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Abstract
The main objective of SHG (Self Help Group) is to irradicate the poverty and to develop the
socio-economical condition of the people of grass root level. In general SHG is a small
group of those peoples who are belongs to below poverty line. Theanother objective of SHG
is womens’ empowerment besides this it helps to increase the ability of savings among the
poor. It also the time to realize that how much the developmental plan like SHG will be
helpful as well as fruitful and is applicable in our third world country like India because
here one of the major problems is poverty. So it is intended to evaluate the impact of SHG
on the people those who are in the below poverty line. Literally SHG is a scheme for the
rural people but now it also being applicable in urban area as well. Many of them those
who have joined SHG are able to develop their socioeconomically condition through it.
Now a day many research have been organized to evaluate and to explore the needs of SHG
in our day to day life. How much it is helping, is it playing positive or negative role, these
are the main concern of the researcher. These data will help to diffuse the developmental
scheme like SHG. But it is true that we have to play crucial role to make this scheme
successful.
Key Words: Alternative development, Cooperative, CDP, Self Help Group, IRDP,
NABARD, DWCRA, NGO, Micro finance, Micro finance, SGSY.

চোনরনিনক যখি উন্নয়নির প্র োহ নিক তোর অপর প্রোনে প্রিীনপর নিখোর িীনচ পনর র্োকো অন্ধকোনরর মত িনরদ্রতো
গযি এক অনর্িোপ। উন্নয়নির মোিিনে এই প্রোনেক গেনির োনসন্দোরো গযি গ মোিোি। উন্নয়নির আনলোয় গযখোনি
র্ূ িোয়নির র্োষোর িোপি নিক তোর ন পরীনত িূ ভল, অসমর্ভ, িনরদ্র মোিুনষর কোনে গ েঁনচ র্োকোিোই হয়নতো
ন লোনসতো, িয়নতো ো Challenge। স োর জিয উন্ননত িরকোর, িরকোর উন্নয়ি। গ েঁনচ র্োকোর প্রনয়োজিীয় চোনহিোিুকু
পূরি করোর সোমনর্ভর প্রনয়োজি। স োর জিয উন্নয়ি হন নকন্তু দুর্ভো য গর্ো করন ো সুিল পোন গুনি কনয়ক
মোিুষ। Marx এর র্োষোয় যোনির হোনতর মুনিোয় রনয়নে উৎপোনিকো িনির নিয়ন্ত্রি তোরোই গযি উন্নয়নির সুিল
গর্ো করোর িোন িোর। নকন্তু যনি পনর্ চলনত হয়, গস ন প্ল ই গহোক আর উন্নয়িই গহোক সকল গেনিনকই অঙ্গীর্ূত
করোর মধ্য নিনয়ই কোনিত লনযয গপ েঁেোনিো সম্ভ পর হনত পোনর। মূল গরোনতর উন্নয়নি মুনষ্ঠনময় যনি ো গ োষ্ঠীর
স্বোর্ভনক িূনর সনরনয় োনন্ধনজ এক ন কল্প উন্নয়নির (Alternative development) পর্নক গিখোনিোর গচষ্ঠো
কনরি। তোর কোনে উন্নয়ি গক ল অর্ভনিনতক উন্নয়ি িয়, সোনর্ সোনর্ প্রনয়োজি সোমোনজক উন্নয়ি। এ ং সোন ভক
উন্নয়নির নর্নিনক সুিৃঢ় করনত যো প্রনয়োজি তো হল সমোনজর তৃিমূল স্তর গর্নক এর প্রয়োস চোনলনয় যোওয়ো।
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আর এই তৃিমূল স্তনরর উন্নয়িনক অর্ভোৎ িনরদ্র গেনির উন্নয়িনক মোর্োয় গরনখই অনিক আন গর্নকই িোিোি
উন্নয়ি মূলক নচেো র্ো িো শুরু হয়। ১৯১৮ সোনল র ীন্দ্রিোর্ িোকুর “The Principle of Cooperation” িোমক
গ্রনে Cooperative ো সম োয় ধ্োরিোনি আনিি। যো পর তভী কোনল Community Development
Programme (CDP) নহসোন উনি আনস। নকন্তু উন্নয়নির পর্ গযনহতু মসৃি িয় কোনজই এই উন্নয়ি পনরকল্পিোয়
রোষ্ট্র, NGO প্রর্ৃনতর র্ূনমকো অনিক গযনেই গযমি সিল গতমনি যর্ভতোর তোনলকোও কম িয়। সোমনগ্রক ন চোনর এই
সকল নচেো র্ো িোয় যর্োর্ভ পনরকল্পিোর অর্ো , উনেনিযর প্রনত উিোসীিতো, আমলোতোনন্ত্রক যোনন্ত্রকতো, প্রর্ৃনত
প্রনত ন্ধকতোর সোমনি িোেঁড় কনরনয় গিয়। এই পনরনিনতনত উন্নয়নির একনি িীর্ভিোয়ী ও ন কল্প কোযভযকরী নচেো
র্ো িো নহসোন নড় ওনি স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর (Self Help Group) ধ্োরিোনি, মূলত স্তনরর িনরদ্র গেনির মনহলোনির
কর্ো মোর্োয় গরনখই এই পনরকল্পিোর যোেো শুরু।
িোনরদ্র িূরীকরনির গযনে র্োরত নষভর নকেু উনেখনযো য প্রয়োস লযয করো যোয় আনির িিক ও তোর নকেু পূন ভ
গর্নকই। তন গমোিোমুনি আনির িিক গর্নক ন ষয়নিনক নকেু গুরুত্ব সহকোনর গ্রহি করো যোয়। ১৯৮০-৮১র এই
সমনয় সরকোর Integrated Rural Development Programme (IRDP) নড় গতোনলি। যোর মূল লযয নেল
িনরদ্র চোনষনির যোঙ্ক য িোর মোধ্যনম সরোসনর গলোি প্রিোি করো। ১৯৮২ সোনল National Bank of
Agriculture & Rural Development (NABARD) নিত হয়। এই একই সমনয় তৎকোলীি সরকোর
Development of Women & Children in Rural Areas (DWCRA) িি কনরি। IRDPর ই
উপপনরকল্পিো নহসোন এর উনেিয নেল অসমর্ভ িনরদ্র মনহলোনির নিনয় ১৫গর্নক ২০ জনির িল িি কনর
revolving fund এর মোধ্যনম তোনির আনর্ভক উন্ননতনত সোহোযয করো। ১৯৮০-র িিনকর মধ্য তভী সমনয় সোরো
গিনি সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠীর উদ্ভ র্নি। যোনক আমরো স্বনির্ভর গ োষ্ঠী (Self Help Group ো SHG) নহসোন
জোনি। গ নির র্ো গ োষ্ঠীগুনল Non-Government Organization (NGOs) দ্বোরো পনরচোনলত হত। এখোনি
রোনষ্ট্রর গকোি র্ূনমকোই নেল িো। ১৯৯১ সোনল অর্ভনিনতক উিোরীকরনির সূচিো হয়। ১৯৯২ সোনল NABARD
যোনঙ্কর মোধ্যনম SHG গুনলনক ঋি প্রিোনির সোনর্ সোনর্ যোঙ্ক যোনত ঋি নিনত উৎসোনহত হয় গস ন ষনয় গুরুত্ব
নিনত র্োনক। ১৯৯৩ সোনল Rashtriya Mahila Kosh (RMK) ো National Credit Fund for Women
নিত হয়। অসং নিত গযেগুনলনত স্বনিযুি মনহলোরো যোনত NGO গুনলর মোধ্যনম ঋি গপনত সযম হয় গসই নিনক
িজর গিওয়ো হয়। ১৯৯৮ সোনল ‘Sa Dhan’ নিত হয় Micro Finance Organization of Indiaর মোধ্যনম।
২০০০ সোনল Reserve Bank of India (RBI) ো র্োরতীয় গকনন্দ্রক যোঙ্ক MFOs গক যোনঙ্কর ঋি িোনির
একনি গুরুত্বপূিভ পনরকল্পিো নহসোন তুনল ধ্নর। ২০০১ সোনলর এনপ্রল পযভে ২,৮৫,০০০ SHG োনিনজযক সংিোর
কোে গর্নক ঋি গ্রহি কনর।
তভমোনি “যুদ্র পুনেঁ জ যুদ্র ঋি” পৃনর্ ীর অনিক গিনির রী মোিুনষর মনধ্য ঋি পনরনস ো গিওয়োর একনি
ন নিষ মোধ্যম নহসোন গুরুত্ব লোর্ কনরনে। ১৯৯৭ সোনল গিব্রুয়োরী মোনস ওয়োনিংিনি অিুনষ্ঠত “যুদ্র ঋি িীষভ
সনেলি” (Micro Credit Summit) ২০০৫ সোনলর মনধ্য পৃনর্ ীর ১০০ নমনলয়ি িনরদ্রতর পনর োনরর কোনে
গপ েঁেোনিোর লনযয স্বনিযুনির জিয ঋি (Credit for Self-Employment) আনন্দোলি শুরু করোর নসদ্ধোে গিয়
এ ং গসই আনন্দোলি পৃনর্ ীর ন নর্ন্ন গিনি সং নিত হনত র্োনক। এর আন োংলোনিনি ড. মুহোেি ইউিুস ১৯৭৬
সোনল চট্টগ্রোনম গজো রো গ্রোম গর্নক যুদ্র পুেঁনজ যুদ্র ঋনির আনন্দোলি শুরু কনরি। পর তভী কোনল যো গ্রোমীি যোনঙ্ক
রূপোের র্নি। ইনন্দোনিনিয়ো, নিনলপোইিস, গকনিয়ো, নলনর্য়ো প্রর্ৃনত ন নর্ন্ন গিনি যুদ্র পুেঁনজ যুদ্র ঋনির আনন্দোলি
ন নর্ন্ন রূনপ নড় উিনত র্োনক। এই আনন্দোলনির প্রর্ো র্োরনতও পনড়। ১৯৯২ সোনল গিব্রুয়োরী মোনস
NABARD এর পোইলি প্রনজক্ট নহসোন SHG- Bank Linkage Programme চোলু কনর। নরজোর্ভ যোঙ্ক অি
ইনিয়ো ১৯৯৪ সোনল তোনির কমভ গ োষ্ঠীর সুপোনরনির নর্নিনত যোঙ্কগুনলনক “যুদ্র পুনেঁ জ যুদ্র ঋি প্রকল্প” চোলু করোর
জিয ন জ্ঞনি জোনর কনর। র্োরনত এই কোজ শুরু হয় যোঙ্ক ও NGO র মোধ্যনম। এই সময় BAXIX, SHARE
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MYRADA প্রর্ৃনত মোইনরো নিিযোন্স সং িি নড় ওনি। ওই প্রসনঙ্গ গুজরোনির মনহলোনির নিনয় ১৯৭৪ সোনল
নিত SEWA-র কর্ো অ িযই উনেখ করো িরকোর।

৭০-র িিক গর্নক র্োরত নষভ যুদ্র ন ি কমভসূচীর (Micro Finance) মোধ্যনম িনরদ্রনির মোি উন্নয়নির
প্রনচষ্টো চোলু হয়। যনিও এই প্রয়োস র্োরত নষভ শুরু হয় অনিক পনর। ত ুও মোইনরো নিিোনন্সর অগ্র নতর হোর
র্োরত নষভ খু ই প্রিংসিীয়। Micro Finance System মূলত তোনির উনেনিয নড় ওনি। যোরো গেোি য সো ো
কুনির নিল্প শুরু করনত চোয় নকন্তু কম আনয়র জিয তো তোনির কোনে কনিি হনয় পনড়। এই কোনজর জিয গয
প্রোর্নমক পুেঁনজর প্রনয়োজি হয় তো তোনির গিই। যনি যোঙ্ক গর্নক ঋি নিনত যোয় গসনযনে নকন্তু সম্পনি ন্ধক রোখনত
হয়। এনির গতমি গকোি সম্পনি গিই তোই যোঙ্ক গর্নক ঋি পোওয়ো গর্নক তোরো নঞ্চত হয়। এই সমসযো সমোধ্োনির
জিয নড় ওনি Micro Finance System ো যুদ্র ঋি য িো। এখোনি যনি ঋি গযমি পোয় আ োর নকেু ন্ধক
ও রোখনত হয় িো। তন এই ঋি প্রিোনির নকেু পদ্ধনত রনয়নে। প্রর্নম ঋি চোি এমি কনয়কজিনক নিনয় একনি
গ োষ্ঠী নিত হয়। ঋি গিওয়ো হয় এই গ োষ্ঠীনক। গ োষ্ঠী নিক কনর নকর্োন সিসযনির মনধ্য এই ঋি ন্টি হন ,
অর্ভোৎ গক গক ঋি পোন , কতিো অংি পোন । গকোি সিসয ঋি পনরনিোধ্ করনত যর্ভ হনল তোর িোয় র্োর গ োষ্ঠীনকই
হি করনত হয়। িনল ঋি পনরনিোনধ্র যোপোনর গ োষ্ঠীর সিসযরো নিনজনির মনধ্য িজরিোরী কনরি। গ োষ্ঠীর
সিসযনির মনধ্য পোরস্পনরক িোয় দ্ধতো অতযে জরুরী। এই িোয় দ্ধতোই ঋি গ্রহীতোনক ঋি পনরনিোনধ্ োধ্য কনর।
িনল একনিনক গযমি এই মোিুষগুনলর পুেঁনজর প্রনয়োজি গমনি গতমনি ঋি পনরনিোধ্ও হয়।
মোইনরো নিিযোন্স নসনেনমর অপর একনি নিক হল অসং নিত গযনের স্বল্প আয় সম্পন্ন মোিুনষর মনধ্য সঞ্চনয়র
প্র িতো নড় গতোলো। এই স মোিুনষর সঞ্চনয়র পনরমোি এতিোই কম গয একক র্োন তো গকোনিো যোনঙ্ক জমো করনত
ন নর্ন্ন জনিলতোর সেুখীি হনত হয়। মূলত প্রোনেক মোিুনষর উন্নয়নির ন ষয়নিনক র্ো িোয় গরনখই Micro
Finance System পনরচোনলত হয়। এই পদ্ধনতনত ঋি ো ি গয অনর্ভর প্রনয়োজি তো আসনত পোনর গয গকোনিোও
োনিনজযক যোঙ্ক, রোষ্ট্রীয় উন্নয়ি সংিো ো যোঙ্ক, অর্ ো গকোনিোও গ সরকোরী সংিো (NGO) মোরিত ঋি িোনির পূন ভ
প্রোর্নমক ও আ নিযক স্তর ো লো গযনত পোনর Micro Finance পদ্ধনতর স ভোনপযো গুরুত্বপূিভ স্তর হল Self Help
Group ো SHG িি।
স্বনির্ভর গ োষ্ঠী লনত নক গ োঝোয়?
পনিম ঙ্গ রোজয সম োয় যোঙ্ক ১৯৯২ সোনল মর্ুরোপুর র্োিোয় খোেঁনড় লোজভ সোইজড সম োয় সনমনতনত প্রর্ম স্বয়ম্ভর
গ োষ্ঠী নড় গতোনল। পর তভীকোনল এই মনডল NABARD এর কোনে চতুর্ভ মনডল নহসোন স্বীকৃনত পোয় ও
প্রমোনিত হয় গয NGO েোড়োই এই আনন্দোলিনক নড় গতোলো ও এন নয় নিনয় যোওয়ো যোয়। রোজয সম োয় যোঙ্ক এই
মনডনলর িোম গিয় “সম োনয়র মনধ্য সম োয়”। এই মনডলগুনল আনলোচিোর পূন ভ জোিো প্রনয়োজি SHG লনত
আমরো নক ুনঝ? সোধ্োরির্োন গকোনিো গ োষ্ঠীনক তখিই সিনর্ভ স্বনির্ভর গ োষ্ঠী ো Self Help Group (SHG) লো
গযনত পোনর যখি তোনির প্রনয়োজিীয় ঋি তোনিরই সনঞ্চত অর্ভ গর্নক গযো োি গিওয়ো সম্ভ পর হয় এ ং তো গকোনিো
আনর্ভক সমসযোর সোহোযয যোনতনরনকই। এ গতো গ ল অর্ভনিনতক নিক গর্নক। সোমোনজক নিক গর্নক লনত গ নল
স্বনিভর্র গ োষ্ঠী লনত গ োঝোয় নকেু মোিুষ (পুরুষ ো িোরী) যোনির সোমোনজক গপ্রযোপি একই রকম, কনমভর ঐনতহয,
কমভ-সংস্কৃনত একই রকম, এ ং যোনির নিনজনির মনধ্য গ োঝোপড়ো গমোিোমুনি র্োল, তোরো যনি স্বতঃপ্র িৃ হনয় ৫-২০
জি নমনল এক একনি গ োষ্ঠী ততরী কনর যোর উনেিয হন নিনজনির সমনষ্ট ত জী নির মোি উন্নত করো ো একই
র্োন লো যোয় িনরদ্র মোিুষ যখি এক গজোি হনয় গেোি গেোি িল (৫-২০ জনির) িি কনর নিনজনির অ িো
গিরোনিোর জিয উনিযো গিয় তখি তোনির নল স্বনির্ভর িল। আ োর স্বনির্ভর হওয়োর লনযয তোরো যখি িল ত র্োন
যুদ্র সঞ্চনয়র উনিযো গিন , যোনঙ্ক সঞ্চয় খোত (Savings Account) খুলন তখি তোনক লো হন স্বনির্ভর িল।
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স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর লযয ও উনেিয:
র্োরত নষভর সরকোর পনরচোনলত স ভ ৃহৎ যুদ্র ৃি কমভসূচী (Micro Finance) হল স্বনির্ভর গ োষ্ঠী (SHG) এই
কমভসূচীর মূল লযয হল িনরদ্র মোিুনষর আর্ভ সোমোনজক উন্নয়ি ন নিষ কনর মনহলোনির, যোরো হুনিি ধ্নর উন্নয়নির
প্রনরয়োয় অ নহনলত হনয় গর্নকনেি। এই কমভসূচীনি শুরু হয় ১লো এনপ্রল ১৯৯৯ সোনল।
SHG কমভসূচী পূন ভর িোনরদ্র িূরীকরি প্রকল্পগুনলর তুলিোয় অনিকিোই আলোিো। আন িি ও ন ষয় স্তু উর্য়

গযনেই প্রকল্পনি গম নলক। এই প্রকনল্পর মূল লযয হল িোনরদ্র সীমোর িীনচ স োসকোরী মোিুষজিনক যুদ্র যুদ্র
উনিযোন র মোধ্যনম গ িী আয় করনত সহোয়তো প্রিোি করো যোনত তোরো অল্প সমনয়র মনধ্য নিনজনির পোনয় িোেঁড়োনত
পোনর এ ং িোনরদ্র সীমোিোর উপনড় উিনত পোনর। এই প্রনরয়োয় িোরীনির যমতোয়ি ও তপিীল জোনত ও উপজোনতর
মোিুষনির ন নিষ কনর এই গেনির মনহলোনির অর্ভনিনতক অ িো পনর তভনির নিনক লযয গিওয়োই হল এই
পনরকল্পিোর মূল উনেিয। অর্ভনিনতক উন্ননতর পোনি পোনি তোনির জী নির অিযোিয নিকগুনল, যর্ো নিযো, স্বোিয,
সোমোনজক উন্ননত ইতযোনির উপনরও যনর্ষ্ট গুরুত্ব আনরোপ করো হনয়নে। পূন ভর িোনরদ্র িূরীকরি প্রকল্প গুনলনত
সোন ভক উন্নয়নির র্ো িো গসরকমর্োন গকোনিো সমনয়ই নেল িো।
স্বনির্ভর িলনর্নিক উন্নয়িই হল এই কমভসূচীর মূল উনেিয। স্বনির্ভর িল হল একই আর্ভ সোমোনজক অ িোয়
১গর্নক ২০ জনির এমি একনি িল যোরো িনলর মধ্য গর্নক সঞ্চয় কনর এ ং গসই িোকো গর্নক ঋি নিনয় য সো
কনর ো সংসোনরর প্রনয়োজনি গসই িোকো কোনজ লো োয়। এলোকো ন নিনষ িনলর সিসয সংখযোর নিয়নম নকেুিো
নিনর্লতোর অ কোি আনে। মরুর্ূনম ো পোহোড়ী অঞ্চনল গসচ প্রকনল্প এ ং প্রনত ন্ধী মোিুনষর গযনে িনলর সিসয ো
সিসযোর সংখযো ৫গর্নক ২০ হনত পোনর। এই ধ্রনির এলোকো নচনিত করোর িোনয়ত্ব SGSYএর রোজযস্তনর কনমনির
উপর িযস্ত আনে।
NABARD আরও একনি মনডলনক স্বীকৃনত গিয় তোহল “সম োয় মনডল”।

স্বয়ম্ভর গ োষ্ঠী: “নেস্তরীয় সম োয় ঋিিোি য িোয়” সম োনয়র মনধ্য সম োয় লযয করো যোয়। এই গুনল হল নিম্নরূপ:
প্রর্ম স্তর: প্রোর্নমক কৃনষ উন্নয়ি সনমনত হল প্রোর্নমক প্রনতষ্ঠোি। সনমনতগুনল স্বয়ম্ভর গ োষ্ঠী িি, লোলি পোলি ও ঋি
িোনি সহোয়তো কনর র্োনক। গকন্দ্রীয় সম োয় যোঙ্ক গর্নক নরিোইিযোন্স গিয় এ ং গ োষ্ঠী সিসযনির ঋি িোি কনর।
উৎপন্ন দ্রন যর ন পিনির য িো কনর।
নদ্বতীয় স্তর: গকন্দ্রীয় সম োয় যোঙ্ক হল সোহোযযকোরী প্রনতষ্ঠোি। গকন্দ্রীয় সম োয় যোঙ্কগুনল সহোয়ক নহসোন প্রনিযনির
য িো কনর, রোজয সম োয় যোঙ্ক গর্নক নরিোইিয়োন্স নিনয় সনমনত গুনলনক নিনয় র্োনক। যোঙ্কগুনলনত স্বয়ম্ভর গ োষ্ঠীর
গিখো গিোিোর জিয পৃর্ক িোখো ও নিনিভষ্ট আনধ্কোনরক আনে। গ োষ্ঠী এ ং সিসযনির সর্োসনমনতর আনয়োজি েোড়োও
প্রনয়োজিীয় তর্যোনি, পুনস্তকো ইতযোনি নিনয় সোহোযয কনর র্োনক।
তৃতীয় স্তর: রোজয সম োয় যোঙ্ক হল সমন্বয়কোরী প্রনতষ্ঠোি। রোজয সম োয় যোঙ্ক NABARD গকন্দ্রীয় সম োয় যোঙ্ক,
সম োয় সনমনত এ ং সম োয় িিনরর মনধ্য গযো োনযো রযো কনর। প্রনিযনির য িোসহ গ োষ্ঠী িনির রীনত
নিধ্ভোরি, খোতোপে ততরী করো এ ং গ োষ্ঠী সংরোে প্রচোরপে, পুনস্তকো ইতযোনি সর রোহ কনর। গকন্দ্রীয় সম োয় যোনঙ্কর
পনয NABARD গর্নক নরিোইিযোন্স গিয়।
এেোড়োও গয মনডলগুনল লযয করো যোয় গসগুনল হল:
গরখোনচে ১.১
যোনঙ্কর উনিযোন নিত স্বনির্ভর গ োষ্ঠী
যোঙ্ক
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এই পদ্ধনতনত যোঙ্ক সরোসনর স্বনির্ভর গ োষ্ঠী িনির িোনয়ত্ব গ্রহি কনর। তোরো গ োষ্ঠী িি কনর তোনির প্রনিযি িোি
কনর। নিনিভষ্ট সময় পর গ োষ্ঠীগুনল (SHG) যখি ঋি লোনর্র উপযুি হনয় উনি, অর্ভোৎ ঋি পনরনিোনধ্ সযম হয়,
তখিই যোঙ্ক তোনির ঋি প্রিোি কনর। এখোনি যোঙ্ক এক ধ্রনির Facilitator ও ঋি গযো োিকোরীর র্ূনমকো পোলি
কনর।
গরখোনচে ১.২
NGO র উনিযোন নিত স্বনির্ভর গ োষ্ঠী
যোঙ্ক

গ োষ্ঠী িি, প্রনিযি ও ঋি প্রিোি

SHG

যোঙ্ক

এই মনডনল গ োষ্ঠী গুনল (SHG) িনির িোনয়নত্ব র্োনক সরকোনর, আধ্ো সরকোনর ো গ সরকোনর সংিো (অনধ্কোংি
গযনে ন নর্ন্ন NGO) তোরো গ োষ্ঠী িনির গর্নক শুরু কনর সিসযনির প্রনিযি ও ঋি লোনর্র উপযুি কনর
গতোলোর িোনয়ত্ব নিনয় র্োনক। এইরূপ ঋি প্রিোিকোরী যোঙ্ক গ োষ্ঠীগুনলর পোরিনিভতো ন চোর কনর ঋি প্রিোি কনর
র্োনক। এনযনে Facilitator এর অিযতম লযয গ োষ্ঠী ও যোনঙ্কর মনধ্য গসতু ন্ধি।
গরখোনচে ১.৩
যোঙ্ক ও NGOর গয র্ উনিযোন নিত স্বনির্ভর গ োষ্ঠী
যোঙ্ক

NGO

গ োষ্ঠী িি, প্রনিযি ও ঋি

SHG

যোঙ্ক

প্রদানএকই সনঙ্গ Facilitator এ ং ঋি প্রিোিকোরীর (Micro
এই গযনে NGO ো আধ্ো সরকোরী সংিোগুনল
Finance Intermediaries) র্ূনমকো পোলি কনর। এমি অনিক গযনে তভমোি গযখোনি যোনঙ্কর পনয সরোসনর ঋি
প্রিোি করোও সম্ভ হনয় ওনি িো। তখি ঐ সমস্ত গযনে যোঙ্ক NGO ো আধ্োসরকোরী সংিগুনলনক অর্ভ সর রোহ
কনর এ ং গসই অর্ভ ঋি নহসোন ওই সংিোর মোধ্যনম গ োষ্ঠীর কোনে গপ েঁেয়। এখোনি পনরচোলিোর গযনে
Facilitator মুখয র্ূনমকো পোলি কনর।
SHG পদ্ধনতনত ঋি দুর্োন ন্টি করো গযনত পোনর, (এক) ঋি গিওয়ো হনত পোনর গ োষ্ঠীনক যো গ োষ্ঠীর্ুি
সিসয ি নিনজনির মনধ্য ন্টি কনর নিনত পোনর। (দুই) গ োষ্ঠী গকোি একজি সিসযনক যোনক গ োষ্ঠী প্রধ্োি নি ভোচি
কনর ঋি গিন ি িতোনন্ত্রক পদ্ধনতনত অর্ ো ঋি এক সিসয গর্নক অিয সিনসয চরোকোনর প্র োনহত হনত পোনর।
এখি এই গ োষ্ঠী িনির মোধ্যনম ঋি িোনির সুন ধ্ো হল যনি গকোনিো সিনসযর ৃ নহত ঋি সনিক সমনয় নিরত িো
আনস, তন গসনযনে জনরমোিো অনতনরি সুনির হোর ধ্োযভ করো, এমি নক গসই গ োষ্ঠীনক পর তভী ঋি মঞ্জুর িো করোর
মত িোনস্ত মূলক য িো গ্রহি করো গযনত পোনর। িলতঃ গ োষ্ঠীর সিসযরো নিনজনির স্বোনর্ভই ঋি ো ি অর্ভ সনিক
সমনয় নিরৎ গিওয়োর ন ষনয় তিোরনক করনত পোনর। এই য িোনক “Peer Monitoring” লো হনয় র্োনক। এর
িনল ঋি প্রিোিকোরী সংিোনক ঋনির অর্ভ নিরনতর ন ষনয় অর্ভ ও সময় যয় করনত হয় িো। ঋনির িোয় গযনহতু
গ োষ্ঠীর উপর সোমনগ্রক র্োন তভোয়, অতএ গ োষ্ঠী িনির গযনে কতগুনল প্রোর্নমক সনচতিতো র্োকো প্রনয়োজি।

প্রর্মত: গ োষ্ঠীর সিসয সংখযো খু গ িী হনল গ োষ্ঠী প্রধ্োনির পনয পনরচোলিো করনত সমসযো গিখো গিয় কোরি
গ িীর র্ো গযনেই গ োষ্ঠী প্রধ্োি নি ভোনচত হয় গ োষ্ঠীর সিসযনির মনধ্য গর্নকই। সোধ্োরি ন ি জনির গ িী গকোি
গ োষ্ঠীর সিসয সংখযো িো হওয়োই োছিীয়।
নদ্বতীয়ত: গ োষ্ঠীর্ূি সিসযনির অর্ভনিনতক অ িোি ঋনির প্রনয়োজিীয়তো, কমভকুিলতো ইতযোনি নিকগুনলর মনধ্য
একনি সমতো র্োকো ন নিষ প্রনয়োজি।
SHG (Micro Finance) য িোর অপর একনি গুরুত্বপূিভ নিক হল প্রোনেক, স্বল্প আয় সম্পন্ন মোিুষনির মনধ্য
সঞ্চনয়র প্র িতো সৃনষ্ট করো, অর্ভোৎ SHG এর সিসযরো একনি নিনিভষ্ট হোনর অর্ভ সঞ্চয় কনরর্োনক। অনিক সময় এই
Volume-II, Issue-XI

December 2016

50

স্বনির্ভর গ োষ্ঠী ও িোরী উন্নয়নির িতুি নিক : একনি সমোজতোনিক প্রসঙ্গ

পোর্ভ সোরর্ী গ োস

অর্ভ গিওয়ো হয়‘Member Fee’ নহসোন । নকন্তু গ নির র্ো গযনেই সঞ্চয় হয় গ োষ্ঠীর িোনম। তন গ োষ্ঠীর মনধ্য
একনি সিসয কোডভ ো ির্ীকরি পুনস্তকো র্োনক। গসখোনি প্রনত সিনসযর সঞ্চনয়র পনরমোি সনেোষজিক হনল গসই
সঞ্চয় গর্নক ঋিও প্রিোি করো হনয় র্োনক।
পঞ্চ োনষভকী পনরকল্পিো গর্নকই সরকোর প্রনচষ্টো চনল আসনে িোনরদ্র িূরীকরনির। প্রর্নম ড়ো হনয়নেল IRDP
এ ং গসখোনি গর্নক DWCRA ও নসিরো। অ নিনষ নিত হয় স্বনির্ভর গ োষ্ঠী প্রকল্প যো গিখোয় িোনরদ্র িূরীকরনির
অিযতম সিল ও ন কল্প পর্। স্বোধ্ীিতোর সূ িভ জয়েী উিযোপিনক অর্ভ হ কনর গতোলোর উনেনিয র্োরত সরকোর
গ ি নকেু প্রকল্প চোলু কনর। তোর মনধ্য একনি হল SHG। লো গযনত পোনর পূ ভতি IRDP প্রকল্প, োংলোনিি
মনডল, ও NABARD এর Credit Bank Linkage Programme এর একনি নমেি প্রকল্প এই স্বনির্ভর গ োষ্ঠী
প্রকল্প। গযখোনি ঋি ও অিুিোি হোত ধ্রোধ্নর কনর এর গর্নক অিুিোি নির্ভর মোিনসকতো ততরী করনে যো স্বনির্ভরতোর
ধ্োরিোনক যনতগ্রি করনত পোনর, গসখোনি স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর ধ্োরিো িনরদ্র সোধ্োরি মোিুষ ন নিষ কনর প্রোনেক
মনহলোনির আর্ভসোমোনজক মোি উন্নয়নি যনর্ষ্ঠ সহোয়ক নল মনি করো হয়।
যোনঙ্কং পনরনষ োর সুনযো সমোনজর িনরদ্রতম ও অসং নিত মোিুনষর কোনে গপ েঁনে গিওয়োর উনেনিয ১৯৯২
সোনলর গিব্রুয়োনর মোনস NABARD ‘স্বয়ম্ভর গ োষ্ঠী’ ো Self Help Group (SHG) িোনম একনি প্রকল্প চোলু
কনর। এই প্রকনল্পর হুমুখী উনেনিযর সোনর্ অর্ভনিনতক উনেিযনি নেল ৫-২০জনির একনি সমজোতীয় গ োষ্ঠী
মূলতঃ মনহলোনির অপ্রর্ো তর্োন নিনজনির যুদ্র সঞ্চয় জমো কনর নিনজনির প্রনয়োজনি ন নিষ কনর অর্ভনিনতক
কোনজ খরচ করন এ ং োড়নত সঞ্চয় যোনঙ্ক জমো রোখন , পর তভী কোনল প্রনয়োজি মত গ োষ্ঠীর সঞ্চনয়র আিুপোনতক
হোনর যোঙ্ক গর্নক ঋি নিনত পোরন । প্রকল্পনির একনি উনেিয নেল “িোরীর যমতোয়ি” ো Women
Empowerment। যনিও এই গ োষ্ঠী িনির মোধ্যনম পুরুষনিরও আয় ৃনদ্ধর সুনযো হনয়নে।
স্বোধ্ীিতোর পর তভী কোল গর্নক র্োরত সরকোর যতগুনল উন্নয়ি কমভসূচী গ্রহি কনরনে তোর মনধ্য SHGই এক
মোে প্রকল্প যোর একনি সুনচনেত ত জ্ঞোনিক িৃনষ্টর্ঙ্গী আনে। এ ং প্রকল্পনি রূপোনয়ত হয় এনক োনর তৃিমূল স্তনরর
মোিুনষর অংিগ্রহনির মোধ্যনম। কোনজই গ োষ্ঠী িি ও সিসয নি ভোচি একনি গুরুত্বপূিভ ন ষয়। নকন্তু নকেু গযনে গিখো
যোনে গ োষ্ঠী িনির নিনিভনিকো র্োল র্োন িো গমনি ন নর্ন্ন গপিো ও ন নর্ন্ন আয় স্তনরর মোিুষনক একই গ োষ্ঠীনত
রোখো হয়। স্বোর্োন ক র্োন ই তোনির চোনহিোর ন নর্ন্নতো গ োষ্ঠীর কোজ কনমভ গিনত োচক প্রর্ো গিনল। আনলোচিো
প্রসনঙ্গ নকেু প্রশ্ন উনি আনস।
স্বনির্ভর সঞ্চয় িনলর প্রনয়োজিীয়তো নক?
 স্বনির্ভর িল িনির মোধ্যনম মনহলোনি নক আত্মপ্রতযয়ী কনর গতোলো।









 ন পনি আপনি িনলর নিকি হনত ঋি অর্ভ নিনয় সোংসোনরক ো যনি ত প্রনয়োজি যোনত গমিোনিো সম্ভ
হয় গসই উনেনিয।
 সনচতি হওয়োর তোন নি এ ং নিনজনির সমসযো গমিোনিোর জিয।
ন নর্ন্ন সোমোনজক প্রনত ন্ধকতোনক িূনর সনরনয় প্রোনেক গেনির মনহলোনির আর্ভসোমোনজক মোি উন্নয়ি।
স্বনির্ভর সঞ্চয় িল যুদ্র সঞ্চয় ৃনদ্ধনত সহোয়তো কনর।
য সোয় কোেঁচোমোল রয় ও ন রনয়র উনেনিয।
আয় ৃনদ্ধর উপনযো ী গকোনিো য সো / কোর োর ো কৃনষ সংরোে কোজ করোর জিয।
িল সিসযনির কোনে স্বনির্ভর সঞ্চয় িল যোঙ্ক নহসোন পনর নিত হয়।
িোরীনরক প্রনত ন্ধীনির িল িনির প্রনরয়োর মোধ্যনম আিোর আনলো জো োনত।
তপিীলী জোনত ও তপিীলী উপজোনত মোিুষজিনক সং নিত করনত।
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 সোমোনজক িিমূলক কোজ যর্ো নিযো, সোন ভক স্বোিয ন ধ্োি, সুলর্ গি চো োর নিমভোি সহ িোিো সোমোনজক
অিযোনয়র ন রুনদ্ধ সকল রী মোিুষ ন নিষ কনর মনহলোনি নক সং নিত করনত।
 নসদ্ধোে গ্রহনি মনহলোনির মতোমতনক প্রোধ্োিয নিনত।
 সঞ্চয় আন ঋি পনর এই িীনতর উপর স্বনিভর্র িলগুনল প্রনতনষ্ঠত করনত।
কোনির নিনয় স্বনিভর্র গ োষ্ঠী ততরী হন ?









িনরদ্র মোিুষ যোরো একই অঞ্চনল স োস কনর এ ং একই আর্ভ সোমোনজক অ িো গর্নক এনসনে।
ন নর্ন্ন পযভোনয় িল িি করো গযনত পোনর, শুধ্ু মনহলো, মনহলো ও পুরুষ, ো শুধ্ু পুরুষ।
িল হন ১০-২০ জিনক নিনয়।
একই যনি একোনধ্ক িনলর সিসয হনত পোরন িো।
একনি িনল একনি পনর োনরর একজনির গ িী সিসয র্োকনত পোরন িো।
গমোি স্বনরোজ োরীনির মনধ্য অেতঃ ৫০% হন তপিীলীজোনত ও উপজোনতর্ুি মোিুষ এ ং ৪০% হন মনহলো।
গসচ প্রকল্প ো প্রনত ন্ধীনির গযনে কমপনয পোেঁচ জিনক নিনয় িল ড়ো গযনত পোনর।
যনতরমী গযনে িনলর গমোি সিসয সংখযোর িতকরো ন ি এ ং অনত ন নিষ গযনে িতকরো নেি র্ো পযভে
িোনরদ্রসীমোর সোমোিয উপর গর্নক চয়ি করো গযনত পোনর। (সিসযরো গযি একই পোড়োয় পোিোপোনি োস
কনরি, সোমোনজক অ িো ও অর্ভনিনতক অ িোর নিক গর্নক গযি একই রকম হয়। সিসযরো গযি পরস্পরনক
র্োল র্োন গচনিি ো জোনিি)।
 একই পনর োনরর নর্ন্ন নর্ন্ন যনি নর্ন্ন নর্ন্ন িনলর সিসয হনত পোনরি।
মনহলোনির দ্বোরো পনরচোনলত নকেু স্বনিভর্র গ োষ্ঠীর কর্ো :
গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী িং -১ : ধ্ভমোি, িীলপুর, উিরপোড়ো, যুদ্রসঞ্চয় ও ঋিন োষ্ঠী ২০০৫ সোনল নিত হয়
গষোল জি মনহলোনক নিনয়। এই গ োষ্ঠী িি করনত প্রোর্নমক র্োন গপ রসর্ো সোহোযয কনর। এখোনি গ োষ্ঠীর
সিসযনির আনলোচিোরনম নিক হয় মোনসক ন ি িোকো কনর সিসয নপেু িোকো জমো নিনত হন তহন ল িি করোর
জিয। প্রোর্নমক র্োন সরকোর গর্নক চোর িত িোকো সিসয নপেু গিওয়ো হয় গ োষ্ঠীনক। পর তভী কোনল সিসযোনির
প্রনতমোনস িোকো জমোনিোর গয পনরকল্পিো নেল তো গর্নক এখিও পযভে প্রোয় সোত হোজোর িোকোর মত জমোনিো হনয়নে
এ ং সিসযোরো পৃর্ক র্োন তোনির প্রনয়োজনি গ োষ্ঠী তহন ল গর্নক নতি হোজোর িোকো পযভে ঋি নিনত পোনরি
িতভসোনপয। স্বনির্ভর গ োষ্ঠী নহসোন এই গ োষ্ঠীনির নিনিভষ্ট গকোি গপিো গিই। সকনলই প্রনত মোনস িোকো জমোয় এ ং
প্রনয়োজনি ঋি গ্রহি কনর, এ ং এই ঋনির িোকো ন নর্ন্ন সিসযো ন নর্ন্ন র্োন কোনজ য হোর কনর। এখোনি গ োষ্ঠীর
সিসযোনির পৃর্ক র্োন যনি ত গপিো রনয়নে এ ং অনিনকই গসই গপিোর উপনরই নির্ভরিীল। গ োষ্ঠী গর্নক ঋি
গ্রহি করোর পর তোরো নিজ গপিোয় ো যনি ত কোনজই য হোর করনত আগ্রহী। গ োষ্ঠী িি করোর সময় গয ন ষয়নি
মোর্োয় রোখো হয় তো হল এর মোধ্যনম সকল মনহলোই গযি অর্ভনিনতক র্োন স্বোতন্ত্র ও স্বনির্ভর হয়। গ োষ্ঠীর সকল
নসদ্ধোে নমনিং এর মোধ্যনম গ্রহি করো হয়। গ োষ্ঠী তহন ল গর্নক গকোি সিসযো ঋি গ্রহি করনল প্রনত মোনস এক িত
িোকোয় দুই িোকো নহসোন সুি নিনত হয়। যনিও সোমনগ্রক ন ষয়নি গিখোনিোিো কনরি িল গিেী।
গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী িং -২ : ধ্ভমোি কোঞ্চিি র এলোকোয় নড় ওিো স্বনির্ভর গ োষ্ঠী হল িোনে কনলোিী যুদ্র
সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠী। ২০০০ সোনল ন ি জি মনহলোনক নিনয় এই গ োষ্ঠী নিত হয়। যনিও পর তভী কোনল যনি ত
ন নর্ন্ন কোরনি সোত জি সিসযো এই গ োষ্ঠী গেনড় গিয়। তোই তভমোনি গ োষ্ঠীর সিসযো সংখযো িোেঁনড়নয়নে গতনরো জি।
গ োষ্ঠী িনির প্রর্ম পোেঁচ ের সিসযো নপেু মোনস িি িোকো জমোনিোর নসদ্ধোে গিওয়ো হনলও পনর গসই িোকোর
পনরমোি োনড়নয় সিসযো নপেু মোনস ন ি িোকো জমোনিোর নসদ্ধোে গিওয়ো হয়। গ োষ্ঠী নড় ওিোর সময় সরকোনরর কোে
গর্নক চোর িত িোকো নিনয় গ োষ্ঠী তহন ল চোলু করো হয় যনিও পনর সরকোনরর কোে গর্নক প্রনত সিসযো নপেু পোেঁচ িত
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িোকো কনর গিওয়ো হনয়নেল। গ োষ্ঠীর িনির মূল কোরিনি গযিো উনি আনস তো হল অর্ভনিনতক দুরো িো। নিনজনির
জী নির অর্ভনিনতক অ িোর উন্ননতর উনেনিযই প্রনতযনক এই গ োষ্ঠীনত নিনজনির িোম গলখোয়। যখি প্রনয়োজি হয়
তখি গ োষ্ঠীর সিসযোরো গ োষ্ঠীর তহন ল গর্নক ঋি নিনত পোনর। যনিও এই ঋি িোনির ন ষয়নি সিসযোনির মনধ্য
নসদ্ধোে গ্রহনির মোধ্যনমই হনয় র্োনক। প্রনতযনকই প্রনত মোনস এক িত িোকোর উপর দুই িোকো সুি গিওয়োর িনতভ
ঋি গ্রহি কনর। গ োষ্ঠীনির নিজস্ব গকোি গপিো গিই তোই সিসযোনির জমোনিো িোকোই গ োষ্ঠী তহন নলর উৎস। প্রর্ম
নিনক সিসযোনির নিনয় মোনস দুই োর নমনিং করোর নসদ্ধোে গিওয়ো হনলও ন নর্ন্ন কোরনি ও প্রনতযনকর যনি ত নকেু
সমসযো র্োকোয় মোনস এক োর কনর নমনিং এ সোর নসদ্ধোে গিওয়ো হয়। এই গ োষ্ঠীনি হল মনহলোনির দ্বোরো পনরচোনলত
গ োষ্ঠী। এখোনি সকনলর নসদ্ধোে অিুসোনর একজিনক গ োষ্ঠী গিেী নি ভোচি করো হনয়নে। যনিও গিেী পি এখনিো
পনর তভি করো হয়নি। গ োষ্ঠীর নমনিংএ সিসযরো সকনলই উপনিত র্োকনত পোনরি িো ন নর্ন্ন কোরনি অর্ভোৎ উপনিনতর
হোর গমোিোমুনি। যোরো উপনিত র্োকনত পোনরি িো তোরো গ োষ্ঠীনত ৃহীত স ভসেত নসদ্ধোেনক গমনি গিি ো সমর্ভক
কনরি। গ োষ্ঠী িি করনত গপ রসর্ো সোহোযয করনলও পনর গকোি প্রনিযি মূলক সুনযো সুন ধ্ো পোিনি। অিযোিয
সং িি গর্নকও গকোি প্রকোর সুন ধ্ো পোিনি গ োষ্ঠীর সিসযোরো জোিোি।
গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী িং -৩ : ধ্ভমোি িীলপুর অঞ্চনলর অিয আর এক গ োষ্ঠী হল উিরপোড়ো ১িং যুদ্র সঞ্চয় ও
ঋি সনমনত। ২০০৫ সোনল ন ি জি সিসযোনক নিনয় এই গ োষ্ঠী নিত হয়। এই গ োষ্ঠীর সিসযোরো প্রনতযনকই
মনহলো। গ োষ্ঠী িনির সময় সরকোর গর্নক গ োষ্ঠীর জিয চোর িত িোকো গিওয়ো হনয়নেল। যো নিনয় প্রোর্নমক র্োন
গ োষ্ঠী তহন ল নড় ওনি। সিসযোনির আনলোচিোরনম প্রনত মোনস প্রনতযক সিসযো ন ি িোকো কনর গ োষ্ঠী তহন নল
জমো করন এই নসদ্ধোে গিওয়ো হয় এ ং প্রনয়োজনি প্রনতযক সিসযোই গ োষ্ঠী তহন ল গর্নক ঋি নিনত পোরন নিনিভষ্ট
িতভ সোনপনয। গ োষ্ঠী নড় ওিোর নপেনি অর্ভনিনতক দুরো িো িূর করো মূল কোরি হনলও নকেু কনর গিখোনিোর
তোন িও নেল গ োষ্ঠী সিসযোনির মনধ্য। গ োষ্ঠী িনির গযনে গপ রসর্ো ও িোিীয় কোউনন্সলোরনির সোহোযয রনয়নে
নল জোিোি গ োষ্ঠী সিসযোরো। যখি সিসযোনির অনর্ভর প্রনয়োজি হয় তখি আনলোচিোরনম নসদ্ধোে গিওয়ো হয় ঋনির
জিয আন িিকোরীনক কতিো পযভে ঋি গিওয়ো গযনত পোনর এ ং মোনস প্রনত এক িত িোকোর উপর দুই িোকো সুি
নিনত হন এই িতভ সোনপনয ঋি গিওয়ো হয়। এই সোমনগ্রক ঋি গ্রহি ও পনরনিোধ্ অর্ভনিনতক প্রনরয়োনির উপরই
নর্নি কনরই গ োষ্ঠী তহন ল ো িোি নড় উনিনে। গ োষ্ঠীর নিজস্ব গপিো র্োকোর িনল সিসযোনির মনধ্য নিয়নমত
গযো োনযো নড় ওনি যোর িনল পোরস্পনরক তোলনমলও র্োল হয়। উৎপোনিত দ্র য োজোরীকরনির জিয গ োষ্ঠীর
সিসযরো নিজ উনিযোন গিোকোনি গিোকোনি ন নয় উৎপোনিত দ্র য নিনয় আনসি। ন নর্ন্ন গমলোনত নিনজনির গ োষ্ঠীর
পয গর্নক গিোকোি সোনিো হয় নল তোেঁরো জোিোি, এনযনে গপ রসর্োও অনিক সোহোযয কনর র্োনক। গপ রসর্োর
অধ্ীনি গয সকল গমলোগুনল হয় গসখোনি গ োষ্ঠীর উৎপোনিত দ্র যগুনলর োজোরীকরনির য িোও অনিক সময়
গপ রসর্ো কনর গিয়। সিসযোনির সেনত ও সমর্ভি রনম এক জিনক গ োষ্ঠী গিেী নহসোন গ নে গিওয়ো হয়। গ োষ্ঠী
গিেী পনর তভি করোর প্রনরয়ো ো সুনযো র্োকনলও এখিও পযভে গিতৃত্ব পনর তভি করো হয়নি। গ োষ্ঠী সিসযোনির
নসদ্ধোে অিুসোনর প্রনত মোনস এক োর কনর নমনিংএ সোর প্রস্তো ৃহীত হয় এ ং এখিও পযভে নমনিংএ গ োষ্ঠী
সিসযোনির উপনিনতর হোর যনর্ষ্ট র্োল। সিসযোরো যনি ত কোনজ ো প্রনয়োজনিও ঋি গ্রহি কনর, যো নিনয় তোরো
নিনজ গর্নক িতুি নকেু করনত পোনর, আর এ গযনেও অর্ভনিনতক স্বনির্ভরতোর সুনযো রনয়নে।
গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী িং -৪: ধ্ভমোি গজলোর জোমোলপুর ব্লনকর জোরগ্রোম গ্রোম পঞ্চোনয়নত ২০০৪ সোনল ১০ই
িনর্ম্বর কনেোল সয়ম্ভর গ োষ্ঠী নি নড় ওনি। এই গ োষ্ঠী িনি প্রোর্নমক র্োন জোমোলপুর ব্লক সোহোযয কনর। গমোি
গতনরো জি সিসয ও সিসযোনক নিনয় এই পুরুষ ও মনহলো দ্বোরো পনরচোনলত স্বনির্ভর গ োষ্ঠীনি নড় ওনি। গ োষ্ঠী
সিসযনির আনলোচিোরনম নসদ্ধোে গিওয়ো হয় প্রনত মোনস পেঁঞ্চোি িোকো সিসয ও সিসযো নপেু গ োষ্ঠী তহন নল জমো
নিনত হন । তভমোনি এই গ োষ্ঠীনির তহন নল গমোি গতনরো হোজোর দুই িত এক িোকো সঞ্চয় রনয়নে। স্বনিভর্র গ োষ্ঠীর
নিনিভষ্ট গপিো নহসোন এই গ োষ্ঠীনি মৎস চোষনকই গপিো নহসোন গ্রহি কনরনে। এই গ োষ্ঠীর অিযতম সিসযো েীমনত
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ন মলো ো জোিোি প্রনত মোনস দুই োর কনর গ োষ্ঠীর নমনিং এর আনয়োজি করো হয়। গ োষ্ঠীর সকল নসদ্ধোেই নমনিং
এর মোধ্যনম গ্রহি করো হয় গযখোনি সকল সিসয ও সিসযোই তোনির মতোমত নিনয় র্োনকি। গ োষ্ঠী তহন ল গর্নক
ঋি গ্রহি করনল প্রনত মোনস প্রনত এক িত িোকোয় দুই িোকো নহসোন সুি নিনত হন এই িনতভ ঋি গিওয়ো হয়।
গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী িং -৫: ২০০৪ সোনল ২৫গি গিব্রুয়োনর পোেঁচ জি সিসযনক নিনয় ো ো কোলু রোয় সয়ম্ভর
গ োষ্ঠীনি নড় ওনি। এই গ োষ্ঠীনি ধ্ভমোি গজলোর জোমোলপুর ব্লনকর জোরগ্রোম গ্রোম পঞ্চোনয়নত অ নিত। প্রোর্নমক
র্োন নিনজনির জী নির আর্ভসোমোনজক মোনিোন্নয়ি গক সোমনি গরনখই গ োষ্ঠীনি নড় ওনি। এই গ োষ্ঠীনত
আনলোচিোরনম নিক হয় প্রনত মোনস সিসয নপেু ন ি িোকো কনর সঞ্চয় করন । এই গ োষ্ঠীনিও প্রোর্নমক র্োন নড়
ওনি জোমোলপুর ব্লনকর সহোয়তোয়। তভমোনি এই গ োষ্ঠীনির তহন নল নতি হোজোর সোত িত সোতোনি িোকো সনঞ্চত
আনে। এই গ োষ্ঠীর অিযতম সিসযো লনতকো গকোনল জোিোি প্রনত মোনস একনি কনর সর্ো ো নমনিং হয়। এই গ োষ্ঠীর
অর্ভনিনতক উন্নয়নির নিনিভষ্ট গকোি গপিো ো কোজ গতমি নকেু িো র্োকনলও পশুপোলনিরই উপরই এরো নির্ভর কনর।
সিসযরো গ োষ্ঠী তহন ল গর্নক িোকো ধ্োর নিনল িতভসোনপয র্োন প্রনত মোনস ১০০ িোকোয় দুই িোকো নহসোন সুি
নিনত হয়।
গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী িং-৬: ন িোলোযী সয়ম্ভর গ োষ্ঠী ধ্ভমোি গজলোর জোমোলপুর ব্লনকর জোরগ্রোম গ্রোম
পঞ্চোনয়নত অ নিত। প্রোর্নমকর্োন গ োষ্ঠী নড় তুলনত জোমোলপুর ব্লক সোহোযয কনরনে নল গ োষ্ঠীর অিযতম সিসযো
িীপোনল ো জোিোি। প্রসঙ্গরনম নতনি জোিোি ২০০৪ সোনল ২৪গি অনক্টো র মোনস এই গ োষ্ঠীনি পোেঁচ জি সিসযনস
নিনয় নড় ওনি। এখিও পযভে এই গ োষ্ঠীনির গমোি সঞ্চয় চোর হোজোর নতি িত সোতোি িোকো। নতনি জোিোি এই
গ োষ্ঠীর নিনিভষ্ট গকোি গপিো িোই। তন প্রনতযনকই নিনজর মত কনর পশু পোলি গপিোয় যুি। িীপোনল ো জোিোি
প্রনত মোনস একনি কনর গ োষ্ঠী সর্ো নস। এ ং গ োষ্ঠী সংরোে সকল নসদ্ধোে ও পনরকল্পিো এই নমনিংনয়ই গ্রহি করো
হয়। গ োষ্ঠী নসদ্ধোে অিুসোনর প্রনতনি সিসযোনক গ োষ্ঠী তহন নলর জিয মোনস ন ি িোকো কনর জমো রোখনত হয়। এই
তহন ল গর্নক প্রনয়োজনি ও আনলোচিোরনম সিসযরো িোকো ধ্োর নিনত পোনরি। তন মোনস এক িত িোকোয় দুই িোকো
সুনির িনতভ িোকো ঋি গিওয়োর নসদ্ধোে গ্রহি করো হয়।
নকেু স্বনির্ভর মনহলোর আর্ভ-সোমোনজক উন্নয়নির কর্ো :
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ১ : ধ্ভমোনির িীলপুর উিরপোড়ো যুদ্র সঞ্চয় ঋি গ োষ্ঠীর সিসযো কনিকো িোস। স্বনির্ভর
গ োষ্ঠী নক র্োন তোেঁর জী িনক প্রর্োন ত কনরনে তো নতনি প্রকোি কনরি। নতনি জোিোি স্বোমী মোরো যো োর পর সংসোর
নকর্োন চলন , গকোর্োয় র্োকন ো, খোন ো নক, গেনল গমনয়নির নক কনর মোিুষ করন ো এই নচেোয় এক সময়
দুর্ভো িোয় ও হতোিোয় চোনরনিক রনমই সংকীিভ হনয় আসনেল। গেনল গমনয়নির মোিুষ করো, তোনির মুনখ অন্ন তুনল
গিওয়ো গয নক কনিি তো জী ি আমোনক নিনখনয়নে নল নতনি জোিোি। তোেঁর কর্োয় নিনজর মনির গজোনর আনস্ত
আনস্ত গচষ্টো কনরনে গেনল গমনয়নক দুন লো গখনত পড়নত নিনত, পড়োনিোিো করোনত। মুনড় গর্নজ গলোনকর োনড়নত
কোজ কনর সংসোর চোনলনয়নে। গেনলনক মোধ্যনমক পযভে পড়োনত গপনরনে, ও গমনয় উচ্চমোধ্যনমক পযভে পনড়নে।
স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর সোনর্ যুি হওয়োর পর একনিনক গযমি অর্ভনিনতক সোহোযয ো স্বনির্ভরতো পোনে সংসোর চোলোনিোর
গযনে অিযনিনক আ োর মনির গজোড়ও পোনে নল জোিোি কনিকো গি ী। একিো সময় সংসোর খু কনষ্ট গকনিনে,
িোকো পয়সোর অর্োন গতমি নকেুই হনয় ওনি নি। তন ধ্ীনর ধ্ীনর উন্ননত করোর গচষ্টো করনে। গেনল কোরখোিোয় কোজ
কনর ওখোনি যো পোয় ও নিনজ মুনড় গর্নজ গয িোকো পোওয়ো যোয় তো নিনয় সংসোনর দু গ লো র্োল র্োন চনল যোয়।
স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর সিসযো হনয় গয িোকোিো ঋি নিনয় র্োনক গসই িোকো নিনয় মুনড় র্োজোর চোল ও সোনর্ সোনর্
প্রনয়োজিীয় নজনিস নকনি। িনল ঋনির িোকোিো হোনত র্োকোয় গ িী কনর নকনি র্োজোর্োনজর পর ন রী করনল
গমোিোমুনি লোর্ হয়। আন িোকো ধ্োর করনত হত, স্বনির্ভর গ োষ্ঠীনত গযো গিওয়োর পর এখি আর গতমি হয় িো।
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নিনজই সংসোর চোলোই ও যো তীয় নসদ্ধোে গ্রহি কনর। মুনড় র্োজোর পর গসই মুনড় োনড়নত নিনত গযনত হত তোই ধ্ীনর
ধ্ীনর গচিো জোিো গ নড়নে এ ং গমোিোমুনি লোর্ ও হনে। এখি আনম অনিকিোই নচেো মুি নল জোিোি কনিকো িোস।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ২ : িীলপুর উিরপোড়ো যুদ্র সঞ্চয় ঋি গ োষ্ঠীর অপর এক সিসযো েীমতী রূিু গি ধ্ীনর
ধ্ীনর নতনি তোর স্বনির্ভরতোর কর্ো তুনল ধ্নরি। নতনি জোিোি ন নয়র পর সংসোর করনত করনত এক গর্েঁনয়নম চনল
এনসনেল। োনড়নত স্বোমীই হনলি একমোে উপোজভিকোরী। স্বোমী কনলর য সো কনরি। নকন্তু নিনজ মোধ্যনমক পযভে
পনড়নে তোই র্নর এক গর্েঁনয়নম কোজ করনত র্োল লো ত িো নল জোিোি েীমতী রূিু গি। নতনি জোিোি এই স্বয়ম্ভর
গ োষ্ঠীনত যুি হনয় আলোিো নকেু করোর অিুনপ্ররিো গপনয়নে। গ োষ্ঠী গর্নক িোকো ধ্োর নিনয়নে, গসই সনঙ্গ নিনজর নকেু
জমোনিো িোকো নিনয় একনি গসলোই গমনিি নকনিনে। ন নয়র পর মোঝখোনি একনি নিনির কোনে গসলোই নিনখনে। তোই
এখি আর অসুন ধ্ো হয় িো। এখি আনম অনিক নকেু ততরী করনত পোনর কর্োনি যনর্ষ্ট আত্মন শ্বোনসর সোনর্ জোিোি
েীমতী রূিু গি। স্বোমী দুলোল গি জোিোি রূিু গি ী এই সকল কোজ করোয় নতনি যনর্ষ্ট খুনি, কোরি তোর মনত
গমনয়রোও একিু নিনজর পোনয় িোেঁড়োনত নিখুক। এর জিয যর্ো সম্ভ সোহোযয কনর যোন ি নল জোিোি রূিু গি ীর
স্বোমী। েীমতী রূিু গি জোিোি স্বোমীর কনলর য সোয় মোস গপোহোনল গসখোি গর্নক একিো িোকো আনস, তো নিনয় স্বোমী,
গমনয় নিনয় র্োলই চনল যোয়। তন নিনজ সংসোর চোনলনয়ও গসলোই করোর স নিকিো নিকিোক চলনে। নকেু িোকোও
হোনত আসনে। সংসোনর প্রনয়োজি হনল নিনত পোরনে, র্োল লো নে। গমনয় এখি খু গেোি, ওনকও র্োল কনর ড়
করনত হন নল জোিোি েীমতী রূিু গি। আন আনর্ভক অ িো গতমি নেল িো। এখি দুনিো উপোজভি হনে, তোই
আন র গর্নক র্োল র্োন ই চনল যোনে, ধ্োর গিিোও কম করনত হনে। নিনজ কোজ কনর দুনিো পয়সো গতো গরোজ োর
করনত পোরনে এিোই মোিনসক সন্তুনষ্ট নল জোিোি মোধ্যনমক পোস রূিু গি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ৩ : েীমতী অঞ্জলী ন শ্বোস হনলি িীলপুর উিরপোড়ো যুদ্র সঞ্চয় ঋি গ োষ্ঠীর অপর এক
সিসযো। নতনি জোিোি একিো সময় আনর্ভক অ িো গমোনিই র্োল নেল িো। স্বোমীর িরীনরর অ িোও খু খোরোপ।
সংসোরও খু কষ্ট কনর চোলোনত হনেল। তখি মনি হত নিনজ যনি নকেু গরোজ োর করনত পোরতোম তোহনল দুঃসমনয়
কোনজ লো ত। তখি গসই নচেো সিল িো হনলও তভমোনি স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর সোনর্ যুি হ োর পর ধ্ীনর ধ্ীনর সিল
হনত র্োনক নল মনি কনরি েীমতী অঞ্জলী ন শ্বোস। এখি স্বোমী খু ই অসুি, কোজ করনত সযম িয়, োনড়নতই
র্োনক, আর গেনল রোজ নমস্ত্রীর কোজ কনর। তোই এখি সংসোর চোলোনিো খু ই িি। স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর সোনর্ যুি হওয়োর
িনল গ োষ্ঠী গর্নক িোকো পয়সো ঋি নিনত পোরনে। নিনজ গসলোই গ োিো কনর তোই সূতো কোপড় নকিনত হয়। গ োষ্ঠী
গর্নক পোওয়ো িোকো নিনয় এগুনল নকিনত সুন ধ্ো হনয়নে। তোেোড়ো সংসোনরর প্রনয়োজনিও িোকো য হোর করো হয় নল
েীমতী অঞ্জলী ন শ্বোস জোিোি। এখি এই িোকো হোনত র্োকনলও নকেুিো হনলও সংসোর চোলোনত সুন ধ্ো হয়। নিনজই
স নিক ন ন চিো কনর সংসোনরর যোপোনর নসদ্ধোে নিই। ধ্োরনিিো করনত হনলও আন র গর্নক তো অনিকিোই কনম
গ নে। জোমো কোপড় গসলোই-এর পর নতনি নিনজ ন নয় োনড়নত নিনয় আনসি তোই পনরনচনতও অনিকিোই গ নড়নে
নল নতনি জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ৪ : িীলপুর উিরপোড়ো যুদ্র সঞ্চয় ঋি গ োষ্টীর আর এক সিসযো হনলি খুকরু োিী
খোসনকল। নতনি গপিোয় ধ্ভমোি গপ রসর্োর একজি চুনি নর্নিক কমভী। স্বনির্ভর গ োষ্ঠী সংরোে প্রনশ্ন নতনি জোিোি
তভমোি পনরনিনত এতই কনিি গসখোি গর্নক সংসোর চোলোি ো গ েঁনচ র্োকোিোই িি। কোনজই গ েঁনচ র্োকোর জিয
আ নিযকর্োন িোকো পয়সো গতো লো ন ই। তোই গপ রসর্োর অিোয়ী সোিোই কমভীর কোজও কনর র্োনক। গেনল গতমি
নকেু কনর িো, নিিমজুরই লো চনল (নজিোনরির অপোনরি কনর), কোনজই এখোি গর্নক উপোজভিও সোমোিয, সনঙ্গ
গ মো ও িোনত আনে, তোই স োর গপি চোলোনত অিয উপোজভনির পর্ও গ নে নিনত হনয়নে নল জোিোি খুকুরোিী
খোসনকল। অর্ভনিনতক অ িো গতমি র্োল িো হনলও ধ্োর গিিো খু একিো করনত হয়নি। স্বনির্ভর গ োষ্ঠীনত যুি
হওয়োর পর গ োষ্ঠী গর্নক নকেু িোকো ঋি নিনয় মুনড় র্োজোর য সো শুরু কনর। যনিও পোড়োর অনিনকই এ গপিোয়
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জনড়ত তোই তোনির গিনখই অনিকিো এই গপিোয় আসো। মুনড় র্োজোর চোল গকিোর জিয ঋি গিওয়ো িোকো গর্নক চোল
নকনি, তোেোড়ো পোিোপোনি অিযোিয খরচনতো আনেই। স গর্নক ড় কর্ো হল নিনজর োনড়নতই মুনড় র্োনজ তোই
সংসোনরর স কোজ গসনর োনক সময়িো এই গপিোয় নিনত গপনরনে। এই গপিো গর্নক গমোিোমুনি র্োলই লোর্ হনে,
িনল হোনত িোকোও র্োকনে নল জোিোি খুকুরোিী খোসনকল। এ ং এই লোনর্র িোকো জনমনয় গেনলনক সোইনকল
নকনি নিনয়নেি গসকর্োও জোিোনত গর্োনলিনি নতনি। এখি সংসোনরর প্রনয়োজনি িোকোও নিনত পোরনেি নল
আত্মন শ্বোনসর সোনর্ নতনি জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ৫ : েীমতী মুিো রজতিোস িীলপুর উিরপোড়ো যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠীর আর এক
সিসযো তর্ো িলনিেী। নতনি নিনজনির স্বনির্ভর গ োষ্ঠী সম্পনকভ গ ি সনচতি এ ং গ োষ্ঠীর প্রনত যর্োযর্ িোনয়ত্বিীল
নল নতনি জোিোি। গ োষ্ঠীর সকল সিসযনির অর্ভনিনতক অ িো খু ই খোরোপ তোই নিনজনির অর্ভনিনতক মোি
উন্নয়নির উনেনিযই এই স্বয়ম্ভর গ োষ্ঠীর উদ্ভ নল েীমতী মুিো রজতিোস জোিোি। োনড়র গপিো কুম্ভকোর হনলও
নিনজ আত্মনির্ভর হওয়োর উনেনিযই পোিোপোনি গসলোই গ োিোও কনর র্োনকি। গ োষ্ঠী সূচিো গর্নক যুি হওয়োর িনল
গ োষ্ঠীর র্োল খোরোপ নিক সম্পনকভ নতনি যনর্ষ্ট ওয়োনক হোল। নতনি মনি কনরি, গয উনেনিয গ োষ্ঠী নিত হনয়নে
গসিোনক সনিকর্োন ও িোনয়ত্ব সহকোনর পোলি করোই এখি তোর মূল কতভ য। কোনজই সিসযনির সুন ধ্ো অসুন ধ্োয়
পোনি িোেঁনড়নয়, প্রনয়োজনি গ োষ্ঠী তহন ল গর্নক অর্ভ সোহোযয করো ো ঋি গিওয়ো এ ং ঋি গপনত যোনত গকোি
অসুন ধ্ো িো হয়, তো আনলোচিোর মোধ্যনম নসদ্ধোে গিওয়ো প্রর্ৃনত সকল নিকগুনলই নতনি লযয রোনখি। যনিও এত নকেু
নিক সোমনল চলো গমোনিও সহজ িয় নল নতনি মনি কনরি। নিনজ গ োষ্ঠীর তহন ল গর্নক ঋি নিনয় নিনজর গপিোয়
(নসলোই) ও পোনর োনরক কোনজ য হোর কনরি। কোনজই সোংসোনরক অর্ভনিনতক চোপ র্োকনলও এই স্বয়ম্ভর গ োষ্ঠীর
ঋি গয কোনজ লো নে তো জোিোনত গর্োনলিনি নতনি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ৬ : িোনে কনলোিীর যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠীর সিসযো েীমতী ঝিভো নসকিোর। গপিোয়
ৃহ ধ্ু, নকন্তু মরসুমী য সো নহসোন োলোনপোষ ততরী কনরি। স্বোমী গপিোয় েনমক তোই আনর্ভক অ িো খু একিো
র্োল িয় নল জোিোি ঝিভো নসকিোর। নতনি সূচিো গর্নকই গ োষ্ঠীর সোনর্ যুি। যনিও গ োষ্ঠীর নিজস্ব গকোি গপিো গিই
ত ুও গ োষ্ঠীর তহন ল গর্নক প্রনয়োজি মত ঋি প্রিোি করো হনয় র্োনক সিসযোনির মনধ্য আনলোচিো রনম। ঝিভো
নসকিোর জোিোি গ োষ্ঠীর সিসয নহসোন নতনি যো ঋি পোি তো নতনি তোর নিজস্ব য সোর কোনজ ও সোংসোনরক
প্রনয়োজনি য হোর কনরি। এই স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর সিসযো হনয় অনিকিোই আত্মনির্ভর হনত নিনখনয়নে নল নতনি
জোিোি। আন পোনর োনরক কোরনি ধ্োরনিিো করনত হনলও এখি গসিো প্রোয় গিই নল নতনি জোিোি। সোংসোনরক আয়
যোনয়র নহসো প্রর্ৃনত ন ষয়গুনল সম্পনকভ স্বোমী নসদ্ধোে গ্রহি করনলও এনযনে নতনিও মতোমত প্রিোি ো র্ূনমকো
পোলি কনরি নল ঝিভো নসকিোর জোিোি। তোর মনত এই গ োষ্ঠী িি করোর িনল অনিকিোই সুন ধ্ো হনয়নে ও এর
জিয উপকোরও গপনয়নেি অনিক, যোর িনল অনিনকই গ োষ্ঠী িনির গযনে উৎসোহী নল নতনি মনি কনরি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ৭ : িোনে কনলোিীর যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠীর এমনি এক সিসযো হনলি েীমনত নমিো
িোসমল। নতনি জোিোি এই স্বনিভর্র গ োষ্ঠীনত গযো গিওয়োর আন পোনর োনরক অ িো খু ই খোরোপ নেল। একসময়
স্বোমী কোরখোিোয় কোজ করনতো, নকন্তু কোরখোিো ন্ধ হনয় যোওয়োয় আমোনির অ িো আরও গিোচিীয় হনয় পনড়। এই
অ িোয় স্বনির্ভর গ োষ্ঠীনত যুি হনয় অনিক লোর্ হনয়নে নল নতনি মনি কনরি। নতনি জোিোি গ োষ্ঠীর কোে গর্নক
ঋি নিনয় ধ্ীনর ধ্ীনর নকেু করোর গচষ্টো করনত লো লোম। নিনজ অ সর সমনয় ন নড় োেঁধ্োই এর কোজ কনর, এনত
সংসোনরর জিয দু পয়সো আনস। স্বোমী এক সময় গ কোর হনয় র্নর নসনেল, গসই অ িোয় প্রোয়ই ঝ ড়ো ঝোনমলো
গলন র্োকনতো, গসই সময় সোংসোনরক অ িোও র্োল নেল িো। আ োর দুনিো গমনয় স্কুনল পনড়, তোর খরচও আনে।
স ই গযি গকমি হনয় আসনেল নল জোিোি নল েীমনত নমিো িোসমল। গ োষ্ঠী গর্নক িোকো নিনয়, আ োর নিনজ
গলোনকর োনড়নত কোজ কনর, নকেু জনমনয় স্বোমীর জিয গেোট্ট একিো গিোকোি কনর নিনয়নে।এখি স্বোমী গিোকোি
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চোলোয়, আনম নিনজর কোনজ যুি র্োনক। গ োষ্ঠীর িোকোিো নিক সমনয়ই কোনজ গলন নে নল েীমনত নমিো িোসমল
জোিোি। এখি সংসোর গমোিোমুনি র্োল র্োন ই চলনে, আ োর গমনয় দুনির পড়োনিোিোর জিযও নিনজ িোকো নিনত পোরনে
নল আিন্দ হনে। গ োষ্ঠীনত যুি হওয়োর িনল জী ি যোেোর মোি গ িী িো হনলও নকেুিো গ নড়নে। প্রনয়োজনির
সময় গ োষ্ঠীর িোকো উপকোনর এনসনে তোই োেঁচনত সুন ধ্ো হনয়নে নল নতনি জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ৮ : রনঞ্জতো রোয় িোনে কনলোিীর যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠীর অিয আর এক সিসযো।
নতনি জোিোি যখি স্বোমী জীন ত নেল তত নিি পনর োনর স্বোমীই একমোে গরোজ োনরর যনি নেনলি। নকন্তু স্বোমী মোরো
যো োর পর ধ্োরনিিো গতমি িো র্োকনলও সংসোর নকর্োন চোলোন ো তো নিনয় এক সময় নচেোর অে নেল িো। তোরপর
গলোনকর োনড়নত কোজ করনত ন নয় নকেু িোকো মোস গপোহোনল মোইনি গপনলও তো নিনয় সংসোর চোলোনিো খু ই কনিি
হনয় পনড়। যোনির োনড়নত কোজ কনর গসই গ নি এই স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর কর্ো নল এ ং আমোনকও এর সোনর্ যুি
হনত লনলি। গ নি স য িো কনর নিনল এ ং আনমও একজি গ োষ্ঠীর সিসযো নহসোন গযো নিলোম। এই স্বনির্ভর
গ োষ্ঠীর সোনর্ যুি হনয় অনিক উপকোর গপনয়নে নল জোিোি নতনি। তোর মনত এই গ োষ্ঠীনত যুি হনয় মনি
অনিকিোই সোহস গপলোম। তোেোড়ো গ োষ্ঠীর স োইও গসই আশ্বোস নিল। যনিও এখনিো পযভে গ োষ্ঠীর কোে গর্নক ঋি
গ্রহি কনরনি তন জোনি যখি প্রনয়োজি হন তখিই পোন ো। আর এর জিযই গতো স্বনির্ভর গ োষ্ঠীনত গযো নিনয়নে
নতনি জোিোি। এখি গমোিোমুনি পোরপোনশ্বভক অ িো, োজোর স ই ুঝনত পোরনে তোই এখি িনক যোওয়োর খু একিো র্য়
গিই। এখি গেোি গেনল পড়নে আর ড় গেনলিো পড়ো গেনড় নিনয় কোরখোিোয় কোজ কনর আ োর কখিও কখিও
নিনজও কোনজর িোেঁনক িোেঁনক ন নড় োেঁধ্োই এর কোজ কনর। তোই হোনত একিু পয়সোও র্োকনে। এখি োনড় র্র একিু
োেঁধ্োই করোর কর্ো র্ো নে। তোই িোকোও জমোনে। তন এখি গেোি গেনলর পড়োনিোিোর জিয র্ো নত হনে। ড় ক্লোনস
উনিনে িোকো পয়সোও গ িী লো ন । তোই গর্ন নে গ োষ্ঠী গর্নক ঋি নিনয় গেোি চোনয়র গিোকোি করন ো নল জোিোি
রনঞ্জতো রোয়।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ৯ : িোনে কনলোিীর যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠীর আর এক সিসযো েীমনত কমলো রোয়।
নতনি জোিোি এই স্বনির্ভর গ োষ্ঠী নড় তুলনত গপ রসর্োর যনর্ষ্ঠ র্ূনমকো আনে এ ং প্রর্ম গর্নকই নতনি এই স্বনির্ভর
গ োষ্ঠীর সোনর্ যুি। নতনি গপিোয় ৃহ ধ্ূ হনলও সোংসোনরক সোরো নিক সোমনল অ সর সমনয় ন নড় োেঁধ্োই এর কোজ
কনরি। স্বোমী দুলোল রোয় িোিীয় এক কোরখোিোর েনমক। পনর োনর স্বোমী েোড়ো গক লমোে শ্বোশুনড়ই তভমোি এ ং নতনি
এখি কোজ কমভ করনত অযম। পনর োর গেোি হনলও আর কিো সোধ্োরি িনরদ্র পনর োনরর মতই অর্োন র সংসোর।
নতনি জোিোি স্বোমী তিনিক েনমক তোই তোর মজুনরও কম। তো েোড়ো অসুখ ন সুখনতো রনয়নেই, তোই একিো গরোজ োনর
আর চনল িো। ন নড় োেঁধ্োই কনর নকেু আয় হনলও তো খু ই অল্প। তোই এই পনরনিনতনত নিনজ নকেু করোর ইেো
রনয়নে নল নতনি জোিোি। েীমনত কমলো রোয় জোিোি গ োষ্ঠীর তহন ল গর্নক ঋি নিনয় সংসোনরর কোনজ য হোর
কনরনে। পোনর োনরক অ িো খোরোপ হনলও গতমি ধ্োর গিিো করনত হয়নি। পোনর োনরক নসদ্ধোে স্বোমী গ্রহি করনলও
তোর র্ূনমকো ো মতোমনতর গুরুত্ব রনয়নে নল নতনি জোিোি। নিনজনির মনধ্য িোকো জনমনয় গরনখ তো সিসযনির
মনধ্য প্রনয়োজনি ঋি গিওয়ো হনয় র্োনক, এর িনল গযমি িোকো ধ্োর গিওয়ো যোয় গতমনি প্রনয়োজি মত িতভ গমনি
গিোধ্ও করনত হয়, অসুন ধ্ো খু একিো হয় িো। স োর উপকোনর লো ন এই গর্ন ই গতো গ োষ্ঠী ততরী হনয়নে নল
েীমনত কমলো রোয় জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ১০ : ধ্ভমোি কোঞ্চি ি নরর িোনে কনলোিীর যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি গ োষ্ঠীর অিযতম
সিসযো তর্ো গ োষ্ঠীর প্রধ্োি গিেী েীমনত দুলোলী হোলিোর। নতনি জোিোি এই গ োষ্ঠী পনরচোলিো করো গসোজো িয় গ োষ্ঠীর
স নিকগুনলই গর্ন গিখনত হয়। নতনি নলি গয কর্ো নচেো কনর িল নড় উনিনে গসই নিকগুনল গতো র্ো নতই
হন । পোনর োনরক অ িো গতমি সেল িো হনলও গ োষ্ঠীর অিযোিযনির তুলিোয় গ ি র্োল। স্বোমী িোিীয় কোরখোিোয়
েনমক ও গেনল একই গপিোয় যুি নল জোিোি েীমনত দুলোলী হোলিোর। গ োষ্ঠীর মনধ্য অিযনির তুলিোয় নিযো ত
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নিক গর্নক একিু এন নয় র্োকোয় তোনকই গিেী নহসোন সমর্ভি কনরি সকনল। নতনি নলি গ োষ্ঠী িনির মূল
উনেিয নেল প্রনয়োজনির সময় যোনত সকনল সোহোযয পোয়। আমোনির সকনলরই জী ি যোেোর মোি গতমি র্োল িয়,
সকনলই রী , প্রনয়োজনি ন পনি িোকোর িরকোর হনল গকউই একসনঙ্গ এতগুনল িোকো গজো োড় করনত পোরন িো,
তোর উপর কোনরোরই পনর োনর গতমি র্োল আয় িোই। তোই আমরো নিক কনর িল িি কনর মোনস মোনস নকেু িোকো
জমো কনর প্রনয়োজনি িতভসোনপয র্োন িোকো ধ্োর গিওয়ো যোন । দুলোলী হোলিোর জোিোি নতনি নিনজ গ োষ্ঠীর গর্নক
িোকো হোর নিনয় মরসুমী য সো কনরি। নতনি োলোনপোষ ততরী কনরি, এ ং এর জিয প্রনয়োজিীয় দ্র যগুনল গ োষ্ঠীর
তহন ল গর্নক ঋি নিনয় রয় কনরি। যনিও সংসোনরর প্রনয়োজনিও এই িোকো য হোর হয় নল নতনি জোিোি। তোর
মনত এখি দুনিো পয়সো হোনত র্োকোর িনল ধ্োর গিিো গতমি করনত হয় িো। আরও নকেু িোকো জনমনয় র্রিো গমরোমত
করোর কর্ো র্ো নে নল নতনি জোিোি। গিখনত গিখনত এই গ োষ্ঠীনত অনিক ের গকনি গ ল, গ োষ্ঠীর মনধ্য গতমি
গকোি সমসযো গিই নল েীমনত দুলোলী হোলিোর জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ১১ : ধ্ভমোি িীলপুর উিরপোড়ো ১িং যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি সনমনতর অিযতম সিসযো
েীমনত পুতল
ু িোস। নতনি জোিোি আমোনির গ োষ্ঠী নিত হয় গসই সকল সিসযনির নিনয় যোরো অর্ভনিনতক র্োন দু ভল
ো যোনির আনর্ভক অ িো খু ই খোরোপ। এনযনে নতনি জোিোি তভমোনি গপ রসর্ো এই গ োষ্ঠী িি করনত অনিক
সোহোযয কনরনে। নতনি জোিোি তোর পোনর োনরক অ িো এনক োনরই সোধ্োরি। স্বোমী গপিোয় য সোয়ী। কোনজই সংসোনর
অর্ো ন ষয়নি িো র্োকনলও নিনজ নকেু করোর উনেনিয সয়ম্ভর গ োষ্ঠীনত যুি হই। গ োষ্ঠী গিেী হওয়োর িনল গ োষ্ঠীর
সকল ন ষয়নক সনিক র্োন পনরচোলিো করোর িোনয়ত্ব আমোর নল েীমনত পুতুল িোস জোিোি। যনি ত প্রনয়োজনি
িোকো গ্রহি িো করনলও যোরো িোকো ঋি নিনত চোি তোনির প্রনয়োজনি গ োষ্ঠীর অিযোিয সিসযনির সনঙ্গ
আনলোচিোরনম এই নসদ্ধোে গ্রহি করো হয়। নতনি জোিোি এই সয়ম্ভর গ োষ্ঠীনত যুি হওয়োর িনল এখি অনিকিোই
আত্মন শ্বোস গ নড়নে। আমরো গ োষ্ঠীর সিসযরো স োই নমনল গয গপিো অর্ভোৎ নচেঁনড়, োিোম, পোেঁপড় র্োজোর পযোনকি
ততরী কনর এ ং পনর গস গুনল ন নর্ন্ন িোনি ো গিোকোনি ন রী কনর, ন নর্ন্ন গমলোর মনধ্য েল নিনয় র্োনকি নল
নতনি জোিোি। যনিও আনযনপর সোনর্ নলি অনর্জ্ঞতো কম র্োকোর ো প্রনিযনির অর্োন অনিক অসুন ধ্োর সেুখীি
হনত হনে। প্রর্ম প্রর্ম গতমি লোর্ িো হনলও এখি গমোিোমুনি লোনর্র মুখ গিখনে নল েীমনত পুতুল িোস জোিোি।
যনিও পনর োনরর মূল উপোজভিকোরী স্বোমী এ ং সোংসোনরক ন নর্ন্ন ন ষনয় স্বোমীই নসদ্ধোে গ্রহি কনরি ত ুও স্ত্রী
নহসোন তোর নসদ্ধোনের গুরুত্ব রনয়নে নল নতনি মনি কনরি। নতনি জোিোি স্বল্প মূলধ্নির কোরনি ড় নকেু করোর
ইেো র্োকনলও তো সম্ভ হয় িো এ ং উৎপোিনির জিয পযভোি জোয় োর সমসযোও রনয়নে নল নতনি জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ১২ : ধ্ভমোি িীলপুর উিরপোড়ো ১িং যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি সনমনতর গ োষ্ঠীর আর এক
সিসযো েীমনত লযী িোস জোিোি পোনর োনরক অ িো একিো সময় খু খোরোপ নেল। স্বোমী গপিোয় য সোয়ী তন
য সোনি খু ই গেোি, তোই মোস গ নল য সো গর্নক গতমি নকেু আয় হত িো। তোেোড়ো একিো আনয় এখি সংসোর
চোলোনিোও কনিি নল নতনি জোিোি। নকেু গরোজ োনরর উনেনিয এই গ োষ্ঠীনত আমরো স োই নমনল এখোনি কোজ কনর
নল নতনি জোিোি। মূলতঃ আমরো নচেঁনড় র্োজো, পোেঁপড় র্োজো প্রর্ৃনত ততরী কনর ও পযোনকি কনর ন নর্ন্ন িোনি ো
গিোকোনি ন রী কনর। স োই একসোনর্ এই স কোজ করনলও আমোনির মনধ্য ন নর্ন্ন জনির িোনয়ত্ব র্োনক। োজোর
গর্নক কোেঁচো মোল আিো, ততরী করো, পযোনকি করো প্রর্ৃনত কোনজর গযনে প্রনতযনকর পৃর্ক িোনয়ত্ব র্োনক। এর পর
পযোনকি ততরী হনল গিোকোনি নিনয় আসো হয়, এ ং গমলোনতও েল গিওয়ো হয়। নতনি জোিোি পনর োনরর প্রনয়োজনি
গ োষ্ঠী গর্নক ঋি গপনয়নে। এিোই আমোনির মত িনরদ্র পনর োনরর পনয অনিক সুন ধ্োর ন ষয়। কোরি অনিক সময়
গিনখনে সমসযোয় পড়নল িোকো গযো োড় করোিোই মূল সমসযো হনয় িোেঁড়োয়। তোেোড়ো গমনয়র পড়োনিোিোর জিয িোকো
পয়সো িরকোর তোই আর একিো গরোজ োনর চনল িো। গসই কোরনি এই গ োষ্ঠীর সিসযো হনয় অনিক উপকোর হনয়নে।
পনর োনরর ন নর্ন্ন নসদ্ধোনের গযনে নতনি নিনজর মতোমত নিনয় র্োনকি সোনর্ সোনর্ই আত্মনির্ভরতো অনিকিোই
গ নড়নে নল নতনি জোিোি।
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সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ১৩ : ধ্ভমোি িীলপুর উিরপোড়ো ১িং যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি সনমনতর অিয আর এক সিসযো
েীমনত নমিু চর তভী জোিোি পনর োনর দুইজি মোে মোিুষ। কোনজই স্বোমীর গেোি একনি গুমনি গিোকোি গর্নক যো আয়
হয় তো মোস গ নল দুই জনি চনল যোয়। সোরো নিি একো একো র্োনক। সোরো নিনি সংসোনরর কোজ করোর পরও
অনিকিো সময় একো একো র্োকনত হয়। এখি স্বনির্ভর গ োষ্ঠীনত যুি হনয় স োর সনঙ্গ নমিনত পোরনে। স োই নমনল
একসনঙ্গ কোজ করনে, র্োল লো নে। তোরপর সংসোনরর কোজ নমনিনয় এই কোজগুনল কনর তোই অসুন ধ্ো হয় িো নল
েীমতী চর তভী জোিোি। খু একিো অর্োন র সংসোর িয়, ত ুও োনড়নতই নস র্োনক। তোই গ োষ্ঠীর সোনর্ যুি হনয়
গযমি অনিক নকেু নিনখনে, গতমনি িোকো পয়সোও নকেুিো হোনত আসনে। এখি আর খু একিো ধ্োর গিিো করনত হয়
িো, অল্পনতই চনল যোয়। পনর োর এখি গ ি র্োল র্োন ই চনল যোনে। পনর োনরর নকেু নকেু নসদ্ধোে দুজনিই
আনলোচিোরনম গ্রহি কনরি নল নতনি জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ১৪ : সন্ধযো িোস হনলি ধ্ভমোি িীলপুর উিরপোড়ো ১িং যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি সনমনতর অিয
আর এক সিসযো। নতনি জোিোি স্বোমী মোরো যো োর পর সংসোনরর অ িো খু গর্নে পনড়। এনকই পোনর োনরক অ িো
খোরোপ, তোরপর অনিক ধ্োর গিিো হনয় ন নয়নেল। এই অ িোয় গলোনকর কোনে গচনয় এনি নিি চলনতো। গসই সময়
গলোনকর োনড়নতই কোজ কনর, িুল ন রী কনর নিি চলনতো। মোস গ নল যো নকেু গরোজ োর হত তোনত গকোিরনম নিি
চনল গযত নল সন্ধযো িোস জোিোি। নতনি জোিোি পোনর োনরক আনর্ভক অ িো খোরোপ র্োকোর জিয গেনলনক গ িীিূর
পড়োনত পোনরিনি। গ োষ্ঠীনত যুি হ োর পর আনর্ভক অ িো নকেুিো হনলও র্োল হনয়নে। যখি িোকোর প্রনয়োজি হয়
তখি গ োষ্ঠীর তহন ল গর্নক ঋি নিনত পোনর। নিনজর য সোর জিযও ঋি নিনয়নে, তোই অনিক সুন ধ্োও হনয়নে।
গেনল এখি রোজ নমস্ত্রীর কোজ কনর, তোই গসখোি গর্নক মোস গপোহোনল নকেু পয়সো আনস। এখি গেনলই স নিক
কনর ও ন নর্ন্ন যোপোনর নসদ্ধোে গিয়। আন র তুলিোয় ধ্োরনিিোও কনমনে নল নতনি জোিোি। পনর োনরর কোজ
সোরোর পর গ োষ্ঠীর কোনজ যুি হই তোই খু একিো অসুন ধ্ো হয় িো। এখি স োর সোনর্ জোিো গিোিো, পনরচয় োড়নে,
স নকেু নিখনে, নিনজর মনধ্য আত্মন শ্বোস আসনে নল সন্ধযো িোস জোিোি।
সিসয নর্নিক র্িিো ন রিী- ১৫ : ধ্ভমোি িীলপুর উিরপোড়ো ১িং যুদ্র সঞ্চয় ও ঋি সনমনতর অিয আর এক সিসযো
েীমতী জয়েী ম র জোিোি পোনর োনরক অ িো গতমি র্োল িয়। সংসোর গকোি রকনম চনল, স্বোমীর গেোি একিো য সো
তোই সোরো মোনসর পর খু গ িী গরোজ োর হয় িো। গেনল এখি স্কুনল পড়নে, তোই পড়োনিোিোর খরচও রনয়নে। এই
অ িোয় একিো গরোজ োনর স নকেু চোলোি সম্ভ িয়। একিো সময় মনি হত নকেু কনর, নকন্তু খু গ িী গলখোপড়ো
নিনখনি, তোই গসই মনির গজোড়ও নেল িো। তোেোড়ো গকোি রকম প্রনিযি গ্রহি কনরনি তোই নক কর গসিোই মূল
সমসযো নেল। পনর স্বয়ম্ভর গ োষ্ঠীনত গযো নিই, এিো স নিক গর্নকই সুন ধ্োজিক। সংসোনর স কোজ গিষ কনর
আমরো গ োষ্ঠীর কোজ কনর। তো েোড়ো নকেু উৎপোিি করনত খু গ িী িোকো পয়সো খরচ হয় িো যো আমোনির মত
পনর োনরর পনয অনিকিোই সুন ধ্োর। মোনস খু কম িোকো নিনত হয় তোই খু একিো োনয় লোন িো। যখি যোনির
প্রনয়োজি হয় গ োষ্ঠী গর্নক িোকো ঋি নিনত পোনর নল নতনি জোিোি। আমরো এখি একসনঙ্গ কোজ কনর তোই গচিো
জোিোর সোনর্ সোনর্ অনর্জ্ঞতোও হনে। এখি গমলোনত ন রীর জিয েল নিনে। এনিক গর্নক মনির গজোড়ও গ নড়নে
নল নতনি জোিোি। এখি দু পয়সো গরোজ োর করোর আিো গিখনে। সোংসোনরক যোপোনর নসদ্ধোে স্বোমী নিনলও নতনিও
নিনজর মতোমত নিনয় র্োনকি নল জোিোি নতনি। আন ধ্োর গিিো করনত হত, এখি অনিকিোই কনমনে। তোই নকেু
পয়সোও হোনত র্োকনে, জমোনত পোরনে আর জোনি িরকোনরর সময় এগুনলই সোহোযয করন ।
মূলযোয়ি: SHG প্রকল্পনির মূল উনেিয নেল িোরীর যমতোয়ি ো Womens Empowerment। এখোনি
যমতোয়নির গয চোরনি মূল নিক রনয়নে তো হল যমতো (Power), আত্মন শ্বোস (Self-reliance), স্বিোনধ্কোর
(Entitlement), এ ং নসদ্ধোে গ্রহনির যমতো (Decision Making)। SHG-র লযযগুনল দুনি উন্নয়ি মূলক
নিনক ন র্ি- অর্ভনিনতক উন্নয়ি, ও সোমোনজক উন্নয়ি। অর্ভনিনতক উন্নয়নির উনেিয নেল ৫-২০ জনির একনি
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সমজোতীয় গ োষ্ঠী নড় গতোলো, যোরো যুদ্র যুদ্র উনিযোন র মোধ্যনম গ িী আয় করনত সযম হন । এখোনি যুদ্র
সঞ্চনয়র প্র িতোও লযয করো যোন । অিয নিনক সোমোনজক উন্নয়নির নিকগুনল হল স্বোিয, নিযো, প্রনিযি,
আর্ভসোমোনজক সনচতিতো এ ং সোমোনজক যোনধ্র ন রুদ্ধোচোরি। অর্ভোৎ একিু র্ো নলই গ োঝো যোয় প্রকল্পনির মূল
নর্নি অনিকোংনিই কলযোিকর অর্ভিীনত। সুতরোং িোরীর যমতোয়নির লযযমোেো তখিই অজভি সম্ভ হন যখি
অর্ভনিনতক নিকগুনলর সনঙ্গ সনঙ্গ SHG প্রকনল্প যো সোমোনজক উন্নয়নির নিকগুনল অ নহনলত হনে গসই নিনক গ িী
িজরিোরী করো। আর তোই গ োধ্ হয় প্রকল্পনির এত ের অনতরোে হনলও Model Group খুেঁনজ পোওয়ো দুস্কর হনয়
ওনি।
SHG-র অর্ভনিনতক নিকনি গ ি সং নিত র্োন ই গ্রোমীি ও িহনর িনরদ্র মোিুষ সোনর্ সোনর্ অর্ভিীনতনত একিো
ইনত োচক প্রর্ো গিনলনে। স গর্নক ড় সোিলয গ োধ্ হয় সুিনখোর মহোজনির হোত গর্নক রী কৃষক ও েমজীন
মোিুনষর মুনি। যনিও সোন ভক র্োন ঋনির য সো ন লুি হনয়নে একর্ো আনি নিক িয়। গ োষ্ঠী িনির পূন ভ অনর্ভর
প্রনয়োজি পড়নলই গ্রোনমর মোিুষ েুিনতো মহোজনির কোে গর্নক চড়ো সুনির হোনর ঋি গ্রহি করনত এ ং তোও
ন্ধকীকৃত দ্রন যর ন নিমনয়। আর স্বনির্ভর গ োষ্ঠীনত গযো িোনির পর গস এই ঋি পোনে নড় োনষভক িতকরো ১২২৪ িোকো সুনির হোনর। তন এই ঋি গয পুনরোপুনর উৎপোিিিীলতোর কোনজ লো নে তোও িয়। ঋনির এই
সহজলর্যতো অিুৎপোিিিীল কোনজ খরচ করোর একনি প্র িতো উিনরোির ৃনদ্ধ পোনে। িলস্বরূপ োড়নে গর্ো য
ঋনির পনরমোি। স্বোর্োন ক র্োন ই গয ঋি সর রোহ হনে গসই অিুপোনত গ্রোমীি সম্পি সৃনষ্টর মোধ্যনম কমভসংিোনির
সুনযো ততরী হনে িো। আিো করো ন নয়নেল একনিনক সঞ্চনয়র মনিোর্ো ৃনদ্ধ, ঋি সর রোহ, এ ং অিযনিনক
উনিযো ন কোি ও কোযভরম গ্রহনির মোধ্যনম মনহলোনির উনিযো ী কনর তুনল তোনির আয় োড়োনিো যোন । গসই সনঙ্গ
নিশু নিযোর উন্ননত সহ অিযোিয সোমোনজক অসুন ধ্োও িূর করো যোন । গযমি গিখো গ নে মনহলোনির আয় ৃনদ্ধ হনল
গসই পনর োনর নিশু নিযোরও উন্ননত র্নি। Drop out এর সংখযোও কনম। োস্তন নকন্তু তো সনিক পনর্ এন োনে িো
উপরন্তু গিখো যোনে, গয মনহলোরো গ োষ্ঠী গর্নক ঋি গিয় তোনির অনত সোমোিয অংিই নিনজরো নিনজনির কোযভকরী
কোনজ লো োয়। এই অর্ভ তোরো গিয় পনর োনরর পুরুষ সিসযনির কোনজ ো প্রনয়োজনি। পুরুষরোই নিক কনর গিয়
কতিো ঋনির িরকোর এ ং তো নক কোনজ যয় হন । অর্ভোৎ মনহলোরো গ োষ্ঠী করন , সঞ্চয় করন , ঋি গিন , নকন্তু
এই ঋনির য হোনরর গযনে নসদ্ধোে গ্রহনির যমতো তোনির ন নিষ র্োনক িো। আর নসদ্ধোে গ্রহনির যমতোই যনি িো
র্োনক তন SHG প্রকনল্পর মোধ্যনম িোরীর যমতোয়নির গলো োিনির োস্ত োয়ি কতিো সম্ভ তো নিনয় প্রশ্ন গর্নকই
যোয়। নকন্তু একর্ো অিস্বীকোযভ এই SHG–র মোধ্যনম মনহলোনির গযো োনযো যমতো আিোতীতর্োন ৃনদ্ধ গপনয়নে।
পনর োনর তোনির অনিনকই অর্ভনিনতক েোতো ো আনর্ভক সংকনির েোতো নহসোন পনরনচনত গপনয়নে, (দ্রষ্ট য: সিসয
নর্নিক র্িিো ন রিী- ১) তোনির মনধ্য নিয়নমত সং নিত র্োন সঞ্চনয়র স্পৃহো গজন নে- এককর্োয় SHG–র
কলযোনি ত এক িিনক মনহলোনির আর্ভসোমোনজক অ িোনির এক উনেখনযো য পনর তভি র্নিনে। মনহলোরোও গয
যোঙ্ক ঋি নিনয় স্বনির্ভর হনত পোনর ো পনর োনরর আয় োড়োনত সযম SHG–র মোধ্যনমই আজ তো প্রমোনিত
হনয়নে। সমোজ ন তভনির এনি নিিয়ই উনেখনযো য নিক, আর এনযনে NGO গির র্ূনমকো েোয়োসঙ্গীর মনতো।

অনিক গযনেই গিখো যোনে স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর মূল লযয গযখোনি িোরীর যমতো উন্নয়ি, গসখোনি আজও অনিক
গযনে যর্ভ এই পনরকল্পিো। প্রনিযনির অর্ো গযমি িোিো প্রনত ন্ধকতো ততরী কনরনে, সোনর্ সোনর্ অনিক গযনে
নিনিভষ্ট গ োষ্ঠী উৎপোিি িো র্োকোয় (দ্রষ্ট য : গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী- ১ এ ং ২) স্বনির্ভরতোর ন ষয়নি গতমির্োন
উনি আনসনি। আ োর অনিক সময় গ োষ্ঠীর নমনিংও অনিয়নমত হনয় পনড় (দ্রষ্ট য : গ োষ্ঠী নর্নিক র্িিো ন রিী- ২)
যোর িনল সনিক নসদ্ধোে ও পনরকল্পিো গ্রহি করো সম্ভ হয় িো গ োষ্ঠীর পনয। সরকোরী পয গর্নক তিোরনকর
িোয় দ্ধতোর প্রনত উিোসীিতোও গচোনখ পনড় যো অনিকিোই সোিনলযর প্রনত ন্ধক। তন গয গকোি গযনেই সোিলয
পোওয়োর ন চোনর নিযোর একিো ন নিষ র্ূনমকো ও গুরুত্ব রনয়নে। গিখো যোয় স্বনির্ভর গ োষ্ঠীর গ নির র্ো
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সিসয/সিসযোই স্বল্প নিনযত ো লো যোয় িোনম মোে সোযর িনল অিযোিয পর্ এ ং সুনযো সুন ধ্ো গ্রহি করো গর্নক
অনিকিোই নঞ্চত হনে পযভোি নিযোর অর্োন ।
SHG আনলোচিোর গপ্রনযনত একনি প্রোসনঙ্গক প্রসঙ্গ উনি তো হল নেস্তর ন নিষ্ট ( যোঙ্ক-NGO-SHG) এই

প্রকনল্পর পনরচোলিোর িোনয়নত্ব কোরো র্োকন - গ োষ্ঠীর সিসযরোই িো সংিো? অনধ্কোংি সিসযনিরই মত এই
পনরচোলিো র্োর র্োকন গ োষ্ঠীর হোনত। নকন্তু োস্তন গিখো গ নে অনধ্কোংি SHGই চনল সংিোর নিয়ন্ত্রনি। গ োষ্ঠী
িি, গিতো/নিেী নি ভোচি, সঞ্চয় ও সুনির হোর নিধ্ভোরি, ঋিিোি ইতযোনি অনধ্কোংি যোপোনরই সরোসনর গ োষ্ঠীনক
সম্পূিভ পনরচোলিোর িোনয়ত্ব নিনত সংিোগুনলর রনয়নে অিীহো। তন যনতরম অ িযই রনয়নে। িলতঃ গ োষ্ঠীর
সিসযনির পনরচোলি যমতোর অর্ো , ন নিষ কনর নসদ্ধোে গিওয়োর গযনে অিুর্ূত হয়। অনতমোেোয় সংিোর উপর
নির্ভরিীলতো নকন্তু গ োষ্ঠীর স্বো লম্বী হওয়োর পনর্ োধ্ো হনয় িোেঁড়োয়।
মনি রোখনত হন প্রোনেক মোিুষনক উন্নয়নির অংিীিোর করনত প্রনয়োজি যুদ্র ঋনির প্রসোর। আর এই
উনেনিযই সরকোরী উনিযোন ১৯৯২ সোনল SHG যখি একনি পরীযোমূলক প্রকল্পরূনপ আত্মপ্রকোি কনরনেল িি
ের োনি তো এক ি আনন্দোলনি পনরিত হনয়নে। িোরীর পনর োরনক এই প্রকনল্পর সনঙ্গ যুি করো গ নে। ন ত
২০০৮ সোনলর মনধ্য গিনির এক তৃতীয়োংি মোিুনষর কোনে SHG মোরিত যোঙ্ক ঋনির পনরনষ ো গপ েঁনে গিওয়োর
লযয মোেো অজভনি প্রকল্পনিনক আরও নতিীল করনত NABARD এর অধ্ীনি নিত হনয়নেল Micro Finance
Development Fund ো যুদ্র ঋি উন্নয়ি তহন ল। প্রকল্পনিনক চোনহিো নর্নিক ও
িমুখী কনর গতোলোর
উনেনিয এই সরকোরী প্রনচষ্টো নিঃসনন্দনহ প্রিংসিীয়। আমোনির গখয়োল রোখনত হন অতীনতর অনিক প্রকনল্পর
মত SHG প্রকল্প গযি যর্ভ িো হয়। SHG-র মোধ্যনম আনর্ভক যমতোয়নির লনযয রী মোিুষনক গযি পিয
ন নরতোর র্ূনমকোয় যর্ভ হনয় আ োর নিনর িো আসনত হয় েম ন নরতোর পূ ভ তভী অ িোনি। আর এই সনঙ্গ
অর্ভনিনতক নিকগুনলর সোনর্ সোমঞ্জসয গরনখ নিযো, স্বোনিযর মত সোমোনজক ন ষয়গুনলনক সমোির্োন গুরুত্ব নিনয়
SHG গক রী মোিুনষর জী ি যোেোর মোি উন্নয়নির হোনতয়োর রূনপ িয করোর চযোনলঞ্জ নিনত হন । প্রনয়োজি
সোন ভক নিশু প্রকল্প, Integrated Sanitary Programmed, স্বোিয ীমো, সুসংহত নিশু ন কোি প্রকল্প ো ICDS
ইতযোনি কমভসূচী গুনলনকও SHG র সনঙ্গ যুি করো।
এনযনে গয ন ষনয়র উপর িজর নিনত হত তো হল— ১) দু ভলতোর কোরি গুনলোনক িূর কনর গ োষ্ঠী
আনন্দোলিনক আরও িনিিোলী করোর উনিযো গ্রহি করনত হন । ২) নেস্তনরর সম োয় গুনলনত গ োষ্ঠীর গিখর্োল,
োজোর সৃনষ্ট, ও প্রনিযনির মোধ্যনম গ োষ্ঠী সিসযনির িযতো ৃনদ্ধ ন ষনয় অন লনম্ব নসদ্ধোে নিনয় কোজ শুরু করনত
হন । ৩) যোঙ্ক, গকনন্দ্রয় যোঙ্ক, পযোকস নমনল প্রনতনি সম োনয় গযখোনি গ োষ্ঠী ততরী হনয়নে গসখোনি অেতঃ একজি
সং িক, প্রনয়োজনি দুইজি সং িক নিনয়োন র য িো করনত হন । ৪) হোনতর কোজ ও অিযোিয কোনজ নিকমত
প্রনিযি গিওয়োর য িো করনত হন ৫) প্রনতযক গ োষ্ঠীর সিোনহ একনিি সোর কোজ নেল নকন্তু তো হনে নক িো
লযয রোখনত হন । এ ং সোর ন ষয়নি কোযভযকর করনত হন । ৬) গ োষ্ঠীগুনলনক ন নিনয়োন র যোপোনর পরোমিভ
গিওয়োর উনিযো গ্রহি করনত হন । ৭) নি ভোচনির মোধ্যনম গ োষ্ঠীর সর্োনিেী, সম্পোনিকো, পনি পনর তভি আিনত
হন । ৮) গ োষ্ঠীর সঞ্চয়ী আমোিনতর উপর অনধ্ক হোনর সুি গিওয়োর কর্ো র্ো ো প্রনয়োজি। কোরি এই আমোিত িোয়ী
আমোিনতর মতই, ৯) একই পনর োনরর সিসযনির একই গ োষ্ঠীনত অের্ূভনিকরি, গক লমোে ঋি গি োর উনেনিযই
গ োষ্ঠী িি, ন চোর ন ন চিো িো কনরই সকনলই একসনঙ্গ ঋি গিওয়ো, ঋি গিওয়োর পর তো যর্োযর্ র্োন কোনজ িো
লো োি, ঋনির সিসযনির দ্বোরো ৃহীত িো হওয়ো, ঋি আিোনয় সিসযনির উনিযো হীিতো প্রর্ৃনত গ োষ্ঠীর নিনিয়তোর
ো যর্ভতোর অিযতম কোরি, এই গুনল িূর করোর প্রয়োস নিনত হন । ১০) সনমনত ো সং িিগুনলর তরনি লোলি
পোলনি যর্োযর্ য িো ৃহীত িো হনল গ োষ্ঠীর ধ্োরো োনহকতো জোয় র্োকন িো। তোই এই গ োষ্ঠীগুনলনক নচনিত কনর
স ভস্তরনক সনঙ্গ নিনয় পনরকল্পিো গ্রহি করনত হন । স ভপনর সনচতিতো ৃনদ্ধ, নিযোর হোর ৃনদ্ধর সোনর্ সোনর্
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পোর্ভ সোরর্ী গ োস

গক িল ত উন্নয়িনক মোর্োয় রোখনত হন এ ং যনর্ষ্ট সংন িিিীল র্োন এই প্রকনল্পর সমসযোগুনলনক গুরুত্ব নিনয়
সমোধ্োনির পর্ খুেঁনজ গ র কনর একনে প্রয়োসই গযনকোি পনরকল্পিোর মত এই পনরকল্পিোনক সোিলয এনি গিন
এই প্রকোর আিো গতো করো গযনতই পোনর। আর এর মোধ্যনমই সোন ভক উন্নয়নির লযয মোেোয় গপ েঁেোি সম্ভ যো কনিি
হনলও নকেু অসম্ভ িয়।
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