
াফ বত্য চট্টগ্রাভ ান্তি চুন্তি ফাস্তফায়ন 

নান্তিয উন্তিন 
 

প্রাকৃন্তত্ক সৌন্দর্ম বয রীরাভূন্তভ ফাাংরার্ের্য প্রায় এক েভাাং আয়ত্ন জুর্ে  যাঙ্গাভাটি, খাগোিন্তে  

ফান্দযফান এ ন্তত্নটি সেরা ন্তনর্য় াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর গঠিত্। এ ন্তত্নটি সেরায সভাট আয়ত্ন ১৩,২৯৫ ফগ ব 

ন্তকর্রান্তভটায। ২০১১ ার্রয আেভশুভান্তয অনুমায়ী এ অঞ্চর্রয সভাট েনাংখ্যা ১৫,৮৭০০০ েন। াফ বত্য চট্টগ্রার্ভয 

সভাট েনাংখ্যায ১১ টি ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী  ক্ষুদ্র োন্তত্ত্তায ৫০ বাগ এফাং ফান্তক ৫০ বাগ অ-উোত্ীয়। ত্াঁযা ন্তনে ন্তনে 

বালা, াংস্কৃন্তত্, ধভ ব, ঐন্তত্য,  কৃন্তিয স্বকীয়ত্া ফোয় সযর্খ ভেগ ভেগ ধর্য াাান্ত ফফা কর্য আর্ি। প্রাকৃন্তত্ক 

ম্পর্ে বযপুয াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর েীঘ বন্তেন ন্তিটি  ান্তকস্তান ানাধীর্ন সের্ক মর্েি শ্চােে  অনুন্নত্ ন্তির। 

১৯৭১ ার্র ফাাংরার্ের্য ভান স্বাধীনত্া অেবর্নয য োন্তত্য ন্তত্া ফঙ্গফন্ধু সখ ভৄন্তেবুয যভার্নয সনতৃর্ে ন্তফন্তবন্ন 

ফাস্তফন্তবন্তত্তক কভ বসূন্তচ গ্রর্েয ভাধ্যর্ভ াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর ধার্ ধার্ উন্নয়র্নয গন্তত্ধাযায় ভেি র্ত্ শুরু কর্যন্তির। 

১৯৭৫ ার্রয ১৫ আগর্েয কার্রাযার্ত্ ভৄন্তিভেদ্ধ ন্তফর্যাধী কুচক্রীসেয ার্ত্ োন্তত্য ন্তত্া ন্তযফার্য ন্তনত্ য়ায য 

এ অঞ্চর্রয ফহুভৄখী উন্নয়ন ন্তযকল্পনা  অগ্রমাত্রা ফাধাগ্রস্ত র্য় র্ে।  
 

 ১৯৯৭ ার্রয ২ ন্তডর্ম্বয ফঙ্গফন্ধুয সুর্মাগ্য কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সখ ান্তনা াী উর্যাগ  সমাগ্য 

সনতৃর্ে াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর্র ফফাযত্ ের্নগাষ্ঠীয  েীফনভার্নয উন্নয়ন, অে বননন্তত্ক প্রবৃন্তদ্ধ অেবন োন্তযদ্রর্ভাচন, 

কর নাগন্তযর্কয যােননন্তত্ক, াভান্তেক, াাংস্কৃন্তত্ক, ন্তক্ষাগত্  অে বননন্তত্ক অন্তধকায এফাং আে বাভান্তেক উন্নয়ন 

প্রন্তক্রয়া েযান্তিত্কযর্েয রর্ক্ষয গেপ্রোত্ন্ত্রী ফাাংরার্ে যকায কতৃবক গঠিত্ াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক োত্ীয় কন্তভটিয 

ন্তত্ াফ বত্য চট্টগ্রাভ েনাংন্তত্ ন্তভন্তত্য ভর্ধ্য ঐন্তত্ান্তক “াফ বত্য চট্টগ্রাভ চুন্তি” স্বাক্ষন্তযত্ য় মা যফত্ীর্ত্ 

“ান্তি চুন্তি” নার্ভ ন্তযন্তচন্তত্ য়। 
 

ান্তি চুন্তিয অন্যত্ভ পর াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয় মা চুন্তি স্বাক্ষর্যয যফত্ী ফিয ১৯৯৮ ার্রয 

১৫ জুরাই প্রন্তত্ষ্ঠায য সের্ক ভন্ত্ররোরয়টি াফ বত্যফাীয ান্তফ বক কল্যার্ে এফাং ান্তিচুন্তিয পূে ব ফাস্তফায়র্ন ভূন্তভকা সযর্খ 

চর্রর্ি। চায খর্ে ন্তফবি াফ বত্য ান্তি চুন্তির্ত্ সভাট ৭২ টি ধাযা যর্য়র্ি। এয ভর্ধ্য ৪৮ টি ধাযা ইর্ত্াভর্ধ্য ম্পূে ব, ১৫ 

টি আাংন্তক এফাং অফন্তি ৯ টি ধাযা ফাস্তফায়ন প্রন্তক্রয়াধীন যর্য়র্ি। াফ বত্য চুন্তিয পূে ব ফাস্তফায়র্নয রর্ক্ষয াংন্তিি 

ভন্ত্রোরয়ভর্য র্মান্তগত্া অব্যাত্ যর্য়র্ি।  
 

 ভেগ ভেগ ধর্য াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর্র ন্তফন্তবন্ন ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী  োন্তত্ত্তা এফাং অ-উোত্ীয় েনগে ফফা 

কযর্ি। উোত্ীয়যা সমভন একন্তের্ক াাংস্কৃন্তত্ক স্বাত্র্ন্ত্রযয অন্তধকাযী , অন্যন্তের্ক ত্ায ভর েনর্গাষ্ঠীয অন্তযাম ব 

অাং। স্বাধীনত্ায য সের্ক এ অঞ্চর্রয ান্তফ বক উন্নয়র্নয েন্য ফাাংরার্ে যকায ন্তফন্তবন্ন উন্নয়নভরক প্রকল্প গ্রে  

ফাস্তফায়ন কর্য আর্ি। াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর্র গেপ্রোত্ন্ত্রী ফাাংরার্ের্য াংন্তফধার্নয আত্ায় যাষ্ট্রীয় াফ বর্বৌভে  

অখন্ডত্ায প্রন্তত্ পূে ব  অন্তফচর আনুগত্য সযর্খ াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর্রয কর নাগন্তযর্কয যােননন্তত্ক, াভান্তেক, 

াাংস্কৃন্তত্ক,ন্তক্ষাগত্,  অে বননন্তত্ক অন্তধকায এফাং আে বাভান্তেক উন্নয়ন প্রন্তক্রয়া েযান্তিত্ কযা ফাাংরার্ের্য কর 

নাগন্তযর্কয স্ব স্ব অন্তধকায এফাং াংযক্ষে  উন্নয়র্নয রর্ক্ষয াফ বত্য চট্টগ্রাভ াংক্রাি োত্ীয় কন্তভটি এফাং াফ বত্য 

চট্টগ্রাভ েনাংন্তত্ ন্তভন্তত্য ভর্ধ্য ১৯৯৭ ার্রয ২ ন্তডর্ম্বয ম্পান্তেত্ চুন্তি অনুমায়ী  ১৯৯৮ ার্রয ১৫ জুরাই 

াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয় গঠিত্ য়।  
 

াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরর্য়য আত্াধীন েপ্তয/প্রন্তত্ষ্ঠানভ: াফ বত্য চট্টগ্রাভ আঞ্চন্তরক ন্তযলে, 

াফ বত্য চট্টগ্রাভ উন্নয়ন সফাড ব, বাযত্ প্রত্যাগত্ যোেী প্রত্যাফান  পুনফ বান এফাং অবযিযীে উদ্বাস্তু ন্তনন্তে বিকযে  

পুনফ বান ন্তফলয়ক টাস্কসপা ব, যাঙ্গাভাটি াফ বত্য সেরা ন্তযলে, খাগোিন্তে াফ বত্য সেরা ন্তযলে, এফাং ফান্দযফান 

াফ বত্য সেরা ন্তযলে।  
 

াফ বত্য চুন্তিয পূে ব ফাস্তফায়ন েযান্তিত্ কযায েন্য েনাফ আবুর াানাত্ আফদুল্লা, এভন্ত’সক আহ্বায়ক 

কর্য াফ বত্য চুন্তি যীন্তফক্ষে  ফাস্তফায়ন কন্তভটি ১৮ োনুয়ান্তয ২০১৮ ত্ান্তযর্খ পুনগ বঠে কযা র্য়র্ি। াফ বত্য চট্টগ্রার্ভ 

ফফাযত্ ন্তফন্তবন্ন ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীয েন্তভয অন্তধকায ন্তনন্তশ্চত্কযে এফাং সুযক্ষায রর্ক্ষয াফ বত্য চট্টগ্রাভ ভূন্তভ ন্তফর্যাধ 

ন্তনষ্পন্তত্ত কন্তভন আইন, ২০১৬ (াংর্ান্তধত্) োন্তয কযা র্য়র্ি। ফত্বভার্ন াফ বত্য চট্টগ্রাভ ভূন্তভ ন্তফর্যাধ ন্তনষ্পন্তত্ত 

 

 

 



-২- 

 

কন্তভন ন্তফন্তধভারা োন্তযয রর্ক্ষয ভূন্তভ ভন্ত্রোরর্য় প্রর্য়ােনীয় কাম বক্রভ প্রন্তক্রয়াধীন যর্য়র্ি। ান্তি চুন্তিয আর্রার্ক 

াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর্রয প্রান্তিক েনর্গাষ্ঠীয উন্নয়র্ন ফত্বভান যকায ন্তনযরবার্ফ কাে কর্য মার্ে।  

 

যকার্যয ঐকান্তিক ন্তেো  প্রত্যক্ষ ত্ত্ত্বাফধার্ন াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর্রয েনগর্েয প্রভূত্ আে বাভান্তেক 

উন্নয়ন ান্তধত্ র্য়র্ি। ত্া র্ত্ত্ব সের্য উন্নয়ন অগ্রমাত্রায় াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর উন্নয়ন সূচর্ক সের্য অযায 

অঞ্চর্রয তুরনায় এখর্না ন্তন্তির্য় আর্ি। ন্তন্তির্য় োকা এ অঞ্চরর্ক সের্য উন্নয়র্নয ভর সরাত্ধাযায় ম্পৃি কযর্ত্ 

অিভ ঞ্চফান্তল বক ন্তযকল্পনায় াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর্রয েনগর্েয আে বাভান্তেক উন্নয়ন, ন্তক্ষা, স্বাস্থ্য োন্তযদ্রযর্ভাচন, 

আত্নকভ বাংস্থ্ান সৃন্তি, সুর্য় ান্তন, অফকাঠার্ভা ন্তনভ বাে, সৌয ন্তফদুযৎ সুন্তফধা প্রোন ম্প্রাযে ইত্যান্তে কাম বক্রভর্ক 

অগ্রান্তধকায প্রোন কযা র্য়র্ি। ফত্বভান যকার্যয সপ্রন্তক্ষত্ ন্তযকল্পনায আর্রার্ক াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয় 

উন্নত্  ভদ্ধ াফত্বয চট্টগ্রাভ ন্তফন্তনভ বার্েয রর্ক্ষয েীঘ বর্ভয়ান্তে ন্তযকল্পনা প্রেয়ন কর্যর্ি। 

 

ফত্বভান যকায ন্তফন্তবন্ন নৃ-সগাষ্ঠীয ভাতৃবালায় প্রাক-প্রােন্তভক ন্তক্ষা প্রোর্নয েন্য ন্তফর্ল ব্যফস্থ্া গ্রে 

কর্যর্ি। চাকভা, ভাযভা, ন্তত্রপুযা নৃ-সগাষ্ঠীভর্ ন্তনে বালায় প্রাক-প্রােন্তভক ন্তক্ষা প্রোর্নয কাম বক্রভ োনুয়ান্তয ২০১৭ 

সের্ক শুরু র্য়র্ি। এই ন্তত্ন নৃ-সগাষ্ঠীয প্রাক-প্রােন্তভক ন্তক্ষােীর্েয ত্ার্েয ভাতৃবালায াঠ্যপুস্তক ন্তফনাভর্ল্য নফফর্ল বয 

প্রেভ ন্তেন ন্তফত্যে কযা য়।  

 

াফ বত্য চট্টগ্রার্ভ েীঘ ব দুই ভেগব্যাী াংঘার্ত্য কাযর্ে ন্তন্তির্য় োকা অনগ্রয ভানুর্লয েীফনভান  

আে বাভান্তেক অফস্থ্ায উন্নয়র্ন ফত্বভান যকায উর্ল্লখর্মাগ্য কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন কযর্ি। াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক 

ভন্ত্রোরর্য় ১৯৯৮-৯৯ অে বফির্য উন্নয়ন ফযাি ন্তির ৬৮.৯০ সকাটি টাকা। এই উন্নয়ন ফযাি ক্রভাির্য় বৃন্তদ্ধ সর্য় ২০২০-

২১ অে ব ফির্য োঁোয় ৮৬৪.৪ সকাটি টাকা। এিাো যকার্যয অন্যান্য ভন্ত্রোরয়/ন্তফবাগ ন্তনয়ন্তভত্ কাম বক্রর্ভয অাং 

ন্তর্র্ফ াফ বত্য চট্টগ্রার্ভয কর ভানুর্লয ান্তফ বক উন্নয়র্নয েন্য ন্তফন্তবন্ন প্রকল্/কভ বসূন্তচ ফাস্তফায়ন অব্যাত্ সযর্খর্ি।   

 

 াান্তে ভানুর্লয ন্তনন্তফে সফা প্রোর্নয রর্ক্ষয সৃি াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয় াফ বত্য এরাকায 

উন্নয়র্নয রর্ক্ষয ফাাংরার্ে যকায এীয় উন্নয়ন ব্যাাংক (এন্তডন্তফ), ইউএনন্তডন্ত, ইউন্তনর্প প্রভৃন্তত্ উন্নয়ন র্মাগী 

াংস্থ্া াফ বত্যফাীয াভন্তগ্রক উন্নয়র্ন  াভান্তেক ন্তনযাত্তা ন্তফধার্নয রর্ক্ষয ন্তনযরবার্ফ কাে কর্য মার্ে। ২০১৮-

২০১৯ অে ব ফির্য এ ভন্ত্রোরর্য়য ফযািকৃত্ অর্ে বয ন্তযভাে ন্তির ১০১৭.৬৫ সকাটি টাকা মায ভাধ্যর্ভ ন্তত্ন াফ বত্য 

সেরায় ফ বর্ভাট ২২১৮ টি প্রকল্প/স্কীভ ফাস্তফায়ন কযা র্য়র্ি।   

 

 “Leave no one behind” এন্তডন্তেয এই নীন্তত্র্ক াভর্ন সযর্খ াফ বত্য চট্টগ্রাভ অঞ্চর এফাং এই 

অঞ্চর্রয আে ব-াভান্তেক অগ্রগন্তত্য েন্য অফকাঠার্ভা অন্যান্য খাত্ভর্ সুলভ উন্নয়র্নয রর্ক্ষয াফ বত্য চট্টগ্রাভ 

ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয় ন্তনযরবার্ফ কাে কযর্ি। পর্র ফত্বভার্ন ফাাংরার্ের্য েন্তক্ষে পূফ বাঞ্চর্রয  াফ বত্য এরাকায 

অন্তধফাীগে এখন সের্য বৃত্তয েনর্গাষ্ঠীয ার্ে একই ত্ার্র উন্নয়ন  অগ্রগন্তত্য অন্তবমাত্রায় ান্তভর। ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন 

ফাস্তফায়র্ন ফাাংরার্ের্য রূভয় ভূ-খন্ড অায ম্ভাফনায াফ বত্য চট্টগ্রার্ভ ান্তি, ম্প্রীন্তত্, সুলভ উন্নয়ন  ভন্তদ্ধর্ত্ 

াফ বত্ম চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরর্য়য প্রর্চিা অব্যাত্ োকর্ফ।  

 

# 

২১.০১.২০২১                                          ন্তআইন্তড ন্তপচায 

 

সরখক : ত্থ্য অন্তপায, াফ বত্য চট্টগ্রাভ ন্তফলয়ক ভন্ত্রোরয়। 

 


