াাড়ে ান্তি  মৃন্তিয অগ্রমাত্রা
নান্তিয উন্তিন
প্রাকৃন্তিক সৌন্দড়ম েয রীরাভূন্তভ ফাাংরাড়েড়য প্রায় এক েভাাং আয়িন জুড়ে যাঙ্গাভাটি, খাগোিন্তে  ফান্দযফান এ
ন্তিনটি সেরা ন্তনড়য় াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চর গঠিি। এ ন্তিনটি সেরায সভাট আয়িন ১৩,২৯৫ ফগ ে ন্তকড়রান্তভটায। ২০১১ াড়রয
আেভশুভান্তয অনুমায়ী এ অঞ্চড়রয সভাট েনাংখ্যা ১৫,৮৭০০০ েন। াফ েিয চট্টগ্রাড়ভয সভাট েনাংখ্যায ১১ টি ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী 
ক্ষুদ্র োন্তিত্তায ৫০ বাগ এফাং ফাকী ৫০ বাগ অ-উোিীয়। িাঁযা ন্তনে ন্তনে বালা, াংস্কৃন্তি, ধভে, ঐন্তিয,  কৃন্তিয স্বকীয়িা
ফোয় সযড়খ মৄগ মৄগ ধড়য াাান্ত ফফা কড়য আড়ি। প্রাকৃন্তিক ম্পড়ে বযপুয াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চর েীঘ েন্তেন ন্তিটি 
ান্তকস্তান ানাধীড়ন সেড়ক মড়েি শ্চােে  অনুন্নি ন্তির। ১৯৭১ াড়র ফাাংরাড়েড়য ভান স্বাধীনিা অেেড়নয য োন্তিয
ন্তিা ফঙ্গফন্ধু সখ মুন্তেবুয যভাড়নয সনতৃড়ে ন্তফন্তবন্ন ফাস্তফন্তবন্তত্তক কভেসূন্তচ গ্রড়েয ভাধ্যড়ভ াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চর ধাড় ধাড়
উন্নয়ড়নয গন্তিধাযায় মৄক্ত ড়ি শুরু কড়যন্তির। ১৯৭৫ াড়রয ১৫ আগড়েয কাড়রাযাড়ি মুন্তক্তমৄি ন্তফড়যাধী কুচক্রীড়েয াড়ি োন্তিয
ন্তিা ন্তযফাড়য ন্তনি য়ায য এ অঞ্চড়রয ফহুমুখী উন্নয়ন ন্তযকল্পনা  অগ্রমাত্রা ফাধাগ্রস্ত ড়য় ড়ে।
ফঙ্গফন্ধুয সুড়মাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ান্তনা াী উড়যাগ গ্রে কড়য াফ েিয অঞ্চড়র ান্তি প্রন্তিষ্ঠা এফাং
সখানকায ভানুড়লয বাগ্যাসন্নায়ড়নয েন্য এন্তগড়য় আড়ন। পরশ্রুন্তিড়ি াফ েিয চট্টগ্রাড়ভ ন্তফযােভান ন্তযন্তিন্তি ন্তনযড়নয রড়যয
১৯৯৭ াড়রয ২ ন্তডড়ম্বয সকাসনা তৃিীয় ড়যয ভধ্যিিা িাোই গেপ্রোিন্ত্রী ফাাংরাড়ে যকায কতৃেক গঠিি াফ েিয চট্টগ্রাভ
ন্তফলয়ক োিীয় কন্তভটিয ন্তি াফ েিয চট্টগ্রাভ েনাংন্তি ন্তভন্তিয ভড়ধ্য ঐন্তিান্তক ‘াফ েিয চট্টগ্রাভ চুন্তক্ত’ স্বাযন্তযি য়।
াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চড়র শুরু য় ফহু প্রিীন্তযি উন্নয়ন  অগ্রগন্তিয অন্তবমাত্রা। চায খড়ে ন্তফবক্ত াফ েিয ান্তি চুন্তক্তড়ি সভাট ৭২ টি
ধাযা যড়য়ড়ি। এয ভড়ধ্য ৪৮ টি ধাযা ইড়িাভড়ধ্য ম্পূে ে, ১৫ টি আাংন্তক এফাং অফন্তি ৯ টি ধাযা ফাস্তফায়ন প্রন্তক্রয়াধীন যড়য়ড়ি।
াফ েিয চুন্তক্তয পূে ে ফাস্তফায়ড়নয রড়যয াংন্তিি ভন্ত্রোরয়মূড়য ড়মান্তগিা অব্যাি যড়য়ড়ি।
াফ েিয চুন্তক্তয পূে ে ফাস্তফায়ন েযান্তিি কযায েন্য েনাফ আবুর াানাি আফদুল্লা, এভন্ত’সক আহ্বায়ক কড়য াফ েিয
ে কযা ড়য়ড়ি। াফ েিয চট্টগ্রাড়ভ ফফাযি ন্তফন্তবন্ন ক্ষুদ্র
চুন্তক্ত যীন্তফযে  ফাস্তফায়ন কন্তভটি ১৮ োনুয়ান্তয ২০১৮ িান্তযড়খ পুনগঠে
নৃ-সগাষ্ঠীয েন্তভয অন্তধকায ন্তনন্তশ্চিকযে এফাং সুযযায রড়যয াফ েিয চট্টগ্রাভ ভূন্তভ ন্তফড়যাধ ন্তনষ্পন্তত্ত কন্তভন আইন, ২০১৬
(াংড়ান্তধি) োন্তয কযা ড়য়ড়ি। ফিেভাড়ন াফ েিয চট্টগ্রাভ ভূন্তভ ন্তফড়যাধ ন্তনষ্পন্তত্ত কন্তভন ন্তফন্তধভারা োন্তযয রড়যয ভূন্তভ ভন্ত্রোরড়য়
প্রড়য়ােনীয় কাম েক্রভ প্রন্তক্রয়াধীন যড়য়ড়ি। ান্তি চুন্তক্তয আড়রাড়ক াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চড়রয প্রান্তিক েনড়গাষ্ঠীয উন্নয়ড়ন ফিেভান
যকায ন্তনযরবাড়ফ কাে কড়য মাড়ে।
াফ েিয চট্টগ্রাভ চুন্তক্তয িোনুমান্তয় ১৯৯৮ াড়র ১৫ জুরাই ‘াফ েিয চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয়’ নাড়ভ একটি আরাো
ন্তফড়লান্তয়ি ভন্ত্রোরয় সৃন্তি কযা য়। পরশ্রুন্তিড়ি াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চড়রয ভানুড়লয ান্তফ েক উন্নয়ড়নয েন্য ন্তফন্তবন্ন উন্নয়ন
কাম েক্রভ ক্রভািড়য় সফগভান য়।
যকাড়যয ঐকান্তিক ন্তেো  প্রিযয িত্ত্বাফধাড়ন াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চড়রয েনগড়েয প্রভূি আে ে-াভান্তেক উন্নয়ন
ান্তধি ড়য়ড়ি। িা ড়ত্ত্ব সেড়য উন্নয়ন অগ্রমাত্রায় াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চর উন্নয়ন সূচড়ক সেড়য অযায অঞ্চড়রয তুরনায়
এখড়না ন্তন্তিড়য় আড়ি। ন্তন্তিড়য় োকা এ অঞ্চরড়ক সেড়য উন্নয়ড়নয মূর সরািধাযায় ম্পৃক্ত কযড়ি অিভ ঞ্চফান্তল েক ন্তযকল্পনায়
াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চড়রয েনগড়েয আে োভান্তেক উন্নয়ন, ন্তযা, স্বািয োন্তযদ্রযসভাচন, আত্নকভোংিান সৃন্তি, সুড়য় ান্তন,
অফকাঠাড়ভা ন্তনভোে, সৌয ন্তফদুযৎ সুন্তফধা প্রোন ম্প্রাযে ইিযান্তে কাম েক্রভড়ক অগ্রান্তধকায প্রোন কযা ড়য়ড়ি। ফিেভান যকাড়যয
সপ্রন্তযি ন্তযকল্পনায আড়রাড়ক াফ েিয চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয় উন্নি  মৃি াফিেয চট্টগ্রাভ ন্তফন্তনভোড়েয রড়যয েীঘ েড়ভয়ান্তে
ন্তযকল্পনা প্রেয়ন কড়যড়ি।
ফিেভান যকায ন্তফন্তবন্ন নৃ-সগাষ্ঠীয ভাতৃবালায় প্রাক-প্রােন্তভক ন্তযা প্রোড়নয েন্য ন্তফড়ল ব্যফিা গ্রে কড়যড়ি।
চাকভা, ভাযভা, ন্তত্রপুযা নৃ-সগাষ্ঠীমূড় ন্তনে বালায় প্রাক-প্রােন্তভক ন্তযা প্রোড়নয কাম েক্রভ োনুয়ান্তয ২০১৭ সেড়ক শুরু ড়য়ড়ি।
এই ন্তিন নৃ-সগাষ্ঠীয প্রাক-প্রােন্তভক ন্তযােীড়েয িাড়েয ভাতৃবালায াঠ্যপুস্তক ন্তফনামূড়ে নফফড়ল েয প্রেভ ন্তেন ন্তফিযে কযা য়।
াফ েিয চট্টগ্রাড়ভ েীঘ ে দুই মৄগব্যাী াংঘাড়িয কাযড়ে ন্তন্তিড়য় োকা অনগ্রয ভানুড়লয েীফনভান  আে োভান্তেক
অফিায উন্নয়ড়ন ফিেভান যকায উড়ল্লখড়মাগ্য কাম েক্রভ ফাস্তফায়ন কযড়ি। াফ েিয চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরড়য় ১৯৯৮-৯৯
অে েফিড়য উন্নয়ন ফযাি ন্তির ৬৮.৯০ সকাটি টাকা। এই উন্নয়ন ফযাি ক্রভািড়য় বৃন্তি সড়য় ২০২০-২১ অে ে ফিড়য োঁোয় ৮৬৪.৪
সকাটি টাকা। এিাো যকাড়যয অন্যান্য ভন্ত্রোরয়/ন্তফবাগ ন্তনয়ন্তভি কাম েক্রড়ভয অাং ন্তড়ড়ফ াফ েিয চট্টগ্রাড়ভয কর
ভানুড়লয ান্তফ েক উন্নয়ড়নয েন্য ন্তফন্তবন্ন প্রকল্প/কভেসূন্তচ ফাস্তফায়ন অব্যাি সযড়খড়ি।
াফ েিয চট্টগ্রাভ ল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় ম োয় (াফ েিয চট্টগ্রাভ আঞ্চন্তরক ন্তযলে অাং)- প্রকড়ল্পয আিায় ২০১৩২০১৮ অে ে ফিড়য ২৫,২৮২.০০ রয টাকা ব্যড়য় ৫২টি উ প্রকড়ল্পয ভাধ্যড়ভ ন্তিন াফ েিয সেরায় ফাস্তফান্তয়ি উড়ল্লখড়মাগ্য
কাম েক্রভ ড়রা- এইচন্তফন্ত যাস্তা ন্তনভোে ৮৪.৬২৮ ন্তক. ন্তভ., নরকূ িান ১৫০৭ টি, ন্তযাং ড়য়র ন্তনভোে ১১৮টি, ন্তিঁন্তে ন্তনভোে
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১২,২৪০টি, ায়ায টিরায  ায়ায াম্প যফযা ১,৭৮১টি, ান্তন াংযযেকাযী ট্াাংক ন্তনভোে ১৯টি, সচ নারা ন্তনভোে
৩৯,৮৮৮ ন্তভটায, ফাঁধ ন্তনভোে ২০৭ ন্তভটায, য়াটাযড়ড ন্তনভোে ৬টি, ফুটিীে ন্তনভোে ৩০১.১৫ ন্তভটায, কারবাট ে ন্তনভোে ৫৪৭.৫০
ন্তভটায, ইউ সেইন ন্তনভোে ৪,০৩২.৯৫ ন্তভটায, পুকুয খনন ১০টি, ভাড়কেট সড ন্তনভাে ৯টি। এিাো গুরুেপূে ে প্রন্তিষ্ঠানগুড়রাড়ক
মড়োমৄক্ত ন্তক্তারী কযায রড়যয ভূন্তভ অন্তধগ্রসেয আিায় ফান্দযফান সেরায ৩৩.৯২ একয েন্তভড়ি ২১২ ন্তযফাযড়ক
আাংন্তক ৩৭২.২৯ রয টাকা যন্তিপূযে প্রোন কযা ড়য়ড়ি।
াফ েিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন সফাড ে াফ েিয অঞ্চড়রয উন্নয়ন মূরক কাম েক্রভ ফাস্তফায়ড়নয একটি অগ্রগাভী প্রন্তিষ্ঠান। ান্তফ েক
উন্নয়ড়নয রড়যয াফ েিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন সফাড ে ন্তযা, মািায়াি, ভাে কোে, সবৌি অফকাঠাড়ভা ন্তনভোে, কৃন্তল, ক্রীো 
াংস্কৃন্তি ন্তফন্তবন্ন আে োভান্তেক  আয় ফধ েনমূরক খাড়িয স্বল্প  েীঘ েড়ভয়ান্তে প্রকল্প/স্কীভ গ্রে  ফাস্তফায়ন কড়য মাড়ে।
াফ েিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন সফাড ে ২০১৩-২০১৮ সভয়াড়ে ন্তযা খাড়ি ১৭টি েীঘ েড়ভয়ান্তে প্রকল্প ফাস্তফায়ন কড়যড়ি। মায ব্যয় ৩,৬২৪.০০
রয টাকা। াফ েিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন সফাড ে ন্তযাখাড়ি অযাকাড়ডন্তভক বফন ন্তনভোে, িাত্রাফা-িাত্রীন্তনফা ন্তনভোে, স্কুর-কড়রড়ে
আফাফত্র যফযা এফাং কন্তম্পউটায  ভান্তিন্তভন্তডয়া াভগ্রী যফযা কড়যড়ি।
ান্তনয ভস্যা ভাধাড়নয রড়যয াফ েিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন সফাড ে কৃন্তল, সচ,  ানীয় ের খাড়ি ন্তফন্তবন্ন কাম েক্রভ গ্রে 
ফাস্তফায়ন কযড়ি। ২০১৩-২০১৮ সভয়াড়ে মায ব্যয় ৬৬০.০০ রয টাকা। াফ েিয চট্টগ্রাড়ভয েনাধাযড়েয েীফনভান উন্নয়ড়নয
রড়যয ২০১৩-২০১৮ সভয়াড়ে ভাে কোে খাড়ি ৮টি েীঘ েড়ভয়ান্তে প্রকল্প প্রে কযা ড়য়ড়ি। মায ব্যয় ৬৬৪.০০ রয টাকা।
সবৌি অফকাঠাড়ভা খাড়ি াফ েিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন সফাড ে জুরাই ২০১৩ ড়ি ২০১৮ ম েি ভড়য় ১০ টি েীঘ েড়ভয়ান্তে প্রকল্প গ্রে
কড়যড়ি মায ব্যয় ন্তির ৩,৫৭৬.০০ রয টাকা। ন্তিন াফ েিয সেরায ২৬টি উড়েরায ১১৯টি ইউন্তনয়ড়ন ৪০০০ াোড়কন্দ্র িাড়নয
ভাধ্যড়ভ প্রিযি এরাকায ১,৬৫,৩৪৩ ন্তযফাযড়ক ন্তযা, স্বািয, পুন্তি, ান্তন, য়ঃব্যফিা ইিযান্তে সভৌন্তরক সফা প্রোন কযা ড়য়ড়ি।
াফ েিয চট্টগ্রাড়ভয প্রিযি এরাকায় ফফাযি েনড়গাষ্ঠীয ভাড়ে সারায পড়টড়বািাইড়কয ভাধ্যড়ভ ন্তফদুযৎ যফযা
কযা য়। মায প্রাক্কন্তরি ব্যয় ২১৭৭১.০০ রয টাকা। ইড়িাভড়ধ্য ১০,২৪২টি ন্তযফাড়যয ভাড়ে সাভ সারায ন্তড়েভ যফযা
কযা ড়য়ড়ি এফাং ৪২০০০ েন উকাযড়বাগীড়ক সারায পড়টাড়বািাইক ন্তড়েভ াংক্রাি প্রন্তযে প্রোন কযা ড়ফ।
যাঙ্গাভাটি সেরায উড়েরা েড়যয াড়ে সমাগাড়মাগ ব্যফিায উন্নয়ড়নয রড়যয গ্রাভীে েক অফকাঠাড়ভা ন্তনভোেপ্রকড়ল্পয ফযাি ন্তির ৩,২০০.০০ রয টাকা। প্রকড়ল্পয আিায় যাঙ্গাভাটি েয  ফাঘাইিন্তে এরাকায় ৪ ন্তক.ন্তভ. ভাটিয কাে ৩
ন্তক.ন্তভ. এইচন্তফন্তফ কযে, ২১০০ ন্তভটায এরইউ এফাং ৪৫ ন্তভটায ন্তযড়টইন্তনাং য়ারন্তনভোে কযা ড়য়ড়ি। উড়েরা সড সকায়াট োড়যয
াড়ে ১৭টি দুগভে গ্রাড়ভয াংড়মাগ িাড়নয ভাধ্যড়ভ কভোংিান সৃন্তি এফাং কৃন্তল ড়েয ফাোয ম্প্রাযড়েয কাম েক্রভ চরভান
যড়য়ড়ি।
ফান্দযফান সেরায় ল্লী অফকাঠাড়ভা ন্তনভোসেয েন্য প্রাক্কন্তরি ব্যয় ৪,৮৯৮.০০ রয টাকা। মায সভয়াে জুন ২০১৬ ড়ি
২০২১ ম েি। প্রকড়ল্পয অে োয়ড়ন রাভা উড়েরায যই ইউন্তনয়ন ন্তযলে ড়ি াানন্তবটা যাস্তায ভাো ম েি ন্তনভোে চরভান
যড়য়ড়ি। এ ম েি ১.৫০ ন্তক. ন্তভ. এইচন্তফন্তফ কযে, ১টি ন্তড়ঙ্গর ফক্স কারবাট ে ন্তনভোে, ৮০ ন্তভটায ন্তযড়টইন্তনাং য়ার ন্তনভোে, ৬টি
সেইন ন্তনভোে কযা ড়য়ড়ি।
খাগোিন্তে সেরায ন্তফন্তবন্ন উড়েরায াড়ে সমাগাড়মাগ সনটয়াকে গড়ে সিারায রড়যয গ্রাভীে েক অফকাঠাড়ভা
ন্তনভোে- প্রকড়ল্পয ব্যয় ন্তির ২,৮৪৩.০০ রয টাকা। ফাস্তফান্তয়ি কাড়েয ভড়ধ্য উড়ল্লখড়মাগ্য ড়ে ১৮ ন্তক. ন্তভ. ভাটিয কাে, ১৫ ন্তক.
ন্তভ. এইচন্তফন্তফ কযে, ৬,১০০ ন্তভটায এরইউ সেইন, ৮৫ ন্তভটয কারবাট ে এফাং ৩২৭ ন্তভটায ন্তযড়টইন্তনাং য়ার ন্তনভোে।
াফ েিয চট্টগ্রাভ অঞ্চড়র ফফাযি ন্তফন্তবন্ন উোন্তি এফাং েনড়গাষ্ঠীয াভন্তগ্রক কোে ন্তনন্তশ্চি কযে এফাং াফ েিয
অঞ্চড়র ন্তফন্তবন্ন অফকাঠাড়ভা অন্যান্য খাি উন্নয়ড়ন যাঙ্গাভাটি াফ েি সেরা ন্তযলে, খাগোিন্তে াফ েিয সেরা ন্তযলে এফাং
ফান্দযফান াফ েিয সেরা ন্তযলড়েয ভূন্তভকা অন্তযীভ। যকাড়যয উন্নয়ন ইড়িায এফাং ‘কাউড়ক শ্চাসি সযড়খ নয়’এন্তডন্তেয এ নীন্তিড়ক াভড়ন সযড়খ াফ েিয চট্টগ্রাড়ভয ভানুড়লয ান্তফ েক  সুলভ উন্নয়ড়নয রড়যয াফ েিয চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক
ভন্ত্রোরয় ন্তনযরবাড়ফ কাে কড়য মাড়ে। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ান্তনায গন্তিীর সনতৃড়ে রুকল্প-২০২১ ফাস্তফায়ড়নয ভাধ্যড়ভ
াফ েিয চট্টগ্রাভ উন্নন্তিয ন্তখড়য সৌৌঁিড়ি যভ ড়ফ এটাই সাক আভাড়েয কড়রয প্রিযাা।
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