সমবায় সংগঠন
• আর্থিক ক্ষমতায়ন
• সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন

• জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
• পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃিদ্ধ

নেতৃত্ব

• গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ
• রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা
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সম্পাদনা পরিষদ
প্রধান উপদেষ্টা
স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
উপদেষ্টা
ম�োঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

পৃষ্ঠপ�োষক
ড. ম�োঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সমন্বয়ক
ম�োঃ আহসান কবীর
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রধান সম্পাদক
ম�োঃ জিল্লুর রহমান
যুগ্ম নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

নির্বাহী সম্পাদক
সাইয়্যেদাতুন নেছা
যুগ্ম নিবন্ধক (উৎপাদনমুখী শিল্প), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

মনিরুল ইসলাম
মুদ্রণ

তিথী প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১, টয়েনবি সার্কুলার র�োড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল

নভেম্বর ২০২১
মূল্য

৭০০ টাকা
গ্রন্থস্বত্ব

সমবায় অধিদপ্তর

সহয�োগী সম্পাদক
হরিদাস ঠাকুর
উপ সচিব ও প্রাক্তন যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
ম�োঃ কামরুজ্জামান
উপ নিবন্ধক (নিরীক্ষা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
শাকিলা হক
উপ নিবন্ধক (পিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
ম�োঃ আবুল খায়ের
উপ নিবন্ধক (ইপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
খাদিজাতুল ক�োবরা
সহকারী নিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
সম্পাদনা সহয�োগী
ম�োঃ সাইফুল ইসলাম
এডিটর, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফ�োন: ৯১৪০৮৭৭,৮১২৯৬৫৪,৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েব সাইট: www.coop.gov.bd,ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫
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“ভাইয়েরা আমার- আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তুলি।
ৃ র উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।”
নব-সষ্টি
-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
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“এটা পরীক্ষিত যে বহুমুখী গ্রাম সমবায় আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, বাংলাদেশে ক�োন�ো
দারিদ্র্য থাকবে না।”
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২০ উদযাপন দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
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মুখবন্ধ
বাংলাদেশের ম�োট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য সকল কর্মকাণ্ডে
নারী সমাজের সম্পৃক্ততা আবশ্যক। মূলত নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের
সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃ ত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্রছিল শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যমুক্ত
অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এ পথ ধরেই আজকে নারীর ক্ষমতায়নের
পথ সুগম হয়েছে।
বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হলে নারীর অধিকারের প্রতি যে স্বীকৃ তি রয়েছে, তা বঙ্গবন্ধু র
নারী উন্নয়ন ভাবনার ফসল। সংবিধানের ২৭, ২৮ (১), ২৮ (২), ২৮ (৩), ২৮ (৪), ২৯ (১), ২৯
(৩) অনুচ্ছেদে সকল নাগরিক যে আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী, নারী-পুরুষভেদে
রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন না করার এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার
লাভ প্রভৃ তি বিষয় স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ১৫টি আসন
সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন বঙ্গবন্ধু ।
বঙ্গবন্ধু র নারী উন্নয়ন ভাবনার পথধরেই তাঁরই সুয�োগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা বিভিন্ন সময়ে সরকার গঠনের পর নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ
করেছেন। দেশিয় পরিমণ্ডলের বাইরে সংবিধানের আল�োকে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিটি
আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখয�োগ্য হল�ো
Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women
(CEDAW)। নারী উন্নয়নে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা থেকে সরকার প্রণীত সপ্তম
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১
এ নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি,
২০১১ তে ম�োট ২২টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
সমবায় বিভাগ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অর্থাৎ নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ
অংশীদার। সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সমবায়ের আওতায় বিভিন্ন সমিতি
গঠন করে গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়।
সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সমবায় খাতকে আরও শক্তিশালী
করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ২০১২ এর অনুচ্ছেদ ৪.৭, ৭.১৩, ৯.৫ এবং ৯.১০ এ
নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে:
 নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে
প্রয়�োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
 ক্ষু দ্র নৃগ�োষ্ঠীসহ পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জনগ�োষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে
সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
পর্যাল�োচনায় দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকারের ১টি
অন্যতম নীতি ও ক�ৌশল হল ‘সমবায়’। সমবায় অধিদপ্তর নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে প্রধাণত,
দু’ভাবে কাজ করছে যথা-ক) সমবায় সমিতি ও মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির
কার্যক্রমের মাধ্যমে এবং খ) প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে। বর্তমানে দেশে মহিলা সমবায় সমিতির
সংখ্যা ২৭,৪৯১টি যার ব্যক্তি সদস্য ৯,৮৬,৪৬৮ জন (জুন, ২০২১)। অন্যান্য সমিতির মহিলা
সদস্য ২৭,২৫,৬৪৯ জন (জুন, ২০২১)। নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের
প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ‘বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’ গঠনের উদ্যোগ
গ্রহণ করা হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয় বিনিয়�োগ, ঋণ কার্যক্রম, কর্মসংস্থান প্রভৃ তির মাধ্যমে
নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন হচ্ছে। অধিকন্তু সমবায় সংগঠনে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃ ত্ব
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ও উদ্যোক্তা সৃজনের পাশাপাশি নারীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২০৪১ সালের মধ্যে ১টি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে ত�োলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। উন্নত
বাংলাদেশ গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমবেত অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকারের
বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমবায় ১টি নিঃশব্দ স্রোতের মত কাজ
করে চলেছে।
বঙ্গবন্ধু র আজন্ম লালিত ভাবনা স্বপ্নের স�োনার বাংলাদেশ গঠনে বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর
ব্যাপক অংশগ্রহণে সরকারের প্রয়াস, সাফল্য গাথা, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ক�ৌশল প্রভৃ তি বিষয়
সংবলিত সংকলন প্রকাশের প্রয়�োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। দেশের উন্নয়ন চিন্তক
ও কর্মী, গবেষক, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট মুজিব বর্ষের
কর্মসূচি হিসেবে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের ১টি সাফল্যনির্ভর তথ্যচিত্র
‘নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায়’ শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ
করেছে সমবায় অধিদপ্তর। এই প্রকাশনার লেখকগণের অধিকাংশই সমবায় অধিদপ্তর ও
সমবায় সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমবায় সমিতির তথ্য ও
ছবি সংবলিত প্রতিবেদন সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের
কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনেক পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন। এজন্য তাদেরকে অজস্র ধন্যবাদ।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব ম�োঃ মশিউর রহমান, এনডিসি মহ�োদয়
প্রকাশনার মানবৃদ্ধিতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পর্যাল�োচনা, ছবি নির্বাচন প্রভৃ তি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট
ও বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করেছেন। সচিব মহ�োদয়কে ধন্যবাদ জানাই। মুজিববর্ষের
কর্মসূচি হিসেবে এ প্রকাশনাটির উৎকর্ষ সাধনসহ সামগ্রিক কার্যক্রমে প্রয়�োজনীয় দিকনির্দেশনা
ও পরামর্শ প্রদান করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি আমাদেরকে কৃ তজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।
প্রকাশনাটি সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, উন্নয়ন গবেষক ও উন্নয়ন কর্মী,
জনপ্রতিনিধি, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সমবায়ী প্রভৃ তি শ্রেণির মানুষের কমবেশি কাজে লাগলে
আমাদের শ্রম সার্থক হবে।
ড. ম�োঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
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সম্পাদকীয়
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষু ধা ও দারিদ্র্যমুক্ত
স�োনার বাংলাদেশ গড়ে ত�োলা। যেখানে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নারী পুরুষ সকল মানুষের সমবেত
অংশগ্রহণ থাকবে এবং সকলেই উন্নয়নের অংশীদার হবেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ
জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়�োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আমার দেশের
প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে
আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন
করতে হবে।” মূলত বঙ্গবন্ধু র অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল সমবায়। সমবায়ের মাধ্যমে সকল
শ্রেণির সকল মানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ঘটান�ো সম্ভব।
বঙ্গবন্ধু র নারী উন্নয়ন ভাবনার পথধরেই তাঁরই সুয�োগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা বিভিন্ন সময়ে সরকার গঠনের পর নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ
করেছেন। প্রকৃ তপক্ষে নারীর ক্ষমতায়নে এদেশের অসামান্য উন্নয়ন ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়ন
বলতে একজন নারীর স্বকীয়তা, নিজস্বতা, সর্বোপরি স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিকাশকে ব�োঝান�ো হয়।
এই ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত
পদক্ষেপসমূহ য�ৌক্তিক এবং অনন্য। ২০১৯ সালে ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ উপলক্ষ্যে নারীর
ক্ষমতায়ন ও দক্ষ নেতৃ ত্বের জন্য ‘লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট
অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূ ষিত হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নারীর ক্ষমতায়নে শেখ
হাসিনার অসামান্য অবদান এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ নেতৃ ত্বের কথা অনেক আগে থেকেই
বিশ্ববাসীর জানা। ২০১৮ সালে ‘গ্লোবাল সামিট অব উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ পাওয়ার
সময় সিডনিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, “নারীদের সহয�োগিতা ও তাদের
অধিকার তুলে ধরতে আমাদের একটি নতুন জ�োট গঠন করতে হবে। লাখ লাখ নারীর স্বার্থে
আমরা অবশ্যই আমাদের অভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মূল্যব�োধ নিয়ে একত্রে কাজ করতে
হবে।” সে সময় তিনি পুরস্কারটি যারা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছেন বিশ্বের সেসব
নারীকে উৎসর্গ করেন। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে গত ১১ বছরে নারীর ক্ষমতায়নে এমন
সব উল্লেখয�োগ্য কাজ করা হয়েছে যা নারীর পিছিয়ে পড়া পরিস্থিতিকে পাল্টে দিয়েছে।
নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকারের একটি অন্যতম নীতি ও ক�ৌশল হল�ো
‘সমবায়’। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ২৭ হাজার ৫শত মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে। যার ব্যক্তি
সদস্য প্রায় ১০ লক্ষ। অন্যান্য সমবায় সমিতির মহিলা সদস্যের সংখ্যা ২৭ লক্ষেরও অধিক।
এসব সমবায় সমিতিতে নারীর পুঁজি গঠন, বিনিয়�োগ, কর্মসংস্থান, ঋণ দান, উদ্যোক্তা সৃজন,
ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ, নেতৃ ত্বের বিকাশ প্রভৃ তির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন
ঘটছে।
সমবায়ের মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের চিত্রটি বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী,
উন্নয়ন গবেষক ও উন্নয়ন কর্মী, নীতিনির্ধারক, শিক্ষার্থী, সমবায়ী, সাধারণ জনগণ প্রভৃ তি শ্রেণি
পেশার মানুষের নিকট তুলে ধরার জন্য মুজিববর্ষের কর্মসূচি হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর ‘নারীর
ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায়’ শীর্ষক প্রকাশনাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ
করে।
প্রকাশনাটি মূলতঃ দুটি অংশে বিভক্ত। ১ম অংশে সরকারের নারী উন্নয়ন নীতি, ক�ৌশল,
প্রায়�োগিক পদ্ধতি প্রভৃ তি বিষয়ে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন ক�ৌশল হিসেবে
সমবায় কীভাবে কাজ করতে পারে এবং করছে তার পর্যাল�োচনাপূর্বক কিছু বিশ্লেষণাত্মক
লেখনী এবং ২য় অংশে সারাদেশের ১০০টি সফল মহিলা সমবায় সমিতির সাফল্যচিত্র তুলে
ধরা হয়েছে। প্রকাশনাটির লেখকদের দু’একজন ছাড়া কেউই পেশাদার লেখক নন। তবে তারা
সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বিষয় সম্পর্কে
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তাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। পেশাদারিত্বের সাথে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তারা লিখেছেন। তবে
যেহেতু অধিকাংশ লেখক পেশাদার লেখক নন, সেহেতু ক�োন�ো ক�োন�ো লেখায় শিল্পগত দুর্বলতা
থাকাটা ক�োন�ো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কিন্তু প্রতিটি লেখায় ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত, ছবি, প্রমাণক
প্রভৃ তির শতভাগ বস্তুনিষ্ঠতা রয়েছে।
প্রকাশনার জন্য নারী সমবায় সমিতির সাফল্যের তথ্য প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করেছেন
সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসার ও বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধকগণ। লেখকদের পাশাপাশি তারাও এ
প্রকাশনার মূল কারিগর। তাদের সকলের প্রতি অশেষ কৃ তজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
বিভিন্ন লেখা ও সমিতির সাফল্যচিত্র সম্পাদনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে
প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য সম্পাদনা পরিষদ অনেক পরিশ্রম করেছেন। এজন্য তারা
বিশেষ ধন্যবাদ পেতে পারেন।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব ম�োঃ মশিউর রহমান, এনডিসি মহ�োদয়ের
নির্দেশনা প্রকাশনাটি প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশের জন্য আল�োকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।
প্রকাশনাটির প্রধান পৃষ্ঠপ�োষক হিসেবে সর্বদা সর্বমুখী নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন
সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. ম�োঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস মহ�োদয়।
সম্পাদনা পরিষদের সাথে একাধিক সভা অনুষ্ঠান, অগ্রগতি পর্যাল�োচনা, প্রচ্ছদ ও আঙ্গিক
বিন্যাশ নির্ধারণ সবকিছু ই তিনি করেছেন নিজস্ব মেধা-মনন, উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে।
এতে করে সম্পাদনা পরিষদের কাজ সহজ-সুন্দর- সুবিন্যস্ত হয়েছে। সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ
থেকে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহ�োদয়কে অশেষ কৃ তজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
প্রকাশনাটিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন লেখা ও মহিলা সমবায় সমিতির সাফল্যচিত্র সংবলিত
প্রতিবেদনের মান ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি উৎকৃ ষ্ট প্রকাশনা তৈরির জন্য
আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। তদুপরি প্রকাশনাটিতে অনিচ্ছাকৃ ত কিছু ভু লত্রুটি ও বানান
বিভ্রান্তি থাকতে পারে। সুহৃদ পাঠক এ ভু লত্রুটিকে ক্ষমার ঔদার্যে মহিমান্বিত করবেন নিশ্চয়।
বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, উন্নয়ন গবেষক ও উন্নয়ন কর্মী, নীতিনির্ধারক, শিক্ষার্থী,
সমবায়ী, সাধারণ জনগণ প্রভৃ তি শ্রেণি পেশার মানুষেরা নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনা
সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও সমবায়ের ভূ মিকা এ প্রকাশনাটির মাধ্যমে কিছু টা হলেও অবহিত
হতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আর তা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।
ম�োঃ জিল্লুর রহমান
যুগ্ম নিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
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বঙ্গবন্ধু র দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

স

মুজিববর্ষের প্রত্যয়
এগিয়ে যাবে সমবায়

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক
ভাবনা ও সমবায়

গ্রােমর পথে সাধারণ মানুষের মােঝ বঙ্গবন্ধু শেখ মুিজবুর রহমান

ড. ম�োঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস
র্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু র আজন্ম লালিত স্বপ্ন
ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ-স্বনির্ভর স�োনার বাংলাদেশ
গড়ে ত�োলা। বঙ্গবন্ধু র অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল
সমবায়। ১৯৫৪ সালে যু্ক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু
কৃ ষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব
পালন করেন। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে
বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার
দ্বিতীয় খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এদেশের
গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু র উন্নয়ন
ভাবনায় সমবায়ের প্রাধান্য ছিল।
জনগণের ম�ৌলিক চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র্য
বিম�োচনে সরকারের ভূ মিকা কেমন হওয়া উচিত,

সামাজিক সূচকে আমাদের কেমন অগ্রগতি অর্জন
করতে হবে, সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
কীভাবে সম্ভব, বিশ্বমানের মানব সম্পদ কীভাবে
গড়ে ত�োলা সম্ভব তার সবই রয়েছে জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক দর্শনে।
রাষ্ট্রীয়ভাবে দারিদ্র্য মুক্তির লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধু র চিন্তাভাবনা শুধু বাংলাদেশেই প্রাসঙ্গিক নয়, পিছিয়ে পড়া
অন্য জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য হতে পারে পথনির্দেশিকা।

বঙ্গবন্ধু কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন
বঙ্গবন্ধু র জীবনদর্শন ছিল গণমানুষের রাজনৈতিক ও
অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে স�োনার বাংলাদেশ গড়ে
ত�োলা। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন এ লক্ষ্যে কাজ করেছেন।
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বঙ্গবন্ধু নানা বক্তৃ তায় সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা, মানমর্যাদা
নিয়ে বেঁচে থাকার ম�ৌল আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও ক্ষু ধা-দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ
গড়ার কথা বারবার বলেছেন।
স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- “শ্মশান বাংলাকে
আমরা স�োনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলায় আগামী
দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ
গড়ে তুলব�ো। ক্ষেত-খামার, কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন
গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন
সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে স�োনার বাংলা
আবার হাসে, স�োনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।”
(ভাষণসমগ্র- ১৯৫৫-১৯৭৫, শেখ মুজিবুর রহমান, ভূ মিকা- শেখ
হাসিনা, সম্পাদনা- এ কে আব্দুল ম�োমেন, পৃষ্ঠা- ৩০৪)।
পরবর্তী সময়ে অন্য আরেকটি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- “আমি
কী চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে খাক। আমি কী চাই?
আমার বাংলার বেকার কাজ পাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার
মানুষ সুখী হ�োক। আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে
বেড়াক। আমি কী চাই? আমার স�োনার বাংলায় মানুষ আবার প্রাণ ভরে
হাসুক।” (ভাষণসমগ্র- ১৯৫৫-১৯৭৫, শেখ মুজিবুর রহমান, ভূ মিকাশেখ হাসিনা, সম্পাদনা- এ কে আব্দুল ম�োমেন, পৃষ্ঠা- ৩২৫)।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “এ স্বাধীনতা আমার

বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি
নিশ্চিত করতে নিয়েছিলেন বহুমুখী পরিকল্পনা,
দিয়েছিলেন অর্থনীতির নতুন ফর্মুলা। তারই
উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে
রূপ দিতে অন্যতম প্রায়�োগিক পদ্ধতি হিসেবে
সমবায়কে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন
ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ
স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-ব�োনেরা কাপড় না পায়।
এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক
শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।”

বঙ্গবন্ধু র অর্থনৈতিক ভাবনা/দর্শনের মূলকথা
বঙ্গবন্ধু র অর্থনৈতিক ভাবনা বা দর্শনকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত
নিম্নবর্ণিত মূল বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:
১) স্বনির্ভরতা : বঙ্গবন্ধু র অর্থনৈতিক দর্শনের কিছু মধ্য দীর্ঘমেয়াদি
লক্ষ্য ছিল। প্রথম ও প্রধান দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভরতা। যতটা
সম্ভব দেশের সম্পদ ব্যবহার করা। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয়
সংসদে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, “স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সেইজন্য
কঠ�োর পরিশ্রমের প্রয়�োজন রয়েছে।”
২) বৈদেশিক নির্ভরতা হ্রাস: বিদেশ ও দাতাদের কাছ থেকে
শর্তহীন অর্থনৈতিক সহয�োগিতাকে স্বাগত জানান�ো এবং ক্রমান্বয়ে এ
ধরনের নির্ভরতা হ্রাস করা।
৩) উন্নয়নের জন্য সুশাসন ও সম্পদ সংগ্রহ: উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত
প্রয়�োজনীয় পূর্বশর্ত সুশাসন নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতি হ্রাস ও উন্নয়নের জন্য
সম্পদ সংগ্রহ। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে দেওয়া
ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, “সমস্ত কিছু র পরিবর্তন দরকার। colonial
power-এর rule নিয়ে দেশ চলতে পারে না। Colonial power-এ
দেশ চলতে পারে না। নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে
18

দেশ শাসন করতে হবে। যেখানে judicial system-এর অনেক
পরিবর্তন দরকার। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। ক�োন কথা শুনব না।
…জনাব স্পিকার সাহেব, তবু আজকে আমূল পরিবর্তন করেছি
সংবিধানকে। কারণ, একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা এদেশে কায়েম করতে
হবে, যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অত্যাচার,
অবিচার হতে বাঁচতে পারে।”

বঙ্গবন্ধু র অর্থনৈতিক ভাবনার প্রায়�োগিক পদ্ধতি
বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে নিয়েছিলেন
বহুমুখী পরিকল্পনা, দিয়েছিলেন অর্থনীতির নতুন ফর্মুলা। তারই
উদ্ভাবিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন বাস্তবে রূপ দিতে অন্যতম প্রায়�োগিক
পদ্ধতি হিসেবে সমবায়কে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তার দর্শন
মতে, দেশে দারিদ্র্য বলে ক�োন�ো শব্দ থাকবে না। প্রতিটি মানুষ
আর্থিক সক্ষমতা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। এখানে ক�োন�ো সামাজিক,
অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না। কেউ কাউকে শোষণ করবে না। বঞ্চিত
করবে না তার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে।
১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন
আয়�োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “আমার দেশের
প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের
অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী
সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করতে হবে।”
বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের
চিন্তা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
আয়�োজিত স�োহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ী
গ্রাম সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই বক্তৃ তায় তিনি
বলেন,
“সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম
আঘাত করতে চাই। যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের, সে আঘাত
করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন
চাই। আমি জানি, আপনাদের সমর্থন আছে। কিন্তু একটা কথা এই,
যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী ক�োঅপারেটিভ করা হবে। ভু ল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব
না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে
বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে ক�ো-অপারেটিভ হবে।
প্রত্যেকটি গ্রামে এই ক�ো-অপারেটিভ। এর জমি মালিকের থাকবে।কিন্তু
তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ,
যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই ক�ো-অপারেটিভের সদস্য
হতে হবে। এগুল�ো বহুমুখী ক�ো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের
কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যবে তাদের
কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন
কাউন্সিলে এই জন্যই ভিলেজ ক�ো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘ�োষণা
করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচ শত থেকে
এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি ক�ো-অপারেটিভ হবে।
আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে ক�ো-অপারেটিভের
হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।
…যুবক ভাইয়েরা, আমি যে ক�ো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে
গ্রামে, এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা নির্ভর করবে। আপনাদের
ফুলপ্যান্ট একটু হাফ-প্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু
লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই ক�ো-অপারেটিভকে
সাকসেসফুল করবার জন্য কাজ করতে হবে।”(ভাষণসমগ্র- ১৯৫৫১৯৭৫, শেখ মুজিবুর রহমান, ভূ মিকা- শেখ হাসিনা, সম্পাদনা- এ কে
আব্দুল ম�োমেন, পৃষ্ঠা- ৫৫৫, ৫৫৭)।
বঙ্গবন্ধু র উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে
আসে। প্রথমত, তিনি য�ৌথচাষের প্রস্তাব করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি
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ঘ�োষণা করেছিলেন যে, উৎপাদিত (নিট) ফসল তিনভাবে বিভক্ত হবে।
একভাগ বিতরিত হবে গ্রাম তহবিলে। এই তহবিল দিয়ে গ্রামের জন্য
কল্যাণকর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে। (এই ভাগের বিষয়টি
বঙ্গবন্ধু অন্যত্র আরও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন)। তৃ তীয়ত, বঙ্গবন্ধু
বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জমি মালিকানা অক্ষু ণ্ন থাকবে। জমি
মালিকদের তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের জমি নিয়ে নেয়া হবে
না। চতুর্থত, তিনি এমন সমবায়ের কথা ভেবেছেন যা গ্রামের সকলকে
অন্তর্ভুক্ত করবে, শুধু কৃ ষি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতদের নয়। সেকারণেই
বঙ্গবন্ধু র সমবায় ছিল ‘বহুমুখী’ সমবায়। শুধু ফসল উৎপাদন এবং তার
ভাগবাট�োয়ারাই এই সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যান্য বিভিন্নমুখী
তৎপরতা পরিচালনাও এসব সমবায়ের লক্ষ্য ছিল। পঞ্চমত, তিনি
গ্রাম�োন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, তথা গ্রামের বাইরের সকল সম্পদও গ্রাম
সমবায়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করার কথা ভেবেছেন। (বঙ্গবন্ধু র স্বপ্ন ও
বাংলাদেশের গ্রাম, নজরুল ইসলাম-পৃ.৮)
১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন
আয়�োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “সমবায়ের মাধ্যমে
গরিব কৃ ষকরা য�ৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।
অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায়
প্রতিটি ক্ষু দ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জ�োতদার ধনী
চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির
দ্বারা।
… সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষু দ্র শিল্প যার
মালিক হবে সাধারণ কৃ ষক, শ্রমিক এবং ভূ মিহীন নির্যাতিত দুঃখী
মানুষ।”
যশ�োরে এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “কৃ ষক ভাইয়েরা
সমবায় খামার কর�ো” (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ এপ্রিল ১৯৭২)।
কৃ ষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু র সমবায় ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় বর্তমান
সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে। বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে যে জাতীয়
কৃ ষি নীতি প্রণয়ন করেছে সেখানে কৃ ষি সমবায়ের ওপর গুরুত্বার�োপ
করে ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য
বিম�োচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালন করে। আর�ো উল্লেখ করা হয় মৎস্য, দুগ্ধ ও সেবাখাতের মত�ো
ফসল উপখাতেও সমবায় কার্যক্রম চালু করার সুয�োগ রয়েছে। কৃ ষি
সমবায়ের গুরুত্বার�োপ করে নীতিমালায় বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত
করা হয়েছে যা নিম্নরূপ-১৬.১- ভূ মির মালিকানা অক্ষু ণ্ন রেখে প্রান্তিক কৃ ষক, ক্ষু দ্র
উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে স্বপ্রণ�োদিত সমবায়ভিত্তিক কৃ ষি
উৎপাদনকে উৎসাহ এবং সহয�োগিতা প্রদান;
-১৬.২- সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণ ও সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন,
কৃ ষিযন্ত্র ব্যবহার, বিশেষভাবে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, ঋণ এবং উন্নয়ন
সহায়তা প্রদান করা;
-১৬.৩- লাভজনক ফসল উৎপাদন এবং সেচ ও খামার
যান্ত্রিকীকরণ কর্মকাণ্ডে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগকে অগ্রাধিকার প্রদান
করা;
-১৬.৪- কৃ ষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে সমবায়ভিত্তিক
বিপণনকে সহয�োগিতা ও উৎসাহ প্রদান করা;
-১৬.৫- কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা, সমবায় সমিতিগুল�োকে প্রকল্প
ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও
প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধন, সম্প্রসারণসেবা প্রাপ্তি, উপকরণ সংগ্রহ এবং ঋণ
প্রাপ্তিতে সহয�োগিতা প্রদান করা;
-১৬.৬- সমবায়ভিত্তিক কৃ ষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে
নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা;
-১৬.৭- ক�োন�ো জমি পতিত বা অনাবাদি না রেখে অনিবাসীও
অনুপস্থিত জমির মালিকদের কৃ ষি উপয�োগী জমি সমবায় ব্যবস্থায়

চাষের আওতায় এনে কৃ ষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ
করা এবং সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য হতে অর্জিত লভ্যাংশ জমির
মালিক, কৃ ষিশ্রমিক ও সমবায় এর মধ্যে য�ৌক্তিক হারে বিভাজনের
মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ।
লক্ষণীয় যে, কৃ ষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে
বঙ্গবন্ধু কৃ ষি সমবায়ের ওপর যেভাবে গুরুত্বার�োপ করেছেন, বঙ্গবন্ধু
কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একইভাবে গুরুত্বার�োপ
করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলে যাচ্ছেন,
দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে, সাথে সাথে তিনি
উৎপাদন বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বার�োপ করেন। সরকারের কৃ ষিনীতিতেও
তা প্রতিফলিত হয়েছে।
“দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না” মর্মে মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আল�োকে কৃ ষি ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন
মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের সাফল্যের
জন্য প্রয়�োজন তৃ ণমূল পর্যায়ের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং
টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠাম�ো। বঙ্গবন্ধু র গণমুখী সমবায় গ্রাম সৃষ্টির
মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।
সমবায় অধিদপ্তর ‘বঙ্গবন্ধু র গণমুখী সমবায় ভাবনার আল�োকে
বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প’ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হল�ো য�ৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃ তিক ও মানব সম্পদের

বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
বাংলাদেশের উন্নয়নের চিন্তা করেছিলেন। ১৯৭৫
সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে
আয়�োজিত স�োহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত
জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত তাঁর
প্রস্তাবটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।
সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধি করা; মধ্যম
আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অনুশীলনে জনগণকে সম্পৃক্ত
করা; প্রয়�োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠাম�ো হিসেবে গণমুখী
সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ও গতিশীলতা
আনয়ন করা। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি ০৮টি বিভাগে নির্বাচিত ১০টি
ইউনিয়নের ১০টি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।
বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে স্বাবলম্বী করার স্বপ্নদ্রষ্টা
ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির স্বপ্ন
দেখিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্নের স�োনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য
সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুর�োমাত্রায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।
বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। বঙ্গবন্ধু র
স্বপ্নের স�োনার বাংলাদেশ গড়ে ত�োলার জন্য তারই সুয�োগ্য কন্যা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃ ত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।
২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে ত�োলাই বর্তমান
সরকারের লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে একটি অন্যতম প্রায়�োগিক
পদ্ধতি হিসেবে সমবায়ের উল্লেখয�োগ্য অবদান রাখার বিষয়ে সমবায়
অধিদপ্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ড. ম�োঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
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বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা এবং
সমবায়ের মাধ্যমে শেখ হাসিনার
নারী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমােনর সঙ্গে সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

‘রে

হরিদাস ঠাকুর

ণু আমার পাশে না থাকলে এবং আমার সব দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন, বারবার কারাবরণ, ছেলেমেয়ে
নিয়ে অনিশ্চিত জীবনযাপন হাসিমুখে মেনে নিতে
না পারলে আমি আজ বঙ্গবন্ধু হতে পারতাম না।’
বঙ্গবন্ধু ’র বঙ্গবন্ধু হওয়ার পেছনে একজন মহীয়সী
নারী পেছন থেকে প্রেরণা দিয়েছেন—শক্তি
জুগিয়েছেন—হয়েছেন সকল কাজের প্রেরণাদায়ী।
তিনি হলেন রেণু- বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা
মুজিব। বঙ্গবন্ধু র সংকটে সংগ্রামে আদর্শিক এক
নির্ভীক সহযাত্রী।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর প্রতি আস্থা
ও সম্মান দেখিয়েছেন সবসময়। ১৯৭২ সালের ২৬
মার্চ আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ের মহিলা ক্রীড়া
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সংস্থার অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন,
‘ভাইরা আমার, আপনারা যারা সংগ্রাম করে নেতা
হন অথবা দেশের কর্ণধার হন- তাদের মনে রাখা
উচিত এর পেছনে মহিলাদের অবদান রয়েছে যথেষ্ট,
তাই নারীদের যথাযথ সম্মান দিন।’বঙ্গবন্ধু র এই
বাণীর অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবন করলে আমরা নারীর
প্রতি বঙ্গবন্ধু র সম্মানব�োধের ও নারীর ক্ষমতায়নে
সার্বিক প্রয়াসের কথা উপলব্ধি করতে পারব�ো।
একই সঙ্গে আমরা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার
প্রতিও বঙ্গবন্ধু র আবেগ, আশ্লেষ ও তাঁর অবদানের
প্রতি অকুণ্ঠ স্বীকৃ তির কথা আমরা উপলব্ধি করতে
পারব�ো।
প্রবণ্ধ শির�োনামের গভীরে প্রবেশের আগে
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আমরা নারীকে নিয়ে আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আল�োচনা
করতে পারি। আমাদের সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে।
নারী অবলা- তারা কঠিন কাজ করতে পারেন না। বিশাল চাপ
সামলাতে পারেন না। অথচ যেক�োন�ো কঠিন কাজ নারী অবলীলায়
করতে পারেন। তারা ঘর সামলান দক্ষতার সাথে-তারা অফিস সামলান
য�োগ্যতার সাথে-তারা দুর্গম পথ পাড়ি দেন দৃঢ় মন�োবল নিয়ে। জলেস্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাদের দৃপ্ত পদচারণা। উদাহরণ দিলে আমরা
নারীর প্রাকৃ তিক শক্তিমত্তার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারব�ো।
(ক) বৈজ্ঞানিক তথ্যের আল�োকে আমরা জানি, একজন মানুষ একবারে
৪৫ ইউনিট ব্যথা সহ্য করতে পারে। একজন নারী/মা যখন একটি
শিশুকে জন্মদান করেন, তখন তিনি ৫৭+ ইউনিট ব্যথা সহ্য
করেন। এই ব্যথা ২০টি হাড্ডি একসাথে ভেঙে যাওয়ার থেকেও
বেশি। কাজেই আমরা বুঝতে পারি একজন নারী কত কষ্টসহিষ্ণু,
নিবেদিতপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল কাজে কত সংগ্রামী। (তথ্য: ফেসবুক
থেকে)।
(খ) গবেষণা তথ্যনুযায়ী, একজন নারী দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬
থেকে ২০ ঘণ্টা কাটায় পরিবারের বিভিন্ন কাজের জন্য।
(গ) একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ৪৫ ধরনের গৃহস্থালির কাজ করেন
এবং বিপরীতে একজন পুরুষ করেন মাত্র ২২ ধরনের কাজ।
গবেষণা বলছে ৪৫ রকমের গৃহস্থালির কাজ পেশাজীবীর মাধ্যমে
করাতে গেলে প্রতিমাসে ১০ থেক ২০ হাজার টাকা খরচ করতে
হবে। এই হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালির কাজের
বাকি অর্থনৈতিক মূল্য দাঁড়ায় ৯০১ থেকে ২ হাজার ক�োটি ডলার।
(৭৫,৬৮৪ ক�োটি থেকে ১, ৬৮,০০০ ক�োটি টাকা)।
নারীকে তাই ক�োন�োভাবেই অবহেলা বা হেলার চ�োখে দেখার
অবকাশ নেই শারীরিক-মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে।
নারীর উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু র ভাবনা ও কর্মযজ্ঞকে সম্যকভাবে উপলব্ধি
করতে হলে আমাদের বঙ্গবন্ধু র জীবনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা
মুজিবের অবস্থান ও অবদানকে মূল্যায়ন করতে হবে। আমরা এ বিষয়ে
বঙ্গবন্ধু র নিজস্ব বক্তব্য, ভাবনা ও গবেষণার আল�োকে বঙ্গমাতার
অবস্থানকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেতে পারি।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী, বাঙালির আন্দোলন—
সংগ্রামের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব
১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গ�োপালগঞ্জের টু ঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ
করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল রেণু। তাঁর বাবা শেখ ম�োহাম্মদ জহুরুল হক
যশ�োরে ক�ো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে অডিটর পদে চাকরি করতেন।
মাত্র দু বছর বয়সে প্রথমে বাবা ও পরে মা হ�োসনে আরা বেগম মারা
যান। তিনি তাঁর স্বামী শেখ মুজিবুর রহমানের চাচাত�ো ব�োন ছিলেন।
শেখ মুজিবের বয়স যখন ১৩ ও বেগম ফজিলাতুন্নেছার বয়স যখন মাত্র
তিন, তখন পরিবারের বড়রা তাদের বিয়ে ঠিক করেন। ১৯৩৮ সালে
বিয়ে হওয়ার সময় রেণুর বয়স ছিল ৮ বছর ও শেখ মুজিবের ১৮ বছর।
এক ভাই ও দু’ব�োনের মধ্যে রেণু ছিলেন সবার ছ�োট।
শেখ মুজিবের জীবনে সাফল্যের অন্তরালে বেগম ফজিলাতুন্নেছা
মুজিবের অবদান অতুলনীয়। বঙ্গবন্ধু বলতেন, ‘আমার স্ত্রীর মত�ো
সাহসী মেয়ে কমই দেখা যায়। আমাকে যখন ‘পিণ্ডির ফ�ৌজ বা পুলিশ
এসে জেলে নিয়ে যায়, আমার ওপর নানা অত্যাচার করে, আমি কবে
ছাড়া পেয়ে ফিরে আসব তার কিছু ঠিক থাকে না- কিন্তু আমার স্ত্রী
কখন�োই ভেঙে না পড়ে সবসময়ই দৃঢ় মন�োবল নিয়ে সবকিছু সামাল
দিয়েছে।’
‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’ গ্রন্থের প্রণেতা প্রফেসর মযহারুল ইসলাম তা্র
গ্রন্থ লেখার সময় বহুবার জাতির পিতার সাক্ষাত্কার গ্রহণ করেছেন।
এক সাক্ষাত্কারে বঙ্গবন্ধু লেখককে বলেছিলেন, ‘আমার জীবনের দুটি
বৃহৎ অবলম্বন আছে,একটি আমার আত্মবিশ্বাস, অপরটি বলুন ত�ো
কী? হঠাৎ এ রকম প্রশ্নে লেখক বেশ হতচকিত হয়ে যান। তখন বঙ্গবন্ধু

মৃদু হেসে বললেন, ‘অপরটি আমার স্ত্রী, আমার আকৈশ�োর গৃহিণী।’
একজন সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতার জীবনে এ রকম স্ত্রী যে কত বড়
আশীর্বাদ তা সহজেই অনুমেয়। বঙ্গবন্ধু র সাফল্যের বহুল অংশ এই
মহীয়সী মহিলার প্রাপ্য।
উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু খুব অল্প বয়সে বিয়ে করেন। এই উপমহাদেশের
রাজনীতিতে তিনি অল্প বয়সে বিয়ে করা একমাত্র রাজনীতিবিদ নন।
ভারতীয় রাজনীতির প্রাণপুরুষ মহাত্মা গান্ধী এবং ম�োহাম্মদ আলী
জিন্নাহও অল্প বয়সে বিয়ে করেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ম�োহাম্মদ
আলী জিন্নাহ বিয়ে করেছেন দুটি। এর একটি ১৫ বছর বয়সে। এন্ট্রান্স
পাসের পর বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার আগে। জিন্নাহর মায়ের
ইচ্ছায় এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু সে বালিকাবধূ মারা যান
জিন্নাহ বিলেত থাকার সময়। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী ও
বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও বিয়ে করেছেন বাল্যবয়সে।
গান্ধীজি মাত্র ১৩ বছর বয়সে কস্তুরবাঈর সঙ্গে সাতপাকে আবদ্ধ হন।
আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ১৪ বছর বয়সে তাঁর চাচাত�ো ব�োন শেখ
ফজিলাতুন্নেছার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় বধুর বয়স ছিল মাত্র
তিন বছর।
শৈশবে মা-বাবাকে হারান�োর পর শেখ ফজিলাতুন্নেছা মানুষ হন
দাদা শেখ কাশেমের কাছে। মাতৃ স্নেহে তাঁকে আগলে রাখেন চাচি এবং
পরবর্তী সময়ে শাশুড়ি বঙ্গবন্ধু র মা সায়রা খাতুন। পিতার অভাব বুঝতে
দেননি বঙ্গবন্ধু র বাবা শেখ লুত্ফর রহমান। তাঁদের আদরেই বড় হয়ে
ওঠেন তিনি। নিজের সন্তানদের সাথে শেখ ফজিলাতুন্নেছাকে ভর্তি করে
দেন মিশনারী স্কুলে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া আর এগ�োয়নি। তবে
ঘরে বসেই পড়াশুনা করেছেন তিনি।
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছিলেন বঙ্গবন্ধু র জীবনে
‘বিজয়লক্ষ্মী নারী’। বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ মুজিবের বাঙালি জাতির
জনক হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর অবদান, অনুপ্রেরণা ও আত্মোত্সর্গ
ছিল অনস্বীকার্য। তাঁর কারণেই একটি জাতির মনে স্বাধীনতার স্বপ্নের
বীজ বপন করে এর স্বাদটু কুও এনে দিতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু । বঙ্গবন্ধু
রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে পেছন থেকে কাজ
করেছেন শেখ মুজিবের রেণু।
প্রাতিষ্ঠানিক ক�োন�ো ধরনের শিক্ষা ছাড়াই বঙ্গমাতা শেখ
ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন সূক্ষ্ম প্রতিভাসম্পন্ন জ্ঞানী, বুদ্ধিদীপ্ত, দায়িত্ববান
ও ধৈর্যশীল। জাতির পিতার ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লেখার ক্ষেত্রেও
মূল প্রেরণা ও উত্সাহ ছিল তাঁর, যা শেখ মুজিব আত্মজীবনীতেও
সহধর্মিনীর সেই অবদানের কথা স্মরণ করেছেন। জীবনসংগ্রামের
কণ্টকাকীর্ণ সব পথ অতিক্রম করে তিনি পরিবারও সামলেছেন বেশ
গুছিয়ে। সবকিছু র ওপরেও তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু র জীবনের রাজনীতির
ছায়াসঙ্গী। বঙ্গবন্ধু র ওপর জেল-জুলুম চালিয়েছে পাকিস্তান সরকার।
ওই সময় নিজের ঘরের আসবাবপত্র, অলংকার বিক্রি করেও দল ও
নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। একজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর
স্ত্রী হয়ে অতি সাধারণ মানুষের মত�ো জীবনযাপন করতেন তিনি। তাঁর
বাড়িতে ক�োন�ো বিলাসী আসবাবপত্র ছিল না, তাঁর ছিল না ক�োন�ো
অহংব�োধ। তাঁর সদয় আচরণ ও বিনয়ে মুগ্ধ ছিল সবাই। সন্তানদের
যেমন ভাল�োবেসেছেন, তেমনি শাসনও করেছেন। পিতামাতা উভয়ের
কর্তব্য পালন করে গেছেন তিনি। ক�োমলে-কঠ�োরে মিশ্রিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
এই সাহসী নারী স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সন্তানদের গড়ে
তুলেছেন।
বঙ্গবন্ধু র রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গমাতা অপরিসীম ভূ মিকা
রখেছিলেন। এ কথা বড় মেয়ে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন
স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধু র জীবনে তাঁর অবদান ও অবস্থান
সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন:
বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান যেমন সংগ্রাম করেছেন, তাঁর পাশে থেকে সাহস
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জুগিয়েছিলেন আমার মা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব। তিনি তাঁর
জীবনে যেই মহান আত্মত্যাগ করেছিলেন, তাঁর সন্তান হিসেবে আমি
তা জানি। তাই আজকের দিনে তাঁকে বারবার মনে পড়ছে। আব্বা
থাকতেন কারাগারে বন্দি। মা একদিকে যেমন আমাদের সব ভাই
ব�োনদের মানুষ করেছেন, আত্মীয় স্বজন বা পার্টির কেউ যদি অসুস্থ
হত�ো, তাদের চিকিত্সার ব্যবস্থা বা তাদের দেখা, যারা জেলে যেত
প্রত্যেকটা পরিবারকে তিনি নিজে সহয�োগিতা করতেন। পাশাপাশি
দলকে সংগঠিত করা, আন্দোলন গড়ে ত�োলা এবং আব্বার
জন্য মামলা ম�োকাদ্দমা। একটার পর একটা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা
দেওয়া হত�ো, সেগুল�ো একাধারে দেখার কাজ তিনি করে যেতেন।
মাঝে মাঝে ভাবি কীভাবে তিনি এতকিছু করতেন। আমার বাবার
রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন উপযুক্ত সাথী। যিনি
সবসময় পাশে থেকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। সমাজে-সংসারে ক�োন�ো
অভাব অনটন বা ক�োন�ো অসুবিধার কথা নিয়ে মাকে ক�োন�ো দিন
অভিয�োগ করতে শুনি নাই। শুধু বলতেন, তুমি ত�োমার কাজ করে
যাও। ঘর সংসার নিয়ে ত�োমাকে ভাবতে হবে না।
স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জীবন—য�ৌবন কারাগারে কাটিয়েছেন। আর কঠিন দুঃসময়ে পরিস্থিতি
দৃঢ়তার সঙ্গে ম�োকাবেলা করে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বঙ্গমাতা বেগম
ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নেতা—কর্মীদের আগলে রেখেছেন। পাশে
থেকেছেন আন্দোলন সংগ্রামে ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে অর্থ সাহায্য
দিয়েছেন। পর্দার অন্তরালে থেকে তিনি ছিলেন দুঃসময়ে এক অসীম
সাহসী মহিয়সী নারী। এ সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা আমরা পাই
কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখনীতে:
বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত থাকতেন রাজনীতি নিয়ে, ছেলেমেয়েদের দেখা
শোনা, পরিবার পরিজনদের খোঁজখবর রাখা, সামাজিক অনুষ্ঠানে
য�োগদান করা ইত্যাদি দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে
পালন করতেন। আত্মীয় স্বজন ও দলীয় কর্মীদের সুখদুঃখের সাথী
ছিলেন তিনি। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ কখন�ো রিক্ত হাতে
ফিরে যেত না। অনাথ এতিমদের তিনি সবসময় সাহায্য করেছেন।
রাজনৈতিক অনেক জটিল পরিস্থিতিতে স্বামীর পাশে থেকে সৎ
পরামর্শ দিতেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহয�োগিতা করতেন।
বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খ�োলামেলা আল�োচনা
করতেন।
তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয়
সহয�োগিতা করেছেন। ছায়ার মত�ো অনুসরণ করেছেন স্বামীর আদর্শকে
বাস্তবায়ন করার জন্য। জীবনে অনেক ঝু ঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন। অনেক
কষ্ট দুর্ভোগ প�োহাতে হয়েছে তাঁকে। বঙ্গবন্ধু জীবনের সব থেকে সুন্দর
সময়গুল�ো কারান্তরালে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। তাঁর অবর্তমানে
মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা, দলকে সংগঠিত করা, আন্দোলন
পরিচালনা করা, প্রতিটি কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
নেপথ্যে থেকে তিনি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের বলিষ্ঠ সংগঠক
ছিলেন।
উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ভূ মিকার
কথা আমরা বর্ষীয়ান নেতা ত�োফায়েল আহমদের জবানীতেও পাই।
তিনি লিখেছেন:
১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে
প্যার�োলে মুক্তি দেবার কথা বলেন পাকিস্তান সরকার। কিন্তু
নেতা—কর্মী থেকে শুরু করে বাংলার জনগণ মুজিবের নিঃশর্ত
মুক্তি চান। সে সময় পাকিস্তান সরকার গ�োলটেবিল বৈঠক
আয়�োজন করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্যার�োলে মুক্তি নিয়ে গ�োল টেবিল
আল�োচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী
খাজা সাহাবুদ্দিন সেসময় প্যার�োল মুক্তি নিয়ে আল�োচনা করতে
ঢাকায় ছিলেন। অন্যদিকে সর্বজনবিদিত যে, বেগম মুজিব সামগ্রিক
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পরিস্থিতি বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুকে প্যার�োলে মুক্তি না নেওয়ার পক্ষে
তাঁর মত জানিয়ে দেন।
‘অসামপ্ত আত্মজীবনী’তে বঙ্গবন্ধু শেখ ফজিলাতুন্নেছাকে নিয়ে
লিখেছেন ‘রেণুর বয়স যখন পাঁচ বছল, তখন ওর মা মারা যান।
একমাত্র রইল তার দাদা। দাদাও রেণুর সাতবছর বয়সে মারা যান।
তারপর সে আমার মা’র কাছে চলে আসে। আমার ভাইব�োনদের
সাথেই রেণু বড় হয়।’ মাত্র ১৩ বছর বয়সে রেণু শেখ মুজিবের সাথে
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিয়ে সম্পর্কে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে
বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,‘আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বার তের বছর
হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে
ডেকে বললেন,‘ত�োমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনির বিয়ে
দিতে হবে। কারণ আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই ব�োনকে
লিখে দিয়ে যাব।’ রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরব্বির হুকুম
মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিষ্ট্রি করে ফেলা হল। আমি
শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছু ই বুঝতাম না, রেণুর বয়স
তখন ব�োধহয় তিন বছর হবে।’’ বিয়ে হলেও বঙ্গবন্ধু পাস করার পরই
মূলত তাদের সংসারজীবন শুরু হয়। তাঁদের বিয়ের ফুলশয্যা হয়েছিল
১৯৪২ সালে।
৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু র ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গমাতার ছিল মনস্তাত্ত্বিক
সমর্থন। মুক্তিযুদ্ধের পুর�ো নয়মাস অসীম সাহস ও দৃঢ় মন�োবল নিয়ে
ধৈর্য সহকারে শেখ মুজিব বিরূপ পরিস্থিতি সামলেছেন। এই সময়টায়
অনেকটা বন্দী দশায় কেটেছে তাদের। সহধর্মিনী হিসেবেই নয়,
রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবেও আজীবন প্রিয়তম স্বামী শেখ মুজিবের
ছায়াসঙ্গী হিসেবে ছিলেন তিনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি
ইতিহাসের কালজয়ী মহানায়ক শেখ মুজিবের অনুপ্রেরণাদায়ী হয়ে
পাশে ছিলেন। বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি সংগ্রামে বঙ্গমাতার
অবদান রয়েছে। তিনি ধুঁপের মত�ো নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বাঙালির
মুক্তিসংগ্রামে অবদান রেখেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে হিমালয়সম আসনে
প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের জীবন সাথীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু র রাজনীতিরও
সাথী। বঙ্গমাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু র সব আন্দোলন সংগ্রামের সহয�োগী।
তিনি পেছন থেকে বঙ্গবন্ধুকে সাহস জুগিয়েছেন। সমর্থন দিয়ে গেছেন।
তিনি পরিবার ও দলকে সামলে নেবার কাজ করেছেন।
একজন অসাধারণ প্রজ্ঞার মানুষ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা
মুজিব। তিনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন সাহসী নারী। দুর্বার
সাহসে ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে দিয়েছিলেন দূরদর্শী চিন্তার বার্তা। সঠিক
সময়ে সঠিক পদক্ষেপ ফেলার সাহসী বার্তা তাঁকে ইতিহাসের মানুষ
করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ রচনা
করেছেন জেলখানায় রাজবন্দী থাকার সময়। তিনি এই বইয়ের প্রথম
পৃষ্ঠার দ্বিতীয় লাইনে স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছার কথা লিখেছেন: ‘আমার
সহধর্মিণী একদিন জেল গেটে এসে বলল, বসেই ত�ো আছ�ো, লেখ�ো
ত�োমার জীবনের কাহিনি।’ একই পৃষ্ঠার এই অংশ শেষ করেছেন
এভাবে: ‘আমার স্ত্রী, যার ডাক নাম রেণু, আমাকে কয়েকটি খাতাও
কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা
করে খাতা কয়টি আমাকে দিয়েছে। রেণু আর�ো একদিন জেলগেটে
বসে আমাকে অনুর�োধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।’
একটি বিষয় উল্লেখ করতেই হয়, বঙ্গবন্ধু র লেখনীর উত্কর্ষতার
যে পরাকাষ্ঠা আমরা পাই তাঁর তিনটি গ্রন্থে (অসমাপ্ত আত্মজীবনী,
কারাগারের র�োজনামচা ও আমার দেখা নয়াচীন), তার উত্সারণ
ঘটেছে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার জন্যই। এ বিষয়ে কন্যা শেখ
হাসিনা লিখেছেন:
আমার আব্বা যতবার জেলে যেতেন মা খাতা, কলম দিতেন
লেখার জন্য। বার বার তাগাদা দিতেন। আমার আব্বা যখন জেল
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থেকে মুক্তি পেতেন মা স�োজা জেল গেটে যেতেন আব্বাকে আনতে
আর আব্বার লেখাগুল�ো যেন আসে তা নিশ্চিত করতেন। সেগুল�ো
অতি যত্নে সংরক্ষণ করতেন... তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তা যদি না
থাকত তাহলে এই মূল্যবান লেখা আমরা জাতির কাছে তুলে দিতে
পারতাম না।
‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বইয়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু রেণুর
কথা বলেছেন সহয�োগিতার সূত্র ধরে। পড়ালেখার সময় কলকাতায়
থাকাকালে খরচের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: ‘আব্বা ছাড়াও মায়ের
কাছ থেকেও আমি টাকা নিতে পারতাম। আর সময় সময় রেণুও
আমাকে কছু টাকা দিতে পারত। রেণু যা কিছু জ�োগার করত বাড়ি
গেলে এবং দরকার হলে আমাকেই দিত। ক�োন�ো দিন আপত্তি করে
নাই, নিজে ম�োটেই খরচ করত না। গ্রামের বাড়িতে থাকত, আমার
জন্যই রাখত।’আরেক জায়গায় নিজের অসুস্থতার প্রসঙ্গে লিখেছেন:
‘আমার জ্বর ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে।... রেণু কয়েকদিন আমাকে
খুব সেবা করল। যদিও আমাদের বিবাহ হয়েছিল ছ�োটবেলায়। ১৯৪২
সালে আমাদের ফুলশয্যা হয়। জ্বর একটু ভাল�ো হল�ো। কলকাতা যাব,
পরীক্ষাও নিকটবর্তী।’
সাংবাদিক লেখক আবদুল গাফফার চ�ৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণামূলক
লেখা ‘স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু পত্নী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব’ প্রবণ্ধে
লিখেছেন: ‘৩২ নম্বরে এলে ভাবী প্রায়ই চা নিয়ে ঘরে ঢু কতেন। তিনি
জানতেন আমি পেটু ক। তাই বঙ্গবন্ধু র জন্য শুধু চা এলেও আমার জন্য
সঙ্গে থাকত তাঁর হাতে বানান�ো মিষ্টি, বিস্কু ট, কখন�ো একটু পুডিং বা
এক টু কর�ো কেক। একদিন ৩২ নম্বরে এই লাইব্রেরি কক্ষে বসেই বঙ্গবন্ধু
ভাবিকে দেখিয়ে বললেন,‘একজন নারী ইচ্ছে করলে আমার জীবনটা
পাল্টে দিতে পারতেন।’ তার জবাবে আমি বলেছিলাম,‘তিনি যদি
আপনার জীবন পাল্টে দিতেন, তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসও সেদিন
পাল্টে যেত। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে
একদিন যেমন শেখ মুজিবের প্রকৃ ত মূল্যায়ন হবে,তেমনি হবে মুজিব
পত্নী ফজিলাতুন্নেছারও। তাঁকে ছাড়া বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস রবে
অসম্পূর্ণ।’
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন: ‘আমার
জীবনেও আমি দেখেছি যে গুল�োর সামনে আমি এগিয়ে গেলেও ক�োন�ো
দিন আমার স্ত্রী বাধা দেয় নাই। এমনও দেখেছি যে অনেকবার আমার
জীবনের ১০—১১ বছর আমি জেল খেটেছি। জীবনে ক�োন�ো দিন মুখ
কালা কিংবা আমার ওপর প্রতিবাদ করে নাই। তাহলে ব�োধহয় জীবনে
অনেক বাধা আমার আসত। অনেক সময় আমি দেখেছি যে আমি যখন
জেলে গেছি, আমি এক আনা পয়সাও দিয়ে যেতে পারি নাই আমার
ছেলেমেয়ের কাছে। আমার সংগ্রামে তাঁর দান যথেষ্ট রয়েছে।’
বঙ্গবন্ধু পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন ড.ওয়াজেদ মিয়া। তিনি
বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বামী। তিনি একটি বই লিখেছেন।
নাম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ’। অসহয�োগ
আন্দোলনের উত্তাল সময়ে বঙ্গবন্ধু র সাথে ইয়াহিয়া খানের আল�োচনা
চলাকালীন ২৩ মার্চের দুপুরের কথা লিখেছেন ওয়াজেদ মিয়া:
ওই দিন দুপুরে বঙ্গবন্ধু কার�ো সঙ্গে কথা না বলে গম্ভীরভাবে
খাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে শাশুড়ি বঙ্গবন্ধুকে বললেন,‘এত দিন
ধরে যে আলাপ আল�োচনা করলে, তার ফলাফল কী হল�ো কিছু
ত�ো বলছ না। তবে বলে রাখি, তুমি যদি ইয়াহিয়া খানের সাথে
সমঝ�োতা কর�ো, তবে একদিকে ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনী
সুবিধামত�ো সময়ে ত�োমাকে হত্যা করবে,অন্যদিকে এদেশের
জনগণও ত�োমার ওপর ভীষণ ক্ষু ব্দ হবে।’ একথা শুনে বঙ্গবন্ধু
রাগান্বিত হয়ে শাশুড়িকে বললেন,‘আল�োচনা এখনও চলছে, এই
মুহূর্তে সবকিছু খুলে বলা সম্ভব নয়। এই পর্যায়ে শাশুড়ি রেগে
গিয়ে নিজের খাবারে পানি ঢেলে দ্রুত ওপরতলায় চলে যান।’
বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতাকে সারাজীবন আপন সংগ্রামের শক্তি হিসেবে

দেখেছেন। তিনি জেলখানায় গেলেও ভরসা রেখেছেন, আস্থা
রেখেছেন বঙ্গমাতার প্রতি। পঙ্কজ ভট্টাচার্যের এক লেখনীতে পাওয়া
যায় এর প্রমাণ:
একদিন মুজিব ভাই বললেন, আমি গত কয়েক বছর বিভিন্ন জেলায়
জনসভা করেছি। আমাকে বারবার মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে
নেওয়া হয়েছে। জামিন নিয়ে বের হয়ে আবার আরেক জেলায়
জনসভা করেছি। জনসভা ও কারাগারে আমার দিন কাটছে।
ছেলেমেয়ে কার কত বয়স তা-ও মনে থাকে না। ঈদের দিন তারা
ঠিকমতোো� জামা-জুতা পাচ্ছে কি না তা-ও জানি না। ত�োদের
রেণু ভাবি (বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব) সবকিছু ম্যানেজ করে,
আমাকে কিছু জানতেও দেয় না। তবে আমার একটা দুশ্চিন্তা আছে,
আমার বড় মেয়ে হাসু (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকনাম)
মাকে নিয়ে। (বঙ্গবন্ধু মাথা নিচু করে জেলখানায় ঢ�োকেননি বেরও
হননি/পঙ্কজ ভট্টাচার্য/বাংলাদেশ প্রতিদিন: বুধবার, ১১ আগস্ট,
২০২১)
বঙ্গবন্ধু ও তাই সারাজীবন বঙ্গমাতাকে মূল্যায়ন করেছেন আপন
সংগ্রামের শক্তি হিসেবে। তিনি বলেছেন,‘আমার জীবনে দুটি বৃহৎ
অবলম্বন আছে। একটি আমার আত্মবিশ্বাস, আরেকটি আমার স্ত্রী।’
বঙ্গবন্ধু র এই অসামান্য উক্তিটিই বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার যথার্থ
মূল্যায়ন বলে আমরা মেনে নিতে পারি।
বঙ্গবন্ধু ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছিলেন একে অপরের
পরিপূরক। তাঁদের চরিত্রমাধুর্য ও সংগ্রামী চেতনা আমাদের ইতিহাসের
অংশ। তাঁরা ছিলেন সার্থক যুগলবন্দী। দেশ ও বিদেশ সব জায়গার
মানুষের কাছেই তাঁরা প্রেরণার উত্স। ইতিহাসে যেমন বঙ্গবন্ধু র
অবস্থান চিরঅমলিন, তেমনি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার কথাও
ইতিহাস স্মরণ করবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। আমরা ইতালিয় তরুণী ফ্রাঙ্কা বর্জার
জবানীতে এর সার্থক প্রতিফলন পাই:
তিনি প্রচণ্ড রকমের সাহসী একজন ব্যক্তি। বাংলাদেশি বন্ধু র মুখেই
প্রথম শুনেছিলাম বঙ্গবন্ধু র নাম। তবে এখন তাঁকে যত জানছি,
ততই প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। একজন ক্ষণজন্মার পক্ষেই হয়ত�ো এতকিছু
সম্ভব। দিনের পর দিন জেল খেটেছেন। পরিবার তাঁকে আচ্ছন্ন
করেনি। নিজের উপার্জনে মন�োয�োগী হননি। দেশের জন্য সারাক্ষণ
চিন্তার পাহাড় নিয়ে ঘুরেছেন। তাঁর সহধর্মিনী শেখ ফজিলাতুন্নেছা
মুজিব আমার কাছে আরেক নায়কের নাম। আমি দাবি করি, শেখ
মুজিবুর রহমানকে আমরা যে মর্যাদায় স্মরণ করি, ঠিক সমমর্যাদায়
তাঁকেও স্মরণ করা উচিত। কারণ, একজন রাজনৈতিক ফেরারের
স্ত্রী হয়েও সারাক্ষণ সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। নিজের বিলাসিতার
কথা ভাবেননি। এমনকি বড় সংসারের ভার সামলিয়ে বাজারের
টাকা থেকে বঙ্গবন্ধু র জন্য সিগারেট কেনার টাকা জমিয়েছেন।
স্ত্রী হিসেবে তাঁর ক�োন�ো আয়েশি আবদার ছিল না নেতার কাছে।
সারাক্ষণ তাঁকেও চিন্তায় থাকতে হত�ো। বাচ্চারা বাবার মুখ দেখতে
পেতেন না দীর্ঘদিন। তাতেও বঙ্গমাতার ক�োন�ো আক্ষেপ ছিল না।
এমন অমায়িক বুদ্ধিমতী নারী হওয়ার য�োগ্যতা সবার থাকে না।
আজকের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পেছনে বঙ্গমাতার অবদান বর্ণনাতীত।
ইতালিয় তরুণী ফ্রাঙ্কা বর্জার নির্মোহ জবানীতে আমরা বঙ্গবন্ধু র
জীবনে বঙ্গমাতার অবদান ও অবস্থানকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে
পারি। এই অবদানকে স্মরণে রেখে বঙ্গবন্ধু র নারী ভাবনা উত্সারিত
হয়েছে এবং নারী উন্নয়ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু কর্মযজ্ঞের আল�োকচ্ছটাও
আমরা এখানেই পাই।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সম
অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। নারী ও অনগ্রসর জনগ�োষ্ঠীর উন্নয়নে
রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও সংয�োজন করা হয়।
অনুচ্ছেদ ২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের
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সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী;
অনুচ্ছেদ ২৮: (১) কেবল ধর্ম, গ�োষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা
জন্মস্থানের কারণে ক�োন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন
করিবেন না।
(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ
করিবেন।
(৩) কেবল ধর্ম, গ�োষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে
জনসাধারণের ক�োন বিন�োদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা
ক�োন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে ক�োন নাগরিকের ক�োনরূপ
অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।
(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেক�োন�ো
অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই
অনুচ্ছেদের ক�োন কিছু ই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।
অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য বিশেষ নীতিমালা গ্রহণের
ব্যবস্থা নেওয়ার এক্তিয়ারও রাখা হয় সংবিধানে। তৃ তীয় বিশ্বের একটি
নতুন স্বাধীন দেশ যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান,
সেখানে গণজীবনে নারীর অংশগ্রহণের অধিকারকে সাংবিধানিক
স্বীকৃ তি দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির
প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে জাতীয়
সংসদে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ
৬৫(৩)-এর মাধ্যমে ১৫টি সংরক্ষিত আসন রাখা হয় নারীদের জন্য।
বঙ্গবন্ধু র তত্ত্বাবধানে গঠিত বাকশালে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের
বিষয়টিকে সম্মুখভাবে নিয়ে আসা হয়। ধারাবাহিক সংশ�োধনের শেষে
পনেরটি সংরক্ষিত মহিলা আসন বর্তমানে পঞ্চাশটিতে দাঁড়িয়েছে।
কতিপয় সংশ�োধনী শেষে সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের বর্তমান কাঠাম�ো
নিম্নরূপ:
অনুচ্ছেদ ৬৫(৩): সংবিধান ( চতুর্দশ সংশ�োধন) আইন, ২০০৪
প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম
বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বছরকাল অতিবাহিত
হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত
পঞ্চশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে
এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরয�োগ্য
ভ�োটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।
স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানই প্রথম মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সম্ভ্রমহারা নির্যাতিত নারীদের
পুনর্বাসনে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে
নির্যাতিত নারীদের সমাজে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মানকে সমুন্নত
করতে ২ লাখ নির্যাতিত নারীকে বীরাঙ্গনা খেতাবে ভূ ষিত করা হয়।
বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন ব�োর্ড গঠন করেন, যা ১৯৭৪ সালে
ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশন এর স্বীকৃ তি পায়।
মুসলিম নারীদের বৈবাহিক জীবনে মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিতে
১৯৭৪ সালে প্রণীত হয় ‘মুসলিম ম্যারেজ ও ডিভ�োর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট’,
যার মাধ্যমে মুসলমান নারী-পুরুষের বিয়ে ও তালাকের রেজিস্ট্রেশন
বাধ্যতামূলক করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃ ত্বে ১৯৭২
সালে নারীদের সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব
প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়। চাকরিতে নারীদের অংশগ্রহণকে উত্সাহিত
করতে ১০ শতাংশ সংরক্ষিত ক�োটা রাখা হয়। নারী ক্ষমতায়নে বিশ্বাস
করেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে দুই জন নারীকে মন্ত্রিসভার
সদস্য করে নেন এবং ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক
হিসেবে একজন নারীকে নিয়�োগ দেন তিনি।
স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়
পেয়েছিলেন দেশ গঠনে। নিশ্চিত করে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে
বহু আগেই বাঙালি নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে
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ক্ষমতায়নের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনেও সমান অধিকার নিশ্চিত
হত�ো এবং আমরা একটি মানবিক, নারীবান্ধব সমাজ পেতাম, যেখানে
বঙ্গবন্ধু র দেখা নয়া চীনের স্বাধীন এবং স্বনির্ভর নারীদের মত�োই বাঙালি
নারীরাও স্বমহিমায় প্রস্ফু টিত হত�ো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু র নির্মম
হত্যাকাণ্ড সেই গতিধারাকে অনেকটা সময় পর্যন্ত স্থবির করে দিলেও
বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরেই বাঙালি নারীরা আবারও বঙ্গবন্ধু র
ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আমাদের
সমাজ ও দেশ গঠনে নারীদের অংশগ্রহণ এবং অর্জিত সাফল্যে।
৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক
আয়�োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুজিবুর রহমান বলেছিলেন: ‘আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য
পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই
হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথসমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।’ অপরদিকে ২৫ নভেম্বর,২০১৮
খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয়
সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ
উপলক্ষে আয়�োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা বলেন: ‘সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি।
সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি
পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত
করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত ক�ৌশল।’

জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আল�োকে
আমরা নারীর ক্ষমতায়নের সমবায়ের ভূ মিকা ও কার্যকারিতার বিষয়ে
বলতে পারি:
• সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন
থেকে অধিক কার্যকর।
• সমবায় সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে এবং য�ৌথ
উদ্যোগ গ্রহণ করে।
• সমবায় সমিতি একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে য�ৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে
সফলতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী।
• সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটায়।
• সমবায় সমিতি পর�োপকার শেখায় নিজের প্রয়�োজনে মিটাতে
উদ্বুদ্ধ করে।
• সমবায় সমিতি সমাজের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভাল�োবাসা বৃদ্ধি
করে পারস্পরিক সমঝ�োতার মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা
করে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে।
•
সমবায় সমিতি ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে। সমতাভিত্তিক
অর্থব্যবস্থা সৃষ্টি করে।
• সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা
বিনিয়�োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবাহ তৈরি করে।
• সমবায় সমিতি সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
• সমবায় সমিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজিক উন্নয়নে
কাজ করে।
• সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সমবায় সমিতির অন্যতম প্রধান দিক।
• অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি সঞ্চয়ী মন�োভাব তৈরি করে।
• সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
• মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়।
• মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং যা নারীর
ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে, সেসব হল�ো:
• নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ
মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি
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বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা
বিনিয়�োগের অবস্থানের জ্ঞান লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক
উন্নয়নের সিদ্ধান্ত সক্ষম হয়।
• পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন: সমবায় সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন
গ�োত্র, শ্রেণি পেশার হয়ে থাকে। সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে
তাদের মধ্যে পারস্পরিক আল�োচনার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।
•
গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃ ত্ব তৈরি: সমবায় সমিতির
মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে।
সমিতি পরিচালনাকারীগণের মধ্যে নেতৃ ত্ব তৈরি করে। সমিতির
মহিলা সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ তাদের
ক্ষমতায়িত করে।
• সামাজিক সমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি : সমবায় সমিতি সমাজে
বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন
করে। য�ৌথ বিনিয়�োগের মাধ্যমে এককভাবে নয় সামষ্টিকভাবে
অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ
মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের সমাজে ও
পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
• অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ:
ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হল�ো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন।
আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির
মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি
পায় এবং তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের
সচ্ছলতা ফিরে আসে। এতে নারীদের পরিবারে ও সমাজে সিদ্ধান্ত
গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক
দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।
• নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি: সমবায় সমিতির বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক
কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদের প্রত্যক্ষ, পর�োক্ষ ও আনুষাঙ্গিক
সকল প্রকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।
সার্বিক প্রেক্ষাপটে তাই আমরা সুস্পষ্টভাবেই বলতে পারি, বঙ্গবন্ধু র
জীবনে বঙ্গবমাতার অবস্থান ও অবদান অতুলনীয় এবং এই অবদানের
কারণেই জাতির পিতা তাঁর সকল কর্মযজ্ঞে নারী উন্নয়নকে প্রাধান্য
দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন ভাবনা ও উন্নয়ন
কর্মযজ্ঞেও আমরা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার আদর্শ ও চেতনার প্রতিফলন
দেখতে পাই।
নারীর ক্ষমতায়নে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ, যা বিশ্বের অনেক
দেশের কাছেই র�োল মডেল। রাজনীতি, প্রশাসন, পররাষ্ট্র,
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সব ক্ষেত্রেই নারীর লক্ষণীয় সরব
উপস্থিতি। প্রথম নারী স্পিকার, প্রথম নারী উপাচার্য, প্রথম নারী
পর্বতার�োহী, বিজিএমইএর প্রথম নারী সভাপতিসহ অসংখ্য প্রথম
গত এক দশকেই সৃষ্টি হয়েছে। নারীদের এই অভূ তপূর্ব ক্ষমতায়ন ও
অগ্রগতির পথ তৈরি করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নারীর
ক্ষমতায়নের রূপকার তিনি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি নারীদের
ক্ষমতায়নের পথিকৃ ৎ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রের
সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সম-অধিকারের
নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নারী ও অনগ্রসর জনগ�োষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের
বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও সংয�োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধু র আদর্শ
অনুসরণ করেই তাঁর মেয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরপরই সব
পর্যায়ে লিঙ্গসমতা, নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য
নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করেন এবং বাস্তবিক অর্থে সব পর্যায়ে তা
সুসংহত ও কার্যকর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন।
নারীর ক্ষমতায়নে ভূ মিকার জন্য ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক
নারী দিবসে শেখ হাসিনাকে ‘লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন
এমপাওয়ারমেন্ট’ অ্যাওয়ার্ডে ভূ ষিত করে ইনস্টিটিউট অব সাউথ

এশিয়ান উইমেন। তিনি স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে
ৃ ্যুর হার হ্রাস এবং ক্ষু ধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে
শিশু ও মাতৃ মত
বিশেষ অবদানের জন্য সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।
নারীশিক্ষার উন্নয়ন এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগে ভূ মিকার জন্য ‘গ্লোবাল
উইমেনস লিডারশিপ’ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
শিক্ষায় নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিকভাবে
স্বাবলম্বী করে ত�োলা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, আইন
প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং
রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উত্সাহিত করার জন্য শেখ
হাসিনার গৃহীত উদ্যোগ ও সাফল্য অনেক।
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণস্বাক্ষরতা অভিযানের
নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চ�ৌধূরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘নারীর
ক্ষমতায়ন ধাপে ধাপে এগ�োচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।
ৃ ্যু ও শিশুমৃত্যুর হার
শিক্ষায় নারীর অগ্রযাত্রা দৃশ্যমান। স্বাস্থ্যে মাতৃ মত
কমেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। নারীদের মধ্যে
ক্ষু দ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা সাত লাখের ওপরে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন
অসংখ্য কৃ ষি উদ্যোক্তাও। রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, পুলিশ,
শান্তিরক্ষী বাহিনী- এমন ক�োন�ো ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীর অংশগ্রহণ
নেই। তবে অংশীদারীর জায়গা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীদের
আর�ো বহুদূর যেতে হবে।’
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, বির�োধীদলীয় নেতাও
নারী। বাংলাদেশের মানুষ প্রথমবারের মত�োো� একজন নারীকে
স্পিকার হিসেবে পেয়েছে। বর্তমানে সংসদ উপনেতা এবং মন্ত্রিসভায়
একজন পূর্ণ মন্ত্রী, দুজন প্রতিমন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রী রয়েছেন নারী।
জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটজন নারী রাষ্ট্রদূত দক্ষতার সঙ্গে
দায়িত্ব পালন করছেন। নির্বাচন কমিশনে প্রথমবারের মত�োো� একজন
নারী কমিশনার মিলেছে। দেশের উচ্চ আদালতে বর্তমানে সাতজন
নারী বিচারপতি রয়েছেন। বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পদে ও সচিব
মর্যাদায় ১১ জন নারী কর্মকর্তা আছেন। ছয়জন নারী জেলা প্রশাসক
বা ডিসির দায়িত্ব পালন করছেন। পুলিশ সুপার হিসেবেও চার জেলায়
দায়িত্ব পালন করছেন চারজন নারী। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ,
বিজিবিসহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ ও তাঁদের
কৃ তিত্বপূর্ণ অবদান দিনদিন বাড়ছে। শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারীর
অগ্রগতি অব্যাহত।
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সুসংহত করার জন্য জাতীয়
সংসদে নারী আসনের সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে
অনেক নারীকে মন�োনয়ন দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও
প্রত্যক্ষ ভ�োটের মাধ্যমে ১২ হাজারের বেশি নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন
করা হয়েছে। বর্তমান সংসদে নারী সদস্য আছেন ৭২ জন। তাঁরা
দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় পেশাদার নারী কূটনীতিক
নাহিদা স�োবহানকে জর্দানে রাষ্ট্রদূত পদে নিয়�োগ দেয় সরকার।
মধ্যপ্রাচ্যের ক�োন�ো দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনিই প্রথম
নারী। শুধু জর্দান নয়, নারী রাষ্ট্রদূতরা সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন
করছেন জাতিসংঘ, যুক্তরাজ্য, ভিয়েতনাম, নেপাল, মরক্কো, মরিশাস
ও দক্ষিণ ক�োরিয়ায়। ব্রুনেইয়ে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হচ্ছেন
একজন নারী কূটনীতিক। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে এবং পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়েও উল্লেখয�োগ্যসংখ্যক নারী কর্মরত আছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ড. এ কে আব্দুল ম�োমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী নারী
কূটনীতিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
ওয়ার্ল্ড ইক�োনমিক ফ�োরাম প্রকাশিত বৈশ্বিক লিঙ্গবিভাজন সূচক
(গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স), ২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বে লিঙ্গবৈষম্য
কমান�োর ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে বাংলাদেশের অবস্থান। এ সূচকে
বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৪৮তম। প্রতিবেদন বলছে,
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এমনটা সম্ভব হয়েছে অর্থনৈতিক সুবিধা ও অংশগ্রহণের সুয�োগ সৃষ্টি
হওয়ায়। ন�োবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রজ তাঁদের
‘ভারত : উন্নয়ন ও বঞ্চনা’ (২০১৫ সালে প্রকাশিত) বইয়ে লিখেছেন,
ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি অনেক বেশি। তাঁরা
দেখিয়েছেন, নারীর স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষায়ও বাংলাদেশ এগিয়ে।
বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পদে ও সচিব মর্যাদায় আছেন বেশকিছু
সংখ্যকন নারী। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত�োো� অর্থনৈতিক
সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) নারী কর্মকর্তাকে সচিব হিসেবে নিয়�োগ
দেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের মত�োো� নারী সচিব পেয়েছে তথ্য
মন্ত্রণালয়ও। মাঠ প্রশাসনে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ
দায়িত্ব পালন করেন ডিসিরা। বর্তমানে ছয়টি জেলায় নারী ডিসি
দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগের তিনটি জেলায় নারী
ডিসি রয়েছেন। এছাড়া উপজেলা প্রশাসনে প্রায় দেড় শর মত�ো নারী
কর্মকর্তা ইউএনও হিসেবে কর্মরত আছেন বলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সূত্রে জানা গেছে।
বাংলাদেশের সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে
বর্তমানে নারীর সংখ্যা ২০ হাজারের ওপরে। পুলিশ বাহিনীতে নারী
সদস্যের সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি। আন্তঃবাহিনী জনসংয�োগ
পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) গত মার্চ মাসের তথ্যানুযায়ী,
সেনাবাহিনীতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা চিকিত্সকসহ আনুমানিক এক
হাজার ৬৫০। মেজর জেনারেল পদে কর্মরত রয়েছেন একজন। এর
আগে ক�োন�ো নারী এ পদ�োন্নতি পাননি। নিয়মিত ফ�োর্স বা ফাইটিং
ফ�োর্সে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা আনুমানিক ৪০০। তাঁদের কেউ কেউ
লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে কর্মরত।
শিক্ষাক্ষেত্রেও এগিয়ে যাচ্ছে নারীরা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়
অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মেয়েরা আর�ো কয়েক বছর আগেই
ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়েও এখন ছাত্রীদের
অংশগ্রহণ ছাত্রদের প্রায় সমান। উচ্চশিক্ষায়ও এগিয়ে চলছে নারীরা।
বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তির আওতা বাড়ান�োসহ সরকারের
নানামুখী পদক্ষেপের ফলেই মূলত নারীশিক্ষার প্রসার ঘটছে।
সরকারের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুর�োর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ
তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে প্রাথমিকে ছাত্রীর হার প্রায় ৫১ শতাংশ এবং
মাধ্যমিকে প্রায় ৫৪ শতাংশ। কলেজে এখন নারীর অংশগ্রহণের হার
৪৮ শতাংশের বেশি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের
হার ৩৬ শতাংশের একটু বেশি। আর চিকিত্সা, আইনসহ পেশাগত
শিক্ষায় নারীরা পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে। পেশাগত শিক্ষায় নারীর হার
৫৪ শতাংশ।
নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে ক�োন�ো জামানত ছাড়াই
সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
আবার নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক
থেকে ১০ শতাংশ সুদে ঋণও নিতে পারছেন। বর্তমানে ৩০ লাখেরও
বেশি নারী শ্রমিক প�োশাকশিল্পে কর্মরত। ব্যবসায়ে সমান সুয�োগ তৈরি
করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় নারী নীতি গ্রহণ করা হয়। দুস্থ,
অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমুখী
প্রকল্প চালু আছে।
নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা র�োধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা
হয় পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২। নারীদের
সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রণয়ন করা হয় মানবপাচার প্রতির�োধ ও নিয়ন্ত্রণ
আইন ২০১২, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১। বাল্যবিবাহ নির�োধ
করে মেয়েশিশুদের সমাজে অগ্রগামী করার জন্য বাল্যবিবাহ নির�োধ
আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েশিশুদের নিরাপত্তায়
শিশু আইন ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। হিন্দু নারীদের অধিকার ও মর্যাদা
রক্ষার্থে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি ১৯৭১ সালে। যুদ্ধ করেছি
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পাকিস্তানি শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানি জমান�োর জগদ্দল
পাথর সরান�োর এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।
আত্মত্যাগ করেছে দেশের আপামর জনসাধারণ। যে পাকিস্তান
আমাদের অবহেলার ও ঘৃণার চ�োখে দেখত তাদের থেকেও আজ
আমরা এগিয়ে আছি বঙ্গবন্ধু র আদর্শ ও স্বপ্নকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এ
কর্মযজ্ঞে নেতৃ ত্ব দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।
সমবায়ের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের বাস্তব একটি উদাহরণ হচ্ছে
মিসেস গ�োলাপ বানুর সমবায় অভিযাত্রার কাহিনি। মিসেস গ�োলাপ
বানু একটি সফল ও টেকসই সমবায় প্রতিষ্ঠান বারিধারা মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ, ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [ সমিতির নিবন্ধন নম্বর:
২১৯/৯৬, ঠিকানা: ১১৬০, নূরের চালা, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা১২১২]। তিনি মনে করেন সমবায় সমিতি হচ্ছে গরিব মানুষের ২৪
ঘণ্টার ব্যাংক। সমবায় হচ্ছে গরিব-অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার/
উন্নতি করার অবলম্বন বা হাতিয়ার। নিঃস্ব/রিক্ত মানুষকে কেউ ঋণ/
সহায়তা দেয় না। কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ নেই জামানত রাখার
মত�ো। কিন্তু সমবায় গরিব অসহায় মানুষকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে
ঋণ/সহায়তা দেবে কারণ আপনার দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও
রয়েছে অমূল্য অদৃশ্য সম্পদ যা হচ্ছে আপনার সততা ও নিষ্ঠা। সমবায়
আপনার এই সততা ও নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়। সফল ও টেকসই সমবায়
সমিতি হওয়ার জন্য এই দুটিকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।
সমিতির সফলতার কয়েকটি উল্লেখয�োগ্য তথ্য নিম্নরূপ:
• বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ--এর বর্তমান ম�োট সদস্য
১,৩৫,০০০ জন (সমিতির মূল সদস্য: ৬০,০০০ জন এবং
ক্ষুদে বা সহয�োগী সদস্য ৭৫,০০০ জন)।
• এই ১,৩৫,০০০ জন মহিলা/মেয়ে শিশুর জীবনযাত্রার সার্বিক
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে একটি মহিলা সমবায় সমিতির
মাধ্যমে।
• সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন: ৪৬০ ক�োটি টাকা। এর
মধ্যে ২৫০ ক�োটি টাকাই সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে
বিনিয়�োজিত আছে। সমিতিতে ১২ ধরনের বিভিন্ন প্রকল্প চলমান।
• বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, প্রত্যক্ষ এবং পর�োক্ষভাবে
সমিতি এবং সমিতির সদস্যদের পরিবারের মহিলা ও পুরুষ
সদস্যদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।
সমিতিতে বর্তমানে ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরাসরি কর্মে
নিয়�োজিত আছেন এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকারের
কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে
সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ আত্মকর্মসংস্থানের
ব্যবস্থা করেছে।
• সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃ তি হিসেবে ২০০৩, ২০১১,
২০১৫ এবং ২০১৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে।
• ২০১১ সালে মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং
ইউনিয়নের (আকু) ৪০ তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফ�োরামে
• ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন এওয়ার্ড জিতেছেন।
• সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গ�োলাপ বানু ২০১০ সালে জাতীয়
পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছেন।
• সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গ�োলাপ বানু ২০১৪ সালে বেগম
র�োকেয়া পদক পেয়েছেন।
সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বারিধারা মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ এর সফলতা একটি বিরাট অর্জন বলেই ধরে নেওয়া
যায় আর বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার
নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের বহুমাত্রিক দ্যোতনাকেই তুলে ধরে।

হরিদাস ঠাকুর: উপসচিব, ডাক ও টেলিয�োগায�োগ বিভাগ, ডাক, টেলিয�োগায�োগ ও
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
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যে

বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন
ভাবনা ও সমবায়

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের নারী সদস্য বদরুন্নেছা আহমেদ ও নাজমা শামীম লাইজুকে পরামর্শ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু । ছবি: সংগৃহীত

ম�োঃ জিল্লুর রহমান

ক�োন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেদেশের
জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রয়েছে। বাংলাদেশের
ম�োট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ অর্ধেক জনসংখ্যা
যদি পশ্চাৎপদ থাকে কিংবা সমাজের সকল
কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততা না থাকে কিংবা কাঙ্ক্ষিত
সম্পৃক্তত না থাকে তাহলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নও
সম্ভব নয়। তাই দেশের উন্নয়নের জন্য নারী সমাজের
উন্নয়ন আবশ্যক।
আর নারীর উন্নয়নের জন্য দরকার নারীর
ক্ষমতায়ন। অন্য ভাষায় বলা যায় নারীর ক্ষমতায়ন
একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
ক্ষমতায়নের বিষয়টি সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং
সুশাসনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্ষমতায়ন

মানুষের পছন্দ ও সুয�োগ বাড়ায়, ক্ষমতা মানুষের
কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। ক্ষমতায়ন হলে দারিদ্র্য হ্রাসে সুফল
পাওয়া যায়।
বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
নেতৃ ত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র ছিল শোষণ
বঞ্চনা বৈষম্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত
একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এ পথ ধরেই আজকে নারীর
ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু র ভাবনায় নারী
বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী
বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও শাসনকালের
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প্রথম থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৫৪
সালে কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালীন তাঁর রচিত স্মৃতিনির্ভর চীনের
ভ্রমণকাহিনি যা অতি সম্প্রতি ‘আমার দেখা নয়াচীন’ এ ভ্রমণ কাহিনিতে
বঙ্গবন্ধু তৎকালীন চীনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে
নারীদের অবস্থান ও বাঙালি নারীদের সাথে তাদের তুলনামূলক
পর্যাল�োচনার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে নারীদের নিয়ে তাঁর ভাবনার
বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।
বঙ্গবন্ধু লিখেছেন—“যখন মা দেখে তার ছেলেমেয়ে কলিজার
কলিজা না খেয়ে এবং বিনা ওষুধে আস্তে আস্তে ক�োলে বসে শুকিয়ে
শুকিয়ে মারা যায়, অথচ একটু খাবার দিলেই তার কলিজার ধন বাঁচতে
পারে, কিন্তু ক�োন উপায় নাই; ভিক্ষাও পাওয়া যায় না, তখন তার পক্ষে
ইজ্জত দিয়ে খাবার জ�োগাড় করতে একটু ও দ্বিধা হয় না” (পৃ. ৯৬)।
বঙ্গবন্ধু এখানে আরও পর্যাল�োচনা করেন যে, এই সকল হতভাগ্য
পতিতা নারীর পুনর্বাসনে রাষ্ট্রের দায় শুধু আইন তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ
নয়, মানবীয় ব্যবহারও খুবই জরুরি।
একই বইয়ে বঙ্গবন্ধু বাঙালি নারীদের বিয়েতে য�ৌতুক প্রথার
সমাল�োচনা করেছেন কঠ�োরভাবে। য�ৌতুক একটি ঘৃণ্য ব্যাধি হিসেবে
আখ্যায়িত করে তিনি বলেছেন—“আমি আমার দেশের মেয়েদের
অনুর�োধ করব�ো, যে ছেলে এইভাবে অর্থ চাইবে তাকে ক�োন মেয়েরই
বিবাহ করা উচিৎ না” (পৃ. ৯৭)। প্রকারান্তরে, বঙ্গবন্ধু য�ৌতুক প্রথা
রুখে দিতে নারীদের এর বিরুদ্ধে স�োচ্চার হতে বলেছেন, পাশাপাশি
আত্মমর্যাদাব�োধসম্পন্ন হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। শুধু তাই নয়,
তিনি য�ৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ত�োলার কথাও
বলেছেন—“সময় থাকতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিৎ এবং
আমাদের দেশের শিক্ষিত মেয়েদের এগিয়ে আসা উচিত” (পৃ. ৯৭)।
সকল কাজে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের
দিকটিও বঙ্গবন্ধু র ভাবনায় সচল ছিল। নারীর স্বাধীনতা, উন্নয়ন ও
ক্ষমতায়নে নারীকেও যে ভূ মিকা রাখতে হবে, সকল কাজে সমানভাবে
অংশ নিতে হবে তা অনুধাবন করেই বঙ্গবন্ধু লিখেছেন—“স্বামী কাজ
করবে আর স্ত্রী বসে বসে খাবে এ প্রথা চীন থেকে তুলে দেয়া হয়েছে।
আমি ট্রেন থেকে পুরুষ ও মেয়েল�োক অনেককেই হাল চাষ করতে
দেখেছি” (পৃ. ৯০)।
চীনের অর্থনীতিতে নারীর অবদান বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
কলকারখানা, সরকারি অফিস, ফ্যাক্টরি, কৃ ষি, শিক্ষাসহ সকলক্ষেত্রে
চীনা নারীদের পদচারণা এবং অংশগ্রহণের কারণেই যে চীনের
প্রভূ ত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল তা তরুণ বঙ্গবন্ধু আত্মস্থ করতে পেরেই
লিখেছেন—“নয়াচীনের উন্নতির প্রধান কারণ পুরুষ ও মহিলা আজ
সমানভাবে এগিয়ে এসেছে দেশের কাজে। সমানভবে সাড়া দিয়েছে
জাতি গঠনমূলক কাজে। তাই জাতি আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতির
দিকে” (পৃ. ১০১)। নয়াচীন সরকারের বিভিন্ন বড় বড় পদে নারীদের
অবস্থান বঙ্গবন্ধুকে উজ্জীবিত করেছিল নিঃসন্দেহে, তিনি চীনের
স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাডাম লু, সহ-সভাপতি সান ইয়াৎ এর কথা তাই স্মরণ
করেছেন শ্রদ্ধাভরে (পৃ. ১০১)। বঙ্গবন্ধু স্মৃতিচারণ করেছেন—“তাই
আজ নয়াচীনে সমস্ত চাকরিতে মেয়েরা ঢু কে পড়েছে। পুরুষের সাথে
তাল মিলিয়ে কাজ করছে। প্রমাণ করে দিতেছে পুরুষ ও মেয়েদের খ�োদা
সমান শক্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সুয�োগ পেলে তারাও বৈজ্ঞানিক,
ঐতিহাসিক, ডাক্তার, য�োদ্ধা সকল কিছু ই হতে পারে” (পৃ. ৯৯)।
বাঙালি নারীদের জীবনমান, তাঁদের দারিদ্র্য, হতাশা বঙ্গবন্ধুকে পীড়িত
করত�ো বিধায় তিনি চীনা নারীদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক
জীবনে অংশগ্রহণকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণে।
মুক্তিযুদ্ধে যে সব নারী পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা সম্ভ্রম হারিয়েছেন
তাদের বঙ্গবন্ধু বীরাঙ্গনা খেতাবে ভূ ষিত করেছেন। এছাড়াও নারী
পুনর্বাসন ব�োর্ড গঠন করে তাদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি মহিলা সংস্থার এক ভাষণে
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বীরাঙ্গনাদের বাবার নাম ও ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রে বলেন, আজ থেকে
ধর্ষিতা মেয়ের বাবার নামের জায়গায় লিখে দাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান। আর ঠিকানা লেখ ধানমন্ডি ৩২। মূলত রাষ্ট্র ও জনজীবনের
সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমধিকার, সমমর্যাদা ও সম-অংশগ্রহণ
নিশ্চিতকরণই ছিল বঙ্গবন্ধু র জীবনদর্শন।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধু র পদক্ষেপ
বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হলে নারীর অধিকারের প্রতি যে স্বীকৃ তি
রয়েছে, তা বঙ্গবন্ধু র নারী ভাবনার ফসল। সংবিধানের ২৭, ২৮ (১), ২৮
(২), ২৮ (৩), ২৮ (৪), ২৯ (১), ২৯ (৩) অনুচ্ছেদে সকল নাগরিক যে
আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী, নারী-পুরুষভেদে রাষ্ট্র বৈষম্য
প্রদর্শন না করার এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান
অধিকার লাভ প্রভৃ তি বিষয় স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, নারীর জন্য
জাতীয় সংসদে ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করেন বঙ্গবন্ধু ।
নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয় স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান
সমূহের উন্নয়নে। ১৯৭২ সালেই সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ১০ ভাগ
ক�োটা সংরক্ষণ করেন।
নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের ভিত্তি রচিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের
সংবিধানের ভিত্তিতে। ১৯৭৩-১৯৭৮ সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়
নারীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি
গ্রহণ করা হয়। শহিদদের স্ত্রী ও কন্যাদের চাকরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়। নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিয়েই ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল
মহিলা আওয়ামী লীগ। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী
হয়ে সরকার গঠনের পর দুই জন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা
হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা পায় বাংলা একাডেমি।
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে একজন
নারীকে নিয়�োগ দেন। সামাজিক মুক্তির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু নারীর
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়েও ভেবেছেন এবং কার্যকরী পদক্ষেপও গ্রহণ
করেছেন- ১৯৭৪ সালে নারী উন্নয়ন ব�োর্ডকে পুনর্গঠন করেন ‘নারী
পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন’। এই সময় নারী উন্নয়নের জন্য বেশ
কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হচ্ছে- ১. জেলা ও
থানা পর্যায়ে ভ�ৌত অবকাঠাম�ো গড়ে ত�োলা। ২. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা করে নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করা। ৩. নারীকে
উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়�োজিত করে তাদের পণ্যের বিক্রয় ও
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা। ৪.ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের
চিকিৎসাসেবা চালু করা এবং তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য
বৃত্তিপ্রথা চালু। এটি বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায়
‘দুস্থ’ মহিলা ও ‘শিশুকল্যাণ তহবিল’ নামে পরিচালিত হচ্ছে।
বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিজীবনেও বেগম মুজিবকে অত্যন্ত সম্মানের চ�োখে
দেখতেন। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবের নানা পরামর্শ
অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতেন। তিনি বাংলাদেশে প্রথম নারী
সংগঠন জাতীয় মহিলা সংস্থার ভিত্তি রচনা করেন। বঙ্গবন্ধু নারীর
সার্বিক উন্নয়ন ও তাদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সাংগঠনিক
কাঠাম�ো তৈরির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হয় জাতীয় মহিলা সংস্থা। বঙ্গবন্ধু নারীর
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর জ�োর দিয়ে বলতেন, নারীর নিজস্ব
আয় থাকলে পরিবারেও সম্মান বাড়ে। যদি তার সামান্য কিছু টাকাও
থাকে, পরিবারে তার গুরুত্ব বাড়ে এবং পরিবার তাকে সম্মানের চ�োখে
দেখে। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন পরিবার থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন
শুরু করতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তার উপার্জনের
লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য
প্রয়�োজন হয়ে পড়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের। এই প্রেক্ষাপটে সমাজকল্যাণ
মন্ত্রণালয়ের অধীনে চালু করা হয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। গ্রামীণ
নারীরা কৃ ষিকাজে যুক্ত ছিলেন বলেই তাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 28

কৃ ষিকাজে সম্পৃক্ত করার কথা ভাবেন। এই লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে
সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির ওপর চালু করা
হয় কৃ ষিভিত্তিক কর্মসূচি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির
মূল ভিত্তি নারীর শিক্ষা। নারী শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়ে জাতির পিতা নারীর
জন্য চালু করেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে
গণশিক্ষা কার্যক্রম। নারীরা ব্যাপকভাবে এতে অংশ নেন।
নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়
• আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক
কার্যকর।
• সমবায় একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে য�ৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।
• সমবায় মানুষকে সংগঠঠিত করার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান।
• সমবায় গণতান্ত্রিক চর্চা ও নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটায়।
• সমবায় ন্যায্যতা ও সমতাভিত্তিক উন্নয়নের উপযুক্ত মাধ্যম।
• ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবাহ
তৈরি হয়।
• সামাজিক গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতা তৈরি হয়।
• সঠিকভাবে নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তৈরি হয়। ক্ষমতায়নের
পথ সুগম হয়। পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমবায় অধিদপ্তরের পদক্ষেপ
সমবায় বিভাগও নারীর উন্নয়নে ও ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে।
নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমবায় অধিদপ্তর প্রধানত দু’ভাবে কাজ
করছে। যথা:
১) সমবায় সমিতি ও মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির
কার্যক্রমের মাধ্যমে:
ম�োট সমবায় সমিতি (নারী ও পুরুষ সদস্য সমন্বয়ে):
(৩০ জুন, ২০২১)
• সমিতির সংখ্যা: ১,৯৬,৩১৬টি
• পুরুষ: ৮৯,৮১,৮৬৫ জন
• নারী: ২৭,২৫,৬৪৯ জন
• ম�োট সদস্য: ১,১৭,০৭,৫১৪ জন।
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সংক্ষিপ্ত তথ্য:
(৩০ জুন, ২০২১)
• সমিতির সংখ্যা: ২৭,৪৯১টি
• সদস্য সংখ্যা : ৯,৮৬,৪৬৮ জন
• শেয়ার: ২০,০৩৫.৮৩ লক্ষ টাকা
• সঞ্চয় আমানত: ২৪,৫৮৫.৯২ লক্ষ টাকা
• কার্যকরী মূলধন: ৭৪,৩৬৯.৮৪ লক্ষ টাকা
• সম্পদ: ১১,৪৪৩.৪৯ লক্ষ টাকা
• কর্মসংস্থান: ৫৬,৪১২ জন।

বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ গঠন
নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায়
ন্যূনতম একটি করে ‘বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’ গঠনের
উদ্যোগ নিয়েছে সমবায় অধিদপ্তর।
২) প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে:
সমবায়ভিত্তিক বেশকিছু প্রকল্প ইত�োমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব
প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে:

•

সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে
উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য
বিম�োচন কর্মসূচি।
• সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (Comprehensive
Village Development Progeamme- CVDP).
• Family Welfare and Income Generation Activities
through the Rural Co-operatives”
• গার�ো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্প।
• সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।
• ‘আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে’র আওতায় পরিচালিত
‘সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষু দ্র নৃতাত্ত্বিক জনগ�োষ্ঠীর জীবনযাত্রার
উন্নয়ন’ কম্পোনেন্ট।
•
বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির
কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প।
• দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া
উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।
এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত।
অন্যগুল�ো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব
প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক
কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।
সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নারীর উন্নয়নে গৃহীত একটি প্রকল্প
হল�ো “উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের
জীবনযাত্রার উন্নয়ন” প্রকল্প। দেশের ৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ৫০টি
উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫১.৫৭০৩
ক�োটি টাকা। মেয়াদ জুলই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১। উপকারভ�োগী
১০ হাজার জন সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী। প্রত্যেককে ২টি করে বকনা/
গাভি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য
২০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ, তদারকি,
গবাদি পশুর চিকিৎসা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পভু ক্ত
১৩,৯৬৮ টি গাভি বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬.৫০ লিটার দুধ দিচ্ছে।
দৈনিক উৎপাদন ২৮,৩০৬ লিটার। প্রতি লিটার ৪০ টাকা করে দুধ
কিনে নেয় মিল্কভিটা। দৈনিক দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ আসছে ১১.৩২ লক্ষ
টাকা। এটি একদিকে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী
করে তুলছে, সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের
সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন
বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

উপসংহার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল
একটি ক্ষু ধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স�োনার বাংলাদেশ গড়ে ত�োলা। যেখানে
উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নারী পুরুষ সকল মানুষের সমবেত অংশগ্রহণ থাকবে
এবং সকলেই উন্নয়নের অংশীদার হবেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন
বাংলাদেশে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়�োজিত সমবায় সম্মেলনে
বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন “আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয়
পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এই হচ্ছে আমার
স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করতে হবে।” মূলত বঙ্গবন্ধু র অন্যতম উন্নয়ন দর্শন
ছিল সমবায়। সমবায়ের মাধ্যমে সকল শ্রেণির সকল মানুষের সমবেত
প্রচেষ্টায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ঘটান�ো সম্ভব।

ম�োঃ জিল্লুর রহমান: যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
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29

আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে (আইসিসি) এক অনুষ্ঠানে এ ‘গ্লোবাল সামিট অব উইমেন লিডারশিপ এওয়ার্ড’ পদক গ্রহণ করেন মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

‘বি
30

নারী উন্নয়ন, সমবায় এবং
বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা
সাইয়্যেদাতুন নেছা

শ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার
করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর’। কবি কাজী নজরুল
ইসলামের এ উক্তির সাথে সুর মিলিয়ে বলতে হয়
একটি সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠনে এবং দেশের
অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর
অংশগ্রহণ ও ভূ মিকা অত্যাবশ্যক। পরিবার, সমাজ
ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের
মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা ও বৈষম্য
কমিয়ে আনা, নারীর ভূ মিকাকে যথাযথভাবে
মূল্যায়ন করা এবং নারীদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে
পরিণত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
সম্ভব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে ১৯৭২

সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭
ও ২৮ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে
সমান এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের
সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চদশ
সংশ�োধনীতে ১৯ (৩) অনুচ্ছেদের আল�োকে জাতীয়
জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুয�োগের
সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে মর্মে অঙ্গীকার রয়েছে।
সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার বিভিন্ন
কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ নিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের
অবস্থানগত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। এটি সম্ভব
হয়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক
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কর্মকাণ্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে। বর্তমান সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারী উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ
এবং নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ
আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে নারী উন্নয়নে র�োল মডেল। তাঁর কর্মকাণ্ডের
স্বীকৃ তিস্বরূপ তিনি জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন এর
পক্ষ থেকে প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, গ্লোবাল পার্টনারশীপ ফ�োরাম
এর পক্ষ থেকে এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড ২০১৬, গ্লোবাল উইমেন
সামিট এর পক্ষ থেকে গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ (২০১৮) সহ বিভিন্ন
সম্মাননায় ভূ ষিত হয়েছেন এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে সম্মানজনক
আসনে বসিয়েছেন।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান
নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রতিবেশি দেশগুল�োর তুলনায় এমনকি
উন্নত অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। ওয়ার্ল্ড
ইক�োনমিক ফ�োরামের ২০২১ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স
অনুযায়ী লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে ১৫৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ
এশিয়ায় ১ম এবং ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ ৬৫তম। এছাড়াও নারীর রাজনৈতিক
ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে ৭ম অবস্থানে রয়েছে।
গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স, ২০২১ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায়
বাংলাদেশের অবস্থান
দেশ

বাংলাদেশ
নেপাল

দক্ষিণ এশিয়ায়
১

র্যাঙ্কিং

বিশ্বে
৬৫

২

১০৬

৪

১২৮

শ্রীলংকা

৩

ভু টান

৫

১৩০

৭

১৫৩

মালদ্বীপ
ভারত

৬

আফগানিস্তান

৮

পাকিস্তান

১১৬

১৪০

১৫৬

সূত্র: গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপ�োর্ট, ওয়ার্ল্ড ইক�োনমিক ফ�োরাম, মার্চ,
২০২১

বিশ্ব মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান
বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি মধ্যম সারির। জাতিসংঘ উন্নয়ন
কর্মসূচি বা ইউএনডিপির ২০২০ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন
অনুযায়ী ১৮৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম। ২০১৯
সালের তুলনায় বাংলাদেশ দুই ধাপ এগিয়েছে ফলে সার্বিকভাবে মানব
উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে অগ্রগতি
সত্ত্বেও সার্বিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থানের পরিবর্তন
হয়নি। গতবারের মত�ো আট দেশের মধ্যে বাংলাদেশ পঞ্চম। বেসরকারি
গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইক�োনমিক মডেলিং
(সানেম) এর নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান এর মতে ক�োভিডের
আগ পর্যন্ত মানব উন্নয়নে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে ভাল�ো করলেও আয়,
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—মানব উন্নয়নের এই তিনটি সূচকই কর�োনায় ক্ষতিগ্রস্ত
হয়েছে।
কর�োনা মহামারিকালীন ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য বর্তমান সরকার

১৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ২৮টি প্যাকেজ ঘ�োষণা করেছে;
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাড়ান�ো হয়েছে যেখানে বেশির ভাগ
সুবিধাভ�োগী নারী ও শিশু। এছাড়াও নারী নেতৃ ত্বাধীন এসএমই
সেক্টরের জন্য বিশেষ বরাদ্দ, নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প
গ্রহণ, নারী উদ্যোক্তাদের বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা দিতে বাংলাদেশ
সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান
পরিবর্তনশীল বিশ্বে সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে
জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুল�ো ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে টেকসই উন্নয়নের
লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) স্থির করে। ২০২১ সালে এসডিজি বাস্তবায়নে
সবচেয়ে ভাল�ো অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ, আইভরিক�োস্ট
এবং আফগানিস্তান। এসডিজি সূচকে বিশ্বের ১৬৫টি দেশের মধ্যে
বাংলাদেশের অবস্থান ১০৯তম যেখানে চার বছর আগে অর্থাৎ ২০১৭
সালের সূচকে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১২০তম অবস্থানে।
ক্রম

দেশ

৭৫

স্কোর

ভু টান

৬৯.৯৮

৮৭

শ্রীলংকা

৬৮.১০

১০৯

বাংলাদেশ

৬৩.৪৫

১২৯

পাকিস্তান

৫৭.৭২

৭৯
৯৬

১২০

মালদ্বীপ
নেপাল
ভারত
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৬৯.২৭

৬৬.৫২

৬০.০৭

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চুক্তি স্বাক্ষর
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ
সরকার অনেকগুল�ো গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চু ক্তিতে
স্বাক্ষর করেছে। যেমন: ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ নারীর প্রতি সকল
প্রকার বৈষম্য বিল�োপ সনদ (CEDAW) সমর্থন করে; নারী সমাজকে
অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তা প্রদান এবং পারিবারিক,
সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের
লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন অনুম�োদন করে।
এছাড়াও নারীর লিঙ্গ সমতা আনয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ নারীর
ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১০-২০২১ মেয়াদে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২০’২১ মেয়াদে ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা এবং ২০১৫ সালে টেকসই উন্নয়ন
অভীষ্ট (এসডিজি) ২০১৬-২০৩০ মেয়াদে বাস্তবায়নে আনুষ্ঠানিকভাবে
কাজ শুরু করে।

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালার
আল�োকে নারীর ক্ষমতায়ন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৫ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের ভূ মিকা
এসডিজি’র ১৭টি উন্নয়ন অভীষ্টের মধ্যে অন্যতম অভীষ্ট হল�ো এসডিজি৫ যেখানে নারী-পুরুষের ব্যবধান কমিয়ে এনে লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং
সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এর কথা বলা হয়েছে। এ অভীষ্টে
বাংলাদেশ ইত�োমধ্যে উল্লেখয�োগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। যেমন
বর্তমান সরকার নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ,
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ম�োট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশই আসে প�োশাক খাত থেকে।
এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এই
খাতে কাজ করা ৪০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ৫৯.১২ শতাংশই নারী। তবে
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা
অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি এখন�ো অনেক কম। বিবিএসের তথ্য
অনুযায়ী, বর্তমানে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে আছেন ৭.০৬ শতাংশ
নারী। দেশের অর্থনীতির গতিময়তা বজায় রাখতে হলে শ্রমবাজারে
নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে হবে। সে প্রেক্ষিতে জনসংখ্যার অর্ধেক
অংশকে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে বর্তমান
সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক
(এসডিএসএন) এর নিকট হতে এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার পেলেন
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নীতিনির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
এবং শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ
ও বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশে নারীশিক্ষার হার
৭৪.৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুর�ো ২০২০)।
সরকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে প্রাথমিক থেকে স্নাতক�োত্তর
পর্যন্ত নারীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে। সরকার নারী উদ্যোক্তা
সৃষ্টির লক্ষ্যে জামানতবিহীন স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।
গ্রামে বসবাসরত নারী-পুরুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে কমিউনিটি
স্বাস্থ্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, স�োস্যাল সেফটি নেট এর পরিধি
সম্প্রসারণ করে বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা চালু করা হয়েছে। নারীর
রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি সফল উদাহরণ বাংলাদেশ। উন্নত
অনেক দেশকে ছাড়িয়ে বাংলাদেশ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের
দিক দিয়ে এগিয়ে আছে। বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় সংসদে
নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে।
বর্তমান সংসদে ২২ জন সরাসরি নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন।
আইন, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগসহ সরকারের অন্যান্য
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও নীতিনির্ধারণী পদের ক্ষেত্রে নারীদের
অধিকতর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ
গ্রহণ করছে। ফলশ্রুতিতে শ্রমবাজারে বেড়েছে নারীর অংশগ্রহণ,
ম�োট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন নারীরা।
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি)
এর ২০২০ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, জিডিপিতে নারীর
অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুর�োর (বিবিএস)
এর সর্বশেষ ২০১৬-’১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে নারীর অংশগ্রহণ
৩৬.০৩ শতাংশ। ওই জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ম�োট শ্রমশক্তি
৬ ক�োটি ৩৫ লাখ। এর মধ্যে ১ ক�োটি ৮৭ লাখ নারী কৃ ষি, শিল্প ও
সেবা-অর্থনীতির বৃহত্তর এই তিন খাতে কাজ করছেন। বাংলাদেশে
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নীতি ও আইনগত পদক্ষেপ
নারীর প্রতি সহিংসতা র�োধ, নারী অধিকার সংরক্ষণ এবং লিঙ্গ সমতা
আনয়নে সরকার বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে:
• নারী পাচার, নারীনির্যাতন রোধ ও বাল্যবিবাহ র�োধে প্রণীত
হয়েছে মানব পাচার প্রতির�োধ ও দমন আইন ২০১২, নারী ও শিশু
নির্যাতন দমন আইন ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতির�োধ ও
সুরক্ষা ২০১০), জাতীয় এসিড সন্ত্রাস প্রতির�োধ আইন ২০১০,
পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২।
• রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর
অংশগ্রহণ ও সমসুয�োগ নিশ্চিতকরণে ২০০০ সালে প্রণীত হয়
জেলা পরিষদ আইন এবং ২০০৯ সালে প্রণীত হয় স্থানীয় সরকার
(প�ৌরসভা) আইন, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন
এবং স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন।
• নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে গৃহীত হয়েছে জাতীয়
স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি
২০১১-’১৬ ইত্যাদি।
• নারীবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে জাতীয়
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১১ এবং জাতীয় তথ্য ও য�োগায�োগ
প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯।

নারী উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ
বাজেটে নারী উন্নয়নে প্রতিবছরই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯
অর্থবছরের বাজেটে ৪৩টি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ১ লাখ
৩৭ হাজার ৭৪২ ক�োটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নারী উন্নয়নে
ব্যয় বেড়েছে ম�োট বাজেটের ৩০.০৬ শতাংশ, যা জিডিপির প্রায় ৫.৪৩
শতাংশ। ২০২০-’২১ অর্থবছরে নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে
১ লাখ ৬৯ হাজার ৮৩ ক�োটি টাকা, যা ম�োট বাজেটের ৩০.৯৮ শতাংশ
এবং ম�োট জিডিপির প্রায় ৬%।

জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট (জিআরবি)
জেন্ডার বাজেট নারীর জন্য আলাদা ক�োন�ো বাজেট নয়। এটি এমন
একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রয়�োজনীয় হিসাবনিকাশের সাহায্যে জাতীয়
বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা যায়। জেন্ডার বাজেটের
মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীলতা
চিহ্নিত করে বাজেটে সম্পদের যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের
সমতা বৃদ্ধি বা অসমতা হ্রাস করা। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার
সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে লিঙ্গ সমতা আনয়নের লক্ষ্যে জেন্ডার
রেসপনসিভ বাজেট (জিআরবি) চালু করে ও তদনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন
প্রকল্প তৈরি এবং এবং জেন্ডার সংবেদনশীলভাবে পর্যাল�োচনার জন্য
বিভিন্ন নির্দেশিকা জারি করে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মত�ো
চারটি মন্ত্রণালয়ের জন্য জেন্ডার বাজেট প্রস্তাব করা হয়। ২০০৯ সাল
হতে পর্যায়ক্রমে জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট প্রকাশ অব্যাহত থাকলেও
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের পর আর জেন্ডার বাজেট প্রকাশিত হয় নি।
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জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী ইশতেহারে প্রদত্ত অঙ্গীকার
বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার নেতৃ ত্বে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ অনুসরণে
বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক
ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর মানবিক
সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুবিধা বৃদ্ধি, নারীর বাকস্বাধীনতা
ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ ও তাদের জন্য অবকাঠাম�ো ও য�োগায�োগ
পরিষেবা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জ�োরদার করে তাদেরকে
সামগ্রিক উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে সরকার কাজ করে
যাচ্ছে।

রূপকল্প ২০২১
২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি
নির্বাচনী ইশতেহার ছিল রূপকল্প ২০২১ । ১১ বছর মেয়াদি (২০১০২১) একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) এবং ষষ্ঠ ও
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ রূপকল্প অর্জনের
রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম
আয়ের দেশে পরিণত করাসহ মানবাধিকার,সুশাসন, সবার জন্য শিক্ষা
ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নারীর অধিকার ও সুয�োগের সমতা
আনয়ন এ রূপকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

রূপকল্প ২০৪১
রূপকল্প ২০৪১ বা বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
প্রদত্ত এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে গড়ে
ত�োলার জাতীয় ক�ৌশলগত পরিকল্পনা। রূপকল্প ২০২১ এর সাফল্যের
ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের উন্নয়নের পথে
জাতিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই রূপকল্প ২০৪১ গ্রহণ করা হয়েছে।
‘রূপকল্প ২০৪১’ কে নীতিমালা ও কর্মসূচিসহ একটি উন্নয়ন ক�ৌশলে
রূপান্তরের জন্য ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা
হয়েছে। সরকারের ৪টি ক�ৌশলগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে
রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করা হবে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০৪১ সালের
মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে সামিল করা। নারীর ক্ষমতায়নে
এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে প্রেক্ষিত
পরিকল্পনা ২০২১-’৪১ একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

ডেল্টা প্ল্যান-২১০০
ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ হল�ো নেদারল্যান্ডস
এর অনুকরণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু
স্থিতিস্থাপকতার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত
১০০ বছরের একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার রূপকল্প হচ্ছেনিরাপদ ও জলবায়ু পরিবর্তন ম�োকাবেলায় সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে
সমৃদ্ধিশালী একটি ব-দ্বীপ গড়ে ত�োলা। ডেল্টা প্ল্যানে ছয়টি লক্ষ্য
নির্ধারণ করা হয়েছে- বন্যা, নদী ভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে
পনি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন্য নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন। যেক�োন�ো
সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও শিশুরা।
শতবর্ষী এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাই সবচেয়ে বেশি উপকৃ ত হবে নারী
ও শিশুগণ।
বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হচ্ছে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা। দারিদ্র্য

বিম�োচন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য
নিয়েই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুল�ো প্রণীত হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে ২০২১-২০২৫ সালের জন্য। কর্মসংস্থান
সৃষ্টি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলকরণ এবং সবার
জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে সাম্য ও সমতা এর অন্যতম লক্ষ্য যার
বাস্তবায়ন হলে নারীর প্রতি বৈষম্য এবং লিঙ্গ অসমতা কমে আসবে।
এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক
চিহ্নিত অগ্রাধিকার কর্মক�ৌশলের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য ১টি কর্মক�ৌশল
হল�ো নারীর ক্ষমতায়ন। নারীদেরকে দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
ও প্রশিক্ষণ�োত্তর সহায়তা প্রদান; তাদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে
অন্তর্ভুক্তকরণ; তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করার
নিমিত্ত বাজার সংয�োগ স্থাপন; নারী নেতৃ ত্ব সৃষ্টি ও নারীর মর্যাদা উন্নয়ন
কার্যক্রমের মাধ্যমে এ কর্মক�ৌশল বাস্তবায়ন করা হবে।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা
সম্প্রসারণ
বর্তমান সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম
নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল ‘আমার গ্রাম, আমার শহর’। অর্থাৎ শহরের
সকল সুয�োগ সুবিধা গ্রামে প�ৌঁছান�ো। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের
জন্য ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ নামে একটি কারিগরি প্রকল্পের
প্রস্তাব করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের
প্রতিটি গ্রামে আধুনিক সুয�োগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। অর্থাৎ
গ্রামগুল�োতে উন্নত য�োগায�োগ ও বাজার অবকাঠাম�ো, আধুনিক
স্বাস্থ্য সেবা, মানসম্মত শিক্ষা,বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, সুপেয়
পানি, আধুনিক পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা,বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্যপ্রযুক্তি
সুবিধা, কৃ ষি আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন
বৃদ্ধিসহ সব ধরনের সুয�োগ সুবিধা রাখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া
ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুয�োগ থাকবে।
সামগ্রিকভাবে একটি উন্নত জীবনযাত্রার জন্য যে ব্যবস্থাপনা মানুষের
জন্য প্রয়�োজন, সেগুল�ো সবকিছু ই সেখানে করা হবে। এ প্রকল্পের
আওতায় ১৫টি গ্রামকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত
হয়েছে। আমার গ্রাম আমার শহর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
ও বিভাগ কাজ করবে। এসব মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি
আর কী কী প্রকল্প নিতে হবে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত গুচ্ছ
কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়
‘আমার গ্রাম আমার শহর’ বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনায়ও এ বিষয়ের প্রতিফলন রয়েছে।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (পূর্ব নাম একটি বাড়ি
একটি খামার) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রাম
সংগঠনভিত্তিক একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পরিকল্পনা। মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগে ২০০৯ সালে এ প্রকল্পটি
নেওয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হল�ো পল্লী এলাকার প্রত্যেকটি
বাড়িকে উৎপাদনমুখী খামারে পরিণত করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগ�োষ্ঠীর
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটান�ো। তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের
উদ্দেশ্যে প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে দেশের ৪৮২টি উপজেলায় গ্রাম
সংগঠন তৈরি করে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায়
আনা হয় এবং সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ঋণ,
অনুদান ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয় এবং সেই সাথে দরিদ্রদের
মধ্যে দুগ্ধবতী গাভি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও ফসলের বীজ বিতরণ করা
হয়। সময়ের পরিসরে প্রকল্পটির কলেবর অনেক বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ১
লক্ষ ২০ হাজার ৩২৫টি গ্রাম সংগঠনের আওতায় ৫৬ লক্ষ ৭৭ হাজার
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দরিদ্র পরিবার এ প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে। এছাড়াও প্রকল্পের
অধীনে রয়েছে ঘূর্ণায়মান তহবিল ৩,২০০ ক�োটি টাকা, সদস্য সঞ্চয়
২০৮৬ ক�োটি টাকা, ম�োট ঋণ গ্রহণকারী উপকারভ�োগীর সংখ্যা
৪৫ লক্ষ ৯৩ হাজার জন, ম�োট ঋণ বিতরণ ১১,০৪১ ক�োটি টাকা,
প্রকৃ ত ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র আয়বর্ধক খামারের সংখ্যা ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাজার এবং
ম�োট তহবিল ৭,৬০৯ ক�োটি টাকা। (৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত)। নারীর
স্বকর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এ প্রকল্পের ভূ মিকা
অপরিসীম। ৩০ জুন ২০২১ সালে প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হলেও এ
প্রকল্পেরর কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে পল্লী সঞ্চয়
ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, যা টেকসই দারিদ্র্য বিম�োচন ও দক্ষতা উন্নয়নে
কাজ করে যাচ্ছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্প
১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে
আক্রান্ত হওয়ায় বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। তদানীন্তন মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ এলাকা পরিদর্শনে যান। তিনি মানুষের দুঃখ
দুর্দশা দেখে সকল গৃহহীন পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের তাৎক্ষণিক
নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে “আশ্রয়ণ” নামে
একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের সাফল্যের
ধারাবাহিকতায় ২য় পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প-ফেইজ-২ (জুলাই,
২০০২-ডিসেম্বর, ২০১০) এবং সর্বশেষ আশ্রয়ণ-২ (জুলাই, ২০১০ জুন, ২০২২) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে
ভূ মিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র পরিবারগুল�োকে পুনর্বাসন;
পুনর্বাসিত এসকল পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও
আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশিক্ষণ দান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষু দ্র ঋণ বিতরণ। সর্বশেষ অগ্রগতিসহ
ব্যারাক ও একক গৃহে এ পর্যন্ত চার লক্ষ ৪২ হাজার ৬০৮ টি ভূ মিহীন ও

সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীন পুনর্বাসিত
পরিবারগুল�োর সদস্যদেরকে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করা হয় যার
মূল উদ্যেশ্য হচ্ছে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এ
প্রকল্পের অধীনে জুন ২০২১ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে ১,৪৮৬টি আশ্রয়ণ
সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার
৬৮২ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৮৫ হাজার ৯১ জন এবং মহিলা
সদস্য ৭৩ হাজার ৪৯৫ জন। সমিতির ম�োট শেয়ার মূলধন ১০৯ লক্ষ
টাকা, সঞ্চয় আমানত ৫৫৩.২৯ লক্ষ টাকা, ম�োট সম্পদের আর্থিক
মূল্যমান ২,৪৫৯.৮৪ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ৫ হাজার ৬৫৩
লক্ষ টাকা। প্রকল্প ঋণ গ্রহণ করে এবং সমিতির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১২
হাজার ৩৯ জনের স্বকর্মসংস্থান হয়েছে যার মধ্যে ৪ হাজার ৫৮৪ জন
মহিলা সমবায়ী।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (জুলাই,২০১৭-ডিসেম্বর,
২০২১) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন একটি
প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার
দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে
গ্রামের সকল শ্রেণি ও পেশার বাসিন্দাদেরকে গ্রামভিত্তিক একটি সমবায়
সমিতির আওতায় নিয়ে আসা। প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,০৩৫টি সমিতি
গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষ ল�োকের আত্মকর্মসংস্থান
সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-’২১ অর্থবছর পর্যন্ত
৮,৭৯,৯৯৭ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ম�োট ৮,৭৮৮ টি সমবায় সমিতি গঠন
করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত আয়বর্ধকসহ বিভিন্ন
ধরনের প্রশিক্ষণে প্রায় ৩ লক্ষ ২২ হাজার ৪৪৫ জন সুবিধাভ�োগীকে
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সমিতি হতে গৃহীত ঋণের
মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫০৮ জনের আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে।
প্রকল্পটি সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ,
বগুঁড়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এরমধ্যে সমবায় অধিদপ্তর অংশে
জুন ২০২১ পর্যন্ত সমিতি গঠন করা হয়েছে ২,৬৯৪টি যার সদস্য সংখ্যা
২,২৬,৯৯৬ জন। প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ১,০৪,৫২৫ জনকে এবং
প্রকল্প ও সমিতি হতে ঋণ নিয়ে স্বকর্মসংস্থান হয়েছে ৪৭,২৭৩ জনের।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে গৃহহীন দরিদ্র পরিবারদের জন্য নির্মিত
ব্যারাক

গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পকে অধিকতর যুগ�োপয�োগী ও টেকসই করার
লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নতুন ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের
উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ সালে তিনি
প্রথম পর্যায়ে ৬৯ হাজার ৯০৪ পরিবারের মালিকানাস্বত্বসহ গৃহ প্রদান
করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ জুন, ২০২০ সালে ৫৩ হাজারের অধিক
পরিবারকে অনুরূপভাবে গৃহ প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে এই বিপুল
সংখ্যক পরিবারকে গৃহ প্রদানের ঘটনা পৃথিবীতে আর ক�োন�ো দেশে
সম্ভব হয়নি।
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নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষায়িত মন্ত্রণালয় ও সংস্থার বাইরেও বর্তমান
সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য দপ্তরের মত�ো সমবায়
অধিদপ্তরও কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় হল�ো এমন একটি আর্থিক
প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সদস্যরা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়নের জন্য দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে। সে প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর
দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে সমবায় সমিতির গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে, সমবায়ভিত্তিক
জাতীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে এবং সমবায় খাতের
জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ করে নারী
ও অনগ্রসর জনগ�োষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদেরকে
উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়নে সমবায়
অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে আসছে।
সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে এ পর্যন্ত নিবন্ধিত সমবায় সমিতির
সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩১৬ জন যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা
১,১৭,০৭,৫১৪ জন। এরমধ্যে মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা ২৭ লক্ষ ২৫
হাজার ৬৮৯ জন। অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে ৮টি বিভাগে
জুন, ২০২১ পর্যন্ত শুধুমাত্র মহিলাদেরকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ২৭
হাজার ৪৯১টি মহিলা সমবায় সমিতি যার সদস্য সংখ্যা ৯ লক্ষ ৮৬
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বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের চলমান ‘পণ্যের মান�োন্নয়নে ফ্যাশন এবং চিত্রকলার প্রভাব’ শীর্ষক আইজিএ প্রশিক্ষণ

হাজার ৪৬৮ জন, শেয়ার রয়েছে ২০,০৩৫.৮৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয়
আমানত ২৪,৫৮৫.৯২ লক্ষ টাকা, কার্যকরী মূলধন ৭৪,৩৬৯.৮৪
লক্ষ টাকা, ম�োট সম্পদের মূল্য ১১,৪৪৩.৪৯ লক্ষ টাকা এবং সমিতির
মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে ৫৬ হাজার ৪১২ জনের।
এছাড়াও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সমবায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বকর্মসংস্হানের নিমিত্ত
সমবায় অধিদপ্তর হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৭২ হাজার ৮৩৩
জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২৩
হাজারের অধিক। সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত
পণ্য উৎপাদন, সেলাই, অ্যাম্ব্রয়ডারি, ব্লক-বাটিক, হাঁস-মুরগি পালন,
গাভি পালনসহ অন্যান্য চাহিদাভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ও কর্মসংস্থানের সুয�োগ
করে দেওয়াই সমবায় অধিদপ্তরের মুখ্য উদ্দেশ্য।
সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের একটি সফল উদাহরণ
বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে এ সমিতিটি গঠিত
হয়। অন্য ক�োন�ো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ না

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যরা সুশৃঙ্খল ব্যাংকিং সিস্টেমে
তাদের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তির টাকা জমা দিচ্ছেন

করেই ১৯৯৮ সালে সমিতির নামে ভূ মি ক্রয়সহ তাতে আধাপাকা ভবন
নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নেয়। পরবর্তীতে সময়�োপয�োগী প্রকল্প গ্রহণের
মাধ্যমে সদস্যদেরকে আর�ো অধিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
বর্তমানে সমিতির শেয়ার, সঞ্চয় ও অন্যান্য আমানত সহ কার্যকরী
মূলধন ৪৭১ ক�োটি টাকায় উন্নীত হয়েছে এবং সদস্য রয়েছে ৬০
হাজারের ও অধিক।

বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি গঠন
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর মাননীয়
প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান
ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার আদর্শকে
নারী সমাজের মধ্যে সঞ্চারণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে বঙ্গমাতা মহিলা
সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রাথমিক উদ্যোগ
হিসেবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় যশ�োর জেলার মণিরামপুর
উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নে ১টি করে বঙ্গমাতা মহিলা সমবায় সমিতি
গঠন ও নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এ সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে
সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন; মহিলাদেরকে পুনর্বাসন, ক্ষমতায়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃ ত্ব
বিকাশে সহায়তা করা এবং সভ্যগণের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির জন্য
পেশাভিত্তিক অর্থকরী, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন করা।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত, চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্প
বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা যেমন টেকসই উন্নয়ন
অভীষ্ট ২০৩০, রূপকল্প ২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১,
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
সমবায় অধিদপ্তর নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে। এ
কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের
পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং নতুন প্রকল্প হাতে
নিয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী ও পশ্চাৎপদ জনগ�োষ্ঠীসহ গ্রামীণ
এলাকার দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন।
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বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম অংশীজন অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. ম�োঃ হারুনঅর–রশিদ বিশ্বাস
বাস্তবায়িত প্রকল্প
• সুবিধাবঞ্চিত নারীদের উন্নয়নে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন,২০২১
মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে ‘উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প।
দেশের ৭টি বিভাগের ২৫টি উপজেলায় ১০০টি নারী উন্নয়ন
সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
এ প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভ�োগী ১০ হাজার জন সুবিধাবঞ্চিত
গ্রামীণ নারীকে মাথাপিছু ২টি করে বকনা/গাভি কেনা ও উপকরণ
বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
এই প্রকল্পভু ক্ত ১৩,৯৬৮টি গাভি বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬.৫০
লিটার দুধ দিচ্ছে। দৈনিক উৎপাদন ২৮,৩০৬ লিটার। দৈনিক
দুধ বিক্রয়লদ্ধ অর্থ আসছে ১১.৩২ লক্ষ টাকা। এটি একদিকে
সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে,
সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের সামাজিক
নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে
সহায়তা করছে।
• ‘সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষু দ্র নৃতাত্ত্বিক জনগ�োষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন’
হচ্ছে ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের একটি কম্পোনেন্ট
যা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১
মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কম্পোনেন্ট এর মূল উদ্দেশ্য ছিল
সমবায়ের মাধ্যমে সমতলে বসবাসরত ক্ষু দ্র নৃতাত্ত্বিক জনগ�োষ্ঠীর
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। ১৫টি জেলার ২৯টি উপজেলায় ম�োট
২৪২টি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় বসবাসকারী
ক্ষু দ্র নৃতাত্ত্বিক জনগ�োষ্ঠীর মধ্য হতে ৪,৪০৪ জন পুরুষ ও ৫,১০৭
জন মহিলাকে এ কম্পোনেন্ট এর আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং
তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও মূলধন সহায়তা
প্রদান করা হয়। বর্তমানে সমিতিগুল�োতে সদস্যদের নিজস্ব
জমাকৃ ত সঞ্চয় রয়েছে ২৭৭ লক্ষ টাকা, সমিতিতে সরকার কর্তৃক
প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল ৬৮২ লক্ষ টাকা, উৎসাহ ঋণ প্রদান করা
হয়েছে ৭,৭৮৫ জনকে এবং ঋণের পরিমাণ ৯ ক�োটি ৬৭ লক্ষ
টাকা।
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•

‘দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে
গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ’
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন,২০২১ মেয়াদে
রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায়। প্রকল্পের ম�োট সুবিধাভ�োগীর
সংখ্যা ৩,০৪০ জন। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মানুষের
কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ; মহিলাদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং মহিলাদের আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম
করে তোলা এবং দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন করে ভ�োক্তাদের কাছে
বাজারজাত করা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষভাবে
উপকৃ ত হয়েছে প্রায় ৪০% মহিলা।

চলমান প্রকল্প
• জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে
‘দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে
যশ�োর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্পসারণ’
প্রকল্প। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য প্রকল্প এলাকার ৪,২০০ জন উদ্যমী,
কর্মক্ষম নারী ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক ও উৎপাদনমুখী
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; প্রকল্প এলাকায় বছরে ২২,০০,০০০
লিটার দুগ্ধ ও ১,৬০,০০০ কেজি মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং
উপকারভ�োগীদের মাথাপিছু মাসিক আয় ৮,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা।
• জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় দর্শন
অনুযায়ী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামকে উন্নত ও আধুনিক
গ্রামে রূপান্তরের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধু র গণমুখী
সমবায় ভাবনার আল�োকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা’ পাইলট
প্রকল্প (মেয়াদকাল: ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪)।
দেশের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামে প্রকল্পটি পাইলটিং হবে। নির্বাচিত
গ্রামসমূহ হতে প্রত্যক্ষভাবে গড়ে ৫০০ জন করে ম�োট নারী-পুরুষ
মিলিয়ে ম�োট ৫,০০০ জন উপকারভ�োগী নির্বাচন করা হবে।
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হল�ো:
• য�ৌথ উদ্যোগে ১০টি গ্রামে কৃ ষিখাতে ২৫% উৎপাদনশীলতা ও
উৎপাদন বৃদ্ধি;
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ক্ষু দ্র নৃতাত্ত্বিক সমবায়ীদের তৈরি হস্তশিল্প পণ্য
•
•
•

মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে
সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অনুশীলনে
প্রত্যক্ষভাবে ৫,০০০ জনগণকে সম্পৃক্ত করা;
প্রয়�োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠাম�ো হিসেবে ১০টি সমবায়
সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি এবং সামাজিক
গতিশীলতা আনয়ন করা এবং
উপজেলা পর্যায়ে সরকারের ১৭টি দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রাম
পর্যায়ে প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

প্রস্তাবিত প্রকল্প
সমবায় অধিদপ্তর আরও কিছু প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে যা অনুম�োদনের
জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যেমন:
•

•

•

‘দুগ্ধ ঘাটটি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ’
প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৩৭টি জেলার ৫০টি দুগ্ধ
ঘাটতি উপজেলা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে
দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলাগুল�ো গড়ে ৪,৫০০ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন
বৃদ্ধি করা; প্রকল্পভূ ক্ত ৫,০০০ জন উপকারভ�োগীদের জন্য
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ২,০০০
জন নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি
বর্তমানে অনুম�োদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
‘সমবায়ের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলের জলবায়ু দুর্গতদের জন্য বিকল্প
জীবনযাত্রা সৃষ্টি’ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ৪১৬টি
সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের ১০,০০০ জন
সমবায়ীকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতন করা এবং প্রশিক্ষণ
প্রদানের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করে তাদের বিকল্প
জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা দল গঠন করা হয়েছে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে সমবায়ের
মাধ্যমে ক্ষু দ্র নৃগ�োষ্ঠীর পাশাপাশি অনগ্রসর গ�োষ্ঠী, হিজড়া ও
বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক
পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে
সমবায়ের মাধ্যমে ‘ক্ষু দ্র নৃগ�োষ্ঠীর, অনগ্রসর গ�োষ্ঠী (দলিত),
হিজড়া ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন’ বিষয়ক প্রকল্প
প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির
সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

জেন্ডার সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের অব্যাহত চেষ্টা

এবং অগ্রগতি সত্ত্বেও নারীর ম�ৌলিক অধিকার ও অন্যান্য সুয�োগসুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য রয়েই গেছে যা দূরীকরণে সমাজে ও
রাষ্ট্রের প্রত্যেক স্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারী-পুরুষ
নির্বিশেষে সবাইকে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে
অর্থাৎ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে
ত�োলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে।
চিন্তাধারার পরিবর্তন না হলে এবং সর্বস্তরে নারীর অধিকার এবং
অংশগ্রহণমূলক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি না হলে শুধু রাষ্ট্রের
পক্ষে একা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। আরেকটি উল্লেখয�োগ্য
বিষয় হল�ো নারী উন্নয়নে জেন্ডার সংবেদনশীল যে বাজেট প্রণয়ন
করা হয় এবং বরাদ্দ রাখা হয় তা কতটু কু ব্যয় হচ্ছে এবং নারী উন্নয়নে
তা কতটু কু প্রভাব ফেলছে সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা
প্রয়�োজন। তাই বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত
করা এবং তা মনিটরিং করা আবশ্যক। সর্বোপরি পরিবারের অনুপ্রেরণা
ও সমর্থন, সামাজিক সহায়তা বৃদ্ধি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও তার
যথাযথ প্রয়�োগ এবং নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তৃ ণমূল পর্যায় থেকে
নারীবান্ধব নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার
মাধ্যমে বাংলাদেশকে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ উন্নত
দেশ হিসেবে গড়ে ত�োলা সম্ভব। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন স্বল্প,
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করছে।
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জাতীয় নারী নীতি ও সমবায়
ম�োঃ কামরুজ্জামান

লাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী
উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত।
সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুয�োগ ও সমঅধিকার
প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত
অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে
দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ
সরকার দেশে প্রথমবারের মত�ো জাতীয় নারী উন্নয়ন
নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ
যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর
নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী
সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে
ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন
নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ
আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে। পরবর্তীতে ২০০৪
সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত
জ�োট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয়
নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮
সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশ�োধিত
আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু
তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ
নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুয�োগ নিশ্চিত
করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার
কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার
অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী
শেখ হাসিনার নেতৃ ত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার

নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও
ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন
নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।
বর্তমান সরকার নারীর সার্বিক উন্নয়নে
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে
২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার
নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের এ অঙ্গীকার প্রতিফলিত
হয়েছে। বিশেষত ২৮(৪) অনুচ্ছেদে সমাজের
পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর অগ্রগতির জন্য
বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে। দেশিয়
পরিমণ্ডলের বাইরে সংবিধানের আল�োকে নারী
উন্নয়ন সংক্রান্ত গ্রাম প্রতিটি আন্তর্জাতিক সনদ
ও দলিলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এক্ষেত্রে
বিশেষভাবে উল্লেখয�োগ্য হল�ো Convention
on the Elimination of All forms of
Discrimination Against Women (CEDAW)।
নারী উন্নয়নে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা
থেকে সরকার প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও জাতীয় নারী
উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এ নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন
কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় নারী
উন্নয়ন নীতি, ২০১১ তে ম�োট ২২টি লক্ষ্য নির্ধারণ
করা হয়েছে।
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সমবায় বিভাগ
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর মূল লক্ষ্যই
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হচ্ছে নারীর ন্যায়সংগত অধিকার সংরক্ষণ, নারীর আর্থ-সামাজিক
উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। আর নারীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষত আর্থসামাজিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর কর্মপরিকল্পনা
ও কর্মসূচিগত ক�ৌশল বিষয়ে ৪৭ নং অনুচ্ছেদে আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
নিকট অতীতে সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামিজত্রি
বাঁধানিষেধের বেড়াজাল, অশিক্ষা, হীনম্মন্যতা প্রভৃ তি নারীদের চারদেয়ালে বন্দি করে মানবেতর জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। নারীর
তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার ছিল না। সম্পদের মালিকানা
পুর�োটাই ছিল পুরুষের হাতে। শিক্ষার অধিকার ছিল শুধুই পুরুষের।
পারিবারিক চ�ৌহদ্দির/ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না নারীর।
নারী ছিল তাঁর সকল প্রকার ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। মূলত
নারী ছিল পুরুষ দ্বারা শৃঙ্খলিত। বাংলার নারীর এই শৃঙ্খলমুক্তির
অগ্রদূত ও নারী জাগরণের পথিকৃ ৎ ছিলেন বেগম র�োকেয়া। তিনি
তাঁর অসংখ্য লেখার মাধ্যমে নারী জাগরণের কথা বলেছেন ; নারীর
উন্নয়নের কথা বলেছেন এবং নারীর ক্ষমতায়নের তিনিই প্রথম রূপরেখা
এঁকেছেন। একইসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন নারী জাগরণের
কবি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর”।
নারী শক্তির প্রতীক-নারী উন্নয়নের প্রতীক। অনুরূপভাবে সমবায়
শক্তির প্রতীক ও উন্নয়নের প্রতীক। কিন্তু প্রকৃ ত সত্য হচ্ছে এখন�ো
আমাদের দেশে পিছিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে রাখা মানুষের মূল অংশ
হচ্ছে নারী। মূলত সমবায়ের জন্ম হয়েছিল পিছিয়ে থাকা মানুষগুল�োকে
সংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে। সেজন্য জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলাম বলেছেন“ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয় রে আয়
দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়”।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও সমবায় নীতি
বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মহিলা ও শিশু
বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূল ফ�োকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু
সমবায় অনেক আগে থেকেই নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে
যাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এর ৪.০৭
ও ৭.১৩ এবং ৯.১০ অনুচ্ছেদে এ বলা হয়েছে ‘নারীর ক্ষমতায়ন,
কর্মসংস্থান ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে
প্রয়�োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অর্থাৎ নারীর উন্নয়নে সমবায় বিভাগ কর্তৃক
প্রণীত নীতিসমূহ
সমবায় বিভাগ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অর্থাৎ নারী
উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। সমবায় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নের
মাধ্যমে সমবায়ের আওতায় বিভিন্ন সমিতি গঠন করে গ্রামীণ নারীদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। সমবায়
আন্দোলনকে বেগবান করে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও সমবায় খাতকে
আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ২০১২
এর অনুচ্ছেদ ৪.৭, ৭.১৩, ৯.৫ এবং ৯.১০ এ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে
নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।
 নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়�োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
 ক্ষু দ্র নৃগ�োষ্ঠীসহ পশ্চাৎপদ অনগ্রসর জনগ�োষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।

নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতি নির্ধারণী দলিলপত্রে বর্ণিত পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় বিভাগ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সিড�ো (C.E.D.A.W)
দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা
হয়েছে। মূলত নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি
ক�ৌশলের আল�োকে প্রণীত হয়েছে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। এ নীতির
বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত হয়েছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৩। উক্ত নীতি
ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের করণীয়সমূহ
নিম্নরূপ:
• হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে (safety nets)
অন্তর্ভুক্ত করা;
• দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা
ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও
সামাজিক সুয�োগ সৃষ্টি করা;
• দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায়
সম্পৃক্ত করা;
• বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় নারীর
প্রয়�োজনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;
• সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখয�োগ্য সংখ্যক নারী
নিয়�োগ করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সমবায় এর ভূ মিকা
সমবায় এবং আর্থ-উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমবায়ের মাধ্যমে
নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ নারীর ক্ষমতায়নও বর্তমান বিশ্বে
একটি বহুল প্রয়�োগয�োগ্য প্রত্যয়। ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয়
ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিম�োচন ও বেকারত্ব নিরসনে
সমবায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃ ত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে সমবায়ের অবদানকে সর্বোচ্চ স্বীকৃ তি দিয়ে “সমৃদ্ধ বিশ্ব
নির্মাণে সমবায় উদ্যোগ” প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে জাতিসংঘের সাধারণ
পরিষদ ২০১২ সালকে “আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ” ঘ�োষণা করেছিল।
উক্ত ঘ�োষণার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, সারা বিশ্বে সমবায়কে আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা
হয়ে থাকে। আর এ পরীক্ষিত মাধ্যমটি নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ব্যাপক ভূ মিকা রেখে চলেছে।
মূলত ‘নারী জাগরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমবায়’ ত্রিধা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি চালিকাশক্তি।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়; যা জাতীয় নারী
উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে, সেসব হল�ো:
ক) নারীর জাগরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতি গঠন এবং এর
সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর ম�ৌলিক অধিকার
যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে
আত্মোপলব্ধি প্রবলসহ সচেতনতা বৃদ্ধি পাই। পারিবারিক,
সামাজিক ও রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থায় বিনিয়�োগের অবস্থানের বিষয়ে
জ্ঞান লাভ করে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে
সক্ষম হয়।
খ) পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ পারস্পরিক সমঝ�োতার বিকাশ:
সমবায় সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন পেশা, ধর্ম, বর্ণ, গ�োত্র ও
শ্রেণির হয়ে থাকে। সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার ফলে তাঁদের
মধ্যে হৃদ্যতা, ভাল�োবাসা বৃদ্ধি করে পারস্পরিক সমঝ�োতার
মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় একে অপরের কাছাকাছি
নিয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক আল�োচনার ভিত্তিতে
সম্পর্কের উন্নয়ন হয়ে থাকে।
গ) দলগত বা গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ নেতৃ ত্ব
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ঘ)

ঙ)

চ)

ছ)

তৈরি ও নেতৃ ত্বের বিকাশ: জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ২০১১ এর
তৃ তীয় অধ্যায় এর ৪২.৩ অনুচ্ছেদে তৃ ণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে
নারীকে স্বাবলম্ব দল হিসেবে সংগঠিত করে নিবন্ধনীকরণের কথা
বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর দলগত
বা গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ নেতৃ ত্ব তৈরি ও
নেতৃ ত্বের বিকাশধারা তাঁদের সফলতা অর্জনসহ চূড়ান্ত কাঙ্ক্ষিত
সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে। সমবায় সমিতি পরিচালনাকারীগণের
মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটায়। সমিতিতে
নারী সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ তাঁদের ক্ষমতায়িত
করে।
সামাজিক ক্ষমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতি সমাজে
বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন
করে। য�ৌথ বিনিয়�োগের মাধ্যমে এককভাবে নয় সামষ্টিকভাবে
অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। সমবায় সমিতিসমূহ মহিলাদের
অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের সমাজে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত
গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ:
ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল�ো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন।
আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির
মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পায়
এবং তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের সচ্ছলতা
ফিরে আসে। এতে নারীদের পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের
সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর
এগিয়ে নিয়ে যায়।
দক্ষ মানব সম্পদ ও নারী উদ্যোক্তা সৃজন: নারীকে যথাযথ
প্রশিক্ষণ, আর্থিক প্রণ�োদনা বা ঋণ সহায়তায় দক্ষ মানব সম্পদে
রূপান্তরে সমবায় মাধ্যম অধিকতর কার্যকরী ভূ মিকা রাখে।
সমবায়ভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দান এবং নারীর উৎপাদিত
পণ্য সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নারীর আয়
নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে অধিকসংখ্যক নারী উদ্যোক্তা সৃজিত হয়।
নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন: সমবায়ভিত্তিক
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে নারীকে আর্থিকভাবে
স্বালম্বীকরনের ফলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারী পুরুষের
বিদ্যমান বৈষম্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। যা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি
বাস্তবায়নে সমবায় মাধ্যম সহায়ক ভূ মিকা রাখতে পারছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ও সমবায়
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩৩ অনুচ্ছেদে
সমবায়ের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা
হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ৫নং অভীষ্টে জেন্ডার
সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট
অঙ্গীকার করা হয়েছে। আর এই সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সমবায়খাত
অতি শক্তিশালী মাধ্যম। উপর�োক্ত লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উদ্যোগের
পাশাপাশি সমবায় বিভাগ ও নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ
করে আসছে। সমবায়ভিত্তিক বেশকিছু প্রকল্প ইত�োমধ্যে বাস্তবায়িত
হয়েছে ও হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে:
১. সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে
উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য
বিম�োচন কর্মসূচি;
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২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (Comprehensive
Village Development Programme-CVDP)
৩.Family Welfare and Income Generation Activities
Through the Rural Co-operatives.
৪. গার�ো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন।
৫. সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।
৬. ‘আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে’র আওতায় পরিচালিত
‘সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষু দ্র নৃতাত্ত্বিক জনগ�োষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান
উন্নয়ন কম্পোনেন্ট’।
৭. বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির
কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প।
৮. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া
উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।
এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত।
অন্যগুল�ো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব
প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক
কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। যা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১
বাস্তবায়নে সমবায় ও সমবায় বিভাগ অধিকতর ভূ মিকা রেখে চলেছে।

পরিশেষ
আমাদের দেশের সমবায় সমিতিগুল�ো অশিক্ষিত-আধাশিক্ষিত
নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়নের বাইরে এনে নানা পেশায় ও
ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে। তাঁদের আর্থিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি
ঘটছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাসআত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ২২টি লক্ষ্য বাস্তবায়নে
প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষভাবে সমবায়ের শাশ্বত শক্তি সহায়ক ভূ মিকা রেখে
চলেছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত ‘নারী’
কবিতায় বলেছেন,
‘সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরনী পুরুষের সাথে গাইবে নারীরও জয়।’
‘বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি’ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি একজন
গ�োলাপ বানু তারই উজ্জ্বলতম উদাহরণ। তিনি সমবায়ের পতাকাতলে
এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও জয়িতা। সমবায় নারীকে
জাগ্রত করে তাঁকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে পারে। কবিগুরু
তাঁর কবিতায় হতাশ হয়ে বলেছিলেন‘নারীকে আপন ভাগ্য জয়
করিবার/কেহ নাহি দিবে অধিকার।’ কিন্তু বর্তমানে নারীকে তাঁর আপন
ভাগ্য জয় করার অধিকার এনে দিয়েছে সমবায়ের শাশ্বত শিক্ষা ও
সমবায় শক্তি।
সহায়ক তথ্যসূত্র:
১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।
২. জাতীয় সমবায় নীতি ২০১২।
৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় পরিকল্পনা।
৪. নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা।
৫. সমবায় পত্রিকা: নভেম্বর ২০২০ বিশেষ সংখ্যা।
৬. ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।
৭. দৈনিক প্রথম আল�ো।

ম�োঃ কামরুজ্জামান: উপ নিবন্ধক (নিরীক্ষা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
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এসডিজি বাস্তবায়নে মহিলা
সমবায় সমিতির ভূমিকা

অ

শাকিলা হক

বিভক্ত বাংলায় তথা ভারত উপমহাদেশে সামাজিক
কুসংস্কার, অন্ধত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামিজনিত বাঁধা
নিষেধের বেড়াজাল, অশিক্ষা, হীনমন্যতা নারীদের
চার-দেয়ালে-বন্দী মানবেতর জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে
বেঁধে রেখেছিল। সম্পদের মালিকানা থেকে শুরু
করে শিক্ষার অধিকার সবকিছু থেকেই বঞ্চিত ছিল
বাংলার নারী। পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে
যাওয়ার অধিকার ছিল না সেকালের নারীর। বেগম
র�োকেয়া বাঙালি নারীকে এ অচলায়তন থেকে
শৃঙ্খলমুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি মেয়েদের
ঘরে বন্দী না রেখে শিক্ষাদান করে কর্মস্থলে ছেড়ে
দেয়ার পরামর্শ ও প্রণ�োদনা দান করেছিলেন।
আজ সেই বাংলাদেশে এমনকি দেশের বাইরেও
বাঙালি নারীর জয়জয়কার। তবে নারীর ক্ষমতায়নে
সমবায়ের ভূ মিকা গ্রামের অশিক্ষিত মায়েদের মত�োই
যা সুধীমহল এবং উন্নয়ন-গবেষকদের দৃষ্টিসীমার
মধ্যে এখন�ো আসেনি। গ্রামীণ নারীসমাজকে তাদের
ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিতেই
মূলত মহিলা সমবায় সমিতির উদ্ভব। বেসরকারি
সংস্থার বহুকাল পূর্বেই এদেশে নারীদের সংগঠিত

করে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের
কাজটি শুরু করে সমবায় বিভাগ। সমবায় বিভাগ হতে
নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুল�ো অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত
নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা পেশায় ও ব্যবসায়
সম্পৃক্ত করছে। তাতে করে আর্থিক ক্ষমতায়নের
চেয়ে বেশি ঘটছে নারীদের ব্যক্তিত্বের এবং নেতৃ ত্বের
বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে
আত্মবশ্বিাস-আত্মমর্যাদা আর বাড়ছে নতুন নতুন
কর্মসংস্থান। গ্রামের সাধারণ মহিলাদের সহায়তার
কথা মাথায় রেখে কাজ শুরু করলেও ধীরে ধীরে
শহুরে নারীগণও সমবায় সমিতি গড়ে তুলছে। ফলে
জাতিসংঘ ঘ�োষিত ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট
গ�োল বা এসডিজি (২০১৬-২০৩০ সাল) এর
অভীষ্টসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের নারীদের
ভূ মিকায় অংশীদার হচ্ছে মহিলা সমবায়ীরাও।
ইত�োমধ্যে ‘মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গ�োল’ বা
এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য
লাভ করেছে। সামনে এসডিজি বাস্তবায়নে
নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ তাই
অত্যাবশ্যক।
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টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গ�োল
(এসডিজি)
‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গ�োল (এসডিজি)’ বা টেকসই
উন্নয়ন অভীষ্ট বলতে ঐ ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে ব�োঝায়
যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও নিশ্চিত হয় আবার প্রকৃ তি এবং
বাস্তুতন্ত্র বা ইক�োসিস্টেমেও ক�োন�ো বাজে প্রভাব না পড়ে। ভিন্নভাবে
বললে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হল�ো ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন
সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারটা প্রথম
আলোচনায় আসে ১৯৮৭ সালে ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন এর রিপ�োর্টে।
২০০০ সালে শুরু হওয়া ‘মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গ�োল’ বা
এমডিজি অর্জনের সময় শেষ হয় ২০১৫ সালে। এর পর জাতিসংঘ
ঘ�োষণা করে ১৫ বছর মেয়াদি ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গ�োল’
বা এসডিজি। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুল�োকে ২০১৬ থেকে ২০৩০
মেয়াদে এসডিজির ১৭টি লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। ২০১৫ সালে
জাতিসংঘ দারিদ্র্য বিম�োচন, বিশ্ব রক্ষা এবং একটি নতুন টেকসই
উন্নয়নের এজেন্ডা হিসেবে সকলের জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিতে ১৭টি লক্ষ্য
ও ১৬৯ টি সহায়ক লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি লক্ষ্য
• এসডিজি ১. দারিদ্র্য বিম�োচন
• এসডিজি ২. খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির উন্নয়ন ও কৃ ষির টেকসই উন্নয়ন
• এসডিজি ৩. সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা
• এসডিজি ৪. মানসম্পন্ন শিক্ষার সুয�োগ নিশ্চিতকরণ
• এসডিজি ৫. লিঙ্গ সমতা
• এসডিজি ৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
• এসডিজি ৭. সকলের জন্য জ্বালানি বা বিদ্যুতের সহজলভ্য করা
• এসডিজি ৮. স্থিতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি,
পূর্ণকালীন উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ
• এসডিজি ৯. স্থিতিশীল শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা
• এসডিজি ১০. দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস
• এসডিজি ১১. মানব বসতি ও শহরগুল�োকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল
রাখা
• এসডিজি ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার
• এসডিজি ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ
• এসডিজি ১৪. টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক
সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা
• এসডিজি ১৫. ভূ মির টেকসই ব্যবহার
• এসডিজি ১৬. শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, সকলের জন্য
ন্যায়বিচার, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক
প্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা এবং
• এসডিজি ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য এসব বাস্তবায়নের উপায়
নির্ধারণ ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের স্থিতিশীলতা আনা।
বাংলাদেশ কিছু লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যাশার তুলনায় এখন�ো বেশ
পিছিয়ে আছে। আর বাকিগুল�োর মধ্যেও ক�োন�োটাতেই পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা
অর্জিত হয়নি এখন�ো। বাংলাদেশ সরকারসহ দেশের বিভিন্ন সংস্থা
কাজ করছে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য।

এসডিজি বাস্তবায়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণে বিশ্ব সংস্থার ভূ মিকা
সৃষ্টির প্রয়�োজনেই পুরুষের সাথে সাথে স্রষ্টা নারীকেও সৃষ্টি করেছেন।
নারীর সৃষ্টি না হলে বিশ্বজগৎ থমকে যেত যদি স্রষ্টা বিকল্প কিছু
পরিকল্পনা না করতেন! অথচ সেই নারী জাতিই কি না আজ দেশে
দেশে নিষ্পেষিত, নিঃগৃহীত, নির্যাতিত, অবহেলিত! বাংলাদেশের মত�ো
উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এমন ঘটনা একসময় নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। অবাক
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হতে হয় এই ভেবে যেদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী সেখানেই
তারা অবমূল্যায়ন ও নির্যাতনের শিকার! তবে ইদানীং দৃশ্যপটে
কিছু টা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের অভিভাবক সংস্থা
জাতিসংঘ ঘ�োষিত ‘মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গ�োল’ বা এমডিজি
(২০০০-২০১৫ সাল) এবং ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গ�োল বা
এসডিজি (২০১৬-২০৩০ সাল) বিশ্বের সকল নারীসহ বাংলাদেশের
নারীর এ অবস্থানকে আমূল বদলে দিয়েছে। বলা যায় এমডিজি’র
হাত ধরেই দেশে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নারীকে
সমাজে-রাষ্ট্রে-বিশ্বে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়ে
যাচ্ছে। ফলাফলস্বরূপ এসডিজি’র লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে পুরুষের
সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে আজকের নারী। এক্ষেত্রে
পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের নারীরাও। আশার কথা হল�ো গত দুই
দশকে এদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে প্রায় সব সেক্টরে।

বাংলাদেশে বর্তমানে নারীদের অবস্থান
দেশের অর্ধেক জনগ�োষ্ঠীকে পেছনে রেখে বাংলাদেশ কখন�োই
এগিয়ে যেতে পারবে না। এই উপলব্ধি থেকেই সরকারি-বেসরকারি
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান
সৃজনে। পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতির�োধ করতে রাষ্ট্র গ্রহণ
করেছে নানা আইনি উদ্যোগ। ২০১৭-’১৮ সালের অর্থবছরে জাতীয়
বাজেটের ২৮ শতাংশ নারী উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল, ২০১৮-’১৯ সালে
তা ২৯.৬৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী
শিক্ষার্থীর হার ৯৯.৪ শতাংশ। সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়
(২০১৬-২০২০) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার
মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া
ব্যবসায়ে সমান সুয�োগ তৈরি করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় নারী
নীতি গ্রহণ করা হয়। নারীদের অংশগ্রহণ ও সাফল্য এখন লক্ষণীয়।
নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা র�োধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয়
পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২। দুস্থ, অসহায় ও
পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী করার জন্য বর্তমান সরকারের বহুমুখী
প্রকল্প চালু আছে। এদেশের ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে
শুরু করে সব আন্দোলন, সংগ্রাম ও দেশ গঠনে আমাদের নারীদের
বিশাল ভূ মিকা রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ছিলেন বাঙালি নারীদের ক্ষমতায়নের পথিকৃ ৎ। বাংলাদেশ স্বাধীন
হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র
ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সম অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া
হয় এবং নারী ও অনগ্রসর জনগ�োষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান
প্রণয়নের ক্ষমতাও সংয�োজন করা হয় (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭ ও
২৮)।

এসডিজি’র লক্ষ্যপূরণে মহিলা সমবায় সমিতি যেভাবে ভূ মিকা রাখছে
সমবায় হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল,
বিধিবদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংগঠন। ব্যক্তিক নয় বরং সামষ্টিক উন্নয়নই
সমবায়ের লক্ষ্য ও আদর্শ। সমবায় এমন একটি অধিক্ষেত্র যেখানে
জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও পেশা নির্বিশেষে সকল জনগ�োষ্ঠী একত্রিত হতে পারে
এবং তাদের নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে পারে।
সমবায়ের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের পবিত্র
সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র,
উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী
মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে স্বীকৃ তি দেয়া
হয়েছে। সমবায় মালিকানার এই ঐতিহাসিক স্বীকৃ তিতে আমরা মহিলা
সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য শ্রেণির সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীর
ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সমবায়ের ভূ মিকার স্বীকৃ তি পাই। এরই
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পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এর ৪.০৭, ৭.১৩ ও ৯.১০
অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: ‘নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের
সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়�োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ
করা।’ মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থ রক্ষার জন্য
ইত�োমধ্যে সারাদেশে সর্বম�োট ২৭,৩৮৫টি মহিলা সমবায় সমিতি গঠিত
হয়েছে। এসব সমিতিসমূহের ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৭২,২৮৯ জন,
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৯৯৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের
পরিমাণ ২২৯১৬.৪০ লক্ষ টাকা, কার্যকরী মূলধন ৭২৫৮১.৩১ লক্ষ
টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ৮৯.১৭ লক্ষ টাকা।
একটি মহিলা সমবায় সমিতির নারী সদস্যের বেশিরভাগই গৃহিণী
হওয়ায় তাদেরকে ঘিরে আছে পরিবারের শিশু-কিশ�োর-বয়স্ক নানা
বয়সি মানুষ। একটি পরিবারের এসব ভিন্ন ভিন্ন বয়সি সদস্যের খাবার,
স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে নানান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে একজন মা
অগ্রণী ভূ মিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে এসডিজি’র বেশ কিছু লক্ষ্য অর্জনে
নারী সমবায়ীদের ভূ মিকা অনস্বীকার্য। যেমন:
এসডিজি ১
দারিদ্র্য বিম�োচন: সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে
স্বাবলম্বী হয়ে নারী সমবায়ীগণ নিজ নিজ পরিবারের তথা দেশের
দারিদ্র্য বিম�োচনে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে।

এসডিজি ২
খাদ্য নিরাপত্তা, পু ষ্টির উন্নয়ন ও কৃ ষির টেকসই উন্নয়ন: সাধারণত
পরিবারের বিভিন্ন বয়সের সদস্যদের পুষ্টির চাহিদা বিবেচনা করে
একজন মা প্রতিদিনের খাবার প্রস্তুত করে থাকেন। যার ফলে এই
মায়েরা অর্থাৎ নারীরা দেশের সাধারণ মানুষের পুষ্টির উন্নয়নে প্রত্যক্ষ
অবদান রাখছে। কৃ ষিপ্রধান বাংলাদেশে গ্রামীণ নারীরা পুরুষের
পাশাপাশি কৃ ষিকাজ করে। গ্রামীণ মহিলা সমবায়ীদের অনেকেই
সরাসরি কৃ ষির সাথে যুক্ত। এসব সমবায়ীদের শ্রম আর বিচক্ষণতা
কৃ ষির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করছে। ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ (ধান,
শাকসবজি, গবাদি, প�োলট্রি, মাছ, ফল ইত্যাদি) এদেশ এখন খাদ্য
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের সক্ষমতা অর্জনে অনেকটাই এগিয়েছে।

এসডিজি ৩
সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা: এদেশের প্রতিটি পরিবারের মা
একজন প্রাথমিক চিকিৎসক বললে খুব একটা ভু ল হবে না। ছ�োট
খাট�ো শারীরিক সমস্যায় ঘরের কর্ত্রীকে আমরা প্রথম ধাপের একজন
চিকিৎসকরূপেই দেখতে পাই। ফার্স্ট এইডের পাশাপাশি সুষম খাবার
আর মমতার পরশ নীরবে নিশ্চিত করছে উন্নয়নশীল এদেশের লাখ�ো
শিশু-কিশ�োরের সুস্বাস্থ্য। পরিবারের নারীদের স্নেহে-যত্নে সুস্থতার
স্পর্শ পাচ্ছে পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা। নিশ্চয়ই এসব নারীগণের
মধ্যে আমাদের সমবায়ীরাও গণ্য হবেন।

এসডিজি ৪
মানসম্পন্ন শিক্ষার সুয�োগ নিশ্চিতকরণ: নেপ�োলিয়নের প্রবাদ
বিশ্লেষণে মেলে, একজন শিক্ষিত মা একটি শিক্ষিত জাতির জন্মদাত্রী।
কারণ শিশুর প্রথম পাঠ আরম্ভ হয় পরিবার থেকেই তার মায়ের হাত
ধরে। হাতেখড়ি ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য প্রাক-প্রাথমিক পাঠদান
মায়ের কাছেই শেষ হয়। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীর হার
৯৯.৪ শতাংশ। তবে উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক
কম। তাছাড়া এদেশে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা এখন�ো পুর�োপুরি
নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ২০৩০ সাল নাগাদ এই লক্ষ্য পূরণে নারীপুরুষ একয�োগে কাজ করতে হবে এতে ক�োন�ো দ্বিমত নেই। নারী

সমবায়ীগণ একাজে বেশ অগ্রগামী। কারণ তারা সংখ্যায় বেশি ফলে
যেক�োন�ো পরামর্শ সহজেই নিজেদের মধ্যে শেয়ার করতে সক্ষম।
একটি মহিলা সমবায় সমিতির শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত সদস্যগণ শিক্ষার
প্রসারে নীরব ভূ মিকা রাখতে পারছে যার পরিসর আর�ো বাড়বে বলে
আশা করা যায়।
এসডিজি ৫
লিঙ্গ সমতা: স্বাধীনতার পর থেকে নারী উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জন
অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। তবে এখন�ো পুরুষের তুলনায় নারীর স্বাক্ষরতার
হার, কর্মসংস্থান ও মজুরি কম। এর ফলে ঘরের কাজের বাইরে নারীর
সম্পৃক্ততা (বিশেষ করে গ্রামীণ নারী) এখন�ো প্রয়�োজনের তুলনায়
কম। তাছাড়া সম্পদ অর্জন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ ও
সিদ্ধান্ত গ্রহণে এদেশে নারীর ক্ষমতায়ন সীমিত। তাই নারী-পুরুষের
বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাসে আর�ো অনেক কাজ করা দরকার। লিঙ্গ সমতা
অর্জনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা
জরুরি। কারণ লিঙ্গ সমতা মানেই কেবল প�োশাকি আধুনিকায়নের
বরাতে প্রগতিশীল হওয়া নয় বরং পুরুষের সমপর্যায়ে যাওয়ার জন্য
কায়িক পরিশ্রমের পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক
কর্মকাণ্ডে নারীদের অধিক সম্পৃক্ত করা প্রয়�োজন। আর এর মাধ্যমেই
হ্রাস পাবে নারীর প্রতি সহিংসতা ঘরে এবং বাইরে। বাড়বে সম্মান
মর্যাদা। মহিলা সমবায়ীগণ অবশ্য এক্ষেত্রে একধাপ অগ্রগামী।
সমবায়ী হওয়ার কারণে তারা ঘরের পাশাপাশি বাইরেও সমানভাবে
কাজ করে যাচ্ছে যা অনুসরণীয়ও বটে।

এসডিজি ৬
সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: আজকের বাঙালি নারী ঘর-বার
দুট�োই সামলাচ্ছে। এর ফলে পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সচেতনতায়
নিরাপদ পানির য�োগানে নারীর প্রত্যক্ষ অবদান নজরকাড়া।
উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকগণ সুপেয় পানি পান (৪৭.৯%)
এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (৬৪.৪%) নিয়ে এখন�ো বেশ উদাসীন
[তথ্যসূত্র: বিবিএস, এমআইসিএস-২০১৯]। পরিবারের নারী
সদস্যগণ এ পরিসংখ্যানের উন্নতি সাধনে এগিয়ে এসেছেন। বিশেষ
করে সমবায়ী নারীদের একাজে ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

এসডিজি ১২
সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার: প্রকৃ তিগতভাবেই নারী পুরুষের
চেয়ে বেশি বৈষয়িক। এ কারণে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে নারী
দায়িত্বশীলতার পরিচয় রাখতে সমর্থ। অধিক জনসংখ্যার এদেশে
সম্পদের সুষম বণ্টনের বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়নের প্রধান
উদ্দেশ্যই হল�ো পরিবেশ প্রতিবেশের ক�োন�ো বিপর্যয় না ঘটিয়ে
অর্থনীতির চাকা সচল রেখে সকলের অপরিহার্য চাহিদা পূরণকল্পে
পৃ
উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া। আর একাজে নারীদেরকে সম্ক্ত
করা সময়েরই দাবি। খুব ধীরে ধীরে হলেও এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে
বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে।

এসডিজি ১৬
শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার, সকল
স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা:
অংশগ্রহণমূলক সমাজ প্রকারান্তরে বিশ্ব গড়তে চাইলে নারীদের ছাড়া
তা ক�োন�োভাবেই সম্ভব নয়। বিশ্বের অর্ধেক জনগ�োষ্ঠীকে অবহেলিত
রেখে সকলের জন্য ন্যায়বিচার, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক
প্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা কখন�োই সম্ভব নয়। তাই এসডিজি’র এই লক্ষ্য
অর্জনে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে
কাজ করতে হবে। খুব স্বল্প পরিসরে হলেও মহিলা সমবায়ীগণ
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সমবায় সমিতির মত�ো ক্ষু দ্র কিন্তু সক্রিয় গণতান্ত্রিক ইউনিটের সদস্য
হিসেবে অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনে ভূ মিকা রেখে চলেছে।

এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা সমবায়ীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে
তাদের জীবনযাত্রার মান�োন্নয়নে গৃহীত সমবায় বিভাগের প্রকল্প:
উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে এদেশের বেশ কিছু এলাকার
সুবিধাবঞ্চিত নারীদের তথাকথিত জীবনযাপনের মান উন্নত করার
লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক একটি প্রকল্প চলমান আছে।
 প্রকল্পের নাম: উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প।
 প্রকল্পের মেয়াদ: ০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১।
 প্রকল্প ব্যয়: ১৫১ ক�োটি ৫৭ লক্ষ।
 প্রকল্প বাস্তবায়নের এলাকা: ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলা।
প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সাথে শিশু-কিশ�োরবয়স্কদের সম্পৃক্ত করে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের সঠিক ব্যবহারের
মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণের ওপর জ�োর দেয়া হচ্ছে।
এতে করে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এসডিজি (৫) লিঙ্গ সমতা
বাস্তবায়নের পাশাপাশি এসডিজি (২) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ
পুষ্টির উন্নয়ন এবং এসডিজি (৩) সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা
অর্জনেও সমবায় বিভাগ প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।
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নারীরা তাদের মেধা, শ্রম, সাহসিকতা, শিক্ষা ও নেতৃ ত্ব দিয়ে
আমাদের দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে এবং একই সঙ্গে ভূ মিকা রাখছে
একটি স্বাবলম্বী শিক্ষিত প্রজন্ম গঠনে। নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক,
প্রাকৃ তিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে অভাবনীয় আর্থিক
সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃব্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে তা মূলত নারীর ক্ষমতায়ন
ও অগ্রগতির জন্যই। এক্ষেত্রে সমবায়ের ভূ মিকাও নেহাত কম নয়।
সমবায় ব্যক্তিকে তার আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ ও স্বার্থপর মানসিকতা
থেকে বের করে আনার ম�োক্ষম যন্ত্র। আর এমন একটি ম�োক্ষম যন্ত্রই
ত�ো এদেশের পিছিয়ে থাকা নারী জাতিকে সামাজিক ও আর্থিক মুক্তি
দিতে সক্ষম। এদেশের নারীরা একদিন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে
বৈষম্যহীন-সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত হয়ে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ
করবে সে প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আজকের গ্রামীণ ও শহুরে নারী
সমাজ। সমবায়ের মাধ্যমে এদেশের নারী ও মেয়ে শিশুর জীবনযাত্রার
সার্বিক উন্নতি যেমন ঘটছে তেমনি বেড়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস এবং
সক্ষমতা। তৈরি হচ্ছে নবনব নেতৃ ত্ব। সমবায় সমিতিগুল�ো নারী শিক্ষা
নিশ্চিতকরণেও সক্রিয় ভূ মিকা রেখে চলেছে। এর মাধ্যমেই এসডিজি’র
লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের পাশাপাশি মহিলা সমবায়
সমিতিগুল�ো নীরব অবদান রেখে চলেছে।
শাকিলা হক: উপ নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।
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ভা

নারীর ক্ষমতায়নে
শেখ হাসিনা সরকারের
উদ্যোগসমহূ
খাদিজাতুল ক�োবরা

রতীয় ঊপমহাদেশে পশ্চাৎপদ বাঙালি নারীদের
সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে
যারা অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে
উল্লেখয�োগ্য নবাব ফয়জুন্নেছা, বেগম র�োকেয়া,
সুফিয়া কামাল, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ইলা মিত্র,
ডা. জ�োহরা বেগম কাজী প্রমুখ উল্লেখয�োগ্য। যুগে
যুগে নারী মুক্তির জন্য তাঁরা অসামান্য অবদান
রেখেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায়
রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মানবাধিকার
ও ম�ৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে
২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, “সকল নাগরিক
আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়

লাভের অধিকারী”। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে,
“কেবল ধর্ম, গ�োষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা
জন্মস্থানের কারণে ক�োন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য
প্রদর্শন করিবেন না”। ২৮(২) অনুচ্ছেদ আছে, “রাষ্ট্র
ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার
লাভ করিবেন”। ২৮(৩)-এ আছে, “কেবল ধর্ম,
গ�োষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে
জনসাধারণের ক�োন বিন�োদন বা বিশ্রামের স্থানে
প্রবেশের কিংবা ক�োন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে
ক�োন নাগরিককে ক�োনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা,
বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না”। ২৮(৪)এ উল্লেখ আছে যে, “নারী বা শিশুদের অনুকূলে
কিংবা নাগরিকদের যেক�োন�ো অনগ্রসর অংশের
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের নারী ও শিশু বিষয়ক সংস্থা থেকে পেয়েছেন ইউনিসেফের ‘পিস ট্রি পুরস্কার’

অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের ক�োন
কিছু ই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না”। ২৯(১) এ রয়েছে “প্রজাতন্ত্রের কর্মে
নিয়�োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুয�োগের সমতা
থাকিবে”। ২৯(২) এ আছে, “কেবল ধর্ম, গ�োষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষ ভেদ
বা জন্মস্থানের কারণে ক�োন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়�োগ বা
পদলাভের অয�োগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য
প্রদর্শন করা যাইবে না”। ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে
৪৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ৯ অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয়
শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত
করা হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু স�োনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছেন তারই সফল
বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন তাঁরই সুয�োগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত�ো
শেখ হাসিনার নেতৃ ত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের জাতীয়
নির্বাচনে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশ গঠনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির
করে ঘ�োষণা করেছে ভিশন-২০২১। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে
মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা ভিশন-২০২১ এর প্রধান লক্ষ্য। আর
এই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম একটি হাতিয়ার হচ্ছে- ‘ক্ষমতায়ন এবং
মহিলাদের জন্য সমান অধিকার’।
নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনা সরকার যে সকল বহুমুখী উদ্যোগ
গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখয�োগ্য উদ্যোগসমূহ হচ্ছে১. ১৯৯৮ সালের ০৯ ডিসেম্বর র�োকেয়া দিবসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা জন্ম নিবন্ধনে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম
ব্যবহারের ঘ�োষণা দেন এবং ২০০০ সালের ২৭ আগস্ট তা কার্যকর
হয়। সেবছরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারে ইউনিয়ন
পরিষদে ৩ জন নির্বাচিত নারী সদস্য হওয়ার বিধান প্রণয়ন করেন।
শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রশাসনে সচিব ও জেলা প্রশাসক
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পদে, পুলিশ, সেনাবাহিনী, ন�ৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে নারী
কর্মকর্তাদের নিয়�োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে
১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়।
২. বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগে হতদরিদ্র নারীদের
জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা
ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি, শহরাঞ্চলে
কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃ ত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন
মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচি, দারিদ্র্য
বিম�োচন ঋণ প্রদান কর্মসূচি। নারীদের কৃ ষি, সেলাই, ব্লক-বাটিক,
হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে
ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থন সৃষ্টি,
শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষু দ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ
শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপ�োষকতার
মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক
কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তার সরকারের আমলেই নারীদের
অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে ক�োন�ো জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ
২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩. ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী
তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মত�ো জাতীয়
নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ
যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের
ভাগ্যোন্নয়ন করা। কিন্তু রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে তা
বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার
ও সুয�োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ
সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার
ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃ ত্বে
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পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং
নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী
উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে।
৪. বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম যার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও
পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নারীকে বসিয়েছেন। তার নেতৃ ত্বাধীন জাতীয়
সংসদে প্রথম নারী সংসদ উপনেতা হয়েছেন। জাতীয় সংসদের
স্পিকার পদে নারী বসেছেন তার হাত ধরেই, যিনি পর পর তিন
মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। এটা দেশের ইতিহাসে
নজিরবিহীন। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা
রক্ষাকারী বাহিনীসহ সামরিক বাহিনীতে নারীদের অধিক
অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদগুল�োতে নারীদের নিয়�োগ
শেখ হাসিনার সরকারের সময় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।
তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী উপাচার্য, উচ্চ আদালতের
বিচারপতি, প্রথম সংখ্যালঘু নারী সেনাবাহিনীর মেজর করেছেন।
রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে জাতীয়
সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে শেখ হাসিনা ৫০
এ উন্নীত করেছেন।
৫. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০; পারিবারিক
সহিংসতা (প্রতির�োধ ও সুরক্ষা) আইন- ২০১০; নাগরিকত্ব আইন
(সংশ�োধিত- ২০০৯ সালে মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক নাগরিকত্ব
আইন সংশ�োধনের মাধ্যমে মা কর্তৃক সন্তানকে নাগরিকত্ব প্রদানের
বিধান সন্নিবেশিত করা হয়)- ২০০৯; ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন
(মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ও য�ৌন হয়রানি প্রতির�োধে ভ্রাম্যমাণ
আদালত আইনের তফসিলে দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা সংযুক্ত
করার মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ
করা হয়) -২০০৯ প্রভৃ তি সুরক্ষামূলক আইন করা হয়েছে।
এছাড়াও, ছয়টি বিভাগীয় শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার
(ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে একই জায়গা
থেকে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সেবা, পুলিশি
সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহিলা
বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে
নির্যাতনের শিকার নারীকে মন�োসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান
করা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দান করে আত্মনির্ভর
হওয়ার সুয�োগ দেয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা
বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারীনির্যাতন প্রতির�োধ
সেল ও হেল্প লাইনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভিকটিম সাপ�োর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
যথাক্রমে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃ ত্বে এবং উপজেলা
পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃ ত্বে এবং ইউনিয়নে
ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃ ত্বে নারীনির্যাতন প্রতির�োধ কমিটি গঠন
করা হয়েছে। এই কমিটিসমূহে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন
করেন। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতির�োধের লক্ষ্যে সারা দেশে

৪৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল স্থাপিত হয়েছে।
৬. শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বিষয়টিকে
বিশেষ প্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ছাত্রীদের উপবৃত্তি
প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এই কর্মসূচি ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি
ও ঝরে পড়া র�োধে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।
৭. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য
৪ হাজার ১৯১ ক�োটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যা ২০২০-২১
অর্থবছরে ছিল ৩ হাজার ৮৬০ ক�োটি টাকা। এছাড়াও বর্তমান
সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীল
কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে।
নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নেওয়া
পদক্ষেপ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার
স্বীকৃ তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও
সম্মানে ভূ ষিত হয়েছেন। নারী শিক্ষা প্রসারের অবদানের জন্য তিনি
জাতিসংঘের নারী ও শিশু বিষয়ক সংস্থা থেকে পেয়েছেন ইউনিসেফের
‘পিস ট্রি পুরস্কার’; দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে
লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাসে অগ্রণী ভূ মিকা পালনের জন্য উইমেন ইন পার্লামেন্ট
(ডব্লিউআইপি) ও ইউনেস্কো থেকে পেয়েছেন ‘ডব্লিউআইপি গ্লোবাল
ফ�োরাম অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে
‘ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন’ প্রধানমন্ত্রীকে ‘লাইফটাইম
কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করেছে।
২০১৮ সালে ‘গ্লোবাল সামিট অব উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’
পাওয়ার সময় সিডনিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন,
‘নারীদের সহয�োগিতা ও তাদের অধিকার তুলে ধরতে আমাদের একটি
নতুন জ�োট গঠন করতে হবে। লাখ লাখ নারীর স্বার্থে আমরা অবশ্যই
আমাদের অভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মূল্যব�োধ নিয়ে একত্রে কাজ
করতে হবে।’ সে সময় তিনি পুরস্কারটি যারা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য
কাজ করছেন বিশ্বের সেসব নারীকে উৎসর্গ করেন। তিনি সেদিন
আর�ো বলেছিলেন, ‘ক�োন�ো মেয়ে ও নারী পিছিয়ে পরে থাকবে না।’
তার নেতৃ ত্বেই বাংলাদেশের নারীরা এখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও
অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উত্তর�োত্তর
বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সরকারের আমলে গত ১১ বছরে নারীর ক্ষমতায়নে
এমন সব উল্লেখয�োগ্য কাজ করা হয়েছে যা নারীর পিছিয়ে পড়া
পরিস্থিতিকে পাল্টে দিয়েছে।
তথ্য সূত্র:
১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।
২. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি- বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক।
৩.উইকিপিডিয়া।
৪. বাংলা নিউজ, জুন ৩, ২০২১।

খাদিজাতু ল ক�োবরা: সহকারী নিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
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বাং
48

নারীর ক্ষমতায়নে
সমবায় অধিদপ্তর
ড. সেলিনা রশিদ

লাদেশের স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের উন্নয়নের কেন্দ্র
বিন্দুতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়�োজনীয়তা অনুভব
করেছিলেন। আর তাই বঙ্গবন্ধু র রাজনৈতিক জীবনের
শুরু থেকেই দেখা যায় অনেক নারী নেতৃ ত্বের নাম।
যেমন বদরুন্নেছা আহমেদ, আমেনা বেগম, সৈয়দা
জ�োহরা তাজউদ্দীন, দ�ৌলতুন্নেছা, নুরজাহান মুর্শিদ,
সেলিনা হ�োসেন, সৈয়দা সাজেদা চ�ৌধুরী প্রমুখ।
বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের ১৭,১৮,২৮,২৯

অনুচ্ছেদের বিভিন্ন ধারায় নারীর শিক্ষা, চাকরি,
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা করে
দিয়েছিলেন।
বর্তমান সরকার, বঙ্গবন্ধু র সুয�োগ্য কন্যা
জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ক�োন�ো নারীই
পিছিয়ে পড়ে থাকবে না। আর তাই তার নেতৃ ত্বে
বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক,
অর্থনৈতিকভাবে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন:
জাতীয় সংসদে, উপজেলা পরিষদে, কাউন্সিলর
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থেকে মেয়র, সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মকাণ্ডে নারী নিয়�োগ,
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নারী উপাচার্য, উচ্চ আদালতে নারী বিচারপতি,
সংখ্যালঘু নারীদেরকে সেনাবাহিনীতে নিয়�োগ, জাতীয় মহিলা সংস্থা,
নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জয়িতা ফাউন্ডেশন, নারীর প্রতি সহিংসতা
প্রতির�োধ আইন, য�ৌতুক নির�োধ আইন, নারী উন্নয়ন নীতি পাস,
বাল্যবিবাহ নিরসন প্রকল্প, মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে বিয়ে বন্ধের
আইন, নির্যাতিত নারীদের চিকিত্সার আইনগত ব্যবস্থা, দুস্থ মহিলাদের
খাদ্য সহায়তা, কর্মজীবী নারীদের হ�োস্টেলের সুবিধা, গর্ভবতী নারীদের
এবং মাতৃ ত্বকালীন ভাতার সুয�োগ, প্রসূতি মেয়েদের চাকরি ক্ষেত্রে ৬
মাসের ছু টির ব্যবস্থা, পাসপ�োর্ট সহ সকল ক্ষেত্রে পিতার নামের সাথে
মাতার নাম সংযুক্ত, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ পাওয়ার সুয�োগ সৃষ্টি,
যত্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ভাতা প্রদান ইত্যাদি।

অন্যদিকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নারীক্ষমতায়নে যে সকল ভূ মিকা
রেখে যাচ্ছেন:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু র স�োনার বাংলা গড়তে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক
দেশের প্রতিটি গ্রামকে বহুমুখী উন্নয়নে গড়ে ত�োলার পেছনে যথেষ্ট
ভূ মিকা রেখে চলেছেন। যেমন:
 সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী নেতৃ ত্ব সৃষ্টি করে নিয়ে এসে মহিলা
মেম্বার থেকে শুরু করে রাজনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূ মিকা রেখে
চলেছেন।
 ক�োটি ক�োটি নারীদেরকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সঞ্চয়ীমনা
করে গড়ে তুলেছেন। এবং সেই টাকায় বাচ্চাদের লেখাপড়া থেকে
শুরু করে সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা আর্থিকভাবে অবদান
রেখে যাচ্ছেন।
 ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে সঠিকভাবে গড়ে ত�োলার জন্য সমবায়
নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন।
 সমবায়ের মাধ্যমে নারীরা বিভিন্ন ব্যবসা, বাণিজ্য করে দরিদ্রতা
থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।
 সমবায়ের মাধ্যমে বহু বেকার, অসহায়, নারী আজ কর্মজীবী এবং
প্রতিষ্ঠিত।
 আগে নারী তার ম�ৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, বর্তমানে
সমবায়ের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, চিকিত্সা, বিন�োদনের চাহিদা পূরণ
করতে পারছে।
 নারীরা সমবায়ের মাধ্যমে নিজেকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত,
নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন কারণ তারা
আগে ঘরের চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল, বর্তমানে তারা
বিভিন্ন মিটিং, মিছিল, সভা, সমিতিতে অংশগ্রহণে বেশ সচেতন
হয়ে নিজেকে স্বনির্ভর করতে সক্ষমতা অর্জন করেছেন।
 সমবায়ের মাধ্যমে নারীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে
পেরে য�ৌতুক, তালাক, নারী পাচার, ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ,
ইভটিজিং ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারছেন।
 সমবায়ের সদস্য হয়ে জমান�ো সঞ্চয় থেকে এবং এনজিও এর
মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে তারা আজ বিউটি পার্লার, মত্স্য ব্যবসায়ী,
দর্জির দ�োকান, হাঁস-মুরগির খামার, গরুর খামার, কবুতর পালন,
তরকারির দ�োকান,পিঠার দ�োকান অনলাইন ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে
কাজ করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে বেশ ভূ মিকা রেখে চলেছেন।
 নারীরা আজ বিভীষিকাময় নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে
পেরেছেন, তারা চলাফেরার স্বাধীনতা পেয়েছেন।
 সমবায় সমিতির মাধ্যমে আজ অনেক নারীরা বিভিন্ন বিচারসালিশে অংশগ্রহণ করতে পারছে, কথা বলার অধিকার পাচ্ছে,
নিজেদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারছে, শুধু পরিবারে নয়
সমাজেও তার প্রতিবাদের সাহস ও য�োগ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম
হয়েছে।

সমবায়ের মাধ্যমে নারীরা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা পুরুষের
চাইতে ঋণ আদায়ে, কথা দিয়ে কথা রাখার সঠিক নেতৃ ত্ব দিতে
পারছে। নারীরা সমবায়ের মাসিক মিটিং এ ঠিকমতো উপস্থিত
হতে পেরে নারীদের গুরুত্ব নারীরা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে।
 নারীরা আশেপাশের পরিবারে নারীদের সুপরামর্শ দিতে সক্ষম
হয়েছে।
 অন্য দিকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্পায়ন হওয়ার কারণে
নারীরা গার্মেন্টস সেক্টরে কাজ করে নিজেকে স্বনির্ভর করে
তুলেছে। সেই সাথে বিভিন্ন এনজিওদের সেবাধর্মীমূলক কর্মকাণ্ডে
জড়িত হয়ে আর�ো সচেতন হয়ে ওঠেছে।
বঙ্গবন্ধু র স্বপ্ন ছিল এদেশের আপামর জনতা শিল্পকারখানার
শেয়ারহ�োল্ডার হবে আর তাই সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের প্রয়�োজন,
সেই কাজটিতেই আজ নারীরা বিভিন্নভাবে আয় র�োজগার করে
সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয় করে শেয়ারহ�োল্ডার হয়ে বহুমুখী কর্মকাণ্ডের
সাথে জড়িত হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেছে। আজ নারীরা
যদি পুরুষের পাশাপাশি সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত
না হত�ো তাহলে পুরুষ জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থাকত এবং সমাজে চু রি,
ডাকাতি, রাহাজানি করে দেশকে, সমাজকে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে
ফেলত আর এই ১৮ ক�োটি জনগণের দেশে বসবাসের অয�োগ্য হয়ে
উঠত। নারীরা আজ চায়— সমবায়ের জয় হ�োক। আমি একজন শ্রেষ্ঠ
সমবায়ী হিসেবে গর্বব�োধ করি। আমাদের সংগঠনের অনেক নারীরা
আজ জয়িতা, নারী উদ্যোক্তা, মেম্বার, এমনকি আমি নিজেও উপজেলা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। এত কিছু র পরেও নারীর ক্ষমতায়নে কিছু
প্রতিবন্ধকতা আছে। সেগুল�ো না থাকলে নারীরা আরও এগিয়ে যেতে
পারত। যেমন:
 নারীরা যতই কাজ করুক স্বামীর সংসারে তার ক�োন�ো মজুরি
নাই, ফলে সংসারে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা আসলে, স্বামী
দ্বিতীয় বিয়ে করলে, সচেতন নারীদের অনুমতি নেওয়ার চাইতে
শুধু বিচারাধীনভাবে দেনম�োহরানার টাকা দিয়ে তালাক দিচ্ছে,
সমাজে সেই তালাক এর পরিমাণ দিনদিন বাড়ছে, অথচ বিয়ের
৩০ বছর পর শুধু দেনম�োহরানা দিয়ে নারী আবারও অর্থহীন হয়ে
পরছে তাই এমন একটি আইন তৈরি করা উচিত যেখানে নারী তার
কর্মের মজুরি নিতে পারে। যদিও সে তালাক প্রাপ্ত হয়, সরকারের
সাথে সমবায় অধিদপ্তর যদি এই সকল ইস্যুগুল�োর প্রতিনিধিত্ব
করেন তবে সমবায় তৃ ণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নে আর�ো বেশি
কাজ করতে পারবেন।
 আমাদের সমাজের নারীর সম্পদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে
দেওয়া হয় না, যে কারণে নারী তার উত্তরাধীকার সম্পদ থেকে
বঞ্চিত। এই স্থানে সমবায় অধিদপ্তর সরকারের সাথে কাজ করতে
পারলে সমবায় কর্তৃক ক্ষমতায়নকৃ ত নারীদের টেকসইভাবে
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
 আমাদের সমাজের নারীরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে স্বামীর বাড়ির
সবার মন জ�োগায়। এতে কিছু টা ক্ষণস্থায়ী অধিকার যদিও প্রতিষ্ঠা
করছে, তবে এটি টেকসই ক্ষমতায়ন নয়।

নারীরা এত সচেতন হওয়ার পরওে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে
অনেক বড় মার খেয়ে চলছে, শুধু স্বজনপ্রীতির জন্য। আর এই
স্বজনপ্রিতির জন্য টেকসই নারী উন্নয়ন হবে না। এই বিষয়ে
সরকার এবং সমবায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
 এখন�ো ধর্মীয় গোঁড়ামির বিশেষ ভূ মিকায় নারীরা নিষ্পেষিত
হচ্ছে। তা না হলে এই দেশের উন্নয়নে সমবায়ের সাথে নারীরাই
পুরুষের চাইতে এগিয়ে থাকত।
 নারীকে বাবার ঘরে, স্বামীর ঘরে, ছেলের ঘরে মানিয়ে নিতে নিতে
নিজেকে ভাবার সময়, নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভাবতে অনেক
বাধা ডিঙাতে হয়।
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জ্ঞানে নয় বরং বাহ্যিক স�ৌন্দর্য দিয়ে আজও নারীকে বিচার করা
হয়, ফলে বর্তমান সমাজের অনেক নারীরা আজ জ্ঞানার্জন রেখে
বাহ্যিক রূপ, স�ৌন্দর্য চর্চায় নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে।
এর পরেও নারীরা অসীম ধৈর্যের সাথে এত বাধা পেরিয়েও
এগিয়ে যাচ্ছে দেশের উন্নয়নে, বঙ্গবন্ধু র স্বপ্নের স�োনার বাংলা
বাস্তবায়নে অবিচল কাজ করে যাচ্ছেন। এই ক্ষেত্রে নারীদেরকে
এগিয়ে নেওয়ার জন্য যদি আর�ো কিছু করা যেত তবে বিশ্বের বুকে
বাংলাদেশের সুনামের সাথে উন্নয়নশীল দেশ রূপে আর�ো বেশি
ভূ মিকা রাখতে পারত�ো। যেমন:
সরকার কর্তৃক নারী নীতিমালার জবাবদিহিতামূলক বাস্তবায়ন।
ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে য�ৌনাঙ্গ কেটে তার সকল সম্পত্তি
বাজেয়াপ্ত করে ধর্ষিতা নারীর নামে অট�োমেটিক দেবার বিধান।
নারী শ্রমিকরা বিদেশে গেলে তাদের শারীরিক নিরাপত্তার
জবাবদিহিতামূলক বিধান বাস্তবায়ন।
সংসারের নামে নারীর কাঁধে বিপুল পরিমাণ মজুরিবিহীন কাজের
ভার চাপিয়ে দেবার আগে নারীদের মজুরির ব্যবস্থার জ�োর
বাস্তবায়ন।
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নারী অধিকার, নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিকগণ
তাদের কলমের মাধ্যমে কবিতা লিখে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—
“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
হে বিধাতা, কেন নাহি দিবে অধিকার।”
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন—
“ বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ”

কবি ড. সেলিনা রশিদ লিখেছেন—
“ নারীই হবে পূজার য�োগ্য, ভ�োগের পণ্য নয়,
ভ�োগের ভাগ্য নারীর হবে, ওদের কি করে হয়?”
পরিশেষে, সমবায় অধিদপ্তরকে অনেক ধন্যবাদ যে, আমাকে
‘নারী ক্ষমতায়নে সমবায়’ এই নিয়ে লিখার সুয�োগ দিয়েছেন।

ড. সেলিনা রশিদ: মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ভালুকা উপজেলা শাখা, ময়মনসিংহ,
সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ, ময়মনসিংহ জেলা শাখা
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আ

নারীর ক্ষমতায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান

নিত্য অধিকারী

মরা জানি, সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা মানুষকে ঘিরে,
মানুষের প্রয়�োজনে। অমর্ত্য সেন বলেছেন, ‘মানুষ
যে প্রকৃ ত স্বাধীনতাগুল�ো ভ�োগ করে তা সম্প্রসারণের
একটি প্রক্রিয়াই হল�ো মানব উন্নয়ন’। কিন্তু সকল
উন্নয়ন কার�ো একার পক্ষে সম্ভব নয়, যেক�োন�ো
উন্নয়নের পেছনে নারী পুরুষ উভয়ই সম্পৃক্ত
রয়েছে। সভ্যতার অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে
নারী ও পুরুষের সমান অবদান অনস্বীকার্য। নারীকে
বাদ দিয়ে পুরুষের একক অংশগ্রহণের মাধ্যমে
সমাজের উন্নয়নে কথা কল্পনা করা যায় না। পুরুষ
শাসিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয়
গ�োড়ামি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীরা
তাদের অধিকার বিসর্জন দিয়ে আসছে। নারীরা
তাদের প্রতিভার বিকাশ ও আত্মপ্রকাশ ঘটান�োর
সুয�োগ থেকে ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীদের
পূর্ণ মর্যাদা দানে স্বীকৃ তি প্রদান, তার মেধা ও শ্রমকে
শক্তিতে রূপান্তর করে এবং তার স্বনির্ভরশীলতাকে
বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র নির্বিশেষে
সারা বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এই
জন্যে কবি কাজী নজরুল বলেছেন—
“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর”

নারীর ক্ষমতায়ন
নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাপক অর্থে একজন নারীর
স্বীকৃ তি, নিজস্বতা সর্বোপরি স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিকাশকে
বুঝায়। নারী পুরুষের মধ্যকার অসমতা ও বৈষম্য
দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষে প্রতিষ্ঠিত করাই
হল�ো নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন করতে
হলে নারীকে ক্ষমতা বিকাশের সুয�োগ দিতে হবে।
পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে নারী
পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীদেরকে শিক্ষিত ও
দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। সমাজ ও
অর্থনীতিতে নারীর অবদান যথাযথ মূল্যায়ন করতে
হবে এবং তাদের ওপর নির্যাতন করা প্রতির�োধ করতে
হবে তবেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। নারীর
অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নের
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যার দ্বারা নারীর মর্যাদা
সৃষ্টি হয়। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নিপীড়িত, নির্যাতিত
মানুষ বাধা অতিক্রম করে আল�োর পথে পা বাড়াতে
পারে এবং স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এককথায়,
নারীর ক্ষমতায় এমন একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা তার
শরীর, মন এবং কাজের ওপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। নারীকে ক্ষমতায়িত হতে
হলে তাকে এমন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে
হবে যেখানে তার নিজের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি আস্থা
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সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে তার নিজের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের দ্বারা জীবনে
মান�োন্নয়ন ও জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সহজতর হবে।

নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিন অবস্থান
বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃ ত্বে নারীর অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। নারীর
অগ্রগতিতে যুক্ত হয়েছে রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান হারে তাদের সম্পৃক্তি
এবং উচ্চ পর্যায়ের অবস্থান। পার্লামেন্টসহ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে
উপজেলা ও জেলা পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। এছাড়া
সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা য�োগ্যতা ও দক্ষতার
সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। জন প্রতিনিধি নির্বাচনে আমাদের মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী নারীবান্ধব জাতি প্রণয়ন করেছেন। যাতে ইউনিয়ন পরিষদ
নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের
সুয�োগ রয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশে নারীদের কাজের তেমন ক�োন�ো
মূল্যয়ন হয় না এবং তাদের কাজের ক�োন�ো শেষ নাই ও সমাজে তাদের
ক�োন�ো স্বীকৃ তি বা মর্যাদা নেই। নারীরা হল�ো দক্ষ কারিগর তাদের
ক্ষমতায়নের স্বীকৃ তি পাওয়া উচিত।

নারীর ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিক অবস্থান
বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নিরসনের প্রশংসিত একটি পন্থা হল�ো সমবায়। দরিদ্র
জনগ�োষ্ঠীর দরিদ্রতা বিম�োচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের
লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা, সমবায়ভিত্তিক বাজার
ব্যবস্থাপনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীর সামাজিক
মযার্দা উন্নীত করার প্রয়াসে স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে
বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ও সমবায় বিভাগের বিজয় একটি
ম্যান্ডেট। দারিদ্র্য বিম�োচনে পুজি
ঁ গঠন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনগণের
আত্মকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি, প্রায়�োগিক গবেষণাসহ বহুমুখী কার্যক্রম
গ্রহণ ও সম্প্রসারণ করে থাকে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।এই
সমবায় সমিতি সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরিদ্রতা বিম�োচনে বিশেষ
অবদান রেখে আসছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা পিছিয়ে নেই।
যেমন বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীর নারীকে
ঋণ কর্মসূচির আওতায় এনে ক্ষু দ্র উদ্যোক্তাসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে যুক্ত
হওয়ার সুয�োগ করে দিয়েছে।

তার পরেও নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সমূহ
তৃ তীয় বিশ্বের দেশগুল�োতে নারীর ক্ষমতায়ন সন্তোষজনক নয়। এসব
রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক অবকাঠাম�ো এতটাই দুর্বল যে তারা তাদের নারী
সমাজের উন্নয়নে পরিপূর্ণ সুয�োগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারে না।
সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা ক্ষেত্রে অসহয�োগিতা, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও
আইনি পদক্ষেপ সংকীর্ণ চিন্তাচেতনা ও মন�োভাব এসব কিছু ই নারীর
ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টি করে।

নারীর ক্ষমতায়নে করণীয়সমূহ হতে পারে
নারীর ক্ষমতায়নে নারীকেই সবার প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। নিজেরা
সচেতন না হলে নিজের উন্নয়ন নিজে না ভাবলে ক্ষমতায়ন অসম্ভব।
তাই নারীদের যাবতীয় অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। এছাড়াও
নারী ক্ষমতায়নে আরও কিছু করণীয় রয়েছে। সৃষ্টির শুরু থেকে নর
নারীর সমান অধিকার থাকা শর্তেও সমাজ তা মেনে নেয় না।
মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পুরুষদেরও অনুরূপভাবে
মহিলাদের উন্নয়নে সহয�োগিতা প্রদান ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে
সচেতন করা।
• সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ
সমতার উন্নয়ন সাধন করা।
• মহিলা উদ্যোক্তাদের উত্পাদিত পণ্য বিপণনের সুয�োগ ও
সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।
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•
•
•
•

সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সকল কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত
মহিলাদেরকে একটি কার্যকর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে
উত্সাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ও সহায়ক ভূ মিকা পালনের মাধ্যমে
মহিলাগণকে সামর্থ্য অনুযায়ী আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধকরণ
ও সহায়তা বৃদ্ধি করা।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে মহিলাদের অর্থবহ
প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য
সহায়তা প্রদান করা।
নারীর সমঅধিকার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও
কর্মসংস্থান বিষয়ে ঘ�োষিত নীতি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় সমিতি ও অংশগ্রহণ
নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় সমিতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালন করে আসছে এবং শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণে
তাদের অর্থনৈতিক সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মন�োবল মজবুত করে স্বাবলম্বী
হিসেবে গড়ে তুলছে। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারের নারীবান্ধব
কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে সমবায় সমিতি খুবই অপরিহার্য। একজন নারী
সমবায় সমিতিতে জড়িত থাকলে ধীরে ধীরে অনেক কিছু শিখতে সক্ষম
হয়। কারণ ঘরের বাহিরে এসে একটি সংগঠনের সাথে ও অনেক নারীদের
সাথে মেলামেশায় একজন নারীর ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব
ফেলে। তাই শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে নারীদের আবদ্ধ না রেখে বাড়ির বাহির
হওয়াটা নারীর ক্ষমতার ইতিবাচক ভূ মিকা রাখে। যেক�োন�ো সংগঠনে
যুক্ত থাকলে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বাড়ে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির
সাথে ক্ষমতায়নের একটি য�োগসূত্র রয়েছে। সমিতির সদস্য হলে সঞ্চয়ের
মন�োভাব বৃদ্ধি পায়,পরস্পরের মধ্যে সুন্দর সর্ম্পক স্থাপন হয়, আত্মবিশ্বাস
ও পরস্পরের সাথে ইমান বাড়তে থাকে। সমিতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে
অর্জিত জ্ঞান নিজে ও পরিবারে প্রয়�োগ করার সুয�োগ পায়। তাই রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর বলেছেন একা মানুষ টু কর�ো মানুষ একা মানুষ ব�োকা মানুষ একা
মানুষ সমাজে জাতীয়ভাবে এমনকি রাষ্ট্রীয় কিছু ই করতে পারে না। যদি
বাংলাদেশে আনাচকানাচে বা জেলায় জেলায় মহল্লা পাড়ায় আদর্শ সমবায়
সমিতি গড়ে ত�োলা যেত তাহলে নারীদের ক্ষমতায়ন অর্থের নির্ভরতা বৃদ্ধি
পরিপূর্ণ হত�ো। তাই মনে করি যেখানে যেখানে আদর্শ মহিলা সমিতি
রয়েছে যেন নারীরা তাহাতে সম্পৃক্ত ও অংশগ্রহণ প্রয়�োজন। নিজের জীবন
পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নীতির জন্য অনেক কিছু বহনের প্রয়�োজন
থাকবে। সমবায় সমিতি থেকে নারীরা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য
সম্প্রসারণ, বিভিন্ন খাতে বিনিয়�োগ, সঞ্চয়ের মন�োভাব তৈরি ও বিভিন্ন
ধরনের সুয�োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ নিজস্ব বাসস্থান তৈরি এমনকি ক্ষু দ্র
ক্ষু দ্র ব্যবসা করেও আসছে। যাহা বাস্তব উদাহরণ বারিধারা মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ।

নারীর ক্ষমতায়নে সফল নারীর গল্প
“পারিব না’ একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার;
পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।”
কালী প্রসন্ন ঘ�োষ
কবি যথার্থ বলেছেন সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগ্রগতি লাভ ও
নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এই জন্য যেক�োন�ো শিক্ষিত
নারী ও অল্প শিক্ষিত নারী তার সদইচ্ছা ও আন্তরিক মন�োভাব থাকলে
সমাজের জন্য যেক�োন�ো কাজ সম্ভব হয়ে থাকে। আজ এমনই একজন
সমবায়ী নারীর সাফল্য ও ক্ষমতায়নের কথা বলব:
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বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মিসেস
গ�োলাপ বানু

সফল সমবায়ী নারী গ�োলাপ বানু
রাজধানীর শাহজাদপুর এলাকার সাধারণ কৃ ষক আলীমুদ্দিন বেপারীর
৬ সন্তানের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান গ�োলাপ বানু। ১৯৭৫ সালে কিশ�োরী
গ�োলাপ বানুকে বাবা-মা রাজমিস্ত্রি ম�োহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে
বিয়ে দেন। হতদরিদ্র কৃ ষক পরিবারের সন্তান হবার কারণে গ�োলাপ বানু
স্কুলে যাবার ক�োন�ো সুয�োগ পাননি। সাধারণ এক রাজমিস্ত্রির স্ত্রী গ�োলাপ
বানু কখন�ো পায়ে স্যান্ডেল পরেননি। পর পর তিন সন্তানের জন্মের পর
তাদের মুখে খাবার তুলে দেয়া, তাদের শিক্ষার সুয�োগ করে দেবার জন্য
উপায় খুজ
ঁ ছিলেন মনে মনে। ১৯৮৯ সালে নুরেরচালা এলাকার অভাবী
পরিবারের শিশুদের পড়াস�োনার উদ্যোগ নেয় একটি বেসরকারি সংস্থা।
গ�োলাপ বানুর ছেলেও সেখানে যায়। সে সময় ওই সংস্থার তত্কালীন
মাঠ কর্মকর্তা নিত্য অধিকারী (বর্তমানে বারিধারা মহিলা সমবায়
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজার) গ�োলাপ বানুর মত�ো অভাবী নারীদের
জন্য বয়স্কশিক্ষার পাশাপাশি সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব দেন। প্রতি
দলে ২০ জন করে পাঁচটি দলের ১০০ জন সদস্য নিয়ে ১৯৯২ সাল
থেকে দলভিত্তিক সমবায় কার্যক্রম শুরু করেন গ�োলাপ বানুরা। ১৯৯৬
সালে তাঁদের নিয়ে গঠিত হয় ‘বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি’। শুরুতে
প্রত্যেক সদস্য মাসে ৫০ টাকা করে জমা দেবেন বলে ঠিক হয়। কিন্তু এই
৫০ টাকা জ�োগাড় করাও তাঁদের জন্য কঠিন ছিল। পথ বাতলে দিলেন
নিত্য অধিকারী। রান্নার চাল থেকে দু-এক মুঠ�ো চাল আলাদা করে
জমিয়ে তা বিক্রি করে টাকা জ�োগাড়ের পরামর্শ দেন। পরামর্শটি মনে
ধরল অনেকেরই। টাকা জমাতে থাকলেন গ�োলাপ বানুরা। ১৯৯৭ সালে
বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাটি এলাকা ছেড়ে চলে যায়। তখন নতুনভাবে
সমিতির কার্যক্রম শুরু হয়। গ�োলাপ বানু হন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
সভাপতি। নিত্য অধিকারী বলেন, ‘আমি যে সংস্থাটিতে কাজ করতাম
সেটি এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও গ�োলাপ বানু এবং অন্যরা মিলে
আমাকে রেখে দেন। সেই থেকে আমি এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজার।’
সমিতি গড়ার শুরুতে অনেক কিছু ই সহ্য করতে হয়েছে গ�োলাপ
বানুকে। ‘সমিতি করতে গিয়ে পাড়ার মানুষেরও কথা শুনেছেন তিনি।

তবে যারা বাধা দিত, তারাই একসময় সমিতি থেকে ঋণ নেওয়া শুরু
করে’, বললেন গ�োলাপ বানু। সমিতি ও তাঁর আজকের অবস্থানে উঠে
আসার পেছনে নিত্য অধিকারীর অবদানের কথাটিও কৃ তজ্ঞতা ভরে স্মরণ
করলেন তিনি। নারীরা এমন একটি সমিতি করবেন, পুরুষ গৃহকর্তারা
ভাল�ো চ�োখে দেখেনি। তারা মানুষের সঙ্গে মিশবেন এটা অনেকের
চাওয়া ছিল না। তবে গ�োলাপ বানুকে ঠেকান�ো যায়নি। শাহজাদপুরের
প্রায় সব বাড়িতে গিয়েছেন তিনি। কারও টাকা মার গেলে আমি শোধ
করে দেব, এই নিন আমার ঠিকানা— বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন তিনি।
নিজে পুরুষদের সাথে পাশাপাশি কাজ করে সমাজের বাধা ডিঙিয়েছেন।
বয়স্ক শিক্ষাধারী ব্যক্তি সভাপতি নিজের মধ্যে আর�ো বড় হওয়ার স্বপ্ন
দেখতে থাকেন ও সমাজের কুসংস্কার এড়িয়ে সমাজের জন্য কিছু করা
দরকার তা অনুভব করেন। এর পর শুরু হয় নতুন দিগন্ত ও যাত্রা।
যেখানে সুয�োগ পায় বারিধারা পরিবার উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ,
সেমিনার বক্তৃ তা ও সমাজের মহিলাদের মধ্যে সালিশি পরামর্শ এবং
চেতনামূলক কাজের দ্বারা নিজের পায়ে দাঁড়ান�ো প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।
বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলের নিকট প্রশংসনীয় হয়ে
ওঠেন। সকলের নিকট প্রশংসনীয় হওয়ায় ও বারিধারা মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ এর নেতৃ ত্বে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হন। এমনকি
২০০৩ সালে তত্কালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী
পুরস্কার পাওয়ায় তার নিজের মধ্যে আর�ো কিছু করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে
থাকে। শ্রেষ্ঠ সমবায়ী পুরস্কার পাওয়ায় মন�োবল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং
সমাজের বাধা দূর হয়ে আর�ো বড় হওয়ার গভীর স্বপ্ন দেখতে থাকে। রাত
নাই দিন নাই ঝড়, বৃষ্টি নাই মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এই জন্য
২০১৪ সালে তিনি বেগম র�োকেয়া পদকে ভূ ষিত হন।
বর্তমান সমিতির সদস্য প্রায় ৬০,০০০ হাজার এবং সমিতির
সম্পদ ও পরিসম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫৫০ ক�োটি টাকা।
অর্জনসমূহ
গ�োলাপ বানুর সুয�োগ্য নেতৃ ত্ব বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
অনেক সাফল্য অর্জন করেছে নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হল�ো:
• ১ নভেম্বর ২০০৩ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মন�োনীত হয় ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে
সভানেত্রী মিসেস গ�োলাপ বানু স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।
• ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে
“আকুর” ৪০তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফ�োরাম মিটিংয়ে বারিধারা
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তার ভাল�ো কাজের স্বীকৃ তিস্বরূপ
আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করেন।
• ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মন�োনীত হয় ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে
সভানেত্রী মিসেস গ�োলাপ বানু স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।
• ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর
সভানেত্রী গ�োলাপ বানু জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে
মন�োনীত হন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সভানেত্রী মিসেস গ�োলাপ বানু স্বর্ণপদক গ্রহণ
করেন।
• ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে সভানেত্রী মিসেস গ�োলাাপ বানু
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ
হাসিনা এর নিকট থেকে “বেগম র�োকেয়া পদক” অর্জন করেন।
• ১৯ নভেম্বর ২০১৭ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মন�োনীত হয় ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে
সভানেত্রী মিসেস গ�োলাপ বানু স্বর্ণপদক গ্রহণ করেন।
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উদ্দেশ্য ও কার্যাবলিসমূহ
বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল নারীর ক্ষমতায়নে তৈরি
কিছু উদ্দেশ্য ও কার্যাবলিসমূহ সম্পন্ন করে থাকে। নিম্নে উদ্দেশ্য ও
কার্যাবলিসমূহ আল�োচিত হল�ো:
• সভ্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
দিয়ে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক
পরিকল্পিত জীবনযাপন উদ্বুদ্ধ করা।
• ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণকে এবং সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে ত�োলার জন্য সভ্যগণের নিয়মিত
সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত
করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে তাহাদের
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
• শিল্পকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে উত্পাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও
বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
• জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনের
সঙ্গে পারস্পরিক সহয�োগিতা স্থাপন করে জাতীয় সমবায়
আন্দোলনে সক্রিয় ভূ মিকা পালন করা।
• বেকারত্ব দূরীকরণ মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি
ও আয়বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পেশাভিত্তিক অর্থকরী বাণিজ্যিক ও
উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
• সভ্যগণের এবং সংগঠনের স্বার্থে গৃহনির্মাণ, পরিবহণ, কুটিরশিল্প
স্থাপন, হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন প্রভৃ তি বিষয়ে
প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য যেক�োন�ো প্রকল্প প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে।
• সভ্যদিগকে কর্জ/দাদন করার জন্য মূলধন সংগ্রহ করা।
• সদস্যদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আবাসন প্রকল্প
গ্রহণ করা।
• কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানসহ ক্ষু দ্র
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা।
• পরিবহণ সমস্যা লাঘবের জন্য পরিবহণ প্রকল্প গ্রহণ করা।
• সভ্যগণকে সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা ধর্মীয় অনুশাসন
ম�োতাবেক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।
• মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় কার্যে উত্সাহ দেওয়া, সহায়তা করা এবং
সর্বপ্রকার ক্ষতিকর ব্যয় সংক�োচনের বিষয়ে উত্সাহ দেওয়া।
• সভ্যগণের এবং তাহাদের সন্তান, সন্তানাদিগকে উচ্চ শিক্ষার
বিষয়ে উত্সাহ দেওয়া ও প্রতিষ্ঠান গঠন করা।
• সভ্যগণের বা উহাদের এক বা একাধিক দলের য�ৌথ ব্যবস্থাপনায়
শিল্পকারখানা স্থাপন কিংবা অন্য ক�োন�ো অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে
অংশগ্রহণ করা।
• সভ্যগণের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সাহায্য-সহয�োগিতায়
উত্সাহ দেওয়া ও সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে ত�োলা।
• ব্যবসায়িক সুবিধার্থে মার্কেট স্থাপন করা।
• সাধারণত সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়�োজনীয় যেক�োন�ো
কার্য গ্রহণ করা।
• সভ্যগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।
সফল নারী হিসেবে গ�োলাপ বানুর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি যা বারিধারা
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করার স্বপ্ন দেখে থাকেন।
১. ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদ ৬০০
ক�োটি টাকায় উন্নীত করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ২০০ জন কর্মকর্তা
কর্মচারীতে উত্তীর্ণ ও সকলকে মানব সম্পদে পরিণত এবং
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
২. ৫টি সেবা কেন্দ্রে (নর্দ্দা, ভাটারা ছ�োলমাইদ, বাড্ডা আবদুল্লাহবাগ,
সাতারকুল ও খিলক্ষেত বরুয়া) স্থায়ীভাবে জমি ক্রয় করে ও নিজস্ব
জমিতে বিল্ডিং তৈরি অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা ও অত্র
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এলাকার সদস্যদের সার্বিক সেবা প্রদান করা, বৃদ্ধাশ্রমের ক্রয়কৃ ত
জমিতে ছয় তালা বিল্ডিং নির্মাণ, সেখানে অসহায় ও বিধবা
মহিলাদের পুণর্বাসনের ব্যবস্থা ও সমিতির আয় দিয়ে পরিচালনা
করা। ইত�োমধ্যে দুটি সেবা কেন্দ্রের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে ও
নিজস্ব বিল্ডিংয়ে অফিসের কাজ চলছে।
৩. গাজীপুর জেলার শফিপুর এলাকায় বৃদ্ধাশ্রমের জন্য ২ বিঘা জমি
ক্রয় করা হয়েছে এবং ২০২২ সালে বিল্ডিং তৈরি করে সমিতির
সদস্যদের মধ্যে যারা অসহায় ও বিধবা মহিলা তাদের পুণর্বাসনের
ব্যবস্থা করা হবে ও সমিতির আয় থেকে পরিচালনার চিন্তা রয়েছে।
৪. সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে
অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে পরবর্তীতে গর্ভবতী মহিলা, গুরুতর অসুস্থ্
র�োগী ও মৃত সদস্য এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বল্প খরচে
সেবা প্রদান করা।
৫. প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে জমি ক্রয় করে ও বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ
করে সদস্যদের মধ্যে স্বল্প দামে ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বিক্রয় করা এবং
প্রতিটি বিল্ডিংয়ে কমিউনিটি তৈরি করে সামাজিকভাবে সেবা প্রদান
ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
৬. প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে ক�োয়ালিটি স্কু ল প্রতিষ্ঠা করা যাতে স্বল্প ব্যয়ে
সদস্যদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুয�োগ গ্রহণ করতে পারে
এবং পরিবারকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে ত�োলা।
৭. বর্তমান ৮ লক্ষ টাকা ঋণের ধাপ বৃদ্ধি করে ১৫ লক্ষ টাকায় উত্তীর্ণ করা।
৮. অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ও
ভবিষ্যতে মিনি হসপিটালে রূপান্তর করা।
৯. আর�ো হাউজিং প্রকল্পে জমি ক্রয় করে সদস্যদের মধ্যে স্থায়ীভাবে
আবাসন সমস্যা সমাধান করা।
১০. সমিতির সদস্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে ইংরেজি শিক্ষা
ক�োর্স চালু।
১১. সমিতির সদস্যদের মধ্যে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সদস্যদের আয়ের
উত্স বৃদ্ধি।
১২. এলাকার পরিবেশ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকা।
১৩. আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদ
১,০০০ ক�োটি টাকায় উত্তীর্ণ করা।
১৪. আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির কর্মচারী কর্মকর্তা সংখ্যা
৩০০ তে উত্তীর্ণ করা।
১৫. আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদ
২,৫০০ ক�োটি টাকায় উত্তীর্ণ করা।
১৬. আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সমিতির কর্মচারী কর্মকর্তা সংখ্যা
৫০০ তে উত্তীর্ণ করা।

উপসংহার
“ক�োন�ো কালে একা হয়নিক�ো জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে সাহস দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।”
—কাজী নজরুল ইসলাম
জগৎ সংসারে নারীকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকায় অবতীর্ণ হতে
হয়। বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং
মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে নারীকে দক্ষ মানব সম্পদে
রূপান্তর করতে হবে। নারীর প্রতি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে
সমাজে পুরুষের সমর্যাদায় নিয়ে আসতে হবে। সর্বদিক দিয়ে নারীকে
সমান অধিকার নিশ্চিত করে নারী ক্ষমতায়নের ভূ মিকায় আওতাভু ক্ত
করতে হবে। তাহলেই নারী ক্ষমতায়ন সর্বদিক থেকে সফলতার উচ্চ
শিকরে প�ৌঁছাবে।

নিত্য অধিকারী: ম্যানেজার, বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
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আত্ম-কর্মসংস্থানে সমবায়ে
নারীদের ভূমিকা
মিসেস শর্মিলা র�োজারিও

মবায় হচ্ছে দশে মিলে আত্ম-উন্নয়নে কিছু করা।
সমবায়ের মাধ্যমে নারী পুরুষ সকলেরই ভাগ্যের
পরিবর্তন সম্ভব। সমবায় সমিতিতে নারীদের ভূ মিকা
যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ক�োন কৃ তিত্বই সফল হয়নি
নারীদের ভূ মিকা ছাড়া।
আমি যে সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়নের সাথে
সম্পৃক্ত সেই নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট
ইউনিয়ন লিমিটেড এর বর্তমানে সেক্রেটারি হিসেবে
দায়িত্ব পালন করছি। আমারা ক্রেডিট ইউনিয়নে
যারা কাজ করি অর্থাৎ স্টাফ তারা বেশির ভাগই নারী।
আমরা ক্রেডিট ইউনিয়নের ইতিহাস পড়ে জানতে
পেরেছি নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট
ইউনিয়ন লিমিটেড এর শুরুতে সেই ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে
নারীদের ভূ মিকা ছিল অগ্রগণ্য। প্রথম সেক্রেটারি
ছিলেন একজন নারী।
বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক মহিলা সমিতি গড়ে
ওঠেছে। সমবায়ের ২৯ টি ক্যাটাগরীর সমিতির মধ্যে
মহিলারা এখন আলাদাভাবে সমবায় সমিতি গঠন
করতে পারে, এই সুয�োগ সমবায় আইনে আছে।
মহিলা সমিতিগুল�ো নারীদের আত্ম-উন্নয়নে ভূ মিকা

রাখছে। আমরা নিম্মের লেখা থেকে আর�ো কিছু
জানতে পারব�ো।

ক) সমবায়ে নারীদের সম্পৃক্ততা
সমবায় সমিতিতে নারীরা থাকে সক্রিয় কর্মী
হিসেবে। আমার নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এ প্রায় ৬০ শতাংশ
সদস্য নারী। এছাড়া আমার জানামতে ভাওয়াল
অঞ্চলে ও বাংলাদেশের আনাচেকানাচে চলমান
সকল সমবায় সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়নের বিভিন্ন
ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখয�োগ্য। সমিতির
ব�োর্ডে বা পরিচালনা পর্ষদে নারীরা অংশগ্রহণ করে
এগিয়ে আসছে।

খ) নারী নেতৃ ত্ব বেশি নির্ভরয�োগ্য
সমবায় সমিতিতে বা ক্রেডিট ইউনিয়নে যেখানে
নেতৃ ত্ব বিতর্কিত হচ্ছে দুর্নীতি স্পর্শে, সেখানে
বলা যায় নারী নেতৃ ত্ব বিতর্কহীন। সমবায়ে নারী
নেতৃ ত্বের উপর সদস্যরা যথেষ্ট আস্থাশীল। নারী
নেতৃ ত্ব সৃজনশীল ও উন্নয়ন নির্ভর। নারীরা গুছিয়ে
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কাজ করে, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে। এমনকি যারা সমবায়
সমিতিতে স্টাফ হিসেবে নিয়�োজিত তারাও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়
তাদের কাজেকর্মে। আমাদের এলাকার গাজীপুর - আসনের মাননীয়
সংসদ সদস্য মেহের আফর�োজ চু মকী এমপি মহ�োদয় নারী নেতৃ ত্বের
একজন মডেল।

গ) নারীদের উন্নয়নে সমবায়
অনেক সমবায় সমিতিতে নারীদের জন্য আলাদাভাবে প্রকল্প নেয়া
হয়ে থাকে। আবার মহিলা সমিতিগুল�ো নারীদের কল্যাণে কাজ করে
থাকে। বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে নারীদের আত্ম-নির্ভলশীল
হতে সহয�োগিতা করা হয়। সমিতির প্রকল্পে অথবা ঋণ দেয়া সদস্যের
নিজস্ব প্রকল্পের জন্য। সমিতির সদস্য নারীরা তাদের ঋণের কিস্তির
টাকা নিয়মিতভাবে পরিশ�োধ করে থাকে। এটা সকল সমবায় সমিতি বা
ক্রেডিট ইউনিয়নের চিত্র। নারীরা বেশি সমবায় বান্ধব। ঋণের কিস্তির
টাকা নিয়মিতভাবে পরিশ�োধের জন্য নারীরা সমিতি থেকে লভ্যাংশ ও
রিবেট পেয়ে থাকে। ম�োদ্দাকথা সমবায় সমিতিতে বা ক্রেডিট ইউনিয়নে
নারীদের সক্রিয় ভূ মিকার জন্য সমিতির অগ্রগতি চলমান থাকে ও
সমিতি গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

ঘ) সমবায় হ�োক নারীদের প্রধান উন্নয়নের পথ
নারীরা এখন সমাজের সফল ক্ষু দ্র ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ব্যবসায়ে নারীদের
অংশগ্রহণ দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক নারী সমবায় সমিতি থেকে
ঋণ নিয়ে এখন সফল পেশাদারী। নারীরা কর্মঠ, দায়িত্বশীল, ধৈর্যশীল
ও মিতব্যয়ী। ব্যবসার ধরণ বুঝে ব্যবসা পরিচালনা করে। নারী নেতৃ ত্ব
এখন শুধু সমবায়ে নয়, সমাজে, ইউনিয়ন পরিষদে, রাষ্ট্রীয় খাতে,
এমনকি মাননীয় সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের
স্পীকার, বির�োধী দলীয় নেত্রী সকলেই নারী নেতৃ ত্বের প্রতীক দেশে ও
বিদেশে। নারীদের অগ্রযাত্রা চলমান সর্বক্ষেত্রে।
বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নারীরা ব্যবসা করছে, হচ্ছে
পেশাজীবী। এই চলমানধারা অব্যাহত আছে ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে
যাচ্ছে। নারীরা পুঁজি সংগ্রহ করছে সমিতি বা ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে।
নারীরা যেহেতু সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী তাই নারীদের ব্যবসা পরিচালনা
দিনকে দিন সমাজে গ্রহণয�োগ্যতা পাচ্ছে।
ঙ) সবার কল্যাণে সমবায়
সমবায় সমিতির কাজ সবার কল্যাণে ব্যবহৃত হয়। পুরুষ-নারী সকলেই
সমবায় সমিতি থেকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করছে। নারীরা
গৃহকর্ম ও সংসারের কাজ করে আবার পেশার বৈচিত্রে নারীরা ভূ মিকা
রাখছে ব্যাপকভাবে।
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সমবায়ে নারীর ভূ মিকাকে ভাল�ো দৃষ্টিভংগি দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।
নারীরা এখন সকল ক্ষেত্রেই সফল। নারীরা গৃহিণী, কর্মজীবী, সমবায়ী
ও ব্যবসায়ী। তাই নারীর অগ্রগতি যে ধারায় এগুচ্ছে তাতে প্রতিটি নারী
যদি আত্মনির্ভরশীল হতে চায়, সেই নারীর জন্য সমবায় সমিতির দ্বার
উন্মুক্ত। নারীর আগ্রহে নারীকে সমাজে টিকে থাকতে হবে, হতে হবে
একজন সফল পেশাজীবী ও আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। গত
৮ই মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় পুরুষ-নারীর
সমতা আনায়নে হ�োক নারীর সফল আত্মপ্রকাশ।
গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিবরণ
নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এ প্রতিনিধিত্ব:
১. সদস্যপদ গ্রহণ তারিখ: ১৯-০৪-৮০খ্রি.
২. সদস্য নং: জি-১৬০২।
৩. পদমর্যাদা: নির্বাচিত ব�োর্ড সেক্রেটারি (২০১৮-২০২১ কার্যকালের নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
৪. সমিতির নারী উপদেষ্টা: নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট
ইউনিয়ন লিঃ (২০১৫-২০১৮ কার্যকাল)।
৫. সমিতির নারী কমিটির আহ্বায়ক: নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (২০১২-২০১৫ কার্যকাল)।
স্থানীয় সরকারের ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব:
১. ইউনিয়ন পরিষদ মহিলা মেম্বার: ২০১১-২০১৫খ্রি.।
২. সংরক্ষিত সদস্য কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ: ২০১৪-২০১৮খ্রি.।
৩. কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান
- ২০১৯-২০২৪খ্রি.।
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- কালীগঞ্জ উপজেলা মহিলা আওয়ামীলীগ

অবদান
১. নাগরী ক্রেডিট মাদার ডেলিভারী কেয়ার স্কীম চালু।
২. মহিলাদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার কর্মমুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে
উত্সাহিত করা ও সুয�োগ প্রদান।
৩. নারী নির্যাতন এবং বৈষম্যমূলক আচরণের বিরূদ্ধে জনগণকে নিয়ে
প্রতির�োধ গড়ে ত�োলা।
৪. জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের নেতৃ ত্বের বিকাশের মাধ্যমে সামাজিক
ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

মিসেস শর্মিলা র�োজারিও: উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, কালীগঞ্জ উপজেলা
পরিষদ। সেক্রেটারি, নাগরী খ্রিষ্টান ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড।
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ঢাকা বিভাগ
সমিতি	

৪,১২২টি

শেয়ার

১৬,৯৫৭ লক্ষ টাকা

সদস্য

সঞ্চয় আমানত

কার্যকরী মূলধন
সম্পদ

কর্মসংস্থান

১,৮৯,২৮৯ জন

১১,৬৯৮.২৬ লক্ষ টাকা

৩৫,৬৮৩.৭৪ লক্ষ টাকা
৩,২৮৩.৯৫ লক্ষ টাকা

৩৪,৬৯০ জন
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বিনিয়�োগ পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মশালা

দি মর্নিং স্টার ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
জেলা: ঢাকা
থানা: রমনা
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দি

মর্নিং স্টার ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নিবন্ধনের পূর্বে
১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল প্রায় ১২ বছর পর্যন্ত “ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি সেন্ট
ভিনসেন্ট ডি’ পল’স স�োসাইটি” নামে সেবা কাজ করে এবং সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম
করে প্রসার লাভ করে। ১৯৮৮ সালের ১২ এপ্রিল “দি মর্নিং স্টার ফ্যামিলি
ওয়েলফেয়ার সেন্টার” নামে নিবন্ধন লাভ করে (নিবন্ধন নম্বর ঢ-২১২৮)। উক্ত
নিবন্ধন লাভের পর এই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে। ২০১১
সালে এ প্রতিষ্ঠানকে “ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন” এ রূপান্তরিত করে
নিবন্ধন সনদ প্রদানের জন্য জেলা সমবায় কার্যালয় ঢাকায় আবেদন করা হয়।
ইত�োমধ্যে দি মর্নিং স্টার ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার ‘দি ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কালব্)’ এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে যার
সদস্য নম্বর ৫৬৪। অতঃপর জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা হতে ২০১৩ সালের ১৪
ফেব্রুয়ারি নিবন্ধন নিয়ে (নিবন্ধন নম্বর ০০১৪১) এই প্রতিষ্ঠান নতুন সত্তা নিয়ে “দি
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মর্নিং স্টার ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন
লিঃ নামে আত্মপ্রকাশ করে।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
১৯৭৬ সালে তৎকালীন ঢাকার মহামান্য
আর্চবিশপ থিওট�োনিয়াস অমল গাঙ্গুলী
তৎকালীন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের ডিরেক্টর
ড. সং এবং মগবাজারস্থ মি. আলেকজান্ডার
র�োজারিও ও মিসেস হেলেন র�োজারিওকে
সাথে নিয়ে ঢাকার রমনা থানাধীন এলাকায়
যুদ্ধবিধ্বস্ত দুস্থ, আর্ত পীড়িত মা ও শিশুদের
জন্য একটি সাহায্য সেবা কেন্দ্র খ�োলার ইচ্ছা
প্রকাশ করেন এবং “ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি’ পল’স স�োসাইটি” নামে
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায়
দুস্থ মানুষের সেবা দিতে ১৯৭৬ সালে এই
প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে। মি. আলেকজান্ডার
র�োজারিও, মিসেস হেলেন র�োজারিও এর
স্বেচ্ছাশ্রমে এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর
আর্থিক সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠান প্রথমে দরিদ্র,
দুস্থ মায়েদের ও শিশুদের চিকিৎসা, ঔষধপত্র
দানসহ ছ�োট ছ�োট দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক
শিক্ষা ও মায়েদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সেলাই
শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। মি. আলেকজান্ডার
র�োজারিও বিশ্বাস করতেন যে বিদেশি অর্থে
নয় বরং এদেশের দরিদ্র মানুষের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
অর্থেই এদেশের উন্নতি সম্ভব, যদি থাকে
সঠিক পরিকল্পনা, সততা ও এদেশের দরিদ্র
মানুষের জন্য আন্তরিক ভাল�োবাসা ও প্রচেষ্টা।
১৯৮৩ সাল হতে মগবাজার এলাকার দরিদ্র
মহিলারা প্রথমদিকে প্রতিদিন ০.৫০ পয়সা
আর্থিক বিবরণী
সদস্য সংখ্যা

করে সঞ্চয় মাসে ১৫ টাকা সঞ্চয় করতেন।
অতঃপর প্রথম ঋণ ৩০০ টাকা নিয়ে নিজেদের
সামর্থ্য্য অনুযায়ী ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ব্যবসা শুরু করেন
এবং উক্ত ঋণ ফেরত দিতে থাকেন। দরিদ্র
ও অশিক্ষিত মহিলারা বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে
নিজের নাম লিখা ও পরিবারের আয়-ব্যয়ের
সরল হিসাব করা শিখতে থাকেন। শুরু হয়
মি. আলেকজান্ডার র�োজারিও এর সহজ

বিষয়

সমিতির নিবন্ধনকালে

সমিতির অংশগত মূলধন
সমিতির বিবিধ আয়

কুঋণ তহবিল

২০ জন

সমিতির হাতে মজুতের পরিমাণ
সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ও বেতনের পরিমাণ

৪,৭৩৯ জন

২,৬৮,৬৮,০৯৬ টাকা

২৫,৩২,৮৩,৬৯৭ টাকা

৫০,৪৯,৮৮৪ টাকা

১,২৭,৭৮,৫৭৫ টাকা

১৪,৩২,৬৯,১৫২ টাকা

৩৫,৮৭,৬৮,০৭৫ টাকা

৯১,৬৭,১৮১ টাকা

৩,২৮,৬৫,১৪৯ টাকা

৩০জন, ৬,০১,১০০ টাকা

৪১ জন, ১৩,২৭,০০০ টাকা

৫,৪৮৩ টাকা

সমিতির ব্যাংক জমার পরিমাণ

বর্তমানে

১০,৬৫,৫৭,৭৭৮ টাকা

৪৫,৭৫,৫৫৭ টাকা

সমিতির কার্যকর মূলধন

অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশ�োধ

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
দি মর্নিং স্টার ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট

৩০,০৯৪ টাকা

সংরক্ষিত তহবিল

সমিতির অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ

সরল নিয়মে দারিদ্র্য বিম�োচনে আন্তরিক
প্রচেষ্টা। এরই ধারাবাহিকতায় দি মর্নিং স্টার
ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ জন্ম
লাভ করে। বর্তমানে এ সমিতির ম�োট সদস্য
৪,৭৩৯ জন।

২০,০০০ টাকা

সমিতির সঞ্চয় আমানত

সমিতির অফিস ঘর ও ভাড়ার পরিমাণ

চক্ষু পরিচর্যা বিষয়ক প্রোগ্রাম

৩৩,২০০ টাকা

৮,৩৩,৭২৯ টাকা
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২,৮৮,২৪০ টাকা

৭৮,৯৯,২৫২ টাকা

৩,৫৮০ টাকা

৮৬,০০০ টাকা

১৫,৫৮,৯৩১ টাকা

২,২৮,৭৩৬ টাকা (২০১৮-’১৯)
59

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের স্বকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে
একজন দক্ষ মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা রান্না,
বেকারি ফুড ও মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরির
ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করা হয়। বছরে ৫০৬০ জন মহিলাদের এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কর্মসংস্থান
এ সমিতিতে ৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর
কর্মসংস্থান হয়েছে এবং সমিতির মাধ্যমে
ঋণ গ্রহণ করে ১,৭৬১ জন নারী সদস্যের
স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

সমবায় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

ইউনিয়ন লিঃ এর মূল উদ্দেশ্য সঞ্চয় ও
ঋণদান কার্যক্রম। বর্তমানে এ সমিতি
নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যাদের
সেবা দিয়ে থাকে:
১। শেয়ার, ২। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, ৩।
ঋণ সেবা, ৪। স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়, ৫। শিশু
সঞ্চয়, ৬। ক্ষু দ্র বিমা, ৭। মেয়াদি আমানত
(আস্থা), ৮। মাসিক আমানত (অবিরাম), ৯।
চক্ষু সেবা ও চশমা প্রদান, ১০। স্কলারশীপ
প্রোগ্রাম, ১১। দি মর্নিং স্টার গ্রামার স্কু ল।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
মহিলা সমিতি হিসেবে এ ক্রেডিট ইউনিয়ন
সম্পূর্ণ নারী নেতৃ ত্বে পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন
ব্যবসা ও উৎপাদন খাতে ঋণ বিনিয়�োগের
মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। এ
সমিতির ১,৫০০ মহিলা সদস্য সমিতি থেকে
ঋণ গ্রহণ করে তাঁদের নিজেদের ব্যবসা
কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে তথা তাঁদের সামগ্রিক জীবনমানের
উন্নয়ন হয়েছে। এভাবে নারী হিসেবে সমাজে
মাথা উঁচু করে দাঁড়ান�োর জন্য সমিতির বিভিন্ন
কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের আর্থিক
ও সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়েছে।

সমিতির কার্যক্রম/ প্রকল্পসমূহ
এ সমিতি সঞ্চয় ও ঋণদান কার্যক্রমের
পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা ও কল্যাণমূলক কাজ
করে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। সমিতিটির
উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রম হল�ো—
১. দি মর্নিং স্টার গ্রামার স্কু ল পরিচালনা:
মগবাজার এলাকায় শিশু শিক্ষার লক্ষ্যে প্লে
গ্রুপ হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত দি মর্নিং স্টার গ্রামার

স্কু ল পরিচালনা করা হয়।
২. স্যার আলেকজান্ডার স্কলারশীপ
প্রোগ্রাম: সমিতির সদস্যদের দরিদ্র ও মেধাবী
সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য বছরে ২০ জন
ছাত্রকে ২০,০০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা
হয়।
৩. চক্ষু চিকিৎসা ও চশমা প্রদান
কার্যক্রম: মগবাজার এলাকার দরিদ্র
জনগ�োষ্ঠীকে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য চিকিৎসা
প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে ২০০
জন চক্ষু র�োগীর চক্ষু চিকিৎসা করা হয় এবং
১০০-১৩০টি চশমা প্রদান করা হয়।
৪. উচ্ছল কিশ�োরী: ‘উচ্ছল কিশ�োরী’
ৃ ্যুর
নামক প্রকল্পের মাধ্যমে নারী মৃত্যু ও মাতৃ মত
ভয়ংকর ঝু ঁকির কথা বিবেচনায় এনে দি মর্নিং
স্টার ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
একজন মহিলা গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের
দ্বারা প্রতিবছর ৪০-৫০ জন কিশ�োরী
মেয়েদের নারী স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতার
উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।
৫. হেলেন স্বাস্থ্য সেবা (মহিলাদের গাইনি
চিকিৎসা কার্যক্রম): বাংলাদেশের দরিদ্র
ৃ ্যু হার
মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও মাতৃ মত
কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একজন মহিলা গাইনি
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা সমিতির সদস্যদের
ও তাদের পরিবারের মহিলাদের গাইনি
চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ পত্র প্রদান করা হয়।
৬. পাকা রাঁধুনি প্রকল্প: এ প্রকল্পের
মাধ্যমে বছরে ৫০-৬০ জন মহিলাকে দক্ষতা
বৃদ্ধির লক্ষ্যে রান্না, বেকারি ফুড ও মিষ্টি
জাতীয় খাবার প্রস্তুত করার জন্য একজন দক্ষ
মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করা
হয়।
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সমিতির সাফল্যের কারণ
১৯৮৩ সাল থেকে ঢাকাস্থ মগবাজার এলাকার
সকল সদস্যদের নিকট ও এলাকাবাসীর নিকট
এই সমিতি একটি আস্থাশীল এবং গ্রহণয�োগ্য
একটি সমিতি হয়ে ওঠেছে। বিশেষ করে সঞ্চয়
ও ঋণ কার্যক্রমের নিয়মাবলি এবং মাসিক
কিস্তি ও সুদসহ ফেরত প্রদান ও ঋণ গ্রহণের
সহজ নিয়মকানুন থাকায় সদস্যরা লাভবান
হয়ে উঠার পথ খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া
চক্ষু চিকিৎসা, মরণ�োত্তর বিমা, মেয়াদি
আমানতসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে
জনগণের কাছে এই সমিতি বিশেষভাবে
আস্থা অর্জন করেছে। সমিতির সাফল্যের মূল
কারণগুল�ো হল�ো—
• সমিতির সামগ্রিক কার্যক্রমে নারীদের
স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।
• সমিতির যেক�োন�ো কার্যক্রম (আর্থিক ও
সামাজিক) সদস্যদের ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ
বিবেচনায় বাস্তবায়ন করা হয়।
• সৎ, য�োগ্য, বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ নারী নেতৃ ত্ব
ও কর্মীবৃন্দ দ্বারা সমিতি পরিচালনা।
• সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে শতভাগ
নারী নেতৃ ত্ব।
• ম�োট কর্মীর ৮০ ভাগ নারী কর্মী দ্বারা
অফিস পরিচালনা।
• বিভিন্ন খাতে ঋণ বিনিয়�োগের মাধ্যমে
নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি।
• সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের
অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুয�োগ
সৃষ্টি।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
• সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে আর�ো
অধিক উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়�োগ
করা।
• মডেল ক্রেডিট ইউনিয়নের পর জাতীয়
স্বীকৃ তি অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম ত্বরান্বিত
করা।
• সময় উপয�োগী আর�ো প্রকল্প উদ্ভাবন।

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান

আশার আল�ো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঢাকা
থানা: ম�োহাম্মদপুর

না

রী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত
করা, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে ঢাকা জেলার ম�োহাম্মদপুর থানার ম�োহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, হাজারিবাগ, লালবাগ
ও কামরাঙ্গীরচর এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে ২০০৫ সালে গড়ে ওঠে আশার
আল�ো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং-৮৪৭, তারিখ: ০৩/১০/২০০৫)। ঢাকা
জেলার ম�োহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, হাজারিবাগ, লালবাগ ও কামরাঙ্গীরচর এলাকার
ভ�ৌগ�োলিক সীমানার মধ্যে সমিতির কর্মএলাকা ও সদস্য নির্বাচনি এলাকা সীমাবদ্ধ।
বর্তমানে সমিতির ম�োট সদস্য ১,২১৬ জন।
সমিতি গঠনের ইতিহাস
ঢাকা এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন ঢাকা জেলার ম�োহাম্মদপুর থানার ম�োহাম্মদপুর, ধানমন্ডি,
হাজারিবাগ, লালবাগ ও কামরাঙ্গীরচর এলাকার দরিদ্র পরিবারের আর্থিক অবস্থার
উন্নয়নের জন্য অনেকগুল�ো উন্নয়ন দল গঠন করে এবং উন্নয়ন দলের সদস্যদের
বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করে দেয়। এসকল
এলাকার এমনি ৭টি উন্নয়ন দলের অত্যন্ত অবহেলিত, নিম্নশ্রেণির সমাজে পিছিয়ে পড়া
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টাকা, ম�োট অস্থায়ী সম্পদ ৭,৪২,৯৫৫
টাকা, ঋণ বিতরণ ৮২,৭৩,৫৬১ টাকা,
ব্যাংক হিসাব ১৫,৬৯৯.৯৯ টাকা, সংরক্ষিত
তহবিল ১,২৩,৭৫৬ টাকা, বণ্টনয�োগ্য
লভ্যাংশ ২,১২,১১০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৯৩,৬০,৬৬৮ টাকা, এসডিপিএস আমানত
১৮,৫৭,৫০০ টাকা এবং শিশু সঞ্চয়
তহবিল ৩০,৩০,৮২২ টাকা। সমিতির
নামে ঢাকা জেলার কমলাপুর, বিরুলিয়া,
সাভার ম�ৌজায় ২০ শতাংশ জমি রয়েছে।
সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
২,৫০,২২,০৮১.৭৩ টাকা।

সদস্যদের মাঝে ক�োভিড-১৯ এর বিশেষ পরিস্থিতিতে সমিতির সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

পরিবারের মহিলাদের থেকে ২০ জন মহিলা
সদস্য নিয়ে এই সমবায় সমিতি প্রথমে কাজ
শুরু করে।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
সমিতির মূল উদ্দেশ্য হল�ো সমিতির
সদস্যদের কল্যাণের জন্য শেয়ার বিক্রি ও
সঞ্চয় আমানত গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ
করা এবং সমবায় আদর্শ ও নীতি অনুশীলনের
মাধ্যমে ক্ষু দ্র ঋণ, জমি ক্রয়, পণ্য উৎপাদন
ও বিপণনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন ও সদস্যদের
আত্মনির্ভরশীল করে ত�োলা।

সমিতির কার্যক্রম
সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে
ত�োলার জন্য নিয়মিত সঞ্চয় ও বিনিয়�োগে
উৎসাহ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সদস্যদের
সঞ্চিত মূলধন বিভিন্ন লাভজনক খাতে
বিনিয়�োগ করা হয়।
সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা,
অডিট সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা
নিয়মিত করা হয়। সমিতির রেকর্ডপত্র সমিতির
সকল সদস্যদের জন্য সমিতিতে উন্মুক্ত রাখা
হয়। অডিট ফি ও সিডিএফ নিয়মিতভাবে
পরিশ�োধ করা হয়। সমিতির একটি অফিস
ঘর রয়েছে যার ভাড়া প্রতিবছরে ৩,৭৪,৪০০
টাকা।
প্রশিক্ষণ
এ সমিতির উদ্যোগে মহিলাগণ বিভিন্ন
আয়বর্ধক ট্রেড যেমন: গার্মেন্টস মেশিন
অপারেশন, হ�োটেল ম্যানেজমেন্ট, ড্রাইভিং,
মার্চেন্ডাইজিং, ইলেক্ট্রিশিয়ান, দর্জি প্রশিক্ষণ,
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বিউটিফিকেশন,
ব্লক–বাটিক,
ফ্যাশন
ডিজাইন ইত্যাদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং
সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ
করেন যেমন কাপড়ের ব্যবসা, হাতের কাজ,
দর্জির কাজ, বুটিকস, সেলুন, হ�োটেল ব্যবসা,
দ�োকান, কাঁচামালের ব্যবসা ইত্যাদি।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
নারী সদস্যদেরকে সমবায় ব্যবস্থাপনা
সম্পর্কিত এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়। সমিতিতে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নারী নেতৃ ত্বের বিকাশ
ঘটছে। মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের
জন্য ঋণ প্রদান এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ
দেওয়া হয় ফলে মহিলাদের সামাজিক ও
পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, মহিলারা
পরিবারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৮ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য
চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও
পিএফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মকর্তাকর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ
৭৭,৭০৬ টাকা। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে ৯১২
জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।
আর্থিক বিবরণী
নিবন্ধনকালীন সময়ে সমিতির আদায়কৃ ত
শেয়ার মূলধন ২০,০০০ লক্ষ টাকা এবং
আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
ছিল ১০,০০০ টাকা। বর্তমানে সমিতির
আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ১,১২,৩৭,৫৪৫
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সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, মরণ�োত্তর সেবা কার্যক্রম, দরিদ্র
ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা সেবা, ব্লকবাটিক, টেইলারিং, জুয়েলারি পণ্য তৈরি,
চামড়াজাত পণ্য তৈরি, বিউটি পার্লার, প্রি
স্কু ল পরিচালনা ইত্যাদি।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
জনাব নীলিমা বাড়ৈ এর কথা বলতে হয়,
যার অনুপ্রেরণায় সমিতি আজকের পর্যায়ে
এসেছে। সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর যথাসময়ে
স্বঃস্ফূর্তভাবে ঋণের অর্থ ফেরত প্রদান করে
থাকেন। সমিতির প্রতিটি সদস্য সমিতির
প্রতি আন্তরিক। সমিতি সদস্যদের শেয়ারের
ওপর লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের সুদ নিয়মিত
প্রদান করে থাকেন। জনাব নীলিমা বাড়ৈ এর
প্রচেষ্টায় সমিতিতে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করা হয়। উৎপাদনমুখী কার্যক্রম,
প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমের ফলে সদস্যদের
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও এলাকায়
বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতি বিভিন্ন
প্রকার সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে
থাকে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ, সদস্যদের জন্য
বাসস্থান এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র
অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার
পরিকল্পনা রয়েছে।
বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র
হওয়ায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব
অপরিসীম। আশার আল�ো মহিলা সমবায়
সমিতি এলাকাবাসীর অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও
সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরি
করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে সমবায় মেলায় সমিতির উৎপাদিত পণ্যের স্টল পরিদর্শন

আগারগাঁও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঢাকা
থানা: ম�োহাম্মদপুর

না

রী শক্তির প্রতীক-নারী উন্নয়নের প্রতীক। “বিশ্বে যা কিছু এল�ো পাপতাপ বেদনা অশ্রুবারি, অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী”- তারই এক
প্রতিচ্ছবি আগারগাঁও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। সমবায়ের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা
সৃষ্টি, নারীদের কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ নারীর সামাজিক
মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা জেলার মেট্রোপলিটন ম�োহাম্মদপুর ও শেরেবাংলা নগর
থানা এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে আগারগাঁও মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা থেকে নিবন্ধন
নং-২৭৫, তারিখ: ১৩/০৩/২০০৬ নিয়ে সমিতি কাজ শুরু করে। সমিতির
কর্মএলাকা হল�ো ঢাকা জেলার ম�োহাম্মদপুর ও শেরেবাংলা নগর এলাকা এবং
সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা ঢাকা জেলা ম�োহাম্মদপুর ও শেরেবাংলা নগর
এলাকায় বসবাসরত মহিলা পেশাজীবীদের মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ। বর্তমানে
সমিতির ম�োট সদস্য ২,১১৫ জন।
সমিতির মূল উদ্দেশ্য
সদস্যদের শেয়ার মূলধন ও আমানত সংগ্রহ করে মূলধন গঠন এবং ঋণ বিতরণ;
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কর্মমুখী করার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও
ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষ করে গড়ে
ত�োলার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে
সমবায় ব্যবস্থাপনা, নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ ও
আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৮ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। এসকল কর্মকর্তাকর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ
১৫,৭৭,০৮৪ টাকা। সমিতির সদস্য তথা
এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ২,১১৫
জন মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং
১,৪৯০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

সমিতির সদস্যদের সেলাই প্রশিক্ষণ

সমিতির ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, শিক্ষা
ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
কুটিরশিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি; জমি
ক্রয় ও আবাসন প্রকল্প গ্রহণ এবং সেবা ও
জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম করা।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা/গৃহীত
পদক্ষেপ
আগারগাঁও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর
64

মাধ্যমে সদস্যগণ কারও মুখাপেক্ষী না হওয়া
এবং নিজ য�োগ্যতায় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে
শিখেছেন। এ সমিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের
নারীদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের
মাধ্যমে নারী নেতৃ ত্ব তৈরিতে সহায়তা করছে।
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতি সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নে কম্পিউটার,
বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক–বাটিকসহ
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের
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আর্থিক বিবরণী
এ সমিতির ম�োট মূলধন ৩২,২২০,৭৮২
টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,১৭,৭২,৮১৮ টাকা,
ম�োট অস্থায়ী সম্পদ ৬৩,৪৬,০৭৮ টাকা,
ঋণ প্রদান, বিনিয়�োগ ১,০৪,৪৩,১৯৫
টাকা, ব্যাংক হিসাব ৬৫,৪৬,৪৬৪ টাকা,
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ৩,২২,২০,৭৮২
টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২,২১,৭৫৮
টাকা, হাউজিং প্রকল্প ৬৭,২৫,৯৬৬
টাকা, এফডিআর ৪৫,৪০,০০০ টাকা,
ডিপিএস ৪৩,৩৩,৩০০ টাকা, জমির মূল্য
৭১,৬৭,৮০০ টাকা, আমবস ফ্যাশনস এ
বিনিয়�োগ ২,৭১,৮৪৫ টাকা, কাফরুল থানায়
সমিতির নিজস্ব জমি রয়েছে যার ক্রয়মূল্য
৬৪,০০,০০০ টাকা। এছাড়াও সমিতির স্থায়ী
আমানত ১,০১,৭১,৩৫০ টাকা, ব্যাংকে জমা
৬৫,৪৬,৪৬৪ টাকা, শিশু-কিশ�োর সঞ্চয়
তহবিল ৩৬,৫১,২১৪ টাকা। সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ৭,৪২,২৯,৯৫৬ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
সঞ্চয় আদায়, ঋণ কার্যক্রম, ব্লক-বাটিক,
কারচু পি, পার্লারের কাজ, হ্যান্ডিক্রাফট,
ফ্যাশন ডিজাইন, মার্চেন্ডাইজিং, টেইলারিং,
জুয়েলারি পণ্য তৈরি, চামড়াজাত পণ্য তৈরি
ইত্যাদি।
সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
সমিতি সদস্য ও তাদের সন্তানদের সুনাগরিক
হিসেবে গড়ে ত�োলার জন্য বহুবিধ কাজ
করে থাকে যেমন: বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম,
কারিগরি প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, নৈশ
শিক্ষা কর্মসূচি, নেতৃ ত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে
প্রশিক্ষণ, কিশ�োরী মেয়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা,
মাদকাসক্তি নিরাময় ক্লাস, পুষ্টি শিক্ষা ইত্যাদি।

সমিতির মিনি গার্মেন্টস এবং সেলাই প্রকল্প

একতা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঢাকা
থানা: শাহ্আলী

বি

শ্বে মানব সম্পদের অর্ধেকের বেশি নারী। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী
সমাজের ভূ মিকা অনস্বীকার্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় “অসাম্য চলতে
পারে না চিরদিন, কারণ অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধির বিরুদ্ধ”। আর এ অসাম্যতা থেকে
উত্তরণের লক্ষ্যেই নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ নামক একটি
আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে ঢাকা জেলার ৪টি থানায় (আদাবর, ম�োহাম্মদপুর,
ধানমন্ডি, হাজারীবাগ) ছ�োট ছোট উন্নয়ন দল গঠন করা হয়। এমনি ২০টি উন্নয়ন
দল হতে সমাজে পিছিয়ে পড়া পরিবারের অবহেলিত ও কর্মহীন মহিলাদের থেকে
২০ জন মহিলা সদস্য ও ৬০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ২০০৬ সালে সংগঠিত হয়
একতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং-০১৩৬৭)। প্রথমে মাত্র চারটি
থানা আদাবর, ম�োহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, হাজারীবাগ নিয়ে কর্মএলাকা শুরু হয়
পরবর্তীতে শাহ্আলী থানার আওতাধীন এবং উপ আইন সংশ�োধনের মাধ্যমে

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 65

65

ঢাকা জেলাকে কর্মএলাকা করা হয় পাশাপাশি
অনুম�োদিত শেয়ার মূলধন করা হয় বিশ
ক�োটি। ঢাকা জেলায় বসবারত মহিলাদের
মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

সমিতির সাধারণ তথ্য
সমিতি মূল কার্যক্রম হচ্ছে শেয়ার ও সঞ্চয়
আদায় পূর্বক তা সদস্যদের মধ্যে বিনিয়�োগের
মাধ্যমে সকল সদস্যের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও
বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,১৫৫ জন।
সমিতির স্বপ্ন
সমবায়ের প্রতিটি সদস্যকে নিরক্ষরতা
দূরীকরণের মাধ্যমে নারীর অধিকার সম্পর্কে
সচেতন করা ও কুসংস্কার মুক্ত করা।

সমিতির মূল লক্ষ্য
পিছিয়ে পড়া জনগ�োষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয়ী
মন�োভাব সৃষ্টিসহ, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী
করে মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যব�োধ
জাগ্রত ও বিকাশ সাধন এবং নেতৃ ত্ব গঠনে
সহায়তা করা।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
“রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে
রাঁধা, বাইশ বছর এক চাকাতেই বাধা”

কবিগুরুর কবিতায় ঠিক এই চিরায়ত
রূপই ধরা পড়ে নারী সমাজের। এই নারীর
ক্ষমতায়নে সমিতির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা। মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন
থেকে অধিক কার্যকর। তাই পিছিয়ে পড়া
নারীদের সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসেবে
অন্তর্ভুক্ত করে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং
নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নিয়মিত
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
করার ফলে নারী নেতৃ ত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

সামজিক কার্যক্রম
সামাজিক উন্নয়ন ও আর্তমানবতার সেবায়
একতা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
এলাকায় সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমান
সময়ের সবচেয়ে মারাত্মক মহামারি কর�োনার
সময়ে সমিতির পক্ষ থেকে সদস্যদের বিপুল
পরিমাণ ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে এবং
সদস্যদের এক মাসের সেবামূল্য মওকুফ করা
হয়েছে যাতে প্রায় ১,২০,০০০ টাকা সমিতির
খরচ হয়েছে। এছাড়াও এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ
ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য
প্রদান করা হয়। মৃত সদস্যদের সৎকার বাবদ
এবং ঋণ মওকুফের মাধ্যমে সমিতির পক্ষ
থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। বাল্যবিবাহ
প্রতির�োধ করে সমিতি এলাকায় প্রশংসিত।

শীতের সময় দরিদ্র সদস্যদের মাঝে শীতবস্ত্র,
ঈদের সময় হতদরিদ্র সদস্যদের শিশুদের
মাঝে ঈদবস্ত্র, চিনি, সেমাই ইত্যাদি বিতরণ
করা হয়। এলাকায় দুর্যোগ ম�োকাবিলার জন্য
রয়েছে ৯ সদস্য বিশিষ্ট সুদক্ষ দুর্যোগ কমিটি।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়
সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। প্রতিটি সদস্যদের
আর্থিক উন্নয়নের জন্য সমিতির মাধ্যমে
কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং,
হ্যান্ডিক্রাফট, ব্লক-বাটিকসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক
ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে ত�োলা
হয়। এছাড়াও একতা ফ্যাশনস্ (মিনি
গার্মেন্টস) এর মাধ্যমে মহিলাদের গার্মেন্টস
মেশিন অপারেটিং এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান
করে দেশের গার্মেন্টস খাতকে প্রশিক্ষিত কর্মী
দেওয়া হয়।
কর্মসংস্থান এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি
সমিতি মাত্র ৩ জন কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু
করলেও বর্তমানে সমিতিতে ম�োট ২৪ জন
কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। এদের মধ্যে
সরাসরি সমিতিতে আছে ৮ জন এবং সমিতির
বিভিন্ন প্রকল্পে রয়েছে ১৬ জন। এছাড়া নারী
উদ্যোক্তা তৈরিতেও রয়েছে সমিতির বিশেষ
অবদান। সমিতি হতে হস্তশিল্প ও বিভিন্ন

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মতবিনিময় সভা
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বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে
অনেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ
করেছেন। তাদের রয়েছে হস্তশৈলী, টি এল
ফ্যাশন, জয়িতার পণ্য, তানজিনা ফ্যাশনস্
সহ আর�ো অনেক কার্যক্রম।
সমিতির আর্থিক বিবরণী
সমিতির শেয়ার মূলধন ১,৯৯,৮৩,৬৭৭
টাকা, সমিতির সঞ্চয় আমানত ৭৯,৪৬,৪৫৩
টাকা, সমিতির সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য
তহবিল ৫২,০৪,৩৬০ টাকা, সমিতির
কার্যকরী মূলধন ৪,৮০,৩০,৭৩৫ টাকা,
সমিতির ঋণ আদায় ৪,০৭,৪২,৩১৫ টাকা
(২০১৯-’২০ অর্থবছরে), সমিতির ঋণ
বিতরণ ৪,৪৩,৯৮,০০০ টাকা (২০১৯-’২০
অর্থবছরে)

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম
সমিতির প্রারম্ভে তিনটি প্রকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু
করলেও বর্তমানে সমিতিতে ১৩ টি প্রকল্প
বিদ্যমান— ১। শেয়ার প্রকল্প, ২। সঞ্চয়
প্রকল্প, ৩। সাধারণ ঋণ, ৪। শিশু সঞ্চয়
প্রকল্প, ৫। বিশেষ ঋণ প্রকল্প, ৬। একতা
মেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্প, ৭। হাউজিং প্রকল্প, ৮।
একতা সমবায় বাজার, ৯। একতা বাহারি
সপ, ১০। একতা ফ্যাশনস্, ১১। একতা
হাউজ, ১২। প্রকল্প ঋণ।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক
সংস্থা যারা সারা বাংলাদেশে শিশু ও নারীদের
নিয়ে কাজ করে। মূলত ২০০০ সাল হতে
শিশুদের নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি
সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র নারীদের নিয়ে সংগঠিত
করে তাদেরকে ২০টি ডেভেলপমেন্ট গ্রূপের
আওতায় নিয়ে আসে। সদস্যদের সঞ্চয়ী
মন�োভাব গড়ে ত�োলার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন
বাংলাদেশ এর সহায়তায় নিয়মিত সভা করা
হত�ো। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বেবী
আক্তার ম্যানেজার রেহেনা খাতুনকে নিয়ে

আগুন লাগার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের সহয়তা

সদস্যদের বাসায় বাসায় গিয়ে ম�োটিভেশন
দিয়ে সদস্যদের সমিতিতে সক্রিয় করেন।
সমিতির যাত্রাকালে সমিতিতে মাত্র তিনটি
প্রকল্প ছিল। বর্তমানে সমিতিতে ১৩টি প্রকল্প
বিদ্যমান। মাত্র ৬০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে
যাত্রা শুরু করলেও বেবী আক্তার এর যথায�োগ্য
নেতৃ ত্বে বর্তমানে সমিতিতে মূলধন প্রায় সাড়ে
পাঁচ ক�োটি টাকা। সদস্যদের মধ্যে নামমাত্র
মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা সমিতির অন্যতম
লক্ষ্য। বর্তমানে সমিতির কার্মএলাকায় সমিতির
নিজের নামে ২.৫ কাঠা জমি আছে যাতে
সমিতির নিজস্ব ভবন নির্মিত হবে। এছাড়াও
একতা ফ্যশনস্ নামে সমিতির একটি মিনি
গার্মেন্টস আছে যেখানে ১৬টি মেশিনে সমিতির
সদস্যরা গার্মেন্টস এর কাজ করে থাকে। বেবী
আক্তার, রেহেনা খাতুন বিগত ব্যবস্থাপনা
কমিটি হতে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি পর্যন্ত
এবং সমিতির প্রত্যেক স্টাফের নিবিড় পরিচর্যায়
আজকের সফল সমিতি একতা মহিলা বহুমুখী

সমবায় সমিতি লিঃ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১। সমিতির নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ, ২।
হাউজিং প্রকল্পের মাধ্যমে জমি ক্রয়, ৩। শাখা
অফিস খ�োলা, ৪। সদস্যদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা
চালু করা, ৫। রিস�োর্ট করা, ৬। প্রাথমিক
স্বাস্থ্য সেবা চালু, ৭। একতা ফ্যাশনস্ এর
পরিধি বৃদ্ধি।
একতা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি
লিঃ এর কার্যক্রমগুল�ো বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা
বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। সদস্যদের সার্বিক
সহয�োগিতা সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও একতা
এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের নিরলস
প্রচেষ্টা, ত্যাগ, স্বেচ্ছাশ্রম ও সৎ নেতৃ ত্বের
ফলে আজ এই সমবায় সমিতি সমাজ তথা
রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি আদর্শ সমবায় সমিতি
হিসেবে গড়ে ওঠেছে।
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সততা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঢাকা
থানা: শাহ্আলী
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দাবর ও ম�োহাম্মদপুর এলাকার অতিদরিদ্র পরিবারের আর্থিক
উন্নয়নের জন্য ঢাকা শিশু এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর সহায়তায় উক্ত
এলাকায় ছ�োট ছোট উন্নয়ন দল গঠন করে। উক্ত উন্নয়ন দলের অন্তর্ভুক্ত আদাবর
এলাকার অবহেলিত, বস্তিবাসী নিম্নশ্রেণির সমাজে অবহেলিত মহিলাদের
সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস এই সততা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি
লিঃ। প্রাথমিক পর্যায়ে বয়স্ক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাদক নিরাময় ও
সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। অসহায়
নারীদের স্বাবলম্বী করে ত�োলা ও সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৫ সাল হতে
সমিতির পথ চলা শুরু হয়। ২০০৬ সালে সমিতি সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধন
পায় (নিবন্ধন নং ১৪৫৫, তারিখ ১৯/১০/২০০৬ইং)। সমিতির কর্মএলাকা এবং
সভ্য নির্বাচনি এলাকা আদাবর, হাজারীবাগ, ধানমন্ডি ও ম�োহাম্মদপুর থানার মধ্যে
সীমাবদ্ধ। বর্তমানে সমিতির ম�োট সদস্য সংখ্যা ১,৫৪১ জন।
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মানননীয় মন্ত্রী মহ�োদয়ের নিকট হতে সততা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতির
৪৯ জাতীয় সমবায় দিবসে মহিলা সমবায় ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার গ্রহণ

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পিছিয়ে পড়া
নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার
মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের
সৃষ্টি করা; সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ
শর্তে সদস্যকে ঋণ দেওয়া; সমবায় ভিত্তিতে
নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা এবং
সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতি নারীদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের
জন্য ঋণ বিতরণসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ
ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ চালু রেখেছে ফলে
নারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি
পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দরিদ্রতার
হার ক্রমেই কমছে।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের
পাশাপাশি সমিতির হিসাবরক্ষণ, নেতৃ ত্ব
গঠন, কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং
ব্লক-বাটিক, ম�োম, গার্মেন্টস, মার্চেন্ডাইজিং,
হ�োটেল ম্যানেজম্যান্ট ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের
সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৭ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। তাদের জন্য চাকরি
বিধিমালা অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি ও পিএফ ফান্ডের

ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসকল কর্মচারীরা
বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতার সাথে
সমিতির সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির শেয়ার মূলধন ১,০৮,১৭,৩১৬ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ৪১,৯৯,৭২৯ টাকা, ডিপিএস
৭০,৫০,৪৯৫ টাকা, শিশু-কিশ�োর হিসাব
১৭,০৭,৭১২ টাকা, ভূ মি ও দালানক�োঠা
তহবিল ৫০,০০০ টাকা, সমিতির কার্যকরী
মূলধন ১,৪০,৫৮,৫৪০ টাকা, ব্যাংক জমার
পরিমাণ ১,০৯,৩৫৯ টাকা, অস্থাবর সম্পত্তির
পরিমাণ (ঋণ) ১,৪১,০৩,৫৪০ টাকা,
সমিতির স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ (ভূ মি ও
দালান) ১,১১,৩১,৮৯১ টাকা।

সমিতির কার্যক্রম সমূহ/প্রকল্পসমূহ
সঞ্চয় ও ঋণদান কার্যক্রমের পাশাপাশি
সমিতির শিশু সঞ্চয়, ডিপিএস, হাউজিং, স্কু ল,
ক�োচিং সেন্টার, গার্মেন্টস, ক্যাফেটোরিয়া,
হ্যান্ডিক্রাফট, দ�োকান ইত্যাদি প্রকল্প রয়েছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের মূল কারিগর হল�ো সমিতির
সদস্যগণ। সমিতির সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ করার
পরে যথাসময়ে ঋণ পরিশ�োধ করে। সমিতির
বিভিন্ন প্রকল্প খুব ভাল�োভাবে চলছে যেমন
ডিপিএস, হাউজিং, স্কু ল, ক�োচিং সেন্টার,
গার্মেন্টস, ক্যাফেটোরিয়া, হ্যান্ডিক্রাফটস
ইত্যাদি। ২০১৯ সালে সততা মহিলা বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয় সমবায় পুরস্কার
অর্জন করে। সমিতির সভাপতি মন�োয়ারা

বেগম উন্নয়ন দল গঠন করা থেকে শুরু
করে অদ্যাবধি সকল সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ
রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সদস্যদের
সক্রিয় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের সভা, ব�োর্ড
মিটিং ইত্যাদির আয়�োজন করতেন এবং মাঠ
পর্যায়ে কাজ করতেন। সহসভাপতি নাজমা
জামান সদস্যদের বিনামূল্যে সেলাই, ক্লক
বাটিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছেন।
ক�োষাধ্যক্ষ ইসমত আরা রুনা অত্যন্ত দক্ষতার
সাথে সমিতির যাবতীয় হিসাব পরিচালনা
করেছেন এবং প্রধান শিক্ষক মাসুদ রানা
সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে
ভর্তি করান�ো ছাড়াও অনেক ছাত্রছাত্রীদের
বিনামূল্যে পড়াশুনা করান। বিনামূল্যে
শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও বাল্যবিবাহ র�োধে
ভূ মিকা রেখে তিনি জাতি গঠনে অনবদ্য
অবদান রেখেছেন। এছাড়াও ব্যবস্থাপক
ম�োঃ ইমরান হাসান সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পের
দায়িত্ব গ্রহণের পর সমিতির সফলতা অনেক
বেড়ে গেছে। ঋণ দান ছাড়াও সমিতি এখন
বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করছে। স্কু ল,
গার্মেন্টস, ক্যাফে, অনলাইন শপ থেকে আয়
হচ্ছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বপ্ন হচ্ছে সমিতির জন্য
স্থায়ী সম্পদ, সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডেকেয়ার সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম, কলেজ
ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এবং সদস্যদের
ক্ষু দ্র, মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে
সহায়তা করা।
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জাতীয় সমবায় দিবসে সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণ

হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঢাকা
থানা: লালবাগ
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১

৯৯২ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (একটি অলাভজনক আন্তর্জাতিক
সাহায্য সংস্থা) তার হাজারীবাগ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে হাজারীবাগ ও
লালবাগ এলাকায় শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন,
প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু করে এবং হাজারীবাগ ও লালবাগ
এলাকার বস্তিবাসীদের নিয়ে ছ�োট ছ�োট উন্নয়ন দল গঠন করে। এই মহিলারা
বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নদীভাঙন, প্রাকৃ তিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক
পরিস্থিতি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, সামাজিকভাবে নির্যাতিত ও কাজের সন্ধানে ঢাকায়
এসেছিল। সমবায় সমিতি গঠনের পূর্ব থেকেই (২০০০ খ্রি.) ওয়ার্ল্ড ভিশন
প্রকল্পের ম্যানেজার মি. ডেনিস র�োজারিও উন্নয়ন দলগুল�োর সদস্যদের সচেতনতা
বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, নেতাদের জন্য নেতৃ ত্ব গঠনমূলক প্রশিক্ষণ, হিসাবরক্ষণ
প্রশিক্ষণ, সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। সদস্যদের বিপুল
উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ৫টি ক্ষু দ্র দল একত্রিত করে ১৮৩ জন সদস্য নিয়ে হাজারীবাগ
মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি শির�োনামে একটি বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা
হয় (রেজি নং-৫০, তারিখ: ৩১/১/২০০৪ইং সংশ�োধিত রেজি নং- ২৪, তারিখ:
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১৭-০৪-২০১৩ ইং)। বর্তমানে সমিতির ম�োট
সদস্য সংখ্যা ২,৭৯৩ জন।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
১. সভ্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শ
বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে সমবায়
সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে
উদ্বুদ্ধ করা।
২. ব্যক্তিগতভাবে
সভ্যগণকে
এবং
সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক
ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে ত�োলার জন্য
সভ্যগণের নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষু দ্র
ক্ষু দ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে মূলধন
গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে
তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৩. বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন,
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির
জন্য সদস্যদের পেশাভিত্তিক কার্যকরী
বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন
ও বাস্তবায়ন করা।
৪. সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি,
দেশি/বিদেশি দাতা সংস্থা ও সমাজকল্যাণ
শিক্ষা ও জনকল্যাণ সংগঠনের সহয�োগিতা
নিয়ে স্বাক্ষরতা, পরিকল্পিত পরিবার গঠন,
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সাধন, জাতীয় পশুপালন
এবং সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে জাতীয়
পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা।
৫. সভ্যগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তহবিল
সৃষ্টি করা এবং তহবিল হতে সদস্যগণের
মধ্যে ঋণ প্রদান ও বিনিয়�োগ করা।
৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভকেশনাল ট্রেনিং
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ ক্ষু দ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে
ত�োলা।
৭. দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা
উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।
৮. শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু-কিশ�োরদের
ও প্রকল্পের সদস্যদের শিক্ষা সহয�োগিতা
প্রদান করা।
৯. প্রকল্পের কৃ তী সদস্যদের সম্মাননা প্রদান
করা।
১০. সমিতির প্রত্যেকটি সদস্যকে মরণ�োত্তর
সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
এ সমিতিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শুধুমাত্র
নারীদের জন্য। সমিতির সমস্ত কর্মকাণ্ডই
মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের জন্য পরিচালিত
হয়। সমিতির ৯৮% কর্মকর্তা ও কর্মচারী
মহিলা। সমিতি পরিচালিত মাদার তেরেসা
মডেল স্কু ল ও ক্যাফে জয়িতাটি সম্পূর্ণভাবে
মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়াও
মহিলাদের জন্য ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে

সমিতির ফুড প্রোডাকশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট,
মিনি গার্মেন্টস ও জুতা/স্লিপার মিনি কারখানা
চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
১. 	শিশু-শিক্ষা কর্মসূচি: সমিতির কর্মএলাকা
সাভার থানার অন্তর্গত তেতুলঝ�োড়া
ইউনিয়নের পানপাড়ায় দুস্থ শিশুদের
জন্য সমিতি মাদার তেরেসা নামক একটি
শিশু স্কু ল পরিচালনা করছে। এখানে ২৫
জন দুস্থ শিশু লেখাপড়া করার সুয�োগ
পেয়েছে।
২. 	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক
কর্মসূচি: সমিতি তার কর্মএলাকার
জনগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা
বৃদ্ধির জন্য বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব
স্বাস্থ্য দিবস, জাতীয় সমবায় দিবস,

প্রায় ৪,৫০০ দুস্থ শিশুকে ৪,৫০০ চাঁদর
ও ১,৫০০ দুস্থ শিশুর মাঝে এ বছর
১,৫০০টা কম্বল বিতরণ করা হয়।
৬. ঈদ উপহার প্রদান: সমিতির ৩,০০০
দুস্থ শিশু-কিশ�োরকে ঈদ-উল-ফিতর
উপলক্ষ্যে সেমাই বিতরণ করা হয়।
৭. 	বিশ্ব মাতৃ দুগ্ধ সপ্তাহ পালন: হাজারীবাগ
মহিলা সমবায় সমিতি ওয়ার্ল্ড ভিশন
বাংলাদেশের
হাজারীবাগ
এরিয়া
ডেভেলপমেন্ট
প্রোগামের
সাথে
য�ৌথভাবে বিশ্ব মাতৃ দুগ্ধ সপ্তাহ পালন
করে। এই কর্মসূচিতে প্রায় ৫০০ জন
মহিলা ও ৫০ জন পুরুষ অংশগ্রহণ
করেন।
৮. অগ্নিদগ্ধ পরিবারে সাহায্য সহয�োগিতা:
সমিতি হতে অগ্নিদগ্ধ পরিবারে ত্রাণ
বিতরণ করা হয়। যে সমস্ত পরিবারের

সমিতি পরিচালিত ক্যাফে জয়িতার খাবার সরবরাহ
গণস্বাক্ষরতা অভিযান ও বিভিন্ন জাতীয়
দিবসসমূহ পালন করে আসছে।
৩. বিশেষ সাহায্য সহয�োগিতা: সমিতির
কল্যাণ তহবিল ও দুর্যোগ তহবিল থেকে
গরিব সদস্য/সদস্যর আত্মীয়স্বজনদের
মধ্যে চিকিৎসা সহয�োগিতা ও সাহায্য
করা হয়।
৪. শিক্ষা উপকরণ বিতরণ: সমিতির শিশুকিশ�োর সঞ্চয় প্রকল্পের প্রায় ৮,০০০
শিশুর মাঝে এ বছর ৩৫,০০০টা খাতা
বিতরণ করা হয়।
৫. শীতবস্ত্র ও চাঁদর বিতরণ: শীত ম�ৌসুমে
সমিতির শিশু-কিশ�োর সঞ্চয় প্রকল্পের

ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের ঘর মেরামত
করে দেওয়া হয়।

সমিতির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
সমিতি
উদ্যোগে
সদস্যদের
জন্য
ড্রাইভিং,
অট�োম�োবাইল,
ক্যাটারিং,
হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের
আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের আয়�োজন
করা হয়।
কর্মসংস্থান
সমিতির অফিসে ২১ জন কর্মচারী কর্মরত
আছেন। সমিতির সেবাকেন্দ্রগুল�োতে ১৯ জন

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 71

71

ও সমিতির ক্যাফেতে ২১ জন কর্মরত আছেন।

আর্থিক বিবরণী
সমিতির
আদায়কৃ ত
শেয়ার
মূলধন
৩,০৭,৭০,৬৪৫ টাকা, সমিতির সঞ্চয়
আমানতসমূহ
৬,৯৯,৭৪,৫৯৯
টাকা,
সমিতির বিবিধ তহবিল ১৫,৯৩,৪৯৪ টাকা,
লভ্যাংশ বিতরণ ৩,২৭,৫৩৬ টাকা, ঋণ
বিতরণ ২,৪৭,০৩,২২৮ টাকা, ব্যাংকে জমা
৬,৯৬,৫২৩ টাকা, বিনিয়�োগের পরিমাণ
৭,৯২,৪৮,০৬৯ টাকা, সমিতির অস্থাবর
সম্পত্তির পরিমাণ ২৭,৯৯,১৭৪ টাকা, সমিতির
স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৬৪,৬২,৩১৯ টাকা,
ম�োট কার্যকরী মূলধন ১০,২৩,৩৮,৭৩৮ টাকা
প্রকল্প
১. ক্যাফে জয়িতা জাতীয় সংসদ:
জাতীয় সংসদ ভবনের ৯ম তলায় জয়িতা
ফাউন্ডেশনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে

সদস্যপদ লাভ করতে পারে ও মাসে ১০০
টাকা জমা দিতে পারে। এই সঞ্চয় প্রকল্পের
সদস্যরা প্রায় ১,৬১,০৭,২৬০ টাকা সঞ্চয়
করেছে। এই প্রকল্পের সদস্য সংখ্যা প্রায়
৫,০০০ জন। বছরে ১ বার খাতাপত্র, বার্ষিক
উপহার, শীতবস্ত্র প্রদানসহ ৫ম শ্রেণি, ৮ম
শ্রেণি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায়
জিপিএ ৫ পেলে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এই
প্রকল্পের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি
পরিচালনা করা হয়।

সমিতি সাফল্যের অনুঘটক
হাজারীবাগ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড
ভিশন বাংলাদেশ এর প্রকল্প ম্যানেজার মি.
ডেনিস র�োজারিও এই সমিতির সদস্যদের
জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন
এমনকি তিনি নিজেও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ সমিতির অর্থনৈতিক
ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য ৪,০০,০০০

সমিতির সদস্যকে ঋণ প্রদান

একটি ক্যাফে ব্যবসায় হাজারীবাগ মহিলা
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ অংশীদার
হয়। এই প্রকল্পে সমিতি ৭,৯৭,৪৬৬ টাকা
বিনিয়�োগ করেছে। ক্যাফেটির নাম ক্যাফে
জয়িতা যা একটি ভিআইপি রেস্টুরেন্ট হিসেবে
পরিগনিত হয়। ক্যাফেতে সমিতির সদস্য ও
সদস্য পরিবারের ২০ জন কর্মরত আছে ও ১
জন মেয়ে ম্যানেজারও কর্মরত আছেন।
২. শিশু-কিশ�োর সঞ্চয় প্রকল্প: এই
প্রকল্পে ১দিন থেকে ১৭ বছরের শিশু-কিশ�োর
72

টাকা অনুদান প্রদান করেছে পরবর্তীতে প্রকল্প
ফেজ আউটের সময় প্রয়�োজনীয় আসবাবপত্র
ও কম্পিউটার প্রদান করে সমিতির কর্মসূচিকে
আরও গতিশীল করতে সহয�োগিতা
করেছে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের
সাবেক নির্বাহী পরিচালক মি. ডানিয়েল
সেলভানাইয়াগাম, অপারেশন ডিরেক্টর মি.
থিওফিল হাজং, জ�োনাল ক�ো-অর্ডিনেটর
মি. রঞ্জন পিউরিফিকেশন, জ�োনাল ক�োঅর্ডিনেটর মিঃ শৈবাল সাংমা, ঢাকা শিশু
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এডিপি এর ম্যানেজার মিঃ থিওটিওনিয়াস
পরিমল র�োজারিও ও হাজারীবাগ পরিবার
উন্নয়ন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর
প্রকল্প ম্যানেজার মি. ডেনিস র�োজারিও এর
আন্তরিক সহয�োগিতা ও পরামর্শের ফসল
আজকের এই হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ। এছাড়া সমিতির বর্তমান
সভাপতি মিসেস রাহিমা বেগম এই সমিতির
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মি. ডেনিস র�োজারিওর
সাথে সবসময় প্রত্যক্ষভাবে সহয�োগিতা
করেছেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি
মিসেস সন্ধ্যা রানী বিশ্বাসও অনেক ভূ মিকা
রেখেছেন। বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন
(দক্ষিণ) এর ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সেলর হাজী
ম�ো: ইলিয়াছু র রহমান বাবুল সমিতিকে তার
কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সহয�োগিতা করছেন।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. হাজারীবাগ মহিলা সমবায় সমিতিকে
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর সমবায়
সমিতিতে রূপদান করা।
২. আগামী ১০ বছরের মধ্যে ২০,০০০
মহিলাকে বিভিন্ন প্রকল্পের সদস্য হিসেবে
অন্তর্ভুক্ত করা।
৩. ঢাকা জেলার অন্তর্গত যে সমস্ত এলাকায়
দুস্থ মানুষের ক্ষু দ্র ঋণ প্রাপ্তির সুয�োগ নেই
সেই সমস্ত এলাকাসহ ঢাকা জেলায় ২০টি
সেবা কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা।
৪. সদস্যদের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
ক্ষু দ্র ঋণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
৫.	সমিতির
কর্মএলাকায়
৫০,০০০
পরিবারকে সঞ্চয় ও সমবায় সম্পর্কে
সচেতন ও উদ্ধুদ্ব করা।
৬. কর্মএলাকায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
চালু করে ৫,০০০ মহিলা ও বেকার যুবক
যুবতির জন্য গার্মেন্টস/সেলাই, ক্যাটারিং
ও জুতা তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৭. মিনি গার্মেন্টস চালুর মাধ্যমে ৫০০
জন বেকার যুবক যুবতির জন্য
আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৮. জুতা/স্লিপার কারখানা চালুর মাধ্যমে
কর্মএলাকায় ৩০০ জন বেকার যুবক
যুবতির জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
করা।
৯. সমিতির কর্মএলাকায় ৫,০০০ গরিব ও
মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষা লাভে
সাহায্য করা।
১০. সমিতির নিজস্ব ভূ মিতে ভবন নির্মাণ
করা।
১১. সমিতিকে একটি মডেল সমবায় সমিতি
হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করা।

সদস্যগণের ঋণ অনুম�োদনের কাজ করছেন ব্যবস্থাপনা কমিটি

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঢাকা
থানা: গুলশান

সা

মাজিক বৈষম্যের বেড়াজাল থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে
সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ঢাকা
জেলার বাড্ডা, গুলশান, উত্তরা, খিলক্ষেত ও ক্যান্টনমেন্ট থানায় পশ্চাৎপদ
নারীদের নিয়ে গড়ে ওঠে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতির
নিবন্ধনের পূর্বে ১৯৮৯ সনের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ নামে
একটি আন্তর্জাতিক এনজিও ঢাকা জেলার বাড্ডা, গুলশান, উত্তরা, খিলক্ষেত
ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় দরিদ্র জনগ�োষ্ঠীর উন্নয়নে ছ�োট ছ�োট দল গঠন করে
বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সেবাধর্মী কাজ শুরু করে। ১৯৯৪ সালে সব কয়টি দলকে
একত্রিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১৪ নভেম্বর বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
নামে নিবন্ধন লাভ করে (নিবন্ধন নং-২১৯/৯৬, তারিখ- ১৪/১১/১৯৯৬ খ্রি.)।
এ সমিতি অন্য ক�োন�ো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ না করেই
১৯৯৮ সালে সমিতির নামে ভূ মি ক্রয়সহ তাতে আধাপাকা ভবন নির্মাণ কার্যক্রম
গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সময়�োপয�োগী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদেরকে আর�ো
অধিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে সমিতির শেয়ার, সঞ্চয় ও অন্যান্য
আমানতসহ কার্যকরী মূলধন ৪৭১ ক�োটি টাকায় উন্নীত হয়েছে এবং সদস্য সংখ্যা
দাঁড়িয়েছে ৬১,০২০ জন। সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা ও কর্মএলাকা বাড্ডা,
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গুলশান, উত্তরা, খিলক্ষেত ও ক্যান্টনমেন্ট
এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
১. সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী ও
সঞ্চয়ী মন�োভাব গড়ে ত�োলা।
২. পরস্পরের প্রতি সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারিবারিক
সহয�োগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন।
৩. নিজেকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে
ত�োলা।
৪. সদস্যের মৃত্যুর পরেও তার পরিবারকে
আর্থিকভাবে সহায়তা করা।
৫. বাল্যবিবাহ বন্ধ ও য�ৌতুক প্রথা বন্ধকরণ।
৬. শেয়ার নিরাপত্তা স্কীমের মাধ্যমে আর্থিক
সহায়তা প্রদান।
৭. সদস্যদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করে কিস্তিতে
পরিশ�োধের সুয�োগ প্রদান।
৮. বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করে সুবিধাবঞ্চিত বৃদ্ধ
সদস্যদের সেবা প্রদান।
৯. সদস্যদের সন্তানসন্ততিগণকে আর্থিক
সহায়তার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে
উৎসাহ দেয়া।
১০. আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে
প্রকল্প গ্রহণ।
১১. উৎপাদনমূলক ও ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান
সৃষ্টি/লাভজনক বিনিয়�োগের উদ্দেশ্যে
সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য
তহবিল সৃষ্টি করা এবং সার্বজনীনভাবে
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই
এই সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই
উদ্দেশ্যগুল�ো সামনে রেখে ও বাস্তবায়নের
লক্ষ্যে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন
উপ-কমিটিসহ সকলে গতিশীলভাবে
একয�োগে কাজ করে যাচ্ছে।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা/গৃহীত
পদক্ষেপ
বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ একটি
ধর্মবর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠান। এখানে
গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি
গঠনসহ বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠিত হওয়ায়
নারী নেতৃ ত্ব তৈরি হচ্ছে। ফলে নারীদের মর্যাদা
পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
সমিতির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সদস্যদের
প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। সমিতির
বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সদস্যদের
পারস্পরিক স�ৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিসহ
সদস্যদের স্বাবলম্বী হতে ও উন্নয়নের ধারা
অব্যাহত রাখতে বিশেষ ভূ মিকা পালন করছে।
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প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতি নিজ উদ্যোগে নতুন সদস্যগণকে নিয়ে
সমিতির নিয়মকানুন সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন
প্রদান করে। ফলে সদস্যগণ সমিতি সম্পর্কে
জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। এছাড়া বিভিন্ন
সময়ে সদস্যগণ সমবায় অধিদপ্তরের
আওতাধীন আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন ও
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং ভ্রাম্যমাণ
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থেকে নানান বিষয়ে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃ ত হয়ে থাকে।
কর্মসংস্থান
বর্তমানে সমিতিতে ১৩৭ জন (পুরুষ- ৫৩
জন, মহিলা- ৮৪ জন) কর্মচারী রয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে ঋণ বিতরণ
ও আদায়। সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ
কার্য পরিচালনা করে তা পর্যাল�োচনা করতঃ
প্রয়�োজনীয়তা নিরূপণপূর্বক সদস্যদের ঋণ
দেওয়া হয়ে থাকে। সমিতির ঋণ আদায়ের
হার প্রায় শতভাগ। সমিতির আদায়কৃ ত
শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
যথাক্রমে ৩,০৪,৯০,৫০০ টাকা ও
১১৮,৫১,৫৩,৮৫৫ টাকা। ঋণ বিনিয়�োগের
পরিমাণ ৩৫৯,৫৪,৬১,৪০৬ টাকা। ব্যাংক
হিসেবের স্থিতি রয়েছে ২,৩৯,৯১,৮৫৩
টাকা। বর্তমানে সমিতির সংরক্ষিত তহবিল
১,৩৬,০৮,০৯৫ টাকা ও কুঋণ তহবিল
৩৯,২৪,৮০৯ টাকা। এছাড়াও সমিতির
কল্যাণ তহবিল ৬৪,৭৪,৭৭৫ টাকা, ভূ মি
তহবিল ১৬,৬৯,২৭,২৪১ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূ ত
লাভ ৮৭,৬৩,৪২২ টাকা, মরণ�োত্তর তহবিল
১০,৪৯,২২,৩২১ টাকা, শিক্ষা তহবিল
৭৪,৭৫,২৫২ টাকা। সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন ৪৭০,৮০,৭১,৮৯১ টাকা।
এ সমিতির নামে বাড্ডা এলাকায় ৪ কাঠা
জায়গা রয়েছে যেখানে ৬তলা বিশিষ্ট নিজস্ব
ভবন রয়েছে। সমিতির ম�োট স্থাবর সম্পত্তি
১৬,৬৯,৪৮,২৪১ টাকা এবং অস্থাবর সম্পত্তি
২৪,২০,৯২,০৯৩ টাকা। প্রতিবছর সদস্যদের
আমানতের ওপর ৭% হারে সুদ প্রদান করা
হয়। তাছাড়া বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত
ম�োতাবেক সদস্যদেরকে শেয়ার অনুপাতে
লভ্যাংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯২০২০ অর্থবছরে শেয়ার বাবদ ৫২,৫৭,২০০
টাকা লভ্যাংশ ও বিশেষ শেয়ার আমানতের
ওপর ১৪,৯৫,৫১,২০০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান
করা হয়েছে এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল
১,৩৯,৮৫৫ টাকা পরিশ�োধ করা হয়েছে।
সমিতির বর্তমান কার্যক্রম/ প্রকল্পসমূহ
বর্তমান সমিতিতে ১৩টি প্রকল্প বা কার্যক্রম
পরিচালিত হয়ে আসছে যথা: ১। সঞ্চয়ী
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প্রকল্প, ২। ক্রেডিট প্রকল্প, ৩। মরণ�োত্তর
সেবা প্রকল্প, ৪। বারিধারা মহিলা স্পেশাল
ডিপ�োজিট স্কীম (বিএমএসডি প্রকল্প), ৫।
স্পেশাল (মটগেজ) ঋণ প্রকল্প, ৬। এফডিআর
প্রকল্প, ৭। হাউজিং প্রকল্প, ৮। প্রাথমিক স্বাস্থ্য
সেবা (ডায়াবেটিক মাপা, বাচ্চাদের ভিটামিন
এ ক্যাপসুল প্রদান, গর্ভবতী মহিলাদের টিকা
প্রদান), ৯। দ্বিগুণ বা ডাবল ডিপ�োজিট স্কীম,
১০। ঋণ নিরাপত্তা স্কীম (এলপিএস), ১১।
শিক্ষা প্রকল্প, ১২। শেয়ার নিরাপত্তা স্কীম, ও
১৩। লাখপতি স্কীম।

সমিতির সাফল্য
• ১ নভেম্বর ২০০৩ সালে বারিধারা মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ
সমবায় সমিতি হিসেবে মন�োনীত হয় ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট
থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
• সভানেত্রী মিসেস গ�োলাপ বানু ২০০৫
সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয়ভাবে
মন�োনীত হন।
• ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ মালয়েশিয়ার
কুয়ালালামপুর থেকে “আকুর” ৪০তম
ক্রেডিট ইউনিয়ন ফ�োরাম মিটিংয়ে
বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
তার ভাল�ো কাজের স্বীকৃ তিস্বরূপ
আন্তর্জাতিকভাবে সমবায় পুরস্কার অর্জন
করে।
• ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ
সমবায় সমিতি হিসেবে মন�োনীত হয় ও
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট
থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
• ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ এর সভানেত্রী গ�োলাপ
বানু জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে
মন�োনীত হন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকারের নিকট থেকে স্বর্ণপদক লাভ
করেন।
• ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে সভানেত্রী
মিসেস গ�োলাপ বানু গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা এর নিকট থেকে “বেগম
র�োকেয়া পদক” অর্জন করেন।
সমিতি সাফল্যের পেছনে যাদের অবদান
রয়েছে
এ সমিতির সাফল্যের অনুঘটক বলতে মিসেস
গ�োলাপ বানুকেই বুঝাবে। তিনি বয়স্ক শিক্ষা
স্কু ল থেকে স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর
একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, সততা, শ্রম, চিন্তা, চেতনা
ও মেধার সমন্বয় ঘটিয়ে সমিতির আজকের
এই অবস্থান। ১৯৯৬ সাল থেকে হাঁটি-হাঁটি
পা-পা করে ২০২১ সালে সমিতির কার্যকরী

মূলধন ৪০০ ক�োটি টাকার উপরে। বর্তমানে
মিসেস গ�োলাপ বানু এ প্রতিষ্ঠানে “প্রধান
নির্বাহী” পদে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘ এই
সময়ে অর্জনের মধ্যে রয়েছে— ১) ২০০৫
সনে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচিত,
২) ২০১১ সালে তিনি পুনঃবার জাতীয়ভাবে
শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচিত, ৩) ২০১২ সালে
স্বাধীনতা স্মৃতি পদক-২০১২ অর্জন, ৪)
২০১৪ সালে সমিতির তৎকালীন সভানেত্রী
মিসেস গ�োলাপ বানু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
এর নিকট হতে বেগম র�োকেয়া পদক অর্জন।
এছাড়াও সমিতির সাফল্যের ধারাবাহিকতা
অব্যাহত রাখতে সমিতির ম্যানেজার জনাব
নিত্য অধিকারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রয়েছে।
তিনি শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও সমাজসেবায় বিশেষ
অবদান রাখার জন্য মানবাধিকার পরিবেশ ও
সাংবাদিক স�োসাইটি (মাপসাস) হতে মাদার
তেরেসা গ�োল্ড মেডেল এবং মহাত্মা গান্ধী
গ�োল্ড মেডেল অর্জন করেন।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১. ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের সমিতির
সম্পদ ও পরিসম্পদ ৬০০ ক�োটি টাকায়
উন্নীত করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, (২০০ জন
কর্মকর্তা কর্মচারীতে উত্তীর্ণ) ও প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং

সর্বোপরি প্রতিটি সদস্যকে মানব সম্পদে
রূপান্তরিত করা ;
২. ৫টি সেবা কেন্দ্রে (নর্দ্দা, ভাটারা ছ�োলমাইদ,
বাড্ডা আবদুল্লাবাগ, সাতারকুল ও
খিলক্ষেত বরুয়া) স্থায়ীভাবে জমি ক্রয়
করে ও নিজস্ব জমিতে বিল্ডিং তৈরি করে
অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা ও অত্র
এলাকার সদস্যদের সার্বিক সেবা প্রদান
করা;
৩. বৃদ্ধাশ্রমের কার্যক্রম শুরু করা;
৪. সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
ও সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে অ্যাম্বুলেন্স
ক্রয় করে পরবর্তীতে গর্ভবতী মহিলা,
গুরুতর অসুস্থ র�োগী ও মৃত সদস্য এবং
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বল্প খরচে
সেবা প্রদান করা;
৫. প্রতিটি সেবাকেন্দ্রে জমি ক্রয় করে ও বহুতল
বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে সদস্যদের মধ্যে
স্বল্প দামে ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বিক্রয় করা
এবং প্রতিটি বিল্ডিংয়ে কমিউনিটি তৈরি
করে সামাজিকভাবে সেবা প্রদান ও
কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা;
৬. প্রতিটি সেবাকেন্দ্রে ক�োয়ালিটি স্কু ল
প্রতিষ্ঠা করা যাতে স্বল্প ব্যয়ে সদস্যদের
ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুয�োগ গ্রহণ
এবং পরিবারকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে
গড়ে তুলতে পারে;

৭. বর্তমান ৮ লক্ষ টাকা ঋণের ধাপ বৃদ্ধি করে
১৫ লক্ষ টাকায় উর্ত্তীর্ণ করা;
৮. অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সদস্যদের মধ্যে
স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ও ভবিষ্যতে মিনি
হসপিটালে রূপান্তর করা;
৯. সদস্যদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে
ইংরেজি শিক্ষা ক�োর্স চালু করা;
১০. কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সদস্যদের আয়ের
উৎস বৃদ্ধি করা।;
১১. এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত
থাকা;
১২. ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির সম্পদ ও
পরিসম্পদ ১,০০০ ক�োটি টাকায় উত্তীর্ণ
করা;
১৩. ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির কর্মচারী/
কর্মকর্তা সংখ্যা ৩০০ তে উত্তীর্ণ করা।

সব ধরনের প্রতিবন্ধকতার অবসান
ঘটিয়ে, শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক সচেতনতা
সৃষ্টি করে, আর্থিকভাবে নারীদের স্বাবলম্বী করে
গড়ে তুলতে সমিতিটি প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষভাবে
ভূ মিকা রাখছে। সমিতিটি সদস্যদের সার্বিক
সহয�োগিতা ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের
মাধ্যমে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং
ভবিষ্যতে নারী উন্নয়ন ও নারী নেতৃ ত্বে ব্যাপক
ভূ মিকা পালন করে সাফল্যের চরম শিখরে
পোঁছাবে বলে আশা করা যায়।

সমিতির সদস্যগণ তাদের মাসিক সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তির টাকা জমা দিচ্ছেন
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আশ্রয় মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড
জেলা: নারায়ণগঞ্জ
উপজেলা: নারায়ণগঞ্জ সদর

২

০০০ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায়
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র উন্নয়ন দল গঠন করে। এরূপ ১০টি উন্নয়ন দল হতে নারায়ণগঞ্জ
সদর উপজেলার কাশিপুর এলাকার দরিদ্র, অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির
পরিবারের মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ২০ জন মহিলা সদস্যকে
সংগঠিত করে আশ্রয় মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করা হয় (নিবন্ধন নং ২৭৬
তারিখ:২৫/০৯/২০০৮, সংশ�োধিত ০১ তাং ১০/০৮/২০১৫)। বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা ৪২৫ জন। সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকা ও কর্মকাণ্ড নারায়ণগঞ্জ
সদর উপজেলায় বসবাসরত মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
সমিতির মূল উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির ও মাঝারি
শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি
করা এবং ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আল�োর পথ দেখান�ো; নারীদের সঞ্চয়ের
প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য বৃদ্ধিতে অবদান
রাখা; দারিদ্র্য বিম�োচন ও স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির
নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা এবং সভ্যগণের
উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভ�োগ্যপণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ।
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নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা/গৃহীত
পদক্ষেপ
এ সমিতি মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
অর্জনের জন্য ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রেখেছে ফলে
মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি
হচ্ছে। এছাড়াও সমিতিটি এলাকার বিভিন্ন
সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সমিতিটি
সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনাক্রমে প্রতিবছরই
নারায়ণগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায়
সমিতি হিসেবে পুরস্কৃ ত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং
তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার,
টেইলারিং, ব্লক-বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং
তাদের প�োষ্যদের কর্মমুখী করে গড়ে ত�োলা
হয়।
কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৪ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী
রয়েছে।
কর্মকর্তাকর্মচারীদের বাৎসরিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ৩,০০,০০০ টাকা। সমিতির
উদ্যোগে ৪২২ মহিলার স্বকর্মসংস্থানের সুয�োগ

সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির আর্থিক বিবরণী
এ সমিতি মূলত ক্ষু দ্র ব্যবসায় বিনিয়�োগ
করে থাকে ও সদস্যদের বিনিয়�োগের নিমিত্ত
ঋণ দিয়ে থাকে। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে
সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য
সংখ্যা ৪২৫ জন। নিবন্ধনকালীন সময়ে
সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
২০,০০০ টাকা এবং আদায়কৃ ত সঞ্চয়
আমানতের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ টাকা।
বর্তমানে সমিতির পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন
৪,৮৩,৪০০ টাকা, আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানত
৭৯,৫২,১১৯ টাকা, ম�োট স্থায়ী সম্পদ
১৪,৯৩,১৩৩ টাকা ও অস্থাবর ১০,৫১,৩৮১
টাকা, বিনিয়�োগ ৮১,২৬,৮১১ টাকা, ব্যাংক
হিসাব ১,৬০,৫৭০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
২,৭৫,৭৪০ টাকা, কুঋণ তহবিল ১,৭২,২০৭
টাকা, বিল্ডিং তহবিল ১,৫৯,৯৪১ টাকা,
কল্যাণ তহবিল ৭৫,৬৭৫ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূ ত
বণ্টনয�োগ্য লভ্যাংশ ৫,৭৯,০৮৬ টাকা,
সাধারণ সঞ্চয় ২৩,৬৩,০১৬ টাকা, স্থায়ী
সঞ্চয় আমানত ৪৬,০১,৬৬৭ টাকা, শিশু
সঞ্চয় আমানত ৫,৫০,০৯৮ টাকা, আশা
ভরসা সঞ্চয় আমানত ২,৭৫,১০০ টাকা,
আশা ভরসা সঞ্চয় সুদ স্থিতি ১,৬২,২৩৮

টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
৯১,৮২,৫১৮ টাকা।

সমিতির কার্যক্রম
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
মরণ�োত্তর সেবা কার্যক্রম, ব্লক-বাটিক,
টেইলারিং, জুয়েলারি পণ্য তৈরি, চামড়াজাত
পণ্য তৈরি, বিউটি পার্লার ইত্যাদির ওপর
প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রম।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হতে যাদের
অবদানের কথা বলতে হয় , তাদের মধ্যে
উল্লেখয�োগ্য হচ্ছে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও
বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জনাবা
জহুরা বেগম, সম্পাদিকা জনাবা তাসলিমা
আক্তার, ক�োষাধ্যক্ষ জনাব সায়কা বশির
ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ। উল্লিখিত
ব্যাক্তিগন সমিতিটির কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও
জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচালনা করাসহ
সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও সদস্যদের
জমাকৃ ত আমানত লাভজনক খাতে বিনিয়�োগে
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছেন।

আশ্রয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক স্টেশনারী দ�োকানে ক্রয়-বিক্রয়
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হাজীগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
জেলা: নারায়ণগঞ্জ
উপজেলা: নারায়ণগঞ্জ সদর

২

০০০ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ, নারায়ণগঞ্জ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট
প্রোগ্রাম এর অংশ হিসেবে এলাকাভিত্তিক ছ�োট ছ�োট দল ও পুঁজি গঠন কার্যক্রম
শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার দরিদ্র পরিবারের
সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উক্ত উন্নয়ন দল হতে ২০ জন সদস্য
নিয়ে ২০০৮ সালে হাজীগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কর্মকাণ্ড
শুরু হয় (নিবন্ধন নং ২৫৮, তারিখ: ৩০/১২/২০০৮)। সমগ্র নারায়ণগঞ্জ সদর
উপজেলা মধ্যে সমিতির কর্মকাণ্ড ও সদস্য নির্বাচনি এলাকা সীমাবদ্ধ। বর্তমানে
সমিতির ম�োট সদস্য সংখ্যা ১,৪২০ জন।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
মহিলাদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা; সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা; সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতির
নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা এবং নারী
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা।
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কর্মসংস্থান
সমিতিতে ৫ জন বেতন ভু ক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী
রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা
রাখা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাৎসরিক
বেতন প্রদানের পরিমাণ ৭,৭৬,৪০০ টাকা।
সমিতির উদ্যোগে ১,৪৮৭ জন মহিলাকে
বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয় এবং ৪৫০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের
মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়েছে।

আর্থিক বিবরণী
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ প্রয়�োজনীয়তা অনুযায়ী
ঋণ দিয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের
হার শতভাগ। এই সমিতির আদায়কৃ ত
শেয়ার মূলধন ১৩,৫৭,৫০০ টাকা,
আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানত ৫,০৮,৮৯,৯৫৭
টাকা, স্থাবর সম্পদ (বাজারমূল্য অনুযায়ী)
১,১৫,২৯০ টাকা, অস্থাবর ১,০০,৭৬১
টাকা অস্থায়ী সম্পদ ৫,১০,৩৭,০৮৬ টাকা,
বিনিয়�োগ ৩,৫৭,০০,৬৩৫ টাকা, ব্যাংক
হিসাব ১,৭৫,৭৮,৪০৭ টাকা, সংরক্ষিত
তহবিল ১২,১৮,০৬৪ টাকা, কুঋণ তহবিল
৫,৬৯,৭৭৬ টাকা, কল্যাণ তহবিল
২,৮৭,২০৬ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূ ত বণ্টনয�োগ্য
লভ্যাংশ ১১,২৬,৬৩৪ টাকা, ২০১৯-২০২০
অর্থবছরে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় ২,৫১,৯৬৫
টাকা, বিল্ডিং তহবিল ৫,৬৬,৪৯৬ টাকা,

সাধারণ সঞ্চয় ২,৫৭,৭৩,১০৫ টাকা, আশা
ভরসা সঞ্চয় আমানত ১২,৪৯,৫০০ টাকা,
শিশু সঞ্চয় আমানত ৪২,৭৫,০৪৪ টাকা,
স্থায়ী আমানত ১,৯৫,৯২,৩০৮ টাকা।
প্রতিবছর সদস্যদের আমানতের ওপর ১০%
হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর গড়ে
১ লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ
প্রদান করা হয়েছে। সমিতির বর্তমান কার্যকরী
মূলধন প্রায় ৫,৬৯,৭০,৬৯৫ টাকা।

সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
প্রতিবছর অত্যন্ত সফলতার সাথে জাতীয় ও
আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসগুল�োতে সদস্যগণ
সক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে
থাকে। কর্মএলাকায় বিভিন্ন সামাজিক
কর্মসূচিতে অংশগ্রহণসহ অসহায়দের মাঝে
সমিতি হতে বিভিন্ন সাহায্য/অনুদান প্রদান
করা হয়। এছাড়াও সমিতির পক্ষ থেকে
দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার জন্য শিক্ষা
তহবিল হতে অনুদান প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতি কর্তৃক প্রতি মাসেই প্রশিক্ষণের
আয়�োজন করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে
নতুন সদস্য ভর্তি, সদস্যদের য�োগ্যতা,
ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিভিন্ন
সভা, ঋণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সচেতনতা,
পরিকল্পিত
জীবনযাপন,
স্যানিটেশন,
বয়স্ক শিক্ষা, প্রি-স্কু ল পরিচালনা, ইত্যাদি

বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
ব্যবসায় বিনিয়�োগের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান
করে থাকে। এক্ষেত্রে কম্পিউটার, বিউটি
পার্লার, টেইলারিং, ব্লক–বাটিকসহ বিভিন্ন
উৎপাদনমুখী ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে ৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর
সরাসরি কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।
তাঁদেরকে প্রদেয় বাৎসরিক বেতনের পরিমাণ
৭,৭৬,৪০০ টাকা। সমিতির উদ্যোগে ১,৪৮৭
জন মহিলা বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ৪৫০ জন সদস্যের
বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়েছে।

সমিতির সাফল্যের পেছনে যাদের ভূ মিকা
রয়েছে
সমিতিটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশনের
পৃষ্ঠপ�োষকতা ও সার্বিক সহয�োগিতায় এবং
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব রানী
আক্তার ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির
সভাপতি নাহিদা সুলতানা নারায়ণগঞ্জ
এলাকার অবহেলিত নারীদের সংগঠিত
করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধান
ভূ মিকা পালন করেছেন। তবে প্রকৃ তপক্ষে এই
সমিতিটি নিবন্ধনকালীন সদস্যদের সম্মিলিত
প্রচেষ্টা এবং সকলের উদ্যোগেই আজ বর্তমান
পর্যায়ে প�ৌঁছেছে।

হাজীগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা
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দরগাঁরবন্দ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: নরসিংদী
উপজেলা: শিবপুর

ন

রসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার দরগাঁরবন্দ গ্রামের দরিদ্র ও কর্মহীন
মহিলাদের একত্রিত করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন গঠন করে তাদের
আর্থিক অবস্থার ও ভাগ্য উন্নয়ন করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠে দরগাঁরবন্দ মহিলা বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ। জেলা সমবায় কার্যালয়, নরসিংদী থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে
১৩/০৭/২০১০ খ্রি. তারিখে নিবন্ধন নং-৭৩ নিয়ে সমিতি তার কার্যক্রম শুরু করে।
পরবর্তীতে সমিতির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নারীদেরকেও সমবেত করার প্রচেষ্টা
চালান�ো হয়। শিবপুর উপজেলার দরগাঁরবন্দ গ্রামের মধ্যে সমিতির কর্মএলাকা
সীমাবদ্ধ। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা হস্তশিল্প যেমন নকশিকাঁথার ওপর প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু করে। বর্তমানে বেডশীট তৈরি ও সেলাইয়ের ওপর
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সদস্যদের তৈরিকৃ ত নকশিকাঁথা বেডশীট দেশ ও বিদেশে
বিক্রির মাধ্যমে সদস্যদের পাশাপাশি সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। সমিতির
বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮০ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে জীবনযাত্রার
মান উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা, নারীর কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি করা,
সঞ্চয়ের প্রতি নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সদস্যদের
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ঋণ সহায়তা প্রদান করা, লাভজনক প্রকল্পে
মূলধন বিনিয়�োগ এবং সভ্যগণের উৎপাদিত
দ্রব্যাদি সংগ্রহ-বিক্রয়-বিতরণে সহয�োগিতা
করা।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের টেইলারিং,
নকশিকাঁথা ও ব্লক–বাটিকসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক
ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মমুখী করে ত�োলা হয়।
সমিতির প্রস্তুতকৃ ত নকশিকাঁথা ও বেডশীট
জাতীয় সমবায় দিবস, দেশিয় বাণিজ্য মেলা
এবং ভারতে ও দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক
সমবায় মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রির মাধ্যমে
সমিতির সুনাম অর্জনসহ দেশের ভাবমূর্তি
উজ্জ্বল হয়েছে।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। সমিতির সদস্য
তথা এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৭০
জন মহিলা বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ৩৮ জন
সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
এ সমিতির ম�োট সঞ্চয় আমানত ৫,৪৩,০০০
টাকা, প্রতিবছর সদস্যদের আমানতের ওপর
৮% হারে সুদ প্রদান করা হয়। সমিতির
কার্যকরী মূলধন প্রায় ৫,৭১,২০০ টাকা।
সমিতি হতে নকশিকাঁথা, বেড কভারে প্রায়
৪,০০,০০০ টাকা বিনিয়�োগ করা হয়েছে।

নরসিংদীর ভ�োলানগরে সমিতির নকশিকাঁথা,
বেডশীট এর একটি শোরুম রয়েছে এবং
উক্ত আউটলেট থেকে সমিতির পণ্য বিক্রির
পাশাপাশি নরসিংদী জেলার বিভিন্ন স্তরে
সরবরাহ করা হয়।
সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, নকশিকাঁথা, ব্লক-বুটিক, টেইলারিং
ইত্যাদি।

সমিতির সাফল্য
৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং ৪৯তম
জাতীয় সমবায় দিবসে নরসিংদী জেলার
মহিলা ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে
উক্ত সমিতি হতে দুজন সমবায়ী পুরস্কৃ ত হয়।
নরসিংদী জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়�োজিত
নারী উন্নয়ন মেলা ২০১৯ এ শ্রেষ্ঠ নারী
উদ্যোক্তা সমবায় সমিতির পুরস্কার অর্জন
করে। এছাড়াও ভারতে অনুষ্ঠিত সমবায়
মেলায় অংশগ্রহণ করে বিশেষ সাফল্য ও
পুরস্কার অর্জন করে। সমিতির সাফল্যের
মূল কারণ সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, দৃঢ়
মন�োবল ও পারস্পরিক সহয�োগিতা। এছাড়াও
অন্যান্য কারণ উল্লেখ করলে বলতে হয়
সমিতির ঋণ আদায় কার্যক্রম সন্তোষজনক।
সদস্যদের নিয়মিতভাবে শেয়ারের ওপর
লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের সুদ প্রদান করা হয়।
সমিতিতে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়।

এছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের
জন্য সমিতিতে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক
কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের পেছনে সমিতির সভাপতি
জনাব শিরিয়া বেগম এর প্রত্যক্ষ গুরুত্বপূর্ণ
অবদান রয়েছে। তিনি বর্তমানে জাতীয় মহিলা
সমবায় সমিতি লি. এ সহ-সভাপতি হিসেবে
দায়িত্ব পলন করছেন। ২০১৯ সালে তিনি
জেলা সমবায় কার্যালয়, নরসিংদী থেকে শ্রেষ্ঠ
সমবায়ী হিসেবে পুরস্কৃ ত হন এবং তাঁর একাগ্র
প্রচেষ্টায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন থেকে
৮০ জনে উন্নীত হয়েছে ফলে শেয়ার ও সঞ্চয়
আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি
ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়
অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করে তাঁর সমিতির
উৎপাদিত পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধি করেছেন।
তিনি সমিতির সদস্যদের সামাজিক ও
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করে আসছেন।
সমবায়ের উদ্দেশ্য হল�ো মেধা ও পুঁজির
সম্মিলিত সংয�োজন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক
ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটান�ো। সমিতিটি অত্র এলাকার
অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির মহিলাদের
জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূ মিকা
রেখে আসছে। সরকারি পৃষ্ঠপ�োষকতা
পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আর�ো
গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়াও
এলাকার সাধারণ নারীদের জীবনমানেরও
উন্নয়ন সাধিত হবে।

সমিতির পক্ষ থেকে ভারতে মেলায় অংশগ্রহণ
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ভাদুন মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর মুজিববর্ষে বৃক্ষর�োপণ

ভাদুন মহিলা ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
জেলা: গাজীপুর
উপজেলা: গাজীপুর সদর

২

০১৫ সালের দিকে ভাদুন গ্রামের কিছু উদ্যোগী মহিলা নিজেদের ভাগ্য
উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয়। পাশাপাশি তারা তাদের এলাকার একটি ক্রেডিট
ইউনিয়ন লিঃ এর সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে ভাদুন মহিলা
ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ গঠন করে (নিবন্ধন নং: ৬৩, তারিখ:
০১/০৬/২০১৬খ্রি.)। সমিতির কর্মএলাকা ভাদুন, বিলাসারা, ডেমরপাড়া,
নৈপাড়া, কামারগাও ও স�োরল গ্রামের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ
সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫২ জন।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
সমিতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয় দ্বারা মূলধন গঠন করে
লাভজনক নিরাপদ খাতে বিনিয়�োগ করা; সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে
স্বাবলম্বী হতে সহয�োগিতা করা; ক্ষু দ্র উদ্যোক্তা তৈরি; সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির
জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি; তাদের মিতব্যয়িতার সুফল
শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করা; সদস্যদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল
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নিজেদের প্রয়�োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ
হিসেবে প্রদান করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন করা; সদস্যদের আর্থ-সমাজিক
উন্নয়নে যেক�োন�ো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে
অর্থায়ন ও সদস্যদের গৃহীত উন্নয়নমূলক
প্রকল্পে অর্থায়ন এবং টেকসই সমবায় সংগঠন
গঠনের লক্ষ্যে এককভাবে বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান
কাল্ব এর সহয�োগিতায় য�ৌথভাবে বিনিয়�োগ
কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সদস্যদের
শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্যে
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা/গৃহীত
পদক্ষেপ
মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে ত�োলা,
বাল্যবিবাহ র�োধ ও য�ৌতুক বির�োধী
আন্দোলনে এ সমিতি বিশেষ ভূ মিকা পালন
করছে। নারী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদানের
ফলে একদিকে যেমন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে
স্বাবলম্বী হচ্ছে অন্যদিকে তাঁরা পরিবারের
সহায় হচ্ছেন।
সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
সমিতির মাধ্যমে সমবায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের
পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম
যেমন- বাল্যবিবাহ র�োধ, বয়স্ক শিক্ষা, দুস্থদের
সাহায্য সহয�োগিতা করা এবং দরিদ্র মেধাবী
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।
কর�োনা মহামারিজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে

সমিতি কর্তৃপক্ষ দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে প্রতি
পরিবারে চাল ৫ কেজি, ডাল ৫ কেজি, আলু
৫ কেজি বিতরণ করেন।

প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা,
বিপুল সংখ্যক মহিলার স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি,
মহিলাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে
গড়ে ত�োলাই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির
সদস্যদেরকে সেলাই ও হাতের কাজে
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি সদস্যরা
সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে ট্রেডভিত্তিক
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে ১ জন বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে।
এছাড়া প্রায় ১৯০ এর অধিকসংখ্যক মহিলার
স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির আর্থিক বিবরণী
শেয়ার মূলধন: ২,৯৩,৩৫০ টাকা
কালব শেয়ার: ২৫,৪০০ টাকা
সঞ্চয় পরিমাণ: ৪৩,১৮,১৭৪ টাকা
ঋণ বিতরণ (চলতি বছর): ২৪,৬২,৫০০
টাকা
লভ্যাংশ/নিট লাভ: ৯৭,৩৯৮ টাকা
কাযর্করী মূলধন: ৪৯,০৩,১৭১ টাকা
বিনিয়�োগের
পরিমাণ:
ঋণখাতে:
৪০,৫৪,৬০০ টাকা

সমিতির কার্যক্রম
সমিতি মূলত সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ
প্রদান করে সদস্যদের স্বাবলম্বী হতে এবং ক্ষু দ্র
উদ্যোক্তা তৈরিতে সহয�োগিতা করে। এছাড়াও
সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমিতির মাধ্যমে
বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং
সদস্যদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে কাজ
করে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সদস্য মুক্তা রানী দেবনাত, অনিতা
রানী মন্ডল, গীতা সরকার, অনামিকা সরকার
তাঁদের প্রচেষ্টায় সমিতিটি বর্তমানে পর্যায়ে
এসেছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতিকে টেকসই করার লক্ষ্যে সমিতির
সদস্যদের উৎপাদনমুখী কাজ যেমনকৃ ষিজপণ্য উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন,
ডেইরি খামার করার জন্য ঋণ প্রদান করা
হচ্ছে এবং উক্ত ধারাবাহিকতা বজায় রাখার
লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সচেষ্ট
আছেন। তাছাড়াও সদস্যদের শিক্ষা ও
চিকিৎসার জন্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল
প্রতিষ্ঠিত করা সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার
মধ্যে রয়েছে।

ভাদুন মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য
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মাতৃ ছায়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সেলাই কার্যক্রম

মাতৃছায়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
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মিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব রানুফা আক্তার এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা
ও সততায় মাতৃ ছায়া মহিলা সমবায় সমিতি আজ সফল সমবায় সমিতি হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রানুফা আক্তার গাজীপুর সদর উপজেলার ভু রুলিয়া গ্রামের
মেয়ে। বেশিদূর পড়াশ�োনা করতে পারেননি। স্বপ্ন ছিল মহিলাদের স্বাবলম্বী করে
গড়ে ত�োলা। সেই লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে তিনি তাঁর গ্রামের ১২ জন মহিলা
সদস্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। মহিলাদেরকে একত্রিত করার লক্ষ্যে একটি
সমবায় সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু নারীদেরকে ঘরের বাহিরে গিয়ে কাজ
করার পক্ষে অনেক বাধা আসে। কার�ো মা-বাবা বাহিরে যেতে বাধা দেন, কার�ো
শ্বশুর-শাশুড়ি কাজে বাধা দেন। সব কিছু কে উপেক্ষা করে অবশেষে ২০ জন
মহিলা সদস্য নিয়ে ২০০৮ সালের ৫ নভেম্বর গাজীপুর জেলা সমবায় কার্যালয়
হতে নিবন্ধন লাভ করে (নিবন্ধন নং : ৪৩৬, তারিখ : ০৫/১১/২০০৮খ্রি.)।
বর্তমানে সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ৫০৪ জন।
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সমিতির মূল উদ্দেশ্য
নিজেদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয় দ্বারা মূলধন গঠন
করে লাভজনক নিরাপদ খাতে বিনিয়�োগ
করা; সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান
করে স্বাবলম্বী হতে সহয�োগিতা করা; ক্ষু দ্র
উদ্যোক্তা তৈরি, সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ
করা, সদস্যদের সঞ্চিত তহবিল নিজেদের
প্রয়�োজনে ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান,
এককভাবে বা জাতীয় প্রতিষ্ঠান কাল্ব এর
সহয�োগিতায় য�ৌথভাবে বিনিয়�োগ কার্যক্রম
পরিচালনা করা এবং সদস্যদের উন্নত
শিক্ষা ও চিকিৎসার নিমিত্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
সমিতির মাধ্যমে মহিলারা আয়বর্ধক কার্যক্রমে
অংশগ্রহণ করছে, বিভিন্ন ক্ষু দ্র ব্যবসায়
বিনিয়�োগ করছে। এর ফলে তাঁরা স্বাবলম্বী
হচ্ছে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সমিতির নির্বাচন নিয়মিতভাবে হওয়ায় নারী
নেতৃ ত্ব তৈরি হচ্ছে।

সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কর্মক্রম
সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম
যেমন- বাল্যবিবাহ র�োধ, বয়স্ক শিক্ষা, দুস্থদের
সাহায্য সহয�োগিতা করা এবং দরিদ্র মেধাবী
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।
কর�োনা মহামারিকালীন পরিস্থিতিতে সমিতি
কর্তৃপক্ষ দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে খাবার ও নগদ
টাকা বিতরণ করে।

প্রশিক্ষণ
সমিতির সদস্যদেরকে সেলাই ও হাতের
কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও সদস্যরা
সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে বিভিন্ন
আয়বর্ধক খাতে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে ৩ জন বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে।
এছাড়া প্রায় ৩৫০ এর অধিকসংখ্যক মহিলার
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির আর্থিক বিবরণী
শেয়ার মূলধন: ১২,৬১,৬৭৮ টাকা
সঞ্চয় পরিমাণ: ৬০,৭২,২০৪ টাকা
ঋণ বিতরণ (চলতি বছর): ৯২,৬৬,০০০
টাকা
লভ্যাংশ/নিট লাভ: ২,৪৭,২২৮ টাকা
ব্যাংকে জমা: ১,৫৬,২১৬ টাকা
সম্পদ: ৫৫,২৪৯ টাকা
বিনিয়�োগের পরিমাণ : ৯০,৭৩,৪৫০ টাকা
সমিতির কাযর্করী মূলধন: ৯২,৮৬,৫৯৩
টাকা

সমিতির কার্যক্রম
সমিতি সদস্যদের উৎপাদনমুখী কাজ যেমনকৃ ষিজপণ্য উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন,
ডেইরি খামার ও অন্যান্য ক্ষু দ্র ব্যবসার
জন্য ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
এবং ক্ষু দ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করে।
এছাড়াও সদস্যদেরকে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ
প্রদান করে এবং সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন
উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে।

মাতৃ ছায়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের নিজেদের তৈরি শোপিস
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চু য়ারিয়াখ�োলা দ্বীপ শিখা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের টেইলারিং কাজ

চুয়ারিয়াখ�োলা দ্বীপশিখা মহিলা
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: গাজীপুর
উপজেলা: কালিগঞ্জ
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জীপুর জেলাধীন কালিগঞ্জ উপজেলার চু য়ারিয়াখ�োলা,ভেটু র
চড়াখ�োলা প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল। উক্ত গ্রামের মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র ও বেকার। এ
হতদরিদ্র ও বেকার মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গাজীপুরে
এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ বিভিন্ন উন্নয়ন দল গঠন করে। উক্ত উন্নয়ন
দলগুল�োর মধ্য থেকে চু য়ারিয়াখ�োলা, ভেটু র চড়াখ�োলা গ্রামের মহিলাদের নিয়ে
চু য়ারিয়াখ�োলা দ্বীপশিখা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করা হয় (রেজি
নং-১৮৭,তাং-১৩/০২/২০০৮ইং)। এ সমিতির মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও উৎপাদনমুখী
খাতে বিনিয়�োগ করে গ্রামের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে
এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা ও উন্নয়নের ছ�োয়া লেগেছে। বর্তমানে সমিতির মোট
সদস্য সংখ্যা ১১৬ জন।
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সমিতির মূল উদেশ্য
দারিদ্র্য বিম�োচনের লক্ষ্যে সদস্যদের ঋণ
সহায়তা প্রদান করা, কর্মসংস্থানের নিমিত্ত
সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সদস্যদের
উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়ে সহায়তা
করা সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সদস্যদের সমিতির মাধ্যমে কম্পিউটার,
বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক-বাটিকসহ
সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া
হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। সমিতির উদ্যোগে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ২১০ জন সদস্যের

কর্মসংস্থান হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির ম�োট ভূ মি তহবিল ১,৫৯,০২৯ টাকা,
বিনিয়�োগ ৩,৫৪,০০০ টাকা, ব্যাংক হিসাব
৭৬,০৬১ টাকা ও পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন
৪,২৭,৫৯৫ টাকা। প্রতিবছর সদস্যদের
আমানতের ওপর ৮% হারে সুদ প্রদান করা
হয়। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
৫,০০,২৫৯ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
ব্লক-বাটিক, টেইলারিং, জুয়েলারি পণ্য তৈরি,
চামড়াজাত পণ্য তৈরি ও বিউটিফিকেশন এর
মত আয়বর্ধক উদ্যোগগুল�োতে মহিলাদেরকে

সম্পৃক্ত করা।

সমিতির সাফল্যের কারণ
সমিতির বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য
সমিতির প্রাক্তন সভানেত্রী জনাব মঞ্জুরাণী
রক্ষিত এর বিশেষ অবদান রয়েছে। গ্রামের
মহিলাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার
জন্য তিনি উৎসাহ, অনুপ্রেরণার মাধ্যমে
তাদেরকে সমিতির সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করেন
এবং সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
দক্ষ করে গড়ে ত�োলেন। সমিতির সদস্যগণ
সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে হস্তশিল্পজাত
পণ্য তৈরি, কৃষিজপণ্য উৎপাদন, গরু-ছাগল
ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ কার্যক্রম
করছেন। তাদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সমিতিটি
প্রতিবছর লাভবান হচ্ছে।

চু য়ারিয়াখ�োলা দ্বীপ শিখা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের গাভি পালন
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ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
জেলা: গাজীপুর
উপজেলা: কালীগঞ্জ
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সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব জাহানারা বেগমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়
কালিগঞ্জের তুমুলিয়া গ্রামের শিক্ষিত/অর্ধ-শিক্ষিত/পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বাবলম্বী
করার লক্ষ্যে ২৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সমবায়ের আদর্শ ও নীতিমালাকে সামনে
রেখে ১৯৯৭ সালে তুমিলিয়া মুসলিম মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন
লিঃ গঠন করা হয় (নিবন্ধন নং: ৬৪, তারিখ: ১৩/০৫/১৯৯৭ খ্রি.)। সমিতির
কর্মএলাকা তুমিলিয়া ও বাঙ্গালহাওলা গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা ৭১৬ জন।
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সমিতির মূল উদ্দেশ্য
সদস্যদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহিত
করা, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
ও কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি
এবং সম্ভাবনাময় প্রকল্পে বিনিয়�োগ সমিতির
মূল লক্ষ্য।

সমিতির কার্যক্রম
ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সমিতিতে
হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরি, পুঁতির শো-পিস তৈরি,
ব্লক-বাটিকের কাপড়ে তৈরি, গরু-ছাগল
ও হাঁস-মুরগি পালন কার্যক্রম পরিচালিত
হচ্ছে। প্রতিবছর সমিতির ১০/১১ জন মহিলা
সদস্য সমবায় আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট/সমবায়
একাডেমি হতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত

হয়ে দক্ষ হচ্ছেন।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সমিতির ৩ জন বেতনভু ক্ত কর্মচারী ছাড়াও
সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে প্রায় ৮০০ জন
মহিলা সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি
হয়েছে।

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির অংশগত মূলধন ৬১,৫০,০১০
টাকা, সঞ্চয় আমানত ও অন্যান্য আমানত
১,৩৩,০৫,৭৫৭ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
৫,০৮,৬০২ টাকা, কুঋণ তহবিল ৩,২৭,২২৭
টাকা, অন্যান্য তহবিল ৪,৫৫,৪৭৫ টাকা,
সমিতির ব্যাংক জমার পরিমাণ ২৫,৭৭৭

টাকা এবং সমিতির
২,৩২,৫৭,৮৯৯ টাকা।

কার্যকরী

মূলধন

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে
ডেইরি খামার, ক্ষু দ্র ও কুটিরশিল্প এবং মার্কেট
স্থাপন।
দরিদ্র মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়ন ও
মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার
ক্ষেত্রে গাজীপুরের তুমিলিয়া মুসলিম মহিলা
ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর
ভূ মিকা অপরিসীম।

তুমিলিয়া মুসলিম মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর অফিসে সদস্যরা
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মঠবাড়ি মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সদস্যের হাঁস-মুরগি পালন

মঠবাড়ি মহিলা ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

জেলা: গাজীপুর
উপজেলা: কালীগঞ্জ
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জীপুর জেলার কালীগঞ্জ এলাকার দরিদ্র পরিবারগুল�োর আর্থিক
অবস্থার উন্নয়নের জন্য গাজীপুর এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এলাকায়
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র একাধিক উন্নয়ন দল গঠন করে। পরবর্তীতে উক্ত উন্নয়ন দল হতে ২০
জন মহিলাকে সংগঠিত করে গড়ে ওঠে মঠবাড়ি মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট
ইউনিয়ন লিঃ। সমিতিটি জেলা সমবায় কার্যালয়, গাজীপুর হতে নিবন্ধন নিয়ে
১৯৯৮ সালে কার্যক্রম শুরু করে (নিবন্ধন নং-২১, তারিখ: ২৭/০৫/১৯৯৮)।
সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র গাজীপুর জেলার মঠবাড়ি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯৯ জন।
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সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও
কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির ও মাঝারি শিল্প
স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; সঞ্চয়ের মাধ্যমে
সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য বৃদ্ধিতে অবদান
রাখা; নারী সদস্যদের উদ্যোক্তা হিসেবে
গড়ে ত�োলার লক্ষ্যে সমিতির নিজস্ব মূলধন
হতে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে বিভিন্ন লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা
এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার
লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট
সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত
করা হয়।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে সমিতির
গঠনের সময় সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ
প্রদান করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে
গড়ে ত�োলা হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন
সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে
সদস্যদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন, খাদ্য ও পুষ্টি এবং শিক্ষা গ্রহণের
জন্য ম�োটিভেশন প্রদান করা হয়। এছাড়াও
মহিলা সদস্যদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে
সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের কম্পিউটার,
বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক–বাটিক সহ
বিভিন্ন আয়বর্ধক খাতে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান
করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী
রয়েছে।
কর্মকর্তাকর্মচারীদের বাৎসরিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ১,০৪,০২২ টাকা। সমিতির সদস্য

তথা এলাকার দরিদ্র মহিলাগণ বিভিন্ন বিষয়ে
সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এভাবে
প্রায় ৩৫ জন সদস্যেরে এযাবৎ স্বকর্মসংস্থান
হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির ম�োট অস্থায়ী সম্পদ ৪৩,১১২ টাকা,
বিনিয়�োগ ১,২৩,৩০৯ টাকা, ব্যাংক হিসাব
৩,৬৮,৮২৫ টাকা, পরিশ�োধিত শেয়ার
মূলধন ৩,৩৩,০৩৭ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
৮০,৪৪৯ টাকা, কুঋণ তহবিল ৫২,০৪৩
টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪২,৩২,৮৯২ টাকা,
এবং সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
৫০,১০,১৮৮ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
ব্লক-বাটিক, টেইলারিং ও এলাকাভিত্তিক
অন্যান্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রম।

মঠবাড়ি মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর স্বকর্মসংস্থান
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রাঙ্গামটিয়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের সেলাইয়ের কাজ

রাঙ্গামটিয়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: গাজীপুর
উপজেলা: কালীগঞ্জ
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০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে ১৯৯২ সালে রাঙ্গামটিয়া মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ এর যাত্রা শুরু হয় (নিবন্ধন নং: ০৯, তারিখ: ১৫/১০/১৯৯২ খ্রি.)। কালীগঞ্জ
উপজেলার রাঙ্গামটিয়া, চু য়ারিয়াক�োলা ও দক্ষিণ রাজনগর গ্রামের মধ্যে সমিতির
কর্মএলাকা সীমাবদ্ধ। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৫ জন।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
মহিলা সদস্যদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে ত�োলা, বাল্যবিবাহ র�োধ, বিধবা
নারীদের স্বাবলম্বী করা, সদস্যদের হস্তশিল্প কাজে সহয�োগিতা করা এবং হতদরিদ্র
মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে
ত�োলা সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
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সমিতির কার্যক্রম
সমিতির মাধ্যমে ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা
করা হয়। এছাড়াও সমিতি থেকে ঋণ ও
সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে সদস্যরা
হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরি, পুঁতির শো-পিস
তৈরি, ব্লক-বাটিক, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি
পালন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে ৩ জন বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে।
সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে প্রায় ৫০ জন
মহিলা সদস্য স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম
হয়েছে।
আর্থিক বিবরণী
সমিতির অংশগত মূলধন ৬,৩৬,২১৯ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ৬৯,৭৬৩ টাকা, সংরক্ষিত

তহবিল ৪৩,৫৫৫ টাকা, কুঋণ তহবিল
২৯,০৩৬ টাকা, কার্যকরী মূলধন ৯,৫৪,৬৫৫
টাকা এবং সমিতির ব্যাংক জমার পরিমাণ
৮৫,৭৬৫ টাকা।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির মাধ্যমে ডেইরি খামার, কুটিরশিল্প
স্থাপন, মার্কেট নির্মাণ, ভূ মিহীনদের ভূ মির
ব্যবস্থা করা।

রাঙ্গামটিয়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা
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কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক সবজি চাষ

কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
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জার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মভূ মি গ�োপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুরকে বলা হয় সমবায়ের চারণ ভূ মি।
উক্ত মুকসুদপুর উপজেলার কলিগ্রামের কতিপয় অসচ্ছল ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা
নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ও নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে ত�োলার ব্রত
নিয়ে দলগত উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথমদিকে তারা মুষ্ঠি-চাল সমিতিতে নিয়ে
বিক্রি করে উক্ত বিক্রয়লব্ধ টাকা সমিতির সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখত। তাদের এ
কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পাশে এসে দাঁড়ায় একটি বেসরকারি উন্নয়ন
সংস্থা সিসিডিবি। সিসিডিবির কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের পুর�োপুরি সামিল করে
তারা সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন শুরু করে। পরবর্তীতে
সমিতিতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমিতি পরিচালনার জন্য জেলা
সমবায় কার্যালয়, গ�োপালগঞ্জ হতে নিবন্ধন নিয়ে গঠন করে কলিগ্রাম বসুন্ধরা
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং ৩৯, ০৮/০৫/২০০৮)। বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা ১৫৯ জন।
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সমিতির মূল উদ্দেশ্য
সমিতির সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয়
আমানত গ্রহণ, শেয়ার বিক্রি করে পুঁজি গঠন
এবং উক্ত পুঁজি সদস্যদের মাধ্যমে আয়বর্ধক
কর্মসূচিতে বিনিয়�োগ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা
তৈরি করা তথা নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা
এবং সমিতির কর্মএলাকার মধ্যে বসবাসকারী
নারীদের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক
মুক্তি আনয়ন করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতিটি এলাকায় ব্যাপক
ভূ মিকা পালন করছে বলা যায় এটি র�োল
মডেল হিসেবে কাজ করছে। জেলা সমবায়
কার্যালয়, গ�োপালগঞ্জ এবং উপজেলা সমবায়
কার্যালয়, মুকসুদপুর, গ�োপালগঞ্জ এর য�ৌথ
উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ
যেমন, ব্লক–বাটিক, টেইলারিং, প্যাকেজিং
এবং গাভি পালন এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে
সমিতির প্রত্যেকটি নারী সদস্য আজ স্বাবলম্বী
হয়েছেন। সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে নারীরা
আজ সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন। কিছু সদস্য
আছেন যারা সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে পাটজাত
দ্রব্যাদি ও নকশিকাঁথা তৈরি করে ঢাকায় ও
বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করেন। এককথায়
সমিতি এলাকার পুরুষদেরকে ব�োঝাতে সক্ষম
হয়েছে যে, নারীদেরকে ঘরে বন্দী রেখে

ক�োন�োভাবে পরিবার এবং সমাজের কল্যাণ
করা সম্ভব নয়। ফলশ্রুতিতে নারীরা অংশ
নিচ্ছে আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ডে এবং পরিবার
ও সমাজে নিশ্চিত করছে তাদের সম্মানজনক
অবস্থান।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
জেলা সমবায় কার্যালয়, গ�োপালগঞ্জ এর
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট এবং উপজেলা
সমবায় কার্যালয়, মুকসুদপুর, গ�োপালগঞ্জ
কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা থেকে
যেসব সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা
পরবর্তীতে সমিতির উদ্যোগে অন্যান্য
সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রত্যেকটি
সদস্যকে প্রশিক্ষিত করে ত�োলার প্রচেষ্টা
চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রশিক্ষণলব্ধ
জ্ঞান নিয়ে তারা সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে
নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা
করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান
ঋণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে সমিতিটি প্রায় ৩৫০ জনের পর�োক্ষ
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং সমিতিতে ২ জন
কর্মচারী সরাসরি নিয়�োজিত রয়েছে।

আর্থিক বিবরণী
শেয়ারের পরিমাণ: ১,৯৩,১০০ টাকা
সঞ্চয়ের পরিমাণ: ৬৭,৮৯,৫৫১ টাকা
ঋণ বিতরণের পরিমাণ: ৪৭,৪১,০০০ টাকা
সম্পদ: ৩ শতাংশ
কার্যকরী মূলধন: ৭৫,৮২,৬৯১ টাকা

সমিতির কার্যক্রম
সমিতিটি মূলত সঞ্চয় গ্রহণ ও ঋণ কার্যক্রম
করে থাকে। এছাড়াও সদস্যগণ কুটিরশিল্পের
কাজ করে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের পেছনে সূচনালগ্নের
সভানেত্রীসহ পরিচালনা পর্ষদ এবং তৎকালীন
সিসিডিবির কমকর্তা/কর্মচারীদের অক্লান্ত
পরিশ্রমে সমিতিটি আজকের অবস্থানে এসে
দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সভানেত্রীর সুয�োগ্য
নেতৃ ত্ব, সততা ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠানটিকে একটি
সফল ও টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতিটির ঋণ দাদন এবং সঞ্চয় গ্রহণের
পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্কু ল প্রতিষ্ঠা, ক্ষু দ্র ব্যবসা
ও বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ সেন্টার প্রতিষ্ঠার
মাধ্যমে এলাকার নারীদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নতি করা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে
ভূ মিকা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত ভার্মি কম্পোস্ট সার
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সাহাপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক ঋণের চেক বিতরণ

সাহাপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: গ�োপালগঞ্জ
উপজেলা: গ�োপালগঞ্জ সদর
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হাপুর, জাতির পিতার জন্মভূ মি গ�োপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার
উত্তর সীমান্তের সনাতন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত জনবহুল প্রত্যন্ত একটি ইউনিয়ন।
এ ইউনিয়নের দারিদ্র্য পীড়িত নারীরা নিজের পায়ে দাঁড়ান�োর ব্রত নিয়ে জেলা
সমবায় অফিসার, গ�োপালগঞ্জ এর অধীনে ২০১৭ সালে সাহাপুর নারী উন্নয়ন
সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করে। বর্তমানে সমিতিতে ১০০ জন নারী সদস্য রয়েছে।

সমিতির গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
সাহাপুর গ্রামটি প্রত্যন্ত এলাকায় হওয়ায় এবং জেলার অন্যান্য এলাকা হতে
অপেক্ষাকৃ ত নিচু হওয়ায় এখানে য�োগায�োগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। অভাবী,
ফসলের ওপর নির্ভরশীল গ্রামবাসী বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিকভাবে
দুর্বল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণের পর এলাকার
য�োগায�োগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। নারী ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
বিভিন্ন পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ হয়ে এলাকার পিছিয়ে পড়া পরিশ্রমী, স্বল্প শিক্ষিত, প্রত্যয়ী,
আত্মবিশ্বাসী ও কর্মঠ নারীগণ নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা
করতে থাকে কীভাবে এলাকার বিস্তৃত জমি ও তাদের দৃঢ়তা ও শ্রমকে কাজে
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লাগিয়ে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের
ভরণপ�োষণে পুরুষদের সহয�োগিতা করা যায়।
এরই ধারাবাহিকতায় এ ইউনিয়নের পরিশ্রমী
নারীগণ সামর্থ্য্য অনুযায়ী দু-একটা বকনা/
গাভি ক্রয় করে তা পালন শুরু করে। নিজেদের
প্রয়�োজনে একে অপরের সহয�োগিতা ও
পরামর্শ গ্রহণের জন্য সকলের সঙ্গে সকলে
য�োগায�োগ রক্ষা করতে শুরু করে। এভাবেই
তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম এগিয়ে যায় এবং
তাদের প্রচেষ্টার একটি বাস্তব রূপদানের
লক্ষ্যে সাহাপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ এর জন্ম হয়। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক
বাস্তবায়িত “উন্নত জাতের গাভি পালনের
মাধ্যমে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ সমিতির
প্রতিটি সদস্যকে বিনা সুদে ১,২০,০০০ টাকা
ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয় যা তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ের পথকে মসৃণ
করেছে।
সমিতির মূল উদ্দেশ্য
সমিতির সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় আমানত
গ্রহণ, শেয়ার বিক্রি ও প্রকল্প ঋণের মাধ্যমে
প্রাপ্ত পুঁজি সদস্যদের মাধ্যমে উন্নত জাতের
গাভি পালনে বিনিয়�োগ করা, সদস্যদের ঋণ
প্রদানের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা
এবং তথা নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন করা সমিতির মূল লক্ষ্য।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে জননেত্রী, প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ
দিতে এ সমিতিটি এলাকায় র�োল মডেল
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ�োপালগঞ্জ
জেলা সমবায় কার্যালয় এবং গ�োপালগঞ্জ
সদর উপজেলা কার্যালয় এর য�ৌথ উদ্যোগে
পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে
উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে আজ
তারা স্বাবলম্বী। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক
বাস্তবায়িত “উন্নত জাতের গাভি পালনের
মাধ্যমে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাথাপিছু
১,২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে নারীরা
আজ উদ্যোক্তা হয়েছে। প্রতিটি নারী ২টি করে
উন্নত জাতের গাভি ক্রয় করে তা লালনপালন
করে প্রতিনিয়ত দুধ বিক্রয় করে আর্থিকভাবে
লাভবান হচ্ছে এবং প্রতিবছর উন্নত জাতের
নতুন বাছু র বিক্রয় করে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে
আরও সুদৃঢ় করছে। সন্তানদের লেখাপড়ার
খরচের জন্য তাদেরকে আর স্বামীদের দিকে
তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে না, সন্তানদের যথাসম্ভব
স্বাস্থ্যকর খাদ্য দিতে পারছে সর্বোপরি
তারা পরিবারে অতিরিক্ত অর্থ য�োগ করতে
সমর্থ হচ্ছে। গাভি পালনের মাধ্যমে শুধু যে

সাহাপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর একজন সদস্যের গাভি পালন

পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরছে তা
নয় সাথে সাথে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা
পূরণ হচ্ছে। পরিবারে নারীদের অর্থনৈতিক
অংশিদারিত্বের ফলে পরিবারে তথা সমাজে
তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে
পুরুষের পাশাপাশি তারাও ভূ মিকা রাখছে।
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে এসব পরিবারে
কলহ নেই, নেই ক�োন�ো অনৈতিক কর্মের চর্চা।
ফলে সুস্থ সবল নির�োগ শিশুরা বেড়ে উঠছে
এবং বয়স্ক সদস্যরা সুস্থ জীবনযাপন করছেন।
এককথায় সমিতি এ এলাকার পুরুষদেরকে
ব�োঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, একা নয় নারী
পুরুষ মিলেই সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ও
সমৃদ্ধি আনা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে নারীরা অংশ
নিচ্ছে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে এবং পরিবার ও
সমাজে নিশ্চিত করছে তাদের অবস্থান।

সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
সমিতিটি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড
পরিচালনা করছে। নিয়মিত গবাদি পশুর
বিভিন্ন র�োগ তার প্রতিকার নিয়ে সকলকে
সচেতন করছে। এছাড়া সামাজিক কার্যক্রম
যেমন, বাল্যবিবাহ ও য�ৌতুক প্রথা যাতে
সমাজে না থাকে সেজন্য মাঝে মাঝে উঠান
বৈঠকের মাধ্যমে এলাকার জনগণকে এর
ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করে এবং
মহিলারা যাতে এ ধরনের বিষয়ের সাথে
সম্পৃক্ত না হয় সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে
থাকে। এছাড়াও দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের
শিক্ষার জন্য সমিতি হতে আর্থিক সহয�োগিতা
প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থান
প্রকল্প ঋণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতিটি প্রায় ১০২টি
পরিবারে পর�োক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে
এবং সমিতিতে ২ জন কর্মচারী সরাসরি
নিয়�োজিত রয়েছে।

আর্থিক বিবরণী
সমিতির শেয়ারের পরিমাণ: ৩,০০,০০০
টাকা
সঞ্চয়ের পরিমাণ: ৩,৭৩,০০০ টাকা
ঋণ বিতরণের পরিমাণ: ১,২০,০০,০০০
টাকা
বিনিয়�োগ: ১, ২০,০০,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন: ১,২৬,৭৯,৩০০ টাকা।
সমিতির কার্যক্রম
উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে নারীদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের পেছনে সূচনালগ্নের
সভানেত্রীসহ পরিচালনা পর্ষদ এবং এলাকার
কৃ তী সন্তান এবং বর্তমান সভানেত্রীর সুয�োগ্য
নেতৃ ত্ব, সততা ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠানটিকে একটি
সফল ও টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
এ সমিতির মাধ্যমে ভবিষ্যতে স্কু ল প্রতিষ্ঠা,
ক্ষু দ্র ব্যবসা ও উন্নত জাতের গাভি পালন
প্রশিক্ষণ সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।
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সমিতির উদ্যোগে উন্নত জাতের গাভি পালন

টুঙ্গিপাড়া পাটগাতী গ�োপালপুর নারী
উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: গ�োপালগঞ্জ
উপজেলা: টুঙ্গিপাড়া
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জার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির
জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মস্থান মধুমতি নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে
ওঠেছে ঐতিহ্যবাহী টু ঙ্গিপাড়া উপজেলা। “উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের তৎকালীন
প্রকল্প পরিচালক জনাব ম�ো: আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায়
অধিদপ্তর ঢাকা, টু ঙ্গিপাড়ায় উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনসহ
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে একটি নারী উন্নয়ন
সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন স্থানীয়
উপজেলা সমবায় অফিসার জনাব শেখ ম�ো: নজরুল ইসলাম এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়
২০১৭ সালে টু ঙ্গিপাড়া পাটগাতী গ�োপালপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা সমবায় দপ্তর, গ�োপালগঞ্জ থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় (নিবন্ধন নং ০১৯,
তারিখ ১০.১০.২০১৭ খ্রি.)। সমিতির কর্মএলাকা টু ঙ্গিপাড়া প�ৌরসভা, পাটগাতী ও
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গ�োপালপুর ইউনিয়নব্যাপী। বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা ১০০ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
টু ঙ্গিপাড়া উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের
উন্নত জাতের গাভি লালনপালনের মাধ্যমে
জীবনযাত্রার মান�োন্নয়নসহ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটান�ো;
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে সদস্যদের
অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা; সদস্যদের
মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে
ত�োলা, সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত
জমা রাখা, সমিতির গঠিত মূলধন সমষ্টিগত
আর্থিক কল্যাণে ব্যবহার করা এবং অর্জিত
লাভ সদস্যদের কল্যাণে ব্যবহার করা;
পাশাপাশি কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশিয়
গাভির জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির
প্রচেষ্টা নেয়া; দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি
অন্যান্য গ্রামীণ কৃ ষিখাত যেমন- প্রচলিত ও
অপ্রচলিত কৃ ষি ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ,
হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি খাতে সদস্যদের
সম্পৃক্ততার মাধ্যমে টেকসই আত্মকর্মসংস্থান
ও আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
সমিতির কার্যক্রম
দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে শিশু খাদ্যের চাহিদা
পূরণ ও সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে
পুঁজি গঠনে সহয�োগিতার জন্য সমবায়
অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত উন্নত জাতের গাভি
পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প হতে সুদ
মুক্ত ঋণ সহায়তা হিসেবে সমিতিকে প্রদত্ত
১,২০,০০,০০০ টাকা অবর্তক ঋণ তহবিল
হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির মূল কাজ
হচ্ছে উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
দুগ্ধ উৎপাদন; গবাদি পশু ম�োটাতাজাকরণ;
দুগ্ধ উৎপাদন, স্বাস্থ্য সম্মতভাবে দুগ্ধ দ�োহন,
দুগ্ধ সংগ্রহ এবং বাজারজাতকরণ; খাঁটি দুগ্ধ
উৎপাদনের নিমিত্তে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি
পশু লালনপালনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
করা; দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদি পশুর

সমিতির উদ্যোগে উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন

জন্য সুষম দানাদার গ�ো খাদ্য ও সবুজ ঘাস
উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং গবাদি
পশুকে সময়মত�ো বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক
র�োগের টিকা প্রদানসহ সকল প্রকার র�োগের
চিকিৎসা প্রদান করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকানারীর
ক্ষমতায়নে সমিতিটি এলাকায় র�োল মডেল
হিসেবে কাজ করছে। জেলা সমবায় কার্যালয়,
গ�োপালগঞ্জ এবং উপজেলা সমবায় কার্যালয়,
টু ঙ্গিপাড়া গ�োপালগঞ্জ এর য�ৌথ উদ্যোগে
পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন,
গাভি পালন এর ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে
সমিতির প্রত্যেকটি নারী সদস্য আজ স্বাবলম্বী
হয়েছে। তারা খাঁটি দুগ্ধ উৎপাদনের নিমিত্তে
আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু লালনপালনের
যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিবারে পুরুষের

পাশাপাশি অতিরিক্ত অর্থ য�োগ করতে সমর্থ
হচ্ছে।

কর্মসংস্থান
সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির প্রায় ১০৯
জন সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র্য সীমার নিচে
বসবাসরত মহিলাদের কর্মসংস্থান হয়েছে।

আর্থিক বিবরণী
সমিতির শেয়ারের পরিমাণ: ৩,০০,০০০
টাকা
সঞ্চয়ের পরিমাণ:১,৫০,৩৫০ টাকা
ঋণ বিতরণের পরিমাণধ ১,২০,০০,০০০
টাকা
কার্যকরী মূলধন: ৭,৬৬,৫০০ টাকা।
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নিয়ামতপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর গাভি পালন

নিয়ামতপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: শরীয়তপুর
উপজেলা: শরীয়তপুর সদর

100

শ

রীয়তপুর জেলাধীন শরীয়তপুর সদর উপজেলার আঙ্গারিয়া ইউনিয়নের
নিয়ামতপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের
জন্য স�োস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ),শরীয়তপুর এর সহায়তায়
নারীদের নিয়ে কয়েকটি দল গঠন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দুগ্ধ উৎপাদন
বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে এখান থেকে ২০
জন সদস্য নিয়ে নিয়ামতপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ গঠন করা হয়। জেলা সমবায় কার্যালয়, শরীয়তপুর থেকে নিবন্ধন নং-শরী
/১৪, তারিখ: ০৩/০৯/২০১৯ খ্রি. মূলে নিবন্ধন লাভ করে সমিতির কার্যক্রম শুরু
করা হয়। সমিতির কর্মএলাকা আঙ্গারিয়া ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমিতির
সদস্য নির্বাচনি এলাকা নিয়ামতপুর গ্রামে বসবাসকারী দুগ্ধবতী গাভি পালনকারী
মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
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সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির সদস্যগণের নিকট থেকে শেয়ার ও
সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন; ঋণ/
অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নে
বিভিন্ন আয়বর্ধক ও সেবামূলক কার্যক্রম
সম্পাদন করা; নিজ বাড়িতে ছ�োট ছ�োট দুগ্ধ
খামার গড়ে তুলতে সদস্যদের সহায়তা করা;
দুগ্ধ সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিকট
সমিতির সদস্যগণের উৎপাদিত দুগ্ধ বিক্রয়ের
ব্যবস্থা করা এবং সমবায় আদর্শ ও নীতির
ভিত্তিতে ও পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন
করা সমিতির মূল উদ্দেশ্য।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
পুরুষের পাশাপাশি নারীরা গাভি লালন
পালনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনসহ বিভিন্ন
আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ফলে
নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে এবং
সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যগণকে সমবায় ব্যবস্থাপনা
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়
মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়। আঞ্চলিক
সমবায় ইনস্টিটিউট, ফরিদপুরে গাভি পালন,

ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ এর
পাশাপাশি স�োস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
(এসডিএফ) কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
সদস্যদের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে
ত�োলা হয়।
কর্মসংস্থান
সমিতির উদ্যোগে ২৩ জন নারী সদস্যের
স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন ও
সমিতিতে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিতকরণে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি যথেষ্ট সচেতন।
৩০ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সমিতির
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৪,০০০ টাকা,
আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানত ৮৪,২৫০ টাকা,
এসডিএফ হতে অনুদান গ্রহণের পরিমাণ
৩,৭৩,১০৪ টাকা। এছাড়াও সমিতি ঘাস
চাষের জন্য জমি লিজ বাবদ ৯০,০০০ টাকা,
ভ্যান ক্রয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা, সেচ মেশিন
ক্রয় বাবদ ২৫,০০০ টাকা বিনিয়�োগ করে।
সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও

সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে এবং এসডিএফ
হতে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করে গাভি পালন
খাতে বিনিয়�োগ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও
নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি
সাধনে সদস্যগণ নিরলসভাবে কাজ করে
যাচ্ছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
এসডিএফ হতে নারী দুগ্ধ খামারীগণকে
একত্রিতকরে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুগ্ধ সমবায়
সমিতির কার্যক্রম করা হয়। ফলে সমিতির
সাফল্যের পিছনে সদস্যদের চেষ্টার পাশাপাশি
এসডিএফ এর গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রয়েছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশিয় গাভির
জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির
প্রচেষ্টা নেওয়া, স্বাস্থ্য সম্মতভাবে খাঁটি দুগ্ধ
উৎপাদনের নিমিত্তে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি
পশু লালনপালনের যথাযথ ব্যবস্থা করা, দুগ্ধ
উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবাদি পশুর জন্য
দানাদার গ�ো-খাদ্য ও সবুজ ঘাস উৎপাদনের
যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এলাকার
মানুষের, শিশু খাদ্য ও আমিষের ঘাটতি পূরণ
করা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

নিয়ামতপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের গাভির পরিচর্যা
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১

৯৯৪ সালে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার দরিদ্র ও অসহায় মহিলাদের অর্থকষ্ট
দূরীকরণ সহ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয় হতে
খালইষ্ট সুমনা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধিত হয়। সমিতির কর্মকাণ্ড মুন্সীগঞ্জ
সদর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩ জন।

সমিতি গঠনের ইতিহাস
সমিতি নিবন্ধনের পিছনে যার অগ্রণী ভূ মিকা রয়েছে, তিনি হলেন সাফিয়া খাতুন।
নারীর ক্ষমতায়নে তার ভূ মিকা সত্যিই প্রশংসিত। তিনি পারিবারিক চাপে ১৪
বছর বয়সে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধকে বিয়ে করেন এবং বৈবাহিক জীবনসহ নানা
ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে নারীর ক্ষমতায়ন কতটা প্রয়�োজন।
এ ধারণা হতেই তিনি মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের কথা ভাবতে থাকেন। তিনি
বিশ্বাস করতেন মহিলারা একত্রিত হয়ে মিলেমিশে কাজ করে স্বাবলম্বী হওয়া
সম্ভব। বঙ্গবন্ধু র সমবায়ের মাধ্যমে স�োনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন তাঁকে আরও বেশি
উজ্জ্বীবিত করে ত�োলে। স্বামীর অসহয�োগিতা ও সামাজিক কুসংস্কার তাকে এ
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বিষয়ে নিবৃত করতে পারেনি। তিনি প্রথমে
মাত্র ২৫ জন মহিলাকে সংগঠিত করে
২০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ১৯৯৪ সালে
খালইষ্ট সুমনা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
গঠন করেন (নিবন্ধন নং- ৬৬, তারিখ২৮/০৩/১৯৯৪)। সমিতি গঠনের ঐ সময়ের
জেলা সমবায় কর্মকর্তার ভূ মিকা স্মরণীয়।
তিনি মহিলাদেরকে সমিতি পরিচালনা করার
নিয়ম, আইন, শিক্ষাদীক্ষাসহ খাতাপত্র তৈরি
করতে আন্তরিকভাবে সহয�োগতিা করেন।
সমিতির মূল উদ্দেশ্য
নারীদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা,
উক্ত সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট তহবিল হতে
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান এবং
নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার
লক্ষ্যে বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়�োগ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা/গৃহীত
পদক্ষেপ
নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে অন্যান্য
সংগঠনের তুলনায় সমবায় সমিতি অধিক
কার্যকর। খালইষ্ট সুমনা মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ মুন্সীগঞ্জ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারীদের

সমিতিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এবং
সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা ও নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী নেতৃ ত্বের বিকাশে
সহায়তা করছে; সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে
বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে
এসকল নারীরা নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন
করছেন ফলে পরিবারে ও সমাজে তাদের
মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার
ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সদস্যদের ব্লক–বাটিক, পুঁতির শো-পিস,
ক্রিস্টাল পণ্য তৈরি, নকশিকাঁথাসহ বিভিন্ন
আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং ঋণ
প্রদানের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে
সমিতি বলিষ্ঠ ভূ মিকা পালন করছে। এছাড়া
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, ক�োর্টবাড়ি,
কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ
ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে সমিতির সদস্যগণ
বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।
এই সমিতির কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ
নিয়ে পরবর্তীতে জেলা সমবায় কার্যালয়
কর্তৃক আয়�োজিত ০৮/১১/২০২০ খ্রি. থেকে
১২/১১/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত (ক্রিস্টাল, পুঁতি) এবং
১৪/০২/২০২১ খ্রি. হতে ১৮/০২/২০২১ খ্রি.

পর্যন্ত (ব্লক–বাটিক) ২টি আইজিএ প্রশিক্ষণে
প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মসংস্থান
সমিতির ৩৩ জন সদস্য সমিতির মাধ্যমে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং সমিতি থেকে ঋণ
নিয়ে বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে।
সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ২৯,৪০০
টাকা। নিবন্ধনকালীন সময় সঞ্চয় আমানতের
পরিমাণ ১১,০০০ টাকা। বর্তমানে আদায়কৃ ত
সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩,৯৩,৪০০
টাকা। বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের
পরিমাণ ৪,২২,৮০০ টাকা।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে সদস্য
সংখ্যা ও মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতিটিকে
এলাকার র�োল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
এবং আরও অধিকসংখ্যক মহিলাকে ঋণ ও
প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে ত�োলা।

খালইষ্ট সুমনা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উৎপাদিত নকশিকাঁথা
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সমিতির সদস্যের বাড়ির আঙিনায় ছাগল পালন

সালথা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ফরিদপুর
উপজেলা: সালথা

ফ

রিদপুর জেলার সালথা উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের দরিদ্র
মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে সালথা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২৬ জন সদস্য নিয়ে
সমিতি ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে (নিবন্ধন নং-৩৮, তারিখ: ০৫/১১/২০১৫)।
সমিতির কর্মএলাকা ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র সালথা উপজেলার মধ্যে
সীমাবদ্ধ। প্রাথমিক পর্যায়ে সদস্যদের বয়স্ক শিক্ষা ও আত্মসচেতনতামূলক
এবং বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। পরবর্তীতে
সদস্যদের সঞ্চয় ও শেয়ার এর ওপর বছর শেষে মুনাফা প্রদান করায় এলাকার
মহিলাদের আস্থা অর্জন সম্ভব হয় এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সমিতির বর্তমান
সদস্য সংখ্যা ৪৬ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষু দ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; নারীর ক্ষমতায়ন
ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা; দরিদ্র মহিলাদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা;
সমিতির তহবিল হতে সদস্যদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা ;সদস্যদের উৎপাদিত
দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাসহ সর্বোপরি সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
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সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
করা।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের ব্লক–বাটিক,
বিউটি পার্লার, টেইলারিংসহ বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করে এবং সমিতি হতে ঋণ নিয়ে ৪৬
জন মহিলার স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
নিবন্ধনকালীন সময়ে সমিতির আদায়কৃ ত
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২২,৭০০ টাকা
এবং আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
ছিল ১৪,৪০০ টাকা। বর্তমানে সমিতির

পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ২৩,১০০ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ৩৮,৬০৮ টাকা এবং কার্যকরী
মূলধন প্রায় ৬৩,৫৩২ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়, ঋণ কার্যক্রম, মৎস্য
চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন, ব্লকবাটিক, টেইলারিং ইত্যাদি।

সমিতির উৎপাদনমুখী কার্যক্রম এর মধ্যে হাঁস-মুরগি পালন
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প্রতীক মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সভা

প্রতীক মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ফরিদপুর
উপজেলা: ফরিদপুর সদর

ফ

রিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর উপজেলার পশ্চিম গ�োয়ালচামট একটি
জনবহুল এলাকা। এ উপজেলার দরিদ্র ও বেকার মহিলাদের সংগঠিত করে ২০১৫
সালে গড়ে ওঠে প্রতীক মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং-২৬,তারিখ:
১৯/০৮/২০১৫)। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতি কাজ শুরু করে।
শহরের একটু পাশেই তখন মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়
যেমন—সেলাই, ব্লব-বাটিক, ক্রিস্টাল শোপিস তৈরি, পাট পণ্য প্রস্তুত ইত্যাদি।
সদস্যরা এখন সমিতি হতে ক্ষু দ্র ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনে অর্থ উপার্জন
করছে এবং সেইসাথে সমিতির দেনা পরিশ�োধ করতে সক্ষম হচ্ছে। এভাবে অর্থ
উপার্জনের স্বপ্ন দেখান�োর মধ্য দিয়ে এবং কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি করে প্রতীক
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তার সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সহায়তা
করছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০০ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সদস্যদের দারিদ্র্য বিম�োচন ও আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা প্রদান
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করা; সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ
ও বিক্রয়; সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও
মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া সমিতির মূল লক্ষ্য।

কর্মসংস্থান
সমিতির সদস্য তথা এলাকার অবহেলিত
ও পিছিয়ে পড়া ২০০ জন মহিলা সমিতির
মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে উপার্জনমুখী
কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে। যেমন—
হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরি, পাটজাত পণ্য
তৈরি, পুঁতি ও ক্রিস্টাল পাথর দিয়ে পণ্য তৈরি
ইত্যাদি।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন
৪০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩০,০০০
টাকা, ব্যাংকে জমার পরিমাণ ৫০,০০০ এবং
কার্যকরী মূলধন প্রায় ৫০,০০০ টাকা।

প্রতীক মহিলা সমবায় সমিতির পাট দিয়ে তৈরি পণ্য

প্রতীক মহিলা সমবায় সমিতির উৎপাদিত ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি পণ্য
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উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজস্ব গরুর খামার

গেরদা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ফরিদপুর
উপজেলা: ফরিদপুর সদর

ফ

রিদপুর সদর উপজেলার দরিদ্র ও কর্মহীন মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে
গেরদা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ। জেলা সমবায় কার্যালয়, ফরিদপুর
এর অধীনে ২০১৭ সালে সমিতি কাজ শুরু করে (নিবন্ধন নং-১৬৯,তারিখ:
২৮/১২/২০১৭)। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র ফরিদপুর সদর উপজেলার মধ্যে
সীমাবদ্ধ এবং সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকা ফরিদপুর সদর উপজেলার বাখুন্ডা
এলাকায় মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে ছায়াঢাকা পাখি ডাকা একটি গ্রাম বাখুন্ডা। দেশের আর
দশটা গ্রামের মত�োই এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার ধরন, সমাজ সংসার,
আর্থিক সংগতি। বাখুন্ডা এলাকার কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে নিজেদের অবস্থার
উন্নতির লক্ষ্যে সমবায় সমিতি করার চিন্তা করে। প্রথম অবস্থায় ৩০ সদস্য নিয়ে
সমিতিটি সংগঠিত হয়। পরবর্তীতে ১০০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়,
ফরিদপুর থেকে নিবন্ধিত হয় এবং সমিতিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।
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সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে নারীর আর্থিক অবস্থার
উন্নতি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর
ক্ষমতায়ন সমিতির মূল লক্ষ্য। নারীকে সঞ্চয়ে
উদ্বুদ্ধ করা এবং উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে
প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান, সদস্যদের
উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণে সহায়তা
করা এবং সদস্যদের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে
উদ্বুদ্ধকরণ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের সমিতির উদ্যোগে
বিভিন্ন আয়বর্ধক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয়, যেমন: কম্পিউটার, বিউটি পার্লার,
টেইলারিং, ব্লক–বাটিক ইত্যাদি।
কর্মসংস্থান
এ পর্যন্ত ১০০ জন মহিলা সমিতির উদ্যোগে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং সমিতি হতে ঋণ
গ্রহণ করে নিজেদের বেকারত্ব দূর করতে
সক্ষম হয়েছেন।

আর্থিক কার্যক্রম
এই সমিতির পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন
৩,০০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১৫,০০০
টাকা, ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৩,৭০,০০০
এবং সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়

গেরদা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের
ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতবিনিময়

৩,৫০,৫২৪ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো

শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন ও
অন্যান্য উৎপাদনমুখী কার্যক্রম।

উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাগল পালন
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কৈজুরী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর গরু ও ছাগল পালন

কৈজুরী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ফরিদপুর
উপজেলা: ফরিদপুর সদর

ফ

রিদপুর সদর উপজেলার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠেছে
কৈজুরী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ১০০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায়
কার্যালয় ফরিদপুর থেকে নিবন্ধন নিয়ে সমিতির যাত্রা (নিবন্ধন নং-১৪৬,তারিখ:
২২/১০/২০১৭)। সমিতির কর্মএলাকা ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা ফরিদপুর সদর
উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে এবং পারস্পরিক সহয�োগিতার
মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; সদস্যদের মধ্যে
সঞ্চয়ের প্রবণতা তৈরি; সদস্যদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করে উৎপাদনমুখী
প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের সমবায় ব্যবস্থাপনা, নেতৃ ত্বের বিকাশ, টেইলারিং,
ব্লক–বাটিক, গাভি পালন ও অন্যান্য উৎপাদনমুখী ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
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আর্থিক কার্যক্রম
এই সমিতির পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন
৩,০০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪৯,০০০
টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
৩,৯২,১৮০ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
ঋণ কার্যক্রম, ব্লক-বাটিক, টেইলারিং,
মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন,
বিউটি পার্লার ও এলাকাভিত্তিক অন্যান্য
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম।
সমিতিটি
এলাকার
দুস্থ
মহিলাদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর
ভূ মিকা পালন করে আসছে। সমিতির
মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র নারীরা একত্রিত হয়ে
নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার
উন্নয়নে সম্মিলিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৈজুরী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর উৎপাদনমুখী হাঁস-মুরগি পালন

কৈজুরী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর উৎপাদনমুখী পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন
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দক্ষিণ চলবল একতা মহিলা ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
জেলা: মাদারীপুর
উপজেলা: কালকিনি
(নবগঠিত ডাসার উপজেলা)
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মা

দারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার (নবগঠিত ডাসার উপজেলা)
হিন্দু অধ্যুষিত দুর্গম প্রত্যন্ত বিলের একটি গ্রামের নাম দক্ষিণ চলবল। গ্রামটির
অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং অসচেতন। সেই অবহেলিত নারী
সমাজকে সংগঠিত করে সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে কীভাবে নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটান�ো যায় তার একটি সফল উদাহরণ ‘দক্ষিণ চলবল একতা
মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড’।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার (নবগঠিত ডাসার উপজেলা) দক্ষিণ
চলবল গ্রামের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া দরিদ্র পরিবারের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে
জনাব দিপালী হালদার- সহকারী ম্যানেজার এবং জনাব চন্দ্রকলা রাজীবহিসাবরক্ষক উদ্যোক্তা হয়ে ২০১০ সালে সদস্যদের নিজস্ব অর্থায়নে ৩০ জন
নারীকে একত্রিত করে সমিতির কার্যক্রম শুরু করেন। প্রতি মাসে ৩০ জন
সদস্য ১০০ টাকা করে সমিতিতে জমা রাখতেন। উক্ত টাকা নিয়মিত আদায়
হওয়ায় ধীরে ধীরে সমিতির মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পর জেলা সমবায়
কার্যালয়, মাদারীপুর হতে ২০১২ সালে সমিতিটি আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন লাভ করে
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(নিবন্ধনং নং ৪৭৪, তারিখ ০৫/০৫/২০১২)।
সমিতিটি শুরুতে মাত্র এক কক্ষবিশিষ্ট ২০০
টাকার ভাড়া করা রুমে কার্যক্রম পরিচালনা
করলেও সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে
বর্তমানে সমিতির নামে ১০ শতাংশ জমি
রয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য ২,১০,৭৩৫
টাকা। বর্তমানে সমিতির নিজস্ব জমিতে ২
রুমের টিনসেড বিল্ডিংয়ে সমিতির কার্যক্রম
পরিচালিত হচ্ছে। ঐ অফিস ঘরেই সমিতির
সদস্যরা প্রতি মাসে একত্রিত হয়ে নিজেদের
বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আল�োচনা করেন এবং
সমাধানে উদ্যোগী হন। ২০১৩ সালে সমিতির
মূলধন ৮,০০,০০০ টাকা হলে প্রথম ঋণ
কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবেই প্রত্যন্ত এক বিলে
অবহেলিত দরিদ্র মহিলাদের ভাগ্য উন্নয়নে
যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ চলবল একতা মহিলা
ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের আয়বর্ধক
প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত
তহবিল নিজেদের প্রয়�োজনে ঋণ হিসেবে
প্রদান করে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা
করা; নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের
সৃষ্টির লক্ষ্যে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও
বাস্তবায়নে অর্থায়ন; টেকসই সমবায়
সংগঠনের লক্ষ্যে এককভাবে বা সরকারি/
বেসরকারি সহয�োগিতায় য�ৌথভাবে বিনিয়�োগ
কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নারী সদস্যদের
স্বকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়�োজনীয় ঋণ সেবা
প্রদান করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
সমিতিতে বর্তমানে ৩৭০ জন নারী সদস্য
রয়েছে। সমিতির মাধ্যমে নারী সদস্যদের
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এর
লক্ষ্যে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সচেতনতা
বৃদ্ধি ও নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন
আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ও ঋণ
প্রদানের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের সুয�োগ
সৃষ্টি করা হয়। ফলে সমিতির বর্তমান নারী
সদস্যরা বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন
নির্ধারণমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। এতে
মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
সমিতি
বিভিন্ন
সামাজিক
কার্যক্রমে
উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে। সমিতির
সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের এবং এলাকার
মেধাবী গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা
করার জন্য বৃত্তি এবং অনুদান প্রদান করা হয়।
বিভিন্ন দুর্যোগে সমিতির নিজস্ব তহবিল এবং
স্থানীয় বিত্তবানদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ
করে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা

দক্ষিণ চলবল একতা মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সদস্যের মাছ চাষ

হয়। বিভিন্ন উৎসবে গরিব সদস্যদের মাঝে
প্রয়োজনীয় উৎসব সামগ্রী ও অর্থ বিতরণ করা
হয়। নারীনির্যাতন, বাল্যবিবাহ, মাদকসহ
বিভিন্ন অপরাধ র�োধে সমিতির সদস্যদের
নিয়ে সমিতির অফিস কক্ষে বিভিন্ন সময়ে
সভা সেমিনার করা হয়।

সমিতির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন
সময়ে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন ফরিদপুর
এবং সমবায় একাডেমি কুমিল্লা হতে হিসাব
সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ, ক্রিস্টাল শো-পিস তৈরি,
ব্লক-বাটিক, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন,
মৎস্য চাষ ও সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমিতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫
জন সদস্য এলাকায় কাজ শুরু করে বর্তমানে
স্বাবলম্বী হয়েছেন।
কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনভু ক্ত
কর্মচারী রয়েছে। এছাড়াও ১৫ জন সদস্যের
স্বকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক বিবরণী
এই সমিতির ম�োট পরিশ�োধিত শেয়ার
মূলধন ১,৮১,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৩১,৮৬,৮৯৫
টাকা,
ঋণ
বিতরণ
৩৭,০১,৯৩০ টাকা, সমিতির ব্যাংক জমার
পরিমাণ ১,৫৬,৯৮৯ টাকা, স্থায়ী সম্পদ
৭,৮৫,৩৯৩ টাকা, অস্থায়ী সম্পদ ২৪,৯৪৩
টাকা এবং বিনিয়�োগ ৩৯,৩২,৯৪৯ টাকা।
সমিতির কার্যক্রম
সমিতির বর্তমান ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা

কমিটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমিতির কার্যক্রম
পরিচালনা করে আসছে। সমিতির উন্নয়নের
জন্য তাঁরা সবসময়ে সময়�োপয�োগী সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করে থাকে। সমিতির উল্লেখয�োগ্য
কার্যক্রমসমূহ হল�ো শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়
কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, হাঁস-মুরগি পালন, মাছ
চাষ ও গবাদি পশুপালনের মাধ্যমে সদস্যদের
পৃ করণ।
উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্ক্ত

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সদস্যদের
কর্মতৎপরতা, সততা ও একনিষ্ঠ দায়িত্ব ও
কর্তব্য পালনই সমিতির সাফল্যের অন্যতম
কারণ। সমিতিতে ২ জন কর্মী রয়েছে যাদের
উদ্যোগে সমিতি আজ বর্তমান পর্যায়ে
এসেছে। এরা হলেন জনাব দিপালী হালদারসহকারী ম্যানেজার, শিক্ষাগত য�োগ্যতা
এইচএসসি এবং জনাব চন্দ্রকলা রাজীবহিসাবরক্ষক, শিক্ষাগত য�োগ্যতা এসএসসি।
তারা স্বল্প শিক্ষিত হয়েও সমিতির সাফল্যের
জন্য সমিতিতে বিনা বেতনে য�োগদান করে
অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বর্তমানে সহকারী
ম্যানেজারের মাসিক বেতন ৬,৭০০ টাকা এবং
হিসাবরক্ষক এর মাসিক বেতন ৫,৪০০ টাকা।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে
অন্তর্ভুক্তি এবং সদস্যদের সন্তানদের
কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতির অর্থায়নে
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ
পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষিত
সদস্যদের মাধ্যমে সমিতির অন্যান্য নারী
সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার
পরিকল্পনা রয়েছে।
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গুইলাপাড়া মহিষমারা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির
আনারস বাগান পরিদর্শন

গুইলাপাড়া মহিষমারা মহিলা
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা : টাঙ্গাইল
উপজেলা: মধুপুর

টা

ঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার মহিষমারা গুইলাপাড়া ও গজারিচালা
গ্রামের বসবাসরত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ২০ জন
বিভিন্ন পেশার সচেতন নারী একত্রিত হয়ে ২০০৭ সালে জেলা সমবায় কার্যালয়,
টাঙ্গাইল থেকে নিবন্ধন নং-১৪৮,তারিখ: ১৯/১২/২০০৭ খ্রি. নিয়ে সমিতির
কার্যক্রম শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা মধুপুর উপজেলার মহিষপাড়া গুইলাপাড়া
ও গজারীচালা গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এ এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন পেশার
নারীদের মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৯৮ জন।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সদস্যদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে সদস্যকে ঋণ
সহায়তা প্রদান করা ও লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ
প্রদান ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ সমিতির মূল উদ্দেশ্য।
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নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা/গৃহীত
পদক্ষেপ
গ্রামের
সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদের
আত্মকর্মসংস্থানের
উদ্দেশ্যে
হস্তশিল্প,
কুটিরশিল্প, সেলাই, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি
পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, সদস্যদের
কৃ ষিকাজে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা
প্রদান করে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা
বৃদ্ধিকরণ।
কর্মসংস্থান
গরু পালন প্রকল্পের মাধ্যমে ১২০ জন সদস্যর
আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
এই সমিতির ম�োট বিনিয়�োগ ১,৫৫,৬০০
টাকা, ব্যাংক হিসাব ১০,৯৩৪ টাকা,
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ৭,০৩,০০০
টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৮,২৭৫ টাকা,
কুঋণ তহবিল ৯,৬০৩ টাকা, দুর্যোগ তহবিল
১০,৬৫৪ টাকা, শিক্ষা ও চিকিৎসা তহবিল
তহবিল ১৬,০০০ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূ ত
বণ্টনয�োগ্য লভ্যাংশ ৩১,৮৪২ টাকা, সাধারণ
সঞ্চয় ১২,৬৫,৫৩০ টাকা, কার্যকরী মূলধন
প্রায় ১৯,৯৬,৪০৮ টাকা এবং সম্পদ
৫৬,৫৩২ টাকা (সমিতির নামে ২ শতাংশ
জমিসহ)।

গুইলাপাড়া মহিষমারা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের মাধ্যমে
পরিচালিত কাপড়ের দ�োকান

সমিতির কার্যক্রম
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো ঋণ
কার্যক্রম, গরু পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, ব্লকবাটিক, টেইলারিং ইত্যাদি।
সমবায়ের আদর্শ ও নীতির আল�োকে সমিতিটি

এলাকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির মহিলাদের
জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ
ঋণ বিতরণ করে সদস্যদের আর্থিক ও
সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে।

গুইলাপাড়া মহিষমারা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ
জলছত্র ওয়ার্ল্ডভিশন এর নিকট থেকে অনুদান হিসেবে গাভি গ্রহণ
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সবুজ বাংলা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ

সবুজ বাংলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: মানিকগঞ্জ
উপজেলা: মানিকগঞ্জ সদর

মা

নিকগঞ্জ জেলার সদর এলাকার দরিদ্র অসচ্ছল ২১ জন মহিলা নিয়ে সবুজ
বাংলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং-০০৯০, তারিখ: ১৬/০৮/২০১৮)
গঠিত হয়। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১১১ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: সদস্যদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, আয়বর্ধক উদ্যোগে
ঋণ সহায়তা প্রদান করা, সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ এবং
সদস্যদের সংগৃহীত মূলধন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা।

কর্মসংস্থান: সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে
যাদের মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ ১৭,০০০ টাকা। সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৭২
জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।
আর্থিক কার্যক্রম: সমিতির ম�োট বিনিয়�োগ ৯,০০,০০০ টাকা, শেয়ার মূলধন
৩০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৯,৭৩,৫০০ টাকা এবং সমিতির বর্তমান কার্যকরী
মূলধন প্রায় ১০,০৩,৫০০ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ : সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো সঞ্চয় ও ঋণ
কার্যক্রম, ব্লক-বাটিক, টেইলারিং, গাভি পালন, ছাগল পালন ও নকশিকাঁথা তৈরি।
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আকনফুল মহিলা ফ�োরাম সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের উৎপাদিত জৈব সার

আকনফুল মহিলা ফ�োরাম সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: মানিকগঞ্জ
উপজেলা: শিবালয়

মা

নিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার আমডালা গ্রামের নিম্নশ্রেণির দরিদ্র মহিলাদের
নিয়ে আকনফুল মহিলা ফ�োরাম সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং-০৭৯, তারিখ: ০৫/০৫/২০০৮)
গড়ে ওঠে। সমিতির কর্মএলাকা শিবালয় উপজেলার উলাইল ইউনিয়নের আমডালা, কয়রা ও
ভাওয়ারকান্দি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২০ জন।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: সমিতির মূল উদ্দেশ্য সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের
সুয�োগ সৃষ্টি করা।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম: সমিতির উদ্যোগে সদস্যদের নকশিকাঁথা, ছাগল পালন, গাভি
পালন, কম্পোস্ট কেঁচু সার উৎপাদন, টেইলারিং, ব্লক–বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
স্বকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি করা হয়।
কর্মসংস্থান: সমিতিতে বর্তমানে ১ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মচারী রয়েছে যার মাসিক বেতন
প্রদানের পরিমাণ ১১,৮০০ টাকা। সমিতির উদ্যোগে ১২৩ জন সদস্যের বেকারত্ব দূর হয়েছে।
আর্থিক বিবরণী: সমিতির ম�োট বিনিয়�োগ ৮৫,০০,০০০ টাকা, সমিতির নামে ০৫ শতাংশ জমি
ক্রয়, শেয়ার মূলধন ৫৯,৭০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৮৩,৮০,০৪৭ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
৫,৯৪,৪৪৪ টাকা, কুঋণ তহবিল ৩৯,১০৪ টাকা এবং সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
১,০৮,৫২,৪৫৯ টাকা।
সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো সঞ্চয় ও ঋণদান, ভার্মিং কম্পোস্ট সার তৈরি, ব্লকবাটিক, টেইলারিং, গাভি পালন, ছাগল পালন ও নকশিকাঁথা তৈরি।
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শতদল মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: মানিকগঞ্জ
উপজেলা: হরিরামপুর

মা

নিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ঘুনিগালা গ্রামের দরিদ্র
পরিবারগুল�োর আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ৯৫ জন মহিলা সদস্য নিয়ে
সংগঠিত হয় শতদল মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (নিবন্ধন নং-০৯২,
তারিখ: ০৮/০৫/২০০৮)। সমিতির কর্মকাণ্ড হরিরামপুর উপজেলার ঘুনিগালা,
বাসুদেবপুর, গ�োয়ালবাগ, আলমদি ও গালা গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির
বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৭ জন।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে কর্মসংস্থান সহায়ক ক্ষু দ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ
করা; সভ্যগণের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ এবং সদস্যদের
সঞ্চয় তহবিল থেকে বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়�োগ করা।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ১ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে এছাড়াও
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প্রায় ১২০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
এই সমিতির বর্তমানে ম�োট বিনিয়�োগ
৫৭,০০,০০০ টাকা, সমিতির স্থাবর সম্পদ
০২ শতাংশ জমি, সমিতির গৃহীত ঋণের
পরিমাণ ৭৯,৪৩,৭৬০ টাকা, শেয়ার
মূলধন ৪,৩৭,২০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৬৯,১৪,৮৪০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল

৫৬,১৬৩ টাকা, ভর্তি ফি ও বিবিধ আদায়১৩,৪৯,৩১৭ টাকা এবং সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ৬৯,৬২,০৪০ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির মূল কার্যক্রম ঋণ কার্যক্রম,
কুটিরশিল্প, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন
ও গাভি পালন।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতিটি যার উদ্যোগে বর্তমান সফলজনক
অবস্থায় উপনীত হয়েছেন তাঁর নাম জনাব
শ্যামলা সরকার, একজন সফল সমবায়ী।
তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত
হয়। বর্তমানে তিনি সমিতির সভাপতি পদে
রয়েছেন। সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তিনি নিরলসভাবে
কাজ করে যাচ্ছেন।

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 119

119

মালঞ্চ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যগণ কর্তৃক সেলাই প্রশিক্ষণ

মালঞ্চ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: মানিকগঞ্জ
উপজেলা : হরিরামপুর

অ

সচ্ছল নারীদেরকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিম�োচনসহ
কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ডেগীরচর
গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে মালঞ্চ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি
লিঃ। ৯৫ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, মানিকগঞ্জ থেকে নিবন্ধন নং০১০৫, তারিখ: ০১/০৬/২০০৮ নিয়ে সমিতি তা যাত্রা শুরু করে। হরিরামপুর
উপজেলার ডেগীরচর, ও নটাখ�োলা গ্রামের মধ্যে সমিতির কর্মএলাকা সীমাবদ্ধ।
বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪১ জন।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সঞ্চয় ও ঋণদানের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন সমিতির মূল লক্ষ্য।
কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ১ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। সমিতি
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হতে ঋণ গ্রহণ করে ১১৫ জন সদস্যের
আত্মকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির ম�োট বিনিয়�োগের পরিমাণ
৪৮,৭৫,০০০ টাকা, সমিতির গৃহীত
ঋণের পরিমাণ ৫৪,৪২,৪৪০ টাকা, শেয়ার
মূলধন ৪,৫০,৫৪০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৬,৩৬,১৫৩ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
৪৩,৩৫৫ টাকা, শিক্ষা কল্যাণ তহবিল
৮৯,৬০৫ টাকা, অনুদান প্রাপ্তি ৬,৫৪,১০৯
টাকা এবং সমিতির কার্যকরী মূলধন প্রায়
৭৩,১৬,২০২ টাকা।
সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির প্রধান কার্যক্রমসমূহ হল�ো সঞ্চয়
আদায় ও ঋণদান, সেলাই, কুটিরশিল্প, হাঁসমুরগি পালন, ছাগল পালন, গাভি পালন ও
ভার্মিং কম্পোস্ট কেঁচ�ো সার তৈরি।

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা
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জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১২ প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি এর বর্ষীয়ান সমবায়ী এবং সভাপতি সাহিদা আক্তার খানম
সদস্যদের সাথে মাসিক সভায়

করিমগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা: কিশ�োরগঞ্জ
উপজেলা: করিমগঞ্জ

ক

রিমগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৭৭ সাল হতে নারী উন্নয়নমূলক
কার্যক্রম করে আসলেও মূলত ২০০৪ সালের মে মাসে নারী উন্নয়ন, নারীর
ক্ষমতায়ন ও নারীর টেকসই আর্থিক উন্নয়ন এর লক্ষ্যে পল্লীর নারীদের
একত্রীকরণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয় (নিবন্ধন নং: ১৮৬, তারিখ:
২০/০৫/১৯৭৭)। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৭ জন।

সমিতির মূল উদ্দেশ্য
করিমগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কর্মএলাকার নারীদের নিয়ে
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র দল তৈরি করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের চাহিদার
ওপর গুরুত্ব দিয়ে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদান, নারী উদ্যোক্তা তৈরি, সঞ্চয় আদায়, নারী
উৎপাদনকারী সৃষ্টি, নারী ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, খাদ্য নিরাপত্তা,
স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহায়তা ও শিশু শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এই সমবায় সমিতির মূল লক্ষ্য
ও উদ্দেশ্য।
সমিতির কার্যক্রম ও নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির ভূ মিকা
ক. নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সমিতি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
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করে থাকে। যেমন দুগ্ধ উৎপাদনে গাভি
পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ, অ্যামব্রয়ডারি, গরু
ম�োটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, তৈরি
প�োশাক উৎপাদন ও বিপণন;
খ. সেবামূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হিসেবে
সমিতির দরিদ্র সদস্যদের ছেলেমেয়েদের
শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বৃক্ষর�োপণ, পরিবার
পরিকল্পনা গ্রহণ, বাল্যবিবাহ র�োধ, নারী
ও শিশু নির্যাতন র�োধকল্পে সচেতনতা
বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে
সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
গ. বাণিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশ
হিসেবে সমিতির নিজস্ব পুঁজি দ্বারা সদস্যদের
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর প�োশাক
তৈরি ও বিপণন, হ�োমিওপ্যাথিক ব�োতল
তৈরি, মুড়ি ভাজা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ এবং
বাজারজাতকরণ।

সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম
সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমিতি
উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে
যেমন—বৃক্ষর�োপণ কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা,
য�ৌতুক বির�োধী আন্দোলন ও পরিবার
পরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।

সমিতি নিবন্ধনের পর হতে সদস্যগণকে
উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের ওপর হাতেকলমে
প্রশিক্ষণ প্রদান করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ,
সেনিটেশন, পরিকল্পিত পরিবার, মা ও
শিশু স্বাস্থ্যসেবা, বাল্যবিবাহ র�োধ, ধর্ষণ
ও নারীনির্যাতন বির�োধী গণসচেতনতা
বৃদ্ধি ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
প্রশংসনীয় ভূ মিকা পালন করায় ২০১২ সালে
উক্ত সমিতি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে
জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ক�োন�ো
ব্যবস্থা না থাকলেও উপজেলা সমবায়
কার্যালয়, করিমগঞ্জ কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ,
বিভিন্ন আয়বর্ধক ট্রেডে সমবায় ইনস্টিটিউটে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ে
বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক সদস্যগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করে থাকে।
কর্মসংস্থান
সমিতি নিজস্ব পুঁজি বিনিয়�োগের মাধ্যমে ক্ষু দ্র
ঋণ, গরু ম�োটাতাজাকরণ, শাকসবজি চাষ,
মুড়ি ভাজা, সেলাই প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে

৫০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
আর্থিক বিবরণী
ক. শেয়ার : ৫০,৯০০ টাকা।
খ. সঞ্চয় আমানত : ৩,৩৫,৭৪৫ টাকা।
গ. ঋণ বিতরণ : ২,৫০,০০০ টাকা।
ঘ. ব্যাংকে জমা : ১,২৫,০০০ টাকা।
ঙ. লভ্যাংশ : ৩০,০০০ টাকা।
চ. সম্পদ : ১,৫০,০০০ টাকা (অস্থাবর)

সমিতি সাফল্যের অনুঘটক
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমিতির সভাপতি জনাব
সাহিদা আক্তার খানম এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়
সমিতিটি আজ অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়
সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে।
নারীনির্যাতন বির�োধী গণসচেতনতা বৃদ্ধি
ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
প্রশংসনীয় ভূ মিকা পালন করায় জনাব সাহিদা
আক্তার খানম এর বলিষ্ঠ ভূ মিকায় করিমগঞ্জ
মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড শ্রেষ্ঠ সমবায়
সমিতি হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার/২০১২
প্রাপ্ত হয় এবং সভাপতি জনাব সাহিদা আক্তার
খানম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক
স্বর্ণপদক লাভ করেন।

করিমগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সদস্যের গাভি পালন
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শিমুলকান্দি প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সদস্যের সবজি চাষ

শিমুলকান্দি প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: কিশ�োরগঞ্জ
উপজেলা: ভৈরব

২

০১৪ সালে কিশ�োরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার শিমুলকান্দি এলাকার
দরিদ্র পরিবারগুল�োর আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য হেইফার ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ এবং পল্লী বিকাশ কেন্দ্রের সার্বিক সহয�োগিতায় ইইপিএফআইসিই
প্রকল্পের আওতাভু ক্ত উপকারভ�োগীদের একত্রীকরণের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের
লক্ষ্যে এ সমিতির যাত্রা শুরু হয় (নিবন্ধন নং ৪০, তারিখ: ০৯/১২/২০১৪খ্রি)।
নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনার ফলে
সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং কিশ�োরগঞ্জ
জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্হান করে নিয়েছে। বর্তমানে
সমিতির ম�োট সদস্য সংখ্যা ৬০৯ জন।
সমিতির মূল উদ্দেশ্য
নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সদস্যদের
ঋণ প্রদান, নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সদস্যদের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য
সুরক্ষা এ সমিতির মূল উদ্দেশ্য।
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আর্থিক বিবরণী
সমিতির অংশগত মূলধন: ১২,০৯,৮০০
টাকা
সমিতির সঞ্চয় আমানত: ৩০,৭৭,১৩০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল: ১১,৪৩,২৯৩ টাকা
কুঋণ তহবিল: ৩,২৩,৮৪০ টাকা
সমিতির কর্যকর মূলধন: ৮০,৮৪,৩৭৪ টাকা
সমিতির গৃহীত ঋণের পরিমাণ: ৭,৫০,০০০
টাকা
সমিতির ব্যাংক জমার পরিমাণ:
১,২৫,৪৯,০৩১ টাকা

সমিতির কার্যক্রম
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়, ঋণ কার্যক্রম, দুগ্ধ
উৎপাদন, সেলাই প্রশিক্ষণ, অ্যাম্ব্রয়ডারি, গরু
ম�োটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, সব্জী
চাষ এবং প�োশাক তৈরি ও বাজারজাতকরণ।

সমিতির সাফল্যের কারণ
ভৈরব উপজেলার শিমুলকান্দি গ্রামের
ম�োছাঃ নার্গিছ বেগম (সমিতির প্রাক্তন
সভাপতি), ম�োছাঃ কুশিয়ারা বেগম (প্রাক্তন
সহ-সভাপতি), র�োমা বেগম (প্রাক্তন
সম্পাদক) সমাজে বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত
ও অবহেলিত ২০ জন মহিলাকে নিয়ে সমবায়
সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয়। পরবতীতে

শিমুলকান্দি প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সদস্যদের উঠান বৈঠক
হেইফার সংস্থা তাদের মধ্যে অভাবনীয়
সম্ভাবনা লক্ষ্য করে কিছু অনুদান প্রদান করে।
সুফল পেয়ে ধীরে ধীরে সমিতির সদস্য সংখ্যা

বৃদ্ধি পায় এবং নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন
এবং সমিতিটি একটি সফল ও অনুকরণীয়
সমিতিতে রূপান্তরিত হয়।

শিমুলকান্দি প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সদস্যের হাঁস পালন
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সমিতি	
সদস্য
শেয়ার
সঞ্চয় আমানত
কার্যকরী মূলধন
সম্পদ
কর্মসংস্থান

চট্টগ্রাম বিভাগ

৪,৯৩৩টি
১,৮৯,৬৯৭ জন
৭১৪.৯৯ লক্ষ টাকা
৫,৭৫২.৮৮ লক্ষ টাকা
১০,৮৭৬.০৬লক্ষ টাকা
১,৩৬৮.৩৭ লক্ষ টাকা
৮২০ জন
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স�োনারতরী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত প্রি-স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা

স�োনারতরী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: পাঁচলাইশ

128

চ

ট্টগ্রাম জেলার চকবাজার এলাকার দরিদ্র পরিবারের আর্থিক অবস্থার
উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রাম এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এর সহায়তায়
উন্নয়ন দল গঠন করে। উন্নয়ন দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আয়মূলক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করে দেন। এমনি ৫০টি উন্নয়ন
দলের মধ্যে সমাজের অত্যন্ত অবহেলিত পরিবারের মহিলাদের ১০টি উন্নয়ন
দল থেকে ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সংগঠিত করা হয় স�োনারতরী বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ। চট্টগ্রাম জেলার চকবাজার একটি জনবহুল এলাকা।
এ এলাকায় বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস। সামাজিক
অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের
মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ
সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘সুদিনের সঞ্চয়-দুর্দিনের বন্ধু ’’
এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে চট্টগ্রাম জেলার চকবাজার থানার কে বি আমান
আলী র�োড এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে স�োনারতরী
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে
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বিগত ১৩/০৮/২০০৮ তারিখে নিবন্ধন নং৯৫৫৬ লাভ করে কাজ শুরু করে। সমিতির
কর্মএলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
এলাকার ভ�ৌগ�োলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ
এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত
মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায়
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন
সংগ্রহ করে তা হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ
সহায়তা প্রদান করা এবং লাভজনক প্রকল্পে
বিনিয়�োগ করা। এছাড়া সদস্যদের প্রশিক্ষণ
প্রদান, সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে আর্থিক ও
সামাজিক উন্নতি সাধন করা। জনকল্যাণে
গৃহায়ন প্রকল্প, গৃহ মেরামত প্রকল্প, ব্যবসা
পরিচালনা, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য চাষ,
কৃ ষিখাত, গাড়ি ক্রয়, গরু ছাগল পালন, পল্লী
দারিদ্র্য বিম�োচন প্রভৃ তি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও
বাস্তবায়ন। সমবায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও
প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে
বেগবান বা গতিশীল করা।

আর্থিক কার্যক্রম
মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি
নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা
১৫২৩ জন। বর্তমানে সমিতির অংশগত
মূলধন ৯,৯০,৯০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
১,৩৭,৭২,০০৬ টাকা, বিবিধ আয় ৯২,৫০০
টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪,৯৯,০৬০ টাকা,
কুঋণ তহবিল ৩,৩২,৭০৫ টাকা, অস্থাবর
সম্পত্তির পরিমাণ ৪৫,৭৮৪ টাকা, ব্যাংক
জমার পরিমাণ ২৭,৯৫,৩৮৫ টাকা। প্রতিবছর
সদস্যদের আমানতের ওপর ৮% হারে সুদ
প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর গড়ে ১ লক্ষ
টাকার অধিক শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ প্রদান
করা হয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের
হার শতভাগ। সমিতির বর্তমান কার্যকরী
মূলধন প্রায় ২,৭৯,৮৩,০৯৭ টাকা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে
সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়।
পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কু ল পরিচালনা করে
তাদের এবং তাদের প�োষ্যদের শিক্ষামুখী করা

জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে স�োনারতরী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক
আয়�োজিত চিত্রাংকন প্রতিয�োগিতা

হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য
এবং তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি
পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং,
ফাস্ট ফুড প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং তাদের
প�োষ্যদের কর্মমুখী করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৩ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। কর্মচারীদের
জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি
ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ৭২,২৫৯ টাকা।

সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
সমিতির উদ্যোগে পালন করা হয়। এলাকার
বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির পক্ষ
থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। মৃত সদস্যদের
মরণ�োত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান করা হয়।
গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করার জন্য
অনুদান প্রদান করা হয়। বাল্যবিবাহ র�োধে
সমিতির অফিস কক্ষে বিভিন্ন সভা সেমিনার
করে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির
আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের
সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূ মিকা রেখে
আসছে।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ

কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম, মরণ�োত্তর
সেবা কার্যক্রম, টেইলারিং, জুয়েলারি পণ্য
তৈরি, বিউটি পার্লার, প্রি স্কু ল, উৎপাদনমুখী
কার্যক্রম ইত্যাদি।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক
কার্যকর। তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায়
সমিতিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমবায়
সমিতির মাধ্যমে সমাজের জনসাধারণকে
সংঘবদ্ধ করে য�ৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার
জন্য টিম বিল্ডিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হয়েছে। মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
অর্জনের জন্য ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রেখেছে। ফলে
মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ
সমিতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন
সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
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সমন্বয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী

সমন্বয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: ডবলমুরিং

স

মবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ
সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘দশের লাঠি একের ব�োঝা’’ এই স্লোগানকে
উজ্জীবিত হয়ে চট্টগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানার কুসুমবাগ আবাসিক এলাকা, গরিবউল্লাহ
শাহ ডেবার পাড়, খুলশী এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে সমন্বয় মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে নিবন্ধন নং৯৬৮৪,তারিখ:-২৫/০১/২০০৯ নিয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি
কর্পোরেশন এলাকার ভ�ৌগ�োলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা
সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিবন্ধিত উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায়
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক কাজে
উদ্বুদ্ধকরণ।
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প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে
সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়।
পর্যায়ক্রমে নেতৃ ত্ববিষয়ক টিম বিল্ডিং, জেন্ডার
উন্নয়ন ও স�োস্যাল অ্যানালাইসিস প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে নিজেদের আচার আচরণে পরিবর্তন,
সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে আত্মসচেতন
করা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৫ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চু ক্তিভিত্তিক
৩ জন প্রশিক্ষক রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য
চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি
ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ১,১৮,৩৮০ টাকা। সমিতির উদ্যোগে
বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রায়
১,২৮০ জন সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ
এদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা সদস্য ও প�োষ্যদের মধ্যে ৩,৪১২
জন বিভিন্ন ক্ষু দ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের
মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের
সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ওপর
জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা
করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির
কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ
দিয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার
শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি
নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা
২,৮৫৩ জন। সমিতির ম�োট অস্থায়ী সম্পদ
১,১৩,৩০৯ টাকা, বিনিয়�োগ ৯,৪০,৮৫০
টাকা, ব্যাংক হিসাব ১৯,৫২,৯৬০ টাকা,
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ২১,৪০,৫০০
টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৩,৩৩,২৭১ টাকা,
ক্রমপুঞ্জীভূ ত বণ্টনয�োগ্য লভ্যাংশ ৮,৩০,৮২৮
টাকা, মরণ�োত্তর তহবিল ৭,৪৭,৮০৭ টাকা,
সাধারণ সঞ্চয় ১,৯৭,৭২,৬৬৭ টাকা,
আপৎকালীন সঞ্চয় আমানত ৩,৫৬,৫৬২
টাকা, শিশু সঞ্চয় আমানত ২৮,১২,২৮৬
টাকা, ডিপিএস ৩,০০,০০০ টাকা। প্রতিবছর
সদস্যদের আমানতের ওপর ৮% হারে সুদ
প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর গড়ে ১.৫
লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ
প্রদান করা হয়েছে। সমিতির বর্তমান কার্যকরী

সমন্বয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

মূলধন প্রায় ২,৭৯,৮৩,০৯৭ টাকা।

সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে
অংশগ্রহণে মানসিকভাবে উজ্জীবিত করা হয়।
এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির
পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। মৃত
সদস্যদের মরণ�োত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান
করা হয়। গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা
করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
সামাজিক কার্যক্রম, মরণ�োত্তর সেবা কার্যক্রম,
ফাস্ট ফুড তৈরি, ব্লক বুটিক, টেইলারিং,
জুয়েলারি পণ্য তৈরি, চামড়াজাত পণ্য তৈরি,
বিউটি পার্লার, প্রি স্কু ল, উৎপাদনমুখী কার্যক্রম
ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের
ওপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা
পর্যাল�োচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি
সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার
জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর
তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমবায়
সমিতির উদ্যোগে সমাজের জনসাধারণকে
সংঘবদ্ধ করে য�ৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য
টিম বিল্ডিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়েছে। সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য
ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
চালু রেখেছে ফলে মহিলাদের পারিবারিক
মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমিতির অর্থনৈতিক
উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে
কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
সমবায়ের উদ্দেশ্য হল�ো মেধা ও পুঁজির
সম্মিলিত সংয�োজন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক
ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটান�ো। সমবায়ের মাধ্যমে
বড় কাজগুল�ো সহজেই সম্পাদিত হয় যা
একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। বড় কিছু
করতে হলে সম্মিলিতভাবে করতে হবে।
সমিতিটি এলাকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন
আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও
জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান ও
স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও
তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে
কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে। সরকারি
পৃষ্ঠপ�োষকতা পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী
কর্মকাণ্ড আর�ো গতিশীল ও বেগবান হবে
এবং সদস্য ছাড়া এলাকার সাধারণ নারীদের
জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে।
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রূপায়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা

রূপায়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: পাঁচলাইশ

132

সা

মাজিক আর অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার বায়েজিদ
ব�োস্তামী থানার চন্দ্রনগর এলাকার পিছিয়ে পড়া ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে গড়ে
ওঠে রূপায়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে
নিবন্ধন নং-৯৬৪৯,তারিখ:-০৩/১২/২০০৮ মূলে কাজ শুরু করে। সমিতির
কর্মএলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা এবং সমিতির সদস্যপদ সমগ্র চট্টগ্রাম জেলার
বায়েজিদ ব�োস্তামী থানায় বসবাসরত মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
চট্টগ্রাম জেলার বায়েজিদ ব�োস্তামী থানার চন্দ্রনগর এলাকার দরিদ্র পরিবারের
আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রাম এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এর
সহায়তায় উন্নয়ন দল গঠন করে এবং উন্নয়ন দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের
আয়মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করে দেন। এমনি ২৬টি উন্নয়ন
দলের মধ্যে থেকে মাত্র ১০টি উন্নয়ন দলের ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সংগঠিত
হয়। চট্টগ্রাম জেলার বায়েজিদ থানার চন্দ্রনগর একটি জনবহুল এলাকা। এ
এলাকায় বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস। উক্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া
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মহিলাদের নিয়ে এই সমবায় সমিতি ২০ জন
সদস্য নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করে। মহিলারা
ছিল অশিক্ষিত, ঘরকুন�ো, অসচেতন এবং
উপার্জনহীন। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বয়স্ক
শিক্ষা ও আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রূপে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে
সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিবন্ধিত উপ-আইন অনুযায়ী সমবায় আদর্শ
ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার
মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায় ভিত্তিতে নারী
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা।
সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান। সামাজিক উন্নয়নের
স্বার্থে সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। সর্বোপরি
সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িতার
শিক্ষা দেয়া।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে
সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা
হয়। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষণকালীন সেশনে
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন

নিশ্চিতকরণ, নিউট্রিশন বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৫ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। কর্মচারীদের
জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি
ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ৪৩,১৩০ টাকা। সমিতির উদ্যোগে
বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ১২০০
জন সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির
কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের
ঋণ দিয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের
হার শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে
সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য
সংখ্যা ১,০০৮ জন। নিবন্ধনকালীন সময়ে
সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
২০,০০০ লক্ষ টাকা। এই সমিতির বর্তমান
আর্থিক অবস্থা হল�ো ম�োট অস্থায়ী সম্পদ
১,০৫,৬৯৪ টাকা, বিনিয়�োগ ১,২৩,৩০৯
টাকা, ব্যাংক হিসাব ৪৪,১৯,৩৮৬ টাকা,
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ১৩,৮৫,৭০০

টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২,৪০,২৮৫ টাকা,
ক্রমপুঞ্জীভূ ত বণ্টনয�োগ্য লভ্যাংশ ১,৫৪,৫১৪
টাকা, সাধারণ সঞ্চয় ১,৯৪,৬৬,৯৭১ টাকা,
আপৎকালীন সঞ্চয় আমানত ১৫,৭৩,৭১৬
টাকা। প্রতিবছর সদস্যদের আমানতের ওপর
৮% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর
গড়ে ১ লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের ওপর
লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ২,৫১,৩৫,৫০৩ টাকা।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
সমিতিটি এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে। সমিতিটির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও
সফলতা আশা করা যায়।

রূপায়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত বিউটি পার্লার
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জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: পাঁচলাইশ
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জা

তীয় কবি কাজী নজরূল ইসলামের ভাষায় ‘‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি
চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর’’--- দেশের সার্বিক
উন্নয়নে নারী সমাজের ভূ মিকা অনস্বীকার্য। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একজন নারী
অজস্র ভূ মিকা পালন করে থাকে। বাবার বাড়িতে বেড়ে ওঠা আহলাদি কিশ�োরী হঠাৎ
করে দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝে উঠতে শুরু করে। সামাজিক বৈষম্য আর অসাম্যতা থেকে
উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে ‘‘সমবায়ভিত্তিক সঞ্চয় করুন, অর্থনৈতিক ভিত্তির পথ ধরুন’’ এই স্লোগানে
উজ্জীবিত হয়ে ‘বাকলিয়া মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ’ নিবন্ধন নং ৯০৭৪ ও
১৭/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ মূলে জেলা সমবায় কার্যালয় চট্টগ্রাম হতে নিবন্ধন লাভ
করে। সমিতিটি চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানার মধ্যে অবস্থিত। সমিতিটির ঠিকানা
হল শাহজালাল মঞ্জিল, মাস্টারপুর, ডাকঃ চকবাজার, থানাঃ বাকলিয়া/পাঁচলাইশ,
জেলা: চট্টগ্রাম। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে
সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায়
বসবাসরত মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
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সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
চট্টগ্রাম জেলার ১৯ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র
পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য
চট্টগ্রাম এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ
এর সহায়তায় উন্নয়ন দল গঠন করে এবং
উন্নয়ন দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে
আয়ের পথ সৃষ্টি করে দেন। চট্টগ্রাম জেলার
পাঁচলাইশ থানার ১৯ নং ওয়ার্ডের বাকলিয়ার
বউবাজার একটি জনবহুল এলাকা। উক্ত
এলাকায় ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এর
৫৫টি উন্নয়ন দলের মধ্য থেকে মাত্র ১০টি
উন্নয়ন দলের ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে
বাকলিয়া মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
সংগঠিত হয়।

সমবায় সমিতির নিবন্ধন পরবর্তী অবস্থা
বাকলিয়া মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
এর নিবন্ধন পরবর্তী অবস্থা খুবই ভাল�ো।
এই পর্যন্ত ম�োট ৩,৪৩০ জন সমিতির
সদস্য ও প�োষ্যদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ
দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করেছে। এই সমিতির
সদস্যরা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও সামাজিক
কার্যক্রমে জড়িত।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিবন্ধিত উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান
উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে সমবায় আদর্শ ও নীতির
ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন করা। সমবায় ভিত্তিতে নারী সদস্যদের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের
মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে
বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ
প্রদান ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।

সমিতির আর্থিক চিত্র
বর্তমানে
সমিতির
কার্যকরী
মূলধন
২,৮৮,৪৮,৫৯১ টাকা। সমিতির কর্মএলাকায়
সমিতির সদস্যদেরকে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র প্রকল্প গ্রহণ
করে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে
প্রশিক্ষিত সদস্যদের ঋণ প্রদান করে এখন
সমিতির প্রায় সদস্য আজ স্বাবলম্বী। সমিতির
কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের
ফলে বর্তমানে সমিতির অংশগত মূলধন
২১,৩৪,৩৫০ টাকা, সমিতির সঞ্চয় আমানত
২,৩৯,২৯,৭৭০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
৫,৯২,৬৪২ টাকা, কুঋণ তহবিল ৩,৫২,৬০৮
টাকা এবং সমিতির ব্যাংক জমার পরিমাণ
৩৬,১৬,৫৫৯।
কর্মসংস্থান
সমিতির একটি অফিস ঘর রয়েছে যার

বাকলিয়া মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর শিক্ষাবৃত্তির আওতায় এলাকার মেধাবী
ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান

ভাড়া প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা। সমিতিতে
বর্তমানে ৫ জন স্থায়ীভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী
এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ১ জন প্রি-স্কু ল শিক্ষক,
১ জন প্রশিক্ষক এবং ১ জন আয়াসহ সর্বম�োট
৮ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চু ক্তিভিত্তিক ৩
জন প্রশিক্ষক রয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের
জন্য সার্ভিস রুল (Service Rule) প্রণয়ন করা
হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন উৎপাদনমুখী
প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতিতে প্রায় ১,১৪২ জন
সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার কার্যক্রম, সামাজিক
কার্যক্রম, মরণ�োত্তর সেবা কার্যক্রম, ফাস্ট
ফুড তৈরি, ব্লক বাটিক, টেইলারিং, জুয়েলারি
পণ্য তৈরি, ম�োমবাতি তৈরি, চামড়াজাত পণ্য
তৈরি, বিউটি পার্লার, বয়স্ক শিক্ষা, প্রি স্কু ল,
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম এবং খাবার সরবরাহ
প্রকল্প। প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের
ওপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা
পর্যাল�োচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি
সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি
অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর তাই

পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমবায়
সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ
করে এবং য�ৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য
টিম বিল্ডিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য
ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
চালু রেখেছে ফলে মহিলাদের পারিবারিক
মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমিতি অর্থনৈতিক
উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে
কাজ করে যাচ্ছে।

স্বীকৃ তি
সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃ তি হিসেবে
২০১৮ সালের জন্য জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ মহিলা
সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কৃ ত হয়েছে।
সমিতিটি এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক,
সামাজিক মূল্যব�োধ সৃষ্টিতে সমিতিটি কার্যকর
ভূ মিকা রেখে আসছে।
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পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যালয়ে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: অর্জন,
চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা শীর্ষক গবেষণা কর্মের কেস স্টাডি

পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: ক�োতয়ালী

136

ব্য

ক্তিজীবনের স�োপান পেরিয়ে সমষ্টি জীবনের কল্যাণ মানসে
কতিপয় মহিলাদের সৃষ্টিমুখী দৃষ্টিতে পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি
লিমিটেডের জন্ম। স্বল্পসময়ের মধ্যে পাথরঘাটা এলাকায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী
এই প্রতিষ্ঠানটির আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, রয়েছে যথেষ্ট সুনাম। সমবায়
আন্দোলনকে বেগবান করার ব্যাপারে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে
এর রয়েছে উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা। চট্টগ্রাম জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার
ক�োত�োয়ালী থানার পাথরঘাটা একটি জনবহুল এলাকা। এ এলাকায় জেলে
সম্প্রদায়সহ অন্যান্য পেশার খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস। পাথরঘাটা
এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে এই সমবায় সমিতি প্রথমে গ্রুপভিত্তিক
কাজ শুরু করে। এ এলাকার মহিলাদের সমাজে অবস্থান খুবই অবহেলিত
ও নিম্নমানের। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বয়স্ক শিক্ষা ও আত্মসচেতনতামূলক
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রূপে অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে সমিতির কর্মকাণ্ড
শুরু হয়। ২০০৮ সালে ৫০টি উন্নয়ন দল গঠন করে ঐ দল থেকে ৬ জনের
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কমিটি গঠন করে মহিলা সমবায় সমিতি
নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরই
ধারাবাহিকতায় এ এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত
ও নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে মাত্র ২৪ জন মহিলা সদস্য নিয়ে
সমিতিটি সংগঠিত হয়। ‘‘সমবায় আমাদের
ঐক্য, সমবায় আমাদের শক্তি’’ এই স্লোগানে
উজ্জীবিত হয়ে ‘‘পাথরঘাটা ভিশন মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ’’ সমিতিটি নিবন্ধন
নং-৯৬৮৭ ও ২৯/০১/২০০৯ খ্রি. তারিখ
মূলে জেলা সমবায় কার্যালয় চট্টগ্রাম হতে
নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি চট্টগ্রাম জেলার
ক�োত�োয়ালী থানার পাথরঘাটা এলাকায়
অবস্থিত। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম
সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং
সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম
সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত মহিলা
কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সমিতির
সদস্যরা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও সামাজিক
কার্যক্রমে জড়িত।

১ জন প্রশিক্ষকসহ সর্বম�োট ৮ জনের
কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চু ক্তিভিত্তিক ৩ জন
প্রশিক্ষক রয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য
সার্ভিস রুল (Service Rule) প্রণয়ন করা
হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমিতির সদস্য তথা
এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৬১৫৮
জন মহিলাকে উপর�োক্ত বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ২০৮২ জন
সদস্য ও সদস্যের প�োষ্যদের বেকারত্ব দূর
করতঃ এদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া
হয়েছে।
আর্থিক কার্যক্রম
প্রতিটি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের
ওপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা

২৪,২৭০,৩৩১ টাকা, আপৎকালীন সঞ্চয়
প্রকল্প ১৪,৩১,৯৯৩ টাকা, শিশু সঞ্চয়
আদায় ৪৯,৮৫,৩৫৯ টাকা। ব্যাংক হিসাব
৫৫,৮৮,৭১৫ টাকা, অগ্রিম অফিস ভাড়া
৪,০০,০০০ টাকা, পি এফ তহবিল ব্যাংকে
জমা ২,৬১,৯৪২ টাকা। সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ৪,৪৬,২৯,৮৭৫ টাকা।
প্রতিবছর সদস্যদের আমানতের ওপর ৮%
হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর
গড়ে তিন লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের ওপর
লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে
সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়।
পর্যায়ক্রমে নেতৃ ত্ববিষয়ক টিম বিল্ডিং, জেন্ডার
উন্নয়ন ও স�োস্যাল অ্যানালাইসিস প্রশিক্ষণের

সমিতির উদ্দেশ্য
উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায়
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন
সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা
এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।

উন্নয়ন প্রকল্প
অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের
পাশাপাশি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
বলিষ্ঠ ভূ মিকা রেখে আসছে। ইত�োমধ্যে
সমিতির অফিস কক্ষে সমবায় বাজার
স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ঋণ কার্যক্রম,
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম এবং ব্যবসা সমিতির
উল্লেখয�োগ্য উন্নয়ন প্রকল্প। সমিতির ভবিষ্যৎ
স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও
প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমিতির
জন্য স্থায়ী সম্পদ, সদস্যদের জন্য বাসস্থান,
ডে-কেয়ার সেন্টার, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ
প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের
নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে
ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
কর্মসংস্থান
সমিতির একটি অফিস ঘর রয়েছে যার
ভাড়া প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা। সমিতিতে
বর্তমানে ৬ জন স্থায়ীভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী
এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ১ জন প্রি-স্কু ল শিক্ষক,

পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত প্রি-স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা
পর্যাল�োচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি
সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এতে
দেখা যায় বিগত ৬টি আর্থিক বছরে ৬,৩৭৭
জনকে প্রায় ২৭ ক�োটি ঋণ প্রদান করেছে।
এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ।
মাত্র ২৪ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত
হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩,৫৫৫ জন।
বর্তমানে সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের
পরিমাণ ৯৪,০১,৪০০ টাকা, সংরক্ষিত
তহবিল ১১,৩৬,৩৫১ টাকা, কুঋণ তহবিল
৬,৬৭,০৩১ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূ ত নিট লাভ
৩,৩৬,৮৩৪ টাকা, সঞ্চয় আমানত আদায়

মাধ্যমে নিজেদের আচার আচরণে পরিবর্তন,
সমাজে তাদের অবস্থানসহ আত্মসচেতন
করা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রিস্কু ল পরিচালনা করে তাদের এবং তাদের
প�োষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়।

কর্মমুখী প্রশিক্ষণ
প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং
তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার,
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টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং, ফাস্ট ফুড
প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
কর্মমুখী করা হয়। বর্তমানে চামড়াজাত পণ্য
তৈরি, ক্রিস্টাল পাথরের ব্যাগ, শোপিস ও
জুয়েলারি পণ্য তৈরি, সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লকবাটিক প্রশিক্ষণ, প্রি-স্কু ল, স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং
দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার
জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর
তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমবায়
সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ
করে এবং য�ৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য
টিম বিল্ডিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য
ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
চালু রেখেছে ফলে মহিলাদের পারিবারিক
মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমিতির অর্থনৈতিক
উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে
কাজ করে যাচ্ছে।
স্বীকৃ তি
‘পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’
তাদের কর্মকাণ্ডের স্বীকৃ তিস্বরূপ ২০১৬ সালে
জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি

হিসেবে পুরস্কৃ ত হয়েছে।
একক প্রচেষ্টায় ক�োন�ো ব্যক্তি উন্নতি
লাভ করতে পারে কিন্তু গ�োটা এলাকা তথা
দেশের উন্নতি সাধিত হয় না। দশ জনে মিলে
ক�োন�ো কাজ করলে তাতেই সফলতা আসবে
এলাকা, দেশ ও জাতির। ‘পাথরঘাটা ভিশন
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’ এলাকার মহিলা
সদস্যদের উন্নয়নে যথেষ্ট সফলতা অর্জন
করেছে। সমিতির এই নীরব কর্মকাণ্ড এ
এলাকার অবহেলিত মহিলাদের জীবনমান
উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক
প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতামূলক
কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের
মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের
আর্থিক, সামাজিক মূল্যব�োধ সৃষ্টিতে কার্যকর
ভূ মিকা রেখে আসছে।

নবাগত বিসিএস কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে পাথরঘাটা ভিশন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ পরিদর্শন
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আল�োর দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান

আল�োর দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: ডবলমুরিং

স

মমনা ল�োকের সমন্বিত রূপে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় যেক�োন�ো উদ্যোগ বাস্তবায়নে
অগ্রবর্তী হওয়ায় সমবায়। যেক�োন�ো দুর্যোগ দুর্বিপাক ম�োকাবিলায় সমবেত হতে
শিখেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে জীবন জীবিকার স্বার্থে সচেতন পদক্ষেপ প্রদানে
বেগবান হয়েছে। ‘সকলের তরে সকলে আমরা’ এই ভাবনার উদ্রেক হয়েছে মানব
মনে। নিত্যনূতন ক�ৌশলে আত্মনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির জগৎ গড়তে চেয়েছে এই
লক্ষ্যে স্ব স্ব চেতনার উদ্যানে ফ�োটা হাজার কুসুমের সমার�োহে এক নন্দিত সাঁজিতে
ভরিয়ে ত�োলার তৃ প্ত বাসনায় মানুষ নিজেদের প্রয়�োজনে গড়ে তুলেছে সমবায়। এই
দৃষ্টিক�োণ থেকে মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও ভাবনাসমূহকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র ও
রাজ্যের গবেষণায় রাষ্ট্র ও সমাজের সুশিক্ষিত কর্ণধাররা।

সমিতির প্রাথমিক বিবরণী
চট্টগ্রাম জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার পতেঙ্গা থানার দক্ষিণ পাড়া, বিমানবন্দর
একটি জনবহুল এলাকা। এ এলাকায় বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস।
এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে এই সমবায় সমিতি প্রথমে গ্রুপভিত্তিক কাজ
শুরু করে। এ এলাকার মহিলাদের সমাজে অবস্থান খুবই অবহেলিত ও নিম্নমানের।
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প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বয়স্ক শিক্ষা ও
আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
বিভিন্ন গ্রূপে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একত্রিত করে
সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ২০১০ সালে ১০টি
উন্নয়ন দল গঠন করে ঐ দল থেকে ৬ জনের
কমিটি গঠন করে মহিলা সমবায় সমিতি
নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরই
ধারাবাহিকতায় এ এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত
ও নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে মাত্র ২৩ জন মহিলা সদস্য নিয়ে
সমিতিটি সংগঠিত হয়। ‘‘সকলের তরে
সকলে আমরা’’ এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে
‘‘আল�োর দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি
লিঃ’’ সমিতিটি ১০৪৫৪ নিবন্ধন সংখ্যায়
৩০/০৯/২০১০ খ্রি. তারিখে জেলা সমবায়
কার্যালয় চট্টগ্রাম হতে নিবন্ধন লাভ করে।

সমিতির উদ্দেশ্য
নিবন্ধিত উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান
উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে সমবায় আদর্শ ও নীতির
ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন করা। সমবায় ভিত্তিতে নারী সদস্যদের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের
মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে
বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ
প্রদান ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।
কর্মসংস্থান
সমিতির একটি অফিস ঘর রয়েছে যার ভাড়া
প্রতি মাসে ৬,৬০০ টাকা। সমিতিতে বর্তমানে
৪ জন স্থায়ীভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং

আল�োর দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

সমিতিটি চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা থানার
দক্ষিণ পাড়া, বিমানবন্দর এলাকায় অবস্থিত।
সমিতির কর্মএলাকা হল�ো সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি
কর্পোরেশন এলাকার ভ�ৌগ�োলিক সীমানার
মধ্যে এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ। সমিতির
সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি
কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত মহিলা
কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
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অস্থায়ী ভিত্তিতে ১ জন প্রি-স্কু ল শিক্ষক, ১ জন
প্রশিক্ষকসহ সর্বম�োট ৬ জনের কর্মসংস্থান
হয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য
সার্ভিস রুল (Service Rule) প্রণয়ন করা
হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
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সমবায় সমিতির নিবন্ধন পরবর্তী অবস্থা
আল�োর দিশারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
এর নিবন্ধন পরবর্তী অবস্থা খুবই ভাল�ো।
এই পর্যন্ত ম�োট ১,৩৪০ জন সমিতির সদস্য
ও প�োষ্যদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে
আত্মনির্ভরশীল করেছে। এই সমিতির
সদস্যরা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সামাজিক
কার্যক্রমে জড়িত। বর্তমানে সমিতির কার্যকরী
মূলধন ১,৬০,৯০,১৭২ টাকা।

আর্থিক কার্যক্রম
মাত্র ২৩ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি
নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৭৯১
জন। বর্তমানে সমিতির অংশগত মূলধন
১১,৩৮,১০০ টাকা, সমিতির সঞ্চয় আমানত
১,৪০,১৩,৬২৬ টাকা, সমিতির কার্যকরী
মূলধন ১,৬০,৯০,১৭২ টাকা, সমিতির ব্যাংক
জমার পরিমাণ ১৪,১০,৮১৬ টাকা। প্রতিবছর
সদস্যদের আমানতের ওপর ৮% হারে সুদ
প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর গড়ে তিন লক্ষ
টাকার অধিক শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ প্রদান
করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ
প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং
তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার,
টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং, ফাস্ট ফুড
প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
কর্মমুখী করা হয়। অত্র সমিতির সদস্যদের
বর্তমানে এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতনতা,
দুর্যোগ ম�োকাবেলার জন্য সকলকে প্রস্তুত
থাকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম
পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে চামড়াজাত
পণ্য তৈরি, ক্রিস্টাল পাথরের ব্যাগ, শোপিস,
ব্লক বাটিক ও জুয়েলারি পণ্য তৈরি, প্রি-স্কু ল
এবং দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
এলাকার
অবহেলিত
ও
নিম্নশ্রেণির
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�োষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে সমিতিটি কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে।

উন্নয়ন মেলায় রূপালী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উৎপাদিত পণ্য

রূপালী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: ডবলমুরিং

চ

ট্টগ্রাম জেলার বায়েজিদ ব�োস্তামী থানার শেরশাহ এলাকার দরিদ্র পরিবারের
আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রাম এডিপি ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এর
সহায়তায় উন্নয়ন দল গঠন করে এবং উন্নয়ন দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের
আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করে দেন। এমনি ২০টি
উন্নয়ন দলের চন্দ্রনগর এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত, নিম্নশ্রেণির সমাজে পিছিয়ে
পড়া পরিবারের অবহেলিত ও ঘরকুন�ো মহিলাদের থেকে মাত্র ১০টি উন্নয়ন দল
থেকে ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সংগঠিত হয়। নারী সমাজকে সংগঠিত করে
সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ
সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘এস�ো করি সমবায়, দূর হবে অন্তরায়’’
এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে চট্টগ্রাম জেলার বায়েজিদ ব�োস্তামী থানার শেরশাহ
কল�োনী এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে রূপালী মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে নিবন্ধন
নং-৯৫৪১, তারিখ-০৫/০৮/২০০৮ মূলে কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা
সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা এলাকার ভ�ৌগ�োলিক সীমানার মধ্যে এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ
এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা এলাকায় বসবাসরত
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সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন স্থায়ীভাবে
কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ১
জন প্রশিক্ষক সর্বম�োট ৩ জনের কর্মসংস্থান
হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন উৎপাদনমুখী
প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতিতে প্রায় ৮৭০ জন
সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

রূপালী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে সেলাই প্রশিক্ষণ

রূপালী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও
কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির ও মাঝারি শিল্প
স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নারীর
ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা
এবং ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আল�োর
পথ দেখান�ো। সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং
সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। দারিদ্র্য বিম�োচন
স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে
সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে
সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। সভ্যগণের
142

উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভ�োগ্যপণ্য
দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ। নিবন্ধিত উপবিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায়
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন
সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা
এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়
বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া। বর্তমানে
উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির কার্যক্রম
সন্তোষজনক।
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প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে
সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়।
পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রিশন প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কু ল পরিচালনা করে
তাদের এবং তাদের প�োষ্যদের শিক্ষামুখী করা
হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য
এবং তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি
পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং,
ফাস্ট ফুড প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং তাদের
প�োষ্যদের কর্মমুখী করা হয়।

আর্থিক কার্যক্রম
মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত
হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৭৭৭ জন।
সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা হল�ো সমিতির
অংশগত মূলধন ২৬,৫৮,০১০ টাকা,
সমিতির সঞ্চয় আমানত ৮২,০৭,৪১৯ টাকা,
সংরক্ষিত তহবিল ১,২৯,২৭৩ টাকা, কুঋণ
তহবিল ৮৬,১৮১ টাকা, সমিতির কার্যকরী
মূলধন ১,১২,৫০,২১৪ টাকা, সমিতির ব্যাংক
জমার পরিমাণ ৭,৯৯,৩১২ টাকা। প্রতিবছর
সদস্যদের আমানতের ওপর ৮% হারে সুদ
প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর গড়ে ১ লক্ষ
টাকার অধিক শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ প্রদান
করা হয়েছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।

খুলশী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক ব্যবসা পরিচালনা

খুলশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চট্টগ্রাম
উপজেলা: ডবলমুরিং

সা

মাজিক আর অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে সংগঠিত
করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ
সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘প্রতিদিন সঞ্চয় করুন, সমৃদ্ধ জীবন গড়ুন’
এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে চট্টগ্রাম জেলার খুলশী এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের
নিয়ে গড়ে ওঠে খুলশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায়
কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে নিবন্ধন লাভ করে কাজ শুরু করে। যার নিবন্ধন নং- ৯৪৬৪,
তারিখ:- ২১/০৫/২০০৮ খ্রি.। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র চট্টগ্রাম সিটি
কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চট্টগ্রাম জেলার
খুলশী এলাকার দরিদ্র পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রাম এডিপি
ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এর সহায়তায় উন্নয়ন দল গঠন করে। উন্নয়ন দলের
সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করে
দেন। এমনি ২২টি উন্নয়ন দলের মধ্যে থেকে মাত্র ১০টি উন্নয়ন দলের ২০ জন মহিলা
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সদস্য নিয়ে সমিতিটি সংগঠিত করা হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি
ও কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির ও মাঝারি
শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। নারীর
ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা
এবং ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আল�োর
পথ দেখান�ো। সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং
সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। দারিদ্র্য বিম�োচন
স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে
সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে
সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।সমবায়
আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক

ব্যাংক জমার পরিমাণ ১৭,৭১,৫২২ টাকা,
সমিতির স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫,৩৪,৮৪০
টাকা। প্রতিবছর সদস্যদের আমানতের ওপর
৮% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর
গড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক শেয়ারের
ওপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। এ সমিতির
ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ৯৪,৮০,০৫৬ টাকা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়
মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়। এরই
পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের

খুলশী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন

সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

আর্থিক কার্যক্রম
মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত
হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৪৮৯ জন।
সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা হল�ো সমিতির
অংশগত মূলধন ২,৪৩,৫৯০ টাকা, সমিতির
সঞ্চয় আমানত ৮২,০৭,৪১৯ টাকা, সমিতির
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মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কু ল পরিচালনা করে
তাদের এবং তাদের প�োষ্যদের শিক্ষামুখী করা
হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৩ জন নিয়মিত
বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী
রয়েছে
তাদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি
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হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ ২৬,৪৭১
টাকা। প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ওপর
জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা
করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির
কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ
দিয়ে থাকে। ঋণগ্রহীতা সদস্যদের মধ্যে ৮২৫
জন সদস্য ও প�োষ্যদের বিভিন্ন ক্ষু দ্র ব্যবসা ও
অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ
ও কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।
সামাজিক কার্যক্রম
এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে
সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়।
মৃত সদস্যদের মরণ�োত্তর সেবা ও সাহায্য
প্রদান করা হয়। গরিব ছেলেমেয়েদের
পড়ালেখা করার জন্য অনুদান প্রদান করা
হয়। বাল্যবিবাহ র�োধে সমিতির অফিস কক্ষ
বিভিন্ন সভা সেমিনার করে থাকেন। বিভিন্ন
আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন সমিতির
উদ্যোগে পালন করা হয়। অল্প সময়ের
মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি
সদস্যদের সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূ মিকা
রেখে আসছে।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
জনকল্যাণে গৃহায়ন প্রকল্প, গৃহ মেরামত
প্রকল্প, ব্যবসা পরিচালনা, হাঁস-মুরগির
খামার, মৎস্য চাষ, কৃ ষিখাত, গাড়ি ক্রয়, গরু
ছাগল পালন, পল্লী দারিদ্র্য বিম�োচন প্রভৃ তি
বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। সমবায়ের
উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে
সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল
করা।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।

খুরুশকুল সুখের ঠিকানা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর অফিস ভবনের সামনে

খুরুশকুল সুখের ঠিকানা মহিলা উন্নয়ন
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: কক্সবাজার
উপজেলা: কক্সবাজার সদর

‘পুঁ

জি গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বী হউন’ এই স্লোগানে উজ্জীবিত
হয়ে ‘খুরুশকুল সুখের ঠিকানা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ’
সমিতিটি ১৩৬৪ নিবন্ধন সংখ্যায় ১৮/০৮/২০১০ খ্রি. তারিখে জেলা সমবায়
কার্যালয়, কক্সবাজার হতে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি কক্সবাজার জেলাধীন সদর
উপজেলার কক্সবাজার প�ৌরসভা সংলগ্ন খুরুশকুল ইউনিয়নে অবস্থিত। সমিতির
কর্মএলাকা সমগ্র কক্সবাজার সদর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্য
সংখ্যা ৪৫৪ জন।

সমিতির ব্যবস্থাপনা
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২ জন। সমিতির কর্মএলাকার দরিদ্র
ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য সমবায়ের
পতাকাতলে মহিলা সমিতি নিবন্ধনের মাধ্যমে দুস্থ অসহায় নারীদের মুষ্টিচাল গ্রহণ
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খুরুশকুল সুখের ঠিকানা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ

ও তা বিক্রয় করে সঞ্চয় সৃষ্টি করে সমিতিতে
টাকা জমান�ো হয়। উক্ত মূলধন থেকে ক্ষু দ্র
ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং
দুস্থ অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন
বিতরণ, দুস্থ ও শিশু কল্যাণ তহবিল গঠন
করে অনুদান প্রদান, তৃ ণমূল পর্যায়ে নারীদের
স্বীকৃ তি ও অনুপ্রেরণা দানের জন্য নারী
শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর আর্থ-সামাজিক
উন্নয়ন এবং শিক্ষা, সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী
জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সমিতি
নিবন্ধনকালীন সময়ে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০
জন। বর্তমানে উক্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে
৪৫৪ জনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

১,৭৩,২০০ টাকা বেতন প্রদান করা হয়।
সমিতির নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের
জন্য এখন�ো ক�োন�ো ক�োন�ো সার্ভিস রুল
প্রদান করা হয়নি তবে সার্ভিস রুল প্রদানের
পরিকল্পনা রয়েছে। সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির নিজস্ব তহবিল দিয়ে সমিতির সাধারণ
সদস্যদেরকে ছ�োট ছ�োট ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা করা অন্যতম।

কর্মসংস্থান
সমিতির একটি নিজস্ব জমিতে সেমিপাকা
অফিসঘর রয়েছে। সমিতিতে ২জন বেতনভু ক্ত
কর্মচারী রয়েছে। উক্ত কর্মচারীদের বার্ষিক

সমিতির সফলতার অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর
লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ

সমিতির আর্থিক চিত্র
বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ
২৫,৬৬,৭২২ টাকা। সমিতির কর্মএলাকায়
সমিতির সদস্যদেরকে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র প্রকল্প
গ্রহণ করে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান
করে প্রশিক্ষিত সদস্যদের ঋণ প্রদান করায়
প্রায় সদস্য আজ স্বাবলম্বী। সমিতির লক্ষ্য
ও উদ্দেশ্য সমিতির সকল সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ঋণ
কার্যক্রম ও মূলধন সৃষ্টি করা। সমিতির বর্তমানে
সঞ্চয় আমানত ১৭,৭৪,১৯৯ টাকা, প্রাপ্ত
অনুদান ১,৫১,৬০০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
১,৪৬,২৫১ টাকা, কুঋণ তহবিল ৯৭,৫০৬
টাকা, কার্যকরী মূলধন ২৫,৬৬,৭২২ টাকা।
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সমিতির সামাজিক সম্পৃক্ততা
সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সামাজিক
বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন-এলাকার বিভিন্ন
রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা, এতিম
ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করার জন্য অনুদান
প্রদান, বাল্যবিবাহ র�োধে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে
থাকেন। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে
থাকে।সমিতির প্রাথমিক ভাবে সদস্য সংখ্যা
২৪ জন হলেও আজ সমিতির সদস্য সংখ্যা
৩8৯ জন। সমিতির নারী সদস্যদের মুষ্টিচাল
জমা করে উক্ত চাল বিক্রি করে সমিতিতে জমা
করত�ো। এভাবে সমিতির সদস্যদের মুষ্টিচাল
বিক্রির টাকা দিয়েই প্রথমে ঋণ কার্যক্রম
আরম্ভ করে। সমিতির মুষ্টিচাল থেকে ঋণ
কার্যক্রম শুরু করে আজ সমিতির মূলধনের
পরিমাণ-৫০,৯৩,8০৪ টাকা। সমিতির
সদস্যদের কষ্টের মুষ্টিচালের সমিতি আজ
সাফল্যের পথে।
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আদায় করে থাকেন। সমিতির ব্যবস্থাপনা
কমিটির সদস্যসহ প্রতিটি সদস্য সমিতির প্রতি
আন্তরিক, সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব স্বচ্ছতার
সহিত পালন করেন। তাই উক্ত সমিতি একটি
সফল সমিতি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি
লাভ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি
বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে
এগিয়ে নেওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত
জরুরি। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট
পুরুষশাসিত। নারীদের অগ্রগতির পথে
আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক
ক্ষেত্রে কিছু বাধা এখনও রয়েছে। গ্রামীণ
নারীদের বেশিরভাগ সময় কাটে গৃহকর্মে।
আর তাদের সেই গৃহকর্মের মূল্যায়ন করা হয়
না। ক্ষেত্রেবিশেষে নারীকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে
নিরুৎসাহিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারীর
নিজস্ব আয়ের কর্তৃত্বও থাকে পুরুষের হাতে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ
দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ও কর্তৃত্বপরায়ণতার ক্ষেত্রে নারী এখনও
পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমান সরকারের
বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে নারীও এখন আর
পিছিয়ে নেই, এগিয়ে চলছে দেশের অগ্রগতির
সঙ্গে তাল মিলিয়ে। শিক্ষা আর দক্ষতা দিয়ে
পুরুষের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে নারী।
নারীকে পুরুষ শাসিত সমাজ থেকে বেরিয়ে
আনার জন্য অত্র মহিলা সমবায় সমিতি
গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সমিতির
বিশেষত্ব কার্যক্রমের মধ্যে সমিতির সদস্যদের
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম হতে জমি ক্রয় করে
উক্ত জমিতে সেমিপাকা অফিসঘর নির্মাণ
ও উক্ত সমিতির সদস্যরা সমবায় অধিদপ্তর
হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর সমিতির
কর্মএলাকায় প্রশিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন সুপিচ, ব্লক বাটিক, সেলাই কাপড় বিক্রি করে
স্বাবলম্বী হচ্ছে। সমিতির অগ্রযাত্রায় বিদ্যমান
প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ হল�ো সমিতির
কর্মএলাকায় নারীরা অতীব গরিব হওয়ায়
প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে সদস্যদের চাহিদা
ম�োতাবেক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করতে
পারছে না এবং সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা থাকলেও
প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
হচ্ছে। সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ররেয়ছে।
সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি বহুতল ভবন
করে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন,
বয়স্কদেরকে নৈশ শিক্ষা দান, বাল্যবিবাহ ও
নারীনির্যাতন র�োধে বিভিন্ন সভা, সেমিনারের
আয়�োজন করা, সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে
অবদান রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

কলাতলী আদর্শ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

কলাতলী আদর্শ মহিলা উন্নয়ন
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: কক্সবাজার
উপজেলা: কক্সবাজার সদর

‘পুঁ

জি গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বী হউন’ এই স্লোগানে উজ্জীবিত
হয়ে ‘কলাতলী আদর্শ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ’ সমিতিটি
১৮৫৬ নিবন্ধন সংখ্যায় ৩০/০৯/২০১২খ্রি. তারিখে জেলা সমবায় কার্যালয়,
কক্সবাজার হতে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার
পর্যটন এলাকা কলাতলীতে অবস্থিত। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র কক্সবাজার সদর
উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩8৯ জন।

সমিতির ব্যবস্থাপনা
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২ জন। সমিতির কর্মএলাকার দরিদ্র
ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য সমবায়ের
পতাকাতলে মহিলা সমিতি নিবন্ধনের মাধ্যমে দুস্থ অসহায় নারীদের মুষ্টিচাল গ্রহণ
ও তা বিক্রয় করে সঞ্চয় সৃষ্টি করে সমিতিতে টাকা জমায়। উক্ত মূলধন থেকে
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং দুস্থ অসহায় নারীদের মধ্যে সেলাই
মেশিন বিতরণ, দুস্থ ও শিশু কল্যাণ তহবিল গঠন করে অনুদান প্রদান, তৃ ণমূল
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সমিতির আর্থিক চিত্র
বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ
৫০,৯৩,8০৪ টাকা। সমিতির কর্মএলাকায়
সমিতির সদস্যদেরকে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র প্রকল্প
গ্রহণ করে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান
করে প্রশিক্ষিত সদস্যদের ঋণ প্রদান করায়
প্রায় সদস্য আজ স্বাবলম্বী। সমিতির লক্ষ্য
ও উদ্দেশ্য সমিতির সকল সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন
ঋণ কার্যক্রম ও মূলধন সৃষ্টি করা। সমিতির
বর্তমানে সঞ্চয় আমানত ৩৯,২৪,৯১৫
টাকা, প্রাপ্ত অনুদান ৭,২৩,২৬৯ টাকা,
সংরক্ষিত তহবিল ৩,৪৫,৬২৭ টাকা, কুঋণ
তহবিল ২,২৩,৬০8 টাকা, কার্যকরী মূলধন
৫০,৯৩,8০৪ টাকা।

কলাতলী আদর্শ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

পর্যায়ে নারীদের স্বীকৃ তি ও অনুপ্রেরণাদানের
জন্য নারী শিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা, সংস্কৃতির
মাধ্যমে নারী জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান

রাখছে। সমিতি নিবন্ধনকালীন সময়ে সদস্য
সংখ্যা ছিল ২৪ জন। বর্তমানে উক্ত সদস্য
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩8৯ জনে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কর্মসংস্থান
সমিতির একটি অফিস রয়েছে যার ভাড়া
প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা। সমিতিতে ২ জন
বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে। উক্ত কর্মচারীদের
বার্ষিক ১,৪৪,০০০ টাকা বেতন প্রদান করা
হয়। সমিতির নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের
জন্য এখন�ো ক�োন�ো ক�োন�ো সার্ভিস রুল
প্রদান করা হয়নি তবে সার্ভিস রুল প্রদানের
পরিকল্পনা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণে র্যালি
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উন্নয়ন মেলায় অরশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর স্টল

অরশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: রাঙ্গামাটি
উপজেলা: রাঙ্গামাটি সদর

রা

ঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাধীন একটি সফল সমবায়
সমিতি। এ অঞ্চলে পাহাড়ি বাঙালি জনগ�োষ্ঠীর বসবাস। উক্ত সমিতির
অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হলেও তাঁদের শিক্ষা, মেধা ও পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের
ভ্যাগ্য উন্নয়নে কঠ�োর পরিশ্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কাজ করে
যাচ্ছে। উক্ত সংগঠনটি সমবায় বিভাগ হতে ২০১২ সালে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়।
যার নিবন্ধন নং রাঙ্গা-৪৪ তারিখ- ১৬/১১/২০১২খ্রি.।

সমিতির উদ্দেশ্য
সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশ�োধিত, ২০০২ ও ২০১৩) সমবায় সমিতি
বিধিমালা, ২০০৪ (সংশ�োধিত-২০২০) এর আল�োকে সমিতির উপ-আইনে
বর্ণিত উদ্দেশ্য ম�োতাবেক কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতির একাধিক অর্থনৈতিক
ও সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলেও বর্তমানে কয়েকটি অর্থনৈতিক ও
সামাজিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে আসছে। এছড়াও সমবায় বিভাগের
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যায় নাই। এলাকায় সমিতিটি অর্থনৈতিক গতি
সঞ্চালক হিসেবে কাজ করে আসছে।

পরিকল্পনা
উক্ত সমিতিটি হস্তশিল্প ভিত্তিক সংগঠন। তাঁদের
নিজেরা ক্ষু দ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রিস্টাল
শোপিস, ব্লক বাটিক, সেলাই প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে তৈরি প�োশাক ও তাঁতের তৈরি
উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যসমাগ্রী বাজারজাতকরণ
করা। এছাড়াও উক্ত সমিতিটি অরশি ফুডস্
প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় সমবায় দিবসে অরশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ হতে স্টল

আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাঁদের
নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড
নিবন্ধনকালীন সময়ে সমিতির সদস্য সংখ্যা
২০ জন। অদ্য ১৪/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে

সদস্য হতে আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের
পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের
পরিমাণ ১,০২,০০০ টাকা। ১৪/০২/২০২১খ্রি.
তারিখ পর্যন্ত উক্ত সমিতির কার্যকরী মূলধন
১,৩৫,০১৬ টাকা। সমিতির বিরুদ্ধে এখন�ো
ক�োন আর্থিক অনিয়মের অভিয�োগ পাওয়া

প্রশিক্ষণ
সমিতির সদস্যগণ সমবায় বিভাগ হতে
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ট্রেডে আঞ্চলিক
সমবায় ইনস্টিটিউট, ফেনী ও বাংলাদেশ
সমবায় একাডেমি, ক�োটবাড়ি, কুমিল্লায়
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন।
সমিতির কার্যক্রম সমবায় আইন,
বিধিমালা ও উপ-আইন অনুসারে পরিচালিত
হচ্ছে। উক্ত সমিতির অফিস ঘর কাঠালতলীস্থ
প�ৌর এলাকায় অবস্থিত। বর্তমান ধারায়
সমিতি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হতে থাকলে
এলাকায় সমিতিটি একটি অর্থনৈতিক ইউনিট
হিসেবে স্বীকৃ তি পাবে।

জাতীয় সমবায় দিবসে অরশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যাগণ পণ্য বিক্রি করছেন
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রামরাইল ০৮ নং ওয়ার্ড মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতির কৃ ষি বিভাগের আয়�োজনে
মাঠ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

রামরাইল ৮নং ওয়ার্ড মহিলা সিআইজি
(ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
উপজেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর

ব্রা

হ্মণবাড়িয়া জেলাধীন সদর উপজেলার রামরাইল গ্রামে
“রামরাইল ৮নং ওয়ার্ড মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ”
গঠনের মাধ্যমে অত্র এলাকায় অনগ্রসর নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে
২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। সমবায়ের আদর্শ ও নীতির
ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান
স্বাবলম্বী ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধানের লক্ষ্যে সমিতিটি ২৯/১২/২০১৩
তারিখে ০১৯ নং নিবন্ধন মূলে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্য
সংখ্যা ছিল ২০ জন।

প্রারম্ভিক চিত্র ও বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি
রামরাইল গ্রামের ৮ নং ওয়ার্ডের ২০ জন মহিলা বিগত ২২/১১/২০১৩ খ্রি.
তারিখে নিজেদের কৃ ষিপণ্য ক্রয় ও কৃ ষি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সদস্য
হতে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন গঠন, সদস্যদের মাঝে ক্ষু দ্র
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রামরাইল ০৮ নং ওয়ার্ড মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ এর নারী সদস্যদের
নিয়ে সমিতির সভাপতির কৃ ষিবিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের
আর্থিক উন্নয়ন সাধন কল্পে সমিতিটি গঠন
করা হয়। সিআইজি সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে

সদস্যদের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার
মান�োন্নয়ন, সদস্যের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় ও
সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে সমিতির মূলধন গঠন

ও ব্যবহার কর্মএলাকার মধ্যে কৃ ষি উৎপাদন
বৃদ্ধির সমস্যা ও সম্ভাবনার আল�োকে
পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সদস্যদের
আধুনিক ও লাগসই পদ্ধতিতে চাষাবাদ,
উন্নত ফসলের বীজ ও সুষম সার ব্যবহার,
পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার, কৃ ষিকে
যান্ত্রিকীকরণের প্রয়�োজনে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ
ও রক্ষণাবেক্ষণ, সরকার হতে কৃ ষিঋণ গ্রহণ
করত: সদস্যদের মধ্যে বিনিয়�োগ করা, কৃ ষি
উৎপাদনের জন্য সরকারি খাস জমি লিজসহ
কৃ ষিকাজের জন্য হাওড়বাওড় লিজ গ্রহণ
করা, সমিতির অফিস, গুদাম ইত্যাদি নির্মাণ
করা, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি হতে কৃ ষিকে রক্ষা
করা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও ফসলের
নিবিড়তা বৃদ্ধি করা, সদস্যসহ এলাকার সকল
শ্রেণির জনগ�োষ্ঠীকে ম�ৌলিক চাহিদা পূরণে
সহয�োগিতা করা, কৃ ষি বাজারজাতকরণে
ও আবহাওয়া বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা,
উপর�োল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের
প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তা মেনে
চলা। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন।
আর্থিক চিত্র
সঞ্চয় আমানত ১,২৯,৬৮০ টাকা, অনুদান
প্রাপ্ত ৪,৮১,০০০ টাকা, মূলধন ৬,১৫,৫৬০
টাকা।

রামরাইল ০৮ নং ওয়ার্ড মহিলা সিআইজি (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ এর জাতীয় সমবায়
দিবসের র্যালীতে অংশগ্রহণ
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আড়াইসিধা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড এর পুঁতির কাজ

আড়াইসিধা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড
জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
উপজেলা: আশুগঞ্জ

ব্রা

হ্মণবাড়িয়া জেলাধীন আশুগঞ্জ উপজেলার আড়াইসিধা গ্রামে
“আড়াইসিধা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড” সমবায় সমিতি গঠনের
মাধ্যমে অত্র এলাকায় অনগ্রসর নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ২০১৯
সালে প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। সমবায়ের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান, স্বাবলম্বী
ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধানের লক্ষ্যে সমিতিটি ২১/১২/২০১৯ খ্রিস্টাব্দে
নিবন্ধন নং ১০১ মূলে প্রাপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০
জন। বর্তমানে সমিতির ম�োট সদস্য সংখ্যা ২২ জন।

সার্বিক কর্মকাণ্ড
আড়াইসিধা ইউনিয়নে ২০ জন মহিলা বিগত ২১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখে
নিজেদের কুটিরশিল্প কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সদস্য হতে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের
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মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন গঠন, সদস্যদের
মাঝে ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে
সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন সাধন কল্পে
সমিতিটি গঠন করা হয়। নিবন্ধনপরবর্তী
সময়ে সাফল্যের সাথে পরিচালনা হচ্ছে।
সমিতির লক্ষ্যে ও মহিলাদের হস্তশিল্পের
মাধ্যমে সদস্যদেরকে হস্তশিল্পের মাধ্যমে
স্বাবলম্বী করে গড়ে ত�োলা হচ্ছে।
আর্থিক অবস্থা
সঞ্চয় আমানত ৪৬,৬৪৫ টাকা, কার্যকরী
মূলধন ৭০,২৯৭ টাকা।
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কর্মসংস্থান সৃষ্টি
হস্তশিল্প ও বিনিয়�োগের মাধ্যমে সমিতিটি
আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। সমিতিটিতে
বর্তমানে ৩ জন বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে।

সাফল্যের নেপথ্যে
বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে
নারীও এখন আর পিছিয়ে নেই, এগিয়ে চলছে
দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। শিক্ষা
আর দক্ষতা দিয়ে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে
এগিয়ে যাচ্ছে নারী। নারীকে পুরুষশাসিত

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 154

সমাজ থেকে বের করে আনার জন্য এই
মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ
করা হয়েছিল। সমিতির বিশেষত্ব কার্যক্রমের
মধ্যে সমিতির সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ঋণ
কার্যক্রম হতে জমি ক্রয় করে উক্ত জমিতে
সেমিপাকা অফিসঘর নির্মাণ ও উক্ত সমিতির
সদস্যরা সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ
কেন্দ্র হতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার
পর সমিতির কর্মএলাকায় প্রশিক্ষিত নারীরা
কুটিরশিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

সমিতির ব্লক বাটিকের কাজ

ফরিদগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চাঁদপুর
উপজেলা: ফরিদগঞ্জ

চাঁ

দপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন ০৭ নং ওয়ার্ড
এলাকায় ‘‘ফরিদগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’’ একটি সমবায় সমিতি
২০১১ সালে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। সমিতির নিবন্ধন নং-১৫৩/
চাঁদ/১১ খ্রি.তারিখ ২৬/১২/২০১১ খ্রি.। উক্ত সমিতির কর্মএলাকা চাঁদপুর
জেলাধীন সমগ্র ফরিদগঞ্জ চাঁদপুর সদর ও হাইমচর উপজেলার মধ্যে
সীমাবদ্ধ। সামিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭৬ জন।

আর্থিক অবস্থা
বর্তমানে সমিতির শেয়ার মূলধন ২০,০০০ টাকা এবং শেয়ার আমানত
১,৬৯,৪৮,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১,৪৯,৬৪,১০০ টাকা। সমিতির
কার্যকরী মূলধন ৩,১৯,১২,১০০ টাকা।
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সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
গ্রামের শিক্ষিত বেকার নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে
স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে ত�োলা।
তাছাড়া স্বল্প পরিসরে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে
তৈরি প�োশাক বাজারজাত করার পরিকল্পনায়
ছিল সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট। যাতে
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতের
পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নসহ নারী অধিকার
বাস্তবায়ন করা যায়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির মূল লক্ষ্য সমিতির কর্মএলাকায়
সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষিত বেকার নারীদের
সমিতিতে সদস্য ভু ক্তি করে মূলধন গঠনের
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মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সমিতির
সদস্যদের সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা
দিয়ে তাদের পারস্পরিক সাহায্য সহয�োগিতা
ও সমঝ�োতার মন�োভাব গড়ে ত�োলা এবং
পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য
ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরা। সমবায়
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হস্তশিল্পজাত পণ্য
উৎপাদনে মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও
হস্তশিল্পের প্রসারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে
বিভিন্ন পণ্যের প্রচারণাসহ এর ব্যবহার
বৃদ্ধিতে মানুষকে সম্পৃক্ত করা। আর্থসমাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারী সদস্যদের
ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমবণ্টনে সহয়তা করা।
মহিলা সদস্যদের স্বাবলম্বী করার জন্য
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বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন। সমবায়
সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক উন্নতির
পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ভূ মিকা রাখা।
অত্র সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের
মেধাবৃত্তি প্রদান ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রিদের মধ্যে
শিক্ষা উপকরণ ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদানের
ব্যবস্থা করা। উক্ত সমিতির মাধ্যমে ১৫ জন
মহিলার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে।
সমিতির সদস্যরা ব্লক ও বুটিকের কাজ করে
স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করে অর্থ উপার্জন
করেন। সমিতি কর্তৃপক্ষের অভিমত সরকারি
অর্থ সহয�োগিতা পেলে সমিতিতে আরও
আর্থিক কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হবে।

নিজস্ব অফিস ভবনের সামনে সদস্যরা

কান্দিরপাড় একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: কুমিল্লা
উপজেলা: লাকসাম

“বি

শ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।”
“কান্দিরপাড় একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ” ২০১৭ সালে রেজি: নং৬৪, তারিখ: ২০/০৪/২০১৭খ্রি. মূলে জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা হতে
নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার খুন্তা গ্রামে
অবস্থিত। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র লাকসাম উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬১০ জন। সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন ১৮/০৩/২০১৯
খ্রি. তারিখে এবং সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা ২২/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখ
অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির ব্যবস্থাপনা
সমিতিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। অত্র
সমিতির নিবন্ধনকালে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫৫ জন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা
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কান্দিরপাড় একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

বৃদ্ধি পেয়ে ৬১০ জনে উত্তীর্ণ হয়েছে। সমিতি
তার কর্মএলাকার গ্রামীণ নারীদের জীবনমান
উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের আয় বর্ধক
কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে
সমিতিতে টাকা জমা রাখে। সদস্যদের মধ্যে
সঞ্চয়ী মন�োভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে
সুসম্পর্ক সৃষ্টি, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল
করে গড়ে ত�োলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম
গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক
বিনিয়�োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য
তহবিল সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও
গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির আর্থিক চিত্র
সমিতির ব্যাংক হিসেবে জমার পরিমাণ
২৩,৯৫৮ টাকা। বর্তমানে অংশগত মূলধন
৪৮,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩৯,৪৪,৩০৫
টাকা এবং প্রাপ্ত অনুদান৬,৪২,৫০০ টাকা।
বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ
৪৬,৩৬,৮০৫ টাকা। সমিতির কর্মএলাকায়
সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ
প্রদান করে প্রশিক্ষিত সদস্যদের ঋণ প্রদান
করায় প্রায় সদস্য আজ স্বাবলম্বী। সমিতির
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমিতির সকল সদস্যদের
আত্মসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন
ঋণ কার্যক্রম ও মূলধন সৃষ্টি করা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির একটি অফিস রয়েছে যার ভাড়া
প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা। সমিতিতে ২ জন
বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে। উক্ত কর্মচারীদের
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বার্ষিক ১,৬৮,০০০ টাকা বেতন প্রদান করা
হয়। সমিতির নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের
জন্য এখন�ো ক�োন�ো ক�োন�ো সার্ভিস রুল
প্রনয়ণ করা হয়নি তবে সার্ভিস রুল প্রনয়ণ
করার পরিকল্পনা রয়েছে। সমিতির আর্থিক
কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমূহের মধ্যে সমিতির আর্থিক কার্যক্রমের
ওপর প্রতি বছর নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ
অডিট সম্পাদনের পর সরকারি ভাবেও
নিরীক্ষা সম্পাদন করে থাকেন এবং সমিতির
নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর যে লভ্যাংশ পেয়ে
থাকেন তা সমিতির সাধারণ সদস্যদেরকে
শেয়ার অনুপাতে বণ্টন করে থাকেন। সমিতির
কার্যক্রম সমূহ সমিতির নিজস্ব তহবিল দিয়ে
সমিতির সাধারণ সদস্যদেরকে ছ�োট ছ�োট
ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা
করা অন্যতম। তাছাড়া সমিতির প্রতি মাসের
আয় ব্যয় প্রতিমাসেই প্রস্তুত করে সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুম�োদন করে
থাকেন।
কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা
সমিতি প্রতি বছর সদস্যদের নিকট ঋণ
প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকেন
এবং উক্ত ঋণ প্রকল্প নিয়ম ম�োতাবেক দাদন
ও আদায় করে থাকেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টির
জন্য সমিতির সাধারণ সদস্যরা সমিতির
নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষু দ্র
ব্যবসায় বিনিয়�োগের মাধ্যমে সমিতির প্রায়
৬১০ জন সদস্য নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়ে
জীবিকা নির্বাহ করছে। সমিতির সুনাম, সদস্য
ও জনগণের নিকট গ্রহণয�োগ্যতা, আস্থা
সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল
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সমবায় সমিতির গঠনের ফলে সদস্যদের
বিভিন্ন উপকারের বিষয়ে প্রচার, সমিতির
ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, সামাজিক বিভিন্ন
সেবামূলক কার্যক্রমর গ্রহণ, সমিতির নিজস্ব
এলাকার বেকার মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বল্প মুনাফায় সদস্যদে
ঋণ প্রদান ইত্যাদি। সমিতির ব্যবস্থাপনা
কমিটির নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।
সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের
ঋণ প্রদানের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট
পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা
হয় বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুম�োদনের
পর সভার নির্দেশনা ম�োতাবেক সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটি বাস্তবায়ন করে থাকেন।
সমবায় বিভাগ হতে নির্ধারিত সময়ে সমিতির
অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। অডিট
সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির প্রতি বছর একটি
বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করে থাকেন।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির বিগত
অর্থ বছর ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে
সমিতির সদস্যদেরকে ধারণ প্রদান করা
হয় এবং সদস্যরা সমিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ
বিষয় নিয়ে আল�োচনা করার সুয�োগ পেয়ে
থাকেন। সদস্যদের পরামর্শ ম�োতাবেক
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী কার্যক্রম
পরিচালনা করে থাকেন। এতে সমিতির
সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়
এবং সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ধার্যকৃ ত
অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশ�োধ করে থাকেন।
সমিতির কার্যক্রম সফল হওয়ার কারণে বিভিন্ন
সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান
থেকে পুরস্কার পেয়েছেন।

সমিতির সামাজিক সম্পৃক্ততা
সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সামাজিক বিভিন্ন
কর্মকাণ্ড যেমন- এতিম ছেলেমেয়েদের
পড়ালেখা করার জন্য অনুদান প্রদান,
বাল্যবিবাহ র�োধে এলাকার বিভিন্ন বিভিন্ন
অনুষ্ঠান, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা
সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ করে
থাকেন। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।
সমিতির প্রাথমিক ভাবে সদস্য সংখ্যা ৩৫৫
জন হলেও আজ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬১০
জন। সমিতির নারী সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
সঞ্চয় সমিতিতে জমা করত। এভাবে সমিতির
সদস্যদের জমান�ো সঞ্চয় দিয়েই প্রথমে
ঋণ কার্যক্রম আরম্ভ করে। আজ সমিতির
মূলধনের পরিমাণ ৪৬,৩৬,৮০৫ টাকা।
সমিতির সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের সমিতি
আজ সাফল্যের পথে।

সমিতির সফলতার অনুঘটক
শিক্ষা আর দক্ষতা দিয়ে পুরুষের সঙ্গে
সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে নারী। বর্তমান
সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে নারীও
এখন আর পিছিয়ে নেই, এগিয়ে চলছে
দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।
নারীকে পুরুষ শাসিত সমাজ থেকে বেরিয়ে
আনার জন্য অত্র মহিলা সমবায় সমিতি
গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সমিতির
সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে বলতে হয়
সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর লভ্যাংশসহ
যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ আদায় করে
থাকেন। সমিতির প্রতিটি সদস্য সমিতির প্রতি
আন্তরিক। তাই উক্ত সমিতি একটি সফল
সমিতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। নারীর
ক্ষমতায়নে সমিতিটি বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভূ মিকা
রয়েছে। তবে সমিতির বিশেষ কার্যক্রমের
মধ্যে সমিতির সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ঋণ
কার্যক্রম হতে জমি ক্রয় করে উক্ত জমিতে
পাকা অফিসঘর নির্মাণ এবং সদস্যরা সমবায়
অধিদপ্তর হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে
পার্লার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করার পর সমিতির কর্মএলাকায় প্রশিক্ষিত
নারীরা বিভিন্ন সু-পিচ, ব্লক বাটিকস,
সেলাইকরা কাপড় বিক্রি করে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
সমিতির অগ্রযাত্রায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা/
অন্তরায়সমূহ হল�ো সমিতির কর্মএলাকায়
প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে সদস্যদের চাহিদা
ম�োতাবেক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করতে
পারছে না এবং সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা থাকলেও
প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
হচ্ছে।
বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সৃষ্টি
সমিতির সদস্যগণ মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগি পালন, গবাদি পশুপালন এবং ঋণ
কার্যক্রম ছাড়া ও কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের
মাধ্যমে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে
নিরলসভাবে কাজ করছেন। সমিতির
মাধ্যমে হাঁস-মুরগি পালন এবং গাভির দুধ
বাজারজাতকরণ করে প্রায় ২০০ জন সদস্য
জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। সমিতির
আওতায় ম�োট ৬১০ জনের আত্মকর্মসংস্থানের
সৃষ্টি হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি
সমিতির সদস্য ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের

সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি আয়বর্ধক
কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, দারিদ্র্য বিম�োচনে
সমবায় বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ, সমবায়ীদের
মডেল প্রশিক্ষণ, সেলাই, মৎস্য চাষ, গাভি
পালন, হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ,
হস্তশিল্প তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান
করে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা
সৃষ্টিতে এ সমিতি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত
রেখেছেন। সমিতির এই কর্ম প্রচেষ্টার কারণে
কুমিল্লা জেলার জেলাপ্রশাসনসহ অন্যান্য
দপ্তরের নিকট আল�োচ্য সমিতি ব্যাপক
পরিচিতি পেয়েছে।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান
সামাজিক কূসংস্কার দূরীকরণ, গর্ভবতী

সমবায় শিক্ষায়ত, তেমুহনী, ফেনী; যুব
উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,
প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, উইমেন চেম্বার অব
কমার্স, জাইকা এবং লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন
হতে একাধিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করেছেন।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সমিতির নিজস্ব
জায়গার পরিমাণ বৃদ্ধি সহ একটি বহুতল ভবন
করে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, একটি
সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, বয়স্কদেরকে
নৈশ শিক্ষা দানসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে
অবদান রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

সমিতির একজন সদস্য স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চিত্র

মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ,
স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ র�োধ সমিতিটি
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের পশুপালন, উন্নত
জাতের হাঁস-মুরগি পালনসহ নান ট্রেডে
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও
সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন
সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায়
একাডেমি, ক�োটবাড়ি, কুমিল্লা; আঞ্চলিক

উপসংহার
কর্মউদ্যোম সমাজ প্রতিষ্ঠায় কর্মক্ষম নারী
শক্তি প্রয়�োজন। নারী কর্মশক্তি তৈরি করতে
“কান্দিরপাড় একতা মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ” কাজ করে যাচ্ছে। এমন সমিতির জন্য
প্রয়�োজন সরকারি পৃষ্ঠপ�োষকতা। তাহলে
সমিতির কার্যক্রমের অগ্রগতি সহ বাংলাদেশ
পাবে নারী শক্তির পূর্ণ সহায়তা।
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কুমিল্লা বিউটি পার্লার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: কুমিল্লা
উপজেলা: আদর্শ সদর

“রূ

পকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে সমবায়” এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে
“কুমিল্লা বিউটি পার্লার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ” ২০১৭ সালে রেজি:
নং-৬৪, তারিখ: ২০/০৪/২০১৭খ্রি. মূলে জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা
হতে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার
উত্তর ঠাকুরপাড়া (মদিনা মসজিদ র�োড) অবস্থিত। সমিতির কর্মএলাকা
সমগ্র আদর্শ সদর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২৫
জন। সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ০২/০২/২০২১ তারিখ এবং
সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা ০২/০২/২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।
সমিতির ব্যবস্থাপনা
সমিতিতে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।
সমিতি তার কর্মএলাকার নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের আয়
বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমিতিতে
টাকা জমা রাখে। অত্র সমিতির নিবন্ধনকালে সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন।
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বর্তমানে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৫
জনে উত্তীর্ণ হয়েছে। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী
মন�োভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক
সৃষ্টি, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে
ত�োলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন
কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়�োগ,
সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল
সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও
গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির আর্থিক চিত্র
সমিতির কর্মএলাকায় সদস্যদেরকে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
প্রকল্প গ্রহণ করে পার্লার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষিত সদস্যদের
ঋণ প্রদান করায় প্রায় সদস্য আজ স্বাবলম্বী।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল- সদস্যদের
আত্মসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন
ঋণ কার্যক্রম ও মূলধন সৃষ্টি করা। সমিতির
বর্তমানে অংশগত মূলধন ১,২৫,০০০ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ৫,৫০,০০০ টাকা। বর্তমানে
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৭,৫৫,০০০
টাকা। সমিতির ব্যাংক হিসেবে জমার পরিমাণ
৪৮,০০০ টাকা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির একটি অফিস রয়েছে যার ভাড়া প্রতি
মাসে ২০,০০০ টাকা সমিতিতে চার জন
বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে। সমিতির নিয়মিত
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এখন�ো ক�োন�ো
ক�োন�ো সার্ভিস রুল প্রনয়ণ করা হয়নি তবে
সার্ভিস রুল প্রনয়ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
সমিতির কার্যক্রম সমূহ সমিতির নিজস্ব তহবিল
দিয়ে সমিতির সাধারণ সদস্যদেরকে ছ�োট
ছ�োট ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার
ব্যবস্থা করা অন্যতম। আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা
নিশ্চিতকরণে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে
সমিতির আর্থিক কার্যক্রমের ওপর প্রতি বছর
নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পাদনের
পর সরকারি ভাবেও নিরীক্ষা সম্পাদন করে
থাকেন এবং সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদনের
উপর যে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন তা সমিতির
সাধারণ সদস্যদেরকে শেয়ার অনুপাতে বণ্টন
করে থাকেন। তাছাড়া সমিতির প্রতি মাসের
আয় ব্যয় প্রতিমাসেই প্রস্তুত করে সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুম�োদন করে
থাকেন।

কর্মসংস্থান
কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমিতির সাধারণ
সদস্যরা সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ
নিয়ে বিভিন্ন ক্ষু দ্র ব্যবসায় বিনিয়�োগের মাধ্যমে
সমিতির প্রায় ৫০৮জন সদস্য স্বাবলম্বী হয়ে

জীবিকা নির্বাহ করছে। সমিতির সুনাম, সদস্য
ও জনগণের নিকট গ্রহণয�োগ্যতা, আস্থা
সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল
সমবায় সমিতির গঠনের ফলে সদস্যদের
বিভিন্ন উপকারের বিষয়ে প্রচার, সমিতির
ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, সামাজিক বিভিন্ন
সেবামূলক কার্যক্রমর গ্রহণ, সমিতির নিজস্ব
এলাকার বেকার মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বল্প মুনাফায় সদস্যদে
ঋণ প্রদান ইত্যাদি। সমিতির ব্যবস্থাপনা
কমিটির নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতি মাসে ১টি করে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সমবায় বিভাগ হতে নির্ধারিত সময়ে সমিতির
অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। অডিট
সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ
সভায় সদস্যদের ঋণ প্রদানের বিষয়ে একটি
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপস্থাপন

সমিতির সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি
হয় এবং সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি
পায়। সমিতি প্রতি বছর সদস্যদের নিকট ঋণ
প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকেন
এবং উক্ত ঋণ প্রকল্প নিয়ম ম�োতাবেক দাদন
ও আদায় করে থাকেন। সমিতির নিরীক্ষা
প্রতিবেদনের উপর ধার্যকৃ ত অডিট ফি ও
সিডিএফ পরিশ�োধ করে থাকনে। সমিতির
কার্যক্রম সফল হওয়ার কারণে বিভিন্ন
সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান
থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। সমিতির বিভিন্ন
সদস্যদেরকে তাদের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা করে তাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
আয়বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন।
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক
সমবায় ইনস্টিটিউট সমূহে সমিতি ব্যবস্থাপনা
ও হিসাব সংরক্ষণ এবং সমবায় সমিতি আইন
ও বিধিমালার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে

লকডাউন চলাকালীন সময়ে কুমিল্লা বিউটি পার্লার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ
থেকে ত্রাণ বিতরণ

করা হয় বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুম�োদনের
পর সভার নির্দেশনা ম�োতাবেক সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটি বাস্তবায়ন করে থাকেন।
সমিতির প্রতি বছর একটি বার্ষিক সাধারণ সভা
আহবান করে থাকেন। উক্ত বার্ষিক সাধারণ
সভায় সমিতির বিগত অর্থ বছর ও ভবিষ্যৎ
পরিকল্পনা সম্পর্কে সমিতির সদস্যদেরকে
ধারণ প্রদান করা হয় এবং সদস্যরা সমিতির
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আল�োচনা করার
সুয�োগ পেয়ে থাকেন। সদস্যদের পরামর্শ
ম�োতাবেক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী
কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এতে

দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের
উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

সমিতির সামাজিক সম্পৃক্ততা
সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সামাজিক
বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন-এলাকার বিভিন্ন
রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা, এতিম
ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করার জন্য অনুদান
প্রদান, বাল্যবিবাহ র�োধে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে
থাকেন। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।
সমিতির প্রাথমিক ভাবে সদস্য সংখ্যা ২০
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সমবায় বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সমবায়ীদের
মডেল প্রশিক্ষণ, বিউটি পার্লারের উপর
প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও
সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান করে
মানব সম্পদ উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে
এ সমিতি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।
সমিতির এই কর্মপ্রচেষ্টার কারণে কুমিল্লা
জেলার জেলাপ্রশাসনসহ অন্যান্য দপ্তরের
নিকট আল�োচ্য সমিতি ব্যাপক পরিচিতি
পেয়েছে।

কুমিল্লার জেলা প্রশাসক কর্তৃক সম্মাননা স্মারক গ্রহণ

জন হলেও আজ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২৫
জন। সমিতির নারী সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
সঞ্চয় সমিতিতে জমা করত। এভাবে সমিতির
সদস্যদের জমান�ো সঞ্চয় দিয়েই প্রথমে
ঋণ কার্যক্রম আরম্ভ করে। আজ সমিতির
মূলধনের পরিমাণ ৭,৫৫,০০০ টাকা।
সমিতির সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের সমিতি
আজ সাফল্যের পথে।

সমিতির সফলতার অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের
পর লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে
ঋণ আদায় করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি
সদস্য সমিতির প্রতি আন্তরিক। তাই উক্ত
সমিতি একটি সফল সমিতি হিসেবে এলাকায়
পরিচিতি লাভ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে
সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভূ মিকা রয়েছে।
সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নারীর
ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের
সামাজিক প্রেক্ষাপট পুরুষ শাসিত। নারীদের
অগ্রগতির পথে আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু বাধা এখনও রয়েছে।
গ্রামীণ নারীদের বেশিরভাগ সময় কাটে
গৃহকর্মে। আর তাদের সেই গৃহকর্মের মূল্যায়ন
করা হয় না। ক্ষেত্রেবিশেষে নারীকে কর্মক্ষেত্রে
প্রবেশে নিরুৎসাহিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে
নারীর নিজস্ব আয়ের কর্তৃত্বও থাকে পুরুষের
হাতে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর
অংশগ্রহণ দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত
গ্রহণ ও কর্তৃত্বপরায়ণতার ক্ষেত্রে নারী এখনও
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পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমান সরকারের
বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে নারীও এখন আর
পিছিয়ে নেই, এগিয়ে চলছে দেশের অগ্রগতির
সঙ্গে তাল মিলিয়ে। শিক্ষা আর দক্ষতা দিয়ে
পুরুষের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে
নারী। নারীকে পুরুষ শাসিত সমাজ থেকে
বেরিয়ে আনার জন্য অত্র মহিলা সমবায়
সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।
সমিতির বিশেষত্ব কার্যক্রমের মধ্যে সমিতির
সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম হতে জমি
ক্রয় করে উক্ত জমিতে পাকা অফিসঘর নির্মাণ
ও উক্ত সমিতির সদস্যরা সমবায় অধিদপ্তর
হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে পার্লার
প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার
পর সমিতির কর্মএলাকায় প্রশিক্ষিত নারীরা
বিভিন্ন শোপিস, ব্লক বাটিকস, সেলাই করা
কাপড় বিক্রি করে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি
সদস্যের পার্লার, পার্লার শিল্পের প্রশিক্ষণ,
হস্তশিল্প, নকশিকাঁথা, কুটিরশিল্প ছাড়াও
প্রত্যেক সদেস্যের বিউটি পার্লার রয়েছে
যাহাতে প্রতিটি পার্লারে ৪ জন মহিলা কর্মচারী
নিয়মিতভাবে কাজ করছেন। সমিতির
আওতায় ম�োট ৫০০ জনের আত্মকর্মসংস্থানের
সৃষ্টি হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি
সমিতির সদস্য ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের
সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্ত সৃষ্টি আয়বর্ধক
কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, দারিদ্র্য বিম�োচনে
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প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও
সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা
সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্মমুখী করার লক্ষ্যে
এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন
সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায়
একাডেমি, ক�োটবাড়ি, কুমিল্লা; আঞ্চলিক
সমবায় শিক্ষায়ত, তেমুহনী, ফেন; যুব
উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,
প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, উইমেন চেম্বার অব
কমার্স, জাইকা এবং লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন
হতে একাধিক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ ও দপ্তরের
প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞান অর্জনের
মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অন্যান্য
সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ভবিষ্যতে সমিতির সদস্যদের জন্য নিজস্ব
জায়গায় একটি বহুতল ভবন করে পার্লার
শিল্প স্থাপন, একটি স্কু ল স্থাপনের পরিকল্পনা
রয়েছে, যেখানে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে
বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।
এছাড়া একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন,
বয়স্কদেরকে নৈশ শিক্ষা দান, বাল্যবিবাহ ও
নারীনির্যাতন র�োধে বিভিন্ন সভা, সেমিনারের
আয়�োজন করা, সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে
অবদান রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

উপসংহার
কর্মক্ষম নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে
সমিতিটির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সমিতিটি
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ
ভূ মিকা পালন করে আসছে। সরকারি
পৃষ্ঠপ�োষকতা পেলে অদূর ভবিষ্যতে সমিতিটি
গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্যদের
কর্মএলাকার বেকার নারীদের কর্মক্ষম করে
ত�োলা সহ জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে।

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০১৯ এর র্যালীতে সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণ

ছ�োটরা দুস্থ মা ও শিশু কল্যাণ
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: কুমিল্লা
উপজেলা: লাকসাম

“দু

স্থ মা ও শিশুর কল্যাণে সমবায়” এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে
“ছ�োটরা দুস্থ মা ও শিশু কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ”
২০১১ সালে রেজি: নং-১৯১, তারিখ: ০৩/০৩/২০১১খ্রি. মূলে জেলা
সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা হতে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি কুমিল্লা জেলার
আদর্শ সদর উপজেলার ছ�োটরা নামক স্থানে অবস্থিত। সমিতির কর্মএলাকা
সমগ্র আদর্শ সদর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০৮
জন। সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯/০৭/২০২০খ্রি. তারিখ
এবং সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২৫/১২/২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত
হয়েছে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা
সমিতিতে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এই
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন অন্যতম সদস্য সাবেক র�োটারেক্ট
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ছ�োটরা দুস্থ মা ও শিশু কল্যাণ সমবায় সমিতি কর্তৃক দরিদ্র, অবহেলিত ও
পথ শিশুদের শিক্ষাদান

গভর্নর জনাব দিলনাশী মহসিন। সমিতির
কার্যক্রমকে বেগবান করতে তার ভূ মিকা
অগ্রগণ্য।
সমিতির কর্মএলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত
শিশুদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দুস্থ নারীদের
আয় বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য ক্ষু দ্র
ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমিতিতে টাকা জমা
রাখে। অত্র সমিতির নিবন্ধনকালে সদস্য
সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা
বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৮ জনে উত্তীর্ণ হয়েছে। সদস্যদের
মধ্যে সঞ্চয়ী মন�োভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে
সুসম্পর্ক সৃষ্টি, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল
করে গড়ে ত�োলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম
গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক
বিনিয়�োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য
তহবিল সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও
গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির আর্থিক চিত্র
সমিতির কর্মএলাকায় সমিতির সদস্যদেরকে
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষিত
সদস্যদের ঋণ প্রদান করায় প্রায় সদস্যরা
আজ স্বাবলম্বী। সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির সকল সদস্যদের আত্মসামাজিক
অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রম ও
মূলধন সৃষ্টি করা। সমিতির বর্তমানে অংশগত
মূলধন ১,৫৩,৭০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
২৫,৮৩,৭৫০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
১৯,৯৩১ টাকা, কুঋণ তহবিল ৬,১৯১ টাকা।
বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ
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৪০,১৬,৪৮০ টাকা। সমিতির ব্যাংক হিসেবে
জমার পরিমাণ ২,০৮,৬৪৫ টাকা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির একটি অফিস রয়েছে যার ভাড়া
প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা। সমিতিতে ৮ জন
বেতনভু ক্ত কর্মচারী রয়েছে। উক্ত কর্মচারীদের
বার্ষিক ১,৮৪,০০০ টাকা বেতন প্রদান
করা হয়। নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের
জন্য এখন�ো ক�োন�ো ক�োন�ো সার্ভিস রুল
প্রনয়ণ করা হয়নি তবে সার্ভিস রুল প্রনয়ণ
করার পরিকল্পনা রয়েছে। সমিতির কার্যক্রম
সমূহ সমিতির নিজস্ব তহবিল দিয়ে সাধারণ
সদস্যদেরকে ছ�োট ছ�োট ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যবস্থা করা অন্যতম। আর্থিক
কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে প্রতি বছর
নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পাদন
করে থাকে। এছাড়াও সমিতির আর্থিক
কার্যক্রমের ওপর সরকারি ভাবেও নিরীক্ষা
সম্পাদন কর হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের
উপর যে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন তা সমিতির
সাধারণ সদস্যদেরকে শেয়ার অনুপাতে বণ্টন
করে থাকেন।

কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা
কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমিতির সাধারণ
সদস্যরা সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে
ঋণ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষু দ্র ব্যবসায় বিনিয়�োগের
মাধ্যমে সমিতির প্রায় ৫০৮ জন সদস্য
নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকা নির্বাহ
করছে। সমিতির সুনাম, সদস্য ও জনগণের
নিকট গ্রহণয�োগ্যতা, আস্থা সৃষ্টিকারী
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কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল- সমবায়
সমিতির গঠনের ফলে সদস্যদের বিভিন্ন
উপকারের বিষয়ে প্রচার, সমিতির ঋণ
কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, সামাজিক বিভিন্ন
সেবামূলক কার্যক্রমর গ্রহণ, সমিতির নিজস্ব
এলাকার বেকার মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বল্প মুনাফায় সদস্যদে
ঋণ প্রদান ইত্যাদি। সমিতির ব্যবস্থাপনা
কমিটির নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতি মাসে ১টি করে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সমবায় বিভাগ হতে নির্ধারিত সময়ে সমিতির
অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। অডিট
সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ
সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ
সভায় সদস্যদের ঋণ প্রদানের বিষয়ে একটি
সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপস্থাপন
করা হয় বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুম�োদনের
পর সভার নির্দেশনা ম�োতাবেক সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটি বাস্তবায়ন করে থাকেন।
সমিতির প্রতি বছর একটি বার্ষিক সাধারণ সভা
আহবান করে থাকেন। উক্ত বার্ষিক সাধারণ
সভায় সমিতির বিগত অর্থ বছর ও ভবিষ্যৎ
পরিকল্পনা সম্পর্কে সমিতির সদস্যদেরকে
ধারণ প্রদান করা হয় এবং সদস্যরা সমিতির
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আল�োচনা করার
সুয�োগ পেয়ে থাকেন। সদস্যদের পরামর্শ
ম�োতাবেক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি
পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।
এতে সমিতির সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে
ঐক্য সৃষ্টি হয় এবং সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা
বৃদ্ধি পায়। সমিতি প্রতি বছর সদস্যদের
নিকট ঋণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ
করে থাকেন এবং উক্ত ঋণ প্রকল্প নিয়ম
ম�োতাবেক দাদন ও আদায় করে থাকেন।
সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ধার্যকৃ ত
অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশ�োধ করে থাকনে।
সমিতির কার্যক্রম সফল হওয়ার কারণে বিভিন্ন
সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান
থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। সমিতির বিভিন্ন
সদস্যদেরকে তাদের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা করে তাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
আয় বর্ধক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন।
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক
সমবায় ইনস্টিটিউট সমূহে সমিতি ব্যবস্থাপনা
ও হিসাব সংরক্ষণ এবং সমবায় সমিতি আইন
ও বিধিমালার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে
দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের
উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।
সমিতির সামাজিক সম্পৃক্ততা
সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সামাজিক বিভিন্ন
কর্মকাণ্ড যেমন-এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাট
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, এতিম ছেলেমেয়েদের
পড়ালেখা করার জন্য অনুদান প্রদান,

বাল্যবিবাহ র�োধে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে
থাকেন। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে
থাকে।সমিতির প্রাথমিক ভাবে সদস্য সংখ্যা
২০ জন হলেও আজ সমিতির সদস্য সংখ্যা
৫০৮ জন। সমিতির নারী সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
সঞ্চয় সমিতিতে জমা করত। এভাবে সমিতির
সদস্যদের জমান�ো সঞ্চয় দিয়েই প্রথমে
ঋণ কার্যক্রম আরম্ভ করে। আজ সমিতির
মূলধনের পরিমাণ ৪০,১৬,৪৮০ টাকা।
সমিতির সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের সমিতি
আজ সাফল্যের পথে।

সমিতির সফলতার অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের
পর লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে
ঋণ আদায় করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি
সদস্য সমিতির সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
করে, যা সমিতির প্রতি তাদের আন্তরিকতার
বহিঃপ্রকাশ। তাই উক্ত সমিতি একটি সফল
সমিতি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভ
করেছে। দুস্থ মা ও শিশুদের নিয়ে কাজ
করে বিধায় সমিতিটি খুব দ্রুত এলাকায়
সুবিধাবঞ্চিত নারীদের মাঝে ছড়িয়ে পরে।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ
ও ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে
নেওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত
জরুরি। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট
পুরুষশাসিত। নারীদের অগ্রগতির পথে
আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক
ক্ষেত্রে কিছু বাধা এখনও রয়েছে। গ্রামীণ
নারীদের বেশিরভাগ সময় কাটে গৃহকর্মে।
আর তাদের সেই গৃহকর্মের মূল্যায়ন করা হয়
না। ক্ষেত্রেবিশেষে নারীকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে
নিরুৎসাহিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারীর
নিজস্ব আয়ের কর্তৃত্বও থাকে পুরুষের হাতে।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ
দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ও কর্তৃত্বপরায়ণতার ক্ষেত্রে নারী এখনও
পিছিয়ে আছে। তবে বর্তমান সরকারের
বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে নারীও এখন আর
পিছিয়ে নেই, এগিয়ে চলছে দেশের অগ্রগতির
সঙ্গে তাল মিলিয়ে। শিক্ষা আর দক্ষতা দিয়ে
পুরুষের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে নারী।
নারীকে পুরুষ শাসিত সমাজ থেকে বেরিয়ে
আনার জন্য অত্র মহিলা সমবায় সমিতি
গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সমিতির
বিশেষত্ব কার্যক্রমের মধ্যে সমিতির সদস্যদের
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম হতে জমি ক্রয় করে
উক্ত জমিতে সেমিপাকা অফিসঘর নির্মাণ
ও উক্ত সমিতির সদস্যরা সমবায় অধিদপ্তর

হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর সমিতির
কর্মএলাকায় প্রশিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন সু-পিচ,
ব্লক বাটিকস, সেলাইকরা কাপড় বিক্রি করে
স্বাবলম্বী হচ্ছে।

বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ
সদস্যদের বিভিন্ন শিল্পের প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প,
নকশিকাঁথা, কুটিরশিল্প ছাড়াও সেলাই এর
প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
সমিতির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বাচ্ছাদের স্কু ল
পরিচালনা করা হচ্ছে। সমিতির আওতায়
৫০৮ জনের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।
নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান
গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, জন্ম
নিয়ন্ত্রণ, স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ র�োধ,
ইভটিজিং র�োধ, সামাজিক কূসংস্কার
দূরীকরণে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন
করে।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ররেয়ছে সমিতির
নিজস্ব জায়গায় একটি বহুতল ভবন করে
একটি স্কু ল চালু করবে যেখানে সুবিধাবঞ্চিত
শিশু এবং দুস্থ মা দের শিক্ষাদান, একটি
সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং বয়স্কদেরকে
নৈশ শিক্ষা দান করবে।

ছ�োটরা দুস্থ মা ও শিশু কল্যাণ সমবায় সমিতি কর্তৃক ঈদ সামগ্রী বিতরণ

সমিতির সদস্য ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের
ঘরে বসে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা
সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির, দারিদ্র্য
বিম�োচনে সমবায় বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ
সমবায়ীদের মডেল প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প তৈরি ও
সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান করে
মানব সম্পদ উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে
এ সমিতি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।
সমিতির এই কর্ম প্রচেষ্টার কারণে কুমিল্লা
জেলার জেলাপ্রশাসনসহ অন্যান্য দপ্তরের
নিকট আল�োচ্য সমিতি ব্যাপক পরিচিতি
পেয়েছে।

উপসংহার
সমিতিটি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন,
বিশেষ করে নারী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালন করে আসছে। এর কার্যক্রমকে
আর�ো ফলপ্রসূ করতে প্রয়�োজন সরকারি
পৃষ্ঠপ�োষকতা, যা সমিতিটিকে আর�ো
গতিশীল ও বেগবান করবে এবং সদস্যদের
কর্মএলাকার দু:স্থ মা ও শিশুদের জীবনমানের
উন্নয়ন সাধন করবে। উল্লেখ্য যে সমিতিটির
সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য কয়েকজন পুরুষ সদস্য
রয়েছে। যারা সমিতির কার্যক্রমকে বেগবান
করতে নারী সদস্যদেরকে সহায়তা করে
থাকেন।
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দেবিদ্বার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যালয়ে সদস্যরা

দেবিদ্বার মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

“দা

জেলা: কুমিল্লা
উপজেলা: দেবিদ্বার

রিদ্র্য বিম�োচনে সমবায়’’ এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে দেবিদ্বার
মহিলা সমবায় সমিতিলিঃ ২০১০ সালে রেজিঃ নং-১৩, তারিখ:
১৫/০৭/২০১০খ্রি. মূলে জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লা হতে
নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলা সদরে
অবস্থিত। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র দেবিদ্বার উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০ জন। সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে
২৫/০১/২০১৬ তারিখ এবং সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত
২৫/০১/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা
সমিতিতে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। সমিতি
তার কর্মএলাকার নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের আয় বর্ধক
কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার জন্য ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমিতিতে টাকা জমা রাখে।
অত্র সমিতির নিবন্ধনকালে সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা
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বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ জনে উন্নীত হয়েছে। সদস্যদের
মধ্যে সঞ্চয়ী মন�োভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে
সুসম্পর্ক সৃষ্টি, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল
করে গড়ে ত�োলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম
গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক
বিনিয়�োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য
তহবিল সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও
গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির আর্থিক চিত্র
সমিতির অংশগত মূলধন ৩২,০০০ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ১০,৮০,০০০ টাকা।
বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ
১১,১৭,২১৬ টাকা। সমিতির কর্মএলাকায়
সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ
প্রদান করে প্রশিক্ষিত সদস্যদের ঋণ প্রদান
করায় প্রায় সদস্য আজ স্বাবলম্বী। সমিতির
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমিতির সকল সদস্যদের
আত্মসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন
ঋণ কার্যক্রম ও মূলধন সৃষ্টি করা।

কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা
সমিতির প্রতি বছর একটি বার্ষিক সাধারণ সভা
আহবান করে থাকেন। উক্ত বার্ষিক সাধারণ
সভায় সমিতির বিগত অর্থ বছর ও ভবিষ্যৎ
পরিকল্পনা সম্পর্কে সমিতির সদস্যদেরকে
ধারণ প্রদান করা হয় এবং সদস্যরা সমিতির
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আল�োচনা
করার সুয�োগ পেয়ে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য
সমিতির সাধারণ সদস্যরা সমিতির নিজস্ব
তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষু দ্র ব্যবসায়
বিনিয়�োগের মাধ্যমে সমিতির প্রায় ৬০জন
সদস্য নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকা নির্বাহ
করছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট সমূহে সমিতি
ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণ এবং সমবায়
সমিতি আইন ও বিধিমালার বিষয়ে প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা করে দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি
গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।
সমিতির সুনাম, সদস্য ও জনগণের নিকট
গ্রহণয�োগ্যতা, আস্থা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের
মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল- সমবায় সমিতির
গঠনের ফলে সদস্যদের বিভিন্ন উপকারের
বিষয়ে প্রচার, সমিতির ঋণ কার্যক্রমের
স্বচ্ছতা, সামাজিক বিভিন্ন সেবামূলক
কার্যক্রমর গ্রহণ, সমিতির নিজস্ব এলাকার
বেকার মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ
প্রদান এবং স্বল্প মুনাফায় সদস্যদে ঋণ
প্রদান ইত্যাদি। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির

কার্যক্রম সফল হওয়ার কারণে বিভিন্ন সরকারি
প্রতিষ্ঠান ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে
পুরস্কার পেয়েছেন।

সমিতির সামাজিক সম্পৃক্ততা
সমিতির সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়ের সমিতি
আজ সাফল্যের পথে। সমিতির প্রাথমিকভাবে
সদস্য সংখ্যা ২০ জন হলেও আজ সমিতির
সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি। সমিতির নারী
সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয় সমিতিতে জমা
করত। এভাবে সমিতির সদস্যদের জমান�ো
সঞ্চয় দিয়েই প্রথমে ঋণ কার্যক্রম আরম্ভ
করে। তারা নিজস্ব অর্থায়নে সামাজিক বিভিন্ন
কর্মকাণ্ড যেমন-এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাট
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, এতিম ছেলেমেয়েদের
পড়ালেখা করার জন্য অনুদান প্রদান,
বাল্যবিবাহ র�োধে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে
থাকেন। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

সমিতির সফলতার অনুঘটক
নারীকে পুরুষ শাসিত সমাজ থেকে বেরিয়ে
আনার জন্য অত্র মহিলা সমবায় সমিতি
গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সমিতির
বিশেষত্ব কার্যক্রমের মধ্যে সমিতির সদস্যদের
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম হতে জমি ক্রয় করে
উক্ত জমিতে সেমিপাকা অফিসঘর নির্মাণ ও
উক্ত সমিতির সদস্যরা সমবায় অধিদপ্তরের
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর সমিতির কর্মএলাকায়
প্রশিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন সু-পিচ, ব্লক বাটিকস,
সেলাইকরা কাপড় বিক্রি করে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের
পর লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূ র্তভাবে
ঋণ আদায় করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি
সদস্য সমিতির প্রতি আন্তরিক। তাই উক্ত
সমিতি একটি সফল সমিতি হিসেবে এলাকায়
পরিচিতি লাভ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে
সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভূ মিকা রয়েছে।
সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নারীর
ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।

বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ
সমিতির
আওতায়
৫০৮
জনের
আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সদস্যদের
বিভিন্ন
শিল্পের
প্রশিক্ষণ,
হস্তশিল্প,
নকশিকাঁথা, কুটিরশিল্প ছাড়াও সেলাই এর
প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।
নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি
সমিতির সদস্য ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের

সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্ত সৃষ্টি আয়বর্ধক
কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, দারিদ্র্য বিম�োচনে
সমবায় বিষয়ক উদ্দ্ধ
বু করণ সমবায়ীদের
মডেল প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প তৈরি ও সেলাই
বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান করে মানব
সম্পদ উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এ
সমিতি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান
নারী স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি,
স্যানিটেশন বিষয়ক সচেতনতা, বাল্যবিবাহ
র�োধ, গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা,
জন্ম নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক কূসংস্কার দূরীকরণে
সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ
অধিদপ্তর, উইমেন চেম্বার অব কমার্স, জাইকা
এবং লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন হতে একাধিক
বিষয়ের ওপর সমিতির সদস্যরা প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ সমবায়
একাডেমি, ক�োটবাড়ি, কুমিল্লা ; আঞ্চলিক
সমবায় শিক্ষায়ত, তেমুহনী, ফেনী ; যুব
উন্নয়ন অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে
সমিতিটি তাদের প্রয়�োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ
নিয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ
করে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ ও দপ্তরের
প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞান অর্জনের
মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অন্যান্য
সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিই হল�ো
সমিতিটির মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে রেখে
সমিতিটি সদস্যদের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
প্রণয়ন করেছে। সমিতির নিজস্ব জায়গায়
একটি বহুতল ভবন করে একটি মহিলা
সমবায় বাজার, একটি স্কু ল ও একটি মহিলা
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

উপসংহার
মাঝখানে সমিতিটির কার্যক্রম একটু স্থিমিত
হয়ে পরলেও বর্তমান সমবায় বিভাগের
প্রচেস্থায় সমিতিটি তার কার্যক্রমের ওপর
জ�োর দিয়েছে। যা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূ মিকা পালন করে আসছে।
অদূর ভবিষ্যতে আর সরকারি পৃষ্ঠপ�োষকতা
পেলে সমিতিটি গতিশীল ও বেগবান হবে
এবং সদস্যদের কর্মএলাকার মা ও শিশুদের
জীবনমানের ও উন্নয়ন সাধিত করবে ও
জাতীয় অর্থনীতিতে আর ও বেশি করে বিশেষ
ভূ মিকা রাখতে পারবে।
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রাজশাহী বিভাগ

সমিতি	

৬,৩৩২টি

শেয়ার

৫৬৬.৫৯ লক্ষ টাকা

সদস্য

সঞ্চয় আমানত

কার্যকরী মূলধন
সম্পদ

কর্মসংস্থান

২,২৭,৫৬৯ জন

১,৮২৬.৯ লক্ষ টাকা

৭,০৪২.০৫ লক্ষ টাকা

২,৭৯৫.৫৯ লক্ষ টাকা
৩,৫৪৭ জন
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ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: রাজশাহী
উপজেলা: ম�োহনপুর

না

রী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে ‘সমবায় শক্তি, সমবায় মুক্তি’ এই স্লোগানে উজ্জীবিত
হয়ে রাজশাহী জেলার ম�োহনপুর উপজেলার খয়রা এলাকার পিছিয়ে পড়া
মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন
সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী থেকে নিবন্ধন নং-১০৭৯,
তারিখ: ১৪/০১/২০১৬ নিয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা ও সভ্য
নির্বাচনি এলাকা হল�ো সমগ্র ম�ৌগাছি ইউনিয়নব্যাপী।
সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
রাজশাহী জেলার ম�োহনপুর উপজেলার ম�ৌগাছি ইউনিয়নের মহিলাদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য হেইফার ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন নামক
এনজিও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিল কিন্তু তারা সব মহিলাদের একত্র
করতে পারছিলনা অবশেষে তারা উপজেলা সমবায় অফিসের সহয�োগিতা
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কামনা করেন। তখন উপজেলা সমবায়
অফিস ম�ৌগাছি ইউনিয়নের মহিলাদের সাথে
মতবিনিময় করে তাদেরকে ব�োঝাতে সমর্থ
হন যে তারা যদি অত্র এলাকায় একটি সমবায়
সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তাহলে সব মহিলারা
একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করেত পারবে। তৎপ্রেক্ষিতে
২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে ২০১৬ সালে
ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নামে
নিবন্ধিত হয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থান ও
অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের নিকট
হতে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ
করা। সদস্যদের ঋণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান
সৃষ্টিতে সহায়তা করা। গৃহিণী ও পরিবারের
অন্যান্য মেয়ে ও মহিলাদেরকে সমবায়
নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
দিয়ে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ
করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
সমবায় সমিতিকে একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে
রূপান্তরিত করা, নির্দিষ্টি পণ্যের বাজার ব্যবস্থা
অনুযায়ী একটি কার্যকরী ভ্যালুচেইন প্রতিষ্ঠা
করা। সেবা প্রদানকারী ও বাজারজাতকারী
প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ক উন্নয়নের
মাধ্যমে পণ্যভিত্তিক ভ্যালুচেইন শক্তিশালী
করা। সর্বোপরি সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত
পণ্য নির্দিষ্ট ম�োড়কে বাজারজাত করা। এতদ
উদ্দেশ্যে ছাগল পালন, গরু ম�োটাতাজাকরণ,
দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগি ও গবাদি
পশুপালন, হাঁস-মুরগির ও গবাদি পশুর খাদ্য,
র�োগবালাই এবং ঔষধপত্র ইত্যাদি বিষয়ে
প্রয়�োজনীয় সাহায্য করা এবং উৎপাদিত পণ্য
বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেন। সঞ্চয় ও
ঋণদান সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থিক
সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সদস্যদের মাঝে
প্রয়�োজনীয় ঋণ প্রদান করে। নারী কল্যাণের
উদ্দেশ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বার্থে বয়স্ক
নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

মাধ্যমে সদস্যদের হাঁস-মুরগি ও গরুছাগলকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়ে থাকে।
এছাড়া গরু ম�োটাতাজাকরণের জন্য গ�ো-খাদ্য
সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা
হয়ে থাকে। সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগি ও
গরু-ছাগল পালন করে তা বিক্রয় করে থাকে
এতে করে সদস্যরা স্বাবলম্বী হচ্ছে ও দেশে
আমিষের চাহিদা পূরণে ভূ মিকা পালন করছে।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতিটি সদস্যদের মাঝে ক্ষু দ্র ঋণ বিতরণ
করে থাকে। তাছাড়া সমিতির সদস্যরা কেঁচ�ো
সার তৈরি করে থাকে। এছাড়া সমিতির

কর্মসংস্থান
সমিতির সদস্য তথা এলাকার অবহেলিত
ও পিছিয়ে পড়া ২০০ জন মহিলাকে বিভিন্ন
বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতি নিবন্ধন হতে অদ্যাবধি নারীর
ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
অদ্যাবধি প্রায় ২০০ জন নারী সমিতির ক্ষু দ্র
ঋণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান করেছে। তাদের
বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ
জনশক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে।

ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের পানের বরজ

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
দক্ষ জনশক্তি পারে দেশকে উন্নয়নের পথে
চালিত করতে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির মূল
হাতিয়ার হচ্ছে সঠিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ।
এই লক্ষ্যে সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে
ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা
হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রিস্কু ল পরিচালনা করে তাদের এবং তাদের
প�োষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়। প্রতিটি সদস্যের
আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের প�োষ্যদের
কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক
বাটিক সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
কর্মমুখী করা হয়।

তাদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
৩,৩৫,৭০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৩২,৯০,৩৭৯ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
৩৫,৬৬,১৪৭ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম, হাঁস-মুরগি
ও গরু ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ
প্রদান, কেঁচো সার উৎপাদন, শাকসবজি
উৎপাদন ও বিক্রয়।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর
লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ
প্রদান করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি সদস্য
সমিতির প্রতি আন্তরিক। সমিতি সদস্যদের
শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের
সুদ নিয়মিত প্রদান করে থাকেন। সমিতির
গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়।
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ঋণ
কার্যক্রমের ফলে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।
এছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের
জন্য সমিতি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কার্যক্রম
চালু রয়েছে। সমিতির অগ্রযাত্রায় বিদ্যমান
প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ হল�ো সমিতির
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কর্মএলাকায় নারীরা অতীব গরিব হওয়ায়
প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে সদস্যদের চাহিদা
ম�োতাবেক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করতে
পারছে না। সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী
বিভিন্ন ট্রেডে চাহিদা ম�োতাবেক প্রশিক্ষণের
পরিকল্পনা থাকলেও প্রয়�োজনীয় অর্থের
অভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতির
সদস্যদের উৎপাদিত শাকসবজি ও অন্যান্য
দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে
সমিতি আর�ো সাফল্য পেত।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎে কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।
নিম্নে সেগুল�ো তুলে ধরা হল�ো:

১) সমিতির নামে নিজস্ব জমি কিনে অফিস
ঘর বানান�ো।
২) সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়ন।
৩) সমিতির সদস্যদের শিক্ষার উন্নয়ন
ঘটান�ো।
৪) সমিতির সদস্যদের মধ্যে য�ৌতুক বির�োধী
আন্দোলন গড়ে ত�োলা।
৫) সমবায় সমিতিকে একটি ব্যবসা কেন্দ্র
হিসেবে রূপান্তরিত করা, নির্দিষ্টি পণ্যের
বাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি কার্যকরী
ভ্যালুচেইন প্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার দরিদ্র ও বেকার
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে। এর
ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের
সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের ছাগল পালন
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ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মমূল্যায়ন ও সভা

জিন্দারপুর গুডনেইবারস মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: জয়পুরহাট
উপজেলা: কালাই

সা

মাজিক আর অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে
সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সুসংহতকরণের
লক্ষ্যে উজ্জীবিত হয়ে জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার বাখড়া এলাকার
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে জিন্দারপুর গুডনেইবারস মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, জয়পুরহাট
থেকে নিবন্ধন নং-৫১৭, তারিখ: ১৩/০৩/২০১৩ নিয়ে কাজ শুরু করে।
সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র কালাই উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমিতির
সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র জিন্দারপুর ইউনিয়ন এলাকায় বসবাসরত
মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
‘‘জিন্দারপুর গুডনেইবারস মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’’ গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকার জেলা সমবায় কার্যালয় জয়পুরহাট কর্তৃক নিবন্ধিত একটি
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সমিতি। এই সমিতিটি জিন্দারপুর ইউনিয়নের
সুবিধাবঞ্চিত নারীদের নিয়ে গঠিত। এটি
পরিচালনায় একটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট দক্ষ
ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এই কমিটির
দায়িত্বে রয়েছে সমিতির স্থানীয় মেয়েরা।
সমবায় আইন অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর
পরিচালনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা
হয়েছে। প্রতি অর্থবছর শেষে সমিতির আর্থিক
অবস্থা এজিএম এর মাধ্যমে সকল সদস্যদের
নিকট তুলে ধরা হয়। এছাড়াও গুডনেইবারস
বাংলাদেশ নামে একটি আন্তর্জাতিক
অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা সমিতির
মূলধন গঠনে অনুদান দিয়ে যাচ্ছে এবং
পাশাপাশি বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সমিতিকে
সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমিতি
হতে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা
হয়। যাতে সদস্যরা ঋণ নিয়ে তাদের আয়বৃদ্ধি
ও পারিবারিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে।
ইত�োমধ্যে অনেকে সফল হয়ে পরিবারের
আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করেছে। এই

উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী সেবা
প্রদানকারী ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের
মধ্যেকার সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সদস্যদের
উৎপাদিত পণ্য সমিতির মাধ্যমে বাজারজাত
করা। সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী
করার লক্ষ্যে সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে
সহজশর্তে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদান। নারীর ক্ষমতায়ন
ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বর্তমানে
উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারণ করছে।
সমিতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচন
এর মাধ্যমে য�োগ্য নেতৃ ত্ব সৃষ্টি করছে। এছাড়া
নিয়মিত সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের
আয়�োজনের পাশাপাশি গ্রুপ ঋণ প্রদান,
য�োগ্য নেতৃ ত্ব সৃষ্টি করা ও নারীদের আত্মবিশ্বাস
বাড়ান�ো হচ্ছে। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের
বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত
করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে ত�োলা এবং

ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।
সমিতি ক্ষু দ্র ঋণের মাধ্যমে যেমন হাঁসমুরগি পালন করে নিজেরা যেমন লাভবান
হচ্ছেন, তেমনি এলাকার দুস্থ কৃ ষকদের কৃ ষি
বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কৃ ষিজ যন্ত্রাংশ, সার,
বীজ ক্রয়ে সহয�োগিতা প্রদান করে আসছে।
হাঁস-মুরগি, গরু ছাগল প্রতিপালনের মাধ্যমে
দেশে আমিষের চাহিদা মিটছে। এছাড়াও
দেশে জরুরি পরিস্থিতিতে এলাকার জনগণের
পাশে সমিতি সহয�োগিতার হাত বাড়িয়ে
দেয়, শিশুদের জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি,
দুস্থদের চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং গরিব
ও বয়স্ক দুস্থ মানুষদের বিভিন্নভাবে সমিতি
সহয�োগিতা প্রদান করে আসছে। ইহা ছাড়াও
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হিসেবে সমিতিটি
নিজ কর্মএলাকার হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত,
প্রতিবন্ধী ও ভিক্ষু কদের মাঝে শীত নিবারণের
কর্তৃপক্ষ কম্বল বিতরণ করে। এছাড়াও ‘গুড
নেইবার বাংলাদেশ’ সহয�োগিতায় শিলাবৃষ্টিতে
ক্ষতিগ্রস্ত সমিতির সদস্যদের মধ্য হতে ১০০টি
পরিবারের মাঝে ইউরিয়া সার বিতরণ করা
হয়েছে।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির সদস্যের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার,
টেইলারিং, ব্লক বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতির সদস্যদের একাধিক কর্মসংস্থানের
সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সদস্যরা গরুছাগল পালন, গামছা তৈরি, মাছ চাষ, গাভি
পালন ইত্যাদি। ম�োট ১৪৫ জন সদস্যকে গ্রুপ
ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থানের
সুয�োগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সদস্যগণের ঋণ সুবিধা নিয়ে গবাদি পশুপালন
সমিতির সার্বিক উন্নয়নে জেলা ও উপজেলা
সমবায় কর্মকর্তা অগ্রণী ভূ মিকা পালন করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
অত্র
সমিতির
মহিলা
সদস্যগণের
ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বহুবিধ লক্ষ্য ও
উদ্দেশ্য রয়েছে। নারীদের সমবায় শিক্ষা ও
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার
পরিবর্তন ঘটান�ো। সমবায় সমিতিটিকে একটি
উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ত�োলা,
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বয়স্ক নারী শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বারা তাদেরকে
অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করার পাশপাশি সমাজ
সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা হচ্ছে। ‘সমবায়
একটি শক্তি’ একে কাজে লাগিয়ে এলাকার ও
দেশের ব্যাপক উন্নয়ন করা সম্ভব- এ বিষয়ে
সকল সদস্যকে সচেতন করে ত�োলার উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে।
সামাজিক কার্যক্রম
সামাজিক উন্নয়নে অত্র সমিতি বিভিন্ন
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আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
৭,৬০,৩০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৭৬,১৫,১৯২ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
১,৭০,৩২,৫৫৫ টাকা।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
মহিলাদের স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারী নেতৃ ত্বের
বিকাশ ঘটান�ো হল�ো সমিতির সাফল্যের
মূল অনুঘটক। এছাড়া সমিতির সাফল্যের
কারণসমূহ উল্লেখ করলে বলতে হয় সমিতির
সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর লভ্যাংশসহ
যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ প্রদান করে
থাকেন। সমিতির প্রতিটি সদস্য সমিতির
প্রতি আন্তরিক। সমিতি সদস্যদের শেয়ারের
ওপর লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের সুদ নিয়মিত

প্রদান করে থাকেন। সমিতির গণতান্ত্রিক
চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন
ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎপাদনমুখী
কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমের ফলে
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও এলাকায়
বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতির
বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কার্যক্রম চালু রয়েছে।
সমিতির অগ্রযাত্রায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা/
অন্তরায়সমূহ হল�ো সমিতির কর্মএলাকায়
নারীরা অতীব গরিব হওয়ায় প্রয়�োজনীয়
অর্থের অভাবে সদস্যদের চাহিদা ম�োতাবেক
ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারছে না।
সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী বিভিন্ন ট্রেডে
চাহিদা ম�োতাবেক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা
থাকলেও প্রয়�োজীনয় অর্থের অভাবে
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির মাধ্যমে জমি ক্রয় করে নিজস্ব
অফিস ঘর বানান�ো। সমিতির সদস্যগণের
জীবনযাত্রার মান�োন্নয়ন ঘটান�ো। বিভিন্ন
যুগ�োপয�োগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের
মাধ্যমে নিজেদের ও এলাকার উন্নয়ন ঘটান�ো।

ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মমূল্যায়ন

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে। এর ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন
সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

সমবায়ীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ
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মিতালী মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: বগুঁড়া
উপজেলা: বগুঁড়া সদর

ব

গুঁড়া জেলার সমগ্র বগুঁড়া সদর উপজেলার মধ্যে মিতালী মহিলা বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিবন্ধন নং-বগুঁড়া/৮৯/২০০৭, তারিখ:
০৩/১০/২০০৭ খ্রি.। সমিতির সদস্য সংখ্যা ক্ষুদে ২৪১ জন ও মহিলা ২৪৫ জন,
ম�োট ৪৮৬ জন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, নেতেৃ ত্বের বিকাশ, বাল্যবিবাহ র�োধ,
নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের
ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমবায়
সমিতি নিবন্ধনের পর সমিতির সদস্যদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ও নারীর
ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে। সে সঙ্গে বাল্যবিবাহ ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সভ্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক
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সহয�োগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক
পরিকল্পিত জীবনযাপন উদ্বুদ্ধ করা,
ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণকে এবং সমষ্টিগতভাবে
সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী
করে ত�োলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত
সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র কর্মসম্পাদন
সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন
গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে তাদের
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা
নিশ্চিতকরণ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন
সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ ও নেতৃ ত্ব প্রদানের
কার্যক্রম অব্যাহত আছে। নারীর ক্ষমতায়নে
সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভূ মিকা রয়েছে।
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর
তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায় এবং
নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সামাজিক কার্যক্রম
নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, নেতৃ ত্বের
বিকাশ, বাল্যবিবাহ র�োধ, নিজেদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিশু অধিকার
প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। বাল্যবিবাহ
র�োধে সমিতির অফিস কক্ষে সভা সেমিনার
করে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির
আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূ মিকা রেখে
আসছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন
নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়। সমিতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের মাধ্যমে
হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও স্থানীয়
পর্যায়ে সরবরাহ। সভ্যদিগকে আবশ্যকীয়
কাঁচামাল সরবরাহ করা এবং তাদের প্রস্তুতকৃ ত
মাল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা।
কর্মসংস্থান
সমিতির মাধ্যমে হস্তশিল্পসহ যুগ উপয�োগী
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ২০০ জন এর অধিক
মহিলা সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ২০,০০০
টাকা, সঞ্চয় আমানত ১২,৪১,৩২৮ টাকা ও
কার্যকরী মূলধন ৩৩,৬৯,২৩৯ টাকা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
স্থানীয় পর্যায়ে উদ্দেশ্যভু ক্ত ক্ষু দ্র প্রকল্প গ্রহণ
ও বাস্তবায়ন এবং প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে
কর্মএলাকার দরিদ্র জনগণের চিকিৎসা
সেবা প্রদান দান খয়রাত ও দরিদ্র ছাত্র/
ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান। নারীদের ক্ষমতায়ন
নিশ্চিতকরণ, নেতৃ ত্বের বিকাশ, বাল্যবিবাহ
র�োধ, নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন,
শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।
সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতি কর্তৃক হস্তশিল্প ও শিশু শিক্ষা প্রকল্প

গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমিতির
কার্যক্রম বর্ধিত পরিসরে ঋণ প্রদান, হস্ত
ও কুটিরশিল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধি ও গৃহপালিত
পশুপাখির খামার স্থাপন। আইন ও বিধি
ম�োতাবেক সদস্য ও মূলধন বৃদ্ধির কার্যক্রম
অব্যাহত আছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় স্বচ্ছতা/জবাবদিহিতা/দায়িত্বশীলতা
ও কর্মনিষ্ঠতা এর মাধ্যমে সমিতির উন্নয়ন।
সমিতির মাধ্যমে হস্তশিল্পসহ যুপ�োপয�োগী
প্রশিক্ষণ
গ্রহণের
মাধ্যমে
সদস্যের
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ, সমিতির
ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন
পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া
হয়েছে। সমিতির প্রত্যেক সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে
অবদান রাখা।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার বঞ্চিত অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে।
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মুন্ডুমালা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: রাজশাহী
উপজেলা: তান�োর

রা

জশাহী জেলার তান�োর উপজেলার মুন্ডুমালা প�ৌরসভার বাধাইড় ও
পাঁচন্দর ইউনিয়ন এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের নিয়ে ১১ এপ্রিল ২০১৬ সালে
জেলা সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী হতে মুন্ডুমালা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন
প্রাপ্ত হয়ে ৪৭৮ জন সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৩১ জন।
সমিতির কর্মএলাকা হল�ো রাজশাহী জেলা মুন্ডুমালা প�ৌরসভার বাধাইড় ও পাঁচন্দর
ইউনিয়নের মধ্যে ইহার কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা
মুন্ডুমালা প�ৌরসভার বাধাইড় ও পাঁচন্দর ইউনিয়নে বসবাসরত কর্মজীবী মহিলাদের
মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
রাজশাহী জেলা মুন্ডুমালা প�ৌরসভার বাধাইড় ও পাঁচন্দর ইউনিয়নের দরিদ্র
পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আয়মূলক
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উক্ত এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত, সমাজে পিছিয়ে পড়া
পরিবারের অবহেলিত ও ঘরকুন�ো মহিলাদের নিয়ে সমিতি সংগঠিত হয়। এ
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এলাকায় বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষের
বসবাস। উক্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া ৪৭৮ জন
মহিলা সদস্য নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করে।
মহিলারা ছিল অশিক্ষিত, ঘরকুন�ো, অসচেতন
এবং উপার্জনক্ষম। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের
বয়স্ক শিক্ষা ও আত্মসচেতনমূলক প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রূপে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে
সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও
কর্মসংস্থান সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেমন
হাঁস-মুরগি পালন, ভার্মিকম্পোস্ট, সবজি
চাষ ও গবাদি পশুপালন প্রভৃ তি। নারীর
ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা
এবং ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আল�োর
পথ দেখান�ো। সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং
সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। দারিদ্র্য বিম�োচন
স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে
সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে
সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। সভ্যগণের
উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভ�োগ্যপণ্য
দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ। নিবন্ধিত উপবিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায়
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন
সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা
এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি
ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার
জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর
তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমবায়
সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ
করে এবং য�ৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য
টিম বিল্ডিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য
ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
চালু রেখেছে ফলে মহিলাদের পারিবারিক

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমিতির অর্থনৈতিক
উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে
কাজ করে যাচ্ছে।

সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে
এই সমিতি উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে।
এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির
পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। গরিব
ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করার জন্য অনুদান
প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যকে স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। এছাড়াও সদস্যদের
হাঁস-মুরগি পালন, ভার্মিকম্পোস্ট, সবজি চাষ
ও গবাদি পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়ে থাকে।
কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের সরাসরি
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মচারীদের
জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি
ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ১৭,৪০০ টাকা। সমিতির সদস্য তথা
এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৩,১২০
জন মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ১০৮ জনের

কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
৪,২০,৪০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
২৭,০২,০৬৯ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
৩৩,৪০,১২৫ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম, মরণ�োত্তর সেবা
কার্যক্রম, ক্ষু দ্র ব্যবসা, সবজিচাষ, হাঁস-মুরগি
ও গবাদি পশুপালন, গরু ম�োটাতাজাকরণ,
ভার্মিকম্পোস্ট, দর্জি ব্যবসা, মাছ চাষ,
অট�োভ্যান ক্রয়, ক্ষু দ্র হ�োটেল ব্যবসা ইত্যাদি।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
প্রত্যেক সদস্যকে স্বাবলম্বী ও প্রকৃ ত নাগরিক
হিসেবে গড়ে ত�োলা ও তাদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন
বৃদ্ধি করা। সমিতির নামে নিজস্ব জমি কিনে
নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন করা।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে।
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নৃতাত্ত্বিক মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: জয়পুরহাট
উপজেলা: পাঁচবিবি

স

মবায়ের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার দমদমা এলাকার ২৯ জন
সদস্য নিয়ে গড়ে ওঠে নৃতাত্ত্বিক মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। পরবর্তীতে
জেলা সমবায় কার্যালয়, জয়পুরহাট থেকে নিবন্ধন নং-৫৫, তারিখ:
২০/১২/২০১৭খ্রি. মূলে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সমিতির কর্মএলাকা ও সভ্য
নির্বাচনি এলাকা হল�ো সমগ্র বালিয়াঘাট, কুসুম্বা, আটপুর ইউনিয়ন ও
প�ৌরসভারব্যাপী।
সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জেলা সমবায় কার্যালয় জয়পুরহাট কর্তৃক
নিবন্ধিত একটি সমিতি। এই সমিতিটি সমগ্র পাঁচবিবি উপজেলার বালিঘাটা,
কুসুম্বা, আটাপুর ইউনিয়ন ও পাঁচবিবি প�ৌরসভার সুবিধাবঞ্চিত নারীদের
নিয়ে গঠিত। এটি পরিচালনায় একটি ৯ সদস্য বিশিষ্ট দক্ষ ব্যবস্থাপনা
কমিটি রয়েছে। এই কমিটির দায়িত্বে রয়েছে সমিতির স্থানীয় মেয়েরা।
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সমবায় আইন অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর
অন্তর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন
করা হয়। প্রতি অর্থবছর শেষে সমিতির
আর্থিক অবস্থা এজিএম এর মাধ্যমে সকল
সদস্যদের নিকট তুলে ধরা হয়। অত্র সমিতির
ক�োন�ো পৃষ্ঠোপ�োষক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অর্থ
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নেই। সমিতির সম্পূর্ণ
নিজস্ব মূলধন তথা সদস্যগণের শেয়ার/সঞ্চয়
আমানত দ্বারা সমিতিটা পরিচালিত হয়।
সমিতি হতে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান
করা হয়। যাতে সদস্যরা ঋণ নিয়ে তাদের
আয়বৃদ্ধি ও পারিবারিক অবস্থার উন্নয়ন
করতে পারে। ইত�োমধ্যে অনেকে সফল
হয়ে পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন
করেছে। এই সমিতির সার্বিক উন্নয়নে জেলা
ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা অগ্রণী ভূ মিকা
পালন করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
অত্র
সমিতির
মহিলা
সদস্যগণের
ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বহুবিধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখয�োগ্য উদ্দেশ্যসমূহ
নিম্নরূপ:
ক) গৃহিণী ও পরিবারের অন্যান্য মেয়ে ও
মহিলাদের সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়ে
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক
পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে
তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
ঘটান�ো।
খ) সমবায় সমিতিকে একটি আদর্শ ব্যবসা
প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত করা,
নির্দিষ্ট পণ্যের বাজার ব্যবস্থা অনুযায়ী
একটি কার্যকরী ভ্যালুচেইন প্রতিষ্ঠা করা।
সেবা প্রদানকারী ও বাজারজাতকারী
প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ক উন্নয়নের
মাধ্যমে পণ্যভিত্তিক ভ্যালুচেইন শক্তিশালী
করা এবং সর্বোপরি সদস্যগণ তাদের
উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট পণ্যের ম�োড়কে তা
বাজারজাত করা।
গ) এতদুদ্দেশ্যে ছাগল পালন, গরু
ম�োটাতাজাকরণ, দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁসমুরগি ও গবাদি পশুপালন, হাঁস-মুরগি
ও গবাদি পশুর খাদ্য, র�োগবালাই এবং
ঔষধপত্র ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়�োজনীয়
সাহায্য করা ও উৎপাদিত পণ্য
বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।
ঘ) সঞ্চয় আমানত ও ঋণ কার্যক্রম: সমবায়
সমিতির সদস্যগণের আর্থিকভাবে
স্বাবলম্বীকরণের লক্ষ্যে সদস্যদের মাঝে
সমিতির মাধ্যমে সহজশর্তে ক্ষু দ্র ঋণ
প্রদান করা।
ঙ) নারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিরক্ষরতা
দূরীকরণের স্বার্থে বয়স্ক নারী শিক্ষার

ব্যবস্থা করা।
চ) 	সদস্যগণকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি
প্রশিক্ষণ যথা সেলাই প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প,
কুটিরশিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে
দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে ত�োলা ও
পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও নির্বাচন
এর মাধ্যমে য�োগ্য নেতৃ ত্ব সৃষ্টি করা। নিয়মিত
সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়�োজনের
মাধ্যমে য�োগ্য নেতৃ ত্ব সৃষ্টি ও নারীদের
আত্মবিশ্বাস বাড়ান�ো। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সঞ্চয় আদায়, শেয়ার আদায়, ক্ষু দ্র ঋণ
বিতরণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ইত্যাদি
কার্যক্রম চলমান রয়েছে এর মাধ্যমে
সদস্যগণের নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
হচ্ছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
দক্ষ জনশক্তি পারে দেশকে উন্নয়নের পথে
চালিত করতে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির মূল
হাতিয়ার হচ্ছে সঠিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ।
এই লক্ষ্যে সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে
ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান

নৃতাত্ত্বিক মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর গাভি পালন
নারীদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের দ্বারা
নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে ত�োলা।
বয়স্ক নারী শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বারা তাদেরকে
স্বাক্ষর সম্পন্ন ও সমাজ সচেতন করে গড়ে
ত�োলা। ‘সমবায় একটি শক্তি’ একে কাজে
লাগিয়ে এলাকার ও দেশের ব্যাপক উন্নয়ন
করা সম্ভব- এ বিষয়ে সকল সদস্যকে সচেতন
করে ত�োলা।

করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা
হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। সদস্যদের গাভি
পালন, সেলাই এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং
তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার, টেইলারিং,
ব্লক বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
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কর্মমুখী করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৫ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের সরাসরি
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মচারীদের
জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি
ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ৪০,৩০০ টাকা। সমিতির সদস্যদের
বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে
প্রায় ৫২ জন সদস্যকে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
করা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ৫৩,০০০
টাকা ও কার্যকরী মূলধন ৪,৫৪,৮৪৩ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো

শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
সামাজিক কার্যক্রম, সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁসমুরগি ও গরু ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
ও ঋণ প্রদান, কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প তৈরি
ইত্যাদি।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী বিভিন্ন
ট্রেডে চাহিদা ম�োতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান ও
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদেরকে সমিতির তহবিল
হতে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বর্ধক
কর্মসংস্থান সৃষ্টির ফলে সদস্যরা গ্রহণকৃ ত
ঋণ লভ্যাংশসহ যথাসময়ে প্রদান করে
থাকেন। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত
মাসিক সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে
সদস্যদের জমাকৃ ত শেয়ার ও সঞ্চয়ের ওপর
লাভ প্রদান করায় সদস্যরা সমিতির প্রতি
খুবই আন্তরিক। সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত
হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি
ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে সমিতি

আর�ো সাফল্য পেত।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির মাধ্যমে জমি ক্রয় করে নিজস্ব
অফিস ঘর বানান�ো। সমিতির সদস্যগণের
জীবনযাত্রার মান�োন্নয়ন ঘটান�ো। বিভিন্ন
যুগ�োপয�োগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের
মাধ্যমে নিজেদের ও এলাকার উন্নয়ন ঘটান�ো।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার দরিদ্র ও বেকার
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে। এর
ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের
সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

নৃতাত্ত্বিক মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্থায়নে মুদির দ�োকান
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রুপালী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের সেলাইয়ের কাজ

রুপালী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: পাবনা
উপজেলা: ঈশ্বরদী

দা

রিদ্র্য বিম�োচন, নারী নেতৃ ত্ব, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান
সৃষ্টিতে সমবায় একটি উৎকৃ ষ্ট পন্থা এই প্রতিপাদ্যে উজ্জীবিত হয়ে পাবনা
জেলার ঈশ্বরদী থানার পশ্চিম টেংরী এলাকার ২০ জন সুবিধাবঞ্চিত মহিলা
একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন রুপালী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। প্রতিষ্ঠাকালে
সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র ঈশ্বরদী উপজেলার ভ�ৌগ�োলিক সীমানার মধ্যে
সীমাবদ্ধ এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র ঈশ্বরদী উপজেলায়
বসবাসরত মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ রাখা হয়।
পরবর্তীতে জেলা সমবায় কার্যালয়, পাবনা থেকে নিবন্ধন নং-৯৬, তারিখ:
২০/১০/২০০৮ মূলে সমিতিটি নিবন্ধন লাভ করে।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার পশ্চিম টেংরী এলাকার দরিদ্র পরিবারের
আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত অবহেলিত, নিম্নশ্রেণির সমাজে
পিছিয়ে পড়া পরিবারের অবহেলিত ও ঘরকুন�ো উক্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া
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মহিলাদের নিয়ে এই সমবায় সমিতি ২০ জন
সদস্য নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করে। মহিলারা
ছিল অশিক্ষিত, ঘরকুন�ো, অসচেতন এবং
উপার্জনক্ষম। গবাদি পশুপালন, ক্ষু দ্র ব্যবসা
ও বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন খাতে ঋণ
প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিজেদের নিয়�োজিত
করেন। ২০০৮ সালে সংগঠিত হওয়ার পর
থেকে সমিতিটি উত্তর�োত্তর উন্নতি লাভ করে
যাচ্ছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি
ও কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির ও মাঝারি
শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। নারীর
ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা

লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন
সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা
এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়
বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া। বর্তমানে
উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির কার্যক্রম
সন্তোষজনক।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নসহ
গ্রামের
মহিলাদেরকে সমিতির সদস্যভু ক্ত করে
সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত
গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, সদস্যদের আর্থিক
ও ঋণ সহায়তা প্রদান এবং অন্যান্যা কার্যক্রম
গ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়ন, নারীর আত্ম-নির্ভরশীলতা

ঘটানোর জন্য য�োগ্যতা অনুযায়ী সরকারের
বিভিন্ন দপ্তর হতে সদস্যদের কম্পিউটার,
বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিকসহ
বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির
প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

কর্মসংস্থান
সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন খাতে ঋণ
প্রদানের মাধ্যমে সদস্যের কর্মসংস্থানের
সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে তারা
আত্মনির্ভরশীল। সমিতিতে বর্তমানে ৫ জন
নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে
তাদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি
হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমিতির ৩,১২০ জন
সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ১,২০০ জন
সদস্যকে স্বকর্মসংস্থানের সুয়�োগ সৃষ্টি করা
হয়েছে।
আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
৪৬,৬২,৪০৫ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৪০,২৬,৭০৬ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
৮৬,৮৯১১১ টাকা।

সমিতির রিক্সা-ভ্যান প্রকল্প
এবং ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আল�োর
পথ দেখান�ো। সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং
সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। দারিদ্র্য বিম�োচন
স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে
সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে
সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। সভ্যগণের
উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভ�োগ্যপণ্য
দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ। নিবন্ধিত উপবিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায়
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
184

অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই
সমিতিটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সামাজিক কার্যক্রম
সমিতির মাধ্যমে দুস্থ সদস্যদের চিকিৎসা
সেবা প্রদান, কন্যাদায়গ্রস্ত সদস্যদের
বিবাহকালীন সহায়তা প্রদান, গরিব মেধাবী
ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, বনায়ন সৃষ্টিতে
গাছের চারা বিতরণ ও দুস্থ শীতার্তদের মাঝে
শীতবস্ত্র বিতরণ প্রভৃ তি সামাজিক কর্মকাণ্ড
রয়েছে যাহা প্রশংসনীয়।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির মাধ্যমে নারীদের নেতৃ ত্বের বিকাশ

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 184

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
দৈনিক আদায়কৃ ত শেয়ার, সঞ্চয় ও ঋণের
টাকা দৈনিক ব্যাংকে জমা প্রদান, সমিতির
আর্থিক হিসাবসমূহ বিভিন্ন রেজিস্টারে
লিপিবদ্ধকরণ,
ব্যবস্থাপনা
কমিটির
মাসিক সমন্বয় মিটিং ও বার্ষিক সাধারণ
সভায় জবাবদিহিকরণের মাধ্যমে সমিতির
আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সমিতির
একটি অফিস ঘর রয়েছে যার ভাড়া প্রতি
মাসে ১২,৫০০ টাকা। এছাড়াও সমিতির
আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে
সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৫৬
বিধি ম�োতাবেক সকল রেজিস্টার সমিতিতে
সংরক্ষিত আছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
কমিটির মাধ্যমে প্রতি মাসে একবার সমিতির
আর্থিক কার্যক্রমের নিরীক্ষা সম্পাদন করা
হয় এতে সমিতিতে ক�োন�ো ধরনের কারচু পি
সংঘটিত হয় না।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
ক্ষু দ্র ঋণ প্রকল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি
পশুপালন প্রকল্প, নকশিকাঁথা তৈরি ও
বিক্রয় প্রকল্প, সেলাই কার্যক্রম, ম�োমবাতি
তৈরি ও বিক্রয়, স্যানিটেশন প্রকল্প ইত্যাদি
চলমান রয়েছে। এছাড়াও সমিতির সামাজিক
কার্যক্রম, মরণ�োত্তর সেবা কার্যক্রম, ব্লক

বুটিক, টেইলারিং, জুয়েলারি পণ্য তৈরি,
চামড়াজাত পণ্য তৈরি, বিউটি পার্লার, প্রি
স্কু ল, উৎপাদনমুখী কার্যক্রম ইত্যাদি চলমান
রয়েছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
দৈনিক আদায়কৃ ত শেয়ার, সঞ্চয় ও ঋণের টাকা
দৈনিক ব্যাংকে জমা প্রদান, সমিতির আর্থিক
হিসাবসমূহ বিভিন্ন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ,
ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সমন্বয় মিটিং ও
বার্ষিক সাধারণ সভায় জবাবদিহিকরণের
মাধ্যমে সমিতির আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা
নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর
লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ
প্রদান করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি সদস্য
সমিতির প্রতি আন্তরিক। সমিতি সদস্যদের
শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের
সুদ নিয়মিত প্রদান করে থাকেন। সমিতির
গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা
কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা
হয়। উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ঋণ
কার্যক্রমের ফলে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।
এছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের
জন্য সমিতি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কার্যক্রম
চলমান রয়েছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
নারীর ক্ষমতায়নে আরও নতুন নতুন স্বল্প,

সমিতির ম�োমবাতি উৎপাদন

মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ
করার পরিকল্পনা রয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী
সম্পদ, সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার
সেন্টার, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ
ল্যাব এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র
অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার
পরিকল্পনা রয়েছে।
উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও

নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে। এর ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন
সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

সমিতির সদস্যদের গরু পালন
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উপর রাজারামপুর কল্যাণী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের ঋণদান কার্যক্রম

উপর রাজারামপুর কল্যাণী মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

না

রী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ১০৫ জন নারী
সদস্যদের একত্রিত করে সিসিডিবি ফ�োরামের মাধ্যমে ২০০৪ সালের ২২
নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় উপর রাজারামপুর কল্যাণী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।
পরবর্তীতে সমগ্র উপর রাজারামপুর ও দুর্গাপুর গ্রামব্যাপী কর্মএলাকা ও সভ্য
নির্বাচনি নির্ধারণপূর্বক জেলা সমবায় কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে নিবন্ধন
আদেশ প্রাপ্ত হয়।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার উপর রাজারামপুর গ্রামের নারীদের
কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের জন্য ২২/১১/২০০৪ তারিখে
সিসিডিবি কর্তৃক উপর রাজারামপুর ফ�োরাম নামে একটি ফ�োরাম গঠন করে।
দীর্ঘ ৫ বছর সিসিডিবি এর তত্ত্বাবধানে ফ�োরামটি সুসংগঠিত হতে থাকে।
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এক পর্যায়ে সিসিডিবি উপর রাজারামপুর
ফ�োরামকে সরকারিভাবে সমবায় বিভাগ হতে
নিবন্ধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এর
ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের ২৪ জুন জেলা
সমবায় অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক
উপর রাজারামপুর কল্যাণী মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ নামে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায় শক্তি, সমবায়ই মুক্তি এই স্লোগানকে
সামনে রেখে মহিলাদের দারিদ্র্য বিম�োচন,
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও
নারী ক্ষমতায়ন এই লক্ষ্যগুল�োকে বাস্তবায়নের
জন্য ২০০৮ সালে উপর রাজারামপুর কল্যাণী
সমবায় সমিতি লিঃ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে
এবং এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের
জন্য সমিতিটি কাজ করে চলেছে। এছাড়া
সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থান ও
আর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের নিকট
হতে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ
করা। সদস্যদের ঋণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান
সৃষ্টিতে সহায়তা করা। গৃহিণী ও পরিবারের
অন্যান্য মেয়ে ও মহিলাদেরকে সমবায় নীতি
ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা ও বুটিক প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষিত করে পরিকল্পিত
জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়ন করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার
জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর
তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমিতি
নিবন্ধন হতে অদ্যাবধি নারীর ক্ষমতায়নে
নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারীদের
ক্ষমতায়নে কর্মদক্ষতা অনুযায়ী সদস্যদের
একত্রিত করে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, টেইলারিং,ব্লক বাটিকসহ
গরু ম�োটাতাজাকরণ, ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ
করে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে
নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূ মিকা পালন
করছে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে
সমিতিটি সামনে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও
সমিতির মাধ্যমে নারীদের আত্মসচেতনতা,
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন
নিশ্চিতকরণ, বাল্যবিবাহ র�োধে সচেতনতা
তৈরিতে অগ্রণী ভূ মিকা পালন করছে।

সমিতির কার্যক্রম
সমিতিটি সদস্যদের মাঝে চাহিদাভিত্তিক ক্ষু দ্র
ঋণ প্রদান করে থাকে। সদস্যদের বিভিন্ন
ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।
সমিতিটি নির্দিষ্ট ক�োন�ো প্রকল্প এখন�ো হাতে
নেয়নি। সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগি ও
গরু-ছাগল পালন করে তা বিক্রয় করে থাকে
এতে করে সদস্যরা স্বাবলম্বী হচ্ছে ও দেশে
আমিষের চাহিদা পূরণে ভূ মিকা পালন করছে।
এ সমিতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে
বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।
সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
করে সদসদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে
এই সমিতি উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে।
সমিতিতে এই বিশ্ব মহামারি কর�োনাকালে
৫৮ জন অসচ্ছল ও দরিদ্র সদস্যদের ও সদস্য
বহির্ভূত দরিদ্রদের মাঝে গত ২০/০৪/২০২০

হাতিয়ার হচ্ছে সঠিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ।
এই লক্ষ্যে সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে
ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা
হয়। এরই পাশাপাশি সমিতিতে সদস্যদের
মাঝে চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ
দেয়া হয়। যেমন- মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যবিষয়ক
প্রশিক্ষণ, ধর্মীয় শিক্ষা, বাল্যবিবাহ র�োধকল্পে
সেমিনার ইত্যাদি সমিতিটিকে অন্য সমিতি
থেকে আলাদা করেছে।

কর্মসংস্থান
সমিতির সদস্যদের মধ্যে ম�োসাঃ ফাতেমা
জ�োহরা হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করে।
এবং একজন সহকারী হিসাবরক্ষক হিসেবেও
নিয়�োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সদস্যদের
মধ্যে চাহিদাভিত্তিক ঋণ নিয়ে ২০ জনের
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

উপর রাজারামপুর কল্যাণী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ
তারিখে ১,২৮,০০০ টাকা মূল্যের চাল, ডাল,
আলু ও সাবান ইত্যাদি বিতরণ করেছে। সমিতি
কর্তৃপক্ষ সমিতির দরিদ্র ৫০ জন সদস্যদের
সন্তানদের বিনামূল্যে ২৫,০০০ টাকা ব্যয়ে
ধর্মীয় কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। দরিদ্র
সদস্যদের সন্তানদের বিয়েতে সহায়তা বাবদ
১০,০০০ টাকা প্রদান করেছে।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
দক্ষ জনশক্তি পারে দেশকে উন্নয়নের পথে
চালিত করতে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির মূল

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
২৫,১৪,০৫০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
১,৩০,৬০,৫০০ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
১,৬২,৩৯,৩৭৮ টাকা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির একটি অফিস ঘর রয়েছে।
এছাড়াও সমিতির আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা
নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি বিধিমালা
২০০৪ এর ৫৬ বিধি ম�োতাবেক সকল
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রেজিস্টার সমিতিতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রতি
মাসে একবার সমিতির আর্থিক কার্যক্রমের
নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয় এতে সমিতিতে
ক�োন�ো ধরনের কারচু পি সংঘটিত হয় না।
ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের দক্ষ করে গড়ে
ত�োলার নিমিত্ত সমিতির প্রতিনিয়ত সমবায়
ব্যবস্থাপনা, নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ ও আইন
বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। দক্ষ কর্মকর্তা/
কর্মচারী সৃজনের জন্য সমিতিতে প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতিটি সদস্যদের মাঝে চাহিদাভিত্তিক ক্ষু দ্র
ঋণ প্রদান করে থাকে। সদস্যদের বিভিন্ন
ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।
সমিতিটি নির্দিষ্ট ক�োন�ো প্রকল্প গ্রহণ করা
হয়নি।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের
পর লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে
ঋণ প্রদান করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি
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সদস্য সমিতির প্রতি আন্তরিক। সমিতির
বিগত বছরগুল�োতে উল্লেখয�োগ্য কর্মকাণ্ডের
মধ্যে সমিতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেছে। উল্লেখয�োগ্য
কর্মকাণ্ড হল�ো সদস্যদের স্বল্প মুনাফায় ক্ষু দ্র
ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিম�োচন। সমিতি
ক�োন�ো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কিংবা সরকার
থেকে কিংবা ক�োন�ো বিদেশি সংস্থা থেকে
কিংবা ক�োন অসমস্যদের নিকট থেকে ক�োন�ো
রূপ ঋণগ্রহণ ব্যতিরেকে সমিতির নিজস্ব
মূলধন থেকে জানুয়ারি ২০২১ ইং পর্যন্ত
৩,৩১,৬০,৫৭৮ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে
এবং সদস্যদের নিকট থেকে ১,৫৭,০৮,০০২
টাকা আদায় করেছে। অবশিষ্ট ১,৪৬,৭০,৫৭৬
টাকা সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা রয়েছে।
সদস্য প্রায় ৮০ জন সদস্যদের ক্ষু দ্র ঋণ
গ্রহণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
হয়েছে। সমিতির অগ্রযাত্রায় বিদ্যমান
প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ হল�ো সমিতির
কর্মএলাকায় নারীরা অতীব গরিব হওয়ায়
প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে সদস্যদের চাহিদা
ম�োতাবেক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করতে
পারছে না। সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী
বিভিন্ন ট্রেডে চাহিদা ম�োতাবেক প্রশিক্ষণের
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পরিকল্পনা থাকলেও প্রয়�োজনীয় অর্থের
অভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতির
সদস্যদের উৎপাদিত শাকসবজি ও অন্যান্য
দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে
সমিতি আর�ো সাফল্য পেত।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতিটি সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে
তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক কার্যক্রমের
মাধ্যমে তাদের দারিদ্রতা দূরীকরণে
অবদান রাখা। সমিতিটি সদস্যদের মাঝে
চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
করা। সমিতির সদস্যদের শিক্ষার উন্নয়ন
ঘটান�ো। সমিতির সদস্যদের মধ্যে য�ৌতুক
বির�োধী আন্দোলন গড়ে ত�োলা।

উপসংহার
সমিতির মহিলাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হলে সমিতিটি টেকসইকরণ, দেশের
অর্থনৈতিক ও নারীর ক্ষমতায়নে উন্নয়নে
সক্রিয় ভূ মিকা পালন অব্যাহত রাখতে পারে।

ভাবুক রজনীগন্ধা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্ষু দ্র ঋণ বিতরণ

ভাবুক রজনীগন্ধা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর

সা

মাজিক আর অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে
সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘সমবায়
শক্তি, সমবায় মুক্তি’’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার
সদর উপজেলার সমগ্র ভাবুক গ্রামব্যাপী পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে
ওঠে ভাবুক রজনীগন্ধা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ৩০ জন সদস্য নিয়ে
জেলা সমবায় কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে নিবন্ধন নং-০৬, তারিখ:
০৮/০৭/২০০৯ নিয়ে কাজ শুরু করে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা
১০৯ জন। সমিতির কর্মএলাকা হল�ো সমগ্র ভাবুক গ্রামব্যাপী ইহার কর্মকাণ্ড
সীমাবদ্ধ এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র ভাবুক গ্রামব্যাপী
বসবাসরত মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ।
সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ভাবুক গ্রামের দরিদ্র পরিবারের
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নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন
নিশ্চিতের জন্য ২২/১১/২০০৪ ইং তারিখে
সিসিডিবি কর্তৃক ভাবুক রজনীগন্ধা মহিলা
ফ�োরাম নামে একটি ফ�োরাম গঠন করে। দীর্ঘ
৫ বছর সিসিডিবি এর তত্ত্বাবধানে ফ�োরামটি
সুসংগঠিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে সিসিডিবি
ভাবুক রজনীগন্ধা মহিলা ফ�োরামকে
সরকারিভাবে সমবায় দপ্তর হতে নিবন্ধনের
জন্য পরামর্শ দেন। এর ধারাবাহিকতায়
২০০৯ সালের ৮ জুলাই জেলা সমবায়
অফিসার কর্তৃক ভাবুক রজনীগন্ধা মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমিতিটি নিবন্ধিত
হয়।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায় শক্তি, সমবায়ই মুক্তি এই স্লোগানকে
সামনে রেখে মহিলাদের দারিদ্র্য বিম�োচন,
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও
নারী ক্ষমতায়ন এই লক্ষ্যগুল�োকে বাস্তবায়নের
জন্য ২০০৯ সালে ভাবুক রজনীগন্ধা সমবায়
সমিতি লিঃ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং
এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য
সমিতিটি কাজ করে চলেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার
জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর
তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের
জন্য ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ
কার্যক্রম চালু রেখেছে। নারীদের ক্ষমতায়নে
কর্মদক্ষতা অনুযায়ী সদস্যদের একত্রিত
করে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে হস্তশিল্প,
কুটিরশিল্প, টেইলারিং, ব্লক বাটিকসহ গরু
ম�োটাতাজাকরণ, ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করে
দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর
ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূ মিকা পালন করছে। সেই
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমিতিটি সামনে
এগিয়ে চলেছে।

সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে
এই সমিতি উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে।
বাল্যবিবাহ র�োধে সমিতিটি কার্যকর ভূ মিকা
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পালন করে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে
সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ
ভূ মিকা রেখে আসছে। সমিতিতে এই বিশ্ব
মহামারি কর�োনাকালে ১৫ জন অসচ্ছল ও
দ্ররিদ্র সদস্যদের ও সদস্য বহির্ভূত দরিদ্রদের
মাঝে গত ২৫/০৪/২০২০ তারিখে ২০,০০০
টাকা মূল্যের চাল, ডাল, আলু ও সাবান
ইত্যাদি বিতরণ করেছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল�ো যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়
মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়। এরই
পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়। সমিতিটি সাধারণ মানুষের ভাগ্য
উন্নয়নে তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক
কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের দরিদ্রতা দূরীকরণে
অবদান রাখা। সমিতিটি সদস্যদের মাঝে
চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
করা।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের সরাসরি
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মকর্তাকর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ১০,৫০০ টাকা। সমিতির সদস্য
তথা এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া
সদস্যদের মধ্যে চাহিদা ভিত্তক ঋণ নিয়ে ২০
জনের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
৩,০৬,৯০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
১৫,২৪,১৪৩ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
১৮,৭৪,৬৯৫ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতির
উল্লেখয�োগ্য
কার্যক্রমসমূহ
হল�ো শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় নিয়মিত
আদায়, ঋণ কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম,
কর্মদক্ষতা অনুযায়ী সদস্যদের একত্রিত
করে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে হস্তশিল্প,
কুটিরশিল্প, টেইলারিং, ব্লক বাটিকসহ গরু
ম�োটাতাজাকরণ, ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করে
দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর
ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূ মিকা পালন করছে।
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সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির প্রতিটি সদস্য সমিতির প্রতি
আন্তরিক। সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করা হয়। উৎপাদনমুখী কার্যক্রম,
প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমের ফলে স্বকর্মসংস্থান
সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতির বিগত বছরগুল�োতে
উল্লেখয�োগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমিতির আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালন করেছে। উল্লেখয�োগ্য কর্মকাণ্ড হল�ো
সদস্যদের স্বল্প মুনাফায় ক্ষু দ্র ঋণের মাধ্যমে
দারিদ্র্য বিম�োচন। সমিতি ক�োন�ো আর্থিক
প্রতিষ্ঠান থেকে কিংবা সরকার থেকে কিংবা
ক�োন�ো বিদেশি সংস্থা থেকে কিংবা ক�োন
অসদস্যদের নিকট থেকে ক�োন�ো রূপ ঋণগ্রহণ
ব্যতিরেকে সমিতির নিজস্ব মূলধন ঋণ বিতরণ
করে থাকে। আল�োচ্য ২০১৯-’২০ অর্থবছরে
সদস্যদের মাঝে ৩৩,১০,০০০ টাকা ঋণ
বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩৪,২১,৮৮০
টাকা ঋণের আসল আদায় করা হয়েছে এবং
১৬,১৭,৮২০ টাকা কর্জ পাওনা রয়েছে। প্রায়
৩০ জন সদস্যদের ক্ষু দ্র ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। মহিলাদের
মাঝে একতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা রয়েছে।
এছাড়াও সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী
সমিতিটি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতিটি সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে
তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক কার্যক্রমের
মাধ্যমে তাদের দরিদ্রতা দূরীকরণে অবদান
রাখবে। সমিতিটি সদস্যদের মাঝে
চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
করে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়ন করবে।

উপসংহার
নারীদের ক্ষমতায়নে কর্মদক্ষতা অনুযায়ী
সদস্যদের একত্রিত করে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদানের
মাধ্যমে হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, টেইলারিং,
ব্লক বাটিকসহ গরু ম�োটাতাজাকরণ, ছাগল
পালনে উদ্বুদ্ধ করে দরিদ্র মহিলাদের
কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে
অগ্রণী ভূ মিকা পালন করে থাকে। সমিতিটি
অত্র এলাকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে। এর
ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন সাফল্য অর্জন
করবেই।

ভাঙ্গাবাড়ি অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-এর কুটিরশিল্পের কাজ

ভাঙ্গাবাড়ি অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: সিরাজগঞ্জ
উপজেলা: বেলকুচি

স

মবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য
বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উজ্জীবিত হয়ে
সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার ভাঙ্গাবাড়ি এলাকার সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে ভাঙ্গাবাড়ি অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।
২১ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ থেকে নিবন্ধন নং১৯৯, তারিখ: ১৫/০৩/২০১৬ নিয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা ও
সভ্য নির্বাচনি এলাকা হল�ো সমগ্র ভাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নব্যাপী।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার ভাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের মহিলাদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে ২০১৬ সালে
ভাঙ্গাবাড়ি অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধিত হয়ে সমিতির
কার্যক্রম শুরু হয়।
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র�োগবালাই এবং ঔষধপত্র ইত্যাদি বিষয়ে
প্রয়�োজনীয় সাহায্য করা এবং উৎপাদিত পণ্য
বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেন। সঞ্চয় ও
ঋণদান সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থিক
সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সদস্যদের মাঝে
প্রয়�োজনীয় ঋণ প্রদান করে। নারী কল্যাণের
উদ্দেশ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বার্থে বয়স্ক
নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতি নিবন্ধন হতে অদ্যাবধি নারীর
ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
অদ্যাবধি প্রায় ৬ জন নারী সমিতির ক্ষু দ্র
ঋণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান করেছে। তাদের
বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ
জনশক্তিতে পরিণত করা হচ্ছে।
ভাঙ্গাবাড়ি অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের কেঁচ�ো সার উৎপাদন

সমিতির পরামর্শ সভা

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থান ও
আর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের নিকট
হতে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ
করা। সদস্যদের ঋণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান
সৃষ্টিতে সহায়তা করা। গৃহিণী ও পরিবারের
অন্যান্য মেয়ে ও মহিলাদেরকে সমবায়
নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
দিয়ে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ
করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
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সমবায় সমিতিকে একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে
রূপান্তরিত করা, নির্দিষ্টি পণ্যের বাজার ব্যবস্থা
অনুযায়ী একটি কার্যকরী ভ্যালুচেইন প্রতিষ্ঠা
করা। সেবা প্রদানকারী ও বাজারজাতকারী
প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে
পণ্যভিত্তিক ভ্যালুচেইন শক্তিশালী করা।
সর্বোপরি সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য
নির্দিষ্ট পণ্যের ম�োড়কে তা বাজারজাত করা।
এতদুদ্দেশ্যে ছাগল পালন, গরু ম�োটাতাজা
করণ, দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগি ও গবাদি
পশুপালন, হাঁস-মুরগির ও গবাদি পশুর খাদ্য,
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সমিতির কার্যক্রমসমূহ/ প্রকল্পসমূহ
সমিতিটি সদস্যদের মাঝে ক্ষু দ্র ঋণ বিতরণ
করে থাকে। তাছাড়া সমিতির সদস্যরা কেঁচ�ো
সার তৈরি করে থাকে। সবজির বীজ উৎপাদন
ও সংরক্ষণ করা। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে
সদস্যদের হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলকে
প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া
গরু ম�োটাতাজাকরণের জন্য গ�ো-খাদ্য
সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা
হয়ে থাকে। সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগি ও
গরু-ছাগল পালন করে তা বিক্রয় করে থাকে
এতে করে সদস্যরা স্বাবলম্বী হচ্ছে ও দেশে
আমিষের চাহিদা পূরণে ভূ মিকা পালন করছে।
পাশাপাশি শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের
ব্যবস্থা এবং বাল্যবিবাহ র�োধে বিভিন্ন প্রচারণা
সমিতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
দক্ষ জনশক্তি পারে দেশকে উন্নয়নের পথে
চালিত করতে। দক্ষ জনশক্তি তৈরির মূল
হাতিয়ার হচ্ছে সঠিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ।
এই লক্ষ্যে সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে
ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা
হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। প্রতিটি সদস্যের
আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের প�োষ্যদের
কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক
বাটিক সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
কর্মমুখী করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৬ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের সরাসরি

কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মচারীদের
জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি
ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ৪১,৮০০ টাকা। সমিতির সদস্য তথা
এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৩,১২০
জন মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ৬ জন
সদস্য ও সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
৮,০০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৩৭,২৯,৬৫২ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
২৯,৫৭,৮৭৯ টাকা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির একটি অফিস ঘর রয়েছে।
এছাড়াও সমিতির আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা
নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি বিধিমালা
২০০৪ এর ৫৬ বিধি ম�োতাবেক ৯টি রেজিস্টার
সমিতিতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ
নিরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে প্রতি মাসে একবার
সমিতির আর্থিক কার্যক্রমের নিরীক্ষা সম্পাদন
করা হয় এতে সমিতিতে ক�োন�ো ধরনের
কারচু পি সংঘটিত হয় না। ব্যবস্থাপনা কমিটির
সদস্যদের দক্ষ করে গড়ে ত�োলার নিমিত্ত
সমিতির প্রতিনিয়ত সমবায় ব্যবস্থাপনা,

নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ ও আইন বিষয়ে
প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী
সৃজনের জন্য সমিতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
গ্রহণ করা হয়।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
সামাজিক কার্যক্রম, সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁসমুরগি ও গরু ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও
ঋণ প্রদান, কেঁচ�ো সার উৎপাদন, শাকসবজি
উৎপাদন, সবজি বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর
লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ
প্রদান করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি সদস্য
সমিতির প্রতি আন্তরিক। সমিতি সদস্যদের
শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের
সুদ নিয়মিত প্রদান করে থাকেন। সমিতির
গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়।
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ঋণ
কার্যক্রমের ফলে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।
এছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের
জন্য সমিতি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কার্যক্রম
চালু রয়েছে। সমিতির অগ্রযাত্রায় বিদ্যমান
প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ হল�ো সমিতির

কর্মএলাকায় নারীরা অতীব গরিব হওয়ায়
প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে সদস্যদের চাহিদা
ম�োতাবেক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত করতে
পারছে না। সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী
বিভিন্ন ট্রেডে চাহিদা ম�োতাবেক প্রশিক্ষণের
পরিকল্পনা থাকলেও প্রয়�োজনীয় অর্থের
অভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতির
সদস্যদের উৎপাদিত শাকসবজি ও অন্যান্য
দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে
সমিতি আর�ো সাফল্য পেত।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যতে চিলিং পয়েন্ট এবং
নিজস্ব ব্যান্ডের নামে পণ্য উৎপাদন ও
বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার দরিদ্র ও বেকার
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে। এর
ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের
সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

ভাঙ্গাবাড়ি অগ্রদূত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের মুদি দ�োকান
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খুলনা বিভাগ
সমিতি ৫,১৬০টি

সদস্য ১,৬৪,৮৬৫ জন

শেয়ার ৮৮৫.০৪ লক্ষ টাকা

সঞ্চয় আমানত ২,৪৩৬.১৬ লক্ষ টাকা

কার্যকরী মল
ূ ধন ১০,৭২১.০৬ লক্ষ টাকা
সম্পদ ২,১৬৩.৫৪ লক্ষ টাকা
কর্মসংস্থান ৮,২৪৪ জন
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জেলা সমবায় কর্মকর্তা, খুলনা কর্তৃক চমক বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম পরিদর্শন

চমক বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: খুলনা
উপজেলা: দাক�োপ

গ

ণতান্ত্রিক পন্থায় নারী সমাজের ক্ষমতায়নে চমক সৃষ্টি করে খুলনা
জেলার দাক�োপ উপজেলার চালনা প�ৌরসভা ও পানখালী ইউনিয়নের
দুর্যোগপ্রবণ অবহেলিত নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও
তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার ব্রত নিয়ে সমবায়ের পতাকাতলে একত্রিত
হয়ে চমক বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ আজ সফল। শুরুতে ২০ জন
সদস্যের সমন্বয়ে শেয়ার ২০,০০০ টাকা ও সঞ্চয় ৩,০০০ নিয়ে যাত্রা শুরু
করে। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৮৪ জন, শেয়ার ৮,২৫,৮০০ টাকা ও সঞ্চয়
৩১,৩৮,৮৩৭ টাকা। লবণাক্ত এলাকায় সুপেয় পানির অভাব পূরণের জন্য
পানির ট্যাংকি বিতরণ, পানির প্লান্টের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে সুপেয় পানি বিক্রয়,
গবাদি পশুপালন, মাছ চাষ, কৃ ষি, ইজিবাইক, ইজিভ্যান, হ�োটেল ইত্যাদি
নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
রাখছে।
সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
১৯৮৮ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন, বাংলাদেশ দাক�োপ উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়
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আক্রান্ত মানুষের মধ্যে দুর্যোগপরবর্তী ত্রাণ ও
পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং তৎপরবর্তী কমিউনিটি
ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচে ছ�োট ছ�োট স্বল্প
মেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ১৯৯৭ সাল
হতে রূপান্তরমুখী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে
পানখালী ইউনিয়নে ৬২টি উন্নয়ন দল গঠন
করে বিভিন্ন আয় বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়। অতঃপর ২০০১ সালে উল্লিখিত
উন্নয়ন দল সমূহকে ৩টি ক্যাটাগরিতে ভাগ
করে ১৯টি দলের ৩৮০ জন সদস্যকে নিয়ে
‘চমক বহুমুখী মহিলা উন্নয়ন দল’ নামে
আত্মপ্রকাশ করে। পরে সমবায় অধিদপ্তর
থেকে ‘‘চমক বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ’’ নামে ২০০৭ সালে নিবন্ধিত হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির উদ্যোক্তা সদস্যদের প্রচেষ্টায়
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, দাক�োপ, খুলনা
এর সহয�োগিতায় জেলা সমবায় কার্যালয়,
খুলনা হতে ০৩/১০/২০০৭ খ্রি. তারিখে
১১৪/কে নিবন্ধন মূলে ২০ জন সদস্য নিয়ে
সমিতিটি নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়; যার নিবন্ধিত
ঠিকানা- গ্রাম- চালনা, ডাকঘর- চালনা
বাজার,
প�ৌরসভা-চালনা,
ইউনিয়নপানখালী, উপজেলা-দাক�োপ, জেলা-খুলনা।
সভ্য নির্বাচনি এলাকা চালনা প�ৌরসভা ও
পানখালী ইউনিয়নের সকল গ্রামব্যাপী ও
কর্মএলাকা সমগ্র দাক�োপ উপজেলাব্যাপী।
সমবায় আইন সংশ�োধনের কারণে আইনের
সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপআইন সংশ�োধন
করা হয়। বর্তমান সংশ�োধিত নিবন্ধন নং৪৪৫/কে, তারিখ-৩০/১২/২০০৯ খ্রি.।

সমিতিটি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ
• সভ্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক
সহয�োগিতার
মাধ্যমে
সমবায়
সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে
উদ্বুদ্ধ করা।
• ব্যক্তিগতভাবে
সভ্যগণকে
এবং
সমষ্টিগতভাবে
প্রতিষ্ঠানকে
আর্থিকক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে
ত�োলার জন্য সভ্যদের নিয়মিত শেয়ার
ও সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন গঠন
ও মূলধনের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং
নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
• আধুনিক উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ,
সরবরাহ ও ব্যবহার বিষয়ে সভ্যগণকে
প্রশিক্ষণ ও সহয�োগিতা প্রদান।
• বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন,
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির
জন্য তাদের পেশাভিত্তিক অর্থকরী
বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন

•

ও বাস্তবায়ন।
সভ্যগণের এবং সংগঠনের স্বার্থে
গৃহনির্মাণ,
পরিবহণ,
কুটিরশিল্প
স্থাপন, হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি
পশুপালন, সদস্যদের মধ্যে ঋণ
কার্যক্রম প্রভৃ তি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও
বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য যেক�োন�ো প্রকল্প
গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমাজের অবহেলিত মহিলাদের অর্থনৈতিক
মুক্তির লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন বাস্তবমুখী
উদ্যোগ ও ভূ মিকা রয়েছে। সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য
সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর।

থেকে সৃষ্ট তহবিল ৩,৩১,৩৫৭ টাকা, সঞ্চয়
আমানত ৩৪,৭২,০০০ টাকা সমিতির
বর্তমান কার্যকরী মূলধন ৫০,৭১,২৩০ টাকা।
সমিতিতে ৫ জন বেতনভু ক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী
কর্মরত রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি
বিধিমালা প্রণয়নপূর্বক সমবায় বিভাগ হতে
অনুম�োদন করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ ২৬,৫০০
টাকা। সমিতির ৬৮৪ জন মহিলা সদস্যদের
মধ্যে স্বউদ্যোগে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক ও সমবায়
বিভাগ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ৩০০
জন সদস্যের বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে
তাদের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক কার্যক্রম
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনের মাধ্যমে
সদস্যদের মধ্যে দেশাত্মব�োধ সৃষ্টি করে দেশ

চমক বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর পানির প্লান্ট প্রকল্প
আর্থিক ক্ষমতায়ন
মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত
হলেও সমিতির সদস্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে।
বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৬৮৪ জন। সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সার্বিক দিক
পর্যাল�োচনান্তে সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা
করে সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণ
আদায়ের হার শতকরা ৯৭ ভাগ। বর্তমানে
সমিতির ম�োট স্থায়ী সম্পদ ২৭,৫০,৪০০
টাকা, অস্থায়ী সম্পদ ১,১০,১৪১ টাকা,
বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়�োগ ৪৫,৬২,২৩১ টাকা,
ব্যাংক স্থিতি ৩৯,১৯০ টাকা, পরিশ�োধিত
শেয়ার মূলধন ৮,৩০,১২০ টাকা, নিট লাভ

ও জাতি গঠনে উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে।
দুর্যোগপরবর্তী ত্রাণ, পুনর্বাসন কর্মসূচি
ও তৎপরবর্তী কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট
অ্যাপ্রোচে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান
করা হয়। মৃত সদস্যদের মরণ�োত্তর সেবা ও
সাহায্য প্রদান, গরিব মেধাবী ছেলেমেয়েদের
পড়ালেখার জন্য অনুদান প্রদান, বাল্যবিবাহ
ও য�ৌতুক র�োধে সমিতি নানামুখী কর্মসূচি
গ্রহণ করেছে। এছাড়া লবণাক্ত এলাকায়
সুপেয় পানির অভাব পূরণের জন্য পানির
ট্যাংকি বিতরণ ও পানির প্লান্টের মাধ্যমে
স্বল্পমূল্যে সুপেয় পানি বিক্রয় করায় জনগণ
উপকৃ ত হচ্ছে। খাল ও রাস্তার পাশে বনায়ন
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চমক বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব অফিস ঘর

চমক বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রশিক্ষণ
এবং সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন ফলজ
ও বনজ গাছ বিতরণের মাধ্যমে এলাকার
পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সমিতিটি
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে।

198

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতির স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে দাক�োপ
উপজেলাধীন পানখালী ইউনিয়নে বারুইখালী
গ্রামের এস.এ ৩৫ নং খতিয়ানে ১০২, ১০৩,
৬৪ ও ৬৫ ম�োট ৪টি দাগে ০.৬৫ একর জমির
ওপর নিজস্ব অর্থায়নে সমিতির একটি অফিস
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ঘর নির্মাণ করে যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম
সম্পাদন করা হয়। সমিতির নিজস্ব একটি
প্রশিক্ষণ হল রুম তৈরির মাধ্যমে সদস্যদের
প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে
ভাড়া প্রদান করা হয়। সমিতিতে স্বচ্ছতা ও
জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য সমিতিতে
জমা-খরচ বহি, সাধারণ খতিয়ান, শেয়ার
খতিয়ান, সঞ্চয় আমানত খতিয়ান, ঋণ
খতিয়ান, রেজুলেশন বহি, সভ্য তালিকা
বহি, বার্ষিক সাধারণ সভা রেজিস্টার নির্বাচন
রেজিস্টার, স্টক রেজিস্টার ও সমিতির ন�োটিশ
বহি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়। স্বচ্ছতার জন্য
সমিতির যাবতীয় রেকর্ডপত্র সকল সদস্যদের
জন্য উন্মুক্ত থাকে। প্রতিবছর অডিট সম্পাদন
করা হয়। প্রতিবছর ধার্যকৃ ত রাজস্বসহ
অডিট ফি ও সিডিএফ যথাসময়ে পরিশ�োধ
করা হয়। সমিতির অফিসে সাইনব�োর্ড,
প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সিলম�োহর ও নিজস্ব
একটি ল�োগ�ো আছে। সমিতির কার্যক্রমের
ধারাবাহিকতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে
সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ও বিধি প্রতিপালনের
ফলে গতিশীলতা এসেছে। সমিতির কর্মকাণ্ড
উত্তর�োত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতির সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম, মরণ�োত্তর
সেবা কার্যক্রম, ব্লক বাটিক, টেইলারিং, প্রিস্কু ল, গবাদি পশুপালন, হাঁস-মুরগি, কৃ ষি,
মৎস্য চাষ, ইজি বাইক, ইজি ভ্যান, পানির
ট্যাংক প্রকল্প, স্যানিটারি প্রকল্প এবং পানির
প্লান্টসহ উৎপাদনমুখী প্রকল্প। এছাড়া পানির
জারের ক্যাপ তৈরি, একটি কলম ফ্যাক্টরি ও
একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরি, রাইস মিল ও ওয়েল মিল
স্থাপন, কুটিরশিল্প স্থাপন, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি
স্থাপন।চামড়ার জুতা কারখানা ইত্যাদি তৈরির
কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
সমিতিটি আইলা, সিডর ও দুর্যোগপ্রবণ
এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও নানামুখী উন্নয়নমূলক
প্রকল্প গ্রহণ করে সদস্যদের উন্নয়ন সাধিত
হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমিতির সদস্যরা
সমবায়ের পতাকাতলে একত্রিত হয়ে
গণতান্ত্রিক পন্থায় সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়
নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা
করে আসছে; যা এ এলাকায় নারীর
ক্ষমতায়নে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে
সক্ষম হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে
সমিতিটি সাফল্যের অরুণিমায় উদ্ভাসিত হবে।

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সঙ্গে সমবায় অধিদপ্তরের
উপ নিবন্ধক জনাব শাকিলা হকের মতবিনিময় সভা

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: যশ�োর
উপজেলা: ঝিকরগাছা

এ

কটু সুয�োগ পেলে নারীরাও যে হতে পারে সফল উদ্যোক্তা তারই
উৎকৃ ষ্ট উদাহরণ হল�ো গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ১০০
জন নারী। সমবায় অধিদপ্তর থেকে বাস্তবায়িত “উন্নত জাতের গাভি পালনের
মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পভু ক্ত
১০০ জন অসচ্ছল নারী সদস্য যাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষভাবে সম্পৃক্ত
১০০টি পরিবারের প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ জন সদস্যের আর্থিক সচ্ছলতা
বৃদ্ধি করে সমিতিটি একটি সফল মহিলা সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে।
সমিতিটির বর্তমান সদস্য ১০০ জন সদস্যের ম�োট পরিশ�োধিত শেয়ার
মূলধনের পরিমাণ ১,৫০,০০০ টাকা।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপ�োষকতা থেকে পিছিয়ে থাকা এক ঝাঁক উদ্যমী
নারী তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে সুসংগঠিত হতে থাকে।
নিজেদের উন্নয়নের ঢাল হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা
করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের
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আবর্তক ঋণের চেক বিতরণ

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
যশ�োর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলাধীন
গঙ্গানন্দপুর গ্রামে সমগ্র ঝিকরগাছা
উপজেলাব্যাপী কর্মএলাকা নির্ধারণ করে ২৫
জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় দপ্তর, যশ�োর
থেকে বিগত ১৬/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখ ৯০/
জে নং মূলে সমিতিটি নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়।
সমিতিটি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
• সঞ্চয়ের প্রতি উদ্দ্ধ
বু করা এবং সঞ্চয়ের
মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
• দারিদ্র্য বিম�োচন স্বকর্মসংস্থানমূলক
উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব
মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ
সহায়তা প্রদান করা।
• সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন
বৃদ্ধিতে উদ্যোক্তা হিসেবে ভূ মিকা
নেওয়া।
• বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির
জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করে তা সদস্যদের মধ্যে বিস্তার ঘটান�ো।
• সমবায় অধিদপ্তরের “উন্নত জাতের
গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন”
শীর্ষক প্রকল্প হতে সহজ শর্তে ঋণ
সহায়তা নিয়ে সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান
সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন
বৃদ্ধিতে ভূ মিকা রাখা।
• সভ্যগণের উৎপাদিত গাভির দুধ এবং
দুধ থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও
বিক্রয়, ভ�োগ্যপণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও
বিতরণ করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বশীল ভূ মিকা
ও ক্ষমতায়নে এ সমিতিটি কাজ করে চলেছে।
যা হল�ো:

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের গাভির পরিচর্যা
সম্পৃক্তকরণসহ দরিদ্রতার করালগ্রাস থেকে
বেরিয়ে আসার পথের সন্ধান করতে করতে
সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব এলিজা
শিরিন এর দৃঢ় প্রত্যয়ী মন�োভাবের কারণে
একটি সমবায় সংগঠন গড়ে ত�োলার সিদ্ধান্ত
গ্রহণ করেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নে গ্রামের স্থানীয়
২৫ জন নারী সদস্যের সমন্বয়ে মহিলা সমবায়
গঠন ও পরে সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন
গ্রহণের উদ্যোগ নেন। উপজেলা সমবায়
200

অফিসার, ঝিকরগাছা, যশ�োর ও জেলা
সমবায় অফিসারের আন্তরিক সহয�োগিতায়
সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের
একই ছাতার তলে সংগঠিত করার চ্যালেঞ্জ
নিয়ে সমিতি গঠনের এ প্রচেষ্টা সমিতির সকল
সদস্য নিজেদের সাফল্যের জিয়ন কাঠির
সংস্পর্শে চলে আসে। আর পেছেনে ফেরার
সময় নেই শুধু এগিয়ে যাওয়ার এ পথচলা।

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 200

আর্থিক ক্ষমতায়ন
সমিতি গঠনের পূর্বে সমিতির সদস্যরা
গৃহস্থালির কাজ ছাড়া সমাজের ক�োন আর্থিক
কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। সমিতি
গঠনের পরে “উন্নত জাতের গাভি পালনের
মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার
মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প হতে সমিতির
প্রতিটি সদস্য (১০০ জন) ১,২০,০০০ টাকা
করে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা
হয়েছে। এ ঋণের টাকা নিয়ে প্রতিটি সদস্য
দেশি জাতের ২ টি করে গাভি ক্রয় করে
লালনপালন করে। ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্যেই
এসব গাভি থেকে বাচ্চা এবং দুধ উৎপাদন
শুরু হয়। উৎপাদিত দুধ নিজেদের পরিবারের
চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে অর্থ
উপার্জনের সুয�োগ তৈরি হয়। ফলে ঐ ১০০টি

পরিবারের ৪০০ থেকে ৬০০ জন ল�োকের
আর্থিক সচ্ছলতা পূর্বের তুলনায় অনেক
বৃদ্ধি পায়। পিছিয়ে থাকা সেইসব নারীরা
এখন সরাসরি উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের
সাথে জড়িত থেকে পরিবার, দেশ ও জাতির
কল্যানে গূরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।
সমিতি গঠনের পরে সদস্যদের গাভি পালন
প্রশিক্ষণ এর পাশাপাশি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সমিতির
বর্তমান পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
১,৫০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
১,৫৪,৫০০ টাকা। এসব নিজস্ব মূলধনের
টাকা দিয়ে ভবিষ্যতে সদস্যদের মধ্যে ক্ষু দ্র ঋণ
প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেটা
চালু হলে সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক
কর্মকাণ্ড আর�ো ত্বরান্বিত্ব হবে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক
কর্মকাণ্ডের ওপর এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব
লক্ষণীয়। সমিতির সাংগঠনিক প্রয়�োজনে
সদস্যগণ একত্রিত হয়ে সুখ-দুঃখ পারস্পরিক
ভাগাভাগি করে নেয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক আর�ো
দৃঢ় হচ্ছে। সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বন্ধন,
সুদৃঢ় হয়েছে মন�োবল। সামাজিক কর্মকাণ্ডের
প্রতিটি ক্ষেত্রে এর এই সমিতির গুরুত্ব দিনদিন
বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেকেই নতুন করে এই

সমিতির সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।
ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ প্রতি মাসে
একবার মাসিক সভায় মিলিত হয়ে থাকেন।
সমিতির প্রায় সকল সদস্য বছরে একবার
বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন।
এছাড়াও ঋণ আদায় ও প্রদান সংক্রান্ত
বিশেষ সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহয�োগিতা করে
থাকেন। এসব সভায় অংশগ্রহণ ও নেতৃ ত্ব
দানের ফলে সদস্যদের সমিতির মধ্যে
নেতৃ ত্বের বিকাশ লাভ করছে। এ ধরনের
নেতৃ ত্বের বিকাশ লাভের ফলে অনেক
সদস্যের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক
প্রতিষ্ঠান/কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার
মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া সমিতির
মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার ফলে জাতীয় পর্যায়েও
এর একটা প্রভাব সদস্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত
হচ্ছে। এভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা সদস্যদের
মধ্যে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতিটির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সমিতির
সদস্যদের ভূ মিকা লক্ষণীয়। সমিতির অফিস
ঘরে দৃশ্যমান স্থানে সমিতির একটি সাইনব�োর্ড
রয়েছে। সমিতির আর্থিক ও অনার্থিক
কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত
করার জন্য এবং রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের জন্য

প্রয়�োজনীয় সংখ্যক রেজিস্টার ও ফাইল
ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিবছর সমিতিটি অডিট
সম্পাদন করা হয়। এ অডিটে সমবায় দপ্তরের
অডিট অফিসারকে সমিতির সদস্যরা সার্বিক
সহয�োগিতা প্রদান করে থাকে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির সাফল্যের জন্য অত্র এলাকার
পিছিয়ে পড়া নারীদের স্বতঃস্ফূ র্ত অংশগ্রহণ
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রেখেছে। সমিতিটির
উত্তর�োত্তর উন্নয়নের অভিপ্রায়ে একটি ভবিষ্যৎ
পরিকল্পনা রয়েছে যা নিম্নরূপ:
ক) সমিতির প্রতিটি সদস্যকে উদ্যোক্তা
হিসেবে গড়ে ত�োলা।
খ) স্থানীয় নারীদের সমন্বয়ে দুগ্ধপণ্যভিত্তিক
ক্ষু দ্র শিল্প প্রতিষ্ঠাকরণ।

উপসংহার
ঝিকরগাছা উপজেলাসহ সমগ্র যশ�োর
জেলার নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে নারীকে কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী
কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরণের জন্য
সমিতিটি একটি র�োল মডেল হিসেবে অচিরেই
আত্মপ্রকাশ করবে।

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের গাভি পালন
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সদস্যদের সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ

জয়বিজয় মহিলা সঞ্চয় ও
ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: চুয়াডাঙ্গা
উপজেলা: চুয়াডাঙ্গা প�ৌরসভা

চু

য়াডাঙ্গা প�ৌর এলাকার বুজরক গড়গড়ি ম�ৌজায় ২০১৭ সালে যাত্রা
শুরু করে অদ্যাবধি সদস্যদের উন্নয়নে নিরলসভাবে সমবায়ভিত্তিক
উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছে জয়বিজয় মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান
সমবায় সমিতি লিঃ। এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
আত্মনির্ভরশীলভাবে গড়ে ত�োলা ও নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ায় সমিতিটি একটি
সফল সমিতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠাকালে সমিতির
সদস্য সংখ্যা মাত্র ২০ জন হলেও স্থানীয় চাহিদা, সমিতির সুনাম ও আর্থিক
উন্নয়নের ফলে সমিতিটি জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
বর্তমানে সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ১৬২ জন। ম�োট শেয়ার মূলধন ৫১,৫০০
টাকা। সমিতির বিশেষ উদ্যোগ বলতে স্থানীয়ভাবে তাদের তৈরিকৃ ত মসলাদি
বাজারজাত করে থাকেন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
চু য়াডাঙ্গা প�ৌরসভার গ�োরস্তান পাড়ায় কয়েকজন নারী মিলে প্রথমে একটি
সমিতি গঠন করে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা শুরু করে। পরবর্তীতে তাদের জমান�ো
অল্প সঞ্চয় দ্বারা ঘর�োয়াভাবে বাজারে গজের কাপড় ক্রয় করে এবং তাতে
হাতের কাজ করে স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় করতে থাকে। এভাবে তাদের কার্যক্রম
202
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চলতে থাকে, এক পর্যায়ে ম�োছাঃ আফর�োজা
পারভিন এর উদ্যোগে সকল সদস্য উৎসাহিত
হয়ে সদর উপজেলা সমবায় দপ্তরে য�োগায�োগ
করে সমবায় বিভাগ হতে জয়বিজয় মহিলা
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে
নিবন্ধন করেন। এভাবে জয়বিজয় মহিলা
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ
শির�োনামে সমিতির আত্বপ্রকাশ ঘটে। অত্র
এলাকার অবহেলিত ওনির্যাতিত মহিলাদের
স্বাবলম্বী করে গড়ে ত�োলার জন্য এ উদ্যোগ
গ্রহণ করেন। সকল সদস্যদের আর্থসমাজিক
উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমিতি নিবন্ধনের প্রয়�োজন
মনে করেন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
জয়বিজয় মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়
সমিতিটি জেলা সমবায় কার্যালয়, চু য়াডাঙ্গা
হতে নিবন্ধিত। যার নিবন্ধন নংচু য়া/০১
তারিখ: ১৩/০৭/২০১৭ খ্রি.। সমিতির
নিবন্ধিত ঠিকানা গ্রাম: গ�োরস্তান পাড়া
ডাকঘর: চু য়াডাঙ্গা উপজেলা: চু য়াডাঙ্গা
সদর, জেলা: চু য়াডাঙ্গা। সমিতির কর্মএলাকা
সমগ্র চু য়াডাঙ্গা সদর উপজেলাব্যাপী।
নিবন্ধনকালীন সদস্য সংখ্যা ২০ জন।
• সমিতিটি অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে
কার্যক্রম শুরু করে। এর মধ্যে অনেকটাই
বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরও অধিক
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন
যেমন:
• সদস্যদের
প্রশিক্ষণ
প্রদানের
মাধ্যমে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি ও
আত্মকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টিসহ
সামাজিক মূল্যব�োধ সম্পর্কে সচেতনতা
বৃদ্ধি করা।
• সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুসংগঠিত
করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের
ব্যবস্থা করা।
• সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় সংগ্রহ করে
সদস্যদের মধ্যে ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রমের
মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা।
• আয়বৃদ্ধির যথাপ�োযুক্ত অর্থনৈতিক
কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করতঃ আর্থিক
স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করা।
• সদস্যদের হাঁস-মুরগি, পশুপালন ও
বাজারজাতকরণে প্রয়�োজনীয় প্রশিক্ষণ
ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
• এছাড়াও ক্রিস্টাল, শোপিস, ব্লক-বাটিক,
এপ্লিক বুটিক, ফেব্রিক্স, হলুদগুঁড়া,
বিভিন্ন প্রকারের মসলার গুঁড়া উৎপাদন
ও বাজারজাতকরণ।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উন্নয়ন যাত্রায়
নারীরা অসামান্য অবদান রাখছেন। সামাজিক

পরিবর্তনের মাধ্যমে অত্র সমিতির অর্থনৈতিক
প্রক্রিয়ার রূপান্তরে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ
ভূ মিকা পালন করছে। কিছু অভিনব উদ্যোগ
বিশেষ করে ক্ষু দ্রঋণ ও তৈরি বিভিন্ন প্রকারের
মসলার গুঁড়া, সেলাই মেশিনের কাজ
শেখানো, সমিতিতে নারীদের নিয়�োগ এর
মাধ্যমে নারীরা তাঁদের সীমাবদ্ধ গণ্ডি অতিক্রম
করে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিজেদের
সম্পৃক্ত করেছেন। সমিতির মাধ্যমে অনেক
অবহেলিত নারীরা তাঁদের শত বাধা-বিপত্তি
অতিক্রম করেছেন।
আর্থিক ক্ষমতায়ন
সমিতিতে নারী সদস্যরা নিয়মিত শেয়ার ও
সঞ্চয় জমা করার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল

পর�োক্ষভাবে প্রায় ২৭ জন উপকৃ ত হয়েছে।
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের দক্ষ
করে গড়ে তুলতে পারলে সমিতির উন্নয়ন
করা সম্ভব। সমিতিতে সদস্য ভর্তি করার
পূর্বে তাদেরকে সমবায় আইন ও বিধিমালা
ম�োতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
তাছাড়াও অত্র সমিতির সদস্যদের ক্রিস্টাল,
শোপিস, ব্লক-বাটিক এপ্লিক বুটিক, ফেব্রিক্স,
হলুদগুঁড়া, বিভিন্ন প্রকারের মসলার গুঁড়া
তৈরি করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণ
দেয়া হয়ে থাকে।
সমিতিটি ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা
৫ জন। এছাড়াও সমিতি হতে ঋণ গ্রহণের
মাধ্যমে নিজস্ব বিনিয়�োগ করে প্রায় ৫৬ জনের

মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহয�োগিতা প্রদান

ধারায় অংশগ্রহণ করছে। তাদের আর্থিক
অবস্থা পূর্বে অসচ্ছল ছিল। বর্তমানে অত্র
সমিতির মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থার
অনেকাংশে উন্নতি হয়েছে। সমিতির
সদস্যদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিবর্তন
হয়েছে। তারা সমিতি থেকে ক্ষু দ্র ঋণ গ্রহণ
করে হাঁস-মুরগি পালন, বসতবাড়ির আঙিনায়
বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ ও সমিতির মাধ্যমে
ক্রিস্টাল, শোপিস, ব্লক-বাটিক এপ্লিক বুটিক,
ফেব্রিক্স, হলুদগুঁড়া, বিভিন্ন প্রকারের মসলার
গুঁড়া তৈরিকরণসহ বাজারজাত করে লাভের
অংশ পেয়ে দরিদ্রতার পরিস্থিতি পরিবর্তন
করছে। অত্র সমিতির ৫২ জন নারী সদস্য
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সমিতির মাধ্যমে ৯২
জন নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্থায়ী ও খণ্ডকালীন স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
সমিতি সদস্যদের ক্ষু দ্র ঋণ দিয়ে থাকে।
ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক। মাত্র ২০ জন
সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে
সদস্য সংখ্যা ১৬৮ জন। নিবন্ধনকালীন
সময়ে সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের
পরিমাণ ২০,০০০ টাকা। আদায়কৃ ত সঞ্চয়
আমানতের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা ভর্তি
ফি আদায় ২,০০০ টাকা নিয়ে শুরু করা এই
সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা হল�ো- ম�োট
অস্থায়ী সম্পদ ২,৮৫,৮৫০ টাকা, বিনিয়�োগ
৩৩,৭৬,০০০ টাকা, ব্যাংক হিসাব ১,৭০০
টাকা, পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ৫১,৫০০
টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৮,০২৭ টাকা,
কুঋণ তহবিল ৫,৩৫২ টাকা, কল্যাণ তহবিল
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৬,৬৭,৬৪০ টাকা, সাধারণ সঞ্চয় ৪,৪৭,৯৬৭
টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
৩১,৯৯,৮২০ টাকা।

সামাজিক কার্যক্রম
দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক
সহয�োগিতা প্রদান করা। অবহেলিত গরিব
দুঃখীদের বিনামূল্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করা।
নির্যাতিত নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান
করা। অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক
উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূ মিকা রেখে
আসছে। এ সমিতির পক্ষে নারীরা বাল্যবিবাহ
র�োধ করা, য�ৌতুক নেওয়া থেকে বিরত রাখা
সম্পর্কে ভূ মিকা পালন করছে। সে ভূ মিকা
পালনে তার ক্ষমতার চর্চা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
প্রতি অডিট বর্ষে সমিতির অডিট কার্য
সম্পাদন করে থাকেন এবং অডিট প্রতিবেদন
সহ সমিতির অন্যান্য সকল রেকর্ডপত্র যথা
নিয়মে সংরক্ষণ করে থাকে। সমিতির নিজস্ব
লোগ�োসহ সাইন ব�োর্ড সমিতির কার্যালয়ে
আছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ক্রিস্টাল, শোপিস, ব্লক-বাটিক, এপ্লিক বুটিক,

ফেব্রিক্স, হলুদগুঁড়া, বিভিন্ন প্রকারের মসলার
গুঁড়া তৈরি করার মাধ্যমে সমিতির সাফল্যর
জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রেখেছে।
সমিতির সদস্যদের সমবায় উদ্দীপনা সৃষ্টি,
সঞ্চয়ী মন�োভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে
সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহয�োগিতা ও
বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল
করে গড়ে ত�োলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম
গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সদস্যদের
মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং
সার্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়বিজয়
মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি
লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে
ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সদস্যদের
জীবনযাত্রার মান আমরা যেন আরও উন্নত
করতে পারি এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের
স্বাবলম্বীভাবে তৈরি করায় জন্য নতুন নতুন
প্রশিক্ষণসহ আরও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ
করতে পারি এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

উপসংহার
এ সমিতিটির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে চু য়াডাঙ্গা
সদর উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্বউদ্যোগী ও
আত্মনির্ভরশীল সকল সমবায়ী কর্মসংস্থানের
সুয�োগ পেয়েছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি

সমিতির উৎপাদিত নিজস্ব ব্রান্ডের গুঁড়া মসলা
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হয়েছে। জয়বিজয় মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান
সমবায় সমিতি লিঃ উন্নয়নের মহাব্রতে এগিয়ে
যাচ্ছে। সমিতির সদস্যদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে
বাস্তবায়নে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রকল্প
বাস্তবায়নে আগ্রহী। সমবায়ের মূল চেতনা
বাস্তবায়নের জন্য প্রয়�োজন আদর্শ ও গণমুখী
সমবায় সমিতি গঠন করা। কেননা হতদরিদ্র
থেকে শুরু করে যেক�োন�ো মানুষের ভাগ্য
উন্নয়নে সমবায় শুধু কার্যকর মাধ্যমই নয় বরং
উপযুক্ত হাতিয়ার। নানা সমস্যার বেড়াজাল
থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে
সমবায় আন্দোলন জ�োরদার করে সমবায়ের
মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন হল�ো সমাজের
উন্নয়ন তথা রাষ্ট্রের উন্নয়ন। নারীর অংশগ্রহণ
ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীর
অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে উক্ত
সমিতির ৯১% সদস্য নারীই এবং সমিতিটি
অচিরেই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূ মিকা
রাখবে। তাছাড়া সমবায় আদর্শ যথাযথ ভাবে
প্রয়�োগ করে আদর্শ সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য
অনুসরণ করে জীবনযাত্রারমান উন্নয়নে
সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে
আমরা একটি দরিদ্রমুক্ত, ক্ষু ধামুক্ত, কার্যকর
উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থায়ী
অবস্থান নিতেও সক্ষম হবে।

কাদাকাটি গ�োলাপ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সুপেয় পানি প্লান্টের কার্যক্রম পরিদর্শন

কাদাকাটি গ�োলাপ মহিলা
উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: সাতক্ষীরা
উপজেলা: আশাশুনি

আ

শাশুনি উপজেলার সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে কাদাকাটি
গ�োলাপ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ একটি উল্লেখয�োগ্য সফল মহিলা
সমবায় সমিতি। এই সমিতির মাধ্যমে এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত
নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ
করছে। ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এ সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত থেকে
তারা তাদের অসহায় পরিবারে নতুনভাবে সচ্ছলতা ফিরে পাচ্ছে। ফলে
সমাজে এ মহিলা সমবায় সমিতির গ্রহণয�োগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
“পৃথিবীর যা কিছু সৃষ্টির চিরকল্যাণকর, অর্ধেক করিয়াছে নারী অর্ধেক
তার নর” কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। আর তাই কথাকে কাজে রূপান্তর
করার প্রয়াসে একদল সাহসী উদ্যমী নারী ঐক্যবদ্ধভাবে সমবায়ের মাধ্যমে
উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি
নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে
ম�োরা পরের তরে’’ এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি
উপজেলার কাদাকাটি ইউনিয়নে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে
কাদাকাটি গ�োলাপ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 205

205

জেলা সমবায় কার্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে
১০০/সাত, তারিখ-২০/০৩/২০১২ খ্রি. মূলে
নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির
কর্মএলাকা ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা হল�ো
সমগ্র আশাশুনি উপজেলাব্যাপী। কাদাকাটি
গ�োলাপ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
আশাশুনি উপজেলার কাদাকাটি ইউনিয়নের
প্রান্তিক পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া অসহায় দরিদ্র
নারীদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য স্থানীয় একটি
এনজিও থেকে ক্ষু দ্র ঋণ নিতে চাইলে বিভিন্ন
শর্তের কারণে সম্ভর হয়নি। সেই সময়ে
সমিতির সভাপতি সাহেব ১৫ জন সদস্য নিয়ে
তাদের সঞ্চিত ক্ষু দ্র মূলধন নিয়ে তেতুলিয়া
বাজারে মহিলাদের দর্জি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
যাত্রা শুরু করে। সাথে সাথে এলাকার
সমাজ সেবকসহ বিত্তবান ব্যক্তিরা তাদের

সাতক্ষীরা। সমিতিতে প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা
ছিল মাত্র ২০ জন মহিলা। সমবায় দপ্তরের
আন্তরিকতা ও সঠিক দিকনির্দেশনায় সমিতির
কার্যক্রম দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমিতির
কর্মএলাকা আশাশুনি উপজেলাব্যাপী। সদস্য
সংখ্যা ৫২৯ জন। সমিতিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিম্নরূপ :
 সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও
মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া।
 সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্দ্ধ
বু করণ।
 দারিদ্র্য বিম�োচনে স্বকর্মসংস্থানমূলক
উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব
মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ
সহায়তা প্রদান করা।
 নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে

কাদাকাটি গ�োলাপ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের বৃক্ষ পরিচর্যা

সহয�োগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। একটা
পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, অত্র সংগঠনের
স্থায়িত্বের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহয�োগিতা
প্রয়�োজন। এই চিন্তা থেকে উপজেলা সমবায়
দপ্তরে য�োগায�োগ করে এবং ২০ জন সদস্য
নিয়ে ২০ হাজার টাকা শেয়ার ও ১০ হাজার
টাকা সঞ্চয় নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে
উত্তর�োত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করে আজ এই
পর্যায়ে প�ৌঁছেছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
‘কাদাকাটি গ�োলাপ মহিলা উন্নয়ন সমবায়
সমিতি লিঃ’ ১০০/সাতঃ, তারিখ:
২০/০৩/২০১২ খ্রি.। গ্রাম: তেঁতুলিয়া, ডাকঃ
শ্রীরামকাটি, উপজেলা: আশাশুনি, জেলা:
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নারীদের প্রতিষ্ঠিত করা।
 জনহিতকর সংগঠনের সহয�োগিতায়
পরিকল্পিত পরিবার গঠন, জাতীয় পশু
সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু
পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা
বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা।
 সমিতি স্টক ব্যবসার পাশাপাশি তার
নিজস্ব জায়গায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি গ্রহণ করা।
 কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গবাদি পশুপালন
ও হাঁস-মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান।

সামাজিক মূল্যব�োধ সৃজনের লক্ষ্যে
মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও
বাস্তবে তার প্রয়�োগ নিশ্চিত করা।
 দুস্থ সদস্যদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ।
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নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ
ও ভূ মিকা রয়েছে। সমবায় সমিতিটি ২০১২
সালে নিবন্ধিত হয়ে আশাশুনি উপজেলার
সফল মহিলা সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে। সমিতিটি এলাকার ছিন্নমূল পিছিয়ে
পড়া জনগ�োষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী
কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। নারীর
ক্ষমতায়নে এ সমিতির কর্মকাণ্ড নিম্নরূপ :

আর্থিক ক্ষমতায়নঃ
সমিতি নিবন্ধনকালে সদস্য সংখ্যা ছিল
২০জন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৫২৯ জন।
স্থানীয় কর্মহীন মহিলাদের টেইলারিং প্রশিক্ষণ
দিয়ে তাদের আয়ের উৎস্য সৃষ্টি, হাঁস-মুরগি
পালন, গবাদি পশুপালন, বাড়ির আঙিনায়
সবজি চাষ করে পাশাপাশি স্থানীয় জলাধারে
মাছচাষের জন্য সহজ শর্তে ক্ষু দ্র ঋণ বিতরণ
করে এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়ে যাচ্ছে। সমিতির
বর্তমান শেয়ার মূলধন ১২,৯৭,৭০০ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ২৮,৬৫,৭০৯ টাকা, ব্যাংক
স্থিতি ৭,০৯,৬৯৭ টাকা এছাড়াও চলতি বছরে
সদস্যদের মাঝে ১,৮১,৯৮৫ টাকা লভ্যাংশ
বিতরণ করেছে। সমিতিটি একটি সম্ভাবনাময়ী
আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যাথাযথভাবে পরিচর্যা
করতে পারলে সমবায় বিভাগের সুনাম বয়ে
আনবে। উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য
প্রয়�োজন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ আর প্রশিক্ষণ।
সমিতির সদস্যকে ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত
প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন
করে গড়ে ত�োলা হয়। বাংলাদেশ সমবায়
একাডেমি ক�োটবাড়ি, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক
সমবায় ইনস্টিটিউট, বয়রা খুলনার পাশাপাশি
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। টেইলারিং,
ব্লক বাটিক, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কু ল পরিচালনা করে
তাদের এবং তাদের প�োষ্যদের শিক্ষামুখী করা
হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য
এবং তাদের প�োষ্যদের টেইলারিং, ব্লক বাটিক
সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার
মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের কর্মমুখী
করা হয়। সমিতিতে বর্তমানে ৪ জন নিয়মিত
বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের
সরাসরি কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের
পরিমাণ ২৩,৫০০ টাকা। সমিতির প্রায় ২২৫
জন সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
সামাজিক ক্ষমতায়ন
সমিতিটি বাল্যবিবাহ

র�োধ,

বহুবিবাহ,

জঙ্গীবাদ দমনে, মানব পাচার, য�ৌতুক
প্রতির�োধ,স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারসহ
বহু বিষয়ে এলাকার জনগণকে সচেতন
করার জন্য সেমিনার, লিফলেট বিতরণ,
প�োস্টার, ব্যানার ও মাইকিং এর মাধ্যমে
কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এছাড়াও
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
করে দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে এই সমিতি
উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে। এলাকার বিভিন্ন
প্রাকৃ তিক দুর্যোগে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য
প্রদান করা হয়। মৃত সদস্যদের মরণ�োত্তর
সেবা ও সাহায্য প্রদান করা হয়। গরিব
ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করার জন্য অনুদান
প্রদান করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির
আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতি বলিষ্ঠ ভূ মিকা রেখে
আসছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
সমবায় বিভাগের মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান, বিভিন্ন
সভা আহ্বান পদ্ধতি, নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে বাস্তবে
রাজনৈতিক অঙ্গনেও সমিতিটি সদস্যগণ
অধিক সফলতা আনছে। কীভাবে একটি
গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা
করতে হয় তা তারা এ সমবায় সমিতি হতে
শিখেছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির
সভাপতিসহ আর�ো একজন সদস্য রাজনৈতিক
সংগঠনের সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ত থেকে আসন্ন

ইউপি নির্বাচনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করার
প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সে অনুযায়ী সামাজিক
কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার
লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট
সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত
করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ১৭/০৩/২০২০।
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ম�োট ১২টি মাসিক
সভা করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে
১৩/০৯/২০২০ তারিখে অডিট সম্পাদনপূর্বক
২৩/১০/২০২০ তারিখ বার্ষিক সাধারণ সভা
সম্পাদন করা হয়েছে। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের
অবস্থা সন্তোষজনক। সমিতির রেকর্ডপত্র
সমিতির সকল সদস্যদের জন্য সমিতিতে
উন্মুক্ত রাখা হয়। প্রতিনিয়ত অডিট ফি ও
সিডিএফ পরিশ�োধ করা হয়। সমিতির অফিস
কক্ষে সাইনব�োর্ড এবং সমিতিতে পর্যাপ্ত
সিলম�োহর রয়েছে। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব
একটি ল�োগ�ো আছে। সমিতির ধারাবাহিকতা ও
টেকসইত্ব নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি আইন
২০০১ (সংশ�োধন ২০০২ ও ২০১৩) এবং
সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশ�োধন
২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা প্রতিপালনের ফলে
সমিতিতে গতিশীলতা এসেছে। সমিতির
কর্মকাণ্ড দিনদিন প্রসারিত হচ্ছে। সমিতিতে
উল্লেখয�োগ্য ক�োন�ো জটিলতা থাকছে না।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জায়গায় নিজস্ব অফিস
ঘর নির্মাণ, সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা গবাদি
পশুর ফার্ম গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
সরকারি সহয�োগিতা পেলে সমিতিটি অধিক
উন্নয়ন করতে পারবে এবং নারীর ক্ষমতায়নে
বিশেষভাবে অগ্রণী দায়িত্ব পালন করতে
পারবে বলে প্রত্যাশা করে।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের সন্তানদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে। এর ফলে কাদাকাটি গ�োলাপ মহিলা
উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ একটু একটু করে
পাপড়ি মেলে ধরবে আর প্রস্ফু টিত গ�োলাপে
পরিণত হবে ও সমগ্র সমবায় বিভাগের
সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে প�ৌঁছাবে।

কাদাকাটি গ�োলাপ মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর মাসিক সাধারণ সভা
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কারুকথা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: খুলনা
উপজেলা: ফুলতলা
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না

রীর ক�োন�ো নিজস্ব পরিচয় তথা ঠিকানা দেয়নি আমাদের এই
প্রচলিত সমাজ। তাকে যেক�োন�ো পুরুষের অনুষঙ্গ হয়ে পরিচয় দিতে হয়।
নিজের পরিচয় বহনের মত�ো সামাজিক পরস্থিতি কিংবা নিজেদের অবস্থান
সুদৃঢ় করার মানসও যে নারীর মধ্যে লক্ষিত হয় সেটাও বলার মত�ো নয়। তবে
এই বলয় হতে বের হওয়ার মত�ো উদাহরণ যে নেই তা নয়। সমাজের সকল
প্রকার প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে নিজের অদম্য স্বপ্ন আর প্রচেষ্টাকে পুঁজি
করে সংগ্রামী নারীর উপাখ্যান সৃষ্টিকারীদের একজন অদম্য উদ্যমী নারী
ক�োহিনূর জাহান। খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দাম�োদর ইউনিয়নের
নতুন হাট সংলগ্ন ম�োল্যাপাড়া এলাকার দরিদ্র পরিবারের আর্থিক অবস্থার
উন্নয়নের জন্য অনগ্রসর এবং পিছিয়ে পড়া নারীদের উদ্বুদ্ধ করতঃ সংগঠিত
করে নারী সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
করে আয়ের পথ সৃষ্টি করে দেন। সমিতিটি তার কর্মএলাকা এবং সদস্য
নির্বাচনি এলাকার নিম্নশ্রেণির সমাজে পিছিয়ে পড়া পরিবারের অবহেলিত
ও ঘরকুন�ো মহিলাদের থেকে মাত্র ০৫টি উন্নয়ন দল গঠন করে তাদের
বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ যেমন: টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, বিভিন্ন
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ধরনের শোপিস তৈরি, বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও
খাবার পণ্য তৈরি, হাতের কাজ করা থ্রিপিস,
চাদর, বেডশীট, নকশিকাঁথা তৈরি, স্যানিটারি
ন্যাপকিন তৈরি প্রভৃ তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান
করে তাদেরকে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র উদ্যোক্তা হিসেবে
গড়ে তুলে সমিতির মাধ্যমে ঋণ সহায়তা
প্রদানের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়
করে থাকে।
‘‘কারুকথা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ’’ এর ইতিহাস মূলত একজন নারী
নেতৃ ত্বেরই অবদান। এই নারী সমবায়ী
জন্মেছিলেন গ�োপালগঞ্জের রাঘদি উপজেলার
গজিনা গ্রামের শেখ পরিবারে। বাবার ছিল
সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবসা, আট ভাই ব�োনের
মধ্যে ক�োহিনূর জাহান ছিলেন সংস্কৃতি
মন�োভাবাপন্ন। গান, আবৃত্তি নিয়েই তার
পথচলা। স্নাতক পাস করেন সেই ১৯৯৪
সালে। সেই ছ�োটবেলা থেকে গ্রামের সাধারণ
মহিলাদের দুঃখ দুর্দাশা তার হৃদয়ে দাগ কেটে
দেয়, তবে তিনি ব্যথিত না হয়ে সমাধানের
পথ খোঁজেন, কীভাবে সবাই মিলে স্বাবলম্বী
হওয়া যায়। লেখাপড়ার পাশাপশি তিনি
হস্তশিল্প দ্রব্য তৈরিসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করে নিজেকে দক্ষ করে ত�োলেন।
একইসাথে এলাকার মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে
দক্ষ করে ত�োলেন। যাতে করে মেয়েরাও
নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, স্বাবলম্বী হতে
পারে। এ সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায়
২০০১ সালে নিজের জমান�ো টাকা দিয়ে
খুলনার ফুলতলা উপজেলায় দাম�োদর গ্রামে ৪
শতক জমি ক্রয় করে বাড়ি করেছেন। নিজের
ঠিকানা তৈরি করেছেন। সেখানে এলাকার
মেয়েরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জীবিকা
নির্বাহ করতে পারে। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ
নিয়ে এলাকার মহিলাদের মধ্যে ইতিবাচক
অর্থনৈতিক পরিবর্তন এখন দৃশ্যমান হয়েছে।
কেউ হস্তশিল্পের কাজ করে, কেউ করেছে
প�োল্ট্রি খামার কিংবা ক�োয়েল পাখির খামার,
কেউ বানায় পিঠা, নানা কাজ ক�োহিনূর
জাহানের এই কর্মকাণ্ড স্থানীয় প্রশাসন
থেকে শুরু করে এখন সকলের নজরে।
ক�োহিনূর জাহান কাউকেই নিজের
কর্মী হিসেবে গড়ে ত�োলেননি। সকলকেই
তিনি বানিয়েছেন এক একজন উদ্যোক্তা।
আর এই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের
বাজারজাতকরণের জন্য স্থানীয় উপজেলা
প্রশাসন তাদের ক্যাম্পাসের মধ্যেই তৈরি করে
দিয়েছেন সেলস সেন্টার। যেখানে উদ্যোক্তা
নারীদের হস্তশিল্প, উৎপাদিত মধু, পিঠা
(অর্ডার ভিত্তিতে) সহ অন্যান্য পণ্য বিক্রয়
করে। ক�োহিনূর জাহানের নিজ উদ্যোগে দেয়া
প্রশিক্ষণের ৩০ জন নারীকে বিভিন্নভাবে
য�োগায�োগ করে সরকারি বেসরকারি সহায়তায়
সেলাই মেশিন প্রদান করেন। এদের নিয়ে শুরু

করেন ‘কারুকথা নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ’। অবশ্য এ সমবায় সংগঠনের পূর্বেই
তারা সমবায় কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।
কাজ আর আড্ডার মাঝেই তা নিজেদের
সঞ্চয়ে ব্রত হন। সেই উৎসাহে সমবায় সমিতি
গঠন বলেও মনে করেন ক�োহিনূর জাহান।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতিটি ২০১৬ সালের ২৪/৮/২০১৬
তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের প্রাথমিক
সমবায় সমিতির নিবন্ধন সহজীকরণ প্রক্রিয়ায়
২০১৬ সালে “সমবায় করি, উদ্যোক্তা হই”
এই স্লোগানকে প্রাধান্য দিয়ে ২০ জন দক্ষ
উদ্যোক্তা নারী সদস্য নিয়ে কারুকথা নারী
উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধন লাভ করে

•
•
•
•
•

সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা
করা;
দারিদ্র্য বিম�োচন সংক্রান্ত সমিতির
উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যেক�োন�ো
কার্যক্রম গ্রহণ;
লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়�োগ ও
সদস্যদের মধ্যে কর্জ প্রদানের লক্ষ্যে
তহবিল সংগ্রহ করা;
সদস্যদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী
ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা;
আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, স�ৌর বিদ্যুৎ ও
কম্পিউটার ব্যবসা পরিচলনা করা;
সদস্যগণের এবং সংগঠনের স্বার্থে গৃহ
নির্মাণ, পরিবহণ, কুটিরশিল্প স্থাপন,
হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন

সমিতির উদ্যোগে কারুপণ্যের দ�োকান পরিচালনা

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফুলতলা, খুলনা
হতে ০৪/ফুল নিবন্ধন মূলে নিবন্ধন প্রাপ্ত
হয়। সমিতির সদস্য নির্বাচনি ও কর্মএলাকা
ফুলতলা উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির
লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুল�ো নিম্নরূপ:
• সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
• সরকারি সহয�োগিতায় সদস্যদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা;
• সমিতির নির্ধারিত প্রকার ও শ্রেনীর
উদ্দেশ্যকল্পে দেশের প্রচলিত আইন
অনুসারে যেক�োন�ো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন
করা;
• সমিতির কর্মএলাকায় স্থানীয় সংগঠন,
কমিটি ও প্রশাসনের সহয�োগিতায়

•

প্রভৃ তি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
করা;
সদস্যদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার
পরিকল্পনা, মাদক বির�োধী কার্যক্রম
গ্রহণ, বৃক্ষর�োপণ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমাজের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে
অধিক কার্যকর তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের
সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির
জন্য সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং
নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সমবায় সমিতি সমাজে জনসাধারণকে
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সংঘবদ্ধ করে এবং য�ৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার
জন্য টিম বিল্ডিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য
ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
চালু রেখেছে ফলে মহিলাদের পারিবারিক
মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমিতির অর্থনৈতিক
উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে
কাজ করে যাচ্ছে।
সামাজিক কার্যক্রম
জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়�োজিত
বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ, আন্তর্জাতিক ও

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার
লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট
সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত
করা হয়। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের
২৩/৮/২০১৮ খ্রি.। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে
ম�োট ১২টি মাসিক সভা করা হয়েছে। ২০১৯২০২০ অর্থবছরের অডিট সম্পাদন করা
হয়েছে ০৪/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে। সর্বশেষ
বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ১৬/৯/২০২০।
রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের অবস্থা সন্তোষজনক।
সমিতির রেকর্ডপত্র সমিতির সকল সদস্যদের
জন্য সমিতিতে উন্মুক্ত রাখা হয়। যথাসময়ে
অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশ�োধ করা হয়।
সমিতির অফিস কক্ষে ডিজিটাল সাইনব�োর্ড

সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়
মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়। এরই
পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা
হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কু ল পরিচালনা করে
তাদের এবং তাদের প�োষ্যদের শিক্ষামুখী
করা হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে
সদস্য এবং তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার,
বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিক,বিভিন্ন
ধরনের শোপিস তৈরি, বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও
খাবার পণ্য তৈরি, হাতের কাজ করা থ্রিপিস,
চাঁদর, বেডশীট, নকশিকাঁথা তৈরি, স্যানিটারি
ন্যাপকিন তৈরি প্রভৃ তি সহ বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক
প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের
এবং তাদের প�োষ্যদের কর্মমুখী ও স্বাবলম্বী
করা হয়।
কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ১ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মচারী রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ ৩,০০০
টাকা। সমিতির সদস্য তথা এলাকার
অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ১,৫০০ জন
মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ৫০০ জন
সদস্য ও সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পিঠা উৎসবে সমিতির সদস্যগণের অংশগ্রহণ

জাতীয় দিবস পালন করে সদস্যদের দেশ,
সমাজ ও জাতি গঠনে এই সমিতি উল্লেখয�োগ্য
ভূ মিকা রাখছে। এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও
ক্রান্তিকালে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান
করা হয়। মৃত সদস্যদের মরণ�োত্তর সেবা ও
সাহায্য প্রদান করা হয়। গরিব ছেলেমেয়েদের
পড়ালেখা করার জন্য অনুদান প্রদান করা
হয়। বাল্যবিবাহ র�োধে সমিতির অফিস কক্ষে
সভা সেমিনার করে থাকেন। অল্প সময়ের
মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ
ভূ মিকা রেখে আসছে।
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এবং সমিতিতে সিলম�োহর রয়েছে। এছাড়াও
সমিতির নিজস্ব একটি ল�োগ�ো আছে। সমিতির
ধারাবাহিকতা ও টেকসই নিশ্চিতকরণে সমবায়
সমিতি আইন ২০০১ (সংশ�োধন ২০০২
ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা
২০০৪ (সংশ�োধন ২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা
পতিপালনের ফলে সমিতিতে গতিশীলতা
এসেছে। সমিতির কর্মকাণ্ড দিনদিন প্রসারিত
হচ্ছে। সমিতিতে উল্লেখয�োগ্য ক�োন�ো জটিলতা
থাকছে না।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির বেশিরভাগ নারী সদস্যকে ভর্তিকালে
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আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড
পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে
থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ।
মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত
হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৭৭ জন।
নিবন্ধনকালীন সময়ে সমিতির আদায়কৃ ত
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা।
আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
২০,০০০ টাকা ভর্তি ফি আদায় ২,০০০ টাকা
নিয়ে শুরু করা এই সমিতির বর্তমান আর্থিক
অবস্থা হল�ো ম�োট অস্থায়ী সম্পদ ১১,৫৪৪
টাকা, বিনিয়�োগ ২,৫৩,৩২৪ টাকা, ব্যাংক
হিসেবে ২৪,০৪৩ টাকা, পরিশ�োধিত শেয়ার
মূলধন ১,১৫,৩৫২ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
১৪,২৬০ টাকা, কুঋণ তহবিল ৯,৫০৭ টাকা,
ক্রমপুঞ্জীভূ ত বণ্টনয�োগ্য লভ্যাংশ ৫০,৩৮৯
টাকা, সাধারণ সঞ্চয় ১,২৯,৮২৯ টাকা,
প্রতিবছর সদস্যদের আমানতের ওপর ৬%
হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতিবছর
শেয়ারের ওপর সমহারে লভ্যাংশ প্রদান করা
হয়। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়

২,৫৯,৪৩১ টাকা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির একটি অফিস ঘর রয়েছে যার ভাড়া
প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা। এছাড়াও সমিতির
আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে
সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ৫৬
বিধি ম�োতাবেক সকল রেজিস্টার সমিতিতে
সংরক্ষিত আছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা
কমিটির মাধ্যমে প্রতি মাসে একবার সমিতির
আর্থিক কার্যক্রমের নিরীক্ষা সম্পাদন করা
হয় এতে সমিতিতে ক�োন�ো ধরনের কারচু রি
সংঘটিত হয় না। ব্যবস্থাপনা কমিটির
সদস্যদের দক্ষ করে গড়ে ত�োলার নিমিত্ত
সমিতির প্রতিনিয়ত সমবায় ব্যবস্থাপনা,
নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ ও আইন বিষয়ে
প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সমিতির উন্নয়নে
সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতার লক্ষ্যে সমিতিতে
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর
লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ
প্রদান করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি সদস্য
সমিতির প্রতি আন্তরিক। সমিতি সদস্যদের
শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের
সুদ নিয়মিত প্রদান করে থাকেন। সমিতির
গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়।
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ঋণ
কার্যক্রমের ফলে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।
এছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের
জন্য সমিতির বিভিন্ন প্রকার সামাজিক
কার্যক্রম চালু রয়েছে। সমিতির অগ্রযাত্রায়
বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ হল�ো
সমিতির কর্মএলাকায় নারীরা অতীব গরিব

সমিতির সদস্যের সেলাইয়ের কাজ

হওয়ায় প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে সদস্যদের
চাহিদা ম�োতাবেক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত
করতে পারছে না। সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী
বিভিন্ন ট্রেডে চাহিদা ম�োতাবেক প্রশিক্ষণের
পরিকল্পনা থাকলেও প্রয়�োজনীয় অর্থের
অভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব,
বায়�োফ্লক প্রযুক্তিতে মৎস্য চাষ, যুব ট্রেনিং
সেন্টার প্রবর্তন, কিশ�োর-কিশারী ক্লাব “পান্থ
শালা” গঠন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন “ঝংকার” এর

প্রবর্তন এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র
অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার
পরিকল্পনা রয়েছে।
উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�োষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে। এর ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন
সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।
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কপ�োতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক সমিতির সদস্যদের নকশিকাঁথা সেলাইকরণ প্রশিক্ষণ

কপ�োতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: যশ�োর
উপজেলা: চ�ৌগাছা
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এ

সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হল�ো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং
পুঁজি গঠনের মানসিকতা।
“সম্মিলিত পুঁজি, নিজের দুঃখটাকে ঘুচি”এই স্লোগানকে সদস্যরা হৃদয়স্থ
ও প্রকৃ ত অর্থেই কর্মে রূপান্তরের অদম্য প্রচেষ্টায়; এ সমিতির সফলতার মূল
কারণ। সমিতির সদস্যদের উদ্যোগ এবং উদ্যোগী সমবায়ীদের সমবায়ের
মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিম�োচনে
সমবায় বিষয়ক উদ্দ্ধ
বু করণ, নারীর আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক
ক্ষমতায়ন, সমবায়ীদের মডেল প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন ও
গবাদি পশু মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ
উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এ সমিতির নিরলস প্রচেষ্টায়; এ সমিতিকে
সফল ও উল্লেখয�োগ্য সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমিতির এই
কর্ম প্রচেষ্টার কারণে যশ�োর জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ ও
অন্যান্য দপ্তরের নিকট আল�োচ্য সমিতি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।
শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে হস্ত ও
কারুশিল্পখাতে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের দিয়ে
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তৈরি হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রীর মান আশানুরূপ
হওয়ায় স্থানীয় মার্কেটে এর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে
থাকে। পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ স্থানীয়
ও জেলা শহরের বাজারসমূহে বাজারজাত
করে এ সমিতি ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে।
এ সমিতির নিবন্ধন নং-৬৭/জে, তারিখ:
০১/০২/২০১১ খ্রি. এবং সংশ�োধিত নিবন্ধন
নং-০৮/জে,
তারিখ:
২৬/০১/২০১৫
খ্রি.। নিবন্ধিত ঠিকানাঃ গ্রাম: নারায়নপুর,
ডাকঃ নারায়নপুর, উপজেলা: চ�ৌগাছা,
জেলা: যশ�োর। সমিতির কর্মএলাকা: সমগ্র
চ�ৌগাছা উপজেলাব্যাপী। সমিতির বর্তমান
সদস্য সংখ্যা ১১১ জন। পরিশ�োধিত শেয়ার
মূলধন ২,৩৭,৮০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৪,৪৮,৫৭০ টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী
মূলধন প্রায় ৭,১৭,৬৮০ টাকা। এ সমিতিতে
বিভিন্ন উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রম/কর্মসূচি রয়েছে।
যথা:
ক) সঞ্চয় জমা কর্মসূচি।
খ) হস্ত ও কারুশিল্প উৎপাদন কর্মসূচি।
গ) ভেজালমুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়
কর্মসূচি।
ঘ) বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূ মিকা
অনস্বীকার্য। সেই নারী সমাজ যখন সমাজে
তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সুয�োগের
অভাবে পারছে না নিজেদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন
কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের ভাষায় “অসাম্য চলতে পারে
না চিরদিন, কারণ অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধির
বিরুদ্ধ।” সম্ভবত কবিগুরু সুয�োগের অসাম্যের
কথাই বলেছেন। আর ঠিক অসাম্যতা থেকে
উত্তরণের লক্ষ্যেই নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃজন,
দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্যই এ সমিতির
সভাপতি সমবায়ের প্রয়�োজনীয়তা অনুভব
করেন।
পরবর্তীতে সমিতির সদস্যগণ তাঁদের
এই কর্ম উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা জেলা
সমবায় কার্যালয়, যশ�োরকে অবহিত করেন।
তাঁদের এই কর্ম উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে
তৎকালীন জেলা সমবায় অফিসার, যশ�োর
সার্বিক সহয�োগিতাসহ দিকনির্দেশনা প্রদান
করেন। এছাড়াও উপজেলা সমবায় কার্যালয়,
চ�ৌগাছা, যশ�োর এর সহকারী পরিদর্শক
অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রস্তাবিত সমিতির
নিবন্ধন ফাইল প্রস্তুতে সার্বিক সহয�োগিতা
প্রদান করেন।

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিবন্ধিত উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান লক্ষ্য

ও উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:
• এলাকার নারী জনগ�োষ্ঠীকে সমবায়
সমিতিতে সদস্যভু ক্ত করে সমবায়ের
মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা
ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ত�োলা এবং
সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা
ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা য�ৌথ
মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।
• সঞ্চয়ের প্রতি উদ্দ্ধ
বু করা এবং সঞ্চয়ের
মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা,
• গঠিত এ মূলধন হস্ত ও কারুশিল্প
উৎপাদনে
বিনিয়�োগকরণ
এবং
বিনিয়�োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে
সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-

•

সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং
নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম
পরিচালনা করা।

নারীর ক্ষতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ
উপাদান, যার দ্বারা মানুষের মর্যাদা সৃষ্টি
হয়। আর এই সমিতির সদস্যদের মর্যাদা
সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নকরণে
উল্লেখয�োগ্য উদ্যোগ হচ্ছে আয়বর্ধক কর্মসৃজন
এবং সদস্যদের সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনার পূর্ণ
বিকাশ। এ সমিতি নারীর ক্ষমতায়নে নিম্নরূপ
পদক্ষেপ গ্রহণসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত
রেখেছে।

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্যগণ

•

•

•
•

সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
দারিদ্র্য বিম�োচন স্বকর্মসংস্থানমূলক
উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব
মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ
সহায়তা প্রদান করা।
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন
বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও
মাঝারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসেবে
ভূ মিকা নেওয়া।
বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির
জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা
প্রদান করা।
সভ্যগণের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ
ও বিক্রয়, ভ�োগ্যপণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও
বিতরণ করা।

আর্থিক ক্ষমতায়ন
সমিতির শুরু থেকেই সদস্যরা সমিতিতে পুঁজি
গঠনে খুবই আন্তরিক। নিয়মিত শেয়ার ও
সঞ্চয় জমাদানের মাধ্যমে এ সমিতির সদস্যরা
অর্থনীতির মূল ধারায় অংশগ্রহণ করে।
তাঁদের দ্বারা গঠিত পুঁজি যথাযথ বিনিয়�োগসহ
উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁদের
দারিদ্র্য পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়।
নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী
কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে এ সমিতি ভূ মিকা
রেখে চলেছে। সমিতির প্রচেষ্টায় সমিতিতে
চলমান বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন খাতে এ
পর্যন্ত প্রায় ২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
এছাড়াও খণ্ডকালীন হিসেবে কর্মরত আছেন
প্রায় ৩৫ জন। উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে
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ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সদস্যদেরকে ও
প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারীদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধির
নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান
সরেজমিন পরিদর্শনের সুয�োগসহ ঐ সকল
প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
করে থাকেন। চলতি বছর আল�োচ্য সমিতির
মাধ্যমে ২০ জন দরিদ্র মহিলাকে দর্জি প্রশিক্ষণ
প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ২০
জন মহিলাকে সমিতিতে সদস্যভু ক্তির মাধ্যমে
অনুদান হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করা
হয়েছে। এর ফলে ঐ ২০ জন সদস্যের
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়াও এলাকার
প্রায় ৪১ জন নারীর পর�োক্ষভাবে কর্মসংস্থান
সৃজন হয়েছে।
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ

সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে
তুলছেন। উল্লেখ্য যে, সমবায় অধিদপ্তরের
পৃষ্ঠপ�োষকতায় আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট,
খুলনা এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিগত
০৫/০২/১৭ খ্রি. হতে ০৯/০২/১৭ খ্রি. তারিখ
পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী “ব্যাগ তৈরি প্রশিক্ষণ ক�োর্স”
সরাসরি এ সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়
এবং সফলতার সাথে এ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়।
এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীরা বর্তমানে
দক্ষতার সাথে অফিসিয়াল ব্যাগ তৈরি করছে।
সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহয�োগিতা
পেলে এই সমিতির তৈরি ব্যাগগুল�ো সমবায়
বাজার কনস�োর্টিয়াম, বাংলাদেশ সমবায়
একাডেমি, ক�োটবাড়ি, কুমিল্লাসহ সকল
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে সুলভমূল্যে

কপ�োতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে ছাগল পালন
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা

প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা
কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক
অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্মমুখী
করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য
এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান
(বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, ক�োটবাড়ি,
কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, বয়রা,
খুলনা; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক
অধিদপ্তর; প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, উইমেন
চেম্বার অব কমার্স, জাইকা এবং লাইফ লাইন
ফাউন্ডেশন) হতে একাধিক বিষয়ের ওপর
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ
ও দপ্তরের প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ কারিগরি
জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি
214

সরবরাহ করতে পারবে। এর ফলে এ সমিতির
সমবায়ীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার
পাশাপাশি সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান
রাখতে পারবে। এর সাথে সাথে এ সমবায়
সমিতিটি হতে পারে বাংলাদেশের অন্যান্য
টু পি গ্রাম, হাতপাখার গ্রাম ইত্যাদির ন্যায়
সমবায়ভিত্তিক ব্যাগ তৈরির গ্রাম হিসেবে
সারাদেশে সুপরিচিত হতে পারে। এছাড়াও এ
সমিতি বিভিন্ন গ্রামে মহিলাদেরকে সংগঠিত
করে গ্রুপভিত্তিক সরাসরি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে
প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন
নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার
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জন্য এ সমিতি এবং এর সদস্যরা ব্যক্তি
উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করে
থাকে। পূর্বে এ সমিতির সদস্যরা নারীর
সামাজিক ক্ষমতায়নের বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট
ধারণা ছিল না এবং এ সংক্রান্ত ক�োন�ো চর্চাও
ছিল না। বর্তমানে এ সংক্রান্ত চর্চা সদস্যদের
মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে স্থানীয়
নারী সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।
এ সমিতির সদস্যদের বিশেষত সভাপতির
আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারণে এ
সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ
জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নিরলস ভূ মিকা রেখে
চলেছে। যেমন:
ক) প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পরামর্শ ও টিকাদান
কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
খ) মানবিক সহায়তা প্রদান।
গ) স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি আয়�োজন ও
রক্তদাতার নাম ঠিকানা ও ম�োবাইল নম্বর
সংগ্রহ।
ঘ) সচেতনতামূলক পরিবার পরিকল্পনা,
নারীনির্যাতন প্রতির�োধ, বাল্যবিবাহ র�োধ,
নারী ও শিশু পাচার র�োধ, য�ৌতুক ও ইভটিজিং
প্রতির�োধ ইত্যাদি।
এ সমিতির সভাপতির এই সকল
কার্যক্রম পরিচালনার স্বীকৃ তিস্বরূপ তিনি
যশ�োর জেলার “অপরাজিতা” সংগঠনের
চ�ৌগাছা উপজেলার সহ-সভাপতি হিসেবে
মন�োনীত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ সমিতির
সভাপতি জনাব কাজল রেখা জাতীয় সমবায়
পুরস্কার এর জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে মন�োনীত
হয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার
লক্ষ্যে সমিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক
সভা, অডিট সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ
সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এ সমিতিতে
সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১৭/০১/২০২১
খ্রি.। ২০১৯-২০২০ সমবায় বর্ষে ম�োট ১২টি
মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতিতে
নিয়মিত অডিট সম্পাদনসহ বার্ষিক সাধারণ
সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতির
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের
লক্ষ্যে
যথাযথভাবে সমিতির রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।
রেকর্ডপত্র সমিতির সকল সদস্যদের জন্য
সমিতিতে উন্মুক্ত রাখা। প্রতিনিয়ত অডিট
ফি ও সিডিএফ পরিশ�োধ করা। সমিতিতে
সাইনব�োর্ড স্থাপন এবং সিলম�োহর সংরক্ষিত
আছে। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব একটি ল�োগ�ো
আছে। সমবায় পতাকা ও জাতীয় পতাকা
সংরক্ষিত আছে। সমিতির নামীয় ব্যাংক
অ্যাকাউন্ট আছে। সমিতির ধারাবাহিকতা

ও টেকসইত্ব নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি
আইন ২০০১ (সংশ�োধন ২০০২ ও ২০১৩)
এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪
(সংশ�োধন ২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও
বিধি প্রতিপালনের ফলে সমিতির কর্মকাণ্ডে
স্বচ্ছতাসহ কর্মচঞ্চলতা এসেছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির সাফল্যের জন্য এ সমিতির
উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড ও সদস্যদের কর্মসৃজন
বিশেষ ভূ মিকা রেখেছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে:
ক) চ�ৌগাছা উপজেলাসহ সমগ্র যশ�োর
জেলার নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে নারীকে কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী
কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তকরণ।
খ) স্থানীয় নারীদের সমন্বয়ে ক্ষু দ্র শিল্প
প্রতিষ্ঠাকরণ।
গ) সমিতির প্রতি সদস্যকে উদ্যোক্তা
হিসেবে সৃজন করা।
সর্বোপরি প্রত্যেক নারীকে স্বকর্মসংস্থানে
অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের
মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানসহ
ক্ষু ধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ
বাংলাদেশ গঠন এবং রূপকল্প-২০২১ এর
লক্ষ্যসমূহ অর্জনসহ জাতিসংঘের এসডিজি
বাস্তবায়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ।

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনা কর্তৃক আয়�োজিত প্রশিক্ষণ ক�োর্সে কপ�োতাক্ষ হস্ত
ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ
পরিশেষ
সমিতিটি তাঁর সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর
ক্ষমতায়নে বলিষ্ঠ ভূ মিকা পালন করে আসছে।
যথাযথ সরকারি পৃষ্ঠপ�োষকতা পেলে সমিতির
উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও

বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়া এলাকার
সাধারণ নারীদের জীবনমানেরও উন্নয়ন
সাধিত হবে। এর ফলে আল�োচ্য সমিতি
একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

কপ�োতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের তৈরিকৃ ত আচার
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নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ

নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: খুলনা
উপজেলা: খুলনা সদর
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“দ

শে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ’’ এই স্লোগানে
উজ্জীবিত হয়ে খুলনা জেলার স�োনাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত তমিজউদ্দিন সড়ক
এলাকায় পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে নবরুপা মহিলা সঞ্চয় ও
ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়,
খুলনা থেকে নিবন্ধন নং-১৪৩/কে, তারিখ ০১/০৭/২০০৮খ্রি. নিয়ে কাজ
শুরু করে। পরবর্তীতে উপ-আইন সংশ�োধন করে সমিতির নামকরণ হয়
নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।যার সংশ�োধিত নিবন্ধন নং-২৪২/কে,
তারিখ : ০৬/০৯/২০১৮ খ্রি.। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৫৬ জন
এবং শিশু সহয�োগী সদস্য সংখ্যা ২৭৮ জন। সমিতির পরিশ�োধিত শেয়ার
মূলধন ১৫,৮৯,৮০০ টাকা, শিশু সঞ্চয়সহ ম�োট সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
৩৩,০০,০৩১ টাকা, সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ২৫,১৪০.৪৬ টাকা।
সমিতির বর্তমান ম�োট কার্যকরী মূলধন ১,১৬,৮০,৯২৬ টাকা। সমিতির
কর্মএলাকা হল�ো সমগ্র খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভ�ৌগ�োলিক
সীমানার মধ্যে এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র খুলনা সিটি
কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
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সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
১৯৯৯
সালের
জানুয়ারি
মাসে
সমিতিটি “ওয়ার্ল্ড ভিশন” নামক একটি
আন্তর্জাতিকসংস্থার আওতাধীন থেকে ক্ষু দ্র
দল হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিটি দলে
সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন এবং ম�োট দলের
সংখ্যা ছিল ২২টি। অতঃপর সমিতিটি জেলা
সমবায় কার্যালয়, খুলনা হতে ২০ জন মহিলা
সদস্যদের সমন্বয়ে নবরুপা মহিলা সঞ্চয় ও
ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধন
প্রাপ্ত হয়।

সমিতির প্রধান কার্যালয়
২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সমিতি নিজস্ব
মূলধন থেকে ৩২,০০,০০০ লক্ষ টাকা
ব্যয়ে ৫ শতক জমি ক্রয় করে। সমিতির
নামে ক্রয়কৃ ত জমিতে এক তলা টিনসেড
০৩রুম বিশিষ্ট একটি অফিস ঘর নির্মাণ
করা হয়। এছাড়াও উক্ত জায়গায় একটি
রান্নাঘর, একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ও
অ্যালুমিনিয়াম কারখানা বিদ্যমান রয়েছে।
উক্ত জমি ও স্থাপনার বর্তমান মূল্য আনুমানিক
৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমতাভিত্তিক স্বনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এই
প্রতিপাদ্য স্লোগান নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু
হলেও কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে :
• সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী
মন�োভাব বৃদ্ধি;
• পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি,
পারস্পরিক সহয�োগিতা ও বিশ্বাস
স্থাপন;
• নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে
ত�োলা;
• উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ,
• নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও লাভজনক
বিনিয়�োগ,
• সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য
তহবিল সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন করা।
উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুল�ো বাস্তবায়ন করার
লক্ষে নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও
গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি সদস্যদের নানামুখী
ক্ষু দ্র প্রকল্পে স্বল্প মুনাফায় ঋণ বিতরণ করে
থাকে। সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নারীর
ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য
সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর তাই পিছিয়ে

পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে সদস্য
হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায় সম্পর্কিত
প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়ে থাকে।

আর্থিক ক্ষমতায়ন
সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুম�োদন
সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির ব্যবস্থাপনা
কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং
সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ
আদায়ের হার শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য

টাকা, মরণ�োত্তর তহবিল ১,৭৯,৮৬০ টাকা,
দুর্যোগ তহবিল ৩,৫৮৭ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূ ত
বণ্টনয�োগ্য লভ্যাংশ ১৭,৬৭,৮৯২.৪৯
টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩৩,০০,০৩১ টাকা,
বিবিধ পাওনাদার ৬,৩৬,৬৮৭ টাকা।
এছাড়া সিলভার কারখানায় অনুদান এডিবি
৭,৮০,২৪৬ টাকা, অন্যান্য আর্থিক দায়
৫০,৯৭০ টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী
মূলধন প্রায় ১,১৬,৮০,৯২৬ টাকা।

নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অ্যালুমিনিয়াম প্রকল্প

নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য
সংখ্যা ৯৩৪ জন। নিবন্ধনকালীন সময়ে
সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
৩,৩৯,৩৫০ লক্ষ টাকা। আদায়কৃ ত সঞ্চয়
আমানতের পরিমাণ ৭০,৪৫০ টাকা, ভর্তি
ফি আদায় ১৪,২৫০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল
৫৮৮ টাকা, কুঋণ তহবিল ৩৯২ টাকা,
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩,৩৯,৩৫০
টাকা। এছাড়া নিবন্ধনকালীন সময়ে ক�োন
স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদ ছিল না।
সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা হল�ো
ম�োট স্থায়ী সম্পদ ৪২,৭৫,৮৫১ টাকা,
বিনিয়�োগ ৩৩,৮৯,৯১৪ টাকা, ব্যাংক স্থিতির
পরিমাণ ২,৫১৪.৪৬ টাকা, পরিশ�োধিত
শেয়ার মূলধন ১৫,৮৯,৮০০ টাকা, সংরক্ষিত
তহবিল ৬,৬৩,৪৬৯ টাকা, কুঋণ তহবিল
৪,৪২,৩১২ টাকা, সমবায় উন্নয়ন তহবিল
৩৫,৩৯৮ টাকা, শিক্ষা তহবিল ১,৩৪,৩৪৯
টাকা, অফিস নির্মাণ তহবিল ৩৮,৯৯,৬১৫

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
বর্তমানে সমিতিতে ৫ টি প্রকল্প পরিচালিত
হচ্ছে। প্রকল্পগুল�ো যথাক্রমে ১. ঋণ কার্যক্রম,
২. ডেক�োরেটর প্রকল্প, ৩. অ্যালুমিনিয়াম
কারখানা, ৪. খাবার সরবরাহ প্রকল্প, ৫. ব্লক
বাটিক ও ক্রিস্টাল প্রকল্প। প্রকল্পগুল�োর সার্বিক
কার্যক্রম নিম্নরূপ:
ঋণ কার্যক্রম : ঋণ কার্যক্রমের প্রথম ০৬
মাসে একজন সদস্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয়
জমার পর সপ্তম মাসে তাকে সমিতির পূর্ণাঙ্গ
সদস্য হিসেবে ভর্তি করা হয়। অতঃপর
সদস্য ভর্তির ০১ বছর পূর্ণ হলে তাকে
জমাকৃ ত শেয়ারের ৪০ গুণ ঋণ প্রদান করা
হয়। একজন সদস্যকে সর্বোচ্চ ১,২০,০০০
টাকা ঋণ প্রদান করা হয় যা সমিতির বার্ষিক
সাধারণ সভায় অনুম�োদিত। উক্ত ঋণের উপর
সমিতি বার্ষিক ১৫% হারে সুদ/লাভ আদায়
করে থাকে। ক�োন�ো সদস্য ঋণ খেলাপি হলে
তার জামিনদারের জমাকৃ ত টাকা হতে উক্ত
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প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় উদ্যোক্তা
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। প্রতিটি সদস্যের
আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের প�োষ্যদের
কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক
বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
কর্মমুখী করা হয়।

ব্লক বাটিক ও ক্রিস্টাল পণ্য

ঋণ সমন্বয় করা হয়।
ডেক�োরেটর প্রকল্প : সুন্দরবন এডিবি
(এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেষ্ট) ওয়ার্ল্ড ভিশন
বাংলাদেশ এর সহয�োগিতায় এই প্রকল্পের
আওতায় এবং সমিতির অর্থায়নে এই প্রকল্পে
২,৫০,০০০ টাকার ডেক�োরেটর মালামাল
রয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে প্রতিবছর সমিতির
৫০,০০০ টাকা নিট আয় হয়। এছাড়াও
সমিতির অভ্যন্তরীণ রান্না প্রকল্পে উক্ত
ডেক�োরেটর মালামাল ব্যবহৃত হয়।
অ্যালুমিনিয়াম কারখানা : সুন্দরবন এডিবি
(এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেষ্ট) ওয়ার্ল্ড
ভিশন বাংলাদেশ ও সমিতির অর্থায়নে ম�োট
১১,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে ২০১৩ সালের
ডিসেম্বর মাসে কারখানাটি স্থাপন করা হয়।
উল্লিখিত প্রকল্পে বর্তমানে ২৮ জন ল�োকের
কর্মসংস্থান হয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে প্রতিদিন
অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি, কড়াই, ব�োল, কলস
ইত্যাদি উৎপাদিত হয় যা বাজারজাত করে
সমিতির বার্ষিক নিট আয় ৪০,০০০ টাকা।
খাবার সরবরাহ প্রকল্প : সমিতির নিজম্ব
অর্থায়নে প্রথমে ১,৩০,০০০ টাকা
বিনিয়�োগের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ প্রকল্পের
কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে
বিনিয়�োগের পরিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা।
উল্লিখিত প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন
অফিস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, এনজিও,
ব্যক্তি পর্যায়ে সাদাভাত, বিরানি, স্ন্যাকস
জাতীয় খাবার প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করা হয়।
উক্ত প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫ জন এবং
বার্ষিক নিট আয় ৮০,০০০ টাকা।
আত্মকর্মসংস্থান (ব্লক বাটিক ও ক্রিস্টাল) :
প্রতিবছর সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ৩০০
(তিনশত) জন গৃহকর্মীকে ব্লক-বাটিক,
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সেলাই, কারচু পি, নকশিকাঁথা তৈরি, ক্রিস্টাল
তৈরি ও বুটিকস্ সহ নানাবিধ কাজের
প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক তাদেরকে সমিতি হতে
চাহিদামাফিক ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত
কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে ইত�োমধ্যে ১০০
(একশত) জন গৃহকর্মী নিজেরা বিভিন্ন সামগ্রী
তৈরি করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেছে এবং
ক্ষু দ্র পরিসরে হলেও দেশের অর্থনীতিতে
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার
লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট
সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত
করা হয়। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের
তারিখ ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি.। ২০১৯-২০২০
অর্থবছরের অডিট সম্পাদন করা হয়েছে
০১/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে। সর্বশেষ বার্ষিক
সাধারণ সভার তারিখ ১৪/০১/২০২০ খ্রি.।
রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের অবস্থা সন্তোষজনক।
সমিতির রেকর্ডপত্র সমিতির সকল সদস্যদের
জন্য সমিতিতে উন্মুক্ত রাখা হয়। নিয়মিত
অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশ�োধ করা হয়।
সমিতির অফিস কক্ষে ডিজিটাল সাইনব�োর্ড
এবং সমিতিতে পর্যাপ্ত সিলম�োহর রয়েছে।
সমিতির ধারাবাহিকতা ও টেকসই সমবায়
সমিতি প্রতিষ্ঠা হওয়া। সমবায় সমিতি আইন,
২০০১ (সংশ�োধন, ২০০২ ও ২০১৩) এবং
সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশ�োধন,
২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি পতিপালনের
ফলে সমিতিতে গতিশীলতা এসেছে। সমিতির
কর্মকাণ্ড দিনদিন প্রসারিত হচ্ছে। সমিতিতে
উল্লেখয�োগ্য ক�োন�ো জটিলতা নেই।
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কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত
বেতনভু ক্ত কর্মচারী নিয়োগ করায় তাদের
সরাসরি কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।
কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা
পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মচারীদের বাৎসরিক
বেতন প্রদানের পরিমাণ ৭৭,৮৬৬ টাকা।
সমিতির মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রায়
১৫০০ জন সদস্য ও অসদস্যের বেকারত্ব দূর
করত এদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া
হয়েছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
• সমিতির অফিস কার্যালয়ে বহুতল ভবন
নির্মাণ করা।
• কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সদস্যদের আয়ের
উৎস বাড়ান�ো।
• কিন্ডারগার্টেন স্কু ল প্রতিষ্ঠা করা।
• কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা।
• হাউজিং প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জমি
ক্রয়পূর্বক সদস্যদের আবাসন সমস্যা
দূর করা।
• বয়স্ক সদস্যদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা চালু
করা।
• মা ও শিশু স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ।

পরিসমাপ্তি
সমিতির সুসংগঠিত কার্যক্রমগুল�ো বিভিন্ন
প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।
এছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা,
নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও দক্ষ ভূ মিকার ফলে প্রকল্প
বাস্তবায়ন যথাযথভাবে হয়ে থাকে। নিয়মিত
মাসিক সভা অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রকল্পের উপকমিটির মাধ্যমে প্রকল্পগুল�ো বাস্তবায়নের
ফলে তা সফলতা লাভ করে। বিভিন্ন কমিটির
সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টা, ত্যাগ, স্বেচ্ছাশ্রম,
সৎ ও য�োগ্য নেতৃ ত্বের ফলে আজ এই সমবায়
সমিতি সমাজ তথা অত্র এলাকার আদর্শ
সমবায় সমিতি হিসেবে গড়ে ওঠেছে।

সমিতির সদস্যদের কুটিরশিল্পের কাজ

নকশিকাঁথা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: সাতক্ষীরা
উপজেলা: শ্যামনগর

না

রীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও
অনুপ্রেরণাদান এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য সাতক্ষীরা জেলাধীন
শ্যামনগর উপজেলায় ‘‘নকশিকাঁথা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’’এটি একটি
উল্লেখয�োগ্য সফল মহিলা সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ সমবায়
সমিতিটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে সুবিধাবঞ্চিত নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও
রাজনৈতিকভাবে সমাজে ক্ষমতায়িত হচ্ছে। নিজেদের শেয়ার ও ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক ট্রেডে বিনিয়�োগ করে
পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬৫
জন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল
সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা সর্বক্ষেত্রে
পিছিয়ে। যুগ যুগ ধরে তারা অবহেলিত ও বঞ্চিত। উপজেলার ম�োট জনসংখ্যার
প্রায় অর্ধেক নারী। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃ তিক দুর্যোগপূর্ণ সুন্দরবন সংলগ্ন
এলাকা শ্যামনগর উপজেলা। শুধু বঞ্চনা নয় পাশাপাশি রয়েছে শারীরিক ও
মানসিক নির্যাতন। ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক নানা রকম কুসংস্কার।
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এসবের কারণে বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত।
সমিতির বর্তমান সম্পাদিকা জনাব চন্দ্রিকা
ব্যানার্জী উদ্যমী মন�োভাব নিয়ে এ অবস্থা
থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে পরামর্শ ও সাহায্যের
জন্য তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর শরণাপন্ন হলে তিনি
সুবিধাবঞ্চিত নারীদের নিয়ে একটি সমবায়
সমিতি গঠনের পরামর্শ দেন। তাঁরই পরামর্শ
ম�োতাবেক এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারীদের
তিনিই সংগঠিত করতে থাকেন পরবর্তীতে
উপজেলা সমবায় অফিসার, শ্যামনগর,
সাতক্ষীরা এর মাধ্যমে সমিতিটি নিবন্ধনের
উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২
সালে ২৪ জানুয়ারি সমিতিটি জেলা সমবায়
কার্যালয়, সাতক্ষীরা থেকে ৭৬/সাতঃ নম্বর

•
•

•

বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরিকল্পনা
প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, জাতীয়
ও আঞ্চলিক পর্যায়ে শীর্ষ বা কেন্দ্রীয়
সমবায় সংগঠনের সঙ্গে পারস্পরিক
সহয�োগিতা স্থাপন করে জাতীয় সমবায়
আন্দোলনে সক্রিয় ভূ মিকা পালন করা।
পরিকল্পিত পরিবার গঠন, স্বাস্থ্য ও
পুষ্টিসাধন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন।
জনস্বাস্থ্য ও পল্লীমঙ্গল কার্য উৎসাহ
দেওয়া ও সহায়তা করা, সংক্রামক
ও অন্যান্য ব্যাধির উচ্ছেদ সাধনে
সুচিকিৎসার জন্য উৎসাহ দেওয়া ও
সহায়তা করা
ব্যবসায়িক সুবিধার্থে মার্কেট/দ�োকান
স্থাপন করা

নকশিকাঁথা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

মূলে নিবন্ধিত হয়।

•

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাধীন
নকিপুর গ্রামে সমগ্র শ্যামনগর উপজেলাব্যাপী
কর্মএলাকা নির্ধারণ করে ২৫ জন সদস্য নিয়ে
জেলা সমবায় দপ্তর, সাতক্ষীরা থেকে বিগত
২৪/০১/২০১২ খ্রি. তারিখ-৭৬/সাতঃ নং
মূলে সমিতিটি নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে
সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬৫ জন। ব্যবস্থাপনা
কমিটি সমিতির কার্যক্রম সফলতার সাথে
পরিচালনা করে যাচ্ছে।
• মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়নে কাজ করা।
• শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদন,
সংগ্রহ,
প্রক্রিয়াজাতকরণ
ও
220

•

•
•

কুটিরশিল্পের প্রতি উৎসাহ দেওয়া ও
সাহায্য করা
সভ্যগণকে বীজ, সার, কৃ ষি ও শিল্প
উপয�োগী যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও
অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু সরবরাহ করা,
সভ্যগণকে পশু প্রজনন, দুগ্ধজাত
দ্রব্যের ব্যবসা, ক্ষু দ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি,
পশুপালন, মৎস্য চাষ, কৃ ষি চাষ সহ
প্রয়�োজনীয় অন্যান্য পেশার কাজে
উৎসাহ দেওয়া ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
সহায়তা করা
অত্র সমিতি কর্তৃক হাওড়, বিল, দিঘি,
জলাশয়সমূহ ইজারা বন্দোবস্ত নিয়ে
মৎস্য চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
এলাকার বাল্যবিবাহ, য�ৌতুক, মাদক
প্রভৃ তি বিষেয়ে এলাকায় জনসচেতনতা
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•

বৃদ্ধি করা
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নারীদের
সম্পৃক্ত করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ
গ্রহণের ফলে এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীরা
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈকিতভাবে
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যথাঃ-

আর্থিক ক্ষমতায়ন
সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্যদের
সার্বিক অবস্থা ভাল�ো ছিল না। অক্লান্ত প্রচেষ্টায়
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে ক্রমান্বয়ে
সফলতার দিকে ধাবিত হয়েছে। সমিতিটির
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
৫৩,৮৫০ টাকা। নিট লাভ থেকে সৃষ্ট তহবিল
২০,৯৬০ টাকা, জমাকৃ ত সঞ্চয় আমানতের
পরিমাণ ১,১২,৯৮৬ টাকাসহ সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন ১,৮৭,৯৯৬ টাকা। সমিতির
উদ্যোগে ২০০ জন নারীকে সুচি শিল্পের ওপর
প্রশিক্ষণ, ৪০০ জন নারীকে লবণসহনশীল
ধান চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ২,৫৯৬ জন
যুবক ও নারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়েছে। ৩৮ জন নারীকে ৩৮টি সেলাই
মেশিন বাবদ ২,৬৬,০০০ এবং ২০ জন
নারীকে ২০,০০০ অনুদান প্রদান করা হয়
এবং ৫০ জন নারীকে ২৫,০০০ মূল্যমানের
ধানবীজ সরবরাহ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে
থেকে শতকরা ৯০ ভাগ নিজ নিজ প্রশিক্ষণ
লব্ধ কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টায়
লিপ্ত এবং ইত�োমধ্যে উক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য
থেকে ১০ জন প্যাকেট তৈরির, ২৫ জন জ্ঞান,
২৫ জন সুচি শিল্পের, ১৫ জন কম্পিউটারের
প্রশিক্ষক হয়েছে এবং অনেকে সরকারি ও
বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। নারী
কৃ ষকরা লবণসহনশীল ধান চাষ করে তাদের
পারিবারিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম
হচ্ছে। উল্লেখ্য ৩৮ জন নারীকে ৩৮ টি সেলাই
মেশিন বাবদ ২,৬৬,০০০ এবং ২০ জন
নারীকে ২০,০০০ অনুদান প্রদান করা হয়
এবং ৫০ জন নারীকে ২৫,০০০ মূল্যমানের
ধানবীজ সরবরাহ করা হয়েছে।
সামাজিক ক্ষমতায়ন
সমিতির
সদস্যবৃন্দকে
সামাজিকভাবে
প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ
করেছে, যা নিম্নরূপ:

(১) যুব নেতৃ ত্ব বিকাশে ভূ মিকা
সংগঠনের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র প্রচেষ্টায় সফলতা
লাভ
করে
পরিবর্তনশীল
জলবায়ুর
সঙ্গে অভিয�োজন প্রক্রিয়ার জন্য বিকল্প
জীবিকায়নের উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা তৈরি

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতায়
বিগ লটারি ফান্ড ও ভিএসও এর আর্থিক ও
কারিগরি সহায়তায় শ্যামনগর ইউনিয়নের
২টি এবং কাশিমাড়ী ইউনিয়নের ৩টি ম�োট
৫টি যুব ক্লাব (প্রতিটি ক্লাবে কমপক্ষে ১০ জন
করে নারী ও ২০ জন যুবক, ম�োট ৩০ জন
করে সর্বম�োট ১৫০ জন) তৈরি করে তাদের
মাধ্যমে গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের
কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত ১৫০ জন
সদস্যকে নেতৃ ত্ব বিকাশ ও স্বেচ্ছাশ্রমের উপর
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম
যুব ক্লাব সদস্যদের দ্বারা ১০০০ যুব নারীকে
দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয়
সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিকল্প
জীবিকায়ন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে।
যা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।
তাদের দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি
তথ্য/ডাটা সংরক্ষণের জন্য ৫ টি ক্লাবকে
আনুমানিক ১,২০,০০০ টাকা মূল্যমানের ৫টি
কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেল, কৃ ষি উপকরণ,
লবণ, পানি ও মাটি পরীক্ষার যন্ত্র ওজন মাপা
মেশিন ইত্যাদি প্রদান করেছে।

(৩) নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিশু শিক্ষা
সংগঠন বিগত ২০০১ সাল থেকে নিরক্ষরতা
দূরীকরণের জন্য কাজ শুরু করে এবং
অদ্যাবধি চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ৫ বছরে
উপজেলা
মুন্সীগঞ্জ,
বুড়িগ�োয়ালিনী,
ঈশ্বরীপুর, আটু লিয়া, কাশিমাড়ী ইউনিয়নের
৩২ জন দুস্থ, তালাকপ্রাপ্ত, নির্যাতিত যুব
নারীদের প্রশিক্ষিত করে ৯৬০ জন ঝরে
পড়া শিশুদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে ব্রাকের
সহয�োগিতায় এলাকায় ৩২টি উপ-আনুষ্ঠানিক
প্রাথমিক স্কু ল স্থাপনপূর্বক তাদেরকে শিক্ষক
হিসেবে নিযুক্ত করে শিশুশিক্ষা কার্যক্রম
পরিচালনা করেছে। পাশাপাশি উক্ত শিক্ষকগণ
শিশুদের মাকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নের কাজ করে
যাচ্ছে। ২০০ জন নারীকে সুচি শিল্পের উপর
প্রশিক্ষণ, ৪০০ জন নারীকে লবণসহনশীল
ধান চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ২,৫৯৬ জন
যুবক ও নারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়। তাদের মধ্যে থেকে শতকরা ৯০
ভাগ নিজ নিজ প্রশিক্ষণলব্ধ কাজে লাগিয়ে
স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত এবং ইতিমধ্যে
উক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে ১০ জন
প্যাকেট তৈরির, ২৫ জন সুচি শিল্পের, ১৫ জন
কম্পিউটারের প্রশিক্ষক হয়েছে এবং অনেকে
সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে
কর্মরত। নারী কৃ ষকরা লবণসহনশীল ধান
চাষ করে তাদের পারিবারিক আর্থিক সচ্ছলতা
আনতে সক্ষম হচ্ছে এবং বীজ সংরক্ষণ
করছে।

নকশিকাঁথা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্লক ও বাটিক কার্যক্রম
(৪) কারিগরি প্রশিক্ষণ
সংগঠনের সহায়তায় ২,৫৯৬ জন যুবক ও
নারীকে দক্ষ করে গড়ে ত�োলার জন্য কম্পিউটার
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদের সমবায়
শতকরা ৯০ ভাগ নিজ নিজ প্রশিক্ষণলব্ধ
জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হওয়ায় চেষ্টায়
লিপ্ত। ইত�োমধ্যে উক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে
থেকে ২৫ জন কম্পিউটার প্রশিক্ষক হয়েছে
এবং অনেকেই সরকারি ও বেসরকারি
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তাছাড়া সংগঠনের
উদ্যোগে ১৫০ জন যুবক ও নারীকে নিয়ে ৫
টি ক্লাব তৈরি করে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য
ছাগল পালন, মুরগি পালন, কাঁকড়া চাষ ও
সবজি চাষের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ৫টি
ক্লাবে ৫,০০,০০০ টাকা বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে।
যার ফলে ৪০-৫০ জনের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি
হয়েছে।

(৫) প্রাকৃ তিক সম্পদের ব্যবহার
বিগত ১২ বছরে ভিএসও বাংলাদেশের
সহয�োগিতায়
শ্যামনগর
উপজেলার
কাশিমাড়ী ইউনিয়নের শংকরকাটি গ্রামকে
আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে ত�োলার জন্য যুব
ক্লাব পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে ম�োতাবেক
পরিবেশ দূষণ র�োধকল্পে সদস্যদের নিয়ে
গ্রামের মানুষদের সচেতন করে ত�োলে এবং
স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার
জন্য গ্রামে ১,৩৫,০০০ টাকা মূল্যমানের ৩টি
বায়�োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে। প্রত্যেকটি প্লান্ট
থেকে কমপক্ষে ৪টি করে ম�োট ১২টি পরিবার
উপকৃ ত হচ্ছে।

(৬) পরিবেশ সংরক্ষণ
লবণাক্ততা ও লবণ পানির চিংড়ি চাষের জন্য
অত্র এলাকার পরিবেশ মারাত্নকভাবে দূষিত
হচ্ছে। তাছাড়া কৃ ষিপ্রধান এলাকা হওয়া সত্ত্বেও
লবনাক্ততার জন্য কৃ ষি উৎপাদনে ব্যাঘাত
সৃষ্টির ফলে খাদ্যঘাটতি দেখা দিচ্ছে। সংগঠক
এসব কিছু পর্যবেক্ষণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ
ও খাদ্যঘাটতি দূর করার জন্য উপজেলার
ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের শ্রীফলকাটি ও
বংশীপুর, কাশিমাড়ী ইউনিয়নের শংকরকাটি,
কাঠালবাড়িয়া,
শ্যামনগর
ইউনিয়নের
চন্ডিপুর, বাদঘাটা, হায়বাতপুর, ভু রুলিয়া,
ইউনিয়নের কাচরাহাটি, খানপুর এবং মুন্সীগঞ্জ
ইউনিয়নের কুলতলী গ্রামের ৪০০ জন নারী
পুরুষ কৃ ষকের কৃ ষি অধিদপ্তরের কারিগরি
সহায়তায় প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং ইরি বাংলাদেশ
এর সহয�োগিতায় লবণসহনশীল ধান বীজ
প্রদান করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও খাদ্যঘাটতি
দূর করতে সহায়তা করে। তাছাড়া ধান চাষে
রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার হ্রাস
করে সেক্ষেত্রে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক
ব্যবহারের উদ্দ্ধ
বু করা হয়েছে।

(৭) বৃক্ষর�োপণ
সমিতির উদ্যোগে বিগত ২০১৪ সাল থেকে
বৃহৎ পরিসরে কর্মএলাকায় ২০১৪ সালে
৪০০টি, ২০১৫ সালে ৪৫০টি, ২০১৬ সালে
৬০০টি, ২০১৭ সালে ৬৫০টি, এবং ২০১৮
সালে ৭৫০টি, ২০১৯ সালে ৮০০টি ও ২০২০
সালে ১,০০০টি, ফলজ, বনজ ও ঔষধি
বৃক্ষর�োপণ করা হয়েছে।
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(৮) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
সংগঠক তার কর্মএলাকার হেলথ ক্যাম্পের
মাধ্যমে, স্থানীয় মাধ্যমিক স্কু লে আল�োচনা
সভার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি
চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি
হ্রাস পাচ্ছে।

(৯) মা ও শিশু স্বাস্থ্য
সংগঠক তার গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে মাসিক
সভার মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রাথমিক
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইত্যাদির বিষয়ে উদ্দ্ধ
বু করছে।
ইত�োমধ্যে এ কর্মসূচির আওতায় ২,০০০ জন
নারী এসেছে।
(১০) প্রজনন স্বাস্থ্য
সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে RPH

মাজাট গ্রামের ৩০০ এবং ঈশ্বরীপুর
ইউনিয়নের ধুমঘাট গ্রামের ৩০০ পরিবারকে
সচেতনতার মাধ্যমে শতভাগ স্যানিটেশনের
আওতায় নিয়ে এসেছে। পরিবারগুল�ো স্বউদ্যোগে ল্যাট্রিন স্থাপন এবং পরিষ্কার
পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়েজিত পাশাপাশি
সংগঠক এনজিও ফ�োরামের সহয�োগিতায়
নিরাপদ পানি প্রাপ্তির জন্য পিএসএফ স্থাপন
এবং পরিবারভিত্তিক বর্ষার পানি সংরক্ষণ
প্রযুক্তি স্থাপন করেছে। এলাকা লবণাক্ত হওয়ায়
সংগঠক আইইউসিএন এর সহয�োগিতায়
মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের কুলতলী গ্রামের ২৫০
পরিবারকে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির আওতায়
আনার জন্য ৯,০০,০০০ টাকা অনুদান
প্রদানের মাধ্যমে বর্ষার পানি সংরক্ষণের জন্য
এলাকায় ৫টি পুকুর পুনঃখনন ও নতুন পুকুর
খননের মাধ্যমে বর্ষার পানি সংরক্ষণ এবং

(১২) বায়�োগ্যাস প্লান্ট
সংগঠক বিগত ১০ বছরে ভিএসও
বাংলাদেশের
সহয�োগিতায়
শ্যামনগর
উপজেলার কাশিমাড়ী ইউনিয়নের শংকরকাটি
গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে ত�োলার জন্য
যুব ক্লাব গঠন পুর্বক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
সে ম�োতাবেক পরিবেশ দূষণ র�োধকল্পে ক্লাব
সদস্যদের নিয়ে গ্রামের মানুষদের সচেতন
করে ত�োলে এবং স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
নিশ্চিত করার জন্য গ্রামে ১,৩৫,০০০ টাকা
মূল্যমানের ৩টি বায়�োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে।
প্রতিটি প্লান্ট থেকে কমপক্ষে ৪টি করে ম�োট
১২ টি পরিবার উপকৃ ত হচ্ছে।
(১৩) প্রাকৃ তিক দুর্যোগ ম�োকাবেলা
সংগঠক ২০০৯ সালে আইলা পরবর্তী সময়ে
উপকুলীয় নদী ভাঙন এলাকায় ৪০০ ব্যাগ ত্রাণ
বিতরণ করেছে। যার মধ্যে ছিল চিড়া,গুড়,
দেশলাই, বিস্কু ট, ম�োমবাতি, পানি ইত্যাদি।
(১৪) য�ৌতুক বির�োধী আন্দোলন
সংগঠন স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে (ইউ পি)
এলাকায় বিগত বছরগুল�োতে প্রায় ২০-২৫
জনের বাল্যবিবাহ এবং য�ৌতুক প্রদান র�োধ
করতে সক্ষম হয়েছে।

সমিতির সদস্যদের দর্জি প্রশিক্ষণ

এর ওপর ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পযর্ন্ত
৪ বছরব্যাপী প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন
করে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র নারীদের
ডাক্তারী চেক আপ ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
করা হয়।

(১১) স্যানিটেশন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
সংগঠক ১৯৯৬ সাল থেকে উপর�োক্ত বিষয়ের
ওপর অদ্যবধি কাজ করছে। সংগঠক এনজিও
ফ�োরাম ফর পাবলিক হেলথ এর কারিগরি
সহায়তায় মুন্সীগঞ্জ ইউনিয়নের জেলেখালী
গ্রামের ৩০০ পরিবার,শ্যামনগর ইউনিয়নের
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৩৩টি পরিবারকে পানির ট্যাংক প্রদানের
মাধ্যমে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির নিশ্চিতকরণ,
উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য,
প্রজজন
স্বাস্থ্য
স্যানিটেশন,জনসংখ্যা
নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে
বছরব্যাপী পর্যায়ক্রমে সচেতন করে।
তাছাড়া ২০০৯ সালে আইলা পরবর্তী সময়ে
কাশিমাড়ী ইউনিয়নে ১০০ গরিব পরিবারে
অস্থায়ী ল্যাট্রিন স্থাপন, ২টি পুকুর সংস্কার,
২টি পিএসএফ স্থাপন ১৫টি রেইন ওয়াটার
হার্ভেস্টিং স্থাপন করা হয় এবং স্যানিটেশন
সম্পর্কিত ১০০টি উঠান বৈঠক করা হয়।
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(১৫) যুব নেতৃ ত্ব বিকাশের মাধ্যমে
কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি, স্থানীয়
সম্পদের ব্যবহার ও বৃক্ষর�োপণ অভিযান
সংগঠক ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করে
পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সঙ্গে অভিয�োজন
প্রক্রিয়ার জন্য বিকল্প জীবিকায়নের উদ্দেশ্যে
বিগত ৩ বছর পূর্বে আর�ো বড় পরিসরে
কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে
এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতায় বিগ লটারি
ফান্ড ও ভিএসও বাংলাদেশের আর্থিক ও
কারিগরি সহয�োগিতা পায়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পালনের সংগঠন শ্যামনগর ইউনিয়নের ২টি
ও কাশিমাড়ী ইউনিয়নের ৩টি গ্রাম নিয়ে
কাজ শুরু করে। শুরুতে সংগঠন ৫টি যুব
ক্লাব (প্রতিটি ক্লাবে ৩০ জন সদস্য ম�োট ১৫০
জন সদস্য) তৈরি করে পর্যায়ক্রমে ৫টি গ্রামে
৫টি গ্রাম নাগরিক কমিটি ও ১,০০০ পরিবার
নির্বাচন করে। ক্লাবগুল�ো প্রতিটি গ্রামকে
পরিচালিত করছে। সেজন্য সংগঠক যুব ক্লাব
সদস্যদের দক্ষতামূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ
দিয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকের প্রশিক্ষণ দিয়েছে
ফলে গ্রামে যুব নেতৃ ত্বের বিকাশ হয়েছে।
বেকার যুব ক্লাব সদস্যদের আর্থিক সহায়তা
প্রদানের মাধ্যসম বিকল্প কর্মসংস্থানের নতুন
ক্ষেত্র তৈরি, যুব ক্লাব সদস্য দ্বারা উঠান বৈঠক,
কমিউনিটি ডে, কৃ ষি ক্লিনিক, কৃ ষি মেলা

ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের
সুষ্ঠ ব্যবহার, কৃ ষি পদ্ধিতি উন্নতি, জৈব সার
ব্যবহার, বৃক্ষর�োপণে জনগণকে উৎসাহ
প্রদান ও ২,০০০ বৃক্ষর�োপণ, বাল্যবিবাহ, বহু
বিবাহ ও য�ৌতুক বির�োধী আন্দোলন ইত্যাদি
কর্মপরিকর্পনা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করছে।
১০০০ পরিবারের মধ্যে ইত�োমধ্যে ১,০০০
পরিবারকে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিকল্প
জীবিকায়নের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ফলে
গ্রামগুল�োতে উল্লেখয�োগ্য পরিমাণ সাড়া পড়ে
গেছে। যুব ক্লাব সদস্যদের দক্ষতার জন্য
তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গ্রামের যাবতীয়
তথ্য সংরক্ষণের জন্য ৫টি ক্লাবকে ১,২০,০০০
অনুদানের মাধ্যমে ৫টি কম্পিউটার/ল্যাপটপ
প্রদান করেছে। কৃ ষি উপকরণ, লবণ পানি
ও মাটি পরীক্ষার যন্ত্র, ওজন মাপার মেশিন
ইত্যাদি প্রদান করেছে। তাছাড়া কর্মসংস্থান
জন্য প্রতিটি ক্লাবকে নগদ ৬০,০০০ করে
৩,০০,০০০ টাকা,বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের
জন্য ৫ জনকে ২০,০০০ করে ১,০০,০০০
অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(১৬) অন্যান্য
নকশিকাঁথা গ্রুপ সদস্য হিসেবে অতিদারিদ্র
নকিপুর গ্রামের স্বপন কর্মকারের স্ত্রী বিশাখা
কর্মকার প্যাকেট তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করে উপজেলা সদরে বিভিন্ন মুদি ও মিষ্টির
দ�োকানে দৈনিক ২০০/২৫০ প্যাকেট স্বামী
ও স্ত্রী সরবারাহ করে পরিরারের ব্যয় নির্বাহ
করছেন এর ফলে অসহায় পরিবারটি
আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। নকশিকাঁথার
মাধ্যমে কাশিমাড়ী ও শ্যামনগর ইউনিয়নের
৫টি যুব ক্লাবকে কৃ ষি উপকরণ যেমন-মাটি
পানির লবণাক্ততা পরীক্ষার যন্ত্র, ওয়েন্ট বক্স
সহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়। এর
ফলে এ ৫টি ক্লাবের মাধ্যমে উপ-সহকারী
কৃ ষি কর্মকর্তাবৃন্দ এলাকার কৃ ষকদের
বিভিন্ন ফসলের র�োগবালাই দমন,মাটি,
পানি পরীক্ষা ও অন্যান্য সেবা প্রাণিসম্পদ
কর্মকর্তা মাধ্যমে হাঁস-মুরগি, ছাগল-গরুর
চিকিৎসা সেবা, মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে মাছ
চাষ, কাঁকড়া চাষের সেবা নিতে পারছেন।
শ্যামনগর উপজেলার লবণাক্ততার প্রক�োপ
থাকায় সুপেয় পানির সমস্যা প্রকট রয়েছে।
সুপেয় পানির সমস্য সমাধানে নকশিকাঁথা
৩৭টি রেইনওয়াটার হার্ভেস্টিং সিমেন্ট প্লান্ট
স্থাপন, ৮টি পন্ডস্যান্ড ফিল্টার স্থাপন, বর্ষার
পানি রিজার্ভ করতে ৪টি পুকুর পুনঃখনন ও
১টি নতুন পুকুর খনন করা হয়েছে। এর ফলে
৩২টি গ্রামের ১,০০০টি পরিবার সুপেয় পানি

আমন ম�ৌসুমে সমিতির পক্ষ েথকে ধান বীজ বিতরণ

পানের আওতায় আসছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমিতিটি অধিক
প্রগতিশীল। সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন
সভা আহ্বান পদ্ধতি, নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে বাস্তবে রাজনৈতিক
প্রেক্ষাপটে সফলতা আনছে। সমিতিটি
চলতিবর্ষে নিয়মানুযায়ী ৬টি ব্যবস্থাপনা
কমিটির সভা করেছে। ২৭/০৬/২০২০খ্রি.
তারিখের সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা
সম্পাদিত হয়েছে। বিগত ১১/০৮/২০১৯খ্রি.
তারিখে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন
হয়। সমিতিতে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়
১১/০৮/২০১৯খ্রি.। ব্যবস্থাপনা কমিটির
সম্পাদক রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে
সম্পৃক্ত থেকে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ
করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সদস্যদের আস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নির্বাচন
অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট সম্পাদন
এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত
করা হয়। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের
১১/০৮/২০১৯খ্রি.। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে
ম�োট ৬টি মাসিক সভা করা হয়েছে। ২০১৯২০২০ অর্থবছরের অডিট সম্পাদন করা
হয়েছে ১৩/১২/২০২০খ্রি.তারিখে। সমবায়

সমিতি আইন ও বিধিমালা ম�োতাবেক সমিতিটি
যথাযসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানে
তৎপর। সমিতির নিজস্ব অফিস সম্মুখে
সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা ম�োতাবেক
সমিতির নামীয় সাইনব�োর্ড রয়েছে। রেকর্ডপত্র
সংরক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি অধিক
তৎপর।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে। এর ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন
সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।
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সমিতির সদস্যগণ নকশিকাঁথা তৈরি করছে

কালীগঞ্জ প�ৌর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঝিনাইদহ
উপজেলা: কালীগঞ্জ

কা

লীগঞ্জ প�ৌর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ এ
অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী সমবায় সমিতি। এর সদস্য সংখ্যা, মূলধন,
বিনিয়�োগ, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সবকিছু মিলিয়ে এ সমবায়
সমিতিটি একটি সফল নারী সমবায় সমিতি হিসেবে ইত�োমধ্যে নিজেদেরকে
পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সমিতির ম�োট সদস্য সংখ্যা ৫৮৫
জন তবে এ বছরেই পরিকল্পনা আছে সদস্য সংখ্যা ২,০০০ জনে উন্নীত
করার। সমিতির ম�োট শেয়ার মূলধন ৫,৩৯,০০০ টাকা এবং সমিতির বিশেষ
উদ্যোগ হস্তশিল্প, নকশিকাঁথা, থ্রিপিস, ওয়ানপিচ ইত্যাদি।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
নিবন্ধনের পূর্বে সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব মিনা ভট্রাচার্য্য এ মহান
উদ্যোগটি গ্রহণ করেন। অত্র সমিতিটি কালীগঞ্জ নারী কল্যাণ সমিতি নামে
পরিচিত ছিল। ক�োন�ো সরকারি দপ্তর থেকে নিবন্ধন ছিল না। এতে বিশৃঙ্খলা
বিরাজ করছিল ও বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছিল। তাই ২০ জন মহিলাকে
একত্রিত করে সমবায় পতাকাতলে আশ্রয় নিয়ে বিগত ২৭/১১/২০১৭ তারিখে
২৬/ঝিনং এ সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন গ্রহণ করা হয়। জনাব মিনা ভট্টাচার্য্যএর সহয�োগী হিসেবে উপজেলা সমবায় অফিসার সর্বদা জড়িত ছিলেন।
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তাঁর সার্বিক সহয�োগিতায় এ সমবায় সমিতির
পথচলা শুরু হয়। সমিতিটি নিবন্ধন ও পরবর্তী
পথচলায় এ অঞ্চলের সংসদীয় আসনের
মাননীয় সাংসদ জনাব ম�োঃ আন�োয়ারুল
আজীম আনার এমপি ঝিনাইদহ-৪- মহ�োদয়
সর্বদা পাশে থেকেছেন। এছাড়াও এ এলাকার
স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট সমবায়ী জনাব গ�োলাম
রসুল সর্বদা সমবায় সমিতিটির খোঁজখবর
রাখেন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহ
য�োগান।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
কালীগঞ্জ প�ৌর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ,
গ্রাম: নিশ্চিন্তপুর, ডাকঘর: নলডাঙ্গা,
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ।
নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায়
সমিতির যাত্রা শুরু হয়:
১) সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
২) সরকারি সহয�োগিতার মাধ্যমে সদস্যদের
জীবনযাত্রারমান উন্নয়নে সহায়তা করা।
৩) সমিতির কর্মএলাকায় স্থানীয় সংগঠন,
কমিটি ও প্রশাসনের সহয�োগিতায়
সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা
করা।
৪) দারিদ্র্য বিম�োচন সংক্রান্ত সমিতির সঙ্গে
সংগতিপূর্ণ যেক�োন�ো কার্যক্রম গ্রহণ।
৫) বাল্যবিবাহ প্রতির�োধে ও প্রতির�োধে স্থানীয়
প্রশাসনকে সহয�োগিতা করা।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প উদ্যোগে ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম
হাতে নিয়েছেন। মাননীয় এমপি মহ�োদয়ের
প্রদত্ত অনুদানে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে।
প্রায় ২০০ জন মহিলা সদস্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করে হস্তশিল্প, ব্লক বাটিক, ওয়ানপিস,
থ্রিপিস, নকশিকাঁথা তৈরি করে স্থানীয় বাজারে
বিক্রয় করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে ও
অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে অবদান রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়ন
নারীর ক্ষমতায়ন মূলত নারীর আর্থিক,
সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।
কেবলমাত্র আর্থিক নিরাপত্তা কিংবা সক্ষমতাই
নারীর ক্ষমতায়নে যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি অন্য
দুটির ভূ মিকা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম
গুরুত্বপূর্ণ দুটি অনুষঙ্গ। এ সমবায় সমিতি
তাঁর সদস্যদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালন করে চলছে।

ক)
আর্থিক
ক্ষমতায়ন:
সমিতির
নিবন্ধনকালীন কার্যকরী মূলধন ছিল
৪০,০০০ টাকা। বর্তমানে ২০১৯-২০২০

ঝিনাইদহ জেলার বাণিজ্য মেলা হতে সমিতির সভাপতি জেলা প্রশাসকের নিকট
হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

অর্থবছরে ৬,৭৩,৩২৯ টাকা। পূর্বে সদস্যদের
আর্থিক অবস্থা ভাল�ো ছিল না। বর্তমানে ২০০
জন সদস্যদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
তাদের দরিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে। পর�োক্ষভাবে
সমিতির লভ্যাংশ পেয়ে আর্থিকভাবে সদস্যগণ
উপকৃ ত হয়েছে। সমবায় দপ্তর থেকে এবং
বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

খ) সামাজিক ক্ষমতায়ন: মাদক নিয়ন্ত্রণ
বিষয়ে বিশাল জনসভার আয়�োজন করে
স্থানীয় এমপিসহ সকল রাজনৈতিক নেতা
এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল
কর্মকর্তাদের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি
করে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করেছে। সমিতির
পক্ষ থেকে নারীরা এখন শীতবস্ত্র বিতরণসহ
ক�োভিড-১৯ সুরক্ষা সামগ্রী মাস্ক ইত্যাদি
বিতরণ করে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান
রাখছে।

গ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: সমিতিতে
নিয়মিত মাসিক সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমবায় আইন ও বিধির
আল�োকে নির্বাচিত হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়
ব্যবস্থপনা কমিটি সমিতি পরিচালনা করে
আসছে। স্থানীয় মেয়র মহ�োদয় এবং মাননীয়
এমপি মহ�োদয় বিশেষ অনুদানে সমিতির
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে
এজন্য তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা
বিরাজ করছে।
সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতি প্রতিবছর বার্ষিক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা হয়ে
থাকে। অডিটপরবর্তী সকল সদস্যের সমন্বয়ে

বার্ষিক সাধারণ সভার আয়�োজন করা হয়।
সমিতির রেকর্ডপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে
আসছে। সমিতির ভাড়া করা একটি অফিসগৃহ
আছে। অফিসের সম্মুখে সমিতির নামীয়
সাইনব�োর্ড রয়েছে। ইত�োমধ্যে মাননীয় এমপি
মহ�োদয় ১,০০,০০০ টাকা অনুদানের ঘোষণা
দিয়েছেন তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের
জন্য স্থানীয় বাজারে একটি শোরুম স্থাপন
করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
১) সমিতির কার্যকরী মূলধন থেকে
৫,৪০,০০০ টাকা। ম�োবারকগঞ্জ চিনিকল
কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে বিনিয়�োগ করেছে।
ইহা থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা পেয়ে
থাকে। এছাড়া উৎপাদনমুখী কাজ করে উহা
বাজারজাত করে মুনাফা অর্জন করে থাকে।
২) সমিতির বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য স্থানীয়
নিজস্ব শোরুমে বিক্রয় করা এবং বিদেশে
রপ্তানি করার পরিকল্পনা আছে।

উপসংহার
সমিতিটি তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি
সফল সমবায় হিসেবে ও এলাকার একটি
প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে এলাকার
নারী সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম
হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এটি নারী
ক্ষমতায়নে একটি মডেল সমবায় প্রতিষ্ঠান
হিসেবে অচিরেই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা লাভে
সক্ষম হবে মর্মে আশা করা যায়।
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সুন্দরবন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: সাতক্ষীরা
উপজেলা: সাতক্ষীরা সদর

সা

তক্ষীরা সদর উপজেলার সমবায় সমিতিগুল�োর মধ্যে এটি একটি
উল্লেখয�োগ্য সফল মহিলা সমবায় সমিতি। এ সমবায় সমিতিটি প্রতিষ্ঠা
হওয়ার ফলে এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত নারীরা সামাজিক,
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নিজেদের ক্ষু দ্র
ক্ষু দ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এ সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত থেকে তারা তাদের
অসহায় পরিবারে নতুনভাবে সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে। বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা ১,০২৪ জন। সমিতির প্রত্যেকেই শেয়ার সদস্য। সমিতির
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৯,১২,৬০০ টাকা।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
সামাজিক অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এলাকার মানুষকে সংগঠিত
করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য
বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘দশে মিলে করি
কাজ হারি জিতি নাহি লাজ” এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে সাতক্ষীরা
সদর উপজেলায় নানা বৈষম্যের শিকার ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে
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সমাজসেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ
করে। প্রথমদিকে সমিতি কয়েকজন সদস্য
নিয়ে যাত্রা শুরু করে। সাতক্ষীরা জেলার সদর
উপজেলাধীন সাতক্ষীরা প�ৌরসভার ১নং
ওয়ার্ডের অবহেলিত দরিদ্র নারী পুরুষদের
আর্থ-সামজিক উন্নয়ন, জেন্ডার বৈষম্য,
শিক্ষার মান উন্নয়ন, চিকিৎসা সুবিধা, নারী ও
শিশু পাচার র�োধ, শিশুশ্রম র�োধ, বাল্যবিবাহ
প্রতির�োধ, শতভাগ সেনিটেশন নিশ্চিতকরণ,
এছাড়া ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার ক্ষু দ্র ঋণ
প্রদান ও সঞ্চয় মন�োভাব বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মসূচি
চালু করে। দিনদিন সমিতির মূলধন বৃদ্ধি
পেতে থাকে। সমবায় বিভাগের স্ব-প্রণ�োদিত
প্রচার ও আর্থিক স্বচ্ছতা ও জনগণের কাছে
জবাবদিহিতার লক্ষ্যে ‘‘সমবায় শক্তি,
সমবায়-ই মুক্তি’’ এই চেতনায় উদ্দ্ধ
বু
হয়ে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় বিভাগের সুষ্ঠু
দিকনির্দেশনার আল�োকে পরিচালিত হওয়ার
জন্য সমিতির উদ্যোক্তা সভাপতি তথা বর্তমান
সভাপতি সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় আসেন।
উপজেলা সমবায় অফিসের তৎকালীন
কর্মকর্তাগণ সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা
এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায়
অধিদপ্তর, ঢাকা মহ�োদয়ের মাঝে মাঝে
জারীকৃ ত সার্কুলার ও পরিপত্র সম্পর্কে সম্যক
ধারণা প্রদান করেন। তারা সমিতির অবস্থান
সরেজমিনে পরিদর্শন, সদস্যগণের সাথে
নিবিড় মতবিনিময় করতঃ সমিতিটিকে একটি
সমবায় সমিতিতে রূপান্তরের সার্বিক পরামর্শ
দিলে সমিতির সাধারণ সদস্যগণ অতি
আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সমবায় সমিতিতে
রূপান্তরিত হওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের
জন্য সমবায় বিভাগকে অনুর�োধ করেন।
সে ফলশ্রুতিতে সমিতিটি প্রথমে “ সুন্দরবন
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ” নামে সমবায়
বিভাগ হতে নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধন নং১০৫/সাতঃ, তারিখ: ২৮/০৬/২০০৯ খ্রি.।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
এ সমবায় সমিতির নিবন্ধন নং (মূল)১০৫/সাতঃ, তারিখ: ২৮/০৬/২০০৯খ্রি.।
গ্রাম: কাটিয়া, ডাকঃ সাতক্ষীরা, উপজেলা:
সাতক্ষীরা সদর, জেলা: সাতক্ষীরা। প্রথমে
সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ জন।
সমবায় বিভাগের আন্তরিকতা ও আইনগত
দিকনির্দেশনায় সমিতির কার্যক্রম দিনদিন বৃদ্ধি
পেতে থাকে। সমিতির কর্মএলাকা সাতক্ষীরা
সদর উপজেলাব্যাপী। সমিতির কর্মএলাকার
মধ্যে বসবাসরত সদস্যগণ সমিতির কার্যক্রমে
সন্তুষ্ট হয়ে সমিতির সদস্যপদ লাভের জন্য
অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকলে সমবায়
বিভাগ কর্তৃক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে
প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য
বৃদ্ধির প্রয়�োজনীয় ব্যবস্থা নেন। সদস্য সংখ্যা

১,০২৪ জন। এ সমবায় সিমিতির অধিকাংশ
সদস্যই মহিলা। যেহেতু অধিকাংশ সদস্যই
মহিলা সেহেতু সমিতিটি মহিলা সমবায়
সমিতিতে রূপান্তরিত হওয়ার আশা প্রকাশ
করলে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায়
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সমবায় বিভাগের
সার্বিক দিকনির্দেশনায় সমিতির উপ-আইন
সংশ�োধনের মাধ্যমে মহিলা ক্যাটাগরীতে
অন্তর্ভুক্ত হন। যার সংশ�োধিত নিবন্ধন নং১১/সাতঃ, তারিখ: ২৯/১১/২০১২ খ্রি.।
ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্মএলাকার মধ্য থেকে
সমিতির কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা
করে যাচ্ছে। সমিতিটি অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এর মধ্যে অনেকটাই
বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আর�ো অধিক লক্ষ্য ও

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা।
 সমিতি স্টক ব্যবসার পাশাপাশি তার
নিজস্ব জায়গায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি গ্রহণ করা।
 প্রশিক্ষণ ল্যাবে ডে-কেয়ার সেন্টার,
আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধকরণ।
 সদস্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শের
বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত
জীবনযাপনে উদ্দ্ধ
বু করা।
 সভ্যগণের উৎপাদিত পণ্য ও দ্রব্য
লাভজনকভাবে
বাজারজাতকরণের
ব্যবস্থা করা।
 সভ্যগণের এবং তাদের সন্তান

বাল্যবিবাহ র�োধে উঠান বৈঠক

উদ্দেশ্য রয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন যেমন:
 সমবায় ভিত্তিতে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ের লক্ষ্যে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র
শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা।
 সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্দ্ধ
বু করণ।
 কম্পিউটর প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগি ও
গবাদি পশুপালন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর
প্রশিক্ষণ দিয়ে এলাকার উন্নয়ন ঘটান�ো।
 সমাজকল্যাণ সংস্থা ও জনহিতকর
সংগঠনের সহয�োগিতায় পরিকল্পিত
পরিবার গঠন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসাধন,
জাতীয় পশু সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ
এবং সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে জাতীয়

সন্ততিগণের উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহ
দেওয়া ও প্রয়�োজনীয় সহায়তা দেওয়া।
 পতিত জমি আবাদ, রাস্তাঘাট সংস্কার,
পরিষ্কার
পরিচ্ছন্নতা
অভিযানসহ
নানা উন্নয়নমূলক জাতীয় কর্মসূচিতে
অংশগ্রহণ করা।
 নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে
নারীদের প্রতিষ্ঠিত করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতি তার কর্মএলাকার
মধ্যে শিক্ষিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে
সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি করে তাদেরকে
সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন
ট্রেডে যেমন-কম্পিউটর প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগি
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ও গবাদি পশুপালন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সরকারি
বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সমিতি অংশগ্রহণ
করে সমিতির সদস্যদের দেশাত্মব�োধ জাগ্রত
করছে। সমিতিটি নারীর ক্ষমতায়নে আর্থিক,
সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বেশ এগিয়ে
আছে। এ সমিতিটির গৃহীত উদ্যোগসমূহ
সত্যিই প্রশংসনীয়, যথা:

ক) আর্থিক ক্ষমতায়ন
প্রথম দিকে এ সমিতির আর্থিক অবস্থা খুব
একটা ভাল�ো ছিল না। মাত্র ২০,০০০ টাকা
শেয়ার মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে
সমিতিটির পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধনের
পরিমাণ ৯,১২,৬০০ টাকা। প্রতিনিয়ত শেয়ার
মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সদস্যদের জমাকৃ ত সঞ্চয়
আমানতের পরিমাণ ৯৮,২৫,১৩৯ টাকা,
সংরক্ষিত তহবিল ৪৯,৫৯৯ টাকা, কুঋণ
তহবিল ২২৭৯৪ টাকা, সমবায় উন্নয়ন তহবিল
৫৭০ টাকা, সদস্য কল্যাণ তহবিল ১৬,৫৩০
টাকা, সমাজ কল্যাণ তহবিল ১৬,৫৩০ টাকা,
বিমা তহবিল ৩৩,৬৬,৭৫৮ টাকা, মরণ�োত্তর
তহবিল (সদস্য) ৪,০৩,৯১৮ টাকা, দুর্যোগ
তহবিল ১০,০০০ টাকা, ব্যাংক স্থিতি
৫,৯৭,২৭২ টাকা। পুঞ্জীভূ ত অবণ্টিত লাভ
১৬,৭২৪ টাকা। অদ্যবর্ষে সদস্যদের সঞ্চয়ের
ওপরে ৩,১৯,৮৭৪ টাকা এবং ১৫,৫১৪ টাকা
শেয়ারের উপরে লভ্যাংশ প্রদান করে। সমিতি
রেকর্ডপত্র সংরক্ষণেও অধিক পারদর্শী এবং
আন্তরিক। প্রথম দিকে সমিতির সদস্যগণ
খুবই কষ্টে কার্যক্রম পরিচালনা করত�ো,
সমিতির মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ার পর সদস্যগণ
সমিতি হতে নিজেদের অর্থ নিজেদের মধ্যেই
স্বল্পলাভে ক্ষু দ্র ঋণ আকারে গ্রহণ করে তা
পুনরায় সমিতিতে পরিশ�োধ করে, সমিতির
মাধ্যমে সমবায় বিভাগ হতে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ
গ্রহণ ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,
খুলনা এবং বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি,
ক�োটবাড়ি, কুমিল্লা হতে সমিতির হিসাব
সংরক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক
বাস্তবধর্মী ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ যেমন- দর্জি
প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প, ব্লক-বাটিক, বুটিকস
ইত্যাদি প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের বাস্তবজীবনে
প্রয়�োগ করে অধিকাংশই সফলতার পথ
খুঁজে পেয়েছেন। এ পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তর
কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সমিতি হতে
৫০ জনের অধিক সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
করেছেন। বর্তমানে সমিতির কার্যকরী
মূলধন ১,১৫,৭৩,৩৬২ টাকা এবং মাঠে
সদস্যগণের নিকট ঋণ পাওনা ৭১,৩৯,০৫১
, স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১৭,৪৭,০০০ টাকা।
সমিতির নামে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার
কাটিয়া ম�ৌজায় ম�োট ১১ শতক জমি
রয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক
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১,০০,০০,০০০ টাকার ঊর্ধ্ব্বে। সমিতি
সাতক্ষীরা প�ৌরসভা হতে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে
ইত�োমধ্যে সেখানে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা
হয়েছে, যা সমিতির উত্তর�োত্তর সাফল্যের
পরিচায়ক। ভবনের মূল্য ১২,৩৭,৬৩৯ টাকা।
এখন সমিতি তার অধিভু ক্ত সদস্যগণকে
চাহিদা অনুযায়ী নিজেরাই ও প্রয়�োজনে
সমবায় বিভাগের সাথে সমন্বয় করেই প্রশিক্ষণ
দিয়ে থাকে। পরিবারে স্বামীর কাজে আর্থিক
সহয�োগিতা করে প্রত্যেক সদস্যের পরিবার
আগের তুলনায় অনেক সচ্ছল। সমিতিতে
বর্তমানে বেতনভু ক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ৫ জন
এবং প্রত্যক্ষ ও পর�োক্ষভাবে ৩,১০০ জনের
অধিক নারী উপকৃ ত হয়েছেন। পর্যায়ক্রমে
উন্নয়নের ধারায় সংযুক্ত থেকে আর্থিক অবস্থার
উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে
মুক্ত হয়ে অর্থনীতির মূলধারায় অংশগ্রহণ
করছে।

খ) সামাজিক ক্ষমতায়ন
সমিতির সদস্যবৃন্দ শুধুমাত্র আর্থিক কাজে
সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক
কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবসসমূহে
অংশগ্রহণ করে দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে
এই সমিতি উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে।
ইত�োমধ্যে জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা মহ�োদয়
কর্তৃক গৃহীত “গ্রিন সাতক্ষীরা, ক্লিন সাতক্ষীরা”
তথা পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে
অংশগ্রহণ করে সমিতিটি ভূ য়সী প্রশংসা
কুড়িয়েছে। এ মহিলা সমবায় সমিতির নারী
সদস্যগণ এখন অধিক সচেতন, নারীর প্রতি
যেক�োন�ো ধরনের সহিংসতা ম�োকাবেলায় তারা
অধিক স�োচ্চার। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক
কুসংস্কার যেমন- বাল্যবিবাহ, মাদক গ্রহণ,
তালাক, চু রি ইত্যাদির মত�ো ন্যাক্কারজনক
ঘটনাবলি সমিতি তার নিজস্ব উদ্যোগ ও
স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহয�োগিতায় সমাধান
করতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন
সমাজে মূল্যায়িত হচ্ছেন, অন্যদিকে নারীর
ক্ষমতায়ন হচ্ছে। সামাজিকভাবে মূল্যায়িত
হচ্ছে বিধায় সমাজের প্রতিটি কার্যক্রমে তারা
ক্ষমতার চর্চাসহ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারছে।
এর ফলে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে
বিরাজমান ও দৃশ্যমান প্রশংসনীয় কার্যাবলি
যেমন- ক�োভিড- ১৯ এ সমিতি তার নিজস্ব
অর্থায়নে মাক্স, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ও
অভাবগ্রস্তদের মাঝে নিত্যপ্রয়�োজনীয় সামগ্রী
বিতরণ করে সহয�োগিতার হাত প্রসারিত
করেছেন। সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় ক্লিনিক,
হাসপাতাল ও বিভিন্ন ডায়াগ�োনস্টিক সেন্টারে
স্বল্প খরচে র�োগ নির্ণয়সহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়ার
পথ সুগম হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে গভীর
নলকূপ সরবরাহ করে সদস্যদের সুপেয়
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পানির সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়েছে।
সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ যথাযথভাবে
পালনে বদ্ধপরিকর। সমিতি বয়স্ক নারী
ও পুরুষদের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা,
মাতৃ ত্বকালীন ভাতা পাওয়ার জন্য সরকারি
অফিসের সাথে তাদেরকে য�োগায�োগ করে
সহয�োগিতা করে থাকে।

গ) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও সমিতিটি ক�োন�ো
ক্রমেই পিছিয়ে নেই। সমবায় সমিতির মাধ্যমে
লব্ধ জ্ঞান, বিভিন্ন সভা আহ্বান পদ্ধতি,
নির্বাচন, ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ
করে বাস্তবে রাজনৈতিক অঙ্গনেও সমিতিটি
অধিক সফলতা আনছে। কীভাবে একটি
গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা
করতে হয়, তা তারা এ সমবায় সমিতি হতে
শিখেছে। কারণ এখানে আছে ব্যবস্থাপনা,
নির্বাচন, সভা আহ্বান, গণতান্ত্রিক সদস্য
নিয়ন্ত্রণসহ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার নিগুঢ়
তথ্য। সমিতিটি অদ্যবর্ষে নিয়মানুযায়ী ১৮টি
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, ১৪/১১/২০১৯খ্রি.
তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভা সমবায়
সমিতি আইন ও বিধিমালার আল�োকে
নিজেরাই সম্পাদন করেছেন। সমিতিতে
বিগত ২০/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে ব্যবস্থাপনা
কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভা
অনুষ্ঠিত হয় ২২/০৬/২০১৯খ্রি.। বর্তমান
ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ ২১/০৬/২০২২খ্রি.
তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সদস্যদের মাঝে স্বচ্ছতা ও আস্থা সৃষ্টি করার
লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট
সম্পাদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত
করা হয়। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ
২০/৬/২০১৯ খ্রি.। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে
ম�োট ১৮টি মাসিক সভা করা হয়েছে। ২০১৯২০২০ অর্থবছরের অডিট সম্পাদন করা
হয়েছে ০৪/০২/২০২১খ্রি. তারিখে। সমবায়
সমিতি আইন ও বিধিমালা ম�োতাবেক সমিতিটি
যথাযসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানে
তৎপর। সমিতির নিজস্ব অফিস সম্মুখে
সমবায় অধিদপ্তরের নির্দেশনা ম�োতাবেক
সমিতির নামীয় সাইনব�োর্ড রয়েছে। রেকর্ডপত্র
সংরক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির
কর্মতৎপরতা সত্যিই চ�োখে পড়ার মত�োো�।
সমিতিটির জন্মলগ্ন থেকে প্রত্যেক আর্থিক
বছরেই ভিন্ন ভিন্ন নথিতে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ
করে থাকে যা তাদের হিসেবের স্বচ্ছতার বহিঃ
প্রকাশ ঘটায়।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতিটি তার কার্যক্রমকে অধিক গতিশীল

ও সফল করার প্রত্যয়ে নানামুখী কার্যক্রম
গ্রহণ করছে। প্রাথমিক অবস্থা থেকে সমবায়
বিভাগের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে
ধীরে মূলধন সংগ্রহ করে সমবায়ের মাধ্যমে
লাভজনক খাতে বিনিয়�োগ করে বর্তমান
অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিষয়টি অতীব
প্রশংসনীয়। সমিতিটিকে খুলনা বিভাগের
অন্যতম সমবায় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভের
নিমিত্ত অনেক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ
করেছে যা স্বাভাবিক কার্যক্রম থেকে ব্যতিক্রম
যেমন: সমিতি আগামীতে ঋণ কার্যক্রমের
পাশাপাশি ভ�োগ্যপণ্য স্কিম চালু করবে, এছাড়া
সমিতি স্টক ব্যবসার পাশাপাশি তার নিজস্ব

জায়গায় আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
গ্রহণ করবে-যা প্রক্রিয়াধীন আছে।
সমবায় প্রতিষ্ঠান যেহেতু
একটি
সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান
দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির অন্যতম
হাতিয়ার হিসেবে সমবায় সমিতি স্বীকৃ ত ও
বাংলাদেশ সংবিধানের একটি স্বীকৃ তখাত
সেহেতু এ ধরনের মহিলা সমবায় সমিতিকে
সরকারিভাবে আর্থিক সহয�োগিতা করলে
সাতক্ষীরা জেলার এ সমবায় সমিতিটি দেশের
সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে
পারবে।

উপসংহার
সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা পালন
করে আসছে। এর ফলে আল�োচ্য সমিতি
একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

সমিতির পক্ষ হতে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ
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সমিতির বাঁশ ও বেত পণ্যের কুটিরশিল্প প্রকল্প

সুপ্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা : মেহেরপুর
উপজেলা : মুজিবনগর

স

মাজের অতি দরিদ্র, নির্যাতিত ও অসহায় নারীদের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়ন করা, তাদের নিজস্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হতাশাজনক জীবন থেকে
উত্তরণের জন্য “আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিম�োচনে সমবায়”এই
ধারাকে আঁকড়ে ধরে মেহেরপুর জেলার, মুজিবনগর উপজেলার, বল্লভপুর
গ্রামে গড়ে ওঠে এই সুপ্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন মহিলা
সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, মেহেরপুর হতে ২১/০৫/২০১৫ খ্রি.
তারিখে ০০৮/মেহের নম্বরে নিবন্ধন নিয়ে শুরু হয় সমিতির পথচলা। এ
সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকা ও কর্মএলাকা মুজিবনগর উপজেলার মধ্যেই
সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের
স্বামীর সংসারে ব�োঝা হিসেবে চেপে থাকা সর্বপ্রথম ২০ জন নারীকে একত্রিত
করে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাবার প্রত্যয়
নিয়ে এবং নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠনের
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আর এই উদ্যোগকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার
জন্য এবং এই অসহায় নারীদের পাশে দাড়িয়ে তাদের উন্নয়নের জন্য গুড
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নেইবারস্ বাংলাদেশ এর সহায়তায় এবং এই
মুজিবনগর উপজেলার ম�োছাঃ রেহেনা খাতুন,
রিবিকা মন্ডল, আঞ্জুয়ারা খাতুন, নাছিমা
খাতুন, রানী তরফদার, খায়রুননেছা, প্রমুখ
নারীগণের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এই মহিলা
সমবায় সমিতি।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকার নারীদের
সদস্যভু ক্ত করে তাদের নিকট হতে নির্ধারিত
পরিমাণে শেয়ার বিক্রয় ও ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয়
আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে নিজেদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করাই সমিতির
মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
• সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে
স্বল্প লাভে নিজেদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম,
• সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে
দক্ষ করা,
• সদস্যদের সন্তানদের স্কু লগামী করা,
• প্রজননন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করাও
সমিতির লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা
হয়েছে।
• সদস্যদের
উৎপাদনশীল
কাজে
প্রয়�োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা
প্রদান করা এবং
• সমিতির সদস্যদের সামাজিক মূল্যব�োধ
ও নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সচেতনতা
বৃদ্ধি করা সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।
সমিতিটি প্রতিষ্ঠার পর হতে অত্যন্ত
সফলভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে
কাজ করে চলেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ
এই সমিতিটি একটি গ্রামীণ জনপদে গঠিত,
অধিকাংশ মানুষই কৃ ষির ওপর নির্ভরশীল।
আর তাই পল্লীর নারীদের আর্থ-সামাজিক ও
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্য নিয়েই
গঠন করা হয় এই সু-প্রতিবেশি মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটি নিবন্ধন প্রাপ্ত
হয়ে সদস্যরা সমিতিতে তাদের শেয়ার, সঞ্চয়
আদায়ের মাধ্যমে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র পুঁজি গঠন করে তা
নিজেদের মাঝে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়�োগ করে
আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে চলেছে। এছাড়া
সমিতিতে নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃ ত্ব সৃষ্টির
লক্ষ্যে সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে
থাকে। প্রতিবছর বার্ষিক অডিট শেষে সমিতির
বার্ষিক সাধারণ সভা, নির্বাচন,বিশেষ
সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী
নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা
পরিষদের সদস্যগণ কম্পিউটার সফটওয়্যার
ব্যবহার করে হিসাব সংরক্ষণ করছেন।
বিভিন্ন আইজিএ ট্রেনিং আয়�োজন, সকল
বিনিয়�োগ তদারকি ও যাবতীয় আদায়ের কাজ
এই সমিতির নারী কর্মীগণই করে আসছে।

বৈশ্বিক মহামারি ক�োভিড-১৯ ম�োকাবেলায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের টিকা
প্রদানের মহৎ উদ্যোগে সাড়া দিয়ে সমিতির
কয়েকজন সদস্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অক্লান্ত
পরিশ্রম করে চলেছে। সমিতিটি বাল্যবিবাহ
র�োধ, য�ৌতুক বির�োধী সচেতনতা এবং নারীর
ক্ষমতায়ন নিয়ে সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন সময়
ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে থাকে। সমিতির
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য
নিজস্ব তহবিল হতে বিভিন্ন পেশার নারীদের
পেশাভিত্তিক ক্ষু দ্র ঋণ প্রদান করে আসছে।
এতে করে পারিবারিক আয়ে নারীদের

৪৯০৩০১০০১৫০৩৫; উক্ত হিসেবে জমার
পরিমাণ ১৫,৯৫,৭১৩ টাকা। সমিতি সমস্ত
লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে করে বিধায়
ক�োন�ো হস্তমজুদ নেই। বর্তমানে পরিশ�োধিত
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৫৯,০০০ টাকা,
সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৫১,৫৬২ টাকা,
কুঋণ তহবিলের পরিমাণ ৩৩,৪৭৩ টাকা,
ক্রমপূঞ্জিভু ত নিট লাভের পরিমাণ ১,৩১,০০৮
টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২২,৯৭,১১৮
টাকা। সমিতি প্রতিবছর সদস্যদের সঞ্চয়
আমানতের ওপর মুনাফা প্রদান করে থাকে
এবং নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে।

সমবায় সমিতির একজন সদস্যের ছাগল পালন প্রকল্প

অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর্থিক কার্যক্রম
নিবন্ধনের পর হতে সমিতির আর্থিক
কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে বিকশিত
হয়েছে। সমিতিটি নিবন্ধনের সময় সদস্যদের
পরিশ�োধকৃ ত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ছিল
২০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
ছিল ২০,০০০ , ভর্তি ফি বাবদ আদায়
ছিল ১,০০০ টাকা এবং বিবিধ বাবদ আদায়
ছিল ১,০০০ টাকা। এছাড়া ২০ জন সদস্য
নিয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু হয় বর্তমানে এ
সমিতিতে সদস্য সংখ্যা ৮২৪ জন। বর্তমানে
সমিতির আর্থিক অবস্থা অনেকটা মজবুত
হয়েছে। সদস্যদের নিকট পাওনা ঋণের
পরিমাণ ৫৪,৩১,০৯৩ টাকা, রুপালী ব্যাংক
লিঃ, মুজিবনগর শাখায় সমিতির নামীয় একটি
ব্যাংক হিসাব খ�োলা আছে যার হিসাব নং-

বর্তমানে এ সমিতির কার্যকরী মূলধনের
পরিমাণ ৬৮,৮৩,১৬৭ টাকা।

সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম
সমিতিতে হিসাব সংরক্ষণ হয় নিজস্ব
সফটওয়্যারের মাধ্যমে। প্রতিদিনের হিসাব
প্রতিদিন সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও
সমিতিতে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা
ম�োতাবেক সকল রেজিস্টার সংরক্ষণ করা
হয়। সমিতিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা
চালু আছে। প্রতিবছর সে ম�োতাবেক নিরীক্ষা
সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বার্ষিক সাধারণ
সভায় বাজেট উপস্থাপন ও উন্মুক্ত আল�োচনা
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সামাজিক কার্যক্রম
নারীর সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন
সচেতনতামূলক আল�োচনা করা,বিভিন্ন
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আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান, সদস্যদের মাঝে
স্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে
থাকে। এছাড়া বাল্যবিবাহ র�োধে প্রচারণা,
য�ৌতুক বির�োধী কার্যক্রম, যেসব শিশু
পুষ্টিহীনতায় ভু গছে তাদের মাঝে পুষ্টিকর
খাদ্য সরবরাহ, হস্তশিল্প, সঞ্চয়ী মন�োভাব
সৃষ্টির মাধ্যমে স�ৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ
সৃষ্টিতে কাজ করে থাকে। সমিতির নিবন্ধিত
এলাকার অবহেলিত নারী ও শিশুদের মাঝে
চিকিৎসা, শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে আর্থিক
অনুদান প্রদান করে দেশ ও জাতির জন্য
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে যাচ্ছে।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ব্যবস্থাপনা কমিটি
নিয়মিতভাবে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিধি
ম�োতাবেক নির্বাচন করে থাকে। সমিতির
হিসাব এর স্বচ্ছতা ও আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
নিয়মিতভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা, মাসিক
সভা ও বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়ে
থাকে। উক্ত সভায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি
তাদের কার্যক্রমের জবাবদিহি করে থাকে।
সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সকল হিসাব সংরক্ষণ
করা হয়। সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ
সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ০১/১২/২০২০
খ্রি. তারিখে উক্ত সাধারণ সভায় বাজেট

অনুম�োদনসহ ঋণ গ্রহণ ও বিতরণের সীমা
নির্ধারণ করা হয়েছে। সমিতির সর্বশেষ অডিট
সম্পাদন করা হয়েছে গত ১৯/১১/২০২০ খ্রি.
তারিখে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বশেষ
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০/০৯/২০২০
খ্রি. তারিখে। সমিতির কার্যক্রম ভাড়াকৃ ত
অফিসে পরিচালিত হচ্ছে, সমিতির রেকর্ডপত্র
সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। সমিতি
প্রতিবছর অডিট শেষে ধার্যকৃ ত অডিট ফি
ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল নিয়মিতভাবে
পরিশ�োধ করে। সমিতিতে একটি দক্ষ ও
কার্যকর নেতৃ ত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী
প্রজন্মকে সমবায় নেতৃ ত্বের জন্য য�োগ্য করে
ত�োলা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে
নিয়মিত আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।
এছাড়া সমিতিতে সদস্য ভর্তির সময় সমবায়
আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান
করে থাকে। সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য
বিষয়ে ও উপযুক্ত সদস্যদের কম্পিউটার
প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক
সমবায় ইনস্টিটিউট এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ
করে থাকে।

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা
232
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কর্মসংস্থান
সমিতিতে ১ জন নিয়�োগকৃ ত কর্মচারী কর্মরত
আছে। পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা
কমিটির সদস্যবৃন্দ সমিতির সকল প্রকার
কার্যক্রম নিজেরাই সম্পাদন করে থাকেন।
সমিতির সর্বম�োট ৮২৪ জন সদস্য রয়েছে
তাদের মধ্যে ৭৫৩ জন সদস্যকে বিভিন্ন
খাতে ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
করা হয়েছে। সমিতিতে উৎপাদনমুখী ও
আয়বর্ধনমূলক কাজ ছাড়া ক�োন�ো ঋণ প্রদান
করা হয় না। এর ফলে প্রত্যেক ঋণগ্রহীতা
সদস্যই একজন সফল আত্মকর্মী হিসেবে
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতি শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম
পরিচালনা কৃ ষি, গবাদি পশুপালন, মুদি
দ�োকান, প�োল্ট্রি, বাঁশের দ্রব্যাদি তৈরি বিভিন্ন
উৎপাদনমুখী প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতিতে সকল সদস্যর অংশগ্রহণের
মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত
হয়। সকল সদস্যই তাদের দেনা-পাওনার
বিষয়ে সচেতন ও ঋণ গ্রহণ করে অত্যন্ত

সমবায় সমিতি কর্তৃক একজন সদস্যকে আইজিএ ঋণ বিতরণ

দায়িত্বব�োধের সাথে পরিশ�োধ করে থাকে।
সমিতির সকল সদস্য নিয়মিত ঋণের কিস্তি ও
সঞ্চয় ইত্যাদি পরিশ�োধ করে থাকে,সকলেই
সঞ্চয় মন�োভাবাপন্ন।পেশাদার ব্যবস্থাপনা
কমিটি, গুড নেইবার্স নামীয় উন্নয়ন সহয�োগীর
নানামুখী সহয�োগিতা, সমবায় বিভাগের
মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও আইজিএ প্রশিক্ষণ
প্রদান, সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক
কার্যক্রম পরিচালনা, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য
সরবরাহ করা,শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
সদস্যদের একতাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের
আর্থ-সামাজিকভাবে
প্রতিষ্ঠিত
করা,
অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা সংবলিত
নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, আধুনিক
প্রযুক্তির মাধ্যমে সমিতির সর্বপ্রকার কার্যক্রম
পরিচালনা, সদস্যদের মাতৃ ত্বকালীন সেবা
নিশ্চিতকরণ, প্রত্যেক শিশুর পুষ্টিকর খাবার
সরবরাহ ও সভ্য নির্বাচনি এলাকার সকল
অবহেলিত নারীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের
ব্যবস্থা করা।

উপসংহার
সু প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তার
সভ্য নির্বাচনি এলাকার দরিদ্র, নির্যাতিত ও
অসহায় নারীদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত করে
তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে
একটি য�োগ্য নারী সংগঠন হিসেবে তুলে
ধরতে সক্ষম হয়েছে। নারীদের স্বনির্ভর ও
নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালনের
জন্য সমিতিটি মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ মহিলা
সমবায় সমিতি হিসেবে কয়েকবার জাতীয়
সমবায় পুরস্কারের জন্য মন�োনীত হয়েছে।
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বরিশাল বিভাগ

সমিতি	

১,৫৩৭টি

শেয়ার

১৫৬.৯৪ লক্ষ টাকা

সদস্য

সঞ্চয় আমানত

কার্যকরী মূলধন
সম্পদ

কর্মসংস্থান

৫৫,৯৮৮ জন

৩৬৭.২৫ লক্ষ টাকা

১,৭৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা
২৮০.১২ লক্ষ টাকা

৪,৭৩৩ জন
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বারিধারা রাধানগর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর উৎপাদিত পণ্য

বারিধারা রাধানগর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: পির�োজপুর
উপজেলা: ভান্ডারিয়া
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স

মিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী সমাজকে
সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্তে পির�োজপুর
জেলার ভান্ডারিয়া থানার রাধানগর এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে
ওঠে বারিধারা রাধানগর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে ২০১৬
সালে জেলা সমবায় কার্যালয়, পির�োজপুর থেকে নিবন্ধন নিয়ে কাজ শুরু করে।
সমিতির নিবন্ধন নং-৬৩,তারিখ: ১৫/০২/২০১৬।

সমিতি গঠন ও প্রেক্ষাপট
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে অশিক্ষিত, ঘরকুন�ো, অসচেতন এবং উপার্জনক্ষম
মহিলাদের সমবায়ের ভিত্তিতে আল�োর পথ দেখান�ো। নারীর ক্ষমতায়ন ও
আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। অসহায় নারীদের স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ
বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
সমবায় ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের
মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা।
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সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার
জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। নারীর
ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিক সামর্থ্য্য পূর্বশর্ত।
অর্থনৈতিক সামর্থ্য্য অর্জনের জন্য ঋণ প্রকল্প
এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু
রেখেছে ফলে নারীর ক্ষমতায়ন সদস্যরা
বলিষ্ঠ ভূ মিকা পালন করছে।

সামাজিক কার্যক্রম
সমিতিটি গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা
করার জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে।
এছাড়া বাল্যবিবাহ র�োধে সমিতি সময়ে সময়ে
সভা সেমিনার করে থাকেন। অল্প সময়ের
মধ্যে সমিতিটি সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের
পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ
ভূ মিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ বয়স্ক
শিক্ষা ও প্রি-স্কু ল পরিচালনা করে তাদের এবং
তাদের প�োষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়। প্রতিটি
সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে ক্রিস্টাল দিয়ে শোপিস তৈরি করে এলাকার মহিলাদের এবং
তাদের প�োষ্যদের কর্মমুখী করা হয়।

সমিতির উৎপাদিত পুঁতির ব্যাগ

কর্মসংস্থান
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড
পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে
থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার
শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি
নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩২১
জন। সমিতিতে বর্তমানে ৮ জন নিয়মিত
বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের
সরাসরি কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড
পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে
থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার
শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি
নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩২১
জন। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
৫,৪০,৮৬০ টাকা।
সৎ নেতৃ ত্ব ও সদস্যদের সৎ মানসিকতাই
একটি সমিতির সাফল্যের পূর্বশর্ত যার দৃষ্টান্ত

বারিধারা রাধানগর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সেলাইয়ের কাজ

বারিধারা রাধানগর মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ। নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনার নেতৃ ত্বে বর্তমান সরকার যে
নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারই অংশ
হিসেবে বারিধারা রাধানগর মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ এলাকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির

মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন
আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও
জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে।
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গ�োমতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অফিস ভবনের সামনে সদস্যগণ

গ�োমতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: বরিশাল
উপজেলা: উজিরপুর

প

শ্চাৎপদ বাঙালি গ্রামীণ সমাজে নারীদের ভূ মিকা সংসারের চ�ৌহদ্দিতেই
সীমাবদ্ধ প্রায়। পিছিয়ে পড়া এই গ্রামীণ নারীদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়ন
এলাকায় গ�োমতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায়
কার্যালয়, বরিশাল থেকে নিবন্ধন নং-০৭০ বিডি,তারিখ: ২৪/০৬/২০০৮খ্রি.
নিয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র বামরাইল ইউনিয়নব্যাপী এবং
সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র বামরাইল ইউনিয়ন এলাকায় বসবাসরত
মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির সদস্য সংখ্যা
এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের মহিলাদের থেকে ২০ জন
মহিলা সদস্য নিয়ে সংগঠিত হয় গ�োমতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। বর্তমানে
সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯৫ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সহায়ক ক্ষু দ্র ও মাঝারি
শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি
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করা। ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আল�োর
পথ দেখান�ো। সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা
এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক
সামর্থ্য্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। দারিদ্র্য
বিম�োচন
স্বকর্মসংস্থানমূলক
উদ্যোগ
বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ
শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
এছাড়া সমবায়ের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইনের উদ্দেশ্যসমূহ
বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
প্রশিক্ষণ ছাড়া উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। সমবায়
সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তির সময়ে
সদস্যদেরকে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ
প্রদান করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে
গড়ে ত�োলা হয়। সমবায়ের ব্যবস্থাপনা ও
হিসাবরক্ষণ এর পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক
বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ
সূচিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক
উপদেশও প্রদান করা হয়।

সমিতির মাসিক সাধারণ সভা

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ২ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের সরাসরি
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মকর্তাকর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ
১৮,০০০ টাকা। সমিতির ৯৫ জন সদস্য
বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ৪০ জন
সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির
কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের
ঋণ দিয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের
হার শতভাগ। সমিতির বর্তমান আর্থিক
অবস্থা হল�ো ম�োট অস্থায়ী সম্পদ ৮৮,৬৮০
টাকা, ঋণ বিনিয়�োগ ২৯,০৮,১৬৮ টাকা,
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ৪০,০০০ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ২১,৫৫,২৪২ টাকা। সমিতির
বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ২৮,৬২,১৬৩
টাকা।
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ
শেয়ার সঞ্চয় আদায় ও ঋণ কার্যক্রম
ছাড়াও সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ
ট্রেডভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ব্লক বাটিক,
টেইলারিং ইত্যাদি।

গ�োমতি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী এর
সদস্যদের জন্য স্থায়ী সম্পদ, বাসস্থান, এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র শিল্প নিয়ে
কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নারী সদস্যের সাফল্য
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির নিজস্ব
অর্থায়নে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ ঘর আছে
যেখান থেকে প্রায় ৩০ জন অসহায় মহিলা
সেলাই কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
সমিতির অর্থায়নে এলাকার ঝড়ে পড়া
মেয়েদেরকে স্কুলে ভর্তি করান�োসহ বই,খাতা,

কলম সরবরাহ করা, বাল্যবিবাহর�োধে গ্রামে
জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালান�ো,
বিধবা মহিলাদেরকে হাতের কাজ শিখয়ে
আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ দেখান�োর প্রয়াস
চলছে।
সমিতিটি এলাকার অবহেলিত ও
নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,
কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক
ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে।
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কালিকাপুর শুকতারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর মাসিক সাধরন সভা

কালিকাপুর শুকতারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: পটুয়াখালী
উপজেলা: পটুয়াখালী সদর

সং

সারের বেড়াজালে আবদ্ধ ঘরকুন�ো স্বভাবের গ্রামীণ নারীকুলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদেরকে সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করার এক অনন্য নজির
স্থাপন করেছে পটু য়াখালী জেলার পটু য়াখালী সদর উপজেলার শ্রীরামপুর এলাকার
কালিকাপুর শুকতারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। জেলা সমবায় কার্যালয়, পটু য়াখালী
থেকে নিবন্ধন নং-০৪ বিডি তারিখ: ০৩.০৭.২০১১ এ কাজ শুরু করে। সমিতির
কর্মএলাকা ও সদস্য নির্বাচনি এলাকা পটু য়াখালী সদর উপজেলাধীন লাউকাঠি
ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সমিতির মূল লক্ষ্য। সমবায়ের ভিত্তিতে নারী
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে
লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক কাজে
উদ্বুদ্ধকরণ। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে
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সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়।
এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা,
জন্ম নিবন্ধন, পুষ্টি জ্ঞান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়।
সমিতির সদস্যদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে
স্বাক্ষরিত এবং তাদের প�োষ্যদের শিক্ষামুখী
করা হচ্ছে। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে
টেইলারিং, ব্লক বাটিক, হাঁস-মুরগি পালন,
মাশরুম চাষ, নকশিকাঁথাসহ বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মমুখী করা
হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বেতনভু ক্ত কর্মচারী নাই। স্বেচ্ছায়
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিই সমিতির
সাচিবিক কার্যক্রম করে থাকে। সমিতির সদস্য
তথা এলাকার পিছিয়ে পড়া ৩১ জন মহিলা
সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ
গ্রহণ করে। প্রায় ২০ জন সদস্য ও সদস্যের
বেকারত্ব দূর করতঃ এদের স্বকর্মসংস্থানের
ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ পর্যাল�োচনা করে সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড
পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে
থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার
শতভাগ। সমিতির বর্তমান আর্থিক চিত্র: ম�োট
অস্থায়ী সম্পদ সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা

কালিকাপুর শুকতারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ

১,৯৭,৩০০ টাকা, পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন
৪২,৫০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,৯০,৭৮০
টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায়
২,৩৩,৭০৭ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম, ব্লক বুটিক,

টেইলারিং, মাশরুম চাষ, মৎস্য চাষ ইত্যাদি।
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পিছিয়ে
পড়া মহিলা সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রেখে
আসছে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা
ও জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে লব্ধ জ্ঞান সমিতির
সদস্য গ্রামীণ নারীদের জীবনমান উন্নয়নে
প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে।

কালিকাপুর শুকতারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর শীতবস্ত্র বিতরণ
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সমিতির সদস্যদের কুটিরশিল্পের কাজ

মেহেন্দিগঞ্জ মহিলা সমাজকল্যাণ কুটিরশিল্প
ও শিশু কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: বরিশাল
উপজেলা: মেহেন্দিগঞ্জ

অ

সহায় নারী ও শিশুদেরকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি,
আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার অনগ্রসর মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে
মেহেন্দিগঞ্জ থানা মহিলা সমাজকল্যাণ কুটিরশিল্প ও শিশুকল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ।
জেলা সমবায় কার্যালয়, বরিশাল থেকে নিবন্ধন নং-২৬৪ বিডি, তারিখ: ০৫/১২/২০১৮
খ্রি. তারিখ মূলে ২০ জন সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৫
জন। সমিতির কর্ম ও সভ্য এলাকা হল�ো সমগ্র মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিম�োচন, স্বকর্মসংস্থানমূলক
উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা
প্রদান করা। সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও শিশু কল্যাণে কাজ করা। সমবায় ভিত্তিতে
নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ
করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
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কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
অভিজ্ঞতা না থাকলে সফলতা অর্জন করা
অসম্ভব হয়ে পরে। সে কারণে সদস্য ভর্তির
সময়ে সদস্যদের সমবায়ের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ
সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের
এবং তাদের প�োষ্যদের কর্মমুখী করা হয়।
পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন, নিউট্রেশন বিষয়ে সচেতন করে গড়ে
ত�োলা হয়।
কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ক�োন�ো কর্মচারী নিয়�োগ
নাই। সমিতির সদস্য তথা এলাকার
অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ১০ জন মহিলা
সমিতির উদ্যোগে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। হাঁস-মুরগি
পালনে ৫,০০০ টাকা করে ৬ জনকে ঋণ
দেয়া হয়েছে। কৃ ষিকাজে ৫ জনকে ৬,০০০
টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তারা
প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের সংস্থান তৈরি করে
নিয়েছে।

সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের কর্মকাণ্ড বিবেচনা করে
সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ
আদায়ের হার শতভাগ। সমিতি নিবন্ধনের
পর মাত্র আড়াই বছর অতিক্রান্ত হযেছে। এই
স্বল্পসময়ে সমিতি আশানুরূপ পর্যায়ে প�ৌঁছাতে
পারেনি। এ কারণে সমিতির বর্তমান আর্থিক
অবস্থা: ম�োট শেয়ার মূলধন ২০,০০০ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ৪১,৩৫০ টাকা এবং কার্যকরী
মূলধন ৬৭,০৮২ টাকা।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা হচ্ছে চারিদিকে নদী
বেষ্টিত একটি দ্বীপ। যার বাহন হচ্ছে লঞ্চ বা
ন�ৌকা। সমিতির সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে কৃ ষি
ব্যবস্থা, মৎস্য চাষ ও আহরণ মূল ভূ মিকা
রাখছে। এলাকার কৃ ষি ও মৎস্য চাষকে কেন্দ্র
করে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

নারী সদস্যদের সাফল্য
সমিতির সদস্য কামরু নাহার, তিনি একজন
সফল নারী। নিজ অর্থায়নে একটি সেলাই
প্রশিক্ষণ ঘর করে অসহায় কর্মঠ নারীদের
নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং রেডিমেট
প�োশাক তৈরি করে বিপণন করেন। প্রতি মাসে
গড়ে ৩০,০০০ টাকা আয় করেন। সাহানারা
বেগম খুশি তিনি একজন জয়িতা নারী। তার
নিজ উদ্যোগে একটি পাঠশালা পরিচালনা

সমিতির সাধারণ সভা

করেন যেখানে গরিব অসহায় ছেলেমেয়েরা
বিনা বেতনে লেখাপড়া করে। এখানে প্রায়
৫০ জন দুস্থ ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করেন।
সমাজের বিত্তবানদের সাহায্যে তাদেরকে
প�োশাক দিয়ে থাকেন।
এলাকার অবহেলিত ও দুস্থ মহিলাদের
জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমিতি বিভিন্ন

সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে এবং
শিশুদের কল্যাণে কাজ করে আসছে।
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শতদল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সবজি উৎপাদন

শতদল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ভ�োলা
উপজেলা: তজুমদ্দিন

প

রাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হওয়ার দৃঢ়
প্রত্যয় নিয়ে নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক
কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
‘‘সমবায়-ই-শক্তি, সমবায়-ই-মুক্তি’’ এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে ভ�োলা জেলার
তজুমদ্দিন উপজেলার শশীগঞ্জ গ্রাম এলাকার মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে শতদল মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ। মূলত এলাকার অবহেলিত পিছিয়ে পড়া পরিবারের নারীদের নিয়ে
ইসলামিক রিলিফ নামের একটি এনজিওর সহায়তায় সমিতিটি সংগঠিত হয়। জেলা
সমবায় কার্যালয়, ভ�োলা থেকে নিবন্ধন নং-০১৮৭-বিডি, তারিখ: ০৫/০৪/২০১৭ খ্রি.
মূলে মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা ও সদস্য
নির্বাচনি এলাকা তজুমদ্দিন উপজেলার সমগ্র চাঁদপুর, শম্ভু পুর, চাঁচড়া ও স�োনাপুর
ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আল�োর পথ দেখান�োর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও
আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। নারীদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে
সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা। দারিদ্র্য বিম�োচন স্বকর্মসংস্থানমূলক
উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যদেরকে ঋণ
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সহায়তা প্রদান করা। সভ্যগণের উৎপাদিত
দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভ�োগ্যপণ্য দ্রব্যাদি
সংগ্রহ ও বিপণন। ফলশ্রুতিতে সমবায়ের
ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান
সৃষ্টির উদ্যোগ সরাসরি অবদান রাখা। নিবন্ধিত
উপ-আইনে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ
হচ্ছে সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
করা। সমবায়ের ভিত্তিতে নারী সদস্যদের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের
মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে
বিনিয়�োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ
প্রদান ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীদের এই সমিতিকে এগিয়ে নেওয়ার
জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি।
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক
কার্যকর তাই পিছিয়ে পড়া ঘরকুন�ো নারীদের
সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত
করে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং
নেতৃ ত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

হয়েছে। সমাজের প্রান্তিক জনসাধারণকে
সংঘবদ্ধ করে য�ৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য
টিম বিল্ডিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
হয়েছে। সমিতিতে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে
ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা
অনুষ্ঠান করার ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের
জন্য ঋণ প্রকল্প এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ
কার্যক্রম চলমান আছে ফলে মহিলাদের
পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমিতি
সদস্যদের ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক
উন্নয়নের বিভিন্ন পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে
কাজ করে যাচ্ছে।
সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে
এই সমিতি উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে।
এলাকার বিভিন্ন প্রাকৃ তিক দুর্যোগে সমিতির
পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। মৃত
সদস্যদের মরণ�োত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান
করা হয়। গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা
করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।
বাল্যবিবাহ র�োধে সমিতির অফিস কক্ষে

সভা সেমিনার করে থাকেন। অল্প সময়ের
মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ
ভূ মিকা রেখে আসছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ।
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায়
মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়। এর
পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম
নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন বিষয়ে স্বাস্থ্য
সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা
কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের শিক্ষামুখী
করা হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে
সদস্য এবং তাদের প�োষ্যদের কম্পিউটার,
বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, টেইলারিং, ব্লক
বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
কর্মমুখী করা হয়।
সদস্য সংখ্যা
মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত
হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২,৫৯২ জন।
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সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৪ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সরাসরি কর্মসংস্থানের
সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি
বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ
ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কর্মকর্তাকর্মচারীদের মাসিক বেতন প্রদানের পরিমাণ
৩৬,০০০ টাকা। সমিতির সদস্য তথা
এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ২,৫৯২
জন মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ৭২৫ জন
সদস্য ও সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
আর্থিক অবস্থা
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে
ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের ঋণ দিয়ে
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থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার
শতভাগ। সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা:
ম�োট অস্থায়ী সম্পদ ১৮,১৯,৫০০ টাকা,
বিনিয়�োগ ৩২,১০,০৩০ টাকা, পরিশ�োধিত
শেয়ার মূলধন ১২,৫৭,৯০০ টাকা, সাধারণ
সঞ্চয় ১০,৬৯,৮০০ টাকা, সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ২,৫১,৩৫,৫০৩ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
শেয়ার সঞ্চয় আদায় ও ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
সামাজিক কার্যক্রম, মরণ�োত্তর সেবা কার্যক্রম,
ব্লক বুটিক, টেইলারিং, জুয়েলারি পণ্য তৈরি,
চামড়াজাত পণ্য তৈরি, বিউটি পার্লার, প্রি স্কু ল
ইত্যাদি।
সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ করলে
বলতে হয় সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর
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লভ্যাংশসহ যথাসময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণকৃ ত
অর্থ ফেরত প্রদান করে থাকেন। সমিতির
প্রতিটি সদস্য সমিতির প্রতি আন্তরিক। সমিতি
সদস্যদের শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ এবং
সঞ্চয়ের সুদ নিয়মিত প্রদান করে থাকে।
সমিতির গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা
কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান
করা হয়। উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ
ও ঋণ কার্যক্রমের ফলে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি
হচ্ছে। এছাড়াও এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা
সমাধানের জন্য সমিতির বিভিন্ন সামাজিক
কার্যক্রম চালু রয়েছে। সমিতির অগ্রযাত্রায়
বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ হল�ো
সমিতির কর্মএলাকায় নারীরা অতীব গরিব
হওয়ায় প্রয়�োজনীয় অর্থের অভাবে সদস্যদের
চাহিদা ম�োতাবেক ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত
করতে পারছে না। সদস্যদেরকে যুগ�োপয�োগী
বিভিন্ন ট্রেডে চাহিদা ম�োতাবেক প্রশিক্ষণের
পরিকল্পনা থাকলেও প্রয়�োজনীয় অর্থের

অভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার,

আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
কতিপয় নারীর ঐকান্তি প্রচেষ্টায়
সমিতিটি এলাকার অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন
আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও

জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�োষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে। এর
ফলে আল�োচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের
সর্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।

শতদল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সেলাইয়ের কাজ
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সুরমা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর পিঠা উৎসব

সুরমা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: বরিশাল
উপজেলা: উজিরপুর

সা

মাজিক অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে সংগঠিত
করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য
বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘‘সমবায় শক্তি, সমবায়
মুক্তি’’ এই স্লোগানকে উজ্জীবিত হয়ে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার
বামরাইল ইউনিয়ন এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে সুরমা
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়,
বরিশাল থেকে নিবন্ধন নং-০৮১ বিডি, তারিখ: ০৪/০৮/২০০৯খ্রি. নিয়ে কাজ
শুরু করে। সমগ্র বামরাইল ইউনিয়নব্যাপী সীমানার মধ্যে এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ
এবং সমিতির সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র বামরাইল ইউনিয়ন এলাকায়
বসবাসরত মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান সদস্য সংখ্যা
বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়ন এলাকার দরিদ্র
পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সিসিডিবি সংস্থার সহায়তায় উন্নয়ন
দল গঠন করে এবং উন্নয়ন দলের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আয়ের পথ সৃষ্টি করে দেন। এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত,
সমাজে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ঘরকুন�ো মহিলাদের থেকে মাত্র ২০ জন মহিলা
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সদস্য নিয়ে ২টি উন্নয়ন দল সংগঠিত হয়। এ
এলাকায় বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষের
বসবাস। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭৮
জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও
কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির ও মাঝারি শিল্প
স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। নিবন্ধিত উপআইনে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। সমবায়
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন
সংগ্রহ করে লাভজনক খাতে বিনিয়�োগ করা
এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি
ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়
সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর
তাই পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমবায়
সমিতি কর্তৃক সমাজের সাধারণ নারী
সদস্যদের সংঘবদ্ধ করে বিভিন্ন প্রকার
সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক ও হাঁস-মুরগি,
গবাদি পশুপালনসহ সমবায় ব্যবস্থাপনা,
আইন ও বিধি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও

সাধারণ সভা আয়�োজনের মাধ্যমে সদস্যদের
মাঝে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে। মহিলাদের
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ঋণ প্রদান
কার্যক্রম চালু রেখেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেডে
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে। এ সমিতি
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি
বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে
ফলে মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি
পাচ্ছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তির সময়ে
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে
সমবায় কী এবং কেন সেই ম�ৌলিক জ্ঞান
ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরই পাশাপাশি জাতীয়
ইস্যু বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা,
জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য
সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। প্রতিটি
সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের
প�োষ্যদের টেইলারিং, ব্লক বাটিক সহ বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের
এবং তাদের প�োষ্যদের কর্মমুখী করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ১ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মচারী রয়েছে তাদের সরাসরি কর্মসংস্থানের
সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মচারীর মাসিক বেতন
প্রদানের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। সমিতির
সদস্য তথা এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে
পড়া ৭৮ জন মহিলা বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির
উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রায় ৬০
জন সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

আর্থিক অবস্থা
সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা হল�ো ম�োট
স্থায়ী সম্পদ ৬৬,১০০ টাকা, ঋণ বিনিয়�োগ
১৫,৮৯,৮৬০ টাকা, পরিশ�োধিত শেয়ার
মূলধন ২৯,২০০ টাকা, সিসিডিবি অনুদান
তহবিল ৩,৬৩,০০০ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূ ত
বণ্টনয�োগ্য লভ্যাংশ ৫৭,১৩৭ টাকা, সঞ্চয়
আমানত ১২,০৫,৭৯১ টাকা, সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৩,২০,৬৩৯ টাকা।

সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ
কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রম, ব্লক বাটিক,
টেইলারিং কার্যক্রম ইত্যাদি।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,
সদস্যদের জন্য বাসস্থান, এবং প্রশিক্ষিত
সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
বামরাইল ইউনিয়নের অবহেলিত ও দরিদ্র
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান
ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে।
সরকারি/বেসরকারি অনুদান পেলে আর�ো
উন্নতি করতে পারবে।
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সমিতি	
সদস্য
শেয়ার
সঞ্চয় আমানত
কার্যকরী মূলধন
সম্পদ
কর্মসংস্থান

সিলেট বিভাগ

৩,১৮০টি
৮১,৩৯৩ জন
১৫১.৭৬ লক্ষ টাকা
৮৫১.৯৩ লক্ষ টাকা
৩৫৪১.৭২ লক্ষ টাকা
২৬৯.১৭ লক্ষ টাকা
১৯৫ জন
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বন্ধন ক্রিস্টাল সামগ্রী উৎপাদনকারী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর ক্রিস্টাল পণ্য তৈরি

বন্ধন ক্রিস্টাল সামগ্রী উৎপাদনকারী
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: সুনামগঞ্জ
উপজেলা: জগন্নাথপুর
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সা

মাজিক অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে
সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে “সমবায় শক্তি,
সমবায় মুক্তি” এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর
উপজেলাধীন রানীগঞ্জ ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে
‘বন্ধন ক্রিস্টাল সামগ্রী উৎপাদনকারী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’। ২০ জন
সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ থেকে নিবন্ধন (নিবন্ধন
নং-১২৪,তারিখ:-০৮/১১/২০১৮ খ্রি.) নিয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির
কর্মএলাকা সমগ্র জগন্নাথপুর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমিতির
সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র রানীগঞ্জ ইউনিয়নের মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে
সীমাবদ্ধ।
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সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন
রানীগঞ্জ ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের
আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ম�ৌলভীবাজার
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট এর সহায়তায়
আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০ জন সদস্য
প্রথমে এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ
শুরু করে। সমিতির সদস্যরা ছিলেন মূলত
স্বল্প-শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সামান্য উপার্জনক্ষম
এবং সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়
সম্পর্কে অসচেতন। পরবর্তীতে সমবায়ভিত্তিক
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং উপজেলা প্রশাসনের
উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের ভিত্তিতে
জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক
কুটির ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্য
বিম�োচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি
সাধন করা। আর উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে
নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি
করা এবং পশ্চাৎপদ মহিলাদের আল�োর
পথ দেখান�ো, সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং
সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য্য
বৃদ্ধিতে অবদান রাখা, সমবায় আদর্শ ও
নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার
মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নতি করা, সমবায়ের ভিত্তিতে
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধন
সংগ্রহ ও লাভজনক প্রকল্পে বিানয়�োগ, সঞ্চয়
জমা, শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন
করে ক্রিস্টাল সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণন এবং
সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা
করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য
নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। সমাজের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি
অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর। তাই
পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমিতির
গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করার
ফলে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটছে। মহিলাদের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমিতি ঋণ প্রকল্প
ও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রেখেছে
ফলে সদস্যদের পারিবারিক, সামাজিক এবং
অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক কার্যক্রম
সমিতি প্রতিবছর আন্তর্জাতিক ও জাতীয়
সমবায় দিবস পালন করে সদস্যদের দেশ,
সমাজ ও জাতি গঠনে উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা
রাখছে। এছাড়াও সমিতি বিভিন্ন সময়ে
এলাকার অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তিদের
বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহায়তা
প্রদান, বাল্যবিবাহ র�োধে সচেতনতামূলক
সভা অনুষ্ঠান, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার
খরচ বহন করার জন্য সাহায্য প্রদান করে
থাকে। পাশাপাশি সমিতির মৃত সদস্যদের
পরিবারকেও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।
অল্প সময়ের মধ্যে সমিতি আর্থিক উন্নয়নের
পাশাপাশি সমিতির সদস্যগণ সমাজ গঠনে
বলিষ্ঠ ভূ মিকা রাখছে।
সমিতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতি তাঁর সদস্যদের নিকট স্বচ্ছতা ও
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন
অনুষ্ঠান, মাসিক সভা, অডিট সম্পাদন এবং

হয়, অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল
পরিশ�োধ করা হয়। সমিতির অফিস কক্ষে
ডিজিটাল সাইনব�োর্ড এবং সমিতিতে পর্যাপ্ত
সিলম�োহর রয়েছে। তাছাড়া সমবায় আইন
ও বিধিমালা এর সংশ্লিষ্ট ধারা প্রতিপালনের
ফলে সমিতিতে গতিশীলতা এসেছে। সমিতির
কর্মকাণ্ড দিনদিন প্রসারিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে যথাযথ
প্রশিক্ষণ। সমিতির সদস্যদের সমিতিতে
ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান
করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা
হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য
সচেতন হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। তাছাড়া
প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে ক্রিস্টাল,
ব্লক বাটিক, সেলাই, মাশরুম ও কম্পিউটার
সহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে
তাদেরকে দক্ষ এবং কর্মমুখী করা হয়।

সমিতির উৎপাদিত পুঁতির পণ্য

বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিতভাবে সম্পাদন
করে থাকে। সর্বশেষ নির্বাচন ০৮/১১/২০২০
খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০-২০২১
অর্থবছরে ম�োট ১২টি মাসিক সভা করা
হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অডিট
সম্পাদন করা হয়েছে ১৫/১০/২০২০ খ্রি.
তারিখে। সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা করা
হয়েছে ১৮/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে। সমিতি
কর্তৃক নিয়মিতভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের
মাধ্যমে তা সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত রাখা

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে বেতনধারী ক�োন�ো কর্মচারী
রাখা হয়নি। সদস্যগণ সকলে মিলে ক্রিস্টালের
বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি
কিছু সংখ্যক সদস্য মাশরুম চাষ এবং সেলাই
কাজ করে থাকে। সমিতির মাধ্যমে সমিতির
সদস্যসহ এলাকার প্রায় ২০০ মহিলাকে
সমিতির উদ্যোগে ক্রিস্টাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
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আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যগণ ক্রিস্টালের বিভিন্ন ধরনের
পণ্য উৎপাদন করে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়
কার্যক্রম সম্পৃক্ত আছে। মাত্র ২০ সদস্য নিয়ে
সমিতিটি নিবন্ধন হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা
৬০ জন। নিবন্ধনকালে সমিতিতে আদায়কৃ ত
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০,০০০
টাকা। আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ
ছিল ২০,০০০ টাকা,ভর্তি ফি ছিল ২০০০
টাকা। সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা- ম�োট
অস্থায়ী সম্পদ ৩৫,০০০ টাকা, বিনিয়�োগ
৯০,০০০ টাকা, ব্যাংক স্থিতি ৪৮,০০০ টাকা,
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ৪৮,০০০ টাকা,
সঞ্চয় আমানত ১,৫০,০০০ টাকা, সংরক্ষিত
তহবিল ১,৭১০ টাকা এবং সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন ১,৯৮,০০০ টাকা।

বন্ধন ক্রিস্টাল সামগ্রী উৎপাদনকারী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ উল্লেখ
করলে বলতে হয় সদস্যরা ক্রিস্টালের তৈরি
পণ্য উৎপাদন করে আয়ের পাশাপাশি
সামাজিকভাবেও ব্যাপক আল�োড়ন সৃষ্টি
করেছে। সমিতির প্রত্যেক সদস্য সমিতির
প্রতি আন্তরিক এবং সমিতিও তাঁর সদস্যদের
শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ এবং সঞ্চয়ের ওপর
সুদ নিয়মিতভাবে প্রদান করার মাধ্যমে
সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে
স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রকল্প
গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া এবং সদস্যদের জন্য
স্থায়ী সম্পদ, বাসস্থান, ক্ষু দ্র ও মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা।
সমিতিটি এলাকার অবহেলিত মহিলাদের
জীবনমান
উন্নয়নের
লক্ষ্যে
বিভিন্ন
সচেতনতামূলক
প্রশিক্ষণ
প্রদান
ও
জনসচেতনতামূলক
কর্মকাণ্ড
এবং
স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা
ও তাদের প�ৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক
উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে চলেছে।

সমিতির উৎপাদিত পুঁতির বিভিন্ন পণ্য
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অফিস ঘরে সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে মাসিক সভা

কালিগজিয়া আদিবাসী মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: হবিগঞ্জ
উপজেলা: বাহুবল

হ

বিগঞ্জ জেলাধীন বাহুবল উপজেলার মধুপুর চা বাগানের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চল
কালিগজিয়া। আদিবাসী এই গ্রামের কিছু সংখ্যক দরিদ্র মহিলা অভাব থেকে মুক্তি লাভের
হাতিয়ার হিসেবে ‘কালিগজিয়া আদিবাসী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’ প্রতিষ্ঠা করেন। তারা
সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র শেয়ার ও সঞ্চয় সংগ্রহ করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন
করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হন। সমবায় সমিতিটি হবিগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয় হতে ২৫ মে ২০১৫
সালে ১৫৩১ নম্বরে নিবন্ধিত হয়। এই সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র বাহুবল উপজেলা। বর্তমানে
সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমিতির কর্মকাণ্ড বাহুবল উপজেলার সমবায় অঙ্গনে এবং
আদিবাসীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫১ জন। শেয়ার মূলধনের
পরিমাণ ১০,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,১৭,২৪০ টাকা।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলাধীন কালিগজিয়া আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল দারিদ্র্য
সীমার নিচে। তাদের দৈনন্দিন আয়ের ক�োন�ো সংস্থান ছিল না। অর্ধাহারে অনাহারে তাদের দিন
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চলত। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের নিমিত্তে
সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়
সমিতিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে সমিতির
অতি দরিদ্র সদস্যদের কাপড় বুননের মাধ্যমে
আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণে ক্ষু দ্র ঋণ
প্রদান করা হয়।

সমিতির উদ্দেশ্য
সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সরকারি
সহয�োগিতায় সদস্যদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়নে সহায়তা করা, সমিতির কর্মএলাকায়
স্থানীয় সংগঠন, কমিটি ও প্রশাসনের
সহয�োগিতায়
সদস্যগণের
জীবনমান
উন্নয়নের ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য বিম�োচনের
সাথে সংগতিপূর্ণ যেক�োন�ো কার্যক্রম গ্রহণ
করা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ ও
ভূ মিকা রয়েছে। সমিতিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য
নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরি। সমাজের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি
অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর। তাই
পিছিয়ে পড়া নারীদের সমবায় সমিতিতে
সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমবায়
সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং নেতৃ ত্ববিষয়ক
256
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প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীদেরকে
কর্মমুখী করার জন্য সমিতি বিভিন্ন ধরনের
প্রচার প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড করে আসছে।
মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য
লেবু চাষ, আনারস চাষ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
সচেতনতা, বসতবাড়িতে বাগান, হাঁস-মুরগি
ও গরু-ছাগল পালন, বাল্যবিবাহ র�োধ,
বৃক্ষর�োপণ কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে সমিতির
সদস্যদের সহায়তা করার মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি
করা, যাতে তারা পারিবারিকভাবে সচ্ছলতা
আনতে পারে। বর্তমানে তারা আদিবাসী
তাঁতের মাধ্যমে বিভিন্ন কাপড় তৈরি করে
বাজারজাত করছে। নারীদেরকে কর্মমুখী
করার জন্য প্রচার প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড
পরিচালনা করে আসছে।

সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন
করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে
এই সমিতি উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা রাখছে।
সমিতি বাল্যবিবাহ র�োধ ও পরিবার পরিকল্পনা
গ্রহণের প্রচারণা চালিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অদক্ষ জনবলকে
দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। সেকারণেই
সমিতির সদস্যকে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ
প্রদান করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে
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ত�োলা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা,
জন্মনিবন্ধন
নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রিশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। প্রতিটি সদস্যদের
আর্থিক উন্নয়নে টেইলারিং, ব্লক বাটিক,
হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালনসহ বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের
কর্মমুখী করা হয়। এছাড়াও ব্যবস্থাপনা
কমিটির সদস্যদের দক্ষ করে গড়ে ত�োলার
নিমিত্ত সমবায় ব্যবস্থাপনা, নেতৃ ত্ববিষয়ক
প্রশিক্ষণ ও আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে
থাকে। দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারী সৃজনের জন্য
সমিতিতে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের আয়�োজন
করা হয়।
কর্মসংস্থান
সমিতির মাধ্যমে সমিতির সকল সদস্যকে
স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজ
পরিচালনার জন্য ৫ জন কর্মচারীকে মাসিক
বেতন প্রদানের ভিত্তিতে নিয়�োগ প্রদান করা
হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির অতি দরিদ্র
সদস্যদেরকে ক্ষু দ্র ঋণ প্রদান করা হয় যাতে
তারা কাপড় বুননের মাধ্যমে আয়বর্ধকমূলক
কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। মাত্র
২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও

বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৫১ জন। নিবন্ধনকালীন
সময়ে সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের
পরিমাণ ৪,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে
আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল
৩,০০০ টাকা, ভর্তি ফি আদায় ১,৪০০
টাকা যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে- সঞ্চয়
আমানতের পরিমাণ ১,১৭,২৪০ টাকা, শেয়ার
মূলধন ১০,০০০ টাকা। সমিতির বর্তমান
কার্যকরী মূলধন প্রায় ১,২৭,৪৬৫ টাকা।
সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
সামাজিক কার্যক্রম, কাপড় বুনন, বাড়ির

খালি জায়গায় শাকসবজি চাষ, বৃক্ষর�োপণ
কার্যক্রম, লেবু চাষ ও আনারস চাষ।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে
সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণের পর যথাসময়ে
ঋণ পরিশ�োধ করে থাকেন। সমিতির প্রতিটি
সদস্য সমিতির প্রতি আন্তরিক। সমিতির
সদস্যদের শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ এবং
সঞ্চয়ের সুদ নিয়মিত প্রদান করা হয়।
যথাসময়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির
নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়।
উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও ঋণ
কার্যক্রমের ফলে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে ফলে

সমিতিটি ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে
চলেছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি
বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
নেয়া হয়েছে। উপজাতি কাপড় বুননের জন্য
একটি তাঁত কারখানা তৈরির পরিকল্পনা আছে।

সমিতির সদস্যদের বৃক্ষর�োপন
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মধ্যনগর ইউনিয়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

মধ্যনগর ইউনিয়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: সুনামগঞ্জ
উপজেলা: ধর্মপাশা

সু

নামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা থানার মধ্যনগর ইউনিয়নের পিছিয়ে
পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে মধ্যনগর মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ। সমিতিটি ২২ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
থেকে নিবন্ধন (নিবন্ধন নং-০৩৫/১৯(সুনাম), তারিখ: ১৬/০৬/২০১৯ খ্রি.)
নিয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যে
সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর এলাকাটি হাওর বেষ্টিত
অঞ্চল, এ এলাকার অধিকাংশ নারী স্বল্প শিক্ষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও
অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে। এই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে
২২ জন নারী নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি মহিলা সমবায়
সমিতি গঠন করার উদ্যোগ নেয় এবং মধ্যনগর ইউনিয়ন মহিলা সমবায়
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সমিতি লিঃ নামে একটি সমিতি গঠন করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে নিজেদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করে
নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের
সৃষ্টি করা সমিতির মূল লক্ষ্য। সমিতির
উল্লেখয�োগ্য উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে
সদস্যদের সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, দারিদ্র্য
বিম�োচনে স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ
বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ
শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা করা, সমবায়ের
ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের
লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন
সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ করা
এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক
কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ
বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন হিসেবে
গড়ে ত�োলা হয়।
কর্মসংস্থান
সমবায় ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক
উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে
মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে
বিনিয়�োগ, সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
স্বল্প সুদে সদস্যদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি করা হয়।
আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্যক্রম
পরিচালনাপূর্বক তা পর্যাল�োচনা করে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড
পরিচালনা এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে।

সমিতির সাফল্য
সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলা
মধ্যনগর ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের
নিয়ে গড়ে ওঠে মধ্যনগর মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক এবং
সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের
আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান
রাখছে। সমিতি তার সদস্যদের থেকে শেয়ার
ও সঞ্চয় সংগ্রহ করে সদস্যদের মধ্যে ঋণ
বিতরণ করে তাদের আর্থিকভাবে সচ্ছল করে
তুলছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে
স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রকল্প

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগ
ও ভূ মিকা রয়েছে। সমিতির সদস্যদের
অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে
বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং
সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।
সমিতি নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, বাল্যবিবাহ
র�োধ, য�ৌতুকের বিরুদ্ধে আন্দোলন
এবং নারীনির্যাতন বন্ধ করার বিষয়ে
সচেতনতামূলক সভা আয়�োজন করে থাকে যা
নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা পালন
করে।

সামাজিক কার্যক্রম
সমিতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস ও জাতীয়
দিবস পালন করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও
জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। সমিতির পক্ষ
থেকে গরিব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করার
জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। বাল্যবিবাহ
র�োধে সমবায় সমিতি তার সদস্যদের
পাশাপাশি এলাকাতেও সচেতনতামূলক
কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে
গড়ে ত�োলা এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার
লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
প্রদান করা হয় তাঁর মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হচ্ছে
টেইলারিং, সেলাই, ব্লক, বাটিক প্রভৃ তি।
এছাড়া সমিতির বেশিরভাগ সদস্যদের
সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির সময়ই সমবায় সমিতি
ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে
সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে ত�োলা হয়।
এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা,

মধ্যনগর ইউনিয়ন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর মাসিক সাধারণ সভা
সমিতির শেয়ার মূলধন ২২,০০০ টাকা,
সমিতির সঞ্চয় আমানত ২২,০০০ টাকা।
সমিতির কার্যক্রম
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রম হিসেবে রয়েছে
শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
সামাজিক কার্যক্রম, সদস্যদের সেলাই
প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে
স্বাবলম্বী করা। সমবায়ের মাধ্যমে নারী শিক্ষা,
বয়স্ক শিক্ষা, বাল্যবিবাহ র�োধ, য�ৌতুকের
বিরুদ্ধে আন্দোলন, নারীনির্যাতন বন্ধ করা
ইত্যাদি চলমান আছে।

উদ্যোগ নেয়া এবং সমিতির জন্য স্থায়ী
সম্পদ, সদস্যদের জন্য বাসস্থান এবং
প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষু দ্র অথবা মাঝারি
শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ত�োলা।
সমিতির অত্র এলাকার অবহেলিত ও
দরিদ্র মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও
জনচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থানের
মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের প�োষ্যদের
আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা
রেখে আসছে।
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সুনামগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: সুনামগঞ্জ
উপজেলা: সুনামগঞ্জ সদর

না

রীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ এবং অনগ্রসর অবস্থা থেকে
পরিত্রাণের নিমিত্ত নারী সমাজকে একত্রে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে
উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি
নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ‘সমবায় শক্তি, সমবায় মুক্তি’ এই স্লোগানকে
সামনে রেখে সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের
নিয়ে গড়ে ওঠে ‘সুনামগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লি.’। সমিতিটি জেলা
সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ থেকে (নিবন্ধন নং-০৬৬/১৫(সুনাম),তারিখ১৮/১০/২০১৫খ্রি.মূলে) নিবন্ধিত হয়ে কাজ শুরু করে। সমিতির কর্মএলাকা
সমগ্র সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমিতির সভ্য নির্বাচনি
এলাকাও সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার উত্তর আরপিননগর এলাকার কতিপয় দরিদ্র
পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কিছু সংখ্যক মহিলা সদস্য একটি
সমবায় সমিতি গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উত্তর আরপিননগর
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এলাকা একটি জনবহুল এলাকা। এ এলাকায়
বিভিন্ন পেশায় খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস।
সদস্যভু ক্তির সময়ে সমিতির অধিকাংশ
সদস্যই ছিল বেকার ও অসচেতন। সমিতি
নিবন্ধন লাভের পর প্রাথমিকভাবে তাদের
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ও সেলাই প্রশিক্ষণে
অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু
হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের ভিত্তিতে
জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক
কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন
ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এছাড়া সমিতির উদ্দেশ্যের
মধ্যে রয়েছে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ
প্রদান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান
সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি
প্রভৃ তি।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীর ক্ষমতায়নে উক্ত সমিতির বিভিন্ন
উদ্যোগ ও ভূ মিকা রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে
সমিতির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
সমিতিতে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা
কমিটির নির্বাচন ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের
মাধ্যমে নেতৃ ত্বের বিকাশ ঘটেছে। সমিতির
সদস্যদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রকল্প

গ্রহণ এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু
করার ফলে মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা
বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক কার্যক্রম
সদস্যদের পক্ষ থেকে সমিতিটি জাতীয়
সমবায় দিবস পালনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক
ও জাতীয় দিবস পালন করে দেশ, জাতি ও
সমাজ গঠনে উল্লেখয�োগ্য ভূ মিকা পালন করে
আসছে। সমিতির পক্ষ থেকে সভ্য নির্বাচনি
এলাকার গরিব ও অসহায় ছাত্রছাত্রীদের
সাহায্য, অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র
বিতরণ, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ র�োধকল্পে
প্রতিনিয়ত সমিতির অফিস কক্ষে সভা
আয়�োজন করা হয়।
সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতির সকল সদস্যদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও
আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমবায় সমিতি আইন,
২০০১ (সংশ�োধিত ২০০২ ও ২০১৩) এবং
সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর
আল�োকে নির্বাচন অনুষ্ঠান, বার্ষিক/বিশেষ
সাধারণ সভা, বার্ষিক অডিট সম্পাদন, মাসিক
সভাসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিত হয়ে থাকে।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম: সমিতির সদস্যদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সেলাই
প্রশিক্ষণ, ক্রিস্টাল সামগ্রী তৈরি, নকশিকাঁথা

তৈরি, ব্লক বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেডে মহিলাদের
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মমুখী করে গড়ে
ত�োলা হয়।

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির অনুম�োদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
৪০,০০,০০০ টাকা। সমিতির আদায়কৃ ত
শেয়ার মূলধন ২১,০০০ টাকা এবং সঞ্চয়
আমানত ৬৩,০০০ টাকা। সমিতির বর্তমানে
কার্যকরী মূলধন ৮৪,০০০ টাকা।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় স্বল্প ও
দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ
গ্রহণ করা হয়েছে। সমিতির জন্য আলাদাভাবে
সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিউটি পার্লার, ক্রিস্টাল
সামগ্রী ও নকশিকাঁথা তৈরি এবং দ�োকান গড়ে
ত�োলার পরিকল্পনা রয়েছে।
সমিতি তাঁর সভ্য এলাকার অবহেলিত
মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে
আত্মকর্মসংস্থানমূলক
বিভিন্ন
প্রশিক্ষণ
প্রদানসহ জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের
মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা পালন
করে আসছে।

সুনামগঞ্জ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক তৈরিকৃ ত নকশি কাথা
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রংপুর বিভাগ

সমিতি	

১,৩৭৮টি

শেয়ার

৩০০.৯৫ লক্ষ টাকা

সদস্য

সঞ্চয় আমানত

কার্যকরী মূলধন
সম্পদ

কর্মসংস্থান

৪৭,৩৮৩ জন

৬৫৪.০৭ লক্ষ টাকা

২,৩৮৮.২৩ লক্ষ টাকা
১,১২৩.৫৫ লক্ষ টাকা
১,৬৩৪ জন
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‘রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৬’ প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ম�োঃ আবদুল হামিদ এর নিকট হতে ২০১৮ সালে
চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ গ্রহণ

চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঠাকুরগাঁও
উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর
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উ

ন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণ ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন
এ বিষয়গুল�ো এখন সমাজের প্রধান উপজীব্য। এ লক্ষ্যে নারীর আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নের জন্য চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ গঠিত হয় ২০১৩ সালে।
উত্তরবঙ্গের শস্যের ভান্ডার নামে খ্যাত ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাণকেন্দ্রে এ সমিতির
অবস্থান। শ্রীমতি চন্দনা ঘ�োষের স্বপ্নের সংগঠন কালের চাহিদায় এখন মহিলাদের
উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি স্বীকৃ তি
২০১৩ সালে হলেও এর রয়েছে গ�ৌরব�োজ্জল ইতিহাস। চন্দ্রমিল্লকা মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ এ নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের শুভ যাত্রা
শুরু হয় ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে। শ্রীমতি চন্দনা ঘ�োষ প্রথমে অনেকটা শখের
বসে এলাকার দরিদ্র নারীগ�োষ্ঠীকে নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি নিজে বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শখকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেলাই, সুচের কাজ
ও নকশাসহ হাতের বিভিন্ন কাজে মন�োনিবেশ করেন। মননশীল এ কাজের
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স্বীকৃ তিস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হতে
অর্ডার আসতে থাকে। কাজের কলেবর ও
গতি বাড়তে থাকে সমান তালে। সংগঠনটির
প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃ তির অনুধাবন করায়
সরকারিভাবে এর কার্যক্রম পরীক্ষানিরীক্ষান্তে
জেলা সমবায় দপ্তর, ঠাকুরগাঁও হতে নিবন্ধন
করেন ২০১৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মাসে,
যার নিবন্ধন নং- ৫৯। সমিতির নিবন্ধনের
পরপরই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের লক্ষে
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এলাকার
শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত নারীদেরকে বিভিন্ন
ট্রেডে প্রশিক্ষণসহ জুটব্যাগ, ওয়াল মেট,
দ�োলনা, শিকা, ডাইনিং সেট, শাড়ি, থ্রিপিচ,
বেড কভার, কুশন কভার, পাঞ্জাবি, ফতুয়া
এবং বিভিন্ন নিত্যপ্রয়�োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরির
কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীদেরকে
সংগঠিত করে বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক
সুয�োগ সৃষ্টিসহ নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির
মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে নিরলস
কাজ করে যাচ্ছে এ সমিতির সদস্যগণ।
সমিতির একজন সদস্য যিনি ছিলেন খুবই
দরিদ্র ও অসুস্থ এবং তার ছেলেমেয়েদের খরচ
চালাতে অক্ষম, যা প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে।
তিনি এ সমিতির সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করে দক্ষতা অর্জন করে কার্যক্রম পরিচালনার
মাধ্যমে ইত�োমধ্যে নিজেকে স্বাবলম্বী করে
তুলেছেন।
প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম এক গণ্ডির মধ্যে
সীমাবদ্ধ না রেখে উন্নয়নের ডানায় ভর করে
সাংস্কৃতিক মূলধারাকে সঠিক রাখার প্রত্যয়
নিয়ে গড়ে ত�োলা হয় কুশ শিশু নিকেতন।
এলাকার সাংস্কৃতিকমনা ল�োকদের সুপরামর্শে
শিশুদের নাচ, গান আবৃতি, নাটক ইত্যাদি
বিষয়ে শিক্ষাদান অব্যাহত আছে। জেলার
বিভিন্ন কর্মসূচিসহ সরকারি ও বেসরকারি
কর্মসূচিতে এ সকল শিশু কিশ�োররা তাদের
নানা পারফরম্যান্সে প্রশংসিত হচ্ছে।
শিক্ষার আল�ো ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয়
নিয়ে এবং আল�োকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে
গড়ে ত�োলা হয় বর্ণময় কুশ নামে একটি
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের
বিনা বেতনে অধ্যয়নসহ বৃত্তির সুয�োগ রাখা
হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানে। সমবায় অধিদপ্তরের
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব ম�ো:
মফিজুল ইসলাম উত্তরবঙ্গ সফরের সময়
বিগত ২৪/১১/২০১৫ তারিখে বর্ণময় কুশ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন।
সমিতির কার্যক্রম নিজ জেলার মধ্যে
সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন স্থানে।
সমিতির নিজস্ব পণ্যের প্রচার ও প্রসারে জাতীয়
ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ
করে। পণ্যসামগ্রী বহুল বিক্রিসহ দেশি ও
বিদেশি ক্রেতাদের নিকট থেকে অর্ডার পাওয়া
যাচ্ছে প্রতিদিন। হরহামেশায় পাওয়া যাচ্ছে

গ্রামের দক্ষ প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে শাড়ি ও থ্রিপিস এর ওপর হাতের কাজ

হাতের কাজের শাড়ি ও থ্রিপিস

মেইলবার্তা ও মুঠ�োফ�োনের আলাপচারিতা।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণসহ
নানাবিধ সহয�োগিতা প্রদান করে আসছে
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রতিষ্ঠানটির
পণ্যসামগ্রী
গুণগত
মানসম্পন্ন হওয়ায় এর চাহিদা প্রতিনিয়ত
বেড়েই চলছে। এর মান আরও ভাল�ো করার
চেষ্টা অব্যাহত আছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার
ও সম্পাদিকা শ্রী মতি চন্দনা ঘ�োষ মনে
করেন যে উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিগুল�ো
দেশের চাহিদা মিটিয়ে বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠানের

পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করার সুয�োগ পাবে,
যদি সরকার তথা সমবায় অধিদপ্তর এ বিষয়ে
আন্তরিক হয়। তিনি জানান যে নিজ উদ্যোগে
ইত�োমধ্যে তিনি নেপাল, চীন, ভারত,
মালয়েশিয়া, আমেরিকা ও কানাডায় অনুষ্ঠিত
মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। এসব দেশের
মেলাগুল�োতে চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায়
সমিতির পণ্যের বেশ কদর ও গ্রহণয�োগ্যতা
রয়েছে। এখন শুধুমাত্র দরকার সরকারি
পৃষ্ঠপ�োষকতা ও আর্থিক সহয�োগিতা।
চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ক্ষু দ্র

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 265

265

সমবায়ের উৎপাদিত সমবায়ী পণ্য নিয়ে দিল্লির প্রগতি ময়দানে মেগা ট্রেড ফেয়ারে
২০১৬ সালে প্রথম বারের মত�ো সমিতির অংশগ্রহণ। উক্ত ট্রেড ফেয়ারে বাংলাদেশের
হাইকমিশনার সমিতির স্টল পরিদর্শন করেন এবং সমবায়ী পণ্য দেখে মুগ্ধ হন

ঋণ কার্যক্রম ও ক্ষু দ্র ব্যবসায় পৃষ্ঠপ�োষকতা
করে আসছে। ইত�োমধ্যে এ সমিতিটির ২৩৭
জন সদস্যের মধ্যে ২০ লক্ষ টাকার ঋণ দাদন
করেছে। জেলায় গড়ে ওঠা বিউটি পার্লারের
সার্বিক সহয�োগিতা করে আসছে। মহিলাদের
সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গড়ে ত�োলা হয়েছে কুশ
স্বাস্থ্য নিকেতন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সফল
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে শ্রীমতি চন্দনা ঘ�োষের
নেতৃ ত্বে একটি দক্ষ ও সৎ ব্যবস্থাপনা কমিটি
এ সমিতির সাফল্যের পেছনে কাজ করছে।
দক্ষ, অদক্ষ মিলে এ প্রতিষ্ঠানে ১,২০০ জন
মহিলার কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।
চন্দ্রমল্লিকা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ২০
জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হলেও বর্তমানে
এর সদস্য সংখ্যা ২৫৭ জন। সমিতিতে
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৬,৫১,৮০০
টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩৫,৬৫,৫৩২
টাকা। সমিতির ম�োট কার্যকরী মূলধনের
পরিমাণ ৬২,৫৭,০২৭ টাকা। সমিতিটি নতুন
নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্প গ্রহণে নতুন
উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকল্প গ্রহণের সরকারি
সহয�োগিতা ও যথাযথ সমর্থন পেলে সমিতির
কার্যক্রম আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। উন্নয়ন
কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রেখে এ সমিতি
টেকসই উন্নয়নে যথাযথ ভূ মিকা পালন করতে
পারবে বলে আশা করা যায়।

সমিতি পরিদর্শন করছেন সমবায় অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ
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মুন্সিরহাট মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের সেলাই প্রশিক্ষণ

মুন্সিরহাট মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মী
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ঠাকুরগাঁও
উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর

১

৯৭২ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ঠাকুরগাঁও জেলার
মুন্সিরহাট এলাকায় আরডিআরএস বাংলাদেশ নামে বিদেশি সাহায্য সংস্থা
কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র ২ বছর চালান�োর
পর পরিচালনাকারী সংস্থা কর্তৃক বন্ধ ঘ�োষণা করা হয়। উক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রে
কর্মরত ৩০০ জন দুস্থ মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করতে রাজী হওয়ায় ৭০
জন মহিলা ঐ কেন্দ্রের পরিচালক স্থানীয় সমাজকর্মী বেগম সৈয়দা জাহানারার
নেতৃ ত্বে স্থানীয় সমাজ কর্মী এবং তৎকালীন মহকুমা সমবায় কর্মকর্তার
সহয�োগিতায় ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে “মুন্সিরহাট মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মী
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ” নামে এই সমিতি গঠন করা হয়। পুঁজি ছিল
আরডিআরএস কর্তৃক অনুদান হিসেবে প্রদত্ত ২০টি সেলাই মেশিন এবং কিছু
পুরন�ো কাপড়। ৯ মাস প্রস্তাবিত থাকার পর ১৯৭৫ সালে দিনাজপুর জেলা
সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। এই সমিতির নিবন্ধন নং ১০২৫,
তাং ১৪-০৭-১৯৭৫। পরবর্তীতে সমিতির প্রয়�োজনে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে
১৯৯৫ সালে একবার এবং ২০১৭ সালে আরও একবার গঠনতন্ত্র সংশ�োধন
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ও ব্যক্তির নিকট থেকে পণ্য অর্ডার এবং
সরবরাহ করা হয়। সমিতি কারিকার সদস্য
এবং সরবরাহকারী।

শিক্ষা প্রকল্প
সমিতি এলাকায় ক�োন�ো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল
না। এই সমিতি দীর্ঘদিন একটি ফ্রি প্রাইমারি
স্কু ল পরিচালনা করে এলাকায় শিক্ষার আল�ো
ছড়িয়েছে। পরবর্তীতে ফ্রি প্রাইমারি স্কু ল
বন্ধ করে বর্তমানে ২টি কিন্ডারগার্টেন স্কু ল
পরিচালনা করছে। উক্ত স্কু ল ২টি প্রায় ৩০০
ছাত্রছাত্রী উন্নত শিক্ষা লাভ করছে।
চিকিৎসা প্রকল্প
এই প্রকল্পের আওতায় কাঞ্চন সমিতি নামে
একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থার সহয�োগিতায়
সমিতিতে সদস্যসহ সংলগ্ন এলাকার মানুষের
চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

আইজিএ টেইলারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

করা হয়, বর্তমানে সমিতির নিবন্ধন নং ৪
তারিখ-০৪.০৬.২০১৭ খ্রি.। শুরুতে বিভিন্ন
ট্রেডে যেমন প�োশাক সেলাই, অ্যাম্ব্রয়ডারী,
পাটজাত দ্রব্য তৈরি চরকায় সুতা কাটা,
তাঁত ব�োনা, তুত চাষ প্রতিপালন ইত্যাদি
বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন করা হত�ো।
এই সমিতিতে উৎপাদিত পাটজাত এবং
অ্যাম্ব্রয়ডারী করা বিভিন্ন পণ্য স্থানীয়ভাবে
এবং কারিকা হস্তশিল্প সমবায় ফেডারেশনের
বিক্রয় কেন্দ্রে সরবরাহ করা হত�ো। সেই সময়
সমিতির কার্যক্রমগুল�ো পরিচালনার জন্য
কানাডিয়ান একটি সংস্থা ইউ এস সি কানাডার
আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেত। পরবর্তীতে
১৯৮৯ সালের পর থেকে উক্ত আর্থিক
সহয�োগিতা বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর থেকে
অদ্যাবধি সমিতি নিজস্ব অর্থায়নে চলছে।
বাস্তবতার প্রয়�োজনে কিছু কিছু প্রকল্প বন্ধ করে
নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ সমিতি সমবায়
অধিদপ্তরের সমবায় বাজার কনস�োর্টিয়াম
এর সদস্য। শুরুর সময় থেকে সদস্য সংখ্যা
বেড়ে এক সময় ১৩০ জনে উন্নীত হয়। কিন্তু
বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য বিবাহ, চাকরিপ্রাপ্তি
এবং অন্যান্যভাবে পুনর্বাসিত হয়ে ঠাকুরগাঁও
ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় এবং মৃত্যুর কারণে
সদস্য সংখ্যা কমতে থাকে। বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা-৭৩ জন। বর্তমানে সমিতির
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,০৮,৬২৪
টাকা। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে
সরকারের নিকট থেকে দীর্ঘমেয়াদি লিজ নেয়া
১.৪৬ একর জমিতে নিজস্ব অফিস ভবন,
শিশু নিবাসের আবাসিক ভবন, খাবার ঘর,
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রান্নাঘর আছে। বর্তমানে এই ঘর বাড়িগুলো
এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের আনুমানিক মূল্য
প্রায় ৩,৫০,০০,০০০ টাকা।

প্রশিক্ষণ
সমিতি এই প্রকল্পের আওতায় প�োশাক
সেলাই, প�োশাক ডিজাইন, সুচি শিল্প, ব্লক
বাটিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। তবে
বর্তমানে চাহিদা কমে যাবার কারণে প্রশিক্ষণ
কার্যক্রম অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে
চাহিদার ওপর নির্ভর করে প্রশিক্ষণ প্রদান
করা হয়। সমিতিতে ২ জন প্রশিক্ষক আছেন।
সমিতি শুরু থেকে এ যাবৎকালে বিভিন্ন
ট্রেডে ১০ হাজারের ঊর্ধ্বে মহিলাকে প্রশিক্ষণ
দিয়েছে। যারা বর্তমানে নিজস্বভাবে আয়ের
পথ খুঁজে পেয়েছে। এছাড়া এই সমিতি বিগত
২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৮২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের
সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের
আওতায় ১৫টি ক�োর্সের মাধ্যমে সারাদেশ
থেকে আগত ২৯০ জন মহিলা সমবায়ীকে
টেইলারিং ব্লক-বাটিক, সুচিশিল্প ট্রেডে
প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
সুচি শিল্প প্রকল্প
এখানে ৩০ জন প্রশিক্ষিত মহিলা উৎপাদন
কর্মী কাজ করেন। চাহিদা কমে যাওয়ার
কারণে অর্ডারের ভিত্তিতে কর্মীগণ বাড়িতে
বসে কাজ করেন এবং কাজ শেষে পণ্যটি জমা
দিয়ে মজুরি নিয়ে যান। কারিকা- হস্তশিল্পে
সমবায় ফেডারেশন লিঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান
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শিশু নিবাস
সমিতি ১৯৭৮ সাল থেকেই একটি শিশু
নিবাস পরিচালনা করে আসছে। এখানে ৩৫
জন এতিম মেয়ে শিশু প্রতিপালিত হচ্ছে।
এদের থাকা খাওয়া, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ
যাবতীয় ব্যয় এখান থেকেই নির্বাহ করা হয়।
শুরুর দিকে ইউএসসি কানাডার আর্থিক
সহয�োগিতায় শিশু নিবাস চলত�ো। ১৯৮৮
সালের পর থেকে উক্ত সংস্থা অর্থায়ন বন্ধ
করে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সাল থেকে
বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর
থেকে ৩১ জন নিবাসীর বিপরীতে ক্যাপ্টিযান
গ্রান্ট পাওয়া যায় যা দিয়ে কিছু খরচ মেটান�ো
হয় এবং বাকি খরচ সমিতি এবং দানশীল
ব্যক্তিবর্গের অনুদানে চলে। সমিতি ইত�োমধ্যে
২৯ জন নিবাসীকে বিয়ে পুনর্বাসিত করেছে
এবং ৩ জন নিবাসীকে ৩টি সম্ভ্রান্ত পরিবারে
প্রতিপালিত হওয়ার সুয�োগ করে দিয়েছে
এদের মধ্যে ১ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার
পর একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার উচ্চ পদে চাকরি
করছে। একজন স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর
সরকারের সমাজ কল্যাণ জেলা দপ্তরে কর্মরত
বিয়ে হয়ে গেছে এবং ভাল�ো আছে। বর্তমানে
এই শিশুনিবাসে ৫ থেকে ১৪ বছরের মেয়েরা
অবস্থান করছে এরা ১ম শ্রেণি থেকে অষ্টম
শ্রেণিতে পড়াশ�োনা করছে। নিবাসীদেরকে
পড়াশুনা শেষ করার পর হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ
প্রদান করা হয়। বর্তমানে সমিতিতে ৩০
জন কর্মী বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। গার্ড
এবং পিয়ন ছাড়া সকলেই মহিলা। সমিতির
বেতনসহ প্রশাসনিক ব্যয় প্রতিমাসে লক্ষাধিক
টাকা যা প্রকল্পগুল�ো নিজস্বভাবে আয় করে।

পরিচালনা
সমিতির ৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ
নিবিড়ভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে সমিতি
পরিচালনা করে। প্রতিমাসে মাসিক সভা
অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সমিতি এবং প্রকল্পগুল�োর
আয়ব্যয়সহ সকল বিষয়ে আল�োচনা
পর্যাল�োচনা করা হয়। নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ
সভা এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সমবায়ের
সকল আইন ও নিয়মকানুন মেনে চলে এই
সমিতি।
পরিদর্শন
২০০৬ সালের ৮ জুন সমবায় অধিদপ্তরের
তৎকালীন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহ�োদয়
শেখ আলতাফ আলী এবং নিবন্ধক ও
মহাপরিচালক জনাব মফিজুল ইসলাম ২
ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. সমিতি পরিদর্শন করে
সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে
অনেক মন্ত্রী, এমপি, স্থানীয় প্রশাসনের উচ্চ
পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সমবায় অধিদপ্তরের
অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এই সমিতি
পরিদর্শন করেন।

অর্জন
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী বেগম সৈয়দা
জাহানারা ১৯৮৫ সালে এবং সাবেক সভানেত্রী
রহিমা চ�ৌধুরী ১৯৮৯ ও ১৯৯৮ সালে র�ৌপ্য
পদক অর্জন করেন। ২০০৮ সালে রহিমা
চ�ৌধুরী দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায়ী হিসেবে
জাতীয় সমবায় পুরস্কার স্বর্ণপদক লাভ করেন।
এ সমিতি সমবায় অধিদপ্তর আয়�োজিত
সমবায় মেলা ২০১০ এ অংশগ্রহণ করে।

সমবায় কার্যালয় ঠাকুরগাঁও কর্তৃক আয়�োজিত আইজিএ টেইলারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

তাছাড়া বহুবার জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে
শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মন�োনীত হয়েছে
এই সমিতি। এই সমিতি শুরু থেকেই মহিলা
এবং শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ
করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে
নীরবচ্ছিন্নভাবে তা করে আসছে।
মুন্সিরহাট মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মী বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ অর্থবিত্তে শক্তিশালী
নয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এলাকার অনেক

দুস্থ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আয়ের পথ
দেখিয়েছে ২৯ জন এতিম মেয়েকে প্রতিপালন
করে বিয়ে দিয়ে সমাজে পুনর্বাসন করেছে।
এলাকায় শিক্ষার আল�ো ছড়িয়েছে। বর্তমানে
৩৫ জন এতিম মেয়ে প্রতিপালন, ৩০০
শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ভিত তৈরির ব্যবস্থা,
সর্বোপরি ৩০ জন মানুষের কর্মসংস্থানের
ব্যবস্থা করেছে নিজস্ব অর্থায়নে।

মুন্সিরহাট মহিলা প্রশিক্ষণ কর্মী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ পরিচালিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে নারী সমিতির জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ গ্রহণ

নারী সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: কুড়িগ্রাম
উপজেলা: উলিপুর
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কু

ড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার রামদাস ধনিরাম গ্রামের
হতদরিদ্র অসচ্ছল অর্ধশিক্ষিত ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
শুরুতে ২০০৬ সালে হেক্স-সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস
সেন্টার ‘বিডিএসসি-নারী’ প্রকল্পের সহায়তায় উল্লিখিত এলাকার এসব
নারীদেরকে নিয়ে নারী সংগঠন গঠনের মাধ্যমে নারী পুর্নজাগরণের উদ্যোগের
সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সমিতিতে আর্থিক স্বচ্ছতা ও
নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মনীতির প্রয়�োজন পড়ে।
এমতাবস্থায় জেলা সমবায় কার্যালয়, কুড়িগ্রাম হতে বিগত ০২/১০/২০১২
খ্রি. তারিখে নিবন্ধন নং- ৩৩ মূলে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়ে “ নারী সমবায় সমিতি
লিঃ” নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অল্প সংখ্যক পুঁজি ( শেয়ার,
সঞ্চয়) নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে সমিতিটি সাফল্যের সাথে
কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে জাতীয়
পর্যায়ে মহিলা সমিতির ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার অর্জনে
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সক্ষম হয়।

সমিতির প্রাথমিক বিবরণী
নারী সমবায় সমিতি লিঃ একটি
মানবকল্যাণমূলক সংস্থা হিসেবে কুড়িগ্রাম
জেলার উলিপুর উপজেলায় কাজ করে যাচ্ছে।
নারী নামের মাঝেই নিহিত আছে নারী সংস্থার
স্বপ্নের বীজ এবং নারী কল্যাণকে অগ্রাধিকার
দিয়ে সকল মানুষের কল্যাণই নারী সমবায়
সমিতির প্রধান লক্ষ্য। কুড়িগ্রাম জেলা
বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃ তিক দুর্যোগপ্রবণ
ও নদী ভাঙন এলাকা। চরম দরিদ্রতা ও নদী
ভাঙনের কারণে এ এলাকার নারীরা আরও
বেশি ঝু ঁকিপূর্ণ জীবনযাপন করে। বিশেষ
করে বন্যা ও নদী ভাঙনের জন্য প্রতিনিয়ত
বাসস্থান পরিবর্তন করার ফলে দৈনিক খাদ্য
পুষ্টির অনিশ্চয়তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা,
বাল্যবিবাহের মত�ো নানাবিধ বঞ্চনার মধ্যে
পড়েন এ এলাকার মানুষ এছাড়াও তাদেরকে
নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি
ম�োকাবেলা করতে হয়। এ জেলার দরিদ্র
জনগ�োষ্ঠী বিশেষ করে নারী, শিশু ও কিশ�োরী
প্রতি বছর প্রাকৃ তিক দুর্যোগের কারণে
মানবিক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। ফলশ্রুতিতে
সমাজধীকৃ ত
অবমানকর
পেশাকেও
জীবনধারণের পথ হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য

হয় নারীরা। তারা সমাজের মূলস্রোতধারা
থেকে দূরে সরে যায় এবং অমানবিক লাঞ্ছনার
শিকার হয়। এ অবস্থা দূরীকরণে নারী সমবায়
সমিতি লিঃ কাজ করে যাচ্ছে।
নারী বিশ্বাস করে মানব সভ্যতার চরম
উন্নতি, পরিবার ও সমাজ গঠন, কৃ ষ্টি কালচার
লালনে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করে
আসছে। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য
প্রয়�োজন নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। এ
আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশ্বব্যাপী নারীরা
নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায়ে এক
ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বাংলাদেশে
নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক
এগিয়ে গেলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে চরম বাস্তবতা
পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের
সমাজব্যবস্থায় নারীরা শোষিত, নির্যাতিত,
বঞ্চিত, নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কিত, দুর্যোগে
বিপদগ্রস্ত এবং অধিকার বঞ্চিত। এ ধরনের
সমস্যাগুল�ো গ্রামীণ অঞ্চলের অতি-দরিদ্র
পরিবারের নারীদের ক্ষেত্রে আরও বেশি
ভয়াবহরূপে আবির্ভূত হয়। কুড়িগ্রাম জেলা
বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জেলার মধ্যে
অন্যতম এবং এ অঞ্চলের নারী আর�ো বেশি
ঝু কিপূর্ণ এবং অমানবিক জীবনযাপন করছে।
এ সকল অসহায় নারীদের সম্পৃক্ত করে নারী
সংস্থা সমাজের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য

কাজ করে যেতে বদ্ধপরিকর।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
‘নারী’ সমবায় এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখে
যেখানে অবহেলিত ও মানবিক বিপর্যয়ের
শিকার জনগ�োষ্ঠী সম-অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে
শান্তিতে বসবাস করবে।
১. অধিকার বঞ্চিত মানুষের সম-অধিকার
নিশ্চিত, জেন্ডার সমতা, নারীর
ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধীদের সমান সুয�োগ
ও অধিকার, সামাজিক ন্যায্যতা, সুশাসন
এবং পারিবারিক নির্যাতনসহ সকল
নিপীড়নমূলক সমস্যা চিহ্নিত করার
পদক্ষেপ গ্রহণ;
২. সুবিধাবঞ্চিত জনগ�োষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি
এবং জীবনজীবিকার মান উন্নয়ন করা;
৩. জলবায়ু
পরিবর্তনের
প্রভাবজনিত
সমস্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার দক্ষতা
উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় ভূ মিকাসহ
দুর্যোগ ম�োকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ
গ্রহণ;
৪.	সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগ�োষ্ঠীর স্বাস্থ্য
ও পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুপেয়
পানি ও পয়ঃনিস্কাশনের জন্য সামাজিক
অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও

জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নারী সমবায় সমিতি কার্যক্রম পরিদর্শন
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বাস্তবায়ন;
৫.	পিছিয়ে পড়া কিশ�োর-কিশ�োরীদের
আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষায় সম্পৃক্তকরণ
এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সুনাগরিক
হিসেবে গড়ে ত�োলা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
শতভাগ নারী প্রধান এবং নারী পরিচালিত এই
সমবায় সমিতিটি অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও
সুনামের সাথে সরকারি-কেসরকারি সকল
প্রতিষ্ঠানের সাথে ভালো সম্পর্ক ও সমন্বয়
রেখে নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।
বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা,
নির্যাতিত ও অসহায় দরিদ্র নারীদের নিয়ে
গঠিত এই নারী সমবায় সমিতিটি নারীদের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবিক
কাজ করে যাচ্ছে। পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও
হস্তশিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক নারী বাড়িতে
বসেও আয় করতে পারছে। বাংলাদেশের
প্রত্যন্ত একটি উপজেলা থেকেও পাটপণ্য
বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে
বেশ সুনাম অর্জন করে নারী সমবায় সমিতির
সদস্যদের কল্যাণে কাজ করে চলছে।

সামাজিক কার্যক্রম
বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক সচেতনতা প্রদান,
মানবিক ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান,
স্যানিটেশন, বৃক্ষর�োপণ, নারীনির্যাতন ও
বাল্যবিবাহ প্রতির�োধ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবারপরিকল্পনা, এইচআইভি, এইডস, দুর্যোগ
ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগে মানবিক সহায়তা প্রদান,
বিভিন্ন স্থানীয় নারী সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি,
বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান
ও বাজারজাতকরণ, নারীদের কর্মসংস্থান
তৈরি, আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা
প্রদান ইত্যাদি

সঞ্চয় আদায়, সদস্য ভর্তি, ব্যবস্থাপনা
কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, লভ্যাংশ
বিতরণ কার্যক্রম সমবায় আইন ও বিধি
ম�োতাবেক করা হয়ে থাকে।

কর্মসংস্থান
নানাবিধ কাজের মাধ্যমে ৪০০ জন সদস্য
নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের পেছনে যিনি অনুঘটকের
ভূ মিকা পালন করছেন তিনি হলেন জনাব
ম�োছাঃ ছবি বেওয়া, যার অবদান অনস্বীকার্য।
তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত শেয়ার,
সঞ্চয় আদায় করা হচ্ছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে
পাটজাত পণ্য তৈরির মাধ্যমে প্রায় ৬০০ জন
দুস্থ মহিলার কাজের সংস্থান করা হয়েছে।
এছাড়াও জমি ক্রয় করে সমিতির নিজস্ব ভবন
স্থাপন উক্ত ভবনে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে
এবং তা দেশে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের টেইলারিং, ব্লক বাটিক,
গরু ম�োটাতাজাকরণ হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃ তি
বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা
হয়ে থাকে।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি এবং সেই অনুযায়ী
সংগঠন পরিচালনা করা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির
চর্চা করা, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে
কাজ করা, বিভিন্ন রেজিস্টার ও ডকুমেন্টেশন
সংরক্ষণ করা, ফাইলিং করা, দায়িত্ব বণ্টন
করে সেই অনুযায়ী কাজ করা, স্বচ্ছতা ও
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, নিয়মিত সভা,
নির্বাচন ও অডিট সম্পাদন করা ইত্যাদি।
সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী তিন বছর অন্তর
সকল নিয়মকানুন মেনে নির্বাচন পরিচালনা
করা, নিয়ম অনুযায়ী নিয়মিত সভা করা এবং
সভার ক�োরাম নিশ্চিত করা হয়, প্রতিবছর
সমবায় কার্যালয় কর্তৃক নিয়মিত অডিট
সম্পাদন করা হয় এবং বার্ষিক সাধারণ
সভা অনুষ্ঠিত হয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার
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জন্য ভাউচার, ক্যাশ বই, লেজার বই,
স্টক রেজিস্টার, বেতন রেজিস্টার, মাসিক,
ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী তৈরি,
বার্ষিক অডিট করা ও সাধারণ সভায় অনুম�োদন
নেয়া হয়। ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয় সম্পাদন
করা। ক্যাশ বই নিয়মিত চেক করে সেক্রেটারি
কর্তৃক স্বাক্ষর নেয়া, য�ৌথভাবে ব্যাংক হিসাব
পরিচালনা করা। বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার
ও ফাইল তৈরি করে সংগঠনের সকল প্রকার
তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ
রেকর্ডপত্র যেমন- গঠনতন্ত্র, নীতিমালা, সদস্য
ভর্তির রেজিস্টার, সঞ্চয় ও শেয়ার রেজিস্টার,
শেয়ার বুক, মানি রিসিপ্ট, রেজুলেশন খাতা,
নির্বাচন খাতা, অডিট রিপ�োর্ট, হিসাব সংক্রান্ত
সকল ধরনের রেজিস্টার ও ফাইল, কর্মীদের
ব্যক্তিগত ফাইল ইত্যাদি আলমারীতে তালাবদ্ধ
করে রাখা হয় এবং প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ
তথ্য কাঠের রেক এ সংরক্ষণ করা হয়।

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
সমিতিটি মূলত পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও
হস্তশিল্প পণ্য উৎপাদনের কাজে নিয়�োজিত।
সমিতি হতে উৎপাদিত দ্রব্যাদি রাজধানী
ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের শোরুমে বিক্রি
করা হয়। উৎপাদিত কিছু পণ্য বায়ারদের
মাধ্যমে বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। ইহা ছাড়াও
সমিতি থেকে ক্ষু দ্র ঋণ গ্রহণ করে হাঁস-মুরগি
পালন গরু ম�োটাতাজাকরণ কাপড় সেলাইসহ
নানাবিধ কাজের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ
নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির বর্তমান
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা
ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২৬,০০,০০০
টাকা। সমিতির নামে নিজস্ব ১৭ শতক জমি
রয়েছে। উক্ত জমিতে ৪ কক্ষবিশিষ্ট একটি
আধা পাকা দালান রয়েছে যেখানে সমিতির
কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।
সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
নারী সমবায় সমিতি একটি সমবায়ী প্রতিষ্ঠান।
সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা সমবায় আইন ও
বিধি ম�োতাবেক করা হয়। নিয়মিত শেয়ার,
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সমিতির কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ
২০০৬ সালে হেক্স-সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশ
ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস সেন্টার ‘বিডিএসসিনারী’ প্রকল্পের সহায়তায় এলাকার
অতিদরিদ্র, নির্যাতিত ও ভাগ্যাহত নারীদেরকে
নিয়ে নারী সংগঠন গঠনের মাধ্যমে নারী
পুনর্জাগরণের উদ্যোগে সাংগঠনিক কার্যক্রম
শুরু হয়। এই উদ্যোগের প্রতিপাদ্য বিষয়
হচ্ছে “নারীর ভাগ্য উন্নয়নে নারীর উদ্যোগ”
অর্থাৎ এসব নারী সমিতি নিজেরাই নিজেদের
সমস্যা চিহ্নিত করবে এবং তা সমাধানের
সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করে পরিকল্পনা তৈরি
করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
আর সেই লক্ষ্যেই নারীরা একটি শক্তিশালী
সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের স্থায়ী
প্লাটফর্ম তৈরি করেছে। পাটজাত পণ্য তৈরির
লক্ষ্যে সমিতিতে ৭৮টি তাঁত, ৫টি সেলাই
মেশিন, ২টি ড্রাম (বড় চরকা) এবং অন্যান্য
প্রয়�োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
পাটজাত পণ্য সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করা,
এক হাজার নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
এবং নারী সমবায় সমিতির একটি নিজস্ব
বহুতল ভবন নির্মাণ করা।
উপসংহার
সমিতি কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত
মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে
স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অবহেলিত মহিলাদের
সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূ মিকা রেখে
আসছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে সমিতিটি
সাফল্যের স্বর্ণশিখরে প�ৌঁছবে।

সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ পরিদর্শনকাল বিভাগীয় সমবায় কর্মকর্তার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের
উদ্দ্ধ
বু করণমূলক দিকনির্দেশনা

নীলফামারী সু-প্রতিবেশি মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: নীলফামারী
উপজেলা: নীলফামারী সদর

নী

লফামারী জেলার ইপিজেড এলাকার দরিদ্র মহিলারা তাদের
কষ্টার্জিত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার, তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করার
এবং সেইসাথে সমাজের শৃঙ্খলা ও নেতৃ ত্ব প্রদানের মানসিকতা গঠনের
উদ্দেশ্যে তাঁরা সমবায় চেতনা বা সমবায় ভাবনাকে বেছে নিয়ে গঠন করেন
‘‘সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’’।

সমিতির প্রাথমিক বিবরণী
দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি অপার সম্ভাবনাময় জেলা নীলফামারী। এক
সময় দরিদ্র ও মঙ্গা পীড়িত ছিল এ এলাকার মানুষ, কিন্তু বর্তমানে এ জেলায়
ইক�োন�োমিক জ�োন উত্তরা ইপিজেড-এ কর্মসংস্থানের কারণে নীলফামারী
জেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলার উল্লেখয�োগ্য সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
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আর এই কর্মমুখী মহিলারা একত্রিত হয়ে
জেলা সমবায় কার্যালয়, নীলফামারী থেকে
নিবন্ধন নিয়ে গড়ে তুলেছে ‘‘নীলফামারী সুপ্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’’ যার
নিবন্ধন নং ৪৫, তারিখ: ২৫/০৩/২০১৪ খ্রি.।

পূর্বের চেয়ে বর্তমানে নারীদের সাংগঠনিক
সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া
এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতির�োধসহ য�ৌতুক
বির�োধী কর্মকাণ্ডে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ
রয়েছে।

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
‘‘নীলফামারী সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ’’ এর লক্ষ্য সমিতির কর্মএলাকায়
হতদরিদ্র মহিলাদের আর্থ- সামাজিক
উন্নয়ন করা। সমিতি প্রতিষ্ঠাকালীন ২০ জন
সদস্য নিয়ে গঠিত হলেও বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা ১,৪০৮ জন। সমিতির শেয়ার
মূলধনের পরিমাণ ৫,৭৪,৬০০ টাকা, সঞ্চয়

সামাজিক কার্যক্রম
সদস্যদের ঐক্য ও সচেনতা বৃদ্ধির জন্য
সমিতির উদ্যোগে বাল্যবিবাহ র�োধ, মাদকমুক্ত
সমাজ গঠন, য�ৌতুক বির�োধী আন্দোলনসহ
বিভিন্ন সভা সেমিনারের মাধ্যমে সদস্যদের
পরামর্শ প্রদান ও সমিতির খরচে বৃক্ষর�োপণ
কার্যক্রম, সদস্যদের মাঝে বয়স্ক শিক্ষা,
স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

সমিতির উদ্যোগে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ
প্রদান করা হয়। সমিতির ব্যবস্থাপনায় এবং
সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে অত্র সমিতি
তার সদস্যদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
প্রদান করে ইপিজেড-এ কর্মপ�োয�োগি
দক্ষ শ্রমিক/কর্মচারী হিসেবে গড়ে ত�োলে,
ইপিজেড এর মত এলাকার ভাগ্যোন্নয়নে
সহয�োগী ভূ মিকা রাখতে সমর্থ হচ্ছে। উত্তরা
ইপিজেড-এ উৎপাদিত বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের
অনুরূপ কিছু পণ্য যেমন পাটের তৈরি ম্যাট,
ব্যাগ ইত্যাদি অনেক সদস্য তাদের বাড়িতেও
উৎপাদন করে মার্কেটিং করছেন। সমিতির
নিজস্ব কারখানায় অর্গানিক পদ্ধতিতে চানাচু র
তৈরি করে বাজারজাত করা হচ্ছে। সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ পরিচালনায় সমিতির
সদস্যগণকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে
সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

কর্মসংস্থান
সমিতি নিজস্ব চাকুরি বিধিমালা তৈরি করে এর
আওতায় সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগনকে
নিয়�োগ প্রদান করা হয়। সমিতিতে প্রত্যক্ষ
বেতনভু ক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ৫ জন। তাছাড়া
সমিতির বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পের
মাধ্যমে সমিতি প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক বছরের
মধ্যেই অত্র সমিতি ৪৩০ জন সদস্য তথা
মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে।
তারা আজ স্বাবলম্বী হয়ে তাদের সংসারে
উল্লেখয�োগ্য অবদান রাখছে। তাদের
সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে
পারছেন। তাদের দেখে এলাকার অন্যান্য
মহিলারাও উক্ত সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য
উৎসুক।

সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্গানিক পদ্ধতিতে নিজস্ব কারখানায়
মুড়ি ও চানাচু র উৎপাদন

আমানতের পরিমাণ ৬৯,৩৮,২৫৩ টাকা,
সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ২,৮৮,৭৯৬
টাকা, কুঋণ তহবিলের পরিমাণ ১,৯২,৩১১
টাকা ,কল্যাণ তহবিলের পরিমাণ ১,৯২,৩১১
টাকা। এ পর্যন্ত সমিতির নিজস্ব মূলধন থেকে
সদস্যগণকে উৎপাদনমুখী বিভিন্ন খাতে
২০,৬৪,৫০০ টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া
হয়েছে। বর্তমানে সমিতির আয়-বৃদ্ধিমূলক
৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

পরিচালনা করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবস্থাপনা কমিটির
সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ
ও নিয়মিত বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের কারণে
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সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতির নামে ২৪ শতক জমি ক্রয় করা হয়
যার ক্রয় মূল্য ২২৫১৯৩০ টাকা এবং উক্ত
জমির ওপর সমিতির একটি নিজস্ব বিল্ডিং
রয়েছে যার মূল্য ৫৪৩১৪৫ টাকা। সমিতির
একটি মুড়ি ও চানাচু র তৈরির মিল রয়েছে, যে
কারখানায় অর্গানিক পদ্ধতিতে মুড়ি ও চানাচু র
তৈরি করা হয়।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী

সৃজনের

লক্ষ্যে
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আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা
সমিতির আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে
সমিতির হিসাব পদ্ধতি নিজস্ব সফটওয়ারে
কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাছাড়া
প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আয়ব্যয়ের হিসাব অনুম�োদন নেয়া হয় ও
প্রতিবছর সমিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা
অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় বিভাগ হতে প্রতি
বছর অডিট সম্পাদনের পাশাপাশি সহকারী
পরিদর্শক,উপজেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক
সমিতির তদারকি করা হয় এবং জেলা সমবায়
অফিসারসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমিতি
পরিদর্শনকালে প্রয়�োজনীয় দিকনির্দেশনা ও
পরামর্শ প্রদান করা হয়।
সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতি প্রতিষ্ঠা হতে এখন পর্যন্ত প্রত্যেক সদস্য
ঐক্যবদ্ধভাবে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করছেন।
সমিতি প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই ৪৩০
জন সদস্য তথা মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টি

হয়েছে। এতে সরাসরি বেতনভু ক্ত কর্মচারীর
সংখ্যা ৫ জন। আজ তারা স্বাবলম্বী হয়ে তাদের
সংসারে উল্লেখয�োগ্য অবদান রাখতে সমর্থ
হচ্ছে। তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত
করতে পারছেন। সমিতির এক সমীক্ষায়
দেখা যায় সমিতির সদস্যগণের সন্তানদের
মধ্যে ৬ জন সন্তান উচ্চ শিক্ষায়/মাস্টার্স
সমমান শিক্ষিত হয়েছেন। ম�োট ১৪ জন
সন্তান গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, ১৫ জন সদস্যের
ছেলেমেয়ে কলেজগামী এবং সদস্যগণের
সন্তানদের সকলেই স্কু লগামী। তাদের ক�োন�ো
নিরক্ষর সন্তান নেই।

সমিতির কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ
সমিতিতে ম�োট ৮টি আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
রয়েছে, যেমন গরু ম�োটাতাজাকরণ প্রকল্প,
গাভি পালন প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প, সবজি চাষ
প্রকল্প, হাঁস-মুরগি পালন প্রকল্প, ক্ষু দ্র ও
কুটিরশিল্প প্রকল্প, অর্গানিক পদ্ধতিতে মুড়ি
ও চানাচু র তৈরি প্রকল্প, সু-প্রতিবেশি সমবায়
বাজার প্রকল্প। তাছাড়া উত্তরা ইপিজেড-এ
উৎপাদিত বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের অনুরূপ কিছু
পণ্য যেমন পাটের তৈরি ম্যাট, ব্যাগ ইত্যাদি
যা অনেক সদস্য ম্যাট পল্লীতে উৎপাদনের
পাশাপাশি নিজস্ব বাড়িতেও উৎপাদন করে
মাকেটিং করছেন। সমিতির নিজস্ব কারখানায়
অর্গানিক পদ্ধতিতে মুড়ি ও চানাচু র তৈরি করে
বাজারজাত করা হচ্ছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতিটি উত্তরাঞ্চলের শিল্পনগরী সৈয়দপুর
শহর হতে কাছাকাছি ও উত্তরা ইপিজেড
এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বিধায় এ এলাকার
মানুষের আর্থিক সক্ষমতা একটু বেশি ফলে
সমবায় সমিতির পণ্যসমূহ বিপণনের ক্ষেত্রের
ব্যাপকতা রয়েছে। সমিতির একক পণ্য
হিসেবে মুড়ি ও চানাচু র কারখানায় অর্গানিক
পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুপ্রতিবেশি মুড়ি ও
সুপ্রতিবেশি চানাচু র নামে দুইটি পণ্য উৎপাদন
ও বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া উক্ত
পণ্য দুটি বিএসটিআই এর অনুম�োদন প্রাপ্তির
নিমিত্তে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায়
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতিটি উত্তরাঞ্চলের শিল্পনগরী সৈয়দপুর ও
নীলফামারী জেলা শহরের মাঝামাঝি উত্তরা
ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সদস্যরা
সমিতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে
সমিতির অর্থায়নে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি
স্থাপন করতে চায়।

সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত নিজস্ব মুড়ি ও
চানাচু র কারখানায় উৎপাদনের প্রাক্কালে শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা

সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায়
অংশগ্রহণকারী সমবায়ীগণ

উপসংহার
একসময়ের হতদরিদ্র মহিলাদের নিয়ে গঠিত
‘‘নীলফামারী সু-প্রতিবেশি মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ’’ এর সকল সদস্যই আর্থিকভাবে
স্বাবলম্বী হয়েছে, পরিবারের প্রয়�োজন

মেটান�োর পাশাপাশি বৃদ্ধি পেয়েছে নারীর
ক্ষমতায়ন। সমিতিটির আর্থিক ও সামাজিক
বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে
আশা করা যায় খুব অল্প সময়েই সমিতিটি
সাফল্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প�ৌঁছাবে।
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মিঠাপুকুর স্ব-নির্ভর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের গরু পালন

মিঠাপুকুর স্ব-নির্ভর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: রংপুর
উপজেলা: িমঠাপুকুর
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লাকায় যখন সরকারি/বেসরকারি/এনজিও সকলে উন্নয়নের জন্য
কাজ করছে, তখন চিথলী দক্ষিণপাড়া এলাকা পূর্বের ন্যায় অবহেলিত ছিল।
গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের একত্রিত করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ
করা ও জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সমিতির প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৪ সালে
৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা
৩,৯৯৮ জন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় চিথলী দক্ষিণপাড়া
গ্রামের ৩০ জন অতিদরিদ্র মহিলা নিয়ে ২০,০০০ টাকা মূলধন দিয়ে জেলা
সমবায় কার্যালয়, রংপুর থেকে রেজি-২৭/১৪, তারিখ: ১৩-০৩-২০১৪
খ্রি. মূলে মিঠাপুকুর স্ব-নির্ভর মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড নামে যাত্রা
শুরু করে। ঐ গ্রামের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং
কর্মসংস্থানের অভাবে চু রি, বাল্যবিবাহ, য�ৌতুক, মাদকসহ বিভিন্ন সমস্যা
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ছিল। বিশেষ করে ঐ এলাকায় মেয়েকে অন্য
ক�োন�ো এলাকার ল�োক বিয়ে করতে চাইত�ো
না অর্থাৎ নারীগণ ছিল মিঠাপুকুর উপজেলার
সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। বর্তমানে সমিতির
সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৯৯৮ জনে
দাঁড়িয়েছে এবং সমিতির মূলধনের পরিমাণ
বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯,৬২,২৪৮ টাকা হয়েছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায়ের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে সমিতির
সদস্যদের উন্নত জাতের গাভি পালন,
কৃ ষিপণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ
এবং পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।
এলাকায় বাল্যবিবাহ ও য�ৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে
অবস্থান নেয়া সদস্যদের আর্থিক উন্নতি
সাধনের লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধির জন্য সমষ্টিগত
প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করা, সদস্যদের মধ্যে
মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ত�োলা
এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা
রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা মূলধন
গঠনে উৎসাহিত করা,সমিতির গঠিত মূলধন
সমষ্টিগত আর্থিক কল্যাণে ব্যবহার করা এবং
অর্জিত লাভ সদস্যগণের কল্যাণে ব্যবহার ও
তাদের মধ্যে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। গ্রামীণ
কৃ ষিখাত যেমন- প্রচলিত ও অপ্রচলিত কৃ ষি
ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি
পালন ইত্যাদি খাতে সদস্যদের সম্পৃক্ততার
মাধ্যমে টেকসই আত্মকর্মস্থান ও আয়বৃদ্ধির
ব্যবস্থা গ্রহণ করা;এসডিজি এর অভীষ্ট-৫
অনুযায়ী জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল
নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতিটির কর্মএলাকা সমগ্র মিঠাপুকুর
উপজেলাব্যাপী। কিন্তু সমিতি বর্তমানে
বলদীপুকুর, চিথলী দক্ষিণ পাড়া ও শঠিবাড়ি
এলাকায় সকল মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করে
তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে
আসছে। সেই লক্ষ্যে সমিতি হতে সেলাই,
ব্লক-বাটিকের কাজ, কারচু পির কাজ, হ্যান্ড
পেইন্টের কাজ করার বিষয়ে প্রশিক্ষণের
আয়�োজন উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন করার
কারণে সমিতির ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি
হয়েছে এবং সদস্যগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী
হয়েছে। ফলে লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাপক
নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া য�ৌতুক
বির�োধী অভিযান ও নারীনির্যাতন প্রতির�োধ
ও বৃক্ষর�োপণের উদ্যোগ ও ভূ মিকার কারণে
এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং
মহিলাদের পারিবারিক ভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি
পেয়েছে।

সমবায় সমিতির গৃহীত প্রকল্পসমূহ
মুরাবা-০১ প্রকল্প: সমিতি সদস্যদের ১৯৩
টি গ্রূপে ভাগ করে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন
করা হয়। সদস্যদের মধ্যে যারা ক্ষু দ্রব্যবসায়ী
তাদেরকে অর্থ সহায়তা না দিয়ে ব্যবসায়
পরিচালনার জন্য প্রয়�োজনীয় পণ্য (চাল,
ডাল, চিনি, লবণ, তেল, সার কীটনাশক
ইত্যাদি) ঋণ হিসেবে সরবরাহ করে থাকে।
মুরাবা-০২ প্রকল্প: সমিতি ভিশন আর
এফ এল ক�োম্পানির সাথে চু ক্তিতে আবদ্ধ
হয়ে পাইকারি মূল্যে গৃহস্থালি পণ্য এবং
আসবাবপত্র ক্রয় করে সদস্যদের মাঝে একই
মূল্যে ছয় মাসের কিস্তিতে সরবরাহ করে।
পাইকারি পণ্য ক্রয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত কমিশন
মুনাফা হিসেবে সমিতির ফান্ডে জমা করা হয়।
মুসারাকা প্রকল্প: এ প্রকল্পের আওতায় আগ্রহী
সদস্যের ৫,০০০ থেকে ৭,০০০ টাকা এবং
সমিতির ফান্ড হতে ৩০,০০০ টাকা একত্রিত
করে সদস্যের পছন্দ অনুযায়ী গরু ক্রয় করে

ও বিধবা ভাতা প্রাপ্তিতে সরাসরি উপজেলা
সমাজসেবা কার্যালয়ের সাথে য�োগায�োগ
করে দেওয়া, প্রতিবন্ধী পরিচয় পত্র প্রাপ্তিতে
এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা সুবিধা প্রাপ্তিতে
সরাসরি সহায়তা করে থাকে।
তাকাফুল বিমা প্রকল্প: ১৫৩টি গ্রুপ হতে
বছরে ১০০ টাকা করে গ্রহণ করে তাকাফুল
বিমা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের
আওতায় ক�োন�ো সদস্য মারা গেলে এককালীন
৫,০০০ টাকা, অসুস্থ হলে ২,০০০ টাকা,
সদস্যের স্বামী মারা গেলে ৫,০০০ টাকা,
সদস্যের পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি পঙ্গুত্ব
বরণ করলে ৪,০০০ টাকা, বাড়িঘর পুড়ে
গেলে এককালীন ৪,০০০ টাকা সহায়তা
প্রদান করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার, সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,

সমিতির নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা
দেওয়া হয়। এক বছর ধরে গ্রহীতা সদস্য উক্ত
গরু ম�োটাতাজা করে। এক বছর পরে উক্ত
গরু বিক্রি করে লাভের অংশ চার ভাগ করে
তিন ভাগ পায় গ্রহীতা সদস্য এবং এক ভাগ
সমিতির ফান্ডে জমা হয়।
প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্প: সমিতি এলাকার
প্রতিবন্ধী মানুষদের চিহ্নিত করে হ্যান্ডিক্রাফট
ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার মাধ্যমে ইসলামিক
রিলিফ হতে এককালীন ৫০০০ টাকা অনুদান
প্রদান করা হয়। উক্ত টাকায় সদস্যগণ ছাগল
ক্রয় ও পালন করে থাকে। প্রতিবন্ধী ভাতা

সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, গরু
ম�োটাতাজাকরণ কার্যক্রম, বঞ্চিত নারীদের
আইনি সহায়তা প্রদান হ্যান্ডিক্রাফট তৈরি
ইত্যাদি।

সামাজিক কার্যক্রম
সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে দরিদ্র সদস্যদের
প্রয়�োজন অনুযায়ী চিকিৎসা সহয�োগিতা
প্রদান করা হয়। সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে
ঈদ উপলক্ষ্যে গরিব সদস্যদের মাঝে বস্ত্র,
চিনি ও সেমাই বিতরণ করা হয়। এলাকায়
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সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা ও
ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত
সভায় প্রতিমাসের আয়-ব্যয় হিসাব উপস্থাপন
এবং সমিতির সদস্য সমস্যা নিয়ে আল�োচনা
ও সমাধান করা হয়। এসডিজি এর অভীষ্ট৫ অনুযায়ী জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল
নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করার কাজ
করছে। ভিন্ন ধরনের এই ব্যবস্থাপনার ফলে
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে সদস্যদের অর্থনৈতিক
ও সামাজিক দৃশ্যমান উন্নতি ঘটেছে।

সমিতির তহবিলের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে হুইল চেয়ার প্রদান

ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ ও য�ৌতুক প্রথা ব্যাপক
হারে বিদ্যমান ছিল। কিন্ত সমিতির সকল
সদস্য একত্রিত হয়ে ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ ও
য�ৌতুক প্রথা প্রতির�োধ করার ফলে বর্তমানে
চিথলী দক্ষিণপাড়া,বলদীপুকুর ও শঠিবাড়ি
এলাকার সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে জীপনযাপন
করছে এবং এলাকায় শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
বিপুল সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে সহজভাবে
কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতির সদস্য
১৫৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রূপের
লিডার প্রতি মাসিক সভায় সমিতিতে হাজির
হয়ে সমিতি পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ
করে থাকেন। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির
সভায় প্রতিমাসের আয়-ব্যয় হিসাব উপস্থাপন
এবং সমিতির সমস্যা নিয়ে আল�োচনা
ও সমাধান করা হয়; সমিতির যেক�োন�ো
প্রয়�োজনে সমিতির সদস্যগণ ১ ঘণ্টার ন�োটিশে
সকলেই উপস্থিত হতে হয়, সমিতির সভার
সিদ্ধান্ত সকলকে মানতে এবং বাস্তবায়ন করতে
সাহায্য করতে হয়; উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের
ফলে এ পর্যন্ত সমিতিতে ক�োন�ো অসমবায়ী
প্রবেশ করতে পারেনি এবং সমিতিটি দিনদিন
উন্নতি করছে। এছাড়া সমিতিতে নিয়মিত
অডিট, বার্ষিক সাধারণ সভা, অডিট ফি ও
সিডিএফ পরিশ�োধ করা হয়।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমিতির নিজস্ব তহবিল ও ইসলামি রিলিফের
য�ৌথ তহবিলের মাধ্যমে কর্মহীন ও মহিলা
সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক পণ্য ঋণ
ও কৃ ষিঋণ প্রদান করা হয়। নারী সদস্যদের
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সেলাই মেশিন ও পণ্য উৎপাদনের জন্য
প্রয়�োজনীয় অর্থ সমিতি হতে বিনা সুদে প্রদান
করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতির নিজস্ব তহবিল ও ইসলামী রিলিফের
য�ৌথ তহবিলের মাধ্যমে ১৭০ জনকে
৩৫,৭০,০০০ টাকা ঋণ প্রদানসহ ৫০
জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।
সমিতির হিসাব সংরক্ষণ, ঋণ কার্যক্রম
ও বিপণন কাজের জন্য ২ জন সদস্যের
স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে।

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সার্বিক উন্নতি ও সততায় উদ্বুদ্ধ হয়ে
অনেক নতুন সদস্য ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে
সমিতিতে ম�োট সদস্য সংখ্যা ৩,৩৯৮ জন।
সমিতির নিবন্ধনকালে ম�োট শেয়ার মূলধনের
পরিমাণ ছিল ২০,০০০ টাকা। বর্তমানে
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১০,৬০,৩০০
টাকা। অপরদিকে নিবন্ধনকালে সমিতির
সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল ২০,০০০
টাকা বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৮,৯৮,৮৮৫
টাকা। প্রত্যেক সদস্যের শেয়ার ও সঞ্চয়
আমানত হিসাব যথাযথভাবে খতিয়ানে
লিপিবদ্ধ রাখা হয় এবং সদস্যবহিতে লিপিবদ্ধ
করা হয়। ইউনিয়ন ব্যাংক, শঠিবাড়ি শাখা
সমিতির নামীয় একটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে,
যার সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০০৬১২১০০০০১০১।
সমিতির নিজস্ব অফিস ঘর নেই। আগামীতে
সমিতির নিজস্ব অফিস ঘর ও প্রশিক্ষণ
একাডেমি স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
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সমিতির কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�োশেয়ার, সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
সামাজিক কার্যক্রম, গরু ম�োটাতাজাকরণ
কার্যক্রম, হ্যান্ডিক্রাফট ইত্যাদি।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সদস্যদের মাঝে পণ্য ঋণ প্রদান করা হয়ে
থাকে। উক্ত ঋণের সুদ বা সার্ভিস চার্জ
সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় হিসেবে জমা করা
হয়। সমিতির প্রতিটি সদস্য সমিতির প্রতি
আন্তরিক। উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনার
জন্য প্রশিক্ষণ, প্রয়�োজনে ঋণ প্রদান করার
ফলে কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির মাধ্যমে কর্মএলাকায় সকল
নারীদের (১) দারিদ্র্য বিম�োচন করা; (২)
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন
করা; (৩) চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা
করা; (৪) নারীদের আর্থ-সামাজিকভাবে
উন্নয়ন করা; (৫) সমিতির সদস্যদের
উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য মিঠাপুকুর
শহরে একটি আউটলেট নেয়া; (৬) গ�োখাবার কারখানা স্থাপন করা: (৭) পণ্য
পরিবহণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ট্রাক ক্রয়
করা; (৮) এসডিজি এর অভীষ্ট-৫ অনুযায়ী
জেন্ডার সমতা অর্জন ও এবং সকল নারী ও
মেয়েদের ক্ষমতায়ন করা।
উপসংহার
কর্মএলাকার সকল নারী ও মেয়েদের একত্রিত
করে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার
ক্ষেত্রে সমবায়ের ক�োন�ো বিকল্প নেই, যার বড়
উদাহরণ মিঠাপুকুর স্ব-নির্ভর মহিলা সমবায়
সমিতি লিঃ। আগামীতে সমিতির মাধ্যমে
মিঠাপুকুর উপজেলায় এসডিজি এর অভীষ্ট৫ অনুযায়ী জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল
নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন বাস্তবায়ন করা
সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

সেতাবগঞ্জ মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ অফিস ভবন এর তৃ তীয় তলার কাজের উদ্বোধন

সেতাবগঞ্জ মহিলা ক�ো-অপারেটিভ
ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
জেলা: দিনাজপুর
উপজেলা: সেতাবগঞ্জ

দি

নাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ উপজেলার ২০ জন সদস্য নিয়ে
জেলা সমবায় কার্যালয়, দিনাজপুর থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত, যার নিবন্ধন নং০১ তারিখ: ২৩/০১/১৯৯৬ খ্রি.। সংশ�োধিত নিবন্ধন নং-২২ তারিখ:
০৭/০৬/২০০৭ খ্রি.। সমিতির কর্মএলাকা হল�োো� সমগ্র ব�োচাগঞ্জ প�ৌরসভা।
এলাকার ভ�ৌগ�োলিক সীমানার মধ্যে ইহার কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ এবং সমিতির
সদস্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র ব�োচাগঞ্জ থানা এলাকায় বসবাসরত মহিলা
কর্মজীবীদের মধ্যে সদস্যপদ সীমাবদ্ধ। সামাজিক আর অসাম্যতা থেকে
উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা
সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিম�োচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে’’ সমবায় শক্তি, সমবায় মুক্তি এই স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে
দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ উপজেলার স্কু ল র�োড, মুর্শিদহাট, সেতাবগঞ্জ,
ব�োচাগঞ্জ, দিনাজপুর এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে
সেতাবগঞ্জ মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
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সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
একটি মানবকল্যাণমূলক সংস্থা হিসেবে
দিনাজপুর জেলার ব�োচাগঞ্জ উপজেলার
ব�োচাগঞ্জ প�ৌরসভার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
নারী নামের মাঝেই নিহিত আছে নারী সংস্থার
স্বপ্নের বীজ এবং নারী কল্যাণকে অগ্রাধিকার
দিয়ে সকল মানুষের কল্যাণই নারী সংস্থার
প্রধান লক্ষ্য। এ জেলার দরিদ্র জনগ�োষ্ঠী
বিশেষ করে নারী, শিশু ও কিশ�োরী প্রতি
বছর কর্মসংস্থান না থাকার কারণে বিপর্যয়ের
সন্মুখীন হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজে ধীকৃ ত
অবমাননাকর পেশাকেও জীবনধারণের পথ
হিসেবে নারীরা বেছে নিতে বাধ্য হয়। তারা
সমাজের মূলস্রোতধারা থেকে দূরে সরে যায়
এবং অমানবিক লাঞ্ছনার শিকার হয়। এই
মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তির জন্য
১৯৯৬ সালে এলাকার অতিদরিদ্র, নির্যাতিত,
ভাগ্যাহত নারীদেরকে নিয়ে নারী সংগঠন
গঠনের মাধ্যমে নারী পুনর্জাগরণের উদ্যোগের
সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়। এই উদ্যোগের
প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে “নারীর ভাগ্য উন্নয়নে
নারীর উদ্যোগ” অর্থাৎ এসব নারী সমিতি
নিজেরাই নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করবে
এবং তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করে
পরিকল্পনা তৈরি করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ
গ্রহণ করবে। আর সেই লক্ষ্যেই নারীরা একটি
শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের
স্থায়ী প্লাটফর্ম তৈরি করেছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
‘নারী’ এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে
অবহেলিত ও মানবিক বিপর্যয়ের শিকার
জনগ�োষ্ঠী সম-অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে
শান্তিতে বসবাস করবে। অধিকার বঞ্চিত
মানুষের সম-অধিকার নিশ্চিত, জেন্ডার
সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধীদের সমান
সুয�োগ ও অধিকার, সামাজিক ন্যায্যতা,
সুশাসন এবং পারিবারিক নির্যাতনসহ সকল
নিপীড়নমূলক সমস্যা চিহ্নিত করে পদক্ষেপ
গ্রহণ। সুবিধাবঞ্চিত জনগ�োষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের
মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং
জীবনজীবিকার মান উন্নয়ন করা। জলবায়ু
পরিবর্তনের প্রভাবজনিত সমস্যার সাথে
খাপ খাইয়ে নেয়ার দক্ষতা উন্নয়ন ও পরিবেশ
রক্ষায় ভূ মিকাসহ দুর্যোগ ম�োকাবেলায়
সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। সমাজের পিছিয়ে পড়া
জনগ�োষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা,
সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য সামাজিক
অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
পিছিয়ে পড়া কিশ�োর-কিশ�োরীদের আধুনিক
প্রযুক্তিগত শিক্ষায় সম্পৃক্তকরণ এবং প্রযুক্তির
দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে
গড়ে ত�োলা।
নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সংগঠনের সকল কাজ নারীর ক্ষমতায়নের
লক্ষ্যে পরিচালিত। এটি নারী নেতৃ ত্বাধীন এবং
শতভাগ নারী সদস্যদের নিয়ে পরিচালিত

একটি সংগঠন। সকল পরিকল্পনা এবং
কর্মসূচি নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং
সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।
নারী যাতে সকল ক্ষেত্রে যেমন; কার্যকর
অংশগ্রহণ, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ,
সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকার
আদায় করতে পারে সেই লক্ষ্যে এই সংগঠন
কাজ করে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের সমতা
আনয়নের মাধ্যমে সমাজে শান্তি বিরাজ
করবে তাই পিছিয়ে থাকা নারী সমাজকে
এগিয়ে নিতে নারীর অর্থনৈতিক উন্নতির
ক�োন�ো বিকল্প নেই। এই সংগঠনের অন্যতম
কাজ হচ্ছে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সেই
সাথে সচেতনতা বৃদ্ধি। শুধুমাত্র দুর্যোগে
মানবিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক
পুরুষকে সহায়তা প্রদান করা হয় তবে নারী ও
প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

সমিতির কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ
বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক সচেতনতা প্রদান,
মানবিক ও দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান,
স্যানিটেশন, বৃক্ষরো�পণ, নারীনির্যাতন ও
বাল্যবিবাহ প্রতির�োধ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবারপরিকল্পনা, এইচআইভি, এইডস, দুর্যোগ
ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগে মানবিক সহায়তা প্রদান,
বিভিন্ন স্থানীয় নারী সংগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি,
বহুমুখী পাটজাত পণ্যের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান
ও বাজারজাতকরণ, নারীদের কর্মসংস্থান
তৈরি, আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে আর্থিক সহায়তা

সেতাবগঞ্জ মহিলা ক�ো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান
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প্রদান ইত্যাদি। কর�োনাকালীন সমিতির পক্ষ
থেকে দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ১৫,০০০ টাকা
অনুদান প্রদান করা হয়।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি এবং সেই অনুযায়ী
সংগঠন পরিচালনা করা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির
চর্চা করা, অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত নিয়ে
কাজ করা, বিভিন্ন রেজিস্টার ও ডকুমেন্টেশন
সংরক্ষণ করা, ফাইলিং করা, দায়িত্ব বণ্টন
করে সেই অনুযায়ী কাজ করা, স্বচ্ছতা ও
জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, নিয়মিত সভা,
নির্বাচন ও অডিট সম্পাদন করা ইত্যাদি।
প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
যেক�োন�ো উন্নয়নের পূর্বশর্ত বিষয়ভিত্তিক
প্রশিক্ষণ। সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে
ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ
প্রদান করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন করে গড়ে
ত�োলা হয়। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার
পরিকল্পনা,
জন্মনিবন্ধন
নিশ্চিতকরণ,
নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন
হিসেবে গড়ে ত�োলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা
পরিচালনা করে তাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
শিক্ষামুখী করা হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক
উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের প�োষ্যদের
কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক
বাটিকসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
এলাকার মহিলাদের এবং তাদের প�োষ্যদের
কর্মমুখী করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে বর্তমানে ৭ জন নিয়মিত বেতনধারী
কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য
সার্ভিস রুল আছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
মাসিক বেতন ভাতা প্রদানের পরিমাণ
৩৬,৯০০ টাকা। সমিতির সদস্য তথা
এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ১,০০৫
জন মহিলাকে বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে
প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রায় ১,২০০ জন সদস্যে
বেকারত্ব দূর করতঃ এদের স্বকর্মসংস্থানের
ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
আর্থিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের ওপর জরিপ কার্য
পরিচালনা করতঃ তা পর্যাল�োচনা করে
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির

কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের
ঋণ দিয়ে থাকে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের
হার শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে
সমিতটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য
সংখ্যা ১,০০৫ জন। নিবন্ধনকালীন সময়ে
সমিতির আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
১০,০০০ টাকা। আদায়কৃ ত সঞ্চয় আমানতের
পরিমাণ ৬,০০০ টাকা। ভর্তি ফি আদায়
১৫০ টাকা নিয়ে শুরু করা এই সমিতির
বর্তমান আর্থিক অবস্থা হল�ো ম�োট অস্থায়ী
সম্পদ ২,৫০,১৬,২৭৪ টাকা, স্থাবর সম্পত্তির
পরিমাণ ৪১,১৭,৫৮০ টাকা এবং স্থায়ী
সম্পদের পরিমাণ (জমি,যানবাহন ইত্যাদি)
৪১,১৭,৫৮০ টাকা। নিজস্ব অবকাঠাম�ো
(দালানক�োঠা ইত্যাদি) ৩৩,২৬,৪৭০ টাকা।
ব্যাংক হিসেবে জমা ৩৭,১১,২৩২ টাকা।
পরিশ�োধিত শেয়ার মূলধন ৩৯,৭০,২২৭
টাকা, সঞ্চয় আমানত ৭৭,৫৭,০৩৭ টাকা।
সমিতির বিবিধ আয়- (ভর্তি ফি ২,০৯,৫২২
টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৯,৫১,৬০২ টাকা।
কুঋণ তহবিল ৬,১২,৪১৪ টাকা। সমিতির
কার্যকরী মূলধন ২,৯১,৩৩,৮৫৪ টাকা।
প্রতিবছর সদস্যদের আমানতের ওপর ৮%
হারে সুদ প্রদান করা হয়।

সমিতির সামজিক কর্মকাণ্ড/দায়বদ্ধতা
দুর্যোগের সময় সচেতনতা সৃষ্টি, নারী
সমবায়ীদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, গাছের
চারা বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান,
কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লিংকেজ
স্থাপন, নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা
প্রদান, বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে সরকারিবেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপন
ইত্যাদি।

সমিতির সাফল্যসমূহ
সংগঠনের ৮০% নারী আর্থিক (ঋণ) সহায়তা
পেয়ে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ করে
জীবিকানির্বাহ করছে, পাট ও কটন দিয়ে
বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পণ্য তৈরির মাধ্যমে
২০০ এর অধিক নারীদের কর্মসংস্থানের
ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া সংগঠনের
কাজের ওপর বেশ কিছু পত্রিকা সংবাদ ও
তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।
সমিতির কার্যক্রমের বিশেষত্ব ও অনন্যতা
শতভাগ নারী প্রধান এবং নারী পরিচালিত

এই সমিতিটি অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও
সুনামের সাথে সরকারি-বেসরকারি সকল
প্রতিষ্ঠানের সাথে ভালো সম্পর্ক ও সমন্বয়
রেখে নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।
বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা,
নির্যাতিত ও অসহায় দরিদ্র নারীদের নিয়ে
গঠিত এই সংগঠন নারীদের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নের লক্ষ্যে মানবিক কাজ করে যাচ্ছে।
হস্তশিল্প প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক নারী বাড়িতে
বসেও আয় করতে পারছে। বাংলাদেশের
প্রত্যন্ত একটি উপজেলা থেকেও পাটপণ্য
বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে
বেশ সুনাম অর্জন করছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতিটির সাফল্যের পেছনে যিনি অনুঘটকের
ভূ মিকা পালন করছেন তিনি হলেন জনাব
ম�োছাঃ লায়লা আক্তার ম�োত্তালেব, যার
অবদান অনস্বীকার্য। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়
সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে
নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় আদায় করা ত্বরান্বিত
হচ্ছে ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পাটজাত পণ্য
তৈরির মাধ্যমে প্রায় ৭০০ জন দুস্থ মহিলার
কাজের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও জমি
ক্রয়ের মাধ্যমে সমিতির নিজস্ব ভবন স্থাপন,
উক্ত ভবনে পাটজাত পণ্য তৈরির লক্ষ্যে ২৫টি
সেলাই মেশিন, এবং অন্যান্য প্রয়�োজনীয়
যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। উৎপাদিত
পণ্যসমূহ বাজারে প্রেরণ করা হয়। ইহা
ছাড়াও উৎপাদিত পণ্যসমূহ সারাদেশে বাজার
সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সদস্যদের মাঝে ঋণ সেবা প্রদান, নারীদের
জন্য গবাদি পশুপালন প্রশিক্ষণ ও সেলাই
প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
করা।

উপসংহার
সমিতিটি তার কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া
ও অবহেলিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে
অবহেলিত মহিলাদের সামাজিক উন্নয়নে
কার্যকর ভূ মিকা রেখে আসছে। ভবিষ্যতে
সমিতিটি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পোঁছবে।
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সিঙ্গিমারী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: লালমনিরহাট
উপজেলা: হাতীবান্ধা
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লা

লমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামের
নাম সিঙ্গিমারী। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং কর্মসংস্থানের
অভাবে চু রি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, জমি দখল, বাল্যবিবাহ,
য�ৌতুক, মাদকসহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিল। নারীরা সবচেয়ে
বেশি এর শিকার হত�ো। এই অবহেলিত নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের
জন্য সমবায় অধিদপ্তরাধীন বাস্তবায়িত “উন্নত জাতের গাভি পালনের
মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের
আওতায় গঠন করা হয় “সিঙ্গিমারী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড”।
জেলা সমবায় কার্যালয়, লালমনিরহাট থেকে নিবন্ধন নং- ১১৪ তারিখ:
১৮/০৯/২০১৯ খ্রি. মূলে নিবন্ধন লাভ করে এ সমিতি যাত্রা শুরু করে।
প্রথমে ২৫ জন অতি দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে ২০,০০০ টাকা মূলধন দিয়ে এ
সমিতির কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০০ জন
এবং সমিতির মূলধনের পরিমাণ ১,৩৬,০০০ টাকা।
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সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস
সমিতির মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু সুবিধাবঞ্চিত নারীদের
সমিতি গঠন করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত
পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য
ম�োছাঃ উম্মে তহুরা ম�ৌখিকভাবে উপজেলা
সমবায় অফিসার, হাতীবান্ধা বরাবর আবেদন
করেন। পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গিমারী এলাকার
পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মহিলাদের নিয়ে
উপজেলা সমবায় অফিসার, হাতীবান্ধা,
লালমনিরহাট এর অনুপ্রেরণায় প্রকল্প
পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর
আওতাধীন “উন্নত জাতের গাভি পালনের
মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার
মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধন
প্রদান করা হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের
উন্নত জাতের গাভি পালন, দুগ্ধ উৎপাদন,
স্বাস্থ্য সম্মতভাবে দুগ্ধ দ�োহন, দুগ্ধ সংগ্রহ এবং
বাজারজাতকরণ; সমবায় আদর্শ ও নীতির
ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।
এলাকায় বাল্যবিবাহ ও য�ৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে
অবস্থান নেয়া; সদস্যদের আর্থিক উন্নতি
সাধনের লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধির জন্য সমষ্টিগত
প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করা; সদস্যদের মধ্যে
মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ত�োলা
এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা
রাখা ও সমিতির সদস্যদের শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা
মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা; সমিতির গঠিত
মূলধন সমষ্টিগত আর্থিক কল্যাণে ব্যবহার
করা এবং অর্জিত লাভ সদস্যগণের কল্যাণে
ব্যবহার ও তাদের মধ্যে সুষম বণ্টন নিশ্চিত
করা; কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশিয় গাভির
জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা
নেয়া;খাঁটি দুগ্ধ উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক
পদ্ধতিতে গবাদি পশু লালনপালনের যথাযথ
ব্যবস্থা গ্রহণ করা; দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে
গবাদি পশুর জন্য সুষম দানাদার গ�ো-খাদ্য
ও সবুজ ঘাস উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
গবাদি পশুকে সময়মত�ো বিভিন্ন প্রকার
সংক্রামক র�োগের টিকা প্রদানসহ সকল
প্রকার র�োগের চিকিৎসা প্রদান করা;দুগ্ধ
খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামীণ
কৃ ষিখাত যেমন- প্রচলিত ও অপ্রচলিত কৃ ষি
ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি
পালন ইত্যাদি খাতে সদস্যদের সম্পৃক্ততার
মাধ্যমে টেকসই আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির
ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এসডিজি এর অভীষ্ট-৫
অনুযায়ী জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল
নারীদের ক্ষমতায়ন করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর আওতাধীন
“উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি মূলত সুবিধাবঞ্চিত
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য করা হয়েছে।
সেই লক্ষ্যে সমিতি হতে উন্নত জাতের গাভি
পালনের পাশাপাশি দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন,
সেলাই, ব্লকবাটিকের কাজ বাস্তবায়ন করার
কারণে সমিতির সদস্যগণ আর্থিকভাবে
স্বাবলম্বী হয়েছে। ফলে লিঙ্গসমতা বৃদ্ধি পেয়ে
ব্যাপক নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া
য�ৌতুক বির�োধী অভিযান ও নারীনির্যাতন
প্রতির�োধ ও বৃক্ষর�োপণের উদ্যোগ ও ভূ মিকার
কারণে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং

সদস্যদের মাঝে বস্ত্র, চিনি ও সেমাই বিতরণ
করে। সমিতির মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়
সিঙ্গিমারী এলাকায় ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ ও
য�ৌতুকের অত্যাচার অনেকটাই কমে গিয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
একটি সমবায় সমিতি ভাল�ো অবস্থানে
যাওয়ার পর শুধু মাত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং
অসমবায়ী প্রবেশের কারণে সমিতিটি এক
পর্যায়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এই সমস্যা
সমাধানে সমিতি হতে নিম্নলিখিত উদ্যোগ
গ্রহণ করা হয়েছে: এই সমিতির কেউ সদস্য
হিসেবে আবেদন করলে সমিতির ম�োট
সদস্যের এক-তৃ তীয়াংশ সদস্যদের তার পক্ষে
ভ�োট পেতে হবে; সমিতির পূর্বের সদস্যদের

সমিতির সামনে সদস্যরা

মহিলাদের পারিবারিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি
পেয়েছে।

সামাজিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার
উন্নয়নের জন্য মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান
করা হয়। সমিতির দরিদ্র সদস্যদের চিকিৎসা
সাহায্যের জন্য সমিতির সকল সদস্য প্রতি
মাসে ২০ টাকা জমা করে একটি তহবিল
গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে দরিদ্র
সদস্যদের প্রয়�োজন অনুযায়ী চিকিৎসা বাবদ
ব্যয় করা হয়; প্রচণ্ড শীতপ্রবণ এলাকা হওয়ায়
সমিতির নিজস্ব তহবিল ও স্থানীয় বিত্তবানদের
নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে শীতবস্ত্র বিতরণ
করা হয়। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে গরিব

জমাকৃ ত সমপরিমাণ অর্থ সমিতিতে দিতে
হবে, প্রতিমাসের ১ তারিখে বিকাল ৩.৩০
মিনিটে সমিতির সভায় উপস্থিত হতে হবে।
উপর্যুক্ত কারণ ব্যতীত যদি কেউ উপস্থিত না
হয় তাহলে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে এবং
পরপর ৩টি সভায় উপস্থিত না হলে তার সদস্য
পদ বাতিল করা হবে। উক্ত সভায় প্রতিমাসের
আয়-ব্যয় হিসাব উপস্থাপন এবং সমিতির
সদস্যদের সমস্যা নিয়ে আল�োচনা ও সমাধান
করা হয়; সমিতির যেকো�ন�ো প্রয়�োজনে
সমিতির সদস্যগণ ১ ঘণ্টার ন�োটিশে সকলেই
উপস্থিত হতে হবে; সমিতির সভার সিদ্ধান্ত
সকলকে মানতে এবং বাস্তবায়ন করতে
সাহায্য করতে হবে। উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের
ফলে এ পর্যন্ত সমিতিতে ক�োন�ো অসমবায়ী
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প্রবেশ করতে পারেনি এবং সমিতিটি দিনদিন
উন্নতি লাভ করছে। এছাড়া সমিতিতে নিয়মিত
অডিট, বার্ষিক সাধারণ সভা, অডিট ফি ও
সিডিএফ পরিশ�োধ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমবায় অধিদপ্তরের “উন্নত জাতের গাভি
পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের
আওতায় বর্ণিত সমিতির ১০০ জন সদস্যকে
১ লক্ষ ২০ হাজার করে ম�োট ১ ক�োটি ২০ লক্ষ
টাকা উন্নত জাতের গাভি ক্রয় করার জন্য ঋণ
প্রদান করা হয়। উক্ত ১০০ জন ঋণ গ্রহণ করে
প্রত্যেকে ২টি করে ম�োট ২০০টি উন্নত জাতের
বকনা ক্রয় করে পালন করেন। উক্ত ২০০টি
বকনা বড় হয়ে গড়ে প্রতিদিন ৭১৪ লিটার
দুধ উৎপাদন করে থাকে। সমিতির সদস্যগণ

সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছেন। নারী সদস্যদের
সেলাই মেশিন ও পণ্য উৎপাদনের জন্য
প্রয়�োজনীয় অর্থ বিনা সুদে সমিতি হতে প্রদান
করা হয়।

কর্মসংস্থান
সমিতিতে ১০০ জন সদস্যের মাঝে
১,২০,০০০ টাকা করে ম�োট ১,২০,০০,০০০
টাকা প্রদান করায় ১০০ জন নারী বিভিন্ন
প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বকর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি
হয়েছে। দৈনিক দুধ সংগ্রহ, পরিবহণ ও
বিপণন করার জন্য ২ জন সদস্যের স্থায়ীভাবে
কর্মসংস্থান হয়েছে।
সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
সমবায় অধিদপ্তরাধীন বাস্তবায়িত “উন্নত
জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত

সিঙ্গিমারী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যের গরুর খামার
লাভবান হওয়ায় উক্ত এলাকায় গাভি পালনের
বেশ আগ্রহী হয়েছেন। সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত
২৫ জন নারী সদস্যদের উন্নয়নের লক্ষ্যে
সমবায় অধিদপ্তর এবং আঞ্চলিক সমবায়
শিক্ষায়তন, রংপুর এবং বাংলাদেশ সমবায়
একাডেমি, কুমিল্লা হতে কম্পিউটার বিষয়ে
প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২৫
জন নারী এলাকায় কাজ শুরু করেছেন এবং
তাদের মধ্যে ৩ জন সমিতির অন্যান্য নারী
সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ম�োট ৪০ জন নারী
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মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক
প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী ম�োট ১০০ জন সদস্য
নিয়ে সমিতিটি গঠন করা হয়েছে। সমিতির
নিবন্ধনকালে ম�োট শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
ছিল ২৫,০০০ টাকা। বর্তমানে শেয়ার
মূলধনের পরিমাণ ৪৯,৫০০ টাকা। সমিতির
বর্তমান মূলধনের পরিমাণ ১,৩৬,০০০ টাকা।
সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
যে কেউ চাইলেই এই সমিতির সদস্য হতে
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পারেন না। সমিতির ম�োট সদস্যদের একতৃ তীয়াংশ সদস্য তার পক্ষে ভ�োট পেতে হয়।
কেউ সমিতির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে
পূর্বের সদস্যদের জমাকৃ ত সমপরিমাণ অর্থ
দিতে হয়। প্রতি মাসের ৫ তারিখে বিকাল
৩.৩০ মিনিটে সমিতির সকল সদস্যকে
সভায় উপস্থিত হতে হবে।

সমিতির কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
সদস্যদের নিকট শেয়ার, সঞ্চয়, আদায়,
ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, বিভিন্ন সামাজিক
কার্যক্রম, দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম ইত্যাদি।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির উল্লেখয�োগ্য সাফল্য বলতে সমিতির
সদস্যদের উৎপাদিত দুগ্ধ বাজারজাত করার
ফলে এলাকার জনগণ কম দামে দুধ ক্রয়
করতে পারে। এছাড়াও সমিতির মূলধন
হতে সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান করা হয়ে
থাকে। উক্ত ঋণের সুদ বা সার্ভিস চার্জ
সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় হিসেবে জমা করা
হয়। সমিতির প্রতিটি সদস্য সমিতির প্রতি
আন্তরিক। উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনার
জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করার ফলে
কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির মাধ্যমে সিঙ্গিমারী এলাকায়
নারীদের (১) দারিদ্র্য বিম�োচন করা; (২)
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়
স্থাপন করা; (৩) চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক
প্রতিষ্ঠা করা; (৪) নারীদের আর্থ-সামাজিক
ভাবে উন্নয়ন করা; (৫) সমিতির সদস্যদের
উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য লালমনিরহাট
জেলা শহরে একটি আউট লেট নেয়া; (৬)
গ�ো-খাবার কারখানা স্থাপন করা; (৭) পণ্য
পরিবহণের জন্য ট্রাক ক্রয় করা (৮) সকল
নারী ও মেয়েদের উপার্জনক্ষম করা।

উপসংহার
পরিশেষে, নারী ও এলাকার উন্নয়ন এবং
সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমবায়ের
ক�োন�ো বিকল্প নাই, যার বড় উদাহরণ
“সিঙ্গিমারী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ”। এ সমিতি হাতীবান্ধায় এক উজ্জ্বল
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

উন্নত জাতের গাভি পালন প্রকল্প পরিদর্শন

ভাঙ্গাম�োড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি
জেলা: গাইবান্ধা
উপজেলা: সাঘাটা

স

মাজের অর্ধেক নারী। নারীকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে
যাওয়া সহজ কথা নয়। এই নারীকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি
হয় ভাঙ্গাম�োড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটি গাইবান্ধা জেলার
সাঘাটা উপজেলার ভাঙ্গাম�োড় গ্রামে অবস্হিত। ২০১৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর
১০/১৭ নং নিবন্ধনে জন্ম হয় ভাঙ্গাম�োড় সমবায় সমিতির। সমিতি নিবন্ধন
হওয়ার পর সমিতির কর্মএলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত
মহিলা যেমন- বেকার, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যাক্তা, পরিবারের
অন্যের আয়ের ওপর নির্ভরশীল, নিজস্ব বসতভিটা, গ�োয়ালঘর, গাভি
পালনের জায়গা আছে, গবাদি পশুপালনের সাথে সম্পৃক্ত উন্নত জাতের
গাভি পালনে অগ্রহী/কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশিয় গাভির জাত উন্নয়নে
আগ্রহী মন�োভাবাপন্ন মহিলাদের উক্ত সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা
হয়। শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫ জন।
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সমিতির প্রাথমিক বিবরণী
সম্মিলিতভাবে সংগঠনের আওতায় সমবায়ের
মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাগণকে উন্নত
জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে তাদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দুগ্ধ উৎপাদন,
স্বাস্হ্য সম্মতভাবে দুগ্ধদ�োহন, দুগ্ধ সংগ্রহ
এবং বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন
ঘটান�ো। সমষ্টিগতভাবে নারীর ক্ষমতায়ন,
জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, পুষ্টি চাহিদাপূরণ ও
আর্থিকভাবে নারীদের কর্মসংস্হান সৃষ্টি করা
এবং কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশিয় গাভির
জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা
থেকে সমিতির গঠন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
মুখ্য উদ্দেশ্য: সমবায় সংগঠনের আওতায়
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাগণ উন্নত জাতের
গাভি লালনপালনের মাধ্যমে তাদের
জীবনযাত্রারমান উন্নয়নসহ দুগ্ধ উৎপান,স্বাস্থ্য
সম্মতভাবে দুগ্ধদ�োহন, দুগ্ধ সংগ্রহ এবং
বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটান�ো।
সাধারণ উদ্দেশ্য
১. সমবায়ের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
পারস্পরিক
সহয�োগিতার
মাধ্যমে

সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা।
২. সদস্যদের আর্থিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে
আয়বৃদ্ধির জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে
উৎসাহিত করা।
৩. সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের
অভ্যাস গড়ে ত�োলা এবং সমিতিতে
নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা রাখা,
সমিতির শেয়ার ক্রয় দ্বারা মূলধন গঠনে
উৎসাহিত করা।
৪. সমিতির গঠিত মূলধন সমষ্টিগত আর্থিক
কল্যাণে ব্যবহার করা এবং অর্জিত লাভ
তাদের মধ্যে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।
৫. খাটি দুগ্ধ উৎপাদনের নিমিত্ত আধুনিক
পদ্ধতিতে গবাদি পশুর জন্য সুষম
দানাদার গ�ো-খাদ্য ও সবুজ ঘাস
উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. গবাদি পশুকে সময়মত�ো বিভিন্ন প্রকার
সংক্রামক র�োগের টীকা প্রদানসহ সকল
প্রকার র�োগের চিকিৎসা প্রদান করা।
৭. দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য
গ্রামীণ কৃ ষিখাত যেমন: প্রচলিত ও
অপ্রচলিত কৃ ষি ফসল উৎপাদন, মৎস্য
চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি খাতে
সদস্যদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে টেকসই
আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এছাড়াও
সমবায় সমিতির আইন ও বিধিমালা
এবং সমবায় অধিদপ্তরের সার্কুলারসমূহ

সমিতির সদস্যদের ঋণের চেক বিতরণ

286

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 286

প্রতিপালন করে সদস্যগণের ক্ষমতায়নের
লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
একটি সমাজে নারী পিছিয়ে থাকা মানে
পুরো সমাজ পিছিয়ে থাকা। নারীর উন্নয়ন
ছাড়া উন্নত জাতি চিন্তা করা যায় না। আর
উন্নয়নের জন্য প্রয়�োজন নারীর ক্ষমতায়ন।
নারীর ক্ষমতায়নে ভাঙ্গাম�োড় নারী উন্নয়ন
সমবায় সমিতি বিভিন্নভাবে কাজ করছে।
গ্রামের একেবারে তৃ ণমূল পর্যায়ের নারীদের
একত্রিত করে উন্নত জাতের গাভি পালনের
মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হয়।
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের একত্রিতকরণ, স্বামী
পরিত্যাক্তা ও বিধবা মহিলাদের উন্নত জাতের
বকনা অথবা কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশি
জাতের গাভি সংকরায়নের মাধ্যমে জাতের
উন্নয়ন ঘটান�ো এবং স্বল্প মুনাফায় সদস্যদের
মধ্যে গাভি ক্রয়ের ব্যবস্হা করা।

সমিতির সামাজিক কার্যক্রম
সমিতিটি আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন
ধরনের আর্ধ-সামাজিক কর্মকাণ্ড করে থাকে।
সমিতির সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের মেধাবী
সন্তান যারা অর্থের অভাবে লেখাপড়া করতে
পারে না তাদের উপবৃত্তির ব্যবস্হা করে থাকে।
পাশাপাশি বেকার, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা,

স্বামী পরিত্যাক্তা সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে
সহয�োগিতা করে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের
জাতীয় দিবস পালনে অংশগ্রহণ করে থাকে।
নারী সচেতনতা, বাল্যবিবাহ দূরীকরণে বিভিন্ন
সভা/সেমিনার করে এবং সেই অনুযায়ী
কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ
সমিতিতে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা
কমিটি আছে। আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা
নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান,
মাসিক সভা, নিয়মিত অডিট সম্পাদন ও
নিয়মিত বার্ষিক সভা অনুষ্ঠানের আয়�োজন
করা হয়। সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের
তারিখ ১৭/০৯/২০১৯ খ্রি.। প্রতি মাসে একটি
করে মাসিক সভা করা হয়। আর্থিক কার্যক্রম
পরিচালনার জন্য সমিতির অভ্যন্তরীণ ৩
সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি আছে। সমবায়
আইন ও বিধি ম�োতাবেক রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ
করা হয়। নিরীক্ষা প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে
অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশ�োধ করা হয়।
সমিতির অফিস কক্ষে নিজস্ব সাইনব�োর্ড
ও ল�োগ�ো রয়েছে। সমিতিতে সিলম�োহর
সংরক্ষণ করা হয়। সমিতির ধারাবাহিকতা
ও টেকসই নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ চলমান
আছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
ভাঙ্গাম�োড় নারী উন্নয়ন সমবায় একটি গাভি
পালন সমবায় সমিতি। সমিতি গঠনের পর
প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের
ব্যবস্হা করা হয়। এখন সমবায় বিভাগের
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট থেকে বিভিন্ন
ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করা হয়।

কর্মসংস্হান
সমিতিতে ৫০ জন সদস্যদের মাঝে উন্নত
জাতের গাভি বিতরণ করা হয়েছে। গাভি
পালনের মাধ্যমে এই ৫০ জন নারী স্বাবলম্বী
হয়েছে যা তাদের কর্মসংস্হান সৃষ্টির ক্ষেত্রে
সহায়ক ভূ মিকা পালন করবে। দুগ্ধ খাতের
উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামীণ কৃ ষিখাত
যেমন- প্রচলিত ও অপ্রচলিত কৃ ষি ফসল
উৎপাদন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন
ইত্যাদি খাতে সদস্যসের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে

টেকসই আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়।
সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
শুরুর দিকে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল
২৫ জন। বর্তমানে তা উন্নীত হয়ে ১০০ জন
হয়েছে। সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে
পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে সদস্যদের
মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে
ত�োলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত
রাখা, সমিতির শেয়ার ক্রয় দ্বারা মূলধন
গঠনের মাধ্যমে উন্নত জাতের বকনা ক্রয় করা
অথবা কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশিয় জাত
উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা তথা নারী
সদস্যদের আর্থিক অবস্হার উন্নয়ন ঘটান�ো
সমিতির মূল কার্যক্রম। নিবন্ধনকালীন সমিতির
শেয়ার/অংশগত মূলধন ছিল ৩,০০০, সঞ্চয়
আমানত ৩,০০০, ভর্তি ফি আদায় ১,২৫০
টাকা থেকে উন্নীত হয়ে বর্তমানে শেয়ার আদায়
১২,৫০০, সঞ্চয় আদায় ২৩,৯৯০, ভর্তি ফি
৫,০০০, সংরক্ষিত তহবিল ২,৫০০, কুঋণ
তহবিল ৮৩৪, কার্যকরী মূলধন ৩৬৪৯০
টাকা। স�োনালী ব্যাংক ভরতখালী শাখায়
সমিতির ১৩,৮০৯ টাকা জমা আছে। সমিতির
গৃহীত ঋণের পরিমাণ ১২০,০০,০০০ টাকা।
সমিতির রেজিস্টারের সংখ্যা ৬টি। সমিতির
যাবতীয় হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।
সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সমিতির একটি নিজস্ব অফিস ঘর থাকায়
মাসিক ভাড়া বাবদ ক�োন�ো অর্থ ব্যয় করতে
হয় না। সমিতির অর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা
আনায়নে সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর ৫৬
বিধি ম�োতাবেক সকল রেজিস্টার সমিতিতে
সংরক্ষণ করা হয়। জেলা সমবায় অফিস
কর্তৃক প্রতিবছর বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন করা
হয়। দক্ষ ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের
জন্য সমবায় অফিস থেকে নিয়মিত পরামর্শ ও
দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। সদস্যদের দক্ষ করে
গড়ে ত�োলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা
রয়েছে।
সমিতির কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ
এটি উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। সমবায় আদর্শ ও
নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার

মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও
সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ত�োলা, সমিতিতে
নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ার আদায় দারা মূলধন
গঠন করা, উন্নত জাতের বকনা ক্রয় করা
অথবা কৃ ত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশিয় জাত
উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে
নারী সদস্যদের সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন
ঘটান�ো। এছাড়া ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ,
হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি খাতে সদস্যদের
সম্পৃক্ত করার ব্যবস্হা রয়েছে।

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যসের
দুগ্ধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে
অর্থনৈতিক অবস্হার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত
হয়েছে। এই উন্নয়নের পেছনে রয়েছে
সদস্যদের ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র শেয়ার ও সঞ্চয়, দৃঢ
মন�োবল, পারস্পরিক সৈাহার্দ, সহয�োগিতা,
তাদের পরিশ্রম।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
উপ-আইন সংশ�োধনের মাধ্যমে সমিতির
কর্মএলাকা বৃদ্ধি করে আরও অধিক পরিমাণ
সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদেরকে
সমিতিতে
অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত প্রকল্পের প্রসার ঘটিয়ে
ব্যাপক পরিমাণে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি
করে উক্ত দুগ্ধ ও মাংস দেশিয় পুষ্টি চাহিদা
পূরণ করে বিদেশে বাজারজাতকরণের
ব্যবস্হা করা।

উপসংহার
সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য এই সমবায়
সমিতিটি একটি বড় প্লাটফর্ম। কিন্তু সমিতির
কর্মএলাকার মধ্যে অধিক পরিমাণে
সুবিধাবঞ্চিত নারী থাকায় স্বল্প মূলধনের
কারণে তাদের প্রত্যেকর গাভি ক্রয় করা
সম্ভব হচ্ছে না। এই অন্তরায় দূর করা সম্ভব
হলে সুবিধা প্রাপ্ত নারী নিজের ভাগ্য উন্নয়নে
সচেষ্ট হবে। নারীর নিজের উন্নয়ন মানে আর্থ
–সামাজিক ভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
এই উন্নয়ন দেশ তথা জাতির উন্নয়নে সহায়তা
করবে।
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সমবায় বিভাগ হতে সমিতির সদস্যদের আইজিএ-এর টেইলারিং প্রশিক্ষণ প্রদান

জিয়াবাড়ি নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড
জেলা: পঞ্চগড়
উপজেলা: পঞ্চগড় সদর

288

প

ঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামের নাম জিয়াবাড়ি।
জিয়াবাড়ি গ্রামের ২৫ জন অতি দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে ২০,০০০ টাকা মূলধন
দিয়ে জেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় থেকে ১৬১৭০৭৫৯৪৫০০০০০০৫৮,
তারিখ: ১৪-০৯-২০১৭ খ্রি. মূলে জিয়াবাড়ি নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিমিটেড, নামে যাত্রা শুরু করে। গ্রামটি বিলুপ্ত গারাতি ছিটমহলের সংলগ্ন
হওয়ায় ঐ গ্রামের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং
কর্মসংস্থানের অভাবে চু রি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, জমি দখল,
বাল্যবিবাহ, য�ৌতুক, মাদকসহ বিভিন্ন গ্রূপের মধ্যে আন্তঃকলহের কারণে
মানুষ সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতে ভয় পেত। বিশেষ করে ঐ এলাকায়
মেয়েকে অন্য ক�োন�ো এলাকার ল�োক বিয়ে করতে চাইত�ো না অর্থাৎ নারীগণ
ছিল পঞ্চগড় সদর উপজেলার সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই অবহেলিত
নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তরাধীন বাস্তবায়িত
“উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার
মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গঠন করা হয় “জিয়াবাড়ি নারী উন্নয়ন
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সমবায় সমিতি লিমিটেড”। প্রথমে বর্তমানে
সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৮৬ জন এবং
সমিতির মূলধনের পরিমাণ ২৫,৬২,২৭০
টাকা। এছাড়া সমিতির নিজস্ব তহবিল
হতে জিয়াবাড়ি বাজারে ৩.২৫ শতক জমি
২,৩৭,৬০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক
সহয�োগিতার মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের
উন্নত জাতের গাভি পালন, দুগ্ধ উৎপাদন,
স্বাস্থ্য সম্মতভাবে দুগ্ধ দ�োহন, দুগ্ধ সংগ্রহ এবং
বাজারজাতকরণ; সমবায় আদর্শ ও নীতির
ভিত্তিতে পারস্পরিক সহয�োগিতার মাধ্যমে
সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা।
এলাকায় বাল্যবিবাহ ও য�ৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে
অবস্থান নেয়া সদস্যদের আর্থিক উন্নতি
সাধনের লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধির জন্য সমষ্টিগত
প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করা সদস্যদের মধ্যে
মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে ত�োলা
এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা
রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা মূলধন
গঠনে উৎসাহিত করা,সমিতির গঠিত মূলধন
সমষ্টিগত আর্থিক কল্যাণে ব্যবহার করা
প্রভৃ তি।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর আওতাধীন
“উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি মূলত সুবিধাবঞ্চিত
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য করা হয়েছে।
সেই লক্ষ্যে সমিতি হতে উন্নত জাতের গাভি
পালনের পাশাপাশি দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন,
সেলাই, ব্লক-বাটিকের কাজ, কারচু পির কাজ,
হ্যান্ড পেইন্টের কাজ করার বিষয়ে প্রশিক্ষণের
আয়�োজন উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন করার কারণে
সমিতির সদস্যগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী
হয়েছে। সমিতির একজন সদস্য হাফিজাবাদ
ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নির্বাচিত
হয়েছেন। এছাড়া য�ৌতুক বির�োধী অভিযান
ও নারীনির্যাতন প্রতির�োধ ও বৃক্ষর�োপণের
উদ্যোগ ও ভূ মিকার কারণে এলাকার
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মহিলাদের
পারিবারিকভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
সামাজিক কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার
উন্নয়নের জন্য সমিতির কার্যালয়ে ক�োচিং
এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মেধাবী
সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হয়; সমিতির
দরিদ্র সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্যের জন্য
সমিতির সকল সদস্য প্রতিমাসে ১০.০০ টাকা
জমা করে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

উক্ত তহবিল হতে দরিদ্র সদস্যদের প্রয়�োজন
অনুযায়ী চিকিৎসা বাবদ ব্যয় করা হয়;প্রচণ্ড
শীতপ্রবণ এলাকা হওয়ায় সমিতির নিজস্ব
তহবিল ও স্থানীয় বিত্তবানদের নিকট হতে অর্থ
সংগ্রহ করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়;ঈদউল-ফিতর উপলক্ষ্যে গরিব সদস্যদের মাঝে
বস্ত্র, চিনি ও সেমাই বিতরণ করা হয়;পহেলা
বৈশাখ উপলক্ষ্যে সমিতি পক্ষ থেকে গ্রামের
সকলকে বিনা পয়সায় পান্তাভাত এবং বিভিন্ন
প্রকার ভর্তা দিয়ে আপ্যায়নের আয়�োজন করা
হয়; ব্রিটিশ কাউন্সিল, রংপুর শাখা অফিস
থেকে সমিতির ২৫ জন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ
নিয়ে এলাকার জনগণকে নাগরিক সেবা,
অভিয�োগ ও প্রতিকার এবং জাতীয় শুদ্ধাচার
ক�ৌশলের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করছে,
জিয়াবাড়ি এলাকায় ক�োন�ো পারিবারিক
বির�োধ সমিতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়;

১ লক্ষ ২০ হাজার করে ম�োট ১ ক�োটি ২০ লক্ষ
টাকা বিনা সুদে উন্নত জাতের গাভি ক্রয় করার
জন্য ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত ১০০ জন ঋণ
গ্রহণ করে প্রত্যেকে ২টি করে ম�োট ২০০টি
উন্নত জাতের বকনা ক্রয় করে পালন করছে।
উক্ত ২০০টি বকনা বড় হয়ে বর্তমানে গড়ে ৩
হাজার লিটার দুধ উৎপাদন হচ্ছে। সমিতির
উদ্যোগে ৫ দিনব্যাপী “পাবনা সুইটস” এর
ত্বত্তাবধায়নে ১০০ জন সদস্যকে হাতেকলমে
দুগ্ধ হতে ছানা, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি, দই,
পনির, পায়েস ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে
“পাবনা সুইটস” এর কর্তৃপক্ষ সমিতির
সদস্যদের উৎপাদিত মিষ্টি, দই, পনির,
পায়েস এবং সদস্যদের উৎপাদিত দুধ ক্রয়
করছেন। ফলে বর্তমানে সমিতির সদস্যগণকে
দুধ ফেলে দিতে হচ্ছে না। সমিতির সদস্যগণ

সমিতির সদস্যদের দুধ সংগ্রহ
বিলুপ্তকৃ ত গারাতি ছিটমহলের সংলগ্ন হওয়ার
কারণে ঐ এলাকায় ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ ও
য�ৌতুক প্রথা ব্যাপক হারে বিদ্যমান ছিল। কিন্ত
সমিতির সকল সদস্য একত্রিত প্রতির�োধে
বর্তমানে জিয়াবাড়ি এলাকায় সকলেই নির্ভয়ে
জীপনযাপন করছে এবং এলাকায় শান্তি
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণভিত্তিক কার্যক্রম
সমবায় অধিদপ্তরের “উন্নত জাতের গাভি
পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের
আওতায় বর্ণিত সমিতির ১০০ জন সদস্যকে

লাভবান হওয়ায় উক্ত এলাকায় গাভি পালনের
বেশ আগ্রহী হয়েছেন। সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত
২৫ জন নারী সদস্যদের উন্নয়নের লক্ষ্যে
সমবায় অধিদপ্তর হতে ৫ দিনের আইজিএ
সেলাই প্রশিক্ষণের আয়�োজন করা হয়।
এছাড়া আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, রংপুর
এবং সমবায় একাডেমি, কুমিল্লা হতে আর�ো
৮ জন মহিলাকে ক্রিস্টাল, ব্লক-বাটিক ও
কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩২ জন নারী এলাকায় কাজ
শুরু করেন এবং তাদের মধ্যে ২ জন সমিতির
অন্যান্য নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ম�োট
৫৩ জন নারী সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছেন।
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নারীদের সদস্যদের সেলাই মেশিন ও পণ্য
উৎপাদনের জন্য প্রয়�োজনীয় অর্থ বিনা সুদে
সমিতি হতে প্রদান করা হয়।

শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৫,০০০
টাকা। বর্তমানে শেয়ার মূলধনের পরিমাণ
৩,৮৩,০০০টাকা। অপরদিকে নিবন্ধনকালে
সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল
৫,০০০ টাকা বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে
২১,৭৯,২৭০ টাকা। প্রত্যেক সদস্যদের
হিসাব যথাযথভাবে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত
খতিয়ানে লিপিবদ্ধ রাখা হয় এবং সদস্যবহিতে
লিপিবদ্ধ করা হয়। রাজশাহী কৃ ষি উন্নয়ন
ব্যাংক লিঃ, পঞ্চগড় শাখা সমিতির নামীয়
একটি ব্যাংক হিসাব রয়েছে, যার সঞ্চয়ী
হিসাব নং-৯০২৬। এছাড়া সমিতির নিজস্ব
মূলধন হতে জিয়াবাড়ি বাজার এলাকায় ৩.২৫
শতক জমি ২,৩৭,৬০০.০০ টাকায় ক্রয় করা

কর্মসংস্থান
সমিতিতে ১০০ জন সদস্যের মাঝে
১,২০,০০০ করে বিনা সুদে ম�োট
১,২০,০০,০০০ টাকা প্রদান করায় ১০০
জন, সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে ৫০ জনকে
২০,২০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান ৫০ জন এবং
৫৩জন নারীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে ৫৩
জনসহ ২০৩ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের
সৃষ্টি হয়েছে। দৈনিক দুধ সংগ্রহ, পরিবহণ ও
বিপণন করার জন্য ৩ জন সদদ্যের স্থায়ীভাবে

সমিতির সাফল্যের অনুঘটক
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ বলতে সমিতির
সদস্যদের উৎপাদিত দুগ্ধ বাজারজাত করলে
তা কম দামে বিক্রয় করা হত�ো। কিন্তু মিল্ক
ভিটার সাথে লিংক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের
দুগ্ধ বাজারজাতকরণের ফলে সমিতিতে
বড় অঙ্কের লাভ সমিতির সদস্যদের মাঝে
বিতরণ করা হয়ে থাকে। অপরদিকে অবিক্রীত
দুগ্ধ হতে মিষ্টি, দই, ছানা, পনির বিক্রয়ের
ফলে সমিতির সদস্যদের বৈপ্লবিক উন্নয়ন
সাধন হয়েছে। এছাড়াও তাদের মূলধন
হতে সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান করা হয়ে
থাকে। উক্ত ঋণের সুদ বা সার্ভিস চার্জ
সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় হিসেবে জমা
করা হয়। সমিতির প্রতিটি সদস্য সমিতির
প্রতি আন্তরিক। উৎপাদনমুখী কার্যক্রম
পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়�োজনে ঋণ
প্রদান করার ফলে কর্মসংস্থানের সুয�োগ সৃষ্টি
হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির মাধ্যমে জিয়াবাড়ি এলাকায় সকল
নারীদের- (১) দারিদ্র্য বিম�োচন করা; (২)
ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন
করা; (৩) চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা
করা; (৪) নারীদের আর্থ-সামাজিকভাবে
উন্নয়ন করা; (৫) সমিতির সদস্যদের
উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য পঞ্চগড়
জেলায় শহরে একটি আউটলেট নেয়া; (৬)
গ�ো-খাবার কারখানা স্থাপন করা: (৭) পণ্য
পরিবহণে ট্রাক ক্রয় করা।

সমিতির সদস্যদের দুধ হতে উৎপাদিত দই
কর্মসংস্থান হয়েছে।

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম
সমবায় অধিদপ্তরাধীন বাস্তবায়িত “উন্নত
জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদের জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন শীর্ষক
প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী ম�োট ১০০ জন সদস্য
নিয়ে সমিতিটি গঠন হলেও সমিতির সার্বিক
উন্নতি ও সততায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর�ো ২৮৬ জন
নারী সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হওয়ার
ফলে বর্তমানে সমিতিতে ম�োট সদস্য সংখ্যা
৩৮৬ জন। সমিতির নিবন্ধনকালে ম�োট
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হয়েছে। উক্ত জমিতে আগামীতে সমিতির
নিজস্ব অফিস ঘর ও প্রশিক্ষণ একাডেমি করা
হবে।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতির উল্লেখয�োগ্য কার্যক্রমসমূহ হল�ো
শেয়ার, সঞ্চয় আদায় কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম,
সামাজিক কার্যক্রম, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য হতে
মিষ্টান্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রম, হ্যান্ডিক্রাফট
ইত্যাদি।
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উপসংহার
পরিশেষে, নারী ও এলাকার উন্নয়ন এবং
শান্তি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমবায়ের ক�োন�ো
বিকল্প নেই, যার বড় উদাহরণ “জিয়াবাড়ি
নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ”। এলাকার
উন্নয়নের কারণে সমিতির একজন সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য
হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সমিতির যেক�োন�ো
প্রয়�োজনে সমিতির সদস্যগণ ১ ঘণ্টার ন�োটিশে
সকলেই উপস্থিত হন। সমবায়ের উজ্জ্বল
দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় ডেনিস রাষ্ট্রদূত, জেলা
প্রশাসক, জনপ্রতিনিধি, সমবায় বিভাগের
যুগ্ম-নিবন্ধক,
উপ-নিবন্ধক,
একাধিক
উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা মাঠপর্যায়ে সমিতির
কার্যক্রম সরাসরি পরিদর্শন করে গেছেন ও
সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই
সমিতি আর�ো উন্নয়ন করবে মর্মে প্রত্যাশা
ব্যক্ত করেন।

ময়মনসিংহ বিভাগ
সমিতি ৮৪৯টি

সদস্য ৩০,২৮৪ জন

শেয়ার ৩০২.৭৩ লক্ষ টাকা

সঞ্চয় আমানত ৯৯৮.৪৭ লক্ষ টাকা

কার্যকরী মল
ূ ধন ২,৩৬৮.২৩ লক্ষ টাকা
সম্পদ ১৫৯.২ লক্ষ টাকা
কর্মসংস্থান ২,৫৪৯ জন

নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 291

291

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহ�োদয়ের সাথে কাঁঠাল নারী উন্নয়ন সমবায়
সমিতি লিঃ এর সদস্যদের মতবিনিময়

কাঁঠাল নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ময়মনসিংহ
উপজেলা: ত্রিশাল

292

ম

য়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলাধীন সিংরাইল গ্রামের ২৫ জন পিছিয়ে পড়া
নারীদের নিয়ে ২০১৭ সালের ২০ নভেম্বর কাঁঠাল নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ জেলা সমবায়
কার্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধন নং-০৭। ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল
উপজেলাধীন কাঁঠাল ইউনিয়নব্যাপী কর্মএলাকা নিয়ে কাজ করছে। কাঁঠাল নারী উন্নয়ন সমবায়
সমিতি লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০০ জন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ ইতিহাস
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে
“উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক”
প্রকল্পের আওতাধীন ত্রিশাল উপজেলাধীন কাঁঠাল ইউনিয়নের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের আর্থিক
সচ্ছলতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, উন্নত জীবন গড়া ও সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের
লক্ষ্যকে সামনে রেখে উক্ত সমিতি গঠন করা হয়। লক্ষ্য ছিল দুট�ো: ১. সুবিধাবঞ্চিত নারীদের
জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা, ২. উন্নত জাতের গাভি পালনের বিস্তার ঘটান�ো। প্রকল্পের শর্ত
অনুযায়ী, সমিতির কর্মএলাকায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী যে নারীদের সামান্য জমি
আছে, যেখানে গরুর গ�োয়ালঘর বানান�ো ও ঘাস চাষ করা সম্ভব, এমন নারীরাই এই ঋণ
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পাবেন। সুবিধাবঞ্চিত নারীরা গাভি পালনের
জন্য ম�োট ১,২০,০০০ টাকা করে পাবেন।
সেই টাকায় প্রত্যেকে দুটি করে বকনা গরু
কিনবেন। ঋণ পাওয়ার পরবর্তী এক বছর
শেষে ২ শতাংশ হারে সুদে ঋণগ্রহীতারা
মাসিক কিস্তির মাধ্যমে টাকা পরিশ�োধ
করবেন। গ্রামীণ নারীদের বিদ্যমান সামাজিক
বাস্তবতায় সমবায় অধিদপ্তরের এই প্রকল্প
নিঃসন্দেহে ইতিবাচক এবং সুবিধাবঞ্চিত
নারীদের জীবনমান উন্নয়নে ভূ মিকা রয়েছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
ত্রিশাল উপজেলাধীন কাঁঠাল ইউনিয়নের
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের আর্থিক সচ্ছলতা,
সামাজিক দায়বদ্ধতা, উন্নত জীবন গড়া ও
সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ৭৫,০০০
টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,৫১,০৯৮ টাকা ও
কার্যকরী মূলধন ৩,২৬,০৯৮ টাকা। উন্নত
জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত
মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
শীর্ষক প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করে গাভি
পালনের মাধ্যমে খামার তৈরি এবং গরু
ম�োটাতাজাকরণ।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সমিতির ১০০ জন সদস্যই ঋণ গ্রহণপূর্বক
গাভি পালনের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি
করেছে।

সমিতির সাফল্য
নারীরদের অর্থ উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি।
সমিতি কর্তৃক আয়োজিত সকল সভায়
সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, বাল্যবিবাহ
বন্ধসহ সমাজের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে
অংশগ্রহণ। নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার
সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
গ্রামীণ কুসংস্কার আর প্রতিবন্ধকতা পেছনে
ফেলে নিজেদেরকে সফল খামারি হিসেবে
প্রতিষ্ঠিত করেছেন ময়মনসিংহের ত্রিশাল
উপজেলার সিংরাইল গ্রামের নাছিমা খাতুন,
কমলা খাতুন, উম্মে কুলসুম, সালমা
আক্তাররা। কেবল সফল স্ত্রী বা মা নন, তীব্র
ইচ্ছাশক্তি, কঠ�োর পরিশ্রম আর একাগ্র নিষ্ঠায়
নিজ পরিচয়ে তারা এখন ত্রিশালের অন্যতম
সফল খামারি।
ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সিংরাইল
গ্রামের মৃত আবদুল মজিদ মাস্টারের একমাত্র
মেয়ে নাছিমা খাতুন। স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে
সুখের সংসার হলেও নাছিমা ভু গছিলেন

কাঁঠাল নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে
যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

আত্মপরিচয় সংকটে। নিজেকে সমাজে
প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ থেকে ২০১৭ সালে
সমবায় বিভাগের প্রদত্ত ১,২০,০০০ টাকা
ঋণ প্রাপ্ত হয়ে মাত্র দুটি গরু নিয়ে নাছিমা শুরু
করেন তাঁর ডেইরি ফার্ম। মাত্র চার বছরের
ব্যবধানে তিনি এখন প্রায় ৮টি গরু, ভেড়া,
হাঁস-মুরগি নিয়ে গ্রামের অন্যতম সফল
সমবায়ী। প্রতিদিন উৎপাদন হয় প্রায় ৪০
লিটার দুধ। সফলতার পেছনের গল্প বর্ণনা
করে নাছিমা বলেন, ‘আমি মেয়ে, স্ত্রী, মা
এই পরিচয়গুল�োতে যথেষ্ট সুখী। কিন্তু নিজ
ব্যক্তি পরিচয় না থাকায় আমি খুবই হতাশায়
ভু গছিলাম। অনেকেই নানা ধরনের কথা বলে
আমার মন খারাপ করে দিত। তাতে আমি পিছু
হটিনি। আজ যখন বিভিন্ন সভা-সেমিনারে
সমবায় বিভাগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ
কর্মকর্তারা আমাকে নারী সমবায়ীদের মডেল
হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন আমার
সব পরিশ্রম সার্থক মনে হয়’। প্রথম দিকে
বিরক্ত হলেও নাছিমা সাফল্য ঘুচিয়ে দিয়েছে
মায়ের ছেলে সন্তান না থাকার আক্ষেপ। মাসহ
এখন গ্রামের সবাই তাঁকে নিয়ে গর্ব করেন।
এ ব্যাপারে নাছিমার মা বলেন, ‘ছেলে সন্তান
না থাকায় একসময় চরম হতাশ ছিলাম, কিন্তু
মেয়ের সাফল্যে তাঁর বাবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।
এটা হয়ত�ো ছেলে থাকলেও সম্ভব হত�ো কি
না সন্দেহ। এখন আর সেই আক্ষেপ নেই।
একদিন আমার মেয়েকে সারা দেশবাসী
চিনবে বলে আমার বিশ্বাস’। বর্তমানে সব
খরচ বাদে নাছিমা খামার থেকে বছরে ৮
লক্ষাধিক টাকা আয় হয়ে থাকে। প্রায় এক
বিঘা জমি নিয়ে মাছ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি
পশুর একটি সমন্বিত খামার তৈরির কাজেও
হাত দিয়েছেন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা।

সমিতির কার্যক্রমের বিশেষত্ব ও অনন্যতা
উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে
সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান
উন্নয়ন করা।

সমিতির বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা/অন্তরায়সমূহ
গাভি পালনের মাধ্যমে সমিতিটির ভিত্তি
মজবুত হচ্ছে, তাই গাভি পালনের সাথে
জড়িত যেক�োন�ো প্রতিবন্ধকতা যেমন
খামারের সঠিক স্থান নির্বাচনে অসুবিধা, শুষ্ক
ও উঁচু ভূ মি স্বল্পতা, সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা না
থাকা, সুষ্ঠু নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, পর্যাপ্ত
পানি সরবরাহ না থাকা, মাটির প্রকৃ তি ভাল�ো
না থাকায়, আধুনিক সুয�োগ-সুবিধা না
থাকা, জনবসতি থেকে দূরে থাকা, আধুনিক
স্বাস্থ্য সম্মত বাসস্থান তৈরি করতে না পারা,
উপয�োগী জাত ও গাভি বাছাই না করা,
নিয়মিত টিকা প্রদান না করা, কৃ মিনাশক এবং
প্রজনন সমস্যাজনিত চিকিৎসা সময়মত�ো না
পাওয়া, প্রজননের সঠিক সময় নির্ধারণ না
থাকা, নির্ধারিত রেশন ম�োতাবেক খাদ্য প্রদান
না করা, কাঁচা ঘাস ব্যবস্থাপনায় অপ্রতুলতা,
গর্ভবতী গাভির সঠিক পরিচর্যা না পাওয়া,
বাজার ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বিতরণকৃ ত
ঋণের পাশাপাশি সদ্যদের নিকট হতে শেয়ার,
সঞ্চয় আদায় করে বড় ধরনের পুঁজি গঠন
করে খামারে পরিণত করে সমিতির সদ্যদের
আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন।
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সমিতির কার্যালয়ের সামনে সমবায়ের সাত রঙের শাড়ি পরে সমিতির সদস্যরা

মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ময়মনসিংহ
উপজেলা: মুক্তাগাছা
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য়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলাধীন দড়িচারআনি বাজার মহারাজা
র�োড মহল্লা ২০ জন পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তাগাছা থানা মহিলা
সমবায় সমিতি লিঃ জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়, যার
নিবন্ধন নং: ২৩৬৬। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলাব্যাপী কর্মএলাকা নিয়ে
কাজ করছে। মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা
২১৬ জন। এ সমবায় সমিতিটিতে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ ইতিহাস
১৯৬৯ সালের শেষের দিকে মুক্তাগাছা প�ৌর এলাকাধীন দুস্থ ও বেকার মহিলাদের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার সচেতন মাত্র ১৩ জন নারী সদস্যের
সমন্বয়ে মাত্র ২৬ টাকা মূলধন নিয়ে একটি মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ
গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগ্রণী ভূ মিকায় ছিলেন মধ্যহিস্যা এলাকার সমাজসেবী মহিলা
জনাব বসিরুন নেসা ও মলিনা রাণী দত্ত। পরবর্তী এক মাসে আরও ৫৭ জন্য সদস্য
অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ জনে। সদস্যগণের আগ্রহের ভিত্তিতে
প্রাথমিক পর্যায়ে সভাপতি মহ�োদয়ের বাসার একটি কক্ষে দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয়
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করে একজন প্রশিক্ষক নিয়�োগ করে সেলাই
প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু করা হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি
লিঃ এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায় সমিতির
সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা, সমবায়ভিত্তিক মূলধন গঠন ও
বিনিয়�োগ এবং সমবায়ভিত্তিক উৎপাদনমুখী
কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। মুক্তাগাছা থানা
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর অন্যতম
উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে সদস্যদের সঞ্চয় করার
মাধ্যমে পুঁজি (মূলধন) গঠনে উৎসাহ প্রদান,
র�োগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন ও তার প্রতিকার,
শিশু পালন, শিশুশ্রম র�োধ, শিশুদের
স্কু লমুখীকরণ এবং শিশুদের অধিকার ও শিশু
নির্যাতন সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন করা,
সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক
নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আধুনিক পদ্ধতিতে
উৎপাদন/বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দালাল, মহাজন,
মধ্যস্বত্বভ�োগী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কবল
থেকে রক্ষার নিমিত্তে সমবায় বাজার স্থাপন,
সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সমিতির মাধ্যমে
সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা
করা, সমিতির সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক
উন্নয়নের লক্ষ্যে জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট নির্মাণ ও
বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আবাসন
সমস্যা সমাধান ও মার্কেট স্থাপন করত:
সমিতির সদস্যদের মাঝে বরাদ্দ প্রদান,
উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলাদের আধুনিক ও
বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেলাই, ক্ষু দ্র ও কুটিরশিল্প,
হস্তশিল্প, বুটিক, মৃৎশিল্প, ইত্যাদি ট্রেডভিত্তিক
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পারিবারিক পর্যায়ে
হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, গাভির
কৃ ত্রিম প্রজনন, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা,
মৎস্য চাষ, শাকসবজি চাষ, ফলফলাদির
আবাদ ও সভ্যগণের উপয�োগী ও প্রয়�োজনীয়
অন্যান্য পেশার কাজে উৎসাহ প্রদান আধুনিক
ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণ, সমবায়
বাজারজাতকরণ ও বিপণনের ব্যবস্থা করা।
সমিতির আর্থিক বিবরণী
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ৫,৭২,৫০০
টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩৯,৮৩,৯১২ টাকা ও
কার্যকরী মূলধন ৯০,৮১,৬৬৪ টাকা।
সমিতির কার্যক্রমসমূহ
বর্তমানে সমিতিতে সেলাই কার্যক্রম চালু
রয়েছে।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সমিতির মাধ্যমে সদস্যরা অনেকেই সেলাই
প্রশিক্ষণ লাভ করে নিজ নিজ অবস্থানে

মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন করছেন
উপজেলা নিবার্হি কর্মকর্তা, মুক্তাগাছা

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

সমিতির পুরাতন কার্যালয়ে মাসিক সভা চলাকালে

সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ড/ দায়বদ্ধতা
প্রতিটি সদস্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়নের ব্যবস্থাকরণ, প্রয়�োজনীয় ক্ষেত্রে
য�োগ্যতা অনুযায়ী সদস্যদের কাজের
ব্যবস্থাকরণ।
সমিতির সাফল্যসমূহ
১৯৮৯ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে সমিতির
নিজস্ব অর্থায়নে মুক্তাগাছা শহরের প্রাণকেন্দ্রে
৭.৬ শতক জায়গা ক্রয় করেছে। উক্ত স্থানে

বর্তমানে ৫ তলা ভবনের কাজ চলমান। ২য়
তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করে ১৫টি দ�োকান
সমিতির সদস্যদের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করা
হয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব
মলিনা রাণী দত্ত ১৯৮৪ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী
হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৯
সালে সমিতিটি শ্রেষ্ঠ মহিলা সমিতি হিসেবে
জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ
গরিব কৃ ষক বাবার ঘরে জন্ম মুক্তাগাছা থানা
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সম্পাদক জনাব
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মলিনা রাণী দত্ত। বাবা উপজেলার বিভিন্ন
বাজারে বাজারে গিয়ে কৃ ষিপণ্য বেচতেন।
মাথায় করে সেসব পণ্য বাজারে নিয়ে
যেতেন মলিনা রাণী দত্ত। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক
শিক্ষা বলতে এক মাসের স্কু লযাত্রা আর ছয়
মাসের বয়স্ক শিক্ষা। মলিনা বলেন, ‘বড় ভাই
একদিন পড়াতে বসালেন বহু চেষ্টার পরও
“অ” উচ্চারণটা ঠিকভাবে করতে পারিনি।
তাই খেপে গিয়ে থাপ্পড় দিলেন। তখন বাবা
বললেন, আমার মেয়েত�ো বড় হয়ে জজব্যারিস্টার হবে না। স্বামীর সংসারে গিয়ে কাজ
করবে। তাই তার স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই।
এর পর আর স্কুলে যাওয়া হয়নি’। তিনি বলেন
আমাদের সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ হল�ো
পরিচালনা কমিটির ওপর সদস্যদের অগাধ
বিশ্বাস ও আস্থা, হিসেবে জবাবদিহিতা ও
স্বচ্ছতা, সমিতি পরিচালনায় সমবায় আইন
বিধির যথাযথ প্রয়�োগ, স্থানীয় প্রশাসন,
সমবায় বিভাগসহ স্থানীয় ল�োকজনের সার্বিক

সহয�োগিতা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতির সদস্যদের মাঝে অনেক নারী নেত্রী
রয়েছেন। তারা নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ
ভূ মিকা পালন করেন। বর্তমান সভাপতি
উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন এবং
কয়েকজন সদস্য প�ৌর পরিষদের সংরক্ষিত
আসনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

সমিতির কার্যক্রমের বিশেষত্ব ও অনন্যতা
সমিতিতে ক�োন�ো প্রকার অনুদান ও ঋণ
কার্যক্রম ছাড়া শুধু মাত্র সদস্যদের শেয়ার,
সঞ্চয়, দোকান জামানত ও ভাড়া থেকে
আয়ের মাধ্যমেই সমিতির তহবিল গঠন করে
প্রথমে ৭.৬ শতক জায়গা ক্রয় করেছে। উক্ত
স্থানে বর্তমানে ৫ তলা ভবনের কাজ চলমান।
২য় তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করে ১৫টি দ�োকান
সমিতির সদস্যদের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করা

হয়েছে। দ্বিতীয় তলা আইএফআইসি ব্যাংকের
নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
বর্তমানে ৫ তলা ভবনের চলমান কাজ সমাপ্ত
হওয়ার পর। সমিতির দরিদ্র সদস্যদের
আবাসন ব্যবস্থা, স্থায়ী ধারাবাহিক আয়
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা
করা, সদস্যদের জন্য কম্পিউটারসহ অন্যান্য
উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
স্থাপন।
উপসংহার
সমিতিটি দীর্ঘদিনের পুরাতন। সমিতিটির
নিজস্ব ৫তলা ভবনের কাজ সম্পন্নের পথে।
সমবায় আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এবং সমবায়
অধিদপ্তরের সাহায্য-সহয�োগিতায় সমিতিটি
একটি উন্নত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রস্তাবিত পাঁচতলা ভবন
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সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

ধরের বাংলা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: নেত্রক�োণা
উপজেলা: নেত্রক�োণা সদর

সা

মাজিক উৎপীড়ন ও নিপীড়নের কবল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এবং
আত্মসম্মান আর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ২০১২ সালের প্রথম
দিকে নেত্রক�োণা সদর উপজেলাধীন বাংলাদাস পাড়া গ্রামের দরিদ্র অসহায়
মহিলাদের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়। যা তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে। সে
প্রেক্ষাপটেই নিবন্ধন নং-৪৬১, তারিখ-০১.০৩.২০১২খ্রি. মূলে নেত্রক�োণা
জেলা সমবায় কার্যালয় হতে নিবন্ধন পূর্বক অত্র সমিতিটির যাত্রা শুরু।
নেত্রক�োণা জেলার নেত্রক�োণা সদর উপজেলাধীন মেদনী ইউনিয়নব্যাপী
কর্মএলাকা নিয়ে কাজ করছে। ধরের বাংলা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭০ জন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
শেয়ার মূলধন ও ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সঞ্চয় আহরণ পূর্বক লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়�োগ
করে মুনাফা লাভের মাধ্যমে সমিতি তথা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
পরিবর্তন ঘটান�ো।
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সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইন ম�োতাবেক
বাল্যবিবাহ র�োধ, ইভটিজিং প্রতির�োধ,
দরিদ্র ও অসহায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে
সহয�োগিতা করা মূলত নারীর ক্ষমতায়ন
এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এর মূল
লক্ষ্য।

সমিতির আর্থিক বিবরণী
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ৮৪,২০০
টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,৭৩,৫৯৫ টাকা ও
কার্যকরী মূলধন ২,৭৫,৮৮২ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
ক্ষু দ্র ঋণ ও সেলাই কার্যক্রম পরিচালনা।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সমিতি এ যাবৎ ১ জন ল�োকের প্রত্যক্ষ
এবং ৭০ জন সদস্যের পর�োক্ষ কর্মসংস্থান
এর ব্যবস্থা করেছে। আরও ব্যাপকভাবে
কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির স্বচ্ছতা
জবাবদিহিতা সমবায় আইন ও বিধিমালার

সমিতির একজন সদস্যের সেলাই কাজ
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প্রতি শ্রদ্ধাব�োধ এবং সর্বোপরি সমিতির
সদস্যদের প্রতিশ্রুত কার্যক্রম সঠিকভাবে
বাস্তবায়ন সফলতার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে
কাজ করে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
সমিতিটির মূল লক্ষ্য। নারীদের ক্ষমতায়ন
ও উন্নয়নে সমিতিটি নিরলসভাবে কাজ করে
যাচ্ছে। নারী উন্নয়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নে
সমিতিটি পথিকৃ ৎ হিসেবে কাজ করছে।

সঞ্চয় জমা প্রদানে উৎসাহিতকরণে সদস্যদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে উৎসাহ প্রদান

পাঠানটুলা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ময়মনসিংহ
উপজেলা: গ�ৌরীপুর

স

কল প্রয়�োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃজনসহ নারীবান্ধব
ভ�ৌত বাজার কাঠাম�ো গড়ে ত�োলার প্রয়�োজনে ময়মনসিংহ জেলার গ�ৌরীপুর উপজেলাধীন
পাঠানটু লা গ্রামের ২০ জন পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে ২০১৯ সালে মার্চ মাসের চার
তারিখে পাঠানটু লা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ
থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধন নং-২২। ময়মনসিংহ জেলার গ�ৌরীপুর উপজেলাধীন
ব�োকাইনগর ইউনিয়নব্যাপী কর্মএলাকা নিয়ে কাজ করছে। পাঠানটু লা মহিলা উন্নয়ন সমবায়
সমিতি লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৬০ জন।
সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
শেয়ার, সঞ্চয় আদায়, ক্ষু দ্র ঋণ প্রকল্প এবং কর্মএলাকায় মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন।
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
এই সমিতি গঠনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মূলধন সৃষ্টি করে সদস্যদের
স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

সমিতির আর্থিক বিবরণী
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ৮৭,২০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২২,৯৫,১৪৭ টাকা ও
নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 299

299

তাদের প�োষ্যদের কর্মমুখী করা হয়। এছাড়াও
সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান, বৃক্ষর�োপণ,
সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি, শীতের
সময় শীতবস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন দুর্যোগের সময়
অনুদান প্রদান করা হয়।

বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে উঠান বৈঠক

কার্যকরী মূলধন ২২,৩৭,৮৬৬ টাকা।

সমিতির কার্যক্রম সমূহ/প্রকল্পসমূহ
গবাদি পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল
পালন, টেইলারিং কাজ, চায়ের দ�োকান ও
মুদি দ�োকান।
সমিতির
আর্থিক
কার্যক্রমে
স্বচ্ছতা
নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ
সমিতির আর্থিক কার্যক্রম ব্যাংকের মাধ্যমে
সম্পাদন করে থাকে।
সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
২ জন (সরাসরি)।

সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ড/দায়বদ্ধতা
সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে
বাল্যবিবাহ র�োধ, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু
শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণ, ক�োন সদস্য অসুস্থ হলে
তার চিকিৎসাবাবদ এককালীন সর্বোচ্চ দশ
হাজার টাকা এবং ক�োন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে
তার সৎকার কাজের জন্য দশ হাজার টাকা
আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। সদস্যদের
জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও
সরকারের সমবায় বিভাগ আয়�োজিত বিভিন্ন
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের
অংশগ্রহণ। গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ব�োর্ড
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের
ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা, জাতীয় সমবায়
দিবসে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ময়মনসিংহ
জেলায় অনুষ্ঠিত সমবায় মেলায় অংশগ্রহণ।
আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ও শহীদ দিবস ২১
ফেব্রুয়ারি ও অন্যান্য জাতীয় দিবস যথায�োগ্য
মর্যাদায় পালনসহ এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক
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উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহয�োগিতা প্রদান।

সমিতির সাফল্যসমূহ
সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং
নিজস্ব উপ-আইন সঠিকভাবে পরিপালন করে
সমিতিটি পরিচালিত হয়। সমিতির নিজস্ব
ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সদস্যদের মাঝে ঋণ
প্রদান করা হয়। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য
ব্যবস্থাপনা কমিটি ঋণ খেলাপিদের সাথে
প্রতিমাসে আল�োচনা সভা ও বাড়ি পরিদর্শনের
পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে ও ম�োবাইল ফ�োনের
মাধ্যমে য�োগায�োগ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা
কমিটির সদস্যগণ দক্ষতা অর্জনের জন্য
সমবায়ের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ
করে থাকেন। সমিতির সদস্যদের মাঝে
নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। জর্জরিত
সদস্যদেরকে দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে
রক্ষা করে তাদেরকে সঞ্চয়ী মন�োভাব তৈরি
করতে সক্ষম হয়েছে এবং নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে এটি
একটি বিশেষ উদ্যোগ।
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ
সমিতির সদস্যদেরকে সমবায় সম্পর্কিত
প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় মন�োভাবাপন্ন
করে গড়ে ত�োলে। সমিতির সদস্যদের
নিয়মিত মুনাফা প্রদান করায় শেয়ার ও
সঞ্চয় জমার ধারা অব্যাহত থাকায় সমিতির
মূলধন দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমিতির
কার্যক্রমকে আর�ো বেগবান করছে। প্রতিটি
সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের
প�োষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার,
টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ফাস্ট ফুড প্রশিক্ষণসহ
বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের এবং
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নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী
করে ত�োলা হয়। নারী সদস্যদের সেলাই
মেশিন ও পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়�োজনীয়
অর্থ বিনা সুদে সমিতি হতে প্রদান করা হয়
এছাড়া নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়
অধিদপ্তর এবং সমিতি হতে গাভি ঋণ প্রদান
করা হয়েছে। ফলে গাভির খামার করে
সমিতির নারীরা স্বাবলম্বী হয়েছেন। বেকারত্ব
দূরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক
প্রশিক্ষণের সহায়তা প্রদান করা হয়।

সমিতির কার্যক্রমের বিশেষত্ব ও অনন্যতা
সদস্যদের সাথে ভালো ব্যবহার ও আচরণ,
উন্নতমানের সেবা প্রদান, সদস্যদের জীবনমান
উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা কমিটি অঙ্গীকারবদ্ধ। এই
প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্যতা,
নারীর ক্ষমতায়ন, সকল সদস্যের প্রতি
সমআচরণ, পরিশ্রমী ও আন্তরিক মন�োভাব,
সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত
ও নেতৃ ত্ব গঠন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে
সদস্যদের সহায়তা করা হয়।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমবায় বিভাগের সহায়তায় সমিতির বেকার
সদস্যগণকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
করে সমিতিটিকে মডেল সমিতি হিসেবে গড়ে
ত�োলা। ম�োছাঃ ইয়াসমিন খাতুন এর হাতে
গড়া পাঠানটু লা মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ এর মত�ো দেশজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে
অসংখ্য সমবায় সমিতি। এসব সমিতির
সদস্য হয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ তাদের ভাগ্য
পরিবর্তন করে হয়ে উঠছেন সফল উদ্যোক্তা।
সফল এসব মানুষের পথ অনুসরণ করে
নিজের স্বপ্ন পূরণে প্রতিনিয়ত সমবায়ে যুক্ত
হচ্ছে নতুন নতুন মুখ।

উপসংহার
সমবায়ের সফলতার জন্য সৎ ও য�োগ্য
নেতৃ ত্বের পাশাপাশি পারস্পরিক সহয�োগিতা
ও সহমর্মিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমবায় সমিতি
গঠনে এবং নেতৃ ত্ব নির্বাচনে সমবায়ীদের
দায়িত্বশীল ভূ মিকা পালন করতে হবে।
সমবায় অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপ�োষকতায় সমিতিটি
নিকট ভবিষ্যতে একটি সফল সমিতি হিসেবে
পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মন্ডলসেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা

মন্ডলসেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ময়মনসিংহ
উপজেলা: মুক্তাগাছা

ম

য়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলাধীন মন্ডলসেন গ্রামের ২০
জন পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে ২০১২ সালে নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে
মন্ডলসেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ জেলা সমবায় কার্যালয়,
ময়মনসিংহ থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধন নং-৩২৯। ময়মনসিংহ
জেলার মুক্তাগাছা উপজেলাধীন মন্ডলসেন ইউনিয়নব্যাপী কর্মএলাকা নিয়ে
কাজ করছে। মন্ডলসেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান সদস্য
সংখ্যা ২১০ জন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ ইতিহাস
সংগ্রামের কথা স্মরণ করে মন্ডলসেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর
সভাপতি জনাব মিনতি রানী পাল বলেন, ‘ছনের কুঁড়েঘরে বৃষ্টি হইলেই পানি
পড়ত। মুরগি যেমন তার পালকের নিচে ছানা আগলে রাখে, আমিও ওপরে
পলিথিন দিয়া ছ�োট ছ�োট চার ছেলেমেয়েদের আগলে রাখতাম, যাতে ভিইজ্যা
না যায়’। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে এডরা বাংলাদেশ
নামক একটি এনজিও মুক্তাগাছা উপজেলার দুস্থ ও বেকার মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে। বৈদেশিক অনুদানে
তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ঋণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড
পরিচালিত হত�ো। মহিলাদের দলভিত্তিক টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২
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সমিতির
আর্থিক
কার্যক্রমে
স্বচ্ছতা
নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ
সমিতির প্রতিটি কাজে উপকমিটি গঠন করে
কর্তৃপক্ষের অনুম�োদন গ্রহণ করে আর্থিক
কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতি মাসের আয়ব্যয়
মাসিক সভায় অনুম�োদন করা হয়। প্রতিমাসে
রিটার্নের মাধ্যমে সমিতির আর্থিক কর্মকাণ্ড
উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে উপস্থাপন করা
হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল হিসাব
নিকাশ উপস্থাপন ও অনুম�োদন করা হয়।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
হাঁস-মুরগি পালন, সবজিচাষ, গবাদি
পশুপালনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রম
করে নিজ নিজ অবস্থানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি
করেছে।

মন্ডল সেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ঋণ বিতরণ

সালে শেষের দিকে সমবায় বিভাগে নিবন্ধনের
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
মুখ্য উদ্দেশ্য: সম্মিলিতভাবে সংগঠনের
আওতায় সদস্যগণকে সমবায়ের ৭টি ম�ৌলিক
চেতনায় আবদ্ধ করে তাদের জীবনযাত্রার
মান�োন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
ঘটানো।
মন্ডলসেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ এর লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে সমবায় সমিতির
সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, শেয়ার
ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন
ও বিনিয়�োগ, উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ।
মন্ডলসেন মহিলা উন্নয়ন সমবায় সমিতি
লিঃ এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে সদস্যদের সঞ্চয়
করার মাধ্যমে পুজি
ঁ (মূলধন) গঠনে উৎসাহ
প্রদান করা, র�োগ-ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন
করা ও তার প্রতিকার, শিশুদের লালনপালন,
শিশুশ্রম র�োধ, শিশুদের স্কু লমুখীকরণ এবং
শিশুদের অধিকার ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কে
সদস্যদের সচেতন করা, সমিতির সদস্যদের
অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে ত�োলার
নিমিত্ত সভ্যগণের নিয়মিত সঞ্চয় দ্বারা মূলধন
গঠন এবং উক্ত মূলধন দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক
ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আধুনিক
পদ্ধতিতে উৎপাদন/ বাজারজাতকরণ ইত্যাদি
বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দালাল,
মহাজন, মধ্যস্বত্বভ�োগী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের
কবল থেকে রক্ষার নিমিত্তে সমবায় বাজার
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স্থাপন, সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সমিতির
মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা
করা, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলাদের
আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেলাই, ক্ষু দ্র ও
কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, বুটিক, মৃৎশিল্প, ইত্যাদি
ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পারিবারিক
পর্যায়ে সভ্যগণকে হাঁস-মুরগি ও গবাদি
পশুপালন, গাভির কৃ ত্রিম প্রজনন, দুগ্ধজাত
দ্রব্যাদির ব্যবসা, মৎস্য চাষ, শাকসবজি চাষ,
ফলফলাদির আবাদ ও সভ্যগণের উপয�োগী
ও প্রয়�োজনীয় অন্যান্য পেশার কাজে উৎসাহ
প্রদান আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রশিক্ষণ,
সমবায় বাজারজাতকরণ ও বিপণনের ব্যবস্থা
করা।
সমিতির আর্থিক বিবরণী
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন ৪৯,৩০০
টাকা, সঞ্চয় আমানত ৯,১২,৭৮১ টাকা ও
কার্যকরী মূলধন ৯,৮৭,৯৭০ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/ প্রকল্পসমূহ
কৃ ষি, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ, গবাদি
পশুপালনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রম
করে আত্মউন্নয়নের জন্য ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম
চালু রয়েছে।
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সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ড/দায়বদ্ধতা
ক) প্রতিটি সদস্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।
খ) প্রয়�োজনীয় ক্ষেত্রে য�োগ্যতা অনুযায়ী
সদস্যদের কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ
পরিচালনা কমিটির ওপর সদস্যদের অগাধ
বিশ্বাস ও আস্থা, হিসেবে জবাবদিহিতা ও
স্বচ্ছতা, সমিতি পরিচালনায় সমবায় আইন
বিধির যথাযথ প্রয়�োগ, স্থানীয় প্রশাসন,
সমবায় বিভাগসহ স্থানীয় ল�োকজনের সার্বিক
সহয�োগিতা প্রভৃ তি সমিতির সাফল্যের পিছনে
কাজ করছে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
সমিতির সদস্যদের মাঝে অনেক নারী নেত্রী
রয়েছেন। তারা নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ
ভূ মিকা পালন করেন। কয়েকজন সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের
কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। দুস্থ ও বেকার
মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
ক) সমিতির দরিদ্র সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থা,
স্থায়ী ধারাবাহিক আয় এর ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে
নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
খ) উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
স্থাপন।

উপসংহার
সমিতির নিজস্ব প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকারি
পৃষ্ঠপ�োষকতা ও আর্থিক সহয�োগিতা পেলে
নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমিতিটি
উল্লেখয�োগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা
যায়।

মাতৃ কানন মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা

মাতৃকানন মহিলা কল্যাণ বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ
জেলা: ময়মনসিংহ
উপজেলা: ফুলপুর

ম

য়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন কাজিয়াকান্দা গ্রামের ৫৪
জন পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে ২০১০ সালে মার্চ মাসের ২৯ তারিখে
মাতৃ কানন মহিলা কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ জেলা সমবায় কার্যালয়,
ময়মনসিংহ থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধন নং-০৫৫। ময়মনসিংহ
জেলার ফুলপুর উপজেলা কর্মএলাকা নিয়ে কাজ করছে। মাতৃ কানন মহিলা
কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১,০৭৪ জন
এবং ১৪১ জন শিশু সহয�োগী সদস্য রয়েছে।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট
গ্রামের হতদরিদ্র কর্মহীন ২০ থেকে ২৫ জন মহিলা নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার উদ্দেশ্যে
ফুলপুর উপজেলাধীন এডিপি বা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর উন্নয়ন দলের
অন্তর্ভুক্ত হন। সেখান থেকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র পুঁজি
একত্রিত করে মূলধন সৃষ্টি ও নিজেদের মধ্যে বিনিয়�োগ করা হয়। পরবর্তীতে
নেতৃ ত্বের বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে
দলটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সমবায়
অধিদপ্তর এর মাধ্যমে নিবন্ধনের আবেদন করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের আন্তরিক
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সহয�োগিতায় নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সমিতিটির উপ-আইনে ২১টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া বাল্যবিবাহ র�োধ,
ইভটিজিং প্রতির�োধ, দরিদ্র ও অসহায়
শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে সহয�োগিতা করা
মূলত নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক
অবস্থার উন্নয়ন এর মূল লক্ষ্য।

সমিতির আর্থিক বিবরণী
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
৪,২০,৫০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
৮২,৮৩,৩৪৮ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
১,৬২,৩২,৪৪৩ টাকা। এছাড়াও সমিতির
নামে কাজিকান্দা ম�ৌজায় ৫ শতাংশ জমি

রয়েছে।

এবং ৫২০ জন ল�োকের পর�োক্ষ কর্মসংস্থান
এর ব্যবস্থা করেছে। আরও ব্যাপক ভাবে
কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ড/দায়বদ্ধতা
সমিতিটি শুধু আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে
না। সমিতিটি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথেও
দায়বদ্ধ। যে কারণে সমিতিটি স্বপ্রণ�োদিত
হয়ে নিজস্ব অর্থায়নে বাল্যবিবাহ প্রতির�োধ,
নারীর ক্ষমতায়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, শিশু
শিক্ষা ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সাহায্য প্রদান
এবং কর�োনা ভাইরাস মহামারির মত�ো র�োগ
সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ
ভূ মিকা পালন করছে। এইসব কর্মকাণ্ড
উত্তর�োত্তর বৃদ্ধি করার জ�োর প্রচেষ্টা অব্যাহত
আছে।

মাতৃ কানন মহিলা কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর জুয়েলারি শপ

সমিতির কার্যক্রমসমূহ
সমিতিটি ক্ষু দ্র ঋণ কার্যক্রম, মৎস্য চাষ,
গবাদি পশুপালন ও ক্ষু দ্র ব্যবসা কার্যক্রম
পরিচালনা করে থাকে।
সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সমিতি এ যাবৎ ৪ জন ল�োকের প্রত্যক্ষ

304

সমিতির সাফল্যসমূহ
সমিতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মূলধন বৃদ্ধি,
সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন প্রকল্প
গ্রহণ অনেকাংশে সমিতিটির সফলতারই
নির্ণায়ক।
সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির

স্বচ্ছতা
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জবাবদিহিতা সমবায় আইন ও বিধিমালার
প্রতি শ্রদ্ধাব�োধ এবং সর্বোপরি সমিতির
সদস্যদের প্রতি প্রতিশ্রুত কার্যক্রম সঠিকভাবে
বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন
সফলতার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ
করে।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্যোগ ও ভূ মিকা
নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
সমিতিটির মূল লক্ষ্য। নারীদের ক্ষমতায়ন
ও উন্নয়নে সমিতিটি নিরলসভাবে কাজ করে
যাচ্ছে। নারী ব্যতীত কাউকে সমিতির সদস্য
করা হয় না। নারী উন্নয়নে এবং নারীর
ক্ষমতায়নে সমিতিটি পথিকৃ ৎ হিসেবে কাজ
করছে।

সমিতির কার্যক্রমের বিশেষত্ব ও অনন্যতা
নারী ব্যতীত কাউকে সদস্য করা হয় না, নারী
ব্যতীত কাউকে ঋণ দেওয়া হয় না। নারীর
উন্নয়নে সমিতিটি বিশেষভাবে কাজ করে
থাকে। নারীর উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের
জন্যই সমিতিটি অনন্য মাত্রায় আসীন।

সমিতির বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা
আর্থিক অপ্রতুলতা এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের
সুয�োগ না পাওয়ায় সমিতিটি তার ব্যাপক
সদস্যকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে
পারছে না। তাই সরকারি ও বেসরকারিভাবে
ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহয�োগিতা পেলে
সমিতিটি তার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম
হবে। মাতৃ কানন মহিলা কল্যাণ বহুমুখী
সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি জনাব মার্থা
কে ঘ�োষ বলেন, ‘সমিতি গড়ার শুরুতে অনেক
কিছু ই সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। সমিতি
করতে গিয়ে পাড়ার মানুষেরও কথা শুনছি।
তবে যারা বাধা দিত, তারাই একসময় সমিতি
থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করে।’ সমিতির সকল
সদস্য তাদের আজকের অবস্থানে উঠে আসার
পেছনে প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতির অবদানের
কথাটিও কৃ তজ্ঞতা ভরে স্মরণ করেন।
সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সমিতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা
রয়েছে। ইত�োমধ্যে রূপরেখা তৈরি করা
হয়েছে। যার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন ও
কর্মসংস্থান সৃষ্টি এর মূল লক্ষ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে ২০১৭ সালের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ

সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান ক�ো-অপারেটিভ
স�োসাইটি লিঃ
জেলা: ময়মনসিংহ
উপজেলা: ভালুকা
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য়মনসিংহ জেলার সমগ্র ভালুকা উপজেলার মহিলাদের মধ্যে নিয়ে
কাজ করছেন ‘জনাব ড: সেলিনা রশিদ’। সারা দেশের ক্ষুদে সমবায়ীদের
কাছে পরিচিত। বিন্দু জল থেকে সিন্ধু গড়েছেন তারা। খুব সাধারণ থেকে
শ্রমে, ঘামে, প্রচেষ্টায় তিনিও অসাধারণ সমবায়ী হয়েছেন; বদলেছেন নিজের
ও হাজার�ো জীবন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে ‘সেভ দ্যা লাইফ
উইম্যান ক�ো-অপারেটিভ স�োসাইটি লিঃ’ এর হয়ে ২০১৭-’১৮ অর্থবছরে
‘শ্রেষ্ঠ সমবায়ী’র পুরস্কার নিয়েছেন। এবার ড: সেলিনা রশিদ সমিতির হয়ে
বলেছেন, ‘এই ক্ষণের জন্য নয়টি বছর প্রাণপণে আমরা কাজ করেছি। ২০১৭
সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, অন্যদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে নানা
নির্দেশনা পেয়েছিলাম। ফলে আরও পরিকল্পনা করেছি। আমাদের নারী ও
শিশুদের আরও সমবায়ী করে তাদের এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক
উন্নয়ন করে সমবায় পুরস্কার নেওয়ার আশা সেভাবে এবার পূরণ হয়েছে। শেখ
হাসিনা বলেছেন, ‘ত�োমাদের দায়িত্ব আরও বাড়ল সেলিনা’। ময়মনসিংহ
জেলার ভালুকা উপজেলাধীন ২০ জন পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে ২০০৯
সালে ১ জুন তারিখে সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান ক�ো-অপারেটিভ স�োসাইটি লিঃ
জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধন নং৩৬৬। সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান ক�ো-অপারেটিভ স�োসাইটি লিঃ এর বর্তমান
নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার সরকার: প্রসঙ্গ সমবায় 305
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সদস্য সংখ্যা ১৯৪ জন।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ইতিহাস
সমবায়ের ভাবনাকে সামনে রেখে ২০০৯
সালের শুরুতে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা
প�ৌরসভায় সমিতির মূল উদ্যোক্তা ড. সেলিনা
রশিদের নিজস্ব বাসায় দুস্থ ও বেকার বিশেষ
করে ২০ জন মহিলার সমন্বয়ে সামান্য মূলধন
নিয়ে সেভ দ্যা উইম্যান ক�ো-অপারেটিভ
স�োসাইটি লিঃ নামে একটি সংগঠন করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
নিবন্ধিত উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী
ব্যক্তিগতভাবে সদস্যদের এবং সামগ্রিকভাবে
সমিতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে
ত�োলার জন্য সভ্যগণের নিয়মিত সঞ্চয় ও
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র সম্পদ আহরণের মাধ্যমে সমিতির
মূলধন গঠন এবং মূলধনের সঠিক ও সর্বাধিক
ব্যবহার নিশ্চিত করে সদস্যদের অর্থনৈতিক
ও সামাজিকভাবে উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান
নিশ্চিত করা সমিতির মূল উদ্দেশ্য। সমিতির
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ
করে সমিতির বর্তমান সম্পাদক জনাব ড:
সেলিনা রশিদ তৎপর রয়েছে। সমিতির
ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ অন্যান্য
সদস্যগণকে সমিতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে
উদ্যোগী হতে হবে।
সমিতির আর্থিক বিবরণী
সমিতিরি আদায়কৃ ত শেয়ার মূলধন
১৫,৪১,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত
১,৪৬,২১,৩৮৫ টাকা ও কার্যকরী মূলধন
১,৮৭,৮০,৩৫০ টাকা।

সমিতির কার্যক্রমসমূহ/প্রকল্পসমূহ
ড. সেলিনা রশিদ কাজ করতে শুরু করেন
পিছিয়ে পড়া পরিবারগুল�োর নারীদের
স্বাস্থ্যযত্ন, পরিবারের সবার স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া,
তাদের দারিদ্র্য কমান�ো, শিশুদের লেখাপড়ায়
উদ্বুদ্ধ করা, তাদের বিকাশ ও উন্নয়ন করা,
নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষা, তাদের
ক্ষমতায়ন ও নারী শ্রমিকদের জীবনমান
বাড়ান�ো, সমাজকে ভাল�ো রাখার জন্য।
তাদের শুরুর কমিটির তিন নম্বর সদস্য ড:
সেলিনা রশিদ। অল্প বয়সের সেই মেয়েটির
সমবায় ভাবনা তখন থেকে অনেক দূর এগিয়ে
স্বপ্নময় হল�ো। পরে আল�ো ছড়াল, নানাভাবে
বাড়ল। তখন থেকে তিনি ভেবেছেন,
সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার নারীদের
কর্মসংস্থান করবেন, তারা স্বাবলম্বী হবেন।
সেই কাজের সূত্রে তার নাম অল্পবিস্তর ছড়াতে
লাগল।
তাদের অফিস ড. সেলিনা রশিদ এর নিজ
বাড়িতে। ঢু কতেই বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগের
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বয়সের শিশুরা প্রতিদিন পড়ছে উচ্চকণ্ঠে
বর্ণমালা, শিশুত�োষ নানা ছড়া। ত্রিশের বেশি
শিশু সকালে পড়ে। গরিব, একেবারে গরিবের
এই ছেলেমেয়েদের স্কু লটি ২০১১ সাল
থেকে আজ পর্যন্ত অন্তত প্রায় দেড় হাজার
ছেলেমেয়েকে স্কুলের উপযুক্ত করে, সেই
পরিবেশে মানিয়ে দিয়েছে। এখানে তাদের
মায়েরাও আসেন। অন্যরাও থাকেন কাজে।
অনেকের হাতে থাকে ঋণের বই। কারও
ক�োলে ছ�োট সন্তান। থাকেন সন্তানের ছু টির
অপেক্ষায় মা। তাদের গল্প, আলাপ ও কাজ
চলে প্রতিদিন। সমিতির এই অফিস তাদের
জগৎ। কথা বলেন পরিদর্শক, ক্যাশিয়ার
সবার সঙ্গে। মধ্যমণি ড. সেলিনা রশিদ তাদের
বয়সি এক নারী। খুব কঠিন পথ পেরিয়ে
এসেছেন। কখন�ো তাদের মত�োই পেছান�োর
ভাবনা ভাবেননি। সবাইকে নিয়ে ভালুকাকে
চেনাতে চেয়েছেন। আজ অনেকটাই পূরণ
হয়েছে। সেজন্য তিনি অনেক শ্রম দিয়েছেন।
সমিতির মাধ্যমে তিনিও নানা ধরনের
লেখাপড়ার উপকরণ বিলিয়েছেন, সবাইকে
উৎসাহ দিয়েছেন অনেক। সমিতিতে নারীদের
সদস্য করে আনতে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়
খুব ঘুরেছেন। তারা নানা কারণে আসেননি।
পরে জেনে, বুঝে এসেছেন। এখন সেভ দ্যা
লাইফ উইম্যান ক�ো-অপারেটিভ স�োসাইটি
লিঃ সব নারীর সবার বিপদের, ভাল�োবাসার
ঠিকানা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ড. সেলিনা রশিদ
শিক্ষিত হয়েছেন। পুঁথিগত বিদ্যায়, তাদের
আল�োতেই। শুরুতে ছিলেন এসএসসি পাস।
সমিতি করেন, মাঝে একটি প্রাক-প্রাথমিক
বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার স�ৌভাগ্য হয়েছে। তখন
শিশুদের ভু বনের মায়ায়, তাদের লেখাপড়ার
গুরুত্ব আরও ভাল�োভাবে জানলেন। সমিতি
তাকে শেখাল নারীদের জন্য কাজ করতে হলে,
সমাজকে বদলাতে গেলে শিক্ষিত হতেই হবে।
ঠেকে শিখলেন– সমিতিতে বসে টাকা গুনলে
চলবে না। চারপাশের নারী-পুরুষ, কিশ�োরকিশ�োরীদের সংগঠন গড়ার, কাজ করার কথা
বলতে হবে। তাদের আপদে-বিপদে থাকতে
হবে। ফলে আবার লেখাপড়া শুরু করলেন।
সমবায় করেন, পড়ালেখা চলে। সমিতিতে
চালু রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন সঞ্চয় প্রকল্প,
ক্ষু দ্র ঋণ প্রকল্প, গাভি পালন প্রকল্প ও কৃ ষি
উন্নয়ন প্রকল্প।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান
সমিতির আর্থিক সহায়তায় ও গৃহীত বিভিন্ন
কার্যক্রমের ফলে প্রায় ৪০০ জন সদস্যের
আত্মকর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি
হয়েছে।
সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ড/দায়বদ্ধতা
সমিতির সামাজিক কর্মকাণ্ডস্বরূপ সদস্যদের
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আত্মকর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, বৃক্ষর�োপণ,
বাল্যবিবাহ, য�ৌতুক বির�োধী আন্দোলন,
মাদক বির�োধী আন্দোলন এবং নারীর
ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।
সমিতির সাফল্যসমূহ
সমিতির বর্তমান সম্পাদক জনাব ড. সেলিনা
রশিদ সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার
উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান,
বৃক্ষর�োপণ, বাল্যবিবাহ প্রতির�োধ, য�ৌতুক
বির�োধী আন্দোলন, মাদক বির�োধী আন্দোলন
এবং নারী নেতৃ ত্ব সৃজনে বিশেষ অবদানের
স্বীকৃ তিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট
থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী
হিসেবে স্বর্ণপদক গ্রহণ করেছেন।

সমিতির সাফল্যের কারণসমূহ
সমিতির সম্পাদক ড. সেলিনা রশিদ এর
ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির
অন্যান্য সদস্যদের অনুপ্রেরণায় সমিতির
সাফল্যের মূল কারণ। নারীর ক্ষমতায়নে
সমিতির কর্তৃপক্ষ তথা ব্যবস্থাপনা কমিটির
সদস্যরা য�ৌতুক বির�োধী, ইভটিজিং,
বাল্যবিবাহ নির�োধ ইত্যাদি আন্দোলন করে
বিশেষ ভূ মিকা পালন করছে। সদস্যগণের
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য
বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করাই
হল�ো সমিতির কার্যক্রমের বিশেষত্ব। সমবায়
সমিতিটি গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য,
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে
সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। পরিবার
সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা বিনিয়�োগের
অবস্থানের জ্ঞান লাভের মাধ্যমে নিজেদের
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা
বৃদ্ধি করছে। সমবায় সমিতির সদস্যগণ
বিভিন্ন গ�োত্র, শ্রেণি পেশার হয়ে থাকে।
সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে
পারস্পরিক আল�োচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়ে
থাকে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক
কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে।
সমিতি পরিচালনাকারীগণের মধ্যে নেতৃ ত্ব
তৈরি হয়। মহিলা সদস্যদের ব্যবস্থাপনা
কমিটিতে অংশগ্রহণে তাদের ক্ষমতায়িত
করে। সমবায় সমিতি সমাজে বিদ্যমান ধনীদরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালন করছে। য�ৌথ বিনিয়�োগের মাধ্যমে
সামষ্টিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।
উপসংহার
সমিতিটি মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
কাজ করছে। ভবিষ্যতে এ সমিতির কার্যক্রমের
আরও ব্যাপ্তির মাধ্যমে মহিলাদের কাঙ্ক্ষিত
উন্নয়ন ঘটবে।
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