াফ বত্য চট্টগ্রাভকে অান্ত েযায চক্রান্ত!
মভাত্াায মাকন
চরতত্ ফছকযয তিকম্বকযয ২ ত্াতযখ াফ বত্যাতন্ত চুতিয ২২ ফছয পূর্ ব েকয ২৩ ফছকয দাবর্ েযকফ। প্রধানভন্ত্রী মখ
াতনায যোয াফ বত্য মজরায় দীর্ বস্থায়ী ংর্াকত্য াতন্তপূর্ ব যাজননতত্ে ভাধাকনয রকযয ১৯৯৭ াকরয ২ তিকম্বয াফ বত্য
চট্টগ্রাভ জনংতত্ তভতত্য াকে াফ বত্য াতন্তচুতি ম্পাদন েকযন। এ তনকয় ঐ ভকয় মদত তফকদত তভতিয়ায় এই চুতিকে
ঐতত্াতে চুতি উকেখ েকয মখ াতনা যোকযয ভূয়ী প্রংা েকয মফ তেছু প্রতত্কফদন  ম্পাদেীয় তনফন্ধ প্রো
েকয। োযর্ ত্খন াশ্বফত্ী মদ বাযত্, াতেস্তান, শ্রীরংো, তভয়ানভাময তনকজকদয ভকে আঞ্চতরে এফং অবযন্তযীর্ তফতবন্ন
ম াষ্ঠীয ভকে যিযয়ী ংর্ল ব চরতছর। তেন্তু ফাংরাকদক ঐ ভকয় াতন্ত তপকয আকর াম্প্রতত্ে ভকয় মপয অস্ত্রফাতজ 
চাঁদাফাতজ অবযন্তযীর্ ম াষ্ঠীমূকয ভকে দ্বন্দ্ব, ংর্াত্ র্টকছ ভাকঝ ভকে। তেন্তু াযস্পতযে আস্থা  তফশ্বা এফং তস্থতত্ীর
অফস্থায যই তনববয েযকফ চুতিয পূর্ বাঙ্গ ফাস্তফায়ন। শুধু ত্াই নয়, ঐ অঞ্চকরয ভানুকলয জীফন ভাকনয উন্নয়ন, এরাোয উন্নয়ন,
মৃতি, েল্যার্  াতন্ত তনববয েযকছ তত্ন াফ বত্য মজরায তফ বে আইন-শৃঙ্খরা আয তস্থতত্ীরত্ায উয।
াতন্তচুতিয য দীর্ বতদকনয অান্ত অফরুি াফ বত্য অঞ্চকর াতন্ত তপকয আক। এেই াকে ত্াযা মুতিয স্বাদ ায় অফরুি
অফস্থা মেকে মুতি রাকবয ভে তদকয়। ত্ৎোরীন প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায াকত্ অস্ত্র জভা তদকয় স্বাবাতফে জীফকন তপকয আকন
াতন্তফাতনীয ম তযরাযা। যোয ত্াকদয াধাযর্ যভা মর্ালর্া েকয। এয আক ফাংরাকদকয াফ বত্য অঞ্চকর াাতি ফাঙাতরয
ভকে তফযাজভান যযযয়ী ংর্কল ব এেতদকে াফ বত্য অঞ্চর কয় কে অান্ত এফং প্রতত্তনয়ত্ ঝকযকছ যি, প্রার্ তদকত্ কয়কছ
অংখ্যে ভানুলকে। মূরত্: ১৯৭৫ াকরয ১৫ আ স্ট জাতত্য তত্া ফঙ্গফন্ধুকে তযফাকযয ত্যায ভকে তদকয় যভত্া দখর
েযা ঊতদ ব যা যোকযয এে পযভাকন মখাকন মকটরায তককফ াাকি ভত্র অঞ্চকরয ফাঙাতরকদয ফতত্য সুকমা েকয
মদয়। মূরত্: ত্খন মেকেই বুকজয অযকে মর্যা াাকি অাতন্ত, অতস্থযত্ায আগুন দাউ দাউ েকয জ্বরকত্ শুরু েকয। ফাঙাতর
মকটরায আয াাতিকদয ভকে এেই াকে র্টকত্ োকে ংর্াত্, ংর্ল ব, যিাত্। াতন্ত তফনকেয াাত ভানুকল জীফন
তফন্ন য় আয উন্নয়ন ফতঞ্চত্ য় ম এরাোয ভানুল। তেন্তু াাকি াতন্ত  প্রকৃতত্য অায মৌন্দর্য্বকয রীরাভূতভ তত্ন াফ বত্য
অঞ্চরকে মপয অান্ত েযকত্ প্রোকে অপ্রোকে েতত্য় স্বাে বাকেী ভর লিমকন্ত্র তরপ্ত কয়কছ। চাঁদাফাতজ, স্ত্রা  আতধত্য
তফস্তাযকে মেন্দ্র েকয ত্ দুই ফছকয যাঙ্গাভাটি, ফান্দফান, খা িাছতিয তফতবন্ন উকজরায় আঞ্চতরে ং েকনয ভাকঝ অতস্থযত্া
তফযাজ েযকছ। তফতবন্ন ভকয় এই তত্ন মজরায প্রত্যন্ত অঞ্চকর এধযকনয তংত্া, যিযয়ী ংর্কল ব প্রার্ াতযকয়কছ ২০ জন
ভানুল। এেই াকে াতন্তয জনদ াাতি অঞ্চকর অস্ত্র, ন্ত্রা, চাঁদাফাতজ, গুভ, খুকনয লিমন্ত্র েযকছ এোতধে স্বাে বাকেলী ভর।
তফকল েকয “াফ বত্য চট্টগ্রাভ জনংতত্ তভতত্য” ব্যানাকয ‘াফ বত্য চট্টগ্রাকভয ভানফাতধোয তযতস্থতত্য’ উয োল্পতনে, তভথ্যা
ত্থ্য প্রচায েযা কে। ত্াকত্ মখাকন েত্বব্যযত্ তফতবন্ন ংস্থা, আইন-শৃঙ্খরা ফাতনী, যোকযয তফরুকি কুৎা যটাকনা 
উস্কাতনমূরে ফিব্য প্রচায েযা কে। ত্াকদয এ অতবকমাক তভথ্যা এফং তফকদ্বলপূর্ ব। ফযং তনজকদয ভকে আতধত্য তফস্তায,
তিপ্রদবন, চাঁদাফাতজকে মেন্দ্র খুন, ানাাতন, ংর্াত্ চরকছ। আয এফ র্টনায দায় যোকযয উয চাতকয় মদয়া কে।
ত্াকদয েভবোণ্ড এই উস্কাতনমূরে।
প্রঙ্গত্, াফ বত্য াতন্ত চুতিয ত্ব অনুমায়ী উকেখকমাগ্য এফং অতধোং গুরুত্বপূর্ ব ধাযা ফাস্তফায়ন েযা কয়কছ। েন
েযা কয়কছ ‘াফ বত্য চট্টগ্রাভতফলয়ে ভন্ত্রর্ারয়’ এফং ‘আঞ্চতরে তযলদ’, ‘তত্নটি াফ বত্য মজরা তযলদ’ এফং যোতয
তনয়ন্ত্রর্াধীন অতদপত্য-ংস্থায ভকে যাঙ্গাভাটিকত্ ৩২টি, খা িাছতিকত্ ৩১টি এফং ফান্দযফাকন ৩০টি স্তান্তয েযা কয়কছ মজরা
তযলকদয োকছ। ভূতভ তফকযাধ তনষ্পতি েযকত্ েন েযা কয়কছ ভূতভ েতভন। যফত্ীকত্ ং েনগুকরায ভকে মপয তফবতি
মদখা মদয়। ত্ ফছয ১৫ নকবম্বয ইউততিএপ মেকে তফতেন্ন কয় নতুন দর ইউততিএপ র্ত্াতন্ত্রে দর েন েযা য়। এয আক
২০০৭ াকর ন্তু রাযভায মনতৃত্বাধীন াফত্বয চট্টগ্রাভ জনংতত্ তভতত্ তফবি য়। ২০১০ াকরয ১০ এতপ্রর খা িাছতিয
দীতর্নারা উকজরা মেকে সুধাতন্ধু খীায মনতৃকত্ব জনংতত্ তভতত্ েন েযা য়। এ দকরয মেন্দ্রীয় েতভটিয বাতত্
তছকরন তিভান চােভা। তিভান খুন য়ায ভে তদকয় ত্াকদয ভেোয দ্বন্দ্ব আকযা স্পে কয়কছ। াাাত াাতি ন্ত্রাী
গ্রুগুকরা খুন, গুভ, অযকর্য ভকত্া র্টনায় তরপ্ত য়। স্থানীয় ং েনগুকরায ভেোয মোন্দর এফং স্ত্র ন্ত্রাী গ্রুকয
ত্ৎযত্া মফকি মায়ায় াফত্বযাঞ্চকর বীতত্েয তযতস্থতত্ সৃতে কয়কছ। এ অঞ্চর তনকয় আন্তজবাতত্ে চক্রান্ত এফং ন্ত্রাী
গ্রুগুকরাকে অস্ত্র যফযাময ভােকভ ভদদ মদয়ায তফলয়টি োকযা অজানা মনই। াফত্বযাঞ্চরকে ফাংরাকদ মেকে তফতেন্ন েযায
জন্য এেটি আন্তজবাতত্ে লিমন্ত্র তফদ্যভান যকয়কছ। ফত্বভান যোয াতন্তচুতিয প্রায় আত বা ফাস্তফায়ন েকযকছ। ফাদফােী
ধাযাগুকরা ফাস্তফায়কন মখ াতনায মনতৃবত্বাধীন যোয আন্ততযেবাকফ োজ েকয মাকে। াতন্তচুতিয ভােকভ াফ বত্য মজরায়
াতন্ত প্রতত্ষ্ঠায াাাত ই এরাোয় অফোোকভা এফং মমা াকমা ব্যফস্থায বফপ্লতফে উন্নতত্ াধকনয ভােকভ াফ বত্য
জনক াষ্ঠীয াভাতজে  অে বননতত্ে উন্নয়কন যোয মকেে কচে যকয়কছ। ম্পাতদত্ চুতি অনুমায়ী ৭২টি ধাযা ফাস্তফায়ন েযায
েো। তফ ত্ ২২ ফছকয াতন্তচুতিয ৭২টি ধাযায ভকে ৫৮টি ধাযা ম্পূর্ ববাকফ ফাস্তফায়ন েকযকছ যোয। চুতিয অফতে ১৪টি

-২ধাযা ফাস্তফায়ন প্রতক্রয়াধীন যকয়কছ। এয ভকে াতন্তফাতনীয দস্যকদয াধাযর্ যভা এফং ১৫০০ জনকে পুতর ফাতনীকত্
তনকয়া মদয়া কয়কছ। এেটি দাতত্ে তিক ি ২৩৮টি তনযািা ফাতনী েযাম্প প্রত্যাায েযা কয়কছ। াতন্তচুতিয কয
২৫২৪ জকনয তফরুকি ৯৯৯টি ভাভরায ভকে ৮৬৬টি ভাভরা মাচাই-ফাছাই এফং এয ভকে ৭২০টি ভাভরা প্রত্যাায প্রতক্রয়া
চরকছ। এেই বাকফ ংদ উকনত্ায মনতৃকত্ব াফ বত্য চুতি ফাস্তফায়ন ভতনটতযং েতভটি েন েযা কয়কছ। াফ বত্য চট্টগ্রাভ
তফলয়ে ংদীয় স্থায়ী েতভটি েন েযা কয়কছ। ক্ষুদ্র নৃ-ম াষ্ঠী াংস্কৃতত্ে প্রতত্ষ্ঠান তফর-২০১০ জাত্ীয় ংকদ গৃীত্ কয়কছ।
তত্ন াফ বত্য মজরায় ক্ষুদ্র নৃ-ম াষ্ঠী াংস্কৃতত্ে ইন্সটিটিউট প্রতত্তষ্ঠত্ কয়কছ। তফতবন্ন দপত্কয চােতযয মযকে ক্ষুদ্র নৃ-ম াষ্ঠীকদয
তনধ বাতযত্ মোটা পূযর্ েযা কয়কছ। প্রত্যা ত্ ২২৩টি উজাতত্ যর্ােী তযফাযকে পুনফ বান েযা কয়কছ।
তফতবন্ন তযা প্রতত্ষ্ঠাকন প্রতত্কমাত ত্ামূরে তযকফ োো কে প্রকয়াজনীয় মমাগ্যত্া উকযা েকয ক্ষুদ্র নৃ-ম াষ্ঠীকদয
জন্য মোটা ংযযর্ েযা কয়কছ। াফ বত্য চট্টগ্রাভ আঞ্চতরে তযলদ, মজরা তযলদ এফং াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাকি বয
ীল বস্থানীয় কদ ক্ষুদ্র নৃ-ম াষ্ঠীয ভে মেকে প্রতত্তনতধ তনকয়া মদয়া কয়কছ। াফ বত্য চট্টগ্রাভ তফলয়ে ভন্ত্রর্ারকয় ক্ষুদ্য নৃ-ম াষ্ঠী
ম্প্রদাকয়য এেজন ংদ দস্যকে প্রতত্ভন্ত্রী তককফ তনকয়া তদকয় আকছ ত্ ২০ ফছয ধকয। ১৯৯৮ াকর াফ বত্য মজরা
তযলদ আইকনয প্রকয়াজনীয় ংকাধন েযা কয়কছ। ১৯৭৬ াকর জাতযকৃত্ াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফাি ব অোকদ ফাতত্র েকয
াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন মফার্ি আইন ২০১৪ জাত্ীয় ংকদ া েযা কয়কছ। ফত্বভাকন াফ বত্য চট্টগ্রাকভ আে বাভাতজেবাকফ
ব্যাে উন্নয়ন কয়কছ। এয আক ভূতভ তফলয়ে আইন  তফতধভারা তছর না। এখন ভূতভ তফকযাধ তনষ্পতি আইন ২০০১ প্রর্য়ন
এফং ২০১৬ াকর আইনটি ংকাধন েযা কয়কছ। াতন্তচুতিয পূকফ ব মমখাকন এতিতভুি প্রেল্প তছর ১টি, এখন মখাকন মফ তেছু
প্রেল্প্প্র ফাস্তফায়ন কে। ত্ ২১ ফছকয কি তত্ন াফ বত্য মজরায় যোয,তফতবন্ন উন্নয়ন কমা ী ংস্থা েতৃবে প্রায় ৬৫ াজায
মোটি টাোয উন্নয়ন োজ ম্পন্ন কয়কছ। ২০১৭-১৮ অে বফছকয াফ বত্য চট্টগ্রাকভয উন্নয়কন ফযাদ্দ মদয়া কয়কছ ৯১৫.৮৩ মোটি
টাো। আক (১৯৯৭-৯৮ অে বফছকয) মা তছর ৫০.৫৭ মোটি টাো। ঢাোয মফইতর মযাকি ১.৯৪ এেয জতভয য ১২০ মোটি
টাো ব্যকয় তনতভবত্ কয়কছ ‘াফ বত্য চট্টগ্রাভ েভকপ্লক্স’।
াতন্তচুতিয য াফ বত্য অঞ্চকরয মজরাগুকরায় স্বাস্থয খাকত্ দ্রুত্ অগ্র তত্ কয়কছ। পূকফ ব াফ বত্য অঞ্চকর মোকনা মভতিকের
েকরজ, নাত বং মেতনং ইন্সটিটিউট  েতভউতনটি তিতনে তছর না। ফত্বভাকন োইফার স্বাস্থয েভবসূতচয আত্ায় তত্ন াফ বত্য
মজরায় স্বাস্থযকফা োম বক্রভ চরভান যকয়কছ। তযাব্যফস্থায় ব্যাে উন্নয়ন কয়কছ। াতন্তচুতিয পূকফ ব তযাপ্রতত্ষ্ঠাকনয ংখ্যা
খুফই েভ তছর। াতন্তচুতিয য ২০০টি তযাপ্রতত্ষ্ঠান তনভবার্, পুনতন বভার্ েযা কয়কছ। তযা মযকে উজাতত্ ছােছােীকদয জন্য
তফকল মোটায ংখ্যা বৃতি েযা কয়কছ। প্রতত্ফছয তফতবন্ন তযা প্রতত্ষ্ঠাকন তত্ন স্রাতধে উজাতত্ তযােী তফকল মোটায়
বতত্বয সুকমা াকে। াফতরে, তফজ্ঞান  প্রমৄতি তফশ্বতফদ্যারয় এফং কৃতল তফশ্বতফদ্যারয়গুকরাকত্ এয ংখ্যা আয ফািাকনা
কয়কছ। যোতয চােতযয মযকে তফকল মোটায ব্যফস্থা যকয়কছ ত্াকদয জন্য। তত্ন াফ বত্য মজরায় ৮৭৯.৬৮ মোটি টাো ব্যকয়
তফদুযৎ তফত্যর্ উন্নয়ন প্রেল্প াকত্ মনয়া কয়কছ। াতন্তচুতিয য াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চকর তত্ন মজরায় এ ম বন্ত ৭৮০ তেতভ. (৩৩
মেতব), ১০০০ তেতভ. (১১ মেতব), ১৮৫৫ তেতভ. (৪ মেতব) তফদুযৎ রাইন তনভবার্ েযা কয়কছ। প্রত্যন্ত অঞ্চকর ৪০ াজায
তযফাকযয ভে মেকে ১৬ াজায ৫০০ তযফাযকে মৌয তফদুযৎ সুতফধা তদকত্ এেটি প্রেল্প ফাস্তফায়নাধীন যকয়কছ; ত্াছািা তত্ন
াফ বত্য মজরায প্রধান প্রধান িকে মারায প্যাকনকরয ভােকভ মৌয তফদুযৎ ংকমা মদয়ায় মানফান  েচাযতযযা তনযাকদ
চরাচকরয সুকমা াকে এফং এফ িকে ফন্ধ কয়কছ চুতয, তছনত্াই  িাোতত্। িে  জনে তফবাক য উকদ্যাক ফাংরাকদ
মনাফাতনী াফ বত্য চট্টগ্রাকভয দু ভব এরাোয় উকেখকমাগ্যংখ্যে যাস্ত  মতু-োরবাট ব তনভবার্ েযকছ।
াতন্তচুতিয য ২৫৩২ তেকরাতভটায াো যাস্তা  গুরুত্বপূর্ ব তেছু মতু তনভবার্ েযা কয়কছ। প্রায় ৫১০ তেকরাতভটায
িে তনভবার্ োজ চরকছ এফং নতুন েকয প্রায় আকযা ১০০০ াজায তেকরাতভটায যাস্তা তনভবাকর্য তযেল্পনা যকয়কছ। াতন্তচুতি
ম্পাদকনয য াফ বত্য চট্টগ্রাকভ মটতরকমা াকমা , মভাফাইর মপান মনটয়াকেবয আত্া বৃতি এফং ইন্টাযকনট ব্যফস্থায উন্নয়ন
েযা কয়কছ। পূফ বাঞ্চরীয় ভতেত্ কৃতল উন্নয়ন প্রেকল্পয আত্ায় কৃলেকদয উদ্বুি েযায জন্য প্রদবনী মেন্দ্র স্থান োম বক্রভ এফং
চালী ম বাকয় উন্নত্ভাকনয ধান- ভ  াট ফীজ উৎাদন, ংযযর্  তফত্যর্ অব্যাত্ যকয়কছ। উজাতত্কদয তনজস্ব বালা, তযা
 ংস্কৃতত্ চচ বায জন্য তফতবন্ন দকয গ্রর্ েকযকছ। আভাকদয প্রত্যাা াামি াতন্ত  উন্নয়ন অব্যাত্ যাখেকত্ ফ যেভকয
লিমন্ত্র প্রতত্ত্ েযকত্ যোকযয দাতয়ত্বীর ভর প্রকয়াজনীয় উকদ্যা মনকফন।
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