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রাজিানী ঢাকার অদূরর গাজীপধুর ভেলার প্রাণ 
ভ�ন্দ্র কালীগঞ্জ রানার বাঙ্গালহাওলা গ্ায়ম 
অবনথিি। সনমনির ননজস্ব জায়গার উপর 
অবনথিি সনমনির থিায়ী কায্শালয়। কালীগঞ্জ 
কাপানসয়া হাইওয়য়র পায়র অবনথিি এই 
সনমনি।

সমায়জর নপনছয়য় পরা মানধুষয়দর ননয়য় এই 
সনমনি প্রনিননয়ি কাজ করর যায়ছে। সািারণ 
মানধুষয়দর অর্শনননিক স্বাবলম্ী করার জন্য 
নবনভন্ন নবষয়য় সহয়যাগীিা করর ও সবাইয়ক 
একনত্রি করর উন্ননি করার লয়ষি কাজ করয়ছ 
এই সনমনি।

সরমরির স্বপ্ন

একটি সুখী, সমদৃ্ধ, ন্যায়নভনত্তক, ির্য সমদৃ্ধ, 
আত্বননভ্ভরশীল,আদর্শ সমাজ প্রনিষ্া করা।

সরমরির প্ররিষ্া ইরিহাস

কালীগঞ্জ রানার একটি প্রি্যন্ত গ্াম নাম 
বাঙ্গালহাওলা। এই গ্ায়মর কয়য়কজন 
দনরদ্র সািারণ কৃষক,ষিধু দ্র পনরষরর থছাট্ট 
একটি সনমি গঠয়নর নচন্তায় একমি থপাষন 
করর। সনমনির গঠন এর জন্য একটি দল 

গঠনকরর। িখন িারা সঞ্চয়ী ময়নাভায়ব ৫ 
টাকা করর প্রনিমায়সজমাকরর। িখন ২০ 
জন নময়ল দল গঠন করর এবং সনমনির 
কায্শরেম প্রারনমকভায়ব শুরু করর। পরবি্ভীয়ি 
১৯/০৮/২০০৭ নরিঃ িানরয়খ সমবায় সনমনি 
ননবনন্ি হয়। বাঙ্গালহাওলা আরার আয়লা 
বহুমখূী সমবায় সনমনি নলঃ এর মাি্যয়ম 
এলাকার অবয়হনলি, লানঞ্চি, বনঞ্চি, 
দনরদ্র, জনয়গাষ্ঠী, একনত্রি হবার একটা 
সুয়যাগ থপয়য়য়ছ। এই সংগঠন এর মাি্যয়ম 
একনত্রি হয়য় পরস্পর জানার একটা সুয়যাগ 
সষৃ্টি হয়য়য়ছ।

সরমরির উন্নয়ে কার্যক্রম

বাঙ্গালহাওলা আরার আয়লা বহুমখূী সমবায় 
সনমনি নলঃ সািারণ সদস্য বা থরেনিট প্রকল্প 
এর যারা সদস্য িারা সনমনি হইয়ি ঋণ গ্হণ 
করয়ি পারর। ব্যবসায় বাননজ্য, কৃনষ কাজ, 
গানড় রেয়, ঘর ননম্শাণ, নচনকৎসার জন্য, নরষিা 
ঋণ, গরু রেয়, জনম রেয়, নবয়দয়রর জন্য, 
নববায়হর জন্য, মৎস্য চাষ, থসলাই থমনরন, 
আসবাবপত্র, নলকূপ ইি্যানদ নবনভন্ন খায়ি 
সদস্যরা ঋণ গ্হণ করয়ি পারর। স্বল্প সুয়দ 

সািারণ মানধুষ ঋণ গ্হণ করয়ি পায়ও এই 
সনমনি থরয়ক।

বাঙ্গালহাওলা আরার আয়লা বহুমখূী 
সমবায় সনমনি নলঃ এই অল্প সময়য়র পর 
চলায় আররা নকছধু  নিধু ন নিধু ন উন্নয়ন কায্শরেম 
শুরু করার পদয়ষিপ ননয়য়য়ছ, সদয়স্যও করা 
নচন্তা করর একটি “সমবায় বাজার” গঠন 
করার লয়ষি প্রনিননয়ি কাজ করর যানছে। 
যার �লশ্রুনিয়ি সনমনির সদস্যরা থযন 
ন্যায্যময়ূল্য িায়দও ননি্যপ্রয়য়াজনীয় দদনন্ন 
সকল পণ্য থযন সনমনির এই সমবায় বাজার 
থরয়ক ননয়ি পারর।

সরমরির রবরিন্ন প্রকল্প

১. থরেনিট প্রকল্প।
২. সঞ্চয় প্রকল্প।
৩. সহয়যাগী সঞ্চয় প্রকল্প।
৪. থময়াদী আমানি (নি.নপ.এস) প্রকল্প।
৫. থিায়ী আমানি প্রকল্প।

সক্ররিট প্রকল্প

এই প্রকয়ল্প ৩০ শে জুন ২০২০ পয্শন্ত সদস্য 
পধুরুষ ১,৫৯৫ জন, মনহলা ১,৯৭১ জন, থমাট 

বাঙ্ালহাওলা আশার আললা বহুমখূী সমবায় সমমমি মলঃ 
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সদস্য দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ জন।
এ প্রকয়ল্পর সদস্যরা সািারণ সদস্য 

নহয়সয়বসদস্য পদ লাভ করর। সদস্য 
নহয়সয়বসমনি থরয়ক ঋণ গ্হণ করয়ি 
পারর। সনমনির ননব্শাচন হয়ল ভ�াট নদয়ি 
পারর।এ প্রকয়ল্পরসদস্য হয়ি পারর শুিধুমাত্র 
যারা কালীগঞ্জ উপয়জলার থিায়ীবানস্া। 
বাঙ্গালহাওলা আরার আয়লা বহুমখূী সমবায় 
সনমনি নলঃ থরয়ক স্বল্প সুয়দ ঋণ ননয়য় সকয়ল 
অর্শনননিকভায়ব স্বাবলম্ী হয়িপারয়ছ, িাচাড়া 
ননয়জয়দর ভাগ্য উন্নয়য়নর পর সুগমকরার 
রনক্ত পায়ছে এবং ননয়জয়দর কম্শসংথিায়নর 
সুয়যাগ করর নদয়য় থদয়রর ভেকার সমস্যার 
সমািায়নর অগ্নী ভূনমকা রাখয়ছ। থদখা যায় 
সদস্যরা ঋণ গ্হয়ণর জন্য অন্য কাররা কায়ছ, 
হাি বাড়ায়ি হয়ছেনা। সনমি ঋণ থদওয়ার 
থষিরত্র সবসময় অগ্নী ভূনমকা পালন করর 
রায়ক। 

সঞ্চয় প্রকল্প

এ প্রকয়ল্পর সদস্যরা িাহার সঞ্চয়ী নহসায়ব থয 
ভ�া নপনরমাণ টাকা জমা রাখয়ি পারর আবার 
মায়সর থয ভ�ান সময় অন�স চলাকালীন 
টাকা উয়ত্তালন করয়ি পারয়ব। 

৩০শে জুন ২০২০ পয্শন্ত সঞ্চয় প্রকয়ল্প 
পধুরুষ ১,৫৯৫ জন, মনহলা ১,৯৭১ জন, থমাট 
সঞ্চয় প্রকল্প দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ জন

এ প্রকয়ল্প সািারণ সদস্যরাও এখায়ননহসাব 
খধুলয়ি পারর এবং সঞ্চয় জমা করয়ি পারর। 
এবং টাকা উয়ত্তালন করয়ি পারর। এখায়ন 

বাৎসনরক ৬% হারর লভ্যাংরপ্রদান করা হ 
য়জমায়না টাকার উপরর। সদস্যয়দর সঞ্চয়ী 
ময়নাভাব তৈরী করার জন্য এ প্রকল্প করা হয়।

সহনরাগী সঞ্চয় প্রকল্প 

এ প্রকল্প হয়ছে, নরশু সঞ্চয় প্রকল্প ১৮ বছররর 
ননয়চ থযসব নরশু রয়য়য়ছ িারা এই প্রকয়ল্পর 
সদস্য হয়িপারর। প্রনি মায়সর অন�স 

চলাকালীন সময় টাকা জমানদয়ি পাররএবং 
উয়ত্তালন করয়ি পারর। আমায়দর সনমনির 
সদস্যয়দর নরশুয়দর সঞ্চয়ী ময়নাভাব করর 
ভৈালার জন্য অগ্নী ভূনমকা পালন করয়ব। 
এই সঞ্চয়ী নহসাব যারা সদস্য িায়দরয়ক 
প্রনিবছর থ�ব্রুয়ারী মায়স সম্ণূ্শ নরিয়ি 
সনমনির ননজস্ব অর্শায়য়ন খািা ও কলম 
নবিরণ করা হয়।
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সমবায় আয়্ালয়নর এই নবনষিপ্ত নবকার ও 
এনগয়য় চলার পয়র এিদঞ্চয়ল নবয়রষ করর 
পূব্শ পানকস্তায়নর সনচবালয় ভ�নন্দ্রক নকছধু  
সমবায় প্রয়াস গয়ড় উয়ঠ। ঢাকা সনচবালয় 
কম্শচারী সমবায় সনমনি ও ক্যানটিন শুরুর 
এই সমবায় আয়্ালয়নর ময়ি্য খধুবই ষিদ্র 
ও সীনমি পদয়ষিয়প ঢাকা রহররর লালবাগ 
এলাকায় গ্ন্থ নবিান লাইররেনর ভ�ন্দ্রীক একটি 
প্রয়াস আজয়কর এই স্বনামিন্য “ছায়াবীনর 
সমবায় গহৃ ননম্শাণ সনমনি নলঃ”, যার অবথিান 
গাজীপধুরর।

১৯৪৭ এ ভারি নবভনক্তর কারয়ন নবপধুল 
সংখ্যক মধুসলমান পানকস্তায়ন আসার এবং 
িদ্রুপ ভায়ব নহ ধ্ুয়দর ভারয়ি চয়ল যাবার 
অপরন থদয়। িৎকালীন পনচিমবঙ্গ থরয়ক 
অয়নক সরকারী-ভেসরকারী চাকুরীজীবীও 
এর আওিায় আয়স। ভৈমননভায়ব িৎকালীন 
পূব্শ পানকস্তান সনচবালয় ও পার্্শবি্ভী সরকানর 
দপ্তরর চাকুনররি নকছধু  যধুবক লালবায়গর ঐ 
লাইররেনরয়ি নদন শেয়ষ বসয়িন, পড়াশুনা 
করয়িন, ভনবষ্যৎ আবাসন ননয়য় নচন্তা 
করয়িন। থযয়হিধু  এই উয়দ্যাগী চাকুরীজীবীয়দর 
অধিকাংর ভারি থরয়ক এয়সয়ছন বাড়ী ঘর 

থ�য়ল কায়জই িায়দর ময়ি্য একটি আবাসন 
নননচিি করার আকাঙ্া নছল অগ্গণ্য। এরই 
ময়ি্য ১৮ জন উয়দ্যাগী হয়য় ঢাকা রহর সংলগ্ন 
এলাকায় একটি আবানসক সনমনি গঠন 
কয়ল্প নকছধু  নকছধু  করর মানসক চাঁদা সংগ্য়হর 
মাি্যয়ম পধুঁনজ গঠন শুরু করয়লন ১৯৫৪-৫৫ 
সয়নর নদয়ক।ষিধু দ্র জমার মাি্যয়ম পধুঁনজ বনৃদ্ধর 
সায়র সায়র বধুনদ্ধ ও জ্ায়নর নদগন্ত প্রসানরি 
হয়লা। থছাট একটা কনমটি/সনমনির মাি্যয়ম 
কায়জর �ায়ক �ায়ক ঢাকার আয়র পায়র জনম 
থখাঁজা শুরু হয়লা একটি আবানসক এলাকা 
গঠনকয়ল্প।

১৮ জন নময়ল ৩ নয়ভম্র, ১৯৫৯ সয়ন 
“ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ” 
নায়ম একটি সংগঠন ০৫/১৯৫৯ নম্র 
সরকানর ভেনজর্রেরন নাম্ার ননয়য় যাত্রা 
শুরু কররন দঢ়ৃ পদয়ষিয়প। ঢাকার অদূরর 
জয়য়দবপধুর থমৌজায় নকছধু  জায়গার সন্ান 
করর সরকাররর কায়ছ পনরকল্পনা ও আয়বদন 
থপর করয়লন। িৎকালীন পূব্শ পানকস্তান 
সরকার জয়য়দবপধুর থমৌজার বি্ভমান ছায়াবীনর 
এলাকার ১৮.৮৭ একর জনম দুটি পরৃক 
থগয়জট ভ�াটিন�য়করয়নর মাি্যয়ম ১৯৬৩ সয়ন 

এয়কায়ার করর ২১/১০/১৯৬২ নরিঃ িানরয়খ 
ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ এর 
ননকট নবনরে ও হস্তান্তর করর। িারপর শুরু 
হয় নবরাল কম্শযজ্, জয়য়দবপধুর িখন একটি 
ইউননয়ন পনরষদ মাত্র। জয়য়দবপধুর থমৌজার 
এই এলাকা পূব্শ জয়য়দবপধুর �নীর থটক নায়ম 
অবনহি জঙ্গলাকীন্শ জনপদ বা চক্কর নায়মও 
পনরনচি নছল। বি্ভমায়নর মি্যপাড়া পার হয়য় 
নবিিীয় অংর উত্তর পাড়া, ভোড়পধুকুর বি্ভমায়নর 
উত্তর ছায়াবীনর। যা ঠাকুরপাড়া নায়ম অনভনহি 
নছল। বি্ভমায়ন সনমনির সদস্য সংখ্যা ১০৪ 
জন। আদায়কৃি শেয়ার মলূিন: ৪,৭১,০০০ 
টাকা, আদায়কৃি সঞ্চয় আমানয়ির পনরমাণ: 
৫,৩৪,৮৮০ টাকা, সনমনির কায্শকরী মলূিন: 
৭৭,২৪,৮৭৮ টাকা। 

১৯৬৪ সয়ন দুইকষি নবনরষ্ ৮৪টি বাড়ীর 
ননম্শাণ কাজ সমাপ্ত হয়লা, ১৯৬৫ সয়ন 
সদস্যরা এখায়ন বসবাস শুরু করল। ইনিময়ি্য 
এই সমবায় সনমনির সস্য দ্রুি বাড়য়ি রাকল 
এবং জয়য়দবপধুরর সংকুলান না হওয়ায় ঢাকা 
নজলার সাভারর জনম রেয় করর থসখায়নও 
ছায়াবীনরর সদস্যয়দর থছাট থছাট প্লট বরাদ্দ 
থদয়া হয়লা। সাভাররও বাড়ী ননম্শায়ণর উয়দ্যগ 

ছায়াবীমি সমবায় গহৃমিম্াণ সমমমি মলঃ
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চলল। নকন্তু দুরত্ব ও প্ররাসননক অসুনবিার 
কারয়ন ০৪/১০/১৯৮৪ নরিঃ িানরয়খর 
নবয়রষ সািারণ সভায় অনধুয়মাদন হয় এবং 
১১/০১/১৯৮৫ নরিঃ িানরয়খ নবিিীয় নবয়রষ 
সািারণ সভায় গাজীপধুর ও সাভারর ২টি পরৃক 
ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি প্রনিনষ্ি 
হয়। দুইটি স্বিন্ত্র ও স্বয়ংসম্ণূ্শ ব্যনিরেনমক 
সমবায় সনমনিয়ি নবভক্ত হয়। সনমনি দুটি 
পরৃক পরৃক ভেনজর্রেরন করর। ছায়াবীনর 
সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ এর ভেনজর্রেরন 
নম্র হয় ১০, িানরখ-১৮.৯.১৯৮৫ নরিঃ। 
বি্ভমায়ন এই সনমনির সদস্য সংখ্যা ১০৪ 
টি প্লট/বাড়ীয়ি নবভক্ত। সনমনির সামানজক 
দায়বদ্ধিার জন্য স্ধুল, মসনজদ ও লাইররেনর 
থিাপন কররয়ছ। যার স্বীকৃনি স্বরূপ ছায়াবীনর 
সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ ২০০৩ সায়ল 
বাংলায়দয়রর গহৃায়ন/ফ্্যাট মানলক থশ্রণীর 
থশ্রষ্ সমবায় সনমনি নহয়সয়ব রাষ্টীয় স্বণ্শপদক 
লাভ করর।

থদয়রর রেমবি্শমান জনসংখ্যার চাপ এবং 
একই সায়র গাজীপধুর ভেলার আবাসন এর 
রেমবি্শমান চানহদার থপ্রনষিয়ি উনলিনখি সমস্যা 
সমািায়ন ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি 
নলঃ এর প্লয়ট বহুিলা নবনরষ্ আবানসক ভবন 
ননম্শাণ কম্শসনূচর উয়দ্যাগ একটি সময়য়াপয়যাগী 
এবং গুরুত্বপূণ্শ পদয়ষিপ। সনমনির মলূ 
উয়দ্দর্য সমবায়ী মনা ননম্ন মি্যনবত্ত, মি্যনবত্ত, 
সুনরনষিি এবং সংসৃ্নিমনা ব্যনক্তয়দর জন্য/
সদস্যয়দর জন্য সনমনির প্লয়ট সুপ্ররস্ত রাস্তা 
আর সুসনজিি বষৃিরানজর দুইপায়র পনরকনল্পি 
বহুিলা নবনরষ্ আবাসন সুনবিার ব্যবথিা করা। 
ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ এর 
বি্ভমান পনরকল্পনা বহুিলা ভবন ননম্শায়ণর 
মাি্যয়ম সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ করা। এজন্য 

ব্যাপক কম্শসনূচ হায়ি ননয়য় সদস্য বনৃদ্ধর কাজ 
এনগয়য় চলয়ছ। সনমনির সদস্যয়দর প্লয়ট নিন 
ভায়ব বহুিলা ভবন ননম্শাণ কাজ শুরু হয়য়য়ছ; 
সদস্যয়দর নবননয়য়ায়গর মাি্যয়ম সনমনি ননম্শাণ 
করয়ছ, সনমনির িানলকাভূক্ত ভেয়ভলপার 
ভ�াম্ানী ননম্শাণ করয়ছ আবার সদস্য ইছো 
করয়ল ননয়জও বহুিলা ভবন ননম্শায়ণর মাি্যয়ম 
ফ্্যাট নবরেয় করর সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ পায়ছে। 
এই উয়দ্যায়গ সদস্যয়দর ময়ি্য নিধু ন প্রি্যারার 
নদগন্ত উয়্ানচি হওয়ায় বানহর থরয়কও সদস্য 
হওয়ার আগ্হ ব্যাপক হারর ভেয়ড় থগয়ছ। 
িয়ব সদস্য বাছাইয়য় সমবায়ীয়দর অগ্াধিকার 
থদওয়া হয়ব।

ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ 
এর ফ্্যাট নকয়ন সদস্য হয়ল থস সনমনির থযৌর 
সম্য়দরও অংশীদার হয়বন। এর মাি্যয়ম 
একনদয়ক থযমন সনমনির সদস্য বনৃদ্ধ পায়ব 
অপর নদয়ক ফ্্যাট রেয়য়র মাি্যয়ম সদয়স্যর 

ওয়ানররগনও সমানধুপানিক জনম সহকারর 
সনমনির গনব্শি সদস্য হওয়ার সুয়যাগ পায়ব। 

ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ 
এর প্রস্তানবি বহুিলা নবনরষ্ ভবন ননম্শাণ 
সংরোন্ত কম্শসনূচটি সারা থদয়র সমবায়ীয়দর 
জন্য একটি আয়লাড়ন সষৃ্টিকারী কম্শসনূচ। 
কম্শসনূচটির স�ল বাস্তবায়ন হয়ল সারা 
থদয়রর জন্য একটি অনধুকরণীয়/অনধুসরণীয় 
মাইলয়ষ্ান হয়য় রাকয়ব। সনমনির প্রনিষ্ািা 
সদস্য এবং আগি নিধু ন সদস্যয়দর সন্নলি 
অংর গ্হয়ণর মাি্যয়ম অনাগি ভনবষ্যয়ি 
একটি সুরঙৃ্ল আবানসক সমবায় সনমনি 
নহয়সয়ব গয়ড় ভৈালার অঙ্গীকাররর প্রি্যয় 
ননয়য় ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ 
এর ব্যবথিাপনা কনমটি কাজ করর যায়ছে। 
     
মমাঃ হাসাি আলী
সভাপনি, ছায়াবীনর সমবায় গহৃননম্শাণ সনমনি নলঃ
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সনমনিটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সায়লর শুরুয়ি। 
বাংলায়দর িান গয়বষণা ইনষ্টিটিউয়ট কম্শরি 
নকছধু  সংখ্যক কম্শকি্ভা/কম্শচারীর উয়দ্যায়গ 
িায়দর ননয়জয়দর ব্যানক্তগি ও পানরবানরক 
আনর্শক সমস্যা সমািায়নর লয়ষি ২০ জন 
সদয়স্যর সমন্বয়য় ২২২৪ নং ননবন্ন ময়ূল 
৩০শে থসয়টেম্র ১৯৭২ নরিঃ সায়ল গনঠি হয়। 
বি্ভমায়ন সনমনির আদায়কৃি শেয়ার মলূিয়নর 
পনরমাণ ৮৬,৮৪,৬৫০ টাকা, আদায়কৃি 
সঞ্চয় আমানয়ির পনরমাণ ৩৮,৬২,৯৮৫ 
টাকা, সনমনির বি্ভমান কায্শকরী মলূিয়নর 
পনরমাণ ১,৫৫,৫২,২৫৮ টাকা। 

সনমনির কায্শকরী মলূিন হয়ি সদস্যয়দর 
ময়ি্যষিধু দ্র ঋণ কায্শরেম পনরচালনার 
পারাপানর, নিপাট্ভয়মটিাল থষ্ার, ভ�নটিন, 
�ায়ম্শনস, একটি থহানমও �ায়ম্শনস ও 
�য়টাকনপর থদাকান ভাড়া প্রদায়নর কায্শরেম 
পনরচানলি হয়। সনমনির সদস্যয়দর দদনন্ন 
চানহদা পূরয়ণর জন্য ও অর্শনননিক সমনৃদ্ধ 
অজ্ভয়নর লয়ষি্য সনমনির মাি্যয়ম ১৪ টি 

থদাকান থিাপন করর ননি্য প্রয়য়াজনীয় দ্রব্যানদ 
ন্যায্যময়ূল্য নবরেয় করা হয়। 

সনমনির অর্শায়য়ন সনমনির সদয়স্যর 
সন্তানয়দর নরষিা বনৃত্ত প্রদান করা হয়। 
সনমনির মাি্যয়ম নবনভন্ন সামানজক কায়জ 
অনধুদান ও নচনকৎসায়সবা প্রদান করা হয়। 
িাছাড়া সনমনির মাি্যয়ম দুঃথিয়দর শীিবস্ত্র 
নবিরণ, নরে ক্যাম্ায়স মরা ননিন অনভযান 
পনরচালনা করা হয়। এছাড়া প্রাকৃনিক 
দুয়য্শাগকায়ল সদস্যয়দর মাি্যয়ম আনর্শক 
সহয়যাগীিা প্রদান করা হয়। বি্ভমান কররানা 
পনরনথিনিয়ি সনমনির মাি্যয়ম আবানসক 
এলাকায় জীবানধুনারক ঔষি নছটায়না হয়ছে। 
িাছাড়া সনমনির থদাকায়নর সাময়ন স্বাথি্য 
সুরষিার জন্য প্রনিননয়ি হ্যান্ড ওয়ার সরবরাহ 
করা হয়ছে। 

সনমনিয়ি ৯ সদস্য নবনরষ্ ব্যবথিাপনা 
কনমটি রয়য়য়ছ। ব্যবথিাপনা কনমটির দষি 
প্রয়চষ্ায় সনমনিটি উত্তররাত্তর লাভবান হয়ছে। 
সনমনির ব্যবথিাপনা কনমটির সিিা এবং 

কায্শরেয়মর স্বছেিার কারয়ন সনমনিয়ি ভ�ান 
ঋণ থখলাপী সদস্য ভ�ই।ষিধু দ্র ঋণ কায্শরেম 
সহ অন্যান্য কায্শরেম পনরচালনায় হাল সয়ন 
সনমনির নীট লায়ভর পনরমাণ ২৮,৮১,৭২৮ 
টাকা।  সনমনিয়ি ব্যবথিাপনা কনমটির ননয়নমি 
মানসক সভা, সনমনির বানষ্শক সািারণ সভা, 
ননয়নমি বানষ্শক অনিট সম্াদন, সভার 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক কায্শ সম্ানদি হয়। 
সমবায় আয়্ালনয়ক এবং সমবায় নবভাগয়ক 
এনগয়য় ভ�য়ার জন্য সনমনির ব্যবথিাপনা 
কনমটির সদস্যগণ জািীয় সমবায় নদবস এবং 
আন্তজ্ভানিক সমবায় নদবস উদযাপন এবং 
জনসািরণয়ক উবিধুদ্ধ করার জন্য সনমনি প্রনি 
বছর গুরুত্বপূণ্শ ভূনমকা পালন কররন। এছাড়া 
সদস্যয়দর অংরগ্হয়ণ নবনভন্ন সভা, থসনমনার 
এর আয়য়াজন করা হয়য় রায়ক। 

ড: মমাঃ আবু বকর মছমদিক
সভাপনি, িান গয়বষণা কম্শচারী ভ�াগ্যপণ্য সরবরাহ 

সমবায় সনমনি নলঃ

ধাি গলবষণা কম্চারী ভ�াগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমমমি মলঃ



সমবায়  9

২০১৭ সায়লর প্ররম নদয়কর করা, থগাপালগঞ্জ 
ভেলার কানরয়ানী উপয়জলার ময়হরপধুর 
ইউননয়য়নর বারানিাঙ্গা এলাকার কনিপয় 
নরনষিি ও অি্শনরনষিি ভেকার যধুবক যখন 
ভ�ান কম্শ পানছেল না এবং ব্যবসা করার মি 
যয়রষ্ পধুঁনজও িায়দর নছল না �য়ল ভেকারয়ত্বর 
অনভরপ্ত িারা নছল নদয়রহারা। নঠক থসই 
মহূুয়ি্ভ ভেকারয়দর ষিধু দ্র ষিধু দ্র পধুঁনজসহ সময়বি 
হওয়ার আহবান জাননয়য় “দুঃখ জয়য়র মন্ত্র“ 
ননয়য় এনগয়য় আসয়লন িায়দরই একজন 
জনাব থদয়লায়ার মধুন্ী । থস অনধুযায়ী ১০ 
জানধুয়ানর ২০১৭ বঙ্গবন্ধু র স্বয়দর প্রি্যাবি্ভন 
নদবয়স িারা নমটিং করর একটি সমবায় 
সনমনি গঠয়নর মাি্যয়ম স্বল্প স্বল্প পধুঁনজ একনত্রি 
করর পয্শায়রেয়ম ননয়জয়দর ময়ি্য নবননয়য়ায়গর 
নসদ্ধান্ত গ্হণ কররন। থস থমািায়বক িারা 
কায্শরেম শুরু করর সংগঠনটি সমবায় নবভাগ 
থরয়ক ননবন্য়নর জন্য উপয়জলা সমবায় 
অন�সার, কানরয়ানী, থগাপালগঞ্জ এর সায়র 
থযাগায়যাগ করর। ময়হাদয়য়র ননয়দ্ভরনা 

থমািায়বক জনাব থমাঃ থদয়লায়ার মধুন্ী এর 
বাসভবয়ন প্রস্তানবি সনমনির সদস্যসহ 
সংনলিষ্ সকয়লর উপনথিনিয়ি অনধুনষ্ি 
সাংগঠননক সভার নসদ্ধায়ন্তর আয়লায়ক ভেলা 
সমবায় দপ্তর, থগাপালগঞ্জ থরয়ক ভেনজ: 
নং- ১২৭, িানরখ ০৯/০৩/২০১৭ নরিঃ ময়ূল 
সনমনি ননবন্ন প্রাপ্ত হন। ননবনন্ি নঠকানা: 
গ্াম: বারানিাঙ্গা বাজার, থপা: পদ্মনবলা, 
উপয়জলা : কানরয়ানী, ভেলা : থগাপালগঞ্জ। 
পরর সনমনির কায্শরেম ও সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধ 
পাওয়ায় উপ-আইন সংয়রািন করর।

সরমরির লক্ষ্য ও উনদেশষ্য 

• ভেকারয়ি্ভর অনভরাপ থরয়ক মধুক্ত করর 
সদস্যয়দর কম্শসংথিায়নর ব্যবথিা করা।

• সদস্যয়দর সঞ্চয় করার উৎসাহ দানসহ 
সঞ্চয়য়র মাি্যয়ম আনর্শক সামর্শ বনৃদ্ধয়ি 
অবদান রাখা।

• দানরদ্র্য নবয়মাচন ও স্ব-কম্শসংথিান মলূক 
কম্শকায়ন্ডর মাি্যয়ম আত্মকম্শসংথিান সষৃ্টি 

করা।

কম্যসংস্াে সষৃ্টি 

ভেকার নারী ও পধুরুষয়দর কম্শসংথিান সষৃ্টি 
ও উৎপাদনমধুখী কম্শকায়ন্ড সম্কৃ্ত করয়ণ 
এ সনমনি ভূনমকা ভেয়খ চয়লয়ছ। সনমনিয়ি 
থমাট সদস্য সংখ্যা ২৮০ জন। সনমনি 
থরয়ক প্রায় ১৫০ জন সদস্য ঋণ গ্হণ 
করর ভেইরী �াম্শ, ঔষয়ির থদাকান, মধুনদর 
থদাকান, রয়ির থদাকান নদয়য় স্বাবলম্ী 
হয়য়য়ছ। সনমনির উয়দ্যায়গ এ পয্শন্ত ২৫০ 
জয়নর স্ব কম্শসংথিায়নর ব্যবথিা হয়য়য়ছ। 
এছাড়া মানসক ভেিয়নর নভনত্তয়ি সনমনিয়ি 
৫ জন ব্যনক্ত কম্শরি রয়য়য়ছন। সনমনির 
উৎপাদনমধুখী কায্শরেয়মর �য়ল সংনরস্নষ্ 
এলাকার দুগ্ধ ও সবনজর চানহদা পূরণ হয়য়য়ছ। 
এভায়ব ভেকারত্ব দূনরকরণ, কম্শসংথিান ও 
উৎপাদনমধুখী কায্শরেয়মর মাি্যয়ম এলাকার 
আর্শ সামানজক উন্নয়য়ন সনমনিটি ব্যাপক 
ভূনমকা ভেয়খ চয়লয়ছ।

স্বলেশ সামব্ক গ্াম উন্নয়ি সমবায় সমমমি মলঃ
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সনমনির নবনরেি শেয়াররর মলূ্য এবং 
সদস্যগয়ণর ননকট থরয়ক আদায়কৃি ষিধু দ্র ষিধু দ্র 
সঞ্চয়ই সনমনির একমাত্র পধুঁনজ। আপািি 
সনমনির উৎপাদনমধুখী হস্তনরয়ল্পর কায়জ 
সনমনির ষিধু দ্র পধুঁনজ নবননয়য়াগ হয়ছে। এ থছাট্ট 
পধুঁনজ ননয়য় হাটি হাটি পা পা করর রাপলা 
মনহলা সমবায় সনমনি স�লিার নদয়ক এনগয়য় 
চয়লয়ছ।

সনমনিটির উয়দ্যায়গ হস্তনরয়ল্পর প্রনরষিয়ণর 
মাি্যয়ম সনমনির সদস্যসহ অন্যান্য মনহলা 
সনমনির প্রায় দুইরি নারী সদস্যয়ক কম্শষিম 
করর গয়ড় ভৈালা হয়য়য়ছ। সনমনির সদস্যগণ 
প্রনিননয়ি গ্াহয়কর চানহদার নভনত্তয়ি ব্লক 
বাটিক ও সুিার কায়জর নবনভন্ন নিজাইয়নর 
নরি নপস, রানড় ও ভেিনসট তৈরী করর নবনরে 
করয়ছন। গি অর্শবছরর প্রায় দুই লষি টাকার 
পণ্য রেয় নবরেয় হয়য়য়ছ।

শাপলা মমহলা সমবায় সমমমি মলঃ
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থগাপালগঞ্জ ভেলার মধুকসুদপধুর উপয়জলার 
তেনচত্রপূণ্শ বাননয়ারচর গ্ায়ম প্রগনি বহুমমধুখী 
সমবায় সনমনিটি অবনথিি। সনমনিটির 
মলূ উয়দ্দর্য ব্যনক্তকভায়ব সভ্যগণয়ক এবং 
সমষ্টিগিভায়ব সংগঠনয়ক অর্শনননিক থষিরত্র 
স্বাবলম্ী করর ভৈালার জন্য সভ্যগণয়ক 
ননয়নমি সঞ্চয় ও সীনমি আকারর ঋণ প্রদান 
করর ষিধু দ্র ষিধু দ্র সম্দ সংগনঠি করর মলূিন 
গঠন এবং িার সনঠক ব্যবহার নননচিিকরণ। 
এটি এ এলাকার একটি অনন্য সমবায় 
প্রনিষ্ান।ভ�ননা সনমনিটি শুিধু শেয়ার,সঞ্চয় 
আদায় ও ঋয়ণর প্ররাগি কায্শরেয়মর 
ময়ি্যই শুিধু সীমাবদ্ধ না থরয়ক সমবায় 
বাজার পনরচালনা করা এবং গ্ায়ম প্রানন্তক 
সদস্যয়দর কায়ছ রহররর সুনবিা থপৌঁছায়নার 
লয়ষি্য ন্যায্য মলূ্য ও নকনস্তয়ি প্রয়য়াজনীয় 
পণ্য থযমন থমাাইল, টিনভ,নরিজ গহৃথিালী 
সামগ্ীসহ অন্যান্য নজননষ নবরেয় করর িায়দর 
জীবনমায়নর ইনিবাচক পনরবি্ভন করয়ছ। 

সনমনিটি সমবায় বাজার কনয়সাটি্ভয়ায়মর 
সদস্য নহসায়ব টিনসনবর িীলারসীপ গ্হণ 
করর সদস্যয়দর মায়ে টিনসনবর পণ্য সরবরাহ 
করর।নরষিা নবস্তারর সনমনির ননজস্ব অর্শায়য়ন 
ত�র নবদ্যালয় পনরচালনা করা হয়। থযখায়ন 
রয়য়য়ছ বয়স্ নরষিা কায্শরেম সহ অস্বছেল 
থমিাবী নরষিার্শীয়দর নবনা ভেিয়ন পাঠদায়নর 
ব্যবথিা। আিধুননক প্রযধুনক্তয়ি চাষাবায়দর 
সুয়যাগ সদস্যয়দর মায়ে থপৌঁছায়নার লয়ষি্য 
অি্যন্ত সুলয়ভ �সল ভোনা, থসচ ব্যবথিা, 
�সল কাটা ও িান মাড়াইয়য়র ব্যবথিা রয়য়য়ছ 
সনমনিয়ি। আর এ কারয়ণ সনমনিটি এলাকার 
অর্শনননিক উন্নয়য়ন ব্যাপক ভূনমকা পালন 
করয়ছ।
বি্তমানে সরমরির গহৃীি প্রকল্পসমহূ: সঞ্চয় 
প্রকল্প,  পাওয়ার টিলার প্রকল্প,  ঋণ সহায়িা 
প্রকল্প,  জনম চাষাবাদ প্রকল্প, িান মাড়াই 
প্রকল্প,  ত�র নবদ্যালয় প্রকল্প, সমবায় বাজার 
প্রকল্প।

ভেকারত্ব দূরীকরয়ণ ষিধু দ্র কুটির নরল্প থিাপন 
ও মৎস্য চায়ষ উৎসাহ িরা সহয়য়ানগিা, 
উৎপানদি পণ্য সরাসনর ভ�াক্তার ননকট থপৌঁয়ছ 
থদওয়া, সদস্য সন্তানয়দর নরনষিি করায় 
সহয়যানগিা করা ও নরষিা জনরপসহ সমাজ 
সয়চিনিামলূক নবনভন্ন রকয়মর কায্শরেয়ম 
অংরগ্হয়ণর মাি্যয়ম স্বননভ্ভরিা, কম্শসংথিান 
সষৃ্টি, লভ্যাংর প্রদান, কল্যাণ ও থসবামলূক 
কম্শ সম্াদন িরা সািারণ মানধুষয়ক সমবায় 
মরন্ত্র উবিধুদ্ধকরয়ণ সনমনিটি এক ননজর থিাপন 
কররয়ছ। বি্ভমায়ন সনমনিটি যায়ি এলাকার 
উৎপানদি দুয়গ্ধর সয়ব্শাচ্চ ব্যবহার নননচিি করা 
যায় থস লয়ষি্য দুগ্ধ প্রকল্প গ্হয়ণর পনরকল্পনা 
করয়ছ। আর এসব মহিী উয়দ্যাগ কায্শকর 
করার রুপকার সনমনির সভাপনি বাবধু প্রণব 
হালদাররর সিিা, পনরশ্রম, ঐকানন্তক প্রয়চষ্া 
ও উদ্াবনী মাননসকিা সয়ব্শাপনর সনমনির 
প্রনি প্রগাড় ভালবাসার কারয়ণ সনমনিটি আজ 
এক অনন্য মাত্রা থপয়য়য়ছ। 

প্রগমি বহুমখুী সমবায় সমমমি মলঃ
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থগাপালগঞ্জ ভেলার মধুকসুদপধুর উপয়জলার 
কনরিগাম গ্ায়মর কনিপয় অস্বছেল ও 
অি্শনরনষিি মনহলা ননয়জয়দর আর্শ-সামানজক 
উন্নয়য়নর লয়ষি্য দলগি উয়দ্যাগ করর। 
িায়দর পায়র এয়স দাঁড়ায় একটি ভেসরকারী 
উন্নয়ন সংথিা নসনসনিনব। িায়দর পর চলার 
সহয়যাগী নহসায়ব নসনসনিনবর কম্শকায়ন্ডর 
সায়র ননয়জয়দর পধুররাপধুনর সানমল করর িারা 
সদস্যয়দর ষিধু দ্র ষিধু দ্র সঞ্চয়য়র মাি্যয়ম পধুঁনজ 
গঠন করা হয়। পরবি্ভীয়ি সনমনিয়ি স্বছেিা 
ও ননয়মিানন্ত্রকিার সায়র পনরচালনার জন্য 
ভেলা সমবায় কায্শালয়, থগাপালগঞ্জ নবগি 
৮/৫/২০০৮ িানরয়খ ৩৯ নং ননবন্ন লাভ 
করর। এরপর হাঁটি হাঁটি পা করর দীঘ্শ একযধুয়গর 
ও ভেশী পর চলা সনমনিটির। ইনিময়ি্যই 
সনমনিটি একটি স�ল সমবায় সনমনি নহয়সয়ব 
এলাকায় পনরনচনি লাভ করর। সা�য়ল্যর 
েধু ঁনড়য়ি ২০১৪ সায়ল জািীয় পয্শায়য় মনহলা 
সনমনির ক্যাটাগরীয়ি নছননয়য় আয়ন থশ্রষ্ 
সমবায় সনমনির পধুরস্ার। বি্ভমায়ন সনমনির 
সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। যার অধিকাংর সদস্য 

সনমনির ছায়ািয়ল এয়স ননয়জয়দর স্বাবলম্ী 
নহয়সয়ব গয়ড় ভৈালার প্রয়াস থপয়য়য়ছন। 

নকছধু  সদস্য আয়ছন যারা সনমনি হয়ি 
ঋণ ননয়য় পাটজাি নবনভন্ন দ্রব্যানদ তৈরী 
করর ঢাকার নবনভন্ন শোরুয়ম নবরেী কররন। 
সনমনির একজন সদস্য আয়ছন নযনন সনমনি 
হয়ি ঋণ ননয়য় অন্যান্য সদস্যয়দর নদয়য় 
নকনরকাঁরাসহ হায়ির কায়জর নবনভন্ন নজননস 
তৈরী করর সারা থদয়র অনধুনষ্ি নবনভন্ন 
থমলায় ননয়নমিভায়ব অংরগ্হণ করর রায়ক। 
অয়নক সদস্য সমবায় একায়িমী, কুনমলিা 
এবং �নরদপধুর আঞ্চনলক ইননষ্টিটিউট হয়ি 
থসলাইয়য়র উপর প্রনরষিণ গ্হণ করর থিানীয় 
বাজারর সনমনি হয়ি ঋণ ননয়য় থটইলানরং 
এর থদাকান নদয়য়য়ছ এবং অন্যান্য সদস্যয়দর 
থদাকায়ন ননয়য়াগ করর িায়দর ও উপাজ্ভয়নর 
ব্যবথিা করর স্বাবলম্ী কররয়ছ, আবার বাড়ীয়ি 
বয়স থসলাই থমনরয়নর ঋণ ননয়য় থসলাইয়য়র 
কাজ করর সংসারর স্বছেলিার সায়র জীবন 
নীব্শাহ করয়ছ। নকছধু  সদস্য আয়ছন যারা গাভী 
ঋণ ননয়য় দুগ্ধ উৎপাদন করর থিানীয় বাজারর 

দুগ্ধ নবনরেসহ নঘ তৈরী করর থসগুয়লা ও 
বাজারজাি করয়ছ। অয়নয়ক আবার ঋণ ননয়য় 
গরূ থমাটািাজাকরয়নর মাি্যয়ম এঁয়ড় গরু 
নবরেী করর ননয়জয়দর আত্মননভ্ভরশীল করর 
গয়ড় িধু য়লয়ছ। এ সনমনির নবয়রষত্ব এই থয, 
সনমনির প্রায় ৫০ জন সদস্য ননয়জয়দর থছাট 
থছাট নারী উয়দ্যাক্তা নহসায়ব গয়ড় ভৈালার 
প্রয়াস থপয়য়য়ছন।

এক েজরর সরমরির কার্যক্রম 

সদস্যয়দর পরস্পররর সায়র পরস্পররর সু-
সম্ক্ভ এবং ব্যবথিাপনা কনমটির সিিার 
কারয়ণ সনমনিটি রক্ত আনর্শক নভনত্ত অজ্ভন 
করয়ি সষিম হয়য়য়ছ। সনমনিয়ি ননয়নমিভায়ব 
ব্যবথিাপনা কনমটির সভা, বানষ্শক সািারণ 
সভা যরাসময়য় ননব্শাচন অনধুনষ্ি হয়। রি 
প্রনিবন্কিা রাকা সৎয়বও সনমনিটি িার 
সদস্যয়দর ননয়য় এনগয়য় চয়লয়ছ সাময়নর 
নদয়ক। আর এভায়ব িারা সমবায়য়র মাি্যয়ম 
থদয়রর থটকসই উন্নয়য়নর অগ্যাত্রায় সানমল 
হবার প্রয়াস চানলয়য় যায়ছে।

কমলগ্াম বসুন্ধরা মমহলা সমবায় সমমমি মলঃ
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থগাপালগঞ্জ ভেলার মধুকসুদপধুর উপয়জলার 
কনরিগাম গ্ায়মর কনিপয় অস্বছেল ও 
অি্শনরনষিি মনহলা ননয়জয়দর আর্শ-সামানজক 
উন্নয়য়নর লয়ষি্য দলগি উয়দ্যাগ গ্গণ করর। 
িায়দর পায়র এয়স দাঁড়ায় একটি ভেসরকারী 
উন্নয়ন সংথিা নসনসনিনব। িায়দর পর চলার 
সহয়যাগী নহসায়ব নসনসনিনবর কম্শকায়ন্ডর 
সায়র ননয়জয়দর পধুররাপধুনর সানমল করর 
সদস্যয়দর ষিধু দ্র ষিধু দ্র সঞ্চয়য়র মাি্যয়ম পধুঁনজ 
গঠন করা হয়।  

ইনিময়ি্যই সনমনিটি একটি স�ল 
সমবায় সনমনি নহয়সয়ব এলাকায় পনরনচনি 
লাভ করর। সা�য়ল্যর েধু ঁনড়য়ি ২০১৩ সায়ল 
জািীয় পয্শায়য় মনহলা সনমনির ক্যাটাগরীয়ি 
নছননয়য় আয়ন থশ্রষ্ সমবায় সনমনির পধুরস্ার। 
বি্ভমায়ন সনমনির সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। 
যার অধিকাংর সদস্য সনমনির ছায়ািয়ল এয়স 
ননয়জয়দর স্বাবলম্ী নহয়সয়ব গয়ড় ভৈালার 
প্রয়াস থপয়য়য়ছন। সনমনি হয়ি ঋণ সহায়িা 
থপয়য় এ এলাকায় িার, থরোঞ্জ ও রংখ নরয়ল্পর 
প্রসার ঘয়টয়ছ এবং থরোয়ঞ্জর মায়ক্ভট তৈরী 
হয়য়য়ছ থযখান থরয়ক পাইকারী নবররেিারা 
সদস্যয়দর ভৈরীকৃি থরোয়ঞ্জর মাদুলী, কায়নর 

দুল এবং রংখ হয়ি তৈরীকৃি রাঁখা নকয়ন 
সারা থদয়র বাজারজাি করর। নকছধু  সদস্য 
সমবায় একায়িমী, কুনমলিা এবং �নরদপধুর 
আঞ্চনলক ইননষ্টিটিউট হয়ি থসলাইয়য়র 
উপর প্রনরষিণ গ্হণ করর সনমনি হয়ি ঋণ 
ননয়য় গ্ায়মর নবনভন্ন হায়ট িায়দর তৈরীকৃি 
বাচ্চায়দর থপাষাক ও ব্লাউজ, থপটিয়কাট নবরেী 
করর স্বাবলম্ী হবার পর খধুঁয়জ থপয়য়য়ছ। 
নকছধু  সদস্য আয়ছন যারা গাভী ঋণ ননয়য় 
দুগ্ধ উৎপাদন করর থিানীয় বাজারর দুগ্ধ 
নবনরে করর জীনবকা ননব্শাহ করয়ছ। অয়নয়ক 
আবার ঋণ ননয়য় গরূ থমাটািাজাকরয়নর 
মাি্যয়ম িা প্রনিপালন করর এঁয়ড় গরু নবরেী 
করর ননয়জয়দর আত্মননভ্ভরশীল করর গয়ড় 
িধু য়লয়ছ। নকছধু  সদস্য সনমনির ঋণ গ্হণ 
করর মধুরগীর খামার করর অয়নক লাভবান 
হয়য়য়ছন। সনমনিয়ি সমাজ সয়চিনিামলূক 
নবনভন্ন থপ্রাগ্াম হায়ি ভ�ওয়া হয়য়য়ছ। বছরর 
চারবাররর ময়িা উনঠান তেঠয়কর মাি্যয়ম 
স্যাননয়টরন, থযৌিধু ক নবররািী গণসয়চিনিা, 
বাল্য-নববায়হর কু�ল, নরষিা নবস্তাররর সু�ল 
ইি্যানদ নবষয়য় উব্ধুদ্ধ করর। গরীব থমিাবীয়দর 
সুদমধুক্ত নরষিা ঋণ বাবদ ১০,০০০ টাকা 

প্রদান করর িায়দর নরষিায় সহয়যানগিা করা, 
আি্ভপীনড়িয়দর নচনকৎসা দায়নর নবষয়য় 
সনমনির প্রয়চষ্া অব্যাহি রয়য়য়ছ। এছাড়াও 
সনমনিয়ি নবনা পানরশ্রনময়ক শুিধুমাত্র যািায়াি 
ভািা ও নাস্তা বাবদ নকছধু  টাকার নবননময়য় 
দুইজন সদস্যয়ক ভ�টওয়ান্ক্ভং কায্শরেয়মর 
দানয়ত্ব প্রদান করা হয়য়য়ছ যারা ইউননয়ন 
ভ�টওয়াক্ভ এবং উপয়জলা ভ�টওয়ায়ক্ভর সায়র 
সম্কৃ্ত হয়য় সরকাররর নবনভন্ন দ�িররর 
থসবাসমহূ সদস্যয়দর কায়ছ থপৌঁয়ছ থদওয়ার 
মহান দানয়ত্ব পালন করর যায়ছে।

এক েজরর সরমরির কার্যক্রম 

সদস্যয়দর পরস্পররর সায়র পরস্পররর সু-
সম্ক্ভ, ব্যবথিাপনা কনমটির সিিার কারয়ণ 
সনমনিটি আজ রক্ত আনর্শক নভনত্ত অজ্ভন 
করয়ি সষিম হয়য়য়ছ। সনমনিয়ি সদস্য কিৃ্শক 
খনরদকৃি শেয়াররর ও জমাকৃি সঞ্চয়য়র উপর 
লভ্যাংর ও সুদ বটিন করা হয়। হাজারও 
প্রনিবন্কিা িরা প্রনিকুলিা সৎয়ত্বও 
সনমনির কম্শকি্ভাগণ সনমনিটিয়ক িীরর িীরর 
থটকসই উন্নয়য়নর নরখরর ননয়য় যাওয়ার 
ননরন্তর থচষ্া চানলয়য় যায়ছেন।

েমষিণ জমলড়পাড় মোলিচাঁপা মমহলা সমবায় সমমমি মলঃ
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থগাপালগঞ্জ ভেলার মধুকসুদপধুর উপয়জলার 
কনরিগাম গ্ায়মর কনিপয় অস্বছেল ও 
অি্শনরনষিি মনহলা ননয়জয়দর আর্শ-সামানজক 
উন্নয়য়নর লয়ষি্য দলগি উয়দ্যাগ গ্গণ 
করর। িায়দর পায়র এয়স দাঁড়ায় একটি 
ভেসরকারী উন্নয়ন সংথিা নসনসনিনব। িায়দর 
পর চলার সহয়যাগী নহসায়ব নসনসনিনবর 
কম্শকায়ন্ডর সায়র ননয়জয়দর পধুররাপধুনর 
সানমল করর সদস্যয়দর ষিধু দ্র ষিধু দ্র সঞ্চয়য়র 
মাি্যয়ম পধুঁনজ গঠন করা হয়। পরবি্ভীয়ি 
সনমনিয়ি স্বছেিা ও ননয়মিানন্ত্রকিার সায়র 
পনরচালনার জন্য সমবায় নবভায়গর মাি্যয়ম 
নবগি ৮/৫/২০০৮ িানরয়খ ৪১ ময়ূল ননবন্ন 
প্রাপ্ত হয়। প্রারনমকভায়ব সনমনি গঠয়নর 
মলূ উয়দ্দর্য হয়লা গ্ায়মর হিদনরদ্র নছন্নমলূ 
মনহলায়দর অর্শনননিক মধুনক্ত অজ্ভন করা। 
অয়নক ঘাি প্রনিঘায়ির মি্য নদয়য় সনমনি 
নবনভন্ন আয়বি্শক কম্শসনূচ গ্হয়ণর মাি্যয়ম 
বি্ভমায়ন অর্শনননিকভায়ব রক্ত ভীি গড়য়ি 
সষিম হয়য়য়ছ। এ থষিরত্র সদস্যয়দর ময়ি্য 
পারস্পনরক আথিা, নবর্াস ননয়নমি শেয়ার-
সঞ্চয় জমাদায়ন অংরগ্হণ এবং ব্যবথিাপনা 
কনমটির সদস্যয়দর ময়ি্য সিিা এবং 

ব্যবথিাপনা কনমটির ভ�ৌশুলী ভূনমকার কারয়ণ 
সনমনিটি প্রায় ৭৪,০০০,০০ (চধু য়াত্তর লষি) 
টাকা মলূিন সষৃ্টি করয়ি সষিম হয়য়য়ছ। 
ইনিময়ি্যই সনমনিটি একটি স�ল সমবায় 
সনমনি নহয়সয়ব এলাকায় পনরনচনি লাভ 
কররয়ছ। বি্ভমায়ন সনমনির সদস্য সংখ্যা ১৪০ 
জন। যার অধিকাংর সদস্য সনমনির ছায়ািয়ল 
এয়স ননয়জয়দর স্বাবলম্ী নহয়সয়ব গয়ড় ভৈালার 
প্রয়াস থপয়য়য়ছন। সনমনির সদসরা রংখ, 
নেনধুক, কনড়ড় নবনভন্ন রকয়মর শো-নপচ, 
কায়নর দুল চধু য়লর ব্যান্ড সহ নানারকয়মর 
রকমারী নজননস, থরোয়ঞ্জর ইনময়টরন সামগ্ী 
তৈরী করর থটয়করহাট এবং জনলড়পাড় 
পাইকারী বাজারর নবনরে করর। এসকল পণ্য 
সামগ্ী তৈরী করর থয সকল সদস্য নছয়লন 
দনরদ্র, ভূনমহীন সনমনির সহায়িায় িারা আজ 
স্বছেলিার সায়র জীবনযাপন করয়ছন, ভ‚নমর 
মানলক হয়য়য়ছন। সনমনি হয়ি সদস্যয়দর 
সম্ণূ্শ নবনাময়ূল্য বন্ধু  চধু লা পাইপ সরবরাহ 
করা হয়। নবনা সুয়দ গরীব থমিাবীয়দর 
সুদমধুক্ত নরষিা ঋণ বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান 
করর িায়দর নরষিাগ্হয়ণ সহয়যানগিা করা 
এবং আি্ভপীনড়িয়দর নচনকৎসা দায়নর নবষয়য় 

সনমনির প্রয়চষ্া অব্যাহি রয়য়য়ছ। এছাড়াও 
সনমনিয়ি নবনা পানরশ্রনময়ক শুিধুমাত্র যািায়াি 
ভািা ও নাস্তাবাবদ নকছধু  টাকার নবননময়য় 
দুইজন সদস্যয়ক ভ�টওয়ান্ক্ভং কায্শরেয়মর 
দানয়ত্ব প্রদান করা হয়য়য়ছ যারা ইউননয়ন 
ভ�টওয়াক্ভ এবং উপয়জলা ভ�টওয়ায়ক্ভর সায়র 
সম্কৃ্ত হয়য় সরকাররর নবনভন্ন দ�িররর 
থসবাসমহূ সদস্যয়দর কায়ছ থপৌঁয়ছ থদওয়ার 
মহান দানয়ত্ব পালন করর যায়ছেন।

এক েজরর সরমরির কার্যক্রম 

সদস্যয়দর পরস্পররর সায়র পরস্পররর সু-
সম্ক্ভ ব্যবথিাপনা কনমটির সিিার কারয়ণ 
সনমনিটি রক্ত আনর্শক নভনত্ত অজ্ভন করয়ি 
সষিম হয়য়য়ছ। সনমনিয়ি ননয়নমিভায়ব 
ব্যবথিাপনা কনমটির সভা, বানষ্শক সািারণ 
সভা ও যরাসময়য় ননব্শাচন অনধুনষ্ি হয়। 
সনমনিয়ি সনমনির সদস্য কিৃ্শক খনরদকৃি 
শেয়াররর ও জমাকৃি সঞ্চয়য়র উপর লভ্যাংর 
ও সুদ বটিন করা হয়। হাজারও প্রনিবন্কিা 
সৎয়ত্বও সনমনির কম্শকি্ভাগণ সনমনিটিয়ক 
িীরর িীরর থটকসই উন্নয়য়নর নরখরর ননয়য় 
যাওয়ার ননরন্তর থচষ্া চানলয়য় যায়ছেন।

উত্তর জমলড়পাড় আশার আললা মমহলা সমবায় সমমমি মলঃ
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বাংলায়দয়রর থমাট জনসংখ্যার প্রায় অয়ি্শক 
নারী। এই অয়ি্শক জনয়গাষ্ঠীয়ক বাদ নদয়য় 
কখয়না থদয়রর সামনগ্ক উন্নয়ন সম্ভব 
নয়। নারীয়দর িাই উন্নয়য়নর অংরগ্হয়ণর 
অংশীদার হয়ি সমবায় অধিদপ্তররর 
বস্তবায়নািীন নারী উন্নয়ন প্রকয়ল্পর আওিায় 
গনঠি হয় বাননয়ারচর নারী উন্নয়ন প্রকল্প 
এবং বাঘানদয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সনমনি। 
দুটি সনমনির ১০০ জন করর থমাট ২০০ জন 
সুনবিাবনছিি নারী মারানপছধু  ১,২০,০০০ 
টাকা ঋণ থপয়য় িায়দর ভায়গ্যান্নয়য়নর সুয়যাগ 
থপয়য়য়ছ। বনৃদ্ধ থপয়য়য়ছ িায়দর আগ্হ, 
কম্শচাঞ্চল্য এবং সাবলম্ী হবার আত্মপ্রি্যয়। 
সনমনি দুটির একটি ির্যনচত্র ননয়চ থদওয়া 
হল।
বারেয়ারচর োরী উন্নয়ে সমবায় সরমরি রলঃ

• ঋণ দাদন: ১,১৬,৪০,০০০
• ঋণ আদায়: ১৫,৪৪,৫৮০
• সানভ্ভস-চাজ্ভ আদায়: ৩,২০,৩০০
• গাভীর সংখ্যা: ১৫৬ টি
• দুগ্ধ উৎপাদন: ৫৯,২৬৫ নলটার

• কম্শসংথিান: ৪০ জন

বাঘারদয়া োরী উন্নয়ে সমবায় সরমরি রলঃ

• ঋণ দাদন: ১,১৭,৬০,০০০
• ঋণ আদায়: ১৩,৬৭,২৪০
• সানভ্ভস-চাজ্ভ আদায়: ২,২৬,১৪০
• গাভীর সংখ্যা: ১৬৩ টি
• দুগ্ধ উৎপাদন: ৫১,৩৩০ নলটার
• কম্শসংথিান : ৩৮ জন

সনমনিগুয়লার আনর্শক অবথিার উন্ননির এ 
িারা অব্যাহি রাকয়ল সুনবিাবনঞ্চি এ সকল 
নারীগণ ননয়জয়দর নারী ষিধু দ্র ভেইরী উয়দাক্তা 
নহসায়ব গয়ড় ভৈালার সুয়যাগ পায়ব এবং 
থদয়রর থটকসই উন্নয়য়ন সহায়ক ভূনমকা পালন 
করয়ব। প্রাণী-সম্দ কায্শালয়, মধুকসুদপধুর 
হয়ি গাভীপালন সংরোন্ত নবনভন্ন িরয়নর 
প্রনরষিণ থপয়য় িারা এ নবষয়য় ননয়জয়দর 
অয়নক সমদৃ্ধ করার সুয়যাগ থপয়য়য়ছ। কনদন 
আয়গও থয নারীর অভাব-অনটন নছল ননি্য 
সঙ্গী, ননয়জর সামান্য প্রয়য়াজনটধুকু থমাটায়নার 

সামর্শ নছল না যার, আজ থস িার স্বামীর 
সহয়যাগী হয়য় সংসাররর ব্যয় ননব্শায়হর হাল 
িররয়ছ। সুয়যাগ তৈরী হয়য়য়ছ সংসারর িার 
বাক-স্বািীনিা প্রনিষ্া করার। পালন করয়ছ 
থছয়লয়ময়য়য়দর ভেখাপড়া আররা ভায়লাভায়ব 
চানলয়য় যাওয়ার দানয়ত্ব। অর্শনননিক 
স্বছেলিার কারয়ণ িারা অংরগহ্রণ করয়ছ 
নবনভন্ন সামানজক কম্শকায়ন্ড। ইনিময়ি্যই 
সদস্যবৃ্  আর্শ-সামানজক উন্নয়য়ন থয 
ভূনমকা রাখয়ি সষিম হয়য়য়ছ িা এ এলাকার 
মনহলাঙ্গয়ন উজ্জ্বল দষৃ্ান্ত থিাপন কররয়ছ, যা 
হয়ি পারর অন্য সমবায় সনমনির পনরকৃি।

বামিয়ারচর িারী উন্নয়ি সমবায় সমমমি মলঃ 
বাঘামেয়া িারী উন্নয়ি সমবায় সমমমি 
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গ্াম: িারাবারাইল, িাকঘর: কান্, উপয়জলা: 
ভ�াটালীপাড়া, থগাপালগঞ্জ।

সদস্যয়দর ননকট শেয়ার নবনরে, সদস্যয়দর ননকট থরয়ক 
ননয়নমি সঞ্চয় আদায়, বানষ্শক নীট লাভ থরয়ক সষৃ্ নবনভন্ন 
িহনবল এবং নবয়রষ প্রয়য়াজয়ন ভ�ান সদয়স্যর ননকট থরয়ক 
গহৃীি ঋণই সনমনির পধুঁনজ গঠয়নর মলূ উৎস। ৩০.০৬.২০১৯ 
নরিঃ পয্শন্ত সনমনির ৩,১০,৬৮,৭৩১ টাকা। 

সনমনি ৩০.০৬.২০১৯ নরিঃ পয্শন্ত ১২০০ সদয়স্যর মায়ে 
২,৯৬,০৮,৬৬০ টাকা সম্ণূ্শ জামানি নবহীন ঋণ প্রদান 
কররয়ছ। এ ঋণ গ্হণ করর সদস্যগণ ভেইরী �াম্শ, মধুনদ 
থদাকান, সবনজ উৎপাদনসহ নবনভন্ন উৎপাদনমধুখী কাজ করর 
স্বাবলম্ী হয়য়য়ছন। সনমনিটি অজপাড়া গাঁয়য়র থখয়ট খাওয়া 
সািারণ মানধুয়ষর একমাত্র অবলম্ন হয়য় দাঁনড়য়য়য়ছ।

সনমনির উয়দ্যায়গ এ পয্শন্ত ৮০০ জয়নর স্ব কম্শসংথিায়নর 
ব্যবথিা হয়য়য়ছ। এছাড়া মানসক ভেিয়নর নভনত্তয়ি সনমনিয়ি 
৫ জন ব্যনক্ত কম্শরি রয়য়য়ছন। সনমনির উৎপাদনমধুখী 
কায্শরেয়মর �য়ল নবনভন্ন চানহদা পূরণ হয়য়য়ছ। এভায়ব 
ভেকারত্ব দুনরকরণ, কম্শসংথিান ও উৎপাদনমধুখী কায্শরেয়মর 
মাি্যয়ম এলাকার আর্শ সামানজক উন্নয়য়ন সনমনিটি ব্যাপক 
ভূনমকা ভেয়খ চয়লয়ছ।

ধারাবাশাইল জিকল্যাণ সমবায় সঞ্চয় ঋণোি সমমমি মলঃ
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হাজার বছররর শ্রয়ষ্ বাঙ্গালী স্বািীন 
বাংলাদয়ররর থিপনি জানির জনক বঙ্গবন্ধু  
শেখ মধুনজবধুর রহমান-এর জন্ম থিান মিধুমনি 
নদীর পাড় থঘয়ষ গয়ড় উয়ঠয়ছ ঐিনহ্যবাহী 
টধু নঙ্গপাড়া উপয়জলা। “দুগ্ধ সমবায় সনমনির 
কায্শরেম নবসৃ্তিকরয়ণর মাি্যয়ম বহৃৎির 
�নরদপধুর, বনররাল ও খধুলনা ভেলার দানরদ্র্য 
হ্রাসকরণ ও আর্শ সামানজক উন্নয়ন” শীষ্শক 
প্রকল্পরর িৎকালীন প্রকল্প পরনচালক জনাব 
থমা. আসাদুজিামান, অনিনরক্ত ননবন্ক, 
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ময়হাদয় টধু নঙ্গপাড়ায় 
অবথিনি জানির জনক বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুনজবধুর 
রহমান-এর সমাধি নজয়ারি করয়ি এয়স নিনন 
জানির জনয়কর পূণ্শ ভূনময়ি উন্নি জায়ির 
গাভী পালয়নর মাি্যয়ম দুগ্ধ উৎপাদনসহ 
এলাকার জনগনয়ক সমবায়য়র মাি্যয়ম 
সংগনঠি করর একটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী 
সমবায় সনমনি গঠনরর উদ্যয়গ গ্হণ করয়ন। 
িার �লশ্রুনিয়ি থিানীয় উপয়জলা সমবায় 
অন�সার ও সনমনির ব্শিমান সভাপনি মধুন্ী 
রন�কুল ইসলাম, সহ-সভাপনি জনাব দসয়দ 
বদরুল হাসানরর সনরেয় সহয়যানগিা এবং 
অত্র এলাকার প্রবীন সমবায়ী মরহুম খান 

সায়হব শেখ থমারার� থহায়সয়নর থযাগ্য 
উত্তর সুরী নবনরষ্ সমবায়ী জনাব শেখ নানদর 
থহাসয়ন নলপধুধু, বিম্শান সভাপনি “বাংলাদয়র 
দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউননয়ন নলঃ”, 
ঢাকা ময়হাদয়য়র ভ�িৃয়ত্ব বঙ্গবন্ধু র সমাধিয়সৌি 
সংলগ্ন িার বাবার তেঠক খানায় ১২৫ 
জন প্রস্তানবি সদস্যসহ সংনলিষ্ সকয়লর 
উপনথি্নিয়ি অনধুনষ্ি প্ররম সাংঘঠননক সভার 
নসদ্ধায়ন্তর আয়লায়ক ভেলা সমবায় দপ্তর, 
থগাপালগঞ্জ থরয়ক ১৪২ নং ননবন্ন ময়ূল 
২২/০৪/২০১৩ নরিঃ িানরখ ননবন্ন প্রাপ্ত 
হয়। ননবন্ি নঠকানা: গ্াম +থপা: পাটগািী, 
উপয়জলা : টধু নঙ্গপাড়া, ভেলা : থগাপালগঞ্জ। 
সনমনির কম্শ এলাকা : টধু নঙ্গপাড়া থপৌরসভা, 
পাটগািী, িধু মধুরনয়া ও থগাপালপধুর ইউননয়ন 
ব্যাপী।

সরমরির লক্ষ্য ও উদেনশষ্য 

১। সদস্যয়দর সঞ্চয় করার উৎসাহ দানসহ 
সঞ্চয়রর মাি্যয়ম আনর্শক সামর্শ বনৃদ্ধয়ি 
অবদান রাখা।
২। দারনদ্র্য বনময়াচন, স্ব-কম্শসংথিান মলূক 
কম্শকায়ডের মাি্যয়ম আত্মকম্শসংথিান সষৃ্টি 

করন।
৩। উন্নি/রংকর জািরর গাভী পালয়নর 
মাি্যয়ম বয়কারত্ব দূরীকরনসহ সমবায় নভনত্তক 
জািীয় উৎপাদন বনৃদ্ধ ও কম্শসংথিানরর 
সহায়ক নহসায়ব প্রনরষিণ ও ঋণ সহায়িার 
মাি্যয়ম থছাট, বড় ও মাোরী আকাররর দুগ্ধ 
খামার প্রনিষ্ায় সহায়িা করা।
৪। সনমনির সদস্যয়দর উৎপাদনি দুি 
নমল্কনভটা ও থিানীয় বাজারর বাজারজাি 
করয়নর ব্যবথিা গ্হণ করা।
৫। সমাজ কল্যানমলূক কায্শরেম পরনচালনার 
জন্য নবয়রষ ব্যবথিা গ্হণ করা।

প্ররশক্ণ কার্যক্রম 

উন্নয়য়নর পূব্শরি্ভ প্রনরষিণলব্ধ ঞ্জান এ উপলনব্ধ 
থরয়কই চলমান সনমনির ১২৫ জন সদস্যর 
প্রি্যয়কয়কই থিানীয় পয্শায়য় উন্নি জািরর 
গাভী লালন পালয়নর উপর ৫ নদয়নর নবয়রষ 
প্রনরষিণ প্রদান করা হয়। সমবায় অধিদপ্তররর 
বাস্তবায়ীি “দুগ্ধ সমবায় সনমনির কায্শরেম 
নবসৃ্তিকরয়নর মাি্যয়ম বহৃৎির �নরদপধুর, 
বনররাল ও খধুলনা ভেলার দানরদ্র্য হ্রাসকরণ 
ও আর্শ সামানজক উন্নয়ন” শীষ্শক প্রকল্পরর 

টুমঙ্পাড়া দুগ্ধ উৎপােিকারী সমবায় সমমমি মলঃ
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অর্শায়য়ন বধণ্শি প্রনরষিণ প্রদান করা হয়। 
এছাড়া বাংলাদয়র সমবায় একায়িমীসহ 
খধুলনা, বনররায়ল অবথিনি আঞ্চনলক সমবায় 
প্রনরষিণ ভ�ন্দ্র, বাপ্শাি ভ�াটালীপাড়াসহ 
থিানীয় ভেলা ও উপয়জলা 

পয্শায়য় বাস্তবানয়ি ভ্াম্যমান প্রনরষিণ 
ইউননট হয়ি একাধিকবার প্রনরষিণ প্রদান করা 
হয়য়য়ছ। 
 
জািীয় প্যরানয় অজ্তে 

সনমনির প্রনিষ্ািা সভাপনি জনাব মধুন্ী 
রন�কুল ইসলাম নবগি ৪২ বৎছর যাবি 
সমবায় কম্শকায়ডের সায়র সম্কৃ্ত রাকায় 
িার সাংগঠননক িৎপরিাসহ সমাজ থসবা 
মলূক কম্শকান্ড এবং িার ঐকাননক প্রয়চষ্ায় 
সনমনিটি আজ এপয্শায়য় উনন্নি হওয়ার 
কৃনিত্বস্বরুপ ২০১৪ সয়ন দুগ্ধ ক্যটাগরীয়ি 
শ্রয়ষ্ সমবায়ী নহসায়ব স্ব্শন পদক লাভ করয়ন। 
এছাড়া নিনন সরকারী অর্শায়য়ন নবনরষ্ 
সমবায়ী নহসায়ব মালয়য়নরয়ায় প্রনরষিণ মলূক 
ভ্মণ করয়ন। একই সনমনির সহ-সভাপনি 
নবনরষ্ সমবায়ী জনাব দসয়দ বদরুল হাসান 
ও সরকারী অর্শায়য়ন রাইল্যান্ড ও নমল্কনভটার 
অর্শায়য়ন ভারয়ির গুজরায়ট প্রনরষিণ মলূক 
ভ্মণ করয়ন। এসব প্রনরষিণলব্ধ জ্ান নিনন 
ননয়নমি নবনভন্ন সমবায় সনমনির সদস্যয়দর 
মায়ে প্রনরষিয়ণর মাি্যয়ম ছনড়য়য় নদয়য় 

রায়কন।
কম্যসংস্াে সষৃ্টি 

ভেকার নারী ও পধুরুষয়দর কম্শসংথিান সষৃ্টি 
উৎপাদন কম্শকায়ডে সম্কৃ্ত করয়ন এ সনমনি 
ভূনমকা ভেয়খ চলয়ছ। সনমনির থমাট সদস্য 
সংখ্যা ১৮০ জন। িার ময়ি্য ২৫ জন সদয়স্যর 
৫০ হয়ি ১০০ টির ময়িা উন্নি জািরর গাভী 
সম্নলি খামাররর সংখ্যা ২৫টি। ৩০ এর উয়দ্ধ্শ 
গবাদী পশু লালন পালনকৃি খামাররর সংখ্যা 
৪০টি। এছাড়া ২টি হয়ি ৩০টি গাভীর অসংখ্য 
থছাট ও মাোরী আকাররর দুগ্ধ খামার গয়ড় 
উয়ঠয়ছ। সনমনিয়ি সরাসনর আত্মকম্শসংথিান 
হয়য়য়ছ ১২৫ জন। এছাড়া চলমান দুগ্ধ খামারর 
ননয়য়ানজি আয়ছ রিাধিক কম্শচারী। িায়দর 
মানসক ভেিন ৫০০০ থরয়ক ১৫,০০০ টাকার 
ময়ি্য। বি্ভমায়ন সনমনিয়ি গড় দদননক দুি 
উৎপাদয়নর পনরমাণ ১,৫০০ নলটার প্রায়।

সরমরির বি্তমানে আর্্যক রববরণ

বি্ভমায়ন সনমনির থমাট সদস্য সংখ্যা ১৮০ 
জন। ৩০/০৬/২০২০ িানরয়খ থমাট শেয়ার 
মলূিন ৪,৪২,৩৩০ টাকা, সঞ্চয় আমানি 
৯,৯৫,০৩০ টাকা, বটিন থযাগ্য সঞ্চয় 
সুদ ১৭,৬০১ টাকা থমাট কায্শকরী মলূিন 
১৪,৩৭,৩৬০ টাকা। এছাড়া ”দুগ্ধ সমবায় 
সনমনির কায্শরেম নবসৃ্তিকরয়নর মাি্যয়ম 
বহৃৎির �নরদপধুর, বনররাল ও খধুলনা ভেলার 

দানরদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্শ সামানজক উন্নয়ন” 
শীষ্শক প্রকল্পরর আওিায় সনমনির অনধুকুয়ল 
বরাদ্দকৃি আব্শিক ঋণ িহনবল নহসায়ব 
১,৩৭,৫০,০০০ টাকা সুদ নবহীন ঋণ নহসায়ব 
সনমনির সদস্যয়দর ময়ি্য ব্যবহানরি হয়ছে।

সমপােী 

বধণ্শি সনমনিটি িার সদস্যয়দর আর্শ 
সামানজক উন্নয়ন ও স্ব-কম্শসংথিান সষৃ্টিয়ি 
বনলষ্ ভূনমকা পালন করছ। উয়লিখ্য থয জানির 
জনক বঙ্গবন্ধু র জন্মথিান, মাননীয় প্রিান 
মন্ত্রীর জন্মথিান ও িা রননব্শাচনী এলাকায় এ 
সনমনিটি প্রনিষ্ার পূয়ব্শ উন্নি জায়ির গবাদী 
পশু লালন পালন করয়ি থদখা থযি না। 
বি্ভমায়ন প্রায় ঘরর ঘরর উন্নি জায়ির গাভী 
পালয়নর দরৃ্য থদখা যায়। এক করায় বলা যায় 
সনমনিটি প্রনিষ্াসহ উন্নয়ন মলূক ভূনমকায় 
যার নাম উলিয়খ না করয়লই নয় নিনন জনাব 
থমাঃ আসাদুজিামান, অিনরনক্ত ননবন্ক, 
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ও প্রকল্প পনরচালক, 
“দুগ্ধ সমবায় সনমনির কায্শরেম নবসৃ্তিকরয়নর 
মাি্যয়ম বহৃৎির �নরদপধুর, বনররাল ও খধুলনা 
ভেলার দানরদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্শ সামানজক 
উন্নয়ন” শীষ্শক প্রকল্প, সমবায় অধিদপ্তর, 
ঢাকা ময়হাদয়। আরা করা যায় সদস্যয়দর 
আন্তনরক প্রয়চষ্া রাকয়ল আয়লাচ্য সনমনিটি 
একদনন সা�য়ল্যর সয়ব্শাচ্চ নরখরর থপৌছায়ব।
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গ্াম: ভ�ন্নাবাড়ী, থপা: উত্তর-
ভ�ন্নাবাড়ী,থগাপালগঞ্জ সদর,থগাপালগঞ্জ।

ঋণ কায্শরেম (লষি টাকায়)
ক) ঋণ দাদন (রেমপধুনঞ্জভধু ি): ১৪৫.৩৬
খ) ঋণ আদায় (রেমপধুনঞ্জভধু ি): ৩০.০১
সম্দ (লষি টাকায়)
খ) অথিাবর: ১৪৫.৩৬

সরমরি গঠনের উনদেশষ্য

সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদর্শ নরষিা 
থদওয়া, িায়দর ময়ি্য পারস্পনরক সাহায্য 
সহয়যানগিা ও সময়োিা ময়নাভাব গয়ড় 
ভৈালা এবং পনরকনল্পিভায়ব উন্নি জীবন 
যাপয়নর জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্া গ্হয়ণ উবিধুদ্ধ 
করা। ননয়জয়দর আনর্শক উন্ননি অজ্ভয়নর 
লয়ষি্য আয় বনৃদ্ধর জন্য সভ্যগণয়ক সমষ্টিগি 
প্রয়চষ্া গ্হয়ণ উৎসানহি করা।সভ্যগয়ণর ময়ি্য 
নমিব্যনয়িা ও সঞ্চয়য়র অভ্যাস গয়ড় ভৈালা 
এবং সনমনিয়ি ননয়নমি সঞ্চয় আমানি জমা 
রাখা ও সনমনির শেয়ার রেয়য়র বিারা থযৌর 
মলূিন গঠয়ন উৎসানহি করা।

সরমরির মাধষ্যনম সদসষ্যগণ রকিানব উপকৃি 

হনছে

আর্শ-সামানজক অবথিার উন্নয়ন সািয়নর 
লয়ষি সমায়জর স্বল্প আয়য়র সািারণ জনগন 
(সদস্য) সনসনিয়ি প্রনিমায়স শেয়ার 
রেয় এবং সঞ্চয় জমা করর মলূিন গঠন 
করা।প্রয়য়াজয়ন সনমনি থরয়ক স্বল্প সুয়দ ঋণ 
গ্হণ করর ষিধু দ্র ব্যবসায় নবননয়য়াগ অরবা গরু 

থমাটািাজাকরন,প্যায়কট উৎপাদন, কৃনষ /
উৎপাদনমখূীখায়ি নবননয়য়াগ করর ননয়জয়দর 
ভায়গ্যর উন্নয়ন সািন করর ননয়জয়দর ভায়গ্যর 
উন্নয়ন সািন করর রায়ক। ১৪১ জন সদস্য 
উন্নি জায়ির গাভী পালয়নর সায়র সম্কৃ্ত 
থরয়ক স্বকম্শ সষৃ্টি করয়ছ। এছাড়াও সনমনির 
নহসাবানদ সংরষিণসহ অন্যান্য কায়জ ননয়নমি 
ও খন্ডকালীন ১ জন কম্শচারী স্ব-কয়ম্শ 
ননয়য়ানজি রয়য়য়ছ।

উত্তর মগাপালগঞ্জ সন্ধািী দুগ্ধ সমবায় সমমমি মলঃ
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গ্াম: ভ�ন্নাবাড়ী, থপা: উত্তর-
ভ�ন্নাবাড়ী,থগাপালগঞ্জ সদর, থগাপালগঞ্জ।

সরমরি গঠনের উনদেশষ্য

সভ্যগণয়ক সমবায় নীনি ও আদর্শ নরষিা 
থদওয়া, িায়দর ময়ি্য পারস্পনরক সাহায্য 
সহয়যানগিা ও সময়োিা ময়নাভাব গয়ড় 
ভৈালা এবং পনরকনল্পিভায়ব উন্নি জীবন 
যাপয়নর জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়চষ্া গ্হয়ণ উবিধুদ্ধ 
করা। ননয়জয়দর আনর্শক উন্ননি অজ্ভয়নর 
লয়ষি্য আয় বনৃদ্ধর জন্য সভ্যগণয়ক সমষ্টিগি 
প্রয়চষ্া গ্হয়ণ উৎসানহি করা।সভ্যগয়ণর ময়ি্য 
নমিব্যনয়িা ও সঞ্চয়য়র অভ্যাস গয়ড় ভৈালা 
এবং সনমনিয়ি ননয়নমি সঞ্চয় আমানি জমা 
রাখা ও সনমনির শেয়ার রেয়য়র বিারা থযৌর 
মলূিন গঠয়ন উৎসানহি করা।

সরমরির মাধষ্যনম সদসষ্যগণ রকিানব উপকৃি 

হনছে

আর্শ-সামানজক অবথিার উন্নয়ন সািয়নর 
লয়ষি সমায়জর স্বল্প আয়য়র সািারণ জনগন 
(সদস্য) সনসনিয়ি প্রনিমায়স শেয়ার 

রেয় এবং সঞ্চয় জমা করর মলূিন গঠন 
করা।প্রয়য়াজয়ন সনমনি থরয়ক স্বল্প সুয়দ ঋণ 
গ্হণ করর ষিধু দ্র ব্যবসায় নবননয়য়াগ অরবা গরু 
থমাটািাজাকরন,প্যায়কট উৎপাদন, কৃনষ /
উৎপাদনমখূীখায়ি নবননয়য়াগ করর ননয়জয়দর 
ভায়গ্যর উন্নয়ন সািন করর ননয়জয়দর ভায়গ্যর 

উন্নয়ন সািন করর রায়ক। ৩৭ জন সদস্য 
উন্নি জায়ির গাভী পালয়নর সায়র সম্কৃ্ত 
থরয়ক স্বকম্শ সষৃ্টি করয়ছ। এছাড়াও সনমনির 
নহসাবানদ সংরষিণসহ অন্যান্য কায়জ ননয়নমি 
ও খন্ডকালীন ১ জন কম্শচারী স্ব-কয়ম্শ 
ননয়য়ানজি রয়য়য়ছ।

ভ�ন্নাবাড়ী প্রািমমক দুগ্ধ উৎপােিকারী সমবায় সমমমি মলঃ
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উপয়জলা- ইটনা, ভেলা- নকয়রারগঞ্জ।
সনমনির নাম 

লক্ষ্য ও উনদেশষ্য

রূপসী বাংলা কৃনষ উৎপাদনমখূী সমবায় 
সনমনি নলনময়টি
সনমনির নঠকানা
গ্াম- দীয়নরপধুর, িাকঘর- িনপধুর, 
উপয়জলা- ইটনা, ভেলা- নকয়রারগঞ্জ।

শেয়ার, সঞ্চয় আমানি আদায় ও 
সংরনষিি িহনবলসহ অন্যান্য পনরমাণ/ 
অবথিা/এিদ সংরোন্ত কায্শরেম: শেয়ার 
মলূিন ৭,২৫,৬০০ টাকা, সঞ্চয় আমানি 
৩,২৭,০০০ টাকা, ননয়নমি শেয়ার, সঞ্চয় 
আদায় করা হয়ছে এবং লাভ হয়ি ননয়ম 
অনধুযায়ী সংরনষিি িহনবল সষৃ্টি করা হয়।

সরকার বা নবয়দশী সংথিা বা অন্য ভ�ান 
প্রনিষ্ান বা ব্যনক্তর ননকট হয়ি গহৃীি ঋয়ণর 
পনরমাণ এবং ঋণ পনরয়রায়ির অবথিা: 
সরকার/নবয়দশী সংথিা/অন্য ভ�ান প্রনিষ্ান/
ব্যনক্তর ননকট হয়ি ভ�ান ঋণ গ্হণ ব্যিীি 
সনমনির সদস্যয়দর ননকট হয়ি শেয়ার ও 
সঞ্চয় আদায় করি: ননজস্ব িহনবল সষৃ্টি 
কনরয়া সদস্যয়দর মায়ে নবননয়য়াগ করর 
সা�ল্য জনক ভায়ব কায্শরেম চালায়ছে।

সদস্যয়দর বানষ্শক লভ্যাংর বটিন, অনিট 
থসস ও সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদান: 
ননরীষিা বছরর নীট লাভ না হওয়ায় অনিট 
ন� ও নস.নি.এ� িায্শ হয়নন এবং লভ্যাংর 
নবিরণ করা হয়নন।

আইে-কােেু প্ররিপালে পরররস্রি

• অধিকাংর থষিরত্র সমবায় আইন, 
নবধিমালা, উপ-আইন, নবভাগীয় 

সাকু্শলারসহ আয়দর-ননয়দ্ভর প্রনিপালন 
অনধুসরণ করর যাবিীয় কায্শরেম পনরচালনা 
করর আসয়ছ।

• আইন ও নবধি থমািায়বক বানষ্শক/নবয়রষ 
সািারণ সভা এবং ব্যবথিাপনা কনমটির 
সভা অনধুষ্ান করা হয়ছে।

• যরা সময়য় ননব্শাচন অনধুষ্ান করা হয়য়য়ছ।
• সনমনিটি আভ্যন্তরীন ননরীষিা থযাগ্য নয়হ। 

বানষ্শক ননরীষিা ননয়নমিভায়ব সম্াদন 
করায়না হয়ছে।

উন্নয়ে/সম্প্রসারণ কার্যক্রম 

• সদস্যয়দর ময়ি্য ঋণ নবিরণ কায্শরেম 
অব্যাহি আয়ছ। থটইলানরং, ষিধু দ্র ব্যবসা, 
সবনজ চাষ ও গবানদ পশুপালনসহ 
নবনভন্ন উৎপাদনমধুখী কায্শরেয়মর মাি্যয়ম 
সদস্যয়দর আর্শ-সামানজক উন্নয়য়ন 
অবদান রয়য়য়ছ।

• প্রাকৃনিক দুয়য্শায়গ আনর্শক সাহায্য ও 
নবনভন্ন থসবা থদওয়া হয়। বি্ভমায়ন মহামরী 
কররানা ভাইরাস (ভ�ানভি-১৯) এর 
কারয়ন প্রায় ১২০০ জন ভোয়কর মায়ে 
মাস্, সাবান, ও থহনক্সসল নবিরণ করা 
হয়য়য়ছ।

• জুন, ২০১৯ পযন্ত্শ ১৩,৫২,০০০ টাকা 
ঋণ দাদন করা হয়য়য়ছ এবং ৪,০৮,৪৩৫ 
টাকা আদায় করা হয়য়য়ছ। �য়ল সদস্যগণ 
রেমাগি স্বাবলম্ী হয়ছে।

• সনমনির ননজস্ব মলূিন ও িারকৃি 
মলূিয়নর অনধুপাি ১: ৮।

কম্যসংস্াে /স্ব-কম্যসংস্াে

• সনমনিয়ি ৫ জন কমচারী সরাসনর ননয়য়াগ 
প্রাপ্ত।

• সনমনির কম্শচারীয়দর জন্য অনধুয়মানদি 
চাকুরী নবধিমালা প্রণয়ন ও অনধুয়মাদন 
করা হয়য়য়ছ।

• ৫ জন, ননয়য়াগ প্রনরেয়া স্বছে।
• অথিায়ী নভনত্তয়ি ৪জন ন�ল্ড অন�সারসহ 

থমাট ৫ জন স্া� রয়য়য়ছ। িায়দরয়ক 
মানসক ৪৮,০০০ টাকা ভেিন প্রদান করা 
হয়য় রায়ক। 

• সদস্যয়দর মায়ে পধুনজঁ সরবরায়হর মাি্যয়ম 
উৎপাদনশীল কায়জ সংযধুক্ত করর স্ব-
ক্ভসংথিায়নর পদয়ষিপ গ্হণ করা হয়য়য়ছ।

অেষ্যােষ্য কম্যকান্ড

• বষৃিররাপন, নরষিা স্বাথি্য কায্শরেয়ম অংর 
গ্হয়ণর ও বাল্য -নববাহ প্রনিররায়ির 
মাি্যয়ম থদর ও জানির জন্য কল্যাণ কর ও 
জননহিকর কাজ করয়ছ।

• “বঙ্গবন্ধু র দর্শন, সমবায়য় উন্নয়ন” এই 
আয়্ালনয়ক আররা গনিশীল করার জন্য 
সনমনির সদস্যগণ সমবায় সংরোন্ত নবনভন্ন 
সভা, থসনমনার, প্রনরষিণ ও জািীয় 
নদবয়স অংর গ্হণ করর রায়কন।

• সনমনির বি্ভমান কাযরেম ও ভনবষ্যৎ 
পনরকল্পনা সম্্শয়ক প্রচার ও প্রসার প্রনরেয়া 
কাজ অব্যাহি আয়ছ।

সামারজক কার্যক্রনম অবদাে

অত্র সনমনি প্রাকৃনিক দুয়য্শাগ কায়ল সদস্যয়দর 
আনর্শক ও সহয়যাগীিা প্রদায়নর মাি্যয়ম 
দুগ্শিয়দর সাহায্য করর রায়কন। বাল্য নববাহ 
ভোি ও থযৌিধু ক প্রিরররায়ি ভূনমকা রাখয়ছ 
এবং জন্ম ননয়ন্ত্রন, সন্ত্রাস দমন, সামানজক 
অবষিয় প্রনিররাি, সয়চিনিা সষৃ্টি ও মাদক 
ননমূ্শয়ল ভূনমকা রাখয়ছ।

রূপসী বাংলা কৃমষ উৎপােিমখূী সমবায় সমমমি মলঃ
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গ্ামঃ মানলউ্, িাকঘরঃ ভাটিঘাগড়া, 
নমঠামইন, নকয়রারগঞ্জ।

অ্্যনেরিক অবস্া/দশৃষ্যমাে অবদাে

• থিাবর/অ-থিাবর সম্নত্তর পনরমাণ : 
৪,৭৭,৮০০ উক্ত টাকা সনমনির ইজারািীন 
জলমহায়ল ইজারা মলূভ্যাট ও আয়কর 
খায়ি অগ্ীম খরচ করা হয়য়য়ছ।

• শেয়ার, সঞ্চয় আমানি আদায় ও সংরনষিি 
িহনবয়লর ৭,৫৭,৫৯৬ টাকার ময়ি্য 
১,৮৫,৮০২.৬০ জলমহাল ব্যবথিাপনায় 
ষিয়-ষিনি সংরোন্ত ঋণাত্মক দায় রয়য়য়ছ।

• সরকার বা নবয়দশী সংথিা বা অন্য ভ�ান 
প্রনিষ্ান বা ব্যনক্তর ননকট হয়ি গহৃীি 
ঋয়ণর পনরমাণ এবং ঋণ পনরয়রায়ির 
অবথিা : সরকার বা নবয়দশী সংথিা বা 
অন্যয়কান প্রনিষ্ান বা ব্যনক্তর ননকট হয়ি 
ভ�ান প্রকার ঋণ গ্হণ করা হয়নন।

• সদস্যয়দর বানষ্শক লভ্যাংর বটিন, অনিট 
থসস ও সমবায় উন্নয়ন িহনবল প্রদান : 
১,৮৫,৮০২.৬০ জলমহাল ব্যবথিাপনায় 
ষিয়-ষিনি সংরোন্ত ঋণাত্মক দায় রাকায় 
লভ্যাংর প্রদান করা হয়নন।ননরীষিা বছরর 

নীট লাভ না হওয়ায় অনিটন� ও নসনিএ� 
িায্শ হয়নন।

উন্নয়ে/সম্প্রসারণ কার্যক্রম : 

• কম্শসংথিান সজৃন ও উৎপাদন মলূক সকল 
সদস্যয়দর অংরগ্হণ।

• ইজারাকৃি জলমহায়ল উৎপানদি 
ও আহনরি মাছ বাধণনজ্যকনভনত্তয়ি 
বাজারজািকরণ।

• ইজারাকৃি জলমহায়ল নবননয়য়ানজি 
অয়র্শ ননজস্ব মলূিন ও িারকৃি মলূিয়নর 
অনধুপাি ১: ৮।

• ইজারাকৃি জলমহায়ল থিানীয় মৎস্য 
অধিদপ্তররর অনভজ্ মৎস্য কম্শকি্ভাগয়ণর 
উবিাবনী প্রযধুনক্ত ব্যবথিাপনা প্রয়য়াগ 
করর মৎস্য সম্দ উৎপাদন স্বাভানবক 
উৎপাদয়নর নবিগুন পনরমায়ণ উৎপাদন 
করর আসয়ছ।

কম্যসংস্াে /স্ব-কম্যসংস্াে

• ইজারাকৃি জলমহায়ল পাহাড়াদার 
নহয়সয়ব থপরাদার মৎস্যজীনব সদস্যয়ক 
ননয়য়াগদান।

• অথিায়ী ও থময়াদী, পাহাড়াদার প্রনি 

জয়নর মানসক ভেিন ৬,৫০০ এবং ১ জন 
নহসাবরষিক মানসক ভেিন ৬,৫০০ টাকা।

• উন্নয়ন প্রকয়ল্পর আওিায় আয়বদন 
প্রনরেয়ায় জলমহাল ইজারাগ্হণ সুষ্ধু  
ব্যবথিাপনা নননচিিকরন।

অেষ্যােষ্য কম্যকান্ড

• “মা” মাছ, ভেনধু ও থপানানন িয়নমৎস্য 
আইন বাস্তবায়ন।

• ষিধু দ্র ষিধু দ্র সঞ্চয় এর মাি্যয়ম িহনবল গঠণ 
এবং গনঠি িহনবল উৎপাদন মধুনখখায়ি 
নবননয়য়ায়গর মাি্যয়ম উৎপাদন বনৃদ্ধ, 
কম্শসংথিান ও স্ব-কম্শসজৃন।

• ননরষিরিা দূরীকরণ, পনরয়বর 
পনরছন্নরাখা, স্বাথি্যরষিা, রাস্তাঘাট 
থমরামি, বাঁিননম্শাণ, প্রয়য়াজয়ন ত্রাণ ও 
পূন্শবাসন ইি্যানদ সমাজয়সবা মলূক কায়জ 
অংরগ্হণ করর রায়ক। পনরবার পনরকল্পনা 
সম্য়ক্ভ সনঠক িারণা প্রদান, বাল্যনববাহ, 
থযৌিধু কপ্ররা, এবংএনসি ননয়ষিয়পর 
নবরুয়দ্ধ সনমনি নবয়রষ ভূনমকা পালন করর 
রায়ক।

মামলউন্দ মৎস্যজীমব সমবায় সমমমি মলঃ
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জুনবলী ভবন, গ্াম: মঠবাড়ী, িাকঘর: 
উলধুয়খালা, 
উপয়জলা: কালীগঞ্জ, ভেলা: গাজীপধুর

মঠবাড়ী নরিস্ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 
ইউননয়ন নলঃ ১৯৬২ সায়লর ২ জুন প্রনিনষ্ি 
হয়। সনমনির ভেনজরষ্টরন নং- ২৪/১৯৮৪। 
এই প্রনিষ্ায়নর মলূ উয়দ্যাক্তা নছয়লন প্রয়াি 
�াদার চাল্শস ভে’ ইয়াং এবং মঠবাড়ী 
িম্শপলিীর �াদার এবং অত্র এলাকার গণ্যমাণ্য 
ব্যনক্তবগ্শ। প্রনিষ্ায়নর নঠকানা- জুনবলী 
ভবন, গ্াম: মঠবাড়ী, িাকঘর: উলধুয়খালা, 
উপয়জলা: কালীগঞ্জ, ভেলা: গাজীপধুর। উক্ত 
থরেনিট ইউননয়য়নর ররূুয়ি ২৯ জন সদস্য 
ননয়য় যাত্রা শুরু করা হয়। প্ররয়ম ২৫ পয়সা 
প্রনি মায়স জমা প্রদান এর মি্য নদয়য় শুরু 
হয়। সনমনির প্রনিষ্ািা সভাপনি নছয়লন 
স্বগ্শীয় নম. আগষ্টিন থছড়াও। বি্ভমায়ন এই 
থরেনিয়টর সদস্য সংখ্যা ২৩৮৬ জন এবং 
কায্শকরী মলূিন ১১২,২৭,৮২,৭০৫ ৩০শে 
জুলাই ২০২০ পয্শন্ত। সনমনি ২০১৯-২০২০ 
অর্শবছরর প্রায় ১,১৯,০০,০০০ টাকা 
নীটলাভ করয়ি সমর্শ হয়। বি্ভমান ভোি্ভ 

অর্শনননিক কম্শকায়ন্ডর পারাপানর নবনভন্ন 
সামানজক কম্শকান্ডও পনরচালনা করয়ছ। যার 
ময়ি্য অন্যিম হয়ছে, গি ৮ই মাচ্ভ ২০২০ 
নরিস্ায়ব্ আন্তজ্ভানিক নারী নদবস উদ্ যাপন 
করা হয় থযখায়ন থরেনিয়টর ভেনররভাগ নারী 
সদস্যরা অংরগ্হণ করর। এ অনধুষ্ায়নর মি্য 
নদয়য় িায়দরয়ক থরেনিট সম্য়ক্ভ এবং অন্যান্য 
পানরপানর্্শক নবষয়য় ওনরয়য়য়টিরন প্রদান করা 
হয়।

িাছাড়াও নবনভন্ন যধুব উন্নয়ন কায্শরেম, 
নরষিা থসনমনার, মিৃ সদস্যয়দর সৎকার বাবদ 
আনর্শক অনধুদান ও থখলাপী ঋণ আদায়কয়ল্প 
সদস্যয়দর ননয়য় প্রনি গ্ায়ম ও ভ�ন্দ্রীয়ভায়ব 
সনমনির ভবয়ন সভা করা হয়।

সনমনিয়ি বি্ভমায়ন ২০জন কম্শী িায়দর 
শ্রম ও থসবা নদয়য় যায়ছেন। সনমনির বি্ভমান 
থচয়ারম্যান নম. সঞ্চয় িনমননক ভোজানরও ও 
থসররেটারী নম. রনন আন্তনী ভোজানরও সহ 
২২জন কম্শকি্ভা কম্শরি আয়ছন। প্রনিবছর 
বানষ্শক সািারণ সভার মি্য নদয়য় সনমনির 
স্বছেিা ও জবাবনদনহিা নননচিি করা হয়। 

৪৫িম বানষ্শক সািারণ সভার একটি মধুহূি্ভ
মঠবাড়ী নরিস্ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 

ইউননয়ন নলঃ এর নবনভন্ন থপ্রািাক্ট রয়য়য়ছ যার 
মি্য নদয়য় সনমনির মলূিন বনৃদ্ধর পারাপানর 
নবনভন্ন উন্নয়নমলূক কায়জ অংরগ্হণ করর 
যায়ছে। আমায়দর থপ্রািাক্টগুয়লা হয়ছে: 

শেয়ার

• সঞ্চয়
• মানসক মধুনা�ানভনত্তক সঞ্চয় প্রকল্প
• নবি-মানসক মধুনা�ানভনত্তক সঞ্চয় প্রকল্প
• থিায়ী আমানি
• নরশু থসনভংস স্ীম
• দীঘ্শ থময়াদী সঞ্চয় প্রকল্প
• মানসক নিয়পানজট থপনরন স্ীম
• িাবল নিয়পানজট
• ঋণ ননরাপত্তা স্ীম প্রকল্প
• প্লট প্রকল্প
• হাউনজং নিয়পানজট স্ীম

ঋণ 

• সািারণ ঋণ
• নবি-মানসক মধুনা�ানভনত্তক সঞ্চয় প্রকয়ল্পর 

নবপরীয়ি ঋণ
• মানসক মধুনা�ানভনত্তক সঞ্চয় প্রকয়ল্পর 

মঠবাড়ী মরিস্াি ভ�া-অপাররটিভ মরেমডট ইউমিয়ি মলঃ
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নবপরীয়ি ঋণ
• িাবল নিয়পানজয়টর নবপরীয়ি ঋণ
• এ�নিআর এর নবপরীয়ি ঋণ
• কনজুমার ঋণ
• ব্যবসা ঋণ
• ক্যাপানসটি ভেসি ঋণ
• সলয়ভনন্ ঋণ
• ভেিয়নর নবপরীয়ি ঋণ
• মট্ভয়গজ ঋণ

সনমনি থরয়ক সদস্যরা িায়দর ননয়জয়দর 
আনর্শক উন্নয়য়নর জন্য সহজ রি্ভ ও নকনস্তয়ি 
ঋণ গ্হণ করর রায়ক। সদস্যরা নবনভন্ন উয়দ্দয়র্য 
সনমনি থরয়ক ঋণ ননয়য় িারা ননয়জরা স্বাবলম্ী 
হয়ছে। সািারণি থযসব উয়দ্দয়র্য সদস্যরা ঋণ 
গ্হণ করর িা হয়ছে: ১. জনম রেয় ২. ব্যবসা 
৩. গাড়ী/অয়টা নরক্সা রেয় ৪. ফ্্যাট রেয় ৫. 

গবাদী পশু রেয় ৬. মৎস খামার ৭. কৃনষ 
যন্ত্রপানি রেয় ৮. নরষিা ৯. নবয়দর গমন ১০. 
কম্ম্উটার প্রনরষিণ ইি্যানদ।

মঠবাড়ী নরিস্ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 
ইউননয়ন নলঃ নবগি ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-
২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ 
অর্শবছরর গণপ্রজািন্ত্রী বাংলায়দর সরকাররর 
আয়কর অি্যায়দর অনধুযায়ী সমস্ত আয়কর 
পনরয়রাি কররয়ছ। পারাপানর সরকারী 
ভ�াষাগারর নবগি ১০ বছর িরর ননয়ম 
অনধুযায়ী CDF প্রদান করা হয়ছে। মঠবাড়ী 
নরিস্ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ 
এর বি্ভমায়ন ৪১৮.১৭ রিাংর জনম রয়য়য়ছ 
যার বি্ভমান মলূ্য ২৭,১৯,০৮,৪২৩ টাকা। 
মঠবাড়ী নরিস্ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 
ইউননয়ন নলঃ ২০১১ সায়ল জািীয় সমবায় 

পধুরস্ার অজ্ভন করর।
কনভি-১৯ (কররানা) পনরনথিনিয়ি 

আমরা মঠবাড়ী থরেনিয়টর পষি থরয়ক ৮০০ 
সদস্যয়দর পনরবার প্রনি আমরা খাদ্য সামগ্ী 
নবিরণ কররনছ। 

আমরা থমাট ১১,৯৭,০৮৫ টাকার পণ্য 
সামগ্ী কররানা মহামারীর কারয়ণ সদয়স্যর 
ময়ি্য নবনাময়ূল্য নবিরণ কররনছ। উক্ত সামগ্ী 
সকল সদস্যয়দর পনরবারর থরেনিট থরয়ক 
থপৌঁয়ছ থদওয়া হয়। িাছাড়াও সনমনির পষি 
থরয়ক মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর কররানা িহনবয়ল 
মহামান্য কানি্ভনায়লর মাি্যয়ম আনর্শক অনধুদান 
প্রদান করা হয়।

মমজ্া ফারজািা শারমমি
উপয়জলা সমবায় অন�সার, কালীগঞ্জ, গাজীপধুর
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১৯৬২ রিীষ্ায়ব্ গাজীপধুর ভেলা, কালীগঞ্জ 
উপয়জলািীন নাগরীয়ি প্রনিষ্া লাভ করর 
নাগরী রিীষ্ান সমবায় ঋণদান সনমনি। স�ল 
ও গণত্রানত্ত্রক ভ�িৃয়ত্বর িারাবানহকিায় নাগরী 
রিীষ্ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন 
নলনময়টি এর বি্ভমান ব্যবথিাপনা পনরষয়দর 
সুয়যাগ্য থচয়ারম্যায়নর দানয়ত্ব পালন করয়ছন 
নম. সুমন লররন্ ভোজানরও। িৎকালীন 
পূব্শ-পানকস্তান ও স্বািীনিা উত্তর বাংলায়দয়র 
থরেনিট ইউননয়নয়ক পনরনচি করয়ি ও সমবায় 
আয়্ালনয়ক ভেগবান করয়ি পারাপানর 
রিীষ্ান সম্প্রদায়য় নবরনিহীন অবদান ভেয়খ 
যায়ছে। বি্ভমায়ন নাগরী থরেনিয়টর ১৭টি সঞ্চয়ী 
থপ্রািাক্ট ও ১৯টি ঋণ থপ্রািাক্ট চলমান আয়ছ। 
নাগরী থরেনিয়টর িহনবয়লর পনরমাণ আনর্শক 
বছর (২০১৯-২০২০ রিীঃ ) পয্শন্ত ১৩১ ভ�াটি 
টাকা প্রায়। বি্ভমান ব্যবথিাপনা পনরষদ দষি 
ব্যবথিাপনার মাি্যয়ম সদস্য-সদস্যায়দর থসবা 
নদয়য় যায়ছেন। 

আমানদর লক্ষ্য ও মলূসুর

“সঞ্চয় আমায়দর মলূ লষি্য, দানরদ্র দূরীকরণ 
আমায়দর স্বপ্ন”

োগরী সক্ররিনটর সরেষ্ জািীয় সমবায় 

পুরষ্ার অজ্তে 

“বঙ্গবন্ধু র দর্শন, সমবায়য়র উন্নয়ন” মলূসুর 
অনধুসরণ করর নবগি ২রা’ নয়ভম্র ২০১৯ 
রিীষ্াব্ িানরয়খ বঙ্গবন্ধু  আন্তজ্ভানিক সয়্লন 
ভ�রন্দ্র ৪৮িম জািীয় সমবায় নদবস ২০১৮ 
রিীষ্ায়ব্র জন্য সঞ্চয় ও ঋণদান/থরেনিট 
সমবায় থশ্রধণর ক্যাটাগরীয়ি থশ্রষ্ জািীয় 
সমবায় পধুরষ্ার লাভ করর নাগরী রিীষ্ান 
ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলনময়টি। 
মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শেখ হানসনার ননকট থরয়ক 
পধুরষ্ার গ্হণ কররন নাগরী থরেনিয়টর পয়ষি 
সনমনির থচয়ারম্যান নম. সুমন ভোজানরও।

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী সমবায়ীয়দর উয়দ্দয়র্য 
বয়লন- সমবায়য়র মাি্যয়ম থদয়রর উন্নয়য়নর 
জন্য যধুয়গাপয়যাগী ব্যবথিাপনা গয়ড় িধু লয়ি 
আিধুননক ির্যপ্রযধুনক্ত ব্যবহাররর উপর 
গুরুত্বাররাপ কররন। নিনন আররা বয়লন-
সমবায়য়র কায়জ যারা দষি িায়দর প্রনরষিণ 
নদয়ি হয়ব, সৎ ভায়ব িারা থযন কাজ করর, 
থসভায়ব গুরুত্ব নদয়ি হয়ব। িয়বই জানির 
নপিার স্বয়প্নরষিধু িা ও দানরদ্রমধুক্ত থসানার 
বাংলা আমরা গয়ড় িধু লয়ি সষিম হব। এ 

বছর সমবায় নদবয়সর প্রনিপাদ্য নবষয় নছল 
“বঙ্গবন্ধু র দর্শন, সমবায়য়র উন্নয়ন”।

খাদষ্য সামগ্ী রবিরণ কম্যসরূচ

“মানধুষ মানধুয়ষর জন্য, জীবন জীবয়নর জন্য” 
এই মলূসুরর নাগরী রিীষ্ান ভ�া-অপাররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন নলনময়টি কিৃ্শক ভ�ায়ভল 
কররানা ভাইরাস (ভ�ানভি-১৯) সংরেময়ণ 
নবর্ব্যাপী মহামারীর এই রোনন্তলয়গ্ন সমায়জ 
নপনছয়য় পড়া, দুথি, অসহায়, নননপনড়িয়দর 
সাহায্যায়র্শ খাদ্য সামগ্ী (ত্রাণ) নবিরণ করা 
হয়।

চাল-৫ ভ�নজ, ২) িাল- ১ ভ�নজ, ৩) 
আটা- ২ ভ�নজ, ৪) সয়ানবন ভৈল- ১ নলটার, 
৫) সাবান- ১টি। থমাট ১৫৭৬টি পনরবাররর 
ময়ি্য ৮,২৪,৭১০ টাকা ময়ূল্যর খাদ্য সামগ্ী 
(ত্রাণ) নবিরণ করা হয়য়ছ। 

 
প্রবীণ রহনিষী/প্ররিবন্ীনদর িািা প্রদাে

নবগি ২৪/০৭/২০ রিীঃ িানরয়খ নাগরী রিীষ্ান 
ভ�া অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ কিৃ্শক 
মহামারীর এই রোনন্তলয়গ্ন প্রবীণ নহনিষী 
ও প্রনিবন্ী ভাই-ভোনয়দর জন্য প্রয়ণাদনা 

িাগরী রিীষ্াি ভ�া-অপাররটিভ মরেমডট ইউমিয়ি মলঃ
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নহয়সব বাৎসনরক ভািা প্রদান করা হয়য়য়ছ। 
প্রয়ণাদনা ভািা নহসায়ব (ক) প্রনিবন্ী: ৫২ 
জন (খ) প্রবীন: পধুরুষ- ২৪৯, মনহলা- ১৯৩ 
জন। সব্শয়মাট ৪৯৪ জন সদস্যয়দর ১,০০০ 
টাকা করর, থমাট ৪,৯৪,০০০ টাকা প্রদান 
করা হয়। 

মহাে রবজয় রদবস, রচত্রাঙ্কে প্ররিনরাগীিা ও 

প্রাক-বড়রদে উদ্ রাপে

নবগি ১৬ নিয়সম্র ২০১৮ রিীঃ িানরয়খ 
সনমনির স্াননি সদস্য-সদস্যায়দর 
অংরগ্হয়ণ নব-ভে্যানি ভবয়ন মহান নবজয় 
নদবস, নচত্রাঙ্কন প্রনিয়যানগিা ও প্রাক-বড়নদন 
উৎসব উদ্ যাপন করা হয়। সনমনির সকল 
কম্শকি্ভায়দর উপনথিনিয়ি উক্ত অনধুষ্ায়ন 
নরশু ও অনভভাবকয়দর উপনথিনিয়ি মহা 
আড়ম্রর প্রিান অনিনর নছয়লন শ্রয়দ্ধয় �া: 
জয়ন্ত এস গয়মজ, পাল-পধুররানহি, নাগরী 
িম্শপলিী এবং নবয়রষ অনিনর নহয়সয়ব উপনথিি 
নছয়লন শ্রয়দ্ধয় নসস্ার থমরী নকরণ এস.এম.
আর.এ, প্রিান নরষিক, পানয়জারা বানলকা 
উচ্চ নবদ্যালয়। সনমনির থচয়ারম্যান, নম. 
সুমন ভোজানরও, প্রিান অনিনর, নবয়রষ 
অনিনর, ব্যবথিাপনা পনরষয়দর কম্শকি্ভা বৃ্ , 
উপয়দষ্া মন্ডলী ও সদস্য-সদস্যায়দর ননয়য় 
প্রাক-বড়নদয়নর ভ�ক কায়টন এবং নচত্রাঙ্কন 
প্রনিয়যানগিায় অংরগ্হণকারী সহয়যাগী 
সদস্যয়দর ময়ি্য পধুরষ্ার নবিরণ কররন।

েিুে (৪টি) আর্্যক সপ্রািাক্ট উন্াধে 

নবগি ১৫ থ�ব্রুয়ারী’২০১৯ রিীঃ িানরয়খ 
সনমনির সদস্য-সদস্যায়দর অংরগ্হয়ণ নব-
ভে্যানি ভবয়নসনমনির নিধু ন ৪টি আনর্শক 
থপ্রািাক্ট উয়বিািন করা হয়। উক্ত অনধুষ্ায়ন 
প্রিান অনিনর নছয়লন শ্রয়দ্ধয় �া: জয়ন্ত 
এস গয়মজ, পাল-পধুররানহি, নাগরী িম্শপলিী 
এবং নবয়রষ অনিনর নহয়সয়ব উপনথিি নছয়লন 
জনাব রাহীন সুলিানা, উপয়জলা সমবায় 
কম্শকি্ভা, কালীগঞ্জ, গাজীপধুর, নম. ভোয়মল 
এইচ রেধু র, ভেনাররল ম্যায়নজার (ভারপ্রাপ্ত), 
কাল্ব, নম. সঞ্চয় িনমননক ভোজানরও, 
থচয়ারম্যান, মঠবানড় রিীষ্ান ভ�া-অপাররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন নলঃ। সনমনির থচয়ারম্যান, 
নম. সুমন ভোজানরও, ব্যবথিাপনা পনরষয়দর 
কম্শকি্ভা বৃ্ , কম্শীবৃ্ , উপয়দষ্া মন্ডলী, ও 
সদস্য-সদস্যায়দর ননয়য় নিধু ন ৪টি আনর্শক 
থপ্রািাক্ট উয়বিািন করা হয়।

আর্্যজারিক োরী রদবস উদ্ রাপে

নবগি ৮ মাচ্ভ’ ২০১৯ রিীঃ আন্ত্শজানিক নারী 
নদবস উপলয়ষি্য সমগ্ নবয়র্র সায়র একাত্নিা 
প্রকার করর যরায়যাগ্য ময্শাদার সায়র এবং 
অত্র সনমনির প্রয়ি্যক নারী সদয়স্যর প্রনি 
স্ান ও ভালবাসার ননদর্শন থদনখয়য় নাগরী 

থসটি ননয়কালস উচ্চ নবদ্যালয় প্রাঙ্গয়ণ 
ব্যবথিাপনা পনরষদ এ নদবসটি পালন কররন। 
এ অনধুষ্ায়ন প্রিান অনিনর নহয়সয়ব উপনথিি 
নছয়লন শ্রয়দ্ধয় �া: জয়ন্ত এস গয়মজ, পাল-
পধুররানহি, নাগরী িম্শপলিী। প্রায় ১০০০ জন 
নারী সদয়স্যর অংরগ্হণ এ উক্ত অনধুষ্ান 
হয়য় উয়ঠ প্রাণবন্ত এছাড়াও য্শালী, সাংসৃ্নিক 
অনধুষ্ান, আয়লাচনা সভা এবং সনমনির ৯৭ 
জন রেিিারী/রেিিানরণী মায়য়য়দর স্ায়ন 
ভূনষি করা হয়। 

রত্র-বারষ্যক ক�ৌশলগি পররকল্পো 

নবগি ১০ থম ২০১৯ রিীষ্াব্ িানরয়খ ঢাকা 
থরেনিট নরয়সাট্ভ এ নাগরী রিীষ্ান ভ�া-
অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ এর 
নত্র-বানষ্শক ভ�ৌরলগি পনরকল্পনা অনধুনষ্ি 
হয়। মলূভাব: “থটকসই পনরকল্পনাই থহাক 
নাগরী থরেনিট এর আগামীর পরচলা”। 
অংরগ্হণকারীর সংখ্যা নছল ১৩০ জন।

লক্ষ্যমাত্রা

• থপরাদানরত্ব আনায়ন ও এইচআরনি 
নবভাগ চালধু করা।

• কম্শী ও ননব্শাহীয়দর উন্নয়য়নর জন্য ননজস্ব 
প্রনরষিণ ভ�ন্দ্র প্রনিষ্া করা।

• কায়জর িরণ অনধুযায়ী প্রনরষিয়ণর মাি্যয়ম 
কম্শীয়দর সষিমিা বনৃদ্ধ করা। 

• গুণগি ভ�িৃত্ব নননচিি করার জন্য 
নিররক্টরস কম্ম্য়টনন্ ভ�ায়স্শর ব্যবথিা 
করা। 

• ননয়জয়দর দানয়ত্ব ও কি্ভব্য সম্য়ক্ভ 
সািারণ সদস্যয়দর প্রনরষিয়ণর ব্যবথিা 
করা। 

• ভ�ৌরলগি পনরকল্পনার বাস্তবায়ন ও 
অগ্গনি পয্শয়বষিয়ণর জন্য কন্ালয়টটি 
ননয়য়াগ ও সুনননদ্ভষ্ উচ্চপদথি দানয়ত্বশীল 
কম্শকি্ভায়ক (স্া�) দানয়ত্ব প্রদান করা। 

• নত্র-বানষ্শক ভ�ৌরলগি পনরকল্পনা 

বাস্তবায়য়ন একটি নবয়রষ উপ-কনমটি গঠন 
করা।

• নাগরী থরেনিট ইউননয়নয়ক একটি আদর্শ 
থরেনিট ইউননয়ন নহয়সয়ব পনরনচি করা।

সসন্ট রেনকালাস উচ্চ রবদষ্যালনয় কম্ম্উটার 

প্রদাে

রিবষ্শী ঐনিহ্যবাহী থসটি ননয়কালাস উচ্চ 
নবদ্যালয়য়র নিনজটাল কম্ম্উটার ল্যাব 
এর শুভ উয়বিািন অনধুষ্ায়ন প্রিান অনিনর 
নহয়সয়ব উপনথিি নছয়লন শ্রয়দ্ধয় �া: জয়ন্ত 
এস গয়মজ, পাল-পধুররানহি, নাগরী িম্শপলিী 
এবং নবয়রষ অনিনর নছয়লন নাগরী থরেনিয়টর 
থচয়াম্যান, নম. সুমন ভোজানরও। নাগরী 
থরেনিট থসটি ননয়কালাস উচ্চ নবদ্যালয়য়র 
নিনজটাল কম্ম্উটার ল্যায়বর জন্য ১২টি 
কম্ম্উটার ও ১টি নিনভনি রাইিার অনধুদান 
নহয়সয়ব প্রদান কররন। নাগরী থরেনিট নবর্াস 
করর উক্ত অনধুদানকৃি কম্ম্উটার ছাত্রয়দর 
নিনজটাল ও আিধুননক নরষিায় নবয়রষ ভূনমকা 
রাখয়ব।

প্ররিষ্াবারষ্যকী (৫৭িম) উদ্ রাপে

নবগি ৩০ আগষ্ ২০১৯ রিীঃ িানরয়খ 
সনমনির সদস্য-সদস্যায়দর ননয়য় ৫৭িম 
প্রনিষ্াবানষ্শকী উপলয়ষি এক আয়লাচনা 
সভার আয়য়াজন করা হয়। উক্ত আয়লাচনা 
সভায় সভাপনিত্ব কররন সনমনির থচয়ারম্যান, 
নম. সুমন ভোজানরও। সনমনির সদস্য-
সদস্যা, ব্যবথিাপনা পনরষদ, উপয়দষ্া মন্ডলী, 
অন�স কম্শীবৃ্  অংরগ্হণ কররন। সনমনির 
থচয়ারম্যান, থসররেটারী, পনরচালক, ঋণদান 
কনমটি, আভ্যন্তরীন নননরষিা ও পয্শয়বষিণ 
কনমটি, উপয়দষ্া মন্ডলীর সদস্যয়দর ননয়য় 
নাগরী থরেনিট এর প্রনিষ্ািা �া: চাল্শস 
ভে. ইয়াং ও নাইট নভনয়সটি রনরিক্স এর 
স্নৃি�লয়ক নবনম্র শ্রদ্ধাঞ্জনল ননয়বদন করা 
হয়। ভ�ক কাটা ও নমষ্টি মধুয়খর মাি্যয়ম ৫৭িম 
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প্রনিষ্াবানষ্শকী উদ্ যাপন করা হয়।

সসবা মাস-২০১৯ খীঃ পালে

অন্যান্য বছররর ন্যায় চলনি অর্শ বছররও থম-
জুন (১৫ থম থরয়ক ১৫ জুন) পয্শন্ত থসবা মাস 
নহয়সয়ব পালন করা হয়। সনমনির প্রচনলি 
ননয়ম পালয়ন ব্যর্শ হয়য় থয সকল সদস্যগণ 
সনমনি নবমখূ হয়য় আয়ছন এবং নবনভন্ন সুয়যাগ 
সুনবিা পাওয়া থরয়ক নবরি আয়ছন থস সকল 
সদস্যয়দর সনমনিয়ি ন�নরয়য় আনার জন্য 
থসবা মায়স নবয়রষ ব্যবথিা গ্হণ করা হয়। 
যার ময়ি্য উয়লিখয়যাগ্য নছল দীঘ্শনদন থখলাপী 
অবথিায় রাকা সদস্যয়দর সায়র আয়লাচনার 
সায়পয়ষি জনরমানা মওকু�এবং নরিনজং 
নসয়স্ম এর মাি্যয়ম ননয়নমি করণ। যার 
প্রনি�লন নহয়সয়ব থসবা মায়স ৩৯২ জন 
সদস্য-সদস্যা থখলাপী অবথিা থরয়ক ননয়নমি 
হয়। এছাড়াও সকল িরয়ণর �রম সদস্যয়দর 
নবনা ময়ূল্য প্রদান এবং ননয়নমি সদস্যয়দর 
থষিরত্র এককালীন ঋণ পনরয়রায়ির থষিরত্র 
১৫% ঋয়ণর সুদ মওকু� সুনবিা প্রদান করা 
হয়। সব্শয়প্শানর থসবা মায়স সকল সদস্য-
সদস্যায়দর জন্য নছল আপ্যায়য়ণর ব্যবথিা।

রশক্া সসরমোর ও ঋণ সখলাপী সদসষ্যনদর 

সান্ সিা (Door to Door Visit) 

বি্ভমান ব্যবথিাপনা পনরষদ ঋণ থখলাপী 
হ্রায়সর জন্য গ্াম নভনত্তক থসনমনার, উঠান 
তেঠক ও বানড় বানড় যাওয়া এবং নবয়রষ 
করর পারারয়টক গ্ায়মর প্রনি মায়সর (২৫ 
ও ৩০ িানরয়খ) কায়লকরন করয়ি যাওয়া 
হয়। থখলাপী সদস্যয়দর ঋণ পনরয়রায়ি 
ননয়নমি করণ িরা িায়দর সনমনি মখূী 
এবং সনরেয় সমবায়ী করার জন্য বি্ভমান 
ব্যবথিাপনা পনরষয়দর থখলাপী ঋণ আদায় 
উপ-কনমটির সদস্যগণ থখলাপী সদস্যয়দর 
সায়র সভা কররন এবং িায়দরয়ক থখলাপী 
মধুক্ত হয়য় সনমনির সকল সুয়যাগ-সুনবিা ভ�াগ 
করার জন্য অনধুরপ্ররণা দান কররন।বি্ভমান 
ব্যবথিাপনা পনরষদ ঋণ থখলাপী হ্রায়সর জন্য 
থখলাপী ও সািারণ সদস্য/সদস্যায়দর ননয়য় 
উত্তর পানয়জারা, ছাইিান, করান, সুজাপধুর, 
লধুদুনরয়া, থদায়ানী, নিনরয়া, পারারয়টক গ্াম 
নভনত্তক সভার আয়য়াজন করা হয়। 

৫৭িম বারষ্যক সাধারণ সিা অেষু্াে

নবগি ২৯ নয়ভম্র’২০১৯ রিীঃ িানরয়খ নাগরী 
থসটি ননয়কালাস উচ্চ নবদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গয়ণ 
৯: ০১ ঘটিকা হয়ি ১০: ৩০ ঘটিকা পয্শন্ত 
সনমনির স্াননি সদস্য-সদস্যারা সভাথিয়ল 
উপনথিি হয়য় উপনথিনি খািায় ননজ ননজ 
সদস্য নম্র, নাম এর পায়র্্শ স্বাষির প্রদান 
করর ৫৭িম বানষ্শক সািারণ সভায় অংরগ্হণ 
কররন। সনমনির ৩১৫৫ জন স্াননি সদস্য-
সদস্যাবয়ৃ্র অংরগ্হয়ণ ৫৭িম বানষ্শক 
সািারণ সভা অনধুনষ্ি হয়। সভা পনরচালনা 
কররন সনমনির থচয়ারম্যান নমঃ সুমন 
ভোজানরও এবং সঞ্চালনায় নছয়লন থসররেটারী 
নময়সস রনম্শলা ভোজানরও। 

সভায় প্রিান অনিনর নহয়সয়ব উপনথিি 
নছয়লন কালীগয়ঞ্জর রানন্ত কন্যা, সায়বক 
প্রনিমন্ত্রী এবং মনহলা ও নরশু নবষয়ক 
সম্নক্ভি সংসদীয় থিায়ী কনমটির সভাপনি, 
সংসদ সদস্য, গাজীপধুর-৫, গণপ্রজািন্ত্রী 
বাংলায়দর সরকার, জনাব থময়হর আ�ররাজ 
চধু মনক, এমনপ, সভায় নবয়রষ অনিনর নহয়সয়ব 
উপনথিি নছয়লন জনাব নধুর-ই-জান্নাি, 
উপ-ননবন্ক, নবভাগীয় কায্শালয়, সমবায় 
অধিদপ্তর, ঢাকা, জনাব আইনরন খানম, 
ভেলা সমবায় কম্শকি্ভা, গাজীপধুর, জনাব 
থমায়ায়জিম থহায়সন পলার, উপয়জলা 
থচয়ারম্যান, কালীগঞ্জ উপয়জলা পনরষদ, 
এ্যািয়ভায়কট মাকসুদ-উল-আলম, ভাইস-
থচয়ারম্যান, কালীগঞ্জ উপয়জলা পনরষদ, 
শ্রয়দ্ধয় �াদার জয়ন্ত এস. গয়মজ, পাল-
পধুররানহি, নাগরী িম্শপলিী, শ্রয়দ্ধয় রোদার 
প্রদীপ এল. ভোজানরও নস.এস.নস. প্রিান 
নরষিক, নাগরী থসটি ননয়কালাস উচ্চ 
নবদ্যালয়, জনাব নমজ্ভা �ারজানা রারনমন, 
উপয়জলা সমবায় অন�সার, কালীগঞ্জ, 
গাজীপধুর, নসষ্ার থমরী নকরণ এসএমআরএ, 
প্রিান নরনষিকা, পানয়জারা বানলকা উচ্চ 
নবদ্যালয়,নমঃ নরররন এস. গয়মজ, ভাইস-
থপ্রনসয়িটি, নদ রিীষ্ান ভ�া-অপাররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন নলঃ, ঢাকা,জনাব আব্ধুল 
কানদর নময়া, থচয়ারম্যান, নাগরী ইউননয়ন 
পনরষদ,এ্যািয়ভায়কট নসরাজ থমাড়ল, 
সায়বক থচয়ারম্যান, নাগরী ইউননয়ন পনরষদ, 
নমঃ সুররন গয়মজ, থচয়ারম্যান, মঠবাড়ীষিধু দ্র 
ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলঃ, শ্রী হনরপদ 
চন্দ্র নাগ, থচয়ারম্যান, মঠবাড়ী নহ ধ্ুষিধু দ্র 
ব্যবসায়ী সমবায় সনমনি নলঃ,জনাব থমাঃ 
আনর� নময়া,থসররেটারী, মঠবাড়ী ব্যবসায়ী 
ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ, 
শ্রী আন্, থচয়ারম্যান চধু য়ারীয়খালা ভ�া-
অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ, প্রমধুখ।

 
মমজ্া ফারজািা শারমমি
উপয়জলা সমবায় অন�সার,
কালীগঞ্জ, গাজীপধুর।
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আঞ্চরলক রশক্া সসরমোররর মাধষ্যনম 

জেগেনক উ্দু্ধ করা ও সমবায় কার্যক্রম 

সম্প্রসারণ

রাজনগর ইউনাইয়টি ভ�া-অপাররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন নলঃ (রাকু) ৩০ শে জুন, 
২০২০ রিীঃ পয্শন্ত ৩টি ইউননয়য়নর ৩টি কম্শ 
এলাকায় থমাট ২৮টি গ্ায়ম কাজ করর আসয়ছ। 
কম্শএলাকার জনগনয়ক সমবায় নরষিায় উবিধুদ্ধ 
করা সহ সমবায় আয়্ালনয়ক সম্প্রসারন 
করার লয়ষি্য এবং জনগয়ণর মায়ে সঞ্চয়ী 
ময়নাভাব বনৃদ্ধসহ সদস্যয়দর আনর্শক থসবা 
প্রদায়নর মাি্যয়ম িায়দর দানরদ্র নবয়মাচন সহ 
আর্শ সামানজক উন্ননি সািন কয়ল্প প্রনিবছর 
আঞ্চনলক নরষিা থসনমনাররর আয়য়াজন করা 
হয়। উক্ত নরষিা থসনমনারর এলাকার নবনরষ্ 
জন থিানীয় ইউ নপ, সদস্য এবং থচয়ারম্যান 
গন উপনথিি রায়কন।�লশ্রুনিয়ি সমবায় 
কায্শরেয়ম জনগন উবিধুদ্ধ হয়ছে।

প্রা্রমক স্বাস্ষ্য সসবা প্রকনল্পর মাধষ্যনম 

এলাকায় কররাো িাইরাস সমাকানবলায় গে 

সনচিেিা সষৃ্টি

রাজনগর ইউনাইয়টি ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 

ইউননয়ন নলঃ (রাকু) এর প্রারনমক স্বাথি্য থসবা 
প্রকয়ল্পর মাি্যয়ম এলাকার সকল স্তররর 
জনগনয়ক সয়চিন করার লয়ষি্য কম্শএলাকার 
নবনভন্ন থিায়ন যরা, নরষিা প্রনিষ্ান, বাজার, 
অন�স, বাসয়ষ্ন্ড ও জনবহুল এলাকায় থমাট 
১৫টি ব্যানার থিাপন করার মাি্যয়ম কররানা 
ভাইরাস থমাকায়বলায় গন সয়চিনিা সষৃ্টির 
পদয়ষিপ ভ�য়া হয়। নবয়রষ ভায়ব উয়লিখ্য থয, 
কররানা ভাইরাস জননি কারয়ন ৫,৬৩০ জন 
সদস্যয়দর ময়ি্য প্রনিজন ৩০০ টাকা নহসায়ব 
থমাট ১,৬৮৯,০০০ টাকা ত্রাণ প্রয়নাদনা 

প্রদান করা হয়।
 

রশক্াবরৃতি

রাজনগর ইউনাইয়টি ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 
ইউননয়ন নলঃ (রাকু) এর সদস্য পনরবাররর 
থছয়ল থময়য়য়দর ভেখাপড়ায় উৎসানহি করার 
জন্য প্রনি বছর নরষিাবনৃত্ত প্রদান করা হয়। 
সদস্য পনরবাররর থছয়ল সন্তানয়দর ময়ি্য যারা 
পাবনলক পরীষিায় এ + এবং এ ক্যাটাগনরয়ি 
উত্তীন্শ হয়, িায়দর থশ্রণী এবং থগ্ি নভনত্তক 
নননদষ্ হারর অর্শ পধুরুস্ার ও সনদ প্রদান করর 

রাজিগর ইউিাইলটড ভ�া-অপাররটিভ মরেমডট ইউমিয়ি মলঃ

রেনমে ২০১৯-২০২০ অ্্য বছররর রশক্া বরৃতির ি্ষ্য প্রদাে করা হনলা।

রে: নং থশ্রণী থমাট জন
বনৃত্তর পনরমাণ

টাকা

১. নপ,এস,নস ৮১ ৭৭৬০০ 

২. ভে,এস,নস ২৯ ৩১০০০ 

৩. এস.এস.নস ৩৮ ৬০,০০০ 

৪. এইচ.এস.নস ১৪ ৩৩,০০০ 

থমাট ১৬২ ২০১,৬০০ 
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উৎসানহি করা হয়। প্রনি বছরই . নরষিা বনৃত্ত 
প্রদান করা হয়। 

কলষ্যাণ িহরবল

রাজনগর ইউনাইয়টি ভ�া-অপাররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন নলঃ (রাকু) এর কল্যাণ 
িহনবল প্রকয়ল্পর মাি্যম এলাকার অনি দনরদ্র, 
ভূনমহীন ও দনরদ্র থময়য়য়দর নববাহ, নচনকৎসা, 
নরষিা নবনভন্ন খায়ি এবং মিৃ সদস্যয়দর 
সৎকাররর জন্য আনর্শক সাহায্য করা হয়। 
দীঘ্শনদন যাবি এ কায্শরেম চলমান আয়ছ। 
৩০, শে জুন ২০১৯ অর্শবছররর কল্যান 
িহনবল থরয়ক ২৯ জনয়ক ১৯৩,০০০ টাকা 
সাহায্য করা হয়। ননয়ন্ম বীর মধুনক্তয়যাদ্ধা থমাঃ 
মমিাজ উনদ্দন মানে (সদস্য নং ১৫২) রাকু 
নলঃ এর ব্যবথিাপনা কনমটির সভাপনি জনাব 
থমাঃ নমজানধুর রহমান থমাড়ল এর ননকট হয়ি 
নচনকৎসা বাবদ আনর্শক সাহায্য গ্হণ করয়ছন। 

আর্ সু্ল রশক্া সাংসৃ্রিক প্ররিনরারগিা

নবনভন্ন নরষিা প্রনিষ্ায়নর ছাত্র ছাত্রীয়দর 
মায়ে নরষিা সাংসৃ্নিক প্রনি থযানগিা 
নবকায়রর লয়ষি্য, রাজনগর ইউনাইয়টি ভ�া-
অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ (রাকু) এর 
উয়দ্যায়গ থিানীয় প্রারনমক ও উচ্চ নবদ্যালয়য়র 
ছাত্র, ছাত্রীয়দর অংরগ্হয়ণ আন্ত স্ধুল নরষিা 
সাংসৃ্নিক প্রনি- থযানগিার আয়য়াজন করা 
হয়। অনধুষ্ায়ন কনবিা আবনৃি, মধুখানভনয়, 
নবনভন্ন ছনব আঁঁকা, উপনথিি বক্তব্য, সািারণ 
জ্ান,নবিক্ভ প্রনিয়যানগিা, সাংসৃ্নিক 
অনধুষ্ায়নর আয়য়াজন করা হয়।

নবনভন্ন স্ধু য়লর স্ানীি নরষিক,এবং 

এলাকার নবনরষ্ জনয়দর সমন্বয়য় নবচারক 
মন্ডলী ননব্শাচন করা হয়। নবজয়ীয়দর মায়ে 
আকষ্শনীয় পধুরুস্ার প্রদান করা হয়। অনধুষ্ায়ন 
অংরগ্হণ কারী ছাত্র ছাত্রী ও অনিনরয়দর 
দুপরর আপ্যায়ন করা হয়। 

 
জািীয় ও আর্জ্তারিক রদবস উদরাপে

সদস্য ও অন�স স্া�য়দর সমন্বয়য় বছরর 
নবনভন্ন জািীয় ও আন্তজ্ভানিক নদবস উদযাপন 
করা হয়। যরা: নবজয় নদবস, স্বািীনিা নদবস, 
জািীয় শোক নদবস, আন্তজ্ভানিক মািৃভাষা 
নদবস, নবর্ পনরয়বর নদবস, আন্তজ্ভানিক 
স্বাষিরিা নদবস, ১লা তেরাখ।

মরুতিনরাদ্ধা সদসষ্য বষ্যাোর

রাজনগর ইউনাইয়টি ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 
ইউননয়ন নলঃ (রাকু) এর উয়দ্যায়গ রাকু 
এর থিানীয় মধুনক্তয়যাদ্ধা সদস্যয়দর স্বািীনিা 
সংগ্ায়ম বীররর ভূনমকায় অংরগ্হয়ণর জন্য, 
িায়দর স্ন্শায়র্শ এবং স্নৃি িরর রাখার 
নননময়ত্ত মধুনক্ত থযাদ্ধায়দর ছনব সম্নলি ব্যানার 
করা হয়। এক নদন মধুনক্ত থযাদ্ধারা না থ�রার 
থদয়র চয়ল যায়বন। আগামী প্রজন্ম যায়ি 
থিা্নীয় মধুনক্ত থযাদ্ধায়দর ছনব থদয়খ বধুেয়ি 
পাররন থয, িারা নছল থিানীয় মধুনক্ত থযাদ্ধা। 

মমজ্া ফারজািা শারমমি
উপয়জলা সমবায় অন�সার,
কালীগঞ্জ, গাজীপধুর।
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৪ নয়ভম্র/২০০১ নরিঃ সায়ল ১৯ নং ননবন্ন 
ময়ূল ২০ জন সদস্য ননয়য় যাত্রা শুরু হয়লও 
বি্ভমায়ন সনমনির সদস্য সংখ্যা ৬২০৫ জন। 
বি্ভমায়ন সনমনির আদায়কৃি শেয়ার মলূিন 
৪,৫০,৪২০ টাকা, আদায়কৃি আমানয়ির 
পনরমাণ ২৩,৫১,২৫,১৬৮ টাকা। সনমনির 
কায্শকরী মলূিয়নর পনরমাণ ২৪,২৯,৩৮,৪৬৮ 
টাকা। সনমনির কায্শকরী মলূিন হয়িষিধু দ্র 
ঋণ কায্শরেয়মর মাি্যয়ম সনমনির সদস্যগণ 
আনর্শকভায়ব স্বাবলম্ী হয়ছে। ২০১৮-২০১৯ 
অর্শ বছরর সদস্যয়দর ময়ি্য ১৪,৯৫,৪৪,০০০ 
টাকাষিধু দ্র ঋণ নবিরণ করা হয়য়য়ছ এবং উক্ত 
খাি হয়ি ২,১৯,১৬,৫৬৪ টাকা মধুনা�া 
আদায় হয়য়য়ছ। সনমনিয়ি হাল সয়ন নীট 
লায়ভর পনরমাণ ১,৫৫,৫২,২৮০ টাকা। 
হাল সয়ন সনমনির কিৃ্শপষি ৪৬,৫৬৮ টাকা 
সমবায় উন্নয়ন িহনবল জমা প্রদান কররয়ছন। 

সনমনির মাি্যয়ম ১৭ জন ভেকার যধুবয়কর 
কম্শসংথিায়নর সষৃ্টি হয়য়য়ছ। িাছাড়া সনমনি 
হয়ি ঋণ গ্হণ করর ৭৮৫ জন মনহলা এবং 
২৭৮০ জন পধুরুষ সদয়স্যর স্ব-কম্শসংথিায়নর 

সষৃ্টি হয়য়য়ছ। সনমনির ৬ সদস্য নবনরষ্ 
ব্যবথিাপনা কনমটির দষি ব্যবথিাপনায় সনমনিটি 
প্রনি বছর লাভবান হয়ছে। প্রনি বছর সনমনির 
নীট লাভ হয়ি প্রায় পঞ্চার হাজার বা িবিধুি্শ 
পনরমাণ অর্শ সমবায় উন্নয়ন িহনবল সমবায় 
নবভায়গ জমা প্রদান করয়ছন। 

সমবায়য়র নবনভন্ন কায্শরেয়মর পারাপানর 
নবনভন্ন িরয়ণর সামানজক কায্শরেম থযমন- 
দুঃথিয়দর সাহায্য সহয়যাগীিা করা, প্রনি 
ঈয়দ প্রায় ৫০০ জন দনরদ্র মানধুষয়ক নিধু ন 
কাপড় এবং খাদ্য দ্রব্য সামগ্ী নবিরয়ণর 
মাি্যয়ম সাহায্য সহয়যাগীিা কররন। এছাড়া 
সনমনির মাি্যয়ম দনরদ্র থমিাবী ছাত্র-
ছাত্রীয়দর ময়ি্য নরষিা বনৃত্ত প্রদান করা হয়। 
কররানা পনরনথিনিয়ি সনমনি কিৃ্শপষি নবগি 
১৬/০৫/২০২০ নরিঃ িানরয়খ ৬০০ জন 
সদয়স্যর ময়ি্য ৩,৬০,০০০ টাকা ময়ূল্যর 
প্রনি পনরবারর চাল ০৫ ভ�নজ, িাল-১ 
ভ�নজ, থপঁয়াজ- ১ ভ�নজ, আলধু-৩ ভ�নজ, 
ভৈল- ১ নলটার, থসমাই- ১ প্যায়কট, নচনন- 
১/২ ভ�নজ, সাবান- ১টি করর নবিরণ কররন। 

সদস্যয়দর স্বাথি্য থসবা নননচিি করার 
লয়ষি হাসপািাল ননম্শাণ করার পনরকল্পনা 
প্রনরেয়ািীণ রয়য়য়ছ। সনমনির কিৃ্শপষি স্ব-
উয়দ্যায়গ সদস্যয়দর স্বাবলম্ী করার লয়ষি্য 
থসলাই প্রনরষিণ, কম্ম্উটার প্রনরষিণ, 
থমাবাইল সানভ্ভনসং এর ব্যবথিা কররয়ছন। 

সনমনিয়ি ব্যবথিাপনা কনমটির ননয়নমি 
মানসক সভা, সনমনির বানষ্শক সািারণ সভা, 
ননয়নমি বানষ্শক অনিট সম্াদন, সভার 
নসদ্ধান্ত থমািায়বক কায্শ সম্ানদি হয়। 
সমবায় আয়্ালনয়ক এবং সমবায় নবভাগয়ক 
এনগয়য় ভ�য়ার জন্য সনমনির ব্যবথিাপনা 
কনমটির সদস্যগণ জািীয় সমবায় নদবস এবং 
আন্তজ্ভানিক সমবায় নদবস উদযাপন এবং 
জনসািরণয়ক উবিধুদ্ধ করার জন্য সনমনি প্রনি 
বছর গুরুত্বপূণ্শ ভূনমকা পালন কররন। এছাড়া 
সদস্যয়দর অংরগ্হয়ণ নবনভন্ন সভা, থসনমনার 
এর আয়য়াজন করা হয়য় রায়ক। 

হাজী মমাঃ ইউিসু আলী
সভাপনি
রাপলা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সনমনি নলঃ

শাপলা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণোি সমমমি মলঃ
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নঠকানা: গ্াম: আব্ধুলিাহপধুর, িাকঘর: নব-
পাইকপাড়া
উপয়জলা: টংনগবাড়ী, ভেলা: মধুনন্গঞ্জ।

টংনগবাড়ী উপয়জলার আব্ধুলিাহপধুর ইউননয়য়ন 
অন্ত্শগি পাটিকর পাড়া নায়ম একটি থিায়ন 
বসবাসকরর পাটি উৎপাদয়নর সায়র জনড়ি 
একটি সম্প্রদায়। িায়দর পূব্শ পধুরুয়ষর থপরাই 
নছল পাটি উৎপাদন ও বাজার জাি করর 
জীনবকা ননব্শাহ করি। িাহারা নবনছন্ন ভায়ব 
পাটি উৎপাদন করি এবং িায়দর আনর্শক 
দদন্যিা নছল পাটি উৎপাদয়নর প্রিান অন্ত্শরায়। 
কায়লর নববি্ভয়ন হানরয়য় থযয়ি শুরু করনছল 
িায়দর উৎপাদনমধুখী এই হস্তনরল্পকম্শটি।

থিানীয় জনাব সুমন মধুদী ও অধিকাংর 
পাটি উৎপাদন কারীয়দর মহিী উয়দ্যাগ এর 
কারয়ন এবং থিানীয় সমবায় নবভায়গর সানব্শক 
সহয়যানগিা মাি্যয়ম ২০১২ নরিঃ সায়লর ৮ই 
জুলাই পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সনমনি নলঃ 
নায়ম একটি সমবায় সনমনি ননবন্ন প্রাপ্ত হয়। 
যার ভেনজ: নং ৮১৩ এবং কম্শ এলাকা সমগ্ 
টংনগবাড়ী উপয়জলায় করা হয়।

সনমনিটি ননবন্য়নর পর থরয়ক সমবায় 
নবভায়গর প্রয়চষ্ার �য়ল মধুনন্গঞ্জ ভেলার 
ভেলা প্ররাসক ও উপয়জলা ননব্শাহী কম্শকি্ভা 
ময়হাদয়সহ সনমনিটি পনরদর্শন কররন এবং 

১২ টি শেলাই থমনরন অনধুদান প্রদান কররন।
ভেলা প্ররাসক ময়হাদয় িায়দর দদন্যিা 

থদয়খ উপয়জলা ননব্শাহী কম্শকি্ভা ময়হাদয়য়ক 
সকল প্রকার সরকানর সাহায্য সহয়যানগিা 
করার জন্য অনধুররাি করায় উপয়জলা ননব্শাহী 
কম্শকি্ভা থসই থমািায়বক অন�স ঘর ননম্শায়ণর 
জন্য টিন বরাদ্দ প্রদান কররন। সরকারী 
সাহায্য সহয়যানগিা থপয়য় সনমনির সদস্যগণ 
নিধু ন উয়দ্যয়ম পাটি উৎপাদয়নর কাচাঁমাল 
সংগ্হ পূব্শক নবনভন্ন রং ভে রংয়গর শীিল পাটি 
উৎপাদন করয়ি শুরু কররন। 

ননবন্নকালীন সনমনির সদস্য সংখ্যা 
নছল মাত্র ২০ জন বি্ভমায়ন িায়দর সদস্য 
সংখ্যা ১০২ জন এর ময়ি্য পধুরুষ ৪২ জন 
মনহলা ৬০ জন। এরা সবাই পাটি উৎপাদয়নর 
সায়র জনড়ি। পাটি উৎপাদন ও বাজার জাি 
করর ঐখায়ন বসবাসরি ৬০টি পনরবারই 
আত্ম-ননভ্ভরশীলিা অজ্ভন কররয়ছ। সনমনিয়ি 
িায়দর শেয়ার আয়ছ ২২,০০০ টাকা এবং 
সঞ্চয় আয়ছ ১,১৮,৭৩০ টাকা। শেয়ার 
ও সঞ্চয়য়র টাকা টংনগবাড়ী কৃনষ ব্যাংয়ক 
জমা আয়ছ। ব্যাংয়ক জমা টাকার পনরমাণ 
১,৪০,৫৭৩ টাকা।

বাংলায়দর সমবায় ব্যাংক নলঃ থরয়ক 
১৮ জন সদস্য ৩০,০০০ টাকা করর থমাট 
৫,৪০,০০০ টাকা ঋণ গ্হণ করর পাটি 

উৎপাদন ব্যবসায় নবননয়য়াগ কররন। উক্ত 
টাকা ঋণ গ্হণ করর িাহারা আত্ম-ননভ্ভশীলিা 
অজ্ভয়ন সষিম হয়য়য়ছ। ৩০/০৬/২০২০ নরিঃ 
িানরখ পয্শন্ত প্রায় ৪,৫০,০০০ টাকা ব্যাংক 
ঋণ পনরয়রাি কররয়ছ।

সনমনির সকল সদস্যই পাটি বধুনন থপরার 
সায়র জনড়ি। িাহারা নবনভন্ন পাটি উৎপাদন 
ও বাজারজাি করর প্রায় ৬০ টি পারবার 
অর্শনননিক ভায়ব স্বননভ্ভরিা অজ্ভন কররয়ছ 
এবং ১০২ জন ভোয়কর কম্শসংথিান সজৃয়নর 
মাি্যয়ম আর্শ-সামানজক ননরাপত্তা নননচিি 
করর স�লিা অজ্ভন কররয়ছ। সনমনির 
উৎপানদি পাটি বাংলায়দয়রর নবনভন্ন অঞ্চয়ল 
বছরর প্রায় ১,০০,০০০ টাকার পাটি সরবরাহ 
করর এবং জািীয় সমবায় নদবয়স ও উপয়জলা 
নভনত্তক উন্নয়ন থমলায় পাটি প্রদ্ভরন ও নবরেয় 
করর সুনাম অজ্ভন কররয়ছ। 

এখায়ন উয়লিখ্য থয, সনমনি সামানজক 
কম্শকায়ন্ডর ময়ি্য রয়য়য়ছ থযৌিধু ক প্রনিররাি, 
বাল্য নববাহ প্রনিররাি, মাদক প্রনিররাি, 
স্যাননয়টরন ব্যবথিার উন্নয়ন কম্শকান্ড।

িাজমা আক্ার
উপয়জলা সমবায় অন�সার
টংনগবাড়ী, মধুনন্গঞ্জ।

টংমগবাড়ী উপলজলার পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমমমি মলঃ
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গল্পটা নকছধু  স্বপ্নবাজ মানধুয়ষর ক্ানন্তহীন 
পনরশ্রম আর প্রি্যয়য়র। নবর্নবদ্যালয়য়র পড়া 
শেয়ষ ৯ বন্ধু র প্রয়ি্যয়ক মানসক ১ হাজার 
টাকার সঞ্চয় নদয়য় শুরু স্বপ্নপূরণ যাত্রার। 
বন্ধু য়দর স্বপ্নয়ক আররক িাপ এনগয়য় ননয়ি 
সঞ্চয়য়র িারাবানহকিায় যধুক্ত হন িায়দর 
স্ত্রীরাও। এ স্বপ্নযাত্রায় সারথীয়দর সংখ্যা নগয়য় 
দাঁড়ায় ২০ জয়ন। 

২০০৯ সায়ল গণপ্রজািন্ত্রী বাংলায়দর 
সরকাররর সমবায় মন্ত্রনালয়য়র অিীয়ন, 
গাজীপধুর ভেলা সমবায় অন�সার ময়হাদয়য়র 
ননকট হয়ি ‘ট্াষ্ মানটিপারপাস ভ�া—
অপাররটিভ থসাসাইটি নলনময়টি’ নায়ম ননবন্ন 
নং-১২৯৫, িানরখ : ২৪/১১/২০০৯ নরিঃ 
ময়ূল ননবন্ন সনদ অজ্ভন করর প্রানিষ্াননক 
যাত্রা শুরু। ননবন্য়নর পারাপানর সিিা 
আর দষিিার কারয়ণই বি্ভমায়ন “ট্াষ্” এর 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০০০ জন, আদায়কৃি 
শেয়ার মলূিন ২,২৭,২০০ টাকা, আদায়কৃি 
সঞ্চয় আমানয়ির পনরমাণ- ২,০৩,১৫,১৮৫ 
টাকা এবং কায্শকরী মলূিয়নর পনরমাণ- 
৩,৩৮,২৫,৫৪০ টাকা। বি্ভমায়ন সমবায় পণ্য 

রোনন্ডংয়য়-ও রাখয়ছ নবয়রষ ভূনমকা। 
সমবায়ীয়দর উৎসাহ প্রদান ও উন্নয়য়নর 

লয়ষি্য ‘ট্াষ্ মানটিপারপাস ভ�া—অপাররটিভ 
থসাসাইটি নলনময়টি’-নবনভন্ন সভা, 
থসনমনার, ভ্াম্যমান প্রনরষিণ ও উন্নয়ন 
থমলায় অংরগ্হণ করর আজ অয়নয়কর 
কায়ছ হয়য় উয়ঠয়ছ দষৃ্ান্ত। উৎপাদনমখূী 
সমবায় গড়ার লয়ষি্যষিধু দ্র ঋয়ণর পারাপানর 
সদস্যয়দর আত্মনবর্াস ও গাজীপধুর ভেলা 
সমবায় কম্শকি্ভার অনধুরপ্ররণায় ‘ট্াষ্ ভ�া—
অপাররটিভ ভেইরী �াম্শ’ প্রায় থদড় বছর িরর 
ননরলসভায়ব কাজ করয়ছ। বি্ভমায়ন ননজস্ব 
এই খামাররর উৎপানদি খাঁটি দুি থসাসাইটির 
সদস্যয়দর ময়ি্য ন্যায্য ময়ূল্য নবনরে করা হয়ছে। 
এছাড়া সনমনির চলমান প্রকল্পসমধুহ হয়লা গরু 
থমাটািাজা করণ,বায়য়াগ্যাস প্রকল্প,ষিধু দ্রঋণ 
প্রকল্প, গনরব থমিাবী ছাত্র-ছাত্রীয়দর বনৃত্ত 
প্রদান। থসাসাইটির সদস্য সংখ্যা বনৃদ্ধর 
সায়র সায়র “ট্াষ্” গাজীপধুর ভেলায় একটি 
সুপনরনচি সমবায় সংগঠন। আগামীয়ি 
সনমনির মধুলিন বনৃদ্ধ সায়পয়ষি ননন্মনলনখি 
প্রকল্প সমধুহ সমবায় দপ্তররর সহয়যানগিায় 

বাস্তবায়য়নর পনরকল্পনাও রয়য়য়ছ — সমবায় 
বাজার, ট্াষ্ নমল্ক থসলয়সটিার, ট্াষ্ নমষ্টি, 
নঘ, মাখন, নমষ্টিজাি দ্রব্য, ট্াষ্ �্যারন, 
কানরগনর নরষিা প্রনিষ্ান, আবাসন প্রকল্প 
ইি্যানদ। যধুয়গাপয়যাগী প্রনিষ্ান পনরচালনার 
জন্য সমবায় বান্ব সফ্ট ওয়ার ব্যবহার করয়ব 
“ট্াষ্”। 

সমবায়য় নবয়রষ অবদান রাখায় ‘ট্াষ্ 
মানটিপারপাস ভ�া—অপাররটিভ থসাসাইটি 
নলনময়টি’ ২০১৭ সায়ল সমবায় নদবস 
উপলয়ষি্য গাজীপধুর ভেলা সমবায় দপ্তর 
থরয়ক অজ্ভন করর স্াননা স্ারক। 

২০১৮ সায়ল ‘ট্াষ্ মানটিপারপাস ভ�া—
অপাররটিভ থসাসাইটি নলনময়টি’-এর ৩ 
জন সদস্য বাংলায়দর সমবায় একায়িনম 
কিৃ্শক আয়য়ানজি ‘সনমনি ব্যবথিাপনা’ ভ�াস্শ 
স�লভায়ব সম্ন্ন করর অজ্ভন কররয়ছন 
প্ররম ও িৃিীয় থিান অধিকারীর ‘সনদ’ 
এবং পধুরস্ার। ‘ট্াষ্ মানটিপারপাস ভ�া—
অপাররটিভ থসাসাইটি নলনময়টি’ সিিা 
এবং দষিিার অনন্য উদাহরণ নহয়সয়ব 
গাজীপধুরবাসীর কায়ছ পনরনচনি লাভ কররয়ছ। 

ট্াষ্ মামটিপারপাস ভ�া-অপাররটিভ মসাসাইটি মলঃ 
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সদস্যয়দর সনঞ্চি আমানয়ির উপর লভ্যাংর 
প্রদায়নর মাি্যয়ম সদস্যগণ লাভবান হয়ছে। 
এছাড়া “ট্াষ্” হয়ি ননম্নআয়য়র সদস্যগণ 
স্তল্প লায়ভ ঋণ ননয়য় অয়নয়ক স্তাবলম্ী হয়য়য়ছ 
এবং হয়ছে। 

সমবায় পণ্যয়মলা গাজীপধুর ২০১৯ 
অনধুনষ্ি হয়। থমলায় ট্াষ্ লাবান, ট্াষ্ দই, 
ট্াষ্ রসমালাই থিান পায়। নমল্ক নভটা সহ 
প্রায় ৪০টি সমবায় প্রনিষ্ান থমলায় অংর 
গ্হণ করর। থমলা পয্শয়বষিণ কররন সমবায় 
অধিদপ্তররর ননবন্ক ও মহাপনরচালক, 
অনিনরক্ত ননবন্ক, যধুগ্ম ননবন্ক, ও 
উপননবন্ক গণ সহ a2i প্রনিষ্ান। থমলায় 
পয়ণ্যর গুনাগুন ও সানব্শক নবষয় নবয়বচনা 
করর ‘ট্াষ্ মানটিপারপাস ভ�া—অপাররটিভ 
থসাসাইটি নলনময়টি’ প্ররম পধুরস্ার ও 
স্াননা স্ারক গ্হণ কররন।

এরই ময়ি্য পাইলট প্রকল্প “ট্াষ্ �্যারন” 
এর যাত্রা শুরু কররনছ। থসখায়ন সনমনির 
সদস্যরাই কাজ করয়ছন। কম্শসংথিান সষৃ্টিই 
আমায়দর একমাত্র লষি্য ও অঙ্গীকার।

২০২২ সায়লর ময়ি্য ‘ট্াষ্ মানটিপারপাস 

ভ�া—অপাররটিভ থসাসাইটি নলনময়টি’-এর 
স্বপ্নযাত্রায় থযাগ হয়ছে থসবামলূক প্রনিষ্ান 
‘ট্াষ্ ভ�া—অপাররটিভ হাসপািাল ও 
িায়াগয়নাস্টিক থসটিার’। যা গাজীপধুরবাসীর 
জন্য ননরাপদ এবং সনঠক নচনকৎসায়সবার 

দষৃ্ান্ত হয়ব এমনটাই প্রি্যারা সংনলিষ্য়দর।

সাররায়ার জাহাি
সম্াদক
ট্াষ্ মানটিপারপাস ভ�া—অপাররটিভ থসাসাইটি 
নলনময়টি।
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আচ্ভনবরপ লররন্ নলও থগ্ণার, নসএসনস বনৃত্ত
কনবর ভাষায় বলয়ি থগয়ল, “ঘধুনময়য় 

আয়ছ নরশুর নপিা, সব নরশুরই অন্তরর”- এ 
নচন্তা মারায় ভেয়খ ২০১৪ রিীষ্ায়ব্ িধু নমনলয়া 
থরেনিয়টর ৫০ বছররর সুবণ্শ জয়ন্তীয়ি 
স্রধণকায় নবজ্াপন, অনধুদান সংগ্হ করর 
জুবলী উদযাপয়নর পর ৮ লষি টাকার 
“আচ্ভনবরপ লররন্ নলও থগ্ণার, নস.এস.নস. 
বনৃত্ত” নামক একটি িহনবল িদকালীন ভোি্ভ 
ভেয়খ যান। এ থরয়ক গি ২০ নিয়সম্র ২০১৯ 
রিীষ্াব্, সকাল ১০ টায় আচ্ভনবরপ লররন্ 
নলও থগ্নার, নস.এস.নস. বনৃত্ত পরীষিায় 
িধু নমনলয়া ও দনড়পাড়া িম্শপলিীর রিীষ্ান ছাত্র-
ছাত্রী নবনভন্ন নবদ্যালয় হয়ি ৫ম থশ্রণী পয্শায়য় 
৫০ জন এবং ৮ম থশ্রণী পয্শায়য় ৪৮ জন, থমাট 
৯৮ জন পরীষিার্শী অংরগ্হণ করর। িধু নমনলয়া 
বালক উচ্চ নবদ্যালয়য়র ৪ টি থশ্রণীকয়ষি 
এই বনৃত্ত পরীষিা অনধুনষ্ি হয়। পরীষিার 
নভনত্তয়ি গি ৩১ জানধুয়ানর ২০২০ রিীষ্ায়ব্ 
সকল পরীষিার্শী ও নবনভন্ন নবদ্যালয়য়র প্রিান 
নরষিয়কর উপনথিনিয়ি �লা�ল প্রকার করা 
হয়। এয়ি ট্যায়লটিপধুল থগ্য়ি ৮ জন এবং 

সািারণ থগ্য়ি ১৪ জন, থমাট ২২ জন ছাত্র-
ছাত্রী বনৃত্ত পায়। ট্যায়লটিপধুল থগ্য়ি বনৃত্ত প্রাপ্ত 
ছাত্র-ছাত্রীয়দর নবদ্যালয়য়র সম্ণূ্শ ১ বছররর 
ভেিন প্রদান করা হয়ব এবং সািারণ থগ্য়ি 
বনৃত্ত প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীয়দর ৬ মায়সর ভেিন 
প্রদান করা হয়ব। ইনিময়ি্য, বনৃত্তপ্রাপ্ত ২২ 
জন ছাত্র-ছাত্রীর ভেিন বাবদ ৬০,০০০ (ষাট 
হাজার টাকা) সরাসনর নবদ্যালয়য় প্রদান করা 
হয়য়য়ছ।

অত্র থরেনিট ইউননয়য়নর মানলক 
সদস্য-সদস্যাগণ। সদস্য-সদস্যাগয়ণর 
নবপয়দর মহূুয়ি্ভ পায়র দাঁনড়য়য়য়ছ সবার 
প্রাণনপ্রয় িধু নমনলয়া থরেনিট। নয়ভল কররানা 
ভাইরাস (ভ�ানভি-১৯) সংরেময়ণর কারয়ণ 
গণপ্রজািন্ত্রী বাংলায়দর সরকাররর প্রজ্াপন 
অনধুযায়ী সরকারী-ভেসরকারী প্রনিষ্ান 
ও গণ পনরবহন সািারণ ছধুটি ও বন্ করর 
থদয়ায় সনমনির অয়নক সদস্য-সদস্যা 
চাকরী হানরয়য়য়ছন বা ভেিন পায়ছে না। 
িাছাড়া, বয়স্, নবিবা ও দনরদ্র সদস্যগণও 
এই দুয়য্শাগকালীন সময়য় বহু কয়ষ্ জীবন-
যাপন করয়ছন। িাঁয়দর কষ্ লাঘব করার 

জয়ন্য সনমনির ৭ টি কম্শ এলাকায় ২৪৫ জন 
সদস্য-সদস্যার ময়ি্য চাল-১০ ভ�নজ, িাল-
১ ভ�নজ, আলধু-৫ ভ�নজ, সয়ানবন ভৈল-১ 
ভ�নজ, লবণ-১ ভ�নজ ও ১ টি করর সাবান 
নবিরণ করা হয়। কররানা ভাইরাস-এর স্বাথি্য 
নবধি থময়ন সদস্য-সদস্যায়দর বাড়ী বাড়ী ত্রাণ 
সামগ্ী থপৌঁয়ছ থদয়া হয়য়য়ছ।

এছাড়াও কররানা পনরনথিনি থমাকায়বলার 
জন্য সনমনির ৭টি কম্শ এলাকায় ননয়নমি 
প্রয়ি্যক সদস্য-সদস্যায়ক ৫০০ টাকা করর 
আনর্শক সহায়িা প্রদান করা হয়য়য়ছ। পূয়ব্শ 
যাঁরা সনমনি হয়ি ত্রাণ থপয়য়য়ছ িাঁরা এ 
আওিার বাইরর নছল। একজন সদস্য িাঁর 
পনরবাররর সকয়লর টাকা একরত্র গ্হণ করয়ি 
থপররয়ছন। স্বাথি্য নবধি পালন করর সনমনির 
৭টি কম্শ এলাকায় আলাদাভায়ব নগদ টাকা 
নবিরণ করা হয়য়য়ছ। থয সকল সদস্য টাকা 
ননয়ি পাররনন িাঁয়দর টাকা সঞ্চয়ী নহসায়ব 
থিানান্তর করা হয়য়য়ছ। নকন্তু, ঋণ থখলাপীয়দর 
টাকা ননয়নমি সদস্যয়দর সায়র থদয়া হয়নন। 
পরবি্ভী সময়য় িাঁয়দর আমন্ত্রণ জাননয়য়, 
সংলাপ করর নগদ অর্শ ৫০০ করর টাকা 

িুমমমলয়া মরেমডট ইউমিয়ি
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করর থদয়া হয়য়য়ছ। আর যাঁরা আহবায়ন 
সাড়া থদয়নন, িায়দর টাকা থখলাপী ঋণ হয়ি 
সমন্বয় করা হয়ব।

ছাত্র প্রকল্প 

আজয়কর নরশু আগামী নদয়নর কণ্শিার। 
সদস্য-সদস্যায়দর সন্তায়নরা থযন হায়ি-
কলয়ম কাজ নরয়খ এবং অনভজ্িা অজ্ভন 
করয়ি পারর-এ জন্য অত্র সনমনির সকল 
সদস্য-সদস্যায়দর কয়লজ/নবর্ নবদ্যালয়য় 
অি্যায়নরি ছাত্র-ছাত্রীয়দর জন্য এই প্রকল্প 
পূব্শ থরয়কই চালধু করা হয়য়য়ছ। এখায়ন ছাত্র-
ছাত্রীরা সপ্তায়হ ২ নদন নবনভন্ন নবভায়গ কাজ 
করর িাঁয়দর অনভজ্িা সঞ্চয় করর এবং 
অন�য়সর ননয়ম-কানধুন, রংৃখলা সম্নক্ভি 
নবনভন্ন ির্য জানয়ি বা পালন করয়ি পারর। 
এই সকল অনভজ্িায়কই কায়জ লানগয়য় 
পরবি্ভীয়ি চাকরী থষিরত্র িাঁরা নবনভন্ন 
প্রনিষ্ায়ন খধুব সহয়জই ননয়জয়ক খাপ খাইয়য় 
ননয়ি পারর। ২০১৯-২০২০ অর্শ বছরর ছাত্র 
প্রকয়ল্পর ননয়য়াগ নবজ্নপ্ত অনধুযায়ী গি ১৭ 
জানধুয়ানর ২০২০ রিীষ্ায়ব্ নলনখি ও থমৌনখক 
পরীষিার নভনত্তয়ি গি ২৪ জানধুয়ানর ২০২০ 
রিীষ্ায়ব্ ব্যবথিাপনা কনমটির মানসক সভার 
নসদ্ধান্ত অনধুযায়ী ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীয়দর ছাত্র 
প্রকয়ল্প ননয়য়াগ থদয়া হয়। গি ৩১ জানধুয়ানর 
২০২০ রিীষ্ায়ব্ ২০ জন নিধু ন ছাত্র-ছাত্রীয়দর 
�ুল নদয়য় বরণ করা হয় এবং পধুরািন ছাত্র-
ছাত্রীয়দর অনভজ্িা অজ্ভয়নর সনদপত্র প্রদান 
করা হয়। এছাড়াও, পধুরািন ছাত্র-ছাত্রীয়দর 
মি্য হয়ি নবিিীয়বাররর মি থমৌনখক পরীষিার 

নভনত্তয়ি আররা থমাট ৫ জন ছাত্র-ছাত্রীয়ক ছাত্র 
প্রকয়ল্প ননয়য়াগ থদয়া হয়। পধুরািন ও নিধু ন 
ছাত্র-ছাত্রী নময়ল সব্শয়মাট ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী 
ছাত্র প্রকয়ল্পর অিীয়ন কাজ করয়ছ এবং নিধু ন 
নিধু ন অনভজ্িা অজ্ভন করয়ছ।

সসন্ট জেস্ আট্ত কে্ি কালচারাল একানিমী

অত্র সনমনির সদস্য-সদস্যায়দর সন্তান 
পড়ায়রানার পারাপানর প্রনিভা নবকায়রর 
লয়ষি্য আট্ভ, সংগীি, নিৃ্য ও িবলা প্রনরষিয়ণর 
জন্য থসটি জনস্ আট্ভ ভ�্ি কালচারাল 
একায়িমী ২০১১ রিীষ্ায়ব্ িদকালীন ভোি্ভ 
চালধু কররয়ছ। এই একায়িমীয়ি রয়য়য়ছ নবটিনভ 

সহ অন্যান্য চ্যায়নয়লর অনভজ্ নরল্পী ও 
নরষিক-নরনষিকাবৃ্ । অল্প খরয়চ, অনি সু্র 
পনরয়বয়র, অধিক যত্ন সহকারর এই নরষিা 
কায্শরেম পনরচালনা হয়য় রায়ক। প্রনরষিণ 
শেয়ষ, নবনভন্ন থটনলনভরন চ্যায়নয়ল ও ভেিারর 
আয়য়ানজি অনধুষ্ায়ন অংরগ্হণ করার জন্য 
সহয়যানগিা করা হয় এবং সাটি্ভন�য়কট প্রদান 
করা হয়।

মমজ্া ফারজািা শারমমি
উপয়জলা সমবায় অন�সার,
কালীগঞ্জ, গাজীপধুর।
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ঢাকার অদূরর গাজীপধুর ভেলার গাজীপধুর 
নসটি কয়প্শারররন, ৪১ নং ওয়াি্ভ, ভাদুন 
গ্ায়ম প্রনিনষ্ি ভাদুন ভ�া-অপররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন। ভাদুন ও আয়র-পায়রর 
গ্ামগুয়লায়ি সকল সম্প্রদায়য়র ভোকজন 
বসবাস কররন। চানরনদয়ক িাকায়ল থদখা 
যায়ব সবধুয়জ থঘরা আম, জাম, কাঁঠাল, নলচধু , 
থপঁয়প অয়নক রকয়মর �লই এখায়ন জয়ন্ম। 
িাছাড়া নবনভন্ন রকয়মর িান সবনজ চাষয়িা 
আয়ছই। গ্াম গুনলয়ি নবনভন্ন উপাসনালয় 
আয়ছ, আমায়দর সম্প্রদায়য় রয়য়য়ছ একাধিক 
মন্র, শ্মরান। থসখায়ন পানলি হয় নবনভন্ন 
িম্শীয় অনধুষ্ান। একিাবদ্ধ হয়য় এই গ্ায়মর 
ভোকজন নবনভন্ন সামানজক, সাংসৃ্নিক 
অনধুষ্ান পালন করর রায়ক, যা এই থরেনিট 
ইউননয়ন গঠয়ন নবয়রষ ভূনমকা ভেয়খয়ছ। 

একিাবদ্ধ হয়য় নবনভন্ন সামানজক, 
সাংসৃ্নিক অনধুষ্ান পালন করয়লও এলাকার 
ভেশীর ভাগ মানধুষই নছল অস্বছেল। ব্যবসা-
বাধণজ্য করয়ি থগয়ল িনী মহাজনয়দর ননকট 
হয়ি সুয়দ টাকা ননয়ি হয়িা। এই টাকা থ�রি 
নদয়ি নগয়য় অয়নয়ক ননঃর্ হয়য় নগয়য়নছল। 

এমনন অবথিায় অত্র এলাকার-ই জামাই সুদর্শন 
সরকার কায়লব চাকুরীর সুবায়দ, ভাদুন গ্ায়ম 
একটি সনমনি গঠয়নর আয়লাচনা কররন। 
নবষয়টি ননয়য় কয়য়ক জয়নর সয়ঙ্গ আয়লাচনা 
করর ১৯৯৩ সায়ল ২৪ নিয়সম্র ভাদুন 
সাব্শজনীন দুগ্শা মন্রর এক সাংগঠননক সভা 
অনধুনষ্ি হয়। সভায় ২২ জন সদস্য উপনথিি 
নছয়লন। উপনথিি সকয়ল অল্প অল্প করর সঞ্চয় 
করর নকভায়ব ননয়জয়দর জমায়না টাকা নদয়য় 
আনর্শক স্বছেলিা আনা যায় িা ননয়য় নবস্তানরি 
আয়লাচনা করর ভাদুন সঞ্চয় ও ঋণদান সনমনি 
গঠয়নর নসদ্ধান্ত গ্হণ করর। প্ররম অবথিায় 
ভাদুন ও ত�পাড়া গ্ায়মর ভোকজনয়ক ননয়য় 
সদস্য করর কায্শরেম পনরচানলি হয়। মানসক 
নমটি: ভাদুন সাব্শজনীন দুগ্শা মন্রর অনধুনষ্ি 
হয়লও ভেনয়দন কায্শরেম চলয়িা প্রনিষ্ািা 
থসররেটারী সুনীল থদবনায়রর পড়ার ঘরর। 
মানসক সব্শননম্ন ১০ টাকা করর চাঁদা ননয়য় 
প্ররম মায়সই (জানধুয়ারী/৯৪) ৭৭ জন সদস্য 
পদ গ্হণ করর। 

১৯৯৬ সায়ল ৯ এনপ্রল ১৬ নং ননবন্ন 
ময়ূল ভাদুন সঞ্চয় ও ঋণদান সনমনি, ভাদুন 

সমবায় নমিব্যয় ও সঞ্চয় সনমনি নলঃ নায়ম 
সমবায়য় ননবন্ন লাভ করর। ১৯৯৬ সায়ল 
২০ থসয়টেম্র কাল্ব সদস্যপদ গ্হণ করর। 
১১/০৭/২০০৭ নরিঃ িানরয়খ সংয়রাধিি 
ভেনজ: এর মাি্যয়ম নাম পনরবি্ভন হয়য় ভাদুন 
ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ নাম 
হয়। 

১৯৯৮ সায়ল ১লা থম সাব-কাওলা 
দনলয়লর মাি্যয়ম মাত্র ৫,০০০ টাকা নদয়য় 
৫.২৫ রিাংর জনম রেয় করা হয়। জনম 
ভেনজষ্ট্রি খরচ হয় ১৯৬৭ টাকা। ২০০১ সায়ল 
২৫ এনপ্রল িানরখ ময়হন্দ্র সরকাররর সয়ঙ্গ 
এওয়াজ পনরবি্ভয়নর মাি্যয়ম জনম ননয়য় 
বি্ভমান টিনয়সট নবনল্ডংটি অন�স ঘর নহসায়ব 
নননম্শি হয়। যার ননম্শাণ ব্যয় ২,১৯,৪৩৫ 
টাকা। এই অন�য়স ২০০২ সাল হয়ি কায্শরেম 
শুরু হয়। 

প্রনিষ্ার পর দ্রুি এই সনমনির রেম নবকার 
ঘটয়ি শুরু করর। যখন প্রনিষ্ািা থসররেটারী 
সুনীল থদবনায়রর বাড়ীয়ি সনমনির কায্শরেম 
চলয়িা, িখন কালব্ সদস্য পদ লায়ভর পর 
১৯৯৬ সয়ন আকুর থমম্ার সানভ্ভস ভ�য়নলটা 

ভাদুি ভ�া-অপাররটিভ মরেমডট ইউমিয়ি মলঃ
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সানরয়ক ও ম্যায়নজার রনঞ্জি নহটিয়াটি সনমনি 
পনরদর্শয়ন এয়স অনভভূি হন। ২০০৮ সায়ল 
২৫ থসয়টেম্র শেনয়ার ১৯টি থদয়রর থরেনিট 
ইউননয়ন প্রনিননধি দল এই সনমনি পনরদর্শয়ন 
আয়সন। থদরর ময়ি্য রাইল্যান্ড এর অনিনর 
নমঃ নসনদ্দকু ভেনজুয়য়ল অত্র সনমনির নরশুয়দর 
নাচ, গায়ন সন্তুষ্ হন। নিনন দনরদ্র নরশুয়দর 
ভেখাপড়ার জন্য িহনবল গঠয়নর জন্য ১০০ 
ইউ এস িলার (৭,৩০০ টাকা) প্রদান কররন। 
উক্ত অয়র্শর সয়ঙ্গ িা: ননরঞ্জন নবর্াস ও 
গণ্যমান্য ব্যনক্তগণ নকছধু  নকছধু  অর্শদান কররন। 
২০০৯ সায়ল সনমনির ১৩িম বানষ্শক সািারণ 
সভায় নসদ্ধান্তরেয়ম লাভ হয়ি ৩% থিানান্তররর 
মাি্যয়ম দানরদ্র ছাত্রবনৃত্ত প্রদান িহনবল গঠন 
করা হয়। ২০১৪ সায়ল ২৪ নয়ভম্র ভ�পায়লর 
১৬ সদয়স্যর প্রনিননধি দল বাংলায়দয়রর 
সমবায় মন্ত্রণালয়য়ল সনচবসহ এই সনমনি 
পনরদর্শন কররন। ২০১৭ সায়ল থ�ব্রুয়ারী 
মায়স আবার ভ�পায়লর প্রনিননধি দল 
আয়সন। ২০০৯ সারর অত্র সনমনি গাজীপধুর 
অঞ্চয়ল থশ্রষ্ সনমনি ১ম থিান এবং কায়লব 
আমনি বনৃদ্ধয়ি প্ররম থিান নহসায়ব সুনাম 
অজ্ভন কররন। 

সরমরির অজ্তে 

সদস্য সংখ্যা : শুরুয়ি সদস্য সংখ্যা নছল 
মাত্র ৭৭ জন। বি্ভমায়ন সনমনির সদস্য সংখ্যা 
৮৬১ জন। িাছাড়া পনরবাররর একজন নরশু 
জন্ম গ্হণ করার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ নরশু নকয়রার 
সদস্য হয়ছে। 

আনর্শক : ১৯৯৪-১৯৯৫ (১ম) অর্শ বছরর 
১,১১,২৬১ টাকা মলূিন ননয়য় যাত্রা শুরু 
করর। বি্ভমায়ন (৩০ জুন ২০১৯ নরিঃ) পয্শন্ত 
সনমনির মলূিন ১৬,৭২,৮০,৭৮২ টাকা। 
থরেনিট ইউননয়য়নর শেয়ার, সঞ্চয় ছাড়া নরশু 
নকয়রার সঞ্চয়, সা: সঞ্চয়, নব.নি.নপ.এস 

সঞ্চয়, থসনভংস বক্স সঞ্চয়, নবনভন্ন থময়াদী 
আমানি চালধু রাকায় দ্রুি মলূিন বনৃদ্ধ পায়ছে। 

জরম : বি্ভমান অন�সটি ৩ কাঠা জনমর 
ময়ি্য অবথিান করয়ছ। পায়র নিধু ন অন�স 
ভবন ননম্শায়ণর জন্য রাস্তাসহ প্রায় ৮ কাঠা, 
ভাদুন বাজার মায়ক্ভট করার ময়িা ৪ রিাংর 
জনম রেয় করা হয়য়য়ছ। িাছাড়া কামারগাঁও 
থমৌজায় ২.৫ কাঠা জনময়ি বাড়ী ভাড়া থদয়া 
আয়ছ। এই জনম থরেনিট ইউননয়য়নর নবয়রষ 
ভূনমকা রাখয়ব।

রবরিন্ন প্রকনল্প অ্্যায়ে : জনম রেয়, হাস-
মধুরগীর খামার, মৎস্য খামার, সদস্যয়দর 
অয়টা গাড়ী ও অন্যান্য গাড়ী রেয়য় অর্শায়ন 
করা হয়ছে। থরেনিট ইউননয়য়নর অয়নক সদস্য 
সনমনির অয়র্শ থছাট বড় অয়নক থদাকায়নর 
মাি্যয়ম ব্যবসা করর জীনবকা ননব্শাহ করয়ছ। 

রশক্ার মাে উন্নয়ে : থরেনিট ইউননয়ন 
হয়ি অল্প সুয়দ ঋণ ননয়য় অয়নক থছয়ল 
থময়ারা উচ্চ নরষিা গ্হয়ণর সুয়যাগ পায়ছে। 
এয়ি করর পনরবাররর সন্তায়নরা ভেখা-পড়ায় 
উৎসানহি হয়ছে। 

রহসাব সংরক্ণ : থরেনিট ইউননয়ন হয়ি 
অল্প সুয়দ ঋণ ননয়য় অয়নক থছয়ল থময়য়রা 
উচ্চ নরষিা গ্হয়ণর সুয়যাগ পায়ছে। এয়ি করর 
পনরবাররর সন্তায়নরা ভেখা-পড়ায় উৎসানহি 
হয়ছে। 

রশক্া সসরমোর : থরেনিট ইউননয়য়নর 
সদস্য-সদস্যা ও ভোি্ভ, উপ কনমটির 
সদস্যয়দর বাৎসনরক কম্শসনূচ প্রণয়য়নর 
মাি্যয়ম নরষিা-থসনমনার করর থরেনিট 
ইউননয়ন সম্য়ক্ভ জ্ান অজ্ভয়নর ব্যবথিা ভ�য়া 
হয়ছে। িাছাড়া কাল্ব কিৃ্শক আয়য়ানজি নবনভন্ন 
প্রনরষিয়ণ অংর গ্হয়ণর মাি্যয়ম দষি ভ�িৃত্ব 
গঠন ও থরেনিট ইউননয়য়নর মাি্যয়ম দানরদ্র 
নবয়মাচয়নর নবনভন্ন ভ�ৌরল নরষিা গ্হণ করা 
হয়ছে। 

স্বাস্ষ্যনসবা : প্রনি মায়স ১ জন অনভজ্ 
িাক্তার বিারা সদস্য-সদস্যা ও িায়দর 
সন্তানয়দর অত্র থরেনিট ইউননয়য়নর ময়ি্য 
নবনা ময়ূল্য স্বাথি্যয়সবা প্রদায়নর ব্যবথিা করা 
হয়ছে। অন�য়স ওজন মাপার যন্ত্র, থপ্ররার ও 
িায়ায়বটিক্স ভোগীয়দর জন্য থসবা প্রদায়নর 
ব্যবথিা রয়য়য়ছ। 

দররদ্র, সমধাবী ছাত্র-ছাত্রীনদর বরৃতি প্রদাে 

ও রশক্া উপকরণ রবিরণ : প্রনি বছর বানষ্শক 
সািারণ সভায় সদস্য-সদস্যায়দর সন্তানয়দর 
যারা দনরদ্র, থমিাবী ছাত্র-ছাত্রী িায়দরয়ক 
নগদ অর্শ প্রদান এবং নরশুয়দর মায়ে নবনা 
ময়ূল্য নরষিা উপকরণ নবিরণ করা হয়।
 
অবদাে ও প্রিষ্যাশা

এলাকার রি রি ভেকার যধুবয়কর কম্শ 
সংথিায়নর সুয়যাগ সষৃ্টি করর থদওয়া সম্ভব 
হয়য়য়ছ এ সনমনির মাি্যয়ম। কৃনষ জনম 
চাষ, হাঁস-মধুরনগ খামার, মৎস্য চাষ, মধুনদ 
থদাকান,ষিধু দ্র ব্যবসা, দনজ্ভ থসলাইসহ নানা 
কায়জ গ্ামীণ মানধুষয়ক ঋণ সুনবিা নদয়য় 
এ সনমনির মাি্যয়ম এলাকায় নিধু ন প্রাণ 
চাঞ্চয়ল্যর বিার উয়ন্মাচন করা সম্ভব হয়য়য়ছ। 
শুিধু িাই নয়, গহৃ ননম্শাণ, গহৃ সংস্ার এবং 
উচ্চ নরষিা গ্হয়ণর জন্য ঋণ প্রদায়নর 
মাি্যয়মও উপকারয়ভাগীর সংখ্যা রেমান্বয়য় 
বাড়য়ছ। সনমনির কায্শরেম পনরচালনার জন্য 
বি্ভমান অন�য়স থিান সংকুলান হয়ছে না। 
থসজন্য সনমনির ননজস্ব জনময়ি একটি বহুিল 
ভবন ননম্শায়ণর পনরকল্পনা গ্হণ করা হয়য়য়ছ। 
ইয়িাময়ি্য ভবন ননম্শায়ণর নক্সা তৈনর সম্ন্ন 
হয়য়য়ছ এবং নশ্রঘ্রই ননম্শাণ কাজ শুরু হয়ব। 

সুিীল মেবিাি
প্রনিষ্ািা থসররেটারী
ভাদুন ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ
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গ্াম: শুলপধুর, িাকঘর: নরকারপধুর- 
ননমিলা, ভ�াি- ১৫৪০, উপয়জলা: 
নসরাজনদখান, ভেলা: মধুনন্গঞ্জ।

থরেনিট ইউননয়ন গণিানন্ত্রক পনরেয়ায় 
পনরচানলি একটি সমবায় আনর্শক প্রনিষ্ান। 
থরেনিট রব্টি ল্যাটিন রব্ থরেয়িা থরয়ক 
এয়সয়ছ যার অর্শ - আনম নবর্াস কনর। 
থরেনিট ইউননয়য়নর মলূ রনক্ত হয়লা সদস্যগণ 
ননয়জয়দর আর্শসামানজক উন্নয়য়নর জন্য 
এয়ক অপরয়ক নবর্াস করার মাি্যয়ম থরেনিট 
ইউননয়য়ন শেয়ার ও সঞ্চয় আমানি নহসায়ব 
টাকা জমা রাখয়ব ও ননয়জয়দর আর্শসামানজক 
উন্নয়য়নর জন্য ঋণ গ্হণ করয়ব এবং 
যরাসময়য় ননয়মমান�ক ঋয়ণর টাকা থ�রি 
নদয়ব। পঞ্চার ও ষায়টর দরয়ক ঢাকা ও আয়র 
পায়রর িম্শপলিীর অধিকাংর নরিষ্ান জনয়গাষ্ঠী 
নছয়লন আনর্শকভায়ব অস্বছেল। নবনভন্ন 
সুদয়খার মহাজনয়দর কাছ থরয়ক উচ্চসুয়দ 
ঋণ গ্হণ করর নরিষ্ানগণ িায়দর মলূ্যবান 
জনম জমা এবং বসিবাটি হারায়ি বয়সনছল। 
এই থপ্রষিাপয়ট সািধু থযায়স� িম্শপলিী, শুলধুপর 
এর নরিষ্ভক্তয়দর আর্শসামানজক অবথিার 

উন্নয়য়য়র লয়ষি্য আজয়কর “শুলপধুর রিীষ্টিয়ান 
ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ” 
গঠয়ন স্বপ্নদ্রষ্া নছয়লন নমঃ নপটার পল গয়মজ 
(এিয়ভায়কট ও পানকস্তায়নর থযাগায়যাগ 
নবষয়ক ভ�ন্দ্রীয় মন্ত্রী)। শ্রয়দ্ধয় নমঃ নপটার 
পল গয়মজ এর উয়দ্যায়গ ঢাকায় বসবাসরি 
নমঃ ননয়কালাস পল ভোজানরও, নমঃ সুয়বাি 
ভোজানরও, নমঃ ননয়কালাস ভোজানরও 
(নরষিক), নমঃ ননিন নি ভোজানরও (স্বনামিন্য 
সানহনি্যক), নমঃ নভনয়সটি গয়মজ (নবচানন্ত), 
নমঃ থহনরী গয়মজ (উনকল), নমঃ জজ্ভ থদবল 
নি: রেধু র, নমঃ হরলাল থদরাই, নমঃ ভেনভি 
গয়মজ (নরষিক) এবং গ্ায়মর গণ্যমান্য 
ব্যনক্তগণ “শুলপধুর রিীষ্টিয়ান ভ�া-অপাররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন” গঠয়ন গুরুত্বপূণ্শ ভূনমকা 
রায়খন। নবয়রষভায়ব ননয়বনদি প্রাণ নছয়লন 
নমঃ ননয়কালাস পল ভোজানরও। থরেনিট 
ইউননয়ন গঠয়ন সহয়যানগিায় নছয়লন �াদার 
চাল্শস ভে. ইয়াং, নসএসনস এবং িৎকালীন 
শুলপধুর িম্শপলিীর পাল পধুররানহি শ্রয়দ্ধয় 
�াদার উইস, নসএসনস। নমঃ নপটার পল 
গয়মজ এর উয়দ্যায়গ ২৮শে থম, ১৯৬৬ 
নরিষ্ায়ব্ ভোজ রননবার নবকায়ল নমরন প্রাঙ্গয়ণ 

গ্ায়মর মািব্বর এবং গন্যমান্য ব্যনক্তয়দর 
সায়র আলাপ আয়লাচনায় নসদ্ধান্ত অনধুযায়ী 
পররর নদন ২৯শে থম, ১৯৬৬ নরিষ্াব্ িানরয়খ 
ভোজ রনববার ১ম ও ২য় নরিষ্যায়গ থঘাষণার 
মি্য নদয়য় সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় 
শুলপধুর সািধু থযায়স� নগজ্ভার দনষিণ পায়র 
বকুল গায়ছর নীয়চ আনধুষ্াননকভায়ব “শুলপধুর 
রিীষ্টিয়ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন” 
র প্ররম সভা অনধুনষ্ি হয়। প্ররম সভায় 
সদস্যপদ লায়ভর জন্য ভনি্ভ ন� ২৫ পয়সা 
এবং শেয়ার জমা ১ টাকা িায্শ করা হয়। প্ররম 
সভায় সব্শস্নিরেয়ম নসদ্ধান্ত অনধুযায়ী ননয়ম্ন 
উয়লিনখি ব্যনক্তয়দর ননয়য় ৯ সদস্য নবনরষ্ 
ব্যবথিাপনা কনমটি গঠন করা হয়।

উয়লিখ্য থয, নবগি ০৩-০৬-১৯৭৯ নরিঃ 
িানরয়খ ভ�ন্দ্রীয় সনমনি “নদ ভ�া-অপাররটিভ 
থরেনিট ইউননয়ন লীগ অব বাংলায়দর নলঃ” 
(কাল্ব) থিাপনি হয়। বি্ভমান শুলপধুর রিীষ্টিয়ান 
ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ, 
“কাল্ব” এর প্রনিষ্ািা সহয়যাগী সদস্য। 
নবগি ০৩-০৪-১৯৮৬ সায়ল কাল্ব সমবায় 
অধিদপ্তররর ভেনজরষ্টরন লাভ করর এবং 
শুলপধুর রিীষ্টিয়ান ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট 

শুলপুর রিীষ্টিয়াি ভ�া-অপাররটিভ মরেমডট ইউমিয়ি মলঃ 
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ইউননয়ন নলঃ নবগি ২৬-০২-১৯৮৯ নরিষ্াব্ 
িানরয়খ কাল্ব এর পূণ্শ সদস্য পদ লাভ করর। 
কাল্ব সদস্য নং- ১০। এছাড়াও নবগি ১৯-
১২-২০১০ নরিঃ িানরয়খ ভ�ন্দ্রীয় সনমনি “নদ 
থসন্টাল এয়সানসয়য়রন অব রিীষ্ান ভ�া-
অপাররটিভস্ (কায়ক্কা) নলনময়িটিি এর সদস্য 
পদ লাভ করর। সদস্য নম্র-২০।

সদসষ্যনদর জেষ্য গহৃীি কম্যসচূী 

• সদস্যয়দর স্বননভ্ভরিা এবং আপদকালীন 
সময়য় থরেনিট ইউননয়য়নর ঋণ নীনিমালা 
অনধুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয়।

• ভ�ান সদস্য অসুথি হয়ল িার নচনকৎসা 
বাবদ এককালীন সয়ব্শাচ্চ ১০ হাজার টাকা 
আনর্শক সহায়িা প্রদান করা।

• ভ�ান সদস্য মিৃধু ্য বরণ করয়ল িার সৎকার 
কায়জর জন্য ১০ হাজার টাকা আনর্শক 
সহায়িা প্রদান করা।

• সদস্যয়দর জন্য আয়বনৃদ্ধ মলূক প্রনরষিয়ণর 
ব্যবথিা করা হয়। এছাড়াও সরকাররর 
সমবায় নবভাগ এবং কাল্ব ও কায়ক্কা 
আয়য়ানজি নবনভন্ন প্রনরষিয়ণ পনরচালক 
মন্ডলীর সদস্যগণ, অন�স কম্শী ও 
সদস্যয়দর অংরগ্হয়ণর সুয়যাগ সষৃ্টি করর 
থদওয়া হয়।

• সদস্যয়দর রয়ক্তর গ্রুপ পরীষিা হয় যায়ি 
নবপয়দর সময় এয়ক অন্যয়ক রক্ত নদয়য় 
সাহয্য করয়ি পারর।

• গরীব থমিাবী ছাত্রছাত্রীয়দর ভোি্ভ 
পরীষিায় অংর গ্হয়ণর জন্য �রম 
পূরয়ণর থষিরত্র আনর্শক সহায়িা প্রদান 
করা হয়। ছাত্রছাত্রীয়দর জন্য কম্ম্উটার 
ভ�াস্শ, ইংররনজ ভাষা নরষিা ভ�াস্শ এবং 
িম্শীয় নরষিা, মাদক দ্রব্য সময়ন্ সয়চিন 
করা এবং জীবন গঠয়নর জন্য নবনভন্ন 
থসনমনাররর আয়য়াজন করা হয়।

• নবজািক নরশুর জন্য থরেনিট ইউননয়য়নর 
পষি থরয়ক একরি টাকা জমা সহ 
নবনাময়ূল্য সঞ্চয়ী নহসাব করর থদওয়া হয়।

• জািীয় সমবায় নদবস, আন্ত্শজানিক 
থরেনিট ইউননয়ন নদবস উদ্যাপন করা হয়। 
জািীয় সমবায় নদবয়স থরেনিট ইউননয়য়নর 
পষি থরয়ক নসরাজনদখান উপয়জলায় 
অনধুনষ্ি সমবায় থমলায় অংরগ্হণ করা 
হয়। আন্ত্শজানিক মািৃভাষা ও রহীদ নদবস 
২১শে থ�ব্রুয়ারী ও অন্যান্য জািীয় নদবস 
যরায়যাগ্য ময্শাদার পালন করা হয়। 

• এলাকায় নবনভন্ন সামানজক উন্নয়ন 
কম্শকায়ন্ড আনর্শক সহয়যানগিা প্রদান করা 
হয়।

রবগি বছরগুরলনি উনলেখনরাগষ্য কার্যক্রম 

• আিধুননক ির্য প্রযধুনক্তর মাি্যয়ম দ্রুি 
ও ননভধু ্শল থসবা প্রদায়নর লয়ষি্য নবগি 

২০১১ সাল থরয়ক শুলপধুর রিীষ্টিয়ান 
ভ�া-অপাররটিভ থরেনিট ইউননয়ন নলঃ 
এর যাবিীয় ভেনয়দন ও নহসাব প্রস্তুয়ি 
ভ�ন্দ্রীয় সনমনি কাল্ব এর ননজস্ব (এটধু য়জি 
ভ�াম্ানী কিৃ্শক প্রস্তুিকৃি) সফ্ট ওয়ার 
ব্যাবহার করা হয়ছে। এছাড়াও, সদস্যয়দর 
নবনভন্ন ভ�াটির ও ির্য সরবরায়হর জন্য 
এসএমএস সানভ্ভস ও থরেনিট ইউননয়য়নর 
ননজস্ব থ�ইসবধুক একাউটি রয়য়য়ছ।

• অত্র থরেনিট ইউননয়য়নর সদস্যয়দর 
দীঘ্শনদয়নর প্রায়ণর দাবী নছল থরেনিট 
ইউননয়য়নর জন্য জনম রেয় করর 
অন�স ভবন ননম্শাণ  করা। থসই 
লয়ষি্য ১৯৯১-১৯৯২ অর্শ বছর থরয়ক 
নবনল্ডং �ান্ড তৈরী করা হয় এবং ২০১৬ 
সায়ল ননব্শানচি ব্যবথিাপনা কনমটি  
বহুল প্রনিনষিি জনম রেয় করয়ি সষিম 
হয়। (ক) জনমর পনরমান: ৩৮ রিাংর 
(খ) দানলনলক মলূ্য : ৯৫,০০,০০০ টাকা 
(গ বনহমলূ্য : ১,০৫,৮২,৫০০ 

টাকা। ইনিময়ি্য নবয়রষ সািারণ সভার 
অনধুয়মানদি নিজাইন অনধুযায়ী ভবন 
ননম্শায়ণর নবষয়টি  প্রনরেয়ািীন রয়য়য়ছ। 

• জাঁকজমক অনধুষ্ায়নর মাি্যয়ম অত্র থরেনিট 
ইউননয়য়নর সুবণ্শ জয়ন্তী উদ্যাপন করা হয়।

• জানির জনক বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুনজবর 
রহমায়নর জন্মরি বানষ্শনক উপলয়ষি 
থরেনিট ইউননয়য়নর পষি থরয়ক বষৃি ভোপন 
কম্শসচূী  পালন করা হয়য়য়ছ।

ক�স স্ষ্যারি

• নমঃ রয়মর গয়মজ, সদস্য নং-১৩৫৪, নিা 
: লধুইস গয়মজ, গ্াম: বড়নরকারপধুর। 
নিনন রেমান্বয়য় অত্র থরেনিট ইউননয়ন 
থরয়ক ১৫ লষি টাকা ঋণ গ্হণ করর ১৮০ 
রিাংর পধুকুরর মায়ছর চাষ, গাভী পালন 
ও কৃনষ কাজ করর আসয়ছন। পধুকুরর মাছ 
নবরেয় করর নিনন বছরর প্রায় ২ লষি টাকা 
লাভ কররন। িার খামারর বি্ভমায়ন ৫টি 
ন�নজনময়ান গাভী রয়য়য়ছ। এই খামার 
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থরয়ক দুি ও বাছধু র নবরেয় করর নিনন বছরর 
প্রায় ৩ লষি টাকা লাভ কররন। কৃনষ জনম 
থরয়ক রাক সবনজ নবরেয় করর বছরর প্রায় 
১ লষি টাকা লাভ কররন। নিনন গরুর 
থগাবর বায়য়া গ্যাস তৈরীয়ি ব্যবহাররর পর 
জনময়ি সার নহসায়ব ব্যবহার কররন। এয়ি 
িার জ্ালানী সাশ্রয় হয় এবং সার রেয়য়র 
খরচ কম হয়।

• নমঃ সনঞ্জি নপরীজ, সদস্য নং- ১৭০৫, 
নপিা : রিানন্স নপরীজ, গ্াম : মনজদপধুর। 
নিনন অত্র থরেনিট ইউননয়ন থরয়ক ৫ লষি 
টাকা ঋণ গ্হণ করর গাভী রেয় করর লালন 
পালন করর। বি্ভমায়ন িার খামারর ছয়টি 
ন�নজনরয়ান গাভী ও দুইটি বাছধু র রয়য়য়ছ। 
নিনন বছরর প্রায় ৪ লষি টাকার দুি নবরেয় 
কররন। গাভীর বাছধু র নবরেয় কররন প্রায় 
১ লষি ২০ হাজার টাকায়। িার এই আয় 
থরয়ক নিনন একিলা পাকা বানড় ননম্শাণ 
কররয়ছন।

• নমঃ ননম্শল রনরিক্স, সদস্য নং-১৫২৭, নপিা 
: িাননয়য়ল রনরিক্স, গ্াম : বড়ইহাজী। 

নিনন অত্র থরেনিট ইউননয়ন থরয়ক ২ লষি 
টাকা ঋণ গ্হণ করর ননি্য প্রয়য়াজনীয় পণ্য 
সামগ্ী নবরেয়য়র একটি থদাকান স�লভায়ব 
পনরচালনা করর আসয়ছন। বি্ভমায়ন িার 
থদাকায়ন মজুদ পণ্য সামগ্ীর আনধুমাননক 
মলূ্য প্রায় ৫ লষি টাকা। থদাকান থরয়ক 
আয় নদয়য় িার সংসার ব্যয় ননব্শাহ করয়ি 
পাররন।

• িধু ষার নি: রেধু র, সদস্য নং-১৬৯০, নপিা 
: লররন্ নি: রেধু র, গ্াম : শুলপধুর। নিনন 
রেমান্বয়য় ৩ লষি টাকা ঋণ গ্হণ করর 
৫ রিাংর জায়গার উপর থপালনট্ �াম্শ 
কররয়ছন। নিনন প্রনি ব্যায়চ ১ হাজার 
মধুরগী পালন করর রায়কন। এয়ি বছরর 
নিনন প্রায় ৩ লষি টাকা লাভ করর রায়কন।  

সফল হওয়ার বণ্যো 

• ১৯৯৬ সায়ল মধুনন্গঞ্জ ভেলা সমবায় কিৃ্শক 
ভেলা পয্শায়য় “থশ্রষ্ সমবায় সনমনি” 
পধুরষ্ার লাভ করর।  

• ১৯৯৯-২০০০ সায়ল সনমনির সদস্য বনৃদ্ধ 

ও মলূিন বনৃদ্ধর জন্য কাল্ব প্রদত্ত ২টি প্ররম 
পধুরষ্ার লাভ করর।

• কাল্ব কিৃ্শক “থশ্রষ্ সমবায় সনমনি” �াদার 
ইয়াং �াউয়ন্ডরন ভেৌপ্যপদক- ২০০২ লাভ 
করর।

• ২০১০-২০১১ নরিষ্ায়ব্ গণপ্রজািন্ত্রী 
বাংলায়দর সরকার, পলিী উন্নয়ন ও সমবায় 
নবভাগ, নসরাজনদখান রানা কিৃ্শক“সয়ব্শাচ্চ 
নসনিএ�” প্রদানকারী নহসায়ব “থশ্রষ্ 
সমবায় সনমনি” পধুরষ্ার লাভ করর।

• ২০১৫ নরিষ্ায়ব্ মধুনন্গঞ্জ ভেলা সমবায় 
কিৃ্শক ভেলা পয্শায়য় “থশ্রষ্ সমবায় 
সনমনি” পধুরষ্ার লাভ করর।

আ্্য-সামারজক উন্নয়নে িূরমকা 

সদস্যয়দর আর্শ-সামানজক অবথিার উন্নয়য়নর 
জন্য থরেনিট ইউননয়য়নর পষি থরয়ক নবনভন্ন 
প্রনরষিণ এর ব্যবথিা করা হয়। এছাড়াও 
সরকাররর সমবায় নবভাগ এবং কাল্ব ও কায়ক্কা 
আয়য়ানজি নবনভন্ন প্রনরষিয়ণ পনরচালক 
মন্ডলীর সদস্যগণ, অন�স কম্শী ও সদস্যয়দর 
অংরগ্হয়ণর সুয়যাগ সষৃ্টি করর থদওয়া হয়। 
নরষিায়ষিরত্র ছাত্রছাত্রীয়দর জন্য কম্ম্উটার 
ভ�াস্শ, ইংররনজ ভাষা নরষিা ভ�াস্শ এবং গরীব 
থমিাবী ছাত্রছাত্রীয়দর ভোি্ভ পরীষিায় অংর 
গ্হয়ণর জন্য �রম পূরয়ণর থষিরত্র আনর্শক 
সহায়িা প্রদান করা হয়। পাল পধুররানহয়ির 
মাি্যয়ম ছাত্রছাত্রীয়দর িম্শীয় নরষিা, স্বাথি্য ও 
মাদক দ্রব্য সময়ন্ সচয়িন করা এবং জীবন 
গঠয়নর জন্য নবনভন্ন থসনমনাররর আয়য়াজন 
করা হয়। অনভবাবকয়দর জন্য নবনভন্ন নবষয় 
নভনত্তক থসনমনাররর আয়য়াজন করা হয়। 
নবনভন্ন থখলািলূায় শুলপধুর ভোমান কারনলক 
�ুটবল ক্াবয়ক আনর্শক সায়পাট্ভ প্রদান করা 
হয়। অসুথিকালীন সময়য় নচনকৎসা থসবামলূ্য 
নহসায়ব সদস্যয়দরয়ক সয়ব্শাচ্চ ১০,০০০ টাকা 
প্রদান করা হয়।  ভ�ান সদস্য মারা থগয়ল 
িার সৎকার কায়জর জন্য উক্ত সদয়স্যর 
পনরবারর এককালীন ১০,০০০ টাকা আনর্শক 
সহায়িা প্রদান করা হয়। বানষ্শক সািারণ 
সভা অনধুষ্ায়নর সময় সদস্যয়দর রয়ক্তর গ্রুপ 
পরীষিা করা হয়। যায়ি নবপয়দর সময় একজন 
সদস্য অন্য সদস্যয়ক রক্ত নদয়য় সাহায্য করয়ি 
পারর। নবয়রষভায়ব উয়লিখ্য থয, মহামারী 
কররানা ভাইরাস চলাকায়ল সদস্যগণয়ক 
সয়চিন করার জন্য মাইনকং ও বাড়ী বাড়ী 
নগয়য় নল�য়লট নবিরণ করা হয়য়য়ছ। এছাড়াও 
প্রনিজন সদস্যয়ক ১,০০০ টাকা করর অত্র 
থরেনিট ইউননয়য়নর সকল সদস্যয়ক সব্শয়মাট 
১৬,৮৫,০০০ টাকা আনর্শক সহায়িা প্রদান 
করা হয়য়য়ছ।

মভিলসন্ট প্রেীপ ভ�াজামরও 
ব্যবথিাপক।
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গ্াম- ভোয়ালীপাড়া, থপা: নরবালয়, উপয়জলা- 
নরবালয়, ভেলা- মাননকগঞ্জ।

সরমরির কার্যক্রম 

• সনমনির সদস্যগণ হস্তনরল্প তৈরী করর উপযধু্ক্ত 
মলূ্য নবরেয়য়র ব্যবথিা করা।

• সদস্যগণ হাস-মধুরগী পালয়নর মাি্যয়ম আনর্শক 
অবথিার উন্নয়ন।

• সনমনির মাি্যয়ম সদস্যয়দর আত্মকম্শসংথিান 
সুয়যাগ সষৃ্টি।

• মনহলা সদস্যয়দর থসলাই প্রনরষিয়নর মাি্যয়ম 
কানরগনর দষিিা অজ্ভন।

• সনমনির দনরদ্র সদস্যগয়ণর থছয়ল থময়য়য়দর 
নরষিাদায়নর সুয়যাগ সুষ্টি।

সুরবধা প্রারতির প্ররিফলে

কম্শসংথিান: সনমনির কম্শসনূচ আনধুয়ায়ী ১০ জয়নর 
কম্শসংথিান হয়য়য়ছ।
সনমনির কায্শকরী মধুলিন: ৪৫,৯০০ টাকা।
সনমনি কি্ভক সামানজক উন্নয়ন কায্শরেম: সনমনির 
সহয়যানগিায় থসলাই প্রনরষিয়নর মাি্যয়ম কানরগনর 
দষিিা বনৃদ্ধ পায়ছে।

প্রি্যাশা হস্তমশল্প মমহলা সমবায় সমমমি মলঃ 
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ররীয়িপধুর সদর বাসস্্যান্ড, িাকঘর: 
ররীয়িপধুর- ৮০০০, উপয়জলা: ররীয়িপধুর 
সদর, ভেলা: ররীয়িপধুর।

সঞ্চনয়র লাি প্রদাে 

ক) ২০১৬-২০১৭ : ৩,২১,৮৩২ টাকা।
খ) ২০১৭-২০১৮ : ৩,৪৩,১৫০ টাকা।
গ) ২০১৮-২০১৯ : ৬০,০০০ টাকা।

কম্যসংস্াে 

ক) থমাট কম্শচারীর সংখ্যা : সনমনি ১ জন, 
২টি বায়স রিাইভার ২ জন, কন্ডাক্টর ২ 
 জন, থহলাপার ২ জন, থমাট ৭ জন।
 খ) স্ব-কম্শসংথিান : ৬১ জন।

সরমরির সম্রতির রববরণ 

ক) থিাবর (নববরণ ও বি্ভমান বাজার মলূ্য): ২ 
বাস/ পনরবহন রয়য়য়ছ।
 গাড়ী নং ঢাকা জ- ১৪-০০১৯ (স্বািীন 
এক্সরপ্রস-০১) এর মলূ্য ৬,০০,০০০ টাকা 
এবং ঢাকা জ ১১-২৫৫০ (স্বািীন এক্সরপ্রস-২) 
এর মলূ্য ৫,৫০,০০০ টাকা। থমাট রেয়মলূ্য 
১১,৫০,০০০ টাকা। অবচয় বায়দ বি্ভমান 
মলূ্য ৯,৮৩,২৫০ টাকা।
খ) ঋণ খায়ি নবননয়য়াগ ৩৮,৬৭,৭৭৭ টাকা। 
আদায়: ১৭,৭০,০৩৪ টাকা। নবননয়য়ায়গর 
নথিনি: ২০,৯৭,৭৪৩ টাকা।

রবরেনয়ানগর ধরে 

ররীয়িপধুর বাসস্্যান্ড এর শ্রনমক/ কম্শচারী, 
ব্যবসায়ী ও বাস মানলকগয়ণর ষিধু দ্র-ষিধু দ্র সঞ্চয় 
একনত্রি করর সমবায়য়র মাি্যয়ম ২ টি বাস 

রেয় খায়ি নবননয়য়াগ করা হয় এবং সনমনির 
সদস্যয়দর ননকট ঋণখায়ি নবননয়য়াগ করা 
হয়।

সসবা প্রদানের ি্ষ্য

থযাগায়যাগ ও যািায়াি খায়ি থসবা প্রদান। 
সনমনির বাস ২ টি ররীয়িপধুর ও মাদারীপধুর 
ভেলায় নবনভন্ন সড়য়ক চলাচল করর। বাস 
পনরচালানার মাি্যয়ম সািারণ জনগণ ও 
সদস্যগয়ণর থযাগায়যাগ ও যািায়াি এর 
সমস্যা সমািান করা হয়।
পনরবহন থসক্টরর কাজ করা স্বয়্বেও সদস্যগণ 
ও কম্শচারীগণ অিধুমপায়ী। 
 এছাড়াও গরীব ও অসহায় ব্যনক্তয়দর নবনা 
ভাড়ায় বায়স যািায়ায়ির ব্যবথিা করা হয়।

স্বাধীি বাংলা বহুমখুী সমবায় সমমমি মলঃ 
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