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বটাণী

িটাষ্ট্রপনি
গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি

বঙ্গভবি, ঢটাকটা।

২২ কটানিতিক ১৪২৭
০৭ িদভম্বি ২০২০

থমটাঃ আবদুল হটানমে

স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালদয়ি উদে্যটাদগ ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস উেযটাপদিি উদে্যটাগদক আনম স্টাগি জটািটাই।  এ বছি  
জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ অি্যন্ত সমদয়টাপদযটাগী হদয়দছ বদল আনম মদি কনি।

থেদিি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও স্নিভতিিিটা অজতিদি সমবটাদয়ি গুরুত্ব অপনিসীম। িিটাব্ী প্রটাচীি এ আদ্টালি বটাংলটাদেদিি সবকুস্তরিি মটািদুেি 
মদি্য সমবটাদয়ি থচিিটাদক প্রবল ও অরকুবহ করি িুদলদছ। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি আজন্ম লটানলি স্প্ন নছল কু্িটা, েটানিদ্র্য ও 
শেটােণমকু্ত থসটািটাি বটাংলটাদেি নবনিমকুটাণ কিটা। নিনি েনিদ্র-সুনবিটাবনচিি মটািদুেি ভটাদগ্যটান্নয়দি গণমখুী সমবটায় আদ্টালদিি স্প্ন থেদখনছদলি। 
সংনবিটাদি মটানলকটািটাি িীনি নহসটাদব সমবটায়দক জটািীয় অরকুিীনিি নবিিীয় খটাি নহদসদব স্ীকৃনি থেয়টা হদয়দছ। িটাই সমবটায়নভনতিক সমটাজ গঠদি 
সকলদক সিিটা, নিষ্টা ও আন্তনিকিটাি সটাদর েটানয়ত্ব পটালি কিদি হদব।  

একটি থরেণী-থগটাষ্ঠীি মটািদুেি স্িঃস্ফূ িতি অংিগ্রহদণ র�টাদিটা নিনেতিষ্ লক্্য ও উদদেি্য অজতিদিি থক্ররে সমবটায় একটি কটাযকুকি প্রনিষ্টাি। সমবটায় 
পদ্ধনি পটািস্পনিক সহদযটানগিটা, সমদবি প্রদচষ্টা, গণিটানন্তক মফূল্যদবটাদিি চচতিটা ও ভটাদগ্যটান্নয়দিি িীনিদি নবশ্টাস করি। অদিক চড়টাই উৎিটাই থপনিদয় 
সম্ে ও কমকুসংস্টাি সষৃ্টি, স্নিভতিিিটা অজতিি ও েটানিদ্র্য নিিসদি বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি ঈনসিি লক্্য অজতিদি স�লিটাি পদর এনগদয় চদলদছ। 
বটাংলটাদেদি মটািদুেি মটারটানপছু জনম ও সম্দেি পনিমটাণ অি্যন্ত সীনমি। িটাই কৃনে ও অি্যটাি্য উৎপটােিশীল খটাদি নবনিদয়টাগসহ ব্যবসটা-বটাধণদজ্য পুঁনজ 
গঠদি সমবটায় একটি গুরুত্বপূণকু মটাি্যম। সমবটাদয়ি মটাি্যদম আয়-বৈেম্য হ্টাস করি একটি ি্যটায়নভনতিক সমটাজ প্রনিষ্টা কিটা সম্ভব বদল আনম মদি কনি।

 বটাংলটাদেিদক একটি সুখী-সমদৃ্ধ থসটািটাি বটাংলটায় পনিণি কিটাি লদক্্য সমবটায় কটাযকুক্রমদক আরিটা গনিশীল, সনক্রয় এবং যুদগটাপদযটাগী কিদি 
সংনলিষ্ সকদল িৎপি ও আন্তনিক হদবি-এ প্রি্যটািটা কনি।

৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস পটালি স�ল থহটাক-এ কটামিটা কিনছ।

জয় বটাংলটা।
থখটােটা হটাদ�জ, বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

মমাঃ আবদুল হারমদ
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বটাণী

প্রিটািমন্তী
গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি সিকটাি

২২ কটানিতিক ১৪২৭
৭ িদভম্বি ২০২০

শেখ হটানসিটা

 ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ প্রনিপটাে্যদক সটামদি র�দখ সটািটাদেদি নবনভন্ন কমকুসফূনচি মটাি্যদম যরটাদযটাগ্য মযকুটােটায় ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস’ 
উেযটানপি হদচ্ছ রেদি আনম আিন্ি। এ উপলদক্্য থেদিি সকল সমবটায়ী ও সমবটায়বটান্ধব জিগণদক জটািটাই আন্তনিক শুদভচ্ছটা ও অনভি্ি।

সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল, জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি সমবটাদয়ি প্রনি নবদিে গুরুত্বটারিটাপ করি সংনবিটাদিি ১৩ (খ) অিদুচ্ছদে 
সম্দেি মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব সমবটায়দক স্ীকৃনি নেদয়নছদলি এবং সমবটায়দক গণমখুী আদ্টালদি পনিণি কিটাি ডটাক নেদয়নছদলি। শুি ু
িটাই িয়, থেদিি জিগদণি পুষ্টি চটানহেটা পূিদণ েনিদ্র, ভফূ নমহীি, নিম্ননবতি দুগ্ধ উৎপটােিকটািীদেি স্টারকু সংিক্ণপূবকুক সমবটাদয়ি মটাি্যদম সুসংগনঠি কিটাি 
লদক্্য ১৯৭৩ সটাদল ‘সমবটায় দুগ্ধ প্রকল্প’ িটাদম একটি দুগ্ধ নিল্প উন্নয়ি প্রকল্প গ্রহণ করি পাঁচটি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী এলটাকটায় দুগ্ধ প্রনক্রয়টাজটািকিণ 
কটািখটািটা স্টাপি করিি। আজদকি নমল্কনভটটা িাঁিই সুদূিপ্রসটািী উদে্যটাদগি �সল। জটানিি নপিটা সমবটায় পদ্ধনিদি সমনবিি/থযৌর খটামটাি প্রচলদিি 
মটাি্যদম উন্নয়দিি পটািটাপটানি স্টািীয় িটাজদস্ পল্ী-উন্নয়ি কিদি থচদয়নছদলি।

জটানিি নপিটাি পেটাঙ্ক অিসুিণ করি আওয়টামী লীগ সিকটাি সমবটাদয়ি মটাি্যদম েটানিদ্র্য নবদমটাচদিি সদঙ্গ সদঙ্গ পল্ী উন্নয়দি নিনবড়ভটাদব কটাজ করি 
যটাদচ্ছ। আমিটা ১৯৯৭ সটাদল বঙ্গবনু্ধ েটানিদ্র্য নবদমটাচি প্রনিক্ণ কমদলেক্স প্রনিষ্টা কনি এবং পিবিতিীদি ২০১২ সটাদল আইি প্রণয়দিি মটাি্যদম এই প্রনিক্ণ 
র�ন্দ্রটিদক একটি পূণকুটাঙ্গ একটাদডনমদি রূপটান্তনিি কনি। েটানিদ্র্য নবদমটাচি, সটামটানজক অগ্রগনি ও িটািী-পুরুে সমিটাি উদদেদি্য পল্ী-েটানিদ্র্য নবদমটাচি 
�টাউদডেিি আইি, ১৯৯৯ প্রণয়দিি মটাি্যদম �টাউদডেিিটি প্রনিষ্টা কনি। সমবটায় সনমনি আইি, ২০০১ এবং জটািীয় সমবটায় িীনিমটালটা, ২০১২ প্রণয়ি 
কনি। পুিিটায় সমবটায় সনমনি (সংদিটািি) আইি, ২০১৩ এবং বটাংলটাদেি পল্ী উন্নয়ি রৈটাডতি আইি, ২০১৮ প্রণয়ি কনি। ২০০৯ সটাদল সিকটাি গঠদিি 
পি ‘আমটাি বটাড়ী, আমটাি খটামটাি প্রকল্প’ গ্রহণ কনি। বিতিমটাদি এ প্রকদল্পি আওিটায় ১ লক্ ২১ হটাজটাি ১৪২টি সমবটায় সনমনি গঠি কিটা হদয়দছ, যটাি 
উপকটািদভটাগী সেস্য পনিবটাি-৫৬ লক্ ৪১ হটাজটাি। আমটাদেি নিবকুটাচিী ইিদিহটারি থ�টানেি ‘আমটাি গ্রটাম আমটাি িহি’ প্রনিশ্রুনি বটাস্তবটায়দিি চ্যটাদলঞ্জ 
থমটাকটানবলটায় সমবটায় গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা িটাখদব বদল আমটাি নবশ্টাস। আমিটা সমবটায় খটাদি বটাদজট বনৃদ্ধ করিনছ, সমবটায়ীদেি প্রনিক্ণ প্রেটাি কিনছ, 
আনরকুক ও উপকিণ সহটায়িটাি মটাি্যদম েটানিদ্র্য নবদমটাচিসহ সমবটায়ীদেি জীবিমটাি ও সটামটানজক থক্ররে উতিরিটাতিি উন্নয়ি সম্ভব হদয়দছ। আমটাদেি 
প্রদচষ্টায় সমবটায় সনমনি এবং সমবটায়ীদেি সংখ্যটা নেি নেি বনৃদ্ধ থপদয় বিতিমটাদি সনমনি ১,৯০,৫৩৪টি এবং সেস্য ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জদি উন্নীি হদয়দছ।

জটািীয় অরকুিীনিদি সমবটায় কৃনে, মৎস্য, পশুপটালি, থপটািটাক, দুগ্ধ উৎপটােি, আবটাসি, কু্দ্র ঋণ ও সচিয়, ক্টিি-চটামড়টাজটাি-মৎৃনিল্প ইি্যটানে 
খটাদিি নবকটাি, কমকুসংস্টাি সষৃ্টি, িটািীি ক্মিটায়ি থক্ররে উন্নয়িসহ, কু্দ্র ি-ৃিটান্বিক জিদগটাষ্ঠীদক স্টাবলম্বী কিদি নবিটাল অবেটাি িটাখদছ। এ বছি 
র�টানভড-১৯ করিটািটা ভটাইিটাস পুরিটা নবদশ্ স্নবিিটা সষৃ্টি কিদলও, আমটাদেি সমবটায় সনমনিগুদলটা এ সময় নিদজদেি অনস্তত্ব টিনকদয় র�দখদছ, সেস্যদেি 
ঋণ মওক্�সহ দুগকুি সেস্যদেি মটাদি রেটাণ নবিিণ করিদছ। করিটািটায় আক্রটান্ত সেস্যদেি নচনকৎসটাি ব্যবস্টা কিদছ। আমটাদেি সিকটারিি েঢ়ৃ প্রি্যয়, 
সমদয়টাপদযটাগী নসদ্ধটান্ত, সিকটানি-রৈসিকটানি প্রনিষ্টাি ও জিগদণি সনমিনলি প্রদচষ্টা ও নবনভন্ন িিদিি গণমখুী কমকুকটাণ্ড বটাস্তবটায়দিি �দল করিটািটা-
মহটামটানি থরদক জিস্টাস্্য সুিক্টা কিটা সম্ভব হদয়দছ। এজি্য আনম সংনলিষ্ সকলদক সটািবুটাে জটািটাই। রূপকল্প-২০২১ বটাস্তবটায়দিি িটািটাবটানহকিটায়, 
২০৩০ সটাদলি মদি্য থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা অজতিি এবং ২০৪১ সটাদলি মদি্য বটাংলটাদেিদক উন্নি-সমদৃ্ধ থেদি পনিণি কিটাি লদক্্য সমবটায় সংগঠি 
অগ্রণী ভফূ নমকটা িটাখদব। থরেষ্ সমবটায় সনমনি ও সমবটায়ীগণদক ২০১৯ সটাদলি জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি প্রেটাি নিশ্চয় থেদিি সকল সমবটায়ীদক আিও 
উৎসটানহি কিদব। 

আসুি, জটানিি নপিটাি আহবটাদি সটাড়টা নেদয় ‘সমবটাদয়ি জটাদুস্পদিকু থসটািটাি বটাংলটাদেি নবনিমকুটাদণ মফূল্যদবটাদিি চচতিটা ও সমবটায়নভনতিক সমটাজ গঠি 
করি আরকু- সটামটানজক উন্নয়ি নিনশ্চি কনি।’ ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্্য গহৃীি সকল কমকুসফূনচ স�ল থহটাক। সমবটায় আদ্টালি েী�কুজীবী 
থহটাক।  

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ।
বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

শেখ হারসনা
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সভটাপনি
স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 

মন্তণটালয় সম্নকতিি স্টায়ী কনমটি
বটাংলটাদেি জটািীয় সংসে

৭ িদভম্বি, ২০২০ ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস। নেবসটি ব্যটাপক উৎসটাহ ও উদেীপিটাি সটাদর উেযটানপি হদচ্ছ রেদি আনম খবু আিন্ি। জটািীয় 
সমবটায় নেবস উেযটাপদিি এ শুভক্দণ আনম থেদিি সকল সমবটায়ী ও সমবটায়মিস্ জিগণদক জটািটাই আন্তনিক শুদভচ্ছটা ও অনভি্ি।

এ বছরিি জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য হদচ্ছ ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’। স্টািীিিটাি মহটাি স্পনি, সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল, 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি এঁি জন্মিিবটানেকুকী ‘মনুজব বেকু- ২০২০’ উেযটাপদিি অংি নহদসদব এ প্রনিপটাে্যটি অি্যন্ত প্রটাসনঙ্গক 
ও সমদয়টাপদযটাগী বদল আনম মদি কনি। বঙ্গবনু্ধ সমবটাদয়ি মটাি্যদম শেটােণমকু্ত ি্যটায়নভনতিক থসটািটাি বটাংলটা গড়টাি স্প্ন থেদখনছদলি। নিনি সমটাজ 
থরদক েটানিদ্র্য ও রৈকটািত্ব দূি কিটাি লদক্্য সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি গঠদি জিগণদক উবিদু্ধ করিনছদলি। বঙ্গবনু্ধ সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম এদেদি কৃনে ও ভফূ নম ব্যবস্টাপিটা, নিল্প উদে্যটাগ, কৃনেঋণসহ সব থক্ররেই উৎপটােি ও বণ্টি ব্যবস্টাপিটা প্রসটানিি কিদি থচদয়নছদলি। নিনি 
বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদিি ১৩ িম্বি অিদুচ্ছদে সমবটায়দক সম্দেি মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব স্ীকৃনি নেদয়নছদলি।

সমবটায় পদ্ধনি পটািস্পনিক সহদযটানগিটা, সমদবি প্রদচষ্টা, গণিটানন্তক মফূল্যদবটাদিি চচতিটা ও ভটাদগ্যটান্নয়দিি িীনিদি নবশ্টাস করি। সমবটায় হল 
সমবটায়মিস্ একটি থরেধণ-থগটাষ্ঠীি মটািদুেি স্ত্বঃস্ফূ িতি অংিগ্রহদণ র�টাদিটা নিনেতিষ্ লক্্য ও উদদেি্য সটািদিি জি্য ি্যটায়িীনি ও নিষ্টাি নভনতিদি 
পনিচটানলি কমকুপ্রদচষ্টা ও উদে্যটাক্তটা প্রনিষ্টাি। জটানিি নপিটাি স্প্ন বটাস্তবটায়দি িাঁিই কি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্তী জিদিরেী শেখ হটানসিটাি ঐকটানন্তক প্রদচষ্টায় 
বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি অদিক চড়টাই  উৎিটাই থপনিদয় কটান্ষিি লক্্য অজতিদি স�লিটাি পদর এনগদয় চদলদছ। থেিিত্ন শেখ হটানসিটাি সিকটাি 
েঢ়ৃভটাদব নবশ্টাস করি সমবটাদয়ি মটাি্যদমই থটকসই উন্নয়ি সম্ভব। কটািণ সমবটায় সম্দেি সুেম বণ্টি, সুদযটাদগি সমিটানবিটাি, সনমিনলি প্রদচষ্টা ও 
উন্নয়ি প্রনক্রয়টায় সমদবি অংিগ্রহণ নিনশ্চি করি। এ জি্য বিতিমটাি সিকটাি সমবটায় খটািদক সবকুটাধিক গুরুত্ব নেদয়দছ। রূপকল্প ২০২১ বটাস্তটাবটায়ি, 
২০৩০ সটাদলি মদি্য  থটকসই উন্নয়ি লক্্যমটারেটা অজতিি এবং ২০৪১ সটাদলি মদি্য বটাংলটাদেিদক উন্নি-সমদৃ্ধ থেদি পনিণি কিটাি লদক্্য সকল কমকুসফূনচ 
বটাস্তবটায়দি সমবটায় সংগঠিসমফূহ গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা র�দখ চদলদছ। আনম সমবটায় আদ্টালদিি উতিরিটাতিি সমনৃদ্ধ কটামিটা কনি। 

আনম ৪৯ িম জটািীয় সমবটায় নেবস, ২০২০ উপলদক্্য গহৃীি সকল কমকুসফূনচি সটা�ল্য কটামিটা কিনছ।

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ
বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

(খন্দকার মমাশাররফ মহায়সন, এম.রপ)

বটাণীখ্কটাি থমটািটািি� থহটাদসি, এম.নপ
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মন্তী
স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালয়

গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি সিকটাি

৪৯ িম জটািীয় সমবটায় নেবস, ২০২০ সটািটাদেদি একদযটাদগ পটানলি হদচ্ছ রেদি আনম আিন্ি। এবটারিি জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য 
‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’। বঙ্গবনু্ধি জন্মিিবটানেকুকীদি এ প্রনিপটাে্য জটানিি নপিটাি সমবটায় েিকুদিি যরটাযর প্রনি�লি মদমকু আনম নবশ্টাস কনি।

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি আজন্ম লটানলি স্প্ন নছল একটি সুখী-সমদৃ্ধ থসটািটাি বটাংলটাদেি গড়টাি। জটানিি নপিটা সমবটাদয়ি গুরুত্ব 
নবদবচিটা করি বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদি সমবটায়দক মটানলকটািটাি ২য় খটাি নহদসদব নিিকুটািণ করিি। নিনি ভটাবদিি সমবটায় পদ্ধনিদি কৃনে উৎপটােি 
কিদল উৎপটােি বনৃদ্ধ, সমিটা ও ি্যটায়নভনতিক বণ্টি ব্যবস্টা প্রবিতিি কিটা সম্ভব। ইদিটামদি্য বঙ্গবনু্ধি এ েিকুি মটািিীয় প্রিটািমন্তীি নিদেতিদি  লটাকসটাম ও 
বগুড়টায় দুইটি প্রকল্প স�ল বটাস্তবটায়দি অভফূিপূবকু �লটা�ল এদসদছ। মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা ২০২১ সটাদলি মদি্য একটি মি্যম আদয়ি থেি 
এবং ২০৪১ সটাদল মদি্য একটি উন্নি বটাংলটাদেি গদড় র�টালটাি জি্য নিিলস পনিরেম করি যটাদচ্ছি। এ লক্্য অজতিদিি জি্য থেদিি সমবটায়ীিটা নবনভন্ন 
থপিটানভনতিক সমবটায় সনমনি গঠি করি সচিয় ও নবনিদয়টাদগি মটাি্যদম আয়বিকুক ও উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রম চটানলদয় যটাদচ্ছি।

সমবটায় পদ্ধনিি নিক্টা হদলটা সকদলি সনমিনলি কমকু প্রদচষ্টাি মটাি্যদম সকদলি যুগপৎ উন্নয়ি। গ্রটাম ও িহরিি উন্নয়িদক একসফূররে গাঁরটাি অি্যিম 
মটাি্যম সমবটায়। থস লক্্যদক সটামদি র�দখ বিতিমটাি সিকটাি ‘আমটাি বটানড় আমটাি খটামটাি’ প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদম পল্ী েটানিদ্র্য নবদমটাচদি কটাজ 
করি যটাদচ্ছ।

‘সমবটায় সনমনি হদচ্ছ সেস্যদেি বিটািটা-সেস্যদেি কল্যটাদণ পনিচটানলি সংগঠি’। জটানিি নপিটাি সমবটায় েিকুি ও উন্নয়ি ভটাবিটা এখটাদিই নিনহি 
িদয়দছ। আনম ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবদসি সটানবকুক সটা�ল্য কটামিটা কিনছ। এ নেবস উপলদক্্য আনম সকল সমবটায়ীদক অনভি্ি জটািটানচ্ছ।

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ।

মমাঃ িাজুল ইসলাম, এমরপ

বটাণীথমটাঃ িটাজুল ইসলটাম, এমনপ
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৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্ সকল সমবটায়ীদক জটািটাই আমটাি আন্তনিক শুদভচ্ছটা ও অনভি্ি। জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য ‘বঙ্গবনু্ধি 
েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’- সমবটায়ীদেি কমকুচটাচিদল্য উদেীপ্ত এবং সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি উন্নয়ি ভটাবিটাি 
আদলটাদক থেি গঠদি অিরুপ্রিণটা রেটাগটাদব মদমকু আমটাি নবশ্টাস। 

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি স্প্ন নছল কু্িটা ও েটানিদ্র্যমকু্ত সুখী-সমদৃ্ধ বটাংলটাদেি প্রনিষ্টা। মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি দূিেিকুী ও েক্ 
রেিৃদত্ব বঙ্গবনু্ধি স্প্ন বটাস্তবটায়দি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাগ নিিলসভটাদব কটাজ করি যটাদচ্ছ। বটাংলটাদেি আজ নবদশ্ি কটাদছ উন্নয়দিি র�টাল মদডদল পনিণি 
হদয়দছ। অপ্রনিরিটাি্য অগ্রযটারেটায় থেি এখি উন্নয়দিি মহটাসড়দক। এ অগ্রযটারেটায় সমবটাদয়ি গুরুত্ব অপনিসীম।

স্টািীিিটা অজতিদিি পি বঙ্গবনু্ধ থচদয়নছদলি এ থেি হদি কু্িটা, েটানিদ্র্য ও রৈকটািত্ব দূি করি সমবটায় আদ্টালদিি সটারকুক রূপটায়দিি মটাি্যদম সনি্যকটাি 
থসটািটাি বটাংলটা গঠি। নিনি থচদয়নছদলি গ্রটামনভনতিক সমবটাদয়ি মটাি্যদম সনমিনলি উদে্যটাগদক জিগদণি উন্নয়দি কটাদজ লটানগদয় যুদ্ধনবধ্বস্ত থেিদক গঠি কিদি। 
িটাই েপৃ্ত কদঠে উচ্টািণ করিি, “ভটাইদয়িটা আমটাি, আসুি সমবটাদয়ি জটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্রটামবটাংলটাদক জটানগদয় িুনল। িব সষৃ্টিি উন্মটােিটায় আি জীবদিি জয়গটাদি 
িটাদক মখুনিি কনি”।

কৃনেঋণ সিবিটাদহি লদক্্য ১৯০৪ সটাদল এ উপমহটাদেদি সমবটাদয়ি যটারেটা শুরু হয়। মফূলিঃ কৃনেঋণ প্রেটাদিি মটাি্যদম সমবটাদয়ি সফূচিটা হদলও বিতিমটাদি 
অরকুিীনিি প্রটায় সকল থসক্টরি সমবটাদয়ি কটাযকুক্রম নবসৃ্তি। সিকটারিি উন্নয়ি প্রদচষ্টায় সমবটায় সম্ভটাবিটাময় িনক্ত। েটানিরদ্র্যি অনভিটাপ থরদক মনুক্ত থপদি সমবটায় 
সহটায়ক িনক্ত হদি পটারি। থেদিি উন্নয়িদক ত্বিটানবিি কিটাি থক্ররে সমবটায় একটি পিীনক্ি র�ৌিল। সমবটায় হদলটা অরকুনিনিক স্য়ম্ভিিটা অজতিদিি এক ঐক্যবদ্ধ 
কমকুপ্রয়টাস। থেদিি পল্ী অচিদলি েটানিদ্র্য নবদমটাচি, িিুি িিুি কমকুসংস্টাি সষৃ্টি, উৎপটানেি পদণ্যি বটাজটািজটািকিণ ও পদণ্যি ি্যটায্যমফূল্য প্রটানপ্তসহ িটািীি 
ক্মিটায়দি সমবটায় গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা র�দখ চদলদছ।

মটািিীয় প্রিটািমন্তী এ থেদিি কৃনে ও পল্ী উন্নয়দি বঙ্গবনু্ধি েিকুি লটালি করি অংিগ্রহণমফূলক প্রটানিষ্টানিক কটাঠটাদমটা গদড় র�টালটাি নবেদয় গুরুত্বটারিটাপ 
করিদছি। বঙ্গবনু্ধি জন্মিিবটানেকুকী উেযটাপি উপলদক্্য সমবটায় অধিেপ্তরিি ি্বিটাবিটাদি বঙ্গবনু্ধি গ্রটামনভনতিক সমবটায় ও বিতিমটাি সিকটারিি নিবকুটাচিী 
ইিদিহটারিি নবদিে অঙ্গীকটাি ‘আমটাি গ্রটাম-আমটাি িহি’ িটািণটায় গ্রটাদমি বৈনিষ্্য সমনু্নি র�দখ গ্রটামীণ সম্দেি সুষু্ ও সুেম ব্যবহটাি নিনশ্চি করি ‘বঙ্গবনু্ধ 
মদডল গ্রটাম’ প্রনিষ্টাি পনিকল্পিটা গ্রহণ কিটা হদয়দছ।

বৈনশ্ক মহটামটানি র�টানভড-২০১৯ বটা করিটািটা ভটাইিটাদসি এ দুঃসমদয় সমবটায় সনমনিগুদলটা সটামটানজক অঙ্গীকটাি পটালি করি যটাদচ্ছ। এ পযকুন্ত সটািটাদেদি 
৯৭৭টি সমবটায় সনমনি প্রটায় ২ (দুই) লক্ অসহটায় মটািদুেি সহটায়িটায় সনমনিি নিজস্ িহনবল থরদক প্রটায় ১০ (েি) র�টাটি টটাকটা মফূদল্যি রেটাণসটামগ্রী ও স্টাস্্য 
সুিক্টা সটামগ্রী নবিিণ করিদছ। 

জটািীয় পযকুটাদয় উন্নয়দিি িটািটাদক অব্যটাহি ও থটকসই উন্নয়দি সমবটাদয়ি র�টাদিটা নবকল্প রেই। সমবটাদয়ি আেিকু ও মফূল্যদবটাদি উজ্ীনবি হদয় সকদলি 
সনমিনলি প্রদচষ্টায় ২০৪১ সটাদলি মদি্য বটাংলটাদেি উন্নি সমদৃ্ধ থেদি রূপটান্তনিি হদব এটি আমটাি েঢ়ৃ নবশ্টাস।

৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্্য গহৃীি সকল কমকুসফূনচি সটা�ল্য কটামিটা কিনছ।
জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ।
বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

স্বপন েট্াচার্য্, এম.রপ

প্রনিমন্তী
স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালয়                                                                            

গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি সিকটাি

বটাণীস্পি ভট্টাচটাযকু্য, এম.নপ
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সনচব
পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাগ

স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালয়
২২ কটানিতিক ১৪২৭
৭ িদভম্বি ২০২০

 প্রনি বছি িদভম্বি মটাদসি প্ররম িনিবটাি জটািীয় সমবটায় নেবস পটালি কিটা হয়। এই িটািটাবটানহকিটায় আজ ৭ িদভম্বি, ২০২০ িনিবটাি ৪৯িম 
জটািীয় সমবটায় নেবস। ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য- যটা বঙ্গবনু্ধি সমবটাদয়ি মটাি্যদম উন্নয়ি ভটাবিটািই 
প্রনি�লি। ২০২১ সটাদল মি্যম আদয়ি থেি, ২০৩০ সটাদলি মদি্য এসনডনজি লক্্যমটারেটা অজতিি এবং উন্নি বটাংলটাদেি গঠদি রূপকল্প ২০৪১ 
বটাস্তবটায়দিি প্রনিপটাে্যটি সমদয়টাপদযটাগী ও অি্যন্ত িটাৎপযকুপূণকু। মনুজব িিবেকু উেযটাপদিি এ মহটালদনে থ্টাগটািটি সমবটায়ীদেি মটাদি প্রটাদণি সচিটাি 
কিদব এবং িব উে্যদম বঙ্গবনু্ধি স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটা গঠদি গুরুত্বপূণকু অবেটাি িটাখদব মদমকু আমটাদেি প্রি্যটািটা।

সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি িাঁি আজন্ম লটানলি স্প্ন থসটািটাি বটাংলটা গঠদি এদেদি কৃনে, ভফূ নম ব্যবস্টাপিটা 
ও নিল্প উদে্যটাগ সব থক্ররেই উৎপটােি ও বণ্টি ব্যবস্টাপিটা সমবটাদয়ি মটাি্যদম প্রসটানিি কিদি থচদয়নছদলি। িটাই ১৯৭২ সটাদলি ৩০ শে জুি জটািীয় 
সমবটায় ইউনিয়দিি সদমিলদি েঢ়ৃ কদঠে নিনি বদলনছদলি-“আমটাি থেদিি প্রনিটি মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্টা পটাদব, উন্নি জীবদিি 
অধিকটািী হদব-এই হদচ্ছ আমটাি স্প্ন। এই পনিরপ্রনক্দি গণমখুী সমবটায় আদ্টালিদক অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি কিদি হদব।” সমবটায়দক 
অগ্রটাধিকটাি নেদিই নিনি সংনবিটাদিি ১৩ িং অিদুচ্ছদে সম্দেি মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব এদক স্ীকৃনি নেদয়নছদলি।

সকল থেদিই সকল যুদগই সমবটায় অিস্ীকটাযকু। সমবটাদয়ি কটাযকুক্রম বটাংলটাদেদিও িিটাব্ী প্রটাচীি। যুদগি চটানহেটাি সটাদর িটাল নমনলদয় জটািীয় 
মফূল্যদবটািদক প্রটািটাি্য নেদয় উৎপটােি, বটাজটািজটািকিণ ও কমকুসংস্টাি সষৃ্টিসহ আরকুসটামটানজক উন্নয়দি সমবটায় প্রিংসিীয় ভফূ নমকটা পটালি কিদছ। 
বটাংলটাদেদি ২৯টি ক্যটাটটাগিীি অিীদি সমবটায় ব্যটাপকভটাদব কটাজ করি যটাদচ্ছ।

সমবটায় পদ্ধনিি নিক্টা হদলটা সনমিনলি কমকুপ্রদচষ্টাি মটাি্যদম সকদলি যুগপৎ উন্নয়ি। গ্রটাম ও িহরিি উন্নয়িদক একসফূররে গাঁরটাি অি্যিম মটাি্যম 
সমবটায়। ২০২১ সটাদলি মদি্য একটি মি্যম আদয়ি থেি এবং ২০৪১ সটাদলি মদি্য একটি উন্নি সমদৃ্ধ বটাংলটাদেি গদড় র�টালটাই বিতিমটাি সিকটারিি 
লক্্য। এ লক্্য অজতিদিি জি্য থেদিি সমবটায়ীিটা নবনভন্ন থপিটানভনতিক সমবটায় সনমনি গঠি করি সচিয় ও নবনিদয়টাদগি মটািদম আয়বিকুক ও উৎপটােিমখুী 
কটাযকুক্রম চটানলদয় যটাদচ্ছি এবং নিদজদেি জীবিমটাি উন্নয়দিি পটািটাপটানি জটািীয় অরকুিীনিদি অবেটাি িটাখদছি।

উন্নয়ি প্রদচষ্টায় সিকটানি-রৈসিকটানি খটাদিি পটািটাপটানি সমবটায় পদ্ধনিি ব্যবহটাি সটািটা নবদশ্ই স্ীকৃি, প্রনিনষ্ি এবং থক্রে নবদিদে অনি 
প্রদয়টাজিীয়। এ মহুফূদিতি নবদশ্ি সবদচদয় বড় চ্যটাদলঞ্জ হল সীনমি সম্ে নেদয় ক্রমবিকুমটাি জিদগটাষ্ঠীি চটানহেটা থমটটাদিটা। এ পনিনস্নিদি একমটারে নবকল্প 
হদি পটারি সমবটায় পদ্ধনিদি উৎপটােি, বটাজটািজটািকিণ ও বণ্টি। এদি পদণ্যি উৎপটােি থযমি বনৃদ্ধ পটাদব র�মনি মি্যস্ত্বদভটাগী িটা রটাকটায় থক্রিটা ও 
নবরক্রিটা উভদয়ই ি্যটায্যমফূল্যও পটাদবি। সমবটায়দক কটাদজ লটানগদয় থেদিি উন্নয়দিি পর সুগম করি একটি সমদৃ্ধ ও সুিঙৃ্খল সমটাজব্যবস্টা প্রনিষ্টা কিটা 
সম্ভব। থটকসই উন্নয়ি সটািদি প্রদয়টাজি সম্দেি সুেম বণ্টি। সুদযটাদগি সমিটা নবিটাদি সমবটায় একটি সম্ভটাবিটাময় িনক্ত।

“ভটাইদয়িটা আমটাি, আসুি সমবটাদয়ি জটাদুি স্পদিকু সুপ্ত গ্রটামবটাংলটাদক জটানগদয় িুনল। িব সষৃ্টিি উন্মটােিটায় আি জীবদিি জয়গটাদি িটাদক মখুনিি 
কনি”- জটানিি নপিটাি এই সমবটায়নভনতিক গ্রটাম উন্নয়ি ভটাবিটায় মনুজব িিবেকু উেযটাপি উপলদক্্য সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক গ্রটাদমি বৈনিষ্্য সমনু্নি 
র�দখ গ্রটামীণ সম্দেি সুষু্ ও সুেম ব্যবহটাি নিনশ্চি করি সকল থরেধণ-থপিটাি জিগণদক অন্তভুকুক্ত করি সমবটায় সনমনি গঠদিি মটাি্যদম প্রনিটি গ্রটাদম 
বঙ্গবনু্ধি স্দপ্নি সমবটায়নভনতিক ‘বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম’ প্রনিষ্টাি পটাইলট প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি পেদক্প গ্রহণ কিটা হদয়দছ।

সমগ্র নবশ্ আজ ভয়টাবহ র�টানভড-১৯ ভটাইিটাসজনিি মহটামটানিি কবদল নবপযকুস্ত। থেদিি অসংখ্য সমবটায় প্রনিষ্টাি এ দুদযকুটাদগ স্ স্ সনমনিি পদক্ 
দুগকুিদেি মদি্য রেটাণ সহটায়িটা এবং স্টাস্্য সুিক্টা সটামগ্রী নবিিণ করি একটি অিি্য উেটাহিণ সষৃ্টি করিদছ। আনম আিটা কনি, সমবটাদয়ি আেতিি ও 
মফূল্যদবটাদি উজ্ীনবি হদয় থেদিি সকল সমবটায়ী ভটাই-রৈটাি থেি ও জটানিি উন্নয়দি এনগদয় আসদবি এবং রূপকল্প ২০৪১ বটাস্তবটায়দি অগ্রণী ভফূ নমকটা 
পটালি কিদবি। 

আনম ৪৯ িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্ গহৃীি সকল কমকুসফূনচি সটা�ল্য কটামিটা কিনছ।
সমবটায় আদ্টালি েী�কুজীবী থহটাক।

(মমাঃ রেিাউল আহসান)

বটাণীথমটাঃ র�জটাউল আহসটাি
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নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক
সমবটায় অধিেপ্তি
আগটািগাঁও, ঢটাকটা।
২২ কটানিতিক ১৪২৭
০৭ িদভম্বি ২০২০

‘ওরি নিপীনড়ি, ওরি ভদয় ভীি, নিদখ যটা আয়রি, আয়/ দুঃখজদয়ি িবীি মন্ত-- সমবটায় সমবটায়!’--জটািীয় কনব কটাজী িজরুল 
ইসলটাদমি এই মহটাি আহ্টাি হৃেদয়ি গভীরি শুদিনছদলি সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল স্টািীিিটাি মহটাি স্পনি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি। এদেদিি নপনছদয়-রটাকটা-মটািদুেি আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি পন্টা নহদসদব বঙ্গবনু্ধ সমবটায়দক রৈদছ নিদয়নছদলি। 
নিনি বটাংলটাদেদিি প্রনিটি গ্রটাদম বহুমখুী সমবটায় সনমনিি প্রনিষ্টাি করটা বদলনছদলি। বঙ্গবনু্ধি নিদেতিনিি পদরই এনগদয় চদলদছ থেদিি 
সমবটায়-কটাযকুক্রম। বিতিমটাদি চলদছ ‘মনুজব িিবেকু’। মনুজব িিবেকু উপলদক্্য আমিটা সমবটায় অধিেপ্তি গ্রহণ ও বটাস্তবটায়ি করি যটানচ্ছ 
একটাধিক জিকল্যটাণমখুী কমকুসফূনচ। অি্যন্ত যুনক্তসঙ্গিভটাদবই আমিটা জটািীয় সমবটায় নেবস ২০২০- এি প্রনিপটাে্য নহদসদব রৈদছ 
নিদয়নছ: ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি সমবটাদয় উন্নয়ি’। 

বঙ্গবনু্ধি েিকুিদক সটামদি নিদয় আিনুিক বটাংলটাদেদিি রূপকটাি মটািিীয়  প্রিটািমন্তী বঙ্গবনু্ধকি্যটা শেখ হটানসিটা অরকুনিনিকভটাদব 
অদপক্টাকৃি নপনছদয় রটাকটা জিদগটাষ্ঠীদক েক্ মটািবসম্দে রূপটান্তি ও িটাদেি জীবিমটাি-উন্নয়দি সমবটায়দক রৈগবটাি করি র�টালটাি 
নিদেতিিিটা ও রেিৃত্ব প্রেটাি করি চদলদছি। থসই রেিৃত্ব ও নিদেতিিিটা অিসুিণপূবকুক পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি ি্বিটাবিটাদি সমবটায় 
অধিেপ্তি নিিলসভটাদব কটাজ করি চদলদছ। িহরিি সুনবিটা গ্রটাদম থপৌঁদছ নেদি এবং গ্রটাদমি মটািদুেি সমষ্টিগি সুপ্ত ক্মিটাদক জটানগদয় 
িুদল িটাদেি নিদজদেি মটাি্যদমই নিদজদেি প্রি্যটানিি আরকু-সটামনজক উন্নয়ি �টটাদি আমিটা গ্রহণ করিনছ, ‘বঙ্গবনু্ধি গণমখুী সমবটায় 
ভটাবিটাি আদলটাদক বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্টা পটাইলট প্রকল্প’। 

বিতিমটাদি থেদি ১,৯০,৫৩৪ টি সমবটায় সনমনিি প্রটায় এক র�টাটি পদিি লক্ সেস্য আদছি। কৃনে-উৎপটােি, মটািসম্ন্ন পণ্য 
উৎপটােি, আবটাসি, কমকুসংস্টাি, মৎস্য ও দুগ্ধ উৎপটােি ইি্যটানেসহ অরকুিীনিি প্রটায় প্রনিটি থক্ররেই সমবটাদয়ি সহদযটাগী অবেটাি 
িদয়দছ। প্রসঙ্গি উদল্খ্য, প্রটারনমক সমবটায়ীদেি প্রটায় ২৩% মনহলটা, যটািটা িটািীি ক্মিটায়দি গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি করি চদলদছি। 
করিটািটা মহটামটানিি প্ররম চটািমটাদস থেদিি ৯৭৭টি সমবটায় সনমনি দুগকুি সেস্যদেি মটাদি প্রটায় ১০ র�টাটি টটাকটাি রেটাণসটামগ্রী নবিিণ 
করিদছ। অদিক সনমনি  প্রেতি ঋদণি সুে মওক্� করিদছ। অধিকন্তু সমবটায় সনমনিগুদলটা করিটািটায় আক্রটান্ত সেস্যদেি নচনকৎসটাি 
ব্যবস্টা করি আসদছ। জুলটাই ২০০৯ থরদক মটাচতি ২০২০ পযকুন্ত সময়কটাদল ১,৩৭,৮৫০টি িিুি সমবটায় সনমনি নিবনন্ধি হদয়দছ। এটি 
উন্নয়দিি পন্টা নহদসদব সমবটাদয়ি সটা�ল্য ও জিনপ্রয়িটাি স্টাক্ি বহি করি। আমিটা এবছি স্টাস্্যনবধি থমদি এবং অনিনিক্ত জাঁকজমক 
পনিহটাি করি থেিব্যটাপী নেবসটি যরটাদযটাগ্য মযকুটােটায় উেযটাপদিি আদয়টাজি করিনছ।

৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্্য সমবটায়ী ভটাইদবটাি এবং সমবটাদয়ি সটাদর সম্কৃ্ত সকলদক জটািটাই আন্তনিক শুদভচ্ছটা ও 
অনভি্ি।

সমবটায় আদ্টালি েী�কুজীবী থহটাক।

মমাঃ আরমনলু ইসলাম

নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালদকি করটা

থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম
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সভটাপনি
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি

ও
থচয়টািম্যটাি

বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি নলঃ

প্রনিবছি িদভম্বি মটাদসি প্ররম িনিবটাি সটািটাদেদি উৎসবমখুি পনিদবদি জটািীয় সমবটায় নেবস উেযটানপি হয়। এিই িটািটাবটানহকিটায় 
আজ ৭ িদভম্বি, ২০২০ ন্রঃ নবপুল উৎসটাহ উদেীপিটাি মি্য নেদয় ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস উেযটানপি হদচ্ছ। এ বছি নেবদসি 
প্রনিপটাে্য নিিকুটািণ কিটা হদয়দছ ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় উন্নয়ি’ যটা খবুই প্রটাসনঙ্গক এবং সমদয়টাপদযটাগী। অরকুনিনিক মনুক্ত অজতিদি 
সমবটায় একটি পিীনক্ি, প্রনিনষ্ি ও সংনবিটাি-স্ীকৃি র�ৌিল। িটািী-পুরুদেি অংি গ্রহদণি মটাি্যদম সমবটায় সনমনি প্রনিনষ্ি করি 
পুঁনজ গঠি, নবনিদয়টাগ, কমকুসংস্টাি সষৃ্টি, েটানিদ্র্য নবদমটাচি, রৈকটািত্ব দূিীকিণ ও িটািীি ক্মিটায়দি বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি 
েিৃ্যমটাি অবেটাি র�দখ চদলদছ। 

হটাজটাি বছরিি থরেষ্ বটাঙটানল জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি েিকুি নছল সমবটাদয়ি নভনতিদি থেদিি উন্নয়ি, অরকুটাৎ 
সমবটায় আদ্টালদিি মটাি্যদম সমটাজ থরদক েটানিদ্র্য ও রৈকটািত্ব দূি করি শেটােণহীি সুখী সমদৃ্ধ ‘থসটািটাি বটাংলটা’ নবনিমকুটাণ। এজি্য 
নিনি যু্দ্ধ নবধ্বস্ত থেিটি পুিগকুঠদিি জি্য সমবটাদয়ি প্রদয়টাজিীয়িটা অি্যন্ত গুরুত্ব সহকটারি উপলনধি করিনছদলি এবং আমটাদেি পনবরে 
সংনবিটাদি সমবটায়ী মটানলকটািটাদক সম্দেি মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহসটাদব স্ীকৃনি নেদয়নছদলি। থস স্প্ন বটাস্তবটায়দিি জি্যই নিনি 
গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ গঠি কিটাি আহবটাি জটানিদয়নছদলি।

বঙ্গবনু্ধি থসই স্প্ন ও আেতিি বটাস্তবটায়দি িাঁি সুদযটাগ্য কি্যটা নডনজটটাল বটাংলটাদেদিি রূপকটাি মটািিীয় প্রিটািমন্তী জিদিরেী শেখ হটানসিটা 
সমবটায় আদ্টালদিি প্রনি অি্যন্ত গুরুত্ব আরিটাপ করিদছি। এ লদক্্য সিকটাি অরকুনিনিকভটাদব নপনছদয় রটাকটা গ্রটাদমি জিদগটাষ্ঠীি 
জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়দিি জি্য পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি মটাি্যদম ‘আমটাি বটাড়ী আমটাি খটামটাি’, ‘সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি কমকুসফূনচ’, 
‘সমবটায়নভনতিক দুগ্ধ উৎপটােি নিনশ্চিকিণ’ এবং ‘উন্নি জটাদিি গটানভ পটালদিি মটাি্যদম সুনবিটাবনচিি মনহলটাদেি জীবিমটাি উন্নয়ি’ 
শীেকুক প্রকল্পসহ িটািটামখুী প্রকল্প গ্রহণ ও বটাস্তবটায়দিি মটাি্যদম থেদিি অরকুনিনিক উন্নয়দিি গনিিটািটাদক রৈগবটাি কিটাি প্রদচষ্টা অব্যটাহি 
র�দখদছ।

আমটাদেি সনমিনলি প্রদচষ্টায় বটাংলটাদেিদক বঙ্গবনু্ধি স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটা নহদসদব গদড় িুলদবটা-এই থহটাক ৪৯িম জটািীয় সমবটায় 
নেবদস আমটাদেি অঙ্গীকটাি।

জয় বটাংলটা, জয় বঙ্গবনু্ধ
বটাংলটাদেি নচিজীবী থহটাক।

শেখ নারদর মহায়সন রলপু

evYxশেখ িটানেি থহটাদসি নলপু
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গ্রটামীণ অরকুনিনিক অবস্টা নিদয় নকছু করটা: শেখ হটানসিটা ১৫

বটাংলটাদেি, সমবটায় এবং বঙ্গবনু্ধ: থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম ১৯

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটা এবং থটকসই উন্নয়ি: ড. আনিউি িহমটাি ৩০

সমবটায়ই িনক্ত: গড়দি হদব গণমখুী সমবটায় আদ্টালি: অি্যটাপক আবুল বটািকটাি  ৩৩

গ্রটামীণ েটানিদ্র্য নিিসদি সমবটায় আদ্টালি: থমটা. মন�জুল ইসলটাম ৩৭

সমবটায়: সনি্যকটারিি জিগদণি প্রনিষ্টাি: নমল্টি নবশ্টাস ৪০

জটানিি নপিটাি সমবটায় ভটাবিটা ও কৃনেিীনি ২০১৮: প্রদ�সি এম কটামরুজ্টামটাি ৪৭

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুি ও থযৌর কৃনে খটামটাি প্রসদঙ্গ: ড. জটাহটাঙ্গীি আলম ৫০

করিটািটা আক্রটান্ত কৃনে অরকুিীনি এবং সমবটাদয়ি ভফূ নমকটা: 
ড. থ�টািকটাি উনদেি আহটামিে ৫৩

করিটািটাকটাদল টিদক রটাকটাি অরকুিীনি ও সমবটায়: আবু িটানহি মসু্তটানকম ৫৬

পনিি জনমদি খটাে্য উৎপটােদি বঙ্গবনু্ধি ডটাক : ডঃ নকউ আি ইসলটাম ৫৯

িটািীি ক্মিটায়দি সমবটায়: হনিেটাস ঠটাক্ি ৬১

বঙ্গবনু্ধি গণমখুী সমবটায় ভটাবিটা ও র�টা-অপটারিটিভ 
মদডল নভদলজ : থমটাঃ আবুল খটাদয়ি ৬৯

শেখ হটানসিটাি সমবটায় েিকুি: উন্নয়ি ও অগ্রযটারেটায় একটি থেদবটানচি 
নচন্তটািটািটা: থমটা. িন�ক্ল ইসলটাম ৭২

বঙ্গবনু্ধি থসটািটানল স্প্ন: িাঁনিদেি স্গকুভফূ নম নসিটাজগদঞ্জি িাঁিনিদল্পি বিতিমটাি 
দূিটাবটাস্টা ও সমবটাদয়ি মটাি্যদম উতিিদণি উপটায়: সটানমউল ইসলটাম ৭৫

উৎপটােি, নবপণি ও কমকুসংস্টাদি সমবটায় সনমনিি ভফূ নমকটা: থমটাঃ জনসম উনদেি শেখ ৭৮ 

বঙ্গবনু্ধি জন্মিিবেকু ও সমবটায় থচিিটা : থমটাঃ িটানসি উদেীি ৮১

জীবি ও জীনবকটাি র�টাল মদডল সমবটায়: িত্ন কটানন্ত র�টায়টাজটা ৮৬

সরূচপত্র

স ম বটা য়  �  14



শুরুদিই সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল স্টািীিিটাি মহটাি স্পনি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাদিি প্রনি গভীি রেদ্ধটা জটািটানচ্ছ। নিনি নছদলি গভীিভটাদব সমবটায়-বটান্ধব মহটাি রেিটা। 
এ বছি ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি সমবটাদয় উন্নয়ি’ এই প্রনিপটাে্যদক র�ন্দ্র করি পটানলি হদচ্ছ ৪৯িম 
জটািীয় সমবটায় নেবস-২০২০। বঙ্গবনু্ধ এদেদিি অদপক্টাকৃি নপনছদয় রটাকটা সটািটািণ মটািদুেি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও সটানবকুক অগ্রগনিি পন্টা নহদসদব সমবটায়দক রৈদছ নিদয়নছদলি। নিনি 
স্টািীিিটাি পিপিই সমবটায়দক মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব সটাংনবিটানিক স্ীকৃনি প্রেটাি 
করিনছদলি। নিনি ১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি 
সমবটায় সদমিলদি প্রেতি ভটােদণ বদলনছদলি “আমটাদেি সং�বদ্ধ জিিনক্তি সমদবি প্রদচষ্টায় 
গদড় িুলদি হদব ‘থসটািটাি বটাংলটা’। এ েটানয়ত্ব সমগ্র জটানিি, প্রদি্যকটি সটািটািণ মটািদুেি এবং 
িটাদেি প্রনিনিধিদেি। িদবই আমটাি স্প্ন সটারকুক হদব, সটারকুক হদব িহীদেি আত্মি্যটাগ, সটারকুক 
হদব মটািটাি অশ্রু। িটাজনিনিক স্টািীিিটা িটাি সনি্যকটারিি অরকু খুঁদজ পটাদব অরকুনিনিক মনুক্তি 
স্টাদে, আপটামি জিসটািটািদণি ভটাদগ্যটান্নয়দি। িদবই গণিটানন্তক পদ্ধনিি মটাি্যদম রূপটানয়ি 
হদব সমটাজিটানন্তক িীনিি এবং থসই অভীষ্ লদক্্য আমিটা থপৌঁছটাদবটা সমবটাদয়ি মটাি্যদম। জয় 
বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালি। জয় বটাংলটা।”

বঙ্গবনু্ধি সমবটায়নভনতিক উন্নয়ি-েিকুি এি পর িরি মটািিীয় প্রিটািমন্তী বঙ্গবনু্ধ কি্যটা শেখ 
হটানসিটাি নেকনিদেতিিিটায় কটাজ করি যটাদচ্ছ সমবটায় অধিেপ্তি। এ সকল কটাযকুক্রদমি সটানবকুক 
ি্বিটাবিটাদি িদয়দছ পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাগ। বিতিমটাদি মনুজব িিবেকু চলমটাি। মনুজব 
িিবেকু উপলদক্্য সমবটায় অধিেপ্তি একটাধিক উন্নয়ি প্রকল্প এবং সমবটায়নভনতিক আিও অদিক 
কটাযকুক্রম হটাদি নিদয়দছ। থসসব কটাযকুক্রদমি নকছু নকছু ইদিটামদি্য বটাস্তবটানয়ি হদয়দছ; নকছু 
 নকছু বটাস্তবটায়িটািীি এবং নকছু নকছু বটাস্তবটানয়ি হওয়টাি অদপক্টায় িদয়দছ। বঙ্গবনু্ধি সমবটায় 
ভটাবিটাদক নবশ্ব্যটাপী ছনড়দয় থেওয়টাি জি্য আন্তজতিটানিক থসনমিটাি আদয়টাজদিি কটাযকুক্রম 
িদয়দছ। বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক প্রটায় ৫০ র�টাটি টটাকটা ব্যদয় ‘বঙ্গবনু্ধি গণমখুী 
সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্টা পটাইলট প্রকল্প’ গ্রহণ কিটা হদচ্ছ।

বঙ্গবনু্ধি সমবটায়নভনতিক উন্নয়ি েিকুি অিীদিি থয র�টাদিটা সমদয়ি িুলিটায় এখি আিও 
রৈনি প্রটাসনঙ্গক হদয় উদঠদছ। পুঁনজবটাে নিভতিি নবশ্টায়দিি যুদগ নিম্ননবতি ও নবতিহীি মটািদুেি 
টিদক রটাকটাি এবং আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি জি্য সমবটাদয়ি র�টাদিটা নবকল্প রেই। পুিশ্চঃ 
উদল্খ্য, এ সকল নিম্ননবতি ও থখদট খটাওয়টা মটািদুেি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও সটানবকুক মনুক্ত 
নিনশ্চিকিণ নছল বঙ্গবনু্ধি প্রিটািিম স্প্ন। বঙ্গবনু্ধি থসই স্প্ন এবং সমবটায় ভটাবিটাদক থেদিি 
মটািদুেি মটাদি িিুি করি ছনড়দয় থেওয়টা এখি অপনিহটাযকু হদয় উদঠদছ। নবেয়টি নবদবচিটায় 
র�দখ ৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস উপলদক্্য সমবটায় পনরেকটাি এই নবদিে সংখ্যটা প্রকটানিি 
হদলটা। এ সংখ্যটায় থেদিি সমবটায় সম্দকতি নিনবড়ভটাদব ওয়টানক�হটাল ও বটাস্তব জ্টাদিি 
অধিকটািী গদবেক-রেখক-সমবটায়ী-সমবটায় নবভটাগীয় কমকুকিতিটাদেি বটাছটাইকৃি প্রবন্ধ-নিবন্ধ 
অন্তভুকুক্ত কিটা হদয়দছ। এটি বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটাি পটাঠগ্রহণ এবং বটাস্তবটায়ি কিটাি থক্ররে 
সংনলিষ্ সকদলি কটাদজ লটাগদব বদল আমিটা েঢ়ৃভটাদব নবশ্টাস কনি।

মহটামটাি্য িটাষ্ট্রপনি, মটািিীয় প্রিটািমন্তী, স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালদয়ি 
মটািিীয় মন্তী, স্টািীয় সিকটাি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালয় সম্নকতিি  সংসেীয় স্টায়ী 
কনমটিি মটািিীয় সভটাপনি, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি েটানয়দত্ব নিদয়টানজি মটািিীয় 
প্রনিমন্তী, পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি সমিটানিি সনচব িাঁদেি মফূল্যবটাি বটাণী নেদয় 
আমটাদেি অিপু্রটাধণি করিদছি। িাঁদেি সকদলি প্রনি গভীি রেদ্ধটা ও কৃিজ্িটা জটািটাই। যাঁদেি 
রেখটায় এ সংখ্যটাটি সমদৃ্ধভটাদব সটাজটাদিটা সম্ভব হদয়দছ, িাঁদেি প্রনিও আমিটা সমটািভটাদব 
কৃিজ্।

আমটাদেি আন্তনিক প্রদচষ্টা রটাকটা সদ্বিও নকছু বটািটাি নবভ্টাট ও থছটাটখটাদটটা ভুলত্রুটি িদয় 
যটাওয়টা অসম্ভব িয়। সমিটানিি পটাঠকবৃ্  আমদেি থস অনিচ্ছটাকৃি ব্যরকুিটা ক্মটাসু্ি েষৃ্টিদি 
থেখদবি বদল আমিটা আিটাবটােী। 

৪৯িম জটািীয় সমবটায় নেবস ২০২০ উপলদক্্য থেদিি সকল সমিটানিি সমবটায়ী এবং 
সমবটায় নবভটাগীয় কমকুকিতিটা-কমকুচটািীদেি আন্তনিক অনভি্ি জটািটাই। 

বটাংলটাদেদিি সমবটায় আদ্টালদিি জয় থহটাক। 

সম্াদকীয়
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‘থছদল রেখটাপড়টা নিদখদছ আি নক থক্দি কটাজ 
কিদব?’ পপিৃক কটাদজ ন�রি থযদি চটায় িটা। চটায় 
চটাকনি।’

করটাগুদলটা গ্রটাদমি এক নপিটা থছদলি চটাকনি চটাইদি 
এদস আমটাদক বদল থগদলি ।

করটাটটা আমটাি খবুই মদি লটাগল। কৃেদকি থছদল, 
গনিব কৃেক-নপিটা থছদলদক রেখটাপড়টা নিনখদয়দছি 
-চটাকনি কিদব, সংসটারি সচ্ছলিটা আিদব এই আিটা 
নিদয়। আমটাদেি থেদিি থছদলিটা রেখটাপড়টা নিদখই 
চটাকনি চটায়, এি থচদয় রৈনি নকছু িটািটা ভটাবদিও 
পটারি িটা। থসই নরিটিি আমদল ইংরিজিটা বটাঙটানলদেি 
র�িটানি হওয়টা নিনখদয় নেদয়দছ, িটাি বটাইরি আি 
আমটাদেি েষৃ্টি আমিটা থ�িটাদি পটািলটাম িটা ।

কৃেক নপিটাি সন্তটাি রেখটাপড়টা নিদখ আিনুিক 
প্রযুনক্তদি কীভটাদব চটােবটাস কিটা যটায়, মটাটিি গুণটাগুণ 
নবচটাি, সটাি প্রদয়টাগ, গটাদছি যত্ন, থসচব্যবস্টায় 
�সল নবিগুণ উৎপটােদি কী কী উপকিণ প্রদয়টাজি; 
বটাজটািজটাি কিদি কী পদ্ধনি গ্রহণ কিটা যটায় ইি্যটানে 

নবেয়গুদলটা নচন্তটা কিদল থেদিি সনি্যই অদিক উন্ননি 
হদিটা।

আমটাদক যখি এক থছদলি নপিটা থছদলি চটাকনিি 
করটা বলদলি, িখি আনম িটাদক নঠক একরটাগুদলটা 
বললটাম। একটটা চটাকনি করি কি টটাকটা রৈিি পটাদব? 
নকন্তু এমি নকছু নচন্তটা কিটা উনচি যটাদি শুি ু নিদজ 
চটাকনি কিদব িটা; বিং আি েিটটা থছদলদক চটাকনি 
নেদিও পটািদব। পপিৃক কটাজ আিও সু্িভটাদব কিটাি 
ব্যবস্টা রেয়টা, নিদজি নবে্যটা বুনদ্ধ খাঁটিদয় এ কটাজদক 
যুদগটাপদযটাগী করি র�টালটা, যটাি মটাি্যদম আনরকুকভটাদব 
লটাভবটাি হওয়টা যটায়, এটিই র�টা নচন্তটা ভটাবিটা হওয়টা 
উনচি।

আমিটা জটানিদক নিনক্ি করি গদড় িুলদি চটাই। 
নিিক্িিটা দূি কিদি চটাই। নকন্তু নক থস নিক্টা? 
আমিটা অক্ি জ্টাি নেনচ্ছ। পটািটাপটানি কটাদজি প্রনি 
আগ্রহ সষৃ্টি কিটা  প্রদয়টাজি। র�টাদিটা কটাজই থয খটাদটটা 
িয়-থস নিক্টা থেয়টা প্রদয়টাজি। গ্রটামদকই প্রটািটাি্য নেদি 
হদব। অদরকুনিনিক কমকুকটাণ্ড ব্যটাপকভটাদব ছনড়দয় 

গ্ামীণ 
অর্শননদতক 
অবস্া দনয়ে 
দকছধু  করা
শেখ হটানসিটা
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নেদি হদব। কৃেদকি থছদল রেখটাপড়টা নিদখ 
কৃনেকটাজদক আিও উন্নিমটাদিি কিদব। থয 
জনমদি �সল �লটাদব, থস �সল আিও 
নবিগুণ নিিগুণ কীভটাদব কিটা যটায় থস নবে্যটাজতিি 
কিদব। এ কটাদজ থস থছটাট হদব িটা, খটাদটটা হদব 
িটা, এদি লজ্টাি নকছু রেই। থস নিক্টা থেয়টা 
উনচি। সদচিিিটা গদড় র�টালটা প্রদয়টাজি ।

গ্রটামদক র�ন্দ্র করি অরকুনিনিক কমকুকটাণ্ড 
গদড় র�টালটাি জি্য িিুি িিুি নচন্তটাভটাবিটাি 
প্রদয়টাজি িদয়দছ। গ্রটামগুদলটাদক র�ন্দ্র করিই 
অরকুনিনিক কমকুকটাণ্ড পনিচটানলি হদি পটারি। 
প্রনিটি পনিবটাি যনে যত্নবটাি হয়, আিনুিক 
প্রযুনক্ত ও নচন্তটাভটাবিটা গ্রহণ করি-িটাহদল 
আনরকুকভটাদব সচ্ছলিটা অজতিি কিদি পটারি ।

আমটাদেি থেদি অদিকগুদলটা পনিবটাি 
নিদয় গ্রটামগুদলটা গদড় উদঠদছ। অদিক সচ্ছল 
পনিবটাি িদয়দছ, আবটাি েনিদ্র পনিবটািও 
আদছ। একটান্নবিতিী পনিবটারিি 
সংখ্যটাই রৈনি। নকছু মটািেু 
এদকবটারিই নিঃস্ অসহটায় 
আদছ, যটাদেি �িবটানড় জনম 
নজরিি নকছুই রেই। একটু 
নপছদিি নেদক যনে আমিটা 
িটাকটাই িটাহদল থেখদি 
পটাব আমটাদেি গ্রটামগুদলটা 
র�মি নছল। গ্রটাম থরদক 
িহরি যটাওয়টাি িটাস্তটা �টাট, 
থযটাগটাদযটাগ ব্যবস্টা এি 
সহজ নছল িটা। বিতিমটাদি 
িটাস্তটা �টাদটি অদিক 
উন্ননি হদচ্ছ। থযটাগটাদযটাগ 
ব্যবস্টাও অদিক সহজ হদচ্ছ। 
�দল মটািদুেি িহিমনুখিটা 
অদিক বনৃদ্ধ পটাদচ্ছ। এছটাড়টা 
আদছ প্রটাকৃনিক দুদযকুটাগ-িড়, 
বি্যটা, খিটা, িেীভটাঙি। যখি র�টাদিটা 
নবপযকুয় থেখটা থেয়, মটািেু িেীভটাঙটায় 
গহৃহটািটা জনমহটািটা হয়, জীবি-জীনবকটাি 
সন্ধটাদি গ্রটাদমি মটায়টা থছদড় িহরি চদল আদস। 
মদি করি বুনি িহরি থগদল কটাজ পটাদব, খটাে্য 
পটাদব। যিই নেি যটাদচ্ছ িহিমখুী হদচ্ছ মটািেু। 
নকছু জনমজমটা রটাকদলও িটা থছদড় িহরি 
চদল আসদছ। অদিক সময় পপিৃক নভদটমটাটি 
থছদড়ও চদল আসদছ। �দল এদকবটারি নিঃস্ 
হদয় যটাদচ্ছ। অরচ একসময় নিদজি গ্রটাদমই 
মটািেু জীবি কটাটিদয়দছ ।

হটাজটাি বছরিি ইনিহটাদসি িটািটায় আমটাদেি 
থেদিি গ্রটামগুদলটা গদড় উদঠনছল অদিকটটা 
স্য়ংসম্ফূণকুভটাদব। পূদবকু কটাগদজি রেটাদটি 
ছড়টাছনড় র�মিটটা নছল িটা, নবদিে করি প্ররম 
ও নবিিীয় নবশ্যুদদ্ধি পূদবকু। প্ররম নবশ্যুদদ্ধ 
র�মি প্রভটাব পদড়নি যিটটা পদড়নছল নবিিীয় 
নবশ্যুদদ্ধি পি। সবনকছুই থযি ওলট পটালট 
হদয় থগল। এমিনক জীবিযটাপি, সমটাজ-

সংসৃ্নি মটািদুেি সমসটামনয়কিটাও থযি বেদল 
থগল।

গ্রটাদমি রেটাকটালয়গুদলটা গদড় উদঠদছ 
কদয়কটি বসিবটানড় ও পনিবটািদক র�ন্দ্র করি। 
এক-একটি গ্রটাদম কটামটাি, ক্মটাি, রেদল, 
িাঁনি সকদল নমদলই বসনি গদড়নছল। �দল 
একটি সংসটারি থয চটানহেটা িটা গ্রটাম থরদকই 
নমটটাদিটাি থচষ্টা হদিটা। িটাছটাড়টা নছল নবনিময় 
ব্যবস্টা, সপ্তটাদহ দুদটটা-চটািটটা হটাট কদয়কটি 
গ্রটামদক র�ন্দ্র করি বসি। আি রৈচটাদকিটা 
ব্যবসটা বটাধণজ্য এই হটাটগুদলটাদক র�ন্দ্র করিই 
চলি। এক-একটটা পনিবটাি, পটানিবটানিক 

চটানহেটা থমটাটটামটুি নিদজি জনম-জমটা, গটাছ-
পটালটা, বটাগটাি, পুক্ি-জলটা-র�টাবটা থরদকই 
নমটটাি। আজকটাল থযমি সবনকছুই থেটাকটাি 
বটা হটাটবটাজটাি নিভতিি, আি করটায় করটায় ক্যটাি 
টটাকটা ও বটাজটারি থছটাটটা, পূদবকু এি থেটাকটািপটাটও 
নছল িটা, িগে টটাকটাও িটা, বটাজটারি থছটাটটাও িটা।

থযমি িিটা যটাক, একটি পনিবটারিি করটা। 
থয পনিবটারিি থমটাটটামটুি জনমজমটা আদছ, 
বটানড়, পুক্ি, র�টাবটা ইি্যটানে আদছ, থস পনিবটাি 
সংসটারিি চটানহেটা জনমজমটা গটাছপটালটা থরদকই 
নমটটাি। কটাপড়দচটাপড় ইি্যটানেি করটা যনে বটাে 
থেই িদব আমিটা থেনখ পেিন্ি ব্যবহটাযকু 
নজনিস থযমি নেয়টািলটাই, লবণ, র�রিটানসি 
র�ল িগে পয়সটায় র�িটা লটাগি। িটাি বটাইরি 

সবই থক্িখটামটাি করিই চটালটাি ।
বধিকুষু্ কৃেকিটা থয চটােবটাস কিদিটা িটাদি 

থসই থক্দি বটা বটানড়দি কটাজ করিই অদিক 
পনিবটাি কটাজ চটালটাি। জনমি পনিমটাদণি 
উপি নিভতিি কিদিটা চটাদেি জি্য কয়টি হটাল 
প্রদয়টাজি। নিদজদেি জনম চটাে ছটাড়টাও অি্যটাি্য 
আত্মীয়-স্জি বটা গ্রটাদম অি্য পনিবটারিি জনম 
চটাদেি কটাদজও এই হটাল ব্যবহটাি কিটা হদিটা। 
পনিবটািগুদলটা সংসটারিি চটানহেটা নমটটাদি এদক 
অপিদক সহদযটানগিটা কিদিটা। একটটা আন্তনিক 
পনিদবি নছল। বছরিি থখটািটানক নহদসব করি 
থগটালটায় �সল িটাখটা হদিটা। িটাছটাড়টা বীজিটাি 
বড় বড় মটাটিি মটকটায় যত্নসহকটারি র�দখ 
থেয়টা হদিটা। থছটাট থছটাট মটাটিি কলনসদি 
িনবিস্য বীজ সংিক্ণ কিটা হদিটা। যিদূি 

সম্ভব আত্মনিভতিিশীল হদি যত্নবটাি হদিটা। 
িখি নকন্তু সবই সিকটাি করি থেদব 

এমি করটাবটািতিটা নছল িটা।
সংসটারিি প্রনিটি নজনিসই 

কটাদজ লটাগটাদিটা হদিটা। থযমি 
প্রনিবছিই নকছু গটাছ 
লটাগটাদিটা হদিটা। থযমি 
প্রনিবছিই নকছু গটাছ 
লটাগটাদিটা, প্রনি থমৌসুদম 
িনিিিকটানি চটাে কিটা 
হদিটা। িটািদক্ি, 
পটাটদক্দি মটাছ হদিটা 
প্রচুি। নবদিে করি 
িটািদক্িগুদলটাদি প্রচুি 
মটাছ হদিটা। অদিক 

থক্দি ক্য়টা কিটা রটাকি 
থযখটাদি পটানি টটাি নেদলই 

মটাছগুদলটা ক্য়টাি পটানিদি 
আরেয় নিি। িটাি কটাটটাি  

সটাদর সটাদর মটাছও সংগ্রহ কিটা 
হদিটা। বটানড়দি প্রনিনেি বটাজটাি 

কিটাি প্ররটা চটালু নছল িটা। বড় বড় 
মটাটিি মটকটায় মটাছ নজইদয় িটাখটা হদিটা। 

মটাছ শুটনক করিও িটাখটা হদিটা। এই ক্য়টা 
থরদক যখি মটাছ উঠি িখি শেটালমটাছগুদলটাি 
মটারটা আলগটা কিটা হদিটা। শুি ু মটাছগুদলটা 
শুটনক নেদয় িটাখটা হদিটা, যটা সটািটািণি বেকুটাি 
সময় ব্যবহটাি কিটা হদিটা। �িবটানড় পনিষ্টাি 
কিটাি জি্য িটাড়ু বটানড়ি িটািদকল গটাছ থরদক 
র�উগটা র�দট পটািটা থছঁদচ িলটা ছড়টাদিটা হদিটা। 
একটু শুনকদয় মলটা রৈদি িটাখটা হদিটা। বটানড়ি 
প্রদয়টাজি নমটি। বটানক পটািটা জ্টালটানি নহদসদব 
ব্যবহটাি হদিটা। বটানড়ি গরুি থগটাবি উদঠটাি 
রেপটাি কটাজ, �ুঁদট বটািটাদিটা, পটাটখনড়দি 
থগটাবি রেদপ লম্বটা লম্বটা অদিকটটা থেখদি  
নিক কটাবটাদবি মি (খবু বড় বড় নিক কটাবটাব 
আি নক) ব�নি করি শুনকদয় িটাখটা হদিটা।

িটািদকল থরদক র�ল ব�নি হদিটা । িটািদকল 
মটালটা নেদয় হটাি বটা চটামচ ব�নি হদিটা। নঠক 
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এমনিভটাদব প্রনিটি নজনিসই সংসটারিি কটাদজ 
ব্যবহটাি কিটা হদিটা। �রিি পটাদি লটাউ ক্মড়টাি 
চটািটা উদঠ থযি চটাদল। আনঙিটায় মনিদচি 
গটাছসহ িনিিিকটানি সংসটারিি থমটাটটামটুি 
প্রদয়টাজি নমটটাি। মিুনগ, হাঁস, কবুিি পটালটা 
হদিটা যটা আমটাদেি চটানহেটা নমটটাি। প্রনিটি 
পনিবটািই স্য়ংসম্ফূণকু হদি থচষ্টা কিদিটা। 
এখিও গ্রটাদম অদিক পনিবটাি পটাওয়টা যটাদব, 
থয সকল পনিবটাি স্য়ংসম্ফূণকুভটাদব চদল। 
আবটাি অদিক পনিবটাি জনমজমটা থছদড় িহরি 
বসবটাস কিদছ। িহরি বসবটাস কিটাি প্রবণিটা 
খবু রৈনি বনৃদ্ধ থপদয়দছ।

পূদবকু িহিমনুখিটা এি রৈনি নছল িটা। এক 
একটি গ্রটাম স্য়ংসম্ফূণকু নছল, নিদজদেি মদি্যই 
নিি্যপ্রদয়টাজিীয় সটামগ্রী উৎপটােি ও নবনিময় 
করি চলি। মটািদুেি জীবিযটারেটাও নছল সহজ 
সিল। এখিও বটাংলটাদেদিি মটািেু অল্পদিই 
িুষ্ এবং িটািটা খবুই সহজসিল। সহজসিল 
এ কটািদণ বলনছ। একজি থছদলদক রেখটাপড়টা 
নিনখদয়দছ। এখি চটাকনি চটায়। রেখটাপড়টা 
এমি নকছু িয়, মটাি্যনমক পটাস। আি মটাি্যনমক 
পটাস করিদছ কটাদজই আি পপিৃক থপিটায় 
ন�রি থযদি পটারি িটা। কৃেক নপিটাি থছদল 
কৃনেকটাদজ থযদি অিীহটা। এদি িটানক সমিটাি 
রটাকদব িটা। কটাদজই চটাকনিই একমটারে পর। 
চটাকনি চটাই। 

আনম বললটাম-রেখটাপড়টা নিদখদছ 
ভটাদলটা করিদছ, চটাকনি থরদক র�টা পপিৃক 
থপিটা আিও ভটাদলটাভটাদব কিদি পটািদব। 
উন্নিমটাদিি চটােটাবটাে কিদি পটািদব। বটাপ 
যটা পটারি িটাই, থছদল িটা পটািদব। বিং কৃনেি 
উপি আিও অনভজ্িটা অজতিি কিদি পটািদব। 
কি বই, কটাগজপরে রৈি হদয়দছ যটা পদড় 
কৃনেকটাজ আিও ভটাদলটাভটাদব কী করি কিটা 
যটায় থস অনভজ্িটা সচিয় কিদি পটািদব। 
আিনুিক পদ্ধনিদি চটাে কিদি পটািদব। �সল 
কীভটাদব নবিগুণ উৎপটােি কিটা যটায়, মটাটিদি 
র�টাি সটাি কী পনিমটাণ নেদি হদব, গটাদছি  
যত্ন কীভটাদব কিদি হদব ইি্যটানে নবেদয় ভটাদলটা 
জ্টাি অজতিি করি িটা কটাদজ লটানগদয় বটাবটাদক 
সটাহটায্য কিদব। �সল উৎপটােি বটাড়দব। বটাবটা 
যনে মটাদঠ কটাজ করি অরকু উপটাজতিি  করি থসই 
পয়সটায় পড়টাদি পটারি, আি থসই থমহিদিি 
পয়সটায় পদড় থসই থপিটায় থযদি ইজ্দি লটাদগ 
কীভটাদব? মটািসমিটাি হটািটায় কীভটাদব আনম 
বুনি িটা! আি থয নবে্যটা নিদখদছ থস- নিক্টায় 
নক-ই বটা চটাকনি পটাদব, কি টটাকটাই বটা রৈিি 
পটাদব? পিবিতিীদি আনম যটা শুিলটাম িটাদি 
আমটাি চকু্ চড়কগটাছ-এমি একটটা চটাকনি চটায় 
থযখটাদি দুপয়সটা উপনি কটামটাই কিদি পটারি। 
অরকুটাৎ �ুদেি সুদযটাগ আদছ এমি চটাকনি! 
শুদি র�টা আনম আি এ জগদি িটাই। কি 
সিল আমটাদেি থেদিি মটািেু। কটাি সটামদি 
কী বলদছ থস জ্টািও িটাদেি রেই। আনমই 

সিকটাি প্রিটাি, আনমই খুঁদজ থেব �ুে প্রটানপ্তি 
সুদযটাগসহ একটি চটাকনি। আনম বটাকরুদ্ধ। 
আমটাি আি করটা রৈি হদলটা িটা। সনি্যই আনম 
চুপ হদয় থগলটাম। নকন্তু আমটাি খবু মি খটািটাপ 
হদয় থগল। ি্যটায়-অি্যটায়দবটািও নক এদেি 
থরদক নবলুপ্ত হদয় থগদছ! বেনিকিটাদবটাদিি 
এি অিঃপিি �দটদছ। বটাপ থছদলি জি্য 
চটাকনি চটায়। র�মি চটাকনি? থযখটাদি অি্যটায় 
পদর উপটাজতিদিি সুদযটাগ িদয়দছ। বটাপ হদয় 
থছদলদক নবপদর যটাওয়টাি পর থেখটাদচ্ছ। 
‘সেটা সি্য করটা বনলদব, সৎ পদর চনলদব’-এ 
নিক্টা নক এখি আি থেয়টা হয় িটা? আব্টা 
সব সময় বলদিি, ‘সি্য করটা বলদব, যনে 
অপিটাি করিটা মটা� পটাদব নকন্তু একটটা নমর্যটা 
যনে বল র�টাদিটা ক্মটা রেই।’ জীবদিি প্রনি 
পদে থচষ্টা করিনছ অক্রি অক্রি নপিটাি করটা 
থমদি চলদি। নকন্তু থস রৈটাি র�মি হটানিদয় 
থগদছ মটািদুেি মি থরদক। কদব কখি থরদক 
এ অিঃপিি শুরু, আি র�িই বটা? কী এি 
কটািণ? এ কী েটানিদ্র্য? েটানিরদ্র্যি কেটা�টাদি 
জজতিনিি হদয়ই নক অদিটাগনি? িটানক েষৃ্টিভনঙ্গ 
বেদলদছ? কৃনরেম চটাকনচক্য, রেৌলুস অদিক 
রৈনি আকেকুণীয়।

ি্যটায়িীনি রৈটািদক রেদল নেদয় মটািেু 
ছুটদছ। ছুটদছ। ঊধ্বকুশ্টাদস, ছুটদছ কৃনরেমিটাি 
নেদক। থমৌনলকিটা থছদড় নেদয় কৃনরেমিটাদকই 
রৈদছ নিদচ্ছ, নকন্তু এি পনিণনি থয ভয়টাবহ, 
সমটাদজ সষৃ্টি করিদছ গভীি ক্ি। এ ক্দিি 
এখিই নচনকৎসটা প্রদয়টাজি।

অি্যন্ত মি খটািটাপ নিদয় ন�রি এলটাম 
িটাজিটািীদি। কী কিটা যটায়, নকছু একটটা 
কিদিই হদব। গ্রটাদমি অদিটাগনিদক সচল কিটা 
প্রদয়টাজি। গ্রটাদম গ্রটাদম িিুি  কমকুসংস্টাি সষৃ্টি 
কিদি হদব। আি কৃনেকটাদজ নবমখু এই িব্য 
নিনক্ি সমটাজ যটাদি সষৃ্টি িটা হয় থসনেদক 
লক্ িটাখদি হদব।এক একটটা পনিবটাি িটাদেি 
বটানড়দক থযি এক-একটটা খটামটাি নহদসদব গদড় 
র�টাদল িটাি ব্যবস্্টা নিদি হদব-যটাদি পনিবটারিি 
সকদলই উৎসটাহ পটায়। আি দু-পয়সটা কটামটাই 
কিদি পটারি যটাদি করি গ্রটাম থছদড় অদরকুি 
অদবিেদণ িহিমখুী হদি িটা হয়।

গ্রটামদক র�ন্দ্র করি অদরকুনিনিক কমকুকটাণ্ড 
অনিদ্রুি শুরু কিদি হদব। আি এি  জি্য 
িিুি িিুি পন্টাও রৈি কিদি হদব। ইদিটামদি্যই 
আমিটা নকছু পেদক্প গ্রহণ করিনছ। থসটটা হল 
স্টািীয় সিকটািদক িনক্তিটালীকিণ। িটাহদল 
জিগদণি প্রনিনিধিই জিগদণি পটাদি োঁড়টাদব। 
এিই সটাদর আিও কিগুদলটা পেদক্প নিদি 
হদব। যুবসমটাজদক সমটাজ গঠদিি কটাদজ 
উবিদু্ধ কিটা, যুব প্রনিক্ণ ঋণেটাি, আত্ম-
কমকুসংস্টাি-থসই সদঙ্গ এক একটি পনিবটািদক 
অরকু উপটাজতিদিি পর থেখটাদিটা। থযমি পূদবকু 
একটি পনিবটাি স্য়ংসম্ফূণকু নছল।বটাজটারিি 
ওপি নিভতিিশীলিটা কমটাদিটা, উৎপটােিমখুী 

পেদক্প গ্রহণ করি িটাি পটািটাপটানি উৎপটানেি 
পণ্য যটাদি সংসটারিি চটানহেটা নমটিদয় আবটাি 
বটাজটারি নবনক্রি ব্যবস্টাও হয়- িটাদি অরকু 
উপটাজতিদিি পর খদুল যটাদব। এি �দল একটি 
পনিবটাি স্টাবলম্বী হদি পটারি। এভটাদব একটি 
পনিবটারিি সটাদর সটাদর গদড় উঠদব একটি 
পটাড়টা,আি ঐ পটাড়টাদক র�ন্দ্র করি গদড় 
উঠদব এক –একটি গ্রটাম। �দল অরকুিীনি চটাঙ্গটা 
হদব।এি প্রভটাব পড়দব গ্রটাদম। থঢউ লটাগদব 
িহরি। মটািেু িহিমখুী হদব িটা ।

গ্রটাদমি মটািেুদক সদহটাদযটানগিটা কিদি 
হদব। একটি পনিবটাি যটাদেি বসিবটানড় আদছ 
একটি উদঠটাি বটা আনঙিটা িদয়দছ, পুক্ি 
আদছ অরবটা র�টাবটা আদছ পনিি্যক্ত। �রিি 
নপছদি এক নচলদি বটাগটাি অরবটা গটাছপটালটা, 
এিকম একটি পনিবটাি িটাদেি বটানড়টটাদকই 
একটি আেিকু খটামটারি পনিণি কিদি পটারি। 
র�টাবটা অরবটা পুক্ি সংস্টাি করি মটাদছি চটাে 
কিদি পটারি। পুক্রি কলনমলিটা, পটানি�ল 
বটা যটাদক বদল নসঙ্গটািটালিটা লটাগটাদিটা যটাদব। 
পুক্িপটাদড় হাঁদসি �ি উঁচু মটাচটা  করি থেয়টা 
যটায়,যটাদি করি হাঁদসি নবষ্টাপুক্রি থ�লটা 
যটায়। এই নবষ্টা মটাদছি উপযুক্ত খটাে্য হদব। 
পুক্িপটাদড় িটািদকল ও সুপটানিগটাছ বটারিটা হটাি 
দূরি দূরি লটাগটাদিটা হয়। সুপটানিগটাছ চটাি হটাি 
দুরি করি রেটাড়টা চটািটা লটাগটাদিটা যটায়। �াঁদক 
�াঁদক দুই-নিিটটা নিমগটাছ। নিমপটািটা পুক্রিি 
পটানিদক নবশুদ্ধ কিদি সটাহটায্য কিদব। 
পুক্িপটাদড় িিটাপটািটাি গটাছ িটা লটাগটাদিটাই 
ভটাদলটা। কটািণ িিটাপটািটা পটানিদি পদড় পটানি 
পচটাদব। থখজুিগটাছ, িটালগটাছ ও িটািদকলগটাছ 
লটাগটাদিটা যটায় যটা পটাদড়ি মটাটিদক িরি িটাদখ। 
পনিদবিও উন্নি হয়। পুক্রিি ঢটাদল লটাউ, 
ক্মড়টা, কিল্টা, নিদঙ, িু্ ল িিটাসহ িটািটা 
িিদিি লিটাগটাছ পছ্মদিটা লটাগটাদিটা যটায়। 
লটাউদয়ি ডগটা খটাওয়টা যটায়, আবটাি বটাজটারি 
রৈচটাও যটাদব। মটাচটা্ি নিদচ হলুে, আেটা ও 
িনঠি গটাছ লটাগটাদিটা যটায়। বটানড়ি আনঙিটায় 
থপঁদপ আিটা কলটাগটাছসহ িটািটা �লমফূল 
লটাগটাদিটা যটায়। থপঁদপ, কাঁচটাকলটা সবই খটাওয়টা 
যটায় এবং িটা অি্যন্ত পুষ্টিকি। নিম থমটাটটানিম, 
বিবটি, নবি ইি্যটানে লটাগটাদিটা যটায়। �রিি 
ব্যবহটারিি জি্য মনিদচি দুচটািটটা চটািটা লটাগটাদল 
�রিি খটাবটারিি কাঁচটা মনিদচি জি্য বটাজটারি 
থেৌড়টাদি হদব িটা।নিদজদেি প্রদয়টাজি নমটিদয় 
পটাড়টাপড়নিদকও সমদয় অসমদয় থেয়টা যটাদব। 
�রিি পটাদিই মিুনগি �ি কিটা যটায়। বিতিমটাদি 
আিনুিক পদ্ধনিদি থয মিুনগি �ি কিটা হয় 
িটাদি অদিকগুদলটা মিুনগ পটালটা যটায়। থসই 
সদঙ্গ র�টাদয়ল, কবুিিও পটালটা যটায়।

উদঠটাদি পদড় রটাকটা ময়লটা আবজতিিটা পটািটা, 
িনিিিকটানিি থখটাসটা ইি্যটানে উদঠটাদিি 
একদকটাদণ পুঁদি িটাখদল খবু ভটাদলটা বেব সটাি 
ব�নি হদব, যটা িিকটানিি বটাগটািসহ অি্যটাি্য 
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কটাদজ ব্যবহৃি হদি পটারি। গটাই গরু লটালি- 
পটালি, িটাি দুি নিদজদেি ব্যবহটাি ও বটাজটারি 
নবনক্র করি অরকু সংগ্রহ কিটা যটায় ।

িদব এটটা নঠক থয, একটি পনিবটাি থয 
পনিমটাণ উৎপটােি কিদব িটা নিদয় বটাজটারি 
নবনক্র করি টটাকটা সংগ্রহ সবসময় সম্ভব িটাও 
হদি পটারি। িটাছটাড়টা র� নিদয় যটাদব বটাজটারি 
িটাও একটি সময়সটাদপক্  ব্যটাপটাি। আবটাি সব 
পনিবটারি উপযুক্ত ব্যনক্ত িটাও রটাকদি পটারি। এ 
িিদিি সমস্যটা সমটািটাদিি পর হদলটা-গ্রটামদক 
র�ন্দ্র করি সচিয় গদড় র�টালটা। থয সমস্ত 
পনিবটাি নিদজিটাই নিদজদেি বটানড়দক একটি 
খটামটাি নহদসদব গদড় র�টালটাি প্রয়টাস নিদয়দছি 
িটািটা সকদল নমদল একটি সমবটায় গদড় িুলদি 
পটারিি। সমবটাদয়ি েটানয়ত্ব হদব নবনভন্ন নবেদয় 
উপদেিেটাদি সহদযটানগিটা কিটা, কু্দ্রঋণ গ্রহদণ 
সুদযটাগ সষৃ্টি কিটা, উৎপটানেি পণ্য বটাজটািজটাি 
কিটাি ব্যবস্টা কিটা। ব্যনক্তগিভটাদব লক্ র�দখ 
কটাযকুপনিধি নিিকুটািণ কিটা যটায়। কটাদজ িটামদলই 
সমস্যটাগুদলটা স্পষ্ হদব,আি িটািই নভনতিদি 
কটাযকুক্রম নিিকুটািণ কিটা যটাদব। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম সবদচদয় বড় সুনবিটা হদব উৎপটানেি 
পণ্য বটাজটািজটািকিদণি থক্ররে ।

এভটাদবই একটি পনিবটাি নিদজই খটামটাি 
গদড় িুলদি পটারি, আি এি �দল থগটাটটা 
গ্রটামটটাই স্নিভতিি হদয় উঠদব। নিনক্ি 
থছদলদমদয়িটা িটাদেি অনজতিি জ্টাদিি 
সটাহটাদয্য আিনুিক প্রযুনক্ত প্রদয়টাগ করি 
আিও উন্নিমটাদিি উৎপটােি কিদি পটািদব 
যটা আমটাদেি অরকুিীনিদি �লপ্রসফূ অবেটাি 
িটাখদব। রৈকটািদত্বি অনভিটাপ নিদয় 
যুবসমটাজদক হিটািটায় ভুগদি হদব িটা।

কৃনে, বিজ �ল, মৎস্য ও পশুপটালি, 
িটাসকুটানি, িটাক-সবনজ, হাঁস-মিুনগ, পটালি 
ইি্যটানে ছটাড়টাও কু্দ্র ক্টিিনিল্প স্টাপি কিটাি 
সুদযটাগ িদয়দছ। আমটাদেি থমদয়িটা �রি 
সংসটারিি কটাদজি সদঙ্গ সদঙ্গ উৎপটােিমখুী 
অদিক িিদিি কটাজ করি রটাদকি। মনহলটািটা 
নবনভন্ন িিদিি ক্টিিনিদল্পি মটাি্যদম নিদজদেি 
আনরকুকভটাদব স্টাবলম্বী কিদি পটারিি। 
কৃনেনভনতিক কু্দ্র ও মটািটানি নিল্পও গদড় 
র�টালটাি সুদযটাগ িদয়দছ। সব থরদক বড় করটা 
হদলটা থয- র�টাদিটা কটাদজ লজ্টা রটাকটাি করটা 
িয়। র�টাদিটা কটাজই থছটাট্ িয়। নিদজি কটাজ 
নিদজ কিটায় র�টাদিটা লজ্টা রটাকটা উনচি িয়। 
বটাপ-েটােটা থয কটাজ করিদছ থস কটাজ কিদি 
র�টা থমটাদটও লজ্টা পটাওয়টা উনচি িয়। মিদক 
কখদিটা থছটাট কিটা উনচি িয়। েষৃ্টিভনঙ্গ 
বেলটাদি হদব। উেটাি েষৃ্টিভনঙ্গি অধিকটািী 
হদি হদব। সব িিদিি কটাজদকই গুরুত্ব নেদি 
হদব, মযকুটােটা নেদি হদব। মদি িটাখদি হদব 
সব কটাজই অপনিহটাযকু। র�টাদকিিটাল থরেনিং 

ব্যটাপকহটারি নেদি হদব। যটা যুবকদেি কমকুমখুী 
করি গদড় িুলদব। কমকুমখুী হদল মদি দুবকুলিটা 
রটাকদব িটা,িখি কটাজ কিদি  আগ্রহী হদব, 
কটাদজি মযকুটােটা বুিদি পটািদব। নিদজি কটাজ 
নিদজ কিটাি আি্ই আলটােটা।

আমটাদেি থেদিি থছদলিটা নবদেি যটাদচ্ছ। 
যটািটা উপযুক্ত নিক্টায় নিনক্ি এবং নিক্টাি মটাি 
অিযুটায়ী চটাকনি পটাদচ্ছ িটাদেি নবেয় আলটােটা। 
নকন্তু চটাকনি বটা জীবি–জীনবকটাি জি্য কী কটাজ 
কিদি হদব থসসব নচন্তটাি সুদযটাগ যটাদেি রেই 
িটাদেি নবেয় র�দব থেখদি হদব। কী িিদিি 
কটাজ িটাদেি কিদি হদচ্ছ এবং কিদছ। 
আমটাি ব্যনক্তগি অনভজ্িটাি ‘করটা’ বনল। 
থসৌনে আিদব হদজি সময় থেদখনছ আমটাদেি 
থেদিি থছদলিটা কটাদলটা ব্যটাগ হটাদি নিদয় িটাস্তটা 
থরদক ময়লটা ক্ড়টাদচ্ছ অরকুটাৎ সুইপটারিি কটাজ 
কিদছ। আনম িটাদেি সদঙ্গ করটা বদলনছ, 
কটাি বটানড় র�টারটায় নজদজ্স করিনছ। আবটাি 
যটািটা প্রদ�িিটাল থযমি ডটাক্তটাি, প্রদকৌিলী 
ইি্যটানে িটািটা আবটাি এই থরেধণটটাদক খবু িীচু 
থচটাদখ থেদখ। এমি এক অবস্টাি মদুখটামখুী 
হদয়নছলটাম পনবরে মনেিটা িিীদ� নগদয়। 
থছদলদেি থচটাদখ পটানি থেদখনছ। খবুই খটািটাপ 
লটাগল। কটাদজি মটাি নিদয় মটাপটামটানপ আনম 
পছ্ কনি িটা। িটাদেি বললটাম, সবটাই থপদটি 
িটা্টায় থেদিি মটাটি থছদড় নবদেদি পটানড় 
জনমদয়দছি। কটাজ থছটাট থহটাক, বড় থহটাক, 
কটাজ কটাজই। কটাদজি মফূল্য থেয়টাই ভটাদলটা। 
নবদেদিি মটাটিদি বদস র� থছটাট কটাজ করি-থস 
নবচটাি িটা কিটাই ভটাদলটা। র�টাদিটািকম অহনমকটা 
রটাকটা ভটাদলটা িটা। নমদলনমদি কটাজ কিটা ভটাদলটা। 
গনিব থেদিি মটািেু আমিটা, আমটাদেি এ 
করটাটটা ভুদল থগদল চলদব িটা। েটানিদ্র আজ 
আমটাদেি এখটাদি থটদি এদিদছ। সহটািভুফূ নি 
নিদয় সবটাি নমদলনমদি রটাকটা ভটাদলটা।

েটানিদ্র্য দূি কিটাি জি্য নিদজি কটাজ নিদজ 
করি নিদজি পটাদয় োঁড়টাদি মটািেুদক উবিদু্ধ 
কিদি হদব। সহদযটানগিটা কিদি হদব। আি 
এ কটাদজ ব্লক সুপটািভটাইজটাি, স্টাস্্যকমকুীদেি 
ব্যবহটাি কিদি পটারি । এিনজওগুদলটা নবদিে 
ভফূ নমকটা িটাখদি পটারি। িটাজনিনিক েলগুদলটাও 
কমকুীদেি কটাদজ লটাগটাদি পটারি। িটাছটাড়টা মৎস্য, 
পশু, কৃনেভফূ নম, বি, স্টাস্্যসহ সিকটারিি 
নবনভন্ন েপ্তরিি প্রচুি কমকুকিতিটািটা রটািটা পযকুটাদয় 
িদয়দছ। এই সকল কমকুকিতিটািটা যনে একটু 
মদিটাদযটাগসহকটারি যটাি-যটাি নবভটাদগি কটাজ 
আন্তনিকিটাি সটাদর করি িটাহদল িটািটাও এই 
গ্রটামবটাসীদক উৎসটানহি কিদি পটারি ।

আনম সিকটাি গঠি কিটাি পি রেলটা 
সিকটানি কমকুকিতিটাদেি নিদয় উন্নয়ি নবেদয় 
সভটা করিনছ, িটাদি আমটাি িটািণটা হদয়দছ, 
থয রেটাকবল আমটাদেি িদয়দছ িটাদি সকদল 

সকদলি উপি অনপকুি েটানয়ত্ব সম্ন্ন কিদল 
বটাংলটাদেি অরকুনিনিকভটাদব এি নপনছদয় 
রটাকদি পটারি িটা।

আমটাদেি মটাটি এি উবকুি-একটটা বীজ 
থ�লদলই অঙু্কি হয়, গটাছ হয়, �ল হয়। আনম 
অভটাব যটা থেদখনছ, িটা হদলটা উদে্যটাগ ও আগ্রহ 
সষৃ্টিি।

আি একটটা নবেয় খবুই লক্ণীয়-কদব 
থরদক এই মটািনসকিটা গদড় উদঠদছ আনম জটানি 
িটা, অিীদি এমিটটা নছল িটা। ১৯৮১ সটাদল 
থেদি থ�িটাি পি থরদক বটাংলটাদেদিি গ্রটাদম 
গদঞ্জ বহু �ুরিনছ, আি িখিই এই পনিবিতিিটটা 
থচটাদখ পদড়দছ। নিদজি পটাদয় োঁড়টাবটাি জি্য 
উৎসটানহি িটা করি নিনল� বটা নভক্টা চটাওয়টা। 
হটাি পটািটা অরবটা চাঁেটাবটানজ কিটা। থখদট িটা 
থখদয় অনি সহদজ উপটাজতিদিি পর থখাঁজটা। 
আি এটি থয কি গনহতিি কটাজ, অসমিটািজিক 
কটাজ? অদিদকই সহজ পন্টায় অরকু উপটাজতিি 
কিদি চটায়, অরকুটাৎ িটািটািটানি বড়দলটাক হদি 
হদব। নকন্তু র�ি সকদলি এ মটািনসকিটা? িদব 
এটি একটি ব্যটাধি। সমটাদজ এ ব্যটাধি ঢুদকদছ 
ক্যটান্টারিি মদিটা যুবসমটাজ থখদট খটাদব িটা, 
চাঁেটাবটানজ কিদব। আি থসই অসৎ পদরি 
উপটানজতিি অরকু বিটািটা ঠটাটবটাট থেখটাদব। অদরকুি 
েম্ভ থেখটাদল নবদবক বদলও নকছুই নক   রেই?

এি অরকুসম্ে নেদয় নক হদব। সবটাইদক 
র�টা একনেি এ পনৃরবী থছদড় চদল থযদি হদব। 
সটাদর র�টা র�উ নকছুই নিদয় থযদি পটািদব 
িটা। িিসম্ে অরকু বটানড় গটানড় েটালটাি র�টাঠটা 
সব থ�দল চদল থযদি হদব। িটা হদল র�ি 
অরকুসম্দেি থপছদি অদন্ধি  মদিটা থছটাদটটা! 
সমটাদজি র�টাদিটা র�টাদিটা অংদি �ুণ িরিদছ। 
এই �ুদণ িিটা সমটাজ র�দঙ িিুি  সমটাজ 
গড়দি হদব। প্রকৃি নিক্টায় নিনক্ি করি 
গদড় িুলদি হদব থেদিি মটািেুদক। নিক্টা 
এমিভটাদব নবসৃ্তি কিদি হদব যটাদি করি মটািেু 
থযি কমকুনবমখু িটা হয়। র�টাদিটা কটাজদক থযি 
খটাদটটা করি থেখটা িটা হয়। সনি্যকটাি নিক্টায় 
নিনক্ি করি মটািবদগটাষ্ঠীদক মটািবসম্দে 
রূপটান্তি কিদি হদব।

আমিটা এমি একটি সমটাজ গড়দি চটাই-
থয সমটাদজ মটািদুে মটািদুে র�টাদিটা র�েটাদভে 
রটাকদব িটা। িিী-েনিদ্র, নিনক্ি-অনিনক্ি 
র�টাদিটা বিন্দ্ব রটাকদব িটা। মটািদুেি জীবদিি 
িফূ্যিিম চটানহেটা পূিণ হদব। গ্রটামদকই কিদি 
হদব অরকুনিনিক কমকুকটাদণ্ডি র�ন্দ্রনব্ু। গ্রটামীণ 
জিদগটাষ্ঠীি ক্রয়ক্মিটা বনৃদ্ধ করি আনরকুক 
সচ্ছলিটা ন�নিদয় আিটাি মদি্যই িদয়দছ 
অরকুনিনিক মনুক্ত অজতিদিি পর।

(প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি “বহৃৎ জিদগটাষ্ঠীি জি্য 
উন্নয়ি” শীেকুক গ্রদন্ি অংি নবদিে)
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বঙ্গবন্ধু র দর্শন
সমবায়ে উন্নেন

হটাজটাি বছরিি প্রটাচীি বটাংলটাদেদিি মটাটি, িেিেী, 
বকৃ্-িরুলিটা, পশুপটানখ ও মটািেু। িটািটািকদমি 
চড়টাই-উৎিটাই আি িটাজনিনিক রেটায়টািভটাটটাি মি্য 
নেদয় সুদূি অিীি থরদক আজদকি নেদি পেটাপকুণ 
করিদছ বটাংলটাদেি। প্রসঙ্গি এ করটা উদল্খ্য, 
আজদকি বটাংলটাদেি অদিক রেিটা, অদিক মিীেী, 
অদিক কনব-নিল্পী, অদিক সমটাজসংস্টািক, অদিক 
বটাউল, অদিক সটািক, অদিক নপি আউনলয়টা, এবং 
অসংখ্য থখদট খটাওয়টা সটািটািণ মটািদুেি সনমিনলি 
থমিটা ও রেদমি �সল। িদব থসই �সলদক একটি 
স্টািীি ও আপি উঠটাি উপহটাি থেওয়টাি কৃনিত্ব মফূলি 
একজি মটািদুেি। নিনি হদচ্ছি বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি। কটািণ স্টািীিিটা অজতিি-সংগ্রটাদমি রেিৃত্বটি 
নছল িাঁিই। এ কটািদণই সবটাইদক ছটানড়দয় উদঠ নিনি 
স্টািীিিটাি স্পনি এবং সবকুকটাদলি সবকুররেষ্ বটাঙটানল 
নহদসদব থগৌিদবি আসদি অধিনষ্ি। অিীদি আমিটা 
এক অদরকু নকছুটটা স্িটানসিই নছলটাম। নকন্তু থসটটা 
িটাজনিনিক স্টািীিিটাি পযকুটাদয় পদড় িটা। নকন্তু থসটুক্ও 
আমিটা িরি িটাখদি পটানিনি। এক সময় নিদজদেি ভুদল 
নিদজদেি নবদভদে নিদজদেি অভ্যন্তিীণ েড়যরন্তি 

সুদযটাগ নিদয় নরিটিিিটা েখল করি রেয় বটাংলটা 
ভফূখণ্ডসহ সমগ্র ভটািিীয় উপমহটাদেি। অি্যটাচটাি 
আি শেটােদণ পনিি হয় প্রটাচীি সভ্যিটাি মটািৃভফূ নম। 
কৃেকসহ সটািটািণ মটািেু নপষ্ হদি রটাদক অরকুনিনিক 
অভটাদবি জাঁিটাকদল। নরিটিিিটা নিদজদেি বিটাবিই 
থরেষ্ জটানি বদল েটানব করি। িটাই শেটােদণি পটািটাপটানি 
িটািটা নকছু ভটাদলটা উদে্যটাগও গ্রহণ করিনছল। থসসদবি 
একটি হদচ্ছ সমবটায় ব্যবস্টাি প্রবিতিি। নরিটিিিটা 
১৯০৪ সটাদল এদেদি সমবটায় ব্যবস্টাি প্রবিতিি করি 
যটা িটাদেি হটাজটারিটা অপকদমকুি নবপিীদি একটি মহৎ 
প্রদচষ্টা বদল গণ্য হদি পটারি। মফূলি নরিটিিদেি সষৃ্ 
জনমেটাি মহটাজিদেি মটারেটানিনিক্ত শেটােণ থরদক 
সটািটািণ কৃেকদেি িক্টা কিদি িটািটা সমবটায় ব্যটাংনকং 
প্ররটাি প্রচলি করি যটা কটালক্রদম িটািটা থপিটাজীবী 
মটািদুেি আরকুসটামটানজক সুিক্টাি পর নহদসদব নবসৃ্তি 
হদি রটাদক।

সমবটায় এি আরকুসটামটানজক থে্যটািিটা নবচটাি করি বলটা 
হদয় রটাদক ‘সমবটায় সনমনি হদচ্ছ সেস্যদেি জি্য, 
সেস্যদেি বিটািটা এবং সেস্যদেি কল্যটাদণ পনিচটানলি 

বাংলায়দর, 
সমবাে এবং 
বঙ্গবন্ধু
থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম*
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সংগঠি। (A Cooperative Society is the organization of the 
cooperators, for the cooperators and by the cooperators.) 
সহজ করটায় সমবটায় হদচ্ছ মটািদুেি নিদজদেি বিটািটা সংগনঠি, অরকুটানয়ি 
ও নিদজদেি মি্য থরদক নিবকুটানচি রেিৃত্ব বিটািটা পনিচটানলি সংগঠি যটা 
স্ভটাদব স্টািীি, আচিদণ গণিটানন্তক, েষৃ্টিদি দূিগটামী, বৈনিদষ্্য্য সহমমকুী 
এবং ভটাবিটায় উচ্টাকটা্ষিী। বলটা হয় মটািেু নিদজই নিদজি ভটাগ্য 
নিয়ন্তটা। নকন্তু গনিব, নপনছদয় রটাকটা, শেটানেি বনচিি মটািদুেি পদক্ একটা 
একটা নিদজি ভটাগ্য পনিবিতিি কিটা প্রটায় অসম্ভব ব্যটাপটাি। নকন্তু েিজদিি 
সনমিনলি প্রদচষ্টায় িটা সহদজই সম্ভব। থসজি্যই বলটা হয় ‘েদিি লটানঠ 
এদকি রৈটািটা’। আি সমবটায় সনমনিদি সকদলই এদক অদি্যি সহটায়ক 
সহকমকুী বদল থসখটাদি থয িীনি অবলম্বি কিটা হয় িটা হদচ্ছ ‘সকদলি 
িরি সকদল আমিটা প্রদি্যদক আমিটা পরিি িরি’। এমি িীনি নিদয় 
সনমিনলি হদল প্রনিজ্টায় ও প্রদচষ্টায় স�লিটা অনিবটাযকু। থসজি্যই 
নবরদ্রটাহী কনব সটািটািণ মটািদুেি কনব কটাজী িজরুল ইসলটাম সমবটায়দক 
স্টাগি জটানিদয় িচিটা করিনছদলি ‘সমবায়-সিংগীি’ যটা নিম্নরূপ:

‘ওরি নিপীনড়ি, ওরি ভদয় ভীি নিদখ যটা আয় র�, আয়। 
দুঃখ জদয়ি িবীি মন্ত- ‘সমবটায়, সমবটায়!’

কু্িটাি জ্টালটায় মরিনছ সুিটাি কলস রটানকদি �রি!
েটানিদ্র্য, ঋণ, অভটাদব জ্দলনছ িটা নচদি পিস্পরি!

নমনলি হইনি িটাই আমটাদেি দুগকুনি �রি �রি!
থসই দুগকুনি-দুগকু ভটানঙব সমদবি পে�টায়।।
নমনল পিমটাণু পবকুি হয় নসনু্ধ নব্ু নমদল,

মটািেু শুিইু নমনলদব িটা নক র� নমলদিি এ নিনখদল?
জগদি ছড়টাদিটা নবপুল িনক্ত ক্ড়টাইয়টা নিদল নিদল
আমিটা গনড়ব িিুি পনৃরবী সমদবি মনহমটায়।।
দুনভতিদক্ি, শেটােদণি আি থপেদণি জাঁিটাকদল

এক হয় িটাই বনলয়টা আমিটা মনিয়টানছ পদল পদল।
সকল থেদিি সকল মটািেু আনজ সহস্র েদল

নমনলয়টানছ আনস- িদব িটা জগদি প্রবদলি অি্যটায়।।

কটাজী িজরুল ইসলটাম িনচি উপরি উপস্টানপি সমবটায়-সংগীদি 
সমবটাদয়ি সংজ্টা, বৈনিষ্্য্য, প্রদয়টাজিীয়িটা ও মনহমটা চমৎকটািভটাদব 
এবং পনিপূণকুরূদপ �্দট উদঠদছ। মফূলি সমবটায় হদচ্ছ একিটাই বল, 
গণিটানন্তক ঐক্যবদ্ধিটা, পটািস্পনিক সহমনমকুিটা এবং জিগণই ক্মিটাি 
উৎস প্রভৃনি আপ্তবটাদক্যি অিকুফূ দল ও পর িরি মটািদুেি সমদবি 
িনক্তি উদবিটািি, উদন্মটাচি ও নবকটাি সটািদিি প্রকৃষ্িম পন্টা। অসটািটািণ 
ক্মিটািি বটা প্রনিভটািি মটািেু একটা একটা অদিক নকছু অজতিি কিদি 
পটারিি। নকন্তু সটািটািণ মটািেু পটারিি িটা। সটািটািণ মটািেু পটারিি যখি 
িটািটা একিটাবদ্ধ হি। িটাদেি জি্যই এ করটাটি প্রদযটাজ্য, ‘United 
We stand, Divided We fall’. সমবটায় হদচ্ছ নবভটানজি রেিৃত্বহীি 
সটািটািণ মটািেুদক একিটাবদ্ধ করি সটামগ্রীক উন্ননি অজতিদিি পর। 

বঙ্গবনু্র দশ্যন 

প্রশ্ন উঠদি পটারি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
জীবিেিকুদিি সদঙ্গ সমবটাদয়ি কী এমি সম্কতি িদয়দছ থয ‘বঙ্গবনু্ধি 
েিকুি সমবটাদয় উন্নয়ি’ এমি একটি প্রনিপটাে্যদক আমিটা রৈদছ নিদয়নছ 
যটা হদি পটারি অরকুনিনিক উন্নয়দিি থক্ররে একটি নচিটায়ি থ্টাগটাি? 
যটািটা বঙ্গবনু্ধি িটাজনিনিক জীবিদক খনণ্ডিভটাদব থেদখি, িটাদেি পদক্ 
এ নবেয়টি হৃেয়ঙ্গম কিটা সম্ভব িয়। নকন্তু যটািটা িাঁদক সটামনগ্রকভটাদব 
থেখদি চটাি, থেখদি পটাি, িটাদেি পদক্ নবেয়টি বুিদি পটািটা থমটাদটই 
কষ্সটাি্য িয়। নিনি িাঁি সুনবখ্যটাি ৭ মটাদচতিি ভটােদণ বদলনছদলি, 
‘এবটারিি সংগ্রটাম- আমটাদেি মনুক্তি সংগ্রটাম!’ থসই মনুক্ত মটাদিই হদচ্ছ 
আরকুসটামটানজক নেক থরদক অদপক্টাকৃি নপনছদয় রটাকটা সটািটািণ মটািদুেি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও সটানবকুক অগ্রগনি। থসটটা মষু্টিদময় নকছু রেটাদকি 
শেটােণনভনতিক নবনলয়িটাি হওয়টাি নবপিীি অবস্টাি। বঙ্গবনু্ধি েিকুি 
নছল কু্িটামকু্ত, েটানিদ্র্যমকু্ত, শেটােণমকু্ত, গ্রটামবটান্ধব স্নিভতিি গণিটানন্তক 
বটাংলটাদেি। িাঁি জীবিেিকুি নছল এদেদিি গণমটািদুেি সুখ সমনৃদ্ধ 
নিনশ্চি কিটা; থসই গণমটািেু হদলি গ্রটাদমি নেিমজুি, েনিদ্র কৃেক 
এবং িহরিি গনিব সম্প্রেটায়- িটাদেি জীবি নছল শেটােদণ-বচিিটায়-
েটানিরদ্র্য-উদপক্টায় অদিকটটাই প্রটাণহীি, অদিকখটানি শুষ্ মরুভফূ নম। 
আমটাদেি থেদিি কনবিটাই থসই অবস্টাি যরটাযর ছনব এঁদক র�দখদছি:

‘িদব সকদলই জটাদিি--সকদলিই বষৃ্টি চটায়।
বষৃ্টি চটায়--িটাজবটাড়ীি থসটািটানল আঁদিি চটানে
বষৃ্টি চটায়--মঙ্গটাপীনড়ি নিস্তটাপটাদড়ি রেদল
বষৃ্টি চটায়--প্রটাইমটািীি রৈিিনবহীি মটাস্টাি
বষৃ্টি চটায়--সু্িবদিি বকৃ্-হনিণ-ময়ূি
বষৃ্টি চটায়-- শুনকদয় আসটা ভটাওয়টাইয়টা গটাদিি গলটা।’
(আঙুল ছঁুদয়দছ আকটাি / আনমিলু ইসলটাম)

বঙ্গবনু্ধি স্প্ন নছল, েিকুি নছল এই জিপদে থসই ‘বষৃ্টি’ এি ব্যবস্টা 
কিটা যটাি জি্য প্রদয়টাজি নছল স্টািীিিটাি এবং েনিদ্রবটান্ধব অরকুনিনিক 
ব্যবস্টাি। নিনি থসটটাই কিদি থচদয়নছদলি। বঙ্গবনু্ধ এই মটািেুগুদলটাি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও সটানবকুক মনুক্তি স্প্ন থেদখনছদলি যটা নছল িাঁি 
থসটািটাি বটাংলটাি গদড় র�টালটাি মফূল লক্্য। নিনি জগৎ-িন্ি থসই একই 
ভটােদণ আিও বদলনছদলি,‘ আনম প্রিটািমন্তীত্ব চটাই িটা, আনম এদেদিি 
মটািদুেি মনুক্ত চটাই।’ এই মনুক্ত র�বল পিটাকটাি িং বেল আি জটািীয় 
সংগীদিি পনিবিতিি িয়; থসটটা হদচ্ছ মফূলি থসই সমদয় শেটানেি-বনচিি-
অবদহনলি-নিক্টােীক্টাহীি-সম্েহীি মটািদুেি সটামগ্রীক উন্নয়ি ও 
যটাবিীয় দুঃদখি অবসটাি নিনশ্চিকিণ। 

প্রসঙ্গি সমবটায় মটািেুদক একনরেি করি, সমদবি করি, একিটাবদ্ধ করি, 
উবিদু্ধ করি সমষ্টিগি লক্্যটাজতিদিি প্রনিজ্টা নিদয়। বঙ্গবনু্ধ সটািটাদেদিি 
মটািেুদক ঐক্যবদ্ধ করিনছদলি, িটাদেি সুপ্তিনক্তি উদবিটািি করিনছদলি 
সমষ্টিগি লক্্যটাজতিদিি পনিকল্পিটা মটারটায় নিদয়। স্ভটাবিই িটা নছল 
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জটািীয় পযকুটাদয়ি কটািণ নিনি নছদলি আমটাদেি থরেষ্িম একিম্বি 
জটািীয় রেিটা।

 
বঙ্গবনু্র দশ্যন এবিং সমবায়

আি হ্যাঁ, জটািীয় কনব কটাজী িজরুল ইসলটাম আখ্যটানয়ি ‘দুঃখ জদয়ি 
িবীিমন্ত সমবটায়’-র� জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
থেদিি সটািটািণ মটািদুেি আরকুসটামটানজক মনুক্তি পর নহদসদব রৈদছ 
নিদয়নছদলি। বঙ্গবনু্ধ যুক্তফ্রন্ট সিকটারিি কৃনে ও সমবটায় নবেয়ক মন্তী 
রটাকটাকটাদলই সমবটাদয়ি নেদক িীক্ষ্ণ িজি পদড় িাঁি। সটািটািণ নিবকুটাচদিি 
আদগ ১৯৭০ সটাদলি িদভম্বরি প্রেতি রৈিটাি থটনলনভিি ভটােদণ বঙ্গবনু্ধ 
বদলি, ‘কু্দ্ায়িন ও কুটিররশল্পয়ক ব্াপকোয়ব উৎসাহ রদয়ি হয়ব। 

কুটিররশয়ল্পর মক্ত্ত্র কাঁচামাল সরবরায়হর ব্বস্া রনরচিি করয়ি 

হয়ব। িাঁরিয়দর ন্ার্ময়ূল্ সিূা ও রিং সরবরাহ করয়ি হয়ব। িায়দর 

িয়ন্ অবশ্ই বািারিািকরণ ও ঋণদায়নর সুরবিা কত্র রদয়ি হয়ব। 

সমবায়য়র মাি্য়ম কু্দ্াকৃরির রশল্প গয়ে িুলয়ি হয়ব। গ্ায়ম গ্ায়ম 

এসব রশল্পয়ক এমনোয়ব ছরেয়য় রদয়ি হয়ব রার ফয়ল গ্াম মেয়ক 

গ্ামান্তত্র রবরেন্ন রিকার রশল্প সুয়রাগ মপৌঁছায় এবিং গ্ামীণ মানয়ুষর 

িয়ন্ কম্যসিংস্ায়নর সুয়রাগ সষৃ্টি হয়।’ বঙ্গবনু্ধি রেিৃদত্ব থেি স্টািীি 
হয়। স্টািীিিটাি পিপিই ১৯৭২ সটাদলি শুরুদিই বঙ্গবনু্ধ দুটি মহৎ 
কটাজ করিি: সমবটায়-সংগীি িচনয়িটা নবরদ্রটাহী কনবদক ভটািি থরদক 
বটাংলটাদেদি নিদয় এদস জটািীয় কনবি সমিটাদি সযদত্ন িটাখটাি ব্যবস্টা এবং 
সমবটায়দক নপনছদয় রটাকটা সটািটািণ মটািদুেি আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি 
পন্টা নহদসদব গ্রহণ। নিনি সমবটাদয়ি আরকুসটামটানজক গুরুত্ব নবদবচিটা 
করি ১৯৭২ সটাদল িনচি বটাংলটাদেদিি পনবরে সংনবিটাদিি নবিিীয় 
ভটাদগি ১৩(খ) অিদুচ্ছদে থেদিি উৎপটােিযরন্তি উৎপটােিব্যবস্টা ও 
বণ্টি প্রণটানলসমফূদহি মটানলকটািটাি থক্ররে সমবটায়ী মটানলকটািটাদক িটারষ্ট্রি 
নবিিীয় মটানলকটািটা খটাি নহদসদব ঐনিহটানসক স্ীকৃনি প্রেটাি করিি। 
নিনি ১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি 
আদয়টানজি সমবটায় সদমিলদি প্রেতি ভটােদণ বদলনছদলি, “আমায়দর 

সিংঘবদ্ধ িনশরতির সময়বি রিয়চষ্ায় গয়ে িুলয়ি হয়ব ‘মসানার 

বািংলা’। এ দারয়ত্ব সমগ্ িারির, রিয়ি্কটি সািারণ মানয়ুষর এবিং 

িায়দর রিরিরনধিয়দর। িয়বই আমার স্বপ্ন সাে্যক হয়ব, সাে্যক হয়ব 

শহীয়দর আত্মি্াগ, সাে্যক হয়ব মািার অশ্রু। রািননরিক স্বািীনিা 

িার সরি্কাত্রর অে্য খুঁয়ি পায়ব অে্যননরিক মরুতির স্বায়দ, আপামর 

িনসািারয়ণর োয়গ্ান্নয়য়ন। িয়বই গণিার্রিক পদ্ধরির মাি্য়ম 

রূপারয়ি হয়ব সমািিার্রিক নীরির এবিং মসই অেীষ্ লয়ক্্ আমরা 

মপৌঁছায়বা সমবায়য়র মাি্য়ম। িয় বািংলায়দয়শর সমবায় আয়ন্দালন। 

িয় বািংলা।”

মটািিীয় প্রিটািমন্তী বঙ্গবনু্ধ কি্যটা শেখ হটানসিটা জটানিি নপিটাি সমবটায় 
ভটাবিটাদক এনগদয় রেওয়টাি থক্ররে সুদযটাগ্য রেিৃত্ব ও প্রদয়টাজিীয় 
নেকনিদেতিিিটা নেদয় যটাদচ্ছি। নিনিও সমবটাদয়ি মটাি্যদম থেদিি 
অদপক্টাকৃি নপনছদয় রটাকটা গনিব ও নিম্ননবতি থরেধণি মটািেুদক 
আরকুসটামটানজকভটাদব এনগদয় নিদি প্রদয়টাজিীয় নিদেতিিিটা ও আনরকুক 
সমরকুি নেদয় যটাদচ্ছি। সমবটাদয়ি মফূল চটানলকটািনক্ত এি সেস্যগণ। 
িটাদেি সটানবকুক উন্নয়িকদল্প বিতিমটাি সিকটাি গ্রহণ করিদছি ব্যটাপক 
কমকুযজ্। সমবটায় সনমনি আইি ২০০১ (সংদিটাধিি ২০০২ ও ২০১৩), 
সমবটায় সনমনি নবধিমটালটা ২০০৪ ও জটািীয় সমবটায় িীনিমটালটা, ২০১২ 
এবং সমবটায় থসক্টরিি জি্য িটাজস্ বটাদজট বনৃদ্ধকিণ, সমবটায়ীদেি 
প্রনিক্ণ প্রেটাি, আনরকুক ও উপকিণ সহটায়িটা প্রেটাদিি �দল সিকটারিি 
ব্যটাপক কমকুমখুি ও লক্্যটানভসটািী কমকুসফূনচি �লশ্রুনিদি সমবটায় 
থসক্টরি েটানিদ্র্য নবদমটাচিসহ সমবটায়ীদেি জীবিমটাদিি ও সটামটানজক 
থক্ররে উন্নয়ি হদচ্ছ। িটাষ্ট্রীয় স্ীকৃনি ও পষৃ্দপটােকিটাি িটািটাবটানহকিটায় 

বটাংলটাদেদি গদড় উদঠদছ অসংখ্য িিুি িিুি সমবটায় সনমনি। বিতিমটাদি 
এ সকল সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ১,৯০,৫৩৪টি যটাি ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা 
১,১৪,৮৩,৭৪৭ জি। এি মদি্য পুরুে সেস্য সংখ্যটা প্রটায় ৮৮,৩৩,৯৪৪ 
জি, মনহলটা সেস্য সংখ্যটা প্রটায় ২৬,৪৯,৮০৩ জি। এ সকল সমবটায় 
সনমনিি থমটাট কটাযকুকিী মফূলিদিি পনিমটাণ ১৪,৪৯২.১৪ র�টাটি টটাকটা 
এবং অংিগি মফূলিি ১,৭৭৩.১৪ র�টাটি টটাকটা। থমটাট সম্দেি পনিমটাণ 
৬,৩৫৪ র�টাটি টটাকটা। সমবটাদয়ি মটাি্যদম ৯,৩৭,৪৩৬ জি মটািদুেি 
কমকুসংস্টাি হদয়দছ। উদল্খ্য, এ সকল সমবটায় সনমনিি রৈনিি ভটাগই 
কু্দ্র আদয়ি জিদগটাষ্ঠীি মটাদি ঋণ সুনবিটা প্রেটাি করি েটানিদ্র্য নবদমটাচি 
ও অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ অজতিদি গুিত্বপূণকু অবেটাি িটাখদছ। অি্যনেদক 
কৃনেজটাি নিল্পটায়ি ও মৎস্য খটাদিি পটািটাপটানি দুগ্ধ খটাদি সমবটাদয়ি 
কটাযকুক্রম ক্রদমই নবসৃ্তি হদচ্ছ। এছটাড়টা থেদিি পটানি সম্দেি সুষু্ ও 
থটকসই ব্যবহটাি নিনশ্চিকিদণি লদক্্য পটানি সম্ে অবকটাঠটাদমটা উন্নয়ি 
ও ব্যবস্টাপিটায় সুনবিটাদভটাগীদেি সমবিদয় থেিজুদড় গদড় উদঠদছ পটানি 
ব্যবস্টাপিটা সমবটায় সনমনি। প্রিটািমন্তীি কটাযকুটালয় কিৃকুক বটাস্তবটায়িটািীি 
আরেয়হীি ও ভফূ নমহীি জিদগটাষ্ঠীদক ভফূ নম ও বটাসস্টাি বিটাদে করি থেদিি 
মফূলিটািটায় সংযুক্ত কিটাি প্রয়টাদস গদড় উঠদছ আরেয়ণ সমবটায় সনমনি। 
ভফূ নমি সদবকুটাচ্ ব্যবহটাি নিনশ্চিকদল্প এবং নিিটাপে আবটাসি স্টাপদিি 
লদক্্য গদড় উঠদছ গহৃটায়ি সমবটায় সনমনি। সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় 
সনমনি গ্রটাদমি সকল মটািেুদক একনরেি করি গ্রটাদমি অিটানবষৃ্ি 
সম্ভটাবিটাগুদলটাদক উদন্মটাচি করি স্টািীয় সম্ে সষৃ্টিদি উদল্খদযটাগ্য 
অবেটাি িটাখদছ। পনিবহি খটাদি সংনলিষ্ সমবটায় িরটা পনিবহি সমবটায় 
সনমনি পনিবহি থসবটা প্রেটািসহ থেদিি রৈকটাি সমস্যটা সমটািটাদি 
অগ্রণী ভফূ নমকটা পটালি কিদছ। থটকসই পনিদবি গড়দি সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম সটামটানজক বিটায়িদক জিনপ্রয় করি র�টালটা হদয়দছ। থেদিি 
মটািব সম্ে উন্নয়দিি লদক্্য সমবটায় অধিেপ্তি বটাংলটাদেি সমবটায় 
একটাদডনম এবং ১০টি আচিনলক সমবটায় ইিষ্টিটিউট এি মটাি্যদম সমবটায় 
নবভটাদগি কমকুকিতিটা/কমকুচটািী এবং সমবটায়ীদেি নবনভন্ন নবেদয় েক্িটা 
বনৃদ্ধি জি্য প্রনিক্ণ প্রেটাি করি রটাদক। এছটাড়টা সমবটায় অধিেপ্তরিি 
প্রিটাি কটাযকুটাবনলি মদি্য উদল্খদযটাগ্য হদচ্ছ আইি ও নবধিি আওিটায় 
িিুি সমবটায় সনমনি নিবন্ধি প্রেটাি, নিবনন্ধি সমবটায় সনমনিসমফূদহি 
পনিচযকুটা, সমবটায় সনমনিি নহসটাব নিিীক্ণ, সমবটায় সনমনিি নিবকুটাচি, 
নববটাে নিষ্পনতি ইি্যটানে। উনল্নখি কটাযকুক্রম ছটাড়টাও সমবটায় অধিেপ্তি 
নবনভন্ন সিকটানি প্রনিষ্টাদিি কটাযকুক্রদমি সটাদর সহদযটাগী সংস্টা নহদসদব 
কটাজ করি রটাদক। প্রিটািমন্তীি কটাযকুটালদয়ি আরেয়ণ প্রকদল্পি অি্যিম 
প্রিটাি অংি কু্দ্রঋণ কটাযকুক্রম সমবটায় অধিপ্তরিি সিটাসনি ি্বিটাবিটাদি 
পনিচটানলি হয়। এছটাড়টা স্টািীয় সিকটাি প্রদকৌিল অধিেপ্তি এবং পটানি 
উন্নয়ি রৈটাদডতিি নকছু কটাযকুক্রম বটাস্তবটায়দিও সমবটায় অধিেপ্তি সহদযটাগী 
সিকটানি প্রনিষ্টাি নহদসদব কটাজ করি যটাদচ্ছ। নবআইনডএস এি ২০১১ 
সটাদলি এক গদবেণটালধি ির্য অিয়ুটায়ী, বটাংলটাদেি নজনডনপ-র� 
সমবটায় থসক্টরিি অবেটাি ১.৮৯%। নকন্তু বটাস্তদব সমবটায় থসক্টরিি 
অবেটাি কদয়কগুণ রৈনি। কৃনে, মৎস্য, পশুপটালি, বস্ত্রখটাি, দুগ্ধ 
উৎপটােি, আবটাসি, কু্দ্রঋণেটাি ও সচিয়, ক্টিিনিল্প, চটামড়টাজটাি 
নিল্প, মৎৃনিল্প, মটািব সম্ে উন্নয়ি, কমকুসংস্টাি  সষৃ্টি, িটািীি ক্মিটায়ি 
প্রভৃনি থসক্টরি আমটাদেি অরকুিীনিদি থয অবেটাি, থসই অবেটাদিি 
প্রনিটি থক্ররে সমবটাদয়ি সহদযটাগী ভফূ নমকটা ও অবেটাি িদয়দছ। নকন্তু 
থসই অবেটাি যরটাযরভটাদব পনিমটাপ কিটা যটায়নি বদল অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ 
অজতিদি সমবটাদয়ি অবেটাি আজও উপস্টাপি কিটা সম্ভব হয়নি।  

আে্যসামারিক উন্নয়য়নর সায়ে করিপয় গুরুত্বপূণ্য 

মসক্টত্র সমবায়য়র কার্যকর েূরমকা

মটািবসমটাজ চলমটাি িদয়দছ আমিটা যটাদেি বনল ‘সটািটািণ জিগণ’, 
মফূলি িটাদেি কমকুপ্রবটাদহি িনক্তমরন্ত। যটািটা খটাে্য, বস্ত্র ও অি্যটাি্য পণ্য 
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উৎপটােি করিি, িটািটাই সচল র�দখদছি জীবদিি গনি; িটাদেি কাঁদি 
ভি নেদয় এনগদয় চদলদছ সমটাজ-সংসটাি-সভ্যিটা। নবশ্কনব িবীন্দ্রিটার 
ঠটাক্ি িাঁি ‘ঐকিটাি’ িটামক কনবিটায় নবেয়টি চমৎকটািভটাদব িুদল 
িরিদছি: 

‘চটানে থখদি চটালটাইদছ হটাল,
িাঁনি বদস িাঁি রৈটাদি, রেদল থ�দল জটাল-
বহুদূি প্রসটানিি এদেি নবনচরে কমকুভটাি 
িটানি পরি ভি নেদয় চনলদিদছ সমস্ত সংসটাি’। 
-------------------------------------------
কৃেটাদণি জীবদিি িনিক থয জি,
কদমকু ও করটায় সি্য আত্মীয়িটা করিদছ অজতিি 
থয আদছ মটাটিি কটাছটাকটানছ,
থস কনবি বটাণী-লটানগ কটাি থপদি আনছ’। 

সমবটায় অধিেপ্তি মফূলি এসব ‘সটািটািণ মটািেু’-থেি আরকুসটামটানজক 
উন্নয়দিি পন্টা নহদসদব সমবটায়দক গ্রহণ করি আসদছ। আমিটা থসসদবি 
একটটা সংনক্প্ত নচরে উপস্টাপি কিদি চটাই। 

১. কৃষকয়দর ঋণ সরবরাহ ও শোষণ হয়ি মরুতির সচূনা

নরিটিি আমদল জনমেটানি প্ররটা চটালু কিটায় সটািটািণ কৃেক-রেদল-
িাঁনিদেি অবস্টা শেটাচিীয় হদয় ওদঠ যটা থসই সমদয় িনচি উপণ্যটাস-
িটাটক-কনবিটা-গটাদি বটাণীবদ্ধ হদয় আদছ আজও। থমহিনি মটািদুেি 
কনব কটাজী িজরুল ইসলটাম িাঁি সুনবখ্যটাি ‘ ওঠ র� চটানে জগবিটাসী, িি 
কদে লটাঙল’ গটাদি থসই অবস্টাি ছনব িুদল িরিনছদলি জীবন্তভটাদব যটাি 
কদয়কটি লটাইি এমি,

‘ও ভটাই  আমিটা নছলটাম পিম সুখী, নছলটাম থেদিি প্রটাণ
িখি  গলটায় গলটায় গটাি নছল ভটাই, থগটালটায় থগটালটায় িটাি,
আজ  র�টারটায়-বটা থসই গটাি থগল ভটাই, র�টারটায় থস-কৃেটাণ?
ও ভটাই  থমটাদেি িক্ত জল হদয় আজ ভিদিদছ রৈটািল।।
আজ  চটািনেক হদি িনিক বধণক শেটােণকটািীি জটাি
ও ভটাই  রোঁদকি মিি শুেদছ িক্ত, কটাড়দছ রটালটাি ভটাি,
থমটাি  বুদকি কটাদছ মিদছ থখটাকটা, িটাই র�টা আমটাি হটাি।’

নকন্তু নরিটিিিটা নিদজদেি সভ্য জটানি বদল েটানব করি এবং এদেদিি 
সটািটািণ মটািেু সবটাই কু্িটায়-র�টাদগ-শেটাদক-বচিিটায় ব্যটাপকভটাদব 
সংকু্ধি হদয় উঠদল িটাদেি িটাসি টিনকদয় িটাখটাও কনঠিিি হদয় যটাদব 
র�দব িটািটা কৃেক-রেদল-িাঁনি প্রভৃনি সটািটািণ মটািেুদেি বাঁচটাদি নকছু 
ইনিবটাচক পেদক্প গ্রহণ করি। িটাি একটি হদচ্ছ সমবটায় ব্যটাংনকং। 
নরিটিিিটা ১৯০৪ সটাদল ভটািিীয় উপমহটাদেদি সমবটায় পদ্ধনি চটালু করি। 
বিতিমটাি বটাংলটাদেদি ১৯০৯ সটাদল সমবটায় ব্যটাংনকং চটালু কিটা হয়। 
থসগুদলটাি িটাম নছল এলটাকটানভনতিক থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক। 
১৯০৯ সটাদল ঢটাকটা থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক, ১৯০৯ সটাদল 
খলুিটায় িটাড়ুলী থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক, ১৯১৪ সটাদল বগুড়টা 
থসন্টটাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক প্রনিনষ্ি হয়। এভটাদব প্রটায় ি’খটাদিক 
র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক প্রনিনষ্ি হয়। এসব ব্যটাংক আওিটািীি কৃেক 
সমবটায় সনমনিগুদলটাদক স্ল্প সুদে ও সহজ িদিতি ঋণ নেি। এদি করি 
কৃেকগণ জনমেটাি-মহটাজিদেি চক্রবনৃদ্ধ অনিসুদেি শেটােণ থরদক 
নিদজদেি নকছুটটা হদলও িক্টা কিটাি নবকল্প পর পটায়। সমদয়ি থপ্রক্টাপদট 
নবদবচিটা কিটা হদল সমবটায় ব্যটাংনকং একটি যুগটান্তকটািী �টিটা নছল নকন্তু 
িটািটানবি সীমটাবদ্ধিটা ও রেিৃদত্বি ব্যরকুিটাজনিি কটািদণ পিবিতিীদি থসই 
থসটািটানল সটা�ল্য অদিকখটানি ম্টাি হদয় যটায়। নকন্তু িটািপিও ঋণ 

সিবিটাহ অব্যটাহি আদছ। সমবটায় ব্যটাংদকি পটািটাপটানি কৃনে উন্নয়ি 
ব্যটাংকগুদলটা কৃেকদেি ঋণ সিবিটাহ করি আসদছ। এদক্ররে সমবটায় 
ব্যটাংকগুদলটাি পটাইওনিয়টানিং ভফূ নমকটা ভুদল যটাওয়টা নঠক হদব িটা। 

২. িৃণময়ূল গণি্রিায়ন ও সািারণ মানয়ুষর ক্মিায়ন

সটািটািণ মটািদুেিটা এককভটাদব নচিনেিই ক্মিটাহীি এবং একিটাি 
অভটাদব সমষ্টিগিভটাদব ব্যনক্তত্বিনহি। নবপিীদি জনমেটাি-মহটাজি-
ভফূস্টামী-নিল্পপনি-িটাজিীনিনবে থরেধণি মটািেু ক্মিটাবটাি। সটািটািণ 
মটািেু িখিই ক্মিটাি উৎস যখি িটািটা সদচিিভটাদব একিটাবদ্ধ। এ 
কটাজটি মফূলি গণিরন্তি। ভটািিীয় উপমহটাদেি থরদক ১৯৪৭ সটাদল 
নরিটিিিটা চদল থযদি বটাি্য হওয়টাি পিই র�বল উপমহটাদেদিি মটািেু 
গণিরন্তি সটাদর নিনবড়ভটাদব পনিনচি হওয়টাি সুদযটাগ পটায়। নকন্তু 
বটাংলটাদেি ভফূখদণ্ড থসটটাও অনচরি উিটাও হদয় যটায়। নকন্তু সমবটায় 
মটািেুদক িৃণমফূল স্তরিই গণিরন্তি স্টাে ও সটা�ল্য নেদয় এদসদছ 
নরিটিি আমল থরদকই। সমবটায় সনমনি পনিচটানলি হয় নিবকুটাচদিি 
মটাি্যদম নিদজদেি মি্য হদি নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি বিটািটা এবং থসই 
পনিচটালিটাি কটাজটিও হয় নিদজদেি সুনলনখি ও নবধিবদ্ধ সংনবিটাি বটা 
উপ-আইি অিসুিণ করি। প্রকৃিপদক্ প্রদি্যকটি সমবটায় সনমনি হদচ্ছ 
এক একটি কু্দ্র গণিন্ত বটা Mini Democracy। এটটা হদচ্ছ গণিরন্তি 
িৃণমফূলটায়ি। এটটা হদচ্ছ প্রকৃি গণিন্ত (Quality Democracy)। 
এখটাদি র�টাট র�িটাদবচটা রেই; নমনডয়টাবটানজ রেই; র�টাট ডটাকটানি 
রেই; সটাম্প্রেটানয়ক এদজডেটা রেই; পটািস্পনিক কটােটা থছটাড়টাছঁুনড় রেই; 
গটালটাগটানল রেই; নিবকুটাচদিটাতিি সনহংস প্রনিদিটািপিটায়ণিটা রেই। 
সটািটািণ মটািদুেি, নপনছদয় পড়টা মটািদুেি সুপ্ত ও অব্যবহৃি ক্মিটাি 
উদবিটািি �দট সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম। িটািটা আপিটা থরদক উবিদু্ধ হদয় 
সমদবি হদয় নিদজদেি সনমিনলি প্রদচষ্টায় নিদজদেি বিটািটা নিদজদেি 
রেিৃদত্ব নিদজদেি সনমিনলি ও ব্যনক্তগি ভটাদগ্যি উন্নয়ি �টটায়। ভফূ দপি 
হটাজটানিকটাি গটাওয়টা একটি নবখ্যটাি গটাদি বহৃতিি সমটাদজি মটািদুেি 
অবস্টা িুদল িরি বলটা হদয়দছ, “ব্যনক্ত যনে ব্যনক্তদকনন্দ্রক, সমষ্টি যনে 
ব্যনক্তত্বিনহি/িদব নিনরল সমটাজদক ভটাদঙ্গটা িটা র�ি!’ সমবটায় হদচ্ছ 
ব্যনক্তদক িটাি আত্মদকনন্দ্রক সংকীণকু ব্যনক্তস্টারকুপিিটাি থখটায়টাড় থরদক 
রৈি করি আিটাি এবং ব্যনক্তত্বিনহি সমষ্টিদক প্রবল ব্যনক্তদত্ব জটানগদয় 
র�টালটাি থমটাক্ম মন্ত। সমবটায় সনমনিই হদচ্ছ ‘জ্টািনবহীি নিিক্রিি 
খটাে্যনবহীি িটাগনিদকি রেিৃনবহীিিটাি থমৌিিটা’ ভটাঙটাি অব্যরকু অস্ত্র। 
সমবটায়ই স�লভটাদব শেখটাদি পটারি: ‘আমিটা দুবকুল িই, আমিটা 
পটানি’। বটাংলটাদেদি সমবটাদয়ি অিীি ও বিতিমটাি ভফূ নমকটাি নবদলিেণ ও 
মফূল্যটায়ি কিটা হদল সমবটাদয়ি এই মটািবিনক্তি উদবিটািি ও গ্রটামবটাংলটাি 
আিটাচকটািটাদচি গণিন্তটায়দিি নবেয়টি থসটািটানল আদলটায় উদ্টানসি হদয় 
উঠদব বদল আমটাদেি অনভজ্িটালধি েঢ়ৃ নবশ্টাস।

৩. কৃরষ সমবায়

স্টািীিিটাি আদগ ও পরি এদেদিি কৃনেখটাদিি উন্নয়দি কৃনে সমবটায় 
সনমনিি অবেটাি গুরুদত্বি সদঙ্গ উদল্খদযটাগ্য। আমিটা উপরি কৃেকদেি 
উন্নয়দি সমবটায় ব্যটাংনকং ব্যবস্টাি ভফূ নমকটা িুদল িরিনছ। েটানিদ্র্যপীনড়ি, 
অনিনক্ি এবং অিনভজ্ কৃেকদেি সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংগনঠি করি 
উন্নি বীজ, সটাি ও থসচ পদ্ধনি ব্যবহটারি উবিদু্ধকিদণি মটাি্যদম কৃনে 
উৎপটােি বনৃদ্ধি থক্ররে সমবটাদয়ি অবেটাি অসটামটাি্য। এদক্ররে আখিটাি 
হটানমে খটাি এি নবি-স্তি সমবটায় সনমনিি অবেটাদিি করটা িটা বলদলই 
িয়। এই মহটাি ব্যনক্তি মহৎ উদে্যটাদগি �লশ্রুনিদি ৮০’ি েিদকি 
মটািটামটানি এদেদি সবুজ নবলেব সফূনচি হয়। কৃনেকটাজ বলদি জনমদি 
�সল �লটাদিটা, মটাছ চটাে, হাঁসমিুনগ পটালি, গবটানেপশুপটালি, 
মটাংস ও দুগ্ধ উৎপটােি এসব নকছুি সমষ্টিদক বুিটায়। আি প্রনিটি 
থক্ররে সহদযটাগী ভফূ নমকটা পটালি করি আসদছ সমবটায়। নরিটিি আমদল 

স ম বটা য়  �  24



যখি কৃেকিটা মহটাজি-জনমেটািদেি চক্রবনৃদ্ধ সুেসংবনলি ঋদণি 
কবদল পদড় জজতিনিি, িখি সমবটায় ব্যটাংকগুদলটাই কৃেকদেি পটাদি 
সহদযটানগিটা নিদয় োঁনড়দয়নছল। আজ বটাংলটাদেি থয খটাদে্য স্য়ংসম্ফূণকু 
িটাি সবখটানি কৃনিত্ব কৃনে নবভটাদগি একটাি িয়; এি মফূদল আদছ সমবটায়। 
নকন্তু সমবটাদয়ি এই সহদযটাগী ভফূ নমকটাি মফূল্যটায়ি রেই, সমবটাদয়ি 
অবেটাদিি পনিমটাপ রেই। �দল স্ীকৃনিও রেই। এটটা সমবটায় নবভটাদগি 
একটটা দুভতিটাগ্য। কৃনে সমবটাদয়ি সটাদর সম্কৃ্ত র�ন্দ্রীয় ও প্রটারনমক 
সমবটায় সনমনিসমফূহ হদচ্ছ : কৃনে/কৃেক সমবটায় সনমনি (৫২,৩২৬টি), 
র�ন্দ্রীয় সমবটায় ব্যটাংক (৭৫টি), র�ন্দ্রীয় বহুমখুী সমবটায় সনমনি 
(৬৫টি), ইউনিয়ি বহুমখুী সমবটায় সনমনি (১০,০৬৩টি), উপদজলটা 
র�ন্দ্রীয় সমবটায় অ্যটাদসটানসদয়িি (৪৮৮টি) ও প্রটারনমক জনম বন্ধনক 
ব্যটাংক (৬৮টি)। বিতিমটাদি এ িিদিি থমটাট সনমনিি সংখ্যটা ৭২,৪৬০ 
টি। বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক কিৃকুক এ সকল কৃনে সমবটায় সনমনিদক 
আনরকুক সহটায়িটা প্রেটাি কিটা হয়। 

৪. বািংলায়দশ সমবায় ব্ািংক রলঃ 

সটাদবক পূবকু পটানকস্তটাদি কৃনে সমবটায়ীদেি ঋণ প্রেটাদিি লদক্্য ১৯৪৮ 
সটাদল ইস্ পটানকস্তটাি প্রনভনন্য়টাল র�টা-অপটারিটিভ ব্যটাংক প্রনিনষ্ি হয়। 
স্টািীিিটাি পরি উক্ত ব্যটাংকটিদক বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক নহদসদব 
িটামকিণ কিটা হয় এবং এটি একটি জটািীয় সমবটায় সনমনি। বটাংলটাদেি 
সমবটায় ব্যটাংক প্রিটািি কৃনে সমবটায় সনমনিি জি্য কু্দ্রঋণ প্রেটাি, 
সেস্যদেি ও অসেস্য সকদলি কটাছ থরদক সকল প্রকটাি আমটািি 
গ্রহণ এবং আমটািদিি উপি বটাংলটাদেি ব্যটাংদকি নিয়মটািযুটায়ী অি্যটাি্য 
িটাষ্ট্রটায়তি ব্যটাংদকি সমপনিমটাণ হটারি সুে প্রেটাি করি রটাদক। সেস্যভুক্ত 
র�ন্দ্রীয় সমবটায় ব্যটাংক, র�ন্দ্রীয় আখচটানে সমবটায় সনমনি, উপদজলটা 
র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনি এবং সমবটায় জনম বন্ধনক ব্যটাংকসমফূদহি মটাি্যদম 
এ ব্যটাংকটিি কৃনেঋণ কটাযকুক্রম পনিচটানলি হয়। বিতিমটাদি এি সেস্য 
সংখ্যটা ৪৭১, শেয়টাি মফূলিি ৭৩০.৫২ লক্ টটাকটা, সচিয় আমটািি 
৩,২৫৬.৩০ লক্ টটাকটা এবং সংিনক্ি িহনবল ১৯,২১৯.০৫ লক্ 
টটাকটা। সনমনিটি ২০১৯-’২০ অরকুবছরি ২১.৬২ লক্ টটাকটা লভ্যটাংি 
নবিিণ করিদছ। থমটাট সম্দেি পনিমটাণ ১৪০.২৮ র�টাটি টটাকটা। 

২০১৯-’২০ অরকুবছরি সমবটায় ব্যটাংক ঋণ নবিিণ করিদছ ৫১২৮.৩৮ 
লক্ টটাকটা এবং ঋণ আেটায় করিদছ ৭,০৭৭.১৪ লক্ টটাকটা। সদি্যি 
খটানিরি স্ীকটাি কিদিই হয় থয রৈি নকছুনেি যটাবৎ বটাংলটাদেি সমবটায় 
ব্যটাংদকি ভফূ নমকটা ম্টাি হদয় পদড়দছ। এিনজও িৎপিিটা, িটািটা িিদিি 
রৈসিকটানি ব্যটাংদকি আধিক্য এবং ব্যটাংক পনিচটালিটায় েক্, নিষ্টাবটাি 
ও নভিিটািী রেিৃদত্বি অভটাদব বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক প্রি্যটানিি 
ভফূ নমকটা পটালি থরদক অদিক নপনছদয় আদছ। িদব সিকটাি থচষ্টা কিদছ 
ব্যটাংকটিদক িটাি স�ল ভফূ নমকটায় ন�নিদয় আিদি। সমবটায় নবভটাদগি 
কমকুী নহদসদব আমিটা আিটাবটােী হদি চটাই।

 
৫. বািারিািকরণ সমবায়

র�ন্দ্রীয় বহুমখুী সমবটায় সনমনি, র�ন্দ্রীয় র�টাগ্যপণ্য সমবটায় সনমনি, 
র�ন্দ্রীয় নবক্রয় ও সিবিটাহ সমবটায় সনমনি, প্রটারনমক র�টাগ্যপণ্য সমবটায় 
সনমনি ইি্যটানে বটাজটািজটািকিণ সমবটায় সনমনিি অন্তভুকুনক্তি। বিতিমটাদি 
থেদি এ িিদিি থমটাট সনমনিি সংখ্যটা ৬৩৯টি এবং ব্যনক্ত সেস্য 
সংখ্যটা ২৭,৯৭৪ জি, শেয়টাি মফূলিদিি পনিমটাণ ৭৮১.৭৯ লক্ টটাকটা, 
সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ ১,৫৯৫.৫৬ লক্ টটাকটা, সংিনক্ি িহনবল 
৪৭৮.২৮ লক্ টটাকটা এবং নিট লটাদভি পনিমটাণ ১৬৭.২৮ লক্ টটাকটা। 
সমবটায়ীদেি উৎপটানেি পণ্য বটাজটািজটািকিদণি থক্ররে অধিেপ্তিদক 
অদিক রৈনি কটাজ কিদি হদব অদিক দূি থযদি হদব। সমবটায়ীদেি 
উৎপটানেি পণ্য বটাজটািজটািকিদণি সমস্যটাটি এখি প্রকট। নবদিেি 
উৎপটােিমখুী সমবটায় সনমনিগুদলটা এ সমস্যটায় ভুগদছ সবদচদয় রৈনি। 
এটি সিকটারিি সদবকুটাচ্ পযকুটাদয়ি রেিৃবদৃ্িও অবগনিদি আদছ। 
সমবটায় অধিেপ্তি এই সমস্যটাটি সমটািটাদিি জি্য রৈি নকছুনেি িরি 
নচন্তটাভটাবিটা করি আসদছ এবং ই-মটাদকতিটিং, উপদজলটা স্তরি সমবটায় 
বটাজটাি প্রনিষ্টা ইি্যটানে কমকুসফূনচ হটাদি রেওয়টাি কটাজ শুরু করিদছ। 

৬. বািংলায়দশ সমবায় মায়কতিটিিং মসাসাইটি রলঃ 

কৃেকদেি উৎপটানেি পদণ্যি সনঠক মফূল্য প্রেটাি ও পদণ্যি সুষু্ 
বটাজটািজটািকিদণি মি্য নেদয় সেস্য সনমনিসমফূহদক সমনৃদ্ধিটালী 
কিটাি লদক্্য বটাংলটাদেি সমবটায় মটাদকতিটিং থসটাসটাইটি নলঃ িটাি কটাযকুক্রম 
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পনিচটালিটা করি রটাদক। বিতিমটাদি এ সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ১৪৭টি, 
শেয়টাি মফূলিি ৪৬.৬১ লক্ টটাকটা, সংিনক্ি িহনবল ৪৬.৬৬ লক্ টটাকটা 
এবং সচিয় আমটািি ০.৩৪ লক্ টটাকটা। এই সনমনিগুদলটা প্রি্যটানিি 
ভফূ নমকটা পটালি কিদি পটািদছ িটা িটািটানবি সীমটাবদ্ধিটাি কটািদণ। নকন্তু এ 
িিদিি সমবটায় সনমনি যি রৈনি স�ল হদব, উন্নয়দিি মটাি্যম নহদসদব 
সমবটায় িি রৈনি কটাযকুকি হদব। সমবটায় অধিেপ্তরিি সহকমকুীদেি এ 
নেকটিি প্রনি আিও রৈনি গভীি ও দূিগটামী েষৃ্টি নেদি হদব।

৭. রশল্প সমবায়

আমিটা একসময় বস্ত্র নিদল্প প্রটায় স্য়ংসম্ফূণকু নছলটাম। আমটাদেি 
িাঁনিদেি ব�নি মসনলদিি খ্যটানি নছল জগৎদজটাড়টা। িবীন্দ্রিটাদরি 
‘বাঁনি’ কনবিটায় ঢটাকটাই িটানড়ি করটা আদছ: ‘�রিদি এল িটা থস র�টা, 
মদি িটাি নিি্য আসটা-যটাওয়টা/পিদি ঢটাকটাই িটানড় কপটাদল নসঁদুি।’ 
িজরুদলি একটি নবখ্যটাি থপ্রদমি গটাদিি প্ররম দু’লটাইি এিকম: 
‘আনম ময়িটামিীি িটানড় থেদবটা চদলটা আমটাি বটানড়/ওদগটা নভন্ থগিটাদমি 
িটািী।’ বস্ত্রনিদল্প আমটাদেি স্নিভতিিিটাি নপছদি নছদলি িাঁনি সম্প্রেটায় 
এবং িটাদেি সংগনঠি করিনছল িাঁনি সমবটায় সনমনিগুদলটা। দুঃদখি 
নবেয় হদলটা িটািনবি কটািদণ বস্ত্র নিদল্পি এখি দুনেতিি; দুনেতিি িাঁনি 
সমবটায় সনমনিগুদলটািও। থেি ও জটানিদক অদিক নেদয় িাঁনি সমবটায় 
সনমনিগুদলটা এখি হটানডিসটাি। এসব সনমনিদক আবটাি জটানগদয় ও 
পুিরুজ্ীনবি করি িুলদি পটািদল থেদিিই লটাভ হদব। র�ন্দ্রীয় ও 
প্রটারনমক িাঁনি সমবটায় সনমনি, র�ন্দ্রীয় সুিটা পটাকটাদিটা সমবটায় সনমনি, 
র�ন্দ্রীয় হস্তনিল্প সমবটায় থ�ডটারিিি ও প্রটারনমক মৎৃনিল্প সমবটায় 
সনমনি ইি্যটানে নিল্প সমবটায় সনমনিি অন্তভুকুনক্তি। বিতিমটাদি থেদি এ 
প্রকটারিি থমটাট সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ৩,২১০ টি এবং ব্যনক্ত সেস্য 
সংখ্যটা ১,২৯,৬৩৭ জি, শেয়টাি মফূলিদিি পনিমটাণ ১,৩৬৬.৫০ 
লক্ টটাকটা এবং সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ ১১,৭০০.৪৮ লক্ টটাকটা। 
এছটাড়টাও ৪টি জটািীয় সমবটায় সনমনি (বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় নিল্প 
সনমনি নলনমদটড, বটাংলটাদেি সমবটায় নিল্প সংস্টা নলনমদটড, নে ইষ্টািকু 
র�টা-অপটারিটিভ জুট থসটাসটাইটি নলনমদটড, থসটািটাি বটাংলটা সমবটায় কটি 
নমলস্ নলনমদটড) এ সকল কটাযকুক্রদমি সটাদর সম্কৃ্ত িদয়দছ। 

ক. বািংলায়দশ িািীয় সমবায় রশল্প সরমরি রলঃ 

সমবটায়ী িাঁনিদেি জি্য নবদেি থরদক িং, িটাসটায়নিক দ্রব্য, সুিটা ও 
িাঁদিি খচুিটা যন্তটাংি আমেটানিসহ িাঁনিদেি ঋণ প্রকল্প ও স্টািীয় 
নমদলি সুিটা নবিিণ কিটাসহ নবনভন্ন উদদেি্য নিদয় ১৯৫৪ সটাদল 
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় নিল্প সনমনি নলঃ প্রনিনষ্ি হয়। বিতিমটাদি 
সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ৫২। সনমনিি শেয়টাি মফূলিি ৪২.৮১ লক্ টটাকটা, 
সংিনক্ি িহনবল ১৭১.৮৩ লক্ টটাকটা এবং সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ 
০.০৬ লক্ টটাকটা।

খ. বািংলায়দশ সমবায় রশল্প সিংস্া রলঃ 

পটাট এক সময় নছল ‘থসটািটানল আঁি’; িখি পটাটকল সংনলিষ্ সমবটায় 
সনমনিগুদলটা নছল পটাটকল রেনমকদেি ভটাদগ্যটান্নয়দিি গুরুত্বপূণকু লেটাট�মকু। 
আজ থসসব র�বল থসটািটানল স্নৃি। পটাটকলগুদলটা এখি ভটাঙটা জনমেটাি 
বটানড়; পটাটকল রেনমদকিটা নিঃস্ প্রটায় মটািবপ্রজটানি। পটাটচটানেদেি পটাদটি 
ি্যটায্যমফূল্য প্রেটািকদল্প একটি পূণকুটাঙ্গ পটাটকল স্টাপি কিটাি উদদেি্য নিদয় 
বটাংলটাদেি সমবটায় নিল্প সংস্টা (নলঃ) একটি জটািীয় পযকুটাদয়ি সমবটায় 
সনমনি নহদসদব ১৯৪৯ সটাদলি ১৫ নডদসম্বি নিবনন্ধি হয়। বিতিমটাদি 
সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ২৪৫। সনমনিি শেয়টাি মফূলিি ৩.৭৩ লক্ টটাকটা, 
সংিনক্ি িহনবল ১৬১.৭০ লক্ টটাকটা এবং সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ 
২.৩৬ লক্ টটাকটা ।

গ. রদ ইষ্ান্য র�া-অপাত্রটিে জুট মসাসাইটি রলঃ 

পটাট উৎপটােিকটািীদেি অধিক পটাট উৎপটােদিি উৎসটাহ প্রেটাি, পটাট 
ও পটাটজটাি দ্রব্যটানে বটাজটািজটািকিদণি মটাি্যদম উৎপটােিকটািীদেি 
ি্যটায্যমফূল্য প্রেটাি, পটাট ও পটাটজটাি দ্রব্যটানে প্রস্তুিকটািী রেনমকদেি জি্য 
সমবটায় পটাটকল প্রনিষ্টাি উদদেি্য নিদয়ই ১৯৬১ সটাদল প্রনিনষ্ি হয় নে 
ইষ্টািকু র�টা-অপটারিটিভ জুট নমলস্ নলঃ। পিবিতিীদি নবগি ১৭/০৫/৮৬ 
ন্র. িটানিদখ এি িটাম আংনিক সংদিটািিপূবকুক নে ইষ্টািকু র�টা-অপটারিটিভ 
জুট থসটাসটাইটি নলঃ িটাদম িটামকিণ কিটা হয়। বিতিমটাদি সনমনিি সেস্য 
সংখ্যটা ৮৭৫। সনমনিি শেয়টাি মফূলিি ২২.৫২ লক্ টটাকটা এবং সংিনক্ি 
িহনবল ৫.৫৬ লক্ টটাকটা । 

ঘ. মসানার বািংলা সমবায় কটন রমলস্ রলঃ 

িেটািীন্তি পূবকু পটানকস্তটাি আমদল কনিপয় িন্তুবটায় বহুমখুী সমবটায় 
সনমনি এবং নকছু ব্যনক্ত সেস্যদেি সমবিদয় িাঁনিদেি প্রস্তুিকৃি কটাপড় 
আিনুিক পদ্ধনিদি ডটাইং ও ক্যটাদলডেটাি কিটাি প্রয়টাদস এক বটা একটাধিক 
ক্যটাদলডেটানিং �্যটাক্টনি কিটাি জি্য ১৯৫১ সটাদলি ১০ জুি িটানিদখ ইস্ 
পটানকস্তটাি র�টা-অপটারিটিভ কটি স্স্পনিং নমলস্ নলঃ িটাদম সনমনিটি 
নিবনন্ধি হয়। বটাংলটাদেি প্রনিষ্টাি পি ১৯৭২ সটাদলি ২৭ মটাচতি উপ আইি 
সংদিটািদিি মটাি্যদম থসটািটাি বটাংলটা সমবটায় কটি নমলস্ নলঃ িটাদম 
িটামকিণ কিটা হয়। বিতিমটাদি সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ১,৩৬০টি, শেয়টাি 
মফূলিি ৪.১৩ লক্ টটাকটা এবং সংিনক্ি িহনবল ৯৫.৩৩ লক্ টটাকটা। 

ঙ. মৎৃরশল্প উন্নয়য়ন সমবায়

আমটাদেি অরকুিীনিদি, আমটাদেি সভ্যিটায়, আমটাদেি সংসৃ্নিদি, 
আমটাদেি সটানহদি্যসবখটাদিই মৎৃনিদল্পি অবেটাি ও থসটািটানল 
ছটাপ নবে্যমটাি। মহটাস্টািগড়, পটাহটাড়পুি রৈৌদ্ধনবহটাি, ময়িটামনিি 
িটালবণনবহটাি, উয়টানি বদটশ্ি, থযখটাদিই আমিটা থচটাখ িটানখ, থসখটাদিই 
মটাটিি থটিটাদকটাটটাি অমি নিেিকুি আজও থেখদি পটাই। এদেি র�টা বলটা 
যটায় কটামটাি-ক্মটাি-কৃেকদেি হটাদি ব�নি। একসময় �রি �রি মটাটিি 
বটাসিদকটাসি ব্যবহৃি হদিটা। এমিনক পূদজটাি মফূনিতিগুদলটাও বহৃতিি অদরকু 
মৎৃনিদল্পি অন্তগকুি। মৎৃনিল্পীদেি নিদয় থসই বহুনেি আদগ থরদকই 
একটাধিক িটামকিটা সমবটায় সনমনি িদয়দছ। একটি উেটাহিণ থেওয়টা 
যটায়। মৎৃনিদল্পি ঐনিদহ্যি িটািক ও বটাহক হদয় ক্নমল্টাি নবজয়পুি 
রুদ্রপটাল মৎৃনিল্প সমবটায় সনমনি নলঃ িটাি অগ্রযটারেটা অব্যটাহি র�দখদছ। 
এ সনমনিি সদঙ্গ আমটাদেি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
কমকুদচিিটা ও থেিরপ্রদমি এক অিপুম স্নৃি জনড়ি িদয়দছ। ১৯৭১ 
সটাদলি মহটাি স্টািীিিটা যুদদ্ধি সময় পটাকহটািটােটাি বটানহিী সনমনিি 
অন�স ও উৎপটােি র�ন্দ্র পুনড়দয় থেয়। এদি করি সনমনিি কটাযকুক্রম 
বন্ধ হদয় যটায়। পিবিতিীদি ১৯৭২ সটাদল জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি ক্নমল্টায় আসদল িটাদক মৎৃনিদল্পি িটাজুক অবস্টা 
সম্দকতি অবনহি কিটা হয় এবং এি পনিরপ্রনক্দি নিনি সিকটারিি রেটাণ 
ও পুিবকুটাসি েপ্তি থরদক সনমনিদক এককটালীি ৭৫,০০০ টটাকটা অিেুটাি 
প্রেটাি করিি। সটাদর স্ল্পমফূদল্য ২০০ নসএ�টি কটাঠ এবং প্রদয়টাজিীয় 
টিি থেবটাি ব্যবস্টা করিি। এি মটাি্যদম সনমনিি আবটাি পুিজতিন্ম হয়। 

৮. মৎস্ সমবায়

মটাদছ-ভটাদি বটাঙটানল প্রবটােটি বটাঙটানল জটানিি সমবয়নস। মটাছ হদচ্ছ 
পনৃরবীি থসিটা প্রটাণীজ থপ্রটাটিি যটাি র�টাদিটা রেনিবটাচক পটাশ্কুপ্রনিনক্রয়টা 
রেই। একসময় বটাংলটায় রেদল সম্প্রেটাদয়ি অবস্টা খবুই মজবুি 
নছল। িটািটাই আনে বটাঙটানল। বরিন্দ্র অচিদলি রেদল সম্প্রেটায় যটািটা 
ব�বিতি িটাদম পনিনচি নছদলি একসময় পটালদেি নবরুদদ্ধ যুদ্ধ করি 

স ম বটা য়  �  26



স্টািীি িটাজ্য প্রনিষ্টা করিনছদলি যটাি আয়ু নছল প্রটায় পচিটাি বছি। 
থসই নবরদ্রটাদহি িটাম ব�বিতি নবরদ্রটাহ। আজও বরিন্দ্র অচিদলি িওগাঁ 
রেলটায় নেবি নেন� ও নেব্কস্তম্ভ থসই নবজদয়ি স্নৃিদসৌি হদয় আদলটা 
ছনড়দয় যটাদচ্ছ। ‘নিিটাস একটি িেীি িটাম’, ‘পদ্টা িেীি মটানি’ প্রভৃনি 
কটালজয়ী উপণ্যটাদস মৎস্যজীবীদেি সুখ-দুঃখ ছনব হদয় িদয়দছ। নকন্তু 
আজ থেদিি িেিেীগুদলটা শুনকদয় যটাদচ্ছ। িটাি সটাদর ওয়টাটটাি লডতি-
গদণি শেটােণ। �দল নবনচ্ছন্নভটাদব মৎস্যজীবীদেি অনস্তত্ব টিনকদয় িটাখটা 
েটায় হদয় পদড়দছ। এ অবস্টা থরদক উতিিদণি পর হদচ্ছ সমবটায়। থস 
কটাজটি করি যটাদচ্ছ সমবটায় অধিেপ্তি। থেদিি পশ্চটােপে ও অিগ্রসি 
জিদগটাষ্ঠীি জীনবকটাি উন্নয়ি প্রদচষ্টাি অংি নহদসদব সমবটায় অধিেপ্তি 
রেদল সম্প্রেটায়দক সংগনঠি করি মৎস্যজীবী সমবটায় সনমনি গঠি করি 
রটাদক। বিতিমটাদি থেদিি মৎস্যজীবী সম্প্রেটাদয়ি বহৃৎ অংি মৎস্যজীবী 
সমবটায় সনমনিি সেস্য। সকল প্রটারনমক মৎস্যজীবী সমবটায় সনমনি, 
র�ন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবটায় সনমনি ও বটাংলটাদেি জটািীয় মৎস্যজীবী 
সমবটায় সনমনি নলঃ এি অন্তভুকুনক্তি। বিতিমটাদি জটািীয়, র�ন্দ্রীয় ও 
প্রটারনমক মৎস্যজীবী সনমনিি সবকুদমটাট সংখ্যটা ১০,০৩০টি (প্রটারনমক 
সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ৯,৯৫৫টি, র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা 
৭৪টি, জটািীয় সমবটায় সনমনি ১টি), ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ৩,৯০,৫২৭ 
জি, শেয়টাি মফূলিদিি পনিমটাণ ২,৪৯৭.৮৯ লক্ টটাকটা, সচিয় 
আমটািদিি পনিমটাণ ৫,৬৪১.১৭ লক্ টটাকটা এবং নিট লটাদভি পনিমটাণ 
১,৬১৪.১৭ লক্ টটাকটা।
 
বািংলায়দশ িািীয় মৎস্িীরব সমবায় সরমরি রলঃ

বটাংলটাদেি জটািীয় মৎস্যজীনব সমবটায় সনমনি নলঃ সমবটায় আইদি 
নিবনন্ধি একটি জটািীয় প্রনিষ্টাি। বটাংলটাদেদিি জিদগটাষ্ঠীি এক 
বহৃতিি অংি মৎস্যজীবী। মটাছ হদচ্ছ থেদিি আপটামি জিসটািটািদণি 
থপ্রটাটিি চটানহেটা নমটটাদিটাি প্রিটাি উৎস এবং থেদিি অরকুিীনিদি এি 
এক গুরুত্বপূণকু অবেটাি িদয়দছ। মৎস্যজীবীদেি আরকুসটামটানজক অবস্টাি 
উন্নয়ি, মৎস্য িিটাি সিঞ্জটাম ক্রয় ও ি্যটায্যমফূদল্য সেস্যদেি মটাদি 
নবিিণ, সেস্যদেি কল্যটাদণ মৎস্য নিল্পপ্রনিষ্টাি স্টাপি এবং জলমহটাল 
অধিগ্রহণ কিটা ইি্যটানে উদদেি্য নিদয় ১৯৬৪ সটাদলি ১২ মটাচতি থেদিি 
মৎস্যজীবী সমবটায়সমফূদহি শীেকুস্টািীয় প্রনিষ্টাি বটাংলটাদেি জটািীয় 
মৎস্যজীনব সমবটায় সনমনি নলঃ প্রনিনষ্ি হয়। বিতিমটাদি সনমনিি সেস্য 
সংখ্যটা ৯১টি র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনি, শেয়টাি মফূলিি ১৩.৬৬ লক্ 
টটাকটা, সংিনক্ি িহনবল ২০৫.৮৬ লক্ টটাকটা এবং সচিয় আমটািি 
৪৪.১৭ লক্ টটাকটা। থমটাট সম্দেি পনিমটাণ ৭৭৩.৬০ লক্ টটাকটা।
 
৯. মরহলা সমবায় সরমরি

সটামটানজক ক্সংস্টাি, অন্ধত্ব, িমকুীয় থগাঁড়টানমজনিি বাঁিটানিদেদিি 
রৈড়টাজটাল, অনিক্টা, হীিমিি্যিটা প্রভৃনি িটািীদেি চটাি-থেয়টাদল-
বন্ করি মটািদবিি জীবদি আদষ্পদৃষ্ রৈঁদি র�দখনছল। িটািীি 
িটাি আপি ভটাগ্য জয় কিটাি অধিকটাি নছল িটা। সম্দেি মটানলকটািটা 
পুরিটাটটাই নছল পুরুদেি হটাদি। নিক্টাি অধিকটাি নছল শুিইু পুরুদেি। 
পটানিবটানিক থচৌহনদেি/�রিি বটাইরি যটাওয়টাি অধিকটাি নছল িটা িটািীি। 
থখলটািলুটা-গটািসহ সব িকম নচতিনবদিটােদিি সুদযটাগ থরদক থস নছল 
পুরিটাপুনি বনচিি। িটাজটা িটামদমটাহি িটাদয়ি প্রদচষ্টায় নিষু্ি সিীেটাহ প্ররটা 
উদঠ থগদলও বটাল্যনববটাহ, অকটালনবিব্য, থযৌিুক প্ররটা, অকটালমিুৃ্য, 
স্টামীগদৃহ চিুমুকুখী নিযকুটািি িটািীি নিি্যসঙ্গী নছল। বটাল্যনববটাহ-বন্ধদি 
আবদ্ধ হওয়টা, স্টামীসহ পনিগদৃহি সকদলি থসবটাকিণ, পুরুদেি 
থযৌিচটানহেটা পূিণকিণ, সন্তটাি উৎপটােি, িটান্নটা বটান্নটা এসব কটাদজ 
আবদ্ধ থরদক চটািদেয়টাদলি মদি্য �িকন্নটা কিটাই নছল িটািীি অপনিহটাযকু 
নিয়নি। িটািীও থয পুরুদেি মদিটাই পুরিটাপুনি মটািেু, িটািীও থয সকল 
কটাদজ পুরুদেি সমটাি উপযুক্ত, িটািীিও থয পুরুদেি পটািটাপটানি নিক্টা ও 

স্টািীি থপিটাি অধিকটাি রটাকটা প্রদয়টাজি, িটািীি থয সমটাি আত্মমযকুটােটাি 
ও নচতিনবদিটােদিি সুদযটাগ রটাকটা েিকটাি, পুরুেজটানিি মগদজ ও ইচ্ছটায় 
এসব ঠাঁই থপি িটা। সটামটানজক-পটানিবটানিক নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি থক্ররে 
িটািীি র�টাদিটা অংিগ্রহণ নছল িটা। মসুলমটাি িটািীিও অবস্টা নছল 
করুি। ভয়ংকি পেতিটাপ্ররটা িটািীদক অবরিটািবটানসিীি মটািদবিি বন্ 
জীবদি আটদক র�দখনছল। সওগটাি সম্টােক থমটাহটামিে িটানসি উনদেি 
বণকুিটা করিদছি: “িটািীদেি জীবন্ত সতিটাি স্ীকৃনি িটা নেদয় সংস্টািবদ্ধ 
সমটাজ িটাদেি থেহ ও মিদক জড়নপণ্ডবৎ করি র�দখনছল। থমদয়দেি 
রেখটাপড়টা নিক্টােটাি নিনেদ্ধ নছল।...িটাদেি বটাংলটা নিক্টােটাি নছল 
সমটাজ ও িমকু নবরুদ্ধ। অনিক্টা, ক্সংস্টাি ও ভ্টান্ত নবশ্টাদসি বিবিতিী 
হদয় মসুনলম পনিবটারি কদঠটাি অবরিটাি প্ররটাি প্রচলি কিটা হয়। জন্ম 
থরদক মিুৃ্য পযকুন্ত মকু্ত আকটাি, মকু্ত বটািটাস মসুনলম িটািীি জি্য নছল 
নচিরুদ্ধ। ...গুরুিি রূদপ অসুস্ হদলও থমদয়দেি ডটাক্তটাি বটা কনবিটাজ 
থেখটাদিটা হি িটা পেতিটা িষ্ হওয়টাি ও থেটাজদখ যটাওয়টাি ভদয়।...খটা্টািী 
এবং অরকুিটালী রেটাদকি পত্নীিটা নছল িটাদেি র�টাদগি বস্তু.... আি 
গনিব রেটাদকি স্ত্রীিটা নছল ক্রীিেটাসীিও অিম।”

রৈগম র�টাদকয়টা নছদলি উপরি বধণকুি অচলটায়িি থরদক িটািীি 
িঙৃ্খলমনুক্তি অগ্রদূি। নিনি থমদয়দেি �রি বন্ িটা র�দখ নিক্টােটাি 
করি কমকুস্দল থছদড় থেওয়টাি পিটামিকু ও প্রদণটােিটা েটাি করিনছদলি। 
একইসদঙ্গ কটাজী িজরুল ইসলটাম নছদলি িটািী জটাগিদণি কনব। নিনি 
িটািীদেি উদদেদি্য নলদখ থগদছি বহু কনবিটা, গটাি ও প্রবন্ধ। িটািীি 
র�িরি সুপ্তিনক্তদক যরটাযরভটাদব নচননিি করি িটাি শুভ উদবিটািি 
�টটাদি আগুি-িিটাদিটা ভটােটায় নিনি িচিটা করি থগদছি ‘জটাদগটা িটািী 
জটাদগটা বননিনিখটা’ গটাি, ‘িটািী’ শীেকুক কনবিটা। নিনি িাঁি সুনবখ্যটাি 
‘িটািী’ কনবিটায় বদলদছি, 

‘থসনেি সুদূি িয়--
থযনেি িিণী পুরুদেি সটাদর গটাইদব িটািীিও জয়।’

আজ সটািটাদেদি এবং থেদিি বটাইরিও বটাংলটাদেদিি িটািীি জয়জয়কটাি। 
এদক্ররে স�লভটাদব রেিৃত্ব নেদয় যটাদচ্ছি বিতিমটাি প্রিটািমন্তী জিদিরেী 
শেখ হটানসিটা। িদব িটািীি ক্মিটায়দি সমবটাদয়ি ভফূ নমকটা গ্রটাদমি 
অনিনক্ি মটাদয়দেি মদিটাই যটা অদগটাচরি িদয় যটায় সুিীমহদলি, 
উন্নয়ি-গদবেকদেি। সমবটায় সনমনিগুদলটা অনিনক্ি-আিটানিনক্ি 
িটািীদেি প্রচনলি প্ররটাবদ্ধ অচলটায়িদিি বটাইরি এদি িটািটা থপিটায় 
ও ব্যবসটায় সম্কৃ্ত কিদছ। িটাদেি আনরকুক ক্মিটায়দিি থচদয় রৈনি 
�টদছ ব্যনক্তদত্বি নবকটাি, নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটা এবং আত্মবনশ্টাস-
আত্মমযকুটােটাি প্রনিষ্টা। ‘বটানিিটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনিি’ প্রনিষ্টািটা 
সভটাপনি একজি থগটালটাপ বটাি ুিটািই উজ্জ্বলিম উেটাহিণ। এমি কি 
থগটালটাপ বটাি ুব�নি হদচ্ছ থেদিি আিটাদচকটািটাদচ ! নপছদি কটাজ কিদছ 
হটাজটারিটা সমবটায় সনমনি। িবীন্দ্রিটার িাঁি সমদয়ি িটািীি দুিবস্টাদক 
পুরুদেি িটািটামখুী েড়যরন্তি �ল নহদসদব থেদখনছদলি এবং িটা থরদক 
উতিিদণি পর িটা থেদখ হিটাি হদয় বদলনছদলি, ‘িটািীদক আপি ভটাগ্য 
জয় কনিবটাি/র�হ িটানহ নেদব অধিকটাি।’ িটািীদক িটাি আপি ভটাগ্য জয় 
কিটাি অধিকটাি এদি নেদয়দছ নিক্টা ও সমবটায়। সমবটায় সনমনিগুদলটা 
িটািী নিক্টা নিনশ্চিকিদণও সনক্রয় ভফূ নমকটা র�দখ চদলদছ।

মনহলটাদেি অগ্রগনি, উন্নয়ি এবং িটাদেি সকল স্টারকু িক্টাি জি্য 
গনঠি হদয়দছ মনহলটা সমবটায় সনমনি। জটািীয় মনহলটা সমবটায় সনমনি, 
র�ন্দ্রীয় মনহলটা সমবটায় সনমনি, প্রটারনমক মনহলটা সমবটায় সনমনি এবং 
প্রটারনমক নবআিনডনবভুক্ত মনহলটা সমবটায় সনমনিসমফূহ এি অন্তভুকুনক্তি। 
সটািটাদেদি থমটাট সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ১,৯০,৫৩৪টি এবং থমটাট 
ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জি। এি মদি্য পুরুে সেস্য 
সংখ্যটা ৮৮,৩৩,৯৪৪ জি এবং মনহলটা সেস্য সংখ্যটা ২৬,৪৯,৮০৩ 
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জি। থমটাট সমবটায় সনমনিি মদি্য শুিমুটারে মনহলটা সমবটায় সনমনি 
িদয়দছ ২৭,৪৪৮টি। এসব মনহলটা সমবটায় সনমনিি ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা 
৯,৭২,৪০৩ জি। শুিমুটারে মনহলটা সমবটায় সনমনিি শেয়টাি মফূলিদিি 
পনিমটাণ ১৯,৯৪৯.৫৬ লক্ টটাকটা, সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ 
২২,৯১৬.৪০ লক্ টটাকটা এবং নিট লটাদভি পনিমটাণ ৮৯.১৭ লক্ টটাকটা। 

বািংলায়দশ িািীয় মরহলা সমবায় সরমরি রলঃ 

িটািীসমটাদজি উন্নয়দিি লদক্্য নবনভন্ন সেস্যভুক্ত মনহলটা সমবটায় 
সনমনিি সেস্যদেি নবনভন্ন প্রকটাি হস্তজটাি পণ্য উৎপটােি, থসলটাই, 
অ্যটাম্ব্রয়ডটানি ইি্যটানে অরকুনিনিক কমকুকটাদণ্ডি সটাদর সম্কৃ্ত করি িটাদেি 
কমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ করি থেয়টাি মখু্য উদদেি্য নিদয় বটাংলটাদেি জটািীয় 
মনহলটা সমবটায় সনমনি নলঃ ১৯৭৭ সটাদলি থম মটাদস নিবনন্ধি হয়। 
বিতিমটাদি সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ৩৯টি র�ন্দ্রীয় মনহলটা সমবটায় সনমনি, 
শেয়টাি মফূলিদিি পনিমটাণ হদচ্ছ ০.০৯ লক্ টটাকটা এবং সংিনক্ি 
িহনবল ০.১০ লক্ টটাকটা। থমটাট সম্দেি পনিমটাণ ১.৫৬ লক্ টটাকটা।

১০. পররবহন সমবায়

পনিবহি খটাদিি সটাদর সম্কৃ্ত র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনিসমফূহ হদচ্ছ 
র�ন্দ্রীয় রেটাক চটালক সমবটায় সনমনি ও র�ন্দ্রীয় থটনক্স চটালক সমবটায় 
সনমনি। প্রটারনমক সমবটায় সনমনি থযমি প্রটারনমক অদটটানিক্সটা, 
অদটটাদটদম্টা, থটনক্সক্যটাব, মটি, রেটাক ও ট্যটাংক/লনি চটালক সমবটায় 
সনমনি এবং প্রটারনমক মটি মটানলক ও রেনমক সমবটায় সনমনি ইি্যটানে 
এি অন্তভুকুনক্তি। বিতিমটাদি এ িিদিি প্রটারনমক ও র�ন্দ্রীয় সবকুদমটাট 
সনমনিি সংখ্যটা ১,৩৪৬টি, ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ১,০৫,২২৭ জি, 
শেয়টাি মফূলিদিি পনিমটাণ ৭৬৩.৯২ লক্ টটাকটা এবং সচিয় আমটািদিি 
পনিমটাণ ৬,১০৩.০৬ লক্ টটাকটা। 

১১. গহৃায়ন সমবায়

বটাংলটাদেি আয়িদিি নেক থরদক থছটাট একটি থেি অরচ জিসংখ্যটাি 
নেক থরদক অি্যিম বহৃতিম (নবদশ্ি অষ্ম) থেি। �দল আবটাসদিি 
নবেয়টি নেিনেি সমস্যটা হদয় উঠদছ। অদিক মটািেু এিটুক্ একখটানি 
সু্ি বটাসটাি জি্য ছট�ট কিদছ। নবশ্কনব িবীন্দ্রিটার ঠটাক্ি বটাসিটা 
প্রকটাি করি নলদখনছদলি,

‘বহুনেি মদি নছল আিটা
িিণীি এক র�টাদণ
িনহব আপি-মদি;
িি িয়, মটাি িয়, একটুক্ বটাসটা
করিনছি ুআিটা।’

পনৃরবীি অদিক থেদিি মদিটা বটাংলটাদেদিও এই এিটুক্ বটাসটা পটাওয়টা 
কনঠি থরদক কনঠিিি হদয় উঠদছ। এই সমস্যটা থমটাকটানবলটায় সিকটাি 
এবং হটাউনজং র�টাম্টানিগুদলটাি পটািটাপটানি অদিক সমবটায় সনমনি 
জনম নকদি আপি সেস্যদেি মটাদি লেট ও ফ্্যটাট সিবিটাহ কিদছ। এটি 
সমবটাদয়ি একটি সমদয়টাপদযটাগী ডটাইদমিিি। ঢটাকটাসহ বড় বড় িহরিি 
জিসংখ্যটা দ্রুি বনৃদ্ধি �দল আবটানসক সমস্যটা সমটািটাদিি লদক্্য 
সমবটায়নভনতিক গহৃনিমকুটাদণি স্িঃস্ফূ িতি প্রবণিটা লক্ণীয়। �দল সটািটা 
থেদি উদল্খদযটাগ্য সংখ্যক গহৃনিমকুটাণ সমবটায় সনমনি গদড় উদঠদছ। 
প্রটারনমক গহৃনিমকুটাণ সমবটায় সনমনি এবং প্রটারনমক ফ্্যটাট/এপটাটতিদমন্ট 
মটানলক সমবটায় সনমনি এি অন্তভুকুনক্তি। বিতিমটাদি এ িিদিি সনমনিি 
সংখ্যটা ২২৮টি এবং ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ৫৩,৮৯৯ জি, শেয়টাি 
মফূলিদিি পনিমটাণ ৩,৭৮৭.০৩ লক্ টটাকটা, সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ 

৬,৮৯৯.৭৪ লক্ টটাকটা। আবটাসি ব্যবস্টা নিনশ্চিকিদণি থক্ররে ঢটাকটা 
ন্রস্টাি থমররেটাপনলটি হটাউনজং র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি ইদিটামদি্যই 
একটি উজ্জ্বল মদডদল পনিণি হদয়দছ। নবনভন্ন থপিটাি মটািেু সমবটায় 
সনমনিি মটাি্যদম সেস্যদেি জি্য মটািসমিি আবটাসি ব্যবস্টা করি 
চদলদছি এবং থসসব সনমনিি সংখ্যটা নেিনেি রৈদড় চদলদছ। হয়দিটা 
একনেি গ্রটাম পযকুটাদয়ও এ ব্যবস্টা সম্প্রসটানিি হদব। 

১২. দুগ্ধ সমবায়

ভটািিচন্দ্র িটায়গুণটাকরিি ‘আমটাি সন্তটাি’ কনবিটায় অন্নপূণকুটা থেবীদক পটাি 
কিটাি নবনিমদয় থেবীি কটাদছ একজি মটা--ঈশ্িী পটাটুিীি প্রটারকুিটা নছল, 
‘আমটাি সন্তটাি থযি রটাদক দুদি ভটাদি।’ থেবী িটা মঞু্জি করিনছদলি: 
িরটাস্তু বনলয়টা থেবী নেলটা বিেটাি/দুদি ভটাদি রটানকদবক র�টামটাি সন্তটাি।’ 
নকন্তু থসই বি বটাংলটাি সব �রি থপৌঁছটায়নি। আমিটা িজরুদলি ‘েটানিদ্র’ 
শীেকুক কনবিটাদিই থসই বচিিটাি নচরে থেদখনছ:

‘পটানি িটাই বটাছটা থমটাি, থহ নপ্রয় আমটাি,
দুই নব্ু দুগ্ধ নেদি!- থমটাি অধিকটাি
আিদ্ি িটানহ িটানহ! েটানিদ্র অসহ
পুরে হদয় জটায়টা হদয় কাঁদে অহিহ
আমটাি দুয়টাি িনি!’

নকন্তু এখি আি থসই অসহ অবস্টা রেই। আজ বটাংলটাি �রি �রি দুি 
থপৌঁদছ থেওয়টাি কটাজ করি যটাদচ্ছ সমবটায়। আি এ িিদিি সমবটায়দক 
জটািীয় রূপ থেওয়টাি এবং িটাি মটাি্যদম থেিদক দুগ্ধনিদল্প স্নিভতিি কিটাি 
সমবটায়ী স্প্ন থেদখনছদলি বঙ্গবনু্ধ। দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় সনমনি 
কু্দ্র, প্রটানন্তক এবং হিেনিদ্র কৃেকদেি জীবিমটাি উন্নয়দি এবং েটানিদ্র্য 
নবদমটাচদি অনবস্িণীয় অবেটাি িটাখদছ। এসব সনমনিি মদি্য আদছ 
প্রটারনমক দুগ্ধ সমবটায় সনমনি এবং বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় 
ইউনিয়ি নলঃ। এই সনমনিি উৎপটানেি পদণ্যি রিটাডে িটাম নমল্ক নভটটা। 
বিতিমটাদি প্রটারনমক দুগ্ধ সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ২,৫১৭টি, ব্যনক্ত সেস্য 
১,১৭,৭৫৮ জি, শেয়টাি মফূলিি ৬৫৪.০৬ লক্ টটাকটা, সচিয় আমটািি 
৮৬৮.৩২ লক্ টটাকটা এবং নিট লটাদভি পনিমটাণ ১৮৫.৬৯ লক্ টটাকটা। 
১৯৭৩ সটাদল বটাংলটাদেি সিকটাি ‘সমবটায় দুগ্ধ প্রকল্প’ িটাদম একটি নিল্প 
উন্নয়ি প্রকল্প শুরু করি। উক্ত প্রকদল্প জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি ১৩ র�টাটি ১২ লক্ টটাকটা ঋণ প্রেটাি করিি যটা নেদয় থেদিি 
পাঁচটি দুগ্ধ এলটাকটায় কটািখটািটা স্টাপি কিটা হয়। পিবিতিীদি ১৯৭৭ সটাদল 
এই প্রকদল্পি িটাম ‘বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি 
নলনমদটড’ িটাদম িটামকিণ কিটা হয়। নমল্ক নভটটা গ্রটামীণ সমবটায়নভনতিক 
দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজটাি পণ্য প্রনক্রয়টাজটািকিণ এবং নবপণদিি মটাি্যদম 
েটানিদ্র্য নবদমটাচদি সিটাসনি অবেটাি র�দখ চদলদছ। নমল্ক নভটটা িিল 
দুদিি পটািটাপটানি ন�, মটাখি, আইসনক্রম, নমষ্টি েই, টক েই, নক্রম, 
চদকটাদলট, লটাবটাং, িসদগটাল্টা, সদ্ি, িসমটালটাই ইি্যটানে উৎপটােি ও 
নবপণি কিদছ। বিতিমটাদি নমল্ক নভটটাি সেস্য ৬৫টি র�ন্দ্রীয় সমবটায় 
সনমনি। শেয়টাি মফূলিদিি পনিমটাণ ৪,৪১৪.৭৯ (চুয়টানল্ি র�টাটি থচৌদে 
লক্ উিসতিি হটাজটাি) লক্ টটাকটা। সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ ৭৭.৩০ 
লক্ টটাকটা। সংিনক্ি িহনবল ৪,৫৩২.৭৬ (পাঁচচনল্ি র�টাটি বনরেি লক্ 
নছয়টাতিি হটাজটাি) লক্ টটাকটা। এই সনমনি ২০১৯-’২০ অরকুবছরি প্রটায় 
৪.৩২ র�টাটি নলটটাি দুগ্ধ সংগ্রহ করিদছ। �দল সমবটায়ী দুগ্ধ খটামটানিগণ 
আনরকুকভটাদব উপকৃি হদয়দছ। কদয়ক বছি আদগও সনমনিটিি বটাৎসনিক 
লটাভ নছল ১৬/১৭ র�টাটি টটাকটা। দুভতিটাগ্যজিক হদলও সনি্য থয এই 
সনমনিি নিট লটাভ কদম আসদছ প্রনি বছি এবং এখি িটা হিটািটাজিক 
স্তরি রেদম থযদি বদসদছ। নকন্তু এ অবস্টা থরদক উতিিণ অপনিহটাযকুভটাদব 
আবি্যক। বটাংলটাদেদিি রেটাকসংখ্যটা ১৭/১৮ র�টাটি প্রটায়। দুদিি 
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প্রদয়টাজিীয়িটা ও বটাজটাি দুই-ই অদিক বড়। লটাখ লটাখ মটািেু গরু পটালি 
ও দুগ্ধ উৎপটােদিি উপি নিভতিিশীল। বটাংলটাদেিদক দুগ্ধ উৎপটােদি 
স্য়ংসম্ফূণকুিটা এদি নেদি হদল বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় 
ইউনিয়ি নলঃ-র� আিও রৈনি রৈগবটাি, আিও রৈনি নবসৃ্তি, আিও 
রৈনি লটাভজিক করি র�টালটা ছটাড়টা পর রেই। সমবটায় অধিেপ্তি থস 
লদক্্য বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় ইউনিয়ি নলঃ-র� সকল 
প্রকটাি সটাদপটাটতি ও সহদযটানগিটা নেদয় আসদছ। এটি অনচরিই প্রি্যটানিি 
সটা�ল্য লটাদভ সক্ম হদব বদল আমিটা আিটা কনি। 
 
১৩. বীমা সমবায়

বটাংলটাদেি র�টা-অপটারিটিভ ইন্স্্যরিন্ নলঃ এবং বটাংলটাদেি র�টা-
অপটারিটিভ লটাই� ইন্স্্যরিন্ থসটাসটাইটি নলঃ িটাদম দুটি জটািীয় পযকুটাদয়ি 
সমবটায় সনমনি এ খটাদিি সটাদর সম্কৃ্ত। এদক্ররে আিও অদিক 
সমবটায় সনমনি গদড় ওঠটাি অবকটাি আদছ। নবদিেি প্রবটাসী কমকুী এবং 
প্রবটাস থ�িি কমকুীদেি জি্য এ িিদিি সমবটায় সনমনি গঠি কিটা থযদি 
পটারি। সমবটায় অধিেপ্তি নবেয়টি নিদয় নচন্তটাভটাবিটা কিদছ। 

ক. বািংলায়দশ র�া-অপাত্রটিে ইন্স্্ত্রন্ রলঃ 

গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি সিকটাি আনিি েিদকি মটািটামটানি সিকটানি 
খটাদিি পটািটাপটানি রৈসিকটানি খটাদি বীমটা ব্যবস্টা পনিচটালিটা কিটাি 
অিমুনি প্রেটাি কিটাি পনিরপ্রনক্দি সমবটায়ীদেি সজৃিশীল নচন্তটাভটাবিটা 
প্রসফূি নিিলস প্রদচষ্টায় সমনবিি কটাযকুকি সহদযটানগিটাি নভনতিদি ১৯৮৪ 
সটাদলি ১০ নডদসম্বি িটানিদখ ‘বটাংলটাদেি র�টা-অপটারিটিভ ইন্স্্যরিন্ 
নলঃ’ প্রনিনষ্ি হয়। বিতিমটাদি এ সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ৫০১, শেয়টাি 
মফূলিি ৬৩.৭৭ লক্ টটাকটা এবং সংিনক্ি িহনবল ৭৮.৮৮ লক্ টটাকটা ।

খ. বািংলায়দশ র�া-অপাত্রটিে লাইফ ইন্স্্ত্রন্ মসাসাইটি রলঃ 

সমবটায় সনমনিি সেস্যদেি অরকুনিনিক উন্নয়ি ও নিিটাপতিটাি নিশ্চয়িটা 
নবিটাদিি লদক্্য ১৯৮৪ সটাদল ‘বটাংলটাদেি র�টা-অপটারিটিভ লটাই� 
ইন্স্্যরিন্ থসটাসটাইটি নলঃ’ িটাদম এ সনমনিটি নিবনন্ধি হয়। বিতিমটাদি এ 
সনমনিি সেস্য সংখ্যটা ৬০৯, শেয়টাি মফূলিি ৮.৫৬ লক্ টটাকটা ।

১৪. সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

গ্রটামীণ ব্যটাংক, রি্যটাক ব্যটাংক এবং আিও নকছু এিনজও েটানব করি আসদছ 
থয িটািটাই থেদি কু্দ্রঋণ চটালু করিদছ। অরচ এ কটাজটি নরিটিি আমদলই 
শুরু করিনছল সমবটায় ব্যটাংকগুদলটা। আসদল ভটািিীয় উপমহটাদেদি 
আিনুিক ব্যটাংনকং ও ঋণেটাি ব্যবস্টাি প্রচলদিি সটাদর জনড়দয় আদছ 
সমবটায়। আি থসই ব্যটাংকগুদলটাই নিনখদয়দছ কীভটাদব সচিয়দক বটাড়নি 
লটাভজিক কটাদজ নবনিদয়টাগ কিদি হয়, কীভটাদব শেটাি কিদি হয় ঋদণি 
নকনস্ত। আমটাদেি কটাছ থরদক বটাস্তব অনভজ্িটানভনতিক নিক্টা নিদয় 
রেপটাদলি সমবটায়ীিটা থসদেদি চটালু করিদছ সচিয় ও ঋণেটাি সমবটায় 
সনমনি। িটাদেি সটা�ল্য এখি ঈেকুণীয়। বটাংলটাদেদি প্রটারনমক সচিয় ও 
ঋণেটাি সমবটায় সনমনি, প্রটারনমক র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট ইউনিয়ি 
এবং প্রটারনমক র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট সমবটায় সনমনি ইি্যটানে সচিয় 
ও ঋণেটাি সমবটায় সনমনিি অন্তভুকুনক্তি। বিতিমটাদি এ িিদিি সনমনিি 
সংখ্যটা ১২,৩৮১টি এবং ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা ১৪,৪২,৫১৩ জি। এ 
খটাদিি সটাদর সম্কৃ্ত িদয়দছ নে র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট ইউনিয়ি লীগ 
অব বটাংলটাদেি নলঃ (কটাল্ব) িটাদম একটি র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনি। কটালব 
এি সেস্য সংখ্যটা ৮১০টি প্রটারনমক সমবটায় সনমনি, শেয়টাি মফূলিি 
৩২১.৯০ র�টাটি টটাকটা, সচিয় আমটািদিি পনিমটাণ ১,১৮৬.৩৪ র�টাটি 
টটাকটা এবং সংিনক্ি িহনবল ২৯.৭৭ র�টাটি টটাকটা ।

১৫. আশ্রয়ণ সমবায়

আরেয়ণ প্রকল্প একটি েটানিদ্র্য নবদমটাচি প্রকল্প এবং সটামটানজক নিিটাপতিটা 
রৈষ্িীভুক্ত কমকুসফূনচ। মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা ১৯৯৭ সটাদলি 
১৯ থম কক্সবটাজটারি �ফূধণকুিড় আক্রটান্ত উপকফূ লীয় অচিল পনিেিকুদি যটাি 
এবং �ফূধণকুিদড় ক্নিগ্রস্ত অসহটায় পনিবটািগুদলটাদক আরেয়ণ প্রকদল্পি 
মটাি্যদম পুিবকুটাসদিি নিদেতিি থেি। িটািই পনিরপ্রনক্দি প্ররম পযকুটাদয় 
আরেয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-’০২) থময়টাদে ৩০০.০০ র�টাটি টটাকটা ব্যদয় 
৬১৫টি প্রকল্প গ্রটাদমি মটাি্যদম ৪৭,২১৫টি পনিবটাি পুিবকুটাসি কিটা হয়। 
নবিিীয় পযকুটাদয় (২০০২-’১০) থময়টাদে আরেয়ণ (থ�ইজ-২) প্রকল্প 
িটাদম ৬০৮.০০ র�টাটি টটাকটা ব্যদয় ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রটাদমি মটাি্যদম প্রটায় 
৫৮,৭০৩টি পনিবটাি পুিবকুটাসি কিটা হয়। এ প্রকল্পসমফূহ বটাস্তবটায়দি 
বটাংলটাদেি সিকটারিি প্রটায় ২৫টি সংস্টা জনড়ি। সটািটা থেদি জুি/২০ 
পযকুন্ত ১,৪৭০টি আরেয়ণ সমবটায় সনমনি নিবনন্ধি হদয়দছ, সেস্য সংখ্যটা 
১,৫৯,৬৮২ জি, শেয়টাি মফূলিি ১০৪.৭৯ লক্ টটাকটা এবং সচিয় 
আমটািদিি পনিমটাণ ৫৪০.৪০ লক্ টটাকটা। 

১৬. পারন ব্বস্াপনা সমবায় সরমরি

একজি মিীেী মন্তব্য করিদছি থয, যনে পনৃরবীদি িৃিীয় নবশ্যুদ্ধ 
সং�টিি হয়, িদব িটা হদব পটানি নিদয়। নেিনেি জিসংখ্যটা বনৃদ্ধ 
পটাওয়টা, ভফূ গভতিস্ পটানিি মটারেটানিনিক্ত ব্যবহটাি এবং েটানয়ত্বজ্টািহীিভটাদব 
বজতি্য নিষ্টািি প্রভৃনি কটািদণ িেী-সমদু্র-ভফূগভতিস্ পটানি মটািটাত্মকভটাদব 
দূনেি হদয় ওঠটাি �দল পটানিসংকট প্রকটিি হদয় উঠদছ। বটাংলটাদেদিি 
জি্য আরিকটি কটািণ হদলটা অনভন্ন িেীগুদলটাি উজটাদি পটানি প্রি্যটাহটাি 
করি রেওয়টাি �দল িেীগুদলটাি মরি যটাওয়টা বটা মিৃপ্রটায় হদয় ওঠটা। 
এ অবস্টায় সুপনিকনল্পি ও নমিব্যনয়িটাি সদঙ্গ থেদিি পটানি ও 
পটানিসম্দেি ব্যবহটাি অপনিহটাযকু হদয় পদড়দছ। আি এদক্ররে সমবটায় 
হদি পটারি একটি প্রকৃষ্ পন্টা। 

পটানিসম্েদক পনিকনল্পিভটাদব সংিক্ণ, ব্যবহটাি ও থক্রে নবদিদে এি 
ক্নিকি প্রভটাব হ্টাস করি কৃনে উৎপটােি বনৃদ্ধি পটািটাপটানি জিগদণি 
জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়দিি লদক্্য নবনভন্ন প্রকল্প গহৃীি হদয়দছ। এি 
মটাি্যদম নবনভন্ন উপ-প্রকল্প এলটাকটায় পটানিসম্ে উন্নয়দিি লদক্্য নিমকুটাণ 
কিটা হদয়দছ র�ৌি অবকটাঠটাদমটা। এই অবকটাঠটাদমটা িক্ণটাদবক্ণ ও েক্ 
ব্যবহটারিি উদদেদি্য এলটাকটাি সকল থরেধণি জিগদণি প্রনিনিধিদত্ব গনঠি 
হদয়দছ পটানি ব্যবস্টাপিটা সমবটায় সনমনি (পটাবসস)। ভফূ -উপনিনস্ি পটানি 
সম্দেি উন্নয়দিি মটাি্যদম কৃনে ও মৎস্য উৎপটােি বনৃদ্ধি জি্য স্টািীয় 
সিকটাি প্রদকৌিল অধিেপ্তি (এলনজইনড) প্রকল্পগুদলটা বটাস্তবটায়ি করি 
রটাদক। এনডনব, ই�টাে ও রেেটািল্যটাডেস সিকটাি এদি আনরকুক সহটায়িটা 
নেদয় রটাদক। সমবটায় অধিেপ্তি পটানি ব্যবস্টাপিটা সমবটায় সনমনিসমফূদহি 
নবধিবদ্ধ কটাযকুটাবনল নিয়নমি িেটািনক করি রটাদক। জুি’১৯ পযকুন্ত পটানি 
ব্যবস্টাপিটা সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ১,৩৩৪টি, ব্যনক্ত সেস্য সংখ্যটা 
৪,৪২,৮৩১ জি, শেয়টাি মফূলিি ৯০৩.২৫ লক্ টটাকটা, সচিয় আমটািি 
৪,২৪৩.৩৫ লক্ টটাকটা এবং কটাযকুকিী মফূলিি ৭,০৫৩.৪৬ লক্ টটাকটা। 

১৭. কত্রানা মহামারর মমাকারবলায় সমবায় সরমরির কার্যক্রম 

এ বছরিি প্রটায় শুরু থরদক িিুি করিটািটা ভটাইিটাস (SARS-Cov2) 
বটা র�টানভড-১৯ এ যখি পুরিটা নবশ্ টটাল মটাটটাল িখি এদেদিি 
সমবটায় সনমনিগুদলটা শুি ু নিদজদেি টিনকদয় িটাখদিই সমরকু হয়নি, 
অধিকন্তু আিতিমটািবিটাি থসবটায় স�লভটাদব এনগদয় এদসদছ। এ সমদয় 
থেদিি নবনভন্ন স্টাদি থমটাট ৯৭৭টি সমবটায় সনমনি করিটািটা মহটামটানিি 
প্ররম ৪ মটাদস প্রটায় ১,৯৬,৪৩৪ (এক লক্ নছয়টািব্ই হটাজটাি চটািি 
থচৌনরেি) জি দুগকুি সেস্যদেি মটাদি প্রটায় ৯,৪৩,৬৯,২৮০ (িয় 
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র�টাটি র�িটানল্ি লক্ উিসতিি হটাজটাি দুইি আনি) টটাকটাি রেটাণ নবিিণ 
করিদছ । এছটাড়টাও ঢটাকটাি বটানিিটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি নলঃ িটাদেি 
সেস্যদেি প্রটায় ০৬ (ছয়) র�টাটি টটাকটা ঋদণি সুে মওক্� করিদছ। 
অধিকন্তু সমবটায় সনমনিগুদলটা করিটািটায় আক্রটান্ত সেস্যদেি নচনকৎসটাি 
ব্যবস্টা করি আসদছ। সমবটায় সনমনিগুদলটা নিজ সেস্যদেি মটাস্, 
হ্যটাডে স্যটানিটটাইজটাি এবং প্রদয়টাজদি হটাইনরিড সিবিটাহ কিদছ। িটািটা 
সেস্যদেি করিটািটা মহটামটানি থমটাকটানবলটায় কিণীয় নবেদয় পিটামিকু প্রেটাি 
কিদছ এবং আক্রটান্ত সেস্যদেি নচনকৎসটাি সুব্যবস্টা কিদছ। সমবটাদয়ি 
মফূলিীনি ‘সকদলি িরি সকদল আমিটা প্রদি্যদক আমিটা পরিি িরি’,- 
এটি এই করিটািটা মহটামটানিকটাদল িিুি করি থেখদি পটানচ্ছ আমিটা। 

• সমবায় অধিদপ্তত্রর রবয়শষ রকছু কার্যক্রম

সমবটায় অধিেপ্তি আরেয়ণ/আরেয়ণ(থ�ইজ-২)/আরেয়ণ-২ প্রকদল্পি 
ঋণ কটাযকুক্রম পনিচটালিটায় মখু্য ভফূ নমকটা পটালি কিদছ। সমবটায় 
অধিেপ্তি উপদজলটা বটাস্তবটায়ি টটাস্ থ�টাসকু কিৃকুক নিবকুটানচি ও পুিবকুটানসি 
পনিবটারিি সেস্যদেি সমবিদয় সনমনি গঠি ও নিবন্ধি করি যটাদি িটািটা 
সমবটাদয়ি নভনতিদি নিদজদেি সমস্যটা নিদজিটা সমটািটাি কিদি পটারি। 
মটাঠ পযকুটাদয় উপদজলটা নিবকুটাহী অন�সটারিি রেিৃদত্ব গনঠি কনমটিি 
মটাি্যদম পুিবকুটানসিদেি মদি্য ঋণ নবিিণ ও আেটায় কিটা হদয় রটাদক। 
উপদজলটা নিবকুটাহী অন�সটারিি ি্বিটাবিটাদি উপদজলটা সমবটায় অন�সটাি 
পুিবকুটানসিদেিদক নিদয় ৩ নেদিি ওনিদয়দন্টিি থপ্রটাগ্রটাম পনিচটালিটা 
করিি এবং স্টাস্্য, পনিবটাি পনিকল্পিটা, নিক্টা, আরকুসটামটানজক 
উন্নয়িসহ নবনভন্ন নবেয় সম্দকতি অবনহি করিি। আরেয়ণ সমবটায় 
সনমনিি পনিবটাি প্রনি ২০ হটাজটাি টটাকটা ঋণ নবিিণ কিটা হদয় রটাদক। 
বিতিমটাদি উক্ত ঋণ ৩০ হটাজটাি টটাকটায় উন্নীি কিটাি নবেয়টি প্রনক্রয়টািীি 
িদয়দছ। আরেয়ণ-২ প্রকদল্পি অিদুমটানেি নডনপনপদি ৫০ হটাজটাি 
পুিবকুটানসি পনিবটারিি অিকুফূ দল ঋণ নবিিদণি জি্য ৫০ র�টাটি টটাকটাি 
সংস্টাি িদয়দছ। ঋণ আেটায় ও ওনিদয়দন্টিি কটাযকুক্রমগুদলটাদক ঋণ 
আেটাদয়ি মটানসক অগ্রগনি, ঋণ ও সচিয় কটাযকুক্রম সংক্রটান্ত পনিেিকুি 
প্রনিদবেি, মনিটনিং প্রনিদবেি (পরেমটানসক), অনডট অগ্রগনি 
প্রনিদবেি, অনভদযটাগ সংক্রটান্ত ইি্যটানে নবেয় ভটাগ করি মনিটনিং 
কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিটা হদয় রটাদক। 

• বঙ্গবনু্র দশ্যয়নর আয়লায়ক গহৃীি সমবায় অধিদপ্তত্রর উন্নয়ন 

রিকল্পসমহূ

বঙ্গবনু্ধি নিদেতিিিটাি পর িরি সমবটায় অধিেপ্তরিি সটানবকুক সহদযটানগিটা 
নিদয় সমবটায় সনমনিগুদলটা নিদজদেি প্রদচষ্টায় নিদজদেি সমস্যটা 
সমটািটাি ও ভটাদগ্যটান্নয়দিি কটাজ করি যটাদচ্ছ যটাি সংনক্প্তসটাি উপরি 
িুদল িিটা হদয়দছ। পটািটাপটানি সমবটায় অধিেপ্তি নবনভন্ন উন্নয়ি প্রকল্প 
বটাস্তবটায়ি করি আসদছ। এসব প্রকদল্পি বৈনিষ্্য্য ও অিি্যিটা এই থয 
এগুদলটা সমবটায় সনমনি গঠদিি মটাি্যদম সমবটায়ীদেি উপকটািদভটাগী 
নহদসদব অন্তভুকুনক্তি করি িটাদেি সহটায়িটায় বটাস্তবটায়ি কিটা হয়। 
এগুদলটা বটাস্তবটায়দিি পদ্ধনি গিটািগুনিক আমলটািটানন্তক িয়। এ সকল 
প্রকল্প বটাস্তবটায়ি অন�নসয়টানল শেে হওয়টাি পি িটা নিভলনভং �টাদডেি 
সহটায়িটায় চলদি রটাদক এবং িিুি িিুি উপকটািদভটাগী অন্তভুকুনক্তি 
হয়। এই নবদিেদত্বি কটািদণ সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক বটাস্তবটানয়ি ও 
বটাস্তবটায়িটািীি প্রকল্পসমফূদহি চটানহেটা নেিনেি বনৃদ্ধ পটাদচ্ছ। স্টািীয় 
জিপ্রনিনিিগণ িটাদেি নিবকুটাচনি এলটাকটায় সমবটায় অধিেপ্তরিি উন্নয়ি 
প্রকল্প গ্রহদণি জি্য িটানগে নেদচ্ছি। র�মি কদয়কটি প্রকদল্পি করটা 
এখটাদি িুদল িিটা হদলটা:

ক. বাস্তবায়নািীন রিকল্পসমহূ

১. উন্নি জটাদিি গটানভ পটালদিি মটাি্যদম সুনবিটাবনচিি মনহলটাদেি 
জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়ি প্রকল্প; প্রকদল্পি থময়টাে: ১/৭/২০১৬ হদি 

৩০/৬/২০২১ ; প্রকল্প ব্যয়: ১৫১ র�টাটি ৫৭ লক্ টটাকটা।
২. দুগ্ধ ও মটাংস উৎপটােদিি মটাি্যদম কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি লদক্্য গঙ্গটাচড়টা 

উপদজলটায় দুগ্ধ সমবটাদয়ি কটাযকুক্রম সম্প্রসটািণ প্রকল্প; প্রকদল্পি 
থময়টাে: ১/৭/২০১৬ হদি ৩০/৬/২০২১; প্রকল্প ব্যয়: ২৩ র�টাটি 
৮৯ লক্ টটাকটা।

৩. আমটাি বটানড় আমটাি খটামটাি প্রকদল্পি কদম্টাদিন্ট নহদসদব ‘সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম কু্দ্র ি-ৃিটান্বিক জিদগটাষ্ঠীি জীবিযটারেটাি উন্নয়ি’; প্রকদল্পি 
ি-ৃিটান্বিক কদম্টাদিদন্টি থময়টাে: ১/৭/২০১৬ হদি ৩০/৬/২০২১; 
ি-ৃিটান্বিক কদম্টাদিদন্টি ব্যয়: ৪০ র�টাটি ৮৬ লক্ টটাকটা।

খ. ২০২০-’২১ অে্যবছত্রর এরিরপয়ি সবুি পািায় অন্তেু্যরতির 

রিকল্পসমহূ

১. ‘বঙ্গবনু্ধি গণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম 
প্রনিষ্টা পটাইলট প্রকল্প’; প্রকদল্পি থময়টাে: ১/৭/২০২০ হদি 
৩০/৬/২০২২; প্রকল্প ব্যয়: ৪৯ র�টাটি ৭৯ লক্ ৫৭ হটাজটাি টটাকটা ।

২. দুগ্ধ ও মটাংস উৎপটােদিি মটাি্যদম গ্রটামীণ কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি লদক্্য 
যদিটাি ও থমদহিপুি রেলটায় সমবটাদয়ি কটাযকুক্রম সম্প্রসটািণ প্রকল্প; 
প্রকদল্পি থময়টাে: ১/৭/২০২০ হদি ৩০/৬/২০২৩; প্রকল্প ব্যয়: ৪৮ 
র�টাটি ২৯ লক্ টটাকটা।

৩. দুগ্ধ �টাটনি উপদজলটায় দুগ্ধ সমবটাদয়ি কটাযকুক্রম সম্প্রসটািণ ;প্রকদল্পি 
থময়টাে: ১/৭/২০২০ হদি ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয়: ১৫৩ র�টাটি 
৩৭ লক্ টটাকটা।

৪. সমবটাদয়ি মটাি্যদম কৃনেপদণ্যি র�লু্য থচইি উন্নয়ি প্রকল্প; প্রকদল্পি 
থময়টাে: ১/৭/২০২০ হদি ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয়: ১২১ র�টাটি 
৪৮ লক্ টটাকটা।

৫. সমবটাদয়ি মটাি্যদম হটাওড় অচিদল নবকল্প জীবিযটারেটা সষৃ্টি প্রকল্প; 
প্রকদল্পি থময়টাে: ১/৭/২০২০ হদি ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয়: 
১৮০ র�টাটি ০৭ লক্ টটাকটা।

• বঙ্গবনু্র সমবায় দশ্যয়নর আয়লায়ক সমবায় অধিদপ্তত্রর েরবষ্ৎ 

পররকল্পনা

১. সমবটায় থসক্টরি উৎপটােি ও নবপণি ব্যবস্টাি উন্নয়ি �টিদয় জিগদণি 
থেটািদগটাড়টায় থসবটা ও পণ্য থপৌঁছটাদিটা;

২. সমবটায়ীদেিদক িিুি িিুি প্রযুনক্তি প্রনিক্ণ নেদয় নবদিেটানয়ি পণ্য 
ও থসবটাি থক্ররে েক্ করি গদড় র�টালটা;

৩. আন্তঃসমবটায় সহদযটানগিটাি মটাি্যদম সমবটায় মফূলিীনিি বটাস্তবটায়ি 
করি থেদিি নবনভন্ন অচিদলি সমবটায়ীদেি অিলটাইি লেটাট�দমকু এদি 
উৎপটানেি পণ্য ও থসবটাি নলংদকজ গদড় র�টালটা;

৪. িিুি িিুি থক্ররে (থযমি: গটাদমকুন্টস থসক্টি, প্রবটাসীদেি 
কমকুসংস্টাদিি জি্য পনিি জনমদি কৃনে উৎপটােি, সু্ল র�টা-
অপটারিটিভ, টু্যনিজম র�টা-অপটারিটিভ, থহলর র�টা-অপটারিটিভ 
ইি্যটানে) সমবটায়দক িিুি আনঙ্গদক সম্প্রসটািণ।

• চলমান এবিং বাস্তবারয়ি রিকল্পসময়ূহর রশক্া মেয়ক সমবায় মসক্টত্র 

গহৃীিব্ পদয়ক্পসমহূ

১. সমবটায় অধিেপ্তরিি নবে্যমটাি দুগ্ধ প্রকদল্পি অনভজ্িটা নিদয় 
সটািটাদেদি দুগ্ধ থসক্টরিি উন্নয়দি চলমটাি প্রকদল্পি পটািটাপটানি িিুি 
িিুি প্রকল্প গ্রহণ কিটা এবং চিটাচিদল এসব প্রকদল্পি আওিটা বনৃদ্ধ 
কিটা।পটািটাপটানি গরু থমটাটটািটাজটাকিণ, ছটাগল পটালি, হাঁস-মিুনগ 
পটালি ও মনহে পটালি প্রকল্প গ্রহণ;

২. ইদিটামদি্য বটাস্তবটানয়ি গটারিটা প্রকদল্পি অনভজ্িটায় থেদিি অি্যটাি্য 
রেলটায় এ িিদিি প্রকল্প গ্রহণ কিটা এবং িটাদেি থপিটাি সটাদর 
সটামঞ্জস্য র�দখ সমবটায়নভনতিক থছটাট থছটাট প্রকল্প গ্রহণ;
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৩. উৎপটানেি পদণ্যি প্রনক্রয়টাজটািকিণ ও বটাজটািজটািকিদণি জি্য 
প্রকল্প গ্রহণ কিটা এবং এি আওিটায় প্রনিটি রেলটায়/নবভটাদগ শেটা-
রুম স্টাপি এবং মটাদকতিটিং নলংদকজ স্টাপি;

৪. কৃনে উৎপটােি বনৃদ্ধ এবং মফূল্য সংদযটাজদিি জি্য প্রকল্পনভনতিক কৃনে 
সমবটায় সনমনি গঠি কিটা এবং গনঠি সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম 
সেস্যেি মটাদি আিনুিক যন্ত ও প্রযুনক্ত সিবিটাহকিণ;

৫. সমবটায় আদ্টালিদক গনিশীল ও িনক্তিটালী কিটাি লদক্্য জটািীয় 
সমবটায় ইউনিয়ি, বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক নলঃ সহ জটািীয় 
পযকুটাদয়ি সমবটায় প্রনিষ্টািদক িনক্তিটালীকিদণি জি্য েঢ়ৃ পেদক্প 
গ্রহণ;

৬. সমবটায় প্রনিক্ণ প্রনিষ্টািসমফূহ (বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম/ 
আচিনলক সমবটায় ইিস্টিটিউটসমফূহ) ও মটাঠ পযকুটাদয়ি সমবটায় 
অন�সসমফূহদক িনক্তিটালী কিটাি জি্য অবকটাঠটাদমটাসহ আিনুিক 
সুনবিটা নিনশ্চিকিদণ প্রকল্প গ্রহণ এবং

৭. আইনসটি ব্যবহটারিি মটাি্যদম সমবটায় অধিেপ্তরিি সকল কটাযকুক্রম 
নডনজটটাইজড কিটা এবং সকল থসবটা অিলটাইদি প্রেটাদিি জি্য 
অধিেপ্তিসহ সমবটায় সংগঠিসমফূদহি সক্মিটা বনৃদ্ধি জি্য প্রকল্প 
গ্রহণ। বিতিমটাি মটািিীয় প্রিটািমন্তী বঙ্গবনু্ধ কি্যটা শেখ হটানসিটা 
বটাংলটাদেিদক উন্নি থেদি উন্নীিকিদণি মহটাপনিকল্পিটা গ্রহণ 
করিদছি; থসটি বটাস্তবটায়দি সমবটায় হদব অি্যিম প্রিটাি মটাি্যম এবং 
গদড় উঠদব বঙ্গবনু্ধি স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটা।

আমিটা সবটাই জটানি, জটানিি নপিটা নছদলি পুঁনজবটােী শেটােদণি নবপদক্। 
আিটাি করটা, সটাম্প্রনিককটাদল পুঁনজবটাদেি প্রবল আগ্রটাসদিি মদুখ 
সমবটায় এখি িিুি করি সটাড়টা জটানগদয়দছ সটািটানবদশ্। মটানকতিি যুক্তিটারষ্ট্র 
থমটাট জিসংখ্যটাি ৪০% এবং কটািটাডটায় ৩৩% মটািেু সমবটাদয়ি সটাদর 
জনড়ি। নবদশ্ ১০ র�টাটিিও রৈনি মটািদুেি কমকুসংস্টাি করিদছ সমবটায়। 
ফ্রটান্, জটাপটাি, র�টানিয়টায় ৯০% কৃেক হদচ্ছি সমবটায়ী: নিউনজল্যটাডে 
ও অর্রেনলয়টায় ৯০% র�ইনি পণ্য সমবটায়-নভনতিদি উৎপটানেি; জটাপটাদি 
র�টাক্তটা সমবটায় সনমনি (Consumers Cooperatives) সেস্য সংখ্যটা 
১ র�টাটি ৪০ লক্ যটাি ৯০% মনহলটা; ইউরিটাদপ সমবটায়ীি সংখ্যটা ১৪ 
র�টাটি মটািেু; থসখটাদি ৩ লটাখ সমবটায় সনমনি ২৩ লটাখ মটািদুেি 
কমকুসংস্টাি করিদছ; 

ভটািদি White Revolution সষৃ্টিকটািী Gujarat Co-operative 
Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF) হদচ্ছ থসদেদিি 
বহৃতিম খটাে্যপণ্য বটাজটািজটািকিণ অগকুটািটাইদজিি যটাি পদণ্যি রিটাণ্ড 
িটাম ‘আমফূল’ এবং যটা ভটািিদক পনৃরবীি বহৃতিম দুি ও দুগ্ধজটাি পণ্য 
উৎপটােিকটািী থেদি উন্নীি করিদছ। বটাংলটাদেদিও সমবটায় নেি নেি 
অধিকিি জিনপ্রয় হদয় উঠদছ। জুলটাই ২০০৯ থরদক মটাচতি ২০২০ পযকুন্ত 
প্রটায় ১১ বছরি ১,৩৭,৮৫০টি িিুি সমবটায় সনমনি নিবনন্ধি হদয়দছ। 
উন্নয়দিি পন্টা নহদসদব এটি সমবটাদয়ি উজ্জ্বল ভফূ নমকটাি স্টাক্ি বহি 
করি।

জটািীয় কনব এবং জটানিি নপিটা থেিদক ভটাদলটাবটাসটা এবং সমবটায় 
উন্নয়ি পদ্ধনি, উভয় থক্ররে সমরূপ ভটাবিটাি মটািেু নছদলি। একজি 
নছদলি িটাজনিনিক ভটাবিটাি কনব; আরিক জি নছদলি িটাজিীনিি 
কনব। একজি নছদলি স্টািীিিটাি েটানব উত্টাপিকটািী কনব; আরিকজি 
নছদলি স্টািীিিটা িটামক কনবিটাটি িচিটাি কনব। িাঁদেি দুজিদক 
একসফূররে থগ্রটানরি করি িনচি আমটাি একটি কনবিটা নেদয় আদলটাচিটাি 
উপসংহটাি টটািদি চটাই। কনবিটাটিি িটাম ‘কো বয়ল ওয়ে িািীয় করবর 

মািার’:

‘(দ�োয়েল চত্বরে সুয়েহ সোয়�য়েে হোওেো দেয়ে শোহেোগেখুী দহঁয়ে 
দেয়ে থোেো পথথেয়ে েোঝপয়থ ইশোেোে ডোে থ�য়ে েথো েয়ল ওয়ে 
জোেীে েথেে েোজোে)

র�টারিি হটাওয়টা অদিক থখদয়দছটা-এবটাি একটটা অিরুিটাি শুদি যটাও!
আনম র�টা আপিটাদক ছটাড়টা কটাউদক কখদিটা ক্নিকুি কনিনি; 
নকন্তু এই িটাও আমটাি মিদণটাতিি সটালটাম--এটি থপৌঁদছ নেও 
সবুদজি থনেহমটাখটা টুনঙ্গপটাড়টায়- থযখটাদি �ুনমদয় আদছ 
  আমটাি স্দপ্নি রূপকটাি শেখ মনুজব;
থস-ই আমটাি হৃেদয়ি ডটাকটটা থেটালআিটা শুিদি থপদয়নছল; 
র�টামিটা িটাদক ভটাদলটামদিটা রৈটাদিটানি--থযমি রৈটাদিটানি আমটাদক। 
বটাংলটা বটাঙটানলি হদয়দছ থেদখ খউুব খনুি হদয়নছ- 
যনেও নবভটাজদি আমটাি সটায় নছল িটা;

র�টালকটািটায় ওিটা র�মি আদছ জটানি িটা। িদব লটালসবুদজি এই
অজতিিদক থছটাট করি থেনখ িটা আনম। থহ পনরক! �ুদমটাতিি হটাওয়টায়
গটা ভটানসদয় চদলদছটা িুনম পটা নেদয় স্টািীি সড়দকি বুদক। আনম �ুমদুি
পটানিনি আদজটা; হটািটাহটানিি িদব্ বন্ধদচটাদখও আমটাি �ুম আদস িটা;
আনম র�টা থচদয়নছ মটািদুেি মটারটা ছটানড়দয় যটাক 
  নবিটািটাি আিদিি ছটাে;
নকন্তু র�টামিটা এখদিটা নডঙটাদি পটারিটানি--
  নবদভে-বচিিটাি বটামি পটাহটাড়।
থহ বটাঙটানল! বটাংলটা র�টা র�টামটাদেি হদলটা; 
এবটাি গদড় র�টাদলটা-- আনম যটাদক বদলনছ 
   ‘িফূলটায় িটাজমহল’। 
িটাহদলই িটপট �ুনমদয় পড়দবটা আনম।

মটািেু র�টা কি নকছুই ভুদল যটায়; স্িদণি িফূসি পর রৈদয় থসনেি
যনে �্ল নেদি আি িটাও আদসটা, আমটাি র�টাদিটা দুঃখ রটাকদব িটা।’

জটািীয় কনবি ‘িফূলটায় িটাজমহল’ আি জটানিি নপিটাি থসটািটাি বটাংলটা 
হদচ্ছ েটানিদ্র্যমকু্ত, শেটােণমকু্ত, বচিিটামকু্ত, ক্সংস্টািমকু্ত, িটািী 
পুরুদেি সম-অধিকটারি সমনু্নি আিনুিক নিক্টায় আদলটানকি স্টািীি 
সটাবকুদভৌম বটাংলটাদেদিি গ্রটাম বটাংলটা। জটািীয় কনব, রৈগম র�টাদকয়টা, 
জটানিি নপিটা এবং মটািিীয় প্রিটািমন্তীি স্প্ন পূিদণ অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু 
সহটায়ক ও সম্ফূিক ভফূ নমকটা পটালি করি যটাদচ্ছ সমবটায় অধিেপ্তি ও 
সমবটায়ীগণ। থসনেি সুদূি িয় থযনেি বটাংলটাদেি একটি উন্নি থেদিি 
কটািটারি িটানমল হদব। বঙ্গবনু্ধি গণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক 
বঙ্গবনু্ধ মদডল গ্রটাম প্রনিষ্টা পটাইলট প্রকল্প হটাদি রেওয়টা হদয়দছ। এটি 
স�লভটাদব বটাস্তবটায়ি কিটা থগদল প্রনিটি গ্রটাম হদয় উঠদব এক একটি 
কু্দ্র থসটািটাি বটাংলটা। মটািিীয় প্রিটািমন্তীি সুদযটাগ্য নেকনিদেতিিিটায় এবং 
পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি সটানবকুক ি্বিটাবিটাদি কটাজ করি যটাদচ্ছ 
সমবটায় অধিেপ্তি। বঙ্গবনু্ধি স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটা প্রনিষ্টায় উজ্জ্বল 
ভফূ নমকটায় অবিীণকু সমবটায় ও সমবটায় অধিেপ্তি। নবজয় আমটাদেি 
নিনশ্চি। 

* মমাঃ আরমনলু ইসলাম: নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক, সমবটায় অধিেপ্তি 
(রেখক িটাম: আনমিলু ইসলটাম)
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বঙ্গবনু্ধ আজীবি সটািটািদণি কল্যটাণ ভটাবিটায় 
অঙ্গীকটািটাবদ্ধ নছদলি। এদকবটারি থছদলদবলটা থরদক 
নিনি গনিব-দুঃখী মটািদুেি দুঃদখি সমব্যথী নছদলি। 
িটাই িটাদেি ভটাদগ্যটান্নয়দি নচিকটাল নিদজদক নিদবনেি 
র�দখদছি। িদব একই সদঙ্গ নিনি খবুই বটাস্তববটােী 
নছদলি। কৃেক, রেনমক ও পশ্চটাৎপে জিদগটাষ্ঠীি 
অরকুনিনিক মনুক্তি মফূল েটানয়ত্ব িটাষ্ট্রদকই নিদি হদব। 
সংনবিটাদিি ১৪ িং িটািটায় স্পষ্ করিই এ করটাটি 
বলটা আদছ। িদব একই সদঙ্গ ব্যনক্তখটাি ও সমবটায় 
খটািদক গুরুত্ব থেয়টা হদয়দছ। ১৩ িং িটািটাদি বলটা 
হদয়দছ িটাষ্ট্রীয়, সমবটায় ও ব্যনক্তখটাদিি মটানলকটািটায় 
রটাকদব উৎপটােদিি উপটায়সমফূহ। সমবটায় ব্যবস্টাি 
প্রনি বঙ্গবনু্ধি দুবকুলিটা সংনবিটাি িচিটাি আদগই নিনি 
ইনঙ্গি নেদয়নছদলি।

১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি বটাংলটাদেি জটািীয় 
সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি ‘সমবটায় সদমিলি’-এ 
বঙ্গবনু্ধ িাঁি সমবটায় ভটাবিটাি সটামনগ্রক নচরে িুদল 
িরিি, “সমবটাদয়ি মটাি্যদম গনিব কৃেকিটা থযৌরভটাদব 

উৎপটােি-যরন্তি মটানলকটািটা লটাভ কিদব। অি্যনেদক 
অধিকিি উৎপটােি বনৃদ্ধ ও সম্দেি সুসম বণ্টি 
ব্যবস্টায় প্রনিটি কু্দ্র চটানে গণিটানন্তক অংি ও 
অধিকটাি পটাদব। রেটািেটাি িিী চটানেি শেটােণ থরদক 
িটািটা মনুক্ত লটাভ কিদব সমবটাদয়ি সংহি িনক্তি 
বিটািটা। একই ভটাদব কৃেক, রেনমক, িাঁনি, রেদল, 
কু্দ্র ব্যবসটায়ীিটা যনে একদজটাট হদয় পুঁনজ এবং 
অি্যটাি্য উৎপটােদিি মটাি্যদম একরে কিদি পটারিি 
িদব আি মি্যবিতিী িনিক ব্যবসটায়ী-নিল্পপনিি থগটাষ্ঠী 
িটাদেি রেদমি �সলদক লুট করি থখদি পটািদব িটা। 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম গ্রটাম-বটাংলটায় গদড় উঠদব কু্দ্র 
নিল্প যটাি মটানলক হদব সটািটািণ কৃেক, রেনমক এবং 
ভফূ নমহীি নিযকুটানিি দুঃখী মটািেু। সমটাজিন্ত স্টাপদিি 
জি্য আমিটা ইদিটামদি্যই সমস্ত বড় নিল্প, ব্যটাংক, 
পটাটকল, নচনিকল, সুিটাকল ইি্যটানে জটািীয়কিণ 
করিনছ। জনমি সদবকুটাচ্ মটানলকটািটাি সীমটা নিিকুটািণ 
করি নেদয়নছ। আজ সমবটায় পদ্ধনিদি গ্রটাদম গ্রটাদম, 
রটািটায়, ব্রি গদড় িুলদি হদব থমহিনি মটািদুেি 

বঙ্গবন্ধু র 
সমবাে োবনা 
এবং টেকসই 
উন্নেন
ড. আনিউি িহমটাি
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থযৌর মটানলকটািটা। কৃেকিটা িাঁদেি উৎপটানেি 
�সদলি নবনিমদয় পটাদব ি্যটায্যমফূল্য, রেনমকিটা 
পটাদব রেদমি �ল র�টাদগি ি্যটায্য অধিকটাি।

নকন্তু এই লদক্্য যনে আমটাদেি থপৌঁছটাদি 
হয় িদব অিীদিি �ুদণ িিটা সমবটায় ব্যবস্টাদক 
আমফূল পনিবিতিি করি এক সনি্যকটারিি গণমখুী 
আদ্টালি গদড় িুলদি হদব। অিীদিি 
সমবটায় নছল শেটােক থগটাষ্ঠীি ক্রীড়িক। িটাই 
থসখটাদি নছল র�টাটটানি স্টাদরকুি ব্যটাপক ভফূ নমকটা।

আমটাদেি এই স্টািীি বটাংলটাদেদি ঐ 
িিদিি ভুয়টা সমবটায় র�টাদিটামদিই সহ্য কিটা 
হদব িটা। আমটাদেি সমবটায় আদ্টালি হদব 
সটািটািণ মটািদুেি থযৌর আদ্টালি। কৃেক, 
রেনমক, থমহিনি জিিটাি নিজস্ প্রনিষ্টাি।

আপিটািটা জটাদিি সমবটায় সংস্টাগুদলটাদক 
সনি্যকটারিি গণিটানন্তক প্রনিষ্টাি নহদসদব 
গদড় র�টালটাি জদি্য আনম থ�টােণটা করিনছ 
থয সংস্টাি পনিচটালিটা-েটানয়ত্ব ি্যস্ত রটাকদব 
জিগদণি নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি ওপি, 
র�টাদিটা আমলটা বটা মদিটািীি ব্যনক্তি ওপরি 
িয়। আমটাি সমবটায়ী ভটাইদয়িটা এই বনলষ্ 
পেদক্পদক অনভিন্ি করিদছি। এই 
গণিন্তীকিদণি পনিরপ্রনক্দি আনম িটাদেি 
স্িণ কনিদয় নেদি চটাই িটাদেি েটানয়ত্ব। িটাদেি 
থেখদি হদব থয সমবটায় সংস্টাগুদলটা থযি 
সনি্যকটারিি জিগদণি প্রনিষ্টাি নহদসদব গদড় 
ওদঠ। রেদল সনমনি, িাঁনি সনমনি, গ্রটামীণ 
কৃেক সনমনি থযি সনি্যকটারিি রেদল, িাঁনি, 
কৃেদকি সংস্টা হয়, মি্যবিতিী ব্যবসটায়ী বটা িিী 
কৃেক থযি আবটাি এই সনমনিগুদলটাদক েখল 
করি অিীি দুিকুীনিি পুিিটাবনৃতি িটা করি। 
যনে আবটাি থসই র�টাটটানি স্টারকু সমবটাদয়ি 
পনবরেিটা িষ্ করি, িদব নিনশ্চিভটাদব রেদি 
িটাখিু থয আমিটা সমস্ত পুিটািি ব্যবস্টা বটানিল 
করি থেব। আমটাি নপ্রয় কৃেক মজুি রেদল 
িাঁনি ভটাইদেি সটাহটাদয্য এমি একটি িিুি ও 
সুসম ব্যবস্টা গদড় িুলদি হদব যটা শেটােণ ও 
প্রনিনক্রয়টাশীল র�টাটটানি সটারকুদক নচিনেদিি 
জি্য িস্যটাৎ করি থেদব।

বটাংলটাদেি সমবটায় সংস্টাি নবনভন্ন স্তরি 
বহুনবি অব্যবস্টা, অদযটাগ্যিটা ও দুিকুীনি 
েী�কুনেি িরি জদম জদম দুিকুীনিি পটাহটাড় 
ব�নি হদয়দছ। সমবটায় সংস্টাি অবটাি নবকটাি 
ও সুষু্ পনিচটালিটাি স্টাদরকু দুিকুীনিি জগদেল 
পটারিদক সিটাদিই হদব। জিগদণি কষ্টানজতিি 
অদরকু পনিচটানলি প্রিটাসি ব্যবস্টাদক দুিকুীনিি 
িটাগপটাি থরদক মকু্ত করি জিগদণি কল্যটাদণ 
নিদয়টানজি কিদি আমিটা বদ্ধপনিকি।

বটাংলটাদেি আমটাি স্প্ন, ি্যটাি, িটািণটা 
ও আিটািিটাি িি। আি থস থসটািটাি বটাংলটা 
�ুনমদয় আদছ নচি অবদহনলি গ্রটাদমি আিটাদচ-
কটািটাদচ, নচি উদপনক্ি পনল্ি ক্রি ক্রি, 
নবস্তীণকু জলটাভফূ নমি আদিপটাদি আি সুনবিটাল 
অিদণ্যি গভীরি। ভটাইদয়িটা আমটাি—আসুি 

সমবটাদয়ি জটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্রটাম বটাংলটাদক 
জটানগদয় িুনল। িব-সষৃ্টিি উন্মটােিটায় আি 
জীবদিি জয়গটাদি িটাদক মখুনিি কনি।

আমটাদেি সং�বদ্ধ জিিনক্তি সমদবি 
প্রদচষ্টায় গদড় িুলদি হদব ‘থসটািটাি বটাংলটা’। এ 
েটানয়ত্ব সমগ্র জটানিি, প্রদি্যক সটািটািণ মটািদুেি 
এবং িাঁদেি প্রনিনিধিদেি। িদবই আমটাি স্প্ন 
সটারকুক হদব, সটারকুক হদব িনহদেি আত্মি্যটাগ, 
সটারকুক হদব মটািটাি অশ্রু। িটাজনিনিক স্টািীিিটা 
িটাি সনি্যকটারিি অরকু খুঁদজ পটাদব অরকুনিনিক 
মনুক্তি স্টাদে, আপটামি জিসটািটািদণি 
ভটাদগ্যটান্নয়দি। িদবই গণিটানন্তক পদ্ধনিি 
মটাি্যদম রূপটানয়ি হদব সমটাজিটানন্তক িীনিি 
এবং থসই অভীষ্ লদক্্য আমিটা থপৌঁছটাদবটা 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম। জয় বটাংলটাদেদিি সমবটায় 
আদ্টালি। জয় বটাংলটা।” (সফূরে : কু্দ্র কৃেক 
উন্নয়ি �টাউদডেিি (এ�এ�নডএ�) ওদয়ব 
সটাইট)]

এিই থপ্রনক্দি ১৯৭৩ সটাদল বঙ্গবনু্ধি 
রেিৃদত্ব বটাংলটাদেি সিকটাি গদড় িুদল 
‘সমবটায় দুগ্ধ প্রকল্প’ িটাদম একটি দুগ্ধ 
নিল্প উন্নয়ি প্রনিষ্টাি। দুগ্ধ উৎপটােিকটািী 
কৃেকদেি স্টারকু সংিক্ণ করি দুগ্ধ উৎপটােি 
বনৃদ্ধি জি্য সিকটারিি ১৩ র�টাটি ১২ লটাখ 
টটাকটা ঋণ সহটায়িটায় থেদিি পাঁচটি দুগ্ধ 
এলটাকটায় কটািখটািটা স্টাপি কিটা হয়। থেদিি 
সবটাই থযি সহজলদভ্য দুগ্ধদসবটা পটায় িটাই 
নছল বঙ্গবনু্ধি লক্্য। পিবিতিীদি এি িটামকিণ 
হয় ‘বটাংলটাদেি দুগ্ধ উৎপটােিকটািী সমবটায় 
ইউনিয়ি নলনমদটড (নমল্ক নভটটা)। নমল্ক নভটটাি 
অিীদি বটাংলটাদেদিি িিল দুদিি ৭০ িিটাংি 
বটাজটাি েখদল িদয়দছ। বটাংলটাদেদিি প্রনিটি 
নবভটাদগ র�টাম্টানিটিি কটািখটািটা িদয়দছ। 
(সফূরে- উইনকনপনডয়টা) 

িৎকটালীি আরকুসটামটানজক-িটাজনিনিক 
পনিনস্নিি কটািদণ বঙ্গবনু্ধি সমবটায়-প্রকল্প 
পুরিটাপুনি বটাস্তবটায়ি হদি পটারিনি। সমবটায় গ্রটাম 
প্রনিষ্টাি আদগ বঙ্গবনু্ধ ভফূ নমসংস্টারিি উদে্যটাগ 
নিদয়নছদলি। স্টািীিিটাি আদগ থরদকই বঙ্গবনু্ধ 
জটািদিি এ থেদিি জনমগুদলটা রৈনিিভটাগই 
রেটািেটািদেি হটাদি। অদিক জনম অিটাবটানে 
পদড় রটাদক, নকছু জনম পনিি। আি নকছু 
জনম থেিভটাদগি পি থরদকই ‘অনপকুি সম্নতি’ 
নহদসদব গণ্য। ভফূ নমি সুসম বণ্টদিি জি্য ১৯৭২ 
সটাদলি আগস্ মটাদস ভফূ নমস্ত্ব আদেি জটানি 
করিি। িটাদি পনিবটািনপছু সদবকুটাচ্ ১০০ নব�টা 
নসনলং আরিটানপি হয়। এি অনিনিক্ত জনম 
ভফূ নমহীিদেি মদি্য বণ্টদিি উদদেদি্য সিকটাি 
অধিগ্রহণ কিদব। নকন্তু, সিকটারিি নিজ েদলি 
নভিরিই প্রনিরিটাদিি কটািদণ এই আদেি 
কটাযকুকি সম্ভবপি হয়নি। কটািণ, ‘১৯৭০ 
এবং ১৯৭৩ সটাদল নিবকুটানচি আওয়টামী লীদগি 
সংসেদেি মদি্য অদিদকই নছদলি িিী কৃেক, 
িটাদেি থমটাট জনমি পনিমটাণ ১০০ নব�টাি রৈনি 

নছল। িটািটা বঙ্গবনু্ধি ভফূ নমসংস্টারিি নবরিটাধিিটা 
করিি। নববটানহি পুরেদেি আলটােটা বটানড়�ি 
গণ্য িটা কিটাদক িটািটা অদযৌনক্তক মদি করিি।’ 
(বঙ্গবনু্ধি স্প্ন ও বটাংলটাদেদিি গ্রটাম, িজরুল 
ইসলটাম, পষৃ্টা- ২৬)

�দল এই আইদিি মটাি্যদম খবু সটামটাি্য 
জনম উদ্ধটাি করি িটা ভফূ নমহীিদেি মদি্য 
বণ্টি কিটা সম্ভব হয়। িজরুল ইসলটাম মদি 
করিি, ভফূ নমসংস্টারিি বেদল সমবটায়নভনতিক 
থযৌর চটাদেি থয প্রস্তটাব বঙ্গবনু্ধ করিি, 
িটা িটাজনিনিকভটাদব আপসমফূলক হদলও 
এটি নছল অধিক বটাস্তবসমিি। বটাংলটাদেদি 
থমটাট আবটানে জনমি পনিমটাণ এি কম থয 
বটাি্যিটামফূলক নসনলং আরিটাপ করি থয উবিতৃি 
জনম নমলদব, সব ভফূ নমহীদিি মদি্য িটা বণ্টি 
অসম্ভব। িটা ছটাড়টা বনণ্টি জনমি আয়িি কু্দ্র 
হওয়টায় িটা অরকুনিনিকভটাদব লটাভজিক হদব 
িটা, �দল অদিক থক্ররেই জনমি িিুি মটানলক 
প্রনিদবশী রেটািেটারিি কটাদছ িটা নবনক্র কিদি 
বটাি্য হদবি। এই অবস্টায় একটি বটাস্তবসমিি 
সমটািটাি হদি পটারি জনমি থযৌরনভনতিক 
চটােটাবটাে।

অরকুটাত্, ভফূ নমসংস্টাি বঙ্গবনু্ধ যখি কিদি 
পটািদলি িটা িখি িাঁদক বটাি্য হদয়ই থযদি 
হদলটা সমবটায় আদ্টালদি। আি সমবটায় 
আদ্টালি বলদলই হদয় যটায় িটা। এটটা একটটা 
বৈলেনবক পেদক্প। িটাই ১৯৭৫ সটাদল ২৬ মটাচতি 
নিনি নেদলি নবিিীয় নবলেদবি ডটাক। নবিিীয় 
নবলেব মফূলি বটাংলটাদেদিি ৬৫ হটাজটাি গ্রটাদম 
বটাি্যিটামফূলক র�টা-অপটারিটিভ গঠি কিটাি 
প্রদচষ্টা। 

বঙ্গবনু্র রবিিীয় রবপ্লব

১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচতি স্টািীিিটা নেবদসি 
চিুরকু বেকু উেযটাপি উপলদক্্য থসটাহিটাওয়টােতিী 
উে্যটাদি বঙ্গবনু্ধ নবিিীয় নবলেদবি থ�টােণটা থেি। 
কৃেক-রেনমক-ছটারে-জিিটাি প্রনি উেটাতি 
আহবটাি জটানিদয় বদলি, “সমটাজব্যবস্টায় 
থযি �ুণ িরি থগদছ। এই সমটাদজি প্রনি চিম 
আ�টাি কিদি চটাই—থয আ�টাি করিনছলটাম 
পটানকস্তটানিদেি। থস আ�টাি কিদি চটাই এই 
�ুদণিিটা সমটাজব্যবস্টাদক। আনম আপিটাদেি 
সমরকুি চটাই। আনম জটানি আপিটাদেি সমরকুি 
আদছ নকন্তু একটটা করটা, এই থয িিুি নসদস্দম 
থযদি চটানচ্ছ আনম, গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-
অপটারিটিভ কিটা হদব। ভুল কিদবি িটা। 
আনম আপিটাদেি জনম রেব িটা। ভয় পটাদবি 
িটা থয, জনম নিদয় যটাব। িটা িয়। পাঁচ বছরিি 
লেটাি—এই বটাংলটাদেদিি ৬৫ হটাজটাি গ্রটাদম 
র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যকটি গ্রটাদম গ্রটাদম 
এই র�টা-অপটারিটিভ—এ জনমি মটানলদকি 
জনম রটাকদব। নকন্তু িটাি অংি—থয রৈকটাি, 
প্রদি্যকটি মটািেু, থয মটািেু কটাজ কিদি পটারি, 
িটাদক র�টা-অপটারিটিভ-এি সেস্য হদি হদব। 
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এগুদলটা বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ হদব। পয়সটা 
যটাদব িটাদেি কটাদছ, ওয়টাকতিস থপ্রটাগ্রটাম যটাদব 
িটাদেি কটাদছ। আদস্ত আদস্ত ইউনিয়ি কটাউনন্ল 
টটাউটদেিদক নবেটায় থেওয়টা হদব, িটা িটা হদল 
থেিদক বাঁচটাদিটা যটাদব িটা। এই জি্যই নভদলজ 
র�টা-অপটারিটিভ হদব। আনম থ�টােণটা কিনছ 
আজদক থয, পাঁচ বছরিি লেটাদি প্রদি্যকটি 
গ্রটাদম পাঁচিি থরদক হটাজটাি �্যটানমনল পযকুন্ত 
নিদয় কম্লসটানি র�টা-অপটারিটিভ হদব।” 
(জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি নিবকুটানচি ভটােণ, চিুরকু 
খণ্ড, ড. এ এইচ খটাি, পষৃ্টা-১৮৭)

পুরিটা ভটােণটিদিই বঙ্গবনু্ধ সমবটাদয়ি 
প্রদয়টাজিীয়িটা এবং এি সম্ভটাবিটা নিদয় 
আদলটাচিটা করিি। এ ভটােণটি সম্ফূণকু পটাঠ 
িটা কিদল নকংবটা িটা শুিদল বুিটা যটাদব িটা 
থেিজটানি নিদয় নিনি কিবড় স্প্ন থেখদিি। 
শুি ু স্প্ন থেদখই ক্টান্ত নছদলি িটা, েলবল 
নিদয় মটাদঠ রেদম পদড়নছদলি, কটাদজ রেদম 
পদড়নছদলি। নিনক্ি িরুণদেি প্রনি আহবটাি 
জটানিদয়নছদলি, “আমটাি যুবক ভটাইিটা, আনম 
থয- র�টা-অপটারিটিভ কিদি যটানচ্ছ গ্রটাদম 
গ্রটাদম এি ওপি বটাংলটাি মটািদুেি বাঁচটা-মিটা 
নিভতিি কিদব। আপিটাদেি �্লপ্যটান্টটটা একটু 
হটা�প্যটান্ট কিদি হদব। পটায়জটামটা থছদড় একটু 
লুনঙ্গ পিদি হদব। আি গ্রটাদম গ্রটাদম নগদয় 
এই র�টা-অপটারিটিভদক সটা�ল্যমনণ্ডি করি 
র�টালটাি জি্য কটাজ করি থযদি হদব। যুবক 
চটাই, ছটারে চটাই, সকলদক চটাই। ” (জটানিি 
নপিটা বঙ্গবনু্ধি নিবকুটানচি ভটােণ, চিুরকু খণ্ড, ড. 
এ এইচ খটাি, পষৃ্টা-১৮৯)

উক্ত ভটােদণ বঙ্গবনু্ধ আরিটা বদলি, 
“গ্রটাদমি প্রদি্যকটি কমকুঠ মটািেু এই বহুমখুী 
সমবটাদয়ি সেস্য হদব। যটাি যটাি জনম থস-ই 
চটাে কিদব, নকন্তু �সল ভটাগ হদব নিি ভটাদগ-
কৃেক, সমবটায় ও সিকটাি।” এই গ্রটামীণ 

সমবটায়দক নিনি িিুি গ্রটাম সিকটাি নহদসদব 
গদড় িুলদি থচদয়নছদলি। বদলনছদলি, 
িাঁদেি হটাদিই উন্নয়ি বটাদজদটি অংিনবদিে 
িুদল থেওয়টা হদব, ওয়টাকতিস থপ্রটাগ্রটামও রটাকদব 
িটাদেি হটাদি। নিনি বদলনছদলি, “এিটা 
মটারটা উঁচু করি োঁড়টাদল একসময় ইউনিয়ি 
কটাউনন্দলি টটাউটদেি নবেটায় থেওয়টা হদব।” 

এই সমবটায় ব্যবস্টাি মটাি্যদম নিনি গ্রটামীণ 
অরকুিীনিি পুিজতিটাগিদণি স্প্ন থেদখনছদলি। 
নিনি জটািদিি গ্রটাদমি সটািটািণ মটািেুগুদলটা 
মি্যস্ত্বদভটাগী ‘টটাউট’থেি কটাদছ কিভটাদবই িটা 
শেটানেি হনচ্ছদলি। এটটা সম্ভব হনচ্ছল সটািটািণ 
মটািদুেি নভিরি ঐদক্যি অভটাদবি কটািদণ। 
মটািেু একটা একটা রটাকদলই এই সুনবিটাবটােী 
থগটাষ্ঠী িটাদেি থপদয় বদস। থযদহিু গ্রটাম-
বটাংলটাদক নিনি নিনবড়ভটাদব থেদখদছি িটাই 
এই সদি্যি সন্ধটাি নিনি যরটারকুই থপদয়নছদলি। 
নঠক থযমিটি থপদয়নছদলি আরিক থরেষ্ 
বটাঙটানল িবীন্দ্রিটার ঠটাক্ি। পূবকু বটাংলটাি 
জনমেটানি পনিচটালিটা কিদি এদস নিনি দুঃখী 
কৃেকক্লদক খবুই কটাছ থরদক থেদখনছদলি। 
আি িটাই নিনি বলদি থপরিনছদলি “মটািেু 
খটাদটটা হয় র�টারটায়? থযখটাদি থস েিজদিি 
সদঙ্গ ভটাদলটা কনিয়টা নমনলদি পটারি িটা। 
পিস্পরিি নমনলয়টা থয মটািেু থসই মটািেুই পুিটা, 
একলটা-মটািেু টুকিটা মটারে।” (সমবটায়িীনি, 
িবীন্দ্রসমগ্র, চিুেতিি খণ্ড, পষৃ্টা ৩১৩)

...“আজ আমটাদেি থেিটটা থয এমি নবেম 
গনিব িটাি প্রিটাি কটািণ, আমিটা ছটাড়টা ছটাড়টা 
হইয়টা নিদজি নিদজি েটায় একলটা বনহদিনছ।” 
(সমবটায়িীনি, িবীন্দ্রসমগ্র, চিুেতিি খণ্ড, পষৃ্টা 
৩১৪)

...“মটািদুেি িমকুই এই থয, থস অদিদক 
নমদল একরে বটাস কিদি চটায়। একলটা-মটািেু 
কখদিটাই পূণকুমটািেু হদি পটারি িটা; অদিদকি 

থযটাদগ িদবই থস নিদজদক থেটাল-আিটা থপদয় 
রটাদক।”(সমবটায়-২ িবীন্দ্রসমগ্র, চিুেতিি খণ্ড, 
পষৃ্টা ৩১৭)

...অবদিদে একনেি দুবকুলদক এই করটা 
মদি আিদি হদব থয, “আমটাদেিই নবনচ্ছন্ন বল 
বলীি মদি্য পুঞ্জীভফূি হদয় িটাদক বল নেদয়দছ। 
বটাইরি থরদক িটাদক আক্রমণ করি িটাদক 
ভটাঙদি পটানি, নকন্তু িটাদক জুড়দি পটানি রে; 
জুড়দি িটা পটািদল র�টাদিটা �ল পটাওয়টা যটায় িটা। 
অিএব আমটাদেি থচষ্টা কিদি হদব আমটাদেি 
সকদলি কমকুরেমদক নমনলি ক’র� অরকুিনক্তদক 
সবকুসটািটািদণি জদি্য লটাভ কিটা। এদকই বদল 
সময়বটায়িীনি। এই িীনিদিই মটািেু জ্টাদি 
থরেষ্ হদয়দছ, রেটাক-ব্যবহটারি এই িীনিদকই 
মটািদুেি িমকুবুনদ্ধ প্রচটাি কিদছ। এই িীনিি 
অভটাদবই িটাষ্ট্র ও অদরকুি থক্ররে-পনৃরবী জুদড় 
মটািদুেি এি দুঃখ, এি ঈেকুটা, থবিে, নমর্যটাচটাি, 
নিষু্িিটা, এি অিটানন্ত।” (সমবটায়িীনি, 
িবীন্দ্রসমগ্র, চিুেতিি খণ্ড, পষৃ্টা ৩২৮)

মদি হয় নবশ্কনবি স্দপ্নি বটাস্তবরূপ 
নেদি থচদয়নছদলি আমটাদেি জটানিি জিক 
িটাজিীনিি অমি কনব বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি। বঙ্গবনু্ধি স্প্ন নছল বটাংলটাদেদিি 
প্রনিটি মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, 
নিক্টা পটাদব, উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব। 
বটাংলটাদেদিি অধিকটাংি মটািেু গ্রটাদম বটাস 
করি, আি িটািটা অনিনক্ি ও েনিদ্র। িটাদেি 
ভটাদগ্যি উন্নয়ি একমটারে সমবটাদয়ি মটাি্যদমই 
হদি পটারি বদল িাঁি নবশ্টাস নছল। 

থসই নবশ্টাস থরদকই নিনি পুরিটা গ্রটামীণ 
কৃনে ব্যবস্টাি আমফূল পনিবিতিদি হটাি 
নেদয়নছদলি। এই ব্যবস্টায় ব্যনক্তখটাদিি জি্য 
থয-িিদিি প্রদণটােিটা েিকটাি িটাও নছল। নকন্তু 
সবটাই নমদল থযৌর খটামটারিি অংশীেটাি কিটাি 
পনিকল্পিটাও িাঁি নছল। হয়দিটা িীরি িীরি 
এই ব্যবস্টায় আরিটা পনিবিতিি ও পনিবিকুি 
�টি। নকন্তু থসই নিিীক্টাি নিনি ‘সুদযটাগ’ই 
থপদলি িটা। �টািকিটা মটাি পদরই িাঁি স্দপ্নি 
থসই অনভযটারেটা হঠটাৎ নস্তনমি করি নেদয়নছল। 
িটা সদ্বিও সমবটাদয়ি থয সনমিলদিি থচিিটা 
আজও িটা অপ্রটাসনঙ্গক হদয় যটায়নি। নবদিে 
করি কৃনেপদণ্যি বটাজটািজটািকিদণ এই ব্যবস্টা 
এখদিটা কটাযকুকি হবটাি েটানব িটাদখ। 

‘কটাউদক নপছদি থ�দল এদগটাদিটা যটাদব 
িটা’—চলমটাি থটকসই উন্নয়ি ভটাবিটাি এই 
মফূলিীনিি সটাদর বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটাি 
সিটাসনি সংগনি খুঁদজ থপদি অসুনবিটা হয় 
িটা। বটাংলটাদেি এখি অন্তভুকুনক্তমফূলক থটকসই 
উন্নয়দিি মহটা সড়দক। থটকসই উন্নয়দিি এই 
অনভযটারেটায় নিশ্চয় বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটাি 
মফূল অিভুব সবকুেটায় আমটাদেি সদচিি ও 
সনক্রয় িটাখদব।

ড. আনিউি িহমটাি : সটাদবক গভিকুি, বটাংলটাদেি ব্যটাংক
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মটািবজীবদি সনমিনলি ইনিবটাচক প্রয়টাস কখদিটা ব্যরকু 
হয় িটা। সনমিনলি প্রয়টাদস মটািদুেি সজৃিশীল িনক্তি 
উবিব এবং নবকটাি সম্ভব-থযখটাদি গণমটািদুেি সুখ-
সমনৃদ্ধ নিনচশ্ত হদি পটারি । আমটাদেি জটানিি নপিটা 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজদবি জীবি েিকুি নছল এ-থেদিি 
গণমটািদুেি সুখ সমনৃদ্ধ নিনশ্চি কিটাি লদক্্য এক 
গভীি মটািনবক সংগ্রটামী েিকুি। বঙ্গবনু্ধি এ-েিকুদিি 
নভনতিমফূল হদলটা একটি ঐনিহটানসক নবশ্টাস থয 
“র�বলমটারে জিগিই সষৃ্টি করি”আরটাৎ বঙ্গবনু্ধি 
উন্নয়ি েিকুি হদলটা অরনিনিক, সমটানজক, সটাংসৃ্নিক 
িটাজনিনিক মনুক্ত-মি্যস্িটাকটািী উন্নয়ি েিকুি, যটা 
নবনিমকুটাদণ নিয়টামক ভফূ নমকটায় রটাকদব জিগণ। যটাি 
িটািবটানহকটািটায় একটি মনুক্ত সংগ্রটাদমি মি্য নেদয় 
জন্ম হদলটা “গণপ্রজটািন্তী” বটাংলটাদেি থযখটাদি 
সটাংনবিটানিকভটাদবই “প্রজটািরন্তি সকল ক্মিটাি 
মটানলক জিগি” [বটাংলটাদেি সটাংনবিটাি, অিদুচ্ছে 
৭(১)]।

বঙ্গবনু্ধি গভীি মটািনবক সংগ্রটামী এ-েিকুদিি 

প্রনি�লিই হদলটা  িটাি স্প্ন: “থসটািটাি বটাংলটাি স্প্ন”, 
“দুখী মটািদুেি মদুখ হটানস থ�টাটটাদিটা স্প্ন ”, “শেটােণ-
বচিিটা- দুেিকুটামকু্ত বটাংলটাদেি-এি স্প্ন”। এ-স্প্ন 
প্রনি�নলি হদয়টানছদলটা বঙ্গবনু্ধি ডটাদক মনুক্তযুদদ্ধি 
থচিিটায় থযখটাদি স্প্ন নছদলটা স্টািীি বটাংলটাদেদি 
জিগদিি জি্য কমপদক্ ২টি নবেয় নিনশ্চি কিটা: (১) 
মটািদুে-মটািদুে বৈেম্য দূি, এবং (২) অসটাম্প্রেটানয়ক 
মটািস কটাঠটাদমটা নবনিমকুটাণ।

বািংলায়দশ সমবায়: রফত্র মদখা

এদেদিি  সমবটাদয় ইনিহটাস আসদল ৫০০ বছরিি 
হলও আিষু্টানিকভটাদব প্রটানিষ্টানিক সমবটায় গঠদিি 
১০০ বছরিি রৈনি। একটি পদ্ধনি এ-সুেী�কুকটাল টিদক 
রটাকটাি মি্য নেদয়ই এি গ্রহণদযটাগ্যিটা ও উপযুক্তিটা 
প্রমটাণ হয়। যনেও সিকটািী ও ব্যটানক্তখ্যটাদিি িুলিটায় 
সমবটায় খটাদিি ব্যবহটাি ও নবকটাি আমটাদেি থেদি 
এখদিটা সীনমি এবং থক্ররে নবদিদে অপনিকনল্পি 
িরটানপ এ- েী�কুযটারেটায় সিকটারিি অগ্রটাধিকটািপ্রটাপ্ত 

সমবােই রদতি:
গড়য়ত হয়ব 
গণমধুখী সমবাে 
আয়্ালন
অি্যটাপক আবুল বটািকটাি
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রৈি নকছু কমকুসফূনচ মটাঠ পযটাদয় িুলিটামলুক 
স�লভটাদব বটাস্তবটায়দি অনবজ্িটা িদয়দছ 
অধিেপ্তরিি। থেি স্টািীি হওয়টাি পি থেদিি 
সমবটায়ী উদে্যটাগদক সদবকুটাচ্ পষৃ্দপটােকিটা 
থেয়টা হয়। ১৯৭২ সদি আমটাদেি থেদম দুই 
িিদিি সমবটায়ী িীনি চটালু হয়: (১) সমবটায় 
নবভটাদগি অিীদি নচিটায়ি সমবটায়,(২) সমনবিি 
পল্ী উন্নয়ি কমকুসফূনচি (আইআিনডনব) অিীদি 
নবিস্তি নবনিষ্ িিুি সমবটায়।

েটানিদ্র পীনড়ি ও নিিক্ি কৃেকদেিদক 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংগটিি করি উন্নি 
বীজ,সটাি ও থসচ পদ্ধনি ব্যটাবহটারি উদ্ধকিদণি 
মটাি্যটাদম কৃনে উৎপটােি থক্ররে এ থেদি 
সমবটাদয়ি অবেটাি অিস্ীকটায। এ লদক্্য 
থেদিি প্রটায় প্রনিটি গ্রটাদম কৃেকদেিদক 
সংগনঠি করি সমবটায় সনমনি গদয় র�টালটা হয় 
এবং সম্প্রসটািণ কমকুীিটা বটানড় বটানড় �ুরি এবং 
প্রদয়টাজদি িটানরে যটাপি করি কৃকেদেিদক উবিদু্ধ 
করিি। যটাি িটািটাবটানহকিটায় ১৯৮০‘েিদকি 
মটািটামটানি এদেদি প্ররম সবুজ নবল্পব সফূনচি 
হয়। অিনভজ্ কৃেকদেিদক আিনুিক 
ব্যটাবস্পিটায় গটানভ পটালি, গটানভি জটাি 
উন্নয়ি এবং সংগনৃহি দুি প্রনক্রয়টাকিদণি 
মি্যটাদম িহিটাচিদলি অিভ্যস্ত র�টাক্তটাদেি 
কটাদছ জিনপ্রয় করি র�টালটাি জি্য দুগ্ধ 
উৎপটােিকটািী সমবটায় সনমনি ও নমল্ক নভটটাি 
সষৃ্টি সমবটায়  অধিেপ্তরিি একটি বড় সটা�ল্য 
নহদসদব নবদবচিটা কিটা থযদি পটারি। বিতিমটাদি 
বটাংলটাদেদি প্রটারনমক দুগ্ধ উৎপটােিকটািী 
সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা ১,৮৩৬ এবং 
থ�ডটািিদিি সংখ্যটা একটি যটা নমল্ক নভটটা িটাদম 
পনিনচি। নমল্ক নভটটাি মটাি্যটাদম বটাৎসনিক দুি 
সংগ্রদহি পনিমটাণ প্রটায় ৭.৫ র�টাটি নলটটাি এবং 
বটাৎসনিক রেিদেি প্রটায় ৩৫০ র�টাটি টটাকটা। 
সুনবিটাদভটাগীি সংখ্যটা প্রটায় ৭ লক্ ৫৫ হটাজটাি 
এবং নমল্ক নভটটাি কমিি কমকুকিতিটা /কমকুচটািী 
সংখ্যটা প্রটায় এক হটাজটাি এক িি। বিমকুটাদি 
বটাজটািজটািকৃি থমটাট পটাস্তনিি িিল দুি প্রটায় 
৬০ িিটাংি সিবিটাহ করি নমল্ক নভটটা। 

কু্দ্র  ঋণ ব্যবস্টা প্রবিতিি ও আত্মকমকুসংস্টাি 
সষৃ্টি, স্টাভটানবক উন্নয়ি সুনবিটাবনচিি সংখ্যটাল�ু 
অিগ্রসি ও পশ্চটােপে জিদগটাষ্ঠীি জীবদি-
ক্িলিটা বনৃদ্ধদি সমবটাদয়ি ভফূ নমকটা অিস্ীকটায। 
িটাছটাড়টা মটািব উন্নয়ি ও রেিৃত্ব সষৃ্টিদি সমবটায় 
ভফূ নমকটায় অিস্ীকটায। িটাছটাড়টা মটািব উন্নয়ি 
ও রেিৃত্ব সষৃ্টিদি সমবটাদয়ি অবেটাি যদরষ্। 
থেদিি সবকুস্তরি নবদিে করি পল্ী এলটাকটায় 
সমবটাদয়ি মদিটা আিনুষ্ক প্রনিষ্টাি গঠি ও 
পনিচটালিটায় অংিগ্রহণ সটািটািণ মটািদুেি জি্য 
এক নবিটাট ও মহৎ অনভজ্িটা। প্রনিক্দণি 
মটাি্যটাদম আইি থমটািটাদবক ব্যবস্টাপিটা 
পনিচটালিটা,নিবকুটাচি ও সভটা অিষু্টাি, নহসটাব 
িক্ি অনডটসহ আনরকুক কমকুকটাণ্ড পনিচটালিটাি 
অিশুীলদিি মদি্য নেদয় সমবটাদয়ি সেস্যদেি 

থয রেিৃত্ব, েটানয়ত্বশীলিটা ও থচিিটাি নবকটাি 
�দট িটা ঐ সকল  সেস্যদেিদক সমটাজ ও 
িটার্রেি অি্যটাি্য কিতিব্য ও অধিকটাি সম্দকতি 
অি্যদেি িুলিটায় অদিক রৈশী েটানয়ত্বশীল 
করি র�টাদল।

সমবায়য় সুশাসন ও দুব্যলিা

সুিটাসি-সমবটায় স�দল্যি পূবকুিিতি। সুিটানসি 
সমবটাদয়ি মফূল বৈনিষ্ হদি হদব নিম্নরূপ:

ক. থেদিি অরকুনিনিক ও সটামটানজক 
বটাস্তবিটায় অগ্রটাধিকটাি প্রটাপ্ত উদদেদি্য 
পনিচটানলি 

খ. উদদেি্য পূিদণি জি্য পনিচটানলি 
কটাযকুক্রম িুলিটামলুক সুনবিটািনবদবচিটাপ্রসুি 
এবং বেনিকভটাদব সৎ ও ব্যবসটানয়কভটাদব েক্ 
ব্যবস্টাপিটা বিটািটা পনিচটানলি। �দল ঐ সনমনি 
সেস্যদেি জি্য আরকুসটামটানজক সুনবিটা সষৃ্টি ও 
বণ্টদি সক্ম; এি সেস্যিটা প্রনিনক্ি এবং 
সনমনিি উদদেি্য, কটাযকুক্রম ও নিদজিদেি 
অধিকটাি ও েটানয়ত্ব সম্দকতি সদচিি; 

গ. সনমনি পনিচটালিটাি নবেদয় সংনলিষ্ 
সমবটায় আইি ও নবধি সম্দকতি ব্যবস্টাপিটা 
কমটি অবনহি এবং অভ্যন্তিীণ ও বনহঃবিন্দ্ব 
থমটাকটাদবলটায় নবদিেভটাদব পটািেশী;

�. স্টািীয়ভটাদব থসটাচ্টাি িটাগনিক সংস্টা 
নহদসদব কটাজ কিদি পটািটা। ি্বিীয়ভটাদব সমবটায় 
পদ্ধনি এবং সমবটায় সংগঠদিি  কটাযকুক্রম 
সুিটাসদিি উপি প্রনিনষ্ি। সমবটাদয়ি ৭টি 
িীনিমটালটাি সবটাই সুিটাসি বটান্ধব। এগুদলটা 
হদচছ স্িসু্িতি ও অবটাি সেস্যপে; সেস্যদেি 
গণিটানন্তক অংিগ্রহণ; সেস্যদেি আনরকুক 
অংিগ্রহণ; স্টায়্বিিটাসি ও স্টািীিিটা; প্রনিক্ণ 
ও নিক্টাি প্রসটাি; সমবটায় সহদযটানগিটা; এবং 
সটামটানজক অঙ্গীকটাি।

সমবটাদয়ি মদি্য সুিটাসি অন্তনিকুনহি 
রটাকদলও সুেী�কু ১০০ বছরিি রৈশী সময়কটাল 
যটাবি এদেদি সমবটাদয়ি থয চচতিটা হদয় আসদছ 
িটাদি সুিটাসি কিটুক্ নবে্যমটাি িটা নিরুপণ 
প্রদয়টাজি। সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক সংকনলি 
সবকুদিে (জুি ২০১০) পরেমটানসক পনিসংখ্যটাি 
নিদপটাটতি অিযুটায়ী বটাংলটাদেদি থমটাট সমবটায় 
সনমনিি সংখ্যটা ১,৬৯,৩০৫ টি। এি মদি্য 
২টি জটািীয়/ জটািীয় পযকুটাদয়ি, ১০৯৯ টি 
র�ন্দ্রীয় এবং ১,৬৮,১৮৪টি প্রটারনমক সমবটায় 
সনমনি। এ সকল সমবটাদয়ি ব্যনক্ত সেস্য 
সংখ্যটা প্রটায় ৮৭ লক্।

সমবটায় সংনলিষ্ ির্য উপটাতি পযকুটাদলটাচিটায় 
থেখটা যটায় থয, উদল্খদযটাগ্য সংখ্যক সমবটায় 
সনমনি িটাদেি কটাযকুক্রদম প্রিংসিীয় স�লিটা 
অজতিি করিদছ। নকন্তু পটািটাপটানি অদিক 
সমবটায় সনমনি নবদিে করি পল্ী এলটাকটাি 
নবআিনডনব সমরকুিপুষ্ কৃেক এবং নবতিহীি 
সমবটায় সনমনিগুদলটা আকটারি খবুই থছটাট এবং  
আনরকুক নভনতি খবুই দুবকুল। সমবটায় রেিৃত্ব  

ও ব্যবস্টাপিটায় অসমবটায়ীদেি অিপু্রদবি 
লক্্যণীয়। উৎপটােি পযকুটাদয় অদিক সমবটায় 
সনমনি সংগনঠি রটাকদলও বটাজটািকিদণ 
একমটারে দুগ্ধ খটাি ছটাড়টা অি্যটাি্য থক্ররে 
সমটাদয়ি র�মি উপনস্নি থচটাদখ পদড়িটা। 
�দল উৎপটােিকটািী সমবটায়ী ও চফূ ড়টান্ত র�টাক্তটা 
থরেণীি স্টারকু সংিক্দণ ও মি্যস্বিটাদভটাগীদেি 
থেৌিটাত্ম রেকটাদি সমবটাদয়ি ব্যরকুিটা লক্ণীয়। 
এছটাড়টাও আদছ- দুবকুল, অেক্ ও অসৎ 
ব্যবস্টাপিটা এবং সেস্যদেি সম্কৃ্তকিদণ 
ব্যরকুিটা। সমবটায় আইি ও নবধিি প্রদয়টাগ এবং 
অিশুীলি দুবকুল বটা থক্রে নবদিদে অিপুনস্ি 
। সুষু্ ব্যবস্টাপিটাি নেক নবদবচিটায় সমবটায় 
সনমনিি বিতিমটাি সংখ্যটা অনিনিক্ত বদল 
প্রনিয়মটাি। নবে্যমটাি সমবটায় সনমনিগুদলটাি 
মদি্য একটি নবিটাট সংখ্যটা অকটাযকুকি এবর্ং 
সম্ভবিটাহীি।সমবটাদয়ি িীনি ও মফূল্যদবটাদিি 
অিশুীলণ অদিকদক্ররেই অিপুনস্ি �দল 
অন্তকতিলহ এবং নববটাি নবসস্টাে লক্ণীয়। 
অদিক থক্ররে অিটাকটাস্ঙ্খি হস্তদক্দপি 
কটািদণ সনমনিি স্টাভটানবক কটাযকুক্রম বটািটাগ্রস্ 
হয়। স্টািীি, স্টাবলম্বী ও ঋণ মকু্ত িহরি 
সমবটাদয়ি সংখ্যটা ক্রমবিকুমটাি । এ সকল 
সনমনিই বিতিমটাদি স�ল যনেও িটাদেি কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটায় অদিক থক্ররেই আইিী সমরকুদিি 
অভটাব িদয়দছ।

বঙ্গবনু্র “গণমখুী সমবায়” রচন্তা ও “রুপকল্প 

২০২১”

অরচ স্টািীি বটাংলটাদেদিি প্রনিষ্টািটা জটানিি 
জিক বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি েিকুদিি অি্যিম প্রিটাি 
উপটােটাি নছল িাঁি স্দপ্নি বটাংলটাদেি নবনিমকুটাদণ 
সমবটায়দক গণমখুী করি এি অন্তনিকুনহি িনক্ত 
পুরিটামটারেটায় ব্যবহটাি কিটা। আি থস কটািদণই 
মটানলকটািটাি িীনিনবেদয় সংনবিটাদিি ১৩ িং 
অিদুচ্ছদে বলটা হদলটা গুরুত্বক্রম অিসুটারি 
িটারষ্ট্র মটানলকটািটা ব্যবস্টা হদব প্ররমি িটাষ্ট্রিয় 
মটানলকটািটা, নবিিীয়ি সমবটায়ী মটানলকটািটা, 
িৃিীয়ি ব্যনক্তগি মটানলকটািটা। বঙ্গবনু্ধ স্প্ন 
থেখদিি থেদিি প্রনিটি গ্রটাদম সমবটায় 
সনমনি গঠি কিটা হদব। সমবটায় নিদয় 
বঙ্গবনু্ধি স্প্ন থয কি গভীরি থপ্রটানরি নছল 
এবং কি সুদূিপ্রসটািী নচন্তটা সমদৃ্ধ িটা লক্ 
কিটা যটায় ১৯৭২ সদিি ৩০ জুি বটাংলটাদেি 
জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় 
সদমিলদি প্রেতি িাঁি বক্তদব্যি মদি্য। গুরুদত্বি 
কটািদণ বঙ্গবনু্ধি বক্তদব্যি নকছু অংি উদৃ্ধি 
কিনছ;

“আমটাি থেদিি প্রনিটি মটািেু খটাে্য পটাদব, 
আরেয় পটাদব, নিক্টা পটারি, উন্নি জীবদিি 
অধিকটািী হদব”- এই হদচ্ছ আমটাি স্প্ন। এই 
পনিরপ্রনক্দি গণমখুী সমবটায় অদ্টালিদক 
অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি কিদি হদব। 
র�িিটা সমবটাদয়ি পর- সমটাজিরন্তি পর, 
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গণিরন্তি পর। সমবটাদয়ি মটাি্যদম গ্রটাম-
বটাংলটায় গদড় উঠদব  কু্দ্র নিল্প যটাি মটানলক 
হদব সটািটািণ কৃেক, রেনমক এবং ভফূ নমহীি 
নিযকুটানিি দুঃখী মটািেু। নকন্তু এই লদক্্য যনে 
আমটাদেি থপৌঁছটাদি হয় িদব অিীদিি �ুদি 
িিটা সমবটায় ব্যবস্টাদক আমলু পনিবিতিি করি 
একটি সনি্যকটারিি গণমখুী আদ্টালি গদড় 
িুলদি হদব। আমটাদেি সমবটায় আদ্টালি 
হদব সটািটািণ মটািদুেি থযৌর আদ্টালি-কৃেক, 
রেনমক, থমহিিী জিিটাি নিজস্ প্রনিষ্টাি। 
িটাদেি থেখদি হদব থয সমবটায় সংস্টাগুদলটা 
থযি সনি্যকটারিি জিগদণি প্রনিষ্টাি নহদসদব 
গদড় উদঠ। রেদল সনমনি, িাঁিী সনমনি, 
গ্রটামীণ কৃেক -সনমনি থযি সনি্যকটারি রেদল, 
িাঁিী, কৃেদকি সংস্টা হয়, মি্যবিতিী ব্যবসটায়ী 
বটা িিী কৃেক থযি আবটািএইসনমনিগুদলটাদক 
েখল করি অিীি দুিকুীনিি পুিিটাবনৃতি িটা 
করি।”

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় আদ্টালি র�নন্দ্রক 
মটািনক উন্নয়ি েিকুদিি িটািটাবটানহকিটায় যুনক্ত 
যুক্তভটাদবই বঙ্গবনু্ধ কি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্তী 
শেখ হটানসিটা ইদিটামদি্য সমবটায়নভনতিক গ্রটাম 
উন্নয়দিি লদক্্য হটাদি নিদয়দছি নবনভন্ন 
কমকুসুচী ও উন্নয়ি প্রকল্প - থযমি আরেয়ি 
প্রকদল্পি আওিটায় নছন্নমফূল মটািদুেদেিদক 
সংগনঠি করি গহৃ ও কু্দ্র ঋণ প্রেটাদিি 
মটাি্যদম পুিকুবটাসদিি ব্যবস্টা। বটাস্তবটায়িটািীি 
“সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি কমকুসুনচ”এি আওিটায় 
প্রনিটি গ্রটামদক একটি সমবটাদয়ি আওিটায় এি 
উন্নয়দিি র�ন্দ্রনব্ুদি পনিণি কিটাি উদে্যগ 
রেয়টা হদয়দছ। প্রনিটি বটাড়ীদক একটি খটামটাি” 
প্রকল্প। এি আওিটায় সুনবিটাদভটাগীদেি 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংগনঠি করি িটাদেি 
নিজস্ সম্দেি উতিম ব্যবহটাি নিনশ্চি কিটাি 
পটািটাপনি গ্রটাদমি অব্যবহৃি ও পনিি সম্ে 
ব্যবহটারিি উদে্যটাগ রেয়টা হদয়দছ। আনেবটাসী 
গটারিটা সম্প্রেটায়দক সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংগনঠি 
করি িটাদেি জীবিযটারেটাি উন্নয়দিি লদক্্য 
বটাস্তবটায়ি কিটা হদচ্ছ। “গটারিটা সম্প্রেটাদয়ি 
জীবিযটারেটাি উন্নয়ি” প্রকল্প। বটাংলটাদেদিি 
আনেবটাসী মটািেুদেি জি্য প্ররমবটারিি 
মি গহৃীি এ প্রকল্প ইদিটামদি্য সবকুমহদল 
নবদিেভটাদব প্রিংনসি হদচ্ছ যটা প্রকটািটান্তরি 
সিকটারিি ভটাবমফূনিতি বনৃদ্ধ করিদছ। এছটাড়টা 
সমবটায়নভনতিক েগৃ্ধ উৎপটােি বনৃদ্ধ ও েটানিদ্র 
নবদমটাচি, সুনবিটাবনচিি মনহলটাদেি জীবিমটাি 
উন্নয়ি, কৃনে উৎপটােি বনৃদ্ধি লদক্্য প্রনিক্ণ 
ও অরকুটায়ি এবং উৎপটানেি পদণ্যি ি্যটায্যমফূল্য 
নিনশ্চিকদল্প সমবটায়নভনতিক বটাজটাি ব্যবস্টাি 
উন্নয়দি চলনি অরকু বছরিি বটানেকুক উন্নয়ি 
কমকুসুচীদি সমবটায় অধিেপ্তরিি জি্য অন্তভফূ কুক্ত  
আদছ আিও ৫ টি উন্নয়ি প্রকল্প।

লক্্য িটাখদি হদব যটাদি এসব সমবটায় 
সনি্যকটাি অদরকুই বঙ্গবনু্ধ নিদেতিনিি গণমখুী 

সমবটায় নহদসদব গদড় উঠদি পটারি। বটাংলটাদেদি 
গণমখুী সমবটায় আদ্টালদিি পদর সটািটািণিঃ 
থযসব প্রনিবন্ধকিটা নচননিি কিটা হদয় রটাদক 
িটাি মদি্য সমবটায় প্রনি সিকটারিি েষৃ্টিভঙ্গী 
সম্বনলি জটািীয় িীনিমটালটা ও সমবটায়- বটান্ধব 
আইদিি অিপুনস্নি, সমবটায় অধিেপ্তরিি 
েক্ ও প্রনিনক্ি জিবলসহ লনজষ্টিক 
সটাদপটাদটতিি অভটাব, অসমবটায়ীদেি অিপু্রদবি 
ও অযটানচি হস্তদক্প, সমবটায় সেস্যদেি 
মদি্য মফূল্যদবটাদিি অভটাব ইি্যটানে। বটাংলটাদেি 
সমবটায়ই িনক্ত নহদসদব হদয়  উঠটাি রেপদর্য 
অি্যটাি্য বটািটাগুদলটা হদলটা- উপযুক্ত বটাস্তবমখুী 
নিক্টাি অভটাব, সিিটাি অভটাব, দুিকুীনিি 
প্রভটাব, স্জিপ্রীনি, ঋণ আেটাদয়ি অব্যবস্টা, 
জিসমরকুি ও মফূলিদিি অভটাব, অরকুনিনিক 
সংকট এবং যরটারকু সমবটায়ী মিমটািনসকিটাি 
অভটাব।

বিতিমটাি থপ্রক্টাপদট অরকুবহ ভফূ নমকটা 
পটালদিি জি্যিটাই এসব সমস্যটা সমটািটাদি 
ত্বনিি ব্যবস্টা গ্রহটাণ কিদি হদব। থস লদক্্য  
প্ররদমই বলটা উনচি জটািীয় সমবটায় িীনিমটালটাি 
করটা। সমবটায় কটাযকুক্রদম গনিশীলিটা বটাড়টাদি 
সমবটাদয়ি প্রনি সিকটারিি েষৃ্টিভঙ্গী সম্বনলি 
একটি জটািীয় সমবটায় িীনিমটালটা রটাকটা 
জরুিী। নবে্যমটাি সমবটায় আইি ও নবধিমটালটা 
সংদিটািি করি সমদয়টাপদযটাগী ও সমবটায় বটান্ধব 
কিদি হদব। সমবটায় নবে্যমটাি সমবটায় আইি 
ও নবধিমটালটা সংদিটািি করি সমদয়টাপদযটাগী ও 
সমবটায় বটান্ধব কিদি হদব। সমবটায় সনমনিি 
কটাযকুক্রদম স্চ্ছিটা। জবটাবনেনহিটা, েক্িটা ও 
সনঠক রেিৃত্ব প্রনিষ্টা নিনশ্চি কিদি হদব। 
অি্য র�টাি মহল যটাদি সমবটায় প্রনিষ্টাদিি 
মফূল উদে্যি্য ও চনিরে িষ্ কিদি িটা পটারি, িটা 
নিনশ্চি কিদি হদব। উদড় এদস জুদড় বসটা, 
সুদযটাগসন্ধটািী, দুিকুীনিবটাজ ও মটামলটাবটাজদেি 
বটানহস্টাি করিগণিটানন্তক পন্টায় নিবকুটানচি 
প্রকৃি সমবটায়ীদেি রেিৃত্ব প্রনিষ্টা নিনশ্চি 
কিদি হদব সমবটায়ীদেি জি্য সমদয়টাপদযটাগী, 
থপিটানভনতিক ও বেনিক প্রনিক্ণ প্রেটাদিি 
জি্য নবে্যমটাি প্রনিক্ণ কমকুসফূনচি সংস্টাি ও 
পুিনবকুি্যটাস কিদি হদব।  বিতিমটাি অসংখ্য 
সমবটায় সনমনি অকটাযকুকি ও সম্ভবিটাহীি 
অবস্টায় নবিটাজ কিদছ। এগুদলটাি থপছদি 
প্রনি বছি  অদহিুক জিবল ও সময় ব্যয় 
হদচ্ছ। কটাদজই এগুদলটাদক দ্রুি গুটিদয় থ�লটাি 
উদে্যটাগ নিদি হদব। নবে্যমটাি প্রটায় ১ লক্ ৬৯ 
হটাজটাি সনমনিি মদি্য প্রটায় ৯৩,০০০ সনমনি 
বটাংলটাদেি পল্ী উন্নয়ি রৈটাডতি কিৃকুক সংগনঠি 
নবআিনডনব সমরকুিপুষ্ এসব সনমনিি েটানয়ত্ব 
নবআিনডনবি কটাদছ হস্তটান্তি কিটা থযদি পটারি। 
সমবটায় কৃনেঋণ কটাযকুক্রম পুিঃ প্রচলি এবং 
ঋণ কটাযকুক্রদম স্চ্ছিটা ও েক্িটা আিয়দিি 
জি্য নবে্যমটাি ঋণ নবিিণ ও আেটায় পদ্ধনিি 
সংস্টাি ও িিুি িীনিমটালটা প্রিয়ণ কিদি হদব। 

িটাছটাড়টা সমবটায় খটাদিি অরকুটায়দিি জি্য একটি 
পরৃক আনরকুক প্রনিষ্টাি স্টাপি জরুিী।  থস 
লদক্্য নবে্যমটাি বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংদকি 
পুিগঠদিি মটাি্যদম একটি পূণকুটাঙ্গ নবদিেটানয়ি 
ব্যটাংদক রূপটান্তরিি উদে্যটাগ রেয়টা থযদি পটারি। 

এসব েটানয়ত্ব সনঠক ও দ্রুিিটাি সটাদর 
পটালদিি লদক্্য সমবটায় অধিেপ্তিদক গনিশীল 
এবং প্রযুনক্ত সমদৃ্ধ সনি্যকটাি েক্ ও থসবটািমকুী 
প্রনিষ্টািরূদপ গদড় িুলদি হদব। থস লদক্্য 
সমবটায় অধিেপ্তরিি মটাঠ পযকুটাদয় গনিশীলিটা 
আিয়দি প্রদয়টাজিীয় লনজষ্টিকস ও জিবল 
বনৃদ্ধসহ সমবটায় কমকুকিতিটাদেি পে উন্নীি 
করি অি্যটাি্য েপ্তরিি কমকুকিতিটাদেি সটাদর 
সটামঞ্জস্যপূণকু কিদি হদব। সমবটায় কমকুকিতিটাদেি 
থপিটাগি ও েষৃ্টিভঙ্গীগি উৎকেকু আিয়দিি 
জি্য প্রদয়টাজিীয় প্রনিক্দণি ব্যবস্টা কিটা 
একটান্ত প্রদয়টাজি।

সংকদটি আবকুদি নিমজ্মটাি অবস্টা থরদক 
থেিদক পুিরুদ্ধটাি করি আগটামী ২০২০-
২১ সটাদলি মটাদহন্দ্রক্দণ একটি উন্নি সমদৃ্ধ 
বটাংলটাদেি উপহটাি থেয়টাি সুস্পষ্ অঙ্গীকটাি 
নিদয় থযটােণটা কিটা হদয়দছ। “রূপকল্প ২০২১। 
সুনিনেতিষ্ ২২ টি লক্্য অজতিদিি মটাি্যদম আমিটা 
থয বটাংলটাদেদিি স্প্ন থেখনছ িটাি অরকুনিনি 
হদব প্রকৃি অংশীেটানিত্বমফূলক সনহচুি গণিটানন্তক 
ব্যবস্টা। প্রনিনষ্ি হদব সটামটানজক ি্যটায়নবচটাি 
িটািীিটা র�টাগ কিদব সমটাি অধিকটাি , রটাকদব 
আইদিি িটাসি, মটািবটাধিকটাি, সুিটাসি 
ও দূেণমকু্ত পনিদবি। এদক্ররে স�লিটা 
পনিমটাদপি নিদেতিিক সমফূহ হদলটা অি্যটাি্য 
নবেদয়ি পটািটাপটানি উচ্িি ও সমিটানভনতিক 
অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ, দ্রুিিটাি সটাদর েটানিদ্র 
হ্টাস, অভ্যন্তিীণ উৎপটােি বনৃদ্ধ, দ্রব্যমফূদল্যি 
নস্নিশীলিটা আিয়ি, মটািব সম্দেি 
উন্নয়ি, িটািীি কমকুসংস্টাি ও ক্মিটায়ি, 
গণিরন্তি অিশুীলি ইি্যটানে। এসদবি স�ল 
বটাস্তবটায়দি প্রদয়টাজি িুলিটামফূলক সুনবিটাি 
নভনতিদি আমটাদেি সম্দেি সদবকুটাতিম ব্যবহটাি 
নিনশ্চিকদল্প সকল অরকুনিনিক িনক্তি 
সনমিনলি প্রয়টাস। এসব িনক্তি অি্যিম হল 
গণমফূখী সমবটায়  আদ্টালি।”

বঙ্গবনু্ধ নিদেতিনিি ‘গণমখুী সমবটায় 
আদ্টালি’ বঙ্গবনু্ধ কি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্তীি 
নিবকুটাচিী ইিদিহটারি প্রনিশ্রুি “রূপকল্প 
২০২১” এি ২২ টি সময়- নিনেতিষ্ লক্্যমটারেটা 
অজতিদি কিটুক্ অবেটাি িটাখদি পটারি। 
নবেয়টি বুিদি আমিটা থেদিি ২৬ টি রেলটাি 
সমবটায় সনমনিি ৫৫ জি জ্টাি- সমদৃ্ধ-অনভজ্ 
সেস্যদেিকটাছ থরদক সংনলিষ্ ির্য -উপটাতি 
ি্যটাি -িটািিটা সংগ্রহ করিনছ। আমটািটা নজদজ্স 
করিনছলটাম থয, রূপকল্প ২০২১” এ প্রদেয় 
২২ টি সময় নিনেতিষ্ লক্্যমটারেটাি প্রদি্যকটি 
(আলটােটা-আলটােটাভটাদব) অজতিদি সমবটায় 
-সমবটায়ীদেি ভফূ নমকটা নক হদি পটারি? অনভজ্-
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জ্টািসমদৃ্ধ সমবটায়ীিটা প্রটায় ১,২০০ সুপটানিি 
নেদয়দছি, িটািিটা-মিটামি ব্যক্ত করিদছি। 
এসব সুপটানিি িটািণটা থরদক সমবটায় সংনলিষ্ 
িীনি নিদ্ধকুটািক ও বটাস্তবটায়িকটািীিটা অদিক 
পরনিদেতিি থপদি পটারিি। িদব সমবটায় নিদয় 
যটািটা নচন্তটা ভটাবিটা কিদছি িটাদেি কটাজ হদব 
একনেদক থযমি িৃণমফূল- উনত্ি সুপটানিিসমফূহ 
আত্মস্ কিটা অি্যনেদক সুপটানিিসমফূদহি 
থরেণীবদ্ধকিণ এবং থসই সটাদর অগ্রটাধিকটাি 
নিিকুটািণ করি স্ল্প মি্য েী�কুদময়টাদেি পনিকল্পিটা 
প্রণয়ি ও বটাস্তবটায়ি।

উপসিংহার 

থেদিি সটামনগ্রক উন্নয়দিি লদক্্য “রূপকল্প 
২০২১” বটাস্তবটায়দি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজব নিদেতিনিি (১৯৭২ সদি) “গণমখুী 

সমবটায় আদ্টালি” এি নবকল্প রেই। এ - 
আদ্টালি স�ল কিদি একনেদক থযমি 
েিকটাি প্রটানিষ্টানিক কটাঠটাদমটাি উন্নয়িসহ 
বিতিমটাি সমবটায় আদ্টালি রেটািেটাি ও বহুমখুী 
সম্প্রসটািণ র�মনি প্রদয়টাজি সমবটায় থচিিটা 
নভনতিক একটি েী�কুদময়টানে উন্নয়ি পনিকল্পিটা 
প্রণয়ি কিটা। এদক্ররে বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদি 
নিদেতিনিি মটানলকটািটাি িীনি সংক্রটান্ত ‘সমবটায় 
মটানলকটািটা-ও (সটাংনবিটাি অিদুচ্ছে১৩) নবেয়টি 
আমটাদেি“ থেদিি মটাটি উনত্ি উন্নয়ি েিকুি : 
এি নভনতি নহদসদব নবদবনচি হদি হদব। সুিিটাং 
বিতিমটাদি প্রণয়ি প্রনক্রয়টািীি জটািীয় উন্নয়ি 
িীনি র�ৌিল েষ্ পুচিবটানেকুকী পনিকল্পিটাসহ 
সকল আরকুসটামটানজক উন্নয়ি পনিকল্পিটা 
েনলদল ‘গণমখুী সমবটায় আদ্টালি’ নবেয়টি 
যরটাদযটাগ্য গুরুত্বসহ নবদবচিটা কিদি হদব। 

আমটাদেি সবটািই মদি িটাখটা জরুিী, ১ র�টাটি 
মটািদুেি আমটাদেি থেদি কমপদক্ ১০ র�টাটি 
মটািেুই নবনভন্ন মটাপকটানঠদি েটানিদ্র -বনচিি - 
দুেতিিটাগ্রস্ত । অিএব এ থেিি  উন্নয়ি মটাদি 
মটারটানপছু আয় বদৃ্ধ িয়, উন্নয়ি মটাদি হদি 
হদব বৈেম্য হ্টাস। উন্নয়িদক থেখদি হদব 
আদ্টালি নহদসদব । থয আদ্টালদি অি্যিম 
র�ন্দ্রীয় ভফূ নমকটা পটালি কিদি পটারি পনিকনল্পি 
“ গণমখুী সমবটায় আদ্টালি”।

(বটাংলটাদেি সমবটায় অধিেপ্তি আদয়টানজি ৩৯ িম 
জটািীয় সমবটায় নেবস ২০১৯ উেযটাপি উপলদক্্য মফূল 
প্রনিপটাে্য “সমবটায়ই িনক্ত: গড়দি হদব গিমখুী সমবটায় 
আদ্টালি” শীেকুক জটািীয় থসনমিটারিি জি্য িনচি মফূল 
প্রবন্ধ)
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বটাংলটাদেদিি গ্রটাম ও িহরি বসবটাসকটািী মটািদুেি 
জীবিযটাপদিি যদরষ্ পটারকুক্য িদয়দছ। িহরিি নিম্ন 
মি্যনবতি থরদক উচ্নবতি পযকুন্ত জিদগটাষ্ঠী নকছু িটাগনিক 
সুনবিটা র�টাগ করি, যটা গ্রটাদমি মটািদুেি পদক্ সম্ভব হয় 
িটা। নবদু্যৎ, পটাইপলটাইদিি মটাি্যদম িটান্নটাি জি্য গ্যটাস, 
ক্যটাবল টিনভি সম্প্রচটাি, ইন্টটািদিট ইি্যটানে প্রটাি্যনহক 
জীবদিি সদঙ্গ সম্নকতিি থসবটাি রৈনিি ভটাগ থরদকই 
গ্রটাদমি মটািেু বনচিি রটাদক। অি্যনেদক গ্রটাদমি মটািেু 
সবুজ প্রকৃনি, নবশুদ্ধ বটািটাস, উন্মুক্ত থখলটাি মটাঠ, 
িটাজটা িটাকসবনজ এবং দূেণমকু্ত পনিদবদিি সুনবিটা 
থপদলও িহরি বসবটাসকটািী িটাগনিকদগটাষ্ঠী িটা 
থরদক বনচিি হয়। জীবি যটাপদিি এই ব্যনিক্রমিমকুী 
বৈনচরে্য রটাকদলও বটাংলটাদেদিি রৈনিিভটাগ গ্রটামীণ 
জিদগটাষ্ঠীি নিি্যনেদিি সঙ্গী হদচ্ছ েটানিদ্র্য। গ্রটাদমি 
মটািেু িটািটামখুী েটানিরদ্র্যি সদঙ্গ বসবটাস করি। পুষ্টি 
ও স্টাদস্্যি েটানিদ্র্য, নিক্টাি েটানিদ্র্য, আবটাসদিি 
েটানিদ্র্য, প্রটাকৃনিক দুদযকুটাগ ও পনিদবিগি েটানিদ্র্য, 
সটামটানজক ও সটাংসৃ্নিক েটানিদ্র্য, মটািবটাধিকটাি ও আয় 

বৈেম্যজনিি েটানিদ্র্যসহ িটািটামখুী প্রনিকফূ লিটাি সদঙ্গ 
যুদ্ধ কিদি হয় গ্রটাদমি মটািেুদক।

রেটাদবল নবজয়ী নবশ্কনব িবীন্দ্রিটার ঠটাক্ি বটাংলটাি 
িগি ও গ্রটামীণ জীবিদক ব্যটাখ্যটা কিদি নগদয় সমবটায় 
িীনি প্রবদন্ধ উদল্খ করিি, ‘রেটাদভি উদতিজিটা, িনক্ত 
উপটাসিটা, থয অবস্টায় সমটাদজ র�টাি কটািদণ অসংযি 
হদয় থেখটা থেয় থস অবস্টায় মটািেু আপি সবকুটাঙ্গীণ 
মিেু্যত্ব সটািিটাি নেদক মি নেদি পটারি িটা; থস প্রবল 
হদি চটায়, পনিপূণকু হদি চটায় িটা। এই িকম অবস্টাদিই 
িগরিি আধিপি্য হয় অপনিনমি, আি গ্রটামগুনল 
উদপনক্ি হদি রটাদক। িখি যি নকছু সুনবিটা সুদযটাগ, 
যি-নকছু র�টাদগি আদয়টাজি, সমস্ত িগরিই পুনঞ্জি 
হয়। গ্রটামগুনল েটাদসি মদিটা অন্ন রেটাগটায় এবং িটাি 
পনিবদিতি র�টাি িকম জীবিিটািণ করি মটারে। িটাদি 
সমটাদজি মদি্য এমি একটটা ভটাগ হয় যটাদি এক নেদক 
পদড় িীরি আদলটা, আি-এক নেদক গভীি অন্ধকটাি।’

িবীন্দ্রিটার ঠটাক্ি একই প্রবদন্ধ আরিটা উদল্খ 
করিি থয, “িগিগুনল থেদিি িনক্তি থক্রে, 

গ্ামীণ দাদরদ্্ 
দনরসয়ন 
সমবাে 
আয়্ালন
থমটা. মন�জুল ইসলটাম
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গ্রটামগুনল প্রটাদণি থক্রে। সটামটানজকিটা হল 
রেটাকটালদয়ি প্রটাণ। এই সটামটানজকিটা কখদিটাই 
িগরি জমটাট বাঁিদি পটারি িটা। িটাি একটটা 
কটািণ এই থয, িগি আয়িদি বদড়টা হওয়টাদি 
মটািদুেি সটামটানজক সম্বন্ধ থসখটাদি স্ভটাবিই 
আলগটা হদয় রটাদক। আি-একটটা কটািণ 
এই থয, িগরি ব্যবসটায় ও অি্যটাি্য নবদিে 
প্রদয়টাজি ও সুদযটাদগি অিরুিটাদি জিসংখ্যটা 
অি্যন্ত মস্ত হদয় উদঠ। থসখটাদি মখু্যি মটািেু 
নিদজি আবি্যকদক চটায়, পিস্পিদক চটায় 
িটা। থেখদি থেখদি গি ৫০ বছরিি মদি্য 
িগি একটান্ত িগি হদয় উঠল, িটাি নখড়নকি 
েিজটা নেদয়ও গ্রটাদমি আিটাদগটািটাি পর িইল 
িটা। এদকই বদল ‘�ি হইদি আনঙিটা নবদেি’; 
গ্রটামগুনল িহিদক চটানিনেদকই ন�রি আদছ, িবু 
িি থযটাজি দূরি।”

বটাংলটাদেদিি নচিটাচনিি গ্রটামীণ সমটাজ 
কটাঠটাদমটাি একটি অি্যিম রূপ হদচ্ছ সং�বদ্ধ 
রটাকটা। পনিবটাি প্ররটা নভনতিক থগটাষ্ঠীিটানন্তক 
সমটাজ ব্যবস্টাি মফূল িনক্ত হদচ্ছ সনমিনলি 
উদে্যটাগ, সটামটানজক বন্ধি এবং সমষ্টিগি 
উন্নয়ি। গ্রটামীণ েটানিদ্র্য দূিীকিদণ সমবটায় 
েিকুি রৈি থটকসই এবং কটাযকুকিী হটানিয়টাি। 
নবদশ্ি নবনভন্ন থেদিি ি্যটায় বটাংলটাদেদিও 
নবনচ্ছন্নভটাদব সমবটায় ব্যবস্টা প্রটায় িিটাধিক বছি 
যটাবৎ গ্রটামীণ েটানিদ্র্য লটা�দব ইনিবটাচক অবেটাি 
িটাখদি সক্ম হদয়দছ। নবংি িিটাব্ীি শুরু 
থরদক নিি-স্তি নবনিষ্ সমবটায় বটাংলটাদেদিি 
গ্রটামীণ জিদগটাষ্ঠীদক নভন্ন নভন্ন থপিটাি নভনতিদি 
সং�বদ্ধ করি সমবটাদয়ি মটাি্যদম এনগদয় চলটাি 
পর থেখটায়। এিই িটািটাবটানহকিটায় কৃেক 
সমবটায়, রেদল সমবটায়, িাঁিী সমবটায়সহ 
িটািটা িিদিি থপিটানভনতিক সমবটায় সংগঠি 
গদড় উদঠ। এসব সমবটায় সনমনিি থযমি 
সটা�ল্য নছল র�মনি িটািটামখুী দুবকুলিটা/
ব্যরকুিটাও কম নছল িটা। েটাদটি েিদক নিি-স্তি 
নবনিষ্ সমবটাদয়ি পটািটাপটানি নবিস্তি সমবটাদয়ি 
যটারেটা শুরু হয়। মফূলি আখিটাি হটানমে খটাি 
নবিস্তি নবনিষ্ সমবটাদয়ি প্রবিতিি করিি। এ 
িিদিি সমবটায় মদডদলি আওিটায় গ্রটাম 
পযকুটাদয় প্রটারনমক কৃেক সমবটায় সনমনিগুদলটাি 
সমবিদয় উপদজলটা পযকুটাদয়ি র�ন্দ্রীয় সমবটায় 
সনমনিি মটাি্যদম কটাযকুক্রম পনিচটানলি হয়। 
আনিি েিদকি শুরুি নেদক এ িিদিি নবিস্তি 
সমবটাদয়ি ব্যটাপক সম্প্রসটািণ �টদলও নবংি 
িিদকি শুরুি নেদক সমবটাদয়ি এ িটািটাটিও 
মখু রবুদড় পদড়। ১৯০৪ সি থরদক শুরু হদয় 
২০০৪ সি পযকুন্ত সমবটায় পদ্ধনিি িটািটামখুী 
প্রদয়টাগ লক্ কিটা থগদলও কটাযকুি থটকসই 
সমবটায় মদডল গদড় উদঠনি। সমবটায় থসক্টরি 
িটািটা িিদিি পিীক্টা-নিিীক্টা চটালটাদিটা হদলও 
জটািীয়ভটাদব থটকসই গ্রটাম উন্নয়দিি কটাযকুকি 
পদ্ধনি লক্ কিটা যটায়নি। অরচ নবশ্ব্যটাপী 
সমবটায় একটি স্ীকৃি উন্নয়ি র�ৌিল। 

পনৃরবীি নবনভন্ন থেদি এ পদ্ধনিি মটাি্যদম 
ব্যটাপক স�লিটা অনজতিি হদয়দছ। বটাংলটাদেদি 
মনুক্তযুদদ্ধি মটাি্যদম অনজতিি সংনবিটাদিি ১৩(খ) 
অিদুচ্ছদে সম্দেি মটানলকটািটাি অি্যিম খটাি 
নহদসদব সমবটায়দক স্ীকৃনি থেয়টা হয়। জটানিি 
জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি শুিমুটারে 
সটাংনবিটানিক স্ীকৃনি নেদয়ই সমবটায়দক 
সীমটাবদ্ধ িটাদখিনি। নিনি গ্রটাম উন্নয়দিি 
লদক্্য এবং শেটানেি মটািদুেি ি্যটায্য অধিকটাি 
প্রনিষ্টাি জি্য থেদিি প্ররম পচিবটানেকুকী 
পনিকল্পিটায় সমিটা নভনতিক উন্নয়ি েিকুদিি 
আওিটায় সমবটায়দক অি্যিম র�ৌিনলক 
হটানিয়টাি নহদসদব নবদবচিটাি সুদযটাগ করি 
নেদয়নছদলি। এ লদক্্য গ্রটাম উন্নয়দিি মটাি্যম 
নহদসদব সমবটায়দক রৈদছ রেয়টা হয়। ১৯৭৩ 
সটাদলি শেে নেদক বটাংলটাদেি পল্ী উন্নয়ি 
একটাদডনম (বটাডতি), ক্নমল্টায় সমবটায়নভনতিক 
সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি কমকুসফূনচ শীেকুক প্রটাদয়টানগক 
গদবেণটা কটাযকুক্রম শুরু হয়। নবনভন্ন পযকুটাদয় এ 
গদবেণটাি স�ল পনিসমটানপ্ত শেদে ২০০৫ 
সদি যখি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি 
কটাদছ জটািীয় নভনতিক প্রকল্প প্রণয়দিি জি্য 
হস্তটান্তি কিটা হয় িখি বটাংলটাদেদি সমবটাদয়ি 
সটা�ল্য ব্যরকুিটাি ১০০ বছি অনিক্রটান্ত 
হদয়দছ। এ িকম একটি সমদয় থেদিি ২১টি 
উপদজলটায় প্ররম পযকুটাদয় জটািীয়ভটাদব সটানবকুক 
গ্রটাম উন্নয়ি শীেকুক প্রকদল্পি কটাযকুক্রম শুরু হদয় 
২০০৯ সদি ২য় পযকুটাদয় থেদিি ৬৪টি রেলটাি 
৬৬টি উপদজলটায় পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
নবভটাদগি মটাি্যদম প্রকল্পটি বটাস্তবটানয়ি হদচ্ছ। 
এ প্রকল্পটিি মফূল উদদেি্য ও কমকুদকৌিদলি 
মদি্য িদয়দছ-

 
উয়দেশ্ 

প্রকদল্পি মফূল উদদেি্য হদচ্ছ প্রনিটি গ্রটাদমি 

সব থরেণী ও থপিটায় নিদয়টানজি গ্রটামবটাসীদেি 
গ্রটামনভনতিক একটি সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি 
সমবটায় সনমনিি আওিটায় এদি স্দচষ্টা ও 
আত্মনিভতিশীলিটাি নভনতিদি সব পনিবটারিি 
যুব-নকদিটাি, মনহলটা ও পুরুেদেি থযটাগ্যিটা ও 
রেটাঁক অিযুটায়ী পনিকনল্পিভটাদব আয়-উপটাজতিি 
বনৃদ্ধকদল্প আত্মকমকুসংস্টাি ও জীবিযটারেটাি মটাি 
উন্নয়ি িরটা েটানিদ্র্য নবদমটাচি।

সুরনরদতিষ্ উয়দেশ্গুয়লা হয়লা

১. প্রনিটি গ্রটাদম একটি সমনবিি 
(Comprehensive) গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় 
সনমনি গঠি কিটা। বয়স, নলঙ্গ, থপিটা 
এবং থরেধণদভদে সবটাি জি্য এই সমবটায় 
সনমনিদি অংিগ্রহদণি সুদযটাগ সষৃ্টি কিটা। 
২. গ্রটামবটাসীি সনক্রয় অংিগ্রহদণি মটাি্যদম 
সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় সনমনিি আওিটায় 
গ্রটাদমি জি্য বটানেকুক উন্নয়ি কমকুসফূনচ প্রণয়ি কিটা। 
৩. রৈইজ লটাইি সমীক্টাি মটাি্যদম Village 
Information Book (গ্রটাম ির্য বই) ব�নি কিটা 
এবং থস িিদিি উন্নয়ি কমকুসফূনচ প্রণয়ি কিটা যটা 
বটাস্তবটায়দি গ্রটামবটাসী সনক্রয় অংিগ্রহণ কিদব। 
৪. প্রনিটি সনমনিদি নবেয়নভনতিক প্রনিনক্ি 
গ্রটাম উন্নয়ি কমকুী ব�নি কিটা যটািটা গ্রটাম ও 
সিকটানি থসবটা সিবিটাহকটািী েপ্তরিি মদি্য 
থসিুবন্ধ ব�নি কিদব। একইভটাদব সটানবকুক 
গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় সনমনি সিকটারিি 
জটানিগঠিমফূলক েপ্তি সমফূদহি উন্নয়ি 
কমকুসফূনচি আওিটায় সম্প্রসটািণমফূলক 
কটাযকুক্রদমি লেটাট�মকু নহদসদব ভফূ নমকটা িটাখদব। 
৫. ব্যবস্টাপিটা এবং েক্িটা বনৃদ্ধমফূলক 
প্রনিক্দণি মটাি্যদম গ্রটামীণ জিদগটাষ্ঠীদক 
েক্ মটািবসম্ে রূদপ গদড় র�টালটাি মটাি্যদম 
স্টািীয় সম্দেি সদবকুটাচ্ ব্যবহটাি নিনশ্চি 
করি স্-কমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ সষৃ্টি কিটা। 
৬. সমবটায় সনমনিি আওিটায় গহৃস্টানল কটাদজ 
থসটালটাি প্যটাদিল ব্যবস্টাপিটা সম্প্রসটািণ 
করি থসৌিিনক্তি উৎপটােি বনৃদ্ধ কিটা। 
৭. গ্রটামদক উন্নয়দিি থ�টাকটাল পদয়ন্ট নহদসদব 
প্রনিষ্টা কিটা।

বাস্তবায়ন কম্যয়কৌশল

১. প্রনিটি সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় 
সনমনি পটানিবটানিক িদর্যি ওপি নভনতি 
করি সটানবকুক গ্রটাম ির্য বই প্রণয়ি কিদব। 
২. গ্রটাম ির্য বই এি ওপি নভনতি করি 
প্রনিটি সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় সনমনি 
বটানেকুক সটািটািণ সভটায় (এনজএম) বটানেকুক 
গ্রটাম উন্নয়ি পনিকল্পিটা প্রণয়ি কিদব 
(অরকুনিনিক ও সটামটানজক উন্নয়ি)। এই 
পনিকল্পিটাটি Bottom up Planning 
এি প্রটারনমক িটাপ নহদসদব কটাজ করি। 
মফূলি এি মটাি্যদম িৃণমফূদলি মটািেু জটািীয় 
পনিকল্পিটা প্রণয়দি অংিগ্রহদণি সুদযটাগ পটায়। 
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৩. গ্রটাদমি অরকুনিনিক উন্নয়ি পনিকল্পিটা 
সমনবিি হদব র�ন্দ্রীয় সনমনিদি এবং সটামটানজক 
ও অবকটাঠটাদমটাগি পনিকল্পিটা ইউনিয়ি 
পনিেদেি মটাি্যদম উপদজলটা পনিেদে থপ্রিণ 
কিদব। অরকুনিনিক পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দিি 
জি্য র�ন্দ্রীয় সনমনি ব্যটাংকসহ অি্যটাি্য 
সংনলিষ্ সংস্টাি সদঙ্গ সংদযটাগ প্রনিষ্টা কিদব। 
৪. সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় সনমনিদি 
নবনভন্ন উন্নয়ি কমকুী রটাকদব যাঁিটা নবনভন্ন 
নবেদয় (থযমি- কৃনে, মৎস্য, হাঁস-মিুনগ ও 
গবটানেপশু, স্টাস্্য-পুষ্টি, পনিবটাি পনিকল্পিটা, 
নিক্টা, মনহলটা, যুব, পনিদবি, থসলটাই ও 
হস্তনিল্প, ইদলকনরেক্যটাল অ্যটাডে ইদলকরেনিক্স, 
লেটানম্বং অ্যটাডে পটাইপ ন�টিংস ইি্যটানে) 
প্রনিনক্ি হদব। িাঁদেি মটাি্যদম ও সটানবকুক 
গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় সনমনিি সিটাসনি 
ি্বিটাবিটাদি সব িিদিি সিকটানি থসবটা ও 
উন্নয়ি উপকিণ সিবিটাহ নিনশ্চি কিটা হদব। 
৫. গ্রটাম পযকুটাদয় মনহলটা, পুরুে এবং কু্দে 
সমবটায়ীগণ প্রনি সপ্তটাদহ পরৃকভটাদব 
সভটা করি িাঁদেি কটাজ কদমকুি অগ্রগনি 
পযকুটাদলটাচিটাি মটাি্যদম পনিবীক্ণ কিদব। 
নবনভন্ন নবেয় বটা েলনভনতিক পনিকল্পিটা 
ও কটাযকুক্রম গ্রহণ করি সনমনিি কটাজ-
কমকু সমনবিিভটাদব পনিচটানলি হদব। 
৬. প্রনিটি সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় সনমনিদি 
একজি করি গ্রটামকমকুী নিদয়টানজি রটাকদব। 
গ্রটামকমকুীি মফূল েটানয়ত্ব হদচ্ছ সমবটায় সনমনিি 
সটাপ্তটানহক সভটা (উদঠটাি বৈঠক), মটানসক সভটা 
আহ্টাি ও পনিচটালিটা কিটা। িটাছটাড়টাও সেস্য 

অন্তভুকুনক্ত, শেয়টাি-সচিয় সংগ্রহ, নবনিদয়টাগ, 
ব্যটাংক নহসটাব িক্ণটাদবক্ণসহ যটাবিীয় 
সটানচনবক েটানয়ত্ব পটালি কিটা গ্রটামকমকুীি 
অি্যিম েটানয়ত্ব। গ্রটামকমকুী হদচ্ছ নসনভনডনপ 
সমবটায় সনমনিি মফূল Focal Person. 
৭. একটি উপদজলটাি এক-িৃিীয়টাংি সমবটায় 
সনমনি নিদয় এক একটি গুচ্ছ (Cluster) গনঠি 
হয়। প্রনি মটাদস এই Cluster এি আওিটায় 
প্রনি সনমনি হদি ৩ জি করি সমবটায়ী একটি 
থযৌরসভটায় নমনলি হদব। সভটায় উপনস্ি 
সমবটায়ীিটা নিজ নিজ সমবটায় সনমনিি নবগি 
মটাদসি কটাযকুক্রম মফূল্যটায়ি কিদব এবং আগটামী 
মটাদসি জি্য উপযুক্ত কমকুপনিকল্পিটা গ্রহণ 
কিদব। এি �দল সমবটায়ীদেি সটাংগঠনিক 
েক্িটা বনৃদ্ধ পটায় এবং পনিকনল্পিভটাদব 
অংিগ্রহণমফূলক উন্নয়দি সুদযটাগ লটাভ করি। 
 
সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি কমকুসফূনচ শীেকুক প্রকদল্পি 
আওিটাভুক্ত গ্রটামগুদলটাদি গনঠি নসনভনডনপ 
সমবটায় সনমনিদি সিকটানি-রৈসিকটানি থসবটা 
স্টািীয় সিকটাি প্রনিষ্টািগুদলটাি থসবটা এবং 
প্রকল্প েপ্তি থরদক প্রেতি থসবটা সমনবিি হয়। 
�দল গ্রটাদমি নিক্টা, স্টাস্্য, অরকুনিনিক, 
সটামটানজক, পনিদবিসহ সটানবকুক উন্নয়ি নিনশ্চি 
হয়। এ িিদিি থসবটা চলটাচদলি আন্তঃপ্রবটাহ 
নিম্নবধণকুি ছদক থেখটাদিটা থযদি পটারি-

গ্রটাদমি মটািদুেি সক্মিটা বনৃদ্ধ, 
জিসদচিিিটা ও আত্মনবশ্টাস সষৃ্টি, সংগনঠি 
হদয় সটামটানজক উদে্যটাদগি মটাি্যদম স্টািীয় 
সমস্যটা সমটািটাদিি প্রদচষ্টা, স্টািীয় সম্দেি 

সদবকুটাতিম ব্যবহটাি নিনশ্চিকিণ, সিকটানি এবং 
রৈসিকটানি থসবটাগুদলটা িৃণমফূল মটািদুেি কটাদছ 
থপৌঁছটাদিটাি মটাি্যদম সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি সমবটায় 
সনমনিগুদলটা কটাজ করি যটাদচ্ছ। নিিন্তিভটাদব 
পনিচটানলি এ কটাযকুক্রম গ্রটাদমি মটািদুেি 
আনরকুক ও সটামটানজক অগ্রগনিি সফূচকগুদলটাদক 
উধ্বকুমখুী িটাখদি সহটায়ক ভফূ নমকটা িটাখদছ। 
নিিবনচ্ছন্ন প্রনিক্ণ এবং উবিদু্ধকিণ কটাযকুক্রম 
চলমটাি রটাকটায় নসনভনডনপভুক্ত গ্রটাদমি মটািেু 
অি্য গ্রটাদমি িুলিটায় অধিক সদচিি, এসব 
গ্রটাদমি িরুণিটা অধিকিি আত্মপ্রি্যয়ী এবং 
উদে্যটামী, িটািীিটা সটাহসী নহদসদব আনভভফূ কুি 
হদয়দছ। নসনভনডনপ পনিবটারিি কু্দে সেস্যিটা 
একনেদক সচিয়ী হওয়টাি েীক্টা পটাদচ্ছ 
পটািটাপটানি সটামটানজক রেিৃদত্বি কলটাদকৌিল 
িপ্ত কিদি সক্ম হদচ্ছ।

নসনভনডনপি মটাি্যদম গ্রটাদমি মটািদুেি কু্দ্র কু্দ্র 
িনক্তি সমবিদয় গদড় উঠটা ‘সমবটায় িনক্ত’ পটারি 
গ্রটাদমি প্রচনলি িটািণটাদক পটাদল্ট নেদয় সমদৃ্ধ 
এবং আদলটানকি গ্রটাম প্রনিষ্টা কিদি, থযমিটি 
স্প্ন থেদখনছদলি কনবগুরু িবীন্দ্রিটার ঠটাক্ি 
এবং আমটাদেি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি।

 

মমা. মরফজুল ইসলাম: থচয়টািম্যটাি, প্রনিদযটানগিটা 
কনমিি এবং প্রটাক্তি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক, সমবটায় 

অধিেপ্তি, ঢটাকটা
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পটাদল্ট যটাওয়টা পনৃরবীদি এখি পযকুন্ত আরকুসটামটানজক 
উন্নয়দিি অি�ুটক নহদসদব পনিনচি ও পিীনক্ি 
একটি ব্যবস্টাি িটাম ‘সমবটায়’। এই প্রি্যয়টি 
কিকগুদলটা মফূলিীনিি ওপি নভনতি করি গদড় উদঠদছ। 
‘েদিি লটানঠ এদকি রৈটািটা’, ‘েদি নমদল কনি কটাজ 
হটানি নজনি িটানহ লটাজ’ নকংবটা ‘নব্ু থরদক নসনু্ধ’ 
প্রবটােগুদলটাদক সটামদি র�দখ বটাস্তবিটাি নিনিদখ 
সমবটায় কটাযকুক্রম এনগদয় চদল। এটিি মফূল কটাজ হদলটা 
সহদযটানগিটাি মটাি্যদম নিদজদেি উন্নয়ি। নবনভন্ন 
বনৃতি ও থপিটাি নবনচ্ছন্ন এবং অসংগনঠি মটািদুেি 
কটাদছ অপনিকনল্পিভটাদব পদড় রটাকটা অরকু একসটাদর 
পুঁনজ করি কটাদজ লটানগদয় নিদজদেি মদি্য উন্নয়িই 
সমবটাদয়ি মফূল লক্্য। বটাংলটাদেদিি অরকুিীনিদি 
এবং সটামটানজক উন্নয়দিি জি্য সমবটায় আদ্টালদিি 
ভফূ নমকটা খবুই গুরুত্বপূণকু। এ সমবটায় আদ্টালিদক 
র�ন্দ্র করি ‘সমবটায় অরকুিীনি’ গদড় উদঠদছ। 
এজি্যই বলটা হয়, সমবটায় হদলটা সনমিনলি উদে্যটাগ 
ও সহদযটানগিটাপূণকু মদিটাভনঙ্গ লটালি কিটা। আসদল 
একনরেি হদয় একসটাদর কটাজ কিটাি িটামই সমবটায়। 
জনিক অরকুিীনিনবদেি মদি, ‘সমবটায় হদলটা একটি 

প্রনিষ্টাি, যটাি মটাি্যদম সটািটািণ মটািেু অরকুনিনিক 
মনুক্ত অজতিদিি লদক্্য মটািেু নহদসদব সিিটা ও 
সটাদম্যি নভনতিদি থস্চ্ছটায় একনরেি হয়’; আিনুিক 
সমটাজনবজ্টাদি এদক বলটা হয় ‘সমবটায় থচিিটা’। 

‘সমবটায় থচিিটা’ি উদ্ব ও নবকটাি নিল্প-
নবলেদবটাতিি ইউরিটাদপ। ইংল্যটাদডে ‘িচদডল’ িটামক 
গ্রটাদম ১৮৪৪ সটাদল নকছু রেনমক িাঁনিদেি নিদয় গদড় 
ওদঠ একটি সংগঠি। এটিই প্ররম সবকুজি স্ীকৃি 
সমবটায় সংগঠি। িদব নিল্পনবলেদবি নকছু পূদবকু ১৭৬১ 
সটাদল সবকুপ্ররম স্টািীয় িাঁনিদেি ঋণসুনবিটা, নিক্টা 
ও অনভবটাসি সুনবিটা থেবটাি জি্য গনঠি হদয়নছল 
‘থ�িউইক উইভটািস থসটাসটাইটি’। পিবিতিীদি শুি ু
ইংল্যটাদডেই এক হটাজটারিি অধিক সমবটায় প্রনিষ্টাি 
কমকুকটা্ল শুরু করি। বটাংলটাদেদি আমিটা অনিক্রম কিনছ 
সমবটায় নেবদসি ৪৮ বছি। অবি্য সমবটাদয়ি ইনিহটাস 
এখটাদি একি বছি ব্যটাপ্ত। এজি্য আমিটা অিসুিণ 
কিনছ নবশ্ব্যটাপী প্রচনলি সমবটাদয়ি ৭টি মফূলিীনি। 
এগুদলটা হদলটা- স্িঃস্ফূ িতি ও অবটাি সেস্যপে; 
সেদস্যি গণিটানন্তক নিয়ন্তণ; সেদস্যি আনরকুক 
অংিগ্রহণ; স্টায়তিিটাসি ও স্টািীিিটা; নিক্টা, প্রনিক্ণ 

সমবাে: 
সদত্কাররর 
জনগয়ণর 
প্রদতষ্ান
নমল্টি নবশ্টাস
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ও ির্য; আন্তঃসমবটায় সহদযটানগিটা; সটামটানজক 
অঙ্গীকটাি। অি্যনেদক আন্তজতিটানিক সমবটাদয়ি 
মফূলিীনিসমফূহ হদলটা—অবটাি ও স্িঃপ্রবতৃি 
সেস্যপে, গণিটানন্তক ব্যবস্টাপিটা, সনমনিি 
িহনবদল সেস্যদেি অংিগ্রহদণি পনিমটাণ যটাই 
থহটাক িটা র�ি িটাদেি সবটািই অধিকটাি সমটাি 
রটাকদব, উবিতৃিটাংদি সব সেদস্যিই অধিকটাি 
রটাকদব, সনমনিি সেস্যগণদক নিয়নমিভটাদব 
সমবটায় নিক্টােটাদিি ব্যবস্টা কিটা, সেস্যদেি 
পিস্পরিি মদি্য সহদযটানগিটাি স্পহৃটা 
জটাগরূক িটাখটা। সমবটায় আদ্টালদিি 
জিক িবটাটতি ওদয়ি। ১৯২৫ সটাদল নিনি নিউ 
জটামকুটানিদি থযৌর রেম ও মটানলকটািটাি নভনতিদি 
সমবটায় কনমউনিটি চটালু করিি। ভটািিীয় 
উপমহটাদেদি প্ররম সমবটায় আদ্টালদিি 
সফূরেপটাি করিি থফ্রডটানিক নিকলসি ১৮৯৫ 
সটাদল। সমবটায় আদ্টালি প্ররম পূণকুিটা পটায় 
১৯১৭ সটাদল িটানিয়টাি সমটাজিন্ত প্রনিষ্টাি 
মটাি্যদম। সমবটায় সনমনিি সবকুনিম্ন সেস্য িিটা 
হয় ২০ জি। রেিটারিল লডতি কটাজতিদিি আমদল 
১৯০৪ সটাদলি র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট 
থসটাসটাইটিজ অ্যটাক্ট পটাদসি মি্য নেদয় বটাংলটাি 
গভিকুদমন্ট সমবটায়ী উদে্যটাগ গ্রহণ করি। িখি 
থরদকই কৃেকদেি পটািটাপটানি রেদল ও িাঁনি 
সমপ্রেটায়, র�টাক্তটা এবং নকছু িহুরি কম্ুযনিটি 
র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটি গঠদি উদে্যটাগী 
হয়। থসসময় কৃেক ও থপিটাজীবী থরেধণি মদি্য 
এই আদ্টালদিি প্রনি ব্যটাপক আগ্রহ থেখটা 
নেদয়নছল। বটাংলটাদেদি সমবটায় আদ্টালদিি 
প্রনিষ্টািটা হদলি স্যটাি নপনস িটায়। নিনি খলুিটা 
রেদলি নকছু েনিদ্র মটািদুেি ভটাগ্য পনিবিতিি 
ও আত্মনিভতিিশীল কিটাি উদদেদি্য এ নবেদয় 
উবিদু্ধ করিি। ১৯৪০ সটাদল বঙ্গীয় আইি 
পনিেদে ঞযব ইবহমিে ঈড়-ঙঢ়বৎিঃিটাব 
িড়পিবঃু অপঃ িটাদম একটি আইি পটাস 
হয়। ১৯৮৪ সটাদল বটাংলটাদেদি জটানি কিটা হয় 
‘সমবটায় অি্যটাদেি’। এি নিয়মটাবনল প্রণীি 
হয় ১৯৮৭ সটাদল। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি নবনভন্ন সমদয় সমবটায় িীনিি 
করটা বদল থগদছি এবং বিতিমটাি শেখ হটানসিটা 
সিকটাি সমবটায় িীনিি পদক্ অদিক কটাজ 
করি চদলদছি।

বটাংলটাদেদিি আরকুসটামটানজক উন্নয়দি 
সমবটাদয়ি ভফূ নমকটা অদিক। েনিদ্র িি-িটািী 
নকংবটা নপনছদয় পড়টা জিদগটাষ্ঠীি অরকুনিনিক 
মনুক্তি একটি অি্যিম পর হদচ্ছ সমবটায়। 
সটািটািণ মটািেু এখি জটাদিি, সমবটায় একটি 
ব্যবসটানয়ক প্রনিষ্টাি থযটি একেল সেস্য 
িটাদেি সনমিনলি কল্যটাদণি জি্য পনিচটালিটা 
করিি। সমবটাদয় সমমিটা মটািদুেি সমটাগম হয়। 
এটি থস্চ্ছটাদসবটামফূলক একটি স্িটানসি সংগঠি 
যটা নিদজদেি আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি জি্য 
কটাজ করি এবং এ লদক্্য অংশীেটানিত্ব নভনতিদি 
গণিটানন্তকভটাদব নিয়নন্তি ব্যবসটা পনিচটানলি 

হয়। আবটাি একটি সমবটায় প্রনিষ্টাি এমিও 
হদি পটারি থযখটাদি ব্যবসটাটি এি সুনবিটাদভটাগী 
সকদল সমভটাদব নিয়ন্তণ করি অরবটা িটািটাই 
ওই প্রনিষ্টাদি কটাজ করি। সমবটায় অধিেপ্তরিি 
ওদয়বসটাইদটি সফূররে থেখটা যটায় এদেদিি প্রটায় 
২ র�টাটি মটািেু সমবটায় সনমনিি সদঙ্গ জনড়ি। 
যটািটা প্রটায় ২ লটাখ সমবটাদয়ি মদি্য র�ন্দ্রীয় 
নকংবটা আচিনলক পনিসরি কটাজ কিদছি নকংবটা 
অবেটাি িটাখদছি থেদিি উন্নয়দি। সমবটাদয়ি 
সুনবিটাগুদলটা হদলটা—সমবটাদয়ি মটাি্যদম সহদজ 
নিদজদেি উন্ননিসহ এলটাকটাি উন্নয়িমফূলক 
কটাজ কিটা যটায়, আনরকুক সচ্ছলিটা আিয়ি কিটা 
যটায়, রেমজীবী মটািেু একজদিি পদক্ থয কটাজ 
সম্ভব িয় সমবটাদয়ি মটাি্যদম েি জদিি পদক্ 
থস কটাজ সম্ন্ন কিটা সম্ভব হয়, সমবটাদয়ি 
সেস্যদেি এবং রৈকটাি রেটাকদেি কমকুসংস্টাি 
হয়, সমবটাদয়ি মটাি্যদম সমবটাদয়ি সেস্যিটা 
সচিদয় উৎসটাহী হয়, সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
সটামটানজক িটানন্ত প্রনিষ্টা কিটা সম্ভব।

২. একটি শেটােণমকু্ত, অসটামপ্রেটানয়ক, 
গণিটানন্তক, প্রগনিশীল ও কল্যটাণকটামী িটাষ্ট্র 
নহদসদব বটাংলটাদেি নবনিমকুটাদণি স্প্ন লটালি 
করিই স্টািীিিটাি ডটাক নেদয়নছদলি জটানিি 
নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি। ১৯৭১ 
সটাদলি ৭ মটাদচতিি ভটােদণ নিনি বদলনছদলি—
‘এবটারিি সংগ্রটাম, আমটাদেি মনুক্তি সংগ্রটাম, 
এবটারিি সংগ্রটাম, স্টািীিিটাি সংগ্রটাম।’ 
স্টািীিিটা প্রটানপ্তি থক্ররে এই মনুক্তি সংগ্রটামটি 
নছল েী�কুনেদিি। অরকুটাত্ নবনভন্ন বাঁক অনিক্রম 
করি গদড় ওঠটা বঙ্গবনু্ধি থসটািটাি বটাংলটাি 
আেনিকুক নভনতি নছল একটি বৈেম্যমকু্ত, 
শেটােণহীি সমটাজ; থসটািটাি বটাংলটা প্রনিষ্টাি 
মটাি্যদম অসহটায় েনিদ্র মটািদুেি মদুখ হটানস 
থ�টাটটাদিটাি স্প্ন থেদখনছদলি নিনি। শেটােণ-
বচিিটা ও নিপীড়িমকু্ত বটাংলটাদেি প্রনিষ্টা 
কিদি থচদয়নছদলি। এ কটাদজ বঙ্গবনু্ধ 
সমবটায়দক সবকুটাধিক গুরুত্ব নেদয়নছদলি। 
িটাই নিনি সংনবিটাদিি ১৩িং অিদুচ্ছদে 
মটানলকটািটাি ২য় খটাি নহদসদব সমবটায়দক 
স্টাি থেি। বঙ্গবনু্ধ কৃনে সমবটায় সনমনি এবং 
মৎস্যজীবী সমবটায় গঠি করিি। এছটাড়টা িাঁনি 
সমবটায় সনমনি, নিল্প সমবটায় সনমনি, নমল্ক 
নভটটা গদড় র�টাদলি। নিনি নবশ্টাস কিদিি, 
িটাজনিনিক স্টািীিিটা িটাি সনি্যকটারিি 
অরকু খুঁদজ পটাদব অরকুনিনিক মনুক্তি স্টাদে, 
আপটামি জিসটািটািদণি ভটাদগ্যটান্নয়দি। 
গণিটানন্তক পদ্ধনিি মটাি্যদম রূপটানয়ি হদব 
সমটাজিটানন্তক িীনিি এবং থসই অভীষ্ লদক্্য 
আমিটা থপৌঁছটাদবটা সমবটাদয়ি মটাি্যদম। ১৯৭২ 
সটাদলি জুি মটাদস বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় 
ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় সদমিলদি বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি বদলি, ‘আমটাি থেদিি 
প্রনিটি মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্টা 

পটাদব, উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব—এই 
হদচ্ছ আমটাি স্প্ন।’ এই পনিরপ্রনক্দি গণমখুী 
সমবটায় আদ্টালিদক গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা 
পটালি কিদি হদব। র�িিটা সমবটাদয়ি পর—
সমটাজিরন্তি পর, গণিরন্তি পর। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম গনিব কৃেকিটা থযৌরভটাদব উৎপটােি-
যরন্তি মটানলকটািটা লটাভ কিদব। অি্যনেদক 
অধিকিি উৎপটােি বনৃদ্ধ ও সম্দেি সুসম 
বণ্টি ব্যবস্টায় প্রনিটি কু্দ্র চটানে গণিটানন্তক 
অংি ও অধিকটাি পটাদব। রেটািেটাি িিী 
চটানেি শেটােণ থরদক িটািটা মনুক্ত লটাভ কিদব 
সমবটাদয়ি সংহি িনক্তি বিটািটা। একইভটাদব 
কৃেক, রেনমক, িাঁনি, রেদল, কু্দ্র ব্যবসটায়ীিটা 
যনে একদজটাট হদয় পুঁনজ এবং অি্যটাি্য 
উৎপটােদিি মটাি্যদম একরে কিদি পটারিি 
িদব আি মি্যবিতিী িনিক ব্যবসটায়ী-নিল্পপনি 
থগটাষ্ঠী িটাদেি রেদমি �সলদক লুট করি থখদি 
পটািদব িটা। সমবটাদয়ি মটাি্যদম গ্রটাম-বটাংলটায় 
গদড় উঠদব কু্দ্র নিল্প, যটাি মটানলক হদব 
সটািটািণ কৃেক, রেনমক এবং ভফূ নমহীি নিযকুটানিি 
দুঃখী মটািেু। উদল্খ্য, স্টািীিিটাি পরি 
জটানিি নপিটাি নিদেতিি অিযুটায়ী সটািটাদেদি 
সমবটায়নভনতিক িটািটাি কটাযকুক্রম চটালু হয়। 
গ্রটামনভনতিক কৃনে সমবটায় প্রনিষ্টাি মটাি্যদম 
কৃেকদেি উচ্�লিশীল বীজ, কৃনে উপকিণ 
ও যন্তপটানি এবং গভীি িলকফূ প সিবিটাদহি 
ব্যবস্টা নিনি করিনছদলি। পটািটাপটানি িাঁি 
উৎসটাদহ রেদল, িাঁনি প্রভৃনি থপিটানভনতিক 
সমবটায় সনমনি গঠদিি মটাি্যদম সমবটাদয়ি 
িিুি যটারেটাপর ব�নি হয়। 

বঙ্গবনু্ধি আমদলই সমস্ত বড় নিল্প, 
ব্যটাংক, পটাটকল, নচনিকল, সুিটাকল 
ইি্যটানে জটািীয়কিণ কিটা হয়। জনমি 
সদবকুটাচ্ মটানলকটািটাি সীমটা নিিকুটািণ করি 
থেি নিনি। সমবটায় পদ্ধনিদি গ্রটাদম গ্রটাদম, 
রটািটায়, ব্রি গদড় র�টালটাি নসদ্ধটান্ত হয় 
থমহিনি মটািদুেি থযৌর মটানলকটািটা। এি 
�দল কৃেকিটা িটাদেি উৎপটানেি �সদলি 
নবনিমদয় পটাদব ি্যটায্যমফূল্য, রেনমকিটা পটাদব 
রেদমি �ল—র�টাদগি ি্যটায্য অধিকটাি। 
অরকুটাত্ িাঁি আমদল সমবটায় আদ্টালি নছল 
সটািটািণ মটািদুেি থযৌর আদ্টালি। কৃেক, 
রেনমক, থমহিনি জিিটাি নিজস্ প্রনিষ্টাি। 
থসসময় সমবটায় সংস্টাগুদলটাদক সনি্যকটারিি 
গণিটানন্তক প্রনিষ্টাি নহদসদব গদড় র�টালটাি 
জদি্য পনিচটালিটা-েটানয়ত্ব ি্যস্ত হয় জিগদণি 
নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি ওপি। সমবটাদয়ি 
পুিটািি ব্যবস্টা বটানিল করি এমি একটি িিুি 
ও সুসম ব্যবস্টা গদড় র�টালটাি প্রি্যটািটা নছল। 
উপিন্তু শেটােণ ও প্রনিনক্রয়টাশীল র�টাটটানি 
সটারকুদক নচিনেদিি জি্য িস্যটাৎ করি থেবটাি 
প্রি্যদয় নছল েঢ়ৃিটা। সমবটায় সংস্টাি অবটাি 
নবকটাি ও সুষু্ পনিচটালিটাি স্টাদরকু দুিকুীনিি 
জগদেল পটারিদক সিটাদি থচদয়নছদলি নিনি। 
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প্রিটাসি ব্যবস্টাদক দুিকুীনিি িটাগপটাি থরদক 
মকু্ত করি জিগদণি কল্যটাদণ নিদয়টানজি 
কিটাি জি্য নছদলি বদ্ধপনিকি। রেখটাবটাহুল্য, 
বঙ্গবনু্ধ থচদয়নছদলি স্টািীি বটাংলটাদেদিি 
প্রনিটি গ্রটাদম বটাি্যিটামফূলক সমবটায় প্রনিনষ্ি 
হদব। ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচতি স্টািীিিটা নেবস 
উপলদক্ থসটাহিটাওয়টােতিী উে্যটাদি এক ভটােদণ 
প্রস্তটাব র�দখনছদলি, ‘গ্রটাদমি প্রদি্যকটি কমকুঠ 
মটািেু বহুমখুী সমবটাদয়ি সেস্য হদব। যটাি 
যটাি জনম থস-ই চটাে কিদব, নকন্তু �সল ভটাগ 
হদব নিি ভটাদগ—কৃেক, সমবটায় ও সিকটাি।’ 
এই গ্রটামীণ সমবটায়দক নিনি িিুি গ্রটাম 
সিকটাি নহদসদব গদড় িুলদি থচদয়নছদলি। 
বদলনছদলি, িটাদেি হটাদিই উন্নয়ি বটাদজদটি 
অংিনবদিে িুদল থেওয়টা হদব, ওয়টাকতিস 
থপ্রটাগ্রটামও রটাকদব িটাদেি হটাদি। নিনি 
বদলনছদলি, ‘এিটা মটারটা উঁচু করি োঁড়টাদল 
একসময় ইউনিয়ি কটাউনন্দলি টটাউটদেি 
নবেটায় থেওয়টা হদব।’ গদবেকদেি মদি, 
বঙ্গবনু্ধ থয সমবটাদয়ি করটা বদলদছি, চীি বটা 
থসটানভদয়ি ইউনিয়দিি কটাদলকটিভ �টানমকুংদয়ি 
থরদক নকছুটটা নভন্ন হদলও িটা সমটাজিটানন্তক 
অনভজ্িটা বিটািটা অিপু্রটাধণি। নিনি কৃেকদেি 
মটানলকটািটািীি জনম নছনিদয় রেওয়টাি করটা 
বদলিনি। বঙ্গবনু্ধ প্রস্তটাব করিনছদলি চটাে হদব 
থযৌরভটাদব, আি থস চটাদেি �সল সবটাই র�টাগ 
কিদব। নিনি সমটাজিরন্ত নবশ্টাস কিদিি, 
থসই নবশ্টাস থরদকই এই সমবটায় ব্যবস্টাি 
প্রস্তটাবিটা। িাঁি ‘অসমটাপ্ত আত্মজীবিী’র� 
বঙ্গবনু্ধ নিদজই সমটাজিরন্ত িাঁি আিগুদি্যি 
করটা জটানিদয় থগদছি। নিনি নলদখদছি, ‘আনম 
নিদজ কনমউনিস্ িই, িদব সমটাজিরন্ত নবশ্টাস 
কনি এবং পুঁনজবটােী অরকুিীনিদি নবশ্টাস কনি 
িটা।’ নিনি ১৯৭৩ সটাদলি ৯ থসদটেম্বি এক 
আন্তজতিটানিক সদমিলদি বদলি, ‘নবশ্ দুই 
নিনবরি নবভক্ত—শেটােক আি শেটানেি। আনম 
শেটানেদিি পদক্।’ গনিব-দুঃখী বটাঙটানলি 
মদুখ হটানস থ�টাটটাদিটাই নছল বঙ্গবনু্ধি জীবদিি 
রিি। নিনি থচদয়নছদলি ‘সুস্-সবল-জ্টাি-
থচিিটাসমদৃ্ধ-র�েনবেম্যহীি থেিরপ্রদম উবিদু্ধ 
মটািদুেি উন্নি এক বটাংলটাদেি।’ 

১৯৭৫ সটাদল ‘বটাকিটাদল’ি আত্মপ্রকটাি 
�দট; যটাি মফূল লক্্য নছল একটি শেটােণহীি, 
দুিকুীনিমকু্ত সমটাজ ও শেটানেদিি গণিটানন্তক 
িটাসি প্রনিষ্টাকিণ। বঙ্গবনু্ধ বটাকিটাদলি 
মটাি্যদম ‘শেটানেদিি গণিন্ত’ প্রনিষ্টাি জি্য 
থয চটাি ে�টা কমকুসফূনচ থ�টােণটা করিনছদলি, 
থসগুদলটা নছল—বটাি্যিটামফূলক বহুমখুী 
গ্রটাম সমবটায় গঠি, মি্যস্ত্বদভটাগী গ্রটামীণ 
রেটািেটাি, মহটাজি, িনিক-বধণক থরেধণি 
উদচ্ছে, উৎপটােিব্যবস্টা ও উৎপটােি িনক্তি 
নবকটাি সটািি, আমলটািরন্তি নবলুনপ্ত এবং 
িটাষ্ট্রীয় জীবদিি ব্যটাপক গণিন্তটায়ি। সমটাদজি 
কটান্ষিি পনিবিতিদিি জি্য বঙ্গবনু্ধ সবদচদয় 

রৈনি রেটাি নেদয়নছদলি িাঁি কমকুসফূনচি প্ররম 
ে�টা অরকুটাত্ ‘বহুমখুী সমবটায়’-এি ওপি। 
১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচতি স্টািীিিটা নেবদসি 
ভটােণটিি একটি অংি আবটািও স্িণীয়—
‘পাঁচ বছরিি প্ল্টাি- এ বটাংলটাদেদিি ৬৫ 
হটাজটাি গ্রটাম র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যকটি 
গ্রটাদম এই র�টা-অপটারিটিদভ জনমি মটানলদকি 
জনম রটাকদব। নকন্তু থয রৈকটাি, প্রদি্যকটি 
মটািেু, থয মটািেু কটাজ কিদি পটারি, িটাদক 
র�টা-অপটারিটিদভি সেস্য হদি হদব। এগুদলটা 
বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ হদব। পয়সটা যটাদব 
িটাদেি কটাদছ, �টাটিতিলটাইজটাি যটাদব িটাদেি 
কটাদছ, ওয়টাকতিস থপ্রটাগ্রটাম যটাদব িটাদেি 
কটাদছ। আদস্ত আদস্ত ইউনিয়ি কটাউনন্দলি 
টটাউটদেিদক নবেটায় থেয়টা হদব। িটা িটা 
হদল থেিদক বাঁচটাদিটা যটাদব িটা। এই জি্যই 
নভদলজ র�টা-অপটারিটিভ হদব।’ উৎপটােি ও 
বণ্টিব্যবস্টা িরটা সমটাদজি কটাঠটাদমটাি আমফূল 
রূপটান্তিই নছল বঙ্গবনু্ধি সমবটায়-ভটাবিটাি 
লক্্য। প্রটাবনন্ধক যিীি সিকটারিি মদি, বঙ্গবনু্ধ 
িবীন্দ্রিটাদরিই সমবটায়-ভটাবিটাি উতিিটাধিকটাি 
বহি করিনছদলি। িবীন্দ্রিটার বদলনছদলি, 
‘একমটারে সমবটায়-প্রণটানলি বিটািটাই গ্রটাম আপি 
সবকুটাঙ্গীণ িনক্তদক নিমজ্ি েিটা থরদক উদ্ধটাি 
কিদি পটািদব, এই আমটাি নবশ্টাস।’ এই 
নবশ্টাদসিই নিনি স্পষ্ প্রকটাি �টিদয়নছদলি 
িাঁি ‘সমবটায় িীনি’ শীেকুক পুনস্তকটাটিদি। ‘এই 
র�টা-অপটারিটিভ প্রণটানলই আমটাদেি থেিদক 
েটানিদ্র্য হইদি বাঁচটাইবটাি একমটারে উপটায়। 
আমটাদেি থেি র�ি, পনৃরবীি সকল থেদিই 
এই প্রণটানল একনেি বড় হইয়টা উনঠদব।...
িখি র�টাজগটারিি হটাদট আজ মটািদুে মটািদুে 
থয একটটা ভয়ংকি র�েটারিনে আদছ িটাহটা 
�ুনচয়টা নগয়টা এখটাদিও মটািেু পিস্পরিি সুহফূে 
হইয়টা, সহটায় হইয়টা নমনলদি পটানিদব।’ কনব 
কটাজী িজরুল ইসলটাম শেটােণমকু্ত সমটাজ 
প্রনিষ্টাি পনিকল্পিটা থপি করিনছদলি, িটাি 
সদঙ্গও সটাযুজ্য আদছ ‘বহুমখুী গ্রটাম সমবটায় 
গঠি’ ও ‘শেটানেদিি গণিন্ত’ প্রনিষ্টা সম্দকতি 
বঙ্গবনু্ধি ভটাবটােদিকুি। সমবটায় বটা যফূরবদ্ধিটাি 
থচিিটা বটাংলটাি রেটাকসমটাদজি নচদতি 
আবহমটািকটাল িরিই জটাগরূক। নবি িিদকি 
থগটাড়টায় থসই থচিিটািই বটাস্তব রূপেটাদিি 
পনিকল্পিটা ব�নি করিনছদলি রেটাকসমটাদজি 
চটািণ কনব মকু্্ েটাস। থস পনিকল্পিটাটি নছল 
এ িকম—‘প্রনি পাঁচখটািটা গ্রটাম লইয়টা হইদব 
এক-একটি থমৌজটা; প্রনি থমৌজটায় রটানকদব 
আমটািনি ব্যটাংক—এবং ব্যটাংদকি সটাহটাদয্য ও 
মটাি্যদম এই পাঁচখটানি গ্রটাদম চনলদব থযৌরভটাদব 
চটাে, কটািবটাি ও ক্টিিনিল্প।’ 

বঙ্গবনু্ধ কৃেকদেি ২৫ নব�টা পযকুন্ত জনমি 
খটাজিটা মওক্� করিি। এ কটািদণ কৃনেকটাদযকু 
জনড়ি কৃেকক্ল উপকৃি ও উৎসটানহি হয়। 
নিনি গ্রটাম্য সমটাজনভনতিক গনিব কৃেকদেি 

সহদযটানগিটাি জি্য সুেমকু্ত ঋদণি ব্যবস্টা 
করিনছদলি। স্টািীিিটা পিবিতিী সমদয় প্রটায় 
২২ লটাদখি রৈনি কৃেক পনিবটািদক পুিবকুটাসি 
করিি নিনি। বটাদজদট কৃনেখটাদি সদবকুটাচ্ বিটাদে 
িটাখটাি ব্যবস্টাও নছল। শেটানেি জিদগটাষ্ঠীি 
পদক্ নছদলি বদলই বঙ্গবনু্ধ ভফূ নমসংস্টারিি 
উদে্যটাগ নিদয়নছদলি। ১৯৭২ সটাদলি আগস্ 
মটাদস জটািীকৃি ভফূ নমস্ত্ব আদেদি পনিবটািনপছু 
সদবকুটাচ্ ১০০ নব�টা নসনলং আরিটানপি হয়। 
যনেও থসই আদেি বটাস্তবটায়ি কিটা নছল কনঠি। 
আসদল ভফূ নমসংস্টারিি বেদল সমবটায়নভনতিক 
থযৌর চটাদেি থয প্রস্তটাব নিনি করিি, িটা নছল 
অধিক বটাস্তবসমিি। বঙ্গবনু্ধ শুি ু থয থযৌর 
চটােটাবটাদেি প্রস্তটাব িটাদখি িটা-ই িয়, নিনি 
পুরিটা গ্রটামদক একটি সমবটায়ী ব্যবস্টাপিটাি 
অিীদি আিটাি করটা র�দবনছদলি। এ করটাি 
অরকু, গ্রটাদমি যটাবিীয় সম্ে—িটাি জনম, 
�সল ও পটানি-এি ব্যবস্টাপিটায় রটাকদব গ্রটাদমি 
মটািদুেি থযৌর ভফূ নমকটা। গ্রটাম সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
থয বটাড়নি আয় হদব, িটাি সুসম ব্যবহটাি ও 
বণ্টদিি জি্য বঙ্গবনু্ধ একটি ‘গ্রটাম িহনবদলি’ 
করটা র�দবনছদলি। এই িহনবদলি আয় আসদব 
উৎপটানেি �সদলি একটাংি থরদক, বটানকটটা 
আসদব র�ন্দ্রীয় সিকটারিি বিটাদে থরদক। 
বঙ্গবনু্ধি এই সমবটায়ী গ্রটাদমি প্রস্তটাবটি এখদিটা 
প্রটাসনঙ্গক। কটািণ গ্রটাদমি ক্মিটায়দিি একটি 
সম্ভটাব্য পর হদি পটারি গ্রটামদক একটি সমবটায়ী 
ইউনিদট পনিবনিতিি করি িটাদক গণপ্রিটাসদিি 
প্ররম স্তি নহদসদব স্ীকৃনি থেওয়টা। এই সমবটায়ী 
গ্রটাম নিদজই যনে একটি িুলিটামফূলকভটাদব 
স্িন্ত প্রিটাসনিক ইউনিট হদয় ওদঠ, িটাহদল 
কটাদয়নম স্টারকুপিদেি হটাি থরদক িক্টা পটাওয়টা 
যটাদব। িটাছটাড়টা গ্রটাদমি মটািেু এককটাট্টা হদল 
দুষ্দলটাকদেি রেকটাদিটা কনঠি িয়। 

৩. বঙ্গবনু্ধি আদগ িবীন্দ্রিটার ঠটাক্রিি ‘সমবটায় 
িীনি’ি বটাস্তবটায়ি বটাংলটাি গ্রটামীণ জীবদি 
অিস্ীকটাযকু নহদসদব গণ্য হদয়নছল। কটািণ গ্রটামীণ 
সমটাজ হদলটা সং�বদ্ধ। এ সমটাজ ব্যবস্টাি মফূল 
িনক্ত হদচ্ছ সনমিনলি উদে্যটাগ, সটামটানজক বন্ধি 
এবং সমষ্টিগি উন্নয়ি। কনব পূবকুবদঙ্গি গ্রটামীণ 
মটািেুদক অরকুনিনিক মনুক্তি স্প্ন থেনখদয়নছদলি 
‘সমবটায়’ িটািণটাি প্রটাদয়টানগক পদ্ধনিি 
আনবষ্টাি ও প্রবিতিি করি। নিনি পূবকুবদঙ্গ িাঁি 
জনমেটানিকটাদল কৃনে সমবটাদয়ি উদদেদি্য ব্যটাংক 
প্রনিষ্টা করিনছদলি। নবংি িিটাব্ীি মটািটামটানি 
উতিিবদঙ্গি চাঁপটাইিবটাবগদঞ্জি িটাদচটাদল 
র�ভটাগটাি েটানবদি িটাদচটাদলি ‘িটানি-মটা’ খ্যটাি 
ইলটা নমরে কৃেক সমবটাদয়ি িটাদম র�ভটাগটা 
আদ্টালি করিনছদলি। আরিক সমবটায় 
উদে্যটাক্তটা ড. আখিটাি হটানমে খটাি ১৯৫৬-৬০ 
সটাদল ক্নমল্টায় কৃেকদেি সংগনঠি করি িটাদেি 
কল্যটাদণ সমবটাদয়ি সু�ল সবটাি মটাদি ছনড়দয় 
থেওয়টাি জি্য ‘ক্নমল্টা মদডল’ চটালু করিি। 
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পরি এটিিই রূপ হয় বটাংলটাদেদি একটাদডনম 
�ি রুিটাল র�দভলদমন্ট’ (বটাডতি)। এিই িটািণটা 
থরদক বগুড়টায় রুিটাল র�দভলপদমন্ট একটাদডনম 
(আিনডএ) প্রনিষ্টা পটায়। বিতিমটাি সিকটাি 
থেদিি সমবটায়ীদেি উপকটািটাদরকু ‘একটি বটানড় 
একটি খটামটাি’ প্রকল্প পনিচটালিটা কিদছ। 
এছটাড়টাও ‘সমবটায় ব্যটাংক’ ও ‘পনল্ সচিয় 
ব্যটাংক’ প্রনিষ্টা করি কৃেক ও সমবটায়ীদেি 
সহটায়িটা নেদচ্ছ। নবদিেজ্িটা বদল রটাদকি, 
নবংি িিটাব্ীি শুরু থরদক নিি-স্তিনবনিষ্ 
সমবটায় বটাংলটাদেদিি গ্রটামীণ জিদগটাষ্ঠীদক নভন্ন 
নভন্ন থপিটািনভনতিদি সং�বদ্ধ করি সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম এনগদয় চলটাি পর থেখটায়। এিই 
িটািটাবটানহকিটায় কৃেক সমবটায়, রেদল সমবটায়, 
িাঁনি সমবটায়সহ িটািটা িিদিি থপিটানভনতিক 
সমবটায় সংগঠি গদড় ওদঠ। এসব সমবটায় 
সনমনিি থযমি সটা�ল্য নছল র�মনি ব্যরকুিটাও 
কম নছল িটা। েটাদটি েিদক নিি স্তিনবনিষ্ 
সমবটাদয়ি পটািটাপটানি নবিস্তি সমবটাদয়ি যটারেটা শুরু 
হয়। মফূলি আখিটাি হটানমে খটাি নবিস্তিনবনিষ্ 
সমবটাদয়ি প্রবিতিি করিি। এ িিদিি সমবটায় 
মদডদলি আওিটায় গ্রটাম পযকুটাদয় প্রটারনমক কৃেক 
সমবটায় সনমনিগুদলটাি সমবিদয় উপদজলটা 
পযকুটাদয়ি র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম 
কটাযকুক্রম পনিচটানলি হয়। আনিি েিদকি 
শুরুি নেদক এ িিদিি নবিস্তি সমবটাদয়ি ব্যটাপক 
সমপ্রসটািণ �টদলও নবি িিদকি শুরুি নেদক 
সমবটাদয়ি এ িটািটাটিও মখু রবুদড় পদড়। ১৯০৪ 
থরদক শুরু হদয় ২০০৪ সটাল পযকুন্ত সমবটায় 
পদ্ধনিি িটািটামখুী প্রদয়টাগ লক্ কিটা থগদলও 
কটাযকুি ‘থটকসই সমবটায় মদডল’ গদড় উদঠনি। 
সমবটায় থসক্টরি িটািটা িিদিি পিীক্টানিিীক্টা 
চটালটাদিটা হদলও জটািীয়ভটাদব ‘থটকসই গ্রটাম 
উন্নয়দি’ি কটাযকুকি পদ্ধনি বঙ্গবনু্ধ ও শেখ 
হটানসিটাি আমল ছটাড়টা অি্য সমদয় লক্ কিটা 
যটায়নি। সমবটায় কমকুকিতিটা ও রেখক হনিেটাস 
ঠটাক্রিি রেখটাি সফূরে মদি, নবশ্ব্যটাপী সমবটায় 
একটি স্ীকৃি উন্নয়ি র�ৌিল। পনৃরবীি নবনভন্ন 
থেদি এ পদ্ধনিি মটাি্যদম ব্যটাপক স�লিটা 
অনজতিি হদয়দছ। নবদশ্ি এমি র�টাদিটা থেি 
রেই থযদেদি সমবটায় িীনি পটালি কিটা হয় িটা। 
বিতিমটাি পনৃরবীি রৈনিিভটাগ উন্নয়দিি নপছদি 
িদয়দছ সমবটায় সনমনিি অবেটাি। নবদশ্ি 
উন্নি থেিগুদলটা সমবটায় িীনিি মটাি্যদমই 
এি সমদৃ্ধ হদয়দছ। এ কটািটারি আদমনিকটা, 
কটািটাডটা, জটাপটাি, চীি, ভটািি, িটানিয়টা, 
রৈলনজয়টাম, বটাংলটাদেিসহ অদিক িটাষ্ট্র আদছ। 
নবদশ্ প্রটায় ৩০০ র�টাটি মটািেু র�টাদিটা িটা 
র�টাদিটাভটাদব সমবটায় সনমনিি সটাদর জনড়ি। 
সমবটায় সনমনি শুি ু অরকুিীনিি থক্ররে িয় 
আরকুসটামটানজক অগ্রগনিদি, েটানিদ্র্য নবদমটাচদি, 
ম্টা ও দুনভতিদক্ি সময় জিগদণি মটাদি নবনভন্ন 
সহদযটানগিটাি মটাি্যদম অপনিসীম অবেটাি 
র�দখদছ। এ অবেটাি সবকুনিম্ন থরদক সদবকুটাচ্ 

পযকুটায় পযকুন্ত নবে্যমটাি। প্ররম মহটাযুদদ্ধি পি 
১৯২৯-১৯৩৩ সটাদলি ভয়টাবহ নবশ্ম্টা এবং 
নবিিীয় নবশ্যুদদ্ধি সময় দুনভতিক্ থমটাকটানবলটায় 
সমবটাদয়ি অবেটাি অসটামটাি্য। উদল্খ্য, ১৯৬০ 
এি েিদক সমবটাদয়ি ক্নমল্টা মদডল পনল্ 
উন্নয়দি িিুি যুদগি সন্ধটাি নেদয়নছল। 

জটানিসংদ�ি নহসটাব অিযুটায়ী প্রটায় ৩০০ 
র�টাটি মটািেু সমবটাদয়ি মটাি্যদম জীবি নিবকুটাহ 
করি। আন্তজতিটানিক সমবটায় পমরেীি নহসটাব 
অিযুটায়ী কটািটাডটা, জটাপটাি ও িিওদয়দি 
প্রনি নিিজদিি একজি সমবটায়ী। কলটানমস্ 
িীিটাজ ক্মটাি িটার এক কলটাদম জটানিদয়দছি, 
যুক্তিটাষ্ট্র ও জটামকুটানিদি প্রনি চটািজদিি একজি 
সমবটায়ী। গণচীদি ১৮ র�টাটি, ভটািদি প্রটায় 
২৫ র�টাটি, মটালদয়নিয়টায় ৫০ লক্, যুক্তিটারষ্ট্র 
৯৮ লটাখ মটািেু সমবটাদয়ি সেস্য। এছটাড়টাও 
প্রগনিশীল অরকুিীনিদি সমবটায় সনমনিগুদলটা 
নবপুল অবেটাি িটাখদছ। রৈলনজয়টাদম সমবটায় 
মটানলকটািটায় পনিচটানলি ওেুি নিল্প বটাজরিি 
১৯.৫ িিটাংি শেয়টাি অধিকটাি করি আদছ। 
রিটানজদল ৪০ িিটাংি কৃনেদি এবং কৃনেজটাি 
পণ্য িপ্তটানিদি ৬ িিটাংি অবেটাি িটাখদছ 
সমবটায় সনমনি। কটািটাডটায় সমবটায় সনমনিগুদলটা 
নবদশ্ি ৩৫ িিটাংি ম্যটাপল সুপটাি উৎপটােি 
করি। জটাপটাদিি প্রটায় ৯১ িিটাংি কৃেক 
সমবটাদয়ি সটাদর জনড়ি। র�টানিয়টায় প্রটায় ৯০ 
িিটাংি খটামটাি চটানে কৃনে সমবটাদয়ি সেস্য। 
র�িমটাকতি ও িিওদয়ি ৯৫ িিটাংি দুি উৎপটােি 
ও বটাজটািজটাি করি সমবটায়ীিটা। বটাংলটাদেদিি 
নমল্কনভটটা বটা ভটািদিি আমলু ও মটােটাি র�ইনি 
থশ্ি নবল্পদবি সফূচিটা করিদছ। 

৪. আওয়টামী লীদগি নিবকুটাচনি ইিদিহটারি 
বঙ্গবনু্ধ থয সমিটানভনতিক গ্রটামীণ সমবটাদয়ি 
করটা বদলনছদলি, িটাি উদল্্লখ িটা 
রটাকদলও—বিতিমটাি িিটাব্ীদি এসনডনজি 
(SDG) অভীষ্ অজতিদি সমবটায়ীদেি বঙ্গবনু্ধি 
আেিকু লটালি করি প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি 
রেিৃদত্ব বঙ্গবনু্ধি স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটা গদড় 
র�টালটাি প্রি্যয় িদয়দছ। আসদল সমবটাদয়ি 
জটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্রটাম বটাংলটাদক জটানগদয় র�টালটাি 
থসই স্প্ন আজ বটাস্তবটানয়ি হদচ্ছ প্রিটািমন্তী 
শেখ হটানসিটাি মটাি্যদম। েটানিদ্র্য নবদমটাচি ও 
আত্মকমকুসংস্টাদিি থটকসই হটানিয়টাি হদচ্ছ 
সমবটায়। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি সমবটায়দক অরকুিীনিি মফূল চটানলকটািনক্ত 
নহদসদব প্রনিষ্টা করি থগদছি। বিতিমটাি 
সিকটাি বঙ্গবনু্ধি সমবটায়নভনতিক অরকুনিনিক 
ও সটামটানজক উন্নয়ি েিকুি বটাস্তবটায়ি করি 
চদলদছ। সিকটাি েটানিদ্র্যপীনড়ি মটািদুেি 
আরকুসটামটানজক অবস্টাি উন্নয়দি কু্দ্র ঋদণি 
পনিবদিতি কু্দ্র সচিয় কটাযকুক্রম চটালু করিদছ। 
বটাংলটাদেদি সমবটায় আদ্টালি সিকটানি 
ও রৈসিকটানি পযকুটাদয় নবনভন্নভটাদব কটাজ 

করি যটাদচ্ছ। সমবটায় আদ্টালি কদয়কটি 
মফূলিীনিি ওপি নভনতি করি অগ্রসি হদচ্ছ। 
মফূলিীনি হদলটা—একিটা, সটাম্য, সহদযটানগিটা, 
সিিটা, আস্টা, নবশ্টাস, গণিন্ত ও থসবটা। 
বটাংলটাদেদি সমবটায় আদ্টালিদক গনিশীল 
কিটাি জি্য এদেদিি মটািদুেি মফূল্যদবটাদিি 
সটাদর নমল র�দখ নকছু থসনেটাগটাি সটামদি 
নিদয় কটাজ কিটা হদচ্ছ। থযমি, ‘একিটাই বল’ 
এবং মফূল করটা হদলটা ‘সকদলি িরি সকদল 
আমিটা প্রদি্যদক আমিটা পরিি িরি’। এদেি 
কৃনেপ্রিটাি থেি। কৃেকিটা সমবটায় িীনি থমদি 
একিটাি সটাদর কটাজ কিদল কৃনে উৎপটােি 
বটাড়দব; �দল থেদিি চটানহেটা নমটিদয় নবদেদি 
িপ্তটানি করি বৈদেনিক মদু্রটা অজতিি কিটা যটাদব। 
আবটাি সমবটায় িীনি অিসুিণ কিদল মটািদুেি 
একসটাদর ভটাগ্য পনিবিতিি হদব সমটাদজি মটাি 
থরদক েটানিদ্র্য দূি হদব। এজি্য এদেদিি 
সমবটায় িীনিি গুরুত্ব নবিে। 

বটাংলটাদেদিি সমবটায় সনমনিগুদলটা স্টািীয় 
সিকটাি পনল্ উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালদয়ি 
অিীি। সমবটায় প্রনিষ্টাি নকছু নিয়মটাবনল 
িদয়দছ; আইি ও নবধি িদয়দছ, নকন্তু নবনভন্ন 
সমদয় সমবটায় সনমনি নবনভন্ন প্রদলটাভদি 
জিগদণি অরকু সংগ্রহ করি িটা আত্মসটাত্ 
করিদছ। �দল অদিক সনমনি থরদক মখু ন�নিদয় 
নিদয়দছ মটািেু; সমবটাদয় সংিয় থেখটা নেদয়দছ। 
আি িটাই সমবটায়দক সনঠকভটাদব থেখভটাল 
কিটাি জি্য বটাংলটাদেি সিকটাি ২০০১ সটাদল 
আইি প্রণয়ি করি। পিবিতিীদি সংদিটািদিি 
মটাি্যদম ২০১২ সটাদল একটটা আইি পটাস হয়। 
এি মটাি্যদম বলটা হয় বটাংলটাদেদিি সমবটায় 
সনমনিগুদলটাি থেখভটাল কিদব বটাংলটাদেি 
ব্যটাংক এবং এদি জনিমটািটাি নবেয়টিও অন্তভুকুক্ত 
িদয়দছ। অপিটািীদক ৭ বছরিি কটািটাদলসহ ১০ 
লক্ টটাকটাি জনিমটািটাি ব্যবস্টা িটাখটা হদয়দছ। 
�দল থেদিি মটািেু সমবটায় িীনিদি আবটাি 
আস্টা ন�নিদয় এদিদছ। বটাংলটাদেি সিকটাি 
যরটাযরভটাদব সমবটায় সনমনিগুদলটা থেখটাদিটািটা 
কিদছ। থযমি কনব ও রেখক, নিবন্ধক এবং 
মহটাপনিচটালক আনমিলু ইসলটাদমি রেিৃদত্ব 
‘সমবটায় অধিেপ্তি’ িৃণমফূল থরদক িহিটাচিদলি 
সমবটায় সনমনিগুদলটাি কটাযকুক্রদম নিবন্ধিসহ 
নবধিগি নবনভন্ন থসবটা, আইিগি পিটামিকু িরটা 
জিগদণি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও েটানিদ্র্য 
হ্টাসকিদণ সিকটানি উদে্যটাগ বটাস্তবটায়দি কটাজ 
করি যটাদচ্ছ। সমবটায় অধিেপ্তি স্টািীয় সিকটাি, 
পনল্ উন্নয়ি ও সমবটায় মন্তণটালদয়ি অিীি 
অধিেপ্তি। সমবটায় আদ্টালিদক সহটায়িটা কিটা 
ও জিগদণি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি নিনশ্চি কিটা 
সমবটায় অধিেপ্তরিি মফূল কটাযকুক্রম। অি্যনেদক 
সমবটায় সনমনিি ওপি আস্টা থ�িটাদিটাি জি্য 
‘আন্তজতিটানিক সমবটায় পমরেী সংস্টা’ প্রনিবছি 
নবনভন্ন কমকুসফূনচ পটালি করি। কমকুসফূনচ নহদসদব 
এ সংস্টা ১৯২৩ সটাল থরদক প্রনিবছি জুলটাই 
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মটাদসি প্ররম িনিবটাি ‘সমবটায় নেবস’ পটালি 
করি। অি্যনেদক িদভম্বি মটাদসি প্ররম িনিবটাি 
‘জটািীয় সমবটায় নেবস’ পটালি কিটা হয়। 
এ নেি সমবটায় সনমনিগুদলটা নবনভন্ন নবেয় 
িুদল িরি মটািেুদক সমবটাদয়ি গুরুত্ব সম্দকতি 
অবনহি করি। একটি ির্য মদি বটাংলটাদেদিি 
নজনডনপদি সমবটায় কমকুকটাল্ ১.৮৬ িিটাংি 
অবেটাি িটাদখ। িদব নবদিেজ্দেি মদি এি 
পনিমটাণ আরিটা রৈনি হদব। থেদি সমবটায় 
সনমনিগুদলটাি প্রটায় ২০ ভটাগই মনহলটা সমবটায় 
সনমনি। এসব সনমনি প্রনিকফূ লিটাি মটাদিও 
গ্রটামীণ জিপদে, কৃনে ও গহৃপটানলি পশুদেি 
নিদয় একনরেি হয়। এগুদলটা অরকুিীনিি নভনতি 
এবং কু্দ্র অরকুিীনিদক লটালি ও সংিক্ণ 
কিদছ; এদি িটািীি ক্মিটায়িও হদচ্ছ। 
িউএ এি লক্্যমটারেটা অজতিদিি থক্ররে সমবটায় 
সনমনিি গুরুত্ব অদিক। আি এজি্য জিগণদক 
সহটায়িটা নেদয় চদলদছ ‘সমবটায় অধিেপ্তি’। 
২০১৬ থরদক ২০৩০ পযকুন্ত বটাস্তবটায়দিি জি্য 
িউএ-র� থয সকল নবেদয় লক্্য ও টটাদগকুট 
নিিকুটািণ কিটা হদয়দছ, িটা হদচ্ছ—েটানিদ্র্য 
রটাকদব িটা, অিটাহটানি িফূদি্যি র�টাঠটায়, সুস্টাস্্য 
ও সুখকি অবস্টা, মটািসমিি নিক্টা, নলঙ্গ 
সমিটা, পনিচ্ছন্ন পটানি এবং নিষ্টািি ব্যবস্টা, 
সটারেয়ী মফূদল্য পনিচ্ছন্ন জ্টালটানি, পনিচ্ছন্ন কটাজ 
এবং অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ, নিল্প, উদ্টাবি ও 
অবকটাঠটাদমটা, বৈেম্য কনমদয় আিটা, থটকসই 
িহি ও সমটাজব্যবস্টা, েটানয়ত্বশীল উৎপটােি 
এবং র�টাগ, জলবটায়ু সংক্রটান্ত কটাযকুক্রম, পটানিি 
নিদচি জীবি সম্নকতিি কটাযকুক্রম, ভফূ নমি ওপি 
জীবি সম্নকতিি কটাযকুক্রম, িটানন্ত, নবচটাি ও সুেঢ়ৃ 
প্রনিষ্টািসমফূহ, লক্্যসমফূহ অজতিদি অংশীেটানিত্ব।

৫. বটাংলটাদেি ২০১৮ সটাদলি ১৬ মটাচতি 
‘স্দল্পটান্নি’ থেি থরদক ‘উন্নয়িশীল’ থেদিি 
মযকুটােটা লটাভ করিদছ। এি আদগ েী�কু ৪২ বছি 

স্দল্পটান্নি থেদিি িটানলকটায় নছল এদেি। উন্নয়ি 
নবদিেজ্দেি মিটামি হদলটা, অিীদি শেখ 
হটানসিটা সিকটাি গ্রটামীণ জিপদে পনিবিতিদিি 
অঙ্গীকটারি েঢ়ৃ প্রনিজ্ নছল। িটাছটাড়টা এই 
সিকটারিি িদয়দছ িটািটাবটানহকিটা। �দল উন্নয়ি 
প্রকল্পগুদলটা গনি থপদয়দছ। গ্রটাদমি অরকুিীনিি 
প্রটায় সমগ্রটটা জুদড় আদছ কৃনে আি গ্রটামীণ 
উৎপটােি কটাঠটাদমটা, গি ১০ বছরি থসই গ্রটাদমি 
উন্নয়দিি ইনিহটাস অিসুন্ধটাদিি প্রয়টাস নিদল 
থেখটা যটাদব বটাংলটাদেদিি আরকুসটামটানজক 
ইনিহটাদসি িটািটায় বিতিমটাি সমদয় নভন্নিি 
এক মটারেটা সংযুক্ত হদয়দছ। এসময় (২০০৯-
২০১৮) সিকটানি বটাদজদট গ্রটামটাচিদলি জি্য 
পযকুটাপ্ত বিটাদে থেওয়টা হদয়দছ। গ্রটাদমি অিীি 
ঐনিহ্য ও সটামপ্রনিককটাদলি কৃনে রূপটান্তরিি 
আন্তজতিটানিক অনভজ্িটাি আদলটাদক উন্নয়ি 
ভটাবিটায়ও এদসদছ িিুি অনভব্যনক্ত। থয 
অনভব্যনক্তদি ‘সমবটায়’ অিভুটাবিটায় িদয়দছ 
অনিবটাযকু প্রভটাব। 

বটাংলটাদেদি থমটাট গ্রটাম আদছ ৮৭,৩১৬টি। 
এি মদি্য ঢটাকটা নবভটাদগ ১৮,১৩৮টি। সবদচদয় 
কম গ্রটাম বনিিটাল নবভটাদগ মটারে ৪০৯৭টি। 
২০১১ সটাদলি আেমশুমটানি অিসুটারি ১১ 
র�টাটিি রৈনি রেটাদকি বটাস িদয়দছ এসব 
গ্রটাদম। অরকুটাত্ বটাংলটাদেদিি প্রটায় ৮০ িিটাংি 
মটািেু এখদিটা গ্রটাদম বসবটাস করি। সমিল 
এলটাকটা ছটাড়টাও গ্রটামীণ জিপদে িদয়দছ 
প্রটাকৃনিক বৈনচরে্য—র�টারটাও িদয়দছ হটাওড় ও 
জলটাভফূ নম, আবটাি র�টারটাও বটা পটাবকুি্যভফূ নম। 
আদছ এদেদি অন্তভুকুক্ত নছটমহদলি িিুি 
বটানস্টািটা। র�টারটাও বটা সটাগরিি িটরিখটা 
নবেীণকু করি চদল থগদছ জিবসনি। র�টারটাও বটা 
অিদণ্যি বকৃ্ছটায়টায় বসনি গদড়দছ এদেদিি 
মনৃতিকটাি সন্তটাি। িদয়দছ িেীি বুদক ভটাসমটাি 
জীবিও। মদি িটাখদি হদব ভটািিীয় গ্রটাদমি 
উদ্দবি সদঙ্গ বটাংলটাদেদিি গ্রটাদমি উদ্দবি 

নবেয়টি অনবদচ্ছে্যভটাদব সম্কৃ্ত। এজি্য 
‘স্য়ংসম্ফূণকু’ গ্রটাদমি থসই অিীি িটািণটা যখি 
নরিটিি ঔপনিদবনিক িটাসদিি অনভ�টাদি 
বেদল যটায় িখি বটাংলটাদেদিি গ্রটামীণ জীবিও 
বেলটাদি রটাদক। যনেও েী�কুকটাল থসই গ্রটাম নছল 
নিস্তিঙ্গ ও পনিবিতিিিফূি্য। এজি্য িবীন্দ্রিটার 
ঠটাক্ি বটাংলটাি পনল্ প্রকৃনিদক ভটাদলটাদবদস 
নলদখনছদলি- ‘এনক অপরূপ রূদপ মটা 
র�টামটাি/থহনিি ু পনল্ জিিী।’ আি আমিটা 
বটাল্যকটাদল পদড়নছ- ‘আমটাদেি গ্রটামখটানি 
ছনবি এিই/মটাটিি িলটায় এি ছড়টাদিটা িিি।’ 
বটাস্তব অনভজ্িটা থরদক আমিটা থেদখনছ, 
বটাংলটাদেদিি গ্রটামীণ জিপে পটাশ্চটাি্য 
‘নভদলজ’ বটা ‘কটানন্ট’ িটািণটা থরদক নভন্ন। 
ইউরিটাপ-আদমনিকটাি থেিগুদলটাদি গ্রটাম 
িহরিি সদঙ্গ সিটাসনি সকল সুদযটাগ-সুনবিটা 
নিদয় সম্কৃ্ত। ব্যটাপক পনিসরি গ্রটামদক র�ন্দ্র 
করি রেটাকটালয় বটা সমটাজ গদড় িটা উঠদলও 
জীবিিটািদণি অদিক উপকিণ থসখটাদি 
উৎপটানেি হয়। প্রযুনক্ত আি যটানন্তক সভ্যিটাি 
আশীবকুটাদে িটাদেি গ্রটামটাচিদল আিনুিক 
উৎপটােি ব্যবস্টা অন্তভুকুক্ত হদয়দছ। উৎপটােি 
উপকিণ সংিক্ণ ও যরটাসমদয় নিিকুটানিি 
স্টাদি সিবিটাহ কিটাি সুদযটাগ-সুনবিটা আদছ; 
যটািটায়টাি ব্যবস্টাও যদরষ্ উন্নি। পক্টান্তরি 
বটাংলটাদেদি গ্রটামদক র�ন্দ্র করিই আমটাদেি 
সমটাজ গদড় উদঠদছ। যটানন্তক সভ্যিটা, আিনুিক 
প্রযুনক্ত এই থসনেি পযকুন্ত গ্রটামীণ জিপদে নছল 
উদপনক্ি।

এই গ্রটামীণ জিপদেি অধিকটাংি মটািেু 
কৃনেি সটাদর জনড়ি। কৃনেকটাজ থযদহিু পনল্ 
অচিদল হয় আি পনল্ি মটািেু অধিকটাংি 
কৃনেকটাদজি আিনুিক পদ্ধনি সম্দকতি ভটাদলটা 
জটাদি িটা; িটাই সমবটায় সনমনিগুদলটাি মটাি্যদম 
কৃেকদেি একনরেি করি িটাদেি কৃনেনবেয়ক 
নিক্টা, অরকু ঋণ এবং সমবটায় কৃনে চটাদেি 
উপকটানিিটা অবগি কিটা এবং নবনভন্ন থেদিি 
স�লিটাি গল্প জটািটাদিটা এবং থসদক্ররে স্টািীয় 
কৃেকদেি কিণীয় নক িটা বুিটাদিটা সম্ভব। 
কৃনেকটাদজ অদিক রেনমকদেি েিকটাি হয়। 
নকছু সংখ্যক মটািেু যনে একসটাদর ভটাগ করি 
কটাজ করি িটাহদল বটাইরি থরদক িটাদেি আি 
রেনমক আিটাি েিকটাি হয় িটা। বটাইরিি রেনমক 
আবটাি সময়মি পটাওয়টা যটায় িটা। থসদক্ররে 
সমবটায়ী চটাদেি সুনবিটা থয নিদজিটা নিদজদেি 
কটাজ ভটাগ করি প্রদয়টাজিীয় সমদয় থসটটা সম্ফূণকু 
কিদি পটারি। গ্রটাদম কৃনে উৎপটােি বটাড়টাদিটাি 
জি্য কু্দ্র কু্দ্র সমবটায়ী কটািবটাি গদড় র�টালটা 
েিকটাি। আি িটাি জি্য েিকটাি উদে্যটাক্তটা। 
রেিৃত্ব থেওয়টাি মদিটা মটািনসকভটাদব িক্ত 
মটািেু প্রদয়টাজি। নিনক্ি, কমকুঠ, থযমি কৃনে 
গ্রটাজুদয়টদেি একটটা অংিদক সিটাসনি গ্রটাদমি 
সমবটায়দক নেকনিদেতিিিটা থেওয়টাি জি্য নিদয়টাগ 
কিটা, বুিটাদিটা, ঋণ রেওয়টাি সুনবিটা, অসুনবিটা, 
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সমবটাদয়ি সুনবিটা-অসুনবিটা বলটা, মটািেুদক 
উবিদু্ধ কিটা ইি্যটানে েিকটাি। সমবটায়ী কৃনেকটাজ 
কিদল একসটাদর অদিক জনম চটাে কিটা যটায় 
থসদক্ররে উন্নি প্রযুনক্ত ব্যবহটাি কিটা যটায় এবং 
কৃনেপণ্য উৎপটােদি খিচ কম হয়। আি খিচ 
কম হদল রেটাকসটাদিি িুনঁক কম রটাদক। লটাভ-
রেটাকসটাি সবটাি একসটাদর হয় আি মটািদুেি 
ভটাগ্যও একসটাদর পনিবিতিি হয়। কৃেকিটা 
থযদহিু মটাছ চটাে, পশুপটানখ পটালি করি, িটাি 
উৎপটােি করি এগুদলটাদি িুনঁক রৈনি। অল্প 
সমদয়ি অবদহলটায় এগুদলটা িষ্ হদয় যটায়। িটাই 
িটাৎক্ধণক ব্যবস্টা রেবটাি প্রদয়টাজি থেখটা থেয়। 
অদিক সময় থেখটা যটায় থয, নকছু থক্ররে র�টাগ 
িিটা পদড়দছ নকন্তু থেখটাি র�উ রেই এবং থস 
জনম থরদক অি্য জনমদি র�টাগবটালটাই ছনড়দয় 
পড়দছ। এদক্ররে সমবটায়ী চটাে হদল একজি 
নিনেতিষ্ মটািেু সকল থখি থেখটাদিটািটা কিদব 
িটাহদল জনমদি থযদকটাদিটা সমস্যটা হদল দ্রুি 
সমটািটাি সম্ভব হদব। আবটাি থেখটা যটায় গ্রটাদমি 
অধিকটাংি মটািদুেি কু্দ্র কু্দ্র জনমদি চটাে 
কিদছ; থসদক্ররে থসই কৃেক নিদজ অদিক 
টটাকটা নেদয় উন্নি প্রযুনক্ত ক্রয় করি ব্যবহটাি 
কিদি পটারি িটা। কটািণ অদিক টটাকটা নেদয় 
প্রযুনক্ত নকদি থ�দল িটাখদি হদব; কু্দ্র জনমদি 
নঠকমি চটােও কিটা যটায় িটা। আি যনে ২০ জি 
কৃেদকি সমবটায় কটািবটাি রটাদক িটাহদল ২০ 
জদিি জনমদি একসটাদর উন্নি প্রযুনক্ত ব্যবহটাি 
কিটা যটাদব, সময় অল্প লটাগদব, খিচ কম হদব; 
লটাভ রৈনি। এি �দল মটািেু কম লটাগদব আি 
বটাড়নি মটািেু িখি অি্য পণ্য উৎপটােি কিদব। 
বটাড়নি পণ্য নবনক্র করি অরকু উপটাজতিি হদব। 
এসব থক্ররে কৃনেদি সমবটায় চটাে কিটা েিকটাি 
এবং কৃেকদেি সমবটায়ী কটািবটারি থযটাগেটাি 
কিটা জরুনি। ইদিটামদি্য থযসব অচিদল সমবটায়ী 
চটাে কিটা হদয়দছ থসসব অচিদলি মটািেু স�ল 
হদয়দছ এবং িটাদেি থেখটাদেনখ অি্যিটাও 
সমবটায় চটাে শুরু করি নেদয়দছ।

২০০৮ সটাদল িবম জটািীয় সংসে নিবকুটাচদি 
আওয়টামী লীদগি অঙ্গীকটাি নছল একটি বটানড় 
একটি খটামটাি, আরেটায়ি, গহৃটায়ি, আেিকু 
গ্রটাম, �রি থ�িটা ইি্যটানে প্রকল্প বটাস্তবটায়ি 
কিটা। বগকুটাচটানেদেি জি্য ঋণ, থখিমজুিদেি 
কমকুসংস্টাি ও িটাদেি পনল্ রৈিদিি আওিটায় 
আিটাি প্রনিশ্রুনি—সড়ক রেটওয়টাদকতিি 
মটাি্যদম গ্রটাম-ইউনিয়ি, উপদজলটা ও রেলটা 
সেিদক সংযুক্ত কিটা। এসব থক্ররে প্রনিশ্রুনি 
বটাস্তবটায়দিি েষৃ্টান্ত িদয়দছ। একইভটাদব 
অরকুিীনি, অবকটাঠটাদমটা এবং সটামটানজক উন্নয়দি 
২০১৪ সটাদল থযসব নিবকুটাচনি অঙ্গীকটাি নছল 
িটা পূিণ হদয়দছ। থযমি—মটারটানপছু আয়, 
প্রবনৃদ্ধি হটাি, েটানিদ্র্য দূিীকিণ, এসব থক্ররে 
আমিটা সটা�ল্য থেদখনছ। অি্যটাি্য থেদিি সদঙ্গ 
িুলিটা কিদল আমটাদেি প্রবনৃদ্ধ যদরষ্ ভটাদলটা। 
েটানিদ্র্য দূিীকিদণি নেদকও যনে থেখটা যটায়, যটা 

লক্্যমটারেটা নছল, সিকটারিি অজতিি িটাি সদঙ্গ 
সংগনিপূণকু। থয হটারি েটানিদ্র্য দূিীকিণ হদয়দছ, 
থসই হটািটটা অবি্যই ইনিবটাচক। এি মদি্য 
মটারটানপছু আয় হদয়দছ প্রটায় ২,০০০ ডলটাি। 
যটা ২০০৬ সটাদল নছল ৫৪৩ ডলটাি। প্রবনৃদ্ধি 
হটাি প্রটায় ৮ িিটাংি। একজি নিকিটাচটালদকি 
পেনিক আয় ২০০৬ সটাদল নছল ২০০ টটাকটা, 
২০১৮ সটাদল হদয়দছ ৫০০-৭০০ টটাকটা। 
থপটািটাক রেনমদকি মটানসক রৈিি ২০০৬ সটাদল 
নছল ১,৬০০ টটাকটা বিতিমটাদি িটা হদয়দছ ৮ 
হটাজটাি। গ্রটাদমি এই পনিবিতিি হদলও অদিক 
সময় গ্রটাদম অদিক মটািেু রটাদক যটািটা রৈকটাি; 
র�টাদিটা কটাজ রেই; অলস সময় কটাটটায়। এ 
রৈকটািদেি নিদজদেি আবটাি অরকুও রটাদক িটা, 
নিদজিটা নিদজদেি কটাজ রৈি কিটাি উপটায় 
রেই। িখি িটািটা অদরকুি জি্য সমবটায়গুদলটাি 
নেদক হটাি বটাড়টায়। সমবটায়গুদলটা বটাড়নি টটাকটা 
ঋণ নেদয় রৈকটািদেি সটাহটায্য করি। থেদি 
রৈকটাি সমস্যটা সমটািটাদিি একটটা পর ব�নি 
হয়। এভটাদব থেদিি রৈকটাি সমস্যটা সমটািটাি 
কিটা যটায়। আবটাি সমবটাদয়ি বটাড়নি টটাকটা 
পরিও রটাদক িটা, সমবটায়গুদলটাদি লটাভ আদস; 
থসদক্ররে উভয়পদক্িই লটাভ। এভটাদব কু্দ্র কু্দ্র 
প্রদচষ্টাই থেিদক সটাবলম্বী করি গদড় র�টাদল।

একসময় বটাংলটাদেদিি প্রি্যন্ত অচিদলি 
গ্রটামগুদলটাদি নছল কৃনেনিভতিি জীবি, িীরি 
অরকুনিনিক বৈেম্য। নছল অিনু্নি থযটাগটাদযটাগ 
ব্যবস্টা—থমদঠটাপর আি গরুিগটানড়ি প্রটািটাি্য। 
আি নছল সিটািি কৃনে ব্যবস্টাপিটা, খড়টা 
আি জদলটাচ্ছটাদস িীরি খটাে্য সংকট, চিম 
েটানিদ্র্য, থসচ ব্যবস্টাপিটায় নবদিে থরেধণি 
একচ্ছরে নিয়ন্তণ, শেটােণমফূলক বগকুটাব্যবস্টা। 
বনহনবকুদশ্ি কটাদছ বটাংলটাদেদিি গ্রটামগুদলটাি 
প্রিটাি পনিচয় নছল এিকম। গি এক েিদক 
পটাদল্ট থগদছ গ্রটাদমি এই পনিনচি নচরে। এখি 
নপচঢটালটা মসণৃ পদর থমটাটিগটানড় চলদছ। চদল 
যটাওয়টা যটাদচ্ছ গ্রটাদমি নভিরি সিটাসনি। উচ্ 
�লিশীল িটাি ‘উ�নি’ আগমদিি �দল কৃনে 
উৎপটােদি বৈলেনবক পনিবিতিি এদসদছ এবং 
এি �দল খটাদে্য স্য়ংসম্ফূণকুিটাি পটািটাপটানি 
িপ্তটানিদিও বটাংলটাদেি সটা�ল্য থপদয়দছ। 
এছটাড়টা, স্ল্প জনমদি অধিক এবং বহু 
�লিশীল িস্য উৎপটােদিি পটািটাপটানি অকৃনে 
থক্ররেও কৃেকদেি কমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ বনৃদ্ধ 
পটাদচ্ছ। অবকটাঠটাদমটাগি ও বৈদু্যনিক খটাদি 
উন্ননিি পটািটাপটানি সিকটানি এবং রৈসিকটানি 
সংস্টাি সমবটায়ী উদে্যটাদগি �দল শেটােণমফূলক 
বগকুটা ব্যবস্টাি ওপি কৃেদকি নিভতিিশীলিটা 
কদমদছ। এসব পনিবিতিি কৃনেনভনতিক গ্রটামীণ 
সমটাজ কটাঠটাদমটাি প্রচনলি নচররে নভন্নমটারেটা 
নিদয় এদসদছ এবং জীবিযটারেটায় বড় িকদমি 
প্রভটাব িটাখদছ।

সমবটাদয়ি কল্যটাদণ গি ১০ বছরি গ্রটাদমি 
অধিকটাংি ছদিি �ি পনিবিতিদিি থছাঁয়টায় 

পটাদল্ট থগদছ। হটানিদকদিি আদলটাি বেদল 
নবজনল বটানি বটা এিটানজতি বটাদল্বি সিবিটাহ 
রৈদড়দছ। িদব নবদু্যত্ থপৌঁছটায়নি নকছু পটাবকুি্য 
ও হটাওড়টাচিদল। অবি্য থেদিি ৯০% রেটাক 
নবদু্যত্ ব্যবহটারিি সুদযটাগ পটাদচ্ছ। বটানক ১০% 
গ্রটাদম নবদু্যিটায়ি কটাযকুক্রম এই বছরিি মদি্য 
িিভটাগ সম্ন্ন কিটাি লদক্্য সিকটাি কটাজ 
করি যটাদচ্ছ। বিতিমটাদি ১৪% মটািেু থসৌিনবদু্যত্ 
ব্যবহটাি কিদছ। গ্রটাদমি ৫০-৬০ িিটাংদিি 
�রি স্টাস্্যসমিি পটায়খটািটা এবং প্রটায় প্রনিটি 
�রিি জি্য সুদপয় পটানিি বদ্টাবস্ত িদয়দছ। 
িদব নকছু রেলটায় পটানিদি মটারেটানিনিক্ত 
লবণটাক্তিটা এখদিটা জীবিযটারেটায় সমস্যটাি সষৃ্টি 
কিদছ। গ্রটাদমি মটািেু এখি সন্ধ্যটা হওয়টাি 
সদঙ্গ সদঙ্গ �ুমটাদিটাি জি্য প্রস্তুি হয় িটা। 
িটািটা থটনলনভিি ও থমটাবটাইল থ�টাদিি মদি্য 
নবদিটােদিি জগদি নবচিণ করি। জটািীয় ও 
আন্তজতিটানিক খবি নিদয় নচন্তটা কিটাি অবকটাি 
পটায়। এখি গ্রটাদমি কু্দ্র থেটাকটানিিটাও িটাগনিক 
জীবদিি সুদযটাগ সুনবিটাি অদিক উপকিণ 
নবনক্র করি। প্রনক্রয়টাজটাি অদিক খটাে্য নকংবটা 
টিনভ-নফ্রজ এখি সহজলভ্য গ্রটাদম। স্ল্প আদয়ি 
মটািদুেি জীবদিও �দটদছ পনিবিতিি। অবি্য 
আমিটা জটানি, র�টাদিটা গ্রটামীণ পনিবটারি আদয়ি 
নসংহভটাগ আদস র�নমট্যটান্ থরদক। আবটাি 
র�টাদিটা র�টাদিটা পনিবটারিি সেস্য িহরি চটাকনি 
করি গ্রটাদম িটাদেি পনিবটাি প্রনিপটালি করি। 
গি ১০ বছরি উন্নয়দিি িটািবটানহকিটায় জীবি 
এবং জীনবকটািও রূপটান্তি �দটদছ। অদিক 
মটািদুেি থপিটাি পনিবিতিি লক্ কিটা যটায়। 
গদবেকদেি পযকুদবক্দণ গ্রটামীণ বটাংলটাদেদিি 
উন্নয়দিি নপছদি প্রিটািিম কৃনিত্ব হদচ্ছ কৃনেি 
সটা�ল্য। থযমি—ভটাদলটা �সল, েটাদমি 
ওঠটািটামটা কম, বটাজটািজটািকিদণ সুনবিটা। 
এিপি হদলটা—ক্রমবধিকুষু্ কমকুসংস্টাি বটা 
মজুনিপ্রটানপ্ত। িৃিীয়ি, র�নমট্যটাদন্ি প্রবটাহ। 
চিুরকুি, থছটাট পনিবটাি িরটা প্রজিিহটাি হ্টাস 
পটাওয়টা। সবকুদিে, সটাক্িিটা িরটা নিক্টাি 
হটাি বনৃদ্ধ। অবি্য আমিটা প্ররদমই বলদি 
চটাই, গ্রটামীণ জিপদেি পনিবিতিদিি অি্যিম 
অি�ুটক ‘অবকটাঠটাদমটাগি উন্নয়ি’। গি এক 
েিদক পটাকটা িটাস্তটা, থসিু, সু্ল নিনমকুি হদয়দছ 
এবং নবদু্যত্ ও থসচ সুনবিটাি ব্যটাপক অগ্রগনি 
এদসদছ। িটাস্তটা পটাকটা ও সুপ্রিস্ত হওয়টাি �দল 
গ্রটাম-িহি দূিত্ব দ্রুি হ্টাস থপদয়দছ এবং বনৃদ্ধ 
থপদয়দছ অনভবটাসি। এি �দল উৎপটােি ও 
উপকিণ নবনিময় সহজ ও ব্যবসটারেয়ী হদয় 
উদঠদছ। িদব এই উন্নয়দি সমবটাদয়ি গুরুত্ব 
অস্ীকটাি কিটাি উপটায় রেই।

অপিনেদক নিদল্পি থক্ররেও থেখটা যটায় 
গ্রটাম নকংবটা িহরি সমবটায়ী কটািবটারিি মটাি্যদম 
রৈনিিভটাগ বহৃৎ ও কু্দ্র নিল্পকটািখটািটা গদড় 
উদঠদছ। কটািণ নিল্পকটািখটািটা গদড় িুলদি 
অদিক অরকু, অদিক রেনমক, বড় পনিকল্পিটাি 
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েিকটাি। একটাি পদক্ এটটা সম্ভব হয় িটা। 
আবটাি একটা কটাজ কিটাি িুঁনক রৈনি। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম অদিক মটািেু একসটাদর কটাজ কিদল, 
সবটাি টটাকটা একসটাদর কটাদজ লটাগটাদল সকল 
নেক নেদয় সুনবিটা। উন্নি থেদিি রৈনিিভটাগ 
নিল্পই সমবটাদয়ি মটাি্যদম প্ররদম কটাজ শুরু 
করি গদড় উদঠদছ। এমিনক বটাংলটাদেদিি 
বড় বড় নিল্পগুদলটাি নেদক িটাকটাদল থেখটা 
যটায় থসগুদলটাও সমবটাদয়ি মটাি্যদম কটাজ শুরু 
করিনছল। থযমি, স্য়টাি র�টাম্টানি প্রনিষ্টা 
পটাওয়টাি সময় চটািজি ব্যনক্তি সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম গদড় ওদঠ। থসটি এখি বটাংলটাদেদিি 
সবদচদয় বড় ওেুি ব�নি নিল্পপ্রনিষ্টাি। িটািটা 
এখি থেদি-নবদেদি ওেুি নবনক্র কিদছ। িটাই 
র�টাদিটা কটাজই সমবটায় ছটাড়টা স�লিটা পটায় িটা। 
ঢটাকটা ন্রস্টাি থক্রনডট ইউনিয়িও একটি বহৃৎ 
ও স�ল সমবটায়ী প্রনিষ্টাি। মফূলি সমবটানয়ক 
উপটাদয় চটােটাবটাে, উন্নয়িমফূলক পেদক্প, গ্রটাম্য 
জিগদণি ঐক্য ও সিকটারিি সহদযটানগিটামফূলক 
মদিটাভটাবই পটারি গ্রটামীণ জীবদিি হটািটাদিটা 
আি্ ও লুপ্ত থগৌিব ন�নিদয় নেদি। 

সমবটায়ী আদ্টালদিি প্ররম নেদক থেখটা 
যটায় বটাস্তব নচরেসমফূহ। নিল্পনবলেব হওয়টাি পি 
অেক্ রেনমকদেি কটািখটািটা থরদক রৈি করি 
থেওয়টা হদলটা। িখি িটািটা একসটাদর একনরেি 
হয় নিদজিটা নকছু কিদব বদল। সবটাি কটাছ 
থরদক অল্প অল্প জমটাদিটা অরকু একনরেি করি 
িটািটা পনকল্পিটা করি কটাজ শুরু করি। থসই 
রৈকটাি হদয় যটাওয়টা রেনমকগুদলটা নিদজিটাই 
নিদল্পি মটানলক হদয় নবিগুণ রেম নেদয় নিদজদেি 
নিল্পদি পণ্য উৎপটােি বনৃদ্ধ কিদি রটাদক। 
িটাদেিদক আি অদি্যি ওপি নিভতিিশীল 
হদি হয়নি; িটাদেি ভটাদগ্য পনিবিতিি আদস। 
সমবটায় আদ্টালি সব সময় সকল থক্ররে 
স�ল হদয়দছ। মটািেু একটা কখদিটা সব কটাজ 
কিদি পটারি িটা িটাই িটাদক একনরেি হদিই 
হদব। একনরেি হদয় কটাজ কিটাি অনভজ্িটাই 
আলটােটা; যটা একটা কিদল সম্ভব িয়। অবি্য 
সমবটাদয়ি নকছু বটািটাও আদছ। বটাজটািজটাি 
কিটাি সমস্যটা, নবপণি, প্রদয়টাজিীয় নজনিদসি 
অভটাব, অপ্রিুলিটা, নবনভন্ন িটাজনিনিক 
সমস্যটাি মদুখটামনুখ হওয়টা, আবটাি নকছু স্টারকুপি 
মটািেু এগুদলটাি জি্য সমবটাদয়ি থক্ররে বাঁিটা 
সষৃ্টি করি—িদব বাঁিটাদক বাঁিটা মদি কিদল 
র�টাদিটা কটাদজই স�ল হওয়টা যটায় িটা।

৬. প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা থেিব্যটাপী সমবটায় 
সনমনিগুদলটাদক আরিটা রেটািেটাি কিটাি 
আহ্টাি জটানিদয়দছি। শেখ হটানসিটা সিকটাি 
এবং নবনভন্ন প্রনিষ্টাি সমবটায়দক আরিটা 
কটাযকুকি করি র�টালটাি জি্য নবনভন্ন সময় 
নবনভন্নভটাদব পুিস্টাি প্রেটাি করি জিগণদক 
উৎসটানহি করি আসদছ। বটাংলটাদেিদক ২০৪১ 
সটাদল একটি উন্নি থেি নহদসদব থেখদি হদল 

অবি্যই ঐক্যবদ্ধ উদে্যটাদগি পদর এদগটাদি 
হদব। সমবটাদয়ি অরকুিীনিি ওপি সমবটায়ী 
মটািনসকিটাদকও প্রটািটাি্য থেয়টা েিকটাি। থসজি্য 
সিকটািদকই প্ররম উদে্যটাগ নিদয় একনিষ্ভটাদব 
কটাজ করি থযদি হদব। কৃনে, র�দটনিিটানি, 
থপটান্রি, মৎস্য, চটামড়টা, পটাট, চটা ইি্যটানে নবেদয় 
উন্নি নিল্প পদ্ধনি গনিশীল কিটা প্রদয়টাজি। 
রৈকটাি ও যুবসমটাজদক সমবটায়ী কমকুকটাদ্ল 
উবিদু্ধ কিটা প্রদয়টাজি। সমবটায় প্ররটা বটা উদে্যটাগ 
রৈকটািত্ব সমটািটাি করি মটািব সম্দে পনিণি 
করি। কৃেক, কটামটাি, ক্দমটাি, িাঁনি, রেদল, 
কু্দ্র ব্যবসটায়ী, নবতিহীি মনহলটা বটা পুরুে সকল 
থরেধণি মটািেুদক সমবটায়ী নিক্টা নেদি হদব। 
সমবটায়দক িুদল িিদি হদব আেিকু কমকুপন্টা 
নহদসদব। এই থছটাট্ থেদি অধিক মটািদুেি উন্ননি 
ও সমস্যটা সমটািটাদিি জি্য সবদচদয় সহজ 
পদ্ধনি হদলটা সমবটায়ী কটািবটাি কিটা। আি িটা 
সনঠকভটাদব কিদি পটািদলই বটাংলটাদেি িটাি 
নিিকুটানিি লদক্্য থপৌছঁদি পটািদব। 

অবি্য প্রযুনক্তনিভতিি প্রটানিষ্টানিক 
বটাজটাি কটাঠটাদমটা িটা রটাকটায় সমবটায়ী 
উৎপটােিকটািীদেিদক স্টািীয় বটাজটাি চটানহেটাি 
ওপি নিভতিিশীল রটাকদি হয়। স্টািীয় বটাজটারি 
িটািটািিদিি নসনডেদকদটি উপনস্নি রটাকটায় 
উৎপটােিকটািীগণ পদণ্যি ি্যটায্যমফূল্য থরদক 
বনচিি হদয় রটাদকি। বিং লটাভবটাি হয় 
মি্যস্ত্বদভটাগীিটা। উৎপটােি ও নবপণদি সমবটায় 
ব্যবস্টা চটালু হদলই এ পনিনস্নি থরদক কৃেকিটা 
পনিরেটাণ থপদি পটারিি। িদব থসই সমবটায় 
ব্যবস্টা অবি্যই হদি হদব নিয়মমটান�ক ও 
সংখ্যটাগনিদষ্ি উন্নয়দিি জি্য এবং ির্যপ্রযুনক্ত 
নিভতিি। পণ্য স্টািীয়ভটাদব সমবটায় নভনতিদি 
বটাজটািজটািকিদণি পটািটাপটানি কৃেদকি পদণ্যি 
ি্যটায্যমফূল্য নিনশ্চি কিদি সমবটায় বটাজটাি 
কিদসটাটিতিয়টাম নবদিে ভফূ নমকটা পটালি কিদি 
পটারি। িদব অব্যবহফূি ভফূ নম ও অিপুনস্ি 
মটানলকদেি জনম সমবটাদয়ি নভনতিদি চটােটাবটাদেি 
ব্যবস্টা কিটাি থক্ররে ভফূ নম মটানলক ও ভটাগচটানে 
উভদয়ই সমটািভটাদব লটাভবটাি হদি পটারি। 
এি �দল উৎপটােিশীলিটা বটাড়দব এবং খটাে্য 
নিিটাপতিটা নিনশ্চি কিটা সম্ভব হদব। প্রটায় ৫ থরদক 
৬ র�টাটি িটািী নবনভন্ন িিদিি কৃনে উৎপটােদিি 
সটাদর সিটাসনি জনড়ি। নকন্তু িটাদেি অরকুনিনিক 
অবেটাদিি মফূল্যটায়ি বটা স্ীকৃনি িটািটা থপদি 
পটারিি সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম। এিনজওগুদলটা 
এদক্ররে থ�টািটাম গঠি করি িটািীসমটাদজি 
উন্নয়দি িরটা আত্মনিভতিিশীলিটায় কটাজ কিদছ।

৭. এই প্রবদন্ধি নবিিীয়টাংদি উদল্খ কিটা 
হদয়দছ, জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি সংনবিটাদিি ১৩(খ) অিদুচ্ছদে 
সম্দেি মটানলকটািটাি অি্যিম খটাি নহদসদব 
সমবটায়দক স্ীকৃনি নেদয় থগদছি। িদব শুিমুটারে 
সটাংনবিটানিক স্ীকৃনি নেদয়ই সমবটায়দক 

সীমটাবদ্ধ িটাদখিনি, নিনি গ্রটাম উন্নয়দিি লদক্্য 
এবং শেটানেি মটািদুেি ি্যটায্য অধিকটাি প্রনিষ্টাি 
জি্য থেদিি প্ররম পচিবটানেকুকী পনিকল্পিটায় 
সমিটানভনতিক উন্নয়ি েিকুদিি আওিটায় 
সমবটায়দক অি্যিম র�ৌিলগি হটানিয়টাি 
নহদসদব নবদবচিটাি সুদযটাগ করি নেদয়নছদলি। 
এ লদক্্য গ্রটাম উন্নয়দিি মটাি্যম নহদসদব 
সমবটায়দক রৈদছ রেয়টা হয়। ১৯৭৩ সটাদলি 
শেে নেদক ‘বটাংলটাদেি পনল্ উন্নয়ি একটাদডনম’ 
(বটাডতি)- ক্নমল্টায় সমবটায়নভনতিক ‘সটানবকুক গ্রটাম 
উন্নয়ি কমকুসফূনচ’ শীেকুক প্রটাদয়টানগক গদবেণটা 
কটাযকুক্রম শুরু হয়। নবনভন্ন পযকুটাদয় এ গদবেণটাি 
স�ল পনিসমটানপ্ত শেদে ২০০৫ সটাদল যখি 
পনল্ উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি কটাদছ 
জটািীয়নভনতিক প্রকল্প প্রণয়দিি জি্য হস্তটান্তি 
কিটা হয় িখি বটাংলটাদেদি সমবটাদয়ি সটা�ল্য 
ব্যরকুিটা িিবছি অনিক্রটান্ত করিদছ। এ িকম 
একটি সমদয় থেদিি ২১টি উপদজলটায় প্ররম 
পযকুটাদয় জটািীয়ভটাদব সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি শীেকুক 
প্রকদল্পি কটাযকুক্রম শুরু হদয় বিতিমটাি সিকটারিি 
আমদল ২০০৯ সটাদল ২য় পযকুটাদয় থেদিি ৬৪টি 
রেলটাি ৬৬টি উপদজলটায় পনল্ উন্নয়ি ও 
সমবটায় নবভটাদগি মটাি্যদম প্রকল্পটি বটাস্তবটানয়ি 
হদয়দছ। উপিন্তু বিতিমটাি সিকটারিি আমদল 
বটাংলটাদেদি প্রণীি সমবটায় আইি/২০১৩ 
(সংদিটাধিি)-এি ১৪ িটািটা অিযুটায়ী সমবটায় 
সনমনিগুদলটাি স্িন্ত আইিগি নভনতি িদয়দছ, 
এবং এটি একটি সংনবধিবদ্ধ সংস্টা। 

বিতিমটাি সিকটাি গ্রটামদক উন্নয়দিি থ�টাকটাল 
পদয়ন্ট নহদসদব প্রনিষ্টা করিদছ। ‘একটি 
খটামটাি, একটি বটানড়’ি মদিটা প্রকল্প সটানবকুক 
গ্রটাম উন্নয়দি ইনিবটাচক প্রভটাব থ�দলদছ। 
কটািণ গ্রটাদমি অরকুনিনিক ও সটামটানজক উন্নয়ি 
সম্কৃ্ত হদয়দছ সমবটায় থচিিটাি সদঙ্গ। 
প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি গনিশীল রেিৃদত্ব থয 
উন্নয়দিি কটাযকুিটািটা এনগদয় চদলদছ থসখটাদি 
সমবটায় নেবদসি গুরুত্ব সকদলই অিিুটাবি 
কিদি সক্ম। আত্মনিভতিিশীল জটানি নহদসদব 
োঁড়টাদিটাি জি্য এবং জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়দি 
সমবটায় নেবস বটািবটািই আমটাদেি অিরুপ্রিণটাি 
উৎস। সব নমদল আমিটা বলদি পটানি, 
সমবটায়নভনতিক কটাযকুক্রম, অব্যটাহি প্রনিক্ণ ও 
সমবটায় আদ্টালি সম্নকতিি গদবেণটাি মটাি্যদম 
েটানিদ্র্য নবদমটাচি ও আরকুসটামটানজক অবস্টাি 
উন্নয়ি হদচ্ছ সমবটায় নেবদসি িটাৎপযকু। কটািণ 
বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি—‘সমবটায়’ সনি্যকটারিি 
জিগদণি প্রনিষ্টাি। 

ি. রমল্টন রবশ্াস : অি্যটাপক, বটাংলটা নবভটাগ এবং 
পনিচটালক, জিসংদযটাগ, ির্য ও প্রকটািিটা েপ্তি, জগন্নটার 
নবশ্নবে্যটালয়
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কৃনে উন্নয়দি সমবটায় পদ্ধনি যুগটান্তকটািী অবেটাি 
িটাখদি পটারি। কৃেকিটা সমবটায়ী হদল উৎপটােি বনৃদ্ধি 
পটািটাপটানি িটাদেি মদিটাবলও বনৃদ্ধ পটাদব। একিটাি 
মফূলমরন্ত উজ্ীনবি হদল কৃেক সমটাজ আরকুসটামটানজক 
উন্নয়দি িটাৎপযকুপূণকু অবেটাি িটাখদি সক্ম হদবি। 
সমবটাদয়ি মফূল করটা হদচ্ছ একিটাই বল। নিদজি 
পরৃক অনস্তত্বদক উদপক্টা করি অপরিি সদঙ্গ এক 
হদয় যটাওয়টাি িটামই একিটা। একিটাবদ্ধ রটাকদল িনক্ত 
বনৃদ্ধ পটায়, মদি সটাহস সষৃ্টি হয় এবং জীবদিি সটা�ল্য 
অনিবটাযকু হদয় ওদঠ। জটািীয় সংহনি বটা একিটা জটানিদক 
িনক্তিটালী করি র�টাদল, উন্ননি ও সমনৃদ্ধি নিখরি 
নিদয় যটায়। সভ্যিটাি অগ্রগনিি নপছদিও কটাজ কিদছ 
একিটাদবটাি। িটাই ‘েদি নমদল কনি কটাজ, হটানি নজনি 
িটানহ লটাজ’ এই প্রবটাে বটাদক্য একিটাি প্রদয়টাজিীয়িটা 
স্ীকৃি হদয়দছ। একিটাি মটাদিই জটানি িরটা নবদশ্ি 
মনুক্ত ও কল্যটাণ নিনহি।

এ প্রসদঙ্গ আন্তজতিটানিক সমবটাদয়ি মফূলিীনিসমফূহ 
স্িণ কিটা থযদি পটারি: ১. অবটাি ও স্িঃপ্রবতৃি 
সেস্যপে, ২. গণিটানন্তক ব্যবস্টাপিটা, ৩. সনমনিি 
িহনবদল সেস্যদেি অংিগ্রহদণি পনিমটাণ যটাই থহটাক 

িটা র�ি, িটাদেি সবটািই অধিকটাি সমটাি রটাকদব, 
৪. উবিতৃি অংদি সব সেদস্যিই অধিকটাি রটাকদব, 
৫. সনমনিি সেস্যগণদক নিয়নমিভটাদব সমবটায় 
নিক্টােটাদিি ব্যবস্টা কিটা, ৬. সেস্যদেি পিস্পরিি 
মদি্য সহদযটানগিটাি স্পহৃটা জটাগরূক িটাখটা।

বটাংলটাদেদিি প্রটায় সব থপিটাি রেটাকদেি সনমনি 
বটা সং� িদয়দছ। অরচ কৃেকদেি মদি্য সং� বটা 
সনমনি থচিিটা এখদিটা খবুই কম। সমবটায় খটামটাি 
গদড় র�টালটাি প্রবণিটা ও মটািনসকিটাি অভটাদবি 
কটািদণ কৃনেি অধিকিি আিনুিকটায়ি ও কৃনেি 
যটানন্তকীকিদণি কটান্ষিি সু�ল পটাওয়টা যটাদচ্ছ িটা। 

ইন্টটািি্যটািিটাল �্ড পনলনস নিসটাচতি ইিস্টিটিউট, 
বটাংলটাদেি ওদয়বসটাইদট প্রকটানিি এক গদবেণটা 
নিবদন্ধ বলটা হদয়দছ বটাংলটাদেদিি কৃেদকি মটারে 
১.৩৪% ভটাগ কৃেক সিকটাি নিিকুটানিি সংগ্রহ মফূদল্য 
িটাি নবক্রয় কিদি পটারি। নবগি রৈটারিটা থমৌসুদমি 
উপি পনিচটানলি এক গদবেণটায় বলটা হদয়দছ 
বটাংলটাদেদিি থযদহিু প্রটায় ৮৪% হদচ্ছ ভফূ নমহীি, 
প্রটানন্তক ও কু্দ্র কৃেক থসদহিু িটাদেি মফূলিি খবুই কম 
রটাদক আি কৃনেদি যিই আিনুিকিটাি থছটায়টা লটাগদছ 

জাদতর দিতার 
সমবাে োবনা 
ও কৃদষনীদত 
২০১৮
প্রদ�সি এম কটামরুজ্টামটাি
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কৃেদকি জি্য কৃনেকটাজ িিই ব্যয়বহুল হদচ্ছ, 
রেম নিভতিি কৃনে থরদক মফূলিিনিভতিি কৃনেদি 
রুপটান্তি হদচ্ছ যনেও উৎপটােিশীলিটাও 
অদিক বনৃদ্ধ থপদয়দছ। �লশ্রুনিদি থেদিি 
নসংহভটাগ কৃেকই েটারুণভটাদব মফূলিি সংকদট 
ভুগদছ। বিতিমটাি সিকটাি কিৃকুক এই মলুিি 
সংকট লটা�দবি জি্য প্রটায় ২৪ হটাজটাি র�টাটি 
টটাকটাি কৃনেঋণ প্রেটাদিি ব্যবস্টা কিটা সদ্বিও 
ব্যবস্টাপিটাগি ত্রুটিি কটািদণ কৃেক খবু রৈশী 
লটাভবটাি হদচ্ছ িটা বদলই প্রিীয়মটাি হদচ্ছ। এই 
মলুিি সংকট থরদক উতিিদণি একটি কটাযকুকি 
উপটায় হদি পটারি সমবটায়নভনতিক উৎপটােি ও 
নবপণি ব্যবস্টাি প্রবিতিি।

কৃেকদেি মদি্য পটািস্পনিক থসৌহটােতি্য, 
সম্প্রীনি ও সহদযটানগিটাি মদিটাভটাব গদড় 
র�টালটাি জি্য সমবটায়নভনতিক থযৌর খটামটাি 
ব্যবস্টা প্রবিতিি কিটা েিকটাি। সমবটাদয়ি িীনি 
অিসুটারি যটাি জনম িটািই রটাকদব, র�বল 
সকদল একররে কটাজ কিদব ও উৎপটানেি 
�সল প্রদি্যদকি জনম অিপুটাদি ভটাগ করি 
রেদব। এই পদ্ধনি অিসুিণ কিটা হদল ভফূ নমি 
খণ্ডনবখণ্ডিটা হ্টাস পটাদব এবং আিনুিক 
কৃনে যন্তপটানি ব্যবহটাি কিটা সম্ভব হওয়টায় 
উৎপটােিও উদল্খদযটাগ্য হটারি বনৃদ্ধ পটাদব।

ভটািদি ি্যটািিটাল র�টা-অপটারিটিভ র�ইনি 
থ�ডটারিিি অভ ইনডেয়টা নল. সমবটাদয়ি একটি 
উজ্জ্বল েষৃ্টান্ত। ২০১৮-’১৯ অরকুবছরি এই 
থ�ডটারিিদিি ২৯.৭২ র�টাটি মটানকতিি ডলটাি 
রেিদেি হদয়দছ। ১৯৮৪ সটাদল যটারেটা শুরু 
করি ২৭টি িটাজ্য, ২১৮টি রেলটা দুগ্ধ ইউনিয়ি, 
১ লক্ ৭৭ হটাজটাি গ্রটাম দুগ্ধ সনমনি, ১ র�টাটি 
৬৩ লক্ দুগ্ধ খটামটানিদেি নিদয় এই র�ইনি 
থ�ডটারিিি বিতিমটাদি কটাযকুক্রম পনিচটালিটা 
কিদছ। এই থ�ডটারিিি বিতিমটাদি নডনজটটাল 
প্রযুনক্ত ব্যবহটাি করি ন�, পিীি, মটাখি, 
দুগ্ধ, থহ পটাউডটাি, গুদড়টাদুি, থটরেটাদপদক দুগ্ধ 
বটাজটািজটািকিণ করি যটাদচ্ছ। এছটাড়টাও জটাদিি 
উন্নয়ি, আটিন�নসয়টাল ইিনসনমদিিি, নবনভন্ন 
িিদিি প্রনিক্ণ কমকুসফূনচি মটাি্যদম এই 
থ�ডটারিিি দুগ্ধ খটামটানিদেি আরকুসটামটানজক 
উন্নয়দি গুরুত্বপূণকু অবেটাি র�দখ চদলদছ।

জটাপটাদিি রেি-রেটাহ হদচ্ছ কৃনে সমবটায় 
সনমনিসমফূদহি একটি থ�ডটারিিি। ১৯৭২ 
সটাদল যটারেটা শুরু করি সটািটাদেদি ৯৪৫টি 
সমবটায় ইউনিয়দিি মটাি্যদম পনিচটানলি এই 
থ�ডটারিিদিি বিতিমটাি মফূলিদিি পনিমটাণ 
১০৮ র�টাটি মটানকতিি ডলটাি এবং বটানেকুক 
টটািকুওভটারিি পনিমটাণ ৪,৩০০ র�টাটি মটানকতিি 
ডলটাি। রেি-রেটাহ’ি ব্যবসটাসমফূদহি মদি্য 
িদয়দছ চটালসহ েটািটািস্য উৎপটােি, টটাটকটা 
�লমফূল ও িটাকসনজি উৎপটােি, কৃনে ব্যবসটা 
কটাযকুক্রম, কৃনে উপকিণ ও যন্তপটানি সিবিটাহ, 
প্রটাধণসম্ে উৎপটােি কটাযকুক্রম, র�টাক্তটাদেি 
জি্য নিিটাপে ও গুণগিমটািসম্ন্ন দ্রব্যটানে 

সিবিটাহ, কৃনেজটাি পণ্য িপ্তটানি কটাযকুক্রম 
ইি্যটানে। উপিন্তু রেি-রেটাহ’ি িদয়দছ নিজস্ 
গদবেণটা ও উন্নয়ি র�ন্দ্র যটাি মটাি্যদম িিুি 
িিুি জটাি ও প্রযুনক্ত উদ্টাবি, উৎপটানেি 
কৃনেজটাি পণ্য ব্যবহটাি করি নিিটাপে ও 
গুণগিমটািসম্ন্ন খটাে্যদ্রব্য উৎপটােি ও 
সিবিটাহ, সটাি ব্যবহটারিি অপচয় র�টািকদল্প 
নডনজটটাল প্রযুনক্ত ব্যবহটাি করি কটান্ষিি 
মটারেটায় সটাি প্রদয়টাগ নিনশ্চি কিটা, িিুি িিুি 
অ্যটারগ্রটাদকনমক্যটালস উৎপটােি ও পনিদবিসমিি 
ব্যবহটাি নিনশ্চিকিণ, উে্যটািিটান্বিক দ্রদব্যি 
গুণগিমটাি নিনশ্চিকরি প্যটাদকনজং এি 
ব্যবস্টা গ্রহণ, কৃনে যন্তপটানিি িক্ণটাদবক্ণ ও 
থমিটামদিি জি্য ওযটাকতিিপ স্টাপি। এছটাড়টাও 
ন�ড অ্যটাডে লটাইভস্ক এি র�ন্দ্রীয় গদবেণটা 
ইিস্টিটিউট, অ্যটানিম্যটাল থহলর ইিস্টিটিউট, 
এমরিটাদয়টা রেটান্�টাি থসন্টটাি ইি্যটানেি মটাি্যদম 
প্রটাধণসম্দেি উন্নয়দিও রেি-রেটাহ িরটা 
জটাপটাি এনগ্রকটালচটাি সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
স�লিটাি সটাদর কটাযকুক্রম পনিচটালিটা করি 
চদলদছ। জটাপটাি সমবটায় বিতিমটাদি ৩৬,০০০ 
সমবটায় সংগঠি, ৮০ নমনলয়ি সেস্য এবং ৬ 
লক্ ৪০ হটাজটাি কমকুচটািীি মটাি্যদম পনিচটানলি 
হদচ্ছ।      

ওয়টার্তি র�টা-অপটারিটিভ মনিটি এি ির্য 
মদি প্রটায় ৩ নমনলয়ি সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম 
নবদশ্ি প্রটায় ১২% মটািেু সমবটাদয়ি সটাদর 
সংযুক্ত িদয়দছি। নবদশ্ি কমকুিি জিসংখ্যটাি 
প্রটায় ১০% জিসংখ্যটাি সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
কমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ সষৃ্টি হদয়দছ। এি মটাদি 
শীেকু ৩০০ র�টা-অপটারিটিভ থসটাসটাইটিি 
বটানেকুক টটািকুওভটারিি পনিমটাণ ২,০৩৪.৯৮ 
নবনলয়ি মটানকতিি ডলটাি।  সমবটাদয়ি সকল খটাি 
নমনলদয় শীেকু ৩০০ সমবটায় সনমনিি মটাদি 
কৃনে সমবটায় সনমনিি অবেটাি হদচ্ছ ৩১.৭%।  
এ থপ্রনক্দি এটি বলটাি অদপক্টা িটাদখ িটা থয 
সমবটায় সনমনিি মটাি্যদমই নবশ্ব্যটাপী কৃেকগণ 
সংগনঠি হদচ্ছি, উৎপটােি এবং নবপণি 
কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিদছ।

থটকসই উন্নয়ি এি ৮ িং অভীষ্ হদচ্ছ 
সকদলি জি্য পূণকুটাঙ্গ ও উৎপটােিশীল 
কমকুসংস্টাি এবং শেটাভি কমকুসুদযটাগ সষৃ্টি 
এবং নস্নিশীল, অন্তভুকুনক্তমফূলক ও থটকসই 
অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ অজতিি। সমবটাদয়ি মটাি্যদমই 
এই অভীষ্ েক্িটাি সটাদর অজতিি কিটা সম্ভব। 
উপিন্তু এই অভীদষ্ি সটাদর ১ িং অভীষ্ সবকুরে 
সব িিদিি েটানিরদ্র্যি অবসটাি, ২ িং অভীষ্ 
কু্িটাি অবসটাি, খটাে্য নিিটাপতিটা ও উন্নি 
পুষ্টিমটাি অজতিি এবং থটকসই কৃনেি প্রসটাি, ৫ 
িং অভীষ্ রেডেটাি সমিটা অজতিি এবং সকল 
িটািী ও থমদয়দেি ক্মিটায়ি, ১০ িং অভীষ্ 
অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমিটা কনমদয় আিটা, 
১২ িং অভীষ্ পনিনমি র�টাগ ও থটকসই 
উৎপটােি িিি নিনশ্চি কিটা ইি্যটানেি সটাদর 

সিটাসনি সম্কৃ্তিটা িদয়দছ। সুিিটাং ২০৩০ 
সটাদলি মদি্য থটকসই উন্নয়ি অভীষ্ অজতিি 
কিদি হদল সমবটায়দক যরটাযর গুরুত্ব প্রেটাি 
কিটা অিীব জরুনি।

বটাংলটাদেদি মনুক্তযুদদ্ধি মটাি্যদম অনজতিি 
সংনবিটাদিি ১৩(খ) অিদুচ্ছদে সম্দেি 
মটানলকটািটাি অি্যিম খটাি নহদসদব সমবটায়দক 
স্ীকৃনি থেয়টা হয়। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি শুিমুটারে সটাংনবিটানিক স্ীকৃনি 
নেদয়ই সমবটায়দক সীমটাবদ্ধ িটাদখিনি। নিনি 
গ্রটাম উন্নয়দিি লদক্্য এবং শেটানেি মটািদুেি 
ি্যটায্য অধিকটাি প্রনিষ্টাি জি্য থেদিি প্ররম 
পচিবটানেকুকী পনিকল্পিটায় সমিটানভনতিক 
উন্নয়ি েিকুদিি আওিটায় সমবটায়দক অি্যিম 
র�ৌিনলক হটানিয়টাি নহদসদব নবদবচিটাি সুদযটাগ 
করি নেদয়নছদলি।

সমবটাদয়ি এ অপনিসীম গুরুত্ব অিিুটাবি 
করি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাচতি ঐনিহটানসক 
থসটাহিটাওয়টােতিী উে্যটাদি লটাদখটা জিিটাি সটামদি 
বদলদছি ‘িিুি নসদস্দম থযদি চটানচ্ছ আনম, 
গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ কিটা 
হদব। ভুল কিদবি িটা। আনম আপিটাদেি জনম 
রেব িটা। ভয় পটাদবি িটা থয জনম নিদয় যটাব 
িটা িয়। পাঁচ বছরিি লে্যটাি- এ বটাংলটাদেদিি 
৬৫ হটাজটাি গ্রটাদম একটি র�টা-অপটারিটিভ 
হদব। প্রদি্যকটি গ্রটাদম গ্রটাদম র�টা-অপটারিটিভ– 
এ জনমি মটানলদকি জনম রটাকদব। এগুদলটা 
বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ হদব। পয়সটা যটাদব 
িটাদেি কটাদছ, �টাটিতিলটাইজটাি যটাদব িটাদেি 
কটাদছ, থটস্ নিনল� যটাদব িটাদেি কটাদছ। 
ওয়টাকতিস থপ্রটাগ্রটাম যটাদব িটাদেি কটাদছ। আদস্ত 
আদস্ত ইউনিয়ি কটাউনন্ল টটাউটদেিদক নবেটায় 
থেয়টা হদব িটা িটা হদল থেিদক বাঁচটাদিটা যটাদব 
িটা। এই জি্যই নভদলজ র�টা-অপটারিটিভ 
হদব। আনম থ�টােণটা কিনছ আজদক থয, পাঁচ-
বছরিি লেটাদি প্রদি্যকটি গ্রটাদম পাঁচিি থরদক 
হটাজটাি �্যটানমনল পযকুন্ত নিদয় কম্টালসটারি 
র�টা-অপটারিটিভ হদব। আপিটাি জনমি 
�সল আপনি রেদবি, অংি যটাদব র�টা-
অপটারিটিদভি হটাদি, অংি যটাদব গভিকুদমদন্টি 
হটাদি।’ জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি সমবটায় সম্দকতি থয নিদেতিিিটা প্রেটাি 
করিদছি থসই নিদেতিিিটা অিযুটায়ী সমবটায় 
কটাযকুক্রম পনিচটালিটা কিটা আবি্যক। 

৩ জুি ১৯৭২ সটাদল বটাংলটাদেি জটািীয় 
সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় সদমিলদি 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
বদলদছি ‘সমবটাদয়ি মটাি্যদম গনিব কৃেকিটা 
থযৌরভটাদব উৎপটােি- যরন্তি মটানলকটািটা লটাভ 
কিদব। অি্যনেদক অধিকিি উৎপটােি বনৃদ্ধ 
ও সম্দেি সুসম বণ্টি ব্যবস্টায় প্রনিটি কু্দ্র 
চটােী গণিটানন্তক অংি ও অধিকটাি পটাদব। 
রেটািেটাি িিী চটানেি শেটােণ থরদক িটািটা মনুক্ত 
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লটাভ কিদব সমবটাদয়ি সংহি িনক্তি বিটািটা। 
একইভটাদব কৃেক, রেনমক, িাঁনি, রেদল, কু্দ্র 
ব্যবসটায়ীিটা যনে একদজটাট হদয় পুঁনজ এবং 
অি্যটাি্য উৎপটােদিি মটাি্যদম একরে কিদি 
পটারিি িদব আি মি্যবিতিী িনিক ব্যবসটায়ী-
নিল্পপনিি থগটাষ্ঠী িটাদেি রেদমি �সলদক লুট 
করি থখদি পটািদব িটা। সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
গ্রটাম-বটাংলটায় গদড় উঠদব কু্দ্র নিল্প যটাি 
মটানলক হদব সটািটািণ কৃেক, রেনমক এবং 
ভফূ নমহীি নিযকুটানিি দুঃখী মটািেু।’

জটানিি নপিটা আরিটা বদলদছি ‘আপিটািটা 
জটাদিি সমবটায় সংস্টাগুদলটাদক সনি্যকটারিি 
গণিটানন্তক প্রনিষ্টাি নহদসদব গদড় র�টালটাি 
জদি্য আনম থ�টােণটা করিনছ থয সংস্টাি 
পনিচটালিটা- েটানয়ত্ব ি্যস্ত রটাকদব জিগদণি 
নিবকুটানচি প্রনিনিধিদেি উপি, র�টাদিটা আমলটা 
বটা মদিটািীি ব্যনক্তি উপরি িয়। আমটাি 
সমবটায়ী ভটাইদয়িটা এই বনলষ্ পেদক্পদক 
অনভিন্ি করিদছি। এই গণিন্তীকিদণি 
পনিরপ্রনক্দি আনম িটাদেি স্িণ কনিদয় নেদি 
চটাই িটাদেি েটানয়ত্ব। িটাদেি থেখদি হদব থয 
সমবটায় সংস্টাগুনল থযি সনি্যকটারিি জিগদণি 
প্রনিষ্টাি নহদসদব গদড় উদঠ। রেদল সনমনি, 
িাঁিী সনমনি, গ্রটামীণ কৃেক সনমনি থযি 
সনি্যকটারিি রেদল, িাঁিী, কৃেদকি সংস্টা 
হয়, মি্যবিতিী ব্যবসটায়ী বটা িিী কৃেক থযি 
আবটাি এই সনমনিগুনলদক েখল করি অিীি 
দুিকুীনিি পুিিটাবনৃতি িটা করি। যনে আবটাি থসই 
র�টাটটািী স্টারকু সমবটাদয়ি পনবরেিটা িষ্ করি, 
িদব নিনশ্চিভটাদব রেদি িটাখিু থয আমিটা 
সমস্ত পুিটািি ব্যবস্টা বটানিল করি থেদবটা। 
আমটাি নপ্রয় কৃেক মজুি রেদল িাঁিী ভটাইদেি 
সটাহটাদয্য এমি একটি িিুি ও সুসম ব্যবস্টা 
গদড় িুলদি হদব যটা শেটােণ ও প্রনিনক্রয়টাশীল 
র�টাটটািী সটারকুদক নচিনেদিি জি্য িস্যটাৎ করি 
থেদব।’ 

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি কিৃকুক গ্রটামটাচিদলি বটাি্যিটামফূলক 
উৎপটােিমখুী সমবটাদয়ি করটা উদল্খ করি 

মটািিীয় প্রিটািমন্তী ২ িদভম্বি ২০১৯ সমবটায় 
নেবদস বদলদছি থয, সমবটাদয়ি সেস্যবৃ্  
থযসব পণ্য উৎপটােি কিদছ থসগুদলটা নিল্প 
কটািখটািটাি কাঁচটামটাল নহদসদব ব্যবহটাি করি 
যনে প্রনক্রয়টাজটািকিণ কিদি পটারি িটাহদল 
গ্রটাম বটাংলটা আি অবদহনলি রটাকদব িটা। 
থেদিি কৃনে উৎপটােদিি সদঙ্গ সমবটাদয়ি 
থযটাগসফূরে স্টাপি কিটা থগদল কৃনেপদণ্যি 
ি্যটায্যমফূল্য নিনশ্চি হদব। চটাদেটাপদযটাগী র�টাদিটা 
জনম অিটাবটানে রটাকদব িটা। থেদিি উন্নয়দি 
যুব িনক্তদক কটাদজ লটানগদয় মটাটি, জল, বটায়ু ও 
পনিদবদিি সমবিদয় সমবটায়নভনতিক উদে্যটাদগি 
র�টাদিটা নবকল্প রেই। সমবটাদয়ি মফূল থচিিটা 
হদলটা সনমিনলি উদে্যটাগ। একটাি পদক্ থয কটাজ 
কিটা সম্ভব িয় িটা সনমিনলি উদে্যটাদগ সহদজ 
কিটা যটায়। 

এ প্রসদঙ্গ জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ মটাদচতিি 
ভটােণ পুিিটায় স্িণ কিদি পটানি। নিনি 
বদলনছদলি ‘আমটাি যুবক ভটাইিটা, আনম থয 
র�টা-অপটারিটিভ কিদি যটানচ্ছ গ্রটাদম গ্রটাদম এি 
উপি বটাংলটাি মটািদুেি বাঁচটা নিভতিি কিদব। 
আপিটাদেি �্লপ্যটান্টটটা একটু হটা�প্যটান্ট 
কিদি হদব। পটাজটামটা থছদড় একটু লুনঙ্গ 
পিদি হদব। আি গ্রটাদম গ্রটাদম থযদয় এই র�টা-
অপটারিটিভদক সটাকদসস�্ল কিটাি জি্য কটাজ 
কিদি হদব। যুবক চটাই, ছটারে চটাই সকলদক 
চটাই।’

জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি মদি কিদিি সমবটায় হদলটা একটি 
জিকল্যটাণমফূলক প্রনিষ্টাি যটাি মদি্য িদয়দছ 
গণিন্ত, উৎপটােি, সুিটাসি, আদ্টালি, 
থচিিটা ও আেিকু এবং ১৯৭২ সটাদলি ৩ জুি 
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি কিৃকুক 
আদয়টানজি সদমিলদি প্রেতি ভটােণ িটাি 
প্রমটাণ। জটানিি নপিটাি থসই আেিকুদক িটািণ 
করি মটািিীয় প্রিটািমন্তী থেিিত্ন শেখ হটানসিটা 
২০১৮ সটাদল প্রণীি কৃনে িীনিদি কৃনে সমবটায় 
ব্যবস্টাপিটাদক অধিকিি গুরুদত্বি সটাদর 

নবদবচিটা কিটাি নিদেতিিিটা প্রেটাি করিদছি। 
থসই আদলটাদক কৃনে িীনি ২০১৮ এি ১৬ 
অিদুচ্ছদে কৃনে সমবটায়দক গুরুত্ব সহকটারি 
উপস্টাপি কিটা হদয়দছ। ১৬.১ উপ-অিদুচ্ছদে 
বলটা হদয়দছ ‘ভফূ নমি মটানলকটািটা অকু্ন্ন 
র�দখ প্রটানন্তক কৃেক, কু্দ্র উৎপটােিকটািী ও 
উদে্যটাক্তটাদেি সমবিদয় স্প্রদণটানেি সমবটায় 
বটা গ্রুপনভনতিক কৃনে উৎপটােিদক উৎসটাহ 
ও সহদযটাগীিটা প্রেটাি কিটা’। ১৬.৪ উপ-
অিদুচ্ছদে সমবটায়নভনতিক নবপণি ব্যবস্টাদক 
উৎসটানহি করি বলটা হদয়দছ ‘কৃনেপদণ্যি 
ি্যটায্যমফূল্য নিনশ্চিকিদণ সমবটায়নভনতিক 
নবপণিদক সহদযটাগীিটা ও উৎসটাহ প্রেটাি 
কিটা’। এদক্ররে কৃনে নবপণি অধিেপ্তিদক 
পুিগকুঠি করি কটানিগনি জ্টািসম্ন্ন কৃনে 
অরকুিীনিবীেদেি সম্কৃ্ত করি কৃনে নবপণি 
ও কৃনে সমবটায় অধিেপ্তরি রূপটান্তি কিটা হদল 
কটান্ষিি লক্্য অজতিি সহজিি হদব।  ১৬.৭ 
উপ-অিদুচ্ছদে বলটা হদয়দছ ‘র�টাি জনম পনিি 
বটা অিটাবটানে িটা র�দখ অনিবটানস ও অিপুনস্ি 
জনমি মটানলকদেি কৃনে উপদযটাগী জনম 
সমবটায় ব্যবস্টায় চটাদেি আওিটায় এদি কৃনে 
উৎপটােি বনৃদ্ধ ও বটাজটাি জটািকিদণ উবিদু্ধ কিটা 
এবং সমবটাদয়ি মটাি্যদম উৎপটানেি পণ্য হদি 
অনজতিি লভ্যটাংি জনমি মটানলক, কৃনে রেনমক 
ও সমবটাদয়ি মদি্য থযৌনক্তক হটারি নবভটাজদিি 
মটাি্যদম সংনলিষ্ সকদলি স্টারকু সংিক্ণ কিটা।’ 
এ থপ্রনক্দি মটািিীয় প্রিটািমন্তী থেিিত্ন শেখ 
হটানসিটা’ি ১৩ এনপ্রল ২০২০ জটানিি উদদেদি্য 
থেয়টা ভটােদণি অংিনবদিে প্রধণিটািদযটাগ্য। 
নিনি বদলনছদলি ‘এই দুঃসমদয় আমটাদেি 
কৃনে উৎপটােি ব্যবস্টা শুি ু সচল িটাখটা িয়, 
আিও রেটািেটাি কিদি হদব। সটামদিি 
নেিগুনলদি যটাদি র�টাি প্রকটাি খটাে্য সঙ্কট 
িটা হয়, থসজি্য আমটাদেি একখডে জনমও 
থ�দল িটাখটা চলদব িটা।’  এদক্ররে অগ্রটাধিকটাি 
নভনতিদি কৃনে সমবটায় ব্যবস্টা কটাযকুকি কিটা 
হদল মটািিীয় প্রিটািমন্তীি নিদেতিিিটা বটাস্তবটায়ি 
কিটা সহজিি হদব। এছটাড়টা, নবে্যমটাি সমবটায় 
আইিদক যুদগটাপদযটাগী করি কৃনে সমবটায়দক 
অধিকিি গুরুত্ব প্রেটাি করি সমবটায় 
অধিেপ্তি ও সমবটায় ব্যটাংকদক যনে কটাযকুকি 
কিটা যটায় এবং ির্যপ্রযুনক্তগি জ্টাি ব্যবহটাি 
করি সমবটাদয়ি মটাি্যদম আিনুিক প্রযুনক্ত 
জ্টািসম্ন্ন ব্যবস্টাপিটা গদড় র�টালটা হদল 
থেদিি উন্নয়ি ত্বিটানবিি হদব। জটানিি নপিটাি 
স্দপ্নি থসটািটািবটাংলটা নবনিমকুটাদণ মটািিীয় 
প্রিটািমন্তী থেিিত্ন শেখ হটানসিটাি উন্নয়ি 
অনভযটারেটা সটারকুক হদব স�ল হদব।

প্রদ�সি এম কটামরুজ্টামটাি: কৃনে অরকুিীনি নবভটাগ, 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি কৃনে নবশ্নবে্যটালয়, গটাজীপুি
ইদমইল: kamruzzaman@bsmrau.edu.bd

স ম বটা য়  �  51



সমবটায় হদলটা স্প্রদণটানেি হদয় নমনলি স্টাদরকু গদড় 
র�টালটা সংগঠি, থযখটাদি এি সেস্যিটা পটািস্পনিক 
স্টাদরকু থসবটাসমফূহ প্রেটাদিি জি্য অঙ্গীকটািটাবদ্ধ রটাদক। 
এটি মিুটা�টানভনতিক সংগঠি হদলও এি সেস্যিটা 
অরকুনিনিক উদদেি্য সটািদিি জি্যই এটি গঠি করি 
রটাদক। এ সংগঠি আইিটািগুভটাদব প্রনিনষ্ি, থযখটাদি 
সেস্যদেি থযৌর অংিগ্রহণ নিনশ্চি কিটা হয়। এটি 
গণিটানন্তক সংগঠি। যটা সেস্যদেি বিটািটা এবং িটাদেি 
মিটামদিি নভনতিদি নিয়নন্তি ও পনিচটানলি হয়। 
একটি সমবটাদয়ি মদি্য নবনিদয়টাগ ও পনিচটালি িুঁনক, 
লটাভ অরবটা রেটাকসটাদিি েটায়ভটাি সেস্যগণ িটাদেি 
অংশীেটানিত্ব ও প্রদেয় থসবটাি আিপুটানিক হটারি ভটাগ 
করি রেয়। সমটাদজি অদপক্টাকৃি দুবকুল অরকুনিনিক 
থরেধণি স্টারকু িক্টাি জি্য সমবটায় খবুই গুরুত্বপূণকু 
মটাি্যম। জটািীয় উন্নয়দি, কমকুসজৃি ও েটানিদ্র্য 
নবদমটাচদি সমবটায় অদিক গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা িটাখদি 
পটারি। থেদিি কৃনে উন্নয়ি ও খটাে্য নিিটাপতিটা অজতিদিি 
থক্ররেও সমবটায় অি্যন্ত কটাযকুকি। নবদশ্ি নবনভন্ন 

থেদি সমবটাদয়ি রূপরিখটা নভন্নিি। ইউরিটাপীয় উন্নি 
থেিগুদলটাদি বটাজটাি অরকুিীনিি অবিদব পনিচটানলি 
হয় সমবটায়। এদক্ররে সেস্যিটাই সমবটাদয়ি উদে্যটাগ 
গ্রহণ করি। িটািটাই এি পনিচটালিটাি নিয়মটাবনল 
নিিকুটািণ করি। সমটাজিটানন্তক থেিগুদলটাদি সমবটাদয়ি 
উদে্যটাক্তটা িটাষ্ট্র। এি মটানলকটািটা নিয়নন্তি। উন্নয়িশীল 
থেিগুদলটাদি সিকটারিি সহটায়িটায় সটািটািণ মটািদুেি 
অংিগ্রহদণ গদড় উদঠ সমবটায়। এদক উন্নয়দিি এবং 
েটানিদ্র্য নবদমটাচদিি থক্ররে গুরুত্বপূণকু একটি বটাহি 
নহদসদব অনভনহি কিটা হয়। নবদিে করি কৃনেজীবী 
মটািদুেি আনরকুক সংকট সমটািটাদিি জি্য ও কৃনেখটাদি 
উৎপটােি বনৃদ্ধি জি্য সমবটায়দক একটি অিি্য পন্টা 
নহদসদব নবদবচিটা কিটা হয়। 

১৯০১ সটাদলি ‘থ�নমি কনমিি নিদপটাটতি’ 
ভটািদি সটািটািণ মটািদুেি আনরকুক পেি্য ও ঋণগ্রস্তিটা 
নিিসদিি পর নহদসদব সমবটায় ব্যবস্টা প্রবিতিদিি 
জি্য সুপটানিি করি। নরিটিি কমকুকিতিটা নিকলসি 
জটামকুটানিি র�ই�টািদসি মদডদলি অিকুিদণ ভটািদি 

বঙ্গবন্ধু র 
সমবাে দর্শন 
ও ট�ৌর কৃদষ 
খামার প্রসয়ঙ্গ
ড. জটাহটাঙ্গীি আলম
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‘এনগ্রকটালচটািটাল থক্রনডট র�টা-অপটারিটিভস’ 
প্রনিষ্টাি পিটামিকু থেয়। এি �লশ্রুনিদি ১৯০৪ 
সটাদল ‘র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট থসটাসটাইটিজ 
অ্যটাক্ট’ পটাস করি বটাংলটাি সিকটাি সমবটায় 
প্রনিষ্টাি উদে্যটাগ রেয়। প্ররম নেদক সিকটারিি 
কটাছ থরদক িটাি নকংবটা রৈসিকটানি ব্যনক্ত বটা 
প্রনিষ্টাি থরদক থসটাসটাইটিি জি্য অরকুসংস্টাি 
কিটা হদিটা। সনমনিি সেস্যিটাও িটাদি টটাকটা 
গনচ্ছি িটাখদিটা। একটি নিনেতিষ্ পনিমটাণ পযকুন্ত 
সুেমকু্ত নছল সিকটানি ঋণ। গ্রটামনভনতিক 
থসটাসটাইটিগুদলটা উপযুক্ত প্রটারকুীদক ঋণ নেি। 
কৃেক, রেদল ও িাঁনিিটা এি অন্তভুকুক্ত নছল। 
ওই সময় কৃেক ও থপিটাজীবী মটািদুেি মদি্য 
এি প্রনি আগ্রহ বনৃদ্ধ পটায়। নবনভন্ন রটািটা ও 
মহক্মটাদি সমবটায় গদড় উঠদি রটাদক। পরি 
উৎপটােক, র�টাক্তটা ও বটাজটািজটািকিণসহ 
নবনভন্ন কমকুকটা্দল নিদয়টানজি থসবটাপ্রটারকুীদেি 
মদি্য সমবিয় সটািি ও সমবটাদয়ি কমকুকটা্দলি 
পনিধি সম্প্রসটানিি কিটাি লদক্্য ১৯১২ সটাদল 
িিুি র�টা-অপটারিটিভ অ্যটাক্ট জটানি কিটা হয়। 
এি পিও নবনভন্ন সমদয় সমবটাদয়ি প্রকৃনি ও 
পনিসরি অনভদযটাজি �দটদছ। বটাংলটাদেদি 
বিতিমটাদি সমবটায় নবভটাদগি অিীদি নচিটায়ি 
সমবটায় এবং বটাংলটাদেি পনল্ উন্নয়ি রৈটাদডতিি 
অিীদি ক্নমল্টা একটাদডনম উদ্টানবি নবিস্তি 
নবনিষ্ সমবটায় চটালু আদছ।

স্টািীিিটাি পি জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি সমবটায়ী উদে্যটাগদক 
পষৃ্দপটােকিটা প্রেটাি করিি। সমবটায়ী 
মটানলকটািটাদক িটারষ্ট্রি নবিিীয় মটানলকটািটাখটাি 
নহদসদব স্ীকৃনি প্রেটাি করিি। সংনবিটাদিি ১৩ 
(খ) অিদুচ্ছদে উৎপটােিখটাি, উৎপটােি ব্যবস্টা 
ও বণ্টিব্যবস্টাসমফূদহি মটানলক বটা নিয়ন্তক 
নহদসদব সেস্যদেি পদক্ সমবটায়সমফূদহি 
মটানলকটািটা প্রনিনষ্ি হয়। বঙ্গবনু্ধ িাঁি নবনভন্ন 
বকৃ্তিটায় সমবটাদয়ি গুরুত্ব িুদল িরিি এবং 
থেদিি জিগণদক সমবটাদয়ি মটাি্যদম সংগনঠি 
হওয়টাি জি্য উৎসটানহি করিি। ১৯৭২ সটাদলি 
৩০ জুি বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি 
আদয়টানজি সদমিলদি প্রেতি ভটােদণ নিনি 
বদলি, ‘বটাংলটাদেি আমটাি স্প্ন, ি্যটাি, িটািণটা 
ও আিটািিটাি িি। আি থস থসটািটাি বটাংলটা 
�ুনমদয় আদছ নচি অবদহনলি গ্রটাদমি আিটাদচ-
কটািটাদচ, নচি উদপনক্ি পনল্ি ক্রি ক্রি, 
নবস্তীণকু জলটাভফূ নমি আদিপটাদি আি অিদণ্যি 
গভীরি। ভটাইদয়িটা আমটাি, আসুি সমবটাদয়ি 
যটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্রটাম বটাংলটাদক জটানগদয় িুনল।’

থেদিি কৃনে ব্যবস্টাদক আিনুিকীকিণ, 
কৃেকদেিদক যটানন্তক চটাদে উবিদু্ধকিণ, 
উৎপটানেি কৃনেপদণ্যি সুসম বণ্টি এবং 
থেদিি রৈকটাি যুবসমটাজদক কৃনে সংনলিষ্ 
কটাদজ নিদয়টানজিকিদণি লদক্্য বঙ্গবনু্ধ 
সমবটায় ব্যবস্টা চটালু কিটাি প্রনিশ্রুনি 
ব্যক্ত করিি। সমবটায়দক নিনি রৈদছ রেি 

সমটাজিরন্ত উতিিদণি পর নহদসদব। িটাি লক্্য 
নছল গ্রটামনভনতিক বহুমখুী কৃনে সমবটায় গদড় 
র�টালটা। িটাদি উৎপটােি ও নবপণি কটাযকুক্রম 
সুষু্ভটাদব পনিচটালিটা কিটা সম্ভব হদব। 
িদব নিনি জনমি মটানলকটািটা র�দড় রেয়টাি 
পক্পটািী নছদলি িটা। বিং জনমি মটানলকটািটা 
কৃেকদেিই রটাকদব বদল নিনি জিগণদক 
আশ্স্ত করিদছি। িদব নিনি কৃেদকি থছটাট 
থছটাট খদণ্ড নবভক্ত জনম এক সদঙ্গ করি থযৌর 
কৃনে খটামটাি গদড় র�টালটাি অঙ্গীকটাি ব্যক্ত 
করিদছি। যটাদি আিনুিক চটােটাবটাে সম্ভব হয়। 
যটানন্তকীকিণ সহজ হয়। ১৯৭৫ সটাদলি ২৬ 
মটাচতি থসটাহিটাওয়টােতিী উে্যটাদিি জিসভটায় প্রেতি 
ভটােদণ বঙ্গবনু্ধ বদলি, ‘গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী 
র�টা-অপটারিটিভ কিটা হদব। ভুল কিদবি িটা। 
আনম আপিটাদেি জনম রেব িটা। ভয় পটাদবি 
িটা থয জনম নিদয় যটাব িটা িয়। পাঁচ বছরিি 
লে্যটাদি এই বটাংলটাদেদিি ৬৫ হটাজটাি গ্রটাদম 
র�টা-অপটারিটিভ হদব। প্রদি্যকটি গ্রটাদম এই 
র�টা-অপটারিটিভ; এ জনমি মটানলদকি জনম 
রটাকদব। নকন্তু িটাি থয অংি রৈকটাি, থয মটািেু 
কটাজ কিদি পটারি িটাদক র�টা-অপটারিটিদভি 
সেস্য হদি হদব। এগুদলটা বহুমখুী র�টা-
অপটারিটিভ হদব। পয়সটা যটাদব িটাদেি কটাদছ, 
�টাটিতিলটাইজটাি যটাদব িটাদেি কটাদছ, থটস্নিনল� 
যটাদব িটাদেি কটাদছ, ওয়টাকতিস থপ্রটাগ্রটাম 
যটাদব িটাদেি কটাদছ, আদস্ত আদস্ত ইউনিয়ি 
কটাউনন্ল টটাউটদেিদক নবেটায় থেওয়টা হদব। 
িটা িটা হদল থেিদক বাঁচটাদিটা যটাদব িটা। এ 
জি্যই নভদলজ র�টা-অপটারিটিভ হদব। আনম 
থ�টােণটা কিনছ থয, ৫ বছরিি লেটাদি প্রদি্যকটি 
গ্রটাদম পাঁচিি থরদক হটাজটাি �্যটানমনল পযকুন্ত 
নিদয় কম্টালসটানি র�টা-অপটারিটিভ হদব। 
আপিটাি জনমি �সল আপনি রেদবি, অংি 
যটাদব র�টা-অপটারিটিদভি হটাদি, অংি যটাদব 
গভিকুদমদন্টি হটাদি।’ গ্রটাম সমবটাদয়ি রূপরিখটা 
বণকুিটা কিদি নগদয় বঙ্গবনু্ধ আিও বদলদছি, 
‘িটাষ্ট্র র�টামটাদক ঋণ থেদব, টটাকটা থেদব, 
ইিপুটস থেদব, র�টামটাদক থসদচি ব্যবস্টা 
করি থেদব। থসটটা করি থেদব িুনম যনে এই 
িিদিি সমবটায় কি। সমবটাদয়ি �ল নেদয় থয 
উৎপটােিশীলিটা বটাড়দব িটাি সু�লটটা থযমি 
পটাদব জনমি মটানলক র�মনি এটটাি অংি পটাদব 
যটািটা ভফূ নমহীি কৃেক, যটািটা ওখটাদি রেম থেদব 
িটািটা। যটািটা এখটাদি নবনিদয়টাগ কিদব, িটািটাও 
এখটািকটাি একটটা অংি পটাদব।’ (মিুৃ্যঞ্জয়ী 
বঙ্গবনু্ধ, রেটাদজনড, িটাষ্ট্রনচন্তটা, উন্নয়ি েিকুি। 
িফূহ-উল আলম রেনিি, ২০১৯, পষৃ্টা ১০৭)।

বঙ্গবনু্ধ সমটাজিন্ত কটাদয়ম কিটাি জি্য 
প্রনিশ্রুনি ব্যক্ত করিনছদলি। নিনি থয পুঁনজবটাে 
নবরিটািী নচন্তটা ও থচিিটা লটালি কিদিি এবং 
সমটাজিরন্ত নবশ্টাস কিদিি িটা নিনি অসমটাপ্ত 
আত্মজীবিীদি উদল্খ করিদছি। নিনি মটািদুে 
মটািদুে বৈেম্য ও আচিনলক বৈেদম্যি থ�টাি 

নবরিটািী নছদলি। পটানকস্তটাি থরদক রৈনিদয় 
এদস স্টািীি সটাবকুদভৌম বটাংলটাদেি প্রনিষ্টাি মফূল 
কটািণই নছল আচিনলক বৈেম্য দূিীকিণ এবং 
বটাংলটাদেিদক শেটােণ মকু্ত কিটা। এ সম্দকতি 
খবুই স্পষ্ ভটােটায় নিনি বৈেদম্যি ন�নিনস্ত 
নেদয়নছদলি ১৯৭৩ সটাদলি ২৬ থ�ব্রুয়টানি 
অিনুষ্ি নসিটাজগদঞ্জি এক জিসভটায়। এ 
বৈেদম্যি খনিয়টাি িুদল িরি নিনি বদলি, 
‘র�ন্দ্রীয় সিকটারিি চটাকনিদি র�টামিটা ৮৫ 
জি, আমিটা ১৫ জি, সটামনিক নবভটাদগ 
র�টামিটা ৯০ জি, আমটাদেি নেদয়দছ ১০ জি। 
বৈদেনিক সটাহটাদয্যি র�টামিটা খিচ করিছ ৮০ 
ভটাগ, আমটাদেি নেদয়দছ ২০ ভটাগ। মহটাপ্রলদয় 
েনক্ণ বটাংলটাি ১০ লটাখ রেটাক মটািটা থগল। লটাখ 
লটাখ রেটাক অসহটায় অবস্টায় িইল। নিনল� 
কটাদজি জি্য নবদেি থরদক থহনলকটেটাি এদস 
কটাজ করি থগল। অরচ ঢটাকটাি একখটািটা মটারে 
সটামনিক বটানহিীি থহনলকটেটাি ছটাড়টা পনশ্চম 
পটানকস্তটাি থরদক আি র�টাি থহনলকটেটাি 
এদলটা িটা। আমিটা এসব রৈইিসটান�ি অবসটাি 
কিব।’ বঙ্গবনু্ধ সটািটািণ মটািদুেি আনরকুক 
বচিিটা, কৃেকদেি কষ্ ও েটানিদ্র্য এবং 
গ্রটাম ও িহরিি বৈেম্য নিমফূকুদল বদ্ধপনিকি 
নছদলি। থস কটািদণই আমটাদেি সংনবিটাদিি 
চিুেতিি অিদুচ্ছদে উদল্খ কিটা হয়, “িটারষ্ট্রি 
অি্যিম থমৌনলক েটানয়ত্ব হইদব থমহিনি 
মটািেুদক কৃেক ও রেনমকদক এবং জিগদণি 
অিগ্রসি অংিসমফূহদক সকল প্রকটাি শেটােণ 
হইদি মনুক্তেটাি কিটা।” এি জি্যই নিনি 
স্টািীি থেদিি সংনবিটাদি ‘সমটাজিন্ত’ করটাটি 
সংযুক্ত করিনছদলি িটাষ্ট্রীয় িীনি নহদসদব। 
১৯৭৩ সটাদলি ৪ নডদসম্বি বটাংলটাদেদিি 
কনমউনিস্ পটাটিতিি নবিিীয় কংরগ্রদসি উদবিটািিী 
অধিদবিদি বঙ্গবনু্ধ বদলি, ‘সমটাজিন্ত 
আমটাদেি প্রদয়টাজি। সমটাজিন্ত িটা হদল 
এদেদিি দুঃখী মটািদুেি বাঁচবটাি উপটায় 
রেই। আমিটা শেটােণহীি সমটাজিন্ত চটাই।’ 
িদব এই সমটাজিন্ত প্রনিষ্টাি র�ৌিল নছল 
িটাি নিজস্। অি্য র�টাি থেি থরদক িটাি 
কিটা িয়। নিনি গণিটানন্তক পন্টায় সমটাজিরন্ত 
উতিিদণি করটা বদলনছদলি। এদক আখ্যটানয়ি 
কিটা হদয়নছল ‘মনুজব বটাে’ নহদসদব। এখটাদি 
নিনি একজি অিি্য জটািীয়িটাবটােী রেিটা। 
গটান্ধীনজি মদিটা স্দেনি। ১৯৭৫ সটাদলি 
জুলটাই মটাদসি িবগনঠি বটাকিটাদলি র�ন্দ্রীয় 
কনমটিি প্ররম বৈঠদক প্রেতি ভটােদণ বঙ্গবনু্ধ 
বদলি, “এখটাদি থয শেটােণহীি সমটাজিটানন্তক 
অরকুনিনিক ব্যবস্টাি করটা আমিটা বলনছ, থস 
অরকুিীনি আমটাদেি অরকুনিনিক ব্যবস্টা। র�টাি 
জটায়গটা থরদক হটায়টাি করি এদি, ইমদপটাটতি করি 
এদি র�টাি ইজম চদল িটা। এদেদিি র�ি, 
র�টাি থেদিই চদল িটা। আমটাি মটাটিি সটাদর, 
আমটাি মটািদুেি সটাদর, আমটাি কটালচটারিি 
সটাদর, আমটাি ব্যটাকগ্রটাউদডেি সটাদর আমটাি 
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ইনিহটাদসি সদঙ্গ যুক্ত করিই আমটাি ইকিনমক 
নসদস্ম গড়দি হদব। কটািণ, আমটাদেি থেদি 
অদিক সুনবিটা আদছ। কটািণ আমটাি মটাটি কী, 
আমটাি পটানি কি, আমটাি এখটাদি মটািদুেি 
কটালচটাি কী, আমটাি ব্যটাকগ্রটাউডে কী িটা িটা 
জটািদল হয় িটা। �টাডেটাদমন্টটানল আমিটা একটটা 
শেটােণহীি সমটাজ গড়দি চটাই, আমিটা একটটা 
সমটাজিটানন্তক অরকুিীনি চটাই। বটাট নে নসদস্ম 
ইজ আওয়টাসকু। উই ডু িট লটাইক টু ইমদপটাটতি ইট 
ফ্রম এনিদহটায়টাি ইি নে ওয়টার্তি। বঙ্গবনু্ধ থেদিি 
গ্রটামীণ উন্নয়ি, অরকুনিনিক উন্নয়ি, সমটাজিরন্ত 
উতিিণ ও বহুমখুী সমবটায় প্রনিষ্টাি নবলেবদক 
এক সদঙ্গ গ্রনরি করিদছি। একটিি সদঙ্গ 
অপিটি সংযুক্ত, এদক অপরিি পনিপূিক। 
থেদিি গ্রটামীণ উন্নয়িদক স�ল কিটাি জি্য 
প্ররম পচিবটানেকুক পনিকল্পিটায় সমিটানভনতিক 
উন্নয়ি েিকুদিি আওিটায় সমবটায়দক অি্যিম 
র�ৌিল নহদসদব নবদবচিটা করিনছদলি নিনি। 

বঙ্গবনু্ধ থ�টানেি গ্রটাম নভনতিক বহুমখুী কৃনে 
সমবটাদয়ি একটি অনবদচ্ছে্য অংি নছল থযৌর 
কৃনে খটামটাি প্রনিষ্টা কিটা। এি জি্য প্রদয়টাজি 
থছটাট থছটাট খদণ্ড নবভক্ত জনমি একটারেীকিণ। 

যটাদি যটানন্তক চটােটাবটাে সম্ভব হয়। উপকিণ 
সংগ্রহ ও আনরকুক সংস্টাি সহজিি হয়। 
উৎপটােি বনৃদ্ধ পটায়। কমকুহীি যুবকদেি 
কমকুসংস্টাি কিটা যটায়। সদবকুটাপনি গ্রটামীণ আয় 
বৈেম্য নিিসি সম্ভব হয়। এ সম্দকতি সতিি 
এি েিদকি প্ররম ভটাদগ নকছু মটাঠ গদবেণটা 
পনিচটানলি হদয়নছল বটাংলটাদেদিি নবনভন্ন 
স্টাদি। এি মদি্য ক্নমল্টাি বটামইল প্রকল্প, 
ময়মিনসংদহি নিমলটা থযৌর খটামটাি প্রকল্প, 
চট্গ্রটাদমি িটাঙুনিয়টায় গুমটাইনবল প্রকল্প এবং 
িটাজিটাহীি গুরুেটাসপুি প্রকল্প অি্যিম। 
পঁচটাতিরিি ১৫ আগস্ বঙ্গবনু্ধদক সপনিবটারি 
হি্যটা ও িটাজনিনিক পনিবিতিদিি পি ওই 
প্রকল্পগুদলটা অনস্তত্ব হটািটায়। এদেি সমস্যটা ও 
সম্ভটাবিটা খনিদয় থেখটা, থযৌর কৃনে খটামটারিি 
িটান্বিক ও প্রদয়টানগক নেক নবদলিেণ কিটা 
এবং থেদি সমবটায় কৃনে খটামটারিি পিীক্টা-
নিিীক্টা এনগদয় রেয়টাি লদক্্য সতিি এি 
েিদকি থগটাড়টাি নেদক রৈি নকছু থসনমিটারিি 
আদয়টাজি কিটা হদয়নছল নবনভন্ন সংনলিষ্ 
প্রনিষ্টাদি। এি মদি্য ১৯৭২ সটাদলি এনপ্রল 
মটাদস ক্নমল্টা একটাদডনমদি, ১৯৭৩ সটাদলি 

থ�ব্রুয়টানি মটাদস ময়মিনসংহস্ বটাংলটাদেি কৃনে 
নবশ্নবে্যটালদয় এবং ১৯৭৩ সটাদলি থম মটাদস 
চট্গ্রটাদমি িটাঙুনিয়টায় অিনুষ্ি থসনমিটািসমফূহ 
উদল্খদযটাগ্য। ওই সকল থসনমিটারিি 
আদলটাচিটা ও সুপটানিিসমফূহ ভনবে্যদি থযৌর 
কৃনে খটামটাি প্রনিষ্টাি িীনিমটালটা প্রণয়দি 
কটাদজ আসদি পটারি। আমটাি ব্যনক্তগি 
অনভজ্িটা হদলটা বঙ্গবনু্ধি থযৌর কৃনে খটামটাি 
প্রনিষ্টাি অনভপ্রটায় আজও প্রটাসনঙ্গক। নিমলটা 
প্রকদল্পি সদঙ্গ নকছুনেি যুক্ত থরদক এবং এ 
নিদয় গদবেণটা করি উৎপটােি বনৃদ্ধি জি্য থযৌর 
কৃনে খটামটাি ব্যবস্টাদক খবুই কটাযকুকি পদ্ধনি 
নহদসদব মদি হদয়দছ আমটাি। বিতিমটাদি রেনমক 
সংকট নিিসি ও কৃনে যটানন্তকীকিদণি জি্য 
এটি একটি উতিম পন্টা হদি পটারি। এদক্ররে 
িটাষ্ট্রীয় পষৃ্দপটােকিটা প্রদয়টাজি। 

ি. িাহাঙ্গীর আলম : কৃনে অরকুিীনিনবে। উপটাচটাযকু, 
ইউনিভটানসকুটি অব থ্টাবটাল নভদলজ। সটাদবক 
মহটাপনিচটালক, বটাংলটাদেি প্রটাধণসম্ে গদবেণটা 
ইিস্টিটিউট। গদবেণটা থক্ররে থগৌিবময় ও কৃনিত্বপূণকু 
অবেটাদিি স্ীকৃনিস্রূপ ‘এক্দি পেক’ ২০২০ প্রটাপ্ত। 

স ম বটা য়  �  54



পনৃরবীি বিতিমটাি জিসংখ্যটা প্রটায় ৮০০ র�টাটিি 
মি। অি্যনেদক জটানিসংদ�ি নহসটাব মদি, নবদশ্ি 
প্রটায় ৩০০ র�টাটি মটািেু সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটাদেি 
জীবিযটারেটা নিবকুটাহ করি রটাদক। িটামিদি্য কটািটাডটা, 
জটাপটাি ও িিওদয়দি প্রনি নিিজদি একজি 
সমবটায়ী। যুক্তিটাষ্ট্র ও জটামকুটানিদি প্রনি চটািজদি 
একজি সিটাসনি যুক্ত সমবটাদয়ি সদঙ্গ। জটাপটাদি 
কৃনেকটাদজ নিদয়টানজিদেি ৯০ িিটাংি সমবটায়ী। 
িটাছটাড়টা গণচীি, ভটািি ও মটালদয়নিয়টাি জিগদণি 
উদল্খদযটাগ্য অংি সমবটায়ী। বিতিমটাদি বটাংলটাদেদি 
থমটাট সমবটায়ীি সংখ্যটা প্রটায় এক র�টাটি। থমটাটকরটা, 
িিী-গনিব সকল থেদি সমবটায় সনমনিি সটা�ল্য 
গটারটা িনজিনবহীি। নবনভন্ন থেদিি অরকুিীনিনবেিটা 
নবশ্টাস করিি একটি থেদিি েটানিদ্র্য নবদমটাচি, খটাে্য 
নিিটাপতিটা, দুদযকুটাগ ব্যবস্টাপিটা, পনিদবদিি নবপযকুয় 
র�টািকিদণ অি্যিম পিীনক্ি পদ্ধনি হদচ্ছ সমবটায়ী 
উদে্যটাগ। এি মটাি্যদম সষৃ্টি হয় িিুি িিুি উদে্যটাক্তটা ও 
সটামটানজক প্রনিষ্টাি।

নরিটিি িটাসিটামদল পটাক ভটািি উপমহটাদেদি 
জনমেটাি ও গ্রটাম্য মহটাজিদেি শেটােণ-নিপীড়দিি 
হটাি থরদক নিদষ্পনেি কৃেকদেি িক্টাি উদদেদি্য 
এবং কৃেকদেি অরকুনিনিক মনুক্ত ও েনিদ্রিটা দূি 
কিটাি লদক্্য ১৯০৪ সটাদল “র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট 
থসটাসটাইটি অ্যটাক্ট” জটানিি মটাি্যদম সমবটাদয়ি যটারেটা শুরু 
হয়। কটাদলি পনিক্রমটায় এই সমবটায় নবনভন্ন থরেধণ-
থপিটাি মটািদুেি কটাদছ সমটােিৃ হদি রটাদক। এদেদি 
সমবটাদয়ি বয়স প্রটায় ১১২ বছি বটা িটািও রৈনি। 
িীরি িীরি সমবটাদয়ি নবসৃ্তনি �টদি রটাদক। বিতিমটাদি 
থেদি প্রটায় ১ লক্ ৫২ হটাজটাি সমবটায় সনমনি িদয়দছ। 
থেদিি থমটাট জিদগটাষ্ঠীি প্রটায় রেদয়টােিটাংি সিটাসনি 
সমবটাদয়ি সটাদর সম্কৃ্ত। এ নবপুল জিদগটাষ্ঠীি 
আরকুসটামটানজক অবস্টাি উন্ননি হদল থেি অনচরিই 
েটানিদ্র্য মকু্ত হদব। সমবটাদয়ি মটাি্যদম নবনভন্ন থরেধণ-
থপিটাি মটািেুদক একনরেি করি সমবটায়নভনতিক নবনভন্ন 
প্রকদল্পি মটাি্যদম আরকুসটামটানজক উন্নয়ি কিটা যটায়। 
থযমি- গটানভ পটালি, দুগ্ধ উৎপটােি, গরু, মনহে, 

কররানা আক্ান্ত 
কৃদষ অর্শনীদত 
এবং সমবায়ের 
েূদমকা
ড. থ�টািকটাি উনদেি আহটামিে
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ছটাগল, র�ড়টা, দুম্বটা পটালি ও থমটাটটািটাজটাকিণ, 
হটাস-মিুনগ ও র�টাদয়ল পটানখ পটালি, কৃনেজটাি 
পণ্য উৎপটােি ও বটাজটািজটািকিণ, মৎস্য 
চটাে, লবণ চটাে, িাঁি ও ক্টিিনিল্প স্টাপদিি 
মটাি্যদম কমকুসংস্টাি সষৃ্টি করি আরকুসটামটানজক 
উন্নয়ি কিটা কনঠি র�টাদিটা কটাজ িয়। এছটাড়টাও 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম কু্দ্র ও মটািটানি নিল্প এবং 
কলকটািখটািটা স্টাপি করি থেদিি অরকুিীনিদক 
আিও গনিশীল কিটা সম্ভব।

আমটাদেি থেদিি প্রটায় ১৭ র�টাটি 
জিসংখ্যটাি মদি্য ১ র�টাটিি রৈনি রেটাক 
নবদশ্ি নবনভন্ন থেদি কমকুিি আদছ। আি 
িটাদেি পটাঠটাদিটা র�নমদটন্ ও গটাদমকুন্টস খটাদিি 
আদয়ি মটাি্যদম এ প্রবনৃদ্ধ অজতিি কিটা সম্ভব 
হদয়দছ। করিটািটাপিবিতিী র�নমদটন্ ও গটাদমকুন্টস 
থসক্টরিি আয় কদম থগদল এ প্রবনৃদ্ধ নিম্নগটামী 
হদব। এছটাড়টাও নবদশ্ি নবনভন্ন থেদিি অদিক 
প্রবটাসী বটাংলটাদেনি চটাকনি হটানিদয় থেদি 
চদল আসদব। এসকল প্রবটাসী ও গটাদমকুন্টদসি 
চটাকনি হটািটাদিটা জিগণদক উৎপটােিমখুী 
কৃনেদক্ররে কটাদজ লটাগটাদিটাি জি্য সমবটায় 
হদি পটারি অি্যিম প্রিটাি মটাি্যম। সিকটাি 
এসকল প্রবটাসীদেি নিদয় নবনভন্ন িিদিি 
সমবটায় সনমনি গঠি করি কু্দ্র ঋণ সহটায়িটা 
প্রেটাদিি মটাি্যদম িটাদেি লধিকৃি জ্টািদক 
কটাদজ লটানগদয় উন্নি নবদশ্ি কৃনে ব্যবস্টাপিটা 
বটাংলটাদেদি বটাস্তবটায়ি কিদি পটারি। এদি 
করি সিকটারিি খটাে্য নিিটাপতিটা নিনশ্চি হদব 
এবং খটাে্য আমেটানি নিভতিিিটা কদম আসদব। 
বীজ ও সটাি নবিিদণ সিকটািদক িটািটা িটাদমলটা 
থপটাহটাদি হদব। সিকটারিি উনচি এই সটাি 
ও বীজ নবিিদণ নিবনন্ধি সমবটায় সনমনিি 
সহটায়িটা গ্রহণ কিটা। বিতিমটাদি থেদি প্রটায় ১.৭৭ 
লটাখ সমবটায় প্রনিষ্টাি নবে্যমটাি। এ সকল 
সমবটায় প্রনিষ্টাদিি মদি্য যটািটা কটাযকুকি সমবটায় 
প্রনিষ্টাি আদছ িটাদেি মটাি্যদম এ কনঠি কটাজটি 
কিটা অদিক সহজ হদব। এ কনঠি কটাজটি আরিটা 
সহজ কিটাি জি্য থযৌরভটাব কৃনে মন্তণটালয়, 
পনল্ উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাগ উদে্যটাগ গ্রহণ 
কিদি পটারি। িটাদি করি সিকটারিি থয 
খটাে্য উৎপটােি লক্্যমটারেটা িটা সহদজ অজতিি 
সম্ভব হদব এবং আমটাদেি খটাে্য নিিটাপতিটাি 
প্রিটাি হটানিয়টাি িটাি উৎপটােি বনৃদ্ধ পটাদব। 
এমনিভটাদব নবনভন্ন খটাে্যসটামগ্রী থযমি: গম, 
ভুট্টা, ডটাল, থপঁয়টাজ, িসুি, আেটাসহ অি্যটাি্য 
খটাে্যসটামগ্রী থযগুদলটা আমিটা এখি আমেটানিি 
মটাি্যদম আমটাদেি চটানহেটা পূিণ করি রটানক িটা 
যনে এসকল সমবটায় সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম 
উৎপটােি কিদি পটানি িটাহদল আমটাদেি 
আমেটানি ব্যয় কমদব এবং আমটাদেি খটাে্য 
�টাটনি র�টাি কিদি সহটায়িটা প্রেটাি কিদব। 
এছটাড়টাও থেদিি থমটাট আবটােদযটাগ্য ৮৫.৭৭ 
লক্ থহক্টি জনমি খটাে্য উৎপটােি বনৃদ্ধি 
জি্য থেদিি ৪,৫৭১টি ইউনিয়ি পনিেদে 

ইউনিয়িনভনতিক খটাে্য উৎপটােিমখুী সমবটায় 
সনমনি গঠি করি িটাদেি মটাদি আিনুিক 
প্রযুনক্তি কৃনে উপকিণ নবিিণ ও সহজ 
িদিতি ঋণ প্রেটাদিি ব্যবস্টা কিদল খটাে্যদ্রব্য 
উৎপটােি সমস্যটা সহদজ সমটািটাি কিটা যটাদব। 
ওইসব সমবটায় সনমনিগুদলটাি মটানলকটািটায় 
রটাকদব ওই ইউনিয়দিি সকল র�টাটটাি। এদি 
করি থসই ইউনিয়দিি আয়-বৈেম্য দূি কিটা 
সহজ হদব। আি এ কটাজটি সনঠকভটাদব কিদি 
িটা পটািদল করিটািটা পিবিতিী খটাে্য সমস্যটা দূি 
কিটা সিকটারিি জি্য কনঠি হদব। এছটাড়টাও 
সিকটারিি থ�টানেি নবনভন্ন সহটায়িটা এসকল 
সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম বটাস্তবটায়ি কিটা থগদল 
সটামটানজক নবিঙৃ্খলটা র�টাি কিটা যটাদব।

আনিি েিদকি শুরুি নেদক এ িিদিি 
নবিস্তি সমবটাদয়ি ব্যটাপক সম্প্রসটািণ �টদলও 
নবংি িিদকি শুরুি নেদক সমবটাদয়ি এ 
িটািটাটিও মখু রবুদড় পদড়। ১৯০৪ সটাল 
থরদক শুরু হদয় ২০০৪ সটাল পযকুন্ত সমবটায় 
পদ্ধনিি িটািটামখুী প্রদয়টাগ লক্ কিটা থগদলও 
কটাযকুি থটকসই সমবটায় মদডল গদড় ওদঠনি। 
সমবটায় থসক্টরি িটািটা িিদিি পিীক্টানিিীক্টা 
চটালটাদিটা হদলও জটািীয়ভটাদব থটকসই গ্রটাম 
উন্নয়দিি কটাযকুকি পদ্ধনি লক্ কিটা যটায়নি। 
অরচ নবশ্ব্যটাপী সমবটায় একটি স্ীকৃি উন্নয়ি 
র�ৌিল। পনৃরবীি নবনভন্ন থেদি এ পদ্ধনিি 
মটাি্যদম ব্যটাপক স�লিটা অনজতিি হদয়দছ। 
বটাংলটাদেদি মনুক্তযুদদ্ধি মটাি্যদম অনজতিি 
সংনবিটাদিি ১৩(খ) অিদুচ্ছদে সম্দেি 
মটানলকটািটাি অি্যিম খটাি নহদসদব সমবটায়দক 
স্ীকৃনি থেয়টা হয়। জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাি শুি ু সটাংনবিটানিক স্ীকৃনি 
নেদয়ই সমবটায়দক সীমটাবদ্ধ িটাদখিনি। নিনি 
গ্রটাম উন্নয়দিি লদক্্য এবং শেটানেি মটািদুেি 
ি্যটায্য অধিকটাি প্রনিষ্টাি জি্য থেদিি প্ররম 
পচিবটানেকুকী পনিকল্পিটায় সমিটানভনতিক 
উন্নয়ি েিকুদিি আওিটায় সমবটায়দক অি্যিম 
র�ৌিনলক হটানিয়টাি নহদসদব নবদবচিটাি সুদযটাগ 
করি নেদয়নছদলি। এ লদক্্য প্রটাম উন্নয়দিি 
মটাি্যম নহদসদব সমবটায়দক রৈদছ রেয়টা হয়।

গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি সিকটারিি 
সংনবিটাদিি অিদুচ্ছে ১৩ অিসুটারি িটারষ্ট্র 
উৎপটােিযন্ত উৎপটােি ব্যবস্টা ও বণ্টি 
প্রণটালীসমফূদহি মটানলক জিগণ। িটাষ্ট্রীয় 
মটানলকটািটা, সমবটায় মটানলকটািটা ও ব্যনক্তগি 
মটানলকটািটা—এ নিি িিদিি মটানলকটািটা 
ব্যবস্টা সংনবিটাদি স্ীকৃি। সমবটায়ী মটানলকটািটা 
হদচ্ছ আইদিি বিটািটা নিিকুটানিি সীমটাি মদি্য 
সমবটায়সমফূদহি সেস্যদেি পদক্ সমবটায়সমফূদহি 
মটানলকটািটা, যটা সমষ্টিগি বটা থযৌর মটানলকটািটা। 
সংনবিটাদিি অিদুচ্ছে ১৪ অিযুটায়ী িটারষ্ট্রি 
অি্যিম থমৌনলক েটানয়ত্ব থমহিনি মটািেুদক, 
কৃেক ও রেনমকদক এবং জিগদণি অিগ্রসি 
অংিসমফূহদক সকল প্রকটাি শেটােণ থরদক মনুক্ত 

েটাি কিটা। এদক্ররে সমবটায় ব্যবস্টা বড় ভফূ নমকটা 
পটালি কিদি পটারি, র�িিটা সমবটায়, সমদবি 
প্রদচষ্টাি মটাি্যদম সকদলি বিটািটা দুবকুলদক 
শেটােণ থরদক মকু্ত করি িটাি ক্মিটায়দি 
সহটায়িটা করি। যুদগটাপদযটাগী সমবটায় িীনিি 
আওিটায় নবকনিি সমবটাদয়ি মটাি্যদম িিী-
েনিরদ্রি বৈেম্য দূি করি সটামটানজক সটাম্য 
ও সমিটা অজতিিসহ মটানলকটািটা সম্নকতিি 
সটাংনবিটানিক স্ীকৃনিি স�ল রূপটায়ণ সম্ভব। 
থেদিি সমদৃ্ধ ইদকটানসদস্ম ও জীবনবনচরে্যসহ 
প্রটাকৃনিক সম্ে সংিক্ণ ও এি উপদযটানগিটা 
বনৃদ্ধ, জলবটায়ুি নবরূপ প্রভটাব থমটাকটাদবলটা, 
উৎপটানেি পদণ্যি প্রনক্রয়টাজটািকিণ ও নবপণি 
এবং কু্দ্র ও মটািটানি নিদল্পি নবকটাদি সমবটায় 
প্রদচষ্টা বনৃদ্ধ কিটা প্রদয়টাজি। এসব উদদেি্য 
এবং সমবটায় আদ্টালদিি কটান্ষিি সটা�ল্য 
অজতিদিি লদক্্য সমবটায় সনমনিদক গণমখুী ও 
বহুমখুী কিটাি উদদেদি্য সমবটায় অধিে�িিসহ 
সংনলিষ্ অি্যটাি্য ে�িরিি কটাযকুক্রমদক আিও 
গনিশীল করি জটািীয় পনল্ উন্নয়ি িীনি 
বটাস্তবটায়ি এবং অরকুিীনিদি সমবটাদয়ি প্রভটাব 
ও পনিমটাণ নবসৃ্তি কিটাি লদক্্য সমবটায়বটান্ধব 
িীনি গ্রহণ কিটা আবি্যক।

আিনুিক বটাংলটাদেদিি রূপকটাি 
বঙ্গবনু্ধকি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা 
২১ বছি পি িটাষ্ট্রক্মিটায় এদস সমবটায় নিদয় 
ব্যটাপক পনিকল্পিটা গ্রহণ ও সমবটায়নভনতিক 
নবনভন্ন প্রকল্প রেি। এসব প্রকল্প ও উদে্যটাদগি 
�দল বটাংলটাদেি আজ মি্যম আদয়ি থেদি 
পনিণি হদয়দছ। বটাংলটাদেদি বিতিমটাদি ১ লটাখ 
৭৪ হটাজটাি ৬০০ সমবটায় সনমনি নবে্যমটাি; 
আি এসব সমবটায় সনমনিদি প্রটায় ১ র�টাটিিও 
রৈনি সমবটায়ী িদয়দছ, যটাি ১৮ িিটাংি িটািী 
সমবটায়ী। এ নবপুলসংখ্যক সমবটায়ীদক একই 
সুিটায় রৈঁদি র�দখদছ সমবটায় েিকুি। আি 
এ েিকুি আজ নবশ্ব্যটাপী স্ীকৃি। সমবটাদয়ি 
সম্ভটাবিটাদক কটাদজ লটানগদয় আমটাদেি থেদিি 
অরকুিীনিদক নবশ্েিবটারি উঁচু স্টাদি রেয়টা 
সম্ভব। জটানিসং� থ�টানেি ১৭টি এসনডনজ 
লক্্য অজতিদি সমবটায় অি্যন্ত কটাযকুকি উপটায়। 
বিতিমটাি সিকটাি থয উন্নয়ি পনিকল্পিটা গ্রহণ 
করিদছ, থসখটাদি সমবটায়দক অন্তভুকুক্ত কিটা 
থগদল িটা আিও থটকসই হদব। সিকটাি নবগি 
নেদি েটানিদ্র্য দূিীকিদণ থয সটা�ল্য থেনখদয়দছ, 
িটা িরি িটাখটাি জি্য সমবটায়নভনতিক পনিকল্পিটা 
গ্রহণ কিদি পটািদল থেদি কৃনে অরকুিীনিি 
উন্নয়ি থটকসই হদব।

থেদিি সমবটায়ী কৃেকদক কৃনেঋণ 
প্রেটাদিি জি্য বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক 
প্রনিষ্টা কিটা হদয়নছল। িৎকটালীি সমবটায়ী 
কৃেক এ ঋণ গ্রহণ করি কৃনেদক্ররে সটা�ল্য 
লটাভ করি। বটাংলটাদেি সমবটায় ব্যটাংক থেদিি 
অনি পুিদিটা ব্যটাংক হওয়টা সদ্বিও বিতিমটাদি 
ব্যটাংকটিদক থস্পিটালটাইজড ব্যটাংক-ি�নসনল 
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ব্যটাংক নহদসদব স্ীকৃনি থেয়টা হয়নি; �দল 
সমবটায় সনমনিগুদলটা িটাদেি নবনভন্ন কটাযকুক্রদম 
বড় পনিসরি র�টাদিটা ঋণ সুনবিটা পটাদচ্ছ িটা। 
সমবটায় ব্যটাংকটিদক সনি্যকটারিি সমবটায়ীদেি 
ব্যটাংক নহদসদব প্রনিষ্টা করি গনিশীল কিদি িটা 
পটািদল বঙ্গবনু্ধি সমবটায় পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়ি 
অসম্ভব। এ ছটাড়টাও থেদিি সব রেলটা-
উপদজলটায় সিকটানি ও সমবটায়ী মটানলকটািটায় 
থযসব সম্ে িদয়দছ, িটা উদ্ধটাি করি এখিই 
সিকটানি ও সমবটায় মটানলকটািটায় সমবটায় 
হটাসপটািটাল, সমবটায় নবপধণনবিটািসহ নবনভন্ন 
সমবটায় প্রনিষ্টাি স্টাপি কিদল আিনুিক 
বটাংলটাদেি নবনিমকুটাদণ সমবটায় েিৃ্যমটাি হদব। 
সমবটায় সনমনি/সমবটায় প্রনিষ্টািসমফূহদক 
আিও উন্নয়িমখুী কিদি পটািদল থেি দ্রুি 
সমদৃ্ধিটালী হদব। সমবটাদয়ি মটাি্যদম থেদিি 
নবনভন্ন থরেধণ-থপিটাি প্রটায় থেড় র�টাটি মটািেু 
জনড়ি। এই থেড় র�টাটি মটািদুেি নিি র�টাটি 
হটািদক কটাযকুক্ম কিদি পটািদল থেিদক 
উন্নয়দিি উচ্িটায় এনগদয় নিদি আি রৈনি 
নেি অদপক্টা কিদি হদব িটা। সমবটায় একটি 
িনক্ত, সমবটায় উন্নয়দিি একটি রেটওয়টাকতি। 
সটািটা থেদিি সমবটায়ীদেিদক এই রেটওয়টাদকতি 
সম্কৃ্ত করি নডনজটটাল বটাংলটাদেি, জটানিি 
জিদকি থসটািটাি বটাংলটাদেি গড়দি সমবটায় 
থসক্টরি মটািিীয় প্রিটািমন্তীি আন্তনিক 
সহদযটানগিটা প্রদয়টাজি।

বটাংলটাদেদিি অরকুিীনি কৃনেনিভতিি। 
সমবটায় সনমনি এমি একটি জিকল্যটাণ ও 

উন্নয়িমফূলক আরকুসটামটানজক প্রনিষ্টাি যটাি 
মদি্য রটাদক গণিন্ত, সনমিনলি কমকুপ্রদচষ্টা, 
ব্যটাপক উৎপটােি কমকুযজ্ এবং সেস্যদেি 
অরকুনিনিক অবস্টাি উন্ননিি প্রয়টাস। আিনুিক 
কৃনেি জি্য থয পুঁনজ, িুঁনক এবং থযৌর 
উদে্যটাগ েিকটাি িটাি জি্য প্রদয়টাজি গণমখুী 
কৃনেনভনতিক সমবটায় ব্যবস্টা। খটাে্য নিিটাপতিটা 
ও মটািদুেি েটানিদ্র্য দূি কিদি হদল কৃনে 
সমবটাদয়ি র�টাদিটা নবকল্প রেই। যরটাযর িীনি 
এবং সটানবকুক সহদযটানগিটা থপদল কৃনে সমবটায় 
থেদি খটাে্য �টাটনি দূিীকিদণ যুগটান্তকটািী 
ভফূ নমকটা পটালি কিদি পটারি। েটানিদ্র্য নবদমটাচি, 
দুদযকুটাগ ব্যবস্টাপিটা, পনিদবি নবপযকুয় প্রনিরিটাি 
এবং খটাে্য নিিটাপতিটাবলয় সষৃ্টিদি অি্যিম 
এবং উৎকৃষ্ পদ্ধনি হদলটা সমবটায়ী উদে্যটাগ। 
এজি্য প্রদয়টাজি সিকটানি পযকুটাদয় উদে্যটাগ ও 
পষৃ্দপটােকিটা এবং সনমিনলি প্রদচষ্টাি মটাি্যদম 
থেদিি জি্য, নিদজি জি্য সমবটায় প্রনিষ্টা। 
All for each and each for all এই মমকুবটাণী 
িটািণ করি সমবটায় আদ্টালিদক এনগদয় নিদয় 
যটাওয়টা আমটাদেি সবটাি একটান্ত েটানয়ত্ব।

েটানিদ্র্য নবদমটাচি ও অরকুনিনিক উন্নয়দি 
নবশ্ব্যটাপী একটি পিীনক্ি স্ীকৃি মটাি্যম 
হদচ্ছ সমবটায়। বিতিমটাদি অরকুিীনিি প্রটায় সব 
িটাখটায় সমবটায় িটাি কটাযকুক্রম নবসৃ্তি করিদছ। 
এসনডনজ লক্্যমটারেটা ২০৩০ ও নভিি ২০৪১ 
বটাস্তবটায়দি সমবটায় একটি গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা 
িটাখদি পটারি, নবদিে করি আনরকুক ও থসবটা 
খটাদি িিুি কটাযকুক্রম গ্রহণ, নবে্যমটাি কটাযকুক্রদম 

গনিশীলিটা আিয়ি ও সমদয়টাপদযটাগীকিদণি 
মটাি্যদম সমবটায় অধিেপ্তি রৈি নকছু থমৌনলক 
লক্্য অজতিদি অবেটাি িটাখদি পটারি। 
কৃনে উৎপটােি বনৃদ্ধ, কৃেকদেি উৎপটানেি 
পদণ্যি ি্যটায্যমফূল্য নিনশ্চিকিণ, দ্রব্যমফূদল্যি 
নস্নিশীলিটা আিয়ি, প্রনিক্ণ ও থসবটা 
প্রেটাদিি মটাি্যদম কমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ সষৃ্টি, 
অিগ্রসি ও পশ্চটাৎপে জিদগটাষ্ঠীি জীবিমটাি 
উন্নয়ি এবং মটািব সম্ে উন্নয়ি নবদিেি 
িটািী উন্নয়দি সমবটায় নিকট ভনবে্যদি আিও 
গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা িটাখদি পটািদব। পনৃরবীদি 
অদিক উন্নি িটাষ্ট্রই সমবটাদয়ি র�ৌিলদক 
অবলম্বি করি স্টাবলম্বী হদয়দছ। বটাংলটাদেিও 
সমবটায়ী আেদিকু উবিদু্ধ হদল, অিপু্রটাধণি 
হদল ড. আকিটাি হটানমে খটাদিি প্রণীি পনল্ 
উন্নয়দিি র�ৌিলদক কটাদজ লটানগদয় েটানিদ্র্য 
নবদমটাচদিি থক্ররে এক গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা 
পটালি কিদি পটারি। অদূি ভনবে্যদি একমটারে 
সমবটায়ী থচিিটায় মটািেু ঐক্যবদ্ধভটাদব থয 
র�টাদিটা কনঠিিি চ্যটাদলঞ্জ থমটাকটানবলটা করি 
বটাংলটাদেিদক সম্ভটাবিটাময় কটান্ষিি থসটািটাি 
বটাংলটা উপহটাি নেদয় নবশ্ েিবটারি িটাদক এক 
সুিটাম ও সমিটাদিি আসদি প্রনিনষ্ি কিদি 
পটারি।

ি. মফারকান উরদেন আহাম্মদ:  কলটানমস্ ও গদবেক।
সটাদবক উপ-মহটাপনিচটালক, বটাংলটাদেি আিসটাি ও গ্রটাম 
প্রনিিক্টা বটানহিী

স ম বটা য়  �  57



করিটািটা ভটাইিটাদসি রটাবটায় নবপযকুস্ত অরকুিীনি। 
র�িরি-বটাইরি চলদছ িক্তক্িণ। চটািনেদক চলদছ 
হটাহটাকটাি। এি শেে র�টারটায় র�উ জটাদি িটা। গণমটাি্যম 
জটািটাদচ্ছ থয, অভটাদবি িটাড়িটায় অন্তি ১৬ িিটাংি 
মটািেু িহি থছদড়দছ। এখিও ছটাড়দছ। ২০২০ মটাদচতি 
লকডটাউি থ�টােণটাি পি মটারে নিি মটাদস এ পনিনস্নি 
সষৃ্টি হদয়দছ।

কদব যটাদব করিটািটা মহটামটানি? এ নিদয় নিিটি ি্বি 
আদছ। 

প্ররমি, দুই বছরিি মদি্য এ মহটামটানি নিয়ন্তদণ 
চদল আসদব। মটািটা যটাদব প্রটায় েি লটাখ মটািেু। মটািেু 
দ্রুিই এই নবভীনেকটা ভুদল িটাদেি পুরিটাদিটা অভ্যটাদস 
ন�রি যটাদব। অবি্য ২০২০ থসদটেম্বরি নবশ্জুদড় 
করিটািটায় মদৃিি সংখ্যটা ১০ লটাখ ছটানড়দয়দছ। শুরু 
হদয়দছ করিটািটা মহটামটানিি নবিিীয় িটাক্টা।

নবিিীয়ি, এ মহটামটানি প্রটায় পাঁচ বছি স্টায়ী হদি 
পটারি। মটািটা থযদি পটারি েি র�টাটি মটািেু। এি িটাক্টা 
সটামলটাদি লটাগদব আিও পাঁচ বছি। অরকুনিনিক িটাক্টা 

কটাটিদয় ওঠটা অদিক কনঠি হদব। থযমিটি �দটনছল 
স্প্যটানিি ফু্ মহটামটানিি পি।

িৃিীয়ি, মহটামটানি েি বছরিি রৈনি স্টায়ী হদি 
পটারি। েি থরদক নিনিি র�টাটি মটািেু মটািটা যটাদব। 
ইি্যটানে।

নবনভন্ন আন্তজতিটানিক সংস্টা বলদছ, করিটািটা 
পনিনস্নিি কটািদণ থেদি প্রটায় চটাি র�টাটি িিুি েনিদ্র 
ব�নি হদব। গ্রটামটাচিদল এই িিুি েনিদ্র জিদগটাষ্ঠীি 
সংখ্যটা হদব প্রটায় নিি র�টাটি এবং িহিটাচিদল এক 
র�টাটি। বিতিমটাি েটানিদ্র্য হটারিি সদঙ্গ এই নবপুল িিুি 
েনিদ্র নমদল বটাংলটাদেদি েটানিদ্র্য হটাি হদি পটারি ৪১ 
িিটাংি।

৬০ লটাখ চটাকনি েী�কু থময়টাদেি জি্য হটানিদয় যটাদব। 
যটা থেদিি থমটাট রেমিনক্তি ১০ িিটাংি। করিটািটাি 
প্রভটাদব থেদি ৯৫% পনিবটারিি উপটাজতিি ক্নিগ্রস্ত, 
বলদছ ওয়টার্তি নভিি। বড় বড় ব্যবসটাসহ গুরুত্বপূণকু 
নবনভন্ন খটািদক টিনকদয় িটাখদি সিকটানিভটাদব 
প্রদণটােিটা থেয়টা হদচ্ছ। নকন্তু এদক্ররে সটািটািদণি জি্য 

কররানাকায়ল 
টিয়ক রাকার 
অর্শনীদত ও 
সমবাে
আবু িটানহি মসু্তটানকম
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র�টাদিটা সুনিনেতিষ্ পনিকল্পিটা রেই। আি একটি 
উন্নয়িশীল থেদিি সব থক্ররে সিকটারিি 
িজি থেয়টাটটা কনঠি। িটাই নিদজদেি সচ্ছলিটা 
বটাড়টাবটাি উদে্যটাগ নিদজদেিই নিদি হদব। নকন্তু 
নকভটাদব?

িিটা যটাক, মহটামটানি দুই বছি স্টায়ী হদচ্ছ। 
থসদক্ররে অরকুনিনিকভটাদব টিদক রটাকটাি 
জি্য নক নক কিটা থযদি পটারি িটা র�দব থেখটা 
েিকটাি। এ নিদয় শুরু থহটাক আদলটাচিটা। 
সম্ভটাব্য যি নেদক পটািটা যটায় থযটাগটাদযটাগ কিদি 
হদব। ির্য রেটাগটাড় কিদি হদব। ির্য নবনিময় 
কিদি হদব। িীনিমদিটা গদবেণটাি নভনতিদি 
এদগটাদি হদব। পনিবটারিি সেস্য, আত্মীয়-
স্জি, বনু্ধবটান্ধবদক এি সটাদর সংনলিষ্ কিদি 
হদব। সবটাি সটাদর আদলটাচিটায় এদককজদিি 
এদকক িিদিি পিটামিকু, েক্িটা, থযটাগটাদযটাগ 
ও পিটামিকু রৈনিদয় আসদব। এদেি র�উই 
থ�লিটা িটা, কটািও পিটামিকুই িুচ্ছ িটা। এদেি 
নিদয় সমবটাদয়ি নভনতিদি গুরুত্ব অিসুটারি 
কিণীয় িটানলকটা কিদি হদব।

এটটা অদিকটটা ইনিহটাদসি পুিপকুটাদঠি মি। 
ইউরিটাদপ নিল্পনবলেদবি পি হটাজটাি হটাজটাি 
রেনমক চটাকনি হটািটাি। এসময় ইংল্যটাদডেি 
‘িচদডল’ গ্রটাদমি ২৮ জি িাঁনি ২৮ পটাউডে 
পুঁনজ নিদয় টিদক রটাকটাি লড়টাইদয় িটাদমি। 
গদড় র�টাদলি ইনিহটাদসি প্ররম সমবটায় 
সনমনি। ১৮৪৪ সটাদল প্রনিনষ্ি এই সনমনি 
সমবটায় আদ্টালদিি নভনতি নহদসদব পনিনচি।

ইনিহটাস বদল নরিটিি ঔপনিদবনিক 
িটাসিটামদল বৈনি পনিনস্নিদি সমবটায়নভনতিক 
কটাদজি মটাি্যদম টিদক নছল এ ভফূখদণ্ডি মটািেু। 
এ কটাদজি নবস্তটাি থেদখ ১৯০৪ সটাদল লডতি 
কটাজতিি সমবটায় ঋণেটাি সনমনি আইি জটানি 
করিি। ইনিহটাদসি পি িরি থেদি মফূলি ২৯ 
িিদিি সমবটায় সনমনি গদড় উদঠদছ। এি মদি্য 
কৃনে, মৎস্য ও পশুপটালি, গহৃটায়ি, পনিবহি, 
দুগ্ধ উৎপটােি, ঋণ ও সচিয় এবং কু্দ্র ঋণেটাি 
কমকুসফূনচ সংক্রটান্ত কটাজ হদচ্ছ উদল্খদযটাগ্য। 
নিবনন্ধি সমবটায় সনমনি িদয়দছ প্রটায় থপৌদি 
দুলটাখ। এসব সনমনিি মটাি্যদম প্রটায় সটাি 
লটাখ রেটাদকি আত্মকমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ সষৃ্টি 
হদয়দছ। থেদি সমবটায়ী একদকটাটিিও রৈনি 
মটািেু। এসব সমবটায় সনমনিি মদি্য প্রটায় ৫০ 
িিটাংিই কৃনে ও কৃনেজটাি পণ্য উৎপটােি ও 
নবিিদণি সটাদর সিটাসনি যুক্ত। আি এসব 
সমবটায় সনমনিি মদি্য প্রটায় ২০ িিটাংিই 
মনহলটা সমবটায় সনমনি।

মহটামটানিকটালীি এ সমদয় স্জিদেি 
নিদয় গদড় র�টালটা সনমনিি সেস্য থগটাষ্ঠীি 
অরকুনিনিক ক্মিটাদক নবদবচিটায় নিদয় 
এদগটাদি হদব। েিজি বটা নবিজি করি সেস্য 
নিদয় এদককটি ইউনিট হদি পটারি। িীনিমদিটা 
ব্যবসটায়ী ইউনিট। প্রনিটি ইউনিদটি একজি 
প্রিটাি রটাকদবি। এই প্রিটাদিি রেিৃদত্ব কটাজ 

কিদব এদককটি ইউনিট। এসব ইউনিট 
সম্ভটাব্য ব্যবসটাি পুরিটা রূপরিখটা িুদল িিদব। 
প্রনিটি ইউনিট সেস্য পুরিটা সমবটায় সনমনিি 
সবকটি ব্যবসটাি অংশীেটাি হদবি। সবদচদয় 
কম পুঁনজদি রৈনি লটাভ নকভটাদব সম্ভব িটা 
খুঁদজ রৈি কিদব প্রনিটি ইউনিট।

িিটা যটাক, প্রনিজি ইউনিট সেস্য 
প্রটারনমকভটাদব ২,০০০/ টটাকটা করি নবনিদয়টাগ 
কিদলি। িটা েিটি ইউনিদটি সম্ভটাব্য েিটি 
ব্যবসটাদিই নবনিদয়টাগ কিটা হদব। এবং প্রনিটি 
ব্যবসটাি মিুটা�টা সমটাি হটারি ভটাগ কিটা হদব। 
যি নবনিদয়টাগ, িি লটাভ। িদব ক্নিি েটায়ও 
আিপুটানিক হটারি সবটাি জি্য সমটাি হদব। 
সবগুদলটা ইউনিদটি মদি্য সমবিয় রটাকদব। 
িদব সব ইউনিট একই িিদিি ব্যবসটা কিদব 
িটা। র�টাদিটা একটি ইউনিট মটাি থখদল ক্নিগ্রস্ত 
ইউনিটটিদক অি্য ইউনিটগুদলটা থটদি িুলদব।

আি এসব ব্যটাপটারি এ িিুি উদে্যটাক্তটািটা 
স্টািীয় সমবটায় সনমনিগুদলটা এবং িটাদেি 
সিকটানি-রৈসিকটানি কমকুকিতিটাদেি সটাদর 
থযটাগটাদযটাগ কিদি পটারিি। করটা বলদি পটারিি 
ব্যবসটায়ী রেিটা বটা ব্যটাংক কমকুকিতিটাদেি সটাদর। 
র�টাি ব্যবসটা লটাভজিক আদলটাচিটাি সময় 
ব্যবসটায়ী রেিটািটা িটা িটাদেি জটািটাদি পটারিি। 
আি ব্যটাংক কমকুকিতিটািটা িটাদেি আনরকুক 
ব্যবস্টাপিটা, অদরকুি নিিটাপতিটা বটা আনরকুক 
সহটায়িটা নেদি এনগদয় আসদি পটারিি।

আন্তজতিটানিক প্রনিষ্টাি ওইনসনডও মদি 
কিদছ, বৈনশ্ক নজনডনপ �ুরি োঁড়টাদিটাটটা নিভতিি 
কিদছ অরকুিীনিি গড়দিি উপি। পযকুটি, 
থহটাদটল-র�দস্তটািাঁসহ থসবটাখটাদিি জি্য 
সময়টটা সনঠক িটা। িটাদেি মদি, অরকুিীনি 
উৎপটােিনভনতিক হদল দ্রুি �ুরি োঁড়টাদব। 
নবনিদয়টাগ কদম যটাদচ্ছ। �দল অনিশ্চয়িটা 
রটাকদব। অরকুিীনিও গড় মটাদিি থচদয় আিও 
অদিক নেি নিদচই রটাকদব।

এনেদক, গদবেণটায় বলটা হদচ্ছ করিটািটা 
পিবিতিী সমদয় কৃনে, খটাবটাি প্রনক্রয়টাজটািকিণ, 
ব�নি থপটািটাক, নচনকৎসটা-সটামগ্রী উৎপটােি, 
স্টাস্্য ও �টামকুটানসউটিক্যটালস, যটািবটাহি, 
নিমকুটাণ, খচুিটা ব্যবসটা ইি্যটানে খটাি আদগ �ুরি 
োঁড়টাদব।

এি মদি্য অদিকগুদলটা খটাি িদয়দছ যটা 
রৈি ব্যয়বহুল। িটাই অল্প পুঁনজ নবনিদয়টাগ করি 
টিদক রটাকটাি অরকুিীনিি জি্য থযসব পেদক্প 
রেয়টা থযদি পটারি। থযমি:

ফসল ও সবরি চাষ

করিটািটা পনিনস্নিদি প্ররম এবং প্রিটাি নবেয় 
খটাে্য নিিটাপতিটা। প্রবটাস থ�িি ও রৈকটািিটা হটাি 
লটাগটাদল এ খটাদি িীনিমদিটা কৃনে নবলেব �টটাদিটা 
সম্ভব। স্টািীয় কৃনে কমকুকিতিটাদেি পিটামিকু নিদয় 
এদগটাদিটাটটাই ভটাদলটা। িটাদেি সটাদর আদলটাচিটা 
করি র�টাি এলটাকটায় র�টাি �সল বটা সবনজ 

ভটাল �লদব িটা নিিকুটািণ কিদবি উনল্নখি 
ইউনিট প্রিটািিটা।

বুনদ্ধমটাি কৃেকিটা একই জনমদি 
একইসটাদর একটাধিক �সল ও সবনজ চটাে 
করি অরকুনিনিকভটাদব লটাভবটাি হি। থযসব 
জনম পনিি আদছ িটা ইজটািটা নিদয় কটাদজি 
আওিটা বটানড়দয় সমনৃদ্ধও রেটািেটাি কিটা 
সম্ভব। গম, ভুট্টা, ডটাল, থপঁয়টাজ, িসুি, 
আেটাসহ থযগুদলটা আমেটানি কিদি হয় িটা 
পনিকনল্পিভদব উৎপটােি কিটা থযদি পটারি। 
এদি করি আমেটানি ব্যয় কমদব এবং খটাে্য 
�টাটনি র�টাি কিটা যটাদব। এ কটাজ সনঠকভটাদব 
কিদি িটা পটািদল করিটািটাকটালীি র�টা বদটই 
িটাি পিবিতিী সমদয়ও খটাে্য সমস্যটা কনঠি হদয় 
উঠদব। পটািটাপটানি সটামটানজক নবিঙৃ্খলটা সষৃ্টি 
হবটাি আিঙ্কটাও রেটািেটাি হদব।

িটাজিটািী বটা বড় িহিগুদলটাদি 
বসবটাসকটািীিটা হদয় উঠদি পটারিি িগি 
চটানে। বহুিল ভবদি ছটােবটাগটাদিি পটািটাপটানি 
নিদজি ফ্্যটাদটি বটািটা্টাি টদব বটা বটানড়ি 
নভিরি সবনজ উৎপটােি কিদি পটারিি িটািটা। 
িহিগুদলটাদি অদিদকিই পনিনচি ল্যটাডে 
র�দভটালপটাি িদয়দছি। িটাদেি অিমুনি নিদয় 
পদড় রটাকটা জটায়গটায় বটাধণনজ্যক উদদেদি্য 
থযৌরভটাদব িটািটা িিদিি �সল বটা সবনজ চটাে 
কিটা থযদি পটারি।

মাছ, হাঁস-মরুরগ, রিম উৎপাদন

�সল ও সবনজ চটাদেি মটাি্যদম প্রটারনমকভটাদব 
ডটাল-ভটাদিি ব্যবস্টা কিটা থগল। নকন্তু মটাছ-
মটাংস বটা পুষ্টিি কী হদব? সনমনিি রেিটািটা 
পনিকনল্পিভটাদব মটাছ, হাঁস-মিুনগ, নডম 
উৎপটােদি থযদি পটারিি। র�টান্ ইউনিট 
শুিমুটারে �টাদমকুি মিুনগ ও নডম িেটািক কিদব, 
র�টান্ ইউনিট থেনি হাঁস-মিুনগ ি্বিটাবিটাি 
কিদব, র�টান্ ইউনিট মটাছ উৎপটােদি যটাদব িটা 
আদলটাচিটা করি িটািটা নসদ্ধটান্ত রেদবি।

িদব অনভজ্জিদেি সটাদর আদলটাচিটা 
করি একই পুক্রি মটাছ, হাঁস ও পুক্রিি পটাদড় 
সবনজ চটাে কিটা থযদি পটারি। নিয়নমি পুক্রিি 
পটািটাপটানি হটাজটা-মজটা পুক্ি ইজটািটা নিদয় িটা 
মটাছ চটাদেি উপদযটাগী কিদি হদব। এ পুক্রিি 
পটাদি মটাচটাি রৈঁদি িটাদি হাঁদসি রটাকটাি ও 
প্রজিদিি ব্যবস্টা কিটা থযদি পটারি। মটাচটাদি 
হাঁদসি পটািটাপটানি নডদমি উৎপটােি বটাড়দব। 
আি মটাচটাি থরদক পটানিদি পড়টা হাঁদসি নবষ্টা 
মটাদছি বটাড়নি খটাবটাি নহদসদব থযটাগ হদব।

এসব উদে্যটাদগি জি্য এমিনক দূরি রটাকটা 
আত্মীয়স্জিদেি পুক্ি ইজটািটা নিদয় বটা 
থযৌরভটাদব মটাছ, হাঁস, নডম উৎপটােি বটাড়টাদিটা 
থযদি পটারি। এি পটািটাপটানি গটানভ পটালি, দুি 
উৎপটােি, গরু, মনহে, ছটাগল, র�ড়টা পটালি ও 
থমটাটটািটাজটাকিণ, িাঁি ও ক্টিিনিল্প স্টাপদিি 
মটাি্যদম অরকুনিনিক উন্নয়ি কিটা সম্ভব। এসব 
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থক্ররে ব্যটাংক থরদক ঋণ পটাওয়টািও সুদযটাগ 
আদছ।

রবপণন ব্বস্া

এখি প্রশ্ন উঠদি পটারি থয, সবটাই এসব কটাদজ 
হটাি নেদল �সল, �ল, সবনজ, মটাছ মিুনগি 
উৎপটােি র�টা চটানহেটাি থচদয় রৈনি হদয় যটাদব 
িখি? িখি র�টা এি েটাম পটাওয়টা যটাদব িটা বটা 
ইি্যটানে ইি্যটানে। এ থক্ররে উদে্যটাগীিটা িটাদেি 
পণ্য পনিবহদি করি কটাছটাকটানছ বড় িিদিি 
বটাজটারি পটাঠটাদি পটারিি যটাদি করি রৈনি 
েটাম পটাওয়টা যটায়। উদে্যটাক্তটািটা ব্যটাংদকি কটাছ 
থরদক নকনস্তি মটাি্যদম নমনি রেটাক বটা হটা� রেটাক 
নকদি নিদি পটারিি। এদি করি নিদজদেি পণ্য 
পনিবহদিি পটািটাপটানি অদি্যি পণ্য পনিবহি 
করি বটাড়নি র�টাজগটারিি ব্যবস্টা কিদি পটারিি 
িটািটা।

এই পুরিটা উৎপটােি ও নবপণি ব্যবস্টাি 
মদি্য র�টাি জটায়গটায় অি্যটায় বটািটা, �ুে, 
চাঁেটাবটানজ, হুমনক বটা হয়িটানিি নিকটাি হদল িটা 
পুনলি এবং গণমটাি্যদমি িজরি আিদি হদব।

স্বাস্্ সুরক্া সামগ্ীর ব্বসা

গদবেকদেি পূবকুটাভটাস অিযুটায়ী স্টাস্্য 
সুিক্টা সটামগ্রী ব�নিি কটাজ রৈি লটাভজিক 
বদল এিই মদি্য প্রমটাধণি হদয়দছ। কটািণ, 
করিটািটাভটাইিটাস মহটামটানিি এসমদয় থেদি-
নবদেদি মটাস্, ্টাভস, নপনপইি মদিটা নিিটাপতিটা 
সটামগ্রীি ব্যটাপক চটানহেটা িদয়দছ এবং রটাকদব। 
থখাঁজ-খবি নিদয় ক্টিিনিল্প আকটারি 
যরটাসম্ভব নিদজিটা এগুদলটাি উৎপটােদি থযদি 
হদব। অদিদক থসলটাই থমনিি নকদি �রি বদস 
মটাস্ ব�নি ও সিবিটাহ কিদছ বদল গণমটাি্যদম 
খবি প্রকটানিি হদয়দছ। পনিকল্পিটা অিযুটায়ী 
সম্ভব হদল উৎপটােক ও থক্রিটাি মি্যস্িটাি 
ব্যবসটায় িটামদি হদব। উৎপটােকদেি কটাছ 
থরদক স্টাস্্য সুিক্টা সটামগ্রী নকদি িটা থক্রিটাি 
কটাদছ থপৌঁদছ থেয়টাি কটাজও শুরু কিটা থযদি 
পটারি। শুরু হদি পটারি আন্তজতিটানিক উদে্যটাগ।

অনলাইয়ন খাবার রবরক্র

করিটািটাভটাইিটাস মহটামটানিি এ সমদয় ব�নি 
খটাবটাি নবনক্রি পনিমটাণ রৈদড়দছ। গহৃকমকুীিটা 
ছুটিদি রটাকদি বটাি্য হওয়টায় এমিনক 
আটটাি বটা চটাদলি রুটিও অিলটাইদি নবনক্র 
হদচ্ছ। িটাজিটািী, নবভটাগীয় িহি বটা রেলটা 
িহিগুদলটাদি চটানহেটা অিযুটায়ী খটাবটাি সিবিটাহ 
কিটা বড় ব্যবসটা হদয় উঠদছ। উদে্যটাক্তটািটা 
থক্রিটাি রুনচ অিযুটায়ী খটাবটাি সিবিটাহও 
কিদি পটারিি। থসদক্ররে ডটাল-ভটাি ডট কম, 
থগটাস্ত-রুটি ডটকম বটা নপঠটা�ি ডটকম িটাদমি 
সটাইট খদুল িটা অিলটাইদি বটা িহরিি নবনভন্ন 
জটায়গটায় সটাইিদবটাডতি টটানঙদয় সবটাইদক জটািটাি 
নেদি হদব। স্টািীয় নডি লটাইদি নবজ্টাপি, 

নল�দলট, নভনজটিং কটাডতি িিদিি প্রচটািপরে 
নবনল করিও এ িিদিি প্রনিষ্টাদিি প্রচটারি 
উদে্যটাগ রেয়টা থযদি পটারি।

অনলাইয়ন কাপে বা কাঁো রবরক্র

মহটামটানিকটালীি এসমদয় মটাদকতিটমখুী মটািদুেি 
সংখ্যটা কদমদছ ব্যটাপকভটাদব। িটাই অিলটাইদি 
কটাপড়দচটাপড় নবনক্রি পনিমটাণ রৈদড়দছ র�কডতি 
পনিমটাদণ। িটািটা নডজটাইদিি কটাপড়দচটাপড় 
�রি বদসই বটািটাদি পটারিি অদিদক। আি থস 
ব�নি থপটািটাদকি করটা অিলটাইদি জটািটাি নেদি 
পটারিি িটািটা। খলুদি পটারিি ওদয়বসটাইট। 
স্টািীয় নডি লটাইদি নবজ্টাপি, নল�দলট, 
নভনজটিং কটাডতি িিদিি প্রচটািপরে নবনল কিটা 
থযদি পটারি। রেলটা িহরিি উদে্যটাক্তটািটা নিজ 
িহরিি পটািটাপটানি নবভটাগীয় িহিগুদলটা বটা 
িটাজিটািীদি নবনভন্ন প্রনিষ্টাদিি সটাদর এ 
ব্যটাপটারি থযটাগটাদযটাগ কিদি পটারিি।

কাঁরটা নবনক্রিও িমু চলদছ। কাঁরটা বটা িকনি 
কাঁরটা নবদেদিও িপ্তটানি হদচ্ছ। উদে্যটাক্তটািটা 
নিদজিটা কাঁরটা ব�নি করি বটা সংগ্রহ করি 
স্টািীয়ভটাদব বটাজটািজটাি কিটা বটা িপ্তটানিি 
সুদযটাগ নিদি পটারিি।

কুররয়ার সারেতিস গয়ে র�ালা

করিটািটা ভটাইিটাসকটাদল জমজমটাট ব্যবসটা 
কিদছ ক্নিয়টাি সটানভতিসগুদলটা। অিলটাইদি পণ্য 
সটামগ্রীি অডতিটারিি পনিমটাণ রৈদড় যটাওয়টায় 
কেি রৈদড়দছ ক্নিয়টাি সটানভতিদসি। এ সমদয় 
রৈকটারিি সংখ্যটা প্রচুি হওয়টায় িটাদেি নিদয় 

নিজস্ ক্নিয়টাি সটানভতিস চটালু কিটা সম্ভব। 
ক্নিয়টাি সটানভতিস চটালু কিটাি আদগ অি্যটাি্য 
প্রনিষ্টাদিি সটাদর থযটাগটাদযটাগ করি এি 
কটাজকদমকুি িিিসহ নবস্তটানিি রেদি নিদি 
হদব।

আউট মসারস্যিং

নিনক্ি জিিনক্তি জি্য আউট থসটানসকুং আদয়ি 
বড় উৎস হদি পটারি। আগ্রহীদেি একনরেি 
করি স্ল্পিম সমদয় নিনবড় প্রনিক্ণ নেদয় 
এ প্রকল্প শুরু কিটা থযদি পটারি। এদক্ররে 
সিকটারিি এদক্সস টু ইি�িদমিি-এটুআই, 
ির্যপ্রযুনক্ত মন্তণটালয়, যুব প্রনিক্ণ র�ন্দ্র, 
সংনলিষ্ নবনভন্ন এিনজওি সহটায়িটা নিদি 
পটারিি উদে্যটাক্তটািটা। নবকল্প ব্যবস্টা নহসটাদব 
উদে্যটাক্তটািটা এদক্ররে কমকুিিদেি সহটায়িটা 
নিদি পটারিি। প্রনিক্ক বটা নিদসটাসকু পটািসি 
নহসটাদব এমি কটাউদক খুঁদজ রৈি কিদি পটারিি 
নযনি ন�ভটাি বটা আপওয়টাকতি-এি মদিটা আউট 
থসটানসকুং প্রনিষ্টাদি কটাজ িনিদয় নেদি পটারিি। 
জটািটাদিটািটাদেি সটাদর এ ব্যটাপটারি পিটামিকু কিটা 
থযদি পটারি। থযসব আউট থসটানসকুং কনমউনিটি 
িদয়দছ িটাদেি সটাহটায্য রেয়টা থযদি পটারি। এ 
খটাদিি মটাি্যদম র�টাটি র�টাটি ডলটাি আয় কিটা 
সম্ভব।

এছটাড়টা, উদে্যটাক্তটািটা আদলটাচিটাি মটাি্যদম 
স্টািীয়ভটাদব উপদযটাগী বটা সমদয়ি সটাদর 
সটাদর পনিবনিতিি নসদ্ধটান্ত নিদি পটারিি। থযৌর 
উদে্যটাদগি মটাি্যদম কু্দ্র ও মটািটানি নিল্প এবং 
কলকটািখটািটা স্টাপি করি নিদজদেি পটািটাপটানি 
থেদিি অরকুিীনিদক আিও গনিশীল কিটায় 
অবেটাি িটাখদি পটারিি িটািটা।

জটানিসংদ�ি নহসটাব মদি, নবদশ্ি ৮০০ 
র�টাটি জিসংখ্যটাি মদি্য প্রটায় ৩০০ র�টাটি 
মটািেু সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটাদেি জীবি 
চটানলদয় রটাদকি। উন্নি থেি কটািটাডটা, জটাপটাি 
ও িিওদয়দি প্রনি নিিজদি একজি এবং 
যুক্তিটাষ্ট্র ও জটামকুটানিদি প্রনি চটািজদি একজি 
সমবটায়ী নভনতিদি কটাজ করিি। জটাপটাদি 
কৃনেকটাদজ নিদয়টানজিদেি ৯০ িিটাংিই 
সমবটায়ী।

মহটামটানিকটাল বটা দুদযকুটাগব্যবস্টাপিটা এবং 
খটাে্য নিিটাপতিটাবলয় সষৃ্টিদি সমবটায়ী বটা থযৌর 
উদে্যটাগ সবদচদয় ভটাদলটা পদ্ধনি। আি এসব 
উদে্যটাগ কৃনে উৎপটােি বটাড়টাদিটা, উৎপটানেি 
পদণ্যি ি্যটায্যমফূল্য নিনশ্চি কিটা, দ্রব্যমফূদল্যি 
নস্নিশীলিটা আিটা, প্রনিক্দণি মটাি্যদম 
কমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ সষৃ্টি করি অিগ্রসি 
জিদগটাষ্ঠীি জীবিমটাি এবং মটািব সম্ে 
উন্নয়দি নবদিে ভফূ নমকটা িটাদখ। এসব উদে্যটাগ 
একটি জটানিদক এনগদয় নিদি পটারি অিি্য 
উচ্িটায়।

আবু িারহর মসু্তারকম: সটাংবটানেক
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িিুি, স্টািীি থেি। স্টািীিিটা সংগ্রটাম ও মনুক্তযুদদ্ধ 
কৃেদকিটাও লদড়দছ। বটািটাগ্রস্ত হদয়দছ খটাে্য উৎপটােি। 
সটাদড় সটাি র�টাটিি উপি জিসংখ্যটা। থেদিি মটািদুেি 
খটাে্যচটানহেটা পূিণ সবদচদয় গুরুত্বপূণকু নবেয় হদয় 
োঁড়টায়। খটাে্য উৎপটােি বনৃদ্ধি জি্য বঙ্গবনু্ধ আেিকু 
সবুজ নবলেদবি থ�টােণটা থেি। এনেদক ১৯৭৪ সটাদলি 
বি্যটায় িটাি উৎপটােি আদগি বছরিি থরদক ৬ লটাখ 
টদিি উপি কদম যটায়। ওই সময় অদিকুদকি রৈনি 
িটাি উৎপটােি হদিটা আমি বটা বেকুটা থমৌসুদম। বিতিমটাদি 
রৈটারিটা বটা শুষ্ থমৌসুদম থসচটািীি জনমদি রৈনিিভটাগ 
িটাি উৎপটানেি হদয় রটাদক। খটাে্য �টাটনি পূিদণ 
সিকটানি পযকুটাদয় সকল প্রস্তুনি রেয়টাি নিদেতিি থেয়টা 
হয়। বঙ্গবনু্ধ থেদিি সকল পনিি জনম চটাদেি আহ্টাি 
জটািটাদলি। সটািটা থেদি িখি থমটাট আবটানে জনমি 
এক-েিমটাংদিি উপি পনিি নছল। অপিনেদক প্রটায় 
দুই-িৃিীয়টাংি জনমদি সটািটা বছরি মটারে একটি �সল 
আবটাে হদিটা। উন্নি প্রযুনক্তি অভটাব নছল। িিুি উচ্ 
�লিশীল জটাদিি আবটাে সদবমটারে শুরু হদয়দছ। েি 

িিটাংদিি মদিটা জনম নছল থসদচি আওিটায়। উন্নি 
জটাদিি বীজ, সটাি, থসচ সিঞ্জটামসহ প্রদয়টাজিীয় কৃনে 
উপকিণ দ্রুি কৃেদকি থেটািদগটাড়টায় পটাঠটাবটাি জি্য 
উপদযটাগী পনিবহি ব্যবস্টা ও িটাস্তটা�টাদটি অভটাব নছল। 
স্টািীয় খটাে্য �টাটনি নমটটাদি পনিি জনম আবটাে করি 
ব্যটাপকভটাদব িটাদিি আবটােই নছল সবদচদয় কটাযকুকি 
একটটা উপটায়। থেদিি এই কনঠি সমদয় কদয়কজি 
সহপটাঠী একনরেি হদয় বঙ্গবনু্ধি আহ্টাদি নকছু একটটা 
করি খটাে্য উৎপটােদি অংশীেটাি হদি অিীি হদয় 
পড়লটাম। থযমি স্টািীিিটা সংগ্রটাম ও মনুক্তযুদদ্ধ সবটাই 
িটানপদয় পদড়নছল। আমিটা িখি শেরি বটাংলটা িগরি 
বটাংলটাদেি কৃনে ইিস্টিটিউদটি ছটারে। অিনিদূরি 
গণভবি। প্রিটািমন্তীি িিুি কটাযকুটালয়। মটাস ছদয়ক 
আদগ ইিস্টিটিউদটি ছটারে পনিেদেি নিবকুটাচদি জয়ীদেি 
সটাদর সুগন্ধটায় বঙ্গবনু্ধদক সটামিটাসটামনি থেখটাি সুদযটাগ 
হয়। বটািটা্টায় এদস নিনি আমটাি মটারটায় িাঁকড়টা 
চুদলি �াঁদক আঙুল ঢুনকদয় নজদজ্স করিনছদলি, 
“নকরি রেখটাপড়টা কনিসদিটা”? 

িদতত 
জদময়ত খাদ্ 
উতিাদয়ন 
বঙ্গবন্ধু র ডাক 
ডঃ নকউ আি ইসলটাম
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নসবিটান্ত হদলটা পনিি জনমদি িটাি আবটাে 
কিব। নবিিীয় বদেকু আমটাদেি পটাঠ্যক্রদম 
িটাি উৎপটােি প্রযুনক্তি উপি আমটাদেি লেট 
এক্সদপনিদমন্ট অন্তভুকুক্ত নছল। উপলনধি 
কিলটাম থয পনিি জনমদি িিুি প্রযুনক্তদি 
িটাি আবটাদেি সটাদর থেদি খটাে্য উৎপটােদি 
অংশীেটাি হদি পটািব। শেরি বটাংলটা িগি 
কনমউনিটি থসন্টটাি সংলনে প্রটায় এক একরিি 
কটাছটাকটানছ পনিি জনম পটাওয়টা থগল। জনমদি 
িটাি চটাদে কনমউনিটি থসন্টটাি কিৃকুপক্ 
অিমুনিও নেল। শেরি বটাংলটা িগরি বটাংলটাদেি 
কৃনে উন্নয়ি কদপকুটারিিি (নবএনডনস)’ি 
যন্তপটানি ওয়টাকতিিপ নছল। এই ওয়টাকতিিদপি 
কমকুকিতিটাদেি পিটামিকুক্রদম থযটাগটাদযটাগ হদলটা 
নবএনডনস’ি নগ্রি র�টাদডি অন�দস র�পুটি 
নচ� ইনঞ্জনিয়টাি হটাওলটােটাি সটাদহদবি সটাদর। 
নিনি আমটাদেি পনিকল্পিটা ও উৎসটাহ থেদখ 
সকল সহদযটানগিটাি আশ্টাস নেদলি। দুনেি 
পরিই বিটাদে পটাওয়টা থগল একটি ম্যটানস 
�টাগকুটাসি রেটাক্টি। নিদজিটাই রেটাক চটানলদয় শুরু 
কিলটাম জনম চটাে। মটাটিি থসটােটা গদন্ধ ভরি 
থগল মি। এনেদক এই কমকুকটাদণ্ড অংিগ্রহদণ 
আরিটা কদয়কজি এনগদয় এদলটা। প্রনিনষ্ি 
হদলটা একটি সমবটায় সনমনি। বঙ্গবনু্ধি আেিকু 
সবুজ নবলেব কমকুসফূনচি সটাদর একটাত্ম হদয় 
সনমনিি িটামকিণ কিটা হদলটা। শেরি বটাংলটা 
বটানলকটা নবে্যটালদয়ি নপছদি পনিি জনম 
সহ সনমনিি আওিটায় িটাি আবটাদে থমটাট 
এলটাকটাি পনিমটাণ োঁড়টাদলটা ছয় একরি। 
সনমনিি সেস্যদেি নিকট থরদক সমটাি 
হটারি অরকু আেটায় করি একটি িহনবল গঠি 
কিটা হদলটা। নবএনডনস থরদক সংগহৃীি হদলটা 
আন্তজতিটানিক িটাি গদবেণটা ইিস্টিটিউট (ইনি) 
উদ্টানবি িিুি জটাদিি বীজ। বটাংলটাদেি কৃনে 
ইিস্টিটিউদটি এক্সদপনিদমন্ট লেদট বীজিলটা 
ব�নি কিটা হদলটা। অ্যটারগ্রটািনম নডপটাটতিদমদন্টি 
অি্যটাপক েনবি স্যটাি আমটাদেি প্রদয়টাজিীয় 
পিটামিকু প্রেটাি কিদলি। নবএনডনস থরদক ক্রয় 
কিটা হদলটা সটাি। পটাওয়টা থগল থসচ পটাম্। 
আগটািগাঁও থরদক ি্যটামনল থযদি িটাস্তটাি ডটাি 
পটাদিি খটাল থরদক পটানি থসদচ জনম ব�নি 
হদলটা। ইদিটামদি্য আমটাদেি এই উদে্যটাগ 
অদিদকি িজরি এদলটা। র�নডও বটাংলটাদেদিি 
�টামকু রিডকটাস্টিং এি সহকটািী পনিচটালক 
আবু্ল মটাদলক আমটাদেি সটাক্টাৎকটাি রেয়টাি 
জি্য যন্তপটানি সহ কদয়কজিদক পটাঠটাদলি। 
পরিিনেি প্রচটানিি হদলটা আমটাদেি উদে্যটাগ 
ও অনভজ্িটাি নববিণ। চটািটা র�টাপণ শুরুি 
নেদি খটাে্যমন্তী আবু্স সটামটাে এদস আমটাদেি 
উৎসটাহ নেদয় থগদলি। আমটাদেি অন্তরি িখি 
নবজদয়ি আদবগ। প্রনিনেি র�টারি ক্টাদস 
যটাওয়টাি আদগ এবং নবকটাদল জনমদি �সল 
পনিচযকুটাি কটাজ কিিটাম। গভীি িটাদি জনমদি 
থসচপটানি নঠকমদিটা থপৌঁছটাদলটা নক িটা পিীক্টা 

করিনছ। সটারিি কটাযকুকটানিিটা, গটাদছি বধ্বকুি 
ইি্যটানে নিয়নমি পযকুদবক্ণ এবং পযকুটাদলটাচিটা 
করিনছ। ছুটিি নেদি উইডটাি নেদয় আগটাছটা 
পনিষ্টাি করিনছ। পনিপক্ হদল িটাি র�দটনছ। 
মটাড়টাই করিনছ। প্ররম আবটাদে নিিি মদণি 
কটাছটাকটানছ িটাি উৎপটােি হদয়নছল। আমদেি 
থেখটাদেনখ আগটািগাঁও সিকটানি র�টায়টাটতিটারিি 
বটানস্টা এবং পনিকল্পিটা কনমিদিি গদবেণটা 
কমকুকিতিটা নগয়টাসউনদেি সটাদহব, নপডনব্লউনড’ি 
কমকুচটািী লটালু ভটাই এবং কৃনে ইিস্টিটিউদটি 
আরিটা কদয়কজি ছটারে পনিি জনম চটাে 
করিনছল। আমটাদেও পিটামিকুও নিদয়নছল। 
বঙ্গবনু্ধি আি একটি ডটাদক আমিটা সটাড়টা নেদি 
থপরি আি এক নবজদয়ি স্টাে থপদয়নছলটাম। 
খটাে্য উৎপটােি বনৃদ্ধদি সটািটা থেদিই পনিি 
জনমি চটাদে ব্যটাপক সটাড়টা পদড়নছল। উদল্খ্য, 
পরিি বছি িটাি আবটানে জনম সটািটাদেদি 
সটাদড় পাঁচ িিটাংদিি উপি বনৃদ্ধ পটায়। িটাদিি 
উৎপটােি বনৃদ্ধ হদয়নছল র�ি িিটাংদিি উপি। 
থেদিি প্রিটাি খটাে্য উৎপটােি বনৃদ্ধদি পনিি 
জনম চটাদেি উদল্খদযটাগ্য অবেটাি নছল। 
ইদিটামদি্য পনিি জনম কদম নগদয় িটাি আবটানে 
জনম প্রটায় এক-পচিমটাংি বনৃদ্ধ থপদয়দছ। িটাদিি 
উৎপটােি বনৃদ্ধ থপদয়দছ নিি গুদণি উপি। 

বটাংলটাদেদি এখি আি খটাদে্যি অভটাব 
রেই। খটাদে্য আমিটা এখি স্য়ংসম্ফূণকু। এই 
অগ্রগনিি থপছদি বঙ্গবনু্ধি অবেটাি নবিটাল 
এবং অপনিসীম। 

পুিশ্চ: সবুজ নবলেবসমবটায় সনমনিি 
সেস্যদেও রৈনিিভটাগ সিকটানি চটাকনি 
শেদে অবসি নিদয়দছ। নিিজি অি্যদেদি 
িটাগনিকত্ব নিদয়দছি। কদয়কজি মিুৃ্যবিণ 
করিদছি।

রেখক : ডঃ কটাজী র�জটাউল ইসলটাম গণপ্রজটািন্তী 
বটাংলটাদেি সিকটারিি কৃনে মন্তণটালদয়ি অিীি থসন্টটাল 
এক্সদটিিি নিদসটাসকু র�ভলপদমন্ট ইিস্টিটিউট (সটানডতি)
র� একটািীক পদে চটাকনি করিদছি। পিবিতিীদি নসডটা, 
এনডনব, এ�এও, ই�টাে, জটাইকটা ইি্যটানে আন্তজতিটানিক 
উন্নয়ি সহদযটাগী সংস্টাি সহ-অরকুটায়দি বটাস্তবটানয়ি নবনভন্ন 
প্রকদল্প কিস্যটালট্যটান্ট নহদসদব কটাজ করিি। অংিগ্রহণ 
মফূলক পটানি সম্ে ব্যবস্টাপিটা নিদেতিনিকটা প্রণয়দি গনঠি 
আত্মসংস্টা টটাস্দ�টাসকু এি সেস্য নছদলি। থেদি ও 
নবদেদি নবনভন্ন কি�টারিদন্ গদবেণটা �লটা�ল উপস্টাপি 
করিদছি। আন্তজতিটানিক জটািকুটাদল এগুদলটা প্রকটানিি 
হদয়দছ। কৃনেনবে ইিস্টিটিউদটি থপ্রস এডে পটানব্লদকিি 
থসরক্রটটানি পদে নিবকুটানচি হদয়নছদলি। জটাপটাদি নকউসু্য 
ইউনিভটানসকুটিদি �রিি সু্দডন্ট অ্যটাদসটানসদয়িদিি 
রেিটারিল থসরক্রটটানি নছদলি। বিতিমটাদি কিসলট্যটান্ট 
নহদসদব কমকুিি আদছি।
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িটািী ও সমবটায় িনক্তি প্রিীক-উন্নয়দিি প্রিীক। নকন্তু 
বটাস্তব সি্য হদচ্ছ এখদিটা পনৃরবীি নপনছদয় রটাকটা এবং 
নপনছদয় িটাখটা মটািদুেি মফূল অংিটি হদচ্ছ িটািী। এটি 
বটাংলটাদেিসহ নবদশ্ি সকল থেদিি জি্য কমদবনি 
প্রদযটাজ্য। মফূলি সমবটাদয়ি জন্ম হদয়নছল নপনছদয় রটাকটা 
মটািেুগুদলটাদক সংগনঠি করি সনমিনলিভটাদব এনগদয় 
নিদি। থসজি্য জটািীয় কনব কটাজী িজরুল ইসলটাম 
বদলনছদলি, ‘ওরি নিপীনড়ি, ওরি ভদয় ভীি, নিদখ 
যটা আয় র� আয়/দুঃখজদয়ি িবীি মন্ত সমবটায়, 
সমবটায়।’ বটাংলটাদেদি িটািীি ক্মিটায়ি ও অরকুনিনিক 
মনুক্তি জি্য মনহলটা ও নিশু নবেয়ক মন্তণটালয় মফূল 
থ�টাকটাল পদয়ন্ট নহদসদব কটাজ কিদছ। নকন্তু সমবটায় 
অদিক আদগ থরদকই িটািীি ক্মিটায়দিি জি্য 
আিষু্টানিক বটা অিটািষু্টানিক িটািটানবি প্রদচষ্টা চটানলদয় 
যটাদচ্ছ। হটাজটাি হটাজটাি মনহলটা সমবটায় সনমনি আদছ 
থেদি। পটািটাপটানি সমবটায় অধিেপ্তি বটাস্তবটায়ি করি 
আসদছ িটািী-উন্নয়দি নবনভন্ন উন্নয়ি প্রকল্প। আসদল 
ব্যটাংনকং, কৃনে, মটাছ চটাে, মনৃতিকটা নিল্প, ক্টিিনিল্প, 
িাঁি নিল্প, প্রনিটি থসক্টরিি মফূদল নছল সমবটায় সনমনি 

ও সমবটায় নবভটাগ। িটািীি ক্মিটায়দিও সমবটাদয়ি 
ভফূ নমকটা ও সটা�ল্য খবুই গুরুত্বপূণকু। নকন্তু সমবটায় 
নবভটাদগি েষৃ্টিি আড়টাদল এসব অজতিি ও সটা�ল্য 
এখদিটা অিচু্টানিি িদয় থগদছ। বটাংলটাদেি সমবটায় 
একটাদডনম মনুজববদেকু ‘িটািীি ক্মিটায়ি: অজতিি, 
সমস্যটা ও সম্ভটাবিটা’ নিরিটািটাদম গদবেণটাকমকু সম্টােি 
করিদছ এবং সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটািীি ক্মিটায়দিি 
নবেয়টিি স্রূপ উে�টাটি কিটা সম্ভব হদয়দছ বদল 
আমিটা নবশ্টাস কনি। 

নিকট অিীদি িটািীি অবস্টা নছল বন্িীি 
সমিুল্য। ‘অসফূযকুস্পিৃ্যটা’ িটািী নছল পুণ্যবিীি প্রিীক 
যটাি জি্য চটািদেয়টাদল বাঁিটা সংসটাি িটামক অচলটায়িি 
নছল িটাি সবখটানি পনৃরবী। িটান্নটাবটান্নটা আি পুরুদেি 
থসবটা কিটাই নছল িটাি কটাদজি নসদলবটাস। মকু্ত 
পনৃরবী নছল শুি ুপুরুদেি কমকুদক্রে। রৈগম র�টাদকয়টাি 
িচিটাবলীদি আমিটা এই েিৃ্য থেখদি পটাই। 
িবীন্দ্রিটাদরি ‘পলটািকটা’ কটাব্যগ্রদন্ি ‘মনুক্ত’ িটামক 
কনবিটাদিও নবেয়টি উপস্টানপি হদয়দছ যটাি একটটা 
অংি নিম্নরূপ:

নারীর 
ক্ষমতােয়ন 
সমবাে
হনিেটাস ঠটাক্ি
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বটাইি বছি িদয়নছ থসই এক চটাকটাদিই বাঁিটা
পটাদকি থ�টারি আঁিটা।
জটানি িটাই র�টা আনম থয কী, জটানি িটাই এ বহৃৎ বসুন্ধিটা
কী অদরকু থয ভিটা।
শুনি িটাই র�টা মটািদুেি নক বটাণী
মহটাকটাদলি বীণটায় বটাদজ। আনম র�বল জটানি,
িাঁিটাি পরি খটাওয়টা আবটাি খটাওয়টাি পরি িাঁিটা-
বটাইি বছি এক চটাকটাদিই বাঁিটা।

নকন্তু সব িটািী এই বন্েিটা মি থরদক থমদি রেিনি। িটািটা মনুক্তি 
জি্য ছট�ট করিদছি। থচষ্টা করিদছি। নকন্তু মনুক্তি নেিটা পটািনি। পর 
পটািনি অচলটায়িি র�দঙ বটাইরি আসটাি। নবিটািটারি কটাদছ সদঙ্গটাপদি 
�নিয়টাে জটানিদয়দছি আি অনভিটাপ নেদয়দছি িটািী হদয় জন্মটাদিটাি 
নিয়নিদক। িটািপিও থসই অবস্টাি মি্য থরদকই দু’চটািজি িটািী সটাহসী 
হদয় উদঠদছি িটািীি মনুক্তি পদক্। পটানিপটানশ্কুক �টিটাপ্রবটাহ আমটাদেি 
জটািটাি থেয়, িটািীিটা আজ সমটাজ ও সংসটারি উন্নয়দিি পিীনক্ি 
হটানিয়টাি নহদসদব আনবভফূ কুি হদচ্ছ। কনবগুরু িবীন্দ্রিটার ঠটাক্ি ‘মহুয়টা’ 
কটাদব্যি ‘সবলটা’ কনবিটায় িটািী িটাি স্টাধিকটারিি প্রদশ্ন েঢ়ৃ অবস্টাি নিদয় 
েপৃ্ত কদঠে উচ্টািণ করিদছি-

িটািীরি আপি ভটাগ্য জয় কনিবটাি
র�ি িটানহ নেদব অধিকটাি?
থহ নবিটািটা -
যটাব িটা বটাসি �রি বটাজটাদয় নকনঙ্কিী
আমটারি থপ্রদমি বীদযকু কি অিনঙ্কিী।

এই েঢ়ৃদচিটা িটািীি আপি ভটাগ্য জয় কিটাি ইস্পটািকনঠি প্রি্যদয় 
সমবটায় িনক্ত রেটাগটায়। প্রটাসনঙ্গকভটাদব আমিটা ‘িটািী’ কনবিটায় সটাদম্যি 
কনব, নবরদ্রটাদহি কনব, িটািী জটাগিদণি কনব কটাজী িজরুদলি িটািী 
পুরুে সম্নকতিি অনমিদিজী ভটাে্য উচ্টািণ কিদি পটানি:

নবদশ্ যটা নকছু এদলটা পটাপ-িটাপ রৈেিটা অশ্রুবটানি
অদিকুক িটাি আনিয়টাদছ িি, অদিকুক িটাি িটািী।
জগদিি যি বড় বড় জয় বড় বড় অনভযটাি,
মটািটা ভনেী ও বিফূদেি ি্যটাদগ হইয়টাদছ মহীয়টান্।
র�টাদিটাকটাদল একটা হয়নি র�টা জয়ী পুরুদেি িিবটানি,
থপ্রিণটা নেয়টাদছ, িনক্ত নেয়টাদছ, নবজয়লক্ী িটািী।
থস যুগ হদয়দছ বটানস,
থয যুদগ পুরুে েটাস নছল িটা ক’, িটািীিটা আনছল েটাসী!
থচটাদখ থচটাদখ আজ চটানহদি পটাি িটা; 
   হটাদি রুনল, পটায় মল,
মটারটাি থ�টামটটা নছঁদড় থ�ল িটািী, র�দঙ থ�ল ও-নিকল!
থয থ�টামটটা র�টামটা’ কনিয়টাদছ ভীরু, ওড়টাও থস আবিণ,
দূি ক’র� েটাও েটাসীি নচনি, থযরটা যি আভিণ!
থসনেি সুদূি িয়-
থযনেি িিণী পুরুদেি সটাদর গটানহদব িটািীিও জয়!

সমবটায়দক পটাদরয় করি িবীন্দ্রিটাদরি ‘সটািটািণ থমদয়’িটাই আজ 
অসটািটািণ হদয় উদঠদছ আমটাদেি সমটাজ প্রগনিি পদর-জীবদিি িদর। 
আি িটাইদিটা থগৌিী প্রসন্ন মজুমেটারি করটায় �িবন্ িটািীদেি থয 
নচরেকল্প পটাই িটা আজ নিবকুটানচি হদি চদলদছ ‘িটািীি ক্মিটায়দিি হটাি 
িরি’।

নখড়নক থরদক নসংহদুয়টাি,

এই র�টামটাদেি পনৃরবী
এি বটাইরি জগি আদছ র�টামিটা মটািিটা।
র�টামটাদেি র�টাদিটাটটা হটানস র�টাদিটাটটা ব্যরটা,
র�টাদিটাটটা প্রলটাপ র�টাদিটাটটা করটা,
র�টামিটা নিদজই জটািিটা।
এি বটাইরি জগি আদছ র�টামিটা মটাদিটািটা
র�টামিটা নিদজই জটািিটা।
নখড়নক থরদক নসংহদুয়টাি এই র�টামটাদেি পনৃরবী।

আমিটা জটানি আমটাদেি এই বটাংলটা ভফূখদণ্ড িটািী জটাগিদণি পনরকৃি 
রৈগম র�টাদকয়টা। রৈগম র�টাদকয়টাি হটাি িরিই বটাংলটাি অবদহনলি 
বনচিি ও নপনছদয় রটাকটা িটািীিটা জটাগিদণি পদর এদসদছ-স্প্ন থেখদি 
নিদখদছ। র�টাদকয়টাি যুদগ িটািীিটা নছল অন্তঃপুিবটানসিী-অবগুঠেিবিী 
ও অসফূযকুস্পিকুটা। এই অবস্টায় বটাঙটানল মসুলমটাি সমটাদজ িটািীি স্টািন্ত্যিটা 
ও িটািী স্টািীিিটাি পদক্ প্ররম প্রনিবটােী কঠেস্ি রৈগম র�টাদকয়টা। নবি 
িিদকি প্ররদম বটাঙটানল মসুলমটািদেি িবজটাগিণ সফূচিটালদনে িটািীনিক্টা 
ও িটািী জটাগিদণ নিনিই প্ররম রেিৃত্ব থেি। মসুলমটাি সমটাদজি থ�টাি 
অন্ধকটাি যুদগ িটািী জটাগিদণি থক্ররে র�টাদকয়টাি ভফূ নমকটা নছল একক, 
ব্যনিক্রমী এবং অিি্যসটািটািণ। অবরিটাি প্ররটাি শেকল র�দঙ নিনি 
রৈনিদয় আদসি অসটামটাি্য সটাহস, প্রবল আত্মনবশ্টাস ও েঢ়ৃ সংকল্প 
নিদয়। রৈগম র�টাদকয়টাই প্ররমবটারিি মদিটা বটাঙটানল মসুনলম সমটাদজ 
পুরুদেি পটািটাপটানি িটািীি সমটাি অধিকটারিি েটানব িুদল িরিি এবং 
িটািী স্টািীিিটাি পদক্ নিদজি মিবটাে প্রচটাি করিি। িটািী জটাগিদণি 
পনরকৃি রৈগম র�টাদকয়টা িটািীি ক্মিটায়দিি ভনবে্যৎ রূপরিখটা 
এঁদকনছদলি এভটাদব: র�ামায়দর কন্া রশশুরদগয়ক রশরক্ি কররয়া 

ছারেয়া দাও মদরখয়ব িারা রনয়িয়দর অন্ন বত্্রের ব্বস্া রনয়িরাই 

কররয়া রনয়ি পাররয়ব।

আমটাদেি সমটাদজ একটি ভ্টান্ত িটািণটা প্রচনলি আদছ। িটািী অবলটা- 
িটািটা কনঠি কটাজ কিদি পটারি িটা। নবিটাল চটাপ সটামলটাদি পটারি িটা। 
অরচ থযদকটাদিটা কনঠি কটাজ িটািী অবলীলটায় কিদি পটারি। িটািটা 
�ি সটামলটাি েক্িটাি সটাদর-িটািটা অন�স সটামলটাি থযটাগ্যিটাি সটাদর-
িটািটা দুগকুম পর পটানড় থেি েঢ়ৃ মদিটাবল নিদয়। জদল-স্দল-অন্তিীদক্ 
সবকুরেই িটাদেি েপৃ্ত পেচটািণটা। উেটাহিণ নেদল আমিটা িটািীি প্রটাকৃনিক 
িনক্তমতিটাি নবেয়টি উপলনধি কিদি পটািদবটা। 
ক. বৈজ্টানিক িদর্যি আদলটাদক আমিটা জটানি, একজি মটািেু একবটারি 

৪৫ ইউনিট ব্যরটা সহ্য কিদি পটারি। একজি িটািী/মটা যখি একটি 
নিশুদক জন্মেটাি করিি, িখি নিনি ৫৭+ ইউনিট ব্যরটা সহ্য 
করিি। এই ব্যরটা ২০টি হটানডি একসটাদর র�দঙ যটাওয়টাি থরদকও 
রৈনি। কটাদজই আমিটা বুিদি পটানি একজি িটািী কি কষ্সনহষু্, 
নিদবনেিপ্রটাণ ও সষৃ্টিশীল কটাদজ কি সংগ্রটামী। (ির্য: থ�সবুক 
থরদক)।

খ. গদবেণটা ির্যটািযুটায়ী, একজি িটািী নেদিি ২৪ �ণ্টটাি মদি্য ১৬ 
থরদক ২০ �ণ্টটা কটাটটায় পনিবটারিি নবনভন্ন কটাদজি জি্য।

গ. একজি িটািী প্রনিনেি গদড় ৪৫ িিদিি গহৃস্টানলি কটাজ করিি 
এবং নবপিীদি একজি পুরুে করিি মটারে ২২ িিদিি কটাজ। 
গদবেণটা বলদছ ৪৫ িকদমি গহৃস্টানলি কটাজ থপিটাজীবীি মটাি্যদম 
কিটাদি থগদল প্রনিমটাদস ১০ থরক ২০ হটাজটাি টটাকটা খিচ কিদি 
হদব। এই নহদসদব জটািীয় অরকুিীনিদি িটািীি গহৃস্টানলি কটাদজি 
বটানেকুক অরকুনিনিক মফূল্য োঁড়টায় ৯০১ থরদক ২ হটাজটাি র�টাটি ডলটাি। 
(৭৫,৬৮৪ র�টাটি থরদক ১, ৬৮,০০০ র�টাটি টটাকটা)।
িটািীদক িটাই র�টাদিটাভটাদবই অবদহলটা বটা থহলটাি থচটাদখ থেখটাি 

অবকটাি রেই িটািীনিক-মটািনসক ও বেনিক নেক থরদক।

উপরিি বৈজ্টানিক-সটামটানজক-আনরকুক কমকুকটাদণ্ড িটািীি অংিগ্রহণদক 
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‘বাঁচদি শেখটা’ এিনজও প্রকটানিি একটি চমৎকটাি থপটাস্টারিি মটাি্যদম 
অিিুটাবি কিটা থযদি পটারি। অ্যটাদঞ্জলটা থগটাদমজ প্রনিনষ্ি ‘বাঁচদি শেখটা’ 
িটািীি উন্নয়ি ও ক্মিটায়ি নিদয় কটাজ করি রটাদক। িটাদেি থপটাস্টািটি 
িটািীি ক্মিটায়দিি গুরুত্বদক প্রনি�নলি করি:

নারীর বহুমাদরিক কায়জর টিাস্ার

‘িটািীদক িটাি প্রটাপ্য নেদল-থেি ও েদিি সু�ল নমদল’-িটািী নেবদসি 
এ থ্টাগটাি শুি ু করটাি করটা িয়, একটি জীবিিমকুী ও উন্নয়িকটামী 
আপ্তবটাক্য। একটি গনিশীল ও আদলটানকি সমটাজ নবনিমকুটাদণ িটািীি 
প্রনি আমটাদেি যরটাযর মফূল্যটায়ি ও সমিটাি প্রেিকুি কিদি হদব। আমিটা 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম কমকু থস্রটাদি এদি আমটাদেি মটা-রৈটাি-কি্যটা-জটায়টা 
নহদসদব িটািীি অবস্টািদক সমিটািজিক অবস্টায় নিদয় থযদি পটানি 
থযখটাদি WOMAN িব্টিি অরকু হদব-

W Workforce and Wealth কমকুিনক্তদি সম্ে 
O Organized and Operating সংগনঠি কটাযকুক্রম
M Motivation and Manager থচিিটাগি েক্ ব্যবস্টাপক
A Active and Accountable েটায়বদ্ধিটায় সনক্রয়
N Nice and New Horizon িবনেগদন্তি থচিিটােীপ্ত কমকুী

উপনিউক্ত আদলটাচিটাি সটািটাংদি আমিটা বলদি পটানি, সমবটায় িটািীদক 
জটাগ্রি করি িটাদক উন্নয়দিি পদর পনিচটানলি কিদি পটারি। প্রচনলি 
সংজ্টাি আদলটাদক বলটা যটায়- ‘সমবটায় হদচ্ছ সমমিটা রেটাকদেি 
সমঅধিকটাি প্রনিষ্টাি সং�বদ্ধ সংগ্রটামী সংগঠি’। সিটািি েষৃ্টিভনঙ্গি 
ধ্রুপনে সংজ্টা মদি, ‘সমবটায় হদচ্ছ সনমিনলি কমকুপ্রদচষ্টা।’ সমবটাদয়ি 
ইংরিনজ প্রনিিব্ হদচ্ছ COOPERATIVE. COOPERATIVE িব্টি 
এদসদছ ল্যটাটিি িব্ ‘COOPERARI’ থরদক। এখটাদি ‘পড়’ এি 
অরকু ‘সটাদর’ (‘with’) এবং ‘operari’ িদব্ি অরকু ‘কটাজ কিটা’ (‘to 
work’) । সুিিটাং ‘COOPERARI’ িদব্ি অরকু েটাড়টায় একসটাদর কটাজ 
কিটা। (“working together.”)। 

ভটােটা িটাস্ত্রীদেি মদি, ভটােটাি প্ররম উতিম পুরুদেি বহুবচিটান্ত পদেি 
(‘আমিটা’) সষৃ্টি হদয়দছ এবং এি পরি একবচিটান্ত পে অরকুটাৎ ‘আনম’ 
িদব্ি উদ্ব হদয়দছ। এই ‘আমিটা’ িদব্ি প্রি্যয় ও থে্যটািিটাই ‘সমবটায়’ 
িটামক সমষ্টিগি কমকুপ্রয়টাদসি নিযকুটাস বদল অনভনহি। সমবটায় ‘আনম’ 
র� ‘আমিটা’য় পনিণি করি িনক্তমতিটাি প্রকটাি �টটায়। ব্যটাকিণগিভটাদব 
বলটা যটায়, ‘আনম’ এি ইংরিনজ প্রনিিব্ ‘ও’ অপি নেদক ‘আমিটা’ 
িদব্ি ইংরিনজ প্রনিিব্ ‘We’। ‘আনম এি থচদয় ‘আমিটা’ অদিক 
রৈনি িনক্তিটালী কটািণ আনম ‘একক ব্যনক্ত’ নকন্তু আমিটা হদচ্ছ ‘ব্যনক্তি 
সমষ্টি’। নবনভন্ন িদমকুি অিিুটাসি থরদক আমিটা জটানি,‘আনমত্ব’ ি্যটাগ 
কিদি বলটা হদয়দছ প্রনিটি িদমকু। কটািণ ‘আনম’ থরদক ‘আমিটা’য় পনিণি 

হদল কনঠি কটাজও সহদজ সম্টােি কিটা যটায়। উেটাহিণ নহদসদব বলটা 
যটায়: Illness মটাদি অসুস্িটা। নকন্তু এই Illness িদব্ি I র� (আনম) 
We (আমিটা) বিটািটা প্রনিস্টানপি কিটা হদল হদয় যটায় Wellness যটাি 
অরকু সুস্িটা। এভটাদবই সমবটায় সমটাদজ একক ব্যনক্তদক সমষ্টিদি পনিণি 
করি সনমিনলি িনক্তি প্রকটাি �টটায়। এটটাই সমবটাদয়ি থমৌল থচিিটা। 
িটািীি ক্মিটায়দিও সমবটায় এ আেদিকুই কটাজ করি।

৩০ জুি ১৯৭২ িটানিদখ বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি কিৃকুক 
আদয়টানজি সমবটায় সদমিলদি প্রেতি বটাণীদি জটানিি নপিটাি বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি বদলনছদলি: আমটাি থেদিি প্রনিটি মটািেু খটাে্য 
পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্টা পটাদব উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব- এই 
হদচ্ছ আমটাি স্প্ন। এই পনিরপ্রনক্দি গণমখুী সমবটায় আদ্টালিদক 
অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি কিদি হদব। র�িিটা সমবটাদয়ি পর-
সমটাজিরন্তি পর, গণিরন্তি পর। অপিনেদক ২৫ িদভম্বি,২০১৮ 
ন্র. িটানিদখ বঙ্গবনু্ধ আন্তজতিটানিক সদমিলি র�রন্দ্র ৪৭িম জটািীয় 
সমবটায় নেবস এবং জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি ২০১৬ ও ২০১৭ নবিিণ 
উপলদক্ আদয়টানজি অিষু্টাদি প্রেতি ভটােদণ মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ 
হটানসিটা বদলি: সিকটারিি উন্নয়ি প্রদচষ্টায় সমবটায় সম্ভটাবিটাময় িনক্ত। 
সমবটাদয়ি অবেটাি অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু। েটানিরদ্র্যি অনভিটাপ থরদক মনুক্ত 
থপদি সমবটায় সহটায়ক িনক্ত হদি পটারি। থেদিি উন্নয়িদক ত্বিটানবিি 
কিটাি থক্ররে সমবটায় একটি পিীনক্ি র�ৌিল। জটানিি নপিটাি সমবটায় 
েিকুি ও মটািিীয় প্রিটািমন্তীি বক্তদব্যি আদলটাদক আমিটা িটািীি 
ক্মিটায়দিি সমবটাদয়ি ভফূ নমকটা ও কটাযকুকটানিিটাি নবেদয় বলদি পটানি:

• সমটাদজি আরকুসটামটানজক উন্নয়দি সমবটায় সনমনি অি্যটাি্য সংগঠি 
থরদক অধিক কটাযকুকি ।

• সমবটায় সনমনি সমটাদজ জিসটািটািণদক সং�বদ্ধ করি এবং থযৌর 
উদে্যটাগ গ্রহণ করি ।

• সমবটায় সনমনি একক প্রদচষ্টাি পনিবদিতি থযৌর প্রদচষ্টাি মটাি্যদম 
স�লিটাি থক্ররে অধিক কটাযকুকিী।

• সমবটায় সনমনি গণিটানন্তক চচতিটাি মটাি্যদম রেিৃদত্বি নবকটাি �টটায়।
• সমবটায় সনমনি পরিটাপকটাি শেখটায় নিদজি প্রদয়টাজদি নমটটাদি উবিদু্ধ 

করি। 
• সমবটায় সনমনি সমটাদজি মটািদুেি মদি্য হৃে্যিটা, ভটাদলটাবটাসটা বনৃদ্ধ 

করি পটািস্পনিক সমদিটািটাি মটাি্যদম সনমনিি কটাযকুক্রম 
• পনিচটালিটা এদক অপরিি কটাছটাকটানছ নিদয় আদস।
• সমবটায় সনমনি িিী েনিরদ্রি বৈেম্য দূি করি। সমিটানভনতিক অরকু 

ব্যবস্টা সষৃ্টি করি ।
• সমবটায় সনমনি সেস্যদেি সচিদয়ি মটাি্যদম পুঁনজ গঠি করি িটা 

নবনিদয়টাদগি মটাি্যদম অরকুনিনিক প্রবটাহ ব�নি করি।
• সমবটায় সনমনি সমিটা ও সটাদম্যি নভনতিদি প্রনিনষ্ি।
• সমবটায় সনমনি অরকুনিনিক উন্নয়দিি মটাি্যদম সমটানজক উন্নয়দি 

কটাজ করি ।
• সটামটানজক সদচিিিটা বনৃদ্ধ সমবটায় সনমনিি অি্যিম প্রিটাি নেক।
• অরকুনিনিক সদচিিিটা বনৃদ্ধ সচিয়ী মদিটাভটাব ব�নি করি। 
• সটামটানজক গনিশীলিটা বনৃদ্ধ করি।
• মনহলটাদেি অরকুনিনিক প্রবনৃদ্ধ অজতিি হয়।
• মনহলটাদেি পটানিবটানিক মযকুটােটা বনৃদ্ধ পটায়।

সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম থয সমস্ত কটাযকুক্রম সম্ন্ন হয় এবং যটা িটািীি 
ক্মিটায়দি গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি করি, থসসব হদলটা-
১. িটািীদেি সদচিিিটা বনৃদ্ধ: সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম গ্রটামীণ 

মনহলটাদেি নিক্টা, স্টাস্্য, সটামটানজক ও িটাষ্ট্রীয় অধিকটাি ইি্যটানে 
নবেদয় সদচিিিটা বনৃদ্ধ হয়। পনিবটাি সমটাজ ও িটারষ্ট্রি অরকু ব্যবস্টা 
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নবনিদয়টাদগি অবস্টাদিি জ্টাি লটাভ করি নিদজদেি অরকুনিনিক 
উন্নয়দিি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণ সক্ম হয় ।

২. পটািস্পনিক সম্কতি উন্নয়ি: সমবটায় সনমনিি সেস্যগণ নবনভন্ন 
থগটারে, থরেধণ থপিটাি হদয় রটাদক । সনমনিি সেস্য হওয়টাি কটািদণ 
িটাদেি মদি্য পটািস্পনিক আদলটাচিটাি নভনতিদি সম্দকতিি উন্নয়ি 
হদয় রটাদক ।

৩.  গ্রুপনভনতিক কটাযকুক্রম পনিচটালিটা ও রেিৃত্ব ব�নি: সমবটায় সনমনিি 
মটাি্যদম গ্রুপনভনতিক কটাযকুক্রম িটাদেি স�লিটাি পর প্রিস্ত করি। 
সনমনি পনিচটালিটাকটািীগদণি মদি্য রেিৃত্ব ব�নি করি। সনমনিি 
মনহলটা সেস্যদেি ব্যবস্টাপিটা কনমটিদি অংিগ্রহণ িটাদেি ক্মিটানয়ি 
করি।

৪. সটামটানজক সমিটা ও গনিশীলিটা বনৃদ্ধ: সমবটায় সনমনি সমটাদজ 
নবে্যমটাি িিী-েনিরদ্রি ব্যবিটাি কমটাদি গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি 
করি। থযৌর নবনিদয়টাদগি মটাি্যদম এককভটাদব িয় সটামষ্টিকভটাদব 
অরকুনিনিক উন্নয়দি কটাজ করি। মনহলটা সমবটায় সনমনিসমফূহ 

মনহলটাদেি অরকুনিনিক উন্নয়ি সটািি করি িটাদেি সমটাদজ ও 
পনিবটারি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটা বনৃদ্ধ করি। 

৫. অরকুনিনিক সদচিিিটা বনৃদ্ধ ও অরকুনিনিক কমকুকটাদণ্ড অংিগ্রহণ: 
ক্মিটায়দিি একটি গুরুত্বপূণকু নবেয় হদলটা অরকুনিনিক ক্মিটায়ি। 
আনরকুক সচ্ছলিটা মটািেুদক ক্মিটানয়ি করি। সমবটায় সনমনিি 
মটাি্যদম সটািটািণ মনহলটাদেি আনরকুক উন্নয়ি সংক্রটান্ত জ্টাি বনৃদ্ধ পটায় 
এবং িটািটা অরকুনিনিক কমকুকটাদণ্ড অংিগ্রহণ করি িটাদেি সচ্ছলিটা 
ন�রি আদস। এদি িটািীদেি পনিবটাি ও সমটাদজ নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি 
সক্মিটা বনৃদ্ধ পটায় যটা িটাদেিদক ক্মিটায়দিি পদর অদিক দূি 
এনগদয় নিদয় যটায়। 

সপ্তম পচিবটানেকুক পনিকল্পিটায় পল্ী উন্নয়দিি থক্ররে র�ৌিলগিভটাদব 
গুরুত্ব প্রেটাি কিটা হদয়দছ। সপ্তম পচিবটানেকুক পনিকল্পিটা েনলদলি সপ্তম 
অি্যটাদয়ি ৭.৩ অিদুচ্ছদে ‘গ্রটামীণ উন্নয়ি’ নবেয়ক নবেয়টাবনল বধণকুি 
হদয়দছ। এখটাদি ৭.৩.৩ উপ-অিদুচ্ছেসমফূদহ পল্ী উন্নয়ি থসক্টরি 
সমবটায় নবভটাদগি সম্নৃক্ত ও র�ৌিল নবেদয়ও সুস্পষ্ভটাদব উদল্খ কিটা 
হদয়দছ। সপ্তম পচিবটানেকুক পনিকল্পিটা েনলদলি সপ্তম অি্যটাদয়ি ৭.৩৩ 
অিদুচ্ছদে সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটািীি উন্নয়দিি জি্য পেদক্প গ্রহদণি 
করটা বলটা হদয়দছ। এ অিদুচ্ছদে উদল্খ কিটা হদয়দছ: Livelihood 

development for disadvantaged women reducing 
vulnerability of women through building awareness 
through skill development and employment generation 
among the disadvantaged women living in south-west 
area of the country; increasing income of the targeted 
people; forming capital through savings will pursued.

থটকসই উন্নয়ি অভীষ্ (Sustainable Development Goals-
SDG) এি ৫ িং অভীদষ্ িটািীি ক্মিটায়ি সম্দকতি আমিটা নবশ্দিিটাদেি 
অঙ্গীকটাি পটাই এভটাদব:

Women-Achieve gender equality and empower all 
women and girls
রেডেটাি সমিটা অজতিি এবং সকল িটািী ও থমদয়দেি ক্মিটায়ি।

উপরিটাক্ত লক্্য অজতিদি সিকটারিি উদে্যটাদগি পটািটাপটানি সমবটায় 
নবভটাগও িটািী উন্নয়দি ও িটািীি ক্মিটায়দি কটাজ করি আসদছ। 
সমবটায়নভনতিক রৈিনকছু প্রকল্প ইদিটামদি্য বটাস্তবটানয়ি হদয়দছ ও হদচ্ছ। 
এসব প্রকদল্পি মদি্য িদয়দছ: 
১. সমবটায় অধিেপ্তিদক িনক্তিটালীকিণ এবং সমবটাদয়ি মটাি্যদম 

উদে্যটাক্তটা সষৃ্টি ও আয়বিকুক কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি মটাি্যদম েটানিদ্র্য 
নবদমটাচি কমকুসফূনচ; 

২. সটানবকুক গ্রটাম উন্নয়ি কমকুসফূনচ (নসনভনডনপ) (Copmprehensive 
Village Development Programme- CVDP)

৩. Family Welfare and Income Generation Activities 
Through the Rural Co-operatives.

৪. গটারিটা সম্প্রেটাদয়ি জীবিযটারেটাি উন্নয়ি। 
৫. সমবটায়নভনতিক দুগ্ধ উৎপটােি নিনশ্চিকিণ।
৬. ‘আমটাি বটাড়ী আমটাি খটামটাি প্রকদল্প’ি আওিটায় পনিচটানলি 

‘সমবটাদয়ি মটাি্যদম কু্দ্র ি-ৃিটান্বিক জিদগটাষ্ঠীি জীবিযটারেটাি মটাি 
উন্নয়ি কদম্টাদিন্ট’। 

৭. বহৃতিি �নিেপুি, খলুিটা ও বনিিটাল অচিদল দুগ্ধ সমবটায় সনমনিি 
কটাযকুক্রম নবসৃ্তিকিণ প্রকল্প। 

৮. দুগ্ধ ও মটাংস উৎপটােদিি মটাি্যদম কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি লদক্্য গঙ্গটাচড়টা 
উপদজলটায় র�ইনি সমবটাদয়ি কটাযকুক্রম সস্প্রসটািণ প্রকল্প। 

এসব প্রকদল্পি কদয়কটি শুিমুটারে িটািীদেি জি্য পনিচটানলি। অি্যগুদলটা 
িটািী ও পুরুে উভদয়ি জি্য বটাস্তবটানয়ি হদয়দছ। এসব প্রকদল্পি মটাি্যদম 
পুরুেদেি পটািটাপটানি িটািীদেি উন্নয়দি সমবটায়নভনতিক কমকুকটাণ্ড 
পনিচটানলি হদচ্ছ।

বিতিমটাদি সমবটায় অধিেপ্তি কিৃকুক িটািীি উন্নয়দি গহৃীি একটি প্রকল্প 
“উন্নি জটাদিি গটানভ পটালদিি মটাি্যদম সুনবিটাবনচিি মনহলটাদেি 
জীবিযটারেটাি মটাি উন্নয়ি প্রকল্প”। থেদিি ৭টি নবভটাদগি ২৫টি 
রেলটাি ৫০টি উপদজলটায় এই প্রকল্প বটাস্তবটানয়ি হদচ্ছ। প্রটাক্নলি 
টটাকটা ১৫১.৫৭০৩ র�টাটি। থময়টাে জুলটাই ২০১৬ থরদক জুি ২০২১। 
উপকটািদভটাগী ১০,০০০ জি সুনবিটাবনচিি গ্রটামীণ িটািী। প্রদি্যকদক 
২টি করি বকিটা/গটানভ র�িটাি জি্য ১ লক্ টটাকটা এবং খটাে্য ও আিেুনঙ্গক 
ব্যদয়ি জি্য ২০ হটাজটাি টটাকটা সুেমকু্ত ঋণ প্রেটাি কিটা হদচ্ছ। প্রনিক্ণ, 
িেটািনক, গবটানে পশুি নচনকৎসটা নবিটামফূদল্য পটাদচ্ছি। এই প্রকল্পভুক্ত 
১৩,৯৬৮টি গটানভ বিতিমটাদি প্রনিনেি গদড় ৬.৫০ নলটটাি দুি নেদচ্ছ। 
পেনিক উৎপটােি ২৮,৩০৬ নলটটাি। প্রনি নলটটাি ৪০ টটাকটা েরি দুি 
নকদি রেয় নমল্ক নভটটা। পেনিক দুি নবক্রয়লধি অরকু আসদছ ১১.৩২ লক্ 
টটাকটা। এটি একনেদক সুনবিটাবনচিি িটািীদেি অরকুনিনিকভটাদব স্টাবলম্বী 
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করি িুলদছ, সংসটারি িটাদেি গুরুত্ব ও মযকুটােটা বনৃদ্ধ পটাদচ্ছ, িটাদেি 
সটামটানজক নিিটাপতিটা নিনশ্চি কিদছ, অি্যনেদক থেদিি দুগ্ধ উৎপটােি 
বনৃদ্ধদি সহটায়িটা কিদছ।

সিকটাি ও সমবটায় নবভটাদগি িটািী উন্নয়ি কমকুকটাদণ্ডি পনিরপ্রনক্দি 
বটাংলটাদেদিি রৈিনকছু মনহলটা সনমনি ও মনহলটাসম্কৃ্ত সমবটায় সনমনি 
স�লিটাি শীদেকু উদঠ এদসদছ। এি মটাি্যদম িটািীিটা সমবটাদয় সম্কৃ্ত 
হদয় নিদজদেি উন্নয়দিি পটািটাপটানি সংসটাি ও সমটাদজ মযকুটােটাি আসদি 
অধিনষ্ি হদয়দছি এবং িাঁিটা িাঁদেি নিজ নিজ থক্ররে স�লভটাদব 
রেিৃত্ব নেদয় িটািীি ক্মিটায়দি সমবটাদয়ি প্রটাদয়টানগকিটাদক িুদল 
িিদছি। বটাংলটাদেদিি থপ্রক্টাপদট এ িকম স�ল মনহলটা সমবটায়ীি 
সংখ্যটা উদল্খদযটাগ্য। উেটাহিণ নহদসদব আমিটা বটানিিটািটা মনহলটা 
সমবটায় সনমনিি উদে্যটাক্তটা থগটালটাপ বটািিু িটাম উদল্খ কিদি পটানি। 
এেম প্রটানন্তক অবস্টা থরদক নিনি আজ িটািী উন্নয়ি িরটা ক্মিটায়দিি 
এক উজ্জ্বল উেটাহিণ। নিনি সমবটাদয়ি পিটাকটািদল এদস িটাষ্ট্রীয়ভটাদব 
হদয়দছি থরেষ্ সমবটায়ী ও জনয়িটা।

মনুজববেকুদক সটামদি র�দখ ‘নারীর ক্মিায়য়ন সমবায়: অিতিন, 

সমস্া ও সম্াবনা’ নিরিটািটাদম একটি গদবেণটা সম্টানেি হদয়দছ 
বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনমি উদে্যটাদগ। এ গদবেণটায় িটািীি 
ক্মিটায়দি নিিকুটানিি মটািে- অিসুিণ কিটা হদয়নছল। এসব মটািেণ্ডদক 
নিিটি ক্যটাটটাগনিদি ভটাগ কিটা হদয়দছ। এগুদলটা হদলটা:
ক. অে্যননরিক পররত্রিরক্ি:

১) আয় বনৃদ্ধ হদয়দছ নক িটা?
২) মযকুটােটা রৈদড়দছ নক িটা?
৩) নিক্টা, প্রনিক্ণ ও েক্িটা বনৃদ্ধ থপদয়দছ নক িটা?
৪) পটানিবটানিক ও সনমনি পযকুটাদয় নসদ্ধটান্ত গ্রহদণি ক্মিটা/সুদযটাগ সষৃ্টি 

হদয়দছ নক িটা?
৫) পনিবটারিি সেস্যদেি নিক্টা রৈদড়দছ নক িটা?
৬) পনিবটাি ও সমটাজদক সহটায়িটা কিটা ক্মিটা বনৃদ্ধ থপদয়দছ নক িটা?
৭) সম্ে বনৃদ্ধ থপদয়দছ নক িটা?
৮) কমকুসংস্টাি হদয়দছ নক িটা? 
৯) আদয়ি উপি নিদজি নিয়ন্তণ কিটুক্? 
১০) নিজস্ আয় নিদয় নিদজি স্টািীিিটা কিটুক্? 

খ. পাররবাররক ও মানরসক পররত্রিরক্ি:

১) পনিবটারিি সম্দেি উপি অধিকটাি কিটুক্? 
২) পনিবটারিি মফূল নসদ্ধটান্ত গ্রহণ প্রনক্রয়টায় ভফূ নমকটা কিটুক্? 
৩) অসমিটা বটা িটািীি প্রনি অবদহলটা সম্দকতি িটািণটা কিটুক্? 
৪) চলটাদ�িটায় কিটুক্ স্টািীিভটাদব ও নিদজি নসদ্ধটান্ত বটাস্তবটায়ি কিদি 

পটারি? 
৫) নিদজি জীবদিি নসদ্ধটান্ত গ্রহদণ কিটুক্ স্টািীি? 

গ. স্বাস্্ পররত্রিরক্ি:

১) নিদজি স্টাস্্যদসবটা নিদয় কিটুক্ স্টািীি নসদ্ধটান্ত নিদি পটারি? 
২) সন্তটাদিি স্টাস্্যদসবটা নিদয় কিটুক্ স্টািীি নসদ্ধটান্ত নিদি পটারি? 

এ গদবেণটায় রৈিনকছু উদল্খদযটাগ্য �টাইনডেংস/�লটা�ল পটাওয়টা থগদছ। 
এসব উদল্খদযটাগ্য পযকুদবক্ণ/�লটা�ল হদলটা: 
১) সনমনিি সেস্য মনহলটাগণ মফূলি ৬টি থপিটায় জনড়ি। িটাদেি মদি্য 

গনৃহণীিটা (৬০%) স্টাবলম্বী হওয়টাি জি্য সবদচদয় রৈনি উেগ্রীব। 
চটাকনিজীবী ১৫%; ব্যবসটায়ী ১৩%; ক্টিিনিল্প ৪%; এবং থটইলটানিং 
২% । নববটানহি মনহলটাদেি স্টাবলম্বী হওয়টাি আকটা্ষিটা রৈনি।

২) মনহলটাদেি সটািটািণ সেস্য ৬১%। সভটাপনি হদয়দছি ৭%, সম্টােক 
৯%, নিবকুটাহী কনমটিি সেস্য ১৩%; সহসভটাপনি ৫% এবং 
র�টােটাি্যক্ ৫%। 

৩) গদবেণটায় থেখটা থগদছ মনহলটািটা গদড় সদবকুটাচ্ ২ লটাখ টটাকটা এবং 
সবকুনিম্ন ২০ টটাকটাি শেয়টারিি মটানলক। গড় শেয়টাি মফূল্য ৬৬২৮ টটাকটা।

৪) সনমনিগুদলটাি ৯৬% ব্যবসটা বটা কমকুসংস্টাি সষৃ্টি করিদছ এবং ৯৯% 
সেস্য নিদজদেি সমিটানিি হওয়টাি রৈটাি অজতিি করিদছি।

৫) পুরুেিটানন্তক রৈড়টাজটাল থরদক মনুক্তলটাদভ সমবটায় সনমনি িটাদেি 
সহটায়িটা কিদছ বদল অধিকটাংি িটািী মদি করিি।

৬) সনমনিি ৯৯% মনহলটা সেস্য মদি করিি থয সংসটারি িটাদেি নসদ্ধটান্ত 
গ্রহদণি ক্মিটা রৈদড়দছ।

৭) জনিপকৃি ১০৭ টি মনহলটা সমবটায় সনমনিি মদি্য ৪৫ টি সনমনি 
থরদক মনহলটািটা স্টািীয়/জটািীয় নিবকুটাচদি অংিগ্রহণ করিদছি। 
অংিগ্রহণকটািী িটািীদেি ৫৮% নিবকুটাচদি জয়ী হদয়দছি।

৮) ৯৮% উতিিেটািটা মদি করিি থয সনমনিদি সংযুক্ত হওয়টাি �দল 
িটাদেি স্টাস্্যজ্টাি রৈদড়দছ। ডটাক্তটাি/ নক্নিদকি সটাদর থযটাগটাদযটাদগি 
সক্মিটা রৈদড়দছ।

৯) ৯৭% উতিিেটািটা িটািী মদি করিি থয, সমবটায় সনমনিি সেস্য 
হওয়টায় িটাদেি আনরকুক উন্নয়ি �দটদছ।

১০) অংিগ্রহণকটািী ৯৯% িটািী কিদি থয সংসটারি িটািটা আি 
অবদহনলি িি।

১১) িটািী সমবটায়ী যটাদেি ভনবে্যদি উৎপটােিমখুী কমকুকটাদণ্ড বটা 
ব্যবসটানয়ক উদে্যটাদগ জনড়ি হদি চটাি, িাঁদেি সুনিনেতিষ্ পনিকল্পিটাি 
মদি্যসবদচদয় রৈনি সংখ্যক (২৮%) ব্যবসটা কিদি আগ্রহী। ২৭% 
চটাি হাঁস-মিুনগ ও গবটানেপশুি খটামটাি; ১০% থসলটাই কটাজ; 
গটানভপটালি ও দুগ্ধখটামটাি চটাি ৯%। এদি প্রিীয়মটাি হয় থয, িটািী 
সমবটায়দেি নচন্তটাদচিিটায় ইনিবটাচক পনিবিতিি �টদছ। এিনেি যটাবৎ 
থযসব কটাজ “শুিইু পুরুদেি কটাজ” বদল গণ্য কিটা হদিটা, সমবটায়ী 
িটািীিটা থসসব কটাদজ রৈনি করি আগ্রহী হদয় উঠদছি। 

১২) নববটানহি মনহলটাগণ আরকুসটামটানজকভটাদব স্নিভতিি ও সমমযকুটােটায় 
প্রনিনষ্ি হওয়টাি জি্য রৈনি আকটা্ষিী।
 

গদবেণটাি আদলটাদক রৈিনকছু সুপটানিি ও মিটামি পটাওয়টা থগদছ। 
এগুদলটা হদলটা:
১) সমবটায় নবভটাদগি িটািীদেি বিটািটা সমবটায় সনমনি গঠি করি 

িটাদেিদক স�ল কিটাি নবেদয় ইদিটাপূদবকু সুনিনেতিষ্ মটািেণ্ড নিিকুটািণ 
করি কটাযকুক্রম গ্রহণ করি আিও কটাযকুকি �লটা�ল পটাওয়টা যটাদব।

২) িটািীদেি যরটাযর প্রনিক্দণি মটাি্যদম প্রনিক্ণ পিবিতিী সটাদপটাটতি নেদল 
িটাদেি স�লিটা ও ক্মিটায়ি বনৃদ্ধ পটাদব।

৩) সমবটায় নবভটাগীয় কমকুকিতিটা-কমকুচটািী ও িটািী সমবটায়ী িরটা 
সমবটায়ীদেি সদঙ্গ সংদযটাগ আিও বটাড়টাদি ও নিনবড় কিদি হদব।

৪) মনহলটা সমবটায় সনমনি পনিচটালিটাি থক্ররে সমবটায় অধিেপ্তি থরদক 
সুনিনেতিষ্ গটাইডলটাইি রটাকটা প্রদয়টাজি।

৫) সমবটায় নবভটাদগি কমকুকিতিটা-কমকুচটািীদেি মটািনসকিটাি পনিবিতিি 
করি ইনিবটাচক েষৃ্টিভনঙ্গ আিটাি জি্য ব্যবস্টা গ্রহণ কিদি হদব।

৭) মনহলটা সমবটায়ীদেি উচ্মফূল্য সংদযটাজিকটািী পণ্য উৎপটােি প্রনিক্ণ 
(Training with High Value Addition) প্রেটাি করি যরটাযর 
বটাজটািজটািকিণ ব্যবস্টা (Marketing System with Proper 
Linkage) এি প্রসটািণ �টটাদি হদব।

সমবটায় িটািীি ক্মিটায়দি কীভটাদব কটাজ করি-এ প্রদশ্নি উতিি থখাঁজটা 
হদয়নছল ‘িটািীি ক্মিটায়দি সমবটায়: অজতিি, সমস্যটা ও সম্ভটাবিটা’ 
শীেকুক গদবেণটায়। প্রটাপ্ত �লটা�লদক আমিটা একটু নভন্ন আনঙ্গদক প্রকটাি 
কিদি পটানি নিদম্নটাক্তভটাদব:

বটাংলটাদেদিি িটািীদেি জীবদি থমটাটটােটাদগ ৪টি ‘NOT’ আদছ । এই 
৪টি ‘NOT’ িটাদেি জীবদিি আরকুসটামটানজক সক্মহীিিটাি পনিচটায়ক। 
সমবটায় িাঁি আরকুসটামটানজক কমকুকটাদণ্ডি মটাি্যদম বটাংলটাদেদিি িটািীদেি 
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জীবি থরদক এই ৪টি ‘NOT’িুদল নেদয় িটাদেি সটানবকুক উন্নয়ি িরটা 
ক্মিটায়ি নিনশ্চি করি। আমিটা সটািটািণ একজি িটািীি জীবি 
উপলনধি থরদক এই ৪টি ‘NOT’এি থে্যটািিটা বুিদি পটানি এভটাদব: 

ক.

সমবায়য় সম্তৃি হওয়ার আয়গ নারীর িীবয়নর মসকায়লর 

হিাশািনক গল্প 

I have NOT kept my PROMISES to my family and 
friends. I Can NOT PROVIDE for all their needs. I 

do NOT PLAN ahead for time and my future is NOT 
ASSAUED. 

(Life with 4 NOTs)
[পনিবটারিি সেস্য ও বনু্ধদেি কটাদছ থেওয়টা ওয়টােটা আনম িটাখদি 
পটানি িটা। িটাদেি সব চটানহেটা আনম পূিণ কিদি পটানি িটা। আনম 
সটামদিি নেদিি পনিকল্পিটা কিদি পটানি িটা এবং আমটাি ভনবে্যৎ 

নিনশ্চি িটা।] 
(চটািটি িটা যুক্ত জীবি)

খ. 

সমবায়য় সম্তৃি হওয়ার পর নারীর িীবয়নর একায়লর 

উদেীপনাময় গল্প 

I have kept my PROMISES to my family and friends. I 
Can PROVIDE for all their needs. I do PLAN ahead for 

time and my future is ASSAUED.
(Life without 4 NOTs)

[পনিবটারিি সেস্য ও বনু্ধদেি কটাদছ থেওয়টা ওয়টােটা আনম িটাখদি 
পটানি। িটাদেি সব চটানহেটা আনম পূিণ কিদি পটানি। আনম সটামদিি 

নেদিি পনিকল্পিটা কিদি পটানি এবং আমটাি ভনবে্যৎ নিনশ্চি ।]
(চটািটি িটা মকু্ত জীবি)

গ. 

সমবায়য় সম্তৃি হওয়ার পর নারীর িীবয়নর আত্মরবশ্াসী উপলরধি

Proper Planning and Income Generating Activities 
(IGA) today holds the Key to a Better Future.

[আজদকি সনঠক পনিকল্পিটা এবং আয়বিকুি কমকুকটাণ্ডই আমটাদেি 
উজ্জ্বল ভনবে্যৎ নিমকুটাণ কিদব।] 

ঘ. 

সমবায়য় সম্তৃি হওয়ার পর নারীর আত্মরবশ্াসী গরব্যি উচ্ারণ

I was bad-I became Better-Better is now the Best.
[আমিটা খটািটাপ নছলটাম-ভটাল হদয়নছ- বিতিমটাদি সদবকুটাচ্ ভটাল 

অবস্টায় আনছ।]
ঙ. 

সমবায়সম্তৃি আত্মরবশ্াসী নারীর িীবয়ন ‘NOT’এর

 ইরিবাচক অে্য

NOT means Next Opportunities Tomorrow

সমবটাদয়ি মটাি্যদম একজি অসহটায় ও উন্নয়িনবহীি িটািীি জীবদিি 
৪টি ‘NOT’ র�দট যটাওয়টাি বটাস্তব উেটাহিণ নমদসস থগটালটাপ বটািিু 
সমবটায় অনভযটারেটাি কটানহিী। নমদসস থগটালটাপ বটাি ু একটি স�ল ও 
থটকসই সমবটায় প্রনিষ্টাি ‘বটানিিটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি নলঃ’, ঢটাকটা 
এি প্রনিষ্টািটা সভটাপনি। [ সনমনিি নিবন্ধি িম্বি: ২১৯/৯৬, নঠকটািটা: 
১১৬০, িফূরিি চটালটা, ভটাটটািটা, গুলিটাি, ঢটাকটা-১২১২]। নিনি মদি 
করিি সমবটায় সনমনি হদচ্ছ গনিব মটািদুেি ২৪ �ণ্টটাি ব্যটাংক। সমবটায় 
হদচ্ছ গনিব-অসহটায় মটািদুেি রৈঁদচ রটাকটাি/ উন্ননি কিটাি অবলম্বি 

স ম বটা য়  �  68



বটা হটানিয়টাি। নিঃস্/নিক্ত মটািেুদক র�উ ঋণ/সহটায়িটা থেয় িটা। কটািণ 
িটাদেি েিৃ্যমটাি সম্ে রেই জটামটািি িটাখটাি মদিটা। নকন্তু সমবটায় গনিব 
অসহটায় মটািেুদক নবিটা প্রদশ্ন নবশ্টাস করি ঋণ/সহটায়িটা থেদব কটািণ 
আপিটাি েিৃ্যমটাি সম্ে িটা রটাকদলও িদয়দছ অমফূল্য অেিৃ্য সম্ে 
যটা হদচ্ছ আপিটাি সিিটা ও নিষ্টা। সমবটায় আপিটাি এই সিিটা ও 
নিষ্টাদক মফূল্য থেয়। স�ল ও থটকসই সমবটায় সনমনি হওয়টাি জি্য এই 
দুটিদক নিনি অনি গুরুত্বপূণকু মদি করিি। সনমনিি স�লিটাি কদয়কটি 
উদল্খদযটাগ্য ির্য নিম্নরূপ:
১) বটানিিটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনিি বিতিমটাি থমটাট সেস্য ১,৩৫,০০০ 

জি (সনমনিি মফূল সেস্য: ৬০,০০০ জি এবং কু্দে বটা সহদযটাগী 
সেস্য ৭৫,০০০ জি)।

২) ১,৩৫,০০০ জি মনহলটা/থমদয় নিশুি জীবিযটারেটাি সটানবকুক 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি �দটদছ একটি মনহলটা সমবটায় সনমনিি 
মটাি্যদম।

৩) সনমনিি বিতিমটাি কটাযকুকিী মফূলিি: ৪৬০ র�টাটি টটাকটা। এি 
মদি্য ২৫০ র�টাটি টটাকটাই সেস্যদেি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি কদল্প 
নবনিদয়টানজি আদছ। সনমনিদি ১২ িিদিি নবনভন্ন প্রকল্প চলমটাি।

৪) বটানিিটািটা মনহলটা সমবটায় সনমনি নলঃ, প্রি্যক্ এবং পরিটাক্ভটাদব 
সনমনি এবং সনমনিি সেস্যদেি পনিবটারিি মনহলটা ও পুরুে 
সেস্যদেি কমকুসংস্টাদি গুরুত্বপূণকু অবেটাি র�দখ চদলদছ। সনমনিদি 
বিতিমটাদি ১০৫ জি কমকুকিতিটা/কমকুচটািী সিটাসনি কদমকু নিদয়টানজি 
আদছি। এদেি মদি্য পুরুে ও মনহলটা উভয় প্রকটারিি কমকুকিতিটা/
কমকুচটািী িদয়দছ। এছটাড়টা সনমনি থরদক ঋণ নিদয় সনমনিি সেস্য 
ও িটাদেি পনিবটারিি সেস্যগণ আত্মকমকুসংস্টাদিি ব্যবস্টা করিদছ। 

৫) সনমনিটি িটাদেি কটাযকুক্রদমি স্ীকৃনি নহদসদব ২০০৩, ২০১১, ২০১৫ 
এবং ২০১৭ সটাদল জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি থপদয়দছ।

৬) ২০১১ সটাদল মটালদয়নিয়টাি ক্য়টালটালটামপুরি এনিয়টাি নক্য়টানিং 
ইউনিয়দিি (আক্) ৪০ িম থক্রনডট ইউনিয়ি থ�টািটাদম ইন্টটাি্যটািিটাল 
নিকগনিিি এওয়টাডতি নজদিদছি।

৭) সনমনিি প্রনিষ্টািটা সভটাপনি থগটালটাপ বটাি ু ২০১০ সটাদল জটািীয় 
পযকুটাদয় থরেষ্ সমবটায়ী নহদসদব জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি থপদয়দছি।

৮) সনমনিি প্রনিষ্টািটা সভটাপনি থগটালটাপ বটাি ু ২০১৪ সটাদল রৈগম 
র�টাদকয়টা পেক থপদয়দছি।

সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটািীি ক্মিটায়দিি থক্ররে বটানিিটািটা মনহলটা সমবটায় 
সনমনি নলঃ এি স�লিটা একটি নবিটাট অজতিি বদলই িরি রেওয়টা যটায় 
এবং কনব কটাজী িজরুদলি উেটাতি আহ্টািদকই জটাগ্রি করি:

জটাদগটা িটািী জটাদগটা বননি-নিখটা।
জটাদগটা স্টাহটা সীমদন্ত িক্ত-টিকটা ॥

িটািীি ক্মিটায়দিি পদর বটািটাগুদলটা হদচ্ছ পুরুেিন্ত প্রদযটানজি িমকু, িটাষ্ট্র, 
অরকুব্যবস্টা, সম্নতিি মটানলকটািটা নবেয়ক আইিকটািিু ও নবধিনবিটাি, 
উতিিটাধিকটাি নবেয়ক আইি, নিক্টাব্যবস্টা এবং িটািটানবি প্ররটা এবং 
এসব নবেদয় িটািীদেি অজ্িটা ও উেটাসীিিটা। এমিনক উচ্নিনক্ি 
িটািীিটাও এই নবেয়গুদলটা সম্দকতি পূণকুমটারেটায় আজও সদচিি িি। 
িটািী িটাি নিদজি িটামটটাও নিদজি করি িরি িটাখদি পটারিি িটা। িটাি 
িটাদমি অংি হদয় রটাদক পুরুেিটানন্তক পেবী। একটি উেটাহিণ নেদয় 
নবেয়টি পনিষ্টাি কিটা যটায়। একসমদয়ি মটানকতিি �টাস্ রেনড নছদলি 
নহলটািী িডহটাম নক্ন্টি। িটাি জন্মগি ও সটাটিতিন�দকদটি িটাম নহলটািী 
িডহটাম। িডহটাম িটাি নপিটাি িটাদমি অংি। নবল নক্ন্টদিি সদঙ্গ নবদয় 

হদল থসখটাদি আরিকটি পুরুে িটাম থযটাগ হদয় হদয়দছ নহলটািী িডহটাম 
নক্ন্টি। এটটা িটািীি উপি পুরুেিরন্তি চটানপদয় েওয়টা প্ররটা। র�মনি 
িটািীদক হদি হদব ন্ম, ক্ীণিি ুযটাদি পুরুে বলিদৃি্যি সময় িটাদক 
ইদচ্ছমদিটা একহটাি নেদয় জনড়দয় িিদি পটারি, িফূদি্য িুদল থ�টািটাদি 
পটারি। ‘বীিদভটাগ্যটা বসুন্ধিটা’ করটাটিি মটাদিও পুরুদেি আধিপি্য ও 
িটািীি র�টাগ্যপণ্য হদয় রটাকটাি ইনঙ্গি আদছ। বনলউদডি সটালমটাি 
খটাি আি কটানিিটা কটাপুি খটাি-থেি িটািীনিক রূপ ও সটামরকু্য থেখদলও 
পুরুেিরন্তি রূপটটা থেখদি পটাওয়টা যটায়। এখটাি থরদক িটািীদক রৈি হদয় 
আসটাি আহ্টাি আজকটালকটাি দু’একজি কনবি কনবিটাদিও থেখদি 
পটাওয়টা যটায় যটা আমটাদেি আিটানবিি করি:

থসটািটাভটাি- ইন্টটািিটাল অনডদটি থচটাদখ একবটাি, অন্তিঃ 
একবটাি নিদজি আয়িটায় নিদজদক নিদয় থেদখটা-
এভটাদব আি কিনেি িুনম অদি্যি নেি যটাপি কিদব?
এভটাদব আি কিনেি িুনম যটাপি কিদব অদি্যি িটাি?

ইনিহটাস অরবটা নকংবেন্তী, পুঁনর অরবটা পুিটাণ- যটা-ই থহটাক-
আমটাদেি নবশ্টাদসি পটাদয় ভি নেদয়
িুনম কনঠি সদি্য ন�রি এদসটা টুনঙ্গ িহরিি থসটািটাভটাি
ক্যটাটওয়টাদকি নবড়টানলিী িয়, বলিদৃি্যি িংনসি পুিুল িয়
র�টামটাি পেটা�টাদি র�ঁদপ ওঠুক মিলববটাদজি িনঙি মচি।

থসটািটাভটাি, িুনম র�ি আি শুিইু অদি্যি রিদিি সহটায় হদয় রটাকদব?
এবটাি নঠক করি িটাও র�টামটাি নিদজি রিি নিদজি গন্তব্য
নসদ্ধটান্ত এই থহটাক-আি িয় র�টামটাি িটাদমি শেদে অদি্যি িটাদমি 
উপনিদবি; এবং কটারিটা আি অিকুটাংি হদয় রটাকটাও িয় র�টামটাি।
(থসটািটাভটাি/ আনমিলু ইসলটাম)

িটািীদেিই িটািীি ক্মিটাহীিিটাি কটািণগুদলটা নচননিি কিদি হদব। 
বটাস্তদব যটাি হটাদি ঐশ্যকু ও অরকুিীনি এবং রেিৃত্ব, িটাি হটাদিই সকল 
ক্মিটা। যুগ যুগ িরি পুরুেজটানি িটাদেি েখদল র�দখ এদসদছ ঐশ্যকু, 
অরকুিীনি ও রেিৃত্ব। সমবটায় িটািীদেি অরকুনিনিকভটাদব স্টাবলম্বী 
হদি, �রিি বটাইরি এদস আয়-উপটাজতিিমফূলক কটাজ কিদি এবং 
সদবকুটাপনি নিদজদেি রেিৃত্ব প্রনিষ্টায় িটািীদেি অব্যরকুভটাদব পর থেখটায়, 
সহদযটানগিটা প্রেটাি করি। বটাংলটাদেদি এই মহুফূদিতি প্রটায় ২৭,৪৪৮টি 
মনহলটা সমবটায় সনমনি আদছ।  থেদিি ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জি সমবটায়ীি 
মদি্য ২৬,৪৯,৮০৩ জি মনহলটা, যটা থমটাট সেদস্যি প্রটায় ২৩%। 
অি্যটাি্য সমবটায় সনমনিগুদলটাদিও িটািীি সেস্য িদয়দছি। বটাংলটাদেদি 
সমবটায় সনমনিগুদলটা িটািীি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি, রেিৃদত্বি নবকটাি 
এবং আপি অধিকটাি সম্দকতি সদচিি করি িুলদি কটাযকুকিভটাদব 
ভফূ নমকটা পটালি করি আসদছ। িটািী থযসবনকছুদিই পুরুদেি সমকক্ 
এবং থস পুরুদেি অিীি হওয়টাি জি্য িটাি জন্ম িয়, পুরুদেি র�টাদগি 
সটামগ্রী বটা থখলটাি পুিুল হওয়টা িটাি কটাজ িয়, এসব বুনদ্ধবনৃতিক নিক্টা 
ও জ্টাি নবিিদণি কটাজও রেটাকচকু্ি অন্তিটাদল করি যটাদচ্ছ সমবটায় 
সনমনিগুদলটা। সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম �রি �রি অসংখ্য থগটালটাপ বটাি ু
গদড় উঠদবি, এমিটটাই আমটাদেি নবশ্টাস, প্রি্যটািটা ও প্রটারকুিটা। 

হররদাস োকুর: অি্যক্ (ভটািপ্রটাপ্ত), বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনম, র�টাটবটাড়ী, ক্নমল্টা
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নিদজদেি আরকুসটামটানজক উন্নয়দি একই উদদেদি্য 
সমষ্টিগিভটাদব র�টাি একটি কটাজ কিটাই সমবটায়। 
সমবটায় হদচ্ছ সেস্যদেি জি্য, সেস্যদেি বিটািটা এবং 
সেস্যদেি কল্যটাদণ পনিচটানলি একটি সংগঠি। 
নপনছদয় রটাকটা সমটাদজি শেটানেি বনচিি মটািদুেি 
পদক্ র�টাি কটাজ একটা একটা করি নিদজি ও সমটাদজি 
ভটাগ্য পনিবিতিি কিটা সম্ভব িয়।নকন্তু েি/ক্নড় জদিি 
সনমিনলি প্রদচষ্টায় িটা সহদজই সম্ভব। আি থসজি্যই 
বলটা হয় ‘েদি নমদল কনি কটাজ হটানি নজনি িটানহ 
লটাজ’। 

এই উপমহটাদেদি সমবটাদয়ি যটাএটা শুরু হয় উনিি 
িিদকি থগটাড়টাি নেদক কৃনে সমবটাদয়ি মটাি্যদম। 
সমবটায়দক আইনি কটাঠটাদমটাি মদি্য আিটা হয় এ 
উপমহটাদেদি চনল্দিি েিদক রৈঙ্গল র�টা-অপটারিটিভ 
অ্যটাক্ট প্রণয়দিি মটাি্যদম। ১৯৪৭ সটাদল ভটািি 
ভটাদগি পি পুবকু বটাংলটায় ১৯৫৪ সটাদল প্রটাদেনিক 
নিবকুটাচি অিনুষ্ি হয় থযখটাদি যুক্তফ্রন্ট সিকটাি গঠি 
করি।যুক্তফ্রন্ট সিকটারিি  কৃনে ও সমবটায় নবেয়ক 

মন্তিটালদয়ি েটানয়ত্ব  প্রেটাি কিটা হদয়নছদলটা থসই 
সমদয়ি িরুি রেিটা শেখ মনুজবুি িহমটািদক। িখি 
থরদকই মলুি গ্রটাম অরকুিীনিদক থঢদল সটাজটাদিটাি জি্য 
সমবটায় নভনওক নবনভন্ন প্রকল্প পনিকল্পিটা গ্রহি কিটা 
হদয়নছদলটা। ১৯৭০ সটাদলি নিবকুটাচদিি পুদবকু নিনি 
বদলনছদলি সমবটাদয়ি মটাি্যদম কু্দ্রটাকৃনিি নিল্প গদড় 
িুলদি হদব, গ্রটাদম গ্রটাদম এসব নিল্পদক এমিভটাদব 
ছনড়দয় নেদি হদব যটাি �দল গ্রটাম থরদক গ্রটামটান্তরি 
নবনভন্ন প্রকটাি নিল্প সুদযটাগ থপৌঁছটায় এবং গ্রটামীণ 
মটািদুেি জদি্য কমকুসংস্টাদিি সুদযটাগ সষৃ্টি হয়।’ 
১৯৭১ সটাদল মহটাি স্টািীিিটা যুদদ্ধ জয়লটাভ কিটাি পি 
স্টািীি বটাংলটাদেদিি অরকুিীনিদক থঢদল সটাজটাদিটাি 
জি্য জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি 
সমবটায়দক রৈদছ নিদয়নছদলি।িটািই িটািটাবটানহকিটায় 
স্টািীি বটাংলটাদেদিি  সংনবিটাদিি ১৩ (খ) অিদুচ্ছদে 
মটানলকটািটাি নবিিীয় খটাি নহদসদব সমবটায়দক স্ীকৃনি 
প্রেটাি করিনছদলি। বঙ্গবনু্ধ থচদয়নছদলি গ্রটাদম  গ্রটাদম 
বটাি্যিটামফূলক বহুমফূখী সমবটায় প্রনিষ্টাি গদড় িুদল গ্রটাম 

বঙ্গবন্ধু র 
গণমধুখী সমবাে 
োবনা ও 
ক�া-অিাররটিে 
ময়ডল দেয়লজ 
থমটাঃ আবুল খটাদয়ি
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অরকুিীনিদক চটাঙ্গটা কিটাি মটাি্যদম  কমকুসংস্টাদিি 
সুদযটাগ ব�নি কিটা।  ১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি 
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি কিৃকুক 
আদয়টানজি সমবটায় সদমিলদি প্রেও ভটােদণ 
নিনি বদলনছদলি, ‘‘আমটাি থেদিি প্রনিটি 
মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্টা পটাদব 
উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব, এই হদচ্ছ 
আমটাি স্প্ন। এই পনিদপনক্দি গণমখুী সমবটায় 
আদ্টালিদক অি্যন্ত গুরুত্বপূিকু ভফূ নমকটা পটালি 
কিদি হদব।” নিনি ১৯৭৩ সটাদল গ্রটাদমি দুদ্ধ 
খটামটানিদেি স্টাবলবিী করি গদড় িুলটাি জি্য 
নমল্কনভটটাি মি বহৃৎ সমবটায় প্রনিষ্টাি গদড় 
িুদলনছদলি যটা আজও থেদিি দুগ্ধ উৎপটােদিি 
ব্যটাপক ভুনমকটা পটালি করি আসদছ।নকন্তু 
দুষৃ্নিকটািীিটা ১৯৭৫ সটাদলি  ১৫ আগস্ 
বঙ্গবনু্ধদক স্পনিবটারি হি্যটা করি এদেদিি 
সমবটায় নভনওক গ্রটামদকনন্দ্রক অরকুিীনিক 
উন্নয়ি পনিকল্পিটাদক রটানমদয় থেয়।েী�কু ২২ 
বছি পি জটানিি নপিটাি কি্যটা ১৯৯৬ সটাদল 
ক্মিটায় এদস িটাি বটাবটাি থেখটাদিটা পদর থহদট 
সমবটায় র�নন্দ্রক িিুি করি নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহি 
করি থেিদক মি্যম আদয়ি থেদি পনিণি 
কিটাি উদে্যটাগ গ্রহি ও বটাস্তবটায়দিি জি্য কটাজ 
করি যটাদচ্ছ।

বটাংলটাদেদিি স্টািীিিটা যুদদ্ধি মহটািটায়ক 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
জন্মিিবেকু ২০২০ উেযটাপিদক স্িণীয় 

কিদিি জি্য বিতিমটাি সিকটাি িটাি স্দপ্নি 
গণমখুী সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক গ্রটাদমি 
বৈনিষ্ সমনু্নি র�দখ গ্রটামীি সম্দেি সুসঠু ও 
সুসম ব্যবহটাি নিনশ্চি করি গ্রটাদম কমকুসংস্টাি 
সষৃ্টি  ও কৃনে যটানন্তনককিদিি মটাি্যদম সমবটায় 
নভনওক চটােটাবটাদেি মটাি্যদম উৎপটােদি বনৃদ্ধি 
সুদযটাগ র�দখ বঙ্গবনু্ধ র�টা-অপটারিটিভ মদডল 
নভদলজ প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি উদদেটাগ গ্রহি 
করিদছি। সমবটায় অধিেপ্তি ইদিটামদি্য 
এ প্রকদল্পি পটাইলটিং কিটাি জি্য ১০ টি 
ইউনিয়িদক চুিটান্ত করি একটি নডনপনপ 
চুিটান্ত অিদুমটােদিি জি্য মন্তিটালদয় থপ্রিি 
করিদছ ।সমবটায় নভনওক বঙ্গবনু্ধ মদডল 
র�টা-অপটারিটিভ নভদলজ প্রকল্প এমিভটাদব 
নডজটাইি কিটা হদয়দছ যটাি মটাি্যদম গ্রটাদমি 
িটাগনিকগণ সহদজ িহরিি অদিক সুনবিটা 
লটাভ কিদি পটািদব।

এই প্রকল্পটি বটাস্তবটায়ি হদল গ্রটাদমি বিতিমটাি 
অরকুনিনিকনচএ আমলু বেদল নগদয় গ্রটামীি 
কমকুসংস্টাি সষৃ্টিসহ থযটাগটাদযটাগ অবকটাঠটাদমটাি 
পনিবিতিি, বেব জ্টালটািীি ব্যবহটাি ব�নি, 
আিনুিক ির্য প্রযুনক্তি ব্যবহটািসহ নিক্টা 
স্টাস্্য ব্যবস্টাি মটাদিটান্নয়দিি মটাি্যদম গ্রটামগুদলটা 
িগরিি সুদযটাগ সুনবিটা লটাভ কিদব।এছটাড়টাও 
এ প্রকদল্পি মটাি্যদম সটামটানজক নিিটাপওটা 
ব্যবস্টা রেটাড়বিটাি হওয়টাি পটািটাপটানি কৃনে 
যটানন্তনককিদিি মটাি্যদম অিটাবটানে জনম 

চটােটাবটাদেি আওিটায় আিটাি মটাি্যদম খটাে্য 
নিিটাপওটা সহদজ নিনশ্চি কিটা যটাদব।প্রকদল্পি 
মটাি্যদম গ্রটাদমি সম্দেি সুসম ব্যবহটাি 
এবং সটামটানজক ও সটাংসৃ্নিক থক্ররে উন্নি 
অিশুীলদিি মটাি্যদম গ্রটাদমি িটািটা পনিবিতিি 
সটাধিি হদব।

প্রকল্পটি গ্রটামদক র�ন্দ্র করি বটাস্তবটায়ি 
কিটা হদলও এি সষৃ্ সুনবিটাি ব্যটানপ্ত সমগ্র 
ইউনিয়ি ব্যটানপ হদব। প্রকদল্পি প্রিটাি প্রিটাি 
কটাযকুক্রমসমফূহ- কৃনে ও উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রদম 
েক্িটা উন্নয়দি কটাযকুক্রম- মটািিীয় প্রিটািমন্তীি 
খটাে্য নিিটাপতিটা নিনশ্চদিি খটাে্য উৎপটােি বনৃদ্ধ 
ও প্রনি ইনচি জনম আবটাদেি আওিটায় আিটাি 
নিদেতিিিটাি থপ্রনক্দি গ্রটাদমি কৃনে জনমি 
সদবকুটাচ্ ব্যবহটাি, মটািবরেমদক যরন্তি মটাি্যদম 
প্রনিস্টাপি, উৎপটােি বনৃদ্ধ, থপটাস্ হটািদভস্ 
রেটাকসটাি কমটাদিটা, পটানিি সটারেয়ী প্রযুনক্ত 
ব্যবহটারিি মটাি্যদম পটানিি অপচয় র�টাি ইি্যটানে 
নবেদয় প্রদয়টাজিীয় প্রনিক্ণ প্রেটাি এবং কৃনে 
যন্তপটানি সিবিটাহ কিটা হদব। কৃনে যন্তপটানি 
ব্যবহটারি সমগ্র ইউনিয়ি সুনবিটাপ্রটাপ্ত হদব। 
প্রটারনমকভটাদব প্রনি গ্রটাদম ৩০০ জি কৃেকদক 
প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা হদব।কৃনে যন্তপটানি 
ক্রয় (প্রনি গ্রটাদমি জি্য)রেটাক্টি - ১০০ একি 
জনম চটাদেি জি্য প্রনিটি সমবটায় সনমনিদি 
২টি রেটাক্টি সিবিটাহ কিটা হদব।রেটান্লেটান্টটাি- 
১০০ একি জনম চটাদেি জি্য প্রনিটি সমবটায় 

বঙ্গবন্ধু  ময়ডল ক�া-অিাররটিে েবন 
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সনমনিদি ১টি রেটান্লেটান্টটাি সিবিটাহ কিটা 
হদব।হটািদভস্টাি- প্রনিটি সমবটায় সনমনিদি ১ 
টি কম্বটাইডে হটািদভস্টাি সিবিটাহ কিটা হদব।থসচ 
ব্যবস্টা- পটানিি অপচয়রিটাদি ভফূ -গভতিস্ থসচ 
পদ্ধনি প্রদয়টাদগি অবকটাঠটাদমটা এবং নবদু্যৎ 
সটারেদয়ি জি্য পটাম্ চটালিটায় থসৌি নবদু্যৎ 
ব্যবহটারিি কটাঠটাদমটা স্টাপি কিটা হদব। ভফূ -গভতিস্ 
থসচ পদ্ধনি প্রদয়টাদগি অবকটাঠটাদমটা নিমকুটাদণ 
নবএনডনস/ আিনডএ/ IDCOL এি সহটায়িটা 
গ্রহণ কিটা হদব।  রৈকটাি যুবকদেি কমকুসংস্টাি 
সষৃ্টি ও মটাদছি উৎপটােি বনৃদ্ধ এবং আিনুিক ও 
মটািসমিি মটাছ চটাদেি থরেষ্ অিশুীলদিি জি্য 
গ্রটাদম ২ টি প্রেিকুিী পুক্ি ব�নি কিটা হদব। 
পশুপটালি, র�ইিী ও থপটালনরে: সটািটা বছরিি 
আয় নিনশ্চি কিটা, অ��টামকু কটাযকুক্রম নহদসদব 
গরু, ছটাগল ও হাঁস-মিুনগ পটালদিি মটাি্যদম 
মটাংস ও দুগ্ধ উৎপটােি বনৃদ্ধি লদক্্য আিনুিক 
ও মটািসমিি খটামটাি ব্যবস্টাপিটাি র�ৌিদলি 
উপি গ্রটাদমি মনহলটা ও রৈকটাি যুবকদেি 
প্রনিক্ণ প্রেটাি কিটা হদব। এ লদক্্য গ্রটাদম 
একটি প্রেিকুিী খটামটারি থরেষ্ অিশুীলদিি 
জি্য একটি মি্যম আকৃনিি খটামটাি ব�নি কিটা 
হদব।

প্রনিক্ণপ্রটাপ্ত জিবদলি চটানহেটাি নভনতিদি 
ব্যনক্ত পযকুটাদয় চটানহেটাি নভনতিদি সদবকুটাচ্ 
৫০,০০০ টটাকটা পযকুস্ত নবিটাসুদে ঋণ প্রেটাি 
কিটা হদব। ৩% সটানভতিস চটাজতিসহ উক্ত ঋণ 
থ�িি প্রেটাি কিদি হদব। ঋণ গ্রহদিি ৩ মটাস 
পি হদি ঋদণি নকনস্ত পনিদিটাি শুরু হদব।

এছটাড়টা কৃনেপণ্য প্রনক্রয়টাকিণ, খটাে্য 
প্রনক্রয়টাকিণ এবং উদে্যটাক্তটা উন্নয়ি থক্ররে 
সদবকুটাচ্ ২,০০,০০০ টটাকটা পযকুন্ত ঋণ প্রেটাি 
কিটা হদব। ৩% সটানভতিস চটাজতিসহ উক্ত ঋণ 
থ�িি প্রেটাি কিদি হদব। ঋণ গ্রহদিি ৬ মটাস 
পি হদি ঋদণি নকনস্ত পনিদিটাি শুরু হদব।

সনমনিদক র�ন্দ্র করি কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি 
জি্য নবনভন্ন সুদযটাগ-সুনবিটা সম্বনলি 
কনমউনিটি ভবি নিমকুটাণ। গ্রটাদমি উন্নয়িমফূলক 
কটাযকুক্রদমি র�ন্দ্রনব্ু হদব সনমনিি এই 
কনমউনিটি ভবি। ১ নব�টা ক্যটাম্টাদসি জনমদি 
প্রটায় ৪৮০০ বগকু�্দটি নবিিল কনমউনিটি ভবি 
নিমকুটাণ কিটা হদব। কনমউনিটি ভবদি বঙ্গবনু্ধ 
পটাঠটাগটাি ও বঙ্গবনু্ধ কণকুটাি, কনমউনিটি হল, 
সনমনিি অন�স, সভটাকক্, কস্ম্উটটাি 
র�ন্দ্র ও নডনজটটাল থসন্টটাি, স্টাস্্য থসবটা প্রেটাি 
র�ন্দ্র, নবনভন্ন কৃনে যন্তপটানি িটাখটাি থগটাডটাউি, 
সংিক্ণটাগটাি, প্রনক্রয়টাকিণ র�ন্দ্র এবং 
প্রদয়টাজিীয় অি্যটাি্য সুদযটাগ সষৃ্টি কিটা হদব।

নিবকুটানচি গ্রটাদমি সকল থরেণী-থপিটাি 
জিগণদক অন্তভুকুক্ত করি গ্রটাম সমবটায় গঠি 
কিটা হদব। এই সমবটায় সনমনি পনিচটালিটায় 
একটি উপদেষ্টা কনমটি রটাকদব যটাি প্রিটাি 
হদবি স্টািীয় সংসে সেস্য এবং নিবকুটানচি 
অি্যটাি্য জিপ্রনিনিধিগণ উপদেষ্টা কনমটিদি 

রটাকদবি।সনমনিি কটাযকুক্রম পনিচটালিটায় 
১২ সেস্য নবনিষ্ একটি ব্যবস্টাপিটা কনমটি 
রটাকদব। ব্যবস্টাপিটা কনমটিদি সিকটানি 
প্রনিনিধি ও সনমনিি সেস্যদেি প্রনিনিধিত্ব 
রটাকদব। থপিটােটাি মদিটাভটাব সষৃ্টিি জি্য ১০ 
টি সমবটায় সনমনিি কটাযকুক্রম পনিচটালিটাি 
জি্য সনমনিদি প্রদয়টাজিীয় সংখ্যক উপযুক্ত 
জিবল নিদয়টাগ কিটা হদব। 

প্রদজদক্টি আওিটায় গনঠি সমবটায় 
সনমনিসমহু নিদমটাক্ত সুনবিটা লটাভ কিদব
১.  প্রনি সনমনিদি ২টি রেটাক্টি, ১টি 

রেটান্লেটান্টটাি, ১টি কম্বটাইডে হটািদভস্টাি 
সিবিটাহ

২.  প্রনিটি গ্রটাদম ২টি প্রেিকুিী মৎস্য খটামটাি 
এবং প্রনি গ্রটাদম ৪ টি উন্নি জটাদিি গটানভ 
পটালদিি উতিম চচতিটাি সংস্টাি।

৩.  ৪৮০০ বগকু�্দটি কনমউনিটি ভবি নিমকুটাণ 
থযখটাদি হদি গ্রটাদমি সকল িটাগনিকগণ 
সিকটারিি নবনভন্ন সুদযটাগ গ্রহি কিদব।

৪.  েক্িটা উন্নয়দি ৩২০ টি প্রনিক্দণি 
আদয়টাজি।

৫.  ২০০০.০০ লক্ টটাকটাি আবিতিক 
িহনবল।

৬.  সিকটািী থসবটা প্রেটািকটািী েপ্তিসমফূদহি 
সম্কৃ্তিটায় নবনভন্ন নবেদয় ২০০ টি 
উদু্ধদ্ধ কিণ সভটা আদয়টাজি।

এছটাড়টাও প্রকদল্পি প্রটায় ৩০ ভটাগ প্রি্যক্ 
সুনবিটাদভটাগী নহদসদব গ্রটাদমি নপনছদয় পড়টা 
িটািীদেি অন্তভুকুক্ত কিটা হদব।যটাি �দল 
গ্রটামগুদলটাদি অদিক নিনক্ি ও সদচিি মটা 
ব�নি হদব যটািটা একটি নিনক্ি থেি উপহটাি 
নেদব।

প্রকল্পটি সনঠকভটাদব বটাস্তবটায়ি কিটা 
থগদল গ্রটাদমি নিদমটাক্ত নবেয়গুদলটাি গুণগি 

পনিবিতিি আসদব;
১. ১০ টি মদডল গ্রটাম সজৃদিি মটাি্যদম 

বঙ্গবনু্ধি আেদিকুি গ্রটাম সমবটায় প্রনিনষ্ি হদব।
২. গ্রটাদমি প্রটায় ৫০ হটাজটাি রেটাদকি 

কমকুসংস্টাি সষৃ্টি হদব।
৩. কৃনে, মৎস্য ও প্রটাধণসম্দেি আিনুিক 

ও উতিম পদ্ধনিি প্রচলদিি মটাি্যদম গ্রটাদমি 
মটািদুেি পুষ্টিি চটানহেটা পুিি হদব।

৪. সটামটানজক প্রনিষ্টািসমফূদহি সংস্টাি 
ও পুিজতিটাগিদিি মটাি্যদম সটামটানজক নবনভন্ন 
প্রনিষ্টাদিি মদি্য সমবিদয়ি সুদযটাগ সষৃ্টি হদব।

৫. সবুজটায়দিি মটাি্যদম পনিদবদিি উন্নয়ি 
নিনশ্চি হদব।

৬. গ্রটামীি েটানিদ্র্য হ্টাস পটাদব।
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় ভটাবিটাি আদলটাদক 

বঙ্গবনু্ধ মদডল র�টা-অপটারিটিভ নভদলজসহ 
নবনভন্ন প্রকল্প থেদিি প্রনিটি গ্রটাদম বটাস্তবটায়ি 
কিটাি জি্য সমবটায় অধিেপ্তিদক িিুিরুদপ 
থঢদল সটাজটাদিটা েিকটাি।সমবটায় অধিেপ্তি 
থেদিি সমবটায় সনমনিসমদুহি অনডট,িিুি 
সমবটায় সনমনিি নিবন্ধি ও পুিটািি 
সমবটায় সনমনিি নিবন্ধি বটানিল,মনিটনিং   
ইন্দপকিি,নিবকুটাচিসহ িটািটানবি কটাজ করি 
রটাদক। এ সকল কটাজ সনঠকভটাদব বটাস্তবটায়দিি 
জি্য সমবটায় অধিেপ্তরিি সকল কটাযকুক্রমদক 
নডনজটটাল প্রযুনক্তি আওিটায় এদি সনঠকভটাদব 
সমবটায় সনমনিগুদলটাদক মনিটনিং কিটা থগদল 
সমবটায় সনমনিগুদলটা থেদিি অরকুনিনিক 
উন্নয়দি কটাযকুকি ভুনমকটা িটাখদি পটািদব ।

মমাঃ আবুল খায়য়র : উপ নিবন্ধক (ইনপ), নবনসএস 
(সমবটায়), সমবটায় অধিেপ্তি, ঢটাকটা।

এক নিত্র বািংলায়দয়শর সমবায়

১.  থমটাট সমবটায় সনমনিি সংখ্যটা: ১,৯০,৫৩৪ টি

২.  ব্যটানক্ত সেস্য সংখ্যটা: ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জি

৩.  কটাযকুকিী মফূলিি: ১৪,৪৯২.১৪ র�টাটি টটাকটা

৪.  সমবটাদয়ি মটাি্যদম কমকুসংস্টাি: ৯,৩৭,৪৩৬ জি 

৫.  জটািীয় পযটাদয় ১টি সমবটায় ব্যটাংক, ১টি র�টা-অপটারিটিভ ইন্স্্যরিন্, 
থেদিি দুগ্ধনিল্প নবকটাদি নমল্কনভটটাি মি সমবটায় প্রনিষ্টাি

৬.  নবনসএস (সমবটায়) কমকুকিতিটা: ১৯২ জি 

৭.  সমবটায় একটাদডনম ১টি এবং ১০টি আচিনলক সমবটায় নিক্টায়িি 

৮.  থমটাট জিবল: ৫,০০৪ জি
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নবতিহীি ও স্ল্পনবতি মটািদুেি সং�বদ্ধ অরকুনিনিক 
ও সটামটানজক উতিিদণি স্প্ন পূিদণি লদক্্য ১৭৫২ 
সটাদল মটানকতিি যুক্তিটারষ্ট্রি প্রনিষ্টািটা রৈঞ্জটানমি 
ফ্রটাঙ্কনলি সবকুপ্ররম আিষু্টানিকভটাদব সমবটায় সংগঠি 
প্রনিষ্টা করিি এবং এি মটাি্যদম পনৃরবীদি সবকুপ্ররম 
পদ্ধনিগি ‘সমবটায়’ এি সফূচিটা হয়। মফূলি সনমিনলি 
থচষ্টায় এনগদয় যটাওয়টাি মফূলমন্ত থরদক আরকুসটামটানজক 
অভটাব ও আকটা্ষিটা পূিদণ এনগদয় যটাওয়টাি নচন্তটা 
থরদকই সমবটায় সংগঠদিি উৎপনতি হয়। আন্তজতিটানিক 
সমবটায় রেটাট (International Cooperative 
Alliance ICA)-এি মদি, সমবটায় হদলটা সমমিটা 
মটািদুেি থস্চ্ছটাদসবটামফূলক একটি স্িটানসি সংগঠি যটা 
নিদজদেি আরকুসটামটানজক অভটাব ও আকটা্ষিটা পূিদণি 
জি্য কটাজ করি এবং এ লদক্্য অংশীেটানিত্ব নভনতিদি 
গণিটানন্তকভটাদব নিয়নন্তি ব্যবসটায় পনিচটালিটা করি। 
২০১৬ সটাদল ৪৫ িম জটািীয় সমবটায় নেবস উেযটাপি 
অিষু্টাদি প্রিটাি অনিনরি ভটােদণ গণপ্রজটািন্তী 
বটাংলটাদেি সিকটারিি মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ 
হটানসিটা বদলি, “সমবটায় একটি েিকুি। সটামটানজক 
অরকুনিনিক উন্নয়দিি একটি িনক্তিটালী র�ৌিল। 

যটাি মটাি্যদম অরকুনিনিক, সটামটানজক বৈেম্য দূি করি 
একটি িটানন্তি সমটাজ গদড় র�টালটা যটায়।” (সফূরে : 
https://albd.org/bn/articles/news)। ২০১৮ 
সটাদল ৪৭ িম জটািীয় সমবটায় নেবদসি উদবিটািিকটাদল 
নিনি একইভটাদব বদলি, “সমবটায় একটি েিকুি, 
এটি আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি জি্য একটি পিীনক্ি 
র�ৌিল। সমবটায়-নভনতিক উন্নয়ি প্রনক্রয়টায় বৈেম্য হ্টাস 
পটায়, কটািণ এটি সুসম ও থটকসই উন্নয়দিি নিশ্চয়িটা 
থেয়।” (সফূরে : ইউএিনব নিউজ, ২৫ িদভম্বি ২০১৮)। 
িটাহদল গণমখুী অরকুিীনিদি সুসম ও থটকসই উন্নয়ি, 
েটানিদ্র্য নবদমটাচি, খটাে্য ও জিনিিটাপতিটা, সটামটানজক 
বৈেম্য দূিীকিণ, সদবকুটাপনি থেদিি িৃণমফূল মটািদুেি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও অগ্রযটারেটাি জি্য অি্যিম 
সনঠক ও বটাস্তবসমিি পদ্ধনি হদচ্ছ সমবটায় পদ্ধনি।  

১৮৯৫ সটাদল ভটািিীয় উপমহটাদেদি সবকুপ্ররম 
সমবটায় আদ্টালদিি সফূরেপটাি করিি থফ্রডটানিক 
নিকলসি। ১৯১৯ সটাদল ভটািিবদেকুি নবনভন্ন 
প্রটাদেনিক সিকটাি িটাদেি প্রদেদিি জিগদণি চটানহেটা 
অিযুটায়ী সমবটায় আইি ও নিয়মটাবনল প্রণয়ি করি। 
এই বটাংলটায় প্ররমবটারিি মদিটা ‘জটািীয় সমবটায় 

শেখ হাদসনার 
সমবাে দর্শন: 
উন্নেন ও 
অগ্�ারিাে 
একটি 
টদয়বাদিত 
দিন্তািারা
থমটা. িন�ক্ল ইসলটাম
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িীনিমটালটা’ গহৃীি ও প্রচটানিি হয় ১৯৬২ 
সটাদল। হটাজটাি বছরিি থরেষ্ বটাঙটানল, বটাঙটানল 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
অেম্য সটাহস, বুনদ্ধমতিটা ও বটাগ্মী রেিৃদত্বি 
কটািদণ ১৯৭১ সটাদলি ১৬ নডদসম্বি পনৃরবীি 
মটািনচররে ‘স্টািীি বটাংলটাদেদিি’ অভু্যেয় �দট। 
এ থেদিি উন্নয়ি ও অগ্রযটারেটাি েঢ়ৃ সংকল্প 
নিদয় বঙ্গবনু্ধ ক্টানন্তহীি দুবকুটাি গনিদি ছুদটদছি। 
বটাঙটানল র�টা-অপটারিটিভ প্রনিষ্টাি প্রি্যদয় 
বঙ্গবনু্ধি নিদেতিিিটায় ১৯৭২ সটাদল গণপ্রজটািন্তী 
বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদিি ১৩ (খ) অিদুচ্ছদে 
‘সমবটায়’র� সম্দেি মটানলকটািটাি িীনিদি 
একটি পরৃক (২য়) খটাি নহদসদব অন্তভুকুক্ত কিটা 
হয়। (গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেদিি সংনবিটাি-
এি ১৩ (খ) অিদুচ্ছদে বলটা হদয়দছ, সমবটায়ী 
মটানলকটািটা, অরকুটাৎ আইদিি বিটািটা নিিকুটানিি 
সীমটাি মদি্য সমবটায়সমফূদহি সেস্যদেি পদক্ 
সমবটায়সমফূদহি মটানলকটািটা;)। অরকুটাৎ থেদিি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও অগ্রযটারেটায় বঙ্গবনু্ধ 
সমবটাদয়ি প্রনি অনিমটারেটায় গুরুত্বটারিটাপ 
করিনছদলি। জটানিি নপিটা ১৯৭৫ সটাদলি 
২৬ মটাচতি নবিিীয় নবলেদবি কমকুসফূনচ থ�টােণটায় 
বদলনছদলি, “গ্রটাদম গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-
অপটারিটিভ কিটা হদব। ...পাঁচ বছরিি 
লে্যটাি-এ বটাংলটাদেদিি ৬৫ হটাজটাি গ্রটাদম 
র�টা-অপটারিটিভ হদব। ...পাঁচ বছরিি লেটাদি 
প্রদি্যকটি গ্রটাদম পাঁচিি থরদক হটাজটাি �্যটানমনল 
পযকুন্ত নিদয় কম্টালসটানি র�টা-অপটারিটিভ 
হদব।” (সফূরে : থখটা্কটাি থমটাহটামিে ইনলয়টাস 
সম্টা., বটাংলটাদেদিি সমটাজ নবলেদব 
বঙ্গবনু্ধি েিকুি, প.ৃ ২০৪) একটি সমটাজ 
নবলেবী গ্রটাম সমবটায় েিকুি প্রনিষ্টাি প্রি্যদয় 
১৯৭৫ সটাদলি ২৫ আগস্ িটাহটােি বিদণি 
মটারে ২৫ নেি আদগও বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি, 
“র�টা-অপটারিটিভও আনম প্রনিটি গ্রটাদম 
কিদি চটাই। এটটা থসটাজটাসুনজ বটাঙটানল র�টা-
অপটারিটিভ। যটাদক বলটা হয় মটানল্টপটািপটাস 
র�টা-অপটারিটিভ। ... আনম নিদজ নঠক কিনছ 
আমটাি পদ্ধনি। থযটটা করি একটটা নডন্রেদক্ট 
একটটা করি র�টা-অপটারিটিভ কিদি হদব। 
থসটটা হদব মটানল্টপটািপটাস র�টা-অপটারিটিভ। 
... যনে কটাজ করি নিখদি চটাি, যনে ভনবে্যৎ 
অন্ধকটাি কিদি িটা চটাি, িটাহদল আমটাি র�টা-
অপটারিটিভ সটাকদসস�্ল কি”ি।” (১৯৭৫ 
সটাদলি ২১ জুলটাই িবনিযুক্ত গভিকুিদেি 
প্রনিক্ণ কমকুসফূনচি উদবিটািিী অিষু্টাদি প্রেতি 
ভটােণ, সফূরে : থখটা্কটাি থমটাহটামিে ইনলয়টাস 
সম্টা., বটাংলটাদেদিি সমটাজ নবলেদব বঙ্গবনু্ধি 
েিকুি, প.ৃ ২৩৬-৩৭) 

শেখ হারসনার সময়বায় দশ্যন 

হটাজটাি বছরিি থরেষ্ বটাঙটানল, বটাঙটানল জটানিি 
নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি সমবটায় 
েিকুদিি নচন্তটািটািটাদক পনিপূণকুভটাদব িটািণ, 

লটালি ও বটাস্তবটাস্তবটায়ি কিটাি েঢ়ৃ প্রি্যয় 
নিদয় গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি সিকটারিি 
মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা এদেদিি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও দুঃখী মটািদুেি 
মদুখ হটানস �্টটাদিটাি জি্য থয অগ্রণী ভফূ নমকটা 
র�দখ চদলদছি িটা আজ থেদিি প্রনিটি 
মটািদুেি কটাদছ েিৃ্যমটাি। এ থযি ‘বটাংলটাদেি 
এনগদয় যটাদচ্ছ, বটাংলটাদেি এনগদয় যটাদব’-এ 
করটািই পনিপূণকু বটাস্তবটায়ি। থেবিুল্য নপিটা 
বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুিদক নভনতি নহদসদব 
িরি নিদয় মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা 
সমবটায়নভনতিক অরকুনিনিক ও সটামটানজক 
উন্নয়দিি েিকুি বটাস্তবটায়ি করি চদলদছি। 
িাঁি (শেখ হটানসিটা) মদি, যুদ্ধনবধ্বস্ত স্টািীি 
বটাংলটাদেি পুিগকুঠিকটাদলই জটানিি নপিটা 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম এ থেদিি আরকুসমটানজক 
উন্নয়দিি স্প্ন থেদখনছদলি। কটািণ বঙ্গবনু্ধ 
বদলনছদলি, “আমটাি মটাটিি সদঙ্গ, আমটাি 
মটািদুেি সদঙ্গ, আমটাি কটালচটারিি সদঙ্গ, 
আমটাি ইনিহটাদসি সদঙ্গ যুক্ত করিই আমটাি 
ইকিনমক নসদস্ম গড়দি হদব।” (১৯৭৫ 
সটাদলি ২১ জুলটাই িবনিযুক্ত গভিকুিদেি 
প্রনিক্ণ কমকুসফূনচি উদবিটািিী অিষু্টাদি প্রেতি 
ভটােণ, সফূরে : থখটা্কটাি থমটাহটামিে ইনলয়টাস 
সম্টা., বটাংলটাদেদিি সমটাজ নবলেদব বঙ্গবনু্ধি 
েিকুি, প.ৃ ২১৮) এ জি্যই বঙ্গবনু্ধ কৃনে, ভফূ নম 
ব্যবস্টাপিটা, নিল্প উদে্যটাগ, কৃনেঋণ নবিিণ- 
সকল থক্ররে সমবটায় র�ৌিলদক কটাদজ 
লটানগদয় স্টায়ী অরকুনিনিক কটাঠটাদমটা গদড় িুলদি 
থচদয়নছদলি বদল শেখ হটানসিটা েঢ়ৃভটাদব মদি 
করিি। বঙ্গবনু্ধ বদলনছদলি, সমবটাদয়ি পর 
সমটাজিরন্তি পর, গণিরন্তি পর। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম গনিব কৃেদকিটা থযৌরভটাদব উৎপটােি ও 
যরন্তি মটানলকটািটা লটাভ কিদব। থেবুিল্য নপিটা 
বঙ্গবনু্ধি এই নচন্তটাদচিিটাি আদলটাদকই শেখ 
হটানসিটা সমবটায়দক বহুমখুী সমবটায় নহদসদব 
গদড় িুলদি নবনভন্ন িিদিি বটাস্তবসমিি 
উদে্যটাগ ও প্রকল্প গ্রহণ করিদছি, যটাি �দল 
বটাংলটাদেি আজ নবশ্ েিবটারি উন্নয়দিি র�টাল 
মদডল নহদসদব েষৃ্টান্ত স্টাপি করিদছ। নিদম্ন 
শেখ হটানসিটাি সমবটায় েিকুদিি বটাস্তবসমিি 
কদয়কটি উদে্যটাগ ও প্রকল্প িুদল িিটা হদলটা :

একটি বারে একটি খামার (আমার বারে 

আমার খামার) 

গণপ্রজটািন্তী বটাংলটাদেি সিকটারিি 
প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি একটি থেদবটানচি 
েিকুি নচন্তটািটািটাি �সল হদলটা ‘একটি বটানড় 
একটি খটামটাি’ শীেকুক প্রকল্পটি। ১৯৯৬ 
সটাদল সিকটাি গঠি কিটাি পিপিই শেখ 
হটানসিটা িাঁি থেবিুল্য নপিটা বঙ্গবনু্ধি ‘গ্রটাম 
সমবটায়’ নচন্তটািটািটাদক বটাস্তবটানয়ি কিটাি 
উদদেদি্য এ িিদিি একটি প্রকল্প প্রণয়দিি 
পনিকল্পিটা করিনছদলি। পনিবনিতিি পনিনস্ি 

কটািদণ নবলম্ব হদলও ২০০৯ সটাদল িাঁি 
উদে্যটাদগ এবং বঙ্গবনু্ধি ‘গ্রটাম সমবটায়’ েিকুি 
বটাস্তবটায়দিি িটািটাবটানহকিটায় ‘একটি বটানড় 
একটি খটামটাি’ প্রকল্পটি গ্রহণ কিটা হয়। এই 
প্রকদল্পি থময়টাে প্ররম পযকুটাদয় জুলটাই ২০০৯ 
ন্রস্টাব্ থরদক জুি ২০১৪ ন্রস্টাব্ পযকুন্ত 
রটাকদলও ২০১৭ সটাদল থ�টােণটা কিটা হয় থয, 
“এ প্রকল্প বটাংলটাদেদিি েটানিদ্র্য দূি িটা হওয়টা 
পযকুন্ত চলদব। যিনেি বটাংলটাদেি রটাকদব 
িিনেি ‘একটি বটানড় একটি খটামটাি’ প্রকল্প 
রটাকদব।” (সফূরে : কটাদলি কঠে অিলটাইি; 
১০ আগস্, ২০১৭) এ প্রকদল্পি িীনিমটালটা 
অিসুিদণ গ্রটাদম পূবকুনিিকুটানিি প্রকটাি্য সভটায় 
৪০ জি মনহলটা ও ২০ জি পুরুেসহ থমটাট 
৬০ জি গনিব উপকটািদভটাগী নিবকুটাচি কিটা 
হয়। উপদজলটা পযকুটাদয়ি ট্যটাগ অন�সটাি ও 
স্টািীয় জিপ্রনিনিধি ও সিকটানি কমকুচটািীগণ 
গনিব নিবকুটাচদি সহটায়ক ভফূ নমকটা পটালি করিি। 
গ্রটাম সংগঠি ব্যবস্টাপিটাি জি্য একটি কনমটি 
গঠি কিটা হয় এবং একজি নিনক্ি ও নবশ্স্ত 
ম্যটাদিজটাি নিদয়টাগ কিটা হয়। কৃনেকটাজ, হাঁস-
মিুনগ পটালি, মৎস্যচটাে, িটাসকুটানি ও গবটানে 
পশুপটালি নবেদয় প্রনি সংগঠি হদি প্রনি 
নবেদয় একজি করি উপকটািদভটাগী বটাছটাই 
করি িটাদেিদক নবদিেটানয়ি প্রনিক্ণ প্রেটাি 
কিটা হয় এবং উক্ত নবেদয় গ্রটাদম প্রেিকুিী 
খটামটাি স্টাপদি উদু্ধদ্ধকিণ ও আনরকুক সহটায়িটা 
প্রেটাি কিটা হয়। উপকটািদভটাগীগণদক িটাদেি 
গহৃীি প্রকদল্প সহজিদিতি পুঁনজ সহটায়িটা/
ঋণ প্রেটাি কিটা হয়। গ্রটামীণ জিদগটাষ্ঠীদক 
সংগনঠিকিণ, সচিদয় উৎসটাহ প্রেটাি, সেস্য 
সচিদয়ি নবপিীদি সমপনিমটাণ অরকু রৈটািটাস 
প্রেটাি, সেস্যদেি প্রনিক্ণ প্রেটাদিি মটাি্যদম 
মটািবসতিটাদক িটাধণিকিণ, অরকুনিনিক 
কমকুকটাণ্ড পনিচটালিটায় পুঁনজ গঠদি সহটায়িটা 
প্রেটাি, আত্মকমকুসংস্টাদিি মটাি্যদম স্টাবলম্বী 
কিটাই এ প্রকল্প কটাযকুক্রদমি মফূল উদদেি্য। 
(সফূরে : http://ekeb.babuganj.barisal.
gov.bd/) মফূলি এ প্রকদল্পি আওিটায় 
প্রটারনমক জনিদপি নভনতিদি গ্রটাদমি েনিদ্র 
মটািদুেি জি্য গ্রটাম উন্নয়ি সংগঠি সষৃ্টি করি 
সু�লদভটাগীদেি েক্িটাবনৃদ্ধমফূলক নবনভন্ন 
প্রনিক্ণ, ঋণ, অিেুটাি ও কটানিগনি সহটায়িটা 
থেওয়টা হয়। জটানিি নপিটাি সমবটায় েিকুিদক 
িটািণ করিই মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি 
ঐকটানন্তক প্রদচষ্টা ও উদে্যটাদগ ‘একটি বটানড় 
একটি খটামটাি’ প্রকদল্পি মটাি্যদম বটাংলটাদেদিি 
প্রনিটি গ্রটাদম সমবটায়নভনতিক মৎস্য খটামটািসহ 
গবটানে পশু, হাঁস-মিুনগি খটামটাি ও �সদলি 
বীজ নবিিণ কিটা হদয় রটাদক। উদল্খ্য, 
মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা ২০১৯ 
সটাদলি ১০ থ�ব্রুয়টানি ‘একটি বটানড় একটি 
খটামটাি’ প্রকদল্পি িিুি িটামকিণ করিি 
‘আমটাি বটানড় আমটাি খটামটাি’। (সফূরে : Bangla 
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Insider; ১০ থ�ব্রুয়টানি, ২০১৯) প্রকৃিপদক্ 
‘আমটাি গ্রটাম আমটাি িহি’ এই থ্টাগটাদিি 
অিকুিদণ জিগণদক ক্মিটানয়ি কিটাি 
লদক্্য ‘আমটাি বটানড় আমটাি খটামটাি’ প্রকদল্পি 
িটামকিণ কিটা হদয়দছ। কমকুসংস্টািমফূলক 
কমসফূনচ ‘আমটাি বটানড় আমটাি খটামটাি’ 
শীেকুক প্রকদল্পি ি্বিটাবিটাদি নিনক্ি-অিকু-
নিনক্ি রৈকটাি ও কমকুক্ম যুবসম্প্রেটায়দক 
নবনভন্ন প্রযুনক্তগি জ্টাি ও প্রনিক্দণি ব্যবস্টা 
কিটা হয়। এ প্রকল্প সম্দকতি The Daily 
Observer (21 June, 2020) পনরেকটাি 
‹The rural developmemt programme 
has changed lives of many others... 
It is one of the 10 exclusive projects 
introduced by Prime Minister Shiekh 
Hasina." এজি্যই শেখ হটানসিটা নিদেতিনিি 
‘আমটাি বটানড় আমটাি খটামটাি’ প্রকদল্পি মটাি্যদম 
সটামটানজক বিটায়ি, পনিদবদিি উন্নয়ি, িাঁি 
ও থসলটাই, হস্তনিল্প, কু্দ্র ও মটািটানি নিল্প, 
ক্টিিনিল্প, মৎৃনিল্প, খটাে্য প্রনক্রয়টাজটািকিণ, 
থপটান্রি নিল্প, কস্ম্উটটাি, গবটানে পশুপটালি, 
ক্যটাটটানিং, ড্টাইনভং, �্ল সটাজটাদিটা, েনজতিি 
কটাজ, ব্লক-বটাটিক, ন্রিি নপ্রন্ট ইি্যটানে কমকুমখুী 
প্রনিক্ণ থরদকই নিনক্ি-অিকু-নিনক্ি রৈকটাি 
ও কমকুক্ম যুবসম্প্রেটায়দক েক্ মটািব সম্দে 
পনিণি কিটা সম্ভব হদচ্ছ। �দল বটাংলটাদেদিি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়ি �দটদছ ব্যটাপকভটাদব। 
উন্নয়দিি এ অগ্রযটারেটায় বটাংলটাদেি এখি 
‘সমদৃ্ধ থসটািটাি বটাংলটাদেি’ নহদসদব 
নবশ্েিবটারি অনি পনিনচি।

পল্ী সঞ্চয় ব্ািংক

েটানিদ্র্য নবদমটাচদি মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ 
হটানসিটাি সমবটায় েিকুিদিি অি্যিম প্রিটাি 
নচন্তটািটািটা হদলটা ‘একটি বটানড় একটি খটামটাি’ 
(‘আমটাি বটানড় আমটাি খটামটাি’) প্রকল্পটি। এ 

প্রকদল্পি কটাযকুক্রমদক প্রটানিষ্টানিক রূপ থেয়টাি 
জি্য ২০১৪ সটাদল িাঁিই অনভপ্রটাদয় পল্ী সচিয় 
ব্যটাংক প্রনিনষ্ি হয়। এ ব্যটাংদকি মফূল লক্্য 
থেদিি েনিদ্র ও সুনবিটাবনচিি মটািেুদেিদক 
নিদয় সনমনি করি সনমনিি িহনবল গঠি, 
সেস্যদেি সচিয় প্রবণিটা বনৃদ্ধ, েনিদ্র 
জিগদণি েনিদ্রিটা নবদমটাচি, িটািীদেিদক 
আয়বিকতি কটাদজ নিদয়টানজি করি আনরকুকভটাদব 
স্টাবলম্বী কিটা, অরকুনিনিক ও সটামটানজক 
উন্নয়ি এবং িটািীি ক্মিটায়ি বনৃদ্ধ, সেস্যদেি 
প্রনিক্ণ প্রেটাদিি মটাি্যদম েক্িটা বনৃদ্ধ, সনমনি 
ও সেস্যদেি সচিয় ও অনজতিি সম্দেি 
রেিদেি ও িক্ণটাদবক্ণ, ঋণ ও অনগ্রম 
প্রেটাি ইি্যটানে কটাযকুটানে সম্টােদিি মটাি্যদম 
থেি থরদক েনিদ্রিটা নবদমটাচি কিটা। িটািীদেি 
ক্মিটায়ি এবং িটাদেিদক আনরকুকভটাদব 
স্টাবলম্বী কিটাি লদক্্য প্রনিটি সনমনিদি ৬০ 
জি সেদস্যি মদি্য ৪০ জি মনহলটা সেস্য 
িদয়দছ। ব্যটাংক সনমনিসমফূদহি এসএিনড 
নহসটাব, সেস্যদেি সচিয়ী আমটািি নহসটাব, 
মটানসক নডদপটানজট নহসটাব, সু্ল ব্যটাংনকং নহসটাব 
ইি্যটানে পনিচটালিটা করি রটাদক। সনমনিি 
সেদস্যি কৃনেপণ্য যটাদি কম মফূদল্য নবনক্র 
কিদি িটা হয় িটাি জি্য স্ল্প থসবটামফূদল ঋণ 
প্রেটািসহ অি্যি্য নবনভন্ন উৎপটােিমখুীখটাদি 
স্ল্প থসবটামফূদল্য ঋণ প্রেটাি করি রটাদক। এ 
ব্যটাংক সেস্যগদণি উন্নয়িকদল্প িিুি িিুি 
খটাদি ঋণ প্রেটাি এবং নিজস্ অিলটাইি 
ব্যটাংনকং স�টওয়্যটারিি মটাি্যদম সেস্যদেি 
আনরকুক থসবটা প্রেটাি করি রটাদক। সেস্যদেি 
কটাদছ আনরকুক থসবটা আরিটা সহজলভ্য কিটাি 
জি্য ব্যটাংদকি নিজস্ নডনজটটাল আনরকুক 
থসবটা ‘‘পল্ী রেিদেি’’ চটালু কিটা হদয়দছ। এ 
ব্যটাংদকি কু্দ্রঋদণি থসবটামফূল্য মটারে ৮% এবং 
এসএমই ঋদণি থসবটামফূল্য মটারে ৫%। গ্রটাম 
সনমনিি সেস্য িরটা ব্যটাংদকি সেস্যগণ অি্যন্ত 

েনিদ্র থরেধণি হদলও িাঁদেি বটানড়দি আয়বিকতি 
কৃনেজ খটামটাি স্টাপি করি আয়বনৃদ্ধপূবকুক 
েনিদ্রিটা নবদমটাচদি বদ্ধপনিকি। পনিসংখ্যটাদি 
থেখটা যটায় থয, সেস্যদেি ৩৩% গবটানে পশু 
পটালি, ২১% সেস্য হাঁস-মিুনগ পটালি, ১১% 
সেস্য মৎস্য চটাে ও ১২% সেস্য কৃনে খটামটাি 
স্টাপদি অরকু নবনিদয়টাগ করি রটাদকি। এ ব্যটাংক 
থেদিি েনিদ্র জিগদণি েনিদ্রিটা নবদমটাচদি 
অগ্রণী ভফূ নমকটা পটালি কিটাি সটাদর সটাদর 
শেখ হটানসিটাি সমবটায় েিকুি উদদেি্য ও লক্্য 
বটাস্তবটায়দিি থক্ররে গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি 
কিদছ। (সফূরে : www.pallisanchaybank.
gov.bd/)

নবশ্ আজ র�টানভড-১৯ সংক্রমণ র�টাদি 
নবপযকুস্ত, পনৃরবীি প্রটায় এক-িৃিীয়টাংি মটািেু 
আজ �িবন্। স্নবি হদয় পদড়দছ নবশ্ 
অরকুিীনিি চটাকটা। আন্তজতিটানিক রেম সংস্টা 
(আইএলও) বলদছ, করিটািটা সংকদট আড়টাই 
র�টাটি মটািেু িটাদেি চটাকনি হটািটাদবি। আি 
দুনভতিদক্ি আিঙ্কটা প্রকটাি করিদছ নবশ্ খটাে্য 
কমকুসফূনচ (ডনব্লউএ�নপ)। এ নবপযকুস্ত নবশ্ 
পনিনস্নিদি মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা 
বদলি, “মদি িটাখদি হদব, কৃনে আমটাদেি 
সবদচদয় বড় সম্ে। এখি সটািটা নবদশ্ 
অরকুনিনিক স্নবিিটা এদস থগদছ। দুনভতিক্ও 
থেখটা নেদি পটারি। এই দুনভতিদক্ি আিঙ্কটা থরদক 
মকু্ত হওয়টাি জি্য নিদজি থেিদকও থযমি 
বাঁচটাদি হদব, পটািটাপটানি অি্যটাি্য থেিদকও 
সটাহটায্য কিদি হদব। ইদিটামদি্য রৈি কদয়কটি 
থেি সটাহটায্য থচদয়দছ এবং আমিটা িটাদেি জি্য 
খটাে্যিস্যও পটানঠদয়নছ। থস জি্য এক ইনচি 
জনমও থযি অিটাবটানে িটা রটাদক।” (সফূরে : ে্য 
র�ইনল স্টাি; ৫ থম ২০২০) অরকুটাৎ আজদকি 
এ নবপযকুস্ত পনিনস্নিদি শেখ হটানসিটা িাঁি 
‘সমবটায় েিকুি’ নচন্তটািটািটা বটাস্তবটায়দি আরিটা 
সংকল্পবদ্ধ। জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি ‘গ্রটাম 
সমবটায়’ েিকুদিি নচন্তটাদচিিটাি আদলটাদক 
শেখ হটানসিটা নিদেতিনিি ‘এক ইনচি জনমও 
থযি অিটাবটােী িটা রটাদক’ করটাটিি বটাস্তবটায়ি 
হদলই র�বল বটাংলটাদেি হদব ‘সুখী ও সমদৃ্ধ 
থসটািটাি বটাংলটাদেি’। িটাহদলই শেখ হটানসিটাি 
সমবটায় েিকুি বটাংলটাদেদিি সুসম ও থটকসই 
উন্নয়দি আরিটা ব্যটাপকিটা লটাভ কিদব এবং 
বটাংলটাদেদিি উন্নয়ি ও অগ্রযটারেটায় িাঁি এ 
েিকুি হদব থেদবটানচি একটি সটারকুক নচন্তটািটািটা। 

জয় থহটাক এ থেদিি গণমটািদুেি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি স্প্ন, জয় থহটাক 
বঙ্গবনু্ধি ‘গ্রটাম সমবটায়’ েিকুদিি, জয় থহটাক 
শেখ হটানসিটাি সমবটায় েিকুদিি।   

মমা. ররফকুল ইসলাম: নবএ (সমিটাি), এমএ, এমন�ল 
(ঢটা.নব.), নপএইচনড গদবেক, ঢটা.নব., সহকটািী অি্যটাপক, 
েিকুি, নবদিে ভটািপ্রটাপ্ত কমকুকিতিটা (প্রনিক্ণ িটাখটা), 
মটাি্যনমক ও উচ্ নিক্টা অধিেপ্তি, বটাংলটাদেি, ঢটাকটা।
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‘আমটাি থেদিি প্রনিটি মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় 
পটাদব, নিক্টা পটাদব, উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব—
এই হদচ্ছ আমটাি স্প্ন। এই পনিরপ্রনক্দি গণমখুী 
সমবটায় আদ্টালিদক অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা পটালি 
কিদি হদব। র�িিটা সমবটাদয়ি পর সমটাজিরন্তি পর, 
গণিরন্তি পর।... কৃেক, রেনমক, িাঁনি, রেদল, কু্দ্র 
ব্যবসটায়ীিটা যনে একদজটাট হদয় পুনঁজ এবং অি্যটাি্য 
উৎপটােদিি মটাি্যদম একরে কিদি পটারিি, িদব আি 
মি্যবিতিী িনিক ব্যবসটায়ী-নিল্পপনিদগটাষ্ঠী িটাদেি রেদমি 
�সলদক লুট করি থখদি পটািদব িটা। সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
গ্রটামবটাংলটায় গদড় উঠদব কু্দ্র নিল্প, যটাি মটানলক হদব 
সটািটািণ কৃেক, রেনমক এবং ভফূ নমহীি নিযকুটানিি দুঃখী 
মটািেু।... আজ সমবটায় পদ্ধনিদি গ্রটাদম গ্রটাদম, 
রটািটায়, ব্রি গদড় িুলদি হদব থমহিনি মটািদুেি 
থযৌর মটানলকটািটা। কৃেকিটা িটাদেি উৎপটানেি �সদলি 
নবনিমদয় পটাদব ি্যটায্যমফূল্য, রেনমকিটা পটাদব রেদমি 
�ল র�টাদগি ি্যটায্য অধিকটাি।’ ১৯৭২ সটাদলি ৩ 
জুি বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি 

সদমিলদি ভটােণ েটািকটাদল বঙ্গবনু্ধ এ করটাই েঢ়ৃ কদঠে 
ব্যক্ত করিনছদলি। গ্রটাম বটাংলটাি উন্নয়দিি প্রিটাি 
হটানিয়টাি নহদসদব জটানিি নপিটা সমবটায়দকই রৈদছ রেি। 
জটানিি নপিটাি উন্নয়দিি এই সুদূিপ্রসটািী পনিকল্পিটাি 
অি্যিম একটি অংি নছল থেদিি  বিতিমটাদিি এই 
িৃিীয় বহৃতিম কমকু খটাদিি সটাদর জনড়ি িাঁনি সমটাজ 
যটািটা আমটাদেি থমৌনলক চটানহেটা বরস্ত্রি থযটাগটাি নেদয় 
রটাদকি। িটাদেি আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি জি্য বঙ্গবনু্ধ 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম নবনভন্ন কটাযকুকিী পেদক্প গ্রহণ 
কিদলও িাঁি িটাহটােদিি পি সমবটায় আদ্টালি 
নস্তনমি হদয় পদড়। জটানিি নপিটাি আেিকুদক িটািণ 
করি িটাি থসটািটাি বটাংলটাি থমহিনি িাঁনি সমটাদজি 
আরকুসটামটানজক অবস্টাি উন্নয়ি নিনশ্চি কিটাি জি্য 
সমবটাদয়ি ঐক্যবদ্ধ িনক্তি নবকল্প রেই। নসিটাজগদঞ্জ 
িাঁি রৈটাদডতিি আওিটায় প্রকল্প গ্রহদণি মটাি্যদম িাঁনিদেি 
প্রনিক্ণ ও সীনমি পনিসরি স্ল্প সটানভতিস চটাদযকু স্ল্প 
পনিমটাদণ ঋণ সুনবিটা প্রেটাদিি উদে্যটাগ বিতিমটাদি চটালু 
িদয়দছ। নকছু থক্ররে থসটি ইনিবটাচক ভফূ নমকটা িটাখদলও 

বঙ্গবন্ধু র 
টসানাদল স্বপ্ন:
িাঁনিদেি স্গকুভফূ নম 
নসিটাজগদঞ্জি 
িাঁিনিদল্পি বিতিমটাি  
দুিবস্টা ও সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম উতিিদণি 
উপটায়
সটানমউল ইসলটাম
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পনিপূণকুভটাদব িাঁনিদেি ভটাগ্য পনিবিতিদি 
র�টাদিটা স্টায়ী ভফূ নমকটা পটালি কিদি পটািদছ িটা। 
িাঁনিদেি মফূল সমস্যটা অনিনিক্ত েটাদম কাঁচটামটাল 
ক্রয় ও কম েটাদম িাঁি পণ্য নবক্রয় কিদি বটাি্য 
হওয়টা, আি এদক্ররে স্টায়ী সমটািটাদিি একমটারে 
উপটায় হদচ্ছ বটাস্তবসমিি ও যুদগটাপদযটাগী 
পনিকল্পিটা গ্রহদণি মটাি্যদম িাঁনিদেি সমবটাদয়ি 
ঐক্যবদ্ধ িনক্তদক কটাদজ লটানগদয় মি্যস্ত্বদভটাগী 
সুনবিটাবটােীদেি থেৌিটাত্ম্যদক নবেটায় থেয়টা। 
জটানিি নপিটা সমবটাদয়ি মটাি্যদম িাঁনিদেি 
আরকুসটামটানজক উন্নয়দিি থয সুদূিপ্রসটািী এবং 
�লপ্রসু উদে্যটাগ গ্রহণ করিনছদলি পুিিটায় 
থসটি বটাস্তবটায়ি করিই িাঁনিদেি  পুরিটাদিটা 
আরকুসটামটানজক থগৌিব ন�নিদয় নিদয় আসটা 
সম্ভব।

রসরািগয়জের বিতিমান িাঁি রচত্র ও 

িন্তুবায় সমবায় সরমরি: িাঁি নিল্প হদচ্ছ 
বটাংলটাদেদিি বহৃতিম ক্টিিনিল্প খটাি। থেদিি 
কমকু খটাদিি নবদবচিটায় কৃনে আি গটাদমকুন্টদসি 
পরিই িাঁদিি অবস্টাি। আি বহৃতিি পটাবিটাি 
যমিুটা নবদিৌি নসিটাজগঞ্জ রেলটা হদচ্ছ এই 
িাঁি নিদল্পি স্গকুভফূ নম। িাঁি নিদল্পি কটাযকুক্রম 
অদিকটটা কৃনেকটাদজি মদিটা, থযখটাদি একটটা 
িাঁি পনিবটারিি প্রদি্যক সেস্যই এই কটাদজি 
সটাদর প্রি্যক্ভটাদব জনড়ি রটাদকি। পনিবটারিি 
সকদলি হটাদিি থছটায়টায় ব�নি হয় এক একটটা 
িটানড়, লুনঙ্গ নকংবটা গটামছটাি মি িাঁি পণ্য। 
নসিটাজগদঞ্জি িাঁি পদণ্যি মদি্য বিতিমটাদি 
িটানড়, লুনঙ্গ, িনুি, গটামছটা, নরিনপস প্রিটাি। 
মফূল থক্রিটা থেদিি নবনভন্ন অচিল হদি আগি 
পটাইকটানি ব্যবসটায়ী। এছটাড়টা ভটািদিি পনশ্চম 
বদঙ্গ এ অচিদলি িাঁি পদণ্যি চটানহেটা িদয়দছ 
বদল িাঁনিদেি কটাদছ জটািটা যটায়। িদব পূদবকু 
ভটািদি এ অচিদলি িাঁদিি িটানড়, লুনঙ্গ, িনুিি 
থয চটানহেটা নছল, বিতিমটাদি িটা প্রটায় হটািটাদিটাি 
পদর। এখি উদল্টটা এদেদিি বটাজটারি ভটািিীয় 
িটানড়ি আমেটানি রৈদড় যটাওয়টায় থেশীয় িাঁনি 
িটানড়ি বটাজটাি মটািটাত্মকভটাদব ক্নিগ্রস্ত হদচ্ছ 
বদল িটাদেি মিটামি। নসিটাজগদঞ্জ িাঁি িদয়দছ 
মফূলি দুই িিদিি, প্ররমি, পুিদিটা পদ্ধনিি 
হ্যটাডে লুম, নবিিীয়ি, আিনুিক পটাওয়টাি লুম। 
হ্যটাডে লুদমি মদি্য রৈনি ব্যবহৃি হয় নচতিিঞ্জি 
মদডদলি িাঁি, যটাদি নেদি প্রটায় চটািটি করি 
িটানড় রৈটািটা যটায়। অপি আরিকটি হদচ্ছ নপট 
লুম থযটিদক আচিনলক ভটােটায় খটখটি িাঁি 
বদল, এি উৎপটােি খবুই কম, নেদি সদবকুটাচ্ 
দুইটি িটানড় রৈটািটা যটায় এই িাঁদিি মটাি্যদম। 
িদব উৎপটােি খিচ এবং সময় উভয় নেক 
নবদবচিটা করি এখি প্রটায় সব িাঁনি পটাওয়টাি 
লুদমি নেদক িুঁকদছ। �দল ক্রদমই নচিটায়ি 
হ্যটাডে লুদমি জটায়গটা েখল করি নিদচ্ছ 
িুলিটামফূলকভটাদব সুনবিটাজিক পটাওয়টাি লুম, 
থযখটাদি একটটা পটাওয়টাি লুদম পেনিক সটািটি 
পযকুন্ত িটানড় রৈটািটা সম্ভব। এদক্ররে রেনমদকি 

মজুনিও কম। নসিটাজগদঞ্জ থমটাট িাঁনি পনিবটাি 
িদয়দছ প্রটায় ৫০,০০০। এসকল পনিবটারিি 
মটানলকটািটায় প্রটায় ১,৫০০ িাঁি কটািখটািটায় 
িাঁি িদয়দছ ৪ লক্টাধিক। নসিটাজগদঞ্জি এই 
িাঁি নিল্প কমকুদক্রে ব�নি করিদছ প্রটায় ২ লক্ 
রেটাদকি। প্রনি বছি িাঁি থরদক এ রেলটায় 
উৎপটানেি হয় প্রটায় ২ র�টাটি নমটটাি বস্ত্র। 

সমবটাদয়ি মটাি্যদম একনরেি হদয় নিদজদেি 
আরকু সটামটানজক উন্নয়দিি জি্য একসটাদর কটাজ 
কিটাি প্রবণিটা এ অচিদলি িাঁনিদেি মদি্য 
পূবকু থরদকই নবে্যমটাি নছল। নকন্তু সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম িটাদেি ভটাগ্য উন্নয়দি সুদূি প্রসটািী 
র�টাদিটা পনিকল্পিটা িটা রটাকটায় িটািটা সমবটাদয়ি 
সু�ল পটাদচ্ছ িটা এবং িিুি প্রজদন্মি িাঁনিদেি 
কটাদছ সমবটায় িনক্ত অজটািটাই থরদক যটাদচ্ছ। 
এখি পযকুন্ত নসিটাজগদঞ্জ সমবটাদয়ি আওিটাভুক্ত 
িাঁনি পনিবটাি িদয়দছ ১,৩৯২ টি। িাঁনিদেি 
নিদয় গনঠি প্রটারনমক িন্তুবটায় সমবটায় সনমনি 
িদয়দছ ৫৩টি। এসকল সমবটায় িাঁনি পনিবটারি 
িাঁি িদয়দছ প্রটায় ৮০০০ এি মি। রেলটাস্ 
প্রটারনমক িন্তুবটায় সমবটায় সনমনি নিদয় র�ন্দ্রীয় 
সনমনি গনঠি হদয়দছ ৪ টি। এ সকল িন্তুবটায় 
সমবটায় সনমনিি প্রনিষ্টাকটালীি রৈনিি ভটাগ 
জীনবি সেস্যই আজ সদতিটারিটািকু বয়স্। িন্তুবটায় 
সমবটায় সনমনিি থসটািটানল সমদয়ি সটাক্ী িটািটা। 
নকন্তু নেিনেি নবনভন্ন কটািদণ িাঁনিদেি অবস্টাি 
অবিনিি েরুি িটািটা নিদজিটাই পূবকু পুরুেদেি 
এই থপিটা থছদড় নভন্ন নভন্ন থপিটায় রুনজ 
র�টাজগটারিি আরেয় খজুদছ। 

রসরািগজে িো বািংলায়দয়শর িাঁি রশয়ল্পর 

দুরবস্া ও িার কারণ: িাঁনিদেি কটাজ সম্ন্ন 
হয় মফূলি কদয়কটি িটাদপ। প্ররমি িাঁি পণ্য 
উৎপটােদিি জি্য িটাদেি কাঁচটামটাল নকিদি 
হয়। এই কাঁচটামটাদলি মদি্য িদয়দছ প্রিটািি 
সুিটা ও িং। এছটাড়টাও প্রদয়টাজিীয় র�নমক্যটাল, 
হটাইড্টাস, কসটিক, অ্যটানসড, িটাইনরেক, 
অ্যটালুনমনিয়টাম প্রভৃনি ব্যবহৃি হদয় রটাদক। 
িাঁনিিটা এই সকল প্রদয়টাজিীয় কাঁচটামটাল 
ক্রয় করি স্টািীয় বটাজটাি হদি। স্টািীয় 
বটাজটারি থেদি উৎপটানেি সুিটাি পটািটাপটানি 
আমেটানিকৃি সুিটাও পটাওয়টা যটায়। িদব থেনি 
সুিটাি পনিমটাণই রৈনি। স্টািীয় খচুিটা বটাজটারি 
সুিটা নবনক্র হয় পটাউডে নহদসদব। মি্যম মটাদিি 
প্রনি পটাউডে সুিটা প্রটায় ২১০ টটাকটা েরি নবনক্র 
হয় থযখটাদি একই মটাদিি প্রনি পটাউডে সুিটাি 
নমল র�ট অরকুটাৎ কটািখটািটা হদি ক্রয় মফূল্য 
প্রটায় ১৮০ টটাকটা। প্রনি পটাউদডে মফূল্য পটারকুক্য 
োঁড়টায় সুিটা র�দে প্রটায় ১০ থরদক ৩০ টটাকটা 
পযকুন্ত। এই টটাকটা যটায় মফূলি গুটি কদয়ক 
মি্যস্ত্বদভটাগীদেি হটাদি যটািটা খচুিটা বটাজটারি 
নিদজদেি ইচ্ছটাস্টািীিভটাদব সুিটাি বটাজটাি মফূল্য 
নিিকুটািণ করি িটাদখ। আি িাঁনিিটা িটাদেি 
নিিকুটানিি অনিনিক্ত মফূদল্য সুিটা নকিদি বটাি্য 
হয়। এিপি থযসকল িাঁনিদেি আনরকুক অবস্টা 

খটািটাপ িটািটা রৈনিিভটাগ সময় মহটাজি িরটা 
বড় কাঁচটামটাল নবনক্রি থেটাকটাি থরদক সুিটাসহ 
অি্যটাি্য কাঁচটামটাল বটানকদি ক্রয় করিি। িটাদেি 
এই বটানকি টটাকটা পনিদিটাি কিদি হয় বটাংলটা 
পচরে নকংবটা বৈিটাখ মটাদস থেটাকটাদিি হটালখটািটাি 
নেি। থেনিদি টটাকটা পনিদিটাি কিটাি েরুি 
বটাজটািমফূদল্যি থচদয়ও অনিনিক্ত মফূল্য িিটা হয় 
বটানক রেওয়টাি নহদসব খটািটায়। এখটাদিও িটাদেি 
কটাদছ িাঁনিিটা অদিকটটা নজনমি হদয় রটাদক চিটা 
মফূদল্য সুিটা নকিদি। অদিক সময় িাঁনিিটা 
অরকু সংকদট পড়দল স্টািীয় মহটাজিদেি কটাছ 
থরদক নকংবটা নবনভন্ন এিনজও হদি ঋণ নিদয় 
রটাদকি থযখটাদি পরিি সপ্তটাহ হদিই প্রনি 
সপ্তটাদহ ঋদণি নকনস্ত পনিদিটাি কিদি হয়। 
এসকল এিনজওি সুদেি হটাি ১৫% বলটা 
হদলও পটািিপদক্ িটা ৩০% পযকুন্ত োঁড়টায়। 
িং র�িটাি থক্ররেও একই নচরে। এ অচিদল 
সিবিটাহকৃি িং আদস মফূলি নবদেি হদি 
আমেটানিি মটাি্যদম। নবনভন্ন এদজন্ট আমেটানি 
করি স্টািীয় ব্যবসটায়ীদেি কটাদছ নবনক্র করিি, 
স্টািীয় ব্যবসটায়ীগণ র�নজ প্রনি প্রটায় ১০০ 
টটাকটা  লটাদভ নবনক্র করিি িাঁনিদেি কটাদছ। 
এদক্ররেও মফূল্য নিিকুটািদণ স্টািীয় ব্যবসটায়ীদেি 
নসনডেদকট কটাজ করি। বটাজটাি মফূল্য নিিকুটািণ 
হয় িটাদেি ইচ্ছটািযুটায়ী। িাঁনিিটা বটাি্য হদয় 
িটাদেি বিটািটা নিিকুটানিি মফূদল্যই িং নকদি রটাদক। 
এই নসনডেদকদটি মটাি্যদম ক্রমটাগি সুিটা িদঙি 
েটাম বনৃদ্ধ হদলও িুলিটামফূলকভটাদব িাঁি পদণ্যি 
েটাম িটা পটাওয়টা িটাদেি প্রিটাি সমস্যটা। যনেও 
খচুিটা বটাজটারি িটানড়, লুনঙ্গ, িনুি, নরিনপস 
প্রভৃনিি েটাম পূদবকুি িুলিটায় অদিক বনৃদ্ধ 
থপদয়দছ, নকন্তু িাঁনিদেি পনিবদিতি এি সু�ল 
র�টাগ কিদছ আরিক থরেধণি মি্যস্ত্বদভটাগীিটা। 
িাঁনিিটা থয েটাদম ব্যবসটায়ীদেি কটাদছ িাঁি 
পণ্য নবনক্র করি, খচুিটা বটাজটারি সটািটািণ 
থক্রিটাি হটাদি থপৌঁছটাদি থপৌঁছটাদি িটাি েটাম 
রৈদড় যটায় ২ থরদক ৩ গুণ। িাঁি মটানলকগণ 
িাঁি রেনমকদেি মজুনি পনিদিটাি করিি সপ্তটাহ 
নভনতিদি। সটািটািণি স্টািীয় হটাটবটারি হটাদট 
িাঁি পণ্য নবনক্র করি পরিি নেি রেনমকদেি 
মজুনি নেদি হয়। থসদক্ররে েটাম কম রৈনি যটাই 
থহটাক িাঁনিদেি বটাি্য হদয় িটাদেি পণ্য নবনক্র 
কিদি হয়। এসময় অদিক ব্যবসটায়ীিটা অল্প 
েটাদম িাঁি পণ্য নকদি মজুি র�দখ পরি রৈনি 
েটাদম নবনক্র করি। িাঁনিদেি হটাদি পযকুটাপ্ত পুনজ 
িটা রটাকটায় িটািটা েটাম কম থপদলও নিদজদেি 
পণ্য নিদজিটা মজুি করি িটাখদি পটারি িটা, 
টটাকটাি প্রদয়টাজদি কম েটাদমই নবনক্র করি থেি। 
িদব িটাদেি সবদচদয় শেটাচিীয় অবস্টা হয় 
পচরে বৈিটাখ মটাদস যখি পটাওিটােটাি থেটাকটাদি 
হটালখটািটা হয়। িখি পুরিটা বছরিি সকল থেিটা 
পনিদিটাি কিদি হয়। এই থেিটা পনিদিটাদিি 
জি্যও িটাদেি অদিক সময় উৎপটােি খিদচি 
থচদয়ও কম মফূদল্য িাঁি পণ্য নবনক্র কিদি 
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হয়। অদিক সময় আনরকুকভটাদব অসচ্ছল 
িাঁনিিটা িটাি থেিটা করি িাঁি চটালটাদিটাি পি 
ি্যয্যমফূল্য িটা থপদয় থেিটা পনিদিটাদিি জি্য 
নিদজদেি িাঁিই নবনক্র করি থেি। এিকম 
�টিটা এখি মটাদি মটাদিই �টদছ। এক নেদক 
মি্যস্ত্বদভটাগীদেি থেৌিটাদত্ম্য অনিনিক্ত েটাদম 
কাঁচটামটাল নকিদি হদচ্ছ অপিনেদক আরিক 
থরেধণি মি্যস্ত্বদভটাগীদেি থেৌিটাদত্ম্য িটািটা 
ি্যটায্যমফূল্য থরদক বনচিি হদচ্ছ। উভয় নেদকি 
এিকম প্রনিকফূ ল পনিদবিই আজ িটাদেি এই 
দুিবস্টাি প্রিটাি কটািণ। এই অবস্টায় িাঁনিিটা 
নবদিে করি আনরকুকভটাদব অসচ্ছল িাঁনিদেি 
অদিদকই িাঁি নবনক্র করি িটাদেি এি বছরিি 
পূবকু পুরুেদেি লটানলি থপিটা ি্যটাগ কিদি বটাি্য 
হদচ্ছ। রৈদচ রটাকটাি িটানগদি অি্য থপিটায় চদল 
যটাদচ্ছ। থয থপিটাি সটাদর আদবগ ভটাদলটাবটাসটা 
জনড়ি পূবকু পুরুেদেি থসই থপিটা থছদড় এখি 
অদিদকই ঢটাকটাসহ অি্যটাি্য িহিমখুী হদচ্ছ। 
িহরি এদস এিটা র�উ র�উ ভটাসমটাি মটািেু 
নহদসদব জীবি যটাপি কিদছ, চটা পটাি নবনক্র 
কিদছ। র�উ র�উ সটামরকু্য অিসুটারি থছটাটখটাদটটা 
চটাকনি নকংবটা রেনমদকি কটাজ খুঁদজ নিদচ্ছ। এি 
একটি সুদূি প্রসটািী রেনিবটাচক প্রভটাব পড়দছ 
িহিটাচিদল। 

সমবায়য়র মাি্য়ম সমস্া সমািায়নর 

উপায়: জটানিি নপিটা থেি স্টািীদিি পি 
থেদিি সকল রেমজীবী মটািদুেি ভটাগ্য 
উন্নয়দিি জি্য পেদক্প গ্রহণ করিি। থেদিি 
িাঁনি সমটাজও িটাি বটাইরি িয়। িাঁনিিটা যটাদি 
ি্যটায্যমফূদল্য সুিটা নকিদি পটারিি িটাি জি্য 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম নমল র�দট অরকুটাৎ কটািখটািটা 
হদি প্রকৃি নবক্রয় মফূদল্য িাঁনিদেি কটাদছ 
সুিটা থপৌঁছটাদিটাি ব্যবস্টা করিি। িাঁনিদেি 
নিদয় গনঠি জটািীয় সমবটায় নিল্প ইউনিয়দিি 
মটাি্যদম র�ন্দ্রীয়  সমবটায় নিল্প ইউনিয়ি থরদক 
প্রটারনমক িন্তুবটায় সনমনি হদয় িাঁনিদেি 
হটাদি ি্যয্যমফূদল্য সুিটা থপৌঁদছ থেয়টা হদিটা। এই 
িাঁনি সমবটায়ীদেি জি্য থেশীয় কটািখটািটায় 
উৎপটানেি সুিটাি ৩৫% বটাি্যিটামফূলকভটাদব 
র�দখ থেয়টা হদিটা। পিবিতিীদি িটা সুষু্ভটাদব 
বণ্টি কিটা হদিটা। এি বটাইরিও জটািীয় সমবটায় 
নিল্প ইউনিয়দিি মটাি্যদম  নবদেি থরদক সুিটা, 
িং প্রভৃনি আমেটানি করি িটা সেস্য িন্তুবটায় 
সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম িাঁনিদেি কটাদছ 
ি্যটায্যমফূদল্য থপৌঁদছ থেয়টা হদিটা। বঙ্গবনু্ধি থসই 
ভটাবিটাদক িটািণ করি িাঁনিদেি মটাদি নবে্যমটাি 
বিতিমটাি সমস্যটাসমফূদহি পূণকু সমটািটাদিি জি্য 
নিদম্নটাক্ত পেদক্প গ্রহণ কিটা থযদি পটারি। 

প্ররমি, িাঁনিদেি সুিটা, িং ব্যবসটায়ী 
মি্যস্ত্বদভটাগীদেি আনরকুক জুলুম থরদক িক্টা 
কিদি আবটাি একই পদ্ধনিি পুিঃবটাস্তবটায়ি 
কিদি হদব। নসিটাজগঞ্জ িরটা সটািটা থেদিি 
িাঁনিদেি সমবটাদয়ি মটাি্যদম একনরেি কিদি 
হদব। সমবটায়ী িাঁনিদেি ি্যটায্যমফূদল্য সুিটা 

সিবিটাদহি জি্য থেদি উৎপটানেি সুিটাি 
থযৌনক্তক একটটা অংি সমবটায় অধিেপ্তি ও 
জটািীয় সমবটায় নিল্প ইউনিয়দিি মটাি্যদম নমল 
র�দট িাঁনিদেি কটাদছ থপৌঁছটাদিটাি ব্যবস্টা কিদি 
হদব। সমবটায় নিল্প ইউনিয়দিি পটািটাপটানি 
িাঁনিদেি নিদয় গনঠি নবনভন্ন র�ন্দ্রীয় সমবটায় 
সনমনি নবদেি থরদক যটাদি িঙ সহ িাঁি 
নিদল্পি জি্য প্রদয়টাজিীয় কাঁচটামটাল আমেটানি 
করি থসগুদলটা ি্যটায্যমফূদল্য সনমনিি মটাি্যদম 
িটাি িাঁনি সেস্যদেি কটাদছ নবনক্র কিদি পটারি 
সমবটায় অধিেপ্তরিি ি্বিটাবিটাদি িটাি ব্যবস্টা 
কিদি হদব। িটাহদল সুিটা আি িদঙি সটাদর 
সম্কৃ্ত মি্যস্ত্বদভটাগীদেি থেৌিটাত্ম্য কমদব। 

নবিিীয়ি, স্ল্প পুনজি িাঁনিদেি জি্য ২ 
বছি থময়টাদে িাঁি প্রনি ১ লটাখ টটাকটা করি 
২% সটানভতিস চটাদজতি জি প্রনি সদবকুটাচ্ ৬ লটাখ 
টটাকটা ঋণ প্রেটাি কিটাি জি্য সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম আচিনলক প্রকল্প গ্রহণ কিটা থযদি 
পটারি। স্টািীয় চটানহেটাি নভনতিদি প্রকল্প গ্রহণ 
করি সমবটাদয়ি আচিনলক অন�স কিৃকুক 
প্রকল্প বটাস্তবটায়দিি েটানয়ত্ব নেদল িটা অধিকিি 
কটাযকুকি হদব। এদি িাঁনিিটা স্টািীয় এিনজও 
নকংবটা মহটাজিদেি কটাছ থরদক চিটা সুদে থয 
ঋণ নিদয় রটাদক িটাি প্রভটাব কমদব। থেটাকটাদি 
বটানকদি কাঁচটামটাল র�িটাি জি্য থয অনিনিক্ত 
েটাম নেদি হয় থসটি থরদকও িটািটা মনুক্ত পটাদব। 
এছটাড়টা পচরে বৈিটাখ মটাদসি হটালখটািটাি নহদসব 
থরদকও িটািটা র�হটাই পটাদব। 

িৃিীয়ি, খচুিটা বটাজটারি িাঁি পদণ্যি েটাম 
রৈনি রটাকদলও যটাদেি পনিরেদম এই পণ্য 
উৎপটােি হয় িটািটা এি সু�ল পটায় িটা। এি 
সু�ল পটায় মি্যস্ত্বদভটাগী দুষ্ চক্র। এই সমস্যটা 
থরদক উতিিদণি জি্য উৎপটােিকটািী িাঁনিদেি 
কটাছ থরদক খচুিটা নবরক্রিটাদেি কটাদছ সিটাসনি 
পণ্য থপৌঁছটাদিটাি ব্যবস্টা কিদি হদব। এি জি্য 
খচুিটা নবরক্রিটাদেি সমবিদয় মটাদকতিট নভনতিক 
প্রটারনমক খচুিটা কটাপড় ব্যবসটায়ী সমবটায় 
সনমনি এবং প্রদয়টাজিীয় সংখ্যক প্রটারনমক 
খচুিটা কটাপড় ব্যবসটায়ী সমবটায় সনমনি 
নিদয় অচিলনভনতিক র�ন্দ্রীয় খচুিটা কটাপড় 
ব্যবসটায়ী সমবটায়  সনমনি গদড় িুলদি হদব। 
উৎপটােিকটািী িাঁনিদেি কটাছ থরদক প্রটারনমক 
বটা র�ন্দ্রীয় সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম চটানহেটাি 
নভনতিদি পণ্য চদল যটাদব সিটাসনি খচুিটা 
নবক্রয়কটািী র�ন্দ্রীয় বটা সিটাসনি প্রটারনমক 
সমবটায় সনমনিি কটাদছ। এদি িাঁনিিটা 
থযমি ি্যটায্যমফূল্য পটাদব, একইভটাদব খচুিটা 
ব্যবসটায়ীিটাও িুলিটামফূলকভটাদব কম েটাদম িাঁি 
পণ্য নকিদি পটািদব। এদি সটািটািণ থক্রিটািটাও 
বিতিমটাি বটাজটাি মফূদল্যি থচদয় কম মফূদল্য িাঁি 
পণ্য নকিদি পটািদব। �দল বটাজটারি িাঁি 
পদণ্যি নবক্রয় ও চটানহেটা বনৃদ্ধ পটাদব। এসকল 
কটাদজি জি্য প্রদয়টাজিীয় থযটাগটাদযটাগ ব�নি 
কিদি সহদযটানগিটা কিদব সমবটায় অধিেপ্তি 

ও এি আচিনলক কটাযকুটালয়সমফূহ।
চিুরকুি, জটানিি নপিটা িাঁি নিদল্পি 

নবকটাদিি জি্য প্রনি িাঁি নিল্প অি্ুযনেি 
রেলটায় িাঁি থমলটাি আদয়টাজি করিনছদলি। 
িাঁি পদণ্যি প্রসটাি ও প্রচটারিি জি্য এি 
র�টাদিটা নবকল্প রেই। সমবটায় অধিেপ্তি ও 
িাঁি রৈটাদডতিি থযৌর উদে্যটাদগ প্রনি বছি 
একবটাি করি িাঁি সপ্তটাহ পটালি কিটা জরুনি। 
থস সপ্তটাহ জুদড় রেলটায় রেলটায় িাঁি থমলটা 
চলদব, িাঁি পণ্য ক্রয় নবক্রদয়ি পটািটাপটানি 
সিকটারিি সংনলিষ্ েপ্তি ও িাঁনিদেি মদি্য 
থযটাগটাদযটাগ বনৃদ্ধ পটাদব। িটাদেি সমস্যটাি 
করটা শেটািটা হদব, স্টািীয় প্রিটাসদিি উদে্যটাদগ 
থযৌরভটাদব িটা সমটািটাদিি উদে্যটাগ গ্রহণ কিটা 
হদব, থসটি সম্ভব িটা হদল স্টািীয় প্রিটাসদিি 
পক্ থরদক সমস্যটা সমটািটাদিি জি্য যরটাযর 
কিৃকুপক্ বিটাবি থপ্রিণ কিটা হদব। এি মটাি্যদম 
িাঁনিদেি অদিক সমস্যটাি সমটািটাি হদব। িটািটা 
কটাদজি জি্য িিুি স্পহৃটা পটাদব। 

পচিমি, সমবটায় অধিেপ্তরিি আওিটায় 
প্রকল্প গ্রহণ করি অি্যটাি্য সমবটায় পদণ্যি 
পটািটাপটানি িাঁি পণ্য নবনক্রি জি্য মটাদকতিট 
থচইি ব�নি কিদি হদব। থেদিি বড় বড় 
িহিগুদলটাদি প্রদয়টাজিীয় সংখ্যক নবক্রয় 
র�ন্দ্র পনিচটালিটাি পটািটাপটানি প্রনিটি রেলটা 
িহরি একটি করি সমবটায় মটাদকতিট চটালু কিদি 
হদব। এি মটাি্যদম িাঁি পণ্য িরটা সকল 
সমবটায় পদণ্যি বটাজটািজটাদিি পটািটাপটানি 
ইনিবটাচক প্রচটাি ও প্রসটাি হদব। 

উপসিংহার: িবীন্দ্রিটার ঠটাক্ি িটাি 
“সমবটায় িীনি” প্রবন্ধ গ্রদন্ি “সমবটায় ১” 
প্রবদন্ধ নলদখি “এখিকটাি নেদি ব্যবসটা 
বটাধণদজ্য মটািেু পিস্পি পিস্পিদক নজনিদি 
চটায়, ঠকটাইদি চটায়; িিী আপি টটাকটাি রেটারি 
নিিকুদিি িনক্তদক সস্তটা েটাদম নকনিয়টা লইদি 
চটায়, ইহটাদি কনিয়টা টটাকটা এবং ক্মিটা র�বল 
এক-এক জটায়গটাদিই বদড়টা হইয়টা উদঠ এবং 
বটানক জটায়গটায় থসই বদড়টা টটাকটাি আওিটায় 
থছটাট িনক্তগুনল মটারটা িুনলদি পটারি িটা। নকন্তু 
সমবটায়-প্রণটালীদি চটািুিী নকংবটা নবদিে 
একটটা সুদযটাদগ পিস্পি পিস্পিদক নজনিয়টা 
বদড়টা হইদি চটানহদব িটা। নমনলয়টা বড় হইদব। 
এই প্রণটালী যখি পনৃরবীদি ছড়টাইয়টা যটাইদব 
িখি র�টাজগটারিি হটাদট আজ মটািদুে মটািদুে 
থয একটটা ভয়ঙ্কি র�েটারিনে আদছ িটাহটা �ুনচয়টা 
নগয়টা এখটাদিও মটািেু পিস্পরিি আন্তনিক 
সুহৃে হইয়টা, সহটায় হইয়টা নমনলদি পটানিদব।” 
প্রকৃিপদক্ই মি্যস্ত্বদভটাগীদেি চটািুনিদক 
নবেটায় নেদয় িাঁনিদেি আরকুসটামটানজক 
উন্নয়দিি লদক্্য ি্যটায্যমফূদল্য িটাদেি কাঁচটামটাল 
ক্রয় ও ি্যটায্যমফূদল্য িাঁি পণ্য নবক্রয় নিনশ্চি 
কিটাি জি্য সমবটায়-প্রণটানলি নবকল্প রেই।

সারমউল ইসলাম: রেলটা সমবটায় কমকুকিতিটা, নসিটাজগঞ্জ 
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সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম উৎপটােি, নবপণি ও 
কমকুসংস্টাি সষৃ্টিদি ব্যটাপক ভফূ নমকটা পটালদি সমবটায় 
সনমনিসমফূদহি নবচিণ েিৃ্যমটাি এবং অবেটাি 
প্রিংসিীয়। কৃনেপদণ্যি উৎপটােি, বটাজটািজটািকিণ 
ও সুষু্ বণ্টি ব্যবস্টায় সমবটাদয়ি অবেটাি অসটামটাি্য। 
সমবটায় সনমনিসমফূহ হদচ্ছ পটানিবটানিক ও সটামটানজক 
নস্নিশীলিটা স্টাপদি সহটায়ক প্রনিষ্টাি, যটা সমটাজ 
জীবদি থসৌহটােতি ও সহমনমকুিটাি থক্রে প্রস্তুিসহ থটকসই 
অরকুিীনিি লক্্য অজতিদি প্রগনিশীল সমটাজ ব্যবস্টা 
প্রনিস্টাপদি ভফূ নমকটা িটাখদি সটাহটায্য করি। প্রদি্যক 
সমবটায় সনমনি হদচ্ছ এক একটি অরকুনিনিক ইউনিট 
যটা অরকুিীনিদি সমবিয় সটািি, ভটািসটাম্য সংিক্ণ, 
পনিদবি ও সটামটানজক চটানহেটা পূিদণ পনিপূিক 
ভফূ নমকটা পটালি করি। বটাংলটাদেদি সমবটায় আদ্টালি 
একটি প্রনিনষ্ি ও স্ীকৃি অরকুনিনিক কমকুকটাণ্ড যটাি 
নবস্তটাি িদয়দছ গ্রটামীণ জিপদে, িগি সভ্যিটায় এবং 
আিনুিক বটাধণনজ্যক কমকুকটাদণ্ড। বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি যরটারকুই বদলদছি, ‘আমটাি থেদিি প্রনিটি 
মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্টা পটাদব, উন্নি 

জীবদিি অধিকটািী হদব’ এই হদচ্ছ আমটাি স্প্ন। 
বঙ্গবনু্ধি স্প্ন বটাস্তবটায়ি কিদি হদল এদেদিি যুবক 
থরেধণদক চটাকনিি নপছদি িটা �ুরি উদে্যটাক্তটা হদয় 
সমবটায় সনমনি গদড় িুদল কমকুসংস্টাি সষৃ্টি, েটানিদ্র্য 
নবদমটাচি, আরকুসটামটানজক উন্নয়ি, উৎপটােি, নবপণি, 
নিক্টা, স্টাস্্যসহ থেদিি সকল থক্ররে ভফূ নমকটা র�দখ 
অরকুনিনিক মনুক্ত লটাভ কিদি পটারি।

সমবায় সরমরির মাি্য়ম উৎপাদন ও রবপণন 

নবশ্ব্যটাপী অদিক থেদিই এখি খটাে্যিস্য �টাটনি 
পদড় যটাদচ্ছ। র�টানভড-১৯ মহটামটানিদি িটা আরিটা 
ব্যটাপকহটারি রূপ নিদব। আমটাদেি থেদি খটাদে্যি 
�টাটনি থেখটা নেদল নবদেি থরদক উচ্ মফূদল্য িটা 
আমেটানি কিটাও কনঠি হদয় যটায় এবং প্রটাকৃনিক 
দুদযকুটাদদগ অদিক সময় নবপযকুস্ত বটাংলটাদেদিি 
অরকুিীনি ও খটাে্য নিিটাপতিটাবলদয় সষৃ্টি হদচ্ছ 
প্রনিবন্ধকিটা। এখিই সময় গ্রটাদমি কৃেক ও রৈকটাি 
যুবকদেি সুসংগনঠি করি উদে্যটাক্তটা সষৃ্টিি মটাি্যদম 
উৎপটােি বনৃদ্ধ কিটা। থেদিি অিটাবটানে জনম চটাদেি 

উতিাদন, 
দবিণন ও 
কম্শসংস্ায়ন 
সমবাে
থমটাঃ জনসম উনদেি শেখ
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আওিটায় আিটা, থেদিি মটািদুেি চটানহেটামদিটা 
পণ্য উৎপটােি বনৃদ্ধ কিটা। উৎপটানেি পদণ্যি 
ি্যটায্যমফূল্য নিনশ্চি কিদি মি্যস্ত্বদভটাগীদেি 
থেৌিটাত্ম্য কনমদয় আিদি উৎপটােক হদি 
সিটাসনি র�টাক্তটাি কটাদছ পণ্য নবক্রয় ব্যবস্টা 
কিটা। থেদি নিি্য প্রদয়টাজিীয় দ্রব্য উৎপটােি 
করি মটািদুেি ক্রয়ক্মিটাি মদি্য পদণ্যি মফূল্য 
নিনশ্চি কিদি মি্যস্ত্বদভটাগী কনমদয় আিদি 
হদব। িটাহদল কৃেক ি্যটায্যমফূল্য প্রটাপ্ত হদবি। 
সটািটািণ মটািদুেি ক্রয়ক্মিটাি মদি্য পণ্য 
থপৌঁদছ নেদি প্রদয়টাজিীয় পেদক্প গ্রহণ কিদল 
বটাজটাি নসনডেদকট চক্র পদণ্যি মজুি করি 
সটািটািণ র�টাক্তটাদেি নজনমি কিদি সক্ম হদব 
িটা। সমবটায় হদচ্ছ িি বছরিি প্রটাচীি পিীনক্ি 
অরকুনিনিক প্রনক্রয়টাি মটাি্যম। নবতিহীি ও 
স্ল্পনবতি মটািদুেি সং�বদ্ধ অরকুনিনিক ও 
সটামটানজক সমস্যটা উতিিদণি স্প্ন পূিদণি 
লদক্্য শুরু হয় সমবটাদয়ি অনভযটারেটা। গণমখুী 
অরকুিীনিনবেিটা মদি করিি খটাে্য নিিটাপতিটাি 
বলয় সষৃ্টিদি অি্যিম ও উৎকৃষ্ পদ্ধনি হদচ্ছ 
সমবটায় উদে্যটাগ। িটাই সমবটায়দক নেদি হদব 
উদেীপিটা, সিকটানি সকল সহদযটানগিটা, 
নবনিদয়টাদগি ব্যটাপক সুদযটাগ। সমবটায় হদচ্ছ 
সুিঙৃ্খল ও গণিটানন্তক পদ্ধনিদি পনিচটানলি 
এবং বটাজটািনভনতিক অরকুিীনিি থসটাপটাি, 
থযখটাদি ব্যটাপক অংশীেটানিত্ব ও পযকুটাদলটাচিটাি 
সুদযটাগ নবে্যমটাি। সমবটায় ব্যনক্ত ও সমষ্টিি 
উদে্যটাদগ নবশ্টাস করি, নকন্তু র�টাদিটা প্রকটাি 
থস্চ্ছটাচটানিিটাদক প্ররেয় থেয় িটা। সমবটায় থযমি 
নবধিবদ্ধ িেটািনক ব্যবস্টাি মদি্য সীমটাবদ্ধ, 
র�মনি সেস্যদেি সিটাসনি অংিগ্রহদণ সমদৃ্ধ। 
সমবটায় সনমনিসমফূহ মটািদুেি মদি্য থসৌহটােতি্য 
ও সহমনমকুিটাি থক্রে প্রস্তুি করি এবং একই 
সদঙ্গ দুবৃকুতিটায়ি প্রনিরিটাদি সহটায়িটা করি। 
সটামটানজক ও আনরকুক সটা�দল্যি সদঙ্গ স্চ্ছলিটা 

ও জবটাবনেনহিটাদক েিৃ্যমটাি করি সমটাদজি 
বহৃতিি কল্যটাদণ অবেটাি িটাখদি পটারি। িটাই 
নিি্যপ্রদয়টাজিীয় দ্রব্য উৎপটােি ও নবপণদিি 
পটািটাপটানি খটাে্য নিিটাপতিটাি প্রদয়টাজদি, 
কৃনেদি বৈলেনবক পনিবিতিি, কটাঠটাদমটাগি 
সমবিয়, উন্নি প্রযুনক্তি উদ্টাবি ও প্রদয়টাগ, 
সমবটায় পদ্ধনিি অিসুিণ এবং সিকটারিি 
সহটায়ক িীনি ও যরটাযর ভফূ নমকটা গ্রহদণি 
মটাি্যদম খটাে্য নিিটাপতিটাি পনিনস্নি সষৃ্টি কিটা 
ছটাড়টা র�টাদিটা নবকল্প রেই।

 
সমবায় সরমরির মাি্য়ম কম্যসিংস্ান সষৃ্টি 

সমবটায় সনমনিি মটাি্যদম থেদিি রৈকটািত্ব 
দূি কিটা সম্ভব। বিতিমটাদি ২৯ প্রকটাি সমবটায় 
সনমনি নিবন্ধদিি সুদযটাগ িদয়দছ। প্রদি্যক 
থরেধণ-থপিটাি মটািেুদক সম্কৃ্ত করি রেলটা 
নভনতিক যুব, বহুমখুী, আবটাসি, নবপণি, 
স্টাস্্য, নিক্টা, সচিয় ও ঋণেটাি, পনিবহি, 
উৎপটােি (কৃনে, মৎস্য, িাঁনি, ক্টিিনিল্প, 
হস্তনিল্প, দুগ্ধনিল্প ইি্যটানে) সমবটায় সনমনি 
নিবন্ধি নিনশ্চি কিদি হদব। রেলটাি 
ইউনিয়িগুদলটাদি প্রদি্যক প্রকটারিি একটি 
করি সনমনি গঠদিি মটাি্যদম প্রনিটি পনিবটািদক 
সনমনিি সেস্য নহদসদব সম্কৃ্ত  কিটা থযদি 
পটারি। এদি উৎপটােি, নবপণি, নিক্টা, স্টাস্্য, 
আবটাসি, ঋণেটাদিি মটাি্যদম এলটাকটাি রৈকটাি 
পুরুে ও মনহলটাদেি ব্যটাপক কমকুসংস্টাি সষৃ্টিি 
সুদযটাগ কিটা সম্ভব হদব। ‘সমবটায় িনক্ত’ 
সমবটায় নবভটাদগি অব্যবস্টাপিটাি কটািদণ 
আজ এই গুরুত্বপূণকু নবভটাগ নিনমদয় পড়দছ। 
সমবটায় নবভটাগদক িনক্তিটালী করি এবং 
কমকুঠ, উদে্যটাগী সমবটায়বটান্ধব কমকুকিতিটাদেি 
খুঁদজ মটাঠ পযকুটাদয় েটানয়ত্ব নেদয় উদে্যটাক্তটা সষৃ্টিি 
মটাি্যদম সমবটায় সনমনি গঠি ও িটাদেি সনঠক 
িেটািনকি মটাি্যদম থটকসই সমবটায় সনমনি 

গদড় িুলদি পটািদল থেদি ব্যটাপক কমকুসংস্টাি 
সষৃ্টিি নবলেব �টদব। বিতিমটাদি থেদিি অি্যিম 
সমস্যটাি মদি্য একটি হদচ্ছ রৈকটািত্ব। এই 
রৈকটািদত্বি অনভিটাপ থরদক মনুক্ত নেদি 
উদে্যটাক্তটা ব�নি করি সমবটায় সনমনি গঠি করি 
সিকটাি িটাদেি পষৃ্দপটােক হদয় কটাজ কিদল 
ব্যটাপক কমকুসংস্টাি সষৃ্টি কিটা সম্ভব।

সমবায় সরমরির িন্ রিরিবন্কিা 

সমবটায় সনমনিি জি্য গুরুত্বপূণকু প্রনিবন্ধকিটা 
হদচ্ছ-(১) সংনবিটাদিি নবিিীয় ভটাদগি 
মফূলিীনি অংদিি ১৩ িং িটািটায় অরকুিীনি 
িরটা উৎপটােি ও বণ্টি ব্যবস্টা সম্দকতি থেখটা 
যটায় বটাংলটাদেি িটারষ্ট্রি অভ্যন্তরি নিি িিদিি 
মটানলকটািটা ব্যবস্টাদক স্ীকৃনি থেয়টা হদয়দছ। 
(ক) িটাষ্ট্রীয় মটানলকটািটা (খ) সমবটায়ী মটানলকটািটা 
(গ) ব্যনক্তগি মটানলকটািটা। নকন্তু থেখটা যটায় 
িটারষ্ট্রি দুটি খটািদক প্রটািটাি্য নেদয় সমবটায় 
মটানলকটািটা খটািদক এমিভটাদব অবজ্টা কিদছি 
যটা মটানলকটািটায় উৎপটােি, র�টাগ ও বণ্টিদক 
িীনি নিিকুটািণকটািীিটা নচন্তটাদিই িটাদখি িটা; 
(২) আনরকুক সহদযটানগিটাি জি্য সমবটায় 
সনমনিি থক্ররে র�টাদিটা আনরকুক সহদযটানগিটাি 
ব্যবস্টা িটাখটা হয়নি। থযখটাদি থেদিি ব্যটাংক 
ও নবমটাি জি্য িদয়দছ বটাংলটাদেি ব্যটাংক 
এবং এিনজওগুদলটাি জি্য িদয়দছ নপ.র�.
এস.এ�। অরচ সমবটায় সনমনিগুদলটাি 
জি্য সিকটারিি িি� থরদক আনরকুক 
সহদযটানগিটাি র�টাদিটা সুদযটাগ িটাখটা হয়নি; 
(৩) সমবটায় নবভটাদগি নকছু অসটাি ুকমকুকিতিটাি 
েটানয়ত্বহীিিটাি অভটাদব আজ থেদিি সমবটায় 
নবভটাগ িটাি ঐনিহ্য হটািটাদচ্ছ এবং স্টারকুটাদবিেী 
কমকুকিতিটাি প্রনিনহংসটাি স্ীকটাি হদয় অদিক 
সমবটায় সনমনি নিরুৎসটানহি হদয় নিনমদয় 
পড়দছ। থেদিি নিবনন্ধি সমবটায় সনমনিি 
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সনঠক িেটািনক িটা রটাকটাি কটািদণ সমবটায় 
সনমনিগুদলটা ক্রমটাবিদয় হটানিদয় যটাদচ্ছ। এই 
স্টারকুটাদবিেী কমকুকিতিটাদেি খুঁদজ িটাদেি নবরুদদ্ধ 
দ্রুি ব্যবস্টা গ্রহণ িটা কিদল থেদিি চটানলকটা 
িনক্ত সমবটায় নবভটাগ নবলীি হদয় যটাদব। 
িটাই সম্ভটাবিটাময় এই খটািদক অবদহলটা, 
অবজ্টাি কটািদণ থেদিি মফূল চটানলকটা িনক্তি 
উপি ব্যটা�টাি �টদছ। এখটাদি লক্ণীয় নবেয় 
থযখটাদি ১৯৭২ ন্রস্টাদব্ জটানিি জিক বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি বটাংলটাদেদিি সংনবিটাদি 
সম্দেি মটানলকটািটাি নভনতিদি সমবটায়দক 
নবিিীয় খটাি নহদসদব স্ীকৃনি নেদয়দছি। 
থসখটাদি িাঁি কি্যটা জিদিরেী শেখ হটানসিটা 
বিতিমটাদি মটািিীয় প্রিটািমন্তী, নিনি িাঁি নপিটাি 
স্ীকৃনিি মযকুটােটা নিদয় অবি্যই ভটাবদবি। 

সমবায় সরমরির মাি্য়ম উৎপাদন, রবপণন ও 

কম্যসিংস্ান রবষয়য় কয়য়কটি রিস্তাবনা 

সিকটারিি সপ্তম পচিবটানেকুকী পনিকল্পিটা, 
এসনডনজ ও বিতিমটাি সিকটারিি নিবকুটাচনি 
ইিিটাহটাি বটাস্তবটায়দি সমবটায় সনমনি নবদিে 
ভফূ নমকটা পটালি কিদি পটারি। থসজদি্য থেদিি 
১০০ টি স�ল ও থটকসই প্রটারনমক সনমনিি 
অরকুটায়দি একটি জটািীয় সনমনি গঠি করি 
জটািীয় সনমনিি মটাি্যদম নিদম্নি পেদক্প গ্রহণ 
কিটা হদল সমবটাদয়ি েিৃ্যমটাি ভফূ নমকটা থেদিি 
মটািেু থেখদি পটািদব এবং সটািটা থেদিি 
সমবটায় কমকুকিতিটা-কমকুচটািী, সমবটায় সনমনি, 
সমবটায়ী, সমবটাদয়ি সটাদর সংনলিষ্িটা এবং 
থেদিি জিগণ সমবটাদয়ি মটাি্যদম িটাি সু�ল 
র�টাগ কিদি পটািদব। 

১. পণ্ উৎপাদন ও রবপণন : 

জটািীয়ভটাদব নিি্যপ্রদয়টাজিীয় পণ্য উৎপটােি 

কিদি নিল্প কটািখটািটা স্টাপি করি পণ্য 
উৎপটােি, নমল্কনভটটাি উৎপটানেি দুগ্ধ পণ্য, 
নবদেি থরদক সিটাসনি আমেটানিকৃি উপকিণ, 
কৃেক ও উদে্যটাক্তটাি মটাি্যদম উৎপটানেি পণ্য 
প্রনক্রয়টাকিণ করি িটা সমবটায় বটাজটাি স্টাপদিি 
মটাি্যদম উৎপটানেি পণ্য সিটাসনি নবপণি 
(উৎপটােক হদি সিটাসনি র�টাক্তটাি কটাদছ 
নবক্রয়) কিটা সম্ভব হদল দ্রব্যমফূল্য নিয়ন্তণ ও 
মি্যস্ত্বদভটাগীদেি থেৌিটাত্ম্য কনমদয় আিটা 
সম্ভব হদব।

২. স্বাস্্য়সবা : জটািীয়ভটাদব সমবটায় 
হটাসপটািটাল িটাদম আিনুিক হটাসপটািটাল স্টাপি 
কিটা হদল, সটািটা থেদিি সমবটায় কমকুকিতিটা-
কমকুচটািী, সমবটায় সনমনি, সমবটায়ী, সমবটাদয়ি 
সটাদর সংনলিষ্দেি নবদিে অগ্রটাধিকটাি নেদয় 
িটাদেি এবং িটাদেি পনিবটারিি স্টাস্্যদসবটা 
নিনশ্চদিি সুদযটাগ ব�নি হদব।

৩. রশক্ারিরিষ্ান : জটািীয়ভটাদব সমবটায় 
সু্ল, কদলজ ও নবশ্নবে্যটালয় িটাদম উন্নি ও 
আিনুিক নিক্টাপ্রনিষ্টাি স্টাপি কিটা হদল, 
সটািটাদেদিি সমবটায় কমকুকিতিটা-কমকুচটািী, 
সমবটায় সনমনিি সেস্য, সমবটায়ী, সমবটাদয়ি 
সটাদর সংনলিষ্দেি নবদিে অগ্রটাধিকটাি নেদয় 
িটাদেি সন্তটািদেি রেখটাপড়টাি সুব্যবস্টা কিটা 
সম্ভব হদব।

৪. আরে্যক সিংস্া: থেদিি নিবনন্ধি 
সমবটায় সনমনিগুদলটাি আনরকুক সহদযটানগিটাি 
জদি্য সিকটানি র�টাদিটা সংস্টা রেই।  এমি 
সংস্টা  বটা প্রনিষ্টাি রটাকদল নবদিে সমদয় 
অরবটা দুদযকুটাদগ আনরকুক সুনবিটা বটা প্রদণটােিটা 
থপদি পটািি। এটি সমবটায় সনমনিি জি্য বড় 
একটি সংকট। কটািণ কখদিটা কখদিটা সমবটায় 
সনমনিগুদলটাি িটািদল্যি িীরি প্রদয়টাজিীয়িটা 

থেখটা নেদল অদিক প্রনিষ্টাি অনিয়দম 
জনড়দয় পদড়। এদক্ররে বটাংলটাদেি সমবটায় 
ব্যটাংক-র� ি�নসনল ব্যটাংদক রূপটান্তি করি 
নিবনন্ধি সমবটায় সনমনি, সমবটায় সনমনিি 
সেস্য, সমবটায় কমকুকিতিটা-কমকুচটািীি ব্যটাংনকং 
কটাযকুক্রম ও ঋণ সহটায়িটাি মটাি্যদম ঋণ সুনবিটা 
প্রেটাি কিটা সম্ভব হদব এবং সমবটাদয়ি জি্য 
িনক্তিটালী একটি আনরকুক সংস্টা নহসটাদব 
রূপটান্তনিি হদব। 

উপরিটাক্ত প্রস্তটাবিটা বটাস্তবটায়ি কিটা হদল 
সমবটায় নবভটাদগি েিৃ্যমটাি সটা�ল্য থেদিি 
মটািেু থেখদি পটািদব এবং থেদিি উন্নয়দি 
কমকুসংস্টাি সষৃ্টি, েটানিদ্র্য নবদমটাচি, স্নিভতিিিটা 
অজতিি, আরকুসটামটানজক উন্নয়ি, নিক্টা, স্টাস্্য, 
উৎপটােি, দ্রব্যমফূল্য নিয়ন্তণ, র�টাক্তটাি স্টারকু 
সংিক্ণ, ি্যটায্যমফূদল্য পণ্য ক্রয়/নবক্রয়সহ 
থেদিি উন্নয়দি ব্যটাপক ভফূ নমকটা পটালি কিটাি 
পটািটাপটানি সমবটায় নবভটাগ সিকটারিি সহদযটাগী 
প্রনিষ্টাদি রূপ নিদব। অবদহনলি সমবটায় 
নবভটাগ হদব থেদিি উন্নয়দি বড় হটানিয়টাি 
ও সিকটারিি অংশীেটাি নহদসদব সমবটায় 
নবভটাগ হদব একটি রি্যটাডে। সিকটারিি সপ্তম 
পচিবটানেকুকী পনিকল্পিটা, এসনডনজ ও বিতিমটাি 
সিকটারিি নিবকুটাচনি ইিিটাহটাি বটাস্তবটায়দি 
সমবটাদয়ি ভফূ নমকটা হদব ব্যটাপক  ও প্রিংসিীয়। 

দূি থহটাক রৈকটািত্ব, নিমফূকুল থহটাক েনিদ্রিটা, 
অজতিি থহটাক স্নিভতিিিটা, নিয়ন্তণ থহটাক 
দ্রব্যমফূল্য, স�ল থহটাক সমবটায়।

মমাঃ িরসম উরদেন শেখ: থমটাঃ জনসম উনদেি শেখ 
(জটািীয় পুিস্টাি প্রটাপ্ত সমবটায়ী) ও সভটাপনি, ব্যবস্টাপিটা 
কনমটি, চটান্দ্রটা নিনক্ি রৈকটাি যুব বহুমখুী সমবটায় সনমনি 
নলঃ, �নিেগঞ্জ, চাঁেপুি।
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ক্ণজন্মটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি �নিেপুি 
রেলটাি থগটাপটালগঞ্জ মহক্মটাি পটাটগটানি ইউনিয়দিি 
টুনঙ্গপটাড়টা গ্রটাদম ১৯২০ সটাদলি ১৭ মটাচতি জন্মগ্রহণ 
করিি। বটাঙটানল জটানিসতিটা নবকটাদিি আদ্টালদি 
অগ্রণী ভফূ নমকটা পটালি কিটায় এবং এি নভনতিদি 
স্টািীি সটাবকুদভৌম বটাংলটাদেি প্রনিনষ্ি হওয়টায় নিনি 
‘জটানিি নপিটা’ নহদসদব স্ীকৃনি অজতিি করিি। 
১৯৬৯ সটাদলি ২৩ থ�ব্রুয়টানি র�সদকটাসকু ময়েটাদি 
ছটারে-জিিটা সংবিকুিটা সমটাদবদি ‘র�ন্দ্রীয় ছটারে 
সংগ্রটাম পনিেে’ কিৃকুক ‘বঙ্গবনু্ধ’ উপটাধিদি ভফূ নেি 
হি । ১৯৭২ সটাদলি ১০ অদক্টটাবি নিনি নবশ্ িটানন্ত 
পনিেে কিৃকুক প্রেতি ‘জুনলও ক্নি’ পুিস্টারি ভফূ নেি 
হি । (১৯৭৩ সটাদলি ২৩ থম নবশ্ িটানন্ত পনিেদেি 
থসরক্রটটানি রেিটারিল িদমিচরন্দ্রি হটাি থরদক ঢটাকটায় 
আিষু্টানিকভটাদব বঙ্গবনু্ধ ‘জুনলও ক্নি’ পুিস্টাি গ্রহণ 
করিি। বঙ্গবনু্ধ ও বটাংলটাদেি সমটারকুক- এটি থযমি 
সি্য; র�মনি সি্য বঙ্গবনু্ধি জিসম্কৃ্ত উন্নয়ি 
ভটাবিটা। বঙ্গবনু্ধি এই জিগণমখুী উন্নয়ি ভটাবিটায় 

আমিটা সমবটাদয়ি উজ্জ্বল উপনস্নি থেখদি পটাই। এ 
বছি জটািীয় পযকুটাদয় সটাড়ম্বরি উেযটানপি হদি যটাদচ্ছ 
বঙ্গবনু্ধি জন্মিিবটানেকুকী মনুজববেকু : ২০২০-২০২১। 
আদলটানকি মনুজববদেকুি প্রটাক্টাদল ২০১৯ সটাদলি ৪৮ 
িম জটািীয় সমবটায় নেবদসি প্রনিপটাে্য নছল ‘বঙ্গবনু্ধি 
েিকুি সমবটাদয় উন্নয়ি’। আমিটা বঙ্গবনু্ধি েষৃ্টিদি 
সমবটায় ও এি প্রটাসনঙ্গকিটা, বঙ্গবনু্ধি সমবটাদয়ি 
থে্যটািিটা, বিতিমটাি থপ্রক্টাপদট বঙ্গবনু্ধি সমবটায় 
েিকুদিি কটাযকুকি প্রদয়টাগ ইি্যটানে নবেদয় প্রটাদয়টানগক 
কমকুপনিকল্পিটা গ্রহণ করি ‘সমবটায় আদ্টালি’র� 
জটানিি নপিটাি ‘স্দপ্নি থসটািটাি বটাংলটা’ েিকুিদক 
‘জটানিি নপিটাি সমবটায় বটাংলটায় কটাযকুকি কিদি 
পটানি। আি িটা হদলই বটাংলটাদেদিি উন্নয়ি মহটাযদজ্ 
‘সমবটায় আদ্টালি’র� সম্কৃ্ত করি জটানিি নপিটাি 
প্রনি প্রকৃি সমিটাি জটািটাদিটা হদব। 

শুি ু বটাংলটাদেি িয়, নবদশ্ি ১৯৫টি থেদি িটািটা 
আদয়টাজদিি মি্য নেদয় উেযটানপি হদব জটানিিজিক 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি জন্মিিবটানেকুকী। 

বঙ্গবন্ধু র 
জন্মরতবষ্শ ও 
সমবাে টিতনা 
থমটাঃ িটানসি উদেীি
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ইউদিদস্টাি সেি েপ্তি প্যটানিদস অিনুষ্ি 
ইউদিদস্টাি ৪০ িম সটািটািণ অধিদবিদি 
সবকুসমিনিক্রদম এ নসদ্ধটান্ত পটাি হয়। বঙ্গবনু্ধি 
জন্মিিবটানেকুকী উেযটাপদিি সদঙ্গ ইউদিদস্টা 
যুক্ত হওয়টায় মনুজববেকু উেযটাপিকটাদল থেি 
জুদড় িটািটা কমকুসফূনচ পটালদিি সদঙ্গ আন্তজতিটানিক 
পনিমণ্ডদল বঙ্গবনু্ধি বণকুটাঢ্য কমকুময় জীবি 
আরিটা ব্যটাপক পনিসরি প্রসটাি লটাদভি সুদযটাগ 
সষৃ্টি হদলটা। 

১৯৭২ ন্রস্টাদব্ি ১০ জটািয়ুটানি বটাঙটানল 
জটানিি মহটাি রেিটা, স্টািীিিটাি জিক বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাি পটানকস্তটাদিি কটািটাগটাি 
থরদক মকু্ত হদয় প্ররদম লডেি যটাি, লডেি 
থরদক ভটািি হদয় বটাংলটাদেদি পেটাপকুণ করিি। 
নিনি িাঁি স্দপ্নি সে্য স্টািীি বটাংলটাদেদি 
এদস নক থেখদি থপদলি? থযখটাদি হটাি 
থেি থেদখি শুি ু সমস্যটাি পটাহটাড়। নিনি 
স্টািীি বটাংলটাদেিদক এনগদয় নিদয় থযদি হটাল 
িিদলি। নিনি বটাংলটাদেিদক িমকুনিিদপক্ 
িটাষ্ট্র নহদসদব থ�টােণটা নেদয় সকল িদমকুি প্রনি 
রেদ্ধটা থেখটাদলি। থেি গড়টাি কটাদজ সবটাইদক 
আহ্টাি জটািটাি।

বঙ্গবনু্ধ নছদলি দূিেিকুী মহটানচন্তটাশীল 
ব্যনক্তত্ব। সমবটাদয়ি অগ্রণী নচন্তটায় রটাকদিি। 
থসই সমদয় অরকুটাৎ স্টািীিিটা-উতিি নবধ্বস্ত 
বটাংলটাদেদি যখি সে্য স্টািীিিটা প্রটাপ্ত 
বটাংলটাদেদি থযখটাদি িটাকটায় শুি ু হটাহটাকটাি। 
একনেদক মহটাি মনুক্তযুদদ্ধ প্রটায় গ্রটামবটাসীি 
�ি পুদড় থগদছ থসই েিৃ্য, অপিনেদক িনহে 
পনিবটারিি স্জি হটািটাদিটাি কটান্নটা, িমকুীয় 
পনিচদয়ি বটানহরি বটাংলটাদেদিি মটািেু নহদসদব 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি ডটাদক এদক 
অপিদক যটাি যটা সটামরকু্য আদছ িটাই নেদয় 
সটাহটায্য ও সহদযটানগিটা করিদছ। কৃনে, খটামটাি, 
নমল কটািখটািটা, িটাস্তটা�টাট, থযটাগটাদযটাগ ব্যবস্টা, 
অরকুনিনিক সংকট সমস্ত সমস্যটাদক অন্তরি 
নিদয় সটাহদসি সটাদর এ সংকট থমটাকটাদবলটা 
কিদি বঙ্গবনু্ধ সটাহসী পেদক্প নিদয়নছদলি। 
নিনি সমবটায়দক অরকুনিনিক উন্নয়দিি নবিিীয় 
িটাপ নহদসদব প্রটািটাি্য নেদয়নছদলি। সমবটাদয়ি 
৭ টি িিতি: ঐক্যবদ্ধিটা, নবশ্স্তিটা, স্চ্ছিটা, 
িঙৃ্খলটা, গণিন্ত, সহদযটানগিটা ও সম্প্রীনি, 
সটামটানজক নিিটাপতিটা থযি নিনশ্চি হয়।

বটাঙটানল জটানিি অনবসংবটানেি রেিটা 
বঙ্গবনু্ধ, িাঁি বক্তব্য থরদক আমিটা পটাই...

“র�টা-অপটারিটিভও আনম প্রনিটি গ্রটাদম 
কিদি চটাই। এটটা থসটাজটাসুনজ বটাঙটানল র�টা-
অপটারিটিভ। যটাদক বলটা হয় মটানল্টপটািপটাস 
র�টা-অপটারিটিভ। র�টা-অপটারিটিভ নডপটাটতিদমন্ট 
আদছ, ওটটা রটাক, ওটটা চলুক। আনম এটটাি িটাম 
নেদয়নছ থস্পিটাল র�টা-অপটারিটিভ। থযটটা করি 
একটি নডন্রেদক একটি করি কিদি হদব। থসটটা 
হদব মটানল্টপটািপটাস র�টা-অপটারিটিভ…. একটটা 
করি স্যটাম্ল করি আমিটা অগ্রসি হদবটা। 

ইিিটাআল্টাহ্ িটািপি আি র�টাি অসুনবিটা হদব 
িটা। একবটাি যনে একটটা নডন্রেদক একটটা র�টা-
অপটারিটিভ মটািেু থেদখ, এই থেদিি মটািেু 
এই উপকটাি হদয়দছ, িটা হদল আপিটাদেি 
আি কষ্ কিদি হদব িটা। িটািটা নিদজিটাই এদস 
বলদব, আমটাদেি এটটা করি েটাও। কটাদজি 
জি্য আসদি হদব ময়েটাদি। আপিটাদেি 
কটাজ নিখদি হদব। থসই জি্য আমটাি র�টা-
অপটারিটিভ। কটাজ নিখদি চটাি, যনে ভনবে্যৎ 
অন্ধকটাি কিদি িটা চটাি, িটাহদল আমটাি র�টা-
অপটারিটিভ সটাকদসস�্ল করুি।”

এ জি্য বঙ্গবনু্ধ গ্রটাম বটাংলটায় গ্রটাম সমবটায় 
সনমনি কিদি থচদয়নছদলি। গ্রটাম সমবটায় 
গঠদি বঙ্গবনু্ধ নছদলি েঢ়ৃ প্রনিজ্। এ ব্যটাপটারি 
নিনি িাঁি মদিটাভটাব স্পষ্ করিনছদলি।

“নিউ নসদস্ম কিদি হদব। থসই জি্য আনম 
র�টা-অপটারিটিদভ নগদয়নছ। আনম থখটােটাদক 
হটাদজি-িটাদজি থমদি কটাজ কনি। চুনপ চুনপ, 
আদস্ত আদস্ত মভু কনি। থসই জি্য আনম বদল 
নেদয়নছ, ৬০টটা থরদক ৭৫টটা নক ১০০টটা র�টা-
অপটারিটিভ কিদবটা।” 

বঙ্গবনু্ধি নবিিীয় নবলেব বটা সবুজ নবলেদবি 
ডটাদক িাঁি ভটােণ... ১৯৭৫ ন্রস্টাদব্ি ২৬ 
মটাচতি স্টািীিিটা নেবদসি ভটােদণ বঙ্গবনু্ধ বদলি 
“সমটাজ ব্যবস্টায় থযি �ুণ িরি থগদছ। এই 
সমটাদজি প্রনি চিম আ�টাি কিদি চটাই- থয 
আ�টাি করিনছলটাম পটানকস্তটািীদেি। থস আ�টাি 
কিদি চটাই এই �ুদণিিটা সমটাজ ব্যবস্টাদক। এই 
থয িিুি নসদস্দম থযদি চটানচ্ছ আনম, গ্রটাদম 
গ্রটাদম বহুমখুী র�টা-অপটারিটিভ কিটা হদব। 
ভুল কিদবি িটা। আনম আপিটাদেি জনম রেব 
িটা। ভয় পটাদবি িটা থয জনম নিদয় যটাব, িটা 
িয়। পাঁচ বছরিি লে্যটাি। এই বটাংলটাদেদিি 
৬৫ হটাজটাি গ্রটাদম র�টা-অপটারিটিভ হদব। 
প্রদি্যকটি গ্রটাদম গ্রটাদম এই র�টা-অপটারিটিভ 
এ জনমি মটানলদকি জনম রটাকদব। নকন্তু িটাি 
অংি থয রৈকটাি, প্রদি্যকটি মটািেু, থয মটািেু 
কটাজ কিদি পটারি, িটাদক র�টা-অপটারিটিদভি 
সেস্য হদি হদব। এগুদলটা বহুমখুী র�টা-
অপটারিটিভ হদব। পয়সটা যটাদব িটাদেি কটাদছ, 
ওয়টাকটাসকু থপ্রটাগ্রটাম যটাদব িটাদেি কটাদছ। আদস্ত 
আদস্ত ইউনিয়ি কটাউনন্ল টটাউটটািদেি নবেটায় 
থেওয়টা হদব, িটা িটা হদল থেি বাঁচটাদিটা যটাদব 
িটা। এজি্যই নভদলজ র�টা-অপটারিটিভ হদব। 
আনম থ�টােণটা কিনছ আজদক থয, পাঁচ বছরিি 
লে্যটাদি প্রদি্যকটি গ্রটাদম পাঁচিি থরদক হটাজটাি 
�্যটানমনল পযকুন্ত নিদয় কম্লসটানি র�টা-
অপটারিটিভ হদব।”

খ্যটানিমটািদেি সমবটায় নবেদয় ভটাবিটা 
নবেদয় আমিটা পটাই “থছটাট থছটাট চটােীদেি 
অবি্যই উৎপটােিক্ম করি িুলদি হদব। 
একরটা মদি র�দখ আমিটা পল্ী এলটাকটায় 
সমবটায় ব্যবস্টাি নভনতিদি ব্যটাপক কমকুসফূনচ 
গ্রহণ কিদি থচষ্টা কিনছ। এি �দল চটােীিটা 

র�বলমটারে আিনুিক ব্যবস্টাি সু�লই পটাদব 
িটা বিং সমবটাদয়ি মটাি্যদম সহজ িদিতি ও দ্রুি 
ঋণ পটাওয়টা সম্ভব হদব। এই সটাদর আমটাদেি 
উদদেি্য হদলটা ভফূ নমহীি ও স্ল্প জনমি অধিকটািী 
চটােীদেি জি্য ব্যটাপক পল্ী পুিগকুঠদিি কমকুসফূনচ 
গ্রহণ কিটা।” 

১৯৭২ ন্রস্টাদব্ি ৩০ থম জুি বটাংলটাদেি 
জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি সমবটায় 
সদমিলদি বঙ্গবনু্ধ বদলি- “ আমটাি থেদিি 
প্রনিটি মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্টা 
পটাদব, উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব, এই 
হদচ্ছ আমটাি স্প্ন। এই পনিরপ্রনক্দি গণমখুী 
সমবটায় আদ্টালিদক অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু 
ভফূ নমকটা পটালি কিদি হদব। র�ি িটা সমবটাদয়ি 
পর, সমটাজিরন্তি পর, গণিরন্তি পর।”

১৯৭২ ন্রস্টাদব্ বঙ্গবনু্ধ সংসদে োঁনড়দয় 
বদলনছদলি, “আনম বটাঙটানল জটানিদক 
নভকু্দকি জটানি নহদসদব থেখদি চটাই িটা। 
আনম চটাই আত্মমযকুটােটাশীল উন্নি জটানি নহদসদব 
পনৃরবীি বুদক মটারটা উঁচু করি োঁড়টাদব। এজি্য 
দুঃখী মটািদুেি মদুখ হটানস �্টিদয় থসটািটাি 
বটাংলটা গড়দি হদব।”

সমবায় রবষয়য় মনীষীয়দর উরতি:

• নবরদ্রটাহী কনব কটাজী িজরুল ইসলটাম এ 
উনক্ত বটা সমবটায় সংগীি

“ও’র� নিপীনড়ি, ও’র� ভদয় ভীি, নিদখ যটা 
আয়রি আয়,
দুঃখ জদয়ি িবীি মন্ত, সমবটায় সমবটায়।
(কটাজী িজরুল ইসলটাম, িজরুল িচিটাবলী, 
বটাংলটা একটাদডমী)

• কনব কটানমিী িটায়-এি সমবটাদয়ি উনক্ত
সকদলি িরি সকদল আমিটা,
প্রদি্যদক আমিটা পরিি িরি।

আদমনিকটাি সটাদবক থপ্রনসদডন্ট নবল নক্ন্টি 
বদলদছি–

‘We all do better when we work 
together. Our differences do not 
matter but our common humanity 
matters more.’

• ড. আকিটাি হটানমে খটাি এি সমবটায় নচন্তটা:
“আপিটািটা যটািটা রেনমক, যটািটা নভন্ন নভন্ন 

রটাকটায় দূিবস্টায় পদড়দছি িটািটা একরে থহটাি, 
আি আপিটাদেি টটাকটা পয়সটা একরে করিি। 
পুঁনজ সষৃ্টি করিি। যখি পুঁনজ আি রেদমি থযটাগ 
নেদবি িখি আপিটাদেি মদিটা আি িনক্তিটালী 
র�উ রটাকদব িটা।”

‘থক্রনডট ইউনিয়দি র�টাি অসৎ ব্যনক্তি 
স্টাি রেই’- �টােটাি চটালকুস থযটাদস� ইয়টাং, 
নসএসনস।

�টােটাি চটালকুস থযটাদস� ইয়টাং, নসএসনস, 
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একজি হনলক্রস সম্প্রেটাদয়ি ক্যটারনলক 
নমিিটানি, এদেদি থক্রনডট ইউনিয়ি 
আদ্টালদিি অগ্রদূি নযনি ১৯৫৫ ন্রস্টাদব্ 
ঢটাকটাি লক্ষীবটাজটারি নে র�টা-অপটারিটিভ 
থক্রনডট ইউনিয়ি অব ঢটাকটা প্রনিষ্টা 
করিনছদলি। নিনি ১৯৫৩ ন্রস্টাদব্ কটািটাডটাি 
এনন্টগনিদস নগদয় ঐ বছি হটাদিকলদম 
থক্রনডট ইউনিয়ি নবেদয় নিক্টা লটাভ করি 
সমবটাদয়ি জি্য কটাজ করিি। িাঁি হটাদি গড়টা 
নে র�টা-অপটারিটিভ থক্রনডট ইউনিয়ি লীগ 
অব বটাংলটাদেি (কটাল্ব) একটি র�টা-অপটারিটিভ 
থ�ডটারিিি যটাি অিীি প্রটায় ১,০০০ থক্রনডট 
ইউনিয়ি সম্কৃ্ত।

বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজব ইনিহটাদসি বিপুরে-
ইনিহটাদসি মহটািটায়ক। নিনি বটাংলটা ও 
নবদশ্ি সব শেটানেি-নিদষ্পনেি-নিযকুটানিি-
অি্যটাচটানিি সবকুহটািটা মনুক্তকটামী মটািদুেি 
মনুক্তদূি। নিনি মদিি গভীি থরদক আন্তনিক 
নবশ্টাদস উচ্টািণ করিদছি ‘নবশ্ আজ দুইভটাদগ 
নবভক্ত। শেটােক ও শেটানেি। আনম শেটানেদিি 
পদক্। আমটাি কঠে শেটানেদিি মনুক্তি জি্য 
নচিকটাল থসটাচ্টাি রটাকদব।’ থেি-কটাল ও 
সমদয়ি গনণ্ড থপনিদয় নিনি সমজু্জ্বল আপি 
আদলটাি িিিটািটািটায়। র�টাদিটা কু্দ্র গনণ্ডদি 
িটাদক আবদ্ধ কিটা চদল িটা-আবদ্ধ কিটা যটায় 
িটা। নিনি শুি ু বটাংলটাদেদিি িয়-িয় র�টাদিটা 
েল বটা ব্যনক্ত বটা প্রনিষ্টাদিি; নিনি আমটাদেি 
মহটাি জটািীয় সম্ে-বৈনশ্ক িত্ন। নিনি নবশ্ 
পনিমণ্ডদলি এক উজ্জ্বলিম রে্যটানিষ্। এ 
করটাি সটািবতিটা পটাওয়টা যটায় দুটি নভন্ন নভন্ন 
�টিটাি আবদহ:

১. 

প্ররম �টিটাি সফূরেপটাি আদমনিকটাি নিউইয়দকতিি 
িটাস্তটায়। খবু সম্ভবি ১৯৮১ সটাল। আমটাদেি 
থেদিি একজি কফূ টিীনিক সকটাল রৈলটায় 
অন�দস যটাওয়টাি জি্য একটি ট্যটানক্সক্যটাদব 
উদঠদছি। চটালক নিরগ্রটা যুবক নকছুক্ণ চলটাি 
পি কফূ টনিনিক ব্যনক্তদক নজদজ্স কিল 
‘িুনম র�টারটা থরদক এদসদছটা-র�টামটাি থেি 
র�টারটায়?’ কফূ টিীনিদকি উতিি ‘বটাংলটাদেি’। 
চলন্ত ট্যটানক্সক্যটাবটি হঠটাৎ িীরিদবদগ থরিক 
কদে রটানমদয় নেল যুবক চটালক। িটাগিভটাদব 
ক্যটাদবি েিজটা খদুল কফূ টিীনিকদক বলল ‘Get 
Out from my Cab. You Bastard-
You Killed Mujib-your Father of 
the nation’. মনুজদবি প্রনি নিরগ্রটা যুবদকি 
ভটাদলটাবটাসটা প্রকটাি থপল মনুজদবি থেি 
বটাংলটাদেদিি একজি িটাগনিদকি প্রনি িীরি 
�ণৃটা প্রকটাদিি মটাি্যদম।

২. 

নবিিীয় �টিটাি সফূরেপটাি ঢটাকটাি বঙ্গবনু্ধ স্নৃি 
জটাদু�রি। একজি নবদেনি পযকুটক একবটাি 

বঙ্গবনু্ধ স্নৃি জটাদু�ি পনিেিকুি কিটাি পি 
পনিেিকুি বইদয় নলদখনছদলি ‘I hate the 
killers. They are Bastard-because-
they are Bastard-because-they are 
Bastard- because-they are Bastard- 
because-they are Bastard- because-
they are Bastard- because-they are 
Bastard- because-they killed Mujib-
the Poet of politics’. নবদেনি পযকুটক 
সটািবটাি খনুিদেি জটািজ সন্তটাি বদলনছদলি 
মনুজদবি ৭ মটাদচতিি ঐনিহটানসক ভটােণদক 
সমিটাি জটানিদয় এবং মনুজদবি অসটািটািণ 
মটািবরপ্রনমক ঐনিহটানসক ভফূ নমকটাদক স্িণ 
করি। শুি ু দুজি নবদেনিি এই দুটি �টিটাি 
বিটািটাই আমিটা অিিুটাবি কিদি পটানি বঙ্গবনু্ধি 
ঐনিহটানসক অবস্টাদিি করটা।

বঙ্গবনু্ধ থসটািটাি বটাংলটাি স্প্ন থেদখনছদলি। 
নিনি বদলনছদলি, ‘আমটাি জীবদিি একমটারে 
কটামিটা বটাংলটাি মটািেু থযি থপট ভরি থখদি 
পটায়, পিদি কটাপড় পটায়, উন্নি জীবদিি 
অধিকটািী হয়।’ আি এ পনিরপ্রনক্দিই 
দুঃখী মটািদুেি মদুখ হটানস থ�টাটটাদিটাি লক্্য 
নিদয় এক সটাগি িদক্তি নবনিমদয় অনজতিি 
আমটাদেি পনবরে সংনবিটাদিি ১৪ অিদুচ্ছদে 
বলটা হদয়দছ, ‘িটারষ্ট্রি অি্যিম থমৌনলক েটানয়ত্ব 
হইদব থমহিনি মটািেুদক-কৃেক ও রেনমকদক- 
এবং জিগদণি অিগ্রসি অংিসমফূহদক সকল 
প্রকটাি শেটােণ হইদি মনুক্ত েটাি কিটা।’ আবটাি 
সংনবিটাদিি ১৯(২) অিদুচ্ছদে বলটা হদয়দছ, 
‘মটািদুে মটািদুে সটামটানজক ও অরকুনিনিক 
অসটাম্য নবদলটাপ কনিবটাি জি্য, িটাগনিকদেি 
মদি্য সম্দেি সুসম বণ্টি নিনশ্চি কনিবটাি 
জি্য এবং প্রজটািরন্তি সবকুরে অরকুনিনিক 
উন্নয়দিি সমটাি স্তি অজতিদিি উদদেদি্য সুসম 
সুদযটাগ-সুনবিটােটাি নিনশ্চি কনিবটাি জি্য 
িটাষ্ট্র কটাযকুকি ব্যবস্টা গ্রহণ কনিদব।’ এিই 
িটািটাবটানহকিটায় সমবটাদয়ি আরকুসটামটানজক 
গুরুত্ব নবদবচিটা করি বটাংলটাদেদিি পনবরে 
সংনবিটাদিি নবিিীয় ভটাদগি ১৩(খ) অিদুচ্ছদে 
থেদিি উৎপটােিযন্ত, উৎপটােিব্যবস্টা ও বণ্টি 
প্রণটানলসমফূদহি মটানলকটািটাি থক্ররে সমবটায়ী 
মটানলকটািটাদক িটারষ্ট্রি নবিিীয় মটানলকটািটা খটাি 
নহদসদব ঐনিহটানসক স্ীকৃনি প্রেটাি কিটা 
হদয়দছ। পনবরে সংনবিটাদিি ১৩ অিদুচ্ছদে 
বলটা হদয়দছ, 

[১৩। উৎপটােিযন্ত, উৎপটােিব্যবস্টা ও 
বণ্টি প্রণটানলসমফূদহি মটানলক বটা নিয়ন্তক হইদবি 
জিগণ এবং এই উদদেদি্য মটানলকটািটা-ব্যবস্টা 
নিম্নরূপ হইদব : (ক) িটাষ্ট্রীয় মটানলকটািটা, অরকুটাৎ 
অরকুনিনিক জীবদিি প্রিটাি প্রিটাি থক্রে লইয়টা 
সুষু্ ও গনিশীল িটাষ্ট্রটায়তি সিকটািী খটাি সষৃ্টিি 
মটাি্যদম জিগদণি পদক্ িটারষ্ট্রি মটানলকটািটা; 
(খ) সমবটায়ী মটানলকটািটা, অরকুটাৎ আইদিি 
বিটািটা নিিকুটানিি সীমটাি মদি্য সমবটায়সমফূদহি 

সেস্যদেি পদক্ সমবটায়সমফূদহি মটানলকটািটা।

৩. 

ব্যনক্তগি মটানলকটািটা, অরকুটাৎ আইদিি বিটািটা 
নিিকুটানিি সীমটাি মদি্য ব্যনক্তি মটানলকটািটা।]

বঙ্গবনু্ধ স্প্ন থেখদিি থেদিি প্রনিটি গ্রটাদম 
সমবটায় সনমনি গঠি কিটা হদব। নিনি গণমখুী 
সমবটায় আদ্টালি গদড় িুলদি থচদয়নছদলি। 
সমবটায় নিদয় বঙ্গবনু্ধি স্প্ন থয কি গভীরি 
থপ্রটানরি নছল এবং কি সুদূিপ্রসটািী নচন্তটাসমদৃ্ধ 
িটা লক্ কিটা যটায় ১৯৭২ সটাদলি ৩০ জুি 
বটাংলটাদেি জটািীয় সমবটায় ইউনিয়ি আদয়টানজি 
সমবটায় সদমিলদি প্রেতি িটাি বক্তদব্যি মদি্য। 
উক্ত ভটােদণ নিনি বদলনছদলি, আমটাি থেদিি 
প্রনিটি মটািেু খটাে্য পটাদব, আরেয় পটাদব, নিক্টা 
পটাদব উন্নি জীবদিি অধিকটািী হদব- এই হদচ্ছ 
আমটাি স্প্ন। এই পনিদপনক্দি গণমখুী সমবটায় 
আদ্টালিদক অি্যন্ত গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা 
পটালি কিদি হদব। র�িিটা সমবটাদয়ি পর-
সমটাজিরন্তি পর, গণিরন্তি পর। সমবটাদয়ি 
মটাি্যদম গনিব কৃেকিটা থযৌরভটাদব উৎপটােি-
যরন্তি মটানলকটািটা লটাভ কিদব।...বটাংলটাদেি 
আমটাি স্প্ন, ি্যটাি, িটািণটা ও আিটািিটাি 
িি। আি থস থসটািটাি বটাংলটা �ুনমদয় আদছ 
নচি অবদহনলি গ্রটাদমি আিটাদচ-কটািটাদচ, 
নচি উদপনক্ি পল্ীি ক্রি ক্রি, নবস্তীণকু 
জলটাভফূ নমি আিপটাদি আি সুনবিটাল অিদণ্যি 
গভীরি। ভটাইদয়িটা আমটাি-আসুি সমবটাদয়ি 
জটাদুস্পদিকু সুপ্ত গ্রটাম বটাংলটাদক জটানগদয় িুনল। 
িবসষৃ্টিি উন্মটােিটায় আি জীবদিি জয়গটাদি 
িটাদক মখুনিি কনি।

বঙ্গবনু্ধ সমবটাদয়ি মটাি্যদম ভফূ নম ব্যবস্টাপিটায় 
পনিবিতিি আিদি থচদয়নছদলি। বঙ্গভবদি 
অিনুষ্ি বটাংলটাদেি কৃেক রেনমক আওয়টামী 
লীদগি র�ন্দ্রীয় কনমটিি প্ররম বৈঠদক েলীয় 
থচয়টািম্যটাি জটানিি জিক িটাষ্ট্রপনি বঙ্গবনু্ধ 
শেখ মনুজবুি িহমটাদিি ভটােণ থরদক আমিটা এ 
নবেদয় আদলটাকপটাি পটাই। নিনি বদলনছদলি, 
‘আমিটা িিুি ল্যটাডে নসদস্দম আসদি চটানচ্ছ, 
আমিটা র�টা-অপটারিটিদভ আসদি চটানচ্ছ। নেস 
ইউনিয়ি কটাউনন্ল ওর্ নরিটিি ইউনিয়ি 
কটাউনন্ল। থযখটাদি যটা থেওয়টা হয়, অদিকুক 
রটাদক িটা, সদঙ্গ সদঙ্গ সটা�। থসজি্য একমটারে 
উপটায় আদছ থয, আমিটা থয মটানল্টপটািপটাস 
র�টা-অপটারিটিভ চটালু কিদি চটানচ্ছ এটটা যনে 
থগ্রটা কিদি পটানি আদস্ত আদস্ত এবং িটাদক 
যনে আমিটা নডসনরেক্ট এবং রটািটা কটাউনন্দলি 
মটাি্যদম নিদয় আসদি পটানি, িটাহদল থেদিি 
মঙ্গল হদি পটারি বদল আনম নবশ্টাস কনি।’

বঙ্গবনু্ধ বটাংলটাি উন্নয়দি গ্রটাদম গ্রটাদম গ্রটাম 
সমবটায় গড়দি থচদয়নছদলি। গ্রটাম সমবটায় নছল 
বঙ্গবনু্ধি উন্নয়ি পনিকল্পিটাি র�ন্দ্রনব্ুদি। 
নিনি নবিিীয় নবলেদবি থসটাপটাি িচিটা কিদি 
থচদয়নছদলি গ্রটাম সমবটাদয়ি স�ল বটাস্তবটায়দিি 
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বিটািটা। বঙ্গভবদিি ওই বৈঠদক নিনি এ নবেদয় 
বদলনছদলি-...নবলেদবি ডটাক। র�দঙ থ�দল 
সব িিুি করি গড়দি হদব। নিউ নসদস্ম 
কিদি হদব। থসই জি্য আনম র�টা-অপটারিটিদভ 
নগদয়নছ। আনম জটাম্ কিদি চটাই িটা। আনম 
জটাম্ কিটাি মটািেু িই। আনম স্টািীিিটাি স্প্ন 
থেনখ ১৯৪৭-’৪৮ সটাল থরদক। নকন্তু আনম ২৭ 
বছি পযকুন্ত থস্প বটাই থস্প মভু করিনছ। আনম 
জটানি, এদেি সদঙ্গ মটািেু রটাকদি পটারি িটা। 
আনম ইদম্দিন্ট হই িটা। আনম অ্যটাডদভচিটানিস্ 
িই। আনম থখটােটাদক হটাদজি-িটাদজি থমদি 
কটাজ কনি। চুনপ চুনপ, আদস্ত আদস্ত মভু কনি। 
সব নকছু নিদয় থসই জি্য আনম বদল নেদয়নছ, 
৬০টটা থরদক ৭৫ নক ১০০টটা র�টা-অপটারিটিভ 
কিব। এই র�টা-অপটারিটিদভ যনে েিকটাি 
হয় থসন্টটাল কনমটিি এক একজি থমম্বি 
এক একটটাি চটাদজতি রটাকদবি। রেট আস 
স্টাটতি আওয়টাি থসলভস। ...রেট আস স্টাটতি। 
ওয়টান্ ইউ আি সটাকদসস�্ল এবটাউট নেস 
মটানল্টপটািপটাস থসটাসটাইটি-থেদিি মটািেুদক 
একিটাবদ্ধ কিটা যটাদব।

বঙ্গবনু্ধ নছদলি দূিেিকুী মহটানচন্তক। নিনি 
সমদয়ি অগ্রগটামী পুরুে নছদলি। বিতিমটাি 
সমদয়ি থপ্রনক্দি োঁনড়দয় আমিটা অবটাক 
নবস্দয় বঙ্গবনু্ধি উন্নয়িভটাবিটা উপলনধি কিদি 
পটানি। বিতিমটাদিি জিসংখ্যটা বনৃদ্ধজনিি খটাে্য 
চটানহেটা, কৃনে রেনমদকি অপ্রিুলিটা ও কৃনে 
যটানন্তকীকিণ, অব্যবহৃি পনিি কৃনে জনম 
উৎপটােদিি বটাইরি পদড় রটাকটা-এসব সমস্যটাি 
করটা আদগই বুিদি থপরি বঙ্গবনু্ধ ‘গ্রটাম 
সমবটায় সনমনি’ি পনিকল্পিটা করিনছদলি। এটি 
স�লভটাদব বটাস্তবটানয়ি হদল বিতিমটাদিি অদিক 
সমস্যটাি উদ্ব হদিটা িটা বদল নবদিেজ্িটা মদি 
করিি।

গ্রটাম সমবটায় গঠদিি নবেদয় বঙ্গবনু্ধ 
নছদলি েঢ়ৃপ্রনিজ্। এ নবেদয় িটাি নছল স্পষ্ 
েিকুি ও মদিটাভটাব। গ্রটাম সমবটাদয়ি রূপরিখটা 
নিনি স্পষ্ভটাদব এঁদকনছদলি। এ নবেদয় এক 
গভীি অন্তেৃকুষ্টি আমিটা িটাি বক্তব্য থরদকই 
পটাই- ...র�টা-অপটারিটিভও আনম প্রনিটি গ্রটাদম 
কিদি চটাই। এটটা থসটাজটাসুনজ বটাঙটানল র�টা-
অপটারিটিভ। যটাদক বলটা হয় মটানল্টপটািপটাস 
র�টা-অপটারিটিভ। র�টা-অপটারিটিভ নডপটাটতিদমন্ট 
আদছ, রটাক। ওটটা চলুক। আনম এটটাি িটাম 
নেদয়নছ থস্পিটাল র�টা-অপটারিটিভ। ...আনম 
নিদজ নঠক কিনছ আমটাি পদ্ধনি। থযটটা করি এক 
একটটা নডন্রেদক্ট একটটা করি র�টা-অপটারিটিভ 
কিদি হদব। থসটটা হদব মটানল্টপটািপটাস র�টা-
অপটারিটিভ... একটটা করি স্যটাম্ল করি 
আমিটা অগ্রসি হব। ইিিটাআল্টাহ িটািপি আি 
র�টাদিটা অসুনবিটা হদব িটা। একবটাি যনে একটটা 
নডন্রেদক্ট একটটা র�টা-অপটারিটিদভ মটািেু থেদখ 
থয, এই থেদিি মটািদুেি এই উপকটাি হদয়দছ, 
িটাহদল আপিটাদেি আি কষ্ কিদি হদব িটা। 

িটািটা নিদজিটাই এদস বলদব, আমটাদেি এটটা 
করি েটাও- আমটাদেি করি েটাও।...কটাদজি 
জি্য আসদি হদব ময়েটাদি। আপিটাদেি কটাজ 
করি নিখদি হদব। থসই জি্য আমটাি র�টা-
অপটারিটিভ। যনে কটাজ করি নিখদি চটাি, 
যনে ভনবে্যৎ অন্ধকটাি কিদি িটা চটাি, িটাহদল 
আমটাি র�টা-অপটারিটিভ সটাকদসস�্ল করুি।

আমটাদেি জটানিি নপিটাি ভটাদলটাবটাসটায় 
থমৌল অবস্টাদি নছল বটাংলটাি জিগণ ও িটাদেি 
উন্নয়ি। সমবটায় নছল এই উন্নয়ি েিকুদিি 
চটানলকটািনক্ত। বঙ্গবনু্ধি অন্তরিি অন্তঃস্দলি 
নবশ্টাস থরদক উৎসটানিি প্রনিটি করটাই থযি 
িটাি েিকুিদক প্রকটাি করি।

সমাপরন মন্তব্

বঙ্গবনু্ধি সমবটায় েিকুিদক আমিটা নিদম্নটাক্ত 
বক্তব্য থরদক সম্যকভটাদব উপলনধি কিদি 
পটানি-আমটাদেি সং�বদ্ধ জিিনক্তি সমদবি 
প্রদচষ্টায় গদড় িুলদি হদব থসটািটাি বটাংলটা। 
এ েটানয়ত্ব সমগ্র জটানিি, প্রদি্যকটি সটািটািণ 
মটািদুেি এবং িটাদেি প্রনিনিধিদেি। িদবই 
আমটাি স্প্ন সটারকুক হদব, সটারকুক হদব িনহদেি 
আত্মি্যটাগ, সটারকুক হদব মটািটাি অশ্রু। 
িটাজনিনিক স্টািীিিটা িটাি সনি্যকটারিি অরকু 
খুঁদজ পটাদব অরকুনিনিক মনুক্তি স্টাদে, আপটামি 
জিসটািটািদণি ভটাদগ্যটান্নয়দি। িদবই গণিটানন্তক 
পদ্ধনিি মটাি্যদম রূপটানয়ি হদব সমটাজিটানন্তক 
িীনি এবং থসই অভীষ্ লদক্্য আমিটা থপৌঁছটাদবটা 
সমবটাদয়ি মটাি্যদম।

জটানিি নপিটাি উপরিটাক্ত সমবটায় েিকুদিি 
আপ্তবটাক্য আমটাদেি পদরি নেিটা থেখটায়। 
আমিটা বঙ্গবনু্ধকি্যটা প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি 
সমবটায় অঙ্গীকটািদকও আমটাদেি পটাদরয় 
নহদসদব পটাই। প্রিটািমন্তী বদলদছি, আনম আিটা 
কনি সমবটাদয়ি সদঙ্গ যটািটা সংনলিষ্, িটািটা সবটাই 
আন্তনিকিটাি সদঙ্গ কটাজ কিদবি। থযদহিু এটি 
জটানিি নপিটািই একটি আকটা্ষিটা নছল। নিনি 
বহুমখুী গ্রটাম সমবটায় কিদি থচদয়নছদলি। 
১৯৭৫ সটাদলি ১৫ আগস্ িটাদক হি্যটা কিটাি 
পি থসটি আি কিটা হয়নি। আমিটা িটাই নভন্ন 
নভন্ন প্রকল্প গ্রহণ করি বহুমখুী কমকুসফূনচি 
মটাি্যদম িটাি থসই পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দিি কটাজ 
করি যটানচ্ছ। জটানিি নপিটাি সমবটায় েিকুি এবং 
প্রিটািমন্তীি আদবগনসক্ত অঙ্গীকটারিি র�িরিই 
িদয়দছ সমবটায় আদ্টালিদক জিগণমখুী ও 
উন্নয়িমখুী করি জটানিি নপিটাি প্রনি রেদ্ধটা 
জটািটাদিটাি নেিটা। িিবদেকুি এই নেদি আসুি 
আমিটা থসই অঙ্গীকটারিই আবদ্ধ হই।

১৯৭৫ ন্রস্টাদব্ বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি 
িহমটাি সপনিবটারি কনিপয় নবনচ্ছন্ন সটামনিক 
বটানহিীি অন�সটাি ও পসনিদকি হটাদি নিহি 
হওয়টাি পি বঙ্গবনু্ধি েিকুি বটা সমবটায় নবেদয় 
িাঁি নচন্তটাদচিিটা হটানিদয় যটায়। ২০০৮ ন্রস্টাদব্ 
নবিিীয়বটাি মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা’ি 

সিকটাি গঠদিি পি নিনি লক্্যমটারেটা নঠক 
করিি। থসই লক্্যমটারেটায় নবনভন্ন কটাদজি 
সটাদর বঙ্গবনু্ধি সমবটাদয়ি েিকুিদক গুরুত্ব 
থেওয়টা হদয়নছল। বঙ্গবনু্ধি েিকুি নক নছল? 
বঙ্গবনু্ধি েিকুি হদলটা, অরকুনিনিক, সটামটানজক, 
সটাংসৃ্নিক ও িটাজনিনিক মনুক্ত। এই েিকুি বটা 
নপিটাি স্প্নদক বটাস্তবটায়দি িাঁিই সুদযটাগ্য কি্যটা 
মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা একটাগ্রনচদতি 
আজও নিিলসভটাদব কটাজ করি যটাদচ্ছি, 
উেটাহিণ নহদসদব বলটা যটায়:

 
১. 

মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা ২২ 
িদভম্বি, ২০১৮ ন্রস্টাদব্ আগিগাঁওদয়ি 
বঙ্গবনু্ধ আন্তজতিটানিক সদমিলি র�রন্দ্র ৪৭ িম 
জটািীয় সমবটায় নেবদসি ভটােদণ বদলদছি- 
“সিকটারিি উন্নয়ি প্রদচষ্টায় সমবটায় 
সম্ভবিটাময় িনক্ত। সমবটাদয়ি অবেটাি অি্যন্ত 
গুরুত্বপূণকু। েটানিরদ্র্যি অনভিটাপ থরদক মনুক্ত 
থপদি সমবটায় সহটায়ক িনক্ত হদি পটারি। 
থেদিি উন্নয়িদক ত্বিটানবিি কিটাি থক্ররে 
সমবটায় একটি পিীনক্ি র�ৌিল। 

২. 

সমবটাদয়ি মটাি্যদম উন্নয়দিি সম্কৃ্তিটা মটাদিই 
সমবটায় আদ্টালিদক রেটািেটাি কিটা। এ 
বছি গি ২ িদভম্বি ঢটাকটাি আগটািগাঁও-এ 
অবনস্ি বঙ্গবনু্ধ আন্তজতিটানিক সদমিলি র�রন্দ্র 
নবকটাল ৫ টটায় ৪৮ িম সমবটায় নেবস উপলদক্্য 
মটািিীয় প্রিটািমন্তী জিদিরেী শেখ হটানসিটা 
নবনভন্ন থরেণীদি থরেষ্ সমবটায় সনমনিি পুিস্টাি 
প্রেটাি করিি। এি আদগ মটািিীয় প্রিটািমন্তী 
সমবটাদয়ি নবনভন্ন স্ল পনিেিকুি করিি ও 
অিলটাইদি সমবটায় বটাজটারিি মটালটামটাল নবনক্রি 
ওদয়বসটাইট এি উদবিটািি করিি।

৩. 

মটািিীয় প্রিটািমন্তী সমবটায়ীদেি উদদেদি্য 
িাঁি ভটােদণ সমবটাদয়ি মটাি্যদম থেদিি 
উন্নয়দিি জি্য যুদগটাপদযটাগী ব্যবস্টাপিটা গদড় 
িুলদি আিনুিক ির্যপ্রযুনক্ত ব্যবহটারিি উপি 
গুরুত্বটারিটাপ করিি। নিনি বদলি, সমবটাদয়ি 
কটাদজ যটািটা েক্ িটাদেি প্রনিক্ণ নেদি হদব, 
সমবটাদয়ি থক্ররে সিিটাদক গুরুত্ব নেদি 
হদব। িদবই জটানিি নপিটাি স্দপ্নি কু্িটা 
ও েটানিদ্র্যমকু্ত থসটািটাি বটাংলটা আমিটা গদড় 
িুলদি সক্ম হব। এ বছি সমবটায় নেবদসি 
প্রনিপটাে্য নবেয় নছল ‘বঙ্গবনু্ধি েিকুি, সমবটাদয় 
উন্নয়ি।’ নিনি এবটারিি প্রনিপটাে্যদক প্রটািটাি্য 
নেদয় বক্তব্য িটাদখি। স্টািীিিটাি মহটাি স্পনি 
জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাদিি 
সুদযটাগ্য কি্যটা মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা 
৬ জুি ২০১৮ ন্রস্টাদব্ থ�টােণটা করিি, ‘২০২০ 
ন্রস্টাদব্ি ১৭ ই মটাচতি বঙ্গবনু্ধি জন্ম িটানিখ 
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থরদক ২০২১ ন্রস্টাদব্ি ২৬ শে মটাচতি পযকুন্ত 
মনুজববেকু পটানলি হদব।’

৪. 

বটাংলটাদেদি সমবটায় সনমনিি কটাযকুক্রম 
ক্রমটাবিদয় রেটািেটাি হদচ্ছ। মটািিীয় প্রিটািমন্তী 
শেখ হটানসিটাি নবদিে প্রকল্প ‘একটি বটাড়ী, 
একটি খটামটাি’ এি মটাি্যদম এ পযকুন্ত অসংখ্য 
অসহটায়, নিঃস্ পনিবটাি নঠকটািটা থপদয়দছ। 
চলমটাি এ প্রকদল্পি জি্য িিী-গনিদবি ব্যবিটাি 
কদম যটাদচ্ছ। এছটাড়টা থেিব্যটাপী সনমনিগুদলটা 
থযমি- থক্রনডট ইউনিয়ি, বহুমখুী সনমনি, 
গহৃটায়ি সনমনি, যুব সনমনি, মনহলটা সনমনি, 
মনুক্তদযটাদ্ধটা সনমনি, িাঁনি সনমনি, কৃেক 
সনমনি, নেিমজুি সনমনিসহ আরিটা অদিক 
সনমনি থেদিি অরকুনিনিক সমনৃদ্ধদি ভফূ নমকটা 
িটাখদছ।

৫. 

আজদকি বটাংলটাদেদি আমিটা নক থেনখ? 
বঙ্গবনু্ধ সুদযটাগ্য কি্যটা বটাংলটাদেদিি মটািিীয় 
প্রিটািমন্তী, জিদিরেী শেখ হটানসিটা থেিদক 
স্-নিভতিিশীল করি গদড় িুলদছি। একসময় 
চটাউলসহ বহু ব্যবহটাযকু ও প্রদয়টাজিীয় দ্রব্যটানে/
সটামগ্রী আমেটানি কিদি হদিটা িটা এখি উদল্টটা 
পদর হাঁটদছ। সম্প্রনি সিকটাি চটাউল িপ্তটািী 

করিদছ। থযসকল নচন্তটািটািটা অসম্ভব নছল িটা 
সম্ভব হদয়দছ। স্দপ্নি পদ্টাদসিু নেিদক নেি 
েিৃ্যমটাি হদচ্ছ। কটান্ষিি থমররেটারিল এখি 
কল্পিটা িয় বটাস্তব িটা বটাংলটাদেদিি আপটামি 
জিগণ বুিদি পটািদছ। মটািদুেি গড় আয়ু 
থযমি রৈদড়দছ িদ্রুপ মটারটানপছু আয়ও 
রৈদড়দছ। উন্নয়িশীল থেি নহদসদব শীঘ্রই 
পনিনচি হদয় উঠদব। খটাদে্যি অভটাব রেই, 
খটাদে্যি মদি্য বৈনচরে্যিটা এদসদছ। িটাস্তটা�টাট, 
থযটাগটাদযটাগ ব্যবস্টাি ব্যটাপক উন্নয়ি হদয়দছ।

বঙ্গবনু্ধি নচন্তটাদচিিটাি বনহঃপ্রকটাি �দটদছ 
মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি ব্যটাপক 
উন্নয়ি কমকুকটাদণ্ডি মটাি্যদম। বঙ্গবনু্ধ থয স্প্ন 
থেখদিি, বটাংলটাি মটািেু খটাে্য পটাদব, বস্ত্র 
পটাদব, নচনকৎসটা পটাদব, নিক্টা পটাদব, বটাসস্টাি 
পটাদব িটা আি অবটাস্তব িয়, শেখ হটানসিটা 
সিকটারিি উন্নয়দিি নসঁনড়দি িটাদপ িটাদপ 
সব স্প্ন পূিণ হদচ্ছ। ২০০৮ ন্রস্টাব্ থরদক 
অে্যটাবধি সিকটারিি ক্মিটাি িটািটাবটানহকিটায় 
শেখ হটানসিটা সিকটারিি উন্নয়দিি পনিকল্পিটা 
ও বটাস্তবটায়ি সটা�ল্য এদি নেদয়দছ। সমবটায় 
নবভটাগ িরটা সমবটায়ীদেি সিিটা, একিটা, 
আন্তনিকিটা ও ঐকটানন্তক প্রদচষ্টাি মটাি্যদম 
বঙ্গবনু্ধি আেিকু িরটা স্প্ন পূিদণ মটািিীয় 
প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটাি হটািদক িনক্তিটালী 
কিটাি মটািদস আমটাদেি থেিটি সমবটায় 

থসক্টিদক কটাদজ লটানগদয় উন্নয়িশীল 
থেদিি যটারেটা রৈগবটাি হউক। আমিটা সকদল 
যনে বঙ্গবনু্ধি সমবটায় আেদিকু আমটাদেি 
কটাযকুক্রমগুদলটা পনিচটালিটা কনি এবং সকদল 
নমদল এক হদয় সকল সমস্যটাি থমটাকটাদবলটা 
কনি িটাহদল সমটািটাদিি পর অদিক সহজ 
হদয় যটাদব। এভটাদবই “েদি নমনল কনি 
কটাজ, হটানি নজনি িটানহ লটাজ” মটািনসকিটা 
নিদয় প্রদি্যদক যনে জীবিযুদদ্ধ থমটাকটাদবলটা 
কনি িটাহদল আমটাদেি আত্মজীবদিি এবং 
আমটাদেি থেদিি উন্ননিি শীদেকু থপৌঁছটাদি 
পটািব আিটা িটানখ। সদবকুটাপনি বঙ্গবনু্ধ শেখ 
মনুজবুি িহমটাদিি জন্মিিবেকু স�লিটাি 
প্রি্যটািটা িটাখনছ।

সহটায়ক ির্যসফূরে:
১) বঙ্গবনু্ধি নিবকুটানচি ভটােণ।
২) ২৬ থম মটাচতি ১৯৭২ ন্রস্টাব্ জটানিি উদদেদি্য বঙ্গবনু্ধি 
রৈিটাি ভটােণ।
৩) হনিেটাস ঠটাক্ি, যুগ্ম-নিবন্ধক ও উপটাি্যক্, বটাংলটাদেি 
সমবটায় একটাদডমী, র�টাটবটাড়ী, ক্নমল্টা।
৪) জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি নিবকুটানচি ভটােণ, চিুরকু খণ্ড-, ড. 
এ এইচ খটাি, পষৃ্টা-১৮৭।
৫) সমবটায় বটািতিটা, থ�ব্রুয়টানি, ২০১৯ ন্র.।

মমাঃ নারসর উদেীন: সহকটািী প্রনিক্ক, রেলটা সমবটায় 
কটাযকুটালয়, িটাজিটাহী।
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মটািদুেি আরকুসটামটানজক উন্নয়ি ও নিদজি ভটাগ্য 
পনিবিতিদি সমবটায়- জীবি ও জীনবকটাি উৎস। 
র�িিটা একক প্রদচষ্টা থযখটাদি ব্যরকু-সমদবি প্রদচষ্টা 
থসখটাদি স�ল। একক প্রি্যটািটা থযখটাদি গুরুত্বহীি- 
সমনবিি প্রি্যটািটা থসখটাদি সটারকুক। সমবটায় মটািদুেি 
থচিিটাদক উদেীপ্ত করি এদক-অপরিি পনিপূিক হদয় 
কটাজ কিদি সটাহটায্য করি। সমবটায় পদ্ধনি আমটাদেি 
জীবিটাচটাি পনিশীনলি করি সটামটানজক বন্ধি সুেঢ়ৃ 
করি।

সমবটায় সংগঠদিি মফূল উদদেি্য হদচ্ছ- ঐক্যবদ্ধ 
হদয় একসটাদর কটাজ করি আত্মনিভতিিশীল হওয়টা—যটা 
সকদলি অংিগ্রহদণি মটাি্যদম থমৌনলক চটানহেটাপূিদণি 
পটািটাপটানি সটামটানজক উন্নয়ি ও সটামটানজক নিিটাপতিটা 
নিনশ্চি কিটা। র�িিটা মটািদুেি অংি গ্রহণ 
ছটাড়টা মটািদুেি জি্য উন্নয়ি কখদিটা সম্ভব িয়। 
অংিগ্রহণমফূলক উন্নয়ি িখিই সম্ভব—যখি মটািেু 
এদক অদি্যি সহদযটাগী হয়,সহমমকুী হয় এবং িুঁনক 
ও মিুটা�টা ভটাগটাভটানগ করি রেয়টাি মদিটা মটািনসকিটা 

লটালি করি।
আমিটা জটানি সমবটায় একটি জিকল্যটাণ 

আরকুসটামটানজক কমকুকটাণ্ড। যটাি মদি্য গণিন্ত, 
অরকুিীনি, সমদবি কমকুপ্রদচষ্টা, সেস্যদেি অরকুনিনিক 
মনুক্ত ও সটামটানজক উন্নয়দিি নবেয় নিনহি িদয়দছ। 
এদি করি সমবটায় প্রনিষ্টািটি সৎ ও থযটাগ্য রেিৃদত্বি 
মটাি্যদম সুিঙৃ্খলভটাদব পনিচটানলি হয় এবং আনরকুক 
ব্যবস্টাপিটায় স্চ্ছিটা ও জবটাবনেনহিটা রটাদক।

অিীদিও মটািেু সং�বদ্ধ হদয় কটাজ করি 
নিদজদেি জীবি ও জীনবকটাি পর সষৃ্টি করিদছ। 
অিীি ইনিহটাদসি নেদক যনে িটাকটাই িটাহদল থেখটা 
যটায়– সষৃ্টিি শুরু থরদক নপপীনলকটাি েল রৈঁদি খটাে্য 
আহিণ, থমৌমটানছি মি ু সংগ্রহ, বি্য পশুি নহংস্রিটা 
এবং প্রটাকৃনিক দুদযকুটাগ- এসব থরদক মটািেু নিদখদছ—
সং�বদ্ধ হদয় কটাজ কিটাি। আনেম যুদগি গুহটাবটাসী 
অিণ্যচটািী মটািেু ও বি্যপশু নিকটারি পিস্পি 
পিস্পিদক সটাহটায্য করি এদসনছল এবং বি্যপশুি 
হটাি থরদক িক্টা পটাওয়টাি জি্য িটািটা একসটাদর বসবটাস 

জীবন ও 
জীদবকার 
ক�াল ময়ডল 
সমবাে
িত্ন কটানন্ত র�টায়টাজটা
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করিনছল।
মটািদুেি প্রনি মটািদুেি সিিটা, সহমনমকুিটা, 

সহদযটানগিটা, সহিশীলিটা ও েটানয়ত্বদবটাি 
নিনশ্চি কিটা—এসব থক্ররে উন্নয়দিি হটানিয়টাি 
হদচ্ছ- সমবটায়। বটাংলটাদেদিি আরকুসটামটানজক 
উন্নয়দি সমবটায় বিতিমটাদি মটািদুেি জীবি 
ও জীনবকটাি জি্য সমদয়টাপদযটাগী হটানিয়টাি। 
েটানিদ্র্য দূিীকিণ ও েটানিদ্র্য হ্টাস, অরকুনিনিক 
উন্নয়ি, সুসম বণ্টি, উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রমসহ 
স্কমকুসংস্টাি সষৃ্টিদি সমবটায় গুরুত্বপূণকু ভফূ নমকটা 
পটালি কিদি পটারি।

বটাংলটাদেদিি থযদকটাদিটা গ্রটাম-গদঞ্জ সমবটায় 
সনমনি গঠি ও নিবন্ধদিি সুদযটাগ িদয়দছ। 
সমবটায় আইদিি মটাি্যদম কমপদক্ ২০ জি 
সেস্য নিদয় সমবটায় সনমনি গঠি ও নিবন্ধি 
কিটা যটায়। স্ল্প আয় ও রৈকটাি জিদগটাষ্ঠীি 
ভটাদগ্যটান্নয়দি সমবটায় পদ্ধনি গ্রহণ কিটা েিকটাি 
এবং এখিই উপযুক্ত সময়। র�িিটা বিতিমটাি 
এ ক্রটানন্তকটাদল সমদবি উদে্যটাগ ছটাড়টা নবকল্প 
নকছু রটাদক িটা। জিসংখ্যটাি আধিক্য, বৈনশ্ক 
জলবটায়ু পনিবিতিদিি কটািদি �ি�ি প্রটাকৃনিক 
দুদযকুটাগ আি সটািটানবদশ্ মহটামটানি করিটািটা 
ভটাইিটাস র�টাদগ আক্রটান্ত ইি্যটানেি কটািদি 
নবদশ্ অরকুনিনিক ম্টাি �দল হটাজটাি হটাজটাি 
মটািেু রৈকটাি হদয় যটাদচ্ছ। কলকটািখটািটাসহ 
থপটািটাক নিদল্প কমকুচটািী ছাঁটটাই, নবদেি থরদক 
ন�রি আসটা রেমজীবী মটািদুেিটা কমকুহীি হদয় 
পদড়দছ। সুিিটাং এই ক্রটানন্তলদনে থেদিি 
অরকুনিনিক উন্নয়দিি চটাকটাদক সচল িটাখদি 
গ্রটামগদঞ্জ,িহরি-ব্রি সমবটাদয়ি মটাি্যদম 
সংগনঠি হদয় সমবটায়নভনতিক কটাযকু্যক্রম গ্রহণ 
করি জীবি ও জীনবকটাি পর সষৃ্টি কিদি 
হদব। সমবটায় সনমনিি সেস্যদেি কু্দ্র-কু্দ্র 
সচিদয়ি জমটাকৃি মফূলিিদক উৎপটােিমখুী 
কটাদজ ব্যবহটাি কিদি হদব। সনমনিি 
সেস্যদেি আরকুসটামটানজক উন্নয়দি সনমনিি 
নিজস্ পুঁনজদি মৎস্যচটাে, হ্যটাচটানি চটাে, হাঁস-
মিুনগ ও গবটানে পশুপটালি, থপটান্রি �টামকু, 
ক্টিিনিল্পসহ থছটাটখটাদটটা ব্যবসটাদয় নবনিদয়টাগ 
কিদি হদব। প্রদয়টাজিদবটাদি থেদিি বিতিমটাি 

এ দুদযকুটাগ মহুফূদিতি মনহলটা সেস্যদেি জি্য �রি 
বদস নবনভন্ন হটাদিি কটাজ থযমি—থসলটাই, 
ব্লক-বটাটিক, উল বুিি, থসটাদয়টটাি ব�নি, 
নক্রস্টাল শেটা-নপস ইি্যটানে কটাদজি সুদযটাগ 
সষৃ্টি করি নেদি হদব এবং এিকম উদে্যটাগ 
বটাংলটাদেদিি প্রনিটি সমবটায় সনমনিদি গ্রহণ 
কিটা আব্যিক।

সমবটায় মটািদুেি শুি ু জীনবকটাি পর সষৃ্টি 
করি িটা সটামটানজক সুিক্টাও নিনশ্চি করি। 
র�িিটা সমবটায় প্রনিষ্টািগুদলটা শুি ু আনরকুক 
কমকুকটাদণ্ডি মদি্য সীমটাবদ্ধ রটাদক িটা—এটি 
সমটাদজি িটািটানবি উন্নয়ি কমকুকটাণ্ড ও পনিচটালিটা 
করি রটাদক। সু্ি সমটাজ নবনিমকুটাদণ সমবটায়দক 
সম্কৃ্তকিণ এবং সমবটায়বটান্ধব কটাযকুক্রম 
পনিচটালিটা কিদি পটািদল সমটাদজি প্রনিটি 
স্তিদক সমবটাদয়ি মনহমটায় সমদৃ্ধ কিটা সম্ভব। 
এক করটায় সমবটাদয়ি মফূল উদদেি্য হদচ্ছ—
সমটাদজি সবকুস্তরিি মটািদুেি অরকুনিনিক মনুক্ত 
ও বৈেম্য দূি কিটা। পটািটাপটানি সটামটানজক 
সম্কৃ্তিটা ও থসবটামফূলক কটাদজি মটাি্যদম িটানন্তি 
সমটাজ প্রনিষ্টা কিটা।

মটািবসমটাজদক সুসংগনঠিভটাদব গদড় 
র�টালটাি জি্য এমি পদ্ধনি েিকটাি থযখটাদি 
সম্ে আহিদণি জি্য মটািদুেি ব্যনক্তগি 
আকটা্ষিটা রটাকদব, রেটাভ রটাকদব িটা। মটািেু 
উন্নি জীবদিি নেদক িটানবি হদব- িদব 
নবলটানসিটাি নেদক িয়। প্রনিটি মটািেু নহংসটা-
নবদবিে পনিহটাি করি-পিস্পরিি সুখ-দুঃখ 
ভটাগটাভটানগ করি রেয়টাি মদি্য আত্মিৃনপ্ত 
খুঁজদব—এমি সমটাজ গদড় র�টালটাি জি্য 
প্রদয়টাজি সমবটায় সংগঠি।

সমবটায় প্রনিষ্টাি থেদিি আরকুসটামটানজক 
উন্নয়ি ও সটামটানজক নিিটাপতিটা নবিটাদি 
সিকটারিি অি্যিম সহটায়ক ভরনমকটা পটালি 
করি যটাদচ্ছ। থেদি বিতিমটাদি এক লক্ চুয়টাতিি 
হটাজটাি সমবটায় সনমনি িদয়দছ- যটাি সেস্য 
সংখ্যটা প্রটায় এক র�টাটিি অধিক। সমবটাদয়ি 
সটাদর সম্কৃ্ত এ সমবটায়ীিটা স্-স্ এলটাকটায় 
নিজ নিজ উদে্যটাদগ অরকুনিনিক ও সটামটানজক 
উন্নয়দিি পটািটাপটানি সিকটারিি উন্নয়ি 

পনিকল্পিটা বটাস্তবটায়দি কটাজ করি যটাদচ্ছ। 
বিতিমটাি সিকটাি ইদিটামদি্য ২০২০-’২১ অরকু 
বছরিি জি্য ৫ লক্ ৬৮ হটাজটাি র�টাটি টটাকটাি 
বটাদজট জটািীয় সংসদে পটাস করিদছি। নবনভন্ন 
খটাদি বিটাদে রটাকদল ও সমবটায় খটাদি র�মি 
বটাদজট বিটাদে থেখটা যটায়নি। যটা থহটাক বিতিমটাি 
সিকটারিি মটািিীয় প্রিটািমন্তী জিদিরেী শেখ 
হটানসিটা সমবটায়বটান্ধব। নিনি সমবটায়ীদেি 
উন্নয়দি সদবকুটাচ্ নিষ্টা, আন্তনিকিটা ও সিিটাি 
সটাদর কটাজ করি যটাদচ্ছি। মটািিীয় প্রিটািমন্তী 
জিদিরেী শেখ হটানসিটাি গনিশীল রেত্বদত্ব 
আমটাি বটাড়ী—আমটাি খটামটাি,সটানবকুক গ্রটাম 
উন্নয়ি কমকুসফূনচ, পনল্ জীনবকটায়ি, পনল্ সচিয় 
ব্যটাংক ও কমকুসংস্টাি ব্যটাংক সষৃ্টিসহ িটািটামখুী 
কটাযকুক্রম বটাস্তবটায়ি করি যটাদচ্ছ। জটানিি জিক 
বঙ্গবনু্ধ শেখ মনুজবুি িহমটাি এি স্প্ন নছল- 
সমবটায়নভনতিক থসটািটাি বটাংলটা গদড় র�টালটাি 
স্প্ন। িটাই ১৯৭২ সটাদল প্রণীি সংনবিটাদিি 
১৩(খ) অিদুচ্ছদে সম্দেি মটানলকটািটাি 
অি্যিম খটাি নহদসদব সমবটায়দক স্ীকৃনি নেদয় 
থগদছি। বঙ্গবনু্ধি স্প্ন নছল—থসটািটাি বটাংলটা 
গড়টাি স্প্ন, দুঃখী মটািদুেি মফূদখ হটানস �্টটাদিটাি 
স্প্ন, শেটােণ-বচিিটা দুেতিিটামকু্ত বটাংলটাদেি 
গড়টাি স্প্ন। নকন্তু নিনি থস স্প্নপূিণ করি থযদি 
পটারিনি। বঙ্গবনু্ধি উতিিসফূিী িাঁি মটািসকি্যটা 
মটািিীয় প্রিটািমন্তী জিদিরেী শেখ হটানসিটা িাঁি 
বটাবটাি স্প্নপূিদণ গ্রটামগদঞ্জি অরকুনিনিকভটাদব 
নপনছদয় রটাকটা প্রটানন্তক জিদগটাষ্ঠীি জীবিমটাি 
উন্নয়দি সমবটায়দক রৈগবটাি করি র�টালটাি 
জি্য রেিৃত্ব প্রেটাি করি চদলদছি।

উৎপটােি হদচ্ছ- উন্নয়দিি মফূল চটানবকটানঠ। 
সুিিটাং উৎপটােিমখুী কটাযকুক্রদম সমবটায়ীদেি 
উবিদু্ধ করি প্রনিক্দিি মটাি্যদম েক্ জিিনক্তদি 
রুপটান্তনিি কিদি পটািদল এবং প্রনিটি সমবটায় 
সনমনিদক উৎপটােিমখুী প্রনিষ্টাদি পনিণি 
কিদি পটািদল উন্নি সমদৃ্ধ সমটাজ গঠি কিটা 
সম্ভব। এদি করি প্রটানন্তক জিদগটাষ্ঠীি জীবি 
ও জীনবকটাি পর উমিস্ক্ত হদব। উন্নি জীবি 
লটাদভি পর প্রিস্ত হদব। সমটাদজ িটানন্ত প্রনিষ্টা 
হদব। সবটাই এদক অদি্যি পমরেী ও ভটাদলটাবটাসটায় 
নসক্ত হদয় রটাকদব অিন্তকটাল িরি।

পনিদিদে সমবটাদয়ি থয প্রবটাে—েদিি 
লটানঠ-এদকি রৈটািটা। এ প্রবটাে বটাক্যটিদক 
বটাস্তদব পনিণি কিটাি জি্য সনমিনলিভটাদব 
কটাজ কিদি হদব। সনমিনলি প্রয়টাস র�টাদিটানেি 
ব্যরকু হয় িটা। সনমিনলি প্রয়টাদস মটািদুেি 
সজৃিশীল িনক্তি নবকটাি �দট।

সবদিদে স্িণ কনিদয় নেনচ্ছ—করিটািটা 
ভটাইিটাদস ভয় িয়, আিঙ্ক িয়, নিদজ সদচিি 
রটাক্ি। �রি রটাক্ি আি সটামটানজক দূিত্ব 
বজটায় র�দখ কটাজ করুি।

রেখক: অবসিপ্রটাপ্ত রেলটা সমবটায় কমকুকিতিটা, খটাগড়টাছনড় 
পটাবকুি্য রেলটা।
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িািীয় সমবায় পুরস্ার ২০১৯ রিাপ্ত মশ্রধণরেরতিক সমবায় সরমরি ও সমবায়ীর িারলকা

মশ্রধণরেরতিক সমবায় সমবায় সরমরি/সমবায়ীর নাম ও রেকানা

কৃরষরেরতিক/সারব্যক গ্াম উন্নয়ন সমবায় আমরেটা সমবায় মৎস্ ও কৃরষ খামার সরমরি রলঃ

 গ্রটাম: িটামকৃষ্পুি (আমনভটটা), ডটাক�ি: রকুড়টা, উপদজলটা: ডুমনুিয়টা, রেলটা: খলুিটা।

সঞ্চয় ও ঋণদান  িুরমরলয়া খ্ীষ্ান র�া-অপাত্রটিে মক্ররিট ইউরনয়ন রলঃ

 সটাি ুথযটাহি বটানপ্তস্ত ভবণ, মটােটাি র�রিজটা সিণী  িুনমনলয়টা নমিি
 থপটাস্: কটালীগঞ্জ, উপদজলটা: কটালীগঞ্জ রেলটা: গটাজীপুি।

দুগ্ধ সমবায় রদবস চন্দ্র মঘাষ

 সোপরি, রেয়ালা মঘাষপাো রিােরমক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সরমরি রলঃ

 গ্রটাম: রেয়টালটা, ডটাক�ি: রেয়টালটা িলিটা, উপদজলটা: িটালটা, রেলটা: সটািক্ীিটা।

মরহলা সমবায় সিিা মরহলা বহুমখুী সমবায় সরমরি রলঃ

 সটাং: বটাড়ী িং-৬৬১, র�টাড িং:  ১৪/এ, আেটাবি
 রটািটা: থমটাহটামিেপুি, রেলটা: ঢটাকটা।

বহুমখুী সমবায় নওগাঁ মারল্টপারপাস র�া-অপাত্রটিে মসাসাইটি রলঃ 

 ভবটািীপুি, পটাি-িওগাঁ, িওগাঁ।

মৎস্ সমবায় চাঁদপুর মৎস্ বধণক সমবায় সরমরি রলঃ

 সটাং: মটাছ�টাট বড় থস্িি, থপটাস্:  চাঁেপুি, উপদজলটা: চাঁেপুি সেি, রেলটা: চাঁেপুি।

মরুতিয়রাদ্ধা সমবায় রুদ্ধাহি মরুতিয়রাদ্ধা শহীদ মরুতিয়রাদ্ধা পররবার পুনব্যাসন বহুমখূী সমবায় সরমরি রলঃ

 সটাং: ১/৩, গজিবী র�টাড, কদলজদগট, থমটাহটামিেপুি।

রবতিহীন, েূরমহীন সমবায় পূব্যবরস্ত েূরমহীন বহুমখুী সমবায় সরমরি রলঃ

 সটাং: পূবকুবনস্ত িহীেবটাগ, ১২/নড, পল্বী, নমিপুি, পল্বী, ঢটাকটা-১২১৬।

রুব রবয়শষ মশ্রণী ও অন্ান্ মপশািীরব সমবায় রদ মমত্্াপরলটান খ্ীষ্ান র�া-অপাত্রটিে হাউরিিং মসাসাইটি রলঃ

 সটাং: চটাচতি কনমউনিটি থসন্টটাি, ৯, র�জক্িীপটাড়টা র�জগাঁও, রেলটা: ঢটাকটা-১২১৫।

কম্যকিতিা/কম্যচারী পররবহণ শ্ররমক সমবায় বািংলায়দশ পুরলশ র�া-অপাত্রটিে মসাসাইটি রলঃ

 সটাং: পলওদয়ল ভবি, ৬৯/১,িয়টাপল্টি, রেলটা: ঢটাকটা।
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১৭ মটাচতি ২০২০ ন্র. িটানিদখ জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি থিখ মনুজবুি িহমটাি এি িিিম জন্মনেদি সমবটায় অধিেপ্তরি জটানিি নপিটাি প্রনিকৃনিদি 
রেদ্ধটাঞ্জনল অপকুণ

১৭ মটাচতি ২০২০ ন্র. িটানিদখ জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি থিখ মনুজবুি িহমটাি এি িিিম জন্মনেদি সমবটায় অধিেপ্তরি জটানিি নপিটাি প্রনিকৃনিদি 
রেদ্ধটাঞ্জনল অপকুণ
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৪৮িম জটািীয় সমবটায় নেবস ২০১৯ উেযটাপি এবং জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি প্রেটাি অিষু্টাদি পুিস্টািপ্রটাপ্ত সমবটায়ী ও সমবটায় সনমনিি প্রনিনিধিদেি 
সটাদর মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা

৪৮িম জটািীয় সমবটায় নেবস ২০১৯ উেযটাপি এবং জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি প্রেটাি অিষু্টাদি বক্তব্য িটাখদছি মটািিীয় প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা
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৪৮িম জটািীয় সমবটায় নেবস ২০১৯ উেযটাপি এবং জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি প্রেটাি অিষু্টাদি সমবটায়ীদেি নবনভন্ন স্ল �ুরি থেদখি মটািিীয় 
প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা

৪৮িম জটািীয় সমবটায় নেবস ২০১৯ উেযটাপি এবং জটািীয় সমবটায় পুিস্টাি প্রেটাি অিষু্টাদি সটাংসৃ্নিক অিষু্টাি উপদভটাগ কিদছি মটািিীয় 
প্রিটািমন্তী শেখ হটানসিটা
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১৫ আগস্ ২০২০ জটািীয় শেটাক নেবদস সমবটায় অধিেপ্তরি স্টানপি জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি থিখ মনুজবুি িহমটাি-এি প্রনিকৃনিদি পল্ী উন্নয়ি 
ও সমবটায় নবভটাদগি সনচব জিটাব থমটাঃ র�জটাউল আহসটাি এবং নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক জিটাব থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম এি রেিৃদত্ব নবনসএস 
(সমবটায়) ক্যটাডটাি এদসটানসদয়িি কিৃকুক পুষ্পমটাল্য েটাি।
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কক্সবটাজটারি বটাংলটাদেি থক্রনডট ইউনিয়ি থ�টািটাম-২০১৯ এি ‘থটকসই থক্রনডট ইউনিয়দিি জি্য সুিটাসি’ শীেকুক অিষু্টাদি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় 
নবভটাদগি েটানয়দত্ব নিদয়টানজি মটািিীয় প্রনিমন্তী জিটাব স্পি ভট্টাচটাযকু্য এমনপ

িংপুরি কটাডেটািী বহুমখুী সমবটায় সনমনি নলঃ পনিচটানলি ‘গুড থহল্ র হটাসপটািটাল’ পনিেিকুি করিদছি পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি সনচব জিটাব 
থমটাঃ র�জটাউল আহসটাি।
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মনু্ীগদঞ্জ সমবটায়ীদেি সদঙ্গ মিনবনিমদয় সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক জিটাব থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম।

বটাংলটাদেি সমবটায় একটাদডনমদি প্রনিক্ণটারকুীদেি সটাদর সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক জিটাব থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম।
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বগুড়টাি নজনিয়টাস মটানল্টপটািপটাস র�টাঅপটারিটিভ থসটাসটাইটি নলঃ এি উৎপটানেি পণ্য পনিেিকুদি সমবটায় অধিেপ্তরিি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক 
জিটাব থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম।
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একিি থমটামবটানি প্রজ্জ্বলি ও একি পটাউদডেি র�ক র�দট জটানিি নপিটা বঙ্গবনু্ধি থিখ মনুজবুি িহমটাি এি িিিম জন্মনেি উদ্ যটাপি। র�ক 
কটাটদছি নিবন্ধক ও মহটাপনিচটালক জিটাব থমটাঃ আনমিলু ইসলটাম।

জটানিি নপিটাি িিিম জন্মনেদি সমবটায় অধিেপ্তি আদয়টানজি আদলটাচিটা অিষু্টাি: প্রিটাি অনিনর পল্ী উন্নয়ি ও সমবটায় নবভটাদগি সনচব জিটাব 
থমটাঃ র�জটাউল আহসটাি।
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