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স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালদয়ি উদে্যটাদে ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস উদ্ যটাপদিি উদে্যটােদক আনম স্বটােি 
জটািটাই।  এ বছি জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ অি্যন্ত সমদয়টাপদযটাগী হদয়দছ বদল আনম মদি 
কনি।

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি আজন্ম লটানলি স্বপ্ন নছল কু্িটা, েটানিদ্র্য ও শেটাষণমকু্ত থসটািটাি বটাংলটাদেি নবনিমকুটাণ। 
সমবটায়দক নিনি উন্নয়দিি অি্যিম প্রটাদয়টানেক পদ্ধনি নহদসদব নবদবচিটা করিনছদলি। সমবটায় সম্দককে বঙ্গবনু্ধি নচন্তটািটািটা নছল েভীি 
এবং ব্যটাপক। ১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি বটাংলটাদেি সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় সদমেলদি বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি, “আমটাি থেদিি 
প্রনিটি মটািষু খটাে্য পটাদব, আশ্রয় পটাদব, নিক্টা পটাদব, উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব- এই হদচ্ছ আমটাি স্বপ্ন। এই পনিরপ্রনক্দি েণমখুী 
সমবটায় আদ্টালিদক অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি কিদি হদব।”

বটাংলটাদেদিি কৃনষ ও অি্যটাি্য উৎপটােিশীল খটাদি নবনিদয়টােসহ উৎপটানেি পদণ্যি বটাজটািজটািকিণ ও পদণ্যি ি্যটায্যমলূ্য প্রটানপ্তসহ 
িটািীি ক্মিটায়ি, অিগ্রসি জিদেটাষ্ঠীি জীবিমটাি উন্নয়ি প্রভৃনি থক্ররে সমবটায় একটি কটাযকুকিী পদ্ধনি। র�টানভড-১৯ এি কটািদণ 
সটািটানবশ্ব বিকেমটাদি এক কনিি সময় পটাি কিদছ। সমবটায় পদ্ধনিি পটািস্পনিক সহদযটানেিটা, সমদবি প্রদচষ্টা ও মলূ্যদবটাদিি চচকেটা বিকেমটাি 
সংকট উত্তিদণ ভূনমকটা িটাখদি পটারি। বিকেমটাদি থেদি প্রটায় ১ লক্ ৯৬ হটাজটাি সমবটায় সনমনি িদয়ছ। এ সকল সমবটায় সনমনি শেয়টাি ও 
সঞ্চদয়ি মটাি্যদম পুঁনজেিি, নবনিদয়টাে, কমকুসংস্টাি, উৎপটােি, নবপণি প্রভৃনি কটাযকুক্রদমি মটাি্যদম নিদজদেি ভটাদে্যটান্নয়িসহ সটামনগ্রক 
আরকুসটামটানজক উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু অবেটাি র�দখ চদলদছ।

বঙ্গবনু্ধ এ থেদিি মটািদুষি অরকুনিনিক মনুক্ত নিনচিি কিদি নিদয়নছদলি বহুমখুী পনিকল্পিটা, নেদয়নছদলি অরকুিীনিি িিুি �মুকুলটা। 
িাঁিই উদ্টানবি অরকুনিনিক উন্নয়ি েিকুি বটাস্তদব রূপ নেদি নিনি সমবটাদয়ি অন্তনিকুনহি িনক্তদক পুরিটামটারেটায় ব্যবহটাি কিদি থচদয়নছদলি। 
বটাংলটাদেদিি স্বটািীিিটাি সুবণকুজয়ন্তীদি স্বটািীিিটাি মহটাি স্পনি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি অরকুনিনিক েিকুি ‘সমবটায়’ 
এি িনক্তদক একটি েণমখুী সমবটায় আদ্টালদি পনিণি কিদি আনম সংনলিষ্ সকদলি প্রনি আহ্টাি জটািটানচ্ছ।  

আনম ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবদসি সকল কমকুসনূচি সটানবকুক সটা�ল্য কটামিটা কিনছ।

জয় বটাংলটা,

থখটােটা হটাদ�জ, বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

মমাঃ আবদুল হাদমি

বটাণী

িটাষ্ট্রপনি
েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি

বঙ্গভবি, ঢটাকটা।

২১ কটানিকেক ১৪২৮
০৬ িদভম্বি ২০২১
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বটাণী

সটািটাদেদি ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস যরটাদযটাে্য মযকুটােটায় উদ্ যটানপি হদচ্ছ রেদি আনম আিন্ি। এ উপলদক্্য আনম থেদিি সকল 
সমবটায়ীদক আন্তনিক শুদভচ্ছটা জটািটাই। এবটারিি সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’—অি্যন্ত সমদয়টাপদযটাগী 
ও িটাৎপযকুপূণকু হদয়দছ বদল আনম মদি কনি।

সবকুকটাদলি সবকুরশ্রষ্ঠ বটাঙটানল, জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি আজন্ম লটানলি স্বপ্ন নছল একটি সুখী-সমদৃ্ধ-স্বনিভকেি বটাংলটাদেি 
েদে র�টালটা। সমবটাদয়ি গুরুত্ব নবদবচিটা করি বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদি সমবটায়দক মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব নিিকুটািণ করিি 
নিনি। এদেদিি েণমটািদুষি অরকুনিনিক মনুক্তি জি্য জটানিি নপিটা েণমখুী সমবটায় আদ্টালদিি ডটাক নেদয়নছদলি। বটাংলটাদেদিি 
অি্যিম সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি ‘নমল্কনভটটা’ বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজদবি হটাদিই েদে ওদি।

জটানিি নপিটাি অি্যিম উন্নয়ি েিকুি নছল ‘সমবটায়’। সমবটাদয়ি মটাি্যদম েটানিদ্র্যদমটাচি ও আরকুসটামটানজক উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা 
পটালি কিদছ পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাে। বিকেমটাদি থেদি প্রটায় ১ লক্ ৯৬ হটাজটাি সমবটায় সনমনি িদয়দছ, যটাি ব্যনক্ত সেস্য প্রটায় ১ 
র�টাটি ১৭ লক্। সমবটায় থেদিি কৃনষ, মৎস্যচটাষ, পশুপটালি, দুগ্ধ উৎপটােি, পুষ্টি চটানহেটা পূিণ, পনিবহণ, কু্দ্র ব্যবসটা, আবটাসি, িটািীি 
ক্মিটায়ি, অিগ্রসি জিদেটাষ্ঠীি জীবিমটাি উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি কিদছ।

সমবটায় কটাযকুক্রদম স্বচ্ছিটা ও েনিশীলিটা আিয়দিি জি্য সমবটায় সনমনি আইি, ২০০১ এবং পিবিকেীদি সমবটায় সনমনি (সংদিটািি) 
আইি, ২০১৩ প্রণয়ি কিটা হয়। সমবটায় খটাদি বটাদজট বনৃদ্ধসহ প্রনিক্ণ, আনরকুক ও উপকিণ সহটায়িটা প্রেটাদিি কটািদণ সমবটায়ীদেি 
জীবিমটাি ও সটামটানজক উন্নয়ি উত্তরিটাত্তি বনৃদ্ধ পটাদচ্ছ।

মনুজববদষকু জটানিি নপিটাি েণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল নভদলজ’ কিটাি কটাদজ হটাি নেদয়নছ আমিটা। প্রটারনমকভটাদব 
থেদিি ৯টি রেলটাি ১০টি গ্রটাদমি থমটাট ৫ হটাজটাি মটািষু এ প্রকদল্পি সু�ল পটাদবি। গ্রটাদমি আয়বনৃদ্ধ, কমকুসংস্টাি সষৃ্টি, অবকটািটাদমটা 
উন্নয়দিি মটাি্যদম উন্নি গ্রটামীণ জীবিযটাপদিি সুদযটাে ও গ্রটাম থরদক িহিমখুী জির্টাি কমটাদি এ প্রকল্প ভূনমকটা িটাখদব। 

আওয়টামী লীে সিকটাি ২০৩০ সটাদলি মদি্য থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা অজকেি এবং ২০৪১ সটাদলি মদি্য উন্নি বটাংলটাদেি েদে র�টালটাি 
জি্য কটাজ করি চদলদছ। আিটা কনি, সিকটারিি এ লক্্য পূিদণ থেদিি সমবটায় সংেিিগুদলটা অগ্রণী ভূনমকটা িটাখদব। সকদলি সনমেনলি 
প্রদচষ্টায় কু্িটা-েটানিদ্র্যমকু্ত বঙ্গবনু্ধি স্বদপ্নি থসটািটাি বটাংলটাদেি েদে িুলদি আমিটা সক্ম হদবটা, ইিিটাআল্টাহ।

আনম ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস-২০২১ এি সকল কমকুসনূচি সটানবকুক সটা�ল্য কটামিটা কিনছ।

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ

বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

শেখ হাদসনা

প্রিটািমন্ত্রী
েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি

২১ কটানিকেক ১৪২৮
০৬ িদভম্বি ২০২১
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মন্ত্রী
স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয়

েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি

িদভম্বি মটাদসি প্ররম িনিবটাি অি্যন্ত আি্ঘি পনিদবদি িটািটাি কমকুসনূচ আদয়টাজদিি মটাি্যদম সটািটাদেদি জটািীয় সমবটায় নেবস উদ্ যটানপি 
হদয় রটাদক। ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্্য থেদিি সকল সমবটায়ীদক জটািটাই শুদভচ্ছটা ও অনভি্ি।

আনম েভীি শ্রদ্ধটাি সটাদর স্মিণ কিনছ সবকুকটাদলি সবকুরশ্রষ্ঠ বটাঙটানল, স্বটািীিিটাি মহটাি স্পনি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটািদক। 
এবটারিি জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য নিিকুটািণ কিটা হদয়দছ ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ যটা অি্যন্ত িটাৎপযকুপূণকু ও সমদয়টাপদযটাগী। 
বঙ্গবনু্ধ েণমটািদুষি থটকসই উন্নয়দিি জি্য সমবটায় পদ্ধনিদকই সবকুটাধিক গুরুত্ব নেদয়নছদলি। বঙ্গবনু্ধ ও এদেদিি সমবটায় আদ্টালি এক 
ও অনভন্ন। জটানিি নপিটাি আজন্ম লটানলি স্বপ্ন নছল সমবটাদয়ি মটাি্যদম কু্িটা ও েটানিদ্র্যমকু্ত সুখী, সমদৃ্ধ ও িটানন্তপূণকু বটাংলটাদেি েদে র�টালটা। 
সমবটাদয়ি গুরুত্ব নবদবচিটা করি বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদি সমবটায়দক সম্দেি মটানলকটািটাি ২য় খটাি নহদসদব স্বীকৃনি প্রেটাি কিটা হয়। জটানিি 
নপিটা স্বপ্ন থেখদিি কৃনষ নিভকেি বটাংলটাদেদি সমবটায় পদ্ধনিদি উৎপটােি বনৃদ্ধ করি সটাম্য ও ি্যটায়নভনত্তক বণ্টি ব্যবস্টা প্রবিকেি কিটাি। বঙ্গবনু্ধ 
কৃনষ, নিল্প, ভূনম ব্যবস্টাপিটা ইি্যটানে থক্ররে সমবটায় পদ্ধনি প্রদয়টাদেি করটা বলদিি।

গ্রটাম ও িহরিি উন্নয়িদক এক সরূরে োঁরটাি অি্যিম মটাি্যম সমবটায়। এ নবষয়টি বঙ্গবনু্ধ েঢ়ৃভটাদব নবশ্বটাস কিদিি। িাঁি উন্নয়ি নচন্তটাি 
অি্যিম মদডল নছল গ্রটাম-সমবটায়। জটানিি নপিটাি সুদযটাে্য উত্তিসুনি মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাও সমবটায়দক একইভটাদব লটালি 
করিি। মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবদসি ভটাষদণ বদলদছি, “এটটা পিীনক্ি থয, বহুমখুী গ্রটাম সমবটায় আমিটা যনে 
েদে িুলদি পটানি, বটাংলটাদেদি র�টাি েটানিদ্র্য রটাকদব িটা।” মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি এ উন্নয়ি নিদেকেিিটাি আদলটাদক এবং বিকেমটাি সিকটারিি 
নিবকুটাচিী ইিদিহটাি-২০১৮ এি নবদিষ অঙ্গীকটাি ‘আমটাি গ্রটাম, আমটাি িহি’ িটািণটাদক সটামদি র�দখ সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক িহরিি 
সুনবিটা গ্রটাদম সষৃ্টিি লদক্্য ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম’ প্রনিষ্ঠটা পটাইলট প্রকল্প গ্রহণসহ নবনভন্ন উন্নয়ি পনিকল্পিটা গ্রহণ কিটা হদয়দছ। 

২০৪১ সটাদলি মদি্য একটি উন্নি বটাংলটাদেি েদে র�টালটাই বিকেমটাি সিকটারিি অি্যিম লক্্য। এ লক্্য অজকেদিি জি্য সিকটারিি অি্যটাি্য 
েপ্তরিি ি্যটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি রেিৃদত্ব থেদিি সমবটায়ীিটা উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রদমি মটাি্যদম সিকটারিি উন্নয়ি অগ্রযটারেটায় যরটাযর 
অবেটাি র�দখ চদলদছ।

আনম ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবদসি সকল কমকুসনূচি সটা�ল্য কটামিটা কিনছ।

জয় বটাংলটা

জয় বঙ্গবনু্ধ

মমাঃ তাজুল ইসলাম, এমদপ

বটাণী
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প্রনিবছরিি ি্যটায় এবটািও সটািটাদেদি ব্যটাপক উৎসটাহ উদ্ীপিটাি মি্য নেদয় ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস উদ্্যটানপি হদচ্ছ। এ নেদি আনম থেদিি 
সকল সমবটায়ীদক জটািটাই আন্তনিক শুদভচ্ছটা ও অনভি্ি। 

েটানিদ্র্যদমটাচদি সমবটায় একটি প্রটাচীি ও পিীনক্ি অরকুনিনিক প্রনক্রয়টা। প্রনিটি সমবটায় হদচ্ছ এমি এক আরকুসটামটানজক প্রনিষ্ঠটাি যটা থটকসই 
উন্নয়ি নিনচিি কিদি সহটায়িটা করি যটা সমটাজ জীবদি আেিকু ও মলূ্যদবটািদক প্রনিষ্ঠটা কিটাি সুদযটাে সষৃ্টি করি। বটাংলটাদেদি সমবটায় পদ্ধনি িি 
বছরিি অধিক সমদয়ি অিসুিৃ একটি অরকুনিনিক র�ৌিল যটা পুঁনজবটাদেি অসম প্রনিদযটানেিটাি মটাদি সদেৌিদব মটারটা উঁচু করি টিদক আদছ। 
বিকেমটাি সিকটারিি থটকসই উন্নয়দিি থয লক্্য িদয়দছ থসদক্ররে সমবটায় প্রনিটি থক্ররে অিবে্য অবেটাি িটাখদি সক্ম।

সমটাদজি নবনভন্ন থপিটাজীবী ও রেকটাি জিদেটাষ্ঠীি ভটাদে্যি পনিবিকেি এবং জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়দিি অি্যিম থসটাপটাি হদচ্ছ সমবটায়। সমবটাদয়ি 
এই আেিকুদক অিসুিণ করি পনৃরবীি বহুদেি নিদজদেি উন্নয়দি উদল্খদযটাে্য েষৃ্টান্ত র�দখদছ। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি বহমটাি এই 
সি্যদক অিিুটাবি করিই সংনবিটাদি সমবটায়দক মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব স্বীকৃনি নেদয়দছি। বঙ্গবনু্ধ স্বপ্ন থেদখনছদলি বটাংলটাদেি একনেি 
কু্িটা ও েটানিদ্র্যমকু্ত থেি নহদসদব পনৃরবীি বুদক মটারটা িুদল োঁেটাদব।

বঙ্গবনু্ধ কি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটা জটানিি নপিটাি স্বপ্ন বটাস্তবটায়দি থেদিি সটামনগ্রক উন্নয়দি, নবদিষ করি নপনছদয় পেটা জিদেটাষ্ঠী, 
রেদে, নহজেটা, কু্দ্র ি-ৃথেটাষ্ঠী ও িটািী উন্নয়দি সমবটায়দক নবদিষ গুরুত্ব নেদয়দছি। এ লদক্্য সমবটায় অধিেপ্তি থেদিি প্রনিটি উপদজলটায় 
‘বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি’ েিদিি উদে্যটাে নিদয়দছ। এ উদে্যটাে বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদম থেদিি প্রটানন্তক পযকুটাদয়ি মনহলটাদেি স্বটাবলম্বী 
কিটাি পটািটাপটানি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও ক্মিটায়ি সুেঢ়ৃ কিটা সম্ভব। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি েণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি 
আদলটাদক বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম বটাস্তবটায়দিি উদে্যটাে গ্রহণ কিটা হদয়দছ। গ্রটামীণ অবকটািটাদমটা উন্নয়ি, কমকুসংস্টাি সষৃ্টিসহ সমবটায়নভনত্তক গ্রটাম 
উন্নয়দি উদে্যটােটি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা িটাখদব বদল আমটাি নবশ্বটাস।

আনম আিটা কনি, সমদবিভটাদব একটি সুখী ও সমদৃ্ধ থেি েিদি সমবটায় সনমনিগুদলটা িটাৎপযকুপূণকু ভূনমকটা িটাখদি সক্ম হদব। আনম জটািীয় 
সমবটায় নেবস উপলদক্্য েহৃীি সকল কমকুকটাদডেি সটা�ল্য কটামিটা কনি।

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ

বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

স্বপি ভট্টাচটাযকু্য, এমনপ

প্রনিমন্ত্রী
স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয় 

েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি

বটাণী
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সভটাপনি
স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 

মন্ত্রণটালয় সম্নককেি স্টায়ী কনমটি
বটাংলটাদেি জটািীয় সংসে

আজ ৬ িদভম্বি, ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস ২০২১। এ উপলদক্্য থেদিি সকল সমবটায়ী ভটাই ও রেটািদক জটািটাই আমটাি আন্তনিক 
অনভি্ি ও শুদভচ্ছটা। এবছি জটািীয় সমবটায় নেবদস েহৃীি প্রনিপটাে্য ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ যটা জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি উন্নয়ি ভটাবিটাদক যরটারকুভটাদব প্রনি�নলি করিদছ। এ প্রনিপটাে্যদক সটামদি র�দখ যরটাদযটাে্য মযকুটােটায় সটািটাদেদি িটািটা 
আদয়টাজদিি মি্য নেদয় ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস পটানলি হদচ্ছ। একই সমদয় আমিটা উদ্ যটাপি কিনছ জটানিি নপিটাি জন্মিিবটানষকুকী 
ও স্বটািীিিটাি সুবণকুজয়ন্তী যটা এবটারিি জটািীয় সমবটায় নেবসদক নেদয়দছ িিুিমটারেটা। 

েটানিদ্র্যদমটাচি ও থটকসই উন্নয়দিি হটানিয়টাি নহদসদব সমবটায় সটািটানবদশ্ব একটি প্রনিনষ্ঠি র�ৌিল। সমবটায় অরকুিীনি ভটািসটাম্যপূণকু 
অরকুিীনি যটা ব্যনক্তি সজৃিশীলিটাদক সটামষ্টিক প্রনক্রয়টাি মটাি্যদম উদে্যটাক্তটা নহদসদব নবকনিি করি। পটািটাপটানি নিনচিি করি সুষম 
উন্নয়ি। বঙ্গবনু্ধ যরটাযরভটাদব উপলনধি করিই ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচকে স্বটািীিিটা নেবস উদ্ যটাপি উপলদক্্য থেয়টা ভটাষদণ সমবটায়দক 
গ্রটাদমটান্নয়দিি প্রিটাি র�ৌিল নহদসদব রেদছ রেয়টাি থঘটাষণটা থেি। নিনি প্রনিটি গ্রটাদম বহুমখুী সমবটায় সনমনি েদে র�টালটাি নিদেকেিিটা 
নেদয়নছদলি। আজ নবদশ্ব বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটা েনিদ্র মটািদুষি উন্নয়দিি অিকুিণীয় আেিকু নহদসদব স্বীকৃি। বটাংলটাদেদিি অরকুিীনি 
অপ্রনিরিটাি্য েনিদি এনেদয় যটাদচ্ছ। করিটািটা ভটাইিটাস জনিি অনিমটানিি কটািদণ পনিবনিকেি নবশ্ব পনিনস্নিদি িটািটানবি প্রনিকূলিটা 
সদ্বেও আমটাদেি থেদি মনুজব িিবদষকু িটািটানবি বে বে উন্নয়ি কমকুকটাডে স�লভটাদব বটাস্তবটানয়ি হদচ্ছ। থেি ক্রদমই এনেদয় যটাদচ্ছ, িনচি 
হদচ্ছ উন্নয়দিি িিুি িিুি ইনিহটাস। 

সমবটাদয়ি মটাি্যদম গ্রটাদমি সটািটািণ মটািদুষি মদুখ হটানস থ�টাটটাদিটাই নছল বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুদিি মলূ উপজীব্য। আয়নবষম্য হ্টাসকরি 
জটানিি নপিটা একটি ি্যটায়নভনত্তক সমটাজ প্রনিষ্ঠটা কিদি থচদয়নছদলি। িটািই িটািটাবটানহকিটায় সমবটায় সংেিিগুদলটা পুঁনজ েিি, নবনিদয়টাে, 
কমকুসংস্টাি সষৃ্টি ও িটািীি ক্মিটায়দিি মটাি্যদম সিকটারিি উন্নয়ি কমকুিটািটায় িীিদব প্রবটাহমটাি থ্টাদিি মদিটা নবদিষ ভূনমকটা পটালি করি 
চদলদছ।

আনম সমবটায় আদ্টালদিি উত্তরিটাত্তি সমনৃদ্ধ ও জটািীয় সমবটায় নেবদসি সকল কমকুসনূচি স�লিটা কটামিটা কিনছ। 

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ 

বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক। 

খন্দকার মমাোররফ মহাশসন, এমদপ

বটাণী



স ম বা য় � 11

সনচব
পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাে

স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয়
েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি

আজ ৬ িদভম্বি ২০২১ ন্রিঃ ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস। ব্যটাপক উৎসটাহ ও উদ্ীপিটাি মি্য নেদয় নেবসটি পটানলি হদচ্ছ। এ বছি 
জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য নিিকুটানিি হদয়দছ ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’। হটাজটাি বছরিি থশ্রষ্ঠ বটাঙটানল জটানিি নপিটা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি জন্মিিবটানষকুকী এবং স্বটািীিিটাি সুবণকুজয়ন্তী উদ্ যটাপদিি থপ্রক্টাপট নবদবচিটায় প্রনিপটাে্যটি অি্যন্ত 
প্রটাসনঙ্গক, গুরুত্ববহ ও সমদয়টাপদযটাগী। জটািীয় সমবটায় নেবদসি এ শুভক্দণ আনম থেদিি সকল সমবটায়ী ও সমবটাদয়ি সটাদর সংনলিষ্ 
সকলদক উষ্ণ অনভি্ি ও অকৃনরেম শুদভচ্ছটা জটািটানচ্ছ। 

স্বটািীিিটাি সুবণকুজয়ন্তীি প্রটাক্টাদল বটাংলটাদেি স্বদল্পটান্নি থেি থরদক মযকুটােটাশীল উন্নয়িশীল থেদি উন্নীি হওয়টাি চূেটান্ত সুপটানিি অজকেি 
করিদছ। পনৃরবীি মটািনচররে বটাংলটাদেি আজ এক অিি্য উেটাহিণ। এই উেটাহিণ অগ্রেনিি উেটাহিণ। করিটািটা মহটামটানিদিও বটাংলটাদেি 
নবদশ্বি অি্যটাি্য থেদিি িুলিটায় অরকুিীনিদি রেি সটা�ল্য অজকেি করিদছ। বটাংলটাদেদিি নজনডনপি প্রবনৃদ্ধ ৫ েিনমক ৪৭ িিটাংি যটা 
নবশ্ব বটাস্তবিটায় সদন্তটাষজিক। করিটািটা মহটামটানিদি এ প্রবনৃদ্ধ আমটাদেি জি্য এক নবিটাল অজকেি। বঙ্গবনু্ধ আমটাদেি স্বপ্ন থেনখদয়দছি, 
বটাংলটাদেি একনেি কু্িটা, েটানিদ্র্যমকু্ত ও সমদৃ্ধিটালী উন্নি থেি নহদসদব পনৃরবীি বুদক মটারটা উঁচু করি োঁেটাদব। যুদ্ধনবধ্বস্ত বটাংলটাদেদিি 
অরকুিীনি পুিেকুিদিি লদক্্য কটাযকুকি পদ্ধনি নহদসদব বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক রেদছ নিদয়নছদলি। এক িিটাব্ীিও অধিককটাল িরি সমবটায় 
ব্যবস্টা থেদিি েটানিদ্র্যদমটাচি ও অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ অজকেদি উদল্খদযটাে্য অবেটাি র�দখ চদলদছ। একটি অরকুনিনিক ব্যবস্টা ও পদ্ধনি এি 
েীঘকু সময় টিদক রটাকটাি থপছদিই নিনহি িদয়দছ এি গ্রহণদযটাে্যিটা ও উপযুক্তিটা। 

বটাংলটাদেদি সমবটায় আদ্টালি একটি পিীনক্ি, প্রনিনষ্ঠি ও সটাংনবিটানিকভটাদব স্বীকৃি অরকুনিনিক কমকুকটাডে যটাি নবস্তটাি িদয়দছ গ্রটামীণ 
জিপদে, িেিজীবদি এবং আিনুিক বটাধণনজ্যক কমকুকটাদডে। বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুদিি র�ন্দ্রনব্ু নছল মটািষু। মটািদুষি অধিকটাি প্রনিষ্ঠটাি 
জি্য মটািষুদক সংেনিি করি মটািদুষি অংিগ্রহদণ নিনি ইনিহটাদসি সবকুবহৃৎ মনুক্ত সংগ্রটাদমি রেিৃত্ব নেদয়নছদলি। সকল কটাযকুক্রদম 
মটািদুষি সনক্রয় অন্তভুকুনক্তি ভটাবিটাি মদি্যই বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুদিি েভীি িটাৎপযকু নিনহি িদয়দছ। 

বঙ্গবনু্ধ এবং সমবটায় িব্ দুটি এদক অপরিি পনিপূিক। বঙ্গবনু্ধি জীবদ্িটায় সটািটািণ মটািদুষি অরকুনিনিক ও সটামটানজক জীবিমটাি 
পনিবিকেদিি জি্য সমবটায় থযমনিভটাদব অি্যিম র�ৌিল নহদসদব ভূনমকটা র�দখদছ র�মনিভটাদব বঙ্গবনু্ধি থসটািটাি বটাংলটা প্রনিষ্ঠটাি 
স্বপ্ন বটাস্তবটায়দিি লদক্্য িাঁিই উত্তিসিূী মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি রেিৃদত্ব পনিবনিকেি নবশ্ব পনিনস্নি নবদবচিটায় সটাম্প্রনিক 
সমদয় বটাংলটাদেদিি অরকুনিনিক অগ্রেনি, থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা ২০৩০, রূপকল্প-২০৪১, রেল্টা পনিকল্পিটা ২১০০ এি স�ল 
বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদম ২০৪১ সটাদলি মদি্য উন্নি বটাংলটাদেদিি স্বপ্ন পূিদণ সমবটায় গুরুত্বপূণকু হটানিয়টাি নহদসদব ভূনমকটা িটাখদব বদল আনম 
েঢ়ৃভটাদব নবশ্বটাস কনি।

আমটাদেি সকদলি ঐক্যবদ্ধ থচিিটায় ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস স�ল থহটাক সটারকুক থহটাক এ কটামিটা কনি।

মমাঃ মদেউর রহমান, এনদডদস

বটাণী
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নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক
সমবটায় অধিেপ্তি

৫০ িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্্য থেদিি সকল সমবটায়ীদক জটািটাই আমটাি আন্তনিক শুদভচ্ছটা ও অনভি্ি। ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, 
সমবটাদয় উন্নয়ি’ প্রনিপটাে্যদক সটামদি র�দখ পটানলি হদচ্ছ এবটারিি সমবটায় নেবস। নবশ্ব অরকুনিনিক এবং সটামটানজক থপ্রক্টাপট নবদবচিটায় 
বটাংলটাদেদিি অগ্রযটারেটায় িব উত্তিণকটাদল এবটারিি সমবটায় নেবস অি্যন্ত িটাৎপযকুপূণকু বদল আনম মদি কনি।

স্বটািীিিটাি এই সুবণকুজয়ন্তীদি প্ররদমই আনম েভীি শ্রদ্ধটা জটািটানচ্ছ সবকুকটাদলি সবকুরশ্রষ্ঠ বটাঙটানল, জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাদিি প্রনি। বঙ্গবনু্ধি অি্যিম উন্নয়ি েিকুি নছল সমবটায়। মহটাি মনুক্তযুদদ্ধি পরি সে্য স্বটািীি বটাংলটাদেি নছল ধ্বংসসূ্তপ, যুদ্ধনবধ্বস্ত 
থসই স্বটািীি বটাংলটাদেিদক মটারে সটাদে নিি বছরিি মদি্য উন্নয়দিি পদর নিদয় যটাি বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি। বঙ্গবনু্ধ যুব সম্প্রেটায়দক 
সম্কৃ্ত করি েণমখুী সমবটায় আদ্টালি েদে িুলদি থচদয়নছদলি। বঙ্গবনু্ধি উত্তিসনূি িাঁিই কি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি 
নিিলস কমকুপ্রদচষ্টায় বটাংলটাদেি আজ উন্নয়দিি মহটাসেক িরি এনেদয় যটাদচ্ছ।

উন্নয়দিি মহটাযটারেটায় আমিটা নিম্ন আদয়ি থেি হদি নিম্ন মি্যম আদয়ি থেদি পনিণি হদয়নছ এবং স্বদল্পটান্নি থেি হদি উত্তিদণি সকল 
িিকে পূিণ করিনছ। আমিটা এমনডনজ অজকেদি উদল্খদযটাে্য সটা�ল্য লটাভ করিনছ। এখি এসনডনজ অজকেদিি জি্য আমটাদেি েিকটাি 
অংশীেটানিত্বমলূক থটকসই উন্নয়ি। থেদিি প্রনি পাঁচ জি প্রটাপ্তবয়স্ক িটােনিদকি একজি থযখটাদি সমবটায়ী থসখটাদি থটকসই উন্নয়ি 
পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দি সমবটায়ই হদি পটারি অি্যিম মটাি্যম। সমবটায় এমি এক অংশীেটানিত্বমলূক উন্নয়ি েিকুদি নবশ্বটাস করি থযখটাদি 
একেল মটািষু সনক্রয় অংি নিদয় নিদজদেি উদে্যটাদে পটািস্পনিক সম্ককে সুেঢ়ৃ করি নিদজদেি উন্নয়ি ঘটটাদি সক্ম।

বিকেমটাদি বটাংলটাদেদি ১ লক্ ৯৬ হটাজটাি ৩১৬টি সমবটায় সনমনিদি ১ র�টাটি ১৭ লদক্ি অধিক সমবটায়ী িদয়দছ। সমবটায় অধিেপ্তরিি 
মটাি্যদম এ সকল সমবটায় সনমনি সেস্যদেি কু্দ্র সঞ্চদয়ি মটাি্যদম পুঁনজেিি, নবনিদয়টাে, ঋণেটাি কটাযকুক্রম, আবটাসি, পুষ্টিচটানহেটা পূিণ 
প্রভৃনি থক্ররে অবেটাি র�দখ চদলদছ। িটািীি ক্মিটায়ি ও উন্নয়দি সমবটাদয়ি ভূনমকটা খবুই িটাৎপযকুপূণকু। বিকেমটাদি প্রটারনমক সমবটায়ীদেি 
২৩% মনহলটা থস নহদসদব থেদিি প্রটায় ২৭ লক্ ২৬ হটাজটাি িটািী প্রি্যক্ভটাদব সমবটাদয়ি সটাদর জনেি। অধিকন্তু সমবটায়ীদেিদক 
যুদেটাপদযটাগী প্রনিক্ণ প্রেটাদিি মটাি্যদম েক্ মটািব সম্দে পনিণি কিটাি থক্ররেও সমবটায় অধিেপ্তরিি ভূনমকটা গুরুত্বপূণকু। 

সমবটাদয়ি সমস্যটা ও দুবকুলিটাসমহূ দূিীভূি করি থটকসই উন্নয়দিি লক্্যসমহূ অজকেদি এবং ২০৪১ সটাদলি মদি্য উন্নি বটাংলটাদেি েদে 
িুলদি সমবটায় গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা িটাখদি পটারি বদল আনম প্রি্যটািটা ব্যক্ত কিনছ। 

আনম ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবদসি সটানবকুক সটা�ল্য কটামিটা কিনছ।

ড. মমাঃ হারুন-অর-রদেি দবশ্াস

বটাণী



সভটাপনি
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি

ও
থচয়টািম্যটাি

বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি নলিঃ

০৬ িদভম্বি, ২০২১ িনিবটাি ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস। নবনভন্ন আদয়টাজদিি মি্যনেদয় সটািটাদেদি জটািীয় সমবটায় নেবস উদ্ যটানপি 
হদি যটাদচ্ছ রেদি আনম অি্যন্ত আিন্ি। আজদকি এ উৎসবমখুি নেদি আনম বটাংলটাদেদিি সকল সমবটায়ী ভটাইদবটািদক জটািটাই 
আন্তনিক শুদভচ্ছটা ও অনভি্ি। এ বছি জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য নিিকুটানিি হদয়দছ ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’। 
সবকুকটাদলি সবকুরশ্রষ্ঠ বটাঙটানল জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি জন্মিিবটানষকুকী এবং স্বটািীিিটাি সুবণকুজয়ন্তী উদ্ যটাপদিি 
থপ্রক্টাপট নবদবচিটায় প্রনিপটাে্যটি অি্যন্ত িটাৎপযকুপূণকু ও সমদয়টাপদযটাগী।

জিেদণি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও েটানিদ্র্যদমটাচদি সমবটাদয়ি র�টাদিটা নবকল্প রেই। থটকসই উন্নয়দিি জি্য সবকুটারগ্র েিকটাি উন্নয়দিি 
পর ও পদ্ধনি নিিকুটািণ এবং উন্নয়ি প্রনক্রয়টায় সকদলি অংিগ্রহণ। স্বল্প স্বল্প সঞ্চদয়ি মটাি্যদম পুঁনজ েিি, স্টািীয় পযকুটাদয় সংেিি ত�নি 
করি মটািষুদেিদক উন্নয়দিি অংশীেটাি কিটাি জি্য সমবটায়ই হদি পটারি উৎকৃষ্ পদ্ধনি। সমবটাদয়ি গুরুদত্বি করটা নবদবচিটা করি জটানিি 
নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি সমবটাদয়ি মটাি্যদম সমটাজ থরদক েটানিদ্র্য ও রেকটািত্ব দূি করি শেটাষণহীি সুখী সমদৃ্ধ, ‘থসটািটাি বটাংলটা’ 
েেটাি লদক্্য বহুমখুী সমবটায় সনমনি েিদি জিেণদক উবিদু্ধ করিনছদলি। 

বিকেমটাদি িাঁিই সুদযটাে্য কি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী জিদিরেী শেখ হটানসিটা সমবটায় খটািদক সবকুটাধিক গুরুত্ব নেদয় নিিলসভটাদব কটাজ করি 
যটাদচ্ছি। ইদিটামদি্য বটাংলটাদেি উন্নয়িশীল থেদি পনিণি হদয়দছ এবং ২০৪১ সটাদলি মদি্য উন্নি বটাংলটাদেি েদে র�টালটাই সিকটারিি 
লক্্য। সমবটায়নভনত্তক সমটাজ েিি করি উন্নি বটাংলটাদেি েদে র�টালটা সম্ভব বদল আনম েঢ়ৃভটাদব নবশ্বটাস কনি।

আনম ৫০িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্্য েহৃীি সকল কমকুসনূচি সটা�ল্য কটামিটা কিনছ। 

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ,

বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

 

শেখ নাদির মহাশসন দলপলু

বটাণী

স ম বা য় � 13



স ম বা য় � 14

সচূিপত্র

বঙ্গবনু্ধ-মনুজববষকু-সমবটায়: ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস ১৩

আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি সমবটায়: নবস্তটানিি েষৃ্টি: আনমিলু ইসলটাম ২১

বঙ্গবনু্ধি স্বপ্ন ও কৃনষ সমবটাদয়ি সটা�ল্যেটারটা: ড. জটাহটাঙ্গীি আলম ৩৩ 

আরকু-সটামটানজক সমনৃদ্ধ অজকেদি সমবটায়: ড. নমল্ি নবশ্বটাস ৩৬

থটকসই উন্নয়দিি িিুি িটাপ সমবটায়নভনত্তক পযকুটি: ড. সদন্তটাষ ক্মটাি থেব ৪০

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় নচন্তটা ও আমটাি ইচ্ছটাবটানে: থমটাখদলছুি িহমটাি ৪৩

থটকসই ও লটাভজিক কৃনষ উৎপটােদি সমবটায়: ড. কটাজী র�জটাউল ইসলটাম ৪৮

বঙ্গনু্ধি সমবটায় ভটাবিটাি বটাস্তবটায়ি: থপ্রনক্ি সংস্কটাি ও আিনুিকটায়ি : ড. থ�টািকটাি উনদ্ি আহমে ৫০

একটি প্রকদল্পি সমটানপ্ত: আিটাি ডটািটায় িিুি প্রি্যটািটা: থমটািঃ নজল্িু িহমটাি ৫৩

িটািীি ক্মিটায়দি আইনজএ প্রনিক্দণটাত্তি সহটায়িটা: থপ্রনক্ি িটাজিটাহী নবভটাে: থমটাহটািঃ আবু্ল মনজে ৫৭

প্রনিক্ণ ও মটািব সম্ে উন্নয়িই হদি পটারি থসটািটাি বটাংলটা েেটাি প্রিটাি হটানিয়টাি: থমটািঃ নজয়টাউল হক ৬০

আন্তজকেটানিক সমবটায় রেটাট: এম এম থমটাদিকুে ৬২

আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওোঁ: প্রনিক্দণি মটাি উন্নয়দি েহৃীি কটাযকুক্রম: থমটািঃ থসনলমলু আলম িটানহি ৬৬

করিটািটা ক্রটানন্ত ও সবকুসটািটািদণি সমবটায়নিক্টা: থসটাদহল িওরিটাজ ৬৯

সমবটাদয় ন্রস্টাি মলূ্যদবটাি: িটা�টাদয়ল পটালমটা ৭২

     বঙ্গবনু্ধ ও বঙ্গমটািটাি স্বপ্ন বটাস্তবটায়দিি যটারেটায় বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি নলিঃ ৭৫

বঙ্গবনু্ধি সটাহচদযকু িটাজিীনি এবং িটাজিীনিক থরদক সমবটায়ী মিহুম িওিি আলী ৭৯

সমবটায় সংবটাে ৮১-৯১

িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক নলিঃ এি আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটায় ৯২

নবজয়পুি রুদ্রপটাল মৎৃনিল্প সমবটায় সনমনি নলিঃ ৯৪

মিবটানে ন্রস্টাি র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট ইউনিয়ি নলিঃ ৯৬

আনল� বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলিঃ ৯৯

বঙ্গবনু্ধ’ি নভদলজ র�টা-অপটারিটিভ বটাস্তবটায়দি সমবটায় অধিেপ্তরিি বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা শুরু  ১০১

জটািীয় সমবটায় পুিস্কটাি ২০২০ প্রটাপ্ত সমবটায় সনমনি ও সমবটায়ীি সংনক্প্ত পনিনচনি ১০৪
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বঙ্গবনু্ধ ও বটাংলটাদেি সমটারকুক-এটি থযমি 
সি্য; র�মনি সি্য বঙ্গবনু্ধি জিসম্কৃ্ত উন্নয়ি 
ভটাবিটা। বঙ্গবনু্ধি এই জিেণমখুী উন্নয়ি 
ভটাবিটায় আমিটা সমবটাদয়ি উজ্জ্বল উপনস্নি 
থেখদি পটাই। ২০২০-২০২১ সটাদল পটানলি 
হদচ্ছ জটানিি নপিটাি জন্মিিবটানষকুকী। জটানিি 
নপিটাি জন্মিিবটানষকুকী আমটাদেি জি্য অিি্য 
িটাৎপযকু নিদয় আনবভূকুি হদয়দছ। এই অসটািটািণ 
ঘটিটাি থমলবন্ধদি বটাংলটাদেদিি সমবটায় 
আদ্টালি িিুি মটারেটা পটাদব বদল আমটাদেি 
নবশ্বটাস। জটানিি নপিটা সমবটায় আদ্টালিদক 
থসটািটাি বটাংলটা নবনিমকুটাদণি হটানিয়টাি কিদি 

থচদয়নছদলি। এ থপ্রনক্দিই আমিটা জটানিি 
নপিটাি সমবটায় েিকুিদক পটাদরয় করি সমবটায় 
আদ্টালিদক ব্্যটান্ডং কিটাি মটাি্যদম িিুি 
যুদেি সমবটায় থচিিটাি ও কমকুযদঞেি সচূিটা 
কিদি পটানি। জটানিি নপিটাি র�দখ যটাওয়টা 
অসমটাপ্ত কমকুযঞেদক বটাস্তবটায়ি কিটাি জি্য 
মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি মহটাি প্রয়টাদস সমবটায় 
একটি িনক্তিটালী হটানিয়টাি হদব-এ প্রি্যটািটায়ই 
আমটাদেি কমকুযঞে পটাদরয়। এ পনিরপ্রনক্দিই 
মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি অিদুমটােিক্রদম আমিটা 
থপদয়নছ ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ 
থ্টােটাি। আমিটা বঙ্গবনু্ধি েষৃ্টিদি সমবটায় ও 

বঙ্গবন্ধু -মধুচিববর্শ-সমবাে
ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস
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এি প্রটাসনঙ্গকিটা, বঙ্গবনু্ধি সমবটাদয়ি থে্যটািিটা, বিকেমটাি থপ্রক্টাপদট 
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুদিি কটাযকুকি প্রদয়টাে ইি্যটানে নবষদয় প্রটাদয়টানেক 
কমকুপনিকল্পিটা গ্রহণ করি ‘সমবটায় আদ্টালি’র� জটানিি নপিটাি 
‘স্বদপ্নি থসটািটাি বটাংলটা’ েিকুিদক ‘জটানিি নপিটাি সমবটায় বটাংলটা’য় 
কটাযকুকি কিদি পটানি। আি িটাহদলই বটাংলটাদেদিি উন্নয়ি মহটাযদঞে 
‘সমবটায় আদ্টালি’র� সম্কৃ্ত করি জটানিি নপিটাি প্রনি প্রকৃি সমেটাি 
জটািটাদিটা হদব।

বঙ্গবন্লু র উন্নয়ন োবনায় সমবায় 

১৯৭২ সটাদল জটািীয় সংসদে োঁনেদয় বঙ্গবনু্ধ েভীি আদবদে বদলনছদলি 
‘আনম বটাঙটানল জটানিদক নভকু্দকি জটানি নহদসদব থেখদি চটাই িটা। আনম 
চটাই িটািটা আত্মমযকুটােটাশীল উন্নি জটানি নহদসদব পনৃরবীি বুদক মটারটা উঁচু 
করি োঁেটাদব। এজদি্য দুিঃখী মটািদুষি মদুখ হটানস �্টিদয় থসটািটাি বটাংলটা 
েেদি হদব।’ আমটাদেি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজদবি জীবিেিকুি 
নছল এদেদিি েণমটািদুষি সুখ সমনৃদ্ধ নিনচিি কিটাি লদক্্য এক 
েভীি মটািনবক সংগ্রটামী েিকুি (deeprooted humane philosophy 
towards people’s wellbeing)। বঙ্গবনু্ধি এ েিকুদিি নভনত্তমলূ 
হদলটা একটি ঐনিহটানসক নবশ্বটাস থয র�বলমটারে জিেণই ইনিহটাস 
সষৃ্টি করি (only people can make history) অরকুটাৎ বঙ্গবনু্ধি 
উন্নয়ি েিকুি হদলটা অরকুনিনিক, সটামটানজক, সটাংকৃনিক, িটাজনিনিক 
মনুক্ত-মি্যস্িটাকটািী উন্নয়ি েিকুি যটা নবনিমকুটাদণ নিয়টামক ভূনমকটায় 
রটাকদব জিেণ। যটাি িটািটাবটানহকিটায় একটি মনুক্ত সংগ্রটাদমি মি্য নেদয় 
জন্ম হদলটা ‘েণপ্রজটািন্ত্রী’ বটাংলটাদেি থযখটাদি সটাংনবিটানিকভটাদবই 
‘প্রজটািরন্ত্রি ক্মিটাি মটানলক জিেণ’ [বটাংলটাদেি সংনবিটাি, অিদুচ্ছে 
৭(১)]। সটািটািণ জিেণদক র�রন্দ্র র�দখই িটাই বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুি 
পনিচটানলি হদয়দছ। 

বঙ্গবনু্ধ কটাদেি জি্য আজীবি সংগ্রটাম করিদছি? িাঁদেি জি্য—
যটাদেি করটা র�উ ভটাদবনি র�উ ভটাদব িটা। িটািটা হদলটা—(১) অবদহনলি; 
(২) নিযকুটানিি; (৩) নিপীনেি; (৪) বনঞ্চি; (৫) েনিদ্র; (৬) ভুখটা-িটাঙ্গটা; 
(৭) নিদপেনষি; (৮) অবেনমি; (৯) অচল; (১০) সটািটািণ; (১১) 
অভটাজি; (১২) ভীি ও ক্নঠিি; (১৩) অসহটায়-সম্বলহীি; (১৪) স্বপ্ন 
থেখদি ভুদল যটাওয়টা; (১৫) মনুক্তকটামী জিেণ।

বঙ্গবনু্ধ উন্নয়িদক থেদখনছদলি একটটা অখডে সমগ্র নবষয় নহদসদব। 
িাঁি কটাদছ উন্নয়ি মটাদি র�বল সম্ে অজকেি নকংবটা মটারটানপছু আয়বনৃদ্ধ 
িয়। নিনি উন্নয়ি বলদি বুিদিি সটানবকুকভটাদব নপনছদয় রটাকটা জিদেটাষ্ঠীি 
অরকুনিনিক অগ্রেনি, সটামটানজক প্রেনি, নিক্টাি ব্যবস্টা, নসদ্ধটান্ত 
গ্রহদণি ক্মিটাি উদবিটািি, রেিৃদত্বি নবকটাি, আত্মিক্টাি ক্মিটা, 
দুিকুীনিমকু্ত সংসৃ্কনি, শেটাষণহীি নবকটাি, জটািীয় ঐক্য এসদবি সনমেনলি 
অগ্রসি অবস্টা। আজকটাল থযসব নবষয়দক উন্নয়দিি সটামটানজক সচূক 
বটা থসটাস্যটাল ইন্ডদকটি বলটা হয়, বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুদি থসসব 
িখিই অন্তভুকুক্ত নছল। নিিঙু্ি পুঁনজবটাে ব্যনক্তি প্রকট মিুটা�টাবটাজীদক 
অিদুমটােি থেয়, উৎসটানহি করি, প্রদণটানেি করি; অবিটানিিভটাদবই 
শেটানষি-বনঞ্চি হয় শ্রনমক ও র�টাক্তটা নিম্নরশ্রধণি মটািষু। অি্যনেদক 
নিিঙু্ি সমটাজিন্ত্র ব্যনক্তি প্রনিভটাি নবকটাি, সজৃিশীলিটাি চচকেটা 
ও স্বটািীি মিটামি প্রকটাদিি অধিকটািদক হিণ করি িটাদখ। নিিঙু্ি 
পুঁনজবটাে নকংবটা নিিঙু্ি সমটাজিন্ত্র র�টাদিটা ব্যবস্টাই নিদভকেজটাল আেিকু 
জীবিপ্রণটানল িয়। বঙ্গবনু্ধ এই দুদয়ি মটািটামটানি একটটা নমশ্র প্রকৃনিি 
আরকু-সটামটানজক ব্যবস্টা এবং িটাষ্ট্রীয় প্রিটাসি থচদয়নছদলি, িটাি রূপরিখটা 
প্রণয়ি এবং বটাস্তবটায়দিি িটাষ্ট্রীয় উদে্যটাে গ্রহণ করিনছদলি। বঙ্গবনু্ধি 
এমি অিি্য উন্নয়ি েিকুদিি সহদযটাগী পদ্ধনি নছল সমবটায়। বঙ্গবনু্ধ িটাই 
সমবটায়দক উন্নয়দিি প্রিটািিম পন্টা নহদসদব গ্রহণ করিনছদলি। পুিচি 
উদল্খ্য, বঙ্গবনু্ধ সিটািি সমবটায় পদ্ধনিি মদি্যও নকছু প্রদয়টাজিীয় 

পনিবিকেি আিদি থচদয়নছদলি যটাদি করি িটা শেটানষদিি অরকুিীনি 
ও সটািটািণ মটািদুষি রেিৃত্ব প্রনিষ্ঠটায় অধিকিি সহটায়ক হদি 

পটারি। নিনি সুস্পষ্ভটাদব ও বি্যরকুহীি ভটাষটায় বদলনছদলি,
কৃষকিটা িাঁদেি উৎপটানেি �সদলি নবনিমদয় পটাদব ি্যটায্যমলূ্য, 

শ্রনমকিটা পটাদব শ্রদমি �ল-র�টাদেি ি্যটায্য অধিকটাি। নকন্তু এই লদক্ 
যনে আমটাদেি থপৌঁছটাদি হয়, িদব অিীদিি ঘুদণ িিটা সমবটায় ব্যবস্টাদক 
আমলূ পনিবিকেি করি একটি সনি্যকটারিি েণমখুী আদ্টালি েদে 
িুলদি হদব। অিীদিি সমবটায় নছল শেটাষক থেটাষ্ঠীি ক্রীেিক। িটাই 
থসখটাদি নছল র�টাটটানি স্বটাদরকুি ব্যটাপক ভূনমকটা। আমটাদেি এই স্বটািীি 
বটাংলটাদেদি ঐ িিদিি ভুয়টা সমবটায় র�টাদিটামদি সহ্য কিটা হদব িটা। 
আমটাদেি সমবটায় আদ্টালি হদব সটািটািণ মটািদুষি থযৌর আদ্টালি, 
কৃষক, শ্রনমক, থমহিনি জিিটাি নিজস্ব প্রনিষ্ঠটাি। আপিটািটা জটাদিি, 
সমবটায় সংস্টাগুদলটাদক সনি্যকটারিি েণিটানন্ত্রক প্রনিষ্ঠটাি নহদসদব েদে 
র�টালটাি জি্য আনম থঘটাষণটা করিনছ থয সংস্টাি পনিচটালিটা-েটানয়ত্ব ি্যস্ত 
রটাকদব জিেদণি নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি ওপি, র�টাদিটা আমলটা বটা 
মদিটািীি ব্যনক্তি ওপি িয়।১

বঙ্গবন্লু র সমবায় োবনা এবং মহান মলুদতিযলুশধে 

সমবাশয়র অবস্ান

১৯৭১ সাশলর মার্চ মাশসর উত্াল সমশয় বঙ্গবন্লু র দনশি্চেনায় সমবায়

১৯৭১ সটাদলি মটাচকে মটাদস বঙ্গবনু্ধ উত্তটাল সমদয় সটামনিক িটাসদিি 
নবরুদদ্ধ বটাংলটাদেিদক মলূি স্বটািীি সত্তটায় রূপটানয়ি করিি। এ সময় 
থেদিি নবনভন্ন কটাযকুক্রম পনিচটালিটা এবং মনুক্তসংগ্রটামদক কটাযকুকিভটাদব 
স�ল কিটাি জি্য বঙ্গবনু্ধ জিদেদণি উদদ্দি্য ৩৫টি নিদেকেিিটা জটানি 
করিি। এ নিদেকেিিটায় বঙ্গবনু্ধ আহবটাি জটািটাি:

আজ সমগ্র থেিবটাসী িাঁদেি সংকদল্প ঐক্যবদ্ধ; িটািটা জটািটাদচ্ছি, 
সটামনিক িটাসদিি কটাদছ িটািটা িনি স্বীকটাি কিদবি িটা। অিএব আনম 
সকদলি কটাদছ আদবেি জটািটাই, নবদিষ করি যটাদেি কটাদছ সবকুদিষ 
সটামনিক হুক্ম জটানি কিটা হদয়দছ, িাঁিটা থযি ভীনি প্রেিকুদিি কটাদছ িি 
িটা হি। বটাংলটাদেদিি সটাদে সটাি র�টাটি মটািষু িাঁদেি থপছদি িদয়দছ। 
আনম বটাংলটাদেদিি িটােনিক জীবদিি সকল কটাজকমকু সুষু্ঠভটাদব 
সমটািটাদিি উদদ্দি্য পঁয়নরেিটি নিদেকেিিটামটা জটানি কিনছ। প্রদি্যকদক 
এই নিদেকেিগুদলটা থমদি চলদি হদব। র�উ এদক অমটাি্য কিদি পটািদব 
িটা; কিদল িটানস্ত থপদি হদব।২

দেনিক পূবকুদেি পনরেকটায় ১৫ মটাচকে ১৯৭১ সটাদলি সংখ্যটা থরদক 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি িিুি কমকুসনূচ থঘটাষণটাি করটা জটািটা 
যটায়। বটাংলটাদেদিি স্বটািীিিটা যুদ্ধ েনললপরে: নবিিীয় খদডেি ৭৩৯ 
থরদক ৭৪৬ িং পষৃ্ঠটায় আমিটা এ সংক্রটান্ত নবস্তটানিি ির্য পটাই। হয়। 
বঙ্গবনু্ধ কিৃকুক জটানিকৃি পয়নরেিটি নিদেকেিিটায় সটািটাদেিদক অচল করি 
থেওয়টাি পনিকল্পিটা নছল। র�টাদিটা র�টাদিটা প্রনিষ্ঠটাি বটা কটাযকুক্রম থখটালটা 
বটা চটালু রটাকদব এবং র�টাদিটা র�টাদিটা প্রনিষ্ঠটাি বটা কটাযকুক্রম বন্ধ রটাকদব 
িটা এসব নিদেকেিিটায় সুস্পষ্ কিটা হদয়নছল। জিগুরুত্বপূণকু প্রনিষ্ঠটাি/
অন�স বটা কটাযকুক্রম চটালু িটাখটাি জি্য নিদেকেিিটা থেওয়টা হদয়নছল। ৩৫টি 
নিদেকেিিটামটাি একটি নিদেকেিিটামটা নছল সমবটায় নবষয়ক প্রনিষ্ঠটািসমহূ 
চটালু িটাখটাি জি্য। 

৩৫টি নিদেকেিিটাি ১৬ িম্বি নিদেকেিিটাি (ঘ) িং ে�টাি সমবটায় 
প্রনিষ্ঠটাি নবষয়ক নিদেকেিিটাটি নছল নিম্নরূপ:

১৬(ঘ): পূবকু পটানকস্তটাি সমবটায় ব্যটাংক, র�ন্দ্রীয় সমবটায় ব্যটাংক 
ও িটাি অঙ্গ সংস্টাগুদলটা রটািটা সমবটায় সনমনি এবং অি্যটাি্য সমবটায় 
সংস্টাগুদলটা থরদক কৃনষঋণ থেয়টা অব্যটাহি রটাকদব।৩

মলুদতিযলুধেকালীন যলুব রিদেক্ষণ কম্মসদূরর দসশলবাশস সমবাশয়র উপদস্দত

মহটাি মনুক্তযুদদ্ধি সংেিদকিটা ভনবষ্যদিি স্বটািীি বটাংলটাদেদিি 
সটামনগ্রক একটি রূপরিখটা নিদয় পনিকনল্পিভটাদব অগ্রসি হদয়নছদলি। 
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িটািটা মনুক্তযুদদ্ধি সময়কটালীি সমদয় থেদিি অভ্যন্তরি মনুক্তদযটাদ্ধটাদেি 
সংগ্রটাম ও টিদক রটাকটা এবং গ্রটামদক স্বয়ম্ভি কিটাি জি্য যুব প্রনিক্দণি 
আদয়টাজি কিদিি। যুব প্রনিক্দণি নছল নিনেকেষ্ উদদ্ি্য-প্রনিক্ণ 
কমকুসনূচ ও নসদলবটাস। বটাংলটাদেি সিকটারিি Youth Camp 
এসব যুব প্রনিক্ণ-কমকুসনূচ ও নসদলবটাস (YOUTH TRAINING 
PROGRAMME, SYLLABUS AND ROUTINE; Issued by 
Youth Camp Board of Control) প্রণয়ি ও পনিচটালিটা কিদিি। 
এ িিদিি প্রনিক্ণ নিদেকেিিটা বুকদলদটি ৬৭নব ে�টায় আমিটা সমবটাদয়ি 
উপনস্নি পটাই এভটাদব:

YOUTH TRAINING

PROGRAMME, SYLLABUS AND ROUTINE
৬৭.B. FUNCTIONS
১(c): Revive owner-labourer production sharing 
practice to intensify cooperative labour in all fields.
১(d): Maximise food production by cooperative 
labour in the utilization of all land, water, vegetable 
and animal resources of the village.৪

এ যুব প্রনিক্ণ কমকুসনূচি নসদলবটাদস আমিটা ‘স্বটািীি বটাংলটা সিকটাি 
অিদুমটানেি গ্রটাম পঞ্চটাদয়দিি কটািটাদমটা’ নিরিটািটাদম প্রনিক্ণ থপ্রসদিটাট 
থেখদি পটাই। গ্রটাম পঞ্চটাদয়ি কটািটাদমটাি আরকু-সটামটানজক স্বয়ম্ভিিটা 
অজকেদিি লদক্ এ নিদসটাসকু রেটাদটি ‘কটাযকুক্রম’ ও অরকুব্যবস্টা’ অিদুচ্ছদে 
আমিটা ‘সমবটায়’-এি উজ্জ্বল উপনস্নি থেখদি পটাই এভটাদব:

কায্মক্রম: 

এ নিরিটািটাদম ৫টি ে�টা িদয়দছ। এি ১ ও ৫ িম্বি ে�টায় আমিটা 
সমবটায়-এি উপনস্নি এভটাদব পটাই:
(১) গ্রটাদমি আত্মনিভকেিশীলিটা বটানেদয় র�টালটাি সকল কটাদজ, 
নবদিষি দুনভকেক্ এবং অিটাজকিটা েমদিি কটাদজ, আবটাল-বদৃ্ধ-
বধণিটা গ্রটামবটাসীি সকল সম্ভটাব্য পনিশ্রম এবং সমবটায় যিদূি 
সম্ভব বটােটাদি হদব।
(৫) গ্রটামবটাসীি সটাি্যমদিটা পনিশ্রম এবং সমবটাদয়ি সটাদর সটাদর 
কৃনষ এবং ক্টিিনিদল্পি সকল থক্ররে গ্রটাদম আি কী কী উৎপটােি 
হদি পটারি এবং গ্রটাদমি উৎপটােি নেদয়ই কী করি বটাইরি থরদক 
আসটা নজনিদসি কটাজ চলদি পটারি থসই উদ্টাবিটা িনক্তও 
বটােটাদি হদব। থযদকটাদিটা বটাইরিি িত্রুি নবরুদদ্ধ শুি ুখটাে্য এবং 
সমটাজ-িঙৃ্খলটাদিই িয়, বস্ত্র, আবটাস, স্বটাস্্য, নিক্টা, গ্রটাদমি 
পরঘটাট, িিীিচচকেটা এবং মটািনসক ও আি্যটানত্মক কৃষ্টিি সকল 
থক্ররেই অেম্য মদিটাবদল আত্মনিভকেিশীল গ্রটাদমি জীবিযটাপি 
সমটাজ-িঙৃ্খলটা িক্টা কিটা যটায়।৫

অর্মব্বস্া:

শ্রম-সমবটায় এবং ভটােটাভটানে-নবনিময় ব্যবস্টায় প্রনিনষ্ঠি গ্রটাম 
জীবদি টটাকটা পয়সটাি র�মি র�টাদিটা প্রদয়টাজি রটাকদব িটা। 
দুিকুীনি এবং সটামটানজক প্রিটািণটাি বটাহি নহদসদব টটাকটাি ব্যবহটাি 
যি কমদব িিই মঙ্গল।৬

সমবায় দেদত্শত রাষ করার জন্ বঙ্গবন্লু র আহবান

বঙ্গবনু্ধ সমবটায় আদ্টালিদক থেদিি উৎপটােি বনৃদ্ধসহ আরকুসটামটানজক 
উন্নয়দিি হটানিয়টাি নহদসদব েণ্য কিদিি। স্বটািীিিটাি পিপিই নিনি 
এ নবষদয় জিেণদক িৎপি হওয়টাি জি্য আহবটাি জটািটাি। এ িিদিি 
একটি আহবটাি সংবনলি প্রনিদবেি আমিটা দেনিক বটাংলটাি ২ এনপ্রল 
১৯৭২ সংখ্যটায় পটাই। পনরেকটাি প্রনিদবেিটি নিম্নরূপ:

সমবায় দেদত্শত রাষ করুন: যশোরর জনতার 

উশদেশে্ বঙ্গবন্লু ।

মিশের সব সম্ি এখন জনগশণর-বঙ্গবন্লু  শেখ মলুদজবলুর 

রহমান।

পদহলটা এনপ্রল বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি সবকুটাধিক পনিমটাণ 
জনম চটাদষি অিীদি আিটাি জি্য সমবটায় নভনত্তদি কৃনষকটাজ 
কিটা ও কৃনষ উৎপটােি বটােটাদিটাি জি্য আজ কৃষকদেি প্রনি 
আদবেি জটানিদয়দছি। দুইনেিব্যটাপী খলুিটা স�রিি পরি আজ 
ঢটাকটা প্রি্যটাবিকেদিি পদর যদিটাি নবমটািব্রি উপনস্ি সমদবি 
জিিটাি উদদ্দি্য বঙ্গবনু্ধ বদলি, সমস্ত সম্ে এখি জিেদণি। 
জটািীয়কিণসহ তেপ্লনবক পেদক্দপি মটাি্যদম শেটাষদণি মলূ 
উৎপটাটিি হদয়দছ। কৃষকদেি উদদ্দি্য বঙ্গবনু্ধ বদলি থয িটািটা 
থযি সমবটায় নভনত্তদি চটাষটাবটাে শুরু করি থেয়। নিনি বদলি 
পটানকস্তটানি ববকুি নকছু র�দখ যটায়নি এবং কি ও খটাজিটা মওক্� 
কিটাি কটািদণ সিকটারিি আয় কদম থেদছ। সুিিটাং সিকটারিি 
মখুটাদপক্ী িটা হদয় িটািটা থযি অনবলদম্ব িটাদেি কটাজ শুরু করি 
থেয়।৭
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সমবায় আশন্দালন জ�ারিারকরশণ বঙ্গবন্লু র িঢ়ৃ অবস্ান

বঙ্গবনু্ধ নছদলি সমবটায়মিস্ক ও সমবটায় নবশ্বটাসী একজি উন্নয়ি উজ্জ্বল 
ব্যনক্তত্ব। নিনি সবসময় নবশ্বটাস কিদিি সমষ্টিেি িনক্তি প্রকটািক 
‘সমবটায়’ িাঁি ‘স্বদপ্নি থসটািটাি বটাংলটা’ নিমকুটাদণি একটি অি্যিম 
হটানিয়টাি হদি পটারি। িটাই নিনি সমবটায় আদ্টালিদক রেটািেটাি কিটাি 
জি্য েঢ়ৃ অবস্টাি নিদয়নছদলি। এ িিদিি একটি প্রনিদবেি প্রকটানিি 
হদয়দছ বটাংলটা নরিনবউি পনরেকটাি অিলটাইি সংস্কিদণ। প্রনিদবেি থরদক 
আমিটা নিদম্নটাক্ত নববিণ পটাই:

সমবায় আশন্দালন জ�ারিার করাই সরকাররর নীদত: বঙ্গবন্লু

ক্নমল্টাি এক সদমেলদি বঙ্গবনু্ধ স্পষ্ জটানিদয় থেি, সমবটায় 
আদ্টালি রেটািেটাি কিটাই িটাি সিকটারিি িীনি। নিনি থসটটা 
কিদি সব িিদিি উদে্যটাে নিদয়দছি। প্রিটািমন্ত্রী বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি থেদি কৃনষ উৎপটােি বনৃদ্ধ, চটানষদেি স্বটারকু িক্টা 
এবং জিেণদক সমবটায় পদ্ধনি েদে র�টালটাি আহ্টািও জটািটাি।

১৯৭২ সটাদলি ২৪ এনপ্রল থরদক ক্নমল্টায় দুই নেিব্যটাপী এক 
সভটায় চটাষটাবটাে সম্দককে বঙ্গবনু্ধ িাঁি শুদভচ্ছটা বটাণীদি আিও 
বদলি, ‘থেদি সমবটায় আদ্টালিদক ব্যটাপক নভনত্তদি প্রসটানিি 
কিটা হদচ্ছ। ২৬ এনপ্রদলি পনরেকটায় এ সম্নককেি খবি প্রকটাি 
কিটা হয়। থসই সংবটাদে বলটা হয়, সিকটারিি িীনি অিযুটায়ী 
অনবলদম্ব একটি গ্রহণদযটাে্য কমকুসনূচ রেওয়টাি নবষদয়ও বঙ্গবনু্ধ 
গুরুত্বটারিটাপ করিি। স্বটায়ত্তিটাসি, পনল্ উন্নয়ি ও সমবটায়মন্ত্রী 
িটামসুল হক আদলটাচিটা সভটাি উদবিটািি করিি। সমবটায় 
আদ্টালি হদচ্ছ সটািটািণ মটািদুষিই একটটা আদ্টালি,বঙ্গবনু্ধি 
এই উনক্ত সম্দককে পনল্ উন্নয়ি ও সমবটায়মন্ত্রী িটামসুল হক 
বদলি, ‘এ ব্যটাপটারি রেি কদয়কটি পেদক্প রেওয়টা হদয়দছ এবং 
এ সম্দককে একটি পাঁচিটালটা পনিকল্পিটা পনল্ উন্নয়ি ও সমবটায় 
ে�িি ত�নি করিদছ। ১৯৭৬-৭৭ সটাদলি মদি্য পনল্ নিদল্পি 
নবদিষ করি মৎস্য, লবণ, রেইনি নিল্পগুদলটা রটািটা পযকুটায় পযকুন্ত 
সমবটাদয়ি অন্তভুকুক্ত হদব বদল জটািটা যটায়।৮

মদহলা সমবায়ী রিীদত রাণী িােশক বঙ্গবন্লু র দনজ হাশত জেখা দরদি

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি ১৯৭২ সটাদলি ২১ িদভম্বি 

নসদলট সেি উপদজলটািীি র�ৌনেয়টা পল্ী মনহলটা সমবটায় সনমনি 
নলিঃ এি িৎকটালীি সম্টােক প্রীনি িটাণী েটািদক নিজ হটাদি একটি 
পরে রেদখি। উদল্খ্য, প্রীনি িটাণী েটাি জটানিি নপিটাদক র�ৌনেয়টা 
পল্ী মনহলটা সমবটায় সনমনি নলিঃ–এি সেস্যদেি ত�নি িাঁদিি কটাপে 
উপহটাি থেি। উপহটাি থপদয় জটানিি নপিটা ভীষণ খশুী হি এবং নিনি 
নিজ হটাদি সনমনিি সম্টােকদক নচনি রেদখি। এ নচনিদি থেদিি 
উন্নয়দি িটািীদেি অবেটাদিি করটা িুদল িরিি এবং িটািী উন্নয়দি িাঁি 
সহদযটানেিটাি অঙ্গীকটাি করিি। আমিটা জটানিি নপিটাি নিজ হটাদি রেখটা 
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নচনিটি এখটাদি িুদল িিনছ৯:

প্রিটািমন্ত্রী
ঢটাকটা: ২১ শে িদভম্বি’ ৭২

শ্রদদ্ধয়টা প্রীনি িটাণী েটাি
আমটাি আেটাব গ্রহণ কিদবি। িাঁি নিদল্পি নিেিকুিস্বরূপ 
আপিটাি থেওয়টা উপহটািখটািটা রেিটারিল ওসমটািী সটাদহদবি 
মটাি�দি থপদয় খবুই খশুী হদয়নছ। নিল্প জেদি িাঁি নিল্প এক 
নবদিষ স্টাি অধিকটাি করি আদছ। নবদিষ করি বটাংলটাদেদিি 
উন্নিমটাদিি িাঁি নিল্প একটি থেৌিদবি নবষয়। থেদিি ভটাঙ্গটা 
অরকুিীনিদক পুিরুজ্ীনবি কিটাি প্রদনে আপিটাদেি ভূনমকটা 
র�টাি অংদি কম িয়। থসদহিু আপিটাদেি িাঁি নিদল্পি ক্রম 
নবকটাি এবং নবদশ্বি হস্তনিল্পটাঙ্গদি এি সুপ্রনিনষ্ঠি স্টাি আমটাি 
একটান্ত কটাম্য। সিকটাি এ ব্যটাপটারি পূণকু সহদযটানেিটা করি যটাদব। 
থেদিি রেকটাি সমস্যটা দূিীকিণ এবং অরকুনিনিক উন্নয়দি 
আপিটাদেি প্রদচষ্টাদক আনম আন্তনিকভটাদব িি্যবটাে জটািটানচ্ছ।
ইনি

শেখ মনুজব
২১/১১/৭২

বঙ্গবন্লু র সমবায় িে্মন ও গ্ামদেদত্ক কম্মপদরকল্পনা 

বঙ্গবনু্ধ স্বপ্ন থেখদিি থেদিি প্রনিটি গ্রটাদম সমবটায় সনমনি েিি কিটা 
হদব। নিনি েণমখুী সমবটায় আদ্টালি েদে িুলদি থচদয়নছদলি। 
সমবটায় নিদয় বঙ্গবনু্ধি স্বপ্ন থয কি েভীরি থপ্রটানরি নছল এবং কি 
সুদূিপ্রসটানিি নচন্তটাসমদৃ্ধ িটা লক্্য কিটা যটায় ১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি 
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় সদমেলদি 
প্রেত্ত িটাি বক্তদব্যি মদি্য। উক্ত ভটাষদণ নিনি বদলনছদলি—

...বটাংলটাদেি আমটাি স্বপ্ন, ি্যটাি, িটািণটা ও আিটািিটাি িি। 
আি থস থসটািটাি বটাংলটা ঘুনমদয় আদছ নচি অবদহনলি গ্রটাদমি 
আিটাচকটািটাদচ, নচি উদপনক্ি পল্ীি ক্রি ক্রি, নবস্তীণকু 
জলটাভূনমি আদিপটাদি আি সুনবিটাল অিদণ্যি েভীরি। 
ভটাইদয়িটা আমটাি-আসুি সমবটাদয়ি যটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্রটামবটাংলটাদক 
জটানেদয় িুনল। িব-সষৃ্টিি উন্মটােিটায় আি জীবদিি জয়েটাদি 
িটাদক মখুনিি কনি।
আমটাদেি সংঘবদ্ধ জিিনক্তি সমদবি প্রদচষ্টায় েদি িুলদি 
হদব ‘থসটািটাি বটাংলটা’। এ েটানয়ত্ব সমগ্র জটানিি, প্রদি্যকটি 
সটািটািণ মটািদুষি এবং িটাদেি প্রনিনিধিদেি। িদবই আমটাি স্বপ্ন 
সটারকুক হদব, সটারকুক হদব িহীদেি আত্মি্যটাে, সটারকুক হদব মটািটাি 
অশ্রু। িটাজনিনিক স্বটািীিিটা িটাি সনি্যকটারিি অরকু খুঁদজ পটাদব 
অরকুনিনিক মনুক্তি স্বটাদে, আপটামি জিসটািটািদণি ভটাে্যটান্নয়দি। 
িদবই েণিটানন্ত্রক পদ্ধনিি মটাি্যদম রূপটানয়ি হদব সমটাজিটানন্ত্রক 
িীনিি এবং থসই অভীষ্ লদক্্য আমিটা থপৌঁছটাদবটা সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম। জয় বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি। জয় বটাংলটা।১০

থেিজ উন্নয়ি নছল বঙ্গবনু্ধি একটান্ত ভটাবিটা। ক্টিিনিল্প ও কু্দ্র 
নিল্পদক নিনি সমবটায় নভনত্তদি েদে িুলদি থচদয়নছদলি। সটািটািণ 
নিবকুটাচদিি আদে ১৯৭০ সটাদলি িদভম্বরি প্রেত্ত বঙ্গবনু্ধি রেিটাি 
থটনলনভিি ভটাষণ থরদক আমিটা জটািদি পটানি বঙ্গবনু্ধি সমবটায় নচন্তটা। 
নিনি বদলি ‘কু্দ্রটায়িি ও ক্টিিনিল্পদক ব্যটাপকভটাদব উৎসটাহ নেদি 
হদব। ক্টিিনিদল্পি থক্ররে কাঁচটামটাল সিবিটাদহি ব্যবস্টা নিনচিি কিদি 
হদব। িাঁিীদেি ি্যটায্যমদূল্য সিূটা ও িং সিবিটাহ কিদি হদব। িাঁদেি 
জদি্য অবি্যই বটাজটািজটািকিণ ও ঋণ েটাদিি সুনবিটা করি নেদি হদব। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম কু্দ্রটাকৃনিি নিল্প েদে িুলদি হদব। গ্রটাদম গ্রটাদম 

এসব নিল্পদক এমিভটাদব ছনেদয় নেদি হদব যটাি �দল গ্রটাম থরদক 
গ্রটামটান্তরি নবনভন্ন প্রকটাি নিল্প সুদযটাে থপৌঁছটায় এবং গ্রটামীণ মটািদুষি 
জদি্য কমকুসংস্টাদিি সুদযটাে সষৃ্টি হয়।’ থছটাট থছটাট চটানষদেি করটাও নিনি 
নবস্মিৃ হিনি। ১৯৭২ সটাদলি ২৬ মটাচকে জটািীয়কিদণি িীনি থঘটাষণটা 
উপলদক্্য রেিটাি-থটনলনভিদি ঐনিহটানসক ভটাষদণ বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি 
‘থছটাট থছটাট চটানষনেি অবি্যই উৎপটােিক্ম করি েদে িুলদি হদব। 
এ করটা মদি র�দখ আমিটা পল্ী এলটাকটায় সমবটায় ব্যবস্টাি নভনত্তদি 
ব্যটাপক কমকুসনূচ গ্রহণ কিদি থচষ্টা কিনছ। এি �দল চটানষিটা র�বলমটারে 
আিনুিক ব্যবস্টাি সু�লই পটাদব িটা বিং সমবটাদয়ি মটাি্যদম সহজিদিকে 
ও দ্রুি ঋণ পটাওয়টা সম্ভব হদব।’

বঙ্গবনু্ধ জটািদিি শুি ু উৎপটােি কিদলই চলদব িটা, সংনলিষ্ 
অি্যটাি্য ব্যবস্টাও সুসংহি কিদি হদব। প্রদয়টাজি িদয়দছ সুষম বণ্টি 
ও সিবটাদহি নবষয়টি নিনচিি কিটা। এদক্ররেও নিনি সমবটায় ব্যবস্টাদক 
কটাদজ লটােটাদিটাি প্রয়টাস রেি। ১ থম ১৯৭২ সটাদল শ্রনমক নেবস উপলনক্্য 
জটানিি উদদ্দি্য প্রেত্ত রেিটাি ভটাষদণ নিনি িটাই বদলি—

আমিটা সমটাজিটানন্ত্রক অরকুিীনিি থেটােটাপত্তি করিনছ। পটািটাপটানি 
দুিঃখী জিেদণি অভটাব থমটাচি ও দুেকেিটা লটাঘদবি জি্য আমটাদেি 
সটাি্যমি আশু সটাহটাদয্যি ব্যবস্টা কিদি হদব। সুেসহ কৃষকদেি 
সমস্ত বদকয়টা খটাজিটা ও পঁনচি নবঘটা পযকুন্ত জনমি কি নচিনেদিি 
জি্য নবদলটাপ কিটা হদয়দছ। লবণ উৎপটােিদক আি আবেটানি 
শুল্ক নেদি হদব িটা। নিযকুটািিমলূক ইজটািটােটািী প্ররটা নবলুপ্ত 
কিটা হদয়দছ। সিকটাি প্রটায় থষটাল র�টাটি টটাকটাি থটষ্ নিনল� 
জিসটািটািদণি মদি্য নবিিণ করিদছ। েনিদ্র চটানষদেি েি র�টাটি 
টটাকটাি িটাকটানব ঋণ, এক লক্ িব্বই হটাজটাি টি সটাি, দু’লটাখ 
মণ বীজ িটাি থেওয়টা হদয়দছ। সমবটাদয়ি মটাি্যদম চটাি র�টাটি 
টটাকটা নবিিণ কিটা হদব। নিনি আরিটা বদলি ‘আমটাদেি সমগ্র 
পনিকল্পিটাি গুরুত্বপূণকু অংদিি মদি্য িদয়দছ বণ্টি ও সিবিটাহ 
ব্যবস্টাি পুিনবকুি্যটাস কিটা। ইদিটামদি্যই রেসিকটানি নডলটাি, 
এদজন্ট এবং সংনলিষ্ সকলদক সিককে করি থেয়টা হদয়দছ থয, যনে 
িটািটা অসটাি ুও সমটাজনবরিটািী কটাযকুকলটাপ বন্ধ িটা করি িটাহদল 
িটাদেি সকল লটাইদসন্স-পটািনমট বটানিল করি থেয়টা হদব। আশু 
ব্যবস্টা নহদসদব সিকটাি প্রনি ইউনিয়দি ও সমস্ত নিল্পপ্রনিষ্ঠটাদি 
সমবটায় নভনত্তদি ি্যটায্যমদূল্যি থেটাকটাি থখটালটাি পনিকল্পিটা 
গ্রহণ করিদছ। এি �দল রেসিকটানি ব্যনক্তদেি বণ্টদিি থক্ররে 
একদচটিয়টা কিৃকুদত্বি অবসটাি ঘটদব এবং সিবিটাদহি থক্ররে 
সটামনয়ক স্বল্পিটাি সুদযটাদে যুনক্তহীি মলূ্যবনৃদ্ধি সম্ভটাবিটা র�টাি 
হদব।১১

বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক থেখদিি িিুি সমটাজ-আেিকু সমটাজ-দুিকুীনিমকু্ত 
সমটাজ েেটাি হটানিয়টাি নহদসদব। নিনি দুিকুীনিি করটা জটািদিি-
দূিকুীনিবটাজদেি করটা জটািদিি-সমটাদজি পচদিি করটা উপলনধি 
কিদিি। এি থরদক মনুক্তি জি্য নিনি সমবটায় পদ্ধনিদক কটাদজ লটােটাদি 
থচদয়নছদলি। িটাইদিটা ১৯৭৫ সটাদলি ২৬শে মটাচকে থসটাহিটাওয়টােকেী উে্যটাদিি 
জিসভটায় নবিিীয় নবপ্লদবি কমকুসনূচ থঘটাষণটাকটাদল বদলনছদলি—

আজ র� দুিকুীনিবটাজ? থয �াঁনক থেয় থস দুিকুীনিবটাজ। থয ঘুষ 
খটায় থস দুিকুীনিবটাজ। থয স্মটােনলং করি থস দুিকুীনিবটাজ। থয ব্টাক 
মটাদককেটিং করি থস দুিকুীনিবটাজ। থয থহটাডকে করি থস দুিকুীনিবটাজ। 
যটািটা কিকেব্য পটালি করি িটা িটািটা দুিকুীনিবটাজ। যটািটা নবদবদকি 
নবরুদদ্ধ কটাজ করি িটািটাও দুিকুীনিবটাজ। যটািটা নবদেদিি কটাদছ 
থেিদক নবনক্র করি িটািটাও দুিকুীনিবটাজ। এই দুিকুীনিবটাজদেি 
নবরুদদ্ধ আমটাদেি সংগ্রটাম শুরু কিদি হদব। ...সমটাজব্যবস্টায় 
থযি ঘুণ িরি থেদছ। এই সমটাদজি প্রনি চিম আঘটাি কিদি 
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চটাই, থয আঘটাি করিনছলটাম পটানকস্তটানিদেি। থস আঘটাি কিদি 
চটাই এই ঘুদণ িিটা সমটাজব্যবস্টাদক।...আমিটা বটাংলটাদেদিি 
মটািষু, আমটাদেি মটাটি আদছ, আমটাি থসটািটাি বটাংলটা আদছ, 
আমটাি পটাট আদছ, আমটাি ে্যটাস আদছ, আমটাি চটা আদছ, 
আমটাি �রিস্ আদছ, আমটাি মটাছ আদছ, আমটাি লটাইভস্ক 
আদছ। যনে রেভলপ কিদি পটানি ইিিটাল্টাহ এনেি রটাকদব 
িটা।...আমটাি যুবক ভটাইিটা, আনম থয র�টা-অপটারিটিভ কিদি 
যটানচ্ছ গ্রটাদম গ্রটাদম এি ওপি বটাংলটাি মটািদুষি বাঁচটা-মিটা নিভকেি 
কিদব। আপিটাদেি �্ল প্যটান্টটটা একটু হটা�প্যটান্ট কিদি হদব। 
পটাজটামটা থছদে একটু লুনঙ্গ পিদি হদব। আি গ্রটাদম গ্রটাদম নেদয় 
এই র�টা-অপটারিটিভদক সটা�ল্যমনডেি করি র�টালটাি জি্য কটাজ 
করি থযদি হদব।১২

বঙ্গবনু্ধ বটাংলটাি উন্নয়দি গ্রটাদম গ্রটাদম গ্রটাম সমবটায় েেদি থচদয়নছদলি। 
গ্রটাম সমবটায় নছল বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি পনিকল্পিটাি র�ন্দ্রনব্ুদি। নিনি 
নবিিীয় নবপ্লদবি থসটাপটাি িচিটা কিদি থচদয়নছদলি গ্রটাম সমবটাদয়ি 
স�ল বটাস্তবটায়দিি বিটািটা। গ্রটাম সমবটায় েিদিি নবষদয় বঙ্গবনু্ধ নছদলি 
েঢ়ৃপ্রনিঞে। এ নবষদয় িটাি নছল স্পষ্ েিকুি ও মদিটাভটাব। গ্রটাম সমবটাদয়ি 
রূপরিখটা নিনি স্পষ্ভটাদব এঁদকনছদলি। এ নবষদয় এক েভীি অন্তেৃকুষ্টি 
আমিটা িাঁি বক্তব্য থরদকই পটাই:

র�টা-অপটারিটিভও আনম প্রনিটি গ্রটাদম কিদি চটাই। এটটা 
থসটাজটাসুনজ বটাঙটালী র�টা-অপটারিটিভ। যটাদক বলটা হয় 
মটালটিপটািপটাস র�টা-অপটারিটিভ। র�টা-অপটারিটিভ নডপটাটকেদমন্ট 
আদছ, রটাক। ওটটা চলুক। আনম এটটাি িটাম নেদয়নছ থস্পিটাল 
র�টা-অপটারিটিভ।...কটাদজি জি্য আসদি হদব ময়েটাদি। 
আপিটাদেি কটাজ করি নিখদি হদব। থসই জি্য আমটাি র�টা-
অপটারিটিভ। যনে কটাজ করি নিখদি চটাি, যনে ভনবষ্যৎ অন্ধকটাি 
কিদি িটা চটাি, িটাহদল আমটাি র�টা-অপটারিটিভ সটাকদসস�্ল 
করুি।১৩

বঙ্গবন্লু র সমবায় িে্মন এবং দবিতীয় দবপ্লব-এর ঐদতহাদসক তাতপয্ম

১৯৭৫ সটাদলি ২৫ জটািয়ুটানি বঙ্গবনু্ধ িিুি িটাজনিনিক-অরকুনিনিক 
ব্যবস্টা প্রবিকেদি উদে্যটাগী হি। এদক নিনি This is our second 
revolution বটা ‘নবিিীয় নবপ্লব’ বদল আখ্যটানয়ি করিি।১৪ ১৯৭৫ সটাদলি 
৬ জুি বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি মহটাি মনুক্তযুদদ্ধ রেিৃত্বেটািকটািী 
আওয়টামী লীে ও স্বটািীিিটাি পদক্ি অি্যটাি্য িটাজনিনিক েল, থশ্রধণ-
থপিটাি নবনিষ্ ব্যনক্তবেকু ও সটামনিক-রেসটামনিক কমকুকিকেটা প্রমখুদক 
নিদয় বটাংলটাদেি কৃষক শ্রনমক আওয়টামী লীে, সংদক্দপ বটাকিটাল িটাদম 
একটি জটািীয় েল েিি করিি। এি মলূ উদদ্ি্য নছল সদবকুটাচ্চ জটািীয় 
ঐক্য অজকেি। এ জটািীয় েদলি ১৫টি লক্্য-উদদ্দি্যি অি্যিম একটি 
উদদ্ি্য নছল সমবটায়নভনত্তক চটাষটাবটাে:

ছয়: সবকুটাঙ্গীণ গ্রটামীণ উন্নয়ি, কৃনষ-ব্যবস্টাি আমলূ সংস্কটাি ও 
ক্রমটান্বদয় যটানন্ত্রকীকিণ এবং সমবটায়নভনত্তক চটাষটাবটাে প্রচলি।১৫

নবিিীয় নবপ্লদবি কমকুসনূচি মদি্য দুটি নেক নছল—(ক) সিকটাি 
ব্যবস্টা ও প্রিটাসনিক কমকুসনূচ এবং (খ) আরকু-সটামটানজক কমকুসনূচ। 

(ক) প্ররমি নছল সিকটাি-পদ্ধনিি পনিবিকেি, একটি জটািীয় েল 
েিি, প্রিটাসদিি নবদকন্দ্রীকিণ, মহক্মটাগুদলটাদক রেলটায় উন্নীি 
কিটা, রেলটা প্রিটাসদিি েটানয়দত্ব জিেদণি প্রনিনিধি বটা েভিকুি, নবচটাি 
ব্যবস্টাি সংস্কটাি এবং 

(খ) নবিিীয়ি সমবটায়নভনত্তক কৃনষ উৎপটােি ও ভূনমব্যবস্টাপিটা, গ্রটাদম 
মটানল্পটািপটাস বটা বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভস, পল্ী অঞ্চদল ‘থহলর 
কমদপ্লক্স’ প্রনিষ্ঠটা, পনিকনল্পি পনিবটাি এবং নিক্টাি প্রসটাি ইি্যটানে।১৬

উদল্খ্য থয, বঙ্গবনু্ধি নবিিীয় নবপ্লব কমকুসনূচদি ৫টি নবষদয়ি ওপি 

গুরুত্বটারিটাপ কিটা হদয়নছল। এগুদলটা হদলটা: দুিকুীনি উদচ্ছে, খটাে্য 
উৎপটােি বনৃদ্ধ, জিসংখ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রিটাসি ব্যবস্টা থঢদল সটাজটাদিটা এবং 
জটািীয় ঐক্য।১৭

নবিিীয় নবপ্লদবি আওিটায় খটাদে্য স্বয়ংসম্ণূকুিটা অজকেদিি জি্য 
বঙ্গবনু্ধ কনিপয় পেদক্প গ্রহদণি করটা বদলনছদলি যটাি অি্যিম নছল 
সমবটায় পদ্ধনিি চটাষটাবটাে। এসব পেদক্পগুদলটা হদলটা:
১. জনমি নসনলং ১০০ নবঘটা নিিকুটািণ;
২. প্রনিটি রটািটায় নবদু্যৎ সিবিটাহ;
৩. পযকুটায়ক্রদম বি্যটা নিয়ন্ত্রণ;
৪. কৃষকদেি নিকট �টাটিকেলটাইজটাি থপৌঁছটাদিটা;
৫. খটাল র�দট কৃনষ জনমদি চটাদষি ব্যবস্টা। পটাম্ সিবিটাহ িটা কিটা 

পযকুন্ত বাঁি নেদয় পটানি আটনকদয় নকংবটা ক্য়টা র�দট থসখটাি থরদক 
কৃনষকটাদযকু পটানিি ব্যবস্টা কিটা;

৬. কৃনষি ক্রমটান্বদয় যটানন্ত্রকীকিণ এবং কৃনষ ও নিদল্পি প্রসটাি। উৎপটােি 
ও বণ্টি প্রনক্রয়টায় কৃষক ও শ্রনমদকি অংিগ্রহদণি সুদযটাে রটাকটা;

৭. সমবটায় পদ্ধনিদি চটাষটাবটাে। জনমি মটানলকটািটা রটাকদব এবং নকছুদিই 
রেওয়টা হদব িটা, বঙ্গবনু্ধ স্পষ্ িটা জটানিদয় থেি। উৎপটানেি �সদলি 
এক অংি জনমি মটানলক, একভটাে কৃষক ও এক অংি সিকটাি 
পটাদব। সমবটায় হদব কম্টালসটানি;

৮. গ্রটাদম গ্রটাদম ৫০০ থরদক ১০০০ পনিবটাি নিদয় মটানল্পটািপটাস 
নভদলজ র�টা-অপটারিটিভ, ৬৫ হটাজটাি গ্রটাদমি প্রদি্যকটিদি ৫ 
বছরি ১টি করি এরূপ বহুমখুী সমবটায় স্টাপি। প্রদি্যকটি রেকটাি, 
প্রদি্যকটি কমকুক্ম মটািষু এি সেস্য হদব। সিকটারিি কটাছ থরদক 
অরকু, �টাটিকেলটাইজটাি, থটস্ নিনলদ�ি বিটাদ্, ওয়টাককেস থপ্রটাগ্রটাদমি 
বিটাদ্ িটাদেি কটাদছ যটাদব। কৃনষ সমবটাদয়ি মদিটা এি উৎপটানেি 
পণ্যও জনমি মটানলক, র�টা-অপটারিটিদভি সেস্য ও সিকটারিি 
মদি্য বনণ্টি হদব।এি পি বঙ্গবনু্ধি বক্তব্য,‘আদস্ত আদস্ত ইউনিয়ি 
কটাউনন্সদল যটািটা টটাউট আদছ, িটাদেিদক নবেটায় থেওয়টা হদব।’১৮

প্ররম পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটা গ্রহণ কিটা হয় ১৯৭৩ সটাদল। ১৯৭৩-
১৯৭৪ সটাদলি বটাদজদট প্ররম পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটাি কমকুসনূচসমহূ 
বটাস্তবটায়দিি লক্্যমটারেটা নছল। এসব লক্্যমটারেটা অজকেি কিদি িটা 
পটািদলও নবনভন্ন থক্ররে ১৯৭৩-’৭৪ অরকুবছরি রেিনকছু অগ্রেনি 
সটাধিি হয়। এি মদি্য সমবটায় থসক্টরিি অজকেি নছল নিম্নরূপ:
১. ১ র�টাটি ৫০ লক্ টটাকটা িটাকটানভ ঋণ কৃনষ ব্যটাংক ও সমবটাদয়ি মটাি্যদম 

১৯ র�টাটি ২১ লক্ টটাকটা কৃনষঋণ থেওয়টা হয়।
২. পটাবিটা ও ঢটাকটাি সমবটায় দুগ্ধ উৎপটােি র�রন্দ্রি একরেীকিণ ও 

সম্প্রসটািদণি অগ্রেনি সমবটায় কমকুসনূচি উদল্খদযটাে্য সটা�ল্য 
নহদসদব নবনচি হয়।১৯

বঙ্গবনু্ধ এমি সমবটাদয়ি করটা র�দবদছি যটা গ্রটাদমি সবটাইদক 
অন্তভুকুক্ত কিদব, শুি ু কৃনষ- উৎপটােদিি সদঙ্গ জনেদিি িয়। থস 
কটািদণই বঙ্গবনু্ধি সমবটায় নছল ‘বহুমখুী’ সমবটায়। নবনভন্নমখুী িৎপিিটা 
পনিচটালিটাও এসব সমবটাদয়ি লক্্য নছল। নিনি গ্রটাদমটান্নয়দিি লদক্্য 
জটািীয় িরটা গ্রটাদমি বটাইরিি সব সম্েও গ্রটাম সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
প্রবটানহি কিটাি করটা র�দবদছি। ১৯৭৫ সটাদল বঙ্গবনু্ধ থঘটানষি সমবটায়ী 
গ্রটাম প্রস্তটাদবি থপছদি একনেদক নছল বঙ্গবনু্ধি নিজস্ব িটাজনিনিক 
নবশ্বটাস এবং অি্যনেদক নছল জটািীয় ও আন্তজকেটানিক থপ্রক্টাপট। এদক্ররে 
দুটি নবষয় লক্্যিীয়। বঙ্গবনু্ধ নিদজ সমটাজিরন্ত্র নবশ্বটাস কিদিি এবং 
বঙ্গবনু্ধি সময়কটাদল আন্তজকেটানিক পনিমডেদল সমটাজিরন্ত্রি থয মদডল 
নবিটাজমটাি নছল, িটাদি কৃনষদি থযৌর চটাষনভনত্তক সমবটায়দকই যরটাযর 
বদল নবদবচিটা কিটা হদিটা। নবিিীয় নবপ্লব এবং িটাি অংি নহদসদব সমবটায়ী 
গ্রটাম কমকুসনূচ বঙ্গবনু্ধ িাঁি নিজস্ব নবদবচিটা থরদকই রেি করিনছদলি।

গ্রটাদমি নবপুল জিদেটাষ্ঠীি উন্নয়দি একমটারে সমবটায়দক অবলম্বি 
নহদসদব বঙ্গবনু্ধ নচননিি করিি। নিনি েনিদ্র ও অনিনক্িদেি উন্নয়দিি 
স্বপ্ন নবনিমকুটাদণ সমবটাদয়ি িনক্ত ব্যটাপকভটাদব ব্যবহটাি কিটাি করটা 
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বদলনছদলি। বঙ্গবনু্ধ থেখটাি, সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংেনিি হদয় অদিদকি 
পুঁনজি সমন্বদয় বহৃৎ নবনিদয়টাে সম্ভব, যটা সটািটািণ মটািদুষি ভটাে্য উন্নয়দি 
সহটায়ক হদি পটারি। দুভকেটাে্যবিি পুঁনজি স্বটারকুটাদন্বষী চক্র, দুিকুীনিবটাজ 
নসন্ডদকট, থেনি নবদেনি চক্র ‘েটানিদ্র্যমকু্ত বটাংলটাদেি নবনিমকুটাদণি’ 
বঙ্গবনু্ধি ি্বে বটাস্তবটায়ি হদি থেয়নি। িটা িটাহদল বটাংলটাদেদিি অরকুিীনি 
ও জিেদণি জীবিমটাি আজ উন্নি নবদশ্বি থেিগুদলটাি সদঙ্গ েদবকুি 
সদঙ্গ প্রনিদযটানহিটা কিদিটা।

বঙ্গবন্লু র ‘সমতাবািী বহুমলুখী সমবায় গ্াম’ এর রূপররখা

বঙ্গবনু্ধ নছদলি দূিেিকুী মহটানচন্তক। নিনি সমদয়ি অগ্রেটামী পুরুষ নছদলি। 
বিকেমটাি সমদয়ি থপ্রনক্দি োঁনেদয় আমিটা অবটাক নবস্মদয় বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি 
ভটাবিটা উপলনধি কিদি পটানি। বিকেমটাদিি জিসংখ্যটা বনৃদ্ধজনিি খটাে্য 
চটানহেটা, কৃনষ শ্রনমদকি অপ্রিুলিটা ও কৃনষ যটানন্ত্রকীকিণ, অব্যবহৃি পনিি 
কৃনষজনম উৎপটােদিি বটাইরি পদে রটাকটা-এসব সমস্যটাি করটা আদেই 
বুিদি থপরি বঙ্গবনু্ধ ‘গ্রটাম সমবটায় সনমনি’ি পনিকল্পিটা করিনছদলি। 
এটি স�লভটাদব বটাস্তবটানয়ি হদল বিকেমটাদিি অদিক সমস্যটাি উদ্ব হদিটা 
িটা বদল নবদিষঞেেণ মদি করিি।

গ্রটাদমি আরকু-সটামটানজক নচররে আমলূ পনিবিকেি আিটাই নছল বঙ্গবনু্ধি 
উন্নয়ি পনিকল্পিটাি নিযকুটাস। আিটা সটামন্তবটােী ভূনমব্যবস্টাি অবসটাি বটা 
কৃনষদক্ররে শেটাষণদক উৎপটাটিি কিটাি লদক্্য- স্বল্পিম সমদয়ি মদি্য 
কৃনষ উন্নয়দিি মটাি্যদম বটাংলটাদেিদক খটাদে্য স্বয়ংসম্ণূকু কিটাি জি্য, 
সকল কমকুক্ম গ্রটামীণ জিিটাি সমদবি শ্রমিনক্তদক উৎপটােিদক্ররে 
নবনিদয়টানজি করি এবং উৎপটােি উপকিণসমহূদক পূণকুভটাদব কৃনষকটাদজ 
নিদয়টানজি করি গ্রটামবটাংলটাি েনিদ্র নেি দুিঃখী শেটানষি কৃষক জিিটাি 
থমৌনলক মটািবটাধিকটাি নিনচিি কিটাি লদক্্য বঙ্গবনু্ধ ‘‘বটাি্যিটামলূক 
বহুমখুী গ্রটাম সমবটায়’’ কমকুসনূচ গ্রহণ করিি। এ কমকুসনূচি কনিপয় 
থমৌনলক তেনিষ্্য নছল:
১. পাঁচিি থরদক এক হটাজটাি পনিবটাি সমন্বদয় গ্রটাম সমবটায় েিি।
২. এই সমস্ত পনিবটারিি সমস্ত কৃনষজনম সমবটাদয়ি অিীদি ি্যস্তকিণ। 
৩. প্রনিটি গ্রটাম সমবটায় পনিচটালিটাি জি্য সমবটায় সভ্যদেি র�টাদট 

একটি নিবকুটানচি পনিষে েিি। (প্রদি্যক কমকুক্ম ভূনমহীি কৃষক-
মজদুি, মটানলক-কৃষক বটাি্যিটামলূক সমবটাদয়ি সভ্য হদব।) 

৪. মটানলক-কৃষক ও ভূনমহীি কৃষক-মজদুি সমবটাদয়ি কটাদজি জি্য 
িেে পটানিশ্রনমক পটাদবি। 

৫. সমবটায় থক্ি খটামটারি ও অি্যটাি্যভটাদব উৎপটানেি �সল সমটাি 
নিিভটাদে ভটাে করি ভূনম মটানলক, ভূনমহীি কৃষক-মজদুি বটা 
সমবটায় ও সিকটারিি মদি্য নবিিণ। (সিকটারিি প্রটাপ্য অংি স্টািীয় 
িমকুদেটালটায় িটাখদি হদব); 

৬. সিকটাি সমবটাদয়ি কৃনষ উৎপটােি ও অি্যটাি্য থক্ররে যটাবিীয় উপকিণ বটা 
সটাজসিঞ্টাম স্বল্পমদূল্য বটা ঋদণ বটা নবিটামদূল্য সমবটায়দক প্রেটাি কিদব। 

৭. সমবটায় সভ্যদেি থযৌর চাঁেটা বটা শেয়টারি েনিি মলূিদি এবং 
সিকটারিি মলূিি ও ঋদণ প্রনিটি সমবটাদয়ি অিীদি িটািটাি 
ক্টিিনিল্প ও অি্যটাি্য প্রনিষ্ঠটাি েদে উিদব। 

৮. সিকটাি িমকুদেটালটায় িনক্ি সম্দেি মি্য থরদক একটি অংি 
নিদয় রেদব, বটানক অংি সমবটাদয়ি িটািটাি দুদযকুটাে ও প্রদয়টাজি 
থমটাকটাদবলটাি জি্য জমটা রটাকদব। 

৯. সিকটাি গ্রটাম সমবটায় এলটাকটাি আইিিঙৃ্খলটা, িটাস্তটাঘটাট, অি্যটাি্য 
থযটােটাদযটাে ব্যবস্টা, নবদু্যৎ, থসচ, সটাি, বীজ,কীটিটািক ওষুি, 
স্বটাস্্য, নিক্টাসহ যটাবিীয় উন্নয়িমলূক কটাজ কিদব।

১০. সমবটায় িটাি সভ্যদেি প্রেটািকৃি শেয়টাি মলূিি ও সিকটারিি ঋণ 
বটা অংিগ্রহদণি নভনত্তদি থযদকটাদিটা ব্যবসটা-বটাধণজ্য ও থছটাটখটাদটটা 
কলকটািখটািটা স্বটািীিভটাদব পনিচটালিটা কিদি পটািদব। 

১১. প্রনিটি গ্রটাম সমবটায় উৎপটােি ও প্রিটাসনিক ইউনিটরূদপ েদে উিদব। 
১২. প্রনিটি গ্রটাম সমবটায় সমন্বদয় একটি করি ‘আঞ্চনলক সমবটায় কটাযকুটালয়’ 

েদে উিদি পটারি িদব রটািটা পযকুটাদয় প্রনিনষ্ঠি হদব গ্রটাম সমবটায়সমদূহি 
র�ন্দ্রীয় কটাযকুটালয়। (ক) আঞ্চনলক ও র�ন্দ্রীয় কটাযকুটালদয়ি কমকুকিকেটািটা 
গ্রটাম সমবটাদয়ি পনিচটালিটা পনিষদেি র�টাদট নিবকুটানচি হদবি। িদব 
উভয় কটাযকুটালদয় সিকটারিি িি� থরদক একজি ও জটািীয় েদলি 
থরদক একজি প্রনিনিধি সটাবকুক্ধণকভটাদব পনিেিকুক নহদসদব রটাকদবি। 
িদব এদেি র�টাটটাধিকটাি রটাকদব িটা। (খ) মলূি প্রনিটি গ্রটাম সমবটায় 
স্টািীয়ভটাদব ‘সমবটায় সিকটাি’ নহদসদব পনিেধণি হদব। সমবটাদয়ি 
যটাবিীয় নিিটাপত্তটা, িঙৃ্খলটা ও উন্নয়িমলূক কমকুকটাদডেি েটায়-েটানয়ত্ব 
সমবটায় সিবটারিি উপি ি্যস্ত রটাকদব। (ে) সমবটায় িরটা নবনভন্ন 
সমবটাদয়ি মি্যকটাি বিন্দ্ব-নববটাে মীমটাংসটাি জি্য আঞ্চনলক ও র�ন্দ্রীয় 
কটাযকুটালদয় ‘সমবটায় রিটাইবুিটাল’ েনিি হদব।

বঙ্গবন্লু র সমবায় আশন্দালশনর বত্চমান উপশযাদগতা

বঙ্গবনু্ধ প্রবনিকেি ‘বটাি্যিটামলূক বহুমখুী গ্রটাম সমবটায়’ কমকুসনূচ 
নছল একটি যুেটান্তকটািী তেপ্লনবক পেদক্প। এটি নছল একটি সময় 
উপদযটাগী (Time Driven), চটানহেটা উপদযটাগী (Demand Driven) 
ও পনিনস্নি বটা আবহ উপদযটানেিটাি (Situation Driven) নিনিদখ 
উন্নয়িমখুী ও জিমখুী (Pro-development and Pro-people) 
নচন্তটাি আদলটাদক জিবটান্ধব ((Pro-people) কমকুযঞে। উক্ত কমকুসনূচ 
স�লভটাদব বটাস্তবটানয়ি হদল বটাংলটাদেদিি উৎপটােি ও বণ্টি ব্যবস্টা 
িরটা সটামনগ্রক আরকু-সটামটানজক পনিমডেদল ব্যটাপক পনিবিকেি আসদিটা। 
এদক্ররে সম্ভটাব্য থযসব ইনিবটাচক �লটা�ল আমিটা থপদি পটািিটাম িটাি 
কদয়কটি হদলটা:
(ক) গ্রটাম সমবটায় কমকুসনূচ বটাস্তবটানয়ি হদল সমবটায় এলটাকটাি সকল কৃনষজনম 

সমবটাদয়ি ওপি ি্যস্ত হদিটা। সমবটায় এলটাকটাি সকল সটাবটালক কৃষক-
কৃষটাধণ সমবটাদয়ি সেস্য হদি পটািদিটা এবং সকদল নমদল চটাষটাবটাে 
কিদিটা। এ পদ্ধনিদি বেকুটা প্ররটা, মজদুি প্ররটা উদি থযি। 

(খ) উৎপটােি প্রনক্রয়টায় শ্রম প্রেটাদিি জি্য সকলদক একনেদক থযমি 
পটানিশ্রনমক থেওয়টা হদিটা, অপিনেদক উৎপটানেি �সল সমটাি নিিভটাদে 
জনমি মটানলকবৃ্ , কৃনষ শ্রনমক বটা ভূনমহীি ও সমবটায় বটা সিকটারিি 
মটাদি সমটািভটাদে ভটাে কিটা হদিটা। এ অবস্টায় কৃনষ উৎপটােদি নবপ্লব 
শুরু হদিটা এবং এি �দল ব্যটাপক জিেদণি ভটাদে্যটান্নয়ি হদিটা।

(ে) �সদলি উবিতৃ্তটাংি নবদেদি িপ্তটানি করি কৃনষ ও নিদল্পি যন্ত্রপটানি ও 
কাঁচটামটাল আমেটানি করি থেিদক নিল্পটানয়ি কিটা সহজিি হদিটা।

(ঘ) থেি অদিক আদেই খটাদে্য স্বয়ংসম্ণূকু হদিটা।
(ঙ) নবধিবদ্ধ পুঁনজদি রেসিকটানি উদে্যটাদে বটা ব্যনক্তমটানলকটািটায় 

থছটাদটটাখটাদটটা নিল্পকটািখটািটা প্রনিষ্ঠটা ও অভ্যন্তিীণ ব্যবসটা-বটাধণজ্যদক 
উৎসটাহ প্রেটাি কিটা হদিটা। 

(চ) ব্যনক্তমটানলকটািটা যটাদি িটাদেি শ্রনমকবৃ্  ও দ্রব্যসটামগ্রীি থক্রিটা 
সটািটািণদক শেটাষণ কিদি িটা পটারি, থসজি্য কদিটাি ব্যবস্টা গ্রহণ 
কিটা হদিটা। 

(ছ) গ্রটাম সমবটায়ই হদিটা প্রিটাসদিি প্রটারনমক ও মলূনভনত্ত। 
(জ) গ্রটাম সমবটাদয়ি সটানবকুক ক্মিটা রটাকি জিসটািটািদণি ওপি। এি 

�দল রেিৃদত্বি নবকটািসহ জিেদণি ক্মিটায়ি ত্বিটানন্বি হদিটা। 
(ি) ভূনমি সদবকুটাচ্চ সবি্যবহটাি হদিটা। �দল উৎপটােিশীলিটা বটােি। 
(ঞ) শুি ুউৎপটােি িয়; বিং বণ্টি ও সিবিটাহ ব্যবস্টায়ও ইনিবটাচক 

এবং গুণেি পনিবিকেি আসি।

বঙ্গবন্লু র সমবায় িে্মশনর আশলাশক করণীয়

বঙ্গবনু্ধি স্বদপ্নি ‘থসটািটাি বটাংলটা’ র�টাদিটা কল্পিটা িয়-চিম বটাস্তবিটা। 
যুক্তিটাজ্যনভনত্তক েদবষণটা প্রনিষ্ঠটাি থসন্টটাি �ি ইদকটািনমকস অ্যটা্ড 
নবজদিস নিসটাচকে (নসইনবআি) এি বটানষকুক প্রনিদবেদিি ওয়টার্কে 
ইদকটািনমক লীে থটনবল-২০১৯ অিসুটারি- ২০১৯ সটাদল নবদশ্বি 
৪১িম অরকুিীনিি থেদি পনিণি হদয়দছ বটাংলটাদেি। 
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২০১৮ সটাদল নছল ৪৩ িম। েনক্ণ এনিয়টায় বটাংলটাদেি এখি নবিিীয় 
বহৃত্তম অরকুিীনিি থেি। প্রনিদবেদি বটাংলটাদেি সম্দককে বলটা হদয়দছ, 
এনিয়টাি অি্য অদিক থেদিি মদিটা আেটামী ১৫ বছরি িটাৎপযকুপূণকু 
অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ ঘটদব বটাংলটাদেদিি। েি এক বছরি বটাংলটাদেি 
ওয়টার্কে ইদকটািনমক লীে থটনবদলি ৪৩িম অবস্টাি থরদক ৪১িম 
অবস্টাদি উদি এদসদছ। আেটামী ১৫ বছরি বটাংলটাদেি ১৯ িটাপ এনেদয় 
যটাদব। থস নহদসদব ২০২৩ সটাদল ৩৬িম অবস্টাদি, ২০১৮ সটাদল ২৭ 
িম অবস্টাদি এবং ২০৩৩ সটাদল ২৪িম বহৃৎ অরকুিীনিি থেদি পনিণি 
হদব বটাংলটাদেি।

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুদিি আদলটাদক উন্নয়দিি মহটাসেদক 
অগ্রসিমটাি বটাংলটাদেদিি সটাদর িটাল নমনলদয় চলদি সমবটায় অধিেপ্তিও 
সটামনগ্রক পনিকল্পিটা ও কমকুযঞে বটাস্তবটায়দি িবিি থচিিটায় এনেদয় 
যটাদচ্ছ মনুজববদষকুি শ্রদ্ধটাঞ্নল নহদসদব। সময় (Time driven), চটানহেটা 
(Demand driven) ও প্রদয়টাজদিি নিনিদখ (Situation driven) 
সিকটািও সমবটায় ভটাবিটাদক িিুি করি থঢদল সটাজটাদি িৎপি এবং 
এদক্ররে দুটি কটাজ জরুনি নভনত্তদি প্রধণিটািদযটাে্য:
১. সমবটায়দক শুিমুটারে িটান্বেক আেিকুনভনত্তক সিটািনি সংেিি িটা করি 

সজৃিশীল ও উৎপটােিমখুী উদে্যটাে আত্মস্ করি নিদজিটাই যটাদি 
নিদজদেি এলটাকটায় সবকুজিীি ও সবকুটাঙ্গীণ উন্নয়দিি একটি মজবুি 
সংেিদি পনিণি হদি পটারি িটাি ব্যবস্টা কিদি হদব। 

২. বটাংলটাদেদিি সমবটায় স্টািীয় ও জটািীয়ভটাদব আিনুিক ির্যপ্রযুনক্তি 
আশীবকুটাে গ্রহণ ও ব্যবহটাি করি যটাদি বটাংলটাদেদিি জিেদণি 
সবকুজিীি ও সবকুটাঙ্গীণ উন্নয়দিি মজবুি সংেিি নহদসদব প্রনিনষ্ঠি 
হদয় সমবটাদয়ি সক্মিটা ও আরকু-সটামটানজক থে্যটািিটা প্রমটাণ কিদি 
পটারি িটাি ব্যবস্টা কিদি হদব।
করিটািটাকটাদল অদিক হিটািটাি মটাদিও আমিটা নকছু সম্ভটাবিটাি িিুি 

নেেন্ত থেখদি পটানচ্ছ। সমবটায় থসক্টরিও এ সম্ভটাবিটাি থছটায়টা স্পিকু কিদি 
পটারি। এজি্য নকছু কিণীয় আমিটা এভটাদব উপস্টাপি কিদি পটানি:
১.  সমবটায় থসক্টরি উৎপটােি ও নবপণি ব্যবস্টাি উন্নয়ি ঘটিদয় 

জিেদণি থেটািদেটােটায় থসবটা ও পণ্য থপৌঁছটাদিটা থযদি পটারি।
২.  সমবটায়ীদেিদক িিুি িিুি প্রযুনক্তি প্রনিক্ণ নেদয় নবদিষটানয়ি 

পণ্য ও থসবটাি থক্ররে েক্ করি েদে র�টালটা থযদি পটারি।
৩. ‘আন্তিঃসমবটায় সহদযটানেিটা’ি সমবটায় মলূিীনিি বটাস্তবটায়ি করি 

থেদিি নবনভন্ন অঞ্চদলি সমবটায়ীদেি অিলটাইি প্ল্যটাট�দমকু এদি 
উৎপটানেি পণ্য ও থসবটাি নলংদকজ েদে র�টালটা থযদি পটারি।

৪.  িিুি িিুি থক্ররে (থযমি: েটাদমকুন্টস থসক্টি, পনিি জনমদি কৃনষ 
উৎপটােি, সু্কল র�টা-অপটারিটিভ, টু্যনিজম র�টা-অপটারিটিভ থহলর 
র�টা-অপটারিটিভ ইি্যটানে) সমবটায়দক িিুি আনঙ্গদক সম্প্রসটািণ 
করি এি প্রটানিষ্ঠটানিক নবকটাি ঘটটাদিটা থযদি পটারি।

মলুদজববশষ্ম আমাশির সমবায় অঙ্গীকার 

১৯৭৪ সটাদলি ২৫ নডদসম্বি জটানিি উদদ্দি্য প্রেত্ত ভটাষদণ বঙ্গবনু্ধ 
বদলনছদলি, ‘...সুখী ও সমনৃদ্ধিটালী থেি েেদি হদল থেিবটাসীদক 
কদিটাি পনিশ্রদমি মটাি্যদম উৎপটােি বটােটাদি হদব। নকন্তু একটি 
করটা ভুদল থেদল চলদব িটা-চনিররেি পনিবিকেি িটা হদল এই অভটােটা 
থেদিি ভটাে্য থ�িটাদিটা যটাদব নক িটা সদ্হ। স্বজিপ্রীনি, দুিকুীনি ও 
আত্মপ্রবঞ্চিটাি ঊদধ্বকু থরদক আমটাদেি সকলদক আত্মসমটাদলটাচিটা, 
আত্মসংযম ও আত্মশুনদ্ধ কিদি হদব।’ 

মনুজববষকুদক সটামদি র�দখ সমবটায় অধিেপ্তি বিকেমটাদি বঙ্গবনু্ধ 
নিদেকেনিি এই ‘আত্মসমটাদলটাচিটা, আত্মসংযম ও আত্মশুনদ্ধ’ি থমটাহিটায় 
োঁনেদয় আদছ। সটামদি আদছ জটানিি নপিটাি সমবটায় েিকুি ও মটািিীয় 
প্রিটািমন্ত্রীি সমবটায় অঙ্গীকটাি। মটািিীয় প্রিিমন্ত্রী শেখ হটানসিটা ২৫ 

িদভম্বি, ২০১৮ ন্র. িটানিদখ বঙ্গবনু্ধ আন্তজকেটানিক সদমেলি র�রন্দ্র 
৪৭িম জটািীয় সমবটায় নেবস এবং জটািীয় সমবটায় পুিস্কটাি 

২০১৬ ও ২০১৭ নবিিণ উপলদক্ আদয়টানজি অিষু্ঠটাদি বদলদছি:

সিকটারিি উন্নয়ি প্রদচষ্টায় সমবটায় সম্ভটাবিটাময় িনক্ত। 
সমবটাদয়ি অবেটাি অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু। েটানিরদ্র্যি অনভিটাপ 
থরদক মনুক্ত থপদি সমবটায় সহটায়ক িনক্ত হদি পটারি। থেদিি 
উন্নয়িদক ত্বিটানন্বি কিটাি থক্ররে সমবটায় একটি পিীনক্ি 
র�ৌিল। (সমবটায় বটািকেটা, থ�ব্রুয়টানি ২০১৯ সংখ্যটা)।

আমিটা সমবটায় আদ্টালিদক জটানিি নপিটাি সমবটায় েিকুি এবং 
মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি সমবটায় অঙ্গীকটািদক পটাদরয় করি বটাংলটাদেদিি 
জিেদণি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি একটি িনক্তিটালী পিীনক্ি 
হটানিয়টাি নহদসদব েদে িুলদি বদ্ধপনিকি। বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুদিি 
আদলটাদক আমিটা সমবটায়দক নিদম্নটাক্তভটাদব সংঞেটানয়ি করি আমটাদেি 
করটা-কটাজ ও অঙ্গীকটারিি মটাি্যদম িটা প্রমটাণ কিদি চটাই:

সমবটায় সনমনি হদচ্ছ সেস্যদেি জি্য, সেস্যদেি বিটািটা এবং 
সেস্যদেি কল্যটাদণ পনিচটানলি সংেিি। 
(A Cooperative Society is the organization of 
the cooperators, for the cooperators and by the 
cooperators). 

জটানিি নপিটাি সমবটায় েিকুি ও উন্নয়ি সটািটাংি এখটাদিই নিনহি 
িদয়দছ বদল আমিটা নবশ্বটাস কনি। 

তর্সতূ্র:

১. বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাে অজকেি ও প্রটাসনঙ্গকিটা, হনিেটাস িটাক্ি, েনিয়টা নপ্রনন্টং 
অ্যটা্ড পটাবনলদকিি, ঢটাকটা, ২০২১; পষৃ্ঠটা িং–৫
২. জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি নিবকুটানচি ভটাষণ, সম্টােিটায়: ড. এ এইচ খটাি, নবিিীয় খডে, 
একটাত্তি প্রকটািিী, ঢটাকটা, ২০১৮, পষৃ্ঠটা িং–২৯
৩. বটাংলটাদেদিি স্বটািীিিটা যুদ্ধ েনললপরে: নবিিীয় খডে, সম্টােিটা: হটাসটাি হটান�জুি 
িহমটাি, ির্য মন্ত্রণটালয়, েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি, হটাক্টািী পটাবনলিটাসকু, 
ঢটাকটা,িদভম্বি ২০১১, পষৃ্ঠটা িং: ৭৩৯ ও ৭৪২।
৪. বটাংলটাদেদিি স্বটািীিিটা যুদ্ধ েনললপরে: িৃিীয় খডে, সম্টােিটা: হটাসটাি হটান�জুি 
িহমটাি, ির্য মন্ত্রণটালয়, েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি, হটাক্টািী পটাবনলিটাসকু, িটািমন্ড, 
ঢটাকটা-১২০৫, পুিমুকুদ্রণ িদভম্বি ২০১১, পষৃ্ঠটা িং: ৩৩৫,৩৪৯ ও ৩৫০
৫. প্রটাগুক্ত, পষৃ্ঠটা িং-৩৫৫
৬. প্রটাগুক্ত, পষৃ্ঠটা িং-৩৫৬
৭. দেনিক বটাংলটাি বটাণী, ২ এনপ্রল ১৯৭২
৮. www.banglatribune.com/amp/৬২০৫১১/%.....
৯. যুগ্মনিবন্ধক, নবভটাগীয় সমবটায় কটাযকুটালয়, নসদলট নবভটাে জিটাব মণৃটাল কটানন্ত নবশ্বটাদসি 
থসৌজদি্য প্রটাপ্ত।
১০. বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাে অজকেি ও প্রটাসনঙ্গকিটা, েদবষণটা পনিচটালক, হনিেটাস 
িটাক্ি, বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম র�টাটবটানে, ক্নমল্টা থরদক প্রকটানিি, পষৃ্ঠটা-৫
১১. বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি: প্রদয়টাে অজকেি ও প্রটাসনঙ্গকিটা, েদবষণটা পনিচটালক, হনিেটাস 
িটাক্ি, বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম র�টাটবটানে, ক্নমল্টা থরদক প্রকটানিি, পষৃ্ঠটা িং–৩০১
১২. প্রটাগুক্ত, পষৃ্ঠটা িং–৩০৩-৩০৪
১৩. প্রটাগুক্ত, পষৃ্ঠটা িং–৩০৬-৩০৭
১৪. সুজি মসু্তটা�টা মিওয়টাি, বঙ্গবনু্ধি অরকুনিনিক মিবটাে, উৎস প্রকটািি, ঢটাকটা, 
২০১৯; পষৃ্ঠটা িং–১৪৭।
১৫. িনিে হটারুি অি, বঙ্গবনু্ধি নবিিীয় নবপ্লব কী ও র�ি, বটাংলটা একটাদডনম, ২০২০; 
পষৃ্ঠটা িং–৪২।
১৬.সুজি মসু্তটা�টা মিওয়টাি, বঙ্গবনু্ধি অরকুনিনিক মিবটাে, উৎস প্রকটািি, ঢটাকটা, ২০১৯; 
পষৃ্ঠটা িং–১৪৭
১৭. িনিে হটারুি অি, বঙ্গবনু্ধি নবিিীয় নবপ্লব কী ও র�ি, বটাংলটা একটাদডনম, ২০২০; পষৃ্ঠটা 
িং–৩৫
১৮. প্রটাগুক্ত, পষৃ্ঠটা িং–৩৬ ও ৩৭।
১৯. সুজি মসু্তটা�টা মিওয়টাি, বঙ্গবনু্ধি অরকুনিনিক মিবটাে, উৎস প্রকটািি, ঢটাকটা, 
২০১৯; পষৃ্ঠটা িং–৯০ ও ৯১

ড. মমাঃ হারুন-অর-রদেি দবশ্াস: নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক, সমবটায় অধিেপ্তি
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মটািষু উন্নয়ি চটায়। সমটাজ উন্নয়ি চটায়। িটাষ্ট্র 
উন্নয়ি চটায়। িটাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ি চটায়। নকন্তু 
উন্নয়ি নক? সহজ করটায় উন্নয়ি হদচ্ছ র�টাদিটা 
অবস্টাি ইনিবটাচক পনিবিকেি। র�ি উন্নয়ি? 
কটািণ মটািষু যটা আদছ িটা-ই নিদয় সন্তষ্ 
রটাকদি অভ্যস্ত িয়। িটাি লক্্য Good থরদক 
Better; Better থরদক Best; নকন্তু Best এি 
সংঞেটা আজও অনিণকুীি; Best অবস্টা আজও 

অপনিমটানপি। অরচ মটািদুষি লক্্য হদলটা, 
বটাসিটা হদলটা থসই Best অবস্টায় থপৌঁছটাদিটা। 
�দল উন্নয়ি অনভমদুখ মটািদুষি অনভযটারেটাি 
র�টাদিটা শেষ রেই, সমটানপ্ত রেই। িবীন্দ্রিটাদরি 
কনবিটা িটাি করি বলটা যটায় মটািদুষি উন্নয়ি 
প্রয়টাস হদচ্ছ : ‘থহরটা িয়, অি্য র�টারটা, 
অি্য র�টারটা, অি্য র�টাদিটাখটাদি!’ এটি 
থযমি ব্যনক্তমটািদুষি রেলটায় সি্য, সমষ্টিি 

আর্শ-সামাচিক উন্নেয়ন সমবাে
চবস্াচরত দষৃ্টি

আনমিলু ইসলটাম 
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থক্ররে সি্য, র�মনি জটানি বটা িটাষ্ট্র পযকুটাদয় প্রদযটাজ্য। নকন্তু মটািষু র�ি 
সমষ্টিবদ্ধ হয়? কটািণ িটাি পদক্ একটা একটা যরটাদযটাে্য জীবিযটাপি 
কিটা সম্ভব িয়। িটাি একটানকদত্বি িটাদি সঙ্গ েিকটাি; নিজকেি নবদকদলি 
বনু্ধ েিকটাি; হৃেয়-প্রটাদণি অন্তিঙ্গ বটাসিটাি ক্দণ থপ্রম েিকটাি; েল্প 
থসটািটাি থ্টািটা েিকটাি; েটাি শেটািটাদিটাি কঠিনিল্পী েিকটাি; সুদখি 
হটানস থেদখ হটািিটানল থেওয়টাি মটািষু েিকটাি; দুিঃদখি কটান্নটা থেদখ 
সমদবেিটা জটািটাদিটাি মটািষু েিকটাি। সবদচদয় রেনি েিকটাি লদক্্য 
থপৌঁছটাদিটাি জি্য পদরি সটানর, রেৌকটা ঘটাদট থপৌঁছটাদিটাি জি্য মটানিমটাল্টা 
েল; প্রনিকূল িনক্তদক পিটানজি কিটাি জি্য সংঘবদ্ধ সনমেনলি িনক্ত। 
এই বটাস্তবিটা থরদক জন্ম পনিবটাি, সংেিি, সমটাজ ও িটারষ্ট্রি। িটাই 
র�টা মটািষু ‘সটামটানজক জীব’। অ্যটানিস্টল যরটারকুই বদলদছি, “Man is 
by nature a social animal; an individual who is unsocial 
naturally and not accidentally is either beneath our 
notice or more than human. Society is something that 
precedes the individual. Anyone who either cannot lead 
the common life or is so self-sufficient as not to need to, 
and therefore does not partake of society, is either a beast 
or a god. ” মটািষু একটা বসবটাস কিদি পটারি িটা। আসদল র�টাদিটা 
প্রটাধণ িটা পটারি িটা। নপপীনলকটা বটা কটাদকি রেটাটবদ্ধিটা আমটাদেি নবনস্মি 
করি। েবটানে পশুিটাও পটাদল বটা রেটাদট বসবটাস করি। মটািষু প্রকৃনিদি 
নছল অসহটায়। িটাই িটাদক আিও রেনি করি রেটাটবদ্ধ হদি হদয়নছল। 
পনিবটাি , থেটারেিন্ত্র, সমটাজ, ক্টাব, েল, িটাষ্ট্র , জটানিসংঘ ইি্যটানে 
মটািদুষি রেটাটবদ্ধিটাি িটািটা রূপ। আসদল মটািষু আনেকটাল থরদকই 
মলূি যরূবদ্ধ প্রটাধণ। একিটাই বল– এই িীনি অবলম্বি করি থস প্রকৃনিি 
অি্যটাি্য প্রটাধণদক বদি এদিদছ এবং প্রকৃনিি ওপি িটাি কিৃকুত্ব প্রনিষ্ঠটাি 
প্রয়টাস থপদয়দছ। থসই সমদবি প্রদচষ্টাি সংেনিি আিনুিক রূপ হদচ্ছ 
সমবটায়।‘সকদলি িরি সকদল আমিটা প্রদি্যদক আমিটা পরিি িরি’ 
এটটাই হদচ্ছ সমবটাদয়ি মলূমন্ত্র। আবটাি পদ্ধনিেিভটাদব সমবটায় হদচ্ছ 
অিটাজনিনিক েণিটানন্ত্রক সংেিি বটা উন্নয়ি েিকুি। এখটাদি িটাজিন্ত্র, 
পনিবটািিন্ত্র, থেটাষ্ঠীিন্ত্র, েলিন্ত্র, িমকুিন্ত্র, চটামচটািন্ত্র এসব চদল িটা। 
নকছু মটািষু স্বউদে্যটাে একনরেি হদয় নিদজদেি থমিটা, পুঁনজ, শ্রম একনরেি 
করি নিদজদেি লক্্য, পরচলটা নিক করি এবং নিদজদেি র�িি থরদক 
রেিৃত্ব নিবকুটানচি করি। সমবটায়ীিটা নিদজিটাই উদে্যটাক্তটা, নিদজিটাই 
কিসটালট্যটান্ট, নিদজিটাই শ্রনমক, নিদজিটাই রেিটা, নিদজিটাই অিসুটািী, 
নিদজিটাই থসবটােটািকটািী, নিদজিটাই উপকটািদভটাগী। সমবটায় এি আরকু-
সটামটানজক থে্যটািিটা নবচটাি করি বলটা হদয় রটাদক ‘সমবটায় সনমনি হদচ্ছ 
সেস্যদেি জি্য, সেস্যদেি বিটািটা এবং সেস্যদেি কল্যটাদণ পনিচটানলি 
সংেিি। (A Cooperative Society is the organization of the 
cooperators, for the cooperators and by the cooperators)। 
আন্তজকেটানিক সমবটায় সংস্টা (ICA) এি ভটাষ্যটািযুটায়ী সমবটায় হদচ্ছ “an 
autonomous association of persons united voluntarily to 
meet their common economic, social, and cultural needs 
and aspirations through a jointly-owned enterprises.” 
আইনসএ ১৯৯৫ সটাদল সমবটাদয়ি ৬টি িীনি বটা মলূ্যদবটািদক নচননিি 
কিিিঃ থসসব অিসুিদণি জি্য সুপটানিি করি। থসগুদলটা হদচ্ছ- 
(১) Self-help (২) self-responsibility (৩) democracy 
(৪) equality(৫) equity (৬) solidarity। সমবটায়-নচন্তক ও 
উন্নয়িনবিটািে িটাদমটাস েং বদলদছি, ‘‘ Cooperative members 
also share a sense of cooperation and co-participation 
in the whole stage of the cooperatives’ decision making 
process.” ঐনিহ্যেিভটাদবই সমবটায়ীিটা সিিটা, স্বচ্ছিটা, সটামটানজক 
েটানয়ত্ব, অদি্যি প্রনি যত্নবটাি রটাকটা প্রভৃনি তেনিকিটায় নবশ্বটাসী হওয়টাি 

করটা।
আমিটা যনে সহজ করি বনল, িদব সমবটায় হদচ্ছ মটািদুষি 

নিদজদেি বিটািটা সংেনিি, অরকুটানয়ি ও নিদজদেি মি্য থরদক নিবকুটানচি 
রেিৃত্ব বিটািটা পনিচটানলি সংেিি যটা স্বভটাদব স্বটািীি, আচিদণ েণিটানন্ত্রক, 
েষৃ্টিদি দূিেটামী, তেনিদষ্্য সহমমকুী এবং ভটাবিটায় উচ্চটাকটাঙ্খী। বলটা হয় 
মটািষু নিদজই নিদজি ভটাে্য নিয়ন্তটা। বটাস্তব সি্য হদচ্ছ তেষম্যকবনলি 
সমটাদজ েনিব, নপনছদয় রটাকটা, শেটানষি বনঞ্চি মটািদুষি পদক্ একটা একটা 
নিদজি ভটাে্য পনিবিকেি কিটা প্রটায় অসম্ভব ব্যটাপটাি। নকন্তু েিজদিি 
সনমেনলি প্রদচষ্টায় িটা সহদজই সম্ভব। থসজি্যই বলটা হয় ‘েদিি লটানি 
এদকি রেটািটা’। আি সমবটায় সনমনিদি সকদলই এদক অদি্যি সহটায়ক 
সহকমকুী বদল থসখটাদি থয িীনি অবলম্বি কিটা হয় িটা হদচ্ছ ‘সকদলি 
িরি সকদল আমিটা প্রদি্যদক আমিটা পরিি িরি’। যটািটা িিী অরবটা 
সটামটানজক-িটাজনিনিকভটাদব ক্মিটাবটাি , িটাদেি পদক্ ব্যনক্তেি 
প্রদচষ্টাদিই বহু নকছু অজকেি কিটা সম্ভব ; বহু প্রনিবন্ধকিটা দূি কিটা সম্ভব। 
িটাদেি সংঘবদ্ধ িটা হদলও চদল। িটাছটােটা িটাদেি জি্য িদয়দছ প্রিটাসি 
িটাদেি জি্য িদয়দছ িটাষ্ট্র। অি্যনেদক সমটাদজি অরকুনিনিকভটাদব বনঞ্চি 
ও সটামটানজকভটাদব নিপীনেি মটািদুষিটা সমটাদজ সংখ্যটােনিষ্ঠ। িটািটা ব্যনক্ত 
নহদসদব দুবকুল নকন্তু সনমেনলিভটাদব িনক্তিটালী। িটািটা এককভটাদব প্রটায় 
নকছুই কিদি পটারি িটা নকন্তু সনমেনলিভটাদব প্রটায় সবনকছুই কিদি পটারি 
স�লিটাি সটাদর। একিটাই িনক্ত একরটাটি এ িিদিি সটািটািণ মটািদুষি 
জি্যই রেনি প্রদযটাজ্য। এই একিটাি িীনিই হদচ্ছ সমবটাদয়ি মলূনভনত্ত। 
এই িীনি নিদয় সনমেনলি হদল প্রনিঞেটায় ও প্রদচষ্টায় স�লিটা অনিবটাযকু। 
থসজি্যই নবরদ্রটাহী কনব, নিপীনেি বনঞ্চি শেটানষি সটািটািণ মটািদুষি 
মনুক্তি থসটাচ্চটাি স্বপ্নদ্রষ্টা কনব কটাজী িজরুল ইসলটাম সমবটায়দক স্বটােি 
জটানিদয় িচিটা করিনছদলি ‘সমবটায়-সংগীি’ যটা নিম্নরূপ,

‘ওরি নিপীনেি, ওরি ভদয় ভীি নিদখ যটা আয় র�, আয়। 
দুিঃখ জদয়ি িবীি মন্ত্র- ‘সমবটায়, সমবটায়!’
কু্িটাি জ্টালটায় মরিনছ সুিটাি কলস রটানকদি ঘরি!
েটানিদ্র্য, ঋণ, অভটাদব জ্দলনছ িটা নচদি পিস্পরি!
নমনলি হইনি িটাই আমটাদেি দুেকুনি ঘরি ঘরি!
থসই দুেকুনি-দুেকু ভটানঙব সমদবি পেঘটায়।
নমনল পিমটাণু পবকুি হয় নসনু্ধ নব্ু নমদল,
মটািষু শুিইু নমনলদব িটা নক র� নমলদিি এ নিনখদল?
জেদি ছেটাদিটা নবপুল িনক্ত ক্েটাইয়টা নিদল নিদল
আমিটা েনেব িিুি পনৃরবী সমদবি মনহমটায়।
দুনভকেদক্ি, শেটাষদণি আি থপষদণি জাঁিটাকদল
এক হয় িটাই বনলয়টা আমিটা মনিয়টানছ পদল পদল।
সকল থেদিি সকল মটািষু আনজ সহ্ েদল
নমনলয়টানছ আনস। িদব িটা জেদি প্রবদলি অি্যটায়।

কটাজী িজরুল ইসলটাম িনচি সমবটায়-সংগীদি সমবটাদয়ি সংঞেটা, 
তেনিষ্্য, প্রদয়টাজিীয়িটা ও মনহমটা চমৎকটািভটাদব এবং পনিপূণকু রূদপ 
�্দট ওদিদছ। মলূি সমবটায় হদচ্ছ একিটাই বল, েণিটানন্ত্রক ঐক্যবদ্ধিটা, 
পটািস্পনিক সহমনমকুিটা এবং জিেণই ক্মিটাি উৎস প্রভৃনি আপ্তবটাদক্যি 
অিকূুদল ও পর িরি মটািদুষি সমদবি িনক্তি উদবিটািি, উদন্মটাচি ও 
নবকটাি সটািদিি প্রকৃষ্িম পন্টা। অসটািটািণ ক্মিটািি বটা প্রনিভটািি 
মটািষু একটা একটা অদিক নকছু অজকেি কিদি পটারিি। নকন্তু সটািটািণ 
মটািষু পটারিি িটা। সটািটািণ মটািষু পটারিি যখি িটািটা একিটাবদ্ধ হি। 
িটাদেি জি্যই এ করটাটি প্রদযটাজ্য: United we stand, divided we 
fall। সমবটায় হদচ্ছ নবভটানজি রেিৃত্বহীি সটািটািণ মটািষুদক একিটাবদ্ধ 
করি সটামনগ্রক উন্ননি অজকেদিি পর। আবটাি সমবটায় হদচ্ছ অদি্যি 
সটাহটাদয্যি ওপি নিভকেি িটা করি নিদজদেি সনমেনলি পুঁনজ, সনমেনলি 
থমিটা, সনমেনলি শ্রম, সনমেনলি ভটাদলটাবটাসটা এবং র�িরিি নিবকুটানচি 
রেিৃত্ব কটাদজ আরকুসমটানজক উন্নয়দিি স্বনিবকুটানচি স্বনিভকেি উন্নয়ি 
পদ্ধনি। সমবটায় র�বলই অরকুনিনিক উন্নয়ি েিকুি, এটি হদচ্ছ উন্নি 
তেনিকিটা নবনিষ্ একটি সটামটানজক জীবিপ্রণটানল। এখটাদি পিস্পরিি 
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প্রনি পিস্পরিি স্ব-আরিটানপি ভটাদলটাবটাসটা ও েটায়বদ্ধিটা নক্রয়টাশীল 
রটাদক যটা িটাদক একটটা বহৃত্তি পনিবটারিি গুণটাবনলদি সমদৃ্ধ ও িনক্তিটালী 
করি। সমবটায়-নবদিষঞে ভটািদিি Sri Ramakrishna Vidyalaya 
এি College of Rural Higher Education এি নপ্রনন্সপ্যটাল ও.আি.
কৃষ্ণস্বটামী যরটারকুই বদলদছি, ‘‘Cooperative is a new form of 
economic organization with a social philosophy of high 
order and a moral content. It is an economic miracle and 
a potent force for transforming the existing competitive 
and inequitable society into an egalitarian Cooperative 
community.”

২. সমবাশয়র আন্তজ্চাদতক িেৃ্পট

সমবটাদয়ি বিকেমটাি রূদপি উৎস সন্ধটাি কিদি থেদল একরটা স্বীকটাি 
কিদিই হদয় থয নিল্পনবপ্লদবি জয়ধ্বনি-উচ্চনকি ইংল্যটাদ্ড িচদডদলি 
িাঁনিিটা সমবটায় সনমনিদক আিনুিক রূপ প্রেটাি করিনছদলি এবং 
থসজি্য প্রদয়টাজিীয় িীনিমটালটা প্রণয়ি করিনছদলি। মলূি নিল্পনবপ্লদবি 
িটাক্টা থরদক নিদজদেি বাঁচটাদিটাি জি্যই এই সমদবি উন্নয়ি পদ্ধনি 
গ্রহণ করিনছদলি। আসদল সমবটায় হদচ্ছ সমটাদজি দুবকুল ও অসংেনিি 
মটািষুদক সংেনিি করি নিদজদেি বিটািটা নিদজদেি ভটাদে্যটান্নয়দিি 
েিকুি ও পদ্ধনি। ইংল্যটাদ্ড ১৭৬৯ সটাদল কিজুমটাি র�টা-অপটারিটিভ 
প্রনিনষ্ঠি হদয়নছল। িদব আিনুিক সমবটাদয়ি প্রচলি ঘদট উনিি িিদক 
ইউরিটাদপ। নিল্পনবপ্লদবি �দল ইউরিটাদপ কলকটািটাখটািটাি শ্রনমক এবং 
কু্দ্র ব্যবসটায়ীদেি অবস্টা শেটাচিীয় হদয় উিদি রটাকদল ইংল্যটা্ড ও 
ফ্টাদন্সি শ্রনমকিটা নিদজদেি আরকুসমটানজক সুিক্টায় বিকেমটাি িাঁদচি 
সমবটায় সনমনি েিদি এনেদয় আদস। ১৮৩০ সটাল িটােটাে ইংল্যটাদ্ড 
িিিি সমবটায় সনমনি েদে ওদি। িচদডদলি িাঁনিিটা ১৮৪৪ সটাদল 
প্রনিষ্ঠটা করিি আিনুিক েিদিি সমবটায় সনমনি। িটািটা সমবটায় সনমনি 
পনিচটালিটাি িীনিমটালটা ত�নি করিি যটা আজও অিসুিৃ হদয় আসদছ। 
সময় থেদছ। নেিনেি সমবটায় জিনপ্রয় হদয়দছ এবং িিুি িিুি সমবটায় 
সনমনি প্রনিনষ্ঠি হদয়দছ।

আজ পনৃরবীি সবক’টি মহটাদেদি সমবটায় নবসৃ্তি। বিকেমটাদি পনৃরবীি 
১৯৫টি থেদি সমবটায় কটাজ কিদছ। অধিকটাংি থেদি আইদিি মটাি্যদম 
সমবটায় নবভটাে প্রনিষ্ঠটা কিটা হদয়দছ। অদিক থেদি সমবটায়দক আইি 
বিটািটা সংঞেটানয়ি কিটা হদয়দছ নকছুটটা নিদজদেি উপদযটাগী করি। িদব 
সমবটাদয়ি মমকুবটাণী অকু্ণ্ন থরদকদছ প্রনিটি থক্ররেই সংঞেটাদিই। প্রনিটি 
থেদিই সমবটায় র�টাদিটা িটা র�টাদিটা মন্ত্রণটালদয়ি গুরুত্বপূণকু নবভটাে 
নহদসদব প্রনিনষ্ঠনি হদয়দছ। র�নিয়টায় শুি ু সমবটাদয়ি জি্য আলটােটা 
একটি মন্ত্রণটালয় িদয়দছ। মটানককেি যুক্তিটারষ্ট্র ১৭৫২ সটাদল নবমটা নবষয়ক 
সমবটায় সনমনি এবং ১৮১০ সটাদল দুগ্ধ নবষয়ক সমবটায় সনমনি প্রনিনষ্ঠি 
হয়। বিকেমটাদি মটানককেি যুক্তিটারষ্ট্র ২৯,০০০ এিও রেনি নবনভন্ন ক্যটাটটােনিি 
সমবটায় সনমনি আদছ; িটািটা ২০ লক্ রেটাদকি কমকুসংস্টাি করিদছ 
এবং বটাৎসনিক আনরকুক উপটাজকেি ৬৫২ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। মটানককেি 
যুক্তিটারষ্ট্র িটািটা িিদিি সমবটায় সনমনি িদয়দছ এবং সমবটায় অরকুিীনি 
নবষয়ক বহু ি্বে, িীনি ও মিবটাে প্রনিষ্ঠটা থপদয়দছ। পনৃরবীি অি্যটাি্য 
উন্নি থেদিও সমবটায় সনমনি আদছ। বহু সমবটায় সনমনিি সটা�ল্য ও 
খ্যটানি নবশ্বদজটােটা। থস্পদিি র�মনি একটি সমনি হদচ্ছ থস্পদিি নিল্প-
সমবটায় সনমনি যটাি িটাম Mondragn Cooperative Corporation। 
এটি হদচ্ছ থস্পদিি শ্রনমকদেি সমবটায় সংেিি যটা ১৯৫৬ সটাদল 
প্রনিনষ্ঠি হদয়নছল। সমগ্র থস্পি এবং আন্তজকেটানিক অঙ্গদি এি নবজদিস 
সম্প্রসটানিি। বটানষকুক িটাজস্ব আদয়ি পনিমটাণ ২০১৫ সটাদল নছল ১২.১১০ 
নবনলয়ি ডলটাি; সম্দেি পনিমটাণ ২৪.৭২৫ নবনলয়ি ডলটাি; নিদয়টানজি 
জিবল ৮১,৫০৭ জি। এই সনমনিি অপটারিিি এনিয়টা হদচ্ছ ন�ি্যটান্স, 
ই্ডটান্রি, অরকুলননি ও ঞেটাি। আন্তজকেটানিক সমবটায় সংস্টা বটা আইনসএ-
এি েটাইডলটাইি অিসুিণপূবকুক এই সনমনিি কটাযকুটাবনল পনিচটানলি হদয় 

আসদছ। শ্রনমকিটাই এই সনমনিি প্রটাণ এবং িটািটা নসদ্ধটান্তগ্রহণ প্রনক্রয়টায় 
অংিগ্রহণ করি রটাদক। 

আজ মকু্তবটাজটাি নিয়নন্ত্রি নবশ্বটানয়ি পনৃরবীদি একনেদক পুঁনজবটােী 
অরকুিীনি অধিিকি আগ্রটাসী হদয় ওদিদছ, অি্যনেদক ইউরিটাপ-
আদমনিকটাসহ বহু থেদি ক্রমবিকুমটাি হটারি সমবটায় পদ্ধনিি আশ্রয় নিদচ্ছ 
মটািষু। পনৃরবীদি এখি প্রটায় ৩০ লক্ সমবটায় সনমনি সনমনি আদছ 
যটাদেি থমটাট সেস্য প্রটায় ১০০ র�টাটি। মটানককেি যুক্তিটারষ্ট্রি িটােনিকদেি 
প্রনি ৩ জদিি ১ জি সমবটায়ী; মটানককেি যুক্তিটারষ্ট্র সমবটায় সনমনিগুদলটা 
প্রনিবছি ২০ লক্ কমকুসংস্টাি সষৃ্টি করি। থসখটািকটাি কৃষকদেিটা প্রটায় 
সবটাই কৃনষ সমবটায় সনমনিি সেস্য। কটািটাডটাি জিসংখ্যটা ৩ র�টাটি 
৭৮ লক্ প্রটায় ; িটাি মদি্য ১ র�টাটি ৮০ লক্ রেটাক সমবটায়ী (থমটাট 
জিসংখ্যটাি প্রটায় ৪৮%)। কটািটাডটাি ৮৩% মটািষু প্রটাইদভট ব্যবসটায় 
র�রন্দ্রি থচদয় সমবটায় মটাদককেদটি পণ্য র�িটা রেনি পছ্ করি। জটাপটাদি 
জিসংখ্যটাি প্রটায় ১২ র�টাটি ৬৩ লক্। িটাি মদি্য ৪ র�টাটি মটািষু সমবটায়ী 
যটা থমটাট জিসংখ্যটাি প্রটায় ৩২%। নসঙ্গটাপুরিি থমটাট জিসংখ্যটাি ২৫% 
এবং মটাদলনিয়টাি থমটাট জিসংখ্যটাি প্রটায় ২৫% সমবটায় সনমনিি সেস্য। 
ফ্টান্স, জটাপটাি, র�টানিয়টায় ৯০% কৃষক হদচ্ছি সমবটায়ী। নিউনজল্যটাদ্ডি 
অরকুিীনিি মদূল এখি সমবটায়। িটাই এদক বলটা হয়.‘The New 
Zealand Cooperative Economy’।নিউনজল্যটাদ্ডি ৯০% দুগ্ধনিল্প; 
মটাংস িপ্তটানিি ৯০%, েবটানে পশুপটালদিি ৫০%, সটাি বজটারিি ৯০% 
অধিক এবং খচুরিটা মটাদককেদটি ৬০% থসদেদিি ৩০টি বহৃেটায়িি 
সমবটায় সনমনিি আওিটাভুক্ত। আজদকি উন্নি রেিমটাককে মলূি 
সমবটাদয়ি অবেটাদি েদে ওিটা। থসই ১৭৯০ সটাদল সষৃ্ ড্যটানিস র�টা-
অপটারিটিভ মভুদমন্ট [Danish cooperative movement (Danish: 
Andelsbev gelsen)] সমদয়ি পনিক্রমটায় এিটটাই সটা�ল্য লটাভ করি 
থয রেিমটাদককেি কৃনষ এবং নিল্প দুই-ই মলূি সমবটাদয়ি পর অিসুিণ 
করি এবং রেিমটাককেদক উন্নি থেদি উন্নীি করি। আসদল ১৩০০ 
সটাল থরদকই রেিমটাদককেি কৃনষজনম (Farm soil) সমবটায় পদ্ধনিি 
আওিটাভুক্ত নছল। থসদেদিি কৃনষ, নিল্প, বটাধণজ্য সবদক্ররেই সমবটায় 
সম্প্রসটানিি হদয়দছ। র�টাদিটা িটা র�টাদিটা সমবটায় সনমনিি সেস্য হওয়টা 
থেৌিদবি ব্যটাপটারি পনিণি হদয়নছল। সমবটায় থসদেদিি অরকুিীনিদক 
‘সকদলি অরকুিীনি ( We-Economoy)–র� রূপটান্তি করিনছল, যটা 
রেিমটাককেদক কল্যটাণমলূক িটারষ্ট্র উন্নীি হদি সহটায়িটা করিনছল। 

অর্রিনলয়টায় ৯০% রেইনি পণ্য সমবটায়নভনত্তদি উৎপটানেি; জটাপটাদি 
র�টাক্তটা সমবটায় সনমনি (কিজুমটাি র�টা-অপটারিটিভ) সেস্য সংখ্যটা ১ 
র�টাটি ৪০ লক্ যটাি ৯০% মনহলটা; ইউরিটাদপ সমবটায়ীি সংখ্যটা ১৪ 
র�টাটি মটািষু; থসখটাদি ৩ লটাখ সমবটায় সনমনি ২৩ লটাখ মটািদুষি 
কমকুসংস্টাি করিদছ। নবদশ্ব ১০ র�টাটিিও রেনি মটািদুষি কমকুসংস্টাি 
করিদছ সমবটায়। আজ আনফ্কটা মহটাদেদিি ৪০% এি রেনি পনিবটাি 
সমবটাদয়ি সটাদর যুক্ত। সমবটায় থসখটাদি সবদচদয় বে রেসিকটানি সংস্টা 
যটা জটািীয় অরকুিীনিদি গুরুত্বপূণকু অবেটাি িটাদখ এবং প্রচুি মটািদুষি 
জি্য চটাকনি ও স্বকমকুসংস্টাদিি ব্যবস্টা করি। ব্টানজল হদচ্ছ পনৃরবীি 
সবদচদয় বে সমবটায়ী থেি। থসখটািকটাি কৃনষ, স্বটাস্্য এবং অি্যটাি্য 
থসক্টরি সমবটায় প্রনিনষ্ঠি। ব্টানজদলি স্বটাস্্যদসবটা ঘরি ঘরি থপৌঁছটাদিটাি 
থক্ররে সমবটায় সনমনিি ভূনমকটা অগ্রেণ্য। ব্টানজদলি জটািীয় সমবটায় 
থ�ডটারিিদিি থপ্রনসদডন্ট Márcio Lopes de Freitas, বদলদছি, 
“The Brazilian population is open to cooperation due 
to its diversity—we believe that cooperatives will be 
fundamental for the development of our economy,”। 
আইনসএি মলূ্যটায়ি অিযুটায়ী ব্টানজল ,িিওদয়, থস্পি, ন�িল্যটা্ড,“… 
have exceptionally strong cooperative business sectors.” 
ভটািদি ‘সটােটানবপ্লব’(White Revolution) সষৃ্টিকটািী গুজিটাট র�টা-
অপটারিটিভ নমল্ক মটাদককেটিং থ�ডটারিিি নলিঃ হদচ্ছ থসদেদিি বহৃত্তম 
খটাে্যপণ্য বটাজটািজটািকিণ অেকুটািটাইদজিি যটাি পদণ্যি 
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ব্্যটা্ড িটাম ‘আমলু’ এবং যটা ভটািিদক পনৃরবীি বহৃত্তম দুি ও দুগ্ধজটাি 
পণ্য উৎপটােিকটািী থেদি উন্নীি করিদছ।

আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি সমবটাদয়ি ভূনমকটা ও সটা�ল্য বহুমখুী। 
এটি একনেদক নপনছদয় পেটা ও নপনছদয় রটাকটা মটািদুষি অরকুনিনিক 
উন্নয়দি সনক্রয় সহটায়িটা করি রটাদক; অি্যনেদক িটাদেি ব্যনক্তদত্বি 
নবকটাি, বুনদ্ধবনৃত্তক ক্মিটায়ি, েণিটানন্ত্রক চচকেটা ও রেিৃত্ব নবকটাদি 
সহটায়িটা করি যটাি ইনিবটাচক �ল ও প্রভটাব সুদূিপ্রসটািী হদয় রটাদক। 
সমবটায় সনমনি মটািষুদক ঐক্যবদ্ধ িনক্তদি উন্নীি করি যটাি �দল 
িটাদেিদক শেটাষণ কিটা, িটাদেি ওপি বঞ্চিটা চটানপদয় থেওয়টা দুিঃসটাি্য 
হদয় ওদি। ইউরিটাপ, আদমনিকটা, এনিয়টা, অর্রিনলয়টা, আনফ্কটা সব 
মহটাদেদিই সমবটায় সনমনিি এমি ইনিবটাচক ভূনমকটা সুপ্রনিনষ্ঠি ও 
স্বীকৃি ব্যবস্টাপিটায় প্রমটাধণি। র�টারটাও র�টারটাও এটি চিম পুঁনজবটাদেি 
নবকল্প অরকুনিনিক নসদস্ম নহদসদব স্বীকৃি হদয়দছ। মটানককেি অি্যটাপক ড. 
উল্ফ বদলদছি মন্ডটাোঁও সমবটায় সনমনি হদচ্ছ ‘a working model of 
an alternative to the capitalist mode of production.’

নব্টিিিটা এদেদি ১৯০৪ সটাদল সমবটায় প্ররটাি চটালু করি মলূি 
জনমেটাি-মহটাজিদেি শেটাষণ থরদক সটািটািণ কৃষকদেি বাঁচটাদিটাি 
লদক্্য। নব্টিিদেি পরনিদেকেিিটায় ১৯০৬ সটাদল ঢটাকটা থসন্টটাল র�টা-
অপটারিটিভ ব্যটাংক নলিঃ, ১৯০৯ সটাদল খলুিটায় িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-
অপটারিটিভ ব্যটাংক, ১৯১৩ সটাদল থেটাপটালেঞ্ র�ন্দ্রীয় সমবটায় ব্যটাংক 
নলিঃ এবং ১৯১৪ সটাদল বগুঁেটা থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ নলিঃ ব্যটাংক 
প্রনিনষ্ঠি হয়। এ িিদিি ব্যটাংক এখিও িদয়দছ প্রটায় ি’খটাদিক। এই 
ব্যটাংকগুদলটা আওিটািীি কৃষক সমবটায় সনমনিগুদলটাদক স্বল্পসুদে ও 
সহজ িদিকে ঋণ নেি। কটালক্রদম সমবটায় সনমনিি প্রকটািদভে বনৃদ্ধ 
পটায়। রেদল, িাঁনি, কু্দ্র ব্যবসটায়ী, নবত্তহীি মটািষু এবং িটািীিটা 
সমবটায় সনমনি েিদি এনেদয় আদসি। বিকেমটাদি থেদি থমটাট ৩৫ 
প্রকটারিি সমবটায় সনমনি আদছ যটাি থমটাট সংখ্যটা ১ লক্ ৯৬ হটাজটাি। 
২০২০-২০২১ বছি িটােটাে থেদি থমটাট সমবটায়ীি সংখ্যটা ১ র�টাটি 
১৭ লক্ জি। সমবটাদয়ি মটাি্যদম প্রি্যক্-পরিটাক্ভটাদব কমকুসংস্টাি 
হদয়দছ ৯,২৫,৬৯৯ জি মটািদুষি। জীবি ও জীনবকটাি প্রদনে প্রি্যক্ 
ও পরিটাক্ভটাদব থেদিি প্রটায় ৪ র�টাটি মটািষু সমবটাদয়ি সটাদর জনেি। 
থেদিি অরকুিীনিদি সমবটায় থসক্টরিি ভূনমকটা আলটােটাভটাদব পনিমটাপ 
কিটা হয় িটা। িদব টিআইনব-এি েদবষণটালধি ির্যটািযুটায়ী বটাংলটাদেদিি 
নজনডনপ-র� সমবটায় থসক্টরিি অবেটাি ১.৮৮%। নকন্তু বটাস্তদব সমবটায় 
থসক্টরিি অবেটাি কদয়কগুণ রেনি। কৃনষ, মৎস্য, পশুপটালি, বস্ত্রখটাি, 
দুগ্ধ উৎপটােি, চটামেটাজটাি নিল্প, মৎৃনিল্প, মটািব সম্ে উন্নয়ি, িটািীি 
ক্মিটায়ি, কমকুসংস্টাি সষৃ্টি প্রভৃনি থসক্টরি অরকুনিনিক অবেটাদিি 
প্রনিটি থক্ররে সমবটাদয়ি সহদযটাগী ভূনমকটা িদয়দছ। বটাংদলটাদেদি কৃনষি 
থয অভূিপূবকু উন্নয়ি, িটাি থপছদিও নবিস্তি নবনিষ্ সমবটায় সনমনিি 
ভূনমকটা অগ্রেণ্য। নকন্তু এসব অবেটাি যরটাযরভটাদব পনিমটাপ কিটা যটায়নি 
বদল অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ অজকেদি সমবটাদয়ি অবস্টাি আজও পূণকু মটারেটায় 
উপস্টানপি হয়নি।

৩. কশয়কটি গুরুত্বপূণ্ম অঙ্গশন সমবায়

ক. কৃদষ ও কৃষশকর উন্নয়শন সমবায়

সমবটাদয়ি সটাদর কৃষদকি উন্নয়ি ও কৃনষি উন্নয়দিি সম্ককে পুরিটাদিটা 
এবং িটা নবশ্বব্যটাপী নবসৃ্তি। রেিমটাদককেি কৃনষ থসই ১৩০০ সটাল থরদকই 
সমবটায়নভনত্তক। পিবিকেীদি িটা আিনুিক সমবটায় ব্যবস্টাি আওিটাভুক্ত 
হয়। থসদেদিি খটামটাি ও দুগ্ধনিদল্পি ৯৭% সমবটায় নিভকেি। কসটাইখটািটা, 
িদস্যি আেি থরদক শুরু করি নফ্নজং হটাউজ সবই সমবটাদয়ি আওিটায় 
পনিচটানলি। কদয়কটি বে আকটারি সমবটায়ী নিল্প আজও থসদেদিি 

কৃনষি নিভকেিদযটাে্য নপলটাি যটাি মদি্য িদয়দছ Arla foods, Danish 
Crown meat and DLG foodstuff, fertilizer and 

grain প্রভৃনি। রেিমটাদককেি নজনডনপ-র� কৃনষ থসক্টরিি অবেটাি এখি 
খবুই কম ১%-২%। িদব কৃনষি উন্নয়িমলূক নববিকেদি এবং বিকেমটাি। 
অগ্রেনিদি সমবটায় ব্যবস্টাি ভূনমকটা নিয়টামদকি অবস্টাদি। 

মটানককেি যুক্তিটারষ্ট্রি কৃষকিটা সমবটায় সনমনিি সেস্য। ফ্টান্স, জটাপটাি, 
র�টানিয়টায় ৯০% কৃষক হদচ্ছি সমবটায়ী: নিউনজল্যটা্ড ও অর্রিনলয়টায় 
৯০% রেইনি পণ্য সমবটায়নভনত্তদি উৎপটানেি। নিউনজল্যটাদ্ডি 
অরকুিীনিি মদূল এখি সমবটায়। নিউনজল্যটাদ্ডি কৃনষখটাি মটাদিই 
সমবটায় খটাি। নিউনজল্যটাদ্ডি ৯০% দুগ্ধনিল্প; মটাংস িপ্তটানিি 
৯০%, েবটানে পশুপটালদিি ৫০%, সটাি বটাজটারিি ৯০% অধিক 
এবং খচুরিটা মটাদককেদটি ৬০% থসদেদিি ৩০টি বহৃেটায়িি সমবটায় 
সনমনিি আওিটাভুক্ত। আনফ্কটা মহটাদেদি ৪০% রেটাক সমবটাদয়ি 
সটাদর যুক্ত। থসখটাদি কৃষকদেি িটাদেি উৎপটানেি পণ্য থেদি এবং 
নবদেদি বটাজটািজটািকিদণ সবদচদয় রেনি সহটায়িটা করি সমবটায়। 
আনফ্কটায় বছরিি পি বছি মটাদককেটিং সমবটায় সনমনিগুদলটা কৃনষপদণ্যি 
বটাজটািজটািকিদণ সবদচদয় গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি করি এদসদছ 
এবং থসগুদলটাই সবদচদয় জিনপ্রয় সমবটায় সনমনি। নভদয়িিটাদমি কৃনষ 
এখি মলূিই সমবটায়নভনত্তক। নভদয়িিটাদম থমটাট সমবটায় সনমনি হদচ্ছ 
২৪৬১৮টি; িটািমদি্য ৬৫% হদচ্ছ কৃনষ সমবটায় সনমনি। থমটাট কৃনষ 
সমনবটায় সনমনি প্রটায় ২০০০০ ; সেস্য সংখ্যটা ১র�টাটি ৩৫ লদক্ি নকছু 
রেনি। নিদয়টানজি জিবল ৪৫,৬৩,০০০। ভটািদি নসংহভটাে মটািষু বটাস 
করি গ্রটাদম এবং িটাদেি মলূ থপিটা কৃনষ। ভটািদিি কৃনষদি সমবটাদয়ি 
অবেটাি অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু। কু্দ্র ঋণ, দুগ্ধনিল্প, বিটায়ি, �টাটিকেলটাইজটাি, 
থপটান্রি �টামকু প্রভৃনি থসক্টরি সমবটায় খবুই স�ল ভূনমকটা পটালি করি 
আসদছ। ব্টানজদল থমটাট ১৩ প্রকটারিি সমবটায় সনমনি আদছ। থসখটাদি 
কৃনষ সমবটায় নেিনেি জিনপ্রয় হদয় উিদছ। থসদেদিি সমবটায় সনমনিি 
২৩% হদচ্ছ কৃনষ সমবটায় সনমনি। থমটাট সমবটায় সনমনি ৬,৮৮৭টি; 
িটাি মদি্য কৃনষ সমবটায় সনমনি ১,৬১৮টি। ব্টানজদলি ৫টি বহৃৎ কৃনষ 
সমবটায় সনমনি কৃনষ ও কৃষদকি উন্নয়দি ব্যটাপক ভূনমকটা পটালি করি 
আসদছ। থসদেদিি বহৃত্তম কৃনষ সমবটায় সনমনিি অরিটািটা আনলদমন্টস 
( Arora Alimentos) নবশ্বখ্যটানি অজকেি করিদছ। এই সনমনি ১৯৬৯ 
সটাদল প্রনিনষ্ঠি হদয়নছল; এি আওিটায় ১২টি এন�নলদয়দটড সমবটায় 
সনমনি আদছ; সংযুক্ত পনিবটারিি সংখ্যটা ৭৫ হটাজটারিি অধিক; 
নিদয়টানজি কমকুচটািীি সংখ্যটা ২৮ হটাজটারিি রেনি; িটাি সটাদর আদছ 
৮ হটাজটারিি রেনি এন�নলদয়দটড সনমনিি কমকুচটািী। সনমনিটি ২০১৬ 
সটাদল ২.৫ নবনলয়ি ডলটারিি িটাজস্ব আয় করিনছল। সনমনিটি প্রযুনক্ত 
ও মটাংস উৎপটােদিি জি্য নবশ্বনবখ্যটাি। ব্টানজদলি আরিকটি নবখ্যটাি 
কৃনষ সমবটায় সনমনি হদচ্ছ কপটািসুকটাি (Copersucar)। ৫০ বছরিি 
অনভঞেিটাসম্ন্ন সনমনিটিি ৩৪টি থপ্রটাডটাকিি ইউনিট আদছ। নচনি 
ও মে উৎপটােি ও িপ্তটানিি জি্য এটি নবশ্বনবখ্যটাি। ২০১৬/২০১৭ 
বছরি সনমনিটি ৭০ নমনলয়ি মটানককেি ডলটারিি মিুটা�টা করিনছল 
এবং থমটাট িটাজস্ব নছল ৮ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। ব্টানজদলি র�টাদমটা 
এরগ্রটা ই্ডটান্রিয়টাল র�টাঅপটারিটিভ(COAMO Agro-Industrial 
Cooperativa) থসদেদিি থমটাট খটাে্যিস্য ও �টাইবটারিি ৩.৫%, 
এবং পটািটািটা িটাদজ্যি থমটাট �সদলি ১৭% উৎপটােি করি। ব্টানজদলি 
৭৯টি কৃনষ সমবটায় সনমনি ইউনিয়ি নমদল ১৯৭০ সটাদল এই কৃনষ-নিল্প 
সমবটায় সনমনিটি প্রনিষ্ঠটা করিনছল। চীদি কৃনষঋদণি ৮৫% সিবিটাহ 
করি রটাদক থসদেদিি গ্রটামীণ ঋণেটাি সমবটায় সনমনিগুদলটা। চীদিি 
কৃনষদি নবপ্লব সটািি ও কৃনষি উন্নয়দি সমবটায় সনমনিি ভূনমকটা খবুই 
উজ্জ্বল। যুদ্ধনবধ্বস্ত নভদয়িিটাদমি কৃনষপ্রিটাি অরকুিীনিদক রেেবটাি 
করি র�টালটাি লদক্্য মলূি সমবটায় পদ্ধনিদক রেদছ রেওয়টা হদয়দছ। 
থসদেদিি কৃনষ ও পল্ী উন্নয়ি মন্ত্রণটালয়, নভদয়িিটাম �টামকুটাসকু ইউনিয়ি 
এবং নভদয়িিটাম র�টা-অপটারিটিভ অ্যটালটাদয়ন্স এি মদি্য সম্প্রনি একটি 
কমকুসনূচনভনত্তক সমদিটািটা স্মটািক স্বটাক্নিি হদয়দছ যটাি উদদ্ি্য হদচ্ছ, , 
‘...to implement the National Assembly’s target of having 
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15,000 agricultural cooperatives and cooperative alliances 
operating effectively by 2020. Vietnam sets to have 
15,000 effective agricultural cooperatives and cooperative 
alliances by 2020. নভদয়িিটাদমি হ্যটািদয় ২০১৯ সটাদলি ১২ এনপ্রল 
অিনুষ্ঠি এক সদমেলদি থসদেদিি কৃনষ ও পল্ী উন্নয়ি নবষয়কমন্ত্রী 
Ngyuen Xuan Cuong বদলদছি থয, কৃনষি উন্নয়দি সমবটায় গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকটা পটালি কিদি সক্ম এবং নিনি থসভটাদব এনেদয় আসটাি জি্য 
থসদেদিি িটাজিীনিনবে ও অরকুিীনিনবেদেি আহ্টাি জটানিদয়দছি।

বটাংলটাদেদিি কৃনষ ও কৃষদকি উন্নয়দিি সদঙ্গও সমবটাদয়ি সংনলিষ্িটা 
বহুনেদিি। আনেকটাল থরদকই বটাংলটাদেদি একটি কৃনষপ্রিটাি ভূখডে। 
িি িি বছি যটাবৎ বটাংলটাি মটািদুষি অরকুিীনি নছল মলূিই কৃনষ। 
গ্রটাদমি এসব কৃষক মটািষুিটা নছল সটািটািণ মটািষু; সংখ্যটােনিষ্ঠ মটািষু। 
মটািবসমটাজ চলমটাি িদয়দছ আমিটা যটাদেি বনল ‘সটািটািণ জিেণ’, 
মলূি িটাদেি কমকুপ্রবটাদহি িনক্তমরন্ত্র। যটািটা খটাে্য, বস্ত্র ও অি্যটাি্য পণ্য 
উৎপটােি করিি, িটািটাই সচল র�দখদছি জীবদিি েনি; িটাদেি কাঁদি 
ভি নেদয় এনেদয় চদলদছ সমটাজ-সংসটাি-সভ্যিটা। নবশ্বকনব িবীন্দ্রিটার 
িটাক্ি িাঁি ‘ঐকিটাি’ িটামক কনবিটায় নবষয়টি চমৎকটািভটাদব িুদল 
িরিদছি: 

‘চটানষ থখদি চটালটাইদছ হটাল,
িাঁনি বদস িাঁি রেটাদি, রেদল থ�দল জটাল-
বহুদূি প্রসটানিি এদেি নবনচরে কমকুভটাি 
িটানি পরি ভি নেদয় চনলদিদছ সমস্ত সংসটাি’। 
...................................................
কৃষটাদণি জীবদিি িনিক থয জি,
কদমকু ও করটায় সি্য আত্মীয়িটা করিদছ অজকেি 
থয আদছ মটাটিি কটাছটাকটানছ,
থস কনবি বটাণী-লটানে কটাি থপদি আনছ’। 
নব্টিি আমদল জনমেটানি প্ররটা চটালু কিটায় সটািটািণ কৃষক-রেদল-

িাঁনিদেি অবস্টা শেটাচিীয় হদয় ওদি যটা থসই সমদয় িনচি উপি্যটাস-
িটাটক-কনবিটা-েটাদি বটাণীবদ্ধ হদয় আদছ আজও। থমহিনি মটািদুষি 
কনব কটাজী িজরুল ইসলটাম িাঁি সুনবখ্যটাি ‘ ওি র� চটানষ জেবিটাসী, িি 
কদষ লটাঙল’ েটাদি থসই অবস্টাি ছনব িুদল িরিনছদলি জীবন্তভটাদব যটাি 
কদয়কটি লটাইি এমি,
‘ও ভটাই  আমিটা নছলটাম পিম সুখী, নছলটাম থেদিি প্রটাণ
িখি  েলটায় েলটায় েটাি নছল ভটাই, থেটালটায় থেটালটায় িটাি,
আজ  র�টারটায়-বটা থসই েটাি থেল ভটাই, র�টারটায় থস-কৃষটাণ?
ও ভটাই  থমটাদেি িক্ত জল হদয় আজ ভিদিদছ রেটািল।
আজ  চটািনেক হদি িনিক বধণক শেটাষণকটািীি জটাি
ও ভটাই  রোঁদকি মিি শুষদছ িক্ত, কটােদছ রটালটাি ভটাি,
থমটাি  বুদকি কটাদছ মিদছ থখটাকটা, িটাই র�টা আমটাি হটাি।’

নকন্তু নব্টিিিটা নিদজদেি সভ্য জটানি বদল েটানব করি এবং এদেদিি 
সটািটািণ মটািষু সবটাই কু্িটায়-র�টাদে-শেটাদক-বঞ্চিটায় ব্যটাপকভটাদব 
সংকু্ধি হদয় উিদল িটাদেি িটাসি টিনকদয় িটাখটাও কনিিিি হদয় যটাদব 
র�দব িটািটা কৃষক-রেদল-িাঁনি প্রভৃনি সটািটািণ মটািষুদেি বাঁচটাদি নকছু 
ইনিবটাচক পেদক্প গ্রহণ করি। িটাি একটি হদচ্ছ সমবটায় ব্যটাংনকং। 
নব্টিিিটা ১৯০৪ সটাদল ভটািিীয় উপমহটাদেদি সমবটায় পদ্ধনি চটালু 
করি। বিকেমটাি বটাংলটাদেদি ১৯০৬ সটাদল সমবটায় ব্যটাংনকং চটালু কিটা 
হয়। থসগুদলটাি িটাম নছল এলটাকটানভনত্তক থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ 
ব্যটাংক। ১৯০৬ সটাদল ঢটাকটা থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক, ১৯০৯ 
সটাদল খলুিটায় িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক, ১৯১৩ সটাদল 
থেটাপটালেঞ্ থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক এবং ১৯১৪ সটাদল বগুঁেটা 
থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক প্রনিনষ্ঠি হয়। এভটাদব প্রটায় ি’খটাদিক 
র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক প্রনিনষ্ঠি হয়। এসব ব্যটাংক আওিটািীি কৃষক 
সমবটায় সনমনিগুদলটাদক স্বল্প সুদে ও সহজ িদিকে ঋণ নেি। এদি 

করি কৃষকেণ জনমেটাি-মহটাজিদেি চক্রবনৃদ্ধ অনিসুদেি শেটাষণ 
থরদক নিদজদেি নকছুটটা হদলও িক্টা কিটাি নবকল্প পর পটায়। সমদয়ি 
থপ্রক্টাপদট নবদবচিটা কিটা হদলটা সমবটায় ব্যটাংনকং একটি যুেটান্তকটািী 
ঘটিটা নছল নকন্তু িটািটানবি সীমটাবদ্ধিটাি কটািদণ পিবিকেীদি থসই থসটািটানল 
সটা�ল্য অদিকখটানি ম্টাি হদয় যটায়। নকন্তু িটািপিও ঋণ সিবিটাহ 
অব্যটাহি আদছ। সমবটায় ব্যটাংদকি পটািটাপটানি কৃনষ উন্নয়ি ব্যটাংকগুদলটা 
কৃষকদেি ঋণ সিবিটাহ করি আসদছ। এদক্ররে সমবটায় ব্যটাংকগুদলটাি 
পটাইওনিয়টানিং ভূনমকটা ভুদল যটাওয়টা নিক হদব িটা।

১৯৪৭ সটাদল ভটািি স্বটািীি হয় ভটািি ও পটানকস্তটাি িটামক দুটি 
িটারষ্ট্র নবভক্ত হদয়। আখিটাি হটানমে খটাদিি রেিৃদত্ব বিকেমটাি বটাংলটাদেি 
অংদি চটালু হয় নবিস্তি নবনিষ্ সমবটায় যটা পিবিকেীদি ক্নমল্টা মদডল িটাদম 
খ্যটানি লটাভ করি। ক্নমল্টা মদডল পদ্ধনি থেদি কৃনষদি আিনুিকটায়ি 
ঘটটায় থসচযন্ত্র ও আিনুিক কীটিটািদকি ব্যবহটারিি মটাি্যদম। আনিি 
েিদক বটাংলটাদেদিি কৃনষদি সবুজ নবপ্লব সংঘটিি হয় যটা থেিদক 
কৃনষ উৎপটােদি স্বয়ম্ভিিটা এদি থেয়। নবিস্তি সমবটায় ব্যবস্টা থরদক সষৃ্টি 
নবআিনডনব যটা পল্ী উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি করি চদলদছ। 
বটাংলটাদেদিি কৃষকদেি ভটাদে্যটান্নয়দি কৃনষ নবভটাদেি থয সটা�ল্য,. 
িটাি থেটােটায় িদয়দছ সমবটাদয়ি অবেটাি। কৃনষ সমবটাদয়ি সটাদর সম্কৃ্ত 
র�ন্দ্রীয় ও প্রটারনমক সমবটায় সনমনিসমহূ হদচ্ছ : কৃনষ/কৃষক সমবটায় 
সনমনি (৫২,৩২৬টি), র�ন্দ্রীয় সমবটায় ব্যটাংক (৭৫টি), র�ন্দ্রীয় 
বহুমখুী সমবটায় সনমনি (৬৫টি), ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি 
(১০,০৬৩টি), উপদজলটা র�ন্দ্রীয় সমবটায় অ্যটাদসটানসদয়িি (৪৮৮টি) 
ও প্রটারনমক জনম বন্ধনক ব্যটাংক (৬৮টি)। বিকেমটাদি এ িিদিি থমটাট 
সনমনিি সংখ্যটা ৭২,৪৬০টি। বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক কিৃকুক এসব 
কৃনষ সমবটায় সনমনিদক আনরকুক সহটায়িটা প্রেটাি কিটা হয়। নকন্তু বিকেমটাদি 
নবিস্তি নবনিষ্ সমবটায় পর হটানিদয় থ�দলদছ- জনেদয় নেদয় িটািটানবি 
সমস্যটায়, জটিলিটায়, নিষ্ঠটাবটাি রেিৃদত্বি অভটাদব ও অব্যবস্পিটায়।

খ. দুগ্ধদেশল্পর উন্নয়শন সমবায়

তেনশ্বক থপ্রক্টাপদট নচন্তটা কিদল বলটা যটায়, দুগ্ধনিদল্পি উন্নয়ি ও 
প্রসটারিি সটাদর সমবটাদয়ি িটামটি অঙ্গটানঙ্গভটাদব জনেদয় আদছ। রেিমটাককে 
দুি উৎপটােি ও নবদেদি িপ্তটানিি জি্য নবখ্যটাি। রেিমটাদককেি দুগ্ধনিল্পদক 
বিকেমটাি অবস্টাদি উন্নীিকিদণ সমবটায় সনমনিি ভূনমকটা মখু্য। রেিমটাদককে 
প্ররম সমবটায় সনমনি প্রনিনষ্ঠি হয় ১৮৮২ সটাদল এবং ১৯০০ সটাদলি 
মদি্য থসদেদিি সকল রেইনি সমবটায় সনমনিি অন্তভুকুক্ত হদয় যটায়। 
রেিমটাদককেি কৃনষজটাি িপ্তটানি পদণ্য ২০% হদচ্ছ দুি দুগ্ধজটাি পণ্য। 
থসখটাদি দুগ্ধ উৎপটােি, নবপণি, িপ্তটানি সবনকছুই সমবটায়নভনত্তক। 
রেিমটাদককে উৎপটানেি ৯৭% দুি সমবটায় সনমনিদি যটায়। থসদেদি 
উৎপটানেি দুি অভ্যন্তিীণ চটানহেটা থমটটাদয় থমটাট উৎপটানেি দুদিি দুই 
িৃিীয়টাংি নবদেদি িপ্তটানি কিটা হয়। 

নিউনজল্যটাদ্ডি অরকুিীনি িটাি দুগ্ধনিদল্পি ওপি নিভকেিশীল। নবদশ্বি 
দুগ্ধ উৎপটাদেিি ২% নিউনজল্যটা্ড উৎপটােি করি নকন্তু থসই উৎপটােদিি 
৯৫% নবদেদি িপ্তটানি করি। এদক্ররে মলূ ভূনমকটা পটালি করি সমবটায় 
সনমনি। নিউনজল্যটাদ্ডি দুগ্ধনিল্প েি এক িিটাব্ী যটাবৎ সমবটাদয়ি 
আওিটািীি িদয়দছ। ২০২০ সটাল অবধি Fonterra এবং Tatua িটামক 
দুটি সমবটায় সনমনি থসদেদিি দুি সংগ্রহ, প্রদসনসং এবং বটাজটািজটাি 
ব্যবস্টাদক পনিচটালিটা ও নিয়ন্ত্রণ করি আসদছ। �দন্টিটা সমবটায় সনমনি 
থেদিি ৯৬% কাঁচটা দুি সংগ্রহ কিিিঃ প্রদসস করি।

নব্টিি ভটািদি ১৯৪৬ সটাদল প্রনিনষ্ঠি আজদকি ভটািদি সটােটা 
নবপ্লব সষৃ্টিকটািী গুজিটাট র�টা-অপটারিটিভ নমল্ক মটাদককেটিং থ�ডটারিিি 
নলিঃ হদচ্ছ থসদেদিি বহৃত্তম খটাে্যপণ্য বটাজটািজটািকিণ অেকুটািটাইদজিি 
যটাি পদণ্যি ব্্যটা্ড িটাম ‘আমলু’ এবং যটা ভটািিদক পনৃরবীি বহৃত্তম দুি 
ও দুগ্ধজটাি পণ্য উৎপটােিকটািী থেদি উন্নীি করিদছ। গুজিটাদটি 
১৮,৭০০টি গ্রটাদমি প্রটায় ৩৬ লক্ দুি উৎপটােিকটািী 
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কৃষক বটা থেটায়টালটাি এই সমবটায় ইউনিয়ি প্রনিনেি প্রটায় ২ র�টাটি ৩০ 
লক্ নলটটাি উৎপটােি করি। এ সনমনিি ২০২১ সটাদল ৩৮,৫৫০ র�টাটি 
ভটািিীয় রুনপ মলূ্যমটাদিি দুি ও দুগ্ধজটাি খটাবটাি বটাজটািজটাি করিদছ 
এবং বটাৎসনিক টটািকুওভটাি নছল ৫০,০০০ র�টাটি ভটািিীয় রুনপ যটা েি 
বছরিি িুলিটায় ১৭% রেনি। অি্যনেদক সনমনিি উপটানজকেি িটাজদস্বি 
৮০% পটায় দুি উৎপটােিকটািী কৃষকেণ। 

ভটািিচন্দ্র িটায়গুণটাকরিি ‘আমটাি সন্তটাি’ কনবিটায় অন্নপূণকুটা 
থেবীদক পটাি কিটাি নবনিমদয় থেবীি কটাদছ একজি মটা--ঈশ্বিী পটাটুিীি 
প্রটারকুিটা নছল, ‘আমটাি সন্তটাি থযি রটাদক দুদি ভটাদি।’ থেবী িটা মঞু্ি 
করিনছদলি: িরটাস্তু বনলয়টা থেবী নেলটা বিেটাি/দুদি ভটাদি রটানকদবক 
র�টামটাি সন্তটাি।’ নকন্তু থসই বি বটাংলটাি সব ঘরি থপৌঁছটায়নি। আমিটা 
িজরুদলি ‘েটানিদ্র্য’ শীষকুক কনবিটাদিই থসই বঞ্চিটাি নচরে থেদখনছ:

‘পটানি িটাই বটাছটা থমটাি, থহ নপ্রয় আমটাি,
দুই নব্ু দুগ্ধ নেদি!- থমটাি অধিকটাি
আিদ্ি িটানহ িটানহ! েটানিদ্র্য অসহ
পুরে হদয় জটায়টা হদয় কাঁদে অহিহ
আমটাি দুয়টাি িনি!’
গুজিটাদটি আমদুলি কদয়কমটাস আদেই নসিটাজেদঞ্ 

ব্যনক্তমটানলকটািটায় দুগ্ধনিল্প স্টাপদিি কটাজ শুরু হয় যটাি বিকেমটাি রূপ 
নমল্কনভটটা। আমলু আজ নবশ্বখ্যটাি সমবটায় স�ল সনমনি; নমল্কনভটটাি 
অবস্টা শেটাচিীয়। 

উদল্খ্য, আজদকি নমল্কনভটটাদক জটািীয় রূপ থেওয়টাি এবং িটাি 
মটাি্যদম থেিদক দুগ্ধনিদল্প স্বনিভকেি কিটাি সমবটায়ী স্বপ্ন থেদখনছদলি 
বঙ্গবনু্ধ। পিবিকেীদি ১৯৭৭ সটাদল এটিি িটাম হয় ‘বটাংলটাদেি দুগ্ধ 
উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি নলনমদটড’। দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় 
সনমনি কু্দ্র, প্রটানন্তক এবং হিেনিদ্র কৃষকদেি জীবিমটাি উন্নয়দি 
এবং েটানিদ্র্য নবদমটাচদি অবেটাি িটাখদছ। এসব সনমনিি মদি্য আদছ 
প্রটারনমক দুগ্ধ সমবটায় সনমনি এবং বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী 
সমবটায় ইউনিয়ি নলিঃ। এই সনমনিি উৎপটানেি পদণ্যি ব্্যটা্ড িটাম 
নমল্কনভটটা। বিকেমটাদি প্রটারনমক দুগ্ধ সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ৩,০৮৪টি, 
ব্যনক্ত সেস্য ১,৩২,৬০৮ জি, সমবটায়ীদেি অংিেি মলূিি ৪২.২৯ 
র�টাটি, সিকটানি ইক্্যইটি ৪১.৫০ র�টাটি, সিকটানি ঋণ ২৬.২০ র�টাটি 
এবং আবিকেক ঋণ ৫ র�টাটি টটাকটা। নমল্কনভটটা গ্রটামীণ সমবটায়নভনত্তক দুগ্ধ 
সংগ্রহ, দুগ্ধজটাি পণ্য প্রনক্রয়টাজটািকিণ এবং নবপণদিি মটাি্যদম েটানিদ্র্য 
নবদমটাচদি সিটাসনি অবেটাি র�দখ চদলদছ। এই সনমনি ২০১৯-’২০ 
অরকুবছরি প্রটায় ৪.৩০ র�টাটি নলটটাি দুগ্ধ সংগ্রহ করিদছ। �দল সমবটায়ী 
দুগ্ধ উদল্খ্য, ২০০৮-২০০৯ অরকুবছরি নমল্কনভটটাি নিট লটাভ নছল 
১৫.১১৮৮ র�টাটি টটাকটা, ২০০৯-২০১০ অরকুবছরি ১৫.৮১৯৬ র�টাটি 
টটাকটা, ২০১২-২০১৩ অরকুবছরি ১৭.১২০৭ র�টাটি টটাকটা। ২০১৬-২০১৭ 
বছরি িটা ৪.২২ র�টাটি টটাকটায়, ২০১৭-২০১৮ সটাদল ৩.৫৩৪৫ র�টাটি 
টটাকটা এবং ২০১৮-২০১৯ বছরি ২.৭৮৯৭ র�টাটি টটাকটায় রেদম আদস। 
২০১৯-২০২০ বছরি িটা ১.১১৬৪ র�টাটিদি োঁনেদয়দছ। বটাংলটাদেদিি 
রেটাকসংখ্যটা ১৭ র�টাটি প্রটায়। দুদিি প্রদয়টাজিীয়িটা ও বটাজটাি দুই-ই 
অদিক বে। লটাখ লটাখ মটািষু েরু পটালি ও দুগ্ধ উৎপটােদিি ওপি 
নিভকেিশীল। বটাংলটাদেিদক দুগ্ধ উৎপটােদি স্বয়ংসম্ণূকুিটা এদি নেদি 
হদল বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি নলিঃ-র� আিও 
রেনি রেেবটাি, আিও রেনি নবসৃ্তি, আিও রেনি লটাভজিক করি র�টালটা 
ছটােটা পর রেই। বটাংলটাদেদিি নমল্কনভটটাি একজি নরেভুবিেটাস প্যটাদটল 
েিকটাি নছল প্ররম থরদকই। এখিও থসই প্রদয়টাজি বহুগুদণ রেদেদছ। 

গ. কম্মসংস্ান সষৃ্টিশত সমবায় 

নিল্পনবপ্লদবি �দল িিুি িিুি কলকটািটাখটাি প্রনিনষ্ঠি হদয়নছল ; 
প্রদয়টাজি থেখটা নেদয়নছল বটােনি শ্রনমদকি যটাদেি িটাম নিল্পশ্রনমক। 

নকন্তু জিসংখ্যটা বনৃদ্ধ থপদি থরদকদছ এবং যি নেি 

থেদছ নবঞেটাদিি অগ্রেনি ও প্রযুনক্তি অকল্পিীয় উন্নয়ি ও প্রসটারিি 
�দল রেকটািত্ব সমস্যটা প্রকট হদয়দছ। সমবটায় সনমনি রেকটািদেি 
কমকুসংস্টাদিি ব্যবস্টা করি এবং রেকটািদেি সংেনিি করি উদে্যটাক্তটায় 
পনিণি করি। নবদশ্ব ২৮ র�টাটি (২৮০ নমনলয়ি) মটািদুষি কমকুসংস্টাি 
করিদছ সমবটায়। ইউরিটাদপ সমবটায়ীি সংখ্যটা ১৪ র�টাটি মটািষু; থসখটাদি 
৩ লটাখ সমবটায় সনমনি ২৩ লটাখ মটািদুষি কমকুসংস্টাি করিদছ। থস্পদিি 
The Mondragon Corporation িটামক সমবটায় সনমনি ২০১৯ সটাল 
পযকুন্ত ৮১,৫০৭ জি মটািদুষি কমকুসংস্টাি করিদছ; ভটািদিি গুজিটাট 
সমবটায় দুি নবপণি থ�ডটারিিি নলিঃ (নজনসএমএমএ�) িটামক সমবটায় 
সনমনিি সেস্য প্রটায় ৩৬ লটাখ থেটায়টালটা এবং কমকুচটািীি সংখ্যটা ১ 
হটাজটারিি রেনি। বলদি থেদল গ্রটাদমি ৩৬ লটাখ থেটায়টালটাি জীনবকটাি 
ব্যবস্টা নিনচিি করি র�দখদছ একটি সমবটায় সনমনি। আজ সটািটা 
পনৃরবীদি সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা প্রটায় ৩০ লক্; সমবটায়ীি সংখ্যটা 
প্রটায় ১০০ র�টাটি যটা নবশ্ব জিসংখ্যটাি ১২% এি রেনি। এবং পনৃরবীি 
থমটাট কমকুসংস্টাদিি ১০% সমবটায় সনমনিগুদলটা করিদছ। আইনসএ 
বলদছ, সমবটায় থটকসই অরকুনিনিক উন্নয়দি ভূনমকটা পটালি করি , ২৮ 
র�টাটি মটািদুষি চটাকনি অরবটা কমকুসংস্টাদিি ব্যবস্টা করিদছ, যটা পনৃরবীি 
থমটাট কমকুজীবীি মটািদুষি ১০% প্রটায়। আনফ্কটায় রেকটাি সমস্যটা 
সমটািটাি ও কমকুসংস্টাি সষৃ্টিদি সমবটাদয়ি অবেটাি ও সম্ভটাবিটা সম্দককে 
এক েদবষণটা প্রনিদবেদি বলটা হদয়দছ, আনফ্কটায় সময় সনমনিগুদলটা 
প্রধণিটািদযটাে্য সংখ্যক মটািদুষি জি্য কমকুসংস্টাদিি ব্যবস্টা করিদছ। 
িদব এখিও থসখটাদি প্রি্যক্-পরিটাক্ কমকুসংস্টাি সষৃ্টিদি সমবটাদয়ি 
আিও ভূনমকটা পটালদিি ব্যটাপক সুদযটাে আদছ। সটািটািণি সনমনিগুদলটা 
শ্রমঘি অরকুনিনিক উদে্যটাে গ্রহণ করি রটাদক। থসগুদলটা আনরকুকভটাদবও 
লটাভজিক। আইএলও নবষয়টি প্রিংসটাি থচটাদখ থেদখ। 

“The present report shows that African cooperatives 
have created a sizeable number of salaried jobs; yet, their 
biggest employment creation potential lies in the field of 
direct and indirect self-employment. Cooperatives do 
have a comparative job creation advantage over other 
types of enterprises: they are labour intensive by nature, 
they are cost-effective because of member commitment 
and participation, they generate economies of scale and 
scope through horizontal and vertical integration, they 
establish links between the informal and the formal 
sectors, and they put economic and social development 
on a broader base. Worker-owned cooperatives provide 
their members with decent, permanent Employment and 
Cooperatives in Africa ILO Cooperative Branch 2 jobs; 
client-owned cooperatives, which are predominant 
in the agricultural sector, can stabilize existing self-
employment in rural areas; financial cooperatives can 
mobilize savings among the poorest and thus accumulate 
capital for productive investment; and social cooperatives 
provide self-employed workers with a minimum of social 
security while creating jobs in the social service sector.”

বটাংলটাদেদি সমবটায় সনমনিগুদলটা ২০২০ সটাল পযকুন্ত প্রটায় 
৯,২৫,৬৯৯ জি মটািদুষি প্রি্যক্-পরিটাক্ কমকুসংস্টাি করিদছ। থেদিি 
প্রটায় ৪ র�টাটি মটািষু সমবটাদয়ি বিটািটা প্রি্যক্-পরিটাক্ভটাদব উপকৃি হদচ্ছ। 
সমবটাদয়ি মলূ কটাজ হদচ্ছ স্বকমকুসংস্টাি সষৃ্টি কিটা। সমবটায় বটাংলটাদেদিি 
৩০/৩৫ প্রকটারিি কটাদজ প্রি্যক্-পরিটাক্ভটাদব স্বকমকুসংস্টাদিি ব্যবস্টা 
করি আসদছ। এটটা খবুই গুরুত্বপূণকু ব্যটাপটাি। নকন্তু বটাস্তদব এই সটা�ল্য 
প্রদয়টাজদিি অিপুটাদি খবু কম। খবুই সীনমি।
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ঘ. ক্ষলু দ্র সঞ্চয় ঋণ সরবরাশহ সমবায়

আন্তজকেটানিক সমবটায় সংস্টাি ির্যমদি ২০১৭ সটাদল পনৃরবীি ৬টি 
মহটাদেদিি ১২০টি থেদি ৮৫,৪০০টি থক্রনডট ইউনিয়ি নক্রয়টাশীল নছল 
যটাদেি থমটাট মলূিদিি পনিমটাণ নছল ২,১৯১ নবনলয়ি ডলটাি। পনৃরবীি 
৯.৩৮% মটািষু এি বিটািটা উপকৃি হদয়দছ যটাদেি সংখ্যটা ২৭.৪২ র�টাটি। 
আনফ্কটা মহটাদেদিি মটািষু সবদচদয় রেনি এই কমকুসনূচ বিটািটা উপকৃি 
হদয়দছ। আনফ্কটা মহটাদেদি থমটাট থক্রনডট ইউনিয়দিি সংখ্যটা ৩৯,৪৪৭ 
টি যটা নবশ্ব থক্রনডট ইউনিয়দিি ৪৬.২% নকন্তু তেনশ্বক মটািনচররে সংনলিষ্ 
সমবটায়ীি সংখ্যটা মটারে ১৩% এবং সম্দেি পনিমটাণ ০.৫% ভটাে। 
আনফ্কটাি ১৩.৮% মটািষু এই কমকুসনূচি আওিটায় নছল। অি্যনেদক 
উত্তি আদমনিকটায় থক্রনডট ইউনিয়দিি সংখ্যটা মটারে ৭% নকন্তু তেনশ্বক 
থপ্রক্টাপদট সেস্য ৪৬.৭%, সম্দেি পনিমটাণ ৮১.৫% এবং ৪৮.৮৮% 
মটািদুষি কটাদছ থপৌঁদছদছ এই কমকুসনূচ। পনচিম ইউরিটাদপি থেিগুদলটাদি 
৯.১৬% মটািষু কু্দ্র ঋদণি আওিটাভুক্ত। আয়টািল্যটা্ড ও থগ্রট নব্দটি 
ব্যিীি পনচিম ইউরিটাদপি থেিগুদলটাদি র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংকগুদলটা 
কু্দ্র ঋণ কটাযকুক্রম নিয়ন্ত্রণ করি রটাদক বদল থসসব থেদি থক্রনডট 
ইউনিয়দিি সংখ্যটা ও কমকুসনূচ কম। পূবকু ইউরিটাদপ থক্রনডট ইউনিয়ি 
প্রটারনমক স্তরি িদয়দছ। আনফ্কটায় সঞ্চয় ও ঋণ সমবটায় সনমনিগুদলটাি 
ভূনমকটা খবুই উজ্জ্বল। ১৯৬০ সটাল থরদক এসব সনমনি কটাজ করি 
আসদছ। থযসব এলটাকটায় প্রটানিষ্ঠটানিক ব্যটাংক সুবিটা রেই, মলূি থসসকল 
এলটাকটায় এ িিদিি সনমনি কটাজ করি রটাদক। পনৃরবীি ২৫% মটািষু বটাস 
করি চীদি। থসখটািকটাি গ্রটামীণ মটািদুষি ৭৫% আনরকুক প্রনিষ্ঠটািগুদলটাি 
আনরকুক থসবটাি আওিটায় বটাইরি িদয় থেদছ। এসব মটািষুদক আনরকুক 
থসবটা নেদয় রটাদক রুিটাল থক্রনডট র�টা-অপটারিটিভগুদলটা। ১৯৫০ সটাদলি 
নেদক রুিটাল থক্রনডট র�টা-অপটারিটিভ যটারেটা শুরু করি। ২০০৩ সটাদলি 
নহসটাব মদি চীদি ৩২,৩৯৭টি রুিটাল সমবটায় সনমনি (আিনসনস) নছল; 
কমকুিি কমকুচটািী নছল ৬,২৮,০০০ জি। থমটাট রুিটাল থক্রনডট ইউনিয়ি 
২,৪৪১টি। সনমনিগুদলটা ব্যটাংনকং থসক্টরিি ১১.৫% নডদপটানজট, ১০% 
ঋণ এবং কৃনষঋদণি ৮৫% কটাভটাি করি। অরকুটাৎ চীদি কৃনষঋণ মলূি 
সমবটায়নভনত্তক। েদবষণটায় থেখটা থেদছ কৃনষ উৎপটােদি এসকল 
আিনসনস প্রেত্ত ঋদণি ভূনমকটা খবুই গুরুত্বপূণকু। সনমনিি থেওয়টা ঋদণি 
১% বনৃদ্ধ কিটা হদল কৃনষ উৎপটােি বটাদে ০.০৮%। 

গ্রটামীণ ব্যটাংক, ব্্যটাক ব্যটাংক এবং আিও নকছু এিনজও েটানব করি 
আসদছ থয িটািটাই থেদি কু্দ্র ঋণ চটালু করিদছ। অরচ এ কটাজটি নব্টিি 
আমদলই শুরু করিনছল সমবটায় ব্যটাংকগুদলটা। প্রকৃিপদক্ ভটািিীয় 
উপমহটাদেদি আিনুিক ব্যটাংনকং ও ঋণেটাি ব্যবস্টাি প্রচলদিি সটাদর 
জনেদয় আদছ সমবটায়। আি থসই ব্যটাংকগুদলটাই নিনখদয়দছ কীভটাদব 
সঞ্চয়দক বটােনি লটাভজিক কটাদজ নবনিদয়টাে কিদি হয়, কীভটাদব শেটাি 
কিদি হয় ঋদণি নকনস্ত। আমটাদেি কটাছ থরদক বটাস্তব অনভঞেিটানভনত্তক 
নিক্টা নিদয় রেপটাদলি সমবটায়ীিটা থসদেদি চটালু করিদছ সঞ্চয় ও ঋণেটাি 
সমবটায় সনমনি। িটাদেি সটা�ল্য এখি ঈষকুণীয়। বটাংলটাদেদি প্রটারনমক 
সঞ্চয় ও ঋণেটাি সমবটায় সনমনি, প্রটারনমক র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট 
ইউনিয়ি এবং প্রটারনমক র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট সমবটায় সনমনি 
ইি্যটানে সঞ্চয় ও ঋণেটাি সমবটায় সনমনিি অন্তভুকুক্ত। বিকেমটাদি এ িিদিি 
সনমনিি সংখ্যটা ১২,৩৮১টি এবং ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ১৪,৪২,৫১৩ জি। 
এ খটাদিি সটাদর সম্কৃ্ত িদয়দছ নে র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট ইউনিয়ি 
লীে অব বটাংলটাদেি নলিঃ (কটাল্ব) িটাদম একটি র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনি। 
কটাল্ব-এি সেস্য সংখ্যটা ৮১০টি প্রটারনমক সমবটায় সনমনি, শেয়টাি মলূিি 
৩২১.৯০ র�টাটি টটাকটা, সঞ্চয় আমটািদিি পনিমটাণ ১,১৮৬.৩৪ র�টাটি 
টটাকটা এবং সংিনক্ি িহনবল ২৯.৭৭ র�টাটি টটাকটা। একসময় সঞ্চয় ও 
কু্দ্র ঋণেটাি সমবটায় সনমনিগুদলটাি কটাযকুক্রম নছল নবস্তটানিি, সটা�ল্য 
নছল উদল্খদযটাে্য। এখি অবস্টা ক্রমটাবিনিশীল। রেিৃদত্বি অসটািিুটা ও 
নবশ্বটাসঘটািকিটা, অরকু আত্মসটাৎ, অদূিেনিকুিটা ও পুঁনজি অভটাব কটালব-
র� অবিনিি নেদক থটদি িরিদছ। এ অবস্টা থরদক উত্তিণ আবি্যক 

এবং উত্তিণ হদিই হদব। কটািণ সমবটায়ীদেি ঋণ প্রেটাদিি অি্য র�টাদিটা 
প্রনিষ্ঠটাি রেই বলদলই চদল। বটাংলটাদেদি আিনুিক সমবটাদয়ি আিনুিক 
জন্ম হদয়নছল কু্দ্র ঋণ েটাি ও সঞ্চদয়ি করটা মদি র�দখ। মলূি র�ন্দ্রীয় 
সমবটায় ব্যটাংকগুদলটাি েটানয়ত্ব নছল কৃষক, রেদল, িাঁনি, কটামটাি, 
ক্মটাি প্রভৃনি থশ্রধণি সমবটায়ীদেি ঋণ সিবিটাহ কিটা। একসময় িটা 
স�লভটাদব চদলনছল। এখি এসকল র�ন্দ্রীয় ব্যটাংদকি ভূনমকটা নিস্প্রভ 
প্রটায়। বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক আদছ এসব র�ন্দ্রীয় ব্যটাংদকি মটারটাি 
ওপি। এটিও এখি পিিশীল। কু্দ্র কৃষক ও েনিব শ্রনমকদেি ঋণ থেয় 
িটা ব্যটাংকগুদলটা। িটাদেি আনরকুক আশ্রয় ও দুনেকেদিি বনু্ধ হদি পটারি সঞ্চয় 
ও কু্দ্র ঋণ সমবটায় সনমনিগুদলটা। থসজি্য েিকটাি মটািবেিনে সমবটায়ী 
উদে্যটাে ও আদলটানকি রেিৃত্ব। 

ঙ. পণ্ বাজারজাতকরশণ সমবায় 

নিদজদেি উৎপটানেি পদণ্যি বটাজটািজটািকিণ এবং অদি্যি পণ্য 
নকদি নিদয় বটাজটািজটাি করি মিুটা�টা অজকেি এই দুই িিদিি কটাজই 
সমবটায় সনমনিগুদলটা করি রটাদক। থযসব থেদিি কৃষকেণ সমবটায় 
সনমনিি মটাি্যদম নিদজদেি সংঘবদ্ধ মটাদককেট-পটাওয়টারি পনিণি কিদি 
পটারি, িটািটা িটাদেি উৎপটানেি পদণ্যি যরটাযর বটাজটািজটাি কিদি 
পটারি এবং সনিক মলূ্য পটায়। তেনশ্বক স্তরি আন্তজকেটানিক বটাজটারি িটািটা 
বটাজটািজটািকিদণি সটামরকু্য্য অজকেি করি। উেটাহিণস্বরূপ িটাইওয়টাি, 
র�টানিয়টা, রেেটািল্যটা্ডস, ফ্টান্স প্রভৃনি থেদি কৃষকিটা সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম িটাি, েম প্রভৃনিি উৎপটােি বনৃদ্ধদি এবং আন্তজকেটানিক বটাজটারি 
অরকুকটািী �সল বটাজটািজটািকিদণি মটাি্যদম অধিক মলূ্য প্রটানপ্তদি বে 
িিদিি সটা�ল্য অজকেি করিদছ। িটািটা ৬-৭% নপ্রনময়টাম পটায়। 

অরকুিীনিি দুটি সবদচদয় গুরুত্বপূণকু নবষয় হদচ্ছ পদণ্যি উৎপটােি 
ও বটাজটািজটািকিণ। অরকুসটামটানজক উন্নয়দিি জি্য কদল-কটািখটািটায় 
কৃনষদি থসবটায় উৎপটােি বনৃদ্ধ কিটা প্রদয়টাজি। র�মনি প্রদয়টাজি 
থসসব পণ্য ও থসবটাি যরটাযর বটাজটািজটািকিণ। সমবটায় কটাজ করি 
মলূি নিম্ননবত্ত শেধণি মটািষুদক নিদয়। মি্যনবত্তিটাও সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
নিদজদেি কল্যটাণ সটািদি কটাজ করি রটাদক। এসব থশ্রধণি মটািষুদক 
িিী নবনলওিটাি নিল্পপনি ও উৎপটােক থশ্রধণি সদঙ্গ প্রনিদযটানেিটা 
টিদক রটাকদি হয়। এটটা অসম প্রনিদযটানেিটা। নিম্ননবদত্তি মটািদুষি 
পদক্ ব্যনক্তেিভটাদব নিদজদেি পদণ্যি বটাজটািজটাি কিটা প্রটায় অসম্ভব 
একটি কটাজ। থসই পুঁনজ, থমকটানিজম িটাদেি আয়দত্ত রটাদক িটা। থসটটা 
সম্ভব হয় িটা। �দল েটালটাল �নেয়টা মি্যবিকেী ব্যবসটায়ী প্রভৃনি থশ্রধণি 
মটািদুষি কটাদছ চদল যটায় লটাদভি নসংহভটাে। থসজি্য বটাজটািজটািকিণ 
সমবটায় সনমনিগুদলটাি ভূনমকটা খবুই গুরুত্বপূণকু। পনৃরবীদি পদণ্যি 
বটাজটািজটািকিদণ সমবটায় কটাজ করি যটাদচ্ছ সটা�দল্যি সটাদর। ২০১৩ 
সটাদল প্রকটানিি এক েদবষণটা নিদপটাটকে এ নবষদয় ির্য উপটাত্তসহ বদলদছ, 

“Cooperatives play an important role and hold a 
significant market share in agricultural product distribution 
from farms to final consumers (Deller et al., 2009). For 
example, according to a publication by the International 
Labour Office, more than 50% of global agricultural 
output is marketed through cooperatives in Finland, 
Italy, and the Netherlands (Tchami, 2007). In 2002, 
agricultural cooperatives accounted for 27% of U.S. total 
farm marketing expenditure (USDA, ২০০৪). Marketing 
cooperatives comprise about 53% of all cooperatives and 
product distribution represents 64% of the net business 
volume of cooperatives in the U.S. (USDA, 2011). The 
rationale is that marketing cooperatives allow small 
farmers to get better, or rather a secured, price by 
overcoming the “powerful” oligopsonist 
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Investor-owned firms (IOFs) (Sexton, 1990; Bontems 
& Fulton, 2009). With marketing cooperatives, farmers 
have a much better postition for price negociation (Ladd, 
1974; Cakir & Balagtas, 2012) and open up access to 
markets that they cannot access individually (Camanzi 
et al., 2011). Cooperatives also enable farmers to face 
uncertainty about agricultural market prices (Jang & Klein, 
2011).” (A Theory of Agricultural Marketing Cooperatives 
with Direct selling/ Maxime Agbo, Damien Rousselire, 
Julien Salani)

ভটািদি র�টাে্যপদণ্যি ৬৭% সিবিটাহ করি সমবটায় সনমনিগুদলটা। 
২০১৯ সটাদলি নিদপটাটকে অিসুটারি চীদিি ৯৫% টটাউি ও গ্রটাদম প্রটারনমক 
সিবিটাহ ও মটাদককেটিং সমবটায় সনমনি িদয়দছ। ভটািদিি গুজিটাট র�টা-
অপটারিটিভ নমল্ক মটাদককেটিং থ�ডটারিিি নলিঃ (নজনসএমএম এ�) 
হদলটা ভটািদিি বহৃত্তম খটাে্য পণ্য নবপণি সংস্টা। এটি গুজিটাদটি দুগ্ধ 
সমবটায়গুদলটাি শীষকু সংেিি। এটি আমলু এবং সটােি ব্্যটা্ড িটাদম 
পণ্যগুদলটাি একদচটিয়টা নবপণি সংস্টা। েি সটাদে পাঁচ েিদক গুজিটাদট 
দুগ্ধ সমবটায় একটি অরকুনিনিক রেটওয়টাককে ত�নি করিদছ যটা ভটািদিি 
১৩ লক্ থেটায়টালটাি দুগ্ধ উৎপটােিকটািীি দুি এবং র�টাটি র�টাটি গ্রটাহদকি 
সটাদর ৩৬ লদক্িও রেনি গ্রটাদমি দুি ও দুিজটাি পণ্যদক যুক্ত করিদছ। 
নিউনজল্যটাদ্ডি অরকুিীনি িটাি দুগ্ধনিদল্পি ওপি নিভকেিশীল। নবদশ্বি দুগ্ধ 
উৎপটাদেিি ২% নিউনজল্যটা্ড উৎপটােি করি নকন্তু থসই উৎপটােদিি 
৯৫% নবদেদি িপ্তটানি করি। এদক্ররে মলূ ভূনমকটা পটালি করি সমবটায় 
সনমনি। নিউনজল্যটাদ্ডি দুগ্ধনিল্প েি এক িিটাব্ী যটাবৎ সমবটাদয়ি 
আওিটািীি িদয়দছ। ২০২০ সটাল অবধি Fonterra এবং Tatua িটামক 
দুটি সমবটায় সনমনি থসদেদিি দুি সংগ্রহ, প্রদসনসং এবং বটাজটািজটাি 
ব্যবসহটাদক পনিচটালিটা ও নিয়ন্ত্রণ করি আসদছ। �দন্টিটা সমবটায় সনমনি 
থেদিি ৯৬% কাঁচটা দুি সংগ্রহ কিিিঃ প্রদসস করি। আনফ্কটা মহটাদেদি 
৪০% রেটাক সমবটাদয়ি সটাদর যুক্ত। থসখটাদি কৃষকদেি িটাদেি উৎপটানেি 
পণ্য থেদি এবং নবদেদি বটাজটািজটািকিদণ সবদচদয় রেনি সহটায়িটা করি 
সমবটায়। আনফ্কটায় বছরিি পি বছি মটাদককেটিং সমবটায় সনমনিগুদলটা 
কৃনষপদণ্যি বটাজটািজটািকিদণ সবদচদয় গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি করি 
এদসদছ এবং থসগুদলটাই সবদচদয় জিনপ্রয় সমবটায় সনমনি। রেিমটাককে, 
ব্টানজল প্রভৃনি থেদিি উৎপটানেি পদণ্যরি স্টািীয়ভটাদব ও আন্তজকেটানিক 
রেদভদল বটাজটািজটািকিদণি কটাজটিি বে অংিই সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
হদয় রটাদক। 

বটাংলটাদেদি সমবটায়ী পদণ্যি বটাজটািজটািকিদণি জি্য িটািটা িটাদমি 
বহু সংখ্যক সমবটায় সনমনি আদছ। র�ন্দ্রীয়, বহুমখুী সমবটায় সনমনি, 
র�ন্দ্রীয় র�টাে্যপণ্য সমবটায় সনমনি, র�ন্দ্রীয় নবক্রয় ও সিবিটাহ সমবটায় 
সনমনি, প্রটারনমক র�টাে্যপণ্য সমবটায় সনমনি ইি্যটানে বটাজটািজটািকিণ 
সমবটায় সনমনিি অন্তভুকুক্ত। বিকেমটাদি থেদি এ িিদিি থমটাট সনমনিি 
সংখ্যটা ৬৩৯টি এবং ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ২৭,৯৭৪ জি। কৃষকদেি 
উৎপটানেি পদণ্যি সনিক মলূ্য প্রেটাি ও পদণ্যি সুষু্ঠ বটাজটািজটািকিদণি 
মি্য নেদয় সেস্য সনমনিসমহূদক সমনৃদ্ধিটালী কিটাি লদক্্য িদয়দছ 
বটাংলটাদেি সমবটায় মটাদককেটিং থসটাসটাইটি নলিঃ। বিকেমটাদি এ সনমনিি 
সেস্য সংখ্যটা ১৪৭টি। এই সনমনিগুদলটা প্রি্যটানিি ভূনমকটা পটালি কিদি 
পটািদছ িটা িটািটানবি সীমটাবদ্ধিটাি কটািদণ। নকন্তু এ িিদিি সমবটায় 
সনমনি যি রেনি স�ল হদব, উন্নয়দিি মটাি্যম নহদসদব সমবটায় িি 
রেনি কটাযকুকি হদব। অধিকন্তু উৎপটােিমখুী সনমনিগুদলটা একিটাবদ্ধ 
প্রয়টাস নিদল িটাদেি উৎপটানেি পদণ্যি যরটাযর বটাজটািজটািকিণ নিনচিি 
কিদি পটারি এবং পদণ্যি উপযুক্ত মলূ্য প্রটানপ্ত নিনচিি হদি পটারি। নকন্তু 
এই জটায়েটাটিদি মটািটাত্মকভটাদব নপনছদয় আদছ বটাংলটাদেদিি সমবটায় 

নবভটাে। এখটাদি কটাজ কিটাি সুদযটাে আদছ প্রচুি। 

র. শ্রদমশকর উন্নয়শন সমবায় 

পনৃরবীদি নিল্পপনি ও জনমেটারিি সংখ্যটা কম, নকন্তু পনৃরবীি প্রটায় সব 
সম্ে িটাদেি হটাদি। অি্যনেদক শ্রনমকদেি সংখ্য র�টাটিগুণ রেনি 
নকন্তু িটাদেি হটাদি র�মি র�টাদিটা সম্ে রেই বলদলই চদল। ইউরিটাদপ 
নিল্পনবপ্লব পুঁনজপনিদেি আিও িিী কিদিদছ আি শ্রনমকিটা িটািনবি 
শেটাষদণি নিকটারি পনিণি হয়। থসই থপ্রক্টাপদট নিদজদেি অনস্তত্ব 
িক্টাি স্বটাদরকু শ্রনমকিটা েদে র�টাদল সমবটায়ী সংেিি। ইংল্যটাদ্ডি 
িচদডদল ১৮৪৪ সটাদল প্ররম স�ল শ্রনমক সমবটায় সনমনি প্রনিনষ্ঠি হয় 
যটাি িটাম িচদডল থসটাসটাইটি অব ইক্্যইদটবল পটাইওনিয়টাসকু। সেস্য নছল 
২৮ যটাদেি মদি্য রেনিিভটাে নছল িাঁনি। পিবিকেীদি ইউরিটাদপি অি্যটাি্য 
থেদি এবং মটানককেি যুক্তিটারষ্ট্র শ্রনমক সমবটায় সনমনি জিনপ্রয় হদয় ওদি 
এবং সনমনিি সংখ্যটা দ্রুিেনিদি বনৃদ্ধ থপদি রটাদক। শ্রনমকিটা নিদজিটাই 
েণিটানন্ত্রক পদ্ধনিদি এ িিদিি সমবটায় সনমনি েিি ও পনিচটালিটা করি 
রটাদক এবং নিদজিটা সম্দেি থযৌর মটানলকটািটা লটাভ করি। এই সমবটায়ী 
মটানলকটািটা কটাদলকটিভ ওয়টািটািনিপ, কমি ওয়টািটািনিপ ইি্যটানে িদম 
খ্যটাি। নিল্পপনি ও িিী ব্যবসটায়ীদেি মটারেটানিনিক্ত শেটাষণ থরদক বাঁচটাি 
উপটায় এই শ্রনমক সমবটায় সনমনি। নব্দটদি এ িিদিি সমবটায় সনমনিদক 
প্রনডউসটাি সমবটায় সনমনিও বলটা হয় যটা ১৯৭০ সটাদল নেদক িিুি 
আদ্টালদিি থঢউ সষৃ্টি করিনছল এবং থযটাে নেদয়নছল ই্ডটান্রিয়টাল কমি 
ওয়টািটািনিপ মভুদমদন্ট। ফ্টান্স, ইিটানল, যুক্তিটাজ্য প্রভৃনি থেদি শ্রনমক 
সমবটায় সনমনিি ভূনমকটা খবুই উজ্জ্বল। ফ্টাদন্স প্রটায় ২,০০০ শ্রনমক 
সমবটায় সনমনি আদছ; ইিটানলদি এ িিদিি সমবটায় সনমনি অদিক। 
থস্পদিি মন্ডটাোঁও র�টা-অপটারিটিভ র�টাঅপটারিিি হদচ্ছ স�ল বহৃত্তম 
শ্রনমক সমবটায় সনমনি। েি িিদকি সত্তি ও আনিি েিদক যুক্তিটাদজ্য 
শ্রনমক সমবটায় সনমনি ব্যটাপকভটাদব জিনপ্রয় হদয় ওদিনছল। রেবটাি 
রেিটা টনি থব্য়টাি নছদলি সনক্রয় সমরকুক। িখি প্রটায় ২,০০০ শ্রনমক 
সমবটায় সনমনি নছল নব্দটদি। সুমটা থহটাল�্ডস, এদসিনসয়টাল থরিনডং 
র�টাঅপটারিটিভ, ইিন�নিটি �্ড র�টাঅপটারিটিভ নলিঃ হদচ্ছ নব্দটি স�ল 
বহৃত্তম কদয়কটি শ্রনমক সমবটায় সনমনি। র�দিজুদয়লটায় শ্রনমক সমবটায় 
সনমনিি সংখ্যটা প্রচুি। নবেি ২০০৬ সটাল িটােটাে থসখটাদি প্রটায় ১ লক্ 
শ্রনমক সমবটায় সনমনি নছল যটাি সেস্য নছল প্রটায় ১৫ লক্ শ্রনমক। 
শ্রনমকদেি ১৬% এইসব সনমনিদি কটাজ কিদিি। 

েদবষণটায় থেখটা থেদছ এ িিদিি সমবটায় সনমনিি সটািভটাইভটাল 
থময়টাে ও হটাি িুলিটামলূকভটাদব রেনি এবং দুিঃসমদয়ও টিদক রটাদক। 
িটাছটােটা শ্রনমকদেি মদি্য সটামটানজক সংহনি আনত্মক বন্ধি িচিটায় 
এ িিদিি সনমনিি সটা�ল্য অদিক অদিক রেনি। সনমনিগুদলটাদক 
পনিনস্নি অিসুটারি নিদজদেি আনরকুক র�ৌিল ও ব্যবস্টাপিটা নিিকুটািণ ও 
পনিবিকেি করি রটাদক। অদিক থেদি এ িিদিি সনমনিদক িটাষ্ট্র আনরকুক 
সহটায়িটা প্রেটাি করি। র�টাদিটা অরকুিীনিনবে শ্রনমক সমবটায় সনমনিি 
মটাি্যদম অনজকেি থযৌর মটানলকটািটাদক পনৃরবীি সকল সম্দে র�টাদিটা 
মটািবজটানিি উেটাি সনমেনলি মটানলকটািটাি নেদক এক িটাপ অগ্রেনি 
বদল অনভনহি করিদছি। “One 1995 study from the US also 
indicates that “employees who embrace an increased 
influence and participation in workplace decisions also 
reported greater job satisfaction”[ and a 2019 study in 
France found that worker-owned businesses “had a 
positive effect on workers’ job satisfaction.” One ২০১৯ 
study indicates that “the impact on the happiness of 
workers is generally positive”. (Wekipedia) বটাংলটাদেদি 
শ্রনমদকি সংখ্যটা প্রচুি। পনিবহণ শ্রনমক, কটািখটািটাি শ্রনমক, েটাদমকুন্টস 
�্যটাক্টনিি শ্রনমক, নিকিটাওয়টালটা এবং নবদেি প্রি্যটােি শ্রনমক। নবদেি 
প্রি্যটােি শ্রনমকেণ িটাদেি কষ্টানজকেি সঞ্চয় নবনিদয়টাে কিটাি সুদযটাে 
পটাি িটা। এদেি সমবটায় সনমনিভুক্ত কিটা থেদল উজ্জ্বল �লটা�ল 
আসদি পটারি। 
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সমবটাদয়ি েণিটানন্ত্রক চটানিররেি দুটি নেক আদছ। সকল সেস্যদক নিদয় 
সটািটািণ পনিষে এবং সটািটািণ সেস্যদেি র�টাদট নিবকুটানচি পনিচটালিটা 
পষকুে বটা ব্যবস্টাপিটা কনমটি। ব্যবস্টাপিটা কনমটি সকল ক্মিটা প্রদয়টাে 
করি; আি িটািটা েটায়বদ্ধ রটাদকি সটািটািণ সেস্যদেি কটাদছ। এভটাদব 
সটামনিি সেস্যেণ প্রদি্যদকই ক্মিটাি অংশীেটাি হি। িটাছটােটা নিবকুটাচি 
হয় অবটাি। এভটাদবই সটািটািণ মটািষু ক্মিটাি অধিকটাি লটাভ করি 
রটাদকি। সটািটািণ মটািষু িখিই ক্মিটাি উৎস যখি িটািটা সদচিিভটাদব 
একিটাবদ্ধ। এ কটাজটি মলূি েণিরন্ত্রি। ভটািিীয় উপমহটাদেি থরদক 
১৯৪৭ সটাদল নব্টিিিটা চদল থযদি বটাি্য হওয়টাি পিই র�বল উপমহটাদেদিি 
মটািষু েণিরন্ত্রি সটাদর নিনবেভটাদব পনিনচি হওয়টাি সুদযটাে পটায়। 
নকন্তু বটাংলটাদেি ভূখদডে থসটটাও অনচরি উিটাও হদয় যটায়। অি্যনেদক 
সমবটায় মটািষুদক িৃণমলূ স্তরিই েণিরন্ত্রি স্বটাে ও সটা�ল্য নেদয় এদসদছ 
নব্টিি আমল থরদকই। সমবটায় সনমনি পনিচটানলি হয় নিবকুটাচদিি 
মটাি্যদম নিদজদেি মি্য হদি নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি বিটািটা এবং থসই 
পনিচটালিটাি কটাজটিও হয় নিদজদেি সুনলনখি ও নবধিবদ্ধ সংনবিটাি বটা 
উপ-আইি অিসুিণ করি। প্রকৃিপদক্ প্রদি্যকটি সমবটায় সনমনি হদচ্ছ 
এক একটি কু্দ্র েণিন্ত্র বটা Mini Democracy। এটটা হদচ্ছ েণিরন্ত্রি 
িৃণমলূটায়ি। এটটা হদচ্ছ প্রকৃি েণিন্ত্র (Quality Democracy)। এই 
েণিরন্ত্র প্রনিবিনন্দ্বিটা রটাদক নকন্তু প্রনিবিন্দ্বীদেি চনিরে হিদিি , ক্মিটায় 
নেদয় িটাদেিদক থহিস্টা কিটাি নকংবটা ধ্বংস কিটাি ব্যটাপটাি রটাদক িটা। 
এই েণিরন্ত্র উেটাি পনিবদি নবিটাজমটাি রটাদক। নিবকুটানচি হওয়টাি পি 
সবটাই আবটাি নমদলনমদি সনমনিি কটাদজ আত্মনিদয়টাে করিি। সটািটািণ 
মটািদুষি, নপনছদয় পেটা মটািদুষি সুপ্ত ও মটািদুষি অব্যবহৃি ক্মিটাি 
উদবিটািি ঘদট সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম। িটািটা আপিটা থরদক উবিদু্ধ হদয় 
সমদবি হদয় নিদজদেি সনমেনলি প্রদচষ্টায় নিদজদেি বিটািটা নিদজদেি 
রেিৃদত্ব নিদজদেি সনমেনলি ও ব্যনক্তেি ভটাদে্যি উন্নয়ি ঘটটায়। ভূদপি 
হটাজটানিকটাি েটাওয়টা একটি নবখ্যটাি েটাদি বহৃত্তি সমটাদজি মটািদুষি 
অবস্টা িুদল িরি বলটা হদয়দছ, “ব্যনক্ত যনে ব্যনক্তদকনন্দ্রক, সমষ্টি যনে 
ব্যনক্তত্বিনহি/িদব নিনরল সমটাজদক ভটাদঙ্গটা িটা র�ি!’’ সমবটায় হদচ্ছ 
ব্যনক্তদক িটাি আত্মদকনন্দ্রক সংকীণকু ব্যনক্তস্বটারকুপিিটাি থখটায়টাে থরদক 
রেি করি আিটাি এবং ব্যনক্তত্বিনহি সমষ্টিদক প্রবল ব্যনক্তদত্ব জটানেদয় 
র�টালটাি থমটাক্ম মন্ত্র। সমবটায় সনমনিই হদচ্ছ ‘ঞেটািনবহীি নিিক্রিি 
খটাে্যনবহীি িটােনিদকি রেিৃনবহীিিটাি থমৌিিটা’ ভটাঙটাি অব্যরকু অস্ত্র। 
সমবটায়ই স�লভটাদব শেখটাদি পটারি: ‘আমিটা দুবকুল িই, আমিটা পটানি’। 
পনৃরবীদি যখি িটাজনিনিক েণিন্ত্র আজদকি উন্নি মটাদি থপৌঁছটায়নি, 
িখি সমবটায় সনমনিগুদলটা পনিচটানলি হদিটা থষটাদলটাআিটা েণিটানন্ত্রক 
পদ্ধনিদি। সমবটায় মটািষুদক েণিটানন্ত্রক মলূ্যদবটাদিি চচকেটা কিদি এবং 
থসসদবি প্রনি আস্টাশীল হদি শেখটায়। 

ঝ. নারীর ক্ষমতায়শন সমবায়

যনে পনৃরবীি জিদেটাষ্ঠীদক সবকুজিীিভটাদব দুটি থশ্রধণদি ভটাে কিটা হয়, 
িদব িটা হদব পুরুষ এবং িটািী। সকল থেদিই সকল কটাদলই িটািীিটা 
পুরুষদেি বিটািটা িটানসি, শেটানষি ও নিপীেি হদয়দছ। এখিও থসই 
িটািটা অব্যটাহি িদয়দছ। র�টারটাও র�টারটাও িটািীি ক্মিটায়ি ঘদটদছ 
নকন্তু র�টারটাও পুরুষ ও িটািীি ক্মিটা সমটাি সমটাি হয়নি আজও। কী 
িটাষ্ট্রক্মিটা, কী সম্দেি মটানলকটািটা, সবখটাদিই পুরুদষি প্রটািটাি্য িদয় 
থেদছ। পনৃরবীি পনিবটািগুদলটা এখিও কমদবনি পুরুষিটানন্ত্রক। প্রচটাি 
মটাি্যম, নিল্পসটানহি্য সবনকছুদিই পুরুষিরন্ত্রি েটাপট নবিটাজমটাি। 
িদব সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম সংঘবদ্ধ হদয় িটািীিটা আপি িনক্তদি 
বলীয়টাি হদয় উিদি পটারিি এবং বটাস্তদব িটা ঘদট আসদছ। পনৃরবীি 
বহু থেদিই মনহলটা সমবটায় সনমনিগুদলটা িটািীি ক্মিটায়দি স�ল 
ভূনমকটা পটালি করি আসদছ। প্রসঙ্গি উদল্খদযটাে্য, িটািী-পুরুদষি 

সনমেনলি সমবটায় সনমনিগুদলটাদি িটািীি ক্মিটায়ি ঘদট িটা বলদলই 
চদল। থসসব সনমনিদি পুরুষদেিই হটাদি পনিচটালিটা ক্মিটা রটাদক 
এবং িটািটাই সমবটাদয়ি নসংহভটাে সুনবিটা ক্নক্েি করি রেয়। নবষয়টি 
ইন্টটািি্যটািিটাল র�টা-অপটারিটিভ অ্যটালটাদয়ন্স (ICA) এি থেটাচিীভুক্ত 
হদল ১৯৯৫ সটাদল উক্ত সংস্টা সমবটায় সনমনিদি তেনঙ্গক সমিটা বটা 
রে্ডটাি প্যটানিটি নিনচিিকিদণি ওপি রেটাি নেদয় র�জুদলিি করি। 
থসটিি িটাম থেওয়টা হয় “Gender Equality in Cooperatives”। 
আইএলও িটাি ২০০২ সটাদলি ১৯৩ িম্বি সুপটানিদি সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
িটািীি ক্মিটায়ি নিনচিিকিদণি নবষদয় সুনিনেকেষ্ভটাদব উদল্খ করি: 
“special consideration should be given to increasing 
women’s participation in the cooperative movement at all 
levels, particularly at management and leadership level”

আন্তজকেটানিক সমবটায় সংস্টাি িৎকটালীি থপ্রনসদডন্ট রেম পনলি 
গ্রীি ২০১৩ সটাদল আন্তজকেটানিক িটািী নেবস উপলদক্্য িাঁি এক বটাণীদি 
বদলনছদলি, “Cooperative businesses have done so much to 
help women on to the ladder of economic activity. With 
that comes community respect, political legitimacy and 
influence.”

জটাপটাদিি বহৃত্তম কিজুমটাি সমবটায় সনমনিি িটাম জটাপটাি কিজুমটাসকু 
র�টা-অপটারিটিভস ইউনিয়ি। এি সেস্য সংখ্যটা প্রটায় ১.৫০ র�টাটি যটাি 
অধিকটাংিই মনহলটা। পনৃরবীি ২৫% মটািষু বটাস করি চীদি। চীদিি 
গ্রটামীণ মটািদুষি ৭৫% ব্যটাংক বটা অি্য র�টাদিটা আনরকুক প্রনিষ্ঠটাি থরদক 
�টাইিটানন্সয়টাল সটানভকেস পটায় িটা। িটাদেিদক আনরকুক থসবটা থেওয়টাি জি্য 
থসদেদিি রুিটাল থক্রনডট র�টাঅপটারিটিভগুদলটাদক রেটািেটাি কিটাি থচষ্টা 
চলদছ। ভটািদি থহটায়টাইট নিভু্যলুিি সষৃ্টিকটািী গুজিটাট র�টা-অপটারিটিভ 
নমল্ক মটাদককেটিং থ�ডটারিিি নলিঃ এি আওিটািীি েরু পটালিকটািী 
বটা থেটায়টালটা সমবটায় সনমনিগুদলটাি রেনিিভটােই মনহলটাদেি বিটািটা 
পনিচটানলি। আসদল ভটািদি সটােটা নবপ্লব এদিদছ গুজিটাদটি সমবটায়ী 
িটািীিটা। থসখটািকটাি নভদলজ রেইনি র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটিগুদলটা 
মলূি িটািী সমবটায়ীদেি কমকুযদঞেি স্টাি। বিকেমটাদি থসখটাদি ৫,১২৫ 
টি দুগ্ধ সমবটায় সনমনি িটািীদেি বিটািটা পনিচটানলি। আি থযসব সনমনি 
পুরুষদেি িটাদম নিবনন্ধি থসসব সনমনিদি কটাজ করিি মলূিই িটািীিটা। 
এদি করি থসখটািকটাি গ্রটামীণ িটািীিটা অরকুনিনিকভটাদব স্বটাবলম্বী হদয়দছি 
এবং িটাদেি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটা অনজকেি হদয়দছ। িটািটা আি পুরুদষি 
অিগু্রদহি পটারেী িি। ভটািদিি মটাদুিটাই কটামিটাজ ইউনিভটানসকুটিি 
সু্কল অব ইদকটাদিটানমদক্সি সহকটািী অি্যটাপক ড. টি িটামটািটারি এবং 
েদবষণটা স্কলটাি রে. িটাজক্মটাি িটাদেি ‘Role of Co-operatives 
in Empowering Rural Women’ শীষকুক েদবষণটা প্রনিদবদেদি 
যুনক্তসহকটারি সুপটানিি করি বদলদছি, 

‘‘Women are the focus of attention of all International 
and National development programmes. Efforts have 
been directed at empowering them in all fields of activity. 
Cooperative institutions at the present scenario hold 
enormous potential for the development of women and 
more particularly the rural women. Rural women are 
actively involved in the process of food production, 
processing and marketing. They often lack the legal status 
which prohibits them to have access to credit, education 
and technology. Co-operative institutions can help to 
accelerate the process of development and participation 
of women in their organisational and business activities. 
Institutions like the International Cooperative Alliance 
(ICA) with the support of other international 
organizations and national level institutions 
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can develop and sponsor programmes which are aimed 
at improving the lot of rural women. Hence, it is needless 
to say that co-operatives are playing a very important 
role in the empowerment of rural women through various 
schemes.”

আজ সটািটাদেদি এবং থেদিি বটাইরিও বটাংলটাদেদিি িটািীি 
জয়জয়কটাি। িদব িটািীি ক্মিটায়দি সমবটাদয়ি ভূনমকটা গ্রটাদমি 
অনিনক্ি মটাদয়দেি মদিটাই যটা অদেটাচরি িদয় যটায় সুিীমহদলি, 
উন্নয়ি-েদবষকদেি। সমবটায় সনমনিগুদলটা অনিনক্ি-আিটানিনক্ি 
িটািীদেি প্রচনলি প্ররটাবদ্ধ অচলটায়িদিি বটাইরি এদি িটািটা থপিটায় 
ও ব্যবসটায় সম্কৃ্ত কিদছ। িটাদেি আনরকুক ক্মিটায়দিি থচদয় রেনি 
ঘটদছ ব্যনক্তদত্বি নবকটাি, নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটা এবং আত্মবনশ্বটাস-
আত্মমযকুটােটাি প্রনিষ্ঠটা। ‘বটানিিটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনিি’ প্রনিষ্ঠটািটা 
সভটাপনি একজি থেটালটাপ বটাি ুিটািই উজ্জ্বলিম উেটাহিণ। এমি কি 
থেটালটাপ বটাি ুত�নি হদচ্ছ থেদিি আিটাচকটািটাদচ! থপছদি কটাজ কিদছ 
হটাজটারিটা সমবটায় সনমনি। িবীন্দ্রিটার িাঁি সমদয়ি িটািীি দুিবস্টাদক 
পুরুদষি িটািটামখুী ষেযরন্ত্রি �ল নহদসদব থেদখনছদলি এবং িটা থরদক 
উত্তিদণি পর িটা থেদখ হিটাি হদয় বদলনছদলি, ‘িটািীদক আপি ভটাে্য 
জয় কনিবটাি/র�ি িটানহ নেদব অধিকটাি থহ নবিটািটা?’ িটািীদক িটাি 
আপি ভটাে্য জয় কিটাি অধিকটাি এদি নেদয়দছ নিক্টা ও সমবটায়। 
সমবটায় সনমনিগুদলটা িটািী নিক্টা নিনচিিকিদণও সনক্রয় ভূনমকটা র�দখ 
চদলদছ।

বটাংলটাদেদি মনহলটাদেি অগ্রেনি, উন্নয়ি এবং িটাদেি সকল স্বটারকু 
িক্টাি জি্য েনিি হদয়দছ মনহলটা সমবটায় সনমনি। জটািীয় মনহলটা 
সমবটায় সনমনি, র�ন্দ্রীয় মনহলটা সমবটায় সনমনি, প্রটারনমক মনহলটা 
সমবটায় সনমনি এবং প্রটারনমক নবআিনডনবভুক্ত মনহলটা সমবটায় 
সনমনিসমহূ এি অন্তভুকুক্ত। ২০১৯-২০২০ অরকুবছরিি পনিসংখ্যটাি 
অিযুটায়ী সটািটাদেদি থমটাট সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ১,৯২,০২০টি এবং 
থমটাট ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ১,১৫,০৯,৮২৫ জি। এি মদি্য পুরুষ সেস্য 
সংখ্যটা ৮৮,৩৮,৫৯৬ জি এবং মনহলটা সেস্য সংখ্যটা ২৬,৭১,২২৯ 
জি। থমটাট সমবটায় সনমনিি মদি্য শুিমুটারে মনহলটা সমবটায় সনমনি 
িদয়দছ ২৭,৩৮৮টি। এসব মনহলটা সমবটায় সনমনিি ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা 
৯,৭২,৩৪৯ জি। িটাছেটা বিকেমটাদি ৩৯টি র�ন্দ্রীয় মনহলটা সমবটায় 
সনমনি আদছ। হনিেটাস িটাক্ি সম্টানেি ‘িটািীি ক্মিটায়দি সমবটায় 
েদবষণটা’ গ্রন্টি পটাি কিদল পনিষ্টািভটাদব থেখটা যটায় িটািীি ক্মিটায়দি 
সমবটাদয়ি কটাযকুকটানিিটা।িটাদি থেখটা েদছ সমবটায়ী িটািীদেি মদি্য ৬০% 
অরকুনিনিকভটাদব স্বটাবলম্বী হওয়টাি জি্য উেগ্রীব, ৯৯% িটািী সমেটানিি 
হদি চটাি, ৯৬% িটািী ব্যবসটা অরবটা কমকুসংস্টাদিি সদঙ্গ যুক্ত হদয়দছি, 
৯৯% িটািীি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটা বদেদছ, ১০৭ মনহলটা সমবটায় 
সনমনিি মদি্য ৪৫টি মনহলটা সমবটায় সনমনি থরদক স্টািীয়/জটািীয় 
নিবকুটাচদি অংিগ্রহণ করি ৫৮% িটািী নবজয়ী হদয়দছি; ৯৮% স্বটাস্্যঞেটাি 
রেদেদছ ; ৯৯% িটািী মদি করিি িটািটা আি ‘অবদহনলি’ িি এবং 
নববটানহি িটািীিটা আরকু-সটামটানজকভটাদব স্বনিভকেি ও সমমযকুটােটায় প্রনিনষ্ঠি 
হদি রেনি আকটাঙ্কী। থেখটা যটাদচ্ছ সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটািীদেি 
অরকুনিনিক সচ্ছলিটা যিখটানি বনৃদ্ধ থপদয়দছ, িটািদচদয় অদিক রেনি 
রেদেদছ িটাদেি অধিকটাি সদচিিিটা, আত্মসমেটািদবটাি এবং পুরুদষি 
সমটান্তিটাদল সমটাি মযকুটােটায় প্রনিনষ্ঠি হওয়টাি আকটাঙ্কটা। 

ঞ. োশলাবাসার সংসৃ্দত গশে জ�ালায় সমবায়

সমবটাদয়ি সংঞেটা নেদি নেদয় আন্তজকেটানিক সমবটায় সংস্টা (ICA) বদলদছ, 
‘A cooperative (also known as co-operative, co-op, or 
coop) is an autonomous association of persons united 

voluntarily to meet their common economic, social, 
and cultural needs and aspirations through a 

jointly-owned enterprise.’
আইনসএ প্রেত্ত সংঞেটায় সমবটাদয়ি ৩ িিদিি লদক্্যি করটা 

বলটা হদয়দছ, অরকুনিনিক, সটামটানজক এবং সটাংসৃ্কনিক। একরটা 
অনিিদয়টানক্তি মদিটা শেটািটাদব িবু সি্য থয সমবটায় হদচ্ছ এক িিদিি 
জীবিপ্রণটানল। সমবটায় শেখটায় সিিটা, উেটাি তেনিকিটা, একিটা, সনক্রয় 
সহমনমকুিটাদবটাি, েণিরন্ত্রি রেিৃদত্বি নবকটাি সটািদিি অংিগ্রহদণি 
অভ্যটাস, সনমেনলিভটাদব ভটাদলটা রটাকটাি ভটাবিটানচন্তটা ও অভ্যটাস, ি্যটাগী 
মদিটাভটাব , যরূবদ্ধভটাদব সংগ্রটাম কিটাি পটাি ও র�ৌিল প্রভৃনি। আি 
এসব চচকেটা কিদি কিদি িনচি হয় ভটাদলটাবটাসটানভনত্তক সটাংসৃ্কনিক 
পনিমডেল। সটািটািণ সেস্যদেি জি্য নিবকুটানচি রেিৃদত্বি আদলটানকি 
ভটাদলটাবটাসটা এবং রেিৃদত্বি প্রনি সটািটািণ সেস্যদেি সদচিি সমরকুি 
সমবটাদয় প্রটাণিনক্ত সিবিটাহ করি। ভটাদলটাবটাসটাি বন্ধি হদচ্ছ সবদচদয় 
িক্ত বন্ধি। এটটা সমবটায়ী ঐদক্যিও মদূল কটাজ করি ভটাদলটাবটাসটাি বন্ধি। 
সমবটায় হদচ্ছ ভটাদলটাবটাসটা-নিভকেি, ভটাদলটাবটাসটা-র�নন্দ্রক, ভটাদলটাবটাসটা-
চটানলি আরকু-সটামটানজক-সটাংসৃ্কনিক উন্নয়ি পদ্ধনি। থযখটাদি পটািস্পনিক 
উেটাি ও নিিঃস্বটারকু ভটাদলটাবটাসটা রেই, থসখটাদি আি যটাই রটাক্, সমবটায় 
অিপুনস্ি। সমবটাদয়ি বন্ধি মটাদিই ভটাদলটাবটাসটাি বন্ধি। সমবটাদয়ি 
মলূ পুঁনজ সমদবি ভটাদলটাবটাসটা। থসজি্য মটািবিটাি কনব িাঁি সমবটায়-
সংগীদি বদলদছি, “নমনল পিমটাণু পবকুি হয় নসনু্ধ নব্ু নমদল/ মটািষু 
শুিইু নমনলদব িটা নক র� নমলদিি এ নিনখদল।” েীঘকুদময়টাদে স�ল 
প্রনিটি সমবটায় সনমনি হদচ্ছ থসই ‘নমলদিি নিনখল’, থস িিদিি 
প্রনিটি সমবটায় সনমনিি টিদক রটাকটাি িজ্ ু হদচ্ছ পটািস্পনিক উেটাি 
ভটাদলটাবটাসটা। এই ভটাদলটাবটাসটা অসটাি্য সটািদি উবিদু্ধ কিদি ও সটা�ল্য 
লটাদভ িনক্ত রেটােটাদি পটারি। ভটািদিি নবখ্যটাি গুজিটাট র�টা-অপটারিটিভ 
নমল্ক মটাদককেটিং থ�ডটারিিি নলিঃ নিদজদেি সমবটায়ী সংসৃ্কনি েদে 
িুদলদছ। সনমনিবদ্ধ খটামটািী বটা থেটায়টালটািটা একিটাবদ্ধ হদয় কটাজ করি 
বদল িটাজনিনিক হস্তদক্দপি থচষ্টা িটাদেি কটাদছ পিটানজি হদয়দছ 
একটাধিকবটাি। িটাদেি সটা�দল্য িনচি হদয়দছ থশ্বিনবপ্লব বটা থহটায়টাইট 
র�ভু্যদলিি। ভটািদিি প্রখ্যটাি নসদিমটা পনিচটালক ি্যটাম রেদিেটাল 
১৯৭৬ সটাদল সটােটা নবপ্লব নিদয় ‘ মন্ি’ (Manthan) িটাদম ছনব ত�নি 
করিনছনলি। ছনবটিি খিচ রেটােটাদি পাঁচ লক্ থেটায়টালটা প্রদি্যদক ২ 
রুনপ করি চাঁেটা নেদয়নছদলি। ছনবটি মনুক্ত পটাওয়টাি পি সনমনিি 
সেস্যেণ থখটালটা রিটাদক চদে থপ্রক্টােদৃহ থেখদি থযদিি েদল েদল। 
এদি করি ছনবটি ব্যবসটানয়কভটাদবও সটা�ল্য অজকেি করি। ছনবটি 
১৯৮৭ সটাদল ভটািিীয় জটািীয় চলনচ্চরে পুিস্কটাি লটাভ করি। ব্টানজল 
হদচ্ছ পনৃরবীি সবদচদয় বে সমবটায়ী থেি। থসদেদিি মটািষু সমবটায়ী 
সংসৃ্কনিদি অভ্যস্ত হদয় উিদছ। ব্টানজদলি মটািষু সমবটায়ী মলূ্যদবটাদি 
েভীিভটাদব অভ্যস্ত ও নবশ্বটাসী। থসজি্য থসখটাদি স্টািীয় ও অনভবটাসী 
মটািদুষি মদে্য থসৌহটােকেমলূক সম্ককে নবিটাজমটাি বদল নবদিষঞেেণ 
মদি করিি। রেিমটাদককেি নকছু নকছু সমবটায় সনমনিি সেস্যেণ 
সমবটায়ী জীবিযটাপদিি মটাি্যদম সমবটায়ী সংসৃ্কনি েদে িুদলদছি। ৭০ 
ও ৮০ েিদক কটাদলকটিভ লটাই� স্টাইল জিনপ্রয় হদয় ওদি। একসটাদর 
কৃনষকটাজ কিটা, ব্যবসটা কিটা, অনভন্ন আবটাসি এলটাকটায় বসবটাস কিটা 
এবং গ্রটাম এলটাকটাি পনিদবি িক্টায় সনক্রয়ভটাদব সদচিি ভূনমকটা 
পটালি কিটা এসব সনমনিি সেস্যদেি মলূ কটাজ। এ িিদিি সবদচদয় 
ভনবখ্যটাি সনমনিটি র�টাদপিদহদেদি অবনস্ি, িটাম হদচ্ছ নফ্টটাউি 
ন্রস্টিয়টািটা র�টাদপিদহদেি। এ িিদিি সমবটায়ীদেি বলটা হয় ‘Co-
housing groups। ইিটানল, থস্পি, ফ্টান্স প্রভৃনি থেদি সমবটাদয়ি 
সটামটানজক সটাংসৃ্কনিক ভূনমকটা লক্্য করি  ‘Social Co-operatives’ 
িটামক আলটােটা িিদিি সমবটায় সনমনিি প্রচলি কিটা হদয়দছ। এ 
িিদিি সনমনিি লক্্য যিটটা িটা অরকুনিনিক বটা বটাধণনজ্যক, িটািদচদয় 
রেনি সটামটানজক সটাংসৃ্কনিক। সটামটানজক সংহনি বটা Social Integration 
হদচ্ছ এ িিদিি সনমনিি মলূ লক্্য এবং িটা েীঘকুদময়টানে। আবটাি 
স্টািীয় সটাংসৃ্কনিক স্বটািন্ত্র্যও সমবটায় ব্যবস্টাদক ইনিবটাচক রেনিবটাচক 
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উভয়ভটাদব প্রভটানবি করি রটাদক। ঢটাকটা থক্রনডট, ঢটাকটা থমররিটাপনলটটাি 
ন্রচিটাি হটাউনজং র�টাঅপটারিটিভ প্রভৃনিি কটাযকুক্রদমি র�িি সটাংসৃ্কনিক 
ও সটামটানজক নেক িদয়দছ। ঢটাকটা থক্রনডট স্টািীয় ন্রস্টাি সম্প্রেটাদয়ি 
মটািদুষি মটাদি সটামটানজক সংহনি এবং সটাংসৃ্কনিক থচিিটা ছনেদয় 
নেদি অদিকখটানি সমরকু হদয়দছ বদল আমটাদেি মদি হদয়দছ। আমিটা 
িবীন্দ্রিটাদরি একটি কনবিটায় সমবটায়ী ভটাদলটাবটাসটাি বটাণীনচরে থেখদি 
পটাই:

আমটাি একটাি সুখ, সুখ িদহ ভটাই
সকদলি সুখ সখটা, সুখ শুি ুিটাই।
আমটাি একটাি আদলটা থস থয অন্ধকটাি,
যনে িটা সবটারি অংি নেদি আনম পটাই।
সকদলি সটাদর বনু্ধ সকদলি সটাদর
যটাইব কটাহটারি বদলটা, থ�নলয়টা পচিটাদি।
ভটাইটি আমটাি থস র�টা ভটাইট আমটাি।
নিদয় যনে িটানহ পটানি হদি অগ্রসি,
থস আমটাি দুবকুলিটা, িনক্ত থস র�টা িয়।
সবটাই আপি থহরটা র� আমটাি পি?
হৃেদয়ি থযটাে থস নক কভু নছন্ন হয়?
একসটাদর বাঁনচ আি একসটাদর মনি,
এদসটা বনু্ধ, এ জীবি সুমিিু কনি।
কনবিটায় বধণকুি এই ভটাদলটাবটাসটাই হদচ্ছ সমবটায়ী ভটাদলটাবটাসটা। এই ‘ 

সকদলি সুখ’ হদচ্ছ সমবটায়ী সুখ। এই ‘ হৃেদয়ি থযটাে’ হদচ্ছ সমবটায়ী 
বন্ধি। এই আদলটাই হদচ্ছ সমবটায়ী আদলটা। সমবটায় সনমনিি নিবকুটানচি 
রেিৃদত্বি কটাজ হদচ্ছ সনমনিি “ সকদলি সুখ’’, “সকদলি আদলটা” 
নিনচিি কিটা; বনৃদ্ধ কিটা। িটািটা ব্যনক্তস্বটাদরকু সনমনিি সম্ে বটা সুিটাম 
ব্যবহটাি কিদবি িটা। িটািটা সনমনিদক বটা সনমনিি সম্ে ‘‘ক্নক্েি’’ 
কিদবি িটা। িটািটা ছদলবদল নকংবটা মটামলটা থমটাকদ্মটাি আশ্রয় নিদয় 
সনমনিি ক্মিটা আঁকদে রটাকটাি থচষ্টা কিদবি িটা। সমবটায়ী েণিন্ত্র 
মটাদিই ভটাদলটাবটাসটানভনত্তক েণিন্ত্র। এটটাই সমবটায়ী সংসৃ্কনি। থযখটাদি 
এই সংসৃ্কনি রেেবটাি ও অকু্ণ্ন রটাদক, থসখটাদি সমবটায় সদবকুটাচ্চ মটারেটায় 
কটাদজ লটাদে। থসজি্যই ১৯৯৯ সটাদল চীদি আইনসএ আদয়টানজি সমবটায় 
মন্ত্রীদেি সদমেলদিি র�জুদলিদি পনিষ্টািভটাদব উদল্খ করিনছল: 
“Co-operatives contribute their best to society when 
they are true to their nature as autonomous, member-
controlled institutions, and when they remain true to their 
values and principles (autonomy and independence).” 
সমবটায়ী সংসৃ্কনি েদে র�টালটা এবং িটাদক স্টায়ী রূপ থেওয়টাি ওপি 
রেটাি নেদি হদব। র�বল নিবকুটাচি আি নিিীক্টা র�টাদিটা সমবটায়দক 
স্টায়ী ব্যঞ্িটায় স�ল ও সটারকুক করি র�টালটাি জি্য যদরষ্ িয়। নবষয়টি 
সমবটায়ীদেি বুিদি হদব; সমটািভটাদব বুিদি হদব সমবটায় নবভটাদেি 
সিকটানি কমকুকিকেটা-কমকুচটািীদেিও। সমবটায় সনমনি শুিমুটারে র�টাদিটা 
অরকুনিনিক কটাযকুক্রদমি প্রনিষ্ঠটাি িয়, এটটা একইসদঙ্গ সটামটানজক ও 
সটাংসৃ্কনিক পুষ্টিসটািদিি সংেিিও, এই সমবটায়ী সদি্য সমবটায়দক 
বুিদি হদব, িটািণ কিদি হদব, েষৃ্টি-নিদেকেিিটা ও েনিেটাি কিদি হদব। 
িটাি সটাদর অবি্যই িটাজনিনিক েলবটানজ থরদক সমবটায় সনমনিদক দূরি 
িটাখদি হদব। এসদবি র�টাদিটা নবকল্প রেই।

বটাংলটাদেদি সম্প্রনি বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক ‘বঙ্গবনু্ধ 
মদডল নভদলজ’ িটামক সমবটায় সনমনিনভনত্তক উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহণ কিটা 
হদয়দছ। বটাংলটাদেদিি সমটাজ এখি মটািটাত্মকভটাদব নবভক্ত ও নবভটানজি। 
প্রনিবিন্দ্বী িটাজনিনিক মিনবশ্বটাদস সনক্রয় সংনলিষ্িটা প্রটায় প্রনিকটািহীি 
নবভটাজি, অশ্রদ্ধটা ও অসহিশীলিটাি পনিদবি সষৃ্টি করি র�দখদছ 
িহি থরদক গ্রটাম সবখটাদি। উনল্নখি পটাইলট প্রকল্পটি সটারকুকিটাি সদঙ্গ 
বটাস্তবটায়ি কিদি হদল সংনলিষ্ এলটাকটায় সটামটানজক সংহনি ও সটাংসৃ্কনিক 
সুস্িটা নিনচিি কিদি হদব। থসজি্য রেনি করি সমবটায়ী ভটাদলটাবটাসটাি 

েিকুি প্রনিনষ্ঠি কিদি হদব। বটাংলটাদেদিি গ্রটামগুদলটা একসময় নছল 
পটািস্পনিক ভটাদলটাবটাসটাি িটাজিটািী। থসটটা লক্ করি থসই গ্রটামবটাংলটাি 
কনব জসীমউেেীি একসময় েবকুভরি নলদখনছদলি,

‘মটায়টা মমিটায় জেটাজনে কনি
থমটাি থেহখটানি িনহয়টাদছ ভনি
মটাদয়ি বুদকদি, রেটাদিি আেরি, ভটাইদয়ি থনেদহি ছটায়
িুনম যটাদব ভটাই—যটাদব থমটাি সটাদর, আমটাদেি থছটাট োঁয়।’
(নিমন্ত্রণ/ জসীমউেেীি)
বঙ্গবনু্ধ মদডল নভদলজ প্রকল্পদক স্টায়ী ব্যঞ্িটায় স�লভটাদব 

বটাস্তবটানয়ি কিদি হদল সংনলিষ্ গ্রটামগুদলটাদি এমি সটামটানজক সংহনি 
পুিিঃপ্রনিনষ্ঠি কিদি হদব; এবং িটা সম্ভব হদি পটারি র�বল সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম। বঙ্গবনু্ধ িাঁি নবিিীয় নবপ্লব বটাস্তবটায়দিি জদি্য বহুমখুী গ্রটাম 
সমবটায় সনমনিদক রেদছ নিদয়নছদলি। নিনি বুদিনছদলি নপনছদয় রটাকটা 
মটািষুগুদলটাি আরকু-সটামটানজক-সটাংসৃ্কনিক উন্নয়ি কিদি হদব এবং িটাি 
জি্য প্রদয়টাজি হদব একিটাি, ঐক্যবদ্ধিটাি। নবিিীয় নবপ্লদবি মদি্য থসই 
ঐক্যবদ্ধিটাি েিকুি নছল যটাি জি্য নিনি প্রকৃষ্ পন্টা নহদসদব সমবটায়দক 
নিবকুটানচি করিনছদলি। সমবটাদয়ি পরই র�টা একিটাি পর; ঐক্যবদ্ধিটাি 
পর। সমবটাদয়ি নবপিীি প্রটাদন্ত িদয়দছ নবভটাজি। নবপিীি প্রটাদন্ত 
নবদভে। নবপিীি প্রটাদন্ত বিন্দ্ব।নবপিীি প্রটাদন্ত থপ্রমহীিিটা। ‘বঙ্গবনু্ধ 
মদডল’ নভদলজ প্রকল্পটিদক সমবটায়ী ভটাদলটাবটাসটাি সংসৃ্কনি নিনচিি 
করিই বটাস্তবটায়ি কিদি হদব বদল আমটাি মদি হয়।

৪. বত্চমান বৈদশ্ক মরিক্ষাপশট সমবাশয়র রিাসদঙ্গকতা

বিকেমটাি নবশ্ব মলূি অরকুিীনি িটানসি। মকু্তবটাজটাি মটাদিই অরকুিীনিি 
িটাসি। নবশ্বটায়দিি মটাদি সটামটানজক সটাংসৃ্কনিক এদজ্ডটা আদছ। িমকুীয় 
এদজ্ডটা রটাকটাও অসম্ভব িয়। িদব মলূ চটানলকটািনক্ত অরকুিীনি। সমবটায় 
যনেও বহুনবি উপটােটাি িটািণ করি, িবু িটাি মদূল আদছ অরকুনিনিক 
অগ্রেনিি ভটাবিটা। আজ সটািটানবদশ্ব থয অরকুনিনিক পনিবিকেি ঘদটদছ 
থস সম্দককে এবং িটাি সবকুমখুী ও সবকুেটামী প্রভটাব ও ক্প্রভটাব সম্দককে 
সমবটায়ী এবং সমবটায় ভটাবুক-নচন্তক ও সমবটায়কমকুীদেি পনিষ্টাি িটািণটা 
রটাকটা প্রদয়টাজি। যটািটা পনলনস থমকটাি, এ নবষদয় িটাদেি আিও রেনি 
অবনহি ও সদচিি রটাকটাি আবি্যকিটা িদয়দছ। এি করি িটািটা সময়, 
থেি, সমটাজ, স্টাি নবদিদষ সমবটায়দক খটাপ খটাইদয় রেওয়টাি মদিটা 
করি নিদি পটািদবি। থযখটাদি যিটুক্ পনিবিকেি েিকটাি, থসখটাদি 
িিটুক্ পনিবিকেি আিদি সক্ম হদবি। সমবটাদয়ি কটাযকুকটানিিটা 
িুলিটামলূকভটাদব অদিক রেনি। কটািণ ক্রটাইনসদস নবপটাদক তেনশ্বক 
পনিবিকেদিি সময় সমবটায়ী অরকুিীনি টিদক রটাদক স�লিটাসহ। থস্পদিি 
মন্ডটাোঁও কদপকুটারিিি িটাি প্রকৃষ্ উেটাহিণ। নবদশ্ব ২০০৭—২০১২ 
থময়টাদে থয অরকুনিনিক ক্রটাইনসস সষৃ্টি হদয়নছল, িটা নছল ভয়ংকি: 
“The 2007-2012 global economic crisis described as ‘The 
Mother of All Crises’ with substantial wealth destruction 
for most people.” নকন্তু থসই ক্রটাইনসদসও সমবটায়ী সংেিিগুদলটা 
িুলিটামলূকভটাদব কম ক্নিগ্রস্ত হদয়নছল। ইউরিটাদপি সমবটায় 
ব্যটাংকগুদলটা নিদজদেরি অক্ি িটাখদি সমরকু হদয়নছল। থসই সমদয়ি 
পনিনস্নিনি মলূ্যটায়ি করি Capital and the Debt Trap িটামক 
েদবষণটা পনরেকটা বদলনছল, “Cooperatives, by contrast, have 
fewer problems with perverse incentives, because their 
ownership and control structures follow legal mandates 
promoted by the International Co-operative Alliance. 
These generally involve many more people in critical 
decisions.” “Co-operatives tend to have a longer life 
than other types of enterprise, and thus a higher level 
of entrepreneurial sustainability. In [one study], the 
rate of survival of cooperatives after three 
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years was 75 percent, whereas it was only 48 percent 
for all enterprises ... [and] after ten years, 44 percent of 
cooperatives were still in operation, whereas the ratio was 
only 20 percent for all enterprises.” (Internet)

আসদল নবপটাদক ক্রটাইনসদস তেনশ্বক পনিবিকেদিি সময় সমবটায়ী 
অরকুিীনি টিদক রটাদক স�লিটাসহ। থস্পদিি মন্ডটাোঁও সমবটায় 
থ�ডটারিিি িটাি একটি প্রকৃষ্ তেনশ্বক উেটাহিণ। এটি থস্পদি ১৯৫৬ 
সটাদল প্রনিনষ্ঠি হওয়টাি পি অে্যটাবধি সকল নবপটাদক ক্রটাইনসদস 
সটা�দল্যি সটাদর টিদক থরদকদছ এবং আজও থসই অবস্টা নবিটাজমটাি। 

সমবটাদয়ি ইনিহটাস বদল, অরকুনিনিক ও সটামটানজক পনিবিকেদিি সটাদর 
অঙ্গটানঙ্গ সম্ককে নছল এবং িদয়দছ সমবটাদয়ি। উনিি িিদক ইউরিটাদপ 
থয সটামটানজক সটাংসৃ্কনিক, জিসংখ্যটােি এবং নবদিষি নিল্পনবপ্লবজনিি 
পনিবিকেি ঘদটনছল, িটাি িটাক্টা সটামটাল নেদিই আিনুিক সমবটায় ব্যবস্টাি 
প্রচলি ঘদটনছল। নিল্প শ্রনমক, কু্দ্র কৃষক, কু্দ্র ব্যবসটায়ী িটাদেি 
আরকু-সটামটানজক অনস্তত্ব বজটায় িটাখটা এবং িটাি উন্নয়দিি জি্য যরূবদ্ধ 
প্রদচষ্টাি প্রদয়টাজি অিভুব করিনছদলি এবং সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম 
িটা বটাস্তবটায়ি করিনছদলি। সমটাজিরন্ত্রি পিদিি পি আজদকি 
নবশ্ব নবশ্বটায়ি ও মকু্তবটাজটাি নিয়নন্ত্রি। মকু্তবটাজটাি মটাদিই একদচটিয়টা 
পুঁনজবটাদেি িটাজত্ব এবং সবকুরে অসম প্রনিদযটানেিটা। আজ নবনভন্ন থেদিি 
স্টািীয় সংসৃ্কনি, কু্দ্র ও ক্টিিনিল্প, কু্দ্র ব্যবসটায়ী এবং কু্দ্র কৃষকিটা 
মটািটাত্মকভটাদব অসম প্রনিদযটানেিটাি মদুখ। িটাি সটাদর বনৃদ্ধ থপদয়দছ 
জিসংখ্যটা এবং িটািটানবি প্রযুনক্তি ব্যবহটাি। এ থপ্রদক্টাপদট সমবটাদয়ি 
প্রদয়টাজিীয়িটা আদেি িুলিটায় অদিক রেদে থেদছ এবং একইসদঙ্গ 
সমবটাদয়ি র�ৌিলেি ও িীনিেি নেকসমহূ িিুি পনিনস্নিি সটাদর 
অধিকিি সটামঞ্স্যপূণকু করি নিনডজটাইি কিটাি প্রদয়টাজিীয়িটাি করটাও 
উচ্চটানিি হদচ্ছ।

‘Today, working together in co-operatives is a 
reaction to demographic change. In industrialized 
countries, change is expressed by low birth rates, an 
increasing number of old people living longer, rural-
urban migration; reduced private and public services 
and infrastructure in rural areas. In developing countries, 
signs of change are high birth rates, increased mobility, 
social and political unrests, urbanization and migration, 
and poverty partly caused by climate change.

Local and regional businesses are increasingly exposed 
to economic change, facing competition by international 
combines and global players. Stationary trade and crafts 
are challenged by the mobility of on-line trade. Rural 
exodus is forcing village stores, pubs and other facilities 
to close down, deteriorating the living conditions of rural 
areas.

Technological change in form of new production, 
transport and information technologies, new sources of 
energy, new media are causing a revolution in production 
of goods and services and in communication.

Local versus global: Today, working together in 
co-operatives offers an alternative to an increasingly 
global economy, characterized by high mobility of ideas, 
capital and labour. Co-operatives can strengthen their 
position by emphasizing their local and regional roots 
and their closeness to members, linked with vertically 
integrated co-operative networks, allowing to combine 
the advantages of local presence with the advantages 
of economies of scale (small in front — big in the 
back, Rabobank).’ (How Co-operative are Social Co-
operatives? / Hans-H. Mnkner)

িটাি মটাদি তেনশ্বক অরকুনিনিক ও বটাধণনজ্যক পনিবিকেদিি পর িরি 
সমবটায়ী ভটাবিটাি থক্ররেও র�ৌিলেি পনিবিকেদিি নচন্তটাভটাবিটা শুরু হদয় 
থেদছ। কটাদলি যটারেটাি ধ্বনি সবটাইদক শুিদি হয়। সমবটায়-নবদিষঞে ও 
নচন্তকদেি থক্ররেও থসকরটা একইভটাদব প্রদযটাজ্য। বটাংলটাদেদিি সমবটায় 
নবভটাদে নকছুনেি কটাজ করি এবং একইসদঙ্গ সমবটাদয়ি আন্তজকেটানিক 
অঙ্গি থখকুাঁজখবি নিদয় আমটাি এই নবশ্বটাস েঢ়ৃ হদয়দছ থয নপনছদয় রটাকটা 
জিদেটাষ্ঠীি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি থক্ররে সমবটায় হদচ্ছ সবদচদয় 
জুিসই উন্নয়ি পদ্ধনি। আি কু্দ্র কু্দ্র নবনচ্ছন্ন সনমনিি স্টাদি একই 
িিদিি সনমনি নিদয় বে িিদিি সমবটায়ী থ�ডটারিিি কিটা প্রদয়টাজি। 
কু্দ্রটাকৃনিি সনমনিি পদক্ এখিকটাি নবশ্বটায়িকবনলি অবটানিি 
মকু্তবটাজটারি সটা�দল্যি সটাদর টিদক রটাকটা প্রটায় অসম্ভব। সমবটাদয়ি আইি 
ও নবধিমটালটা জটািদি হদব অবি্যই; িটাি সটাদর বুিদি হদব, নিখদি 
হদব, অিসুিণ কিদি হদব পটািস্পনিক উেটাি ভটাদলটাবটাসটানভনত্তক 
সমবটায়ী েণিন্ত্র িরটা সমবটায়ী সংসৃ্কনি। সমবটায়ী রেিৃদত্বি সিিটা ও 
দূিেনিকুিটা, সটািটািণ সেস্যদেি সমবটায়ী ঞেটাি ও সদচিি সনক্রয়িটা, 
চলমটাি অরকুিীনি, আন্তজকেটানিক বটাধণজ্য ও উৎপটানেি পদণ্যি বটাজটাি 
ব্যবস্টা সম্দককে সমবটায়ী রেিৃদত্বি হটালিটােটাে ঞেটাি প্রভৃনি সমবটাদয়ি 
সটা�দল্যি জি্য অপনিহটাযকু। নিবন্ধি-পূবকু থমটাটিদভিিটাল প্রনিক্দণ 
এসকল নবষয় যরটাযর গুরুত্ব সহকটারি িুদল িিটা প্রদয়টাজি। সমবটায় 
সনমনিি েীঘকুস্টায়ী সটা�দল্যি পূবকুিিকে নহদসদব আদছ আিও দুটি নবষয়: 
িটাজনিনিক ও িটাষ্ট্রীয় হস্তদক্প মকু্ত স্বটািীি কটাজ কিটাি পনিদবি এবং 
সমবটায়ী রেিৃদত্বি েণিটানন্ত্রক সিিটা ও সহমমকুী নিষ্ঠটা। বটাংলটাদেদি 
সমবটায়দক বটাস্তদব এনেদয় নিদি হদল এই কদয়কটি স্টাদিই ব্যটাপক 
উন্ননি কিদি হদব। 

আদমনলুল ইসলাম: কনব-েদবষক ও মহটাপনিচটালক, বটাংলটাদেি থপররিটানলয়টাম ইিস্টিটিউট, 
ঢটাকটা।
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সমবটায় হদচ্ছ অংিগ্রহণকটািী জিেদণি স্বিন্ত্র ও 
স্বটায়ত্তিটানসি সংেিি। এি সেস্যেণ থযৌরভটাদব 
পনিচটানলি সম্ে ও শ্রদমি নভনত্তদি নিদজদেি প্রদয়টাজি 
থমটটাদিটাি জি্য নমনলি স্বটাদরকু কটাজ করি রটাদক। সমবটায় 
মটানলকটািটায় সেস্যদেিদক অরকুনিনিক েটানয়ত্ব ভটাে করি 
নিদি হয়। এটি পনিচটানলি হয় েণিটানন্ত্রক পদ্ধনিদি। 
কমকুসম্টােদি স্বচ্ছিটা, সিিটা ও জবটাবনেনহিটা সমবটাদয়ি 
গুরুত্বপূণকু র�ৌিল। সমবটাদয়ি সেস্যেণ নিদজিটা উৎপটােি 
করি, র�টাে করি ও নবপণদি অংিগ্রহণ করি। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম থছটাট উদে্যটােগুদলটা লটাভজিক হদয় ওদি এবং বে 
প্রনিষ্ঠটািগুদলটাি সদঙ্গ বটাজটারি প্রনিদযটানেিটাি সক্মিটা 
অজকেি কিদি পটারি। এি অংশীজি রেনি হদল প্রনি ইউনিট 
উৎপটােি খিচ হ্টাস পটায়। বটাজটারি েিকষটাকনষি ক্মিটা 
বনৃদ্ধ পটায় এবং িটাদি ভটাদলটা মিুটা�টা অজকেি কিটা সম্ভব হয়। 

উন্মকু্ত বটাজটাি ব্যবস্টা যখি মটািসম্ন্ন পণ্য ি্যটায্যমদূল্য 
প্রেটাদি ব্যরকু হয় িখি সমবটায় এি প্রনিকটাি নহদসদব 
আনবভূকুি হয়। এি অি্যিম উদদ্ি্য হদলটা সেস্যদেি 
অরকুনিনিক সক্মিটা বনৃদ্ধ কিটা এবং আনরকুক কমকুকটাদডেি 
পনিধি নবসৃ্তি কিটা। এছটােটা সটামটানজক উন্নয়ি, কমকু সজৃি 
ও েটানিদ্র্য থমটাচদি সমবটায় হদচ্ছ গুরুত্বপূণকু হটানিয়টাি। 
বটাংলটাদেদি ও নবদেদি নবনভন্ন িিদিি সমবটায় সংেিি 
েদে ওদিদছ। এদেি মদি্য িদয়দছ উপদযটােমলূক থসবটা, 
র�টাে্যপণ্য, শ্রম, পনিবহণ, নবদু্যৎ, নচনকৎসটা থসবটা, নিল্প, 
েহৃটায়ি, সঞ্চয় ও ঋণ প্রেটাি, নবমটা এবং কৃনষ উৎপটােি 
ও নবপণি সম্নককেি সমবটায়। িন্মদি্য কৃনষ উৎপটােি 
ও নবপণি নবষয়ক সমবটাদয়ি পনিধি অদিক নবসৃ্তি। 
অংশীজদিি সটা�ল্য খবুই েিৃ্যমটাি। 

পনৃরবীি নবনভন্ন থেদি ৩ িিদিি সমবটায় ব্যবস্টা 

বঙ্গবন্ধু র স্বপ্ন ও কৃচর সমবায়ের সাফল্যগারা
ড. জটাহটাঙ্গীি আলম
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পনিলনক্ি হয়। এক. সমটাজিটানন্ত্রক 
সমবটায়; দুই. িিিটানন্ত্রক বটা নবদিষ িিদিি 
ব্যবসটানয়ক সমবটায়; এবং নিি. অরকুনিনিক 
িৃিীয় খটাি নহদসদব পনিচটানলি সমবটায়। 
সমটাজিটানন্ত্রক সমবটায় মলূি িটারষ্ট্রি িীনিেি 
তেনিদষ্্যি নভনত্তদি কটাযকুসম্প্রেটাদিি হটানিয়টাি 
নহদসদব নবদবনচি। এদক্ররে সম্দেি ব্যনক্ত 
মটানলকটািটাদক থযৌর মটানলকটািটায় রূপটান্তি কিটা 
হয়। িটারষ্ট্রি অরকুনিনিক পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়ি, 
সমটাজিটানন্ত্রক সমটাজব্যবস্টা সম্দককে সেস্যদেি 
অবনহি ও উবিদু্ধকিণ এবং উৎপটােদি ও বণ্টদি 
নবধিবদ্ধভটাদব অংিগ্রহদণি নিনমদত্ত পনিচটানলি 
হয় এই সমবটায়। িদব িব্বই-এি েিদকি 
পি থরদক নবদশ্বি সমটাজিটানন্ত্রক িটাষ্ট্রগুদলটাদি 
এ সমবটায় ব্যবস্টা ক্রদমই নিনরল হদয় আদস, 
নকন্তু এখদিটা িটাি নকয়েংি অবনিষ্ আদছ। 
নবদিষ িিদিি ব্যবসটানয়ক সমবটায় সংেিদিি 
প্রকৃনি হদলটা িিিটানন্ত্রক। বটাজটারি প্রনিদযটানেিটা 
থমটাকটাদবলটা কিটাি জি্য এরূপ সংেিদিি 
উদ্ব। এি মলূ উদদ্ি্য হদলটা সেস্যদেি 
থসবটা প্রেটাি কিটা, উৎপটােি ও নবপণদিি ব্যয় 
সংদকটাচি কিটা এবং ব্যবসটানয়ক মিুটা�টা বনৃদ্ধ 
কিটা। িৃিীয় খটাি নহদসদব নবদবনচি সমবটায় 
সংেিিগুদলটা নমশ্র অরকুিীনি অিসুিণ করি 
রটাদক। এগুদলটা ব্যনক্ত বটা সিকটানি উদে্যটাে 
থরদক নভন্ন প্রকৃনিি। এগুদলটা পনিচটানলি হয় 
সমবটাদয়ি িীনি ও মলূ্যদবটাদিি নভনত্তদি। 

স্বটািীিিটাি পি জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি বটাংলটাদেদি সমটাজিন্ত্র 
প্রনিষ্ঠটায় প্রনিশ্রুনিবদ্ধ নছদলি। সংনবিটাদিি 
চটািটি স্তরিি অি্যিম নছল সমটাজিন্ত্র। ওই 
েনলদলি ১৩ িং অিদুচ্ছদে থেদিি সম্নত্তি 
নিি িিদিি মটানলকটািটা উদল্খ কিটা হয়। িটাি 
একটি িটাষ্ট্রীয়, একটি ব্যনক্তেি এবং অপিটি 
সমবটায়ী মটানলকটািটা। সমবটাদয়ি পর িরি নিনি 
িিী নিিকুদি তেষম্য পনিহটাি করি অরকুনিনিক 
সমিটা প্রনিষ্ঠটাি স্বপ্ন থেদখদছি। উৎপটােি বনৃদ্ধ 
করি খটাদে্য স্বয়ম্ভিিটা অজকেদিি করটা বদলদছি। 
নবপণি ব্যবস্টাি উন্নয়দিি মটাি্যদম কৃষকদেি 
উৎপটানেি পদণ্যি ি্যটায়সংেি মলূ্য প্রেটাদিি 
প্রি্যয় ব্যক্ত করিদছি। নিনি প্রনিনষ্ঠি কিদি 
থচদয়নছদলি গ্রটামনভনত্তক বহুমখুী সমবটায়। 
িটাদি জনম একরেীকিদণি মটাি্যদম আিনুিক 
চটাষটাবটাে ও কৃনষ যটানন্ত্রকীকিদণি প্রি্যটািটা 
নছল িটাি। িদব নিনি জনম জটািীয়কিদণি 
করটা বদলিনি। থেদিি কৃষকদেি জি্য নিনি 
নছদলি অি্যন্ত সংদবেিশীল। নিনি নছদলি 
একজি কৃষকেিনে রেিটা। এদক্ররে নিনি 
নছদলি অি্যন্ত প্রদয়টােবটানে। নিনি বদলদছি, 
“গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ হদব। 
ভুল কিদবি িটা আনম আপিটাদেি জনম রেব 
িটা। ভয় পটাদবি িটা থয জনম নিদয় যটাব িটা 

িয়। এ জনমি মটানলদকি জনম রটাকদব। 
...আপিটাি জনমি �সল আপনি 

রেদবি, অংি যটাদব র�টা-অপটারিটিদভি 
হটাদি। অংি যটাদব েভটাণকুদমদন্টি হটাদি।” গ্রটাম 
সমবটাদয়ি রূপরিখটা বণকুিটা কিদি নেদয় বঙ্গবনু্ধ 
আিও বদলদছি, “িটাষ্ট্র র�টামটাদক ঋণ থেদব, 
টটাকটা থেদব, ইিপুটস থেদব, র�টামটাদক থসদচি 
ব্যবস্টা করি থেদব। থসটটা করি থেদব িুনম যনে 
এই িিদিি সমবটায় কি। সমবটাদয়ি �ল নেদয় 
থয উৎপটােিশীলিটা বটােদব িটাি সু�লটটা থযমি 
পটাদব জনমি মটানলক র�মনি এটটাি অংি পটাদব 
যটািটা ভূনমহীি কৃষক, যটািটা ওখটাদি শ্রম থেদব 
িটািটা। যটািটা এখটাদি নবনিদয়টাে কিদব, িটািটাও 
এখটািকটাি একটটা অংি পটাদব।” এভটাদব নিনি 
নিজস্ব পন্টায় একটি আিনুিক কৃনষ সমবটাদয়ি 
স্বপ্ন থেদখনছদলি। ১৫ আেস্ িটাজনিনিক পট 
পনিবিকেদিি পি গ্রটামনভনত্তক বহুমখুী সমবটাদয়ি 
পনিকল্পিটা আি বটাস্তব রূপ রেয়নি। িদব িটা 
সদ্বেও বটাংলটাদেদি সমবটায় আদ্টালি থরদম 
রটাদকনি। আপি েনিদি এনেদয় থেদছ কৃনষ 
সমবটায়। বটাংলটাদেদি এবং পনৃরবীি অি্যটাি্য 
থেদি িদয়দছ এি অদিক সটা�ল্য েটারটা।

কৃনষ মটািদুষি সবদচদয় পুিটাদিটা থপিটা। 
সমবটাদয়িও আনে রূপ কৃনষ সমবটায়। এি 
মটাি্যদম সংেনিি হদয় কৃষক �সলহটানিি 
সংকট কটাটিদয়দছ, কৃনষদি অরকুটায়ি নিনচিি 
করিদছ, উপকিণ সহটায়িটা নিদয়দছ, উৎপটােদি 
দ্রুি প্রবনৃদ্ধ অজকেি করিদছ এবং পণ্য নবপণদি 
স�লিটা থপদয়দছ। িটাদি কৃষকদেি জি্য 
লটাভজিক হদয়দছ কৃনষি উৎপটােি। কৃনষ 
সমবটায়গুদলটাি মলূ উদদ্ি্য নিম্নরূপ:
• উৎপটােি বনৃদ্ধ ও উৎপটােি খিচ হ্টাস;
• িুনঁক উপিনমি কিটা; 
• প্রনিদযটানেিটামলূক পণ্যবটাজটারি প্রদবদিি 

সক্মিটা অজকেি;
• নবনভন্ন কৃনষ উপকিণ সংগ্রদহি থক্ররে 

অনভেম্যিটা প্রটানপ্ত;
• মি্যস্বত্বদভটাগীদেি থেৌিটাত্ম্য হ্টাস;
• কৃনষ ব্যবসটায় লটাভজিকিটা বনৃদ্ধ কিটা; এবং
• েণিটানন্ত্রক ব্যবস্টাপিটাি মটাি্যদম আনরকুক ও 

সটামটানজক উন্নয়ি নিনচিি কিটা।
কৃনষকটাজ বলদি বটাংলটাদেদি এবং পনৃরবীি 

অি্যটাি্য থেদি �সল �লটাদিটা, খটাে্যিস্য 
উৎপটােি, পশুপটানখ পটালি, মটাংস, দুগ্ধ ও 
নডম উৎপটােি, মৎস্য চটাষ, কৃনষ বিটায়ি 
ইি্যটানে সমষ্টিদক বুিটায়। এ নবিটাল কটাযকুক্রদমি 
প্রনিটি থক্ররে সহদযটাগী ভূনমকটা পটালি করিদছ 
সমবটায়। এদেি মদি্য িস্য উৎপটােি ও নবপণি 
সমবটায়, দুগ্ধ সমবটায়, মৎস্য চটানষ সমবটায়, 
কৃনষ যটানন্ত্রকীকিণ সমবটায়, থসচ ও পটানি 
ব্যবস্টাপিটা সমবটায় ইি্যটানে খবুই গুরুত্বপূণকু। 
এ িিদিি সমবটাদয়ি থক্ররে জটাপটাি, েনক্ণ 
র�টানিয়টা, নিউনজল্যটা্ড, রেিমটাককে, ভটািি ও 
বটাংলটাদেি উদল্খদযটাে্য েষৃ্টান্ত স্টাপি করিদছ। 
এ সকল থেদি সমবটাদয়ি বটানষকুক আয় পযকুটাপ্ত। 
অংশীজদিি সংখ্যটাও অদিক রেনি। জটািীয় 

উৎপটােদি ও কমকু সজৃদি েীঘকুকটাল িরি 
উদল্খদযটাে্য অবেটাি র�দখ চলদছ কৃনষ সমবটায়। 
নিদম্ন িটাি নকছু নববিণ থপি কিটা হদলটা। 

জটািীয় কৃনষ সমবটায় থ�ডটারিিি জটাপটাদিি 
এবং সমগ্র নবদশ্বি সবদচদয় বে কৃনষ সমবটায় 
সংেিি নহদসদব নবদবনচি। এি প্রিটাি েপ্তি 
থটটানকওদি অবনস্ি। ১৯৭২ সটাদলি ৩০ মটাচকে 
থরদক এি যটারেটা। বিকেমটাদি এি বটানষকুক আয় ৪১ 
নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। কৃনষ খটামটািগুদলটাি 
অরকুনিনিক মটাি বনৃদ্ধ কিটা, বটাজটাি ব্যবস্টায় 
মি্যস্বত্বদভটাগীদেি পটাি কটাটিদয় কৃষকদেি 
জি্য পদণ্যি ি্যটায্যমলূ্য নিনচিি কিটা, কৃনষ 
উপকিণ সংগ্রদহি থক্ররে কৃষকদেি জি্য 
বটাজটারি প্রদবিটাধিকটাি নিনচিি কিটা, িটাদেি 
জি্য প্রনিক্দণি ব্যবস্টা কিটা এবং উৎপটােদি 
নিদয়টানজি মলূিি সংগ্রদহ সহটায়িটা কিটা উক্ত 
সমবটায় সংেিদিি কটাযকুক্রদমি অন্তভূকুক্ত। 
জটাপটাদিি হকটাইডুদি প্রনিনষ্ঠি হক্রিি কৃনষ 
সমবটায় থ�ডটারিিি আি একটি উদল্খদযটাে্য 
সমবটায় সংেিি, যটাি বটানষকুক আয় ১৩.৫১ 
নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। এ সংেিিটি 
কৃষকদেিদক উৎপটােদি ও নবপণদি সহটায়িটা 
করি রটাদক। এছটােটা কৃষকদেি প্রনিক্ণ এবং 
চটাষটাবটাদেি মলূিি সিবিটাহ কিটা এ সংেিদিি 
কটাযকুটাবনলি অন্তভুকুক্ত। জটাপটানি সয়টানবি, চটাল, 
িটাকসবনজ, �লমলূ, েরুি দুি এবং েই 
বটাজটািজটািকিদণ সংেিিটি নবদিষ ইনিবটাচক 
ভূনমকটা র�দখ চদলদছ।

েনক্ণ র�টানিয়টাি জটািীয় কৃনষ সমবটায় 
থ�ডটারিিি পনৃরবীি নবিিীয় বহৃত্তম কৃনষ 
সমবটায় সংেিি নহদসদব পনিনচি। এি বটানষকুক 
আয় ৩৮ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। ১৯৬১ 
সটাদলি ১৫ আেস্ এি প্রনিষ্ঠটা। ১ হটাজটাি ১৫৫ 
সমবটায় সনমনি এই থ�ডটারিিদিি অন্তভুকুক্ত। 
এি সেস্য সংখ্যটা ২.৪ নমনলয়ি। কৃষকদেিদক 
উৎপটােদি ও নবপণদি সহটায়িটা থেয়টা এই 
সংেিিটিি প্রিটাি উদদ্ি্য। 

যুক্তিটাদজ্যি নমনিদসটাটটায় প্রনিনষ্ঠি কৃনষ 
ব্যবসটা সমবটায় সংেিি পনৃরবীি অি্যিম 
বহৃৎ একটি সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি। এি বটানষকুক 
আয় ৩১.৯৪ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। এি 
কমকুচটািীি সংখ্যটা ১০ হটাজটাি ৪৫৫ জি। 
কৃষকদেিদক উৎপটােদি সহটায়িটা কিটা ও িিুি 
প্রযুনক্ত, বীজ, সটাি, কীটিটািক, জ্টালটানি 
ইি্যটানে যরটাসমদয় ি্যটায্যমদূল্য সিবিটাহ কিটা 
সংেিিটিি প্রিটাি েটানয়ত্ব। সটািটা পনৃরবীব্যটাপী 
সেস্যদেি উৎপটানেি কৃনষপণ্য বটাজটািজটাি 
কিটাও সংেিিটিি কটাযকুটাবনলি অন্তভুকুক্ত। 
আদমনিকটাি আি একটি উদল্খদযটাে্য সমবটায় 
সংেিি হদচ্ছ দুগ্ধ উৎপটােিকটািী কৃষক 
সমবটায়। এি বটানষকুক আয় হদচ্ছ ১৪.৭ নবনলয়ি 
মটানককেি ডলটাি। কৃষকদেি প্রনিক্ণ প্রেটাি, 
উন্নি প্রযুনক্ত সহটায়িটা, দুগ্ধ প্রনক্রয়টাজটািকিণ 
এবং সংিক্দণি কটাদজ সংেিিটি সেটা 
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নিদয়টানজি। িটাছটােটা সেস্যদেি উৎপটানেি 
পদণ্যি প্রনিদযটানেিটামলূক মলূ্য নিনচিি কিটা 
এবং িটাদেিদক নবমটা ব্যবস্টাি আওিটাভুক্ত কিটা 
সংেিিটিি কটাযকুক্রদমি অন্তভুকুক্ত। যুক্তিটারষ্ট্রি 
নমনিদসটাটটায় প্রনিনষ্ঠি আি একটি গুরুত্বপূণকু 
দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় সংেিি হদচ্ছ ল্যটা্ড 
ও রেকস। এি বটানষকুক আয় ১৩.৭৯ নবনলয়ি 
মটানককেি ডলটাি। এটি প্রনিনষ্ঠি হদয়নছল ১৯২১ 
সটাদলি ৮ জুলটাই। সংেিিটিি নিয়নমি সেস্য 
সংখ্যটা ১,৯৫৯ জি। এছটােটা িদয়দছ ৭৫০ জি 
অনিয়নমি সেস্য। প্রনিনষ্ঠিটিদি কমকুিি থমটাট 
কমকুচটািীি সংখ্যটা ১০ হটাজটাি। উৎপটানেি পদণ্যি 
মদি্য পনিি, মটাখি, দুি, চকদলট, নডম এবং 
পশুখটাে্য উদল্খদযটাে্য।

জটামকুটানিি রে ওয়টা পৃনৃরবীি আি একটি বহৃৎ 
কৃনষ সমবটায় সংেিি। এটি প্রনিষ্ঠটা লটাভ করি 
১৯২৩ সটাদলি ১৭ জটািয়ুটানি। এি সেি েপ্তি 
নমউনিদখ অবনস্ি। সংেিিটিি বটানষকুক আয় 
১৮.৩৪ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। এটি কৃনষপদণ্যি 
একটি বটাধণনজ্যক প্রনিষ্ঠটাি। থেদি ও নবদেদি 
সবনজ, �ল ও কৃনষ যন্ত্রপটানি নবপণি কিটা এই 
প্রনিষ্ঠটািটিি মলূ কটাযকুক্রদমি অন্তভুকুক্ত। 

ইউরিটাদপি নফ্জল্যটা্ড কম্ম্িটা আি 
একটি নবশ্বনবখ্যটাি কৃনষ সমবটায় সংেিি। এটি 
প্রনিনষ্ঠি হয় ২০০৮ সটাদল। থমটাট সেস্য সংখ্যটা 
১৭,৪১৩ জি। িটাছটােটা িদয়দছ ১১ হটাজটাি ৪৭৬ 
জি দুগ্ধ খটামটানি, যটাদেি অবস্টাি জটামকুটানি, 
রেেটািল্যটা্ডস ও রেলনজয়টাম জুদে ছেটাদিটা। 
এ সংেিিটি সেস্যদেি দুগ্ধজটাি পণ্য নবদশ্বি 
নবনভন্ন থেদি নবপণি করি রটাদক। এি বটানষকুক 
আয় ১৩.৭৮ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি।

কৃনষ সমবটায় িরটা দুগ্ধ সমবটাদয়ি জি্য 
একটি উদল্খদযটাে্য থেি হদচ্ছ নিউনজল্যটা্ড। 
থসদেদিি �দন্টিটা সমবটায় সংঘ নলনমদটড 
নবদশ্বি একটি অি্যিম বহৃৎ দুগ্ধ উৎপটােিকটািী 
সমবটায় নহদসদব নবদবনচি। এি বটানষকুক আয় 
১৩.৬৭ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। সেস্য সংখ্যটা 
১০ হটাজটাি ৫০০ দুগ্ধ খটামটানি। থমটাট বটানষকুক 
দুগ্ধ উৎপটােি ২ নবনলয়ি নলটটাি। এ সংেিিটি 
নবদশ্বি নবনভন্ন থেদি দুি, পনিি, মটাখি, েই 
এবং আইসনক্রম সিবিটাহ করি রটাদক।

রেিমটাদককে অবনস্ি আিলটা �্ডস একটি 
বহুল পনিনচি খটাে্য সমবটায়। এটি মলূি 
দুগ্ধজটাি খটাে্যপণ্য উৎপটােদি নিদয়টানজি। এি 
প্রনিষ্ঠটাকটাল ১৯৮০ সটাল। রেিমটাককে ও সুইদডদি 
ছনেদয় রটাকটা থমটাট ১১ হটাজটাি ২০০ সেস্য নিদয় 
এি অনভযটারেটা। থমটাট দুগ্ধ উৎপটােদিি পনিমটাণ 
বছরি ১৩.৭ নবনলয়ি নকদলটাগ্রটাম। বটানষকুক আয় 
১৩.৭ নবনলয়ি মটানককেি ডলটাি। নবদশ্বি ১৫১টি 
থেদি সংেিিটি দুি, পনিি, মটাখি, নক্রম 
ও মটাজকেটানিি িপ্তটানি করি রটাদক। এ সকল 
পণ্য উৎপটােদিি জি্য সংেিিটিদি ৬০টি 
প্রনক্রয়টাকিণ কটািখটািটা নিদয়টানজি িদয়দছ। 
রেিমটাদককেি িিকিটা ৯৫ ভটাে দুগ্ধ উৎপটােি 

সমবটায় কিৃকুক নিয়নন্ত্রি।
ইজিটাদয়দল প্রনিনষ্ঠি কৃনষ সমবটায়নভনত্তক 

সংেিি নকবুজ পনৃরবীি েদবষক ও উন্নয়ি 
নচন্তকদেি েষৃ্টি র�দেদছ। এটি গ্রটামীণ সমবটায় 
ও থযৌর খটামটারিি প্রনিভু। এটি সিকটানি 
মটানলকটািটািীদি পনিচটানলি থেদিি সকল 
িটােনিদকি কল্যটাণটাদরকু েদে ওিটা থযৌর কৃনষ 
সমবটায়। এি সেস্যেণ সিকটাি থরদক ৪৯ 
থরদক ৯৯ বছরিি জি্য জনম নলজ নিদয় 
চটাষটাবটাে করি রটাদক। সেস্যপে থস্বচ্ছটাপ্রদণটানেি 
হদয় গ্রহণ কিদি হয়। ইদচ্ছ হদল র�উ 
িটা থছদেও চদল থযদি পটারি। এি প্রকৃনি 
সমটাজিটানন্ত্রক। সেস্যেণ থযটাে্যিটা অিসুটারি 
কটাজ করি এবং প্রদয়টাজি অিসুটারি থসবটা গ্রহণ 
করি। এি ব্যবস্টাপিটা েণিটানন্ত্রক। এখটাদি সটাম্য 
প্রনিনষ্ঠি। সেস্যদেি জীবিমটািও সমটাি। এি 
প্রনিষ্ঠটা নবংি িিটাব্ীি থেটােটাি নেদক, ১৯০৯ 
সটাদল। এখি িটা িিবষকু থপনিদয় আিও এক 
যুে অনিক্রম করিদছ। ২০১০ সটাদলি ির্য 
অিসুটারি ইজিটাদয়দল নকবুদজি সংখ্যটা ২৭০টি। 
থেদিি নিল্প উৎপটােদিি ৯ িিটাংি এবং কৃনষ 
উৎপটােদিি ৪০ িিটাংি নিয়ন্ত্রণ করি নকবুজ। 
মরুভূনমদক উন্নি কৃনষ প্রযুনক্ত গ্রহণ ও খটামটাি 
যন্ত্রটায়দিি মটাি্যদম সবুজ িদস্যি ভটা্ডটারি 
পনিণি কিটাি থক্ররে বে অবেটাি র�দখদছ 
গ্রটামীণ সমবটায়নভনত্তক প্রনিষ্ঠটাি নকবুজ। 

ভটািদি বহুল পনিনচি দুগ্ধ সমবটায় সংেিি 
আমলু ১৯৪৬ সটাদল প্রনিষ্ঠটা লটাভ করি। 
গুজিটাট সমবটায় দুগ্ধ নবপণি থ�ডটারিিি 
নলনমদটড এই সংেিিটিি পনিচটালিটা কটাদজ 
নিদয়টানজি। এদি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সেস্য 
সংখ্যটা ৩.৬ নমনলয়ি। এি সটাদর যুক্ত িদয়দছ 
১৩টি রেলটাি দুগ্ধ সমবটায় ইউনিয়ি, যটা 
১৩,০০০ গ্রটাদম নবসৃ্তি িদয়দছ। ভটািদিি 
জটািীয় দুগ্ধ উন্নয়ি রেটাডকে-এি ি্বেটাবিটাদি 
আমলু থশ্বি নবপ্লব ত্বিটানন্বি করি থেিটিদক 
পনৃরবীি অি্যিম বহৃৎ দুগ্ধ উৎপটােিকটািী থেদি 
পনিণি করিদছ। এ সংেিিটি প্রনিনেি েদে 
৪ থরদক ৫ লক্ প্রনক্রয়টাজটাি দুগ্ধ ও অি্যটাি্য 
দুগ্ধজটাি পণ্য বটাজটািজটাি কিদছ। এি বটানষকুক 
আয় ৭ নমনলয়ি মটানককেি ডলটাি।

বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় 
ইউনিয়ি নলনমদডট গ্রটামীণ সমবটায়নভনত্তক 
দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজটাি পণ্য প্রনক্রয়টাজটািকিণ 
ও নবপণদিি মটাি্যদম কু্দ্র কৃষকদেি আনরকুক 
উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু অবেটাি র�দখ চদলদছ। 
বিকেমটাদি এি আওিটািীি প্রটারনমক দুগ্ধ 
সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ২,৫১৭টি এবং ব্যনক্ত 
সেস্য সংখ্যটা ১,১৭,৭৫৮ জি। এই সনমনিি 
উৎপটানেি পদণ্যি ব্্যটা্ড িটাম নমল্ক নভটটা। িিল 
দুদিি পটািটাপটানি প্রনিষ্ঠটািটি নঘ, মটাখি, নমষ্টি 
ও টক েই, আইসনক্রম, নক্রম, চকদলট, লটাবটাং, 
িসদেটাল্টা, সদ্ি, িসমটালটাই ইি্যটানে উৎপটােি 
ও নবপণি করি রটাদক। এি বটানষকুক দুগ্ধ সংগ্রদহি 

পনিমটাণ ৪.৩২ র�টাটি নলটটাি। শেয়টাি মলূিদিি 
পনিমটাণ ৪৪ র�টাটি ১৪ লক্ ৭৯ হটাজটাি টটাকটা। 
বটানষকুক নিট লটাদভি পনিমটাণ ১৮৫.৬৯ লক্ 
টটাকটা। ১৯৭৩ সটাদল জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি এই সংেিিটি প্রনিষ্ঠটা করিি। 
বটাংলটাদেদি বিকেমটাদি একটি পনরকৃৎ সমবটায় 
সংেিি নহদসদব কটাজ কিদছ নমল্ক নভটটা। 

বটাংলটাদেি সমবটাদয়ি এক উবকুি ভূনম। 
বিকেমটাদি এদেদি ২৯ প্রকটারিি সমবটায় সনমনি 
িদয়দছ। থমটাট সনমনিি সংখ্যটা ১,৯০,৫৩৪টি। 
িটাদি অংিগ্রহণকটািী সেস্য সংখ্যটা 
১,১৪,৮৩,৭৪৭ জি। এদেি একটি বে অংি 
কৃনষ সমবটাদয়ি সদঙ্গ জনেি। িটািটা কৃনষপদণ্যি 
উৎপটােি কিদছ, মি্যস্বত্বদভটাগীদেি িটােপটাি 
এনেদয় উৎপটানেি পণ্য বটাজটািজটাি কিদছ। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটািটা উন্নি বীজ, সটাি, থসচ ও 
কৃনষ যন্ত্রটায়দিি ব্যবস্টা কিদছ। এদক্ররে জটানিি 
জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি অবেটাি 
অিস্বীকটাযকু। নিনিই থেদিি কৃষকদেি সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম সংেনিি হদয় অধিক উৎপটােি ও 
লটাভজিক নবপণদি উৎসটানহি করিদছি। 
নিনি বদলদছি, “সমবটাদয়ি পর-সমটাজিরন্ত্রি 
পর, েণিরন্ত্রি পর। সমবটাদয়ি মটাি্যদম েনিব 
কৃষকিটা থযৌরভটাদব উৎপটােিযরন্ত্রি মটানলকটািটা 
লটাভ কিদব। অি্যনেদক অধিকিি উৎপটােি 
বনৃদ্ধ ও সম্দেি সুষম বণ্টি ব্যবস্টায় প্রনিটি 
কু্দ্র চটানষ েণিটানন্ত্রক অংি ও অধিকটাি পটাদব। 
রেটািেটাি, িিী-চটানষি শেটাষণ থরদক িটািটা মনুক্ত 
লটাভ কিদব। সমবটাদয়ি সংহি িনক্তি বিটািটা।”

বিকেমটাদি বটাংলটাদেদি থয নবপুল পনিমটাণ 
খটাে্যিস্য উৎপটানেি হদচ্ছ িটাদি সমবটায়ী 
কৃষকদেি বে অবেটাি িদয়দছ। এসনডনজি 
লক্্যমটারেটা অিযুটায়ী আেটামী ২০৩০ সটাদলি 
মদি্য আমটাদেিদক সবটাি জি্য খটাে্য ও পুষ্টিি 
নিিটাপত্তটা নবিটাি কিদি হদব। িটাি জি্য থেদিি 
খটাে্য ও কৃনষপদণ্যি উৎপটােি বছরি েদে সটাদে 
৪ থরদক পাঁচ িিটাংি হটারি বটানেদয় থযদি হদব। 
থেদিি িিকিটা প্রটায় ৮০ ভটাে কু্দ্র চটানষদেি 
পদক্ এি দ্রুি উৎপটােি বটানেদয় যটাওয়টা খবুই 
দুষ্ি। এি জি্য েিকটাি িটাদেিদক সংেনিি 
কিটা। আনরকুক ও সটামটানজকভটাদব িটাদেিদক 
ক্মিটায়ি কিটা। সমবটাদয়ি মটাি্যদমই িটা সম্ভব 
হদি পটারি। এ লদক্্য সমবটায় আদ্টালিদক 
আিও রেটািেটাি কিটা েিকটাি। িটাষ্ট্রীয়ভটাদব 
পষৃ্ঠদপটাষকিটা ও সহটায়িটা বটােটাদিটা েিকটাি 
থেদিি সমবটায়ী কৃষকদেি জি্য। িটাদি কৃনষ 
সমবটাদয়ি নভনত্ত আিও েঢ়ৃ হদব। সমনৃদ্ধিটালী 
হদব থেদিি অরকুিীনি। 

ড. জাহাঙ্গীর আলম: কৃনষ অরকুিীনিনবে ও মনুক্তদযটাদ্ধটা। 
উপটাচটাযকু, ইউনিভটানসকুটি অব থ্টাবটাল নভদলজ। সটাদবক 
মহটাপনিচটালক, বটাংলটাদেি প্রটাধণসম্ে েদবষণটা ইিস্টিটিউট। 
েদবষণটা থক্ররে থেৌিবময় ও কৃনিত্বপূণকু অবেটাদিি 
স্বীকৃনিস্বরূপ এক্দি পেকপ্রটাপ্ত।
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‘‘আমটাদেি আেিকু হদলটা বটাংলটাদেিদক স্বটািীি সটাবকুদভৌম 
িটাষ্ট্র নহদসদব ইজ্ি সহকটারি দুনিয়টাদি বাঁনচদয় িটাখটা, 
বটাংলটাি দুিঃখী মটািষুদক থপট ভরি খটাবটাি নেদয় শেটাষণমকু্ত 
সমটাজ েিি কিটা, থযখটাদি অি্যটাচটাি অনবচটাি জুলুম 
রটাকদব িটা, দুিকুীনি রটাকদব িটা।’’ —বঙ্গবনু্ধ

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি থসটািটাি 
বটাংলটাি আেনিকুক নভনত্ত নছল একটি তেষম্যমকু্ত, শেটাষণহীি 
সমটাজ; থসটািটাি বটাংলটা প্রনিষ্ঠটাি মটাি্যদম অসহটায় েনিদ্র 
মটািদুষি মদুখ হটানস থ�টাটটাদিটাি স্বপ্ন থেদখনছদলি নিনি। 
শেটাষণ-বঞ্চিটা ও নিপীেিমকু্ত বটাংলটাদেি প্রনিষ্ঠটা কিদি 
থচদয়নছদলি; এ কটাদজ বঙ্গবনু্ধ ‘‘সমবটায়’’র� সবকুটাধিক 
গুরুত্ব নেদয়নছদলি। িটাই নিনি সংনবিটাদিি ১৩িং 
অিদুচ্ছদে মটানলকটািটাি ২য় খটাি নহদসদব সমবটায়দক স্টাি 
থেি। বঙ্গবনু্ধ কৃনষ সমবটায় সনমনি এবং মৎস্যজীবী সমবটায় 
েিি করিি। এছটােটা িাঁনি সমবটায় সনমনি, নিল্প সমবটায় 
সনমনি, নমল্ক নভটটা েদে র�টাদলি। নিনি নবশ্বটাস কিদিি, 

িটাজনিনিক স্বটািীিিটা িটাি সনি্যকটারিি অরকু খুদঁজ পটাদব 
অরকুনিনিক মনুক্তি স্বটাদে, আপটামি জিসটািটািদণি 
ভটাদে্যটান্নয়দি। েণিটানন্ত্রক পদ্ধনিি মটাি্যদম রূপটানয়ি হদব 
সমটাজিটানন্ত্রক িীনিি এবং থসই অভীষ্ লদক্্য আমিটা 
থপৌছঁটাদবটা সমবটাদয়ি মটাি্যদম। ১৯৭২ সটাদলি জুি মটাদস 
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় 
সদমেলদি বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি বদলি, ‘আমটাি 
থেদিি প্রনিটি মটািষু খটাে্য পটাদব, আশ্রয় পটাদব, নিক্টা 
পটাদব, উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব— এই হদচ্ছ আমটাি 
স্বপ্ন। এই পনিরপ্রনক্দি েণমখুী সমবটায় আদ্টালিদক 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি কিদি হদব। র�িিটা সমবটাদয়ি 
পর— সমটাজিরন্ত্রি পর, েণিরন্ত্রি পর। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম েনিব কৃষকিটা থযৌরভটাদব উৎপটােি-যরন্ত্রি 
মটানলকটািটা লটাভ কিদব। অি্যনেদক অধিকিি উৎপটােি 
বনৃদ্ধ ও সম্দেি সুষম বণ্টি ব্যবস্টায় প্রনিটি কু্দ্র চটানষ 
েণিটানন্ত্রক অংি ও অধিকটাি পটাদব। রেটািেটাি িিী চটানষি 

আর্শ-সামাচিক সমচৃধি অি্জয়ন সমবাে
ড. নমল্ি নবশ্বটাস
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শেটাষণ থরদক িটািটা মনুক্ত লটাভ কিদব সমবটাদয়ি 
সংহি িনক্তি বিটািটা। একইভটাদব কৃষক, শ্রনমক, 
িাঁিী, রেদল, কু্দ্র ব্যবসটায়ীিটা যনে একদজটাট 
হদয় পুনঁজ এবং অি্যটাি্য উৎপটােদিি মটাি্যদম 
একরে কিদি পটারিি িদব আি মি্যবিকেী িনিক 
ব্যবসটায়ী-নিল্পপনিি থেটাষ্ঠী িটাদেি শ্রদমি 
�সলদক লুট করি থখদি পটািদব িটা। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম গ্রটাম-বটাংলটায় েদে উিদব কু্দ্র নিল্প 
যটাি মটানলক হদব সটািটািণ কৃষক, শ্রনমক এবং 
ভূনমহীি নিযকুটানিি দুিঃখী মটািষু।’ উদল্খ্য, 
স্বটািীিিটাি পরি জটানিি নপিটাি নিদেকেি অিযুটায়ী 
সটািটাদেদি সমবটায়নভনত্তক িটািটাি কটাযকুক্রম চটালু 
হয়। গ্রটামনভনত্তক কৃনষ সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি মটাি্যদম 
কৃষকদেি উচ্চ�লিশীল বীজ, কৃনষ উপকিণ 
ও যন্ত্রপটানি এবং েভীি িলকূপ সিবিটাদহি 
ব্যবস্টা নিনি করিনছদলি। পটািটাপটানি িাঁি 
উৎসটাদহ রেদল, িাঁনি প্রভৃনি থপিটানভনত্তক 
সমবটায় সনমনি েিদিি মটাি্যদম সমবটাদয়ি 
িিুি যটারেটাপর ত�নি হয়। 

বঙ্গবনু্ধি আমদলই সমস্ত বে নিল্প, 
ব্যটাংক, পটাটকল, নচনিকল, সিূটাকল ইি্যটানে 
জটািীয়কিণ কিটা হয়। জনমি সদবকুটাচ্চ 
মটানলকটািটাি সীমটা নিিকুটািণ করি থেি নিনি। 
সমবটায় পদ্ধনিদি গ্রটাদম গ্রটাদম, রটািটায়, 
ব্রি েদে র�টালটাি নসদ্ধটান্ত্ম হয় থমহিিী 
মটািদুষি থযৌর মটানলকটািটা। এি �দল কৃষকিটা 
িটাদেি উৎপটানেি �সদলি নবনিমদয় পটাদব 
ি্যটায্যমলূ্য, শ্রনমকিটা পটাদব শ্রদমি �ল— 
র�টাদেি ি্যটায্য অধিকটাি। অরকুটাত্ িাঁি আমদল 
সমবটায় আদ্টালি নছল সটািটািণ মটািদুষি 
থযৌর আদ্টালি। কৃষক, শ্রনমক, থমহিিী 
জিিটাি নিজস্ব প্রনিষ্ঠটাি। থসসময় সমবটায় 
সংস্টাগুদলটাদক সনি্যকটারিি েণিটানন্ত্রক প্রনিষ্ঠটাি 
নহদসদব েদে র�টালটাি জদি্য পনিচটালিটা-েটানয়ত্ব 
ি্যস্ত হয় জিেদণি নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি 
উপি। সমবটাদয়ি পুিটািি ব্যবস্টা বটানিল করি 
এমি একটি িিুি ও সুষম ব্যবস্টা েদে র�টালটাি 
প্রি্যটািটা নছল। উপিন্তু শেটাষণ ও প্রনিনক্রয়টাশীল 
র�টাটটানি স্বটারকুদক নচিনেদিি জি্য িস্যটাত্ করি 
থেবটাি প্রি্যদয় নছল েঢ়ৃিটা। সমবটায় সংস্টাি 
অবটাি নবকটাি ও সুষু্ঠ পনিচটালিটাি স্বটাদরকু 
দুিকুীনিি জেদ্ল পটারিদক সিটাদি থচদয়নছদলি 
নিনি। প্রিটাসি ব্যবস্টাদক দুিকুীনিি িটােপটাি 
থরদক মকু্ত করি জিেদণি কল্যটাদণ নিদয়টানজি 
কিটাি জি্য নছদলি বদ্ধপনিকি। রেখটাবটাহুল্য, 
বঙ্গবনু্ধ থচদয়নছদলি স্বটািীি বটাংলটাদেদিি 
প্রনিটি গ্রটাদম বটাি্যিটামলূক সমবটায় প্রনিনষ্ঠি 
হদব। ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচকে স্বটািীিিটা নেবদসি 
ভটাষদণ ‘সমটাদজি পনিবিকেি চটাই’ অংদি বঙ্গবনু্ধ 
গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ কিটাি 
প্রি্যয় ব্যক্ত করিি। নিনি বদলি, ‘‘পাঁচবছরিি 
পনে্যটাদি বটাংলটাদেদিি ৬৫ হটাজটাি গ্রটাদম একটি 
করি র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যকটি গ্রটাদম 
এই র�টা-অপটারিটিভ। এি জনম মটানলদকি 

জনম রটাকদব। নকন্তু িটাি �সদলি অংি সবটাই 
পটাদব।’’ উপিন্তু ১৯৭৫ সটাদলি ১৯ জুি 
বঙ্গভবদি অিনুষ্ঠি বটাংলটাদেি কৃষক শ্রনমক 
আওয়টামী লীদেি র�ন্দ্রীয় কনমটিি প্ররম 
তেিদক েলীয় থচয়টািম্যটাি এবং েণপ্রজটািন্ত্রী 
বটাংলটাদেদিি িটাষ্ট্রপনি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি থয ভটাষণ থেি িটাদিও 
সমবটায় সম্দককে বদলি— ‘‘বটাংলটাদেদি 
শেটাষণহীি সমটাজ েেদি হদব। আমিটা িিুি 
ল্যটা্ড নসদস্ম-এ আসদি চটানচ্ছ, আমিটা র�টা-
অপটারিটিদভ আসদি চটানচ্ছ। নেজ ইউনিয়ি 
কটাউনন্সল ওর্ নব্টিি ইউনিয়ি কটাউনন্সল। 
থযখটাদি যটা থেওয়টা হয়, অদিকুক রটাদক িটা, 
সটাদর সটাদর সটা�। থসজি্য একমটারে উপটায় 
আদছ থয আমিটা থয আজদক মটানল্পটািপটাি 
র�টা-অপটারিটিভ চটালু কিদি চটানচ্ছ, এটটা যনে 
থগ্রটা কিদি পটানি আদসত্ম আদসত্ম এবং িটাদক 
যনে আমিটা নডন্রিক্ট এবং রটািটা কটাউনন্সদলি 
মটাি্যদম নিদয় আসদি পটানি, িটাহদল থেদিি 
মঙ্গল হদি পটারি বদল আনম নবশ্বটাস কনি।’’ 
বঙ্গবনু্ধি থেখটাদিটা পদরই হাঁটদছ বিকেমটাি 
বটাংলটাদেি। বটাংলটাদেদিি আরকু-সটামটানজক 
উন্নয়দি সমবটাদয়ি ভূনমকটা অদিক। েনিদ্র 
িি-িটািী নকংবটা নপনছদয় পেটা জিদেটাষ্ঠীি 
অরকুনিনিক মনুক্তি একটি অি্যিম পর হদচ্ছ 
সমবটায়। সটািটািণ মটািষু এখি জটাদিি, সমবটায় 
একটি ব্যবসটানয়ক প্রনিষ্ঠটাি থযটি একেল সেস্য 
িটাদেি সনমেনলি কল্যটাদণি জি্য পনিচটালিটা 
করিি। সমবটাদয় সমমিটা মটািদুষি সমটােম হয়। 
এটি থস্বচ্ছটাদসবটামলূক একটি স্বিটানসি সংেিি 
যটা নিদজদেি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি জি্য 
কটাজ করি এবং এ লদক্ অংশীেটানিত্ব নভনত্তদি 
েণিটানন্ত্রকভটাদব নিয়নন্ত্রি ব্যবসটা পনিচটানলি 
হয়। আবটাি একটি সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি এমিও 
হদি পটারি থযখটাদি ব্যবসটাটি এি সুনবিটাদভটাগী 
সকদল সমভটাদব নিয়ন্ত্রণ করি অরবটা িটািটাই ওই 
প্রনিষ্ঠটাদি কটাজ করি। ‘সমবটায় অধিেপ্তরি’ি 
ওদয়বসটাইদটি সরূরে থেখটা যটায় এদেদিি প্রটায় 
২ র�টাটি মটািষু সমবটায় সনমনিি সদঙ্গ জনেি। 
যটািটা প্রটায় ২ লটাখ সমবটাদয়ি মদি্য র�ন্দ্রীয় 
নকংবটা আঞ্চনলক পনিসরি কটাজ কিদছি নকংবটা 
অবেটাি িটাখদছি থেদিি উন্নয়দি। সমবটাদয়ি 
সুনবিটাগুদলটা হদলটা— সমবটাদয়ি মটাি্যদম সহদজ 
নিদজদেি উন্ননিসহ এলটাকটাি উন্নয়িমলূক 
কটাজ কিটা যটায়, আনরকুক সচ্ছলিটা আিয়ি কিটা 
যটায়, শ্রমজীবী মটািষু একজদিি পদক্ থয কটাজ 
সম্ভব িয় সমবটাদয়ি মটাি্যদম েি জদিি পদক্ 
থস কটাজ সম্ন্ন কিটা সম্ভব হয়, সমবটাদয়ি 
সেস্যদেি এবং রেকটাি রেটাকদেি কমকুসংস্টাি 
হয়, সমবটাদয়ি মটাি্যদম সমবটাদয়ি সেস্যিটা 
সঞ্চদয় উৎসটাহী হয়, সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
সটামটানজক িটানন্ত্ম প্রনিষ্ঠটা কিটা সম্ভব।

আওয়টামী লীদেি নিবকুটাচিী ইিদিহটারি 
বঙ্গবনু্ধ থয সমিটানভনত্তক গ্রটামীণ সমবটাদয়ি 

করটা বদলনছদলি, িটাি উদল্খ িটা রটাকদলও— 
বিকেমটাি িিটাব্ীদি এসনডনজি(SDG) অভীষ্ 
অজকেদি সমবটায়ীদেি বঙ্গবনু্ধি আেিকু লটালি করি 
প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি রেিৃদত্ব বঙ্গবনু্ধি স্বদপ্নি 
থসটািটাি বটাংলটা েদে র�টালটাি প্রি্যয় িদয়দছ। 
আসদল সমবটাদয়ি জটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্রটামবটাংলটাদক 
জটানেদয় র�টালটাি থসই স্বপ্ন আজ বটাস্তবটানয়ি 
হদচ্ছ প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি মটাি্যদম। েটানিদ্র্য 
নবদমটাচি ও আত্মকমকুসংস্টাদিি থটকসই হটানিয়টাি 
হদচ্ছ সমবটায়। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি সমবটায়দক অরকুিীনিি মলূ চটানলকটািনক্ত 
নহদসদব প্রনিষ্ঠটা করি থেদছি। বিকেমটাি 
সিকটাি বঙ্গবনু্ধি সমবটায়নভনত্তক অরকুনিনিক 
ও সটামটানজক উন্নয়ি েিকুি বটাস্তবটায়ি করি 
চদলদছ। সিকটাি েটানিদ্র্যপীনেি মটািদুষি আরকু-
সটামটানজক অবস্টাি উন্নয়দি কু্দ্র ঋদণি পনিবদিকে 
কু্দ্র সঞ্চয় কটাযকুক্রম চটালু করিদছ। বটাংলটাদেদি 
সমবটায় আদ্টালি সিকটানি ও রেসিকটানি 
পযকুটাদয় নবনভন্নভটাদব কটাজ করি যটাদচ্ছ। সমবটায় 
আদ্টালি কদয়কটি মলূিীনিি উপি নভনত্ত করি 
অগ্রসি হদচ্ছ। মলূিীনি হদলটা— একিটা, সটাম্য, 
সহদযটানেিটা, সিিটা, আস্টা, নবশ্বটাস, েণিন্ত্র 
ও থসবটা। বটাংলটাদেদি সমবটায় আদ্টালিদক 
েনিশীল কিটাি জি্য এদেদিি মটািদুষি 
মলূ্যদবটাদিি সটাদর নমল র�দখ নকছু থসনেটােটাি 
সটামদি নিদয় কটাজ কিটা হদচ্ছ। থযমি, ‘একিটাই 
বল’ এবং মলূ করটা হদলটা ‘সকদলি িরি সকদল 
আমিটা প্রদি্যদক আমিটা পরিি িরি’। এদেি 
কৃনষপ্রিটাি থেি। কৃষকিটা সমবটায় িীনি থমদি 
একিটাি সটাদর কটাজ কিদল কৃনষ উৎপটােি 
বটােদব; �দল থেদিি চটানহেটা নমটিদয় নবদেদি 
িপ্তটানি করি তেদেনিক মদু্রটা অজকেি কিটা যটাদব। 
আবটাি সমবটায় িীনি অিসুিণ কিদল মটািদুষি 
একসটাদর ভটাে্য পনিবিকেি হদব সমটাদজি মটাি 
থরদক েটানিদ্র্য দূি হদব। এজি্য এদেদিি সমবটায় 
িীনিি গুরুত্ব নবিে। 

৮ম পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটায় (জুলটাই ২০২০-
জুি ২০২৫) এসনডনজ’ি লড়্গমটারেটা অজকেদি 
সমবটায় নবভটাদেি কটাজ হদলটা সমনন্বি গ্রটামীণ 
উন্নয়ি ও গ্রটামীণ অরকুিীনিি থটকসই প্রবনৃদ্ধ 
অজকেি। এজি্য সমবটায় নবভটাে গ্রটামটাঞ্চদল 
েটানিদ্র্যসীমটাি নিদচ বসবটাসকটািী জিসংখ্যটা 
কনমদয় আিটা, অসমিটা কমটাদিটা এবং কৃনষি 
উৎপটােিশীলিটা ও গ্রটামীণ জিদেটাষ্ঠীি উপটাজকেি 
বটােদিটাি থচষ্টা িদয়দছ। মটািব সম্ে উন্নয়ি, 
গ্রটামীণ সংেিি প্রনিষ্ঠটা উৎসটানহিকিণ, গ্রটামীণ 
পুনঁজ সুনবিটা, িটােনিক সক্মিটা বনৃদ্ধ প্রভৃনি 
নবষয় গ্রটামীণ অরকুিীনিদি উদ্ীপিটা রেটােটাদিটাি 
পটািটাপটানি নকছু সুদযটাে সষৃ্টি কিদি পটারি, যটা 
গ্রটামীণ জিদেটাষ্ঠীি সটামটানজক ও অরকুনিনিক 
অবস্টাি উন্ননি ঘটটাদি সক্ম। এই অভীষ্ 
অিসুটারি অষ্ম পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটায় সমবটায় 
নবভটাদেি মটাি্যদম নিদম্নটাক্ত উদদ্ি্যটাবনল 
অজকেদিি উদে্যটাে রেয়টা হদব: 
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(১) কমকুসংস্টাি বটােটাদিটা ও আয় সজৃদিি 
লদক্্য গ্রটামীণ প্রবনৃদ্ধ ও অরকুিীনিি বহুমখুীকিণ 
ত্বিটানন্বিকিণ; (২) িুনঁকগ্রস্ গ্রটামীণ জিদেটাষ্ঠীি 
প্রনি নবদিষ েষৃ্টি নেদয় েটানিদ্র্য হটাি কনমদয় 
আিটা; (৩) েনিদ্র অঞ্চদলি প্রনি নবদিষ িজি 
থেয়টাি মটাি্যদম রেলটাগুদলটাি মদি্য ভটািসটাম্যপূণকু 
উন্নয়ি নিনচিি কিটা; (৪) আনরকুক সম্ে সষৃ্টি 
ও উৎপটােি কটাযকুক্রদম সমবটাদয়ি কমকুকটাডে 
উৎসটানহিকিণ; এবং (৫) কৃনষপদণ্যি নবপণদিি 
জি্য কৃষক, অকৃনষখটাদি নিদয়টানজি কমকুী এবং 
বটাজটারিি মদি্য সংদযটাে স্টাপি। 

সমবটাদয়ি মটাি্যদম সটামটানজক নিিটাপত্তটা 
রেষ্িী ত�নি কিটা একটি গুরুত্বপূণকু কটাজ। 
উদল্খ্য, সটামটানজক নিিটাপত্তটা রেষ্িী কটাযকুক্রম 
নবনভন্ন িিদিি কমকুসনূচি মটাি্যদম বটাংলটাদেদি 
গ্রটামীণ জিদেটাষ্ঠীি েটানিদ্র্য নিিসি ও দুেকেিটা 
কমটাদি িটািটাবটানহকভটাদব অবেটাি র�দখ 
চদলদছ। এদক্ররে পনিচটানলি নবনভন্ন কমকুসনূচি 
মদি্য িদয়দছ আয়বিকুক কমকুসনূচ, কমকুসজৃি, 
প্রনিক্ণ, পুনঁজ সিবিটাহ, পুনঁজ েিি, খটাে্য 
নিিটাপত্তটা প্রভৃনি। মদি িটাখটা েিকটাি, িটািীদেি 
সহটায়িটাি জি্য চটািটি সটামটানজক নিিটাপত্তটামলূক 
কমসূকুনচ বটাস্তবটায়ি কিদছ সিকটাি। এসব 
কমকুসনূচি সুনবিটাদভটাগী ২১ লটাদখি রেনি িটািী। 
সটামটানজক নিিটাপত্তটা রেষ্িীি অংি নহদসদব 
নভনজনড কটাযকুক্রম, মটািৃত্বকটালীি ভটািটা কমকুসনূচ, 
ল্যটাকদটটিং মটােটাি সহটায়িটা কমকুসনূচ, িটািীদেি 
আত্মকমকুসংস্টাদি কু্দ্রঋণ কটাযকুক্রম বটাস্তবটায়ি 
কিদছ মনহলটা ও নিশু নবষয়ক মন্ত্রণটালয়। এসব 
কটাযকুক্রদমি �দল একনেদক কমকুজীবী িটািীিটা 
থযমি স্বটাবলম্বী হদচ্ছি, অি্যনেদক প্রনিক্ণ ও 
কু্দ্রঋণ নিদয় উদে্যটাক্তটা হদয় উিদছি অদিদক। 
অষ্ম পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটা থময়টাদে সমবটায় 
নবভটাে িটাদেি সটামটানজক নিিটাপত্তটা রেষ্িী 
কটাযকুক্রদমি আওিটা ও কমকুসনূচি সংখ্যটা বটােটাদিটাি 
লক্্য নিিকুটািণ করিদছ। সটামটানজক-সটাংসৃ্কনিক 
নবকটাি: সটামটানজক-সটাংসৃ্কনিক নবকটাি গ্রটামীণ 
জিপদে উন্নয়ি, িটানন্ত্ম ও ঐক্য প্রনিষ্ঠটাি 
থক্ররে অি্যন্ত্ম গুরুত্বপূণকু। থসজি্য ‘জটািীয় 
পনলনে উন্নয়ি িীনি, ২০০১’-এ সংসৃ্কনি, 
ঐনিহ্য ও ক্রীেটাি মদিটা নবষয়গুদলটা অন্ত্মভুকুক্ত 
কিটা হদয়দছ। এদক্ররে স্টািীয় পযকুটাদয়ি নবনভন্ন 
থেনিয় ক্রীেটা ও সটাংসৃ্কনিক কটাযকুক্রদমি নবকটাি 
সটািদি উপযুক্ত পনিদবি নিনচিদি উদে্যটাে রেয়টা 
হদব। সমবটায় নবভটাে িটাদেি অিীি নবনভন্ন 
সংস্টাি মটাি্যদম সটামটানজক-সটাংসৃ্কনিক কটাযকুক্রদম 
পষৃ্ঠদপটাষকিটাি জি্য নবনভন্ন পেদক্প গ্রহণ 
কিদব। এসব কটাযকুক্রদমি মদি্য িদয়দছ গ্রটাম 
উন্নয়ি সংঘগুদলটাি মদি্য ক্রীেটা প্রনিদযটানেিটা 
আদয়টাজি এবং গ্রটামীণ জিপদেি সটাংসৃ্কনিক 
সম্দেি নবকটাদি ইউনিয়ি পনিষদেি সদঙ্গ 
সমটাজ উন্নয়ি সংদঘি থযৌর সটাংসৃ্কনিক কমকুসনূচ 

বটাস্তবটায়ি। ভূনম ব্যবহটাি পনিকল্পিটা ও 
ভূনম রেটানিং: বটাংলটাদেি একটি 

স্বদল্পটান্নি থেি এবং এি অরকুিীনি কৃনষনভনত্তক। 
কৃনষি জি্য ভূনম ও মটাটি হদচ্ছ প্রিটাি প্রটাকৃনিক 
সম্ে। ভূনমি সদঙ্গ মটািদুষি আিপুটানিক হটারিি 
নেক থরদক বটাংলটাদেি নবদশ্বি অি্যিম শীষকু 
ঘিবসনিপূণকু জিপে। �দল ভূনমি অযরটারকু ও 
অপনিকনল্পি ব্যবহটাি র�টাি করি মটাটিি গুণটাগুণ 
িক্টাি পটািটাপটানি এি থযৌনক্তক ব্যবহটাি নিনচিদি 
চটানহেটা অিসুটারি ভূনমি যরটাযর রেটানিং কিটা 
গুরুত্বপূণকু। স্টািীয় জিদেটাষ্ঠী, নবআিনডনব, 
কৃনষ সম্প্রসটািণ অধিেপ্তি ও অি্যটাি্য সংস্টাি 
থযৌর উদে্যটাদে ইউনিয়ি পনিষদেি অিীদি 
ভূনম ব্যবহটাি পনিকল্পিটা প্রণয়ি কিটা হদব। 
আবটানসক, বটাধণনজ্যক ও কৃনষদি ভূনমি ব্যবহটাি 
নিনেকেষ্ নিয়দম নিিকুটািণ কিটা হদব। থটকসই 
উন্নয়দিি জি্য ভূনমি এরূপ যরটাযর ও েক্ 
ব্যবহটারিি নবষদয় প্রটাধিকটাি থেওয়টা হদব। 

‘বটাংলটাদেদিি থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা ২০২১-
২০৪১’(মটাচকে ২০২০) িটামক গুরুত্বপূণকু েনলদলি 
সদঙ্গও সমবটাদয়ি নিনবে সম্ককে পনিলনক্ি 
হয়। উদল্খ্য, ‘রূপকল্প ২০৪১’ র� িীনিমটালটা ও 
কমকুসনূচসহ একটি উন্নয়ি র�ৌিদল রূপটান্ত্মরিি 
জি্য এ থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা ২০২১-২০৪১ 
প্রণয়ি কিটা হদয়দছ। এ েনলল মলূি ২০৪১ 
সটাদলি মদি্য এক সমদৃ্ধিটালী বটাংলটাদেি 
অজকেদি সিকটারিি উন্নয়ি রূপকল্প, উদদ্ি্য 
ও লক্্যসমদূহি একটি র�ৌিলেি নববনৃি 
এবং িটা বটাস্তবটায়দিি পর-িকিটা। চটািটি 
প্রটানিষ্ঠটানিক নভনত্ত, থযমি- সুিটাসি, েণিন্ত্র, 
নবদকন্দ্রীকিণ ও সক্মিটা বনৃদ্ধি উপি প্রনিনষ্ঠি 
এ পনিকল্পিটাি সু�লদভটাগী হদব জিেণ এবং 
এিটাই হদব প্রবনৃদ্ধ ও রূপটান্ত্মি প্রনক্রয়টাি প্রিটাি 
চটানলকটািনক্ত।

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
স্বপ্ন থেনখদয়নছদলি— বটাংলটাদেি একনেি 
ড়্গগুিটা-েটানিদ্র্যমকু্ত সমদৃ্ধিটালী থেি নহদসদব 
পনৃরবীি বুদক মটারটা উঁচু করি োঁেটাদব। থসই 
স্বপ্ন পূিদণি জি্য ‘রূপকল্প ২০৪১’ বটাস্তবটায়দি 
২০ বছি থময়টানে একটি পনিকল্পিটা গ্রহণ কিটা 
হদয়দছ যটাি রেিৃত্ব নেদচ্ছি স্বয়ং প্রিটািমন্ত্রী শেখ 
হটানসিটা। এটি একটি নভিি েনলল, এটি একটি 
নেকনিদেকেিিটামলূক েনলল এবং এি ওপি 
নভনত্ত করি চটািটি পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটা প্রণয়ি 
কিটা হদচ্ছ/হদব। থসখটাদি নবস্তটানিিভটাদব 
র�ৌিলসমদূহি উদল্খ রটাকদব। দুটি কটািদণ 
েনললটি নবদিষ িটাৎপযকু বহি করি। প্ররমি: 
যনে বটাংলটাদেি ২০২১ সটাদল স্বদল্পটান্নি থেি 
হদি উত্তিদণি িিকে পূিণ করি িদব ২০২৪ 
সটাদল আিষু্ঠটানিক উত্তিণ সম্ভব হদব। নবিিীয়ি 
: ২০৩০ সটাদলি মদি্য থটকসই উন্নয়ি অভীষ্ 
বটাস্তবটায়ি। এ প্রসদঙ্গ আরিটা বলটা যটায়, অষ্ম 
পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটা (২০২০-২০২৫) ত�নিদি 
সহটায়িটা কিটাি জি্য আমটাদেি স্বপ্ন পূিদণি এই 
েনলল (২০২১-২০৪১) নিিকুটানিি সমদয়ি এক 
বছি পূদবকু প্রণয়ি কিদি হদয়দছ। কটািণ থপ্রনক্ি 

পনিকল্পিটাি আওিটায় বটাস্তবটানয়িব্য পঞ্চবটানষকুক 
পনিকল্পিটাি মদি্য এটটাই হদব প্ররম। নবিিীয় 
থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা থময়টাদে অষ্ম, িবম, েিম 
ও একটােি পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দিি 
মটাি্যদম থপ্রনক্ি পনিকল্পিটাি উদদ্ি্য অজকেদিি 
প্রদচষ্টা গ্রহণ কিটা হদব। এই নভিি েনললটিি 
১২ টি অি্যটায় িদয়দছ-যটাি মি্য উদল্খদযটাে্য 
নবষয়গুদলটা হদলটা : সুিটাসি, মটািব উন্নয়ি, 
নিল্প ও বটাধণজ্য, কৃনষ, নবদু্যত্ ও জ্টালটািী, 
ির্য থযটােটাদযটাে ও প্রযুনক্ত, জলবটায়ু পনিবিকেি 
ও পনিদবি। এি মদি্য সটামষ্টিক অরকুনিনিক 
কটািটাদমটা আদছ যটাদি প্রনি অরকুবছরি অরকুিীনিি 
সচূকগুদলটাি লক্্যমটারেটা নবস্তটানিিভটাদব থেওয়টা 
আদছ। 

রেখটাবটাহুল্য, বটাংলটাদেদি রূপরিখটা 
অিসুটারি স্বপ্ন বটাস্তবটায়দিি এই প্রি্যটািটাি 
সচূিটা হয় শেখ হটানসিটাি রেিৃদত্ব। নবএিনপ-
জটামটায়দিি অপিটাজিীনি থরদক থেিদক উদ্ধটাি 
করি ২০০৯ সটাদল নিনি নেিবেদলি সিে 
গ্রহণ করিি। প্রনিশ্রূনি নছল ২০২১ সটাদলি 
মদি্য থেিদক উচ্চ প্রবনৃদ্ধি উন্নয়দিি িটািটায় 
ন�নিদয় আিটা, েটানিদ্র্য থমটাকটাদবলটা, জিেদণি 
জীবিমটাি উন্নয়িসহ বটাংলটাদেিদক মি্যম 
আদয়ি থেদি আসীি কিটা। আওয়টামী লীদেি 
‘রূপকল্প ২০২১’ বটাস্তবটায়দিি জি্য প্ররমবটারিি 
মদিটাদটা ‘বটাংলটাদেদিি থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা 
২০১০-২০২১’ প্রণয়ি করি েীঘকুদময়টানে উন্নয়ি 
অগ্রটাধিকটাি নচননিি কিটা হয়। ষষ্ঠ এবং সপ্তম 
পঞ্চবটানষকুক পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদম 
বটাংলটাদেি স্বদল্পটান্নি থেদিি (এলনডনস) কটািটাি 
থরদক রেনিদয় আসটাি প্রদয়টাজিীয় সকল 
মটািদল পূিণ কিদি থপরিদছ, ২০১৫ সটাদলি 
এমনডনজ’ি অধিকটাংি লক্্য অজকেিসহ নিম্ন 
আদয়ি থেি থরদক নিম্ন মি্য আদয়ি থেদিি 
থশ্রধণভুক্ত হদয়দছ এবং েিকব্যটাপী ৭ িিটাংি 
হটারি েে নজনডনপ প্রবনৃদ্ধ অজকেিও সম্ভব হদয়দছ। 
‘রূপকল্প ২০২১’ এি সটা�দল্যি িটািটাবটানহকিটায় 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজব-এি স্বদপ্নি উন্নয়দিি পদর 
জটানিদক এনেদয় রেওয়টাি লদক্্যই ‘রূপকল্প 
২০৪১’ গ্রহণ কিটা হয়।

শেখ হটানসিটা থচদয়দছি, ২০৩১ সটাদলি 
মদি্য চিম েটানিরদ্র্যি অবসটাি ও উচ্চ-মি্য 
আদয়ি থসটাপটাদি উত্তিণ, এদেি থরদক ২০৪১ 
সটাদলি মদি্য েটানিরদ্র্যি অবলুনপ্তসহ উচ্চ-
আদয়ি উন্নি থেদিি মযকুটােটায় আসীি কিদি। 
নবদশ্বি নবনভন্ন উচ্চ-মি্যম ও উচ্চ আদয়ি 
থেদিি অনভঞেিটা নবদবচিটায় নিদয় প্রনিটি গ্রটাদম 
আিনুিক িটােনিক সুনবিটা থপৌদঁছ থেওয়টা হদব, 
গ্রটাম প্রকৃিই হদব এদেদিি িহি। উদল্খ্য, 
বটাংলটাদেদিি প্ররম থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা ২০১০-
২০২১ প্রণয়দিি েি বছি শেষ হদব স্বটািীিিটাি 
সুবণকু জয়ন্ত্মীদি। ২০২১ সটাদলি মদি্য মি্যম 
আদয়ি থেদি উন্নীি হওয়টা এবং ‘নডনজটটাল 
বটাংলটাদেি’-এি রূপটান্ত্মি ঘটটাদিটাি থয প্রি্যয় 



স ম বা য় � 41

নছল িটা ২০২১ সটাদলি করিটািটা মহটামটানিি 
মদি্যও টটাদেকুট পূিদণ এনেদয় চদলদছ। 
প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি দূিেিকুী রেিৃদত্ব 
এদেি আজ িটাি সুিক্টা ও সমনৃদ্ধ অজকেদিি 
পদরি সন্ধটাি থপদয়দছ। নবদশ্বি সদঙ্গ িটাল 
থমলটাদি হদল আমটাদেি নবপুল জিদেটাষ্ঠীদক 
সম্দে পনিণি কিদি হদব। এদক্ররে নিক্টা 
ও ির্য থযটােটাদযটাে প্রযুনক্ত ঞেটাদিি নবকল্প রেই। 
েি এক যুদে শেখ হটানসিটা সিকটাি সিকটানি 
থসবটা প্রেটাদিি প্রনিটি স্তরি নডনজটটাল ব্যবস্টা 
প্রবিকেদিি িটািটামখুী উদে্যটাে গ্রহণ করিদছ। এি 
�দল নিক্টা, স্বটাস্্য, কৃনষ প্রভৃনি খটাদি থসবটা 
প্রেটাদি ির্য ও থযটােটাদযটাে প্রযুনক্ত ব্যবহটারিি 
মটাি্যদম গ্রটামীণ জিেদণি জীবিমটাদিি ব্যটাপক 
পনিবিকেি সটাধিি হদচ্ছ। আসদল আেটামী দুই 
েিদক বটাংলটাদেদি উন্নয়দিি �দল থয রূপটান্ত্মি 
হদব িটা ‘বটাংলটাদেদিি থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা 
২০২১-২০৪১’ এি মটাি্যদম িুদল িিটা হদয়দছ। 
প্ররম থপ্রনক্ি পনিকল্পিটায় বটাংলটাদেিদক 
রূপটান্ত্মরিি জি্য ১৪ টি অভীষ্ নছল। েি 
বছি পি থসগুদলটাি অধিকটাংি অনজকেি হদয়দছ 
বটা ২০২১ সটাদলি করিটািটা মহটামটানিি মদি্যও 
লক্্য অজকেদিি পদর িদয়দছ। আদেই বলটা 
হদয়দছ, আমিটা নিম্ন আদয়ি থেি থরদক নিম্ন 
মি্যম আদয়ি থেদি পনিণি হদয়নছ এবং 
স্বদল্পটান্নি থেি হদি উত্তিদণি সকল িিকে পূিণ 
করিনছ। সবনকছু নিকিটাক রটাকদল ২০২৪ সটাদল 
িটা কটাযকুকি হদব। আমিটা এমনডনজ অজকেদি 
উদল্খদযটাে্য সটা�ল্য লটাভ করিনছ। এই মহূুদিকে 
এসনডনজ’ি সমদয় আমটাদেি েিকটাি ত্বনিি, 
অন্ত্মভুকুনক্তমলূক এবং অংশীেটানিত্বমলূক 
সমনৃদ্ধি জি্য থটকসই রূপটান্ত্মি। 

মলূি রূপকল্প ২০২১- এি সটা�দল্যি 
িটািটাবটানহকিটায় বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুদিি 
আদলটাদক স্বদপ্নি উন্নয়ি পদর জটানিদক এনেদয় 
রেয়টাি লদক্্যই ‘‘রূপকল্প ২০৪১” গ্রহণ কিটা 
হদয়দছ। এই রূপকদল্পি প্রিটাি অভীষ্ হদলটা 
২০৩১ সটাদলি মদি্য চিম েটানিরদ্র্যি অবসটাি ও 
উচ্চ-মি্য আদয়ি থেদিি মযকুটােটায় উত্তিণ এবং 
২০৪১ সটাদলি মদি্য েটানিরদ্র্যি দ্রুি অবলুনপ্তসহ 
উচ্চ-আয় থেদিি মযকুটােটায় আসীি হওয়টা। 
রূপকল্প ২০৪১-র� একটি উন্নয়ি র�ৌিদল 
রূপটান্ত্মরিি জি্য প্রদয়টাজিীয় িীনিমটালটা ও 
কমকুসনূচসহ এই েনললটিদি সনন্নদবনিি হদয়দছ 
‘রূপকল্প ২০৪১ বটাস্তদব রূপটায়ণ : বটাংলটাদেদিি 
থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা ২০২১-২০৪১’। থপ্রনক্ি 
পনিকল্পিটা ২০২১ এি সটা�দল্যি ওপি েদে 
ওদিদছ থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা ২০৪১। এছটােটা, 
নবদশ্বি নবনভন্ন উচ্চ-মি্যম ও উচ্চ-আদয়ি থেি 
থয-উন্নয়ি পর পটানে নেদয়দছ, িটাদেি ইনিবটাচক 
অনভঞেিটা নবদবচিটায় নিদয় থস পদর এনেদয় 
থযদি চটায় বটাংলটাদেি। প্রকৃিপদড়্গ উৎপটােি 
ও বণ্টিব্যবস্টা িরটা সমটাদজি কটািটাদমটাি আমলূ 

রূপটান্ত্মিই সমবটায়-ভটাবিটাি লক্্য। 
SDG এি লড়্গ্যমটারেটা অজকেদিি থক্ররে 

সমবটায় সনমনিি গুরুত্ব অদিক। আি এজি্য 
জিেণদক সহটায়িটা নেদয় চদলদছ ‘সমবটায় 
অধিেপ্তি’। ২০১৬ থরদক ২০৩০ পযকুন্ত্ম 
বটাস্তবটায়দিি জি্য SDG-র� থয সকল নবষদয় 
লক্্য ও টটাদেকুট নিিকুটািণ কিটা হদয়দছ, িটা হদচ্ছ— 
েটানিদ্র্য রটাকদব িটা, অিটাহটানি িদূি্যি র�টািটায়, 
সুস্বটাস্্য ও সুখকি অবস্টা, মটািসমেি নিক্টা, 
নলঙ্গ সমিটা, পনিচ্ছন্ন পটানি এবং নিষ্টািি 
ব্যবস্টা, সটাশ্রয়ী মদূল্য পনিচ্ছন্ন জ্টালটািী, পনিচ্ছন্ন 
কটাজ এবং অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ, নিল্প, উদ্টাবি 
ও অবকটািটাদমটা, তেষম্য কনমদয় আিটা, থটকসই 
িহি ও সমটাজব্যবস্টা, েটানয়ত্বশীল উৎপটােি 
এবং র�টাে, জলবটায়ু সংক্রটান্ত্ম কটাযকুক্রম, 
পটানিি নিদচি জীবি সম্নককেি কটাযকুক্রম, ভূনমি 
উপি জীবি সম্নককেি কটাযকুক্রম, িটানন্ত্ম, নবচটাি 
ও সুেঢ়ৃ প্রনিষ্ঠটািসমহূ, লক্্যসমহূ অজকেদি 
অংশীেটানিত্ব। বটাংলটাদেি ২০১৮ সটাদলি ১৬ 
মটাচকে ‘স্বদল্পটান্নি’ থেি থরদক ‘উন্নয়িশীল’ 
থেদিি মযকুটােটা লটাভ করিদছ। এি আদে েীঘকু 
৪২ বছি স্বদল্পটান্নি থেদিি িটানলকটায় নছল 
এদেি। উন্নয়ি নবদিষঞেদেি মিটামি হদলটা, 
অিীদি শেখ হটানসিটা সিকটাি গ্রটামীণ জিপদে 
পনিবিকেদিি অঙ্গীকটারি েঢ়ৃ প্রনিঞে নছল। 
িটাছটােটা এই সিকটারিি িদয়দছ িটািটাবটানহকিটা। 
�দল উন্নয়ি প্রকল্পগুদলটা েনি থপদয়দছ। গ্রটাদমি 
অরকুিীনিি প্রটায় সমগ্রটটা জুদে আদছ কৃনষ আি 
গ্রটামীণ উৎপটােি কটািটাদমটা, েি ১২ বছরি থসই 
গ্রটাদমি উন্নয়দিি ইনিহটাস অিসুন্ধটাদিি প্রয়টাস 
নিদল থেখটা যটাদব বটাংলটাদেদিি আরকু-সটামটানজক 
ইনিহটাদসি িটািটায় বিকেমটাি সমদয় নভন্নিি 
এক মটারেটা সংযুক্ত হদয়দছ। এসময়(২০০৯-
২০২০) সিকটানি বটাদজদট গ্রটামটাঞ্চদলি জি্য 
পযকুটাপ্ত বিটাদ্ থেওয়টা হদয়দছ। গ্রটাদমি অিীি 
ঐনিহ্য ও সটামপ্রনিক কটাদলি কৃনষ রূপটান্ত্মরিি 
আন্ত্মজকেটানিক অনভঞেিটাি আদলটাদক উন্নয়ি 
ভটাবিটায়ও এদসদছ িিুি অনভব্যনক্ত। থয 
অনভব্যনক্তদি ‘সমবটায়’ অিভুটাবিটাি িদয়দছ 
অনিবটাযকু প্রভটাব। 

প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটা থেিব্যটাপী 
সমবটায় সনমনিগুদলটাদক আরিটা রেটািেটাি 
কিটাি আহ্টাি জটানিদয়দছি। শেখ হটানসিটা 
সিকটাি এবং নবনভন্ন প্রনিষ্ঠটাি সমবটায়দক 
আরিটা কটাযকুকি করি র�টালটাি জি্য নবনভন্ন সময় 
নবনভন্ন ভটাদব পুিস্কটাি প্রেটাি করি জিেণদক 
উৎসটানহি করি আসদছ। বটাংলটাদেিদক ২০৪১ 
সটাদল একটি উন্নি থেি নহদসদব থেখদি হদল 
অবি্যই ঐক্যবদ্ধ উদে্যটাদেি পদর এদেটাদি 
হদব। সমবটাদয়ি অরকুিীনিি ওপি সমবটায়ী 
মটািনসকিটাদকও প্রটািটাি্য থেয়টা েিকটাি। থসজি্য 
সিকটািদকই প্ররম উদে্যটাে নিদয় একনিষ্ঠভটাদব 
কটাজ করি থযদি হদব। এজি্য শেখ হটানসিটা 

সিকটাি সমবটায় অধিেপ্তরি রেি নকছু কটাযকুক্রম 
গ্রহণ করিদছ। থযমি, জীবিযটারেটাি মটাদিটান্নয়দি 
দুগ্ধসমদৃ্ধ উপদজলটায় দুগ্ধ সমবটাদয়ি 
সম্প্রসটািণ; আমটাি গ্রটাম আমটাি িহি িটািণটাি 
বটাস্তবটায়ি-বঙ্গবনু্ধ মদডল নভদলজ প্রনিষ্ঠটা; 
হটাওি অঞ্চদলি মটািদুষি জি্য নবকল্প জীনবকটাি 
ব্যবস্টা কিটা; সমবটাদয়ি মটাি্যদম সমিদলি কু্দ্র 
িদৃেটাষ্ঠীসমদূহি জীবি ব্যবস্টাি উন্নয়ি সটািি; 
গ্রটামীণ যুব ও িটািীদেি েক্িটা উন্নয়দিি মটাি্যদম 
সমবটায়নভনত্তক কমকুসংস্টাি সষৃ্টি। এছটােটাও 
থটকসই কৃনষ, খটাে্য নিিটাপত্তটাি আওিটায় 
িদয়দছ— সমবটায়নভনত্তক পণ্য উৎপটােি ও 
মলূ্য িঙৃ্খল ব্যবস্টাি উন্নয়ি; কু্দ্র কৃষকদেি 
উৎপটানেি পদণ্যি ি্যটায্যমলূ্য নিনচিি কিটা ও 
�সদলি উৎপটােি বনৃদ্ধকদল্প সমবটায়নভনত্তক 
কৃনষদি আিনুিক প্রযুনক্তি প্রচলি ঘটটাদিটা; 
৬১টি রেলটায় দুগ্ধ সমবটাদয়ি নবস্তটাি 
ঘটটাদিটা; কৃনষপদণ্যি সমবটায়নভনত্তক বটাজটাি 
প্রনিষ্ঠটাকিণ; দুগ্ধ সমবটাদয়ি সম্প্রসটািদণি 
মটাি্যদম িটািী, নিশু ও নকদিটািী থমদয়দেি পুষ্টিি 
চটানহেটা পূিদণ দুগ্ধ উৎপটােি প্রনক্রয়টায় িটািীদেি 
অন্ত্মভুকুক্তকিণ। েভিকু্যটান্স ব্যবস্টাি উন্নয়ি: 
আনরকুক িঙৃ্খলটা নিনচিিকদল্প বটাংলটাদেি 
সমবটায় ব্যটাংকসহ অি্যটাি্য আনরকুক প্রনিষ্ঠটাদিি 
সহটায়িটায় সমবটায়সমদূহি সক্মিটা বনৃদ্ধকিণ। 

অি্যনেদক সমবটায়নভনত্তক কমকুকটাদডেি 
মটাি্যদম েটানিরদ্র্যি নবরূদদ্ধ লেটাইদয় বটাংলটাদেি 
িটাি অজকেি নিদয় থেৌিবটানন্বি। স্বটািীিিটা লটাদভি 
অব্যবনহি পরি েটানিরদ্র্যি হটাি নছল মটারটানপছু 
৮০ িিটাংি। পিবিকেীকটাদল ২০১৯-এ সটািটািণ 
েটানিদ্র্য হটাি ২০.৫% এবং চিম েটানিদ্র্য হটাি 
১০.৫% এ রেদম আদস। েটানিদ্র্য নিিসদি এই 
দ্রুি অগ্রেনি িীনিপ্রদণিটাদেি সটাহসী করি 
র�টাদল ২০৪১ সটাদলি মদি্য বটাংলটাদেিদক 
েটানিদ্র্যমকু্ত করি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি স্বদপ্নি সটারকুক রূপটায়দণি 
লদক্্য কমকুসনূচ গ্রহদণ। রূপকল্প ২০৪১ এি লক্্য 
হদলটা ২০৩১ সটাদলি মদি্য চিম েটানিদ্র্য নিমূকুল 
কিটা এবং ২০৪১ সটাদলি মদি্য বটাংলটাদেিদক 
একটি উচ্চ-আদয়ি থেদি উন্নীি কিটা, থযখটাদি 
েটানিদ্র্য হদব নিম্নিম। আসদল এসনডনজ’ি 
মলূিীনি স্পষ্ভটাদব এটিই স্মিণ কনিদয় থেয় 
থয, প্রটানন্তক জিেদণি সটামটানজক অরকুনিনিক ও 
সটাংসৃ্কনিক অধিকটাি িক্টা করি িটাদেি জীবিদক 
এনেদয় িটা নিদি পটািদল থটকসই উন্নয়ি এবং 
সমদৃ্ধ জটানি অজকেদিি স্বপ্ন বটাস্তদব অিিটা 
থরদক যটাদব। আি এ সমস্ত কমকুযদঞেি সদঙ্গ 
‘‘সমবটায়’’ িটািণটাটি ওিরপ্রটািভটাদব জনেি।

ড. দমল্টন দবশ্াস: ইউনজনস থপটাস্ ডক থ�দলটা, নবনিষ্ 
রেখক, কনব, কলটানমস্, সটািটািণ সম্টােক, বটাংলটাদেি 
প্রেনিশীল কলটানমস্ থ�টািটাম, নিবকুটাহী কনমটিি সেস্য, 
সম্প্রীনি বটাংলটাদেি এবং অি্যটাপক, জেন্নটার নবশ্বনবে্যটালয়
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‘স্বটাবলম্বি ও সনমেনলি উন্নয়ি সবকুরশ্রষ্ঠ 
অবলম্বি’, এই মলূমরন্ত্রি ওপি নভনত্ত করি 
থেটােটাপত্তি হদি পটারি সমবটায় পযকুটি 
সনমনিি। সমবটায় পযকুটি সনমনি িটািণটা 
পযকুটাদলটাচিটা কিদল থেখটা যটায় ঊিনবংি 
িিটাব্ীি শেষ ভটাদে নিল্প নবপ্লদবটাত্তি কটাদল 
অরকুিীনিি মটািেদডে পনৃরবীি নবনভন্ন থেি 
দুই ভটাদে নবভক্ত হদয় পদে- একটি িিবটাি 
পুঁনজপনি থশ্রধণ, অি্যটি শ্রনমক ও সটািটািণ 

নবত্তহীি থশ্রধণ। থস সমদয় নিল্পপনিিটা িটাদেি 
থখয়টাল খনুিমদিটা নিল্পকটািখটািটায় উৎপটানেি 
পদণ্যি েটাম, শ্রনমকদেি মজুনি ইি্যটানে 
নিিকুটািণ কিদিটা। শ্রনমক ও সটািটািণ েনিদ্র 
থশ্রধণদক িখি পুঁনজপনি ও নিল্পপনিদেি 
কৃপটাি ওপরিই নিভকেি করি চলদি হদিটা। এসব 
প্রনিকূল পনিনস্নি থরদক মনুক্ত পটাবটাি জি্য 
পনৃরবীি নবনভন্ন থেদিি শ্রনমক কমকুী ও েনিদ্র 
জিেণ সমবটায় আদ্টালি িটাদম এক নবদিষ 

টেকসই উন্নেয়নর নতধু ন িাপ 
সমবােচিচতিক পর্শেন

ড. সদন্তটাষ ক্মটাি থেব
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মিবটাদে ঐক্যবদ্ধ হয়। মলূি সমটাজিটানন্ত্রক 
অরকুিীনিি থক্ররে প্রটায় সকল কটাজই সমবটায় 
প্রটািটাি্য পটায়। কটািণ থসদক্ররে থশ্রধণ তেষম্য 
র�মি একটটা পনিলনক্ি হয় িটা এবং সকদলি 
সমঅধিকটাি প্রনিনষ্ঠি রটাদক। উৎপটােক, 
থক্রিটা, র�টাক্তটা, শ্রনমক, থমটাটকরটা সমটাদজি 
সকল থশ্রধণি রেটাকই সমবটায় সনমনিি 
মি সমবটায় পযকুটি েদে িুদল সনমেনলি 
কটাযকুক্রদমি সুনবিটা র�টাে কিদি পটারি। ‘েদি 
নমনল কনি কটাজ, হটানি নজনি িটানহ লটাজ’- এ 
নচন্তটািটািটা হদিই সমবটাদয়ি জন্ম। সমরশ্রধণ বটা 
সমদপিটাভুক্ত কনিপয় ব্যনক্ত এদক অদি্যি 
সটাহটাদয্য নিদজদেি আনরকুক ও সটামটানজক 
অবস্টাি উন্নয়দিি জি্য সমবটায় পযকুটি এক 
িিুি িটাপ। বিকেমটাদি থযদকটাদিটা অরকুিীনিদি 
নবদিষ করি বটাংলটাদেদিি ি্যটায় উন্নয়িশীল 
অরকুিীনিি জি্য এরূপ থেটাষ্ঠীবদ্ধ প্রদচষ্টাি 
সমবটায় পযকুটদিি গুরুত্ব অসীম। সমবটায় 
থেদিি অভ্যন্তিীণ মলূিি েিদি গুরুত্বপূণকু 
উৎস নহদসদব কটাজ করি।

‘Unity is strength’ এ থ্টােটািই 
সমবটাদয়ি মলূমন্ত্র। থযখটাদি একক ও নবনচ্ছন্ন 
প্রদচষ্টায় বহৃৎ কটাযকু সম্টােি কিটা যটায় িটা 
থসখটাদি সমবটায় ঐক্যবদ্ধ প্রদচষ্টাি নিক্টা 
থেয়। দুবকুল ও শেটানষি থশ্রধণ সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম ঐক্যবদ্ধ হদয় বহৃৎ র�টাদিটা অজকেদিি 
পরদক প্রিস্ত কিদি সক্ম হয়। নিম্ন আদয়ি 
রেটাকজি কৃনষ, কু্দ্র ও ক্টিিনিল্প, মৎস্য চটাষ 

ও খটামটাি প্রনিষ্ঠটাি মটাি্যদম িটাদেি আনরকুক 
কল্যটাণ সটািি হয়। এদি ব্যনক্ত, সমটাজ ও 
জটানি অরকুনিনিকভটাদব উপকৃি হয়। সমবটায় 
সমটাদজি নিম্ননবত্ত নিনক্ি, অনিনক্ি, রেকটাি 
জিদেটাষ্ঠীি কদমকুি সংস্টাি করি। কটািণ 
সমবটায় িটাদেি কদমকুি থযটােটাি থেয় এবং এি 
মটাি্যদম সমবটায়ীিটা আত্মকমকুসংস্টাদিি পর 
খুঁদজ পটায়। সমবটায় পযকুটি সনমনি সটািটািণি 
নিম্ননবত্ত ও সমটাদজি অবদহনলি জিদেটাষ্ঠীি 
কল্যটাণিমকুী সংেিি। সমটাদজি অিনু্নি থশ্রধণি 
অধিকসংখ্যক ব্যনক্ত সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটাদেি 
পুঁনজ একনরেি করি থয মিুটা�টা অজকেি করি িটা 
নিদজদেি মদি্য বনণ্টি হয়। �দল এটি িটাদেি 
েটানিদ্র্য দূি করি আনরকুক সচ্ছলিটা আিয়দিি 
একটি বটাহি নহদসদব কটাজ করি।

অধিকসংখ্যক সমবটায় পযকুটি আকষকুণ 
ত�নি হদল ব্যনক্ত, সমটাজ ও জটানিি অরকুনিনিক 
উন্নয়ি ঘটদব, সমটাদজি সকদলি েষৃ্টিভনঙ্গ ও 
রুনচি পনিবিকেি হদব। এমনি আরকু-সটামটানজক 
এবং জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়ি হদব। থেদিি 
কটামটাি, ক্মটাি, রেদল, িাঁনি, েনিদ্র কৃষক 
থশ্রধণ এবং কু্দ্র ও ক্টিিনিদল্পি মটানলকেণ 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম ঐক্যবদ্ধ হয়। এদি 
িটািটা সিকটানি সহদযটানেিটায় উন্নয়ি প্রযুনক্ত 
ব্যবহটারিি সুদযটাে লটাভ করি। �দল কৃনষ এবং 
নিদল্পি উন্নয়ি ও নবকটাি সহজিি হয়। সমবটায় 
র�বল অরকুনিনিক উন্নয়দিি নেদকই েষৃ্টিপটাি 
করি িটা িয়, এটি সটামটানজক উন্নয়দিি মটাি্যদম 

সমটাদজি নিক্টা-সংসৃ্কনিি নবকটাদি নবনভন্ন 
পনিকল্পিটা ও কটাযকুসনূচ গ্রহণ করি। িটাস্তটাঘটাট 
নিমকুটাণ, রেটাণ ও পুিবকুটাসি, আবটানসক সমস্যটা 
দূিীকিণ ইি্যটানে িটািটানবি কল্যটাণকি কটাদজি 
অংি নহদসদব সটামটানজক উন্নয়ি সটাধিি হয়। 

আন্তজকেটানিক শ্রম সংস্টা এবং পযকুটদিি 
একটি উপস্টাপিটায় “শ্রমজীবী মটািদুষি জি্য 
পযকুটি িটািণটাটিি নবকটাদিি রূপরিখটা থেওয়টা 
হদয়নছল, যটাি উৎপনত্ত ফ্টাদন্স। এছটােটাও 
ইউরিটাদপি অি্যটাি্য অংদি ছনেদয় পদে, থযমি 
নগ্রস, পিুকুেটাল, রেেটািল্যটা্ডস, আয়টািল্যটা্ড 
এবং ইংল্যটা্ড। নকছু থেদি নবে্যমটাি র�টাক্তটা 
সমবটায় ভ্রমণ সংস্টাি রেটওয়টাককে ত�নি করিদছ 
এমিনক সমবটায় থরদক উৎপনত্ত জটাপটাি ও 
র�টানিয়টায় িটাদেি সেস্যদেি জি্য থসবটা 
প্রেটাদিি জি্য পযকুটি সংনলিষ্ প্রনিষ্ঠটাি ত�নি 
কিটা হদয়দছ। মটালদয়নিয়টা, শ্রীলঙ্টা, রেপটাল, 
নভদয়িিটাম, চীি এবং ভটািদি সমবটায় 
পযকুটি িদয়দছ। এই িিদিি সমবটায় জটািীয় 
উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি করিদছ এবং 
আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি থক্ররেও একটি 
কটাযকুকি হটানিয়টাি নহদসদব সমবটায় পযকুটিদক 
গুরুত্বটারিটাপ কিটা প্রদয়টাজি যটাি �লশ্রুনিদি 
একনেদক স্টািীয় রেটাকদেি জি্য কমকুসংস্টাি 
ও কটাদজি সুদযটাে সষৃ্টি এবং অি্যনেদক অধিক 
তেদেনিক মদু্রটা অজকেি সম্ভব। নকছু পযকুটি 
সমবটাদয়ি সটা�দল্যি কটানহনি ইনঙ্গি থেয় থয 
ইউরিটাপীয় েিৃ্যপট বটাংলটাদেদি থছটাট আকটারি 
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প্রনিনলনপ হদি পটারি। উেটাহিণস্বরূপ, একটি 
স�ল মৎস্য সমবটায় যটা মটাছ উৎপটােদিি জি্য 
বজকে্য জল ব্যবহটাি করিদছ। থসটাসটাইটি এখি 
একটি প্রকৃনি পটাককে ত�নিি উদে্যটাে নিদয়দছ, 
যটা িহরিি পযকুটক হট স্পট নহদসদব উপস্টাপি 
কিটা যটায়। পটাককেটিদি আকষকুণীয় রেৌকটাবটাইচ 
সুনবিটা িদয়দছ এবং একটি বটাস্তুিন্ত্র ত�নি 
কিটা হদয়দছ যটা অসংখ্য পটানখদক আকষকুণ 
করি। নবনভন্ন এলটাকটায় একেল মটািষু পযকুটি 
খটাদি কটাজ কিটাি জি্য সমবটাদয়ি ি্যটায় 
সমবটায় পযকুটি েিি করিদছ। সমবটায় পযকুটি 
প্রটারনমকভটাদব নকছু সেস্য নিদয় েনিি হয় যটা 
এটি গ্রটামবটাসীদেি সংেনিি করি একটি িিুি 
ব্যবসটানয়ক মদডল স্টাপি কিটা সম্ভব।

র�টানভড-১৯ পিবিকেী কমকুসংস্টাি সষৃ্টি 
ও গ্রটামীণ অরকুিীনিি অবস্টা চটাঙটা কিদি 
কু্দ্র ঋদণি থচদয়ও অধিক কটাযকুকি ভূনমকটা 
িটাখদি পটারি সমবটায় পযকুটি। সমবটায় পযকুটি 
উন্নয়দিি মটাি্যদম সমটাদজি আনরকুকভটাদব 
নপনছদয় পেটা জিদেটাষ্ঠীি আনরকুক সচ্ছলিটাি 
পটািটাপটানি স্টায়ী উপটাজকেদিি পর সুেম হদব। 
পযকুটকিটা এখি গ্রটামমখুী। গ্রটাদমি িটা্নিক 
থসৌ্যকু থেনি ও নবদেনি পযকুটকদেি আকষকুণ 
করি উদল্খ্য গ্রটামীণ সমটাজব্যবস্টা, চটাষটাবটাে, 
রেটাক-সংগীি, গ্রটামীণ জীবিিটািটা, সুজলটা-
সু�লটা িস্য-ি্যটামলটাি গ্রটামবটাংলটাি, 
জীবনবনচরে্য ও সবুদজি সমটারিটাহ। থটকসই 
উন্নয়ি লক্্যমটারেটা-২০৩০ অজকেদিি জি্য 
নবদশ্বি উন্নি থেিসমহূ গ্রটামীণ পযকুটি 
উন্নয়ি, সমবটায় পযকুটি উন্নয়ি িটািণটাি ওপি 
গুরুত্বটারিটাপ করিদছি। উন্নি থেদিি ি্যটায় 
বটাংলটাদেদিও সমবটায় পযকুটি উন্নয়ি কিটা 
িটাৎপযকুপূণকু।

২০২০ সটাদলি নবশ্ব পযকুটি নেবস এি 
প্রনিপটাে্য নছল ‘গ্রটামীণ উন্নয়দি পযকুটি’। 
সমদয়ি পনিক্রমটায় গ্রটামীণ উন্নয়দিি উপি 
একটি থেদিি জটািীয় উন্নয়ি নিভকেিশীল। 
গ্রটাদমি প্রটাকৃনিক থসৌ্যকু, গ্রটামীণ মটািদুষি 
সহজসিল জীবিিটািটা, িেী, হটাওি, নবল-
নিল, রেটাকজ অিষু্ঠটাি, প্রটাচীি বকৃ্ ও গ্রটামীণ 
ঐনিহ্যবটাহী থখলটা ও অি্যটাি্য। গ্রটামগুদলটা হদি 
পযকুটি আকষকুদণি অপটাি সম্ভটাবিটাময় থক্রে। 

বটাংলটাদেদিি পযকুটি কদপকুটারিিি ১৯৯০ সটাদল 
‘একটি গ্রটাম একটি পযকুটি আকষকুণ’ থটকসই 
পল্ী উন্নয়ি ও ঐনিহ্য সংিক্দণি মলূ লক্্য 
বটাস্তবটায়ি হদি পটারি সমবটায়নভনত্তক পযকুটদিি 
মটাি্যদম। বটাংলটাদেদিি ৮৬ হটাজটাি গ্রটামবটাংলটা 
৮৬ হটাজটাি পযকুটি আকষকুণ র�ন্দ্র, কটািণ একটি 
গ্রটাম থরদক আরিকটি গ্রটাম আলটােটা। র�টাদিটা 
র�টাদিটা গ্রটাম িেীদকনন্দ্রক, পটাহটােদকনন্দ্রক, 
হটাওেদকনন্দ্রক, নবলদকনন্দ্রক। এই-গ্রটাম ব্্যটান্ডং 
করি থেনি ও নবদেনি পযকুটকদেি আমিটা গ্রটাদম 
আকষকুণ কিদি পটানি। একটি গ্রটাম থরদক 
আরিকটি গ্রটাদমি মটািদুষি আচটাি-ব্যবহটাি, 
সংসৃ্কনি, নিক্টােীক্টা, প্ররটা, িীনি, জীবিযটারেটা, 
নববটাহ-অিষু্ঠটাি আলটােটা। কৃষদকি িটাদিি চটািটা 
র�টাপদণি েিৃ্য আমটাদেি থচটাখ জুনেদয় থেয়। 
এ েিৃ্য পনৃরবীি অি্য র�টারটাও থেখটা পটাওয়টা 
নবিল। মটাদিি পি মটাি সবুজ িস্যদক্িগুদলটা 
থেদখ মদি হয় থযি সবুজ িটাজ্য হটািছটানি নেদয় 
ডটাকদছ। গ্রটামীণ মটািদুষি অনিনরপিটায়ণিটা 
থযদকটাদিটা পযকুটকদক বটািবটাি ন�নিদয় নিদয় 
আসদব গ্রটাদম।যনে গ্রটামীণ পযকুটদিি নেদক 
গুরুত্ব নেদয় গ্রটামীণ পযকুটিদক সমবটায়নভনত্তক 
নবকনিি কিদি পটানি িটাহদল গ্রটামীণ আরকু-
সটামটানজক অবস্টাি পনিবিকেি, গ্রটামীণ নিনক্ি 
রেকটািদেি কটাদজি থক্রে সষৃ্টি কিটা যটাদব। 
গ্রটামীণ পযকুটদিি জি্য আমটাদেি রেনি নকছু 
কিদি হদব িটা, কটািণ নবদেনি পযকুটদকিটা 
গ্রটামীণ পনিদবি রেনি উপদভটাে কিদি পছ্ 
করিি। িটাদেি জি্য িিুি করি ইদটি ঘিবটানে 
বটািটাদিটাি েিকটাি রেই। এদক্ররে আমিটা থহটাম-
থস্ ব্যবস্টা কিদি পটানি, থযখটাদি পযকুটকদেি 
সটােি সম্ভটাষণ জটািটাদিটা ও আনিদরয়িটায় মি্য 
নেদয় আকৃষ্ কিটা।

গ্রটামীণ অরকুনিনিক অবস্টাদক চটাঙটা কিটা 
ও গ্রটামীণ কমকুসংস্টাদিি জি্য কু্দ্র ঋদণি 
থচদয়ও রেনি কটাযকুকি ভূনমকটা িটাখদি পটারি 
সমবটায়নভনত্তক পযকুটি। গ্রটামীণ পযকুটি 
উন্নয়দিি মটাি্যদম নিনেকেষ্ সম্প্রেটাদয়ি আনরকুক 
সচ্ছলিটাসহ এদেি স্টায়ী উপটাজকেদিি পর সুেম 
হয়। এি জি্য থছটাট থছটাট পযকুটি উদে্যটাক্তটাদেি 
সহজ িদিকে সিকটানিভটাদব ঋণও থেয়টা থযদি 
পটারি। গ্রটামটাঞ্চদল নবদিটােি থসবটা প্রেটাদি 

পযকুটি উন্নয়ি কিটাি জি্য পেদক্প গ্রহণ 
কিটা থযদি পটারি। প্রনিটি গ্রটামদক আমটাদেি 
বটািটাদি হদব এদককটি পযকুটি েন্তব্য বটা 
রেস্টিদিিি। এসব েন্তদব্য িহরিি পযকুটকিটাও 
রেেটাদি যটাদব, যটাদি করি গ্রটাম এলটাকটায় 
আনরকুক কমকুকটাডেসহ কমকুসংস্টাি সষৃ্টি হয়। 
পযকুটকদেি আকৃষ্ কিটাি জি্য প্রদয়টাজি 
প্রনিটি গ্রটাদম নবদিটােি পটাককে, নিশুপটাককে, 
রেটাকজ েটাি ও ঐনিহ্যবটাহী থখলটািলুটাি 
জি্য পযকুটাপ্ত মটাি রটাকটা আবি্যক। বিকেমটাি 
থপ্রক্টাপদট েটানিদ্র্য দূিীকিণ, কমকুসংস্টাি 
সষৃ্টি, গ্রটামীণ অরকুিীনিদক চটাঙটা কিটাসহ গ্রটামদক 
িহরি রূপটান্তরিি জি্য সমবটায় পযকুটি উন্নয়ি 
প্রদয়টাজি। যটা থটকসই অরকুনিনিক উন্নয়দি 
বে অবেটাি িটাখদি পটারি। এখি সমগ্র নবশ্ব 
েক্ মটািব সম্ে সমদৃ্ধ অরকুিীনিি ওপি 
গুরুত্বটারিটাপ কিদছি। গ্রটাদমি যুবসমটাজদক 
েক্ মটািব সম্ে নহদসদব েদে িুদল পযকুটি 
উন্নয়দি িটাদেি নিদজদেি কিদি হদব।

সমবটায় পযকুটদিি মি্য নেদয় কনমউনিটি 
নভনত্তক কু্দ্র নবনিদয়টােকটািী ত�নি কিটা হদব। 
যটা িিুি কমকুসংস্টাি ত�নি অিবে্য অবেটাি 
িটাখদব। থেনিয় ঐনিহ্যবটাহী পদণ্যি চটানহেটা 
বনৃদ্ধ পটাওয়টায় আন্তজকেটানিক বটাজটাি সম্প্রসটানিি 
হদব। সমবটায়নভনত্তক পযকুটি এি মটাি্যদম 
একিটা-সটাম্য ও সহদযটানেিটাি প্রি্যয় বনৃদ্ধ করি 
কু্িটা ও েটানিদ্র্য মকু্ত বটাংলটাদেি নবনিমকুটাদণ 
অি্যটাি্য এই নিল্প জটািীয় উন্নয়দি বে অবেটাি 
িটাখদি পটারি। সিকটানি ও রেসিকটানি উদে্যটাদে 
সমবটায়নভনত্তক পযকুটি প্রসটাি প্রদয়টাজি। অল্প 
সুদে ঋদণি ব্যবস্টা কিদল সমবটায় পযকুটি 
নিদল্পি যটারেটা আিও সম্প্রসটানিি হদব। গ্রটাদমি 
মটািষুদেি মদি্য মমত্বদবটাি, ভটাদলটাবটাসটা, 
শ্রদ্ধটা, সহদযটানেিটা, একিটা, সটাম্য বনৃদ্ধ হদব 
যটা বিকেমটাদি চলমটাি উন্নয়ি অগ্রযটারেটাদক 
ত্বিটানন্বি করি উন্নি ও সমদৃ্ধ বটাংলটাদেি েিদি 
সমবটায়নভনত্তক পযকুটি অবেটাি িটাখদব এবং 
বটাস্তবটায়ি হদব থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা।

ড. সশন্তাষ কুমার মিব: থচয়টািম্যটাি, টু্যনিজম অ্যটা্ড 
হসনপটটানলটি ম্যটাদিজদমন্ট নবভটাে, ঢটাকটা নবশ্বনবে্যটালয়।
email: santus@du.ac.bd
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পটাি ও পযকুটাদলটাচিটা থরদক স্পষ্ থয, ১৯৭২ 
থরদক ৭৫ পযকুন্ত জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি বটাংলটাদেদি একটি 
সমবটায়নভনত্তক স্টািীয় সিকটাি ব্যবস্টা কটাদয়ম 
কিদি থচদয়নছদলি। িাঁি এই আকটাঙ্কটাি 
সমকটালীি অবয়দবি িটাম সমবটায়নভনত্তক 
পযকুটি থযটাজিটা ইচ্ছটাবটানে। ইচ্ছটাকমকুী, 
ইচ্ছটাপুঁনজ, ইচ্ছটাপণ্য ও ইচ্ছটাদভটাক্তটা নিদয় 
পনিচটানলি ইচ্ছটাবটানেগুদলটা গ্রটাদম বটম থটি 

অ্যটারপ্রটাচ (Bottom Ten Approach)-এি 
মটাি্যদম পটালমটা অিপুটাি বটাস্তবটায়ি কিদব। 
�দল উৎপটােি ও সুষম বণ্টি ব্যবস্টাি 
প্রবিকেি, সটামটানজক ও সটাংসৃ্কনিক ি্যটায্যিটা, 
িটািীি ক্মিটায়ি ও সটািটািদণি মযকুটােটা সষৃ্টি 
হদব। �লশ্রুনিদি কল্যটাণ, মটািনবকিটা ও 
িটানন্তময়িটাি পিি ছনেদয় নেদব গ্রটামগুদলটা। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম পযকুটি বটাস্তবটায়ি কিটা 
থেদল এদেদি িৃিীয় নবপ্লদবি সচূিটা হদব। 

বঙ্গবন্ধু র সমবাে চিন্া ও 
আমার ইচ্াবাচি 

থমটাখদলছুি িহমটাি

চনি মায়ের ফসল বঙ্গবন্ধু র 
হায়ত তধু য়ল চদয়চ্ন এক চকরাণী
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এসনডনজ িিটা নেদব ইচ্ছটাবটানেি উন্নয়ি জটাদল।

েূদমকা

নচনলি িটােনিক ও ক্যটামনব্জ নবশ্বনবে্যটালদয়ি অরকুিীনিি প্রদ�সি 
রেটাদস ে্যটানব্দয়ল পটালমটা (Prof. Jose Gabriel Palma)-ও িজরি 
আদস থয, জিদেটাষ্ঠীি নিম্নিম স্তরিি ৪০% মটািদুষি আয় ও ঊধ্বকুিম 
স্তরিি ১০% মটািদুষি আদয়ি মদি্য নবিটাল �টািটাক িদয়দছ। িটাই একটি 
জিদেটাষ্ঠীি েে আয় কখদিটা িটাদেি প্রকৃি আয়দক নিদেকেি করি িটা। 
�দল সমটাদজ অন্তভুকুনক্তমলূক প্রবনৃদ্ধি পনিবদিকে েটানিরদ্র্যি দুষ্চরক্রি 
ব্যটাপক আধিপি্য চলদি রটাদক এবং সমটাদজ অিটাচটাি, নিপীেি ও 
অনস্িিটা নবিটাজ করি। এই কটািদণ ঊধ্বকুিম স্তরিি ১০% ও নিম্নিম 
স্তরিি ৪০% মটািদুষি আদয়ি অসমিটা দূি কিটাি পদক্ নিনি মি থেি। 
িাঁি এই মি পটালমটা প্রদপটানজিি (Palma Proposition) িটাদম খ্যটাি। 
পিবিকেীদি পটালমটা প্রদপটানজিি থরদক পটালমটা অিপুটাি নিিকুটািণ কিটা 
হয়। ঊধ্বকুিম স্তরিি ১০% মটািদুষি আয় নেদয় নিম্নিম স্তরিি ৪০% 
মটািদুষি আয়দক ভটাে কিদল থয অিপুটাি পটাওয়টা যটায়, এদক পটালমটা 
অিপুটাি বদল। ২০১৫ সটাদল এসনডনজি ১০ িম্বি লক্্য প্রণয়িকটাদল 
পটালমটা অিপুটািদক প্রটািটাি্য থেওয়টা হয়। জটানিসংঘ নবশ্ব পযকুটি সংস্টাি 
মদি, পযকুটি ছটােটা পটালমটা অিপুটাি বটাস্তবটায়ি কিটা সম্ভব িয়। িটাই 
িটািটা ২০২১ সটাদল নবশ্ব পযকুটি নেবদসি প্রনিপটাে্য নবষয় নিিকুটািণ 
করি অন্তভুকুনক্তমলূক প্রবনৃদ্ধদি পযকুটি (Tourism for Inclusive 
Growth)। এদেদি িটা বটাস্তবটায়দিি জি্য সমবটায়নভনত্তক পযকুটদিি 
সচূিটা ও অিশুীলি অপনিহটাযকু।

বঙ্গবন্লু র সমবায় দরন্তা

পটালমটা প্রদপটানজিি ও বঙ্গবনু্ধি শেটানষদিি উন্নয়ি আকটাঙ্কটাি মদি্য 
িটাজনিনিক অরকুিীনিি ইনঙ্গি পটাওয়টা যটায়। েি িিটাব্ীি ৪০ থরদক 
৭০ েিদকি পনৃরবীদি অরকুনিনিক ও সটামটানজক অসটাম্য প্রকট নছল, 
যটা বঙ্গবনু্ধি িটাষ্ট্রনচন্তটায় �্দট ওদি। ১৯৫৪ সটাদল যুক্তফ্ন্ট নিবকুটাচদি 
জয়ী হওয়টাি পি শেখ মনুজবুি িহমটািদক কৃনষ, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
মন্ত্রণটালদয়ি েটানয়ত্ব প্রেটাি কিটা হয়। হয়দিটা এই সমদয়ই িাঁি মটারটায় 
সমবটাদয়ি বীজ েভীিভটাদব থপ্রটানরি হয়, যটা বটাংলটাদেদিি স্বটািীিিটা 
লটাদভি পি এি প্রি্যক্ প্রমটাণ থেখদি পটাওয়টা যটায়। 

১৯৭২ সটাদল বটাংলটাদেদিি সংনবিটাি প্রণয়িকটাদল এি নবিিীয় ভটাদে 
িটাষ্ট্রপনিচটালিটাি মলূিীনি বণকুিটাকটাদল ১৩ িং অিদুচ্ছদে মটানলকটািটাি 
িীনি নিম্নরূদপ বণকুিটা কিটা হয়:

উদৃ্ধি ‘‘উৎপটােিযন্ত্র, উৎপটােিব্যবস্টা ও বণ্টি প্রণটানলসমদূহি 
মটানলক বটা নিয়ন্ত্রক হইদবি জিেণ এবং এই উদদ্দি্য মটানলকটািটা-
ব্যবস্টা নিম্নরূপ হইদব:

ক) িটাষ্ট্রীয় মটানলকটািটা, অরকুটাৎ অরকুনিনিক জীবদিি প্রিটাি প্রিটাি থক্রে 
লইয়টা সুষু্ঠ ও েনিশীল িটাষ্ট্রটায়ত্ত সিকটানি খটাি সষৃ্টিি মটাি্যদম জিেদণি 
পদক্ িটারষ্ট্রি মটানলকটািটা; খ) সমবটায়ী মটানলকটািটা, অরকুটাৎ আইদিি বিটািটা 
নিিকুটানিি সীমটাি মদি্য সমবটায়সমদূহি সেস্যদেি পদক্ সমবটায়সমদূহি 
মটানলকটািটা; এবং ে) ব্যনক্তেি মটানলকটািটা, অরকুটাৎ আইদিি বিটািটা 
নিিকুটানিি সীমটাি মদি্য ব্যনক্তি মটানলকটািটা।’’ অিদৃু্ধি 

আমটাদেি সংনবিটাদি সমবটায়দক এরূদপ স্টাি থেওয়টাি মটাি্যদম 
জিেদণি েণিটানন্ত্রক ও অরকুনিনিক অধিকটাি নবদিষ মযকুটােটা লটাভ 
করি। সমবটায়ী মটানলকটািটা নিিকুটািদণি মি্য নেদয় জিেদণি অরকুিীনি ও 
ক্মিটাদক থেদিি সদবকুটাচ্চ আইদি স্বীকৃনি পনৃরবীদি এক নবিল ঘটিটা।

অিিঃপি ১৯৭৩ সটাদল জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি থেদিি দুদিি চটানহেটা পূিদণি লদক্্য সমবটায়নভনত্তদি দুগ্ধ 

উৎপটােি, প্রনক্রয়টাজটািকিণ ও নবপণদিি লদক্্য বটাংলটাদেি দুগ্ধ 
উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি নলনমদটড (নমল্কনভটটা) 

প্রনিষ্ঠটা করিি। ১৯৭৫ সটাদল সমবটায় নবভটাে যটািবটাহি ও পনিবহণ 
সমবটায় সনমনি েিদিি নেদক মদিটানিদবি করি। �দল বটাংলটাদেি 
েণপনিবহণ চটালক সমবটায় সনমনি ও পরি বটাংলটাদেি অদটটা নিকিটা 
চটালক সমবটায় সনমনি েদে ওদি। আইআিনডনপ মনহলটা উন্নয়ি কমকুসনূচ 
গ্রহদণি মটাি্যদম মনহলটা সমবটায় সনমনি েিি শুরু করি। 

 ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচকে থসটাহিটাওয়টােকেী উে্যটাদি বঙ্গবনু্ধ এক ভটাষদণ 
বদলি ‘.. নকন্তু একটটা করটা এই থয িিুি নসদস্দম থযদি চটানচ্ছ, িটাদি 
গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ কিটা হদব। ভুল কিদবি িটা। আনম 
আপিটাদেি জনম রেব িটা। ভয় পটাদবি িটা থয জনম নিদয় যটাব। িটা িয়। 
পাঁচ বৎসরিি প্লটাদি বটাংলটাদেদিি পঁয়ষনট্ হটাজটাি গ্রটাদম একটি করি 
র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যকটি গ্রটাদম এই র�টা-অপটারিটিদভি সেস্য 
হদি হদব। এগুদলটা বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যকটি রেকটাি, 
প্রদি্যকটি মটািষু, থয কটাজ কিদি পটারি, িটাদকই র�টা-অপটারিটিদভি 
সেস্য হদি হদব। পয়সটা যটাদব িটাদেি কটাদছ, �টাটিকেলটাইজটাি যটাদব িটাদেি 
কটাদছ। আদস্ত আদস্ত ইউনিয়ি কটাউনন্সদল যটািটা টটাউট আদছি িটাদেিদক 
নবেটায় থেওয়টা হদব..।’ 

িাঁি ভটাষদণি বধণকুি অংদি সুস্পষ্ থয, সমবটাদয়ি মটাি্যদম সটািটািদণি 
মটারটাি ওপি ছটািটা থমদল িিদি থচদয়নছদলি বঙ্গবনু্ধ। 
িৎপিিকেীকটাদল বটাঙটানলি জীবিরিখটায় িিুি িিুি িটািণটা জন্ম নিদয়দছ। 
মটািদুষি জীবিযটাপদিি িটািটানবি উপটােটাি ত�নি হদয়দছ এবং পযকুটি 
হদয় ওদিদছ জীবি ও অরকুিীনিি অি্যিম উপটােটাি। পযকুটি বিকেমটাদি 
মটািদুষি জীবদিি আকটাঙ্কটা ও থচিিটাি জটায়েটাদক িটাধণি কিদছ। 
বটাস্তবটায়ি কিদছ উন্নয়দিি সকল এদজ্ডটাদক। এটি পনৃরবীি িৃিীয় 
বহৃত্তম নিল্পও বদট।

পয্মটশন সমবায়

পযকুটদিি স্বটাভটানবক অবেটাদিি পটািটাপটানি উচ্চিি অবেটািগুদলটা এিই 
মদি্য সকদলি েষৃ্টিদেটাচি হদি শুরু করিদছ। গ্রটামীণ জীবদিি উচ্চিি 
আকটাঙ্কটা বটাস্তবটায়দিি উদদ্দি্য স্টানপি হদচ্ছ পযকুটি নিল্প সমবটায় 
সনমনি। এদেি কমকুপনিকল্পিটাি েভীিিটা ও বহুমখুীিটা পযকুটিদক 
সটািটািণ মটািদুষি কটাদছ নিদয় যটাদব। জটানিি নপিটাি নবিিীয় নবপ্লব নছল 
িটারষ্ট্রি নিিটি নভনত্ত কটািটাদমটাি রেি নকছু িটািটাবটানহক সংস্কটাি। সমকটালীি 
অবস্টায় সমবটাদয়ি মটাি্যদম পযকুটি বটাস্তবটায়ি কিটা থেদল এদেদি িৃিীয় 
নবপ্লদবি সচূিটা কিদি পটারি। 

পযকুটদিি সটাদর সমবটাদয়ি আইনি সংযুনক্তি অদিদক এি িিুি 
অবয়দবি নেদক িটানকদয় আদছি। কৃনষ পযকুটি, খটাে্য পযকুটি, জলটাভূনম 
পযকুটি, সটাংসৃ্কনিক পযকুটি, স্বটাস্্য পযকুটি ও জীবিিটািটা পযকুটি— এই ৬ 
িিদিি পযকুটদিি সমন্বদয় একটি পযকুটিস্টাদি িিুি ২ িিদিি পযকুটি 
েিকুি অরকুটাৎ গুরুবটাস ও ইচ্ছটাবটানে যুক্ত কিটা হদল িটা প্ররটােি পযকুটিদক 
র�দঙ ত�নি কিদব িিুি অবয়ব। �দল পযকুটদিি সজৃিশীলিটা এদক 
স্মিণ ও অিসুিদণি নবষদয় উন্নীি কিদব। নবদিষঞে মহদলি িটািণটা, 
গুরুবটাস ও ইচ্ছটাবটানেি যুেল প্রভটাব আেটামীি পযকুটিদক অরকুিীনি, 
সটামটানজক ি্যটায়নবচটাি ও পনিদবি িক্টাি হটানিয়টারি পনিণি কিদব।

গুরুবাস িে্মন

এই িটািণটা ও েিকুি স্টািীয় মটািদুষি জীবিিটািটা থরদক উৎসটানিি। 
হটাজটাি বছরিি জীবিিটািটা, যটাপিিীনি ও উেযটাপদিি আি্ নিনচিি 
করিদছ থয, মটািদুষি এই সকল অিশুীলি থটকসই। গুরুবটাস বঙ্গীয় 
জীবিিটািটাি অনভঞেিটাি িিুি েিকুিি্বে। এখটাদি সম্ে, ঞেটাি ও 
মযকুটােটা একীভূি হদয়দছ যটা সমটাজজীবদি সমস্বত্ব প্রভটাব থ�লদি সক্ম। 
সটািটািণ মটািদুষি সকল অনভঞেিটাদক অদি্যি দচিি্য নবকটাদি প্রদয়টাদেি 
এক েিকুিিটান্বেক নচন্তটাি আদয়টাজি এই গুরুবটাস। এি থমৌনলক থচিিটা 
েটানয়ত্বশীল পযকুটদিি মটাি্যদম মটািদুষি মদি্য ও সমটাদজ নবশুদ্ধিটা, 
স্টানয়ত্ব ও সমদৃ্ধ ঐনিহ্য সংিক্দণ থপ্রিণটা রেটােটাদব।
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আমিটা সকদলই জটানি থয, সমসটামনয়ককটাদল মটািদুষি ওপি 
সটাম্যহীি কৃনরেম ও কদপকুটারিট িটািটা চটানপদয় থেওয়টাি জি্য মটািষু ও 
সমটাজ ভটািটাক্রটান্ত হদয়দছ। সমটাদজি মলূ বুিদট �াঁটল িরিদছ। িটাই সময় 
এদসদছ মটািদুষি জীবদিি নভিরি লুনকদয় রটাকটা সুপ্ত ঞেটাি ও তেনচরে্যদক 
অিসুন্ধটাি করি িটা নেদয় সুদখি নিবটাস ত�নি কিটাি। এই কটাদজি মি্য 
নেদয় রেনিদয় আসদব নচিন্তি গুণী মটািদুষিটা, যটাদেিদক গুরু বদল 
আখ্যটানয়ি কিটা যটায়। গুরু ২টি সংসৃ্কি িব্ থরদক জন্মলটাভ করিদছ। 
গু অরকু অন্ধকটাি এবং রু অরকু আদলটা। অন্ধকটাি থরদক আদলটাদি নিদি 
সক্ম র�টাদিটা ব্যনক্ত বটা সত্তটাই গুরু। গুরুবটাদসি মটাি্যদম জীবি, সংসৃ্কনি 
ও প্রকৃনিি কটাছ থরদক িিুি আনঙ্গদক নিক্টা শুরু হদব। প্রেনিশীলিটাি 
থমটােদক উপস্টানপি হদবি িস্যগুরু, মৎস্যগুরু, খটাে্যগুরু, িমকুগুরু, 
নিল্পগুরু, েল্পগুরু, পযকুটিগুরু প্রমুখ। 

এই গুরুবটাসদক র�ন্দ্র করি গ্রটাদম গ্রটাদম েদে উিদব পযকুটদিি 
অনভিব েিকুিিটান্বেক প্রকটাি গুরুবটাস পযকুটি। পযকুটকিটা গুরুেিকুিকটাদল 
রেদি নিদবি জীবিদক অন্ধকটাি থরদক আদলটাদি রেয়টাি থসিু নিমকুটাদণি 
র�ৌিল।

ইচ্াবাদে িে্মন

থেদি-নবদেদি সবকুরেই কনমউনিটিনভনত্তক পযকুটদিি করটা বলটা হদচ্ছ। 
অদিক থেি এ নিদয় কটাজ করি স�ল েষৃ্টান্তও স্টাপি করিদছ। অদিক 
েদবষণটা হদয়দছ এই নবষদয়। নকন্তু এখদিটা নিেঢ়ূ ি্বে রেি কিটা সম্ভব 
হয় িটাই, যটা নেদয় এদক সবখটাদি থটকসই অবস্টায় পনিচটালিটা কিটা 
যটাদব। নবদিষি আমটাদেি থেি থযখটাদি পটানিবটানিক, সটামটানজক, িমকুীয়, 
িটাজনিনিক ও আনরকুক সংকট মটািষুদক জন্ম থরদকই পীেটা নেদচ্ছ - 
থসখটাদি একটি জিদেটাষ্ঠীি সকল মটািষুদক কনমউনিটিনভনত্তক পযকুটদিি 
ছটায়টািদল আিটা দুরূহ। আবটাি কটারুিই অজটািটা িয় থয, মটািদুষি 
ইচ্ছটাি থচদয় বে র�টাদিটা িনক্ত ও সম্ে িটাই। নকন্তু প্রকৃি সি্য এই 
থয, উপযুকুপনি নিযকুটািদি মটািদুষি সব ইচ্ছটা মিদি বদসদছ। ইচ্ছটাহীি 
নববিটাি ও কমকুীিটাও সমটাদজি রেটািটা হদয় যটাদচ্ছ। িটাই সটািটািদণি মদি্য 
র�বল ইচ্ছটািনক্তদক জটানেদয় িুলদি পটািদলই সব বে কটাজ কিটা সম্ভব। 
সমদয়ি আনিকুদি পিীনক্ি এই ি্বেদক কটাদজ লটানেদয় অিসুন্ধটাদি 
পর উদ্টাবদিি উদদ্দি্যই ইচ্ছটাবটানে িটািণটাি সষৃ্টি। এি মটাি্যদম খুঁদজ 
রেি কিটা হদব ইচু্ছক িটািী ও পুরুষদেিদক। পযকুটদিি মদিটা একটি 
জীবিমখুী, প্রেনিশীল ও বহুমখুী কমকুকটাদডে র�বল নিনবে ইচ্ছটা প্রদয়টাে 
কিদি পটািদলই অেধণি মটািদুষি কমকুসজৃি সম্ভব।

ইচ্ছটাবটানে একটি বটাস্তুেিকুি (Ecological Philosophy)। 
ইচ্ছটাকমকুীদেি প্রেনিশীল ইচ্ছটাগুদলটা এই েিকুদিি মটাি্যদম প্রনি�নলি 
হদব। বহুমটানরেক কমকুসজৃি মটািষুদক যুক্ত কিদব এি মলূ থমরুিজ্দুি। 
িিুি আিটা, আস্টা ও সটামটানজক-সটাংসৃ্কনিক পণ্য ভটা্ডটারিি উৎকষকু 
সটাধিি হদব। স্বটািীিিটা, আি্, সজৃিশীলিটাি প্রকটাি মটািষুদক মগু্ধ 
কিদব। ইচ্ছটাবটানে হদব পযকুটিস্টাি, বটাস্তুেিকুি ও িিুি জব �্যটাক্টনি। 
অরকুটাৎ আমটাদেি থেদি পযকুটি কমকুসজৃদি একটি মদডল নহদসদব পর 
থেখটাদব।

ইচ্াবাদের বটম মটন অ্াররিার

জিদেটাষ্ঠীি িলটায় পদে রটাকটা ১০% মটািষুদক বলটা হয় বটম থটি। এিটা 
সমটাদজি েষৃ্টিদি অকমকুণ্য, িটাই অসহটায়। এদেি িটাি কিটাি থযটাে্যিটা 
(Credibility) িটাই, িটাই েটানিরদ্র্যি দুষ্চরক্র ঘুিপটাক খটায়। এিটা যদরষ্ 
েক্িটা অজকেি করি িটা, িটাই সটািটািণ উৎপটােি চরক্র এদেি অংিগ্রহণ 
খবু কম। নকন্তু এদেি িদয়দছ থপটাে খটাওয়টা জীবদিি বহুমখুী অনভঞেিটা। 
এিটা অনক্রয়টাশীল, অিে ও অনিদক্য আবদ্ধ। �দল িরটাকনরি 
নিিটাপত্তটা বলদয়ি (Safety Net) আওিটায় এদি এদেিদক নক্রয়টাশীল ও 
উৎপটােিশীল কিটা যটাদব িটা। 

পটালমটা অিপুটাদিি মি্যকটাি দূিত্ব কমটাদি হদল প্ররদম বটম 

থটি অ্যটারপ্রটাচ (Bottom Ten Approach)-এি মটাি্যদম নিম্নিম 
স্তরিি ১০% মটািষুদক অগ্রটাধিকটািনভনত্তদি অরকুনিনিক, সটাংসৃ্কনিক ও 
িটাজনিনিক কটাদজ যুক্ত কিদি হদব। সমবটায়নভনত্তক পযকুটি ব্যবস্টা 
েদে িুলদি পটািদল ইচ্ছটাবটানে এদেিদক অরকুিীনিি অগ্রদূি নহদসদব 
পুিিঃপ্রনিষ্ঠটা কিদি পটািদব। র�বল উবিদু্ধ কিটা, সটামটাি্য আনরকুক 
সহদযটানেিটা বটা সটামটানজক নিিটাপত্তটা বলদয়ি মদি্য এদি পটালমটা অিপুটাি 
বটাস্তবটায়ি কিটা সম্ভব িয়। িটাদেি থচটাদখ িিুি আদলটাি িলকটানি সষৃ্টি 
করি অিে, অসটাে ও ভঙ্গিু বটম থটিদক পযকুটদিি সদঙ্গ জুদে নেদি 
হদব। 

ইচ্াবাদের উপািান

ইচ্ছটাবটানে একটি পযকুটিস্টাি থযখটাদি পযকুটদিি প্রি্যক্ ও পরিটাক্ 
কমকুসম্টােদিি জি্য স্টািীয় জিদেটাষ্ঠীি সকল ইনিবটাচক ইচ্ছটা সমন্বদয়ি 
মটাি্যদম নবনিদয়টাে, কমকুসংস্টাি ও আয় সুসংহি করি জীবদিি উৎকষকু 
সটািদিি সটানবকুক প্রয়টাস চটালটাদিটা হয়। ইচ্ছটাবটানেি অরকুনিনিক, মটািনবক, 
সটামটানজক ও সটাংসৃ্কনিক কমকুযঞে এি কটাযকুকি অঙ্গ। থমটাট ৪ (চটাি)টি 
উপটােটাি অরকুটাৎ ইচ্ছটাকমকুী, ইচ্ছটাপুঁনজ, ইচ্ছটাপণ্য ও ইচ্ছটাদভটাক্তটাি সমন্বদয় 
ইচ্ছটাবটানে পযকুটদিি জব �্যটাক্টনি নহদসদব অবেটাি িটাখদব। মটািষু, সমটাজ 
ও পনিদবদিি সটানবকুক িক্টাকবচ নহদসদব কটাজ কিদব ইচ্ছটাবটানে। উদল্খ্য 
থয, প্রনিটি গ্রটাদম একটি করি ইচ্ছটাবটানে স্টানপি হদব। এি িটামকিণ হদব 
গ্রটাদমি িটাম যুক্ত করি। উেটাহিণ নহদসদব বলটা যটায় ইচ্ছটাবটানে চারিপাড়া।

      

ইচ্ছটাবটানেি উপটােটািসমহূ

ক. ইচ্াকম্মী: পয্মটশনর িটািটা িিদিি পণ্য ও থসবটা উৎপটােদি ইচু্ছক 
িটািী-পুরুদষিটা ইচ্ছটাকমকুী নহদসদব নবদবনচি হদবি। প্রনিটি িটািী ও 
পুরুদষি ইচ্ছটাদক সদবকুটাচ্চ অগ্রটাধিকটাি নেদয় িটাদেি সক্মিটাদক জটানেদয় 
িুলদব ইচ্ছটাবটানে। একজি ইচ্ছটাকমকুী র�টাদিটা অবস্টাদিই তেষদম্যি নিকটাি 
হদবি িটা। েণিন্ত্র ও মটািনবক মলূ্যদবটাদিি প্রদয়টাে হদব ইচ্ছটাবটানেি কমকুী 
বটাছটাই ও কমকুবণ্টদিি থক্ররে। ইচ্ছটাকমকুীিটা িটাদেি ইচ্ছটাি একক ও থযৌর 
ইচ্ছটা বটাস্তবটায়দিি সুদযটাে পটাদবি। এখটাদি ইচ্ছটাকমকুীি সংখ্যটা নিিকুটািণ ও 
ইচ্ছটা বনহভূকুি কমকু নিিকুটািণ ও বণ্টি কিটা হদব িটা। একটি গ্রটাদমি সকল 
সম্দেি থটকসই ব্যবহটারিি মটাি্যদম জীবিমখুী কমকুকটাদডেি জি্য ইচু্ছক 
থযদকটাদিটা সংখ্যক কমকুীই এখটাদি নিদয়টানজি হদি পটািদবি। উদল্খ্য 
থয, ইচ্ছটাকমকুীদেি র�টাদিটা কটাজ চটাকনি নহদসদব নবদবনচি হদব িটা। 
থযদকটাদিটা বয়দসি স্টািীয় মটািদুষি ইচ্ছটা বটাস্তবটায়দিি সনূিকটােটাি হদব 
ইচ্ছটাবটানে। উদল্খ্য থয, প্রনিটি ইচ্ছটাকমকুীদক সমবটায় সনমনিি সেস্য পে 
গ্রহণ কিদি হদব। িদব সেস্য িি এমি গ্রটামবটাসীিটাও ইচ্ছটাবটানেি সটাদর 
িিকেসটাদপদক্ যুক্ত রটাকদি পটািদবি।

খ. ইচ্াপলুঁদজ: সকল ইচ্ছটাকমকুী নিদজদেি ইচ্ছটা ও সটাি্যমদিটা কু্দ্র 
নকংবটা মটািটানি পুঁনজি থযটােটাি নেদবি। এই পুঁনজ সংগ্রদহ 
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পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনি পূণকু আইিেি ও েটাপ্তনিক সহটায়িটা প্রেটাি 
কিদব। গ্রহণদযটাে্য নহসটাব পদ্ধনিি মটাি্যদম অ্যটাকটাউন্টস্ ও নবনিদয়টাে 
পনিচটানলি হদব। সমবটায় আইি ও নবধি থমদি সেস্যবনহভূকুি ব্যনক্তেণও 
থছটাট থছটাট প্রকদল্প পুঁনজ সিবিটাদহ এনেদয় আসদি পটািদবি। পযকুটি 
নিল্প সমবটায় সনমনিি ইচ্ছটাকমকুীিটা চটাইদল নিয়ম থমদি ঋণ ও পুঁনজ 
সংগ্রহ কিটা থযদি পটারি। উদল্খ্য, ইচ্ছটাপুঁনজ সজৃদি যদরষ্ আইনি 
উেটািিটা আদছ।

গ. ইচ্াপণ্: ইচ্ছকমকুীিটা িটাদেি পছদ্ি কটাদজি মটাি্যদম উৎপটানেি 
পণ্য ও থসবটাই ইচ্ছটাপণ্য। পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনি চটানহেটামদিটা পণ্য ও 
থসবটা উৎপটােদিি জি্য প্রদয়টাজিীয় প্রনিক্ণ প্রেটাি কিদব, যটাদি চটানহেটা 
মদিটা মটািসমেি পণ্য ও থসবটা উৎপটােি কিটা যটায়। বটাজটাি ও থক্রিটা িরি 
িটাখটাি জি্য প্রনিটি ইচ্ছটাকমকুীদক ইচ্ছটাপণ্য উৎপটােদি থপিটােটানিত্ব ও 
সজৃিশীলিটা নেদয় েটানয়ত্ব পটালি কিদি হদব। উদল্খ্য থয, ইচ্ছটাপদণ্যি 
িিি ও পনিমটাদণ র�টাদিটা সীমটারিখটা িটাই। ইচ্ছটাকমকুীদেি ইচ্ছটা, সক্মিটা 
ও থপিটােটানিদত্বি উপি ইচ্ছটাপণ্য উৎপটােি, বটাজটািজটািকিণ ও মটাি 
নিয়ন্ত্রণ নিভকেিশীল। ইচ্ছটাপণ্য উৎপটােি ও সংিক্দণি প্রনিটি িটাপ 
নিনবেভটাদব পযকুদবক্ণ ও িজিেটানিদি িটাখদি হদব। 

ইচ্ছটাবটানেগুদলটা পযকুটি আবটাসি, খটাে্য, নবদিটােি, েটাইড 
ইি্যটানেসহ স্টািীয়ভটাদব উৎপটানেি নিি্যব্যবহটাযকু স্বটাস্্য সমেি দ্রব্য, 
থপটািটাক, হস্তনিল্প ও সুদভনিি ইি্যটানেি মজুে সংিক্ণ কিদব। খটাে্য 
পদণ্যি েটাদয় উপটােটাি, প্রস্তুিকটািী, প্রস্তুনি ও থময়টাদেটাত্তীদণকুি িটানিখ 
এবং নিিটাপত্তটা ও স্্যটা্ডটাডকে নসল উৎকীণকু রটাকদব। ি্যটায্যমদূল্য নবক্রয় 
নিনচিি কিটাি লদক্্য পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনি প্রনিটি পণ্য ও থসবটাি 
মলূ্য নিিকুটািণ করি নেদব। 

ঘ. ইচ্াশোতিা: ইচ্ছটাবটানেি সকল পণ্য ও থসবটাি প্রটারনমক র�টাক্তটা 
হদবি পযকুটকিটা। িদব স্টািীয় র�টাক্তটা ও অি্যটাি্য ব্যনক্তেণও ইচ্ছটাদভটাক্তটা 
নহদসদব েণ্য হদবি। এিটা সকদলই পছ্ ও ইচ্ছটািযুটায়ী ক্রয় কিদবি। 
ইচ্ছটাপণ্য উৎপটােি নিভকেি কিদব ইচ্ছটাদভটাক্তটাদেি চটানহেটাি ওপি। 
ইচ্ছটাদভটাক্তটাদেি সন্তুষ্টি ইচ্ছটাবটানেি সটানবকুক উৎসটাহ হদব ইচ্ছটাপণ্য 
উৎপটােদিি প্রিটাি নভনত্ত। ইচ্ছটাদভটাক্তটা সংগ্রদহ পযকুটি নিল্প সমবটায় 
সনমনিি প্রনিটি ইচ্ছটাবটানে পণ্য ও থসবটাি প্রচটািণটা, র�টাক্তটা অধিকটাি 
আইি পনিপটালি, পদণ্যি গুণেি মটাি িক্টা ও পদণ্যি সিবিটাহ নিনচিি 
ইি্যটানে েনয়ত্ব পটালি কিদব। সকল অবস্টায় থক্রিটাি সন্তুষ্টিদক িিূ্য 
সনহষু্ণিটায় থেখদব ইচ্ছটাবটানে। 

ইচ্াবাদের আকষ্মণ

প্রনিটি ইচ্ছটাবটানে গ্রটামীণ পনিদবদি ত�নি হদব। এদেি প্রদি্যদকি 
আলটােটা আকষকুণ রটাকদি পটারি, আবটাি িটাও রটাকদি পটারি। িদব 
গ্রটাদমি প্রকৃি অবয়ব, মলূ থপিটা ও প্রটাকৃনিক পনিদবদিি পনিবিকেি 
িটা করি উদ্টাবিীমলূক ঞেটাি নেদয় ইচ্ছটাবটানেদি পযকুটি আকষকুণ সষৃ্টি 
কিটা হদব। উেটাহিণ নহদসদব বলটা যটায় থয, ে�িোঁওদয়ি বটািবটানেয়টা 
পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনি নলনমদটড এি কমকুএলটাকটাি ১৩টি গ্রটাদম 
১৩টি ইচ্ছটাবটানে স্টাপদিি উদদ্দি্য নিম্নরূপ আকষকুণ সষৃ্টিি পেদক্প 
গ্রহণ করিদছ।

ইচ্ছটাবটানেি িটাম আকষকুণসমহূ

ইচ্ছটাবটানে চটানিপটােটা স্টািীয় খটাবটাি, নপিটা ও পটািীয়।

ইচ্ছটাবটানে মটাইজহটাটি রেটাক জটাদুঘি ও রেটাকজ উপটােটাদিি 
সংগ্রহ।

ইচ্ছটাবটানে সবূণকুপুি বটাংলটাদেদিি ঐনিহটানসক স্টাপিটাসমদূহি 
ছনব ও র�নপ্লকটা।

ইচ্ছটাবটানে পটােটাভূম নবদিষ ব্যবস্টাপিটায় প্রটাকৃনিক নচিটায়ি 
থসৌ্যকু সংিনক্ি রটাকদব।

ইচ্ছটাবটানে লক্ণপুি স্টািটান্তিদযটাে্য সটাংসৃ্কনিক স্টাপিটা ও 
ঐনিহ্য।

ইচ্ছটাবটানে হটাট পটােটাভূম স্টািীয় হস্তনিল্প নেদয় সনজ্ি রটাকদব।

ইচ্ছটাবটানে বটােদবে রেটাকজ ও নচিটায়ি নচনকৎসটাি ব্যবস্টা 
রটাকদব।

ইচ্ছটাবটানে পটাকটাটি উৎসব উপটােটাি নেদয় সনজ্ি করি িটাখটা 
হদব।

ইচ্ছটাবটানে বটািবটানেয়টা রেটাকজ সংগীি ও কলটা পনিদবিিটাি 
আদয়টাজি রটাকদব।

ইচ্ছটাবটানে বটােটা থেদিি উদল্খদযটাে্য সটানহি্য সংগ্রহ 
সংিনক্ি রটাকদব।

ইচ্ছটাবটানে আঞ্চনলক ভটাষটাভটাষীি প্রনিনিধিত্ব, 
কৃনরেম জীবিিটািটা, িীনি, আচটাি ইি্যটানে

ইচ্ছটাবটানে প্রিটাি প্রিটাি িদৃেটাষ্ঠীি পুিবকুটাসি ও 
জীবিিটািটা প্রেনিকুি হদব।

ইচ্ছটাবটানে গ্রটামীণ থখলটািলুটাি আদয়টাজি রটাকদব।

অধিকন্তু ইচ্ছটাদভটাক্তটাদেি চটানহেটা ও ইচ্ছটাকমকুীদেি উদ্টাবিী িনক্ত বিটািটা 
িিুি িিুি আকষকুণ সষৃ্টি হদব। থযমি ১৩০ প্রকটাি থেনি নপিটাি বহৃত্তম 
প্রেিকুিী ও থমলটা অিষু্ঠটাি, গুরুবটাস র�নন্দ্রক গুরু সদমেলি, স্টািীয় 
িটািীদেি ত�নি থেদিি বহৃত্তম অলংকটাি প্রেিকুিী, বষৃ্টিি পটানি িরি 
র�দখ িটা নেদয় পযকুটকদেিদক আপ্যটায়ি, স্টািীয়ভটাদব প্রস্তুিকৃি থসটায়টামকু 
থ্টাি নেদয় িটাদি শেটা অিষু্ঠটাি, ব্হ্মপুরে িদে বজ্টায় িটানরেযটাপি ইি্যটানে 
বহুনবি আকষকুণ সষৃ্টি কিদব বটািবটানেয়টা পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনি 
নলনমদটড। 

ইচ্াবাদে পদররালনা পধেদত

প্রনিটি ইচ্ছটাবটানে পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনিি আওিটািীি থরদক 
ইচ্ছটাকমকুীদেি বিটািটা নিয়মটািযুটায়ী পনিচটানলি হদব। সনমনিি সেস্যদেি 
মি্য থরদক সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটিি থময়টাদেি সমটান্তিটাদল ৩ 
বছরিি জি্য ৫ সেদস্যি নিম্নরূদপ ইচ্ছটাবটানেি ব্যবস্টাপিটা কনমটি েিি 
কিটা হদব। 

আহ্টায়ক ১ জি, যুগ্ম-আহ্টায়ক ১ জি, সেস্য ২ জি ও সেস্য 
সনচব ১ জি।

ইচ্ছটাবটানেি কটাযকুটাবনলি সটাদর অরকুিীনি ও বটাধণজ্যটায়দিি প্রি্যক্ 
সম্ককে িদয়দছ। নবিটায় ইচ্ছটাবটানেি েটানয়ত্বপ্রটাপ্ত কমকুকিকেটােণদক সমেটািী 
প্রেটাি কিদি হদব। এছটােটাও সুষু্ঠভটাদব বটাধণনজ্যক কটাযকু পনিচটালিটাি 
জি্য ইচ্ছটাকমকুীদেি প্রি্যক্ প্রয়টাদস প্রদয়টাজিীয় সংখ্যক শ্রনমক, েক্ 
নবক্রয়কমকুী, কটানিেনি ও প্রিটাসনিক কমকুী নিদয়টাে প্রেটাি কিটা থযদি 
পটারি।

ইচ্ছটাবটানে পনিচটালিটা নিনবকুঘ্ন কিটাি জি্য এি অদটটাদমিি েিকটানি। 
কৃনরেম বুনদ্ধমত্তটানভনত্তক স�টওয়্যটাি ব্যবহটাি কিদি পটািদল উত্তম। 
েনিশীলিটা ও পূণকুদসবটা প্রেটাদিি লদক্্য পযকুটদিি সটাদর প্রি্যক্ ও 
পরিটাক্ভটাদব সম্কৃ্ত নডনজটটাল, থমকটানিক্যটাল, ইদলকনরিক্যটাল, 
ইদলকরিনিকস্, বটাদয়টালনজক্যটাল ও রেদিটিক প্রযুনক্ত, বটাদয়টানমনমনক্র 
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এবং পযকুটদি ব্যবহটাযকু টুলস্ ও নডভটাইসসমহূ এখটাদি পযকুটায়ক্রদম ব্যবহটাি 
কিটা হদব।

নারীর ক্ষমতায়শন ইচ্াবাদে

েণমটািদুষি ক্মিটায়দিি মি্য নেদয় সমটাজ ও িটারষ্ট্রি সকল সমস্যটাি 
চূেটান্ত সমটািটাি সম্ভব। নকন্তু এ নবষদয় িদয়দছ েষৃ্টিভনঙ্গি সীমটাবদ্ধিটা, 
ইচ্ছটািনক্তি অভটাব এবং পযকুটাপ্ত ঞেটাি ও অনভঞেিটাি ঘটাটনি। অরচ 
তেষম্যমকু্ত সমটাজ ও িটাষ্ট্রেিদি সবটাি আদে প্রদয়টাজি এই মদিটাজটােনিক 
পনিবিকেি।

নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি অধিকটাি রেটাি ক্মিটায়দিি িটািণটা সষৃ্টি হয়। 
ক্মিটায়দি নিক্টাি মটাি্যদম িটািীি সমেটাি বটােটাদি সদচিিিটা বনৃদ্ধ, 
স্বটাক্িিটা ও প্রনিক্দণি ব্যবস্টা অন্তভুকুক্ত হয়। িটািীি ক্মিটায়ি িটািীি 
নিজস্ব মলূ্যদবটািদক নবকনিি কিদি সটাহটায্য করি। 

ক্মিটায়ি বলদি মলূি স্বটািীি ও সুনচনন্তিভটাদব প্রদয়টাজিীয় নবষদয়ি 
ওপি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটাদকই বুিটায়। ক্মিটায়ি একটি প্রনক্রয়টা যটা 
ব্যনক্তি নিদজি জীবি, সমটাজ ও নিদজি সম্প্রেটাদয়ি জি্য িনক্ত সষৃ্টি 
করি। অরকুটাৎ ক্মিটায়ি িটািীি নিক্টা, থপিটা ও জীবিযটারেটাি সীমটাবদ্ধিটা 
অনিক্রম কিটাি সুদযটাে লটাদভ সক্মিটা বটােটায়। িটাই এই প্রনক্রয়টায় 
ইচ্ছটাবটানে গ্রটাদমি সটািটািণ িটািী-পুরুষদেিদক যুক্ত কিদব। �দল 
সংযুনক্তমলূক প্রবনৃদ্ধ নিনচিি হদব। িটাজিীনি, অরকুিীনি ও সটামটানজক 
ি্যটায়নবচটারি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণ সটািটািদণি সম্কৃ্তিটা ত�নি অি্যন্ত জরুনি। 

িটািীি ক্মিটায়দিি জি্য পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনি এি সকল 
ইচ্ছটাবটানেি িটািী সেস্যদেি মি্য থরদক নিবকুটাচদিি মটাি্যদম নিম্নরূদপ 
একটি িটািী পযকুটি সংসে েিি কিদব। 

সংসদেি িটাম: িটািী পযকুটি সংসে
সেস্য সংখ্যটা: ২০০ 
নিবকুটানচি িটািী সেস্য: ১৮২ জি
নিবকুটানচি িটািী সেস্য কিৃকুক মদিটািীি পুরুষ সেস্য: ৬ জি
পযকুটি নিল্প সমবটায় সনমনিি ব্যবস্টাপিটা কনমটি: ৮ জি পুরুষ ও ৪ 
জি িটািী

উদল্খ্য থয, ব্যবস্টাপিটা কনমটিি ১২ জি সেস্য সংসদেি থরিজটানি 
রেদঞ্চ বসদবি। সংসদেি প্ররম অধিদবিদি ৬ জি পুরুষ সেস্য, 
সংসদেি নবরিটািী েলীয় রেিটা নিবকুটাচি কিটা হদব। সনমনিি সভটাপনি 
পুরুষ হদল নবরিটািী েলীয় রেিটা হদবি একজি িটািী। 

একটি সংসে সনচবটালয় রটাকদব। যটািটা ম্স্পকটারিি সটাদর আদলটাচিটা 
সটাদপদক্ এদজ্ডটা চূেটান্তকিণ কিদব। প্রনি মটাদস ২-৩ নেদিি জি্য 
একবটাি সংসে বসদব। পুরিটা ইউনিয়দিি পযকুটদিি প্রি্যক্ ও পরিটাক্ 
থযদকটাদিটা নবষয় নিদয় আদলটাচিটা করি নসদ্ধটান্ত নিদব এই িটািী সংসে। 
সংসদে িটািী সেস্যদেি একক সংখ্যটােনিষ্ঠিটা রটাকটাি জি্য িটাদেি 
র�টাদট থযদকটাদিটা নসদ্ধটান্ত পটাস হদব। সকল নসদ্ধটান্ত বটাস্তবটায়ি কিদবি 
থরিজটানি রেদঞ্চি ১২ জি সেস্য। সটাদর অবি্যই সংসদেি সকল িটািী-

পুরুষ সেস্যেণ রটাকদবি।
িটািীিটা পযকুটদিি সটাদর সম্কৃ্ত সমস্যটাগুদলটা নিদয় নবস্তটানিি 

আদলটাচিটা, নসদ্ধটান্ত গ্রহণ ও বটাইরি এদস বটাস্তবটায়ি কিটাি সুদযটাে 
পটাদবি। এই পদ্ধনি িটািীি প্রকৃি ক্মিটায়দিি ব্যনিক্রমী আদয়টাজি 
বদট। প্রদয়টাজদি ইউনিয়ি পনিষে থচয়টািম্যটাি, উপদজলটা নিবকুটাহী 
কমকুকিকেটাসহ উপদজলটাি থযদকটাদিটা কমকুকিকেটাদক সংসদে আদলটাচিটাি 
সুনবিটাি জি্য আমন্ত্রণ জটািটাদিটা থযদি পটারি।

ইচ্াবাদের িে্মনতাদ্বিক রিয়াস

ইচ্ছটাবটানে একটি বটাস্তুেিকুি। স্টািীয় জিদেটাষ্ঠীি বটাসস্টাদিি সকল 
প্রটাকৃনিক মলূিদিি বণ্টি, ব্যবহটাি ও সংিক্দণ েটানয়ত্বশীল ভূনমকটা 
পটালি কিদব প্রনিটি ইচ্ছটাবটানে। এইসব প্রটাকৃনিক মলূিদিি উপি মটািষু, 
উনদ্ে ও অি্যটাি্য প্রটাধণ রেঁদচ আদছ এবং এদেি থটকসই ব্যবহটারিি 
মটাি্যদম পনিদবদিি ভটািসটাম্য িক্টা হদচ্ছ। একইভটাদব ইচ্ছটাবটানে মটািষু 
ও সম্দেি মদি্য সম্ককে নিিকুটািণসটাদপদক্ পযকুটদিি বুনদ্ধবনৃত্তক সম্ে 
সষৃ্টি ও সংিক্ণ করি। কটািণ জীবদিি প্রনিটি উপটােটািই পযকুটি 
পনিচটালিটায় ব্যবহৃি হয়। িটাই জীবি ঘনিষ্ঠ পযকুটদিি জি্য পযকুটি 
ঘনিষ্ঠ সমটাজব্যবস্টা েদে িুলদি হদব। িটাহদল স্বটােি জিদেটাষ্ঠীি 
পনিপুষ্ জীবি ব্যবস্টা আেটামী নেদি সমটাদজি চটানলকটািনক্ত নহদসদব 
েদে উিদব। আমিটা সকদলই জটানি থয, গ্রটামীণ মটািদুষি জীবদিি 
বহুমখুী অনভঞেিটা আদছ এবং এিটা কম সম্দে কটায়দক্দি নেিযটাপি 
কিদি সক্ম। �দল িটাদেি ত�নি প্রদি্যকটি পণ্য হদব অনভঞেিটাপণ্য। 
এই সকল পদণ্যি ক্রয় ও র�টাদেি মি্য নেদয় ইচ্ছটাদভটাক্তটািটা অিপুম 
অনভঞেিটা লটাভ কিদবি। ইচ্ছটাবটানে আেটামী নেদিি সটািটািণ মটািদুষি 
িটাজনিনিক ও সটাংসৃ্কনিক মনুক্ত নিনচিি কিদব। কটািণ, সমবটায়নভনত্তক 
পযকুটি ব্যবস্টা সটামটানজক ও িটাজনিনিক নস্নিশীলিটা ও িটানন্ত ন�নিদয় 
আিদি সক্ম।

উপসংহার

সবদিদষ এইটুক্ বলটা যটায় থয, অদিকগুদলটা িদ্বেি অিশুীলি কিদব 
ইচ্ছটাবটানে। সটামটানজক সংেিিি্বে অিশুীলদিি মটাি্যদম ইচ্ছটাবটানে 
ইনিবটাচক সটামটানজক প্রনক্রয়টাগুদলটাদক সচল িটাখদব, সমটাদজি শেটাষণ 
র�টাি কিদব ও সটাম্য বজটায় িটাখদব। প্রসটািণি্বে অিশুীলদিি মটাি্যদম 
মটািদুষি বুনদ্ধবনৃত্তেি ও ঞেটাি অিশুীলদিি থক্রে প্রসটািণ এবং থচিিটােি 
নবস্মনৃি সষৃ্টি হদব। একইভটাদব পণ্যটায়ি িদ্বেি মটাি্যদম উৎপটানেি সকল 
ইচ্ছটাপণ্য জীবদিি প্রদয়টাজদি প্রটাকৃনিক উপটােটাদি ত�নি ও সুষমভটাদব 
বনন্টি হদব। পুঁনজি কল্যটাণকি ব্যবহটারিি মটাি্যদম সমটাদজ িিী-েনিরদ্রি 
পটারকুক্য সষৃ্টি নিয়নন্ত্রি হদব। থমটাটকরটা, ইচ্ছটাবটানে সমটাদজি সকল েিকুি 
ও ি্বে ব্যবহটাি করি মটািদুষি সবকুটাধিক মঙ্গল নিনচিি কিটাি প্রয়টাসরূদপ 
আনবভূকুি হদব। এসনডনজি প্রটায় সব লক্্য বটাস্তবটায়দি সক্ম হদব একটি 
গ্রটাদমি সটািটািণ মটািষু বিটািটা েদে ওিটা থছটাট্ একটি ইচ্ছটাবটানে। 
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থটকসই ও লটাভজিক কৃনষ উৎপটােদি প্রি্যক্ এবং 
অপ্রি্যক্ভটাদব সমবটাদয়ি ভূনমকটা অিস্বীকটাযকু। কৃষদকি 
আয়বনৃদ্ধি জি্য সমবটায়নভনত্তক কৃনষ উৎপটােি ও 
বটাজটািজটাি প্রসটারিি গুরুত্ব অপনিসীম। জটািীয় কৃনষ 
িীনিদি সমবটায় প্রচলি ও প্রসটারি নবনভন্ন পেদক্প 
গ্রহদণি ওপি রেটাি থেয়টা হদয়দছ। সমবটায়নভনত্তক কৃনষ 
উৎপটােি, সম্প্রসটািণ থসবটা গ্রহণ, কৃনষ উপকিণ সংগ্রহ, 
কৃনষ যন্ত্রপটানি ব্যবহটাি, ঋণ প্রটানপ্ত, �সল উৎপটােি এবং 
কৃনষপণ্য নবক্রদয় উৎসটানহি ও সহটায়িটা প্রেটাদিি নবষয় 

অন্তভুকুক্ত হদয়দছ। 
থটকসই কৃনষ উৎপটােিশীলিটা বনৃদ্ধি লদক্্য উন্নি 

চটাষটাবটাে পদ্ধনি, প্রযুনক্ত ও কলটাদকৌিল প্রদয়টাে করি 
কটানঙ্কি �লটা�ল অজকেদি এলটাকটানভনত্তক সমবটায় 
উদে্যটাে সহটায়িটা করি। সটামটানজক পনিদবি ও অরকুনিনিক 
চ্যটাদলদঞ্ি মদুখ অধিকিি েক্ ও কটাযকুকি কৃনষ উৎপটােি 
ব্যবস্টা েদে িুলদি সহটায়ক হয়। অধিকটাংি কৃনষ পনিবটারিি 
মটানলকটািটািীি আবটানে জনমি আয়িি সীনমি হওয়টায় 
একক উদে্যটাদে উন্নি প্রযুনক্ত প্রদয়টাদে সটািটািণি আিটাপ্রে 

টেকসই ও লািিনক কৃচর 
উতপাদয়ন সমবাে 

ড. কটাজী র�জটাউল ইসলটাম
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�লটা�ল পটাওয়টা যটায় িটা। এলটাকটানভনত্তক 
উদে্যটাে ব্যনিরিদক মনৃত্তকটা, পটানি ও অি্যটাি্য 
কৃনষ ও প্রটাকৃনিক সম্ে ব্যবস্টাপিটায় স�লিটা 
অজকেি পরিটাপুনি সম্ভব হয় িটা। কৃনষ উন্নয়দি 
সমবটায়দকনন্দ্রক উদে্যটাে থয শুিমুটারে িিুি 
প্রযুনক্তি েক্ প্রদয়টাদে কৃষকদেি উৎসটানহি 
করি িটা িয়, উৎপটােিশীলিটাও বনৃদ্ধ পটায়। 
সবদচদয় উদল্খদযটাে্য হদলটা উৎপটােি ব্যয় 
কমটাদি সহটায়ক হয়। উৎপটােিশীল প্রযুনক্ত 
ব্যবহটাি প্রসটাি ও লটাভজিক কৃনষ উৎপটােদি 
থমৌনলক উপটােটাি হদয় োঁেটায়। সটাংেিনিক 
িনক্ত ও অনভঞেিটা কৃনষ উৎপটােি ব্যবস্টাদক 
বহুমখুী করি র�টাদল। নবনভন্ন থেদি কৃনষ 
উন্নয়দি সমবটায় কটাযকুক্রম অদিক আদে থরদক 
শুরু হদয়দছ। অনভঞেিটাি নভনত্তদি এবং 
অরকুনিনিক ও সটামটানজক থপ্রক্টাপদট পনিবধিকুি 
হদয় প্রসটানিি হদয়দছ। 

জলবটায়ু পনিবিকেদিি �দল কৃনষ 
উৎপটােিশীলিটাি ওপি প্রভটাব পেদছ। কৃনষ 
উৎপটােি িুঁনকপূণকু হদয় উিদছ। ভূনম থশ্রধণ 
ও জনমি প্রকৃনি অিযুটায়ী �সল নবি্যটাস 
নিিকুটািণ, �সল ও �সদলি জটাি নিবকুটাচি, সটাি 
প্রদয়টাে হটাি নিিকুটািণ এবং র�টাে ও কীটপিঙ্গ 
েমদি সমবটায়নভনত্তক পনিকল্পিটা ও কটাযকুক্রম 
বটাস্তবটায়ি আবটানে জনমি যরটাযর ব্যবহটাি ও 
উৎপটােিশীলিটা বনৃদ্ধি জি্য অধিক সহটায়ক 
হয়। কৃষকদেি আগ্রহ ও আস্টা সষৃ্টি করি। 
কৃনষ উপকিদণি সনিক ও যরটাযর ব্যবহটারি 
সুনবিটা হদব। পনিকনল্পিভটাদব পটানি নিষ্টািি, 
বি্যটা নিয়ন্ত্রণ, পটানি সংিক্ণ ও থসচ পটানি 
সিবিটাহ, থসচ নেদয় আবটাদেি জি্য মটাটিি 
পটানি িটািণ ক্মিটা অিযুটায়ী �সল নিবকুটাচি 
পনিদবি, প্রনিদবি ও প্রটাকৃনিক সম্ে 
ব্যবস্টাপিটাি জি্য সহটায়ক হয়। জলবটায়ু সনহষু্ণ 
ও স্টািীয় এলটাকটা উপদযটাগী কৃনষ উৎপটােি ও 
প্রযুনক্ত নবস্তটারিি সটাদর সটাদর থটকসই কৃনষ 
উৎপটােি নিনচিি করি। চটাষটাবটাদে সমস্যটা 
নচননিি ও সমটািটাি সহজিি হয়। সমবটায় 
উদে্যটাদে �সদলি বীজ ও চটািটা উপটােি 
এবং নবিিণ ও নবনিমদয় কৃষদকিটা লটাভবটাি 
হয়। কৃনষ যন্ত্রপটানি ব্যবহটাি, বীজ বপি, 
চটািটা র�টাপণ, থসচ পটানি নবিিণ, �সদলি 
পনিচযকুটা, কিকেি, মটােটাই ও নবক্রদয় সুনবিটা 
হয়। কৃনষ সম্প্রসটািণ থসবটা, ঋণ নবিিণ, 
ভিুকুনক প্রেটাি ও অি্যটাি্য সহটায়িটা প্রেটাি 
সহজ ও নিনচিি কিদব। সমবটায় উদে্যটাদে 
নিনমকুি ও ব্যবহৃি থসচ, পটানি সংিক্ণ, বি্যটা 
ও নিষ্টািি অবকটািটাদমটা অধিকিি কটাযকুকি 
ও থটকসই হয়। নিজ এলটাকটা উপদযটাগী 
থটকসই কৃনষ উৎপটােি ব্যবস্টাপিটায় কৃনষ 
সম্প্রসটািণ অধিেপ্তি, প্রটাধণসম্ে অধিেপ্তি, 
মনৃত্তকটা সম্ে উন্নয়ি প্রনিষ্ঠটাি, বটাংলটাদেি 

কৃনষ েদবষণটা ইিস্টিটিউট, বটাংলটাদেি 
িটাি েদবষণটা ইিস্টিটিউট, বটাংলটাদেি পটাট 
েদবষণটা ইিস্টিটিউট, বটাংলটাদেি কৃনষ উন্নয়ি 
সংস্টা, বটাংলটাদেি কৃনষ ব্যটাংক, কৃনষ নবপণি 
অধিেপ্তি সহ নবনভন্ন কৃনষ উন্নয়ি সংস্টাি 
সটাদর থযটােটাদযটাে উন্নয়দি পিটামিকু, প্রনিক্ণ 
ও কৃনষ উপকিণ প্রটানপ্তদি সহটায়ক হয়। কৃনষ 
উৎপটােদি সমস্যটা সমটািটাি এবং জলবটায়ু 
সনহষু্ণ ও উপ-প্রকল্প এলটাকটা উপদযটাগী িিুি 
কৃনষ প্রযুনক্ত প্রদয়টাদে পিটামিকু, প্রনিক্ণ ও 
সম্প্রসটািণ থসবটা প্রটানপ্তি সুদযটাে ও সুনবিটা 
বনৃদ্ধ পটায়। চটাষটাবটাে সংক্রটান্ত সমস্যটা সমটািটাি 
এবং জলবটায়ু সনহষু্ণ ও উপ-প্রকল্প এলটাকটা 
উপদযটাগী উন্নি কৃনষ প্রযুনক্ত ব্যবহটারি 
কৃষকদেি েক্িটা উন্নয়দি সহটায়ক হয়। ভূনম, 
মনৃত্তকটা ও পটানি সম্দেি যরটাযর ব্যবহটাি, 
আবটানে এলটাকটা বনৃদ্ধ, আবটােকৃি িদস্যি ও 
িস্য নবি্যটাদসি পনিবিকেি, মটািসম্ন্ন কৃনষ 
উপকিণ সংগ্রহ ও প্রদয়টাে, সময়মদিটা জনম 
চটাষ, বীজ বপি, চটািটা র�টাপণ ও �সল কিকেদি 
কৃষদকিটা অধিকিি লটাভবটাি হয়। কৃনষ 
উৎপটােি ও কৃষকদেি উপটাজকেি বনৃদ্ধি সদঙ্গ 
গ্রটামীণ মটািদুষি কমকুসংস্টাি এবং পটানিবটানিক 
আয়বিকুদিি সুদযটাে ত�নি হদি রটাকদব। কৃনষ 
উৎপটােি ব্যবস্টাপিটায় িটািী কৃষক, বেকুটােটাি 
ও কৃনষ শ্রনমকদেি মিটামি ও চটানহেটা প্রটািটাি্য 
পটায়। 

উন্নি প্রযুনক্ত ব্যবহটারি কৃষকদেি সহটায়িটা 
প্রেটাদি গ্রটাম ও ইউনিয়িনভনত্তক এবং কৃনষ 
উপকিণ সংগ্রহ ও পণ্য বটাজটািজটাদি 
উপদজলটা, রেলটা ও জটািীয় পযকুটাদয় েনিি 
সমবটায় সংেিি কটাযকুকিী ভূনমকটা িটাখদি 
পটারি। সমবটায় অধিেপ্তরিি সটানবকুক 
সহদযটানেিটা সংেিিগুদলটাি কটাযকুক্রম রেটািেটাি 
করি িুলদব। সংেিিগুদলটা সমবটায়নভনত্তক 

কৃনষ ব্যবস্টাপিটায় উৎপটােি এবং বটাজটািজটাদি 
সমটািভটাদব গুরুত্ব নেদয় প্রদয়টাজিীয় উদে্যটাে ও 
ব্যবস্টা গ্রহণ কিদব। থযৌনক্তক মদূল্য কৃনষপণ্য 
বটাজটািজটািকিণ নিনচিি কিদব। পটানিবটানিক 
প্রদয়টাজি এবং বটাজটাি চটানহেটা ও মদূল্যি উপি 
উৎপটােি লক্্যমটারেটা নিিকুটািদণি সুদযটাে হদব। 
চটাষটাবটাদে খিচ থমটটাদি মলূিি রেটােটাদি 
কৃষদকিটা সহদযটানেিটা পটাদব। 

িিুি প্রযুনক্ত ব্যবহটাি ও উন্নি ব্যবস্টাপিটায় 
কৃনষ উৎপেিশীলিটা বনৃদ্ধি �দল কৃনষপণ্য 
বটাজটািজটাি এবং মিুটা�টা অজকেি কনিি 
হদয় পেটাি সম্ভটাবিটা রটাদক। বটাজটাি 
প্রনিদযটানেিটামলূক হদয় পদে। এদক্ররে সমবটায় 
উদে্যটাদে আবটানে জনমি িিি, থসচ ব্যবস্টাপিটা 
ও খিচ, বি্যটা প্রকৃনি, কৃনষ শ্রনমদকি উপনস্নি 
ও মজুনি হটাি, যন্ত্রপটানি প্রটাপ্যিটা ও ব্যবহটারি 
ব্যয়, সটারিি মলূ্য, পনিবহদণি সুনবিটা ও 
খিচ, বটাজটাি েরি ওিটািটামটা, ঋণ সুনবিটা 
ইি্যটানে পযকুটাদলটাচিটাি নভনত্তদি উৎপটােি 
পটািকল্পিটা প্রণয়ি ও বটাস্তবটায়ি গুরুত্বপূণকু হদয় 
ওদি। সমনন্বি কৃনষ উৎপটােি ব্যবস্টাপিটা, 
নিিটাপে খটাে্য উৎপটােি ও খটাে্য নিিটাপত্তটা 
অজকেি, জলবটায়ু সনহষু্ণ ও উপ-প্রকল্প এলটাকটা 
উপদযটাগী কৃনষ উৎপটােি, িস্য বহুমখুীকিণ, 
িস্য নবি্যটাস পনিবিকুি, ঘটািসনহষু্ণ িস্য জটাি 
ব্যবহটাি, বীজ ব্যবস্টাপিটা, মটাটিি উবকুিিটা 
িক্ণটাদবক্দণ, সুষম ও তেব সটাি ব্যবহটাি, 
িটাসটায়নিক সটারিি ওপি নিভকেিশীলিটা হ্টাস, 
থসচ ব্যবস্টাপিটাি উন্নয়ি, �সদলি বটালটাই 
েমি ও বটালটাইিটািক ব্যবস্টাপিটা, খটামটাি 
যটানন্ত্রকীকিণ, েবটানে পশুসম্ে উন্নয়ি, 
হাঁস-মিুনে ও েবটানে পশু খটামটাি উন্নয়ি, 
বটাদয়টাে্যটাস উৎপটােি, কৃনষ বিটায়ি, দুদযকুটাে 
থমটাকটাদবলটা ও �সল সুিক্টা, কৃনষ নবপণি 
এবং েটানিদ্র্য নবদমটাচি ও জীবিমটাি উন্নয়দি 
কৃনষনভনত্তক আয়বিকুি কমকুসনূচ গ্রহণ কৃনষ 
উৎপটােি লটাভজিক করি র�টাদল। কৃনষপদণ্যি 
থযৌনক্তক মলূ্য থপদয় গ্রটাদমি সকল কৃনষ 
পনিবটারি আনরকুক অবস্টাি উন্ননিদি সহটায়ক 
হয়। বটাজটািজটাদি সহটায়িটা প্রেটাদি পটাইকটানি 
ও খচুিটা থক্রিটাি সটাদর সংদযটাে স্টাপি, 
কৃনষপদণ্যি গুণেি মটাি বজটায় িটাখটা, কৃনষ 
ব্যবসটা ও কৃনষনভনত্তক নিল্প স্টাপি এবং কৃনষ 
ও কৃনষজটাি পণ্য িপ্তটানিি সুদযটাে ত�নি হয়। 
কৃনষখটাদিি উন্নয়ি অকৃনষখটাদিি সটাদর 
এনেদয় থযদি রটাদক। 

ড. কাজী জেজাউল ইসলাম: এনডনব, ই�টাে, 
রেেটািল্যটা্ড সিকটাি ও জটাইকটা’ি সহদযটানেিটায় এবং 
এলনজইনড বটাস্তবটানয়ি কু্দ্রটাকটাি প্রটাধণসম্ে উন্নয়ি 
প্রকদল্পি আওিটায় নিনমকুি উপ-প্রকল্পসমদূহ থটকসই কৃনষ 
উৎপটােি ব্যবস্টাপিটা উন্নয়দি েীঘকুকটাল পিটামিকুক নহদসদব 
সংনলিষ্ নছদলি। 
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বটাংলটাদেদিি অরকুিীনি কৃনষনিভকেি। সমবটায় 
সনমনি এমি একটি জিকল্যটাণ ও উন্নয়িমলূক 
আরকু-সটামটানজক প্রনিষ্ঠটাি যটাি মদি্য রটাদক 
েণিন্ত্র, সনমেনলি কমকুপ্রদচষ্টা, ব্যটাপক 
উৎপটােি কমকুযঞে এবং সেস্যদেি অরকুনিনিক 
অবস্টাি উন্ননিি প্রয়টাস। আিনুিক কৃনষি জি্য 
থয পুঁনজ, িুঁনক এবং থযৌর থমিটাি েিকটাি িটাি 

জি্য প্রদয়টাজি েণমখুী কৃনষনভনত্তক সমবটায় 
ব্যবস্টা। খটাে্য নিিটাপত্তটা ও মটািদুষি েটানিদ্র্য 
দূি কিদি হদল কৃনষ সমবটাদয়ি র�টাদিটা নবকল্প 
রেই। যরটাযর িীনি, স্বচ্ছ ব্যবস্টাপিটা এবং 
সটানবকুক সহদযটানেিটা থপদল কৃনষ সমবটায় খটাে্য 
নিিটাপত্তটাি থক্ররে যুেটান্তকটািী ভূনমকটা পটালি 
কিদি পটারি। েটানিদ্র্য নবদমটাচি, দুদযকুটাে 

১৯৭৪ সায়লর লবণ সংকে! লবণ িার উতসাচহত করয়ত কক্সবািারর 
লবণ িাচরয়দর সায়র বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুচিবধুর রহমান

বঙ্গন্ধু র সমবাে িাবনার বাস্বােন

টরেচষিত সংস্ার ও আিধুচনকােন 
ড. থ�টািকটাি উনদ্ি আহমে
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ব্যবস্টাপিটা, পনিদবি নবপযকুয় প্রনিরিটাি এবং 
খটাে্য নিিটাপত্তটা বলয় সষৃ্টিদি অি্যিম এবং 
উৎকৃষ্ পদ্ধনি হদলটা সমবটায়ী উদে্যটাে। এজি্য 
প্রদয়টাজি সনমেনলি প্রদচষ্টাি মটাি্যদম থেদিি 
জি্য, নিদজি জি্য সমবটায় প্রনিষ্ঠটা। All 
for each and each for all এই মমকুবটাণী 
িটািণ করি সমবটায় আদ্টালিদক এনেদয় 
নিদয় যটাওয়টা এবং সটািটা বটাংলটাদেদি সমবটায় 
আদ্টালিদক ছনেদয় থেওয়টা আমটাদেি 
সকদলি একটান্ত েটানয়ত্ব। 

থেদিি আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি ও 
স্বনিভকেিিটা অজকেদি সমবটাদয়ি গুরুত্ব 
অপনিসীম। িিটাব্ী প্রটাচীি এ আদ্টালি 
বটাংলটাদেদিি সবকুস্তরিি মটািদুষি মদি্য 
সমবটাদয়ি থচিিটাদক প্রবল ও অরকুবহ করি 
িুদলদছ। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাদিি আজন্ম লটানলি স্বপ্ন কু্িটা, েটানিদ্র্য 
ও শেটাষণমকু্ত থসটািটাি বটাংলটাদেি নবনিমকুটাণ 
কিটা। নিনি েনিদ্র-সুনবিটাবনঞ্চি মটািদুষি 
ভটাদে্যটান্নয়দি েণমখুী সমবটায় আদ্টালদিি 
স্বপ্ন থেদখনছদলি। সবকুকটাদলি সবকুদিষ্ঠ বটাঙটানল, 
স্বটািীিিটাি মহটাি স্পনি বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি সমবটাদয়ি প্রনি নবদিষ গুরুত্বটারিটাপ 
করি সংনবিটাদিি ১৩ (খ) অিদুচ্ছদে সম্দেি 
মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব সমবটাদয়ি 
স্বীকৃনি নেদয়নছদলি এবং সমবটায়দক 
েণমখুী আদ্টালদি পনিণি কিটাি ডটাক 
নেদয়নছদলি। শুি ুিটাই িয়, থেদিি জিেদণি 
পুষ্টি চটানহেটা পূিদণ েনিদ্র, ভূনমহীি, নিম্ননবত্ত 
দুগ্ধ উৎপটােিকটািীদেি স্বটারকু সংিক্ণপূবকুক 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সুসংেনিি কিটাি লদক্্য 
১৯৭৩ সটাদল ‘সমবটায় দুগ্ধ প্রকল্প’ িটাদম একটি 
দুগ্ধ নিল্প উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহণ করি পাঁচটি দুগ্ধ 
উৎপটােিকটািী এলটাকটায় দুগ্ধ প্রনক্রয়টাজটািকিণ 
কটািখটািটা স্টাপি করিি। আজদকি নমল্কনভটটা 
িাঁিই সুদূিপ্রসটািী উদে্যটাদেি �সল। জটানিি 
নপিটা সমবটায় পদ্ধনিদি সমনন্বি ও থযৌর খটামটাি 
প্রচলদিি মটাি্যদম উন্নয়দিি পটািটাপটানি স্টািীয় 
িটাজদস্ব পল্ী উন্নয়ি কিদি থচদয়নছদলি।

যুদ্ধনবধ্বস্ত স্বটািীি বটাংলটাদেি 
পুিেকুিিকটাদলই জটানিি নপিটা সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম এদেদিি আরকু-সমটানজক উন্নয়দিি 
স্বপ্ন থেদখনছদলি উদল্খ করি প্রিটািমন্ত্রী 
বদলি, বঙ্গবনু্ধ কৃনষ, ভূনম ব্যবস্টাপিটা, 
নিল্প উদে্যটাে, কৃনষঋণ নবিিণ- সকল 
থক্ররে সমবটায় র�ৌিলদক কটাদজ লটানেদয় 
স্টায়ী অরকুনিনিক কটািটাদমটা েদে িুলদি 
থচদয়নছদলি। নিনি সংনবিটাদি সমবটায়দক 
িটাষ্ট্রীয় সম্দেি মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি 
নহদসদব স্বীকৃনি নেদয়নছদলি। নিনি আিও 
বদলি জটানিি নপিটাি ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ 
মটাচকে নবিিীয় নবপ্লদবি কমকুসনূচ থঘটাষণটাি একটি 
অংদিি উদৃ্ধনি িুদল িরিি- ‘গ্রটাদম গ্রটাদম 
বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ কিটা হদব। ভুল 

কিদবি িটা। আনম আপিটাদেি জনম রেব িটা। 
ভয় পটাদবি িটা থয জনম নিদয় যটাব িটা িয়। 
পাঁচ বছরিি প্ল্যটাি এ বটাংলটাদেদিি ৬৫ হটাজটাি 
গ্রটাদম র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যকটি গ্রটাদম 
এই র�টা-অপটারিটিভ এ জনমি মটানলদকি জনম 
রটাকদব।’ প্রিটািমন্ত্রী বদলি, জটানিি নপিটাি 
েিকুিদক িটািণ করিই সিকটাি প্রনিটি গ্রটাদম 
সমবটায়নভনত্তক মৎস্য খটামটািসহ েবটানে পশু, 
হাঁস-মিুনেি খটামটাি েদে িুলদছ। সটামটানজক 
বিটায়ি, সনমনিি মটাি্যদম পনিদবদিি উন্নয়ি, 
িাঁি ও থসলটাই, হস্তনিল্প, কু্দ্র ও মটািটানি নিল্প, 
ক্টিিনিল্প, মৎৃনিল্প, খটাে্য প্রনক্রয়টাজটািকিণ 
ইি্যটানে উন্নয়িমলূক প্রকল্প বটাস্তবটায়ি কিদছ। 

থেদি সমবটায় আদ্টালি ও গ্রটামীণ 
অরকুিীনি নবকটাদিি স্বটাদরকু সমবটায়দক সমগ্র 
গ্রটাম-ইউনিয়ি পযকুটাদয় ছনেদয় থেওয়টাি 
লদক্্য কৃনষ ও �লমলূনভনত্তক সমবটায়, 
দুগ্ধ খটামটাি সমবটায়, মৎস্য খটামটাি সমবটায়, 
েবটানে পশু ও হাঁস-মিুনে পটালি সমবটায়, 
কু্দ্র ও ক্টিিনিল্পনভনত্তক সমবটায় ও নবনভন্ন 
কু্দ্র ব্যবসটা নভনত্তক সমবটায় সনমনি েিদিি 
উদে্যটাে গ্রহণ কিদি হদব। এদক্ররে সিকটাি 
সমবটায় অধিেপ্তিদক িনক্তিটালী করি একটি 
সমনন্বি ও সুষু্ঠ কমকুপনিকল্পিটা প্রণয়দিি 
মটাি্যদম িটা িেটািনক ও বটাস্তবটায়ি কিটা সম্ভব। 
থেদিি সকল জটািীয়, র�ন্দ্রীয় ও প্রটারনমক 
সনমনিসমহূদক ইউনিয়দিি সেস্যভুক্ত 
কিদি হদব। সনমনিসমহূ নিয়নমি চাঁেটা 
পনিদিটাি কিদল ইউনিয়দিি অরকুসংকট 
হদব িটা। ইউনিয়ি প্রনিক্ণ কমকুসনূচসহ 
নবনভন্ন কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিদি পটািদব। 
সদবকুটাপনি েণিটানন্ত্রক প্রনক্রয়টায় সৎ, অনভঞে, 
প্রকৃি সমবটায়ীদেি বিটািটা ব্যবস্টাপিটা কনমটি 
েিি কিদি হদব। এছটােটা িটাষ্ট্রীয় রেটাকসটানি 
নিল্প কটািখটািটাসমহূদক সমবটাদয়ি আওিটায় 
শ্রনমক ও কমকুচটািীদেি মটাি্যদম পনিচটানলি 
কিদি হদব। িটাহদল রেটাকসটানি খটািসমহূ 
িটাজস্ব আদয়ি খটাি নহদসদব পনিেধণি হদব। 
এি মটাি্যদম সমবটায়ীিটাও থেদিি অরকুিীনিদি 
অি্যিম ভূনমকটা িটাখদি পটারি। 

সুষু্ঠ কমকুপনিকল্পিটা, আয়-ব্যদয়ি স্বচ্ছিটা 
ও জবটাবনেনহিটাি অভটাদব সমবটায় খটাদি 
প্রি্যটানিি অগ্রেনি আজ অবধি েিৃ্যমটাি হয়নি। 
সমবটায় নহদসদব অি্যিম স�ল প্রনিষ্ঠটাি 
নমল্কনভটটা এদক্ররে অিি্য েষৃ্টান্ত স্টাপি করি 
থেদিি জিেণদক এখিও পুষ্টিি চটানহেটা 
থযটােটাি নেদয় যটাদচ্ছ। নব্টিি আমল, পটানকস্তটাি 
আমল এবং স্বটািীি বটাংলটাদেদিি সচূিটালদনি 
েনিি সমবটায় সনমনিগুদলটা হয় বন্ধ হদয় থেদছ 
িয়দিটা নিন্রিয় িদয়দছ। নকছু সনমনিি কটাযকুক্রম 
আদছ মটারে। িিুি সনমনি খবু একটটা েনিি হয় 
িটা। অরচ সমবটায় অধিেপ্তরিি আদয়টাজি কম 
িয়। সমবটায় অধিেপ্তরিি অিদুমটানেি জিবল 
৪,৯৫৯ জি। সমবটায় অধিেপ্তরিি নবিটাল 

স্টাপিটা, জিবল, একটাদডনম রটাকটা সদ্বেও 
থচটাদখ পেটাি মদিটা িিুি সমবটায় েদে উিদছ 
িটা, জিসটািটািণ এি সমবটায় সম্দককে আগ্রহ 
বটােদছ িটা। 

প্ররমি থেদিি নিন্রিয় মিৃপ্রটায় সমবটায় 
সনমনিসমহূ পুিজ্কেীনবি কিদি একজি 
সমবটায় নবদিষঞেদক প্রিটাি করি হটাইদকটাদটকেি 
নবচটািপনিি মযকুটােটা নেদয় কনমিি েিি কিটা 
থযদি পটারি। আরিটা দুইজি অনভঞে সমবটায়ী ও 
সমবটায় েদবষকদক যরটারকু মযকুটােটায় কনমিদিি 
সেস্য নিদয়টাে কিটা থযদি পটারি। কনমিি 
থেদিি সমবটায় সনমনিি নবে্যমটাি পনিনস্নি 
পযকুটাদলটাচিটা করি সমস্যটা ও সম্ভটাবিটা নিণকুয় 
করি সিকটারিি কটাদছ কিণীয় প্রস্তটাবিটা থপি 
কিদব। থয সকল সনমনি আি পুিজ্কেীনবি 
কিটা সম্ভব িয় িটা নবলুপ্ত কিটাি থঘটাষণটা 
থেদবি এবং থয সকল সনমনি পুিিটায় চটালু 
কিটা সম্ভব িটা র�টাি প্রনক্রয়টায় চটালু হদব িটাি 
প্রস্তটাবিটা সিকটারিি কটাদছ থপি কিদবি। থয 
সকল সনমনিগুদলটা বন্ধ িদয়দছ িটাি কটািণ 
অিসুন্ধটািপূবকুক েটায়ীদেি নবরুদদ্ধ আইিটািেু 
ব্যবস্টা রেয়টািও সুপটানিি কিদবি এবং 
সমবটাদয়ি রেহটাি ও রেেখল হওয়টা সম্ে 
পুিরুদ্ধটারি প্রদয়টাজিীয় ব্যবস্টা গ্রহণ কিদবি। 
এছটােটা কনমিি সমবটায় অঙ্গদি ি্যটায়পটাদলি 
েটানয়ত্বও পটালি কিদি পটািদবি। সমবটায় 
অধিেপ্তরিি র�টাদিটা কমকুকিকেটা-কমকুচটািীদেি 
নবরুদদ্ধ সমবটায়ীদেি র�টাদিটা অনভদযটাে 
রটাকদল িটা কনমিদি থপি কিদবি। কনমিি 
েটায়ী কমকুকিকেটা-কমকুচটািীদেি নবরুদদ্ধ আইিটািেু 
ব্যবস্টা গ্রহণ কিদবি। পটািটাপটানি থেদিি 
নবে্যমটাি সমবটায় আইি নবধিমটালটা প্রদয়টাজি 
অিযুটায়ী সংদিটািি এি জি্য সিকটারিি নিকট 
প্রস্তটাব থপি কিদি পটািদবি। থেদিি সমবটায় 
খটাদিি পুিজ্কেীবি এবং এ খটাদি স্বচ্ছিটা ও 
জবটাবনেনহিটা নিনচিিকিদণ সমবটায় কনমিি 
অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি কিদি 
পটািদব।

েটানিদ্র্য নবদমটাচি ও অরকুনিনিক উন্নয়দি 
নবশ্বব্যটাপী একটি পিীনক্ি স্বীকৃি মটাি্যম 
হদচ্ছ সমবটায়। বিকেমটাদি অরকুিীনিি প্রটায় 
সব িটাখটায় সমবটায় িটাি কটাযকুক্রম নবসৃ্তি 
করিদছ। সিকটারিি নিবকুটাচনি অঙ্গীকটাি ও 
‘রূপকল্প ২০২১’ বটাস্তবটায়দি সমবটায় একটি 
গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা িটাখদি পটারি, নবদিষ করি 
আনরকুক ও থসবটা খটাদি িিুি কটাযকুক্রম গ্রহণ 
ও নবে্যমটাি কটাযকুক্রদম েনিশীলিটা আিয়দি 
সমবটায় অধিেপ্তিি অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু অবেটাি 
িটাখদি পটারি। কৃনষ উৎপটােি বনৃদ্ধ, কৃষকদেি 
উৎপটানেি পদণ্যি ি্যটায্যমলূ্য নিনচিিকিণ, 
দ্রব্যমদূল্যি নস্নিশীলিটা আিয়ি, প্রনিক্ণ ও 
থসবটা প্রেটাদিি মটাি্যদম কমকুসংস্টাদিি সুদযটাে 
সষৃ্টি, অিগ্রসি ও পচিটাৎপে জিদেটাষ্ঠীি 
জীবিমটাি উন্নয়ি এবং মটািব 
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সম্ে উন্নয়ি নবদিষি িটািী উন্নয়দি সমবটায় 
নিকট ভনবষ্যদি আিও গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা 
িটাখদি পটািদব। পনৃরবীদি অদিক উন্নি িটাষ্ট্রই 
সমবটাদয়ি র�ৌিলদক অবলম্বি করি স্বটাবলম্বী 
হদয়দছ। বটাংলটাদেিও সমবটায়ী আেদিকু উবিদু্ধ 
হদল, অিপু্রটাধণি হদল ড. আকিটাি হটানমে 
খটাদিি প্রণীি পল্ী উন্নয়দিি র�ৌিলদক 
কটাদজ লটানেদয় েটানিদ্র্য নবদমটাচদিি থক্ররে 
এক গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি কিদি পটারি। 
একমটারে সমবটায়ী থচিিটায় মটািষু ঐক্যবদ্ধভটাদব 
থযদকটাদিটা কনিি চ্যটাদলঞ্ থমটাকটাদবলটা কিদি 
পটারি। সিকটারিি রূপকল্প ২০৪১ বটাস্তবটায়ি 
এবং বঙ্গবনু্ধি থসটািটাি বটাংলটা েেটাি প্রি্যদয় 
নবশ্ব েিবটারি উন্নি িটাষ্ট্র নহদসদব সুিটাম ও 
সমেটাদিি আসদি প্রনিনষ্ঠি কিদি সমবটায় 
খটাদিি গুরুত্বপূণকু অবেটাি িটাখটাি সুদযটাে 
িদয়দছ।

সমবটায় আজ মিৃপ্রটায় সংেিদি পনিণি 
হদয়দছ। সমবটাদয়ি কটাযকুক্রম শুি ু কটাদজি 
েরু র�িটাদব পনিলনক্ি হওয়টাি নবষদয় 
পযকুবনসি হদয়দছ। সমবটায় আজ বটাস্তবিটা 
থরদক দূরি, সংকদটি আবদিকে পনিি। 
সমবটাদয়ি আজ পুিজকেটােিণ েিকটাি। বঙ্গবনু্ধ 

উপলনধি করিনছদলি থয, একমটারে সমবটায়ই 
হদয় থেি থরদক েটানিদ্র্য দূিীকিণসহ 
স্বনিভকেিিটা অজকেি কিটা সক্ম। পনৃরবীি 
উন্নি থেদি সমবটায় কটািটাদমটা খবু মজবুি। 
িটািটা আিনুিক সমবটায়ী িটািণটাদক প্রটািটাি্য 
নেদয় পটানিবটানিক, সটামটানজক ও িটাষ্ট্রীয়ভটাদব 
অরকুনিনিক স্বনিভকেিিটা লটাভ করিদছ। থসদক্ররে 
আমটাদেি নপনছদয় রটাকটাি র�টাদিটা সুদযটাে 
রেই। র�িিটা উন্নয়দিি অগ্রযটারেটায় অংশীেটাি 
আমিটাও। ২০৪১ সটাদল থটকসই উন্নয়দিি 
লক্্যমটারেটা পূিণ করি উন্নি িটারষ্ট্রি কটািটারি 
আসীি হদি চটায় আমিটা। এদক্ররে সমবটায় 
আেিকুদক পুরিটাপুনি জটািীয়কিণ করি িক্ত 
িীনি নিিকুটািণী কমকুপস্টাি অিশুীলি করি 
সমবটায়দক সুেঢ়ৃ নভনত্তদি বটাস্তদব রূপেটাি 
কিদি হদব। অধিকন্তু দুিকুীনিমকু্ত পনিদবি 
ত�নি কিদি হদব। সদবকুটাপনি সুদযটাে্য রেিৃত্ব 
ও আপসহীি মিমটািনসকিটায় সমবটায়দক 
প্রটানিষ্ঠটানিকিটা নেদি এনেদয় আসদি হদব। 
ি্যটাগী, সৎ, নিষ্ঠটা ও আন্তনিকিটায় সমবটায় 
েনি পটাদব। িটাই অিনিনবলদম্ব সমবটায় 
সংস্কটাি কনমটি েিিপূবকুক কনমিদিি মিটামি, 
সুপটানিি ও প্রস্তটাবিটাি আদলটাদক সমবটায়দক 

যুদেটাপদযটাগীকিদণ কটাযকুকি পেদক্প গ্রহণ 
কিদি হদব। পনিদিদষ আমিটা বলদি পটানি 
সমবটায় িনক্তিটালী হদল থেদি দুিকুীনি বন্ধ 
হদব। থেদি রেকটািত্ব ও অিটাজকিটা কদম 
আসদব। এমিনক িটাজনিনিক সনহংসিটাও 
কদম আসদব। প্রটানিষ্ঠটানিক পযকুটাদয় স্বচ্ছিটা 
ও জবটাবনেনহিটা প্রনিষ্ঠটা লটাভ কিদব। িিী-
েনিরদ্রি তেষম্য কদম আসদব। সটামটানজক ি্যটায় 
নবচটাি প্রনিনষ্ঠি হদব। সদবকুটাপনি বঙ্গবনু্ধি স্বপ্ন 
কু্িটা ও েটানিদ্র্যমকু্ত সুখী সমদৃ্ধ থসটািটাি বটাংলটা 
বটাস্তবটায়ি সম্ভব হদব। িটাই আসুি, বঙ্গবনু্ধি 
আেিকু সমবটায় ভটাবিটাি স�ল বটাস্তবটায়দিি 
জি্য বটাস্তবিটাি নিনিদখ সমবটায় অধিেপ্তিদক 
যুদেটাপদযটাগী সংস্কটাি ও িনক্তিটালী করি দ্রুি 
আিনুিকটায়দিি যরটাযর কটাযকুকি পেদক্প 
গ্রহদণি জি্য সমবটায় খটািদক অগ্রটাধিকটাি 
খটাি নহদসদব েণ্য করি সিকটািদক েটানয়ত্বশীল 
ভূনমকটায় অবিীণকু হদি হদব।

ড. মফারকান উদদেন আহমি: সটাদবক উপ-
মহটাপনিচটালক, বটাংলটাদেি আিসটাি ও নভনডনপ, কলটানমস্ 
ও েদবষক
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২০২১ সটাদলি মদি্য একটি মি্যম আদয়ি থেি এবং 
২০৪১ সটাদলি মদি্য একটি উন্নি বটাংলটাদেি েদে 
র�টালটাই বিকেমটাি সিকটারিি লক্্য। এ লক্্য বটাস্তবটায়দি 
সকল জটানিদেটাষ্ঠীি উন্নয়দি মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ 
হটানসিটাি স্বপ্ন এবং আকটাঙ্কটাদক স্বটারকুক রূপ থেয়টাি লদক্্য 
আমটাি বটানে আমটাি খটামটাি প্রকদল্পি (৩য় সংদিটাধিি) 
আওিটায় থেদিি সমিদল বসবটাসিি কু্দ্র িিৃটান্বেক 
জিদেটাষ্ঠীভূক্ত মটািষুদেি সংসৃ্কনি ও জীবিযটারেটাি সটাদর 
সংেনিপূণকু আয়বনৃদ্ধমলূক কটাযকুক্রদমি মটাি্যদম আরকু-
সটামটানজক অবস্টা উন্নয়দিি জি্য সমবটায় অধিেপ্তি 
কিৃকুক ‘সমবটাদয়ি মটাি্যদম কু্দ্র িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি 
জীবিযটারেটাি উন্নয়ি’ কদম্টাদিন্ট বটাস্তবটানয়ি হয়।

কশম্াশনশ্টর মময়াি

 জুলটাই ২০১৬ থরদক জুি ২০২১ 

কশম্াশনশ্টর লক্ষ্ ও উশদেে্

 ‘সমবটাদয়ি মটাি্যদম কু্দ্র িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি 

জীবিযটারেটাি উন্নয়ি’ কদম্টাদিন্ট এি মলূ লক্্য 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সমিদল বসবটাসিি কু্দ্র িিৃটান্বেক 
জিদেটাষ্ঠীি জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়ি। কু্দ্র িিৃটান্বেক 
জিদেটাষ্ঠীি সংসৃ্কনি এবং জীবিিটািটাদক অকু্ন্ন র�দখ 
বটাজটাি চটানহেটা অিযুটায়ী আয়বিকুিমলূক কমকুকটাদডে 
সম্নৃক্তি মটাি্যদম িটাদেি আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি। 

সুদনদি্চষ্ট লক্ষ্মাত্রা

• প্রনিটি সমবটায় সনমনিদি ৪০ জি করি (কম/
রেনি) সেস্যভুনক্তি মটাি্যদম ১৫টি রেলটাি ২৯টি 
উপদজলটায় থমটাট ২৬৫টি সমবটায় সনমনি েিি, 
নিবন্ধি এবং সমবটায়নভনত্তক কটাযকুক্রম পনিচটালিটা।

• ১৫টি রেলটাি ২৯টি উপদজলটায় বসবটাসকটািী 
কু্দ্র িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি জিেদণি মি্য থরদক 
নবদিষভটাদব (সুনিনেকেষ্ েটাইড লটাইি অিযুটায়ী) 
নিবকুটানচি ১০,৬০০ জি পুরুষ ও মনহলটাদক প্রনিক্ণ 
ও সটামটানজক সদচিিিটা কটাযকুক্রদমি মটাি্যদম িটাদেি 
আয় প্রকল্প শেদষ ৫০ িিটাংি বনৃদ্ধ কিটা। 

একটি রেকয়পের সমাচপ্ত: আরার 
ডানাে নতধু ন রেত্যারা

থমটািঃ নজল্িু িহমটাি

রংপধুররর পীরগঞ্জ উপয়িলাে নতৃাচ্বিক সমবাে সচমচতর 
সদস্যয়দর মায়ে ষিধু দ্র ঋয়ণর টিক চবতরণ কররন বাংলায়দর িাতীে সংসয়দর 

মাননীে স্পিকার ড. চররীন রারচমন টিৌিধুরী
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• ১০৬০০ জি উপকটািদভটাগীদক 
উবিদু্ধকিণ ও থপিটােি প্রনিক্দণি 
আওিটায় এদি িটাদেি েক্িটা ও সক্মিটা 
বনৃদ্ধ কিটা।

• প্রনিক্ণ ও নিনবে িেটািনকি মটাি্যদম 
১০৬০০ জি উপকটািদভটাগীদক প্রকল্প 
সমটানপ্তদি আত্মকমকুসংস্টাদি সম্কৃ্ত 
কিটা। 

কশম্াশনশ্টর কম্মএলাকা

থেদিি ১৫টি রেলটাি সমিদলি ২৮টি 
উপদজলটায় এ কদম্টাদিদন্টি কটাযকুক্রম 
বটাস্তবটানয়ি হয়। উপদজলটাসমহূ হল- 
টটাঙ্গটাইদলি মিপুুি, ময়মিনসংদহি হটালুয়টাঘটাট 
ও থিটাবটাউেটা, রেরেদকটাণটাি দুেকুটাপুি ও 
কলমটাকটা্টা, শেিপুরিি িটানলিটাবটানে ও 
নিিটাইেটািী, িটাজিটাহীি থেটােটােটানে ও 
িটাদিটাি, িওোঁি িটামিুহটাট, নিয়টামিপুি ও 
মহটাদেবপুি, চটাপটাইিবটাবেদঞ্ি সেি, িটাদচটাল 
ও থেটামস্তটাপুি, িংপুরিি নমিটাপুক্ি ও পীিেঞ্, 
নেিটাজপুরিি নবিল, বীিেঞ্ ও কটাহটারিটাল, 
পটুয়টাখটালীি কলটাপটােটা, বিগুিটাি িটালিলী, 
নসদলদটি থেটায়টাইিঘটাট, থমৌলভীবটাজটারিি 
কমলেঞ্ ও ক্লটাউেটা, হনবেদঞ্ি বটাহুবল, 
কক্সবটাজটারিি সেি ও থটকিটা� উপদজলটা।

কায্মক্রম 

• েনিদ্র ও অনি েনিদ্র গ্রটামবটাসীদক সঞ্চদয় 
উৎসটাহ প্রেটাদিি জি্য Contributory 
Microsavings কটাযকুক্রম পনিচটালিটা 
কিটা।

• প্রদি্যক উপকটািদভটাগী মটাদস ২০০ টটাকটা 
বটা িটাি রেনি টটাকটা সঞ্চয় জমটা করিি। 
প্রকল্প থরদক সঞ্চদয়ি সমপনিমটাণ অরকু 
(সদবকুটাচ্চ মটানসক ২০০ ) হটারি নিনি 
উৎসটাহ সঞ্চয় পটাি। 

• ৪০ জি অনিেনিদ্র/েনিদ্র 
উপকটািদভটাগীদেি প্রদি্যক উপকটািদভটাগী 
কিৃকুক নিজ নহদসদব জমটাকৃি অদরকুি 
নবপিীদি সমপনিমটাণ অরকু প্রকল্প থরদক 
প্রেটাি কিটা হয়। বছরি ব্যনক্ত সঞ্চদয়ি 
পনিমটাণ হয় ২,৪০০ +২,৪০০=৪,৮০০ 
টটাকটা এবং ০২(দুই) বছি থময়টাদে িটা 
োঁেটাদব ৪,৮০০+৪.৮০০ = ৯,৬০০।

• প্রনিটি সমবটায় সনমনিদক বছরি ১, 
৫০,০০০ (এক লক্ পঞ্চটাি হটাজটাি) 
টটাকটা মলূিি সহটায়িটা থেয়টা হদয়দছ। 
অরকুটাৎ দুবছরি ৩, ০০,০০০ (নিি লক্) 
টটাকটা মলূিি ত�নি হদয়দছ। এ সকল অরকু 
ঘণূকুটায়মটাি ঋণ িহনবল নহদসদব ব্যবহৃি 
হদচ্ছ। 

• কু্দ্র িিৃটান্বেক সমবটায় সনমনিি প্রদি্যক 
সেস্য/উপকটািদভটাগীদক নিিকুটানিি 

পদ্ধনিদি এবং িিকেসটাদপদক্ 

১২,৭০০ (বটাি হটাজটাি সটািিি) টটাকটা 
পনিদিটািদযটাে্য নবদিষ উৎসটাহ ঋণ 
নহদসদব প্রেটাি কিটা হদচ্ছ। সেস্যেণ 
নবদিষ উৎসটাহ ঋণ বটাবে েহৃীি অরকু 
পিবিকেী মটাস থরদক ৩% সটানভকেস চটাদজকেি 
নবনিমদয় প্রকল্প চলটাকটালীি প্রকল্প 
পনিচটালদকি নহদসদব ১২ মটাদসি নকনস্তদি 
পনিদিটাি করিি। এই িহনবল আবনিকেি/
ঘণূকুটায়মটাি িহনবল (Revolving Fund) 
নহদসদব নবদবনচি হদচ্ছ।

অদজ্চত সাফল্ (জুন, ২০২১ পয্মন্ত) 

• সমবটায় সনমনি েিি- ২৪২টি 
• উপকটািদভটাগী সেস্য পনিবটাি- ৯৬৮০ 

টি
• নিজস্ব জমটাকৃি সঞ্চয়- ২৭৭ লক্ টটাকটা
• সঞ্চদয়ি নবপিীদি প্রেত্ত কল্যটাণ 

অিেুটাি- ২৪২ লক্ টটাকটা
• সনমনিদি সিকটাি প্রেত্ত ঘণূকুটায়মটাি 

িহনবল- ৬৮২ লক্ টটাকটা
• উৎসটাহ ঋণ প্রেটাি- ৭৭৮৫ জি, ঋদণি 

পনিমটাণ ৯ র�টাটি ৬৭ লক্ টটাকটা

রিদেক্ষণ ও মসদমনার

• সক্মিটা বনৃদ্ধি জি্য ক্যটাপটানসটি নবনর্ং 
প্রনিক্ণ প্রেটাি-৭২০০ জি 

• প্রদণটােিটা ও সদচিিিটা বনৃদ্ধমলূক 
প্রনিক্ণ প্রেটাি- ৯৫০০ জি 

• সমবটায় ব্যবস্টাপিটা নবষয়ক প্রনিক্ণ 
প্রেটাি- ৫৩৯ জি

• আ স প্র ই এ েক্িটা উন্নয়ি প্রনিক্ণ 
প্রেটাি- ১৯০ জি

 
পলুরস্ার

স�লভটাদব কদম্টাদিন্ট বটাস্তবটায়দি অবেটাদিি 
জি্য সহকটািী প্রকল্প পনিচটালক, উপদজলটা 
সমবটায় কমকুকিকেটা ও স্টািীয় সমন্বয়কটািী, অন�স 
সহকটািী কটাম কম্ম্উটটাি অপটারিটি এবং মটাি 
সহকটািী (�্যটানসনলদটটি) ক্যটাটটােনিদি থমটাট 
১০ জিদক পুিসৃ্কি কিটা হয়।

সমবাে অধিদপ্তরর ২১ মাি্জ ২০২১ চরি. তাচরয়খ ‘ষিধু দ্র নতৃাচ্বিক িনয়গাষ্ঠীর িীবনমান উন্নেয়ন 
রেকপে রেনেণ ও বাস্বােন : সমস্যা ও করণীে’ শীর্শক টসচমনার অনধুচঠিত হে।
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আসরেই, মধুক্াগাছা, মেমনচসংয়হ ‘সমবাে ব্যবস্াপনা’ চবরেক রেচরষিণ অনধুচঠিত হে।

কশম্াশনশ্টর সদরত্র কায্মক্রম

রেকয়পের আচর্শক সহােতাে মিধুপধুরর চনচম্শত রানারবাইদ তালতলা বসবাসরত নতৃাচ্বিক সমবাে 
সচমচতর টিনয়সড অচফস ঘর।

সাফশল্র গল্প

টটাংেটাইদলি মিপুুরি পীিেটাছটা (পনচিম) 
বসবটাসিি কু্দ্র িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি 
জীবিযটারেটাি উন্নয়ি সমবটায় সনমনি নলিঃ এি 
সেস্য বটাবুল িকরিক। এই কদম্টাদিদন্টি 
আওিটাভুক্ত হওয়টাি পূদবকু অদি্যি জনমদি 
নেিমজুনিি কটাজ কিদিি। স্বটাভটানবক 
জীবিযটাপদিি মি আয় নছল িটা িটাি। অভটাব 
নছল পনিবটারিি নিি্যসংগী। পিবিকেীদি সমবটায় 
অধিেপ্তরিি মটাি্যদম বটাস্তবটায়িটািীি ‘কু্দ্র 
িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি জীবিযটারেটাি উন্নয়ি’ 
কদম্টাদিন্ট সম্দককে অবনহি হদয় সনমনিি 
সেস্য নহদসদব ভনিকে হি। বটাবুল িকরিক ঋণ 
বটাবে ১২,৭০০ টটাকটা ঋণ গ্রহণ করিি। বটাবুল 
িকরিক ঋদণি টটাকটা এবং ব্যনক্তেি আয় 
একরে করি ২০,০০০ টটাকটায় বাঁি ক্রয় করি 
বাঁদিি ত�নি নবনভন্ন ক্টিিনিদল্পি কটািখটািটা 
স্টাপি করিি। কটািখটািটাি উৎপটানেি পণ্য 
প্ররদম স্টািীয় বটাজটারি পিবিকেীদি সমগ্র 
বটাংলটাদেদি নবনভন্ন স্টাদি নবনক্র শুরু করিি। 
পিবিকেীদি আবিকেক িহনবল হদি ২০,০০০ 
টটাকটা ঋণ গ্রহণ করিি এবং মিুটা�টাি টটাকটা 
একরে করি কটািখটািটাটি বে করিি। কটািখটািটা 
হদি িিটাধিক আইদটদমি পণ্য উৎপটানেি হয়। 
কটািখটািটাি আয় হদি ঋদণি নকনস্ত পনিদিটাি 
করি বটাবুল িকরিক ২৫ িিটাংি আবটানে জনম 
ক্রয় করিদছি।
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বাবধুল নকররক এখন স্বাবলম্ী

দকছলু  গল্প দকছলু  আো

থেদিি প্রটানন্তক অঞ্চদল েহীি অিদণ্য, িেী- 
সটােি িীিবিকেী ভূনমদি, থছটাট পটাহটাদেি 
টীলটাদি অধিকটাংি িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি 
বসবটাস। জলবটায়ু পনিবিকেিজনিি কটািদণ 
িটাদেি জীবিযটাপি যদরষ্ কস্কি ও িুঁনকপূণকু 
হদয় পদেদছ। এ কদম্টাদিদন্টি আওিটায় 
প্রেত্ত সহটায়িটা প্রদয়টাজদিি িুলিটায় খবুই 
অল্প। িদুপনি িটািটা কদিটাি পনিশ্রম ও সনিক 
ব্যবহটারিি মটাি্যদম এ সীনমি ঋণ সহটায়িটাি 
মটাি্যদম জীবিযটারেটাি উন্নয়ি ঘটটাদি সক্ম 
হদয়দছ। 

সমিদলি খটানসয়টা, েটারিটা, সাঁওিটাল, 
িটাখটাইি, মিুং, ওিটাও, হটাজং, চটাকমটা, 
খনুম, ম্ুডটা, র�টাল, পটাহটাি, র�টাচ, ডটালু, 
মটাদহনল, পটাহটানে প্রভৃনিসহ ২৭টিিও রেনি 
িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি জিেণ এ কদম্টাদিদন্টি 
উপকটািদভটাগী। ৪ বছি এ কদম্টাদিদন্ট কটাজ 
কিটাি সুবটাদে িিৃটান্বেক জিজীবদিি আরকু- 
সটামটানজক ও সটাংসৃ্কনিক অবয়দবি নবনভন্ন 
নিয়টামক, ঘটিটা, উপটাখ্যটাি থেখটা ও উপলনধিি 
সুদযটাে থপদয়নছ। 

বটাংলটাদেদিি বটাঙটানল জিেদণি িুলিটায় 
িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি জীবিযটাপি প্রণটানল, 

ভটাষটা ও সংসৃ্কনি নভন্ন। মিপুুরিি েটারিটা 
পটাহটাদেি সুদলখটা বদলনছল, 

িটাদেি জীবি পটাহটাদেি মদিটা রুক্। 
থমঘ-পটাহটাদেি লুদকটাচুনিি তেসনেকুক স্টাি 
থেটায়টাইিঘটাদটি সংগ্রটাম পুনঞ্ি খটানসয়টা 
লটানমিদেি জীবদি সুখ - থসদিটা লুদকটাচুনিি 
থখলটা, জীবদি িটাদেি থমদঘি আিটাদেটািটাই 
রেনি। 

এ কদম্টাদিদন্ট কটাদজি মটাদি নকছু 
ক্নেদয় পটাওয়টা সংলটাপও যত্ন করি িটাখটাি 
মদিটা। ক্লটাউেটাি সটােটামটািটা বটাবনল িটালটাং নক 
অদু্িভটাদব মদি কনিদয় নেদয়নছল, ‘Leaving 
no one behin’ কটাউদক নপছদি থ�দল 
িটাখটা যটাদবিটা। লটানমদিি বে ইদচ্ছ নছল এ 
কদম্টাদিদন্ট �্যটানসনলদটটরিি চটাকনি রেয়টা। 
লটানমদিি চটাকনিটি হয়নি। 

কদম্টাদিদন্টি আওিটায় ছয়টি আঞ্চনলক 
সমবটায় প্রনিক্ণ ইিস্টিটিউদট কদম্টাদিদন্টি 
নকছু সেস্যদক সমবটায় ব্যবস্টাপিটা ও েক্িটা 
উন্নয়ি প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা হয়। যটািটা ঘরিি 
বটানহরি থযদি চটাি িটা, িটািটা আজ ঘরি ছটােটা 
অদিক দূরি সিকটানি প্রনিক্ণ প্রনিষ্ঠটাদি 
সুিঙৃ্খলভটাদব আবটানসক প্রনিক্ণ গ্রহণ 
করিদছি। 

প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি সটাদর জনেি এনপনড, 
উপদজলটা সমবটায় অন�সটাি, �্যটানসনলদটটি ও 
অন�স সহকটািীদেি মদি্য প্রকদল্প অবেটাদিি 
স্বীকৃনি স্বরূপ ক্যটাটটােনিনভনত্তক পুিস্কটাি প্রেটাি 

কিটা হয়। ১০ জি পুিস্কটািপপ্রটাপ্ত হি। 
ঋণ ও সম্ে সহটায়িটা সীনমি হদলও এ 

কদম্টাদিদন্টি িটাৎপযকু খবুই গুরুত্বপূণকু। শুি ু
িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীি জি্য এ কদম্টাদিন্ট। 
এসনডনজ›ি অি্যিম উদদ্ি্য হল ‘Leaving 
no one behind’ কটাউদক নপছদি থ�দল 
িটাখটা যটাদব িটা। ২০৪১ সটাল িটােটাে একটি 
উন্নি বটাংলটাদেদি পনিণি হওয়টাি লদক্্য 
সিকটাি কটাজ করি চদলদছ। থসই উন্নি 
বটাংলটাদেদি িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীসহ অিগ্রসি 
সকল জিদেটাষ্ঠী উন্নি জীবদিি অধিকটািী 
হদবি। িিৃটান্বেক জিেণ যখি রেদিদছি, এ 
কদম্টাদিন্ট শুি ু িিৃটান্বেক জিদেটাষ্ঠীদক নিদয় 
মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি নবদিষ উদে্যটাে- িখি 
িটািটা আদবে আপ্লিূ হদয়দছি। িটািটা প্রি্যটািটা 
করিি িটাদেিদক নিদয় আেটামী নেদিও বে 
আকটারি এ িিদিি প্রকল্প গ্রহণ কিটা হদব। 

আমটাদেি নবশ্বটাস আমিটা িিৃটান্বেক 
জিজীবদি এ কদম্টাদিদন্টি মটাি্যদম নকছুটটা 
হদলও ইনিবটাচক পনিবিকেি আিদি সক্ম 
হদয়নছ। আেটামী নেদি আিও বে প্রকল্প 
গ্রহদণি মটাি্যদম িটািটা উন্নি জীবদিি অধিকটািী 
হদবি নিচিয়।

মমাঃ দজল্লুর রহমান: যুগ্ম নিবন্ধক, সমবটায় অধিেপ্তি, 
ঢটাকটা।
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সবকুকটাদলি সবকুরশ্রষ্ঠ বটাঙটানল- স্বটািীিিটাি 
মহটাি স্পনি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি সমবটায়বটান্ধব রেিটা নছদলি। 
স্বটািীিিটা-উত্তি বটাংলটাদেিদক পুিেকুনিি 
কিদি নিনি র�বল সমবটায় পদ্ধনিদকই 
রেদছ নিদি থচদয়নছদলি। থেদিি সদবকুটাচ্চ 
আইি আমটাদেি পনবরে সংনবিটাদিও সম্দেি 
মটানলকটািটাি একটি খটাি নহদসদব সমবটায়দক 
স্টাি নেদয়দছ। নিনি স্বপ্ন থেখদিি সমবটাদয়ি 

মটাি্যদম গ্রটাদম গ্রটাদম কু্দ্র ক্টিি নিল্প েদে 
উিদব, গ্রটামীণ মটািদুষি জদি্য কমকুসংস্টাদিি 
সষৃ্টি হদব (১৯৭০ সটাদল থটনলনভিদি প্রেত্ত 
ভটাষণ)। জটানিি নপিটাি স্বদপ্ন নছল েক্ মটািব 
সম্দেি উন্নয়দিি মটাি্যদম আরকু-সটামটানজক 
আদ্টালি ত্বিটানন্বি কিটা। আজ জটানিি নপিটাি 
অসমটাপ্ত কটাজ েঢ়ৃদচিটাি সটাদর করি যটাদচ্ছি 
আমটাদেি বিকেমটাি মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ 
হটানসিটা। মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি েঢ়ৃদচিটা রেিৃদত্ব 

নারীর ক্ষমতায়নন আইজিএ প্রজিক্ষন�াত্তর সহায়তা

টরেচষিত রািরাহী চবিাগ
থমটাহটািঃ আবু্ল মনজে 
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থেি আজ মি্যম আদয়ি থেদি পনিণি 
হদয়দছ। অপিনেদক, থেদিি অদিকুক জিদেটাষ্ঠী 
হদলটা িটািী। থেদিি উন্নয়দিি এই িটািটা 
অব্যটাহি িটাখদি থেদিি পুরুষদেি পটািটাপটানি 
িটািীদেিদকও েক্ মটািব সম্দে পনিণি 
কিটা ছটােটা র�টাদিটা নবকল্প িটাই। গ্রটাদম গ্রটাদম 
আজও থমদয়িটা অবদহনলি। িটাদেিদক জটািীয় 
অরকুনিনিক িটািটায় যুক্ত কিদি িটা পটািদল 
থেদিি অরকুনিনিক ভঙ্গিুিটা থমটাকটাদবলটা কিটা 
দুরূহ হদয় পেদব। এবং জটানিি নপিটাি থয 
থসটািটাি বটাংলটা স্বপ্ন আমিটা থেনখ, িটা অিিটাই 
িদয় যটাদব। 

নারীর ক্ষমতায়শন রিদেক্ষশণর গুরুত্ব 

থযদহিু থেদিি অদিকুক জিদেটাষ্ঠী িটািী, িটাই 
থেদিি অরকুনিনিক উন্নয়দি িটািীদেিদক 
প্রনিক্ণ প্রেটাদিি মটাি্যদম েক্ মটািব সম্দে 
পনিণি কিটা ছটােটা র�টাদিটা নবকল্প িটাই। ১৯৭২ 
সটাদলই জটানিি নপিটাি রেিৃদত্ব েণপ্রজটািন্ত্রী 
বটাংলটাদেি সিকটারিি সংনবিটাদি িটারষ্ট্রি 
সকল থক্ররে পুরুষদেি সটাদর িটািীদেি সমটাি 
সুদযটাদেি করটা বলটা হদয়দছ (িটািটা ২৮)। ১৯৭২ 
সটাদলি সংনবিটাদি অি্য অদিক জটায়েটায় 
িটািীদেি ক্মিটায়দিি করটা বলটা হদয়দছ। 
জটানিি নপিটা বদলনছদলি, ‘িটািীদেিও 
পুরুষদেি মদিটা সমটাি অধিকটাি িদয়দছ এবং 
িটা িটাজিীনিি থক্ররেও। আওয়টামী লীে থযমি 
অসটাম্প্রেটানয়কিটায় নবশ্বটাস করি, র�মনি 
িি-িটািীি সমটাি অধিকটারিও নবশ্বটাস করি। 
আওয়টামী লীদেও িটািী রেিৃত্ব েদে র�টালটা 
েিকটাি।’ বঙ্গবনু্ধ কি্যটা শেখ হটানসিটা ৪৯িম 

জটািীয় সমবটায় নেবদসি ভটাষদণ িটািী 
সমবটায়ীদেি এনেদয় আসটাি করটা 

বদলদছি। 
থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটাি সটাদর সটামঞ্স্য 

করি বটাংলটাদেি সিকটাি ৮ম পঞ্চবটানষকুকী 
পনিকল্পিটা (২০২০-২০২৫) গ্রহণ করিদছ, 
যটাি মলূ থ্টােটাি হদলটা ‘কটাউদক থপছদি 
থ�দল িয়’। নিবকুটাচিী ইিদিহটারিি আদলটাদক 
এবটাি গ্রটামীণ অরকুিীনি ও িটািীি ক্মিটায়দি 
েক্িটাবনৃদ্ধ ও প্রনিক্দণি ওপি গুরুত্ব থেওয়টা 
হদয়দছ। এ পনিকল্পিটায় থেদি থমটাট ৮১ লটাখ ৭০ 
হটাজটাি কমকুসংস্টাদিি করটা উদল্খ কিটা হদয়দছ 
এবং িটািীি অংিগ্রহদণি করটা বলটা হদয়দছ। 
থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা, বটাংলটাদেদিি 
থপ্রনক্ি পনিকল্পিটা ২০২১-’৪১, ২০১৮ 
সটাদলি সিকটারিি নিবকুটাচিী ইিদিহটারিি লক্্য 
অজকেদিি থক্ররে িটািীি ক্মিটায়ি, েক্িটা 
উন্নয়ি ও গ্রটামীণ অরকুিীনিদি িনক্তিটালী কিটা 
জরুনি, িটা হদল ৮ম পঞ্চবটানষকুকী পনিকল্পিটায় 
উনল্নখি অংিগ্রহণমলূক প্রবনৃদ্ধ অজকেি কিটা 
সম্ভব হদব িটা। এদক্ররে থেদিি িটািটা েক্িটা 
উন্নয়িমলূক প্রনিক্ণ প্রনিষ্ঠটাি গুরুত্বপূণকু 
ভূনমকটা পটালি কিদি পটারি। 

সমবটায় অধিেপ্তি এি অিীিস্ ১টি 
একটাদডনম ও ১০টি আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউদটি মটাি্যদম িটািীদেি েক্িটা উন্নয়ি 
প্রনিক্ণ নেদয় রটাদক। িওোঁ আঞ্চনলক 
সমবটায় ইিস্টিটিউট এিকম একটি প্রনিক্ণ 
প্রনিষ্ঠটাি। নকন্তু সনিক ও আগ্রহী প্রনিক্ণটারকুী 
িটা পটাওয়টা থেদল এইসকল প্রনিক্ণ কটাযকুক্রম 
অদিকসময়ই �লপ্রস ূহয় িটা। 

মদহলাশির আইদজএ রিদেক্ষশণর বত্চমান 

পধেদত এবং র্াশলঞ্জসমহূ 

আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওোঁয় 

িটািীদেি জদি্য নকছু েক্িটা উন্নয়িমলূক 
প্রনিক্ণ প্রেটাি করি রটাদক থযমি- ব্ক-
বটাটিক, নক্রস্টাল শেটানপস, থটইলটানিং ও 
েনজকেনবে্যটা, নবউটিন�দকিি, কম্ম্উটটাি 
প্রনিক্ণ ইি্যটানে।আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউট, িওোঁ মলূ উদদ্ি্য হদলটা 
থমদয়দেিদক এরূপ প্রনিক্ণ প্রেটাি করি 
িটাদেিদক কমকুক্ম জিসম্দে পনিণি কিটা, 
যটা পনিবটারিি আরকু-সটামটানজক নিিটাপত্তটায় 
এবং গ্রটামীণ অরকুিীনিদি সিটাসনি অবেটাি 
িটাখদি পটািদছ। িটািীদেি জদি্য নবদিষভটাদব 
উপদযটাগী এ প্রনিক্ণ কটাযকুক্রম পরিটাক্ভটাদব 
িটািীি ক্মিটায়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি 
কিদছ। নকন্তু যনে সনিক ও আগ্রহী প্রনিক্ণটারকুী 
িটা পটাওয়টা যটায়, িটাহদল এই প্রনিক্ণ �লপ্রস ূ
হয় িটা। এছটােটা, প্রনিক্ণ পিবিকেী সমদয় 
নিদজদক উদে্যটাক্তটা নহদসদব েদে িুলদি 
র�টাদিটা আনরকুক সহদযটানেিটা সমবটায় অধিেপ্তি 
থরদক কিটা হয় িটা। �দল, থরিনিং শেষ করিও 
অদিদকই মলূিদিি অভটাদব অনজকেি ঞেটািদক 
প্রদয়টাে করি নিদজি আরকু- সটামটানজক অবস্টা 
সুিক্টা কিদি পটািদছ িটা। অি্যনেদক, 
থমদয়দেি কটাদছ আয়বিকুিমলূক প্রনিক্দণি 
হটাদি খনে নিদি দূরি র�টাদিটা প্রনিক্ণ 
প্রনিষ্ঠটাদি থযদি সটামটানজক বটািটাি সমেগুখীি 
হয়। এই প্রনিবন্ধকিটাদক মটারটায় র�দখ সমবটায় 
অধিেপ্তি ইদিটামদি্য মটাি পযকুটাদয় অিটাবটানসক 
আইনজএ প্রনিক্ণ প্রেটাি কিদছ। অধিকিি 
এবং আবটানসক প্রনিক্দণি নিনমদত্ত আঞ্চনলক 
সমবটায় ইিস্টিটিউট নিিলসভটাদব কটাদজ করি 
যটাদচ্ছ। থমটাটটা েটাদে, মনহলটাদেি আইনজএ 
প্রনিক্দণি বিকেমটাি পদ্ধনিদি এবং প্রনিক্ণ 
�লপ্রস ূহওয়টাি থক্ররে নিম্নবধণকুি চ্যটাদলঞ্সমহূ 
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লক্ কিটা যটায়- 
• প্রনিক্ণপিবিকেী মলূিি ও উপকিণ 

থসবটা পটাওয়টা যটায় িটা। 
• েক্িটা উন্নয়দিি প্রটারনমক প্রনিক্ণদকন্দ্র 

নিকটবিকেী িটা হওয়টা। 
• সনিক ও আগ্রহী প্রনিক্ণটারকুী িটা পটাওয়টা। 

মদহলাশির আইদজএ রিদেক্ষশণর র্াশলঞ্জ 

দূরীকরশণ গহৃীত উশি্াগ 

ভ্রটাম্যমটাণ প্রনিক্দণ বটা অি্য র�টাদিটা আইনজএ 
প্রনিক্ণ শেদষ প্রটায়ই আমটাদেিদক শুিদি 
হয়, এ িিদিি প্রনিক্ণ থরদক অনজকেি ঞেটাি 
প্রদয়টাে করি নিদজি আরকু-সটামটানজক অবস্টাি 
পনিবিকেি কিদি হদল েিকটাি আনরকুক 
সহদযটানেিটা। েিকটাি উদে্যটাে গ্রহদণি জদি্য 
প্রদয়টাজিীয় মলূিি। েিকটাি প্রনিক্ণ শেদষ 
প্রনিক্ণ উপকিণ। অরচ সমবটায় অধিেপ্তি 
থরদক মলূিি নকংবটা প্রদয়টাজিীয় প্রনিক্ণ 
উপকিণ প্রেটাি কিটা হয় িটা। আবটাি, উপযুক্ত 
প্রটানিষ্ঠটানিক চুনক্তি অভটাদব সমবটায় অধিেপ্তি 
অি্য র�টাদিটা আনরকুক প্রনিষ্ঠটাি থরদক অরকু 
প্রটানপ্তি থক্ররে সমবটায়ীদক পযকুটাপ্ত সহদযটানেিটা 
কিদি পটারি িটা। �দল প্রনিক্ণ গ্রহণ কিদলও 
সমবটায়ীিটা প্রদয়টাজিীয় সহদযটানেিটাি অভটাব 
সবসময়ই মদিি মদি্য পুদষ িটাখদিি এবং 
যখিই র�টাি ঊধ্বকুিি সমবটায় কমকুকিকেটাদক 
কটাদছ থপদিি, িটািটা িটাদেি এই অসহটায়দত্বি 
করটা বলদিি। নবষয়টি আমটাদেি নভিরি 
একটি আদলটােি ত�নি করি। বটািবটাি একটটা 
প্রনে মদিি মদি্য উঁনক থেয়, আমিটা র�টা 
সমবটাদয়ি মদিটা আনরকুক ও সটামটানজক প্রনিষ্ঠটাি 
নিবন্ধি ও পনিচযকুটা কনি। িটাহদল, আমটাদেি 
অ্বেটাবিটাদি রটাদক সমবটায় সনমনি িরটা আনরকুক 
প্রনিষ্ঠটাি রটাকদি আমিটা সমবটায়ীদেি এই 
অসহটায় আক্নি র�ি থঘটাচটাদি পটািনছ িটা! 
প্রনিক্ণ শেদষ সমবটায়ীিটা র�ি আনরকুক 
নিচিয়িটা পটাদচ্ছ িটা, অরচ থস র�টাদিটা িটা 
র�টাদিটা সমবটায় সনমনিি সেস্য! র�ি িটািটা 
সমবটায় কমকুকিকেটাদেি নিকট অি্য র�টাদিটা 
আনরকুক প্রনিষ্ঠটাদিি ঋদণি করটা উত্টাপি 
করিি! সমবটায়ীিটা প্রটায়ই এ প্রসদঙ্গ যুব উন্নয়ি 
অধিেপ্তরিি করটা উত্টাপি করি বদলি, 
প্রনিক্ণ শেদষ যুব উন্নয়ি অধিেপ্তি অি্য 
র�টাদিটা আনরকুক প্রনিষ্ঠটাি (ব্যটাংক) হদি ঋণ 
প্রটানপ্তি থক্ররে ক্যটাটটানলস্ এি ভূনমকটা পটালি 
করি। র�ি সমবটায় অধিেপ্তি এই িিদিি 
ভূনমকটা পটালি কিদি ব্যরকু হদচ্ছ! অরচ ব্যটাংক 
থরদক ঋণ গ্রহদণি থচদয় সমবটায় সনমনি 
হদয় ঋণ গ্রহণ কিটা অধিকিি সহজিি। 
নবষয়গুদলটা ভটাবিটাি থখটািটাক রেটােটায়। এমি 
সময় মদি হদলটা, সমবটায়ীদেিদক প্রনিক্ণ 
শেদষ মলূিি ও প্রনিক্ণ উপকিণ প্রেটাি 

কিটাি থক্ররে সমবটায় অরকুটায়িদক নক সহদজই 
গ্রহণ কিটা যটায় িটা? কীভটাদব? 

এখটাদি, সমবটায় অধিেপ্তি স্টািীয় 
ভটাদব আইনজএ প্রনিক্ণ প্রেটাি কিদব। 
থযখটাদি থয সকল সমবটায় সনমনিি সেস্যিটা 
আইনজএ প্রনিক্দণ অংিগ্রহণ কিদব, িটািটা 
িটাদেি সমবটায় সনমনিগুদলটাদি প্রনিক্দণি 
সটাটিকেন�দকট প্রেিকুি করি এবং েহৃীি প্রকল্প 
উপস্টাপি করি প্রদয়টাজিীয় মলূিি স্বল্প 
সিল মিুটা�টায় ঋণ নহদসদব পটাদব। এখটাদি 
মিুটা�টাি হটাি সদবকুটাচ্চ ৫% হদি পটারি। িটািী 
উদে্যটাক্তটাি থক্ররে আরিটা কম হদি পটারি। আি 
পুিটা নবষয়টি নিি পটানক্ক সমদিটািটা স্মটািদকি 
মটাি্যদম মনিটনিং কিদব সংনলিষ্ উপদজলটা 
ও রেলটা সমবটায় কমকুকিকেটা। পক্ হদব- ক) 
ঋণগ্রহীিটা সমবটায়ী, খ) সংনলিষ্ সমবটায় সনমনি 
এবং ে) সংনলিষ্ উপদজলটা/ রেলটা সমবটায় 
কমকুকিকেটা। স্টািীয় আইনজএ প্রনিক্দণ যটািটা 
থমিটাি স্বটাক্ি িটাদখ এবং উচ্চিি প্রনিক্ণ 
গ্রহদণি থক্ররে আগ্রহী হদব, িটাদেিদক 
আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউদট থপ্রিণ কিটা 
যটায়। আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউটগুদলটাি 
আইনজএ প্রনিক্ণ প্রেটাদিি সক্মিটা কম 
(বটানষকুকভটাদব প্রটায় ৭০০-৮০০ জদিি মদিটা)। 
এই মদডলটি বটাস্তবটানয়ি হদল নিনচিিভটাদব 
বলটা যটায়, এদক্ররে আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউটগুদলটা সনিক ও আগ্রহী প্রনিক্ণটারকুী 
খুঁদজ পটাদব এবং সিকটানি অদরকুি �লপ্রস ূ
ব্যবহটাি হদব। এই পদ্ধনিি আমিটা একটটা িটাম 
নেদি পটানি- Capital Formation though 
Cooperative Financing (CFCF). 

CFCF মশডশলর বাস্তবায়ন অদেজ্ঞতা 
নবভটাগীয় যুগ্মনিবন্ধক িটাি আওিটািীি ৮টি 
রেলটাি প্রনিটি রেলটায় থমটাট ১০০ জি 
িটািীদক প্রনিক্ণ প্রেটাি শেদষ CFCF মদডদলি 
আওিটায় প্রনিক্ণ উপকিণ ও মলূিি প্রেটাদিি 
মটাি্যদম িটাদেি আরকু-সটামটানজক অবস্টাি 
উন্নয়দিি উদে্যটাে গ্রহণ করিি। নবভটাগীয় 
সমবটায় কটাযকুটালদয়ি উদে্যটাদে CFCF মদডদলি 
প্ররম বটাস্তবটায়ি হয় চাঁপটাইিবটাবেদঞ্ি 
র�টালটাহটাট উপদজলটায়। থসখটাদি ২৫ জি 
িটািী সমবটায়ী থটইলটানিং প্রনিক্ণ গ্রহণ 
করি। এই প্রনিক্দণি শুরুদিই িটািটা ঋণ 
নহদসদব থসলটাইদমনিি থপদয়দছি এবং 
িটাদেি নিদজদেি থসলটাই থমনিদিি মটাি্যদম 
প্রনিক্ণ গ্রহণ করিদছি। CFCF মদডদলি 
আওিটায় এখটাদি সমদিটািটা চুনক্ত স্বটাক্নিি 
হয় এবং থস অিযুটায়ী িটািী সমবটায়ীেণ স্বল্প 
সিল মিুটা�টায় নিজ নিজ সমবটায় সনমনি 
হদি ঋণ সুনবিটা পটাদবি। নিিঃসদ্দহ এই 
উদে্যটাে িটািী সমবটায়ীেদণি মদি্য কমকুচটাঞ্চল্য 

সষৃ্টি করিদছ এবং প্রনিক্ণ শেদষ িটািটা থয 
মলূিি ও প্রনিক্ণ উপকিদণি অভটাব অিভুব 
কিদিি, িটা সমিটাি কিটা সম্ভব হদচ্ছ। �দল 
প্রনিক্ণ শেদষই িটািটা পনিবটারি আনরকুক 
অবেটাি িটাখদি সক্ম হদচ্ছ, যটা িটািীি 
ক্মিটায়িদক ত্বিটানন্বি কিদি কটাযকুকি ভূনমকটা 
পটালি কিদব। নবভটাগীয় যুগ্মনিবন্ধক, রেলটা 
সমবটায় কমকুকিকেটােণ ও উপদজলটা সমবটায় 
কমকুকিকেটােদণি সনমেনলি প্রদচষ্টায় এখি 
পযকুন্ত প্রটায় ৪০০ জি িটািী সমবটায়ী এরূপ 
আইনজএ প্রনিক্ণ থপদয়দছ এবং একইসদঙ্গ 
প্রনিক্ণ উপকিণ ও স্বল্প মিুটা�টায় ঋণ 
সুনবিটা থপদয়দছ। নবিিীয় িটাদপ, এদেি মি্য 
থরদক আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউদট উচ্চিি 
আবটানসক প্রনিক্দণি জদি্য নিবকুটানচি কিটা 
হদচ্ছ। এখটাদি প্রনিক্ণ চলটাকটালীি িটাদেি 
সটাদর করটা বদল বুিটা যটাদচ্ছ, িটািটা আগ্রহী 
ও মদিটাদযটাগী। অরকুটাৎ প্রনিক্ণটারকুীি মটািও 
অদিক বনৃদ্ধ থপদয়দছ। আি প্রনিক্ণটারকুীি 
মটাি বনৃদ্ধ থপদল প্রনিক্দণি গুণেি মটাি বনৃদ্ধ 
পটায় এবং সিকটানি অদরকুি সনিক ও �লপ্রস ূ
ব্যবহটাি হয়। পরিটাক্ভটাদব, এরূপ মদডল 
িটািীি ক্মিটায়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি 
কিদি সক্ম হদচ্ছ। 

শেষ করা

‘এ নবদশ্ব যটা নকছু মহটাি সষৃ্টি নচিকল্যটাণকি,
অদিকুক িটাি কনিয়টাদছ িটািী অদিকুক িটাি িি’।

 িটািীিটা অনমি িনক্তি অধিকটািী। আজ 
আমিটা নিম্ন আদয়ি থেদিি সীমটািটা থপনেদয় 
উন্নয়দিি নেদক দ্রুি িটানবি হনচ্ছ। থেদিি 
অদিকুক এই থমিটা ও িনক্তদক কটাদজ িটা 
লটােটাদি পটািদল আমটাদেি উন্নয়ি বটািটাপ্রটাপ্ত 
হদব। বটাংলটাদেি সিকটাি পনিষ্টািভটাদব িটািীি 
ক্মিটায়দিি ওপি সদবকুটাচ্চ গুরুত্ব নেদচ্ছ এবং 
এদক্ররে সিকটাি ‘কটাউদক থপছদি থ�দল িয়’ 
িীনি অবলম্বি কিদছ। এ বছি সমটাদজ েিদি 
িটািী রেিৃত্বদক গুরুত্ব নেদয় িটািী নেবস পটানলি 
হদয়দছ। থসই সংেিকটািদণই আমটাদেি 
কমকুকটাদডে ‘িটািীি ক্মিটায়ি’র� অধিকিি 
গুরুত্ব প্রেটাি কিদি হদব। িটািীদেিদক 
প্রনিক্ণ প্রেটাদিি মটাি্যদম েক্ মটািব সম্দে 
পনিণি কিদি সদবকুটাচ্চ থচষ্টা কিদি হদব, 
যটাদি আরিটা রেনি িটািী রেিৃত্ব ত�নি হয় 
এবং থেদিি অরকুনিনিক উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু 
ও িটাৎপযকুপূণকু অবেটাি িটাখদি সক্ম হদব। 
এ প্রদচষ্টায় CFCF মদডল গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা 
পটালি কিদি পটারি। 

মমাহাঃ আব্লুল মদজি: যুগ্মনিবন্ধক, নবভটাগীয় সমবটায় 
কটাযকুটালয়, িটাজিটাহী
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মটািব সম্ে উন্নয়ি একটি থেদিি অরকুনিনিক 
উন্নয়দিি গুরুত্বপূণকু এবং অপনিহটাযকু 
উপটােটাি। মটািব সম্ে ছটােটা উন্নয়দিি 
অি্যটাি্য উপটােটাি অরকুহীি হদয় পদে। মটািব 
সম্ে এক সীমটাহীি সম্ভটাবিটাময় ক্মিটাি 
সমটাহটাি। মটািব সম্ে উন্নয়ি (Human 
Resource Development) মলূি মটািব 
সম্ে ব্যবস্টাপিটা (Human Resource 
Management) এি অংি। সটািটািণিিঃ 
কমকুক্ম মটািদুষি েক্িটা, ঞেটাি এবং সক্মিটাি 
উন্নয়ি সটািি কিটাই মটািব সম্ে উন্নয়ি। এটি 

জিসম্দেি এমি একটি গুণেি পনিবিকেি 
পনক্রয়টা যটাি মটাি্যদম িটািটা উৎপটােিক্ম ও 
েক্ জিিনক্ত নহদসদব উৎপটােি প্রনক্রয়টায় 
ক্রমবধিকুষু্ণভটাদব বনলষ্ঠ অবেটাি িটাখদি পটারি 
এবং মটািবীয় িনক্ত-সটামদরকু্যি সদবকুটাত্তম 
নবকটাদি সক্ম হদয় উিদি পটারি। মটািব সম্ে 
উন্নয়ি মটািব সত্তটাদক মলূ্যবটাি করি র�টাদল 
এবং িটাদেি উন্নয়ি সটািি করি র�টাদল। 
প্রনিক্দণি মটাি্যদম ব্যটাপকভটাদব মটািব সম্ে 
উন্নয়ি সম্ভব হদল একটি স্বনিভকেি, স্বয়ংসম্ণূকু 
থসটািটাি বটাংলটা েিি সম্ভব হদব।

রেচরষিণ ও মানব সম্পদ উন্নেনই হয়ত পারর 
টসানার বাংলা গিার রেিান হাচতোর

থমটািঃ নজয়টাউল হক
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মসানার বাংলা গিশন মসানার মানলুষ রাই

বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি জীবিেিকুি 
নছল এদেদিি েণমটািদুষি সুখ-সমনৃদ্ধ 
নিনচিি কিটাি লদক্্য মটািনবক সংগ্রটামী েিকুি। 
যটা নছল দুিঃখী মটািদুষি মদুখ হটানস থ�টাটটাদিটাি 
স্বপ্ন, দুিকুীনি-শেটাষণ, বঞ্চিটা-দুেকেিটামকু্ত 
বটাংলটাদেদিি স্বপ্ন। বঙ্গবনু্ধ থচদয়নছদলি এমি 
একটি বটাংলটাদেি থযখটাদি জন্মসরূরে র�উ 
েটানিদ্র রটাকদব িটা, থয বটাংলটাদেনি মটািদুষি 
মদুখ হটানস হদব নচিস্টায়ী। থয বটাংলটাদেি হদব 
বঞ্চিটামকু্ত, সমিটানভনত্তক ও অসটাম্প্রেটানয়ক 
বটাংলটাদেি এবং বটাংলটাদেি হদব স্বয়ংসম্ণূকু, 
এককরটায় থসটািটাি বটাংলটা। 

নব্টিি হটাউজ অব লডকেদসি সেস্য থ�িটাি 
ব্কওদয় বদলনছদলি, “শেখ মনুজব শুি ুিটাি 
জিেদণি িটাজনিনিক স্বটািীিিটাি জি্য সংগ্রটাম 
করিিনি নিনি িটাদেি সটামটানজক ও অরকুনিনিক 
মনুক্তি জি্য সংগ্রটাম করিনছদলি।”

কু্িটা ও েটানিদ্র্যমকু্ত, সুস্-সবল, ঞেটাি 
থচিিটাসমদৃ্ধ থেি েিদিি জি্য প্রদয়টাজি েক্, 
প্রনিনক্ি, কমকুি ও ি্যটায়নিষ্ঠ জিিনক্তি। যটািটা 
সিিটা ও ি্যটায়নিষ্ঠটাি মটাি্যদম থেিরপ্রদম উবিদু্ধ 
হদয় কটাজ কিদব। আি প্রনিক্ণই অেক্ ও 
অঞে মটািষুদক কমকুক্ম করি র�টাদল এবং 
সদচিি করি র�টাদল। 

রিদেক্ষণ ও মানব সম্ি উন্নয়ন

প্রনিক্ণ হদচ্ছ মটািব সম্ে উন্নয়দিি সবকুটাধিক 
জিনপ্রয় ও কটাযকুকি হটানিয়টাি। অরকুনিনিক 
প্রবনৃদ্ধ, থটকসই ও েীঘকুদময়টানে উন্নয়দিি জি্য 
েক্ মটািব সম্দেি ভূনমকটা নবদিষ গুরুত্বপূণকু। 
নিক্টা, প্রনিক্ণ আিনুিক প্রযুনক্ত, স্বটাস্্যদসবটা 
নেদয় মটািব সম্েদক অধিকিি েক্ ও 
উৎপটােিশীল কিটা যটায়। সটািটািণ জিেণ 
প্রনিক্ণ পিবিকেীদি পনিণি হয় জিসম্দে। 
প্রনিক্ণ মটািব সম্ে উন্নয়দি নিদম্নটাক্তভটাদব 
ভূনমকটা িটাদখ।

আত্মকমকুসংস্টাি ত�নিদি প্রনিক্ণ: 
নবনভন্ন আয়বিকুিমলূক প্রনিক্ণ থযমি- 
ইদলকনরিক ও কটানিেনি প্রনিক্ণ, থসলটাই 
প্রনিক্ণ, ব্ক বটাটিক প্রনিক্ণ, েটানভ পটালি, 
েরু থমটাটটািটাজটাকিণ, মটাছ চটাষ, মটািরুম 
চটাষ, থমৌচটাষ, হাঁস-মিুনে পটালি, সবনজ চটাষ 
ইি্যটানে িিদিি প্রনিক্ণ প্রেটাি জিসটািটািদণি 
আত্মকমকুসংস্টাি ত�নিদি সহটায়ক ভূনমকটা 
পটালি করি রটাদক।

সটামটানজক উন্নয়দি প্রনিক্ণ: আমিটা 
আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি চটাই। আিনুিক 
পুঁনজবটােী ও র�টােবটানে সমটাদজ ব্যনক্ত স্বটারকু 

এবং অরকুনিনিক সমনৃদ্ধই প্রটািটাি্য থপদয় 
রটাদক। নকন্তু থটকসই উন্নয়ি বলদি শুি ু
অরকুনিনিক সমনৃদ্ধ িয় সটামটানজক উন্নয়িদক 
বুিটায়। সমটাদজ একিটাবদ্ধ হদয় বসবটাস কিটা, 
হৃবিিটা ভটাদলটাবটাসটা বনৃদ্ধ ও সমটাজ সদচিিিটায় 
প্রনিক্ণ ইনিবটাচক ভূনমকটা পটালি কিদি 
পটারি।

েক্িটা উন্নয়দি প্রনিক্ণ: সিকটারিি 
নবনভন্ন কদমকু নিদয়টানজি কমকুকিকেটা কমকুচটািীেদণি 
েক্িটা বনৃদ্ধ এবং কটাদজি গুণেি মটাি বনৃদ্ধদি 
প্রনিক্ণ গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা িটাদখ। 

মসানার বাংলা গিশন SDG এর লক্ষ্মাত্রা 

অজ্চন

২০১৫ সটাদল ১৯৩টি থেি থটকসই উন্নয়ি 
লক্্যমটারেটা (Sustainable Development 
Goal)-ি থক্ররে ১৭টি লক্্যমটারেটাি নবষদয় 
একমি হদয়দছ যটা মলূি একটি থেদিি উন্নয়ি 
শুি ুিয় থটকসই উন্নয়ি নিনচিি কিদব। SDG 
এি ১৭টি লক্্যমটারেটাি মদি্য: ১। েটানিদ্র্য 
নবদমটাচি, ২। কু্িটা মনুক্ত, ৩। সুস্বটাস্্য, ৪। 
মটািসমেি নিক্টা, ৫। নলঙ্গ সমিটা, ৬। সুদপয় 
পটানি ও পয়িঃনিষ্টাষি ব্যবস্টা, ৭। িবটায়ি 
থযটাে্য জ্টালটানি, ৮। কমকুসংস্টাি ও অরকুিীনি, 
৯। উদ্টাবি ও উন্নি অবকটািটাদমটা, ১০। তেষম্য 
হ্টাস, ১১। থটকসই িেি ও সম্প্রেটায়, ১২। 
সম্দেি েটানয়ত্বপূণকু ব্যবহটাি, ১৩। জলবটায়ু 
নবষয়ক পেদক্প, ১৪। থটকসই মহটািেি 
১৫। ভূনমি থটকসই ব্যবহটাি, ১৬ িটানন্ত, 
ি্যটায়নবচটাি ও কটাযকুকি প্রনিষ্ঠটাি, ১৭. থটকসই 
উন্নয়দিি জি্য অংনিেটানিত্ব ইি্যটানে নবষয়ক 
লক্্যমটারেটাসমহূ অজকেি মলূি বঙ্গবনু্ধি স্বদপ্নি 
থসটািটাি বটাংলটা নবনিমকুটাদণি িটামটান্তি।

SDG লক্ষ্মাত্রা অজ্চন ও সমবায় রিদেক্ষণ

সমবটায় আদ্টালদিি সচূিটালনি থরদকই 
সমবটায় নিক্টা ও প্রনিক্দণি ওপি গুরুত্ব 
প্রেটাি কিটা হদয়দছ। নব্টিি ভটািদি ১৯১৫ 
সটাদল ম্যক্টাকি কনমটিি সুপটানিদিি নভনত্তদি 
১৯৩৬ সটাদল অনবভক্ত বটাংলটাি েমেদম 
The Bangle Cooperative Training 
Institute স্টানপি হয়। বিকেমটাদি বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডনমসহ ১০টি আঞ্চনলক সমবটায় 
প্রনিক্ণ ইিস্টিটিউট িদয়দছ। এই প্রনিক্ণ 
প্রনিষ্ঠটািগুদলটা সমবটায় নবভটাগীয় কমকুকিকেটা 
কমকুচটািীদেি থপিটােি েক্িটা বনৃদ্ধ এবং 
সমবটায় সমনিি সেস্যদেি সনমনিি কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটাি জি্য ব্যবস্টাপিটা সংক্রটান্ত ঞেটাি 
বনৃদ্ধ ও সনমনিি সেস্যদেি আয়বিকুিমলূক 

(ইদলকনরিক ও কটানিেনি প্রনিক্ণ, থসলটাই 
প্রনিক্ণ, ব্ক বটাটিক প্রনিক্ণ, েটানভ পটালি, 
েরু থমটাটটািটাজটাকিণ, মটাছ চটাষ, মটািরুম 
চটাষ, থমৌচটাষ, হাঁস-মিুনে পটালি, সবনজ চটাষ) 
ইি্যটানে নবনভন্ন থরিদড প্রনিক্ণ প্রেটাি করি 
রটাদক।

জটািীয় সমবটায় িীনি ২০১২ এি নভিদি 
বলটা হদয়দছ “আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি ও েক্ 
মটািব সম্ে সষৃ্টিদি সমবটায়দক লটােসই 
মটািনবক উদে্যটাে নহদসদব স�ল করি র�টালটা।”

িটাই বলটা যটায়, থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা 
SDG এি ১৭টি লক্্যমটারেটাি অধিকটাংিই 
মটািব সম্ে উন্নয়ি সংক্রটান্ত, যটা প্রনিক্দণি 
মটাি্যদম অজকেি কিটা সম্ভব। সমবটাদয়ি অি্যিম 
নভিি থযদহিু আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি ও েক্ 
মটািব সম্ে উন্নয়ি িটাই সমবটায় প্রনিক্ণ 
প্রনিষ্ঠটািগুদলটাি প্রনিক্ণ কটাযকুক্রদমি মটাি্যদম 
SDG এি লক্্যমটারেটা অদিকটাংদি অজকেি কিটা 
সম্ভব। থযমি- সনমনিি মনহলটা সেস্যদেি 
প্রনিক্দণি মটাি্যদম েক্িটা বনৃদ্ধ যটা SDG এি 
৫ িং লক্্য পূিদণ সহটায়ক। সমবটায় সনমনিি 
সেস্যদেি চটানহেটা অিযুটায়ী থরিডনভনত্তক 
প্রনিক্ণ প্রেটাদিি মটাি্যদম SDG এি ৮িং 
লক্্য পূিদণ সহটায়ক হদব। প্রটানন্তক মটািদুষি 
ভটাে্য উন্নয়দি প্রনিক্দণি মটাি্যদম েক্িটা বনৃদ্ধ 
SDG এি ১ ও ২ িং লক্্য পূিদণ সহটায়ক 
হদব। িটানন্তপূণকু ও অন্তভুকুনক্তমলূক সমটাজ 
ত�নিি নিনমদত্ত সমটাদজ সমিটা নবিটাদিি লদক্্য 
জবটাবনেনহমলূক সমবটায় সনমনি েিি ও 
ব্যবস্টাপিটা নবষয়ক প্রনিক্ণ SDG এি ১৬ িং 
লক্্য পূিদণ সহটায়ক। থমটাটকরটা প্রনিক্দণি 
মটাি্যদম জিেদণি েক্িটা ও সদচিিিটা বনৃদ্ধ 
থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা অনজকেি হদব, যটা 
থসটািটাি বটাংলটা েেটাি থক্ররে অগ্রণী ভূনমকটা 
পটালি কিদব।

মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটা বঙ্গবনু্ধি 
স্বদপ্নি কু্িটা ও েটানিদ্র্যমকু্ত, উন্নি-সমদৃ্ধ 
থসটািটাি বটাংলটা েেদি সবটাইদক প্রনিঞেটাবদ্ধ 
ও ঐক্যবদ্ধ হদয় কটাজ কিটাি আহ্টাি 
জটানিদয়দছি। থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা 
(Sustainable Development Goal) এি 
লক্্যমটারেটা অজকেদিি মটািেদডে আমিটা বলদি 
পটানি প্রনিক্দণি মটাি্যদম মটািব সম্ে 
উন্নয়িই হদি পটারি থসটািটাি বটাংলটা েেটাি 
প্রিটাি হটানিয়টাি। 

মমাঃ দজয়াউল হক: উপটাি্যক্ (যুগ্ম নিবন্ধক), বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডনম, র�টাটবটানে, ক্নমল্টা।
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নবশ্বব্যটাপী সমবটায় থ�ডটারিিি বটা ইউনিয়িদক 
একরেীভূি করি সমবটায় আদ্টালিদক 
আরিটা েনিশীল ও িনক্তিটালী কিটাি লদক্্য 
১৯ আেস্ ১৮৯৫ ন্রস্টাদব্ েিি কিটা হয় 
আন্তজকেটানিক সমবটায় রেটাট (International 
Cooperative Alliance-ICA)। এই 
সদমেলিটি অিনুষ্ঠি হদয়নছল ল্ডি িহরি-
আদজকেনন্টিটা, অর্রিনলয়টা, রেলনজয়টাম, 
ইংল্যটা্ড, জটামকুটানি, থপটাল্যটা্ড, ভটািি, ইিটানল, 
সুইজটািল্যটা্ড, সটানবকুয়টা ও মটানককেি যুক্তিটারষ্ট্রি 
সমবটায় প্রনিনিধিদেি সমন্বদয়। আইনসএ 
পনৃরবীি অি্যিম প্রটাচীি ও বহৃৎ রেসিকটানি 

সংস্টা (NGO)। আইনসএ ১ নবনলয়ি ব্যনক্তি 
প্রনিনিধিত্ব কিদছ এবং ৩ নমনলয়ি মটািষু 
সমবটাদয়ি সটাদর কটাজ কিদছ। আইনসএ 
নবদশ্বি ১১২টি থেদি ৩১৮টি সমবটায় সংস্টাি 
প্রনিনিধিত্ব করি। সটািটা নবদশ্ব ২৮০ নমনলয়ি 
ব্যনক্তি জি্য চটাকনি বটা কটাদজি সুদযটাে প্রেটাি 
করি।

রেলনজয়টাদমি ব্টাদসলস এ অবনস্ি 
সেিেপ্তি ছটােটা আইনসএ এি িদয়দছ চটািটি 
আঞ্চনলক কটাযকুটালয়।
• আনফ্কটা 
• আদমনিকটা 

আন্ি্জাচতক সমবাে জ�াে
এম এম থমটাদিকুে
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• এনিয়টা প্যটানসন�ক 
• ইউরিটাপ

আইদসএ এর অঙ্গ সংগিন 

• আন্তজকেটানিক কৃনষ সমবটায় সংস্টা (ICAO)
• নবশ্বব্যটাপী র�টাক্তটা সমবটায় (CCW)
• আন্তজকেটানিক স্বটাস্্য সমবটায় সংস্টা (IHCO)
• আন্তজকেটানিক ব্যটাংনকং সমবটায় সংঘ 

(ICBA)
• আন্তজকেটানিক মৎস্য সমবটায় সংস্টা (ICFO)
• আন্তজকেটানিক আবটাসি সমবটায় (CHI)
• আন্তজকেটানিক সমবটায় পটািস্পনিক ও নবমটা 

থ�ডটারিিি (ICMIF)

আইদসএ রিিত্ সমবাশয়র সংজ্ঞা

A cooperative is an autonomous 
association of persons united 
voluntarily to meet their common 
economic, social, and cultural needs 
and aspirations through a jointly 
owned and democratically controlled 
enterprise. 

আইদসএ এর সাতটি মলূনীদত 

• থস্বচ্ছটাদসবী ও উন্মুক্ত সেস্য (Voluntary 
and Open Membership) 

• েণিটানন্ত্রক সেস্য নিয়ন্ত্রণ (Democratic 
Member Control) 

• সেস্যদেি অরকুনিনিক অংিগ্রহণ 
(Member Economic Participation)

• স্বটায়ত্তিটাসি ও স্বটািীিিটা (Autonomy 
and Independent )

• নিক্টা, প্রনিক্ণ এবং ির্য (Education, 
Training, and Information)

• সমবটায়ীদেি মদি্য সহদযটানেিটা 
(Cooperation among 
Cooperatives)

• সমটাদজি প্রনি সদচিি (Concern for 
Community)

সমবাশয়র মলূ্শবাি 

• স্বটাবলম্বি (Self Help)
• স্ব-েটানয়ত্ব (Self Responsibility) 
• েণিটানন্ত্রক (Democracy)
• সমিটা (Equality)
• ি্যটায়পিটায়িিটা (Equity)
• সংহনি (Solidarity)

আইদসএ এর পতাকা 

অি্যটাি্য আন্তজকেটানিক সংস্টাি ি্যটায় আইনসএ 
এিও িদয়দছ নিজস্ব পিটাকটা। সমবটায় 
পিটাকটাি রূপকটাি নছদলি �িটানস নবখ্যটাি 
েটািকুনিক ও সমবটায় নবদিষঞে অি্যটাপক চটালকুস 
�্নিরিি েটাইড। প্ররম নিনি সমবটায় পিটাকটাি 
সুপটানিি করিি ১৮৬৯ ন্র. অিনুষ্ঠি আইনসএ 
কংরগ্রদসি মটাি্যদম। ১৯২০ ন্র. অিনুষ্ঠি 
আইনসএ কংরগ্রদসি মটাি্যদম পিটাকটাটি 
অিদুমটােদিি নসদ্ধটান্ত গ্রহণ কিটা হয়। ১৯২৪ 
ন্র. অিনুষ্ঠি আইনসএ কংরগ্রদস সবকুপ্ররম 
সমবটায় পিটাকটাটি উদত্তটালি কিটা হয়। িখি 
পিটাকটাটি নছল ৭ িদঙি রেটািটা কটাটটা। রেগুনি, 
িীল, আসমটানি, সবুজ, হলুে, কমলটা ও 
লটাল। 

িদব কটাদলি পনিবিকেদি সমবটায় পিটাকটাি 
নডজটাইি ও িং পনিবিকেি কিটা হদয়দছ। িিুি 
সমবটায় পিটাকটা পটাম (Plum) যটা থেখদি 
অদিকটটা েটাঢ় রেগুনি িদঙি মদিটা িং এি 
পটভূনমদি সটােটা িংদয়ি COOP রেখটা। পটাম 

িংটি মলূি আইনসএ এি জি্য সংিনক্ি। 
পটাম (থপটি িং ২৮৮) ছটােটা আরিটা ৬টি িংদক 
আইনসএ অিদুমটােি করিদছ। িংগুদলটা হল 
লটাল (থপটি িং-১৮৫), কমলটা (থপটি িং-
১৫১), িীল (থপটি িং-২৭২৬), ন�রিটাজটা 
(থপটি িং-৬৩২), সবুজ (থপটি িং-৩৪০), 
ও হটালকটা সবুজ (থপটি িং-৩৭৬)। এ ৬টি 
িং থরদক থযদকটাদিটাটি র�টাদিটা থেদিি সমবটায় 
ব্যবহটাি কিদি পটািদব। িদব প্রনিটি িং এি 
পিটাকটাি মটািখটাদি খনচি COOP রেখটাটি 
সটােটা িং হদি হদব। রেখটাি নডজটাইিটি একই 
িকম হদি হদব। মলূি সটােটা খনচি COOP 
রেখটাটিই সমবটাদয়ি িিুি রেটাদেটা। COOP 
রেটাদেটা পিটাকটাি নডজটাইি ব্যবহটাি কিটাি পূদবকু 
global@identity.coop থরদক অিদুমটােি 
নিদি হদব। সমবটাদয়ি িিুি এই পিটাকটাি 
নডজটাইি ত�নি করিদছ নব্টিি র�টাঅপটারিটিভ 
Calverts। ২০১৩ ন্র. েনক্ণ আনফ্কটাি 
র�পটটাউদি অিনুষ্ঠি আইনসএ কংরগ্রদস এই 
রেটাদেটা ও পিটাকটাটি উদবিটািি কিটা হয়।

সমবটাদয়ি িিুি এই পিটাকটা ও রেটাদেটাটি 
সমবটাদয়ি জি্য এক ঐনিহটানসক মটাইল�লক। 
র�িিটা COOP মটাদি সমবটায় (Cooperative) 
এি সংনক্প্ত রূপ। যটা বহুকটাল থরদকই সটািটা 
নবদশ্ব সমবটায়ীদেি কটাদছ অনি জিনপ্রয় একটি 
িটাম। এই িিুি COOP রেটাদেটা ও পিটাকটা 
সম্বদন্ধ িৎকটালীি আইনসএ থপ্রনসদডন্ট Dame 
Paulien Green বদলি, This new brand 
or identifier that we produced is 
something that we believe there is a 
real trust for around the world and 
has been for some time. When we 
had the UN logo everybody around 
the world used it. 

আন্তজ্চাদতক সমবায় দিবস 

আন্তজকেটানিক সমবটায় নেবস হদলটা সমবটায় 
আদ্টালদিি একটি বটানষকুক উেযটাপি যটা 
১৯২৩ ন্র. থরদক আইনসএ জুলটাই মটাদসি 
প্ররম িনিবটাি পটালি করি আসদছ। ১৯৯২ 
ন্র. ১৬ই নডদসম্বি জটানিসংদঘি সটািটািণ 
পনিষে Resolution-৪৭/৯০ এি মটাি্যদম 
থঘটাষিটা করি, আইনসএ প্রনিষ্ঠটাি িি বটানষকুকী 
উপলদক্্য ১৯৯৫ ন্র. থরদক জুলটাই মটাদসি 
প্ররম িনিবটাি আন্তজকেটানিক সমবটায় নেবস। 
১৯৯৫ ন্র. থরদক জটানিসংদঘি আন্তজকেটানিক 
সমবটায় নেবস আন্তজকেটানিক সমবটায় নেবদসি 
পটািটাপটানি থযৌরভটাদব পটালি করি আসদছ।

সটািটানবদশ্বি সমবটায়গুদলটা নবনভন্নভটাদব 
আন্তজটানিকেক সমবটায় নেবস পটালি করি 
রটাদক। প্রনিবছি COPAC আন্তজকেটানিক 
সমবটায় নেবস উেযটাপদিি জি্য একটি নিনেকেষ্ 
প্রনিপটাে্য নিিকুটািণ করি রটাদক। ২০২১ 
ন্র. আন্তজকেটানিক সমবটায় 

আইচসএ এর বত্জমান টরেচসয়ডন্ট Mr. Ariel Guarco 
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Together।

১২, জুলটাই ২০২১ ন্র. COPAC এবং 
জটানিসংদঘি উচ্চ পযকুটাদয়ি িটাজনিনিক 
থ�টািটাম অি সটাসদটইদিবল রেদভলপদমন্ট 
এি মদি্য একটি অিলটাইি আদলটাচিটাি ব্যবস্টা 
কিটা হয়। আদলটাচিটাি উদদ্ি্য নছল দুইটি।

কীভটাদব সমবটায় জিদকনন্দ্রক ও 
পনিদবিেিভটাদব পুিরুদ্ধটাি কিদি পটারি।

COPAC সেস্য, জটািীয় ও আন্তজকেটানিক 
সংস্টাি প্রনিনিধি এবং িৃণমলূ পযকুটাদয়ি 
সমবটায় নবদিষঞেিটা কীভটাদব কটাজ কিদি 
পটারি িটা নিদয় অিসুন্ধটাি কিটা।

ইউরিটানপয়টাি কনমিদিি থহড 
অব ইউনিট নমস Marlene Holzner 
সমবটাদয়ি সহিশীলিটা, নস্নি স্টাপি এবং 
সদন্তটাষজিক কটাদজি জি্য নবদিষ করি 
তেষম্য কমটাদি সমবটাদয়ি ভূনমকটাি প্রিংসটা 
করিি। নিনি বদলি আন্তজকেটানিক সমবটায় 
উন্নয়দি “আইনসএ-ইইউ” থযৌরভটাদব 
“#coops৪dev” এি মটাি্যদম সমবটায়দক 
িনক্তিটালী ও উন্নীি কিটাি জি্য কনমিদিি 
প্রনিশ্রুনি প্রমটাণ করিদছ থয এটি থটকসই 
উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু অংশীেটাি নহদসদব কটাজ 
করি যটাদচ্ছ।

রেটাট: COPAC- UN Committee 
for the Promotion and Advancement 
of Cooperative. 

আন্তজ্চাদতক সমবায় বষ্ম 

জটানিসংদঘি সটািটািণ পনিষে ২০১২ ন্র. 
র� আন্তজকেটানিক সমবটায় বষকু নহদসদব থঘটাষিটা 
করি। িটািটা আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি সমবটাদয়ি 
অবেটাি, নবদিষ করি েটানিদ্র্য নবদমটাচি, 

কমকুসংস্টাি সষৃ্টি এবং সটামটানজক 
সংহনিি উপি িটাদেি প্রভটাব 

িুদল িরিদছ। “সমবটাদয়ি উদে্যটাে একটি 
উন্নিিি নবশ্ব েদে িুদল” (Cooperative 
enterprise build a better world) এই 
প্রনিপটাদে্যি সটাদর আন্তজকেটানিক সমবটায় বদষকুি 
৩টি প্রিটাি উদদ্ি্য :
• সদচিিিটা বনৃদ্ধ (Increase awareness)
• উন্নয়ি নবকটাদি সহটায়িটা (Promote 

growth)
• উপযুক্ত িীনিমটালটা প্রনিষ্ঠটা কিটা 

(Establish appropriate policies)

আইদসএ এর কায্মক্রম 

নিম্ন ও মি্য নিম্ন আদয়ি থেিগুদলটাদি 
সমবটায় আদ্টালিদক ক্মিটায়দিি জি্য 
আইনসএ নিদম্নটাক্ত পেদক্প গ্রহণ করি রটাদক িঃ 

নবনভন্ন থেদিি সমবটায় আইি পযকুটাদলটাচিটা 
করি সময় উপদযটাগী নবদিষ করি পনিদবি 
উন্নি কিটাি পিটামিকু প্রেটাি করি রটাদক।

নবনভন্ন থেদিি সমবটায় আদ্টালি 
নবদলিষি করি থযমি কমকুচটািী, সেস্য এবং 
উদে্যটাক্তটাদেি থক্ররে সনিক ও কটাযকুকিী 
পেদক্প গ্রহণ কিটা। এছটােটাও নবনভন্ন থসক্টি 
ও উন্নয়দিি জি্য পিটামিকু প্রেটাি করি রটাদক।

সমবটায় উদে্যটাক্তটাদেি জি্য প্রদয়টাজিীয় 
সিঞ্টাম সিবিটাহ নবদিষ করি অিলটাইি 
ডটাটটাদবদসি মটাি্যদম সমবটায় উদে্যটাক্তটাদক 
সহটায়িটা করি রটাদক।

নবশ্বব্যটাপী সমবটায় নিক্টা ও প্রনিক্দণি 
জি্য “ক্পএকটাদডনম” ও “থ্টাবটাল ইয়ুর 
থ�টািটাম” এি মদিটা কমকুসনূচ গ্রহণ করি রটাদক।

সমবটায় ও অি্যটাি্য নবষয়নভনত্তক প্রকটািিটাি 
মটাি্যদম িরুণদেি সম্কৃ্তিটা নিদয় েদবষণটা 
করি রটাদক।

আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি লদক্্য স�ল 
সমবটায়গুদলটাি অিরুপ্রিণটামলূক নভনডও ও 
ডক্দমন্টটানি প্রচটাি করি রটাদক।

জ�াদেড-১৯ মমাকাদবলায় আইদসএ এর 

পিশক্ষপ

নবশ্ব র�টানভড-১৯ পনিনস্নি থমটাকটাদবলটাি 
জি্য আইনসএ অদিকগুদলটা পেদক্প গ্রহণ 
করিদছ। থযমি- 

সমবটায়ীদেি উৎসটাহ ও উদ্ীপিটাি জি্য 
নবদিষ করি মটািনসক িনক্ত বনৃদ্ধি জি্য নবনভন্ন 
িকম প্রনিক্ণ প্রেটাি, স্বটাস্্যনবধি, আরকু-
সটামটানজক উন্নয়িমলূক নভনডও প্রচটাি, নবদিষ 
করি ‘Coops Day’ উদ্ যটাপি উদল্খদযটাে্য।

ক্প ইউরিটাপ (Coop Europe) কিৃকুক 
সমগ্র ইউরিটাদপি অরকুনিনিক ও সটামটানজক 
সংকট নিিসদিি জি্য জনিপ প্রনিদবেি 
প্রকটাি এবং সংকট থমটাকটানবলটাি জি্য 
সুপটানিি প্রেটাি।

সুপাদরে সমহূ 

• িীনি প্রণয়িকটািীদেি সনক্রয়ভটাদব িীনি 
পণয়দি সমবটায় সংস্টাগুদলটাদক অন্তভুকুক্ত 
কিটা।

• অরকুিীনি পুিরুদ্ধটারিি জি্য যটাদি িটািটা 
িটাদেি প্রটাপ্য সুদযটাে থরদক বনঞ্চি িটা হয় 
থসনেদক নবদিষ িজি থেয়টা।

• নডনজটটাল প্রনিক্দণি ব্যবস্টা, নবদিষ 
করি ির্য বটা অরকুটায়দিি মটাি্যদম সহটায়িটা 
প্রেটাি, প্রদয়টাজিদবটাদি নডনজটটাল প্রদসস 
স্টাপদিি মটাি্যদম অিলটাইদি কটাজ কিটাি 
সুদযটাে ত�নি কিটা।

• পনিদবিবটান্ধব ও অিলটাইদি পণ্য প্রেটাি 
থসবটা।

• জটািীয় পযকুটাদয় সিকটাি/কিৃকুপদক্ি উনচত্ 
থেদিি শীষকুস্টািীয় সমবটাদয়ি সটাদর 
সমন্বয় করি সদবকুটাচ্চ সহদযটানেিটা প্রেটাি 
কিটা।

• রেকটািত্ব দূিীকিদণি জি্য প্রনিনিধিত্ব 
মলূক সংেিিসমহূদক এনেদয় আসটা 
উনচি।

• সিকটাি/কিৃকুপদক্ি উনচৎ আগ্রহী 
উদে্যটাক্তটাদেি ির্য প্রদবদিি অিমুনি 
প্রেটাদি সহদযটানেিটা কিটা। নবদিষ করি 
সমবটায় সংক্রটান্ত কটাযকুক্রম ভটাদলটাভটাদব 
বুিদি সহদযটানেিটা কিটা। নকছু নিনেকেষ্ 
সমবটায় থসক্টি (পযকুটি, সংসৃ্কনি) র� 
নবদিষ সুনবিটা প্রেটাি কিটা।

জ�াদেড-১৯ সংকট দনরসশন নারী জেতৃশত্বর 

েূদমকা 

িটািীিটা র�টানভড-১৯ সংকট উত্তিদণ প্ররম 
সটানিদি কটাজ কিদছ। থযমি-স্বটাস্ কমকুী, 
র�য়টাি নেভটািস (Care givers), উদ্টাবক, 
সমটাজ সংেিক (Community Organizer) 
অনিমটানি থমটাকটানবলটায় কটাযকুকি ভূনমকটা পটালি 
কিদছ। নবদিষ করি র�টানভড-১৯ প্রনিনক্রয়টা 
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এবং পুিরুদ্ধটারিি প্রদচষ্টায় (Response and 
recovery) কটাযকুকিভটাদব রেিৃত্ব প্রেটাদিি 
জি্য িটািী রেিৃবৃ্  এবং িটািী সংেিিসমহূ 
িটাদেি েক্িটা, ঞেটাি এবং রেটওয়টাককে প্রেিকুি 
এি মটাি্যদম প্রিংনসি হদয়দছ।

আইনসএ এি রে্ডটাি সমিটা কনমটিি 
প্রকটািিটাি ির্যমদি আনফ্কটা, আদমনিকটা, 
এনিয়টা প্যটানসন�ক ও ইউরিটাপ এি রেি 
কদয়কটি িটািী সমবটায়ী র�টানভড-১৯ সংকট 
থমটাকটানবলটায় নবদিষ করি প্রনিনক্রয়টা ও 
পুিরুদ্ধটারিি প্রদচষ্টায় (Response and 
recovery) গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা পটালি করি। 

কুপ ইউশক 

র�টানভড-১৯ পনিনস্নিদি ক্প ইউদক 
েহৃহীিদেি সহটায়িটাি জি্য এনেদয় আদস। 
িটাছটােটা অপনিহটাযকু কমকুচটািীদেি কটাজ কিটাি 
সময় রেটািটাস, নবিটামদূল্য দুপুরিি খটাবটাি, 
চটাইর্ র�য়টাি থসবটায় ছটাে (নডসকটাউন্ট) থেয়টা 
ও খটাবটাি পনিদবিি কিটা হয়।

কুপ বলুলশগদরয়া ও কুপ ইতাদল 

ক্প বুলদেনিয়টা ও ক্প ইিটানল ইউরিটাদপ 
সিবিটাদহ সীমটাবদ্ধিটা সদ্বেও পণ্য সিবটািটাদহ 
িটাদেি সহদযটানেিটা অব্যটাহি িটাদখ; 
বুলদেনিয়টাি সমবটায় জীবটািিুটািক সিবিটাহ 
করি। স্টািীয় সম্প্রেটায়গুদলটাদক সহটায়িটা 
কিটাি জি্য “ক্প র�য়টাি প্ল্যটাট�মকু” ও স্টাপি 
কিটা হদয়দছ।

রাদেয়া 

সমবটায় বয়স্ক ও প্রনিবন্ধী এবং প্রি্যন্ত ও 
গ্রটামটাঞ্চদল যটািটা স্ব-নবনছন্নিটায় (Isolation) 
বটাস করি িটাদেি কটাদছ থমৌনলক পণ্য ও ঔষি 
সিবিটাহ করি।

মপেন

স্প্যটানিি সমবটায় থমনডদকল থসক্টরিি জি্য 
১০ নমনলয়ি মটাস্ক এবং শ্বটাসযরন্ত্রি থমনিি 
(মন্ডটােি অ্যটাদসম্বনল এবং রেদক্সি থমনডদকল) 
ত�নিদি সহদযটানেিটা করি।

সুইশডন 
নবশ্বব্যটাপী জিস্বটাস্্য কদমকুি অরকুটায়দিি জি্য 

সুইদডদি সমবটায় নবনিদয়টােকটািীিটা িিুি 
বদ্ড ২৩৫ নমনলয়ি মটানককেি ডলটাি নবনিদয়টাে 
করিদছ (Folksam Group)

আইদসএ এর সিস্ পিলাশের মযাগ্তা

আইনসএ এি দুই িিদিি সেস্য পে 
িদয়দছ।

১. পূণ্ম সিস্ (Full Members):

ক)  জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি/থ�ডটারিিি
খ) সমবটায় ইউনিয়দিি জটািীয় 

কিদ�ডটারিিি (শীষকু সমবটায়)
ে) জটািীয় সমবটায় ব্যবসটা সংখ্যটােনিষ্ঠ স্বিন্ত্র 

মটানলকটািটা (জটািীয় পযকুটাদয় কটাজ করি 
এমি একটি সমবটায় সনমনি যটাি সেস্যিটা 
র�বল মটািষু িয় বিং এন্টটািপ্রটাইজও হদি 
পটারি)।

ঘ)  স্বিন্ত্র সমবটায় সংস্টা (প্রটারনমক বটা িৃণমলূ 
সমবটায়)

ঙ) আন্তজকেটানিক এবং আঞ্চনলক (সুপটাি 
ি্যিিটাল) থ�ডটারিিি বটা সমবটায় 
সংেিদিি ইউনিয়ি (একটাধিক থেদিি 
সংেিি)

চ) পটািস্পনিক সংেিি বটা সমবটায় পনিচদয়ি 
ওপি আইনসএ এি নববনৃি থমদি চদল।
২. সহশযাগী সিস্: (Associate 

Members)

ক) থযসব সংেিি সমবটাদয়ি সমরকুক
খ) সিকটানি নবভটাে/সংস্টা
ে) সমবটায় বিটািটা মটানলকটািটািীি এবং নিয়নন্ত্রি 

সংস্টাগুদলটা (স্বত্বটাধিকটািী যটািটা নিদজিটা 
সমবটায় িয়, আবটাি সম্ণূকুভটাদব সমবটায় 
বিটািটা মটানলকটািটািীি ব্যনক্ত িয়)।

ঘ) নিক্টা, েদবষণটা এবং অি্যটাি্য প্রনিষ্ঠটাি যটা 
সমবটায় এবং সমবটায় আদ্টালদিি প্রচটাি 
বটা অরকুটায়ি করি (প্রনিক্ণ প্রনিষ্ঠটাি এবং 
আিটা স্বটায়ত্তিটানসি প্রনিষ্ঠটাি যটাদেি র�টাি 
সমবটায় সেস্য রেই)

ঙ) পূণকু সেদস্যি অধিকটািী প্রনিষ্ঠটাি, নকন্তু 
িটািটা পূণকু সেস্য পদেি জি্য আদবেি 
কিটাি জি্য প্রস্তুি িয় (সীনমি সমদয়ি 
জি্য)।
সেস্যপদেি জি্য অবি্যই প্রটারকুীদক 

নিদম্নটাক্ত েনলল/ির্যটাবনল আইনসএ 

“Membership Application From” 
পূিণ করি hacquard@ica.coop এ 
ইদমইদলি মটাি্যদম পটািটাদি হদব।

সংস্টাি নবধি, উপ-নবধি ও মযকুটােটা
সবকুদিষ বটানষকুক প্রনিদবেি
সনমনিি সেদস্যি িটানলকটা
সটাংেিনিক সংনলিষ্িটাি িটানলকটা

আইদসএ সিস্ পশির সুদবিা 

তেনশ্বক রেটওয়টািনককেং (Global 
Networking):

আইনসএ এি সেস্য হওয়টাি মটাি্যদম 
নবদশ্বি নবনভন্ন থসক্টি ও বহৃৎ সমবটায় 
প্রনিষ্ঠটািসমদূহি সটাদর থযটােটাদযটাে কিটা, 
িটাদেি সটাদর মিনবনিময় এবং আইনডয়টা 
শেয়টাি কিটাি সুদযটাে।

নবশ্বদসিটা অিশুীলি (Global best 
Practice):

সমবটায় িটাসি, িহনবল এবং নবপণি 
ইি্যটানে নবশ্বব্যটাপী সবকুদিষ (Updated) থসিটা 
অিশুীলিগুদলটা চচকেটাি মটাি্যদম সমবটায় সংস্টা্ি 
কমকুেক্িটা উন্নয়দিি সুদযটাে।

তেনশ্বক প্রনিনিধিত্ব (Global 
representation):

ব্যবসটানয়ক খটাদিি জি্য গুরুত্বপূণকু নবষয় 
এবং সমবটায় আদ্টালদি জটানিসংঘ, নজ-২০ 
ও আন্তজকেটানিক সম্প্রেটাদয়ি প্রনিনিধিত্ব কিটাি 
সুদযটাে।

তেনশ্বক নসদ্ধটান্ত গ্রহণ (Global decision 
making):

আন্তজকেটানিক সমবটায় আদ্টালদিি র�ৌিল 
সম্নককেি তেনশ্বক নসদ্ধটান্ত গ্রহণ প্রনক্রয়টায় 
অংিগ্রহদণি সুদযটাে।

আমিটা আিটা কিদবটা বটাংলটাদেদিি বহৃৎ 
সমবটায়গুদলটা আইনসএ এি সেস্য পে লটাভ 
করি তেনশ্বক প্রনিনিধিত্ব প্রেটাি ও তেনশ্বক 
রেটওয়টানককেং এি মটাি্যদম আমটাদেি সমবটায় 
আদ্টালিদক আরিটা এনেদয় নিদয় থযদি 
পটািদব এবং একই সটাদর আমটাদেি আরকু-
সটামটানজক অবস্টাি উন্নয়দি সমবটায় গুরুত্বপূণকু 
অবেটাি িটাখদি পটািদব।

এম এম মমাশে্মি: নসনিয়ি কমপ্লদয়ন্স ম্যটাদিজটাি, 
ইন্টটািদটক বটাংলটাদেি, সটাদবক নকউইনড র�টা-অনডকেদিটি 
ইন্টটািক্প ( Intercoop)- বটাংলটাদেি, ভটািি ও পটানকস্তটাি 
কৃিঞেিটা স্বীকটারি (Acknowledgement) 
Marc Noel, Director of International 
Development, ICA HQ
Leire Luengo, Director of Communications, 
ICA HQ
Ines Segui, ICA Communications Officer, ICA 
HQ
Sarah Howard, Wild Thang Limited, UK.
Sion Whellens, Calverts, UK. 
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থেদিি সটানবকুক উন্নয়দিি জি্য একটি প্রনিনক্ি 
ও েক্ জিদেটাষ্ঠী আবি্যক। প্রনিনক্ি 
জিদেটাষ্ঠী িটাদেি থমিটা ও থযটাে্যিটাি সদবকুটাচ্চ 
ব্যবহটাি করি নিদজ আত্মনিভকেিশীল হওয়টাি 
পটািটাপটানি থেিদক কটানঙ্কি উন্নয়দিি নেদক 
এনেদয় নিদয় থযদি পটারি। একটি জিদেটাষ্ঠীদক 
েক্ করি েদে িুলদি হদল প্রনিক্দণি 
প্রদয়টাজি। প্রনিক্ণই পটারি িটাদেিদক েক্িটাি 
সদবকুটাচ্চ সীমটায় থপৌঁদছ নেদি। বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডনম ও অিীিস্ েিটি আঞ্চনলক 

সমবটায় ইিস্টিটিউট থরদক সমবটায়ীদেি েক্িটা 
বনৃদ্ধি জি্য আইনজএ ও সমবটায় ব্যবস্টাপিটা 
প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা হয়। এছটােটা সমবটায় 
নবভটাদেি অিীিস্ কমকুচটািীদেিদক নিয়নমি 
প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা হয়। 

আমাশির লক্ষ্ ও উশদেে্

সমবটায়ী ও সমবটায় নবভটাদেি কমকুকিকেটা/
কমকুচটািীেণদক েক্ মটািব সম্দে পনিণি 
কিটাি লদক্্য যুদেটাপদযটাগী ও উদ্টাবিী 

আঞ্চচলক সমবাে ইনস্টিটিউে, নওগাঁ

রেচরষিয়ণর মান উন্নেয়ন গহৃীত কার্শক্রম
থমটািঃ থসনলমলু আলম িটানহি 

রেরাসচনক িবয়নর ঊর্্শমধুখী সম্প্রসারণ ও 
বঙ্গবন্ধু র মধু্যরাল 
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ক্র: নং রিদেক্ষণ জ�াশস্মর নাম
জ�াশস্মর 

সংখ্া
অংেগ্হণকারী

জ�াশস্মর 

মময়াি

রিদেক্ষণার্মীর সংখ্া

পলুরুষ মদহলা মমাট

১ সমবটায় অনডটিং ০২ সহকটািী পনিেিকুক ও সমমটাি ১০ ৩৮ ১২ ৫০

২ আিনুিক অন�স ব্যবস্টাপিটা ০৩ সহকটািী পনিেিকুক/অন�স সহকটািী ৫ ৬৬ ৯ ৭৫

৩ নহসটাব সংিক্ণ ০৫ সমবটায় সনমনিি সেস্যবৃ্ ৫ ১২৫ - ১২৫

৪ সমবটায় ব্যবস্টাপিটা ০৪  ব্যবস্টাপিটা কনমটিি সেস্যবৃ্ ৫ ৭৫ ২৫ ১০০

৫ আইনজএ কম্ম্উটটাি ০২ সমবটায় সনমনিি সেস্যবৃ্ ১০ ৫০ - ৫০

৬ আইনজএ থটইলটানিং ০২ সমবটায় সনমনিি সেস্যবৃ্ ১০ - ৫০ ৫০

৭ আইনজএ প্লটানম্বং ০২ সমবটায় সনমনিি সেস্যবৃ্ ৫ ৫০ - ৫০

৮ আইনজএ ব্ক-বটাটিক ০৫ সমবটায় সনমনিি সেস্যবৃ্ ৫ - ১২৫ ১২৫

৯ আইনজএ থমটাবটাইল সটানভকেনসং ০২ সমবটায় সনমনিি সেস্যবৃ্ ৫ ৫০ - ৫০

১০ আইনজএ ইদলকনরিক্যটাল ০২ সমবটায় সনমনিি সেস্যবৃ্ ৫ ৫০ - ৫০

১১ আমটাি বটানে আমটাি খটামটাি ২১ উপকটািদভটাগী সেস্যবৃ্ ৩ ৪৮৭ ৩৫৩ ৮৪০

১২ কু্দ্র িিৃটান্বেক ০৬ উপকটািদভটাগী সেস্যবৃ্ ৩/৫ ১২৯ ৫১ ১৮০

মমাট ৫৬ ১১২০ ৬২৫ ১৭৪৫

প্রনিক্ণ প্রেটাি কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিটাই 
আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওোঁি মলূ 
লক্ষ্ ও উশদেে্

১. প্রনিক্ণটারকুীেণদক েক্িটা বনৃদ্ধ ও 
আয়বিকুিমলূক (আইনজএ) প্রনিক্ণ 
প্রেটাি করি েক্ মটািব সম্ে েিি।

২. সজৃিশীল ও যুদেটাপদযটাগী প্রনিক্ণ 
প্রনিষ্ঠটাি নহদসদব েদে র�টালটা।

৩. সমবটায় কমকুকিকেটা/কমকুচটািীদেি েক্ থসবক 
নহদসদব েদে র�টালটা। 

রলমান রিদেক্ষণ কায্মক্রম

আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওেটা 
িটাজিটাহী নবভটাদেি আওিটাভুক্ত ৭টি রেলটাি 
নবভটাগীয় কমকুীদেি প্রনিক্ণ প্রেটাদিি 
পটািটাপটানি সমবটায়ীেদণি সমবটায় ব্যবস্টাপিটা 
ও আয়বিকুিমলূক প্রনিক্ণ প্রেটাি করি রটাদক। 
২০২০-’২১ অরকুবছরিি পনিসংখ্যটাি থরদক এ 
ইিস্টিটিউদট আদয়টানজি প্রনিক্ণ কটাযকুক্রদমি 
িটািণটা পটাওয়টা যটায়। 

রিদেক্ষণ সংক্রান্ত সুদবিা বদৃধে/ আিলুদনকায়ন

প্রনিক্ণ প্রেটাি, েদবষণটা ও থসনমিটাি-কমকুিটালটা 
আদয়টাজি আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউদটি 
নিয়নমি কটাযকুক্রম। সংেিকটািদণ, আমটাদেি 
থসবটাপ্রটারকুী মলূি সমবটায়ীবৃ্  এবং নবভটাগীয় 
কমকুচটািীবৃ্ । ইদিটামদি্য প্রনিক্ণ সংক্রটান্ত 
থয দুবকুলিটাসমহূ নছল, িটা দূি কিটাি সবকুটাত্মক 
কটাযকুক্রম গ্রহণ কিটা হদয়দছ। এই িিদিি 
কটাযকুক্রমসমহূদক আমিটা কদয়কটি ভটাদে ভটাে 
কিদি পটানি- 

ক) রিদেক্ষশণর গুণগত মান উন্নয়ন: 

সনিক প্রনিক্ণটারকুী পটাওয়টা সবসমদয়ি 
জদি্যই একটি দুরূহ কটাজ নছল। সনিক 
ব্যনক্ত থযি িটাি প্রদয়টাজিীয় আয়বিকুিমলূক 
প্রনিক্ণ থপদয় আত্মকমকুশীল হদয় থেদিি 
অরকুনিনিক কল্যটাদণ অবেটাি িটাখদি পটারি, 
িটাি জদি্য সনিক প্রনিক্ণটারকুী নিবকুটাচি ও 
প্রনিক্ণ ব্যবস্টাপিটাি ওপি গুরুত্ব প্রেটাি কিটা 
হদয়দছ। সনিক প্রনিক্ণটারকুী নিবকুটাচদিি থক্ররে 
ভ্রটাম্যমটাণ প্রনিক্দণি স্তি থরদক সমবটায়ীদেি 
চটানহেটামটান�ক প্রনিক্দণি (Need Based 
Training) উপটায় রেি কিটা হদয়দছ এবং 
চটানহেটামটান�ক প্রনিক্দণি ির্য অিলটাইদি 
থপ্রিদণি মটাি্যদম একটি িনক্তিটালী ডটাটটাদবইজ 
(২T model) ত�নি কিটা হদয়দছ। 

খ) রিদেক্ষশণর কািাশমাগত মান উন্নয়ন: 

কটাযকুকি প্রনিক্দণি জদি্য চটাই মদিটামগু্ধকি 
পনিদবি এবং উন্নি অবকটািটাদমটা। এি জদি্য 
অংিগ্রহণমলূক নসদ্ধটান্ত গ্রহণ কিটা হয়। 
সকল প্রনিক্ণটারকুীদেি কটাজ থরদক মিটামি 
গ্রহণ কিটা হয় এবং থস অিযুটায়ী থহটাদস্ল ও 
ক্যটাম্টাদসি উন্নয়দিি জদি্য নিিলস থচষ্টা 
কিটা হদচ্ছ। ইদিটামদি্য প্রনিক্ণটারকুীেদণি 
মিটামি নিদয় থহটাদস্ল ভবদি পেকেটা, আয়িটা, 
ডটাস্নবি, পনিচ্ছন্ন টয়দলট, ক্যটাম্টাদসি 
লটাম�লক, জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাদিি মিু্যটাল নচরে স্টাপি কিটা হদয়দছ। 
প্রনিক্ণ ব্যবস্টাপিটাি অংি নহদসদব অন্তি 
১০ নেি পূদবকু রেটাটিি থপ্রিণ, SMS থপ্রিণ 
কিটা হয় এবং প্রনিক্ণটারকুীদেি স্বটােি জটািটাদি 
অভ্যরকুিটা কক্ স্টাপি কিটা হদয়দছ। আসই, 
িওোঁি সটানবকুক অবকটািটাদমটা উন্নয়দি নিিন্তি 
থচষ্টা চটানলদয় যটাওয়টা হদচ্ছ। 

ে) রিদেক্ষণ সহায়ক মশনামলুগ্ধকর 

পদরশবে সজৃন: অংিগ্রহণমলূক পদ্ধনিদি, 
আেি সকল প্রনিক্ণটারকুীি মিটামি নিদয় 
প্রনিক্ণ ক্যটাম্টাদস সবুদজি সমটারিটাহ সষৃ্টি 
কিটা হদয়দছ, থখলটাি মটাি, পুক্ি ও রেক 
র�নন্দ্রক নবদিটােি ব্যবস্টা েদে র�টালটা হদয়দছ। 

প্রনিক্ণ সংক্রটান্ত উদ্টাবিী আইনডয়টা: 
আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওোঁদি নকছু 
উদ্টাবিী উদে্যটাে গ্রহণ কিটা হদয়দছ, যটাি মদি্য 
িদয়দছ- 
১. ভ্রটাম্যমটাণ প্রনিক্দণি স্তি থরদক 

সমবটায়ীদেি চটানহেটামটান�ক প্রনিক্দণি 
(Need Based Training) উপটায় রেি 
কিটা এবং চটানহেটামটান�ক প্রনিক্দণি ির্য 
অিলটাইদি থপ্রিদণি মটাি্যদম এক বছরিি 
জদি্য একটি িনক্তিটালী ডটাটটাদবইজ (২T 
model) ত�নি কিটা। 

২. সমবটায়ীদেি আইনজএ প্রনিক্ণ 
অধিকিি �লপ্রস ূ কিদি নবভটাগীয় 
সমবটায় কটাযকুটালদয়ি উদে্যটাদে আদয়টানজি 
প্রনিক্দণি সটাদর সমন্বয় করি ‘দুই স্তরি 
প্রনিক্ণ প্রেটাি’ ব্যবস্টাি উদে্যটাে গ্রহণ 
কিটা হদয়দছ। এদি, সটািটা িটাজিটাহী 
নবভটাদে রেলটা ও উপদজলটা পযকুটাদয় থয 
আইনজএ প্রনিক্ণসমহূ (থটইলটানিং, ব্ক 
বটাটিক, নবউটিন�দকিি ইি্যটানে) প্রেটাি 
কিটা হদয়, থসই সকল প্রনিক্ণটারকুীদেি 
মি্য থরদক বটাছটাই করি অধিকিি 
আবটানসক প্রনিক্দণি জদি্য আঞ্চনলক 
সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওোঁদি 
থপ্রিণ কিটা হয়। এদি 



স ম বা য় � 70

প্রনিক্ণটারকুী ও প্রনিক্দণি গুণেি মটাি 
বনৃদ্ধ থপদয়দছ এবং আইনজএ প্রনিক্ণসমহূ 
মটািব সম্ে উন্নয়দি অধিকিি কটাযকুকি 
ভূনমকটা পটালি কিদছ। এছটােটাও স্টািীয় 
সমবটায় কটাযকুটালয়সমদূহি উদে্যটাদে র�টাসকু 
ক্যটাদল্ডটাি বনহভূকুি নবনভন্ন প্রনিক্দণি 
আদয়টাজি কিটা হয়। 

৩. নিশুস্বেকু েিি: সবুদজ থঘিটা আমটাদেি 
এই ক্যটাম্টাস হদয় উিুক নিশুদেি উন্মুক্ত 
নবে্যটালয়, এই প্রি্যটািটা নিদয় আমটাদেি 
ক্যটাম্টাদসি িটামকিণ কিটা হদয় হদয়দছ 
নিশুস্বেকু। ৫ বছরিি বটা এি কম বয়নস 
থযদকটাদিটা নিশু এখটাদি নবিটা অিমুনিদি 
ঢুকদি পটারি, থখলদি পটারি এবং এি 
িটা্নিক থসৌ্যকু থরদক নিক্টা গ্রহণ কিদি 
পটারি। এখটাদি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি একটি ম্ুযিটাল স্টাপি 
কিটা হদয়দছ, যটা থরদক নিশুিটা জটানিি 
নপিটা সম্দককে িটািণটা লটাভ কিদি পটারি। 

৪. জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি’ এি ম্ুযিটাল স্টাপি: জটানিি 
নপিটা েভীিভটাদব একজি সমবটায়ী রেিটা। 
নিনি সমবটাদয়ি মটাি্যদম থেদিি সকল 
উন্নয়ি কিদি থচদয়নছদলি। আেি 
প্রনিক্ণটারকুীদেি কটাদছ বঙ্গবনু্ধি অবেটাি 
ও মনহমটা জটািটাদিটাি জদি্য ইিস্টিটিউদটি 
ক্যটাম্টাদস জটানিি নপিটাি একটি ম্ুযিটাল 
স্টাপি কিটা হদয়দছ। 

৫. ক্যটানন্টি ব্যবস্টাপিটা: ‘নিদজিটা নিদজদেি 
কটাজ কনি ও কিব’ এই থ্টােটাদিি 
আওিটায় আমিটা ক্যটানন্টদি খটাবটাি গ্রহণ 
কনি, খটাবটাি শেদষ বজকে্যব্যবস্টাপিটা কনি 

এবং নিদজি থপ্লট নিদজ িদুয় ক্যটানন্টদিি 

সু্ি কমকুপনিদবি বজটায় িটানখ। 
৬. পনিচ্ছন্নিটা কটাযকুক্রম এবং পনলনরি ও 

িমূপটাি মকু্ত পনিদবি েিি: এখটাদি 
আেি প্রনিক্ণটারকুীদেি প্রনি আমটাদেি 
আহ্টাি ও থ্টােটাি, ‘আপিটাদক নকছুই 
পনিষ্টাি কিদি হদব িটা, র�বল আপিটাি 
হটাি নেদয় নকছু অপনিষ্টাি কিদবি িটা’। 
এই থ্টােটাদিি মটাি্যদম আমিটা সবটাই নমদল 
আসই, িওোঁি সবুজ ক্যটাম্টাস পনিষ্টাি 
িটানখ। এই উদে্যটাদেি মটাি্যদম আমিটা 
ক্যটাম্টাসটিদক পনলনরি ও িমূপটািমকু্ত 
ক্যটাম্টাস নহদসদব থঘটাষণটা করিনছ (১৭ 
অদক্টটাবি, ২০২০ন্র.)। 

৭. ‘জনয়িটাি চটাকটা’ ও ‘ক্ি’ স্টাপি: র�টাদিটা 
উপটােটািই থ�লিটা িয়। বহুনেদিি পুরিটাদিটা 
নবিচক্রযটাি িং করি স্টাপি কিটা হদয়দছ 
স্টাপি্যকমকু ‘জনয়িটাি চটাকটা’, যটা িটািীি 
ক্মিটায়িদক নিদেকেি করি। পুিটািি 
নবদু্যদিি রেটাহটাি খটুি নেদয় ‘ক্ি’ িটামক 
আরিকটি স্টাপি্যনিল্প স্টাপি কিটা হদয়দছ, 
যটা উৎসেকু কিটা হদয়দছ ১৪ নডদসম্বি, 
১৯৭১ সটাদল িনহে বুনদ্ধজীবীদেিদক। 
এদি আসই, িওোঁি থসৌ্যকু বহুগুদণ 
বনৃদ্ধ থপদয়দছ। 

৮. লটাইরব্নি, রু�ট� ক্যটানন্টি ও থস্টািরুম: 
সীনমি অবকটািটাদমটাি সদবকুটাত্তম ব্যবহটারিি 
নিনমদত্ত প্রিটাসনিক ভবদিি ছটাদে ব্যবহটাি 
করি থসখটাদি একটি পরৃক লটাইরব্নি, 
একটি থস্টািরুম ও রু�ট� ক্যটানন্টি স্টাপি 
কিটা হদয়দছ। নসঁনেঘরিি থস্টাি কিটা 
স্তুপটাকটাি মটালপরে অপসটািণ কিটা হয়। 

৯. ইদন্টনিয়ি নডজটাইি ও নসনসটিনভ স্টাপি: 
ইদিটামদি্য অি্যক্-উপনিবন্ধদকি 

অন�সঘি ইদন্টনিয়ি নডজটাইি করি 
নসনসটিনভসহ আিনুিক সুদযটাে-সুনবিটা 
প্রেটাি কিটা হদয়দছ। ক্রমটান্বদয় অি্যটাি্য 
কি�টারিন্স রুম ইদন্টনিয়রিি আওিটায় 
নিদয় আসটাি পনিকল্পিটা িদয়দছ। 

১০. েদবষণটা: ২০২০-’২১ অরকুবছি থরদকই 
আসই িওোঁ েদবষণটা সংক্রটান্ত কটাযকুক্রদম 
মদিটানিদবি করি আসদছ। ইদিটামদি্য 
দুইটি েদবষণটা কটাযকুক্রম চলমটাি িদয়দছ – 
ক) আসই, িওোঁি প্রনিক্ণ থসবটা উন্নয়দি 
কিণীয় খ) আসই, িওোঁ কিৃকুক প্রেত্ত 
আইনজএ প্রনিক্দণি কটাযকুকটানিিটা যটাচটাই। 

রিদেক্ষণ দবষয়ক গিনমলূক আশলারনা

েক্ মটািব সম্ে েিি ও সুনবিটাবনঞ্চি 
সমবটায়ীদেি আনরকুক সক্মিটা বনৃদ্ধি লদক্্য 
প্রনিক্ণ নবষদয় নকছু উদে্যটাে গ্রহণ কিটা থযদি 
পটারি- 
১. প্রনিক্ণনভনত্তক প্রকল্প: সুনবিটাবনঞ্চি 

সমবটায়ীেদণি েক্িটা বনৃদ্ধ ও আনরকুক 
সক্মিটা বনৃদ্ধি জদি্য আইনজএ প্রনিক্ণ 
নিভকেি উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহণ কিটা থযদি 
পটারি। এদক্ররে িটািী সমবটায়ীেদণি 
অগ্রটাধিকটাি প্রেটাি কিটা থযদি পটারি। 

২. প্রনিক্ণ কটাযকুক্রমদক অধিকিি �লপ্রস ূ
কিদি নবভটাগীয় সমবটায় কটাযকুটালয়, রেলটা 
সমবটায় কটাযকুটালদয়ি নবনভন্ন আইনজএ 
প্রনিক্দণি সটাদর সমন্বয় করি ‘দুই স্তরি 
প্রনিক্ণ প্রেটাি’ পদ্ধনি েদে র�টালটা থযদি 
পটারি। 

৩. স্টািীয় চটানহেটাি নভনত্তদি সমবটায়ীদেি 
জদি্য িিুি িিুি থরিদড প্রনিক্ণ 
আদয়টাজি কিটা থযদি পটারি। 

৪. আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউটসমহূদক 
েদবষণটাি জদি্য উপযুক্ত করি েদে র�টালটা 
জরুনি। 

শেষ করা

আঞ্চনলক সমবটায় ইিস্টিটিউট, িওোঁ’ি 
একটি প্রটানিষ্ঠটানিক ব্্যটান্ডং সষৃ্টি, একটি 
আত্মনিভকেিশীল, থসৌ্যকুমন্ডি, আকষকুণীয়, 
আনরকুকভটাদব েনিশীল একটি সমদৃ্ধ আিনুিক 
সু্ি ও পনিকনল্পি ক্যটাম্টাদস পনিণিকিদণি 
পনিকল্পিটা ও বটাস্তবটায়ি উদে্যটােটি 
স�লভটাদব সমটাপ্ত হদয়দছ। প্রনিক্দণি 
মটাি উন্নয়ি, অবকটািটাদমটােি উন্নয়ি, িিুি 
িিুি ইদিটাদভিি গ্রহদণি মটাি্যদম প্রনিক্ণ 
প্রনিষ্ঠটািটি একনেি পনিণি হদব Center of 
Excellence এ। 

মমাঃ মসদলমলুল আলম োদহন: অি্যক্, আঞ্চনলক সমবটায় 
ইিস্টিটিউট, িওোঁ

অপরুপ টসৌন্দয়র্শর লীলািূচম আমায়দর চরেে ক্যাম্পাস
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অসীদমি পদর যটারেটাকটািী মটািষু যখি মিকে্য 
থরদক মহটাকটাি নবজদয়ি েল্প শেটািটাদি ব্যস্ত, 
নিক িখিই আণুবীক্ধণক এক ভটাইিটাস 
ওলটপটালট করি নেল সমগ্র নবশ্ব। মটািদুষি 
ি্যটািিটািণটা, নচন্তটাদচিিটা আমলূ বেদল থেল। 
ভূদলটাক নবজদয়ি েল্প বটাে নেদয় মটািষু উেগ্রীব 
হদয় পেল করিটািটা নবজদয়ি েল্প শুিদি। 
অনিমটানি নেদিনেদি ছনেদয় পেদি লটােল 
নবদশ্বি এক প্রটান্ত থরদক আরিক প্রটাদন্ত, এক 
থেি থরদক আরিক থেদি, এক ঘি থরদক 
আরিক ঘরি। এভটাদব কখি থযি র�টানভড 
ভটাইিটাস এদস প্রভটাব নবস্তটাি কিদি লটােল 
আপি ঘরি! মিুৃ্যি নমনছদল থযটাে হদি শুরু 
কিল পনিচি-আপিজি। জীবি বিটাম 
মিুৃ্যি লেটাইটটা বড্ড একদপদি হদয় উিল। 

আিও একবটাি বে করুণভটাদব উদন্মটানচি 
হদলটা প্রকৃনিি কটাদছ মটািদুষি অসহটায়ত্ব। 
অনিমটানিদি স্নবি হদয় পেল দুবকুটাি েনিদি 
ছুদট চলটা মটািষু আি িটাদেি জীবি। সবনকছু 
ছটানপদয় একটটা িব্ই বটািবটাি উচ্চটানিি হদি 
লটােল—মিুৃ্য। চটািপটাদি মিুৃ্যি নমনছল। এই 
কনিি এবং অদমটাঘ সদি্যি র�িি নেদয়ই শুরু 
হদলটা নেিযটাপি। স্বটাভটানবক জীবিযটারেটা হিটাৎ 
করিই আটদক থেল িঙৃ্খদল। পটাদি রটাকটাি 
প্রি্যয় নিদয় জটাগ্রি মটািষুগুদলটা দূিত্বদকই রেদছ 
নিল নিিটাপত্তটাি খটানিরি। স্পদিকু জনেদয় থেল 
অনবশ্বটাস। স্নবিিটা সবখটাদি। নবধিনিদষদিি 
জটাদল আটকটা স্বটাভটানবক জীবি। এখদিটা থস 
অবস্টা পুরিটাপুনি দূি হয়নি। ভটাইিটাদসি 
থেৌিটাত্ম্য হদি মনুক্ত থমদলনি নবশ্ববটাসীি। 

কররানা ক্রাচন্ ও সব্শসািারয়ণর 
সমবােচরষিা

থসটাদহল িওরিটাজ
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স্নবিিটাও পুরিটাটটা কটাদটনি। এই অণুজীবদক 
বদি আিদি মটািদুষি প্রটাণটান্ত প্রদচষ্টা চলমটাি। 
রেঁদচ রটাকটাি অনিচিয়িটাি মদি্যই আরিকটটা 
চ্যটাদলঞ্ এদস হটানজি হদয়দছ—‘বাঁনচদয় 
িটাখটা’। নিদজদেিদক বাঁনচদয় িটাখটাি পর 
খুঁজদি মটািষুগুদলটাদক িিুি করি ভটাবদি 
হদচ্ছ। করিটািটাি রটাবটায় নবপযকুস্ত অরকুিীনিি 
চটাকটায় হটাি লটােটাদি একটু একটু করি সটামদি 
এদেটাদচ্ছ মটািষু। বেদল যটাওয়টা নবশ্বটটাদক িিুি 
করি সটাজটাদি হদব িটাদেিদকই। মটািদুষি 
সনমেনলি প্রয়টাসই পটারি অনিমটানিদি পযুকুেস্ত 
পনৃরবীটটাদক িিুি করি সটাজটাদি। আি এ 
কটািদণই করিটািটাকটাদল ও করিটািটাপিবিকেী 
সমদয় সমবটাদয়ি প্রদয়টাজিীয়িটা ও উপদযটানেিটা 
আিও রেনি করি অিভূুি হদচ্ছ। 

করিটািটা িটািটাভটাদব মটািদুষি ক্নি 
করিদছ। িদব সবদচদয় বে আঘটািটটা করিদছ 
জীবি ও অরকুিীনিি ওপি। নবদিঞেদেি 
িটািণটা, এই করিটািটা মহটামটানিি কটািদণ েনক্ণ-
এনিয়টাি থেিগুদলটাদি েটানিরদ্র্যি হটাি বটােদব। 
িৃিীয় নবদশ্বি মি্য আদয়ি থেি নহদসদব 
বটাংলটাদেিও এি ভুক্তদভটাগী হদচ্ছ। এিই মদি্য 
বটাংলটাদেদিি নিম্ন ও মি্যম আদয়ি মটািদুষিটা 
রেনিবটাচক �ল র�টাে কিদি শুরু করিদছ। 
রেনি আদয়ি মটািষুগুদলটা হয়দিটা আনরকুক 
ক্নি কটাটিদয় উিদি সক্ম হদব; িদব িটাি 
জি্যও প্রদয়টাজি লম্বটা সময় আি েীঘকুদময়টানে 
পেদক্প। করিটািটা-প্রটাদুভকেটাদবি চূেটান্ত সমদয় 
লকডটাউদি সব িিদিি কটাযকুক্রম বন্ধ রটাকটাি 
কটািদণ সংকট আিও িীব্ হদয়দছ। নেিমজুি 
এবং সীনমি আদয়ি মটািষুগুদলটাি দুেকেিটা চিদম 
থপৌঁদছদছ। লকডটাউদি নবপটাদক পেটা েনিদ্র ও 
প্রটানন্তক মটািষু কটাদজ ন�িদলও থয আনরকুক 
ক্নি সটাধিি হদয়দছ, িটা থরদক িটািটািটানি 
উত্তিণ সম্ভব িয়। এি মদি্য ব্যনিক্রম 
র�বল সমবটায়ীিটা। লক্ কিদল থেখটা যটায়, 
করিটািটাকটালীি বটাংলটাদেদিি একটি নিনেকেষ্ 
পনিমটাণ প্রটানন্তক জিদেটাষ্ঠী খবু সু্িভটাদবই 
থখদয়-পরি ভটাদলটা আদছি। িটািটা সবটাই কু্দ্র 
সঞ্চয়িটািী। নবদিষ করি বটাংলটাদেদি প্রটায় এক 
র�টাটিিও রেনি প্রটানন্তক ও মি্যনবত্ত থশ্রধণি 
িটােনিক র�টাদিটা িটা র�টাদিটা সমবটাদয়ি সদঙ্গ 
জনেি এবং আিটাি করটা িটাদেি আদয়ি 
কু্দ্রটাংি িটািটা সঞ্চয় করি িটাখদছ েীঘকু সময় 
িরি। করিটািটাি মদিটা তেিী সমদয় সমবটায় 
কিটটা ভূনমকটা িটাখদি পটারি িটা রেটাি কনি 
কমদবনি সবটাই উপলনধি করিদছ। প্রটায় থপৌদি 
দুই লটাখ সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম নিদজদেি 
অবস্টাি উন্ননি ও ভনবষ্যৎ বুনিয়টাে েেটা 
মটািষুগুদলটা করিটািটাি আনরকুক দুেকুনি থসভটাদব 
অিভুব করিনি। এই আপৎকটালীি সমদয় থসই 
সঞ্চয়গুদলটাই িটাদেি িক্টা করিদছ। র�বল 

নিদজদেিদক িক্টা িয়, অদিক সনমনি 
নবপেগ্রস্ত মটািদুষি পটাদি োঁনেদয় 

সহদযটানেিটাি হটািও বটানেদয় নেদয়দছ। রেটাণ 
নিদয় ছুদট থেদছ মটািদুষি বিটারি। যটা অি্যদেি 
জি্য েষৃ্টান্ত হদয় রটাকদব।

করিটািটা তেনশ্বক মহটামটানি। িটািপিও 
সব থেদি সমটািভটাদব রটাবটা বসটাদি পটারিনি। 
সমবটাদয় অগ্রসি থেিগুদলটা করিটািটা 
থমটাকটাদবলটায় িুলিটামলূকভটাদব এনেদয় নছল। 
র�মনি দুটি থেি— আইসল্যটা্ড ও িটাইওয়টাি। 
করিটািটা প্রনিরিটাদি এই দুটি থেি অসটামটাি্য 
সটা�ল্য থেনখদয় িটানলকটাি ওপরিি নেদক 
আদছ। িটািপি নভদয়িিটাম ও রটাইল্যটাদ্ডি 
িটাম উচ্চটানিি হদচ্ছ। এই থেিগুদলটাি 
সটা�দল্যি থপছদি কটািণ খুঁজদি নেদয় থেখটা 
যটায়, িটািটা প্রটায় একই িিদিি র�ৌিল 
অবলম্বি করিদছ। র�ৌিলটি সহজ। িটাষ্ট্রগুদলটা 
থেদিি সমবটায়ী প্রনিষ্ঠটািগুদলটাদক করিটািটা 
প্রনিরিটাদিি অি্যিম সটামটানজক িনক্তরূদপ 
আনবভূকুি হদি নেদয়নছল। ইজিটাদয়লও এই 
সটা�ল্যপ্রটাপ্তদেি কটািটারি িদয়দছ। সটা�দল্যি 
অি্যিম ক্রীেিক সমবটায়ীদেি রেটাট 
অ্যটানজক—নিদস্পড। র�িটালটাি সটা�ল্য 
নিদয় আদলটাচিটা হদি থেখটা যটাদচ্ছ। এখটাদিও 
েটারুণ সনক্রয় সমবটায় সনমনিগুদলটা। আসল 
কৃনিত্ব িটাদেিই। িটািটা িৃণমলূ পযকুটায় পযকুন্ত 
ছনেদয় সুস্বটাস্্য িক্টাি পটাহটািটােটারিি ভূনমকটা 
নিদয়নছল। জটামকুটানিদি সমবটায়ীদেি শীষকু 
সংস্টা নডনজআিনভি অসটামটাি্য সনক্রয়িটা, 
থস্বচ্ছটাদসবটা এবং সদচিিিটামলূক কমকুকটাডে 
র�ন্দ্রীয় সিকটারিি জি্য আশীবকুটাে হদয় 
ওদিনছল। করিটািটা জটামকুটানিদক নবপযকুস্ত কিদি 
পটারিনি, নডনজআিনভও থসই কৃনিদত্বি 
অি্যিম েটানবেটাি।

বটাংলটাদেদিও নকছু নকছু সমবটায় সনমনি 
করিটািটা দুদযকুটাদেি সময় সমবটায়ী কমকুকটাডে 
নেদয় েষৃ্টি আকষকুণ করিদছ। িদব িটাি 
সংখ্যটা এদকবটারিই হটাদি থেটািটা। সমবটায় 
আদ্টালদিি অি্যিম পীিস্টাি হওয়টা সদ্বেও 
বটাংলটাদেদি রেনিিভটাে সমবটায় সনমনি বটা 
প্রনিষ্ঠটাদিি নিন্রিয় রটাকটাটটা দুিঃখজিক। থেনিয় 
এিনজও এবং নকছু বটাইরিি সংস্টা সদচিিিটা 
বনৃদ্ধমলূক কমকুকটাডে গ্রহণ কিদলও িটা প্রি্যন্ত 
অঞ্চদলি মটািদুষি কটাদছ থসভটাদব থপৌঁছটাদি 
পটারিনি। অরচ করিটািটাকটাদল েিকটাি নছল 
একটি সমনন্বি কমকুসনূচি। করিটািটাদকনন্দ্রক 
নবদিষ কমকুসনূচ ও র�ৌিল উদ্টাবি এবং 
প্রদয়টাদেি প্রদয়টাজিই রেনি নছল। সমবটায়-
সংনলিষ্িটা রটাকদল খবু সহদজই প্রি্যন্ত 
জিপদেি মটািদুষি দুয়টাি পযকুন্ত থপৌঁছটাদিটা 
সম্ভব হদিটা। িটাদেিদক থসবটাি আওিটায় আিটা 
থযি অিটায়টাদসই। থমটাদ্টাকরটা করিটািটাকটাদল 
সমবটাদয়ি অপনিহটাযকুিটা িটািটাভটাদব প্রিীয়মটাি। 
করিটািটা থমটাকটাদবলটায় বটা করিটািটাি ক্নি 
সটামদল উিদি সমবটায় কী নিক্টা নেদয় থেল, 
িটা একিজি থেদখ রেওয়টা যটাক।

সবার জন্ সঞ্চয়

র�বল িিীিটা িয়, থখদট খটাওয়টা মটািদুষি 
জি্যও সঞ্চদয়ি নবকল্প রেই। করিটািটা 
প্রনিরিটাদি সিকটািদঘটানষি লকডটাউদি যখি 
উপটাজকেদিি সবগুদলটা পর বন্ধ হদয় যটায়, 
িখি সঞ্চয়হীি মটািদুষি দুেকেিটাি অন্ত নছল 
িটা। অরচ সমবটায়ী মটািষুগুদলটা জমটাদিটা 
সঞ্চয় িুদল নেনব্য কনিি নেিগুদলটা পটাি করি 
নেদয়দছ। সমবটায় েদিি জি্য, িটাই এখটাদি 
একসদঙ্গ অদিক কটাজ কিটা যটায়। সেস্যদেি 
সঞ্চয় থরদক টটাকটা উদত্তটালদি হিটাৎ একটটা চটাপ 
পেদলও সটামদল ওিটা যটায়। কু্দ্র সঞ্চয়ও িুচ্ছ 
িয়। এ সঞ্চয়ই দুদযকুটাদে সবদচদয় বে বনু্ধ হদি 
পটারি— করিটািটাি কটািদণই িটা আরিকবটাি 
প্রমটাধণি হদয়দছ। সঞ্চয় মটািষুদক সটানবকুক নেক 
থরদক িনক্তিটালী করি, মদিটাবল বনৃদ্ধ করি, 
সংকদটি কটাদছ থহরি থযদি থেয় িটা।

জনসম্তৃিতা

থযদকটাদিটা পেদক্প িি রেনি �লপ্রস ূ হয়, 
যি রেনি িটাদি জিসম্কৃ্তিটা রটাদক। আি 
জিেণদক সম্কৃ্ত কিটাি জি্য সমবটাদয়ি 
থচদয় ভটাদলটা র�টাদিটা পন্টা রেই। পনৃরবীি থযসব 
থেি করিটািটা থমটাকটাদবলটায় সটা�ল্য থেনখদয়দছ 
িটাদেি নেদক েষৃ্টি নিবদ্ধ কিদল থেখটা যটায়, 
িটাদেি সমবটায়গুদলটাি দুটি উদল্খদযটাে্য 
অজকেি ও সটা�ল্য আদছ। এক. সিকটানি ও 
রেসিকটানি থযৌর উদে্যটাদে (পটাবনলক-প্রটাইদভট 
পটাটকেিটািনিপ) মি্যস্িটা কিটা। দুই. বে বে 
বটাধণনজ্যক প্রনিষ্ঠটািদক সটামটানজক েটায়বদ্ধিটা 
(কিদপটারিট থসটাস্যটাল র�সপিনসনবনলটি) 
পটালদি সমেি ও সনক্রয় কিটা। সমবটাদয়ি 
সদঙ্গ সিকটানি ও রেসিকটানি উদে্যটােগুদলটা 
সমনন্বিভটাদব পনিচটানলি হদল িটা আিও 
রেনি মটািদুষি কটাদছ থপৌঁছটাদি পটারি, �দল 
কটাযকুকটানিিটা অদিক গুদণ বনৃদ্ধ পটায়।

মসবার দবশকন্দীকরণ

করিটািটা নিয়ন্ত্রদণ সক্মিটা পটাওয়টা প্রনিটি 
িটাষ্ট্রই িটাদেি প্রনিরিটাি পনিকল্পিটাি 
নবদকন্দ্রীকিণ ঘটিদয়দছ। িটাষ্ট্রগুদলটা িটাদেি 
স্টািীয় ও আঞ্চনলক সনমনিগুদলটাদক 
থস্বচ্ছটাদসবটা ও সদচিিিটা বনৃদ্ধমলূক কটাদজ 
নিদয়টানজি করিদছ। স�ল িটাষ্ট্রগুদলটাি 
দূিেষৃ্টিসম্ন্ন িীনিনিিকুটািক মহল এই িনক্তদক 
অবদহলটা করিনি, বিং এি উপদযটানেিটা 
চটজলনে উপলনধি করিদছ। সমবটায় িনক্তি 
যরটাযর প্রদয়টাদেি বুনদ্ধমত্তটাও থেনখদয়দছ। 
আমটাদেি প্রি্যটািটা, বটাংলটাদেদিি িীনি-
নিিকুটািদকিটাও সমবটায়-র�ৌিল প্রদয়টাদেি 
নবষয়টি গুরুত্বসহকটারি আমদল নিদবি। 
অরকুনিনিক নবদলিষদকিটা এিই মদি্য থসটাচ্চটাি 
হদি শুরু করিদছি। িটািটা বলদছি, িটাষ্ট্র িরটা 
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সিকটািপ্রিটাদিি েটায়বদ্ধিটা িদয়দছ দুদযকুটাদে 
প্রটানন্তক মটািদুষি পটাদি রটাকটাি। সমবটায় থসক্টি 
মটাি্যম নহদসদব কটাজ কিদল হয়দিটা সিকটারিি 
পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়ি অদিকটাংদিই পূিণ 
কিটাি প্রনক্রয়টায় সহজিি হদব। 

সঞ্চশয় নারীশির উবিলুধেকরণ

িটািীিটা র�বল সংসটাি সটামলটাদিই পটািঙ্গম 
িয়, সঞ্চদয়ও িটািটা পুরুষদক থটক্টা নেদি 
সক্ম। র�টাদিটা র�টাদিটা থক্ররে িটািটা পুরুষদেি 
থচদয় একটু রেনিই স�ল হয়। িটািীদেিদক 
সঞ্চদয় সম্কৃ্ত কিটা থেদল পুরুদষি মদিটা 
িটািটাও দুদযকুটােকটালীি সমদয় উদল্খদযটাে্য 
ভূনমকটা িটাখদি পটারি। অদিক সমবটায় 
প্রনিষ্ঠটাদি িটািীিটা নবনভন্ন িিদিি হস্তনিল্প 
প্রস্তুি করি ব্যনক্ত িরটা সটামষ্টিক আদয়ি ব্যবস্টা 
করিদছ। সনমনিি সেস্য ছটােটা অি্যদেিও 
এদি কমকুসংস্টাদিি বদ্টাবস্ত হদচ্ছ। বিকেমটাদি 
সমবটাদয়ি থমটাট সেদস্যি মদি্য মটারে ২৩ 
িিটাংি িটািী। এই হটাি আিও বটােটাদিটা থেদল 
প্রনিটি পনিবটাি উপকৃি হদব।

পদরশবেবান্ব পিশক্ষপ

সমবটায়গুদলটাদক পনিদবিবটান্ধব কটাযকুক্রদম 
আিও রেনি মদিটানিদবি কিটাি সময় 
এদসদছ। মহটামটানি-অনিমটানিি আঘটাি আিও 
আসদব— ওয়টানকবহটাল মহল থস িকমটিই 
মদি করি। িটাই িটািটা এখিই সদচিি হওয়টাি 
িটানেে নেদচ্ছি। আমটাদেি প্রটাি্যনহক কমকুকটাডে 
কীভটাদব জলবটায়ুি পনিবিকেি ঘটটাদি পটারি 
এবং থস ক্নি প্রিমদি সমবটায়ীিটা কীভটাদব 
ভূনমকটা িটাখদি পটারি িটা নিদয় ভটাবদি হদব। 
সমবটায়-উদে্যটােগুদলটাদক পনিদবিবটান্ধব কিটা 
থেদল আেটামীি জি্য িটা সঞ্চদয়ি মদিটাই 
কটাদজ থেদব। দুদযকুটাে এদলও িটা সহিীয় মটারেটা 
ছটানেদয় যটাদব িটা।

উতপািনমলুখী সমবায়

উৎপটােিমখুী খটািগুদলটাদক থটকসই কিটা 
থেদল থযদকটাদিটা নবপযকুয় থমটাকটাদবলটা কিটা 
সহজ হয়। আিটাি করটা, প্রযুনক্তি উৎকষকুিটাি 
সটাদর সটাদর আমটাদেি কৃনষি উৎপটােিও বনৃদ্ধ 
পটাদচ্ছ। কৃনষ উন্নয়দি সমবটায় পদ্ধনি যুেটান্তকটািী 
অবেটাি িটাখদি পটারি। কৃষকিটা সমবটায়ী হদল 
উৎপটােি বনৃদ্ধি পটািটাপটানি িটাদেি মদিটাবলও 
বনৃদ্ধ পটাদব। থেদিি প্রটায় সব থপিটাি মটািদুষি 
সনমনি বটা সংঘ িদয়দছ। অরচ কৃষকদেি 
মদি্য সংঘ বটা সনমনিি থচিিটা এখিও খবুই 
কম। সমবটায় খটামটাি েদে র�টালটাি প্রবণিটা 
ও মটািনসকিটাি অভটাদব কৃনষি অধিকিি 
আিনুিকটায়ি ও যটানন্ত্রকীকিদণি কটানঙ্কি 
সু�ল পটাওয়টা যটাদচ্ছ িটা। কৃষকদেি মদি্য 
পটািস্পনিক থসৌহটােকে, সম্প্রীনি ও সহদযটানেিটাি 

মদিটাভটাব েদে র�টালটাি জি্য সমবটায়নভনত্তক 
থযৌর খটামটািব্যবস্টা প্রবিকেি কিটা েিকটাি। 
সমবটাদয়ি িীনি অিসুটারি যটাি জনম িটািই 
রটাকদব, র�বল সবটাই একররে কটাজ কিদব 
এবং উৎপটানেি �সল প্রদি্যদক জনম অিপুটাদি 
ভটাে করি রেদব। এ পদ্ধনি অিসুিণ কিটা হদল 
ভূনমি খডেনবখডেিটা হ্টাস পটাদব এবং আিনুিক 
কৃনষ যন্ত্রপটানি ব্যবহটাি কিটা সম্ভব হওয়টায় 
উৎপটােিও উদল্খদযটাে্য হটারি বনৃদ্ধ পটাদব।

সবাই সবার জন্

মটািষুদক একক-নচন্তটা থরদক সরি এদস 
সটামষ্টিক নচন্তটা কিদি হদব। সমবটাদয়ি মলূকরটা 
হদচ্ছ একিটাই বল। সমবটায়ীদেি িনক্তি 
উৎস পটািস্পনিক তেকদট্যি সম্ককে এবং 
ভ্রটািৃত্বদবটাি। নিদজি পরৃক অনস্তত্বদক উদপক্টা 
করি অপরিি সদঙ্গ এক হদয় যটাওয়টাি িটামই 
একিটা। একিটাবদ্ধ রটাকদল িনক্ত বনৃদ্ধ পটায়, 
মদি সটাহস সষৃ্টি হয় এবং জীবদিি সটা�ল্য 
অনিবটাযকু হদয় ওদি। জটািীয় সংহনি বটা একিটা 
জটানিদক িনক্তিটালী করি র�টাদল, উন্ননি ও 
সমনৃদ্ধি নিখরি নিদয় যটায়। সভ্যিটাি অগ্রেনিি 
থপছদিও কটাজ কিদছ একিটাদবটাি। ‘েদি 
নমদল কনি কটাজ, হটানি নজনি িটানহ লটাজ’— 
এই প্রবটােবটাদক্য একিটাি প্রদয়টাজিীয়িটা 
স্বীকৃি হদয়দছ। একিটাি মটাদিই জটানি িরটা 
নবদশ্বি মনুক্ত ও কল্যটাণ নিনহি। সমবটাদয়ি 
সদঙ্গ যুক্ত ব্যনক্তদেি বে লটাদভি আিটা িটা 
করি আন্তনিকিটাি সদঙ্গ েটানয়ত্ব পটালি কিটা 
প্রদয়টাজি। কটািণ নেিদিদষ আমিটা র�উ একটা 
িয়। স্বয়ং প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটা এ নবষয়টিি 
ওপি গুরুত্বটারিটাপ করিদছি। নিনি বদলি, 
‘র�বল একটা খটাব িটা িয়, সবটাইদক নিদয়, 
সবটাইদক নেদয় খটাব, সবটাইদক নিদয়ই কটাজ 
কিব, থসই নচন্তটাভটাবিটাই সমবটাদয় সব থরদক 
রেনি প্রদয়টাজি। আপিটািটা থসটটাই কিদবি, 
থসটটাই আমিটা চটাই।’

যলুবেদতিশক জনেদতিশত রূপান্তর

ক্রমবিকুমটাি জিসংখ্যটাদক জিিনক্তদি 
রূপটান্তরিি অি্যিম মটাি্যম হদলটা সমবটায়। 
বটাংলটাদেদিি একটটা বে িনক্তি জটায়েটা হদলটা 
এি নবপুল পনিমটাণ যুবিনক্ত। র�বল চটাকনিি 
থপছদি িটা ছুদট সমবটায়ী নিক্টা গ্রহণ করি 
উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রদম নিদজদেিদক সম্কৃ্ত 
কিদল িটা ব্যনক্ত, সমটাজ ও থেদিি জি্য চিম 
কল্যটাণকি হদব। থেদিি উন্নয়দি যুবিনক্তদক 
কটাদজ লটানেদয় মটাটি, জল, বটায়ু ও পনিদবদিি 
উপটােটািসমদূহি যরটাযর ব্যবহটারিি মটাি্যদম 
সমবটায়নভনত্তক উদে্যটাদেি র�টাদিটা নবকল্প রেই। 
সমবটাদয়ি মলূ থচিিটা হদলটা সনমেনলি উদে্যটাে। 
একটাি পদক্ থয কটাজ কিটা সম্ভব িয় িটা 
সনমেনলি উদে্যটাদে সহদজ কিটা যটায়। িরুণদেি 

থমিটা, শ্রম ও েক্িটাি সদঙ্গ সমবটাদয়ি থচিিটা 
এক হদল থযদকটাদিটা পনিনস্নিদি িটািটাই হদি 
পটারি ভিসটাি র�ন্দ্রস্টাি। একিটাি মলূমরন্ত্র 
উজ্ীনবি হদল িটািটা আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি 
িটাৎপযকুপূণকু অবেটাি িটাখদি সক্ম হদব। 

িীঘ্মশময়াদি পদরকল্পনা

র�টাদিটা উদে্যটােই িটািটািটানি সটা�ল্য পটায় িটা। 
িটাি জি্য একটটা েীঘকু থময়টাদেি রূপরিখটা ত�নি 
করি থস অিযুটায়ী কটাজ কিদি হয়। সমবটাদয়ি 
থক্ররেও এ করটা সমটািভটাদব প্রদযটাজ্য। অল্প 
অল্প সঞ্চয় েীঘকুদময়টাদে বে হদয় ওদি। এই 
সঞ্চয়দক কটাদজ লটানেদয় িখি কমকুসংস্টাদিি 
ব্যবস্টা কিটা যটায়। আনরকুক অবস্টাি ব্যটাপক 
উন্ননি কিটা সম্ভব হয়। শুি ু আনরকুক সমনৃদ্ধই 
িয়, েীঘকু সময় একসটাদর সঞ্চদয়ি �দল 
সেস্যদেি মদি্য পটািস্পনিক থসৌহটােকে-সম্প্রীনি 
ও পিস্পরিি প্রনি নবশ্বটাদসি সষৃ্টি হয়। �দল 
অদি্যি নবপদে স্বিিঃসূ্িকেভটাদব এনেদয় আসটা 
সহজ হয়। সমবটাদয়ি বে সুনবিটা হদলটা, 
আনরকুক উন্ননিি সদঙ্গ সটামটানজক বন্ধিও েঢ়ৃ 
হয়। বিকেমটাি সমদয় সটামটানজক বন্ধিটটাদক 
মজবুি কিটাি জি্য নবস্তি েদবষণটা-আদলটাচিটা 
হদচ্ছ। সমবটায় এদক্ররে এক িম্বি পছ্ হদি 
পটারি।

ওয়টার্কে র�টা-অপটারিটিভ মনিটরিি 
ির্যমদি, প্রটায় ৩ নমনলয়ি সমবটায় সনমনিি 
মটাি্যদম নবদশ্বি প্রটায় ১২ িিটাংি মটািষু 
সমবটাদয়ি সদঙ্গ সংযুক্ত িদয়দছি। নবদশ্বি 
কমকুিি জিসংখ্যটাি প্রটায় ১০ িিটাংদিি 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম কমকুসংস্টাদিি সুদযটাে 
সষৃ্টি হদয়দছ। এ পনিরপ্রনক্দি এটি বলটাি 
অদপক্টা িটাদখ িটা থয, সমবটায় সনমনিি 
মটাি্যদমই নবশ্বব্যটাপী একটটা বে থশ্রধণি মটািষু 
সংেনিি হদচ্ছ, উৎপটােি ও নবপণি কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটা কিদছ। এি পটািটাপটানি সমবটাদয়ি 
নিক্টায় েীনক্ি মটািষু নিদজদেিদক অপরিি 
কল্যটাদণ নিদয়টানজি কিটাি থয প্রয়টাস পটায় 
িটা অমলূ্য। করিটািটা অনিমটানি সমবটাদয়ি 
আনরকুক ও সটামটানজক গুরুত্বদক আরিকবটাি 
সটামদি নিদয় এদসদছ। এই গুরুত্ব উপলনধি 
করি সমবটাদয় উবিদু্ধ হদি পটািদল লটাভ হদব 
আমটাদেিই। অদি্যি েয়টাি জি্য হটাি থপদি 
িটা থরদক কু্দ্র সঞ্চয়ও যদরষ্ স্বনস্ত এদি 
নেদি পটারি। করিটািটাকটাদল যটা ব্যটাপকভটাদব 
থেখটা নেদয়দছ। আেটামীি দুদযকুটাে-মহটামটানিি 
জি্য িটািটাি প্রস্তুনিি করটা শেটািটা যটাদচ্ছ, যটাি 
র�টাদিটাটটাই সমবটায়দক বটাে নেদয় স�লভটাদব 
বটাস্তবটায়ি সম্ভব িয়। িটাই সময় রটাকদিই 
সমবটাদয় সম্কৃ্ত হওয়টাি নবকল্প নকছু রেই।

মসাশহল নওররাজ, উপ-পনিচটালক, বটাংলটাদেি ব্যটাংক, 
খলুিটা।
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ঐনিহ্যেিভটাদবই ন্রস্টািিটা সমটাজদসবটা 
ও তেনিক নিক্টা প্রবিকেদি অগ্রণী ভূনমকটা 
পটালি করি আসদছ। একইসটাদর অরকুনিনিক 
উন্নয়দিি মটাি্যদম মযকুটােটাশীল সমটাজ েিদি 
এদেি জুনি রেই। এখটাদি নমর্যটাচটাি, 
লুদকটাচুনি, অনিনিকিটা ও দুিকুীনিি র�টাদিটা 
স্টাি রেই। র�িিটা ন্রস্টািদেি বিটািটা পনিচটানলি 
নিক্টাপ্রনিষ্ঠটাদি নিক্টাি মলূ উদদ্ি্যই হদলটা 
সিিটা ও তেনিকিটা চচকেটাি মটাি্যদম মযকুটােটাশীল 
সমটাজ েেটা। 

বিকেমটাি প্রনিশ্রুনিশীল সিকটাি প্রিটাি 

জিদিরেী প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি সুদূিপ্রসটািী 
স্বপ্নদক বটাস্তদব রূপ নেদি এই সম্প্রেটাদয়ি 
থচষ্টাি ত্রুটি রেই। ১৯৫৫ ন্রস্টাদব্ সমবটাদয়ি 
থেটােটাপত্তিসহ চটাচকে ও সটািটািণ ন্রস্ভক্তদেি 
সমবটায় সনমনি েিদিি উদে্যটাে সমটাজদসবটা 
উন্নয়দি ন্রস্টািদেি অবেটাদিি করটাই থঘটাষণটা 
করি। 

 থেদিি মলূর্টািিটািটাি মটািদুষি সটাদর 
িি িি ন্রস্টাি ছটারে-যুবক প্রনিদবনি থেি 
ভটািদি প্রনিক্ণ নিদয় মনুক্তদযটাদ্ধটা নহদসদব 
থেিদক স্বটািীি কিটাি থক্ররে েিৃ্যমটাি 

সমবায়ে চরিস্ান মলূ্যয়বাি
িটা�টাদয়ল পটালমটা
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অবেটাি র�দখদছি। জটািীয় থচিিটায় বহৃত্তি 
জটানিদেটাষ্ঠীি সটাদর একটাত্ম হদয় সবকুকটাদলি 
সবকুরশ্রষ্ঠ বটাঙটানল জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি সমবটাদয়ি আহবটাদি সটােটা 
নেদয় থেদিি সটামষ্টিক উন্নয়দি িটানেে সষৃ্টি 
করি সমবটাদয়ি আদ্টালিদক রেটািেটাি করি 
অিি্য অবেটাি র�দখদছ িৎকটালীি ন্রস্টাি 
সম্প্রেটায়। থেদিি সবকুবহৃৎ সমবটায় সনমনি 
েনিি হদয়দছ এই সম্প্রেটাদয়ি মটাি্যদমই। 

একটাত্তরিি পি নবধ্বস্ত থেদিি পুিেকুিদিি 
মটাি্যদম নবদশ্বি বুদক থেিদক নবদিষ স্টাি 
করি রেওয়টাি থক্ররে িটাদেি অবেটাি 
রেহটাদয়ি কম িয়। থেদিি আপটামি মটািব 
সম্েদক উন্নিমটাদিি জিসমষ্টিদি রূপেটাি 
কিটাি লদক্্য থেনি-নবদেনি নমিিটানি নমদল 
সটামনগ্রকভটাদব থচষ্টা চটানলদয় থেদছি। এখিও 
চলদছ থসই থচষ্টা। থেদিি অেধণি ন্রস্টাি 
আেিকু জটানি েিদিও সবদচদয় রেনি যত্নশীল 
নছল এবং আদছ। 

একটাত্তরিি স্বটািীিিটা যুদদ্ধ অংিগ্রহণসহ 
বিকেমটাি মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী িটাষ্ট্র ও জটানিদক 
িদয় থয স্বপ্নগুদলটা িটািণ কিদছি, থসগুদলটাি 
সটাদর একটাত্ম হদয় বটাংলটাদেদিি ন্রস্টাি 
সমটাজ জটািীয় উন্নয়দিি েনিদক অব্যটাহি 
র�দখদছ। িি িি বটাংলটাদেনি ন্রস্টাি নবদেদি 
কটাজ করি িটাদেি অনজকেি অরকু যুে যুে িরি 
থেদি পটািটাদচ্ছি। অেধণি এিনজওি মটাি্যদম 
নমনলয়ি নমনলয়ি ডলটাি এদি গ্রটাদম-েদঞ্ 
নপনছদয় পেটা মটািষুদক উন্নয়দিি পদর সংযুক্ত 

কিদি আপ্রটাণ থচষ্টা চটানলদয় যটাদচ্ছ। সটামনগ্রক 
প্রনক্রয়টায় যুক্ত কিটা হদচ্ছ জটানি-িমকুবণকু সকল 
সম্প্রেটাদয়ি মটািষুদক। িটাি মদি্য থেদিি 
জটািীয় উন্নয়দিি থক্ররে সমবটায় একটি মখু্য 
ভূনমকটা পটালি কিদছ। 

 থেিমটািৃকটাি উন্নয়দিি িটািটাবটানহকিটায় 
সবকুপ্ররম ১৯৫৫ ন্রস্টাদব্ �টােটাি চটালকুস রে 
ইয়টাং নসএসনস িটামক একজি ক্যটারনলক 
যটাজদকি রেিৃদত্ব সমবটাদয়ি সচূিটা হয় এই 
থেদি। পুিটাি ঢটাকটাি লক্ষীবটাজটারি কনিপয় 
অ্যটাংদলটা-বটাঙটানল দূিেিকুী ন্রস্টাি ব্যনক্তত্ব নিদয় 
সমবটায় আদ্টালি কটাযকুক্রমদক পযকুটায়ক্রদম 
আরিটা রেটািেটাি কিটা হয়। 

�টােটারিি রেিৃদত্ব েনিি এই সমবটাদয়ি 
জিনপ্রয় িটাম ‘ঢটাকটা থক্রনডট’। সিকটারিি 
সমবটায় অধিেপ্তরি এই সনমনি ‘নে ন্রস্টাি 
র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট ইউনিয়ি নলিঃ, ঢটাকটা’ 
িটাদম নিবনন্ধি। পঁনচি জি সেস্য ও ৫০ টটাকটা 
মলূিি নিদয় সনমনিটি যটারেটা িরু কিদলও 
বিকেমটাি মলূিি োঁনেদয়দছ প্রটায় এক হটাজটাি 
র�টাটি টটাকটা, সেস্য সংখ্যটা প্রটায় ৫০ হটাজটাি। 
সটািটািণ থখদট-খটাওয়টা মটািদুষি মটানসক 
রেিদিি সটামটাি্য অংি সঞ্চদয়ি মটাি্যদম 
এই বহৃৎ মলূিি েদে র�টালটা চটািটিখটানি 
করটা িয়। এি থপছদি িদয়দছ ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি নিিলস শ্রম, সিিটা, লক্্য ও লদক্্য 
থপৌঁছটাদিটাি আপ্রটাণ থচষ্টা। 

উনল্নখি সমবটায় প্রনিষ্ঠটািটি প্রটারনমক 
পযকুটাদয় ঋণ রেওয়টা-থেওয়টা কটাযকুক্রম শুরু 

কিদলও বিকেমটাদি এি থসবটাি ব্যটাপকিটা-
তেনচরে্যিটা বনৃদ্ধ থপদয়দছ। মটািবদসবটাি বহুমখুী 
প্রদয়টাজি থমটটাদিটা নিদয় এি কটাযকুক্রম নেিনেি 
এনেদয় চদলদছ। 

আজ জন্ম নিদল কটাল থরদক একটি 
নিশু এই সনমনিি সদঙ্গ সম্কৃ্ত হদি পটারি। 
নবষয়টি সনমনিি ৮০টি থপ্রটাডটাদক্টি একটি 
থপ্রটাডটাদক্টি (বী-থসভটাসকু) অন্তভুকুক্ত। প্রনিমটাদস 
িটাদক কমপদক্ ৫০ টটাকটা সঞ্চয় কিদি হয়। 
অনভভটাবদকি রেিৃদত্ব িটা কিটা হয়। বয়সবনৃদ্ধি 
এক পযকুটাদয় এই নিশুটি নকদিটাি বয়দস স্মটাটকে 
থসভটাদসকু ও পযকুটায়ক্রদম নিয়নমি সেদস্য 
পনিণি হয়। সনমনিটি নিশুকটাল থরদকই 
মটািষুদক সঞ্চয়ী মদিটাভটাবটাপন্ন করি র�টাদল। 

উদল্খ্য থয, একনেি থরদক একমটাস 
বয়নস নিশু নব-থসভটাদসকুি আওিটায় আিটা 
হদল সনমনি িটাি সঞ্চয়ী নহদসদব এককটালীি 
৫০০ টটাকটা প্রদণটােিটা নহদসদব নেদয় রটাদক। 
সনমনিি নবনভন্ন িটাপ অনিক্রম করি সমবটায়ী 
নিক্টায় বলীয়টাি হদয় উিদল, এই নিশুই 
হদব সনি্যকটারিি সমবটায়ী নিক্টায় নিনক্ি, 
যটা েিটািেুনিক বয়স্ক সেস্যদেি থচদয় 
গুণেিমটাদি রটাকদব অিি্য। 

নভকু্কনবহীি সমটাজ েিদি সমবটাদয়ি 
নিক্টার্ র�টাদিটা নবকল্প রেই। র�িিটা জীবদিি 
ঊষটালনি থরদকই মযকুটােটাপূণকু নিক্টা থপদয় 
যটাদচ্ছ এই সম্প্রেটাদয়ি নিশুিটা। ন্রস্টািদেি 
এই কমকুদকৌিল উন্নি ও মযকুটােটাশীল জটানি 
েিদিি নিয়টামক নহদসদব কটাজ করি চদলদছ। 
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চটাদচকেি বিটািটা পনিচটানলি আিষু্ঠটানিক নিক্টা্ 
প্রনিষ্ঠটািগুদলটা্ও একইভটাদব তেনিকিটা, 
নিয়মটািবুনিকেিটা ও সিিটাি ওপি নভনত্ত 
করি এনেদয় চদলদছ। সমবটায় প্রনিষ্ঠটািও 
আিষু্ঠটানিক নিক্টাপ্রনিষ্ঠটাি পনিচটালিটা কিদছ। 
ঢটাকটা থক্রনডট িটাি উজ্জ্বল প্রমটাণ। 

্ওপরি উনল্নখি সনমনি বটাংলটাদেদিি 
ন্রস্টািদেি সবদচদয় বে ও িনক্তিটালী আনরকুক 
প্রনিষ্ঠটাি। তেষনয়ক ও তেনিক উন্নয়ি, 
প্রটানিষ্ঠটানিক নিক্টা, গুণেি নিশুদসবটাসহ 
িটাদেি প্রনিভটা নবকটাি, স্বটাস্্যদসবটা প্রেটাি, 
নিমকুল নবদিটােি, সকল সম্প্রেটাদয়ি সটাংসৃ্কনিক 
উন্নয়ি, উদে্যটাক্তটা সষৃ্টি, নিল্পপ্রনিষ্ঠটাি প্রনিষ্ঠটা, 
সমবটায় থেটাকটাি পনিচটালিটা, থমিটাবী নিক্টারকুী 
সেস্যদেি নবদেদি উচ্চনিক্টাি সুদযটাে সষৃ্টি 
কিটাসহ আরিটা হটাজটারিটা সুদযটাে সষৃ্টি কিদছ 
এই সমবটায় প্রনিষ্ঠটাি। 

এই সনমনিদক র�ন্দ্র করিই আবনিকেি হয় 
বটাংলটাদেদিি বহৃত্তি ন্রস্টাি সমটাদজি েিৃ্যমটাি 
উন্নয়ি। এই সমবটায় প্রনিষ্ঠটাদিি সম্ে-
পনিসম্দেি পনিমটাণ প্রটায় এক হটাজটাি র�টাটি 
টটাকটা, সেস্য সংখ্যটা প্রটায় ৫০ হটাজটাি, কমকুী 
সংখ্যটা প্রটায় ৬০০ এবং এি িদয়দছ ৮০টিিও 
রেনি থপ্রটাডটাক্ট ও প্রকল্প। 

উদল্খদযটাে্য প্রকদল্পি মদি্য িদয়দছ ঢটাকটাি 
মধণপুিীপটােটায় চটাইর্দকয়টাি অ্যটা্ড এডুদকিি 
থসন্টটাি, নসনকউনিটি সটানভকেস, হটাউনজং প্রকল্প, 
সমবটায় বটাজটাি, স্বটাস্্য প্রকল্প, ছটারে ও উচ্চনিক্টা 
প্রকল্প, বদৃ্ধ বয়দসি থপিিি প্রকল্প, নিল্প ঋণ 
প্রকল্প ইি্যটানে। নিল্প ঋদণি জি্য সদবকুটাচ্চ ১০ 
র�টাটি টটাকটা ঋণ নহদসদব প্রেটাি কিটা হয়। 
এছটােটাও িটািটা িিদিি ঋদণি সুব্যবস্টা িদয়দছ 
এই সনমনিদি।

সনমনিি স্বটাভটানবক কমকুকটাদডেি পটািটাপটানি 

সবকুদিষ থয প্রকল্প নিদয় কটাজ চলদছ িটা হদলটা 
৩০০ িয্যটানবনিষ্ নডভটাইি মটানসকু হটাসপটািটাল 
নিমকুটাণ। ঢটাকটাি পূবকুটাচদলি সনন্নকদট েটাজীপুি 
রেলটাি কটালীেদঞ্ি মিবটানেদি জটানি-
িমকুবদণকুি স্বটাস্্যদসবটা নিনচিি কিটাি লদক্্য এই 
প্রকল্প রটাকদব প্রনিঞেটাবদ্ধ। 

বিকেমটাদি এই সনমনি ঢটাকটা, িটািটায়ণেঞ্, 
মনু্সীেঞ্ ও েটাজীপুি রেলটাি মদি্য কমকুিি। 
স�লিটায় ভিপুি এই সনমনিি েল্প যুে যুে 
িরি নলখদলও িটা শেষ হবটাি িয়। িটাই বলটা 
যটায়, একজি মটািদুষি জন্মকটাল থরদক শুরু 
করি মিুৃ্য পযকুন্ত সকল তেষনয়ক প্রদয়টাজদিি 
থযটােটাি থেওয়টাি ব্যবস্টা করি িটাখটা হদয়দছ 
এই সনমনিদি। র�িিটা, থেদিি সকল অঞ্চল 
থরদক ন্রস্টাি মটািদুষিটা িটাজিটািীদি আদস 
চটাকনিসহ জীবদিি িটানেদে। 

মিদণি পরিও একজি সেস্যদক জরুনি 
থসবটা থেয় সনমনিি নিজস্ব অ্যটামু্বদলন্স। 
নিদয় যটাওয়টা হয় িটাি গ্রটাদমি বটানেি েন্তদব্য। 
সৎকটারিি জি্য থপৌঁদছ থেওয়টা হয় নেজকেটাি 
কবিস্টাদি। এি থচদয় মটািদুষি আি নক চটাওয়টা 
রটাকদি পটারি! সৎকটারিি আনরকুক ব্যবস্টাটটাও 
সনমনি করি রটাদক আন্তনিকিটাি সটাদর। 
িটাই জন্ম থরদক মিুৃ্য পযকুন্ত সনমনিি সটাদর 
রটাকটাটটা থযি মটািদুষি মজ্টােি প্রবণিটা। িটাই 
ন্রস্টািদেি জীবদিও সনমনি, মিদণও সনমনি; 
সনমনিই থযি িটাদেি নচিসঙ্গী। আনরকুক 
প্রদয়টাজদি সেস্যদেি নপিটামটািটাি পিই মদি 
পদে সনমনিি করটা। 

ঢটাকটা থক্রনডদক অিসুিণ করি বটাংলটাদেদিি 
প্রনিটি চটাদচকে েিি কিটা হদয়দছ সমবটায় সনমনি। 
নবনভন্ন নিক্টাপ্রনিষ্ঠটাদি কমকুীদেি মদি্য েিি 
কিটা হদয়দছ সনমনি। বিকেমটাদি বটাংলটাদেদি 
কদয়ক ি ন্রস্টাি সনমনি (সিকটারিি নিবনন্ধি 

ও অনিবনন্ধি)। 
আিনুিক যুদে সনমনিগুদলটাি মদি্য িটািটা 

সমস্যটাি মদি্য মদি্য ঋণদখলটানপ একটি বে 
িিদিি সমস্যটা। এছটােটাও সনমদি বহৃত্তি 
হওয়টাদি থপিটােটানিদত্বি থক্ররে িটািটা িিদিি 
জটিলিটা সষৃ্টি হদচ্ছ। থসগুদলটাদি থটকনিক্যটাল 
সহটায়িটাি প্রদয়টাজি থেখটা নেদয়দছ। িটািই 
িটািটাবটানহকিটায় ঢটাকটা থক্রনডদটি সহটায়িটায় 
ও পিটামদিকু পযকুটায়ক্রদম কটালব ও পরি নে 
থসন্টটাল অ্যটাদসটানসদয়িি অ� ন্রস্টাি র�টা-
অপটারিটিভস নলিঃ (কটাদককটা) েিি কিটা 
হদয়দছ। ঢটাকটা থক্রনডদটি নিক্টা িহনবদলি 
অরকু ব্যয় করি কটালব সষৃ্টি হদলও এই প্রনিষ্ঠটাি 
বটাংলটাদেদিি সকল সনমনিি নিিীক্টা করি 
রটাদক, নেদয় রটাদক িটািটা প্রনিক্ণ। 

অি্যনেদক, কটাদককটাি প্রিটাি উদদ্ি্য হদলটা 
ন্রস্টাি র�টা-অপটারিটিভগুদলটাি মদি্য সমন্বয় 
সষৃ্টি কিটা, প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা। একই সেস্য 
একটাধিক সনমনিদি সেস্যপে গ্রহণ করি 
থযি মটারেটানিনিক্ত ঋণ গ্রহণ কিদি িটা পটারি, 
িটাি জি্য স�টওয়্যটাি ত�নি করি সটাবকুক্ধণক 
মনিটি কিটা। এি মটাি্যদম বটাংলটাদেদি েদে 
উিদব প্রনিনক্ি সমবটায় সমটাজ। 

সমবটাদয়ি মলূ ম্স্পনিট ত�নি কিদি 
পটািদল থেি এনেদয় যটাদব সনিক অরকুনিনিক 
উন্নয়দি। পূণকু হদব বঙ্গবনু্ধি স্বদপ্নি বটাংলটাদেি, 
কদম আসদব িিী-েনিদবি ব্যবিটাি, পূণকু 
হদব জটানিি নপিটাি স্বদপ্নি থসটািটাি বটাংলটা। 
থসটািটাি বটাংলটা েেটাি িপর নিদয় সটারকুক থহটাক 
আজদকি এই ২০২১ ন্রস্টাদব্ি ৬ িদভম্বরিি 
জটািীয় সমবটায় নেবস। 

রাফাশয়ল পালমা: সমবটায়ী
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িৎকটালীি ভটািিবদষকু নব্টিি িটাদজি সময় 
কনবগুরু িবীন্দ্রিটার িটাক্ি বঙ্গমটািটা কনবিটাটি 
িচিটা করিি। নিনি অসন্তুষ্ হদয় এই কটামিটা 
করিি থযি বটাঙটানলিটা বঙ্গদেদিি প্রনি কিকেব্য 
নিকভটাদব পটালি করি! 

কনবিটাি শেষ ২টি লটাইি নছল
সটাি র�টাটি সন্তটাদিরি, থহ মগু্ধ জিিী, 

র�দখছ বটাঙটানল করি, মটািুষ কিনি।
১২ জটািয়ুটানি স্বদেি প্রি্যটাবিকেি নেবদস 

বঙ্গবনু্ধ কটান্নটাজনেি কদঠি বদলনছদলি, 
‘নবশ্বকনব িুনম বদলনছদল ‘সটাি র�টাটি 

সন্তটাদিরি থহ মগু্ধ জিিী, র�দখছ বটাঙটানল 
করি মটািষু কিনি। ‘নবশ্বকনব িবীন্দ্রিটার 
িুনম থেদখ যটাও, র�টামটাি আদক্পদক আমিটা 
থমটাচি করিনছ।’ 

হ্যাঁ জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ ও িাঁি সহিনমকুণী 
বঙ্গমটািটা শেখ �নজলটািুদন্নছটা এি হটাি 
িরিই এদসদছ বটাঙটানল জটানিি পিটািীিিটাি 
িঙৃ্খল হদি মনুক্ত। কনবগুরুি সময়কটালীি 
বঙ্গমটািটাদেি প্রনি কনবি থয আদক্প; িটা 
থমটাচি করিদছি পিবিকেী প্রজদন্মি বঙ্গমটািটা 
শেখ �নজলটািুদন্নছটা। কটািণ জটানিি নপিটা 

     বঙ্গবন্ধু  ও বঙ্গমাতার স্বপ্ন বাস্বােয়ন

বঙ্গমাতা মচহলা সমবাে সচমচত চলঃ
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বঙ্গবনু্ধ নিদজই বদলদছি... 
“র�ণু আমটাি পটাদি িটা রটাকদল এবং 

আমটাি সব দুিঃখ-কষ্, অভটাব-অিটি, বটািবটাি 
কটািটাবিণ, থছদলদমদয় নিদয় অনিনচিি 
জীবিযটাপি হটানসমদুখ থমদি নিদি িটা পটািদল 
আনম আজ বঙ্গবনু্ধ হদি পটািিটাম িটা।” 

বঙ্গবনু্ধি বঙ্গবনু্ধ হওয়টাি থপছদি একজি 
মহীয়সী িটািী থপছি থরদক থপ্রিণটা নেদয়দছি, 
িনক্ত জুনেদয়দছি, হদয়দছি সকল কটাদজি 
থপ্রিণটােটায়ী। নিনি হদলি র�ণু- বঙ্গমটািটা 
শেখ �নজলটািুদন্নছটা মনুজব। বঙ্গবনু্ধি সংকদট 
সংগ্রটাদম আেনিকুক এক নিভকেীক সহযটারেী। 
বটাঙটানল জটানিি সিি থপ্রিণটােটায়ী বঙ্গমটািটা। 
বঙ্গমটািটা: নিভৃদি উৎসনেকুি মহটাজীবি। 
বটাংলটাদেদিি স্বটািীিিটা আদ্টালদিি 
িটািটাবটানহক ইনিহটাদসি অনবদচ্ছে্য অংি নিনি। 
সিটাসনি িটাজিীনিি সটাদর যুক্ত িটা থরদকও 
বঙ্গবনু্ধি িটাজনিনিক থপ্রিণটাি সবদচদয় 
বে উৎস নছদলি রেেম মনুজব। জীবদিি 
শেষমহূুিকে পযকুন্ত নিনি জটানিি নপিটাি পটাদি 
থরদক থেি ও জটানিি মঙ্গলটাকটাঙ্কটায় নিদজদক 
উৎসেকু করি থেদছি। িটাি কদমকুি মটাি্যদম 
নিনি প্রনিষ্ঠটা করি থেদছি একটি সংগ্রটামমখুি 
জীবদিি উজ্জ্বল েষৃ্টান্ত। থয জীবি র�টাটি 
জীবদিি আিটা-আকটাঙ্কটা ও স্বদপ্নি সটাদর 
নবিিটাহীিভটাদব যুক্ত হদয়নছল ি্যটাে ও নিপীেি 
থমটাকটাদবলটা কিবটাি েপৃ্ত প্রনিঞেটায়।

বঙ্গবনু্ধি আজন্ম লটানলি স্বপ্ন নছল 

একটি সুখী-সমদৃ্ধ থসটািটাি বটাংলটাদেি েেটাি। 
বঙ্গবনু্ধ এদেদিি অদপক্টাকৃি নপনছদয় রটাকটা 
সটািটািণ মটািদুষি আরকু-সটামটানজক উন্নয়ি ও 
সটানবকুক অগ্রেনিি পন্টা নহদসদব সমবটায়দক 
রেদছ নিদয়নছদলি। নিনি নছদলি েভীিভটাদব 
সমবটায়বটান্ধব মহটাি রেিটা। নিনি ১৯৭২ 
সটাদলি ৩০ জুি বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় 
ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় সদমেলদি প্রেত্ত 
ভটাষদণ বদলনছদলি, “আমটাদেি সংঘবদ্ধ 
জিিনক্তি সমদবি প্রদচষ্টায় েদে িুলদি হদব 
‘থসটািটাি বটাংলটা’। িদবই েণিটানন্ত্রক পদ্ধনিি 
মটাি্যদম রূপটানয়ি হদব সমটাজিটানন্ত্রক িীনিি 
এবং থসই অভীস্ লদক্্য আমিটা থপৌঁছটাদবটা 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম। জয় বটাংলটাদেদিি সমবটায় 
আদ্টালি। জয় বটাংলটা।”

থেি স্বটািীদিি পি বঙ্গবনু্ধ আত্মনিদয়টাে 
করিনছদলি থসটািটাি বটাংলটা েিদি। আি 
এই থসটািটাি বটাংলটা নবনিমকুটাদণ নিনি পুরুষ ও 
িটািীি সমটাি অংিগ্রহণ থচদয়নছদলি। বঙ্গবনু্ধ 
িটািীদক কখদিটাই নবনছন্নভটাদব থেদখিনি, 
সমটাজ-ভটাবিটাি আদলটানকি মটািষু নহদসদবই 
থেদখদছি। এখটাদিই নিনহি আদছ িটািী 
উন্নয়ি ভটাবিটাি থমৌনলক থচিিটা। বঙ্গবনু্ধ িাঁি 
জীবিেিকুদি িটািী-পুরুদষি সমিটাি সি্যদক 
িটািণ করিনছদলি। িটািীদক অবেমি কিটা 
িাঁি সটামনগ্রক জীবদিি র�টারটাও প্রনি�নলি 
হয়নি। সটামটানজক, সটাংসৃ্কনিক, অরকুনিনিক 
এবং প্রিটাসনিক সমটাজ পটাটটািদি রে্ডটারিি 

িটান্বেক িটািণটাি সদঙ্গ মটািনবক রেটাি িটািণ 
করিনছদলি। িটািীি অগ্রযটারেটায় বঙ্গবনু্ধি 
প্রি্যয় নছল েঢ়ৃ ও অনবচল। িটািীি অগ্রযটারেটায় 
বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক সহটায়ক মটাি্যম নহদসদব 
নিদয়নছদলি। 

বঙ্গবনু্ধি অসমটাপ্ত স্বপ্ন, িটািীি অগ্রযটারেটা 
বটাস্তবটায়দিি জি্য িাঁি সুদযটাে্য কি্যটা মটািিীয় 
প্রিটািমন্ত্রী জটািীয় িটািী উন্নয়ি িীনি ২০১১ 
থঘটাষণটা করিি। িটািীি সটানবকুক উন্নয়দি 
নবদিষি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি জটািীয় িটািী 
উন্নয়ি িীনি, ২০১১ এি কমকুপনিকল্পিটা ও 
কমকুসনূচেি র�ৌিল নবষদয় ৪৭ িং অিদুচ্ছদে 
আনরকুক ব্যবস্টাি উন্নয়দি পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদেি সম্কৃ্তিটাি করটা উদল্খ কিটা 
হদয়দছ। সমবটায় অদিক আদে থরদকই িটািীি 
ক্মিটায়ি এবং আরকু-সটামটানজক উন্নয়দিি 
জি্য আিষু্ঠটানিক বটা অিটািষু্ঠটানিক িটািটানবি 
প্রদচষ্টা চটানলদয় যটাদচ্ছ। এিই পনিরপ্রনক্দি 
জটািীয় সমবটায় িীনি, ২০১২ এি ৪.০৭ ও 
৭.১৩ এবং ৯.১০ অিদুচ্ছদে বলটা হদয়দছ 
 ‘িটািীি ক্মিটায়ি, কমকুসংস্টাি ও িটাদেি 
সদচিিিটা বনৃদ্ধি লদক্্য সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
প্রদয়টাজিীয় উদে্যটাে গ্রহণ কিটা।

জটািীয় সমবটায় িীনিি থপ্রনক্দি েনক্ণ-
পনচিমটাঞ্চদলি যদিটাি রেলটাি যদিটাি-৫ 
আসদিি েণমটািদুষি রেিটা, পিপি দুইবটাি 
নিবকুটানচি জটািীয় সংসে সেস্য, বঙ্গবনু্ধি 
আেদিকুি পিটাকটাবটাহক ও মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি 

বঙ্গমাতা মচহলা সমবাে সচমচত চলঃ এর সদস্যয়দর িলমান ‘কাপয়ির উপর চিত্রাংকয়নর কাি’
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অনি আস্টাভটাজি জিটাব স্বপি ভট্টাচটাযকু্য, 
মটািিীয় প্রনিমন্ত্রী, স্টািীয় সিকটাি, পল্ী 
উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয়, েণপ্রজটািন্ত্রী 
বটাংলটাদেি সিকটাি মদহটােয় িটািীি ক্মিটায়ি, 
কমকুসংস্টাি ও িটাদেি সদচিিিটা বনৃদ্ধি লদক্্য 
বঙ্গবনু্ধ ও বঙ্গমটািটাি আেিকুদক িটািী সমটাদজি 
মদি্য সঞ্চটািণ এবং থসটািটাি বটাংলটা নবনিমকুটাদণ 
সমবটায়দক অি্যিম সহটায়ক মটাি্যম নহদসদব 
নিদয় নিনি বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি 
েিদিি উদে্যটাে গ্রহণ করিি। 

মটািিীয় প্রনিমন্ত্রী মদহটােদয়ি সুপ্রিস্ বুদক 
িদয়দছ এদেদিি মটাটি ও মটািদুষি প্রনি অকৃনরেম 
ভটাদলটাবটাসটা! আি এই অকৃনরেম ভটাদলটাবটাসটা 
থরদক এ মহিী উদে্যটাে গ্রহণ। প্রটারনমক 
উদে্যটাে নহদসদব মটািিীয় প্রনিমন্ত্রী মদহটােয় 
যদিটাি রেলটাি মনিিটামপুি উপদজলটাি ১৭টি 
ইউনিয়দি ১টি করি বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় 
সনমনি েিদিি লক্্যমটারেটা নিিকুটািণ করিদছি। 
ইদিটামদি্য এ উপদজলটায় ০৪টি ইউনিয়দি 
৪টি বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি েিি ও 
নিবন্ধি সম্ন্ন হদয়দছ। যটা নিম্নরূপ:

সদমদতর লক্ষ্ ও উশদেে্

সমবটায় সংেিদিি মটাি্যদম মনহলটা সেস্যদেি 
আরকু-সটামটানজক অবস্টাি উন্নয়ি।
• সিকটানি সহদযটানেিটায় মনহলটা সেস্যদেি 

জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়দি সহটায়িটা কিটা।
• সনমনিি নিিকুটানিি প্রকটাি ও থশ্রধণি 

উদদ্ি্যকদল্প থেদিি প্রচনলি আইি 
অিযুটায়ী থযদকটাদিটা উদদ্ি্য বটাস্তবটায়ি 
কিটা।

• সনমনিি কমকুএলটাকটায় স্টািীয় সংেিি, 
কনমটি ও প্রিটাসদিি সহদযটানেিটায় 
মনহলটা সেস্যেদণি জীবিমটাি উন্নয়দিি 
ব্যবস্টা কিটা।

• েটানিদ্র্য নবদমটাচি সংক্রটান্ত সনমনিি 
উদদ্দি্যি সদঙ্গ সংেনিপূণকু থযদকটাদিটা 
কটাযকুক্রম গ্রহণ।

• ব্যনক্তেিভটাদব সভ্যেণদক এবং 
সমষ্টিেিভটাদব সংেিিদক অরকুনিনিক 
থক্ররে স্বটাবলম্বী করি র�টালটাি জি্য 
সভ্যেণদক নিয়নমি সঞ্চয় ও সীনমি 
সম্ে সংেিদিি মটাি্যদম সংেনিি 
করি মলূিি েিি ও মলূিদিি সনিক 
ব্যবহটারিি মটাি্যদম িটাদেি অরকুনিনিক ও 
সটামটানজক নিিটাপত্তটা নিনচিি কিটা।

• মনহলটাদেিদক পুিবকুটাসি, ক্মিটায়ি, 
সদচিিিটা বনৃদ্ধ ও রেিৃত্ব নবকটাদি 
সহটায়িটা কিটা ;

• সভ্যেদণি কমকুসংস্টাি ও আয়বনৃদ্ধি জি্য 
থপিটানভনত্তক অরকুকিী, বটাধণনজ্যক ও 
উন্নয়িমলূক প্রকল্প প্রণয়ি ও বটাস্তবটায়ি 
কিটা ;

• সভ্যদেিদক আিনুিক উপটাদয় মৎস্য চটাষ, 

হাঁস-মিুনে ও েবটানে পশুপটালি, ইহটাদেি 
খটাে্য, র�টােবটালটাই এবং ঔষিপরে নবষদয় 
যটাবিীয় সটাহটায্য কিটা;

• বটাল্যনববটাহ,থযৌিুক প্ররটা, ইভ টিনজং 
এবং এনসড নিদক্দপি নবরুদদ্ধ 
আদ্টালি েদে র�টালটা;

• সেস্যদেি মদি্য সটাম্য, সিিটা, 
সহদযটানেিটা, একিটা, সংহনি প্রভৃনি 
মটািনবক িীনি প্রনিষ্ঠটাি মটাি্যদম 
সটামটানজক িঙৃ্খলটা ও অগ্রেনিদি সহটায়ক 
নহদসদব কটাজ কিটা,

• সমবটায় সনমনিি পুঁনজি সুষু্ঠ ব্যবস্টাপিটা 
ও উক্ত পুঁনজ উৎপটােিমখুী ও লটাভজিক 
খটাদি েক্ভটাদব নবনিদয়টাে কিটাি বটাস্তব 
পনিকল্পিটা প্রণয়ি ও উক্ত পনিকল্পিটা 
বটাস্তবটায়ি কিটাি থক্ররে সক্ম করি 
র�টালটাি জি্য সনমনিি সেস্যেণদক 
প্রদয়টাজিীয় প্রযুনক্তেি িটািণটা এবং 
পযকুটাপ্ত ও উপযুক্ত প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা।

সদমদতগুশলার রিারদমক বত্চমান কায্মক্রম 

ক) পুঁনজ েিি সংক্রটান্ত: সমবটায় সনমনি 
একটি আনরকুক প্রনিষ্ঠটাি। সুিিটাং সবকুটারগ্র 
প্রদয়টাজি সনমনিদি পুঁনজ েিি। থস 
লদক্্য এ সকল সনমনিদি নিয়নমি শেয়টাি 
ও সঞ্চয় আেটাদয়ি মটাি্যদম পুঁনজ েিি 
প্রনক্রয়টা অব্যটাহি আদছ। সে্য নিবনন্ধি 
এ সকল সনমনিি ১৫/০৯/২০২১ ন্র. 
িটানিখ পযকুন্ত েনিি মলূিদিি পনিমটাণ 
২,৩০,০০০ টটাকটা।

খ) অরকুনিনিক সদচিিিটা বনৃদ্ধ ও অরকুনিনিক 
কমকুকটাদডে অংিগ্রহণ: ক্মিটায়দিি 
একটি গুরুত্বপূণকু নবষয় হদলটা অরকুনিনিক 
ক্মিটায়ি। আনরকুক সচ্ছলিটা মটািষুদক 
ক্মিটানয়ি করি। সমবটায় সনমনিি 
মটাি্যদম সটািটািণ মনহলটাদেি আনরকুক 
উন্নয়ি সংক্রটান্ত ঞেটাি বনৃদ্ধি জি্য এবং 
িাঁদেি অরকুনিনিক কমকুকটাদডে অংিগ্রহদণি 
মটাি্যদম সচ্ছলিটা ন�রি আিটাি নিনমদত্ত 
এ সকল সনমনিি সেস্যদেি মদি্য 
মিনবনিমদয়ি লদক্্য নিয়নমি উিটাি 
তেিক অিনুষ্ঠি হদয় রটাদক। এদি 
িটািীদেি পনিবটাি ও সমটাদজ নসদ্ধটান্ত 
গ্রহদণি সক্মিটা বনৃদ্ধ পটায় যটা িটাদেিদক 
ক্মিটায়দিি পদর অদিক দূি এনেদয় 
নিদয় যটায়।

ে) েক্ মটািব সম্ে ও িটািী উদে্যটাক্তটা 
সজৃি: িটািীদক যরটাযর প্রনিক্ণ, আনরকুক 
প্রদণটােিটা বটা ঋণ সহটায়িটায় েক্ মটািব 
সম্দে রূপটান্তরি সমবটায় মটাি্যম অধিকিি 
কটাযকুকিী ভূনমকটা িটাদখ। সমবটায়নভনত্তক 
আয়বিকুিমলূক প্রনিক্ণেটাি এবং 
িটািীি উৎপটানেি পণ্য সমবটায়নভনত্তক 
বটাজটাি ব্যবস্টাপিটাি মটাি্যদম িটািীি আয় 

নিনচিি হওয়টাি লদক্্য মটািিীয় প্রনিমন্ত্রী 
মদহটােদয়ি ঐকটানন্তক প্রদচষ্টায় এ সকল 
সনমনিি অিকূুদল থমটাট ৭টি আইনজএ 
(আয়-বিকুিমলূক) প্রনিক্ণ কটাযকুক্রম 
স�লভটাদব সম্ন্ন হদয়দছ। নবষয়নভনত্তক 
আইনজএ প্রনিক্ণ কটাযকুক্রম হদলটা:

আইনজএ (কটাপদেি ওপি নচরেটাঙ্গদিি কটাজ) 
প্রনিক্ণ ২৫ জি 
২১/৩/২১ হদি ২৫/৩/২১ পযকুন্ত ৫ নেি
আইনজএ (েনজকে) প্রনিক্ণ ২৫ জি ৩০/৫/২১ 
হদি ৩/৬/২১ পযকুন্ত ৫ নেি
  ‘‘পদণ্যি মটাদিটান্নয়দি �্যটািি এবং নচরেকলটাি 
প্রভটাব’’ আইনজএ প্রনিক্ণ ২৫ জি

৩০/৫/২১ হদি ৩/৬/২১ পযকুন্ত ৫ নেি
  ‘‘পদণ্যি মটাদিটান্নয়দি �্যটািি এবং নচরেকলটাি 
প্রভটাব’’ আইনজএ প্রনিক্ণ ২৫ জি

৬/৬/২১ হদি ১০/৬/২১ পযকুন্ত ৫ নেি
  ‘‘পদণ্যি মটাদিটান্নয়দি �্যটািি এবং নচরেকলটাি 
প্রভটাব’’ আইনজএ প্রনিক্ণ ২৫ জি

৬/৬/২১ হদি ১০/৬/২১ পযকুন্ত ৫ নেি
  ‘‘পদণ্যি মটাদিটান্নয়দি �্যটািি এবং নচরেকলটাি 
প্রভটাব’’ আইনজএ প্রনিক্ণ ২৫ জি

১৩/৬/২১ হদি ১৭/৬/২১ পযকুন্ত ৫ নেি
  ‘‘পদণ্যি মটাদিটান্নয়দি �্যটািি এবং নচরেকলটাি 
প্রভটাব’’ আইনজএ প্রনিক্ণ ২৫ জি

০৫/৯/২১ হদি ৯/৯/২১ পযকুন্ত ৫ নেি

ঘ) উৎপটােিমখুী কমকুকটাডে
 ‘...আনম র�বল জটানি
িাঁিটাি পরি খটাওয়টা, আবটাি খটাওয়টাি পরি 

িাঁিটা
বটাইি বছি এক চটাকটাদিই বাঁিটা।            ‘
কনবগুরু িবীন্দ্রিটার িটাক্ি িাঁি  “মনুক্ত” 

কনবিটায় নচিটায়ি বটাংলটাি িটািী সমটাদজি থয 
নচরে িুদল িরিনছদলি িটাি ব্যি্যয় ঘটিদয় এ 
সকল সনমনিি সেস্যেণ েহৃস্টানল কটাযকুক্রম 
সম্ন্ন শেদষ আইনজএ প্রনিক্ণ হদি প্রটাপ্ত 
ঞেটাদিি সহটায়িটায় নবনভন্ন প্রকটাি উৎপটােিমখুী 
কমকুকটাদডেি সটাদর ইদিটামদি্য নিদজদেিদক 
সম্কৃ্ত করিদছি। সেস্যদেি সিিটা, পনিশ্রম 
এবং একনিষ্ঠিটাি সনহি এ উৎপটােিমখুী 
কমকুযঞে এ সকল সনমনিদক একটি আেিকু 
উন্নয়িমখুী এবং লটাভজিক প্রনিষ্ঠটাি নহদসদব 
রুপেটাদি সক্মপূবকুক সেস্যদেি আরকু-
সটামটানজক উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা িটাখদব।

সদমদতশত উতপাদিত পণ্সমহূ

িকনিকাঁরটা, িটানে, নরিনপচ, ক্িি কভটাি, 
রেড কভটাি, ওয়টাল ম্যটাট ইি্যটানে।

ঙ) নারীর জাগরণ ও সশরতনতা বদৃধে

সমবটায় সনমনি েিি এবং এি সটাংেিনিক 
কমকুকটাদডেি মটাি্যদম গ্রটামীণ িটািীি 
থমৌনলক অধিকটাি থযমি-নিক্টা, 
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স্বটাস্্য, সটামটানজক ও িটাষ্ট্রীয় অধিকটাি ইি্যটানে 
নবষদয় আদত্মটাপলনধি প্রবলসহ সদচিিিটা 
বনৃদ্ধ এবং পটানিবটানিক, সটামটানজক ও িটারষ্ট্রি 
অরকু ব্যবস্টায় নবনিদয়টাদেি অবস্টাদিি নবষদয় 
ঞেটাি লটাভ করি; নিদজদেি আরকু-সটামটানজক 
উন্নয়দিি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণ সক্মিটাি জি্য এ 
সকল সনমনিি সেস্যদেি মদি্য মিনবনিমদয়ি 
লদক্ নিয়নমি উিটাি তেিকসহ ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি সভটা ও নবদিষ সটািটািণ সভটা অিনুষ্ঠি 
হদয় রটাদক।

র) নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী জেতৃত্ব সজৃন

িটািী িনক্তি প্রিীক-িটািী উন্নয়দিি প্রিীক। 
িটািী িটাি নিজ থযটাে্যিটায় জীবিদক নিয়ন্ত্রণ 
কিদি পটারি, স্বটাবলম্বী করি িুলদি পটারি, 
নিদজি মদি্য সনঞ্চি অেষৃ্ িনক্ত যটাি মটাি্যদম 
নিদজি র�িরি অপ্রকটানিি রটাকটা প্রনিভটাদক 
আপি মনহমটায় প্রসূ্টিি কিদি পটারিি; থসই 
লদক্্য এ সকল সমবটায় সনমনি পুরুষ নিভকেিিটা 
বটাে নেদয় নিদজিদক ক্মিটায়িকিণ এবং 
রেিৃত্ব সজৃদিি জি্য নিদজি বিটািটা নিদজিটা 
পনিচটানলি হওয়টাি লদক্্য কটাজ করি যটাদচ্ছ। 

সমবটাদয়ি েণিটানন্ত্রক নিক্টা অজকেদিি মটাি্যদম 
আেটামীদি এখটাি থরদক সনৃজি রেিৃত্ব জটািীয় 
পযকুটাদয় ভূনমকটা িটাখদব।

পদরশেষ

এক অসটামটাি্য আত্মপ্রি্যয়, েঢ়ৃ মদিটাবল, 
সটাহস এবং অসটািটািণ ব্যনক্তদত্বি অধিকটািী 
নছদলি বঙ্গমটািটা। নিনি নছদলি িটািীি 
িটাজনিনিক ক্মিটায়ি এবং উন্নয়দিি 
এক অিি্য প্রিীক। এই মহীয়সী িটািী 
নছদলি প্রচটািনবমখু। পেকেটাি অন্তিটাদল থরদক 
থেদিি স্বটািীিিটা-সংগ্রটাদম নিিন্তি থপ্রিণটা 
জুনেদয়দছি। িাঁি ি্যটাে, থেিরপ্রম ও আেিকু 
অিন্তকটাল আমটাদেি অিরুপ্রিণটাি উৎস। 
এিই থপ্রনক্দি মটািিীয় প্রনিমন্ত্রী মদহটােদয়ি 
বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি েিদিি 
ঐনিহটানসক মহিী উদে্যটাে গ্রহণ ও বটাস্তবটায়ি 
যটারেটা। বঙ্গমটািটাি আেিকু হৃেদয় িটািণ, লটালি 
এবং পটালি কিটা এ সকল বঙ্গমটািটা মনহলটা 
সমবটায় সনমনি নলিঃ এি প্রদি্যকটি সেদস্যি 
অবিটানিি েটানয়ত্ব ও কিকেব্য। িাঁি আেিকু 
বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদমই সম্ভব এ সকল সমবটায় 

সনমনিি িটািীি সটানবকুক উন্নয়ি। এি �দল 
িটািীি আনরকুক ক্মিটায়দিি পটািটাপটানি ঘটদব 
ব্যনক্তদত্বি নবকটাি, নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটা 
এবং আত্মনবশ্বটাস-আত্মমযকুটােটাি প্রনিষ্ঠটা। আি 
িখিই সটারকুক হদব জটািীয় কনব কটাজী িজরুল 
ইসলটাম এি সুনবখ্যটাি ‘িটািী’ কনবিটা; থযখটাদি 
নিনি বদলদছি...

‘থসনেি সুদূি িয়—
থযনেি িিণী পুরুদষি সটাদর েটাইদব 

িটািীিও জয়।’

মমাঃ দজল্লুর রহমান: সহকটািী পনিেিকুক, উপদজলটা 
সমবটায় েপ্তি, থচৌেটাছটা, যদিটাি।

কৃতজ্ঞতা স্ীকার ও সহায়ক তর্সতূ্র

১. বঙ্গবনু্ধি অসমটাপ্ত আত্মজীবিী।
২. িটািী উন্নয়দি বঙ্গবনু্ধি ভটাবিটা-থসনলিটা থহটাদসি।
৩. জটািীয় িটািী উন্নয়ি িীনি ২০১১ বটাস্তবটায়িকদল্প 
     জটািীয় পনিকল্পিটা।
৪. জটািীয় সমবটায় িীনি ২০১২।
৫. সমবটায় পনরেকটা: িদভম্বি ২০২০ নবদিষ সংখ্যটা।
৬. দেনিক প্ররম আদলটা ও দেনিক যুেটান্তি।

বঙ্গমাতা মচহলা সমবাে সচমচত চলঃ এর সদস্যয়দর িলমান দচি্জ রেচরষিণ
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যদিটারিি কৃিী সন্তটাি, বঙ্গবনু্ধি সহচি, 
সংনবিটাদিি রূপকটাি, প্রবীণ আইিজীবী, 
নবনিষ্ সমবটায়ী ও বীি মনুক্তদযটাদ্ধটা এড. এম. 
িওিি আলী এমনপ, ইংরিনজ ১৯২১ সটাদলি 
১৫ এনপ্রল এক সম্ভটান্ত পনিবটারি জন্মগ্রহণ 
করিি। িটাি জন্মস্টাি যদিটাি র�টাদিটায়টানল 
রটািটািীি র�ঘনিয়টা গ্রটাদমি মটািুলটালয়। 

মিহুদমি নপিৃনিবটাস যদিটাি িহিিলীি 
িওেটা গ্রটাদম। িটাি নপিটা মিহুম মটা্টাি আলী 
ও মটািটা মিহুমটা থখটাদেজটা রেেম। দুই ভটাই ও 
নিি রেটাদিি মদি্য নিনি নছদলি রে্যষ্ঠ। 

দেক্ষা জীবন

এড. এম, িওিি আলী নিজ গ্রটাদমি প্রটাইমটানি 
সু্কল হদি প্রটারনমক নিক্টা লটাদভি পি যদিটাি 
সনমেলিী ইিস্টিটিউদট ভনিকে হি। থসখটাি থরদক 
কনলকটািটা নবশ্বনবে্যটালদয়ি অিীদি ১৯৩৯ 
সটাদল থমনরিক্দলিি পিীক্টায় উত্তীণকু হি। এি 
পি উচ্চমটাি্যনমক ও নেটািক পযকুটাদয় অি্যটায়দিি 
জি্য কলকটািটাি নিপি কদলদজ ভনিকে হি এবং 
থসখটাি থরদক নিনি ১৯৪১ সটাদল উচ্চমটাি্যনমক 
ও ১৯৪৩ সটাদল নেটািক পটাস করিি। নিনি 
১৯৫১ সটাদল কলকটািটা নবশ্বনবে্যটালয় হদি 

বঙ্গবন্ধু র সাহিয়র্শ রািনীচত এবং রািনীচতক
টরয়ক সমবােী মরহুম রওরন আলী
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আইিিটারস্ত্র নেটািদকটাত্তি নডনগ্র লটাভ করিি। 

মপো জীবন

নিনি ১৯৫২ সটাদল যদিটাি রেলটা আইিজীবী 
সনমনিি সেস্যপে লটাভ করিি এবং যদিটাি 
েেটাটটািটায় অবনস্ি পটানিবটানিক ভবি “আলী 
মনঞ্ল” এি নবিিীয় িলটাি একটি কক্ থচম্বটাি 
নহদসদব ব্যবহটাি করি ১৯৫২ সটাল হদি আইি 
থপিটায় নিদয়টানজি হি। 

রাজননদতক জীবন, মহান স্ািীনতা যলুধে ও 

সংদবিান রিণয়শন েূদমকা

িটাি িটাজনিনিক জীবি নছল অি্যন্ত বণকুটাঢ্য। 
নবশ্বনবে্যটালদয় অি্যয়িকটাদল নিনি যদিটারিি 
আরিক কৃিী সন্তটাি প্রটাক্তি মন্ত্রী এড. মনিউি 
িহমটাি, নবনিষ্ িটাজনিনিক ব্যনক্তত্ব এড. 
আবু্ল খটাদলক ও এড. হটানববুি িহমটাদিি 
সটাদর আওয়টামী লীদেি িটাজিীনিদি থযটােেটাি 
করিি এবং জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাদিি আস্টাভটাজি হদয় ওদিি। 

নিনি ১৯৫৫ সটাদল যদিটাি রেলটা আওয়টামী 
লীদেি সটািটািণ সম্টােক নিবকুটানচি হি এবং 
একটািটারি ১৯৭২ সটাল পযকুন্ত এই পদে েটানয়ত্ব 
পটালি করিদছি। 

ইদিটামদি্য নিনি ১৯৫৬ সটাল থরদক ১৯৫৮ 
সটাল পযকুন্ত রেলটা পনিষদেি থচয়টািম্যটাি 
নিবকুটানচি হি। 

পিবিকেীদি ১৯৭৩ সটাল থরদক ১৯৮৪ সটাল 
পযকুন্ত যদিটাি রেলটা আওয়টামী লীদেি সভটাপনি 
নহদসদব মহটাি েটানয়ত্ব পটালি করিি। 

১৯৮৫ সটাদল নিনি বটাংলটাদেি আওয়টামী 
লীদেি র�ন্দ্রীয় কটাযকুনিবকুটাহী কনমটিি সেস্য 
নিবকুটানচি হি এবং মিুৃ্যি পূবকু পযকুন্ত নিনি এই 
পদে বহটাল নছদলি। 

থেি ও জিেদণি প্রনি ি্যটাে ও 
ভটাদলটাবটাসটায় নিনি নছদলি একজি অিি্য 
সটািটািণ ব্যটানক্তত্ব এবং নিনি ১৯৭০ সটাদল 
বঙ্গবনু্ধি রেিৃদত্ব আওয়টামী লীদেি প্রিীক 
নিদয় যদিটাি সেি ও বটাঘটািপটােটা আসি থরদক 
এম,এি,এ নিবকুটানচি হি। 

১৯৭১ সটাদলি মটাদচকে বঙ্গবনু্ধি ডটাদক 
অসহদযটাে আদ্টালদি নিনি সটামদিি সটানি 
থরদক রেিৃত্ব থেি। পিবিকেীদি নিনি স্বটািীিিটা 
যুদদ্ধ অংিগ্রহণ ও মনুক্তযুদদ্ধি সংেিক 
নছদলি। মনুক্তযুদ্ধকটালীি মনুক্তদযটাদ্ধটা নিকু্রট 
কিটাি জি্য েনিি নিি সেস্যনবনিষ্ নিকু্রট 
কনমটিি নিনি নছদলি অি্যিম সেস্য। একই 
সটাদর স্বটািীিিটা যুদদ্ধি সময় ৮ িং থসক্টরিি 
সমন্বয়কটািীি েটানয়ত্ব পটালি করিি।

স্বটািীিিটা লটাদভি পি বটাংলটাদেদিি প্ররম 
সংনবিটাি িচিটায় নিনি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা 
িটাদখি। নিনি ড. কটামটাল থহটাদসদিি রেিৃদত্ব 
েনিি সংনবিটাি প্রণয়ি নবধি কনমটিি সেস্য 
নছদলি।

নিনি ১৯৭৩ সটাদল বটাংলটাদেি জটািীয় 
সংসদেি প্ররম নিবকুটাচদি বটাংলটাদেি আওয়টামী 
লীদেি পটারকুী নহদসদব যদিটাি সেি আসি( 
যদিটাি –৩) থরদক সংসে সেস্য নিবকুটানচি হি।

নিনি ১৯৭৫ সটাদল যদিটাি রেলটা েভিকুি 
নহদসদব নিবকুটানচি হি। 

পিবিকেীদি নিনি ১৯৯১ সটাদল বটাংলটাদেদি 
প্ররম ি্বেটাবিটায়ক সিকটারিি অিীদি ৫ম 
জটািীয় সংসে নিবকুটাচদি যদিটাি ৩ আসি 
থরদক সংসে সেস্য নিবকুটানচি হি। নিনি 
বটাংলটাদেি েণপনিষদেিও অি্যিম সনক্রয় 
সেস্য নছদলি।

দবদেন্ন সামাদজক কম্মকাশডে েূদমকা

নিনি নবনভন্ন সটামটানজক, সটাংসৃ্কনিক ও 
থপিটাজীবী সংেিদিি সটাদর ওিরপ্রটািভটাদব 
জনেি থরদক সকদলি প্রিংসটা ও শ্রদ্ধটা অজকেি 
করিনছদলি।

যদিটারিি সটাংসৃ্কনিক অঙ্গদিি অি্যিম 
প্রনিষ্ঠটাি যদিটাি ইিস্টিটিউদট ১৯৫৬ সটাল 
থরদক ১৯৭৫ সটাল পযকুন্ত েীঘকু ১৯ বছি সটািটািণ 
সম্টােদকি েটানয়দত্ব নছদলি। 

ইনিপূদবকু ১৯৪২ সটাদল িটাি ঐকটানন্তক 
প্রদচষ্টা ও সটানবকুক সহদযটানেিটায় থমটানমি িেি 
সমবটায় নিল্প ইউনিয়ি, যদিটাি প্রনিনষ্ঠি হয় 
এবং নিনি ১৯৫২ সটাল থরদক ১৯৯০ সটাল 
পযকুন্ত থমটানমি িেি সমবটায় নিল্প ইউনিয়দিি 
পযকুটায়ক্রদম সম্টােক ও সভটাপনিি েটানয়ত্ব 
পটালি করিদছি। ১৯৮৫ সটাদল থশ্রষ্ঠ সমবটায়ী 
নহদসদব নিনি থপ্রনসদডন্ট পুিস্কটাি লটাভ করিি। 

স্বটািীিিটা লটাদভি পি থরদক ১৯৭৫ সটাল 
পযকুন্ত বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় নিল্প সনমনি 
নলিঃ, ঢটাকটা এবং বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় 
ইউনিয়ি এি স�ল সভটাপনি নহদসদব 
অি্যন্ত সিিটা ও নিষ্ঠটাি সটাদর েটানয়ত্ব পটালি 
করিি। বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি 
ঐ সময় িটাি নবিল রেিৃদত্বি �দল থেদি 
সমবটায় ইনিহটাদসি এক স্বণকু যুদেি সচূিটা 
করি। ঐ সময়কটাদল ১৯৭২ হদি ১৯৭৫ 
সটাল পযকুন্ত বটাংলটাদেি সিকটারিি সমবটায় 
প্রনিনিধি নহদসদব নবনভন্ন আন্তজকেটানিক 
থসনমিটারি িটানিয়টা, যুক্তিটাজ্য, জটাপটাি, 
থপটালটা্ড, বুলদেনিয়টা, সুইদডি, হটাদঙ্গনি, 
ইিটানল, রটাইল্যটা্ড ও ভটািিসহ নবনভন্ন থেদি 

বটাংলটাদেদিি প্রনিনিধিত্ব করিি। ১৯৭৩ সটাদল 
িাঁি মদস্কটা স�ি িটাি স্বটাক্নিি থপ্রটাটকদলি 
আওিটায় আজও এদেি থরদক সমবটায় 
প্রনিনিধি ও কমকুকিকেটােণ প্রনিবছি িটানিয়টাদি 
প্রনিক্ণ গ্রহদণি জি্য যটাি।

নিনি ১৯৮৫ সটাদল বটাংলটাদেি র�টা 
অপটারিটিভ ইিনসওরিন্স এি প্রনিষ্ঠটািটা 
পনিচটালক নিবকুটানচি হি। ঔপনিদবনিক 
আমদলি সমবটায় আইি ও উপনবধিি পনিবদিকে 
আজ থেদি থয িিুি সমবটায় আইি ও 
উপনবধি চটালু হদয়দছ, িটাি জি্য পনিচটানলি 
েীঘকু আদ্টালদিি সচূিটালদনিি প্ররম সটানিি 
একজি কমকুী ও রেিটা নহদসদব জিটাব মিহুম 
িওিি আলী িাঁি েটানয়ত্ব ও কিকেব্য নিষ্ঠটাি 
সটাদর পটালি করিি। 

এছটােটা খটাজুিটা িহীে নসিটাজউনদ্ি থহটাদসি 
কদলজ, কটাজী িজরুল ইসলটাম কদলজ, 
যদিটাি নসটি কদলজ, উপিহি মহটানবে্যটালয়, 
িহীে মনিউি িহমটাি ‘ল ‘কদলজসহ নবনভন্ন 
নিক্টাপ্রনিষ্ঠটাদিি পনিচটালিটা পষকুদেি সভটাপনি 
নহদসদব েটানয়ত্ব পটালি করিি। 

নিনি ১৯৮২–’৮৩ এবং ১৯৮৬ সটাল পযকুন্ত 
নিিবটাি রেলটা আইিজীবী সনমনিি সভটাপনি 
নছদলি। 

সন্াননা ও স্ীকৃদত

১৯৮৫ সটাদল নিনি িটাষ্ট্রপনি স্বণকুপেক পটাি। 
১৯৯৪ সটাদল যদিটারিি থস্বচ্ছটাদসবক সংেিি 
জটােিণী চক্র িাঁদক যদিটারিি থশ্রষ্ঠ সন্তটাি 
পেদক ভূনষি করি। 

পদরবার পদরদরদত

নিনি ১৯৪০ সটাদল এক সম্ভটান্ত পনিবটারি 
মিহুমটা লুৎ�্দন্নসটাি সটাদর নববটাহ বন্ধদি 
আবদ্ধ হি। পটানিবটানিক জীবদি নিনি নিি পুরে 
ও চটাি কি্যটাসন্তটাদিি জিক নছদলি। 

পরশলাক গমন

১৯৯৪ সটাদলি ১৯ আেস্ নিনি ইদন্তকটাল 
করিি। মিুৃ্যকটাদল িটাি বয়স হদয়নছল ৭৩ 
বছি। নিনি নছদলি েলমি নিনবকুদিদষ 
যদিটারিি সবকুজি শ্রদদ্ধয় ব্যনক্তত্ব ও সবটাি নপ্রয় 
মখু। িটাই িাঁি মিুৃ্যদি যদিটারি রেদম আদস 
েভীি শেটাদকি ছটায়টা এবং িটাজনিনিক অঙ্গদি 
সষৃ্টি হয় এক নবিটাল িিূ্যিটা। 

তর্সতূ্র:

রেলটা সমবটায় কমকুকিকেটা, যদিটাি
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েি ১ থসদটেম্বি ২০২১ সটাদল স্টািীয় 
সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
মন্ত্রণটালদয়ি মটািিীয় প্রনিমন্ত্রী জিটাব 
স্বপি ভট্টাচটাযকু্য এমনপ মদহটােদয়ি 
সভটাপনিদত্ব ৫০িম জটািীয় সমবটায় 
নেবদসি প্রস্তুনিমলূক সভটা পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদেি সদমেলি কদক্ অিনুষ্ঠি 
হয়। সভটায় পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 

নবভটাদেি সমেটানিি 
সনচব জিটাব থমটা. মনিউি 
িহমটাি এিনডনস, সমবটায় অধিেপ্তরিি 
নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটািঃ হটারুি-
অি-িনিে নবশ্বটাস এবং পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদেি উধ্বকুিি কমকুকিকেটাবৃ্  
উপনস্ি নছদলি।

৫০তম িাতীে সমবাে 
চদবস উপলয়ষি পল্ী 

উন্নেন ও সমবাে 
চবিায়গ সিা অনধুচঠিত

শেখ রায়সয়লর ৫৮তম িন্মচদন পালন

েি ১৮ অদক্টটাবি ২০২১ িটাজিটািীি 
আেটািোঁওদয় িনহে শেখ িটাদসদলি 
৫৮িম জন্মনেি উপলদক্ সমবটায় 
অধিেপ্তরি িনহে শেখ িটাদসদলি 
প্রনিকৃনিদি পুপেটাঘকু্য অপকুণ করি শ্রদ্ধটা 
নিদবেি করিি স্টািীয় সিকটাি, পল্ী 
উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালদয়ি মটািিীয় 
প্রনিমন্ত্রী জিটাব স্বপি ভট্টাচটাযকু্য 
এমনপ। এ সময় পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদেি সমেটানিি সনচব থমটািঃ 
মনিউি িহমটাি এিনডনস, সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস 
এবং অধিেপ্তরিি কমকুকিকেটা কমকুচটািীেণ 
উপনস্ি নছদলি।

শেখ রায়সল 
দীপ্ত িয়োল্াস
অদম্য আত্মচবশ্াস 
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কৃচত ছাত্রছাত্রীয়দর সংবি্শনা অনধুঠিায়ন চনবন্ক ও মহাপচরিালক

সমবাে অধিদপ্তররর চনবন্ক ও মহাপচরিালক ড. টমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস বাচরিারা মচহলা সমবাে সচমচত চলঃ কতৃ্শক আয়োচিত ২০২০ 
সায়লর এস এস চস পরীষিাে চিচপএ-৫ রোপ্ত ছাত্রছাত্রীয়দর সংবি্শনা অনধুঠিায়ন রেিান অচতচর চহয়সয়ব উপচস্ত চছয়লন। অনধুঠিায়ন ঢাকা চবিাগীে 
রধুগ্ম চনবন্ক টমাঃ চরোজুল কচবর ও ঢাকা জ�লা সমবাে অচফসার টমাঃ চরহাব উদ্ীন চবয়রর অচতচর চহসায়ব উপচস্ত চছয়লন।

স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
মন্ত্রণটালদয়ি প্রনিমন্ত্রী স্বপি ভট্টাচটাযকু্য, এমনপ 
বদলদছি, বঙ্গমটািটা শেখ �নজলটািুদন্নছটা 
মনুজদবি ৯১ িম জন্মবটানষকুকী উপলদক্ থেদিি 
প্রনিটি উপদজলটায় "বঙ্গমটািটা মনহলটা সমবটায় 
সনমনি" েিদিি উে ্দযটাে রেয়টা হদয়দছ। 
আেটামী নডদসম্বরিি মদি্য সনমনি েিি 
কটাযকুক্রম সম্ন্ন কিটা হদব। সনমনিি সেস্য 
সংখ্যটা হদব ৭১ জি। এি মি্য নেদয় আমিটা 
১৯৭১ সটাদলি মনুক্তযুদ্ধদক স্মিণ কিদি চটাই।  
েি ৯ আেস্ ২০২১ সটাদল সনচবটালদয় পল্ী 
উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি সদমেলি কদক্ 
সটাংবটানেকদেি সটাদর থপ্রস নব্ন�ংদয় প্রনিমন্ত্রী 
এসব করটা বদলি।

প্রনিমন্ত্রী আরিটা বদলি, বঙ্গমটািটা জটানিি 
মনুক্তি জি্য এক অেিৃ্য িনক্ত নহদসদব 
মনুক্তযুদদ্ধ উজ্ীনবি করিদছি, রেপদর্য 
থরদক গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা র�দখদছি। আমিুৃ্য 
জীবিসঙ্গী নহদসদব পিম মমিটায় বঙ্গবনু্ধদক 
আেদল র�দখদছি এই মহীয়সী িটািী। বটাঙটানল 
জটানিি সুেীঘকু স্বটাধিকটাি আদ্টালদিি প্রনিটি 
পেদক্দপ নিনি বঙ্গবনু্ধদক সনক্রয় সহদযটানেিটা 
করিদছি। িাঁি অবেটািদক স্মিণীয় করি 
িটাখদি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাে এই 
মহিী উদে্যটাে গ্রহণ করিদছ।

স্বপি ভট্টাচটাযকু্য বদলি, স্বটািীি বটাংলটাদেদি 

বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক সংনবিটাদিি মটানলকটািটাি 
নবিিীয় খটাি নহদসদব স্বীকৃনি প্রেটাি করিি। 
বঙ্গবনু্ধ থচদয়নছদলি গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী সমবটায় 
প্রনিষ্ঠটাি েদে িুদল গ্রটামীণ জিদেটাষ্ঠীদক 
অরকুনিনিকভটাদব স্বনিভকেি করি েদে িুলদি। 
মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি সুেক্ 
রেিৃদত্ব অরকুনিনিক স্বনিভকেিিটাি থসই অসমটাপ্ত 

কটাজটি বটাস্তবটানয়ি হদচ্ছ। 
অিষু্ঠটাদি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি 

সনচব থমটা. র�জটাউল আহসটাি, নবআিনডনবি 
মহটাপনিচটালক সুনপ্রয় ক্মটাি ক্্ুড, সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটািঃ 
হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস এবং মন্ত্রণটালদয়ি 
উধ্বকুিি কমকুকিকেটাবৃ্  উপনস্ি নছদলি।

সকল উপয়িলাে ‘বঙ্গমাতা মচহলা সমবাে সচমচত’ গেয়নর উয়দ্যাগ

বঙ্গমাতা শেখ ফচিলাতধু য়ন্নছা মধুচিয়বর ৯১ তম িন্মবাচর্শকী উপলয়ষি পল্ী উন্নেন ও সমবাে 
চবিায়গর সয়মেলন কয়ষি আয়োচিত অনধুঠিায়ন বক্ব্য রাখয়ছন স্ানীে সরকার, পল্ী উন্নেন ও 
সমবাে মন্ত্রণালয়ের মাননীে রেচতমন্ত্রী িনাব স্বপন িট্ািার্শ্য, এমচপ
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স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
মন্ত্রণটালদয়ি প্রনিমন্ত্রী স্বপি ভট্টাচটাযকু্য 
এমনপ বদলদছি, জটানিি নপিটা আমিুৃ্য 
শেটানষি মটািদুষি পদক্ লেটাই করি থেদছি। 
রেটাটনিিদপক্ সদমেলদি ভটাষণ নেদি নেদয় 
বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি, ‘পনৃরবী আজ দুই ভটাদে 
নবভক্ত। এক ভটাদে শেটাষক থশ্রধণ, আরিক 
ভটাদে শেটানষি। আনম শেটানষদিি েদল। ১৯ 
জুলটাই ২০২১ সটাদল সনচবটালদয় পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদেি সদমেলি কদক্ জটানিি নপিটা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি জন্মিিবটানষকুকী 
উপলদক্ পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি 
উদে্যটাদে প্রকটানিি “বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটা: 
উন্নয়ি অনভযটারেটায় পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
নবভটাে” শীষকুক প্রকটািিটাি থমটােক উদন্মটাচি 
অিষু্ঠটাদি প্রিটাি অনিনরি বক্তদব্য প্রনিমন্ত্রী 
এসব’করটা বদলি। এসময় নিনি বদলি, 
জটানিি নপিটা বটাঙটানল জটানিদক একটি স্বটািীি 
আত্মপনিচয় নেদয় থেদছি। অরকুনিনিক মনুক্তি 

জি্য আজীবি সংগ্রটাম করি থেদছি। জটানিি 
নপিটাি স্বপ্নসটাি পূিদণ মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী 
নিিলসভটাদব কটাজ করি যটাদচ্ছি। বঙ্গবনু্ধ 
কি্যটা শেখ হটানসিটা ক্মিটায় আদছি বদলই 
পনৃরবীদি বটাংলটাদেি একটি সম্ভটাবিটাময় থেি। 
স্বপি ভট্টাচটাযকু্য আরিটা বদলি, পনৃরবীদি প্রটায় 
৪০ র�টাটি বটাঙটানল িদয়দছ। বটাংলটাদেদিি ১৭ 
র�টাটি বটাঙটানলই শুি ু এই স্বটািীিিটাি সু�ল 
র�টাে কিদছ। বঙ্গবনু্ধ থেিটটা স্বটািীি করি নেদয় 
থেদছি বদলই আমিটা েবকু করি বলদি পটানি 
আমিটা স্বটািীি। বঙ্গবনু্ধ এদেি স্বটািীি করিদছি 
বদলই আমিটা আজ উন্নি বটাংলটাদেদিি 
স্বপ্ন থেখদি পটািনছ। সভটাপনিি বক্তদব্য 
পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি সনচব থমটািঃ 
র�জটাউল আহসটাি বদলি, জটানিি নপিটাি 
বণকুটাঢ্য থেৌিবময় িটাজনিনিক জীবদিি িটািটা 
নবষয়, সমবটায় উন্নয়ি ভটাবিটা, সমদৃ্ধ থসটািটাি 
বটাংলটা নবনিমকুটাদণ েহৃীি িটািটা পেদক্দপি 
করটা িুদল িিটা হদয়দছ প্রকটািিটাটিি নবনভন্ন 

রেখটায়, নিবদন্ধ। স্বদপ্নি থসটািটাি বটাংলটা 
নবনিমকুটাণ নছল যটাি স্বপ্ন, থসই অিি্য মটািষুটিি 
অসটামটাি্য অবেটাি, েীঘকু সংগ্রটামমখুি জীবদিি 
িটািটা নবষয় একটি প্রকটািিটায় পনিপূণকুভটাদব 
িুদল িিটা অসম্ভব। নিনি প্রকটািিটা সংনলিষ্ 
সকদলি প্রনি নবদিষ কৃিঞেিটা প্রকটাি করিি। 
“বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটা: উন্নয়ি অনভযটারেটায় 
পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাে” শীষকুক 
প্রকটািিটা অিষু্ঠটাদি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
নবভটাদেি অনিনিক্ত সনচব থমটািঃ িটানিদুল 
ইসলটাম, নবআিনডনবি মহটাপনিচটালক সুনপ্রয় 
ক্মটাি ক্্ুড, সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে 
নবশ্বটাস, নপনডনবএ� এি এমনড মউদুেউি 
িশীে স�েটাি, বটাংলটাদেি থপররিটানলয়টাম 
ইিস্টিটিউট এি মহটাপনিচটালক থমটা. আনমিলু 
ইসলটাম এবং পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি 
কমকুকিকেটাবৃ্  উপনস্ি নছদলি।

‘বঙ্গবন্ধু র সমবাে িাবনা: উন্নেন অচিরাত্রাে পল্ী উন্নেন ও 
সমবাে চবিাগ’ রেকারনার টমািক উয়ন্মািন অনধুঠিান

িাচতর চপতা বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুচিবধুর রহমায়নর িন্মরতবাচর্শকী উপলয়ষি পল্ী উন্নেন ও সমবাে চবিায়গর 
রেকারনা “বঙ্গবন্ধু র সমবাে িাবনা: উন্নেন অচিরাত্রাে পল্ী উন্নেন ও সমবাে চবিাগ”-এর টমািক উয়ন্মািন করয়ছন 

স্ানীে সরকার, পল্ী উন্নেন ও সমবাে মন্ত্রণালয়ের মাননীে রেচতমন্ত্রী িনাব স্বপন িট্ািার্শ্য, এমচপ
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স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রী 
থমটািঃ িটাজুল ইসলটাম বদলদছি, জটানিি নপিটাি 
স্বপ্ন বটাস্তবটায়দি ২০৪১ সটাদলি মদি্য উন্নি 
বটাংলটাদেি েিদি সবটাইদক সনমেনলিভটাদব 
কটাজ কিদি হদব। সবটাি মদি্য সম্প্রীনি ও 
থসৌহটােকে্য রটাকদল আমিটা দ্রুি থেিদক উন্ননিি 
নেদক এনেদয় নিদি পটািব। থেিদক উন্নি 
কিদি হদল প্রদি্যকটি মটািষুদক উৎপটােিশীল 
হদি হদব। এ সময় নিনি নবেটায়ী সনচদবি 
কটাদজি েক্িটা ও আন্তনিকিটাি ভূয়সী প্রিংসটা 
করিি।

১৯ আেস্ ২০২১ স্টািীয় সিকটাি, পল্ী 
উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালদয়ি পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদেি সদমেলি কদক্ সনচব থমটা. 
র�জটাউল আহসটাি এি অবসি জনিি নবেটায় 
এবং িবনিযুক্ত সনচব থমটািঃ মনিউি িহমটাি 
(এিনডনস)এি েটানয়ত্ব গ্রহণ অিষু্ঠটাদি প্রিটাি 
অনিনরি বক্তদব্য স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি 
ও সমবটায় মন্ত্রী থমটািঃ িটাজুল ইসলটাম এসব 
করটা বদলি।

নবদিষ অনিনরি বক্তদব্য এলনজআিনড 
প্রনিমন্ত্রী স্বপি ভট্টাচটাযকু্য, এমনপ বদলদছি, 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
বটাঙটানল জটানিি জি্য থয আেিকু র�দখ 
থেদছি,থসই আেিকু সমনু্নি িটাখদি সকলদক 
ঐক্যবদ্ধভটাদব কটাজ কিদি হদব। 

এ সময় প্রনিমন্ত্রী স্বপি ভট্টাচটাযকু্য নবেটায়ী 
সনচবদক অি্যন্ত েটানয়ত্বশীল কমকুকিকেটা নহদসদব 
বণকুিটা করি বদলি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
নবভটাদেি সনচব থমটািঃ র�জটাউল আহসটাি 
অি্যন্ত েক্িটা ও নবচক্ণিটাি সটাদর েটানয়ত্ব 
পটালি করিদছি। নবভটাদেি েপ্তি/সংস্টাি 
কটাযকুক্রদম েনিশীলিটায় িাঁি ভূনমকটা উদল্খ 
কিটাি মি। প্রনিমন্ত্রী এ সময় আিটাবটাে ব্যক্ত 
করিি িবনিদয়টােপ্রটাপ্ত সনচব এ নবভটাদেি 
চলমটাি কটাযকুক্রম একই িটািটাবটানহকিটায় 
েক্িটাি সটাদর এনেদয় নিদয় যটাদবি।

পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি সনচব থমটািঃ 
র�জটাউল আহসটাি প্রটায় ৩২ বছরিি স�ল 
কমকুজীবি শেদষ সিকটানি চটাকনি থরদক অবসি 

গ্রহণ করিদছি।
েি ১৬ আেস্ ২০২১ িটানিদখ ভূনম 

আপীল রেটাদডকেি থচয়টািম্যটাি (সনচব) থমটািঃ 
মনিউি িহমটাি (এিনডনস) র� পল্ী উন্নয়ি 
ও সমবটায় নবভটাদেি সনচব নহদসদব পেটায়ি 
করি জিপ্রিটাসি মন্ত্রণটালয় প্রঞেটাপি জটানি 
করি। আিষু্ঠটানিকভটাদব নিনি েটানয়ত্বগ্রহণ 
করিি। িবনিযুক্ত সনচব থমটািঃ মনিউি িহমটাি, 
এিনডনস মটাি প্রিটাসদি িটাদটটারিি রেলটা 
প্রিটাসক, নসদলদটি নবভটাগীয় কনমিিটাি এবং 
ভূনম আপীল রেটাদডকেি থচয়টািম্যটাি নহদসদব 
েটানয়ত্ব পটালি করিদছি।

অনিনিক্ত সনচব থমটািঃ িটানিদুল ইসলটাম এি 
সভটাপনিদত্ব অিষু্ঠটাদি নবদিষ অনিনর নহদসদব 
বক্তব্য িটাদখি স্টািীয় সিকটাি নবভটাদেি 
নসনিয়ি সনচব থহলটালুদ্ীি আহদমে। পল্ী 
উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি সকল েপ্তি/
সংস্টাি প্রিটািেণ এবং নবনভন্ন পযকুটাদয়ি 
কমকুকিকেটা-কমকুচটািীবৃ্  এ সময় উপনস্ি 
নছদলি।

পল্ী উন্নেন ও সমবাে চবিায়গর সচিব টমা. জেিাউল আহসায়নর 
অবসরিচনত চবদাে এবং নবচনরধুক্ সচিব টমাঃ মচরউর রহমান 

এনচডচস-এর দাচেত্ব গ্রহণ
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িাচতর চপতার সমাধিয়ত পল্ী উন্নেন ও সমবাে 
চবিায়গর সচিয়বর শ্রধিা চনয়বদন

সমবাে অধিদপ্তরর মাননীে রেিানমন্ত্রী শেখ হাচসনার ৭৫তম িন্মচদন পালন

মাননীে রেিানমন্ত্রী শেখ হাচসনার ৭৫তম িন্মচদয়ন সমবাে অধিদপ্তররর অনধুঠিায়ন জেক কােয়ছন পল্ী উন্নেন ও সমবাে চবিায়গর সচিব 
ও সমবাে অধিদপ্তররর চনবন্ক ও মহাপচরিালক

েি ৩১ আেস্ থেটাপটালেদঞ্ি টুনঙ্গপটােটায় জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি সমটাধিদসৌদি পুপেস্তবক অপকুণ করি শ্রদ্ধটা জটািটাি 
স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালদয়ি পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদেি িবনিযুক্ত সনচব থমটািঃ মনিউি িহমটাি এিনডনস। 
এ সময় নিনি বঙ্গবনু্ধ ও িাঁি পনিবটারিি িহীে সেস্যদেি রুদহি 
মটােন�িটাি কটামিটা করি নবদিষ থমটািটাজটাদি অংি রেি। জটানিি 
নপিটাি সমটাধিদসৌদি সংিনক্ি পনিেিকুি বইদয়ও স্বটাক্ি করিি সনচব                                        

থমটািঃ মনিউি িহমটাি এিনডনস।
এ সময় পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি অনিনিক্ত সনচব থমটািঃ 

িটানিদুল ইসলটাম, বঙ্গবনু্ধ েটানিদ্র্য নবদমটাচি ও পল্ী উন্নয়ি একটাদডনমি 
মহটাপনিচটালক শেখ থমটািঃ মনিরুজ্টামটাি, নবভটাগীয় সমবটায় েপ্তি ঢটাকটাি 
যুগ্ম নিবন্ধক থমটািঃ নিয়টাজুল কবীি, টুনঙ্গপটােটা উপদজলটা নিবকুটাহী কমকুকিকেটা 
এ র� এম থহেটাদয়িুল ইসলটামসহ পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি 
আওিটািীি নবনভন্ন েপ্তি/সংস্টাি কমকুকিকেটাবৃ্  উপনস্ি নছদলি।
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নবেি ২৮ আেস্ ২০২১ িটানিদখ থমটািঃ মনিউি 
িহমটাি, এিনডনস, সনচব, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
নবভটাে বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম পনিেিকুি 
করিি। অি্যক্, বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম 
অঞ্ি ক্মটাি সিকটাি এবং উপটাি্যক্ থমটািঃ 
নজয়টাউল হক সনচব মদহটােয়দক �্দলল শুদভচ্ছটা 
জটািটাি। নিনি সমবটায় একটাদডনমি কমকুকিকেটা-
কমকুচটািীেণ এি সটাদর মিনবনিময় করিি এবং 
সমবটায় একটাদডনমি প্রনিক্ণ কটাযকুক্রম ও র�ৌি 

অবকটািটাদমটা উন্নয়িসহ একটাদডনমি মটাদিটান্নয়দি 
নবনভন্ন নেকনিদেকেিিটা প্রেটাি করিি। 

নিনি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি 
অিীিস্ নবনভন্ন েপ্তি সংস্টা (সমবটায় 
নবভটাে, পল্ী উন্নয়ি রেটাডকে, নপনডনবএ�, 
এসএ�নডএ�, নসনভনডনপ) এি রেলটা 
ও উপদজলটা পযকুটাদয়ি কমকুকিকেটাদেি সটাদর 
মিনবনিময় করিি। মিনবনিময় সভটা 
বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনমি সদমেলি 

কদক্ অিনুষ্ঠি হয়। বটাংলটাদেি পল্ী উন্নয়ি 
একটাদডনমি মহটাপনিচটালক থমটািঃ িটাহজটাহটাি 
এবং অি্যক্ বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম 
অঞ্ি ক্মটাি সিকটাি উক্ত সভটায় উপনস্ি 
নছদলি। নিনি েপ্তি সমদূহি কটাযকুক্রদমি 
অগ্রেনিি নবষদয় জটািদি চটাি এবং েটাপ্তনিক 
সমস্যটাসমহূ সম্দককে অবনহি হি। নিনি 
সকলদক নিষ্ঠটা, আন্তনিকিটা ও সিিটাি সটাদর 
কটাজ কিদি নিদেকেিিটা প্রেটাি করিি।

পল্ী উন্নেন ও সমবাে চবিায়গর সচিয়বর বাংলায়দর 
সমবাে একায়ডচম পচরদর্শন

মতচবচনমে সিাে পল্ী উন্নেন ও সমবাে চবিায়গর সচিব টমাঃ মচরউর রহমান, এনচডচস বক্ব্য রেদান করয়ছন

সিাে বক্ব্য রাখয়ছন সমবাে অধিদপ্তররর চনবন্ক ও মহাপচরিালক ড. টমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস

চবিাগীে সমবাে কার্শালে, ঢাকার চবি-মাচসক উন্নেন সমন্বে সিা অনধুচঠিত 
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বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনমি কটাযকুক্রদম 
েনিশীলিটা আিয়ি, সমবটায় একটাদডনমদক 
Centre of Excellence নহদসদব প্রনিনষ্ঠি 
কিটাি লদক্্য নবেি ২২ আেস্ ২০২১ িটানিদখ 
সমবটায় অধিেপ্তরিি মহটাপনিচটালক ড. থমটািঃ 
হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস বটাংলটাদেি সমবটায় 
একটাদডনমি কটাযকুক্রম পনিেিকুি করিি। নিনি 
প্ররম থশ্রধণি কমকুকিকেটাদেি নিরফ্সটাসকু প্রনিক্ণ 

র�টাদসকুি শুভ উদবিটািি করিি এবং প্রনিক্দণ 
অংিগ্রহণকটািী রেলটা সমবটায় কমকুকিকেটাদেি 
সটাদর সমবটায় কটাযকুক্রম উন্নয়দি নবনভন্ন নিদেকেিিটা 
প্রেটাি করিি। নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
একটাদডনমদি সমবটায় নবষয়ক েদবষণটা, 
উচ্চিি সটাটিকেন�দকট/নডদপ্লটামটা র�টাসকু চটালুকিণ, 
প্রনিক্দণি গুণেিমটাদিি ইনিবটাচক পনিবিকেি, 
ক্যটাম্টাদসি পনিচ্ছন্নিটা ও িটা্নিকিটা বনৃদ্ধ, 

অবকটািটাদমটা উন্নয়ি, থহটাদস্দল প্রনিক্ণটারকুীদেি 
রটাকটা-খটাওয়টাি মটাি উন্নয়িসহ থহটাদস্ল 
ব্যবস্টাপিটাি উন্নয়ি সংক্রটান্ত নবষদয় নিদেকেিিটা 
প্রেটাি করিি। বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনমদক 
একটি আিনুিক মটািসমেি প্রনিক্ণ প্রনিষ্ঠটাি 
নহদসদব েদে র�টালটাি জি্য প্রদয়টাজিীয় পেদক্প 
গ্রহণ কিদি সংনলিষ্ সকলদক নিদেকেিিটা প্রেটাি 
করিি।

চনবন্ক ও মহাপচরিালয়কর বাংলায়দর 
সমবাে একায়ডচম পচরদর্শন

বাংলায়দর সমবাে একায়ডচমর রেরম টশ্রধণর কম্শকত্জাগয়ণর চরররেসাস্শ রেচরষিণ জোয়স্শর উয়বিািন কররন ড. টমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস

চরররেসাস্শ জোয়স্শ অংরগ্রহণকারীয়দর সায়র চনবন্ক ও মহাপচরিালক, অচতচরক্ চনবন্ক (রেরাসন, মা.স.উ ও ফাইন্যান্স), অি্যষি বাংলায়দর 
সমবাে একায়ডমী



স ম বা য় � 90

১১ থসদটেম্বি ২০২১ সটাদল সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. থমটািঃ 
হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস এি সটাদর হনবেঞ্ 
রেলটাি সমবটায় কমকুকিকেটা ও কমকুচটািীদেি 
মিনবনিময় সভটা অিনুষ্ঠি হয়। হনবেঞ্ 
রেলটা সমবটায় কমকুকিকেটা িটানিয়টা সুলিটািটাি 
সভটাপনিদত্ব অিনুষ্ঠি সভটায় নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক প্রিটাি অনিনরি বক্তব্য িটাদখি। 
নসদলট নবভটাগীয় সমবটায় েপ্তরিি যুগ্ম নিবন্ধক 
মিৃটাল কটানন্ত নবশ্বটাস নবদিষ অনিনরি বক্তব্য 
প্রেটাি করিি। কটাজী িটাদিদুজ্টামটাি উপ 
নিবন্ধক (অরকু) ও নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালদকি 
স্টা� অন�সটাি, সমবটায় অধিেপ্তি, ঢটাকটা এবং 
হনবেঞ্ রেলটা প্রিটাসদকি কটাযকুটালদয়ি সহকটািী 
কনমিিটাি ও নিবটাহকেী ম্যটানজর্রিট প্রনিক ম্ডল 
প্রমখু সভটায় উপনস্ি নছদলি।

নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক বদলি, 
অকটাযকুকি ও অপ্রদয়টাজিীয় সমবটায় সনমনিি 
র�নজর্রিিি বটানিল কিদি হদব। সমবটায় 
সনমনিগুদলটাদক স�ল/থটকসই সনমনি 

নহদসদব েদে িুলদি হদব এবং বঙ্গবনু্ধি 
সমবটাদয়ি নচন্তটা িটািটাদক সটামদি নিদয় 
সমবটাদয়ি জি্য কটাজ করি থযদি হদব ।

হচবগঞ্জ জ�লার সমবাে কম্শকত্জা ও কম্শিারীয়দর সায়র 
চনবন্ক ও মহাপচরিালয়কর মতচবচনমে

সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস েি ২৮ 
আেস্ ২০২১ িটানিখ বনিিটাল আেমি 
করিি। নিনি শেি-ই-বটাংলটা আঞ্চনলক 
সমবটায় ইিস্টিটিউট, বনিিটাল এ নবভটাগীয় 
সমবটায় কটাযকুটালয়, বনিিটাল কিৃকুক আদয়টানজি 
নবভটােটািীি সকল রেলটা সমবটায় অন�সটাি 
এবং সেি রেলটা ও উপদজলটা সমবটায় 
কটাযকুটালদয়ি সকল কমকুচটািী ও নবনিষ্ 
সমবটায়ীদেি সটাদর স্বটাস্্য নবধি থমদি 
মিনবনিময় সভটায় অংি গ্রহণ করিি। উক্ত 
মিনবনিময় সভটায় সভটাপনিত্ব করিি মহুটামেে 
আবদুল্টা আল মটামিু, যুগ্মনিবন্ধক, নবভটাগীয় 
সমবটায় কটাযকুটালয়, বনিিটাল। অিষু্ঠটাদি নবদিষ 
অনিনর নহসটাদব উপনস্ি নছদলি এস. এম. 
আক্তটারুজ্টামটাি, নডআইনজ, বনিিটাল।

প্রিটাি অনিনর মদহটােয় উপনস্ি সকলদক 
িি্যবটাে জটানিদয় পনিচয় গ্রহণ করিি এবং 
িাঁি বক্তদব্য বনিিটাদলি সমবটায় নবভটাদেি 
সটানবকুক কমকুকটাদ্ডি েনিশীলিটা আিটাি লদক্্য 

সকলদক আন্তনিকিটাি সটাদর কটাজ কিটাি 
আহ্টাি জটািটাি এবং মটািিীয় প্রিটাি মন্ত্রী 

কিৃকুক সমবটায় নবভটাদেি জি্য েনৃহি সকল 
প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি জি্য সকলদক এক হদয় 
কটাজ কিটাি আহ্টাি জটািটাি।

নবদিষ অনিনর িাঁি বক্তদব্য পুনলি 
নবভটাদেি েণমখুী কটাযকুক্রদম সমবটায়দক 
সম্কৃ্ত কিটাি প্রি্যটািটা ব্যক্ত করিি এবং 
অনচরিই সমবটায় নবভটাদেি কমকুকিকেটাদেি সটাদর 
পুনলি নবভটাদেি মিনবনিময় সভটা আদয়টাজি 
কিটাি প্রস্তটাব িটাদখি। 

অিষু্ঠটাদিি সভটাপনি নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক মদহটােদয়ি বনিিটাদল আেমি 
এবং সমবটায় নবভটাগীয় কমকুকিকেটা কমকুচনিেণদক 
নেক নিদেকেিিটা ও উদ্ীপিটামলূক বক্তব্য 
প্রেটাদিি জি্য নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালদকি 
প্রনি িি্যবটাে ও কৃিঞেিটা ঞেটাপি করিি। নিনি 
সমেটানিি অনিনরবদৃ্ি মিটামি অিসুটারি 
বনিিটাল নবভটাদে সমবটাদয়ি কটাযকুক্রদম 
েনিশীলিটা আিয়দিি প্রি্যয় ব্যক্ত করি 
উপনস্ি সকলদক িি্যবটাে জটানিদয় সভটাি 
সমটানপ্ত থঘটাষণটা করিি।

চনবন্ক ও মহাপচরিালয়কর সায়র বচররাল সমবাে চবিাগীে 
কম্শকত্জা কম্শিারীয়দর মতচবচনমে

চনবন্ক ও মহাপচরিালক ময়হাদেয়ক টক্রস্ 
রেদান
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েি ২০-২২ থসদটেম্বরি সুইজটািল্যটাদ্ড এ 
অিনুষ্ঠি নবএসইনসি িটাইজ অব রেঙ্গল 
টটাইেটাি’ র�টাড শেটা’র� নবনভন্ন প্রটানিষ্ঠটানিক ও 
ব্যনক্ত নবনিদয়টােকটািী এবং থস্কদহটার্টািদেি 
কটাদছ বটাংলটাদেদিি পুঁনজবটাজটারিি সটানবকুক 
পনিনস্নি িুদল িিটা হয়। অরকুনিনিক ও 
প্রযুনক্তি নবদবচিটায় ইউরিটাদপি অি্যিম 
প্রভটাবিটালী থেি সুইজটািল্যটাদ্ডি দুটি িহি 
জুনিখ ও রেদিভটাদি বটাংলটাদেিদক িুদল িরি 
নবদেনি ও প্রবটাসী বটাংলটাদেশীদেি নবনিদয়টাে 
আকষকুণ কিটা এ আদয়টাজদিি মলূ লক্্য। 
নবদিষ করি প্রবটাসীিটা যটাদি থেদি নবনিদয়টাে 

করি থস নবষয়টি গুরুত্ব থেয়টা হয়। েি ২০ 
থসদটেম্বি সুইজটািল্যটাদ্ডি জুনিদখি রেটালডটাি 
গ্রটা্ড থহটাদটদল ভূনমমন্ত্রী সটাই�্জ্টামটাি থচৌিিুী 
অিষু্ঠটাদিি উদবিটািি করিি। েি ২২ থসদটেম্বি 
রেদিভটায় সমটাপিী অিষু্ঠটাদি নবশ্ব স্বটাস্্য সংস্টাি 
(ডনব্উএইচও) মহটাপনিচটালক ড. র�েরিটাস 
আিটাদিটাম থেবরিয়টাসুস উপনস্ি রটাকদি িটা 
পটািটায় িাঁি শুদভচ্ছটা বটাণী পদে শেটািটাদিটা হয়। 
নবএসইনস আদয়টানজি র�টাড শেটাদি ভূনমমন্ত্রী 
সটাই�্জ্টামটাি থচৌিিুী, অরকু মন্ত্রণটালদয়ি 
�টাইি্যটান্স নডনভিদিি নসনিয়ি সনচব আবদুি 
িউ� িটালুকেটাি, নবএসইনসি থচয়টািম্যটাি 

প্রদ�সি নিবলী রুবটাইয়টাি-উল-ইসলটাম, 
ির্য থযটােটাদযটাে ও প্রযুনক্ত নবভটাদেি 
নসনিয়ি সনচব এিএম নজয়টাউল আলম 
নপএ, বটাংলটাদেি িপ্তটানি প্রনক্রয়টাকিণ অঞ্চল 
কিৃকুপদক্ি (রেপজটা) নিবকুটাহী থচয়টািম্যটাি 
থমজি রেিটারিল িজরুল ইসলটাম, জটািীয় 
িটাজস্ব রেটাদডকেি সেস্য আলমগীি থহটাদসি এবং 
সমবটায় অধিেদপ্তিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস অংিগ্রহণ 
করিি।

৯ থসদটেম্বি.২০২১ ন্রিঃ 
Annual Performance 
Agreement (APA) নবষয়ক 
প্রনিক্দণ সমবটায় অধিেপ্তি, 
ঢটাকটা বক্তব্য িটাখদছি সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক ড. থমটািঃ 
হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস

‘বাচর্শক কম্শসম্পাদন িধু চক্ (এচপএ)’ চবরেক রেচরষিণ

সুইিারল্যায়ডে 

‘বাংলায়দর ক্যাচপোল 

মায়ক্জেস’ জোড 

শোর প্যায়নল 

আয়লািনাে সমবাে 

অধিদপ্তররর চনবন্ক 

ও মহাপচরিালক
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জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
থেৌনহরে ও মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটাি 
সুদযটাে্য পুরে সজীব ওয়টাদজে জদয়ি উদ্টাবিী 
রেিৃদত্বই থেি আজ নডনজটটাল বদল মন্তব্য 
করিদছি স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় মন্ত্রণটালদয়ি প্রনিমন্ত্রী স্বপি ভট্টাচটাযকু্য 
এমনপ।

 ২৯ জুলটাই ২০২১ সটাদল সনচবটালদয় পল্ী 
উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি সদমেলি কদক্ 
পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি “ইনন্টরগ্রদটড 
নডনজটটাল সটানভকেস রেনলভটানি প্লটাট�মকু” 
কটাযকুক্রদমি শুভ উদবিটািি অিষু্ঠটাদি প্রিটাি 
অনিনরি বক্তদব্য প্রনিমন্ত্রী এসব করটা বদলি।

প্রনিমন্ত্রী আরিটা বদলি, মটািিীয় 
প্রিটািমন্ত্রীি আইনসটি উপদেষ্টা সজীব ওয়টাদজে 
জদয়ি সুদূিপ্রসটািী ও উদ্টাবিী নচন্তটাদচিিটাই 
আজদকি প্রযুনক্ত নিভকেি বটাংলটাদেি। িাঁিই 
নেকনিদেকেিিটায় বটাংলটাদেি আজ নডনজটটাল। 

েক্ রেিৃত্ব ও ির্যপ্রযুনক্তি উন্নয়দিি 
মটাি ্যদম সজীব ওয়টাদজে জদয়ি হটাি িরিই 
নবশ্বদক রেিৃত্ব নেদব বটাংলটাদেি এ আিটাবটাে 
ব ্যক্ত করিি প্রনিমন্ত্রী স্বপি ভট্টাচটাযকু্য।

স্বপি ভট্টাচটাযকু্য বদলি, িটােনিক থসবটায় 
প্রযুনক্তি ব্যবহটাি বনৃদ্ধ কিদি হদব। জিদসবটায় 

ির্যপ্রযুনক্তি ব্যবহটারি দ্রুি ও সহদজ থসবটা 
প্রেটাি কিটা সম্ভব হদচ্ছ।

পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি সনচব 
থমটািঃ র�জটাউল আহসটাি এি সভটাপনিদত্ব 
অিষু্ঠটাদি অি্যটাদি্যি মদি্য বক্তব্য প্রেটাি করিি 
পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি অনিনিক্ত 

সনচব থমটািঃ িটানিদুল ইসলটাম, নবআিনডনবি 
মহটাপনিচটালক সুনপ্রয় ক্মটাি ক্্ুড, এটুআই-
এি চী� স্্যটাদটনজস্ (ই-েভিকু্যটান্স) �িহটাে 
জটানহে শেখ।

সিীব ওোয়িদ িয়ের উদ্াবনী জেতৃয়ত্বই টদর আি চডচিোল

‘ইচ্রিরগ্রয়েড চডচিোল সাচি্জস জেচলিাচর প্ােফম্শ’ কার্শক্রয়মর শুি উয়বিািন অনধুঠিায়ন                      
বক্ব্য রাখয়ছন স্ানীে সরকার, পল্ী উন্নেন ও সমবাে মন্ত্রণালয়ের রেচতমন্ত্রী িনাব স্বপন 
িট্ািার্শ্য, এমচপ

আমার বাচি আমার খামার রেকয়পের 
আওতাে সমবাে অধিদপ্তর কতৃ্শক বাস্বাচেত 
‘সমবায়ের মাি্যয়ম ষিধু দ্র নতৃাচ্বিক িনয়গাষ্ঠীর 
িীবন রাত্রার উন্নেন’ কয়ম্পায়নয়ন্টর সহকারী 
রেকপে পচরিালক, উপয়িলা সমবাে অচফসার, 

অচফস সহকারী কাম কস্ম্পউোর অপাররের 
ও ফ্যাচসচলয়েের- এ িার ক্যাোগচরয়ত ১০ 
িন রেকপে বাস্বােয়ন উয়ল্খয়রাগ্য িূচমকার 
কারয়ণ পধুরস্াররর িন্য ময়নানীত হন।   

পধুরস্াররোপ্তরা সমবাে অধিদপ্তররর 

অচতচরক্ চনবন্ক (রেরাসন) টমাঃ আহসান 
কবীর এর চনকে টরয়ক পধুরস্াররর সনদ 
ও টক্রস্ গ্রহণ কররন। এ সমে উপরেকপে 
পচরিালকসহ রেকয়পের চবচিন্ন কম্শকত্জা/ 
কম্শিাচর উপচস্ত চছয়লন।

একটি পধুরস্ার একটি মধুগ্ধ রেহর 
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১১ থসদটেম্বি খলুিটাি ডুমনুিয়টায় বটাংলটাদেি 
দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি 
নলনমদটদডি খলুিটা নবভটাদেি সমবটায়ীদেি 
মটাদি কু্দ্র ঋদণি থচক নবিিণ ও মিনবনিময় 
সভটায় প্রিটাি অনিনরি বক্তদব্য নিনি এ করটা 
জটািটাি। অিষু্ঠটাদি ২০০ জি সমবটায়ীি মদি্য 
২ র�টাটি ৪০ লটাখ টটাকটাি কু্দ্র ঋদণি থচক 
নবিিণ কিটা হয়।

প্রনিমন্ত্রী বদলি, একটি শেটানষি ও বনঞ্চি 
জটানিদক বঙ্গবনু্ধ স্বটািীিিটা নেদয় থেদছি। 
বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি, এবটারিি সংগ্রটাম মনুক্তি 
সংগ্রটাম। এ মনুক্ত বদলদি নিনি অরকুনিনিক 
মনুক্তি করটা বদলদছি। আি এই অরকুনিনিক 
মনুক্ত অজকেদিি জি্য সমবটায়দক রেদছ 
নিদয়নছদলি।

নিনি বদলি, সমবটায় নছল জটানিি নপিটাি 
থসটািটাি বটাংলটা েেটাি স্বপ্ন পূিদণি হটানিয়টাি। 
নিনি কৃনষ ও ভূনম ব্যবস্টাপিটা, নিল্প উদে্যটাে, 
কৃনষঋণসহ সবদক্ররেই সমবটায়নভনত্তক 
উৎপটােি ও বণ্টি ব্যবস্টাপিটায় উদে্যটাে গ্রহণ 
করিনছদলি।

বিকেমটাি সিকটাি কৃষকদেি ভটাদে্যি উন্নয়দি 
কটাজ কিদছ জটানিদয় স্বপি ভট্টাচটাযকু্য বদলি, 
থেদিি দুগ্ধ উৎপটােদিি মটাি্যদম কৃষকদেি 

ভটাে্য পনিবিকেদিি আকটাঙ্কটা থরদকই নমল্কনভটটা 
েদে র�টালটাি উদে্যটাে নিদয়নছদলি বঙ্গবনু্ধ। 
প্রনিষ্ঠটািটি গ্রটামীণ জিদেটাষ্ঠীি থেটািদেটােটায় 
থসবটা থপৌঁদছ নেদচ্ছ।

সটািক্ীিটায় একটি নমনি রেইনি প্ল্যটান্ট 

স্টাপি কিটা হদচ্ছ জটানিদয় প্রনিমন্ত্রী বদলি, 
এটি স�ল হদল সটািটা থেদি বটাস্তবটায়দিি 
উদে্যটাে রেওয়টা হদব। ডুমনুিয়টা উপদজলটায় 
থযদহিু দুদিি উৎপটােি রেনি িটাই এখটাদিও 
একটি নমনি রেইনি প্ল্যটান্ট স্টাপি কিটা হদব।

আন্তজকেটানিক ির্য অধিকটাি নেবস উপলদক্ 
আদয়টানজি অিষু্ঠটাদি থশ্রষ্ঠ নবভটাগীয় কটাযকুটালয় 
ক্যটাটটােনিদি  ২য় পুিস্কটাি গ্রহণ কিদছি 
খলুিটা সমবটায় নবভটাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক, থমটািঃ 
নমজটািিু িহমটাি। ির্য অধিকটাি বটাস্তবটায়দিি 
স্বীকৃনিস্বরূপ এ পুিস্কটাি প্রেটাি কিটা হয়।  
প্রিটাি ির্য কনমিিটাি মিিুজটা আহমে এি 
সভটাপনিদত্ব অিষু্ঠটাদি প্রিটাি অনিনর নহদসদব 
উপনস্ি নছদলি ড. হটাছটাি মটাহমেু, মন্ত্রী, ির্য ও 
সম্প্রচটাি মন্ত্রণটালয়, নবদিষ অনিনর ডটা. থমটািঃ মিুটাে 
হটাসটাি,  প্রনিমন্ত্রী,  ির্য ও সম্প্রচটাি মন্ত্রণটালয় ও থমটািঃ 
মকবুল থহটাদসি, সনচব, ির্য ও সম্প্রচটাি মন্ত্রণটালয়। 
পুিসৃ্কি অি্যি্য কমকুকিকেটােদণি মদি্য িদয়দছি ভূনম 
মন্ত্রণটালদয়ি সনচব থমটািঃ থমটাস্তটান�জুি িহমটাি নপএএ, 
সমটাজকল্যটাণ মন্ত্রণটালদয়ি সনচব মটাহ�্জটা আক্তটাি,  
নবভটাগীয় কনমিিটাি, নসদলট থমটািঃ খনললুি িহমটাি।

টদশীে দুগ্ধচরয়পের বৈচিত্র্যমে রেসারর কাি করয়ছ 
চমল্কচিো: স্বপন িট্ািার্শ্য, এমচপ

খধুলনার ডধু মধুচরোে বাংলায়দর দুগ্ধ উতপাদনকারী সমবাে ইউচনেন চলচময়েয়ডর খধুলনা চবিায়গর 
সমবােীয়দর মায়ে ষিধু দ্র ঋয়ণর টিক চবতরণ করয়ছন স্ানীে সরকার, পল্ী উন্নেন ও সমবাে 
মন্ত্রণালয়ের রেচতমন্ত্রী িনাব স্বপন িট্ািার্শ্য, এমচপ। অনধুঠিায়ন চমল্কচিোর টিোরম্যান শেখ 
নাচদর টহায়সন চলপধু উপচস্ত চছয়লন।

 তর্য অধিকার বাস্বােয়নর স্বীকৃচতস্বরূপ খধুলনা 
সমবাে চবিাগীে রধুগ্ম চনবন্য়কর পধুরস্ার অি্জন
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আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটায় ১৮৬১ সটাদলি ২  
আেস্ খলুিটা রেলটাি কদপটািটাক্ িদেি িীরি 
িটাড়ুলী গ্রটাদম জন্মগ্রহণ করিি, নপিটা হনিিচন্দ্র 
িটায়, মটািটািঃ ভূবিদমটানহিী থেবী। নিনি ১৮৬৬ 
সটাল হদি ১৮৭০ সটাল পযকুন্ত প্রটারনমক নিক্টা 
লটাভ করিি এবং সবকুদিষ ১৮৮৭ এনডিবটােকু 
নবশ্বনবে্যটালয় থরদক নড.এস.নস.নডনগ্র লটাভ 
করিি।

 কমকুজীবদি আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটায় থয 
সকল উদল্খদযটাে্য েটাদিি ভূনমকটা র�দখদছি 
িটাি িটানলকটা নিম্নরূপ:

১। িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক 
নলিঃ এি প্রনিষ্ঠটািটা।

২। িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক 
নলিঃ এি িটাম �লদক নপনস িটায় এি নডনগ্র 
যরটা PC Roy, Kt.CIE, PhD, DSC, 
FCS, FRASB নডনগ্র সমনন্বি আদছ। 

৩। িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক 
নলিঃ এ থযটােটাদযটাে ব্যবস্টাি উন্নয়িকদল্প 
িটাড়ুলী ও বাঁকটা িটাস্তটাি ইট বিটািটা ত�নি 
করিি। এছটােটাও নিনি ৫১টি প্রনিষ্ঠটাদি 
অরকুনিনিকভটাদব অবেটাি িটাদখি। 

রাড়ুলী টস্রিাল জো-অপাররটিি ব্যাংক চলঃ 
এর আিার্শ্য রেফুল্ িন্দ্র রাে
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িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক 
নলিঃ প্রনিষ্ঠটায় আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটাদয়ি 
উদল্খদযটাে্য ির্য:

 সনমনি প্রনিষ্ঠটা সম্দককে স্টািীয় প্রটাচীি 
ব্যনক্তবেকু জটািটাি থয, আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটাদয়ি 
নপিটা- হনিিচন্দ্র িটায় িেটািীন্তি অনবভক্ত 
বটাংলটাি েনক্ণ খলুিটা িরটা খলুিটা রেলটাি 
পটাইকেটাছটা, েটাদকটাপ, কয়িটা এবং সটািক্ীিটা 
মহটাক্মটাি কদলটারিটায়টা, িটালটা ও আিটাশুনি 
এলটাকটাি কৃষকদেি চটাষটাবটাদেি জি্য গ্রটাম্য 
মহটাজিদেি হটাি থরদক পনিরেটাণ পটাওয়টাি জি্য 
নিনি একটি রেটাি অন�স থখটাদলি এবং উক্ত 
এলটাকটাি কৃষকদেি মদি্য সীনমি আকটারি 
ঋণ েটােি প্ররটা শুরু করিি। িখি এই রেটাি 
অন�স কৃষকদেি নিকট গ্রহণদযটাে্যিটা লটাভ 
করি। আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটায় িটাি নপিটাি 
আেদিকু অিপু্রটাধণি হদয় পেটাশুিটাি জি্য 
ইংল্যটাদ্ড যটাি এবং অি্যয়ি শেদষ কমকুজীবদি 
নবনভন্ন থেি ভ্রমণ করিি। থসই সকল থেদিি 
জিেদণি মদি্য সমবটায় থচিিটাি মদিটাভটাব 
মদিি নভিরি র�খটাপটাি কিটায় নিজ থেদি 
ন�রি িৎকটালীি েনক্ণ খলুিটাি কৃষকদেি 
আনরকুক দুিবস্টা লটােদবি নচন্তটাদচিিটায় 
িসদডল অগ্রণীদেি সমিটাবটােী সমবটায় সনমনি 
িীনিদি আকৃষ্ হদয় ১৯০৮ সটাদল নিজ জমে 
স্টাি খলুিটা রেলটািীি িৎকটালীি পটাইকেটাছটা 
রটািটাি িটাড়ুলী গ্রটাদমি নিজ বটানেদি এলটাকটাি 
েণ্যমটাি্য ও সটািটািণ জিেণদক একনরেি 
করিি এবং একটি সমবটায় ব্যটাংক েিি ও 
প্রনিষ্ঠটাি লদক্্য উপনস্ি অগ্রজ িনলিীকটান্ত 
িটায়সহ নবনপি নবহটািী চক্রবিকেী , থেটালক চন্দ্র 
বসু, কটািী থমটাহটামেটাে আলী, েটািবীি থমদহি 
মছুল্ী এবং িটাম িটা জটািটা অদিক ব্যনক্তবদেকুি 
আেমি ঘদট। সকদলি উপনস্নিি নসদ্ধটান্ত 
অিযুটায়ী িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ 
ব্যটাংক নলিঃ এি আত্মপ্রকটাি ঘদট যটাি নিবন্ধি 
িং-৩/২৯; িটানিখ: ০১/০২/১৯০৯ ন্র.।

 প্রকটাি রটাদক থয, ১৯০৪ সটাদল নব্টিি 
ভটািদিি েভিকুি রেিটারিল লডকে কটাজকেি কিৃকুক 
সমবটায় ঋণেটাি সনমনি আইি, ১৯০৪ জটািী 
কিটায় অসীম েটায়বদ্ধ বহুমখুী, কৃনষ ও ঋণেটাি 
সনমনি নিবনন্ধি হওয়টায় আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র 
িটায় ওই সকল সনমনিসমহূদক সেস্য িটানলকটায় 
অন্তভুকুক্ত করি ১৯০৯ সটাদল ব্যটাংদকি অগ্রযটারেটা 
আিষু্ঠীকভটাদব শুরু করিি।

 পিবিকেীদি ১৯১৮ সটাদল িটাড়ুলী র�ন্দ্রীয় 
সমবটায় ব্যটাংদকি ভবি নিনমকুি হয়। বিকেমটাদি 
ব্যটাংক ভবিটি নিজস্ব জটায়েটায় অবনস্ি। 
আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটায় নিজস্ব জনম হদি ইং 
১৯২৩ সটাদল িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ 
নলিঃ এি িটাদম ০.৮৭ একি জনম েটাি করিি, 

ইহটা ছটােটাও ব্যটাংদকি িটাদম নবলটাি (িটাদিি 
জনম) ও পুক্িসহ ১০.৫৯ একি জনম থসন্টটাল 
র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংদকি অিকূুদল খনিে 
করিি। থমটাট খনিেকৃি জনমি পনিমটাণ 
১০.৬৯ একি মটারে এবং েটািকৃি জনমি 
পনিমটাণ ০.৮৭ একি। সবকুদমটাট জনমি 
পনিমটাণ ১১.৫৬ একি মটারে।

 পনিদিদষ র�কডকেপরে েদৃষ্ থেখটা যটায় 
থয, নিনি ১৯০৯ সটাল হইদি ১৯২৭ সটাল 
পযকুন্ত অরে ব্যটাংদকি সভটাপনি পদে উপনবষ্ 
নছদলি। এই ব্যটাংদকি আনরকুক রেিদেি 
নবষদয় িেটািীন্তি সমদয় অনবভক্ত ভটািদিি 
কলকটািটা িহরি অবনস্ি নিজটাভকে ব্যটাংক 
অব ইন্ডয়টাদি ২৬/০৩/১৯৩৫ সটাদল ৫০০ 
টটাকটাি মদূল্যি শেয়টাি খনিে কিটা হদয়দছ। 
ইহটা ছটােটাও র�কডকেপরে েদৃষ্ ভটািি সিকটাি 

এি নিকট ২৯,৫৩০ টটাকটা পটাওিটা িদয়দছ। 
যটা ওদয়স্ রেঙ্গল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক নলিঃ 
এি শেয়টাি খনিে বটাবে ৮,৬০০ টটাকটা,ওদয়স্ 
রেঙ্গল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক নলিঃ এ চলনি 
আমটািি বটাবে ১,৪৩০/৬০ টটাকটা এবং 
ওদয়স্ রেঙ্গল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক নলিঃ এি 
স্টায়ী আমটািি বটাবে ১৯,০০০ টটাকটা পটাওিটা 
িদয়দছ। আিও থেখটা যটায় থয, থসটািটালী ব্যটাংক 
নলিঃ কদপকুটারিট িটাখটা খলুিটাদি ১৯৬৫ সটাল 
হদি থস� লকটারি একটি িটািব দ্রব্য িনক্ি 
আদছ। থস�লকটারি িনক্ি িটািব দ্রব্যটিি 
ভটােটা যরটা সমদয় পনিদিটাি কিটা হয়।

 নবঞেটািী/েদবষক ও সমবটাদয়ি প্রটাণ পুরুষ 
আচটাযকু্য প্র�্ল্ চন্দ্র িটায় ১৯৪৪ সটাদলি ১৬ জুি 
পিদলটাক েমি করিি।
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চবিেপধুর রুদ্রপাল মতৃচরপে 
সমবাে সচমচত চলঃ

বটাংলটাদেদিি ঐনিহ্যবটাহী মৎৃনিল্প প্রটায় ধ্বংস 
হদয় যটাওয়টাি থরদক উদ্ধটারিি নিনমদত্ত এদেদি 
সমবটায় আদ্লদিি পনরকৃৎ ও ক্নমল্টা পদ্ধনিি 
জিক বটাংলটাদেি পল্ী উন্নয়ি একটাদডনমি (বটাডকে) 
প্রনিষ্ঠটািটা ড.আখিটাি হটানমে খটাদিি অিরুপ্রিণটায় 
ও প্রি্যক্ সহদযটানেিটায় নিল্পনভনত্তক সমবটায় 
সনমনি নহদসদব ১৯৬১ সটাদলি ২৭ এনপ্রল ক্মটাি 
ও পটালদেি সটািটি গ্রটাম-উত্তি নবজয়পুি, েনক্ণ 
নবজয়পুি, রেটায়টাপটােটা, েটাঙক্ল, থটগুনিয়টাপটােটা, 
দুেকুটাপুি ও বটািপটােটা নিদয় েনিি ‘প্রেনি যুব 
সংেিি’টিদক রূপটান্তনিি করি ‘নবজয়পুি 
মৎৃনিল্প সমবটায় সনমনি নলিঃ’ েিি কিটা হয় যটা 
সমবটায় নবভটাে হদি নিবন্ধি িং-৩৯; িটানিখ: 
২৯/০৮/১৯৬২ ইং মদূল নিবন্ধি লটাভ করি। 
প্রনিষ্ঠটালদনি এি সেস্যসংখ্যটা নছল মটারে ১৫ জি। 
আমটািি নহদসদব জিপ্রনি আট আিটা করি থমটাট 

৭ টটাকটা ৫০ পয়সটা জমটা করিি। শেয়টারি জিপ্রনি 
১০ টটাকটা করি থমটাট ১৫০ টটাকটা ওদি। থমটাট 
১৫৭ টটাকটা ৫০ পয়সটা মলূিি নেদয় নবজয়পুি 
মৎৃনিদল্পি যটারেটা শুরু হয়।

মতৃদেল্প

এই সমবটায় সনমনিি প্ররম বটাজটাি নছল 
ক্নমল্টা থসিটানিবটাস। এনিদল্পি ত�নি পণ্য 
থেখদি বটাইরি থরদক মটািষুজি আসদিি। 
অদিদক িাঁদেি পনিবটাি নিদয় েটানে হাঁনকদয় 
নবদকদল নবজয়পুরি রেেটাদি আসদিি। থেদখ 
মগু্ধ হদিি, নকদি নিদিি। এভটাদব িীরি 
িীরি নিদল্পি প্রসটাি ঘটদি রটাদক। ১৯৬৪-
র� ঢটাকটাি একটি সংস্টা আিআইএস (রুিটাল 
ই্ডটান্রিয়টাল থসটাসটাইটি) প্ররম িাঁদেি ১২ 
হটাজটাি টটাকটা ঋণ ও একটি কয়লটাি চুলটা থেয়। 

চবিেপধুর রুদ্রপাল মতৃচরপে সমবাে সচমচত চলঃ এর কারখানা পচরদর্শন করয়ছন সমবাে 
অধিদপ্তরর চনবন্ক ও মহাপচরিালক ড. টমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস
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িটাদি উৎপটােি এনেদয় চলল পুরিটােদম। 
যুদদ্ধ ছটািখটাি, পরি আবটাি শুরু: ১৯৭১ সটাদল 
মহটাি স্বটািীিিটাযুদদ্ধি সময় পটাক হটািটােটাি 
বটানহিী সনমনিি অন�স ঘি ও উৎপটােি র�ন্দ্র 
পুনেদয় থেয়। সনমনিি সেস্য ও ক্মটািেণ, 
‘এমি অবস্টায় নিরুপটায় হদয় নরেপুিটা িিণটারকুী 
নিনবরি নেদয় জটাি বাঁচটাি। এদি সনমনিি 
কটাযকুক্রম বন্ধ হদয় যটায়। িয় মটাস পি যখি 
থেদি ন�রি থেদখি নকছুই িটাই। সবকুরে কাঁটটা-
র�টাপ-জঙ্গদল থছদয় আদছ। নিদজিটা মটারটা 
থেটাঁজটাি িাঁই করি আবটািও মৎৃনিদল্পি কটাদজ 
মি থেি।’

১৯৭২ সটাদল বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
পটানকস্তটাি কটািটােটাি থরদক মনুক্ত থপদয় ইংল্যটা্ড 
ও ভটািি হদয় থেদি ন�রি ক্নমল্টায় আদসি। 
িাঁদক সংবিকুিটা নেদি ক্নমল্টাি অভয়টাশ্রদম 
িখি নবিটাল একজিসভটাি আদয়টাজি কিটা 
হয়। থসই সমদয় ‘ইন্িটা-মনুজব’ একটি 
থযৌর ক্যটাদল্ডটাি নছল প্রটায় সবকুরে। িখি থসই 
ক্যটাদল্ডটাি থেদখ নবজয়পুি মৎৃনিল্প সমবটায় 
সনমনিি সেস্যিটা একটি নরেমটানরেক মদডল 
বটািটাদলি প্লটাস্টাি নেদয়। িটা ওই জিসভটায় 
সনমনিি পক্ থরদক সমেটািিটা নহদসদব শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি হটাদি িুদল থেওয়টা হয়। 
বঙ্গবনু্ধ িাঁদেি কটাজ থেদখ মগু্ধ হি এবং এি 
পনিরপ্রনক্দি কটাযকুক্রম পুিিটায় চটালু কিটাি 
জি্য সিকটারিি রেটাণ ও পুণবকুটাসি েপ্তি 
থরদক সনমনিদক এককটালীি ৭৫,০০০ টটাকটা 
অিেুটাি প্রেটাি করিি। সটাদর স্বল্প মদূল্য ২০০ 
নসএ�টি কটাি এবং প্রদয়টাজিীয় টিি থেবটাি 
ব্যবস্টা করিি। এছটােটাও স্টািীয় প্রিটাসিদক 
সহদযটানেিটা কিদি বলদলি। স্টািীয় প্রিটাসি 
প্রদয়টাজিীয় কটাি, নসদমন্ট আি টিদিি ব্যবস্টা 
করি থেি। আি অবকটািটাদমটােি কটাদজ 
এনেদয় এদসনছদলি প্রদকৌিলী আিটাউি 
িহমটাি। �দল ওই ৭৫,০০০ টটাকটা আি 
সিঞ্টামটানে নেদয় একটি ঘি িুলদল সনমনিি 
নিল্প চটালটাদিটাি মদিটা একটটা পনিদবদিি সষৃ্টি 
হয়।

ক্রশম ক্রশম উন্নদত

১৯৭৫ সটাল। শেখ মনুজবুি িহমটাি িখি 
িটাষ্ট্রপনি। জুি-জুলটাইদয়ি নেদক িটাষ্ট্রপনিি 
নবদিষ িহনবল থরদক বটাংলটাদেি কু্দ্র ও 
ক্টিিনিল্প সংস্টাদক (নবনসক) সটাদে চটাি 
লটাখ টটাকটা থেওয়টা হয় এখটাদি তেদু্যনিক চুলটা 
বসটাদিটাি জি্য। নকন্তু বঙ্গবনু্ধি হি্যটাকটাদডেি 
পি থসই চুলটা আি বসটাদিটা হদলটা িটা। নবনসক 
থসই তেদু্যনিক চুলটা বসটাল ১৯৮২ সটাদল। নকন্তু 
কদয়দল ত্রুটি নছল বদল থসই চুলটা কটাদজ এদলটা 
িটা। পরি ১৯৯১ সটাদল নবনসক আরিকটি চুলটা 
বসটায় �টাদিকুস অদয়দলি, যটা এখদিটা বিকেমটাি। 
রেলটা প্রিটাসদিি উদে্যটাদে ১৯৯৪ সটাদল সটাদে 
আট নকদলটানমটটাি দূি থরদক ে্যটাস-সংদযটাদেি 

ব্যবস্টা কিটা হয়। এি পি থরদক উৎপটানেি পণ্য 
িষ্ হওয়টাি পনিমটাণ কমদি রটাদক। ৪০ থরদক 
৬০ িিটাংি থরদক কদম িদূি্যি র�টািটায় রেদম 
আদস পণ্য িষ্ হওয়টাি হটাি। পদণ্যি গুণেি 
মটািও বনৃদ্ধ পটায়। আি বটানষকুক নিট লটাদভি 
পনিমটাণ নেদয় োঁেটায় আট থরদক সটাদে আট 
লটাখ টটাকটা। থসই টটাকটা নেদয় িখি ৮৭ েিনমক 
৫ িিটাংি জটায়েটাও র�িটা হদলটা এই নিদল্পি 
জি্য। উৎপটােি বটােটাদি ১৯৯৭-’৯৮ সটাদল 
সনমনিি সেস্যিটা ১২ লটাখ টটাকটা ব্যদয় একটি 
কয়লটাি চুনল্ র�দিি। মৎৃনিদল্পি প্রনি বঙ্গবনু্ধি 
অবেটাি এবং কটাযকুক্রমদক আরিটা প্রসটানিি 
কিটাি জি্য সমবটায় অধিেপ্তি রুদ্রপটাল 
মৎৃনিল্প সমবটায় সনমনিদক ২,৬৩,০০,০০০ 
টটাকটাি প্রকল্প গ্রহণ করি, যটা নেদয় আিনুিক 
চুনল্ ক্রয়সহ অবকটািটাদমটােি উন্নয়ি সম্ভব 
হয়। িৎকটালীি সমদয় থসখটািকটাি ে্যটাস 
সংদযটােটি রেনডদকদটড লটাইি নছল। নকন্তু 
পিবিকেীদি অনবি আবটানসক সংদযটাে থেয়টায় 
কটািখটািটাটিি ে্যটাদসি থপ্রসটাি কমদি রটাদক যটা 
বিকেমটাদি প্রটায় িিূ্য।

শুরুি থসই ১৫ জি থরদক সনমনিি 
সেস্যসংখ্যটা এখি রেদে োঁনেদয়দছ ২২৯ 
জদি। িাঁদেি মদি্য ১৬৩ জি পুরুষ ও 
৬৬ জি িটািী সেস্য। ১৫৭ টটাকটা ৫০ 
পয়সটা নেদয় শুরু কিটা সনমনিি মলূিি 
এখি োঁনেদয়দছ সটাি-আট র�টাটি টটাকটায়। 
মক্রতা-িে্মনার্মী

নবজয়পুি মৎৃনিদল্পি নবজয় এখি নবশ্বদজটােটা। 
িপ্তটানি হদচ্ছ যুক্তিটাষ্ট্র, জটাপটাি, রেেটািল্যটা্ডস, 
অর্রিনলয়টাসহ ইউরিটাপীয় ইউনিয়ি ও 
মি্যপ্রটাদচ্যি প্রটায় সবকটি থেদি। 

১৩টি থেদিি থক্রিটা-েিকুিটারকুীদেি নভে 
রেদেই রটাদক নবজয়পুি মৎৃনিদল্প। নবদেনি 
েিকুিটারকুীি সংখ্যটা বটােদছ নেিনেি। এই 
প্রনিদবেদিি ির্য সংগ্রদহি নেিও পটাওয়টা 
থেল জটাপটাি, ভটািি, িটাইওয়টাি, ইিটাি, 
নমসি, ঘটািটা ও আিও কদয়কটি থেি থরদক 
আসটা ১৬ জিদক। ঘটািটা থরদক আসটা নকদপটা 

জটািটাদলি, নিনি পছদ্ি নকছু পণ্য ঘটািটায় 
নিদয় থযদি চটাি। চকচদক িং কিটা মসণৃ মটাটিি 
পণ্য থেদখ নমসরিি থক্রিটা র�টা নবশ্বটাসই কিদি 
পটািদছি িটা এ থয শুি ুমটাটিি ত�নি।

সকদলি সটানবকুক সহদযটানেিটায় এ সনমনি 
এনেদয় চদলদছ। সটামদি আমটাদেি উজ্জ্বল 
ভনবষ্যৎ। থস লদক্্য মৎৃনিল্প কটািখটািটাটিদক 
আিনুিক যন্ত্রপটানিি সমন্বদয় যুদেটাপদযটাগী 
কিটাি থচষ্টা কিটা হদচ্ছ। আি মৎৃনিদল্পি হটািটাদিটা 
থেৌিব ন�নিদয় আিদি কটাজ করি চলদছ 
রেলটা সমবটায় কটাযকুটালয়, ক্নমল্টা। প্রটায় ৪০০ 
পনিবটারিি ভিণদপটাষণ হয় এখটাি থরদক। 
থেদি ও নবদেদি িপ্তটানি হদচ্ছ আমটাদেি এই 
থেনিয় পণ্য। যটা আমটাদেি জদি্য অি্যন্ত 
েদবকুি। সদবকুটাপনি ে্যটাস সংদযটােটি পূিিটায় চটালু 
হদল এ সনমনিি কটাযকুক্রম আিও রেেবটাি হদব 
বদল িটািণটা কিটা হয়। জটািীয় থক্ররে অবেটাি 
স্বরূপ েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি হদি 
১৯৯১, ১৯৯৮ ও ২০১১ সটাদল নিিবটাি 
জটািীয় সমবটায় পুিস্কটািস্বরূপ স্বণকুপেক লটাভ 
করি। িটাছটােটা ২০১৯ সটাদল রেলটা পযকুটাদয় 
থশ্রষ্ঠ সনমনিি পুিস্কটাি লটাভ করি। 

সদমদতর েদবষ্ত লক্ষ্

সকদলি সটানবকুক সহদযটানেিটায় এ সনমনি 
এনেদয় চলদছ। সটামদি আমটাদেি উজ্জ্বল 
ভনবষ্যৎ। থস লদক্্য মৎৃনিল্প কটািখটািটাটিদক 
আিনুিক যন্ত্রপটানিি সমন্বদয় যুদেটাপদযটাগী 
কিটাি থচষ্টা কিটা হদচ্ছ। ক্নমল্টা িহরিি 
প্রটাণদকরন্দ্র একটি শেটারুম কিটািও ইচ্ছটা আদছ। 
এ প্রনিষ্ঠটাদি থেি নবদেি থরদক বহু বরিণ্য 
ব্যনক্তিটা পনিেিকুদি আদসি। িটাদেি সুনবিটাি 
জি্য ও মৎৃনিল্প সম্দককে ভনবষ্যৎ প্রজন্মদক 
জটািটাদিটাি জি্য একটি মৎৃনিল্প যটাদুঘি 
স্টাপদিি জি্য সিকটারিি কটাদছ সহদযটানেিটা 
চটাইনছ। সেস্যদেি জি্য একটি নবদিটােি র�ন্দ্র 
ও একটি ক্যটাদ�দটটানিয়টা স্টাপদিি পনিকল্পিটাও 
আদছ। িদব থসজি্য সিকটানি ও রেসিকটানি 
পযকুটাদয় সহদযটানেিটাি প্রদয়টাজি।
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িটাজিটািী ঢটাকটাি নিকটবিকেী েটাজীপুি রেলটাি 
অন্তেকুি কটালীেঞ্ উপদজলটাি িটােিী 
ইউনিয়দিি মিবটানে গ্রটাদম অবনস্ি মিবটানে 
ন্রস্টাি র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট ইউনিয়ি 
নলিঃ। মিবটানে নমিদিি ন্রস্টাি সম্প্রেটাদয়ি 
সেস্য/সেস্যটাদেি বিটািটা ২ জুি ১৯৬২ ন্রস্টাদব্ 
এই সনমনি প্রনিষ্ঠটা লটাভ করি। স্বেকুীয় �টােটাি 
চটালকুস রে. ইয়টাং এি উদে্যটাদে এবং শ্রদদ্ধয় 
�টােটাি বটােকুম্যটাি নসএসনস ও স্টািীয় েণ্যমটাি্য 
ব্যনক্তবদেকুি সহদযটানেিটাি মটাি্যদম মটারে ৩০ 
জি সেস্য/সেস্যটা নিদয় এই সনমনি প্রনিষ্ঠটা 

করিি। বিকেমটাদি অরে সনমনিি সেস্য সংখ্যটা 
২,৪৫৯ জি। পিবিকেীদি সমবটায় নবভটাে কিৃকুক 
র�নজিঃ িং ২৪/৮৪ এি মটাি্যদম অরে সনমনি 
নিবন্ধি লটাভ করি। সংদিটাধিি নিবন্ধি িং 
৭৭/১৭ িটানিখ ৮/৩/২০১৭। ১৯৭৯ ন্রস্টাদব্ি 
৫ থসদটেম্বি অরে সনমনি নে র�টা-অপটারিটিভ 
থক্রনডট ইউনিয়ি লীে অব বটাংলটাদেি নলিঃ 
(কটাল্ব) র�ন্দ্রীয় সনমনিি আওিটাভুক্ত হয়। 
সেস্য িং: ৬।

অরে সনমনি একটি সম্ণূকু থসবটামলূক 
আনরকুক প্রনিষ্ঠটাি। বিকেমটাদি এই সনমনিি 

মেবাচি চরিস্ান জো-অপাররটিি 
টক্রচডে ইউচনেন চলঃ
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কটাযকুকিী মলূিি ১১৬,৯৬,৬০,৭৩৭ টটাকটা। 
িটাছটােটা সনমনিি থমটাট ৪৪৯.৪৩২ িিটাংি জনম 
িদয়দছ যটাি বিকেমটাি মলূ্য ৩০,৯৪,৭০,৭০৭ 
টটাকটা। বিকেমটাদি সনমনিি কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি 
জি্য ১২ জি রেটাডকে সেস্য, ঋণেটাি পনিষে 
৫ জি সেস্য এবং পযকুদবক্ণ পনিষদে ৫ 
জি সেস্য সহ থমটাট ২২ জি সেস্য িটাদেি 
কটাযকুক্রম সম্টােি করি আসদছ। সনমনিি 
কটাযকুক্রমদক বটাস্তবটায়ি ও েনিশীল কিটাি জি্য 
থমটাট ১২ জি স্টায়ী কমকুী ও ৭ জি চুনক্তনভনত্তক 
কমকুী িদয়দছ। এছটােটাও অরে সনমনিদি ৩২ 
জি রেইনল রেনসক কটাদলক্টি নিদয়টানজি 
িদয়দছ। সেস্যদেি সুনবিটাদরকু ও সনমনিি সটাদর 
িটাদেি রেিদেি আিও সহজ কিটাি জি্য 
এলটাকটানভনত্তক বুর িদয়দছ। 

সেস্যদেি ঋণ প্রেটাদিি মটাি্যদম সনমনি 
সেস্যদেি থসবটা প্রেটাি করি রটাদক। একজি 
সেস্য সদবকুটাচ্চ ৫০ লক্ টটাকটা ঋণ গ্রহণ কিদি 
পটারি। এই ঋণ গ্রহণ করি সেস্যিটা হাঁস-
মিুনেি খটামটাি, েটানে ক্রয়, উচ্চ নিক্টাি জি্য 
নবদেি েমি, থেটাকটাি, ঘে ত�নি ইি্যটানে 
থক্ররে নবনিদয়টাে করি। এছটােটাও অরে সনমনি 
নবনভন্ন সটামটানজক, িমকুীয় ও যুব উন্নয়িমলূক 
থক্ররে অিেুটাি প্রেটাি করি রটাদক।

 নবেি বছি অরে সনমনি র�টানভড ১৯ 
(করিটািটা) মহটামটানিদি সনমনিি সেস্য-
সেস্যটাদেি মদি্য সবকুদমটাট ৮০০ প্যটাদকট ৮০০ 
পনিবটািদক প্রটায় ১২ লক্ টটাকটাি খটাে্যসটামগ্রী 
নবিিণ করিদছ।

২০১১ ন্রস্টাব্ সমবটাদয়ি মটাি্যদম স্বনিভকেি 
বটাংলটাদেি েেটাি প্রিংসিীয় স্বীকৃনিস্বরূপ 
অরে সনমনি সঞ্চয় ও ঋণেটাি/থক্রনডট সমবটায় 
থশ্রধণদি থশ্রষ্ঠ সমবটায় ২০১১ জটািীয় সমবটায় 
পুিস্কটাি স্বণকুপেক লটাভ করি। 

 ২০০৯-২০১০ অরকুবছরি অরে সনমনি 
জটািীয় পযকুটাদয় নে র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট 
ইউনিয়ি লীে অব বটাংলটাদেি নলিঃ (কটাল্ব) 
এি সবকুটাধিক আমটািিকটািী নহদসদব প্ররম ও 
জটািীয় পযকুটাদয় মলূিি বনৃদ্ধদি নবিিীয় এবং 
েটাজীপুি অঞ্চদল মলূিি বনৃদ্ধদি প্ররম থক্রনডট 
ইউনিয়ি নহদসদব কটাল্ব সিে-২০১০ অজকেি 
করি। 

১৯৯৫ ন্রস্টাব্ সমবটাদয়ি কটাযকুক্রদমি 
মটাি্যদম থেি েিদি নবদিষ অবেটাদিি 
স্বীকৃনিস্বরূপ অরে সনমনি েণপ্রজটািন্ত্রী 
বটাংলটাদেি সিকটাি এি স্টািীয় সিকটাি, পল্ী 
উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয়, পল্ী উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাে ও সমবটায় মন্ত্রণটালদয়ি পক্ 
থরদক েটাজীপুি রেলটাি থশ্রষ্ঠ সমবটায় সনমনি 
নহদসদব জটািীয় সমবটায় পুিস্কটাি অজকেি করি।

সমবটায় আইি ও নবধিমটালটা অিযুটায়ী অরে 
সনমনিদি নিয়নমি মটানসক রেটাডকে সভটা, বটানষকুক 
সটািটািণ সভটা ও যরটাযরভটাদব নিবকুটাচি কটাযকুক্রম 
হদয় আসদছ। 

সেস্যদেি আনরকুক উন্নয়ি ও সনমনিি 
মলূিি দ্রুি বনৃদ্ধ কিটাি লদক্্য অরে সনমনিদি 
২০০০ ন্রস্টাব্ থরদক নিশু সঞ্চয়, েীঘকুদময়টানে 
সঞ্চয়, ্টা�ট কটাযকুক্রম, স্টায়ী আমটািিসহ 
নবনভন্ন থপ্রটাডটাক্ট চটালু কিটা হয়। 

অরে সনমনিদি নবনভন্ন থপ্রক্টাপদট সিকটানি 
প্রনিমন্ত্রী ও ঊধ্বকুিি কমকুকিকেটােণ এবং নবদিষ 
অনিনরেণ পনিেিকুি করিদছি। িটািই 
িটািটাবটানহকিটায় ২০১২ ন্রস্টাব্ ৩৮িম বটানষকুক 
সটািটািণ সভটায় প্রিটাি অনিনর নহদসদব উপনস্ি 
নছদলি সমেটানিি ডক্টি নমনহি কটানন্ত মজুমেটাি, 
সনচব, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয়, 
েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি। নবদিষ 
অনিনর নহদসদব উপনস্ি নছদলি সমেটানিি 
জিটাব থমটািঃ হুমটায়ুি খটানলে, নিবন্ধক, সমবটায় 
অধিেপ্তি, ঢটাকটা, সমেটানিি শ্রী প্রিুল ক্মটাি 
সটাহটা, যুগ্ম নিবন্ধক, ঢটাকটা নবভটাে, ঢটাকটা। 
থসইসটাদর উপনস্ি নছদলি সমেটানিি জিটাব 
িিূ থমটাহটামেে মটামিু, রেলটা সমবটায় অন�সটাি, 
েটাজীপুি। ২০১৩ ন্রস্টাব্ ৩৯ িম বটানষকুক 
সটািটািণ সভটায় প্রিটাি অনিনর নহদসদব উপনস্ি 
নছদলি সমেটানিি 

 জিটাব থমটািঃ হুমটায়ুি খটানলে, নিবন্ধক 
ও পনিচটালক, সমবটায় অধিেপ্তি, অনিনিক্ত 
সনচব, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাে, স্টািীয় 
সিকটাি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয়, 
েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি। নবদিষ 
অনিনর নহদসদব উপনস্ি নছদলি সমেটানিি 
জিটাব থমদহি আ�রিটাজ চুমনক, এমনপ, 
প্রনিমন্ত্রী, মনহলটা ও নিশু-নবষয়ক মন্ত্রণটালয়, 
েটাজীপুি-৫, েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি 
সিকটাি, সমেটানিি জিটাব িিূ থমটাহটামেে মটামিু, 
রেলটা সমবটায় অন�সটাি, েটাজীপুি। ২০১৩ 
ন্রস্টাব্ সনমনিি নিজস্ব জটায়েটায় সীমটািটা 
নিমকুটাণ প্রটাচীরিি কটাদজি শুভ উদবিটািি করিি 
সমেটানিি জিটাব থমটাহটামেে হুমটায়ুি খটানলে, 

নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক (অনিনিনক্ত সনচব), 
সমবটায় অধিেপ্তি, ঢটাকটা। ২০১৫ ন্রস্টাব্ ৪১ 
িম বটানষকুক সটািটািণ সভটায় প্রিটাি অনিনর 
নহদসদব উপনস্ি নছদলি সমেটানিি জিটাব থমটািঃ 
নসিটাজুল ইসলটাম, সনচব, নিবকুটাচি কনমিি 
সনচবটালয়, েণপ্রজটািন্ত্রী বটাংলটাদেি সিকটাি, 
শেরি-ই বটাংলটা িেি, ঢটাকটা। ২০১৭ ন্রস্টাব্ 
৪৩ িম বটানষকুক সটািটািণ সভটায় প্রিটাি অনিনর 
নহদসদব উপনস্ি নছদলি সমেটানিি জিটাব 
থমটাল্টা থমটাহটামেে নিয়টামলু বটাসটাি, রেলটা 
সমবটায় কমকুকিকেটা, েটাজীপুি। ২০১৮ ন্রস্টাব্ 
৪৪ িম বটানষকুক সটািটািণ সভটায় প্রিটাি অনিনর 
নহদসদব উপনস্ি নছদলি সমেটানিি জিটাব 
থমটািঃ আবুল খটাদয়ি, রেলটা সমবটায় কমকুকিকেটা, 
েটাজীপুি। ২০১৯ ন্রস্টাব্ ৪৫ িম বটানষকুক 
সটািটািণ সভটায় প্রিটাি অনিনর নহদসদব উপনস্ি 
নছদলি মহটামটাি্য কটানডকেিটাল প্যটানরিক নড’ 
র�টাজটানিও নসএসনস। ২০২০ ন্রস্টাব্ সনমনিি 
৪৬িম বটানষকুক সটািটািণ সভটায় প্রিটাি অনিনর 
নহদসদব উপনস্ি নছদলি জিটাব থমটাহটামেটাে 
সটাদ্টাম থহটাদসি, রেলটা সমবটায় অন�সটাি, 
েটাজীপুি। নবদিষ অনিনর নহদসদব উপনস্ি 
নছদলি জিটাব নমজকেটা �টািজটািটা িটািনমি, 
উপদজলটা সমবটায় অন�সটাি, কটালীেঞ্, 
েটাজীপুি। ১৭/০৮/২০২১ ন্রস্টাব্ সমেটানিি 
জিটাব থমটািঃ নিয়টাজুল কবীি, নবভটাগীয় যুগ্ম 
নিবন্ধক, নবভটাগীয় সমবটায় কটাযকুটালয়, ঢটাকটা সহ 
আরিটা অি্যটাি্য সমেটানিি ঊধ্বকুিি কমকুকিকেটােণ 
অরে সনমনি পনিেিকুি করিি। এছটােটাও নবনভন্ন 
নবদিষ নেিগুদলটাদি ঊধ্বকুিি কমকুকিকেটােণ, 
রেলটা ও উপদজলটা সমবটায় কমকুকিকেটা ও নবদিষ 
অনিনরেণ সনমনিদি পনিেিকুি করি রটাদক।

সমবায় আশন্দালশনর দুটি করা

সমবটায় সংেিদিি সকল সেস্যদেি সমটাি 
অধিকটাি। এখটাদি থছটাট-বে, িিী-েনিদ্র, 
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িটািী-পুরুদষি পটারকুক্য রেই। সমবটাদয় সেস্যিটা 
পটািস্পনিক সহদযটানেিটা নিদয় নিদজিটা 
নিদজদেি ভটাদে্যি পনিবিকেি কিটাি লদক্্য 
সনমনি েিি করি।

মিবটানে িমকুপল্ীি কদয়কজি প্রটানন্তক 
ব্যবসটায়ী নিদজদেি মদি্য ব্যবসটানয়ক কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটাি স্বটাদরকু একনরেিভটাদব সীনমি 
আকটারি কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি উদদ্দি্য মটাচকে 
২০১২ ন্রস্টাদব্ ৩০ জি সেস্য ৯৯,০০০ 
টটাকটা পনিসম্ে নিদয় প্রটারনমকভটাদব সনমনিি 
কটাযকুক্রম শুরু করিি। িটািই িটািটাবটানহকিটায় 
সকদলি অংিগ্রহণ নিনচিি হওয়টায় ১ জুি 
সনমনিি প্রনিষ্ঠটাি িটানিখ নিিকুটািণ কিটা হয়। 
সনমনিি কটাযকুক্রদমি স্বচ্ছিটা ও নিিটাপত্তটাি 
প্রদয়টাজদি েটাজীপুি রেলটা সমবটায় কটাযকুটালয় 
থরদক নিবন্ধি গ্রহণ করিি, যটাি নিবন্ধি 
িম্বি: ২০১৫, িটানিখ: ১২-০৬-২০১২ 
ন্রস্টাব্।

সদমদতর কায্মক্রম

সনমনিি প্রনিষ্ঠটািটা থচয়টািম্যটাি নছদলি নমিঃ 
িবটাটকে পংকজ েদমজ। নিনি েীঘকু ৭ বছি 
থচয়টািম্যটাদিি েটানয়ত্ব পটালি করিি। নবেি 
৪ থম, ২০১৯ ন্রস্টাব্ বিকেমটাি ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি সটািটািণ নিবকুটাচি (নবিটা প্রনিবিনন্দ্বিটায়) 
অিনুষ্ঠি হয় এবং ১০ থম, ২০১৯ ন্রস্টাব্ 
িপর গ্রহদণি মি্য নেদয় বিকেমটাি থচয়টািম্যটাি 
নমিঃ সুরিি নিচটাডকে েদমজ আিষু্ঠটানিকভটাদব 
েটানয়ত্বভটাি গ্রহণ করিি।

বিকেমটাদি সনমনিি পনিসম্দেি পনিমটাণ 
১,৫৫,০০,০০০ টটাকটা। কমকুী সংখ্যটা ৫০ জি। 
জনমি পনিমটাণ ১০০ নবঘটাি অধিক। ৩০ জুি, 
২০২১ ন্রস্টাব্ পযকুন্ত সেস্য সংখ্যটা ৫০৯ জি। 
অরে সনমনিি এই নবিটাল কমকুযঞে সুষু্ঠভটাদব 
পনিচটালিটাি জি্য ১২ সেস্য নবনিষ্ ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি সেস্যেণ ও অি্যটাি্য কনমটি িটাদেি 
অক্টান্ত পনিশ্রদমি মটাি্যদম কটাযকুক্রম পনিচটালিটা 
করি আসদছ।

সদমদতর রিকল্পসমহূ

অরে সনমনি নিজ কটাযকুক্রদম পনিধি নবস্তটারিি 
লদক্্য নবনভন্ন প্রকল্প প্রনিষ্ঠটা করি যটাদচ্ছ। 
সনমনিি থ্টােটাি হদচ্ছ- “আমটাদেি অরকু 
আমিটা কিদবটা ব্যবহটাি, হদব থসটািটালী সমদৃ্ধ 
ভনবষদি্যি হটানিয়টাি”। সনমনিি িটাি নিজস্ব 
ব্্যটা্ড নহদসদব র�এসনব যটাি সম্ণূকু অরকু 
হদলটা- “কু্দ্র ব্যবসটায়ী সমবটায় নবজদিস”- 
ব্যবহটাি করি আসদছ।
১) র�এসনব সমবটায় বটাজটাি

২) র�এসনব পনিবহণ সটানভকেস
৩) র�এসনব ভূনম
৪) র�এসনব নবর্টাসকু
৫) র�এসনব বটাধণনজ্যক ভবি
৬) র�এসনব নবউটি পটালকুটাি অ্যটা্ড থরিনিং 
থসন্টটাি
৭) র�এসনব নজম অ্যটা্ড ন�টদিস থসন্টটাি
৮) র�এসনব রেকটানি
৯) র�এসনব রেকটানি অ্যটা্ড থপন্রি িপ্
১০) র�এসনব ক্মটা ও ভটাদলটাবটাসটা সংঘ, (অঙ্গ 
সংেিি)

সদমদতর মাি্শম সামাদজক উন্নয়নমলূক 

কায্মক্রম

• সনমনি িটাি জন্মলনি থরদক নবনভন্ন 
উন্নয়িমলূক এবং থসবটামলূক কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটা করি আসদছ।

• র�এসনব ক্মটা ও ভটাদলটাবটাসটা সংদঘি 
মটাি্যদম নিক্টাবনৃত্ত এবং আনরকুক অিেুটাি 
প্রেটাি।

• যুব উন্নয়দিি জি্য নবনভন্ন আত্মনিভকেিশীল 
কটাযকুক্রম সষৃ্টি।

• িটােিী ইউনিয়দিি জীনবি 
মনুক্তদযটাদ্ধটাদেি সংবিকুিটা এবং সমেটািী 
প্রেটাি।

• থেদিি ঐনিহ্যদক বিকেমটাি প্রজদন্মি 
কটাদছ িুদল িিটাি জি্য নবনভন্ন জটািীয় 
নেবস উেযটাপি।

• প্রনিবছি অরে সনমনিি সেস্য, কমকুকিকেটা 
এবং কমকুীদেি নিদয় বকৃ্রিটাপণ কমকুসনূচ 
পটালি।

• ছটারে প্রকল্প (ছটারে/ছটারেীদেি নিক্টাি 
পটািটাপটানি সমেটানিি নবনিমদয় অিকুদবলটা 
কটাদজি সুদযটাে সষৃ্টি)।

• গ্রটাদমি উন্নয়দিি জি্য গ্রটামনভনত্তক যুব 
সংেিিদক প্রনিনিয়ি আনরকুক এবং 
মটািনসকভটাদব সহদযটানেিটা প্রেটাি।

• নবেি ২০১৯-২০২০ অরকুবছরি করিটািটা 
ভটাইিটাস (র�টানভড-১৯) এি প্রটাদুভকেটাদবি 
�দল কমকুহীি এবং নিম্ন আদয়ি 
জিসটািটািদণি মটাদি ৭,৭২,১৩০.০০ 
টটাকটা খটাে্যসটামগ্রী প্রেটাি কিটা হদয়দছ। 
২০২১ ন্রস্টাদব্ আিও ১,০০,০০০ টটাকটা 
খটাে্য থেয়টা হদয়দছ।

হটাজটাি বছরিি থশ্রষ্ঠ বটাঙটানল জটানিি নপিটা 
মহটাি রেিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
এি আেিকুদক িুদল িিটাি জি্য র�এসনব 
বটাধণনজ্যক ভবদিি ৪রকু িলটায় মনুজব কণকুটাি ও 
পটািটােটাি প্রনিষ্ঠটা কিটা হদয়দছ।

সদমদতর অজ্চন

• সনমনি িটাি নিজ কটাদজি স্বীকৃনি-স্বরূপ 
কদয়কটি পুিস্কটাি অজকেি করিদছ। 

• ২০১৮ সটাদল ৪৭িম জটািীয় সমবটায় 
নেবদস কু্দ্র ব্যবসটায়ী ক্যটাটটােনিদি 
েটাজীপুি রেলটায় থশ্রষ্ঠ সমবটায় সনমনি 
নহদসদব পুিস্কটাি অজকেি করি।

• ২০১৮ সটাদল ৪৭িম জটািীয় সমবটায় 
নেবদস কটালীেঞ্ উপদজলটায় স�ল 
সমবটায় সনমনি নহদসদব পুিস্কটাি অজকেি 
করি।

• ২০১৯ সটাদল েটাজীপুি রেলটায়সমবটায় 
পণ্য থমলটায় ৩য় পুিস্কটাি অজকেি করি।

• ২০২০ সটাদল ৪৯িম জটািীয় সমবটায় 
নেবদস েটাজীপুি রেলটায়রশ্রষ্ঠ সমবটায় 
সনমনি নহদসদব পুিস্কটাি অজকেি করি।

• ২০২০ সটাদল ৪৯িম জটািীয় সমবটায় 
নেবদস কটালীেঞ্ উপদজলটায় স�ল 
সমবটায় সনমনি নহদসদব পুিস্কটাি অজকেি 
করি।

রিদেক্ষণ

অরে সনমনিি কমকুীদেি কটাদজি মটাি, েক্িটা 
বনৃদ্ধ এবং থপিটােটানিত্ব উন্নয়দিি লদক্্য নবনভন্ন 
সময় নবনভন্নভটাদব নিজ সনমনি এবং অি্যটাি্য 
প্রনিষ্ঠটাদিি মটাি্যদম কমকুীদেি েক্িটা উন্নয়দিি 
জি্য প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা হয়।

সদমদত পদরিে্মন

সনমনিি জন্মলনি থরদকই নবনভন্ন প্রনিষ্ঠটাি 
এবং নবনভন্ন সমেটানিি ব্যনক্তবেকু অরে সনমনিি 
কটাযকুক্রম পনিেিকুি করি আসদছ।

জিটাব থমটািঃ র�জটাউল আহসটাি, 
সনচব,পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাে, স্টািীয় 
সিকটাি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্ত্রণটালয়।

জিটাব থমটাহটামেে নিয়টাজুল কবীি, যুগ্ম-
নিবন্ধক, নবভটাগীয় সমবটায় কটাযকুটালয়, ঢটাকটা।

সনমনি প্রনিষ্ঠটাি পি থরদক েটাজীপুি রেলটা 
সমবটাদয়ি সকল কমকুকিকেটােণ এবং কটালীেঞ্ 
উপদজলটা সমবটাদয়ি সকল কমকুকিকেটােণ অরে 
সনমনি পনিেিকুি করিি।

উপসংহার

সনমনিি উন্নয়ি আমটাদেি উদদ্ি্য এবং 
কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি মটাি্যদম আরকু-সটামটানজকভটাদব 
সনমনিি সেস্যদেি ভটাে্য পনিবিকেি আমটাদেি 
মলূ লক্্য।



স ম বা য় � 101

আচলফ বহুমধুখী সমবাে সচমচত চলঃ
িদস্যি ভটা্ডটাি নহদসদব খ্যটাি বনিিটাদলি বটাবুেঞ্ 
উপদজলটাি িহমিপুি এলটাকটায় প্রনিনষ্ঠি আঞ্চনলক 
কৃনষ েদবষণটা র�রন্দ্রি কমকুকিকেটা-কমকুচটািীদেি নিদয় 
১৯৯৪ সটাদল েনিি হয় ‘আনল� বহুমখুী সমবটায় 
সনমনি নল ‘। প্রনিষ্ঠটালদনি সনমনিি সেস্যেণ নকছু 
অরকু সঞ্চদয়ি মদি্যই িটাদেি কমকুকটাডে সীমটাবদ্ধ 
িটাখি। পিবিকেীদি িীরি িীরি সনমনিি কমকুকটাডে 
ব্যটাপকভটাদব বনৃদ্ধ থপদি রটাদক। সেস্যিটা িটাদেি 
থপিটাি সটাদর নমল র�দখ কৃনষনভনত্তক নবনভন্ন 
প্রকল্প ও কমকুকটাডে পনিচটালিটা কিদি রটাদক। যটাি 
�দল সনমনিি বিকেমটাি নিজস্ব মলূিদিি পনিমটাণ 
৪,৪১,৭৭,১৩৩ টটাকটায় উন্নীি হয়।

সিস্ সংখ্া ও দবদেন্ন কম্মসদূর

এ সনমিনি বিকেমটাি সেস্য সংখ্যটা ২৪৯ জি। 
নিজস্ব মলূিদিই সনমনিি যটাবিীয় উন্নয়ি কমকুকটাডে 
পনিচটানলি হদয় রটাদক। সনমনিি নবনভন্ন কমকুসনূচি 
মদি্য েরুি মটাংস প্রকল্প, বীজ উৎপটােি প্রকল্প, েটানে 
ক্রয় প্রকল্প, থেটাবি সটাি প্রকল্প, মৎস্য চটাষ প্রকল্প, 
িটাকসনজি উৎপটােি প্রকল্প চটালু আদছ। এছটােটা 

সনমনিি স্বল্প আদয়ি কমকুচটািী এবং শ্রনমকবৃ্ দক 
নচনকৎসটা, নিক্টা, কি্যটা নববটাহ ও েহৃনিমকুটাণ খটাদি 
সনমনিি মটাি্যদম অিেুটাি প্রেটাি কিটা হদয় রটাদক।

কায্মক্রশমর বণ্মনা

সনমনিি নবনভন্ন প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদম এ পযকুন্ত 
প্রটায় ১৫০ জদিি অধিক রেটাদকি স্বকমকুসংস্টাদিি 
সষৃ্টি হদয়দছ। সনমনিটি সমবটায় আইি, নবধিমটালটা 
ও নবভটাগীয় সকল আদেি নিদেকেি যরটাযরভটাদব 
অিসুিণ করি রটাদক। করিটািটা মহটামটানিদি সনমনিি 
েনিদ্র্য সেস্য ও সটািটািণ জিেদণি মটাদি নবপুল 
পনিমটাণ রেটাণসটামগ্রী নবিিণ কিটা হয়। এছটােটা 
শীিটািকে জিসটািটািদণি মটাদি প্রনিবছিই শীিবস্ত্র 
নবিিণ কিটা হয়। সনমনিি বটানষকুক সটািটািণ সভটা 
নবেি ০৭/০১/২০২১ িটানিখ অিনুষ্ঠি হদয়দছ। 
নবেি বদষকু ব্যবস্টাপিটা কনমটিি ১২ টি সভটা অিনুষ্ঠি 
হদয়দছ।

দবগত বছরগুশলার উশল্খশযাগ্ কম্মকাডে

নবেি বছরি নবনভন্ন প্রকল্প ব্যবসটায় ১,০৪,৩৯,৩০৩ 
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টটাকটা নবনিদয়টাে কিটা হদয়দছ। নবেি 
অরকুবছিগুদলটাদি সনমনি দ্রব্য ঋণ প্রেটাি 
করি ৫৬,৬১,৭৭৯ টটাকটা মিুটা�টা অজকেি 
করিদছ। নবেি অরকুবছরি সনমনি সেস্যদেি 
মটাদি ১,৬০,১০,০০০ িেে ঋণ নবিিণ 
করিদছ। মলূি সনমনিি সেস্যদেি চটানহেটা 
এবং এলটাকটাি কৃনষ ও ব্যবসটাি বটাস্তব নচররেি 
সটাদর সমন্বয় করি নবনভন্ন প্রকল্প েিি পূবকুক 
নবনিদয়টাে কিটা হয়। 

জ�স স্াদড

সনমনিটি সুষু্ঠভটাদব পনিচটালিটাি জি্য 
ব্যবস্টাপিটা কনমটি নবনভন্ন র�ৌিল অবলম্বি 
করি রটাদক। অি্যন্ত েক্ ও উচ্চনিনক্ি এ 
কনমটি সনমনিি অভ্যন্তরি নবনভন্ন সমস্যটা ও 
সম্ভটাবিটা নচননিি করি ি্বেনভনত্তক নবদলিষদণি 
মটাি্যদম সনমনিি কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিটা 
হয়। এছটােটা বটানষকুক সটািটািণ সভটা ও নবদিষ 
সটািটািণ সভটায় সনমনিি সেস্যদেি মিটামদিি 
উপি নবনভন্ন সমস্যটা নচননিিকিণ ও িটাি 
সমটািটাদিি পর থখাঁজটা হয়।

মযোশব সমবায় সদমদতটি সফল হশলা

েীঘকু ২৭ বছি সনমনিি সকল সেস্যদেি 

আন্তনিক প্রদচষ্টা, েক্ ব্যবস্টাপিটা, ব্যবস্টাপিটা 
কনমটিি সিিটা ও নিষ্ঠটা, িিুি িিুি বটাস্তবমখুী 
প্রকল্প গ্রহণ এবং উপদজলটা সমবটায় কটাযকুটালয় 
কিৃকুক যরটাযর মনিটনিং এি কটািদণ বটাবুেঞ্ 
উপদজলটা িরটা সমগ্র েনক্ণ জিপদেি মদি্য 
একটি অিি্য সংেিদি পনিণি হদয়দছ। 
সেস্যদেি েক্িটা বনৃদ্ধি জি্য েবটানে পশু, 
কৃনষ, মৎস্য চটাষ ও হাঁস-মিুনে পটালদি 
প্রনিক্ণ প্রেটাি ও আিনুিক প্রযুনক্ত ব্যবহটাি 
কিটা হদয় রটাদক। এছটােটা সেস্যদেি মটাদি 
েক্িটা ও চটানহেটা অিযুটায়ী ঋণ প্রেটাি এবং 
কটানিেনি সহটায়িটাও প্রেটাি কিটা হয়। যটাি 
�দল সনমনিদি সটামনগ্রকভটাদব উৎপটােি 
ক্মিটা রেদে যটায়।

লে্াংে দবতরণ ও দসদডএফ আিায়

সনমনিটি সেস্যদেি মটাদি নিয়নমি লভ্যটাংি 
নবিিণ করি রটাদক। ২০১৮-২০১৯ অরকুবছরি 
অনডট ন� পনিদিটাদিি পনিমটাণ ১০,০০০ 
টটাকটা এবং সমবটায় উন্নয়ি িহনবল পনিদিটাদিি 
পনিমটাণ ৪,০০০ টটাকটা।

ব্াংক ও অন্ান্ তর্

সনমনিি িটাদম রুপটালী ব্যটাংক নলিঃ, িহমিপুি 

িটাখটা, বনিিটাল এ ২ টি নহসটাব চটালু আদছ। যটাি 
মদি্য একটিদি ৩০/০৬/২০২১ ন্র. িটানিখ 
নস্নিি পনিমটাণ ১০,০৫,০১৮ টটাকটা এবং 
অি্যটিদি নস্নিি পনিমটাণ ৬৫,২৭৬ টটাকটা।

আর্ম-সামাদজক উন্নয়শন েূদমকা

সনমনিটি নিবন্ধদিি পি নবনভন্ন প্রকদল্প 
ঋণ প্রেটাি ও নবনিদয়টাদেি �দল এ পযকুন্ত 
প্রটায় ৩৫০ জদিি প্রি্যক্ ও পরিটাক্ভটাদব 
কমকুসংস্টাদিি সষৃ্টি হদয়দছ। থযদহিু আঞ্চনলক 
কৃনষ েদবষণটা র�ন্দ্র’ িহমিপুি এ কমকুিি 
কমকুকিকেটা-কমকুচটািী এ সনমনিি সেস্য, থসদহিু 
সনমনিি সকল প্রকল্প কৃনষনভনত্তক। যটা 
বটাংলটাদেদিি ি্যটায় একটি কৃনষপ্রিটাি থেদিি 
অরকুনিনিক উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু ভূনমকটা িটাখদছ। 
জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
এি লটানলি স্বপ্ন নছল সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
থেিদক আরকু-সটামটানজক সমনৃদ্ধ ঘটটাদিটা। থস 
উদদ্ি্য বটাস্তবটায়দি সমবটাদয়ি মলূমন্ত্রদক 
কটাদজ লটানেদয় নবনভন্ন প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি 
মটাি্যদম আনল� বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলিঃ 
সমবটায় আদ্টালিদক রেেবটাি কিদছ এবং 
আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি অপনিসীম ভূনমকটা 
িটাখদছ।

২৮ থসদটেম্বি ২০২১ িটানিদখ ‘নরেমটানরেক-৩০ 
নবনসএস অন�সটাসকু র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি 
নলনমদটড’ এি বষকুপূনিকে উৎসব, িবীি বিণ ও 
নবদিষ সটািটািণ সভটা ে্যটা গ্রীি লটাউঞ্, পটায়ি 
থরিড থসন্টটাি, বটাংলটামটি, ঢটাকটায় অিনুষ্ঠি 
হয়। অিষু্ঠটাদি অনিনর নহদসদব উপনস্ি 
নছদলি নবনিষ্ কনব ও েদবষক থমটািঃ আনমিলু 
ইসলটাম, অনিনিক্ত সনচব, েণপ্রজটািন্ত্রী 
বটাংলটাদেি সিকটাি, খিঃ মটাহবুবুল হক, 
অনিনিক্ত মহটাপনিচটালক, মৎস্য অধিেপ্তি, 
থমটাহটামেে আমজটাে থহটাসটাইি, অ্যটানসস্্যটান্ট 
ইন্সদপক্টি রেিটারিল (এআইনজ), পুনলি 
থহডদকটায়টাটকেটাসকু, বটাংলটাদেি পুনলি এবং  
এম. িটাজমলু ইসলটাম, ক্রীেটা সংেিক ও 
ব্যবসটায়ী। ‘নরেমটানরেক-৩০ নবনসএস অন�সটাসকু 
র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি নলনমদটড’ এি 
প্রনিষ্ঠটািটা সভটাপনি নডএমনপ’ি অনিনিক্ত 
উপ-পুনলি কনমিিটাি থমটািঃ জটাহটাঙ্গীি আলম 
অিষু্ঠটাদি সভটাপনিত্ব করিি।

এ বছি সংেিিটিদি আিও ৩২ জি 
নবনভন্ন ক্যটাডটারিি নবনসএস কমকুকিকেটা সেস্য পে 
গ্রহণ করিি। নরেমটানরেক-৩০ নবনসএস ৫ম বদষকু 
পেটাপকুণ উপলদক্ সনমনিি নবনভন্ন ক্যটাডটারিি 
৪৮ জি নবনসএস কমকুকিকেটা থপিটােটানিদত্বি 
পটািটাপটানি থেদিি আরকু-সটামটানজক উন্নয়দি 

যুদেটাপদযটাগী ও কটাযকুকি ভূনমকটা িটাখদি েঢ়ৃ 
প্রি্যয় ব্যক্ত করিি।

‘নরেমটানরেক-৩০ নবনসএস অন�সটাসকু 
র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি নলনমদটড’ এি 
প্রনিষ্ঠটািটা সভটাপনি নডএমনপ’ি অনিনিক্ত 
উপ-পুনলি কনমিিটাি থমটািঃ জটাহটাঙ্গীি আলম 
বদলি, স্বপ্ন ও বটাস্তবিটাি থমলবন্ধি-ই জীবি। 

‘নরেমটানরেক-৩০ নবনসএস’ প্রনিষ্ঠটালনি থরদকই 
সমটাদজি জি্য নকছু কিবটাি উদে্যটামী মদিটাভটাব 
প্রকটাি করি আসদছ এবং স্বপ্ন বটাস্তবটায়দি 
সেস্যদেি মদি্য থসৌহটােকে্য-সম্প্রীনি ও একিটাি 
নিেিকুি বজটায় র�দখ সমবটায় কটাযকুক্রম 
িনক্তিটালী কিদি নবেি ৪ বছরি িটািটা 
সটামটানজক ও মটািনবক উদে্যটাে গ্রহণ করিদছ। 

পঞ্চম বয়র্শ ‘চত্রমাচত্রক-৩০ চবচসএস’ ও বর্শপূচত্জ উতসব
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জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
সমবটায় েিকুি অিযুটায়ী গ্রটাম সমবটায় 
প্রনিষ্ঠটাি মটাি্যদম গ্রটামদক উন্নি ও আিনুিক 
গ্রটাদম  রূপটান্তি কিটাি জি্য  বঙ্গবনু্ধ মদডল 
গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা পটাইলট  প্রকদল্পি কটাযকুক্রম 
শুরু কিটা হদয়দছ। প্রকল্পটি গ্রটামদক র�ন্দ্র 
করি বটাস্তবটায়ি কিটা হদব। প্রকদল্পি প্রিটাি 
প্রিটাি কটাযকুক্রমসমহূ হদলটা- নিবকুটানচি গ্রটাদম 
উপকটািদভটাগী নিবকুটাচি এবং গ্রটাদমি নবস্তটানিি 
ির্য সংগ্রদহি জি্য রেইজলটাইি সটাদভকে 
পনিচটালিটা কিটা, নিবকুটানচি গ্রটাদমি সকল 
থশ্রণী-থপিটাি জিেণদক অন্তভুকুক্ত করি একটি 
করি থমটাট ১০টি গ্রটাম সমবটায় েিি কিটা, 
নিবকুটানচি গ্রটামসমদূহি জিেণদক প্রকদল্পি 
কটাযকুক্রম, সম্ভটাব্য সু�ল এবং অংিগ্রহদণি 
প্রদয়টাজিীয়িটা এবং উপদজলটাি নবনভন্ন 
সিকটািী েপ্তরিি থসবটা প্রটানপ্ত সহজলভ্য কিটাি 
নবষদয় উদু্ধদ্ধকিণ সভটা/ প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা, 
কৃনষ ও উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রদম েক্িটা উন্নয়দি 
পেদক্প রেয়টা,  গ্রটাদম উৎপটানেি কৃনষ পণ্য 
প্রটারনমক সংিক্দণি লদক্্য সমবটায় সনমনিি 
কনমউনিটি ভবদি কু্দ্র পযকুটাদয়ি সংিক্ণটােটাি 
ও নবপণদিি ব্যবস্টা কিটা। এসব কটাযকুক্রম 

সম্টােদি উপদজলটা পযকুটাদয় সিকটারিি ১৭টি 
েপ্তরিি নবনভন্ন থসবটা গ্রটাম পযকুটাদয় প্রটানপ্তদি 
সহটায়িটা কিটা হদব। 

থেদিি ৭টি নবভটাদেি  ৯টি রেলটাি ১০টি 
গ্রটামদক এ প্রকদল্পি পটাইলটিং কিটাি জি্য 
লক্্যমটারেটা নিিকুটািণ কিটা হদয়দছ। পটাইলটিং এ 
সুনবিটাদভটাগী গ্রটামগুদলটা হদলটা-  ঢটাকটা নবভটাদেি 
থেটাপটালেঞ্ রেলটাি টুনঙ্গপটােটা উপদজলটাি 
পটাটেটানি-শ্রীিটামকটান্ গ্রটাম, িনিয়িপুি 
রেলটাি র�েিেঞ্ উপদজলটাি চিভটােটা 
নময়টািচি গ্রটাম, টটাঙ্গটাইল রেলটাি িিবটােী 
উপদজলটাি মশুুনদ্ গ্রটাম, ময়মিনসংহ নবভটাদেি 
জটামটালপুি রেলটাি মটােটািেঞ্ উপদজলটাি চি 
ভটাটিয়টানি গ্রটাম, চট্গ্রটাম নবভটাদেি ক্নমল্টা 
রেলটাি মদিটাহিেঞ্ উপদজলটাি থপটামোঁও 
গ্রটাম, নসদলট নবভটাদেি সুিটামেঞ্ রেলটাি 
েনক্ণ সুিটামেঞ্ উপদজলটাি ডুংনিয়টা গ্রটাম, 
খলুিটা নবভটাদেি যদিটাি রেলটাি মনিিটামপুি 
উপদজলটাি পটােটালটা গ্রটাম, িংপুি নবভটাদেি 
িংপুি রেলটাি নমিটাপুক্ি উপদজলটাি িনিয়টা 
গ্রটাম, বনিিটাল নবভটাদেি বনিিটাল রেলটাি 
থেৌিিেী উপদজলটাি  থহটাসিটাবটাে গ্রটাম 
এবং মলুটােী উপদজলটাি চি কনমিিটাি 
গ্রটাম। নিবকুটানচি গ্রটামসমহূ হদি প্রি্যক্ভটাদব 
েদে ৫০০ জি করি থমটাট ৫,০০০ জি 

উপকটািদভটাগী এ প্রকদল্পি সুনবিটাদভটাগী 
হদবি। প্রকল্পভুক্ত ১০টি গ্রটাদম সনমনিি 
সেস্যদেি সমেনিক্রদম আইলনবহীি চটাদষি 
উদে্যটাে গ্রহণ কিটা হদব।

এ প্রকদল্প প্রনিক্ণপ্রটাপ্ত জিবদলি ব্যনক্ত 
পযকুটাদয় চটানহেটাি নভনত্তদি সদবকুটাচ্চ ৫০,০০০ 
টটাকটা পযকুস্ত নবিটা সুদে ঋণ প্রেটাি কিটা হদব। 
৩% সটানভকেস চটাজকেসহ উক্ত ঋণ থ�িি প্রেটাি 
কিদি হদব। ঋণ গ্রহদণি ৬ মটাস পি  ঋদণি 
নকনস্ত পনিদিটাি শুরু কিদি হদব। এছটােটা 
কৃনষপণ্য প্রনক্রয়টাকিণ, খটাে্য প্রনক্রয়টাকিণ 
এবং উদে্যটাক্তটা উন্নয়ি থক্ররে সদবকুটাচ্চ 
২,০০,০০০ টটাকটা পযকুন্ত ঋণ প্রেটাি কিটা হদব। 
প্রকদল্পি আওিটায় ব্যনক্ত পযকুটাদয় প্রনক্রয়টাকিণ 
ও উদে্যটাক্তটা খটাদি প্রনিটি গ্রটাম সমবটায় 
সনমনিি অিকূুদল আবিকেক িহনবল নহদসদব ২ 
র�টাটি টটাকটা নহদসদব থমটাট ২০ র�টাটি  টটাকটাি 
িহনবল রটাকদব। র�টাি সমবটায় সনমনি নিজ 
উদে্যটাদে জনম প্রেটাি কিদল সনমনিদক র�ন্দ্র 
করি গ্রটাদমি উন্নয়ি কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি 
জি্য নবনভন্ন সুদযটাে-সুনবিটা সম্বনলি একটি 
কনমউনিটি ভবি স্টািীয় সিকটাি প্রদকৌিল 
নবভটাদেি ি্বেটাবিটাদি নিমকুটাণ করি থেয়টা হদব। 
কনমউনিটি ভবদি বঙ্গবনু্ধ পটািটােটাি ও 
বঙ্গবনু্ধ কণকুটাি, নিয়নমি উদু্ধদ্ধকিণ 

বঙ্গবন্ধু ’র চিয়লি জো-অপাররটিি বাস্বােয়ন 

সমবাে অধিদপ্তররর বঙ্গবন্ধু  ময়ডল গ্রাম রেচতঠিা শুরু 

মধুলাদী উপয়িলার ির কচমরনার গ্রায়ম বঙ্গবন্ধু  ময়ডল গ্রাম রেচতঠিা 
সম্পচক্জত উপয়িলা বাস্বােন কচমটির সিাে রেিান অচতচরর বক্ব্য রাখয়ছন সমবাে অধিদপ্তররর চনবন্ক ও 

মহাপচরিালক ড. টমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস
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নবেি ১১ অদক্টটাবি ২০২১ িটানিদখ ক্নমল্টা 
রেলটাি মদিটাহিেঞ্ উপদজলটাি থপটামোঁও 
গ্রটাদম বঙ্গবনু্ধি েণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি 
আদলটাদক ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা’ 
পটাইলট প্রকল্প অংশীজি অবনহিকিণ সভটা 
অিনুষ্ঠি হয়। উপদজলটা নিবকুটাহী অন�সটাি, 
মদিটাহিেঞ্ এি সভটাপনিদত্ব অিনুষ্ঠি সভটায় 
সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস প্রিটাি 
অনিনর নহদসদব উপনস্ি নছদলি। উপদজলটা 
থচয়টািম্যটাি জিটাব থমটািঃ জটানকি থহটাদসি, 
ভটাইস থচয়টািম্যটাি, মনহলটা ভটাইস থচয়টািম্যটাি 
এবং স্টািীয় উপদজলটা আওয়টামী লীদেি 
সভটাপনি সভটায় বক্তব্য িটাদখি। 

প্রিটাি অনিনর ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে 
নবশ্বটাস িাঁি বক্তদব্য বদলি থয, কদয়কটি 
কটািদণ আজদক আনম আিন্ি। এি মদি্য 
এলনজআিনড মন্ত্রণটালদয়ি মটািিীয় মন্ত্রীি 
জন্মস্টাি থপটামোঁওদয় মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী 
শেখ হটানসিটাি ভটাবিটা এবং জটানিি নপিটা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি েিকুি েণমখুী 
সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল 
গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা’ পটাইলট প্রকল্প অংশীজি 
অবনহিকিণ সভটায় জিেদণি সটামদি নকছু 
বলদি আজদকি এ সভটাটি িটাৎপযকুপূণকু এবং 
‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা’ প্রকদল্পি সমবটায় 
অধিেপ্তরিি পুরিটা টীম এখটাদি উপনস্নি। 
নিনি বদলি, ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা’ি 
কদম্টাদিন্ট সু�লদভটাগীদেি রেটািটাদিটাি 
পিটামিকু থেি মটািিীয় এলনজআিনড মন্ত্রী। 
নিনি আইলনবহীি জনম চটাষটাবটাদেি করটা 
বদলদছি এবং থস অিযুটায়ী কটাযকুক্রম শুরু 

হদয়দছ। ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস 
বদলি থয, স্বটািীিিটা যুদ্ধকটাদল পটাকবটানহিী এ 
থেিদক ধ্বংসস্তুদপ পনিণি করিনছল। স্বটািীি 
বটাংলটাদেিদক বঙ্গবনু্ধ উন্নয়ি রেটায়টারিি 
মটাি্যদম থসটািটাি বটাংলটা কিদি থচদয়নছদলি, 
নকন্তু উন্নয়ি নবরিটািীিটা ৭৫ এি কটাদলটািটাদি 
জটানিি নপিটাদক নিমকুমভটাদব হি্যটা করি 
উন্নয়িদক করি বটািটাগ্রস্ত। নিনি বদলি, 
‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা’ পটাইলট প্রকল্প 
স�ল হদল আপিটাি আমটাি গ্রটাম হদব িহি। 
এি থেখটাদেনখ বটাংলটাদেদিি ৭৫,০০০ পুরিটা 
গ্রটাম হদব িহি। এি �দল মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রীি 
আকটাঙ্কটা অিযুটায়ী ২০৪১ সটাদলি মদি্য 
গ্রটামদক িহরি রূপটান্তি কিটা সম্ভব হদব। নিনি 
বদলি, এ প্রকদল্প একটি কনমউনিটি থসন্টটাি 
হদব। এখটাদি গ্রটাদমি মটািদুষি সমস্যটা, স্বটাস্্য, 
নচনকৎসটা, উন্নয়ি পনিকল্পিটা ও থসবটাসহ নবনভন্ন 
নবষয়টানে নিদয় আলটাপ আদলটাচিটা কিটা যটাদব। 

উপদজলটাি ১৭টি েপ্তি এ প্রকদল্প থসবটা েটাি 
কিদব। এ গ্রটাদম ২র�টাটি টটাকটা ঋণ থেয়টা হদব। 
এদি শুিমুটারে ৩% সটানভকেস চটাজকে নহদসদব নেদি 
হদব। প্রেত্ত ঋণ এ গ্রটাদম আবিকেক নহদসদব 
রটাকদব। এখটাদি কৃষক, মৎসজীবীিটা িটাদেি 
অদরকুি চটাকটা ঘুিটাদি পটািদবি। সিকটারিি 
সকল উন্নয়ি কমকুকটাদডে এখটাদি যটািটা জনেি 
আদছ িটািটা সকদল সহদযটানেিটা কিদবি এটটা 
আমিটা আশ্বস্ত হদয়নছ।

সটািটা থেদিি ৯টি রেলটাি ১০টি উপদজলটাি 
একটি করি গ্রটাদম ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা’ 
পটাইলট প্রকল্প নহদসদব কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিটা 
হদব। এি মদি্য ক্নমল্টা রেলটাি মদিটাহিেঞ্ 
উপদজলটাি থপটামোঁও গ্রটাম একটি। প্রকল্প 
পনিচটালক ও সমবটায় অধিেপ্তরিি যুগ্ম নিবন্ধক 
থহলটাল উনদ্ি ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা’ 
পটাইলট প্রকদল্পি নবস্তটানিি নবষয়টানে সু�লদভটাগী 
গ্রটামবটাসীদেিদক সভটায় অবনহি করিি। 

কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি জি্য ১০০ জদিি 
কনমউনিটি হল, সনমনিি অন�স কক্, ১ 
টি প্রনিক্ণ কক্, নডনজটটাল থসবটা র�ন্দ্র, 
নবনভন্ন কৃনষ যন্ত্রপটানি িটাখটাি থেটাডটাউি, 

সংিক্ণটােটাি, প্রেিকুিী র�ন্দ্র এবং প্রদয়টাজিীয় 
অি্যটাি্য সুদযটাে রটাকদব।

বঙ্গবনু্ধি ভটাবিটাি আদলটাদক বঙ্গবনু্ধ 
মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা পটাইলট প্রকল্প বটাস্তবটায়দি 

১০টি গ্রটাদম অংশীজি অবনহিকিণ সভটা ও 
উপদজলটা বটাস্তবটায়ি কনমটিি সভটা অিনুষ্ঠি 
হদব। এিই অংি নহদসদব নিম্নবধণকুি গ্রটামসমদূহ 
এি কটাযকুক্রম শুরু কিটা হদয়দছ।

জ�লা: বদরোল, উপশজলা: মলুলািী, গ্াম: রর কদমেনার

জ�লা: কুদমল্া, উপশজলা: মশনাহরগঞ্জ, গ্াম: মপামগাঁও

নবেি ১৪ অদক্টটাবি ২০২১ সটাদল সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. 
থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস বদলদছি, 
বঙ্গবনু্ধি জন্ম হদয়নছল বদলই আমিটা 
বটাংলটাদেি থপদয়নছ। স্বটািীি একটি থেদি 
বটাস কিদি পটািনছ। মলুটােী উপদজলটাি 
কটানজিচি ইউনিয়দিি চি কনমিিটাি গ্রটামদক 
বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটাি লদক্্য রেেম 
িটামছুন্নটাহটাি নিশুকল্যটাণ সিকটানি প্রটারনমক 
নবে্যটালয় মটাদি অংশীজি অবনহিকিণ 
সভটায় প্রিটাি অনিনরি বক্তদব্য নিনি এ 

করটা বদলি। নিনি আিও বদলি, বঙ্গবনু্ধ                                                                                 
সমবটায় এি মটাি্যদম থেিদক সটাজটাদি 
থচদয়নছদলি। িটাি অসমটাপ্ত কটাজ সমটাপ্ত 
কিদি মটািিীয় প্রিটািমন্ত্রী শেখ হটানসিটা 
উদে্যটাে নিদয়দছি।

সভটায় সভটাপনিত্ব করিি বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম 
প্রকদল্পি উপদজলটা বটাস্তবটায়ি কনমটিি সভটাপনি 
ইউএিও িিূ থমটাহটামেে থহটাসটাইিী। নবদিষ 
অনিনর নছদলি বনিিটাল নবভটাগীয় সমবটায় 
েপ্তরিি যুগ্ম নিবন্ধক আবু্ল্টাহ আল মটামিু, 
বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাদমি প্রকল্প পনিচটালক থমটা. 

থহলটাল উদ্ীি, উপদজলটা থচয়টািম্যটাি আলহটাজ 
িটানিক্ল হটাসটাি খটাি নমিু, মলুটােী থপৌি থময়ি 
িন�ক উজ্টামটাি রুদবল, উপদজলটা আওয়টামী 
লীদেি সভটাপনি অ্যটাডদভটাদকট আবু্ল 
বটািী, বটাবুেঞ্ উপদজলটা আওয়টামী লীদেি                                                                   
সভটাপনি সিেটাি খটাদলে থহটাদসি স্বপি, 
মলুটােী সিকটানি কদলদজি অি্যক্ থমটা. 
থেদলটায়টাি থহটাদসি, নসনিয়ি সহকটািী পুনলি 
সুপটাি (মলুটােী সটাদককেল) থমটা. মনিউি িহমটাি, 
কটানজিচি ইউনিয়ি থচয়টািম্যটাি আলহটাজ মনু্ট 
নবশ্বটাস।

কুচমল্া জ�লার ময়নাহরগঞ্জ উপয়িলার টপামগাঁও গ্রায়ম অবচহতকরণ সিাে বক্ব্য রাখয়ছন অনধুঠিায়নর 
রেিান অচতচর সমবাে অধিদপ্তররর চনবন্ক ও মহাপচরিালক ড. টমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস
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বঙ্গবনু্ধি েণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক 
বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা শীষকুক পটাইলট 
প্রকদল্পি অংশীজদিি অবনহিকিণ সভটা েি 
২১ অদক্টটাবি ২০২১ িটানিদখ িংপুি রেলটাি 
নমিটাপুক্ি উপদজলটাি নমজকেটাপুি ইউনিয়দিি 
িনিয়টা গ্রটাদম অিনুষ্ঠি হয়। নমিটাপুক্ি ইউএিও 
�টাদিমটািুজ রেটাহিটাি সভটাপনিদত্ব অিষু্ঠটাদি 
উপনস্ি নছদলি সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক 
ও মহটাপনিচটালক ড. থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে 
নবশ্বটাস, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদেি 
সটাদবক সনচব থমটা. র�জটাউল আহসটাি, িংপুি 
নবভটাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক থমটা. থমটাখদলছুি 
িহমটাি, উপদজলটা আ.লীদেি সভটাপনি থমটা. 
থমটাজটাদমেল হক নমনু্ট নময়টা, ইউনপ থচয়টািম্যটাি 
থমটা. আবদুি িউ�। 

প্রকদল্পি সটানবকুক নবষয় সম্দককে িটািণটা 
উপস্টাপি করিি থমটাহটামেে থহলটাল উনদ্ি, 
যুগ্ম নিবন্ধক সমবটায় অধিেপ্তি ও প্রকল্প 
পনিচটালক বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম পটাইলট প্রকল্প।

অিষু্ঠটাদিি প্রিটাি অনিনর সমবটায় 
অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক ড. 
থমটািঃ হটারুি-অি-িনিে নবশ্বটাস িনিয়টা গ্রটাদমি 
উপনস্ি সবটাইদক সভটায় অংিগ্রহদণি জি্য 

িি্যবটাে ঞেটাপি করিি। নিনি বদলি বঙ্গবনু্ধ 
যুদ্ধনবধ্বস্ত থেি পূণেকুিদি সমবটায়দক হটানিয়টাি 
নহদসদব গ্রহণ করিনছদলি। বঙ্গবনু্ধ প্রনি 
গ্রটাদম সমবটায় কিদি থচদয়নছদলি। মটািিীয় 
প্রিটািমন্ত্রী প্রনিটি গ্রটাদম িহরিি সুনবিটা 
সষৃ্টি কিটাি উদে্যটাে নিদয়দছি। নিবন্ধক ও 
মহটাপনিচটালক বদলি থয, পটাইলট প্রকদল্প মটারে 

১০টি গ্রটামদক অন্তভুকুক্ত কিটা সম্ভব হদয়দছ। 
গ্রটাদম আইলনবহীি থযৌরচটাদষি উদে্যটাে গ্রহি 
কিটা হদয়দছ। গ্রটাদমি উন্নয়ি র�ন্দ্রনব্ু নহদসদব 
কনমউনিটি ভবি নিমকুটাণ কিটা হদব। প্রনিটি 
গ্রটাদম কমকুসংস্টাি  সষৃ্টি হদব। প্রকদল্পি মটাি্যদম 
সিকটািী থসবটা গ্রটাদম পটাওয়টা সহজ হদব।

জ�লা: রংপলুর, উপশজলা: দমিাপলুকুর, গ্াম: রদতয়া 

জ�লা: বদরোল, উপশজলা: মগৌরনিী, গ্াম: মহাসনাবাি

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
স্বপ্নদক বটাস্তবটায়ি কিদি প্রিটািমন্ত্রী শেখ 
হটানসিটা বটাংলটাদেদিি প্রনিটটা গ্রটামদক আেিকু 
গ্রটাম নহদসদব থেখদি চটাি বদল জটানিদয়দছি 
সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
অনিনিক্ত সনচব ড. থমটািঃ হটারুি-অি-
িনিে নবশ্বটাস। েি ৩১ অদক্টটাবি ২০২১ 
সটাদল বনিিটাদলি থেৌিিেী উপদজলটাি 
থহটাসিটাবটাে নিজটাম উনদ্ি কদলজ হলরুদম 
বঙ্গবনু্ধি েণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক 
বঙ্গবনু্ধ  মদডল গ্রটাম প্রনিষ্ঠটা পটাইলট প্রকদল্পি 
অংিগ্রহণ অবনহিকিণ সভটায় প্রিটাি অনিনরি 
বক্তদব্য নিনি বদলি, বঙ্গবনু্ধ সমবটায় ভটাবিটাি 
একটি অংি নহদসদব থেদিি প্রনিটটা গ্রটামদক 
িহরি রূপটান্তি কিদি চটাি। নিনি আিও 
বদলি, সটািটাদেদি ১০টি ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল 
গ্রটাম’ েদে র�টালটাি উদে্যটাে গ্রহণ কিদছ 
সিকটাি। এি মদি্য বনিিটাদলি থেৌিিেী 
উপদজলটাি থহটাসিটাবটাে ও মলুটােী উপদজলটাি 
চি কনমিিটাি গ্রটামদক ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম’ 
নহদসদব েদে র�টালটা হদব। অিষু্ঠটাদি উপদজলটা 
নিবকুটাহী অন�সটাি নবনপি চন্দ্র নবশ্বটাদসি 
সভটাপনিদত্ব  নবদিষ অনিনর নছদলি সে্য 
অবসিপ্রটাপ্ত সনচব থমটািঃ জটানকি থহটাদসি 

আক্, থেৌিিেী উপদজলটা থচয়টািম্যটাি 
দসয়েটা মনিরুি িটাহটাি থমিী, থপৌিসভটাি 
থময়ি থমটািঃ হটানিছুি িহমটাি, উপদজলটা 
আওয়টামী লীদেি সভটাপনি এইচএম জয়িটাল 
আদবেীি, ভটাইস থচয়টািম্যটাি িরুুজ্টামটাি 

�িহটাে মনু্সী, নজনিয়টা আ�রিটাজ থহদলি, 
ইউনপ থচয়টািম্যটাি থমটািঃ �টারুক থহটাদসি 
থমটাল্টা, থপৌি আওয়টামী লীদেি সভটাপনি মনিি 
থহটাদসি নময়টা, উপদজলটা যুবলীদেি সভটাপনি 
আনিসুি িহমটাি। 

রংপধুর জ�লার চমোপধুকুর উপয়িলার রচতো গ্রায়ম অবচহতকরণ সিাে বক্ব্য রাখয়ছন অনধুঠিায়নর 
রেিান অচতচর সমবাে অধিদপ্তররর চনবন্ক ও মহাপচরিালক ড. টমাঃ হারুন-অর-রচরদ চবশ্াস
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অনধুঠিায়নর রেিান অচতচর সমবাে অধিদপ্তররর চনবন্ক ও মহাপচরিালক ড. টমাঃ হারুন-অর-
রচরদ চবশ্াস
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