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ডঃ িমিহর মার রায়

িবগত ২  নেব র ২০১৯ ৪৮তম জাতীয়  সমবায় িদবস উদযাপন ও জাতীয় সমবায় পুর ার  দান  অ ােন
বাংলােদশ  সরকােরর  ধানম ী  পেণ র  অপচয়  রাধ  কের  সহেজ  বাজারজাতকরণ  িনি ত  করেত  সমবােয়র

ে র  কথা  উে খ কের বেলন,  আমােদর সীিমত জিমেত যা  উৎপ  হয় তা  অেনক ে  মূেল র যথাযথ
েযােগর অভােব কৃষকরা িতিনয়তই বি ত হে । এমতাব ায় ামীণ সমবায়েক যথাযথভােব কােজ লাগােত

পারেল উৎপাদেনর মূল  কৃষেকর অ েল যােব। আমরা কৃিষপণ  উৎপাদেন িবে  একিট স ানজনক ান দখল
করেত স ম হেয়িছ। যমন- সবিজ উৎপাদেন তৃতীয় ান, চাল উৎপাদেন চতুথ ান, আলু উৎপাদেন অ ম ান,

া  পািনর মাছ উৎপাদেন তৃতীয় ান, ফল উৎপাদেন দশম ান, ছাগল উৎপাদেন চতুথ ান ও িবে র মাট
ইিলেশর উৎপাদেনর ৮৩ শতাংশ হয় বাংলােদেশ। এই সকল সাফেল র পছেন য সকল সহায়ক শি  রেয়েছ,
তার মেধ  অ তম হেলা সচ এলাকা বৃি  (৭০ লাখ হ র ), কৃিষ উেদ া া ঋণ (৩৩,৪৩২ জন কৃষক), কৃিষ
সহায়ক কাড (২.১০ কািট কৃষক), সচ পা  (১২৫০ সৗরচািলত সচ পা  াপন), উৎপাদনমুখী  িশ ণ
(৪১,৫০০ কৃষক, ২৮৮৬ উেদ া া, ৭০০ জন এনিজও কমী, ৩৮০ ব াংকার ও ২৮৪ সরকারী কমকতা, কৃিষ
তথ েক  ২৫৪িট ও কৃিষ খােত শষ আট বছের  িবিনেয়াগ হেয়েছ  ৫৭৭৬ কািট  টাকা  উৎস :  থম আেলা

িত াবািষকী সংখ া, ৪ নেব র ২০১৯)।

ধানম ী  আরও বেলেছন,  দেশর উ য়েন যুবশি েক কােজ লািগেয় মািট,  জল, বাযু  ও পিরেবেশর সম েয়
সমবায়িভি ক উেদ ােগর কান িবক  নই। জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবুর রহমান ামা েলর বাধ তামূলক
উৎপাদনমুখী সমবােয়র কথা উে খ কের ধানম ী বেলন, তারা য সকল পণ  উৎপাদন করেছ স েলা তারা
িশ  কারখানার কাঁচামাল িহেসেব ব বহার কের যিদ ি য়জাতকরণ করা যায় তাহেল াম-বাংলা আর অবেহিলত
থাকেব না। িবদ মান সমবায় আইনেক যুেগাপেযাগী কের সমবায় ব াংকেক কাযকর করেত হেব এবং বতমান যুেগ
িডিজটাল বাংলােদেশ তথ যুি  ব বহােরর মাধ েম আধুিনক যুি  ানস  ব ব াপনা গেড় তুেল সমবােয়র
মাধ েম দেশর উ য়েন কাজ করেত হেব। ব ব ু মেন করেতন, সমবায় হেলা একিট জনকল াণমূলক িত ান,
যার মেধ  রেয়েছ গণত , উৎপাদন, শাসন, আে ালন, চতনা ও আদশ। ১৯৭২ সােলর ৩০ জুন বাংলােদশ
জাতীয়  সমবায় ইউিনয়ন  কতকৃ  আেয়ািজত সে লেন  দ  ভাষণ  তার  ল  মাণ।  ১৯৭২ সােল ২৬  মাচ
জাতীয়করেণর নীিত ঘাষণা উপলে  কমসূচীেত ব ব ু বেলিছেলন, পাঁচ বছেরর ােন দেশর ৬৫ হাজার ােম
বাধ তামূলক সমবায় িতি ত হেব। বতমান িতিন উ য়েন দশেন াধা  িদেয়িছেলন সমবায়েক। সই সমবায়
ভাবনােক পােথয় কের ধানম ী ব িবধ সমবায়বা ব কায ম নয়ার ত েয় সবাইেক এিগেয় আসার আম ণ
জািনেয়েছন। িক  সই  বা আশা বা বায়েনর সহেযাগী কারা হেব- সরকার না জনগণ? যিদ জনগণ হয় তেব
তারাই সমবােয়র পতাকািটেক বেয় িনেয় যােব তােদর অভী  লে , যখােন সরকার হেব সহেযাগী। আর সরকার
যিদ  সূচনা  কের,  তেব  তার  ািত ািনক  কাঠােমােত  তা  বেড়  উঠেব  জনগেণর  সহেযািগতায়।  বাংলােদেশর
সমবােয়র ইিতহােস িটরই উপি িত পাওয়া যায় িবিভ  অবয়েব-ি িটশ িকংবা পািক ান আমেলও।
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এই অিভ তার ফসল েলা  আমােদর গেবষণার  খারাক যাগােব এবং বাড়িত নতুন ক  তিরেত সহায়তা
করেব। যমন র িকংবা সমবায় কাঠােমার আদেল সািবক াম উ য়ন কমসূচী, প ী দাির িবেমাচন কমসূচী,
একিট  বািড়  একিট  খামার  ক ,  প ী  স য়  ব াংক  ইত ািদ।  ধানম ীর  কে  আবারও  সমবায়  আইেনর
সং ােরর স িট উ ািরত হেয়েছ। এর আেগও এই আইেনর িবিভ  ধারার সং ার হেয়েছ, িক  বা বায়েনই যত
সম া দখা দয়, যােত সরকােরর ািত ািনক কাঠােমাই বাধা  হেয় দাঁড়ায়। দেশ চিলত সনাতন প িতর
সমবায় (সমবায় অিধদফতর) ও িম া প িতর সমবায় এই িট কবল দাফতিরক নিথেতই সচল আেছ তা বলা
যােব না, যিদও সরকারী দফতর িহসােব কমকতা-কমচারীরা তােদর চাকিরর সকল িবধা পাে । িক  সমবায়
সিমিতর মাধ েম কৃিষর পা েরর য সূচনা হেয়িছল িবেশষত স েয় িবপণেন ঋণ দােন িশ েণ সামািজক
পঁুিজর িবকােশ, তা আর তমনিট নই। এখন সই জায়গা েলা দখল কের িনেয়েছ অ া  বসরকারী িত ান,
যােদর বলা হয় (ঘমড়ং)। অথচ অথৈনিতক, সামািজক িকংবা ব বসািয়ক সংগঠন িহেসেব ানীয় অথনীিতর উ য়েন
সমবােয়র িবক  নই। চায়নার কিমউন িসে ম, ইসরাইেলর িকেভাজ, রািশয়ার ট িকংবা কােলকিটভ ফাম,
ভারেতর সমবায় খামার, জাপােনর কৃিষপণ  িবপণন সমবায় ব বসায়ী িত ান িহসােব যেথ  অবদান রাখেছ। িক
বাংলােদেশর ে  সরকারী পিরক না দিলেল ( ৬  ও ৭ম প বািষকী পিরক না) এর উপি িত তমন দৃ মান
নয়। আর মাঠপযােয়র কথা বাদই িদলাম। প ী উ য়ন ও সমবােয়র ে  পিরক না কিমশনেক পিলিস সােপাট
দয়ার জ  ষােটর দশেক তদানী ন সরকার পািক ান াম উ য়ন একােডিম বাড মােন বাংলােদশ প ী উ য়ন

একােডিম িত া কেরিছল, যার ােয়ািগক গেবষণার ফসল িম া মেডল ( র িবিশ  সমবায় প ী পূত কমসূচী
থানা সচ কমসূচী থানা িশ ণ উ য়ন ক ) তদানী ন পূব পািক ােনর সরকােরর আ েল  থানা পযােয় তােদর
পিরকাঠােমা িব ার কের সারা িবে  দৃি  আকষণ কেরিছল। পিরবতীেত াধীনতা র বাংলােদেশ প ী উ য়েনর
জ  এটাই িছল সরকারী পযােয় একমা  কায ম। সমেয়র আবেত প ী পূত কমসূচী ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদফতর (এলিজইিড) র িবিশ  সমবায় বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড িরআরিডিব থানা িশ ণ ও উ য়ন
ক  িটিটিডিস এবং থানা সচ কমসূচী িটআইিপ সরকারী িত ান িহসােব আ কাশ কের। এ েলার মেধ

িবআরিডিব  র  িবিশ  সমবায়  বা বায়েন  িনেয়ািজত  িছল  এবং  এখনও  আেছ।  িতিট  থানায়  (বতমােন
উপেজলায় ) থানা স াল কা-অপােরিটভ এ ােসািসেয়শন (িটিসিসএ), যা াম সমবায় সিমিতর ( কএসএস) থানা
পযােয় ফডােরশন, সমবায় সংগঠেনর কাজ কের যাি ল এবং সিমিতর চয়ারম ান মেডল ফামার ও ব ব াপকগণ

িত মােস আসেতন থানা উ য়ন ও িশ ণ কে  িশ ণ নয়ার জ ।

সই সমবােয়র আেয়াজন স সমেয় কৃিষ উ য়েন একিট গিতশীল ভূিমকা রাখেত স ম হেয়িছল িবেশষ কের উফশী
ধান স সারেণ। িক  আিশর দশেক যখন বাজার অথনীিত আ কাশ করেত থােক তখন থেকই কাজ করার
সামািজক আচরণ েলা বাধা  হেয় পেড়। ফেল একেকি কতা (বঃযহড়পবহঃৎরংস) সমবায়ীেদর মেধ  ল  করা
যায়। ন ইেয়র দশেকর থমােধ িনবািচত নতুন গণতাি ক সরকার মতায় বেসই একিট া  িস াে  িনেয়ািজত
িবেশষত পাঁচ হাজার টাকা পয  কৃিষ ঋেণর দ মও ফ, যার আওতায় সমবায়ীরা না আসায় আে ালেনর মুেখ
সমবায় সিমিত েলা তােদর িনয়িমত ঋেণর িকি  পিরেশাধ ব  কের দয়। এর ফেল সমবায়ীেদর েদয় সানালী
ব াংেকর নয় শ  কািট টাকা আটেক যায়। যার হণেযাগ  সমাধান না হওয়ায় র িবিশ  সমবায় কাঠােমা ভে
পেড়। কৃষকরা িনয়িমত থানা িশ ণ ও উ য়ন কে  আসা ব  কের দয় এবং চােখর সামেন একিট জীব
কমসূচীর  পতন  ঘেট  ধু  একিট  রাজৈনিতক  িস াে র  কারেণ।  সমসামিয়ক  সরকার েলাও  তােদর  উ য়ন
পিরক না (৬  ও ৭ম) সমবায়েক আর সভােব আনেত দখা যায় না এবং িপআরএসিপ (ঢ়ড়াবৎঃ◌ু ৎবফঁপঃরড়হ 
◌ংঃৎধঃবমু ঢ়ধঢ়বৎ) এর দিলল থেক সমবায়েক বাদ দয়া হেয়েছ স ূণভােব। এই ধরেনর একিট পিরি িতেত
সমবায় সংগঠনেক আবার পুনজীিবত করার ডাক িদেয়েছন ধানম ী।  কৃিষ  পণ  িবপণেনর ে  সমবায়েক
ব বহার কের এবং পৃিথবীর িবিভ  দেশ িবেশষত জাপােন এর সফল দৃ া  রেয়েছ। এ ে  সফল উেদ া ার
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েয়াজন, যারা অ লিভি ক কৃিষ পেণ র উৎপাদেনর িনিবড়তা িনিরেখ িবপণন সিমিত গেড় তুলেব উৎপাদকেদর
সহেযািগতায়। উে খ , কৃিষ পণ  িবপণেন মধ েভাগী দালাল ফিড়য়া ব াপাির এক ধরেনর (বীঢ়ষড়রঃধঃরাব)
ভূিমকা পালন কের, যা কৃষেকর ােথ যায় না। সই ে  সমবায় সংগঠেনর ভূিমকা জারােলা হেত হেব। দেশর
উেদ া ারা  কৃষকেদর দৃি  সমবােয়র  িত  ফরােত  পারেল  তা  অেনকাংেশ  স ব হেব,  যিদও কাজিট  যেথ
ক সাধ । দেশ িত বছর ব বসায় শাসেন অগিণত ছা ছা ী াতক িড ী িনেয় ব ে  এবং তারাই হেত পাের
আগামী িদেনর সমবায় আে ালেনর সিনক ও কণধার। বতমােন খামারবাড়ীেত অবি ত কৃিষ িবপণন অিধদফতর
সমবায় অিধদফতেরর সে  একীভূত হেয় কৃিষ  পেণ র সমবায়  িবপণন প িত সারােদেশ চালু  করেত পাের।
বাংলােদেশর কৃষক লীগ, কৃষক ইউিনয়ন ও কৃষক আে ালন এ ব াপাের কৃষকেদর সংগিঠত কের িবপণন ব ব ােক
জারদার করেত পাের। তাহেলই সানার ফসেলর মূল  কৃষেকর মুেখ হািস ফাটােব এবং ধানম ীর আশা পূরণ

হেব এই বাংলায়।
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