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সমবায় সমমমির success story (সাফল্য): 

বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: এর সংমিপ্ত সারসংক্ষিপ 

ররমি: নং ২১৯/৯৬,  নুক্ষররচালা, ভাটারা, ঢাকা-১২১২। 

ভূমমকা: ১৯৮৯ ইং সক্ষন এমিল মাক্ষস ওয়ার্ল্ড মভশন অব বাংলাক্ষেশ একটি আর্ন্ডিামিক সংস্থা, অত্র অঞ্চক্ষল িাক্ষের 

কার্ ডক্রম শুরু কক্ষর । িাক্ষের িধান কার্ ডক্রমগুক্ষলা মিল মনম্নরুপ: 

১। োমরদ্রিা দূরীকরন। 

২। মশিার মান উন্নয়ন। 

৩। িাথমমক স্বাস্থয রসবা । 

৪। রমধাবী িাত্র িাত্রীক্ষের বৃমি িোন। 

৫। মনরিরিা দূরীকরন ও বয়স্ক মশিা। 

৬। িীবন র্াত্রার মান উন্নয়ন । 

৭। আথ ড-সামামিক উন্নয়ন করা এবং 

৮। নারীক্ষের মক্ষে িমিায়ন ও সামামিক মর্ ডাো বৃমি। 

 ১৯৯০ সাক্ষলর অক্ষটাবর মাস রথক্ষক মবমভন্ন এলাকায় মবমভন্ন কার্ ডক্রক্ষমর পাশাপামশ  বয়স্ক মশিা কার্ ডক্রম শুরু 

করা িয় এবং এক এলাকায় সক্ষব ডাচ্চ  ২০ িন মমিলাক্ষক মনক্ষয় এক একটি েল সংগঠিি িয় । রমাট েক্ষলর সংখ্যা  মিল 

২০টি ও মশিাথীর সংখ্যা মিল ৪০০ িন। বয়স্ক মশিার সাক্ষথ  সমবায় সমমমির ধারনা ও আমাক্ষের রেক্ষশর সামামিক  

অথ ডননমিক  উন্নয়ক্ষনর কথা উক্ষেখ করা িি এবং শুনক্ষি শুনক্ষি র্খন সকক্ষল সক্ষচিন ও মনক্ষিক্ষের ভাগ্য উন্নয়ক্ষনর িন্য 

উৎসািী িক্ষলন পরবিী মাস রথক্ষক সমবায় সমমমির িন্য চাঁো রেয়া শুরু করক্ষলন। পক্ষর রমাট পাঁচটি েক্ষল ১০০ িন 

মমিলাক্ষক বা মশিাথীক্ষের  মনক্ষয় সমবায় সমমমির র্াত্রা শুরু  িয়। িথক্ষম একিক্ষনর  মামসক চাঁো ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা কক্ষর 

রমাট ৫,০০০ (পাঁচ িািার) টাকা মূলধন মেক্ষয় র্াত্রা শুরু িয়। েলগুক্ষলার এলাকা মিল গুলশান থানার মক্ষে নুক্ষররচালা, 

মখলবাড়ীরক্ষটক, বাড্ডা, িগন্নাথপুর ও ফাক্ষসরক্ষটক।  সমমমিক্ষক িাথমমকভাক্ষব গঠন করার িন্য র্ারা সব ডো উৎসাি ও 

অনুক্ষিরনা যুমগক্ষয়ক্ষিন এবং অবোন ররক্ষখক্ষিন, িাক্ষেরক্ষক আি আমরা কৃিজ্ঞিার সাক্ষথ  স্মরন কমর এবং িাক্ষের মক্ষে 

মর্মন মিক্ষলন মম: মনিয অমধকারী (বিডমান ম্যাক্ষনিার) ও িাক্তন সভাক্ষনত্রী মমক্ষসস রগালাপ বানু। ১৯৯৪ সক্ষনর  িানুয়ারী  

মাক্ষস সব কয়টি েলক্ষক একমত্রি করা িয় এবং সমমমির সেস্য সংখ্যা বৃমি রপক্ষয় সব ডক্ষমাট  ৫২৮ িক্ষন োঁড়ায়  । 

িখনকার সময় ওয়ার্ল্ড মভশক্ষনর মনয়ম মিল এক একটি েক্ষল ২০ িক্ষনর রবশী মমিলা থাকক্ষি পারক্ষব না । িারিন্য  

সঞ্চয়ী  েল গুক্ষলাক্ষি রবশী সেস্য সংখ্যা রনওয়া িয় নাই । র্খন িানা রগল বামরধারা পমরবার উন্নয়ন িকল্প রফইস আউট 

িক্ষয় র্াক্ষব িখন অল্প অল্প কক্ষর সঞ্চয়ী েক্ষল সেস্য সংখ্যা বৃমি করা িয় ও ওয়ার্ল্ড মভশণ অব বাংলাক্ষেশ িমিষ্ঠানটি 

থাকক্ষব না বক্ষল উক্ত সমবায় সমমমি মকভাক্ষব পমরচামলি িক্ষব িারিন্য পরবিীক্ষি  ঢাকা রিলা সমবায় অমফস রথক্ষক 

১৯৯৬ সক্ষনর ১৪ নক্ষভম্বর সমমমি বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: নাক্ষম মনবন্ধন করা িয় । সমমমির মনবন্ধন নং- 

২১৯/৯৬। ঐ মুহুক্ষিড  সমমমির সেস্য সংখ্যা মিল মাত্র ২,৩৭৬ িন ।  উক্ষেখ্য মবষয় রর্, ১৯৯৭ সক্ষনর  ৩০রশ রসক্ষেম্বর  

ওয়ার্ল্ড মভশন অব বাংলাক্ষেশ  িাক্ষের সমস্ত কার্ ডক্রম বন্ধ কক্ষর িখন কার ব্যবস্থাপনা কমমটির  মনকট সমমমির সকল 

োয় োময়ত্ব  িস্তার্ন্র কক্ষর র্ায় । রসই মুহুক্ষিড  সব ডক্ষমাট মূলধন মিল ৭৫,০০,০০০/- ( পঁচাির লি)  টাকা মাত্র ।  ওয়ার্ল্ড 

মভশন  অব বাংলাক্ষেশ র্াবার মুহুক্ষিড মকছু অথ ড মেক্ষয় সমমমিক্ষক সিায়িা কক্ষরক্ষি ও অমফস কার্ ডক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠভাক্ষব 

পমরচালনার লক্ষিয মকছু  আসবাবপত্র ও মমিলাক্ষের মনক্ষয় রসলাই কাি করার িন্য ৬টি রমমশন  মেক্ষয় র্ায় । ১লা নক্ষভম্বর 

১৯৯৭ রথক্ষক সমমমিক্ষি নতুন কক্ষর ও সমমমির  মনিস্ব মনয়ম নীমি  মনক্ষয়  সঞ্চয়ী িকল্প চালু করা িয়। ১৯৯৮ সক্ষন 

সমবায় সমমমির মনিস্ব  িমম ক্রয় ও আধাপাকা  ভবন মনম ডান কক্ষর নতুন রুক্ষপ সমমমির কার্ ডক্রম আরম্ভ করা িয় ও 
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মবমভন্ন সমক্ষয়  অন্যান্য িকল্প চালু কক্ষর সেস্যক্ষের আক্ষরা অমধক রসবা িোক্ষনর  ব্যবস্থা  কক্ষর আসক্ষি । সমমমি অন্য 

রকান িমিষ্ঠান বা উৎস রথক্ষক ঋন বা আমথ ডক সিায়িা গ্রিন কক্ষর নাই ।  এই সমমমি  সেস্যক্ষের রশয়ার, সঞ্চয় আমানি 

ও অন্যান্য আমানি  সংগ্রি কক্ষর ৩০রশ জুন ২০২০ পর্ ডর্ন্  ৪৭১ রকাটি টাকা মনিস্ব িিমবল  ও পু ুঁমি গঠন করক্ষি সিম 

িক্ষয়ক্ষি । সেস্যক্ষের িক্ষয়ািক্ষন মবপুল পমরমান অথ ড ঋন িোন সি অন্যান্য কল্যানমূখী ও রসবামুলক কাি পমরচালনায় 

মস্থর রক্ষয়ক্ষি । বিডমান সমমমি মূল সেস্য সংখ্যা ৬০ (ষাট) িািার এর উপক্ষর রক্ষয়ক্ষি। 
 

সমমমির িধান কার্ ডালয়: 

 বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: এর  োগ নং ১১৬০,  নুক্ষররচালা, ভাটারা ঢাকা -১২১২ রি মনিস্ব ৪ কাঠা  

িায়গা রক্ষয়ক্ষি, পরবিীক্ষি  পাশাপামশ নতুন কক্ষর ৩.৫ কাঠা  িমম সমমমির িন্য  ক্রয় করা িক্ষয়ক্ষি । এখন সব ডক্ষমাট ৭.৫ 

কাঠা সমমমির মনিস্ব িমম রক্ষয়ক্ষি  িারমক্ষে পূক্ষব ড ক্রয়কৃি  ৪ কাঠার িমমর  উপক্ষর সমমমির ৬ িলামবমশষ্ট মবমর্ল্ং 

রক্ষয়ক্ষি এবং সম্পূণ ড মবমর্ল্ং  অমফস  কািকম ড চলক্ষি । সমমমির মনিস্ব মূলধন মেক্ষয় মবমর্ল্ংটি মনম ডান করা িক্ষয়ক্ষি। 

আমরা আশাবােী খুব শীর্ ড বাকী িমমক্ষি নতুন মবমর্ল্ং তিরী করা িক্ষব ও ইমিমক্ষে রাউিক রথক্ষক ৬.৫ (সাক্ষড় িয়) িলা 

মবমর্ল্ং এর অনুক্ষমােন পাওয়া রগক্ষি। 

সমমমির লিয ও উক্ষযযশ্য: 

 সমমমির সেস্যক্ষের মক্ষে মমিব্যয়ী, সঞ্চয়ী মক্ষনাভাব বৃমি, পরস্পক্ষরর িমি স-ুসর্ম্ডক সৃমষ্ট, পামরবামরক 

সিক্ষর্ামগিা ও মবশ্বাস স্থাপন, মনক্ষিক্ষক আত্ন - মনভ ডরশীল কক্ষর  গক্ষড় রিালা, সেক্ষস্যর মৃতুডযর পক্ষরও িার পমরবারক্ষক 

আমথ ডকভাক্ষব সিায়িা করা, বাল্য মববাি বন্ধ, রর্ৌতুক িথা বন্ধ, ঋন মনরাপিা স্কীক্ষমর মােক্ষম সেস্যক্ষের মৃতুডযর পক্ষর  ৫ 

(পাঁচ)  লি টাকা মওকুফ করা, রশয়ার মনরাপিা স্কীক্ষমর মােক্ষম আমথ ডক সিায়িা িোন, সেস্যক্ষের িন্য ফ্লাট তিরী 

কক্ষর মকমস্তক্ষি পমরক্ষশাক্ষধর সুক্ষয়াগ িোন, বৃিাশ্রম তিরী কক্ষর মবধবা সেস্যক্ষের মক্ষে রসবা িোন, সেস্যক্ষের সর্ন্ান- 

সর্ন্মিগক্ষনর উচ্চ মশিার মবষক্ষয় উৎসাি রেয়া, আবামসক সমস্যা সমাধাক্ষনর লক্ষিয িকল্প গ্রিন, উৎপােনমূলক ও 

ভমবষ্যক্ষি  কম ড সংস্থান সৃমষ্ট/ লাভিনক উক্ষযক্ষশ্য সেস্যক্ষের মক্ষে ঋন মবিরক্ষনর িন্য িিমবল সৃমষ্ট করা এবং 

সাব ডিনীনভাক্ষব  আথ ড-সামামিক অবস্থার উন্নয়ন করাই এই সমমমির মূল লিয ও উক্ষযযশ্য।  এই উক্ষযযক্ষশ্যগুক্ষলা সামক্ষন 

ররক্ষখ ও বাস্তবায়ক্ষনর লক্ষিয  বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল:  এর ব্যবস্থাপনা  কমমটি ও মবমভন্ন উপ-কমমটিসি  

সকক্ষল গমিশীলভাক্ষব এক রর্াক্ষগ কাি কক্ষর র্াক্ষে ।  

সমমমির সর্ম্ে ও পমরসর্ম্ক্ষের পমরমান: 

 সেস্যক্ষের এক মুমষ্ট চাল িমা করক্ষি করক্ষি আি সমমমিক্ষি সেস্যক্ষের মক্ষে ৩০রশ  জুন ২০২০ইং িামরখ  

পর্ ডর্ন্  সমমমির সর্ম্ে ও পমরসর্ম্ক্ষের পমরমান িায় ৪৭১ (চারশি একাির)  রকাটি টাকায় োমড়ক্ষয়ক্ষি । 

সমমমির বিডমান কার্ ডক্রম: 

 বিডমান সমমমিক্ষি ১২টি িকল্প বা কার্ ডক্রম পমরচামলি িক্ষয় আসক্ষি র্থা : ১। সঞ্চয়ী িকল্প  ২। রক্রমিট িকল্প 

(মবক্ষশষ রশয়ার আমানি) ৩। মরক্ষনাির রসবা িকল্প  ৪। বামরধারা মমিলা রস্পশাল মিক্ষপামিট স্কীম (মব এম এস মি 

িকল্প)  ৫। রস্পশাল (মট ডক্ষগি) ঋন িকল্প  ৬। এফ মি আর িকল্প ৭। িাউমিং িকল্প  ৮। িাথমমক স্বাস্থয রসবা 

(িায়াক্ষবটিক মাপা, বাচ্চাক্ষের মভটামমন এ কযাপসুল িোন, গভডবিী মমিলাক্ষের টিকা িোন)  ৯। মিগুণ বা িাবল 

মিক্ষপামিট স্কীম  ১০। ঋন মনরাপিা স্কীম ( এল মপ এস) ১১। মশিা িকল্প  ১২।  রশয়ার মনরাপিা স্কীম ও ১৩। লাখপমি 

স্কীম। 

আোয়কৃি রশয়ার মূলধন: 

 নতুন কক্ষর র্ারা আমাক্ষের সমমমির মূল সেস্য পে গ্রিন করক্ষবন িখন িাক্ষের মনকট রথক্ষক  ১ টি রশয়াক্ষরর মূল্য 

১০০ টাকা কক্ষর রমাট ৫টি রশয়ার িোন করা িক্ষব।  রমাট ৫টি রশয়ার োম ৫০০/- টাকা মিসাক্ষব রনওয়া িয় । িাক্ষেরক্ষক 

সমমমি রথক্ষক ৫০০ টাকা মূক্ষল্যর ১টি রশয়ার সাটিমফক্ষকট িোন করা িক্ষয় থাক্ষক। ৩০রশ জুন/২০২০ইং িামরখ পর্ ডর্ন্ 

িাক্ষের আোয়কৃি রশয়ার মূলধন ৩০,৪৯০,৫০০/- টাকা রক্ষয়ক্ষি। 
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০১। সঞ্চয়ী িকল্প: 

        সমমমির সেস্য িক্ষি িক্ষল   িথক্ষম এই িকক্ষল্প ৫০০ টাকা িমা রাখক্ষি িক্ষব ও সব ডমনম্ন িমিমাক্ষস ৫০ টাকা 

কক্ষর িমা রেওয়া র্াক্ষব এবং এই সঞ্চয়ী মিসাক্ষব রর্ রকান সময় িমা রাখা র্াক্ষব ও রর্ রকান সময় িার িমাকৃি 

আমানি উক্ষিালন কক্ষর মনক্ষি পারক্ষব। িমাকৃি  আমানক্ষির উপর বামষ ডক ৭% সুে িোন করা িক্ষয় থাক্ষক। ৩০রশ 

জুন/২০২০ ইং িামরখ পর্ ডর্ন্  সঞ্চয়ী মিসাবকারীর সেস্য সংখ্যা ৮১,৫১৫ িন ও িাক্ষের িমাকৃি আমানি  

১১,৮৫,১৫৩,৮৫৫ টাকা। 

০২। রক্রমিট িকল্প (মবক্ষশষ রশয়ার আমানি): 

 এই িকক্ষল্পর মােক্ষম সেস্য িওয়ার ৬ মাস পক্ষর উক্ত সেস্য ঋক্ষনর িন্য আক্ষবেন করক্ষি পাক্ষর । একিন সেস্য 

িথক্ষম সাধারণি ২০,০০০ টাকা  রথক্ষক সক্ষব ডাচ্চ ৮০০,০০০ টাকা পর্ ডর্ন্ ঋন মনক্ষি পাক্ষর ও ৩৬,৪৮,৬০,৬৬,৭২ ও ৮৪ 

মকমস্তক্ষি পমরক্ষশাধক্ষর্াগ্য । উক্ত ঋক্ষনর সুে িার বামষ ডক ১২%। রর্ সকল সেস্য িাক্ষের  ঋক্ষনর মকমস্ত  মনয়মমিভাক্ষব িোন 

কক্ষর থাক্ষক  িাক্ষের রমাট বামষ ডক সুক্ষের উপর ২০% মরক্ষবট িোন করা িক্ষয় থাক্ষক ও মবক্ষশষ রশয়ার আমানি এর উপর 

৮.৫% লভযাংশ বা সুে িোন করা িক্ষয় থাক্ষক। এই িকক্ষল্পর বিডমান সেস্য সংখ্যা ৬০,৩১৫ িন ও িমাকৃি মবক্ষশষ 

রশয়ার আমানি ২১,০২,৪৪,২৩,৯৩ টাকা  এবং  সেস্যক্ষের মনকট ঋন মিসাক্ষব ৩৫৫,৭১,৪০,৪৬৬ টাকা পাওনা রক্ষয়ক্ষি। 

০৩। মরক্ষনাির রসবা িকল্প: 

 একিন সেস্য বামষ ডক ২৪০ টাকা মিমময়াম বিক্ষরর শুরুক্ষি এককালীন িমা মেক্ষয় থাক্ষক। এই িকক্ষল্প সেস্য 

িওয়ার ১ বির পর ম্যামচউমরটি লাভ কক্ষর । অথ ডাৎ ১ বির পক্ষর রকান সেস্য মারা রগক্ষল িার 

উিরামধকারী/উিরামধকারীগণক্ষক এককালীন ৬০ িািার টাকা িোন করা িক্ষয় থাক্ষক । বিডমাক্ষন উক্ত আমানক্ষির 

পমরমান ১০৪,৯২২,৩২১ টাকা । 

০৪। মব এম এস মি িকল্প: 

 িকল্পটি ৫,৮ ও ১০ বির রময়াে মভমিক্ষি ১০০ টাকা রথক্ষক ২,০০০ টাকা পর্ ডর্ন্  চালু রক্ষয়ক্ষি । সেস্যক্ষের মব এম 

এস মি এর িমার মবপরীক্ষি ৯০% ঋক্ষনর সুমবধা  রক্ষয়ক্ষি । িািাড়া সেস্যরা  ইো করক্ষল  রক্রমিট বই রথক্ষক ঋন গ্রিক্ষনর 

সময় উক্ত মিসাক্ষবর টাকা  িামানি মিসাক্ষব  ব্যবিার করক্ষি পাক্ষর । এই িকক্ষল্পর বিডমান সেস্য সংখ্যা ৭,৪১১ িন। এই 

িকক্ষল্প আমানক্ষির পমরমান  ২৯,৪৯,৪৩,৭২২ টাকা।  

৫ বিক্ষরর িন্য ৮% িাক্ষর চক্রবৃমি, ৮ বিক্ষরর িন্য ৯.৫০%, ও ১০ বিক্ষরর িন্য ১০% িাক্ষর  চক্রবৃমি লাভ  

রেয়া িয়  ও রময়াক্ষের পূক্ষব ড মিসাবটি রর্ রকান সময়  বন্ধ করক্ষল মব এম এস মি এর মনয়ম অনুর্ায়ী টাকা  িোন করা 

িক্ষয় থাক্ষক। 

০৫। রস্পশাল (মট ডক্ষগি) ঋন িকল্প: 

 সমমমির কার্ ড এলাকার মক্ষে রর্ সকল সেক্ষস্যর মনক্ষির নাক্ষম িমম রক্ষয়ক্ষি রস সকল সেস্য  িমম বন্ধক ররক্ষখ 

এই িকল্প রথক্ষক ঋন গ্রিন করক্ষি পাক্ষর। এ রিক্ষত্র আক্ষবেনকারীক্ষক িার িমমর মূল েমলল ও অন্যান্য সংমিষ্ট  

কাগিপত্রামে সমমমির অমফক্ষস িমা মেক্ষি িয়। এই িকক্ষল্পর মােক্ষম একিন সেস্যক্ষক সক্ষব ডাচ্চ এক লাখ  টাকা  মবক্ষশষ 

ঋন মিসাক্ষব িোন করা িক্ষয় থাক্ষক। সুক্ষের িার ১২% এবং সব ডামধক ৪৮ মকমস্তক্ষি পমরক্ষশাধক্ষর্াগ্য। বন্ধকী ঋন মিসাক্ষব 

৩২,৪০৫,৮৪০ টাকা পাওনা রক্ষয়ক্ষি । 
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০৬। এফ মি আর িকল্প: এই িকক্ষল্প বিডমাক্ষন  ৬ মাস রথক্ষক ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ বির রময়াক্ষে র্থাক্রক্ষম  ৭%, ৭.৫%, 

৮%, ৯% ও ৯.৫% িার সুক্ষে মবমনক্ষয়াক্ষগর সু-ব্যবস্থা আক্ষি। বিডমাক্ষন এই িকক্ষল্পর মােক্ষম  সেস্যক্ষের  ১৬৫,৩৯৩,১৫০ 

টাকা মবমভন্ন রময়াক্ষে  এফ মি আর (েীর্ক্ষময়ােী) মিসাক্ষব সমমমিক্ষি িমা রাখা আক্ষি । 

০৭। িাউমিং িকল্প: 

 বিডমাক্ষন উক্ত িকক্ষল্প ৯৫৮ িন সেস্য রক্ষয়ক্ষি ।  এই  িকক্ষল্প  সেস্যপে  লাক্ষভর পর  িমি মাক্ষস নূন্যিম ৫০ 

টাকা কক্ষর িমা মেক্ষি িয়। সমঞ্চি আমানক্ষির উপর ৬.৫০% িাক্ষর সুে িোন করা িক্ষয় থাক্ষক। ইমিমক্ষে িাউমিং 

িকক্ষল্পর মােক্ষম  গািীপুর রিলার  টঙ্গী িায়েরাবাে এলাকায়  ১২.৫ মবর্া ও গািীপুর রিলার শমফপুর বািার এলাকায়  

িায় ২ মবর্া  িমম ক্রয় কক্ষর  িক্ষিযক এক্ষলাটিক্ষের/ সেস্যক্ষের মক্ষে ২.৫ কাঠা কক্ষর রমাট ৯৬টি প্লট সেস্যক্ষের মাক্ষে 

মবিরন করা িক্ষয়ক্ষি । এই িকক্ষল্প সেস্যপে বােিামূলক নয়।  

০৮। িাথমমক স্বাস্থয রসবা িকল্প: 

 সেস্যক্ষের ও এলাকার েমরদ্র  মমিলাক্ষের অমধকির রসবা িোক্ষনর লক্ষিয  সমমমির শুরু রথক্ষক বিডমান পর্ ডর্ন্  

িিমবল গঠক্ষনর পাশাপামশ ই মপ আই ও িাথমমক স্বাস্থয রসবা িোন করা িক্ষে । িমি মাক্ষস ২ িন ( রমমিমসন  ও গাইনী 

মবক্ষশষজ্ঞ) মমিলা িাক্তার  ও ২ িন স্বাস্থয কমী িারা  সেস্যক্ষের ও  সমমমির কার্ ডক্রম এলাকার  মক্ষে মমিলা ও 

বাচ্চাক্ষের িাথমমক স্বাস্থয রসবা মবনামূক্ষল্য িোন করা িক্ষয় থাক্ষক । ভমবষ্যক্ষি  বৃিৎ  আকাক্ষর িাথমমক স্বাস্থয রসবা  

সমমমির সেস্যক্ষের ও এলাকার েমরদ্রিম  িনসাধারক্ষনর মক্ষে  রেয়ার  মচর্ন্া  ভাবনা চলক্ষি । বিডমান কক্ষরানা 

ভাইরাক্ষসর কারক্ষন কার্ ডক্রমটি বন্ধ রক্ষয়ক্ষি।  

০৯। ঋন মনরাপওা স্কীম (এল মপ এস):  

 জুলাই, ২০১১ইং সন রথক্ষক উক্ত স্কীমটি চালু করা িয়। এই স্কীক্ষমর আওিায় রকান সেস্য ঋন গ্রিন করার পর 

ঋন থাকা অবস্থায় মারা  রগক্ষল ( এল মপ এস পমলমস অনুর্ায়ী) িার পমরবারক্ষক বক্ষকয়া ঋন পমরক্ষশাধ করক্ষি িক্ষব না। এর 

িন্য সেস্যক্ষক ঋন গ্রিন করার সময় এককালীন শিকরা .৩০ টাকা (১,০০০ - ৫০,০০০/- টাকা) পর্ ডর্ন্, শিকরা .৫০ 

টাকা (৫১,০০০ - ১,৫০,০০০/- টাকা) পর্ ডর্ন্, শিকরা .৬০ টাকা (১,৫১,০০০ - ৫,০০,০০০/- টাকা) পর্ ডর্ন্ িোন করক্ষি 

িয়। উোিরণ স¦রুপ, ১০,০০০/- টাকা ঋক্ষণর িন্য মাত্র ৩০/- টাকা, ১০০,০০০/- টাকা ঋক্ষণর িন্য মাত্র ৫০০/- টাকা 

এবং ৫০০,০০০/- টাকা ঋক্ষণর িন্য মাত্র ৩,০০০/- টাকা এককালীন িোন করক্ষি িয়। 

১০। মিগুন মুনাফা িকল্প: 

 সমমমির সেস্যক্ষের অমধক রসবা বৃমির লক্ষিয গি নক্ষভম্বর ২০১০ মাস রথক্ষক উক্ত িকল্পটি চালু আক্ষি । বিডমাক্ষন 

এই িকক্ষল্পর মােক্ষম সেস্যক্ষের ২,৭৫,৪৪,৬২,০০ টাকা আমানি মিসাক্ষব সমমমিক্ষি িমা রাখা আক্ষি । 

১১। মশিা িিমবল: 

 র্খন রকান সেস্য সমমমি রথক্ষক ঋণ গ্রিণ কক্ষর থাক্ষক িখন িািার িমি ১ টাকা কক্ষর উক্ত িিমবক্ষল সেস্যক্ষের 

কাি রথক্ষক িমা রাখা িয়। উক্ত িিমবল ২০১৪ সাল রথক্ষক শুরু কক্ষর িমি বির রর্ সকল সেস্যক্ষের রিক্ষল রমক্ষয়রা এস 

এস মস ও এইচ এস মস পরীিায় মিমপ এ-৫ িাপ্ত রসই সকল রিক্ষল রমক্ষয়ক্ষের সমমমি রথক্ষক সংবধ ডনা ও লাভ অফ রটাক্ষকন 

িোন করা িক্ষয় থাক্ষক। এিাড়া ও মশিা মূলক কাক্ষি ব্যবিার করা িক্ষয় থাক্ষক। ভমবষ্যক্ষি উক্ত িিমবলটি সেস্যক্ষের রিক্ষল 

রমক্ষয়ক্ষের কল্যাণ মূলক কাক্ষি ব্যবিাক্ষর সে ইক্ষে রক্ষয়ক্ষি। 

১২। রশয়ার মনরাপিা স্কীম: 

 সমমমির সেস্য নমমনীক্ষের আমথ ডক সুমবধা িোক্ষনর লক্ষিয গি ১ িানুয়ারী ২০১৯ রথক্ষক উক্ত স্কীমটি চালু করা 

িক্ষয়ক্ষি িমি অথ ড বিক্ষর রমাট মবক্ষশষ রশয়ার আমানক্ষির উপর .৬০% িাক্ষর রকক্ষট রনয়া িক্ষব এবং রর্ সকল সেস্যক্ষের ১ 

লি টাকার উপক্ষর মবক্ষশষ রশয়ার আমানি িমা রক্ষয়ক্ষি অমফস িাক্ষের মনকট রথক্ষক সক্ষবাচ্চড ১ লি পর্ ডর্ন্ রশয়ার 
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মনরাপিা স্কীক্ষমর িন্য টাকা রকক্ষট রনক্ষব, ১ লি টাকা উপক্ষর রনওয়া িক্ষব না। উক্ত টাকা রকক্ষট রনয়ার পক্ষর র্মে রকান 

সেক্ষস্যর মৃতুয বরন কক্ষর উক্ত স্কীক্ষমর মােক্ষম র্ি টাকা রশয়ার িমা মিল িার সমপমরমান টাকা অমফস িার নমমনীক্ষক 

িোন করক্ষব সক্ষব ডাচ্চ ১ লাখ টাকা। উক্ত িিমবক্ষল ১৬,১৫,১০,৪৭ টাকা রক্ষয়ক্ষি। 

১৩। লাখপমি স্কীম: 

 উক্ত স্কীমটি গি ১লা িানুয়ারী ২০২০ ইং িামরখ রথক্ষক সমমমির সেস্যক্ষের মক্ষে ও ভমবষ্যৎ আমথ ডক পূ ুঁমি 

গঠক্ষনর লক্ষিয স্কীমটি চালু করা িক্ষয়ক্ষি। এই িকক্ষল্পর বিডমান সেস্য সংখ্যা ৫৫৭ িন। বিডমাক্ষন এই িকক্ষল্পর মােক্ষম 

সেস্যক্ষের ৭১,৬৩,২১০ টাকা আমানি মিসাক্ষব সমমমিক্ষি িমা রাখা আক্ষি । 

 

২০১৭-২০১৮ অথ ড বিক্ষরর বামষ ডক সাধারন সভার উপমস্থমির একাংশ 

 

সমমমির সাফল্য: 

 ১লা নক্ষভম্বর ২০০৩ বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: িািীয়ভাক্ষব রশ্রষ্ঠ সমবায় সমমমি মিক্ষসক্ষব মক্ষনানীি 

িয় ও গণিিািন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর মনকট রথক্ষক স্বন ডপেক লাভ কক্ষরন। 

 

সভাক্ষনত্রী মমক্ষসস রগালাপ বানু ২০০৫ সক্ষন রশ্রষ্ঠ সমবায়ী মিক্ষসক্ষব িািীয় ভাক্ষব মক্ষনানীি িন । 

 

 ২০১০ সক্ষনর নক্ষভম্বক্ষর িািীয় সমবায় মেবস উপলক্ষি ঢাকা রিলা সমবায় অমফস রথক্ষক সমবায় পমত্রকা িকাশ 

কক্ষর। রর্খাক্ষন বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: রক “সফল সমমমি” মিক্ষসক্ষব িকাশ করা িয়।  

 

 ৫ জুন ২০১১ ম্যাক্ষনিার মম: মনিয অমধকারী মানবামধকার পমরক্ষবশ ও সাংবামেক রসাসাইটি (মাপসাস) রথক্ষক 

রশ্রষ্ঠ সমবায়ী মিক্ষসক্ষব মাোর রিক্ষরসা রগার্ল্ রমক্ষিল অিডন কক্ষরন । 
 

 ২৩ রসক্ষেম্বর ২০১১ মালক্ষয়মশয়ার কুয়ালালামপুর রথক্ষক “আকুর ” ৪০িম রক্রমিট ইউমনয়ন রফারাম মমটিংক্ষয় 

বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: িার ভাক্ষলা কাক্ষির স্বীকৃমি স্বরুপ অর্ন্ডিামিকভাক্ষব সমবায় পুরস্কার অিডন 

কক্ষরন । 

 

 ২৩ অক্ষটাবর ২০১১ ম্যাক্ষনিার মম: মনিয অমধকারী মানবামধকার পমরক্ষবশ ও সাংবামেক রসাসাইটি (মাপসাস) 

রথক্ষক রশ্রষ্ঠ সমবায়ী মিক্ষসক্ষব মিািাগান্ধী রগার্ল্ রমক্ষিল অিডন কক্ষরন। 

 

 ১৯ নক্ষভম্বর ২০১১ বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: িািীয়ভাক্ষব রশ্রষ্ঠ সমবায় সমমমি মিক্ষসক্ষব মক্ষনানীি িয় 

ও গণিিািন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর মনকট রথক্ষক স্বন ডপেক লাভ কক্ষরন। 

 

 ১৯ নক্ষভম্বর ২০১১ বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: এর সভাক্ষনত্রী রগালাপ বানু িািীয়ভাক্ষব রশ্রষ্ঠ সমবায়ী 

মিক্ষসক্ষব মক্ষনানীি িন ও গণিিািন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর মনকট রথক্ষক স্বন ডপেক লাভ কক্ষরন। 
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 ৯ই মিক্ষসম্বর ২০১৪ ইং িামরক্ষখ সভাক্ষনত্রী মমক্ষসস রগালাপ বানু গণিিািন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর মাননীয় 

িধানমন্ত্রী রশখ িামসনা এর মনকট রথক্ষক “রবগম ররাক্ষকয়া পেক” অিডন কক্ষরন। 

 ১৯রশ মিক্ষসম্বর ২০১৪ইং িামরখ ম্যাক্ষনিার মম: মনিয অমধকারী রশ্রষ্ঠ সমবায়ী ও সমাি রসবায় মবক্ষশষ অবোন 

রাখার িন্য “মিউম্যান রাইটস রগার্ল্ রমক্ষিল” অিডন কক্ষরন। 

সমমমির স্থায়ী সর্ম্ে: 

 

 

 

 

 

 

 

 

বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মল: এর োগ নং ১১৬০,  নুক্ষররচালা, বাড্ডা, ঢাকা -১২১২ রি মনিস্ব ৪ কাঠা  

িায়গা রক্ষয়ক্ষি ও বিডমাক্ষন উক্ত িায়গায় সমমমির ৬ িলা মবমশষ্ট মনিস্ব মবমর্ল্ং রক্ষয়ক্ষি এবং রসখাক্ষন অমফক্ষসর কািকম ড 

চলক্ষি । উক্ত মবমর্ল্ংটি মনিস্ব আথ ডায়ক্ষন মনম ডাণ করা িক্ষয়ক্ষি এবং সম্পূণ ভবনটি অমফস পমরচালনার কাক্ষি ব্যবিার করা 

িক্ষে। 

আমথ ডক অবস্থা ও কার্ ডক্রম:   

িমি মাক্ষস কমপক্ষি ১,২০০ - ১,৬০০ িন সেস্যক্ষক ঋন িোন করা িক্ষয় থাক্ষক ও গক্ষড় মামসক সাধারন ঋন, মব 

এম এস মি ঋন ও মবক্ষশষ ঋক্ষনর পমরমান িায় ১৭-১৮ রকাটি টাকা ঋন মিসাক্ষব মবিরণ করা িক্ষয় থাক্ষক । বিডমাক্ষন 

কক্ষরানা ভাইরাক্ষসর কারক্ষন সীমমি আকাক্ষর ঋন িোন করা িক্ষে। 

৩০রশ জুন/২০২০ইং িামরখ পর্র্ন্ড িায় ৩৮ িািার ৬০০ এর সেস্যক্ষের মনকট ঋণ পাওনা রক্ষয়ক্ষি। আমরা 

আশাবােী উক্ত সেস্যগণ ঋন গ্রিন কক্ষর গাড়ী, বাড়ী, ব্যবসা, িমম ক্রয়, পমিফ্রাম, মুমে রোকান, কমর্ম্উটার ক্রয়, উচ্চ 

মশিা, কুঠির মশল্প ও সেস্যক্ষের রিক্ষল রমক্ষয়ক্ষের মবক্ষেশ পাঠাক্ষনা ইিযামে কাক্ষি সংমিষ্ট রক্ষয়ক্ষি এবং অক্ষনক সেস্য স্ব-

কম ডসংস্থান সৃমষ্ট করক্ষিন ও অন্যক্ষক চাকুরীর করার সুক্ষর্াগ কক্ষর মেক্ষেন। 

সংবধ ডনাাঃ  

 িমি বির সেস্যক্ষের রিক্ষল রমক্ষয়ক্ষের মশিায় উৎসাি উযীপনা সৃমষ্টর লক্ষিয রর্ সকল িাত্র িাত্রী এস এস মস ও 

এইচ এস মস পরীিায় মি মপ এ ৫ এ উিীণ িয় বামরধারা মমিলা সমবায় সমমমি মলাঃ সংবধ ডনা অনুষ্ঠাক্ষনর আক্ষয়ািন কক্ষর 

ও িাক্ষের মক্ষে সাধারণ পুরষ্কার িোন কক্ষর থাক্ষক। ২০১৯ সাক্ষল ৮২ িন িাত্র িাত্রীক্ষের মক্ষে সাধারণ পুরষ্কার িোন করা 

িয়। 
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সমমমির ভমবষ্যৎ পমরকল্পনা: 

১। ২০২১ সাক্ষলর মক্ষে আমাক্ষের সমমমির সর্ম্ে ও পমরসর্ম্ে ৬০০ রকাটি টাকায় উন্নীি করা, কম ড সংস্থান বৃমির লক্ষিয 

ও ২০০ িন কম ডকিডা কম ডচারীক্ষি উিীন ও সকলক্ষক মানব সর্ম্ক্ষে পমরনি করা এবং িমশিক্ষনর মােক্ষম কাক্ষির েিিা 

বৃমি করা । 

২। ৫টি রসবা রকক্ষে (নযডা, ভাটারা রিালমাইে, বাড্ডা আবদুোবাগ, সািারকুল ও মখলক্ষিি বরুয়া) স্থায়ীভাক্ষব িমম ক্রয় 

কক্ষর ও মনিস্ব িমমক্ষি মবমর্ল্ং তিরী কক্ষর অমফস কার্ ডক্রম পমরচালনা করা ও অত্র এলাকার সেস্যক্ষের সামব ডক রসবা 

িোন করা। ইমিমক্ষে দুটি রসবা রকক্ষের িন্য িমম ক্রয় করা িক্ষয়ক্ষি ও মনিস্ব মবমর্ল্ংক্ষয় অমফক্ষসর কাি চলক্ষি। 

৩। গািীপুর রিলার শমফপুর এলাকায় বৃিাশ্রক্ষমর িন্য ২ মবর্া িমম ক্রয় করা িক্ষয়ক্ষি এবং ২০২২ সাক্ষল মবমর্ল্ং তিরী 

কক্ষর সমমমির সেস্যক্ষের মক্ষে র্ারা অসিায় ও মবধবা মমিলা িাক্ষের পুন ডবাসক্ষনর ব্যবস্থা করা িক্ষব ও সমমমির আয় 

রথক্ষক পমরচালনার মচর্ন্া রক্ষয়ক্ষি। 

৪। সমমমির সেস্যক্ষের স্বাস্থয রসবা িোন ও সমমমির মনিস্ব অথ ডায়ক্ষন এযামু্বক্ষলন্স ক্রয় কক্ষর পরবিীক্ষি গভডপিী মমিলা, 

গুরুির অসুস্থয ররাগী ও মৃি সেস্য এবং পমরবাক্ষরর সেস্যক্ষের মক্ষে স্বল্প খরক্ষচ রসবা িোন করা ।   

৫। িমিটি রসবা রকক্ষে িমম ক্রয় কক্ষর ও বহুিল মবমশষ্ট ভবন মনম ডান কক্ষর সেস্যক্ষের মক্ষে স্বল্প োক্ষম ও মকমস্তক্ষি ফ্লাট 

মবক্রয় করা এবং িমিটি মবমর্ল্ংক্ষয় কমমউমনটি তিরী কক্ষর সামামিকভাক্ষব রসবা িোন ও কম ড সংস্থাক্ষনর সৃমষ্ট করা। 

৬। িমিটি রসবা রকক্ষে রকায়ামলটি স্কুল িমিষ্ঠা করা র্াক্ষি স্বল্প ব্যক্ষয় সেস্যক্ষের রিক্ষল রমক্ষয়রা রলখাপড়ার সুক্ষর্াগ গ্রিন 

এবং পমরবারক্ষক সুমশিায় মশমিি কক্ষর গক্ষড় রিালা ও সামামিকভাক্ষব িমিষ্ঠাক্ষনর সুনাম আিন রাখা।  

৭। বিডমান ৮ লি টাকা ঋক্ষনর ধাপ বৃমি কক্ষর ১৫ লি টাকায় উিীন করা । 

৮। অমভজ্ঞ িাক্তার িারা সেস্যক্ষের মক্ষে স্বাস্থয রসবা িোন ও ভমবষ্যক্ষি মমমন িসমপটাল স্থাপনা করা।  

৯। আক্ষরা িাউমিং িকক্ষল্পর িমম ক্রয় কক্ষর সেস্যক্ষের মক্ষে স্থায়ীভাক্ষব আবাসন সমস্যা সমাধান করা। 

১০। সমমমির সেস্য রিক্ষল রমক্ষয়ক্ষের মক্ষে স্বল্প ব্যক্ষয় ইংক্ষরিী মশিা রকাস ড চালু করা।  

১১। সমমমির সেস্যক্ষের মক্ষে কুটির মশক্ষল্পর মােক্ষম সেস্যক্ষের আক্ষয়র উৎস বৃমি করা।   

১২। এলাকার পমরক্ষবশ ও উন্নয়ন মূলক কম ডকাক্ষে সরৃ্ম্ক্ত থাকা। 

১৩। আগামী ২০২৫ সাক্ষলর মক্ষে সমমমির সর্ম্ে ও পমরসর্ম্ে ১,০০০ রকাটি টাকায় উিীন করা। 

১৪। আগামী ২০২৫ সাক্ষলর মক্ষে সমমমির কম ডচারী কম ডকিা ৩০০ সংখ্যায় উিীন করা।  

 

 

 



 

8 

 

দি খ্রীষ্টান ক া-অপারেটিভ কেদিট ইউদনয়ন দিদিরটি, ঢা া এে সােসংরেপ: 

প্রদিষ্ঠা ও প্রসাে 

১৯৫৫-২০২০ 
 

‘‘দি খ্রীষ্টান ক া-অপারেটিভ কেদিট ইউদনয়ন দি:, ঢা া’’ বাংিারিরে পাওদনয়াে সিবায় আরদািরনে ফসি। 

১৯৫৫ সারি শুেম্ন হওয়া এই সিবায় সদিদি ঢা া কেদিট নারিই বহুি পদেদিি। ১৯৫৫ দখ্রষ্টারে ৩ জুিাই এ জন 

দিেনাদে যাজ  িাি লস কজ.ইয়াং দসএসদস দি খ্রীষ্টান ক া-অপারেটিভ কেদিট ইউদনয়ন দি, ঢা া এে ক াড়াপত্তন  রেন। 

৫০ জন  ীদিলিান ব্যদিে কিাট ২৫ টা া মূিধন দনরয় িৎ ািীন দখ্রষ্টানরিে আদথ ল  দুি লো কথর  মুদি দিরি যাত্রা শুরু 

 ো এই সিবায় প্রদিষ্ঠান ১৯৪০ দখ্রষ্টারেে কবঙ্গি ক া-অপারেটিভ এযারেে অধীরন ১৯৫৮ দখ্রষ্টারে ঢা া কেদিট দনবন্ধন 

িাভ  রে। ফািাে ইয়াং ঢা া কেদিট প্রদিষ্ঠা  োে পে দখ্রষ্ট সিাজ উৎসাদহি হরয় ঢা া েহেসহ কিরেে দবদভন্ন 

দিেনােীর  ক ন্দ্র  রে  রড় কিারি দবদভন্ন কেনীে সিবায় প্রদিষ্ঠান। 
৬৫ বছে পে ঢা া কেদিরটে বিলিান কিাট সম্পি-পদেসম্পরিে পদেিাণ হরিা ৭৭৯ ক াটি টা া। ৩০ 

জুন,২০২০ পয লন্ত সদিদিে কিাট সিস্য সংখ্যা ৪০ হাজাে ৩৩৫ জন। িহীরূহ এই প্রদিষ্ঠারন বিলিারন ৬৩৮ জন  িীে 

প্রিযে  ি লসংস্থান হরয়রছ। সদিদিে িাধ্যরি পরোে ভারব  ি লসংস্থান হরয়রছ আেও প্রায় ২০ হাজাে নােী ও পুরুরেে।  

ঢা া, নাোয়ণ ঞ্জ,  াজীপুে ও মুদি ঞ্জ এই িােটি কজিায় সদিদিে  ি ল এি া। ঢা া কেদিরটে ১২টি কসবার ন্দ্র এবং 

১৯টি  ারি েন বুথ েরয়রছ। ঢা া কেদিট সিস্যরিে জীবনিান উন্নয়রন িালু  রেরছ নানা ধেরণে সঞ্চয়ী ও ঋণ কসবা। 

বিলিারন সদিদিে ১৬টি সঞ্চয়ী ও ৩৩টি ঋণ কসবা িালু েরয়রছ। ২০১৯-২০২০ আদথ ল  বছরে সদিদিে িাদস   ড় আয় 

দছি ৫ ক াটি ১১ িে ৬৭ হাজাে ১৮৫ িেদি  ২৬ টা া ও   ড় ঋণ প্রবাহ দছি ১৯ ক াটি ৮৮ িে ৪০ হাজাে ৮৭২ 

িেদি  ২৫ টা া।  
আদথ ল  উন্নয়রনে পাোপাদে সািাদজ  উন্নয়নর  সদন্নরবদেি  রে ঢা া কেদিট প্রথা ি ঋণরসবাে উরবল এরস 

শুরু  রেরছ দবদভন্ন ধেরনে আয় বধ লনমূি  উন্নয়ন প্র ল্প। ঢা া কেদিরটে কিাট ৩৩টি আয়মূি  প্র ল্প বীেিরপ ল এদ রয় 

িিরছ। িাে িরধ্য দনিাণ লাধীন ৩০০ েয্যাে দিভাইন িাদস ল কজনারেি হাসপািাি, বান্দুো বহুমুখী প্র ল্প, ঢা া কেদিট 

(দিদস) দেরসাট ল এন্ড কেদনং কসন্টাে, দবউটি পাি লাে ও কেদনং কসন্টাে, ছাত্রী/নােী কহারেি, দজি, সিবায় বাজাে, কেদিট 

ইউদনয়ন স্কুি, িাইল্ড ক য়াে এন্ড এডুর েন কসন্টাে,  ািিাোি এ ারিদি, দসদ উদেটি সাদভ লস প্র ল্প উরেখ্যরযাগ্য। 

ঢা া কেদিরটে দবদভন্ন আয় বধ লনমূি  প্র ল্পগুরিার  অনুসেণ  রে পেবিীরি অন্যান্য সিবায় প্রদিষ্ঠানও দবদভন্ন 

ধেরনে প্রিাে ও প্র ল্প প্রিিন  রেরছ। মূিি ঢা া কেদিট কিরেে দবদভন্ন সদিদিে আিে ল হরয় উরেরছ। সদিদিে স ি 

সিস্য দখ্রষ্টধি লাবিম্বী হরিও এে দ ছু প্র রল্পে কসবা জাদিধি ল দনদব লরেরে সবাে জন্য উন্মিু। 
ঢা া কেদিরটে ৯টি দনজস্ব বহূিি ভবন  অদফস এবং প্রধান  ায লািরয় সদিদিে  েরয়রছ  ১৮টি  দবভা । 

২২(বাইে) সিস্য দবদেষ্ট ব্যবস্থাপনা  দিটি দ্বাো এ সদিদি পদেিাদিি হয়। এ ছাড়াও উপরিষ্টা  দিটি, নােী  দিটি, যুব 

 দিটি, দেো  দিটি, কপাট লস  দিটি, পারস লানাি  দিটি, কসবা ক ন্দ্র পদেিািনা  দিটি, স্কুি পদেিািনা  দিটিে িরিা 

উরেখ্যরযাগ্য ৫৩টি উপ- দিটি েরয়রছ ঢা া কেদিট সদিদিে। 

এ  নজরে সদিদিে সাং েদন , আদথ ল  ও সািদজ   ায লেিঃ 
০১) সদিদিে নািঃ  দি খ্রীষ্টান ক া-অপারেটিভ কেদিট ইউদনয়ন দি:, ঢা া। 
০২) সদিদিে দনবন্ধন নম্বে ও িাদেখঃ   ) দনবন্ধন নং-৪২, িাদেখঃ ১৩/০৩/১৯৫৮ দখ্রঃ। 

খ) সংরোদধি দনবন্ধন নং-৯৫, িাদেখঃ ০৩/০৪/২০১৮ দখ্রঃ। 
০৩) সদিদিে বিলিান ঠি ানাঃ  কেভাঃ ফািাে িািি ল কজ. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূব ল কিজতুেী বাজাে,  

কিজ াঁও, ঢা া-১২১৫। 
০৪) সদিদিে সভয দনব লািনী ও  ি ল এিা াঃ  ঢা া, নাোয়ণ ঞ্জ,  াজীপুে ও মুদি ঞ্জ কজিায় বসবাসেি অথবা 

িাকুেী  রে এিন খ্রীষ্টান সম্প্রিারয়ে সদিদিে সভয দনব লািনী ও  ি ল 
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এি া সীিাবদ্ধ। 
০৫) সদিদিে বিলিান ব্যবস্থাপনা  দিটিে িথ্যঃ   

েঃ নং নাি পিবী 
০১ পং জ দ িবাট ল  স্তা কপ্রদসরিন্ট 
০২ আিবাট ল আদেস দবশ্বাস  ভাইস কপ্রদসরিন্ট 
০৩ ইগ্নাদসওস কহিন্ত 

ক াড়াইয়া 
কসরেটাদে 

০৪ দপটাে েিন ক াড়াইয়া কেজাোে 
০৫ পাদপয়া দেরবরু দিরেেে 
০৬ আনদ দফদিপ পািিা দিরেেে 
০৭ সরিািন আই 

কোজাদেও 
দিরেেে 

০৮ প্ররিযস োংসা দিরেেে 
০৯ পাপড়ী প্যাদেদেয়া 

আরেং 
দিরেেে 

১০ িদন া  রিজ দিরেেে 
১১ সজি কযারসফ  রিজ দিরেেে 
১২ পেব দিনুস 

দি’কোজাদেও 
দিরেেে 

১৩ সুকুিাে দিনুস ক্রুে ঋণিান  দিটিে 

কিয়ােম্যান 
১৪ জদন এস  রিজ ঋণিান  দিটিে সিস্য 
১৫ িরেি দপটাে  রিজ ঋণিান  দিটিে সিস্য 
১৬ উিা ম্যা রিদিন  রিজ ঋণিান  দিটিে সিস্য 
১৭ অন্তে িানদখন ঋণিান  দিটিে সিস্য 
১৮ জন  রিজ পয লরবেন  দিটিে 

কিয়ােম্যান 
১৯ দপ্রয়ন্ত দস  স্ত পয লরবেন  দিটিে 

সিস্য 
২০ কষ্টিা হাজো পয লরবেন  দিটিে 

সিস্য 
২১ বান লাি ল পং জ 

দি’কোজাদেও 
পয লরবেন  দিটিে 

সিস্য 
২২ িাধবী অদনিা  রিজ পয লরবেন  দিটিে 

সিস্য 
 

০৬) সিস্য সংখ্যা (৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ িাদেখ 

পয লন্তঃ 
 ৪০ হাজাে ৩৩৫ জন। 

০৭) সদিদিরি দনরয়াদজি  ি ল িলা- ি লিােীে 

সংখ্যাঃ 
 ৬৩৮ জন। 

০৮) সদিদিে কসবা ক ন্দ্র ও  ারি েন বুরথে 

সংখ্যাঃ 
 কসবা ক ন্দ্র-১২ টি এবং  ারি েন বুথ-১৯ টি। 

০৯) সদিদিে দবদভন্ন উন্নয়ন মূি  ও আয়বধ লন  আদথ ল  উন্নয়রনে পাোপাদে সািাদজ  উন্নয়নর  সদন্নরবদেি  রে 
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মূি  প্র ল্পঃ ঢা া কেদিট প্রথা ি ঋণ কসবাে ঊরবল এরস সিবায় দবভার ে 

প্রিযে পোিে ল ও িত্তাবধারন শুরু  রেরছ দবদভন্ন ধেরনে আয় বধ লন 

মূি  ও উন্নয়ন মূি  প্র ল্প। ঢা া কেদিরটে কিাট ৩৩টি প্র ল্প 

েরয়রছ িাে িরধ্য দনিাণ লাধীন ৩০০ েয্যাে দিভাইন িাদস ল কজনারেি 

হাসপািাি, বান্দুো বহুমুখী প্র ল্প, ঢা া কেদিট (দিদস) দেরসাট ল এন্ড 

কেদনং কসন্টাে, দবউটি পাি লাে ও কেদনং কসন্টাে, ছাত্রী/নােী কহারেি, 

দজি, সিবায় বাজাে, কেদিট ইউদনয়ন স্কুি, িাইল্ড ক য়াে এন্ড 

এডুর েন কসন্টাে,  ািিাোি এ ারিদি, দসদ উদেটি সাদভ লস প্র ল্প 

উরেখ্য কযাগ্য।  
১০) সদিদিে সব লরেে সম্পাদিি অদিট বে লঃ  ২০১৮-২০১৯ অদিট বে ল। 

১১) ৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ িাদেখ পয লন্ত দবদভন্ন 

খারি আিায়কৃি আিানরিে পদেিানঃ 
  

 
৩৫৭,১০,৯৩,০৭৩.০০ টা া। 

১২) ৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ িাদেখ পয লন্ত দবদভন্ন 

সদঞ্চদি ও িহদবি খারি জিাে পদেিানঃ 
 ১০৯,৪৫,৩৩,৬৯৯.০০ টা া। 

১৩) ৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ িাদেখ পয লন্ত দবদভন্ন 

খারি ঋণ দবদনরয়ার ে পদেিানঃ 
 ৪৮১,৭২,৩৬,২৪৩.০০ টা া 

১৪) ৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ িাদেখ পয লন্ত অন্যান্য 

প্র রল্প দবদনরয়ার ে পদেিানঃ 
 ৫৪,৩৪,৯৫,০৩৫.০০ টা া। 

১৫) ১৪৮৮.৫০ েিাংে জদি েয় খারি 

দবদনরয়ার ে পদেিানঃ 
 ১০৩,৯৭,৫৩,৬৬৯.০০ টা া। 

১৬) িািান ক াোে মূল্য দস্থদিঃ  ২৮,৭৭,০৫,৫৬৭.০০ টা া। 

১৭) ২০১৮-২০১৯ সরন সিস্যরিে িরধ্য 

িভযাংে বন্টন  ো হরয়রছঃ 
 ২২,২২,৫০৮.৩৬ টা া। 
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০৩. বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিদিরটি (পিওরয়ি) 
প্রদিষ্ঠা ও প্রসাে 
১৯৬০-২০২০ 

 

পুদিে বাদহনীে সিস্য এবং িারিে পদেবােবর লে অথ লননদি  সাহায্য ও স্বাবিম্বী  োে অদভপ্রারয় ১৯৫৯ সারি 

িিাদনন পুব ল পাদ স্থারনে  ভলনে জনাব জাদ ে কহারসন, িীফ কসরেটােী জনাব কিাহাম্মি আজফাে এবং পুদিরেে  

আইদজ জনাব এ, ক , এি হাদফজ উদিন সিবায় দভদত্তরি এ টি কষ্টাে কখািাে দিন্তা  রেন। ১৯৫৯ সারি  ১৫ই আ ষ্ট 

ঢা া পুদিে ক্লারবে উরদ্বাধন ারি িাননীয়  ভলনে িরহািয় িৎ ািীন ঢা া কজিা পুদিে সুপাে জনাব কিাহাম্মি আবদুি 

হ -ক  উি দবেরয় প্ররয়াজনীয়  ায লেি গ্রহরনে িাদয়ত্ব প্রিান  রেন। 
জনাব এি,এ হ  দবেয়টি অিযন্ত গুরুত্বসহ ারে গ্রহন  রেন। সিবায় দভদত্তরি কজিা ও িহকুিা সিরে কষ্টাে 

প্রদিষ্ঠা  রে িা পদেিািনা ও দনয়ন্ত্রন সম্ভব হরব না কভরব দিদন সব লসত্মরেে পুদিে  ি ল িলা/ ি লিােীরিে সিস্য  রে 

ক ন্দ্রীয়ভারব সিবায় সদিদি প্রদিষ্ঠা  োে  থা ভারবন। অবরেরে িাে অক্লান্ত পদেেরি ১৯৬০ সারি ‘‘পুব ল পাদ স্থান 

পুদিে সিবায় সদিদি দিঃ’’ নারি এই সদিদি আত্মপ্র াে  রে। ইংরেদজরি পুদিে ওরয়িরফয়াে এে সংদেপ্ত নাি েণ 

‘‘পিওরয়ি’’ োখা হয়। ১৯৬০ সারি ১৬ইং কফব্রম্নয়ােী এই সদিদি সে ারেে সিবায় দবভার ে দনবন্ধন িাভ  রে। 
সিবায় দবভার ে দনবন্ধন িারভে পে পেই ২৫ িে টা াে অনুরিাদিি কেয়াে দবদেে িরেয পুদিে বাদহনীে 

সিস্য ও িাঁরিে পদেবােবর লে িরধ্য প্রদিটি ১০ টা া মুরল্যে কেয়াে দবেয় শুরু হয়। িাঁরিে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ  োে জন্য 

প্রথিি কেয়ারেে অধ লমূল্য গ্রহন  ো হয়। প্রথি কেয়াে দবেয় শুরু হয় ২৭ অরোবে ১৯৬০ সরন। জনাব এি, এ হ  িরন 

 রেন পুদিে বাদহনীে সিস্যরিে িরধ্য কেয়াে েরয়ে আগ্রহ সৃদষ্টে জন্য প্রিাে প্ররয়াজন। সাধােণ পত্রািাপ বা িারে 

িারে দিদন  পদত্র ায় দবজ্ঞাপন দিরয় আো পি ফি পাওয়া সম্ভব নয়। িাই দিদন পুদিে সিবায় সদিদি িথা পুদিে 

বাদহনীে মুখপাত্র দহরসরব সাপ্তাদহি ‘‘দিরট টিভ’’ প্র ারেে পিরেপ গ্রহন  রেন। 

 

এক নিক্ষর সমমমির সাংগঠমনক, আমথ ডক ও সামামিক কার্ ডক্রম: 

 

সদিদিে নাি  : বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিঃ 
কেদজঃ নং ও িাদেখ : কেদজঃ নং-০২, িাদেখ-১৬-০২-১৯৬০ দখ্রঃ। 
ঠি ানা   : ৬৯/১, পিওরয়ি ভবন, নয়াপল্টন, ঢা া।  

বিলিান বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিদিরটি কবাি ল অব দিরেেস ল এে পদেদিদিঃ 

১। ি. কবনজীে আহরিি,দবদপএি (বাে)              কিয়ােম্যান   
 ইিরপেে কজনারেি, বাংিারিে পুদিে 
 পুদিে কহির ায়াট লাস ল 
২। জনাব কিাঃ োহাব উিীন ক ারেেী     ভাইস-কিয়ােম্যান 

অদিদেি আইদজদপ (এফ এন্ড দি)  
বাংিারিে পুদিে, পুদিে কহির ায়াট লাস ল 

৩। জনাব কিৌধুেী আবদুোহ আি-িামুন,দবদপএি,দপদপএি  ম্যারনদজং দিরেেে  

দি দজ, ে যাব কফারস লস, বাংিারিে পুদিে 

৪। জনাব কিাহাঃ েদফকুি ইসিাি, দবদপএি (বাে)   দিরেেে  

 পুদিে  দিেনাে, দিএিদপ   

৫। জনাব কিাঃ আদিকুি ইসিাি,দবদপএি(বাে),দপদপএি(বাে)  দিরেেে  

 দিআইদজ, কনৌ-পুদিে 
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৬। ব্যাদেোে কিাঃ হারুনন অে েদেি,দবদপএি-কসবা   দিরেেে  

 দিআইদজ, িয়িনদসংহ কেঞ্জ, িয়িনদসংহ  

৭। জনাব কিাঃ িওদফ  িাহবুব কিৌধুেী    দিরেেে 

 দিআইদজ (িদজদে স্), বাংিারিে পুদিে  

 পুদিে কহির ায়াট লাস ল 

৮। ি. কোরয়ব দেয়াজ আিি      দিরেেে 

 অদিদেি দিআইদজ (রিরভিপরিন্ট-০১) 

 বাংিারিে পুদিে, পুদিে কহির ায়াট লাস ল 

৯।    জনাব এ এফ এি জাদবি হাসান   দিরেেে 

 অদিদেি পুদিে সুপাে (অবঃ)  

৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ পয লন্ত দনজস্ব মুিধরনে পদেিানঃ   ১১৩,৫৭,০৬,৪২৮.৯৯ 

(এ েি কিে ক াটি সািান্ন িে ছয় হাজাে িােেি আটাে টা া দনোনববই পয়সা) 

৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ পয লন্ত স্থাবে/অস্থাবে সম্পদত্তে পদেিানঃ 

স্থাবে ও অস্থাবে সম্পদত্তে পদেিানঃ ১৭৮১,৭২,৬০,৭০০.০০ (এ  হাজাে সািেিএ াদে ক াটি বাহাত্তে িে 

োট হাজাে সািেি টা া (বাজাে মূল্য)। 

৩০/০৬/২০১৯ দখ্রঃ পয লন্ত কেয়াে,সঞ্চয় আিানি আিায় ও সংেদেি িহদবিসহ অনান্য িহদবরিে পদেিানঃ 

১) কেয়াে মুিধন                :  ২,৭৯,৩৬,০৩০.০০ 

২)  সংেদেি িহদবি           : ১৬,৩২,০১,৩৬৯.১১ 

৩) িীর্ ল কিয়ািী সঞ্চয় আিানি : ৩,৩৮,৩৮,২৪৬.০০ 

সিস্যরিে বাদে ল  িভযাংে বন্টন, অদিট কসস ও সিবায় উন্নয়ন িহদবি প্রিানঃ 

১। িভযাংে বন্টনঃ কসাসাইটিে স ি সম্মাদনি সিস্যবৃদর  ১৯৬১ সাি কথর  নীট িারভে আনুপাদি  হারে িভযাংে  

    প্রিান  রে আসরছ। 

সব লরেে ২০১৮-২০১৯ অথ লবছরে সিস্যরিে িারে কেয়াে  মূিধরনে উপে ৪০% দহরসরব ১,০৬,৩৩,৩২০.০২ (এ  ক াটি  

ছয় িে কিদত্রে হাজাে দিনেি দবে টা া দুই পয়সা) টা া িভযাংে দহরসরব সিস্যরিে িারে দবিেণ  ো হরয়রছ। 

িাছাড়া দব ি বছরে কযিনঃ 

২০১৭-২০১৮ অথ লবছরে কেয়ারেে ৪০% দহরসরব ৪৫,১৩,০২০.৪৯ টা া 

২০১৬-২০১৭ অথ লবছরে কেয়ারেে ৪০% দহরসরব ৯৩,২৩,৩৪৮.১৯ টা া 

২০১৫-২০১৬ অথ লবছরে কেয়ারেে ৪০% দহরসরব ১,২০,৮৩,৫৪৪.৭৩ টা া 

২০১৪-২০১৫ অথ লবছরে কেয়ারেে ৪০% দহরসরব ২৪,৪৩,৩৭৮.৯৩ টা া  

িভযাংে দহরসরব সিস্যরিে িারে দবিেণ  ো হরয়রছ। 

২)  অদিট কসস প্রিানঃ কসাসাইটি প্রদি অথ ল বছরে সিবায় আইন কিািারব  দনয়দিি অদিট কসস প্রিান  রে আসরছ। ২০১৮-

২০১৯ অথ লবছরে প্রদি বছরেে ন্যায় ১০,০০০.০০ টা া অদিট কসস পদেরোধ  রেরছ। 

৩)  সিবায় উন্নয়ন িহদবিঃ কসাসাইটি সিবায় আইরনে ৩৪( ) ধাো ও সিবায় দবদধিািা’২০০৪ এে  ৮৪(২) কিািারব  

প্রদি বছে নীট িারভে ৩% সিবায় উন্নয়ন িহদবরি িাঁিা দহরসরব পদেরোধ  রে আসরছ। সব লরেে  ২০১৮-২০১৯ 
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অথ লবছরে ৯,৩৭,৮০৭.৪৫ (নয় িে সাইদত্রে হাজাে আটেি সাি টা া পয়িাদিস্নে পয়সা) টা া সিবায় উন্নয়ন িহদবি 

বাবি পদেরোধ  রেরছ। িাছাড়া সব লরেে দব ি ০৪ বছরে কযিনঃ 

২০১৭-২০১৮ অথ লবছরে নীট িারভে ৩% দহরসরব  ১০,৮৪,৩৫৬.৫৯ টা া 

২০১৬-২০১৭ অথ লবছরে নীট িারভে ৩% দহরসরব   ৮,৪৫,৮৩৯.৮৭ টা া 

২০১৫-২০১৬ অথ লবছরে নীট িারভে ৩% দহরসরব   ৭,৮৯,২১৮.৮৩ টা া 

২০১৪-২০১৫ অথ লবছরে নীট িারভে ৩% দহরসরব    ৬,২,১৮৭৯.৬৩ টা া 

সিবায় উন্নয়ন িহদবরি পদেরোধ  ো হরয়রছ। অনান্য বছরেও আইন ও দবদধ কিািারব  সিবায় উন্নয়ন িহদবি-এে 

সংেদেি অথ ল দনয়দিি পদেরোধ  রেরছ। 

বাদে  সাধােণ সভাঃ  

বাদে ল /দবরেে সাধােন সভা এব লং ব্যবস্থাপনা  দিটিে সভা অনুু্ষ্ঠান সংোন্ত দবেয় কসাসাইটিরি উপ-আইন ও 

সিবায় আইন কিািারব  ক াোি সংখ্য  সিস্য দনরয় দনয়দিি বাদে ল  সাধােন সভা অনুদষ্ঠি হয়।  সব লরেে ২০১৮-২০১ 

অথ লবছরেে বাদে ল   সাধােণ সভা  ি ০৭-১২-২০১৯ িাদেরখ অনুদষ্ঠি হয়। 

দনব লািনঃ 

সিবায় আইন কিািারব  কজিা অদফসাে  র্তল   ঠিি দনব লািন  দিটিে িাধ্যরি দনব লািন  ায লেি অনুদষ্ঠি হয়। 

সব লরেে দনব লািরনে িাদেখ ০৭-১২-২০১৯ দনব লািন অনুদষ্ঠি হয়। 

 

আভযন্তেীন ও বাদে ল  অদিট সম্পািরনে অবস্থাঃ  

অভযন্তেীন দনেীো  দিটি  র্তল  দনেীো  ায ল সম্পািরনে পে সিবায় িপ্তে  র্তল  িরনানীি অদিটে 

দ্বাো দনধ লাদেি সিরয় বাদে ল  অদিট  ায ল সম্পািন  ো হয়। সব লরেে ২০১৮-২০১৯ অথ লবছরেে অদিট ায ল 

সম্পািন  ো হরয়রছ। 

উন্নয়ন  ি ল ারন্ডে ধেন ও  ি লসংস্থানঃ  

এ সদিদি দনজস্ব মূিধন পিওরয়ি সুপাে িার লট (নয়াপল্টন) দনি লাণ কযখারন প্রায় ২০০০ জরনে 

 ি লসংস্থান, উত্তোয় পিওরয়ি  ােরনেন েদপং কসন্টাে দনি লান, কযখারন প্রায় ১৬০০ জরনে  ি লসংস্থান, 

কজানা ী দসরনিা হি দনি লাণ কযখারন  প্রায় ৪০ জরনে  ি লসংস্থান ,দসএনদজ দফদিং কষ্টেন স্থাপন কযখারন প্রায় 

৪০ জরনে  ি লসংস্থারনে সুরযা  হরয়রছ। িাছাড়া টঙ্গীস্থ িাড়াইি কিৌজায় পিওরয়ি আবাসন প্র রল্প ৩৭.৫ 

দবর্া জদি েয়  রে ১৫১ টি পদেবারেে স্থায়ী আবাসরনে ব্যবস্থা  ো হরয়রছ এবং পিওরয়ি িা পদেিািনা 

 েরছ। 

কসবামুি  উন্নয়ন  ায লেিঃ  

সিস্য রণে অসুস্থিাে জন্য আদথ ল  সহায়িা এবং িারিে কিধাবী সন্তানরিে দেো বৃদত্ত প্রিান   ো হয়। ২০১৮-

২০১৯ অথ লবছরে কসবামূি  খারি ৩১,২৬,০২৪.৮৪ (এ দত্রে িে ছাদববে হাজাে িদববে টা া চুোদে পয়সা) টা া 

প্রদভেন োখা হরয়রছ এবং িা বন্টন  ো হরয়রছ। িাছাড়া ২০১৭-২০১৮ অথ লবছরে ৩৬,১৪,৫২১.৯৮ টা া ২০১৬-২০১৭ 

অথ লবছরে ২৮,১৯,৪৬৬.৩২ টা া ২০১৫-২০১৬ অথ লবছরে ২৬,৩০,৭২৯.৪২ টা া ২০১৪-২০১৫ অথ লবছরে ২০,৭২,৯৩২.১১ 

টা া পদেরোধ  ো হরয়রছ। 

বাদনদজয  উন্নয়ন  ি ল ান্ডঃ পিওরয়ি সুপাে িার লট ভাড়া, দসএনদজ দফদিং কষ্টেন ভাড়া, কজানা ী  দসরনিা হি ভাড়া, 

পিওরয়ি  ােরনেন িার লট ভাড়া। 
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 ি লসংস্থারনে সংখ্যা ও দনরয়া ঃ 

কসাসাইটিরি কিাট ৩৪ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী  ি ল িলা/ ি লিােী েরয়রছ। জািীয় দিদন  পদত্র ায় দবজ্ঞাপরনে 

িাধ্যরি এবং দিদখি ও দিাদখ  পেীোে দভদত্তরি  ি ল িলা/ ি লিােী দনরয়া  প্রিান  ো হরয় থার । 

কিে ও জাদিে জন্য  ল্যাণ ে ও জনদহি ে  ায লেিঃ 

 ) কসাসাইটিে সিস্যরিে দিদ ৎসা সহায়িা এবং কছরি-কিরয়রিে দেোবৃদত্ত, উচ্চ দেোবৃদত্ত প্রিারনে িাধ্যরি 

কিে ও জাদি  েরন দবরেে ভুদি া োখরছ।রসাসাইটিে সিস্যরিে দিদ ৎসা জদনি েদিপুেন প্রিান  ও 

সিস্যরিে কছরি কিরয়রিে দেোবৃদত্ত প্রিান  ো হরয় থার । ২০১৮-২০১৯ অথ ল বছরে কসবামূি  খারি 

৩১,২৬,০২৪.৮৪ (এ দত্রে িে ছাদববে হাজাে িদববে টা া চুোদে পয়সা) টা া প্রদভেন োখা হরয়রছ এবং িা 

বন্টন  ো হরয়রছ। িাছাড়া ২০১৭-২০১৮ অথ লবছরে ৩৬,১৪,৫২১.৯৮ টা া ২০১৬-২০১৭ অথ লবছরে 

২৮,১৯,৪৬৬.৩২ টা া ২০১৫-২০১৬ অথ লবছরে ২৬,৩০,৭২৯.৪২ টা া ২০১৪-২০১৫ অথ লবছরে ২০,৭২,৯৩২.১১ 

টা া পদেরোধ  ো হরয়রছ। যাে ফরি সিরস্যে কছরি কিরয়ো সুনা দে  ও আরিাদ ি িানুয় হরি উদ্বুদ্ধ  হয়। 

খ) ২০১৭-২০১৮ অথ লবছরে োজস্ব খারি ৪২,৪০,৮৫৩.০০ টা া আয় ে দহসারব পদেরোধ  ো হরয়রছ।  

 ) ২০১৮-২০১৯ অথ লবছরে কসাসাইটিে সিস্যরিে জন্য দিদ ৎসা সহায়িা ও দেোবৃদত্ত বাবি ৩১,২৬,০২৪.৮৪ 

টা া োখা হরয়রছ, সিবায় উন্নয়ন িহদবি বাবি ৯,৩৭,৮০৭.৪৫ পদেরোধ  ো হরয়রছ । 

র্) ২০১৮-২০১৯ অথ লবছরে অদিট দফ ও ভযাট বাবি ১১,৫০০.০০ টা া পদেরোধ  ো হরয়রছ। 

 

পিওরয়রিে বিলিান প্র ল্প সমূহ ও সািাদজ  অবিানঃ 

 

পিওরয়ি সুপাে িার লট, ৬৯/১ আঞ্জুিান মুদফদুি ইসিাি সড় , নয়াপল্টন, ঢা াঃ  

বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিঃ এে আদথ ল   ায লেি পদেিািনাে উরিরে িৎ ািীন পূব ল 

পাদ স্থান সে ারেে দন ট হইরি আয়বধ লনমূি  প্র ল্প দহসারব ইহা অনুরিাদিি হয়। এে ভাড়া আয় কসাসাইটিে 

আয়ব্যয় দহসারব কিখারনা হয় যা দিরয় সিস্যরিে িভযাংে পদেরোধ  ো হয়। বিলিারন িার লরট ৩৬৩টি 

কিা ান েরয়রছ এবং এরি প্রায় প্রিযেভারব ১৫০০ কিার ে  ি লসংস্থান হরয়রছ এবং ব্যবসায়ীো আয় ে, শুল্ক 

এবং ভযাট প্রিান  রে জািীয় অথ লনীদিরি অসািান্য অবিান োখরছ। 

 

কজানা ী দসরনিা হিঃ 

১৯৬৮ সারি কসাসাইটিে আয়বধ লনমূি  প্র ল্প দহসারব কজানা ী দসরনিা হি প্রদিষ্ঠা  ো হয়। ঢা াে 

প্রথি কেণীে দসরনিাহিগুরিাে িরধ্য কজানা ী দসরনিা হি দছি অন্যিি। ০৯-০৩-১৯৬৮ সারি দসরনিা হিটি 

িালু  ো হয়। এে ভাড়া আয় কসাসাইটিে আয়ব্যয় দহসারব কিখারনা হয় যা দিরয় সিস্যরিে িভযাংে পদেরোধ 

 ো হয়। সুস্থ দবরনািরনে িাধ্যরি এটি জািীয় সংস্কৃদিরি ভূদি া োখরছ িাছাড়া আব ােী শুল্ক ও আয় ে 

প্রিারনে িাধ্যরি জািীয় অথ লনীদিরি অসািান্য অবিান োখরছ। 

পিওরয়ি কপরোি পাম্প োজােবা ঃ  

োজােবা   পুদিে ব্যোর ে কিারড় িৎ ািীন পূব ল পাদ স্থান সে ারেে পরে  দস এন্ড দব এে কিপুটি 

কসরেটােীে দন ট হইরি ইিরপেে কজনারেি অব পুদিে, পূব ল পাদ স্থান পিওরয়রিে নারি পদেিািনাে জন্য ১ 

টি কপরোি পারম্পে জায় া গ্রহন পূব ল  কসাসাইটিে কসরেটােীে দন ট হস্তান্তে   রেন। যাহা িাদিবা  কপরোি 

পাম্প নারি পদেদিি। ঢা াে ক ন্দ্রস্থরি অবদস্থি এই কপরোি পাম্প এে গুরুত্ব অপদেসীি। এে ভাড়া আয় 
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কসাসাইটিে আয়ব্যয় দহসারব কিখারনা হয় যা দিরয় সিস্যরিে িভযাংে পদেরোধ  ো হয়। ইহা আব ােী শুল্ক, 

আয় ে ও ভযাট প্রিারনে িাধ্যরি জািীয় অথ লনীদিরি অসািান্য অবিান োখরছ।  

পিওরয়ি  ােরনেন েদপং কসন্টাে উত্তোঃ 

বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিঃ এে আরে টি িাভজন  বাদণদজয  উরযা  

পিওরয়ি  ােরনেন েদপং কসন্টাে বা পিওরয়ি  িরেক্স-২। এটি ঢা া িয়িনদসংহ িহাসড়র ে পারে উত্তো 

িরিি টাউন কসেে ৮ এ অবদস্থি । এে ভাড়া আয় কসাসাইটিে আয়ব্যয় দহসারব কিখারনা হয় যা দিরয় সিস্যরিে 

িভযাংে পদেরোধ  ো হয়। বিলিারন িার লরট ৩৪৫টি কিা ান এবং ৮টি ওযান েপ িি েরয়রছ এবং এরি প্রায় 

প্রিযেভারব ২০০০ কিার ে  ি লসংস্থান হরয়রছ এবং ব্যবসায়ীো আয় ে শুল্ক এবং ভযাট প্রিান  রে জািীয় 

অথ লনীদিরি অসািান্য অবিান োখরছ। 

পিওরয়ি আবাসন প্র ল্পঃ 

বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিঃ এে এ টি আবাদস  ও  ল্যান মূি  এ টি উরযা  হি 

পিওরয়ি আবাসন প্র ল্প। এই প্র ল্প বাস্তবায়ন  োে জন্য ২০০৪ সারি পিওরয়ি এে উরযার  টঙ্গী কপৌেসভাে ১ নং 

ওয়ারি লে িাড়াইি কিৌজায় জদি েয়  ো হয়। বাংিারিরেে সিগ্র পুদিে বাদহনীে  ল্যারণে িরিয প্রদিদষ্টি পিওরয়ি 

বাংিারিরেে অন্যিি প্রািীন সিবায় সদিদি। সঠি  পদে ল্পনায় এই আবাসন প্র ল্প বাস্তবায়রনে িাধ্যরি পিওরয়রিে 

িীর্ লদিরনে িাদিি স্বপ্ন বাস্তবাদয়ি হরয়রছ এবং এ ই সারথ প্রায় ২০০ পদেবারেে আবাসন সিস্যাে স্থায়ী সিাধান 

হরয়রছ।  

উপসংহাে : সদিদিে সাং েদন , আদথ ল  ও সািাদজ   ায লেি ও সিবারয়ে আিে ল ও মূিনীদি অনুসেন  রে  াজ 

 োে ফরি  ণপ্রজািন্ত্রী বাংিারিে সে াে  র্তল  ১৯৮৫ সারি বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিঃ জািীয় 

সিবায় পুেস্কাে প্রাপ্ত হন। সিবারয়ে আিে ল ও মূিনীদি অনুসেন  রে  বাংিারিে পুদিে ক া-অপারেটিভ কসাসাইটি দিঃ 

দনেিসভারব  াজ  রে যারে।  
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০৪. জনতা আদর্ শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমমমত ম িঃ 

 খুলনা শহরেে উপকরে ছায়ারেো মায়াভো একটি গ্রাম যাে নাম থুকড়া। দেরশে আে েশটি গ্রারমে মর া 

এখানকাে মানুরেে আর্থ িক সংগর্  ও জীর্িকাে ধেণ একইে কম। এই গ্রারমে করয়কজন কৃেক ও যুিরকে প্ররেষ্টায় 

১৯৮৪ সারল জন া আেশ ি গ্রাম উন্নয়ন িহুমুখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ (মূ  রেমজ নং-৪/ডু; তামেখিঃ ০৭/০৮/১৯৮৪, 

সংশর্ামিত রেমজিঃ নং ৯/রে তামেখিঃ ২৪/০১/২০০০) মূশ  মনবমিত এবং প্রর্ র্ি  হয়। ি িমারন সর্মর্ ে সেস্য সংখ্যা 

১৬৩ জন। সর্মর্ ে সেস্যরেে আথ ি-সামার্জক উন্নয়ন ও কৃেরকে উৎপার্ে  পণ্য সহরজ িাজােজা কেরণে পাশাপার্শ 

গ্রারমে সার্ি িক উন্নয়ন কোে মানরস সর্মর্  গঠি  হয়। 

 

 

র্েত্রিঃ সির্জ খামাে            

 

সমমমতে পমেশর্ামিত রর্য়াে মূ িন ৪,৪৮,৬২,০০০/-টাো, সঞ্চয় আমানশতে পমেমান ৫২,৫৪,২৩,৮৫৯/- টাো 

এবং সমমমতে ব্াংে মিমতে পমেমান ৪,৪৩,৫৫,০৭৩/- টাো। সমমমতে বতশমান রমাট োর্ শেেী মূ িন ৩,৯৪,৫০,৮৪৪/  

টাো। সমমমতে সদস্যশদে মশে মমতব্য়ী, সঞ্চয়ী মশনাভাব বৃমি, পেস্পশেে সাশে সুসম্পেশ সৃমি, পােস্পামেে 

সহশর্ামিতা ও মবশ্বাস িাপন, মনশজশে আত্ম-মনভ শের্ী  েশে িশে রতা া, উৎপাদনমূ ে োর্ শক্রম গ্রহণ, নতুন েম শসংিান 

সৃমি,  াভজনে মবমনশয়াি, সদস্যশদে মশে ঋণ দাদশনে জন্য তহমব  সৃমি এবং সাব শজনীনভাশব সদস্যশদে আে শ-

সামামজে অবিাে উন্নয়শনে  শযে জন া আেশ ি গ্রাম উন্নয়ন িহুমুখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ এে ব্বিাপনা েমমটি 

মনে সভাশব ও িমতর্ী তাে সাশে োজ েশে র্াশে। 

 

     কম িসংস্থানিঃ সর্মর্ র  ি িমারন স্থায়ী কম িোেীে সংখ্যা ২২৭ জন। এছাড়াও কৃর্ে, মৎস্য স্কুল এিং গারম িন্টস প্রকরে 

প্রায় 100০  জন দলারকে স্ব-কম িসংস্থান সৃর্ষ্ট হরয়রছ। 

 

সম্পে ও সম্পর্ি: সমমমতে মনজস্ব জায়িায় এেটি অমিস ভবন আশে। অমিস ভবশন মহসাব র্াখা এবং েোর্ র্াখা 

েশয়শে। সম্প্রসামেত ভবশন অন্যান্য েম শচােীো বশসন। সমমমতে সদস্য এবং ব্বিাপনা েমমটিে জন্য এেটি নতুন 

মম নায়তন মনম শাণ েো হশয়শে। সর্মর্ ে দমাট িায়ী সম্পদ ৭৪.০৭ এেে জমম এবং বতশমান বাজাে মূল্য ৭০ রোটি 

টাোে ঊশবশ। 
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ব্বিাপনা েমমটিে মববেণ 

ক্রমমে 

নং 

নাম 
পদবী মনব শাচশনে তামেখ 

১. জনাব রেমনাে োয় সভাপমত ০৫/০৮/২০১৯  

২. জনাব মব.এম আিঃ োজ্জাে সহ-সভাপমত 

ঐ 

৩. জনাব  অমময় কুমাে মন্ড  পমেচা ে 

৪. জনাব মব.এম আমজাদ রহাশসন পমেচা ে 

৫. জনাব োম দাস িমেে পমেচা ে 

৬. জনাব মজ.এম বু বু  আহশমদ পমেচা ে 

৭. জনাব রর্খ আব্দুে েউি পমেচা ে 

৮. জনাব মজ.এম র্ামসু  হে পমেচা ে 

৯. জনাব মহমাংশু কুমাে োয় পমেচা ে 

    

সদিদিে িেয ও উরিেঃ  

সমমমতে মােশম গ্রাশমে র্াবতীয় সম্পশদে ব্বহাে এবং তা োশজ  ামিশয় েমতটি পমেবাশেে সামামজে ও অে শননমতে 

উন্নয়শনে পে সুিম েো; 

 সমমমতে রর্ৌেসম্পদশে সঠিে েেশে মবমনশয়াশিে মােশম িনী, দমেশেে ব্বিান েমমশয় আনা এবং এেটি 

সুশৃঙ্খ  সমাজ ব্বিা মনমিত েো;  

 সদস্যশদেশে ঋণ দাদন েোে জন্য মূ িন িঠন েো; 

 সভেিশণে জীবনমান উন্নয়শনে জন্য মবমভন্ন েেে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

 রোন ব্মি মবশর্ষ, সেোে অেবা রোন সংিাে মনেট হশত পাইোেী মবক্রশয়ে আেতদােী গ্রহণ অেবা 
েমমর্ন মভমিশত এশজমি রনওয়া; 

 সদস্যশদে ও িানীয় জনসািােশণে েম শসংিাশনে জন্য িানীয়ভাশব ক্ষুে ও মাঝােী মর্ে োেখানা িশে রতা া। 
সমমমতে আমে শে অবিা ও সামব শে মবশবচনায় সমমমত িঠশনে উশেশ্য সাে শে হশয়শে ব া র্ায়। 

বতশমাশন সমমমতশত মবমভন্ন েেে বাস্তবাময়ত হশে। েেেগুশ া হশ ািঃ 

 ঋণ প্রকেিঃ সদস্যশদে মশে মমতব্য়ী, সঞ্চয়ী মশনাভাব বৃমি এবং সদস্যশদে মশে ঋণ দাদশনে জন্য 
তহমব  সৃমি।  

 জন া কৃর্ে খামাে প্রকেিঃ সর্মর্ ে র্নরজস্ব ২ এেে জমমে উপে রবগুন,  াউ, র্াে-সবমজ চাষ েো 

হয়, র্া সম্পূণ শ োসায়মনে সাে ও েীটনার্ে মুি।  

 মৎস্য খামাে প্রকেিঃ সর্মর্ ে র্নজস্ব ২৮.৬১ এেে জমমে উপে মৎস্য খামাে মনম শাণ েশে উন্নত 
পিমতশত মৎস্য চাষ েো হয় এবং ১০ জন র াশেে েম শসংিান হশয়শে। 

 ভযান প্রকেিঃ সমমমত রেশে নিদ টাোয় ভোন ক্রয় েশে অসহায় দমেেশদে মাশঝ মবতেণ েো হয়। 
ভোশনে টাো সহজ মেমস্তশত পমেশর্াি েশে পেবতীশত তাো ভোশনে মাম ে হশয় র্ান। এ পর্ শন্ত োয় 

১১০০ ভোন চা ে ভোশনে মাম ে হশয়শেন। 

 জন া র্িশ র্িড প্রকেিঃ উি েেশে সমমমত মবমনশয়াশিে মােশম মসটি গ্রুপ, প্যাোিন গ্রুশপে 
মি ােমর্প মনশয় মৎস্য ও রপামি মিশিে ব্বসা েশে মুনািা েশেশে। 
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 জন া র্ভরলজ সুপাে/সমিায় মারকিট ভিন প্রকেিঃ সমমমত মনজস্ব অে শায়শন ১০ র্তে জমমে উপে 
সমবায় মাশেশট মনম শাশণে োজ চ মান েশয়শে। 

 বৃক্ষরোপন প্রকেিঃ সমমমতে মনজস্ব ৪ এেে জমমে উপে ২,০০০ টি ি জ ও বনজ বৃয েশয়শে।  

 র্পকর্নক কণ িাে প্রকেিঃ  সমমমত ২০ এেে জমমে উপে এেটি মপেমনে েন শাে িাপন েশেশে।  

 জন া র্প্র কযারডট স্কুল প্রকেিঃ  ৩ বেে পূশব শ এেটি অতোধুমনে মর্যা েমতষ্ঠান িশে তুশ শে। র্া 
’জনতা মে-েোশিট স্কু ’ নাশম েমতমষ্ঠত। উি মিত  স্কু  ভবনটি ১০ েয মবমর্ি। রর্খাশন ৪১০ জন 

মর্যােী, ৪৬ জন মর্যে-েম শচােী েশয়শেন। 

 জন া গারম িন্টস প্রকেিঃ সমমমতে এ েেশেে  ভবন  এবং অমিস সমবায় অমিদপ্তশেে মনবিে ও 
মহাপমেচা ে জনাব রমািঃ মমিজু  ইস াম মশহাদয় ০৬/০৪/২০১৬ সাশ  উশিািন েশেন। 

 জন া র্সরমন্ট এরজন্ট প্রকেিঃ সমমমতে এেটি অমত  াভজনে েেে। সমমমত বসুিো গ্রুশপে মেং ব্র্যান্ড 
মসশমশেে মি াে।  

 কর্ম্পউটাে ও িরটাকর্প প্রকেিঃ েমম্পউটাে, িশটােমপ ও মিমজটা  স্টুমিও পমেচা নাে মােশম  ০২ 

জন এে েম শসংিান হশয়শে এবং সমমমত  াভবান হশে। 

 র্জরক দেডাস ি কনর্জউমাে (আটা ময়ো ও দভাজযর ল) প্রকেিঃ উি েেশে সমমমত মসটি গ্রুশপে আটা, 
ময়দা ও রভাজে রতশ ে পমেশবর্ে। উি েেশেে মােশম সমমমত মুনািা অজশন েশেশে। 

 

 

র্েত্র: মৎস্য খামাে 
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র্েত্রিঃ গারম িন্টস 

        

পুেস্কােিঃ সর্মর্ ে সিল াে স্বীকৃর্  স্বরূপ িহুিাে খুলনা দজলাে দেি সমিায় সর্মর্  র্হরসরি পুেস্কাে প্রাপ্ত হরয়রছ। 

১৯৮৯ রজ া পর্ শাশয় রেষ্ঠ সমবায় সমমমত, ১৯৯১ ও ২০১৭ জাতীয় পর্ শাশয় রেষ্ঠ সমবায়ী মহশসশব েমতষ্ঠতা সম্পাদে 

জনাব এস, এম, রিা াম কুদ্দুস; ২০০৯ সাশ  জাতীয় পর্ শাশয় রেষ্ঠ সমবায় সমমমত মহশসশব পুেস্কাে দপরয়রছ। 

 

িণেজাতন্ত্রী বাং াশদর্ সেোশেে মাননীয় েিানমন্ত্রী রর্খ হামসনা এে মনেট হশত জাতীয় সমবায় পুেস্কাে গ্রহণ েেশেন সমমমতে পশয 

জনাব এস এম রিা াম কুদ্দুস। 

পমেশর্শষ ব া র্ায়, এ সর্মর্ ে সািরে উজ্জীর্ি  হরয় ডুমুর্েয়া উপরজলায় অরনক সংখ্যক স্ব-উরযাগী ও 

আত্মর্নভিেশীল সিল সমিায় প্রর্ িান গরড় উরেরছ এিং এলাকায় োঞ্চে সৃর্ষ্ট হরয়রছ। এখন জন া আেশ ি গ্রাম উন্নয়ন 

িহুমুখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ অন্য সমিায় প্রর্ িারনে কারছ অনুসেণীয়, অনুকেণীয় হরয় খুলনা দজলায়  থা সাো 

িাংলারেরশে কৃর্ে উন্নয়রন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেরছ। 
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05. mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj: 

nvI‡ii Rbc` mybvgMÄ †Rjvi ‡gNvj‡qi cv`‡`k †N‡l ag©cvkv Dc‡Rjv| †mB Dc‡Rjvq mybxj 

nvI‡ii ey‡K gv‡S gv‡SB i‡q‡Q meyR cvbœvi g‡Zv †QvU †QvU MÖvg| GB MÖvg¸‡jv‡Z esk ci¤úivq RjcyÎ‡`i 

wbevm| Zvuiv nvIi, wej, b`xi eyK †m‡P Zz‡j Av‡b iæ‡cvwj gvQ| GB gvQ nv‡U weµq K‡i Zv‡`i cwiev‡ii 

ÿzwbœ wbeviY nq, co‡b emb D‡V| nvI‡ii DÏvg †XD‡qi mv‡_ hy× K‡i GKevi civ Í̄ nq, Avevi wdwb· cvwLi 

g‡Zv †R‡M D‡V ỳ ©̀gbxq GB Rjcy‡Îiv| wKšÍ ‡h Rjk‡m¨ Zv‡`i RxweKv wbe©vn nq, ‡mB k‡m¨ fvM emvq 

cÖfvekvjx gnvR‡biv| Zvuiv AwaKvi nvwi‡q wech© ’̄ n‡q c‡o| GB RjcyÎ‡`i evuPv‡Z m`vkq evsjv‡`k miKvi 

cÖYqb K‡i miKvwi Rjgnvj e¨e¯’vcbv bxwZ, 2009| bxwZgvjv Abymv‡i ïaygvÎ grm¨RxexivB mgevq msMVb 

wbeÜb K‡i miKvwi Rjgnvj BRviv wb‡Z cvi‡e| GB bxwZi d‡j Avkvi m~h© DuwK †`q †R‡j cjøx¸‡jv‡Z| 

Avkvq eyK ev‡a Zvuiv| grm¨Rxexiv GKwÎZ n‡q †`‡ki wewfbœ AÂ‡j mgevq msMVb MVb K‡i I Rjgnvj 

BRviv wb‡Z Zrco nq| ev` c‡owb mybB MÖv‡gi grm¨RxexivI|  

evsjv‡`‡ki Ab¨vb¨ AÂ‡ji g‡Zv ag©cvkvi mybB MÖv‡gi grm¨Rxexiv mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj. 

MVY n‡i Ges †Rjv mgevq Kvh©vjq, mybvgMÄ n‡Z wbeÜb jvf K‡i| mwgwZi wbeÜb b¤̂i-2596, ZvwiL : 

04/05/1976 wLª. Ges ms‡kvwaZ wbeÜb b¤̂i- 2596/1(1), ZvwiL : 06/03/2012 wLª.| mwgwZi wVKvbv, MÖvg : 

mybB, †cv : cvBKzivwU, Dc‡Rjv : ag©cvkv, †Rjv : mybvgMÄ| mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj. Gi eZ©gvb 

m`m¨ msL¨v 21 Rb| mwgwZi †kqvi g~jab 77,000/- UvKv, mÂq AvgvbZ 78,300/- UvKv I Rjgnv‡j 

wewb‡qvM 45,13,572/- UvKv|  

miKvwi wbqgvbymv‡i mybB grm¨Rxex mgevq mwgwZ wj. Gi m`m¨iv Zv‡`i Mvu †Nlv ÒgbvB b`x cÖKvwkZ 

mybB b`xÓ RjgnvjwU `xN©‡gqv`x Dbœqb cÖK‡íi AvIZvq 1422-1427 evsjv mb †gqv‡` BRviv wb‡Z f~wg 

gš¿Yvj‡q Av‡e`b K‡i| eû NvZ cÖwZNv‡Zi c_ ‡cwo‡q Ae‡k‡l Zvuiv RjgnvjwU BRviv jvf K‡i| RjgnvjwU 

BRviv wb‡q Zvuiv RjgnvjwUi Dbœq‡b Zvuiv `jKvUvevk ’̄vcb K‡i, gv I ‡cvbv gv‡Qi Avevm ˆZix K‡i, 

RjgnvjwU iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ cvnviv`vi wb‡qvM K‡i, wbqwgZ RjgnvjwUi LvRbv cwi‡kva K‡i| wbw ©̀ó 

†gqv`v‡šÍ RjgnvjwU Zvuiv wdwms K‡i‡Q| wdwms jã A_© w`‡q mwgwZi m`m¨‡`i g‡a¨ jf¨vsk e›Ub Kiv n‡q‡Q, 

mÂ‡qi my` cwi‡kva Kiv n‡q‡Q| RjgnvjwUi iÿYv‡eÿY I wdwms Lv‡Z mwgwZi m`m¨ QvovI wewfbœ MÖv‡gi 

grm¨Rxex‡`i Kg©ms¯’v‡bi e¨e¯’v n‡q‡Q| mwgwZi Znwej n‡Z mwgwZi m`m¨‡`i Rb¨ MÖv‡gi Dcmbvjq ms¯‹vi 

n‡q‡Q|mwgwZwU wbqwgZ gvwmK mfv, evw©l©K AwWU m¤úv`b Kivq, evwl©K mvaviY mfvbyôvb K‡i Ges wbqwgZ 

wbe©vPb m¤úbœ K‡i| GB Kg©Kv‡Ûi ¯x̂K…wZ Av‡m 2018 wLª. mv‡j| evsjv‡`k RvZxq mgevq cyi®‹viÕ2018 c`‡K 

f~wlZ nq mwgwZwU| ‡R‡jcjøx‡Z GKwU Drm‡ei Dcjÿ ‰Zix nq| wbivb›` †R‡j Rxe‡b G GK Amvgvb¨ 

cvIqv| †`‡ki gvbbxq cÖavbgš¿xi nvZ †_‡K ¯Ŷ©c`K MÖnY K‡i mwgwZi cÖwZwbwa| m`m¨iv Avb‡›` AvcøyZ n‡q 

mgevq wefv‡Mi cÖwZ Zv‡`i K…ZÁZv cÖKvk K‡ib AKzÚ wP‡Ë| 

GB mvd‡j¨i wcQ‡b Av‡Q wKQz nZvkvi Mí| RjgnvjwUi evwl©K BRvivg~j¨ (g~j LvRbv) 20,20,550/- 

UvKv| Gi Dci 20%( 15% f¨vU + 5% DrmKi) w`‡Z nq, ZvQvov wWwm I‡qj‡dqvi dvÛ i‡q‡Q| `wi`ª 
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‡R‡j‡`i Znwej msK‡Ui Kvi‡Y †`bv Ki‡Z nq| Rjgnv‡ji jf¨vs‡ki wmsnfvM P‡j hvq †`bv cwi‡kv‡a| 

d‡j mwgwZi m`m¨ kZfvM `vwi ª̀ we‡gvPb m¤¢eci nqwb|  givi Dci Lvovi Nuv n‡jv, mwgwZi GKRb m`m¨ 

MÖvg cywjk wnmv‡e cvBKzivwU BDwbqb cwil‡` †hvM`vb Kivq, Zvui †ckv cwieZ©bRwbZ Kvi‡Y mwgwZi ¯v̂‡_© Zvui 

m`m¨c` evwZj Kiv nq| KviY GKRb Agrm¨Rxex m`m¨ mwgwZ‡Z _vK‡j mwgwZi Rjgnvj BRviv evwZj n‡q 

hvq| mwgwZ‡K Kvey K‡i Rjgnv‡j fvM emv‡bvi j‡ÿ¨ †mB m`m¨‡K wb‡q GKwU gnvRbx Pµ mwgwZi weiæ‡× 

gvbbxq nvB‡KvU© wWwfk‡b wiU wcwUkb `v‡qi K‡i mwgwZ‡K AvBbx nqivwb‡Z †i‡L‡Q|  

grm¨Rxex mgevq mwgwZi RjgnvjcÖK‡íi wecix‡Z mnR k‡Z© e¨vsK FY myweavi e¨e¯’v K‡i †`qv n‡j, 

mwgwZi m`m¨‡`i kZfvM `vwi ª̀ we‡gvPb Kiv m¤¢e n‡e| G wel‡q miKvwi bxwZwba©viY gnj we‡ePbvq Avb‡j, 

†R‡j‡`i Rxebgvb Dbœqb cÖK…Z A‡_©B m¤¢e n‡e|  
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০৬. কনমফক্ষিন্স রসমভংস এে রক্রমিট রকা-অপাক্ষরটিভ রসাসাইটি মলাঃ 

 

রংপুর রিলায় মসটি কক্ষপ ডাক্ষরশন এলাকার রকাক্ষিায়ালী থানার উপশিক্ষর বামসন্দা ও অবসরিাপ্ত রসনা সেস্যগণ 

মমক্ষল ২০১৩ মরাঃ সক্ষন ২০ িন সেস্য মনক্ষয় কনমফক্ষিন্স রসমভংস এে রক্রমিট রকা-অপাক্ষরটিভ রসাসাইটি মলাঃ নাক্ষম একটি 

সমমমি মনবন্ধন কক্ষর।  উক্ত সমবায় সমমমিটি রিলা সমবায় অমফসার, রংপুর মক্ষিােয় কর্তডক মনবন্ধন নং-৯৯, িামরখাঃ 

০৭/০৮/২০১৩ মূক্ষল মনবন্ধন িাপ্ত িয়।  

সমমমির ঠিকানাাঃ  

গ্রাম-পীরিাবাে, িাক-উপশির, উপক্ষিলা-রংপুু্র সের, রিলা-রংপুর।  

সমমমির সভয মনব ডাচনী ও কম ড এলাকাাঃ সমগ্র রংপুর রিলার মক্ষে সীমাবি।  

সমমমির সেস্য সংখ্যাাঃ ৩৬৩ িন।  
 

সমমমি গঠক্ষনর উক্ষযশ্যাঃ  

সমমমির সেস্যক্ষের রশয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানক্ষির মােক্ষম মূলধন গঠনপূব ডক িাঁক্ষের আথ ড-সামামিক উন্নয়ন 

সাধনসি স্থানীয় সেস্যক্ষের আবাসাক্ষনর ব্যবস্থা করা, কৃমষ পন্য উৎপােন ও চামিো পুরক্ষণর িন্য মবমভন্ন উন্নয়ন িকল্প 

গ্রিন ও বাস্থবায়ন করারই সমমমি গঠক্ষনর মূল উক্ষযশ্য।  

সমমমির মূলধনাঃ  

রমাট আোয়কৃি সঞ্চয় আমানি ৬৯,৭৪,১৫০.০০ টাকা পমরক্ষশামধি রশয়ার মূলধন ৩০,৪২,৭৫০.০০ টাকা, 

অনান্য মূলধন ১০৯,৫০,০০০.০০ টাকা, কার্ ডকারী মূলধন ২,১৩,৬৩,০৩৪.০০ টাকা।  

কার্ ডক্রমাঃ  

ঋণ কার্ ডক্রমাঃ সমমমির সেস্যক্ষের আমথ ডক ভাক্ষব স্বাবলম্বী কক্ষর রিালার িন্য সমবায় সমমমি আইন ও মবমধ 

রমািাক্ষবক ঋণ িোন করা িয়। ঋণ গ্রিন কক্ষর অক্ষনক সেস্য স্বাবলম্বী িক্ষয়ক্ষি।  

রোকান/রশারুমাঃ  

সমমমির অথ ডায়ক্ষন রংপুর সের উপক্ষিলার নমিক্ষরর িাট এলাকায় একটি রশারুম রক্ষয়ক্ষি। রসখাক্ষন টিমভ, মফ্রি, 

ফযান, রিসার কুকার, কামরকুকার, গ্যাক্ষসর চুলা, মবমভন্ন মনিয িক্ষয়ািনীয় ইক্ষলকট্রমনক্স পন্য পাওয়া র্ায়। নগে অক্ষথ ড 

অথবা সিি মকমস্তক্ষি পন্য মবক্রয় করা িয়।  

কনমফক্ষিন্স টাওয়ারাঃ  

সমমমির অথ ডায়ক্ষন রংপুর কযান্টলক্ষমন্ট এর ০৩ নং রচক রপাষ্ট সংলক্ষে উপশির এলাকায় ১৮ শিাংশ িায়গায় ০৫ িলা 

মবমশষ্ট একটি ভবন মনম ডান করক্ষি।  

খামার িকল্পাঃ  

সমমমির উক্ষযাক্ষগ ১০ শিাংশ িমম ক্রয় করা িক্ষয়ক্ষি। রসখাক্ষন গরুর এবং িাগক্ষলর খামার িস্তুি করা িক্ষব 

(কার্ ডক্রম চলমান)। 

ব্যবস্থাপনাাঃ  

০৯ সেস্য মবমশষ্ট ব্যবস্থাপনা কমমটি িারা সমমমির কার্ক্রম পমরচামলি িক্ষে। ব্যবস্থাপনা কমমটি সমবায় আইন 

ও মবমধ রমািাক্ষবক মামসক সভাসি অনান্য সভায় মমমলি িক্ষে।  

িমশিনাঃ  

সমমমির ০৩ িন সেস্য ব্যবস্থাপনা মবষক্ষয় রংপুর আঞ্চমলক সমবায় মশিায়িক্ষন িমশিন গ্রিন করক্ষি। এ িাড়া 

রংপুর সের উপক্ষিলায় অনুমষ্ঠি ভ্রাম্যমান িমশিক্ষন একামধক সেস্য অংশগ্রিন কক্ষরক্ষি।  

সামামিক/রসবামূলক কার্ ডক্রমাঃ 
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সমমমির ব্যবস্থাপনা কমমটি সামামিক কার্ক্রম রর্মন বৃি ররাপন, সেস্যক্ষের সর্ন্ানক্ষের মাক্ষে মশিা বৃমি, 

মববাক্ষির সময় রবানাস িোন, বাল্য মববাি িোক্ষন মবমভন্ন রসমমনার, ঈক্ষের সময় দুস্ত সেস্যক্ষের মাক্ষে রসমাই ও মচমন 

মবিরণ, মবমভন্ন দূক্ষর্ ডাক্ষগর সময় অনুোন িোন কক্ষর থাক্ষক।  

গণিিািন্ত্রী বাংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর সম্মামনি সমচব, পেী উন্নয়ন ও সমবায় মবভাগ, স্থানীয় সরকার পেী উন্নয়ন ও 

সমবায় মন্ত্রণালয়, িনাব রমাাঃ ররিাউল আিসান মক্ষিােয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালক্ষয়র সম্মামনি অমিমরক্ত সমচব িনাব রমাাঃ 

িািাঙ্গীর আলম বুলবুল মক্ষিােয় রংপুক্ষরর ত্রাণ কার্ ডক্রম ও রংপুর রিলা িশাসক্ষনর সক্ষঙ্গ রকামভি-১৯ এর সামব ডক মবষক্ষয় 

মিমবমনময় সভা কক্ষরন। সভা রশক্ষষ রংপুর সের উপক্ষিলা কর্তডক উিুি করা কনমফক্ষিন্স রসমভংস এে রক্রমিট রকা-

অপাক্ষরটিভ রসাাঃ মলাঃ এর মনিস্ব অথ ডায়ক্ষন দুস্থ অসিায় কম ডিীন ৫০০ মানুক্ষষর মাক্ষে একটি পমরবাক্ষরর ৭ মেন চলার িন্য 

ত্রাণ সামগ্রী মবিরক্ষণর উক্ষিাধন কক্ষরন। িমি রপক্ষকক্ষট মিল চাল ০৫ রকমি, িাল ০৫ রকমি, আলু ০৫ রকমি, তিল ০১ 

রকমি, সাবান ০১ টি, লবন ০১ রকমি। রসই সাক্ষথ মাঠ পর্ ডাক্ষয় কাি করার িন্য উপক্ষিলা সেক্ষরর সকল কম ডকিডা ও 

কম ডচারীক্ষক মপমপ িোন কক্ষরন।  
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কম ডকিডা কম ডচারীাঃ  

সমমমির মনিস্ব অথ ড মবমনক্ষয়াগ পূব ডক বাস্তবাময়ি মবমভন্ন িকক্ষল্প রমাট ১৫ িন সেস্য বমি ডভূি কম ডকিডা কম ডচারী 

মনক্ষয়াগ করা িক্ষয়ক্ষি। র্ার ফক্ষল সমমমিটি রবকারত্ব দূরীকরক্ষণর পাশাপামশ কম ডসংস্থান সৃমষ্টক্ষি মবক্ষশষ ভূমমকা পালন কক্ষর 

আসক্ষি।  

অমফসর্রাঃ  

কনমফক্ষিন্স রসমভংস এে রক্রমিট রকা-অপাক্ষরটিভ রসাসাইটি মলাঃ এর উপশির এলাকায় নমিক্ষরর িাক্ষট ভাড়াকৃি 

অমফস র্র রক্ষয়ক্ষি। িক্ষব অমি মশঘ্রই কনমফক্ষিন্স টাওয়াক্ষরর কাি রশষ িক্ষল রসখাক্ষন অমফসর্র স্থাপন করক্ষব।  
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০১. cvIqvi gvwëcvicvm †Kv-Acv‡iwUf †mvmvBwU wjt  

 

01|  mwgwZi bvg t cvIqvi gvwëcvicvm †Kv-Acv‡iwUf †mvmvBwU wjt|  

02|  wbeÜb bs I ZvwiL (ms‡kvabx mn) t bs- 37  ZvwiL t 13-08-2006 

               ms‡kvwaZ bs- 04 ZvwiL t 15-02-2011 

03|  wVvKvbv t  MÖvg t gyÝxi evRvi, WvK Nit Kvdziv, Dc‡Rjv t dwi`cyi m`i, †Rjv t dwi`cyi| 

04|  Kg© GjvKv (ms‡kvabx mn) t mgMÖ dwi`cyi †Rjv e¨vcx|  

05|  m`m¨ msL¨v t 2253 Rb|  

 K)  cyiæl t 1498 Rb 

 L)  gwnjv t 755 Rb |  

06|  e¨e¯’vcbv KwgwUi Z_¨ t 

bvg c`ex wbe©vP‡bi †gqv` ‡gvevBj bs 

Rbve Gm, Gg, †gviv` †nv‡mb mfvcwZ 19/08/2020wLªt 01714-815828 

Rbve ‡gvt Avwbmyi ingvb mn-mfvcwZ ,,  

Rbve Avãyjøvn Avj gvmyg m¤úv`K ,, 01712-429093 

Rbve †gvt Bgivb Luvb m`m¨ ,,  

Rbve †gvQvt mywdqv †eMg m`m¨ ,,  

Rbve ¯ĉœv myjZvbv m`m¨ ,,  

Rbve ‡gvnv¤§v` Zvbfxi Bmjvg m`m¨ ,,  

Rbve ‡gvt wRnv` †gvjø¨v m`m¨ ,,  

07| Av`vqK…Z †kqvi g~jab       t 2424000/- UvKv|  

08| Av`vqK…Z mÂq AvgvbZ     t 4,93,78,000/- UvKv|  

09| Kvh©Kix g~jab         t 5,34,62,386/- UvKv|  

10| AwWU wd t 

 K)  2017-2018     t 10,000/- UvKv|  

 L)  2018-2019     t 10,000/- UvKv|  

11| wm wW Gd cÖ`vb t 

 K)  2017-2018    t 8532/- UvKv 

 L)  2018-2019     t 15054/- UvKv|  

12| jf¨vsk cÖ`vb t 

 K)  2017-2018    t 200000/- UvKv 

 L)  2018-2019     t 15054/- UvKv 

13| Kg© ms ’̄vb t 

 K)  ‡gvU Kg©Pvixi msL¨v    t  14 Rb 

 L)  ¯̂-Kg©ms ’̄vb     t 2050 Rb 

 

14| mwgwZi m¤úwËi weeiY t 

 K)  ¯’vei (weeiY I eZ©gvb evRvi g~j¨)  t 92,49,700/- UvKv 

 L)  A ’̄vei t     t 16,93,901/- UvKv 
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15| mwgwZ‡Z eZ©gvb Dbœqb cÖKí    t FY Kvh©µg cÖKí, K…wl cÖKí, e„ÿ †ivcb                   

                                                                      cÖKí, wecbx weZvb, Mvwf cvjb|  

16| wewb‡qv‡Mi cwigvb     t 5,30,88,147/- UvKv 

17| wewb‡qv‡Mi aib      t FY Kvh©µg cÖKí, K…wl cÖKí, e„ÿ †ivcb                  

                                                                      cÖKí, wecbx weZvb, Mvfx cvjb| 

18| mwgwZ‡Z wnmve iÿb c×wZ    t AvaywbK|  

19| Drcvw`Z c‡Y¨i Z_¨ t    t gvQ, K„wl cb¨, e„ÿ ỳa, Miæ †gvUvZvRvKiY| 

20| bZzb †Kvb cÖKí MÖn‡Yi my‡hvM Av‡Q Ggb cÖ Í̄vebv t Mvfxi Lvgvi 

 

Dcmsnvit m`m¨‡`i wbKU n‡Z mÂq AvgvbZ MÖnY I †kqvi wewµ K‡i cuywR MVb Ges D³ cuywR Øviv m`m¨‡`i 

Av_© mvgvwRK Dbœq‡bi j‡ÿ¨ wewfbœ cÖKí MÖnY K‡i GKwU kw³kvjx wewb‡qvM MV‡bi gva¨‡g eûg~Lx Drcv`b I 

wecb KiZt m`m¨‡`i Kg©ms ’̄vb m„wó I m`m¨‡`i gv‡S ci¯úi mgevqxg~jK m¯ú©K M‡o †Zvjv| 
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০২. Awbevb© grm¨Pvlx mgevq mwgwZ wjt  

01)   ‡iwR bs I ZvwiLt 146/14, ZvwiLt 24/12/2014 Bs| 

02) wVKvbvt MÖvgt L‡jqv MwÄcyi, WvKt L‡jqv, Dc‡Rjvt MsMvPov, †Rjvt iscyi| 

03) m`m¨ bst 357 Rb| 

04) ‡kqvi g~jabt 4077500/- UvKv| 

05) mÂq AvgvbZt 7692259/- UvKv| 

06) Kvh©Kix g~jabt 12835935/- UvKv| 

 

GKwU wbw ©̀ó Av`wk©K „̀wó‡KvY †_‡K mvgvwRK Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Ûi Dci wfwË K‡i Gi m`m¨‡`i 

Avw_©K Dbœq‡bi Rb¨ wewfbœ Avq DcvR©bg~jK Kg©Kv‡Û A½xKvie×| mw¤§wjZfv‡e msMV‡bi AvIZvq mgev‡qi 

gva¨‡g m`m¨M‡bi RxebhvÎvi gv‡bvbœqbmn Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœqb  NUv‡bv hv cÖwZcvjb Kivi cÖ‡Póv 

Ae¨nZ ‡i‡L‡Q| 

RvZxq mgevq cyi¯‹vi-2017:  

grg¨Rxex/grg¨Pvlx K¨vUvMix‡Z wbe©vwPZ n‡q gvbbxq cÖavggš¿x †kL nvwmbvi wbKU †_‡K cyiæ¯‹vi cÖvß nq| 

jÿ¨ I D‡Ïk¨ :  

1| gv‡Qi AwaK Drcv`‡bi Rb¨ Ges Liv I AwZe„wó †_‡K grm¨ Drcv`b‡K iÿvi j‡ÿ¨ †hŠ_fv‡e cvwb 

e¨e¯’vcbv wbwðZ Kiv| 

2| cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿvi e¨e¯’v wbwðZc~e©K grm¨Pv‡li wbweiZv eªw× Kwiqv mwgwZi Kg© GjvKv mvwe©K grm¨ 

Drcv`b eªw× Kiv|  

3| mf¨M‡bi mgevq bxwZ I Av`k© wel‡q wkÿ I cÖwkÿb w`‡q cvi¯úvwiK mn‡hvwMZvi gva¨‡g msNVb wfwËK 

cwiKwíZ Rxeb msMÖv‡g DØ× Kiv|  

4| AvaywbK grm¨Pvl DcKib msMÖn, mieivn I e¨envi wel‡q mf¨Mb‡K wkÿv, cÖwkÿb I mn‡hvwMZv cÖ`vb|  

5| e¨vw³MZfv‡e mf¨Mb‡K Ges mgwóMZfv‡e msNUb‡K A_©ŠbwZK †ÿ‡Î ¯v̂ej¤̂x K‡I †Zvjvi Rb¨ måM‡bi 

wbqwgZ mÂq I mxwgZ ÿz ª̀ ÿz`ª m¤ú` msNU‡bi gva¨‡g msNwUZ K‡i g~jab MVb I g~ja‡bi mwVK e¨envi K‡i 

Zv‡`i A_©‰bwZK I mvgvwRK Dbœqb I wbivcËv wbwðZKib||  

6| grm¨ Drcv`b I evRvi welqK Z_¨vewj Av`vb cÖ`vb Kiv hv‡Z m`m¨MY grm¨ Drcv`‡b h_vh_ cwiKíbv 

MÖnb Ki‡Z cv‡i| m`m¨‡`i‡K AvenvIqv ~̀‡hv©M m¤ú‡K© AvMvg evZ©v ev mZK©evZ©v c`vb Kwiqv h_vh_ c`‡ÿc 

MÖn‡Yi my‡hvM m„wó Kiv 7| gv‡Qi AwaK Drcv`‡bi Rb¨ Ges Liv I AwZe„wó †_‡K grm¨ Drcv`b‡K iÿvi 

j‡ÿ¨ †hŠ_fv‡e cvwb e¨ve ’̄vcbv wbwðZ Kiv | 

8|ÿz ª̀ m¤úªmvib, cwiKíbv ev¯Íevq‡b m`m¨‡`i AvaywbK I jvMmB cØwZi grm¨Pvl DbœZ I ¸bMZ gvbm¤úbœ 

grm¨ exR I ‡cvbv e¨venvi, cwi‡ekevÜe cÖhyw³ e¨envi Kiv, DbœZ cyKzi/ Lvgvi e¨e¯’vcbvi gva¨‡g grm¨ 

Drcv`b e„wØ Kiv Ges Drcvw`Z grm¨ I mswkøó Ab¨vb¨ cb¨ mvgwMÖi evRvi ms‡hvM m„wó I evRviRvZ Kiv 

9| mwgwZi gva¨‡g Drcv`b e„wØi cÖ‡qvR‡b AZ¨vaywbK cvwb cwiÿv wKU mn Ab¨vb¨ hš¿cvwZ msMÖn I DcKib 

msMÖn I iÿbv‡eÿb K‡i m`m¨‡`i †mevq myjfg~‡j¨ e¨env‡ii my‡hvM m„wó Kiv| 
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০৩. আ -আমমন সামব শে গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমমমত ম িঃ  

         যরশাে দজলাে শাশ িা উপরজলাে উপকরে ছায়ারেো মায়াভো একটি গ্রাম যাে নাম িাগআঁেড়া িাজাে। দেরশে আে েশটি 

গ্রারমে মর া এখানকাে মানুরেে আর্থ িক সংগর্  ও জীর্িকাে ধেণ একই েকম। সি িরেি িাঙার্ল জার্ ে র্প া িঙ্গিন্ধু দশখ 

মুর্জিে েহমান এে “আমাে যুিক ভাইো, আর্ম দকা-অপারেটিভ কের  যার্ি গ্রারম গ্রারম এে উপে িাংলাে মানুরেে িাঁো-মো 

র্নভিে কেরি” উর্ি টি সিলভারি ধােণ করে  এই গ্রারমে করয়কজন কৃেক ও যুিরকে প্ররেষ্টায় ২০১৩ সারল আল আর্মন সার্ি িক 

গ্রাম উন্নয়ন সমিায় সর্মর্  র্লিঃ (শেমজ নং-২৫/রজ; তামেখিঃ২৮ /০২/২০১৩) মূশ  মনবমিত এবং প্রর্ র্ি  হয়। ি িমারন সর্মর্ ে 

সেস্য সংখ্যা ২৫৬২ জন। সর্মর্ ে সেস্যরেে আথ ি-সামার্জক উন্নয়ন ও কৃেরকে উৎপার্ে  পণ্য সহরজ িাজােজা কেরণে 

পাশাপার্শ গ্রারমে সার্ি িক উন্নয়ন কোে মানরস সর্মর্  গঠি  হয়। 

      সমমমতে পমেশর্ামিত রর্য়াে মূ িন 42,95,700/- -টাো, সঞ্চয় আমানশতে পমেমাণ 2,44,16,820/- টাো এবং সমমমতে 

ব্াংে মিমতে পমেমাণ ৫,৭৬,৭০১.৮৬/-টাো। সমমমতে বতশমাশন রমাট োর্ শেেী মূ িন 3,14,88,272/-টাো। সমমমতে 

সদস্যশদে মশে মমতব্য়ী, সঞ্চয়ী মশনাভাব বৃমি, পেস্পশেে সাশে সুসম্পেশ সৃমি, পােস্পামেে সহশর্ামিতা ও মবশ্বাস িাপন, 

মনশজশে আত্ম-মনভশের্ী  েশে িশে রতা া, উৎপাদনমূ ে োর্ শক্রম গ্রহণ, নতুন েম শসংিান সৃমি,  াভজনে মবমনশয়াি, সদস্যশদে 

মশে ঋণ দাদশনে জন্য তহমব  সৃমি এবং সাব শজনীনভাশব সদস্যশদে আে শ-সামামজে অবিাে উন্নয়শনে  শযে আল আর্মন সার্ি িক 

গ্রাম উন্নয়ন সমিায় সর্মর্  র্লিঃ এে ব্বিাপনা েমমটি মনে সভাশব ও িমতর্ী তাে সাশে োজ েশে র্াশে। 

 

    কম িসংস্থানিঃ সর্মর্ র  ি িমারন স্থায়ী কম িোেীে সংখ্যা ২০ জন। এছাড়াও কৃর্ে, মৎস্য এিং গিার্েপশু পালন ও দপালর্ে 

খামাে প্রকরে প্রায় ৩২৫ জন দলারকে আত্মকম িসংস্থান সৃর্ষ্ট হরয়রছ। 

 

   সম্পে ও সম্পর্ি: সমমমতে মনজস্ব জায়িায় এেটি অমিস ভবন মনম শাণ েমক্রয়ািীন েশয়শে। সর্মর্ ে দমাট স্থািে/অস্থািে 

সম্পর্িে ি িমান বাজাে মূল্য 4,48,377/-টাকা। 

ব্বিাপনা েমমটিে মববেণ 

ক্রমমে নং নাম পদবী মনব শাচশনে তামেখ 

১. জনাি মাওলানা মর্শয়াে েহমান সভাপমত 21/02/2018 

২. জনাি মুির্  আ াউে েহমান সহ-সভাপমত 

ঐ 

৩. জনাি দমািঃ িারুক দহারসন সম্পাদে 

৪. জনাি দমািঃ ইউনুস আলী সদস্য 

৫. জনাি দমািঃ সাইফুল ইসলাম সদস্য 

৬. জনাি দমািঃ িারুক দহারসন সদস্য 

 

সমমমতে  যে ও উশেশ্যিঃ 

 সমমমতে মােশম গ্রাশমে র্াবতীয় সম্পশদে ব্বহাে এবং তা োশজ  ামিশয় েমতটি পমেবাশেে সামামজে ও অে শননমতে 

উন্নয়শনে পে সুিম েো; 

 সমমমতে রর্ৌেসম্পদশে সঠিে েেশে মবমনশয়াশিে মােশম িনী, দমেশেে ব্বিান েমমশয় আনা এবং এেটি সুশৃঙ্খ  

সমাজ ব্বিা মনমিত েো;  

 সদস্যশদেশে ঋণ দাদন েোে জন্য মূ িন িঠন েো; 

 সভেিশণে জীবনমান উন্নয়শনে জন্য মবমভন্ন েেে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

 সদস্যশদে দামেে মবশমাচন ও িানীয় জনসািােশণে েম শসংিাশনে জন্য িানীয়ভাশব রর্ রোশনা োর্ শক্রম গ্রহণ েো। 
সমমমতে আমে শে অবিা ও সামব শে মবশবচনায় সমমমত িঠশনে উশেশ্য সাে শে হশয়শে ব া র্ায়। 
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েেেিঃ বতশমাশন সমমমতশত মবমভন্ন েেে বাস্তবাময়ত হশে।  েেেগুশ া মনম্নরুপ:  

 ঋণ প্রকেিঃ সদস্যশদে মশে মমতব্য়ী, সঞ্চয়ী মশনাভাব বৃমি এবং সদস্যশদে মশে ঋণ দাদশনে জন্য তহমব  
সৃমি।  

 কৃর্ে খামাে প্রকে।  

 মৎস্য খামাে প্রকে। 

 পর্েিহন ঋণ প্রকে। 

 োর্েদ্র র্িরমােন প্রকে। 
 

 

 

র্েত্রিঃ সর্মর্ ে র্নজস্ব  হর্িল হর  প্রর্শর্ক্ষ  যুিকরেে আত্ম-কম িসংস্থারনে উরেরে ঋরণে দেক র্ি েণ কো হরি। 

 

সামার্জক কম িকান্ডিঃ 

 দুস্থ সেস্যরেে আর্থ িক সহরযার্গ া প্রোনিঃ বির্িক মহামােী করোনা ভাইোস এে প্রাদুভিারি মানুে যখন 
র্েরশহাো, ঠিক  খর্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনরনত্রী দশখ হার্সনাে আহিারন সাড়া র্েরয় আল-আর্মন সার্ি িক 

গ্রাম উন্নয়ন সমিায় সর্মর্  র্লিঃ স্থানীয় জন প্রর্ র্নর্ধ ও সামার্জক ব্যর্িত্বরেে সারথ র্নরয় 150 জন গেীি 

অসহায়রেে মারে জন প্রর্  ১০ দকর্জ োউল, 2 দকর্জ ডাউল, ১ দকর্জ দ ল, ১ টি লাক্স সািান, 2 দকর্জ 

দপয়াজ ও ২ দকর্জ আলু ত্রাণ সামগ্রী র্ি েণ করে। সর্মর্ ে পক্ষ দথরক করোনাকারল প্রায় ৩০০ মাস্ক র্ি েণ 

কো হয়। 

 র্শক্ষা উপকেণ প্রোনিঃ গেীি িাচ্চারেে এককালীন নগে টাকা, স্কুল ব্যাগ জামা জু া, খা া ও কলম প্রোন কো 
হয়।   

 িাের্িিাহ ও দযৌতুক প্রর্ রোধিঃ সর্মর্ টি প্রর্  িছে র্ির্ভন্ন ধমীয় ও সামার্জক অনুিান উপলরক্ষয সহরযার্গ া 
ও প্ররণােনা র্েরয় থারক। 

 শী িস্ত্র ও ত্রাণসামগ্রী র্ি েণিঃ সর্মর্ ে র্নজস্ব  হর্িল দথরক শী কারল অসহায়রেে মারে ৩২০ র্পে 
উন্ন মারনে কম্বল, নগে টাকা ও দসমাই র্ের্ন র্ি েণ কো হয়। 



 

31 

 

 

 

র্েত্রিঃ সর্মর্ ে র্নজস্ব  হর্িল হর  করেনাকালীন সমরয় ত্রাণ র্ি েরণে খন্ডর্েত্র। 

          এছাড়া দডঙ্গু সরে ন ায় দে ও র্লিরলট র্ি েণ কো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে দোেণা অনুযায়ী ১৭ মাে ি মুর্জিিে ি 

উেযাপন উপলরক্ষয দোয়া মাহর্িরলে আরয়াজন কো হয়। 

পুেস্কােিঃ সর্মর্ ে সিল াে স্বীকৃর্  স্বরূপ িহুিাে যরশাে দজলাে দেি সমিায় সর্মর্  র্হরসরি পুেস্কাে প্রাপ্ত হরয়রছ।  

 

 

র্েত্রিঃ র্ির্ভন্ন সামার্জক কারজ অিোন োখাে স্বীকৃর্  স্বরুপ মাননীয় সংসে সেস্য জনাি দশখ আর্িল উর্েন, এমর্প, যরশাে-1 এে 

র্নকট দথরক পুেস্কাে গ্রহণ কেরছন জনাি দমািঃ িারুক দহারসন, সম্পােক। 

 

পমেশর্শষ ব া র্ায়, এ সর্মর্ ে সািরে উজ্জীর্ি  হরয় শাশ িা উপরজলায় অরনক সংখ্যক স্ব-উরযাগী ও আত্মর্নভিেশীল 

সিল সমিায় প্রর্ িান গরড় উরেরছ এিং এলাকায় োঞ্চে সৃর্ষ্ট হরয়রছ। এখন আল আর্মন সার্ি িক গ্রাম উন্নয়ন সমিায় সর্মর্  

র্লিঃ অন্য সমিায় প্রর্ িারনে কারছ অনুসেণীয়, অনুকেণীয় হরয় যরশাে দজলায়  থা সাো িাংলারেরশে উন্নয়রন অনন্য দৃষ্টান্ত 

স্থাপন করেরছ। 
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০৪. wf‡jR †W‡fjc‡g›U Bmjvgx (VDI) eûgyLx mgevq mwgwZ wjt| 
                                           

01| mwgwZi bvg I wVKvbv   t wf‡jR †W‡fjc‡g›U Bmjvgx (VDI) eûgyLx mgevq mwgwZ wjt| 

                                                            MÖvg t Kqiv cvov, WvK t jy‡bik¦i,  

      Dc‡Rjvt ‡gvnbMÄ, ‡Rjvt  †bÎ‡KvYv| 

02| mwgwZi wbeÜb b¤¦i I ZvwiL t wbeÜb bs-101,   ZvwiL- 06/07/2009 wLª.| 

03| mwgwZi m`m¨ msL¨v t 205 Rb| 

04| mwgwZ Ab¨ †Kvb mwgwZi m`m¨ n‡j Zvi bvg t Ab¨ †Kvb mwgwZi m`m¨ bq| 

 

05| AskMZ g~jab (jÿ UvKvq ) t  1.99  UvKv| 
 

06| mÂq AvgvbZ ( jÿ UvKvq ) :  171.01 UvKv| 
 

07| msiwÿZ I Ab¨vb¨ Znwej t 0.56  UvKv| 
 

08| Kvh©Kix g~jab (jÿ UvKvq) t 173.56 UvKv| 
 

09| FY Kvh© µg (jÿ UvKvq) t `v`b  16.17 UvKv|        
 

10| m¤c` (jÿ UvKvq ) t - 
     

11| 2018-2019 A_© eQ‡i bxU jvf t 0.14 (jÿ) UvKv| 
 

12| weMZ 5 eQ‡i weZiYK…Z jf¨vsk t 0.95 (jÿ) UvKv| 
 

13| mwgwZ MV‡bi D‡Ïk¨  t m`m¨‡`i g‡a¨ HK¨‡eva m„wó  I mÂ‡qi g‡bvfve M‡o     

                                                                   †Zvjv Ges m`m¨‡`i Av_© mvgvwRK Dbœqb Ges                

                                                                   RbKj¨vYg~jK KvR ev Í̄evqb |  

 

14| mwgwZi gva¨‡g m`m¨MY wKfv‡e  DcK…Z n‡”Qb t   

 jvfRbK cÖKí MÖnb I ev¯Íevqb KiZt mwgwZi jvf AR©b Ges m`m¨‡`i g‡a¨ jf¨vsk e›U‡bi gva¨‡g 

m`m¨‡`i A_©‰bwZK ¯”̂PjZv e„w×,m`m¨‡`i g‡a¨ HK¨‡eva m„wó,mÂqx  g‡bvfve m„wó I Drcv`bg~Lx Kv‡R DØy× 

Kiv n‡”Q| cwievi cwiKíbv Mªnb I †hŠZyK we‡ivax gv‡bvfve m„wói gva¨‡g mvgvwRK Ae¯’vb my „̀p n‡”Q|  

 

 

   

 

 

 

 



 

33 

 

িোট পল্লী দেন্ডশীপ িহুমুখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ 

           গ্রাম/স্থানিঃ িোট, দপািঃ মাধাইয়া িাজাে, দের্িদ্বাে, কুর্মল্লা। 

02। সর্মর্ ে র্নিন্ধন নং ও  ার্েখ: 258,  ার্েখিঃ 10/06/2009ইং 

03। ব্যিস্থাপনা কর্মটিে নাম ও পেিীিঃ 

ক্রিঃ নং নাম পেিী 

01 জনাি দসর্লনা মজুমোে সভাপর্  

02 জনাি আলী আোি সহ-সভাপর্  

03 জনাি োরিয়া আিাে সম্পােক 

04 জনাি দমািঃ িজুল হক সেস্য 

05 জনাি দমািঃ রুহুল আর্মন সেস্য 

06 জনাি র্িরোজ আহম্মে সেস্য 

4। সর্মর্ র  সোসর্ে কম িে  :  

ক) পুরুে : 12জন। 

খ) মর্হলা : 01জন। 

সি িরমাট: 13জন। 

5। সর্মর্ ে মাধ্যরম আত্ব-কম িসংস্থান : 

ক) পুরুে : 5570জন। 

খ) মর্হলা : 3125জন। 

  সি িরমাটিঃ 8695জন। 

6। সর্মর্ ে সেস্য সংখ্যা  : 384 জন। 

ক) পুরুে : 250 জন। 

খ) মর্হলা : 134 জন।  

    দমাট : 384জন 

07। বাস্তবাময়ত েেে সমূহিঃ 

ে) সঞ্চয় েেে। 

খ) মবমনশয়াি েেে। 

ি) মবউটি পা াে। 

ঘ) মৎস্য েেে। 

08। সর্মর্ ে অংশগ  মূলধন (লক্ষ টাকায়) : 0.48 টাকা।  

09। আমান  (লক্ষ টাকায়) : 118.85 টাকা। 

10। সংের্ক্ষ  ও অন্যান্য  হর্িল (লক্ষ টাকায়) : 0.43 টাকা।  

11।  কায িকেী মূলধন (লক্ষ টাকায়) : 147.96 টাকা। 

12। ঋণ কায িক্রম (লক্ষ টাকায়) : 

ক) ঋন োেন (লক্ষ টাকায়) (ক্রমপুর্িভূ ) : 335.68 টাকা। 

খ) ঋন আোয় (লক্ষ টাকায়) (ক্রমপুর্িভূ ) : 152.92 টাকা। 

13। সম্পেিঃ 

ক) স্থািে সম্পে (লক্ষ টাকায়)  :  নাই। 

খ) অস্থািে সম্পে (লক্ষ টাকায়)  : 18.51 টাকা। 

14। 2018-2019 অথ িিছরে নীট লাভ (লক্ষ টাকায় )  : 1.98 টাকা। 
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15। র্িগ  05 (পাঁে) িছরেে র্ি েণকৃ  লভযাংশ (লক্ষ টাকায় )  : 5.75 টাকা। 

16। সর্মর্  গেরনে উরেে: সমিায় সর্মর্  সেস্যরেে আথ ি-সামার্জক উন্নয়ন ক্ষুদ্র সঞ্চরয়ে মাধ্যরম পু ুঁর্জ গেরন   

                                   উৎসার্হ  হরয় দেশ ও জার্ ে উন্নয়ন কো। 

17। সর্মর্ ে মাধ্যরম সেস্যগন র্ির্ভন্নভারি উপকৃ  হরি। 

18। দসিামুলক উন্নয়ন কার্য্কক্রিম : সামামজে উন্নয়ন, মসমজশদ অনুদান, মর্যা োশজে জন্য অনুদান মদশয় োমে। এ াোে 

িেীব পমেবাশেে রমশয়ে মবশয়ে োশজ িমীয় অনুষ্ঠান ও রসবামু ে োশজ দান েশে 

োশে। 

19। িার্ণর্জযক উন্নয়ন কম িকারন্ডে ধেণ, প্রকৃর্ : ক্ষুে ঋণ, মবউটি পা াে, মৎস্য েেে ও ব্বসাময়ে েেশেে মােশম 

সমমমতে উশিােিে  াভজনে পর্াশয় উন্নীত হশে। 

20। র্ির্নরয়ার্জ  অরথ ি র্নজস্ব  মূলধন ও ধােকৃ  মূলধরনে অনুপা  :  মবমনশয়াি কৃত অশে শে মূ িন ও িােকৃত মূ িশন   

  অনুপাত : ১:৪০। 

21। আধুর্নক উদ্ভািনী প্রযুর্ি ব্যিহাে/ েপ্তানী কার্য্কক্রিরম অংশগ্রহণ : আধুমনে উদ্ভাবনী েযুমি ব্বহাশেে মােশম পণ্য 

র্কর্ি র্নজস্ব ততেীকৃত সিটওয়াশেে মােশম সমমমতে মহসাব 

পমেচাম ত হশে এবং ইোশনশটে মােশম মবমভন্ন সমস্যা সমািান 

েো হশে। 

22। প্রোে ও প্রকাশনা : সমমমতে েম শ এ াোয় মবনা মূশল্য মচমেৎসা রসবাদান রর্ৌতুে মবশোিী, মািে মবশোিী 

আশদা ন এবং মবমভন্ন জাতীয় মদবস সম্পশেশ জনিনশে অবমহত 

েো হয়। 

23। সামার্জক কার্য্কক্রিরম আিোন : সমমমতে েম শ এ াোয় দামেে মবশমাচনসহ িেীব দূ:খীশদে আমে শে সাহায্য 

সহশর্ামিতা, পমেশবর্ দুষণ রোি, বাল্য মববাহ রোি, িমীয় োশজ সহায়তা জঙ্গী 

সংিঠনগুশ াে সম্পশেশ জনিনশে সশচতন েশে সামামজে েম শোশন্ড অবদান রেশখ আসশে। 

অত্র সমিায় সর্মর্  সেস্যরেে আথ ি-সামার্জক অিস্থাে উন্নয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চরয়ে মাধ্যরম পু ুঁর্জ গেরন মরনাভাি 

গরড় দ ালা ও পােস্পার্েক সু-সম্পকি িজায় দেরখ সমারজ শার্ন্তপূন ি সহািস্থান ও পের্নভিেশীল াে র্িপেীর  

আত্নর্নভিেশীল হরয় গরড় উোে দকৌশল র্শক্ষা দেয়। সর্মর্ ে র্নজস্ব মূলধন হর  সেস্যরেে ক্ষুদ্র ঋণ োেন  ও আোয়, 

গিার্ে পশু পালন, হাঁস মুেগী প্রর্ পালন, ক্ষুদ্র র্শে-কােখানা স্থাপরন সহজ শর ি ঋণ, জর্ম ক্রয়-র্িক্রয় প্রর্শক্ষন এিং 

েিঃস্থরেে আর্থ িক সহায় া প্রোন করে সর্মর্  জা ীয় উন্নয়রন র্িরশে অিোন দেরখ েলরছ। এেই ধােিার্হক ায় জা ীয় 

সমিায় পুেষ্কাে ২০১৯র্ি. সরনে জন্য উপরজলা হর  িাছাইরয় প্রথম স্থান অজিন করে দজলা হর  মরনার্ন  হরয় র্িভাগীয় 

সমিায় কায িালয়, েট্টগ্রাম দপ্রেণ কো হরয়রছ। 

 

স্বি া ও জিাির্ের্হ া র্নর্ি  কেরণে লরক্ষয র্হসািার্ে সাধােণ সেস্যরেে মরধ্য সি িোই উন্মুি োখা হয় যার  

করে সেস্যগন সহরজই সর্মর্ ে আর্থ িক অিস্থা জানর  পারে। সেস্যরেে আর্থ িক অংশগ্রহরনে মাধ্যরম গনতামন্ত্রে 

েমক্রয়াশে সচ  োখশে । সমমমতে সদস্যিন সমবায় সমমমত আইন, মবমিমা া, উপ- আইন ও মবভািীয় সাকুশ ােসহ 

আশদর্ মনশদ শর্ েমতপা ন েশে সেশ ই উপকৃত হশে। 
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 ewikvj mshy³ ZvuZx mgevq mwgwZ wjt  

 

f~wgKvt ewikvj †Rjvaxb DwRicyi Dc‡Rjvi Ae‡nwjZ ZvuZx m¤c Ö̀ v‡qi ‰`b¨`kv †_‡K gyw³i j‡¶¨ Ges Zv‡`i 

Av_©-mvgvwRK Ae ’̄vi Dbœq‡bi j‡¶¨ weMZ 2008 m‡b ewikvj †Rjvi c«L¨vZ mgevqx I mv‡eK Dc‡Rjv 

†Pqvig¨vb Rbve Avãyi iv¾vK ZvjyK`vi Gi gnwZ D‡`¨v‡M ewikvj mshy³ ZvuZx mgevq mwgwZ msMVb Kiv nq| 

DwRicyi Dc‡Rjvi Ae‡nwjZ ZvuZx m¤c Ö̀ v‡qi m`m¨‡`i mgš̂‡q GB mwgwZi hvÎv ïiæ nq| mwgwZwU weMZ 

09/07/2008 wL«: ZvwiL †Rjv mgevq Kvh©vjq †_‡K DwRicyi Dc‡Rjv Kg© GjvKv e¨vwc wbewÜZ nq hvi †iwR: 

bs- 088 wewW| mwgwZi Kg©KvÛ w`bw`b ewikvj wefv‡Mi g‡a¨ Qwo‡q civq ewikvj wefv‡Mi ZvuZx m¤c Ö̀ vqMY 

m`m¨ wn‡m‡e AšÍf©~³ n‡Z AvM«n c«Kvk Kivq mwgwZi Kg© GjvKv c«_‡g ewikvj †Rjv e¨vwc e…w× Kiv nq hvi 

ms‡kvwaZ wbeÜb bs- 182 wewW, ZvwiL: 08/01/2012 wL«:|  

cieZ©x‡Z mwgwZi Kg©KvÛ ewikvj wefv‡Mi g‡a¨ we Í̄…wZ jvf Kivq Gi wbeÜb ewikvj wefvM e¨vwc Kiv 

nq hvi ms‡kvwaZ wbeÜb bs-0001 ewe, ZvwiL: 30/06/2015 wL«:| mwgwZi g~j wVKvbvt M«vgt c~e©gyÛcvkv, †cvt 

wkKvicyi, Dc‡Rjvt DwRicyi, †Rjvt ewikvj| mwgwZi c«wZôv jMœ †_‡K Amnvq `wi «̀ ZvuZx Rb‡Mvwôi ¶y «̀ ¶y «̀ 

†kqvi I mÂq Øviv c~uwR MVb K‡i Zv‡`i g‡a¨ ¶y «̀FY wn‡m‡e weZiY K‡i AvR mwgwZwU ewikvj wefvM Z_v 

mviv evsjv‡`‡ki RvZxq A_©bxwZ‡Z f~wgKv ivL‡Q| eZ©gv‡b mwgwZi m`m¨ msL¨v 1248 Rb| 

 mwgwZi c~uwR MVb c«wµqvt mwgwZi c«wZôv jMœ †_‡K Amnvq `wi «̀ ZvuZx Rb‡Mvwôi ¶y`« ¶y`« †kqvi I 

mÂq Øviv c~wR MVb K‡i Zv‡`i g‡a¨ ¶y`« FY wn‡m‡e weZiY K‡i| eZ©gv‡b mwgwZi m`m¨ msL¨v 1248 Rb| 

†gvU wbR¯̂ g~ja‡bi cwigvY 67,49,794/- UvKv Gi g‡a¨ m`m¨‡`i cwi‡kvwaZ †kqvi g~ja‡bi cwigvY 

3,56,900/- UvKv Ges mÂq Avgvb‡Zi cwigvY 12,02,024/- UvKv| GQvovI mwgwZi ZvuZ m~Zv c«K‡í 

wewb‡qv‡Mi cwigvY 5,95,435/- UvKv| 

mwgwZi wewb‡qvM c«wµqvt mgevq mwgwZ AvBb I wewagvjvi Av‡jv‡K Ges mwgwZi Dc-AvBb I mvaviY 

mfvi wm×vš— †gvZv‡eK ¶y «̀ ZvuZ wk‡íi Drcv`b, wecYb I evRviRvZ Ki‡Yi Rb¨ FY wn‡m‡e wewb‡qvM Kiv 

nq| GQvovI mwgwZi wbR¯̂ A_©vq‡b myZv µq K‡i MvgQv Drcv`‡b wewb‡qvM Kiv nq| 

 Drcv`bt mwgwZi F‡Y ZvuZx m¤c Ö̀ vq Zvu‡Zi MvgQv Drcv`b K‡i evRviRvZ K‡ib Ges mwgwZi wbR¯̂ A_©vq‡b 

MvgQv Drcv`b, wecYb I mviv evsjv‡`‡k evRviRvZ Kiv nq| 

* Kg©ms¯’vbt mwgwZi Awd‡m Kg©iZ Kg©Pvixi bvg I c`ex:  

µt bs bvg c`ex 

1.  Rbve †gvt Avt Qvjvg wek¦vm g¨v‡bRvi 

2.  Rbve †gvt ev`kv †nv‡mb wnmve i¶K 

3.  Rbve RyevB`v bvmwib wdì mycvifvBRvi 

4.  Rbve †gvt gwReyi ingvb wdì mycvifvBRvi 

5.  Rbve †gvt nvmvb gvnvgy`  wdì mycvifvBRvi 

6.  Rbve †gvt Pvub wgqv wdì mycvifvBRvi 

†`‡ki A_©‰bwZK I mvgvwRK mg…w× AR©‡b f~wgKvt 
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mwgwZi hveZxq Avq †_‡K e¨q wbe©vn Kiv nq| ewikvj wefv‡Mi `wi «̀ I Amnvq ZvuZx m¤c Ö̀ vq‡K Avw_©K 

mnvqZv I FY c«`vb Kiv nq| GQvovI wbgœewY©Z RvZxq A_©bxwZ‡Z Ae`vb ivLv nq| †hgb: 

 mgevq Awa`ß‡ii avh©K…Z miKvix ivR¯̂ AwWU wd h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 

 mgevq Awa`ß‡ii avh©K…Z miKvix ivR¯̂ AwWU wdÕi f¨vU h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 

 mgevq Awa`ß‡ii avh©K…Z mgevq Dbœqb Znwej h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 

 mwgwZi Kg©Pvix‡`i †eZb †evbvm h_v mg‡q cwi‡kva Kiv nq| 

 mwgwZi gva¨‡g Kg©ms¯’v‡bi m…wó Kiv n‡q‡Q| 

 ¯’vbxq ch©v‡q gmwR`, gw›`i I ag©xq Kv‡R Avw_©K mnvqZv c«`vb Kiv nq| 

 RvZxq w`em mg~n h_v‡hvM¨ gh©v`vi mwnZ cvjb Kiv nq Ges Avw_©K mn‡hvMxZv Kiv nq| 

 ¯’vbxq Mixe †gavex QvÎ-QvÎx‡`i gv‡S webvg~‡j¨ eB I wk¶v e…wË c«`vb Kiv nq| 

Ab¨vb¨ ¸iæZ¡c~Y© welqvw`t 

mwgwZi e¨e¯’vcbv Kvh©µgt mwgwZi mKj c«Kvi Kvh©µg mgevq mwgwZ AvBb-2001(ms‡kvwaZ-2002 I 

2013) I mgevq mwgwZ wewagvjv 2004 Ges mwgwZi Dc-AvBb Abyhvqx m¤úvw`Z nq| mwgwZi eZ©gvb 

e¨e¯’vcbv KwgwUi wbe©vPb 22/10/2019 wL«: ZvwiL AbywôZ n‡q‡Q| e¨e ’̄vcbv KwgwUi AvKvi 09 (bq) m`m¨ 

wewkó|   

eZ©gvb e¨e¯’vcbv KwgwU wbgœiƒc: 

 

µt bs bvg c`ex 

1.  Rbve Avãyj Lv‡jK †ecvix mfvcwZ 

2.  Rbve †gvt KyÏym wek¦vm mn-mfvcwZ 

3.  Rbve †gvt mwdKyj Bmjvg meyR m¤úv`K 

4.  Rbve Ave`yj nvB †ecvix m`m¨ 

5.  Rbve †gvt dwi` wek¦vm m`m¨ 

6.  Rbve Ave`yj iv¾vK wmK`vi m`m¨ 

7.  Rbve †m›Uy wgqv m`m¨ 

8.  k~b¨ m`m¨ 

9.  k~b¨ m`m¨ 

 

mwgwZi Ab¨vb¨ Kvh©µgt ỳN©Ubv RwYZ I Amy¯’ m`m¨‡`i Ges g…Z¨y RwYZ Kvi‡Y Aby`vb c«`vb Kiv nq| 

GQvovI mwgwZi A_©vq‡b GjvKvq e…¶‡ivcb Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq Ges wefvMxq eo eo kn‡ii 

evRvi¸wj‡Z ój †i‡L Drcvw`Z cY¨ (MvgQv) wewµ Kiv nq| c«wZ eQi RvZxq mgevq w`e‡m e½eÜy AvšÍ©RvwZK 

m‡¤§jb †K› «̀ XvKvq Drcvw`Z cY¨ (MvgQv) c«`k©b Kiv nq| 
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জনিা বহুমূখী সিবায় সদিদি দিঃ 

কজিা- টাঙ্গাইি   উপরজিাঃ টাঙ্গাইি সিে। 

০১।  কেদজঃ নং, িাদেখ,  ও ঠি ানা :  কেদজঃ নং- ১৪৮১, িাদেখ- ১৪/০৯/১৯৮৫দখ্রঃ 

                                              ১ি সংরোধনী নং- ০৪, িাদেখ- ১৭/০৬/১৯৯৯দখ্রঃ, 

                                              ২য় সংরোধনী নং- ০৯, িাদেখ- ৩১/০৫/২০০১দখ্রঃ, 

                                             ৩য় সংরোধনী নং- ২৩, িাদেখ- ১২/০৫/২০০৫দখ্রঃ,  

                                             ৪থ ল সংরোধনী নং- ২৯, িাদেখ- ২০/০৮/২০০৯দখ্রঃ।  

ঠি ানা- গ্রাি-  ািা, িা র্ে-  ািা, উপরজিা- টাঙ্গাইি সিে, কজিা- টাঙ্গাইি। 

০২।  দনজস্ব মূিধরনে পদেিাণ (টা া):   ৬,৩৯,৮২,২০৮/- টা া 

৩। স্থাবে/অস্থাবে সম্পদত্তে পদেিাণ (টা া): স্থাবে সম্পাদত্ত ১৪ েিাংে জদি- ৫,৭৩,৮০০/- টা া, অস্থাবে 

সম্পদত্ত   

                                                        আসবাবপত্র ও  ি ব্জা- ২,৮৮,৪৩৫/- টা া 

০৪।  কেয়াে, সঞ্চয় আিানি আিায় ও সংেদেি িহদবিসহ অন্যান্য িহদবরিে পদেিাণ/অবস্থা/ :   

 কেয়াে- 3652090/-, 

 সঞ্চয়- 64685200/-, 

 সংেদেি িহদবি- ৫,৭৩,৭৮১/- 

 কু-ঋণ িহদবি- ১,৭৮,৪৮৮/- 

 আপি ািীন সদঞ্চদি- ৩,৭৩,৮০৯/- 

 দেো িহদবি- ৪৪,১৭৩/- 

  ল্যান িহদবি- ২৭,৩৩,৩৫৩/-  

 আদথ ল  দনোপত্তা িহদবি- ২৮,১৮,১৯৫/- 

 

আইন- ানুন প্রদিপািন পদেদস্থদিঃ 

০৫।  সিবায় আইন, দবদধিািা, উপ-আইন, দবভা ীয় সাকুলিােসহ আরিে-দনরি লে প্রদিপািন/অনুসেণ সংোন্ত 

দবেয়: সদিদিটি সিবায় আইন, ২০০১ (সংরোদধি, ২০০২ ও ২০১৩), সিবায় সদিদি দবদধিািা, ২০০৪, 

সদিদিে উপ-আইন ও দবভা ীয় আরিে দনরি লে যথাযথ ভারব প্রদিপািনসহ সদিদিে সাদব ল   ি ল ান্ড বাস্তবাদয়ি 

 রে থার । 

০৬। বাদে ল /দবরেে বাধােণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা  দিটিে সভা অনুষ্ঠান সংোন্ত দবেয়: সিবায় সদিদি আইরনে 

১৭(৩) ধাো অনুযায়ী প্রদিবছে বাদে ল  সাধােন সভা ও প্রদি িারস ব্যবস্থাপনা  দিটিে সভা অনুদষ্ঠি হরয় থার । 

অত্র সদিদিরি প্রদি ১০০ জন সিরস্যে িরধ্য ১জন সিস্য (প্রদিদনদধ সিরস্যে িাধ্যরি) বাদে ল  সাধােন সভা 

অনুদষ্ঠদি হরয় থার । সদিদিরি সব লরেে ২৪/০7/২০20দখ্রঃ িাদেরখ ২৮ জন প্রদিদনদধে িরধ্য ২4 জন ক াোি 

সংখ্য  প্রদিদনদধে উপদস্থদিরি বাদে ল  সাধােন সভা অনুদষ্ঠি হরয়রছ। 

০৭। দনব লািন যথা সিরয় হরয়রছ দ না: সদিদিে দনব লািন যথাসিরয় অনুদষ্ঠি হরয় থার । সদিদিরি সব লরেে 

০৩/০৩/২০১৮দখ্রঃ িাদেরখ দনব লািন অনুদষ্ঠি হরয়রছ। বিলিান ব্যবস্থাপনা  দিটিে কিয়াি আ ািী- ০২/০৩/২০২১দখ্রঃ পয লন্ত 

বিবৎ আরছ। 
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০৮।  অভযান্তেীন ও বাদে ল  অদিট সম্পািরনে অবস্থা:   প্রদি বছে আভযন্তদেন ও বাদে ল  অদিট সম্পাদিি হরয় 

থার । 

০৯।  ক ান িিরন্তে প্ররয়াজন হরয়রছ দ না, হরয় থা রি িাে ফিাফি:  অত্র সদিদিে দবরুরদ্ধ ক ান িিরন্তে 

প্ররয়াজন হয় দন। 

উন্নয়ন/সম্প্রসােণ  াযেলি:  

উন্নয়ন  ি ল ারন্ডে অংেগ্রহণ:  

সিস্যরিে িরধ্য দবদভন্ন ধেরনে কৃদে পন্য উৎপািন,  বািী পশু পািন ও কিাটািাজা েন, পুকুে সংস্কাে ও িৎস্য 

িাে েনসহ বনায়ন  ি লসুিী বাস্তবায়রনে িরেয সহজ েরিল ঋণ প্রিান  রে থার । প্রিত্ত ঋরনে টা া দনয়দিি 

আিায় হরয় থার । ক ান দ দস্ত কখিাপী কনই। িাছাড়া সদিদিরি জনিা এন্টােপ্রাইজ ও জনিা দিস এরন্টনা 

নাি  দুটি উন্নয়ন প্র ল্প েরয়রছ। 

 কসবামূি  উন্নয়ন  াযেলি:  

সদিদিে সিস্যরিে সন্তানরিে কিধাে দভদত্তরি দেো বৃদত্ত, দিদ ৎসা সাহায্য, দবদভন্ন ধিীয় ও জািীয় দিবস ও 

স্যাদনরটেন  াযেলরি অংে গ্রহরনে জন্য উদু্বদ্ধ  েনসহ সহরযাদ িা প্রিান  ো হরয় থার । 

 

বাদনদজয  উন্নয়ন  ি ল ারন্ডে ধেণ:  

অত্র সদিদিে নারি  ািা ও দহোর াটা কিৌজায় কিাট- ৫,৭৩,৮০০/- টা াে মূরল্য কিাট ১৪ েিাংে জদি েরয়রছ। 

জদি েরয়ে িাধ্যরি আবাসন প্র ল্প বাস্তবায়ন প্র ল্পটি প্রদেয়াধীন েরয়রছ। প্র ল্পটি এ টি িাভ জন  প্র ল্প।  

 

আধুদন  উদ্ভাবনী প্রযুদি ব্যবহাে/েপ্তানী  াযেলরি অংেগ্রহণ: আধুদন  উদ্ভাবনী প্রযুদি ব্যবহারে সদিদি 

সিস্যরিে দবরেে ভারব উদ্বুদ্ধ  রে থার ।  

 ি লসংস্থান/স্ব- ি লসংস্থান:  

 সদিদিরি কিাট- ০৮ জন  ি লিােী েরয়রছ। সদিদিে  ি লিােীরিে িাকুেীে দনশ্চয়িা ও সুদবধা প্রিারনে জন্য  

 ি লিােী িাকুেীদবদধ প্রনয়ন  ো আরছ:  সদিদিরি কিাট- ০৮ জন  ি লিােী েরয়রছ। সদিদিে  ি লিােীরিে 

িাকুেীে দনশ্চয়িা ও সুদবধা প্রিারনে জন্য   ি লিােী িাকুেীদবদধ প্রনয়ন  ো আরছ। 

 ি লসংস্থারনে িরেয গৃহীি পিরেপ:   

সদিদিে আবাসন প্র ল্প টি বাস্তবাদয়িন হরি  ি ল সংস্থারনে সৃদষ্ট হরব। 

অন্যান্য  ি ল ান্ড:  

 সিস্য ন সদিদি হরি ঋণ গ্রহন  রে িহাজনী ঋরণে িড়া সুি হরি মুদি কপরয়রছ। সিস্য ন সদিদি 

হরি ঋণ গ্রহন  রে দবদভন্ন ধেরনে পণ্য উৎপািন ও বাজােজাি  রে কিে ও জাদিে  ল্যান ে  ারজ 

অগ্রনী ভুদি া পািন  েরছ। 

 সিবায় আরদািনর  কব বান ও  দিেীি  োে িরেয সিবায় দবভা   র্তল  আরয়াদজি দবদভন্ন 

 াযেলরি সদিদি স্বিঃস্ফুিল ভারব অংে গ্রহন  রে থার । সদিদিে সফিিায় সিবারয়ে প্রদি সিস্যরিে 

আগ্রহ েিেঃ বৃদদ্ধ পারে। 

 সদিদিে উন্নয়ন  ি ল ারন্ডে সফিিা প্রিাে প্রসংর  স্থানীয় ও সিবায় পদত্র ায় এ াদধ বাে সদিত্র 
প্রদিরবিন প্র াদেি হরয়রছ। 

 সদিদি দবদভন্ন প্র াে সাহায্য প্রিান,  ন্যািায়গ্রস্থ দপিার  আদথ ল  সাহায্য, দেো বৃদত্ত প্রিানসহ অন্যান্য 

সািাদজ   ি ল ারন্ড সদেয় ভারব অংে গ্রহন  রে থার । 
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কৃর্েপণ্য উৎপােনমূখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ 

        খুলনা দজলাে দ েখাো উপরজলাে উপকরে ছায়ারেো মায়াভো একটি গ্রাম যাে নাম মর্ল্লকপুে। দেরশে আে 

েশটি গ্রারমে মর া এখানকাে মানুরেে আর্থ িক সংগর্  ও জীর্িকাে ধেণ একই েকম। সি িরেি িাঙার্ল জার্ ে র্প া 

িঙ্গিন্ধু দশখ মুর্জিে েহমান এে আেশ িরক সিলভারি ধােণ করে  এই গ্রারমে করয়কজন কৃেক ও যুিরকে প্ররেষ্টায় 

২০১৬ সারল আরলাে সন্ধারন কৃর্েপণ্য উৎপােনমূখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ (শেমজ নং-২৪/দক তামেখিঃ ২০১৬) মূশ  

মনবমিত এবং প্রর্ র্ি  হয়। ি িমারন সর্মর্ ে সেস্য সংখ্যা ৪৩ জন। সর্মর্ ে সেস্যরেে আথ ি-সামার্জক উন্নয়ন ও 

কৃেরকে উৎপার্ে  পণ্য সহরজ িাজােজা কেরণে পাশাপার্শ গ্রারমে সার্ি িক উন্নয়ন কোে মানরস সর্মর্  গঠি  হয়। 

      সমমমতে পমেশর্ামিত রর্য়াে মূ িন ১,১৭,৩০০/- টাো, সঞ্চয় আমানশতে পমেমাণ ৬,৬৩,০০০/-টাো এবং 

সর্মর্ ে অন্যান্য মূলধন ৪৬,১৪৭/- টাকা।  সমমমতে বতশমাশন রমাট োর্ শেেী মূ িন ৮,২৬,৪৪৭/-টাো। সমমমতে 

সদস্যশদে মশে মমতব্য়ী, সঞ্চয়ী মশনাভাব বৃমি, পেস্পশেে সাশে সুসম্পেশ সৃমি, পােস্পামেে সহশর্ামিতা ও মবশ্বাস 

িাপন, মনশজশে আত্ম-মনভ শের্ী  েশে িশে রতা া, উৎপাদনমূ ে োর্ শক্রম গ্রহণ, নতুন েম শসংিান সৃমি,  াভজনে 

মবমনশয়াি, সদস্যশদে মশে ঋণ দাদশনে জন্য তহমব  সৃমি এবং সাব শজনীনভাশব সদস্যশদে আে শ-সামামজে অবিাে 

উন্নয়শনে  শযে আরলাে সন্ধারন কৃর্েপণ্য উৎপােনমূখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ এে ব্বিাপনা েমমটি মনে সভাশব ও 

িমতর্ী তাে সাশে োজ েশে র্াশে। 

 

    কম িসংস্থানিঃ সর্মর্ র  ি িমারন স্থায়ী কম িোেীে সংখ্যা ০২ জন। এছাড়াও র্ির্ভন্ন প্রকরে প্রায় ৩ জন দলারকে 

আত্মকম িসংস্থান সৃর্ষ্ট হরয়রছ। 

 

   সম্পে ও সম্পর্ি: সমমমতে মনজস্ব জায়গায় মর্ল্লকপুে িাজারে আধা-পাকা ভিন র্নম িাণ কো হরয়রছ। উি ভিন 

সংলগ্ন একটি স্কুল পর্েোর্ল  হরি। 

সমমমতে  যে ও উশেশ্যিঃ 

 সমমমতে মােশম গ্রাশমে র্াবতীয় সম্পশদে ব্বহাে এবং তা োশজ  ামিশয় েমতটি পমেবাশেে সামামজে ও 

অে শননমতে উন্নয়শনে পে সুিম েো; 

 সমমমতে রর্ৌেসম্পদশে সঠিে েেশে মবমনশয়াশিে মােশম িনী, দমেশেে ব্বিান েমমশয় আনা এবং এেটি 

সুশৃঙ্খ  সমাজ ব্বিা মনমিত েো;  

 সদস্যশদেশে ঋণ দাদন েোে জন্য মূ িন িঠন েো; 

 সভেিশণে জীবনমান উন্নয়শনে জন্য মবমভন্ন েেে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

 সদস্যশদে োর্েদ্র র্িরমােন ও িানীয় জনসািােশণে েম শসংিাশনে জন্য িানীয়ভাশব দয দকারনা কায িক্রম গ্রহণ 

কো। সমমমতে আমে শে অবিা ও সামব শে মবশবচনায় সমমমত িঠশনে উশেশ্য সাে শে হশয়শে ব া র্ায়। 

 

েেেিঃ বতশমাশন সমমমতশত মবমভন্ন েেে বাস্তবাময়ত হশে। েেেগুশ া হশ ািঃ  

 ইরলক্ট্রর্নক্স পণ্য র্িক্রয় প্রকে: সর্মর্  গ্রারমে প্র যন্ত অঞ্চরল আধুর্নক ইরলক্ট্রর্নক্স পণ্য সামগ্রী মানুরেে দোে-

দগাড়ায় দপৌুঁরছ দেয়াে লরক্ষয এই প্রকে োলু করেরছ। এই প্রকরে র্ির্নরয়ারগে পর্েমাণ ৬,৩০,০০০/- টাকা। 
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 ইট, িার্ল  ও  র্সরমন্ট র্িক্রয় প্রকে: সর্মর্ ে র্নজস্ব অথ িায়রন ইট-িার্ল ও র্সরমন্ট র্িক্রয় প্রকে োলু করেরছ। এ 
প্রকে দথরক সর্মর্ ে সেস্যগণ ক্রয়রক্ষরত্র র্ির্ভন্ন েকম সুর্িধা দপরয় থারক। এই প্রকরে র্ির্নরয়াগকৃ  অরথ িে 

পর্েমাণ ১,৪০,০০০/- টাকা। এই প্রকেটি লাভজনক এিং অর্ধক সুর্িধাে কােরণ ব্যাপক জনর্প্রয় া দপরয়রছ। 

 ঋণ প্রকেিঃ সদস্যশদে মশে মমতব্য়ী, সঞ্চয়ী মশনাভাব বৃমি এবং সদস্যশদে মশে ঋণ দাদশনে জন্য তহমব  
সৃমি।  

সামার্জক কম িকান্ডিঃ 

 দুস্থ সেস্যরেে আর্থ িক সহরযার্গ া প্রোনিঃ  

 র্শক্ষা উপকেণ প্রোনিঃ  

 িাের্িিাহ ও দযৌতুক প্রর্ রোধিঃ  

 শী িস্ত্র ও ত্রাণসামগ্রী র্ি েণিঃ  

 

পমেশর্শষ ব া র্ায়, এ সর্মর্ ে সািরে উজ্জীর্ি  হরয় দ েখাো উপরজলায় অরনক সংখ্যক স্ব-উরযাগী ও 

আত্মর্নভিেশীল সিল সমিায় প্রর্ িান গরড় উরেরছ এিং এলাকায় োঞ্চে সৃর্ষ্ট হরয়রছ। এখন আরলাে সন্ধারন কৃর্েপণ্য 

উৎপােনমূখী সমিায় সর্মর্  র্লিঃ অন্য সমিায় প্রর্ িারনে কারছ অনুসেণীয়, অনুকেণীয় হরয় খুলনা দজলায়  থা সাো 

িাংলারেরশে উন্নয়রন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেরছ। 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


