
 

“ পি ম বাংলার gাময্ a েল মাছচােষ  s -
সাহাযয্কারী দল সফলm তােদর কােছ স েয়র পিরমান
সবেচেয় েবশী eবং তারফেল তারা আেরা েবশী ঋন
পাবার জনয্ আেবদন কেরেছ”- aিজত বয্ানাজ ,
বয্াে র শাখা pবnক , লধুরুকা, পুরিুলয়া, পি ম 
বাংলা ভারতবষর্

eক বdৃা লিলতা মাহােতার কথায় “eক সময় িছল যখন আমরা gােমর পরুষু 
মানষুেদর সােথ কথা বলেত সাহস েপতাম না আর aেচনা েলােকেদর সােথ কথা বলার 
কথা িচnাo করেত পারতাম না! আজেক, আমরা বয্াে  যাi eবং ঋেনর কথা 
িজjাসা কির, প ােয়তেক আমােদর aিভেযাগ জানাi eবং সাহিসকতার সােথ 
সমসয্ার েমাকািবলা কিরm আমরা খশুী েয েলােক আমােদর কথা েশােন eবং সmান 
েদয়m 

s -সাহাযয্কারী দল 1 

‘s -সাহাযয্কারী দলগিুল’ হেলা … 
 

 “...কাজ শরু ুকরার eকিট পথ যা সামািজক েযাগােযাগ গঠেন সাহাযয্ 
কের যা েলােকেদর জীিবকা িনবর্াহেনর uেdেশয্ uপেযাগী ” 

 
“...েলােকেদর েকান িবষেয় রাজী করেত eবং ঐকয্বd হেয় কথা বলেত 
সাহাযয্ কের, নীিত ৈতরীেত েলােকেদর  বkবয্েক আেরা শিkশালী কের  
eবং aপরপhAর Aমতাশীল েলােকেদর সােথ আেলাচনায় সাহাযয্ pদান কের” 

 
“…sানীয় কাজকেমর্র pভাবশীলতা বাড়ােনার eকিট পথ” 
 
“… লঘ ু ঋন eবং aনানয্ সmদ o েসবার সেুযাগ 
পাoয়ােক সহজতর কের” 

 
 
 

 
s -সাহাযয্কারী দল সামািজক সmদ গঠেনর সিতয্িকেরর  eকিট পথm iহার aনানয্ কােজর মেধয্ আেছ:  

 
েসবা pদানকারী eবং gহনকারীর মেধয্ েযাগােযাগ eবং সmকর্ 
গঠন কের যা তােদর eকসােথ কাজ করার সেুযাগেক বিৃd কের aথবা 
eকiরকম মানিসকতার েলাকজেনর মেধয্ েযাগােযােগর সtু দঢ়ৃ কের, 
eবং বড় সংsার সােথ তােদর জিড়ত হবার সেুযাগেক বিৃd কেরm 
 
 

 
সংগিঠত দেলর সদসয্ হেত সাহাযয্ কের যােত anভূর্k থােক সবার dারা sীকৃত o গহৃীত হoয়া িনয়ম eবং কাজ করার পdিত eবং 
েলােকরা যিদ িনয়ম aনসুরন না কের তাহেল িক করা যােব তাo sীকৃত থােকm 
 

িব sার সmকর্ গঠন কের (যােক েদoয়া েনoয়ার সmকর্ বলা হয়),তেথয্র আদান 
pদান কের, eকসােথ কাজ করেত সাহাযয্ কের, সহেযািগতার সােথ িমেলিমেশ কােজর 
ফেল সবার uপেরi কােজর েবাঝা কম পেড় eবং েলােকেদর মেধয্ eক সরুAaর 
মেনাভাব ৈতরী কের (eেক aপেরর সহেযািগতা করা)m iহা েলােকেদর মেধয্ eবং 
দেলর মেধয্o eেক aপরেক সহেযািগতার মেনাভাব তৈ◌রী কের eবং তার ফেল s -
সাহাযয্কারী দেলর েফডােরশন ৈতরী হয়m  
 
েসবা pদানাকারীেদর সােথ েযাগােযােগর hAেt s -সাহাযয্কারী দেলর ভােলা ভূিমকা থােক 
েযমন pসার কম ,aনানয্ সরকারী eবং েবসরকারী কম , gামীন বয্া , িজিনষপেtর 
সরবরাহকারী eবং িবkেয়র সtু m 
 
 

 
 
 
 
 
 

“আমার gাম শহর েথেক 30 িকঃিমঃ দেূরm আেগ 
েকান জায়গা িছল না েযখােন েগেল সাহাযয্ পাoয়া েযত 
িকn s -সাহাযয্কারী দল ৈতরী হবার পের েলােকেদর 
মেধয্ সাহাযয্ চাiবার eবং পাবার জনয্ শিk eবং
আtিব াস ৈতরী হেয়েছ”-kdস আনসারীু , জানকার
(s -সাহাযয্কারী দেলর েনতা),কাiপাড়া, পি ম বাংলা,

 
“s -সাহাযয্কারী দল, মাছচাষ eবং সহজ লঘ ুঋন 
eকেt আসার পের ভারেতর জাবরা gােমর 
gামবাসীেদর মেধয্  খাদয্ সরুAa েবেড়েছ eবং 
ঋনgsতা কেমেছ”-নয্াচারল িরেসােসর্স িসেsম 

আেরা ভােলাভােব কাজ করার িনেদর্ িশকা সংখয্া  1 



 
1 সামািজক সmদ গঠন কের, িকছু eকটা যা েলােকরা তােদর দািরdতা কম করার জনয্ বয্বহার করেত পাের eবং জীিবকা িনবর্াহন 
করেত পাের  

 
 
 

 
 
শুরু করা 
 
1. েদখ যিদ eকিট দল iিতমেধয্i গঠন করা আেছ িক না 
 
 যিদ eকিট দল iিতমেধয্i গঠন করা আেছ তাহেল েসi দল পিরদশর্ন করা যােব িক না তা িজjাসা কেরা m 
যিদ তুিম যা খুজঁিছেল তা েসi দেল েপেয় যাo তাহেল েতামােক আর িনেজর দল গঠন করেত হেব নাm আর যিদ 
না পাo তাহেল oেদর oখান েথেক েদেখ িকছু িশেখ িনেত পােরা m 
 
2. aনয্েদর সােথ কাজ কেরা eবং স◌াহাযয্ চাo 
 
 eমন eকিট দল ৈতরী কেরা েযখােন pেতয্েকর িকছু মািলকানা আেছm eমন eক বয্িkর সােথ 
েযাগােযােগর েচ া কেরা িযিন eকিট দল গঠন কেরেছনm যখন দেল নতূন েকu েযাগ িদেc তখন তােক 
বিুঝেয় েদo েয সকল সদসয্েদর কাছ েথেক দেলর জনয্ চঁাদা সংgহ করা হয়m েপশাগত েলােকেদর  কাছ েথেক 
সাহাযয্  নাo যারা েতামােদর চািহদা বঝুেব eবং েতামােদর কােজ সাহাযয্ করেত icক হেবু m িবিভn pকl , 
বয্া , েবসরকারী সংsা , pসার কম রা িবিভn ভােব সাহাযয্কারী হয় েযমন িমিটং eর জায়গা েদoয়া েথেক 
শরু ুকের pেয়াজনীয় সmেদর aবsান িনেদর্শ কের েদয়m 

 
3. েছাট ভােব শুরু কেরা   
 
সমসয্াগিুল দরূ করার জনয্ েছাট ভােব কাজ শরু ুকেরা , ভুল হয়, eবং েলােকেদর কােছ যাবার আেগ ধীের 
ধীের সবিকছু িঠক হেয় যায়m েছাট দেলর মেধয্ তকর্ -িবতেকর্ র ফেল িবভাজন aথবা সংখয্ালঘেুদর dারা শাষন 
কম েদখা যায়m eকiরকম িশAa-সংsিতর o eকiরকম িবৃ ষেয়র uপর কাজ করেত পcn করা সদসয্রা eেক 
aপরেক েবশী িব াস কের eবং eেক aপেরর সােথ িমেলিমেশ কাজকেমর্র দািয়t sীকার কের েনয়m 
 
4. দেলর eকটা নাম িঠক কেরা  
     
 দেলর eকটা নাম  েসiসকল েলােকেদর িনেজেক দেলর aংশ িহসােব ভাবেত udত কের যারা দেলর িনিদর্  ূ
udয্ ে◌েশ কাজ কের চেলেছm iহা পরsেরর মেধয্ বnেনর কাজ কেরm 
 
 
5. sীকৃত িবিধসমূহ ৈতরী কেরা  
 
 িবিধসমূহ হেc  দেলর uেdয্শ eবং িনয়মাবলীর eকিট িলিখত সূচী, সদসয্েদর েথেক দেলর pতয্াশা eবং দেলর 
েথেক সদসয্রা িক pতয্াশা কের তাo eেত েলখা থােকm iহা িববাদেক eড়ােত সাহ◌াযয্ কের eবং pেতয্কেক 
িনেজেদর দািয়t সmেn সেচতন কেরm 
 
6. িমিটং eর জায়গা eবং সময় িনিদর্  কেরা  
 
stী eবং পুরষুেক(আলাদাভােব aথবা eকসােথ)দলগত ভােব েযাগদান করেত uত্ সািহত কেরা m stী eবং 
পুরষুেদর েযাগদােনর জনয্ সবেচেয় ভােলা জায়গা pদান করার েচ া কেরা eবং তােদর েনতৃেtর দAতােক 
uত্ সািহত কেরা m যিদ তুিম eকিট েছাট দল pতয্াশা করেছা eবং েসiরকম িচnাভাবনায় রাজী আেছা , 
তাহেল সদসয্েদর বাড়ীেত pাথিমক ৈবঠক করেত পােরা m আর, সবাi যােত িমিটংeর সময় মেন রাখেত পাের 
েসiরকম eকিট সিুবধাজনক সমেয় িমিটং রােখা , েযমন মােসর pথম ম লবার m 

 

িক ভােব eকিট s -সাহাযয্কারী দল ৈতরী করা যােব 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

িকছু পরামশর্ … 



 
 eকজন সভাপিত, eকজন 

েকাষাধয্ A eবং eকজন সmাদক 
দরকারm 

সভাপিত: িমিটংeর আেয়াজন করেব eবং 
িমিটংeর েশেষ িমিটংe আেলািচত 
কথাবাতর্ ার সংsAp িববরনী ৈতরী করেব, 
সকল সদসয্েদর িমিটংe aংশgহন করেত 
uত্ সািহত করেব eবং aনয্ দেলর সােথ 
িমিটংe িনেজর দেলর pিতিনিধt করেব 
m

েকাষাধয্ A: দেলর আিথর্ক 
িবষয়গিুল নিথবd কের 
রাখেব eবং েদখেব, বয্াে  
aথবা বােk ট◌াকাপয়সা 
রাখেব o তার েলনেদন 
েদখেব, কয্াস বi eবং রিসদ 
রাখেবm  

সম◌্পাদক: িমিটংeর িবষয়বs 
িলখেব eবং িমিটংe আেলািচত 
কথাবাতর্ া eকিট বiেত িলেখ রাখেব, 
সকল িবষয় নিথবd কের রাখেব 
eবং িচিঠ পেtর বয্াপার েদখেবm 

দরকারী েযাগােযােগর িঠকানা 
 

aনানয্  ‘আেরা ভােলাভােব কাজ করার 
িনেদর্ িশকা ’ 
 
ei খেn আেরা aনানয্ ‘আেরা ভােলাভােব কাজ 
করার  িনেদর্ িশকা ’ আেছ : 
• তথয্ পাবার সিুবধা পিরমাপ করা 
• ঐকয্মত গঠেনর pিkয়া  
 
ei সংখয্ার eবং aনানয্ ‘আেরা ভােলাভােব কাজ 
করার  িনেদর্ িশকা ’ সংখয্ার pিতিলিপ আপিন পােবন 
আপনার েদেশর ীেমর েদশীয় দpর , ীেমর 
আ িলক  দpর eবং ীেমর oেয়বসাiট েথেক  m   
আমরা ei pিতেবদন সmেn আপনার মতামত জানেত 
icকু m  আপিন আপন◌ার েদেশর ীেমর েদশীয় দpের 
েযাগােযাগ েকেndর pবnকেক েফান কের, i েমল 
কের aথবা িচিঠ িলেখ আপনার মতামত জানােত পােরন m 

আপনার ীেমর েদশীয় দpর  
 

ডুেpk : 2, িট.eস. েহামs , ট াপানী েরাড ,  
ভূবেন র - 18, uিড়ষয্া  
েফান : 0674 2381851 
ফয্াk : 0674 2381851 
i েমল : rubumukherjee@rediffmail.com 

 
ীেমর আ িলক  দpর  

c/o নাকা  
িডপাটর্ েমn aফ িফশািরজ কমেpk  
কয্াসাকাটর্  িব িবদয্ালয়  পিরষদ 
ফাoলাoিথন েরাড  
বয্া েখন , বয্া ক  10903  
থাiলয্াn  
েফান : 662 561  1728/29  
ফয্াk :  662 561 1727  
i-েমল:  stream@enaca.org 
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পিরচালনা কিমিট ৈতরী করা 

সভাপিতর কাজ িক 
হেব? 

 েকাষাধয্ hAর 
কাজ িক হেব? 

সmাদেকর কাজ 
িক হেব? 


