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স্বপ্নযাত্রা 
 

 

 

জীবন-যাপননর গ্রামীণ বাঙালী সংস্কৃতির পুনঃ জাগরণ 

 

“স্বপ্নযাত্রা” কী এবং কানের জন্য প্রনযাজযঃ “স্বপ্নযাত্রা” শুধু সব বাধুতনক আবাসন নয়, এটি একটি সম্পূণ ব কতমউতনটি। কতমউতনটি 

ফ্রেন্ডস হনি আগ্রহী স্বচ্ছ, সুন্দর এবং পতরপূণ ব জীবন ব্যবস্থায় তবশ্বাসীনের জন্য “স্বপ্নযাত্রা” (৩৬০ তিগ্রী) ফ্রিনেলপ করা হনচ্ছ।  

 

বুনয়নের অধ্যাপক এবং অতেজ্ঞ ইতিতনয়ারনের সরাসতর িত্ত্বাবধানন তমরপুর ক্লাব তনম বাণ করনি যানচ্ছ বাংলানেনের প্রথম 

কতমউতনটি কনন্ডাতমতনয়াম, ফ্ররতসনিতিয়াল তরনসাে ব এবং কতমউতনটি ফ্রহামস “স্বপ্নযাত্রা”।  

 

স্বপ্নযাত্রার পেভূতমঃ  

বাঙালী সংস্কৃতির পতরকাঠানমা আসনল “গ্রামীণ জীবন আচার” তনেবর। আসুন ব্যাখ্যা কতর। প্রকৃিপনে আজ ফ্রথনক ৪০ বছর আনগর 

বাংলানেনে মানুনের ফ্রেঁনচ থাকা ফ্রকমন তছল? আমানের বাতিগুনলা অননকগুনলা পতরবানরর জন্য তিতর হি, মানন অননকগুনলা 

ঘনর অননকগুনলা পতরবার একসানথ বাস করনিা। একা একটি বাতিনি বাস করার রীতি বাঙালী সমানজ তছলই না। ঘরগুনলা তছল 

রানি ফ্রোবার জন্য, সারাটি তেন আমরা সারাবাতি, বাগান, পুকুর, খাল-তবল-নেী আর মাঠ তননয় ব্যস্ত থাকিাম। তননজর জতমর 

ধান, তননজনের পুকুনরর মাছ আর বাতির পানে ফ্রেনির সবজীনি িানের ফ্রপে েরনিা। বাঙালী গব ব করনিা জতমর ধান, তননজনের 

পুকুনরর মাছ আর ফ্রেনির সবজী তননয়। তননজনের প্রনয়াজননর অতিতরক্ত উৎপােন ফ্রস আনরকজননক ফ্রেয়ার করনিা। বাঙালীর 

তবননােন তছল তবনকনল ফুেবল মানঠ আর সন্ধ্যায় “কাচারী” ঘনর। বাঙালী ফ্রছনলনমনয়নের পিাশুনা শুরু হি কাচাতর ঘনর একসানথ। 

সকানল মক্তনবর আরবী তেো বা সন্ধ্যায় বাচ্চানের একসানথ পিনি বসার ফ্ররওয়াজ আমানের সন্তাননের কতমউতনটিনি “একজন 

মানুে” তহসানব ফ্রবনি উঠনি সাহায্য করনিা। ফলাফল হি এই ফ্রয, চারপানের সবতকছু একা ফ্রোনগর মননাোব তিতর হি না। 

বাঙালীর প্রথম সামাতজক প্রতিষ্ঠান তছল “কাচাতর” ঘর, িারপানে একটি বি উঠান ফ্রযখানন ফ্রকান বানোয়ারা চনলনা, একতেনক 

সবতজর বাগান, সানথ ফনলর বাগান, আনরকপানে পুকুর আরও একটু দূনর ধাননর জতম। জতমনি উৎপাতেি উদ্বৃত্ত সবজী, ফল আর 

পুকুনরর মাছ পিেী আর কুটুম বাতিনি পাঠাননা হনবনা িা কখনও হয় নাতক? গ্রীনে গানছর আম আর পদ্মা’র ইতলে মাছ জামাই 
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বাতিনি পাঠাননাই তছল বাঙালী’র রীতি। তবোনখর বে ব-বরণ, ফ্রপৌে-পাব বণ আর কুরবানীর মি জীবন আচার বাঙালী সংস্কৃতির 

অতবনচ্ছদ্য অংে। ফ্রকান এক কানল পানলর গরু ফ্রকারবাতন করা ফ্রকৌতলনন্যর প্রকাে তছল। আত্মীয়-স্বজননক সানথ তননয় ফ্রবিাননার 

জন্য সমভ্রান্ত বাঙালীর বাগানবাতি থাকনিা। এই জীবন আচারই বাঙালীর ফ্রেকি, িার সংস্কৃতি। মাছ শুধু পাতননি লাফায়, িার 

োনলা থাকা পাতননি, বরনফর সাো শুভ্রিা িার পছন্দ নয়, িানক বরনফ বাঁচাননা যানব না। 

  

নগর জীবনন বাঙালী সংস্কৃতি ফ্রথনক আমরা অননকদূনর চনলনগতছ। জীবন জীতবকা আর োনলা থাকার িাতগনে বাঙালী ছতিনয় আনছ 

ফ্রেনে তবনেনে। এই দূরত্ব বাঙালীনক িার সংস্কৃতি ফ্রথনক ফ্রকান অবস্থানিই আলাো করনি পানরতন। িাই দূরনেনেও ফ্রছাট্ট একটি 

তমতন বাঙালী কতমউতনটি বাতননয় িানিই ফ্রস ফ্রেঁনচ থানক।    

  

তবনেনের সবগুনলা সুনযাগ সুতবধার সানথ বাঙালীয়ানানক তফতরনয় আনার ফ্রচষ্টাই করা হনয়নছ “স্বপ্নযাত্রায়”।     

 

“স্বপ্নযাত্রা” কারা তনম বাণ করনছঃ  

তমরপুর ক্লাব একটি কতমউতনটি ফ্রিনেলপনমন্ট ক্লাব তহসানব আত্মপ্রকাে কনরনছ ২০১৮সানলর ২৬নে আগস্ট িাতরনখ তকছু সুতনতে বষ্ট 

লেযনক সামনন ফ্ররনখ। প্রথম লেয ১০ হাজার সমোবাপন্ন মানুনের একটি সমাজ তনম বাণ করা, যার উনেশ্য “োনলা রাখা এবং 

োনলা থাকা”। তমরপুর ক্লানব সমনবি মানুে মূলি দুই ফ্রেতনর, প্রথমি উনদ্যাক্তা এবং তদ্বিীয়ি প্রনফেনাল বা ফ্রপোজীতব। মূল 

নাম এন্টারনপ্রনারস এন্ড প্রনফেনালস তমরপুর ক্লাব তলতমনেি, যা একটি কতমউতনটি প্লােফম ব তহসানব সংগঠিি হনচ্ছ তবতেন্ন ফ্রেনত্রর 

ফ্রমধাবী উনদ্যাক্তা, ফ্রেেী ও তবনেেী তবশ্বতবদ্যালনয়র অধ্যাপক, ইতিতনয়ার, ব্যাংকার, িাক্তার, তবতেন্ন পয বানয়র সরকারী কম বকিবা, 

আইনজীবী, কৃতেবীে, সাংবাতেক এবং তবতেন্ন ফ্রপোর ফ্রপোজীতব দ্বারা।        

 

ফ্রকন তনম বাণ করা হনচ্ছঃ    

“স্বপ্নযাত্রা” একটি সম্পূণ ব আধুতনক কতমউতনটি জীবন ব্যবস্থার নাম। এটি ফ্রকান প্রথাগি মুনাফানোগী বাতণতজযক আবাসন প্রকল্প 

নয়। “স্বপ্নযাত্রা” ২৬৬টি (তকছুো কম ফ্রবেী হনি পানর) সমোবাপন্ন পতরবানরর একটি সুসংগঠিি কতমউতনটি, ফ্রযখানন আধুতনক 

জীবন যাপননর সকল তবেয়নক তবনবচনায় ফ্ররনখ কতমউতনটি প্রকল্পটি সাজাননা হনয়নছ। আন্তজবাতিক মাননর সকল সুতবধার সমন্বনয় 

এই প্রথম বাংলানেনে ৭টি সুতনতে বষ্ট কতমউতনটি সাতে বস বাস্তবায়নকনল্প কতমউতনটি ফ্রহামস তবতনম বানণর উনদ্যাগ ফ্রনয়া হনয়নছ।  

 

কতমউতনটি সাতে বস সমূহঃ 

১। সামাতজক তনরাপত্তা, েতবষ্যনি যা বাস্তবাতয়ি হনব ১০ হাজার সমোবাপন্ন মানুনের ফ্রনেওয়াকব তিতরর মাধ্যনম।  

২। আয় বধ বন, যা বাস্তবায়ন হনব সেস্যনের ফ্রবন-ইকনতমনি অন্তর্ভ বতক্তর মাধ্যনম।    

৩। একুে েিনকর চযানলি ফ্রমাকাতবলা করার উপনযাগী তেো এবং নতুন প্রজনের সুতনতিি েতবষ্যৎ তবতনম বাণ। 

৪। তরোয়ারনমন্ট প্লযানঃ ফ্রমধা, অতেজ্ঞিা এবং ফ্রনেওয়াকব এর সনব বাচ্চ প্রনয়ানগর ফ্রেত্র সৃতষ্ট করা। 

৫। সকনলর জন্য যনথাপযুক্ত সমনয় সামাতজক কল্যাণ সাধন করা। 

৬। সামাতজক ফ্রনেওয়ানকবর মাধ্যনম ব্যতক্ত ও পাতরবাতরক পয বানয় োনলা বন্ধুত্ব সৃতষ্ট এবং রো করা। 

৭। একসানথ থাকা, একসানথ বাঁচা, একসানথ জীবন-যাপননর গ্রামীণ বাঙালী সংস্কৃতির পুনঃ জাগরণ। 

 

প্রকনল্পর উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ননঃ তমরপুর ক্লানবর িত্ত্বাবধানন তিনটি সংস্থা সম্পূণ ব প্রকনল্পর উন্নয়ন ও তনম বাণ কাজ বাস্তবায়ন 

করনব। (১) এমতসএল তবল্ডাস ব তলতমনেি (২) সমিে কংতিে ফ্রেকননালতজস তলতমনেি (৩) আবাস তবল্ডাস ব তলতমনেি।  

 

জতমর অবস্থানঃ কালেী-তমরপুর, ৩০০ ফুে সিক সংলগ্ন বাউতনয়া ফ্রমৌজার অন্তর্ভ বক্ত জতম। প্রধান সিনকর সানথ ১৮০ ফুে সম্মুখ 

োগ পাওয়া যানব।      

 
জতমর পতরমাণঃ সানি ৫ তবঘা।  

গ্রীন এতরয়াঃ ফ্রমাে জতমর ৪৬%। 

জতমর মাতলকানাঃ সাব কবলা েতলল মুনল িয় করা হনব।  
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প্রকনল্পর আওিাধীন তনতম বিব্য েবননর তববরণঃ 

 

ফ্ররতসনিতিয়াল ফ্রজান 

তবতল্ডং সংখ্যাঃ ৩টি ফ্ররতসনিতিয়াল কনন্ডাতমতনয়াম, প্রতিটির উচ্চিা হনব ফ্রবসনমন্ট+গ্রাউন্ড+১৪ িলা। 

ফ্লানের সাইজঃ ১৫০০ বগ বফুে, ১৮০০ বগ বফুে এবং ২১০০ বগ বফুে (কমনবেী)। 

ফ্লানের সংখ্যাঃ ২৬৬টি (২৬৬টি সম্পূণ ব কতমউতনটি পতরবার)। 

প্রতি ফ্রফ্লানর ফ্লানের সংখ্যাঃ ৬ ফ্রথনক ৭ টি। 

 

কতমউতনটি ফ্রজান  

কতমউতনটি তবতল্ডংঃ ১টি, উচ্চিা হনব ৩টি ফ্রবসনমন্ট+১৫ িলা। 

কতমউতনটি তবতল্ডং এ ফ্রফ্লার ফ্রেস এর ফ্রমাে পতরমাণঃ ১ লাখ, ৩৫ হাজার বগ বফুে। 

 

কতমউতনটি তবতল্ডং এর ফ্রফ্লানরর তববরণঃ 

প্রথম ও তদ্বিীয় িলাঃ সব বাধুতনক েতপংমল। 

তৃিীয় ও চতুথ ব িলাঃ ফুি ফ্রকাে ব এবং ফ্রসন্ট্রাল তকনচন ফুি আউেনলে।  

পঞ্চম িলাঃ ফ্রসন্ট্রাল তকনচন, লাইে তকনচন এবং কতমউতনটি ফুি আউেনলে। 

 

েষ্ঠ ও সপ্তম িলাঃ “স্বপ্নযাত্রা”য় বসবাসকারী সকল তেোথীর কতমউতনটিনি তেোর সকল ব্যবস্থা তনতিি করা হনব। এখানন 

থাকনব ফ্রসন্ট্রাল লাইনেরী (তসনলবাস অন্তর্ভ বক্ত তেো উপকরণ এবং একুে েিক উপনযাগী তেো উপকরণ), আনুমাতনক ৫০০ জন 

তেোথীর কতমউতনটিনি পিা/শুনা/নবাঝার ব্যবস্থা, গ্রুপ স্টাতি, কতমউতনটি ফ্রকাতচং ব্যবস্থা (বাতণতজযক নয়), ফ্রসতমনার হল, স্টাতি 

হল, ৪টি সব বাধুতনক ল্যাব (ফান্ডানমন্টাল সাইি ল্যাব, ইতিতনয়াতরং ল্যাব, ইননানেোন ল্যাব, তিনয়টিতেটি ল্যাব)। ফ্রসন্ট্রাল তকনচন 

ফাস্ট ফুি আউেনলে। ফ্রি-নকয়ার, স্কুল ফর ফ্রেোল চাইল্ড এবং কতমউতনটি স্কুল। 

 

অষ্টম িলাঃ কতমউতনটি ইননিার ফ্রগমস ফ্রজান, কতমউতনটি কালচারাল হল, ফ্রসন্ট্রাল তকনচন ফুি আউেনলে, কতিউোর ল্যাব। 

নবম ও েেম িলাঃ তমরপুর ক্লাব তলতমনেি এর লতব, লাউি, বলরুম, ফ্রসন্ট্রাল িাো ফ্রসন্টার, ফ্রসন্ট্রাল কনন্ট্রাল রুম এবং অতফস।  

একােে ও দ্বােে িলাঃ অতফস ফ্রেস, তক্লতনক, িাক্তার ফ্রচম্বার, ইমারনজতি ইউতনে, উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালয়।  

ফ্রির ও ফ্রচৌে িলাঃ িারকা মাননর ফ্রহানেল, ফ্ররস্ট হাউজ এবং ফ্রগস্ট হাউজ। 

পনননরা িলাঃ মাতিপারপস কতমউতনটি হল। 

ছােঃ ক্লাব ফ্রমম্বারনের সুইতমং পুল, বাগান ও লাউি।    

 

গ্রীন ফ্রজানঃ  

কতমউতনটি সুইতমং পুল, ওয়াোর পাকব, লাউি এবং তমতন পাকবঃ কতমউতনটির সকল সেনস্যর (নছনলনমনয় সহ) ফ্রখলাধুলা, 

এতমউজনমনন্টর মূল জায়গা এটি। 

 

সাতেবস ফ্রজানঃ  

তিনটি েবননই সুতবধাজনক জায়গায় সাতে বস ফ্রজান থাকনব। সাতে বস ফ্রজানন মূলি থাকনব (১) সুপতরসর মসতজে (২) মতন্দর (৩) 

কতমউতনটিনি বসবাসকারী অন্য সকল ধনম বর উপাসনালয় (৪) ফ্রসন্ট্রাল ওয়াতসং তসনস্টম, লতি তসনস্টম। (৫) প্রতিটি তবতল্ডং এ 

আলাো সাতে বস ফ্রজান/পনয়ন্ট। (৬) সাতে বস ম্যাননজনমন্ট অতফস, স্টাফ িাইতনং, ফ্ররস্ট রুম। (৭) স্মাে ব িাস্ট ম্যাননজনমন্ট তসনস্টম 

(৮) ইননিার ফ্রগমস (৯) সাতে বস প্রনফেনাল পনয়ন্ট (১০) আইটি, ওয়াই-ফাই, ফ্রসির ম্যাননজনমন্ট। (১১) ফ্রহলথ স্টাফ ফ্রসন্টার (১২) 

ফায়ার সাতে বস ব্যাবস্থা (১৩) বয়স ফ্রেনে কতমউতনটি জীম।  

   

ফ্রসন্ট্রাল ফুিঃ ফ্রসন্ট্রাল তকনচননর আউেনলে, কতমউতনটি ফ্ররনস্তারা, স্মাে ব কতমউতনটি িাইতনং হল। এটি অবস্থান করনব সুইতমং পুল 

এবং বার-তব-তকউ ফ্রজাননর সানথ। 

 

ইউটিতলটি সুতবধা সমূহঃ 

(১) ফ্রসালার তসনস্টম, সাব-নস্টোন, স্টযান্ড বাই ফ্রজনানরেনরর সমন্বনয় তনরতবতচ্ছন্ন তবদুযৎ সরবরাহ তনতিি করা হনব।  

(২) পাতনঃ তিপ-টিউবনয়ল এবং ওয়াসার সমন্বনয় সাব বেতণক পাতনর ব্যবস্থা তনতিি করা হনব। বৃতষ্টর পাতন সংরেনণর ব্যবস্থা 

করা হনব।  

https://www.mirpurclubltd.com/
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd


 

 
https://www.mirpurclubltd.com                                                                                                                      4    
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd  
 

(৩) গ্যাসঃ প্রতি েবনন সমতন্বি গ্যাস তসনস্টনমর ব্যবস্থা থাকনব। 

(৪) ওনয়স্ট ম্যাননজনমনন্ট সব বাধুতনক তসনস্টম ইমতপ্লনমন্ট করা হনব।  

  

কল ফ্রসন্টার এবং ফ্রসন্ট্রাল ম্যাননজনমন্ট তসনস্টমঃ 

ফ্রমম্বারনের সানথ সাতব বক ব্যবস্থাপনায় ইন্টারনফস তহসানব কাজ করনব “কল ফ্রসন্টার” ফ্রযখানন তেনন ২৪ ঘণ্টা, সপ্তানহ ৭তেন সাতে বস 

চালু থাকনব। কল ফ্রসন্টার পুনরা কতমউতনটির সম্পূণ ব ফ্রেখানোনার োতয়িনত্ব তনয়তজি থাকনব। স্বপ্নযাত্রার সাতব বক ব্যবস্থাপনার “নসন্ট্রাল 

ম্যাননজনমন্ট তসনস্টম” দ্বারা তনয়তিি। একটি ফ্রচৌকে কমী বাতহনী সাতব বক ব্যবস্থাপনা তনয়িণ করনব। “নসন্ট্রাল ম্যাননজনমন্ট 

তসনস্টম” ইতন্টনগ্রনেি সফেওয়যার, ফ্রলনেস্ট ফ্রেকননালতজ এবং আইওটির সমন্বনয় কাজ করনব। প্রতেতেি তনরাপত্তা কমীর সমন্বনয় 

একটি বাতহনী তনতছদ্র তনরাপত্তা তনতিি করনব।   

  

কতমউতনটি সুতবধা সমূহ (৭টি কতমউতনটি সাতে বসনক মাথায় ফ্ররনখ স্বপ্নযাত্রা তিজাইন করা হনয়নছ।) 

১। একুে েিনকর চযানলি ফ্রমাকানবলাকারী তেোঃ “স্বপ্নযাত্রা” কতমউতনটিনি বাসবাসকারী সকল ফ্রছনলনমনয়নের তেো, স্বাস্থয, 

তনতিকিা, ফ্রমধা ও মনননর সাতব বক তবকানের ব্যবস্থা করা হনব।  

 

কীোনব কাজটি করা হনব? ফ্রেেীয় বা অন্তজবাতিক োনলা মাননর চাকুরী বা ব্যবসার পূব বেিব (১) োনলা মাননর আন্তজবাতিক তেো, 

(২) োনলা মাননর ফ্রনেওয়াকব এবং (৩) তননজনক কতরৎকম বা তহসানব তিতর করা। স্বপ্নযাত্রা এই তিনটি তেনকই তবনেে নজর ফ্রেনব। 

পুনরা স্বপ্নযাত্রা কযািানস প্রতিটি ফ্রছনলনমনয় একই সুনযাগ সুতবধা তননয় ফ্রবনি উঠনব। ফ্রমাোমুটি ৫০০টি ফ্রছনলনমনয়র মনধ্য একটি 

তবোল ফ্রনেওয়াকব গনি উঠনব। প্রতিটি ফ্রছনলনমনয় মহান রনবর কাছ ফ্রথনক ১০০ তবতলয়ন তনউরন তননয় জনে। “কননসননেোন”, 

ফ্রফাকাস আর “না-জানা”র পাথ বকয িানের মনধ্য তবোজন ফ্ররখা ফ্রেনন ফ্রেয়। স্বপ্নযাত্রায় বসবাসরি প্রতিটি ফ্রছনলনমনয় সহনযাতগিার 

মননাোব তননয় এতগনয় যানব। িারা ছতিনয় পিনব সারা পৃতথবীনি। সারা পৃতথবীর যা তকছু োনলা আর যা তকছু মঙ্গলময় িাই 

জনিা করনব তনজ মাতৃভূতমনি।      

 

২। সম্পূণ ব আবাসন ব্যবস্থা তিজাইন করা হনয়নছ সাতব বক কতমউতনটি ফ্রিনেলপনমনন্টর কথা মাথায় ফ্ররনখ। 

একো সময় তছল যখন বাঙালী ফ্রছনলনমনয়রা ফ্রবনি উঠনিা োতে নাতনর ফ্রকানল আর ফ্রোলনায় চনি। খুব ফ্রছােনবলায় োতে নাতনরা 

অননক সময় ধনর বাচ্চানের সতরোর ফ্রিল ফ্রমনখ ফ্ররানে শুইনয় রাখনিা। িারপর বি বল বা তিনের গরম পাতননি ফ্রবে তকছুো সময় 

ধনর ফ্রগাসল করানিা। নানীরা েরা পূতণ বমার রানি নাতি-নািতননের তননয় “ঠাকুমার ঝুতল”র গল্প করনিা। বে বায় ফ্রছাে নালার নতুন 

পাতননি বাচ্চারা জলনকতল করনিা, পাতন ফ্রথনক আর িানের উঠাননাই ফ্রযিনা। স্বপ্নযাত্রা এর সব তকছুই মাথায় ফ্ররনখ সাজাননা 

হনয়নছ। স্বপ্নযাত্রায় জীবনটি ফ্রকমন হনি পানর? ধরুন ছুটিরতেনন ফ্রকান এক সকানল পুনরা স্বপ্নযাত্রায় তহচচ ফ্রলনগ ফ্রগল। ফ্রচাখ িলনি 

িলনি জানা ফ্রগল সুইতমং পুনল দুই েনলর হযান্ডবনলর লিাই োরুন জনম উনঠনছ। আিাইনোটি পতরবানবর সকনলই েে বক কারন 

কানরা বাজানর যাবার বা রান্না করার ফ্রকান িািা ফ্রনই। স্বপ্নযাত্রায় খুব বি োয় না থাকনল ফ্রকউ রাঁনধ না। হাজার মইল দূনরর োো-

োেীরা বছনরর পর বছর পথ ফ্রচনয় বনস থানক না, কারন িারা বিবমাননর নাতি নািতননের তননয়ই ব্যস্ত সময় পার করনছ। সামনন 

থাকা নাতি নািতনরা বাধ বনকযর ফ্রকান আহ্লাে আর অপূণ ব রানখতন। এর সবই সম্ভব করা হনব স্বপ্নযাত্রায়।         

 

৩। ফ্রসন্ট্রাল কতমউতনটি তকনচনঃ  

২৬৬টি পতরবানরর খাবানরর ব্যবস্থা ফ্রসন্ট্রাল কতমউতনটি তকনচন ফ্রথনকই হনব। যতেও সব ফ্লযানেই প্রনয়াজন অনুযায়ী তকনচননর 

ব্যবস্থা থাকনব।  

 

ব্যপারটি ব্যাখ্যা করা যাকঃ উচ্চতবত্ত বা মধ্যতবত্ত ফ্রমাোমুটি সকনলই খাবার প্রস্তুতির জন্য গৃহকমীর উপর তনেবরেীল। বাংলানেনে 

আথ ব সামাতজক উন্নয়ননর ফ্রপ্রোপনে গৃহকমী প্রাতপ্ত আর ফ্রবেীতেন সহজির থাকনব না। িার উপর জ্বালানী সংকনের কারনন রান্নার 

গ্যাস প্রাতপ্ত সহজির হনব না। এই দুই বাস্তবিার তবনবচনায় আমরা “নসন্ট্রাল কতমউতনটি তকনচন” এর ব্যবস্থা, মানন এক জায়গায় 

সকল রান্নার ব্যবস্থা রাখতছ।  

 

বাসায় রান্নার ফ্রেনত্র খাবানরর চাতহো “গৃহকমীনক” জানানি হয়, প্রনয়াজনীয় বাজার করনি হয়, িোরতক কনর রান্নার পর খাবারটি 

ফ্রেতবনল আনস। ফ্রসখাননই ফ্রেে নয়। রান্নার পর ফ্রয আবজবনা জমা হয় ফ্রসটি ফ্রফলনি বি োক লানগ। ফ্রসন্ট্রাল তকনচন তসনস্টনম এসব 

তকছুর ফ্রকান বালাই নাই। আপনার খাবানরর চাতহো “কল ফ্রসন্টারনক” জানান। চাতহো জানাননার কাজটি প্রতিতেন, সপ্তানহ বা 

মানসর তেতত্তনি হনি পানর। সকনলর চাতহোর তবনবচনায় বাজার হনব, ফ্রসন্ট্রাল তকনচনন রান্নার পর সাতে বস কমী আপনানক খাবার 

পতরনবেন করনব সনব বাচ্চ ফ্রপোোরী কায়োয় ঠিক ফ্রযমনটি আপতন চাইনবন এবং ফ্রযখানন চাইনবন। স্বপ্নযাত্রায় ফ্রসন্ট্রাল তকনচননর 

ফ্রমাোমুটি তিনটি আউেনলে থাকনব। ফ্রযমন (১) বাসায় ফ্রখনি পানরন (২) ফ্রসন্ট্রাল িাইতনং এ ফ্রখনি পানরন (৩) ক্লাব তবতল্ডং এ ফুি 

https://www.mirpurclubltd.com/
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd
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ফ্রকানে ব ৩০টি ফ্ররস্টুনরনন্টর ফ্রয ফ্রকান একটিনি ফ্রখনি পানরন। (৪) ক্লানব লাইে তকনচনন ফ্রখনি পানরন। (৫) ফ্রছনলনমনয়রা ফ্রসন্ট্রাল 

লাইনেরীনি ফ্রখনি পানর। খাবানরর খরচ ফ্রকান অবস্থানি বািনবনা বরং কমনব। কারন (১) জ্বালানী খরচ কম (২) গৃহকমীর ফ্রবিন 

লাগনছ না। গৃহকমী ফ্রনই তবধায় িার থাকার জায়গা করার জন্য ফ্রফ্লার ফ্রেস তকননি হনচ্ছ না। (৩) বাজার খরচ কম কারন 

ফ্রমাোমুটি সব খাবার উপকরন “কতমউতনটির জতমনি” (ফাম ব ল্যানন্ড) চাে হনচ্ছ। োবনছন আপনার ফ্লযানের তকনচননর কী হনব? 

আপনার ফ্লযানের তকনচন সারা বছর ঝকঝনক িকিনক থাকনব কারন ফ্রসখানন রান্না হনব কানলেনদ্র। 

 

৪। কতমউতনটি ফাম ব ল্যান্ডঃ 

তত্রে তবঘার একখণ্ড কৃতে জতম “স্বপ্নযাত্রা” প্রনজনের অন্তর্ভ বক্ত হনব। জতমটি তনিান্তই কমোনমর কৃতেজতম ফ্রযখানন আধুতনক পদ্ধতিনি 

কতমউতনটি তকনচননর প্রনয়াজনীয় সবজী, ফল এবং মাছ উৎপােন করা হনব। চাল উৎপােননর জতম লীজ ফ্রনয়া হনব। ২৬৬টি 

পতরবানরর সারা বছনরর আতমনের চাতহো ফ্রমনে এরকম একটি মাংে, দুধ এবং তিম উৎপােনকারী খামার থাকনব ফ্রসখানন। 

ফ্রেজানলর যুনগ তননজনের খামার ছািা খাদ্যদ্রনবর মাননর তনয়িণ রাখা মুেতকল হনয় যানব।   

 

৫। কতমউতনটি োিনপাে বঃ 

স্বাোতবক োনবই ঢাকায় আবাসননর সংখ্যা বািার সম্ভাবনা ফ্রবেী। ব্যবসা বা তেো প্রতিষ্ঠান দূনর হওয়ার কারনন িমাগি গাতির 

সংখ্যা স্বাোতবক োনবই বািনব। ফলাফল যানজে হনব িীে ফ্রথনক িীেির। আর এই যানজনের িীেিায় পতরবানরর বাকী 

সেস্যনের জন্য আরও একটি নতুন গাতি নাতমনয় আমরা এই জে আরও িীে কনর তুলনি পাতর। পতরত্রানণর উপায় হনি পানর 

অতধকির “নেয়াতরং”। প্রাথতমক োনব স্বপ্নযাত্রায় ২০টি গাতি ফ্রকনা হনব যা “স্বপ্নযাত্রা”র সকনলই প্রনয়াজন অনুযায়ী ফ্রেয়ার 

করনবন শুধুমাত্র অপানরটিং কনস্টর ফ্রেয়ার মূনল্য। 

    

৬। স্বাস্থয ব্যবস্থা হনব ফ্রোরনগািায় এবং তনতবি, সনব বাচ্চ স্বাস্থয তনরাপত্তা তনতিি করা হনব। 

সামাতজক তনরাপত্তার আরও একটি ফ্রমইল ফলক “স্বাস্থয” এবং “স্বাস্থয ব্যবস্থা”। স্বপ্নযাত্রা মূলি দুটি তেনকই যনথাপযুক্ত গুরুত্ব 

তেনয় থানক। “স্বাস্থয” ঠিক রাখার ব্যবস্থার কথা উপনর ব্যক্ত করা হনয়নছ। এবার আতস “স্বাস্থয” নস্ট হনল িার কী ব্যবস্থা করা 

হনব ফ্রসই আনলাচনায়। (ক) স্বপ্নযাত্রার ফ্লযানের তিজাইন এমন োনব করা হনচ্ছ যানি প্রনয়াজননর সময় ফ্রয ফ্রকান ফ্লযানের অন্তি 

একটি রুনম অস্থায়ী তক্লতনক ফ্রবি স্থাপন করা যায়। িাক্তার, নাস ব, ফ্রেকতনতেয়ান সহ বহননযাগ্য ফ্রবি এবং তচতকৎসা সরিামাতে 

প্রনয়াজন অনুযায়ী সরবরাহ করা হনব  (খ) স্বপ্নযাত্রায় প্রতিটি ফযাতমলী োর্চবয়াল ফ্রমতিকযাল সাতে বনসর আওিায় থাকনব। সকনলই 

প্রনয়াজননর সময় কতমউতনটি তচতকৎসা পরামে ব পানব। (গ) একটি সব বাধুতনক এযাম্বনুলি তসনস্টম (িাক্তার (অন-কল), নাস ব, 

ফ্রমতিকযাল ফ্রেকতনতেয়ান, ড্রাইোর, ফ্রহল্পার) ২৪ ঘন্টা এতেে থাকনব। (ঘ) এমারনজতি সহ একটি ফযাতমলী তক্লতনক থাকনব। (ঙ) 

আউেনিার ফ্রপনেন্ট ম্যাননজনমনন্ট (ওতপতি) কমনবতে ৪০জন িাক্তার তনয়তমি ফ্ররাগী ফ্রেখনবন (চ) একটি িায়াগনতস্টক ল্যাব 

আউেনলে থাকনব (ছ) সুপার মনল অন্তি একটি ফাম বাতস থাকনব (জ) কতমউতনটির অংে তহসানব স্বপ্নযাত্রায় থাকা িাক্তারগণ 

প্রনয়াজননর সময় িানের সাহানয্যর হাি বাতিনয় ফ্রেনবন।  

 

৭। জ্ঞান তেতত্তক কতমউতনটি তনম বাণঃ 

জ্ঞান তেতত্তক সমানজর মূল কাঠানমা আবতিবি হয় জ্ঞান চচ বার ফ্রকন্দ্র মানন তবশ্বতবদ্যালয়নক ফ্রকনন্দ্র ফ্ররনখ, ঠিক ফ্রযমনটি হনয়নছ 

অক্সনফাি ব, কযামতেজ বা হাে বানি বর মি তবশ্বতবদ্যালয় েহনর। সারা পৃতথবীর ফ্রযসব জায়গায় সেযিা তবকতেি হনয়নছ ফ্রসখানন 

তবশ্বতবদ্যালয়নক তঘনর একটি েহর এবং একটি সমাজ তনতম বি হনয়নছ। ফ্রকান এক কানল ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয় ফ্রকতন্দ্রক ঢাকার সমাজ 

অননকো িাই তছল। উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালয়নক ফ্রকনন্দ্র ফ্ররনখ স্বপ্নযাত্রা িথা পুনরা ফ্রবননেননক (েে হাজার মানুনের সমাজ) ফ্রসোনবই 

আবতিবি এবং তবকতেি হনব। উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালয় চালানব কারা? অবশ্যই “স্বপ্নযাত্রার” অনননকই। উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালনয় 

পিানব কারা? একই উত্তর, “স্বপ্নযাত্রার” অনননকই। উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালনয় উনদ্যাক্তা হনি আসনব কারা? “স্বপ্নযাত্রা” পতরমন্ডনলর 

ফ্রকউ ফ্রকউ। শুরুনি “স্বপ্নযাত্রা” পতরবানরর গুটিকিক সেস্য উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালনয়র ছাত্র হনলও তনকেিম েতবষ্যনি হয়নিা 

সকনলই ফ্রবননেননক পতরবানরর সেস্য হনব। 
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ফ্রবননেননক কী এবং ফ্রকন? 

তমরপুর ক্লাব শুরু ফ্রথনকই ফ্রয কতমউতনটি ফ্রিনেলপ করনছ ফ্রসটিই ফ্রবননেননক (BEN10K, Balanched Effective 

Network of 10 Thousand People)। ফ্রবননেননক হনব ১০ হাজার মানুনের একটি কতমউতনটি। স্বপ্নযাত্রার ২৬৬টি পতরবার 

অবশ্যই ফ্রবননেননকর অন্তর্ভ বক্ত হনব। আপতন স্বপ্নযাত্রায় আনছন মানন আপতন ১০হাজার কতরৎকম বা োনলা মানুনের ফ্রনেওয়ানকবর 

একজন। 

 

৮। স্বপ্নযাত্রা ফ্রথনক ফ্রবনতসটিঃ 

স্বপ্নযাত্রা সুেীঘ ব গনবেণার ফসল। এটির কায বিম উনদ্বাধন কনরতছনলন বিবমান ফ্রময়র জনাব আতিকুল ইসলাম সানহব ২০১৯ সানলর 

এতপ্রল মানস। এই সুেীঘ ব সমনয় স্বপ্নযাত্রা িার আনুসাতঙ্গক উপকরণ তননয় ধীনর ধীনর তবকতেি হনয়নছ। স্বপ্নযাত্রা আরও তবকতেি 

হনয় “নবনতসটি” তনম বানণর তেনক এতগনয় যানব। “স্বপ্নযাত্রা” কুতি হনল “নবনতসটি” হনব তবকতেি ফুল। স্বপ্নযাত্রা’র সেস্যরা িাই 

চাইনলই “নবনতসটি”র একজন হনয় উঠনি পারনবন বািটি ফ্রকান খরচ ছািাই।                  

  

৯। কতমউতনটি তরনসাে বঃ 

ফ্রেস, ফ্রেনেন, তিনপ্রেন, ক্লাতন্ত, অবোে এবং িারপর েরীনর িার প্রোব। ফ্রসটি ফ্রোক, হাে ব এোক বা িাইনবটিক ফ্রযনকান ফনম ব 

ফ্রেখা তেনি পানর। এর সবই নগর জীবনন আমানের অনুেঙ্গ। ফ্রযটি সমনয়র সানথ সানথ বািনি থাকনব। সমাধান হনি পানর একটি 

তনতরতবতল গ্রামীণ পতরনবে। আমানের মনজগনি িাই বাগানবাতি’র ব্যপারো ফ্রথনকই যায়, একটি বাগানবাতি থাকনল োনলা ফ্রহাি। 

তকন্তু সবার োনগ্য িা ফ্রজানে না। বাগানবাতি থাকনলও আরও এক সমস্যা হল ফ্রমইননেননি খরচ। “স্বপ্নযাত্রা”র সকল সেস্যই 

বািতি খরচ ছািাই একটি বাগানবাতি বা তরনসাে ব পানবন। সকল সেস্যই প্রনয়াজননর সময় ফ্রসটি ব্যবহার করনি পারনবন।  

 

১০। হক্কুল ইবােঃ 

জাকাি, ফ্রফিরা এবং ফ্রয ফ্রকান অনুোন যনথাপযুক্ত জায়গায় তেনি পারাো একো ব্যপার ফ্রিা বনেই। স্বপ্নযাত্রায় একটি এতিমখানা 

থাকনব যা ২৬৬টি পতরবানরর জাকাি, ফ্রফিরা এবং োনন পতরচাতলি হনব। এতিমখানার অবস্থান কতমউতনটি ফাম বল্যানন্ডর সানথই 

হনব। 

 

১১। “স্বপ্নযাত্রা”য় তরোয়ারনমন্ট প্লযান তকোনব কায বকর হনব? 

“স্বপ্নযাত্রা”র সকল কম বকাণ্ড পতরচাতলি হনব সেস্যনের দ্বারা। সুনযাগ এবং ফ্রযাগ্যিা অনুযায়ী “স্বপ্নযাত্রা”র সকনলই ফ্রয ফ্রকান 

প্রতিষ্ঠানন, প্রনজনে বা তিনম অংেগ্রহণ করনি পারনবন। ফ্রবন-ইনকানতমনি অন্তর্ভ বতক্ত হনি পানর অংেগ্রহনণর একটি অন্যিম উপায়। 

 

ফ্রবন-ইনকানতমঃ ফ্রবননেননক কতমউতনটির সকল সেস্য “তমরপুর ক্লাব” প্লােফনম বর অন্তর্ভ বক্ত ফ্রকান না ফ্রকান লােজনক প্রতিষ্ঠানন 

যুক্ত থাকনি পারনবন। এই সকল প্রতিষ্ঠান একটি ফ্রনে-ওয়ানকবর আওিার্ভক্ত ফ্রথনক স্বস্ব ফ্রেনত্র পতরচাতলি হনব। “তমরপুর ক্লাব” 

িথা ক্লানবর সকল সেস্য একটি তনতে বষ্ট ফ্রেয়ানরর মাতলক তহসানব থাকনবন যা তমরপুর ক্লানবর সকল এতেে ফ্রমম্বারনের কল্যানণ 

ব্যয় হনব।    

 

১২। বািতি আয় কী কী োনব কায বকর হনি পানর? 

স্বপ্নযাত্রার সকল সাতে বস অবশ্যই ফ্রবন-ইকননাতমর ফ্রকান না ফ্রকান প্রতিষ্ঠান দ্বারা সিােননর ব্যবস্থা করা হনব। তকছু প্রতিষ্ঠান 

উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালনয়র উনদ্যাগ তহসানবও আতবভূ বি হনব। তমরপুর ক্লানবর পতরমন্ডনল ফ্রবনি উঠা সকল প্রতিষ্ঠাননর একটি সব বতনম্ন 

ফ্রেয়ার ফ্রবননেননকর সেস্যনের জন্য তনধ বাতরি থাকনব। প্রতিষ্ঠানগুনলার সানথ সরাসতর জতিি পতরচালক এবং অংেীোর-গণ ফ্রয 

ফ্রকান বাতণতজযক প্রতিষ্ঠাননর মি িানের লেযাংে পানবন। 

 

স্বপ্নযাত্রা বাস্তবায়ননর ফ্রকৌেলঃ 

ফ্রমাে চারটি কনিানননন্ট োগ হনয় সমস্ত ফ্রকৌেলটি ধানপ ধানপ প্রনয়াগ হনব। কনিাননন্টগুনলা হলঃ  

(১) ফাউন্ডার ফাইোরঃ মূলি ফ্রিনেলপনমন্ট, অরগানাইতজং, োতন্ডং এবং ম্যাননজনমন্ট েীম যানের অতেজ্ঞিায়, েনম, অনথ ব, জ্ঞান-

বুতদ্ধ এবং িযাগ-তিতিোয় সম্পূণ ব “স্বপ্নযাত্রা” কতমউতনটি তহসানব তনতম বি হনব। 

(২) ফ্ররাজবািঃ মূলি ফ্রিনেলপনমন্ট েীম, যানের অনথ ব, অতেজ্ঞিায়, ফ্রমধায়, ফ্রনেওয়ানকব, জ্ঞান-বুতদ্ধনি আবাতসক েবননর ফ্লযাে 

গুনলা তনতম বি হনব। প্রথম ১২০টি ফ্লযানে তবতননয়াগকারী ফ্ররাজবাি তহসানব গণ্য হনব।  

(৩) ফ্ররাজঃ কতমউতনটি পাে বনার যানের আতথ বক তবতননয়ানগ কতমউতনটি ব্যবস্থাপনা সমূহ তবকতেি হনব। বাতক ফ্লযানে তবতননয়াগকারী 

ফ্ররাজবাি তহসানব গণ্য হনব। 

(৪) আতল ব বাি বঃ যানের তবতননয়ানগ, অতেজ্ঞিায়, জ্ঞান-বুতদ্ধনি কতমউতনটি েবন তনম বাণসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা সিাতেি হনব।  

https://www.mirpurclubltd.com/
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“স্বপ্নযাত্রা” কীোনব পতরচাতলি হনব? 

একজন তসইও’র ফ্রনতৃনত্ব একটি ফ্রচৌকে বাতহনী সমস্ত সাতে বস পতরচালনা করনবন।  

 

“স্বপ্নযাত্রা”য় অন্তর্ভ বতক্তর উপায়ঃ 

তমরপুর ক্লানবর সেস্য এবং ফ্রয ফ্রকউ ক্লানবর নুিন সেস্য হনয় সুনযাগটি তননি পানরন। 

 

কতমউতনটি েবন বানে অন্য সকল েবননর তনম বাণ ও ফ্রিনেলপনমন্ট ব্যয় ধরা হনয়নছ প্রতি বগ বফুনে ৫,৫০০ (পাঁচ হাজার পাঁচেি) 

োকা, যা উপকরনাতের বাজার ের অনুযায়ী উঠানামা করনব। 

 

কনিাননন্টঃ ফ্ররাজবাি (ফ্রেয়ার প্যানকজ) 

 

১। ফ্ররাজবাি ক্লানবর বিবমান ফ্রমম্বারনের জন্য প্রনযাজয হনব।  

২। বায়না এবং ফ্ররতজনেোন কালীন সমনয় ফ্রকান অবোন রাখনবন িানেরই ফ্রেয়ার প্যানকনজর সুনযাগ ফ্রেয়া হনব। 

৩। ফ্ররাজবাি শুধুমাত্র প্রথম সনব বাচ্চ ১২০ টি ফ্লযানের জন্য প্রনযাজয হনব। 

৪। ফ্ররাজবানির আওিাধীন আেটি প্যানকনজর প্রতিটির ফ্রেয়ার মূল্য ফ্লযানের তনম বাণ ও ফ্রিনেলপনমন্ট ব্যয়নক তেতত্ত ধনর তহসাব 

করা হনয়নছ। 

৫। পতরনোধনযাগ্য ফ্রমাে ব্যয় হনব এমএসতপ’র তেতত্তনি।  

৬। পতরনোধনযাগ্য ফ্রমাে ব্যয় = ফ্লযানের তনম বাণ ও ফ্রিনেলপনমন্ট ব্যয় + কতমউতনটি চাজব। কতমউতনটি চাজব ফ্লযানের তনম বাণ ও 

ফ্রিনেলপনমন্ট ব্যনয়র উপর ০% ফ্রথনক ১৫% পয বন্ত তনধ বাতরি হনব।  

    

ফ্ররাজবাি (ফ্রেয়ার প্যানকজ) ফ্রপনমন্ট চাে ব 

 

ফ্ররাজবাি 

(প্যানকজ ফ্রকাি) 

জতমর বায়না 

কালীন ফ্রপনমন্ট 

জতম ফ্ররতজতে 

কালীন ফ্রপনমন্ট 

কিোকেন 

কালীন ফ্রপনমন্ট  

ফ্লযানের ফ্রিনেলপনমন্ট খরচ + কতমউতনটি চাজব 

(বগ বফুে তহসানব পতরনোধনযাগ্য ফ্রমাে খরচ) 

ফ্রেয়ার -১ ১০০% ০% ০% ১০০%-১০%=৯০% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x৯০%) 

ফ্রেয়ার -২ ৫০% ৪০% ১০% ১০০% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x১০০%) 

ফ্রেয়ার -৩ ৪০% ৪০% ২০% ১০০%+ ২% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x১০২%) 

ফ্রেয়ার -৪ ৩৫% ৩০% ৪৫% ১০০%+ ৫% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x১০৫%) 

ফ্রেয়ার -৫ ৩০% ২৫% ৪৫% ১০০%+ ৮% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x১০৮%) 

ফ্রেয়ার -৬ ২৫% ২৫% ৫০% ১০০% + ১০% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x১১০%) 

ফ্রেয়ার -৭ ২০% ১৮% ৬২% ১০০% + ১২% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x১১২%) 

ফ্রেয়ার -৮ ১৫% ২০% ৬৫% ১০০% + ১৫% (১৫০০ বগ বফুেx৫,৫০০x১১৫%) 

[তহসানবর সুতবধার জন্য ১৫০০ বগ বফুে ধরা হনয়নছ।] 

 

কতমউতনটি ফ্রজানঃ আতল ব বাি ব (নেয়ার প্যানকজ) 

 

শুধুমাত্র কতমউতনটি তবতল্ডং এর ফ্রেনত্র প্রনযাজয যা বাতণতজযক ব্যবহার হনব। 

কতমউতনটি ফ্রজাননর ফ্রিনেলপনমন্ট খরচ ধরা হনয়নছ প্রতি বগ বফুনে ৬,৫০০ োকা যা উপকরনাতের বাজার ের অনুযায়ী উঠানামা 

করনব।  

১। সব বতনম্ন ১টি ফ্রেয়ানরর মূল্য ২,০০,০০০ োকা।  

২। আতল ব বাি ব বিবমান এবং নতুন ফ্রমম্বারনের জন্য প্রনযাজয।  

৩। কতমউতনটি ফ্রজাননর শুধুমাত্র তনধ বাতরি ফ্রফ্লারনেনস আতল ব বাি ব প্রনযাজয হনব। 

৪। ফ্রফ্লানরর অবস্থান এবং বাতণতজযক উপনযাতগিার তবনবচনায় পতরনোধনযাগ্য মূল্য তনধ বাতরি হনব।  

৫। তমরপুর ক্লাব এবং স্বপ্নযাত্রা কতমউতনটির জন্য তনধ বাতরি ৫টি ফ্রফ্লার বানে বাতক ১০টি ফ্রফ্লানরর ফ্রেস তননয় একটি কমাতে বয়াল 

ফ্রকািাতন গঠন হনব। 

https://www.mirpurclubltd.com/
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৬। কমাতে বয়াল ফ্রকািাতনর আনয়র ২৫% সাতে বস চাজব তহসানব ক্লানবর জন্য ফ্ররনখ ৭৫% লেযাংে সকল ফ্রেয়ার ফ্রহাল্ডারনের তবিরণ 

হনব।  

৭। পতরনোধনযাগ্য ফ্রমাে ফ্রেয়ার মূল্য = ফ্রবতসক ফ্রেয়ার মূল্য + কতমউতনটি চাজব (েিকরা তহসানব ইউতনে প্রতি ফ্রেয়ার মূনল্যর 

উপর বিবানব)। 

৮। কতমউতনটি ফ্রজানন ফ্রমাে ফ্রেয়ানরর পতরমাণ ২৯২৫টি (কম বা ফ্রবেী হনি পানর)।   

 

আতল ব বাি ব (নেয়ার প্যানকজ) ফ্রপনমন্ট চাে ব 

 

আতল ব বাি ব বায়না কালীন 

ফ্রপনমন্ট 

জতম ফ্ররতজতে 

কালীন ফ্রপনমন্ট 

কিোকেন 

কালীন  

পতরনোধনযাগ্য ফ্রমাে ফ্রেয়ার মূল্য  

= ফ্রবতসক ফ্রেয়ার মূল্য + কতমউতনটি চাজব 

ফ্রেয়ার -০০ ১০০% ০% ০% ১০০%+ ০% (২ লাখ) 

ফ্রেয়ার -০১ ৫০% ৪০% ১০% ১০০%+ ২% (২ লাখ x১০২%) 

ফ্রেয়ার -০২ ৩০% ৪০% ৩০% ১০০%+ ৫% (২ লাখ x১০৫%) 

ফ্রেয়ার -০৩ ৩০% ২০% ৫০% ১০০%+ ৭% (২ লাখ x১০৭%) 

ফ্রেয়ার -০৪ ২৫% ২০% ৫৫% ১০০%+ ১০% (২ লাখ x১১০%) 

ফ্রেয়ার -০৫ ২০% ১৫% ৬৫% ১০০%+ ১২% (২ লাখ x১১২%) 

ফ্রেয়ার -০৬ ১৫% ২০% ৬৫% ১০০%+ ১৫% (২ লাখ x১১৫%)   

ফ্রেয়ার -০৭ ০% ২৫% ৭৫% ১০০%+ ১৮% (২ লাখ x১১৮%) 

ফ্রেয়ার -০৮ ০% ০% ১০০% ১০০%+ ২০% (২ লাখ x১২০%) 

ফ্রেয়ার -০৯ ০% ০% ০% ১০০%+ ২৫% (২ লাখ x১২৫%) + 

১০টি ফ্রফ্লানরর ফ্রবতসক ফ্রিনেলপনমন্ট খরচ = (১০ ফ্রফ্লারx ৯০০০ বগ বফুেx ৬,৫০০) = ৫,৮৫০ লাখ। ফ্রবতসক প্রতি ইউতনে ফ্রেয়ার 

মূল্য = ২ লাখ।  

 

কনন্ডাতমতনয়াম এবং ফ্ররতসনিতিয়াল তরনসাে ব ফ্রজানঃ ফ্ররাজ 

১। ফ্ররাজ শুধুমাত্র নুিন ফ্রমম্বারনের জন্য প্রনযাজয। 

২। ১২১ নম্বর ফ্লযাে ফ্রথনক ফ্ররাজ শুরু হনব।  

৩। ফ্ররানজ ফ্লযানের মূল্য শুরু হনব বিবমান/িৎকালীন বাজারের অনুযায়ী। 

৪। বিবমান বাজার ের অনুযায়ী প্রতি বগ বফুনের মূল্য ধায ব ফ্রহাল ৮০০০ োকা, যা বাজারের অনুযায়ী বািনব।  

 

ফ্ররাজ ফ্রপনমন্ট চাে ব 

ফ্ররাজ বায়না কালীন 

ফ্রপনমন্ট 

জতম ফ্ররতজতে 

কালীন ফ্রপনমন্ট 

কিোকেন 

কালীন  

পতরনোধনযাগ্য ফ্রমাে তবিয়মূল্য  

= ফ্রবতসক তবিয়মূল্য + কতমউতনটি চাজব 

ফ্ররাজ -০১ ৫০% ৫০% ০% ১০০% - ১০% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x৯০%) 

ফ্ররাজ -০২ ৫০% ৪০% ১০% ১০০%+ ০% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১০০%) 

ফ্ররাজ -০৩ ৩০% ৪০% ৩০% ১০০%+ ৩% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১০৩%) 

ফ্ররাজ -০৪ ৩০% ২০% ৫০% ১০০%+ ৬% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১০৬%) 

ফ্ররাজ -০৫ ২৫% ২০% ৫৫% ১০০%+ ১১% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১১১%)  

ফ্ররাজ -০৬ ২০% ১৫% ৬৫% ১০০%+ ১৩% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১১৩%) 

ফ্ররাজ -০৭ ১৫% ২০% ৬৫% ১০০%+ ১৬% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১১৬%) 

ফ্ররাজ -০৮ ০% ২০% ৮০% ১০০%+ ২০% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১২০%)  

ফ্ররাজ -০৯ ০% ০% ১০০% ১০০%+ ২১% (২১০০ বগ বফুেx৮,০০০x১২১%)  
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স্বপ্নযাত্রার ফাঊন্ডার ফ্রমম্বারঃ ফাঊন্ডার ফাইোর 

ফাউন্ডার ফাইোর কারাঃ 

 

যানের েনম, অতেজ্ঞিায়, অনথ ব, জ্ঞান-বুতদ্ধ এবং িযাগ-তিতিোয় সম্পূণ ব “স্বপ্নযাত্রা” কতমউতনটি তহসানব তনতম বি হনব।  

 

মূলি চারটি েীনম ফাউণ্ডার ফাইোরগন থাকনবনঃ (১) ফ্রিনেলপনমন্ট, (২) অরগানাইতজং, (৩) মানকবটিং ও োতন্ডং এবং (৪) 

ম্যাননজনমন্ট েীম।  

১। ফাউন্ডার ফাইোরগণ অবশ্যই যুগান্তকারী ও দৃেমান অবাোন রাখনবন।  

২। ফাউন্ডার ফাইোরগণ অবশ্যই তবনেে সুতবধা পানবন এমএসতপ (নমম্বারেীপ স্টযাোস পনয়ন্ট) এবং সরাসতর যুগান্তকারী অবোননর 

তেতত্তনি।  

৩। ফাউন্ডার ফাইোর অবশ্যই পূণ ব ১০ টি ফ্লযাে তবিীনি (নরাজ) বা ১০ ফ্রকাটি োকা পতরমাণ তবিীনি এবং সাতব বক দৃেমান অবোন 

রাখনবন। 

৪। সম্পূণ ব প্রনজে ফ্রেে না পয বন্ত ফাউন্ডার ফাইোনরর কাজ ফ্রেে হনব না।  

 

দ্রুি বাস্তবায়নন প্রনণােনা 

 

স্বপ্নযাত্রা দ্রুি বাস্তবায়ননর তনতমনত্ত বাস্তবায়নকারী সকনলর জন্য একটি ফ্রবতসক প্রনণােনার ব্যবস্থা থাকনব।   

 

স্বপ্নযাত্রা বাস্তবায়ননর কাল 

 
প্রনজনের তসতেল ওয়ানকবর বাস্তবায়ন কাল ধরা হনয়নছ চার বছর (তকছুো কম ফ্রবেী হনি পানর)। প্রথম ফ্ররতসনিনতেয়াল তবতল্ডং 

সমাপ্ত হবার সময় ধরা হনয়নছ ৩৬মাস। ফ্রপনমণ্ট কমতপ্লে হওয়া সানপনে ফ্লযাে হস্তান্তর হনব। পতরকল্পনা অনুযায়ী ৩৬মাস ফ্রথনক 

৪৮মানসর মনধ্য কতমউতনটি পতরকাঠানমা (তসতেল ওয়াকবস) সমাপ্ত করা যানব। পরবিী ৬ মাস (৫৪ মাস) সমনয়র মনধ্য কতমউতনটি 

ফ্রজান চালু করা হনব। ৬০ মাস সমনয়র মনধ্য কতমউতনটি োিনপাে ব, ফাম বল্যান্ড, ফ্রসন্ট্রাল তকনচন, কতমউতনটি তক্লতনক, এযাম্বুনলি, 

ইমারনজতি সহ সকল কতমউতনটি ফযাতসতলটি চালু করা হনব।  

 

আমানের কথা 

তমরপুর ক্লাব একটি 

কতমউতনটি ক্লাব তহসানব 

জেলগ্ন ফ্রথনক কতমউতনটি 

ফ্রিনেলপনমনন্টর ধারনা তননয় 

কাজ কনর যানচ্ছ। িারই 

ধারাবাতহকিায় ধানপ ধানপ 

অতজবি সেমিার তেতত্তনি 

“স্বপ্নযাত্রা” বাস্তবাতয়ি হনি 

যানচ্ছ। আসুন “স্বপ্নযাত্রা” 

বাস্তবায়ননর মাধ্যনম 

একসানথ োনলা থাকার 

মিনক তবশ্ববাসীর সামনন 

সমুজ্জ্বল কতর।      
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তমরপুর ক্লানবর কতমউতনটি ফ্রিনেলপনমন্ট 

 

ধানপ ধানপ অতজবি সেমিাই “স্বপ্নযাত্রা” বাস্তবায়ননর তেতত্ত। 

 

 

তমরপুর ক্লাবঃ আমরা একসানথ োনলা থাকার মনি েীতেি। জাতি গঠনন আমরা সংগঠিি ও েীপ্ত। আমানের লেয তনতে বষ্ট।        

 

২৭নস আগস্ট, ২০২১ - তমরপুর ক্লানবর ৩য় বে ব পূতিব পালন। 

https://www.mirpurclubltd.com/
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৪ঠা তিনসম্বার, ২০২১ - কতমউতনটি ফ্রিনেলপনমনন্ট উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালনয়র ভূতমকা েীে বক আনলাচনা। 

 

 
২৯নে জানুয়াতর, ২০২১ – তমরপুর ক্লানবর জন্য একটি গুরুত্বপূণ ব তেন, তমেন-৩১ প্রকাতেি হল। তমরপুর ক্লানবর ১০ বছনরর চূিান্ত 

পতরকল্পনার উপাোন চারটি (১) ফ্রবননেননক, ১০ হাজার কতরৎকম বা মানুনের ফ্রনেওয়াকব (২) উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালয় (৩) ফ্রবনতসটি 

(৪) ফ্রবন ইকননাতম।  

https://www.mirpurclubltd.com/
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২০১৯ সানলর তিনসম্বার মাস ফ্রথনক উনদ্যাক্তা তবশ্বতবদ্যালনয়র রূপনরখা তনরূপনণর কাজটি শুরু হনয়নছ। 

 

তমরপুর ক্লানব তমেন-৩১ বাস্তবায়নন কাজ চলনছ তনরন্তর। স্বপ্নযাত্রা বাস্তবায়ন তমেন-৩১ এর প্রথম ধাপ। িাই তমরপুর ক্লানবর 

প্রতিটি সেস্য িানের সামনযবর সবটুকু তেনয় “স্বপ্নযাত্রা” বাস্তবায়ন কনর চনলনছ।   
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৪ঠা তিনসম্বার, ২০২১ – এনুয়াল এযাওয়াি ব নাইে। তমরপুর ক্লানবর বি অজবন একটি পতরেীতলি ফ্রনেওয়াকব।   

 

তমরপুর ক্লানবর ফরনমোন েীম ফ্রমম্বার যানের তনষ্ঠা, ফ্রমধা আর েনমই তমেন-৩১ এর বাস্তবায়ন তনতিি হনচ্ছ।  
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তমরপুর ক্লানবর "তফস ফর কতমউতনটি" 

তফস ফর কতমউতনটির মূল উনেশ্য কতমউতনটি ফ্রিনেলপনমন্ট। 

 

 

তমরপুর ক্লাব মূলি ৭ টি অবনজতেে তননয় কাজ করনছ। অবনজতেেগুনলা বাস্তবায়নন আমরা তিনটি ফ্রমগা 

ফ্রপ্রানজে হানি তননয়তছ। ফ্রপ্রানজেগুনলা ফ্রহাল (১) অপানরোন তচিা (স্বল্প ফ্রময়াতে, জানুয়ারী ২০২১ এ ফ্রেে হনব); 

(২) স্বপ্নযাত্রা, ২০১৯ এ শুরু হনয়নছ, ফ্রেে হনব ২০২৫এ, (৩) ফ্রবনতসটি, শুরু হনব ২০২১এ ফ্রেে হনব ২০৩০এ। 

সকল প্রনজনেরই মূলকথা, আমরা একো 

কতমউতনটি বানানি চাই যার মাধ্যনম ৭টি 

লেযই পূরণ করা যানব। কতমউতনটি মানন 

একটি পতরবার, একসানথ োনলাোনব 

ফ্রবনচ থাকা। একসানথ একটি পতরবার হনয় 

ফ্রেঁনচ থাকা খুব সহজ ব্যাপার না। তবোল 

সময় ধনর অনুেীলন প্রনয়াজন। আমরা 

তবতেন্ন োনবই অনুেীলনগুনলা কতর। তফস 

ফর কতমউতনটির িারই একটি উোহরণ। 

আমানের কাছে মাছ খাওয়াো বিকথা 

না। বিকথা একসানথ খাতচ্ছ। 
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ম্যানঙ্গা প্যাকঃ তমরপুর ক্লানবর আনমর ফ্রপ্রানজে চলনছ ২০২০ সাল ফ্রথনক। 

 

আল্লাহর জন্য কুরবাতন 

তমরপুর ক্লানবর উনোনগ ফ্রমম্বার সাতেবনসর অংে তহনসনব ফ্রমম্বার ও িাঁনের বন্ধু-আত্বীয়সজননের জন্য এবার ৫০টি 

গরু ফ্রকারবানীর আনয়াজন করা হনয়তছল এবং িা সুষ্ঠুোনব সিন্ন হনয়নছ। আগামীনি এর পতরতধ আরও বাি়িনব।  

তমরপুর ক্লানবর আনয়াজনন ফ্রকারবাতনর জন্য ৫০টি গরু প্রস্তি। 
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এমতসএল স্কুল অব তিনয়টিতেটিঃ মুতক্তযুনদ্ধর তিতজোল গল্প 

 

"মুতক্তযুনদ্ধর তিতজোল গল্প" তমরপুর ক্লানবর স্কুল তেতত্তক মুতক্তযুনদ্ধর ফ্রচিনায় জাতি গঠননর প্রকল্প। " মুতক্তযুনদ্ধর 

তিতজোল গল্প " বিবমান প্রজনের মুতক্তযুদ্ধনক অনুধাবননর বাহন। 

 

 

 

https://www.mirpurclubltd.com/
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd


 

 
https://www.mirpurclubltd.com                                                                                                                      17    
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd  
 

ফ্রকাতেি কালীন মহামাতরর সমনয় তমরপুর ক্লানবর স্বাস্থয তবেয়ক উনদ্যাগঃ োর্চবয়াল হাসপািাল 

একো আেে ব হাসপািানল যিগুনলা সুনযাগ সুতবধা পাওয়া যায় িার সব 

ধরননর সুনযাগ সুতবধা এই োর্চবয়াল হাসপািানল পাওয়া যানব। এই 

োর্চবয়াল হাসপািাল মূলি একটি স্বাস্থয ব্যবস্থার ফ্রনেওয়াকব। এটি মূলি 

একটি সমতন্বি হাসপািাল ফ্রনেওয়াকব হনব। এটির নাম হনব োর্চবয়াল 

হাসপািাল তসনস্টম বা োর্চবয়াল হাসপািাল ফ্রনেওয়াকব।  

 

ফ্রকাতেি কালীন মহামাতরর সমনয় তমরপুর ক্লানবর বাংলানেে পুতলেনক তপতপ সহায়িা  

কনরানার িাতন্তকানল সবনচনয় বি ফ্রপোোতরনত্বর পতরচয় তেনয়নছ বাংলানেে পুতলে বাতহনীর সেস্যরা। 

তিএমতপ'র তমরপুর তিতেেননর তিতস (ফ্রিপুটি কতমোর অব পুতলে) জনাব ফ্রমাস্তাক আহনমে সানহনবর তনকে 

তপতপ হস্তান্তর করা হনচ্ছ।  
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ফ্রকাতেি কালীন মহামাতরর সমনয় তমরপুর ক্লানবর খাদ্য সহায়িা প্রকল্পঃ ফুি ব্যাগ ফ্রপ্রাগ্রাম 

তকছু মানুনের জন্য সাহায্য চাওয়ার ব্যপারো একটু কঠিন। কারন িারা সাহায্য চাওয়ায় অেযস্ত না। এই মানুেগুনলার অতেব্যাতক্ত 

ঠিক োোয় প্রকাে করা যানবনা। এই মানুেগুনলানক আমরা বলতছ তবপানক পিা মানুে। ফ্রকউ ফ্রকউ োবনছন কনরানার আিমন 

মাত্র তসপ্তানহর ব্যপার। ফ্রসরকম না হনল আমানের তবোল সংখ্যক মানুে তবপানকর সম্মুখীন হনব। আমানের চারপানের তবপানক 

পিা তকছু মানুনের জন্য তছল তমরপুর ক্লানবর "ফুি ব্যাগ" ফ্রপ্রাগ্রাম।  

 

  

https://www.mirpurclubltd.com/
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd


 

 
https://www.mirpurclubltd.com                                                                                                                      19    
https://www.facebook.com/groups/Mirpurclubltd  
 

তমরপুর ক্লানবর ফযাতমলী-ফ্রি 

 

এমতসএল স্কুল অব তিনয়টিতেটি'ফ্রি ড্রইং চলনছ পুনরােনম। 
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তমরপুর ক্লানব আমরা 
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তমরপুর ক্লাব: প্রনফেনালস আর এন্টারনপ্রনারসনের ফ্রনেওয়াকব 
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বীনঃ তমরপুর ক্লানব আমানের তনিয প্রনয়াজননর ফ্রযাগানোর 
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বীনঃ কতমউতনটি কমাস ব, ঠিক ফ্রযমনটি আপনার েরকার 
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Engr. SM Mahabub Alam 

01909146428 

Susanta Kumar Saha 
01733074900 

Dr. Sirajee Shafiqul Islam 
01711066684 

Abu Mohammad Shoyeb 
01716473957 

Mahmudul Hasan 
01672234295 

Murshed Kabir 
01922107070 

Prof. Dr. Mostofa Akbar 
01718754848 

Alamgir Hossain Bhuiyan 
01713215064 

Md. Zahed Hasan 
01716498248 

Imtiaz Murshed 
01714039577 

Khairul Alam Limon 
01966779977 

Taufiqur Rahman Tuhin 
01710481055 
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