
বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্ শন ও গ্রামভিভিক কম শপভরকল্পনা 

হভরদাস ঠাকুর 

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দদখতেন দদতর্র প্রভেটি গ্রাতম সমবায় সভমভে গঠন করা হতব। ভেভন গণমুখী সমবায় আতদালন গতে তুলতে 

দেতয়ভিতলন। সমবায় ভনতয় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দে কে গিীতর দপ্রাভিে ভিল এবং কে সুদূরপ্রসারীে ভেন্তাসমৃদ্ধ ো লক্ষ্য করা োয় ১৯৭২ সাতলর 

৩০ জুন বাংলাতদর্ জােীয় সমবায় ইউভনয়ন আতয়াভজে সমবায় সতেলতন প্রদি োর বক্ততের মতে। উক্ত িাষতণ ভেভন বতলভিতলন: 

বাংলাতদর্ আমার স্বপ্ন, োন, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর দস দসানার বাংলা ঘুভমতয় আতি ভের অবতহভলে গ্রাতমর আনাতে কানাতে, ভের 

উতপভক্ষ্ে পল্লীর কদতর কদতর, ভবস্তীণ শ জলাভূভমর আতর্পাতর্ আর সুভবর্াল অরতের গিীতর। িাইতয়রা আমার-আসুন সমবাতয়র োদুস্পতর্ শ 

সুপ্ত গ্রাম বাংলাতক জাভগতয় তুভল। নব-সৃভির উন্মাদনায় আর জীবতনর জয়গাতন োতক মুখভরে কভর। আমাতদর সংঘবদ্ধ জনর্ভক্তর সমতবে 

প্রতেিায় গতে তুলতে হতব ‘দসানার বাংলা’। এ দাভয়ত্ব সমগ্র জাভের, প্রতেযকটি সাধারণ মানুতষর এবং োতদর প্রভেভনভধতদর। েতবই আমার 

স্বপ্ন সাি শক হতব, সাি শক হতব র্ভহতদর আত্মেযাগ, সাি শক হতব মাোর অশ্রু। রাজননভেক স্বাধীনো োর সভেযকাতরর অি শ খুতজ পাতব অি শননভেক 

মুভক্তর স্বাতদ, আপামর জনসাধারতণর িাগ্যান্নয়তন । েতবই গণোভিক পদ্ধভের মােতম রূপাভয়ে হতব সমাজোভিক নীভের এবং দসই অিীি 

লতক্ষ্য আমরা দপ ৌঁিাতবা সমবাতয়র মােতম। জয় বাংলাতদতর্র সমবায় আতদালন। জয় বাংলা। 

দদর্জ উন্নয়ন ভিল বঙ্গবন্ধুর একান্ত িাবনা। কুটির ভর্ল্প ও ক্ষুদ্র ভর্ল্পতক ভেভন সমবায় ভিভিতে গতে তুলতে দেতয়ভিতলন। সাধারণ 

ভনব শােতনর আতগ ১৯৭০ সাতলর নতিম্বতর প্রদি বঙ্গবন্ধুর দবোর দেভলভির্ন িাষণ দিতক আমরা জানতে পাভর বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভেন্তা। ভেভন 

বতলন ‘‘ক্ষুদ্রায়েন ও কুটির ভর্ল্পতক োপকিাতব উৎসাহ ভদতে হতব। কুটির ভর্তল্পর দক্ষ্তে কাঁোমাল সরবরাতহর েবস্থা ভনভিে করতে হতব। 

োঁেীতদর ন্যায্যমূতে সূো ও রং সরবরাহ করতে হতব। োঁতদর জতন্য অবশ্যই বাজারজােকরণ ও ঋণ দাতনর সুভবধা কতর ভদতে হতব। সমবাতয়র 

মােতম ক্ষুদ্রাকৃভের ভর্ল্প গতে তুলতে হতব। গ্রাতম গ্রাতম এসব ভর্ল্পতক এমনিাতব িভেতয় ভদতে হতব োর ফতল গ্রাম দিতক গ্রামান্ততর ভবভিন্ন 

প্রকার ভর্ল্প সুতোগ দপ ৌঁিায় এবং গ্রামীণ মানুতষর জতন্য কম শসংস্থাতনর সুতোগ সুভি হয়।’’ দিাতো দিাতো োভষতদর কিাও ভেভন ভবস্মৃে হনভন। 

১৯৭২ সাতলর ২৬ মাে শ জােীয়করতণর নীভে দঘাষণা উপলদক্ষ্য দবোর-দেভলভির্তন ঐভেহাভসক িাষতণ বঙ্গবন্ধু বতলভিতলন ‘দিাতো দিাতো 

োভষতদর অবশ্যই উৎপাদনক্ষ্ম কতর গতে তুলতে হতব। এ কিা মতন দরতখ আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় েবস্থার ভিভিতে োপক কম শসূভে 

গ্রহণ করতে দেিা করভি। এর ফতল োভষরা দকবল আধুভনক েবস্থার সুফলই পাতব না বরং সমবাতয়র মােতম সহজর্তেশ ও দ্রুে ঋণ পাওয়া 

সম্ভব হতব।’’ 

বঙ্গবন্ধু জানতেন শুধু উৎপাদন করতলই েলতব না ও সংভর্ি অন্যান্য েবস্থাও সুসংহে হয়না। প্রতয়াজন রতয়তি সুষম বন্টন ও 

সরবাতহর ভবষয়টি ভনভিে করা। এতক্ষ্তেও ভেভন সমবায় েবস্থাতক কাতজ লাগাতনার প্রয়াস দনন।  ১ দম ১৯৭২ সাতল শ্রভমক ভদবস উপলদক্ষ্য 

জাভের উতেতশ্য প্রদি দবোর িাষতণ ভেভন োই বতলন: 

আমরা সমাজোভিক অি শনীভের দগাোপিন কতরভি। পার্াপাভর্ দুুঃখী জনগতণর অিাব দমােন ও দুদ শর্া লাঘতবর জন্য আমাতদর 

সােমে আশু সাহাতয্যর েবস্থা করতে হতব। সুদসহ কৃষকতদর সমস্ত বতকয়া খাজনা ও পঁভের্ ভবঘা পে শন্ত জভমর কর ভেরভদতনর জন্য ভবতলাপ 

করা হতয়তি। লবণ উৎপাদনতক আর আবগাভর শুল্ক ভদতে হতব না। ভনে শােনমূলক ইজারাদারী প্রিা ভবলুপ্ত করা হতয়তি। সরকার প্রায় দষাল 

দকাটি োকার দেস্ট ভরভলফ জনসাধারতণর মতে ভবেরণ কতরতি। দভরদ্র োভষতদর দর্ দকাটি োকার োকাভব ঋণ, এক লক্ষ্ নব্বই হাজার েন 

সার, দু’লাখ মণ বীজ ধান দদওয়া হতয়তি। সমবাতয়র মােতম োর দকাটি োকা ভবেরণ করা হতব। ভেভন আতরা বতলন ‘‘আমাতদর সমগ্র 

পভরকল্পনার গুরুত্বপূণ শ অংতর্র মতে রতয়তি বন্টন ও সরবরাহ েবস্থার পুনভব শন্যাস করা। ইভেমতেই দবসরকাভর ভিলার, এতজন্ট এবং সংভিি 

সকল সকলতক সেকশ কতর দদওয়া হতয়তি দে, েভদ োরা অসাধু ও সমাজভবতরাধী কাে শকলাপ বন্ধ না কতর োহতল োতদর সকল লাইতসন্স-

পারভমে বাভেল কতর দদওয়া হতব। আশু েবস্থা ভহতসতব সরকার প্রভে ইউভনয়তন ও সমস্ত ভর্ল্পপ্রভেষ্ঠাতন সমবায় ভিভিতে ন্যায্যমূতের দদাকান 

দখালার পভরকল্পনা গ্রহণ কতরতি। এর ফতল দবসরকাভর েভক্ততদর বন্টতনর দক্ষ্তে একতেটিয়া কর্তশতত্বর অবসান ঘেতব এবং সরবরাতহর দক্ষ্তে 

সামভয়ক স্বল্পোর সুতোতগ যুভক্তহীন মূেবৃভদ্ধর সম্ভাবনা দরাধ হতব। 

বঙ্গবন্ধু সমবায়তক দদখতেন নতুন সমাজ-আদর্ শ সমাজ-দুনীভেমুক্ত সমাজ গোর হাভেয়ার ভহতসতব। ভেভন দুনীভের কিা জানতেন-

দুনীভেবাজতদর কিা জানতেন-সমাতজর পেতনর কিা উপলভি করতেন। এর দিতক মুভক্তর জন্য ভেভন সমবায় পদ্ধভেতক কাতজ লাগাতে 

দেতয়ভিতলন। োইতো ১৯৭৫ সাতলর ২৬দর্ মাে শ দসাহরাওয়াদী উদ্যাতনর জনসিায় ভিেীয় ভবপ্লতবর কম শসূভে দঘাষণাকাতল বতলভিতলন : 

আজ দক দুনীভেবাজ? দে ফাঁভক দদয় দস দুনীভেবাজ। দে ঘুষ খায় দস দুনীবাজ। দে স্মাগভলং কতর দস দুনীভেবাজ। দে ব্লাক মাতকশটিং 

কতর দস দুনীভেবাজ। দে দহাি শ কতর দস দুনীভেবাজ। োরা কেশে পালন কতর না োরা দুনীভেবাজ। োরা ভবতবতকর ভবরুতদ্ধ কাজ কতর োরাও 

দুনীভেবাজ। োরা ভবতদতর্র কাতি দদর্তক ভবভি কতর োরাও দুনীভেবাজ। এই দুনীভেবাজতদর ভবরুতদ্ধ আমাতদর সংগ্রাম শুরু করতে হতব। 

...সমাজ েবস্থায় দেন ঘৃণ ধতর দগতি। এই সমাতজর প্রভে েরম আঘাে করতে োই, দে আঘাে কতরভিলাম পাভকস্তাভনতদর। দস আঘাে করদে 

োই এই ঘুতণ ধরা সমাজ েবস্থাতক। ...আমরা বাংলাতদতর্র মানুষ, আমাতদর মাটি আতি, আমার দসানার বাংলা আতি, আমার পাে আতি, 

আমার গ্যাস আতি, আমার ো আতি, আমার ফতরস্ট আতি, আমার মাি আতি, আমার লাইিস্টক আতি। েভদ দিিলপ করতে পাভর ইনর্াল্লাহ 

এভদন িাকতব না।...আমার যুবক িাইরা, আভম দে দকা-অপাতরটিি করতে োভি গ্রাতম গ্রাতম এর উপর বাংলার মানুতষর বাঁো-মরা ভনি শর 

করতব। আপনাতদর ফুল প্যান্টো একটু হাফপ্যান্ট করতে হতব। পাজামা দিতে একটু লুভঙ্গ পরতে হতব। আর গ্রাতম গ্রাতম ভগতয় এই দকা-

অপাতরটিিতক সাফেমভিে কতর দোলার জন্য কাজ কতর দেতে হতব।  

বঙ্গবন্ধু বাংলার উন্নয়তন গ্রাতম গ্রাতম গ্রাম সমবায় গেতে দেতয়ভিতলন। গ্রাম সমবায় ভিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পভরকল্পনার দকন্দ্রভবন্দুতে। 

ভেভন ভিেীয় ভবপ্লতবর দসাপান রেনা করতে দেতয়ভিতলন গ্রাম সমবাতয়র সফল বাস্তবায়তনর িারা। গ্রাম সমবায় গঠতনর ভবষতয় বঙ্গবন্ধু ভিতলন 

দৃঢ়প্রভেজ্ঞ। এ ভবষতয় োর ভিল স্পি দর্ শন ও মতনািাব। গ্রাম সমবাতয়র রূপতরখা ভেভন স্পিিাতব এঁতকভিতলন। এ ভবষতয় এক গিীর অন্তদৃভি 

আমরা োঁর বক্তে দিতকই পাই: 

দকা-অপাতরটিিও আভম প্রভেটি গ্রাতম করতে োই। এো দসাজাসুভজ বাঙাভল দকা-অপাতরটিি। োতক বলা হয় মালটিপারপাস দকা-

অপাতরটিি। দকা-অপাতরটিি ভিপাে শতমন্ট আতি, িাক। ওো েলুক। আভম এোর নাম ভদতয়ভি দস্পর্াল দকা-অপাতরটিি। ...কাতজর জন্য আসতে 

হতব ময়দাতন। আপনাতদর কাজ কতর ভর্খতে হতব। দসই জন্য আমার দকা-অপাতরটিি। েভদ কাজ কতর ভর্খতে োন, েভদ িভবষ্যৎ অন্ধকার 

করতে না োন, োহতল আমার দকা-অপাতরটিি সাকতসসফুল করুন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্ শন এবং ভিেীয় ভবপ্লব-এর ঐভেহাভসক োৎপে শ 



১৯৭৫ সাতলর ২৫ জানুয়াভর বঙ্গবন্ধু নতুন রাজননভেক-অি শননভেক েবস্থা প্রবেশতন উতদ্যাগী হন। এতক ভেভন  This is our 

second revolution বা ‘ভিেীয় ভবপ্লব’ বতল আখ্যাভয়ে কতরন।  ১৯৭৫ সাতলর ৬ জুন বঙ্গবন্ধু দর্খ মুভজবুর রহমান মহান মুভক্তযুতদ্ধ 

দনর্তত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনোর পতক্ষ্র অন্যান্য রাজননভেক দল, দশ্রভণ-দপর্ার ভবভর্ি েভক্তবগ শ ও সামভরক-দবসামভরক কম শকেশা 

প্রমুখতক ভনতয় বাংলাতদর্ কৃষক শ্রভমক আওয়ামী লীগ, সংতক্ষ্তপ বাকর্াল নাতম একটি জােীয় দল গঠন কতরন। এর মূল উতেশ্য ভিল সতব শাচ্চ 

জােীয় ঐকয অজশন। এ জােীয় দতলর ১৫টি লক্ষ্য-উতেতশ্যর অন্যেম একটি উতেশ্য ভিল সমবায়ভিভিক োষাবাদ: [িয়: সব শাঙ্গীণ গ্রামীণ 

উন্নয়ন, কৃভষ-েবস্থার আমূল সংস্কার ও িমান্বতয় োভিকীকরণ এবং সমবায়ভিভিক োষাবাদ প্রেলন।] 

 ভিেীয় ভবপ্লতবর কম শসূভের মতে দুটি ভদক ভিল-(ক) সরকার েবস্থা ও প্রর্াসভনক কম শসূভে এবং (খ) আি শসামাভজক কম শসূভে। (ক) 

প্রিমে ভিল সরকার-পদ্ধভের পভরবেশন, একটি জােীয় দল গঠন, প্রর্াসতনর ভবতকন্দ্রীকরণ, মহকুমাগুতলাতক দজলায় উন্নীে করা, দজলা 

প্রর্াসতনর দাভয়তত্ব জনগতণর প্রভেভনভধ বা গিন শর, ভবোর েবস্থার সংস্কার এবং (খ) ভিেীয়ে সমবায়ভিভিক কৃভষ উৎপাদন ও ভূভমেবস্থাপনা, 

গ্রাতম মাভিপারপাস বা বহুমুভখ দকা-অপাতরটিিস, পল্লী অঞ্চতল ‘দহলি কমতপ্লক্স’ প্রভেষ্ঠা, পভরকভল্পে পভরবার এবং ভর্ক্ষ্ার প্রসার ইেযাভদ। 

উতল্লখ্য দে, বঙ্গবন্ধুর ভিেীয় ভবপ্লব কম শসূভেতে ৫টি ভবষতয়র উপর গুরুত্ব আতরাপ করা হতয়ভিল। এগুতলা হতলা: দুনীভে উতিদ, খাদ্য উৎপাদন 

বৃভদ্ধ, জনসংভখ্য ভনয়িণ, প্রর্াসন েবস্থা দেতল সাজাতনা এবং জােীয় ঐকয। 

ভিেীয় ভবপ্লতবর আওোয় খাতদ্য স্বয়ংসম্পূণ শো অজশতনর জন্য বঙ্গবন্ধু কভেপয় পদতক্ষ্প গ্রহতণর কিা বতলভিতলন োর অন্যেম ভিল 

সমবায় পদ্ধভের োষাবাদ। এসব পদতক্ষ্পগুতলা হতলা: জভমর ভসভলং ১০০ ভবঘা ভনধ শারণ; প্রভেটি িানায় ভবদুযৎ সরবরাহ; পে শায়িতম বন্যা 

ভনয়িণ; কৃষকতদর ভনকে ফাটি শলাইজার দপ ৌঁিাতনা; খাল দকতে কৃভষ জভমতে োতষর েবস্থা। পাম্প সরবরাহ না করা পে শন্ত বাঁধ ভদতয় পাভন 

আেভকতয় ভকংবা কুয়া দকতে দসখান দিতক কৃভষকাতে শ পাভনর েবস্থা করা; কৃভষর িমান্বতয় োভিকীকরণ এবং কৃভষ ও ভর্তল্পর প্রসার। উৎপাদন 

ও বন্টন প্রভিয়ায় কৃষক ও শ্রভমতকর অংর্গ্রহতণর সুতোগ িাকা; সমবায় পদ্ধভেতে োষাবাদ। জভমর মাভলকানা িাকতব এবং ভকছুতেই দনওয়া 

হতব না, বঙ্গবন্ধু  স্পি ো জাভনতয় দদন। উৎপাভদে ফসতলর এক অংর্ জভমর মাভলক, একিাগ কৃষক ও এক অংর্ সরকার পাতব। সমবায় 

হতব কম্পালসাভর; গ্রাতম[গ্রাতম ৫০০ দিতক ১০০০ পভরবার ভনতয় মাভিপারপাস ভিতলজ দকা-অপাতরটিি, ৬৫ হাজার গ্রাতমর প্রতেযকটিতে ৫ 

বিতর ১টি কতর এরূপ বহুমুখী সমবায় স্থাপন। প্রতেযকটি দবকার, প্রতেযকটি কম শক্ষ্ম মানুষ এর সদস্য হতব। সরকাতরর কাি দিতক অি শ, 

ফাটি শলাইজার, দেস্ট ভরভলতফর বরাে, ওয়াকশস দপ্রাগ্রাতমর বরাে োতদর কাতি োতব। কৃভষ সমবাতয়র মতো এর উৎপাভদে পেও জভমর 

মাভলক, দকা-অপাতরটিতির সদস্য ও সরকাতরর মতে বভন্টে হতব। এরপর বঙ্গবন্ধুর বক্তে,‘আতস্ত আতস্ত ইউভনয়ন কাউভন্সতল োরা োউে আতি, 

োতদরতক ভবদায় দদওয়া হতব।’ 

প্রিম পঞ্চবাভষ শক পভরকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৭৩ সাতল। ১৯৭৩-১৯৭৪ সাতলর বাতজতে প্রিম পঞ্চবাভষ শক পভরকল্পনার কম শসূভেসমূহ 

বাস্তবায়তনর লক্ষ্যমাো ভিল। এসব লক্ষ্যমাো অজশন করতে না পারতলও ভবভিন্ন দক্ষ্তে দক্ষ্তে ১৯৭৩-৭৪ অি শবিতর দবর্ভকছু অগ্রগভে সাভধে 

হয়। এর মতে সমবায় দসক্টতরর অজশন ভিল ভনম্নরূপ:  ১ দকাটি ৫০ লক্ষ্ োকা োকাভে ঋণ কৃভষ োংক ও সমবাতয়র মােতম ১৯ দকাটি ২১ 

লক্ষ্ োকা কৃভষ ঋণ দদওয়া হয় এবং পাবনা ও োকার সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন দকতন্দ্রর একেীকরণ ও সম্প্রসারতণর অগ্রগভে সমবায় কম শসূভের 

উতল্লখতোগ্য সাফে ভহতসতব ভবতবভেে হয়। 

বঙ্গবন্ধু এমন সমবাতয়র কিা দিতবতিন ো গ্রাতমর সবাইতক অন্তর্ভ শক্ত করতব, শুধু কৃভষ- উৎপাদতনর সতঙ্গ জভেতের নয়। দস কারতণই 

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভিল ‘বহুমুভখ’ সমবায়। ভবভিন্নমুভখ েৎপরো পভরোলনাও এসব সমবাতয়র লক্ষ্য ভিল। ভেভন গ্রাতমান্নয়তনর লতক্ষ্য জােীয় 

েিা গ্রাতমর বাইতরর সব সম্পদও গ্রাম সমবাতয়র মাধ্েদম ও প্রবাভহে করার কিা দিতবতিন। ১৯৭৫ সাতল বঙ্গবন্ধু দঘাভষে সমবায়ী গ্রাম 

প্রস্তাতবর দপিতন একভদতক ভিল বঙ্গবন্ধুর ভনজস্ব রাজননভেক ভবশ্বাস এবং অন্যভদতক ভিল জােীয় ও আন্তজশাভেক দপ্রক্ষ্াপে। এতক্ষ্তে দুটি ভবষয় 

লক্ষ্যণীয়। বঙ্গবন্ধু ভনতজ সমাজেতি ভবশ্বাস করতেন এবং বঙ্গবন্ধুর সময়কাতল আন্তজশাভেক পভরিতল সমাজেতির দে মতিল ভবরাজমান ভিল, 

োতে কৃভষতে দে িোষভিভিক সমবায়তকই েিােি বতল ভবতবেনা করা হতো। ভিেীয় ভবপ্লব এবং োর অংর্ ভহতসতব সমবায়ী গ্রাম কম শসূভে 

বঙ্গবন্ধু োঁর ভনজস্ব ভবতবেনা দিতকই দবর কতরভিতলন। 

 

গ্রাতমর ভবপুল জনতগাষ্ঠীর উন্নয়তন একমাে সমবায়তক অবলম্বন ভহতসতব বঙ্গবন্ধু ভেভিে কতরন। ভেভন দভরদ্র ও অভর্ভক্ষ্েতদর 

উন্নয়তনর স্বপ্ন ভবভনম শাতণ সমবাতয়র র্ভক্ত োপকিাতব েবহার করার কিা বতলভিতলন। বঙ্গবন্ধু দদখান, সমবাতয়র মােতম সংগঠিে হতয় 

অতনতকর পু ৌঁভজর সমন্বতয় বৃহৎ ভবভনতয়াগ সম্ভব, ো সাধারণ মানুতষর িাগ্য উন্নয়তন সহায়ক হতে পাতর। দুিাগ্যশবর্ে পূ ৌঁভজর স্বাি শাতন্বষী েি, 

দুনীভেবাজ ভসভিতকে, দদভর্ ভবতদভর্ েি ‘দাভরদ্রমুক্ত বাংলাতদর্ ভবভনম শাতণর’ বঙ্গবন্ধুর েত্ত্ব বাস্তবায়ন হতে দদয়ভন। ো নাহতল বাংলাতদতর্র 

অি শনীভে ও জনগতণর জীবনমান আজ উন্নে ভবতশ্বর দদর্গুতলার সতঙ্গ গতব শর সতঙ্গ প্রভেতোভগো করতো। 

বঙ্গবন্ধুর ‘সমোবাদী বহুমুভখ সমবায় গ্রাম’ এর রূপতরখা বঙ্গবন্ধু ভিতলন দূরদর্ী মহাভেন্তক। ভেভন সমতয়র অগ্রগামী পুরুষ ভিতলন। 

বেশমান সমতয়র দপ্রভক্ষ্তে দাঁভেতয় আমরা অবাক ভবস্মতয় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িাবনা উপলভি করতে পাভর। বেশমাতনর জনসংখ্যা বৃভদ্ধজভনে খাদ্য 

োভহদা, কৃভষ শ্রভমতকর অপ্রতুলো ও কৃভষ োভিকীভককরণ, অেবহৃে পভেে কৃভষ জভম উৎপাদতনর বাইতর পতে িাকা-এসব সমস্যার কিা 

আতগই বুঝতে দপতর বঙ্গবন্ধু ‘গ্রাম সমবায় সভমভে’র পভরকল্পনা কতরভিতলন। এটি সফলিাতব বাস্তবাভয়ে হতল বেশমাতনর অতনক সমস্যার উদ্ভব 

হতো না বতল ভবতর্ষজ্ঞগণ মতন কতরন। 

গ্রাতমর আি শসামাভজক ভেতে আমূল পভরবেশন আনাই ভিল বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পভরকল্পনার ভনে শাস। আধা সামন্তবাদী ভূভমেবস্থার 

অবসান বা কৃভষতক্ষ্তে দর্াষণতক উৎপাটিে করার লতক্ষ্য- স্বল্পেম সমতয়র মতে কৃভষ উন্নয়তনর মােতম বাংলাতদর্তক খাতদ্য স্বয়ংসম্পূণ শ করার 

জন্য, সকল কম শক্ষ্ম গ্রামীণ জনোর সমতবে শ্রমর্ভক্ততক উৎপাদনতক্ষ্তে ভবভনতয়াভজে কতর এবং উৎপাদন উপকরণসমূহতক পূণ শিাতব 

কৃভষকাতজ ভনতয়াভজে কতর গ্রাম বাংলার দভরদ্র দীন দূুঃখী দর্াভষে কৃষক জনোর দম ভলক মানবাভধকার ভনভিে করার লতক্ষ্য বঙ্গবন্ধু 

‘‘বােোমূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়’’ কম শসূভে গ্রহণ কতরন।  

বঙ্গবন্ধুর গ্রামভিভিক সমবায় আতদালতনর বেশমান উপতোভগো বঙ্গবন্ধু প্রবভ্েশে ‘বােোমূলক বহুমূখী গ্রাম সমবায়’ কম শসূভে ভিল 

একটি যুগান্তকারী ববপ্লভবক পদতক্ষ্প। এটি ভিল একটি সময় উপতোগী (Time Driven ), োভহদা উপতোগী ( Demand Dreven ) 

ও পভরভস্থভে বা আবহ উপতোগীোর (Situatuon Driven) ভনভরতখ উন্নয়নমূখী ও জনমূখী (Pro-development and Pro-

people ) ভেন্তার আতলাতক জনবান্ধব (Pro-people) কম শেজ্ঞ।  উক্ত কম শসূভে সফলিাতব বাস্তবাভয়ে হতল বাংলাতদতর্র উৎপাদন ও 



বন্টন েবস্থা েিা সামভগ্রক আি শসামাভজক পভরমিতল োপক পভরবেশন আসতো। এতক্ষ্তে সম্ভাে দে সব ইভেবােক ফলাফল আমরা দপতে 

পারোম োর কতয়কটি হতলা: গ্রাম সমবায় কম শসূভে বাস্তবাভয়ে হতল সমবায় এলাকার সকল কৃভষজভম সমবাতয়র উপর ন্যস্ত হতো। সমবায় 

এলাকার সকল সাবালক কৃষক-কৃষাণী সমবাতয়র সদস্য হতে পারতো এবং সকতল ভমতল োষাবাদ করতো। এ পদ্ধভেতে বগ শা প্রিা, মজদুর 

প্রিা উতঠ দেতো। উৎপাদন প্রভিয়ায় শ্রম প্রদাতনর জন্য সকলতক একভদতক দেমন পাভরশ্রভমক দদওয়া হতো, অপরভদতক উৎপাভদে ফসল সমান 

ভেনিাতগ জভমর মাভলকবৃদ, কৃভষ শ্রভমক বা ভূভমহীন ও সমবায় বা সরকাতরর মাতঝ সমানিাতগ িাগ করা হতো। এ অবস্থায় কৃভষ উৎপাদতন 

ভবপ্লব শুরু হতো এবং এর ফতল োপক জনগতণর িাতগ্যান্নয়ন হতো। ফসতলর উিৃোংর্ ভবতদতর্ রপ্তাভন কতর কৃভষ ও ভর্তল্পর েিপাভে ও 

কাঁোমাল আমদাভন কতর দদর্তক ভর্ল্পাভয়ে করা সহজের হতো। দদর্ অতনক আতগই খাতদ্য স্বয়ংসম্পূণ শ হতো। ভবভধবদ্ধ পূ ৌঁভজতে দবসরকাভর 

উতদ্যাতগ বা েভক্ত মাভলকানায় দিাতোখাতো ভর্ল্পকারখানা প্রভেষ্ঠা ও আিযন্তরীণ োবসাবাভণজযতক উৎসাহ প্রদান করা হতো। েভক্ত মাভলকানা 

োতে োতদর শ্রভমকৃবদ ও দ্রেসামগ্রীর দিো সাধারনতক দর্াষণ করতে না পাতর, দসজন্য কতঠার েবস্থা গ্রহণ করা হতো। গ্রাম সমবায়ই 

হতো প্রর্াসতনর প্রািভমক ও মূল ভিভি। গ্রাম সমবাতয়র সাভব শক ক্ষ্মো িাকতো জনসাধারতণর উপর। এর ফতল দনর্ততত্বর ভবকার্সহ জনগতণর 

ক্ষ্মোয়ন ত্বরাভন্বে হতো। ভূভমর সতব শাচ্চ সিযবহার হতো। ফতল উৎপাদনর্ীলো বােতো। (একটি পভরসংখ্যান দিতক জানা োয় পাভকস্তান 

আমতল এতদতর্র কৃষতকর খভিে ভবভিন্ন জভমতে দে পভরমাণ আইল ভিল োর পভরমাণ দোগ করতল েৎকালীন বগুো দজলার আয়েতনর সমান 

হতো। এ ভেে বেশমাতন পাতিভন। বরং আতরা প্রকে হতয়তি জভমর ভবিভক্তর ফতল।) শুধু উৎপাদন নয়; বরং বন্টন ও সরবরাহ েবস্থায়ও 

ইভেবােক এবং গুণগে পভরবেশন আসতো। 

# 
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