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েকৗশিলক হািতয়ার িহেসেব িবেবচনার সুেযাগ কের িদেয়িছেলন। e লে য্ াম u য়েনর মা ম িহেসেব সমবায়েক েবেছ েনoয়া 
হয়। 2৯84 সােলর েশষ িদেক ‘বাংলােদশ প ী u য়ন eকােডিম’ (বাড র্)—কুিম ায় সমবায়িভি ক ‘সািব র্ক াম u য়ন কম র্সূিচ’ 
শীষ র্ক ােয়ািগক গেবষণা কায র্ ম শুরু হয়। িবিভ  পয র্ােয় e গেবষণার সফল পিরসমাি  েশেষ 3116 সােল যখন প ী u য়ন o 
সমবায় িবভােগর কােছ জাতীয়িভি ক ক  ণয়েনর জ  হ া র করা হয়, তখন বাংলােদেশ সমবােয়র সাফ - থ র্তা শত বছেরর 
পথ aিত া  কেরেছ। e রকম eকিট সমেয় েদেশর 32িট uপেজলায় থম পয র্ােয় জাতীয়ভােব সািব র্ক াম u য়ন শীষ র্ক কে র 
কায র্ ম শুরু হেয় আoয়ামী লীগ সরকােরর আমেল 311৯ সােল িদব্তীয় পয র্ােয় েদেশর 75িট েজলার 77িট uপেজলায় প ী u য়ন o 
সমবায় িবভােগর মা েম ক িট বা বািয়ত হেয়েছ। uপর  েশখ হািসনা সরকােরর আমেল বাংলােদেশ ণীত সমবায় আiন-
3124 (সংেশািধত)-eর 25 ধারা aনুযায়ী সমবায় সিমিতগুেলার সব্ত  আiনগত িভি  রেয়েছ eবং eিট eকিট সংিবিধব  সং া। 

সমবায় সামািজক o aথ র্ৈনিতক u য়েনর eকিট শি শালী েকৗশল। সমবােয়র িভি  হেলা পর েরর িত িবশব্াস, ভােলাবাসা, 
eকতা eবং সহেযািগতা। সমবােয়র ei নীিত o আদশ র্ aনুসরণ কের e েদেশ ব ব র শাসনামল েথেক সমবায় সিমিত গিঠত 
হেয়েছ। eর মে  েকােনা েকােনা সংগঠন বা সং া েসেচর মা েম ফসল uৎপাদন eবং ঋেণর মা েম মানুেষর আথ র্-সামািজক 
u য়ন কের চেলেছ। সমবায় aিধদ র সূে  জানা যায়, সমবােয়র মা েম েদেশ তয্  o পেরা ভােব আট লাখ 37 হাজার 839 
জন েলােকর কম র্সং ান হেয়েছ। 68 হাজার 256িট সমবায় সংগঠেনর eক েকািট ছয় লাখ ৯1 হাজার 839 জন সদ  রেয়েছ। 
বত র্মােন সমবায় সিমিতগুেলার কায র্কর মূলধন ায় 25 হাজার 65 েকািট টাকা eবং েমাট স েদর পিরমাণ ায় সাত হাজার 43 
েকািট টাকা। uে খয্, eসিডিজর 27৯িট ল য্মা ার 28িট ‘েটকসi u য়ন aভী ’ নােম িবশব্ াপী গৃহীত নতুন eেজ া aজর্েন েশখ 
হািসনা সরকার দৃঢ়ভােব a ীকারব । e জ  বত র্মান সরকােরর 3129 সােলর িনব র্াচনী iশেতহার িকংবা u য়ন পিরক নার সে  
গত 21 বছর ‘সমবায়’ ধারণািট eকীভূত। বত র্মান সরকার ামেক u য়েনর েফাকাল পেয়  িহেসেব িত া কেরেছ। ‘eকিট খামার 
eকিট বািড়’র মেতা ক  সািব র্ক াম u য়েন iিতবাচক ভাব েফেলেছ। কারণ ােমর aথ র্ৈনিতক o সামািজক u য়ন স ৃ  
হেয়েছ সমবায় েচতনার সে । ‘আ জর্ািতক সমবায় িদবস’ পালেনর মা েম সমবায় স েক র্ জনগণেক সেচতন করা হে  eবং 
সমবায় আে ালেন গিতশীলতা আনার েচ া রেয়েছ বত র্মান সরকােরর। 

‘রজত জয় ী’েত আ জর্ািতক সমবায় িদবেসর মূল িতপা  aনুসাের আমােদর মেন রাখেত হেব, সুিনিদ র্  কম র্পিরক নার মা েম 
েদেশ েটকসi সমবায় গেড় তুলেত হেব। e লে য্ দ  শাসন, সৎ সমবায়ী েনতৃতব্, আধুিনক ত - যুি িনভ র্র সিমিত ব াপনা 
eবং সব ে ে  সব্ তা o জবাবিদিহ িনি ত করা জরুির। সমবােয়র নােম েকােনা aসাধু ি  যােত েকােনা aপতৎপরতা চালােত 
না পাের, েসিদেক দৃি  রাখাo দরকার। ব ব র েসানার বাংলা গড়ার লে য্ েশখ হািসনার গিতশীল েনতৃেতব্ েয u য়েনর কায র্ধারা 
eিগেয় চেলেছ, েসখােন ‘আ জর্ািতক সমবায় িদবেস’র গুরুতব্ সবাi aনুধাবন করেত স ম। আ িনভ র্রশীল জািত িহেসেব 
দাঁড়ােনার জ  eবং জীবনযা ার মান u য়েন ei িদবস বারবারi আমােদর aনুে রণার uৎস। 
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