
৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাদসনা  

বঙ্গবন্ধু আন্তজজাদতক সদ্েলন শকন্দ্র, েদনবার, ২২ কাদতজক ১৪১৭, ০৬ নদ্ভম্বর ২০১০  

 

দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

জনাব সভাপদত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসি সিস্যগণ,  

উপদিত সমবায়ী ভাইদ্বাদ্নরা,  

সুদধমন্ডলী,   

আসসালামু আলাইকুম।  

৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবদ্সর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন সবাইদ্ক আমার আন্তদরক শুদ্ভচ্ছা।  

আদম আো কদর দিবসটি পালদ্নর মধ্য দিদ্য় আমাদ্ির শিদ্ে সমবায় আদ্ন্দালন আরও শবগবান হদ্ব।  

শ ৌথ উদ্যাদ্গর নামই সমবায়। সমবায় একটি েদি, সমবায় একটি আদ্ন্দালন। সমবায় আদ্ন্দালদ্নর মূল কথা হদ্চ্ছ: 

একাদধক ব্যদি স্বতঃর্স্ফজভাদ্ব দমদলত হদ্য় তাদ্ির অথ জননদতক, সামাদজক এবং সাংষ্কৃদতক প্রদ্য়াজন শমটাদ্নার জন্য শকান সংগঠন 

ততদর করা।  

সব জকাদ্লর সব জদ্েষ্ঠ বাঙাদল, জাদতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুদজবুর রহমান যুদ্ধ-দবধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদ্িে পুনগ জঠদ্ন 

সমবাদ্য়র উপর শজার শিন।  ার ধারাবাদহকতায় পরবতীদ্ত শিদ্ে সবুজ দবপ্লব সাদধত হয়।  

দপ্রয় সমবায়ী ভাই ও শবাদ্নরা,  

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাদতর জনকদ্ক সপদরবাদ্র হতযার পর অদ্নক প্রদতষ্ঠাদ্নর মত সমবায় আদ্ন্দালনও শভদ্ঙ্গ পদ্ে। 

আমরা ১৯৯৬ সাদ্ল শিে পদরচালনার িাদয়ত্ব দনদ্য় সমবাদ্য়র উপর গুরুত্ব শিই।    

খাস জদম দিন্নমূল ভুদমহীনদ্ির িায়ীভাদ্ব বদ্ন্দাবস্ত শিওয়া এবং ব্যারাক হাউদ্জর মাধ্যদ্ম তাদ্ির আবাসদ্নর ব্যবিা 

করার জন্য ১৯৯৭ সাদ্ল ‘‘আেয়ণ'' প্রকল্প গ্রহণ কদর। শস সময় প্রায় ৫০ হাজার পদরবারদ্ক আমরা পুনব জাসন কদ্রদিলাম।  

আমরা এবার িাদয়ত্ব শনওয়ার পর ‘আেয়ণ' প্রকল্প পুনরায় চালু কদ্রদি। ২০১৪ সাদ্লর মদ্ধ্য ৫০ হাজার দিন্নমূল 

পদরবারদ্ক এ প্রকদ্ল্পর আওতায় পুনব জাসদ্নর ব্যবিা করা হদ্ব।  

একইভাদ্ব পল্লী এলাকার সম্পি ও সম্ভাবনা ব্যবহার কদ্র একটি আত্মদনভ জরেীল, উৎপািনমুখী শিে গোর লক্ষ্য দনদ্য় 

আমরা দবগত শময়াদ্ি সমবায়দভদিক ‘একটি বােী একটি খামার' প্রকল্প শুরু কদ্রদিলাম।  

পল্লী এলাকার মানুদ্ষর উন্নয়দ্নর জন্য শনওয়া এ প্রকল্পটিও শজাট সরকার বন্ধ কদ্র শিয়। আমরা আবার ‘একটি বােী 

একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু কদ্রদি।  

গতবার িাদয়ত্ব পালনকাদ্ল আমরা ৮টি বস্ত্র ও সূতাকদ্লর মাদলকানা েদমক-কম জচাদরদ্ির মদ্ধ্য সমবাদ্য়র দভদিদ্ত 

হস্তান্তর কদ্রদিলাম। এবার আমরা চট্টগ্রাদ্মর ন্যােনাল কটন দমলটিদ্ক সমবাদ্য়র দভদিদ্ত মাদলকানা হস্তান্তর কদ্রদি।  

সোদনত সুদধবৃন্দ,  

হাজাদ্রা অথ জননদতক কম জকান্ড এবং বহু ধরদ্নর সম্পদ্ির সমন্বদ্য় গদ্ে উদ্ঠ একটি শিদ্ের অথ জনীদত। এসব অথ জননদতক 

কম জকান্ড ও সম্পদ্ির ব্যবহার দনদিত করা শগদ্লই কাদিত সাফল্য পাওয়া সম্ভব।  

দবশ্ব অথ জনীদতর দিদ্ক তাকাদ্ল শিখা  ায়, কৃদষর দবদভন্ন উপখাদ্তর উৎপািন বৃদদ্ধদ্ত, বাজারজাতকরদ্ণ এবং 

ক্ষুদ্রঋণদভদিক দবদনদ্য়াগ ও বীমা ব্যবসায় সমবাদ্য়র ব্যাপক সাফল্য রদ্য়দ্ি।  



দবদ্শ্বর েতকরা ৩৩ ভাগ দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ কদ্র সমবায়। শমাট খায ও কৃদষজাত পদ্ণ্যর েতকরা ৩৩ ভাগ 

বাজারজাতকরণ করা হয় সমবাদ্য়র মাধ্যদ্ম।  

সারাদবদ্শ্বর েতকরা ২৫ ভাগ বীমা ব্যবসা দনয়ন্ত্রণ কদ্র সমবায়। বাংলাদ্িদ্েও বতজমাদ্ন প্যাদ্কটজাত পাস্ত্িদরত তরল 

দুধ সরবরাদ্হর েতকরা ৬০ ভাগই সরবরাহ কদ্র থাদ্ক সমবায় প্রদতষ্ঠান ‘‘দমল্কদভটা''।  

আমরা ‘সাদব জক গ্রাম উন্নয়ন কম জসূদচ' (দসদভদিদপ) বাস্তবায়ন শুরু কদ্রদি।  ার আওতায় একটি গ্রামদ্ক একটি সমবায় 

সদমদতর অন্তর্ভ জি কদ্র সাদব জক উন্নয়দ্নর শকন্দ্রদবন্দুদ্ত পদরণত করা হদ্ব।  

সুদধমন্ডলী,  

ক্ষুদ্র নৃতাদত্বক জনদ্গাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়দ্ন আমরা সমবায় েদিদ্ক কাদ্জ লাগাদ্নার উদ্যাগ দনদ্য়দি। ইদ্তামদ্ধ্য 

সমবায় অদধিপ্তদ্রর মাধ্যদ্ম ‘গাদ্রা সম্প্রিাদ্য়র জীবন াত্রার উন্নয়ন' েীষ জক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদ্চ্ছ।  

এ প্রকদ্ল্পর মাধ্যদ্ম ময়মনদসংহ, টাঙ্গাইল, শনত্রদ্কানা ও শেরপুর শজলায় বসবাসকারী গাদ্রা সম্প্রিাদ্য়র সিস্যগণ 

অথ জননদতকভাদ্ব স্বাবলম্বী হদ্চ্ছন।  

এ প্রকদ্ল্পর আওতায় তাঁদ্ির  সংস্কৃদত ও ঐদতদ্হযর সদ্ঙ্গ সাদৃশ্যপূণ জ িক্ষ্তা উন্নয়ন প্রদেক্ষ্ণ প্রিান ও চাদহিামত সম্পি 

হস্তান্তর করা হদ্চ্ছ। এ ধরদ্নর প্রকল্প অন্যান্য এলাকাদ্তও সম্প্রসারণ করা হদ্ব।  

পাদন আমাদ্ির মূল্যবান প্রাকৃদতক সম্পি। দবদ্েষ কদ্র কৃদষদ্ত শসদ্চর জন্য ব্যবহৃত পাদনর একটা দবরাট অংে অপচয় 

হয়। এই অপচয় বন্ধ করার জন্য আমরা এলদজইদি ও বাংলাদ্িে পাদন উন্নয়ন শবাদ্ি জর মাধ্যদ্ম পাদন ব্যবিাপনা সমবায় সদমদত 

গঠদ্নর উদ্যাগ দনদ্য়দি।  

দুগ্ধ উৎপািন বৃদদ্ধ, িদরদ্র ও বদিত মদহলাদ্ির জীবনমান উন্নয়ন, কৃদষ উৎপািন বৃদদ্ধ ও কৃষকদ্ির উৎপাদিত পদ্ণ্যর 

ন্যায্যমূল্য দনদিত করদ্ত সমবায়দভদিক বাজার ব্যবিার উন্নয়দ্নর জন্য এ বিদ্রর বাদষ জক উন্নয়ন কম জসূদচদ্ত অন্তর্ভ জি করা হদ্য়দ্ি 

৫টি উন্নয়ন প্রকল্প।  

সমবায় অদধিপ্তদ্রর কাদ্জর গদতেীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়দ্নর লদ্ক্ষ্য এ বিদ্রর এদিদপ'শত অন্তর্ভ জি করা হদ্য়দ্ি ‘সমবায় 

অদধিপ্তদ্রর আইদসটি উন্নয়ন' েীষ জক আরও ১টি প্রকল্প। েীঘ্রই এর বাস্তবায়ন শুরু হদ্ব।     

দপ্রয় সমবায়ীগণ,  

            দবগত দিদ্ন রাষ্ট্রীয় ও ব্যদিখাদ্তর পাোপাদে সমবায় খাদ্তর ব্যবহার সীদমত থাকার কারদ্ণ এ খাদ্ত বহুদবধ সমস্যা 

সৃদি হদ্য়দ্ি। এ সমস্যা সমাধাদ্ন ও সমবাদ্য়র কা জক্রম গদতেীল করার লদ্ক্ষ্য একটি জাতীয় সমবায় নীদতমালা থাকা অতীব 

জরুদর। জরুদরদভদিদ্ত জাতীয় সমবায় নীদতমালা প্রণয়ন চূোন্ত করার জন্য আদম সংদেি মন্ত্রণালয়দ্ক দনদ্ি জে দিদচ্ছ।  

সমবায় সদমদতর কা জক্রদ্ম স্বচ্ছতা, জবাবদিদহতা, িক্ষ্তা ও সঠিক শনতৃত্ব প্রদতষ্ঠা দনদিত করদ্ত হদ্ব। কৃদষ সমবায় 

সদমদত, শজদ্ল সমবায় সদমদত, তাঁতী সমবায় সদমদত ও দবিহীন সদমদতগুদ্লাদ্ক হদ্ত হদ্ব সদতযকার অদ্থ জ কৃষক, শজদ্ল, তাঁতী ও 

দবিহীনদ্ির প্রদতষ্ঠান। গণতাদন্ত্রক পথায়ায় দনব জাদচত প্রকৃত সমবায়ীদ্ির শনতৃত্ব প্রদতষ্ঠা করদ্ত হদ্ব।  

সমবায়ীদ্ির জন্য প্রদেক্ষ্ণ কম জসূদচর সংস্কার ও পুনদব জন্যাস করদ্ত হদ্ব। সমবায় অদধিপ্তদ্রর মাঠ প জাদ্য় দবদভন্ন স্তদ্র 

প্রায় ৮০০ জনবল দনদ্য়াগ শিওয়া হদ্চ্ছ।   

সমদ্বত সুদধমন্ডলী,  

আগামী ২০২১ সাদ্ল মহান স্বাধীনতার সুবণ জ জয়ন্তী উি াদপত হদ্ব। এ সমদ্য়র মদ্ধ্য আমরা জাদতদ্ক একটি সদ্দ্ধ 

বাংলাদ্িে উপহার দিদ্ত চাই। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দ্নর আমরা এমন একটি বাংলাদ্িদ্ের স্বপ্ন শিখদি, শ খাদ্ন থাকদ্ব না ক্ষুধা, 

িাদরদ্রয আর দনরক্ষ্রতার অদভোপ। প্রদতদষ্ঠত হদ্ব সামাদজক ন্যায়দবচার। নারীরা শভাগ করদ্ব সমান অদধকার। প্রদতদষ্ঠত হদ্ব 

আইদ্নর োসন, মানবাদধকার ও দূষণমুি পদরদ্বে।  

তাই আসুন আমরা জাদতর জনদ্কর প্রতযাো পূরদ্ণ ঐকযবদ্ধ হদ্য় এমন একটি সমবায়দভদিক সমাজ ব্যবিা গদ্ে তুদল , 

শ খাদ্ন আমরা প্রদ্তযদ্ক প্রদ্তযদ্কর পদরপূরক দহদ্সদ্ব কাজ করব। জাতীয় উন্নয়দ্ন দনদ্জদ্ির সদ্ব জাচ্চ তযাগ স্বীকাদ্র প্রস্ত্িত থাকব 

এবং ব্যদিস্বাদ্থ জর শচদ্য় জাতীয় স্বাথ জদ্ক প্রাধান্য শিব।  



এটি সম্ভব হদ্ল স্বল্পতম সমদ্য় দবশ্ব িরবাদ্র আমরা দনদ্জদ্ির শেষ্ঠত্ব তুদ্ল ধরদ্ত পারব। অথ জননদতক ও সামাদজক তবষম্য 

দূর কদ্র স্বাধীনতার সুবণ জ জয়ন্তীর পূদ্ব জই আমরা প্রযুদি-সদ্দ্ধ মধ্যম আদ্য়র শিদ্ে উপনীত হদ্ত পারব।  

আদম সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাি জাদনদ্য় জাতীয় সমবায় দিবদ্সর শুভ উদ্বাধন শ াষণা করদি।             

শখািা হাদ্ফজ  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে দচরজীবী শহাক।  

--- 

 


