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সমবায় সিমিতর success story (সাফ ): 

বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: এর সংি  সারসংে প 
রিজ: নং ২১৯/৯৬,  েররচালা, ভাটারা, ঢাকা-১২১২। 

িমকা: ১৯৮৯ ইং সেন এি ল মােস ওয়া  িভশন অব বাংলােদশ এক  আ জািতক সং া, অ  অ েল তােদর 
কায ম  কের । তােদর ধান কায ম েলা িছল িন প: 

১। দাির তা রীকরন। 
২। িশ ার মান উ য়ন। 
৩। াথিমক া  সবা । 
৪। মধাবী ছা  ছা ীেদর ি  দান। 
৫। িনর রতা রীকরন ও বয়  িশ া। 
৬। জীবন যা ার মান উ য়ন । 
৭। আথ-সামািজক উ য়ন করা এবং 
৮। নারীেদর মে  মতায়ন ও সামািজক মযাদা ি । 
 ১৯৯০ সােলর অে াবর মাস থেক িবিভ  এলাকায় িবিভ  কায েমর পাশাপািশ  বয়  িশ া কায ম  
করা হয় এবং এক এলাকায় সেবা   ২০ জন মিহলােক িনেয় এক এক  দল সংগ ত হয় । মাট দেলর সং া  িছল 
২০  ও িশ াথ র সং া িছল ৪০০ জন। বয়  িশ ার সােথ  সমবায় সিমিতর ধারনা ও আমােদর দেশর সামািজক  
অথৈনিতক  উ য়েনর কথা উে খ করা হত এবং নেত নেত যখন সকেল সেচতন ও িনেজেদর ভা  উ য়েনর জ  
উৎসাহী হেলন পরবত  মাস থেক সমবায় সিমিতর জ  চ দা দয়া  করেলন। পের মাট প চ  দেল ১০০ জন 
মিহলােক বা িশ াথ েদর  িনেয় সমবায় সিমিতর যা া   হয়। থেম একজেনর  মািসক চ দা ৫০ (প াশ) টাকা কের 
মাট ৫,০০০ (প চ হাজার) টাকা লধন িদেয় যা া  হয়। দল েলার এলাকা িছল লশান থানার মে  েররচালা, 

িখলবাড়ীরেটক, বা া, জগ াথ র ও ফােসরেটক।  সিমিতেক াথিমকভােব গঠন করার জ  যারা সবদা উৎসাহ ও 
অ ে রনা িগেয়েছন এবং অবদান রেখেছন, তােদরেক আজ আমরা ত তার সােথ  রন কির এবং তােদর মে  
িযিন িছেলন িম: িনত  অিধকারী (বতমান ােনজার) ও া ন সভােন ী িমেসস গালাপ বা । ১৯৯৪ সেনর  জা য়ারী  
মােস সব কয়  দলেক একি ত করা হয় এবং সিমিতর সদ  সং া ি  পেয় সবেমাট  ৫২৮ জেন দ ড়ায়  । 
তখনকার সময় ওয়া  িভশেনর িনয়ম িছল এক এক  দেল ২০ জেনর বশী মিহলা থাকেত পারেব না । তারজ   
স য়ী  দল েলােত বশী সদ  সং া নওয়া হয় নাই । যখন জানা গল বািরধারা পিরবার উ য়ন ক  ফইস আউট 
হেয় যােব তখন অ  অ  কের স য়ী দেল সদ  সং া ি  করা হয় ও ওয়া  িভশণ অব বাংলােদশ িত ান  
থাকেব না বেল উ  সমবায় সিমিত িকভােব পিরচািলত হেব তারজ  পরবত েত  ঢাকা জলা সমবায় অিফস থেক 
১৯৯৬ সেনর ১৪ নেভ র সিমিত বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: নােম িনব ন করা হয় । সিমিতর িনব ন নং- 
২১৯/৯৬। ঐ েত  সিমিতর সদ  সং া িছল মা  ২,৩৭৬ জন ।  উে  িবষয় য, ১৯৯৭ সেনর  ৩০ শ সে র  
ওয়া  িভশন অব বাংলােদশ  তােদর সম  কায ম ব  কের তখন কার ব াপনা কিম র  িনকট সিমিতর সকল 
দায় দািয়   হ া র কের যায় । সই েত  সবেমাট লধন িছল ৭৫,০০,০০০/- ( চা র ল )  টাকা মা  ।  ওয়া  
িভশন  অব বাংলােদশ যাবার েত িক  অথ িদেয় সিমিতেক সহায়তা কেরেছ ও অিফস কায ম র ও ভােব 
পিরচালনার লে  িক   আসবাবপ  ও মিহলােদর িনেয় সলাই কাজ করার জ  ৬  মিশন  িদেয় যায় । ১লা নেভ র 
১৯৯৭ থেক সিমিতেত ন ন কের ও সিমিতর  িনজ  িনয়ম নীিত  িনেয়  স য়ী ক  চা  করা হয়। ১৯৯৮ সেন 
সমবায় সিমিতর িনজ   জিম য় ও আধাপাকা  ভবন িনমান কের ন ন েপ সিমিতর কায ম আর  করা হয় ও 
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িবিভ  সমেয়  অ া  ক  চা  কের সদ েদর আেরা অিধক সবা দােনর  ব া  কের আসেছ । সিমিত অ  
কান িত ান বা উৎস থেক ঋন বা আিথক সহায়তা হন কের নাই ।  এই সিমিত  সদ েদর শয়ার, স য় আমানত 

ও অ া  আমানত  সং হ কের ৩০ শ ন ২০২০ পয   ৪৭১ কা  টাকা িনজ  তহিবল  ও িঁজ গঠন করেত স ম 
হেয়েছ । সদ েদর েয়াজেন িব ল পিরমান অথ ঋন দান সহ অ া  ক ান খী ও সবা লক কাজ পিরচালনায় 
ি র রেয়েছ । বতমান সিমিত ল সদ  সং া ৬০ (ষাট) হাজার এর উপের রেয়েছ। 
 

সিমিতর ধান কাযালয়: 
 বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: এর  দাগ নং ১১৬০,  েররচালা, ভাটারা ঢাকা -১২১২ ত িনজ  ৪ কাঠা  
জায়গা রেয়েছ, পরবত েত  পাশাপািশ ন ন কের ৩.৫ কাঠা  জিম সিমিতর জ   য় করা হেয়েছ । এখন সবেমাট ৭.৫ 
কাঠা সিমিতর িনজ  জিম রেয়েছ  তারমে  েব য় ত  ৪ কাঠার জিমর  উপের সিমিতর ৬ তলািবিশ  িবি ং 
রেয়েছ এবং স ণ িবি ং  অিফস  কাজকম চলেছ । সিমিতর িনজ  লধন িদেয় িবি ং  িনমান করা হেয়েছ। 
আমরা আশাবাদী ব শীঘ বাকী জিমেত ন ন িবি ং তরী করা হেব ও ইিতমে  রাউজক থেক ৬.৫ (সােড় ছয়) তলা 
িবি ং এর অ েমাদন পাওয়া গেছ। 
সিমিতর ল  ও উে : 
 সিমিতর সদ েদর মে  িমত য়ী, স য়ী মেনাভাব ি , পর েরর িত স-◌ুস ক ি , পািরবািরক 
সহেযািগতা ও িব াস াপন, িনেজেক আ  - িনভরশীল কের  গেড় তালা, সদে র র পেরও তার পিরবারেক 
আিথকভােব সহায়তা করা, বা  িববাহ ব , যৗ ক থা ব ধ, ঋন িনরাপ া ীেমর মা েম সদ েদর র পের  ৫ 
(প চ)  ল  টাকা মও ফ করা, শয়ার িনরাপ া ীেমর মা েম আিথক সহায়তা দান, সদ েদর জ  াট তরী 
কের িকি েত পিরেশােধর েয়াগ দান, া ম তরী কের িবধবা সদ েদর মে  সবা দান, সদ েদর স ান- 
স িতগেনর উ  িশ ার িবষেয় উৎসাহ দয়া, আবািসক সম া সমাধােনর লে  ক  হন, উৎপাদন লক ও 
ভিব েত  কম সং ান ি / লাভজনক উে ে  সদ েদর মে  ঋন িবতরেনর জ  তহিবল ি  করা এবং 
সাবজনীনভােব  আথ-সামািজক অব ার উ নয়ন করাই এই সিমিতর ল ল  ও উে ।  এই উে ে েলা সামেন 
রেখ ও বা বায়েনর লে   বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল:  এর ব াপনা  কিম  ও িবিভ  উপ-কিম সহ  

সকেল গিতশীলভােব এক যােগ কাজ কের যাে  ।  
সিমিতর স দ ও পিরস েদর পিরমান: 
 সদ েদর এক ি  চাল জমা করেত করেত আজ সিমিতেত সদ েদর মে  ৩০ শ  ন ২০২০ইং তািরখ  
পয   সিমিতর স দ ও পিরস েদর পিরমান ায় ৪৭১ (চারশত একা র)  কা  টাকায় দািড়েয়েছ । 
সিমিতর বতমান কায ম: 
 বতমান সিমিতেত ১২  ক  বা কায ম পিরচািলত হেয় আসেছ যথা : ১। স য়ী ক   ২। িডট ক  
(িবেশষ শয়ার আমানত) ৩। মরেনা র সবা ক   ৪। বািরধারা মিহলা শাল িডেপািজট ীম (িব এম এস িড 

ক )  ৫। শাল (মটেগজ) ঋন ক   ৬। এফ িড আর ক  ৭। হাউিজং ক   ৮। াথিমক া  সবা 
(ডায়ােব ক মাপা, বা ােদর িভটািমন এ ক াপ ল দান, গভবত  মিহলােদর কা দান)  ৯। ি ণ বা ডাবল 
িডেপািজট ীম  ১০। ঋন িনরাপ া ীম ( এল িপ এস) ১১। িশ া ক   ১২।  শয়ার িনরাপ া ীম ও ১৩। লাখপিত 

ীম। 
আদায় ত শয়ার লধন: 
 ন ন কের যারা আমােদর সিমিতর ল সদ  পদ হন করেবন তখন তােদর িনকট থেক  ১  শয়ােরর  
১০০ টাকা কের মাট ৫  শয়ার দান করা হেব।  মাট ৫  শয়ার দাম ৫০০/- টাকা িহসােব নওয়া হয় । তােদরেক 
সিমিত থেক ৫০০ টাকা ে র ১  শয়ার সা িফেকট দান করা হেয় থােক। ৩০ শ ন/২০২০ইং তািরখ পয  
তােদর আদায় ত শয়ার লধন ৩০,৪৯০,৫০০/- টাকা রেয়েছ। 
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০১। স য়ী ক : 
সিমিতর সদ  হেত হেল   থেম এই কে  ৫০০ টাকা জমা রাখেত হেব ও সবিন  িতমােস ৫০ টাকা কের 
জমা দওয়া যােব এবং এই স য়ী িহসােব য কান সময় জমা রাখা যােব ও য কান সময় তার জমা ত 
আমানত উে ালন কের িনেত পারেব। জমা ত  আমানেতর উপর বািষক ৭% দ দান করা হেয় থােক। ৩০ শ 

ন/২০২০ ইং তািরখ পয   স য়ী িহসাবকারীর সদ  সং া ৮১,৫১৫ জন ও তােদর জমা ত আমানত  
১১,৮৫,১৫৩,৮৫৫ টাকা। 
০২। িডট ক  (িবেশষ শয়ার আমানত): 
 এই কে র মা েম সদ  হওয়ার ৬ মাস পের উ  সদ  ঋেনর জ  আেবদন করেত পাের । একজন সদ  

থেম সাধারণত ২০,০০০ টাকা  থেক সেবা  ৮০০,০০০ টাকা পয  ঋন িনেত পাের ও ৩৬,৪৮,৬০,৬৬,৭২ ও ৮৪ 
িকি েত পিরেশাধেযা  । উ  ঋেনর দ হার বািষক ১২%। য সকল সদ  তােদর  ঋেনর িকি   িনয়িমতভােব দান 
কের থােক  তােদর মাট বািষক েদর উপর ২০% িরেবট দান করা হেয় থােক ও িবেশষ শয়ার আমানত এর উপর 
৮.৫% লভ াংশ বা দ দান করা হেয় থােক। এই কে র বতমান সদ  সং া ৬০,৩১৫ জন ও জমা ত িবেশষ 
শয়ার আমানত ২১,০২,৪৪,২৩,৯৩ টাকা  এবং  সদ েদর িনকট ঋন িহসােব ৩৫৫,৭১,৪০,৪৬৬ টাকা পাওনা রেয়েছ। 

০৩। মরেনা র সবা ক : 
 একজন সদ  বািষক ২৪০ টাকা ি িময়াম বছেরর েত এককালীন জমা িদেয় থােক। এই কে  সদ  
হওয়ার১ বছর পর ািচউির  লাভ কের । অথাৎ ১ বছর পের কান সদ  মারা গেল তার 
উ রািধকারী/উ রািধকারীগণেক এককালীন ৬০ হাজার টাকা দান করা হেয় থােক । বতমােন উ  আমানেতর 
পিরমান ১০৪,৯২২,৩২১ টাকা । 
০৪। িব এম এস িড ক : 

 ক  ৫,৮ ও ১০ বছর ময়াদ িভি েত ১০০ টাকা থেক ২,০০০ টাকা পয   চা  রেয়েছ । সদ েদর িব এম 
এস িড এর জমার িবপরীেত ৯০% ঋেনর িবধা  রেয়েছ । তাছাড়া সদ রা  ই া করেল  িডট বই থেক ঋন হেনর 
সময় উ  িহসােবর টাকা  জামানত িহসােব  বহার করেত পাের । এই কে র বতমান সদ  সং া ৭,৪১১ জন। এই 

কে  আমানেতর পিরমান  ২৯,৪৯,৪৩,৭২২ টাকা।  
৫ বছেরর জ  ৮% হাের চ ি , ৮ বছেরর জ  ৯.৫০%, ও ১০ বছেরর জ  ১০% হাের  চ ি  লাভ  

দয়া হয়  ও ময়ােদর েব িহসাব  য কান সময়  ব  করেল িব এম এস িড এর িনয়ম অ যায়ী টাকা  দান করা 
হেয় থােক। 

০৫। শাল (মটেগজ) ঋন ক : 

 সিমিতর কায এলাকার মে  য সকল সদে র িনেজর নােম জিম রেয়েছ স সকল সদ   জিম ব ক রেখ 
এই ক  থেক ঋন হন করেত পাের। এ ে  আেবদনকারীেক তার জিমর ল দিলল ও অ া  সংি   
কাগজপ ািদ সিমিতর অিফেস জমা িদেত হয়। এই কে র মা েম একজন সদ েক সেবা  এক লাখ  টাকা  িবেশষ 
ঋন িহসােব দান করা হেয় থােক। েদর হার ১২% এবং সবািধক ৪৮ িকি েত পিরেশাধেযা । ব কী ঋন িহসােব 
৩২,৪০৫,৮৪০ টাকা পাওনা রেয়েছ । 



 

4 
 

০৬। এফ িড আর ক : এই কে  বতমােন  ৬ মাস থেক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ বছর ময়ােদ যথা েম  ৭%, ৭.৫%, 
৮%, ৯% ও ৯.৫% হার েদ িবিনেয়ােগর - ব া আেছ। বতমােন এই কে র মা েম  সদ েদর  ১৬৫,৩৯৩,১৫০ 
টাকা িবিভ  ময়ােদ  এফ িড আর (দ ঘেময়াদী) িহসােব সিমিতেত জমা রাখা আেছ । 
০৭। হাউিজং ক : 
 বতমােন উ  কে  ৯৫৮ জন সদ  রেয়েছ ।  এই  কে   সদ পদ  লােভর পর  িত মােস তম ৫০ 
টাকা কের জমা িদেত হয়। সি ত আমানেতর উপর ৬.৫০% হাের দ দান করা হেয় থােক। ইিতমে  হাউিজং 

কে র মা েম  গাজী র জলার  ট ী হায়দরাবাদ এলাকায়  ১২.৫ িবঘা ও গাজী র জলার শিফ র বাজার এলাকায়  
ায় ২ িবঘা  জিম য় কের  েত ক এেলা েদর/ সদ েদর মে  ২.৫ কাঠা কের মাট ৯৬  ট সদ েদর মােঝ 

িবতরন করা হেয়েছ । এই কে  সদ পদ বা তা লক নয়।  
০৮। াথিমক া  সবা ক : 
 সদ েদর ও এলাকার দির   মিহলােদর অিধকতর সবা দােনর লে   সিমিতর  থেক বতমান পয   
তহিবল গঠেনর পাশাপািশ ই িপ আই ও াথিমক া  সবা দান করা হে  । িত মােস ২ জন ( মিডিসন  ও গাইনী 
িবেশষ ) মিহলা ডা ার  ও ২ জন া  কম  ারা  সদ েদর ও  সিমিতর কায ম এলাকার  মে  মিহলা ও 
বা ােদর াথিমক া  সবা িবনা ে  দান করা হেয় থােক । ভিব েত  হৎ  আকাের াথিমক া  সবা  
সিমিতর সদ েদর ও এলাকার দির তম  জনসাধারেনর মে   দয়ার  িচ া  ভাবনা চলেছ । বতমান কেরানা 
ভাইরােসর কারেন কায ম  ব  রেয়েছ।  
০৯। ঋন িনরাপওা ীম (এল িপ এস):  
 লাই, ২০১১ইং সন থেক উ  ীম  চা  করা হয়। এই ীেমর আওতায় কান সদ  ঋন হন করার পর 
ঋন থাকা অব ায় মারা  গেল ( এল িপ এস পিলিস অ যায়ী) তার পিরবারেক বেকয়া ঋন পিরেশাধ করেত হেব না। এর 
জ  সদ েক ঋন হন করার সময় এককালীন শতকরা .৩০ টাকা (১,০০০ - ৫০,০০০/- টাকা) পয , শতকরা .৫০ 
টাকা (৫১,০০০ - ১,৫০,০০০/- টাকা) পয , শতকরা .৬০ টাকা (১,৫১,০০০ - ৫,০০,০০০/- টাকা) পয  দান করেত 
হয়। উদাহরণ স¦ প, ১০,০০০/- টাকা ঋেণর জ  মা  ৩০/- টাকা, ১০০,০০০/- টাকা ঋেণর জ  মা  ৫০০/- টাকা 
এবং ৫০০,০০০/- টাকা ঋেণর জ  মা  ৩,০০০/- টাকা এককালীন দান করেত হয়। 
১০। ি ন নাফা ক : 
 সিমিতর সদ েদর অিধক সবা ি র লে  গত নেভ র ২০১০ মাস থেক উ  ক  চা  আেছ । বতমােন 
এই কে র মা েম সদ েদর ২,৭৫,৪৪,৬২,০০ টাকা আমানত িহসােব সিমিতেত জমা রাখা আেছ । 
১১। িশ া তহিবল: 
 যখন কান সদ  সিমিত থেক ঋণ হণ কের থােক তখন হাজার িত ১ টাকা কের উ  তহিবেল সদ েদর 
কাছ থেক জমা রাখা হয়। উ  তহিবল ২০১৪ সাল থেক  কের িত বছর য সকল সদ েদর ছেল মেয়রা এস 
এস িস ও এইচ এস িস পরী ায় িজিপ এ-৫ া  সই সকল ছেল মেয়েদর সিমিত থেক সংবধনা ও লাভ অফ টােকন 

দান করা হেয় থােক। এছাড়া ও িশ া লক কােজ বহার করা হেয় থােক। ভিব েত উ  তহিবল  সদ েদর ছেল 
মেয়েদর ক াণ লক কােজ বহাের সদ ইে  রেয়েছ। 

১২। শয়ার িনরাপ া ীম: 
 সিমিতর সদ  নিমনীেদর আিথক িবধা দােনর লে  গত ১ জা য়ারী ২০১৯ থেক উ  ীম  চা  করা 
হেয়েছ িত অথ বছের মাট িবেশষ শয়ার আমানেতর উপর .৬০% হাের কেট নয়া হেব এবং য সকল সদ েদর ১ 
ল  টাকার উপের িবেশষ শয়ার আমানত জমা রেয়েছ অিফস তােদর িনকট থেক সেবা  ১ ল  পয  শয়ার 



 

5 
 

িনরাপ া ীেমর জ  টাকা কেট নেব, ১ ল  টাকা উপের নওয়া হেব না। উ  টাকা কেট নয়ার পের যিদ কান 
সদে র  বরন কের উ  ীেমর মা েম যত টাকা শয়ার জমা িছল তার সমপিরমান টাকা অিফস তার নিমনীেক 

দান করেব সেবা  ১ লাখ টাকা। উ  তহিবেল ১৬,১৫,১০,৪৭ টাকা রেয়েছ। 
১৩। লাখপিত ীম: 
 উ  ীম  গত ১লা জা য়ারী ২০২০ ইং তািরখ থেক সিমিতর সদ েদর মে  ও ভিব ৎ আিথক িঁজ 
গঠেনর লে  ীম  চা  করা হেয়েছ। এই কে র বতমান সদ  সং া ৫৫৭ জন। বতমােন এই কে র মা েম 
সদ েদর ৭১,৬৩,২১০ টাকা আমানত িহসােব সিমিতেত জমা রাখা আেছ । 
 

২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর বািষক সাধারন সভার উপি িতর একাংশ 

 
সিমিতর সাফ : 
 ১লা নেভ র ২০০৩ বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: জাতীয়ভােব  সমবায় সিমিত িহেসেব মেনানীত 
হয় ও গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িনকট থেক নপদক লাভ কেরন। 
 

সভােন ী িমেসস গালাপ বা  ২০০৫ সেন  সমবায়ী িহেসেব জাতীয় ভােব মেনানীত হন । 
 

 ২০১০ সেনর নেভ ের জাতীয় সমবায় িদবস উপলে  ঢাকা জলা সমবায় অিফস থেক সমবায় পি কা কাশ 
কের। যখােন বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: ক “সফল সিমিত” িহেসেব কাশ করা হয়।  

 

 ৫ ন ২০১১ ােনজার িম: িনত  অিধকারী মানবািধকার পিরেবশ ও সাংবািদক সাসাই  (মাপসাস) থেক 
 সমবায়ী িহেসেব মাদার তেরসা গা  মেডল অজন কেরন । 

 

 ২৩ সে র ২০১১ মালেয়িশয়ার য়ালালাম র থেক “আ র ” ৪০তম িডট ইউিনয়ন ফারাম িম ংেয় 
বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: তার ভােলা কােজর ী িত প অ জািতকভােব সমবায় র ার অজন 
কেরন । 

 

 ২৩ অে াবর ২০১১ ােনজার িম: িনত  অিধকারী মানবািধকার পিরেবশ ও সাংবািদক সাসাই  (মাপসাস) 
থেক  সমবায়ী িহেসেব মহাতাগা ী গা  মেডল অজন কেরন। 

 

 ১৯ নেভ র ২০১১ বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: জাতীয়ভােব  সমবায় সিমিত িহেসেব মেনানীত হয় 
ও গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িনকট থেক নপদক লাভ কেরন। 

 

 ১৯ নেভ র ২০১১ বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: এর সভােন ী গালাপ বা  জাতীয়ভােব  সমবায়ী 
িহেসেব মেনানীত হন ও গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িনকট থেক নপদক লাভ কেরন। 
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 ৯ই িডেস র ২০১৪ ইং তািরেখ সভােন ী িমেসস গালাপ বা  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 
ধানম ী শখ হািসনা এর িনকট থেক “ বগম রােকয়া পদক” অজন কেরন। 

 ১৯ শ িডেস র ২০১৪ইং তািরখ ােনজার িম: িনত  অিধকারী  সমবায়ী ও সমাজ সবায় িবেশষ অবদান 
রাখার জ  “িহউ ান রাইটস গা  মেডল” অজন কেরন। 

সিমিতর ায়ী স দ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িল: এর দাগ নং ১১৬০,  েররচালা, বা া, ঢাকা -১২১২ ত িনজ  ৪ কাঠা  
জায়গা রেয়েছ ও বতমােন উ  জায়গায় সিমিতর ৬ তলা িবিশ  িনজ  িবি ং রেয়েছ এবং সখােন অিফেসর কাজকম 
চলেছ । উ  িবি ং  িনজ  আথায়েন িনমাণ করা হেয়েছ এবং স ণ ভবন  অিফস পিরচালনার কােজ বহার করা 
হে । 
আিথক অব া ও কায ম:   

িত মােস কমপে  ১,২০০ - ১,৬০০ জন সদ েক ঋন দান করা হেয় থােক ও গেড় মািসক সাধারন ঋন, িব 
এম এস িড ঋন ও িবেশষ ঋেনর পিরমান ায় ১৭-১৮ কা  টাকা ঋন িহসােব িবতরণ করা হেয় থােক । বতমােন 
কেরানা ভাইরােসর কারেন সীিমত আকাের ঋন দান করা হে । 

৩০ শ ন/২০২০ইং তািরখ পয  ায় ৩৮ হাজার ৬০০ এর সদ েদর িনকট ঋণ পাওনা রেয়েছ। আমরা 
আশাবাদী উ  সদ গণ ঋন হন কের গাড়ী, বাড়ী, বসা, জিম য়, পি াম, িদ দাকান, কি উটার য়, উ  
িশ া, র িশ  ও সদ েদর ছেল মেয়েদর িবেদশ পাঠােনা ইত ািদ কােজ সংি  রেয়েছ এবং অেনক সদ  -
কমসং ান ি  করেছন ও অ েক চা রীর করার েযাগ কের িদে ন। 
সংবধনাঃ  

 িত বছর সদ েদর ছেল মেয়েদর িশ ায় উৎসাহ উ ীপনা ি র লে  য সকল ছা  ছা ী এস এস িস ও 
এইচ এস িস পরী ায় িজ িপ এ ৫ এ উ ণ হয় বািরধারা মিহলা সমবায় সিমিত িলঃ সংবধনা অ ােনর আেয়াজন কের 
ও তােদর মে  সাধারণ র ার দান কের থােক। ২০১৯ সােল ৮২ জন ছা  ছা ীেদর মে  সাধারণ র ার দান করা 
হয়। 
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সিমিতর ভিব ৎ পিরক না: 
১। ২০২১ সােলর মে  আমােদর সিমিতর স দ ও পিরস দ ৬০০ কা  টাকায় উ ীত করা, কম সং ান ি র লে  

ও ২০০ জন কমকতা কমচারীেত উ ন ও সকলেক মানব স েদ পিরনত করা এবং িশ েনর মা েম কােজর দ তা 

ি  করা । 

২। ৫  সবা কে  (ন া, ভাটারা ছালমাইদ, বা া আব াবাগ, সাতার ল ও িখলে ত ব য়া) ায়ীভােব জিম য় 

কের ও িনজ  জিমেত িবি ং তরী কের অিফস কায ম পিরচালনা করা ও অ  এলাকার সদ েদর সািবক সবা 

দান করা। ইিতমে   সবা কে র জ  জিম য় করা হেয়েছ ও িনজ  িবি ংেয় অিফেসর কাজ চলেছ। 

৩। গাজী র জলার শিফ র এলাকায় া েমর জ  ২ িবঘা জিম য় করা হেয়েছ এবং ২০২২ সােল িবি ং তরী 

কের সিমিতর সদ েদর মে  যারা অসহায় ও িবধবা মিহলা তােদর নবাসেনর ব া করা হেব ও সিমিতর আয় 

থেক পিরচালনার িচ া রেয়েছ। 

৪। সিমিতর সদ েদর া  সবা দান ও সিমিতর িনজ  অথায়েন এ া ুেল  য় কের পরবত েত গভপতী মিহলা, 

তর অ  রাগী ও ত সদ  এবং পিরবােরর সদ েদর মে   খরেচ সবা দান করা ।   

৫। িত  সবা কে  জিম য় কের ও ব তল িবিশ  ভবন িনমান কের সদ েদর মে   দােম ও িকি েত াট 

িব য় করা এবং িত  িবি ংেয় কিমউিন  তরী কের সামািজকভােব সবা দান ও কম সং ােনর ি  করা। 

৬। িত  সবা কে  কায়ািল  ল িত া করা যােত  েয় সদ েদর ছেল মেয়রা লখাপড়ার েযাগ হন 

এবং পিরবারেক িশ ায় িশি ত কের গেড় তালা ও সামািজকভােব িত ােনর নাম আ ন রাখা।  

৭। বতমান ৮ ল  টাকা ঋেনর ধাপ ি  কের ১৫ ল  টাকায় উ ন করা । 

৮। অিভ  ডা ার ারা সদ েদর মে  া  সবা দান ও ভিব েত িমিন হসিপটাল াপনা করা।  

৯। আেরা হাউিজং কে র জিম য় কের সদ েদর মে  ায়ীভােব আবাসন সম া সমাধান করা। 

১০। সিমিতর সদ  ছেল মেয়েদর মে   েয় ইংেরজী িশ া কাস চা  করা।  

১১। সিমিতর সদ েদর মে  র িশে র মা েম সদ েদর আেয়র উৎস ি  করা।   

১২। এলাকার পিরেবশ ও উ য়ন লক কমকাে  স ৃ  থাকা। 

১৩। আগামী ২০২৫ সােলর মে  সিমিতর স দ ও পিরস দ ১,০০০ কা  টাকায় উ ন করা। 

১৪। আগামী ২০২৫ সােলর মে  সিমিতর কমচারী কমকতা ৩০০ সং ায় উ ন করা।  
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িদ ী ান কা-অপাের ভ িডট ইউিনয়ন িলিমেটড,ঢাকা এর সারসংে প: 
িত া ও সার 
১৯৫৫-২০২০ 

 

‘‘িদ ী ান কা-অপাের ভ িডট ইউিনয়ন িল:, ঢাকা’’ বাংলােদেশ পাওিনয়ার সমবায় আে ালেনর ফসল। 
১৯৫৫ সােল র  হওয়া এই সমবায় সিমিত ঢাকা িডট নােমই ব ল পিরিচত। ১৯৫৫ ি াে  ৩ লাই একজন 
িমশনাির যাজক চালস জ.ইয়াং িসএসিস িদ ী ান কা-অপাের ভ িডট ইউিনয়ন িল, ঢাকা এর গাড়াপ ন কেরন। 
৫০ জন কীিতমান ি র মাট ২৫ টাকা লধন িনেয় তৎকালীন ি ানেদর আিথক দশা থেক ি  িদেত যা া  
করা এই সমবায় িত ান ১৯৪০ ি াে র ব ল কা-অপাের ভ এ াে র অধীেন ১৯৫৮ ি াে  ঢাকা িডট িনব ন 
লাভ কের। ফাদার ইয়াং ঢাকা িডট িত া করার পর ি  সমাজউৎসািহত হেয় ঢাকা শহরসহ দেশর িবিভ  
িমশনারীেকেক  কের গেড় তােল িবিভ  নীর সমবায় িত ান। 

৬৫ বছর পর ঢাকা িডেটর বতমান মাট স দ-পিরস েদর পিরমাণ হেলা ৭৭৯ কা  টাকা। ৩০ 
ন,২০২০ পয  সিমিতর মাট সদ  সং া ৪০ হাজার ৩৩৫ জন। মহী হ এই িত ােন বতমােন ৬৩৮ জন কম র 
ত  কমসং ান হেয়েছ। সিমিতর মা েম পেরা  ভােব কমসং ান হেয়েছ আরও ায় ২০ হাজার নারী ও েষর।  

ঢাকা, নারায়ণগ , গাজী র ও ি গ  এই চার  জলায় সিমিতর কম এলকা।ঢাকা িডেটর ১২  সবােক  এবং 
১৯  কােলকশন থ রেয়েছ। ঢাকা িডট সদ েদর জীবনমান উ য়েন চা  কেরেছ নানা ধরেণর স য়ী ও ঋণ সবা। 
বতমােন সিমিতর ১৬  স য়ী ও ৩৩  ঋণ সবা চা  রেয়েছ। ২০১৯-২০২০ আিথক বছের সিমিতর মািসক গড় আয় 
িছল ৫ কা  ১১ ল  ৬৭ হাজার ১৮৫ দশিমক ২৬ টাকা ও  গড় ঋণ বাহ িছল ১৯ কা  ৮৮ ল  ৪০ হাজার ৮৭২ 
দশিমক ২৫ টাকা।  

আিথক উ য়েনর পাশাপািশ সামািজক উ য়নেক সি েবিশত কের ঢাকা িডট থাগত ঋণেসবার উে  এেস 
 কেরেছ িবিভ  ধরেনর আয় বধন লক উ য়ন ক । ঢাকা িডেটর মাট ৩৩  আয় লক ক  বীরদেপ এিগেয় 

চলেছ। তার মে  িনমাণাধীন ৩০০ শ ার িডভাইন মািস জনােরল হাসপাতাল, বা রা ব খী ক , ঢাকা িডট 
(িডিস) িরেসাট এ  িনং স ার, িবউ  পালার ও িনং স ার, ছা ী/নারী হাে ল, িজম, সমবায় বাজার, িডট 
ইউিনয়ন ল, চাই  কয়ার এ  এ েকশন স ার, কালচারাল একােডিম, িসিকউির  সািভস ক  উে েযা । 
ঢাকা িডেটর িবিভ  আয় বধন লক ক েলােক অ সরণ কের পরবত েত অ া  সমবায় িত ানও িবিভ ধরেনর 

ডা  ও ক  চলন কেরেছ। লত ঢাকা িডট দেশর িবিভ  সিমিতর আদশ হেয় উেঠেছ। সিমিতর সকল সদ  
ি ধমাবল ী হেলও এর িক  কে র সবা জািতধম িনিবেশেষ সবার জ  উ ু । 

ঢাকা িডেটর ৯  িনজ  ব তল ভবন অিফস এবং ধান কাযালেয় সিমিতর রেয়েছ ১৮  িবভাগ। ২২(বাইশ) 
সদ িবিশ  ব াপনা কিম  ারা এ সিমিত পিরচািলত হয়। এ ছাড়াও উপেদ া কিম , নারী কিম , ব কিম , 
িশ া কিম , াটস কিম , পােসানাল কিম , সবােক  পিরচালনা কিম , ল পিরচালনা কিম র মেতা 
উে েযা  ৫৩  উপ-কিম  রেয়েছ ঢাকা িডট সিমিতর। 

এক নজের সিমিতর সাংগঠিনক, আিথক ও সামিজক কায মঃ 
০১) সিমিতর নামঃ  িদ ী ান কা-অপাের ভ িডট ইউিনয়ন িল:, ঢাকা। 
০২) সিমিতর িনব ন ন র ও তািরখঃ  ক) িনব ন নং-৪২, তািরখঃ ১৩/০৩/১৯৫৮ ি ঃ। 

খ) সংেশািধত িনব ন নং-৯৫, তািরখঃ ০৩/০৪/২০১৮ ি ঃ। 
০৩) সিমিতর বতমান কানাঃ  রভাঃ ফাদার চালচ জ. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, ব তজ রী বাজার,  

তজগ ও, ঢাকা-১২১৫। 
০৪) সিমিতর সভ  িনবাচনী ও কম এলাকাঃ  ঢাকা, নারায়ণগ , গাজী র ও ি গ  জলায় বসবাসরত অথবা 



 

9 
 

চা রী কের এমন ী ান স দােয়র সিমিতর সভ  িনবাচনী ও কম 
এলকা সীমাব । 

০৫) সিমিতর বতমান ব াপনা কিম র ত ঃ   
ঃ নং নাম পদবী 
০১ পংকজ িগলবাট ক া িসেড  
০২ আলবাট আিশস িব াস  ভাইস িসেড  
০৩ ই ািসওস হম  

কাড়াইয়া 
সে টাির 

০৪ িপটার রতন কাড়াইয়া জারার 
০৫ পািপয়া িরেব  িডের র 
০৬ আন  িফিলপ পালমা িডের র 
০৭ সেলামন আই 

রাজািরও 
িডের র 

০৮ েত স রাংসা িডের র 
০৯ পাপড়ী াি িশয়া 

আেরং 
িডের র 

১০ মিনকা গেমজ িডের র 
১১ সজল যােসফ গেমজ িডের র 
১২ প ব িল স 

িড’ রাজািরও 
িডের র 

১৩ মার িল স শ ঋণদান কিম র 
চয়ার ান 

১৪ জিন এস গেমজ ঋণদান কিম র সদ  
১৫ লের  িপটার গেমজ ঋণদান কিম র সদ  
১৬ উমা াগেডিলন গেমজ ঋণদান কিম র সদ  
১৭ অ র মানিখন ঋণদান কিম র সদ  
১৮ জন গেমজ পযেব ন কিম র 

চয়ার ান 
১৯ ি য়  িস ক  পযেব ন কিম র 

সদ  
২০ লা হাজরা পযেব ন কিম র 

সদ  
২১ বানাড পংকজ 

িড’ রাজািরও 
পযেব ন কিম র 

সদ  
২২ মাধবী অিনতা গেমজ পযেব ন কিম র 

সদ  
 

০৬) সদ  সং া (৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ তািরখ 
পয ঃ 

 ৪০ হাজার ৩৩৫ জন। 

০৭) সিমিতেত িনেয়ািজত কমকতা-কমচারীর 
সং াঃ 

 ৬৩৮ জন। 

০৮) সিমিতর সবা ক  ও কােলকশন েথর 
সং াঃ 

 সবা ক -১২  এবং কােলকশন থ-১৯ । 
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০৯) সিমিতর িবিভ  উ য়ন লক ও আয়বধন 
লক ক ঃ 

 আিথক উ য়েনর পাশাপািশ সামািজক উ য়নেক সি েবিশত কের 
ঢাকা িডট থাগত ঋণ সবার ঊে  এেস সমবায় িবভােগর 

ত  পরামশ ও ত াবধােন  কেরেছ িবিভ  ধরেনর আয় বধন 
লক ও উ য়ন লক ক । ঢাকা িডেটর মাট ৩৩  ক  

রেয়েছ তার মে  িনমাণাধীন ৩০০ শ ার িডভাইন মািস জনােরল 
হাসপাতাল, বা রা ব খী ক , ঢাকা িডট (িডিস) িরেসাট এ  

িনং স ার, িবউ  পালার ও িনং স ার, ছা ী/নারী হাে ল, 
িজম, সমবায় বাজার, িডট ইউিনয়ন ল, চাই  কয়ার এ  
এ েকশন স ার, কালচারাল একােডিম, িসিকউির  সািভস ক  
উে  যা ।  

১০) সিমিতর সবেশষ স ািদত অিডট বষঃ  ২০১৮-২০১৯ অিডট বষ। 
১১) ৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ তািরখ পয  িবিভ  

খােত আদায় ত আমানেতর পিরমানঃ 
  

 
৩৫৭,১০,৯৩,০৭৩.০০ টাকা। 

১২) ৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ তািরখ পয  িবিভ  
সি িত ও তহিবল খােত জমার পিরমানঃ 

 ১০৯,৪৫,৩৩,৬৯৯.০০ টাকা। 

১৩) ৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ তািরখ পয  িবিভ  
খােত ঋণ িবিনেয়ােগর পিরমানঃ 

 ৪৮১,৭২,৩৬,২৪৩.০০ টাকা 

১৪) ৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ তািরখ পয  অ া  
কে  িবিনেয়ােগর পিরমানঃ 

 ৫৪,৩৪,৯৫,০৩৫.০০ টাকা। 

১৫) ১৪৮৮.৫০ শতাংশ জিম য় খােত 
িবিনেয়ােগর পিরমানঃ 

 ১০৩,৯৭,৫৩,৬৬৯.০০ টাকা। 

১৬) দালান কাঠার  ি িতঃ  ২৮,৭৭,০৫,৫৬৭.০০ টাকা। 
১৭) ২০১৮-২০১৯ সেন সদ েদর মে  

লভ াংশ ব ন করা হেয়েছঃ 
 ২২,২২,৫০৮.৩৬ টাকা। 
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০৩. বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলিমেটড(পলওেয়ল) 
িত া ও সার 
১৯৬০-২০২০ 

 

িলশ বািহনীর সদ  এবং তােদর পিরবারবেগর অথৈনিতক সাহা  ও াবল ী করার অিভ ােয় ১৯৫৯ সােল 
তদািনন ব পািক ােনর গভনর জনাব জািকর হােসন, চীফ সে টারী জনাব মাহা দ আজফার এবং িলেশর  
আইিজ জনাব এ, ক, এম হািফজ উি ন সমবায় িভি েত এক  ার খালার িচ া কেরন। ১৯৫৯ সােল  ১৫ই আগ  
ঢাকা িলশ ােবর উে াধনকােল মাননীয় গভনর মেহাদয় তৎকালীন ঢাকা জলা িলশ পার জনাব মাহা দ আব ল 
হক- ক উ  িবষেয় েয়াজনীয় কায ম হেনর দািয়  দান কেরন। 

জনাব এম,এ হক িবষয়  অত  সহকাের হন কেরন। সমবায় িভি েত জলা ও মহ মা সদের ার 
িত া কের তা পিরচালনা ও িনয় ন স ব হেব না ভেব িতিন সবস েরর িলশ কমকতা/কমচারীেদর সদ  কের 
ক ীয়ভােব সমবায় সিমিত িত া করার কথা ভােবন। অবেশেষ তার অ া  পির েম ১৯৬০ সােল ‘‘ ব পািক ান 
িলশ সমবায় সিমিত িলঃ’’ নােম এই সিমিত আ কাশ কের। ইংেরিজেত িলশ ওেয়লেফয়ার এর সংি  নামকরণ 

‘‘পলওেয়ল’’ রাখা হয়। ১৯৬০ সােল ১৬ইং ফ য়ারী এই সিমিত সরকােরর সমবায় িবভােগর িনব ন লাভ কের। 
সমবায় িবভােগর িনব ন লােভর পর পরই ২৫ ল  টাকার অ েমািদত শয়ার িবি র লে  িলশ বািহনীর 

সদ  ও ত েদর পিরবারবেগর মে  িত  ১০ টাকা ে র শয়ার িব য়  হয়। ত েদর আ  ও উ ু  করার জ  
থমত শয়ােরর অধ  হন করা হয়। থম শয়ার িব য়  হয় ২৭ অে াবর ১৯৬০ সেন। জনাব এম, এ হক মেন 

কেরন িলশ বািহনীর সদ েদর মে  শয়ার েয়র আ হ ি র জ  চার েয়াজন। সাধারণ প ালাপ বা মােঝ 
মােঝ দিনক পি কায় িব াপন িদেয় আশা পদ ফল পাওয়া স ব নয়। তাই িতিন িলশ সমবায় সিমিত তথা িলশ 
বািহনীর খপা  িহেসেব সা ািহত ‘‘িডেটক ভ’’ কােশর পদে প হন কেরন। 

 

এক নজের সিমিতর সাংগঠিনক, আিথক ও সামািজক কায ম: 
 

সিমিতর নাম  : বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ 
রিজঃ নং ও তািরখ : রিজঃ নং-০২,তািরখ-১৬-০২-১৯৬০ ি ঃ। 
কানা   : ৬৯/১, পলওেয়ল ভবন, নয়াপ ন, ঢাকা।  

বতমান বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলিমেটড বাড অব িডের স এর পিরিচিতঃ 
১। ড. বনজীর আহেমদ,িবিপএম (বার)              চয়ার ান   
 ই েপ র জনােরল, বাংলােদশ িলশ 
 িলশ হডেকায়াটাস 
২। জনাব মাঃ শাহাব উ ীন কােরশী     ভাইস- চয়ার ান 

অিতির  আইিজিপ (এফ এ  িড)  
বাংলােদশ িলশ, িলশ হডেকায়াটাস 

৩। জনাব চৗ রী আব াহ আল-মা ন,িবিপএম,িপিপএম  ােনিজং িডের র  
িড িজ, র াব ফােসস, বাংলােদশ িলশ 

৪। জনাব মাহাঃ শিফ ল ইসলাম, িবিপএম (বার)   িডের র  
 িলশ কিমশনার, িডএমিপ   
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৫। জনাব মাঃ আিত ল ইসলাম,িবিপএম(বার),িপিপএম(বার)  িডের র  
 িডআইিজ, নৗ- িলশ 
 

৬। াির ার মাঃ হা নন অর রিশদ,িবিপএম- সবা   িডের র  
 িডআইিজ, ময়মনিসংহ র , ময়মনিসংহ  
৭। জনাব মাঃ তওিফক মাহ ব চৗ রী    িডের র 
 িডআইিজ (লিজি ক ), বাংলােদশ িলশ  
 িলশ হডেকায়াটাস 
৮। ড. শােয়ব িরয়াজ আলম      িডের র 
 অিতির  িডআইিজ ( ডেভলপেম -০১) 
 বাংলােদশ িলশ, িলশ হডেকায়াটাস 
৯।    জনাব এ এফ এম জািবদ হাসান   িডের র 
 অিতির  িলশ পার (অবঃ)  
৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ পয  িনজ  লধেনর পিরমানঃ১১৩,৫৭,০৬,৪২৮.৯৯ 
(একশত তর কা  সাতা  ল  ছয় হাজার চারশত আটাশ টাকা িনরানববই পয়সা) 
৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ পয  াবর/অ াবর স ি র পিরমানঃ 

াবর ও অ াবর স ি র পিরমানঃ ১৭৮১,৭২,৬০,৭০০.০০(এক হাজার সাতশতএকািশ কা  বাহা র ল  
ষাট হাজার সাতশত টাকা (বাজার )। 
৩০/০৬/২০১৯ ি ঃ পয  শয়ার,স য় আমানত আদায় ও সংরি ত তহিবলসহ অনা  তহিবেলর পিরমানঃ 
১) শয়ার লধন                :  ২,৭৯,৩৬,০৩০.০০ 
২)  সংরি ত তহিবল           : ১৬,৩২,০১,৩৬৯.১১ 
৩) দীঘ ময়াদী স য় আমানত : ৩,৩৮,৩৮,২৪৬.০০ 
সদ েদর বািষক লভ াংশ ব ন, অিডট সস ও সমবায় উ য়ন তহিবল দানঃ 
১। লভ াংশ ব নঃ সাসাই র সকল স ািনত সদ েক ১৯৬১ সাল থেক নীট লােভর আ পািতক হাের লভ াংশ  

দান কের আসেছ। 
সবেশষ ২০১৮-২০১৯ অথবছের সদ েদর মােঝ শয়ার  লধেনরউপর ৪০% িহেসেব ১,০৬,৩৩,৩২০.০২ (এক কা   
ছয় ল  তি শহাজার িতনশত িবশ টাকা ই পয়সা) টাকা লভ াংশ িহেসেব সদ েদর মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ। 
তাছাড়া িবগত বছের যমনঃ 
২০১৭-২০১৮ অথবছের শয়ােরর ৪০% িহেসেব ৪৫,১৩,০২০.৪৯ টাকা 
২০১৬-২০১৭ অথবছের শয়ােরর ৪০% িহেসেব ৯৩,২৩,৩৪৮.১৯ টাকা 
২০১৫-২০১৬ অথবছের শয়ােরর ৪০% িহেসেব ১,২০,৮৩,৫৪৪.৭৩ টাকা 
২০১৪-২০১৫ অথবছের শয়ােরর ৪০% িহেসেব ২৪,৪৩,৩৭৮.৯৩ টাকা  
লভ াংশ িহেসেব সদ েদর মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ। 
২)  অিডট সস দানঃ সাসাই  িত অথ বছের সমবায় আইন মাতােবকিনয়িমত অিডট সস দান কের আসেছ। ২০১৮-
২০১৯ অথবছের িত বছেরর ায় ১০,০০০.০০ টাকা অিডট সস পিরেশাধ কেরেছ। 
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৩)  সমবায় উ য়ন তহিবলঃ সাসাই  সমবায় আইেনর ৩৪(গ) ধারা ও সমবায় িবিধমালা’২০০৪ এর  ৮৪(২) মাতােবক 
িত বছর নীট লােভর ৩% সমবায় উ য়ন তহিবেল চ দা িহেসেব পিরেশাধ কের আসেছ। সবেশষ  ২০১৮-২০১৯ 

অথবছের ৯,৩৭,৮০৭.৪৫ (নয় ল  সাইি শ হাজার আটশত সাত টাকা পয়তািল শ পয়সা) টাকা সমবায় উ য়ন তহিবল 
বাবদ পিরেশাধ কেরেছ। তাছাড়া সবেশষ িবগত ০৪ বছের যমনঃ 
২০১৭-২০১৮ অথবছের নীট লােভর ৩% িহেসেব  ১০,৮৪,৩৫৬.৫৯ টাকা 
২০১৬-২০১৭ অথবছের নীট লােভর ৩% িহেসেব   ৮,৪৫,৮৩৯.৮৭ টাকা 
২০১৫-২০১৬ অথবছের নীট লােভর ৩% িহেসেব   ৭,৮৯,২১৮.৮৩ টাকা 
২০১৪-২০১৫ অথবছের নীট লােভর ৩% িহেসেব    ৬,২,১৮৭৯.৬৩ টাকা 
সমবায় উ য়ন তহিবেল পিরেশাধ করা হেয়েছ। অনা  বছেরও আইন ও িবিধ মাতােবক সমবায় উ য়ন তহিবল-এর 
সংরি ত অথ িনয়িমত পিরেশাধ কেরেছ। 
বািষক সাধারণ সভাঃ  

বািষক/িবেশষ সাধারন সভা এবং ব াপনা কিম র সভা অ ্ ান সং া  িবষয়েসাসাই েত উপ-আইন 
ওসমবায় আইন মাতােবকেকারাম সং ক সদ  িনেয় িনয়িমত বািষক সাধারন সভাঅ ি ত হয়।  সবেশষ ২০১৮-২০১ 
অথবছেরর বািষক  সাধারণ সভা গত ০৭-১২-২০১৯ তািরেখ অ ি ত হয়। 
িনবাচনঃ 

সমবায় আইনেমাতােবকেজলা অিফসারক ক গ তিনবাচন কিম রমা েম িনবাচনকায ম 
অ ি তহয়।সবেশষিনবাচেনরতািরখ০৭-১২-২০১৯ িনবাচন অ ি ত হয়। 
 
আভ রীন ও বািষক অিডট স াদেনর অব াঃ  

অভ রীন িনরী াকিম  ক ক িনরী াকায স াদেনরপর সমবায় দ র ক ক মেনানীত অিডটর 
ারািনধািরত সমেয় বািষক অিডট কায স াদন করা হয়। সবেশষ ২০১৮-২০১৯অথবছেরর অিডটকায 

স াদন করা হেয়েছ। 
উ য়ন কমকাে র ধরন ও কমসং ানঃ  

এ সিমিত িনজ  লধনপলওেয়ল পার মােকট (নয়াপ ন) িনমাণ যখােন ায় ২০০০ 
জেনরকমসং ান, উ রায় পলওেয়লকারেনশন শিপং স ার িনমান, যখােন ায় ১৬০০ জেনর 
কমসং ান, জানাকী িসেনমা হল িনমাণ যখােন  ায় ৪০ জেনর কমসং ান ,িসএনিজ িফিলং শন াপন 
যখােন ায় ৪০ জেনর কমসং ােনর েযাগ হেয়েছ। তাছাড়া ট ী  দাড়াইল মৗজায় পলওেয়ল আবাসন 
কে  ৩৭.৫ িবঘা জিম য় কের ১৫১  পিরবােরর ায়ী আবাসেনর ব া করা হেয়েছ এবংপলওেয়ল তা 

পিরচালনা করেছ। 
সবা লক উ য়ন কায মঃ  

সদ গেণর অ তার জ  আিথক সহায়তা এবং তােদর মধাবী স ানেদর িশ া ি  দান  করা হয়। ২০১৮-
২০১৯ অথবছের সবা লকখােত ৩১,২৬,০২৪.৮৪ (একি শ ল  ছািববশহাজার চিববশ টাকা রািশ পয়সা) টাকা 

িভশন রাখাহেয়েছ এবং তা ব ন করাহেয়েছ। তাছাড়া ২০১৭-২০১৮ অথবছের ৩৬,১৪,৫২১.৯৮টাকা ২০১৬-২০১৭ 
অথবছের ২৮,১৯,৪৬৬.৩২টাকা ২০১৫-২০১৬ অথবছের ২৬,৩০,৭২৯.৪২টাকা ২০১৪-২০১৫ অথবছের 
২০,৭২,৯৩২.১১টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। 
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বািনিজ ক উ য়ন কমকা ঃ পলওেয়ল পার মােকট ভাড়া, িসএনিজ িফিলংে শন ভাড়া, জানাকী  িসেনমা হল 
ভাড়া,পলওেয়লকারেনশন মােকটভাড়া। 
কমসং ােনর সং া ও িনেয়াগঃ 

সাসাই েত মাট ৩৪ জন ায়ী ও অ ায়ী কমকতা/কমচারী রেয়েছ।জাতীয় দিনক পি কায় িব াপেনর 
মা েম এবং িলিখত ও মািখক পরী ার িভি েত কমকতা/কমচারী িনেয়াগ দান করা হেয় থােক। 
দশ ও জািতর জ  ক াণকর ও জনিহতকর কায মঃ 

ক) সাসাই র সদ েদর িচিকৎসা সহায়তা এবং ছেল- মেয়েদর িশ া ি , উ  িশ া ি  দােনর মা েম 
দশ ও জািত গঠেন িবেশষ িমকা রাখেছ।েসাসাই র সদ েদর িচিকৎসা জিনত িত রন দান  

ওসদ েদর ছেল মেয়েদর িশ া ি  দানকরা হেয় থােক।২০১৮-২০১৯ অথ বছের সবা লকখােত 
৩১,২৬,০২৪.৮৪ (একি শ ল  ছািববশ হাজার চিববশ টাকা রািশপয়সা) টাকা িভশন রাখাহেয়েছ এবং তা 
ব ন করা হেয়েছ। তাছাড়া ২০১৭-২০১৮ অথবছের ৩৬,১৪,৫২১.৯৮টাকা ২০১৬-২০১৭ অথবছের 
২৮,১৯,৪৬৬.৩২টাকা ২০১৫-২০১৬ অথবছের ২৬,৩০,৭২৯.৪২ টাকা ২০১৪-২০১৫ অথবছের 
২০,৭২,৯৩২.১১টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ।যার ফেল সদে র ছেলেমেয়রা নাগিরক ওআেলািকত মা য় 
হেতউ ু   হয়। 
খ) ২০১৭-২০১৮ অথবছের রাজ  খােত ৪২,৪০,৮৫৩.০০ টাকা আয়কর িহসােব পিরেশাধ করা হেয়েছ।  
গ) ২০১৮-২০১৯ অথবছের সাসাই র সদ েদর জ  িচিকৎসা সহায়তা ও িশ া ি  বাবদ ৩১,২৬,০২৪.৮৪ 
টাকা রাখা হেয়েছ, সমবায় উ য়ন তহিবল বাবদ ৯,৩৭,৮০৭.৪৫ পিরেশাধ করা হেয়েছ । 
ঘ) ২০১৮-২০১৯ অথবছের অিডট িফ ও ভ াট বাবদ ১১,৫০০.০০ টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। 

 

পলওেয়েলর বতমান ক  স হ ও সামািজক অবদানঃ 
 

পলওেয়ল পার মােকট, ৬৯/১ আ মান িফ ল ইসলাম সড়ক, নয়াপ ন, ঢাকাঃ  
বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ এর আিথক কায ম পিরচালনার উে ে  তৎকালীন ব 
পািক ান সরকােরর িনকট হইেত আয়বধন লক ক  িহসােব ইহা অ েমািদত হয়। এর ভাড়া আয় সাসাই র 
আয় য় িহসােব দখােনা হয় যা িদেয় সদ েদর লভ াংশ পিরেশাধ করা হয়। বতমােন মােকেট ৩৬৩  
দাকান রেয়েছ এবং এেত ায় ত ভােব ১৫০০ লােকর কমসং ান হেয়েছএবং বসায়ীরা আয়কর,  

এবং ভ াট দান কের জাতীয় অথনীিতেত অসামা  অবদান রাখেছ। 
 

জানাকী িসেনমা হলঃ 
১৯৬৮ সােল সাসাই র আয়বধন লক ক  িহসােব জানাকী িসেনমা হল িত া করা হয়। ঢাকার 

থম ণীর িসেনমাহল েলার মে  জানাকী িসেনমা হল িছল অ তম। ০৯-০৩-১৯৬৮ সােল িসেনমা হল  
চা  করা হয়। এর ভাড়া আয় সাসাই র আয় য় িহসােব দখােনা হয় যা িদেয় সদ েদর লভ াংশ পিরেশাধ 
করা হয়।  িবেনাদেনর মা েম এ  জাতীয় সং িতেত িমকা রাখেছ তাছাড়া আবগারী  ও আয়কর 

দােনর মা েম জাতীয় অথনীিতেত অসামা  অবদান রাখেছ। 
পলওেয়ল পে াল পা  রাজারবাগঃ  
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রাজারবাগ  িলশ রােকর মােড় তৎকালীন ব পািক ান সরকােরর পে   িস এ  িব এর ড  
সে টারীর িনকট হইেত ই েপ র জনােরল অব িলশ, ব পািক ান পলওেয়েলর নােম পিরচালনার জ  ১ 
 পে াল পাে র জায়গা হন বক সাসাই র সে টারীর িনকট হ া র  কেরন। যাহা মািলবাগ পে াল 

পা  নােম পিরিচত।ঢাকার ক েল অবি ত এই পে াল পা  এর  অপিরসীম। এর ভাড়া আয় 
সাসাই র আয় য় িহসােব দখােনা হয় যা িদেয় সদ েদর লভ াংশ পিরেশাধ করা হয়। ইহা আবগারী , 

আয়কর ও ভ াট দােনর মা েম জাতীয় অথনীিতেত অসামা  অবদান রাখেছ। 
পলওেয়ল কারেনশন শিপং স ার উ রাঃ 

বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ এর আেরক  লাভজনক বািণিজ ক উে াগ 
পলওেয়ল কারেনশন শিপং স ার বা পলওেয়ল কমে -২। এ  ঢাকা ময়মনিসংহ মহাসড়েকর পােশ উ রা 
মেডল টাউন স র ৮ এ অবি ত ।এর ভাড়া আয় সাসাই র আয় য় িহসােব দখােনা হয় যা িদেয় সদ েদর 
লভ াংশ পিরেশাধ করা হয়। বতমােন মােকেট ৩৪৫  দাকান এবং ৮  ওযান প মল রেয়েছ এবং এেত ায় 

ত ভােব ২০০০ লােকর কমসং ান হেয়েছ এবং বসায়ীরা আয়কর  এবং ভ াট দান কের জাতীয় 
অথনীিতেত অসামা  অবদান রাখেছ। 
পলওেয়ল আবাসন ক ঃ 

বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ এর এক  আবািসক ও ক ান লক এক  উে াগ হল 
পলওেয়ল আবাসন ক । এই ক  বা বায়ন করার জ  ২০০৪ সােল পলওেয়ল এর উে ােগ ট ী পৗরসভার ১ নং 
ওয়ােডর দাড়াইল মৗজায় জিম য় করা হয়। বাংলােদেশর সম  িলশ বািহনীর ক ােণর ল  িতি ত পলওেয়ল 
বাংলােদেশর অ তম াচীন সমবায় সিমিত। স ক পিরক নায় এই আবাসন ক  বা বায়েনর মা েম পলওেয়েলর 
দীঘিদেনর লািলত  বা বািয়ত হেয়েছ এবং একই সােথ ায় ২০০ পিরবােরর আবাসন সম ার ায়ী সমাধান 
হেয়েছ।  
উপসংহার:সিমিতর সাংগঠিনক, আিথক ও সামািজক কায ম ওসমবােয়র আদশ ও লনীিত অ সরন কের কাজ করার 
ফেল গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ক ক ১৯৮৫ সােল বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ জাতীয় 
সমবায় র ার া  হন। সমবােয়র আদশ ও লনীিত অ সরন কের  বাংলােদশ িলশ কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ 
িনরলসভােব কাজ কের যাে ।  
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০৪. জনতা আদশ াম উ য়ন ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 

 লনা শহেরর উপকে  ছায়ােঘরা মায়াভরা এক  াম যার নাম কড়া। দেশর আর দশ  ােমর মেতা 
এখানকার মা েষর আিথক সংগিত ও জীিবকার ধরণ একইর কম। এই ােমর কেয়কজন ষক ও বেকর েচ ায় 
১৯৮৪ সােল জনতা আদশ াম উ য়ন ব খী সমবায় সিমিত িলঃ ( ল রিজ নং-৪/ ; তািরখঃ ০৭/০৮/১৯৮৪, 
সংেশািধত রিজঃ নং ৯/ ক তািরখঃ ২৪/০১/২০০০) েল িনবি ত এবং িতি ত হয়। বতমােন সিমিতর সদ  সং া 
১৬৩ জন। সিমিতর সদ েদর আথ-সামািজক উ য়ন ও ষেকর উৎপািদত প  সহেজ বাজারজাতকরেণর পাশাপািশ 
ােমর সািবক উ য়ন করার মানেস সিমিত গ ত হয়। 

 

 
িচ ঃ সবিজ খামার            

 

সিমিতর পিরেশািধত শয়ার লধন ৪,৪৮,৬২,০০০/-টাকা, স য় আমানেতর পিরমান ৫২,৫৪,২৩,৮৫৯/- টাকা 
এবং সিমিতর াংক ি িতর পিরমান ৪,৪৩,৫৫,০৭৩/- টাকা। সিমিতর বতমান মাট কাযকরী লধন ৩,৯৪,৫০,৮৪৪/  
টাকা।সিমিতর সদ েদর মে  িমত য়ী, স য়ী মেনাভাব ি , পর েরর সােথ স ক ি , পার ািরক 
সহেযািগতা ও িব াস াপন, িনেজেক আ -িনভরশীল কের গেড় তালা, উৎপাদন লক কায ম হণ, ন ন কমসং ান 

ি , লাভজনক িবিনেয়াগ, সদ েদর মে  ঋণ দাদেনর জ  তহিবল ি  এবং সাবজনীনভােব সদ েদর আথ-
সামািজক অব ার উ য়েনর লে  জনতা আদশ াম উ য়ন ব খী সমবায় সিমিত িলঃ এর ব াপনা কিম  
িনরলসভােব ও গিতশীলতার সােথ কাজ কের যাে । 
 
     কমসং ানঃ সিমিতেত বতমােন ায়ী কমচারীর সং া ২২৭ জন। এছাড়াও িষ, মৎ  ল এবং গােম স কে  

ায় 100০  জন লােকর -কমসং ান ি  হেয়েছ। 
 

স দ ও স ি : সিমিতর িনজ  জায়গায় এক  অিফস ভবন আেছ। অিফস ভবেন িহসাব শাখা এবং ক াশ শাখা 
রেয়েছ। স সািরত ভবেন অ া  কমচারীরা বেসন। সিমিতর সদ  এবং ব াপনা কিম র জ  এক  ন ন 
িমলনায়তন িনমাণ করা হেয়েছ। সিমিতর মাট ায়ী স দ ৭৪.০৭ একর জিম এবং বতমান বাজার  ৭০ কা  
টাকার ঊে । 
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ব াপনা কিম র িববরণ 

িমক 
নং 

নাম 
পদবী িনবাচেনর তািরখ 

১. জনাব মনাথ রায় সভাপিত ০৫/০৮/২০১৯  
২. জনাব িব.এম আঃ রা াক সহ-সভাপিত 

ঐ 

৩. জনাব  অিময় মার ম ল পিরচালক 
৪. জনাব িব.এম আমজাদ হােসন পিরচালক 
৫. জনাব কািলদাস ফিকর পিরচালক 
৬. জনাব িজ.এম ল ল আহেমদ পিরচালক 
৭. জনাব শখ আ র রউফ পিরচালক 
৮. জনাব িজ.এম শাম ল হক পিরচালক 
৯. জনাব িহমাং  মার রায় পিরচালক 
    

সিমিতর ল  ওউে ঃ 

সিমিতর মা েম ােমর যাবতীয় স েদর বহার এবং তা কােজ লািগেয় িত  পিরবােরর সামািজক ও অথৈনিতক 
উ য়েনর পথ গম করা; 
 সিমিতর যৗথস দেক স ক কে  িবিনেয়ােগর মা েম ধনী, দিরে র বধান কিমেয় আনা এবং এক  

ল সমাজ ব া িনি ত করা;  
 সদ েদরেক ঋণ দাদন করার জ  লধন গঠন করা; 
 সভ গেণর জীবনমান উ য়েনর জ  িবিভ  ক  হণ ও বা বায়ন; 
 কান ি  িবেশষ, সরকার অথবা কান সং ার িনকট হেত পাইকারী িব েয়র আড়তদারী হণ অথবা 

কিমশন িভি েত এেজি  নওয়া; 
 সদ েদর ও ানীয় জনসাধারেণর কমসং ােনর জ  ানীয়ভােব  ও মাঝারী িশ  কারখানা গেড় তালা। 

সিমিতর আিথক অব া ও সািবক িবেবচনায় সিমিত গঠেনর উে  সাথক হেয়েছ বলা যায়। 

বতমােন সিমিতেত িবিভ  ক  বা বািয়ত হে । ক েলা হেলাঃ 
 ঋণ ক ঃ সদ েদর মে  িমত য়ী, স য়ী মেনাভাব ি  এবং সদ েদর মে  ঋণ দাদেনর জ  

তহিবল ি ।  
 জনতা িষ খামার ক ঃ সিমিতর িনেজ  ২ একর জিমর উপর ব ন, লাউ, শাক-সবিজ চাষ করা 

হয়, যা স ণ রাসায়িনক সার ও কীটনাশক ।  
 মৎ  খামার ক ঃ সিমিতর িনজ  ২৮.৬১ একর জিমর উপর মৎ  খামার িনমাণ কের উ ত 

প িতেত মৎ  চাষ করা হয় এবং ১০ জন লােকর কমসং ান হেয়েছ। 
 ভ ান ক ঃ সিমিত থেক নগদ টাকায় ভ ান য় কের অসহায় দির েদর মােঝ িবতরণ করা হয়। 

ভ ােনর টাকা সহজ িকি েত পিরেশাধ কের পরবত েত তারা ভ ােনর মািলক হেয় যান। এ পয  ায় 
১১০০ ভ ান চালক ভ ােনর মািলক হেয়েছন। 

 জনতা িফশ িফড ক ঃ উ  কে  সিমিত িবিনেয়ােগর মা েম িস  প, ারাগন েপর 
িডলারিশপ িনেয় মৎ  ও পাি  িফেডর বসা কের নাফা কেরেছ। 
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 জনতা িভেলজ পার/সমবায় মােকট ভবন ক ঃ সিমিত িনজ  অথায়েন ১০ শতক জিমর উপর 
সমবায় মােকট িনমােণর কাজ চলমান রেয়েছ। 

 েরাপন ক ঃ সিমিতর িনজ  ৪ একর জিমর উপর ২,০০০  ফলজ ও বনজ  রেয়েছ।  
 িপকিনক কণার ক ঃ  সিমিত ২০ একর জিমর উপর এক  িপকিনক কনার াপন কেরেছ।  
 জনতা ি  ক ােডট ল ক ঃ  ৩ বছর েব এক  অত া িনক িশ া িত ান গেড় েলেছ। যা 

’জনতা ি -ক ােডট ল’ নােম িতি ত। উ  ি তল ল ভবন  ১০ ক  িবিশ । যখােন ৪১০ জন 
িশ াথ , ৪৬ জন িশ ক-কমচারী রেয়েছন। 

 জনতা গােম স ক ঃ সিমিতর এ কে র  ভবন  এবং অিফস সমবায় অিধদ েরর িনব ক ও 
মহাপিরচালক জনাব মাঃ মিফ ল ইসলাম মেহাদয় ০৬/০৪/২০১৬ সােল উে াধন কেরন। 

 জনতা িসেম  এেজ  ক ঃসিমিতর এক  অিত লাভজনক ক । সিমিত ব রা েপর িকং া  
িসেমে র িডলার।  

 কি উটার ও ফেটাকিপ ক ঃ কি উটার, ফেটাকিপ ও িডিজটাল িডও পিরচালনার মা েম  ০২ 
জন এর কমসং ান হেয়েছ এবং সিমিত লাভবান হে । 

 িজেক ডাস কনিজউমার (আটা ময়দা ও ভাজ েতল) ক ঃ উ  কে  সিমিত িস  েপর আটা, 
ময়দা ও ভাজ  তেলর পিরেবশক। উ  কে র মা েম সিমিত নাফা অজন কেরেছ। 

 

 

িচ : মৎ  খামার 
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িচ ঃ গােম স 

 
র ারঃ সিমিতর সফলতার ী িত প ব বার লনা জলার  সমবায় সিমিত িহেসেব র ার া  হেয়েছ। 

১৯৮৯ জলা পযােয়  সমবায় সিমিত, ১৯৯১ ও ২০১৭ জাতীয় পযােয়  সমবায়ী িহেসেব িত তা স াদক 
জনাব এস, এম, গালাম স; ২০০৯ সােল জাতীয় পযােয়  সমবায় সিমিত িহেসেব র ার পেয়েছ। 

 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা এর িনকট হেত জাতীয় সমবায় র ার হণ করেছন সিমিতর পে  
জনাব এস এম গালাম স। 

পিরেশেষ বলা যায়, এ সিমিতর সাফে  উ ীিবত হেয় িরয়া উপেজলায় অেনক সং ক -উে াগী ও 
আ িনভরশীল সফল সমবায় িত ান গেড় উেঠেছ এবং এলাকায় চা  ি  হেয়েছ। এখন জনতা আদশ াম উ য়ন 
ব খী সমবায় সিমিত িলঃ অ  সমবায় িত ােনর কােছ অ সরণীয়, অ করণীয় হেয় লনা জলায় তথা সারা 
বাংলােদেশর িষ উ য়েন অন  া  াপন কেরেছ। 
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05. mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj: 

nvI‡ii Rbc` mybvgMÄ †Rjvi ‡gNvj‡qi cv`‡`k †N‡l ag©cvkv Dc‡Rjv| †mB Dc‡Rjvq mybxj 
nvI‡ii ey‡K gv‡S gv‡SB i‡q‡Q meyR cvbœvi g‡Zv †QvU †QvU MÖvg| GB MÖvg¸‡jv‡Z esk ci¤úivq RjcyÎ‡`i 
wbevm| Zvuiv nvIi, wej, b`xi eyK †m‡P Zz‡j Av‡b iæ‡cvwj gvQ| GB gvQ nv‡U weµq K‡i Zv‡`i cwiev‡ii 
ÿzwbœ wbeviY nq, co‡b emb D‡V| nvI‡ii DÏvg †XD‡qi mv‡_ hy× K‡i GKevi civ Í̄ nq, Avevi wdwb· cvwLi 
g‡Zv †R‡M D‡V `y ©̀gbxq GB Rjcy‡Îiv| wKšÍ ‡h Rjk‡m¨ Zv‡`i RxweKv wbe©vn nq, ‡mB k‡m¨ fvM emvq 
cÖfvekvjx gnvR‡biv| Zvuiv AwaKvi nvwi‡q wech©̄ ’ n‡q c‡o| GB RjcyÎ‡`i evuPv‡Z m`vkq evsjv‡`k miKvi 
cÖYqb K‡i miKvwi Rjgnvj e¨e ’̄vcbv bxwZ, 2009| bxwZgvjv Abymv‡i ïaygvÎ grm¨RxexivB mgevq msMVb 
wbeÜb K‡i miKvwi Rjgnvj BRviv wb‡Z cvi‡e| GB bxwZi d‡j Avkvi m~h© DuwK †`q †R‡j cjøx¸‡jv‡Z| 
Avkvq eyK ev‡a Zvuiv| grm¨Rxexiv GKwÎZ n‡q †`‡ki wewfbœ AÂ‡j mgevq msMVb MVb K‡i I Rjgnvj 
BRviv wb‡Z Zrco nq| ev` c‡owb mybB MÖv‡gi grm¨RxexivI|  

evsjv‡`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡ji g‡Zv ag©cvkvi mybB MÖv‡gi grm¨Rxexiv mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj. 
MVY n‡i Ges †Rjv mgevq Kvh©vjq, mybvgMÄ n‡Z wbeÜb jvf K‡i| mwgwZi wbeÜb b¤̂i-2596, ZvwiL : 
04/05/1976 wLª. Ges ms‡kvwaZ wbeÜb b¤̂i- 2596/1(1), ZvwiL : 06/03/2012 wLª.| mwgwZi wVKvbv, MÖvg : 
mybB, †cv : cvBKzivwU, Dc‡Rjv : ag©cvkv, †Rjv : mybvgMÄ| mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj. Gi eZ©gvb 
m`m¨ msL¨v 21 Rb| mwgwZi †kqvi g~jab 77,000/- UvKv,mÂq AvgvbZ 78,300/- UvKv I Rjgnv‡j 
wewb‡qvM 45,13,572/- UvKv|  

miKvwi wbqgvbymv‡i mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj. Gi m`m¨iv Zv‡`i Mvu †Nlv ÒgbvB b`x cÖKvwkZ 
mybB b`xÓ RjgnvjwU `xN©‡gqv`x Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq 1422-1427 evsjv mb †gqv‡` BRviv wb‡Z f~wg 
gš¿Yvj‡q Av‡e`b K‡i| eû NvZ cÖwZNv‡Zi c_ ‡cwo‡q Ae‡k‡l Zvuiv RjgnvjwU BRviv jvf K‡i| RjgnvjwU 
BRviv wb‡q Zvuiv RjgnvjwUi Dbœq‡b Zvuiv `jKvUvevk ¯’vcb K‡i, gv I ‡cvbv gv‡Qi Avevm ˆZix K‡i, 
RjgnvjwU iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ cvnviv`vi wb‡qvM K‡i, wbqwgZ RjgnvjwUi LvRbv cwi‡kva K‡i| wbw ©̀ó 
†gqv`v‡šÍ RjgnvjwU Zvuiv wdwms K‡i‡Q| wdwms jã A_© w`‡q mwgwZi m`m¨‡`i g‡a¨ jf¨vsk e›Ub Kiv n‡q‡Q, 
mÂ‡qi my` cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| RjgnvjwUi iÿYv‡eÿY I wdwms Lv‡Z mwgwZi m`m¨ QvovI wewfbœ MÖv‡gi 
grm¨Rxex‡`i Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v n‡q‡Q| mwgwZi Znwej n‡Z mwgwZi m`m¨‡`i Rb¨ MÖv‡gi Dcmbvjq ms¯‹vi 
n‡q‡Q|mwgwZwU wbqwgZ gvwmK mfv, evw©l©K AwWU m¤úv`b Kivq, evwl©K mvaviY mfvbyôvb K‡i Ges wbqwgZ 
wbe©vPb m¤úbœ K‡i| GB Kg©Kv‡Ûi ¯x̂K…wZ Av‡m 2018 wLª. mv‡j| evsjv‡`k RvZxq mgevq cyi®‹viÕ2018 c`‡K 
f~wlZ nq mwgwZwU| ‡R‡jcjøx‡Z GKwU Drm‡ei Dcjÿ ‰Zix nq| wbivb›` †R‡j Rxe‡b G GK Amvgvb¨ 
cvIqv| †`‡ki gvbbxq cÖavbgš¿xi nvZ †_‡K ¯̂Y©c`K MÖnY K‡i mwgwZi cÖwZwbwa| m`m¨iv Avb‡›` AvcøyZ n‡q 
mgevq wefv‡Mi cÖwZ Zv‡`i K…ZÁZv cÖKvk K‡ib AKzÚ wP‡Ë| 

GB mvd‡j¨i wcQ‡b Av‡Q wKQz nZvkvi Mí| RjgnvjwUi evwl©K BRvivg~j¨ (g~j LvRbv) 20,20,550/- 
UvKv| Gi Dci 20%( 15% f¨vU + 5% DrmKi) w`‡Z nq, ZvQvov wWwm I‡qj‡dqvi dvÛ i‡q‡Q| `wi`ª 
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‡R‡j‡`i Znwej msK‡Ui Kvi‡Y †`bv Ki‡Z nq| Rjgnv‡ji jf¨vs‡ki wmsnfvM P‡j hvq †`bv cwi‡kv‡a| 
d‡j mwgwZi m`m¨ kZfvM `vwi`ª we‡gvPb m¤¢eci nqwb|  givi Dci Lvovi Nuv n‡jv, mwgwZi GKRb m`m¨ 
MÖvg cywjk wnmv‡e cvBKzivwU BDwbqb cwil‡` †hvM`vb Kivq, Zvui †ckv cwieZ©bRwbZ Kvi‡Y mwgwZi ¯v̂‡_© Zvui 
m`m¨c` evwZj Kiv nq| KviY GKRb Agrm¨Rxex m`m¨ mwgwZ‡Z _vK‡j mwgwZi Rjgnvj BRviv evwZj n‡q 
hvq| mwgwZ‡K Kvey K‡i Rjgnv‡j fvM emv‡bvi j‡ÿ¨ †mB m`m¨‡K wb‡q GKwU gnvRbx Pµ mwgwZi weiæ‡× 
gvbbxq nvB‡KvU© wWwfk‡b wiU wcwUkb `v‡qi K‡i mwgwZ‡K AvBbx nqivwb‡Z †i‡L‡Q|  

grm¨Rxex mgevq mwgwZi RjgnvjcÖK‡íi wecix‡Z mnR k‡Z© e¨vsK FY myweavi e¨e¯’v K‡i †`qv n‡j, 
mwgwZi m`m¨‡`i kZfvM `vwi ª̀ we‡gvPb Kiv m¤¢e n‡e| G wel‡q miKvwi bxwZwba©viY gnj we‡ePbvq Avb‡j, 
†R‡j‡`i Rxebgvb Dbœqb cÖK…Z A‡_©B m¤¢e n‡e|  
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০৬. কনিফেড  সিভংস এ  িডট কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ 
 

রং র জলায় িস  কেপােরশন এলাকার কােতায়ালী থানার উপশহের বািস া ও অবসর া  সনা সদ গণ 
িমেল ২০১৩ ি ঃ সেন ২০ জন সদ  িনেয় কনিফেড  সিভংস এ  িডট কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ নােম এক  
সিমিত িনব ন কের।  উ  সমবায় সিমিত  জলা সমবায় অিফসার, রং র মেহাদয় ক ক িনব ন নং-৯৯, তািরখঃ 
০৭/০৮/২০১৩ েল িনব ন া  হয়।  
সিমিতর কানাঃ  
াম-পীরজাবাদ, ডাক-উপশহর, উপেজলা-রং ্র সদর, জলা-রং র।  

সিমিতর সভ  িনবাচনী ও কম এলাকাঃ সম  রং র জলার মে  সীমাব ।  
সিমিতর সদ  সং াঃ ৩৬৩ জন।  
 

সিমিত গঠেনর উে ঃ  
সিমিতর সদ েদর শয়ার লধন ও স য় আমানেতর মা েম লধন গঠন বক ত েদর আথ-সামািজক উ য়ন 

সাধনসহ ানীয় সদ েদর আবাসােনর ব া করা, িষ প  উৎপাদন ও চািহদা রেণর জ  িবিভ  উ য়ন ক  
হন ও বা বায়ন করারই সিমিত গঠেনর ল উে ।  

সিমিতর লধনঃ  
মাট আদায় ত স য় আমানত ৬৯,৭৪,১৫০.০০ টাকা পিরেশািধত শয়ার লধন ৩০,৪২,৭৫০.০০ টাকা, 

অনা  লধন ১০৯,৫০,০০০.০০ টাকা, কাযকারী লধন ২,১৩,৬৩,০৩৪.০০ টাকা।  
কায মঃ  

ঋণ কায মঃ সিমিতর সদ েদর আিথক ভােব াবল ী কের তালার জ  সমবায় সিমিত আইন ও িবিধ 
মাতােবক ঋণ দান করা হয়। ঋণ হন কের অেনক সদ  াবল ী হেয়েছ।  
দাকান/ শা মঃ  

সিমিতর অথায়েন রং র সদর উপেজলার নিজেরর হাট এলাকায় এক  শা ম রেয়েছ। সখােন িভ, ি জ, 
ফ ান, সার কার, কাির কার, ােসর লা, িবিভ  িনত  েয়াজনীয় ইেলক িন  প  পাওয়া যায়। নগদ অেথ 
অথবা সহজ িকি েত প  িব য় করা হয়।  
কনিফেড  টাওয়ারঃ 
সিমিতর অথায়েন রং র ক া লেম  এর ০৩ নং চক পা  সংলে  উপশহর এলাকায় ১৮ শতাংশ জায়গায় ০৫ তলা 
িবিশ  এক  ভবন িনমান করেছ।  
খামার ক ঃ  

সিমিতর উে ােগ ১০ শতাংশ জিম য় করা হেয়েছ। সখােন গ র এবং ছাগেলর খামার ত করা হেব 
(কায ম চলমান)। 

ব াপনাঃ  
০৯ সদ  িবিশ  ব াপনা কিম  ারা সিমিতর কায ম পিরচািলত হে । ব াপনা কিম  সমবায় আইন 

ও িবিধ মাতােবক মািসক সভাসহ অনা  সভায় িমিলত হে ।  
িশ নঃ  

সিমিতর ০৩ জন সদ  ব াপনা িবষেয় রং র আ িলক সমবায় িশ ায়তেন িশ ষন হন করেছ। এ 
ছাড়া রং র সদর উপেজলায় অ ি ত া মান িশ েন একািধক সদ  অংশ হন কেরেছ।  
সামািজক/ সবা লক কায মঃ 
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সিমিতর ব াপনা কিম  সামািজক কায ম যমন  রাপন, সদ েদর স ানেদর মােঝ িশ া ি , 
িববােহর সময় বানাস দান, বা  িববাহ দােন িবিভ  সিমনার, ঈেদর সময়  সদ েদর মােঝ সমাই ও িচিন 
িবতরণ, িবিভ  েযােগর সময় অ দান দান কের থােক।  

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর স ািনত সিচব, প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, ানীয় সরকার প ী উ য়ন ও 
সমবায় ম ণালয়, জনাব মাঃ রজাউল আহসান মেহাদয় ও রা  ম ণালেয়র স ািনত অিতির  সিচব জনাব মাঃ 
জাহা ীর আলম ল ল মেহাদয় রং েরর াণ কায রম ও রং র জলা শাসেনর সে  কািভড-১৯ এর সািবক 
িবষেয় মতিবিনময় সভা কেরন। সভা শেষ রং র সদর উপেজলা ক ক উ ু  করা কনিফেড  সিভংস এ  িডট 
কা-অপাের ভ সাঃ িলঃ এর িনজ  অথায়েন  অসহায় কমহীন ৫০০ মা েষর মােঝ এক  পিরবােরর ৭ িদন চলার 

জ য াণ সাম ী িবতরেণর উে াধন কেরন। িত পেকেট িছল চাল ০৫ কিজ, ডাল ০৫ কিজ, আ  ০৫ কিজ, তল 
০১ কিজ, সাবান ০১ , লবন ০১ কিজ। সই সােথ মাঠ পযােয় কাজ করার জ  উপেজলা সদেরর সকল কমকতা ও 
কমচারীেকিপিপ দানকেরন।  
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কমকতা কমচারীঃ  

সিমিতর িনজ  অথ িবিনেয়াগ বক বা বািয়ত িবিভ  কে  মাট ১৫ জন সদ  বিহ ত কমকতা কমচারী 
িনেয়াগ করা হেয়েছ। যার ফেল সিমিত  বকার  রীকরেণর পাশাপািশ কমসং ান ি েত িবেশষ িমকা পালন কের 
আসেছ।  

অিফসঘরঃ  

কনিফেড  সিভংস এ  িডট কা-অপাের ভ সাসাই  িলঃ এর উপশহর এলাকায় নিজেরর হােট ভাড়া ত 
অিফস ঘর রেয়েছ। তেব অিত িশ ই কনিফেড  টাওয়ােরর কাজ শষ হেল সখােন অিফসঘর াপন করেব।  
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ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র সদ গেণর িনবাচনী এলাকায় 
সফল সিমিতর ত : 

(জনাব খ কার মাশারফ হােসন, ফিরদ র-০৩ মেহাদয় এর িনবাচনী এলাকার সিমিত)  
 

০১.cvIqvi gvwëcvicvm †Kv-Acv‡iwUf †mvmvBwU wjt 
 

01|  mwgwZi bvg t cvIqvi gvwëcvicvm †Kv-Acv‡iwUf †mvmvBwU wjt|  
02|  wbeÜb bs I ZvwiL (ms‡kvabx mn) t bs- 37  ZvwiL t 13-08-2006 
  ms‡kvwaZ bs- 04 ZvwiL t 15-02-2011 
03|  wVvKvbv tMÖvg t gyÝxi evRvi, WvK Nit Kvdziv, Dc‡Rjv t dwi`cyi m`i, †Rjv t dwi`cyi| 
04|  Kg© GjvKv (ms‡kvabx mn) t mgMÖ dwi`cyi †Rjv e¨vcx|  
05|  m`m¨ msL¨v t 2253 Rb|  
 K)  cyiæl t 1498 Rb 
 L)  gwnjv t 755 Rb | 
06|  e¨e¯’vcbv KwgwUi Z_¨ t 

bvg c`ex wbe©vP‡bi †gqv` ‡gvevBj bs 
Rbve Gm, Gg, †gviv` †nv‡mb mfvcwZ 19/08/2020wLªt 01714-815828 
Rbve ‡gvt Avwbmyi ingvb mn-mfvcwZ ,,  
Rbve Avãyjøvn Avj gvmyg m¤úv`K ,, 01712-429093 
Rbve †gvt Bgivb Luvb m`m¨ ,,  
Rbve †gvQvt mywdqv †eMg m`m¨ ,,  
Rbve ¯ĉœv myjZvbv m`m¨ ,,  
Rbve ‡gvnv¤§v` Zvbfxi Bmjvg m`m¨ ,,  
Rbve ‡gvt wRnv` †gvjø̈ v m`m¨ ,,  

07| Av`vqK…Z †kqvi g~jab       t 2424000/- UvKv|  
08| Av`vqK…Z mÂq AvgvbZ     t 4,93,78,000/- UvKv| 

09| Kvh©Kix g~jab      t 5,34,62,386/- UvKv|  
10| AwWU wd t 
 K)  2017-2018     t 10,000/- UvKv|  
 L)  2018-2019     t 10,000/- UvKv|  
11| wm wW Gd cÖ`vb t 
 K)  2017-2018    t 8532/- UvKv 
 L)  2018-2019    t 15054/- UvKv|  
12| jf¨vsk cÖ̀ vb t 
 K)  2017-2018    t 200000/- UvKv 
 L)  2018-2019     t 15054/- UvKv 
13| Kg© ms¯’vb t 
 K)  ‡gvU Kg©Pvixi msL¨v    t  14 Rb 
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 L)  ¯^-Kg©ms¯’vb     t 2050 Rb 
 

14| mwgwZi m¤úwËi weeiY t 
 K)  ¯’vei (weeiY I eZ©gvb evRvi g~j¨)  t 92,49,700/- UvKv 
 L)  A¯’vei t     t 16,93,901/- UvKv 
 

15| mwgwZ‡Z eZ©gvb Dbœqb cÖKí    t FY Kvh©µg cÖKí, K…wl cÖKí, e„ÿ †ivcb                   
                                                                      cÖKí, wecbx weZvb, Mvwf cvjb|  
16| wewb‡qv‡Mi cwigvb     t 5,30,88,147/- UvKv 
17| wewb‡qv‡Mi aib      t FY Kvh©µg cÖKí, K…wl cÖKí, e„ÿ †ivcb                  
                                                                      cÖKí, wecbx weZvb, Mvfx cvjb| 
18| mwgwZ‡Z wnmve iÿb c×wZ    t AvaywbK|  
19| Drcvw`Z c‡Y¨i Z_¨ t    t gvQ, K„wl cb¨, e„ÿ ỳa, Miæ †gvUvZvRvKiY| 
20| bZzb †Kvb cÖKí MÖn‡Yi my‡hvM Av‡Q Ggb cȪ Ívebv t Mvfxi Lvgvi 
 
Dcmsnvit m`m¨‡`i wbKU n‡Z mÂq AvgvbZ MÖnY I †kqvi wewµ K‡i cuywR MVb Ges D³ cuywR Øviv m`m¨‡`i 
Av_© mvgvwRK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wewfbœ cÖKí MÖnY K‡i GKwU kw³kvjx wewb‡qvM MV‡bi gva¨‡g eûg~Lx Drcv`b I 
wecb KiZt m`m¨‡`i Kg©ms¯’vb m„wó I m`m¨‡`i gv‡S ci¯úi mgevqxg~jK m¯ú©K M‡o †Zvjv| 
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(জনাব মা: মিসউর রহমান রা া, রং র-০১ মেহাদেয়র িনবাচনী এলাকার সিমিত) 
০২.Awbevb© grm¨Pvlx mgevq mwgwZ wjt  

01) ‡iwR bs I ZvwiLt 146/14, ZvwiLt 24/12/2014 Bs| 
02) wVKvbvt MÖvgt L‡jqv MwÄcyi, WvKt L‡jqv, Dc‡Rjvt MsMvPov, †Rjvt iscyi| 
03) m`m¨ bst 357 Rb| 
04) ‡kqvi g~jabt 4077500/- UvKv| 
05) mÂq AvgvbZt 7692259/- UvKv| 
06) Kvh©Kix g~jabt 12835935/- UvKv| 

 
GKwU wbw ©̀ó Av`wk©K „̀wó‡KvY †_‡K mvgvwRK Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Ûi Dci wfwË K‡i Gi m`m¨‡`i 

Avw_©K Dbœq‡bi Rb¨ wewfbœ Avq DcvR©bg~jK Kg©Kv‡Û A½xKvie×| mw¤§wjZfv‡e msMV‡bi AvIZvq mgev‡qi 
gva¨‡g m`m¨M‡bi RxebhvÎvi gv‡bvbœqbmn Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb  NUv‡bv hv cÖwZcvjb Kivi cÖ‡Póv 
Ae¨nZ ‡i‡L‡Q| 

RvZxq mgevq cyi¯‹vi-2017:  

grg¨Rxex/grg¨Pvlx K¨vUvMix‡Z wbe©vwPZ n‡q gvbbxq cÖavggš¿x †kL nvwmbvi wbKU †_‡K cyiæ¯‹vi cÖvß nq| 

jÿ¨ I D‡Ïk¨ : 

1| gv‡Qi AwaK Drcv`‡bi Rb¨ Ges Liv I AwZe„wó †_‡K grm¨ Drcv`b‡K iÿvi j‡ÿ¨ †hŠ_fv‡e cvwb 
e¨e ’̄vcbv wbwðZ Kiv| 
2| cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvi e¨e¯’v wbwðZc~e©K grm¨Pv‡li wbweiZv eªw× Kwiqv mwgwZi Kg© GjvKv mvwe©K grm¨ 
Drcv`b eªw× Kiv|  
3| mf¨M‡bi mgevq bxwZ I Av`k© wel‡q wkÿ I cÖwkÿb w`‡q cvi¯úvwiK mn‡hvwMZvi gva¨‡g msNVb wfwËK 
cwiKwíZ Rxeb msMÖv‡g DØ× Kiv|  
4| AvaywbK grm¨Pvl DcKib msMÖn, mieivn I e¨envi wel‡q mf¨Mb‡K wkÿv, cÖwkÿb I mn‡hvwMZv cÖ̀ vb|  
5| e¨vw³MZfv‡e mf¨Mb‡K Ges mgwóMZfv‡e msNUb‡K A_©ŠbwZK †ÿ‡Î ¯v̂ej¤x̂ K‡I †Zvjvi Rb¨ måM‡bi 
wbqwgZ mÂq I mxwgZ ÿz ª̀ ÿz`ª m¤ú` msNU‡bi gva¨‡g msNwUZ K‡i g~jab MVb I g~ja‡bi mwVK e¨envi K‡i 
Zv‡`i A_©‰bwZK I mvgvwRK Dbœqb I wbivcËv wbwðZKib||  
6| grm¨ Drcv`b I evRvi welqK Z_¨vewj Av`vb cÖ̀ vb Kiv hv‡Z m`m¨MY grm¨ Drcv`‡b h_vh_ cwiKíbv 
MÖnb Ki‡Z cv‡i| m`m¨‡`i‡K AvenvIqv `~‡hv©M m¤ú‡K© AvMvg evZ©v ev mZK©evZ©v c`vb Kwiqv h_vh_ c`‡ÿc 
MÖn‡Yi my‡hvM m„wó Kiv 7| gv‡Qi AwaK Drcv`‡bi Rb¨ Ges Liv I AwZe„wó †_‡K grm¨ Drcv`b‡K iÿvi 
j‡ÿ¨ †hŠ_fv‡e cvwb e¨ve ’̄vcbv wbwðZ Kiv | 
8|ÿz`ª m¤úªmvib, cwiKíbv ev¯Íevq‡b m`m¨‡`i AvaywbK I jvMmB cØwZi grm¨Pvl DbœZ I ¸bMZ gvbm¤úbœ 
grm¨ exR I ‡cvbv e¨venvi, cwi‡ekevÜe cÖhyw³ e¨envi Kiv, DbœZ cyKzi/ Lvgvi e¨e¯’vcbvi gva¨‡g grm¨ 
Drcv`b e„wØ Kiv Ges Drcvw`Z grm¨ I mswkøó Ab¨vb¨ cb¨ mvgwMÖi evRvi ms‡hvM m„wó I evRviRvZ Kiv 
9| mwgwZi gva¨‡g Drcv`b e„wØi cÖ‡qvR‡b AZ¨vaywbK cvwb cwiÿv wKU mn Ab¨vb¨ hš¿cvwZ msMÖn I DcKib 
msMÖn I iÿbv‡eÿb K‡i m`m¨‡`i †mevq myjfg~‡j¨ e¨env‡ii my‡hvM m„wó Kiv| 
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(জনাব শখ আিফল উি ন, যেশার-১ মেহাদেয়র িনবাচনী এলাকার সিমিত) 
০৩. আল-আিমন সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ  

যেশার জলার শাশা উপেজলার উপকে  ছায়ােঘরা মায়াভরা এক  াম যার নাম বাগ চড়া বাজার। দেশর আর দশ  ােমর 
মেতা এখানকার মা েষর আিথক সংগিত ও জীিবকার ধরণ একই রকম। সবে  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজবর 
রহমান এর “আমার বক ভাইরা, আিম কা-অপাের ভ করেত যাি  ােম ােম এর উপর বাংলার মা েষর ব চা-মরা িনভর 
করেব” উি   সফলভােব ধারণ কের  এই ােমর কেয়কজন ষক ও বেকর েচ ায় ২০১৩ সােল আল আিমন সািবক াম 
উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ ( রিজ নং-২৫/ জ; তািরখঃ২৮ /০২/২০১৩) েল িনবি ত এবং িতি ত হয়। বতমােন সিমিতর 
সদ  সং া ২৫৬২ জন। সিমিতর সদ েদর আথ-সামািজক উ য়ন ও ষেকর উৎপািদত প  সহেজ বাজারজাতকরেণর 
পাশাপািশ ােমর সািবক উ য়ন করার মানেস সিমিত গ ত হয়। 
      সিমিতর পিরেশািধত শয়ার লধন 42,95,700/- -টাকা, স য় আমানেতর পিরমাণ 2,44,16,820/- টাকা এবং সিমিতর 

াংক ি িতর পিরমাণ ৫,৭৬,৭০১.৮৬/-টাকা। সিমিতর বতমােন মাট কাযকরী লধন 3,14,88,272/-টাকা।সিমিতর 
সদ েদর মে  িমত য়ী, স য়ী মেনাভাব ি , পর েরর সােথ স ক ি , পার ািরক সহেযািগতা ও িব াস াপন, 
িনেজেক আ -িনভরশীল কের গেড় তালা, উৎপাদন লক কায ম হণ, ন ন কমসং ান ি , লাভজনক িবিনেয়াগ, সদ েদর 
মে  ঋণ দাদেনর জ  তহিবল ি  এবং সাবজনীনভােব সদ েদর আথ-সামািজক অব ার উ য়েনর লে  আল আিমন সািবক 
াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ এর ব াপনা কিম  িনরলসভােব ও গিতশীলতার সােথ কাজ কের যাে । 

 

    কমসং ানঃ সিমিতেত বতমােন ায়ী কমচারীর সং া ২০ জন। এছাড়াও িষ, মৎ  এবং গবািদপ  পালন ও পালি  
খামার কে  ায় ৩২৫ জন লােকর আ কমসং ান ি  হেয়েছ। 
 

   স দ ও স ি : সিমিতর িনজ  জায়গায় এক  অিফস ভবন িনমাণ ি য়াধীন রেয়েছ। সিমিতর মাট াবর/অ াবর 
স ি র বতমান বাজার  4,48,377/-টাকা। 

ব াপনা কিম র িববরণ 
িমক নং নাম পদবী িনবাচেনর তািরখ 

১. জনাব মাওলানা মিশয়ার রহমান সভাপিত 21/02/2018 
২. জনাব ফিত আতাউর রহমান সহ-সভাপিত 

ঐ 
৩. জনাব মাঃ ফা ক হােসন স াদক 
৪. জনাব মাঃ ইউ স আলী সদ  
৫. জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম সদ  
৬. জনাব মাঃ ফা ক হােসন সদ  

 
সিমিতর ল  ও উে ঃ 
 সিমিতর মা েম ােমর যাবতীয় স েদর বহার এবং তা কােজ লািগেয় িত  পিরবােরর সামািজক ও অথৈনিতক 

উ য়েনর পথ গম করা; 
 সিমিতর যৗথস দেক স ক কে  িবিনেয়ােগর মা েম ধনী, দিরে র বধান কিমেয় আনা এবং এক  ল 

সমাজ ব া িনি ত করা;  
 সদ েদরেক ঋণ দাদন করার জ  লধন গঠন করা; 
 সভ গেণর জীবনমান উ য়েনর জ  িবিভ  ক  হণ ও বা বায়ন; 
 সদ েদরদাির  িবেমাচন ও ানীয় জনসাধারেণর কমসং ােনর জ  ানীয়ভােব য কােনা কায ম হণ 

করা।সিমিতর আিথক অব া ও সািবক িবেবচনায় সিমিত গঠেনর উে  সাথক হেয়েছ বলা যায়। 
 

ক ঃ বতমােন সিমিতেত িবিভ  ক  বা বািয়ত হে ।  ক েলা িন প: 
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 ঋণ ক ঃ সদ েদর মে  িমত য়ী, স য়ী মেনাভাব ি  এবং সদ েদর মে  ঋণ দাদেনর জ  তহিবল 
ি ।  

 িষ খামার ক ।  
 মৎ  খামার ক । 
 পিরবহন ঋণ ক । 
 দাির  িবেমাচন ক । 

 

 
 

িচ ঃ সিমিতর িনজ  তহিবল হেত িশি ত বকেদর আ -কমসং ােনর উে ে  ঋেণর চক িবতরণ করা হে । 

 

সামািজক কমকা ঃ 

  সদ েদর আিথক সহেযািগতা দানঃ বি ক মহামারী কেরানা ভাইরাস এর া ভােব মা ষ যখন 
িদেশহারা, ক তখিন মাননীয় ধানম ী জনেন ী শখ হািসনার আহবােন সাড়া িদেয় আল-আিমন সািবক 
াম উ য়ন সমবায় সিমিত িলঃ ানীয় জন িতিনিধ ও সামািজক ি েদর সােথ িনেয় 150 জন গরীব 

অসহায়েদর মােঝ জন িত ১০ কিজ চাউল, 2 কিজ ডাউল, ১ কিজ তল, ১  লা  সাবান, 2 কিজ 
পয়াজ ও ২ কিজ আ  াণ সাম ী িবতরণ কের। সিমিতর প  থেক কেরানাকােল ায় ৩০০ মা  িবতরণ 

করা হয়। 
 িশ া উপকরণ দানঃ গরীব বা ােদর এককালীন নগদ টাকা, ল াগ জামা তা, খাতা ও কলম দান করা 

হয়।   
 বা িববাহ ও যৗ ক িতেরাধঃ সিমিত  িত বছর িবিভ  ধম য় ও সামািজক অ ান উপলে  সহেযািগতা 

ও েণাদনা িদেয় থােক। 
 শীতব  ও াণসাম ী িবতরণঃ সিমিতর িনজ  তহিবল থেক শীতকােল অসহায়েদর মােঝ ৩২০ িপচ 

উ তমােনর ক ল, নগদ টাকা ও সমাই িচিন িবতরণ করা হয়। 
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িচ ঃ সিমিতর িনজ  তহিবল হেত কেরনাকালীন সমেয় াণ িবতরেণর খ িচ । 

          এছাড়া ড  সেচতনতায়  ও িলফেলট িবতরণ করা হয়। মাননীয় ধানম ীর ঘাষণা অ যায়ী ১৭ মাচ িজববষ 
উদযাপন উপলে  দায়া মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়। 

র ারঃসিমিতর সফলতার ী িত প ব বার যেশার জলার  সমবায় সিমিত িহেসেব র ার া  হেয়েছ।  
 

 

িচ ঃ িবিভ  সামািজক কােজ অবদান রাখার ী িত প মাননীয় সংসদ সদ  জনাব শখ আিফল উি ন, এমিপ, যেশার-1 এর 
িনকট থেক র ার হণ করেছন জনাব মাঃ ফা ক হােসন, স াদক। 

 
পিরেশেষ বলা যায়, এ সিমিতর সাফে  উ ীিবত হেয় শাশা উপেজলায় অেনক সং ক -উে াগী ও আ িনভরশীল 

সফল সমবায় িত ান গেড় উেঠেছ এবং এলাকায় চা  ি  হেয়েছ। এখন আল আিমন সািবক াম উ য়ন সমবায় সিমিত 
িলঃ অ  সমবায় িত ােনর কােছ অ সরণীয়, অ করণীয় হেয় যেশার জলায় তথা সারা বাংলােদেশর উ য়েন অন  া  

াপন কেরেছ। 
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(জনাব বগম রেবকা মিমন, সদ , ন েকানা-০৪ মেহাদেয়র িনবাচনী এলাকার সিমিত) 
০৪.wf‡jR †W‡fjc‡g›U Bmjvgx (VDI) eûgyLx mgevq mwgwZ wjt| 

 
 

01| mwgwZi bvg I wVKvbv   t wf‡jR †W‡fjc‡g›U Bmjvgx (VDI) eûgyLx mgevq mwgwZ wjt| 
                         MÖvg t Kqiv cvov, WvK t jy‡bik¦i,  
      Dc‡Rjvt ‡gvnbMÄ, ‡Rjvt  †bÎ‡KvYv| 
02| mwgwZi wbeÜb b¤¦i I ZvwiL t wbeÜb bs-101,   ZvwiL- 06/07/2009 wLª.| 
03| mwgwZi m`m¨ msL¨v t 205 Rb| 
04| mwgwZ Ab¨ †Kvb mwgwZi m`m¨ n‡j Zvi bvg t Ab¨ †Kvb mwgwZi m`m¨ bq| 
 

05| AskMZ g~jab (jÿ UvKvq ) t  1.99  UvKv| 
 

06| mÂq AvgvbZ ( jÿ UvKvq ) :  171.01 UvKv| 
 

07| msiwÿZ I Ab¨vb¨ Znwej t 0.56  UvKv| 
 

08| Kvh©Kix g~jab (jÿ UvKvq) t 173.56 UvKv| 
 

09| FY Kvh© µg (jÿ UvKvq) t `v`b  16.17 UvKv|        
 

10| m¤c` (jÿ UvKvq ) t - 
     

11| 2018-2019 A_© eQ‡i bxU jvf t 0.14 (jÿ) UvKv| 
 

12| weMZ 5 eQ‡i weZiYK…Z jf¨vsk t 0.95 (jÿ) UvKv| 
 

13| mwgwZ MV‡bi D‡Ïk¨  t m`m¨‡`i g‡a¨ HK¨‡eva m„wó  I mÂ‡qi g‡bvfve M‡o  
                                                                   †Zvjv Ges m`m¨‡`i Av_© mvgvwRK Dbœqb Ges  
RbKj¨vYg~jK KvR ev Í̄evqb |  
 

14| mwgwZi gva¨‡g m`m¨MY wKfv‡e  DcK…Z n‡”Qb t   
 jvfRbK cÖKí MÖnb I ev Í̄evqb KiZt mwgwZi jvfAR©b Ges m`m¨‡`i g‡a¨ jf¨vsk e›U‡bi gva¨‡g 
m`m¨‡`i A_©‰bwZK ¯̂”PjZv e„w×,m`m¨‡`i g‡a¨ HK¨‡eva m„wó,mÂqx  g‡bvfve m„wó I Drcv`bg~Lx Kv‡R DØy× 
Kiv n‡”Q| cwievicwiKíbv Mªnb I †hŠZyK we‡ivax gv‡bvfve m„wói gva¨‡g mvgvwRK Ae¯’vb my „̀p n‡”Q|  
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(জনাব রাজী মাহা দ ফখ ল, সদ , িম া-০৪ মেহাদেয়র িনবাচনী এলাকার সিমিত) 
বরাট প ী শীপ ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 

   াম/ ানঃবরাট, পাঃমাধাইয়াবাজার, দিব ার, িম া। 
02। সিমিতরিনব ননং ও তািরখ: 258, তািরখঃ10/06/2009ইং 
03। ব াপনা কিম র নাম ও পদবীঃ 

ঃ নং নাম পদবী 
01 জনাব সিলনা ম মদার সভাপিত 
02 জনাব আলী আ াফ সহ-সভাপিত 
03 জনাব রােবয়া আ ার স াদক 
04 জনাব মাঃ ফ ল হক সদ  
05 জনাব মাঃ ল আিমন সদ  
06 জনাব িফেরাজ আহ দ সদ  

4। সিমিতেত সরাসির কমরত :  
ক) ষ : 12জন। 
খ) মিহলা : 01জন। 
সবেমাট: 13জন। 

5। সিমিতর মা েম আ -কমসং ান : 
ক) ষ : 5570জন। 
খ) মিহলা : 3125জন। 
  সবেমাটঃ 8695জন। 

6। সিমিতর সদ  সং া  : 384জন। 
ক) ষ : 250 জন। 
খ) মিহলা : 134 জন।  
 মাট : 384জন 

07। বা বািয়ত ক  স হঃ 
ক) স য় ক । 
খ) িবিনেয়াগ ক । 
গ) িবউ  পালার। 
ঘ) মৎ  ক । 

08।সিমিতর অংশগত লধন (ল টাকায়) : 0.48 টাকা।  
09। আমানত (ল টাকায়) : 118.85টাকা। 
10।সংরি ত ও অ া তহিবল (ল টাকায়) : 0.43 টাকা।  
11।  কাযকরী লধন (ল টাকায়) : 147.96 টাকা। 
12। ঋণকায ম (ল টাকায়) : 

ক) ঋনদাদন (ল টাকায়)( ম ি ত) : 335.68 টাকা। 
খ)ঋনআদায় (ল টাকায়)( ম ি ত) : 152.92 টাকা। 

13। স দঃ 
ক) াবরস দ(ল টাকায়)  :  নাই। 
খ) অ াবরস দ (ল টাকায়)  : 18.51 টাকা। 
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14। 2018-2019 অথবছেরনীটলাভ (ল টাকায় )  : 1.98 টাকা। 
15। িবগত 05 (প চ) বছেরর িবতরণ তলভ াংশ (ল টাকায় )  : 5.75 টাকা। 
16। সিমিতগঠেনর উে : সমবায়সিমিতসদ েদরআথ-সামািজকউ য়ন স েয়রমা েম িঁজগঠেন 
উৎসািহতহেয়েদশ ও জািতরউ য়নকরা। 
17। সিমিতর মা েম সদ গন িবিভ ভােব উপ ত হে । 
18। সবা লক উ য়ন কা ম :সামািজক উ য়ন, মসিজেদ অ দান, িশ া কােজর জ  অ দান িদেয় থািক। এলাকার 

গরীব পিরবােরর মেয়র িবেয়র কােজ ধম য় অ ান ও সবা লক কােজ দান কের 
থােক। 

19। বািণিজ ক উ য়ন কমকাে র ধরণ, িত:  ঋণ, িবউ  পালার, মৎ  ক  ও বসািয়ক কে র মা েম 
সিমিতর উে ার র লাভজনক পযােয় উ ীত হে । 

20। িবিনেয়ািজত অেথ িনজ   লধন ও ধার ত লধেনর অ পাত :  িবিনেয়াগ ত অেথর লধন ও ধার ত লধেন  
অ পাত : ১:৪০। 

21। আ িনক উ াবনী ি  বহার/ র ানী কা েম অংশ হণ : আ িনক উ াবনী ি  বহােরর মা েম প  
িকি  িনজ  তরী ত সফটওয়ােরর মা েম সিমিতর িহসাব 
পিরচািলত হে  এবং ই ােনেটর মা েম িবিভ  সম া সমাধান 
করা হে । 

22। চার ও কাশনা : সিমিতর কম এলাকায় িবনা ে  িচিকৎসা সবাদান যৗ ক িবেরাধী, মাধক িবেরাধী 
আে ালন এবং িবিভ  জাতীয় িদবস স েক জনগনেক অবিহত 
করা হয়। 

23। সামািজক কা েম আবদান :সিমিতর কম এলাকায় দাির  িবেমাচনসহ গরীব :খীেদর আিথক সাহা  
সহেযািগতা,পিরেবশ ষণ রাধ, বা িববাহ রাধ, ধম য় কােজ সহায়তা জ ী 

সংগঠন েলার স েক জনগনেক সেচতন কের সামািজক কমকাে  অবদান রেখ আসেছ। 
অ সমবায়সিমিতসদ েদরআথ-সামািজকঅব ারউ য়ন স েয়রমা েম িঁজগঠেনমেনাভাবগেড়েতালা 

ও পার ািরক -স কবজায়েরেখসমােজশাি নসহাব ান ও 
পরিনভরশীলতারিবপরীেতআ িনভরশীলহেয়গেড়উঠারেকৗশলিশ ােদয়। সিমিতরিনজ লধনহেতসদ েদর  ঋণ 
দাদন  ও আদায়, গবািদপ পালন, হ স রগী িতপালন, িশ -কারখানা াপেন সহজশেতঋণ, জিম য়-
িব য় িশ নএবংদঃ েদর আিথক সহায়তা দানকেরসিমিতজাতীয়উ য়েনিবেশষঅবদানেরেখচলেছ। এরই 
ধারবািহকতায় জাতীয় সমবায় র ার ২০১৯ি . সেনর জ  উপেজলা হেত বাছাইেয় থম ান অজন কের জলা হেত 
মেনািনত হেয় িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, চ াম রণ করা হেয়েছ। 

 
তা ও জবাবিদিহতািনি তকরেণর লে  িহসাবািদ সাধারণ সদ েদরমে সবদাইউ ু রাখা হয় 

যােতকেরসদ গন সহেজই সিমিতরআিথকঅব াজানেতপাের। সদ েদরআিথকঅংশ হেনরমা েমগনতাি ক 
ি য়ােক সচল রাখেছ । সিমিতর সদ গন সমবায় সিমিত আইন, িবিধমালা, উপ- আইন ও িবভাগীয় সা লারসহ 

আেদশ িনেদশ িতপালন কের সকেলই উপ ত হে । 
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(জনাব মা: শােহ আলম, সদ , বিরশাল-০২ মেহাদেয়র িনবাচনী এলাকার সিমিত) 
 

ewikvj mshy³ ZvuZx mgevq mwgwZ wjt  
 

f~wgKvt ewikvj †Rjvaxb DwRicyi Dc‡Rjvi Ae‡nwjZ ZvuZx m¤cÖ`v‡qi ‰`b¨`kv †_‡K gyw³i j‡¶¨ Ges Zv‡`i 
Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡bi j‡¶¨ weMZ 2008 m‡b ewikvj †Rjvi c«L¨vZ mgevqx I mv‡eK Dc‡Rjv 
†Pqvig¨vb Rbve Avãyi iv¾vK ZvjyK`vi Gi gnwZ D‡`¨v‡M ewikvj mshy³ ZvuZx mgevq mwgwZ msMVb Kiv nq| 
DwRicyi Dc‡Rjvi Ae‡nwjZ ZvuZx m¤cÖ`v‡qi m`m¨‡`i mgš̂‡q GB mwgwZi hvÎv ïiæ nq| mwgwZwU weMZ 
09/07/2008 wL«: ZvwiL †Rjv mgevq Kvh©vjq †_‡K DwRicyi Dc‡Rjv Kg© GjvKv e¨vwc wbewÜZ nq hvi †iwR: 
bs- 088 wewW| mwgwZi Kg©KvÛ w`bw`b ewikvj wefv‡Mi g‡a¨ Qwo‡q civq ewikvj wefv‡Mi ZvuZx m¤cÖ`vqMY 
m`m¨ wn‡m‡e AšÍf©~³ n‡Z AvM«n c«Kvk Kivq mwgwZi Kg© GjvKv c«_‡g ewikvj †Rjv e¨vwc e…w× Kiv nq hvi 
ms‡kvwaZ wbeÜb bs- 182 wewW, ZvwiL: 08/01/2012 wL«:|  

cieZ©x‡Z mwgwZi Kg©KvÛ ewikvj wefv‡Mi g‡a¨ we Í̄…wZ jvf Kivq Gi wbeÜb ewikvj wefvM e¨vwc Kiv 
nq hvi ms‡kvwaZ wbeÜb bs-0001 ewe, ZvwiL: 30/06/2015 wL«:| mwgwZi g~j wVKvbvt M«vgt c~e©gyÛcvkv, †cvt 
wkKvicyi, Dc‡Rjvt DwRicyi, †Rjvt ewikvj| mwgwZi c«wZôv jMœ †_‡K Amnvq `wi «̀ ZvuZx Rb‡Mvwôi ¶y «̀ ¶y «̀ 
†kqvi I mÂq Øviv c~uwR MVb K‡i Zv‡`i g‡a¨ ¶y`«FY wn‡m‡e weZiY K‡i AvR mwgwZwU ewikvj wefvM Z_v 
mviv evsjv‡`‡ki RvZxq A_©bxwZ‡Z f~wgKv ivL‡Q| eZ©gv‡b mwgwZi m`m¨ msL¨v 1248 Rb| 

 mwgwZi c~uwR MVb c«wµqvt mwgwZi c«wZôv jMœ †_‡K Amnvq `wi «̀ ZvuZx Rb‡Mvwôi ¶y «̀ ¶y`« †kqvi I 
mÂq Øviv c~wR MVb K‡i Zv‡`i g‡a¨ ¶y «̀ FY wn‡m‡e weZiY K‡i| eZ©gv‡b mwgwZi m`m¨ msL¨v 1248 Rb| 
†gvU wbR¯ ̂ g~ja‡bi cwigvY 67,49,794/- UvKv Gi g‡a¨ m`m¨‡`i cwi‡kvwaZ †kqvi g~ja‡bi cwigvY 
3,56,900/- UvKv Ges mÂq Avgvb‡Zi cwigvY 12,02,024/- UvKv| GQvovI mwgwZi ZvuZ m~Zv c«K‡í 
wewb‡qv‡Mi cwigvY 5,95,435/- UvKv| 

mwgwZi wewb‡qvM c«wµqvt mgevq mwgwZ AvBb I wewagvjvi Av‡jv‡K Ges mwgwZi Dc-AvBb I mvaviY 
mfvi wm×vš— †gvZv‡eK ¶y «̀ ZvuZ wk‡íi Drcv`b, wecYb I evRviRvZ Ki‡Yi Rb¨ FY wn‡m‡e wewb‡qvM Kiv 
nq| GQvovI mwgwZi wbR¯ ̂A_©vq‡b myZv µq K‡i MvgQv Drcv`‡b wewb‡qvM Kiv nq| 
 Drcv`bt mwgwZi F‡Y ZvuZx m¤cÖ`vq Zvu‡Zi MvgQv Drcv`b K‡i evRviRvZ K‡ib Ges mwgwZi wbR¯ ̂A_©vq‡b 
MvgQv Drcv`b, wecYb I mviv evsjv‡`‡k evRviRvZ Kiv nq| 
* Kg©ms¯’vbt mwgwZi Awd‡m Kg©iZ Kg©Pvixi bvg I c`ex:  

µt bs bvg c`ex 
1.  Rbve †gvt Avt Qvjvg wek¦vm g¨v‡bRvi 
2.  Rbve †gvt ev`kv †nv‡mb wnmve i¶K 
3.  Rbve RyevB`v bvmwib wdì mycvifvBRvi 
4.  Rbve †gvt gwReyi ingvb wdì mycvifvBRvi 
5.  Rbve †gvt nvmvb gvnvgy`  wdì mycvifvBRvi 
6.  Rbve †gvt Pvub wgqv wdì mycvifvBRvi 
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†`‡ki A_©‰bwZK I mvgvwRK mg…w× AR©‡b f~wgKvt 
mwgwZi hveZxq Avq †_‡K e¨q wbe©vn Kiv nq| ewikvj wefv‡Mi `wi «̀ I Amnvq ZvuZx m¤cÖ`vq‡K Avw_©K 

mnvqZv I FY c«̀ vb Kiv nq| GQvovI wbgœewY©Z RvZxq A_©bxwZ‡Z Ae`vb ivLv nq| †hgb: 
 mgevq Awa`ß‡ii avh©K…Z miKvix ivR¯ ̂AwWU wd h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 
 mgevq Awa`ß‡ii avh©K…Z miKvix ivR¯ ̂AwWU wdÕi f¨vU h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 
 mgevq Awa`ß‡ii avh©K…Z mgevq Dbœqb Znwej h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 
 mwgwZi Kg©Pvix‡`i †eZb †evbvm h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 
 mwgwZi gva¨‡g Kg©ms ’̄v‡bi m…wó Kiv n‡q‡Q| 
 ¯’vbxq ch©v‡q gmwR`, gw›`i I ag©xq Kv‡R Avw_©K mnvqZv c«̀ vb Kiv nq| 
 RvZxq w`em mg~n h_v‡hvM¨ gh©v`vi mwnZ cvjb Kiv nq Ges Avw_©K mn‡hvMxZv Kiv nq| 
 ¯’vbxq Mixe †gavex QvÎ-QvÎx‡`i gv‡S webvg~‡j¨ eB I wk¶v e…wË c«̀ vb Kiv nq| 

Ab¨vb¨ ¸iæZ¡c~Y© welqvw`t 
mwgwZi e¨e¯’vcbv Kvh©µgt mwgwZi mKj c«Kvi Kvh©µg mgevq mwgwZ AvBb-2001(ms‡kvwaZ-2002 I 
2013) I mgevq mwgwZ wewagvjv 2004 Ges mwgwZi Dc-AvBb Abyhvqx m¤úvw`Z nq| mwgwZi eZ©gvb 
e¨e ’̄vcbv KwgwUi wbe©vPb 22/10/2019 wL«: ZvwiL AbywôZ n‡q‡Q| e¨e ’̄vcbv KwgwUi AvKvi 09 (bq) m`m¨ 
wewkó|   

eZ©gvb e¨e¯’vcbv KwgwU wbgœiƒc: 
 

µt bs bvg c`ex 
1.  Rbve Avãyj Lv‡jK †ecvix mfvcwZ 
2.  Rbve †gvt KyÏym wek¦vm mn-mfvcwZ 
3.  Rbve †gvt mwdKyj Bmjvg meyR m¤úv`K 
4.  Rbve Ave ỳj nvB †ecvix m`m¨ 
5.  Rbve †gvt dwi` wek¦vm m`m¨ 
6.  Rbve Ave ỳj iv¾vK wmK`vi m`m¨ 
7.  Rbve †m›Uy wgqv m`m¨ 
8.  k~b¨ m`m¨ 
9.  k~b¨ m`m¨ 

 
mwgwZi Ab¨vb¨ Kvh©µgt ỳN©Ubv RwYZ I Amy¯’ m`m¨‡`i Ges g…Z¨y RwYZ Kvi‡Y Aby`vb c«̀ vb Kiv nq| 
GQvovI mwgwZi A_©vq‡b GjvKvq e…¶‡ivcb Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq Ges wefvMxq eo eo kn‡ii 
evRvi¸wj‡Z ój †i‡L Drcvw`Z cY¨ (MvgQv) wewµ Kiv nq| c«wZ eQi RvZxq mgevq w`e‡m e½eÜy AvšÍ©RvwZK 
m‡¤§jb †K› «̀ XvKvq Drcvw`Z cY¨ (MvgQv) c«̀ k©b Kiv nq| 
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(জনাব মা: ছােনায়ার হােসন, সদ , টা াইল-০৫ মেহাদেয়র িনবাচনী এলাকার সিমিত) 

জনতা ব খী সমবায় সিমিত িলঃ 
জলা- টা াইল   উপেজলাঃ টা াইল সদর। 

০১।  রিজঃ নং, তািরখ,  ও কানা :  রিজঃ নং- ১৪৮১,তািরখ- ১৪/০৯/১৯৮৫ি ঃ 
১ম সংেশাধনী নং- ০৪, তািরখ- ১৭/০৬/১৯৯৯ি ঃ, 
 ২য় সংেশাধনী নং- ০৯, তািরখ- ৩১/০৫/২০০১ি ঃ, 
৩য় সংেশাধনী নং- ২৩, তািরখ- ১২/০৫/২০০৫ি ঃ,  
৪থ সংেশাধনী নং- ২৯, তািরখ- ২০/০৮/২০০৯ি ঃ।  

কানা- াম- গালা, ডাকঘর- গালা, উপেজলা- টা াইল সদর, জলা- টা াইল। 
০২।  িনজ  লধেনর পিরমাণ (টাকা):   ৬,৩৯,৮২,২০৮/- টাকা 

৩। াবর/অ াবর স ি র পিরমাণ (টাকা): াবর স াি  ১৪শতাংশ জিম- ৫,৭৩,৮০০/- টাকা, অ াবর 
স ি  
আসবাবপ  ও কলক া- ২,৮৮,৪৩৫/- টাকা 
০৪।  শয়ার, স য় আমানত আদায় ও সংরি ত তহিবলসহ অ া  তহিবেলর পিরমাণ/অব া/ :   
 শয়ার- 3652090/-, 
 স য়- 64685200/-, 
 সংরি ততহিবল- ৫,৭৩,৭৮১/- 
 -ঋণ তহিবল- ১,৭৮,৪৮৮/- 
 আপদকালীনসি িত- ৩,৭৩,৮০৯/- 
 িশ াতহিবল- ৪৪,১৭৩/- 
 ক ানতহিবল- ২৭,৩৩,৩৫৩/-  
 আিথক িনরাপ া তহিবল- ২৮,১৮,১৯৫/- 

 
আইন-কা ন িতপালন পিরি িতঃ 

০৫।  সমবায় আইন, িবিধমালা, উপ-আইন, িবভাগীয় সা লারসহ আেদশ-িনেদশ িতপালন/অ সরণ সং া  
িবষয়: সিমিত  সমবায় আইন, ২০০১ (সংেশািধত, ২০০২ ও ২০১৩), সমবায় সিমিত িবিধমালা, ২০০৪, 
সিমিতর উপ-আইন ও িবভাগীয় আেদশ িনেদশ যথাযথ ভােব িতপালনসহ সিমিতর সািবক কমকা  বা বািয়ত 
কের থােক। 

০৬। বািষক/িবেশষ বাধারণ সভা এবং ব াপনা কিম র সভা অ ান সং া  িবষয়: সমবায় সিমিত আইেনর 
১৭(৩) ধারা অ যায়ী িতবছর বািষক সাধারন সভা ও িত মােস ব াপনা কিম র সভা অ ি ত হেয় থােক। 
অ  সিমিতেত িত ১০০ জন সদে র মে  ১জন সদ  ( িতিনিধ সদে র মা েম) বািষক সাধারন সভা 
অ ি িত হেয় থােক। সিমিতেত সবেশষ ২৪/০7/২০20ি ঃ তািরেখ ২৮ জন িতিনিধর মে  ২4 জন কারাম 
সং ক িতিনিধর উপি িতেত বািষক সাধারন সভা অ ি ত হেয়েছ। 

০৭। িনবাচন যথা সমেয় হেয়েছ িকনা: সিমিতর িনবাচন যথাসমেয় অ ি ত হেয় থােক। সিমিতেত সবেশষ 
০৩/০৩/২০১৮ি ঃ তািরেখ িনবাচন অ ি ত হেয়েছ। বতমান ব াপনা কিম র ময়াদ আগামী- ০২/০৩/২০২১ি ঃ পয  
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বলবৎ আেছ। 

০৮।  অভ া রীন ও বািষক অিডট স াদেনর অব া:   িত বছর আভ িরন ও বািষক অিডট স ািদত হেয় 
থােক। 
০৯।  কান তদে র েয়াজন হেয়েছ িকনা, হেয় থাকেল তার ফলাফল:  অ  সিমিতর িব ে  কান তদে র 

েয়াজন হয় িন। 
উ য়ন/স সারণ কায ম:  
উ য়ন কমকাে র অংশ হণ:  
সদ েদর মে  িবিভ  ধরেনর িষ প  উৎপাদন, গবাদী প  পালন ও মাটাতাজাকরন, র সং ার ও মৎ  
চাষকরনসহ বনায়ন কম চী বা বায়েনর লে  সহজ শেত ঋণ দান কের থােক। দ  ঋেনর টাকা িনয়িমত 
আদায় হেয় থােক। কান িকি  খলাপী নই। তাছাড়া সিমিতেত জনতা এ ার াইজ ও জনতা িডস এে না 
নামক  উ য়ন ক  রেয়েছ। 
 সবা লক উ য়ন কায ম:  
সিমিতর সদ েদর স ানেদর মধার িভি েত িশ া ি , িচিকৎসা সাহা , িবিভ  ধম য় ও জাতীয় িদবস ও 

ািনেটশন কায েম অংশ হেনর জ  উ ু  করনসহ সহেযািগতা দান করা হেয় থােক। 
 
বািনিজ ক উ য়ন কমকাে র ধরণ:  
অ  সিমিতর নােম গালা ও িহরােকাটা মৗজায় মাট- ৫,৭৩,৮০০/- টাকার ে  মাট ১৪ শতাংশ জিম রেয়েছ। 
জিম েয়র মা েম আবাসন ক  বা বায়ন ক  ি য়াধীন রেয়েছ। ক  এক  লাভ জনক ক ।  
 

আ িনক উ াবনী ি  বহার/র ানী কায েম অংশ হণ: আ িনক উ াবনী ি  বহাের সিমিত 
সদ েদর িবেশষ ভােব উ ু  কের থােক।  
কমসং ান/ -কমসং ান:  
সিমিতেত মাট- ০৮ জন কমচারী রেয়েছ। সিমিতর কমচারীেদর চা রীর িন য়তা ও িবধা দােনর জ   
কমচারী চা রীিবিধ নয়ন করা আেছ:  সিমিতেত মাট- ০৮ জন কমচারী রেয়েছ। সিমিতর কমচারীেদর 
চা রীর িন য়তা ও িবধা দােনর জ   কমচারী চা রীিবিধ নয়ন করা আেছ। 
কমসং ােনর লে  হীত পদে প:   
সিমিতর আবাসন ক   বা বািয়তন হেল কম সং ােনর ি  হেব। 
অ া  কমকা :  
 সদ গনসিমিতহেতঋণ হন কের মহাজনী ঋেণর চড়া দ হেত ি  পেয়েছ। সদ গন সিমিত হেত 

ঋণ হন কের িবিভ  ধরেনর প  উৎপাদন ও বাজারজাত কের দশ ও জািতর ক ানকর কােজ অ নী 
িমকা পালন করেছ। 

 সমবায়আে ালনেকেবগবানওগিতশীলকরার লে  সমবায় িবভাগ ক ক আেয়ািজত িবিভ  কায েম 
সিমিত তঃ ত ভােব অংশ হন কের থােক। সিমিতর সফলতায় সমবােয়র িত সদ েদর আ হ 

মশঃ ি  পাে । 
 সিমিতরউ য়নকমকাে রসফলতা চার সংেগ ানীয়ওসমবায়পি কায়একািধকবারসিচ িতেবদন কা

িশতহেয়েছ। 
 সিমিতিবিভ কারসাহা দান, ক াদায় িপতােকআিথক সাহা , িশ া ি  দানসহ অ া  

সামািজক কমকাে  সি য় ভােব অংশ হন কের থােক। 
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(জনাব আ স সালাম েশদী, সদ , খ না-০৪ মেহাদেয়র িনবাচনী এলাকার সিমিত) 
িষপ  উৎপাদন খী সমবায় সিমিত িলঃ 

        লনা জলার তরখাদা উপেজলার উপকে  ছায়ােঘরা মায়াভরা এক  াম যার নাম মি ক র। দেশর আর 
দশ  ােমর মেতা এখানকার মা েষর আিথক সংগিত ও জীিবকার ধরণ একই রকম। সবে  বাঙািল জািতর িপতা 
ব ব  শখ িজবর রহমান এর আদশেক সফলভােব ধারণ কের  এই ােমর কেয়কজন ষক ও বেকর েচ ায় 
২০১৬ সােল আেলার স ােন িষপ  উৎপাদন খী সমবায় সিমিত িলঃ ( রিজ নং-২৪/ ক তািরখঃ ২০১৬) েল 
িনবি ত এবং িতি ত হয়। বতমােন সিমিতর সদ  সং া ৪৩ জন। সিমিতর সদ েদর আথ-সামািজক উ য়ন ও 

ষেকর উৎপািদত প  সহেজ বাজারজাতকরেণর পাশাপািশ ােমর সািবক উ য়ন করার মানেস সিমিত গ ত হয়। 

      সিমিতর পিরেশািধত শয়ার লধন ১,১৭,৩০০/- টাকা, স য় আমানেতর পিরমাণ ৬,৬৩,০০০/-টাকা এবং 
সিমিতর অ া  লধন ৪৬,১৪৭/- টাকা।  সিমিতর বতমােন মাট কাযকরী লধন ৮,২৬,৪৪৭/-টাকা।সিমিতর 
সদ েদর মে  িমত য়ী, স য়ী মেনাভাব ি , পর েরর সােথ স ক ি , পার ািরক সহেযািগতা ও িব াস 

াপন, িনেজেক আ -িনভরশীল কের গেড় তালা, উৎপাদন লক কায ম হণ, ন ন কমসং ান ি , লাভজনক 
িবিনেয়াগ, সদ েদর মে  ঋণ দাদেনর জ  তহিবল ি  এবং সাবজনীনভােব সদ েদর আথ-সামািজক অব ার 
উ য়েনর লে  আেলার স ােন িষপ  উৎপাদন খী সমবায় সিমিত িলঃ এর ব াপনা কিম  িনরলসভােব ও 
গিতশীলতার সােথ কাজ কের যাে । 
 
    কমসং ানঃ সিমিতেত বতমােন ায়ী কমচারীর সং া ০২ জন। এছাড়াও িবিভ  কে  ায় ৩ জন লােকর 
আ কমসং ান ি  হেয়েছ। 
 
   স দ ও স ি : সিমিতর িনজ  জায়গায় মি ক র বাজাের আধা-পাকা ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। উ  ভবন 
সংল  এক  ল পিরচািলত হে । 

সিমিতর ল  ও উে ঃ 
 সিমিতর মা েম ােমর যাবতীয় স েদর বহার এবং তা কােজ লািগেয় িত  পিরবােরর সামািজক ও 

অথৈনিতক উ য়েনর পথ গম করা; 
 সিমিতর যৗথস দেক স ক কে  িবিনেয়ােগর মা েম ধনী, দিরে র বধান কিমেয় আনা এবং এক  

ল সমাজ ব া িনি ত করা;  
 সদ েদরেক ঋণ দাদন করার জ  লধন গঠন করা; 
 সভ গেণর জীবনমান উ য়েনর জ  িবিভ  ক  হণ ও বা বায়ন; 
 সদ েদর দাির  িবেমাচন ও ানীয় জনসাধারেণর কমসং ােনর জ  ানীয়ভােব য কােনা কায ম হণ 

করা।সিমিতর আিথক অব া ও সািবক িবেবচনায় সিমিত গঠেনর উে  সাথক হেয়েছ বলা যায়। 
 

ক ঃ বতমােন সিমিতেত িবিভ  ক  বা বািয়ত হে । ক েলা হেলাঃ  
 ইেল িন  প  িব য় ক : সিমিত ােমর ত  অ েল আ িনক ইেল িন  প  সাম ী মা েষর দার-

গাড়ায় পৗঁেছ দয়ার লে  এই ক  চা  কেরেছ। এই কে  িবিনেয়ােগর পিরমাণ ৬,৩০,০০০/- টাকা। 
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 ইট, বািল  ও  িসেম  িব য় ক : সিমিতর িনজ  অথায়েন ইট-বািল ও িসেম  িব য় ক  চা  কেরেছ। এ 
ক  থেক সিমিতর সদ গণ য়ে ে  িবিভ  রকম িবধা পেয় থােক। এই কে  িবিনেয়াগ ত অেথর 

পিরমাণ ১,৪০,০০০/- টাকা। এই ক  লাভজনক এবং অিধক িবধার কারেণ াপক জনি য়তা পেয়েছ। 
 ঋণ ক ঃসদ েদর মে  িমত য়ী, স য়ী মেনাভাব ি  এবং সদ েদর মে  ঋণ দাদেনর জ  তহিবল 

ি ।  
সামািজক কমকা ঃ 

  সদ েদর আিথক সহেযািগতা দানঃ 
 িশ া উপকরণ দানঃ 
 বা িববাহ ও যৗ ক িতেরাধঃ  
 শীতব  ও াণসাম ী িবতরণঃ 

 
পিরেশেষ বলা যায়, এ সিমিতর সাফে  উ ীিবত হেয় তরখাদা উপেজলায় অেনক সং ক -উে াগী ও 

আ িনভরশীল সফল সমবায় িত ান গেড় উেঠেছ এবং এলাকায় চা  ি  হেয়েছ। এখন আেলার স ােন িষপ  
উৎপাদন খী সমবায় সিমিত িলঃ অ  সমবায় িত ােনর কােছ অ সরণীয়, অ করণীয় হেয় লনা জলায় তথা সারা 
বাংলােদেশর উ য়েন অন  া  াপন কেরেছ। 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


