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!! ঘটনাপুঞ্জ !! 

বাাংিাফেফের মত উন্নয়নেীি একটি দেফের আর্ থ-সামালিক অবস্থার উন্নয়ফন সমবাফয়র ভূলমকা গুরুত্বপূর্ থ।  গ্রামীর্ 

িীবফনর শ্রীবৃলিফত সমবায় একটি কার্ থকর হালতয়ার। সমবাফয়র আেে থ অনুসরর্ কফর বাস্তবায়ফনর েফি 

বাাংিাফেেসহ পৃলর্বীর লবলিন্ন দেফের অর্ থনীলতফত প্রভূত উন্নলত সাধন কফরফে। সমবাফয়র গুরুত্ব লবফবচনা কফর এফক 

বাাংিাফেে সাংলবধাফন অর্ থনীলতর লিতীয় খাত লহলসফব গুরুত্ব ও মর্ থাো দেয়া হফয়ফে। বতথমান কৃলি, লেল্প, ক্ষুদ্র ঋর্, 

মাফকথটিাং ব্যবসায়সহ িাতীয় অর্ থনীলতর লবলিন্ন খাফত সমবাফয়র কার্ থক্রম লিলিক কার্ থক্রম চিমান রফয়ফে। 

সমবাফয়র কার্ থক্রম পলরচািনা করার িন্য েক্ষ িনফগাষ্ঠী প্রফয়ািন। িনগফর্র েক্ষতা বৃলির িন্য প্রফয়ািন 

যুফগাপফর্াগীপ্রলেক্ষফর্র।আঞ্চলিক সমবায় ইনলিটিউট, দেনী ১৯62-63 সাফি র্াত্রা শুরু কফর। প্রর্ফম একটি িাড়া 

বাসায় এর কার্ থক্রম শুরু হয়। ১৯৯৫ সাফি দেনী েহর দর্ফক দেনী-ফনায়াখািী সড়ফকর দতমুহানী বািার দর্ফক 500 

গি উির পলিম লেফক রািাপুর লবরিী সড়ফকর বাম পাফে বতথমান স্থায়ী কযাম্পাসটি প্রলতলষ্ঠত হয়। সরকালর 

অর্ থায়ফন দেফের লবলিন্ন স্থাফন ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনলিটিউট দিৌত অবকাঠাফমা উন্নয়ন প্রকফল্পর আওতায় 

লনলম থত একটি প্রোসলনক িবন, একটি দহাফেি িবন, অধ্যফক্ষর বাসিবন ও অিযন্তরীন রাস্তাসহ সুরলক্ষত সীমানা 

প্রাচীর লনফয় গঠিত কযাম্পাফসর পর্ চিা শুরু হয় ১৯৯৫ সাফি। দনায়াখািী, দেনী, কুলমল্লা, িক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, 

কক্সবািার,খাগড়ােলড়,বান্দরবান,রাঙ্গামাটি  ও চাঁেপুর দিিার সমবায় লবিাগীয় কম থকতথা/কম থচারী ও 

সমবায়ীফেরফক প্রলেক্ষর্ প্রোফনর মাধ্যফম এর কার্ থক্রম চালিফয় আসফে। এখাফন লবলিন্ন ধরফর্র প্রলেক্ষর্ প্রোন করা 

হফয় র্াফক, দর্মন- দমৌলিক প্রলেক্ষর্, দপোগত প্রলেক্ষর্, দকা-অপাফরটিি অলিটিাং, সলমলতর লহসাব সাংরক্ষর্, সমবায় 

ব্যবস্থাপনা, আয়বধ থনূলিক কার্ থক্রম আআইলিএ  এর আওতায় পশুপািন, দমাবাইি সালি থলসাং, মস্যচচাি, দটইিালরাং, 

পালন ব্যবস্থাপনা সমবায় সলমলতর ব্যবস্থাপনা, আইলসটি ও ই-লসটিফিন সালি থস উন্নয়ন প্রকফল্পর দবলসক গািী পািন 

অপাফরেন দকাস থ উফল্লখফর্াগ্য।এখাফন প্রলেক্ষক লহফসফব লনিস্ব কম থকতথার পাোপালে েক্ষ ও লবিয় লিলিক অলিজ্ঞ 

অলতলর্ বক্তাগর্ োলয়ত্ব পািন কফরন। এ প্রলতষ্ঠাফন ১৩ িন কম থকতথা/কম থচারী আফেন। উক্ত প্রলেক্ষর্ োড়াও 

সরকাফরর লবলিন্ন প্রকফল্পর আওতায় লনধ থালরত প্রলেক্ষর্ লেফয় আসফে। অত্র ইনলিটিউটটি সমবাফয়র সফব থাচ্চ প্রলেক্ষর্ 

প্রলতষ্ঠান ‘বাাংিাফেে সমবায় একাফিলম, দকাটবাড়ী, কুলমল্লা’-র লনয়ন্ত্রনাধীন একটি প্রলতষ্ঠান। 

 


