংসান রেইমর ফাম্গ: আনমষ ও 
থপ্রাটিয়নি ঘাটনি পূিয়ণি িন্য িাইনিংসান 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ, িাইনিংসান 
রেইনি �ামকু নায়ম একটি দুগ্ধ খামাি স্াপন 
প্রনক্রয়াধীন িয়য়য়ি। সনমনিি সদস্যয়দি 
আত্মকমকুসংস্ায়নি লয়ক্্য ব্যবসানয়ক ঋণ, 
পনিবহন ঋণ, িনশনক্ত িপ্তাননখায়ি ঋণ, 
কৃনষঋণ, গবানদ পশুপালন ঋণ, মতস্যচায়ষ 
ঋণ প্রদান চালুি প্রনক্রয়াধীন িয়য়য়ি।
মসলাই রিমেক্ণ র�ন্দ্র: রেকাি যুবক 
যুবনিয়দি প্রনশক্ণ প্রদায়নি িন্য একটি 
থসলাই প্রনশক্ণ র�ন্দ স্াপয়নি কাি 
প্রনক্রয়াধীন আয়ি।
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উপয়িলা: আিমমরলীগঞ্জ

রেলা: হমবগঞ্জ

 
ভাটি বাংলাি প্রাচীন ও প্রি্যন্ত অচিল 
আিনমিীগঞ্জ উপয়িলা। এ উপয়িলাি 
িনপয়দ িয়য়য়ি হাওড়, বাওড় ও নদীয়বষ্টিি 
এলাকা। এই হাওড় সংলগ্ িনবসনিি 
রেনশি ভাগ র�াকিনই দনিদ্র থরেধণি। যায়দি 
িীবন-িীনবকাি মলূ উতস কৃনষকাি। িািা 
নিল সমায়ি অবয়হনলি ও বেষয়ম্যি নশকাি। 
িায়দি ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় ১৯৭৩ সায়ল 
শানবানড় আিনমিীগঞ্জ কৃষক সমবায় সনমনি 
নলুঃ নায়ম সনমনিটি ননবন্ধন লাভ করি। 
ননবন্ধন নং: ১৫১৯, িানিখ: ০১/০২/১৯৭৩ 
নরি., গ্রাম: িগিপুি, থপা: আিনমিীগঞ্জ, 
উপয়িলা: আিনমিীগঞ্জ, রেলা: হনবগঞ্জ। 

সদস্য সিংখ্যা ও মবমভন্ন কম্গসমূচ

শানবানড় আিনমিীগঞ্জ কৃষক সমবায় সনমনি 
নলুঃ এি সদস্য সংখ্যা ১০৯ িন। সনমনিটি 
প্রনি বিি িািীয় সমবায় নদবয়স অংশগ্রহণ 

করি রায়ক।

সমমমতর মবমভন্ন কার্গক্রয়মর বণ্গনা

সনমনি িাি ননিস্ব িনময়ি ধান উতপাদন, 
পুক্ি খনন করি মাি চাষ, িনময়ি বািাি 
নভটি বেনি করি ভাড়া আদায় করি সদস্যয়দি 
আনরকুক উন্নয়ন ও স্বাবলম্ী করি িুলয়ি। 
সনমনিি ননিস্ব িায়গা সিকারি দান করি 
একটি কনমউননটি নক্ননক কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি ননিস্ব িায়গায় ২টি মন্রিি িায়গা 
দান ও ১টি মসনিদ স্াপন কিা হয়য়য়ি। 
সনমনিি উন্নয়ন কাযকুক্রম প্রসারিি িন্য 
নবনভন্ন ধিয়নি প্রচাি ও প্রকাশনা অব্যাহি 
আয়ি। 

সমমমতর আমথ্গক মচরে

সনমনিি শয়াি ২০,৩৯০ টাকা, সচিয় 
আদায় ৬,১৪,৬৬৮ টাকা, ক্ঋণ িহনবল 
৭,৮৪৩ টাকা, সংিনক্ি িহনবল ৯,৯৩৬ 
টাকা। স্াবি সম্নত্তি পনিমাণ ৩৮.৬৮ একি 
িনম। উক্ত িনময়ি ধান চাষ ও পুক্রি মাি 

চাষ করি। সনমনি সিকানি রেসিকানি র�ায়না 
প্রনিষ্ঠান থরয়ক র�ায়নাপ্রকাি ঋণ গ্রহণ 
করি নাই। সমবায় আইন, নবধধমালা, উপ-
আইন, নবভাগীয় সাক্কুলািসহ আয়দশ-ননয়দদেশ 
প্রনিপালন অনসুিণসংক্রান্ত নবষয় সনমনিি 
সমবায় আইন ননয়মাবনল, উপনবধধ, নবভাগীয় 
সাক্কুলািসহ সকল আয়দশ ননয়দদেশ প্রনিপালন 
করি আসয়ি। 

আথ্গসামামিক উন্নেয়ন ভূমমকা

সনমনিি সদস্যয়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়য়নি স্বায়রকু সনমনিি ননিস্ব িহনবল 
থরয়ক পুক্ি খনন করি পুক্রি মাি চাষ ও 
বািাি নভটি বেনি। সনমনিি ননিস্ব িায়গা 
সিকারি দান করি একটি কনমউননটি নক্ননক 
কিা হয়য়য়ি এবং সনমনিি ননিস্ব িায়গায় 
২টি মন্রি িায়গা দান ও ১টি মসনিদ 
স্াপন কিা হয়য়য়ি। িািাড়া সনমনিি উন্নয়ন 
কাযকুক্রম প্রসারিি িন্য নবনভন্ন ধিয়নি প্রচাি 
ও প্রকাশনা অব্যাহি আয়ি। 

রানবাবড় আজবমরীগঞ্জ কৃষক সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং: ১৫১৯

তামরখ: ০১/০২/১৯৭৩ মরি.

সদস্য সিংখ্যা ১০৯ িন

শেোর মলূিন : ২০,৩৯০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৬,১৪,৬৬৮ টাকা 



মেমনমসিংহ

মবভাগ

রথয়খালা কামারবােলী পামন ব্যবস্াপনা সমবাে সমমমত মলঃ 

মায়ছর সিংসার মৎস্যিলীবলী সমবাে সমমমত মলঃ

মতুিাগাছা থানা মমহলা সমবাে সমমমত মলঃ

টাকার পমরমাণ লক্ টাকাে

মববরণ সিংখ্যা 

মমাট সমমমত ১৫,৯০৪টি

মমাট সদস্য  ৬,৯০,১৪০ িন

পুরুষ  ৫,৫৭,৮১৯ িন

মমহলা  ১,৩২,৩২১ িন

কার্গকরলী মলূিন  ৫৩,৪৮৮.৬৫ 

র�ৌত সম্দ  ২,৯৬১.৮৪

আমথ্গক সম্দ  ৩,৬৬৫.১৭

সমবাে সমমমতর উয়দ্যায়গ রিমতমষ্ঠত মবমভন্ন রিমতষ্ঠান
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উপয়িলা: মমলা্হ

রেলা: িামালপুর

সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক িামালপুি রেলাি 
অন্তগকুি থমলা্হ উপয়িলাধীন থমলা্হ 
িাগিণ মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ নবগি 
২৮.১০.২০১৩ নরি. িানিয়খ ১১৬ ময়ূল 
ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। 

িামালপুি রেলাি থমলা্হ উপয়িলাি 
থস্শন র�াড এলাকায় সনমনিটিি অবস্ান। 
অন্যান্য উপয়িলাি থয সামানিক নচত্ নশক্াি 
হাি কম, উন্নয়য়ন স্নবিিা, ভায়গ্যান্নয়য়ন 
ব্যনক্তি ননিস্ব উয়দ্যাগহীনিা, অসয়চিনিা, 
িনস্বাস্্য সমস্যা, িনসংখ্যা ননয়ন্তণ 
সমস্যা,পনিবাি পনিকল্পনা সমস্যা, প্রিনন 
সমস্যা, বকৃ্রিাপয়ণ অনাগ্রহ, পুষ্টি সমস্যা, 
থসননয়টশন সমস্যা, বাল্যনববাহ র�ায়ধ বাঁধা 
এবং সয়বকুাপনি নবনভন্ন পনল্মঙ্গল কায়ি 
নানানবধ সমস্যা থমলা্হ উপয়িলা িাি 
ব্যনিক্রম নয়। এয়হন নানানবধ কায়ি সভ্যয়দি 
উবিদু্ধকিণ ও কাযকুকিী ব্যবস্া গ্রহণকয়ল্প 
সনমনিি সভায়নত্ী সবনম থমাস্তািী কাকনল 
অগ্রণী ভূনমকা পালন করি আসয়ি। একটি 

গ্রায়ম ি্গ্রহণ ও বসবাস করিও কীভায়ব 
ননয়িি ভায়গ্যি চাকা ঘুিায়না যায় সব 
প্রনিকূলিা িয় করি সু্ি ভনবষ্যত এি স্বপ্ন 
রোনা যায় এমনই এক সংগ্রামী নািীি সা�ল্য 
বণকুনা কিব। 

থমলা্হ উপয়িলাি ২০ িন মনহলাি 
সমন্বয়য় থমলা্হ িাগিণ মনহলা সমবায় 
সনমনিটি গনেি হয়। প্রারনমক পযকুায়য় সমবায় 
ও সমবায় আইনকাননু সম্য়কদে িায়দি ধািণা 
প্রদান কিা হয়। সমবায়য়ি মাধ্যয়ম অসচ্ছল 
পনিবািয়ক কীভায়ব সচ্ছল পনিবারিি নদয়ক 
ধানপি কিা যায় থমলা্হ িাগিণ মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ িাি একটি উতকৃষ্ 
উদাহিণ। 

সমবায় সংগেয়নি মাধ্যয়ম সভ্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন কিা, 
সদস্যয়দি সামগ্রীক কল্যাণ নননচিি 
কিা, সদস্যয়দি উতপাদন কায়ি আনরকুক 
সহয়যানগিা প্রদান কিা, হস্তনশল্প ও পাট নশল্প 
ব্যবসায়ীয়দি ময়ধ্য সমবায়ী ময়নাভাব গয়ড় 
রোলা, দানিদ্র্য নবয়মাচয়ন সনমনিি উয়দেয়শ্যি 
সয়ঙ্গ সংগনিপূণকু থযয়কায়না কাযকুক্রম গ্রহণ 
কিা, থযৌিুক প্ররা ননবািয়ণি আয়্ালন 

করি রোলা, সভ্যয়দি পনিবাি পনিকল্পনা 
সম্য়কদে সনেক ধািণা থদওয়া, সভ্যয়দি ময়ধ্য 
শয়াি নবক্রয় এবং সভ্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র সচিয় 
আদায়য়ি মাধ্যয়ম মলূধন গেন কিিুঃ উহা 
সমবায় আইন, নবধধমালা এবং উপ-আইন 
থমািায়বক যরাযর ব্যবহাি করি সনমনিয়ক 
একটি লাভিনক এবং থসবামলূক প্রনিষ্ঠায়ন 
পনিণি কিা সনমনিি প্রধান উয়দেশ্য।

 আধনুনক পদ্ধনিয়ি হস্তনশল্প ও পাটিাি 
নশল্প উতপাদন ও বািািিািকিণ ইি্যানদ 
নবষয়য় কাযকুকি ব্যবস্া গ্রহণ এবং দালাল, 
মহািন, মধ্যস্বত্বয়ভাগী ও অসাধ ুব্যবসায়ীয়দি 
কবল থরয়ক সদস্যয়দি সুিক্া প্রদান, 
সদস্যয়দি উতপানদি দ্রব্যানদ সনমনিি মাধ্যয়ম 
সংিক্ণ ও বািািিািকিয়ণি ব্যবস্া কিা, 
র�াক্তা যায়ি প্রিানিি না হয় থস লয়ক্্য কাি 
কিা, উতপাদন বনৃদ্ধি লয়ক্্য সদস্যগণয়ক 
আধনুনক ও নবজ্ঞানসম্ি মতস্যচাষ, মতস্য 
আহিণ ও মতস্য ব্যবসায় পদ্ধনিি নশক্া 
থদয়া এবং উতপাদয়নি সায়র সংনলিষ্ যাবিীয় 
উপকিণ যরাসময়য় সংগ্রহ ও ন্যায্যময়ূল্য 
নবনল-বণ্টয়নি ব্যবস্া কিা, সনমনিি মাধ্যয়ম 
আধনুনক উতপাদন উপকিণ সংগ্রহ সিবিাহ 

পমলাদেহ জাগরণ মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ১১৬

তামরখ : ২৮.১০.২০১৩ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১৬১ িন।

কম্গসিংস্ান: ১৬৩ িন

শেোর মলূিন: ১,৩২,০০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত: ২৪,৩৬,৪৬৪ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ৩৮,৮৫,৮৯৫ টাকা



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 479

ও ব্যবহারিি নবষয়য় সভ্যগণয়ক প্রয়য়ািনীয় 
নশক্া, প্রনশক্ণ ও সহয়যানগিা প্রদান কিা, 
সভ্যগয়ণি উতপানদি কাঁচামাল ব্যবহাি 
উপয়যাগী দ্রব্যানদয়ি রূপান্তি কিা এবং 
লাভিনক উপায়য় নবনক্রি ব্যবস্া কিা, 
পানিবানিক পযকুায়য় সভ্যগণয়ক হাঁস-মিুনগ 
ও গবানদ পশুপালন, গানভি কৃনত্ম প্রিনন 
দুগ্ধিাি দ্রব্যানদি ব্যবসা, মতস্য চাষ, 
শাকসবনি চাষ, �ল�লানদি আবাদ ও 
সভ্যগয়ণি উপয়যাগী ও প্রয়য়ািনীয় অন্যান্য 
থপশাি কায়ি উতসাহ প্রদান ও সহায়িা 
ইি্যানদ কায়ি সহয়যানগিা কিা এই সনমনিি 
উয়দেশ্য।

িামালপুরিি নকনশকাঁরা ও হায়িি 
কায়িি বাহািী থপাশাক সািায়দয়শ প্রশংনসি 
নিল। বিদেমায়ন িা আিও উন্নি হয়য় থদয়শ ও 
থদয়শি বাইরিও সবনম থমাস্তািীি হাি ধরি 
সমাদিৃ হয়চ্ছ। নিনন হস্তনশল্পিাি পয়ণ্যি 
ময়ধ্য নকনশকাঁরা, রেডসীট, রেডকভাি, 
অ্যামরিয়ডানি, �িুয়া, নরি-নপি, টু-নপি, 
ওয়ান নপি, শনপং ব্যাগ, টিন�নব্যাগ, 
নবনভন্ন সাইয়িি ব্যাগ বেনি করি রায়কন। 

িামালপুরিি প্রায় সবগুয়লা উপয়িলায়িই 
কাঁরা নশয়ল্পি কময়বনশ উতপাদন হয় িয়ব 
থমলা্হ উপয়িলাি থমলা্হ িাগিণ মনহলা 
সমবায় সনমনিি সদস্যয়দি হায়ি উতপানদি 

নকনশকাঁরা অয়পক্াকৃি সস্তা ও সমাদিৃ। 
থসানানল আঁয়শি থদশ বাংলায়দশ। বহৃত্তি 

ময়মননসংহ অচিয়লি িামালপুি রেলায় 
প্রচুি পাট উতপাদন হয়। এখানকাি পাট 
খবুই উন্নি িায়িি। থমলা্হ িাগিণ মনহলা 
সমবায় সনমনি নলুঃ নবনভন্ন পাটিাি পণ্য 
উতপাদন করি বািািিাি করি আসয়ি।

সমমমতর সামব্গক মচরে

• কমকুকিদো-কমকুচািীসংক্রান্ত: ব্যবস্াপনা 
কনমটিি পাশাপানশ সনমনিি সানবকুক 
কমকুকাডে পনিচালনাি িন্য অত্ সনমনিয়ি 
১৬ িন কমকুকিদো-কমকুচািী ননয়য়ানিি 
আয়ি।
সবয়শয়ষ শবনম থমাস্তািীি প্রিীনি 

িয়্য়ি থয, এই অসংগনেি ও নবনচ্ছন্ন গ্রামীণ 
মনহলায়দি ভায়গ্যান্নয়য়ন একমাত্ সংগনেি 
প্রয়চষ্া সমবায়য়ি র�ায়না নবকল্প নাই। 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সংগনেি হয়য়ই গ্রায়মি 
অনগ্রসি মানষু িায়দি ভায়গ্যি উন্নয়য়নি 
চাকা ঘুিায়ি পারি।
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উপয়িলা: মেমনমসিংহ সদর

রেলা: মেমনমসিংহ 

সমমমতর গেন ও মলূিন

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্ ভূনমহীন সমবায় 
সনমনি নলুঃ, ময়মননসংহ সদি উপয়িলাধীন 
ভূনমহীন ক্যাটাগনিয়ি দুইবাি িািীয় 
সমবায় পুিস্াি প্রাপ্ত একটি স�ল সমবায় 
সনমনি। সনমনিটি রেলা সমবায় কাযকুালয়, 
ময়মননসংহ হয়ি র�নি: নং: ২৫, িানিখ: 
২৫/০৪/২০০০ নরি. ময়ূল ননবন্ধন লাভ 
করিন। পিবিদেীয়ি সমবায় সনমনি আইন 
সংয়শাধন হয়ল আইয়নি প্রনি রেদ্ধাশীল হয়য় 
উপ-আইন সংয়শাধন কিা হয়। 

মবমভন্ন সামামিক কম্গকায়ণ্ডর মববরণ

সনমনিটি ময়মননসংহ সদি উপয়িলাি 
অন্যিম একটি স�ল সমবায় সনমনি। 
এই সনমনিি সদস্যগণ নবনভন্ন সামানিক 
কাযকুক্রয়ম অংশগ্রহণ করি রায়ক। কু্দ্র কু্দ্র 
সচিয়য় ননিস্ব িহনবল নদয়য় সনমনি সদস্যয়দি 

মায়ি সীনমি সানভদেস চায়িদেি মাধ্যয়ম ঋণ 
প্রদান করি আত্মকমকুসংস্ানমলূক কমকুকায়ডেি 
মাধ্যয়ম স্বাবলম্ী কিাই সনমনিি মলূ লক্্য।

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্ ভূনমহীন সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি যাত্া শুরু হয় ২০০০ নরি. 
সাল থরয়ক। থস সময় সদস্য সংখ্যা নিল ৬৫ 
িন। প্ররয়ম প্রনি সদস্য প্রনি মায়স সচিয় 
িমা নদয়িন ৫ টাকা এবং শয়ারিি মলূ্য 
বাবদ িমা নদয়িন ১০ টাকা। িতকালীন 
সময়য় শয়াি মলূধন নিল ৭০০ টাকা। এি 
ধািাবানহকিায় ৩ বিি পরি শয়াি দাঁড়ায় 
২,০০০ টাকা এবং সচিয় আমানি ১৬,০০০ 
টাকা। প্রারনমকভায়ব ৫ িন সদস্যয়ক ৩,০০০ 
টাকা করি ঋণ প্রদান করিন এবং সকয়ল 
যরাসময়য় ঋণ পনিয়শাধ করিন। বিদেমায়ন 
২০০ সদয়স্যি ময়ধ্য ১০,০০০ টাকা থরয়ক 
৫০,০০০ টাকা করি থমাট ২৮,০০,০০০ 
টাকা ঋণ প্রদান কিা হয়য়য়ি।

উক্ত সমবায় সনমনিি পক্ থরয়ক নবনভন্ন 
সামানিক কাযকুক্রম পনিচালনা কিা হয়। 
সনমনিি সদস্যয়দি ময়ধ্য র�ও অসুস্ হয়য় 

পড়য়ল িায়ক নবনা লায়ভ নচনকতসাি িন্য 
আনরকুক সহয়যানগিা প্রদান কিা হয়। সনমনিি 
সদস্যয়দি ময়ধ্য কারিা নববাহয়যাগ্য কন্যা 
রাকয়ল নবয়য়ি সময় সনমনিি পক্ থরয়ক 
িায়দিয়ক আনরকুক সাহায্য প্রদান কিা হয়। 
সনমনিি অরকুায়য়ন ১টি নপ্র-প্রাইমানি সু্ল, ১ 
টি মসনিদ এবং ১ টি মাদ্রাসা পনিচালনা কিা 
হয়চ্ছ। 

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্ ভূনমহীন 
সমবায় সনমনি নলুঃ প্ররম িািীয় সমবায় 
পুিস্াি স্বণকুপদক পায় ২০১৪ নরি. সায়ল 
এবং পিবিদেীয়ি ৪৮িম িািীয় সমবায় 
নদবয়স ভূনমহীন ক্যাটাগনিয়ি স্বণকুপদক প্রাপ্ত 
হয়। বিদেমায়ন সনমনিয়ি প্রি্যক্ভায়ব ৩ িন 
কমকুচািীি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি এবং সনমনি হয়ি 
স্বল্প লায়ভ ঋণ ননয়য় আত্মকমকুসংস্ানমলূক 
কাযকুক্রয়মি বিািা ৩০০ িয়নি পরিাক্ 
কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। নবনভন্ন সামানিক, 
িা্রেীয় এবং ধমকুীয় অনষু্ঠায়ন িািা সনক্রয়ভায়ব 
অংশগ্রহণ করিন। সনমনিি থমাট সদস্য 
সংখ্যা ৩৬১ িন।

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্প ভূবমহীন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ২৫

তামরখ : ২৫/০৪/২০০০ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৩৬১ িন

কম্গসিংস্ান: ৩০৩ িন

শেোর মলূিন : ৮,২৬,২০৬ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১৩,৫৭,৫৭১ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ২৩,৭৪,৫৫৯ টাকা

মনিস্ব মলূিন : ১০,১৬,৯৮৮ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল : ১,২১,০৭৬ টাকা
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উপয়িলা: ভালুকা

রেলা: মেমনমসিংহ

সাফয়ল্যর ইমতবতৃ্ত

কু্ধা ও দানিদ্র্যমকু্ত থসানাি বাংলায়দশ 
নবননমকুায়ণ বঙ্গবনু্ধি সমবায় ভাবনায়ক 
সাময়নি নদয়ক এনগয়য় রেয়াি িন্য ২০০৯ 
সায়লি শুরুয়ি ময়মননসংহ রেলাি ভালুকা 
থপৌিসভায় সনমনিি মলূ উয়দ্যাক্তা ড. থসনলনা 
িনশয়দি ননিস্ব বাসায় দুস্ ও রেকাি নবয়শষ 
করি মনহলায়দি আরকুসামানিক অবস্াি 
উন্নয়ন, নািীি ক্মিায়ন ও নািী নশক্াি 
অগ্রগনিি লয়ক্্য এলাকাি আগ্রহী উদ্যমী ২০ 
িন মনহলাি সমন্বয়য় সামান্য মলূধন ননয়য় 
থসভ দ্যা ওম্যান বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ 
নায়ম একটি সংগেন করি। একই বিরিি 
জুলাই মায়স সমবায় অধধদপ্তরিি অধীয়ন 
“থসভ দ্যা ওম্যান বহুমখুী সমবায় সনমনি 
নল.” নায়ম ননবন্ধন লাভ করি। পিবিদেীয়ি 
শুধ ু নািীয়দি ননয়য় কাি কিাি উয়দেয়শ্য 
সনমনিি উপ-আইন সংয়শাধন করি নিুন 
নামকিণ কিা হয় থসভ দ্যা লাই� উইম্যান 

র�া-অপারিটিভ থসাসাইটি নলুঃ। 
সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

•  অরকুনননিক স্বননভদেিিা অিদেন।
•  নশক্া ও পুষ্টি কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম নশশুি 

সনেক নবকাশ ঘটায়না 
• নবনভন্ন প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 

কমকুদক্িা বনৃদ্ধ ও রেকািত্ব দূিীকিণ। 
• সদস্যগয়ণি সচিয় বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম িহনবল 

সষৃ্টি কিা ও িহনবয়লি সনেক ব্যবহাি করি 
লাভিনক খায়ি নবননয়য়াগ কিা।

• এলাকাি নািীয়দি সানবকুক উন্নয়য়ন কাি 
কিা।

সমমমতর কার্গক্রম

•  সদস্যয়দি মায়ি উতপাদনমখুী খায়ি ঋণ 
প্রদান।

•  নশক্া কাযকুক্রম।
•  হস্তনশল্প কাযকুক্রম।
• বাল্যনববাহ প্রনিরিাধ ও থযৌিুক নবহীন 

নববাহ। 

কিতি দাদন

সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি মায়ি গানভ পালন, 
িাগল পালন, হাঁস–মিুনগ পালন, থসলাই 
নশক্া ও ব্লক বাটিক এবং মনহলায়দি কু্দ্র 
ব্যবসা খায়ি কিদে দাদন কিা হয়। ২০১৮-
২০১৯ নরি. সয়নি ১,৬০,৯০,০০০ টাকা 
কিদে দাদন কিা হয়য়য়ি। কিদে আদায় 
৮৭,৮৩,৮০০ টাকা। সনমনি থরয়ক কিদে 
গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব 
৪০০টি পনিবাি উপকৃি হয়য়য়ি। কিদে 
দাদয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি নািীয়দি 
ভাগ্য উন্নয়য়ন অনগ্নশখা নহয়সয়ব কাি 
কিয়ি। কিদে দাদয়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি 
উনল্নখি নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয় এবং 
ভ্যাকনসন সিবিাহ কিা হয়। 

ব্যবস্াপনা কমমটি 

৬ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটিি বিািা 
সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। প্রনিমায়স ননয়নমি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি হয়। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় নবগি সভাি আয়-
ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য ভনিদে, কিদে দাদন, কিদে 

পসভ দ্যা লাইি উইম্যান ক�া-অপাররটিভ পসাসাইটি বলঃ 

মনবন্ন নিং ৩৬৬

তামরখ: ০১.০৬.২০০৯ মরি।

সদস্য সিংখ্যা: ১৩৮ িন

কম্গসিংস্ান: ৮ িন

শেোর মলূিন : ১১,৫১,৫০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত: ১,০৯,৫৭,৪৫৫ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ১,৪৬,৪৮,৯১৯ টাকা।
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আদায় এবং ভনবষ্যত পনিকল্পনা গ্রহণ কিিুঃ 
পনিকল্পনা অনযুায়ী সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। 

মনট লাভ হয়ত সষৃ্ তহমবল 

২০১৮-২০১৯ সয়নি সনমনিি ননট লায়ভি 
পনিমাণ ৪৮,১৪৮ টাকা। যা সদস্যয়দি মায়ি 
বণ্টন কিা হয়য়য়ি। 

কম্গমখুী রিমেক্ণ

প্রনিটি সদস্যয়দি আনরকুক উন্নয়য়ন সদস্য 
এবং িায়দি থপাষ্যয়দি কম্পম্উটাি, নবউটি 
পালকুাি, থটইলানিং, ব্লক বাটিক প্রনশক্ণসহ 
নবনভন্ন থ্ডনভনত্তক প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম 
এলাকাি মনহলায়দি এবং িায়দি থপাষ্যয়দি 
কমকুমখুী কিা হয়। এ সনমনিি সদস্যয়দি 
এলাকানভনত্তক স্বাস্্য সয়চিনিা, দুয়যকুাগ 
থমাকানবলাি িন্য প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। 

সামামিক ও মসবামলূক কার্গক্রম 

অত্ সনমনিি সদস্য ড. থসনলনা িনশদ 
এি আন্তনিকিা, উয়দ্যাগ ও মাননবকিাি 
কািয়ণ সনমনিটি সমায়ি নবনভন্ন থসবামলূক 

কাযকুক্রমসহ িনসয়চনিা সষৃ্টিয়ি ননিলস 
ভূনমকা র�য়খ চয়লয়ি। নবনভন্ন আন্তিদোনিক 
ও িািীয় নদবস পালন করি সদস্যয়দি 
থদশ, সমাি ও িানি গেয়ন মাননসকভায়ব 
প্রস্তুি কিা হয়। এলাকাি নবনভন্ন দুয়যকুাগ ও 
অনগ্কায়ডে সনমনিি পক্ থরয়ক সাহায্য প্রদান 
কিা হয়। 

ফলি ও মেলা িাতলীে চারা মবতরণ 

অত্ সনমনিি সদস্য ড. থসনলনা িনশদ এি 
ঐকানন্তক প্রয়চষ্ায় প্রনিবিি সদস্যসহ স্ানীয় 
গ্রামবাসীয়দি ময়ধ্য বানড়বানড় নগয়য় উচ্চ 
�লনশীল িায়িি টয়ময়টা ও মনিয়চি চািা 
এ সনমনি নবনাময়ূল্য নবিিণ করি রায়ক। 
সদস্যয়দি ময়ধ্য ২,০০০টি �লি বকৃ্ প্রদান 
এবং র�াপণ নননচিি কিা হয়য়য়ি। এিাড়া 
বাসাবানড়য়ি সবনি চায়ষ সা�ল্য অিদেন 
করিয়ি।

স্বলীকৃমত

সনমনিটি িায়দি কযকুক্রয়মি �সল নহয়সয়ব 
২০১৮ নরি. সয়ন িািীয়ভায়ব পুিসৃ্ি হয়য়য়ি। 

সনমনিটি অত্ এলাকাি অবয়হনলি মনহলায়দি 
িীবনমান উন্নয়য়নি লয়ক্্য িনসয়চিনামলূক 
কমকুকাডে, কমকুসংস্ান ও স্বকমকুসংস্ায়নি 
মাধ্যয়ম অনগ্রসি মনহলা ও িায়দি থপাষ্যয়দি 
আনরকুক, সামানিক মলূ্যয়বাধ সষৃ্টিয়ি কাযকুকি 
ভূনমকা র�য়খ আসয়ি। 

পমরয়েয়ষ

সমবায় নবভাগসহ সিকারিি সংনলিষ্ দপ্তরিি 
যরাযর পষৃ্ঠয়পাষকিা থপয়ল সনমনিি 
পুরুষয়দি ময়িা নািীয়দি কৃনষনভনত্তক 
উতপাদনমখুী কমকুকাডে িাড়া এলাকাি সাধািণ 
নািীয়দি িীবনমায়নিও উন্নয়ন সাধধি হয়ব। 
এি �য়ল আয়লাচ্য সনমনি একনদন সা�য়ল্যি 
সয়বকুাচ্চ নশখরি থপৌঁিয়ব। থস সায়র আমিা 
সমন্বয়য় বনল, “�লায় যািা কু্ধাি অন্ন, 
আমিা আনি িায়দি িন্য।”
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উপয়িলা: খামলোজুরলী

রেলা: রেরেয়কাণা

কনরি আয়ি খানলয়াজুিীয়ি এক সময় 
কামরূয়পি িািধানী প্রনিনষ্ঠি হয়য়নিল। 
চিুদদেশ শিাদেীি মধ্যভায়গ নিিািী নামক 
িননক সন্ন্যাসী কিৃকুক অধধকৃি হয়ল এ অচিল 
কামরূয়পি শাসনচু্যি হয়। পিবিদেীকায়ল 
খানলয়াজুিী পিগনা ভাটি অচিয়লি অধীশ্ি 
ঈশা খাঁি শাসয়ন নিল। এ ভাটি মহাল 
িতকায়ল সিকাি বাজুহা িলকি মহায়লি 
অন্তগকুি নিল। ঈশা খাঁি মিুৃ্যি পি এ পিগনা 
িাি পনিষদ মিনলসয়দি হস্তগি হয়য়নিল। 
অষ্াদশ শিাদেীয়ি এ পিগনা মিনলশয়দি 
হাি থরয়ক থহাম বংশীয়য়দি শাসনাধীন হয়য় 
পয়ড়। ১৭৮৭ নরিষ্ায়দে ময়মননসংহ রেলা 
বয়্াবয়স্তি সময় িামশংকি থচৌধিুী, িয় 
প্রসাদ থচৌধিুী, অনপু নািায়ণ থচৌধিুী, রুশন 
ও মহুাম্দ িনঞ্জি এই কয় িন এ পিগনাি 
মানলক নিল। ১২০৪ বঙ্গায়দে মানলকগণ 
ঋণগ্রস্ত হয়য় পিগনাি আট আনা নহস্যা খায়ি 
ওয়াসাল নামক এক আম্ানীি কায়ি ৫,০০১ 
টাকায় নবনক্র করি থদয়। বানক আট আনা ঐ 

ব্যনক্তি ননকট ৯ বিি থময়ায়দ ইিািা পত্তন 
থদয়। ১২১৫ বঙ্গায়দে মানলকগণ এই আঁট আনা 
িনমদানি ধানক্ড়াি িামকৃষ্ িায়মি কায়ি 
নবনক্র করি থদয়।

খানলয়াজুিী ভাটি বাংলাি হাওিবিীপ 
নহয়সয়ব পনিনচি। খানলয়াজুিীি প্রাকৃনিক 
রূপনবনচরত্্যি থসৌ্য়যকুি অসাধািণ। 
খানলয়াজুিী উপয়িলাি বানষকুক একমাত্ 
নবয়নাদন রেৌকা বাইচ। বিরিি রোবণ মায়সি 
শষ নদয়ক মনষাপূিা উপলয়ক্ থস রেৌকা 
বাইয়চি আয়য়ািন কিা হয়। যা আয়য়ািন 
কিা দীঘকু বিি ধরি আয়য়ািন করি আসয়ি।

অথ্গনলীমত

রেৌকা বেনি এ অচিয়লি অন্যিম কারুনশল্প। 
িািাড়া খানলয়াজুিীি প্রধান কৃনষপণ্য ধান। 
মাি ধিা খানলয়াজুিী অচিয়লি অন্যিম 
আয়য়ি উতস্য। ১২,১২৮টি রেয়ল পনিবারিি 
৩৬,৩৫৪ িন মানষু মািধিাি সয়ঙ্গ সম্কৃ্ত। 
এ উপয়িলায় প্রনি বিি ২,৪৬০ থমন্কটন 
মাি উতপাদন হয়। স্ানীয় চানহদা পূিয়ণি পি 
বানক মাি থদয়শি নবনভন্ন স্ায়ন চয়ল যায়।

ভাটি বাংলাি পাদয়দয়শ অবনস্ি 

রেত্য়কাণা রেলাি খানলয়াজুিী উপয়িলা। 
এ উপয়িলায় মলূি পাননয়বষ্টিি উপয়িলা। 
মায়ি ভায়ি বাঙানল নহয়সয়ব খ্যাি এ 
খানলয়াজুিী উপয়িলা।

সমবায়ের কার্গক্রম

এ উপয়িলাি পনল্ গ্রায়মি নকিুসংখ্যক গনিব 
অসহায় রেয়ল স্রিদায় ননয়য় গনেি মায়িি 
সংসাি মতস্যিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম 
সনমনিটি রেলা সমবায় অন�সাি রেত্য়কাণা 
ময়হাদয় কিৃকুক নবগি ১৫/৭/২০০৯ নরি. 
িানিয়খ ননবন্ধন নং ১১৫ ময়ূল ননবন্ধন লাভ 
করি। সনমনিটি ননবন্ধন লায়ভি পি সমবায় 
সনমনি আইন, সমবায় সনমনি নবধধও সনমনিি 
উপ-আইন থমািায়বক যাবিীয় কাযকুক্রম 
পনিচানলি হয়য় আসয়ি। এয়ি করি সনমনিি 
আদায়কৃি শয়াি মলূধন ৩৪,৪০০ টাকা 
এবং সচিয় আমানি ১,৬৯,০০০ টাকা। 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ২০ িন।

সমমমতর মাি্যয়ম রিকল্প গ্হণ

রেয়লয়দি িরা সনমনিি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 

মায়ছর সংসার মৎস্যজীবী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ১১৫

তামরখ : ১৫/৭/২০০৯ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২০ িন

কম্গসিংস্ান: ৮০ িন

শেোর মলূিন: ৩৪,৪০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১,৬৯,০০০ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ৩,২০,০০০ টাকা
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সনমনিি মাধ্যয়ম উন্নয়ন প্রকয়ল্পি আওিায় 
১৪২২-১৪২৭ বাংলা সয়নি িন্য ধনলমাটি 
িলমহালটি ৬ বিরিি িন্য ইিািা প্রাপ্ত হয় 
যাি প্রনি বিি ইিািা মলূ্য ২৮,০০,০০০ 
টাকা। 

কম্গসিংস্ান সষৃ্টি

সনমনিয়ি প্রাপ্ত ৬ বিরিি িন্য সিকানি 
িলমহালটি িক্ণায়বক্ণ থযমন-মািধিা, 
পাহািাদাি, কাটাবাঁশ, মাি পনিবহন 
বািািিািকিণসহ ইি্যানদ কায়িি িন্য 

প্রায় ৭০-৮০ িন সদস্য ও অসদয়স্যি 
কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টিি মাধ্যয়ম িায়দি 
পনিবারিি আরকুসামানিক অবস্াি পনিবিদেন 
হয়য়য়ি।    
 
সবুি বনােন কার্গক্রম

সনমনিি মাধ্যয়ম প্রাপ্ত িলাশয়য়ি িীরি 
বনায়ন কাযকুক্রম করি িলাশয়য়ক নদী 
ভাঙন র�াধ কিা এবং উক্ত বনায়য়ন অনিনর 
পানখি আবাসস্য়লি উপয়যাগী পনিয়বশ সষৃ্টি 
সহ অনক্সয়িয়নি ঘাটনি পূিণ কিা হয়চ্ছ ও 

পনিয়বয়শি ভািসাম্য িক্া হয়চ্ছ।

গবামদ পশুপালন

সনমনিি সদস্যিা িলমহায়লি িীরি গবানদ 
পশু নবচিয়ণি মাধ্যয়ম থদয়শি থগা-সম্দ 
উতপাদয়ন ব্যাপক ভূনমকা পালন কিয়ি।

কৃমষ উৎপাদন

সনমনিি নায়ম উন্নয়ন প্রকয়ল্পি আওিায় প্রাপ্ত 
িলাশয়য়ি িক্ণায়বক্য়ণি িন্য পাহািাদাি 
রাকাি আবাসস্ল বেনিি করি িরানপ 
খলা বেনি করি খাসিনময়ি ধান চাষ ও 
সবনি চায়ষি মাধ্যয়ম সনমনিি সদস্যয়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন সাধধি হয়চ্ছ। 

িাতলীে পর্গায়ে অবদান

প্রকয়ল্পি মাধ্যয়ম অভয় আরেম বেনিি মাধ্যয়ম 
মায়িি উতপাদন বনৃদ্ধ করি থদয়শি আনময়ষি 
ঘাটনি পূিণসহ থদয়শি সামগ্রীক মতস্য 
উতপাদয়নি সায়র থযাগ হয়চ্ছ।

পনিয়শয়ষ মতস্যিীবী সমবায় সনমনিসমহূ 
সিকারিি পষৃ্ঠয়পাষকিা থপয়ল থদয়শ মায়িি 
উতপাদন বনৃদ্ধসহ মানয়ুষি আনময়ষি ঘাটনি 
পূিয়ণ ও মাি িপ্তানন করি বেয়দনশ মদু্রা 
অিদেয়ন স�লিা লাভ কিয়ব।
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উপয়িলা: মিনাইগাতলী 

রেলা: শেরপুর

“িুলশী মালাি সুগয়ন্ধ পযকুটয়নি আনয়্” 
শিপুি রেলা সবকুউত্তরি গারিা পাহায়ড়ি 
পাদয়দয়শ নিনাইগািী উপয়িলায় গারিা, 
র�াচ, হনদ, বানাই, ঢালু, বমকুন আনদবাসী 
অধ্ুযনষি সীমান্তবিদেী পাহাড়, িণকুা, িড়াি 
অপরূপ প্রাকৃনিক থসৌ্য়যকুি লীলাভূনম, 
অনগ্রসি ও হিদনিদ্রয়দি বসবায়সি এই 
উপয়িলা। নশক্া, সংসৃ্নি ও আরকুসামানিক 
নদক নবয়বচনায় নপনিয়য় পড়া এই উপয়িলাটি। 
এই উপয়িলায় গিানি, থসগুন, অন্যান্য 
পাহানড় গািপালা ও র�ক সমদৃ্ধ গিনী 
অবকাশ পযকুটন র�ন্দ। এই অবকাশ র�ন্দটি 
বিদেমায়ন সািা থদয়শি পযকুটন নপপাসুয়দি 
র�ন্দ নব্ু। এই উপয়িলা সদরি স্ানীয়ভায়ব 
বসবাসকািী সমবায় ময়নাভাবাপন্ন, 
সমবায়য়ি আদয়শকু উবিদু্ধ হয়য় ১৯৯৫ সায়ল 
৩ নয়ভম্ি ২০ িন ব্যনক্ত সংগনেি হয়য় মাত্ 
২৪০ টাকা শয়াি মলূধন ও সচিয় আমানি 
পুঁনি ননয়য় থগাড়াপত্তন করি রেলা সমবায় 
কাযকুালয় শিপুি হয়ি “নিনাইগািী মধ্য 

বািাি আদশকু সমবায় সচিয় ও ঋণদান 
সনমনি নলুঃ” ননবন্ধন নং ০৬, িানিখ: 
৩০/০৮/১৯৯৬,নিনাইগািী শিপুি ময়ূল 
ননবন্ধন লাভ করি। সনমনিি সদস্য, সনমনিি 
নাম ও সনমনিি কমকুকায়ডেি প্রয়য়ািয়ন ননবনন্ধি 
উপনবধধ সনমনিি কমকু এলাকা, সনমনিি 
অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন বনৃদ্ধি নবষয়য় 
একাধধক বাি উপনবধধটি সংয়শাধন করি 
সবকুয়শষ “আদশকু র�া-অপারিটিভ থক্রনডট 
ইউননয়ন নলনময়টড” এই নায়ম সনমনিি 
কাযকুক্রম দীঘকু ২৫ বিি সনমনিি কাযকুক্রম 
চালু আয়ি। থক্রনডট ইউননয়নটি নবগি ১৯৯৮ 
সায়ল “নদ র�া-অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন 
লীগ অব বাংলায়দশ নলনময়টড (কাল্ ব) এি 
ননবন্ধন নং: ২৮৬ ময়ূল পূণকু সদস্য পদ লাভ 
করি। 

সমমমতর উয়দ্ে্য

• সদস্যয়দি ঋণ এবং িায়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়ন, কমকুসংস্ায়নি িন্য মলূধন সংগ্রহ 
কিা, লাভিনক কৃনষকাযকু ও নশল্প দ্রব্য 
উতপাদন সহায়িা কিা। 

• নশল্পনবষয়ক, কৃনষনবষয়ক বা সদস্যগয়ণি 

উপয়যানগ অন্য র�ায়না থপশা অবলম্য়ন 
উতসাহ থদয়া, সহায়িা কিা।

• নমিব্যনয়িা ও সচিয় কায়যকু উতসাহ থদয়া 
ও সহায়িা কিা এবং সবকু প্রকাি ক্নিকি 
ব্যয় সংয়কাচন নশক্া থদয়া, সাধািণি-
সদস্যগয়ণি ময়ধ্য স্বাবলম্ী ও পািস্পনিক 
সাহায়য্যি উতসাহ থদয়া। 

• সনমনিি উয়দ্যায়গ, সমবায় নবভাগ বা 
র�ন্দীয় সনমনিি সহায়িায় নবনভন্ন 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম সদস্যয়দিয়ক 
স্বকমকুসংস্ায়ন সহায়িা কিা। 

• সদস্যয়দিয়ক সমবায়য়ি আদয়শকু নশক্া দান 
এবং সমবায় প্রনশক্য়ণ প্রনশনক্ি কিা। 

সমমমতর মলূিন গেন ও বমৃদ্ধ কার্গক্রম

সনমনিি মলূধন ও সদস্য বনৃদ্ধি িন্য ননয়নমি 
ব্যবস্াপনা কনমটি নবনভন্ন সময়য় উপ-
আইন সংয়শাধন করি শয়ারিি অনভনহি 
মলূ্য বনৃদ্ধসহ, সচিয় আমানি বনৃদ্ধি িন্য 
পযকুায়ক্রয়ম সদস্যয়দি িন্য নবনভন্ন আকষকুণীয় 
নায়ম ১২টি সচিয় প্রকল্প কাযকুক্রম চালু করি 
এবং উক্ত সচিয় প্রকল্পসময়ূহ সদস্যয়দি 
সম্কৃ্ত কিাি িন্য ননয়নমি সভা, থসনমনাি 

আদর্শ ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং : ০৬

তামরখ : ৩০/০৮/১৯৯৬ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৪,১০০ িন

কম্গসিংস্ান: ২,১৫০ িন

শেোর মলূিন : ২,২৩,২২,০০৯ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১,৩০,২৭,৪১৭ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১৬,১৭,৮০,৯০৮ টাকা
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এবং সমবায় প্রনশক্য়ণি আয়য়ািন করি 
রায়ক। বিদেমায়ন সনমনিটি সম্ণূকু ননিস্ব 
মলূধন বিািা পনিচানলি হয়চ্ছ এবং বিদেমায়ন 
সনমনিটি একটি লাভিনক ও থসবামলূক 
প্রনিষ্ঠায়ন রূপান্তনিি হয়য়য়ি। 

সমমমতর উন্নেন কার্গক্রম

সনমনিি সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ায়নি িন্য 
কু্দ্রঋণ, পনিবহন ঋণ,  কৃনষ খায়ি ঋণ, 
সদস্যয়দি আবাসন সমস্যা সমাধায়নি িন্য 
গহৃননমকুাণ ঋণ, স্বাস্্য ও স্যাননয়টশন ঋণ, 
মতস্য ও প্রাণীসম্দ খায়ি ঋণ প্রদায়নি 
�য়ল সনমনিি সদস্যয়দি আত্মকমকুসংস্ান ও 
িায়দি পনিবারিি সদস্যয়দি আয় বনৃদ্ধসহ 
িীবনযাত্াি মায়নান্নয়ন হয়য়য়ি। সনমনিি এ 
সকল পদয়ক্প উন্নি বাংলায়দশ গড়াি থক্রত্ 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন কিয়ি।

মসবামলূক কার্গক্রম

• এলাকাি থযাগায়যাগ ব্যবস্াি উন্নয়য়নি 
িন্য থিাটখায়টা থমিামি;

• গনিব থমধাবী িাত্িাত্ীয়দি বনৃত্ত প্রদান;
• অসহায়, দুঘকুটনা কবনলিয়দি আনরকুক 

সহয়যানগিা প্রদান; 
• দনিদ্রয়দি নববাহ অনষু্ঠায়ন আনরকুক 

সহয়যানগিাসহ অন্নহীন দনিদ্রয়দি আনরকুক 
সহয়যানগিা প্রদান;

• দনিদ্র, আিদে মানয়ুষি মায়ি শীিবস্ত্র 
নবিিণ করি রায়ক।

• িািাড়া পনবত্ ঈদ উতসয়ব দনিদ্রয়দি ময়ধ্য 
উপহািসামগ্রী নবিিণ;

• করিানাকালীন সময়য় প্রায় ৩০০ 
পনিবািয়ক খাদ্যসহায়িা প্রদান করিয়িন। 

বাধণমি্যক কার্গক্রম

সনমনিি অরকুায়য়ন সদস্যিা থপান্রি খামাি 
ও গরুি খামাি, মতস্য খামাি প্রনিষ্ঠা করি 
ননয়িিা প্রনিনষ্ঠি হয়য়য়ি। নবনভন্ন থরেধণ 
থপশাি র�াক সনমনিয়ি অন্তভুকুনক্তি রাকাি 
কািয়ণ িািা িায়দি ননি ননি থমধা ও 
অনভজ্ঞিা নবননময় কিয়ি। িাই সনমনিটি 
এলাকাি উন্নয়য়নি অন্যিম হানিয়াি নহয়সয়ব 
পনিনচনি লাভ করিয়ি। 

সনমনিটি সিিাি সায়র বেধ ব্যবসায় পুঁনি 
নবননয়য়ায়গি মাধ্যয়ম নবগি ২২ বিি যাবত 
ধািাবানহক উয়ল্খয়যাগ্য হারি মনুা�া অিদেন 
করিয়ি। সদস্যয়দি সনচিি অয়রকুি ননিাপত্তা 
নননচিিকিয়ণি �য়ল এলাকায় সনমনিটি 
আস্াি প্রিীক নহয়সয়ব আত্মপ্রকাশ করিয়ি।

আিুমনক উদ্াবনলী রিরুমতি ব্যবহার

সনমনিি সকল র�কডদেপত্ সনমনিি ননিস্ব 
কম্পম্উটারি স�টওয়্যারিি মাধ্যয়ম সংিক্ণ 
কিা হয়। স�টওয়্যারিি মাধ্যয়ম নহসাব 

সংিক্ণ কিায় সদস্যিা কম সময়য় িায়দি 
শয়াি, সচিয়, মনুা�া,ঋণ ও থদনাি পনিমাণ 
িানয়ি পািয়ি। সনমনিি ননিস্ব ওয়য়ব সাইট 
www.adarsho.com ও থ�ইস বুক থপইি 
www.facebook.com/adarsho.coop 
িয়য়য়ি।

কম্গসিংস্ান সষৃ্টিয়ত সমমমতর ভূমমকা

সনমনিয়ি সিাসনি ননয়য়াগকৃি ১ িন ননবকুাহী 
কমকুকিদোসহ ২৫ িন কমকুী কমকুিি আয়িন। 

স্বকম্গসিংস্ান সষৃ্টিয়ত সমমমতর ভূমমকা

ঋণ সুনবধা গ্রহণ করি ৭,০৭৫ িন সদয়স্যি/
পনিবারিি সদয়স্যি আত্মকমকুসংস্ান হয়য়য়ি। 
রেয়ড়য়ি িায়দি আয়-র�ািগাি।উন্নি হয়য়য়ি 
িায়দি িীবনযাত্াি মান। পানিবানিক ও 
সামানিক মযকুাদা বনৃদ্ধি কািয়ণ িািা নবনভন্ন 
সামানিক সমস্যা থমাকানবলায় এনগয়য় 
এয়সয়িন। এিাড়াও পনিবহন ঋণ প্রদায়নি 
মাধ্যয়ম ১২০ িন অয়টানিক্সা ক্রয় করি 
আত্মকমকুসংস্ান, সনমনিি কু্দ্রঋণ সুনবধা 
গ্রহণ করি স্ানীয় বািারি প্রায় ২,০০০ 
িন ব্যনক্ত নবনভন্ন নবনভন্ন ব্যবসা পনিচালনা 
কিয়িন।

ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা কম্গসিংস্ান সষৃ্টিয়ত গহৃলীত 

পদয়ক্প

নিনাইগািী উপয়িলা পযকুটন এলাকা হওয়ায় 
আগি পযকুটকয়দি রাকা খাওয়া ও নবয়নাদয়নি 
ব্যবস্া কিাি নননময়ত্ত নিয়সাটদে থসটোি ও মানব 
সম্দ উন্নয়ন র�ন্দ ননমকুায়ণি উয়দেয়শ্য ১২৫ 
শিক/এক একি পঁনচশ শিক িনম ক্রয় কিা 
হয়য়য়ি।

কল্যাণকর ও িনমহতকর কাি

সনমনিি কমকু এলাকায় প্রনশনক্ি িনবল 
বেনিি লয়ক্্য ১টি থ্ননং থসটোি ননমকুায়ণি 
পনিকল্পনা িয়য়য়ি। এ লয়ক্্য শিপুি হয়ি 
গিনন অবকাশ র�রন্দ যাওয়াি প্রধান 
সড়য়কি পায়শ িনম ক্রয় কিা হয়য়য়ি। যাি 
মলূ্য ৫৯,৭৫,৯১০ টাকা।

সমমমত রিচার ও রিকােনা

• সমবায় সনমনিনবষয়ক নল�য়লট প্রকাশ;
• নবনভন্ন নদবস উদযাপন উপলয়ক্ সভা 

থসনমনারিি আয়য়ািন;
• বানষকুক সাধািণ সভা ও অন্যান্য 

অনষু্ঠানসংক্রান্ত প্রচারিি থক্রত্ মাইনকং 
এি ব্যবস্া

• র�ানভড-১৯ ননয়ন্তয়ণ িনসাধািণয়ক 
স্বাস্্যনবধধ সম্য়কদে সয়চিন কিাি লয়ক্্য 
মাইনকং কিা।

সামমমতর সামামিক কম্গকাণ্ড

• সামানিক নবনভন্ন আচাি অনষু্ঠায়ন 
অংশগ্রহণসহ আনরকুক সহয়যানগিা কিা 
হয়য় রায়ক। 

• িদুপনি, এলাকায় থযৌিুক, বাল্যনববাহ, 
নািীননযকুািন, সন্তাস ও মাদয়কি নবরুয়দ্ধ 
প্রনিবাদ এবং নশক্ানবস্তারিি থক্রত্ অগ্রণী 
ভূনমকা পালন করি রায়ক।
সনমনিি বিদেমান কাযকুক্রয়মি গনিধািা 

অব্যাহি রাকয়ল অদূি ভনবষ্যত এ রেলাি 
আদশকু সমবায় প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব সকল সমবায় 
সনমনিি ননকট অনকুিণীয় দষৃ্ান্ত স্াপন করি 
িািীয় অরকুনীনিয়ি ইনিবাচক ভূনমকা িাখয়ি 
সক্ম হয়ব। 
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উপয়িলা: সমরষাবােলী

রেলা: িামালপুর

স্বল্পনবত্ত, নবত্তহীন মানয়ুষি সংঘবদ্ধ ও 
সামানিক মনুক্তি অন্যিম হানিয়াি সমবায়। 
আি এ ধািণা থরয়ক ননয়িয়দি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়নি লয়ক্্য সনিষাবাড়ী উপয়িলাি 
িরয়খালা কামািবাড়ী এলাকায় ৩৯ িন 
সদস্য নময়ল এলনিইনড িামালপুি কিৃকুক 
একটি সমবায় সনমনি গেন করি সমবায় 
নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন রেয়। মলূ ননবন্ধন নং: 
০১, িানিখ:৩০/০৬/২০১০ নরি. সংয়শাধধি 
ননবন্ধন নং: ০৪, িানিখ: ২৬/১১/২০১৮ 
নরি.। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন একটি অনসুিণীয় 
ও অনকুিণীয় প্রনিষ্ঠায়ন পনিণি হয়য়য়ি এবং 
িামালপুি রেলাি সমবায় অঙ্গয়ন ননিস্ব 
কমকুকাডে বিািা স্ান করি ননয়য়য়ি। এলনিইনড 
কিৃকুক সনমনিয়ি নবনল্ং ননমকুাণ র�গুয়লটি 
নরিি, খাল খনন ও বাঁধ ননমকুাণ কিা হয়য়য়ি। 

সমবায় সনমনিি কমকু এলাকায় কমকুক্ম 
িনয়গাষ্ঠী কৃনষ, মতস্য ও পশুপালনসহ নবনভন্ন 

উতপাদনমখুী খায়ি গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন 
কিয়ি। পিবিদেীয়ি সমবায় সনমনিি িায়গায় 
রেনড়বাঁধ ও িাস্তাঘাট সংস্াি নবনভন্ন িায়িি 
গায়িি চািা র�াপণ করি আরকুসামানিক 
উন্নয়য়ন গুরুত্বপূণকু ভূনমকা পালন কিয়ি। 
ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল ৩৯ 
িন, বিদেমায়ন সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১,১৭৫ 
িন। ১০ বিরি সদস্য বনৃদ্ধয়ি সা�ল্য অিদেন 
করিয়ি। সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন 
১,০০,০০,০০০ টাকা। প্রনিটি শয়ারিি 
মলূ্য ১০০ টাকা। এ পযকুন্ত পনিয়শাধধি 
শয়ারিি পনিমাণ ১২,১৫,৯৭০ টাকা, 
এয়ক্রত্ও অনিদেি সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য। 
ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সচিয় আমানি নিল 
৯,৮৪৫ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ৪,৬০,২১২ টাকা। সচিয় আদায়য়ি 
থক্রত্ অনিদেি সা�ল্যই সনমনিি স্বচ্ছিা ও 
িবাবনদনহিাি উতকৃষ্ উদাহিণ। মলূধন 
গেয়ন অত্ সনমনিি সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য 
এবং সয়ন্তাষিনক। সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি 
মায়ি মতস্য চাষ, গানভ পালন, িাগল-
পালন, হাঁস-মিুনগ পালন, থসলাই নশক্া 
ও ব্লক বাটিক এবং কু্দ্র ব্যবসা খায়ি 

প্রনশক্ণ প্রদানপূবকুক কিদে দাদন কিা হয়। 
২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি সদস্যয়দি মায়ি 
৮,৭৪,০০০ টাকা কিদে দাদন কিা হয়য়য়ি। 
সনমনি থরয়ক কিদে গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম পরিাক্ ও 
প্রি্যক্ভায়ব ২২৫টি পনিবাি স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। 
কিদে দাদয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলায়দি 
ভায়গ্যান্নয়য়নি নবয়শষ ভূনমকা পালন কিয়ি। 
সদস্যয়দি উনল্নখি নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান 
কিা হয়য়য়ি। এিাড়া বানড়য়ি সবনি চাষ, 
ভানমকু কয়ম্াস্ সাি বেনি করি ভূনমি উবকুিিা 
বনৃদ্ধ থপয়য়য়ি িায়ি উতপাদন বহুগুয়ণ রেয়ড় 
থগয়ি। আত্মকমকুসংস্ান নহয়সয়ব ৪ িন 
কমকুচািীয়ক ননয়য়াগ দান করি বাড়নি আয়য়ি 
সুয়যাগ সষৃ্টি কিা হয়য়য়ি। 

�য়ল সনমনিি মাধ্যয়ম রেকািত্ব 
দূিীকিয়ণি পাশাপানশ কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
নবয়শষ ভূনমকা পালন করি আসয়ি। সনমনিটি 
১২ সদস্য নবনশষ্ ব্যবস্াপনা কনমটি বিািা 
সনমনি পনিচানলি হয়চ্ছ। প্রনি মায়স ননয়নমি 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভা অননুষ্ঠি হয়। 
ব্যবস্াপনা কনমটিি সভায় নবগি মায়সি 
আয়ব্যয় অনয়ুমাদন, সদস্য ভনিদে, কিদে 
দাদন, কিদে আদায় এবং ভনবষ্যত পনিকল্পনা 

রিয়খালা কামারবাড়ী পাবন ব্যবস্াপনা সমবাে সবমবত

মনবন্ন নিং : ০১

তামরখ : ৩০/০৬/২০১০ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,১৭৫ িন

কম্গসিংস্ান: ৪৮ িন

শেোর মলূিন : ১,০০,০০,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৪,৬০,২১২ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৭২,৩৪,৭২৬ টাকা
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গ্রহণ করি পনিকল্পনা অনযুায়ী সনমনি 
পনিচানলি হয়চ্ছ। নবভাগীয় কমকুকিদোয়দি 
উপনস্নিয়ি বানষকুক সাধািণ সভা কিা হয়। 
গি বানষকুক সাধািণ সভায় র�ািাম সংখ্যক 
সদস্য উপনস্ি নিল। উক্ত উপনস্নি সনমনিি 
িবাবনদনহিাি উয়ল্খয়যাগ্য প্রমাণক। ২০১৮-
২০১৯ সয়ন সনমনিি ননট লায়ভি পনিমাণ 
১৪,৩৬৯ টাকা।

সনমনিি কমকুকায়ডেি পাশাপানশ নবনভন্ন 
সিকানি নসদ্ধান্ত বাস্তবায়য়ন এলাকায় ও 
উয়ল্খয়যাগ্য ভূনমকা িাখয়ি। নবয়শষ করি 
বাল্যনববাহ র�াধ, নািীি স্বাস্্য নশক্া, 
স্যাননয়টশন ও থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালয়ন 
সদস্যয়দি ভূনমকা নবষয়য় সদস্যয়দি মায়ি 
বেেক করি রায়ক। িননহিকি কমকুকাডে 
সনমনিি অরকুায়য়ন অসহায় মানষুয়দি 
নচনকতসা সহায়িা ও িটিল র�ায়গি নচনকতসাি 
ব্যবস্া কিা হয়য়য়ি। বেব কয়ম্াস্ সাি বেনি 
করি রেশনকিু পনিবাি উপকৃি হয়য়য়ি। 
সনমনিি অন�স িরয়খালা কামািবাড়ী 
চাপািয়কায়নায় ৫ শিাংশ ননিস্ব িনময়ি 
অন�স ঘি রাকায় সনমনিি কাযকুক্রম বনৃদ্ধ 
থপয়য়য়ি। পানন ব্যবস্াপনা সমবায় সনমনি 
নলুঃ গেয়নি মাধ্যয়ম স্ানীয় িনগয়ণি ভূনময়ি 
বধ্য পানন ননষ্কাশন কিি িনময়ি সািা বিি 
�ল, সবনি, �সল, মাি চাষ কিাি মাধ্যয়ম 
আরকুসামানিক অবস্াি পনিবিদেন হয়য়য়ি। 

িরয়খালা কামািবাড়ী পানন ব্যবস্াপনা 
সমবায় সনমনি নলুঃ থটকসই উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
কাি করি যায়চ্ছ। 
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উপয়িলা: র�্ুো

রেলা: রেরেয়কাণা

আবহমানকাল থরয়ক নদনদী নবয়ধৌি 
নদীমািৃক বঙ্গীয় ববিীপ ভাটি বাংলাি বহৃত্তি 
ময়মননসংয়হি অন্তগকুি রেত্য়কাণা রেলাি 
বহৃত অরচ নপনিয়য় পড়া উপয়িলা র�্ুয়া। 
সমগ্র পূবকুাচিয়লি প্রাকৃনিক পনিয়বয়শি 
ভািসাম্য িক্া কিাি িন্য কু্দ্র পনিসরি 
সুমহান প্রয়াস চালায়চ্ছ কনিপয় অবয়হনলি, 
দনিদ্র,উদ্যমী উয়দ্যাক্তাি সমন্বয়য় র�্ুয়া 
উপয়িলাব্যাপী কমকু ও সভ্য ননবকুাচনন এলাকা 
ননয়য় গয়ড় উয়েয়ি একটি সমবায় সনমনি যাি 
নাম র�্ুয়া উপয়িলা নাসকুানি মানলক সমবায় 
সনমনি নলুঃ। ইহা এই অচিয়ল বঙ্গবনু্ধি কন্যা 
মাননীয় প্রধানমন্তী িনয়নত্ী শখ হানসনাি 
নভশন ২০৪১ এি প্রকৃনিি অংশ সবুি নবপ্লব 
অরকুাত বনায়ন িরা বকৃ্রিাপয়ণি সহায়ক 
নহয়সয়ব অিায়ন্তই সনক্রয়ভায়ব অিুলনীয় 
অনন্য অবদান িাখয়ি। এই উপয়িলাি ৩০৩ 

বগকু নক.নম. আয়িয়নি প্রায় সবটাই সমিল 
ভূনম র�্ুয়া উপয়িলা নাসকুানি মানলক সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি আওিাধীন কু্দ্র ও মািানি 
নাসকুানি িয়য়য়ি থযগুয়লা ননয়নমি �লি, 
বনি, র�ষি, সবনিসহ প্রায় সব ধিয়নি 
গায়িি চািা এককভায়ব থক্ত্য়ভয়দ সমবায় 
সনমনিটিি মাধ্যয়ম থযৌরভায়ব উতপাদন ও 
বািািিািকিণ কিয়ি যনদও এিা থদশ 
ও পনিয়বশ িক্ায় ননয়িয়দিয়ক ননয়য়ানিি 
করিয়ি নকন্তু িায়দি অজ্ঞিা ও বনলষ্ঠ রেিৃয়ত্বি 
অভায়ব অসামান্য কমকুকায়ডেি স্বীকৃনি অরবা 
প্রচাি পায়চ্ছ না অরচ এই উয়দ্যাক্তাগণয়ক 
উতসানহি কিা, থপ্রিণা থদয়া ও িায়দিয়ক 
বহৃত পনিসরি কাি কিাি িন্য থদশবাসীি 
সাময়ন িুয়ল ধিা সক্ম ও দানয়ত্বশীল ব্যনক্তি 
নিরি আনা সংনলিষ্গয়ণি আবশ্যকীয় কিদেব্য 
িরা থদশাত্ময়বাধক কায়িি অংশ নহয়সয়ব 
র�্ুয়া উপয়িলা নাসকুানি মানলক সমবায় 
সনমনি নলুঃ এি প্রানিষ্ঠাননক, সাংগেননক ও 
দািব্যমলূক নক্রয়াকলাপ িুয়ল ধিা হয়লা।

সমমমতর উপকারয়ভাগী ও কম্গসিংস্ান 

র�্ুয়া উপয়িলাি ৫৫টি কু্দ্র ও মািানি 
নাসকুানি মানলক উক্ত সনমনিয়ি সদস্য রাকায় 
আপািদষৃ্টিয়ি সনমনিই িায়দি পনিবারিি 
আয়য়ি একটি বড় উতস নহয়সয়ব দশৃ্যমান 
হয়চ্ছ এবং প্রি্যক্ ও পরিাক্ভায়ব প্রায় 
৩০০ িয়নি কমকুসংস্ান হয়য়য়ি। এি মাধ্যয়ম 
প্রায় রেত্য়কাণা রেলাি সকল উপয়িলা 
ও পাশ্কুবিদেী ময়মননসংহ এবং নকয়শািগঞ্জ 
রেলাি কয়য়ক লক্ পনিবারি বকৃ্রিাপণ 
কিা হয়য়য়ি। যা পনিয়বয়শি ভািসাম্য িক্ায় 
সহায়িা কিয়ি। 

সমমমতর অিতিন

মহান স্বাধীনিা ও িািীয় নদবস-২০১৯ 
উপলয়ক্ র�্ুয়া উপয়িলা প্রশাসন কিৃকুক 
সম্াননা স্মািক অিদেন করি। িািাড়া 
সনমনিি অন�স ঘিটি উপয়িলা পনিষয়দি 
চত্বরি অবনস্ি যা উপয়িলা পনিষদ িায়দি 
কায়িি স্বীকৃনিস্বরূপ প্রদান করি। 

ক�দেধুো উপয়জলা নাস্শাবর মাবলক সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ০১

তামরখ : ০৫/০১/২০১৬ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২৩ িন

কম্গসিংস্ান: ৩০০ িন

শেোর মলূিন: ২৩,০০০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৩,৬৪,০০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ৩,৮৭,০০০ টাকা
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উপয়িলা: মরেোল

রেলা: মেমনমসিংহ

২০১২ সায়লি শুরুয়ি �্ড �ি নদ হাংিী 
নামক আন্তকুিানিক থস্বচ্ছায়সবী সংগেয়নি 
উয়দে্যায়গ নবরদ্রাহী কনব কািী নিরুল 
ইসলায়মি স্মনৃিনবিনিি ময়মননসংহ রেলাি 
নত্শাল উপয়িলাি রিহ্মপুত্ নয়দি পাড় থঘঁয়ষ 
প্রি্যন্ত অচিল কাোঁল ও কাননহািী ইউননয়য়নি 
দুস্ ও রেকাি নবয়শষ করি মনহলায়দি 
আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
এলাকাি আগ্রহী উদ্যমী ও সয়চিন মাত্ গুটি 
কয়য়ক নািী-পুরুয়ষি সমন্বয়য় সামান্য মলূধন 
ননয়য় সমবায়য়ি আদশকুয়ক ধািণ করি একটি 
সনমনি গেন কিা হয়। পিবিদেীয়ি ২০১৫ 
সায়ল সমবায় অধধদপ্তরিি অধীয়ন “বন্ধন 
রেমিীবী সমবায় সনমনি নলুঃ ” নায়ম ননবন্ধন 
কিা হয়। প্রারনমকভায়ব �্ড �ি নদ হাংিী 
সংগেয়নি আনরকুক সহয়যানগিায় অন�স 
ভাড়া ননয়য় কাযকুক্রম শুরু কিয়লও বিদেমায়ন 
সনমনিি ননিস্ব িহনবয়ল ক্রয়কৃি িনমি উপি 
�্ড �ি নদ হাংিী সংগেয়নি সহয়যানগিায় 
নবিিল ভবন ননমাণকু করি থসখায়ন কাযকুক্রম 

পনিচানলি হয়চ্ছ। সনমনিি ননিস্ব ভবয়ন ২ 
িন রেিনভুক্ত কমকুী ও ৫২ িন থস্বচ্ছায়সবী 
কমকুীি সহয়যানগিা ননয়য় সনমনিি কাযকুক্রম 
পনিচানলি হয়চ্ছ।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

সমবায় নীনি ও আদশকু নবষয়য় নশক্া প্রনশক্ণ 
নদয়য় ননয়নমি বানষকুক ও মানসক সভা অনষু্ঠান 
করি পািস্পনিক সহয়যানগিাি মাধ্যয়ম 
সমবায়নভনত্তক পনিকনল্পি িীবনযাপয়ন 
উবিদু্ধ করি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়ন 
কিা, সভ্যগণয়ক নমি্যব্যনয়িা ও সচিয় 
কায়যকু উতসাহ থদওয়া ও সহায়িা কিা এবং 
সবকুপ্রকাি ক্নিকি ব্যয় সংয়কাচন নবষয়য় 
উতসাহ ও নশক্া থদওয়া, সভ্যয়দি ময়ধ্য 
শয়াি নবক্রয় এবং সভ্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র 
সচিয়য়ি মাধ্যয়ম পুঁনি গেন করি উহা সমবায় 
আইন ও নবধধমালা এবং সনমনিি উপ-আইন 
থমািায়বক যরাযর ব্যবহাি করি সনমনিয়ক 
একটি লাভিনক এবং থসবামলূক প্রনিষ্ঠায়ন 
পনিণি কিা, সভ্যগয়ণি কমকুসংস্ান ও আয় 
বনৃদ্ধি িন্য থপশানভনত্তক অরকুকিী, বাধণনি্যক 
ও উন্নয়নমলূক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

কিা, ননিক্িিা দূিীকিণ, পনিয়বশ পনিচ্ছন্ন 
িাখা, স্বাস্্যিক্া ইি্যানদ থমৌনলক প্রয়য়ািন 
পূিয়ণ সাধ্যময়িা থচষ্া করি যায়চ্ছ।

সামামিক কার্গক্রম

গ্রায়মি ময়ধ্য বাল্যনববাহ, থযৌিুক, নািী 
ননযকুািন, ইভটিনিং, নািী পাচাি ইি্যানদ 
প্রনিরিাধ কিাি িন্য সনমনিি পয়ক্ কাি 
কিা। প্রনি মায়সি মানসক সভায় এই সমস্ত 
নবষয় ননয়য় আয়লাচনা কিা। 

সমমমতর মাি্যয়ম কম্গসিংস্ান

সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনাি িন্য ২ িন 
সদস্যয়দি প্রি্যক্ কমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
সনমনিি সহয়যানগিায় কমকুসংস্ানমলূক 
নবনভন্ন থ্য়ড প্রনশক্ণ প্রদান এবং সময়য় 
সময়য় সমবায় অধধদপ্তরিি আওিায় 
থসলাই প্রনশক্ণ, ব্লক বাটিক ও আইনিএ 
প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম প্রায় ৪৫০ িন সদস্যয়দি 
আত্মকমকুসংস্ান ৬৭০ িন সদয়স্যি 
স্বকমকুসংস্ায়নি সষৃ্টি হয়য়য়ি।

বন্ন শ্রমজীবী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং ১৭১

তামরখ: ২৯.১০.২০১৫মরি

সদস্য সিংখ্যা: ১,০২৬ িন।

শেোর মলূিন : ২৩৪৫০০ টাকা। 

সঞ্চে আমানত : ২৪৮১৪৮৬ টাকা।

এফ মি আর িমা : ২৪৫৯৯৭০ টাকা।

মিমপএস িমা : ১১০০৭৬০ টাকা।
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উপয়িলা : কলমাকা্া

রেলা : রেরেয়কাণা

একটি সমবায় সনমনি বদয়ল নদয়ি পারি 
একটি িনপয়দি িীবননচত্। এমনই একটি 
স্বপ্ন ননয়য় ২০০৯ সায়ল একদল িরুণ-িরুণীি 
উয়দ্যায়গ রেত্য়কাণা রেলাধীন কলমাকা্া 
উপয়িলায় যাত্া শুরু করি শিদল বহুমখুী 
সমবায় সনমনি নলুঃ। প্রনিষ্ঠাকালীন সনমনিি 
কমকু এলাকাি মানয়ুষি িীবন িীনবকা নিল 
খবুই কয়ষ্ি। বিদেমায়ন এ সনমনিি অগ্রযাত্ায় 
কমকু এলাকাি মানয়ুষি ভায়গ্যি পনিবিদেন 
হয়চ্ছ প্রনিননয়ি। কমকু এলাকায় দানিদ্র্য 
নবয়মাচন ও কমকুসংস্ান সষৃ্টিি থয উয়দেশ্য 
ননয়য় সনমনিি যাত্া শুরু হয়য়নিল সনমনিি 
বাস্তবসম্ি কাযকুক্রম গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম বদয়ল 
যায়চ্ছ কমকু এলাকাি মানয়ুষি িীবনমান। 
সনমনিি কু্দ্রঋণ প্রকল্প হয়ি ঋণ গ্রহণ করি 
বসিবানড়য়ি সবনি চাষ, হাঁস-মিুনগ পালন, 
গবানদ পশুপালন ও কু্দ্র ব্যবসা গ্রহয়ণি 
মাধ্যয়ম স্বকমকুসংস্ান সষৃ্টি হয়য়য়ি। এিাড়াও 
প্রনি বিি সদস্যয়দি থিয়লয়ময়য়য়দি ময়ধ্য 
নশক্া বনৃত্ত ও নশক্া উপকিণ নবিিণ কিায় 

থিয়লয়ময়য়য়দি নশক্াি প্রনি আগ্রহ বনৃদ্ধ 
পায়চ্ছ। সনমনিি কাযকুকিী মলূধন বনৃদ্ধি 
লয়ক্্য সদস্যয়দি ময়ধ্য শয়াি নবক্রয়, সচিয় 
আদায় ও উহা লাভিনক খায়ি নবননয়য়ায়গি 
ধািাবানহকিা সনমনিয়ি চলমান।

 
কু্দ্ঋণ রিকল্প

কু্দ্ ব্যবসাে মবমনয়োগ : সনমনি কু্দ্র ব্যবসা 
খায়ি বিদেমায়ন ১৫০ িন সদস্যয়ক ঋণ প্রদান 
করিয়ি। ঋণগ্রহীিা সদস্যগণ ঋণ ননয়য় 
স্ানীয় বািারি মনুদি থদাকানসহ অন্যান্য 
ব্যবসা পনিচালনা কিয়ি। এ খায়ি সনমনিি 
বিদেমায়ন থমাট নবননয়য়াগ ৩৫,০০,০০০ 
টাকা।

কৃমষ খায়ত মবমনয়োগ : সনমনি কৃনষঋণ 
খায়ি বিদেমায়ন ৭৫ িন সদস্যয়ক ঋণ প্রদান 
করিয়ি। সদস্যগণ সনমনি হয়ি ঋণ গ্রহণ করি 
কৃনষয়ক্রত্ ব্যবহাি কিয়ি। এ খায়ি সনমনিি 
বিদেমায়ন থমাট নবননয়য়াগ ১২,৮৯,৩৩২ টাকা।

মেক্া কার্গক্রম

সনমনিটি প্রনি বিি িাি সদস্যয়দি 
পনিবািসময়ূহ সু্লগামী সকল নশশুই থযন 

সু্য়ল যায় থস নবষয়য় নবয়শষ ভূনমকা পালন 
করি। শুধ ু িাই নয়, প্রনি বিি সদস্যয়দি 
ও কমকু এলাকাি নশশুয়দি উতসানহি কিাি 
লয়ক্্য থমধাবী বাচ্চায়দি নশক্া বনৃত্ত ও সকল 
বাচ্চায়দি নশক্া উপকিণ নদয়য় আসয়ি।

গরু মমাটাতািাকরণ রিকল্প

সনমনিটি ননিস্ব উয়দ্যায়গ গরু থমাটািািাকিণ 
প্রকল্প গ্রহণ করিয়ি। বিদেমায়ন এ প্রকয়ল্প গরুি 
সংখ্যা ৩টি। এ প্রয়ল্প নবননয়য়াগ ১,০৫,০০০ 
টাকা। পযকুায়ক্রয়ম এ প্রকল্পটি স্রিসািণ কিা 
হয়ব ময়মকু ব্যবস্াপনা কনমটি িানায়।
 
িমম ক্রে

সনমনি ননি নায়ম ৩.২ শিক িনম ক্রয় 
করিয়ি। িনমি ক্রয়মলূ্য খিচসহ ১,০৩,০০০ 
টাকা।

সমমমতর অমফস ঘর

১টি স্ায়ী অন�স ঘি িয়য়য়ি। অন�স ঘরি 
নবননয়য়াগ ৫,০৫,৫৯০ টাকা। এিাড়া 
সনমনিয়ি কম্পম্উটাি ১টি, ২টি আলমীিা, 
১টি নফ্রি, রেনারিটি ১টি, থসয়লা থমনশন 

রতদল বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : ৫১৪ 

তামরখ : ২৫/০২/২০০৯ মরি.

সদস্য : ৫৪৫ িন।

কম্গসিংস্ান: ৩৫০ িন।

শেোর মলূিন : ১৪,৪৭,৯০০ টাকা।

সঞ্চে আমানত : ৩১,০৬,৭২১ টাকা।

কার্গকরলী মলূিন: ৪৩,০৩,১৮০ টাকা।
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১টি, ৩৫টি প্লাস্টিক থচয়াি,২টি থটনবল ইি্যানদ 
আসবাব িয়য়য়ি।

সামামিক উন্নেনমলূক কার্গক্রম 
কৃমষয়ত সয়চতনতা বমৃদ্ধ

গ্রায়মি কৃনষকায়ি আধনুনক কৃনষ যন্তপানি 
ব্যবহাি ও বেব সাি ব্যবহারি কৃষকয়দি 
উতসানহি কিা সনমনিটিি অন্যিম লক্্য। 
এ নবষয়য় িািা উপয়িলা কৃনষ দপ্তরিি সায়র 
সাবকুক্ধণক থযাগায়যায়গি মাধ্যয়ম আধনুনক 
কৃনষননভদেি অরকুনীনি গড়াি থচষ্ায় নলপ্ত। 

মেক্াে সয়চতনতা বমৃদ্ধ

সনমনিি সদস্যগণ গ্রায়মি সাধািণ িনগণয়ক 
নশক্া নবষয়য় সয়চিনিা বনৃদ্ধয়ি কাি করি 

যায়চ্ছ। র�ায়না পনিবারিি বাচ্চা যনদ সু্য়ল না 
যায় িাহয়ল সদস্যগণ থসই বানড়য়ি নগয়য় বাবা-
মায়ক বুনিয়য় বাচ্চায়ক সু্য়ল পাোন। সনমনিি 
নশনক্ি সদস্যগণ ননিক্ি সদস্যয়দিয়ক হায়ি 
কলয়ম স্বাক্িজ্ঞান দান করি রায়কন।

এিাড়াও সামানিক, সাংসৃ্নিক, আইনগি 
অধধকাি ইি্যানদ নবষয়য় সাধািণ িনগণয়ক 
সয়চিন করি রায়ক। এিদসংক্রান্ত নবষয়য় 
সিকানি-রেসিকানি সংস্াি সায়র সংয়যাগ 
স্াপন কনিয়য় থদয়।

 িনস্বাস্্য

সনমনিটি িনসাধািণয়ক নবশুদ্ধ পাননি 
ব্যবহাি, ননিাপদ ও স্বাস্্যসম্ি পায়খানা 
ব্যবহাি ইি্যানদ নবষয়য় সয়চিনিা বনৃদ্ধ করি 

রায়ক। পাশাপানশ স্ানীয় ইউননয়ন পনিষদ 
থরয়ক িনপ্রনিননধধয়দি সায়র নননবড় সম্কদে 
স্াপয়নি মাধ্যয়ম স্বাস্্যসম্ি পায়খানা 
পাওয়াি ব্যবস্া করি রায়ক।

সাহার্য ও অনদুান

বিদেমায়ন করিানাি প্রাদুভদোয়ব ও পি পি 
বন্যায় ক্নিগ্রস্ত সদস্যয়দি সাহায়য্য 
এনগয়য় এয়সয়ি এই সনমনিটি। ক্নিগ্রস্ত 
সদস্যয়দি িানলকা করি স্ানীয় প্রশাসয়নি 
অনমুনিক্রয়ম ৩০০ সদসয়স্যি মায়ি 
নবিিণ করি নবনভন্ন ত্াণসামগ্রী। এসব  
ত্াণসামগ্রীি ময়ধ্য নিল চাল, ডাল, নচনন, 
লবণ, রেল, সাবান ও হ্যান্ওয়াশ। 
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উপয়িলা: িামালপুর সদর

রেলা: িামালপুর

দুগ্ধ মানব সম্দ গেয়ন অগ্রণী ভূনমকা পালন 
করি রায়ক। বাংলায়দশ একটি উন্নয়নশীল 
িা্রে। এ িার্রেি প্রনিটি মানয়ুষি দদননক ২৫০ 
গ্রাম দুধ পান কিা আবশ্যক। এই লয়ক্্য একটি 
মহত উয়দ্যাগ গ্রহণ করিয়ি সমবায় অধধদপ্তি। 
সমবায় অধধদপ্তি কিৃকুক িামালপুি রেলাি 
অন্তগকুি িামালপুি সদি উপয়িলাধীন 
নদগপাইি ইউননয়ন নািী উন্নয়ন সমবায় 
সনমনি নলুঃ নবগি ১৩/০৯/২০১৭ নরি. িানিয়খ 
িাম-০২ ময়ূল ননবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সনমনিি 
সুনবধাবনচিি একশি মনহলা সদস্যয়দি 
শয়াি মলূধয়নি পনিমাণ ১,৫২,৫০০ ও 
সচিয় আমানয়িি পনিমাণ ৫১,৮০০ টাকা। 
সনমনিি সভ্য ননবকুাচনন এলাকা িামালপুি 
রেলাি নদগপাইি ইউননয়য়নি ময়ধ্য সীমাবদ্ধ। 

িামালপুি শহরি নদগপাইি ইউননয়য়নি 
একটি গ্রাম মািািপাড়া। অন্যান্য গ্রামীণ 
সমায়িি থয নচত্ নশক্াি হাি কম, উন্নয়য়ন 
স্নবিিা ভায়গ্যান্নয়য়ন ব্যনক্তি ননিস্ব 
উয়দ্যাগহীনিা, অসয়চিনিা, ইি্যানদ 

মািািপাড়া গ্রামটিও িাি বাইরি নয়। এমন 
এক গ্রায়ম বসবাস করিও কীভায়ব ননয়িি 
ভায়গ্যি চাকা ঘুিায়না যায় সব প্রনিকূলিা 
িয় করি সু্ি ভনবষ্যত এি স্বপ্ন রোনা যায় 
আমািা আি এমনই এক গ্রায়মি সুনবধাবনচিি 
মনহলায়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি ধািাবানহকিা 
বণকুনা কিব। 

উক্ত গ্রায়ম দুগ্ধ উতপাদয়নি মাধ্যয়ম 
ননয়িয়দি ভায়গ্যান্নয়য়নি িন্য ১০০ 
পনিবারিি ১০০ মনহলাি সমন্বয়য় নািী 
উন্নয়ন সমবায় প্রনিষ্ঠানটি গনেি হয়। 
প্রারনমক পযকুায়য় সমবায় আইনকাননু সম্য়কদে 
িায়দি ধািণা প্রদান কিা হয়। সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম অসচ্ছল পনিবািয়ক কীভায়ব সচ্ছল 
পনিবারিি নদয়ক ধানবি কিা যায় নদগপাইি 
ইউননয়ন নািী উন্নয়ন সমবায় সনমনি িাি 
একটি উতকৃষ্ উদাহিণ। 

নদগপাইি ইউননয়ন নািী উন্নয়ন সমবায় 
সনমনিি একশি িন সদস্যয়ক এক লক্ 
টাকা করি ঋণ প্রদায়নি মাধ্যয়ম দুইটি করি 
উন্নি িায়িি বকনা ক্রয় করি থদয়া হয়। 
পিবিদেীয়ি িায়দিয়ক নবশ হািাি টাকা গানভ 
লালনপালন ও খাদ্য ক্রয়য়ি িন্য প্রদান কিা 

হয়। এি মাধ্যয়ম সদস্যগণ িায়দি কানঙ্কি 
উন্নয়য়ি নদয়ক ধানবি হয়ি রায়ক। ইয়িাময়ধ্যই 
সকল সদস্যই িায়দি প্রয়চষ্াি মাধ্যয়ম ননি 
ননি বকনাগুয়লায়ক গানভয়ি পনিণি কিয়ি 
সক্ম হয়য়য়ি। এয়দি উতপানদি দুগ্ধ স্ানীয় 
বািারি নবক্রয়য়ি মাধ্যয়ম চানহি অভাব 
পূিয়ণ সক্ম হয়য়য়ি। উক্ত গ্রায়মি মনহলায়দি 
উয়দ্যায়গ গানভ পালয়নি মাধ্যয়ম বাড়নি 
আয়য়ি সুয়যাগ সষৃ্টি করি পুরিা গ্রায়মি নচত্টিই 
থযন পালয়ট থ�য়লয়ি। এ গ্রায়মি নচত্ থদয়খ 
পাশ্কুবিদেী গ্রামগুয়লা থযন অয়নকটা আশাি 
আয়লা থদখয়ি পায়চ্ছ। গ্রায়মি সুনবধাবনচিি 
মনহলায়দি অয়নয়কই সা�য়ল্যি বিািপ্রায়ন্ত 
থপৌঁয়ি থগয়ি। ি্য়ধ্য আমিা মনিদেনা খািুয়নি 
উত্ায়নি কানহননটি বণকুনা কিা হয়লা: 

দানিরদ্র্যি কািয়ণ প্রারনময়কি পি আি 
মনিদেনা পড়ায়লখা চানলয়য় থযয়ি পারিন নন। 
িািপি মাত্ ১৫ বিি বয়য়সই মািািপাড়া 
গ্রায়মি িায়নায়াি নায়ম এক রেনময়কি সয়ঙ্গ 
িাি নবয়য় হয়। নবয়য়ি পি দানিরদ্র্যি কষাঘায়ি 
িিদেনড়ি হয়য় নানা শাষণ ও বচিনাি মধ্য 
নদয়য় িীবন অনিবানহি কিয়লও দশশয়বি 
থদখা থসই স্বপ্নটা (ননয়ি স্বাবলম্ী হওয়াি) 

বদগপাইত ইউবনেন নারী উন্নেন সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : িাম-০২

তামরখ : ১৩/০৯/২০১৭ মরি. 

সদস্য সিংখ্যা: ১০০ িন

কম্গসিংস্ান: ১০০ িন

শেোর মলূিন : ১,৫২,৫০০ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৫১,৮০০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ২,০৪,৩০০ টাকা।
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িায়ক িানড়য়য় রেড়ায়। এই প্রনিকূল পনিনস্নি 
িায়ক আিও রেনশ করি ভানবয়য় রোয়ল।

ননয়ি নকিু একটা করি সংসারিি সচ্ছলিা 
ন�নিয়য় আনাি প্রয়য়ািনীয়িাটা নিনন আিও 
িীরিভায়ব অনভুব করিন। ইয়িাময়ধ্য নিনন 
ননয়ি নকিু করি সংসাি সচ্ছলিা ন�নিয়য় 
এয়ন সন্তানয়দি একটি সু্ি ভনবষ্যত নননচিি 
কিাি স্বপ্ন থদয়খন। অবয়শয়ষ িাি এই স্বয়প্নি 
স�ল বাস্তবায়য়নি সুয়যাগ করি থদয় সমবায় 
অধধদপ্তি কিৃকুক পনিচানলি উন্নিিায়িি গানভ 
পালয়নি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলায়দি 
িীবনযাত্াি মান উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকয়ল্পি 
সুনবধা গ্রহয়ণি মাধ্যয়মই আি নিনন একিন 
স্বপ্নিয়ী নািী। 

একটি সুখী ও সু্ি িীবয়নি স্বপ্ন ননয়য় 
রেয়ড় ওো মনিদেনায়ক শ্শুি বানড়য়ি এয়স 
নানা অবয়হলা ও বচিনা সহ্য কিয়ি হয় 
এবং নানাভায়ব থহয় প্রনিপন্ন হয়ি হয়। এই 
অবস্া থরয়ক মনুক্তি লয়ক্্য স্বাবলয়ম্ি পর 
খুঁয়ি। নিন থিয়লি পড়ায়লখাি খিচ চালায়ি 
না থপরি যখন খবুই দুদদেশাগ্রস্ত িীবন পাি 
কিনিয়লন নেক িখনই সমবায় অধধদপ্তি 
কিৃকুক বাস্তবানয়ি উন্নিিায়িি গানভ পালয়নি 
মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি মনহলায়দি িীবনযাত্াি 
মান উন্নয়ন প্রকল্পটি িায়ক আশাি আয়লা 
থদখায়লা। উক্ত প্রকয়ল্পি আওিায় গনেি 
নদগপাইি ইউননয়ন নািী উন্নয়ন সমবায় 
সনমনিয়ি সদস্য হন। সনমনিি সদস্য হওয়াি 
কািয়ণ এখান থরয়ক উন্নি িায়িি বকনা ক্রয় 
কিাি িন্য ১,২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করি। 
ি্য়ধ্য ১,০০,০০০ টাকা নদয়য় ৫০,০০০ 
করি দুটি বকনা ক্রয় করিন এবং বানক 
২০,০০০ টাকা নদয়য় বকনাি খাবাি ক্রয় ও 

অন্যান্য খিচ বহন কিা হয়। িািপি এক 
বিি পি এই বকনা দুটি আি ও দুটি বািুি 
থদয়। এই গানভ দুটিি ময়ধ্য একটি প্রায় ২৫ 
নলটাি ও অন্যটি প্রায় ২০ নলটাি (দদননক) দুধ 
থদয়। এই দুধ নবনক্র করি দদননক প্রায় ২,৩৫০ 
টাকা আয় করিন। এই টাকা নদয়য় এখন িাি 
সংসারিি ননি্যপ্রয়য়ািনগুয়লা পূিণ কিয়ি 
পারিন। আয়গ টাকাি অভায়ব িাি বড় থিয়ল 
মননরিি পড়ায়লখা প্রায় বন্ধ হয়য় নগয়য়নিল। 
এখন িায়ক আবাি সু্য়ল ভনিদে কনিয়য়য়িন। 
থস এখন দশম থরেধণয়ি পয়ড় এবং থিাট দুই 
থিয়লয়কও ভায়লাভায়ব পড়ায়লখাি সুয়যাগ 
করি নদয়ি থপরিয়িন। এখন িাি আনরকুক 

অবস্াি উন্নয়ন হওয়াি কািয়ণ সংসাি 
সচ্ছলিাি পাশাপানশ শানন্তও ন�রি এয়সয়ি। 
আয়গ থযখায়ন স্বামী ও শ্শুি বানড়ি র�াকিন 
িায়ক অবমলূ্যায়ন কিয়িা আি থসখায়ন 
িাি নসদ্ধায়ন্তি মলূ্যায়ন পায়চ্ছ। আি িাি 
এই আয় থরয়ক সংসারিি খিচ নমটায়নাি 
পিও সচিয় কিয়ি পািয়িন এবং উয়ত্তানলি 
ঋয়ণি টাকা নকনস্ত আকারি পনিয়শাধ কিয়ি 
পািয়িন। িািাড়া এখন নিনন িাি ননিস্ব 
গানভি দুধ থরয়ক নবনক্রি পাশাপানশ পনিবারিি 
দদননক) পুষ্টিি চানহদা পূিণ কিয়ি পািয়িন। 
এখন নিনন িাি নিন থিয়ল ও স্বামীয়ক ননয়য় 
সাময়ন একটি সু্ি ভনবষ্যত এি ননচিয়িা 
পায়চ্ছন। নকিুনদন আয়গও থযটা িাি স্বপ্ন 
নিল। দুধ নবনক্রি টাকা থরয়ক থয টাকা নিনন 
সচিয় করিয়ি িা নদয়য় এখন আিও একটি 
গানভ নক নাি পনিকল্পনা কিয়িন। িাি স্বপ্ন 
একটি গরুি খামারিি মানলক হয়বন। ঋণ 
উয়ত্তালয়নি পি থরয়ক আি পযকুন্ত িাি থয 
স�লিা িায়ি নিনন আশাবাদী থয খবু শীঘ্রই 
িাি থসই খামানি হওয়াি ইচ্ছা পূিণ হয়ব। িয়ব 
নিনন এইটুক্ বুিয়ি থপরিয়িন থয, র�উ যনদ 
র�ায়নানকিু কিাি িন্য দঢ়ৃ ভায়ব সংকল্পবদ্ধ 
করি রায়ক িয়ব িাি স�লিা িাি কায়ি ধিা 
থদয়বই। সবয়শয়ষ িাি প্রপ্রীনি িয়্য়ি থয, 
এই অসংগনেি ও নবনচ্ছন্ন গ্রামীণ মানয়ুষি 
ভায়গ্যান্নয়য়ন একমাত্ সংগনেি প্রয়চষ্া 
সমবায়য়ি র�ায়না নবকল্প নাই। সমবায়য়ি 
মাধ্যয়ম সংগনেি হয়য়ই গ্রায়মি অননু্নি মানষু 
িায়দি ভায়গ্যি উন্নয়য়নি চাকা ঘুিায়ি পারি। 
আি এই মািাড়পাড়া গ্রামটি দুগ্ধ উতপাদয়নি 
গ্রাম নহয়সয়ব এলাকায় সুনাম ক্নড়য়য়য়ি।
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উপয়িলা: মতুিাগাছা

রেলা: মেমনমসিংহ

স�য়ল্যি ইনিবতৃ্ত ১৯৬৯ সায়লি শয়ষি নদয়ক 
মকু্তাগািা থপৌি এলাকাধীন দুস্ ও রেকাি 
মনহলায়দি আরকুসামানিক অবস্াি উন্নয়য়নি 
লয়ক্্য এলাকাি সয়চিন মনহলাগণ ১৩ িন 
সদয়স্যি সমন্বয়য় মাত্ ২৬ টাকা মলূধন ননয়য় 
একটি মনহলা সমবায় সনমনি গেয়নি উয়দ্যাগ 
গ্রহণ করিন। ি্য়ধ্য অগ্রণী ভূনমকায় নিয়লন 
মধ্যনহস্যা এলাকাি সমািয়সবী মনহলা িনাব 
বনসিন রেসা ও মনলনা িাণী দত্ত।

পিবিদেী এক মায়সি আিও ৫৭ িন্য 
সদস্য অন্তভুকুনক্তনিি ময়ধ্য সদস্য সংখ্যা 
দাঁড়ায় ৭০ িয়ন। সদস্যগয়ণি আগ্রয়হি 
নভনত্তয়ি প্রারনমক পযকুায়য় সভাপনি ময়হাদয়য়ি 
বাসাি একটি কয়ক্ দুইটি থসলাই থমনশন ক্রয় 
করি একিন প্রনশক্ক ননয়য়াগ করি থসলাই 
প্রনশক্ণ থদয়াি কাি শুরু হয়। 

অল্প কয়য়কনদন পরি স্ানীয় আচিনলক 
সমবায় ইনস্টিটিউট এি িতকালীন প্রনশক্ক 
িনাব মানিুরুি িহমান খান ও রানা সমবায় 
সমবায় অন�সাি িনাব থমািায়ম্ল হক 

সায়হয়বি সয়ঙ্গ সভাপনি ও সম্াদয়কি 
আলাপ-আয়লাচনা হয়। যাি মধ্যস্িা করিন 
স্ানীয় সমািয়সবী ডা: হাসান আলী খান।

িায়দি পিামশকু ও সহায়িায় ১৯৭১ সায়লি 
৫ িানয়ুানি ২৩৬৬ নম্রি মকু্তাগািা রানা 
মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ নায়ম সনমনিটি 
ননবন্ধন লাভ করি এবং মকু্তাগািা আটানী 
িনমদাি বানড়য়ি চলমান আচিনলক সমবায় 
ইনস্টিটিউট এি একটি কয়ক্ সামনয়কভায়ব 
সনমনিি প্রনশক্ণ কাযকুক্রম কিাি অনমুনি 
প্রদান করিন। প্রনশক্ণ কাযকুক্রম যখন প্রায় 
শয়ষি পয়র এিই ময়ধ্য শুরু হয় মনুক্তযুদ্ধ। 
যুদ্ধ চলাকালীন সময়য় সদস্যগণ আত্মিক্ায়রকু 
নভন্ন নভন্ন ননিাপদ স্ায়ন আরেয় গ্রহণ করি। 

দীঘকু নয় মাস িক্তক্য়ী যুয়দ্ধি পি স্বাধীন 
থদয়শ ধীরি ধীরি সকল সদস্য ননি ননি 
বাসিবানড়য়ি ন�রি আয়স। আবাি সনমনিি 
কাযকুক্রম চালু কিয়ি পুনুঃসংগনেি হয়ি 
নগয়য় থদখা থগল যুদ্ধকালীন সময়য় সনমনিি 
আসবাবপত্, বেনি থপাশাকানদ, থসলাই 
থমনশনসহ প্রায় সবই লুট হয়য় থগয়ি। ময়নাবল 
না হানিয়য় যুদ্ধনবধ্স্ত থদয়শ অসহায় ননুঃস্ব 
সদস্যয়দি ননয়য় পুনিায় স্বল্প মলূধন গেন 

করি কাযকুক্রম শুরু করি। অল্প নকিুনদন পরিই 
আচিনলক সমবায় ইনস্টিটিউয়টি পক্ থরয়ক 
সরি যাওয়াি ননয়দদেশ প্রদান কিা হয়। 

এমিাবস্ায় সম্াদক মনলনা িাণী দত্ত 
িতকালীন িািীয় পনিষদ সদস্য ভাষা 
দসননক িনাব খ্কাি আদুেল মায়লক 
শনহদুল্াহি শিণাপন্ন হন। নবস্তানিি শানাি 
পি নিনন নািী উন্নয়য়নি থসাপায়ন সনমনিি 
কাযকুক্রম চলমান িাখাি লয়ক্্য িাতক্ধণক 
স্বউয়দ্যায়গ সনমনিি আসবাবপত্সহ উপনস্ি 
সদস্যয়দি ননয়য় মহািািা র�ায়ড অবনস্ি 
িনমদািয়দি পনিি্যাক্ত একটি নবিিল বানড়য়ি 
উনেয়য় থদন। থসখায়নই চলয়ি রায়ক সনমনিি 
কাযকুক্রম উত্তরিাত্তি বনৃদ্ধ পাইয়ি রায়ক থসই 
সায়র উপয়িলাি নবনভন্ন এলাকাি মনহলািা 
সনমনিি সদস্যপদ গ্রহণ করি।

সনমনিি কাযকুক্রম থসলাই প্রনশক্ণ 
নবভাগ থরয়ক শুরু করি বাঁশয়বি নবভাগ, 
িাঁি নবভাগ, িালবুনন নবভাগ চালু হয়। 
প্রনিটি নবভায়গ সদস্যগণ প্রনশক্ণ গ্রহণ করি 
আত্মকমকুসংস্ায়নি পর খুঁয়ি রেয়। আচিনলক 
সমবায় ইনস্টিটিউট থরয়ক মকু্তাগািা প্রনশক্ণ 
গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম সদস্যিা আিও পািদশকুী হয়। 

মধুতিাগাছা িানা মবহলা সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং : ২৩৬৬

তামরখ : ০৫/০১/১৯৭১ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ২১৬ িন

শেোর মলূিন ৫,৭২,৫০০ টাকা

সঞ্চে আমানত ৩৯,৮৩,৯১২ টাকা
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সষৃ্টিলগ্ থরয়ক অদ্যাবধধ সমবায় নবভাগীয় 
সকল কমকুকিদো, কমকুচািী, এলাকাবাসী, সকল 
িািনননিক ব্যনক্তত্ব, সুধীিনসহ সকয়লি 
সহয়যানগিায় সনমনিটি আি ধন্য।

সনমনিয়ি র�ায়না প্রকাি ঋণ কাযকুক্রম 
িাড়া শুধ ু মাত্ সদস্যয়দি শয়াি, সচিয় ও 
থদাকান ভাড়া থরয়ক আয়য়ি মাধ্যয়মই সনমনিি 
িহনবল গনেি হয়য়য়ি।

সমবায় আইন ও নবধধি প্রনি অনবচল 
রাকাি কািয়ণ সনমনিি প্রনিষ্ঠািা সম্াদক 
িনাব মনলনা িাণী দত্ত ১৯৮৪ সায়ল থরেষ্ঠ 
সমবায়ী নহয়সয়ব িািীয় পুিস্াি লাভ করিন। 
এিপি ১৯৮৯ সায়ল সনমনিটি থরেষ্ঠ মনহলা 
সনমনি নহয়সয়ব িািীয় পুিস্াি লাভ করি। 
বিদেমায়নও উপয়িলা ও রেলা পযকুায়য় সমবায়ী 
অরবা সনমনি নবনভন্ন প্রকাি পুিস্াি থপয়য় 
রায়ক।

সনমনিি কাযকুালয় নহয়সয়ব ব্যবহৃি 
বানড়টি অনপকুি সম্নত্তি আওিাভুক্ত রাকায় 

িতকালীন রেলা প্রশাসক ময়হাদয় সিকানি 
নবধধ থমািায়বক সা�কাবলা ময়ূল বানড়টি 
সনমনিি নায়ম হস্তান্তরিি নসদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিন এবং ১৯৮৯ সায়লি ৫ নডয়সম্ি 
িানিয়খ ১,১৭,২২৭ টাকা মলূ্য পনিয়শাধ করি 
মকু্তাগািা রানা মনহলা সমবায় সনমনি নলুঃ 
উক্ত িনমি মানলকানা লাভ করি।

উক্ত িায়গায় অবনস্ি বানড়টি থপৌি 
কিৃকুপক্ পনিি্যক্ত থঘাষণা কিয়ল ভবনটি 
র�য়ঙ নিুন বাধণনি্যক কাম আবানসক ভবন 
বেনিি নসদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পিপি একাধধক 
বানষকুক সাধািণ সভায় নসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি পি 
পুিািন ভবন নবক্রয় ও নিুন ভবন বেনিি 
প্রনক্রয়া শুরু করি। 

আধনুনক বাধণনি্যক কাম আবানসক 
ভবন বেনিি িন্য নবনভন্ন কনমটি, নডিাইন, 
ইস্টিয়মট, বায়িট বানষকুক সাধািণ সভায় 
অনয়ুমাদয়নি পি সমবায় নবভাগীয় অনয়ুমাদন 
সায়পয়ক্ ৫ িলা ভবয়নি কাি আিম্ভ করি। 

সনমনিি সদস্যয়দি মায়ি িামানয়িি নভনত্তয়ি 
থদাকান বিাদে প্রদায়নি মাধ্যয়ম িহনবল গেন 
করি ননিস্ব অরকুায়য়ন ভবয়নি নবিিীয় িলা 
পযকুন্ত কাি সম্ন্ন হয়য়য়ি। থদাকানঘিগুয়লা 
বিাদে রেয়াি মাধ্যয়ম সনমনিি ১৫ িন্য 
সদয়স্যি স্বকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি 
হয়য়য়ি। পযকুায়ক্রয়ম আরিা অন্যান্য সদস্যয়দি 
কমকুসংস্ায়নি িন্য উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয়য়য়ি।

সনমনিটি বিদেমান অবস্ায়ন আসাি 
ব্যাপারি সনমনিি ব্যবস্াপনা কনমটিি 
সদস্যয়দি ভূনমকা নিল অপনিসীম। নবয়শষ 
করি বিদেমান সভাপনি ও সায়বক উপয়িলা 
ভাইস থচয়ািম্যান িনাব নািমনু নাহাি 
নিুন ভবন ননমকুায়ণি ব্যাপারি নবয়শষ ভূনমকা 
িায়খন। 

সনমনিি নবনভন্ন নবষয়য় সহয়যানগিাি িন্য 
সমবায় নবভাগীয় সকল কমকুকিদো-কমকুচািীয়দি 
প্রনি যয়রষ্ কৃিজ্ঞ। 
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উপয়িলা: হালুোঘাট

রেলা: মেমনমসিংহ

মবমভন্ন সামামিক কার্গক্রম

সনমনিি নায়ম সায়ড় ৪ শিাংশ িনম 
আয়ি। যাি ময়ধ্য নিনিলা একটি ভবন 
একটি সভাকক্ ও অন�স িয়য়য়ি এবং ৪টি 
থদাকানসহ ভবন। িৃিীয় িলা ভাড়া প্রদান 
কিা হয়য়য়ি। উক্ত িনমি বিদেমান বািাি মলূ্য 
২০,০০,০০০ টাকা। সনমনিি সদস্যয়দি 
ময়ধ্য ঋণ কাযকুক্রম নবদ্যমান িয়য়য়ি। মলূধন 
বনৃদ্ধকিণ, সদস্যয়দি আয়বধকুক কমকুকায়ডেি 
সহয়যানগিা, শয়াি নবক্রয়, সচিয় আদায়, 
আরকুসামানিক উন্নয়ন, দানিদ্র্য নবয়মাচন 
ও স্বাবলম্ী হওয়াি নবষয়য় সহায়ক ভূনমকা 
পালন করি রায়ক এবং সনমনিয়ি ৭ িন 
কমকুচািীি কমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। 

এিাড়াও প্রায় নিন হািাি সদস্যয়দি 
আত্মকমকুসংস্ায়নি সুয়যাগ সষৃ্টি হয়য়য়ি। 
স্যাননয়টশন ও বকৃ্রিাপণ কাযকুক্রয়মি িন্য 
সাধািণয়ক উবিদু্ধ কিা হয়। অত্ সনমনিি 
িহনবল হয়ি প্রনি বিি িননহিকি কাি 
কিা হয়। ইয়িাময়ধ্য ৩০ িন গনিব কৃষকয়ক 
আনরকুক সাহায্য, অসহায় দনিদ্র ৪০ িন 
কৃষক সন্তানয়ক নশক্াি িন্য সাহায্য প্রদান 
কিা হয়। এিাড়াও থদয়শি প্রাকৃনিক দুয়যকুাগ 
মহূুয়িদে সদস্যয়দি মাধ্যয়ম আনরকুক ও সামানিক 
সহয়যানগিা থদওয়া হয়য় রায়ক, বাল্যনববাহ 
র�াধ ও থযৌিুকনবরিাধী আয়্ালন এবং 
ি্ননয়ন্তণ নবষয়ক এবং করিানা ভাইিাস 
প্রনিরিায়ধ নবনভন্ন থসনমনারিি মাধ্যয়ম ও 
িনঙ্গ িতপিিা ননিসয়ন,অত্ সনমনি ভূনমকা 
িাখয়ি। ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি সমবায় 
উন্নয়ন িহনবল বাবদ ১,৫০,৮৫০ টাকা িমা 
প্রদান করিয়ি। 

রিকয়ল্পর কার্গক্রম 

সদস্যয়দি কু্দ্র কু্দ্র আমানি িাখাি ব্যবস্া, 
নিুন করি ঋণ বীমা িহনবল, নশক্া, স্বাস্্য, 
দুয়যকুাগ কায়ি সাহায্য প্রদান কিা হয়য় রায়ক। 
উন্নয়নমলূক কায়ি কু্দ্রঋণ প্রদান কিা হয়। 
এি সকল সদস্য কৃনষ/মতস্য ও ব্যবসাি সনহি 
সম্কৃ্ত এবং সকল সদস্যই লাভবান হয়চ্ছ। 
অত্ সনমনিটি নসনস ক্যায়মিা বিািা ননয়নন্তি 
এবং সকল প্রকাি কাযকুানদ কম্পম্উটারিি 
মাধ্যয়ম কিা হয়য় রায়ক। এিাড়াও ২০১৯-
২০২০ অরকুবিরি নবনভন্ন প্রকয়ল্পি িন্য 
১৪,০০,০০,০০০ টাকা নবননয়য়াগ অনয়ুমাদন 
গ্রহণ করিয়ি। সনমনিি সদস্য সংখ্যা পুরুষ 
১,৪৪৭ িন এবং মনহলা ৪৪৭ িন সবকুয়মাট 
১,৮৯৪ িন। 

আরার আয়লা ক�া-অপাররটিভ পরেবিট ইউবনেন বলঃ

মনবন্ন নিং : ১৬৩

তামরখ : ১০.০৬.১৯৯৮ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১,৮৯৪ িন

কম্গসিংস্ান: ৭ িন

শেোর মলূিন : ৩,২২,৪৮,৫৯৩ টাকা

সঞ্চে আমানত : ৯,৭৫,১২,০৯৮ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১২,৯৭,৬০,৬৯১ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল : ২২,৯০,৩৭০ টাকা।
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উপয়িলা: মেমনমসিংহ সদর

রেলা: মেমনমসিংহ

১৮.১১.২০০৭ নরি. িানিয়খ ২০ িন সদস্য 
ননয়য় ময়মননসংহ শহরিি কাঁনচিুনল এলাকায় 
একটি ৪,০০০ টাকা মানসক ভাড়ায় সনমনিি 
অন�স ননয়য় কাযকুক্রম শুরু করি। শুরুয়ি 
সমবায় নীনি ও আদশকুয়ক নবষয়য় নশক্া 
প্রনশক্ণ নদয়য় পািস্পনিক সহয়যানগিাি 
মাধ্যয়ম সমবায়নভনত্তক পনিকনল্পি 
িীবনযাপয়ন উবিদু্ধ করি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়ন কিা, সভ্যগণয়ক নমি্যব্যনয়িা 
ও সচিয় কায়যকু উতসাহ থদওয়া ও সহায়িা 
কিা এবং সবকুপ্রকাি ক্নিকি ব্যয় সংয়কাচন 
নবষয়য় উতসাহ ও নশক্া থদওয়া, সভ্যয়দি 
ময়ধ্য শয়াি নবক্রয় এবং কু্দ্র কু্দ্র সচিয়য়ি 
মাধ্যয়ম পুঁনি গেন করি উহা সমবায় আইন 
ও নবধধমালা এবং সনমনিি উপ-আইন 
থমািায়বক যরাযর ব্যবহাি করি সনমনিয়ক 
একটি লাভিনক এবং থসবামলূক প্রনিষ্ঠায়ন 

পনিণি কিা, সভ্যগয়ণি কমকুসংস্ান ও আয় 
বনৃদ্ধি িন্য থপশানভনত্তক অরকুকিী, বাধণনি্যক 
ও উন্নয়নমলূক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 
কিা, ননিক্িিা দূিীকিণ, পনিয়বশ পনিচ্ছন্ন 
িাখা, স্বাস্্যিক্া ইি্যানদ থমৌনলক প্রয়য়ািন 
পূিয়ণ সাধ্যময়িায়া থচষ্া করি যায়চ্ছ।

বিদেমায়ন সনমনিি স্ায়ী সম্দ (নসটি 
কয়পকুারিশয়নি নভিি) ৮৩ শিাংশ যাি 
দানলনলক মলূ্য ৮০,২৬,০০০ টাকা। 
বিদেমান বািাি মলূ্য ১,৩২,৯২,৭২৩ টাকা। 
উক্ত িনমি উপি বহুিল ভবন ননমকুাণ করি 
সদস্যয়দি আবাসন ব্যবস্া কিাি পনিকল্পনা 
িয়য়য়ি। বিদেমায়ন সনমনিি ননিস্ব ভবয়ন 
সনমনিি কাযকুক্রম পনিচালনা হয়চ্ছ। 

মবমভন্ন সামামিক কম্গকায়ণ্ডর মববরণ 

সনমনিটি ময়মননসংহ সদি উপয়িলাি 
অন্যিম একটি স�ল সমবায় সনমনি। এই 
সনমনিি সদস্যগণ নবনভন্ন সামানিক কাযকুক্রয়ম 
অংশগ্রহণ করি রায়ক। থযৌিুক, নািীননযকুািন, 

মনহলায়দি ক্মিায়ন, সামানিক উন্নয়ন, 
সামানিক সয়চিনিা বনৃদ্ধ, বাল্যনববাহ 
র�াধ, রেকাি সমস্যা দূিীকিণ, দানিদ্র্যিা 
দূিীকিণ, স্বাস্্য সয়চিনিা, স্যাননয়টশন, 
বকৃ্রিাপণ কমকুসনূচ, ইভটিনিং প্রনিরিাধ ও 
সয়চিনিা, রেঙ্গ ু সয়চিনিা এবং করিানা 
প্রনিরিাধ নবষয়য় সয়চিনিা বেনি অব্যাহি 
আয়ি। স্রিনি করিানা ভাইিাস থমাকানবলায় 
সনমনিটি সদস্যয়দি মায়ি ত্াণ,মাস্ ও হ্যান্ 
স্যাননটাইিাি নবিিণ এবং িনগয়ণি মায়ি 
সয়চিনিা বেনিয়ি নবয়শষ ভূনমকা র�য়খয়ি। 
সনমনিি বিদেমান সদস্য সংখ্যা ৯,১৫১ িন। 
বিদেমায়ন সনমনিয়ি প্রি্যক্ভায়ব ১৩২ িন 
কমকুকিদো কমকুচািী িয়য়য়ি। উক্ত সনমনিি 
মাধ্যয়ম ৫,০০০ হািাি সদস্য ঋণ সহায়িা 
গ্রহণ করি স্বাবলম্ী হয়য়য়ি। সনমনিি নায়ম 
রূপসী-বাংলা �্যাশন নায়ম ময়মননসংহ শহরি 
একটি কাপরিি শারুম িয়য়য়ি। যাহায়ি 
নবননয়য়ায়গি পনিমাণ ২২,২৫,২১,৬৬২ 
টাকা। ইহা একটি লাভিনক অঙ্গ প্রনিষ্ঠান।

রূপসী-বাংলা বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ

মনবন্ন নিং : 

তামরখ : ১৮/১১/২০০৭ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ৯,১৫১ িন

কম্গসিংস্ান: ৫,১৩২ িন

শেোর মলূিন: ৭৩,৫১,১৪০ টাকা 

সঞ্চে আমানত : ২,৮৭,৪৪,৮৪৫ টাকা

কার্গকরলী মলূিন : ৬,৯২,৪৪,০২৭ টাকা

মনিস্ব মলূিন: ৭৩,৫১,১৪০ টাকা

সিংরমক্ত তহমবল : ২৪,০৬,৮০৮ টাকা। 
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উপয়িলা: নকলা

রেলা: শেরপুর

ননয়িয়দি আরকুসামানিক উন্নয়য়নি লয়ক্্য 
নকলা উপয়িলাি কায়দা গ্রায়ম সাহা পাড়া 
বািাি এলাকায় ২০ িন রেকাি যুবক সদস্য 
নবগি ২০০৫ সায়ল একটি সনমনি গেন করি 
সমবায় নবভাগ থরয়ক ননবন্ধন রেয়া হয়। যাি 
ননবন্ধন নং: ১৭৯, িানিখ: ২০/০২/২০০৬ 
নরি.। ননবন্ধন পিবিদেীয়ি সিিা, ননষ্ঠা ও 
আন্তনিকিাি মাধ্যয়ম সনমনি পনিচালনা 
কিায় সনমনিটি বিদেমায়ন এ রেলায় একটি 
অনসুিণীয় ও অনকুিণীয় সমবায় প্রনিষ্ঠায়ন 
পনিণি হয়য়য়ি এবং শিপুি রেলাি সমবায় 
অঙ্গয়ন ননিস্ব কমকুকাডে বিািা স্ান করি 
ননয়য়য়ি।

সমমমতর সদস্য সিংখ্যা: ননবন্ধনকায়ল 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা নিল ২০ িন বিদেমায়ন 
সনমনিি সদস্য সংখ্যা ১১৮ িন। 

শেোর মলূিন

সনমনিি অনয়ুমানদি শয়াি মলূধন ২০ লক্ 
টাকা। প্রনিটি শয়ারিি মলূ্য ১০০ টাকা। 
এ পযকুন্ত পনিয়শাধধি শয়ারিি পনিমাণ 
৭৭,৩৫৫ টাকা, এয়ক্রত্ সনমনি অনিদেি 
সা�ল্য উয়ল্খ্যয়যাগ্য।

সঞ্চে আমানত

ননবন্ধনকায়ল সনমনিি সচিয় আমানি নিল 
২০,০০০ টাকা। বিদেমায়ন সচিয় আমানয়িি 
পনিমাণ ১৫,৯২,৭১০ টাকা। সচিয় আদায়য়ি 
থক্রত্ অনিদেি সা�ল্যই সনমনিি স্বচ্ছিা ও 
িবাবনদনহিাি উতকৃষ্ উদাহিণ। মলূধন 
গেয়ন অত্ সনমনিি সা�ল্য উয়ল্খয়যাগ্য 
এবং সয়ন্তাষিনক। উয়ল্খ্য র�ানভড-১৯ এি 
প্রাদুভদোয়ব সনমনিি অধধকাংশ সদস্য কমকুহীন 
হয়য় পড়ায় চলনি বিরি উয়ল্খয়যাগ্য পনিমাণ 
সচিয় থ�িি রেয়। পনিনস্নি স্বাভানবক হয়ল 
নবয়শষ কমকুসনূচ গ্রহণ পূবকুক সনমনিি সচিয় 
আমানি বনৃদ্ধি পদয়ক্প গ্রহণ কিা হয়ব ময়মকু 
িানা যায়। 

সনমনি থরয়ক সদস্যয়দি চানহদামান�ক 
গানভ পালন, িাগল পালন, হাঁস-মিুনগ 

পালন, থসলাই নশক্া, নিকশা ও ভ্যান, 
স্যাননয়টশন ব্যবসা, পুক্ি নলি, মননহানি 
থদাকান এবং নবনভন্ন কু্দ্র ব্যবসা খায়ি 
কিদেদাদন কিা হয়। ২০১৮-২০১৯ অরকুবিরি 
সদস্যয়দি মায়ি ১৪,৭৫,৬৬০ টাকা কিদে 
দাদন কিা হয়য়য়ি। দাদনকৃি ঋণ শিদে 
থমািায়বক আদায় কিা হয়চ্ছ। সনমনি রয়ক 
কিদে গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম সুনবধাবনচিি সদস্যয়দি 
ভায়গ্যান্নয়য়ন অনগ্নশখা নহয়সয়ব কাি কিয়ি। 
কিদে প্রদায়নি পাশাপানশ সদস্যয়দি উনল্নখি 
নবষয়য় প্রনশক্ণ প্রদান কিা হয়। সনমনিি 
মাধ্যয়ম পুক্ি নলি ননয়য় মাি চাষ কিা 
হয়য়য়ি। এিাড়া গ্রায়মি দনিদ্র কৃষকয়দি মায়ি 
সবনি চাষ ও কয়ম্াস্ সাি বেনিি থক্রত্ অত্ 
সনমনি ঈষকুণীয় সা�ল্য অিদেন করিয়ি।

সমমমতর মনয়োমিত কম্গচারলী

আত্মকমকুসংস্ান নহয়সয়ব রেিনভুক্ত ৫ িন 
কমকুচািীয়ক ননয়য়াগ প্রদান কিা হয়য়য়ি। 
�য়ল সনমনিি মাধ্যয়ম একনদয়ক রেকািত্ব 
দূিীকিয়ণ পাশাপানশ কমকুসংস্ান সষৃ্টিয়ি 
নবয়শষ ভূনমকা পালন করি আসয়ি।

দূব্শার বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

মনবন্ন নিং : ১৭৯

তামরখ : ২০/০২/২০০৬ মরি.

সদস্য সিংখ্যা: ১১৮ িন

কম্গসিংস্ান: ১৬০ িন

শেোর মলূিন : ২০ লক্ টাকা

সঞ্চে আমানত : ১৫,৯২,৭১০ টাকা

কার্গকরলী মলূিন: ১,৬৭,০০,৬৫ টাকা



উপয়িলা : মেমনমসিংহ সদর

রেলা: মেমনমসিংহ

আরকুসামানিক উন্নয়য়ন অন্যিম চানলকা 
শনক্ত হয়চ্ছ সমবায়। দনিদ্র ও অবয়হনলি 
মানয়ুষি কানঙ্কি মনুক্তি হানিয়াি। সমবায় 
দানিদ্র্য পীনড়ি, নবত্তহীন ও ননম্ননবত্ত থরেধণি 
মানয়ুষি সংগেন। এি লক্্য শাষণ ও 
বচিনাি হাি থরয়ক ননয়িয়দি িক্া করি 
অরকুনননিক মনুক্ত লাভ কিা। বাংলায়দয়শ 
সমবায়য়ি সুদীঘকু একশ বিরিি রেনশ বণকুাঢ্য 
ইনিহাস িয়য়য়ি। আরকুসামানিক উন্নয়ন ও 
দানিদ্র্য নবয়মাচয়ন সমবায়য়ি র�ায়না নবকল্প 
রেই। ১৯৭২ সায়ল বাংলায়দয়শি সংনবধায়ন 
সম্য়দি মানলকানায় সমবায়য়ক একটি পরৃক 
ও নবিিীয় খাি নহয়সয়ব থঘাষণা কিা হয়য়য়ি। 
বাংলায়দশ একটি উন্নয়নশীল থদশ। থদয়শি 
মধ্যনবত্ত ও ননম্নমধ্যনবত্ত িনগয়ণি একািপয়ক্ 
অয়নক নকিু কিা সম্ভব হয়য় উয়ে না, থসখায়ন 
প্রয়য়ািন হয় ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্াি। সমায়িি 
নবত্তহীন ও ননম্ন আয়য়ি মানষুয়দি শাষণ 
ও বচিনাি হাি থরয়ক িক্া করি িায়দি 
দানিদ্র্য নবয়মাচন ও স্বননভদেিিা অিদেন কিাই 

সমবায়য়ি লক্্য। এই লক্্যয়ক সাময়ন র�য়খই 
রেশ কয়য়কিন নািী উয়দ্যাক্তা নময়ল একটি 
সংগেন বেনি করিন। পিবিদেীয়ি যাি নাম 
থদন মানব বন্ধন বহুমখুী সমবায় সনমনি নলুঃ। 
২০০৯ নরি. সায়ল রেলা সমবায় কাযকুালয়, 
ময়মননসংহ হয়ি ননবন্ধয়নি মাধ্যয়ম শুরু হয় 
িায়দি নিুন পর চলা। শুরুয়ি ময়মননসংহ 
থপৌিসভাি থগাহাইলকান্ এলাকাধীন দুস্ ও 
রেকাি নবয়শষ করি মনহলায়দি আরকুসামানিক 
অবস্াি উন্নয়য়নি লয়ক্্য এলাকাি আগ্রহী 
উয়দ্যামী ও সয়চিন ২১ িন নািী-পুরুয়ষি 
সমন্বয়য় সামান্য মলূধন ননয়য় একটি সনমনি 
গেন করি।

পিবিদেীয়ি একই বিরিি এনপ্রল মায়স 
সমবায় অধধদপ্তরিি অধীয়ন “মানব বন্ধন 
বহুমখুী সমবায় সনমনি নল.” নায়ম ননবন্ধন 
লাভ করি। এক রুম নবনশষ্ একটি অন�স 
ভাড়া ননয়য় থস্বচ্ছা রেয়মি নভনত্তয়ি সনমনিি 
কাযকুত্ম শুরু করি। বিদেমায়ন সনমনিি ননিস্ব 
অরকুায়য়ন িনম ক্রয় কিা হয় এবং হ্যানবট্যাট 
(এননিও) এি অরকুায়য়ন সনমনিি থদা’িলা 
অন�স ভবন ননমাণকু কিা হয়। সনমনিি ননিস্ব 
ভবয়ন ১ িন ম্যায়নিাি, ১ িন নহসাব িক্ক 

ও ৬ িন রেিনভুক্ত কমকুচািী ননয়য় কাযকুক্রম 
চলমান িয়য়য়ি।

সমমমতর লক্্য ও উয়দ্ে্য

• অরকুনননিক স্বননভদেিিা অিদেন। এই সমবায় 
সনমনি থরয়ক অয়নক সদস্য কু্দ্রঋণ এবং 
প্রনশক্ণ গ্রহয়ণি মাধ্যয়ম িায়দি অরকুনননিক 
স্বননভদেিিা অিদেন করিয়িন।
• নশক্া ও পুষ্টি কাযকুক্রয়মি মাধ্যয়ম নশশুি 
সনেক নবকাশ ঘটায়না 
• সনমনিি নায়ম নবদ্যালয় স্াপন।
• নবনভন্ন প্রনশক্য়ণি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি 

কমকুদক্িা বনৃদ্ধ ও রেকািত্ব দূিীকিণ 
করিয়িন। প্রনশক্য়ণি ময়ধ্য থসলাই 
প্রনশক্ণ হস্তনশল্প, ক্টিিনশল্প, ব্লকবাটিক, 
িনড়-চুমনকি কাি, নপো বেনি ইি্যানদ 
উয়ল্খয়যাগ্য। 

• সদস্যগয়ণি সচিয় বনৃদ্ধি মাধ্যয়ম িহনবল 
সষৃ্টি কিা।

• িহনবয়লি সনেক ব্যবহাি করি লাভিনক 
খায়ি নবননয়য়াগ কিা।

• এলাকাি নািীয়দি সানবকুক উন্নয়য়ন কাি 
কিা।

মানব বন্ন বহুমধুখী সমবাে সবমবত বলঃ 

সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 500

মনবন্ন নিং ৩৩২

সদস্য সিংখ্যা: ১,১৭০ িন

তামরখ: ০২.০৪.২০০৯মরি.

শেোর মলূিন: ২১,৩৩,০১০ টাকা

সঞ্চে আমানত: ৫১,৮১,৯৩৪ টাকা



সমবায়য়ি সা�ল্যগারা 501

উপয়িলা: মেমনমসিংহ সদর

রেলা: মেমনমসিংহ

 
উত্তি ময়মননসংয়হি একসময়য়ি সাড়া 
িাগায়না ও সমবায়ীয়দি আস্াি সংগেন। 
সংগেনটি নিল ময়মননসংহ সদি উত্তি 
র�ন্দীয় সমবায় ব্যাংক নলুঃ। সমবায়ীয়দি 
প্রাণবন্ত অংশগ্রহয়ণি �সল যা ১৯৬০ সয়ন 
প্রনিনষ্ঠি হয়য়নিল। ময়মননসংহ রেলাি 
বিদেমান রিহ্মপুরত্ি উত্তি পায়শি থধাবাউড়া, 
হালুয়াঘাট, �্লপুি, থগৌিীপুি, ঈশ্িগঞ্জ ও 
না্াইয়লি সমবায়ীয়দি ননয়য় এটি গনেি হয়। 
সংগেনটিি সদস্যভুক্ত সনমনিগুয়লাি শি 
শি কৃষক, রেনমক ও নানান থপশাি মানয়ুষি 
অংশগ্রহণ নিল যাত্াপর থরয়ক শুরু করি 
দীঘকু সময় ধরি, ৯০ এি দশক থরয়ক নানান 
িটিলিাি কািয়ণ ধীরি ধীরি সংগেনটি িাি 
গনিশীলিা হািায়ি রায়ক। 

ময়মননসংহ শহরিি প্রাণয়কন্দ মহািািা 
র�ায়ড সংগেনটিি কাযকুালয় থসই সচূনালগ্ 
থরয়ক প্রায় ১৮ শিক িায়গাি উপি নননমকুি 
আংনশক ভবন ও সুসনজ্জ্বি আনঙনা নিল। 
পুিয়না ভবনটি মলূি ৯০ এি দশয়কি শুরু 

থরয়কই িিািীণকু হয়ি রায়ক। িবুও এখায়নই 
চয়ল অন�নসয়াল কাযকুক্রম। িখন অন�য়সি 
সাময়ন খানল িায়গায় অস্ায়ী থসড ননমকুাণ 
করি পি পি কয়য়কটি কনমটি স্ানীয়য়দি 
কায়ি ভাড়া থদয় সংগেয়নি আনরকুক মনুা�াি 
নচন্তা করি।

এয়কি পি এক সদস্য সনমনিগুয়লা 
অকাযকুকি ও ননন্রিয় হওয়াি কািয়ণ এক 
পযকুায়য় সংগেনটি হুমনকি ময়ুখ পয়ড় যায়। 
সংগেয়নি র�ায়না আনরকুক সনঞ্জবনী শনক্ত না 
রাকাি কািয়ণ নবনভন্ন দুবকুলিা গ্রাস কিয়ি 
রায়ক। এমিাবস্ায় ২০১৭ সায়ল কাযকুকিী 
কনমটি ব্যাংয়কি সাময়নি ০৭ শিক িায়গায় 
একটি ০৬ িলা ভবন ননমকুায়ণি নসদ্ধান্ত গ্রহণ 
করি। নকন্তু কাযকুি িখন নামমাত্ ভাড়ায় রাকা 
স্ানীয় ভাড়াটিয়াগণ িায়দি দখয়ল রাকা 
িায়গা িাড়য়ি নািানি প্রকাশ করি এবং শুরু 
হয় নানান িটিলিা। 

২০১৮ সায়ল বিদেমান কনমটি দানয়ত্ব গ্রহণ 
করি। রেলা ও নবভাগীয় সমবায় দপ্তরিি 
প্রি্যক্ সহয়যানগিায় প্রায় দখলকৃি িায়গা 
উদ্ধাি করি পুনিায় উয়দ্যাগ গ্রহণ কিা হয়লও 
আনরকুক কািয়ণ আবািও নপনিয়য় যাওয়াি 

সম্ভাবনা বেনি হয়, কািণ ইয়িাময়ধ্যই 
পনিকল্পনা অনযুায়ী বাংলায়দশ সমবায় ব্যাংক 
নলুঃ এি কাি থরয়ক ৫০ লক্ টাকা ঋণ গ্রহয়ণি 
নবষয়টি খানিি করি থদয়া হয়। সমবায় 
দপ্তরিি সায়র পিামশকু করি ভবন ননমকুাণয়ক 
চ্যায়লঞ্জ নহয়সয়ব গ্রহণ করি এবং দুটি থফ্ািয়ক 
বাধণনি্যক এবং বানক ৪টি থফ্ারি ফ্্যাট ননমকুাণ 
কিাি অনগ্রম গ্রহণ করি ভবন ননমকুাণ কিা 
হয়ব এমন পনিকল্পনায় এগুয়ি রায়ক বিদেমান 
কনমটি।

নানান িটিলিা ও দীঘকু পর পানড় নদয়য় 
সমবায় নবভায়গি সহয়যানগিায় বিদেমান 
কনমটি প্ল্যান নডিাইন ও অন্যান্য কাযকুানদ 
সম্ন্ন করি থমাট িায়গাি ৭ শিক িায়গা 
দখলমকু্ত কিয়ি সক্ম হয় এবং ৬ িলা ভবন 
ননমকুায়ণি কাি শুরু করি বিদেমায়ন ৯৯% 
সম্ন্ন করিয়ি এবং আগামী নয়ভম্ি ২০২০ 
িানিয়খ পুরিা ভবয়নি কাি সমাপ্ত হয়ব। 
বাধণনি্যক দুটি থফ্ারিি থমাট ৩১টি থদাকান 
ও ০৮ টি ফ্্যাট সম্ন্ন করি ভাড়াটিয়াগয়ণি 
ননকট হস্তান্তি কিয়ি সক্ম হয়য়য়ি। 

বিদেমান কনমটি বানক ১০ শিক িায়গা 
দখলমকু্ত করি থসখায়ন একটি ৯ িলা ভবয়নি 

মেমনবসংহ সদর উত্তর ক�ন্দীে সমবাে ব্যাংক বলঃ

মনবন্ন নিং ১৩

৩১ মিয়সম্বর ১৯৬০

মনিস্ব মলূিন: ১৭,৩২,৭৯৩ টাকা

িারকৃত মলূিন: ১,৫৭,৬৮,৪৮৬ টাকা
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পনিকল্পনা গ্রহণ করি। নবিিীয় চ্যায়লঞ্জটিও 
প্রায় বাস্তবায়য়নি কািাকানি। ইয়িাময়ধ্যই 
িায়গাটি খানল কিা হয়য়য়ি এবং সকল 
প্রকাি ননয়মনীনি থময়ন ভবন ননমকুাণ এখন 
সচূনাি অয়পক্ায়। আশা কিা যায়চ্ছ আগামী 
নয়ভম্ি, ২০২০ নরি. নাগাদ ০৯ িলা ভবয়নি 
কাি শুরু কিা যায়ব এবং আগামী ২০২২ 
সায়লি নডয়সম্ি থসটিও সম্ন্ন কিা সম্ভব। 

থয িায়গা দখল নিল অশুভ শনক্তি হায়ি, 
ব্যাংয়কি আয় নিয়লা নামমাত্ ভাড়া থরয়ক 
আয়কৃি নকিু টাকা- থসই িায়গা দখলমকু্ত 
করি প্রনি মায়স ৬০ হািাি টাকা আয় শুরু 
হয়য়য়ি, আগামী ২০২২ সাল থরয়ক প্রনি বিি 
প্রায় ২০ লক্ টাকা আয় হয়ব বয়ল আশা কিা 
যায়চ্ছ।

 এই অিদেয়নি মধ্য নদয়য় প্রমাধণি হয় 
সমবায়য়ি মাধ্যয়ম সদস্যয়দি থমৌনলক চানহদা 
পূিণপূবকুক স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ব। 

রিমতষ্ঠানটির মনবন্ন ও রিমতষ্ঠাকাল

৩১ নডয়সম্ি ১৯৬০ সায়ল ব্যাংকটি প্রনিনষ্ঠি 
হয়। প্রনিষ্ঠাকালীন সময়য় সমবায় অধধদপ্তি 
থরয়ক থদয়া ব্যাংয়কি ননবন্ধন নং ১৩। পিবিদেী 
সময়য় ২৪ িানয়ুানি ১৯৮০ নরি. ব্যাংকটি 
সমবায় অধধদপ্তরিি আওিায় পুনুঃ ননবনন্ধি 
হয়। থস থমািায়বক সংয়শাধধি ননবন্ধন নং: 
২৭; িানিখ ুঃ ২৪/০১/১৯৮০ নরি.।

ব্যািংয়কর িােগাসিংক্রান্ত

ব্যাংয়কি থমাট িায়গা ১৮.৪৮ শিাংশ। ৭ 
শিক িায়গায় বহুিল (৬ িলা) ভবন ননমকুাণ 
চলমান িয়য়য়ি। বানক ১১.৪৮ এি ময়ধ্য ১০ 
শিক িায়গায় গণপূিদে নবভাগ কিৃকুক পনিি্যক্ত 
থঘানষি এক ভবন নিল। উক্ত স্ায়ন ০৯ িলা 
ভবন ননমকুায়ণি প্রস্তুনি সম্ন্ন হয়য়য়ি। 

ব্যাংয়কি বানষকুক সাধািণ সভাি নসদ্ধান্ত 

অনযুায়ী ব্যাংয়কি সম্স্য়খি ৭ শিক িায়গায় 
বহুিল ভবন (৬ িলা) ননমকুায়ণি নসদ্ধান্ত 
হয় এবং এ ব্যাপারি ব্যাংয়কি ব্যবস্াপনা 
কনমটিয়ক ক্মিা প্রদান কিা হয়। উক্ত 
এলাকাি চানহদা নবয়বচনা করি ব্যবস্াপনা 
কনমটি ননমকুাণাধীন ভবনয়ক দুইভায়গ ভাগ 
কিাি নসদ্ধান্ত গ্রহণ করি। 

ব্যাংয়কি বিদেমান কাযকুকিী মলূধন: 
ননিস্ব মলূধন: ১৭,৩২,৭৯৩ টাকা
ধািকৃি মলূধন: ১,৫৭,৬৮,৪৮৬ টাকা
অত্ ব্যাংয়কি আওিাধীন সনমনিসময়ূহি 
শয়াি ও সচিয়য়ি পনিমাণ: 
শয়াি: ৬৭৭,৯৭৭ টাকা
সচিয়: ৩,৩৬,৮৪০ টাকা
থমাট: ১০,১৪,৮১৭ টাকা



মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনা কিৃকুক ঢাকাি বঙ্গবনু্ধ আন্তিদোনিক সয়ম্লন র�রন্দ অননুষ্ঠি ৪৮ িম িািীয় সমবায় নদবস ২০১৯ ও িািীয় সমবায় 
পুিস্াি ২০১৮ নবিিণ। িনব: নপআইনড

মাননীয় প্রধানমন্তী শখ হানসনা ঢাকাি বঙ্গবনু্ধ আন্তিদোনিক সয়ম্লন র�রন্দ অননুষ্ঠি ৪৮ িম িািীয় সমবায় নদবস ২০১৯ সমবায়ীয়দি নবনভন্ন স্ল 
পনিদশকুন করিন। িনব: নপআইনড
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সমবাে অধিদপ্তত্রর কম্গকায়ণ্ডর ছমব

নদ র�া অপারিটিভ থক্রনডট ইউননয়ন লীগ অব বাংলায়দশ নলুঃ (কাল্ ব) কক্সবািারি আয়য়ানিি ‘বাংলায়দশ থক্রনডট ইউননয়ন থ�ািাম-২০১৯’-
এি অনষু্ঠায়ন পল্ী উন্নয়ন ও সমবায় নবভায়গি মাননীয় প্রনিমন্তী িনাব স্বপন ভট্াচাযকু্য, এমনপ ও সমবায় অধধদপ্তরিি ননবন্ধক ও মহাপনিচালক  
িনাব থমাুঃ আনমনলু ইসলাম।

সমবায় অধধদপ্তরিি ননবন্ধক ও মহাপনিচালক িনাব থমাুঃ আনমনলু ইসলাম কিৃকুক চান্দা নশনক্ি রেকাি যুবক সমবায় সনমনি পনিদশকুন।

৪৫ িম িািীয় সমবায় নদবস-২০১৬ উপলয়ক্্য আয়য়ানিি ি্যানলি একাংশ।
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সমবায় অধধদপ্তরি শি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও একশ পাউয়ন্ি র�ক র�য়ট বঙ্গবনু্ধি শিিম ি্নদন উদযাপন। সহকমকুীয়দি সয়ঙ্গ ননয়য় ননবন্ধক ও 
মহাপনিচালক
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১৫ আগস্ ২০২০ িািীয় শাক নদবয়স সমবায় অধধদপ্তরি স্ানপি িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধি থশখ মনুিবুি িহমান-এি প্রনিকৃনিয়ি পল্ী উন্নয়ন ও 
সমবায় নবভায়গি সনচব এবং ননবন্ধক ও মহাপনিচালয়কি রেিৃয়ত্ব নবনসএস (সমবায়) ক্যাডাি এয়সানসয়য়শয়নি রেদ্ধা ননয়বদন।

১৭ মাচদে ২০২০ নরি. িানিয়খ সমবায় অধধদপ্তরি িানিি নপিা বঙ্গবনু্ধি থশখ মনুিবুি িহমান ি্শি বানষকুকী উপলয়ক্্য র�ক কাটয়িন পল্ী উন্নয়ন 
ও সমবায় নবভায়গি সনচব িনাব থমাুঃ র�িাউল আহসান এবং ননবন্ধক ও মহাপনিচালক।

সমবায় অধধদপ্তরি ‘নািীি ক্মিায়য়ন সমবায়: অিদেন, চ্যায়লঞ্জ ও সম্ভাবনা’ শীষকুক গয়বষণাগ্রয়ন্থি থমাড়ক উয়্াচন করিন সমবায় অধধদপ্তরিি 
ননবন্ধক ও মহাপনিচালক িনাব থমাুঃ আনমনলু ইসলাম।






