
ভিভতিতে চাষ করুন: যত�ারে জনোে উতদেত�যে বঙ্গবন্ধু । 
দেত�ে সব সম্পে এখন জনগতেে-বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে 
েহমান। পতহলা এভরিল বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমান 
সব্াধিক পভেমাে জভম চাতষে অিীতন আনাে জনযে  সমবায় 
ভিভতিতে কৃভষকাজ কো ও কৃভষ উতপােন বাড়াতনাে জনযে 
আজ কৃষকতেে রিভে আতবেন জাভনতয়তেন। দুইভেনবযোপী 
খধুলনা সফরেে পরে আজ ঢাকা রিেযোবে্ততনে পতে যত�াে 
ভবমানবন্দরে উপভথিে সমতবে জনোে উতদেত�যে বঙ্গবন্ধু  
বতলন, সমস্ত সম্পে এখন জনগতেে। জােীয়কেেসহ 
বৈপ্লভবক পেতষেতপে মািযেতম শোষতেে মলূ উতপাটিে 
হতয়তে। কৃষকতেে উতদেত�যে বঙ্গবন্ধু  বতলন দয োো দযন 
সমবায় ভিভতিতে চাষাবাে শুরু করে দেয়। ভেভন বতলন 
পাভকস্তানী বব্ে ভকেধু  রেতখ যায়ভন এবং কে ও খাজনা 
মওকুফ কোে কােতে সেকারেে আয় কতম দগতে। সুেোং 
সেকারেে মধুখাতপষেী না হতয় োো দযন অভবলতবে োতেে 
কাজ শুরু করে দেয়। ( দেভনক বাংলাে বাণী: ২ এভরিল 

১৯৭২)।

বঙ্গবন্ধু র সমবায় আন্ালনের বর্তমাে উপন�াগিরা

বঙ্গবন্ধু  রিবভে্তে ‘বািযেোমলূক বহুমধুখী গ্াম সমবায়’ 
কম্সভূচ ভেল একটি যধুগান্তকােী বৈপ্লভবক পেতষেপ। 
এ কম্সভূচ সফলিাতব বাস্তবাভয়ে হতল বাংলাতেত�ে 
উতপােন ও বন্টন বযেবথিা েো সামভগ্ক আে্-সামাভজক   
বযোপক পভেবে্তন আসতো। এতষেররে সম্াবযে দয সব 
ইভেবাচক ফলাফল আমো দপতে পােোম োে কতয়কটি 
হতলা: (ক) গ্াম সমবায় কম্সভূচ বাস্তবাভয়ে হতল সমবায় 
এলাকাে সকল কৃভষজভম সমবাতয়ে উপে নযেস্ত হতো। 
সমবায় এলাকাে সকল সাবালক কৃষক-কৃষাণী সমবাতয়ে 
সেসযে হতে পােতো এবং সকতল ভমতল চাষাবাে কেতো। 
এ পদ্ধভেতে বগ্া রিো, মজদুে রিো উতে দযতো। (খ) 
উতপােন রিভরিয়ায় শ্রম রিোতনে জনযে সকলতক একভেতক 
দযমন পাভেশ্রভমক দেওয়া হতো, অপেভেতক উতপাভেে 
ফসল সমান ভেনিাতগ জভমে মাভলকবনৃ্দ, কৃভষ শ্রভমক বা 
িূভমহীন ও সমবায় বা সেকারেে মাতে সমানিাতগ িাগ 
কো হতো। এ অবথিায় কৃভষ উতপােতন ভবপ্লব শুরু হতো 
এবং এে ফতল বযোপক জনগতেে িাতগযোন্নয়ন হতো। (গ) 

ফসতলে উদ্তৃিাং� ভবতেত� েপ্ানী করে কৃভষ ও ভ�তপেে 
যন্ত্রপাভে ও কাঁচামাল আমোনী করে দে�তক ভ�পোভয়ে কো 
সহজেে হতো। (ঘ) দে� অতনক আতগই খাতেযে স্বয়ংসম্পেূ্ 
হতো। (ঙ) ভবধিবদ্ধ পূঁভজতে রৈসেকােী উতেযোতগ বা 
বযেভতি মাভলকানায় দোত�াখাত�া ভ�পেকােখানা রিভেষ্া ও 
আিযেন্তেীে বযেবসা-বাধেজযেতক উতসাহ রিোন কো হতো। 
(চ) বযেভতি মাভলকানা যাতে োতেে শ্রভমকৃবন্দ ও দ্রবযে-
সামগ্ীে দরিো সািােেতক শোষে কেতে না পারে, দসজনযে 
কতোে বযেবথিা গ্হে কো হতো। (ে) গ্াম সমবায়ই হতো 
রি�াসতনে রিােভমক ও মলূ ভিভতি। (জ) গ্াম সমবাতয়ে 
সাভব্ক ষেমো োকতো জনসািােতেে উপে। এে ফতল 
রেেৃতবেে ভবকা�সহ জনগতেে ষেমোয়ন বেোভবিে হতো। 
(ে) িূভমে সতব্াচ্চ সদ্যেবহাে হতো। ফতল উতপােনশীলো 
বাড়তো। (ঞ) শুিধু উতপােন নয়; বেং বন্টন ও সেবোহ 
বযেবথিায়ও ইভেবাচক এবং গুেগে পভেবে্তন আসতো।

বাংলানেনের সমবায় সগমগর গবষয়ক গবগিন্ন রথ্য

সমবায় অধিেপ্ে সমবাতয়ে অধিেপ্ে-সমবায়ীতেে 
অধিেপ্ে। আমো বাংলাতেত�ে সমবায় দসক্টরেে 
ভবভিন্ন েেযে/পভেসংখযোন ভবতলেষে কেতল ভনত্াতি ভচরে 

পাওয়া যায়: (১) দেত� দমা� সমবায় সভমভেে সংখযো: 
১,৯৬,৩১৬ টি (জােীয় ২২টি; রেন্দীয়: ১২০৮টি এবং 
রিােভমক: ১,৯৫,০৮৬টি)। (২) দমা� বযেভতি সেসযে: 
১,১৭,০৭,৫১৪ জন ( পধুরুষ: ৮৯,৮১,৮৬৫ জন; 
মভহলা: ২৭,২৫,৬৪৯ জন)। (৩) দমা� শেয়াে মলূিন: 
১৯৩১.৬২ রোটি �াকা। (৪) সঞ্চয় আমানে:  ৯০১৯.৭৪ 
রোটি �াকা। (৪) কায্কেী মলূিন: ১৫,৪৪২.৫৫  রোটি 
�াকা। (৫)  সভমভেসমতূহে দমা� সম্পে: ৬৭৭৮.১৫ রোটি 
�াকা। (৬) দমা� কম্সংথিান: ৯,৬৩,১৫১ জন। (৭) দমা� 
রিভ�ষেে রিোন:  ৮২,৮০১ জন। (৮) মভহলা সমবায় 
সভমভেে সংখযো: ২৭,৪৯১টি। (৮) মভহলা সভমভেে সেসযে 
সংখযো:  ৯,৮৬,৪৬৮ জন।

বঙ্গবন্ধু র সমবায় েে্শনের আনলানক সমবায় অধিেপ্তররর 

কম্শ�জ্ঞ ও কম্শপগরকল্পো

করোনাকাতল অতনক হো�াে মাতেও আমো ভকেধু  
সম্াবনাে নেধু ন ভেগন্ত দেখতে পাভছি। সমবায় দসক্টরেও 
এ সম্াবনা স্প�্ কেতে পারে বতল আমাতেে ভবশ্াস। 
এ জনযে ভকেধু  কেণীয়/উতেযোগ আমো গ্হে করেভে যাতক 
এিাতব উপথিাপন কো যায়:

১.  সমবায় দসক্টরে উতপােন ও ভবপেন বযেবথিাে উন্নয়ন 
ঘটিতয় জনগতেে দোেতগাড়ায় দসবা ও পেযে দপৌূঁোতনাে 
উতেযোগ।

২.  সমবায়ীতেেতক নেধু ন নেধু ন রিযধুভতিে রিভ�ষেে ভেতয় 
ভবত�ষাভয়ে পেযে ও দসবাে দষেররে েষে করে গতড় 
র�ালাে পভেকপেনা।

৩. ‘আন্ততঃসমবায় সহতযাভগো’ে সমবায় মলূনীভেে 
বাস্তবায়ন করে দেত�ে ভবভিন্ন অঞ্চতলে সমবায়ীতেে 
অনলাইন প্লা�ফতম্ এতন উতপাভে পেযে ও দসবাে 
ভলংতকজ গতড় র�ালাে কায্কে উতেযোগ।

৪.  নেধু ন নেধু ন দষেররে (দযমন: গাতম্ন্টস দসক্টে, 
রিবাসীতেে কম্সংথিাতনে জনযে পভেে জভমতে কৃভষ 
উতপােন, স্ধুল রো-অপারেটিি, �ধু যেভেজম রো-
অপারেটিি দহলে রো-অপারেটিি ইেযোভে) সমবায়তক 
নেধু ন আভঙ্গতক সম্প্রসােে কোে                  পভেকপেনা।
বে্তমাতন সমবায় অধিেপ্রে চলমান রিকপেসমহূ 

হতছি: (১) দুগ্ধ ও মাংস উতপােতনে মািযেতম গ্ামীে 
কম্সংথিান সষৃ্টিে লতষেযে  যত�াে ও দমতহেপধুে রেলায় 
সমবায় কায্রিম ভবসৃ্তেকেে রিকপে (জানধুয়াভে ২০২১-
জুন ২০২৩) এবং (২) বঙ্গবন্ধু ে গেমধুখী সমবায় 

িাবনাে আতলাতক বঙ্গবন্ধু  মতেল গ্াম রিভেষ্া পাইল� 
রিকপে (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪)। উতলেখযে, ভবগে 
সমতয় রৈ� কতয়কটি রিকপে সফলোে সতঙ্গ সমাপ্                                                                                
হতয়তে। চলমান এবং সমাপ্ এসব রিকতপেে মািযেতম 
সমবায় আতন্দালতনে মািযেতম দেত�ে জনগতেে 
জীবনযারোয় ইভেবাচক গুেগে পভেবে্তন হতছি।

মধুগিববনষ্শ সমবায় অধিেপ্তররর অঙ্গগীকার

জাভেে ভপোে সমবায় ে�্ন এবং মাননীয় রিিানমন্ত্রীে 
সমবায় অঙ্গীকােতক পাতেয় করে আমো সমবায় 
আতন্দালনতক বাংলাতেত�ে জনগতেে আে্-সামাভজক 
উন্নয়তনে একটি �ভতি�ালী পেীভষেে হাভেয়াে ভহতসতব 
গতড় েধু লতে বদ্ধপভেকে। আমো আমাতেে কো-কাজ ও 
অঙ্গীকারেে মািযেতম রিমাে কেতে চাই: ‘সমবায় সভমভে 
হতছি সেসযেতেে জনযে, সেসযেতেে দ্াো এবং সেসযেতেে 
কলযোতে পভেচাভলে সংগেন। (A Cooperative Society 
is the organization of the cooperators, for the 
cooperators and by the cooperators).’ জাভেে 
ভপোে সমবায় ও উন্নয়ন ে�্ন এখাতনই ভনভহে েতয়তে 
বতল আমো ভবশ্াস কভে। 

বাণী

বাণী

বাণী

বাণী

বাণী

বাণী

বাণী

বাণী

োষ্ট্রপভে
গেরিজােন্ত্রী বাংলাতে�

বঙ্গিবন, ঢাকা।
২১ কাভে্তক ১৪২৮
০৬ নতিবেে ২০২১

মন্ত্রী
থিানীয় সেকাে, পলেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রোলয়

গেরিজােন্ত্রী বাংলাতে� সেকাে

সভচব
পলেী উন্নয়ন ও সমবায় ভবিাগ

থিানীয় সেকাে, পলেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রোলয়

রিভেমন্ত্রী
থিানীয় সেকাে, পলেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রোলয়                                                                            

গেরিজােন্ত্রী বাংলাতে� সেকাে

ভনবন্ক ও মহাপভেচালক
সমবায় অধিেপ্ে

সিাপভে
থিানীয় সেকাে, পলেী উন্নয়ন ও সমবায় 

মন্ত্রোলয় সম্পভক্তে থিায়ী কভমটি
বাংলাতে� জােীয় সংসে

সিাপভে
বাংলাতে� জােীয় সমবায় ইউভনয়ন

ও
দচয়ােমযোন

বাংলাতে� দুগ্ধ উতপােনকােী সমবায় ইউভনয়ন ভলতঃ

রিিানমন্ত্রী
গেরিজােন্ত্রী বাংলাতে� সেকাে

২১ কাভে্তক ১৪২৮
০৬ নতিবেে ২০২১

থিানীয় সেকাে, পলেী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রোলতয়ে উতেযোতগ ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস উেযাপতনে উতেযোগতক আভম 
স্বাগে জানাই।  এ বেে জােীয় সমবায় ভেবতসে রিভেপােযে ‘বঙ্গবন্ধু ে ে�্ন, সমবাতয় উন্নয়ন’ অেযেন্ত সমতয়াপতযাগী 
হতয়তে বতল আভম মতন কভে।
 জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমাতনে আজন্ম লাভলে স্বপ্ন ভেল ষেধু িা, োভেদ্রযে ও শোষেমধুতি দসানাে বাংলাতে� 
ভবভনম্াে। সমবায়তক ভেভন উন্নয়তনে অনযেেম রিাতয়াভগক পদ্ধভে ভহতসতব ভবতবচনা করেভেতলন। সমবায় সম্পতক্ত বঙ্গবন্ধু ে 
ভচন্তািাো ভেল গিীে এবং বযোপক। ১৯৭২ সাতলে ৩০ জুন বাংলাতে� সমবায় ইউভনয়ন আতয়াভজে সমবায় সতমেলতন 
বঙ্গবন্ধু  বতলভেতলন, “আমাে দেত�ে রিভেটি মানধুষ খােযে পাতব, আশ্রয় পাতব, ভ�ষো পাতব, উন্নে জীবতনে অধিকােী হতব- 
এই হতছি আমাে স্বপ্ন। এই পভেররিভষেতে গেমধুখী সমবায় আতন্দালনতক অেযেন্ত গুরুবেপে্ িূভমকা পালন কেতে হতব।”
বাংলাতেত�ে কৃভষ ও অনযোনযে উতপােনশীল খাতে ভবভনতয়াগসহ উতপাভেে পতেযেে বাজােজােকেে ও পতেযেে নযোযযেমলূযে 
রিাভপ্সহ নােীে ষেমোয়ন, অনগ্সে জনতগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়ন রিিৃভে দষেররে সমবায় একটি কায্কেী পদ্ধভে। 
রোভিে-১৯ এে কােতে সাোভবশ্ বে্তমাতন এক কভেন সময় পাে কেতে। সমবায় পদ্ধভেে পােস্পভেক সহতযাভগো, 
সমতবে রিতচষ্া ও মলূযেতবাতিে চচ্তা বে্তমান সংক� উতিেতে িূভমকা োখতে পারে। বে্তমাতন দেত� রিায় ১ লষে ৯৬ হাজাে 
সমবায় সভমভে েতয়ে। এ সকল সমবায় সভমভে শেয়াে ও সঞ্চতয়ে মািযেতম পধুূঁভজগেন, ভবভনতয়াগ, কম্সংথিান, উতপােন, 
ভবপেন রিিৃভে কায্রিতমে মািযেতম ভনতজতেে িাতগযোন্নয়নসহ সামভগ্ক আে্-সামাভজক উন্নয়তন গুরুবেপে্ অবোন রেতখ 
চতলতে।
বঙ্গবন্ধু  এ দেত�ে মানধুতষে অে্ননভেক মধুভতি ভনভচিে কেতে ভনতয়ভেতলন বহুমধুখী পভেকপেনা, ভেতয়ভেতলন অে্নীভেে 
নেধু ন ফমধু্লা। োঁেই উদ্াভবে অে্ননভেক উন্নয়ন ে�্ন বাস্ততব রূপ ভেতে ভেভন সমবাতয়ে অন্তভন্ভহে �ভতিতক পধুরোমারোয় 
বযেবহাে কেতে দচতয়ভেতলন। বাংলাতেত�ে স্বািীনোে সুবে্জয়ন্তীতে স্বািীনোে মহান থিপভে জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ 
মধুভজবধুে েহমাতনে অে্ননভেক ে�্ন ‘সমবায়’ এে �ভতিতক একটি গেমধুখী সমবায় আতন্দালতন পভেেে কেতে আভম 
সংভলেষ্ সকতলে রিভে আহ্ান জানাভছি।  
আভম ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবতসে সকল কম্সচূীে সাভব্ক সাফলযে কামনা কেভে।
জয় বাংলা,
দখাো হাতফজ, বাংলাতে� ভচেজীবী দহাক।

মমা: আব্ধুল হাগমে

নতিবেে মাতসে রিেম �ভনবাে অেযেন্ত আনন্দঘন পভেতবত� নানান কম্সভূচ আতয়াজতনে মািযেতম সাোতেত� জােীয় 
সমবায় ভেবস উেযাভপে হতয় োতক। ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস উপলতষে দেত�ে সকল সমবায়ীতক জানাই শুতিছিা 
ও অভিনন্দন।
আভম গিীে শ্রদ্ধাে সাতে স্মেে কেভে সব্কাতলে সব্রশ্রষ্ বাঙাভল, স্বািীনোে মহান থিপভে জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ 
মধুভজবধুে েহমানতক। এবারেে জােীয় সমবায় ভেবতসে রিভেপােযে ভনি্ােে কো হতয়তে ‘বঙ্গবন্ধু ে ে�্ন, সমবাতয় উন্নয়ন’ 
যা অেযেন্ত োতপয্পে্ ও সমতয়াপতযাগী। বঙ্গবন্ধু  গেমানধুতষে দ�কসই উন্নয়তনে জনযে সমবায় পদ্ধভেতকই সব্াধিক গুরুবে 
ভেতয়ভেতলন। বঙ্গবন্ধু  ও এতেত�ে সমবায় আতন্দালন এক ও অভিন্ন। জাভেে ভপোে আজন্ম লাভলে স্বপ্ন ভেল সমবাতয়ে 
মািযেতম ষেধু িা ও োভেদ্রযেমধুতি সুখী, সমদৃ্ধ ও �াভন্তপে্ বাংলাতে� গতড় র�ালা। সমবাতয়ে গুরুবে ভবতবচনা করে বাংলাতেত�ে 
সংভবিাতন সমবায়তক সম্পতেে মাভলকানাে ২য় খাে ভহতসতব স্বীকৃভে রিোন কো হয়। জাভেে ভপো স্বপ্ন দেখতেন কৃভষ 
ভনি্তে বাংলাতেত� সমবায় পদ্ধভেতে উতপােন বভৃদ্ধ করে সামযে ও নযোয়ভিভতিক বণ্টন বযেবথিা রিবে্তন কোে। বঙ্গবন্ধু  কৃভষ, 
ভ�পে, িূভম বযেবথিাপনা ইেযোভে দষেররে সমবায় পদ্ধভে রিতয়াতগে কো বলতেন।
গ্াম ও �হরেে উন্নয়নতক এক সরূরে গাঁোে অনযেেম মািযেম সমবায়। এ ভবষয়টি বঙ্গবন্ধু  েঢ়ৃিাতব ভবশ্াস কেতেন। োঁে 
উন্নয়ন ভচন্তাে অনযেেম মতেল ভেল গ্াম-সমবায়। জাভেে ভপোে সুতযাগযে উতিেসুভে মাননীয় রিিানমন্ত্রী শেখ হাভসনাও 
সমবায়তক একইিাতব লালন করেন। মাননীয় রিিানমন্ত্রী ৪৯েম জােীয় সমবায় ভেবতসে িাষতে বতলতেন, “এ�া 
পেীভষেে দয, বহুমধুখী গ্াম সমবায় আমো যভে গতড় েধু লতে পাভে, বাংলাতেত� রোন োভেদ্রযে োকতব না।” মাননীয় 
রিিানমন্ত্রীে এ উন্নয়ন ভনতে্ত�নাে আতলাতক এবং বে্তমান সেকারেে ভনব্াচনী ই�তেহাে-২০১৮ এে ভবত�ষ অঙ্গীকাে 
‘আমাে গ্াম, আমাে �হে’ িােোতক সামতন রেতখ সমবায় অধিেপ্ে কে্ৃক �হরেে সুভবিা গ্াতম সষৃ্টিে লতষেযে ‘বঙ্গবন্ধু  
মতেল গ্াম’ রিভেষ্া পাইল� রিকপে গ্হেসহ ভবভিন্ন উন্নয়ন পভেকপেনা গ্হে কো হতয়তে। 
২০৪১ সাতলে মতিযে একটি উন্নে বাংলাতে� গতড় র�ালাই বে্তমান সেকারেে অনযেেম লষেযে। এ লষেযে অজ্ততনে জনযে 
সেকারেে অনযোনযে েপ্রেে নযোয় সমবায় অধিেপ্রেে রেেৃতবে দেত�ে সমবায়ীো উতপােনমধুখী কায্রিতমে মািযেতম 
সেকারেে উন্নয়ন অগ্যারোয় যোযে অবোন রেতখ চতলতে।
আভম ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবতসে সকল কম্সভূচে সাফলযে কামনা কেভে।
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

 মমাঃ রাজুল ইসলাম, এমগপ

আজ ৬ নতিবেে ২০২১ ভ্রতঃ ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস। বযোপক উতসাহ ও উদেীপনাে মিযে ভেতয় ভেবসটি পাভলে হতছি। 
এ বেে জােীয় সমবায় ভেবতসে রিভেপােযে ভনি্াভেে হতয়তে ‘বঙ্গবন্ধু ে ে�্ন, সমবাতয় উন্নয়ন’। হাজাে বেরেে দশ্রষ্ 
বাঙাভল জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমাতনে জন্ম�েবাভষ্কী এবং স্বািীনোে সুবে্জয়ন্তী উেযাপতনে দরিষোপ� 
ভবতবচনায় রিভেপােযেটি অেযেন্ত রিাসভঙ্গক, গুরুবেবহ ও সমতয়াপতযাগী। জােীয় সমবায় ভেবতসে এ শুিষেতে আভম দেত�ে 
সকল সমবায়ী ও সমবাতয়ে সাতে সংভলেষ্ সকলতক উষ্ণ অভিনন্দন ও অকৃভরেম শুতিছিা জানাভছি। 
স্বািীনোে সুবে্জয়ন্তীে রিাক্াতল বাংলাতে� স্বতপোন্নে দে� দেতক ময্াোশীল উন্নয়নশীল দেত� উন্নীে হওয়াে চূড়ান্ত 
সুপাভে� অজ্তন করেতে। পভৃেবীে মানভচররে বাংলাতে� আজ এক অননযে উোহেে। এই উোহেে অগ্গভেে উোহেে। 
করোনা মহামাভেতেও বাংলাতে� ভবতশ্ে অনযোনযে দেত�ে েধু লনায় অে্নীভেতে রৈ� সাফলযে অজ্তন করেতে। বাংলাতেত�ে 
ভজভেভপে রিবভৃদ্ধ ৫ ে�ভমক ৪৭ �োং� যা ভবশ্ বাস্তবোয় সতন্তাষজনক। করোনা মহামাভেতে এ রিবভৃদ্ধ আমাতেে জনযে 
এক ভব�াল অজ্তন। বঙ্গবন্ধু  আমাতেে স্বপ্ন দেভখতয়তেন, বাংলাতে� একভেন ষেধু িা, োভেদ্রযেমধুতি ও সমদৃ্ধ�ালী উন্নে দে� 
ভহতসতব পভৃেবীে বধুতক মাো উূঁ চধু  করে োঁড়াতব। যধুদ্ধভবধ্বস্ত বাংলাতেত�ে অে্নীভে পধুনগ্েতনে লতষেযে কায্কে পদ্ধভে 
ভহতসতব বঙ্গবন্ধু  সমবায়তক রৈতে ভনতয়ভেতলন। এক �োব্ীেও অধিককাল িরে সমবায় বযেবথিা দেত�ে োভেদ্রযে ভবতমাচন ও 
অে্ননভেক রিবভৃদ্ধ অজ্ততন উতলেখতযাগযে অবোন রেতখ চতলতে। একটি অে্ননভেক বযেবথিা ও পদ্ধভে এে েীঘ্ সময় টিতক 
োকাে দপেতনই ভনভহে েতয়তে এে গ্হেতযাগযেো ও উপযধুতিো। 
বাংলাতেত� সমবায় আতন্দালন একটি পেীভষেে, রিভেভষ্ে ও সাংভবিাভনকিাতব স্বীকৃে অে্ননভেক কম্কাণ্ড যাে ভবস্তাে 
েতয়তে গ্ামীে জনপতে, নগে জীবতন এবং আিধুভনক বাধেভজযেক কম্কাতণ্ড। বঙ্গবন্ধু ে উন্নয়ন ে�্তনে রেন্দভবন্দধু ভেল 
মানধুষ। মানধুতষে অধিকাে রিভেষ্াে জনযে মানধুষতক সংগভেে করে মানধুতষে অং�গ্হতে ভেভন ইভেহাতসে সব্বহৃত মধুভতি 
সংগ্াতমে রেেৃবে ভেতয়ভেতলন। সকল কায্রিতম মানধুতষে সভরিয় অন্তিধু ্ভতিে িাবনাে মতিযেই বঙ্গবন্ধু ে সমবায় ে�্তনে 
গিীে োতপয্ ভনভহে েতয়তে। 
বঙ্গবন্ধু  এবং সমবায় �ব্ দুটি এতক অপরেে পভেপেক। বঙ্গবন্ধু ে জীবদে�ায় সািােে মানধুতষে অে্ননভেক ও সামাভজক 
জীবনমান পভেবে্ততনে জনযে সমবায় দযমভনিাতব অনযেেম রেৌ�ল ভহতসতব িূভমকা রেতখতে র�মভনিাতব বঙ্গবন্ধু ে 
দসানাে বাংলা রিভেষ্াে স্বপ্ন বাস্তবায়তনে লতষেযে োঁেই উতিেসেূী মাননীয় রিিানমন্ত্রী শেখ হাভসনাে রেেৃতবে পভেবভে্তে 
ভবশ্ পভেভথিভে ভবতবচনায় সাম্প্রভেক সমতয় বাংলাতেত�ে অে্ননভেক অগ্গভে, দ�কসই উন্নয়ন লষেযেমারো ২০৩০, 
রূপকপে-২০৪১, রেল্া পভেকপেনা ২১০০ এে সফল বাস্তবায়তনে মািযেতম ২০৪১ সাতলে মতিযে উন্নে বাংলাতেত�ে স্বপ্ন 
পেতে সমবায় গুরুবেপে্ হাভেয়াে ভহতসতব িূভমকা োখতব বতল আভম েঢ়ৃিাতব ভবশ্াস কভে।
আমাতেে সকতলে ঐকযেবদ্ধ দচেনায় ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস সফল দহাক সাে্ক দহাক এ কামনা কভে।

মমাঃ মগেউর রহমাে, এেগিগস

 রিভেবেরেে নযোয় এবােও সাোতেত� বযোপক উতসাহ উদেীপনাে মিযে ভেতয় ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস উদ্্যাভপে হতছি। এ 
ভেতন আভম দেত�ে সকল সমবায়ীতক জানাই আন্তভেক শুতিছিা ও অভিনন্দন। 
োভেদ্রযে ভবতমাচতন সমবায় একটি রিাচীন ও পেীভষেে অে্ননভেক রিভরিয়া। রিভেটি সমবায় হতছি এমন এক আে্-সামাভজক 
রিভেষ্ান যা দ�কসই উন্নয়ন ভনভচিে কেতে সহায়ো করে যা সমাজ জীবতন আে�্ ও মলূযেতবািতক রিভেষ্া কোে সুতযাগ 
সষৃ্টি করে। বাংলাতেত� সমবায় পদ্ধভে �ে বেরেে অধিক সমতয়ে অনধুসেৃ একটি অে্ননভেক রেৌ�ল যা পধুূঁভজবাতেে অসম 
রিভেতযাভগোে মাতে সতগৌেতব মাো উূঁ চধু  করে টিতক আতে। বে্তমান সেকারেে দ�কসই উন্নয়তনে দয লষেযে েতয়তে দসতষেররে 
সমবায় রিভেটি দষেররে অনবেযে অবোন োখতে সষেম।
সমাতজে ভবভিন্ন দপ�াজীবী ও রৈকাে জনতগাষ্ঠীে িাতগযেে পভেবে্তন এবং জীবনযারোে মান উন্নয়তনে অনযেেম দসাপান হতছি 
সমবায়। সমবাতয়ে এই আে�্তক অনধুসেে করে পভৃেবীে বহুতে� ভনতজতেে উন্নয়তন উতলেখতযাগযে েষৃ্ান্ত রেতখতে। জাভেে 
ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে বহমান এই সেযেতক অনধুিাবন করেই সংভবিাতন সমবায়তক মাভলকানাে ভদ্েীয় খাে ভহতসতব স্বীকৃভে 
ভেতয়তেন। বঙ্গবন্ধু  স্বপ্ন দেতখভেতলন বাংলাতে� একভেন ষেধু িা ও োভেদ্রযেমধুতি দে� ভহতসতব পভৃেবীে বধুতক মাো েধু তল োঁড়াতব।
বঙ্গবন্ধু  কনযো মাননীয় রিিানমন্ত্রী শেখ হাভসনা জাভেে ভপোে স্বপ্ন বাস্তবায়তন দেত�ে সামভগ্ক উন্নয়তন, ভবত�ষ করে ভপভেতয় 
পড়া জনতগাষ্ঠী, রৈতে, ভহজড়া, ষেধু দ্র ন-ৃদগাভষ্ ও নােী উন্নয়তন সমবায়তক ভবত�ষ গুরুবে ভেতয়তেন। এ লতষেযে সমবায় অধিেপ্ে 
দেত�ে রিভেটি উপতজলায় ‘বঙ্গমাো মভহলা সমবায় সভমভে’ গেতনে উতেযোগ ভনতয়তে। এ উতেযোগ বাস্তবায়তনে মািযেতম দেত�ে 
রিাভন্তক পয্াতয়ে মভহলাতেে স্বাবলবেী কোে পা�াপাভ� আে্-সামাভজক উন্নয়ন ও ষেমোয়ন সুেঢ়ৃ কো সম্ব। জাভেে ভপো 
বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে বহমাতনে গেমধুখী সমবায় িাবনাে আতলাতক বঙ্গবন্ধু  মতেল গ্াম বাস্তবায়তনে উতেযোগ গ্হে কো হতয়তে। 
গ্ামীে অবকাোতমা উন্নয়ন, কম্সংথিান সষৃ্টিসহ সমবায়ভিভতিক গ্াম উন্নয়তন উতেযোগটি গুরুবেপে্ িূভমকা োখতব বতল আমাে 
ভবশ্াস।
আভম আ�া কভে, সমতবেিাতব একটি সুখী ও সমদৃ্ধ দে� গেতন সমবায় সভমভেগুতলা োতপয্পে্ িূভমকা োখতে সষেম হতব। 
আভম জােীয় সমবায় ভেবস উপলতষে গহৃীে সকল কম্কাতণ্ডে সাফলযে কামনা কভে।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাতে� ভচেজীবী দহাক।

স্বপে িট্াচা�্শ্য, এমগপ

৫০ েম জােীয় সমবায় ভেবস উপলতষেযে দেত�ে সকল সমবায়ীতক জানাই আমাে আন্তভেক শুতিছিা ও অভিনন্দন। ‘বঙ্গবন্ধু ে 
ে�্ন, সমবাতয় উন্নয়ন’ রিভেপােযেতক সামতন রেতখ পাভলে হতছি এবারেে সমবায় ভেবস। ভবশ্ অে্ননভেক এবং সামাভজক 
দরিষোপ� ভবতবচনায় বাংলাতেত�ে অগ্যারোয় নব উতিেেকাতল এবারেে সমবায় ভেবস অেযেন্ত োতপয্পে্ বতল আভম মতন 
কভে।
স্বািীনোে এই সুবে্জয়ন্তীতে রিেতমই আভম গিীে শ্রদ্ধা জানাভছি সব্কাতলে সব্রশ্রষ্ বাঙাভল, জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ 
মধুভজবধুে েহমাতনে রিভে। বঙ্গবন্ধু ে অনযেেম উন্নয়ন ে�্ন ভেল সমবায়। মহান মধুভতিযধুতদ্ধে পরে সেযে স্বািীন বাংলাতে� ভেল 
ধ্বংসসূ্তপ, যধুদ্ধভবধ্বস্ত দসই স্বািীন বাংলাতে�তক মারে সাতড় ভেন বেরেে মতিযে উন্নয়তনে পতে ভনতয় যান বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে 
েহমান। বঙ্গবন্ধু  যধুব সম্প্রোয়তক সম্পতৃি করে গেমধুখী সমবায় আতন্দালন গতড় েধু লতে দচতয়ভেতলন। বঙ্গবন্ধু ে উতিেসেূী োঁেই 
কনযো মাননীয় রিিানমন্ত্রী শেখ হাভসনাে ভনেলস কম্রিতচষ্ায় বাংলাতে� আজ উন্নয়তনে মহাসড়ক িরে এভগতয় যাতছি।
উন্নয়তনে মহাযারোয় আমো ভন্ আতয়ে দে� হতে ভন্ মিযেম আতয়ে দেত� পভেেে হতয়ভে এবং স্বতপোন্নে দে� হতে উতিেতেে 
সকল �ে্ত পেে করেভে। আমো এমভেভজ অজ্ততন উতলেখতযাগযে সাফলযে লাি করেভে। এখন এসভেভজ অজ্ততনে জনযে আমাতেে 
েেকাে অংশীোভেবেমলূক দ�কসই উন্নয়ন। দেত�ে রিভে পাঁচ জন রিাপ্ বয়স্ নাগভেতকে একজন দযখাতন সমবায়ী দসখাতন 
দ�কসই উন্নয়ন পভেকপেনা বাস্তবায়তন সমবায়ই হতে পারে অনযেেম মািযেম। সমবায় এমন এক অংশীোভেবেমলূক উন্নয়ন 
ে�্তন ভবশ্াস করে দযখাতন একেল মানধুষ সভরিয় অং� ভনতয় ভনতজতেে উতেযোতগ পােস্পভেক সম্পক্ত সুেঢ়ৃ করে ভনতজতেে 
উন্নয়ন ঘ�াতে সষেম।
 বে্তমাতন বাংলাতেত� ১ লষে ৯৬ হাজাে ৩১৬টি সমবায় সভমভেতে ১ রোটি ১৭ লতষেে অধিক সমবায়ী েতয়তে। সমবায় 
অধিেপ্রেে মািযেতম এ সকল সমবায় সভমভে সেসযেতেে ষেধু দ্র সঞ্চতয়ে মািযেতম পধুূঁভজগেন, ভবভনতয়াগ, ঋেোন কায্রিম, 
আবাসন, পধুষ্টিচাভহো পেে রিিৃভে দষেররে অবোন রেতখ চতলতে। নােীে ষেমোয়ন ও উন্নয়তন সমবাতয়ে িূভমকা খধুবই 
োতপয্পে্। বে্তমাতন রিােভমক সমবায়ীতেে ২৩% মভহলা দস ভহতসতব দেত�ে রিায় ২৭ লষে ২৬ হাজাে নােী রিেযেষেিাতব 
সমবাতয়ে সাতে জভড়ে। অধিকন্তু সমবায়ীতেেতক যধুতগাপতযাগী রিভ�ষেে রিোতনে মািযেতম েষে মানব সম্পতে পভেেে কোে 
দষেররেও সমবায় অধিেপ্রেে িূভমকা গুরুবেপে্। 
সমবাতয়ে সমসযো ও দুব্লোসমহূ দূেীিূে করে দ�কসই উন্নয়তনে লষেযেসমহূ অজ্ততন এবং ২০৪১ সাতলে মতিযে উন্নে বাংলাতে� 
গতড় েধু লতে সমবায় গুরুবেপে্ িূভমকা োখতে পারে বতল আভম রিেযো�া বযেতি কেভে। 
আভম ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবতসে সাভব্ক সাফলযে কামনা কেভে।

ি. মমাঃ হারুে-অর-রগেে গবশ্াস

আজ ৬ নতিবেে, ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস ২০২১। এ উপলতষে দেত�ে সকল সমবায়ী িাই ও রৈানতক জানাই আমাে 
আন্তভেক অভিনন্দন ও শুতিছিা। এবেে জােীয় সমবায় ভেবতস গহৃীে রিভেপােযে ‘বঙ্গবন্ধু ে ে�্ন, সমবাতয় উন্নয়ন’ যা 
জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমাতনে উন্নয়ন িাবনাতক যোে্িাতব রিভেফভলে করেতে। এ রিভেপােযেতক সামতন 
রেতখ যোতযাগযে ময্াোয় সাোতেত� নানা আতয়াজতনে মিযে ভেতয় ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস পাভলে হতছি। একই সমতয় 
আমো উেযাপন কেভে জাভেে ভপোে জন্ম�েবাভষ্কী ও স্বািীনোে সুবে্জয়ন্তী যা এবারেে জােীয় সমবায় ভেবসতক 
ভেতয়তে নেধু নমারো। 
োভেদ্রযে ভবতমাচন ও দ�কসই উন্নয়তনে হাভেয়াে ভহতসতব সমবায় সাোভবতশ্ একটি রিভেভষ্ে রেৌ�ল। সমবায় অে্নীভে 
িােসামযেপে্ অে্নীভে যা বযেভতিে সজৃনশীলোতক সামষ্টিক রিভরিয়াে মািযেতম উতেযোতিা ভহতসতব ভবকভ�ে করে। পা�াপাভ� 
ভনভচিে করে সুষম উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধু  যোযেিাতব উপলভধি করেই ১৯৭৫ সাতলে ২৬ মাচ্ত স্বািীনো ভেবস উেযাপন 
উপলতষে দেয়া িাষতে সমবায়তক গ্াতমান্নয়তনে রিিান রেৌ�ল ভহতসতব রৈতে রেয়াে দঘাষো দেন। ভেভন রিভেটি গ্াতম 
বহুমধুখী সমবায় সভমভে গতড় র�ালাে ভনতে্ত�না ভেতয়ভেতলন। আজ ভবতশ্ বঙ্গবন্ধু ে সমবায় িাবনা েভেদ্র মানধুতষে উন্নয়তনে 
অনধুকেণীয় আে�্ ভহতসতব স্বীকৃে। বাংলাতেত�ে অে্নীভে অরিভেরোিযে গভেতে এভগতয় যাতছি। করোনা িাইোস জভনে 
অভেমাভেে কােতে পভেবভে্তে ভবশ্ পভেভথিভেতে নানাভবি রিভেকূলো সত্বেও আমাতেে দেত� মধুভজব �েবতষ্ নানাভবি বড় 
বড় উন্নয়ন কম্কাণ্ড সফলিাতব বাস্তবাভয়ে হতছি। দে� রিতমই এভগতয় যাতছি, েভচে হতছি উন্নয়তনে নেধু ন নেধু ন ইভেহাস। 
 সমবাতয়ে মািযেতম গ্াতমে সািােে মানধুতষে মধুতখ হাভস দফা�াতনাই ভেল বঙ্গবন্ধু ে উন্নয়ন ে�্তনে মলূ উপজীবযে। আয়নবষমযে 
হ্াসকরে জাভেে ভপো একটি নযোয়ভিভতিক সমাজ রিভেষ্া কেতে দচতয়ভেতলন। োেই িাোবাভহকোয় সমবায় সংগেনগুতলা 
পধুূঁভজ গেন, ভবভনতয়াগ, কম্সংথিান সষৃ্টি ও নােীে ষেমোয়তনে মািযেতম সেকারেে উন্নয়ন কম্িাোয় নীেতব রিবাহমান 
দ্াতেে মতো ভবত�ষ িূভমকা পালন করে চতলতে।
 আভম সমবায় আতন্দালতনে উতিরোতিে সমভৃদ্ধ ও জােীয় সমবায় ভেবতসে সকল কম্সভূচে সফলো কামনা কেভে। 
 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
 বাংলাতে� ভচেজীবী দহাক। 

খ্কার মমাোররফ মহানসে, এমগপ

০৬ নতিবেে, ২০২১ �ভনবাে ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস। ভবভিন্ন আতয়াজতনে মিযেভেতয় সাোতেত� জােীয় সমবায় 
ভেবস উেযাভপে হতে যাতছি রেতন আভম অেযেন্ত আনভন্দে। আজতকে এ উতসবমধুখে ভেতন আভম বাংলাতেত�ে সকল 
সমবায়ী িাই-রৈানতক জানাই আন্তভেক শুতিছিা ও অভিনন্দন। এ বেে জােীয় সমবায় ভেবতসে রিভেপােযে ভনি্াভেে 
হতয়তে ‘বঙ্গবন্ধু ে ে�্ন, সমবাতয় উন্নয়ন’। সব্কাতলে সব্রশ্রষ্ বাঙাভল জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমাতনে 
জন্ম�েবাভষ্কী এবং স্বািীনোে সুবে্জয়ন্তী উেযাপতনে দরিষোপ� ভবতবচনায় রিভেপােযেটি অেযেন্ত োতপয্পে্ ও 
সমতয়াপতযাগী।
 জনগতেে আে্-সামাভজক উন্নয়ন ও োভেদ্রযে ভবতমাচতন সমবাতয়ে রোতনা ভবকপে রেই। দ�কসই উন্নয়তনে জনযে সব্ারগ্ 
েেকাে উন্নয়তনে পে ও পদ্ধভে ভনি্ােে এবং উন্নয়ন রিভরিয়ায় সকতলে অং�গ্হে। স্বপে স্বপে সঞ্চতয়ে মািযেতম পধুূঁভজ গেন, 
থিানীয় পয্াতয় সংগেন ব�ভে করে মানধুষতেেতক উন্নয়তনে অংশীোে কোে জনযে সমবায়ই হতে পারে উতকৃষ্ পদ্ধভে। 
সমবাতয়ে গুরুতবেে কো ভবতবচনা করে জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমান সমবাতয়ে মািযেতম সমাজ দেতক োভেদ্রযে 
ও রৈকােবে দূে করে শোষেহীন সুখী সমদৃ্ধ, ‘দসানাে বাংলা’ গড়াে লতষেযে বহুমধুখী সমবায় সভমভে গেতন জনগেতক উদ্ধুদ্ধ 
করেভেতলন। 
 বে্তমাতন োঁেই সুতযাগযে কনযো মাননীয় রিিানমন্ত্রী জনতনরেী শেখ হাভসনা সমবায় খােতক সব্াধিক গুরুবে ভেতয় ভনেলসিাতব 
কাজ করে যাতছিন। ইতোমতিযে বাংলাতে� উন্নয়নশীল দেত� পভেেে হতয়তে এবং ২০৪১ সাতলে মতিযে উন্নে বাংলাতে� 
গতড় র�ালাই সেকারেে লষেযে। সমবায়ভিভতিক সমাজ গেন করে উন্নে বাংলাতে� গতড় র�ালা সম্ব বতল আভম েঢ়ৃিাতব 
ভবশ্াস কভে।
আভম ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস উপলতষেযে গহৃীে সকল কম্সভূচে সাফলযে কামনা কেভে। 
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ,
বাংলাতে� ভচেজীবী দহাক।
 

শেখ োগের মহানসে গলপধু

সাোতেত� ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস যোতযাগযে ময্াোয় উেযাভপে হতছি রেতন আভম আনভন্দে। এ উপলতষেযে আভম দেত�ে 
সকল সমবায়ীতক আন্তভেক শুতিছিা জানাই। এবারেে সমবায় ভেবতসে রিভেপােযে ‘বঙ্গবন্ধু ে ে�্ন, সমবাতয় উন্নয়ন’—অেযেন্ত 
সমতয়াপতযাগী ও োতপয্পে্ হতয়তে বতল আভম মতন কভে।
সব্কাতলে সব্রশ্রষ্ বাঙাভল, জাভেে ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমাতনে আজন্ম লাভলে স্বপ্ন ভেল একটি সুখী-সমদৃ্ধ-
স্বভনি্তে বাংলাতে� গতড় র�ালা। সমবাতয়ে গুরুবে ভবতবচনা করে বাংলাতেত�ে সংভবিাতন সমবায়তক মাভলকানাে ভদ্েীয় খাে 
ভহতসতব ভনি্ােে করেন ভেভন। এতেত�ে গেমানধুতষে অে্ননভেক মধুভতিে জনযে জাভেে ভপো গেমধুখী সমবায় আতন্দালতনে োক 
ভেতয়ভেতলন। বাংলাতেত�ে অনযেেম সমবায় রিভেষ্ান ‘ভমল্কভি�া’ বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজতবে হাতেই গতড় ওতে।
জাভেে ভপোে অনযেেম উন্নয়ন ে�্ন ভেল ‘সমবায়’। সমবাতয়ে মািযেতম োভেদ্রযে ভবতমাচন ও আে্-সামাভজক উন্নয়তন গুরুবেপে্ 
িূভমকা পালন কেতে পলেী উন্নয়ন ও সমবায় ভবিাগ। বে্তমাতন দেত� রিায় ১ লষে ৯৬ হাজাে সমবায় সভমভে েতয়তে, যাে বযেভতি 
সেসযে রিায় ১ রোটি ১৭ লষে। সমবায় দেত�ে কৃভষ, মতসযে চাষ, পশুপালন, দুগ্ধ উতপােন, পধুষ্টি চাভহো পেে, পভেবহে, ষেধু দ্র 
বযেবসা, আবাসন, নােীে ষেমোয়ন, অনগ্সে জনতগাষ্ঠীে জীবনমান উন্নয়তন গুরুবেপে্ িূভমকা পালন কেতে।
সমবায় কায্রিতম স্বছিো ও গভেশীলো আনয়তনে জনযে সমবায় সভমভে আইন, ২০০১ এবং পেবে্তীতে সমবায় সভমভে 
(সংত�ািন) আইন, ২০১৩ রিেয়ন কো হয়। সমবায় খাতে বাতজ� বভৃদ্ধসহ রিভ�ষেে, আভে্ক ও উপকেে সহায়ো রিোতনে 
কােতে সমবায়ীতেে জীবনমান ও সামাভজক উন্নয়ন উতিরোতিে বভৃদ্ধ পাতছি।
মধুভজববতষ্ জাভেে ভপোে গেমধুখী সমবায় িাবনাে আতলাতক ‘বঙ্গবন্ধু  মতেল ভিতলজ’ কোে কাতজ হাে ভেতয়ভে আমো। 
রিােভমকিাতব দেত�ে ৯টি রেলাে ১০টি গ্াতমে দমা� ৫ হাজাে মানধুষ এ রিকতপেে সুফল পাতবন। গ্াতমে আয়বভৃদ্ধ, কম্সংথিান 
সষৃ্টি, অবকাোতমা উন্নয়তনে মািযেতম উন্নে গ্ামীে জীবনযাপতনে সুতযাগ ও গ্াম দেতক �হেমধুখী জনর্াে কমাতে এ রিকপে 
িূভমকা োখতব। 
আওয়ামী লীগ সেকাে ২০৩০ সাতলে মতিযে দ�কসই উন্নয়ন লষেযেমারো অজ্তন এবং ২০৪১ সাতলে মতিযে উন্নে বাংলাতে� 
গতড় র�ালাে জনযে কাজ করে চতলতে। আ�া কভে, সেকারেে এ লষেযে পেতে দেত�ে সমবায় সংগেনগুতলা অগ্ণী িূভমকা 
োখতব। সকতলে সভমেভলে রিতচষ্ায় ষেধু িা-োভেদ্রযেমধুতি বঙ্গবন্ধু ে স্বতপ্নে দসানাে বাংলাতে� গতড় েধু লতে আমো সষেম হতবা, 
ইন�াআলোহ।
আভম ৫০েম জােীয় সমবায় ভেবস-২০২১ এে সকল কম্সভূচে সাভব্ক সাফলযে কামনা কেভে।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাতে� ভচেজীবী দহাক।

শেখ হাগসো

বঙ্গবন্ধু , মধুগিববষ্শ এবং সমবায়
ি. মমাঃ হারুে-অর-রগেে গবশ্াস

ভনবন্ক ও মহাপভেচালক, সমবায় অধিেপ্ে

বাগক অংে গেনচ মেখধুে

উপররর অংনের পর

সমবায় অধিেপ্তর

পল্গী উন্নয়ে ও সমবায় গবিাি

স্ােগীয় সরকার, পল্গী উন্নয়ে ও সমবায় মন্ত্রণালয়

তারিখ: ২১ কারততিক ১৪২৮, ৬ নভেম্বি ২০২১

আজ ৬ নতিবেে, ২০২১ ভ্রতঃ, �ভনবাে। ৫০েম জােীয় 
সমবায় ভেবস। বাংলাতেত�ে সমবায়ীতেে একটি 
পোকােতল এতন োতেে উতসাহ রিোন, উন্নয়তনে িাোয় 
সমবায় কায্রিম পভেচালনা এবং সমবাতয়ে মািযেতম আে্-
সামাভজক উন্নয়ন েো স্বয়ম্েো অজ্ততনে মহান ব্রে ভনতয় 
১৯৭২ ভ্রতঃ দেতক যোতযাগযে ময্াোয় রিভে বেে পাভলে 
হতয় আসতে জােীয় সমবায় ভেবস। এ বেরেে রিভেপােযে 
হতছি: বঙ্গবন্ধু ে ে�্ন, সমবাতয়ে উন্নয়ন।  আমাতেে 
দেত�ে বে্তমান দরিষোপত� ভবষয়টি সমতয়াপতযাগী-চাভহো 
উপতযাগী এবং বযোপক মানধুতষে কলযোে, সতব্াপভে দেত�ে 
জনগতেে সাভব্ক আে্-সামাভজক উন্নয়তনে ভনভেতখ অেযেন্ত 
রিতয়াজনীয় একটি রিেযেয়।

বঙ্গবন্ধু র সমবায় েে্শে

বঙ্গবন্ধু  দসানাে বাংলাে স্বপ্ন দেতখভেতলন-সমবায়তক 
হাভেয়াে কেতে দচতয়ভেতলন স্বতপ্নে বাংলা ভবভনম্াতে। ৩০ 
জুন ১৯৭২ োভেতখ বাংলাতে� জােীয় সমবায় ইউভনয়ন 
কেৃ্ক আতয়াভজে সমবায় সতমেলতন রিেতি বাণীতে জাভেে 
ভপো বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমান বতলতেন—‘আমাে 
দেত�ে রিভেটি মানধুষ খােযে পাতব, আশ্রয় পাতব, ভ�ষো পাতব 
উন্নে জীবতনে অধিকােী হতব—এই হতছি আমাে স্বপ্ন। 
এই পভেতপভষেতে গেমধুখী সমবায় আতন্দালনতক অেযেন্ত 
গুরুবেপে্ িূভমকা পালন কেতে হতব। রেননা সমবাতয়ে 
পে-সমাজেরন্ত্রে পে, গেেরন্ত্রে পে।’
উপভেউতি ে�্তনে আতলাতক বঙ্গবন্ধু  স্বপ্ন দেখতেন দেত�ে 
রিভেটি গ্াতম সমবায় সভমভে গেন কো হতব। ভেভন গেমধুখী 
সমবায় আতন্দালন গতড় েধু লতে দচতয়ভেতলন। সমবায় 

ভনতয় বঙ্গবন্ধু ে স্বপ্ন দয কে গিীরে দরিাভেে ভেল এবং কে 
সুদূেরিসাভেে ভচন্তাসমদৃ্ধ ো লষেযে কো যায় ১৯৭২ সাতলে 
৩০ জুন বাংলাতে� জােীয় সমবায় ইউভনয়ন আতয়াভজে 
সমবায় সতমেলতন রিেতি োঁে বতিতবযেে মতিযে। উতি 
িাষতে ভেভন বতলভেতলন—‘...বাংলাতে� আমাে স্বপ্ন, 
িযোন, িােো ও আোিনাে িন। আে দস দসানাে বাংলা 
ঘধুভমতয় আতে ভচে অবতহভলে গ্াতমে আনাতচ কানাতচ, 
ভচে উতপভষেে পলেীে কন্দরে কন্দরে, ভবস্তীে্ জলািূভমে 
আত�পাত� আে সুভব�াল অেতেযেে গিীরে। িাইতয়ো 
আমাে-আসুন সমবাতয়ে যাদুস্পত�্ সুপ্ গ্াম বাংলাতক 
জাভগতয় েধু ভল। নব-সষৃ্টিে উন্মােনায় আে জীবতনে জয়গাতন 
োতক মধুখভেে কভে।’

বঙ্গবন্ধু র সমবায়সম্পৃক্ত আহবাে

বঙ্গবন্ধু  সমবায় আতন্দালনতক দেত�ে উতপােন বভৃদ্ধসহ 
আে্-সামাভজক উন্নয়তনে হাভেয়াে ভহতসতব গেযে কেতেন। 
কুভমলোে এক সতমেলতন বঙ্গবন্ধু  স্পষ্ জাভনতয় দেন, সমবায় 
আতন্দালন রোেোে কোই োে সেকারেে নীভে। ভেভন 
দস�া কেতে সব িেতেে উতেযোগ ভনতয়তেন। রিিানমন্ত্রী 
বঙ্গবন্ধু  শেখ মধুভজবধুে েহমান দেত� কৃভষ উতপােন বভৃদ্ধ, 
চাভষতেে স্বাে্ েষো এবং জনগেতক সমবায় পদ্ধভে গতড় 
র�ালাে আহ্ানও জানান।
স্বািীনোে পেপেই বঙ্গবন্ধু  সমবায় ভবষতয় জনগেতক েতপে 
হওয়াে জনযে আহবান জানান। এ িেতনে একটি আহবান 
সংবভলে রিভেতবেন আমো দেভনক বাংলাে ২ এভরিল ১৯৭২ 
সংখযোয় পাই। পভরেকাে রিভেতবেনটি ভন্রূপ: সমবায় 

সমবায় অধিেপ্তর

পল্গী উন্নয়ে ও সমবায় গবিাি

স্ােগীয় সরকার, পল্গী উন্নয়ে ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৫০রম িারগীয় সমবায় গেবস উপলনষে সকল সমবায়গীনক

আন্তভেক শুতিছিা

বঙ্গবন্ধু র েে্শে, সমবানয় উন্নয়ে

বঙ্গবন্ধু , মধুগিববষ্শ এবং সমবায়

গবনেষ মক্াড়পত্র সহন�াগিরায়: রথ্য অধিেফরর (গপআইগি) এবং চলগচিত্র ও প্রকােো অধিেপ্তর (গিএফগপ), রথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।


