
পাহাড়ের উন্নয়ড়ে সরকার আন্তররক  

এম জসীম উরিে 

 

উন্নয়ে মূলত একটি অর্ থনেরতক ধারণা যার ইরতবাচক অর্ থ রড়য়ড়ে; এড়ত অর্ থনেরতক প্রবৃরি উিীরপত করড়ত এবং 

মানুড়ের জীবেযাত্রার মাে উন্নত করার জন্য উপলব্ধ সংস্থােগুরল ব্যবহার করার জন্য রকছু অর্ থনেরতক এবং 

প্রযুরিগত পদড়েড়পর প্রড়য়াগ জরেত। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশড়ক, উন্নয়েড়ক মূলত অর্ থনেরতক প্রবৃরি রহড়সড়ব 

উড়েখ করা হড়য়রেল। রবখ্যাত নোড়বলজয়ী অর্ থেীরতরবদ অমতথয নসড়ের মড়ত, উন্নয়ে হড়লা এমে একটি হারতয়ার যা 

মানুড়ের সেমতা বারেড়য় সকল প্রকার স্বাধীেতা প্রদাড়ের মাধ্যড়ম তাড়ক সামড়র্ থর সড়ব থাচ্চ স্তড়র নপ ৌঁোড়ত সাহায্য 

কড়র।  
 

২০০৯ সাড়ল নশখ হারসোর নেতৃড়ে েমতায় আড়স আওয়ামী লীগ। এরপর নর্ড়ক টাো তৃতীয় নময়াড়দ েমতায় আড়ে 

দলটি এবং নশখ হারসো প্রধােমন্ত্রী রহড়সড়ব দারয়ে পালে করড়েে । স্বাধীেতার পর নর্ড়ক নদড়শর ইরতহাড়স  

পাব থতয অঞ্চড়ল বসবাসরত জেড়গাষ্ঠীর জীবেমাে উন্নয়ে, অর্ থনেরতক প্রবৃরি অর্জেসহ দাররদ্র্যড়মাচে, সকল 

োগররড়কর রাজনেরতক, সামারজক, সাংস্কৃরতক, রশোগত ও অর্ থনেরতক অরধকার এবং আর্ থসামারজক উন্নয়ে 

প্ররিয়া েরারিতকরড়ণর লড়েয বতথমাে সরকার রেরলসভাড়ব কাজ কড়র যাড়ে। ইড়তামড়ধ্য শারন্ত চুরির ৭২ টি ধারার 

মড়ধ্য ৪৮টি ধারা সম্পূণ থ বাস্তবারয়ত হড়য়ড়ে, ১৫টি ধারা আংরশক বাস্তবারয়ত হড়য়ড়ে এবং বারক ৯ টি ধারা বাস্তবায়ড়ের 

প্ররিয়া চলমাে রড়য়ড়ে। 
 

অবড়হরলত পাহাড়ের উন্নয়ড়ে রবগত ১৩ বেড়র বতথমাে সরকাড়রর গৃহীত কায থিম রেড়লা নচাড়খ পোর মড়তা। পাহারে 

মানুড়ের রেরবে নসবা প্রদাে এবং পাব থতয এলাকার উন্নয়ড়ের লড়েয এরিরব, ইউএেরিরপ, ইউরেড়সফ প্রভৃরত উন্নয়ে 

সহড়যাগী সংস্থার সহড়যাগীতায় রেরলসভাড়ব কাজ কড়র যাড়ে। উন্নয়ড়ের ধারাবারহকতা অক্ষুন্ন রাখড়ত ২০২১-২২ 

অর্ থবেড়র মন্ত্রণালয়ড়ক ১১৮২ নকাটি টাকা বরাি প্রদাে করা হড়য়ড়ে। 
 

বতথমাে প্রধােমন্ত্রীর ইোয় পাহাড়ে উন্নয়ড়ের নজায়ার বইড়ে। দুগ থম এলাকায় নযাগাড়যাগব্যবস্থা নর্ড়ক শুরু কড়র 

রবদুযতায়ে, রশোপ্ররতষ্ঠাড়ের অবকাঠাড়মাগত উন্নয়েসহ মানুড়ের জীবেমাে উন্নয়ড়ে কাজ কড়র যাড়ে বতথমাে 

সরকার। পাব থতয অঞ্চড়লর মানুে আরও সুন্দরভাড়ব বসবাস করড়বে এবং তাড়দর আরও আর্ থসামারজক  উন্নয়ে হড়ব- 

নসই লেয রেড়য়ই বতথমাে সরকার গত ১৩ বের কাজ করড়ে। 
 

পাব থতয চট্টগ্রাড়মর জন্য সমরিত সমাজ উন্নয়ে প্রকড়ের (আইরসরিরপ) আওতায় ইউরেড়সফ ও পাব থতয চট্টগ্রাম উন্নয়ে 

নবাি থ নয র্ভাড়ব পাোড়কন্দ্র নেটওয়াকথ প্ররতষ্ঠা ও বাস্তবায়ে করড়ে, যা বতথমাড়ে রতে পাহারে নজলা রাঙামাটি, 

বান্দরবাে ও খাগোেরের মানুড়ের নম রলক সামারজক নসবা প্রারির মূল নকন্দ্র রহড়সড়ব কাজ করড়ে। ইড়তামড়ধ্য এই 

প্রকড়ের ৩২০ নকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যড়য় ৩য় পয থাড়য়র কাজ বাস্তবারয়ত হড়য়ড়ে। ৪ হাজার পাোড়কন্দ্র স্থাপড়ের 

মাধ্যড়ম প্রতযন্ত পাব থতয এলাকার ১,৬৫,৩৪৩ পররবারড়ক রশো, স্বাস্থয, পুরি, পারে, পয়ঃব্যবস্থা ইতযারদ নম রলক নসবা 

প্রদাে করা হড়ে। রশো : প্রকেভুি ৩-৫ বের বয়রস ১,৭৩,১৬৫ জে রশশুড়দর প্রার্রমক রশোর জন্য প্রস্তুতকরড়ণর 

লড়েয পাোড়কড়ন্দ্র রশশু রবকাশ ও প্রাক-রশো  কম থসূরচ বাস্তবায়ে করা হড়য়ড়ে। বতথমাড়ে এই সব পাোড়কড়ন্দ্র ৫৪ 

হাজার রশশু রপ্র-স্কুড়ল অধ্যয়েরত। পাোড়কন্দ্র নর্ড়ক ২ লড়ের ও নবরশ রশশু প্রাক-প্রার্রমক রশো সম্পন্ন কড়র 

প্রার্রমক রবদ্যালড়য় ভরতথ হড়য়ড়ে। এোো পাব থতয চট্রগ্রাম এলাকায় ক্ষুদ্র্ ও পশ্চাদপদ নৃড়গাষ্ঠীর মড়ধ্য প্ররতবের ১ 

হাজার জে রশোর্ীর খাদ্য, আবাসে, নপাশাক, রশোউপকরণ রবোমূড়ে প্রারিসহ মাধ্যরমক স্তর পয থন্ত রশো লাভ 

করড়ে। ৯৪,৭২৪ জে রশশুড়দর জন্য রভটারমে-রমোড়রল পাউিার, রকড়শারী ও গভথবতীড়দর আয়রে ট্যাবড়লট, 

১,২২,৪৩৫ জে প্রসূরত মাড়য়ড়দর জন্য রভটারমে ‘এ’ কযাপসুল রবতরণ, ৮১,৭১০ জে রকড়শারীড়দর জন্য কৃরমোশক 

বরে রবতরণ, ৫৩৪ জেড়ক DNI প্ররশেণ ও ২০৪৫ জেড়ক MNHI  প্ররশেণ নদওয়া হড়য়ড়ে। ১২০টি েলকূপ স্থাপে 

ও সংস্কার, ৫,৪২৩টি স্বেব্যয়ী স্বাস্থযসম্মত পায়খাো সরবরাহ, ১,৩৫০ জে নকয়ার নটকার প্ররশেণ ও টুলবক্স রবতরণ 



এবং ১,২০৫টি হযান্ড ওয়ারসং রিভাইস স্থাপে করা হড়য়ড়ে। ২০১৫-১৬ অর্ থ বেড়র ২০০ লে টাকা ব্যড়য় বান্দরবাে 

নজলায় ২৩৬টি, রাঙামাটি নজলায় ১২০টি ও খাগোেরে নজলায় ১২০টি ৬৫ওয়াট রপক েমতার নসালার নহাম রসড়েম 

সরবরাহ ও স্থাপে করা হয়। ৪৪০ জে উপকারড়ভাগীড়ক নসালার রসড়েড়মর রেণাড়বেণ ও ব্যবহাররবরধ সম্পড়কথ 

প্ররশেণ প্রদাে করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ বেড়র ২৪৪৪ লে টাকা ব্যড়য় বান্দরবাে নজলায় ২১২৪টি, রাঙামাটি নজলায় 

১৭৫৩টি ও খাগোেরে নজলায় ১৫৩৭টি ৬৫ ওয়াট রপক েমতার নসালার নহাম রসড়েম সরবরাহ ও স্থাপে করা হয়। 

প্রকড়ের আররিরপরপ‘নত আরও ৫ হাজার টি নসালার নহাম রসড়েম ৫৮৯০টি নমাবাইল চাজথার এবং ১২ ওয়াট রপড়কর 

পররবড়তথ ৩২ ওয়াট রপড়কর ২৩১৫টি নসালার করমউরেটি রসড়েম অন্তভু থি করা হড়য়ড়ে। ঢাকার নবইরল নরাড়ি পাব থতয 

চট্টগ্রাম কমড়েক্স উড়বাধে। 

 

এোোও জুলাই ২০১১ হড়ত জুে ২০১৯ নময়াড়দ ৫১৫.১৮৪৭ নকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যড়য় পাব থতয চট্টগ্রাম পেী উন্নয়ে 

প্রকে-২য় পয থায় শীে থক প্রকড়ের কাজ চলমাে রড়য়ড়ে। খাগোেরে পাব থতয নজলায় ৪১টি রবদ্যালয় সংস্কার, ৪০টি 

েতুে রবদ্যালয় স্থাপে, ৬১টি নবসরকারর প্রার্রমক রবদ্যালয় নররজড়েশে প্ররিয়া সমপন্ন ও ১০৫টি রবদ্যালড়য় রবরভন্ন 

উন্নয়ে পররকেো বাস্তবায়ে করা হড়য়ড়ে। ৬,২৮০ জে কৃেকড়ক প্ররশেণ প্রদাে করা হড়য়ড়ে। খাগোেরে পাব থতয 

নজলার ৪টি উপড়জলায় সরকারর স্বাস্থয নসবার পাশাপারশ প্রতযন্ত এলাকায় ২৭০ জে প্ররশরেত মরহলা স্বাস্থযকমী ও 

নমাবাইল নমরিড়কল টিড়মর মাধ্যড়ম ৯৪,০০০ জেড়ক স্বাস্থযড়সবা প্রদাে করা হড়য়ড়ে। ৮টি উপড়জলায় দুগ থম এলাকায় 

নযখাড়ে রবদুযৎ োই নসখাড়ে প্রাণী সম্পড়দর ভযাকরসে রাখার জন্য ১১টি নসালার রিজ স্থাপে করা হড়য়ড়ে। রাঙামাটি, 

খাগোেরে পাব থতয নজলায় ৩০টি এবং বান্দরবাে পাব থতয নজলায় ২৮টি সরকারর অরফস/ সংস্থা নজলা পররেড়দর 

রেকট হস্তান্তর করা হড়য়ড়ে। ২০২১ সাড়লর মড়ধ্য পাব থতয এলাকার প্ররতটি বারেড়ত নস ররবদুযৎ ব্যবস্থাকরণ। পাব থতয 

এলাকায় পারে সরবরাহ স্বাভারবক রাখার জন্য কািাই নলক ও বড়ো েদীগুড়লা খেেকরণ। পাব থতয এলাকায় 

উৎপারদত পচেশীল খাবার সংরেড়ণর জন্য রতে পাব থতয নজলায় নকাল্ড নোড়রজ রেম থাণ। নজলার সাড়র্ প্ররতটি 

ইউরেয়ড়ের সংড়যাগ সেক অবকাঠাড়মা রেম থাণ। নদরশ-রবড়দরশ পয থটক আকৃি করার জন্য পয থটে অবকাঠাড়মা রেম থাণ। 
 

অপার নস ন্দড়য থর লীলাভূরম আমাড়দর পাব থতয অঞ্চল। পাব থতয অঞ্চড়লর মানুে এখে আড়গর মত রপরেড়য় নেই। রশো, 

স্বাস্থয, নযাগাড়যাগ, পয থটে সবড়েড়ত্রই উন্নয়ড়ের নেোঁয়ায় বদড়ল যাড়ে তাড়দর জীবে। বতথমাে সরকারও উন্নয়ে বান্ধব। 

তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ড়ে বাংলাড়দড়শর রূপময় ভূ-খন্ড অপার সম্ভাবোর পাব থতয অঞ্চড়লর শারন্ত, সম্প্রীরত, সুেম 

উন্নয়ে ও সমৃরিড়ত বতথমাে সরকার  প্রড়চিা অব্যাহত রাখড়ব এটাই আমাড়দর প্রতযাশা। 

# 

২৩.০২.২০২২         রপআইরি রফচার 

 

 


