
দগ্রাম-আঙ্গরপ াতা: রাষ্ট্রীনতার ইততবৃত্ত থেপে এেখণ্ড থানার বাাংা 

থমাোঃ মামুন অর রতলদ 

থোপনা রাষ্ট্র নয়, তছপে ববা েপর! থ াপের অতিোর থনই, তনরা ত্তা থনই,  তরাংখ্যাপনও থনই, ঘর থেপে  থবতরপয় 

স্বািীন াপব  া থোর জায়গা থনই, চারতদপে  ারপতর দুস্তর ভূখণ্ড। েপয়ে বছর আপগও তছপের মানু  এ াপবই তনজভূপম  রবাী 

পয় মানপবতর জীবনযা ন েরত। জ ও স্থ থবতিত এরেম এেটি তছেম তছ  দগ্রাম-আঙ্গরপ াতা। বততমাপন এই ভূখপণ্ডর 

মানু রাষ্ট্রীনতার ইততবৃত্ত থেপে থবতরপয় এপ থমৌতে অতিোর  থ পত শুরু েপরপছ। দগ্রাম-আঙ্গরপ াতায় উন্নয়পনর থছোঁয়া 

থপগপছ। উন্নয়পনর গপের আপগ ত ছন তেপর দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার রাষ্ট্রীনতার ইততবৃত্ত থদপখ থনয়া যাে।  

১৯৪৭-৭১ মপয়  ারত ও  াতেস্তান তছেম মস্যার থোপনা মািান য়তন। েপ তছেম মস্যার দায় ার  এপ 

 পে স্বািীন বাাংাপদপলর ও র। স্বািীন বাাংাপদপলর অভ্যুদপয়র মধ্য তদপয়  ারত- াতেস্তান তছেমগুপা  বাাংাপদল- ারত 

তছেমপ রূ ান্ততরত য়। ১৯৭৪ াপর ১৬ থম বাাংাপদপলর তৎোীন প্রিানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু থলখ  মুতজবুর রমান ও  ারপতর 

প্রিানমন্ত্রী শ্রীমতী ইতিরা গান্ধীর মপধ্য স্বাক্ষতরত ‘মুতজব-ইতিরা চুতি’র ১২ ও ১৪ নম্বর  থেলপন তছেম ইস্যুটি মািাপনর েো 

বা য়।   

বাাংাপদপলর ামতনরাপের  ােগ্রাম োনার  ানবােী থেপে দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার মাপঝ মাত্র ১৭৮ তমোর   ারতীয় 

ভূখপণ্ডর োরপে দগ্রাম-আঙ্গরপ াতাবাী আজীবন বতি। ১৯৪৭ থেপে ১৯৯২ া  য তন্ত ৪৫ বছর িপর  দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার 

মানুপে তনতু প্রপয়াজপন এই ১৭৮ তমোর দুস্তর  ে অততক্রম েরপত পয়পছ রাপতর  অন্ধোপর, ীমান্তরক্ষী বাতনীর থগ্রপ্তার, 

াঠিচাজত নানা য়রাতন ু েপর। ১৯৭৪ াপর মুতজব-ইতিরা চুতিপত  থবরুবােীর তবতনমপয়  ারপতর ততনতবঘা নামে স্থাপন 

দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার পঙ্গ  ারপতর মাত্র ১৭৮ তমোর দদঘ তু   এবাং ৮৫ তমোর প্রপস্থর এেটি েতরপ ার (ততনতবঘা েতরপ ার) 

বাাংাপদলপে তচরস্থায়ী াপব বপিাবস্ত থদওয়ার েো  োেপও  ারত রোর ১৯৭৪ থেপে ১৯৯২ া  য তন্ত দীঘ ত ১৮ বছর এ তনপয় 

োবাানা েপর। বাাংাপদপলর  অনবরত দাতবর থপ্রতক্ষপত ১৯৮২ ও ১৯৯২ াপ নতুন েপর আরও দুটি চুতির  র অবপলপ ১৯৯২ 

াপ থই েতরপ ার থদওয়া য়। এর মাধ্যপম দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার মানু খুব ীতমত  তরপর চাচপর স্যপযাগ  ায়।  বাাংাপদল 

১৯৭১ াপ স্বািীন পও দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার মানুপে লতত াপ পক্ষ স্বািীন বাাংাপদপল দবি াপব  প্রপবপলর জন্য দীঘ ত ২১ বছর 

অপ ক্ষা েরপত পয়পছ। দুই  াপল লস্ত্র তবএএপের াব তক্ষতেে  াারায় ১৯৯২  াপর ২৬ জুন প্রেপম প্রতত দুই ঘণ্টা  র  র এে 

ঘণ্টা েপর তদপন থমাে ততন ঘণ্টার জন্য ততনতবঘা েতরপ ার  বাাংাপদপলর নাগতরেপদর যাতায়াপতর জন্য থখাা রাখার ব্যবস্থা েরা 

য়। এর ততন মা  র থেপে ো ছয়ো  থেপে ন্ধুা ছয়ো  য তন্ত প্রতত এে ঘণ্টা  র  র এে ঘণ্টা েপর থমাে ছয় ঘণ্টা থখাা 

রাখার ব্যবস্থা েরা য় এবাং  এই ব্যবস্থা চপত োপে ২০০১ া  য তন্ত। ২০০১ াপ নতুন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যপম েতরপ ারটি ো 

ছয়ো  থেপে ন্ধুা ছয়ো  য তন্ত তনরবতিন্ন াপব ১২ ঘণ্টা থখাা রাখার ব্যবস্থা েরা য়। বাতে ১২ ঘণ্টার জন্য দগ্রাম আঙ্গরপ াতার 

পুপরা জন দটি তছ এেটি োরাগার! অবপলপ ২০১১ াপর ৬ থপেম্বর ঢাোয় বাাংাপদপলর  প্রিানমন্ত্রী ও  ারপতর প্রিানমন্ত্রীর 

মধ্যোর চুতি অনুযায়ী েতরপ ারটি ২৪ ঘণ্টার জন্য খুপ থদওয়া পয়পছ। ২০১১  াপর ১৯ অপটাবর বাাংাপদপলর প্রিানমন্ত্রী থলখ 

াতনা আনুষ্ঠাতনে াপব েতরপ ারটি ২৪ ঘণ্টার জন্য উন্ুি  থঘাো েপরন।  

১৯৪৭ থেপে ১৯৯২ া  য তন্ত এই ভূখপণ্ড েত মানু থয তবনা তচতেৎায় মারা তগপয়পছ তার তপব থনই। মৃতুুর  র 

অপনপের  াপে দােপনর ো ে  য তন্ত থজাপেতন। ১৯৯২ থেপে ২০১১  য তন্ত দীঘ ত ১৯ বছপর েতরপ ার বন্ধ- থখাার থদাাচপ দগ্রাম-

আঙ্গরপ াতার মানুপর দুোঃখ ও দুদ তলা আবতততত পয়পছ।   

এখপনা দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার মানু পূপব তর বঞ্চনার েো স্মৃততচারে েরপ তোঁপদর থচাখ তদপয়  াতন ঝপর। বততমাপন  এই 

ভূখপণ্ড পুপরাদপম উন্নয়ন েম তোণ্ড বাস্তবাতয়ত পি। বততমাপন এখাপন ২০ লয্যার এেটি া াতা ৩টি  েতমউতনটি তিতনে প্রততষ্ঠা 

েরা পয়পছ। েপয়ে বছর আপগও থয ভূখপণ্ড থেউ অস্যস্থ প থদায়া ও থবা েরা ছাো  তচতেৎার থোপনা ব্যবস্থা তছ না, বততমাপন 

াপতর োপছ তচতেৎাপবা থ পয় এখানোর মানু খুবই খুতল।  

তলক্ষা থক্ষপত্রও এতগপয় যাপি দগ্রাম-আঙ্গরপ াতা। রোর ২০১৩ াপর ৬ অপটাবর দগ্রাম উচ্চ তবদ্যায়পে  

জাতীয়েরে েপর।  রবতীপত দগ্রাম রোতর উচ্চ তবদ্যায়পে েপতজপয়ে েরা পয়পছ। দগ্রাম রোতর উচ্চ  তবদ্যাপয় বততমাপন 

এেটি ছয়তা এোপ তমে  বপনর োজ চমান রপয়পছ। এছাোও এখাপন রপয়পছ ৬টি  রোতর প্রােতমে তবদ্যায় এবাং ১টি 

এমত ওভ্যি মাদ্রাা। থয ভূখপণ্ড এেময় াক্ষরজ্ঞান অজতন েরাও দুরূ তছ,  থখাপন এখন তলক্ষাপ্রততষ্ঠান তনতম তত পয়পছ, ছাত্র  



-২- 

ছাত্রীরা  োপলানার স্যপযাগ  াপি। এ ভূখপণ্ডর থছপপমপয়রা এখন বাাংাপদল তত  াত ত তবত ন্ন গুরুত্বপূে ত  পদ চােতর 

েরপছন।  

২০১১ াপর ১৯ অপটাবর প্রিানমন্ত্রী থলখ াতনা দগ্রাম-আঙ্গরপ াতায় তবদুুৎ ঞ্চান োয তক্রপমর উপবািন েপরন। দগ্রাম-

আঙ্গরপ াতার মানু তবদুুৎ থ পয় উন্নয়পনর স্বপ্ন থদখপত শুরু েপরপছ। আইন-শৃঙ্খা  তরতস্থতত স্বা াতবে রাখার জন্য এখাপন এেটি 

পুতল তদন্ত থেন্দ্র স্থা ন েরা পয়পছ। স্থানীয় প্রলান  ও আইন-শৃঙ্খা বাতনীর তৎ রতার োরপে এখানোর মানু লাতন্তপত আপছ।  

থযাগাপযাগ ব্যবস্থার থক্ষপত্রও এখাপন ব্যা ে উন্নয়ন াতিত পয়পছ। দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার অতিোাংল রাস্তা  াো  েরা পয়পছ। বাতে 

রাস্তাও  াোেরপের োজ চমান রপয়পছ। এছাোও এখাপন থবল েপয়েটি তিজ এবাং ো াে ত  তনম তাে েরা পয়পছ। আশ্রয়ে প্রেপের 

আওতায় দগ্রাম ইউতনয়পন ভূতমীন ও গৃীন মানুপর জন্য গৃ তনম তাে েপর থদওয়া পয়পছ।  এখাপন ১৩০টি ঘর তনপয় গুিগ্রাম 

প্রততষ্ঠা েরা পয়পছ। এর েপ গৃীন মানুপর মাো থগোঁজার ঠোঁই পয়পছ।  

দগ্রাম-আঙ্গরপ াতায় এ  য তন্ত অপনে উন্নয়ন েম তোণ্ড বাস্তবাতয়ত পয়পছ। তেন্তু দগ্রাম-আঙ্গরপ াতার প্রিান মস্যা  

পা নদী  াঙন।  ২২.৬৮ বগ ত তেপাতমোপরর এই ভূখণ্ড প্রতততনয়ত ততস্তা নদীর  াঙপন াংকুতচত পি। ‘ীমান্ত নদী তীর াংরক্ষে 

ও উন্নয়ন (২য়  য তায়)’ প্রেপের আওতায় দগ্রাপম নদী  াঙন প্রততপরাপি বোঁি তনম তাপের োজ  চমান রপয়পছ। বোঁি তনম তাপের োজ 

২০২০ াপর জুপনর মপধ্য থল েরার েো োেপও তা এখপনা প্রােতমে   য তাপয় রপয়পছ। অতত দ্রুত বোঁি তনম তাে েপর দগ্রাম-

আঙ্গরপ াতাপে নদী  াঙপনর াত থেপে রক্ষা েরা এোন্ত  প্রপয়াজন। দ্রুত বোঁি তনম তাে েরা না প দগ্রাম-আঙ্গরপ াতা নদী গপ ত 

তবীন পয় যাওয়ার ম্ভাবনা রপয়পছ।  

এখানোর আপরেটি মস্যা পি স্থানীয় জনগে তোঁপদর গরু তবতক্র েরপত থ াগাতন্তর তলোর পি। প্রতত প্তাপ  তবএএে 

খুবই ীতমত াংখ্যে গরু েতরপ ার  ার েরার স্যপযাগ থদয়। থোপনা গরু ততন তবঘা েতরপ ার  ার  েরপত জনপ্রতততনতি 

াংতিিপদর প্রতুয়ন প্রপয়াজন। এর েপ মধ্যস্বত্তপ াগীপদর থদৌরাত্ম বৃতি থ পয়পছ। এই মস্যা মািাপন গৃ াতত গরু জতর  ও 

তনবন্ধন েরা খুবই প্রপয়াজন। তনয়তমত গরু জতর  ও তনবন্ধন প্রতক্রয়া চালু  োেপ স্থানীয় জনগপের গরু তবতক্রর থ াগাতন্ত াঘব পব। 

এেইপঙ্গ তনবতন্ধত গরু েতরপ ার  ার েরার থক্ষপত্র  ে িরপনর প্রততবন্ধেতা দূর েরপত পব।  

দগ্রাম-আঙ্গরপ াতায় রোপরর ব্যা ে উন্নয়ন েম তোণ্ড বাস্তবায়পনর েপ এ ভূখপণ্ডর মানু প্রকৃত স্বািীনতার স্বাদ  

থ পত শুরু েপরপছ। দগ্রাম-আঙ্গরপ াতায় রোপরর এই উন্নয়ন েম তোণ্ড অব্যাত োেপ এ জন পদর মানুপর আে তামাতজে 

উন্নয়ন ঘেপব। এ ভূখণ্ডটিপে এেটি  য তেন থেন্দ্রতপপব গপে থতাা প থদপলর অে তননততে  উন্নয়পন দগ্রাম-আঙ্গরপ াতা গুরুত্বপূে ত 

ভূতমো  ান েরপব এবাং রাষ্ট্রীনতার ইততবৃত্ত থেপে থবতরপয় আা এ  জন দটি এেখণ্ড থানার বাাংায়  তরেত পব। 

তছেম মস্যার মািান জাতীয় স্বাপে ত তদে থেপে থোন স্পলতোতর তবয় তছ না। তছেম তবতনময় মাধ্যপম থোন 

থদপলরই ক্ষতত বা ারাপনা তেছু থনই। ১৯৭১ াপ বাাংাপদপলর মান মুতিযুপির মপধ্য তদপয় গপে উঠা  ারতীয় রোর ও জনগে 

এবাং বাাংাপদল রোর ও জনগপের মপধ্য অপূব ত মন্বয় ও মপঝাতা োক্রপম আমাতাতন্ত্রেতার থবোজাপ আেপে যাতি,  ে 

ারাতি অবপা আর পিপর থচারাগতপত। তেন্তু থখান থেপে থতরঙ্গা-া বুজ র্ম্তপে এে অতনিু স্যির জায়গায় তনপয় 

তগপয়পছ এই ীমান্ত চুতি। আমাপদর প্রতুালা ে তব- ক্ষীয় মস্যা মািাপনর মাধ্যপম ‘গে বন’ থেপে ‘জন ে’ থরা  এর দূরত্ব 

েপম আপব,  ারত বাাংাপদল র্ম্তে থয় উঠপব আপরা তচরঞ্জীব ও শ্বালত। 
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