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ভর্িভমল্লাভহর রাহমাভনর রাভহম 

 

িম্মাভনত্ িিাপভত্, 

িহকমীবৃন্দ,  

কূটনীভত্ক, উন্নয়ন িহপ্ল াগী ও ভর্ভিন্ন আন্তর্বাভত্ক িংস্থার প্রভত্ভনভধবৃন্দ, 

এর্ং উপভস্থত্ সুভধমন্ডলী। 

 

আিিালামু আলাইকুম ও very good morning.  

 

পার্ বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স এর ভিভিফলক উপ্লমাচন অনুষ্ঠাপ্লন আপনাপ্লের মাপ্লে  উপভস্থত্ হপ্লত্ শপপ্লর আভম অত্যন্ত 

আনভন্দত্। 

আভম গিীর শ্রদ্ধার িাপ্লে স্মরণ করভি ির্ বকাপ্ললর ির্ বপ্লশ্রষ্ঠ র্াঙাভল, র্াভত্র ভপত্া র্ঙ্গর্ন্ধু শেখ মুভর্বুর রহমানপ্লক 

ভ ভন যুদ্ধভর্ধ্বস্থ র্াংলাপ্লেপ্লের পুনগ বঠনকালীন ভর্ভিন্ন িামাভর্ক-িাংস্কৃভত্ক কা বক্রমপ্লকও ভর্প্লেষ গুরুত্ব ভেপ্লয়ভিপ্ললন। আভম 

শ্রদ্ধা র্ানাভি র্াত্ীয় চার শনত্া, মহান মুভিযুপ্লদ্ধর ৩০ লাখ েহীে, ২ লাখ ভন বাভত্ত্ মা-শর্াপ্লনর প্রভত্;  াপ্লের িপ্লর্ বাচ্চ ত্যাপ্লগর 

ভর্ভনমপ্লয় আমরা অর্বন কপ্লরভি মহান স্বাধীনত্া। 

আর্ ০৮ শম। ভর্শ্ব মা ভের্ি। আমাপ্লের িকপ্ললর র্ীর্প্লন মাপ্লয়র অর্স্থান ও অর্োন দুই-ই অনন্য। আমার মা শর্গম 

ফভর্লাতুন শনিা মুভর্র্প্লক শ্রদ্ধার িাপ্লে স্মরণ করভি। আমার ভপত্া শর্লখানায় র্ন্দী োকার্স্থায় ভত্ভনই পভরর্ারপ্লক আগপ্লল 

শরপ্লখপ্লিন। েপ্ললর শনত্া-কমীপ্লের িংঘর্দ্ধ কপ্লরপ্লিন। 

সুভধমন্ডলী, 

ভর্ভিন্ন নৃ-শগাষ্ঠীর িাংস্কৃভত্ক বর্ভচত্র্য ও প্রাকৃভত্ক শিৌন্দপ্লযব িমৃদ্ধ পার্ বত্য চট্টগ্রাম। এ অঞ্চপ্ললর র্নপ্লগাষ্ঠীর 

র্ীর্ন াত্র্ার মাপ্লনান্নয়প্লন িরকাপ্লরর গৃহীত্ নানা উপ্লযাপ্লগর ির্ বপ্লেষ মাইল ফলক পার্ বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স। 

র্ঙ্গর্ন্ধুর স্বপ্ন ভিল পার্ বত্য শর্লার অনগ্রির ও সুভর্ধার্ভঞ্চত্ নৃত্াভিক র্নপ্লগাষ্ঠীপ্লক বর্ষম্য-র্ঞ্চনার অভিোপ শেপ্লক 

মুভি ভেপ্লয় স্বাধীন র্াংলাপ্লেপ্লে িম-ম বাোর নাগভরক ভহপ্লিপ্লর্ প্রভত্ভষ্ঠত্ করা। উন্নয়প্লনর নাপ্লম ত্াপ্লের র্াস্ত্িচ্যযত্ না কপ্লর 

প্রাকৃভত্ক আর্হ অক্ষুণ্ণ শরপ্লখ আে ব-িামাভর্ক উন্নয়প্লনর র্ন্য র্ঙ্গর্ন্ধু রাঙামাটির র্নিিায় অঞ্চল ভিভিক উন্নয়প্লনর শঘাষণা 

ভেপ্লয়ভিপ্ললন। 

১৯৭০ িাপ্লল পভরর্াপ্লরর িেস্যপ্লের ভনপ্লয় পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্লমর প্রত্যন্ত অঞ্চপ্লল ভগপ্লয় এই এলাকার ভূ-বর্ভচত্র্য, বনিভগ বক 

শিৌন্দ ব এর্ং শিখাপ্লন র্ির্ািকারী নানা িম্প্রোপ্লয়র ভর্ষপ্লয় আমার র্ানার সুপ্ল াগ হয়।  া আমাপ্লক এ অঞ্চপ্ললর র্নগপ্লণর 

কল্যাপ্লণ কা বক্রম গ্রহপ্লণ অনুপ্রাভণত্ কপ্লর। পার্ বত্য অঞ্চপ্ললর িকল র্নপ্লগাষ্ঠীর আে ব-িামাভর্ক অগ্রগভত্, অর্কাঠাপ্লমািহ ভর্ভিন্ন 

খাপ্লত্র সুষম উন্নয়প্লনর মাধ্যপ্লম র্াভত্-ধম ব-র্ণ ব ভনভর্ বপ্লেপ্লষ এ অঞ্চপ্ললর মানুপ্লষর মপ্লধ্য শিৌহাযব ও িম্প্রীভত্র পভরপ্লর্ে র্র্ায় 

রাখার লপ্লযযই আমরা োভন্ত চ্যভি কভর। শ  চ্যভির মাধ্যপ্লম পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্লম সৃষ্ট দু’েেপ্লকর শর্েী িময় ধপ্লর চলমান রিযয়ী 

িংঘাপ্লত্র অর্িান হয়। 

১৯৯৭ িাপ্ললর ২ ভডপ্লিম্বর পার্ বত্য োভন্ত চ্যভি স্বাযপ্লরর পর অপ্লনক িরকাভর েপ্তর পার্ বত্য এলাকায় স্থাভপত্ হপ্লয়প্লি, 

শর্প্লেপ্লি কাপ্লর্র সুপ্ল াগ। পার্ বত্যর্ািীর র্ীর্নমাপ্লনর উন্নয়ন হপ্লয়প্লি। ঢাকা ও অন্যান্য েহপ্লর পার্ বত্যর্ািীর  াত্ায়াত্ শর্প্লেপ্লি। 

ঢাকায় অর্স্থাপ্লনর র্ন্য এত্ভেন ত্াপ্লের ভনর্স্ব শকান ির্ন ভিল না। রার্ধানীপ্লত্ পার্ বত্য চট্টগ্রামর্ািীর র্ন্য একটি ঠিকানা 

কপ্লর শেওয়ার ভর্ষয়টি মাোয় শরপ্লখ ‘পার্ বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’ ভনম বাপ্লণর র্ন্য শর্ইলী শরাপ্লড দুই একর র্ভম র্রাদ্দ শেওয়া হয়।  

সুভধমন্ডলী, 

 োভন্তচ্যভি র্াস্তর্ায়প্লনর ধারার্াভহকত্ায় ভর্ভিন্ন নীভত্ ভনধ বারণী ভর্ষয় ও ভর্িাগ িমূপ্লহর ভনয়ন্ত্রণ শর্লা পভরষেিমূপ্লহ 

হস্তান্তপ্লরর ফপ্লল আর্ পার্ বত্য অঞ্চপ্লল োভন্ত ও ভস্থভত্েীলত্া ভফপ্লর এপ্লিপ্লি। উন্নয়ন িহপ্ল াগীরাও এভগপ্লয় এপ্লিপ্লি এর্ং শেভে-



 

ভর্প্লেভে উন্নয়ন িহায়ত্া িম্প্রিাভরত্ হপ্লি। োভন্তচ্যভির পূণ বাঙ্গ র্াস্তর্ায়প্লনর র্ন্য একর্ন উপপ্লেষ্টাপ্লক োভয়ত্ব শেওয়া হপ্লয়প্লি। 

পার্ বত্য চট্টগ্রাম ভূভম ভর্প্লরাধ ভনষ্পভি কভমেনপ্লক কা বকর করার লযয আমরা ২০০১ িাপ্ললর আইপ্লন কভত্পয় ধারা িংপ্লোধপ্লনর 

উপ্লযাগ ভনপ্লয়ভি। 

 আপেকালীন পভরভস্থভত্ শমাকাভর্লা কম বসূভচ, প্রত্যাগত্ েরণােী প্রত্যার্িন ও পুনর্ বািন এর্ং অিযন্তরীণ উদ্বাস্ত্ি 

ভনভে বষ্টকরণ কা বক্রম চলমান রপ্লয়প্লি। ১৯৯৭ িাপ্ললর োভন্ত চ্যভির পর পার্ বত্য শর্লা স্থানীয় িরকার পভরষে আইন ১৯৮৯ এর 

অভধকাংে ধারা িংপ্লোধন, িংপ্ল ার্ন ও প্রভত্স্থাপপ্লনর মাধ্যপ্লম ১৯৯৮ িাপ্লল পার্ বত্য শর্লা পভরষে আইন প্রণয়ন করা হয়। 

ফপ্লল পার্ বত্য শর্লা পভরষেিমূপ্লহর কা বকাভরত্া র্হুলাংপ্লে বৃভদ্ধ পায়। 

 ১৯৭৬ িাপ্লল র্ারীকৃত্ ‘পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন শর্াড ব অধ্যাপ্লেে’ র্াভত্ল কপ্লর ‘পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন শর্াড ব আইন 

২০১৪’ প্রণয়প্লন শর্াপ্লড বর কা বপভরভধ ও িযমত্া বৃভদ্ধ শপপ্লয়প্লি। পার্ বত্য অঞ্চপ্ললর উন্নয়ন কা বক্রপ্লম গভত্ িঞ্চার করা হপ্লয়প্লি। 

উপভস্থত্ সুভধবৃন্দ, 

 োভন্তচ্যভির স্বাযপ্লরর পর আওয়ামী লীগ িরকাপ্লরর িময় পার্ বত্যর্ািীর র্ীর্ন াত্র্ার মাপ্লনান্নয়প্লন ভত্নটি পার্ বত্য 

শর্লায় ব্যাপক উন্নয়ন হপ্লয়প্লি। পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্লমর শ াগাপ্ল াগ ব্যর্স্থার উন্নয়প্লন ১ হার্ার ৩৬৯ ভক.ভম. রাস্তা হপ্লি। ভত্ন পার্ বত্য 

শর্লায় ৮৭৩ ভক. ভম. ভর্দুযৎ িঞ্চালন লাইন ভনম বাণ ও ভর্দুযৎ ভর্ত্রপ্লণর র্ন্য ৮৭৯ শকাটি টাকার প্রকল্প শনওয়া হপ্লয়প্লি। ভেযা 

ও স্বাস্থযখাপ্লত্ উপ্লল্লখপ্ল াগ্য উন্নয়ন কম বসূভচ র্াস্তর্ায়ন করা হপ্লয়প্লি। ভি ভর্ সুভর্ধািহ শমার্াইল শনটওয়াকব িম্প্রিাভরত্ হপ্লয়প্লি। 

 িরকার এর্ং উন্নয়ন িহপ্ল াগীপ্লের শ ৌে অংেগ্রহপ্লণ পার্ বত্য র্নগপ্লণর আে ব-িামাভর্ক উন্নয়ন, পভরপ্লর্ে িংরযণ, 

ভনর্স্ব িংস্কৃভত্ িংরযণ এর্ং র্ীর্বর্ভচত্র্য রযায় ভর্ভিন্ন শময়ােী অপ্লনক প্রকল্প গ্রহণ করা হপ্লয়প্লি। ইপ্লত্ামপ্লধ্য UNDP-

CHTDF এর ১ হার্ার ২০০ শকাটি টাকার একটি প্রকল্প িমাপ্ত হপ্লয়প্লি এর্ং ভদ্বত্ীয় প বায় শুরুর প্রভক্রয়া চলমান আপ্লি। 

ADB এর ঋণ িহায়ত্ায় পার্ বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকপ্লল্পর প্রেম প বায় িমাপ্ত হপ্লয়প্লি এর্ং ৫০৪ শকাটি টাকার ভদ্বত্ীয় 

প বায় চলমান আপ্লি। UNICEF এর্ং র্াংলাপ্লেে িরকাপ্লরর শ ৌে অে বায়প্লন ‘িমভিত্ িমার্ উন্নয়ন প্রকল্প’ িফল 

র্াস্তর্ায়প্লনর মাধ্যপ্লম ভত্ন শর্লায় ৪ হার্ার পাোপ্লকপ্লের মাধ্যপ্লম প্রাক প্রােভমক ভেযা, মা ও ভেশু স্বাস্থযিহ নানা উন্নয়ন ও 

িপ্লচত্নত্ামূলক কা বক্রম পভরচাভলত্ হপ্লি। ইপ্লত্ামপ্লধ্য পার্ বত্যর্ািী উন্নয়প্লনর সুফল শিাগ করপ্লত্ শুরু কপ্লরপ্লি। 

 পাহােী র্নগপ্লণর ভেযা ও স্বাপ্লস্থযর মাপ্লনান্নয়প্লন রাঙ্গামাটিপ্লত্ একটি ভর্জ্ঞান ও প্রযুভি ভর্শ্বভর্যালয় এর্ং একটি 

শমভডপ্লকল কপ্ললর্ প্রভত্ষ্ঠা কপ্লরভি। পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্লমর িাভর্ বক উন্নয়প্লনর র্ন্য ৭ম পঞ্চর্াভষ বক পভরকল্পনায় উন্নয়ন শকৌেল ও 

অগ্রাভধকার ভনধ বারপ্লণর মাধ্যপ্লম ভর্ভিন্ন শময়ােী উন্নয়ন কম বসূভচ গ্রহণ করা হপ্লর্।  

সুভধবৃন্দ, 

 দুগ বম পার্ বত্য এলাকায় নতুন ভর্যালয় স্থাপন এর্ং িংস্কাপ্লরর মাধ্যপ্লম ২০ হার্াপ্লরর অভধক ভেশুর পোপ্ললখার সুপ্ল াগ 

সৃভষ্ট কপ্লরভি। পার্ বত্য অঞ্চপ্লল মাৃভিাষার ভেযাোপ্লনর র্ন্য ভর্ভিন্ন র্াভত্প্লগাষ্ঠীর িাষায় র্ণ বমালা িংরযণ এর্ং ভনর্ ভনর্ 

িাষায় ভেযাোপ্লনর কার্ শুরু হপ্লয়প্লি। প্রত্যন্ত এলাকায় শহাপ্লেলিহ প বাপ্ত িংখ্যক ভর্যালয় ও মহাভর্যালয় স্থাপন হপ্লর্। 

পার্ বত্য অঞ্চপ্ললর দুগ বম এলাকায় প্রোিভনক ও উন্নয়ন িমিপ্লয়র সুভর্ধাপ্লে ব আমরা নতুন উপপ্লর্লা ও ইউভনয়ন গঠন করপ্লর্া। 

ইপ্লত্ামপ্লধ্য একটি নতুন উপপ্লর্লা গুইমাো, একটি নতুন োনা িাপ্লর্ক, একটি নতুন ইউভনয়ন র্েেভল গঠন কপ্লরভি। 

সুভধমন্ডলী, 

 এ অঞ্চপ্ললর র্ন্য পুভলে র্াভহনীপ্লত্ কনপ্লের্ল শেপ্লক এএিআই পে ম বাোর চাকভরপ্লত্ ৫০ িাগ ক্ষুদ্র নৃ-শগষ্ঠীর শকাটা 

িংরযণ করা হপ্লি। ভত্ন পার্ বত্য শর্লায় ক্ষুদ্র  নৃ-শগাষ্ঠী িাংস্কৃভত্ক ইনভেটিউট প্রভত্ষ্ঠা করা হপ্লয়প্লি। ইনভেটিউটগুপ্ললা পার্ বত্য 

অঞ্চপ্ললর ভর্ভিন্ন র্াভত্প্লগাষ্ঠীর িাংস্কৃভত্ক ধারা ও ঐভত্হয এর্ং স্বকীয়ত্া িমুন্নত্ রাখপ্লত্ িপ্লচষ্ট আপ্লি।  

 পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্লমর িাপ্লকবল প্রভত্ষ্ঠার ১৩০ র্িপ্লরর মপ্লধ্য িরকার প্রধান ভহপ্লিপ্লর্ আভমই প্রেম িাপ্লকবল প্রধান ও 

শহডম্যানিহ উপর্াত্ীয় শনৃভবৃপ্লন্দর িাপ্লে ১৮ শিপ্লেম্বর ২০১২ গণির্প্লন মত্ভর্ভনময় কভর। র্ঙ্গর্ন্ধু ১৯৭৪ িপ্লন প্রেমর্াপ্লরর 

মত্ িাপ্লকবল ভচফপ্লের ১ হার্ার টাকা এর্ং শহডম্যানপ্লের ১০০ টাকা হাপ্লর িম্মানীিাত্ার প্রচলন কপ্লরভিপ্ললন। আমাপ্লের ভর্গত্ 

িরকার আমপ্লল িাপ্লকবল ভচফ এর িম্মানী ১০ হার্ার টাকা, শহডম্যানপ্লের িম্মানী ১ হার্ার টাকা এর্ং কারর্াভরপ্লের িম্মানী 

৫০০ টাকায় উন্নীত্ কপ্লরভি। ভর্ভিন্ন শমৌর্ায় শহডম্যানপ্লের অভফি বত্ভর কপ্লর শেওয়া হপ্লয়প্লি। 

সুভধবৃন্দ, 

 র্াংলাপ্লেেপ্লক আমরা মধ্যম আপ্লয়র শেপ্লে পভরণত্ কপ্লরভি। এ র্িপ্লরই ভর্ভডভপ ৭ অভত্ক্রম করপ্লর্। ভর্প্লশ্বর বুপ্লক 

র্াংলাপ্লেে আর্ উন্নয়প্লনর শরাল মপ্লডল। উন্নয়প্লনর এই অভি াত্র্ায় আভম পার্ বত্যর্ািীপ্লকও একই গভত্প্লত্ িাভমল করপ্লত্ চাই। 



 

 পভরপ্লেপ্লষ আভম আো কভর এ কমপ্লেক্স ভনভম বত্ হপ্লল র্রুরী প্রপ্লয়ার্প্লন ঢাকায় আগত্ পার্ বত্য শর্লার মানুপ্লষর 

িামভয়ক অর্স্থাপ্লনর সুপ্ল াগ এর্ং পাোপাভে পার্ বত্য এলাকার নানা িামাভর্ক ও িাংস্কৃভত্ক কম বকান্ড এ কমপ্লেপ্লক্স অনুভষ্ঠত্ 

হপ্লর্। িপ্লর্ বাপভর রার্ধানীপ্লত্ পার্ বত্য শর্লািমূপ্লহর িকল কম বকাপ্লন্ডর প্রাণপ্লকে ভহপ্লিপ্লর্ এই কমপ্লেক্স অর্োন রাখপ্লত্ পারপ্লর্। 

এই কমপ্লেক্স র্াত্ীয় মূল শরাত্ধারার িাপ্লে পার্ বত্যর্ািীপ্লক যুি করার শকে ভহপ্লিপ্লর্ ভূভমকা পালন করপ্লর্।  

 পার্ বত্য চট্টগ্রাপ্লমর অনগ্রির র্নপ্লগাষ্ঠীপ্লক উন্নয়প্লনর মূল শরাপ্লত্র িাপ্লে িম্পৃি করার লযয ভত্ন পার্ বত্য শর্লার িকল 

স্তপ্লরর র্নগপ্লণর িাভর্ বক িহপ্ল াভগত্া কামনা কপ্লর আভম পার্ বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেপ্লক্সর ভনম বাণ কাপ্লর্র শুি উপ্লদ্বাধন শঘাষণা 

করভি। 

 ইনোআল্লাহ, আমরা ির্াই  ার  ার অর্স্থান শেপ্লক ঐকযর্দ্ধিাপ্লর্ কার্ কপ্লর র্াভত্র ভপত্ার আর্ম লাভলত্ স্বপ্ন 

ক্ষুধা-োভরদ্রযমুি ‘শিানার র্াংলা’ গেপ্লত্ িযম হর্। 

 ির্াইপ্লক আর্ারও ধন্যর্াে। 

শখাো হাপ্লফর্। 

র্য় র্াংলা, র্য় র্ঙ্গর্ন্ধু 

র্াংলাপ্লেে ভচরর্ীর্ী শহাক। 

... 


