৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবস
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাদসনা
ওসমানী স্মৃদত দমলনায়তন, ঢাকা, েদনবার, ২১ কাদতিক ১৪২৩, ০৫ নভেম্বর ২০১৬

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম
অনুষ্ঠাভনর সোপদত,
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৪৫তম জাতীয় সমবায় দিবভসর অনুষ্ঠাভন উপদিত সবাইভক শুভেচ্ছা জানাদচ্ছ। আদম জাতীয় সমবায় পুরস্কার
অজিনকারীভির অদেনন্দন জানাদচ্ছ। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবভসর প্রদতপাদ্য দনধ িারণ করা হভয়ভছ ‘সমবাভয়র িেিন শেকসই
উন্নয়ন’। এই শলাগান সমভয়াপভ াগী।
বক্তভের শুরুভত আদম গেীর শ্রদ্ধার সাভে স্মরণ করদছ সব িকাভলর সব িভশ্রষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ
মুদজবুর রহমানভক। শ্রদ্ধার সাভে স্মরণ করদছ মহান মুদক্তযুভদ্ধর ৩০ লাখ েহীি এবং ২ লাখ দন িাদতত মা-শবান ও জাতীয় চার
শনতাভক। ১৫ আগভের েহীিভির শ্রদ্ধার সভঙ্গ স্মরণ করদছ।
সমবায় একটি িেিন। সামাদজক অে িননদতক উন্নয়ভনর একটি েদক্তোলী শকৌেল। ার মাধ্যভম অে িননদতক, সামাদজক
ববষম্য দূর কভর একটি োদির সমাজ গভে শতালা ায়। সরকার গঠভনর পর আমাভির গৃহীত বাস্তবধমী নীদত-শকৌেভলর কারভণ
সমাভজ দবদ্যমান ধনী-গরীভবর ববষম্য অভনকাংভে হ্রাস শপভয়ভছ।
ি
যুদ্ধদবধ্ব স্বাধীন বাংলাভিে, শিে পূনগঠনকাভলই
জাদতর দপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান সমবাভয়র মাধ্যভম এ
শিভের অে িননদতক ও সামাদজক উন্নয়ভনর স্বপ্ন শিভখদছভলন। কৃদষ, ভূদম েবিাপনা, দেল্প উভদ্যাগ, কৃদষ ঋণ দবতরণ- সকল
শেভে সমবায় শকৌেলভক কাভজ লাদগভয় িায়ী অে িননদতক কাঠাভমা গভে তুলভত শচভয়দছভলন। দতদন সংদবধাভন সমবায়ভক
রাষ্ট্রীয় সম্পভির মাদলকানার দিতীয় খাত দহসাভব স্বীকৃদত দিভয়দছভলন।
জাদতর দপতা অে িননদতক মুদক্তভত সমবাভয়র গুরুত্ব তুভল ধভর ১৯৭৫ সাভলর ২৬ মাচ ি দিতীয় দবপ্লভবর কমিসূচী
শ াষণায় বভলন- ‘‘গ্রাভম গ্রাভম বমুমুখী শকা-অপাভরটিে করা হভব। ভুল করভবন না। আদম আপনাভির জদম শনব না। েয় পাভবন
না শ জদম দনভয় াব তা নয়। পাঁচ বছভরর প্লযান-এ বাংলাভিভের ৬৫ হাজার গ্রাভম শকা-অপাভরটিে হভব। প্রভতযকটি গ্রাভম এই
শকা-অপাভরটিে-এ জদমর মাদলভকর জদম োকভব।’’
বঙ্গবন্ধু আরও বভলন,‘‘আপনার জদমর ফসল আপদন পাভবন, অংে াভব শকা-অপাভরটিভের হাভত, অংে াভব গেণ িভমভের
হাভত।’’
এই োষভণই জাদতর দপতা যুব সমাভজর উভেভে বভলন, ‘‘আমার যুবক োইভয়রা, আদম শ শকা-অপাভরটিে করভত
াদচ্ছ গ্রাভম গ্রাভম এর উপর বাংলার মানুভষর বাঁচা-মরা দনেির করভব।’’
সকভলর মাভে কমিচাঞ্চল্য সৃদির উভেভে বঙ্গবন্ধু বভলন- ‘‘আপনাভির ফুলপ্যােো একটু হাফপ্যাে করভত হভব।
পাজামা শছভে লুদঙ্গ পরভত হভব। আর গ্রাভম গ্রাভম দগভয় এই শকা-অপাভরটিেভক সাফল্যমদন্ডত কভর শতালার জন্য কাজ কভর
শ ভত হভব। যুবক চাই, ছাে চাই, সকলভক চাই।’’
১৯৭৫ সাভল স্বাধীনতা দবভরাধী েদক্তর নগ্ন আভরাে এই স্বপ্নদ্রিা মানুষটির সাভে তাঁর শিখা স্বপ্নভকও হতযা করভত
শচভয়ভছ। তারা শিভের িদরদ্র জনভগাষ্ঠীর স্বাে িভক উভপো কভর রাজনীদতর নাভম শিে দবভরাধী কমি
মাধ্যভম দনভজভির
হীন স্বাে ি চদরতাে ি করভত শচভয়ভছ। শিভের সাদব িক উন্নয়নভক তারা দপদছভয় দিভয়দছল।
দকন্তু আমরা িাদরদ্রযমুক্ত উন্নত বাংলাভিে গভে তুভল তাভির অপকভমির প্রদতভোধ শনওয়ার পদরকল্পনা দনভয়দছ।
বঙ্গবন্ধুর োহািাভতর ২১ বছর পর ১৯৯৬ সাভল বাংলাভিে আওয়াম লীগ সরকার গঠভনর পর সমবাভয় নতুন প্রাণ সঞ্চাভরর
কমিসূচী গ্রহণ কদর। আমরাই সাধারণ সমবায়ীভির জন্য বাংলা োষাভত সমবায় আইন প্রণয়ন কদর।

সমবায় প্রসভঙ্গ জাদতর দপতা বভলদছভলন ‘‘আমার শিভের প্রদতটি মানুষ খাদ্য পাভব, আশ্রয় পাভব, দেো পাভব, উন্নত
জীবভনর অদধকারী হভব- এই হভচ্ছ আমার স্বপ্ন। এই পদরভপ্রদেভত গণমুখী সমবায় আভন্দালনভক অতযি গুরুত্বপূণ ি ভূদমকা পালন
করভত হভব। শকননা সমবাভয়র পে সমাজতভন্ত্রর পে, গণতভন্ত্রর পে। সমবাভয়র মাধ্যভম গরীব কৃষভকরা শ ৌেোভব উৎপািন ও
ভন্ত্রর মাদলকানা লাে করভব।’’
সুদধবৃন্দ,
বঙ্গবন্ধু পাদকস্তাভনর শোষণ, বঞ্চনা, ববষভম্যর দবরুভদ্ধ প্রদতভরাধ আভন্দালন গভে তুভল স্বাধীনতা দছদনভয় আভনন।
দতদন সমতা দেদিক সমাভজর স্বপ্ন শিখভতন। আর সমবায় ববষম্য-হ্রাস এবং সমতাদেদিক সমাভজর কোই বভল।
জাদতর দপতার স্বপ্ন দছল, সমবাভয়র মাধ্যভম গ্রাম-বাংলায় ক্ষুদ্র দেল্প গভে উঠভব। সাধারণ কৃষক, শ্রদমক এবং
ভূদমহীন দন িাদতত দুঃখী মানুষ এসব দেভল্পর মাদলক হভব। জাদতর দপতার িেিনভক ধারণ কভরই সরকার প্রদতটি গ্রাভম সমবায়
দেদিক মৎস্য খামারসহ গবািী পশুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, সামাদজক বনায়ন, সদমদতর মাধ্যভম পদরভবভের উন্নয়ন,
তাঁত ও শসলাই, হস্ত দেল্প, ক্ষুদ্র ও মাোদর দেল্প, কুটির দেল্প, মৃৎ দেল্প, খাদ্য প্রদরয়াজাতকরণ ইতযাদি উন্নয়নমূলক প্রকল্প
বাস্তবায়ন করভছ।
দেদেত-অধ ি-দেদেত শবকার ও কমিেম যুব সম্প্রিায়ভক দবদেন্ন প্রযুদক্তগত জ্ঞান ও প্রদেেণ শিয়া হভচ্ছ। শপাদি,
কদম্পউোর, গবািী পশু পালন, কযাোদরং, ড্রাইদেং, ফুল সাজাভনা, িদজির কাজ, ব্লক-বাটিক ও স্ক্রীন দপ্রে ইতযাদি কমিমুখী
প্রদেেভণর মাধ্যভম িে মানব সম্পভি পদরণত করা হভচ্ছ। প্রদেেভণর পর সরকারী-শবসরকারী পুদুঁ জর সহায়তায় সমবাভয়র
মাধ্যভম আত্মকমিসংিাভনর েবিা করভছ।
সমবাভয়র সম্প্রসারভণ আমাভির সরকার দবদেন্ন কা িরম বাস্তবায়ন করভছ• জাতীয় সমবায় নীদতমালা ২০১৩ এবং সংভোদধত সমবায় আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হভয়ভছ। নতুন আইন প্রণয়ভনর
উভদ্যাগ শনয়া হভয়ভছ।
• শিভে সমবায় দেদিক ‘একটি বােী একটি খামার’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করদছ।
• আর মাইভরাভরদিে নয়, আমরা ক্ষুদ্র সঞ্চয় বা মাইভরা শসদেংস’র েবিা কভরদছ। গভে তুভলদছ ‘পল্লী সঞ্চয়
োংক’।
• এ প্রকভল্পর আওতায় সারাভিভে ৪০ হাজার ৫২৭টি সংগঠন সৃদি করা হভয়ভছ।
• এ সকল সংগঠভনর উভদ্যাভগ প্রায় ৩ হাজার শকাটি োকা মূলধন সৃদি হভয়ভছ।
• শিভে এই মুমুভতি ১ লে ৭৮ হাজার ৯৫৬টি দনবদিত সমবায় প্রদতষ্ঠাভন প্রায় ১ শকাটি ১ লে ৫ হাজার ৯৮৫ জন
সিস্য রভয়ভছ।
• সমবায় সদমদতগুভলার কা িকরী মূলধন প্রায় ১৩ হাজার ৫৫৭ শকাটি োকা এবং শমাে সম্পভির পদরমাণ প্রায় ৮
হাজার ৯৫০ শকাটি োকা।
• সমবাভয়র মাধ্যভম প্রতযে ও পভরােোভব ৮ লে ১৮ হাজার ৮৭৬ জভনর কমিসংিান হভয়ভছ।
• গত ৭ বছভর িাদরভদ্রযর হার ২০ েতাংে কমাভত সেম হভয়দছ।
•
•
•
•

আশ্রয়ণ প্রকভল্পর মাধ্যভম ৮৭ হাজার ১২২টি পদরবারভক আশ্রয় শিয়া হভয়ভছ।
এই প্রকভল্প আদশ্রতভির প্রদেেভণর পর ৯৬.৪৭ শকাটি োকা ঋণ শিয়া হভয়ভছ।
সমবাভয়র মাধ্যভম দগ্ধ খাভতর উন্নয়ন এবং মাংভসর চাদহিা পূরভণর প্রকল্প বাস্তবায়ন করদছ।
দগ্ধ খাভতর উন্নয়ভন দমল্কদেোসহ প্রায় ৩৩৫ শকাটি োকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হভচ্ছ।

• ইভতামভধ্য সমবায় েবভনর ঊধ্বিমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হভয়ভছ।
দপ্রয় সমবায়ী োই ও শবাভনরা,
এ শিভে সার ও দবদযভতর িাদবভত আভন্দালনরত কৃষক, শ্রদমক-জনতাভক গুদল কভর হতযা করা হভয়ভছ। আর আমরা
কৃষক োইভির আদে িক প্রভণািনা দিভয় কৃদষদ্রে সহজলেয করার মাধ্যভম খাদ্য উৎপািন বৃদদ্ধ কভরদছ। খাভদ্য স্বয়ংসম্পূণ িতা
অজিন কভরদছ। খাদ্য রপ্তানীও করভত পারদছ।
দবভে বাংলাভিে এখন উন্নয়ভনর শরাল মভিল। আে ি-সামাদজক উন্নয়ভনর সকল সূচভক বাংলাভিে এদগভয় াভচ্ছ,
এদগভয় াভব। দকন্তু আমাভির আরও িী ি পে পাদে দিভত হভব।

নতুন প্রজভের জন্য খাদ্য ও পুদি, উন্নত দেো, দচদকৎসা, আবাসন এবং পদরভবে দনদিত করভত হভব। আমাভির
সম্পি সীদমত। অন্য অভে ি শিভের ১৬ শকাটি মানুষ আমার অমূল্য সম্পি। এ সম্পিভক আমাভির কাভজ লাগাভত হভব।
সম্প্রদত অভনক দবভিদে অদতদে বাংলাভিে ভ্রমণ কভরভছন। িাদরদ্রয দূরীকরভণ বাংলাভিভের অজিন সকভলর দৃদি
আকষ িণ কভরভছ এবং প্রেংদসত হভয়ভছ।
জাদতসং দনধ িাদরত ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাো’ আমরা অতযি সফলতার সাভে অজিন কভরদছ। একইসভঙ্গ জাদতসং
শ াদষত ‘শেকসই উন্নয়ন লেযমাো’ অজিভনর জন্যও আমরা কাজ কভর াদচ্ছ।
দেিাভের দবষয় আমাভির এই উন্নয়ন কমিকান্ডভক বাধাগ্রস্ত করার ষে ন্ত্র চলভছ। রাজনীদতর নাভম চলভছ মহল
দবভেভষর অপপ্রচার আর ধ্বংসাত্মক কমিকান্ড। দকন্তু, জনগণ আর তাভির ষে ভন্ত্র পা শিভব না। শিভের োদি ও উন্নয়নকামী
জনগণভক দনভয় আমরা সকল ষে ভন্ত্রর জবাব শিব। আদম সমবায়ী োই-শবানভির সহভ াদগতা চাই।
সব িভেষ আপনাভির আবারও স্মরণ কদরভয় দিভত চাই-জাদতর দপতা সমবায়ীভির মাধ্যভম শিভের সম্পিভক কাভজ
লাদগভয় এভিেভক শসানার বাংলা দহভসভব গভে তুলভত শচভয়দছভলন। সমবাভয়র মাধ্যভম আত্মকমিসংিাভনর জন্য দতদন
সমবায়ীভির কাভছ অভনক সম্পি হস্তাির কভরদছভলন। আজ সময় এভসভছ জাদতর দপতার স্বপ্নভক বাস্তবায়ন কভর এই মহান
শনতার আিার প্রদত সম্মান জানাভনার।
শিভে শেকসই সমবায় গভে তুলভত হভব। এ লভেয িে প্রোসন, সৎ সমবায়ী শনতৃত্ব, আধুদনক তথ্য প্রযুদক্ত দনেির
সদমদত েবিাপনা এবং সকল শেভে স্বচ্ছতা ও জবাবদিদহতা দনদিত করভত হভব। এ শেভে সরকার সমবায়ীভির সকল
ধরভণর সহভ াদগতা প্রিান করভব।
আদম দবোস কদর- ২০২১ সাভলর মভধ্যই বাংলাভিেভক মধ্যম আভয়র শিে এবং ২০৪১ সাল নাগাি দবভে
আত্মম িািােীল উন্নত শিে দহভসভব গভে তুলভত সেম হভবা। এ লেয অজিভন আদম আপনাভির সব িাত্মক সহভ াদগতা চাই।
জাতীয় সমবায় দিবস উপলভে গৃহীত সকল কমিকান্ডর আদম সাফল্য কামনা করদছ এবং এ দিবভসর শুে উভিাধন
শ াষণা করদছ।
শখািা হাভফজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাভিে দচরজীবী শহাক।
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