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িনেজেদর  আথর্সামািজক  unয়েন  eকi  uেdেশয্  সমি গতভােব  েকােনা  eকিট  কাজ  করাi  সমবায়।  e
uপমহােদেশ সমবােয়র যাtা  হয় uিনশ শতেকর েগাড়ার িদেক রবীndনাথ ঠাkেরর হাত ধের কৃিষ
সমবােয়র মাধয্েম।
রবীndনাথ ঠাkর িবেলেত পড়ােশানা করেত িগেয় o রািশয়ার িবিভn pােn ঘুের কৃিষ সমবােয়র ধারণা
লাভ কেরন। িতিন e uপমহােদেশ তা বাsবায়ন করার জনয্ uেদয্াগ gহণ কেরন। তার িবিভn েলখায়
তৎকালীন সমবায় সmেকর্  e aিভjতা তুেল ধেরন। সমবায়েক আiিন কাঠােমার মেধয্ আনা হয় চিlেশর
দশেক েব ল েকা-aপােরিটভ aয্াk pণয়েনর মাধয্েম।
েদশ  িবভােগর  পর  পূবর্  বাংলায়  1954  সােলর  pােদিশক  িনবর্াচেন  যুk n  সরকার  গিঠত  হয়।  নতুন
সরকােরর কৃিষ o সমবায় মntণালেয়র দািয়t pদান কেরন জািতর িপতা ব বnু েশখ মুিজবুর রহমানেক;
আর  তখন  েথেকi  মূলত  সমবায়  িনেয়  িবিভn  pকl  পিরকlনা  gহণ  করা  হয়।  sাধীন  বাংলােদেশর
aথর্নীিতেক েঢেল সাজােনার জনয্ ব বnু সমবায়েক েবেছ িনেয়িছেলন।
sাধীন  বাংলােদেশ  ব বnু  সমবায়েক  সংিবধােনর  13(খ)  aনুেcেদ  মািলকানার  িdতীয়  খাত  িহেসেব
sীকৃিত pদান কেরন। ব বnু েচেয়িছেলন gােম gােম ব মখুী সমবায় pিত ান গেড় তুেল gাম aথর্নীিতেক
চা া করেত; আর তাi িতিন 1973 সােল িমlিভটার মেতা সমবায় pিত ান গেড় তুেলিছেলন।
িতিন  বেলিছেলন,  ‘আমার  েদেশর  pিতিট  মানুষ  খাদয্  পােব,  আ য়  পােব,  িশkা  পােব,  unত  জীবেনর

  েমা. আবুল খােয়র
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aিধকারী হেব- e হেc আমার sp। e পিরেpিkেত গণমখুী সমবায় আেnালনেক aতয্n tপূণর্ ভূিমকা
পালন করেত হেব।’ িকn দু ৃ িতকারীরা ’75 সােলর 15 আগs ব বnুেক সপিরবাের হতয্া কের e েদেশর
সমবায়েকিndক aথর্ৈনিতক unয়ন পিরকlনােক থািমেয় েদয়।
আধুিনক বাংলােদেশর পকার ব বnুকনয্া মাননীয় pধানমntী েশখ হািসনা 21 বছর পর রা kমতায়
eেস সমবায় িনেয় বয্াপক পিরকlনা gহণ o সমবায়িভিtক িবিভn pকl েনন। eসব pকl o uেদয্ােগর
ফেল বাংলােদশ আজ মধয্ম আেয়র েদেশ পিরণত হেয়েছ।
বাংলােদেশ বতর্ মােন 1 লাখ 74 হাজার 600 সমবায় সিমিত িবদয্মান; আর eসব সমবায় সিমিতেত pায়
1 েকািটরo েবিশ সমবায়ী রেয়েছ, যার 18 শতাংশ নারী সমবায়ী। e িবপুলসংখয্ক সমবায়ীেক eকi
সুতায় েবেঁধ েরেখেছ সমবায় দশর্ন। আর e দশর্ন আজ িব বয্াপী sীকৃত।
সমবােয়র  সmাবনােক  কােজ  লািগেয়  আমােদর  েদেশর  aথর্নীিতেক  িব দরবাের  uঁচু  sােন  েনয়া  সmব।
জািতসংঘ  েঘািষত  17িট  eসিডিজ  লkয্  aজর্ েন  সমবায়  aতয্n  কাযর্কর  uপায়।  বতর্ মান  সরকার  েয
unয়ন পিরকlনা gহণ কেরেছ, েসখােন সমবায়েক anভুর্ k করা েগেল তা আরo েটকসi হেব। সরকার
িবগত িদেন দািরdয্ দরূীকরেণ েয সাফলয্ েদিখেয়েছ, তা ধের রাখার জনয্ সমবায়িভিtক পিরকlনা gহণ
করেত পারেল unয়ন েটকসi হেব।
েদেশর  সমবায়ী  কৃষকেক  কৃিষঋণ  pদােনর  জনয্  বাংলােদশ  সমবায়  বয্াংক  pিত া  করা  হেয়িছল।
তৎকালীন  সমবায়ী  কৃষক  e  ঋণ  gহণ  কের  কৃিষ  েkেt  সাফলয্  লাভ  কের।  বাংলােদশ  সমবায়  বয্াংক
েদেশর  aিত  পুরেনা  বয্াংক  হoয়া  সেtto  বতর্ মােন  বয্াংকিটেক  েsশালাiজড  বয্াংক-তফিসিল  বয্াংক
িহেসেব sীকৃিত েদয়া হয়িন; ফেল সমবায় সিমিত েলা তােদর িবিভn কাযর্kেম বড় পিরসের েকােনা ঋণ
সুিবধা  পােc  না।  সমবায়  বয্াংকিটেক  সিতয্কােরর  সমবায়ীেদর  বয্াংক  িহেসেব  pিত া  কের  গিতশীল
করেত না পারেল ব বnুর সমবায় পিরকlনা বাsবায়ন aসmব।
e ছাড়াo েদেশর সব েজলা-uপেজলায় সরকাির o সমবায়ী মািলকানায় েযসব সmদ রেয়েছ, তা udার
কের eখনi সরকাির o সমবায় মািলকানায় সমবায় হাসপাতাল, সমবায় িবপিণিবতানসহ িবিভn সমবায়
pিত ান sাপন করেল আধুিনক বাংলােদশ িবিনমর্ােণ সমবায় দশৃয্মান হেব।
eকনজের বাংলােদেশর সমবায়

1. েমাট সমবায় সিমিতর সংখয্া : 1 লাখ 74 হাজার 604িট

2. বয্িk সদসয্ সংখয্া : 1 েকািট 8 লাখ 34 হাজার 750 জন

3. কাযর্করী মূলধন : 13 হাজার েকািট টাকা (pায়)

4. সমবােয়র মাধয্েম কমর্সংsান : 9 লাখ 21 হাজার 846 জন

5. জাতীয় পযর্ােয় 1িট সমবায় বয্াংক, 1িট েকা-aপােরিটভ inযু্েরn

6. িবিসeস (সমবায়) কমর্কতর্ া : 192 জন

7. সমবায় eকােডিম 1িট o 10িট আ িলক সমবায় িশkায়তন

8. েমাট জনবল : 5 হাজার 4 জন

িবে র  িবিভn  েদেশ  সমবায়  পণয্  aতয্n  জনিpয়;  কারণ  eকমাt  সমবােয়i  রেয়েছ  েভাkা  o
uৎপাদনকারীর  aংশgহণ।  তাi  e  দশর্েন  e  দ’ুপki  সুিবধা  লাভ  করেত  পাের।  iিnয়ার  আমলূ,
েডনমােকর্ র আরলা ফুড, বাংলােদেশর িমlিভটা সারা িবে  বয্াপক সমাদতৃ। কারণ e পণয্ েলা সমবায়ী
পণয্; েযখােন uৎপাদনকারী o েভাkার সংেযাগ রেয়েছ।
বাংলােদেশর  বতর্ মান  েpkাপেট  িমক সংকেটর  কারেণ  কৃষক  তােদর  uৎপািদত  কৃিষপণয্  uৎপাদন  o
িবপণেন uৎসাহ হািরেয় েফলেছ। e সংকট utরেণ সমবায় পdিতর চাষাবাদ aতয্n কাযর্কর। েদেশর
pিতিট  gােম  eকিট  কের  কৃিষ  uৎপাদন  o  িবপণন  সমবায়  pিত ান  গেড়  তুেল  gােমর  সব  জিম  oi
সিমিতেক  িদেল  সিমিতর  uেদয্ােগ  চাষাবাদ,  uৎপাদন  o িবপণন করেল  eর  সুফল  aথর্নীিতেত  বয্াপক
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

pভাব  িবsার  করেব।  সমবায়  aিধদফতেরর  মাধয্েম  e  pকl  বাsবায়ন  করা  েযেত  পাের।  e  ছাড়াo
সমবায়িভিtক  িবিভn  unয়ন  pকl  েযমন:  আমার  gাম  আমার  শহর,  সমবায়  uেদয্াkা  সৃি  pকl
gহেণর  মাধয্েম  েদেশর  আমলূ  পিরবতর্ ন  করা  সmব।  eসব  কােজর  জনয্  সমবায় aিধদফতরেক  আরo

tপূণর্ ভূিমকা পালন করেত হেব।
মাননীয়  pধানমntী  েশখ  হািসনা  দািরdয্  দরূীকরেণর  জনয্  সমবায়িভিtক  আ য়ণ  pকl,  সুিবধাবি ত
মিহলােদর ভােগয্াnয়েনর জনয্ সমবায়িভিtক ঋণ কাযর্kম pকl, kুd নৃতািttক জনেগা ীর জীবনমান
unয়নসহ  িবিভn  ধরেনর  pকl  িদেয়  e  েদশ  েথেক  িচরতের  দািরdয্  দরূ  করার  দঢ়ৃ  সংকl  কেরেছন।
আমার বািড় আমার খামার pকl যিদo সমবায়িভিtক নয়; িকn সমবােয়র ধারণার আেলােকi করা
হেয়েছ, যা e েদেশর দিরd মানুেষর জীবনমান unয়েন বয্াপক ভূিমকা েরেখ চেলেছ।
সমবায় সিমিত েলা সাতিট মলূনীিতর আেলােক পিরচািলত হেয় থােক, যা aনসুরণ করেল eকিট সমবায়
সিমিত aবশয্i সফলতা aজর্ ন করেব। e সাতিট মলূনীিতর মেধয্ ঐকয্বd o scতা e েদেশর েpkাপেট
aতয্n চয্ােলি ং। e ছাড়া গণতnt, িব sতা, সহেযািগতা, সামািজক িনরাপtা o শৃ লা সহেজi pিত া
করা যায়। সমবায় aিধদফতর সমবায় সিমিত েলার িনবর্াচন, aিডট, বািষর্ক সাধারণ সভা scতার
সে  মিনটিরং করেত পারেল e েদেশর সমবায় েসkর aনয্ েসkেরর মেতা কাযর্কর হেয় uঠেব। িনবিnত
সমবায় সিমিত েলােক বাধয্তামূলকভােব জাতীয় সমবায় iuিনয়েনর সদসয্ িহেসেব anভুর্ k করেত হেব।
জাতীয় সমবায় iuিনয়ন সমবায়ীেদর সমবায় সংkাn িবষেয় pিশkণ pদান কের আগামীর েনtt িদেত
সkম সমবায়ী ৈতির করেব। সমবায় aিধদফতর aিত pাচীন eকিট িবভাগ, েস তুলনায় eর সংsার,
জনবল কাঠােমার আপেgেডশন o সমবায় aিধদফতরেক শিkশালীকরণ করা হয়িন; কারণ সমবােয়র
সে  পুঁিজবােদর dnd িবদয্মান। সমবায় aিধদফতর o সমবায় কয্াডারেক সংsার কের নতুন েপ েঢেল
সাজােনা েগেল e েদেশর জাতীয় aথর্নীিতেত সুবাতাস বiেব।
pিতবছর নেভmর মােসর pথম শিনবার জাতীয় সমবায় িদবস পালন করা হেয় থােক।
e বছর জাতীয় সমবায় িদবেসর মলূ pিতপাদয্ িনধর্ারণ করা হেয়েছ- ব বnুর দশর্ন, সমবােয় unয়ন।
ব বnুর sেpর েসানার বাংলা িনমর্ােণ সমবােয়র e দশর্নেক ধারণ কের 2021 সােল মধয্ম আেয়র েদশ o
2041 সােলর unত বাংলােদশ িবিনমর্ােণ সমবায় aতয্n কাযর্কর ভূিমকা রাখেব।
েমা. আবলু খােয়র : uপিনবnক (iিপ), সমবায় aিধদফতর, ঢাকা
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